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يشو ل َمسيح
ر ْخبار أَ�ص ْبحان ن ُّ
س ُؤفُوس ن َم ّتى
يشو ل َمسيح
رشثاب ما ِنيس د ِ�إنعارق ُّ
ُلوك38-23:3 .

1

ِ 1
داودِّ ،ميس ن �إِبرا ِهيم�2 .إِبرا ِهيم �إ ِّج-د �إِسحاق،
ثاصيرث ن يشُّ و ل َمسيحِّ ،ميس ن ُ
3
�إِسحاق �إ ِّج-د ياعقُوب ،ياعقُوب �إ ِّج-د يا ُهوذا ذ �َأ ْيثماس .يا ُهوذا �إ ِّج-د فارِيص ذ زاراح
حاصرون،
�َأك-ذ ثامار ،فارِيص �إ ِّج-د
حاصرون �إ ِّج-د �َأرامَ�4 ،أرام �إ ِّج-د � َِأميناذابَِ � .أميناذاب
ُ
ُ
5
�إ ِّج-د ناحشُ ون ،ناحشُ ون �إ ِّج-د سال ُمون .سال ُمون �إ ِّج-د ُبوعاز �َأك-ذ راحابُ ،بوعاز �إ ِّج-د
6
داود �َأجدْجيذ �إ ِّج-د
داود �َأجدْجيذُ ،
يسا �إ ِّج-د ُ
ُعوبِيذ �َأك-ذ را ُعوثُ ،عوبِيذ �إ ِّج-د ّ
يساّ .
7
رحو ُبوعام �إ ِّج-د �َأبِييا،
وعام،
ب
و
رح
دِج
�
ولايمان
س
ُ
إ ّ ُ ُ
ُسولايمان �َأك-ذ ث ْمغارث ن ُؤرِيياسُ .
9
�َأبِييا �إِ ّج-د �َأساَ�8 .أسا �إ ِّج-د ُيوشافاطُ ،يوشافاط �إ ِّج-د ُيورامُ ،يورام �إ ِّج-د ُعو ِّزيياُ ،عو ِّزييا
�إ ِّج-د ُيوثامُ ،يوثام �إ ِّج-د �َأحازَ� ،أحاز �إ ِّج-د ِح ِ
يزقيياِ 10 .ح ِ
ماناسا �إ ِّج-د
ماناساّ ،
يزقييا �إِ ّج-د ّ
وشييا �إ ِّج-د ياكُونيا ذ �َأ ْيثماس ِذي ْرو ْقث ِ
�َأ ُمونَ� ،أ ُمون �إ ِّج-د ُي ِ
وشيياُ 11 .ي ِ
رامي خاسن ُؤ ّزرن
غار ث ُمورث ن بابِيلُون.
َ�12أوارنِي ِ
رامي خاسن ُؤ ّزرن غار بابِيلُون ،ياكُونيا �إ ِّج-د شاعال ِثي ِييل ،شاعال ِثي ِييل �إ ِّج-د
َألياقيمِ � ،
زا ُروبّابِيل13 .زا ُروبّابِيل �إ ِّج-د �َأبِي ُهوذَ� ،أبِي ُهوذ �إ ِّج-د � ِ
َألياقيم �إ ِّج-د عا ُزور14 ،عا ُزور
15
�إ ِّج-د صاذُوق ،صاذُوق �إ ِّج-د � َِأخيمَِ � ،أخيم �إ ِّج-د �َألِ ُييوذَ� .ألِ ُييوذ �إ ِّج-د �َألِيعازارَ� ،ألِيعازار
�إ ِّج-د ماتّان ،ماتّان �إ ِّج-د ياعقُوب16 .ياعقُوب �إ ِّج-د ُيوسف �َأ ْرياز ن ماريم ،ث ِّني �إِ د �إ ِِّجين
يشُّ و ُؤ ِمي قّارن ل َمسيح.
داود � ِ
َأرامي خاسن
داود �إ ِْوضن �َأربعثاش ن وا ّراون .زِي ُ
17ما ّرا �َأ ّراون زِي �إِبرا ِهيم �َأر ُ
ُؤ ّزرن غار بابِيلُون �إ ِْوضن �َأربعثاش ن وا ّراون ؤُشا زݣ ِ
وامي خاسن ُؤ ّزرن غار بابِيلُون �َأر
ل َمسيح �إ ِْوضن �َأربعثاش ن وا ّراون.
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يشو ل َمسيح
أَ�خْراق ن ُّ
ُلوك7-1:2 .

َ�18أقّا ما ّمش �إِمسار وخْ راق ن يشُّ و ل َمسيحِ .
رامي ي ّماس ماريم ثُوغا-ت ذ ثان ْمراشث ن
ُيوسف� ،إِضْ هار-د بلِّي نتّاث ث ْك ِسي �َأعدِّيس زِي �َأ ُّروح �إِقدّسن قبر ّما �َأذ مرشنَ�19 .أ ْرياز
ن ّس ُيوسف ثُوغا �إِݣُّور نِيشان ،وار �إِخْ س شا �َأذ �إ ُِّسوفّغ مان �َأيا غار با ّرا ،ثُوغا يار ُّزو �َأذ
اس �إِدْچف س ْث ُنوفّراَ�20 .أم ثُوغا �إِتْخا ّراص ِذي مان �َأيا� ،إِضْ هار �َأس-د لمالاك ن �َأر ِّبي
ِذي ِ
داود ،وار تݣّوذ �َأذ غارك ثِيرِي ماريم ذ ثا ْمغارث
ثارجيث� ،إن ّا “�َأ ُيوسفَ� ،أ ِّميس ن ُ
21
ِ
ن ّكِ ،مينزِي مين ثُو ُرو ذايسَ� ،أقّا نتّا زِي �َأ ُّروح �إِقدّسن” .ؤُشا �َأذ ثا ُرو �َأح ْن ِجيرَ� ،أذ ث
ْثس ِّميذ يشُّ وِ ،مينزِي نتّا �َأذ �إ ِّسنجم �َأ ْي ُذوذ (=شّ ْعب) ن ّس زِي ّدنُوب نْسن22 ”.ما ّرا �َأيا
�إِمسار ِحيما �َأذ �إِتْواك ّمر ِمين �إن ّا �َأر ِّبي س ؤُق ُّموم ن ؤُمكاشاف �َأم �إِقّار
“23خْ زار ،ثا ْعزارشث �َأذ ث ْك ِسي �َأعدِّيس ؤُشا �َأذ ثا ُرو �َأح ْن ِجير،
اذ اس ݣّن ‘�إِ ّمانُووِيل’ ” ِمين �إِخْ س �َأذ يِي ِني ‘�َأر ِّبي �َأقّا-ث �َأ ِ
كي ْذنغ’�ِ .إشا14:7 .
ِ 24
ِوصا لمالاك ن �َأر ِّبي ؤُشا يِيويِي-د ثا ْمغارث
رامي د �إِفاق ُيوسف زݣ �إِضص� ،إِݣّا �َأم ما ّمش ث �إ ّ
ن ّس غارس25 .ؤ نتّا وار غارس-د �إِقا ّرب شا � ِ
َأرامي د ثُو ُرو ِّميس �َأمن ُزو ؤُشا �إِس ّما ث ‘يشُّ و’.

2

ِ�إ ُمو ْسناون ن ِ�إثران زِي ّشارق

ِ 1
رامي د �إِخْ رق يشُّ و ِذي َب ْيث-لَ ْحم ِذي يا ُهو ِذي ّيا ذݣ ُو ّسان ن ؤُجدْجيذ ِه ُيروذُوس،
وسناون ن �إِثران زِي مانِيس-د ْثنقّار ْثفُوشث غار ؤُرشالِيم2 ،قّارن
ؤ ُِسين-د شا ن �إِ ُم ْ
“مانِي �إِدْچا ون ّي د �إِخرقن ذ �َأجدْجيذ ن ُوذاين؟ �َأقّا ن ْزرا �إِثرِي ن ّس ِذي شّ ارق ،نُوس-د
نسجذِ 3 ”.
رامي �إ ِْسرا ؤُجدْجيذ ِه ُيروذُوس مان �َأيا� ،إِن ّخْ رع نتّا ذ قاع ؤُرشالِيم
�َأذ اس ْ
4
�َأ ِكيذسِ .ه ُيروذُوس �إ ِّس ُمون-د زݣ و ْي ُذوذ (=شّ ْعب) ما ّرا �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمسرماذن
ْ
(=رش ُتوب) ؤُشا �إ ِّس ْقسا ثن خ مانِي �إِ د غا �إِخرق ل َمسيح؟ 5ن ّان اس “ ِذي
ن �إِ ْذلِيسن
َب ْيث-لَ ْحم ِذي يا ُهو ِذي ّياِ ،مينزِي ذ مان �َأيا �إِ ُيوران س ُؤفُوس ن ُؤ ْمكاشاف (=ن ّابِي)
�‘6إِ ش ْم ،بايثلاحم ،ثا ُمورث ن يا ُهوذا ،ش ْم وار ثدْجيذ شا ذ ثام ْزيانت
جار ْر ُحوكّام ن يا ُهوذاِ ،مينزِي ّزايم �إِ د غا �إِفّغ ْرحاكم
ِميخ2:5 .
ياروسن �َأ ْي ُذوذ �إِنُو� ،إِسرايِيل” ’.
ون ّي �إِ غا ْ
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7
وسناون س ْث ُنوفّرا ؤُشا يار ُزو �َأذ ياوض �َأذ ّزا ْيسن �إ ِّسن ْرو ْقث
رخْ ذنِّي �إِراغا ِه ُيروذُوس خ �إِ ُم ْ
8
�إِ ِذي ثُوغا د �إِفّغ �إِثرِي .خ ِّني �إ ِّسكّ �إِثن غار بايثلاحم� ،إن ّا “ ُروحم ِذي ِّني ،ثار ُزوم م ِليح خ
سجذغ9 .ؤ ُِمي ْسرِين
ؤُسي ِمي .مارا ث ُِوفيم ث ،خ ّبارم �َأيِيِ ،حيما ؤُرا ذ نش �َأذ د اسغَ� ،أذ اس ْ
�إِ واوار ن ؤُجدْجيذُ ،روحن ؤُشا �إِثرِي �إِ ْزرِين ِذي شّ ارق �إِݣُّور ّزاثسن � ِ
َأرامي د يِيوض ؤُشا �إِب ّد
سنّج �إِ و ْمشان مانِي �إِدْچا ؤُسي ِميِ 10 .
رامي ْزرِين �إِثرِيْ ،ذورن شُّ ورن س ر ْفراحث ثامقّرانت
�َأطّاسِ 11 .
رامي ُؤ ْذفن غار ثا ّدارثْ ،زرِين �َأسي ِمي �َأك-ذ ماريم ،ي ّماسْ ،وضان غار ث ُمورث ؤُشا
سجذن �َأس .خ ِّني �َأر ْزمن ر ْك ُنوز نْسن ؤُشا ْوشن اس ثِيم ْوشا (=�إِرِيغالُوثن) :ؤُرغ ،ر ْبخُ ور ذ
ْ
ر ْفواحث ن ِمي ُّرو12 .ؤ ُِمي �إِو ّحا �َأسن-د ِذي ِ
ثارجيث �إِج ن ُؤ ْعرام ِحيما وار ْت ِعيقِّيبن شا غار
ِه ُيروذُوس ،ع ْقبن نِي ْث ِني غار ث ُمورث نْسن زݣ �إِج ن و ْبرِيذ ن ّضْ ِني.

يصرا
أَ� ْروار غار ِم ْ

13ؤُ ِمي ُروحن� ،إِضْ هار-د لمالاك ن �َأر ِّبي غار ُيوسف ِذي ِ
ثارجيث� ،إِقّار “كّارَ� ،أوِي-د
يصرا ،قِّيم ِذين �َأر شك �إِ غا خ ّبارغِ ،مينزِي ِه ُيروذُوس
ثارورذ غار ِم ْ
�َأسي ِمي ذ ي ّماسْ ،
14
يار ُّزو خ ُؤس ْي ِمي ِحيما �َأذ ث �إ ِّسهلّكُ ”.ؤشا نتّا �إِكّار-د ،يِيوِي �َأسي ِمي ذ ي ّماس س
يصرا�15 .إِقِّيم ِذي ِّني � ِ
َأرامي �إِ ُّموث ِه ُيروذُوسِ ،حيما �َأذ �إِتْواك ّمر
دْجيرث ُؤشا �إِ ُروح غار ِم ْ
ِمين �إِتْوان ّان زِي �َأر ِّبي زݣ ُؤمكاشاف �َأم �إِقّار
ِ
يصرا”.
“راغيغ-د خ ِّمي ِحيما �َأذ �إِفّغ زِي ِم ْ

ُهوش1:11 .

أَ�نقِّي ن ِ�إح ْنجِ يرن ِذي ب َ ْيثَ -ل ْحم

ِ 16
وسناون ش ْمثن ث� ،إِخ ّيق �َأطّاس ؤُشا �إ ِّسكّ �إِنغا ما ّرا
رامي �إِ ْزرا ِه ُيروذُوس بلِّي �إِ ُم ْ
�إِح ْن ِجيرن ن َب ْيث-لَ ْحم ُؤ زِي قاع جوايه �إِ ذ اس-د ُيو ْذسن ،ما ّرا �إِح ْن ِجيرن زِي ْثناين
وسناون17 .رخْ ذنِّي �إِتْواك ّمر
�إِسݣ ّ ُوسا ْسوا ّداي ْ
علاحساب ْرو ْقث �إِ يِيوض �َأذ �إ ِّسن زݣ �إِ ُم ْ
ِ
ِمين �إِتْوان ّان زݣ ؤُمكاشاف �إِرمييا �َأم �إِقّار
ُيج ُذور �َأطّاس.
ْ “18ث ِمي ّجا ثتْواسر ِذي راماْ ،ثغُو ِّييث ذ �إِمطّاون ذ ؤ ْ
را ِهيل ثت ُْرو خ ثا ْروا ن ّس ،وار ثتخْ س �َأذ ثتْواع ّزا
ِ�إرم15:31 .
ِمينزِي نِي ْث ِني وار قِّيمن”.

8
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يصرا غار نّ ِ
اصيرا
أَ�ذْوار زِي ِم ْ

ِ 19
رامي �إِ ُّموث ِه ُيروذُوس ،خْ زار� ،إِضْ هار �َأس-د �إِج ن لمالاك ن �َأر ِّبي ِذي ِ
ثارجيث �إِ ُيوسف
يصرا�20 ،إِقّار “كّارَ� ،أوِي-د �َأسي ِمي ذ ي ّماس ؤُشا ُروح غار ث ُمورث ن �إِسرايِيلِ ،مينزِي
ِذي ِم ْ
21
ِ
ِ
�إِن ّي ثُوغا يار ُّزون �َأذ نْغن �َأسيميَ� ،أقّا ُّموثن ”.رخْ ذنِّي �إِكّار ،يِيوِي-د �َأسيمي ذ ي ّماس ؤُشا
وسي-د غار ث ُمورث ن �إِسرايِيل22 .ماشا � ِ
ُي ِ
يلاوس ذ �َأجدْجيذ ن يا ُهو ِذي ّيا
َأرامي �إ ِْسرا بلِّي �َأ ْر ِخ ُ
ِوحا �َأس-د ِذي ِ
ثارجيث ؤُشا
ذݣ و ْمشان ن باباس ِه ُيروذُوس� ،إِݣّوذ �َأذ �إِراح ِذي ِّنيَ� .أر ِّبي �َأقّا �إ ّ
�إِ ُروح غار جوايه ن لجالِيل23 .ؤُشا ُي ِ
وسي-د� ،إِ ْزذغ ِذي ثن ِْذينت قّارن اس ن ِ
ّاصيراِ ،حيما �َأذ
�إِتْواك ّمر ِمين �إِتْوان ّان زݣ �إِ ْمكاشافن
“�َأذ ث س ّمان ‘‘ن ِ
ّاصيرِي’”.

ِ�إشا1:11 .

يُوحانّا أَ� ْمس ْغضاص ِ�إتْبا ّرح س ثْݣ ْل ِذيث ن ِ�إج ْنوان

3

مار8-1:1 .؛ ُلوك17-15 ،9-1:3 .؛ يُوح28-19:1 .

1ذݣ ُو ّسان نِّي ُي ِ
وسي-د ُيوحان ّا �َأ ْمسغْضاص ،ثُوغا �إِتْبا ّرح ِذي رخْ را ن يا ُهو ِذي ّيا� ،إِقّار
“ثُوبمِ ،مينزِي ثاݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان �َأقّا ثُوذس-دِ 3 ”.مينزِي ذ وا �إِ خف �إِتْوان ّان زݣ
ؤُمكاشاف �إِشا ْعيا �َأم �إِقّار
ِ
ِ
يجا ن ون ّي �إِتْراغان ذي رخْ را
“ ْثم ّ
ِ�إشا3:40 .
‘سوجذم �َأبرِيذ ن �َأر ِّبي ،سݣّم �إِمسراق ن ّس” ’.
ْ
2

ثاضوفث ن �إِر ْغمان� ،إِبكّس �إِج ن و ْبياس ن
ُ 4يوحان ّا ِسيمانت ن ّس ثُوغا يا ّرض �َأ ُّروض ن ُ
يِيرم ؤُشا ماشّ ا ن ّس ثُوغا ذ �إِ ُبورخْ سن ذ ثا ّمنت ثاحا ّرشث5 .رخْ ذنِّي ثفّغ-د غارس ؤُرشالِيم
6
ْواسغضْ صن ّزايس ذݣ �إِغزار
ذ قاع يا ُهو ِذي ّيا ذ ما ّرا جوايه �إِ ذ اس-د �إِن ّضن �إِ ل� ُأ ْرذُون ؤُشا ت ّ
ِيسي ّين ذ �إِصاذ ِ
ن ل� ُأ ْرذُون ،ن ْعمن س ّدنُوب نْسن7 .ماشا �َأم ثُوغا �إِ ْزرا �َأطّاس ن �إِفار ِ
ُوقي ّين
تاسن-د غار ؤُسغْضاص ن ّس� ،إن ّا اسن “�َأ ثا ْروا ن �إ ِِفيغران ،وِي ذ اوم �إِمرن ماح ْنذ �َأذ
ثارورم زِي لغاضاب �إِ د غا ياسن؟ 8ݣّم ْر ِغيدْچث �إِ غا �إِرِيقن �إِ تُوبث9 .وار ْت ِغيرم شا �َأذ
ْ
ثِي ِنيم ذݣ يِيخف نْوم “�إِبرا ِهيم ذ جدِّيثْنغ !”ِ ،مينزِي نش �َأذ اوم �إِنِيغ بلِّي �َأر ِّبي �إِز ّمار �َأذ
10
�إ ِ ّ
ثشجورا .كُور
ْواسارس غار �إ ِْزوران ن ُّ
ݣ زݣ �إِزرا-يا ثا ْروا �إِ �إِبرا ِهيمَ� .أقّا ثاشاقُورث ت ّ
11
ِ
ِ
مسي .نش �َأذ
ّ
ْواقص ؤُشا �َأذ ث ّمنضار ذي ْث ِّ
ثاشجارث �إِ وار �إِتِيشّ ن ْرغيدْچث ثشْ ناَ� ،أذ ثت ّ
ِ
ِ
ك ِّنيو ّسغضْ صغ ذݣ وامان �إِ تُوبث .ماشا ون ّي �إِ د غا ياسن �َأوارني �َأيِي ،نتّا �إ ِْجهذ خافي،
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9

نش وار ْس ِذيهدْچغ �َأذ اس ِ
كسيغ سانْذالِيياث ن ّسَ� ،أقّا نتّا �َأذ ك ِّنيو �إ ِّسغْضص س �َأ ُّروح
مسي12 .ثا ّزارث ن ّس ذݣ ُؤفُوس ن ّسَ� ،أذ �إِ ُّزو ّزار �َأنْذرار ن ّس قاعَ� ،أذ �إ ُِيرو �إِ ْرذن
�إِقدّسن ذ ْث ِّ
ِخسين”.
مسي �إِ وار �إ ّ
غار ْرما ْر ِسي ن ّس ،ماشا ُروم �َأذ ث �إ ِّسشمض س ْث ِّ

يُوحانّا أَ� ْمس ْغضاص ِ�إ ّسغ ّطاص ل َمسيح س وامان
مار11-9:1 .؛ ُلوك22-21:3 .

13رخْ ذنِّي ُي ِ
ْواسغْضص
وسي-د يشُّ و زِي لجالِيل غار يغْزار ن ل� ُأ ْرذُون غار ُيوحان ّاِ ،حيما �َأذ �إِت ّ
14
ْواسغضْ صغ ّزايك ،ما ذ شك
ّزايس .ماشا ُيوحان ّا ُيو ِݣي �َأس� ،إن ّا “نش حذاجغ �َأذ ت ّ
�إِ غارِي-د غا ياسن؟” 15ماشا يشُّ و يا ّر-د� ،إن ّا اس “سامح �َأيِي رخُّ وِ ،مينزِي �َأ ُّمو �إِ ذ انغ
�إِ ْترِيق ِحيما �َأذ نْك ّمر ما ّرا ثاسݣْذا ”.ؤُشا �إِسامح �َأسِ �16 .
ْواسغْضص يشُّ و،
َأرامي ثُوغا �إِت ّ
ُيورِي-د زݣ وامان ذ ْغيا .خْ زارَ� ،أقّا تْوارزمن اس �إِج ْنوان ؤُشا �إِ ْزرا �َأ ُّروح ن �َأر ِّبي �إِهوا-د
�َأمشْ ناو ثا ْذبِيرث ؤُشا ثارسا خاس17 .خْ زار ،ث ِ
يجا زݣ �إِج ْنوان ،ثنّا
ُوسي-د �إ ِْشث ن ْث ِم ّ
“وانِيثا ذ ِّمي �إ ِِعي ّزن ،ذا ْيس ؤ ُِفيغ ما ّرا ر ْفراحث �إِنُو ثكمر”.

ِ�إب ِريس ِ�إتْجا ّراب ل َمسيح ِذي رخْرا

4

مار13-12:1 .؛ ُلوك13-1:4 .

1رخْ ذنِّي �إِتْوانْذه يشُّ و غار رخْ را زِي �َأ ُّروح ِحيما �َأذ �إِتْو�َأجا ّرب زݣ �إِ ْبرِيسِ �2 .
َأرامي
ثُوغا �إِ ُزومّ �َأرب ِعين ن ُو ّسان ذ �َأرب ِعين ن دْچيارِيُ ،يوسا �َأس-د ُّجوع غار ؤُنݣّا ُرو.
ُ 3ي ِ
وسي-د غارس ؤُمجا ّراب� ،إن ّا اس “مارا شك ذ ِّميس ن �َأر ِّبي� ،إِنِي �إِ �إِزرا-يا �َأذ ْذورن ذ
َأغروم 4 ”.يا ّر-د خاس �إن ّا “�َأقّا ثُورا ‘ ْبناذم وار �إِ ّدار س و ْغ ُروم واها ،ماشا زِي كُور �َأوار �إِ د
� ُ
5
ِ
ْ
ّ
�إِتكن زݣ ؤُق ُّموم ن �َأر ِّبي ” ’ .رخْ ذنِّي �إ ِْويِي ث �إِ ْبرِيس غار ثنذينت �إِقدّسن ؤُشا �إ ِّسݣا ّعذ
اِث غار طّارف ن ْثزقّا ن ثا ّدارث �إِقدّسن�6 ،إِن ّا اس “مارا شك ذ ِّميس ن �َأر ِّبي� ،إِوا نْضار
ِوصا لمالاكاث ن ّس خاكَ� ،أذ شك ْك ِسي ْنت
�إِخف ن ّك غار وا ّدايِ ،مينزِي �َأقّا ثُورا ‘�َأذ �إ ّ
7
ِفاسن نْسنتِ ،حيما �َأضار ن ّك وار �إِنݣّح شا �َأز ُرو ” ’ .يشُّ و �إن ّا اس “ثُورا عاوذ ‘وار
خ �إ ّ
8
ِ
ِ
ّ
ْ
تْجا ّراب سيذي �َأر ِّبي ن ّك !” عاوذ �إ ِْويِي ث �إِ ْبرِيس غار وذرار ُيو ْعران �َأطاس� ،إ ِّسشن اس
ما ّرا ثِيݣ ْل ِذين ن ُّدونِّيث ذ ُؤ ُعودْجي نْسنت 9ؤُشا �إن ّا اس “�َأذ اش ْوشغ ما ّرا مان �َأيا ،مارا
سجذذ!” �10إن ّا اس يشُّ و “ ُروحَ� ،أ شِّ يطانِ ،مينزِي ثُورا
ث ْو ِضيذ �َأيِي غار �إِضارنَ� ،أذ ايِي ْث ْ
11
ِ
ِ
وحدس ؤُمي �إِ غا ْثخ ْذمذ ” ’.رخْ ذنِّي
سجذذ ُؤ �إِ نتّا ْ
‘سي ِذي �َأر ِّبي ن ّك ذ نتّا ؤ ُِمي �إِ غا ْث ْ
�إ ِّج اِث �إِ ْبرِيس ؤُشا خْ زار ،لمالاكاث ؤ ُِسينثِ-يد ،ثُوغا سخّارنت �َأس.
ِ 4:4ثير 6:4 3:8 .سبحِ 7:4 12-11:91 .ثيرِ 10:4 16:6 .ثير13:6 .
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يشو ِ�إ ْعقب-د غار لجا ِليل
ُّ
مار15-14:1 .؛ ُلوك15-14:4 .

ِ 12
ّاصيرا ؤُشا ُي ِ
رامي �إ ِْسرا يشُّ و بلِّي ُيوحان ّا ثُوغا �إِتْواسلّم� ،إِ ُروح غار لجالِيل� ،إ ِّجا ن ِ
وسي-د
كافارناحوم ث ِّني غار طّارف ن ر ْبحار ِذي ث ُمورث ن ز ُِيبولُون ذ نافثالِي ؤُشا �إِ ْزذغ
غار
ُ
14
ِ
ِ
ِذين ،حيما �َأذ �إِتْواك ّمر مين �إِتْوان ّان زݣ ؤُمكاشاف �إِشا ْعيا �َأم �إِقّار
13

“15ثا ُمورث ن ز ُِيبولُون ذ ث ُمورث ن نافثالِي ذݣ و ْبرِيذ ن ر ْبحار،
غار ؤُج ّماض ن ل� ُأ ْرذُون ،لجالِيل ن رݣـ ُنوس،
َ�16أ ْي ُذوذ �إِ �إِدْچان ِذي ثادْچسث �إِ ْزرا ثِيفاوث ثامقّرانت
ُؤ خ يِنّي �إِقِّيمن ِذي ث ُمورث ذ ثِيرِي ن ْرم ْوث،
ِ�إشا2-1:9 .
�َأقّا ثِيفاوث ث ْنقار-د خاسن”.
17زِي ِّسين �إِ ْبذا يشُّ و �إِتْبا ّرح� ،إن ّا “ثُوبم ِمينزِي ثاݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان �َأقّا ثُوذس-د”.

ثارا ِغيث ن ِ�إم ْحضارن ِ�إ ْمز ُورا
مار20-16:1 .؛ ُلوك11-1:5 .

ِ 18
واوماثنِ ،سمعان
رامي ثُوغا يشُّ و �إِݣُّور خ ْثما ن ر ْبحار ن لجالِيل� ،إِ ْزرا ْثناين ن ْ
َأنذراوس ؤُماس ،ثُوغا نطّارن ثْراشّ ا ِذي ر ْبحار ِمينزِي نِي ْث ِني ذ
طروس ذ � ُ
ؤ ُِمي قّارن ُب ُ
19
�إِنيمارن ن �إِس ْرمان� .إن ّا اسن يشُّ و “ضْ فارم �َأيِي-دَ� ،أذ ك ِّنيو �َأ ّرغ ذ �إِنيمارن ن �إ ِْوذان”.
ّ 20سارسن ذ ْغيا ثِيراشِّ يوِين نْسن ،ضْ فارن ثِ 21 .
رامي يع ُذو زِي ِّسين ْثساونت� ،إِ ْزرا
واوماثن ن ّضْ ِني ،ياعقُوب ِّميس ن زابا ِذي ذ ؤُماس ُيوحان ّا ،ثُوغا-ثن �َأك-ذ
ْثناين ن ْ
بابا ْثسن زابا ِذي ِذي ْثغا ّرا ُبوث ،ع ْذرن ثِيراشِّ يوِين نْسن ؤُشا نتّا �إِراغا خاسن22 .ذ ْغيا
س ْمحن ِذي ْثغا ّرا ُبوث ُؤ ِذي باباثسن ،ضْ فارن ث.

يشو ِ�إ ّس ْرماذ ِ�إ ّسݣ ْنفا
ُّ
ُلوك19-17:6 .

23ثُوغا �إِتنّض ِذي ث ُمورث ن لجالِيل ما ّرا� ،إ ِّس ْرماذ ذݣ �إ ِِسيناݣُوݣن نْسن� ،إِتْبا ّرح س
رعيوباث �إِ �إِدْچان ذݣ
رخْ بار �َأص ْبحان ن ْثݣ ْل ِذيث ؤُشا �إ ِّسݣ ْنفا كُور ر ْهراش ذ كُور ُ
ِمهراش �إِن ّي غار
و ْي ُذوذ�24 .إِفّغ رخْ بار خاس ِذي ُسورِييا ما ّرا ؤُشا �إ ِْوين-د غارس ما ّرا �إ ْ
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رحرِيق ،ذ �إِما ْرياحن ذ يِنّي �إِتْبار ِكي ِّكيضن ذ �إِنضْ بارن
�إِدْچان عرام كُور ر ْهراشاث ذ ْ
ؤُشا �إ ِّسݣ ْنفا ثن25 .ضْ فارن ث-يِد �َأطّاس ن ْر ِ
غاشي زِي لجالِيل ،زِي ِذيكا ُبولِيس ،زِي
ؤُرشالِيم ،زِي يا ُهو ِذي ّيا ُؤ زݣ ؤُج ّماض ن ل� ُأ ْرذُون.

حدث ذݣ وذْرار  -أَ�وارن ن لباراكا
أَ� ّ

5

ُلوك23-20:6 .

غاشيُ ،يورِي غار و ْذرار ُؤشا �َأوارنِي ِ
ِ 1
رامي �إِ ْزرا ْر ِ
رامي ِذين �إِقِّيمُ ،ؤ ِسين-د
3
2
“سعذ ن
غارس �إ ْ
ِمحضارن ن ّسُ .ؤشا يا ْرزم �َأق ُّموم ن ّس� ،إ ِّسرمذ �إِثن� ،إِقّار ّ
4
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
يِنّي �َأ ُّروح نْسن �إِزرض ،مينزِي ثاݣلذيث ن �إِج ْنوان �َأقّا-ت �إِ ني ْثنيّ .سعذ ن يِنّي
�إ ِ ت ِ
ْشضيننِ ،مينزِي نِي ْث ِني �َأذ تْواع ّزانّ 5 .سعذ ن �إِ ْم ِهيننِ ،مينزِي نِي ْث ِني �َأذ وارثن ثا ُمورث.
7
ْ
ّ 6سعذ ن يِنّي �إِتْرازان ذ يِنّي �إِتْفاذن غار ْثسݣذاِ ،مينزِي نِي ْث ِني �َأذ ِّجي ْوننّ .سعذ ن
َأرحمثّ 8 .سعذ ن يِنّي �إِ غار �إِدْچا ُؤر �إِز ِذيݣ،
يارحمنِ ،مينزِي �َأذ غارسن ثِيرِي � ْ
يِنّي ّ
9
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِمينزِي نِي ْثني �َأذ زارن �َأر ِّبيّ .سعذ ن يِنّي �إِتݣن رهنا ،مينزِي ني ْثني �َأذ تْواس ّمان ثا ْروا
ن �َأر ِّبيّ 10 .سعذ ن يِنّي �إِتْواحصارن خ ِّسي ّبث ن ْثسݣْذاِ ،مينزِي ثاݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان
�َأذ غارسن ثِيرِيّ 11 .سعذ �إِ ك ِّنيو مارا عايارن ُؤ ما ّرثن ك ِّنيو ُؤشا �َأذ خاوم �إِنِين كُور
�َأوار �َأعفّان خ ِّسي ّبث �إِنُو ،واخّا ّسخا ِّريقن12 .فارحمْ ،سرِيو ْروم ِمينزِي ْر ُمونث نْوم ذ
ثامقّرانت ذݣ �إِج ْنوانِ ،مينزِي �َأ ُّمو �إِ ثُوغا �إِحصارن �إِ ْمكاشافن �إِن ّي قبر نْوم.

ثامدچاحث ذ ثْفاوث
حدث ذݣ وذْرار ْ -
أَ� ّ
مار50:9 .؛ ُلوك35-34:14 .

13ك ِّنيو ذ ثامدْچاحث ن ث ُمورث .ماشا مارا ثامدْچاحث ثخسار �َأر ِّدي ن ّس ،ما ّمش �إِ غا
ن ّ
ݣ �َأذ ت نا ّر د ثامدْچاحث؟ وار ْثنفّع عاذ �إِ والُو حاشا �َأذ ث ّمنضار غار با ّراَ� ،أذ خاس
14
عفسن �إ ِْوذان .ك ِّنيو ذ ثِيفاوث ن ُّدونِّيث .ثان ِْذينت �إِ �إِدْچان خ و ْذرار ،وار ْثز ّمار �َأذ
ثقِّيم ث ُّنوفّار15 .وار ّسرقِّين ر ْفنار ؤُشا ّسا ْرسن ث ساذُو ْر ُموذ ،ماشا ّسا ْرسن ث خ ْرمرفع،
خ ِّني �َأذ يارغ �إِ ما ّرا �إِن ّي �إِدْچان ِذي ثا ّدارثّ 16 .جم ثِيفاوث نْوم �َأذ ثارغ �إِ �إ ِْوذانِ ،حيما
�َأذ زارن رخْ ذايم نْوم �إ ِْشنانَ� ،أذ ُّسو ْعران بابا ْثوم �إِ �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوان.
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يشو أَ�ذ ِ�إك ّمر تا ْوراث
حدث ذݣ وذْرار ُّ -
أَ� ّ

تاوراث نِيغ �إِ ْمكاشافن .نش وار د ؤ ُِسيغ
17وار ْت ِغيرم شا بلِّي ؤ ُِسيغ-د ِحيما �َأذ ّسبطّرغ ْ
شا ِحيما �َأذ ّسبطّرغ ،ماشا ِحيما �َأذ ك ّمرغِ 18 .مينزِي س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أر �إِ غا �إِ ْفنا
تاوراث �َأر �إِ غا �إِمسار
ؤُجنّا ذ ث ُمورث ،وار �إِف ِّني ؤُرا ذ �إ ِّج ن ْرحارف نِيغ ذ ثانقِّيط زِي ْ
ك ِ
وصا-يا �إ ِْشثن ،واخّا ذ ثام ْزيانت ؤُشا �إ ِّس ْرماذ �إ ِْوذان
ُورشي19 .ون ّي �إِ غا �إ ِّسبطّرن زِي ْث ّ
�َأ ُّموَ� ،أذ �إِتْواس ّما ذ �َأم ْزيان ِذي ْثݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان ،ماشا ون ّي ّزا ْيسنت �إِݣِّين� ،إ ِّس ْرماذ �إِ
ثنت ،نتّا �َأذ �إِتْواس ّما ذ �َأمقّران ِذي ْثݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوانِ 20 .مينزِي نش �َأذ اوم �إِنِيغ ،مارا
ثاسݣْذا نْوم وار ثمقّار شا خ ث ِّني ن �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ذ �إِفار ِ
ِيسي ّين ،قاع وار ث ِتيذفم
شا غار ْثݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان.

حدث ذݣ وذْرار  -أَ�خ ّيق ذ ُؤنقِّي
أَ� ّ

رج ُذوذ ‘وار ن ّق’ ُؤ ون ّي �إِنقّن� ،إِݣُّور �َأذ �إِتْواحاسب22.ماشا نش
ثسرِيم بلِّي �إِتْوان ّا �إِ ْ
َ 21أ�قّا ْ
�َأذ اوم �إِنِيغ ،ما ّرا ون ّي �إِتْخ ّياقن خ ؤُماس� ،إِݣُّور �َأذ خاس �إِتْواحاكم .ون ّي �إِقّارن �إِ ؤُماس
لمحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين ُؤ ون ّي �إِقّارن ‘�َأ �َأ ُبوهارِي’ �َأذ
ثحكم ْ
‘�َأ �َأفغُور’َ� ،أذ خاس ْ
23
مسي ن جاهنّاما .مارا ث ْو ِشيذ ثاغا ْرصث ن ّك خ ؤُعالطار ؤُشا
�إِتْواحاكمَ� ،أذ ياذف غار ْث ِّ
24
ِ
ِذي ِّني ْثعقرذ بلِّي ؤُماش �َأقّا-ث خ شا خاك ،أ ّج ثاغا ْرصث ن ّك ذين ّزاث �إِ ؤُعالطار،
ُروح �َأم ْزوا ُروْ ،ثصرحذ �َأك-ذ ؤُماش ،خ ِّني ذور-دْ � ،أوش �َأم ْو ِشي ن ّك ِحيما �َأذ �إِتْواغارص.
ݣ ذ ْغيا ثا ُّدوكرِي �َأك-ذ وغرِيم ن ّك ِمينثرا شك عاذ �َأ ِكيذس ذݣ و ْبرِيذِ ،حيما وغرِيم
ّ 25
قاضي ،خ ِّني ْر ِ
ن ّك وار شك �إِتِيوِي غار ْر ِ
قاضي �َأذ شك ياوِي غار ؤُمخازنِي ؤُشا �َأذ
رحبس26 .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،وار د ثفّغذ ّس ِّنيَ� ،أر �إِ غا ْثخدْچصذ
ث ّمنضارذ ِذي ْ
� َُأصول ِذي (='كواذرانس') �َأنݣّا ُرو.

حدث ذݣ وذْرار ِّ -زينا
أَ� ّ

رج ُذوذ ‘وار زنِّي شا’28،ماشا نش �َأذ اوم �إِنِيغ ،ما ّرا ون ّي �إِ غا �إِخزارن غار
ثسرِيم بلِّي �إِتْوان ّا �إِ ْ
َ 27أ�قّا ْ
ث ْمغارث س ن ّشْ وثَ� ،أقّا �إِزنا �َأ ِكيذس ذݣ ُور ن ّس29 .مارا ثِي ّط ن ّك ثافُوسشث ثݣّا �َأذ ث ْنذ ْرفذ
كسي ت ،ثنضارذ ت خاكِ ،مينزِي ْحسن اش مارا ْثو ّدار �إِج ن ؤُغ ْز ِذيس ن �َأ ِّريمث
ذايسِْ ،
30
ن ّك واها ؤُشا �َأ ِّريمث ن ّك ما ّرا وار ث ّمنضارِي شا ِذي جاهنّاما .مارا �َأفُوس ن ّك �َأف ِ
يجي
ُوسي ِّ
ِ
قص اِث ،نْضار اِث خاكِ ،مينزِي ْحسن اش مارا ْثو ّدار �إِج ن ؤُغ ْزذيس
شك �َأذ ذا ْيس ث ْنذ ْرفذّ ،
ِ
ن �َأ ِّريمث ن ّك واها ؤُشا �َأ ِّريمث ن ّك ما ّرا وار ث ّمنضارِي شا ذي جاهنّاما.
ُ 21:5ؤفُغ13:20.؛ ِثيرُ 27:5 17:5.ؤفُغ14:20.؛ ِثير18:5.
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حدث ذݣ وذْرار  -أَ� ْدچاف
أَ� ّ
َم ّتى 9:19؛ مار12-11:10 .؛ ُلوك18:16 .

َ�31أقّا �إِتْوان ّا عاوذ ‘ون ّي �إِ غا �إِدْچفن �إِ ث ْمغارث ن ّسَ� ،أذ اس �إ ِْوش ثابرات ن وادْچاف’.
32ماشا نش �َأذ اوم �إِنِيغ ،ما ّرا ون ّي �إِ غا �إِدْچفن �إِ ث ْمغارث ن ّس ،وار �إِدْجي ِذي ِّسي ّبث ن
ُوقح ِبيث� ،إِتا ّرا ت �َأذ ثزنا ؤُشا ون ّي �إِ غا �إِم ْرشن ث ِّني ؤ ُِمي �إِدْچفنَ� ،أقّا نتّا �إِزنا.
ث ْ

حدث ذݣ وذْرار ِ -ثيجا ْدجين
أَ� ّ

ثجودْچذ �إِ
ثجادْجيذ س ُّزور ،ماشا �أ ّ
ثسرِيم عاوذ بلِّي �إِتْوان ّا �إِ ْ
رج ُذوذ ‘وار ّ
ݣ ِمين ُّ
َ�33أقّا ْ
ثجادْچام ع ّمارص ،ؤُرا غار ؤُجنّا ِمينزِي نتّا ذ ْرعارش
�َأر ِّبي’34 ،ماشا نش �َأذ اوم �إِنِيغ ،وار ّ
ن �َأر ِّبي35 ،ؤُرا غار ث ُمورث ِمينزِي نتّاث ذ ثان ْبذاث ساذُو �إِضارن ن ّك ،ؤُرا غار ؤُرشالِيم
ِمينزِي نتّاث ذ ثان ِْذينت ن ؤُجدْجيذ �َأمقّران36 ،ؤُرا غار ؤُزدْجيف ن ّك ِمينزِي وار ْثز ّمارذ
�َأذ ثا ّرذ ؤُرا ذ �إ ِّج ن ؤُزطُّو ن ؤُشُ ّواف ذ �َأش ْمرار نِيغ ذ �َأبارشانَ�37 .أذ �إِقِّيم �َأوار ن ّك ‘واه’
ذ ‘واه’‘ ،لّا’ ذ ‘لّا’ ،مانا كثار زِي مان �َأياَ� ،أقّا نتّا زݣ ؤُعفّان.

خدچص ْرغار س ْرغار
حدث ذݣ وذْرار  -وار تْ ْ
أَ� ّ
ُلوك30-29:6 .

ثسرِيم بلِّي �إِتْوان ّا ‘ثِي ّط س ثِي ّط ذ ثِيغمسث س ثغْمسث’ 39،ماشا نش �َأذ اوم �إِنِيغ،
َ�38أقّا ْ
وار ت ْمعارام شا �َأك-ذ ؤُعفّان ،ماشا ون ّي شك �إِ غا �إ ِّسقّرن �َأمݣِّيز ن ّك �َأف ِ
ُوسي ،سرقا ياس ؤُرا
ݣ شّ راع ؤُشا نتّا �َأذ اش �إِ ْك ِسي ِ
ثشامير
ذ ون ّضْ ِني40 ،ؤُشا مارا ِذين حد �إِخْ س �َأذ ِكيش �إِ ّ
ن ّكَ� ،أقّا شك �َأرنِي اس ؤُرا ذ �َأجدْچاب41 .ون ّي خاك �إِݣِّين ب ّزز ِحيما �َأذ ِكيذس ثُو ُيورذ �إ ِّج
ن ِكيلُ ِوميثرُ ،ؤ ُيور �َأ ِكيذس ْثناين42 .مان ون ذ اش �إِ غا �إِتارن شا ن ْرحاجثْ � ،أوش اس ت
ُؤ ون ّي يار ُّزون �َأذ خاك يا ْرضر ،وار د ث تا ّرا �َأم ِّني.

حدث ذݣ وذْرار  -ثايْ ِري ِ�إ ْرعذيان
أَ� ّ
ُلوك36-32 ،28-27:6 .

ثسرِيم بلِّي �إِتْوان ّا ‘�َأذ ثخْ سذ َأ� ْمقا ّرب ن ّكَ� ،أذ ثشا ْرهذ ر ْع ُذو ن ّك’ .ماشا نش �َأذ
َ 43أ�قّا ْ
اوم �إِنِيغ ،خْ سم رع ْذيان نْوم ُؤ باركم �إِن ّي ك ِّنيو �إِن ّعرن ،ݣّم ْثشُ ونِي �إِ يِنّي ك ِّنيو �إِشا ّرهن،
ّزادْچم �إِ يِنّي خاوم �إِتْعدّان ؤُرا �إِ يِنّي خاوم �إِتْذا ّراشنِ 45 ،حيما �َأذ ثِيرِيم ذ ثا ْروا ن بابا ْثوم
ون ّي �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوانِ ،مينزِي نتّا �إ ِّسنقّار ْثفُوشث ن ّس خ �إِعفّانن ذ �إِص ْبحانن ،يارخُّ و-د
44

ِ 31:5ثير  33:5 1:24لاو12:19.؛ ْرخر2:30.؛ ِثيرُ 38:5 21:23.ؤفُغ24:21.؛ لاو 43:5 .20:24.لاو18:19.
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�إِ ونْزار �َأذ �إِ ّوث خ �إِ ْمسݣّاذن ُؤ خ يِنّي وار �إِسݣّذنِ 46 .مينزِي مارا ثخْ سم �إِن ّي ك ِّنيو
�إِتخسن ،مان �َأ ْربح �إِ غاروم؟ ما وار تݣّن �َأ ْيث ن ضّ ارِيبا ؤُرا �َأ ُّمو؟ 47مارا ْثسدْچمم خ
واوماثن نْوم واها �إِ ِمين ثتݣّم كثار؟ ما وار تݣّن �َأ ْيث ن ضّ ارِيبا ؤُرا �َأ ُّمو؟ � 48إِرِيم ك ِّنيو
ْ
ْثك ّمرم �َأم ما ّمش ؤُرا ذ بابا ْثوم ذݣ ؤُجنّا �إِ ْكمر.

6

حدث ذݣ وذْرار ّ -صذا ِقي
أَ� ّ

ْ 1حضام ،وار تݣّم شا ثاسݣْذا نْوم ّزاث �إِ �إ ِْوذان ِحيما �َأذ ك ِّنيو زارن .مارا �َأمياَ� ،أذ يِيرِي وار
غا ْروم ُبو راجار زِي بابا ْثوم �إِ �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوان2 .مارا ْثصدّقذ ،وار ت ت ّ
ݣ ِذي ْر ُبوق �َأم
ونافي ِقين ذݣ �إ ِِسيناݣُوݣن ُؤ ِذي ّز ِ
ما ّمش تݣّن ل ُم ِ
ناقيِ ،حيما �َأذ ثن ش ْنعن �إ ِْوذان .س ثِيذت �َأذ
3
ْخصا �َأفُوس
اوم �إِنِيغ ،نِي ْث ِني �َأقّا ؤ ُِفين راجار نْسن زِي بعذا .ماشا شك ،خْ ِمي �إِ غا ْثصدّقذ� ،إِت ّ
ݣ ُؤف ِ
ن ّك �َأز ْرماض وار �إِ ِّسين ِمين �إِت ّ
ُوسي ن ّكِ 4 ،حيما ّص ْذقث ن ّك �َأذ ثِيرِي س ْث ُنوفّرا ؤُشا باباش
ون ّي شك �إِتْواران ِذي ْث ُنوفّراَ� ،أذ شك �إِخدْچص س بطايطاي.

حدث ذݣ وذْرار  -ثازا ْدجيث
أَ� ّ
ُلوك4-2:11 .

5مارا ث ُّزودْچذ ،وار تِيرِيم شا �َأم ل ُم ِ
ونافي ِقين �إِن ّي �إِ ْعجب �َأسن ْرحار �َأذ ّزادْچن �َأم بدّن ذݣ
�إ ِِسيناݣُوݣن ذ ْثغ ُّمورا ن ّز ِ
ناقي ِحيما �َأذ ثن زارن �إ ِْوذان .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا نِي ْث ِني ؤ ُِفين
راجار نْسن زِي بعذا6 .ماشا شك ،مارا ث ُّزودْچذَ� ،أذف غار وخّ ام ن ّك ؤُشا بلّع ثا ّوارث،
ّزادْچ �إِ باباش ون ّي �إِدْچان ِذي ْث ُنوفّرا ؤُشا باباش �إِ �إِتْواران ِذي ْث ُنوفّرا ذ نتّا �إِ شك �إِ غا
�إِخدْچصن س بطايطاي7 .مارا ث ُّزودْچم وار تْعاواذم �إِ واوار �إِخْ وان �َأمشْ ناو �إِن ّي زِي رݣـ ُنوس،
�إِ ْت ِغير �َأسن س واوارن نْسن �َأطّاس �َأذ اسن �إِسر8 .وار تِيرِيم �َأم نِي ْث ِنيِ ،مينزِي بابا ْثوم �إ ِّسن ِمين
ثحذاجم قبر ّما ذ اس �إِ غا ثتارمَ�9 .أ ُّمو �إِ غا ث ّزادْچم ك ِّنيو ‘�َأ بابا ْثنغ �إِ �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوان،
ْ
�إِسم ن ّك �َأذ يِيرِي �إِتْواقدّس� 10 ،أ ّج �َأذ د ثاس ْثݣ ْل ِذيث ن ّك ؤُشا �َأم ما ّمش شك ثخْ سذ �َأذ
11
َأس.
َأس-ا � ُ
َأغروم ن كُور � ّ
ثِيرِي ذݣ ؤُجنّاَ� ،أذ ثِيرِي عاوذ �َأ ُّمو ِذي ث ُمورثْ � .أوش �َأنغ � ّ
ِماروسا ن ّغ �َأم ما ّمش نْسامح �إِ يِنّي �إِ ذ انغ �إِتُورسن13 .وار د �َأنغ ِّسي ِذيف شا ذݣ
12غفار �َأنغ �إ ُ
ؤُغكّوِي ،ماشا س ْنجم �َأنغ زݣ ؤُعفّانِ ،مينزِي ثاݣ ْل ِذيث ذ ّج ْهذ ذ ُؤ ُعودْجي �َأذ �إِرِين �إِ شك
�إِ ر ْبدا قاعَِ � ،أمين!’ 14مارا ك ِّنيو ْثسامحم �إِ �إ ِْوذان �إِ ؤُخ ُّطو نْسن ،ؤُرا ذ بابا ْثوم �إِ �إِدْچان ذݣ
�إِج ْنوان �َأذ اوم �إِغفار15 .مارا ك ِّنيو وار ثت ِْسي ِميحم �إِ �إ ِْوذان �إِ ؤُخ ُّطو نْسن ،ؤُرا ذ بابا ْثوم �إِ �إِدْچان
ذݣ �إِج ْنوان وار �إِغفّار شا �َأخ ُّطو نْوم.

َمتّى 6

15

حدث ذݣ وذْرار  -أَ� ُزو ِّمي
أَ� ّ

16مارا ْث ُزو ّمم ،وار تݣّم �َأغ ْم ُبوب �َأبارشان �َأم ل ُم ِ
ونافي ِقين� ،إِن ّي �إ ِّسن ْقرابن �َأغ ْم ُبوب نْسن
ِحيما �َأذ ثن زارن �إ ِْوذان بلِّي �َأقّا ُزو ّمن .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا نِي ْث ِني ؤ ُِفين راجار نْسن
زِي بعذا17 .ماشا شك ،مارا ْث ُزو ّمذ ،ذهن �َأزدْجيف ن ّك ؤُشا ِسيرذ �َأغ ْم ُبوب ن ّكِ 18 ،حيما
وار ْث ِبي ِنيذ شا �إِ �إ ِْوذان بلِّي ْث ُزو ّمذ ،ماشا �إِ باباش ون ّي �إِدْچان ِذي ْث ُنوفّرا ؤُشا باباش �إِ �إِتْواران
ِذي ْث ُنوفّراَ� ،أقّا نتّا �إِ شك �إِ غا �إِخدْچصن.

حدث ذݣ وذْرار  -ركْنُوز ذݣ ُؤج ّنا
أ� ّ
ُلوك13:16 ،36-34:11 ،34-33:12 .

19
ثش ِ
ثشينذا ذ ّدرا ُؤ مانِي �إِ غا
وار ْس ُمونام شا ر ْك ُنوز ذا ِذي ُّدونِّيث مانِي �إِ غا ثن ّ
ّس ُنوقّبن �إِخ ّواننَ� ،أذ ثن �َأشارن20 .ماشا ْس ُمونم �إِ يِيخف نْوم ر ْك ُنوز ذݣ ؤُجنّا مانِي وار
ثتت شا ِ
ثشينذا ذ ّدرا ُؤ مانِي وار ّس ُنوقُّوبن �إِخ ّوانن وار ثن تاشارنِ 21 .مينزِي مانِي �إِ غا
ثن ّ
22
ِ
ِ
ّ
يِيرِي ْرك ْنز ن ّكَ� ،أقّا ؤُرا ذ ؤُر ن ّك �َأذ ذين يِيرِي عاوذ .رفنار ن �َأ ِّريمث نتّا ذ ثيط .مارا
ثصفاَ� ،أذ ثِيرِي �َأ ِّريمث ن ّك ما ّرا ذ ثِيفاوث23 .مارا ثِي ّط ن ّك ذ ثاعفّانت ،خ ِّني
ثِي ّط ن ّك �َأقّا ْ
�َأذ ثِيرِي �َأ ِّريمث ن ّك ما ّرا ذ ثادْچسث .مارا ثِيفاوث ث ِّني ذايك ذ ثادْچسث ،مشْ حار
ث ْمغار ثادْچسث!  24ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِز ّمار �َأذ �إِخْ ذم �إِ ْثناين ن �إ ِِسي ِذيثنِ ،مينزِي نتّا �َأذ �إِشا ْره
�إ ِّجن �َأذ �إِخْ س ون ّضْ ِني نِيغ �َأذ �إِطّف ذݣ �إ ِّجن �َأذ �إ ِّس ْحقار ون ّضْ ِني .ك ِّنيو وار ْثز ّمارم �َأذ
ْثخ ْذمم �إِ �َأر ِّبي ذ ‘ما ُمون’.

حدث ذݣ وذْرار �ِ -إ ُموناس
أَ� ّ
ُلوك34-22:12 .

25
ثسوم
كسيم �َأ ْم ُنوس ِذي ثُوذارث نْوم ِمين �إِ غا ثشّ م نِيغ ِمين �إِ غا ْ
خ ؤُي ِّني �َأذ اوم �إِنِيغ ،وار ِّ
ثحرِي ثُوذارث خ ماشّ ا نِيغ �َأ ِّريمث خ
ثسيارضم .ما وار ْ
ؤُرا �إِ �َأ ِّريمث نْوم ما ّمش ت �إِ غا ّ
مجارن ؤُشا وار تْخ ِّميرن
وا ُّروض؟ 26خزارم غار �إ ِْجضاض ن ؤُجنّاَ� ،أقّا نِي ْث ِني وار زا ّرعن ،وار ّ
ِذي ِ
ثسكّوِيم شا كثار �َأطّاس
رمراسي ،واخّا �َأم ِّني بابا ْثوم ذݣ ؤُجنّا �إِ ثن �إ ِّسشّ ان .ما ك ِّنيو وار ّ
27
خاسن؟ مان ون ّزا ْيوم �إِز ّمار س و ْم ُنوس ن ّس �َأذ يارنِي ؤُرا ذ �إ ِّج ن ؤ ُِغير ِذي ْث ُزوݣّارث ن ّس؟
28
ِججيݣن (=نُّوواش) ذݣ �إِيّار،
كسيم �َأ ْم ُنوس �إِ وا ُّروض؟ خْ زارم ما ّمش غ ّمين �إ ِّ
ُؤ ماي ِّمي ْث ِّ
واخّ ا نِي ْث ِني وار خدّمن ،وار تْقارضشنَ�29 .أذ اوم �إِنِيغ ،ؤُرا ذ ُسولايمان ِذي ما ّرا �َأ ُعودْجي
َأس-ا ؤُشا
ن ّس وار يارض شا �َأم �إ ِّجن ّزا ْيسن30 .مارا �َأر ِّبي �إ ِّسيارض ْ
رح ِثيش ن �إِيّار �إِ �إِدْچان � ّ
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ثِيوشّ ا �َأذ �إِ ّمنضار ِذي ث ْفقُونت ،ما خ ِّني وار ك ِّنيو �إ ِّس ِيي ّرض �َأطّاس ْحسن ّزايسَ� ،أ ك ِّنيو �إِ ِذي
31
نش؟ ’ ُؤ ِ‘مين �إِ
�إِدْچا ْذ ُروس ن إِل�يمان؟ خ ؤُي ِّني وار ِّ
كسيم شا �َأم ُنوس ،ثقّارم ِ‘مين �إِ غا ّ
غا ن ُْسو؟ ’ نِيغ ِ‘مين �إِ غا نْيارض؟ ’ َ�32أقّا رݣـ ُنوس �َأر ُّزون مان �َأيا ما ّراَ� .أقّا بابا ْثوم ذݣ ؤُجنّا
ثحذاجم مان �َأيا ما ّرا33 .ماشا ك ِّنيوَ� ،أر ُزوم �َأم ْزوا ُرو خ ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ذ ْثسݣْذا
�إ ِّسن بلِّي ْ
34
ِ
ِ
ِ
كسيم �َأ ْم ُنوس �إِ مين �إِ غا �إِ ْمسارن ثيوشّ ا،
ن ّس ؤُشا �َأر ِّبي �َأذ اوم يارني خ مان �َأيا ما ّرا .وار ِّ
ِمينزِي ثِيوشّ ا �َأذ ث ْك ِسي �َأ ْم ُنوس �إِ يِيخف ن ّس� .إِشفا �إِ
َأس ثُوعفّنا ن ّس.
�
ُور
ك
ّ

خشيو ذ ث ْحناشث
حدث ذݣ وذْرار  -أَ� ِّ
أَ� ّ

7

ُلوك42-41 ،38-37:6 .

علاحساب ْر ُحوكم �إِ زِي �إِ غا
1وار ح ّكمم ِحيما وار ثتْواحاكاممِ 2 ،مينزِي
ْ
علاحساب رعبار �إِ زِي �إِ غا ثعبارم �َأذ ثتْواعبارم عاوذ.
ْثح ْكمم �َأذ ثتْواحاكمم ُؤ ْ
ثحناشث ث ِّني
3ماي ِّمي ْثخ ّزارذ غار ؤُخشِّ يو ِذي ثِي ّط ن ؤُماش ،ماشا وار ْثحكّارذ شا �إِ ْ
ِذي ثِي ّط ن ّك؟ 4خ ِّني ما ّمش �إِ غا ثݣّذ �َأذ ثِي ِنيذ �إِ ؤُماش ‘� ّأج �َأيِي �َأذ �َأش-د ُّسوفّغغ �َأخشِّ يو
ثاحناشث ِذي ثِي ّط ن ّك؟” َ�5أ شك ل ُم ِ
ونافيق،
زِي ثِي ّط ن ّك’ ؤُشا خْ زارَ� ،أقّا شك غارك ْ
ثسوفُّوغذ
ُسوفّغ-د �َأم ْزوا ُرو ْ
ثاحناشث زِي ثِي ّط ن ّك ،خ ِّني ْثز ّمارذ �َأذ ثخْ زارذ م ِليح ِحيما �َأذ ُّ
6
ِ
�َأخشِّ يو زِي ثِي ّط ن ؤُماش .وار ثِيشّ م مين �إِدْچان �إِقدّسن �إِ يِيطان ،وار نطّارم شا ثِيياقُوثِين
نْوم �إِ �إِرفانِ ،حيما وار خاسنت عفّسن س �إِضارن نْسن ؤُشا �َأذ غا ْروم نْقربنَ� ،أذ ك ِّنيو
م ّزقن.

حدث ذݣ وذْرار  -صبارم ِذي ثُوثرا ِ�إ أَ�ربِّي
أَ� ّ
ُلوك13-9:11 .

7تارمَ� ،أذ اوم �إِ ّموشَ� .أر ُزومَ� ،أذ ثافمْ .سقارقبمَ� ،أذ اوم �إِتْوارزمِ .مينزِي ما ّرا ون ّي �إِ غا
�إِتارن �َأذ �إِطّف ُؤ ون ّي �إِ غا يار ُزون �َأذ ياف ُؤ ون ّي �إِ غا �إ ِّسقارقبن �َأذ اس �إِتْوارزم9 .نِيغ مان
10
ثاسرمث،
َأغرومَ� ،أذ اس �إ ِْوش �َأز ُرو؟ نِيغ مارا �إِتار اس ْ
ْبناذم جاراوم ،مارا ِّميس �إِتار اس � ُ
11
ِ
ثسنم ما ّمش �إِ غا ث ْوشم مين
�َأذ اس �إ ِْوش � َِأفيغار؟ مارا ك ِّنيو ،واخّا ك ِّنيو ذ �إِعفّاننَ� ،أقّا ّ
�إِص ْبحن �إِ ثا ْروا نْوم ،مشْ حار عاذ بابا ْثوم �إِ �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوان �َأذ �إ ِْوش ِمين �إِص ْبحن �إِ
يِنّي ذ اس �إِ غا �إِتارن؟ 12قاع �َأم ما ّمش ثخْ سم �َأذ اوم ݣّن �إ ِْوذان ،ݣّم �َأميا ك ِّنيو �إِ نِي ْث ِني،
تاوراث ذ �إِ ْمكاشافن.
ِمينزِي مان �َأيا ذ ْ
8
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حدث ذݣ وذْرار  -ثا ّوارث ِ�إحصارن
أَ� ّ
ُلوك24:13 .

ِتاوين غار ؤُهلّك
َ�13أ ْذفم زِي ث ّوارث �إِحصارنِ ،مينزِي ثا ّوارث ث ْمغار ؤُرا ذ �َأبرِيذ ِميرِيو �إِ �إ ْ
ِتاوين غار
ؤُشا �َأطّاس �إِ ّزايس �إِتاذفن14 .ما ّمش ْ
ثحصار ث ّوارث ُؤ ما ّمش �إِمزِي و ْبرِيذ �إِ �إ ْ
ثُوذارث ؤُشا ْذ ُروس ن �إِن ّي ث �إِتافن.

حدث ذݣ وذْرار  -ثاش ّجارث ثاص ْبحانت ذ ثش ّجارث ثاعفّانت
أَ� ّ
ُلوك27-25:13 ،44-43:6 .

ْ 15حضام �إِخف نْوم زݣ �إِ ْمكاشافن �إ ِّسخا ِّريقن �إِ د �إِتاسن غا ْروم س ْث ِهي ُذورث ن �إِزمارن ماشا
16
ثسنم .ما �َأذ
ذݣ �إِعدِّيسن نْسن �َأقّا نِي ْث ِني ذ ُؤشّ انن �إِتطّفن .زِي ْر ِغيدْچث نْسن �َأذ ثن ّ
ثاشجارث ثاص ْبحانت ثتاوِي-د
ر ْقضن � َِأضير زݣ �إِسنّانن نِيغ ثازارث زِي ْثسكرا؟ َ�17أ ُّمو كُور ّ
ثاشجارث
ْر ِغيدْچث ْ
ثصبح ُؤ كُور ّ
ثاشجارث ثاعفّانت ثتاوِي-د ْر ِغيدْچث ثاعفّانتّ 18 .
ثاشجارث ثاعفّانت وار ْثز ّمار �َأذ ث ْوش
ثاص ْبحانت وار ْثز ّمار �َأذ ث ْوش ْر ِغيدْچث ثاعفّانت نِيغ ّ
ْواقص ؤُشا �َأذ
ثاشجارث ث ِّني وار �إِتِيشّ ن ْر ِغيدْچث ْ
ْر ِغيدْچث ثاص ْبحانت19 .كُور ّ
ثصبحَ� ،أذ ثت ّ
20
ثسنم.
مسي .خ ؤُي ِّني زِي ْر ِغيدْچث نْسن �َأذ ثن ّ
ث ّمنضار ِذي ْث ِّ

حدث ذݣ وذْرار  -مان ون ِ�إ غا ياذف غار ثْݣ ْل ِذيث ن ِ�إج ْنوان
أَ� ّ

21وار �إِدْجي شا كُور �إ ِّجن ون ّي د ايِي �إِ غا �إِنِين ‘ َأ� ِسي ِذيَ ،أ� ِسي ِذي!’ �َأذ ياذف غار
ْثݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان ،ماشا ذ ون ّي �إِتݣّن ِمين �إِخْ س بابا �إِ �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوانَ�22 .أطّاس �إِ
واس نِّي ‘�َأ ِسي ِذيَ� ،أ ِسي ِذي ،ما وار نْكاشف شا س يِيسم ن ّك،
د ايِي �إِ غا �إِنِين ذݣ ّ
ِّ
ّ
ما وار نُو ّزر خ شّ واطن س يِيسم ن ّك ُؤ س يِيسم ن ّك ما وار نݣي �َأطاس ن ر ْعجايب؟ ’
23خ ِّني �َأذ اسن �إِنِيغ ‘ع ّمارص وار ك ِّنيو ِّسينغ ،ب ّعذم ِ
خافيَ� ،أ ك ِّنيو �إِن ّي �إِتݣّن ِمين �إِدْچان
ِضي ّد ن تاوراث’.

حدث ذݣ وذْرار  -ثا ّدارث خ ّس ْدچاح
أَ� ّ

ِتسران �إِ واوارن �إِنُو� ،إِت ّ
ݣ ّزا ْيسنَ� ،أذ ث ّسمقُو ّدغ �َأك-ذ �إِج ن ْبناذم
24ما ّرا ون ّي �إ ْ
ذ � َِأمي ِغيس ون ّي �إِبنان ثا ّدارث ن ّس خ ّسدْچاح25 .خ ِّني �إ ِْوثا ونزار ،ح ْمرن �إِغ ْزران،
ُصوضن �إِس ِّميضن ُؤشا رقفن ثا ّدارث نِّي ،واخّا �َأم ِّني وار ذ ِ
ثوضي شاِ ،مينزِي ذساس
ِتسران �إِ واوارن �إِنُو ،وار ّزا ْيسن �إِت ّ
ݣَ� ،أذ
ن ّس �إِ ّمارس خ ّسدْچاح26 .ماشا ما ّرا ون ّي �إ ْ
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يِيرِي �َأمشْ ناو �إِج ن ْبناذم ذ �َأفغُور� ،إِ ْبنا ثا ّدارث ن ّس خ �إِج ِذي27 .خ ِّني �إ ِْوثا ونزار،
ح ْمرن �إِغ ْزرانُ ،صوضن �إِس ِّميضن ،رقفن ثا ّدارث نِّي ُؤشا ثوضا ،ثُوغا �َأوطُّو ن ّس ذ
�َأمقّرانَ�28 ”.أوارنِي ِ
رامي �إِك ّمر يشُّ و �َأوارن-اَ� ،أقّا �إِمسار بلِّي ْر ِ
غاشي �إِقِّيم �إِت ْبهث س
ُؤس ْرمذ ن ّسِ 29 ،مينزِي ثُوغا �إ ِّس ْرماذ �إِثن �َأمشْ ناو ون ّي غار �إِدْچا ُّصولطا ،وار �إِدْجي شا
�َأمشْ ناو �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن.

أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إ ج ن بُو-ربارص

8

مار45-40:1 .؛ ُلوك16-12:5 .

ِ 1
غاشي2 .ؤُشا ُي ِ
رامي د �إِهوا زݣ و ْذرار ،ضْ فارن ث-يِد َأ�طّاس ن ْر ِ
وسي-د غارس
�إ ِّجن �إِ ِذي �إِدْچا ْربارص� ،إ ِْوضا اس غار �إِضارن� ،إن ّا “�َأ ِسي ِذي ،مارا ثخْ سذْ ،ثز ّمارذ
ثسي ْزذݣذ”3 .يشُّ و �إ ِّسوِي ّزذ �َأفُوس ن ّس ؤُشا �إِحاذا ث� ،إن ّا “نش خْ سغْ ،زذݣ!”
�َأذ ايِي ِّ
4
ْواسيزذݣ زِي ْربارص ن ّس رخْ ذنِّي� .إن ّا اس يشُّ و “خْ زار ،وار ت تقّار �إِ حد،
ؤُشا �إِت ِّ
ِ
علاحساب مين ّزايس
ماشا ُروحْ ،سشن �إِخف ن ّك �إِ ؤُك ّهان ؤُشا � ْأوش ثاغا ْرصث �إِ �َأر ِّبي ْ
ِوصا ُموسىَ� ،أقّا-ت ذ شهاذث �إِ نِي ْث ِني”.
�إ ّ

ل ِ إ�يمان أَ�مقّران ن ْرقبطان أَ� ُروما ِني
ُلوك10-1:7 .؛ يُوح54-43:4 .

ِ 5
كافارناحومُ ،ي ِ
وسي-د غارس �إِج ن ْرقبطان خ م ّيا� ،إِتار ّزايس �َأ ُّمو،
رامي ُيوذف يشُّ و غار
ُ
رحرِيق �َأطّاس�7 ”.إن ّا اس
�6إِن ّا “�َأ ِسي ِذيَ� ،أح ْن ِجير �إِنُو �إِ ّزر ِذي ثا ّدارث ذ �َأنضْ بارَ� ،أقّا ذا ْيس ْ
يشُّ و “نش �َأذ د �َأسغَ� ،أذ ث ّسݣن ِفيغ” 8ؤُشا ْرقبطان خ م ّيا يا ّر-د� ،إن ّا “�َأ ِسي ِذي ،نش وار
ْس ِذيهدْچغ �َأذ ثا ْذفذ ْسوا ّداي �إِ ْثزقّا �إِنُو ،ماشا �إِنِي �إ ِّج ن واوار واها ،خ ِّني �َأذ �إِݣّنفا ؤُح ْن ِجير
9
ِعسكارِي ّين ساذُو ُؤفُوس �إِنُو،
ِفاسن ؤُشا غارِي �إ ْ
�إِنُوِ .مينزِي ؤُرا ذ نش عاوذ ذ ْبناذم ساذُو �إ ّ
قّارغ �إِ وا ‘ ُروح!’ خ ِّني �َأذ �إِراح ُؤ �إِ ون ّضْ ِني ‘�َأس-د’ خ ِّني �َأذ د ياس ُؤ �إِ �إ ِْسمغ �إِنُو قّارغ اس
ݣ مان �َأيا’ ؤُشا �َأذ ث �إِݣِّ 10 ”.
‘�أ ّ
رامي �إ ِْسرا يشُّ و مان �َأيا� ،إِت ْبهث� ،إن ّا �إِ يِنّي �إِث-يِد �إِضْ فارن
11
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
“س ثيذت �َأذ اوم �إِنيغ ،وار ؤُفيغ ؤُرا ذي �إِسرايِيل إِل�يمان �إِمغار �َأمشْ ناو وانيثاَ� .أذ اوم �إِنيغ،
بلِّي �َأطّاس �إِ د غا ياسن زِي شّ ارق زِي ْرغاربَ� ،أذ قِّيمن غار طّابرا �َأك-ذ �إِبرا ِهيم ذ �إِسحاق
ذ ياعقُوب ِذي ْثݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان12 .ماشا ثا ْروا ن ْثݣ ْل ِذيث �َأذ تْوا ّمنضارن با ّرا غار طّارف
�َأنݣّا ُرو ن ثادْچسث ،مانِي �إِ غا يِيرِين �إِمطّاون ذ ؤُغ ِّزي ن ثغْماس13 ”.يشُّ و �إن ّا �إِ ْرقبطان خ
م ّيا “ ُروحَ� ،أذ �إِمسار �َأم ما ّمش ثُو ْمنذ ”.ؤُشا �إِݣّنفا ؤُح ْن ِجير ن ّس ِذي ْثسا ّعث نِّي.
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19

طروس
ُّ
يشو ِ�إ ّسݣـ ْنفا ثاضكّوا ْتش ن ب ُ ُ
مار34-29:1 .؛ ُلوك41-38:4 .

ِ 14
يمسي� .إِحاذا
طروس� ،إِ ْزرا ثاضكّواتْش ن ّس ث ّزر ،ذا ْيس ثِ ِّ
رامي د ُيوسا يشُّ و غار ثا ّدارث ن ُب ُ
مسي ،رخْ ذنِّي ثكّارْ ،ثسخّار خاسن16 .غار ؤُعشِّ ي �إ ِْوين-د غارس
�َأفُوس ن ّس ؤُشا ْث ُروح اس ْث ِّ
17
ِ
�َأطّاس ن �إِما ْرياحن� .إِ ُّسوفّغ رارياحاث س �إ ِّج ن واوار ؤُشا �إ ِّسݣ ْنفا ما ّرا �إِ ْمهراش ،حيما �َأذ
�إِتْواك ّمر ِمين �إِتْوان ّان زݣ ؤُمكاشاف �إِشا ْعيا “�َأقّا �إِ ْك ِسي ثُوضْ عفث ن ّغ ُؤ يا ْر ُبو ر ْهراشاث ن ّغ”.
15

يشو
أَ� ْضفار ن ُّ
ُلوك62-57:9 .

ِ 18
رامي �إِ ْزرا يشُّ و ْر ِ
ِوصا ثن �َأذ ْزوان غار ؤُج ّماض .ؤُشا
غاشي �َأمقّران �إِ ذ اس-د �إِن ّضن� ،إ ّ
ُي ِ
وسي-د غارس �إِج ن ُؤ ْمسرماذ ن �إِ ْذلِيسن� ،إن ّا اس “�َأ �َأ ْمسرماذَ� ،أذ شك ضْ فارغ مانِي ّما
20
ش،
�إِ غا ْثراحذ” �إن ّا اس يشُّ و “�إِش ْعبان غارسن �إِفران ُؤ �إ ِْجضاض ن ؤُجنّا غارسن ر ْعوا ّ
ماشا ِّميس ن ْبناذم وار ُي ِوفي شا مانِي �إِ غا �إِسنّذ �َأزدْجيف ن ّس”�21 .إن ّا اس �إ ِّجن ن ّضْ ِني
ِمحضارن ن ّس “�َأ ِسي ِذيّ � ،أج �َأيِي ذ �َأم ْزوار �َأذ ُؤ ُيورغ �َأذ نضرغ بابا�22 ”.إن ّا اس يشُّ و
زݣ �إ ْ
“ضْ فار �َأيِي-د� ،أ ّج �إِم ِّتينن �َأذ نضْ رن �إِم ِّتينن نْسن”.
19

يشو ذ ثْحارياث
ُّ

مار41-35:4 .؛ ُلوك25-22:8 .

ِ 23
ِمحضارن ن ّس .خْ زار ،ثكّار-د �إ ِْشث ن
رامي �إِنيا يشُّ و ِذي ْثغا ّرا ُبوث ،ضْ فارن ث �إ ْ
ْثحارياث ِذي ر ْبحار �َأر مانِي ْذرنت ر ْمواج ثاغا ّرا ُبوث .ماشا يشُّ و ثُوغا �إِطّس25 .ؤ ُِسين-د
ِمحضارن ن ّس ؤُشا ّسفاقن ث-يِد ،ن ّان اس “س ْنجم �َأنغَ� ،أ ِسي ِذيَ� .أقّا نشّ ين
غارس �إ ْ
نݣُّور �َأذ نتْواهلّك�26 ”.إن ّا اسن “ماي ِّمي ثتݣّوذمَ� ،أ ك ِّنيو �إِ ِذي �إِدْچا ْذ ُروس ن إِل�يمان؟”
خ ِّني �إِكّار� ،إِوبّخ �إِس ِّميضن ذ ر ْبحار ؤُشا ث ِ
ُوسي-د ْر ُهوذنث ثامقّرانت27 .ت ْْبهثن �إ ِْوذان،
ن ّان ِ
“مين �إِ ْعنا وا ؤ ُِمي �إِس ِّميضن ذ ر ْبحار تݣّن اس �َأ ّراي؟”
24

أَ� ْسݣن ِفي ن ثْناين ن ِ�إما ْرياحن
مار20-1:5 .؛ ُلوك39-26:8 .

ِ 28
رامي د يِيوض غار ؤُج ّماض غار ث ُمورث ن ݣار ِݣيسانِيس ْرقان ث-يِد ْثناين ن �إِما ْرياحن،
فّغن-د زݣ �إِمضْ ران ،ثُوغا ُمو ّزارن �َأطّاس �َأر مانِي ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِز ّمار �َأذ �إِ ّك �َأبرِيذ نِّي.
�ِ 17:8إشا4:53 .
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29خْ زارْ ،سغُو ْين ،ن ّان ِ
“مين ِذين جارانغ ذ شكَ� ،أ يشُّ وِّ ،ميس ن �َأر ِّبي؟ ما ث ِ
ُوسيذ-د ذانِيثا
30
ِحيما �َأذ انغ ْثعدّبذ قبر ْرو ْقث؟” ثُوغا ِذين �إ ِْشث ن ْث ِحيمارث ن �إِرفان ذ ثامقّرانت ثِيݣّوج
31
ثسوفّغذ �َأنغّ � ،أج �َأنغ �َأذ ناذف
خاسنْ ،ثهدّا ِذين .ؤُشا شّ واطن تارن ّزايس ،ن ّان “مارا ُّ
ِذي ْث ِحيمارث ن �إِرفان”�32 .إن ّا اسن “ ُروحم!” .رخْ ذنِّي فّغن-دُ ،ؤ ْذفن ِذي ْث ِحيمارث ن
�إِرفان .ؤُشا خْ زارِ ،
ثاحيمارث ن �إِرفان �َأمن ث ُمون ثح ُذو ّدار زِي ث ْيسارث غار ر ْبحار ،ث ُّموث
ذݣ وامان� 33 .إِمكساون � َْأرورنُ ،روحن غار ثن ِْذينت ؤُشا خ ّبارن خ قاع ِمين �إِ ْمسارن ؤُرا
خ �إِما ْرياحن34 .خْ زار ،فّغن-د �َأ ْيثباب ن ثن ِْذينت ما ّرا ِحيما �َأذ ّمرقان �َأك-ذ يشُّ و .ؤ ُِمي ث
ْزرِين ،تارن ّزايس �َأذ �إِفّغ زِي ث ُمورث نْسن.

نضبار
أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إج ن ُؤ ْ

9

مار12-1:2 .؛ ُلوك26-17:5 .

�1إِنْيا ِذي ْثغا ّرا ُبوث ؤُشا �إِ ْزوا ر ْبحار ،يِيوض غار ثن ِْذينت ن ّس .خْ زار� ،إ ِْوين �َأس-د �إِج
ن ؤُنضْ بار �إِ ثُوغا �إِ ّزرن ِذي قاماِ .
ݣ ؤُر،
رامي �إِ ْزرا يشُّ و إِل�يمان نْسن� ،إن ّا �إِ ؤُنضْ بار “�أ ّ
�َأ ِّميّ ،دنُوب ن ّك تْواغفارن3 ”.خْ زار ،شا ن �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ن ّان جاراسن “�َأ ْرياز-ا
�إِتْشقّاف ِذي �َأر ِّبي4 ”.يشُّ و ،ؤ ُِمي �إ ِّسن ِمين ِذي ثُوغا تْفكّارن� ،إن ّا اسن “ماي ِّمي ثتْخ ّمامم
ِذي ِمين وار �إ ِْحرِين ذݣ ُوراون نْوم؟ ِ 5مين �إِ ْهونن �َأذ �إِنِيغ �إِ وانِيثا ‘ ّدنُوب ن ّك تْواغفارن’ نِيغ
6
ثسنم بلِّي ِّميس ن ْبناذم غارس ُّصولطا ِذي ث ُمورث
�َأذ �إِنِيغ ‘كّار ،ثُو ُيورذ!’؟ ماشا ِحيما �َأذ ّ
ثاسوث ن ّكْ ،ثراحذ غار
ِحيما �َأذ �إِغفار ّدنُوب”  -رخْ ذنِّي �إن ّا �إِ ؤُنضْ بار “ -كّار ّس ِّنيِْ ،
كسي ُّ
ثا ّدارث ن ّك7 ”.خ ِّني �إِكّار نتّا� ،إِ ُروح غار ثا ّدارث ن ّسِ 8 .
رامي �إِ ْزرا ْر ِ
غاشي مان �َأيا ،ت ْْبهثن،
ّس ُعودْچن �َأر ِّبي ون ّي �إ ِْو ِشين ُّصولطا �َأمشْ ناو ثانِيثا �إِ �إ ِْوذان.
2

ثارا ِغيث ن َم ّتى

مار17-13:2 .؛ ُلوك32-27:5 .

ِ 9
رامي يشُّ و �إِكّا ّس ِّني� ،إِ ْزرا �َأ ْرياز ،ون ّي ؤ ُِمي قّارن َمتّى� ،إِقِّيم غار ثا ّدارث ن ضّ ارِيبا� .إن ّا
اس “ضْ فار �َأيِي-د!” ؤُشا �إِكّار� ،إِضْ فار اِث10 .ؤُشا �إِمسارِ ،
رامي �إِقِّيم غار طّابرا ِذي
ِمحضارن
ثا ّدارث ،ؤ ُِسين-د واطّاس ن �َأ ْيث ن ضّ ارِيبا ذ �إِم ْذناب ،قِّيمن �َأك-ذ يشُّ و ذ �إ ْ
ن ّسِ 11 .
رامي ْزرِين �إِفار ِ
ِتت ُؤ ْمسرماذ نْوم
ِمحضارن ن ّس “ماي ِّمي �إ ّ
ِيسي ّين مان �َأيا ،ن ّان �إِ �إ ْ
ِصحن ،وار
�َأك-ذ �َأ ْيث ن ضّ ارِيبا ذ �إِم ْذناب؟” 12ؤ ُِمي �إ ِْسرا يشُّ و مان �َأيا� ،إن ّا اسن “�إِن ّي �إ ّ
ح ِذيجن شا �َأض ِبيب ،ماشا �إِ ْمهراشُ 13 .روحمَ� ،أذ ْثر ْمذم ِمين �إِخْ س �َأذ �إِنِي واوار-ا ‘خْ سغ

َمتّى 9

21

ماشي ذ ثاغارصث’ِ ،مينزِي نش وار د ؤ ُِسيغ ِحيما �َأذ ِ
َأرحمثِ ،
راغيغ خ �إِ ْمسݣّاذن،
� ْ
ماشا خ �إِم ْذناب غار تُوبث”.

أَ�سق ِْسي خ ُؤ ُزو ِّمي

مار22-18:2 .؛ ُلوك39-33:5 .

ِمحضارن ن ُيوحان ّا ،ن ّان اس “ماي ِّمي ن ْت ُزو ّما نشّ ين ذ �إِفار ِ
ِيسي ّين �َأطّاس،
14خ ِّني ؤ ُِسين-د غارس �إ ْ
رحباب ن ُؤ ُموراي
ِمحضارن ن ّك وار ْت ُزو ِّمين شا؟” 15يشُّ و �إن ّا اسن “ما �إِز ّمار �َأذ شضْ نن ْ
ماشا �إ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِمينثرا �َأ ُموراي عاذ �َأكي ْذسن؟ �َأذ د اسن ُو ّسان مينذي خاسن �إِ غا �إِ ّمكسي ُؤ ُموراي ،خ ِّني �َأذ
ُزو ّمن 16 .ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِت ّ
ݣ ثانقِّيتْش زِي ثشُ وقّث ن ْج ِذيذ خ وا ُّروض �َأق ِذيمِ ،مينزِي نتّاث �َأذ
17
ݣ شا ِذي ْثخُ ونْشاي
ث ْقرع زݣ وا ُّروض ؤُشا �َأ ُّروض �َأذ �إِقّارص كثار .بِي ُنو ن ْج ِذيذ وار �إِتْوا ّ
ثِ ُيبورايِ ،حيما وار ُّدوقُّوزنت ْثخُ ونْشايَ� ،أذ �إِزدْچع بِي ُنو ؤُشا ثِيخُ ونشاي �َأذ ض ّيعنت .ماشا بِي ُنو
ݣ ِذي ْثخُ ونْشاي ن ج ِذيذ ،خ ِّني �َأذ تْواخ ّمرن نِي ْث ِني س ْثناين”.
ن ْج ِذيذ �إِتْوا ّ

أَ� ْسݣن ِفي ن ْيدجيس ن ُؤمقّران
مار43-21:5 .؛ ُلوك56-40:8 .

ثمسرايِين-اُ ،ي ِ
وسي-د �إِج ن ؤُمقّران �إ ِْسجذ �َأس� ،إن ّا “رخُّ و
َ�18أم ثُوغا �إ ِّساوار �َأ ِكي ْذسن خ ْ
يدْجي بحرا ث ُّموثَ� ،أس-د ،سارس خاس �َأفُوس ن ّك ؤُشا �َأذ ثدّار عاوذ19 ”.يشُّ و �إِكّار،
ِمحضارن ن ّسُ 20 .ؤ خْ زار� ،إ ِْشث ن ث ْمغارث ،ثُوغا تا ّزرن ّزايس �إِذا ّمن
�إِضْ فار اِث �َأك-ذ �إ ْ
َأبحرور ن ؤُجدْچاب ن ّس،
ْر ِميجار ن ثنعاش ن �إِسݣ ّ ُوسا ،ثكّا �َأس-د غار ضفّار ؤُشا ْثحاذا � ُ
ّ
ِ
ِ 21مينزِي نتّاث ثُوغا ثنّا ذݣ �إِخف ن ّس “�إِشفا ْم ِغير �َأذ حا ِذيغ �َأجدْچاب ن ّسَ� ،أذ ݣنفيغ”.
ݣ ؤُرَ� ،أ يدْجيَ� ،أقّا إِل�يمان ن ّم �إِ ش ْم �إ ِّسنجمن”.
22ماشا �إِن ّقرب-د يشُّ و� ،إِ ْزرا اِت� ،إن ّا “�أ ّ
23
ؤُشا ثتْواݣّنفا ث ْمغارث نِّي ِذي ْثسا ّعث نِّيِ .
رامي د ُيوسا يشُّ و غار ثا ّدارث ن ؤُمقّران� ،إِ ْزرا
�إِغ ّياضن ذ ْر ِ
غاشي �إِسغُو ُّيو�24 ،إِن ّا اسن “فّغم ّسا! ثاح ْن ِجيرث وار ث ُّموث شاَ� ،أقّا ثطّص”،
25
ِ
ِ
ِ
ضحشن ذايسَ� .أرامي ُّسوفّغن ْرغاشيُ ،يوذف غار ذاخر ؤُشا �إِطّف ات زݣ ُؤفُوس
ؤُشا ْ
26
ّ
ِ
ن ّس ،خ ِّني ثكار ْثح ْنجيرث .ؤُشا �إِفّغ رخْ بار غار ث ُمورث نِّي ما ّرا.

أَ� ْسݣن ِفي ن ثْناين ن ِ�إذارغارن ذ ِ�إج ن ُؤمرياح أَ�ْناو

ِ 27
رامي �إِكّا يشُّ و ّس ِّني ،ضْ فارن ث ْثناين ن �إِذارغارن ،تْراغان “�َأرحم �َأنغَ ،أ� ِّميس ن
داود!” ِ �28
َأرامي ُيوذف ِذي ثا ّدارث ،ؤ ُِسين-د غارس �إِذارغارن نِّي .يشُّ و �إن ّا اسن “ما ثُومنم
ُ
ُ 13:9هوش6:6 .
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بلِّي ز ّمارغ �َأذ ݣّغ مان �َأيا؟” ن ّان اس “واهَ� ،أ ِسي ِذي” 29رخْ ذنِّي �إِحاذا ثِيطّاوِين نْسن ؤُشا �إن ّا
علاحساب إِل�يمان نْوم” 30ؤُشا تْوار ْزمنت ثِيطّاوِين نْسن .يشُّ و ماشا �إِحا ّرم
“�َأذ غا ْروم يِيرِي ْ
31
�إِثن� ،إن ّا “غاروم ،وار سارݣابم حد” .ماشا نِي ْث ِنيِ � ،
َأرامي ُروحنُّ ،سوفّغن خاس رخْ بار
33
ْ
ِ
ِذي ما ّرا ثا ُمورث! ِ 32
رامي د فّغن نِي ْث ِني ،خْ زار� ،إ ِْوين �َأس-د �إِج ن ؤُمرياح �َأݣناو .رامي نتّا
�إ ُِّسوفُّوغ شِّ يطان� ،إ ِِّسور وڭناو .ثُوغا ْر ِ
غاشي �إِت ْبهث ،ن ّان “ع ّمارص وار ن ْزرِي �َأمشْ ناو وانِيثا
ِذي �إِسرايِيل” 34ماشا �إِفار ِ
ِيسي ّين ن ّان “س ؤُمقّران ن شّ واطن �إ ُِّسوفُّوغ شّ واطن”.

يشو ِ�إ ّس ْرماذ ِ�إ ّسݣ ْنفا
ُّ

35يشُّ و ثُوغا �إِتنّض خ ما ّرا ثِيندّام ذ ْذشُ وراث� ،إ ِّس ْرماذ �إِثن ذݣ �إ ِِسيناݣُوݣن نْسن ،ثُوغا �إِتْبا ّرح
رعيوباث ن و ْي ُذوذِ 36 .
رامي
س رخْ بار �َأص ْبحان ن ْثݣ ْل ِذيث ؤُشا �إ ِّسݣ ْنفا ما ّرا ر ْهراشاث ذ ُ
�إِ ْزرا يشُّ و ْر ِ
غاشي� ،إ ِِحي ّن خاسنِ ،مينزِي نِي ْث ِني ؤُحرن ن ّهورن �َأم ُودْجي �إِن ّي وار غار �إِدْجي
ِ
ِمحضارن ن ّس “ثام ْيرا ث ْمغار �َأطّاس ،ماشا �َأقّا ذين ْذ ُروس ن �إِخدّامن.
ؤُم ْكسا37 .خ ِّني �إن ّا �إِ �إ ْ
38خ ؤُي ِّني تارم �إِ باب ن ثميراَ� ،أذ د �إ ِّسكّ �إِخدّامن �إِ ثم ْيرا ن ّس”.

يشو ِ�إخْضار ثنعاش ن ِ�إم ْحضارن نّس
ُّ

10

مار13-7:6 ،19-13:3 .؛ ُلوك16-12:6 .؛ 6-1:9

ِمحضارن ن ّس� ،إ ِْوش اسن ُّصولطا ِحيما �َأذ ُّسوفّغن
1يشُّ و �إِراغا خ ثنعاش ن �إ ْ
2
رعيوباث� .إِسماون
رارياحاث �إِم ْنݣاس ُؤ ِحيما �َأذ ّسݣ ْنفان ما ّرا ر ْهراشاث ذ ُ
َأنذراوس ذ
طروس ذ ؤُماس � ُ
ن ثنعاش ن �إِمازانن ذ �إِيناَ� :أم ْزوا ُرو نْسن ِسمعان ؤ ُِمي قّارن ُب ُ
ياعقُوب ِّميس ن زابا ِذي ذ ؤُماس ُيوحان ّا 3ذ ِفي ِلي ُّبوس ذ بارثُولُ ِوم ُييو ذ ثُوما ذ َمتّى� ،إِج ن ُبو
ضّ ارِيبا ،ذ ياعقُوب ِّميس ن �َأل ِف ُييو ذ لِي ّب ُاوس ؤ ُِمي قّارن ثا ِّد ُييوس4 ،ذ ِسمعان ُبو-شضارث
ذ يا ُهوذا �إِسخار ُِيي ِ
وطي ون ّي ث �إِسلّمن.

يندام ن ِ�إسرايِيل
ُّ
يشو ِ�إ ّس ّك ثنعاش ن ِ�إم ْحضارن نّس غار ما ّرا ِث ّ

ِوصا ثن� ،إن ّا “وار ت ُْروحم شا خ و ْبرِيذ ن رݣـ ُنوس ،وار تاذفم
5يشُّ و �إ ِّسكّ ثنعاش-ا� ،إ ّ
6
شا غار ثن ِْذينت ن �إِسامارِي ّين .ماشا ْحسن �َأذ ْثراحم غار ُودْجي �إِو ّدارن ن ثا ّدارث
ن �إِسرايِيل7 .خ ِمي �إِ غا ْثراحم ،با ّرحم �َأم ثقّارم ‘ثاݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان �َأقّا ثِيوض-د’.
8سݣنفام �إِ ْمهراشِ ،سيزذݣم �إِن ّي �إِ ِذي �إِدْچا ْربارصْ ،سنكّارم �إِم ِّتينن ؤُشا ُسوفّغم شّ واطن.
9
كسيم شا ُورغ ؤُرا ذ نُّوقارث ؤُرا ذ
ك ِّنيو ث ْك ِسيم ن ّ ْبرا شا ،خ ِّني ْوشم ت ن ّ ْبرا شا .وار ِّ
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10
ثاشيارث �إِ و ْبرِيذ ؤُرا ذ ْثناين ن ِ
كسيم شا ْ
ثشاميراث ؤُرا
ن ّحاس ذݣ �إِ ُبوياس نْوم ،وار ِّ
11
ذ سانْذالِيياث ؤُرا ذ ثا ّغارشثِ ،مينزِي �َأخدّام �إِسذاهدْچ ماشّ ا ن ّس .مان ثان ِْذينت نِيغ
ْذشار �إِ غا ثاذفمَ� ،أر ُزوم وِي ذا ْيس �إِسذاهدْچ ؤُشا قِّيمم ِذين �َأر ذ ْثراحم12 .مارا ثُوذفم
ثسذاهدْچّ ،جم خاس ر ْهنا نْوم ،مارا
ثا ّدارث ،سدْچمم خ �َأ ْيثباب ن ّس13 .مارا ثا ّدارث ْ
وار ث ثس ِذيهدْچ شا ،خ ِّني ر ْهنا نْوم �َأذ غا ْروم �إِقِّيم14 .مارا ث ُِوفيم ون ّي وار ك ِّنيو �إِق ّبرن ُؤ
ثاعجاجث زݣ
وار �إِتسرِي �إِ واوارن نْوم ،فّغم زِي ثا ّدارث نِيغ زِي ثن ِْذينت نِّيّ ،زرزم ّ
�إِضارن نْوم15 .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أذ يِيرِي ْرحار �إِ ث ُمورث ن ُسوذُوم ذ ݣا ُمو ّرا �إِ ْهون
واس ن ِ
لحيساب.
زِي ثن ِْذينت نِّي ذݣ ّ

يشو ِ�إ ْعرم ِ�إم ْحضارن نّس أَ�ذ ِذين ِثي ِري رحسارث
ُّ
مار13-9:13 .؛ ُلوك17-12:21 .

16
وسط ن ُوشّ انن� .إِرِيم ْثفثنم �َأمشْ ناو �إ ِِفيغران ُؤ
خزارم ،رخُّ و �َأذ ك ِّنيو ّسكّغ �َأم ُؤدْجي ِذي ْر ْ
ْثغ ْفرم �َأم �إِ ْذبِيرن17 .ماشا ْحضام �إِخف نْوم زݣ �إ ِْوذانِ ،مينزِي نِي ْث ِني �َأذ ك ِّنيو سلّمن �إِ ثُوذرِين ن
شّ راعَ� ،أذ ك ِّنيو هتّكن س ؤُركُّوض ذݣ �إ ِِسيناݣُوݣن نْسنَ�18 ،أذ ك ِّنيو ن ْذهن ّزاث �إِ ْر ُحوكّام
ذ ّزاث �إِ �إِجدْجيذن ِذي ِّسي ّبث �إِنُوِ ،حيما �َأذ ثِيرِيم ذ شهاذث �إِ نِي ْث ِني ؤُرا �إِ رݣـ ُنوس19 .مارا
ثسيورمِ ،مينزِي �َأذ اوم �إِ ّم ْوش ِذي
كسيم شا س و ْم ُنوس ما ّمش ذ ِمين �إِ غا ِّ
سلّمن ك ِّنيو ،وار ِّ
20
ِ
ِ
ْخص �َأذ ثينيم .وار �إِدْجي ذ ك ِّنيو �إِن ّي �إ ِّساوارن ،ماشا ذ �َأ ُّروح ن �َأر ِّبي
ْثسا ّعث نِّي ِمين �إِت ّ
ذ نتّا ذا ْيوم �إ ِّساوارن21 .ؤُماس �َأذ �إِسلّم ؤُماس غار ْرم ْوث ُؤ باباس ِّميس ؤُشا �َأذ كّارن ثا ْروا
ذ �َأغ ْز ِذيس �إِ لوالِي ِذين نْسنَ� ،أذ ثن نْغنَ�22 .أذ ك ِّنيو شا ْرهن ما ّرا �إِ ْذسن خ ِّسي ّبث ن �إِسم �إِنُو،
ْواسنجم23 .مارا ذا ّرشن خاوم ِذي ثن ِذينث-اَ� ،أ ْرورم غار
ماشا ون ّي �إِ غا �إ ِْصبارن �َأر �َأنݣّا ُرو �َأذ �إِت ّ
ثنّضْ ِنيث .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،وار ثتكّم شا خ ما ّرا ثِيندّام ن �إِسرايِيل �َأر �إِ د غا ياس ِّميس
25
ن ْبناذم24 ”.وار �إِدْجي ؤُمحضار ُيو ْعرا خ ُؤ ْمسرماذ ن ّس ؤُرا ذ �إ ِْسمغ ُيو ْعرا خ باب ن ّس.
�إِكفا �إِ ؤُمحضار �َأذ يِيرِي �َأم ُؤ ْمسرماذ ن ّس ؤُشا �إ ِْسمغ �َأم باب ن ّس .مارا راغان اس �إِ باب ن
ثا ّدارث ‘ ْبعلزا ُبول’ ،مشْ حار عاذ �إِ غا راغان �إِ �َأ ْيثباب ن ثا ّدارث ن ّس؟

ݣّوذم زِي أَ�ربِّي
ُلوك7-2:12 .

26وار تݣّوذم شا ّزا ْيسنِ .مينزِي وار ِذين ِمين �إِذرِين �َأذ �إِقِّيم وار �إِتْواعا ِّري ؤُرا وار ِذين ِمين �إِنُوفّارن
ثسرِيم س
ِيسنِ 27 .مين ذ اوم قّارغ ِذي ثادْچسث� ،إِنِيم ث ِذي ْثفاوثِ ،مين ْ
�َأذ �إِقِّيم وار �إِثو ّ

َمتّى 10

24

ؤُم ُّزوغ ،با ّرحم ّزايس خ ْثزغوِين28 .وار تݣّوذم شا زݣ �إِن ّي �إِنقّن �َأ ِّريمث ماشا وار ز ّمارن �َأذ نْغن
ر ْعمار .ماشا ݣّوذم زݣ ون ّي �إِز ّمارن �َأذ �إ ِّسهلّك ر ْعمار ذ �َأ ِّريمث ِذي جاهنّاما29 .ما وار تْمن ِّزين
ْثناين ن ّزاوش س �إ ِّج ن ؤ ُُصول ِذي ن ن ّحاس (قّارن اس س ثُوثلايث ْث ُيونانِيث ‘� َّأسار ُِييون’)؟ ؤُرا
ذ �إ ِّج ّزا ْيسن وار د �إِو ِّطي شا خ ث ُمورث ن ّ ْبرا بابا ْثوم 30ؤُشا ؤُرا ذ �إِ ُزوطّان ن ؤُشُ ّواف ن ؤُزدْجيف
نْوم تْواحسبن ما ّرا31 .وار تݣّوذم شاَ� ،أقّا ك ِّنيو ث ُتوعرام س واطّاس خ ّزاوش.

يشو ِ�إ ِ�إ ْوذان
شهذ خ ُّ
ُلوك9-8:12 .

شهذغ ّزاث �إِ بابا �إِ
32كُور �إ ِّجن ون ّي ّزايِي �إِ غا �إِشهذن ّزاث �إِ �إ ِْوذان ،ؤُرا ذ نش �َأذ ّزايس ْ
�إِدْچان ذݣ �إِج ْنوان33 .ماشا ون ّي ذ ايِي �إِ غا �إِنكارن ّزاث �إِ �إ ِْوذان ،ؤُرا ذ نش �َأذ ث نْكارغ
ّزاث �إِ بابا �إِ �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوان.

يشو
أَ� ْضفار ن ُّ

ُلوك27-26:14 ،53-51:12 .

34وار ْت ِغيرم شا بلِّي ؤ ُِسيغ-د ِحيما �َأذ � َْأويغ ر ْهنا �إِ ُّدونِّيث ،نش وار د ؤ ُِسيغ شا ِحيما �َأذ � َْأويغ
ر ْهنا ماشا ِّسيف 35 .ؤ ُِسيغ-د ِحيما �َأذ ِ
بضيغ ْبناذم خ باباس ذ يدْجيس خ ي ّماس ذ ثسرِيث
خ رالّاس36 .ؤُشا �َأ ْيثباب ن ثا ّدارث ن ّس �َأذ ْذورن د ْرعذيان ن ْبناذم 37’.ون ّي �إِتخْ سن باباس
نِيغ ذ ي ّماس ِ
خافي ،نتّا وار ذ ايِي �إِس ِذيهدْچ شا ؤُشا ون ّي �إِتخْ سن ِّميس نِيغ ذ يدْجيس
38
ِ
ِكسين ّصالِيب ن ّس ؤُشا �َأذ ايِي �إِضْ فارَ� ،أقّا
خافي ،وار ذ ايِي �إِس ِذيهدْچ شا ،ذ ون ّي وار �إ ِّ
39
ِ
نتّا وار ذ ايِي �إِسذيهدْچ .ون ّي �إِ غا يافن ثُوذارث ن ّس �َأذ ت �إِخسار ،ذ ون ّي �إِ غا �إِخسارن
ثُوذارث ن ّس ِذي طّوع �إِنُو �َأذ ت ياف.

أ�ربِّي أَ�ذ ِ�إ ّݣ لباراكا ذݣ ِ�إنّي ِ�إ غا ِ�إق ْبرن ِ�إم ْحضارن نّس
مار41:9 .

40ون ّي ك ِّنيو �إِ غا �إِق ْبرن �إِق ّبر َأ�يِي ،ذ ون ّي ذ ايِي �إِ غا �إِق ْبرن �إِق ّبر ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن41 .ون ّي
�إِ غا �إِق ْبرن �َأمكاشاف س يِيسم ن ؤُمكاشافَ� ،أذ �إِطّف ْر ُمونث ن ؤُمكاشاف ،ذ ون ّي
�إِ غا �إِق ْبرن �َأ ْمسݣّاذ س يِيسم ن ُؤ ْمسݣّاذَ� ،أذ �إِطّف ْر ُمونث ن ُؤ ْمسݣّاذ 42ؤُشا ون ّي �إِ غا
�إ ِْوشن ْم ِغير �إِج ن ْركاس ن وامان ذ �َأس ّماض واها س يِيسم ن ؤُمحضار �إِ �إ ِّجن زݣ �إِنا
�إِم ْزيانن ،س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،نتّا وار �إِتْو ّدارِي شا ْر ُمونث ن ّس”.
ِ 34:10ميخ6:7 .
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يشو ذ يُوحانّا أَ� ْمس ْغضاص
ُّ

11

ُلوك35-18:7 .

ِ 1
ِمحضارن ن ّسُ ،يو ُيور ّس ِّني ِحيما �َأذ
رامي �إِك ّمر يشُّ و ُرو ُمور ن ّس �إِ ثنعاش ن �إ ْ
�إ ِّسرمذ ُؤ �َأذ �إِحدّث ِذي ْثندّام نْسنِ 2 .
رحبس
ِتسرا ِذي ْ
رامي ثُوغا ُيوحان ّا �إ ْ
ِمحضارن ن ّس�3 ،إِن ّا اس “ما ذ شك ذ ون ّي
خ رخْ ذايم ن ل َمسيح� ،إ ِّسكّ ْثناين زݣ �إ ْ
�إِ د غا ياسن نِيغ �َأذ نْراجا �إ ِّجن ن ّضْ ِني؟” 4يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا اسن “ ُروحمْ ،ثعاوذم �إِ
ثسرام ذ ِمين ث ْزرِيمَ�5 .أقّا �إِذارغارن تْواران� ،إِنضْ بارن ݣُّورن ذ �إِن ّي �إِ ِذي
ُيوحان ّا ِمين ْ
ِ
ْواسنكّاران ؤُشا رخْ بار
�إِدْچا ْربارص ْذورن �إِ ْزذيݣن� ،إِذ ْهشار ْذورن ْ
تسران� ،إِم ِّتينن ت ّ
7
ِ
�َأص ْبحان �إِتتْوابا ّرح �إِ �إِم ْزراض ُ 6ؤ ّسعذ ن ون ّي وار ذ ايِي �إِتْنذرافن ”.رامي ُؤ ُيورن �إِنا،
غاشي خ ُيوحان ّا� ،إن ّا ِ
�إِ ْبذا يشُّ و �إ ِّساوار �َأك-ذ ْر ِ
“مين غار د ثفّغم غار رخْ را ماح ْنذ �َأذ ث
8
ْثزارم؟ ما غار �إِج ن ؤُغانِيم �إ ِّسنه ّزا ث ؤُس ِّميض؟ ماشا ِمين غار د ثفّغم غار رخْ را
ماح ْنذ �َأذ ث ْثزارم؟ ما غار �إِج ن ْبناذم س وا ُّروض يارضب؟ خْ زار� ،إِن ّي يا ّرضن
�َأ ُّروض �إِغران يارضبَ� ،أقّا-ثن ِذي ثُوذرِين ن ْثݣ ْل ِذين ن �إِجدْجيذن9 .ماشا ِمين غار
د ثفّغم غار رخْ را ماح ْنذ �َأذ ث ْثزارم؟ �َأمكاشاف؟ واهَ� ،أذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا ذ �َأمقّران
خ ؤُمكاشافَ�10 .أقّا ذ وا ذ ون ّي �إِ خف �إِتْوارِي �َأوار-ا ‘خْ زارَ� ،أذ د ّسكّغ لمالاك �إِنُو
ّزاث �إِ ؤُغ ْم ُبوب ن ّك ،ون ّي �إِ غا �إ ِّسوجذن �َأبرِيذ ن ّك ّزاثكَ� 11 ’.أذ اوم �إِنِيغ ،جار �إِن ّي
د �إِتْواخرقن زِي ث ْمغارِين ،وار د �إِفِّيغ ؤُرا ذ �إ ِّج ذ �َأمقّران خ ُيوحان ّا �َأ ْمسغْضاص ،ماشا
�َأم ْزيان ِذي ْثݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان ذ �َأمقّران خاس12 .زݣ ُو ّسان ن ُيوحان ّا �َأ ْمسغْضاص
�َأر �إِضا ثتْوارقّف ْثݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان س ْر ُعونف ؤُشا �إِم ُعونفن تطّفن تِ 13 .مينزِي
تاوراث ثُوغا تْكاشافن � ِ
َأرامي د ُيوسا ُيوحان ّا14 .مارا ثخْ سم �َأذ ت
ما ّرا �إِ ْمكاشافن ذ ْ
15
ِ
ُّ
ِ
ْثقبرمَ� ،أقّا وانِيثا ذ �إِلييا ون ّي �إݣور �َأذ د ياس .ون ّي غار �إِدْچا �إِم ُّزوغن �إِ ؤُسدْجي �َأذ
16
رسواق
�إِسر .وِي �َأك-ذ �إِ غا ّسمقُو ّدغ ِّجير-ا؟ �َأقّا-ث �َأمشْ ناو �إِح ْن ِجيرن �إِقِّيمن ِذي ْ
تْراغان خ �إِن ّضْ ِني َ�‘17أقّا نز ّمار �َأوم ،ك ِّنيو وار ِ
ثشضيحمَ� .أقّا نوثا �َأوم �َأيج ُذور ،ك ِّنيو
ثشضينمَ�18 ’.أقّا ُي ِ
وار ِ
ِسس ،ؤُشا نِي ْث ِني قّارن ‘ذايس �إِج
وسي-د ُيوحان ّا وار �إ ّ
ِتت ،وار �إ ّ
19
ِ
ِ
ِ
ِ
ِسس ؤُشا ني ْثني قّارن ‘�َأقّا ذين ْبناذم
ن شِّ يطان!’ �َأقّا ِّميس ن ْبناذم ُيوسي-د �إ ّ
ِتت� ،إ ّ
�إِرهف خ ماشّ ا ذ بِي ُنو ،نتّا ذ �َأمدُّوكر ن �َأ ْيث ن ضّ ارِيبا ذ �إِم ْذناب ’.ؤُشا ثِي ِغيث
ثتْواسݣّذ زِي ثا ّراوث ن ّس”.

 10:11مال 14:11 10:3 .مال6-5:4 .
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يشو ر ْعجايب ِ�إ ْمغارن
ر ُحوكْم خ ثْ ّندام ِ�إ ِذي ِ�إݣّا ُّ
ُلوك15-13:10 .

20رخْ ذنِّي �إِ ْبذا �إِتْوبّخ ثِيندّام �إِ ِذي �إِݣّا �َأطّاس ن ر ْعجايبِ ،مينزِي نِيثن ِتي وار ثُوبنت شا.
“21ؤ ُْشث خامَ� ،أ خُ ورازِين ،ؤ ُْشث خامَ� ،أ با ْيثصايذا! مرِي ثُوغا تْواݣّنت ِذي ثِ ُيروس ذ
ِسي ُذون ر ْعجايب ثِنّي �إِتْواݣّن ذايكنت� ،إِرِي �َأقّا ثُوبنت �َأطّاس زݣ ِ
وامي س ْثخانْشث ن
ْ
وشضان ذ �إِ ّغض خ �إِزدْجيفن نْسنتَ�22 .أذ اوم �إِنِيغ ،بلِّي وار �إِتكّ خ ثِ ُيروس ذ ِسي ُذون
23
واس ن ِ
لحيساب� .إِ ش ْمَ� ،أ
كافارناحوم ،ما
ُ
�َأنشْ ث ِمين خاوم �إِ غا �إِكّن ن ؤُو ّدب ذݣ ّ
ّ
ِ
ِ
ْواسݣا ّعذذ غار ؤُجنّا؟ غار راخارث �إِ غار �إِ د غا ثهوِيذ .مينزِي مارا تْواݣنت ذي
�َأذ ثت ّ
24
ّ
ِ
َأس ن يِيضا .ماشا نش �َأذ اوم �إِنيغَ� ،أذ
ُسوذُوم ر ْعجايب �إِ ذايم �إِتْواݣن� ،إِرِي �َأقّا ثقِّيم �َأر � ّ
واس ن ِ
لحيساب”.
ذݣ
يِيرِي ْرحار �إِ ث ُمورث ن ُسوذُوم �إِ ْهون زِي ْرحار ن ّك
ّ

يشو
ثازا ْدجيث ن ُّ
ُلوك22-21:10 .

ِ 25ذي ْرو ْقث نِّي يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا “ح ْمذغ شك �َأ باباِ ،سي ِذي ن ؤُجنّا ذ ث ُمورثِ ،مينزِي
ثسارݣبذ ث �إِ �إِحار ُموشن26 .واهَ� ،أ باباِ ،مينزِي
وسناونّ ،
ّ
ثس ُنوفّارذ �َأيا خ �إ ِِمي ِغيسن ذ �إِ ُم ْ
ذ وا ذ �َأرضا �إِ شك27 .ما ّرا ِمين �إِدْچان �إِ ّم ْوش �َأيِي-د زِي بابا ؤُشا ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إ ِِّسين
ثام ِّميث ْم ِغير ثاباباث ؤُشا ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إ ِِّسين ثاباباث ْم ِغير ثام ِّميث ُؤ وِي ؤ ُِمي �إِخْ س
ثم ِّميث �َأذ ث �إ ِّسارݣب.

أَ�سم-د غارِي ما ّرا ك ِّنيو�ِ ،إنّي يُو ْحرن ...

وحرن ذ يِنّي يار ُبون ضّ قرَ� ،أذ اوم ْوشغ �َأ ّراحث،
َ�28أسم-د غارِي ما ّرا ك ِّنيو� ،إِن ّي ُي ْ
ِ 29
َأزايرو �إِنُو خاوم ،ر ْمذم ّزايِي ِمينزِي نش ذ �َأم ِهين ذ �َأمواضع ن ُور ؤُشا �َأذ ثافم
كسيم-د � ُ
30
فسوسن.
َأزايرو ذ ْ
رحمر �إِنُو ُ
�َأ ّراحث �إِ رع ُمور نْومِ .مينزِي � ُ

واس ن ّسبث
أَ� ْسݣن ِفي ذݣ ّ

12

مار28-23:2 .؛ ُلوك5-1:6 .

ِمحضارن ن ّس
ِ 1ذي ْرو ْقث نِّي �إِشُ و ّق يشُّ و ذݣ �إِيّارن ن �إِمن ِذي ِذي ّسبث .ثُوغا �إ ْ
د ُْچوزن ؤُشا بذان �َأذ ر ْقضن ثِيذرِين ،شِّ ين ّزا ْيسنتِ �2 .
َأرامي ْزرِين �إِفار ِ
ِيسي ّين مان
واس ن ّسبث3 ”.يا ّر-د خاسن
�َأيا ،ن ّان اس “خْ زار �إ ْ
ِمحضارن ن ّك تݣّن ِمين وار �إِعدّرن ذݣ ّ

َمتّى 12
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داود ؤ ُِمي �إِد ُْچوز نتّا ذ يِنّي َأ� ِكيذس؟ 4ما ّمش ُيوذف ِذي ثا ّدارث
“ما وار ثغرِيم شا ِمين �إِݣّا ُ
وسشان �إِ وار �إِحدْچرن ماشّ ا ن ّس �إِ نتّا ؤُرا ذ �إِن ّي �َأ ِكيذس ،ماشا
َأغروم ن ّ
ن �َأر ِّبي ،شِّ ين � ُ
5
تاوراث بلِّي �إِك ّهانن �إِن ّي �إِدْچان ِذي ثا ّدارث
ْم ِغير �إِ �إِك ّهانن واها .نِيغ وار ثغرِيم شا ِذي ْ
ِ
�إِقدّسن ِذي ّسبث ،خطّان ِذي ثوص ّيث ن ّسبث ،واخّا �َأم ِّني وار خاسن �إِبِين ْرعيب.
6ماشا نش �َأذ اوم �إِنِيغ ،ون ّي �إِدْچان ذ �َأمقّران خ ثا ّدارث �إِقدّسن �َأقّا-ث ذانِيثا7 .مارا ثُوغا
َأرحمث ،وار �إِدْجي ذ ثاغارصث’ ،خ ِّني �َأذ ثِيرِي
ثسنم ِمين �إِخْ س �َأذ يِي ِني ‘نش خْ سغ � ْ
ّ
وار ثتْحاسابم شا خ �إ ِ
ِمحافي ّينِ 8 .مينزِي ِّميس ن ْبناذم ذ باب ن ّسبث”.

واس ن ّسبث
أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إ ج ن و ْرياز ذݣ ّ
مار6-1:3 .؛ ُلوك11-6:6 .

9ؤُشا ُيو ُيور ّس ِّنيُ ،يوذف ذݣ ؤ ُِسيناݣُوݣ نْسن10 .خْ زار ،ثُوغا ِذين �إِج ن و ْريازَ� ،أفُوس
ن ّس �إِقُوشّ حّ .س ْقسان ث ماح ْنذ �َأذ خاس ݣّن ثام ْن ِسيخث ،ن ّان “ما �إِتْواسا ّرح ؤ ُْسݣن ِفي
ِذي ّسبث؟” �11إن ّا اس “مان ْبناذم �إِ ِذي ِّني جاراوم ون ّي غار �إِدْچا �إِزمار �إِ �إ ِْوضان ِذي
ثسرافث ِذي ّسبث ،وار ث �إِتطّف ِحيما �َأذ ث-يِد �إِ ُّسوفّغ؟ 12مشْ حار �إِع ُذو ْبناذم خ
ݣ ِمين �إِص ْبحن ِذي ّسبث13”.رخْ ذنِّي �إن ّا اس �إِ ْبناذم نِّي
�إِزمار؟ س ؤُي ِّني �إِرِيق �َأذ �إِتْوا ّ
14
ّ
ِ
ِ
“سا ّرح �َأفُوس ن ّك!” �إِسا ّرح اِث� ،إِ ْذور �إِݣنفا �َأم ون ّضْ ِني� .أفارِيسي ّين فّغن-د غار با ّرا،
ْمشاوارن خاس ما ّمش �إِ غا ݣّن �َأذ ث نْغن.

أَ�ح ْنجِ ير ذ أَ� ْمس ّخار ِ�إ ِ�إخْضار أَ�ربِّي

15ماشا يشُّ و �إ ِّسن مان �َأيا ؤُشا ُيو ُيور ّس ِّني .ضْ فارن ث واطّاس� ،إ ِّسݣ ْنفا ثن ما ّرا16 ،ؤُشا
ُيو ُمور �إِثن س ّج ْهذ ماح ْنذ وار خاس ُّسوفُّوغن رخْ بارِ 17 ،حيما �َأذ �إِتْواك ّمر واوار �إن ّا ث
ؤُمكاشاف �إِشا ْعيا �َأم �إِقّار
“18ذ وا ذ �َأح ْن ِجير �َأ ْمسخّار �إِنُو ون ّي �إِخضارغَ� ،أم ِعي ّز �إِنُو ،ونِّي يا ْرضان ر ْعمار �إِنُو.
�َأذ ّسارسغ �َأ ُّروح �إِنُو خاسَ� ،أذ �إِبا ّرح س ْرح ّق �إِ رݣـ ُنوس.
يجا ن ّس ذݣ �إِ ْبرِيذن.
19وار �إِتْمن ِغي ،وار �إِسغُو ُّيو ،ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِتسرِي ْث ِم ّ
20
خسي
�َأغانِيم يارزن وار ث �إِتار ِّزي ؤُرا ذ ثا ْف ِثيتْش �إِ ُذوخُّ ونن وار ت �إ ِّس ِّ
�َأر �إِ ذ غا �إ ُِّسوفّغ ْرح ّق �َأر �َأغلّب.
ِ�إشا4-1:42 .
21ؤُشا ذݣ �إِسم ن ّس �إِ غا ِّسيثمن رݣـ ُنوس”.
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َمتّى 12

يشو خ أَ� ُّروح ِ�إ ّقدسن ن أَ�ربِّي
أَ�وار ن ُّ
مار30-20:3 .؛ ُلوك23-14:11 .؛ 10:12

22رخْ ذنِّي �إ ِْوين �َأس-د �إِج ن ؤُمرياح ،ثُوغا-ث ذ �َأذارغار ذ �َأݣْناو ؤُشا �إ ِّسݣ ْنفا اِثِ � ،
َأرامي
ون ّي ثُوغا ذ �َأذارغار ذ �َأݣْناو �إِ ْذور �إ ِّساوار ُؤ �إِتْوارا�23 .إِت ْبهث ْر ِ
غاشي ما ّرا ،ن ّان “ما وانِيثا
داود؟” ِ �24
َأرامي ْسرِين �إِفار ِ
ِيسي ّين مان �َأيا ،ن ّان “وا وار �إ ُِّسوفُّوغ شا
وار �إِدْجي ذ ِّميس ن ُ
25
شّ واطن ْم ِغير س ْبعلزا ُبول ،ون ّي ذ �َأمقّران ن شّ واطن� ”.إ ِّسن يشُّ و �إِخا ِّريصن نْسن� ،إن ّا
اسن “كُور ثاݣ ْل ِذيث �إِت ْمسبضان خ يِيخف ن ّسَ� ،أذ ثتْواهلّك ذ كُور ثان ِْذينت نِيغ ثا ّدارث
�إِت ْمسبضان خ يِيخف ن ّس وار ث ْت ِغي ِمي شا26 .مارا �َأقّا-ث ذ شِّ يطان �إ ُِّسوفّغ شِّ يطانَ� ،أقّا نتّا
�إِت ْمسبضا خ يِيخف ن ّس ،خ ِّني ما ّمش �إِ غا ثقِّيم ثاݣ ْل ِذيث ن ّس؟ 27مارا ُّسوفُّوغغ شّ واطن
س ْبعلزا ُبول ،س ِمين زِي ثن �إِ غا ُّسوفّغن ثا ْروا نْوم؟ خ ؤُي ِّني نِي ْث ِني �َأذ �إِرِين ذ ْرقُويّاذ
خاوم28 .ماشا مارا نش ُّسوفُّوغغ شّ واطن س �َأ ُّروح ن �َأر ِّبي ،رخْ ذنِّي �َأقّا ث ِ
ُوسي-د ْثݣ ْل ِذيث
ِجهذن ماح ْنذ �َأذ
ن �َأر ِّبي خاوم29 .نِيغ ما ّمش �إِز ّمار حد �َأذ ياذف غار ثا ّدارث ن ون ّي �إ ْ
ِجهذن �َأم ْزوا ُرو ،ؤُشا خ ِّني �َأذ �إِكشّ ض
�إِكشّ ض ر ْقشُ وع ن ّس ،مارا وار �إِشارف ون ّي �إ ْ
ثا ّدارث ن ّس30 .ون ّي وار �إِدْجين �َأ ِكي ِذيَ� ،أقّا-ث ِضي ّد �إِنُو ،ون ّي وار ِكي ِذي �إ ِّس ُمونانَ� ،أقّا
�إِتْزدْچاع31 .خ ؤُي ِّني �َأذ اوم �إِنِيغ ،ما ّرا ّدنُوب ذ ؤُشقّف �َأذ �إِتْوا ْغفار �إِ �إ ِْوذان ،ماشا �َأشقّف
ن �َأ ُّروح وار �إِتْوا ْغفار شا �إِ �إ ِْوذان32 .ون ّي �إِ غا �إِنِين �َأوار ذ �َأعفّان خ ِّميس ن ْبناذم �َأذ اس
�إِتْواغفار ،ماشا ون ّي �إِ غا �إِنِين �َأوار ذ �َأعفّان خ �َأ ُّروح �إِقدّسن وار د اس �إِتْوا ْغفار شا ،ؤُرا
ِذي ْرو ْقث-ا ؤُرا ِذي ث ِّني �إِ د غا ياسن.

ثاش ّجارث ثاص ْبحانت
ُلوك45-43:6 .

ثاشجارث ذ ثاص ْبحانت ُؤرا ذ ْر ِغيدْچث ن ّس ذ ثاص ْبحانت ،نِيغ حسبم
حسبم
ّ
ْ 33
ْواسن زِي
ّ
ثاشجارث ثخسار ُؤرا ذ ْر ِغيدْچث ن ّس ثخسارِ ،مينزِي ثاش ّجارث �َأذ ثت ّ
34
ّ
ِ
َأ
ِ
ثسيورم خ ِمين �إِص ْبحن،
ّس.
ن
ْچث
ْر ِغيد
َأذ
�
م
ثݣ
غا
�
ش
م
ما
يغران،
ِف
�
ن
وا
ر
ثا
�
إ
إ
ْ
ّ
ِّ
واخّ ا ك ِّنيو ذ �إِعفّاننِ ،مينزِي زݣ ُؤع ّمار ن ُور �َأذ �إِ ِّسور ُؤق ُّمومْ 35 .بناذم �َأص ْبحان
�إ ُِّسوفُّوغ-د زِي ْرك ْنز ذ �َأص ْبحان ن ّس ِمين �إِص ْبحن ُؤشا ْبناذم �َأعفّان �إ ُِّسوفُّوغ-د زِي
ْرك ْنز �َأعفّان ن ّس ِمين �إِعفّنن36 .ماشا نش �َأذ اوم �إِنِيغ بلِّي كُور �َأوار �إِخْ وان �َأذ ّزايس
واس ن ِ
لحيسابِ 37 .مينزِي شك س واوارن
ِّس ْورن �إ ِْوذانَ� ،أذ ّزايس تْواحاسبن ذݣ ّ
ن ّك �َأذ ثتْواسݣّذذ ؤُشا س واوارن ن ّك �َأذ ثتْواحاسبذ”.

َمتّى 12
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ر ْعرامث ن يُونس

مار12-11:8 .؛ ُلوك32-29:11 .

38شا ن �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ذ �إِفار ِ
ِيسي ّين َأ� ِّرين-د خاس “ َأ� �َأ ْمسرماذ ،نشّ ين نخْ س
“جير �َأعفّان �إِزن ّان �إِتتّار
�َأذ نزار �إ ِْشث ن ر ْعرامث ّزايك39 ”.ماشا نتّا يا ّر-د خاسن ِّ
�إ ِْشث ن ر ْعرامث ،وار ذ اس �إِتْم ْو ِشي شا ْم ِغير ر ْعرامث ن ُيونسِ 40 .مينزِي �َأم ما ّمش
ثُوغا ُيونس ذݣ ُؤعدِّيس ن ْرها ْيشث ثامقّرانت ن ر ْبحار ْثراثا ن ُو ّسان ذ ْثراثا ن
دْچيارِيَ� ،أ ُّمو �إِ غا يِيرِي ُؤرا ذ ِّميس ن ْبناذم ذݣ ُور ن ث ُمورث ْثراثا ن ُو ّسان ذ ْثراثا
41
واس ن ِ
لحيساب �َأك-ذ ْرݣنس-اَ� ،أذ ث
ن دْچيارِي� .إِريازن ن نِي ِنيوا �َأذ كّارن ذݣ ّ
حاسبنِ ،مينزِي نِي ْث ِني ثُوبن س ْثبا ّرحث ن ُيونس .خْ زارمَ� ،أقّا ذا ون ّي �إِدْچان ذ �َأمقّران
42
واس ن ِ
لحيساب �َأك-ذ ِّجير-اَ� ،أذ
خ ُيونس .ثاجدْجيذث ن لجانُوب �َأذ ثكّار ذݣ ّ
ثحكم ِمينزِي نتّاث ث ِ
ُوسي-د زݣ �إِنݣُّورا ن طّارف ن ُّدونِّيث ِحيما �َأذ ْثسر �إِ
خاس ْ
ثِي ِغيث ن ُسولايمان ُؤشا خْ زارَ� ،أقّا ذانِيثا ون ّي ذ �َأمقّران خ ُسولايمان.

يشو خ رارياح أَ� ْمنݣُوس
أَ�وار ن ُّ
ُلوك26-24:11 .

ِ �43
َأرامي �إِفّغ رارياح �َأ ْمنݣُوس زِي ْبناذم� ،إِ ْبذا �إِتْسارا ذݣ �إِ ُموشان وار ذا ْيسن ُبو وامان،
�َأذ يار ُزو �َأ ّراحث ،وار ت �إِتِيف شا44 .رخْ ذنِّي �َأذ يِي ِنيَ� ،أذ ْذورغ غار ثا ّدارث �إِنُو
مانِيس د فّغغ .مارا يِيوض-دَ� ،أذ ت ياف ثخواْ ،ثفارضْ ،ثستّف45 .رخْ ذنِّي �َأذ ُيو ُيور
ُؤشا �َأذ ياوِي �َأ ِكيذس سبعا ن رارياحاث ن ّضْ ِني ،ق ْبحن خاسَ� ،أذ �َأ ْذفنَ� ،أذ ز ْذغن
ِذيهاُ .ؤشا �َأنݣّا ُرو ن ْبناذم نِّي �َأذ �إِ ْذور ما ُهو خ ُؤم ْزوا ُروَ� .أ ُّمو �إِ غا يِيرِي عاوذ �َأك-ذ
ْرݣنس-ا ذ �َأعفّان”.

يشو
خ ِمين ِ�إ ْدچان ذ ي ّماس ذ أَ�يْثماس ن ُّ
مار35-31:3 .؛ ُلوك21-19:8 .

ِ 46
رامي ثُوغا عاذ �إ ِّساوار �َأك-ذ ْر ِ
غاشي ،خْ زار ،ي ّماس ذ �َأ ْيثماس بدّن با ّراَ� ،أر ُّزون �َأذ ِكيذس
47
ِّسيورن� .إن ّا اس �إ ِّجن “خْ زار ،ي ّماش ذ �َأ ْيثماش بدّن ِذي با ّراَ� ،أر ُّزون �َأذ ِكيك ِّسيورن”.
48يا ّر-د خ ون ّي ثُوغا ذ اس ث �إِن ّان� ،إن ّا ِ
“مين ث ْعنا ي ّما ذ ِمين ْعنان �َأ ْيثما؟ 49خ ِّني �إِش ّيار س
ِمحضارن ن ّس� ،إن ّا “خْ زارَ� ،أقّا ذا �إِ ّما ذ �َأ ْيثما! ِ 50مينزِي مان ون �إِتݣّن ِمين
ُؤفُوس ن ّس غار �إ ْ
�إِخْ س بابا �إِ �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوانَ� ،أقّا نتّا ذ ؤُما ذ ُؤتْشْ ما ذ ي ّما”.
 41:12يُون3.

42:12

جدچ13-1:10 .؛ �ِ 2إمز12-1:9 .
�ِ 1إ ْ
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أَ�م ِّتير ن ُؤ ْفدچاح ِ�إزا ّرعن

13

مار9-1:4 .؛ ُلوك8-4:8 .

1
واس نِّي �إِفّغ يشُّ و زِي ثا ّدارث� ،إِ ُروح �إِقِّيم غار ْثما ن ر ْبحار� .إِ ُمون-د
ذݣ ّ
غاشيِ � ،
خاس �إِج ن ُؤ ِهي ُمور ن ْر ِ
َأرامي ي ْنيا ِذي ْثغا ّرا ُبوث� ،إِقِّيم ذا ْيس ؤُشا
ْر ِ
ثمسرايِين س �إِمتّيرن� ،إن ّا
غاشي ما ّرا بدّن غار ْثما�3 .إ ِِّسيور �َأ ِكي ْذسن خ واطّاس ن ْ
4
“خْ زارَ� ،أفدْچاح �إِفّغ ِحيما �َأذ �إِزارعِ � .
َأرامي ثُوغا �إِزا ّرع ،ث ْوضا شا ن ّزارِيعث خ ْثما
ن و ْبرِيذ ،ؤ ُِسين-د �إ ِْجضاض ،شِّ ين ت5 .ث ْوضا شا ن ّضْ ِني خ ث ُمورث ن و ْز ُرو مانِي ثُوغا
وار �إِدْجي ؤُشار �َأطّاس .ذ ْغيا ث ْغ ِمي-د س ِمينزِي ثا ُمورث وار ثُودْجيغ6 .ماشا ِ
رامي ث ُّدقّز
ْثفُوشث� ،إ ِْشمض ؤُغ ُّم ْي ِمينزِي وار غارس ُبو �إ ِْزوران ؤُشا ثُوزغ7 .شا ن ّضْ ِني ث ْوضا خ
�إِسنّانن .مغارن �إِسنّاننِ ،جي ّيفن ت8 .شا ن ّضْ ِني ث ْوضا خ ث ُمورث ثاص ْبحانت ،ثِيوِي-د
ْر ِغيدْچث ،شا م ّيا ،شا ن ّضْ ِني س ِّتين ،شا ن ّضْ ِني ْثراثِين ن ْثسقّار9 .ون ّي غار �إِدْچا �إِم ُّزوغن
�إِ ؤُسدْجي �َأذ �إِسر”.
2

يشو س ِ�إم ّتيرن
ماي ِّمي ِ�إ ّساوار ُّ
مار12-10:4 .؛ ُلوك10-9:8 .

ثساوارذ �َأ ِكي ْذسن س �إِمتّيرن؟” نتّا يا ّر-د،
ُِ �10أسين-د �إ ْ
ِمحضارن ن ّس ،ن ّان اس “ماي ِّمي ّ
�إن ّا اسن ِ
يمسرايِين �إِنُوفّارن ن ْثݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان ،نِي ْث ِني
ثسنم ثِ ْ
“مينزِي �إِ ّم ْوش �َأوم �َأذ ّ
ماشا وار ذ اسن ث �إِ ّم ْوش شاِ 12 .مينزِي ون ّي غار �إِدْچا �َأذ اس �إِ ّم ْوش ؤُشا �َأذ غارس يِيرِي
س واطّاس ،ماشا ون ّي وار غار �إِدْجي شا �َأذ ّزايس �إِتْواكّس ؤُرا ذ ِمين غارس13 .خ ؤُي ِّني
تسران �َأم وار
ّساوارغ �َأ ِكي ْذسن س �إِمتّيرنِ ،مينزِي نِي ْث ِني تْواران �َأم وار ْتوِيرِين ؤُشا نِي ْث ِني ْ
تسرِين وار ف ّهمن14 .ذايسن �إِ غا �إِك ّمر واوار ن �إِشاعيا
ْ
11

فهمم،
ثسرم وار ݣُّور �َأذ ْث ْ
“س ؤُسدْجي �َأذ ْ
س ث ُموغرِي �َأذ ثخْ زارم وار ݣُّور �َأذ ثوارام،
ِ 15مينزِي ؤُر ن و ْي ُذوذ-ا �َأقّا �إِ ْق ُبوبّز،
�إِم ُّزوغن نْسن ض ْقرن ذݣ ؤُسدْجي ُؤ نِي ْث ِني �َأقّا قّنن ثِيطّاوِين نْسن،
ماح ْنذ وار ݣُّور �َأذ واران س ثِيطّاوِين نْسن،
اذ ْسرن س �إِم ُّزوغن نْسنَ� ،أذ ْفهمن س ُور نْسن
ِحيما �َأذ ثُوبن ؤُشا نش �َأذ ثن ّسݣن ِفيغ�ِ ”.إشا10-9:6 .
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تسران! 17س ثِيذت
16ماشا ّسعذ ن ثِيطّاوِين نْوم ؤ ُِمي تْوارانتّ ،سعذ ن �إِم ُّزوغن نْوم ؤ ُِمي ْ
�َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أطّاس ن �إِ ْمكاشافن ذ �إِ ْمسݣّاذن ثُوغا خْ سن �َأذ زارن ِمين ث ْزرِيم ،ماشا وار
ثسرِيم ،وار ث ْسرِين.
ث ْزرِين ،خْ سن �َأذ ْسرن ِمين ْ

فسار ن ُؤم ِّتير ن ُؤ ْفدچاح ِ�إزا ّرعن
أَ� ّ
مار20-13:4 .؛ ُلوك15-11:8 .

ِتسران �إِ واوار ن ْثݣ ْل ِذيث
18خ ِّني ك ِّنيوْ ،سرم �إِ ؤُم ِّتير ن ون ّي �إِزا ّرعن19 .كُور �إ ِّجن ون ّي �إ ْ
ؤُشا وار ث �إِف ِهيمَ� ،أذ د ياس خ ِّني ؤُعفّانَ� ،أذ �إِخْ ضف ِمين �إِتْوازارعن ذݣ ُور ن ّسَ� .أقّا
ذ مان �َأيا ِمين �إِتْوازارعن خ ْثما ن و ْبرِيذِ 20 .مين �إِتْوازارعن ِذي ث ُمورث ن و ْز ُروَ� ،أقّا ذ
وا ذ ون ّي �إِ غا �إِسدْچن �َأوارَ� ،أذ ث �إِقبر ذ ْغيا س ر ْفراحث21 ،ماشا وار د اس �إ ِْوثِي شا
رحصارث نِيغ ؤُما ّرث
ُؤ ْزوار ذݣ يِيخف ن ّسَ� ،أذ �إِقِّيم ْذ ُروس واها .خْ ِمي �إِ د غا ثاس ْ
ِتسران
ِذي طّوع ن واوار �َأذ �إِن ّ ْذرف ذ ْغياِ 22 .مين �إِتْوازارعن جار �إِسنّانن �َأقّا وا ذ ون ّي �إ ْ
�َأوار ؤُشا �َأ ْم ُنوس ن ْرو ْقث-ا ذ ؤُغكّوِي ن واݣْرا �َأذ ِجي ّيفن �َأوار ؤُشا نتّا وار ذ �إِتِيوِي شا
ِتسران �َأوار ؤُشا �َأذ
ْر ِغيدْچثِ 23 .مين �إِتْوازارعن ِذي ث ُمورث ثاص ْبحانت �َأقّا وا ذ ون ّي �إ ْ
ث �إِفهمَ� ،أذ ياوِي خ ِّني عاوذ ْر ِغيدْچث� ،إ ِّجن �َأذ �إِتا ُرو م ّيا ن ْثسقّار ،ون ّضْ ِني س ِّتين
ؤُشا ون ّضْ ِني ْثراثِين”.

أَ�م ِّتير ن ْرحايّار ِذي ْرو ْسط ن ِ�إ ْرذن

24ثُوغا �إ ِْوشا اسن �إِج ن ؤُم ِّتير ن ّضْ ِني� ،إن ّا “ثاݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان �َأمشْ ناو �إِج ن ْبناذم ثُوغا
�إِزا ّرع ّزارِيعث ثاص ْبحانت ذݣ �إِيّار ن ّسِ �25 .
َأرامي ثُوغا �إ ِْوذان طّصنُ ،ي ِ
وسي-د ر ْع ُذو
وسط ن يِي ْرذن ؤُشا ُيو ُيورِ �26 .
َأرامي د �إِمغار ؤُغ ُّم ْي ؤُشا يِيوِي-د
ن ّس� ،إِزارع ْرحايّار ِذي ْر ْ
27
ْر ِغيدْچث ،رخْ ذنِّي �إِضْ هار-د ْرحايّار ثانيا .خ ِّني ؤ ُِسين-د �إِس ْمغان ن باب ن ثا ّدارث،
ن ّان اس ‘�َأ ِسي ِذي ،ما وار ْثزارعذ شا ّزارِيعث ثاص ْبحانت ذݣ �إِيّار ن ّك؟ مانِيس د ُيوسا
ْرحايّار؟ ’ �28إن ّا اسن ‘�َأقّا ر ْع ُذو �إِݣّا مان �َأيا’ .ن ّان اس �إِس ْمغان ‘ما ثخْ سذ �َأذ نْراحَ� ،أذ
ث ن ْي ُرو؟ ’ 29ماشا نتّا �إن ّا ‘لّاِ ،حيما ؤ ُِمي ْثيا ْروم ْرحايّار وار ِكيس ْثقدْچعم ؤُرا ذ �إِ ْرذن.
ّ � 30أج �إِثن �َأذ مغارن س ْثناين �َأر ثام ْيراِ .ذي ْرو ْقث ن ثم ْيرا �َأذ �إِنِيغ �إِ �إِشُ و ّوارن ‘يا ْروم
ْواسشْ مض ،ماشا �إِ ْرذن ،يا ْروم ث ِذي
�َأم ْزوار ْرحايّار ،شدّم ث ِذي ْثق ِّب ِيطين ِحيما �َأذ �إِت ّ
ْرما ْر ِسي �إِنُو” ’.
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خرذل ذ ُؤم ِّتير ن ونْثُون
أَ�م ِّتير ن ّزارِيعث ن ُؤ ْ
مار34-30:4 .؛ ُلوك21-18:13 .

�31إ ِْوشا اسن �إِج ن ؤُم ِّتير ن ّضْ ِني� ،إن ّا “ثاݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان �َأمشْ ناو �إ ِْشث ن ْثح ُّبوشث ن
ّزارِيعث ن ؤُخ ْرذل ،يِيويِي ت-يِد �إِج ن و ْرياز� ،إِزارع اِت ذݣ �إِيّار ن ّس32 .واخّا نتّاث
ذ ثام ْزيانت قاع زِي ما ّرا ّزارِيعث ن ّضْ ِني ،خْ ِمي ثمقّار ،ث ّدكّوار ذ ثامقّرانت زِي ما ّرا
ثاشجارث ماح ْنذ �َأذ غارس-د اسن �إ ِْجضاض ن ؤُجنّا ؤُشا �َأذ
ْرخُ وضاراث ؤُشا ْثذكّوار ذ ّ
ش نْسن خ ر ْف ُروع ن ّس”.
ݣّن ر ْعوا ّ
ِ
�33إن ّا اسن �إِج ن ؤُم ِّتير ن ّضْ ِني “ثاݣ ْلذيث ن �إِج ْنوان �َأمشْ ناو �َأنثُون ،ثِي ْويِي ث-يِد �إ ِْشث
ثس ُنوفّار اِث ِذي ْثراثا ن ر ْم ُذوذ ن وارنِ � ،
َأرامي �إ ِّسم ّم ْ
وارش ِثي قاع”.
ن ث ْمغارث ؤُشا ّ
34مان �َأيا قاع �إ ِِّسور ّزايس يشُّ و �إِ ْر ِ
غاشي س �إِمتّيرن ؤُشا ن ّ ْبرا �َأم ِّتير وار ِكيسن �إ ِِّسور شا،
ِ 35حيما �َأذ �إِتْواك ّمر ِمين �إن ّا ؤُمكاشاف
“�َأذ �َأ ْرزمغ �َأق ُّموم �إِنُو س �إِمتّيرن،
�َأذ ُّسوفّغغ ِمين �إِنُّوفارن زݣ ِ
ݣ ذساس ن ُّدونِّيث”.
وامي �إِتْوا ّ

فسار ن ُؤم ِّتير ن ْرحايّار ِذي ْرو ْسط ن ِ�إ ْرذن
أَ� ّ

سبح2:78 .

ِ 36
رامي �إ ِْسمح يشُّ و ِذي ْر ِ
ِمحضارن
غاشي �َأذ ُؤ ُيورن� ،إِ ُروح غار ثا ّدارث .ؤ ُِسين-د غارس �إ ْ
ن ّس ،قّارن “�إِنِي �َأنغ ِمين �إِخْ س �َأذ يِي ِني ؤُم ِّتير ن ْرحايّار ذݣ �إِيّار37 ”.يا ّر-د خاسن
“ون ّي �إِزا ّرعن ّزارِيعث ثاص ْبحانت نتّا ذ ِّميس ن ْبناذم� 38 .إِيّار ذ ُّدونِّيث ؤُشا ّزارِيعث
ثاص ْبحانت نتّاث ذ ثا ْروا ن ْثݣ ْل ِذيث ؤُشا ْرحايّار نتّا ذ ثا ْروا ن ؤُعفّان39 .رع ُذو ون ّي
ث �إِزارعنَ� ،أقّا نتّا ذ �إِ ْبرِيس ؤُشا ّصابثَ� ،أقّا نتّاث ذ ق ُّطو ن ُّدونِّيث ؤُشا �إِش ّوارن نِي ْث ِني
40
مسيَ� ،أ ُّمو �إِ غا
ذ لمالاكاثَ� .أمشناو ما ّمش ّس ُمونن ْرحايّار ؤُشا ّسش ْمضن ث س ْث ِّ
يِيرِي غار ق ُّطو ن ُّدونِّيث-اِّ 41 .ميس ن ْبناذم �َأذ ذ �إ ِّسكّ لمالاكاث ن ّسَ� ،أذ ّس ُمون ْنت
زِي ْثݣ ْل ِذيث ن ّس قاع ثِيع ْنكرِي ِفين ذ يِنّي �إِتݣّن ِمين �إِدْچان ِضي ّد ن تاوراثَ�42 .أذ ثن
مسي مانِي �إِ غا يِيرِين �إِمطّاون ذ ؤُغ ِّزي ن ثغْماس43 .رخْ ذنِّي
نْضارن ِذي ْركُوشّ ث ن ْث ِّ
�إِ ْمسݣّاذن �َأذ �َأ ْرغن �َأم ْثفُوشث ِذي ْثݣ ْل ِذيث ن باباثسن .ون ّي غار �إِدْچا �إِم ُّزوغن �إِ
ؤُسدْجي �َأذ �إِسر.
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ِ�إم ِّتيرن ن ْرك ْنز ذ ثْياقُوث ذ ثْرا ّشا

44
ْواس ُنوفّارن ذݣ �إِيّارُ ،ي ِ
وفي ث
ثاݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان عاوذ �َأمشْ ناو �إِج ن ْرك ْنز �إِت ّ
�إِج ن و ْرياز� ،إ ِّس ُنوفّار اِث ُؤشا ِذي ر ْفراحث ن ّس ُيو ُيور� ،إِ ّزنْز قاع ِمين �إِدْچان
غارس ُؤشا �إ ِْسغا �إِيّار نِّي.
ِ
ِ
 45ثاݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان عاوذ �َأمشْ ناو �إِج ن ُؤس ّباب �إِ يار ُّزون ثيياقُوثين
ثِيص ْبحانِينِ 46 .
رامي ُيوفا �إ ِْشث ن ْثياقُوث ثِيغْرا �َأطّاسُ ،يو ُيور� ،إِ ّزنْز ما ّرا ِمين ثُوغا
غارس ،خ ِّني �إ ِْسغا اِت.

سرمان
أَ�م ِّتير ن ثْرا ّشا ن ِ�إ ْ

47
ثيرو عرام كُور
ثاݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان عاوذ �َأمشْ ناو ثْراشّ ا �إِ ّم ْنضارن ِذي ر ْبحار �َأذ ُ
ِبحرِي ّين غار ْثما ن ر ْبحار ،قِّيمن ُؤشا فا ْرزن ِمين
� َْأسرمُ 48 .ؤ ِمي ثشُّ ورُّ ،سوفّغن ت-يِد �إ ْ
�إِص ْبحن ِذي ْث ُسودْچاثِين نْسن ،ماشا �َأذ نْضارن ِمين وار �إ ِْحرِين َ�49أ ُّمو �إِ غا يِيرِي ِذي
وسط ن �إِ ْمسݣّاذن
ق ُّطو ن ُّدونِّيثَ� .أذ فّغنت لمالاكاثَ� ،أذ فا ْرزنت �إِعفّانن زِي ْر ْ
50
مسي مانِي �إِ غا يِيرِين �إِمطّاون ذ ُؤغ ِّزي ن
ُؤشا �َأذ ثن نْضارن ِذي ْركُوشّ ث ن ْث ِّ
فهمم �إِ ما ّرا مان �َأيا؟” ن ّان اس “واهَ� ،أ ِسي ِذي!” �52إن ّا
ثغْماس�51 ”.إن ّا اسن يشُّ و “ما ْث ْ
َأمحضار ن ْثݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان،
اسن “خ ُؤي ِّني كُور �َأ ْمسرماذ ن �إِ ْذلِيسن ون ّي �إِ ْذور ذ � ْ
�َأقّا �إِݣّا �َأمشْ ناو �إِج ن باب ن ثا ّدارث �إ ُِّسوفُّوغ زِي ْرك ْنز ن ّس ِمين �إِدْچان ذ ْج ِذيذ ُؤ
ِمين �إِدْچان ذ �َأق ِذيم”.

أَ�مكاشف وار غارس بُو ّشان ِذي ِْ
ثنذينت ذ ثا ّدارث نّس
مار6-1:6 .؛ ُلوك30-16:4 .

رامي �إِك ّمر يشُّ و �إِمتّيرن-اُ ،يو ُيور ّس ِّنيِ 54 .
ِ 53
رامي د ُيوسا غار ث ُمورث ن ّس� ،إِكّار �إ ِّس ْرماذ
�إِثن ذݣ ؤ ُِسيناݣُوݣ نْسن � ِ
َأرامي قِّيمن ت ْْبهثن ،ن ّان “مانِيس ذ اس-د ثكّا ثِي ِغيث-ا ذ
ُنجار؟ ما وار قّارن �إِ ي ّماس ماريم ،ذ �َأ ْيثماس
ر ْعجايب-ا؟ 55ما وار �إِدْجي ذ وا ذ ِّميس ن ؤ ّ
ما وار ذ اسن قّارن ياعقُوب ذ ُي ِ
وسيس ذ ِسمعان ذ يا ُهوذا؟ 56ما وار دْجينت ُسو ْيثماس
57
قاع غا ْرنغ؟ مانِيس ذ اس-د �إِكّا مان �َأيا ما ّرا؟” ؤُشا نذ ْرفن ّزايس .ماشا يشُّ و �إن ّا اسن
“�َأمكاشاف وار �إِدْجي ن ّ ْبرا شّ انْ ،م ِغير ِذي ثن ِْذينت ن ّس ُؤ ِذي ثا ّدارث ن ّس58 ”.ؤُشا وار
�إِݣِّي ِذيها ر ْعجايب �َأطّاس ِمينزِي نِي ْث ِني وار ؤ ُِمينن.

34
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رموث ن يُوحانّا أَ� ْمس ْغضاص
ْ

14

مار29-14:6 .؛ ُلوك9-7:9 .

ِ 1ه ُيروذُوس ،ون ّي ذ �َأجدْجيذ خ �إِج ن �َأرباع ن ث ُمورث ،ثُوغا �إ ِْسرا رخْ بار
ن يشُّ و ِذي ْرو ْقث نِّي ُ 2ؤشا �إن ّا �إِ �إِح ْن ِجيرن �إِ ْمسخّارن ن ّس “وانِيثا ذ ُيوحان ّا
ْواسنكّار-د زݣ �إِم ِّتينن ،س ُؤي ِّني خدّمنت ذا ْيس ر ْعجايب نِّي”.
�َأ ْمسغْضاصَ� .أقّا �إِت ّ
ِ
ِ
ِ
ّ
ِ
ِ
رحبس زِي ِّسي ّبث
ي
ذ
ث
ا
ݣ
ّ
�
ث،
ا
ِشارف
�
ّا،
ن
وحا
ي
ف
ط
�
ُوغا
إ
إ
ِ 3مينزِي ِه ُيروذُوس ث إ
ْ
ُ
ن ِه ُيرو ِذي ّيا ،ث ِّني ذ ثا ْمغارث ن ِفي ِلي ُّبوس ون ّي ذ ُؤماس ن ِه ُيروذُوسِ 4 ،مينزِي ُيوحان ّا
ثاويذ”5 ،س مان �َأيا ثُوغا �إِخْ س �َأذ ث
تسرِيح �َأذ ت ْ
ثُوغا �إِقّار اس “وار غارك ُبو ْ
6
ِ
ِ
�إِنغ ،ماشا ثُوغا �إِݣّوذ زِي ْر ِ
ِ
ِ
حسبن ث ذ �َأمكاشاف .ماشا رامي
غاشي مينزِي ني ْثني ْ
وسط نْسن
واس ن وخْ راق ن ِه ُيروذُوس ،ثشْ ضح يدْجيس ن ِه ُيرو ِذي ّيا ِذي ْر ْ
د يِيوض ّ
7
ُؤشا ث ْعجب اس �إِ ِه ُيروذُوس .خ ُؤي ِّني �إِوا ْعذ اِت س �إ ِْشث ن ْثجادْجيث �َأذ اس
�إ ِْوش ما ّرا ِمين �إِ غا ثتارُ 8 .ؤشا نتّاثَ� ،أم ت ثُوغا ثتْواعا ّرن زݣ ي ّماس ،ثنّا “� ْأوش
�َأيِي ذا خ طّ ِ
بصي �َأزدْجيف ن ُيوحان ّا �َأ ْمسغْضاص�9 ”.إِفُّوݣم ُؤجدْجيذ ،ماشا ُؤ ِمي
ثُوغا �إ ُِّجودْچ ُؤرا خ ِّسي ّبث ن يِنّي �َأ ِكيذس �إِقِّيمنُ ،يو ُمور �َأذ اس �إِ ّم ْوش ؤُزدْجيف.
10
رحبس�11 .إ ِْوين-د �َأزدْجيف ن ّس ِذي
ِقص �َأزدْجيف ن ُيوحان ّا ِذي ْ
�َأقّا �إ ِّسكّ غارس� ،إ ّ
طّ ِ
ِمحضارن
بصي� ،إِ ّم ْوش اس �إِ ْثح ْن ِجيرث ُؤشا نتّاث ثِي ْويِي ث �إِ ي ّماسُ 12 .ؤ ِسين-د �إ ْ
ِ
ن ّسْ ،كسين �َأ ِّريمث ،نْضارن ت .رخْ ذنِّي ُروحن ،خ ّبارن يشُّ و.

سشي ن خ ْمسا أَ�راف
أَ� ِّ

مار44-30:6 .؛ ُلوك17-10:9 .؛ يُوح14-1:6 .

ِ 13
رامي �إ ِْسرا يشُّ و مان �َأيا� ،إِفّغ ّس ِّني ِذي ْثغا ّرا ُبوث غار �إِج ن و ْمشان �إِخْ ران ،ثُوغا-ث
وحدس .خ ِّنيِ ،
رامي �إ ِْسرا ْر ِ
غاشي مان �َأيا ،ضْ فارن ث خ �إِضارن زِي ْثندّام.
ِذين ْ
ُ 14ؤ ِمي د �إِفّغ يشُّ و زِي ْثغا ّرا ُبوث� ،إِ ْزرا �َأطّاس ن ْر ِ
غاشي ُؤشا �إ ِِحي ّن خاسن� ،إ ِّسݣ ْنفا
ِمهراش نْسنِ 15 .
ِمحضارن ن ّس ،قّارن “�َأقّا
رامي د ثِيوض ثمدِّيثُ ،ؤ ِسين-د غارس �إ ْ
�إ ْ
ِ
ِ
ُ
ْ
ْ
�َأ ْمشان-ا �إِخْ را ُؤ ْروقث ثعذو ،ز ْعما ْسقبض ْرغاشي حيما �َأذ ُؤ ُيورن غار رذشُ ور �َأذ
ْسغن ِمين �إِ غا شّ ن �إِ يِيخف نْسن�16 ”.إن ّا اسن يشُّ و “ن ّْهرا ّما ُروحنْ ،وشم �َأسن
ك ِّنيو ِمين �إِ غا شّ ن17 ”.ن ّان اس “وار غا ْرنغ ذا ْم ِغير خ ْمسا ن ثشْ ِني ِفين ذ ْثناين ن
�إِس ْرمان�18 ”.إن ّا “� َْأويم ثن-د ذا غارِي19 ”.خ ِّني ُيو ُمور ْر ِ
رح ِثيش،
غاشي �َأذ قِّيمن خ ْ
�إِطّف خ ْمسا ن ثشْ ِني ِفين ذ ْثناين نِّي ن �إِس ْرمان� ،إِخْ زار غار ُؤجنّا ،خ ِّني �إِبارك ،يارزا
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ِمحضارن ْو ِشين ثنت �إِ ْر ِ
غاشي20 .ما ّرا شِّ ين،
ِمحضارن ُؤشا �إ ْ
ُؤشا �إ ِْوشا ثِيش ِني ِفين �إِ �إ ْ
ِّجي ْونن .رخْ ذنِّي ْك ِسين �إِرقّواز �إِشطّن ،ثُوغا ِذين ثنعاش ن ْث ُسودْچاثِين ع ّمارنت.
�21إن ّي شِّ ين ،نِي ْث ِني ثُوغا-ثن ِذي خ ْمسا �َأرف ن ي ْريازن ن ّ ْبرا ثِي ْمغارِين ذ �إِح ْن ِجيرن.

يشو ِ�إݣُّور خ وامان ن ربْحار
ُّ
مار52-45:6 .؛ يُوح21-16:6 .

ِمحضارن ن ّس �َأذ نْين ِذي ْثغا ّرا ُبوث ؤُشا �َأذ اس �إِ ْزوارن غار ؤُج ّماض،
22ذ ْغيا �إِزِي ّيار يشُّ و �إ ْ
غاشيِ 23 .
�َأم �إ ِّسقبض نتّا ْر ِ
رامي �إ ِّسقبض ْر ِ
وحدس ِحيما �َأذ
غاشي� ،إِݣا ّعذ غار و ْذرار ْ
�إِ ّزادْچِ .
وحدس24 .ثاغا ّرا ُبوث ماشا ثُوغا-ت ِذي
رامي د ثِيوض ثمدِّيث ،ثُوغا �إِقِّيم ِذين ْ
25
وسط ن ر ْبحار ،ثُوغا ر ْمواج شّ اثن ت ِمينزِي �َأس ِّميض ُيوسا �َأسن-د ذݣ ُوذم .ؤُشا
ْر ْ
ِيس �َأربعا ن دْجيرثُ ،ي ِ
وسي-د غارسن يشُّ و �َأم �إِݣُّور خ وامان ن ر ْبحار.
ذݣ ح ُّطو و ّ
ِ �26
ُّ
ِمحضارن �إِݣور خ وامان ن ر ْبحار ،ن ّخ ْرعن ،قّارن “وا ذ رخْ يار!” ؤُشا
َأرامي ث ْزرِين �إ ْ
ْسغُو ْين زِي ثِيݣ ّ ُو ِذي27 .ذ ْغيا �إ ِِّسور غارسن-د يشُّ و� ،إِقّار “ݣّم ؤُرَ� ،أقّا ذ نش .وار تݣّوذم
28
وصا �َأيِي �َأذ غارك-د �َأسغ
طروس يا ّر-د خاس� ،إن ّا “�َأ ِسي ِذي ،مارا ذ شكّ ،
شاُ ”.ب ُ
29
طروس زِي ْثغا ّرا ُبوثُ ،يو ُيور خ وامان ِحيما �َأذ
خ وامان� ”.إن ّا اس “�َأس-د!” �إِهوا-د ُب ُ
ذ ياوض غار يشُّ و30 .ماشا ؤ ُِمي �إِ ْزرا �َأس ِّميض �إ ِْجهذ ،ث ْرقف اِث ثِيݣ ّ ُو ِذي ؤشاَ� ،أم �إِ ْبذا
�إِغا ّرق� ،إِراغا� ،إن ّا “�َأ ِسي ِذي ،س ْنجم �َأيِي!” 31يشُّ و �إ ِّسوِي ّزذ ذ ْغيا �َأفُوس ن ّس� ،إِطّف ذايس،
�إن ّا اس “�َأ شك ون ّي �إِ ِذي �إِدْچا ْذ ُروس ن إِل�يمان ،ماي ِّمي ذايك ُيوذف شّ ك؟” ِ �32
َأرامي
نْ ِيين ِذي ْثغا ّرا ُبوث ،يارسا ؤُس ِّميض33 .ماشا �إِن ّي �إِدْچان ِذي ْثغا ّرا ُبوث ،ؤ ُِسين-د غارس،
سجذن �َأس ،قّارن “س ثِيذت ،شك ذ ِّميس ن �َأر ِّبي”.
ْ

مهراش
ُّ
يشو ِ�إ ّسݣ ْنفا أَ� ّطاس ن ِ�إ ْ
مار56-53:6 .

رامي ْزوان ر ْبحار� ،إ ِْوضن غار ث ُمورث ن ِجي ِّنيسارثِ �35 .
َ� 34أوارنِي ِ
َأرامي ث ع ْقرن
ي ْريازن ن ث ُمورث نِّيُّ ،سوفّغن رخْ بار ِذي ما ّرا جوايه نِّي �إِ ذ اس-د �إِن ّضن� ،إ ِْوين-د
36
َأبحرور
غارس ما ّرا �إِن ّي ثُوغا �إِه ْرشن �َأطّاس ُؤشا تارن ّزايس �َأذ ثن �إِ ّج �َأذ حاذان ْم ِغير � ُ
ن ُؤجدْچاب ن ّس ُؤ ما ّرا �إِن ّي ث �إِحاذانْ ،ذورن ݣ ّ ْنفان.
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وصا ن ِ�إ ْوذان
أَ�وار خ ثْ ُغورِي ذ ثْ ّ
مار23-1:7 .

15

1رخْ ذنِّي ُؤ ِسين-د شا ن �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ذ شا ن �إِفار ِ
ِيسي ّين زِي ُؤرشالِيم
ِمحضارن ن ّك خ ثُ ّبارث ن رج ُذوذ؟ ِمينزِي
غار يشُّ و ،قّارن “2ماي ِّمي تْعدّان �إ ْ
َأغروم3 ”.ماشا نتّا يا ّر-د� ،إن ّا اسن
نِي ْث ِني وار ِّسيرِيذن شا �إ ّ
ِفاسن نْسن قبر ّما �َأذ شّ ن � ُ
4
“ماي ِّمي ك ِّنيو عاوذ ثتْعدّام خ ثوص ّيث ن �َأر ِّبي زِي ِّسي ّبث ن ثُ ّبارث نْوم؟ ِمينزِي �َأر ِّبي
ْخص
ثُوغا �إ ّ
ِوصا� ،إن ّا ‘وقّار باباش ذ ي ّماش’ ُؤ ‘ون ّي �إِ غا �إِن ْعرن باباس نِيغ ي ّماس� ،إِت ّ
5
ِ
اس �َأذ �إِ ّمث ’.ماشا ك ِّنيو ثقّارم ،ون ّي �إِن ّان �إِ باباس نِيغ �إِ ي ّماس ‘مين ذ ايِي ث ُتو ْرسذ،
�َأقّا-ث ذ ّص ْذقث �إِ �َأر ِّبي!’6 ،خ ِّني نتّا وار �إ ِْح ِذيج عاذ �َأذ �إِوقّار باباس نِيغ ي ّماسَ� .أ ُّمو
ثاوص ّيث ن �َأر ِّبي ِذي طّوع ن ثُ ّبارث نْومَ�7 .أ ك ِّنيو ل ُم ِ
ونافي ِقين! �إِشا ْعيا ثُوغا
ْثبطّرم ْ
�إِتْكاشاف خاوم س ّصاح� ،إِقّار
َ�‘8أ ْي ُذوذ-ا �إِتْقا ّراب-د غارِي س ُؤق ُّموم ن ّس
ُؤشا س �إِي ْن ِشيشن نْسن شنّعن �َأيِي ،ماشا ؤُر نْسن �إِݣّوج ِ
خافي.
يمسرايِين
َ�9أقّا نِي ْث ِني شنّعن �َأيِي باطرِ ،مينزِي نِي ْث ِني ّسرماذن ثِ ْ
ِ�إشا13:29 .
يوصا ن �إ ِْوذان” ’.
ثِنّي �إِدْچان ذ ثِ ّ
ِ 10
رامي د �إِراغا خ ْر ِ
“سرمْ ،فهمم! ِ 11مين �إِتا ْذفن ذݣ ُؤق ُّموم
غاشي غارس� ،إن ّا اسن ْ
وار �إ ِّسخ ِميج شا ْبناذم ،ماشا ِمين �إِ د �إِتفّغن زݣ ُؤق ُّموم ذ مان �َأيا �إِ �إ ِّسخماجن
ِمحضارن ن ّس ،ن ّان اس “ما ث ّسنذ بلِّي �إِفار ِ
ِيسي ّين
ْبناذم12 ”.رخْ ذنِّي ُؤ ِسين-د غارس �إ ْ
غ ّوغنِ ،
رامي ْسرِين �َأوار-ا؟” 13ماشا نتّا يا ّر-د خاسن� ،إن ّا “كُور �َأغدُّو وار ث �إِ ُّزو بابا
14
ون ّي �إِدْچان ذݣ ُؤجنّا �َأذ �إِتْواقرع� .أ ّج �إِثن ،نِي ْث ِني ذ �إِذارغارن ندّهن �إِذارغارن .مارا
وحفُور15 ”.خ مان �َأيا �إن ّا
�َأذارغار �إِندّه �َأذارغارَ� ،أذ ْوضان س ْثناين �إِ ْذسن ذݣ �إِج ن ْ
17
“فسر �َأنغ �َأم ِّتير-ا!” 16ماشا يشُّ و �إن ّا “ما ك ِّنيو عاذ ن ّ ْبرا ر ْفهامث؟ ما وار
طروس ّ
اس ُب ُ
ِ
ْ
ث ْف ِهيمم شا بلِّي ما ّرا مين �إِ غا ياذفن ذݣ ُؤق ُّمومَ� ،أذ �إِراح غار ُؤعدِّيس ُؤشا �َأذ �إِفّغ
ذݣ و ْمشان ن ّس18 .ماشا ِمين �إِ د �إِتفّغن زݣ ُؤق ُّموم �إِتاس-د زݣ ُورَ� ،أقّا ذ مان �َأيا �إِ
�إ ِّسخ ّماجن ْبناذمِ 19 .مينزِي زݣ ُور ن �إ ِْوذان �إِ زِي د تفّغن �إِخا ِّريصن �إِعفّاننَ� :أنقِّي،
ُوقح ِبيث ،ثُوشفّرا ،شهاذاث س ُّزور ذ ُؤشقّفَ�20 .أقّا ذ مان �َأيا ِمين
�َأدْچافِّ ،زينا ،ث ْ
ثسخ ِّميج شا ْبناذم”.
ِفاسن وار �إ ِِّسيرذن وار ّ
�إ ِّسخ ّماجن ْبناذم ،ماشا ماشّ ا س �إ ّ
4:15

ُؤفُغ17:21 ،12:20.؛ ِثير16:5.
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ل ِ إ�يمان ن ث ْمغارث زݣ أَ�يْث ن كانعان
مار30-24:7 .

21رخْ ذنِّي �إِفّغ-د يشُّ و ّس ِّني� ،إِ ُروح غار جوايه ن ثِ ُيروس ذ ِسي ُذونَ .أ�قّا ِذين �إ ِْشث ن
داودَ� ،أرحم
ث ْمغارث زݣ �َأ ْيث ن كانعان زِي ث ُمورث نِّي ،ثسغُو ُّيو “�َأ ِسي ِذيَ� ،أ ِّميس ن ُ
�َأيِي! يدْجي �َأقّا ذا ْيس رارياح ي ْوعار �َأطّاس23 ”.ماشا يشُّ و وار خاس-د يا ِّري س شا ؤُرا س
“سوفّغ اِتِ ،مينزِي
�إ ِّج ن واوار .خ ِّني �إ ْ
ِمحضارن ن ّس ؤ ُِسين-د غارس ،تارن �َأس ،قّارن ُ
24
ْواسكّغ-د غار ُودْجي
نتّاث ثضْ فار �َأنغ-د س �إِغُويّان ن ّس ”.ماشا نتّا يا ّر-د� ،إن ّا اسن “نش ت ّ
ِ
ِ
�إِو ّدارن ن ثا ّدارث ن �إِسرايِيل واها25 ”.ماشا نتّاث ث ِ
ثسجذ �َأس ،ثقّار “�َأ سيذي،
ُوسي-دْ ،
عاون �َأيِي!” 26ماشا نتّا يا ّر-د� ،إن ّا “وار �إِعدّر �َأذ �إِ ّم ِ
كسي و ْغ ُروم ن �إِح ْن ِجيرنَ� ،أذ �إِ ّمنضار �إِ
يِيطان27 ”.ثنّا “واهَ� ،أ ِسي ِذيَ� ،أقّا ؤُرا ذ �إِطان تتّن �إِرقّواز �إِ ذ �إِوطّان زِي طّابرا ن ِسي ِذيثسن”.
28رخْ ذنِّي يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا اس “�َأ ثامغارث ،إِل�يمان ن ّم �إِمغار! وار �إِتِيرِي ْم ِغير ْرخاضار ن ّم”.
ؤُشا يدْجيس ثݣّنفا ِذي ْثسا ّعث نِّي.
22

يشو ِ�إ ّسݣ ْنفا أَ� ّطاس ن ِ�إ ْوذان
ُّ

29خ ِّني يشُّ و ُيو ُيور-د ّس ِّني ؤُشا يِيوض-د غار ْثما ن ر ْبحار ن لجالِيل� ،إِݣا ّعذ غار و ْذرار� ،إِقِّيم
ِذي ِّني30 .ؤ ُِسين-د غارس ؤُبا ُّرو ن ْر ِ
غاشي� ،إ ِْوين-د �َأ ِكي ْذسن �إِنضْ بارن ذ �إِذارغارن ذ �إِݣناون ذ
ِقجذاحن ذ �إِن ّضْ ِني �َأطّاسّ ،سا ْرسن ثن غار �إِضارن ن يشُّ و ؤُشا �إ ِّسݣ ْنفا ثنِ �31 ،
َأرامي �إِت ْبهث
�إ ْ
ّ
ِ
ّ
َأ
ِقجذاحن ݣُّورن� ،إِذارغارن تْواران ؤُشا
ْرغاشي� ،قا ْزرِين �إِݣناون ّساوارن� ،إِنضْ بارن ݣ ْنفان� ،إ ْ
ّس ُعودْچن �َأر ِّبي ن �إِسرايِيل.

سشي ن أَ�ربعا أَ�راف
أَ� ِّ
مار10-1:8 .

ِمحضارن ن ّس� ،إن ّا اسن ِ
“حينّغ خ ْر ِ
غاشي ِمينزِي قِّيمن �َأ ِكي ِذي ْثراثا
 32يشُّ و �إِراغا-د خ �إ ْ
ن ُو ّسان ،وار غارسن ِمين �إِ غا شّ ن .وار خْ سغ شا �َأذ ثن ّسقبضغ �َأم ِّني س راز ِحيما وار
َأغروم ِذي رخْ را-يا �إِ
تضْ ِعيفن شا ذݣ و ْبرِيذ33 ”.ن ّان اس �إ ْ
ِمحضارن ن ّس “مانِيس د غا ناوِي � ُ
34
ش �إِج ن ْر ِ
َأغروم؟”
زِي �إِ غا ّ
غاشي ذ �َأمقّران �َأم وانِيثا؟” �إن ّا اسن يشُّ و “مشْ حار غا ْروم ذ � ُ
نس ّ
35
ن ّان اس “سبعا ن ثشْ ِني ِفين ذ شا ن �إِس ْرمان ذ �إِم ْزيانن ”.خ ِّني ُيو ُمور ْر ِ
غاشي ِحيما �َأذ قِّيمن
ِذي ث ُمورث36 .خ ِّني �إِ ْك ِسي سبعا ن ثشْ ِني ِفين ذ �إِس ْرمان نِّي� ،إِقاذا �َأر ِّبي ،يارزِي ثن ؤُشا �إ ِْوش
ِمحضارن ن ّس ؤُشا نِي ْث ِني ْو ِشين ثن �إِ �إ ِْوذان37 .ما ّرا شِّ ينِّ ،جي ْونن .خ ِّني جا ْرون-د
�إِثن �إِ �إ ْ

38

َمتّى 16 ،15

�إِرقّواز �إِشطّن ،ثُوغا ِذين سبعا ن ْث ُسودْچاثِين ع ّمارنت�38 .إن ّي ثُوغا �إِشِّ ين �َأقّا-ثن ِذي �َأربعا
�َأرف ن ي ْريازن ن ّ ْبرا ثِي ْمغارِين ذ �إِح ْن ِجيرنِ 39 .
رامي �إ ِّسقبض ْر ِ
غاشي� ،إِنْيا ِذي ْثغا ّرا ُبوث ؤُشا
يِيوض غار و ْي ِمير ن جوايه ن ماجذالا.

ِ�إفار ِ
ِيسي ّين تارن ِ�إشْث ن ر ْعرامث

16

مار13-11:8 .؛ ُلوك56-54:12 .

ِيسي ّين ذ �إِصاذ ِ
1ؤ ُِسين-د غارس �إِفار ِ
ُوقي ّينّ ،س ْقسان ث ِحيما �َأذ ث جا ّربن،
ما �َأذ اسن �إ ِّسشن شا ن ر ْعرامث زݣ ؤُجنّا2 .ماشا نتّا يا ّر-د خاسن “غار
3
َأس-ا
ثمدِّيث �َأذ ثِي ِنيم ‘�َأقّا ْرحار �إِفّغِ ،مينزِي �َأجنّا ذ �َأزݣّواغ’ ُؤ غار ر ْفجار �َأذ ثِي ِنيم ‘�َأقّا � ّ
�َأذ �إ ُِصوض ؤُس ِّميضِ ،مينزِي �َأجنّا ذ �َأزݣّواغ’َ� .أ ك ِّنيو ل ُم ِ
ثسنم �َأذ ْثفا ْرزم ؤُذم
ونافي ِقينّ ،
4
ن ؤُجنّا ،ماشا ر ْعراماث ن �إِكُوذن ن ْرو ْقث ،ما وار ْثز ّمارم �َأذ ثنت ْثفا ْرزم؟ ِّجير �َأعفّان
�إِزن ّان يار ُّزو �إ ِْشث ن ر ْعرامث ،وار ذ اسن �إِتْم ْو ِشي ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ر ْعرامث ْم ِغير ر ْعرامث
ن ُيونسَ� ،أمكاشاف ”.خ ِّني �إِ ّج �إِثن� ،إِ ُروح.

أَ�نثُون ن ِ�إفار ِ
ساضو ِقي ّين
ِيسي ّين ذ ِ�إ ُ
مار21-14:8 .

ِ 5
َأغروم.
رامي د �إ ِْوضن �إ ْ
ِمحضارن ن ّس غار ؤُج ّماض ن ر ْبحار ،تُون �َأذ ِكيسن-د � َْأوين � ُ
7
ِيسي ّين ذ �إِصاذ ِ
“حضام �إِخف نْوم زݣ ونْثُون ن �إِفار ِ
ُوقي ّين ”.نِي ْث ِني خ ّمن
�6إن ّا اسن يشُّ و ْ
َأغروم!” 8يشُّ وَ� ،أم ثُوغا �إ ِّسن مان
جاراسن ،ن ّان “�َأقّا �إن ّا مان �َأيا ِمينزِي وار ذ نِيوِي شا � ُ
ِ
�َأيا� ،إن ّا اسن “�َأ ك ِّنيو �إِ ِذي �إِدْچا ْذ ُروس ن إِل�يمان ،ماي ِّمي ْثخ ّمامم جاراوم رامي وار
َأغروم؟ 9ما عاذ وار ث ْف ِهيمم شا؟ ما وار ث ْع ِقيرم شا خ خ ْمسا ن �إِرقّواز ن
ذ ث ْك ِسيم شا � ُ
10
و ْغ ُروم ن خ ْمسا �َأراف ُؤ مشْ حار ن ْث ُسودْچاثِين �إِ ْثيا ْروم؟ نِيغ خ سبعا ن �إِرقّواز ن
و ْغ ُروم �إِ �َأربعا �َأرف ُؤ مشْ حار ن ْث ُسودْچاثِين �إِ ْثيا ْروم؟ 11ما عاذ وار ث ْف ِهيمن شا بلِّي نش
‘حضام �إِخف نْوم زݣ ونْثُون ن �إِفار ِ
ِيسي ّين
وار ِكيوم ِّس ْورغ شا خ و ْغ ُروم ؤ ُِمي ذ اوم نِّيغ ْ
ذ �إِصاذ ِ
ُوقي ّين!’ ” ّ 12س ِّني ْفهمن �َأقّا نتّا وار ت �إِن ّي ماح ْنذ �َأذ حضان �إِخف نْسن زݣ
ِيسي ّين ذ �إِصاذ ِ
ونْثُون ن و ْغ ُروم ماشا زِي ْثغُورِي ن �إِفار ِ
ُوقي ّين.
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ل َمسيح ِّميس ن أَ�ربِّي ِ�إ ّدارن
مار30-27:8 .؛ ُلوك21-18:9 .

ِ 13
ِمحضارن ن ّس
رامي د يِيوض يشُّ و غار ث ُمورث ن قايصارِييا ن ِفي ِلي ُّبوس� ،إ ِّس ْقسا �إ ْ
ِ
علاحساب ِمين قّارن �إ ِْوذان؟” 14ن ّان اس “شا قّارن ‘ذ
“مين ع ِنيغ نشِّ ،ميس ن ْبناذمْ ،
ُيوحان ّا �َأ ْمسغْضاص’ ؤُشا ون ّضْ ِني ‘ذ �إِلِييا’ ؤُشا عاوذ ون ّضْ ِني ‘ذ �إ ِِرمييا’ نِيغ ‘ذ �إ ِّجن زݣ
16
�إِ ْمكاشافن’�15 ”.إن ّا اسن “ماشا ك ِّنيوِ ،مين ِ
طروس،
خافي ثقّارم؟” يا ّر-د خاس ِسمعان ُب ُ
17
“سعذ ن ّكَ� ،أ
�إن ّا “شك ذ ل َمسيحِّ ،ميس ن �َأر ِّبي �إِ ّدارن ”.يا ّر-د خاس يشُّ و� ،إن ّا اس ّ
ِسمعان بارُ -يونــاِ ،مينزِي وار �إِدْجي ذ �َأ ْي ُسوم نِيغ ذ �إِذا ّمن �إِ ذ اش �إِمرن مان �َأيا ماشــا ذ بابــا �إِ
18
طروس ِ
(=مين �إِخْ س �َأذ يِي ِني ‘�َأ ْز ُرو’)
�إِدْچان ذݣ �إِج ْنوان .عاوذ �َأذ اش �إِنِيغ بلِّي شك ذ ُب ُ
ثامس ُمونت �إِنُو ؤُشا ثِي ُّوورا ن راخارث وار ذ اس
ُؤ خ ‘ ُبوطرا-يا’ (=خ ْ
ثصضارث-ا) �َأذ ب ِنيغ ْ
ز ّمارنت19 .ذ نش �َأذ اش ْوشغ ثِيسا ُروثِين ن ْثݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان ُؤ قاع ِمين �إِ غا ثشا ْرفم ِذي
فسيم ِذي ث ُمورث �َأذ يِيرِي �إ ِ
ِفسي ذݣ
ث ُمورثَ� ،أذ �إِتْواشارف ذݣ �إِج ْنوان ُؤ قاع ِمين �إِ غا ْث ْ
ِمحضارن ن ّسِ ،حيما وار خ ّبارن حد بلِّي نتّا ذ ل َمسيح.
�إِج ْنوان20 ”.رخْ ذنِّي ُيو ُمور �إ ْ

موث نّس
ُّ
يشو ِ�إ ْزوار ِ�إ ِّسور خ ْر ْ
مار1:9-31:8 .؛ ُلوك27-22:9 .

ْخص اس �َأذ �إِراح غار ؤُرشالِيمَ� ،أذ
21زِي ّس ِّني �إِ ْبذا يشُّ و �َأذ �إ ِّسشن �إِ �إ ْ
ِمحضارن ن ّس بلِّي �إِت ّ
�إِو ّدب �َأطّاس زݣ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ ذ �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسنَ� ،أذ �إِتْوانغ
22
طروس خ ِّني �إِ ْك ِسي ث غارس� ،إِ ْبذا �إِتْمنغا
ؤُشا �َأذ د �إِت ّ
ِيس ْثراثاُ .ب ُ
واس و ّ
ْواسنكّار ذݣ ّ
ِ
ِ
ِ
�َأ ِكيس� ،إن ّا ِ
“سيذي �َأر ِّبي �َأذ شك يارحمَ� ،أ سيذي ،مان �َأيا وار ذ اش �إِت ْمسار ع ّمارص”.
23
طروس “فّغ ِ
خافيَ� ،أ شِّ يطان ،شك ذ �إ ِْشث ن ْثع ْنكرِيفث �إِ نش،
ماشا نتّا �إِن ّقرب� ،إن ّا �إِ ُب ُ
24
ِمينزِي وار شك �إ ِْش ِقي ِمين �إِدْچان ن �َأر ِّبي ،ماشا ِمين �إِدْچان ن �إ ِْوذان ”.رخْ ذنِّي �إن ّا يشُّ و
ِمحضارن ن ّس “مارا شا ن �إ ِّجن �إِخْ س �َأذ ايِي �إِضْ فارَ� ،أذ �إِنكار �إِخف ن ّسَ� ،أذ �إِ ْك ِسي
�إ ِ �إ ْ
25
ِ
ّصالِيب ن ّس ؤُشا �َأذ ايِي �إِضْ فار .مينزِي ون ّي �إِخْ سن �َأذ �إ ِّسنجم ثُوذارث ن ّس �َأذ ت �إِو ّدار،
ماشا ون ّي �إِ غا �إِو ّدارن ثُوذارث ن ّس ِذي طّوع �إِنُو �َأذ ت ياف26 .مان ر ْفضر �إِ غارس غار ْبناذم
مارا يا ْربح ُّدونِّيث ث ْكمر ،ماشا نتّا �إِض ّيع ر ْعمار ن ّس؟ نِيغ ِمين �إِ غا �إ ِْوش ْبناذم ِذي طّوع ن
ر ْعمار ن ّس؟ ِ 27مينزِي ِّميس ن ْبناذم �َأذ د ياس س ُؤ ُعودْجي ن باباس �َأك-ذ لمالاكاث ن ّس
علاحساب ِمين �إِݣّا28 .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،شا زݣ �إِنا �إِ ذا
ؤُشا �َأذ �إِخدْچص كُور �إ ِّجن ْ
ِ
ِ
�إِبدّن ،وار ْت ِق ِ
ْ
يسين شا ْرم ْوث �َأر �إِ غا زارن ِّميس ن ْبناذم �إِتاس-د ذي ْثݣلذيث ن ّس”.

َمتّى 17
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يشو خ وذْرار
ُموسى ذ ِ�إ ِلييا أَ�ك-ذ ُّ
مار13-2:9 .؛ ُلوك36-28:9 .

17

1
طروس ذ ياعقُوب ذ ؤُماس ُيوحان ّا �َأ ِكيس،
�َأوارنِي ستّا ن ُو ّسان يشُّ و يِيوِي-د ُب ُ
وحدسن غار �إِج ن و ْذرار ُيو ْعرا2 .ؤُشا �إِبدّر وا ُّدوذ ن ّس ِقيباتْش
�إ ِّسݣا ّعذ �إِثن ْ
ِ
ِ
ْ
نْسن ،ثُوغا �َأغ ْم ُبوب ن ّس �إِتْش ْعشيع �َأم ْثفُوشث� ،إِذور وا ُّروض ن ّس ذ �َأش ْمرار �َأم ثيفاوث.
4
3
طروس يا ّر-د� ،إن ّا �إِ يشُّ و “�َأ
خْ زارُ ،موسى ذ �إِلِييا ضْ هارن �َأسن-دّ ،ساوارن �َأ ِكيسُ .ب ُ
ِسي ِذيَ� ،أقّا م ِليح ؤ ُِمي �إِ ذا ندْچا! مارا ثخْ سذ �َأذ ن ّوث ذانِيثا ْثراثا ن �إ ِِقيضان� ،إ ِّجن �إِ
شك� ،إ ِّجن �إِ ُموسى ُؤ ون ّضْ ِني �إِ �إِلِيياَ�5 ”.أم ثُوغا عاذ �إ ِّساوار� ،إِ ّك-د خاسن �إِج ن ؤُسي ُنو
يجا زݣ ؤُجنّا ثقّار “ذ
يسي ّق� ،إ ِّس ُذورِي �إِثن س ثِيرِي ن ّس ؤُشا خْ زارَ� ،أقّا �إ ِْشث ن ْث ِم ّ
�إِتِ ِّ
6
وا ذ ِّمي �إ ِِعي ّزن ،ذا ْيس ؤ ُِفيغ �َأرضا �إِنُوْ ،سرم غارس!” ِ
ِمحضارن ن ّس مان
رامي ْسرِين �إ ْ
�َأياْ ،وضان خ ؤُغ ْم ُبوب نْسن ؤُشا ݣّوذن �َأطّاسُ 7 .ي ِ
وسي-د غارسن يشُّ و� ،إِحاذا ثن� ،إن ّا
“كّارم ،وار تݣّوذم شا!” ِ 8
رامي ّسݣا ّعذن ثِيطّاوِين نْسن ،وار ْزرِين حد ْم ِغير يشُّ و واها.
َ�9أم د هوان زݣ و ْذرارُ ،يو ُمور �إِثن يشُّ و� ،إن ّا “وار ث تقّارم �إِ حد ِمين ث ْزرِيم �َأر �إِ د غا
�إِكّار ِّميس ن ْبناذم زݣ �إِم ِّتينن�10 ”.إِمحضارن ّس ْقسان ث ،ن ّان “ماي ِّمي قّارن �إِ ْمسرماذن
ن �إِ ْذلِيسن �َأقّا �إِلِييا �َأذ د ياس ذ �َأم ْزوا ُرو؟” 11يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا “�إِلِييا �َأذ د ياس ذ �َأم ْزوا ُرو،
�َأذ �إِعذر ما ّرا12 .ماشا نش �َأذ اوم �إِنِيغ بلِّي �إِلِييا �َأقّا ُي ِ
وسي-د ،وار ّزايس ْسثعثارِيفن،
ݣِّين ّزايس ِمين خْ سنَ� .أ ُّمو ؤُرا ذ ِّميس ن ْبناذم �َأذ �إِو ّدب ّزا ْيسن13 ”.رخْ ذنِّي ْفهمن
ِمحضارن ،بلِّي ثُوغا �إ ِّساوار �َأ ِكيسن خ ُيوحان ّا �َأ ْمسغْضاص.
�إ ْ

يشو ِ�إ ّسݣـ ْنفا أَ�ح ْنجِ ير ذ أَ�مارياح
ُّ
مار29-14:9 .؛ ُلوك43-37:9 .

ِ 14
غاشيُ ،ي ِ
رامي د ؤ ُِسين غار ْر ِ
وسي-د غارس �إِج ن ْبناذم� ،إ ِْوضا اس غار �إِضارن� ،إِقّار
َ�“15أ ِسي ِذيِّ ،زيدْچز �إِ ِّميِ ،مينزِي �َأقّا نتّا �إِتْبار ِكي ِّكيض� ،إِتْو ّدب �َأطّاسَ� ،أقّا �َأطّاس ن
ِمحضارن ن ّك �َأذ ث ّسݣ ْنفان،
مسي ُؤ ذݣ وامان16 .تارغ �َأسن �إِ �إ ْ
ْثواراوِين �إِوطّا ِذي ْث ِّ
وار ز ّمارن17 ”.يشُّ و يا ّر-د� ،إن ّا “�َأ ِّجير �إِ وار ُي ِومينن ذ �إِمع ّوجن ،مشْ حار �إِ غا قِّيمغ عاذ
�َأ ِكي ْذوم ،مشْ حار عاذ �إِ ذ اوم �إِ غا صبارغ؟ � َْأويم ث-يِد غارِي!” 18خ ِّني �إِوبّخ اِث
يشُّ و ؤُشا شِّ يطان �إِفّغ ّزايس ُؤ زِي ْثسا ّعث نِّي �إِ ْذور ؤُح ْن ِجير �إِݣّنفا19 .رخْ ذنِّي ؤ ُِسين-د
نسوفّغ؟” �20إن ّا اسن
ِمحضارن ْ
�إ ْ
وحدسن غار يشُّ و ،ن ّان “ماي ِّمي نشّ ين وار نْز ّمار �َأذ ث ُّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يشُّ و “س مينزِي وار ثُومينم شا .س ثيذت �َأذ اوم �إِنيغ ،مارا ذا ْيوم إِل�يمان �َأنشْ ث ن �إ ِْشث
 11،10:17مال.
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ن ْثح ُّبوشث ن ّزارِيعث ن ؤُخ ْرذلَ� ،أذ اس ثِي ِنيم �إِ و ْذرار-ا ‘ ُمو ِّطي ّسا غار ِذيها!’ ،خ ِّني
�َأذ �إِ ُم ِ
وطي ؤُشا وار ِذين ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْرحاجث وار ذ اس ْثز ّمارم21 .ماشا ِّجير-ا وار ي
�إِتفّغ ْم ِغير س ْثزادْجيث ذ ُؤ ُزو ِّمي”.

موث نّس
ُّ
يشو ِ�إ ْزوار ِ�إ ِّسور خ ْر ْ
مار32-30:9 .؛ ُلوك43:9 .ب45-

ِ 22
ِمحضارن ن ّس “ ِّميس ن ْبناذم �َأذ
رامي ثن ثُوغا ج ِميع ِذي لجالِيل� ،إن ّا اسن يشُّ و �إِ �إ ْ
23
ِيس ْثراثا”.
ِفاسن ن �إ ِْوذان �َأذ ث نْغن ؤُشا �َأذ ذ �إِت ّ
�إِتْواسلّم ذݣ �إ ّ
واس و ّ
ْواسنكّار ذݣ ّ
خ ِّني شضْ نن �َأطّاس.

أَ�وار خ ّضارِيبا ِ�إ ثا ّدارث ِ�إقذسن

ِ 24
طروس ،ن ّان “�َأ ْمسرماذ نْوم
رامي د ؤ ُِسين غار
ُ
كافارناحوم ،قا ّربن-د �َأ ْيث ن ضّ ارِيبا غار ُب ُ
ما وار �إِتْخدْجيص ذُوبل ن ‘ذراخما’ (=ضّ ارِيبا �إِ ثا ّدارث �إِقدّسن)؟” �25إن ّا “واه!”ِ � .
َأرامي
د ُيوذف غار ثا ّدارث� ،إِ ْزوار �َأس-د يشُّ و� ،إِقّار ِ
“سمعان ،ما ّمش تْوارِيذ شك ،وِي خ طّفن
26
طروس
�إِجدْجيذن ن ُّدونِّيث رعْشُ ور ذ ضّ ارِيبا؟ ما خ ثا ْروا نْسن نِيغ خ �إِبا ّرانِي ّين؟” �إن ّا اس ُب ُ
“خ �إِبا ّرانِي ّين”� .إن ّا اس يشُّ و “س ؤُي ِّني �إِدْچان ذ ثا ْروا ذ �إ ُِحو ِّري ّين27 .ماشا ِحيما وار ثن
ثاسرمث ثام ْزوا ُروث �إِ ذ غا �إِفّغن ،طّف
ّ
نس ْنذرِيفُ ،روح غار ر ْبحار ،نْضار ثاصنّارث ؤُشا ْ
ِ
ِ
خْ
‘سثاثر’ (=ثناين ن ِّدينار �إِ �إ ِّسكوان ما ّرا
اِت .مي ذ اس �إ غا ثار ْزمذ �َأق ُّمومَ� ،أذ ثافذ �إِج ن ْ
طروس)ْ � ،أوش �َأسن ث ِ
خافي ُؤ خ يِيخف ن ّك”.
ضّ ارِيبا �إِ ثا ّدارث �إِقدّسن �إِ يشُّ و ذ ُب ُ

مان ون ِ�إ ْدچان ذ أَ�مقّران ِذي ثْݣ ْل ِذيث ن ِ�إج ْنوان؟

18

مار37-33:9 .؛ ُلوك48-46:9 .

ِمحضارن غار يشُّ و ،ن ّان “س ثِيذت مان ون �إِدْچان ذ
ِذي ْثسا ّعث نِّي ؤ ُِسين-د �إ ْ
2
�َأمقّران ِذي ْثݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان؟” يشُّ و �إِراغا-د خ �إِج ن ؤُح ْن ِجير غارس� ،إ ِّسب ّد
ذورم �َأم �إِح ْن ِجيرن،
وسط نْسن� ،إن ّا “3س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،مارا وار تُوبم ُؤ ْث ْ
اِث ِذي ْر ْ
4
ع ّمارص �َأذ ثاذفم ِذي ْثݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان .ون ّي �إِ غا �إ ِّسواضعن �إِخف ن ّس �َأمشْ ناو
�َأح ْن ِجير-ا �َأم ْزيانَ� ،أقّا ذ ون ّي ذ �َأمقّران ِذي ْثݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان5 .ؤ ون ّي �إِ غا �إِق ْبرن �إِج ن
ؤُح ْن ِجير �َأم وانِيثا س �إِسم �إِنُو� ،إِق ّبر �َأيِي.
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َمتّى 18

أَ� ْعرام ِ�إ ونّي ِ�إ غا ِ�إغا ّرن ْر ُموم ِنين
مار48-42:9 .؛ ُلوك2-1:17 .

6ماشا ون ّي �إِ غا �إ ِّسغلّطن �إ ِّجن زݣ �إِح ْن ِجيرن-ا �إِم ْزيانن �إِ ّزايِي �إِتا ْمننْ ،حسن �َأذ اس
ْواسغارق ِذي رادْچاغ ن ر ْبحار7 .ؤ ُْشث
ثتْوا ّ
ݣ ْ
ثصضارث ن ْث ِسيرث غار يِيرِي ن ّسَ� ،أذ �إِت ّ
ِ
ِ
ْخص �َأذ د �َأسنت ْثع ْنكرِيفين ،ماشا �َأمشُ وم خ ْبناذم نِّي
خ ُّدونِّيث خ ِّسي ّبث ن ْثع ْنكرِيفين� .إِت ّ
ِ
قص �إِثن ،نْضار �إِثن
ي
ن
خ
ّك،
ن
َأضار
�
يغ
ن
ّك
ن
ُوس
�إِ �إِتݣّن ثاع ْنكرِيفث8 .مارا �إ ِّسغْوا شك ُؤف
ِّ
ّ
مسي �إِ وار
خاك� .إ ِْحرا اش �َأذ ثا ْذفذ غار ثُوذارث ذ �َأم ْع ُضور نِيغ ذ � ْ
َأقجذاح خ ُؤ ْمنضار ِذي ْث ِّ
9
ثسغْوا شك ثِي ّط ن ّك ،خ ِّني
�إ ّ
ِفاسن نِيغ س ْثناين ن �إِضارن .مارا ّ
ِخسين �إِ ر ْبدا س ْثناين ن �إ ّ
ِ
ِ
ِ
ّ
ْ
ق ْرع ات ،نْضار ات خاك� ،إ ِْحرا اش �َأذ ثاذفذ غار ثُوذارث س �إ ِْشث ن ثيط خ ُؤ ْمنضار
مسي ن جاهنّاما س ْثناين ن ثِيطّاوِين.
ِذي ْث ِّ

أَ�م ِّتير ن ِ�إ ّج ن ُو ْدجي ِ�إو ّدارن

10
ثس ْحقارم �إ ِّجن زݣ �إِم ْزيانن-اِ .مينزِي نش �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا لمالاكاث نْسن ذݣ
غا ْروم �َأذ ّ
11
�إِج ْنوان �َأقّا ر ْبدا تْوارانت ثِيفراس ن بابا �إِ �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوانِ .مينزِي ِّميس ن ْبناذم ُي ِ
وسي-د
ِحيما �َأذ �إ ِّسنجم ِمين �إِو ّدارن12 .ما ّمش �إِ ذ اوم �إِ ْت ِغير؟ مارا ِذين شا ن ْبناذم غارس م ّيا ن
ِتجي ثسعا ُؤ ثس ِعين ذݣ �إِذُورارَ� ،أذ �إِراح �َأذ
ُودْجي ؤُشا �إ ِّجن ّزا ْيسن �إِو ّدار ،ما خ ِّني وار �إ ِّ
ِ
ِ
يار ُزو خ ون ّي �إِو ّدارن! 13مارا ُي ِوفي ث ،س ثِيذت �َأذ اوم �إِنيغَ� ،أذ ّزايس �إِفارح كثار زِي مين
�إِ غا �إِفارح زِي ثسعا ُؤ ثس ِعين �إِن ّي وار �إِو ّدارنَ�14 .أ ُّمو ؤُرا ذ بابا ْثوم �إِ �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوان وار
�إِخْ س �َأذ �إِو ّدار ؤُرا ذ �إِ ّج زݣ �إِم ْزيانن-ا.

مارا ِ�إخْضا أَ� ِكيش ُؤماش ...
ُلوك3:17 .

15مارا �إِخْ ضا ؤُماش �َأ ِكيكُ ،روح غارس ،وبّخ اِث ْم ِغير جاراش ذ جاراس واها .مارا �إ ِْسرا
غاركَ� ،أقّا ثا ْربحذ ؤُماش16 .ماشا مارا وار غارك �إ ِْسرِيَ� ،أوِي �َأ ِكيك شا ن �إ ِّجن ن ّضْ ِني نِيغ
ْثناين ِحيما س ؤُق ُّموم ن ْثناين نِيغ ْثراثا ن ْ
رش ُهوذ �إِز ّمار �َأذ تْواض ْمنن واوارن ما ّرا17 .مارا نتّا وار
ثمس ُمونت ،خ ِّني �َأذ
ثمس ُمونت ؤُشا مارا وار �إ ِْسرِي ؤُرا غار ْ
غارسن �إ ِْسرِي ،خ ِّني �إِنِي ت �إِ ْ
18
غارك يِيرِي �َأم �إ ِّجن زِي رݣـ ُنوس نِيغ �َأم �إِج ن ُبو ضّ ارِيبا .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،ما ّرا ِمين
فسيم ِذي ث ُمورثَ� ،أذ
�إِ غا ثشدّم ِذي ث ُمورثَ� ،أذ يِيرِي �إِش ّد ذݣ ؤُجنّا ؤُشا ما ّرا ِمين �إِ غا ْث ْ
19
مسثفاقن خ ث ُمورث خ
يِيرِي �إِ ْف ِسي ذݣ ؤُجنّاَ� .أذ اوم �إِنِيغ عاوذ ،مارا ْثناين ن �إ ِْوذان �َأذ ّ
ِ 16:18ثير15:19 .
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ݣ زِي بابا �إِ �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوان.
شا ن ْرحاجث �إِ غا تارنَ� ،أقّا ذ مان �َأيا ذ اسن �إِ غا �إِتْوا ّ
20
ِ
ِ
ِ
وسط نْسن”.
ِمينزِي مانِي �إِ غا ُمونن ْثناين نِيغ ْثراثا س يِيسم �إِنُو ،نش �َأذ ذين �إرِيغ ذي ْر ْ

أَ�م ِّتير ن ِ�إ ْسمغ أَ�عفّان

21رخْ ذنِّي ُي ِ
طروس� ،إن ّا “�َأ ِسي ِذي ،مشْ حار ن ْثواراوِين �إِ غا �إِخْ ضا �َأ ِكي ِذي
وسي-د غارس ُب ُ
22
ؤُما ُؤ نش �َأذ اس سامحغ؟ ما سبعا ن ْثواراوِين؟” �إن ّا اس يشُّ و “وار ذ اش قّارغ شا
سبعا ،ماشا سب ِعين ِذي سبعا ن �إِ ُمورن23 .خ ؤُي ِّني ثاݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان ثتاوِي-د ذݣ �إِج
24
ِمس ْحسب،
ن ؤُجدْجيذ �إِ �إِخْ سن �َأذ �إِ ّ
ݣ ْ
رحساب �َأك-ذ �إِس ْمغان ن ّس .ؤ ُِمي �إِ ْبذا �َأذ �إ ّ
ِ
�إ ِْوين-د غارس �إِج ن ْبناذم �إِتُورس اس عشرا �َأراف ن ‘ثالنثين’ (=عراحار َ� 500.000أ ْرضر
ن ُورغ نِيغ نُّوقارث) َ�25 .أم وار ث ِ
ُوغي غارس ِمين زِي �إِ غا يا ّر �َأما ْرواسُ ،يو ُمور باب ن ّس
ِحيما �َأذ �إِتْوا ّمنز نتّا ذ ث ْمغارث ن ّس ذ ثا ْروا ن ّس ذ ما ّرا ِمين غارسِ ،حيما �َأذ �إِتْواخدْچص
ؤُما ْرواس�26 .إ ِْوضا اس �إ ِْسمغ نِّي غار �إِضارن� ،إِتار� ،إن ّا ‘�َأ ِسي ِذيْ ،صبار ِ
خافيَ� ،أذ اش
�َأ ّرغ ما ّراَ�27 ’.أقّا �إِ ِّزيدْچز اس باب ن �إ ِْسمغ نِّي ؤُشا �إِسامح اس ذݣ ؤُما ْرواسِ 28 .
رامي د
�إِفّغ �إ ِْسمغ نِّيُ ،يوفا �إ ِّجن زݣ �إِن ّي ثُوغا ذ �إِس ْمغان �َأ ِكيس ُؤ وانِيثا �إِتُورس اس م ّيا ِّدينارَ� .أم
د اَس �إِش ّبار ذݣ يِيرِي� ،إِقّار ‘خدْچص ِمين ذ اش تُو ْرسغ�29 ’.إ ِْوضا ياس �إ ِْسمغ �َأ ْمعاشار
نِّي غار �إِضارن� ،إِتْحشّ م اِث� ،إِقّار ‘صبار ِ
خافيَ� ،أذ اش �َأ ّرغ ما ّرا’30 .ماشا نتّا وار �إِخْ س،
رحبس �َأر �إِ ذ غا يا ّر �َأما ْرواسِ 31 .
رامي ْزرِين �إِس ْمغان �إِمعاشارن ن ّس
�إِ ُروح �إِنْضار اِث ِذي ْ
32
ِمين ثُوغا �إِ ْمسارن ،شضْ نن �َأطّاس ؤُشا ُروحن ،ن ّان ت �إِ باب نْسن .ؤُشا �إِراغا-د خاس
ِسيذس� ،إن ّا اس ‘�َأ �إ ِْسمغ �َأعفّان ،ما ّرا ِمين ذ اش تُو ْرسغ ،سا ْمحغ اش ِمينزِي ثتارذ �َأيِي.
33ما وار �إِدْجي ز ْعما ؤُرا ذ شك خاك �َأذ اش �إِ ِّزيدْچز ون ّي ذ �إ ِْسمغ �َأ ْمعاشار ن ّك �َأمشْ ناو
34
ِفاسن ن �إِ ْمعا ّدبن
ما ّمش ذ ايِي ث ِّزيدْچذ شك؟ ’ خ ِّني �إِخ ّيق ِسيذس� ،إ ِّس ْع ُذو ث ذݣ �إ ّ
35
�َأر �إِ غا �إِخدْچص ما ّرا ِمين ذا ْيس ذ �َأما ْرواسَ� .أ ُّمو �إِ غا ي ّ
ݣ بابا ون ّي �إِدْچان ذݣ ؤُجنّا �إِ
ك ِّنيو ،مارا وار ْث ِسي ِميحم كُور �إ ِّجن ّزا ْيوم �إِ ؤُماس �إِخطّان ن ّس س ُوراون نْوم”.

ر ْمراش ذ ثبرات ن وا ْدچاف

19

مار12-1:10 .

ِ �1
َأرامي �إِك ّمر يشُّ و �َأوارن-ا� ،إِفّغ زِي لجالِيل ،يِيوض غار جوايه ن ث ُمورث ن
يا ُهو ِذي ّيا ثِنّي �إِدْچان غار ؤُج ّماض ن يغْزار ن ل� ُأ ْرذُونَ�2 .أقّا �إِضْ فار اِث ْر ِ
غاشي ذ
�َأمقّران� ،إ ِّسݣ ْنفا ثن ِذي ِّني3 .ؤ ُِسين-د غارس �إِفار ِ
ِيسي ّين ،ثُوغا �َأر ُّزون �َأذ ث جا ّربن ،قّارن اس
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“ما غارس ْرح ّق �إِ ْبناذم �َأذ �إِدْچف �إِ ث ْمغارث ن ّس �َأم ِّني واها؟” 4يا ّر-د خاسن “ما وار ث ْغرِيم
شا بلِّي ون ّي �إِݣِّين ْبناذم زݣ ؤُم ْزوا ُرو� ،إِݣِّي ثن ذ �َأ ْرياز ذ ث ْمغارث5 ،ؤُشا �َأقّا �إِن ّا
ْخص �إِ ْبناذم �َأذ �إ ِْسمح ِذي باباس ذ ي ّماس،
‘س ؤُي ِّني �إِت ّ
ْ
اذ �إِرصق ِذي ث ْمغارث ن ّس ؤُشا ْثناين �إِذسن نِّي
أَ�مز .24:2
�َأذ �إِرِين ذ �إ ِّج ن و ْي ُسوم’.
َ�6أ ُّمو وار تِيرِين عاذ ذ ْثناين ،ماشا �َأذ �إِرِين ذ �إ ِّج ن و ْي ُسوم .خ ِّني ِمين �إ ِّس ُمون �َأر ِّبيْ ،بناذم وار
ِوصا ُموسى خ ِّني ماح ْنذ �َأذ �إ ِْوش ثابرات ن وادْچافِ ،حيما �َأذ
ث �إِب ِّطي7 ”.ن ّان اس “ماي ِّمي �إ ّ
اس �إِدْچف؟” �8إن ّا اسن “ ُموسى �إ ِِّجي ك ِّنيو �َأذ ثدْچفم �إِ ث ْمغارِين نْوم زِي ِّسي ّبث ن ر ْقساحث
ن ُوراون نْوم ،ماشا وار �إِدْجي �َأ ُّمو زݣ ؤُم ْزوا ُرو9 .ماشا نش �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا ون ّي �إِ غا �إِدْچفن
ُوقح ِبيث ،ؤُشا �َأذ �إِم ْرش �إ ِْشثن ن ّضْ ِنيَ� ،أقّا نتّا �إِزن ّا
�إِ ث ْمغارث ن ّس ،وار �إِدْجي زِي ِّسي ّبث ن ث ْ
10
ِمحضارن ن ّس ن ّان اس “مارا
ُؤ ون ّي �إِ غا �إِم ْرشن ثا ْمغارث ث ِّني �إِدْچفنَ� ،أقّا ؤُرا ذ نتّا �إِزن ّا� ”.إ ْ
ثمسراشث جار ْبناذم ذ ث ْمغارث ن ّس ،خ ِّني ن ّْهرا ّما �َأذ �إِم ْرش11 ”.ماشا نتّا �إن ّا اسن
�َأ ُّمو �إِ ثدْچا ْ
12
ِ
ْواقصن زݣ
“ماشي ما ّرا ز ّمارن �َأذ ق ْبرن �َأوار-ا ْم ِغير �إِن ّي ؤ ُِمي ث ّم ْوشِ .مينزِي �َأقّا ِذين �إِن ّي �إِت ّ
ِ
ِ
ِقصن �إِخف نْسن
ْواقصن زݣ �إ ِْوذان ؤُشا �َأقّا ذين �إِن ّي �إ ّ
ؤُعدِّيس ن ي ّما ْثسن ،ؤُشا �َأقّا ذين �إِن ّي �إِت ّ
ِ
ِذي طّوع ن ْثݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان .ون ّي �إِز ّمارن �َأذ ث �إِقبرّ � ،أج اث �َأذ ث �إِقبر”.

يشو ِ�إتْباراك ِ�إح ْنجِ يرن ِ�إ ْمزيانن
ُّ
مار16-13:10 .؛ ُلوك17-15:18 .

13رخْ ذنِّي �إ ِْوين �َأس-د �إِح ْن ِجيرن �إِم ْزيانن ماح ْنذ �َأذ خاسن �إ ِّسا ْرس َأ�فُوس ن ّس ؤُشا �َأذ
“جم �إِح ْن ِجيرن
معروف ،ماشا �إ ْ
ِمحضارن ن ّس وبّخن ثن14 .ماشا يشُّ و �إن ّا ّ
اسن �إِ ْك ِسي ْر ُ
�َأذ غارِي-د �َأسن ،وار ثن منّعم شا ِمينزِي ثاݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان �إِ �إِن ّي �َأمشْ ناو نِي ْث ِني”.
�15إ ِّسا ْرس خاسن �َأفُوس ن ّس ؤُشا �إِ ُروح ّس ِّني.

أ� ْمر ِقي أَ�ك-ذ ِ�إج ن باب ن واݣْرا
مار31-17:10 .؛ ُلوك30-18:18 .

 16ؤُشا خْ زار� ،إِقا ّرب-د غارس �إ ِّجن ؤُشا �إن ّا اس “�َأ �َأ ْمسرماذ �َأص ْبحانِ ،مين �إِ غا ݣّغ ذ
�َأص ْبحان ِحيما �َأذ غارِي ثِيرِي ثُوذارث ن ر ْبدا؟” �17إن ّا اس يشُّ و “ماي ِّمي �إِ د ايِي ْث ِ
راغيذ
 4:19أَ�مزِ 7:19 2:5،27:1.ثير1:24.
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‘�َأص ْبحان’؟ وار �إِدْجي حد ذ �َأص ْبحان ْم ِغير �إ ِّجنَ� ،أقّا-ث ذ �َأر ِّبي .ماشا مارا ثخْ سذ �َأذ ثا ْذفذ
وصا�18 ”.إن ّا اس “مان ثِينا؟” �إن ّا اس يشُّ و “وار ن ّق ،وار زنِّي ،وار
غار ثُوذارث ،طّفم ِذي ْث ّ
20
تِيشار ،وار ش ّهذ ُّزور19 ،وقّار باباش ذ ي ّماش ؤُشا �َأذ ثخْ سذ �َأ ْمقا ّرب ن ّك �َأم �إِخف ن ّك”.
يصن عاذ؟” 21يشُّ و
يمسرايِين-ا ما ّرا زِي ث ْمزِي �إِنُوِ .مين ذ ايِي �إِت ِْخ ّ
�َأ ْبرِيغ �إن ّا اس “�َأقّا ضْ فارغ ثِ ْ
ِ
ِ
�إن ّا اس “مارا ثخْ سذ �َأذ ثِيرِيذ ْثك ّمرذُ ،روح ،زنْز ما ّرا مين غاركْ � ،أوش اث �إِ �إِم ْزراض ؤُشا �َأذ
غارك يِيرِي �إِج ن ْرك ْنز ذݣ ؤُجنّا ،خ ِّني �َأس-د ،ضْ فار �َأيِي-دِ 22 ”.
رامي �َأبرِيغ �إ ِْسرا �َأوار-ا،
ِمحضارن ن ّس “س ثِيذت
�إِ ُروح �إ ِْشضنِ ،مينزِي ثُوغا غارس �َأطّاس ن واݣْرا23 .يشُّ و �إن ّا �إِ �إ ْ
�َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا ي ْوعار خ باب ن واݣْرا �َأذ ياذف غار ْثݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان24 .ؤُشا عاوذ �َأذ
اوم �إِنِيغَ� ،أقّا �إِ ْهون �إِ و ْرغم �َأذ يكّ زِي ثِي ّط ن ْث ِس ْينفث خ ُبو واݣْرا �َأذ ياذف غار ْثݣ ْل ِذيث
ْواسنجمن
ن �َأر ِّبي25 ”.ؤ ُِمي ت ْسرِين �إ ْ
ِمحضارن ن ّس ،ن ّخ ْرعن �َأطّاس ،ن ّان “وِي �إِ غا �إِت ّ
عاذ؟” َ�26أم ثُوغا ذا ْيسن �إِخ ّزار يشُّ و� ،إن ّا اسن “غار �إ ِْوذان وار �إِز ّمار ،ماشا غار �َأر ِّبي ك ِ
ُورشي
27
نجا ك ِ
ُورشي ،نضْ فار �إِشِ .مين
طروس� ،إن ّا اس “خْ زارَ� ،أقّا نشّ ين ّ
ِذي ْثز ّمار ن ّس!” يا ّر-د ُب ُ
غا ْرنغ �إِ غا يِيرِين؟” 28يشُّ و �إن ّا اسن “س ثِيذتَ� ،أذ اوم �إِنِيغ ،ك ِّنيو �إِن ّي ذ ايِـي-د �إِضْ فارن،
خْ ِمي �إِ غا �إِ ْذور ما ّرا ذ ْج ِذيذ ؤُشا خْ ِمي �إِ غا �إِقِّيم ِّميس ن ْبناذم خ ْرعارش ن ُؤ ُعودْجي ن ّس،
ِ
ركراسي ن ْرعارش ِحيما �َأذ ْثح ْكمم خ ثنعاش ن ْثق ّبار ن
ك ِّنيو عاوذ �َأذ ثقِّيمم خ ثنعاش ن
ِ
ِ
�َأ ْيث ن �إِسرايِيل29 .كُور �إ ِّجن ون ّي �إِس ْمحن ذي ثُوذرِين نِيغ ذݣ �َأ ْيثماس نِيغ ذي ُسو ْيثماس
نِيغ ِذي باباس نِيغ ذݣ ي ّماس نِيغ ِذي ث ْمغارث ن ّس ذ ثا ْروا ن ّس ؤُرا ذݣ �إِيّارن ِذي طّوع
ن يِيسم �إِنُوَ� ،أذ �إِ ْك ِسي م ّيا ن ْثسقّار ؤُشا �َأذ �إِوارث ثُوذارث ن ر ْبدا30 .ماشا �َأطّاس ن يِنّي
�إِدْچان ذ �إِم ْز ُوراَ� ،أذ �إِرِين ذ �إِنݣُّورا ؤُشا �َأطّاس ن �إِنݣُّورا �َأذ �إِرِين ذ �إِم ْز ُورا.

20

أَ�م ِّتير ن ِ�إ ْمز ُورا ذ ِ�إنݣُّورا

ِ 1مينزِي ثاݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان �َأمشْ ناو باب ن ثا ّدارث� ،إِفّغ غار ّصبح زِيش ِحيما �َأذ
وحوِيش ن ْثزايارث ن ّسِ 2 .
رامي �إِكّس �َأوار �َأك-ذ �إِش ّوارن س �إ ِّج ن
�إ ِْشرا �إِخ ّماسن �إِ ْ
3
ِ
ِ
وحوِيش ن ْثزايارث ن ّس .رامي د �إِفّغ ذي جوايه ن ْثراثا ن ُؤزِير،
واس� ،إ ِّسكّ �إِثن غار ْ
ِّدينار �إِ ّ
4
ِ
وحوِيش ن ْثزايارث
�إِ ْزرا �إِن ّضْ ِني بدّن ذي ُّسوق ن ّ ْبرا ْرخدْمث .نتّا �إن ّا اسن ‘ ُروحم ؤُرا ذ ك ِّنيو غار ْ
ُؤ نش �َأذ اوم ْوشغ ِمين د �َأوم �إِكّارن ’.خ ِّني ُروحن نِي ْث ِني�5 .إِفّغ-د عاوذ ِذي جوايه ن ستّا ذ ثسعا
ن ُؤزِير� ،إِݣّا �َأم ِّني عاوذِ 6 .
رامي د �إِفّغ ِذي جوايه ن ِحيدْعاش ن ُؤزِيرُ ،يوفا ِذين عاذ �إِن ّضْ ِني بدّن
َأس �إِكمر؟ ’ 7ن ّان اس نِي ْث ِني ِ‘مينزِي وار د �َأنغ �إ ِْشرِي
ِذين ن ّ ْبرا ْرخدْمث� ،إن ّا اسن ‘ماي ِّمي ْثبدّم ذا � ّ
وحوِيش ن ْثزايارثِ 8 ’.
رامي د ثِيوض ثمدِّيث� ،إن ّا باب
حد� ’.إن ّا اسن ‘ ُروحم ؤُرا ذ ك ِّنيو غار ْ
ُ 18:19ؤفُغ16-12:20 .؛ ِثير 19:19 20-16:5.لاو18:19.
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َمتّى 20

وحوِيش ن ْثزايارث �إِ ؤُوقّاف ن ّس ‘راغا-د خ �إِخ ّماسن ،خدْچص �َأسن ْر ُمونثِ ،سيزوار
ن ْ
وسين ذ �إِنّݣُورا ؤُشا �َأ ُّمو �َأر �إِم ْز ُوراِ 9 ’.
زݣ �إِن ّي �إِ د ُي ِ
رامي د ؤ ُِسين �إِن ّي د �إ ِْشرا ِذي جوايه ن
ِحيدعاش� ،إِطّف كُور �إ ِّجن ّزا ْيسن �إ ِّجن ِّدينارِ 10 .
رامي د ؤ ُِسين �إِن ّي ثُوغا ذ �إِم ْز ُورا� ،إِ ْت ِغير
�َأسن �َأذ طّفن كثار .خ ِّني كُور �إِ ّجن ّزا ْيسن �إِ ْك ِسي عاوذ �إ ِّج ن ِّدينارِ 11 .
رامي ث طّفنَ� ،أقّا
خ ّيقن خ باب ن ثا ّدارث12 ،ن ّان ‘�َأقّا �إِنا ذ �إِن ّي ذ �إِنݣُّورا خذمن �إ ِْشث ن ْثسا ّعث ُؤ شك
ثسمقُوذذ �إِثن �َأ ِكي ْذنغ ،نشّ ين �إِن ّي يار ُّبون ضّ قر ن ُؤزِير ذ رح ُمو13 ’.ماشا نتّا يا ّر-د خ �إ ِّجن
ّ
ّزا ْيسن� ،إن ّا ‘�َأ �َأمدُّوكر ،نش وار شك ضرِيمغ ،ما وار ِكي ِذي ث ِّكيسذ �َأوار خ �إ ِّج ن ِّدينار؟
14طّف ِمين �إِدْچان ن ّك ؤُشا ُؤ ُيور .نش خْ سغ �َأذ ْوشغ �إِ �إِنا ذ �إِن ّي ذ �إِنݣُّورا �َأنشْ ث ِمين ذ
اش ْو ِشيغ15 .ما وار غارِي ُبو ْرح ّق ماح ْنذ �َأذ ݣّغ ِمين خْ سغ �َأك-ذ ِمين �إِدْچان �إِنُو؟ نِيغ
ثِي ّط ن ّك ذ ثاعفّانتِ ،مينزِي نش ذ �َأص ْبحان؟ َ�16أ ُّمو �َأذ ْذورن �إِنݣُّورا ذ �إِم ْز ُورا ؤُشا �إِم ْز ُورا
�َأذ ْذورن ذ �إِنݣُّوراِ ،مينزِي �َأطّاس �إِتْواراغان ماشا ْذ ُروس �إِتْواخضارن” ’.

موث نّس
ُّ
يشو ِ�إ ْزوار ِ�إ ِّسور عاوذ خ ْر ْ
مار34-32:10 .؛ ُلوك34-31:18 .

ِ 17
ِمحضارن ن ّس غار ؤُغ ْز ِذيس ذݣ
رامي ثُوغا يشُّ و �إِݣا ّعذ غار ؤُرشالِيم ،يِيوِي ثنعاش ن �إ ْ
و ْبرِيذ� ،إن ّا اسن “18خْ زارَ� ،أذ نْݣا ّعذ غار ؤُرشالِيم ؤُشا �َأذ سلّمن ِّميس ن ْبناذم �إِ �َأ ُّروياس
ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ُؤ نِي ْث ِني �َأذ خاس ح ْكمن س ْرم ْوث19 .نِي ْث ِني �َأذ ث
سلّمن �إِ رݣـ ُنوس ماح ْنذ �َأذ خاس ْسثهزانَ� ،أذ ث هتّكن س ؤُركُّوض ؤُشا �َأذ ث صلّبن،
ْواسنكّار”.
ِيس ْثراثا �َأذ د �إِت ّ
واس و ّ
خ ِّني ذݣ ّ

يشو
ثُوثرا ن ي ّماس ن ياعقُوب ذ يُوحانّا ِ�إ ُّ
مار45-35:10 .

20رخْ ذنِّي ث ِ
ُوسي-د غارس ي ّماس ن ثا ْروا ن زابا ِذي �َأك-ذ �إِح ْن ِجيرن ن ّس ،ث ْوضا اس غار
�إِضارن ِحيما �َأذ ّزايس ثتار شا ن ْرحاجث�21 .إن ّا اس نتّا ِ
“مين ثخْ سذ؟” ثنّا اس نتّاث “�إِنِي
ماح ْنذ �َأذ قِّيمن ْثناين ن �إِح ْن ِجيرن-ا �إِنُو� ،إ ِّجن غار ُؤف ِ
ُوسي ن ّك ذ ون ّضْ ِني غار ؤُز ْرماض ن ّك
22
ثسينم شا ِمين ثتارم .ما ْثز ّمارم �َأذ
ِذي ْثݣ ْل ِذيث ن ّك ”.يشُّ و يا ّر-د خاس� ،إن ّا “ك ِّنيو وار ِّ
ْواسغضْ صغ
ْ
ْواسغضْ صم س ؤُسغْضاص �إِ زِي �إِ غا ت ّ
ثسوم ْركاس �إِ غا ْسوغ ن ّش نِيغ �َأذ ثت ّ
23
ِ
ار”.
م
ْز
ن
“
اس
ّان
ن
نش؟”
ثسوم ُؤ �َأسغْضاص �إِ زِي �إِ غا
ث
َأذ
�
ُو
ن
�
كاس
ر
“
اسن
ّا
ن
�
ا
ت
ن
إ
إ
ّ
ْ
ّ
ْ
ْواسغضْ صم ،ماشا � َِأغي ِمي غار ُؤف ِ
ُوسي ذ غار ؤُز ْرماض �إِنُو وار �إِدْجي
ْواسغضْ صغَ� ،أذ ّزايس ت ّ
ت ّ
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�إِ نش ماح ْنذ �َأذ ث ْوشغ ،ماشا �َأذ يِيرِي �إِ �إِن ّي ؤ ُِمي ث �إ ِّسوجذ باباِ 24 ”.
رامي ْسرِين عشرا
واوماثن25 .ماشا يشُّ و �إِراغا-د خاسن
ن �إ ْ
ِمحضارن ن ّضْ ِني مان �َأيا ،خ ّيقن �َأطّاس خ ْثناين ن ْ
ثسنم بلِّي ْر ُحوكّام ن رݣـ ُنوس حكّمن خاسن ؤُرا ذ �إِمقّرانن تْصلّاطن
غارس� ،إن ّا “ك ِّنيو �َأقّا ّ
26
مقروب ،ون ّي �إِخْ سن �َأذ يِيرِي ذ �َأمقّران جاراوم،
خاسن .وار �إِتِيرِي �َأ ُّمو جاراوم .ماشا س ْر ُ
�َأذ يِيرِي ذ �َأ ْمسخّار نْوم ُ 27ؤ ون ّي �إِخْ سن �َأذ يِيرِي ذ �َأم ْزوا ُرو جاراومَ� ،أذ يِيرِي ذ �إ ِْسمغ نْوم،
َ�28أم ما ّمش ِّميس ن ْبناذم وار ذ ُي ِ
وسي ِحيما �َأذ خاس سخّارن ،ماشا ِحيما �َأذ خاسن �إِسخّار
ؤُشا �َأذ �إ ِْوش ثُوذارث ن ّس ذ ثاغا ْرصث �إِ ؤُف ِّكي ن واطّاس ن �إ ِْوذان”.

يشو ِ�إ ّسݣ ْنفا ثْناين ن ِ�إذارغارن
ُّ
مار52-46:10 .؛ ُلوك43-35:18 .

ِ 29
رامي د فّغن زِي �َأرِيحا� ،إِضْ فار �إِث-يِد �َأطّاس ن ْر ِ
غاشي .خْ زارَ� ،أقّا ِذين ْثناين ن
�إِذارغارن قِّيمن خ طّارف ن و ْبرِيذِ ،
رامي ْسرِين بلِّي يشُّ و �َأذ �إِع ُذو ،راغان ،ن ّان “�َأ
داودَ� ،أرحم �َأنغ!” 31ماشا ْر ِ
غاشي �إِزِي ّيار خاسن ِحيما �َأذ ْسقارن .ماشا
ِسي ِذيِّ ،ميس ن ُ
32
داود!” خ ِّني �إِب ّد
نِي ْث ِني ْسغُو ْين س ّج ْهذ كثار ،ن ّان “�َأرحم �َأنغَ� ،أ ِسي ِذيِّ ،ميس ن ُ
يشُّ و� ،إِراغا-د خاسن� ،إن ّا ِ
“مين ثخْ سم �َأذ اوم ݣّغ؟” 33ن ّان اس نِي ْث ِني “�َأ ِسي ِذي ،ما �إِعدّر
34
ِ
�َأذ تْوار ْزمنت ثِيطّاوِين ن ّغ ”.يشُّ و �إِحي ّن خاسن ،خ ِّني �إِحاذا ثِيطّاوِين نْسن ،رخْ ذنِّي
ْذورنت ثِيطّاوِين نْسن تْوارانت.
30

يشو غار ُؤرشا ِليم
أَ�ذاف ن ُّ

21

مار11-1:11 .؛ ُلوك38-28:19 .؛ يُوح19-12:12 .

ِ 1
رامي د قا ّربن غار ؤُرشالِيم� ،إ ِْوضن غار با ْي ِ
ثفاجي غار و ْذرار ن ِّزيثُون ،خ ِّني
2
ِمحضارن� ،إن ّا اسن “ ُروحم غار ْذشار نِّي ِقيباتْش نْوم.
�إ ِّسكّ يشُّ و ْثناين ن �إ ْ
ثاويم ثن-د
فسيم �َأسنْ ،
وس ُنوس �َأ ِكيذسْ .
ثغيوتْش ثقّن ذ �إِج ن ْ
ذ ْغيا �َأذ ثافم �إ ِْشث ن ُ
ِ
ِ
غارِي3 .مارا �إن ّا �َأوم حد شاَ� ،أ ّرم خاس �َأ ُّمو ‘�َأقّا سيذي �إِحذاج �إِثن ’.خ ِّني �َأذ ثن-د �إ ِّسكّ
ذ ْغيا4 ”.مان �َأيا قاع �إِمسار ِحيما �َأذ �إِتْواك ّمر ما ّرا ِمين �إِتْوان ّان زݣ ؤُمكاشاف �َأم �إِقّار:
�“5إِنِيم �إِ يدْجيس ن ِس ُييون ،خْ زار،
وس ُنوس،
ثغيوتْش ذ ْ
اجدْجيذ ن ّم �َأذ غارم-د ياس س ث ْم ِهينت ،ي ْنيا خ ُ
زاك9:9 .؛ ِ�إ شا11 :62 .
�َأقّا ذ ِّميس ن ّزا ْيرث”.

َمتّى 21
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7
ثاغيوتْش ذ
ِمحضارن نِّي ُؤشا ݣِّين �َأم ما ّمش د اسن �إ ّ
ُ 6روحن �إ ْ
ِوصا يشُّ و� ،إ ِْوين-د ُ
8
وس ُنوس ،سا ْرسن �َأ ُّروض نْسن خاسن ُؤشا ّس ْنين ث خاس� .إِج ن ْر ِ
غاشي ذ �َأمقّران
ْ
ِ
ْ
َأ
ِ
ثشجوراُّ ،سون ثن
ِي
ز
وع
ر
ف
ر
ن
قص
ي
ن
ن
�
شا
ؤ
ِيذ
ر
ب
و
ذݣ
ْسن
ن
وض
ر
�
ون
س
اس
ّضْ
ُ
إ
ّ
ُّ
�َأطّ ُّ ُّ
ْ
ُ
9
ِ
ذݣ و ْبرِيذُ .ؤشا �َأبا ُّرو ن ْرغاشي �إِن ّي د اس �إِ ْزوارن ذ يِنّي �إِث-يِد �إِضْ فارن ،ثُوغا
ْسغُو ُّيون ،قّارن

داود .ذ � َِأمي ُمون ون ّي �إِ د غا ياسن س يِيسم ن �َأر ِّبي.
“ؤُصان ّاَ� ،أ ِّميس ن ُ
ِ
سبح26 :118 .
ؤُصان ّا ،ذي ُرو ْعرا خ ُرو ْعرا ن �إِج ْنوان”.
رامي ُيوذف غار ؤُرشالِيمْ ،ثهاج ثن ِْذينت قاع� ،إ ِْوذان ن ّان ِ
ِ 10
“مين �إِ ْعنا وا؟” ِ 11
رغاشي �إن ّا
“ذ وا ذ �َأمكاشاف يشُّ و زِي ن ِ
ّاصيرا ِذي لجالِيل”.

يشو غار ثا ّدارث ِ�إ ّقدسن
أَ�ذاف ن ُّ
مار19-15:11 .؛ ُلوك48-45:19 .؛ يُوح22-13:2 .

ُ 12يوذف يشُّ و غار ثا ّدارث �إِقدّسن� ،إ ُِّسوفّغ ما ّرا �إِن ّي �إِ ّزنُوزان ذ يِنّي �إ ِّساغن ِذي ثا ّدارث
ِ
�إِقدّسن ؤُشا �إِ ْقرب طّوابر ن �إِصا ّرافن ن ثِ ِ
ركراسي ن يِنّي �إِ ّزنُوزان �إِ ْذبِيرن�13 .إن ّا
ينعاشين ذ
اسن “�َأقّا ثُورا ‘ثا ّدارث �إِنُو �َأذ ثتْواس ّما ثا ّدارث ن ْثزادْجيث’ ،ماشا ك ِّنيو ثا ِّريم ت-يِد
�إِ ْفرِي ن �إِشفّارن14 ”.ؤ ُِسين-د غارس ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن �إِذارغارن ذ �إِنضْ بارن� ،إ ِّسݣ ْنفا
ثن15 .ؤ ُِمي ْزرِين �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ر ْعجايب �إِ يݣّا ذ �إِح ْن ِجيرن
داود” ،خ ِّني خ ّيقن نِي ْث ِني �َأطّاس،
تْراغان ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن ،قّارن “ؤُصان ّا �إِ ِّميس ن ُ
16ن ّان اس “ما ثسرِيذ ِمين قّارن يِينا؟” �إن ّا اسن يشُّ و “واه ،ما وار ث ْغرِيم ع ّمارص ‘زݣ
تس ِبيح’؟”17رخْ ذنِّي �إ ِْسمح ذا ْيسن� ،إِفّغ با ّرا �إِ
�إِق ُّمومن ن �إِح ْن ِجيرن ذ �إِسيمان �إ ِّسوجذ ْ
ثن ِْذينت غار با ْيثعانيا� ،إِنسا ِذين.

أَ�رثُو يُو ْزغن

مار24-20 ،14-12:11 .

18غار ّصبح زِيش ِ
رامي د �إِ ْذور غار ثن ِذينت ،ثُوغا ذا ْيس راز� .إِ ْزرا �إِج ن وا ْرثُو خ
و ْبرِيذ� ،إِ ُروح غارس ،وار ذا ْيس ُي ِوفي ْم ِغير ثِيفراي واها� .إن ّا اس “وار ّزايم تفّغ ْر ِغيدْچث
ِمحضارن مان �َأيا ،ت ْْبهثن،
ع ّمارص ”.رخْ ذنِّي �إِصار ُيوزغ وا ْرثُو ذ ْغيا20 .ؤ ُِمي ْزرِين �إ ْ
19

 16: 21سبح3:8 .
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قّارن “ما ّمش �إِݣّا وا ْرثُو ُيوزغ ذ ْغيا؟” 21يشُّ و يا ّر-د� ،إن ّا اسن “س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ،
مارا ذا ْيوم إِل�يمان ُؤ وار ثش ِّكيم شاَ� ،أقّا وار ثتݣّم ِمين �إِ ْمسارن �إِ وا ْرثُو واها ،ماشا مارا
ثنّام ثانيا �إِ و ْذرار ‘م ْك ِسي ،م ْنضار ِذي ر ْبحار’َ� ،أذ يِيرِي22 .ذ قاع ِمين �إِ غا ثتارم ِذي
ْثزادْجيث س إِل�يمانَ� ،أذ ث ثافم”.

يشو
تس ِريح ِ�إ ِ�إ ْدچان غار ُّ
أَ�سق ِْسي خ مان ْ
مار33-27:11 .؛ ُلوك8-1:20 .

ِ 23
رامي ُيوذف ثا ّدارث �إِقدّسن ،ؤ ُِسين-د غارس �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذَ� .أم
تسرِيح-ا؟”
يمسرايِين-ا؟ وِي ذ اش �إ ِْو ِشين ْ
تسرِيح �إِ ثݣِّيذ ثِ ْ
ثُوغا �إ ِّسرماذ ،ن ّان “س مان ْ
ُسقسي ُؤ مارا ثا ِّريم-د ِ
قسيغ �إ ِّج ن ؤ ِ
24يشُّ و يا ّر-د� ،إن ّا اسن “ؤُرا ذ نش �َأذ ك ِّنيو ّس ِ
خافي ؤُرا
يمسرايِين-اَ�25 .أسغْضاص ن ُيوحان ّا مانِيس نتّا؟
تسرِيح �إِ تݣّغ ثِ ْ
ذ نش �َأذ اوم �إِنِيغ س مان ْ
زݣ ؤُجنّا نِيغ زݣ �إ ِْوذان؟” خ ّمن نِي ْث ِني جاراسن ،قّارن “مارا ننّا ‘زݣ ؤُجنّا’َ� ،أذ انغ �إِنِي
‘ماي ِّمي وار ّزايس ث ُِومينم؟ ’ ُ 26ؤ مارا ننّا ‘زِي ُّدونِّيث’ ،خ ِّني نݣّوذ زِي ْر ِ
غاشي ِمينزِي ما ّرا
27
نسين”� .إن ّا اسن نتّا
ح ّسبن ُيوحان ّا ذ �َأمكاشاف ”.ؤُشا نِي ْث ِني �َأ ِّرين-د خ يشُّ و ،ن ّان “وار ِّ
تسرِيح �إِ تݣّغ مان �َأيا”.
“خ ِّني ؤُرا ذ نش وار د اوم قّارغ س مان ْ

أَ�م ِّتير ن ثْناين ن وا ْوماثن

ِ 28
“مين د اوم �إِ ْت ِغير ك ِّنيو؟ �إِج ن و ْرياز ثُوغا غارس ْثناين ن �إِح ْن ِجيرن� .إِ ُروح
وحوِيش ن ْثزايارث �إِنُو’.
َأس-ا �َأذ ْثخ ْذمذ ذݣ ْ
غار ُؤم ْزوا ُرو� ،إن ّا ‘�َأ ِّميُ ،ؤ ُيورّ � ،
29ماشا نتّا يا ّر-د� ،إن ّا ‘نش وار خْ سغ شا’ ،ماشا �َأوارنِي مان �َأيا �إِنْذم ُؤشا �إِ ُروح
ِذينُ 30 .ؤشا ُي ِ
ِيس ْثناين� ،إن ّا اس �َأم ِّني بعذا .وانِيثا يا ّر-د خاس
وسي-د غار ون ّي و ّ
31
‘�َأذ راحغَ� ،أ ِسي ِذي’ ،خ ِّني وار �إِ ُروح شا .مان ون ّزا ْيسن �إِ �إِݣِّين ْرخاضار �إِ
باباس؟” نِي ْث ِني �َأ ِّرين-د خاس “ون ّي ذ �َأم ْزوا ُرو ”.يشُّ و �إن ّا اسن “س ثِيذت �َأذ اوم
�إِنِيغَ� ،أ ْيث ن ضّ ارِيبا ذ ر ْقحاب �َأذ اوم �إِ ْزوارن غار ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبيِ 32 .مينزِي
وسي-د غا ْروم ذݣ و ْبرِيذ ن ْثسݣْذا ،ك ِّنيو وار ّزايس ث ِ
ُيوحان ّا ُي ِ
ُومينم ،ماشا �َأ ْيث
ن ضّ ارِيبا ذ ر ْقحاب �َأقّا نِي ْث ِني ُؤمنن ّزايس .ماشا ِ
رامي ث ْزرِيم مان �َأيا ،وار ثثُوبم
شا غار ُؤنݣّا ُرو ماح ْنذ �َأذ ّزايس ثا ْمنم.
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أَ�م ِّتير ن ِ�إ ْفدچاحن ذ و ْحوِيش ن ثْزايارث
مار12-1:12 .؛ ُلوك19-9:20 .

وحوِيش ن
ْ 33سرم عاوذ �إِج ن ؤُم ِّتير ن ّضْ ِني .ثُوغا ِذين �إِج ن باب ن ثا ّدارث� ،إِ ُّزو �إِج ن ْ
ْثزايارث� ،إِقُو ّوار �َأس-د س �إِج ن وفراي� ،إِغزا ذا ْيس ِ
ثاسيرث ن ؤ ِ
ُضير� ،إِ ْبنا �إ ِْشث ن ُّصو ْمعث.
خ ِّني يا ْرهن اِث �إِ شا ن �إِفدْچاحن ؤُشا �إِسافار34 .ؤ ُِمي ذ ثِيوض ْرو ْقث ن ْر ِغيدْچث� ،إ ِّسكّ
�إِس ْمغان ن ّس غار �إِفدْچاحن نِّي ِحيما �َأذ د � َْأوين ْر ِغيدْچث ن ّس�35 .إِفدْچاحن طّفن �إِس ْمغان
ِيس ْثراثا36 .عاوذ �إ ِّسكّ �إِس ْمغان ن ّضْ ِني،
ن ّسْ ،وتِين �إ ِّجن ،نْ ِغين ن ّضْ ِني ؤُشا � ْ
َأرجمن ون ّي و ّ
37
ّ
كثار زݣ ؤُم ْزوا ُرو ؤُشا ݣِّين ذا ْيسن عاوذ �َأم ِّني .غار ؤُنݣار �إ ِّسكّ �َأسن-د ِّميس� ،إن ّا ‘�َأذ وقّارن
ِّمي’38 .ماشا ِ
رامي ْزرِين �إِفدْچاحن ثام ِّميث ،ن ّان جاراسن ‘�َأقّا ذ � َْأورِيث ،زِيذمَ� ،أذ ث ننغ،
39
وحوِيش ن ْثزايارث ؤُشا نْ ِغين
�َأذ اس نكّس ْروارث �إِ نشّ ين ’.طّفن ث ،نْضارن ث با ّرا �إِ ْ
41
ث40 .مارا ُي ِ
وحوِيش ن ْثزايارث ِمين �إِ غا ي ّ
ݣ ذݣ �إِفدْچاحن نِّي؟” ن ّان
وسي-د باب ن ْ
ݣ ذݣ �إِعفّانن نِّي �إِج ن ْرم ْوث ذ ثاعفّانت ؤُشا �َأذ يارهن � َْأحوِيش ن ْثزايارث �إِ
اس “�َأذ �إِ ّ
42
ِ
ِ
ِ
ْ
�إِفدْچاحن �إِن ّضْ ني �إِن ّي ذ اس �إِ غا �إ ِْوشن ْرغيدْچث ذي ْروقث ن ّس ”.يشُّ و �إن ّا اسن “ما وار
ث ْغرِيم ع ّمارص ذݣ �إِ ْذلِيسن
ݣ زِي �َأر ِّبي
‘�َأز ُرو �إِ �إ ِِعيفّن �إِبنّاينَ� ،أقّا �إِ ْذور ذ �َأزدْجيف ن ثغْمارث .مان �َأيا �إِتْوا ّ
ثسثبهث ثِيطّاوِين ن ّغ’ .سبح23-22:118 .
ُؤ مان �َأيا ذ �إ ِْشث ن ْرحاجث ّ
43س ؤُي ِّني �َأذ اوم �إِنِيغ ،بلِّي ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي �َأذ اوم ثتْواكّس ؤُشا �َأذ ث ّم ْوش �إِ �إِج ن
ْرݣنس �إِ غا �إ ِْو ِشين ْر ِغيدْچث ن ّس44 .وِي �إِ غا �إ ِْوضان خ و ْز ُرو-ياَ� ،أذ �إِتْوا ْربز ُؤ وِي خف
�إِ غا �إ ِْوضاَ� ،أذ ث �إِ ْربزِ 45 ”.
رامي ْسرِين �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِفار ِ
ِيسي ّين �إِمتّيرن ن ّس،
غاشي ِمينزِي ْر ِ
ْفهمن بلِّي �إ ِِّسور خاسنَ�46 .أم �َأر ُّزون �َأذ ث طّفن ،ݣّوذن زِي ْر ِ
غاشي ثُوغا
ِحسب اِث ذ �إِج ن ؤُمكاشاف.
�إ ّ

أَ�م ِّتير خ ِ�إنّي ِ�إ ْتواعارضن غار ُؤرار

22

ُلوك24-15:14 .

1يشُّ و يا ّر-د ؤُشا �إِ ِّسور �َأ ِكي ْذسن عاوذ س �إِمتّيرن� ،إن ّا “ثاݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان
ثتاوِي-د ذݣ �إِج ن ؤُجدْجيذ� ،إِݣّا ؤُرار �إِ ِّميس�3 .إ ِّسكّ -د �إِس ْمغان ن ّس ِحيما
�َأذ راغان خ �إِن ّي �إِتْواعارضن غار ؤُرار ،ماشا ُؤ ِݣين �َأذ د �َأسن4 .عاوذ �إ ِّسكّ -د �إِس ْمغان
2
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ن ّضْ ِني� ،إن ّا�‘ ،إِنِيم �إِ �إِن ّي �إِتْواعارضنَ� :أقّا ّسوجذغ �َأوم �َأمشْ رِي ،غارصغ �إِي ْن ُذوزن ُؤ ْرمار
ْواصحنَ� ،أقّا ما ّرا �إِوجذَ� ،أسم-د غار ؤُرار!’ 5نِي ْث ِني ماشا وار ْو ِشين شا ثا ْي ِنيث �إِ مان
�إِت ّ
6
�َأياُ ،روحن� ،إ ِّجن غار ر ْع ِ
راصي ن ّس ُؤ ون ّضْ ِني غار تِيجارا ن ّس� .إن ّي �إِقِّيمن طّفن �إِس ْمغان
7
ن ّس ،غ ّزان ذا ْيسن ؤُشا نْ ِغين ثن .رخْ ذنِّي �إِخ ّيق ؤُجدْجيذ �َأطّاس� ،إ ِّسكّ ْرعسكار ن ّس
ؤُشا ياريّب �إِقتّارن نِّي ُؤ �إ ِّسشمض ثان ِْذينت نْسن8 .خ ِّني �إن ّا �إِ �إِس ْمغان ن ّس ‘�َأقّا ؤُرار �إِوجذ
ماشا �إِن ّي ثُوغا �إِتْواعارضن وار ث ْس ِذي ِهيدْچن شا9 .خ ؤُي ِّني ُؤ ُيورم غار مانِي ت ْمس ْبضان
�إِ ْبرِيذن ،راغام-د خ ما ّرا �إِن ّي �إِ غا ثافم ِذين غار ؤُرار10 ’.فّغن-د �إِس ْمغان نِّي غار �إِ ْبرِيذن
ؤُشا ّس ُمونن ما ّرا �إِن ّي ُؤ ِفين ،س �إِص ْبحانن ذ �إِعفّانن ،ؤُشا �َأ ْمشان ن ؤُرار �إِ ْذور �إِشُّ ور س
�إِن ْو ِجيون �إِ �إِقِّيمن ِذي ِّنيِ 11 .
رامي د ُيوذف ؤُجدْجيذ ماح ْنذ �َأذ �إِزار �إِن ْو ِجيون �إِن ّي �إِقِّيمن
12
ِذي ِّني� ،إِحكّار �إِ �إِج ن ْبناذم وار يارض شا �َأ ُّروض ن ؤُرار� .إن ّا اس ‘�َأ �َأمدُّوكر ،ما ّمش ذ
ثُوذفذ ذانِيثا ن ّ ْبرا �َأ ُّروض ن ؤُرار؟ ’ ؤُشا نتّا �إِ ْذور �إِݣ ُنو13 .خ ِّني �إن ّا ؤُجدْجيذ �إِ �إِ ْمسخّارن
ِفاسن ذ �إِضارن ؤُشا � َْأويم ث-يِد ،نْضارم ث با ّرا غار ؤُنݣّار ن
ن ّس ‘شا ْرفم ث س �إ ّ
14
ِ
ِ
ّ
ّ
ثادْچسث مانِي �إِ غا �إِرِينت �إِمطاون ذ ؤُغ ِّزي ن ثغْماس ’.مينزِي �َأقّا ذين �َأطاس �إِن ّي
�إِتْواراغان ماشا ْذ ُروس �إِن ّي �إِتْواخضارن”.

أَ�سق ِْسي خ ّضارِيبا ن قايصار
مار17-13:12 .؛ ُلوك26-20:20 .

15خ ِّني ُروحن �إِفار ِ
ِيسي ّينْ ،مشاوارن ماح ْنذ �َأذ د اس ݣّن ثاخْ شفث ِذي ِّسي ّبث ن ِمين
ِمحضارن نْسن �َأك-ذ �إِ ِه ُيروذ ِ
ُوسي ّين ،قّارن “�َأ �َأ ْمسرماذَ� ،أقّا
�إ ِّساوار ُ 16ؤشا ّسكّن غارس �إ ْ
ثس ِرقيذ ُؤرا خ
ثسرماذذ �َأبرِيذ ن �َأر ِّبي س ثِيذت ،ن ّْهرا ّما ّ
نسن بلِّي شك ذ ثِيذتّ ،
ّ
17
ِ
�إ ِّجِ ،مينزِي شك وار ْثخ ّزارذ شا غار �إِغ ْمباب ن �إ ِْوذان� .إِوا �إِني �َأنغ ،ما ّمش تْوارِيذ
شك ،ما �إِح ّق
تاوراث �َأذ ثتْواخدْچص ضّ ارِيبا �إِ قايصار نِيغ لّا؟” 18ماشا
ْ
علاحساب ْ
يشُّ و �إ ِّسن ثاحرا ْيمشث نْسن ُؤشا �إن ّا “ماي ِّمي ذ ايِي ثتْجا ّرابمَ� ،أ ك ِّنيو ل ُم ِ
ونافي ِقين؟
19سشّ نم �َأيِي � َِأقي ّيا ن ضّ ارِيبا!” �إ ِْوين �َأس-د �إ ِّج ن ِّدينار20 .خ ِّني �إن ّا اسن “وِي يِيران
“وشم �إِ قايصار ِمين
ْ
ثاصوِيرث-ا ذ ثِيرا-يا؟” 21ن ّان اس “ن قايصار!” خ ِّني �إن ّا اسن ْ
�إِدْچان �إِ قايصار ُؤ �إِ �َأر ِّبي ِمين �إِدْچان �إِ �َأر ِّبيِ 22 ”.
رامي ْسرِين مان �َأيا ،ت ْْبهثن ،س ْمحن
ذا ْيس ُؤشا ُروحن.
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أَ�سق ِْسي ن ِ�إصاذُو ِقي ّين خ ثْنُوكرا
مار27-18:12 .؛ ُلوك40-27:20 .

23
واس نِّي ؤ ُِسين-د غارس شا ن �إِصاذ ِ
ُوقي ّين �إِن ّي �إِقّارن �َأقّا وار ِذين ُبو ْث ُنوكرا ؤُشا
ذݣ ّ
ْخص
ّس ْقسان ث َ�“24أ �َأ ْمسرماذُ ،موسى �َأقّا �إن ّا ،مارا �إِ ُّموث حد وار ذ ِّ
يجي ُبو ثاروا� ،إِت ّ
يج ثا ْروا �إِ ؤُماس25.ثُوغا غا ْرنغ سبعا
�إِ ؤُماس �َأذ �إِم ْرش �َأك-ذ ث ْمغارث ن ّس �َأذ ِكيس-د ّ
يجي شا ثارواَ� ،أقّا �إ ِّجا ثا ْمغارث ن ّس
واوماثنَ� .أم ْزوا ُرو �إِم ْرش� ،إِ ُّموث .ؤ ُِمي وار د ِّ
ن ْ
27
26
ْ
ْ
َأ
و
ّي
ن
و
َأر
�
راثا
ث
ِيس
و
ذ
ناين
ث
ِيس
و
ّي
ن
و
ذ
ُرا
ؤ
و
م
�
ُماس.
�إ ِ ؤ
ِيس سبعا .غار ؤُنݣّا ُرو
ُّ
ّ
ّ
ّ
28
ِ
نْسن ما ّرا ث ُّموث ث ْمغارث .خ ِّني �إِ مان ون ّزا ْيسن �إِ غا ثِيرِي ث ْمغارث ذي ْث ُنوكرا،
ِمينزِي ثُوغا-ت ذ ثا ْمغارث نْسن ما ّرا؟” 29يشُّ و ماشا يا ّر-د� ،إن ّا اسن “�َأقّا ك ِّنيو ْثو ّدارم
ثسينم شا �إِ ْذلِيسن ؤُرا ذ ّج ْهذ ن �َأر ِّبيِ 30 ،مينزِي ِذي ْث ُنوكرا وار مدْچشن ،وار
ِمينزِي وار ِّ
31
ْواسمدْچاشن ،ماشا �َأذ �إِرِين �َأم لمالاكاث ن �َأر ِّبي ذݣ �إِج ْنوان .ماشا زِي ِّجيهث ن
ت ّ
32
ِ
ِ
ْث ُنوكرا زݣ �إِم ِّتينن ،ما وار ث ْغرِيم شا مين ذ اوم �إن ّا �َأر ِّبي �إِ �إِقّارن ‘نش ذ �َأر ِّبي ن �إِبراهيم
ذ �إِسحاق ذ ياعقُوب’؟ نتّا وار �إِدْجي ذ �َأر ِّبي ن �إِم ِّتينن ماشا ن �إِن ّي �إِ ّدارنِ 33”.
رامي ْسرِين
ْر ِ
غاشي مان �َأيا ،ت ْْبهثن ذݣ ؤُس ْرمذ ن ّس.

ثا ْو ِصي ّيث ثامقّرانت

مار34-28:12 .؛ ُلوك28-25:10 .

ِيسي ّين بلِّي نتّا �إِبلّع �َأق ُّموم ن �إِصاذ ِ
ِ 34
رامي ْسرِين �إِفار ِ
ُوقي ّينُ ،مونن جاراسن ؤُشا �إ ِّجن ّزا ْيسن،
ثاوص ّيث
�إِج ن ُؤ ْمسرماذ ن تاوراث� ،إ ِّس ْقسا ث ِحيما �َأذ ث �إِجا ّرب� ،إن ّا َ�“36أ �َأ ْمسرماذ ،مان ْ
�إِ �إِدْچان ذ ثامقّرانت ِذي تاوراث؟” �37إن ّا اسن “�َأذ ثخْ سذ ِسي ِذي �َأر ِّبي س ما ّرا ُور ن ّك ذ
ثاوص ّيث ثامقّرانت ذ ثام ْزوا ُروث39 .ث ِّني
س ما ّرا ر ْعمار ن ّك ذ س ما ّرا رعقر ن ّك38 .ذ ثا ذ ْ
40
ِيس ْثناين ثا ْروس ذايسَ� ،أقّا نتّاث ‘�َأذ ثخْ سذ �َأ ْمقا ّرب ن ّك �َأمشْ ناو �إِخف ن ّك’ .خ ْثناين
و ّ
تاوراث ذ �إِ ْمكاشافن”.
ن ْث ّ
وصا-يا ثتْوابنا ما ّرا ْ
35

أَ�سق ِْسي خ مان ون ِ�إ ْدچان ذ ِّميس ن دا ُود
مار37-35:12 .؛ ُلوك44-41:20 .

ِيسي ّين� ،إ ِّس ْقسا ثن يشُّ و ِ 42
َ�41أم ثُوغا ُمونن �إِفار ِ
“مين ذ اوم �إِضْ هارن ِذي ل َمسيح؟ ؤ ُِمي
داود”�43 .إن ّا اسن “ما ّمش �إِ غا ي ّ
داود �َأذ اس �إِس ّما
�إِݣّا ِّميس؟” ن ّان اس “ ِّميس ن ُ
ݣ ُ
زِي �َأ ُّروح ِ
‘سي ِذي �إن ّا �إِ ِسي ِذي �إِنُو ،قِّيم-د خ ُؤف ِ
‘سي ِذي’َ� ،أم �إِقّار ِ 44
ُوسي �إِنُو �َأر �إِ غا ݣّغ
ِ 24:22ثير5:25 .؛ أَ�مزُ 32:22 8:38 .ؤفُغِ 37:22 16،15،6:3 .ثير 39:22 5:6 .لاو18:19 .
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داود �إِراغا اس ِ
‘سي ِذي’ ،ما ّمش
رع ْذيان ن ّك ذ �إ ِْشث ن ْثنبذاث ساذُو �إِضارن ن ّك45’.مارا ُ
�إِ غا يِيرِي ذ ِّميس؟” 46ؤُرا ذ �إ ِّجن وار �إِز ّمار �َأذ خاس-د يا ّر ؤُشا ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِقِّيم �إِز ّعم
واس نِّي.
�إِتْس ْقسا ث شا عاذ زݣ ّ

يشو خ ِ�إ ْمسرماذن ن تا ْوراث ذ ِ�إفار ِ
ِيسي ّين
أَ�وارن ن ُّ

23

مار40-38:12 .؛ ُلوك52-37:11 .؛ 47-45:20

1رخْ ذنِّي �إِ ِّسور يشُّ و �َأك-ذ ْر ِ
ِمحضارن ن ّس� ،إِقّار “�إِ ْمسرماذن ن
غاشي ذ �إ ْ
ِيسي ّين قِّيمن خ ْرك ِ
�إِ ْذلِيسن ذ �إِفار ِ
ُورسي ن ُموسى3 .خ ؤُي ِّني ما ّرا ِمين ذ اوم
علاحساب رخْ ذايم نْسنِ ،مينزِي
قّارن ماح ْنذ �َأذ ذا ْيس ثش ّبارم ،ݣّم ث ،ماشا وار تݣّم ْ
رحمر �إِض ْقرنّ ،سا ْرسن ثن خ ْثغا ْر ِذين
نِي ْث ِني واخّا قّارن ث ،وار ث تݣّن ماشا4 .تْشدّان ْ
ن �إ ِْوذان ،ماشا نِي ْث ِني س يِيخف نْسن وار خْ سن �َأذ ثن ّس ْنه ّزن ؤُرا س �إِج ن ؤُضاض.
5ما ّرا رخْ ذايم نْسن �إِ �إِتݣّن ،تݣّن ثنت ِحيما �َأذ ثن زارن �إ ِْوذان ِمينزِي نِي ْث ِني تݣّن ثِيح ّزانِين
ِ
ُبح ُرور ن �إِجدْچابن نْسن ݣِّين
نْسن ن ْثزادْجيث ذ �إ ِِميرِيون ؤُشا
ثشارشيفا �إِ �إِدْچان غار ؤ ْ
ِ
ركراسي غار ّزاث
ثنت ذ ثِيمقّرانِين6 .نِي ْث ِني تخْ سن �إِ ُموشان �إِم ْز ُورا ذݣ �إِم ْن ِسيون ؤُرا ذ
7
رسواق� ،إِ ْعجب �َأسن �َأذ اسن راغان �إ ِْوذان ‘�َأ را ِّبي
ذݣ �إ ِِسيناݣُوݣن ،ؤُرا ذ ّسارام ِذي ْ
(=‘�َأ ْمسرماذ �إِنُو’)َ� ،أ را ِّبي’.
ِ
ثجيم �َأذ اوم راغان ‘را ِّبي’ ،مينزِي �َأ ْمسرماذ نْوم ذ �إ ِّجنَ� ،أقّا-ث ذ ل َمسيح ُؤ
8ماشا ك ِّنيو وار ِّ
ك ِّنيو ما ّرا ذ � َْأوماثن9 .وار تْراغام ؤُرا ذ �إ ِّج ‘باباثوم’ ِذي ث ُمورثِ ،مينزِي �إ ِّجن ذ ون ّي ذ باباثومَ� ،أقّا
ثجيم �َأذ اوم راغان ‘�إِ ْمسرماذن’ ِمينزِي �إِ ّجن ذ ون ّي ذ �َأ ْمسرماذ
ذ ون ّي �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوان10 .وار ِّ
نْومَ� ،أقّا-ث ذ ل َمسيحَ�11 .أمقّران نْوم �َأذ يِيرِي ذ �َأ ْمسخّار نْوم12 .ون ّي �إِ غا �إ ِّسݣا ّعذن �إِخف ن ّس،
ْواسݣا ّعذ.
ْواسواضع ُؤ ون ّي �إِ غا �إ ِّسواضّ عن �إِخف ن ّسَ� ،أذ �إِت ّ
�َأذ �إِت ّ
ِيسي ّينَ� ،أ ك ِّنيو ل ُم ِ
13ماشا ُؤشْث خاومَ� ،أ ك ِّنيو �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ذ �إِفار ِ
ونافي ِقين،
يجار ُؤ ثتݣّم ْثزادْچام �َأطّاس ن ْرو ْقث �َأم ِّني واها .س ؤُي ِّني
ك ِّنيو ثتتّم ثُوذرِين ن ثِ ّ
14
ِ
�َأذ ث ْك ِسيم ْر ُحوكم ذ �َأمقّران .ماشا ؤ ُْشث خاومَ� ،أ ك ِّنيو �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذليسن ذ
ِيسي ّينَ� ،أ ك ِّنيو ل ُم ِ
�إِفار ِ
ونافي ِقين ،ك ِّنيو ثتْبلّعم ثاݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان �إِ �إ ِْوذان ِمينزِي ك ِّنيو
ثتجيم �َأذ د �َأذفن.
ِسيمانت نْوم وار ت ث ِتيذفم ؤُشا �إِن ّي يار ُّزون �َأذ د �َأذفن ،وار ثن ِّ
ِيسي ّينَ� ،أ ك ِّنيو ل ُم ِ
ُ 15ؤشْث خاومَ� ،أ ك ِّنيو �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ذ �إِفار ِ
ونافي ِقين ،ك ِّنيو ثكّم خ
ْربا ّر ُؤ خ ر ْبحارِ ،حيما �َأذ د ثا ّرم �إِ ّجن غار ْثبرِيذث نْوم ُؤ خْ ِمي �إِ ِكيوم غا يِيرِي ،خ ِّني ثتا ّرام
ث ذ ِّميس ن جهنّاما ذ �َأعفّان ما ُهو ك ِّنيو ْثناين ن ْثسقّار.
2

 44:22سبح1:110 .
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ُ 16ؤشْث خاومَ� ،أ ك ِّنيو �إِ ْمݣ ّواذن �إِذارغارن� ،إِن ّي �إِقّارن ‘ثاجادْجيث س ثا ّدارث �إِقدّسن
ثسكوِي والُو ،ماشا ون ّي �إِ غا �إ ُِّجودْچن س ُورغ ن ثا ّدارث �إِقدّسن ،ذ نتّا �إِقّن غار
وار ّ
17
�إِرس ن ّسَ� ’.أ �إِفغارَ� ،أ �إِذارغارنِ ،مين �إ ِّسكّوان كثار ،ؤُرغ نِيغ ثا ّدارث �إِقدّسن ث ِّني
ْثقدّس ؤُرغ 18 .ؤُشا ثقّارم عاوذ ‘ون ّي �إ ُِّجودْچن غار ؤُعالطارَ� ،أقّا ثاجادْجيث ن ّس وار
ْثسكّوِي والُو ،ماشا ون ّي �إ ُِّجودْچن س ثم ْو ِشي �إِ خاس �إِ ّمارسنَ� ،أقّا نتّا �إِقّن غار �إِرس
ن ّسَ�19 ’.أ �إِفغارَ� ،أ �إِذارغارنِ ،مين �إ ِّسكّوان كثار ،ثام ْو ِشي نِيغ �َأعالطار ون ّي �إِقدّس
ثام ْو ِشي20 .وِي �إِ غا �إِ ّجادْچن غار ؤُعالطارَ� ،أقّا �إِ ُّجودْچ غار ما ّرا ِمين خاس �إِدْچان ُ 21ؤ
وِي �إِ غا �إ ِّجادْچن غار ثا ّدارث �إِقدّسن� ،إِ ُّجودْچ عاوذ غارس ُؤ غار ون ّي ذا ْيس �إِز ّدغن ُ 22ؤ
وِي �إِ غا �إ ِّجادْچن غار ؤُجنّاَ� ،أقّا �إ ُِّجودْچ غار ْرعارش ن �َأر ِّبي ذ ون ّي خاس �إِقِّيمن.
ِيسي ّينَ� ،أ ك ِّنيو ل ُم ِ
ُ 23ؤشْث خاومَ� ،أ ك ِّنيو �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ذ �إِفار ِ
ونافي ِقينِ ،مينزِي
ك ِّنيو ث ِتيشّ م ثاعشارث ن ن ّعناع ذ شِّ يب ذ ْرش ُّموم ،ماشا وار ذ اوم �إ ِْش ِقي ِمين �إِدْچان ذ
ْخصا �َأذ ثݣّم ن ّْهرا ّما
َأرحمث ذ إِل�يمان .ثِينا �إِ ثُوغا �إِت ّ
�َأمقّران ِذي تاوراثَ� ،أقّا ْر ُحوكم ذ � ْ
24
ثسغدْچايم �َأ ْرغم.
�َأذ ّ
ثجم ثِينّضْ ِنيثَ� .أ �إِ ْمݣ ّواذن �إِذارغارن �إِن ّي �إِتْفا ّرن ثِيزِيث ماشا ّ
ِيسي ّينَ� ،أ ك ِّنيو ل ُم ِ
ُ 25ؤشْث خاومَ� ،أ ك ِّنيو �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ذ �إِفار ِ
ونافي ِقينِ ،مينزِي
ثسيزاذݣم با ّرا ن ؤُغا ّراف ذ طّ ِ
بصي ماشا غار ذاخر ك ِّنيو ثشُ و ّرم س ثُوشفّرا ذ ِمين وار
ِّ
�إِسݣّذنَ�26 .أ �َأفار ِ
ِيسي �َأذارغارِ ،سي ْزذݣ �َأم ْزوار ذاخر ن ؤُغا ّراف ذ طّ ِ
بصي ماح ْنذ �َأذ �إِ ْذور
�إِ ْز ِذيݣ ؤُرا ِمين �إِدْچان غار با ّرا نْسن.
ِيسي ّينَ� ،أ ك ِّنيو ل ُم ِ
ُ 27ؤشْث خاومَ� ،أ ك ِّنيو �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ذ �إِفار ِ
ونافي ِقينِ ،مينزِي
ثݣِّيم �َأم �إِمضْ ران �إِن ّي �إِت ِ
ْواجي ّيارن ،تْبانن ذ �إِص ْبحانن غار با ّرا ،ماشا غار ذاخر �َأقّا ثشُ و ّرم
28
ّ
س �إِ ْغسان ن ْرخشْ باث ُؤ س ما ّرا رخْ مجَ� .أم ِّني ك ِّنيو عاوذَ� ،أقّا ثضْ هارم ذ �إِ ْمسݣاذن
ِقيباتْش �إِ �إ ِْوذان ،ماشا غار ذاخر �َأقّا ثشُّ ورم س نِّيفاق ُؤ س ِمين �إِدْچان ِضي ّد ن تاوراث.
ِيسي ّينَ� ،أ ك ِّنيو ل ُم ِ
ُ 29ؤشْث خاومَ� ،أ ك ِّنيو �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ذ �إِفار ِ
ونافي ِقينِ ،مينزِي
ْثبنّام �إِمضْ ران ن �إِ ْمكاشافن ُؤ ْثز ّوقم ْرقُوبّاث ن �إِمضْ ران ن �إِ ْمسݣّاذن30 ،ثقّارم ،مرِي ثُوغا
رج ُذوذ ن ّغَ� ،أذ يِيرِي وار نشا ّرش ذݣ ؤ ُِسي ّزر ن �إِذا ّمن ن �إِ ْمكاشافن.
ندْچا ذݣ ُو ّسان ن ْ
32
ِ
َ�31أقّا ثش ّهذم خ يِيخف نْوم بلِّي ك ِّنيو ذ �َأ ْيث ن �إِن ّي �إِنغين �إِ ْمكاشافنَ� .أ ُّمو �إِ غا ْثك ّمرم
رج ُذوذ نْومَ�33 .أ �إِر ْفساون ،ثا ْروا ن �إ ِِفيغران ،ما ّمش �إِ غا ثݣّم �َأذ
ك ِّنيو ر ْقياس ن ِمين ݣِّين ْ
ثارورم زِي ْر ُحوكم ن جهنّاما؟
ْ
ِ
ِ
34س ؤُي ِّني خْ زارم ،نش �َأذ غاروم-د ّسكّغ �إِ ْمكاشافن ذ �إِميغيسن ذ �إِ ْمسرماذن ن
�إِ ْذلِيسن .شا ّزا ْيسن �َأذ ثن ث ْنغم ،شا ّزا ْيسن �َأذ ثن ْثصلّبم ُؤ شا ّزا ْيسن �َأذ ثن ْثهتّكم س
ِ 23:23ثير.
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ؤُركُّوض ذݣ �إ ِِسيناݣُوݣن نْوم ؤُشا �َأذ خاسن ثا ّزرم زِي ثن ِْذينت غار ثن ِذينتِ 35 ،حيما �َأذ
خاوم س ّيحن ما ّرا �إِذا ّمن �إِسݣّذن �إِ �إ ِِّسي ْزرن خ ث ُمورث ،زݣ �إِذا ّمن ن هابِيل �َأ ْمسݣّاذ �َأر
�إِذا ّمن ن زاكارِيياِّ ،ميس ن بِيرِيخْ يا �إِ ثن ِغيم جار ثا ّدارث �إِقدّسن ذ ؤُعالطار36 .س ثِيذت
يمسرايِين-ا �َأذ د �َأسنت خ ِّجير-ا.
�َأذ اوم �إِنِيغ ،ما ّرا ثِ ْ

مشحار ثُوغا خْسغ أَ�ذ ّس ُمونغ ثا ْروا نّم!
أَ� ُؤرشا ِليمْ ،
ُلوك35-34:13 .

37
ْواسكّن،
َأ� ؤُرشالِيمَ ،أ� ؤُرشالِيم ،ش ْم �إِ �إِنقّن �إِ ْمكاشافن ُؤ �إِتارجمن �إِن ّي ذ �َأوم-د �إِت ّ
مشْ حار ثُوغا خْ سغ �َأذ ّس ُمونغ ثا ْروا ن ّم �َأمشْ ناو �إ ِْشث ن ْثيازِيضث ثݣّا �إ ِِفيد ُْچوسن ن ّس
ْواج �إِ ش ْم ذ
ساذُو �إِ ْفرِيون ن ّس ،ماشا ك ِّنيو ثُوغا وار ثتخْ سم38 .خْ زار ،ثا ّدارث نْوم �َأذ ثت ّ
ْرخا ْربثِ 39 ،مينزِي نش �َأذ اوم �إِنِيغ ،وار ذ ايِي ْثزا ّرم �َأر �إِ غا ثِي ِنيم ‘ذ � َِأمي ُمون ون ّي �إِ د غا
ياسن س يِيسم ن ِسي ِذي” ’.

يشو ِ�إ ّساوار خ ثُوقاث ن ُّدونِّيث
ُّ

24

مار31-1:13 .؛ ُلوك33-5:21 .

ِمحضارن
1خ ِّني �إِفّغ يشُّ و زِي ثا ّدارث �إِقدّسن ؤُشا ُيو ُيور .ؤ ُِسين-د غارس �إ ْ
ن ّس ِحيما �َأذ اس ّسشْ نن ر ْب ِني ن ثا ّدارث �إِقدّسن�2 .إن ّا اسن يشُّ و “ما وار ث ْزرِيم
ما ّرا مان �َأيا؟ س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،وار ذا �إِ ْت ِغي ِمي ؤُرا ذ �إ ِّج ن و ْز ُرو خ و ْز ُرو ن ّضْ ِني �إِ
ِمحضارن ن ّس
وار �إِتْنه ِذيم شا3 ”.ؤ ُِمي ثُوغا �إِقِّيم خ و ْذرار ن ِّزيثُون ،ؤ ُِسين-د غارس �إ ْ
وحدسن ،قّارن “�إِنِي �َأنغِ ،
مرمي �إِ غا �إِمسار مان �َأيا ُؤ مان ر ْعرامث ن ْث ِ
واسيث ن ّك ُؤ
ْ
ُّ
ن قطو ن ُّدونِّيث؟”
اسن
4يشُّ و يا ّر-د� ،إن ّا
“حضام �إِخف نْوم ،وار ك ِّنيو �إِغكّوِي حدِ 5 .مينزِي �َأطّاس �إِ د غا
ْ
ثسرِيم خ ْربا ُروض
ياسن س يِيسم �إِنُو ،قّارن ‘نش ذ ل َمسيح’ ؤُشا �َأذ ْغوان �َأطّاس6 .ؤُشا �َأذ ْ
ذ رخْ ُبوراث ن ݣا ّراث .غا ْروم �َأقّا �َأذ ثݣّوذمِ ،مينزِي لا ُبو ّدا �َأذ يِيرِي مان �َأيا ،ماشا وار �إِتِيرِي
عاذ ذ �َأنݣّارِ 7 .مينزِي ْرݣنس �َأذ �إِ ّمنغا �َأك-ذ ْرݣنس ن ّضْ ِني ؤُشا ثاݣ ْل ِذيث �َأك-ذ ْثݣ ْل ِذيث
ن ّضْ ِنيَ� ،أذ يِيرِي راز ذ ر ْهراشاث ي ْوعارن ذ �إِنْه ّزان ن ث ُمورث ذا ذ ِذيها8 .ما ّرا مان �َأيا عاذ
�َأذ يِيرِي ذ بدُّو ن ؤُن ْزبار �َأم ن �إ ِْشث ن ث ْمغارث �إِ غا يا ْرون واها.
رحصارث ؤُشا �َأذ ك ِّنيو نْغن ُؤ ما ّرا رݣـ ُنوس �َأذ ك ِّنيو شا ْرهن
9خ ِّني �َأذ ك ِّنيو � َْأوين غار ْ
زِي ِّسي ّبث ن يِيسم �إِنُو10 .رخْ ذنِّي �َأذ ْوضان �َأطّاسَ� ،أذ سلّمن �إِ ّجن ون ّضْ ِني ؤُشا �َأذ
39:23
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شا ْرهن �إ ِّجن ون ّضْ ِنيَ�11 .أذ كّارن واطّاس ن �إِ ْمكاشافن �إ ِّسخا ِّريقن ؤُشا �َأذ ّسغْوان �َأطّاس.
12ؤُشا زِي ِّسي ّبث ن ثما ْرنِيوث ن ِمين �إِدْچان ِضي ّد ن تاوراثَ� ،أذ ثُوذ ُروس ثا ْيرِي ن واطّاس
13
ْواسنجم14 .ؤُشا رخْ بار �َأص ْبحان
ن �إ ِْوذان .ماشا وِي �إِ غا �إ ِْصبارن غار ؤُنݣّار �َأقّا نتّا �َأذ �إِت ّ
ن ْثݣ ْل ِذيث �َأذ ّزايس بارحن ذ شهاذث �إِ ما ّرا رݣـ ُنوس ؤُشا رخْ ذنِّي ُي ِ
وسي-د ؤُنݣّار.
15خ ِمي �إِ غا ْثزارم ن ّ ِعي ن واريّبِ ،مين خف �إ ِِّسور ؤُمكاشاف ذانيال ،ذݣ و ْمشان �إِقدّسن
 ون ّي ث �إِ غا �إِغارن �َأذ �إِ ْفهم 16-رخْ ذنِّي ّجم �إِن ّي �إِدْچان ِذي يا ُهو ِذي ّيا �َأذ � َْأرورن غار �إِذُورار17 ،ونِّي�إِدْچان خ ْثزقّا وار ذ �إِهكّوِي شا ِحيما �َأذ �إِ ْك ِسي شا زِي ثا ّدارث ن ّس ُؤ ون ّي �إِدْچان ذݣ �إِيّار
18وار ذ �إِ ِذيكّوِير شا ِحيما �َأذ ياوِي �َأ ُّروض ن ّس19 .ؤ ُْشث خ ث ْمغارِين ثِنّي �إِدْچان س ّديسث ذ
ثارورا نْوم ِذي ْرمشْ ثا نِيغ ِذي ّسبث،
ثِنّي �إِ ُّسو ُطوضن ذݣ ُو ّسان نِّيّ 20 .زادْچم ِحيما وار ث ِتيرِي ْ
رحصارث ث ْمغار �إِ وار �إِ ْمسارن ع ّمارص زݣ ِ
وامي ثدْچا ُّدونِّيث �َأر �إِ
ِ 21مينزِي رخْ ذنِّي �َأذ ثِيرِي ْ
22
ْواسنجم ؤُرا ذ �إ ِّج
ْواسمزين ،خ ِّني وار �إِت ّ
رخُّ و ُؤ ع ّمارص وار ث ِتيرِي عاذ .مرِي ؤ ُّسان نِّي وار ت ّ
ْواسمزين ِذي طّوع ن �إِن ّي �إِتْواخضارن.
ن و ْي ُسوم ،ماشا ؤ ُّسان نِّي �َأذ ت ّ
ِ
ِ
ِ
23مارا �إن ّا �َأوم حد ‘خْ زارمَ� ،أقّا-ث ذا ل َمسيح’ نيغ ‘�َأقّا-ث ذيها’ وار ث تي ْمنم.
ِ 24مينزِي �َأذ �إِرِين �إ ِ
ِماسيحن �إ ِّسخا ِّريقن ذ �إِ ْمكاشافن �إ ِّسخا ِّريقنَ� ،أذ ݣّن ر ْعراماث ذ
ل ُمو ْع ِجيزاث ِحيما ،مرِي ز ّمارنَ� ،أذ غوان عاوذ �إِن ّي �إِتْواخضارن25 .غارومَ� ،أقّا نِّيغ �َأوم ث
قبر26 .مارا ن ّان �َأوم ‘خْ زارم ،نتّا �َأقّا-ث ِذي رخْ را’ ،وار ْترِيحم شا ِذين ،نِيغ ‘خْ زارم-د،
نتّا �َأقّا-ث ذاخر �إِ وخّام’ ،وار ث تِي ْمنمِ 27 .مينزِي �َأمشْ ناو � َّأجاج �إِ د �إِتفّغن زِي شّ ارق ؤُشا
ݣ ثِيفاوث �َأر ْرغاربَ� ،أ ُّمو �إِ غا ثِيرِي ْث ِ
�إِت ّ
واسيث ن ِّميس ن ْبناذم28 .مانِي �إِ غا ثِيرِين
ْرخشبثِ ،ذيها �َأذ ُمونن �إِنضِّ يون.
يش
29رخْ ذنِّيَ� ،أوارنِي ْ
رحصارث ن ُو ّسان نِّيَ� ،أذ ْثبارشن ْثفُوشث ُؤ ثازِيرِي وار ث ِت ّ
ْواسنه ّز30.خ ِّني �َأذ د
عاذ طّيا ن ّس ؤُشا �إِثران �َأذ ذ ْوضان زݣ ؤُجنّا ُؤ ّج ْهذ ن ؤُجنّا �َأذ �إِت ّ
ثضْ هار ر ْعرامث ن ِّميس ن ْبناذم ذݣ ؤُجنّا ُؤ ما ّرا ثِيق ّبار ن ث ُمورث �َأذ ْوتن �َأيج ُذور ؤُشا
�َأذ زارن ِّميس ن ْبناذم ُي ِ
وسي-د خ ؤُسي ُنو س ّج ْهذ ذ ُؤ ُعودْجي �إِ ْمغارن31 .ؤ نتّا �َأذ �إ ِّسكّ
لمالاكاث ن ّس س ّزامار �إِمغار ن ْر ُبوق ؤُشا نِيثن ِتي �َأذ ّس ُموننت �إِن ّي �إِتْواخضارن زِي �َأربعا
ن �إِغ ْز ِذيسن ن ؤُس ِّميض ،زِي طّارف �َأنݣّا ُرو ن ؤُجنّا �َأر ون ّضْ ِني.
32ر ْمذم زݣ وا ْرثُو �َأم ِّتير-ا :خْ ِمي �إِ غا ْذورن ر ْف ُروع ن ّس ذ �إِرقّاينَ� ،أذ د ُّسوفّغن
ثسنم �َأقّا �َأنب ُذو ُيوذس-دَ�33 .أ ُّمو عاوذ ك ِّنيو ،خْ ِمي �إِ غا ْثزارم ما ّرا مان �َأياَ� ،أذ
ثِيفرايَ� ،أذ ّ
34
ث ّسنم �َأقّا ُيوذس-د ،غار ث ّوارث .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغِّ ،جير-ا وار �إِعدُّو �َأر �إِ غا �إِمسار
ما ّرا مان �َأياَ�35 .أجنّا ذ ث ُمورث �َأذ ع ُذون ماشا �َأوارن �إِنُو وار عدُّون ع ّمارص.
 15:24ذان.
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أَ�ربِّي ِ�إ ّسن أَ� ّس ذ ثْسا ّعث

مار37-32:13 .؛ ُلوك36-34 ،30-26:17 .
36
واس نِّي نِيغ ثاسا ّعث نِّي وار خاسن �إ ِِّسين ؤُرا ذ �إ ِّج ،ؤُرا ذ لمالاكاث ن
ماشا خ ّ
وحدسَ�37 .أم ما ّمش ثُوغا �إِدْچا ذݣ ُو ّسان ن نُوح �َأ ُّمو �إِ
ؤُجنّا ؤُرا ذ ثام ِّميثْ ،م ِغير بابا ْ
غا ثِيرِي ْث ِ
واسيث ن ِّميس ن ْبناذمِ 38 .مينزِي �َأم ما ّمش ثن ثُوغا ذݣ ُو ّسان قبر طُّوفان،
39
َأس �إِ غا ياذف نُوح ذݣ ؤُغا ّرا ُبو .وار ن ِعيمن
تتّنّ ،
سسن ،مدْچشن ُؤ ّسمدْچاشن �َأر ذ � ّ
40
� ِ
َأرامي د ُيوسا طُّوفان ؤُشا �إ ِْويِي ثن ما ّراَ� ،أ ُّمو �إِ غا ثِيرِي ْث ِ
واسيث ن ِّميس ن ْبناذم .خ ِّني
41
ِ
ِذي ْرو ْقث نِّي �َأذ �إِرِين ْثناين ذݣ �إِيّار� ،إ ِّجن �َأذ ث ْكسين ُؤ ون ّضْ ِني �َأذ ث ّجن .ثناين
ن ث ْمغارِين �َأذ حارينت س ْث ِسيرث� ،إ ِْشثن �َأذ ت ْك ِسين ُؤ ون ّضْ ِني �َأذ ت ّجن42 .خ ِّني
ثسينم شا ِذي مان ْثسا ّعث �إِ د غا ياس ِسي ِذيثْوم43 .ماشا ّسنم �َأيا:
ْحضام ِمينزِي وار ِّ
مارا باب ن ثا ّدارث �إ ِّسن ثاسا ّعث ن ح ُّطو ن دْجيرث �إِ ِذي �إِ د غا ياس ؤُشفّار� ،إِرِي
44
‘عسم!’،
�إِقِّيم �إِحطّا ،وار ث �إ ِّ
ِتجي �َأذ ياذف ِذي ثا ّدارث ن ّس .خ ؤُي ِّني ؤُرا ذ ك ِّنيو ّ
ِمينزِي ِّميس ن ْبناذم �َأذ د ياس ذݣ �إ ِْشث ن ْرو ْقث وار ث ث ْتر ِ
ِيجيم.

وِي ِ�إ ْدچان خ ِّني ذ ِ�إ ْسمغ أَ� ِ
صذيق ذ أَ� ِمي ِغيس؟
ُلوك48-41:12 .

45وِي �إِدْچان خ ِّني ذ �إ ِْسمغ �َأص ِذيق ذ � َِأمي ِغيس �إِ �إِݣّا باب ن ّس ِحيما �َأذ �إِبضا خ �إِس ْمغان
ِمين �إِ غا شّ ن ِذي ْرو ْقث ن ّس؟ ّ 46سعذ ن �إ ِْسمغ ون ّي �إِ غا ياف ِسيذس �إِرها �إِخدّم خْ ِمي �إِ
د غا ياس47 .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أذ ث �إِ ّ
ݣ خ ما ّرا �َأݣْرا ن ّس48 .ماشا مارا �إ ِْسمغ �َأعفّان
نِّي �َأذ �إِنِي ذݣ ُور ن ّس ِ
‘سي ِذي �إِعطّار’ 49ؤُشا �إِ ْبذا �إِشّ اث �إِس ْمغان �إِن ّي �َأ ِكيذس �إِدْچانَ� ،أذ
50
واس �إِ ِذي وار ث
�إ ِ ّ
ش �َأذ �إ ُِسو �َأك-ذ �إِمسكارن ،خ ِّني �َأذ د ياس ِسيذس ن �إ ِْسمغ نِّي ذݣ ّ
51
ِ
ِ
ِ
ْ
ين،
س
�
ت
وار
ث
ع
سا
ث
ي
ذ
ؤ
ي
ِيج
�إِ ْتر
ِقص خ ْثناين ؤُشا �َأذ ثِيرِي ثاسغارث ن ّس
�
ث
َأذ
�
ُ
ّ
إ ِّ
إ ّ
�َأك-ذ ل ُم ِ
ونافي ِقينِ .ذين �إِ غا يِيرِين �إِمطّاون ذ ؤُغ ِّزي ن ثغْماس”.

25

أَ�م ِّتير ن عشرا ن ث ْعزارِي ِّيين

“1خ ِّني �َأذ ثِيرِي ْثݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان �َأمشْ ناو عشرا ن ث ْعزارِي ِّيين �إ ِْوينت ر ْفناراث
نْسنت ،فّغنت ِحيما �َأذ ّمرقنت �َأك-ذ ُؤ ُموراي2 .خمسا ّزا ْيسنت ذ ثِيفغار ُؤ
يسينِ 3 .مينزِي ثِنّي �إِدْچان ذ ثِيفغارِ ،
خ ْمسا ذ ثِي ِمي ِغ ِ
رامي ْك ِسي ْنت ر ْفناراث نْسنت ،وار
�إِويِينت شا ّزشث4 ،ماشا ثِي ِمي ِغ ِ
يسين �إِوينث-يِد ّزشث ِذي ْثزِي ّياثِين نْسنت �َأك-ذ ر ْفناراث

58
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6
نْسنتِ 5 .
وسط ن
رامي �إِ ْعضر ُؤ ُموراي ،بذانت ْث ُنوذُومنت ما ّرا ؤُشا طّصنتِ .ذي ْر ْ
7
دْجيرث ثُوغا ِذين ْثغُو ِّييث ‘خْ زارمَ� ،أقّا �َأ ُموراي ُي ِ
وسي-د ،فّغم-د �َأذ ث ثرقام!’ خ ِّني
8
كّارنت ث ْعزارِي ِّيين نِّيّ ،سوجذنث-يِد ر ْفناراث نْسنت .ثِيفغار ن ّانت �إِ ث ِمي ِغ ِ
يسين ْ‘وشنت
ِ
ِ
ِ
خسينتَ�9 ’.أ ِّرينث-يِد خاسنت ثميغيسين،
�َأنغ زِي ّزشث نْكنت ِمينزِي ر ْفناراث ن ّغ ْ
ن ّانت ‘ع ّمارصِ ،حيما وار ذ انغ �إِتْقدِّي ؤُرا �إِ نشّ ين ؤُرا �إِ ك ِّنينتَ� ،أقّا ثِيرِي ت ُْروحنت غار
ثسغنت �إِ يِيخف نْكنتِ 10 ’.
رامي ُروحنت نِيثن ِتي ِحيما �َأذ ْسغنت،
�إِس ّبابن ،ماح ْنذ �َأذ ْ
ُي ِ
ِوجذنُ ،ؤ ْذفنت �َأ ِكيس غار ؤُرار ؤُشا ثتْوابلّع ثا ّوارث.
وسي-د ُؤ ُموراي ُؤ ثِنّي ثُوغا �إ ّ
12
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ�11أوارنِي مان �َأيا ؤُسينت ث ْعزارِي ِّيين ن ّضْ ِني ،قّارنت ‘�َأ سيذيَ� ،أ سيذيَ� ،أ ْرزم �َأنغ!’ نتّا
ماشا يا ّر-د� ،إن ّا ‘س ثِيذت �َأذ �َأكنت �إِنِيغ ،وار ك ِّنينت ِّسينغ13 ’.خ ؤُي ِّني ْحضامِ ،مينزِي
َأس نِيغ ثاسا ّعث �إِ ِذي �إِ د غا ياس ِّميس ن ْبناذم.
ك ِّنيو وار ِّ
ثسينم شا � ّ

أَ�م ِّتير ن ِ�إس ْمغان ذ ‘ثالن ِثين’ نْسن
ُلوك27-11:19 .

ثامسراشث �َأم �إِج ن ْبناذم �إِسافار با ّرا �إِ ث ُمورث ن ّس� ،إِراغا خ �إِس ْمغان ن ّس ؤُشا
ِ 14مينزِي ْ
يجن خ ْمسا ن ‘ثالن ِثين’ (=ِ�إ ِّج ن ثالنت �إ ِّسكّوِي
�إِكلّف �إِثن خ واݣْرا ن ّس�15 .إ ِْوشا �إِ يِ ّ
ِيس ْثراثا �إ ِْشثن،
عراحار ِ 80-58كيلُو ن ُورغ نِيغ ن نُّوقارث)� ،إِ ون ّضْ ِني ْثناين� ،إِ ون ّي و ّ
علاحساب ثِيز ّمار ن ّس ،رخْ ذنِّي �إِكّارُ ،يو ُيور16 .ون ّي �إِطّفن خ ْمسا ن ‘ثالن ِثين’،
كُور �إ ِّجن ْ
17
سا.
م
خ
بح
ر
يا
ُشا
ؤ
سن
ي
ذا
ِيس ْثناين ون ّي �إِطّفن ْثناين ن
و
عاوذ
ي
ن
َأم
�
ِّ
ْ
ْ
�إِ ُروح� ،إِس ّبب ْ
ّ
18
ثالن ِثين ،يا ْربح ْثناين .ماشا ون ّي �إِطّفن �إ ِْشث ن ‘ثالنت’� ،إِ ُروح� ،إِغزا ِذي ث ُمورث ؤُشا
�إ ِّس ُنوفّار ْثمنياث ن باب ن ّسِ 19 .
رامي ث ْع ُذو �َأطّاس ن ْرو ْقث ُي ِ
وسي-د باب ن �إِس ْمغان نِّي
رحسابُ 20 .ي ِ
وسي-د ون ّي �إِطّفن خ ْمسا ن ‘ثالن ِثين’ ،يِيوِي-د خ ْمسا
ؤُشا �إِݣّا �َأ ِكي ْذسن ْ
ن ‘ثالن ِثين’ ن ّضْ ِني� ،إِقّار ‘�َأ ِسي ِذي ،ث ْو ِشيذ �َأيِي خ ْمسا ن ‘ثالن ِثين’َ� ،أقّا ذاَ� ،أر ْبحغ خ ْمسا
ن ّضْ ِني كثار21 ’.يا ّر-د خاس باب ن ّس� ،إن ّا ‘م ِليح �إِ ثݣِّيذَ� ،أ �إ ِْسمغ �َأص ْبحان �َأص ِذيق.
ثُوغا شك ذ �َأص ِذيق خ ْذ ُروسَ� ،أذ اش ݣّغ خ واطّاسَ� ،أذف-د غار ر ْفراحث ن ِسي ِذي
ن ّك22 ’.خ ِّني ُي ِ
وسي-د عاوذ ون ّي �إِطّفن ْثناين ن ‘ثالن ِثين’� ،إن ّا ‘�َأ ِسي ِذي ،ث ْو ِشيذ �َأيِي
23
ْثناين ن ‘ثالن ِثين’َ� ،أقّا �َأر ْبحغ ْثناين ن ّضْ ِني كثار� ’.إن ّا اس ِسي ِذي ن ّس ‘م ِليح �إِ ثݣِّيذَ� ،أ
�إ ِْسمغ �َأص ْبحان �َأص ِذيق .ثُوغا شك ذ �َأص ِذيق خ ْذ ُروسَ� ،أذ اش ݣّغ خ واطّاسَ� ،أذف
غار ر ْفراحث ن ِسي ِذي نكّ 24 ’.ماشا ون ّي �إِطّفن �إ ِْشث ن ‘ثالنت’ُ ،ي ِ
وسي-د عاوذ� ،إن ّا
ثمجارذ مانِي وار ْثزا ّرعذْ ،ثجا ّروذ مانِي وار
ِقسحنّ ،
‘�َأ ِسي ِذيّ ،سنغ �َأقّا شك ذ ْبناذم �إ ْ

َمتّى 25

59

ث ُّزو ّزارذ25 .ݣّوذغ ؤُشا ُروحغّ ،س ُنوفّارغ ‘ثالنت’ ن ّك ِذي ث ُمورثَ� ،أغاش ث ِّني ن ّك’.
26
ثسنذ بلِّي �َأقّا مجارغ مانِي وار
يا ّر-د ِسي ِذي ن ّس� ،إن ّا اس ‘�َأ �إ ِْسمغ �َأعفّان �َأمعݣُوزَ� ،أقّا ّ
زارعغ ُؤ جاروغ مانِي وار ُّزو ّزارغ27 .خ ِّني مرِي ثِيويذ ْثمنياث �إِنُو غار �إِصا ّرافن ،خ ِّني
نش ،خْ ِمي �إِ د غا ياسغَ� ،أذ �َأفغ ِمين �إِدْچان �إِنُو س ر ْفضر28 .كّسم اس ‘ثالنت’ نِّي،
� ْأوش اِت �إِ ون ّي غار �إِدْچا عشرا ن ‘ثالن ِثين’ِ 29 .مينزِي �إِ كُور �إ ِّجن ون ّي �إِ غار �إِدْچا �َأذ اس
�إِ ّم ْوش ؤُشا �َأذ غارس يِيرِي س واطّاس ،ماشا ون ّي وار غار �إِدْجي ؤُرا ذ ِمين غارس �َأذ
اس �إِتْواكّس30 .نضارم �إ ِْسمغ �إِبطّرن غار با ّرا ذݣ ؤُنݣّار ن ثادْچسث مانِي �إِ غا �إِرِينت
�إِمطّاون ذ ؤُغ ِّزي ن ثغْماس.

ر ُحوكْم ن ل َمسيح ْخ ِمي ِ�إ غا ِ�إفارق ِ�إ ُحورِيين خ ِ�إغايْضن

31خ ِمي �إِ د غا ياس ِّميس ن ْبناذم ذݣ ُؤ ُعودْجي ن ّس ُؤ ما ّرا لمالاكاث �إِقدّسن �َأ ِكيس،
خ ِّني �َأذ �إِقِّيم خ ْرعارش ن ُؤ ُعودْجي ن ّسَ�32 ،أذ ّس ُمونن ما ّرا رݣـ ُنوس ِقيباتْش ن ّس ؤُشا نتّا
ݣ �إ ُِحورِي ّين خ
ِمسبضا �َأمشْ ناو �َأمكسا �إِفا ّرق �إ ُِحورِي ّين خ �إِغا ْيضن �إِم ْزيانن33 .نتّا �َأذ �إِ ّ
�َأذ ثن �إ ّ
ُؤف ِ
ُوسي ن ّس ،ماشا �إِغا ْيضن �إِم ْزيانن نِّي خ ؤُز ْرماض ن ّس34 .رخْ ذنِّي �َأذ �إِنِي ؤُجدْجيذ �إِ �إِن ّي
خ ُؤف ِ
ْواسوجذن
ُوسي ن ّس ‘�َأسم-دَ� ،أ ك ِّنيو �إِن ّي �إِتْواباركن زِي بابا ،وارثم ثاݣ ْل ِذيث �إِ ذ اوم �إِت ّ
35
ِ
ِ
ِ
زݣ وامي ثتْوا ّ
ثسشّ م �َأيِي .ثُوغا فُوذغ ،ث ْوشيم
ݣ ُّدونِّيث .مينزِي ثُوغا ذايِي راز ،ك ِّنيو ّ
36
ِ
ثسيارضم
ثسزذغم �َأيِي .ثُوغا-يِي ذ �َأعاريان ،ك ِّنيو ّ
�َأيِي �َأذ ْسوغ .ثُوغا-يِي ذ �َأبا ّراني ،ك ِّنيو ّ
ثسيجم-د ِ
ِ
رحبس ،ك ِّنيو ث ِ
ِ
ُوسيم-د غارِي.
ي
ذ
ي
ي
ُوغا-
ث
ي،
خاف
ْ
�َأيِي ،ثُوغا ه ْرشغ ،ك ِّنيو ِّ
37خ ِّني �َأذ خاس-د �َأ ّرن �إِ ْمسݣّاذن ،قّارن ‘�َأ ِسي ِذيِ ،
ش �إ ِ
مرمي شك ن ْزرا ثد ُْچوزذ ؤُشا ّ
نس ّ
مرمي شك ن ْزرا ثفُو ّدذ ؤُشا ن ْوش اش �َأذ ثسوذ؟ ِ 38
شك ،نِيغ ِ
مرمي شك ن ْزرا ذ �َأبا ّرانِي ؤُشا
نسيارض �إِ شك؟ 39ؤ ِ
مرمي شك ن ْزرا ْثه ْرشذ نِيغ ِذي
نسزذغ �إِ شك نِيغ ذ �َأعاريان ؤُشا ّ
ّ
رحبس ؤُشا نُوس-د غارك؟ ’ َ�40أذ د يا ّر ؤُجدْجيذَ� ،أذ اسن �إِنِي ‘س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ،
ْ
ِّ
ِ
ِ
واوماثن �إِم ْزيانن �إِنُو� ،إِ نش ؤ ُِمي ث ثݣِّيم41 ’.رخْ ذنِّي �َأذ �إِنِي �إِ �إِن ّي
زݣ
ن
ِج
�
�
يم
ثݣ
�
ين
ِم
إ
إ
إ
ّ
ْ
ِ
ْواسوجذن
�إِدْچان خ ؤُز ْرماض ن ّس ‘ب ّعذم خافيَ� ،أ ك ِّنيو �إِن ّي �إِتْوان ْعرن ،غار ْث ِّ
مسي ن ر ْبدا �إِ �إِت ّ
42
ِ
ثسشّ م ،فُوذغ وار ذ ايِي ث ْوشيم
�إِ �إِ ْبرِيس ذ لمالاكاث ن ّسِ .مينزِي ثُوغا ذايِي راز وار ذ ايِي ّ
43
ثسزذغم ،ثُوغا-يِي ذ �َأعاريان ،وار ذ ايِي
�َأذ ْسوغ .ثُوغا-يِي ذ �َأبا ّرانِي ،ك ِّنيو وار ذ ايِي ّ
ث ّسيارضم ،ه ْرشغ ُؤ تْواح ْبسغ وار ِ
ثسيجم شا44 ’.رخْ ذنِّي ؤُرا ذ نِي ْث ِني �َأذ خاس-د
خافي ِّ
�َأ ّرنَ� ،أذ �إِنِين ‘�َأ ِسي ِذيِ ،
مرمي شك ن ْزرا ثد ُْچوزذ نِيغ ْثفُو ّدذ نِيغ ذ �َأبا ّرانِي نِيغ ذ �َأعاريان نِيغ
رحبس ،خ ِّني نشّ ين وار شك نْسخّ ار شا؟ ’ 45خ ِّني �َأذ خاسن-د يا ّرَ� ،أذ يِي ِني
ْثه ْرشذ نِيغ ِذي ْ
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واوماثن �إِم ْزيانن �إِنُو� ،إِ نش ؤ ُِمي وار ث
‘س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغِ ،مين وار ثݣِّيم �إِ �إ ِّجن زݣ ْ
46
مسي ن ر ْبدا ،ماشا �إِ ْمسݣّاذن غار ثُوذارث ن ر ْبدا”.
ثݣِّيم عاوذَ� ’.أذ راحن نِي ْث ِني غار ْث ِّ

يشو
ثام ْع ُموتْش ن ُوذاين ماح ْنذ أَ�ذ نْغن ُّ

26

مار2-1:14 .؛ ُلوك2-1:22 .؛ يُوح53-45:11 .

َ�1أقّا �إِمسارِ ،
“ثسنم بلِّي �َأوارنِي
رامي �إِك ّمر يشُّ و �َأوارن-ا� ،إن ّا �إِ �إ ْ
ِمحضارن ن ّس ّ
ْثناين ن ُو ّسان �َأذ يِيرِي ْر ِعيذ ن باسخا ؤُشا رخْ ذنِّي �َأذ �إِتْواسلّم ِّميس ن ْبناذم
تاوراث
ِحيما �َأذ �إِتْواصلّب3 ”.رخْ ذنِّي ُمونن �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ن ْ
ذ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ ِذي ر ْمراح ن ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن ،قّارن اس قايافا4 ،ؤُشا ْمشاوارن
ِحيما �َأذ طّفن يشُّ و س ْثحرا ْيمشث ماح ْنذ �َأذ ث نْغن5 .ماشا ن ّان “وار �إِتِيرِي ِذي ْر ِعيذ
ِحيما وار �إِتكّار ُؤغُو ّوغ ذݣ و ْي ُذوذ”.
2

يشو س رفْواحث ن ِم ُّيرو
أَ�ذْهان ن ُّ
مار9-3:14 .؛ يُوح8-1:12 .

ِ 6
رامي ثُوغا يشُّ و ِذي با ْيثعانيا ِذي ثا ّدارث ن ِسمعان ون ّي ِذي �إِدْچا ْربارص ،ث ِ
ُوسي-د
غارس �إِج ن ث ْمغارث س �إ ِْشث ن ْثقدُّوحث ن �َألاباسثر ثشُّ ور س ر ْفواحث ن ِمي ُّرو
ِمحضارن مان
ثغْرا ؤُشا ْثفا ّرغ اِت خ ؤُزدْجيف ن ّس �َأمن �إِقِّيم غار طّابرا8 .ؤ ُِمي ْزرِين �إ ْ
�َأيا� ،إِقّس �َأسن ْرحار �َأطّاس ،ن ّان ِ
خسارث-اِ 9 ،مينزِي ر ْفواحث-ا ن
“مين ؤ ُِمي ثدْچا ْث ّ
10
ِمي ُّرو ثُوغا ْثز ّمار �َأذ ث ّم ْنز س تامان ذ �َأمقّران ؤُشا �َأذ ث ّم ْوش �إِ �إِم ْزراض ”.ماشا يشُّ و ثُوغا
�إ ِّسن مان �َأيا� ،إن ّا “ماي ِّمي ْثزِي ّيارم خ ث ْمغارث-اِ ،مينزِي نتّاث ثݣّا �َأيِي �إ ِْشث ن ْرخدْمث
ثصبحِ 11 .مينزِي �إِم ْزراض �َأقّا-ثن ر ْبدا �َأ ِكي ْذوم ،ماشا نش وار ِكيوم تِيرِيغ �إِ ر ْبداِ 12 .مينزِي
ْ
نتّاث ،مارا ْثفا ّرغ-د ر ْفواحث-ا ن ِمي ُّرو خ �َأ ِّريمث �إِنُوَ� ،أقّا ثݣّا مان �َأيا �إِ ؤُس ْوجذ ن ونْضر
�إِنُو13 .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،مانِي ّما �إِ غا �إِتْوابا ّرح رخْ بار-ا �َأص ْبحان ِذي ما ّرا ُّدونِّيث،
�َأذ ِّس ْورن عاوذ خ ِمين ثݣّا ذايِي ذ رِيضارث �إِ نتّاث”.
7

يشو
يا ُهوذا ِ�إك ّّس أَ�وار ماح ْنذ أَ�ذ ِ�إس ّلم ُّ

14رخْ ذنِّي �َأقّا �إ ِّجن ّزا ْيسن ،قّارن اس يا ُهوذا �إِسخار ُِيي ِ
وطي� ،إِ ُروح غار �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن،
�15إِن ّا ِ
حسبن اس ْثراثِين ن
“مين ذ ايِي �إِ غا ث ْوشم ماح ْنذ �َأذ اوم سلّمغ يشُّ و؟” ؤُشا نِي ْث ِني ْ
ْر ُوزناث ن نُّوقارث16 .زِي ّس ِّني ثُوغا يار ُّزو �إ ِْشث ن ث ّوارث ِحيما �َأذ ث �إِسلّم.
ِ 11: 26ثير 11:15
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أَ�م ْن ِسي ن باسخا

مار22-21:14 .؛ ُلوك23-21 ،14-7:22 .؛ يُوح30-21:13 .

17
ِمحضارن غار يشُّ و ،ن ّان “مانِي
واس �َأم ْزوا ُرو ن ْر ِعيذ ن و ْغ ُروم ن ّ ْبرا �َأنثُون ،ؤ ُِسين-د �إ ْ
ذݣ ّ
نسوجذ ماح ْنذ �َأذ ثشّ ذ � ِ
َأمنسي ن باسخا؟” �18إن ّا “ ُؤ ُيورم غار ثن ِْذينت غار �إِج
ثخْ سذ �َأذ ّ
ّ
ِ
ِ
ْ
ن فران� ،إِنِيم اس ‘�َأ ْمسرماذ �إِقّارَ� ،أقّا ْروقث �إِنُو ثيوض-دَ� ،أذ غارك ݣغ �َأمنسي ن باسخا
ِوصا يشُّ و ؤُشا ّسوجذن � ِ
َأمنسي ن
ِمحضارن ݣِّين �َأم ما ّمش ثن �إ ّ
�َأك-ذ �إ ْ
ِمحضارن �إِنُو�19 ” ’.إ ْ
21
20
باسخاِ .
ِمحضارن ن ّسَ� .أم تتّن
رامي د ثِيوض ثمدِّيث� ،إِقِّيم غار طّابرا �َأك-ذ ثنعاش ن �إ ْ
22
نِي ْث ِني� ،إن ّا “س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ� ،إ ِّجن ّزا ْيوم �َأذ ايِي �إِسلّم ”.نِي ْث ِني ْذورن شضْ نن �َأطّاس
ؤُشا كُور �إ ِّجن ّزا ْيسن �إِ ْبذا �إِقّار “ما وار �إِدْجي ذ ن ّشَ� ،أ ِسي ِذي؟” 23يا ّر-د خاسن� ،إن ّا “ون ّي
�إِ ِّسيسنن �َأفُوس �َأ ِكي ِذي ِذي طّ ِ
بصي ذ نتّا �إِ ذ ايِي �إِ غا �إِسلّمنِّ 24 .ميس ن ْبناذم �َأذ �إِراح �َأم
ما ّمش خاس ثُورا ،ماشا ؤ ُْشث خ ْبناذم نِّي �إِ غا �إِسلّمن ِّميس ن ْبناذم .ما ْع ِليك ْبناذم نِّي وار
د �إِخرِيق ع ّمارص25 ”.يا ُهوذا ،ون ّي ث �إِسلّمن ،يا ّر-د� ،إن ّا “ما وار �إِدْجي ذ نشَ� ،أ را ِّبي؟”
نتّا �إن ّا اس “ �َأقّا شك ث ِّنيذ ث”.

أَ�م ْن ِسي ن ِس ِيذي

مار26-22:14 .؛ ُلوك20-15:22 .؛  1كُور25-23:11 .

26
َأغروم ُؤ �َأوارنِي ِ
ِمحضارن،
رامي �إِبارك ،يارز اِث� ،إ ِْوش اِث �إِ �إ ْ
�َأم ثُوغا تتّن� ،إِ ْك ِسي يشُّ و � ُ
27
�إن ّا ِ
“كسيم ،ثشّ م ،وا ذ �َأ ِّريمث �إِنُو� ”.إِ ْك ِسي ْركاس� ،إِشكّار ؤُشا �إ ِْوش �َأسن ث� ،إِقّار
28
“سوم ّزايس ما ّرا �إِ ْذومِ ،مينزِي وا ذ �إِذا ّمن �إِنُو� ،إِذا ّمن ن ْرعاهذ ن ْج ِذيذ �إِن ّي �إِ غا
ْ
29
ِ
ْ
ْ
ِ
ِ
ُوب.
ن
د
ن
فار
غ
و
سسغ عاذ زِي
وار
ساونت
ث
و
ِي
ز
يغ،
ن
�
رن
ز
ي
ْواس
�
اوم
َأذ
�
نش
رخُّ
إ
إ
ّ
ّ
ّ
�إِت ِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َأس �إِ ذي ت غا ْسوغ ْجذيذ �َأكيذوم ذي ْثݣلذيث ن بابا”.
ْر ِغيدْچث ن ْثزايارث �َأر � ّ
30ؤ �َأوارنِي ِ
رامي غنّجن �َأس ِّبيح ،فّغن غار و ْذرار ن ِّزيثُون.

طروس
ُّ
يشو ِ�إ ْزوار ِ�إ ِّسور خ ونْكار ن ب ُ ُ
مار31-27:14 .؛ ُلوك34-31:22 .؛ يُوح38-36:13 .

 31خ ِّني �إن ّا اسن يشُّ و “دْجيرث-ا ما ّرا ك ِّنيو �َأذ ذايِي ث ْنذرفمِ ،مينزِي �َأقّا ثُورا
‘�َأذ ْوتغ �َأمكسا ؤُشا �إ ُِحورِي ّين ن ْث ِحيمارث �َأذ ّمس ْبضان’.

زاك7:13 .
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33
32ماشا �َأوارنِي ِ
طروس
رامي �إِ د غا ت ّ
ْواسنكّارغَ� ،أذ اوم �إِ ْزوارغ غار لجالِيل ”.ماشا ُب ُ
34
يا ّر-د� ،إن ّا اس “مارا ذايك �إِ غا نذ ْرفن ما ّرا ،نش وار ذايك ت ْنذرِيفغ شا ع ّمارص� ”.إن ّا
اس يشُّ و “س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغِ ،ذي دْجيرث-ا ،قبر ّما �َأذ �إ ِّسقُوقع ؤُيازِيضَ� ،أذ ايِي
35
ْخص �َأيِي �َأذ مثغ �َأ ِكيك ،نش
ثنكارذ ْثراثا ن �إِ ُمورنُ ”.ب ُ
طروس �إن ّا اس “واخّ ا ثُوغا �إِت ّ
ِمحضارن عاوذ.
وار شك نكّارغ ع ّمارصَ� ”.أ ُّمو �إِ ن ّان ما ّرا �إ ْ

يشو ذݣ و ْحوِيش ن “ ِخيث ِْسيما ِني”
ثازا ْدجيث ن ُّ
مار42-32:14 .؛ ُلوك46-39:22 .

36رخْ ذنِّي �إِ ُروح يشُّ و �َأ ِكي ْذسن غار �إِج ن و ْمشان قّارن اس ِ
ِمحضارن
‘خيث ِْسيمانِي’� ،إن ّا �إِ �إ ْ
37
طروس ذ ْثناين
“قِّيمم ذانِيثا ُؤ نش �َأذ راحغ ِحيما �َأذ ّزادْچغ ِذينَ� ”.أم ِكيس يِيوِي ُب ُ
يسيف ؤُشا ثُوذف ذا ْيس ثِيݣ ّ ُو ِذي38 .خ ِّني �إن ّا اسن “ر ْعمار
�إِح ْن ِجيرن ن زابا ِذي� ،إِ ْبذا �إ ِّس ِح ِّ
39
ِ
ِ
ثحضام �َأكيذيَ� ”.أم ُيو ُيور شوايث غار ّزاث،
يسيف �َأطّاس �َأر ْرم ْوث .قِّيمم ذاْ ،
�إِنُو �إ ِّس ِح ِّ
�إ ِْوضا خ ؤُغ ْم ُبوب ن ّس� ،إِتْزادْچا� ،إِقّار “�َأ بابا ،مارا �إِعدّرّ � ،أج �َأذ ِ
خافي �إِع ُذو ْركاس-ا ،ماشا
40
ِمحضارن
مارا وار �إِدْجي �َأم ما ّمش خْ سغ نش ،ماشا �َأم ما ّمش ثخْ سذ شك� ”.إِ ْذور غار �إ ْ
ثحضام ؤُرا ذ �إ ِْشث ن
طروس “ما وار ْثز ّمارم �َأذ ِكي ِذي ْ
ؤُشا ُي ِوفي ثن طّصن� .إن ّا �إِ ُب ُ
ْثسا ّعث؟ ْ 41حضامّ ،زادْچم ِحيما وار د ثِيذفم ذݣ ؤُغكّوِيَ� .أ ُّروح �َأقّا �إِخْ س ،ماشا �َأ ْي ُسوم
42
ِيس ْثناين ؤُشا �إِ ُّزودْچ� ،إِقّار “�َأ بابا ،مارا ْركاس-ا وار �إِز ّمار
�إِضْ عفُ ”.يو ُيور عاوذ �إِ ُؤ ُمور و ّ
43
�َأذ ِ
خافي يكّ ْم ِغير مارا نش ْسوِيغ ثَ� ،أقّا �َأذ يِيرِي ِمين ثخْ سذ شك!” ِ
رامي د �إِذورُ ،ي ِوفي
44
يج �إِثنُ ،يو ُيور عاوذ ؤُشا �إِ ُّزودْچ �إِ
ثن عاوذ طّصن ِمينزِي ثِيطّاوِين نْسن ثُوغا ضقّرنتّ .
ِمحضارن ن ّس� ،إن ّا اسن “ك ّمرم
ِيس ْثراثا� ،إِقّار �َأوارن-ا عاوذ45 .رخْ ذنِّي �إِذور-د غار �إ ْ
ُؤ ُمور و ّ
خ يِيضص نْوم رخُّ وَ� ،أريّحم .خْ زارمَ� ،أقّا ْثسا ّعث ثِيوض-د ؤُشا ِّميس ن ْبناذم �َأذ �إِتْواسلمّ
ِفاسن ن �إِم ْذناب46 .كّارمَ� ،أذ نْراح .خْ زارم ،ون ّي ذ ايِي �إِ غا �إِسلّمنُ ،يوذس-د”.
ذݣ �إ ّ

يشو
ُؤ ُضوف ن ُّ

مار50-43:14 .؛ ُلوك53-47:22 .؛ يُوح12-3:18 .

وسي-د يا ُهوذا� ،إ ِّجن زِي ثنعاشَ� ،أك-ذ �إِج ن ْر ِ
َ�47أم ثُوغا �إ ِّساوار عاذُ ،ي ِ
غاشي ذ �َأمقّران س
رس ُيوف ذ �إِ ُعوماذّ ،سكّن ثن-د �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ48 .ون ّي ث �إِسلّمن �َأقّا
ْ
�إ ِْوش �َأسن �إ ِْشث ن ر ْعرامث� ،إِقّار “ون ّي �إِ غا ُّسو ْذمغ ذ ون ّي نتّا ،طّفم ث49 ”.رخْ ذنِّي �إِقا ّرب
“سرام خاكَ� ،أ را ِّبي!” ؤُشا �إِ ُّسوذم اِث50 .ماشا يشُّ و �إن ّا اس “�َأ �َأمدُّوكرِ ،مين
غار يشُّ و� ،إن ّا ْ

َمتّى 26
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خف-د ث ِ
ُوسي-د ذا؟” رخْ ذنِّي قا ّربن-د غارس ،حارثن خ يشُّ و ؤُشا طّفن ث51 .ؤ خْ زار،
�إ ِّجن زݣ �إِن ّي �إِدْچان �َأك-ذ يشُّ وَ� ،أم �إ ِِّسي ْزوذ �َأفُوس� ،إ ِْجبذ ِّسيف ؤُشا �إ ِْوثا �إ ِْسمغ ن ؤُزدْجيف
ِقص اس �َأم ُّزوغ52 .خ ِّني �إن ّا اس يشُّ و “�َأ ّر ِّسيف غار و ْمشان ن ّسِ ،مينزِي
ن �إِك ّهانن ؤُشا �إ ّ
53
ِ
ِكسين ِّسيف �َأذ ّمثن س ِّسيف .نِيغ �إِ ْتغير اش بلِّي نش وار ز ّمارغ �َأذ ّزادْچغ �إِ
ما ّرا �إِن ّي �إ ِّ
ِ
ِ
بابا ُؤ نتّا �َأذ ايِي-د �إ ِّسكّ كثار زِي ثنعاش ن �إِليخ ُيونن (عراحار  )6000-5000ن لمالاكاث؟
ْخصا �َأذ �إِمسار �َأ ُّمو؟” ِ 55ذي ْثسا ّعث
54ما ّمش خ ِّني �إِ غا تْواك ّمرن �إِ ْذلِيسن �إِ �إِقّارن ،بلِّي �إِت ّ
نِّي عاوذ �إ ِِّسور يشُّ و �َأك-ذ ْر ِ
رس ُيوف ذ �إِ ُعوماذ ماح ْنذ
غاشي “�َأخ ِمي خ ؤُشفّار �إِ د ثفّغم س ْ
56
ِ
َأس ثُوغا ّسرماذغ ذي ثا ّدارث �إِقدّسن ،ك ِّنيو وار ذايِي ث ِّطيفم .ماشا
�َأذ ايِي ثطّفم .كُور � ّ
ِ
ْ
مان �َأيا ما ّرا �إِمسار ِحيما �َأذ تْواك ّمرن �إِذليسن ن �إِ ْمكاشافن ”.رخْ ذنِّي س ْمحن ذا ْيس ما ّرا
ِمحضارن ؤُشا � َْأرورن.
�إ ْ

يشو ِقيباتْش ِ�إ لم ْحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين
ُّ
مار65-53:14 .؛ ُلوك71-63 ،55-54:22 .؛ يُوح24-19 ،14-13:18 .

�57إن ّي �إِطّفن يشُّ و� ،إ ِْوين ث غار قايافاَ� ،أزدْجيف ن �إِك ّهانن ،ون ّي غار ثُوغا ُمونن �إِ ْمسرماذن
58
طروس �إِضْ فار �إِث-يِد زِي راݣّواج � ِ
َأرامي د يِيوض غار
ن �إِ ْذلِيسن ذ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذُ .ب ُ
ر ْمراح ن ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن ُؤ ِ
رامي ُيوذف� ،إِقِّيم جار �إِ ْمخازنِي ّين ِحيما �َأذ �إِزار ما ّمش �إِ غا
لمحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين ثُوغا �َأر ُّزون
ثفّغَ�59 .أ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ ُؤ ما ّرا ْ
60
�إ ِْشث ن شهاذث ن ُّزور خ يشُّ و ماح ْنذ �َأذ ث نْغن .ماشا ،واخّ ا ؤ ُِسين-د ِذين �َأطّاس ن
ْ
رش ُهوذ �إ ِّسخا ِّريقن ،وار ت ؤ ُِفين61 .غار ؤُنݣّار ؤ ُِسين-د ْثناين ن ْ
رش ُهوذ �إ ِّسخا ِّريقن ،ن ّان
ِ
“وا �َأقّا �إن ّا ‘نش ز ّمارغ �َأذ هذمغ ثا ّدارث �إِقدّسن ن �َأر ِّبي ُؤ ذي ْثراثا ن ُو ّسان �َأذ ت ب ِنيغ’
”َ�62 .أزدْجيف ن �إِك ّهانن �إِكّار-د� ،إن ّا اس “ما وار د ثا ِّريذ س والُو؟ ِمين خاك ش ّهذن �إِنا؟”
63ماشا يشُّ و �إ ِْسقار� .إن ّا اس ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن “نش ُّجودْچغ س �َأر ِّبي �إِ ّدارن بلِّي شك
�َأذ انغ ثِي ِنيذ ،ما خ ِّني شك ذ ل َمسيحِّ ،ميس ن �َأر ِّبي؟” �64إن ّا اس يشُّ و “شك ث ِّنيذ ث.
ماشا نش �َأذ اوم �إِنِيغ ،زِي ّسا ْثساونت �َأذ ْثزارم ِّميس ن ْبناذم �إِقِّيم خ ُؤف ِ
ُوسي ن ّج ْهذ
ن �َأر ِّبي خْ ِمي �إِ د غا ياس خ �إِسي ُنوثن ن ؤُجنّا65 ”.رخْ ذنِّي �إِشا ّرݣ ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن
نحذاج عاذ ْ
رش ُهوذ؟ خْ زارم ،رخُّ و �َأقّا
�َأ ُّروض ن ّس� ،إن ّا “نتّا �َأقّا �إِشقّف ِذي �َأر ِّبي ،ماي ِّمي ْ
ثسرِيم �إِ ؤُشقّف ن ّسِ 66 .مين د اوم �إِ ْت ِغير ك ِّنيو؟” نِي ْث ِني �َأ ِّرين-د خاس ،ن ّان “نتّا �إِسذاهدْچ
ْ
67
ث”.
و
م
ْر
ُغمبوبْ ،وتِين ث س ْر ُبونِي ّياث ُؤ �إِن ّضْ ِني س و ْع ُموذ،
ؤ
خ
اس
وسفن
س
ي
ن
خ
ِّ
ْ
ُ
ُّ
68
ِ
ن ّان “كاشف �َأنغَ� ،أ شك ل َمسيح ،وِي شك �إ ِْوثين؟”

َمتّى 27 ،26
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طروس
أَ�نكار ن ب ُ ُ

مار72-66:14 .؛ ُلوك62-56:22 .؛ يُوح27-25 ،18-15:18 .

69
طروس �إِقِّيم با ّرا ِذي ر ْمراحْ .ثقا ّرب-د غارس �إ ِْشث ن ثايّا ،ثقّار “ؤُرا ذ شك ثُوغا
ُب ُ
شك �َأك-ذ يشُّ و �َأجالِي ِلي70 ”.ماشا نتّا �إِنكار ّزاث �إِ ما ّرا� ،إن ّا “وار ِّسينغ ِمين خف
ثساوارذَ�71 ”.أم �إِݣُّور غار ؤ ُْس ِقيف ن ث ّوارث ،ث ْزرا اِث �إ ِْشث ن ثايّا ن ّضْ ِني ،ثنّا �َأسن �إِ �إِن ّي
ّ
ِذين �إِقِّيمن “وا ثُوغا-ث �َأك-ذ يشُّ و ن ِ
ّاصيرِي72 ”.نتّا �إِنكار عاوذ س �إ ِْشث ن ْثجادْجيث
73
طروس ،ن ّان “س
“وار ِّسينغ ْبناذم نِّي ”.شوايث غار ّزاث ؤ ُِسين-د �إِن ّي ِذين �إِبدّن غار ُب ُ
ثِيذت ،ؤُرا ذ شك �َأقّا شك ّزا ْيسنِ ،مينزِي ْرحارض ن ّك �إ ِّسب ّين �إِ شك74 ”.خ ِّني �إِ ْبذا
�إِن ّعر �إِخف ن ّس ؤُشا �إِت ّْجادْچا “نش وار ِّسينغ ْبناذم نِّي75 ”.رخْ ذنِّي �إ ِّسقُوقع ؤُيازِيض،
طروس �َأوار �إِ د اس �إن ّا يشُّ و “قبر ّما �َأذ �إ ِّسقُوقع ؤُيازِيضَ� ،أذ ايِي ثنكارذ ْثراثا
خ ِّني �إِعقر ُب ُ
ن �إِ ُمورن ”.ؤُشا �إِفّغ� ،إِ ُرو س �إِمطّاون �إِمارزاݣن.

موث ن يا ُهوذا
أَ�نْذام ذ ْر ْ

27

مار1:15 .؛ ُلوك2-1:23 .؛ يُوح32-28:18 .

1غار ّصبح زِيشْ ،مشاوارن ما ّرا �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ جاراسن
خ يشُّ و ماح ْنذ �َأذ ث نْغن2 .نِي ْث ِني شارفن ث� ،إ ِْوين ث ؤُشا سلّمن ث �إِ
بِيلا ُطوس ،ون ّي ذ لع ِميل 3ؤ ُِمي �إِ ْزرا يا ُهوذا ون ّي ث �إِسلّمن بلِّي نتّا �إِتْواحكم� ،إِنْذم ؤُشا يا ّر-د
ْثراثِين ن ْر ُوزناث ن نُّوقارث �إِ �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ�4 ،إِن ّا ‘نش خْ ِضيغَ� ،أقّا
سلّمغ �إِذا ّمن �إِش ْمرارن ”.ماشا نِي ْث ِني ن ّان ِ
“مين ذ انغ �إِ ُروحن؟ خْ زار-د شكَ�5 ”.أوارنِي ِ
رامي
6
�إِنْضار نُّوقارث ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن� ،إِفّغ ؤُشا �إِ ُروحُ ،يوير �إِخف ن ّسَ� .أ ُّروياس ن �إِك ّهانن
نسارس ِذي ّصن ُذوق ن ّص ْذقث �إِ
ْك ِسين ْر ُوزناث ن نُّوقارث ؤُشا ن ّان “وار �إِشُ و ّوار �َأذ ت ّ
7
ثا ّدارث �إِقدّسن ِمينزِي نتّاث ذ تامان ن ؤ ُِسي ّزر ن �إِذا ّمنْ .مشاوارن جاراسن ،خ ِّني ْس ِغين
ّزايس �إِيّار ن ُبو-ثراخث ماح ْنذ �َأذ يِيرِي �إِ �إِمضْ ران ن �إِبا ّرانِي ّين8 .س ؤُي ِّني �إِتْواس ّما �إِيّار نِّي ‘�إِيّار
َأس ن رخُّ و9 .رخْ ذنِّي �إِتْواك ّمر ِمين �إِتْوان ّان زݣ ؤُمكاشاف �إ ِِرمييا �َأم �إِقّار
ن �إِذا ّمن’ �َأر � ّ
“ ْك ِسين ْثراثِين ن ْر ُوزناث ن نُّوقارثْ ،رق ّد ن ون ّي �إِتْواقدّار،
�َأقّا قدّارن ث نتّا زِي ثا ْروا ن �إِسرايِيل10 ،ؤُشا ْو ِشين ثنت �إِ �إِيّار ن ُبو-ثراخث،
�َأم ما ّمش ذ ايِي ُيو ُمور �َأر ِّبي”.
ِ�إرم9 -6 :32 .؛ زاك13 ،12 :11 .

َمتّى 27
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يشو ِقيبا ْتش لع ِميل بِيلا ُطوس
ُّ
مار5-2:15 .؛ ُلوك5-3:23 .؛ يُوح38-33:18 .

11يشُّ و ثُوغا �إِب ّد ِقيباتْش �إِ لوالِي .لع ِميل �إ ِّس ْقسا �َأس� ،إن ّا “ما شك ذ �َأجدْجيذ ن ُوذاين؟”
يشُّ و �إن ّا اس “شك ث ِّنيذ ث12 ”.ؤُشا ِ
رامي ث ْثهمن �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ،
يا ّر-د س والُو13 .خ ِّني �إن ّا اس بِيلا ُطوس “ما وار ثسرِيذ مشْ حار خاك شهذن؟” 14نتّا وار د
خاس يا ِّري ؤُرا خ �إ ِّج ن واوارِ � ،
َأرامي �إِقِّيم لع ِميل �إِت ْبهث.

يشو
بِيلا ُطوس يار ُّزو أَ�ذ ِ�إ ْضرق ُّ

مار15-6:15 .؛ ُلوك25-13:23 .؛ يُوح16:19-39:18 .

15
حبوس �إِ ْر ِ
غاشي ،ون ّي �إِخْ سن نِي ْث ِني.
ثُوغا لع ِميل �إِنُّوم يارخُّ و ِذي كُور ْر ِعيذ �إِج ن ُؤ ْم ُ
16
ْواسن ،قّارن اس بارابّاس17 .خ ِّني ِ
رامي
ُمحبوس �إِت ّ
ثُوغا غارسن ذݣ ُو ّسان نِّي �إِج ن ؤ ُ
ُمونن� ،إن ّا اسن بِيلا ُطوس “وِي ثخْ سم �َأذ اوم �َأرخُ وغ ،بارابّاس نِيغ يشُّ و ون ّي ؤ ُِمي قّارن
رحسذَ�19 .أم ثُوغا �إِقِّيم خ ْرك ِ
ُورسي ن
ل َمسيح؟” ِ 18مينزِي نتّا �إ ِّسن �َأقّا نِي ْث ِني سلّمن ث زِي ْ
ثسكّ -د غارس ث ْمغارث ن ّس ،ثنّا “بارا �إِخف ن ّك زݣ ُؤ ْمسݣّاذ نِّيِ ،مينزِي �َأقّا
ْر ُحوكمّ ،
20
َأس-ا تْواعدّبغ �َأطّاس ِذي ِ
ثارجيث ِذي ِّسي ّبث ن ّس ”.ماشا �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمغارن
� ّ
21
ِ
ِ
ِ
ن و ْي ُذوذ ّسق ْنعن ْرغاشي حيما �َأذ تارن بارابّاس ؤُشا �َأذ نْغن يشُّ و .لعميل يا ّر-د� ،إن ّا اسن
“مان ون زِي ْثناين-ا �إِ ثخْ سم �َأذ �َأرخُ وغ؟” ن ّان “بارابّاس”22 .بِيلا ُطوس �إن ّا اسن ِ
“مين �إِ
غا ݣّغ خ ِّني �َأك-ذ يشُّ و ؤ ُِمي قّارن ل َمسيح؟” ن ّان اس ما ّرا “� ّأج اِث �َأذ �إِتْواصلّب!” 23ماشا
لع ِميل �إن ّا “مان ثُوعفّنا �إِ �إِݣّا؟” ْسغُو ْين س ّج ْهذ كثار ،ن ّان “� ّأج اِث �َأذ �إِتْواصلّب”.
ِ 24
رامي �إِ ْزرا بِيلا ُطوس بلِّي نتّا وار يِيوض غار والُو ،ما ُهو �َأذ �إِكّار ُؤ ُغ ّوغ� ،إِ ْك ِسي �َأمان� ،إ ِِّسيرذ
ِفاسن ن ّس ِقيباتْش �إِ ْر ِ
غاشي� ،إن ّا “نش وار تُو ْرسغ شا ذݣ �إِذا ّمن ن ُؤ ْمسݣّاذ-ا ،خْ زارم
�إ ّ
26
ك ِّنيو!” َ�25أ ْي ُذوذ يا ّر-د� ،إن ّا “�إِذا ّمن ن ّس �َأذ خانغ �إِرِين ُؤ خ ثا ْروا ن ّغ ”.خ ِّني يارخُ و �َأسن-د
�إِ بارابّاس ،ماشا �َأوارنِي ِ
رامي �إِهتّك يشُّ و س ؤُركُّوض� ،إِسلّم اِث ِحيما �َأذ �إِتْواصلّب.

يشو زِي ْرعسكار
أَ�س ْحقار ن ُّ
مار20-16:15 .؛ يُوح3-2:19 .

ِعسكارِي ّين ن لع ِميل يشُّ و غار ثا ّدارث ن شّ راع ؤُشا ّس ُمونن خاس ما ّرا
27رخْ ذنِّي �إ ِْوين �إ ْ
ْرعسكارَ�28 .أوارنِي ِ
رامي ذ اس كّسن �َأ ُّروضَ� ،أ ْرضن اس �إِج ن ؤُجدْچاب ذ �َأزݣّواغ ُ 29ؤ
ِ
رامي ذ اس ُموذن �إ ِْشث ن ث ْمرِيسث ن �إِسنّاننّ ،سا ْرسن ت خ ؤُزدْجيف ن ّس ؤُشا ݣِّين
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اس �إِج ن ؤُغانِيم ذݣ ُؤفُوس ن ّس �َأف ِ
ُوسي ،خ ِّني ْوضان غار �إِضارن ن ّس ّزاثس ،ذدْچن ث،
30
وسفن خاس ،خ ِّني ْك ِسين �َأغانِيم
قّارن “�َأ ُزول خاكَ� ،أ شكَ� ،أ �َأجدْجيذ ن ُوذاين!” ُّس ْ
ؤُشا ْوتِين ث ّزايس غار ؤُزدْجيفَ�31 .أوارنِي ِ
رامي ذدْچن ثْ ،ك ِسين خاس �َأسرهامَ� ،أ ْرضن
اس �َأ ُّروض ن ّس ؤُشا ن ْذهن ث ماح ْنذ �َأذ ث صلّبن.

غار ّصا ِليب

مار32-21:15 .؛ ُلوك39-26:23 .؛ يُوح19-17:19 .

َ�32أم فّغن غار با ّرا ن ثن ِذينت ،ؤ ُِفين �إ ِّجن زِي قايراوان قّارن اس ِسمعان ؤُشا زِي ّيارن خاس ِحيما
�َأذ يا ْر ُبو ّصالِيب ن ّسِ �33 .
َأرامي �إ ِْوضن غار �إِج ن و ْمشان قّارن اس ݣُولْݣُوثاِ ،مين �إِخْ س �َأذ يِي ِني
34
‘�َأ ْمشان ن ثشقُّوفث ن ؤُزدْجيف’ِ ،
وشين اس بِي ُنو يارزݣ �إِ �إِخدْچضن س ‘خُ ولّ’ (=احرِير
35
َأرامي ث �إِقّاسُ ،يو ِݣي �َأذ �إ ُِسوَ� .أوارنِي ِ
�َأمارزاݣ �َأطّاس)ِ � .
رامي ث صلّبن ،بضان �َأ ُّروض ن ّس
ِ
ِ
جاراسن ؤُشا ݣِّين خاس �َأكشُّ وض حيما �َأذ �إِتْواك ّمر مين �إن ّا ؤُمكاشاف
“فارقن �َأ ُّروض �إِنُو جاراسن ؤُشا ݣِّين �َأكشُّ وض خ وا ُّروض �إِنُو”.

سبح19:22 .

36
عسن خاس37 .ݣِّين اس سنّج �إِ ؤُزدْجيف ن ّس �إ ِْشث ن ثِيرا،
ؤُشا َ� ،أم قِّيمن نِي ْث ِنيّ ،
ُؤرِين خاس تُو ْهمث ن ّس “وا ذ يشُّ وَ� ،أجدْجيذ ن ُوذاين38 ”.خ ِّني صلّبن �َأ ِكيس ْثناين
ن �إِخ ّوانن� ،إ ِّجن غار ُؤف ِ
ُوسي ن ّس ُؤ �إ ِّجن غار ؤُز ْرماض ن ّس39 .ؤ �إِن ّي ثُوغا �إِتكّان،
40
تْشقّافن ذايس ،تْه ّزان �َأزدْجيف نْسن ،قّارن “�َأ شك ون ّي �إِه ْذمن ثا ّدارث �إِقدّسن ُؤ
ِذي ْثراثا ن ُو ّسان �َأذ ت ثب ِنيذ عاوذ ،س ْنجم �إِخف ن ّك مارا شك ذ ِّميس ن �َأر ِّبي،
هوا-د خ ِّني زِي ّصالِيب41 ”.ؤُرا ذ �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن �َأك-ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ذ
�إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ ْسثه ّزان ّزايس �َأم ِّني ،ن ّان �“42إ ِّسنجم �إِن ّضْ ِني ماشا وار �إِز ّمار �َأذ �إ ِّسنجم
�إِخف ن ّس .مارا نتّا ذ �َأجدْجيذ ن �إِسرايِيلّ � ،أج اِث �َأذ د �إِهوا زِي ّصالِيب ،نشّ ين
�َأذ ّزايس نامن�43 .إِ ْثشر خ �َأر ِّبيّ � ،أج اِث نتّا �َأذ ث �إ ِّسنجم مارا يارضا خاس �َأر ِّبي،
ِمينزِي �إن ّا ‘نش ذ ِّميس ن �َأر ِّبي’44 ”.ؤُرا ذ �إِخ ّوانن� ،إِن ّي ثُوغا �إِتْواصلّبن �َأ ِكيس ،ثُوغا
ّسفضاهن ّزايس �َأم ِّني.
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يشو
رموث ن ُّ
ْ

مار41-33:15 .؛ ُلوك49-44:23 .؛ يُوح30-28:19 .
45
ِيس ثسعا.
ِيس ستّا ثوضا-د ثادْچسث خ ما ّرا ثا ُمورث �َأر ثاسا ّعث و ّ
زِي ْثسا ّعث و ّ
46
يجا �إِجهذن� ،إِقّار س �إِرس ن ِ
ثاراميث
ِيس ثسعا �إِسغُوي يشُّ و س ْث ِم ّ
جوايه ن ْثسا ّعث و ّ
“�إِلِي� ،إِلِي ،لِيما شاباقثانِي؟” ِمين �إِخْ س �َأذ يِي ِني

“�َأ �َأر ِّبيَ� ،أ �َأر ِّبي ،ماي ِّمي ذايِي ْثس ْمحذ؟”

سبح1:22 .

ْ 47سرِين اس �إِن ّي ِذين �إِبدّن ،ن ّان “�إِتْراغا خ �إِلِييا48 ”.ذ ْغيا ُيو ّزر-د غارس �إ ِّجن ّزا ْيسن� ،إِ ْك ِسي
سبونخا� ،إ ُِّسوفّ اِت س ْرخدْچ (=بِي ُنو �َأس ّمام)� ،إِݣّا اِت خ �إِج ن ؤُغانِيم ؤُشا �إ ِْوش اس
ُ
49
“جم �َأذ نزار ،ما �َأذ د ياس �إِلِييا ِحيما �َأذ ث �إ ِّسنجمَ�50 ”.أوارنِي ِ
ِ
ِ
و.
ِس
�
ّان
ن
ي
ن
ن
�
رامي
ّضْ
إ
إ
ّ
�َأذ ُ
51
ِ
يجا �إِجهذن� ،إ ِّسارخُ و يشُّ و �َأ ُّروح .خْ زارَ� ،أ ْرواق ن ثا ّدارث �إِقدّسن
�إِسغُوي عاوذ س ْثم ّ
52
ِ
يصوضار فدْچقنتِ ،يمضران
�إِشا ّرݣ خ ْثناين زِي سنّج �َأر ْسوا ّداي ،ثا ُمورث ث ْنه ّز ،ث ُ
تْوارزمن ؤُشا �َأطّاس ن ْرخشْ باث ن �إِمقدّاسن �إِن ّي ثُوغا �إِطّ
ت
صن،
ْواسنكّارنت 53ؤُشا فّغن زݣ
ّ
54
�إِمضْ ران �َأوارنِي ْث ُنوكرا ن ّسُ ،ؤ ْذفن غار ثن ِْذينت �إِقدّسن ؤُشا بانن �إِ واطّاسِ .
رامي ْرقبطان خ
ّ
م ّيا ذ �إِن ّي ثُوغا �َأ ِكيذس �إِحطّان يشُّ وْ ،زرِين �َأنه ِّزي ن ث ُمورث ذ ِمين �إِ ْمسارن ،ݣوذن �َأطّاس،
قّارن “س ثِيذت ،وا ذ ِّميس ن �َأر ِّبي55 ”.ثُوغا ِذين �َأطّاس ن ث ْمغارِين ثِنّي ثُوغا �إِخ ّزارن زِي
راݣّواج ،نِيثن ِتي ضْ فارنت يشُّ و زِي لجالِيل ِحيما �َأذ ّزايس خذمنت56 .جاراسنت ماريم ن
ماجذالا ذ ماريم ،ي ّماس ن ياعقُوب ذ ُي ِ
وسيس ،ؤُرا ذ �َأ ْيث ن زابا ِذي.

يشو
أَ�نْضر ن ُّ

مار47-42:15 .؛ ُلوك56-50:23 .؛ يُوح42-38:19 .

ِ 57
رامي د ثِيوض ثمدِّيثُ ،ي ِ
وسي-د غارس �إِج ن و ْرياز زِي �َأرِيماثِييا ،قّارن اس ُيوسف،
َأمحضار ن يشُّ و�58 .إِ ُروح غار بِيلا ُطوس� ،إِتار اس �َأ ِّريمث ن
ون ّي ثُوغا �إ ِْذورن عاوذ ذ � ْ
59
ِ
ِ
ِوصا بِيلا ُطوس ماح ْنذ �َأذ اس ث ّم ْوشُ .يوسف �إِ ْكسي �َأ ِّريمث� ،إِن ّض ات
يشُّ و .رخْ ذنِّي �إ ّ
ِذي رشفن ن ِ
قاطيفا �إ ِْصفان�60 ،إ ِّسارس اِت ذݣ �إِج ن ونْضر ن ْج ِذيذ �إِ ثُوغا �إِ ْغزا ؤُشا
61
�َأوارنِي ِ
ثصضارث ِحيما �َأذ �إِ ْقفر ثا ّوارث ن ونْضر� ،إِ ُروح .ثُوغا
رامي �إ ِّسق ُنونِّي �إ ِْشث ن ْ
ِ
ِذين ماريم ن ماجذالا ذ ماريم ن ّضْ ِنيث قِّيمنت قيباتْش �إِ ونْضر.
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يشو
عسان خ ونْضر ن ُّ
ِ ِ�إمخاز ِني ّين ِ�إ ْت ّ

62
َأس ن ؤُسوجذُ ،مونن �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِفار ِ
ِيسي ّين غار بِيلا ُطوس،
ثِيوشّ ا ن ّس �َأوارنِي � ّ
63ن ّان “�َأ ِسي ِذي ،نعقر بلِّي �َأغشّ اش-اَ� ،أم ثُوغا عاذ �إِ ّدار� ،إن ّا ‘�َأوارنِي ْثراثا ن ُو ّسان �َأذ كّارغ’.
64
ِمحضارن ن ّس وار د تِيسن
ِيس ْثراثا ِحيما �َأتّاغ �إ ْ
َأس و ّ
خ ِّني ُؤ ُمور ِحيما �َأذ ض ْمنن �َأنْضر �َأر � ّ
س دْجيرث �َأذ ت �َأشارن ،خ ِّني �َأذ خ ّبارن �َأ ْي ُذوذَ� ،أقّا �إِكّار-د زݣ �إِم ِّتيننَ� .أ ُّمو �َأذ يِيرِي ؤُخ ُّطو
�َأنݣّا ُرو كثار خ ؤُمزوار�65 .إن ّا اسن بِيلا ُطوس “�َأقّا غا ْروم ثا ْربِيعث ن �إِ ْع ّساسنُ ،روحم ،ض ْمنن
ثسنمُ 66 ”.روحن نِي ْث ِني ؤُشا ض ْمنن �َأنْضر س �إ ِْشث ن ثربِيعث ن �إِ ْع ّساسن �َأوارنِي ِ
رامي
ث �َأم ّ
ثاصضارث �إِ �إِدْچان خ ث ّوارث ن ونْضر.
خثْمن ْ

يشو
ثانُوكرا ن ُّ

28

مار8-1:16 .؛ ُلوك12-1:24 .؛ يُوح10-1:20 .

ِ 1
واس �َأم ْزوا ُرو ن ِّسيمانا ،ث ِ
ُوسي-د ماريم
رامي ث ْع ُذو ّسبث ،غار ر ْفجار ن ّ
يجنت خ ونْضر2 .خْ زار� ،إِمسار �إِج
ن ماجذالا ذ ماريم ن ّضْ ِنيث ِحيما �َأذ ِّس ّ
ن ونْه ِّزي ن ث ُمورث �إِمغار ِمينزِي �إِج ن لمالاك ن �َأر ِّبي �إِهوا-د زݣ ؤُجنّا� ،إِقا ّرب-د
واجاج ُؤ
ؤُشا �إ ِّسق ُنونِّي ْ
ثاصضارث زِي ث ّوارث ؤُشا �إِقِّيم خاس3 .ثُوغا ِّصيفث ن ّس �َأم ّ
5
4
ّ
�َأ ُّروض ن ّس �َأم و ْذفر� .إِع ّساسن ݣوذن ّزايسْ ،ذورن �َأم �إِم ِّتينن .ماشا لمالاك يا ّر-د� ،إن ّا �إِ
ث ْمغارِين “وار تݣّوذنت شاِ ،مينزِي ّسنغ �َأقّا ك ِّنينت ثار ُّزونت خ يشُّ و ون ّي ثُوغا �إِتْواصلّبن.
6وار ذا �إِدْجيِ ،مينزِي نتّا �إِكّار-د �َأم ما ّمش �إن ّاَ� .أسنث-يِد ذا ،خْ زارنت �َأ ْمشان مانِي ثُوغا
ْواسنكّار-د زݣ �إِم ِّتينن،
�إِ ّمارس ِسي ِذيُ 7 .روحنت ذ ْغيا� ،إِنِينت �إِ �إ ْ
ِمحضارن ن ّسَ� ،أقّا �إِت ّ
ؤُشا خْ زار ،نتّا ذ اوم �إِ غا �إِ ْزوارن غار لجالِيلِ .ذين �َأذ ث ْثزارم .خْ زارَ� ،أقّا نِّيغ �َأوم ت”.
8فّغنت نِيثن ِتي ذ ْغيا زݣ ونْضر س ثِيݣ ّ ُو ِذي ذ ر ْفراحث �إِ ْمغارن ،تا ّزرنت ِحيما �َأذ ت
ِمحضارن ،خْ زار ،يشُّ و �إِرقا
خ ّبارنت �إ ْ
ِمحضارن9 .ؤُشا �َأم ُروحنت ِحيما �َأذ ث خ ّبارنت �إ ْ
“سرام خاكنت!” نِيثن ِتي ؤ ُِسينث-يِد غارس ،طّفنت ذݣ �إِضارن ن ّس ؤُشا
ثنت� ،إِقّار ْ
10
ّ
ّسجذنت �َأس .رخْ ذنِّي �إن ّا �َأسنت يشُّ و “وار تݣوذنت شاِّ ،سيوضنت رخْ بار-ا �إِ �َأ ْيثما،
ِحيما �َأذ راحن غار لجالِيلِ ،ذيها �َأذ ايِي زارن”.

كهانن
شهاذث ن ُّزور ن ِ�إ ْمخاز ِني ّين ذ أَ� ُّروياس ن ِ�إ ّ

َ�11أم ُروحنت ،خْ زارَ� ،أقّا شا زݣ �إِ ْع ّساسن ؤ ُِسين-د غار ثن ِْذينت ِحيما �َأذ خ ّبارن �َأ ُّروياس
ن �إِك ّهانن ما ّرا ِمين �إِ ْمسارن12 .ؤُشا ِ
رامي ثُوغا ُمونن �َأك-ذ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ ؤُشا ْمشاوارن
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ِعسكارِي ّين �َأطّاس ن ِ
ِمحضارن ن ّس
ثنعاشين13 ،ن ّان “�إِنِيم ‘�إ ْ
�َأ ِكي ْذسنْ ،و ِشين �َأسن �إِ �إ ْ
14
ؤ ُِسين-د س دْجيرث ؤُشا ؤُشارن ث �َأم ثُوغا نطّص’ُ ،ؤ مارا لع ِميل �َأذ ث �إِسر ،نشّ ين
نتجي شا �َأذ ثِيرِيم ذݣ �إِ ُموناس15 ”.طّفن ْثمنياث ؤُشا ݣِّين
نس ْقنع ؤُشا وار ك ِّنيو ِّ
�َأذ ث ّ
َأس ن يِيضا.
�َأم ما ّمش ذ اسن ع ْرمن .رخْ بار-ا �َأقّا �إِفّغ غار ُوذاين �َأر � ّ

رخْبار أَ�ص ْبحان ِ�إ ما ّرا ُّدونِّيث

مار18-14:16 .؛ ُلوك49-36:24 .؛ يُوح23-19:20 .؛ رخ8-6:1 .

ِمحضارن نِّي ُروحن غار لجالِيل ،غار و ْذرار مانِي ثن ُيو ُمور ِسي ِذي.
ِ 16حيدعاش ن �إ ْ
ِ �17
َأرامي ث ْزرِينّ ،سجذن �َأس ،ماشا شا شكّن18 .يشُّ و �إِقا ّرب-د غارسن �إ ِِّسور �َأ ِكيسن،
19
�إِقّار “ث ّم ْوش �َأيِي ما ّرا ُّصولطا ذݣ ؤُجنّا ذ خ ث ُمورثُ .روحمَ� ،أ ّرم ما ّرا رݣـ ُنوس ذ
ِمحضارن �إِنُوّ ،سغضْ صم ثن س يِيسم ن ْثباباث ذ ثم ِّميث ذ �َأ ُّروح �إِقدّسن ُ 20ؤ ْسر ْمذم
�إ ْ
ِ
ِ
ِ
ثن �َأذ طّفن ذي ما ّرا مين خف ك ِّنيو ُؤ ُمورغ ّزايسُ ،ؤ خْ زار ،نش �َأقّا-يِي �َأكي ْذوم ما ّرا
ؤ ُّسان �َأر ق ُّطو ن ُّدونِّيث”.
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يشو ل َمسيح
ر ْخبار أَ�ص ْبحان ن ُّ
س ُؤفُوس ن ماركُو
ِ
ثاواسيث ن ل َمسيح

1

َم ّتى 12-1:3؛ ُلوك17-15 ،9-1:3 .؛ يُوح28-19:1 .

1بدُّو ن رخْ بار �َأص ْبحان ن يشُّ و ل َمسيحِّ ،ميس ن �َأر ِّبيَ�2 .أم ما ّمش ثُورا ذݣ �إِ ْذلِيسن
ن �إِ ْمكاشافن
“�َأقّا نش ّسكّغ-د ِقيباتْش �إِ ؤُغ ْم ُبوب ن ّك لمالاك �إِنُو
ون ّي �إِ ذ اك �إِ غا �إ ِّسوجذن �َأبرِيذ ن ّك ِقيباتْش ن ّك.
يجا ثسغُو ُّيو ِذي رخْ را
ْ 3ث ِم ّ
‘سوجذم �َأبرِيذ ن ِسي ِذي ،سݣّم �إِمسراق ن ّس” ’.
ْ

مال.
ِ�إشا.

1 :3
3 :40

4ثُوغا ُيوحان ّا �إ ِّسغْضاص ِذي رخْ را� ،إِتْبا ّرح س ُؤسغْضاص ن تُوبث �إِ و ْغفار ن ّدنُوب.
5
ْواسغضْ صن ّزايس ما ّرا ذݣ
فّغن-د غارس ما ّرا جوايه ن يا ُهو ِذي ّيا ذ �َأ ْيث ن ُؤرشالِيم ،ت ّ
6
ثاضوفث ن �إِر ْغمان،
يغْزار ن ل� ُأ ْرذُون ،ن ْعمن س ّدنُوب نْسن .ثُوغا ُيوحان ّا يا ّرض ُ
7
ِتت �إِ ُبورخْ سن ذ ثا ّمنت ثاحا ّرشث .ثُوغا
�إِبكّس س �إِج ن و ْبياس ن يِيرم ُؤشا ثُوغا �إ ّ
ِ
ِ
�إِتْبا ّرح �َأ ُّموَ�“ :أذ د ياس �َأوارنِي �َأيِي ون ّي �إِدْچان كثار ّزايِي ،ون ّي ُؤمي وار ْسذي ِهيدْچغ
فسيغ �إ ِِفيران ن سانْذالِيياث ن ّس8 .نش ّسغضْ صغ ك ِّنيو س وامان،
�َأذ �َأضارغ ماح ْنذ �َأذ ْ
ماشا نتّا �َأذ ك ِّنيو �إ ِّسغْضص س �َأ ُّروح �إِقدّسن”.

يشو
أَ�س ْغضاص ن ُّ

َم ّتى 17-13:3؛ ُلوك22-21:3 .

9ذݣ ُو ّسان نِّي ُي ِ
وسي-د يشُّ و زِي ن ِ
ْواسغْضص زِي ُيوحان ّا ذݣ
ّاصيرا ن لجالِيل� ،إِت ّ
يغْزار ن ل� ُأ ْرذُونّ 10 .س ِّنيَ� ،أم ذ �إِݣا ّعذ زݣ وامان� ،إِ ْزرا �َأجنّا يا ْرزم ذ �َأ ُّروح �َأمشْ ناو
ثا ْذبِيرث ثهوا-د خاس11 .ث ِ
يجا زݣ ُؤجنّا “شك ذ ِّمي �إ ِِعي ّزن،
ُوسي-د �إ ِْشث ن ْث ِم ّ
ذايك ُؤ ِفيغ �َأرضا �إِنُو”.
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يشو ِذي رخْرا
أَ�جا ّرب ن ُّ
َم ّتى 11-1:4؛ ُلوك13-1:4 .

ّ 12س ِّني �إِݣ ّوذ اِث �َأ ُّروح غار رخْ را�13 .إِقِّيم ِذين ِذي رخْ را �َأرب ِعين ن ُو ّسان� ،إِتْجا ّراب اِث
رحݣنث-يِد لمالاكاث �َأذ خاس سخّارنت.
شِّ يطان .ثُوغا-ث �َأك-ذ ْرو ُحوش ؤُشا ّ

ثارا ِغيث ن ِ�إم ْحضارن ِ�إ ْمز ُورا
َم ّتى 22-12:4؛ ُلوك15-14:4 .؛ 11-1:5

َ�14أوارنِي ِ
رامي طّفن ُيوحان ّاُ ،يوذف-د يشُّ و ِذي لجالِيل� ،إِتْبا ّرح س ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي،
�15إِن ّا “�َأقّا ْرو ْقث ثِيوض-د ؤُشا ْثقا ّرب-د ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي .ثُوبمَ� ،أ ْمنم ِذي رخْ بار
َأنذراوس ؤُماس،
�َأص ْبحانَ�16 ”.أم ثُوغا �إِݣُّور غار ر ْبحار ن لجالِيل� ،إِخْ زار ِسمعان ذ � ُ
نتارن ثْراشّ ا ِذي ر ْبحارِ ،مينزِي ثُوغا-ثن ذ �إِنيمارن ن �إِس ْرمان�17 .إن ّا اسن يشُّ و “�َأسم-د
�َأوارنِي �َأيِي ؤُشا �َأذ ك ِّنيو �َأ ّرغ ذ �إِنيمارن ن �إ ِْوذان18 ”.رخْ ذنِّي ِّجين ثِيراشِّ يوِين نْسن ؤُشا
ضْ فارن ث19 .خ ِّني �َأوارنِي ِ
رامي �إِع ُذو شوايث ّس ِّني� ،إِ ْزرا ياعقُوب ِّميس ن زابا ِذي ذ
20
ؤُماس ُيوحان ّا ِذي ْثغا ّرا ُبوث ،ع ْذرن ثِيراشِّ يوِين نْسن� .إِراغا خاسن رخْ ذنِّي ؤُشا ِّجين
بابا ْثسن زابا ِذي �َأك-ذ �إِخدّامن ِذي ْثغا ّرا ُبوث ؤُشا ضْ فارن ث.

أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إ ج ن ُؤمرياح ِذي كافرنا ُحوم
ُلوك37-31:4 .

كافارناحومُ .يوذف رخْ ذنِّي غار ؤ ُِسيناݣُوݣ ِذي ّسبث ؤُشا �إِ ْبذا �إ ِّسرماذ.
21خشّ ن غار
ُ
22ت ْْبهثن زݣ ؤُس ْرمذ ن ّسِ ،مينزِي �إ ِّسرمذ �إِثن �َأم ون ّي �إِ غار ثدْچا ُّصولطا ،وار �إِدْجي
�َأمشْ ناو �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن23 .ثُوغا ذݣ ؤ ُِسيناݣُوݣ نْسن �إِج ن ْبناذم ذا ْيس �إِج ن
رارياح �َأ ْمنݣُوس� ،إِسغُو ُّيو�24 ،إِقّار “�َأيّاواِ ،مين ِذين جارانغ نشّ ين ذ شك �َأ يشُّ و ن ِ
ّاصيرِي.
ما ث ِ
ثسهلّكذ؟ �َأقّا نش ّسنغ ِمين ثع ِنيذ ،شك ذ �َأمقدّاس ن �َأر ِّبي”.
ُوسيذ-د ِحيما �َأذ انغ ّ
26
25
ُ
ِ
“سقار! فّغ ّزايس!” �إِجبذ اث رارياح �َأ ْمنݣوس �َأ ُّمو ذ
ؤُشا �إِ ْعرم اس يشُّ و� ،إن ّا اس ْ
وا ُّمو ،خ ِّني �إِفّغ-د ّزايس س �إ ِْشث ن ْثغُو ِّييث ثجهذ 27 .ت ْْبهثن ما ّراِ � ،
َأرامي ّمسقسان
�َأك-ذ واياويا ،ن ّان “ماناويا؟ مانا ثاغُورِي-يا ن ج ِذيذ؟ ِمينزِي س ُّصولطا ُيو ُمور ؤُرا ذ
رارياحاث �إِم ْنݣاس ؤُشا �َأذ ث طّاعن28 ”.رخْ ذنِّي �إِفّغ رخْ بار ن ّس غار ما ّرا جوايه �إِ ذ
اس-د �إِن ّضن �إِ لجالِيل.
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طروس ذ ِ�إنّ ْض ِني أَ� ّطاس
أَ� ْسݣن ِفي ن ثْذكّوا ْتش ن ب ُ ُ
َم ّتى 17-14:8؛ ُلوك41-38:4 .

َأنذراوس �َأك-ذ ياعقُوب
29ؤ ُِمي ذ فّغن زݣ ؤ ُِسيناݣُوݣُ ،روحن غار ثا ّدارث ن ِسمعان ذ � ُ
30
مسي .ؤُشا رخْ ذنِّي ِّس ْورن اس خاس.
ذ ُيوحان ّا .ثُوغا ثاضكّواتْش ن ِسمعان ث ّزر س ْث ِّ
مسي ُؤ
�31إِقا ّرب-د غارس� ،إِش ّبار ذݣ ُؤفُوس ن ّس� ،إ ِّسݣا ّعذ اِت ؤُشا ذ ْغيا ّ
ثجا خاس ْث ِّ
نتّاث ث ْبذا ثتْسخّار خاسنِ 32 .
رامي د ثِيوض ثمدِّيث ،ثافُوشث ْث ُروح �َأذ ثغرِي ،ؤ ُِسين-د
ِمهراش ذ �إِما ْرياحن33 .ثُوغا ثان ِْذينت ما ّرا ث ُمون غار ث ّوارث�34 .إ ِّسݣنفا �َأطّاس
غارس ما ّرا �إ ْ
ن �إِن ّي �إِه ْرشن س عرام كُور شّ واطن ؤُشا �إ ُِّسوفّغ شّ واطن �َأطّاس ،وار ثن �إ ِِّجي شا �َأذ
ِّسيورنِ ،مينزِي ّسنن ث.

يشو ِ�إتْـزا ْدچا غار ّصبح زِيش
ُّ
ُلوك44-42:4 .

35ثِيوشّ ا زِيش ،ثُوغا عاذ ذ دْجيرث� ،إِكّار ؤُشا �إِفّغ غار �إِج ن و ْمشان �إِخْ ران ،ثُوغا �إِتْزادْچا
ِذينِ 36 .سمعان ذ يِنّي ثُوغا �َأ ِكيسَ� ،أ ْر ُزون خاسِ �37 .
َأرامي ث ؤ ُِفين ،ن ّان اس “ما ّرا �َأر ُّزون
38
ْخص �َأذ نْراح غار ْذشُ وراث ُيو ْذسنِ ،حيما �َأذ ِذين ّسرمذغ عاوذ
خاك”� .إن ّا اسن “�إِت ّ
ِمينزِي �َأقّا �إِ ؤُيا ؤ ُِمي ذ ؤ ُِسيغ39 ”.ثُوغا �إ ِّس ْرماذ ذݣ �إ ِِسيناݣُوݣن نْسن ِذي ما ّرا لجالِيل
ؤُشا �إ ُِّسوفُّوغ شّ واطن.

أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إ ّجن ذايْس ْربارص
َم ّتى 4-1:8؛ ُلوك16-12:5 .

ُ 40ي ِ
وسي-د غارس �إ ِّجن ذا ْيس ْربارص� ،إِتتّار �َأس� ،إ ِْوضا غار �إِضارن ن ّس� ،إن ّا اس
41
ثسي ْزذݣذ� ”.إِ ِّزيدْچز �إِ يشُّ و� ،إ ِّسوِي ّزذ �َأفُوس ن ّس �إِحاذا
“مارا ثخْ سذْ ،ثز ّمارذ �َأذ ايِي ِّ
42
ث� ،إن ّا اس “خْ سغ! �إِوا صفا!” �َأم ث �إن ّا ،رخْ ذنِّي �إِ ُروح خاس ْربارص ؤُشا �إِݣّنفا.
يجن ،ماشا
�43إِعرم اس ؤُشا �إ ِّسكّ اِث رخْ ذنِّي�44 .إن ّا اس “خْ زار ،وار ث ْت ِعيوِيذ ؤُرا �إِ يِ ّ
ُروحْ ،سشن �إِخف ن ّك �إِ ؤُك ّهان ؤُشا � ْأوش خ ؤ ُِسي ْزذݣ ن ّك ِمين ُيو ُمور ُموسى ماح ْنذ
رامي �إِ ُروح� ،إِ ْبذا �إِتْبا ّرح �َأطّاس� ،إ ُِّسوفّغ رخْ بار � ِ
�َأذ ثِيرِي ذ شهاذث �إِ نِي ْث ِني45 ”.ماشا ِ
َأرامي
وار �إِز ّمار يشُّ و �َأذ ياذف ثان ِْذينت س بطايطاي ،ماشا ثُوغا-ث با ّرا ذݣ �إِ ُموشان �إِخْ ران،
ثُوغا تاسن-د غارس زِي كُور جوايه.
44:1

لاو32-1:14 .
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نضبار
أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إ ج ن ُؤ ْ

2

َم ّتى 8-1:9؛ ُلوك26-17:5 .

ِ 1
كافارناحومْ ،سرِين �َأوارنِي شا ن ُو ّسان ،بلِّي �َأقّا-ث ِذي
رامي ُيوذف عاوذ غار
ُ
ثا ّدارث2 .رخْ ذنِّي ُمونن خاس �َأطّاس ن �إ ِْوذانِ � ،
َأرامي وار ز ّمارن ؤُرا �َأذ د � َْأوضن
ؤُرا غار ث ّوارثَ� .أقّا ثُوغا �إ ِّساوار �َأ ِكي ْذسن س واوار3 .ؤ ُِسين-د شا غارس� ،إ ِْوين-د �إِج ن
ؤُنضْ بارَ� ،أر ُبون ث-يِد �َأربعا ن ي ْريازنِ 4 .مينزِي وار ز ّمارن �َأذ غارس-د قا ّربن زِي ِّسي ّبث ن
غاشيْ ،ك ِسين شوايث زِي ْثزقّا مانِـي ث ثُوغاَ� .أوارنِي ِ
ْر ِ
رامي ع ُذون زِي ْثزقّاّ ،سهوان-د
5
ِ
ِ
ِ
قاما مينذي �إِ ّزر �َأنضْ بار .ؤُمي �إِ ْزرا يشُّ و إِل�يمان نْسن� ،إن ّا �إِ ؤُنضْ بار “�َأ �َأح ْن ِجيرَ� ،أقّا ّدنُوب
ن ّك تْواغفارن”6 .ثُوغا قِّيمن ِذين شا زݣ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ،تْخا ّراصن ذݣ ُور نْسن
“7ماي ِّمي �إ ِِّسور وا �َأ ُّمو؟ �َأقّا �إِتْشقّاف ِذي �َأر ِّبي .وِي �إِز ّمارن �َأذ �إِغفار ّدنُوب ْم ِغير �َأر ِّبي
وحدس؟” 8رخْ ذنِّي ي ُؤشا يشُّ و س �َأ ُّروح ن ّس بلِّي �َأقّا تْخا ّراصن �َأ ُّمو ذݣ يِيخف نْسن.
ْ
�إن ّا اسن “ماي ِّمي ثتْخ ّمامم ِذي مان �َأيا ذݣ ُوراون نْوم؟ ِ 9مين �إِ ْهونن �َأذ �إِنِيغ �إِ ؤُنضْ بار
‘تْواغفارن ّدنُوب ن ّك!’ نِيغ �َأذ �إِنِيغ ‘كّارِ ،
ثكسيذ قاما ن ّك ،ثُو ُيورذ!’؟ 10ماشا ِحيما �َأذ
ثسنم بلِّي ِّميس ن ْبناذم غارس ُّصولطا خ ث ُمورث ماح ْنذ �َأذ �إِغفار ؤُرا �إِ ّدنُوب”...
ّ
�إن ّا �إِ ؤُنضْ بار �“11إِ شك �َأذ اش �إِنِيغ ،كّارِ ،
ثكسيذ قاما ن ّكْ ،ث ُروحذ غار ثا ّدارث ن ّك!”
ِ12يكّار ،رخْ ذنِّي �إِ ْك ِسي قاما ن ّس ؤُشا �إِفّغ ِقيباتْش �إِ ما ّرا �إ ِْوذانِ � ،
َأرامي ت ْْبهثن ما ّرا،
ّس ْمغارن ِذي �َأر ِّبي ،ن ّان “ع ّمارص وار ن ْزرِي مان �َأيا!”

ثارا ِغيث ن لاوِي

َم ّتى 13-9:9؛ ُلوك32-27:5 .

وسي-د غارس ْر ِ
13خ ِّني �إِفّغ عاوذ غار ر ْبحارُ ،ي ِ
غاشي ما ّرا ؤُشا �إ ِّسرمذ �إِثنَ�14 .أم
ثُوغا يع ُذو� ،إِبارق لاوِي ِّميس ن �َأل ِف ُييو� ،إِقِّيم غار ثا ّدارث ن ضّ ارِيبا� .إن ّا اس “ضْ فار
�َأيِي-د!” �إِكّار ؤُشا �إِضْ فار اِثَ�15 .أم �إِقِّيم نتّا غار طّابرا ِذي ثا ّدارث ن ّس ،ثُوغا �َأطّاس
ِمحضارن ن ّسِ ،مينزِي ثُوغا-ثن ذݣ
ن �َأ ْيث ن ضّ ارِيبا ذ �إِم ْذناب قِّيمن �َأك-ذ يشُّ و ذ �إ ْ
ِ
ِ
واطّاس ؤُشا ضْ فارن ث16 .ماشا �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ذ �إِفارِيسي ّين ؤُمي ْزرِين بلِّي
ِسس
ِمحضارن ن ّس “ماي ِّمي �إ ّ
ثُوغا �إ ّ
ِتت �َأك-ذ �َأ ْيث ن ضّ ارِيبا ذ �إِم ْذناب ،ن ّان �إِ �إ ْ
ِتت� ،إ ّ
�َأك-ذ �َأ ْيث ن ضّ ارِيبا ذ �إِم ْذناب؟” ِ 17
رامي �إ ِْسرا يشُّ و مان �َأيا� ،إن ّا اسن “�إِن ّي �إِص ّحن
ِمهراش واهَ� .أقّا وار د ؤ ُِسيغ ِحيما �َأذ ِ
راغيغ �إِ يِنّي
وار ح ِذيجن شا �َأض ِبيب ،ماشا �إ ْ
�إِسݣّذن ماشا �إِ �إِم ْذناب”.
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أَ�سق ِْسي خ ُؤ ُزو ِّمي

َم ّتى 17-14:9؛ ُلوك39-33:5 .

ِمحضارن ن ُيوحان ّا �َأ ْمسغْضاص ذ �إِفار ِ
ِيسي ّين ْت ُزو ّمان .ؤ ُِسين-د غارس ،ن ّان اس
18ثُوغا �إ ْ
ِمحضارن ن ُيوحان ّا ذ �إِفار ِ
ِمحضارن ن ّك وار ْت ُزو ِّمين شا؟”
ِيسي ّين ،ماشا �إ ْ
“ماي ِّمي ْت ُزو ّمان �إ ْ
ِ
ِ
�19إن ّا اسن يشُّ و “ما ز ّمارن ثا ْروا ن ُؤ ُموراي �َأذ ُزو ّمن ذ ُؤ ُموراي عاذ �َأكيسن .مين غا يكّ
ُؤ ُموراي عاذ �َأ ِكيسن ،وار ز ّمارن �َأذ ُزو ّمن20 .ماشا �َأذ اسن ُو ّسان خْ ِمي �إِ ذ غا �إِ ّم ِ
كسي
ُؤ ُموراي خاسن ؤُشا خ ِّني �َأذ ُزو ّمن ذݣ ُو ّسان نِّي21 .وار �إِدْجي حد �إِتْخ ّيض ثانقِّيتْش زِي
ثشُ وقّث ن ْج ِذيذ خ وا ُّروض �َأق ِذيم ،نِيغ خ ِّني ثانقِّيتْش ن ْج ِذيذ �َأذ ث ْقرع زݣ وا ُّروض
�َأ ُبوراي ؤُشا �َأذ �إِ ْذور ؤُشا ّرݣ �إِمغار22 .ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِتْفا ّرغ بِي ُنو ن ْج ِذيذ ِذي ْثخُ ونْشاي
ثِيق ِذي ِمينِ ،حيما بِي ُنو ن ْج ِذيذ وار �إِتْشا ِّريݣ ثِيخُ ونشاي ؤُشا بِي ُنو �َأذ �إِزدْچع ُؤ ثِيخُ ونشاي
ْخص �َأذ �إِتْوافا ّرغ بِي ُنو ن ْج ِذيذ ِذي ْثخُ ونْشاي ن ج ِذيذ”.
�َأذ ض ّيعنت .ماشا �إِت ّ

ل َمسيح ذ باب ن ّسبث
َم ّتى 8-1:12؛ ُلوك5-1:6 .

ِمحضارن ن ّس بذان تكّسن
23خ ِّني �إِمسار �َأقّا �إِشُ و ّق ِذي ّسبث ذݣ �إِيّارن ن �إِمن ِذي ؤُشا �إ ْ
ثِيذرِين �َأم ݣُّورن24 .ن ّان �إِفار ِ
ِيسي ّين “خْ زار! ماي ِّمي تݣّن نِي ْث ِني ِذي ّسبث ِمين وار �إِحدْچرن؟”
داودِ ،
رامي ث �إِطّف راز نتّا ذ يِنّي �َأ ِكيذس؟ 26ما ّمش
�25إن ّا اسن “ما وار ث ْغرِيم قاع ِمين �إِݣّا ُ
َأغروم ن
ُيوذف نتّا غار ثا ّدارث ن �َأر ِّبي ذݣ ُو ّسان ن �َأبياثار �َأزدْجيف ن �إِك ّهانن ؤُشا �إِشّ ا � ُ
وسشان �إِ وار �إِحدْچرن �َأذ ث شّ ن ْم ِغير �إِك ّهانن واها ؤُشا �إ ِْوشا عاوذ �إِ يِنّي ثُوغا �َأ ِكيذس”.
ّ
ݣ �إِ ْبناذمِ ،
27خ ِّني �إن ّا اسن “�َأقّا ّسبث ثتْوا ّ
ماشي ْبناذم �إِ ّسبثَ�28 .أ ُّمو �َأقّا ِّميس ن ْبناذم نتّا
عاوذ ذ باب ن ّسبث”.

واس ن ّسبث
أَ� ْسݣن ِفي ذݣ ّ

3

َم ّتى 14-9:12؛ ُلوك11-6:6 .

1خ ِّني ُيوذف عاوذ ذݣ ؤ ُِسيناݣُوݣ .ثُوغا ِذين �إِج ن ْبناذمَ� ،أفُوس ن ّس �إِقُوشّ ح2 .بذان
حطّان ث ،ما �َأتّاغ �َأذ ث �إ ِّسݣ ْنفا ِذي ّسبثِ ،حيما �َأذ ّزايس شثشان�3 .إن ّا اس �إِ ْبناذم
وسط4 ”.خ ِّني �إن ّا اسن “ما �إِحدْچر ِذي ّسبث �َأذ
ون ّي غار �إِدْچا �َأفُوس �إِقُوشّ ح “كّار ِذي ْر ْ
5
ݣ ِمين �إ ِْشنان نِيغ ِمين �إِعفّننَ� ،أس ْنجم ن ْبناذم نِيغ �َأنقِّي ن ّس؟” نِي ْث ِني ْسقارن� .إِخْ زار
�إِتْوا ّ
ْ
غار �إِن ّي �إِ ذ اس-د �إِن ّضن س ث ْفقاحث زِي ِّسي ّبث ن رقساحث ن ُوراون نْسن ؤُشا �إن ّا �إِ
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ِصح �َأم ون ّضْ ِني6 .رخْ ذنِّي فّغن
و ْرياز “سا ّرح �َأفُوس ن ّك!” �إِسا ّرح اِث� ،إِ ْذور ُؤفُوس ن ّس �إ ّ
ِيسي ّينْ ،مشاوارن خاس �َأك-ذ �إِ ِه ُيروذ ِ
�إِفار ِ
ُوسي ّين ما ّمش �إِ غا ݣّن �َأذ ث نْغن.

يشو ذ ْر ِ
غاشي ذ ُّصولطا نّس خ رارياحاث ِ�إم ْنݣاس
ُّ

ِمحضارن ن ّس غار ر ْبحار� ،إِضْ فار اِث ْر ِ
غاشي �َأطّاس زِي لجالِيل ،زِي
�7إِفّغ يشُّ و �َأك-ذ �إ ْ
يا ُهو ِذي ّيا8 ،زِي ؤُرشالِيم ،زِي �إِذ ِ
ُومييا ُؤ زݣ ؤُج ّماض ن ل� ُأ ْرذُون .ؤُشا �إِن ّي �إِدْچان زِي
جوايه ن ثِ ُيروس ذ ِسي ُذون ثُوغا-ثن ذ �إِج ن ْر ِ
غاشي ذ �َأمقّرانِ ،مينزِي ْسرِين مشْ حار �إِݣّا،
ّ
ِمحضارن ن ّس �َأذ ݣن �إ ِْشث ن ْثغا ّرا ُبوث غار ُؤفُوس س
س ؤُي ِّني غارس-د ؤ ُِسين�9 .إن ّا �إِ �إ ْ
غاشيِ ،حيما وار ث ّد ّحسنِ 10 .مينزِي ثُوغا �إ ِّسݣ ْنفا �َأطّاسِ � ،
ِّسي ّبث ن ْر ِ
َأرامي ما ّرا �إِن ّي ِمين
11
ِذي �إِدْچا ر ْهراشْ ،وضان خاس ِحيما �َأذ ث حاذان .ؤُشا رارياحاث �إِم ْنݣاس ،خْ ِمي
ْوصا ثن �َأطّاس
ث زارن ،ب ْنذقن �َأسْ ،سغُو ْين ،قّارن “�َأقّا شك ذ ِّميس ن �َأر ِّبي12 ”.ثُوغا �إِت ّ
ِحيما وار خاس ُّسوفُّوغن رخْ بار.

يشو
رِيخضارث ن ثنعاش ن ِ�إمازانن ن ُّ
َم ّتى 4-1:10؛ ُلوك16-12:6 .

13خ ِّني ُيورِي غار و ْذرار� ،إِراغا-د غارس �إِن ّي �إِخْ س ؤُشا ؤ ُِسين-د غارس14 .ؤُشا �إِݣّا ثنعاش
ِحيما �َأذ ِكيذس �إِرِين ؤُشا �إِس ّما �َأسن �إِمازانن ِحيما �َأذ ثن �إ ِّسكّ ماح ْنذ �َأذ با ّرحن رخْ بار
�َأص ْبحان 15ؤُشا �َأذ غارسن ثِيرِي ُّصولطا خ ؤ ُْسݣن ِفي ن ر ْهراش ُؤ خ ؤ ُُسوفّغ ن شّ واطن.
16
طروس17 ،ذ ياعقُوب ِّميس ن
�إِݣّا ثنعاشِ :سمعان ون ّي ؤ ُِمي �إِتْكنّان س يِيسم ن ُب ُ
زابا ِذي ذ ُيوحان ّا ؤُماس ن ياعقُوب � -إِس ّما ثن ‘ ُبووانِي ْر ِجيس’ ِمين �إِخْ س �َأذ يِي ِني ‘�َأيث ن
َأنذراوس ذ ِفي ِلي ُّبوس ذ بارثُولُ ِوم ُييو ذ َمتّى ذ ثُوما ذ ياعقُوب ِّميس ن �َأل ِف ُييو
ّ
واجاج’ 18 ،-ذ � ُ
19
ذ ثا ّد ُاوس ذ ِسمعان ُبو-شضارث ،ذ يا ُهوذا �إِسخار ُِيي ِ
وطي ون ّي ث �إِ غا �إِسلّمن.

يشو ذ بْعلزابُول
ُّ

َم ّتى 32-22:12؛ ُلوك23-14:11 .؛ 10:12

غاشيِ � ،
20ؤ ُِسين-د غار ثا ّدارث ؤُشا �إِن ُّيرو ِذين عاوذ ْر ِ
َأرامي وار ؤ ُِفين ثا ّوارث خ ماشّ ا ن و ْغ ُروم.
21ؤ ُِمي ْسرِين لوالِي ِذين ن ّس مان �َأيا ،فّغنِ ،حيما �َأذ ث طّفنِ ،مينزِي ن ّان “�َأقّا �إِ ُّبو ْهرِي”22 .ماشا
�إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن �إِن ّي د �إِهوان زِي ؤُرشالِيم ن ّان “�َأقّا �َأ ِكيذس ‘ ْبعلزا ُبول’ ” ؤُشا ن ّان عاوذ
“س ؤُمقّران ن شّ واطن �إِ ُّسوفُّوغ شّ واطن”�23 .إِراغا �َأسن-د ؤُشا �إ ِِّسور �َأ ِكي ْذسن س �إِمتّيرن
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“ما ّمش �إِز ّمار شِّ يطان �َأذ �إِ ُّسوفّغ شِّ يطان؟ 24مارا ث ْمسبضا �إ ِْشث ن ْثݣ ْل ِذيث خ يِيخف ن ّس،
وار ْثز ّمار ْثݣ ْل ِذيث نِّي �َأذ ْثبدّ25 .مارا ث ْمسبضا �إ ِْشث ن ثا ّدارث خ يِيخف ن ّس ،وار ْثز ّمار
ثا ّدارث نِّي �َأذ ْثبدّ26 .مارا �إِكّار شِّ يطان خ يِيخف ن ّس ؤُشا ذا ْيس �َأ ْم ِ
سبضي ،وار �إِز ّمار �َأذ
�إِبدّ ،ماشا ُي ِ
ِجهذن ماح ْنذ �َأذ
وسي-د ؤُنݣّار ن ّس27 .وار �إِز ّمار حد �َأذ ياذف ثا ّدارث ن ون ّي �إ ْ
ِجهذن �َأم ْزوار ،خ ِّني �َأذ �إِكشّ ض ثا ّدارث ن ّس.
اس ياشار ر ْقشُ وع ن ّس ،مارا وار �إِشارف ون ّي �إ ْ
28س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ بلِّي ما ّرا ّدنُوب �َأذ تْواغفارن �إِ ثا ْروا ن ْبناذم ؤُرا ذ �َأشقّف مشْ حار ّما
�إِ غا شقّفن29 ،ماشا ون ّي �إِ غا �إِشقّفن ِذي �َأ ُّروح �إِقدّسن وار غارس ُبو و ْغفار قاع ،ماشا �َأقّا
خاس ْر ُحوكم �إِ ر ْبداِ 30 ”.مينزِي نِي ْث ِني ن ّان “�َأقّا غارس رارياح �َأ ْمنݣُوس”.

يشو؟
مان ون ِ�إ ْدچان ذ ي ّماس ذ أَ�يْثماس ن ُّ
َم ّتى 50-46:12؛ ُلوك21-19:8 .

31رخْ ذنِّي ؤ ُِسين-د �َأ ْيثماس ذ ي ّماس ؤشاَ� ،أم ثُوغا بدّن با ّراّ ،سكّن-د غارس ،راغان �َأس-
د32 .ثُوغا ْر ِ
غاشي �إِقِّيم �إِن ّض �َأس-د ،ن ّان اس “خْ زار ،ي ّماش ذ �َأ ْيثماش ذ ُسويثماش �َأقّا-ثن
33
با ّراَ� ،أر ُّزون خاك ”.يا ّر-د خاسن� ،إن ّا “مان ثن �إِ �إِدْچان ذ ي ّما ُؤ مان ين �إِ �إِدْچان ذ
�َأ ْيثما؟” َ�34أوارنِي ِ
رامي �إِخْ زار غار �إِن ّي �إِ ذ اس-د �إِن ّضن �إِقِّيمن ِذي ِّني� ،إن ّا “خْ زارَ� ،أقّا ي ّما ذ
�َأ ْيثماِ 35 ،مينزِي ون ّي �إِتݣّن ِمين �إِخْ س �َأر ِّبي ذ نتّا ذ ؤُما ذ ُؤتْشْ ما ذ ي ّما”.

أَ�م ِّتير ن ُؤمزا ّراع

4

َم ّتى 9-1:13؛ ُلوك8-4:8 .

غاشي �َأطّاس � ِ
�1إِ ْبذا عاوذ �إ ِّس ْرماذ غار ر ْبحار� .إِ ُمون خاس ْر ِ
َأرامي ي ْنيا ِذي ْثغا ّرا ُبوث ؤُشا
�إِقِّيم ذا ْيس خ ر ْبحار ؤُشا ْر ِ
غاشي ما ّرا ثُوغا-ث غار ْثما ن ر ْبحار خ ْربا ّر2 .ثُوغا �إ ِّس ْرماذ
3
“سرم! خْ زار� ،إِج ن ؤُمزا ّراع �إِفّغ ِحيما �َأذ �إِزارع.
�إِثن س �إِمتّيرن� ،إن ّا اسن ِذي ْثغُورِي ن ّس ْ
َ� 4أم ثُوغا �إِزا ّرع ،ث ْوضا شا ن ّزارِيعث خ و ْبرِيذ ،خشّ ن-د �إ ِْجضاض ن ؤُجنّا ،نقبن ت.
5ثوضا شا ن ّزارِيعث ِذي ث ُمورث ن و ْز ُرو ،مانِي وار ذا ْيس ث ِ
ُوغي ُبو ؤُشار �َأطّاس ،ث ْغ ِمي
ذ ْغيا ِمينزِي وار ِذين ث ِ
ُوغي ُبو رادْچاغ ِذي ث ُمورث6 .ؤ ُِمي ذ ثنقار ْثفُوشث ،ثشمضِ ،مينزِي
7
وار غارس ث ِ
يسراو .ث ْوضا شا ن ّزارِيعث ذݣ �إِسنّانن� ،إِسنّانن مغارن
ُوغي ُبو ُؤ ْزوار ،خ ِّني ثِ ْ
8
ثصبح
خاس ؤُشا ج ّيفن ت ،وار ث ْو ِشي شا ْر ِغيدْچث .ث ْوضا شا ن ّزارِيعث خ ث ُمورث ْ
ؤُشا ث ْغ ِمي ،ثݣما ،ث ْوشا ْر ِغيدْچث ،شا ن ّزارِيعث ث ِ
ُوسي-د س ْثراثِين ،ثنّضْ ِني س س ِّتين ُؤ
ثنّضْ ِني س م ّيا ن ْثسقّار9 ”.خ ِّني �إن ّا اسن “ون ّي غار �إِدْچا �إِم ُّزوغن �إِ ؤُسدْجي �َأذ �إِسر”.
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يشو س ِ�إم ّتيرن؟
ماي ِّمي ِ�إ ِّسور ُّ
َم ّتى 17-10:13؛ ُلوك10-9:8 .

وحدسّ ،س ْقسان ث �إِن ّي �إِ ذ اس-د �إِن ّضن �َأك-ذ ثنعاش خ �إِمتّيرن نِّي.
10ؤ ُِمي ثُوغا-ث ْ
11
ثسنم ِّسي ّر ن ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ،ماشا �إِن ّي ِذي
ؤُشا �إن ّا اسن “�َأقّا �إِ ّم ْوش �َأوم ماح ْنذ �َأذ ّ
با ّرا �َأذ اسن يِيرِي ك ِ
ُورشي س �إِمتّيرنِ 12 ،حيما ‘�َأم تْواران �َأذ تْواران ؤُشا وار ْتوِيرِينَ� ،أم
تسران �َأذ ْسرن ؤُشا وار ف ّهمنِ ،حيما وار تثُوبن ؤُشا �َأذ اسن �إِتْوا ْغفار ّدنُوب نْسن’”.
ْ

فسار لماثال ن ّزارِيعث
ُّ
يشو ِ�إتْ ّ
َم ّتى 23-18:13؛ ُلوك15-11:8 .

13
ثسنم ما ّرا �إِمتّيرن-ا؟ �َأمزا ّراع �إِزا ّرع
�إن ّا اسن “ما وار ث ْف ِهيمم شا �َأم ِّتير-ا؟ ما ّمش �إِ غا ّ
�َأوار15 .ؤُشا يِينا ذ �إِن ّي خ و ْبرِيذ مانِي �إِ غا �إِزارع �َأوارَ� ،أقّا يِينا ذ �إِن ّي خْ ِمي �إِ غا ْسرن
�َأقّا �َأذ د ياس شِّ يطـان ذ ْغيا ؤُشـا �َأذ �إِ ْقرع �َأوار �إِ �إِتْوازارعن ذݣ ُوراون نْسن16 .ؤُشا يِينا
ذ �إِن ّي �إِتْوازارعن خ ث ُمورث �َأحجرِيَ� ،أقّا يِينا ذ �إِن ّي خْ ِمي �إِ غا ْسرن �َأوارَ� ،أذ ث ق ْبرن
ذ ْغيا س ر ْفراحثَ�17 .أقّا وار غارسن ُبو ّجا ِذيرا ذݣ يِيخف نْسن ،ماشا نِي ْث ِني غار �إِج
رحصارث نِيغ ؤُما ّرث خ ِّسي ّبث ن واوارَ� ،أذ
ن ْر ِميجارَ� .أوارنِي مان �َأيا ،مارا ث ْمسار ْ
ِ
نذ ْرفن ذ ْغيا18 .ؤُشا يِينا ذ �إِن ّي �إِتْوازارعن جار �إِسنّاننَ� ،أقّا يِينا ذ �إِن ّي خْ مي �إِ غا ْسرن
19
ثمسرايِين
يساف ن ُّدونِّيث-ا ذ ؤُغكّوِي ن واݣْرا ذ ن ّشواث غار ْ
�َأوارَ� ،أذ �َأ ْذفنت ْث ِح ّ
20
�إِن ّضْ ِنيَ� ،أذ ج ّيفنت �َأوار ،خ ِّني �إِذكّوار �َأوار ن ّ ْبرا ْر ِغيدْچث .ؤُشا يِينا ذ �إِن ّي �إِتْوازارعن
خ ث ُمورث ثصباحَ� ،أقّا يِينا ذ �إِن ّي ،خْ ِمي �إِ غا ْسرن �َأوارَ� ،أذ ث قبرنَ� ،أذ ْوشن
ْر ِغيدْچث ،شا ّزا ْيسن ْثراثِين� ،إِن ّضْ ِني س ِّتين ُؤ �إِن ّضْ ِني م ّيا ن ْثسقّار”.
14

أَ�م ِّتير ن ْر ِ
قنذير
ُلوك18-16:8 .

�21إن ّا اسن “ما �َأذ د ثاسم س ْرقن ِذير ِحيما �َأذ �إِ ّمارس ساذُو ْر ِميزان نِيغ ساذُو قاما؟ ما وار
22
�إِت ِ
ْواسضهار ؤُرا وار ِذين ِمين
ْمارسي شا خ ْرمرفع؟ ِمينزِي وار ِذين ِمين �إِنُوفّارن وار ذ �إِتت ّ
23
ْواس ُنوفّارن ْم ِغير ِحيما �َأذ د �إِضْ هار .مارا ِذين حد �إِ غار �إِدْچا �إِم ُّزوغن �إِ ؤُسدْجي �َأذ
�إِت ّ
24
ثسرِيم .س ر ْقياس �إِ زِي �إِ غا ثعبارمّ ،زايس �إِ ذ اوم
�إِسر� ”.إن ّا اسن ْ
“حضام ِمين �إِ غا ْ
25
ِ
ِتسران .مينزِي ون ّي غار �إِدْچا �َأذ اس �إِ ّمارنِي ُؤ ون ّي
�إِ غا عبارن ؤُشا �َأذ �إِ ّمارنِي �إِ يِنّي �إ ْ
وار غار �إِدْجيِ ،مين غارس �َأذ اس �إِتْواكّس”.
�ِ 12:4إشا10-9:6 .
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أَ�م ِّتير ن ُؤغ ُّم ْي ن ِ�إشْث ن ّزارِيعث

�26إن ّا “خ ؤُي ِّني ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي �َأمشْ ناو �إِج ن ْبناذم �إِنطّار ّزارِيعث ِذي ث ُمورث27 ،خ ِّني
واس ،ؤُشا ّزارِيعث ثتْݣا ّعذْ ،ثݣ ّما ،ماشا نتّا س يِيخف ن ّس
�َأذ �إِطّص �َأذ �إِكّار ،دْجيرث ذ ّ
ِ
وار �إِ ِّسين ما ّمشِ 28 .مينزِي ثا ُمورث ثتاوِي-د ْرغيدْچث زݣ يِيخف ن ّسَ� ،أم ْزوار �َأغ ُّموي،
خ ِّني ثِيذارثَ� ،أوارنِي اس �إِ ْرذن �إِك ّمرن ِذي ثِيذارثِ 29 .
رامي د ثِيوض ْر ِغيدْچث،
رخْ ذنِّي �إ ِّسكّ �َأمجارِ ،مينزِي ثام ْيرا ثِيوض”.

خرذل
أَ�م ِّتير ن ثْح ُّبوشث ن ّزارِيعث ن ُؤ ْ
َم ّتى 35-34 ،32-31:13؛ ُلوك19-18:13 .

�30إن ّا ِ
“مين ِذي �إِ غا نا ْروس ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي نِيغ س مان �َأم ِّتير �إِ زِي ت غا نارشم.
َ�31أقّا-ت �َأمشْ ناو ثاح ُّبوشث ن ّزارِيعث ن ؤُخ ْرذل ،ث ِّنيِ ،
رامي ثتْوازارع ِذي ث ُمورث،
�َأقّا-ت ذ ثام ْزيانت زِي ما ّرا ثِيح ّبا ن ّزارِيعث �إِ �إِدْچان خ ث ُمورثَ�32 .أوارنِي ِ
رامي
ثتْوازارع ،ث ْغ ِمي ،ث ْمغار خ ما ّرا ْرخُ وضاراث ن ث ْب ِحيرثَ� ،أذ ث ّ
ݣ ر ْف ُروع �إِ ْمغارن ؤُشا
33
ش نْسن ساذُو ثِيرِي ن ّس ”.ثُوغا �إِ ّساوار �َأ ِكيسن
�إ ِْجضاض ن ؤُجنّا ز ّمارن �َأذ ݣّن ر ْعوا ّ
34
س �إِمتّيرن �َأطّاس �َأمشْ ناو يِيناَ� ،أنشْ ث ز ّمارن �َأذ ْسرن ،ماشا ن ّ ْبرا �َأم ِّتير وار ِكيسن �إ ِِّسور
شا ،ماشا ثُوغا �إ ِّسفهام ك ِ
وحدسن.
ِمحضارن ن ّس ْ
ُورشي �إِ �إ ْ

يشو ذ ثْحارياث
ُّ

َم ّتى 27-23:8؛ ُلوك25-22:8 .

35
واس نِّيِ ،
رامي د ث ْوضا ثمدِّيث� ،إن ّا اسن “� ّأج �َأنغ �َأذ ن ْزوا غار ؤُج ّم ِ
اضين”.
ذݣ ّ
36ؤُشا نِي ْث ِنيَ� ،أوارنِي ِ
رامي س ْمحن ِذي ْر ِ
غاشيْ ،ك ِسين ثَ� ،أم ما ّمش ث ثُوغاِ ،ذي
37
ْثغا ّرا ُبوث .ثُوغا ِذين �َأ ِكيس عاوذ ثِيغا ُّروبا ن ّضْ ِني .ثمسار �إ ِْشث ن ْثحارياث ن ؤُس ِّميض
ث ْمغار ،ر ْمواج شّ اثن ِذي ْثغا ّرا ُبوث � ِ
َأرامي �إِ ْبذا �إِتْشُّ ورا38 .ثُوغا-ث غار ضفّار ن ْثغا ّرا ُبوث
ِ
خ ْث ُسونثا� ،إِطّص .نِي ْث ِني ّسفاقن ث ،ن ّان اس “�َأ �َأ ْمسرماذ ،ما وار ذ اش نشقي نشّ ين �َأذ
نتْواهلّك!” 39ؤ ُِمي ذ �إِفاق� ،إِوبّخ �َأس ِّميض� ،إن ّا �إِ ر ْبحار “�َأرس! ْسقار!” يارسا ؤُس ِّميض
ُورشي يارسا�40 .إن ّا اسن “ماي ِّمي ك ِّنيو ثݣّوذم �َأ ُّمو؟ ِمين ك ِّنيو ُي ِ
ؤُشا �إِ ْذور ك ِ
وغين وار ذا ْيوم
ُبو إِل�يمان؟” 41ثُوذف �إِثن ثِيݣ ّ ُو ِذي ث ْمغار ،ن ّان �إِ واياويا ِ
“مين �إِ ْعنا وا؟” �َأقّا ؤُرا ذ �َأس ِّميض
ذ ر ْبحار تݣّن اس �َأ ّراي.
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أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إج ن ُؤمرياح

5

َم ّتى 34-28:8؛ ُلوك39-26:8 .

1ؤ ُِسين-د غار ؤُج ّم ِ
اضين ن ر ْبحار ِذي ِّجيهث ن ݣاذارِي ُنوس .ؤ ُِمي د �إِفّغ زِي
ْثغا ّرا ُبوث ،رخْ ذنِّي �إِرقا ث �إِج ن ْبناذم زݣ �إِمضْ ران ذا ْيس �إِج ن رارياح �َأ ْمنݣُوس.
3ثُوغا �إِز ّدغ ذݣ �إِمضْ ران ؤُشا وار �إِز ّمار حد �َأذ ث �إِشارف ؤُرا س ْسناسرِ 4 ،مينزِي شارفن
ِقضو ْسناسر نِّي ،يارزا
ث �َأطّاس ن ْثواراوِين س �إِشدِّي ّين غار �إِضارن ؤُرا س ْسناسر ؤُشا نتّا �إ ُ
5
َأس ذ دْجيرث ،ذݣ �إِذُورار ُؤ ذݣ
�إِشدِّي ّين ُؤ وار �إِز ّمار حد �َأذ ث �إِق ّمع .ثُوغا-ث ر ْبداّ � ،
�إِمضْ ران� ،إِسغُو ُّيو� ،إِشّ اث �إِخف ن ّس س �إِ ْزرا6 .ؤ ُِمي �إِ ْزرا يشُّ و زِي راݣّواجُ ،يو ُيور-د غارس
ُوي س ّج ْهذ ؤُشا �إن ّا اس ِ
“مين ِذين جارايِي �َأ ِكيكَ� ،أ يشُّ و،
ؤُشا �إ ِْوضا اس غار �إِضارن�7 .إ ِْسغ ْ
ْزاوݣغ شك س �َأر ِّبي ،وار ذ ايِي تْما ّراث”.
ِّميس ن �َأر ِّبي �إِ �إِ ُعودْچن خ ما ّرا ِمين �إِدْچان .ت ْ
9
ِ 8مينزِي �َأقّا �إن ّا اس “فّغ زِي ْبناذم-اَ� ،أ رارياحاث �َأ ْمنݣُوس� ”.إ ِّسقسا ث “ما ّمش ذ اش
ِزاوݣ اِث �َأطّاس ِحيما
يخيون’ ِمينزِي نشّ ين ذݣ واطّاس�10 ”.إ ْ
قّارن؟” يا ّر-د� ،إن ّا “�إِسم �إِنُو ‘لِ ُ
وار ث �إ ِّست ِّويج با ّرا �إِ ؤُذ ّوار11 .ثُوغا ِذين غار �إِذُورار �إ ِْشث ن ْث ِحيمارث ث ْمغار ن �إِرفان ْثهدّا.
زاوݣن ث ما ّرا شّ واطن ،ن ّان “سكّ �َأنغ ذݣ �إِرفان ِحيما �َأذ ذا ْيسن ناذف�13 ”.إِسامح
ْ 12
�َأسن يشُّ و رخْ ذنِّي .فّغن رارياح �إِم ْنݣاس ؤُشا ُؤ ْذفن ذݣ �إِرفان ،ثق ُنونِّي ْث ِحيمارث خ وا ُّدور
غار ر ْبحار ،ثُوغا-ثن عراحار ذݣ وارفاين ؤُشا غارقن ِذي ر ْبحار14 .ماشا �إِمكساون ن �إِرفان
� َْأرورن ،خ ّبارن مان �َأيا ِذي ثن ِْذينت ُؤ خ �إِيّارن� .إ ِْوذان فّغن-د ِحيما �َأذ زارن ِمين �إِ ْمسارن.
15
يخيون’� ،إِقِّيم ،يارض ،س ْربار ن ّس
ؤ ُِسين-د غار يشُّ و ،تْواران �َأمارياح ،ون ّي ِذي ثُوغا ‘لِ ُ
ؤُشا ݣّوذن�16 .إن ّي �إِ ْزرِين مان �َأيا خ ّبارن ثن س ِمين �إِ ْمسارن �إِ ؤُمارياح ُؤ �إِ يِيرفان عاوذ17 .ؤُشا
ْزاوݣن ث ماح ْنذ �َأذ �إِݣّوج خ ث ُمورث نْسنِ 18 .
ِزاوݣ
رامي ُيوذف ِذي ْثغا ّرا ُبوث� ،إ ْ
بذان ت ْ
19
ِ
ِ
اِث ؤُمارياح حيما �َأذ يِيرِي �َأكيس .وار ث �إ ِِّجي يشُّ و ،ماشا �إن ّا اس “ ُروح غار ثا ّدارث ن ّك
ذ رادْچ ن ّك ،خ ّبار �إِثن ما ّرا ِمين ّزايك �إِݣّا �َأر ِّبي ،ما ّمش خاك يارحم20 ”.ؤُشا �إِ ُروح� ،إِ ْبذا
�إِتْبا ّرح ِذي ِذيكا ُبولِيس ِمين ذ اس �إِݣّا يشُّ و قاع ؤُشا ما ّرا ت ْْبهثن.
2

يايروس ذ ِ�إشْث ن ث ْمغارث ْثهرش
ْيدجيس ن ُ
َم ّتى 26-18:9؛ ُلوك56-40:8 .

ِ 21
رامي �إِ ْزوا يشُّ و عاوذ س ْثغا ّرا ُبوث غار ؤُج ّماض� ،إِ ُمون-د خاس َأ�طّاس ن ْر ِ
غاشي.
ثُوغا-ث خ ْثما ن ر ْبحار22 .ؤ خْ زارُ ،ي ِ
وسي-د �إ ِّجن زݣ �إِمقّرانن ن ؤ ُِسيناݣُوݣ� ،إِسم
ِزاوݣ اِث �َأطّاس� ،إِقّار “�إِدْجي
يايروس .ؤ ُِمي ث �إِ ْزرا� ،إ ِْوضا اس غار �إِضارن�23 .إ ْ
ن ّس ُ

80

مار ُكو 5

ِفاسن ِحيما
ثما ُزوزث �َأقّا عراين �َأذ ث ّمث .ت ْ
ْزاوݣغ شك �َأذ د ثاسذَ� ،أذ خاس ث ّسارسذ �إ ّ
ِ
ّ
ِ
َأ
ذحسن ث.
اس،
ط
�
ي
غاش
ر
د
ي
ِث-
�
فار
�
ُشا
ؤ
يس
�َأذ ثݣّنفاَ� ،أذ ثدّار�24 ”.إِ ُروح �َأ ِك
إِضْ إ
ْ
ّ
�25إِشث ن ث ْمغارث ثُوغا تا ّزرن ّزايس �إِذا ّمن ثنعاش ن �إِسݣ ّ ُوسا 26ؤُشا ثكّا خاس ثامارا
ثسوفّغ ما ّرا ِمين غارس ،ماشا وار ثسثن ِفيع س والُو ،ماشا يارنِي
�َأطّاس زݣ �إِض ِبيبن ؤ ُِمي ُّ
ُوسي-د جار ْر ِ
ثسرا خ يشُّ و ؤُشا ث ِ
غاشيْ ،ثحاذا �َأ ُّروض ن ّس زِي
عاذ خاس ْرحارَ�27 ،أقّا ْ
29
28
ْواسنجمغ ”.رخْ ذنِّي ُيوزغ
ضفّارِ ،مينزِي ثنّا “مارا حا ِذيغ ْم ِغير �َأ ُّروض ن ّسَ� ،أذ ت ّ
ؤ ُِسي ّزر ن �إِذا ّمن ،ثُشا �َأك-ذ �َأ ِّريمث ن ّس بلِّي ثݣّنفا زِي ر ْهراش نِّي30 .رخْ ذنِّي ُيشا يشُّ و
�َأك-ذ يِيخف ن ّس بلِّي �إِفّغ ّزايس ّج ْهذ ؤُشا �إِن ّقرب جار ْر ِ
غاشي� ،إن ّا “وِي �إِحاذان �َأ ُّروض
ِذحس �إِ شك ُؤ شك ْث ّس ِ
ِمحضارن ن ّس “شك ثتوارِيذ ْر ِ
قسيذ
�إِنُو؟” 31ن ّان اس �إ ْ
غاشي �إ ّ
33
32
ثسن ثام ُّطوث ِمين
‘وِي ذ ايِي �إِحاذان؟ ’ ” �إِن ّض ِحيما �َأذ �إِزار وِي يݣِّين مان �َأياَ� .أم ّ
ذ اس �إِ ْمسارن ،ث ِ
ُوسي-د س ثِيݣ ّ ُو ِذي ُؤ س ؤُقفقف ،ث ْوضا اس غار �إِضارن ؤُشا ْثعاوذ
اس ثِيذت ما ّرا�34 .إن ّا اس “�َأ �إِدْجي ،إِل�يمان ن ّم �َأقّا �إ ِّسنجم �إِ ش ْمُ ،روح س ر ْهنا �َأذ ثِيرِيذ
ثݣّن ِفيذ زِي ر ْهراش ن ّم!” َ�35أم ثُوغا عاذ �إ ِّساوار ،ؤ ُِسين-د شا زِي ثا ّدارث ن ؤُمقّران ن
ؤ ُِسيناݣُوݣ ،ن ّان اس “�إِدْجيش ث ُّموث ،ماي ِّمي ْثصذاعذ �َأ ْمسرماذ عاذ؟” 36ماشا يشُّ و
ؤ ُِمي �إ ِْسرا ذ ْغيا �َأوار �إِتْوان ّان� ،إن ّا �إِ ؤُمقّران ن ؤ ُِسيناݣُوݣ “وار ثݣّوذ شا! �َأمن واها!” 37وار
طروس ذ ياعقُوب ذ ُيوحان ّا ؤُماس ن ياعقُوب.
�إِس ِميح ؤُرا �إِ �إ ِّجن �َأذ ث �إِضْ فارْ ،م ِغير ُب ُ
ُ 38ي ِ
وسي-د غار ثا ّدارث ن ؤُمقّران ن ؤ ُِسيناݣُوݣ� ،إِ ْزرا ّصذع ذ �إ ِْوذان ت ُْرون ،شّ اثن
39
ثس ِن ِ
يخسيسم ،ثت ُْروم؟ ثاحار ُموشث
�َأيج ُذور �َأطّاس .ؤ ُِمي د ُيوذف� ،إن ّا اسن “ماي ِّمي ّ
ضحشن خاس ،ماشا نتّا �إ ُِّسوفّغ �إِثن ك ِ
ُورشي با ّرا
وار ث ُّموث شا ،ماشا �َأقّا ثطّصْ 40 ”.
ؤُشا يِيوِي �َأ ِكيذس باباس ذ ي ّماس ن ْثحار ُموشث ذ يِنّي ثُوغا �َأ ِكيس ،خ ِّني ُيوذف مانِي
ثُوغا ث ّزر ْثحار ُموشث�41 .إِطّف �َأفُوس ن ْثحار ُموشث� ،إن ّا اس س �إِرس ن ِ
ثاراميث “ثالِيثا،
42
ق ُِومي!” ِمين �إِخْ س �َأذ يِي ِني “�َأ ثاحار ُموشث� ،إِ ش ْم ؤ ُِمي �إِ غا �إِنِيغ ‘كّار’!” رخْ ذنِّي
ثكّار ْثحار ُموشث ؤُشا ثُو ُيورِ ،مينزِي ثُوغا ثاحار ُموشث غارس ثنعاش ن �إِسݣ ّ ُوسا .ت ْْبهثن
نِي ْث ِني س �إِج ن ؤُثبهث �إِمغارُ 43 .يو ُمور �إِثن س ّجهذِ ،حيما ؤُرا ذ �إ ِّجن ّما �َأذ �إ ِّسن مان
ثش.
�َأيا ،خ ِّني �إ ّ
ِوصا �َأذ اس ْوشن ِحيما �َأذ ّ
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أَ�مكاشف وار غارس بُو ّشان ِذي ث ُمورث نّس

6

َم ّتى 58-53:13؛ ُلوك30-16:4 .

ِمحضارن ن ّسِ .
�1إِفّغ ّس ِّنيُ ،ي ِ
رامي د
وسي-د غار ث ُمورث ن ّس ؤُشا ضْ فارن ث-يِد �إ ْ
ثِيوض ّسبث� ،إِ ْبذا �إ ِّس ْرماذ ذݣ ؤ ُِسيناݣُوݣَ� .أطّاس ن يِنّي �إِ ذ اس �إ ِْسرِين ،ت ْْبهثن،
ثمسرايِين-ا غار وانِيثا؟ مانا ثِي ِغيث-ا �إِ ذ اس �إِ ّموشن � ِ
َأرامي
قّارن “زِي مانِيس د ؤ ُِسينت ْ
3
َأنجارِّ ،ميس ن ماريم ذ
ِفاسن ن ّس ر ْعجايب �َأم ثِينا؟ ما وار �إِدْجي وا ذ � ّ
مسارنت خ �إ ّ
ؤُماس ن ياعقُوب ذ ُي ِ
وسيس ذ يا ُهوذا ذ ِسمعان ،ما وار دْجين �َأ ْيثماس ذا �َأ ِكي ْذنغ؟” ُؤ
ِ
ِ
ما ّرا نذ ْرفن ذايس�4 .إن ّا اسن يشُّ و “وار �إِدْجي ؤُمكاشاف ن ّ ْبرا شّ ان ن ّس ْمغير ذي ث ُمورث
ݣ ؤُرا ذ �إِ ّج ن
ن ّس ،جار رادْچ ن ّس ُؤ ِذي ثا ّدارث ن ّس5 ”.نتّا وار �إِز ّمار �َأذ ِذين �إِ ّ
ِمهراش ؤُشا �إ ِّسݣ ْنفا ثن6 .ثُوغا �إِت ْبهث ؤ ُِمي
ر ْعجب� .إ ِّسا ْرس �َأفُوس ن ّس خ ْذ ُروس ن �إ ْ
وار ؤ ُِمينن شا .خ ِّني �إِ ُروح �إِتْسارا ْذشُ وراث ُيو ْذسن� ،إ ِّسرماذ.
2

يشو ِ�إ ّسكّا ثنعاش
ُّ

َم ّتى 15-5 ،1:10؛ ُلوك6-1:9 .

�7إِراغا �إِ ثنعاش غارس ؤُشا �إِ ْبذا �إ ِّسكّ �إِثن ْث ُيويا ْث ُيويا� ،إ ِْوش �َأسن ُّصولطا خ رارياحاث
َأغروم ؤُرا ذ
�إِم ْنݣاس�8 .إ ّ
ِوصا ثن ِحيما وار ِّ
كسين والُو ذݣ و ْبرِيذ ْم ِغير ثا ّغارشث واها ،ن ّ ْبرا � ُ
ْ
ثاشيارث ؤُرا ذ ْثمنياث ن ن ّحاس ذݣ وبياس9 ،ماشا �َأذ قّنن سانذالِيياث ،وار يا ّرضم ْث ُيويا
ن ِ
ثشاميراث�10 .إن ّا اسن ِ
“مرمي ّما ثُوذفم شا ن ثا ّدارث ،قِّيمم ذايسَ� ،أر ّس ِّني �إِ غا ثفّغم.
ثاعجاجث �إِ �إِدْچان ساذُو
11ما ّرا وِي وار ك ِّنيو ق ِبيرن ؤُرا وار غا ْروم ْسرِين ،فّغم ّس ِّنيّ ،ز ْرزم ّ
�إِضارن نْوم ذ شهاذث �إِ نِي ْث ِني .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أذ يِيرِي ْرحار �إِ ْهون �إِ ث ُمورث ن
واس ن ِ
لحيساب زِي ثن ِْذينت نِّي12 ”.ؤُشا ُروحن ،با ّرحن ِحيما �َأذ
ُسوذُوم ذ ݣا ُمو ّرا ذݣ ّ
ثُوبنُّ 13 .سوفّغن �َأطّاس ن شّ واطن ،ذهنن �إ ِْمهراش �َأطّاس س ّزشث ؤُشا ّسݣ ْنفان ثن.

رموث ن يُوحانّا أَ� ْمس ْغضاص
ْ
َم ّتى 12-1:14؛ ُلوك9-7:9 .

�14إ ِْسرا خاس ؤُجدْجيذ ِه ُيروذُوسِ ،مينزِي �إِسم ن ّس �إِ ْذور �إ ِْشنع� ،إن ّا “�َأقّا ُيوحان ّا �َأ ْمسغْضاص
ْواسنكّار-د زݣ �إِم ِّتينن ،س ؤُي ِّني خدّمنت ذا ْيس ر ْعجايب نِّي�15 ”.إِن ّضْ ِني ن ّان “�َأقّا-ث
�إِت ّ
16
ِ
ذ �إِلِييا” ُؤ عاوذ �إِن ّضْ ِني ن ّان “�َأقّا-ث ذ ن ّابِي �َأمشْ ناو �إ ِّجن زݣ �إِ ْمكاشافن” .ماشا ؤُمي
ْواسنكّار-د
ِه ُيروذُوس �إ ِْسرا مان �َأيا� ،إن ّا “وا ذ ُيوحان ّا ون ّي ؤ ُِمي ّ
قصغ �َأزدْجيفَ� ،أقّا نتّا �إِت ّ

82

مار ُكو 6

زݣ �إِم ِّتينن”ِ 17 .مينزِي ِه ُيروذُوس ِسيمانت ن ّس ،ثُوغا �إ ِّسكّ -د غارس ؤُشا �إِح ّبس ُيوحان ّا،
رحبس خ ِّسي ّبث ن ِه ُيرو ِذي ّيا ثا ْمغارث ن ؤُماس ِفي ِلي ُّبوس ث ِّني �إِك-د
�إِشارف اِث ِذي ْ
�إِم ْرش ِه ُيروذُوسِ 18 .مينزِي ُيوحان ّا ثُوغا �إِقّار �إِ ِه ُيروذُوس “وار ذ اش �إِحدْچر �َأذ غارك ثِيرِي
ث ْمغارث ن ؤُماش19 ”.ثُوغا ِه ُيرو ِذي ّيا ث ْنضار ذا ْيس ثِيطّاوِين ؤُشا ثار ُّزو �َأذ ث ْثنغ ،ماشا
وار ْثز ّمارِ 20 ،مينزِي ِه ُيروذُوس ثُوغا �إِتݣّوذ زِي ُيوحان ّا� ،إ ِّسن بلِّي نتّا ذ �َأ ْرياز ذ �َأ ْمسݣّاذ ذ
�َأمقدّاس ؤُشا ثُوغا �إِحطّا خاسِ .
رامي ذ اس �إِسرا� ،إِو ّدار اس ِمين �إِ غا ي ّ
ݣ ،واخّ ا �َأم ِّني
21
َأس� ،إِݣّا ِه ُيروذُوس �إِج ن ؤُم ْن ِسي ن ْر ِعيذ ن وخْ راق ن ّس
�إِفارح �َأذ اس �إِسرَ� .أم ثُوغا ذ � ّ
�إِ �إِمقّرانن ن ث ُمورث� ،إِ �َأ ُّروياس خ وارف ن ْرعسكار ُؤ �إِ �إِ ْمشنّعن ن لجالِيل22 .ؤ ُِمي د
ثُوذف يدْجيس ن ِه ُيرو ِذي ّيا ِسيمانت ن ّس ،ثشْ ضح ،ث ْعجب �إِ ِه ُيروذُوس ذ يِنّي �إِقِّيمن
�َأ ِكيذس .خ ِّني �إن ّا اس ؤُجدْجيذ �إِ ْثح ْن ِجيرث ِ
“مين ذ ايِي �إِ غا ثتارذَ� ،أذ ام ث ْوشغ!”
�23إ ُِّجودْچ اس “مشْ حار ّما ّزايِي �إِ غا ثتارذَ� ،أذ ام ث ْوشغ ،واخّا �َأز ْين ن ْثݣ ْل ِذيث �إِنُو”.
24ثفّغ-د نتّاث ،ثنّا �إِ ي ّماس ِ
“مين ذ اس �إِ غا تارغ؟” ثنّا اس ثانِيثا “�َأزدْجيف ن ُيوحان ّا
25
ثسارسذ
�َأ ْمسغْضاص ”.ثُوذف ذ ْغيا س ثا ّزرا غار ؤُجدْجيذ ،ثنّا اس “خْ سغ �َأذ ايِي ذ ّ
26
رخُّ و �َأزدْجيف ن ُيوحان ّا خ �إِج ن طّ ِ
بصي� ”.إ ِْشضن ؤُجدْجيذ �َأطّاس ،ماشا خ ِّسي ّبث
27
ن ْثجادْجيث ُؤ خ ِّسي ّبث ن يِنّي �إِقِّيمن غار طّابرا ،وار �إِخْ س �َأذ اس ُيو ِݣي .رخْ ذنِّي
رحبس س ِّسيفُ ،يو ُمور ِحيما �َأذ د ياوِي �َأزدْجيف ن ّس.
�إ ِّسكّ ؤُجدْجيذ �إ ِّجن غار ْ
28
ِ
ّ
ِ
رحبس ،يِيوِي-د �َأزدْجيف ن ّس خ طبصي،
ِقص اس �َأزدْجيف ن ّس ذي ْ
وانِيثا �إِ ُروح� ،إ ّ
29
ِمحضارن
�إ ِْوش اس ث �إِ ْثح ْن ِجيرث ُؤ ثاح ْن ِجيرث ث ْوش اس ث �إِ ي ّماس .ؤ ُِمي ْسرِين �إ ْ
ن ّس مان �َأيا ،ؤ ُِسين-دْ ،ك ِسين �َأ ِّريمث ن ّسّ ،سا ْرسن ت ذݣ ونْضر.

سشي ن خ ْمسا أَ�راف
أَ� ِّ

َم ّتى 21-13:14؛ ُلوك17-10:9 .؛ يُوح14-1:6 .

ُ 30مونن �إِمازانن عاوذ غار يشُّ و ،خ ّبارن ث خ ك ِ
ُورشي ،خ ِمين ݣِّين ذ خ ِمين ثُوغا
وحدوم غار و ْمشان �إِخْ راَ� ،أريّحم شوايثِ ”.مينزِي
ّسرماذن�31 .إن ّا اسن “�َأراحم-د ك ِّنيو ْ
ثُوغا ِذين �َأطّاس ن يِنّي �إِ د ُي ِ
وسين ُؤ ن يِنّي �إِ ُروحن ،وار �إ ِْوضن �َأذ شّ نُ 32 .روحن ِذي
33
ِ
وحدسن.
رغاشي �إِ ْزرا �إِثن فّغن س ْثغا ّرا ُبوث ؤُشا
ْثغا ّرا ُبوث غار �إِج ن و ْمشان �إِخْ ران ْ
�َأطّاس اِث عقرنُ ،ؤ ّزرن خ �إِضارن �َأر ِذين زِي ما ّرا ثِيندّام� ،إِ ْزوارن �َأسن ؤُشا ُمونن خاس
ج ِميع34 .ؤ ُِمي �إِضار يشُّ و� ،إِ ْزرا �َأطّاس ن ْر ِ
غاشيِّ ،زيدْچزن �َأسِ ،مينزِي ثُوغا-ثن نِي ْث ِني
�َأمشْ ناو �إ ُِحورِي ّين ن ّ ْبرا �َأنِيت ِْشي .خ ِّني �إِ ْبذا �َأذ ثن �إ ِّسرمذ �َأطّاس35 .ؤ ُِمي د ث ْوضا ثمدِّيث،
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ِمحضارن ن ّس ،ن ّان “�َأ ْمشان-ا �إِخْ را ُؤ ْرو ْقث ثع ُذو36 .سكّ �إِثن ِحيما
قا ّربن-د غارس �إ ْ
ِ
ِ
ْ
ْ
َأغروم �إِ يِيخف نْسن،
�
غن
س
َأذ
�
يما
ح
سن،
ذ
و
ي
وراث
شُ
ذ
ذ
اث
ي
ي
راص
ُ
�َأذ راحن غار ر ْع ّ
ْ
ُ
37
“وشم �َأسن ك ِّنيو ِمين
ِمينزِي وار غارسن ِمين �إِ غا شّ ن ”.ماشا نتّا يا ّر-د� ،إن ّا اسن ْ
ِ
َأغروم س ميثاين ِّدينار ؤُشا �َأذ
�إِ غا شّ ن!” ن ّان اس “ما �َأذ نْراح ماح ْنذ �َأذ اسن نْسغ � ُ
اسن ن ْوش ِمين �إِ غا شّ ن؟” �38إن ّا اسن “مشْ حار ن ثشْ ِني ِفين �إِ غاروم؟ ُروحم ،خْ زارم!”
ؤ ُِمي �َأ ْرݣبن ،ن ّان “خمسا ذ ْثناين ن �إِس ْرمان”ُ 39 .يو ُمور �إِثن �َأذ ثن ّس ِغيمن ما ّرا ِذي
ْث ُعو ِّر ِ
يشين ن م ّيا ُؤ ِذي ْث ُعو ِّر ِ
رح ِثيش �َأزِيزا40 .ؤُشا قِّيمن نِي ْث ِني ِذي ْث ُعو ِّر ِ
يشين
يشين خ ْ
41
ِ
ِ
ِ
ِ
ن خمسين .ؤُمي �إِ ْكسي يشُّ و خ ْمسا ن ثشْ ِنيفين ذ ْثناين ن �إِس ْرمان نِّي� ،إ ِّسݣا ّعذ
ِمحضارن ن ّس ِحيما
ث ُموغرِي ن ّس غار ؤُجنّا� ،إِبارك ؤُشا يارزا ثِيش ِني ِفين� ،إ ِْوش �إِثنت �إِ �إ ْ
�َأذ ثنت ّسا ْرسن ّزاثسن ؤُشا �إِفارق عاوذ ْثناين ن �إِس ْرمان �إِ ما ّرا42 .شِّ ين ما ّراِّ ،جي ْونن.
 43خ ِّني ر ْقضن �إِرقّواز �إِشطّن ن و ْغ ُروم ذ �إِس ْرمان ،شُّ ورن ثنعاش ن ْث ُسودْچاثِين�44 .إن ّي
�إِشِّ ين زِي ثشْ ِني ِفين ثُوغا-ثن عراحار ِذي خ ْمسا �َأراف ن ي ْريازن.

يشو ِ�إݣُّور خ وامان ن ربْحار
ُّ
َم ّتى 33-22:14؛ يُوح21-16:6 .

ِمحضارن ن ّس ماح ْنذ �َأذ �َأ ْذفن ِذي ْثغا ّرا ُبوثَ� ،أذ �إِ ْزوارن غار
45رخْ ذنِّي �إِزِي ّيار خ �إ ْ
ؤُج ّماض ن با ْيثصايذاِ � ،
َأرامي نتّا �إِسقاذ ْر ِ
غاشي46 .ؤ ُِمي ثن �إ ِّسقبض� ،إِ ُروح غار و ْذرار
ِحيما �َأذ �إِ ّزادْچِ 47 .
رامي د ث ْوضا ثمدِّيث ثُوغا ثاغا ّرا ُبوث ِذي ْر ُبوغاز ؤُشا نتّا ثُوغا
وحدس خ ْربا ّر48 .ؤ ُِمي �إِ ْزرا بلِّي نِي ْث ِني ت ْمقثمارن س ؤُقدّف ن ْثغا ّرا ُبوثِ ،مينزِي
ْ
ِ
ُّ
ِيس �َأربعا ن
و
و
ط
ح
غار
ا
ت
ن
غارسن
ي-د
وس
ي
وب،
ُغمب
ؤ
ذݣ
َأسن-د
�
وسا
ي
يض
م
�َأس
ّ
ِّ
ُ
ُ
ُ
ّ
49
ِ
ُّ
ُّ
ِ
ُ
دْجيرث� ،إݣور خ ر ْبحار ؤُشا ثُوغا �إِخْ س �َأذ ثن �إِعذو .ؤُمي ث ْزرِين �إِݣور خ ر ْبحار،
�إِ ْت ِغير �َأسن ذ رخْ يار ؤُشا ْسغُو ْينِ 50 .مينزِي ما ّرا ْزرِين ث ؤُشا نْخ ْرعن .رخْ ذنِّي �إ ِِّسور
�َأ ِكيسن� ،إن ّا اسن “ݣّم ؤُر! �َأقّا ذ نش ،وار ثݣّوذم شا�51 ”.إِنْيا-د غارسن ِذي ْثغا ّرا ُبوث
ؤُشا يارسا ؤُس ِّميض .ثُوغا نِي ْث ِني � َْأروعن ذݣ يِيخف نْسن سنّج �إِ ر ْقياس ؤُشا ت ْْبهثن،
ِ 52مينزِي وار ْف ِهيمن �إِ ثش ِني ِفينِ ،مينزِي ؤُر نْسن ثُوغا �إِقسح.
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أَ� ْسݣن ِفي ِذي جِي ِنيسارث
َم ّتى 36-34:14

53ؤ ُِمي ْزوان ،ؤ ُِسين-د غار ث ُمورث ن ِجي ِّنيسارث ؤُشا � ِ
َأرسين .ؤ ُِمي د فّغن زِي
ْثغا ّرا ُبوث ،ع ْقرن ث ذ ْغيا55 .خ ِّني ُؤ ُيورن غار ما ّرا جوايه �إِ ذ اس-د �إِن ّضن ،بذان �َأذ د
� َْأوين �إِن ّي ثُوغا �إِه ْرشن �َأطّاس خ قاماث غار و ْمشان مانِي ْسرِين مانِي �إِدْچا56 .مانِي ّما
ذ ُيوساِ ،ذي ر ْع ِ
ِمهراش ِذي
راصي نِيغ ِذي ثن ِْذينت نِيغ ِذي رذشُ ورّ ،س ُروسان �َأس-د �إ ْ
َأبحرور ن ؤُجدْچاب ن ّس واها ُؤ ما ّرا
ْ
رسواق ؤُشا تْزاواݣن ث �َأذ اسن �إ ِْسمح �َأذ حاذان � ُ
�إِن ّي ث �إِحاذان ،ݣ ّ ْنفان.
54

أَ�محا ْروض أَ�ك-ذ ِ�إفار ِ
ِيسي ّين خ ثْقا ِليذ ن ِ�إ ْوذان
َم ّتى 20-1:15

7

ِيسي ّين ذ شا ن �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن �إِ د ُي ِ
ُ 1مونن غارس �إِفار ِ
وسين زِي ؤُرشالِيم2 .ؤ ُِمي
ِفاسن �إِخمجنِ ،مين �إِخْ س �َأذ يِي ِني وار
ْزرِين بلِّي شا ن �إ ْ
َأغروم س �إ ّ
ِمحضارن ن ّس شِّ ين � ُ
ِيسي ّين ذ ما ّرا ُوذاين وار تتّن ْم ِغير �َأوارنِي ِ
ِفاسن ،ع ّيبن ثنِ 3 .مينزِي �إِفار ِ
رامي ِّسيرذن
ِّسيرذن شا �إ ّ
4
وضو م ِليحِ � ،
َأرامي تطّفن ِذي ثُ ّبارث ن رج ُذوذ ،ؤُشا ِ
رامي د ؤ ُِسين زِي
ِفاسن س �إِج ن ُر ُ
�إ ّ
ِ
ثمسرايِين ن ّضْ ِنيث ق ْبرن ثنت
ُّسوق ،وار تتّن مارا وار ِّسيرذن ذ �َأم ْزوا ُرو ُؤ �َأقّا ذين �َأطّاس ن ْ
ِ
علاحساب ثُ ّبارث نْسن �َأم ؤ ُِسيرذ ن ْر ِكيسان ذ �إِغا ّرافن ذ ثبرِيقين
ماح ْنذ �َأذ ذا ْيسنت طّفن ْ
5
ن ن ّحاس ذ ُّدورِي ن رشثُوّ .سقسان ث �إِفار ِ
ِيسي ّين ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن “ماي ِّمي وار
6
ِفاسن؟” يا ّر-د،
ضْ فارن �إ ْ
َأغروم �َأم وار ِّسيرِيذن �إ ّ
ِمحضارن ن ّك ثُ ّبارث ن رج ُذوذ ،ماشا تتّن � ُ
ِ
ِ
�إن ّا اسن “نِيشان �إِكاشف �إِشا ْعيا خاومَ� ،أ ل ُمونافيقينَ� ،أم ما ّمش ثُورا
‘�َأ ْي ُذوذ-ا (=شّ ْعب-ا) �إِشنّع �َأيِي س �إِي ْن ِشيشن ن ّس ،ماشا ؤُر ن ّس �إِݣّوج ِ
خافي.
7
يمسرايِين
ماشا نِي ْث ِني ش ْنعن �َأيِي باطر ِمينزِي نِي ْث ِني ّسرماذن ثِ ْ
ِ�إشا13:29 .
يوصا ن �إ ِْوذان’.
ثِنّي ذ ثِ ّ
ثاوص ّيث ن �َأر ِّبي ثتطّفم ِذي ثُ ّبارث ن �إ ِْوذان �َأمشْ ناو � َِأسيرذ ن �إِغا ّرافن ذ
َ�8أم ِّ
ثجيم ْ
ثمسرايِين ن ّضْ ِني �َأمشْ ناو ثِينا �إِ ثتݣّم�9 ”.إن ّا اسن “نِيشان �َأقّا ْثبطّرم
ْر ِكيسان ُؤ �َأطّاس ن ْ
10
ِ
ِ
ثاوص ّيث ن �َأر ِّبي ِحيما �َأذ ثطّفم ذي ثُ ّبارث نْوم .مينزِي ُموسى �إن ّا ‘وقّار باباش
ْ
11
ِ
ْخص اس �َأذ �إِ ّمث’ .ماشا ك ِّنيو
ذ ي ّماش’ ُؤ ‘ون ّي �إِ غا �إِن ْعرن باباس نيغ ي ّماس� ،إِت ّ
ُ 10:7ؤ فُغ17 :21 ،12 :20 .؛ ِثير.

16 :5
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ثسثنفعم،
ثقّارم ‘مارا �إِج ن ْبناذم �إن ّا �إِ باباس نِيغ �إِ ي ّماسِ :مين ّما ْثز ّمارم �َأذ ّزايِي ْ
ثتجيم
�َأقّا-ث ذ ‘كُوربان’!’ ،مان �َأيا �إِخْ س �َأذ يِي ِني �َأقّا-ث ذ ّص ْذقث َ�12أ ُّمو وار ث ِّ
ݣ شا �إِ باباس ذ ي ّماس13 .ثبطّرم �َأوار ن �َأر ِّبي س ثُ ّبارث نْوم �إِ ْثسلّممُ .ؤشا
قاع �َأذ �إِ ّ
14
ِ
ِ
يمسرايِين �َأطّاس �َأم ثِيناُ ”.ؤمي غارس-د �إِراغا ما ّرا ْرغاشي عاوذ� ،إن ّا اسن
ثتݣّم ثِ ْ
فهمم! 15وار ِذين ُؤرا ذ �إ ِْشث ن ْرحاجث �إِ ذ �إِتا ْذفن
“سرم-د غارِي ما ّرا ُؤشا �َأذ ْث ْ
ْ
ْ
ثسخمج .ماشا ِمين �إِ د �إِتفّغن زِي ْبناذمَ� ،أقّا مان �َأيا
ث
َأذ
�
ار
م
ز
ث
ا
ر
با
ِي
ز
ناذم
ب
غار
ْ
ّ ّ
ّ
�إ ِّسخماج ْبناذم 16 .مارا ِذين حد �إِ غار �إِدْچا �إِم ُّزوغن �إِ ُؤسدْجي �َأذ �إِسرُ 17 ”.ؤ ِمي ذ
ُيوذف غار ثا ّدارث زِي ْر ِ
ِمحضارن ن ّس خ ُؤم ِّتير نِّي�18 .إن ّا اسن
غاشيّ ،س ْقسان ث �إ ْ
“ما ك ِّنيو عاذ ن ّ ْبرا ر ْفهامث؟ ما وار ث ْف ِهيمم شا بلِّي ما ّرا ِمين �إِ غا يا ْذفن ْبناذم زِي
با ّرا ،وار �إِز ّمار �َأذ ث �إ ِّسخمجِ 19 ،مينزِي مان �َأيا وار د �إِتِيذف شا غار ُور ن ّس ماشا
غار ُؤعدِّيس ،خ ِّني �َأذ �إِفّغ غار و ْمشان ن ّسَ� ،أم �إِ ِّسي ْزذݣ ما ّرا ماشّ ا20 ”.خ ِّني �إن ّا ِ
“مين
�إِ د �إِتفّغن زِي ْبناذم ذ مان �َأيا �إ ِّسخماجن ْبناذمِ 21 .مينزِي زِي ذاخر زݣ ُوراون ن
ُوقح ِبيثَ� ،أنقِّي22 ،ثُوكّارذا ،طّمعْ ،رغار،
�إ ِْوذان �إِ د �إِتفّغن �إِخا ِّريصن �إِعفّاننِّ ،زينا ،ث ْ
23
ِ
ّ
وهريا.
ب
ُو
ث
ث،
ف
ُو
ث
ّف،
ثاحرا ْيمشثَ� ،أفُوشّ ح ،ثِي ّط ثاعفّانتَ� ،أشق
يمسرايِين-ا
ث
ا
ر
ما
ّ
ُّ
ْ
ثِيعفّانِينت تفّغنث-يِد زِي ذاخر ُؤشا ّسخماجنت ْبناذم”.

ل ِ إ�يمان ن ث ْمغارث ِذي ث ُمورث ن ِث ُيروس ذ ِس ُيذون
َم ّتى 28-21:15

�24إِكّار ّس ِّني ؤُشا �إِ ُروح غار ث ُمورث ن ثِ ُيروس ذ ِسي ُذونَ� .أقّا ُيوذف غار �إ ِْشث ن ثا ّدارث،
وار ث ِ
ُوغي �إِخْ س �َأذ �إ ِّسن حد ،واخّا �َأم ِّني وار �إِز ّمار �َأذ �إِنُّوفارِ 25 .مينزِي �إ ِْشث ن ثم ُّطوث،
ثسرا خاس ؤُشا نتّاث ث ِ
ُوسي-د غارس،
غارس يدْجيس ذا ْيس �إِج ن رارياح �َأ ْمنݣُوسْ ،
ث ْوضا ياس غار �إِضارن ن ّس26 .ثُوغا ثامغارث-ا ذ ثا ُيونانِيثَ� ،أقّا ثخْ رق ِذي ث ُمورث ن
زاوݣ اِث ماح ْنذ �َأذ �إِ ُّسوفّغ شِّ يطان زݣ يدْجيس27 .ماشا يشُّ و �إن ّا
ُسورِييا ذ ِفي ِني ِقيياْ ،ث ْ
ِ
اس “� ّأج �إِح ْن ِجيرن �َأم ْزوار �َأذ ِّجي ْونن ،مينزِي وار �إِ ْترِيق �َأذ �إِتْواكّس و ْغ ُروم ن �إِح ْن ِجيرن �َأذ
�إِ ّمنضار �إِ يِيطان28 ”.ماشا نتّاث ثا ّر-د ،ثنّا اس “واهَ� ،أ ِسي ِذي ،ؤُرا ذ �إِطان تتّن �إِرقّواز ن
�إِح ْن ِجيرن ساذُو طّابرا�29 ”.إن ّا اس “خ ِّسي ّبث ن واوار-ا �إِ ث ِّنيذُ ،ؤ ُيور! �َأقّا شِّ يطان �إِفّغ زݣ
يدْجيمُ 30 ”.ثروح غار ثا ّدارث ن ّس ؤُشا ثُوفا شِّ يطان �إِفّغ ُؤ يدْجيس ث ّزر ِذي قاما.
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ذهشور ذ أَ�زِينُون
أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إ ج ن بْناذم أَ� ُ

31
وسط ن ث ُمورث ن
خ ِّني �إِفّغ عاوذ زِي ث ُمورث ن ثِ ُيروس ذ ِسي ُذون� ،إِشُ و ّق ِذي ْر ْ
ِذيكا ُبولِيس ؤُشا يِيوض غار ر ْبحار ن لجالِيل�32 .إ ِْوين-د غارس �إِج ن ؤُذهشُ ور ذ �َأزِي ُنون
ؤُشا تارن ّزايس �َأذ خاس �إ ِّسا ْرس �َأفُوس ن ّس�33 .إ ِِّسيݣّوج اِث زِي ْر ِ
غاشي غار �إِج ن
ؤُغ ْز ِذيس ؤُشا �إِݣّا اس �إِضوضان ن ّس ذݣ �إِم ُّزوغن ن ّس� ،إ ُِّسوسف ؤُشا �إِحاذا �إِرس
ن ّس�34 .إِخزار غار ؤُجنّا� ،إِس ِقينفذ ،خ ِّني �إن ّا اس “�إِفّاثا!” ِمين �إِخْ س �َأذ يِي ِني “�َأ ْرزم!”
فسينت ثِيسغُونِين ن يِيرس ن ّس� ،إِ ْبذا �إ ِّساوار نِيشان.
35رخْ ذنِّي نُّورزمن �إِم ُّزوغن ن ّس ؤُشا ْ
�36إِ ْعرم �َأسن وار ث قّارن �إِ حد ،ماشا مشْ حار ّما ُيو ُمور �إِثن �َأ ُّمو ،واخّا �َأم ِّني ثُوغا نِي ْث ِني
ُّسوفُّوغن خاس رخْ بار ما ُهو37 .ت ْْبهثن س ؤُنخرِيع � ِ
ݣ اِث م ِليح ،يا ّرا
َأرامي ن ّان “ما ّرا �إِ ّ
تسران ذ �إِݣناون ّساوارن”.
�إِذ ْهشار ْ

سشي ن أَ�ربعا أَ�راف
أَ� ِّ

8

َم ّتى 39-32:15

غاشي ؤُشا وار ث ِ
1ذݣ ُو ّسان نِّيَ� ،أم ثُوغا ِذين عاوذ �َأطّاس ن ْر ِ
ُوغي غارسن ِمين �إِ
ِمحضارن ن ّس� ،إن ّا اسن َ�“2أقّا ِّزيدْچزن �َأيِي ْر ِ
غاشيِ ،مينزِي
غا شّ ن� ،إِراغا يشُّ و خ �إ ْ
3
ِ
قِّيمن �َأ ِكي ِذي ْثراثا ن ُو ّسان ،وار غارسن مين �إِ غا شّ ن .مارا ّسكّغ ثن غار ثُوذرِين نْسن
�َأم د ُْچوزن عاذَ� ،أذ ه ّيفن ذݣ و ْبرِيذِ ،مينزِي شا ّزا ْيسن ؤ ُِسين-د زِي راݣّواجَ�4 ”.أ ِّرين-د
ِمحضارن ن ّس “زِي مانِيس �إِز ّمار حد �َأذ �إ ِّس ِّجيون �إِنا س و ْغ ُروم ذا ِذي رخْ را-يا؟”
خاس �إ ْ
6
�5إ ِّسقسا ثن “مشْ حار ن ثشْ ِني ِفين �إِ غاروم؟” ن ّان “سبعا”ُ .يو ُمور ْر ِ
غاشي �َأذ �إِقِّيم ِذي
ث ُمورث� ،إِ ْك ِسي سبعا نِّي ن ثشْ ِني ِفين نِّي ُؤ �َأوارنِي ِ
رامي �إِقاذا ،يارزِي ثنت� ،إ ِْوش �إِثنت �إِ
ِمحضارن ن ّس ِحيما �َأذ ثنت ق ْذمن .خ ِّني ق ْذمن ثنت �إِ ْر ِ
غاشي7 .ثُوغا غارسن شوايث ن
�إ ْ
�إِس ْرمان ذ �إِم ْزياننَ� .أوارنِي ِ
رامي �إِبارك� ،إن ّا �َأذ ق ْذمن �إِنا عاوذ8 .شِّ ينِّ ،جي ْونن ؤُشا جارون ِمين
�إِشطّنَ� ،أقّا سبعا ن ْث ُسودْچاثِين�9 .إن ّي �إِشِّ ين ثُوغا-ثن عراحار ِذي �َأربعا �َأراف ؤُشا �إ ِّسكّ �إِثن.
ِمحضارن ن ّس ؤُشا يِيوض-د غار جوايه ن ذالمانُوثا.
10رخْ ذنِّي �إِنيا ِذي ْثغا ّرا ُبوث �َأك-ذ �إ ْ

ِ�إفار ِ
ِيسي ّين تـ ّتا ّرن ِ�إشْث ن ر ْعرامث
َم ّتى 4-1:16

11فّغن �إِفار ِ
ِيسي ّين ،بذان تْقاشاحن ذايس ،تارن ّزايس �إ ِْشث ن ر ْعرامث زݣ ؤُجنّا ِحيما
�َأذ ث جا ّربن�12 .إ ِْس ِقينفذ ِذي �َأ ُّروح ن ّس ؤُشا �إن ّا “ماي ِّمي �إِتتّار ِّجير-ا ر ْعرامث؟ س ثِيذت
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�َأذ اوم �إِنِيغ ،ع ّمارص وار ذ اس ث ّم ْوش شا �إِ ِّجير-ا �إ ِْشث ن ر ْعرامث13 ”.خ ِّني �إ ِْسمح
ذا ْيسن ؤُشا ي ْنيا عاوذ ِذي ْثغا ّرا ُبوث� ،إِ ُروح غار ؤُج ّماض.

أَ�نثُون ن ِ�إفار ِ
ِيسي ّين
َم ّتى 12-5:16

َأغروم ،وار ث ِ
ُوغ ي غارسن ِذي ْث غا ّرا ُب وث
�14إ ْ
ِمح ضارن ن ّس �َأقّ ا تُون �َأذ ِك يسن ْك ِس ين � ُ
ِوص ا ثن� ،إن ّا “خْ زارمْ ،ح ضام زݣ ونْ ثُون
ْم ِغ ير �إ ِْش ث ن ثش ِن يفث ن و ْغ ُروم واها�15 .إ ّ
ن �إِفار ِ
ِيس ي ّي ن ذ ونْ ثُون ن ِه ُيروذُوسْ 16 ”.م شاوارن جاراسن ،ن ّان “ذ مان �َأيا ِم ين زِي وار
غا ْرنغ ُب و ثشْ ِن ي ِف ين ن و ْغ ُروم17 ”.يارݣب يشُّ و� ،إن ّا اسن “ماي ِّم ي ثمشاوارم ب لِّ ي وار
غا ْروم ُب و ثشْ ِن ي ِف ين ن و ْغ ُروم؟ ما وار ث ُِش يم عاذ ،ما وار ث ْف ِه يمم ،ما عاذ ُؤراون نْوم
قس حن؟ 18ما غا ْروم ثِ ي طّ اوِين وار ْت وِي رِينت ذ �إِم ُّزوغن وار تس رِيم! 19ما وار ث ْع ِق يرم
ْ
شا ؤ ُِم ي �َأ ْرزِيغ خ ْم سا ن ثشْ ِن ي ِف ين ن و ْغ ُروم �إِ خ ْم سا �َأراف ن �إ ِْوذان ،مشْ حار ن
ْث ُس ودْچاثِ ين �إِشُّ ورن س �إِرقّ واز �إِ ْث يا ْروم؟” ن ّان اس “ثنعاش”“20 .ؤ ؤ ُِم ي �َأ ْرزِيغ سبعا ن
ثشْ ِن ي ِف ين ن و ْغ ُروم �إِ �َأربعا �َأراف مشْ حار ن ْث ُس ودْچاثِ ين �إِشُّ ورن س �إِرقّ واز �إِ ْث يا ْروم؟”
ن ّان “سبعا!” 21ؤُشا �إن ّا اسن “ما ّم ش عاذ ك ِّن يو وار ث ْف ِه يمم؟”

أَ� ْسݣن ِفي ن ُؤذارغار ِذي بايثصايضا

زاوݣن ث �َأذ ث �إِحاذا23 .نتّا
22ؤ ُِسين-د غار با ْيثصايذا ؤُشا �إ ِْوين �َأس-د �إِج ن ؤُذارغارْ ،
�إِ ْمنع �َأذارغار زݣ ُؤفُوس� ،إِنْذه اِث با ّرا �إِ ْذشار ؤُشا �إ ُِّسوسف ِذي ثِيطّاوِين ن ّس� ،إ ِّسا ْرس
ِفاسن� ،إ ِّس ْقسا ث ما �إِتْوارا شا�24 .إِ ّسݣا ّعذ ث ُموغرِي ن ّس� ،إن ّا “تْوارِيغ �إ ِْوذان ݣُّورن �َأم
خاس �إ ّ
25
ِ
ّ
ِفاسن خ ثيطاوِين ن ّس ؤُشا �إ ِّسݣا ّعذ اس ث ُموغرِي
ثِ ُّ
يشجورا ”.خ ِّني �إ ِّسا ْرس خاس عاوذ �إ ّ
26
ن ّس .ؤُشا �إِݣّنفا� ،إِ ْبذا �إِتْوارا ثن ما ّرا م ِليح� .إ ِّسكّ اِث غار ثا ّدارث ن ّس� ،إن ّا “وار د تِيذف
ْذشار ،وار ث قّار �إِ حد ِذي ْذشار!”

طروس خ ل َمسيح
شهاذث ن ب ُ ُ
َم ّتى 20-13:16؛ ُلوك21-18:9 .

ِمحضارن ن ّس غار ر ْذشُ ور ن قايصارِييا ن ِفي ِلي ُّبوس .ذݣ
27خ ِّني ُيو ُيور يشُّ و �َأك-ذ �إ ْ
ِمحضارن ن ّس� ،إن ّا اسن ِ
“مين قّارن �إ ِْوذان ِمين ع ِنيغ؟” َ�28أ ِّرين-د
و ْبرِيذ �إ ِّس ْقسا �إ ْ
ِ
ِ
ِ
“ ُيوحان ّا �َأ ْمسغْضاص ،شا ن ّضْ ني قّارن �إِلييا� ،إِن ّضْ ني قّارن �إ ِّجن زݣ �إِ ْمكاشافن”.
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�29إن ّا اسن “�إِ ك ِّنيو ِمين ثقّارم ِ
طروس �إن ّا اس “شك ذ ل َمسيح!” 30ؤُشا
خافي؟” يا ّر-د ُب ُ
ُيو ُمور �إِثن نِيشان ِحيما وار ت قّارن �إِ حد خاس.

موث نّ س
ُّ
يش و ِ�إ ْزوار ِ�إ ِّس ور خ ْر ْ
َم ّتى 28-21:16؛ ُلوك27-22:9 .

ْواسحقار زݣ �إِ ْمغارن ن
�31إِ ْبذا �إ ِّس ْرماذ �َأقّا ِّميس ن ْبناذم �إِت ّ
ْخصا �َأذ �إِو ّدب �َأطّاس ؤُشا �َأذ �إِت ّ
و ْي ُذوذ ذ �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسنَ� ،أذ ث نْغن ؤُشا �َأوارنِي ْثراثا ن ُو ّسان
32
طروس غارس غار ؤُغ ْز ِذيس
�َأذ د �إِكّار عاوذ� .إن ّا �َأوار-ا س بطايطاي .خ ِّني �إِ ْك ِسي ث ُب ُ
طروس،
ؤُشا �إِ ْبذا �إِتْوبّخ اِث33 .ماشا �إِن ّقرب� ،إِخْ زار ذݣ �إ ْ
ِمحضارن ن ّس ؤُشا �إِوبّخ �إِ ُب ُ
�إِقّار “�َأݣّوج ِ
خافي �َأوارنِي �َأيِيَ� ،أ شِّ يطانِ ،مينزِي شك وار ذ اش �إ ِْش ِقي ِمين �إِدْچان ن
34
�َأر ِّبي ،ماشا ِمين �إِدْچان ن �إ ِْوذان� ”.إِراغا-د �إِ ْر ِ
ِمحضارن ن ّس غارس� ،إن ّا
غاشي �َأك-ذ �إ ْ
ِ
ِ
اسن “ون ّي �إِخْ سن �َأذ ايِي �إِضْ فارَ� ،أذ �إِنكار �إِخف ن ّسَ� ،أذ �إِ ْكسي ّصاليب ن ّس ؤُشا �َأذ
ايِي �إِضْ فارِ 35 .مينزِي ون ّي �إِخْ سن �َأذ �إ ِّسنجم ثُوذارث ن ّسَ� ،أذ ت �إِخسار ،ماشا ون ّي �إِ غا
�إِخسارن ثُوذارث ن ّس ِذي طّوع �إِنُو ُؤ ِذي طّوع ن ل ِ إِ� ِ
نجيلَ� ،أذ ت �إ ِّسنجمِ 36 .مينزِي مان
37
�إِدْچا ر ْفضر �إِ ْبناذم ،مارا يا ْربح ُّدونِّيث ما ّرا ؤُشا �إِخسار ر ْعمار ن ّس؟ نِيغ ِمين �إِ غا �إ ِْوش
ْبناذم ذݣ و ْمشان ن ر ْعمار ن ّس؟ ِ 38مينزِي ون ّي �إِ غا �إِصضحان ّزايِي ُؤ زݣ واوارن �إِنُو
زِي ِّجير-ا �إِزن ّان �إِخضانَ� ،أقّا ؤُرا ذ ِّميس ن ْبناذم �َأذ ّزايس �إِصضحا خْ ِمي �إِ د غا ياس
س ُؤ ُعودْجي ن باباس �َأك-ذ لمالاكاث �إِقدّسن”.

أَ� ْس ُعو ْدجي ن ل َمسيح خ وذْرار

9

َم ّتى 13-1:17؛ ُلوك36-28:9 .

�1إن ّا اسن “س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا شا زݣ يِنّي ذا �إِبدّن وار ت ِ
ْقاسين شا ْرم ْوث �َأر
�إِ غا زارن ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ث ِ
ُوسي-د س ّجهذَ�2 ”.أوارنِي ستّا ن ُو ّسان يشُّ و يِيوِي-د
وحدسن غار و ْذرار ُيو ْعران ؤُشا �إِبدّر
طروس ذ ياعقُوب ذ ُيوحان ّا� ،إ ِّسݣا ّعذ �إِثن ْ
�َأ ِكيس ُب ُ
�َأ ُّدوذ ن ّس ِقيباتْش نْسنَ�3 .أ ُّروض ن ّس �إِ ْذور ذ �َأش ْمرار يار ّق �َأطّاس �َأمشْ ناو �َأذفر ،وار �إِز ّمار
ؤُرا ذ �إِج ن ؤ ُِجي ّيار خ ث ُمورث �َأذ �إ ِّسمرر �َأم ِّني�4 .إِضْ هار �َأسن-د �إِلِييا �َأك-ذ ُموسى ،ثُوغا
5
طروس� ،إن ّا �إِ يشُّ و “�َأ ِسي ِذيَ� ،أقّا م ِليح ؤ ُِمي �إِ ذا ندْچاّ � ،أج
ّساوارن �َأك-ذ يشُّ و .يا ّر-د ُب ُ
�َأنغ �َأذ ن ّوث ْثراثا ن �إ ِِقيضان� ،إ ِّجن �إِ شك� ،إ ِّجن �إِ ُموسى ذ �إ ِّجن �إِ �إِلِييا6 ”.ثُوغا �إِو ّدار اس
ِمين �إِ غا يِي ِنيِ ،مينزِي نِي ْث ِني ݣّوذن �َأطّاس�7 .إِ ّك-د ؤُسي ُنو� ،إ ِّس ُذورِي �إِثن س ثِيرِي ن ّس ؤُشا
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يجا زݣ ؤُسي ُنو ثقّار “وا ذ ِّمي �إ ِِعي ّزنْ ،سرم غارس!” 8نضارن ثِيطّاوِين
ْثراغا-د �إ ِْشث ن ْث ِم ّ
9
وحدسِ � .
َأرامي د
نْسن ذݣ �إ ِْشث ن ثِيش ِثيْ ،ذورن وار ْتوِيرِين حد �َأ ِكي ْذسن ْم ِغير يشُّ و ْ
هوان زݣ و ْذرارُ ،يو ُمور �إِثن ِحيما وار ْت ِعيوِيذن �إِ حد ِمين ْزرِين �َأر �إِ د غا �إِكّار ِّميس ن
ْبناذم زݣ �إِم ِّتينن10 .خ ّمرن �َأوار-ا �إِ يِيخف نْسن �َأم ثُوغا تْسقسان �إِخف نْسن ِمين �إِخْ س
�َأذ يِي ِني �َأوار-ا ‘ثانُوكرا زِي ْرم ْوث’ّ 11 .سقسان ث ،ن ّان اس “ماي ِّمي قّارن �إِ ْمسرماذن ن
ْخص �َأذ د ياس �إِلِييا ذ �َأم ْزوا ُرو؟” 12يا ّر-د� ،إن ّا اسن “�َأقّا �إِلِييا �َأذ د ياس ذ
�إِ ْذلِيسن بلِّي �إِت ّ
�َأم ْزوا ُرو ؤُشا �َأذ يا ّر ك ِ
ْخص �َأذ �إِو ّدب
ُورشيُ .ؤ ما ّمش ؤ ُِمي ثُورا خ ِّميس ن ْبناذم بلِّي �إِت ّ
13
ِ
ِّ
ِ
�َأطّاس ؤُشا �َأذ ث ّسحقارن؟ ماشا نش �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا �إِلييا ُيوسي-د عاوذ ؤُشا ݣين ّزايس
ِمين ثُوغا خْ سن �َأم ما ّمش خاس ثُورا”.

أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إ ج ن وب ِريغ ذايْس رارياح أَ� ْمنݣُوس
َم ّتى 20-14:17؛ ُلوك43-37:9 .

ِمحضارنْ ،زرِين �إِج ن ْر ِ
غاشي ذ �َأمقّران� ،إِثنّض �َأسن-د ُؤ �إِ ْمسرماذن
14ؤ ُِمي د ُيوسا غار �إ ْ
15
ن �إِ ْذلِيسن تْقاشاحن ثنِ .
رامي ث �إِ ْزرا ما ّرا ْر ِ
غاشي ،ت ْْبهثن ؤُشا ُؤ ّزرن غارس ،سدْچمن
17
خاس16 .خ ِّني �إ ِّس ْقسا �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ِ
“ميخف ِكيسن ثتْقاشاحم؟” يا ّر-د �إ ِّجن
زِي ْر ِ
غاشي� ،إن ّا “�َأ �َأ ْمسرماذ� ،إ ِْويغ-د ِّمي غاركَ� ،أقّا ذا ْيس رارياح �َأݣْناو18 .خ ِمي ث
�إِتطّف� ،إِنطّار اِث غار ث ُمورث� ،إِتفّغ �َأس-د ُؤكُوفُّو زݣ ؤُق ُّموم� ،إِتْغ ّزا ثِيغماس ن ّس ؤُشا
ِمحضارن ن ّك �َأذ ث ُّسوفّغن ،ماشا وار ذ اس ز ّمارن19 ”.يا ّر-د� ،إن ّا اسن “�َأ
�إِت ّزر .نِّيغ �إِ �إ ْ
ِّجير وار ُي ِومينن ،مشْ حار ِكيوم �إِ غا قِّيمغ ،مشْ حار �إِ ك ِّنيو �إِ غا �َأر ُبوغ عاذ؟ � َْأويم ث-يِد
غارِي!” 20ؤُشا �إ ِْوين ث-يِد غارس .ؤ ُِمي ث �إِ ْزرا ،رخْ ذنِّي �إِجبذ اِث �َأ ُّمو ذ وا ُّموِ � ،
َأرامي
د �إ ِْوضا خ ث ُمورث� ،إِ ْبذا �إِتْبار ِكي ِّكيض� ،إِتكّ �َأس-د كُوفُّو زݣ ؤُق ُّموم21 .نتّا �إ ِّس ْقسا باباس
“مشْ حار زݣ ِ
وامي ث-يِد �إِحكم ؤُيا؟” �إن ّا اس “زِي ث ْمزِي ن ّسَ�22 .أطّاس ن �إِ ُمورن
مسي ُؤ ذݣ وامانِ ،حيما �َأذ ث �إ ِّسهلّك .ماشا مارا ْثز ّمارذ خ شاِ ،حي ّن
�إِنطّار اِث ِذي ْث ِّ
24
23
ِ
خانغ ،عاون �َأنغ!” �إن ّا اس يشُّ و “مارا ْثز ّمارذ! كُورشي �إِز ّمار �إِ ون ّي ُيومنن ”.رخْ ذنِّي
ُوي باباس ن ؤُح ْن ِجير س �إِمطّاون� ،إن ّا “ؤُمنغَ� ،أ ِسي ِذي ،عاون إِل�يمان �إِض ْعفن �إِنُو”.
�إِسغ ْ
25ؤ ُِمي �إِ ْزرا يشُّ و �َأقّا ْر ِ
غاشي �إِ ُّدوقّز-د غارس� ،إِوبّخ رارياح �َأ ْمنݣُوس� ،إن ّا اس “�َأ رارياح
�َأݣْناو �َأذهشُ ور ،نش تُو ُمورغ شك ‘فّغ ّزايس! وار تْذكّوِير ذا ْيس ع ّمارص!’ ” �26إِفّغ ّزايس
س ْثغُو ِّييث �َأم ث �إِج ّبذ �َأطّاس �َأ ُّمو ذ وا ُّمو .خ ِّني �إِ ْذور ؤُح ْن ِجير �َأم �إِج ن ؤُم ِّتين � ِ
َأرامي
ثُوغا ن ّان �َأطّاس “�َأقّا �إِ ُّموث”�27 .إِطّف اِث يشُّ و زݣ ُؤفُوس ن ّس� ،إ ِّسب ّد اِث ؤُشا �إِكّار.
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وحدسن “ماي ِّمي وار نْز ّمار نشّ ين �َأذ
ِمحضارن ن ّس ْ
28ؤ ُِمي ُيوذف ثا ّدارثّ ،س ْقسان ث �إ ْ
ْواسوفّغ ؤُرا س �إ ِْشث ن ْرحاجث ْم ِغير
نسوفّغ؟” �29إن ّا اسن ِّ
ث ُّ
“جير-ا وار �إِز ّمار �َأذ �إِت ُّ
س ْثزادْجيث ذ ُؤ ُزو ِّمي واها”.

موث نّس ثاوارا نّ ْض ِنيث
ُّ
يشو ِ�إ ْزوار ِ�إ ِّسور خ ْر ْ
َم ّتى 23-22:17؛ ُلوك43:9 .ب45-

30فّغن-د ّس ِّني ؤُشا شُ وقّن ِذي لجالِيل ُؤ نتّا ثُوغا وار �إِخْ س �َأذ �إ ِّسن مان �َأيا ؤُرا ذ �إ ِّجِ .مينزِي
ِفاسن ن �إ ِْوذان،
ثُوغا �إ ِّس ْرماذ �إ ْ
ِمحضارن ن ّس� ،إِقّار �َأسن “�َأقّا ِّميس ن ْبناذم �َأذ �إِتْواسلّم ذݣ �إ ّ
32
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
�َأذ ث نْغن ؤُشا �َأوارني رامي ث غا نْغنَ� ،أذ د �إِكّار �َأوارني ْثراثا ن ُو ّسان ”.ماشا ني ْثني وار
ْف ِهيمن �إِ واوار-ا ؤُشا ݣّوذن �َأذ ث ّس ْقسان خ ؤُيا.
31

مان ون ِ�إ ْدچان ذ أَ�مقّران؟
َم ّتى 5-1:18؛ ُلوك48-46:9 .

كافارناحوم ُؤ ِ
33خ ِّني ُي ِ
رامي ُيوذف ِذي ثا ّدارث �إ ِّس ْقسا ثن “ ِذي ِمين ِذي ثُوغا
وسي-د غار
ُ
ْثحا ّرضم �َأك-ذ واياويا ذݣ و ْبرِيذ؟” 34سقارنِ ،مينزِي ثُوغا تمقاشاحن ذݣ و ْبرِيذ ِذي وِين
�إِدْچان ذ �َأمقّران ّزا ْيسن�35 .إِقِّيم� ،إِراغا-د �إِ ثنعاش� ،إن ّا اسن “مارا حد �إِخْ س �َأذ يِيرِي ذ �َأم ْزوار،
�َأذ يِيرِي ذ �َأنݣّار ك ِ
ُورشي ُؤ ذ �َأ ْمسخّ ار قاع �إِ ما ّرا�36 ”.إِ ْك ِسي �َأح ْن ِجير �َأم ْزيان� ،إ ِّسب ّد اِث ِذي
37
وسط نْسن� ،إِذارع �َأس� ،إن ّا اسن “وِي �إِ غا �إِق ْبرن �إِج ن ؤُح ْن ِجير �َأم وانِيثا س يِيسم �إِنُوَ� ،أقّا
ْر ْ
�إِقبر �َأيِي ُؤ وِي ذايِي �إِ غا �إِقبرن ،وار ذ ايِي �إِق ّبر ،ماشا �إِق ّبر وِي ذ ايِي-د �إ ِّسكّن”.

وِي وار ِ�إ ْدجين ِض ّيد نّغ ،أَ� ّقا-ث أَ� ِك ْيذنغ
ُلوك50-49:9 .

38يا ّر-د خاس ُيوحان ّا� ،إن ّا اس “�َأ �َأ ْمسرماذ ،ن ْزرا �إ ِّجن �إ ُِّسوفُّوغ شّ واطن س يِيسم ن ّك
ُؤ نشّ ين نمنع اِث س ِمينزِي نتّا وار ذ اَنغ �إِضفّار�39 ”.إن ّا يشُّ و “وار ث تْمنعمِ ،مينزِي
ؤُرا ذ �إ ِّج �إِ �إِتݣّن �إِج ن ر ْعجب س يِيسم �إِنُو وار �إِز ّمار �َأذ ِ
خافي �إ ِِّسور س ْرغار ذ ْغيا.
ِ 40مينزِي وِي وار �إِدْجين ِضي ّد ن ّغَ� ،أقّا-ث �َأ ِكي ْذنغ41 .وِي ذ اوم �إِ غا �إ ِّس ْسون س �إِج ن
ْركاس ن وامان س يِيسم �إِنُو ِمينزِي �َأقّا ك ِّنيو ن ل َمسيحَ� ،أقّا س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،نتّا
ِخسار شا ْر ُمونث ن ّس.
وار �إ ّ
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أَ�غكّوِي ن ّدنُوب

َم ّتى 9-6:18؛ ُلوك2-1:17 .

ݣ �إ ِْشث
42وِي �إِ غا �إ ِّسنذرفن �إ ِّجن زݣ يِينا �إِم ْزيانن �إِ ذايِي ُيومننْ ،حسن �َأذ اس ثتْوا ّ
ثصضارث ن ْث ِسيرث غار يِيرِي ن ّسَ� ،أذ �إِ ّمنضار ِذي ر ْبحار43 .مارا �إ ِّسنذرف �إِ شك
ن ْ
ِ
ْ
ْ
قص اث� .إ ِْحرا ياش �َأذ ثاذفذ غار ثُوذارث ذ �َأم ْع ُضور ؤُرا ّما �َأذ ثاذفذ س
ُؤفُوس ن ّكّ ،
ِ
ِ
ْ
ِ
�
وار
ِخسين ع ّمارص44 ،مانِي ثِيكشّ ا نْسن
�
ي
مس
ث
ي
ذ
اما
ن
جه
ي
ذ
ِفاسن
ّ
ِّ إ إ ّ
ْثناين ن �إ ّ
45
قص اِث� .إ ِْحرا
يمسي وار ْث ِّ
وار ثتْم ِتي ُؤ ثِ ِّ
خسي .مارا �إ ِّسنذرف �إِ شك ؤُضار ن ّكّ ،
ِ
ياش �َأذ ثا ْذفذ غار ثُوذارث ذ �َأم ْع ُضور ؤُرا ّما �َأذ ثا ْذفذ س ْثناين ن �إِضارن ذي جهنّاما
46
خسي.
مسي �إِ وار �إ ّ
يمسي وار ْث ِّ
ِخسين �إِ ر ْبدا ،مانِي ثِيكشّ ا نْسن وار ثتْم ِتي ُؤ ثِ ِّ
ِذي ْث ِّ
47
ثسنذرف �إِ شك ثِي ّط ن ّك ،نْضار اِت خاك� .إ ِْحرا ياش �َأذ ثا ْذفذ غار ْثݣ ْل ِذيث ن
مارا ّ
مسي ن جهنّاما،
�َأر ِّبي س �إ ِْشث ن ثِي ّط ؤُرا ّما �َأذ ث ّمنضارذ س ْثناين ن ثِيطّاوِين ِذي ْث ِّ
48
خسيِ 49 .مينزِي كُور �إ ِّجن �َأذ �إِتْوامدْچح
يمسي وار ْث ِّ
مانِي ثِيكشّ ا نْسنت وار ثتْم ِتي ُؤ ثِ ِّ
ثصبح ،ماشا
مسي ُؤ كُور ثاغا ْرصث �َأذ ثتْوامدْچح س ثمدْچاحث50 .ثامدْچاحث ْ
س ْث ِّ
مارا ثامدْچاحث ثخسار �َأر ِّدي ن ّس ،س ِمين زِي ت �إِ غا ْثعذرمَ� .أذ ثِيرِي ثمدْچاحث
ذايومْ ،حضام ر ْهنا جاراوم”.

ِ ِ�إسق ِْسيثن ن ِ�إفار ِ
ِيسي ّين خ ر ْمراش

10

َم ّتى 12-1:19

� 1إِكّارُ ،يو ُيور ّس ِّني ؤُشا يِيوض غار ث ُمورث ن يا ُهو ِذي ّيا ُؤ غار ث ُمورث ن
ؤُج ّماض ن ل� ُأ ْرذُونُ .مونن خاس ْر ِ
غاشي �َأطّاس عاوذ ُؤ نتّا ثُوغا �إ ِّس ْرماذ �إِثن
�َأم ما ّمش ثُوغا �إِنُّوم2 .ؤ ُِسين-د غارس �إِفار ِ
ِيسي ّينّ ،س ْقسان ث ِحيما �َأذ ث جا ّربن “ما
3
�إِحدْچر �إِ و ْرياز �َأذ �إِدْچف �إِ ث ْمغارث ن ّس؟” يا ّر-د� ،إن ّا اسن ِ
“مين خف ثُوغا ك ِّنيو
تسرِيح �َأذ ثتْوارِي ثابرات ن وادْچاف ماح ْنذ �َأ ْرياز
�إ ّ
ِوصا ُموسى؟” 4ن ّان “ ُموسى �إ ِْوشا ْ
5
�َأذ اس �إِدْچف ”.يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا اسن “خ ِّسي ّبث ن ر ْقساحث ن ُوراون نْوم �َأقّا ُيورا
ݣ ُّدونِّيثَ� ،أر ِّبي �إِخرق �إِثن-د �َأ ْرياز ذ
�َأوم ثاوص ّيث-ا6 ،ماشا زِي بدُّو زِي مانِي ثتْوا ّ
8
يج باباس ذ ي ّماسَ� ،أذ �إِ ْرصق ِذي ث ْمغارث ن ّسَ� ،أذ
ث ْمغارث‘7 .س ؤُي ِّني �َأ ْرياز �َأذ ّ
�إِرِين س ْثناين ذ �إ ِّج ن و ْي ُسومَ� ’.أ ُّمو نِي ْث ِني وار قِّيمن عاذ ذ ْثناين ماشا �َأذ �إِرِين ذ
�إ ِّج ن و ْي ُسومِ 9 .مين �إ ِّس ُمون �َأر ِّبي ،وار ث �إِب ِّطي ْبناذمِ 10 ”.ذي ثا ّدارث ّس ْقسان ث
ِمحضارن ن ّس عاوذ خ مان �َأيا�11 .إن ّا اسن “وِي �إِ غا �إِدْچفن �إِ ث ْمغارث ن ّس ؤُشا �َأذ
�إ ْ
4:10

ِثير3،1:24 .

6:10

أَ�مز2:5 ،27:1 .

8:10

أَ�مز24:2 .
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�إِم ْرش ثنّضْ ِنيثَ ،أ�قّا نتّا �إِزنا خاس ُ 12ؤ مارا ثا ْمغارث ثدْچف �إِ و ْرياز ن ّس ،خ ِّني �َأذ
ثمرش ون ّضْ ِنيَ� ،أقّا نتّاث ثزنا”.

يشو ذ ِ�إح ْنجِ يرن
ُّ

َم ّتى 15-13:19؛ ُلوك17-15:18 .

ِمحضارن وبّخن �إِن ّي ثن د يِيوين.
�13إ ِْوين �َأس-د �إِح ْن ِجيرن ِحيما �َأذ ثن �إِحاذا ،ماشا �إ ْ
14ؤ ُِمي �إِ ْزرا يشُّ و مان �َأيا� ،إِخ ّيق� ،إن ّا اسن “ ّجم �إِح ْن ِجيرن �َأذ غارِي-د �َأسن ،وار ثن منّعم،
ِمينزِي ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي �إِ يِينا �َأمشْ ناو نِي ْث ِني15 .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،وِي وار �إِق ّبرن
ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي �َأمشْ ناو �َأح ْن ِجيرَ� ،أقّا نتّا ع ّمارص وار غارس �إِتِيذف شا�16 ”.إِذارع �َأسن
ِفاسن ن ّس� ،إِبارك �إِثن.
ؤُشا �إ ِّسا ْرس خاسن �إ ّ

يشو ذ أَ� ْرياز بُو-واݣْرا
ُّ
َم ّتى 30-16:19؛ ُلوك30-18:18 .

17ؤ ُِمي �إِفّغ ماح ْنذ �َأذ ُيو ُيور ذݣ و ْبرِيذُ ،يو ّزر-د غارس �إ ِّجن� ،إ ِْوضا اس غار �إِضارن ؤُشا
�إ ِّس ْقسا ث “�َأ �َأ ْمسرماذ �َأص ْبحانِ ،مين �إِ غا ݣّغ ِحيما �َأذ وارثغ ثُوذارث ن ر ْبدا؟” �18إن ّا اس
يشُّ و “ماي ِّمي �إِ ذ ايِي ثت ِ
ْراغيذ ‘�َأص ْبحان’؟ ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِدْجي ذ �َأص ْبحان ْم ِغير �إ ِّجنَ� ،أر ِّبي.
19
يوصا ‘وار زنِّي ،وار ن ّق ،وار تِيشار ،وار ش ّهذ ُّزور ،وار تْغشّ ا ،وقّار باباش ذ
ثسنذ ثِ ّ
شك ّ
20
ي ّماش ” ’.يا ّر-د� ،إن ّا اس “�َأ �َأ ْمسرماذَ� ،أقّا ما ّرا ثِينا ثُوغا ضفّارغ ثنت زِي ث ْمزِي �إِنُو”.
�21إِخْ زار ذا ْيس يشُّ و ؤُشا �إ ِّس ِعي ّز اِث� ،إن ّا اس “ثقِّيم �إ ِْشثن عاذُ ،ؤ ُيور ،زنْز ما ّرا ِمين غارك ؤُشا
كسي ّصالِيب
� ْأوش اِث �إِ �إِم ْزراضَ� ،أذ غارك يِيرِي �إِج ن ْرك ْنز ذݣ ؤُجنّا ،خ ِّني �َأس-دِْ ،
ن ّك ،ضْ فار �َأيِي-د22 .ماشا نتّا ثُوغا �إِحزن س واوار نِّي ؤُشا �إِ ُروح �إ ِْشضن ِمينزِي ثُوغا غارس
ِمحضارن ن ّس “مشْ حار ي ْوعار
�َأطّاس ن واݣْرا�23 .إِخْ زار يشُّ و غار �إِن ّي �إِ ذ اس-د �إِن ّضن� ،إن ّا �إِ �إ ْ
ِمحضارن
خ يِنّي �إِ غار �إِدْچا �َأطّاس ن واݣْرا ِحيما �َأذ �َأ ْذفن غار ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي24 ”.ت ْْبهثن �إ ْ
زݣ واوارن ن ّس .ماشا يشُّ و يا ّر-د عاوذ� ،إن ّا اسن “�َأ ثا ْروا �إِنُو ،مشْ حار ي ْوعار خ �إِن ّي �إِتْشاران
خ واݣْرا نْسنَ� ،أذ �َأ ْذفن غار ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي�25 .إِ ْهون �َأذ ياذف و ْرغم زِي ثِي ّط ن ْث ِس ْينفث
ؤُرا ّما ُيوذف ُبو واݣْرا غار ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي�26 ”.إِ ّمارنِي ذا ْيسن عاذ ؤُنخرِيع ،ن ّان �إِ واياويا
ْواسنجم؟” �27إِخْ زار غارسن يشُّ و� ،إن ّا “غار �إ ِْوذان وار �إِز ّمار ،ماشا
“وِي �إِز ّمارن خ ِّني عاذ �َأذ �إِت ّ
ِ
ِ
ِ
ماشي غار �َأر ِّبيِ ،مينزِي �َأقّا غار �َأر ِّبي كُورشي ذي ْثز ّمار ن ّس”.
ُ 19:10ؤفُغ16-12:20 .؛ ِثير14:24 ،20-16:5 .
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28
نجا ك ِ
ُورشي ،نضْ فار �إِ شك-د ”.يا ّر-د خاس
طروس �َأذ اس يِي ِني “خْ زار ،نشّ ين ّ
�إِ ْبذا ُب ُ
ثاوماث نِيغ ُسو ْيثماس نِيغ
يشُّ و ؤُشا �إن ّا “س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،ون ّي �إ ِِّجين ثا ّدارث نِيغ ْ
ِ
باباس نِيغ ي ّماس نِيغ ثا ْمغارث نِيغ ثا ّراوث ؤُرا ذ �إِيّارن ِذي طّوع �إِنُو ُؤ ذي طّوع ن رخْ بار
ثاوماث ذ
�َأص ْبحانَ�30 ،أذ �إِ ْك ِسي م ّيا ن ْثسقّار ،رخُّ و ِذي زمان-ا �َأذ �إِ ْك ِسي ثُوذرِين ذ ْ
ُسو ْيثماس ذ ْثي ّماثِين ذ ثا ّراوث ذ �إِيّارن س ؤُما ّرث ؤُشا ِذي زمان �إِ د غا ياسن �َأذ �إِ ْك ِسي
ثُوذارث ن ر ْبدا31 .ماشا �َأطّاس ن �إِن ّي �إِدْچان ذ �إِم ْز ُورا �َأذ �إِرِين ذ �إِنݣُّورا ُؤ �َأطّاس ن �إِن ّي
�إِدْچان ذ �إِنݣُّورا �َأذ �إِرِين ذ �إِم ْز ُورا”.
29

ِيس ثْراثا
ُّ
موث نّس ثاوارا و ّ
يشو ِ�إ ْزوار ِ�إ ِّسور خ ْر ْ
َم ّتى 19-17:20؛ ُلوك34-31:18 .

32ثُوغا-ثن ذݣ و ْبرِيذ غار ؤُرشالِيم .يشُّ و ثُوغا �إِ ّزار �َأسن ؤُشا ثُوغا نِي ْث ِني ت ْْبهثن ُؤ �إِن ّي
ث-يِد �إِضفّارن ،ݣّوذن� .إِ ْك ِسي عاوذ ثنعاش غار ؤُغ ْز ِذيس ؤُشا �إِ ْبذا �إِقّار �َأسن خ ِمين ذ
اس �إِ غا �إِ ْمسارن َ�“33أقّا نشّ ين �َأذ نْݣا ّعذ غار ؤُرشالِيم ُؤ ِّميس ن ْبناذم �َأذ �إِتْواسلّم �إِ �َأ ُّروياس
ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ُؤ نِي ْث ِني �َأذ خاس ح ْكمن س ْرم ْوثَ� ،أذ ث سلّمن �إِ
رݣـ ُنوسَ�34 ،أذ ث ّسحقارنَ� ،أذ ث هتّكن س ؤُركُّوضَ� ،أذ خاس ُّسوسفنَ� ،أذ ث نْغن
ِيس ْثراثا �َأذ �إِكّار”.
واس و ّ
ؤُشا ذݣ ّ

ثُوثْرا ن ياعقُوب ذ يُوحانّا
َم ّتى 28-20:20

ُ 35ي ِ
وسي-د غارس ياعقُوب ذ ُيوحان ّا ،ثا ْروا ن زابا ِذي ،ن ّان اس “�َأ �َأ ْمسرماذ ،نخْ س �َأذ
37
36
انغ ثݣّذ ما ّرا ِمين ّزايك �إِ غا نتار� ”.إن ّا اسن ِ
“مين ثخْ سم �َأذ اوم ݣّغ؟” ن ّان اس “وش
38
�َأنغ �َأذ نقِّيم �إ ِّجن خ يفُّوس ن ّك ُؤ ون ّضْ ِني خ ؤُز ْرماض ن ّك ذݣ ُؤ ُعودْجي ن ّك� ”.إن ّا اسن
ثسوم زِي ْركاس �إِ زِي �إِ غا ْسوغ نش نِيغ
ثسينم شا ِمين ثتارم.ما ْثز ّمارم �َأذ ْ
يشُّ و “�َأقّا وار ِّ
39
ْواسغضْ صغ نش؟” ن ّان اس “نْز ّمار� ”.إن ّا اسن
ْواسغضْ صم س ؤُسغْضاص �إِ زِي �إِ غا ت ّ
�َأذ ثت ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْواسغضْ صغَ� ،أذ
ت
غا
�
ِي
ز
�
ْضاص
غ
َأس
�
ؤ
وم
ثس
ث
َأذ
�
نش
وغ
س
غا
�
ِي
ز
ْ ُ
إ إ
يشُّ و “ ْركاس �إ إ ْ
ّ
ْواسغضْ صم40 ،ماشا � َِأغي ِمي خ يفُّوس �إِنُو نِيغ خ ؤُز ْرماض �إِنُو ،وار غارِي �إِدْجي ذݣ
ّزايس ت ّ
41
ِ
ِ
ْواسوجذ ”.ؤُمي ْسرِين عشرا مان �َأيا،
ُؤفُوس �َأذ ث ْوشغ ،ماشا �َأذ �إِ ّم ْوش �إِ �إِن ّي ؤُمي �إِت ّ
42
ثسنم بلِّي
بذان خ ّيقن خ ياعقُوب ذ ُيوحان ّا .خ ِّني يشُّ و �إِراغا ثن غارس� ،إن ّا اسن “ك ِّنيو ّ
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�إِن ّي �إِتتْواحسبن ذ ْر ُحوكّام ن رݣـ ُنوسَ� ،أقّا حكّمن خاسن ُؤ �إِمقّرانن نْسن �َأقّا تْصدْچاضن
ثن43 .وار �إِتِيرِي �َأ ُّمو جاراوم ،ماشا ون ّي �إِخْ سن �َأذ �إِ ْذور ذ �َأمقّران جاراومَ� ،أقّا نتّا �َأذ يِيرِي
ذ �َأ ْمسخّار نْوم ُ 44ؤ ون ّي �إِخْ سن �َأذ يِيرِي ذ �َأم ْزوا ُرو جاراومَ� ،أقّا نتّا �َأذ يِيرِي ذ �إ ِْسمغ �إِ ما ّرا.
ِ 45مينزِي عاوذ ِّميس ن ْبناذم وار د ُي ِ
وسي شا ماح ْنذ �َأذ خاس سخّ ارن ،ماشا ماح ْنذ �َأذ �إِخذم،
�َأذ �إ ِْوش ثُوذارث ن ّس ذ ثاغا ْرصث �إِ ؤُف ِّكي ن واطّاس ن �إ ِْوذان.

أَ� ْسݣن ِفي ن بار ِثيما ُوس أَ�ذارغار
َم ّتى 34-29:20؛ ُلوك43-35:18 .

�46إ ِْوضن-د غار َأ�رِيحاِ � .
ِمحضارن ن ّس ذ �إِج ن ْر ِ
غاشي
َأرامي د �إِفّغ زِي َأ�رِيحا �َأك-ذ �إ ْ
يماوس ون ّي ثُوغا ذ �َأذارغار� ،إِقِّيم ذݣ
يماوس ،قّارن اس بار-ثِ ُ
�إِمغار ،ثُوغا ِّميس ن ثِ ُ
و ْبرِيذ� ،إِتتّار47 .ؤ ُِمي �إ ِْسرا بلِّي يشُّ و ن ِ
ّاصيرِي �َأقّا-ث ِذين� ،إِ ْبذا �إِسغُو ُّيو� ،إِقّار “�َأ يشُّ وِّ ،ميس
داودَ� ،أرحم �َأيِي48 ”.وبّخن ث واطّاس ِحيما �َأذ �إِسقار ،ماشا نتّا �إِقِّيم �إِسغُو ُّيو كثار “�َأ
ن ُ
49
داودَ� ،أرحم �َأيِي!” �إِب ّد يشُّ و ؤُشا �إن ّا اسن �َأذ اس د راغان .راغان-د �إِ ؤُذارغار،
ِّميس ن ُ
ݣ ؤُر! كّار! �َأقّا �إِتْراغا-د خاك!” 50رخْ ذنِّي �إِنْضار �َأجدْچاب ن ّس� ،إِكّار ؤُشا
ن ّان اس “ ّ
وسي-د غار يشُّ و51 .يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا اس ِ
ُي ِ
“مين ثخْ سذ �َأذ اش ث ݣّغ؟” �إن ّا اس ؤُذارغار
52
ِ
ِ
“ ‘را ُّبونِي’ مين �إِخْ س �َأذ يِي ِني ‘�َأ �َأ ْمسرماذ �إِنُو’ حيما �َأذ تْوارِيغ� ”.إن ّا اس يشُّ و “ ُؤ ُيور!
إِل�يمان ن ّك �إ ِّسݣ ْنفا شك!” رخْ ذنِّي �إِ ْذور �إِتْوارا ؤُشا �إِضْ فار يشُّ و ذݣ و ْبرِيذ.

أَ�ذاف غار ُؤرشا ِليم

11

َم ّتى 11-1:21؛ ُلوك40-28:19 .؛ يُوح19-12:12 .

1ؤ ُِمي قا ّربن غار ؤُرشالِيم غار با ْي ِ
ثفاجي ذ با ْيثعانيا ّزاث �إِ و ْذرار ن ِّزيثُون� ،إ ِّسكّ
ِمحضارن ن ّس�2 ،إِن ّا �َأسن “ ُروحم غار ْذشار نِّي ِقيباتْش نْوم .خْ ِمي
ْثناين زݣ �إ ْ
وس ُنوس �إِقّن ،وار خاس �إِن ِيي ؤُرا ذ �إِ ّج ن ْبناذم.
غارس �إِ غا ثاذفم ،رخْ ذنِّي �َأذ ثافم �إِج ن ْ
ّ
ثاويم ث-يِد غارِي3 .مارا �إن ّا �َأوم حد ‘ماي ِّمي ثتݣم �َأيا؟ ’ ،خ ِّني �إِنِيم ‘�َأقّا
فسيم �َأسْ ،
4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِسي ِذي �إِحذاج اث’ ،ؤُشا رخْ ذنِّي �َأذ ث-يِد �إ ِّسكّ ذا ”.ني ْثني ُروحن ،ؤُفين �َأس ُنوس
نِّي �إِقّن غار ث ّوارث با ّرا خ و ْبرِيذ ؤُشا �َأرخُ ون �َأس5 .شا ن �إِن ّي ثُوغا ِذين �إِبدّن ،ن ّان �َأسن
ِ
ِوصا يشُّ و ؤُشا ِّجين ثن.
وس ُنوس؟” 6ن ّان �َأسن �َأم ما ّمش ثن �إ ّ
“مين ثتݣّمْ ،ث ّ
فسيم �إِ ْ
8
�7إ ِْوين-د �َأس ُنوس غار يشُّ وّ ،سا ْرسن خاس �َأ ُّروض نْسن ؤُشا �إِنيا خاس نتّاَ� .أطّاس ُّسون
ثشجورا ؤُشا ُّسون ثن
�َأ ُّروض نْسن خ و ْبرِيذ ،شا ن ّضْ ِني ّ
قصن-د ر ْف ُروع س وافرِيون زِي ُّ
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خ و ْبرِيذ�9 .إن ّي �إِ ّزارن ذ يِنّي ث-يِد �إِضْ فارن ،ثُوغا ْسغُو ُّيون س ّجهذ ،قّارن “ؤُصان ّا! ذ
� َِأمي ُمون ون ّي �إِ د ُي ِ
داود ث ِّني
وسين س يِيسم ن �َأر ِّبيَ�10 .أذ ثتْوابارك ْثݣ ْل ِذيث ن جدِّيثْنغ ُ
11
�إِ د غا ياسن س يِيسم ن �َأر ِّبي .ؤُصان ّا ِذي ُرو ْعرا خ ُرو ْعرا قاعُ ”.ي ِ
وسي-د يشُّ و غار
ؤُرشالِيم ؤُشا ُيوذف ِذي ثا ّدارث �إِقدّسنَ� .أوارنِي ِ
رامي �إِ ْزرا ما ّرا ِمين ذ �َأس-د �إِن ّضن� ،إِفّغ
غار با ْيثعانيا �َأك-ذ ثنعاش ِمينزِي ْرحار ثُوغا �إ ُِّسوثُوم.

يشو ِ�إن ّعر أَ�رثُو
ُّ
َم ّتى 19-18:21

12ثِيوشّ ا ن ّس ِ
رامي د فّغن زِي با ْيثعانيا� ،إِطّف �إِث-يِد رازُ 13 .ؤ ِمي �إِ ْزرا زِي راݣّواج
�إِج ن وا ْرثُو ن ثازارث غارس ثِيفرايُ ،يو ُيور ِذين ِحيما �َأذ يار ُزو ما �َأتّاغ �َأذ ذا ْيس
ياف شاُ .ؤ ِمي د ُيوسا ِذين ،وار ُي ِوفي والُو ْم ِغير ثِيفراي ِمينزِي وار ث ِ
ُوغي ُبو ْرو ْقث
14
يش عاذ
ن ثازارث .يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا اس “�إِ ر ْبدا ُؤرا ذ �إ ِّج وار �إِقِّيم �َأذ ّزايك ّ
تسران ِمين �إِقّار.
ْر ِغيدْچث ”.ثُوغا �إ ْ
ِمحضارن ن ّس ْ

يشو ِ�إتا ّزر خ ِ�إس ّبابن زِي ثا ّدارث ِ�إ ّقدسن
ُّ
َم ّتى 17-12:21؛ ُلوك48-45:19 .؛ يُوح22-13:2 .

15ؤ ُِسين-د غار ؤُرشالِيم .ؤ ُِمي ُيوذف يشُّ و غار ثا ّدارث �إِقدّسن� ،إِ ْبذا �إ ُِّسوفُّوغ �إِس ّبابن ذ
ِ
ركراسي
ِمسو ّواقن ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن ؤُشا �إِ ْبذا �إِقدْچب طّوابر ن �إِصا ّرافن ن ْثمنياث ذ
�إ ُ
16
ن يِنّي ثُوغا �إِزنُوزان �إِ ْذبِيرن .نتّا وار �إ ِِّجي حد �َأذ يع ُذو ثا ّدارث �إِقدّسن ؤُرا س �إ ِْشث ن
ْرقشعث17 .ثُوغا �إ ِّسرماذ� ،إِقّار �َأسن “ما وار ثُورِي
‘ثا ّدارث �إِنُو �َأذ اس راغان ثا ّدارث ن ْثزادْجيث �إِ ما ّرا رݣـ ُنوس’،
ِ�إسا7:56 .؛ ِ�إرم11:7 .
ؤُشا ك ِّنيو ثا ِّريم ت ذ �إِ ْفرِي ن �إِشفّارن”.
َ�18أ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ْسرِين مان �َأيا ،كّارن ؤُشا �َأر ُّزون ما ّمش �إِ غا
ݣّن �َأذ ث نْغنِ ،مينزِي ݣّوذن ّزايسِ ،مينزِي ْر ِ
غاشي ما ّرا ثُوغا �إِت ْبهث س ؤُس ْرمذ ن ّس.
ِ 19
رامي يع ُذو ْرحار �إِفّغ غار با ّرا ن ثن ِذينت.

9 :11

سبح.

26 -25 :118
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أَ�رثُو ِ�إسراو

21
20
طروس �إِ ْفثن،
ِذي ّصبح زِيشَ� ،أم ثُوغا عدُّونْ ،زرِين بلِّي وا ْرثُو نِّي �إِسراو زݣ �إ ِْزورانُ .ب ُ
خ ِّني �إن ّا اس “�َأ ِسي ِذي ،خْ زارَ� ،أرثُو �إِ ثخْ زِيذَ� ،أقّا �إِسراو22 ”.يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا اسن “�َأمنم ِذي
ِ
‘مكسي ،م ْنضار ِذي ر ْبحار’ ،وار
�َأر ِّبي23 .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ بلِّي ون ّي �إِ غا �إِنِين �إِ و ْذرار-ا
�إِتْش ِّكي ذݣ ُور ن ّس ماشا �َأذ يامن بلِّي ِمين �إن ّا �َأذ �إِفّغ� ،إِوا �َأقّا �َأذ �إِفّغ24 .خ ؤُي ِّني �َأذ اوم �إِنِيغ،
ما ّرا ِمين �إِ غا ثتارمَ� ،أمنن بلِّي �َأذ ث ْثكسبم ؤُشا �َأذ غا ْروم يِيرِيِ 25 .
مرمي ّما ْثبدّم �َأذ ث ّزادْچم،
غفارم مارا غا ْروم خ حد شاِ ،حيما بابا ْثوم �إِ �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوان �َأذ اوم �إِغفار ّدنُوب نْوم.
26مارا وار ْثغفّارم ك ِّنيو ،وار �إِغفّار ؤُرا ذ بابا ْثوم �إِ �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوان خ ّدنُوب نْوم”.

تس ِريح ِ�إ زِي ِ�إ ّ
يشو ر ْعجايب
تݣ ُّ
أَ�سق ِْسي خ مان ْ
َم ّتى 27-23:21؛ ُلوك8-1:20 .

27ؤ ُِسين-د عاوذ غار ؤُرشالِيمَ� .أم ثُوغا �إِݣُّور ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن ،قا ّربن-د غارس �َأ ُّروياس
تسرِيح �إِ زِي
ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ذ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ28 ،ن ّان اس “س مان ْ
ثتݣّذ �َأيا ،وِي ذ اش �إ ِْو ِشين ُّصولطا-يا ِحيما �َأذ ثݣّذ �َأيا29 ”.يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا اسن “ؤُرا
ُسقسيَ� ،أ ّرم-د ِ
قسيغ �إِج ن ؤ ِ
ذ نش �َأذ ك ِّنيو ّس ِ
تسرِيح �إِ
خافي ؤُشا �َأذ اوم �إِنِيغ س مان ْ
ِ
زِي تݣّغ �َأياَ�30 .أسغْضاص ن ُيوحان ّا ما �إِ ّك-د زݣ ؤُجنّا نِيغ زݣ �إ ِْوذان؟ �َأ ّرم-د خافي!”
ْ 31مشاوارن جاراسن ،ن ّان “مارا ننّا ‘زݣ ؤُجنّا’َ� ،أذ يِي ِني ‘ماي ِّمي وار ّزايس ث ُِومينم؟ ’
32ماشا مارا ننّا ‘زݣ �إ ِْوذان’ ” ...نِي ْث ِني ماشا ݣّوذن زݣ و ْي ُذوذ ِمينزِي ُيوحان ّا ثُوغا-ث
33
نسين!” يا ّر-د خاسن يشُّ و،
غار ما ّرا ذ �َأمكاشاف س ثِيذت َ� .أ ِّرين-د ،ن ّان �إِ يشُّ و “وار ِّ
تسرِيح �إِ تݣّغ �َأيا”.
�إن ّا “خ ِّني ؤُرا ذ نش وار ذ اوم قّارغ زِي مان ْ

أَ�م ِّتير ن و ْحوِيش ن ثْزايارث ذ ِ�إ ْفدچاحن ِ�إعفّانن

12

َم ّتى 46-33:21؛ ُلوك19-9:20 .

وحوِيش ن ْثزايارث ؤُشا
�1إِ ْبذا �إ ِّساوار �َأ ِكيسن س �إِمتّيرن “�إِج ن ْبناذم �إِ ُّزو �إِج ن ْ
�إ ِّسنّض �َأس-د س �إِج ن وفراي ؤُشا �إِغزا ِ
ثاسيرث ن ؤ ِ
ُضير� ،إِ ْبنا ذا ْيس ُّصو ْمعث
ؤُشا يارهن اِث �إِ شا ن �إِفدْچاحن ؤُشا �إِسافارِ 2 .
رامي د يِيوض ْرحار� ،إ ِّسكّ �إِج ن �إ ِْسمغ
وحوِيش ن ْثزايارث زݣ
غار �إِفدْچاحن ِحيما �َأذ �إِ ْك ِسي ثاسغارث ن ّس زِي ْر ِغيدْچث ن ْ
4
�إِفدْچاحن نِّي3 .ماشا نِي ْث ِني طّفن ثْ ،وتِين ث ؤُشا ّسكّن ث �إِخوا .عاوذ �إ ِّسكّ غارسن �إِج
َأرجمن ث ،مارزن اس ُؤ �َأوارنِي ِ
رامي ث ّسبهثرنُ ،ؤ ّزرن خاس5 .عاوذ
ن �إ ِْسمغ ن ّضْ ِنيْ � ،
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�إ ِّسكّ -د غارسن ون ّضْ ِني ؤُشا نْ ِغين ثَ� .أ ُّمو خ ِّني �إ ِّسكّ �َأطّاس ن �إِن ّضْ ِني ،هتّكن شا ّزا ْيسن
س ؤُركُّوض ُؤ شا ن ّضْ ِني ّزا ْيسن نْ ِغين ثن6 .ثُوغا �إِقِّيم غارس عاذ �إ ِّج ن ِّميس �إِ خاس �إ ِِعي ّزن.
�إ ِّسكّ اِث غارسن ذ �َأنݣّار� ،إِقّار ‘نِي ْث ِني �َأذ وقّارن ِّمي’7 .ماشا �إِفدْچاحن نِّي ن ّان جاراسن ‘�َأقّا
ذ وا ذ � َْأورِيث .زِيذمَ� ،أذ ث ننغ ؤُشا �َأذ غا ْرنغ يِيرِي ْروارثِ 8 ’.
كسين ث ،نْ ِغين ث ؤُشا
وحوِيش ن ْثزايارثِ 9 .مين �إِ غا ي ّ
وحوِيش ن ْثزايارث؟ �َأذ د ياس
ݣ باب ن ْ
نْضارن ث با ّرا �إِ ْ
10
وحوِيش ن ْثزايارث �إِ �إِن ّضْ ِني .ما وار ث ْغرِيم ثِيرا-يا
ش
ِو
�
َأذ
�
ُشا
�َأذ �إِنغ �إِفدْچاحن ؤ
ْ
إْ
‘�َأ ْز ُرو �إِ ثُوغا �إ ِِعيفّن �إِبنّاينَ� ،أقّا �إِ ْذور ذ �َأزدْجيف ن ثغْمارث.
ݣ زِي �َأر ِّبي ُؤ مان �َأيا ذ �إ ِْشث ن ْرحاجث
11مان �َأيا �إِتْوا ّ
سبح23-22:118 .
ثسثبهث ثِيطّاوِين ن ّغ’ ”
ّ
َ�12أر ُزون �َأذ ث طّفن ماشا نِي ْث ِني ݣّوذن زِي ْر ِ
غاشيِ ،مينزِي ْفهمن بلِّي ثُوغا �إ ِّساوار خاسن
س ؤُم ِّتير نِّيَ� .أقّا ِّجين ث ؤُشا ُؤ ُيورن.

خدچص ن ّضارِيبا ِ�إ قايصار
أَ� ْ
َم ّتى 22-15:22؛ ُلوك26-20:20 .

13خ ِّني ّسكّن غارس شا ن �إِفار ِِيسي ّين ذ �إِ ِه ُيروذ ِ
ُوسي ّينِ ،حيما �َأذ اس ݣّن ثاخْ شفث س �إِج ن واوار.
14
نسن �َأقّا شك ذ ثِيذت ،وار ثݣِّيذ ُبو س ثِيفراس ن
ؤ ُِمي د ؤ ُِسين ،ن ّان اس “�َأ �َأ ْمسرماذ ،نشّ ين ّ
ثسرماذذ �َأبرِيذ ن �َأر ِّبي س ثِيذت  .ما �إِحدْچر
ْبناذم ِمينزِي وار ْثخ ّزارذ شا غار ُوذم ن �إ ِْوذان ،ماشا ّ
15
ّ
ْخص �َأنغ �َأذ نْخدْچص نِيغ لا؟” �َأم ثُوغا يارݣب خ نِّيفاق
�َأذ ن ْوش ضّ ارِيبا �إِ قايصار نِيغ لّا؟ ما �إِت ّ
16
ِ
نْسن� ،إن ّا اسن “ماي ِّمي �إِ ذ ايِي ثتْجا ّرابم؟ � َْأويم �َأيِي-د �إِج ن ِّدينار حيما �َأذ ث زارغ!” �إ ِْوين �َأس-د
ثاصوِيرث-ا ذ ثِيرا-يا؟” ن ّان اس “ن قايصار17 ”.يا ّر-د يشُّ و،
�إ ِّج ن ِّدينار .خ ِّني �إن ّا اسن “وِي يِيران ْ
“وشم �إِ قايصار ِمين �إِدْچان �إِ قايصار ُؤ �إِ �َأر ِّبي ِمين �إِدْچان �إِ �َأر ِّبي ”.ؤُشا تْعجبن ّزايس.
�إن ّا اسن ْ

أَ�سق ِْسي خ ر ْمراش ذ ثْنُوكرا
َم ّتى 33-23:22؛ ُلوك40-27:20 .

18ؤ ُِسين-د غارس شا ن �إِصاذ ِ
ُوقي ّين �إِن ّي �إِقّارن بلِّي وار ِذين ُبو ْث ُنوكراّ ،س ْقسان ث ،ن ّان
َ�“19أ �َأ ْمسرماذَ� ،أقّا ُيورا �َأنغ ُموسى ،مارا �إِ ُّموث �إِ حد ؤُماس ؤُشا �إ ِّجا ثامغارث ،وار ذ �إ ِِّجي
ُبو ثا ّراوثَ� ،أذ ياوِي ؤُماس ثا ْمغارث ؤُشا �َأذ اس �إ ِّسݣا ّعذ ُّدورِييث �إِ ُوماس20 .ثُوغا ِذين
19:12

أَ�مز8:38 .؛ ِثير5:25 .
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واوماثنَ� .أم ْزوا ُرو يِيوِي �إ ِْشث ن ث ْمغارث ؤُشا �َأوارنِي ِ
رامي �إِ ُّموث ،وار د �إ ِِّجي ُبو
سبعا ن ْ
21
ِ
ِ
ِ
ِيس ْثناين ؤُشا �إِ ُّموث وار د �إ ِِّجي ُبو ُّدورِييث ؤُرا ذ نتّا.
و
ّي
ن
و
ت
ا
ي
ي
يو
ي
ي
ن
خ
ُّدورِييثِّ .
ّ
22
ِيس ْثراثا .ما ّرا سبعا نِّي �إ ِْوين ت ،وار د ِّجين ُبو ُّدورِييثَ� .أنݣّار نْسن ما ّرا
ؤُرا �َأ ُّمو و ّ
23
ِ
ِ
ِ
ث ُّموث ث ْمغارث نِّي عاوذ� .إِوا ذي ْث ُنوكرا ،خْ مي �إِ ذ غا كّارن ؤُمي �إِ غا ثِيرِي ث ْمغارث؟
ِمينزِي نتّاث ثُوغا ذ ثا ْمغارث �إِ سبعا نِّي24 ”.يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا اسن “ما وار ْثخ ِّطيم شا
ثسينم شا �إِ ْذلِيسن ذ ّج ْهذ ن �َأر ِّبي؟ ِ 25مينزِي خْ ِمي �إِ د غا كّارن زݣ �إِم ِّتينن،
ِمينزِي وار ِّ
وار ݣُّور �َأذ مرشن ،وار ݣُّور �َأذ ثنت ّسمدْچشن ،ماشا �َأذ �إِرِين �َأمشْ ناو لمالاكاث ذݣ
26
ْواسنكّارن ،ما وار ث ْغرِيم ذݣ و ْذلِيس ن ُموسى ِ
رامي
�إِج ْنوان .زِي ِّجيهث ن �إِم ِّتينن �َأقّا ت ّ
ثُوغا غار ثابغا ما ّمش �إ ِِّسور �َأ ِكيس �َأر ِّبي� ،إن ّا ‘نش ذ �َأر ِّبي ن �إِبرا ِهيم ذ �َأر ِّبي ن �إِسحاق،
ذ �َأر ِّبي ن ياعقُوب27 ’.نتّا ِ
ماشي ذ �َأر ِّبي ن �إِم ِّتينن ماشا ذ �َأر ِّبي ن �إِن ّي �إِ ّدارن .خ ؤُي ِّني
�َأقّا ك ِّنيو ْثخطّام �َأطّاس”.

ثا ْو ِصي ّيث ثامقّرانت
َم ّتى 40-34:22؛ ُلوك28-25:10 .

28ؤ ُِمي �إ ِْسرا �إ ِّجن زݣ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن بلِّي نِي ْث ِني ثُوغا تمهارواضن جاراسن ؤُشا نتّا
�إ ِّسن بلِّي نتّا �َأقّا يا ّر-د خاسن م ِليح ،خ ِّني ُي ِ
وسي-د غارس �إ ِّس ْقسا ث “مان ثن �إِدْچان ذ
ثاوص ّيث ذ ثام ْزوا ُروث خ ك ِ
يوصا
ُورشي؟” 29يا ّر-د خاس يشُّ و “�َأقّا ثام ْزوا ُروث خ ما ّرا ثِ ّ
ْ
30
‘سر �َأ �إِسرايِيل! ِسي ِذيَ� ،أر ِّبي ن ّغَ� ،أقّا-ث ذ �إ ِّجن ن ِسي ِذيَ� .أذ ثخْ سذ ِسي ِذيَ� ،أر ِّبي
ن ّك س ما ّرا ُور ن ّك س ما ّرا ر ْعمار ن ّك س ما ّرا رعقر ن ّك س ما ّرا ّج ْهذ ن ّك ’.ثا ذ
ِيس ْثناينَ� ،أمشْ ناو ثانِيثاَ� ،أقّا ذ ثا ‘�َأذ ثخْ سذ
ْ
ثاوص ّيث ثام ْزوا ُروث31 .ؤُشا ْ
ثاوص ّيث و ّ
ِ
ِ
ِ
ثاوص ّيث ن ّضْ نيث ثامقّرانت خ ثينا س
�َأ ْمقا ّرب ن ّك �َأمشْ ناو �إِخف ن ّك ’.وار ذين ُبو ْ
ْثناين�32 ”.إن ّا اس ُؤ ْمسرماذ ن �إِ ْذلِيسن “نِيشانَ� ،أ �َأ ْمسرماذ ،س ثِيذت ث ِّنيذ بلِّي نتّا ذ
�إ ِّجن ،وار ِذين ؤُرا ذ �إ ِّج ن ّضْ ِني ْم ِغير نتّا33 .ؤُشا سنّج �إِ ما ّرا ثِيغا ْر ِصين ن ْ
وشماض ذ ما ّرا
ثِيغا ْر ِصين ن ّضْ ِنيثَ� ،أقّا �َأذ ث ثخْ سذ س ُور ما ّرا ،س رعقر ما ّرا ،س ر ْعمار ما ّرا ُؤ س
ّج ْهذ ما ّرا ؤُشا �َأذ ثخْ سذ �َأ ْمقا ّرب ن ّك �َأمشْ ناو �إِخف ن ّك34 ”.ؤ ُِمي �إِ ْزرا يشُّ و بلِّي يا ّر-د
س رعقر� ،إن ّا اس “�َأقّا شك وار ثِيݣّوِيجذ شا خ ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ”.خ ِّني وار �إِع ّور حد
ثمسراشث.
�َأذ ث �إ ِّس ْقسا ؤُرا ذݣ �إ ِْشث ن ْ
ُ 26 :12ؤفُغ12-1:3 .
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مان ون ِ�إ ْدچان ذ ِّميس ن دا ُود؟
َم ّتى 46-41:22؛ ُلوك44-41:20 .

ِ 35
رامي ثُوغا �إ ِّس ْرماذ ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا “ما ّمش قّارن �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن
داود س يِيخف ن ّس �إن ّا س �َأ ُّروح �إِقدّسن
بلِّي ل َمسيح ذ ِّميس ن ُ
داود؟ ِ 36مينزِي ُ
‘�إن ّا ِسي ِذي �إِ ِسي ِذي �إِنُو :قِّيم-د خ ُؤف ِ
ُوسي �إِنُوَ� ،أر �إِ د غا �َأ ّرغ
ما ّرا رع ْذيان ن ّك ذ ثان ْبذاث ساذُو �إِضارن ن ّك ’.سبح1:110 .
داود ِسيمانت ن ّس �إِتْراغا �َأس-د ‘�َأر ِّبي’ .مانِيس د �إِكّا ذ ِّميس؟” ثُوغا �إِ ْعجب اس �إِ �إِج
ُ 37
ن و ْزين �َأمقّران ن ْر ِ
غاشي �َأذ اس ْسرن.

يشو ِ�إ ِ�إ ْمسرماذن ن ِ�إ ْذ ِليسن
أَ� ْعرام ن ُّ
َم ّتى 36-1:23؛ ُلوك47-45:20 .

“حضام �إِخف نْوم زݣ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن �إِن ّي ؤ ُِمي
�38إن ّا اسن ِذي ْثغُورِي ن ّس ْ
�إ ِ
ِتعجيب �َأسن ْرحار خْ ِمي �إِ غا ُؤ ُيورن س رعباياث ثِيزِيرارِين ُؤ خْ ِمي خاسن �إِ غا
39
ِ
ِ
ِ
ُ
رسواق ،ؤُشا �إ ِ
ِتعجيب �َأسن ركراسي ن ّزاث ذݣ �إِسيناݣوݣن
سدْچمن �إ ِْوذان ذي ْ
40
ِ
ِ
ِ
ِ
ذ �إِ ُموشان �إِم ْز ُورا غار �إِم ْنسيون ن ؤُرارنَ� ،أقّا ني ْثني تتّن ثُوذرِين ن ثي ّجار ؤُشا تْزادْچان
�َأطّاس ن ْرو ْقث �َأم ِّني واهاَ� .أقّا �إِنا �َأذ ْك ِسين ْر ُحوكم ذ �َأمقّران”.

ّصذقث ن ثا ّجاتْش
ُلوك4-1:21 .

غاشي ثِ ِ
َ�41أم �إِ ِّقيم يشُّ و ِقيباتْش �إِ ّصن ُذوق ن ّصذقث� ،إِ ْزرا ما ّمش �إِنطّار ْر ِ
ينعاشين ن ن ّحاس ِذي
ّصن ُذوقَ� .أطّاس ن �َأ ْيثباب ن واݣْرا ثُوغا نطّارن ذا ْيس �َأطّاس42 .ث ِ
ثاجاتْش ذ
ُوسي-د �إ ِْشث ن ّ
ْر ِ
مسكينا ث ْنضار ذا ْيس ْثناين ن ‘لبثاث’ (=‘لبثا’ نتّاث ذ ثام ْزيانت خ ما ّرا ؤ ُِقي ّياث ن ن ّحاس) �إِ
�إِسكّوان ‘كواذرانس’ ( =‘كواذرانس’ نتّا ذ �َأم ْزيان خ ما ّرا ؤ ُِقي ّياث ن ن ّحاس ن �إِ ُرومانِي ّين) �43 .إِراغا
ثاجاتْش-ا ْر ِ
مسكينا �َأقّا ث ْنضار ذا ْيس كثار
يشُّ و �إِ �إ ْ
ِمحضارن ن ّس� ،إن ّا اسن “س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغّ ،
44
خ ما ّرا �إِن ّي �إِ ثُوغا �إِنضارن ِذي ّصن ُذوق ن ّصذقثِ ،مينزِي ما ّرا نْضارن ذا ْيس زِي ِمين غارسن
�َأطّاس ،ماشا ثا زِي ْذ ُروس ن ّس ث ْنضار ذا ْيس ك ِ
ُورشي ِمين غارس ،ما ّرا رعوتْش ن ّس”.
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َم ّتى 44-1:24؛ ُلوك33-5:21 .

ِ �1
ِمحضارن ن ّس
َأرامي د �إِفّغ زِي ثا ّدارث �إِقدّسن� ،إن ّا اس �إ ِّجن زݣ �إ ْ
“�َأ �َأ ْمسرماذ ،خْ زار ،ما ّمش �إِدْچان �إِ ْزرا-يا ذ رب ِني-يا!” 2يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا
اس “ما ث ْزرِيذ رب ِني-يا �إِ ْمغارن؟ وار �إِ ْت ِغي ِمي ُؤرا ذ �إِج ن و ْز ُرو خ و ْز ُرو ن ّضْ ِني،
وار �إِتْنه ِذيمِ 3 ”.
رامي ثُوغا �إِقِّيم نتّا خ و ْذرار ن ِّزيثُون ِقيباتْش �إِ ثا ّدارث �إِقدّسن،
َأنذراوس �“4إِنِي �َأنغ ِ
مرمي �إِ غا يِيرِي مان
ّس ْقسان ث ْ
طروس ذ ُيوحان ّا ذ � ُ
وحدس ُب ُ
ِ
�َأيا ذ مان ر ْعرامث خْ مي �إِ غا �إِك ّمر ما ّرا مان �َأيا؟”
6
ّ
ّ
5يا ّر-د خاسن يشُّ و ؤُشا �إِ ْبذا �إِقّار “خْ زارمِ ،حيما وار ك ِّنيو �إِغكوِي حدَ� .أقّا �َأطاس �َأذ د
ثسرِيم خ ْربا ُروض ذ رخْ ُبوراث ن
�َأسن س يِيسم �إِنُو قّارن ‘�َأقّا ذ نش!’َ� ،أذ غوان �َأطّاس7 .مارا ْ
ْربا ُروض ،وار تْنخرِيعم شاِ ،مينزِي س ؤ ُِغير �َأذ يِيرِي مان �َأيا ،ماشا وار �إِتِيرِي عاذ ذ �َأنݣّارِ 8 .مينزِي
ْرݣنس �َأذ �إِكّار ِضي ّد ن ْرݣنس ن ّضْ ِني ُؤ ثاݣ ْل ِذيث ِضي ّد ن ْثݣ ْل ِذيث ن ّضْ ِنيَ� .أذ �إِرِين �إِنه ِّزي ّين ن
يمسرايِين-ا ذ بدُّو ن روجاع.
ث ُمورث زِي و ْمشان غار و ْمشان ؤُشا �َأذ يِيرِي راز ذ ؤُغ ُّووغ .ثِ ْ
9خزارم غار يِيخف نْومِ ،مينزِي �َأذ ك ِّنيو سلّمن �إِ ثُوذرِين ن شّ راعَ� ،أذ ك ِّنيو هتّكن
س ؤُركُّوض ذݣ �إ ِِسيناݣُوݣن ؤُشا �َأذ ك ِّنيو ِّسيوضن غار ْر ُحوكّام ذ �إِجدْجيذن خ ِّسي ّبث
10
ْخص �َأذ �إِتْوابا ّرح رخْ بار �َأص ْبحان ِذي ما ّرا رݣـ ُنوس.
�إِنُو ذ شهاذث �إِ نِي ْث ِني .غار ؤُمزوار �إِت ّ
11
كسيم �َأ ْم ُنوس قبر زِي ِمين �إِ غا ثِي ِنيم ،وار
خ ِمي ك ِّنيو �إِ غا ݣّوذن ِحيما �َأذ ك ِّنيو سلّمن ،وار ِّ
يسيفم شا ،ماشا ِمين ّما ذ اوم �إِ غا �إِ ّموشن ِذي ْثسا ّعث نِّيِ ،سيورم ّزايسِ ،مينزِي وار
ْث ِح ِّ
12
ثدْجيم ذ ك ِّنيو �إِ �إ ِّساوارن ماشا ذ �َأ ُّروح �إِقدّسن .ؤُماس �َأذ �إِسلّم ؤُماس �إِ ْرم ْوث ذ باباس �َأذ
�إِسلّم ِّميس ؤُشا �َأذ ثكّار ثا ّراوث خ لوالِي ِذين ن ّس ؤُشا �َأذ ثن نْغنَ�13 .أذ ك ِّنيو شا ْرهن ما ّرا خ
ْواسنجم.
ِّسي ّبث ن يِيسم �إِنُو .ماشا ون ّي �إِ غا �إ ِْصبارن �َأر �َأنݣّار ،وانِيثا �َأذ �إِت ّ
14خ ِمي �إِ غا ْثزارم ن ّ ِعي ن واريّبِ ،مين خف ثُوغا �إ ِّساوار ؤُمكاشاف ذانيال� ،إِتْبدّا مانِي
ْخص �إِ �إِن ّي �إِدْچان ِذي يا ُهو ِذي ّيا �َأذ
ْخص �َأذ �إِب ّد  -ون ّي �إِ ْغرِين �َأذ �إِ ْفهم  -رخْ ذنِّي �إِت ّ
وار �إِت ّ
15
� َْأرورن غار �إِذُورارُ ،ؤ ون ّي �إِدْچان خ ْثزقّا وار ذ �إِهكّوِي شا غار ثا ّدارث ُؤ وار �إِتِيذف شا
ِحيما �َأذ �إِ ْك ِسي شا زِي ثا ّدارث ن ّسُ 16 ،ؤ ون ّي �إِدْچان ذݣ �إِيّار وار ذ �إِ ْت ِعي ِقيب شا ِحيما
�َأذ �إِ ْك ِسي �َأ ُّروض ن ّس17 .ؤ ُْشث خ ثِنّي �إِدْچان س ّديسث ذ ثِنّي �إ ُِّسو ُطوضنت ذݣ ُو ّسان
ثارورا نْوم ِذي ْرمشثاِ 19 ،مينزِي ذݣ ُو ّسان نِّي �َأذ ِذين ثِيرِي
نِّيّ 18 .زادْچم ِحيما وار ث ِتيرِي ْ
ُوغي �َأمشْ ناو نتّاث زݣ ِ
رحصارث �إِ وار ث ِ
وامي �إِخرق �َأر ِّبي ُّدونِّيث �َأر رخُّ و ؤُشا وار
�إ ِْشث ن ْ
20
نجم ؤُرا ذ �إ ِْشث ن �َأ ِّريمث،
ث ِتيرِي ع ّمارص عاوذ .مارا �َأر ِّبي وار �إ ِّسمزِي ؤ ُّسان نِّي ،وار ْث ّ
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ماشا ِذي طّوع ن يِنّي �إِتْواخضارن �إِن ّي �إِ �إِخْ ضار نتّاَ� ،أقّا �إ ِّسمزِي ؤ ُّسان نِّي21 .خ ِّني مارا �إن ّا
�َأوم �إ ِّجن ‘�َأقّا ل َمسيح ذا نِيغ �َأقّا-ث ِذيها’ ،وار ث تامنمِ 22 .مينزِي �َأذ د كّارن �إ ِ
ِماسيحن
�إ ِّسخا ِّريقن ذ �إِ ْمكاشافن �إ ِّسخا ِّريقنَ� ،أذ ݣّن ر ْعراماث ذ ل ُمو ْع ِجيزاث ِحيما ،مارا �إِز ّمار،
�َأذ ّسغوان �إِن ّي �إِتْواخضارن زِي �َأر ِّبي23 .ك ِّنيو ماشا ْحضام! �َأقّا ما ّرا نِّيغ �َأوم ث قبر.
رحصارث نِّي �َأذ ث ّبارشن ْثفُوشث ؤُشا ثازِيرِي وار
24ماشا ذݣ ُو ّسان نِّي �َأوارنِي ْ
يش عاذ طّيا ن ّس�25 ،إِثران �َأذ د ْوضان زݣ ؤُجنّا ؤُشا ُّصولاطاث �إِ �إِدْچان ذݣ ؤُجنّا
ث ِت ّ
26
ْواسنه ّزن .خ ِّني �َأذ زارن ِّميس ن ْبناذم �إِتاس-د ذݣ �إِسي ُنوثن س ّج ْهذ ذ ُؤ ُعودْجي
�َأذ ت ّ
27
�َأمقّران .رخْ ذنِّي �َأذ �إ ِّسكّ لمالاكاث ن ّس ؤُشا �َأذ �إ ُِيرو �إِن ّي �إِتْواخضارن ّزايس زِي �َأربعا
�إِس ِّميضن زِي طّارف �َأنݣّا ُرو ن ث ُمورث غار طّارف �َأنݣّا ُرو ن ؤُجنّا.
28ر ْمذم زݣ وا ْرثُو ن ثازارث �َأم ِّتير-ا :خْ ِمي �إِ غا ْذورن ر ْف ُروع ن ّس �َأذ �َأرضْ بن ؤُشا
ثسنم �َأقّا �َأنب ُذو يِيوض-دَ�29 .أ ُّمو عاوذ ؤُرا ذ ك ِّنيو ،خْ ِمي �إِ غا ْثزارم
ثِيفراي �َأذ فّغنت ،خ ِّني �َأذ ّ
30
يمسرايِين-ا تمسارانت ،خ ِّني ّسنم �َأقّا مان �َأيا ُيوذس-د خ ث ّوارث .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ،
ثِ ْ
31
ِّجير-ا وار �إِعدُّو شا �َأر �إِ د غا يِيرِي مان �َأيا ما ّراَ� .أجنّا ذ ث ُمورث �َأذ ُؤقّان ،ماشا �َأوارن �إِنُو
32
َأس نِّي ذ ْثسا ّعث نِّي ؤُرا ذ �إ ِّج وار ث �إ ِِّسين ؤُرا ذ لمالاكاث
وار تكّسن ع ّمارص .ماشا � ّ
33
عسمّ ،زادْچمِ ،مينزِي وار
ثِنّي �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوان ؤُرا ذ ثام ِّميثْ ،م ِغير ثاباباثْ .حضامّ ،
ثسينم شا ِ
مرمي �إِ د غا ثاوض ْرو ْقث.
ِّ
َ�34أقّا-ث �َأمشْ ناو �إِج ن ْبناذم ،ون ّي �إِݣُّورن �َأذ �إِسافار� ،إ ِّجا ثا ّدارث ن ّس� ،إِوكّر �إِس ْمغان ن ّس
ُعساس ن ث ّوارث ماح ْنذ �َأذ
س ُّصولطا� ،إ ِْوشا �إِ كُور �إ ِّجن ّزا ْيسن ْرخدْمث ن ّس ؤُشا �إِ ْعرم اس �إِ ؤ ّ
35
ثسينم شا ِ
مرمي �إِ د غا ياس باب ن ثا ّدارث ،غار
�إِقِّيم �َأذ �إِحضا� .إِوا ْحضام خ ِّنيِ ،مينزِي وار ِّ
ؤُعشِّ ي نِيغ غار و ْزين ن دْجيرث نِيغ خ ؤُسقُوقع ن ؤُيازِيض نِيغ غار ّصبح زِيشِ 36 ،حيما وار د
�إِتِيس ذ ْغياَ� ،أذ ك ِّنيو ياف ثتطّصمِ 37 .مين د اوم قّارغ رخُّ و ،قّارغ ث �إِ ما ّرا ‘قِّيمم ْثفاقم!’ ”

يشو
ؤذاين أَ�ر ُّزون أَ�ذ نْغن ُّ

14

َم ّتى 5-1:26؛ ُلوك2-1:22 .؛ يُوح53-45:11 .

�1إِݣُّور �َأذ يِيرِي ْر ِعيذ ن باسخا ذ ْر ِعيذ ن و ْغ ُروم ن ّ ْبرا �َأنثُون �َأوارنِي ْثناين ن
ُو ّسان ؤُشا ثُوغا �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن �َأر ُّزون ما ّمش ث �إِ
غا طّفن س ْثحرا ْيمشث ُؤ ما ّمش ث �إِ غا نْغن2 .ماشا نِي ْث ِني ن ّان “وار �إِتِيرِي ِذي ْر ِعيذ
ِحيما وار �إِتِيرِي ؤُغ ُّوغ ذݣ و ْي ُذوذ”.
25:13

ِ�إ شا10 :13 .؛ 4 :34
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يشو س ر ْع ُطور ِ�إغران
أَ�ذْهان ن ُّ
َم ّتى 13-6:26؛ يُوح8-1:12 .

ِ �3
َأرامي ثُوغا �إِقِّيم غار طّابرا ِذي با ْيثعانيا ِذي ثا ّدارث ن ِسمعان ون ّي �إِ ِذي �إِدْچا ْربارص،
ث ِ
ُوسي-د �إ ِْشث ن ث ْمغارثَ� ،أقّا-ت غارس �إ ِْشث ن ثازِي ّياث ن �َألاباسثر ذا ْيس ر ْفواحث ن
ّص ْنبل ثصفا ،ثغْرا .ثارزا ثازِي ّياث ن �َألاباسثر ؤُشا ْثفا ّرغ اِت خ ؤُزدْجيف ن ّس4 .ثُوغا ِذين
ْواسخسار ر ْفواحث-ا ن
شا �إِن ّي �إِخ ّيقن �َأطّاس ذݣ يِيخف نْسن خ مان �َأيا ،ن ّان “ماي ِّمي ثت ّ
ِمي ُّرو؟ ِ 5مينزِي رع ُطور-ا �َأذ يِيرِي �إِ ّمنز كثار زِي ثرث م ّيا ِّدينار ؤُشا خ ِّني �َأذ �إِ ّم ْوش �إِ �إِم ْزراض”.
“جم ت! ماي ِّمي خاس ثتْعدّام؟ �َأقّا ثݣّا ذايِي �إِج
ؤُشا خ ّيقن خاس �َأطّاس6 .ماشا يشُّ و �إن ّا ّ
ن شغر �إ ِْشناِ 7 .مينزِي �إِم ْزراض نِي ْث ِني ر ْبدا �َأقّا-ثن �َأ ِكي ْذومْ ،ثز ّمارم �َأذ ِكيسن ثݣّم ْرخار ِ
مرمي
ّما ثخسم ،ماشا نش وار ِكيذوم دْجيغ ر ْبدا8 .نتّاث ثݣّا ِمين ؤ ُِمي ْثز ّمارَ� .أقّا ثِي ّزار ثمسح
�َأ ِّريمث �إِنُو س ر ْع ُطور �إِ ونْضر9 .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،مانِي ّما �إِ غا �إِتْوابا ّرح رخْ بار-ا
�َأص ْبحان ِذي ما ّرا ُّدونِّيثَ� ،أذ خ ّبارن عاوذ خ ِمين ثݣّا ذايِي ذ رِيضارث �إِ نتّاث”.

يا ُهوذا ِ�إكّس أَ�وار ماح ْنذ أَ�ذ ِ�إس ّلم ل َمسيح
َم ّتى 16-14:26؛ ُلوك6-3:22 .

10خ ِّني �إِ ُروح يا ُهوذا �إِسخار ُِيي ِ
وطي� ،إ ِّجن زِي ثنعاش ،غار �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ِحيما �َأذ
اسن ث �إِسلّم11 .ؤ ُِمي ْسرِين مان �َأيا نِي ْث ِني ،فارحن ؤُشا واعذن �َأذ اس ْوشن ثمنياث.
ُؤ نتّا ثُوغا يار ُّزو �إ ِْشث ن ث ّوارث ِحيما �َأذ اسن ث �إِسلّم.

سوجذ ن ُؤم ْن ِسي أَ�نݣّا ُرو
أَ� ْ

َم ّتى 25-17:26؛ ُلوك23-21 ،14-7:22 .؛ يُوح30-21:13 .

12
َأرامي ِ
واس �َأم ْزوار ن ْر ِعيذ ن باسخاِ � ،
رامي غارصن ثاغا ْرصث ن باسخا ،ن ّان اس
ذݣ ّ
نسوجذ ماح ْنذ �َأذ ثشّ ذ باسخا؟” �13إ ِّسكّ ْثناين
�إ ْ
ِمحضارن ن ّس “مانِي ثخْ سذ �َأذ نْراح ِحيما �َأذ ّ
ِ
ِمحضارن ن ّس� ،إن ّا اسن “ ُروحم غار ثنذينتَ� ،أذ ثمساݣارم �َأك-ذ �إِج ن و ْرياز ،يا ْر ُبو �إ ِْشث
زݣ �إ ْ
14
ِ
ِ
ثقبوشث ن وامان .ضْ فارم ث!” ؤ ماني �إِ غا ياذف� ،إِنيم �إِ باب ن ثا ّدارثَ�“ ،أ ْمسرماذ �إِقّار
ن ُ
ِ
‘مانِ
ْ
شّ
ِمحضارن �إِنُو؟ ’ 15خ ِّني نتّا �َأذ اوم
�
َأك-ذ
�
باسخا
ن
صث
ر
ثاغا
غ
َأذ
�
يما
ح
ُورفث
غ
ث
ْچا
د
ث
ي
إ ْ
ْ
16
ِمحضارن ،ؤ ُِسين-د
ثسوجذم ”.فّغن �إ ْ
�إِ ّمر �إِج ن �َأ ْروا �إِمغار سنّج� ،إِ ُّسو� ،إِعذرِ .ذي ِّني ذ انغ �إِ غا ّ
غار ثن ِْذينت ؤُشا ؤ ُِفين ِمين ثُوغا ذ اسن �إن ّا ،خ ِّني ّسوجذن ثاغا ْرصث ن باسخا.
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يشو ِ�إ ْزوار ِ�إ ِّسور خ مان ون ِ�إ ث غا ِ�إس ّلم
ُّ

وسي-د �َأك-ذ ثنعاشِ 18 .
17غار ؤُعشِّ ي ُي ِ
رامي ثُوغا قِّيمن غار طّابرا ،تتّن� ،إن ّا يشُّ و “س
ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا �إ ِّجن ّزا ْيوم �َأذ ايِي �إِسلّم� ،إ ِّجن ون ّي ِكي ِذي �إِشِّ ين19 ”.بذان
تشْ ِضينن ،ن ّان اس �إ ِّجن �َأوارنِي ون ّضْ ِني “ما ذ نش؟” ُؤ ون ّضْ ِني “ما ذ ن ّش؟” 20يا ّر-د،
�إن ّا اسن “�َأقّا-ث ذ �إ ِّجن زِي ثنعاش �إِ �إِ ِّسيسنن �َأ ِكي ِذي زِي طّ ِ
بصيَ�21 .أقّا ِّميس ن ْبناذم �َأذ
�إِراح ما ّمش خاس ثُورا .ماشا ؤ ُْشث خ ْبناذم نِّي ون ّي زِي �إِ غا �إِتْواسلّم ِّميس ن ْبناذم.
ْحسن اس �إِ ْبناذم نِّي مرِي وار ذ �إِخْ رِيق”.

أَ�م ْن ِسي ِ�إ ّقدسن

َم ّتى 30-26:26؛ ُلوك20-15:22 .؛  1كُور25-23:11 .

ِ 22
َأغروم� ،إِبارك اِث ،يارز اِث ؤُشا �إ ِْوشا اسن ث� ،إن ّا
رامي ثُوغا تتّن� ،إِ ْك ِسي يشُّ و � ُ
ِ
“كسيم ،شّ مَ� ،أقّا ثا ذ �َأ ِّريمث �إِنُو23 ”.خ ِّني �إِ ْك ِسي �َأغا ّراف� ،إِقاذا� ،إ ِْوشا اسن ث ُؤ ما ّرا
24
ْواسي ّزرن
�إِ ْذسن ْسوِين ّزايس� .إن ّا اسن “�َأقّا �إِنا ذ �إِذا ّمن �إِنُو ن ْرعاهذ ن ْج ِذيذ �إِ غا �إِت ِّ
�إِ واطّاس ن �إ ِْوذان25 .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،نش وار قِّيمغ �َأذ ْسوغ زِي ْر ِغيدْچث ن
َأس �إِ ِذي ت غا ْسوغ ْج ِذيذ ِذي ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي26 ”.خ ِّني �َأوارنِي ِ
رامي
ْثزايارث �َأر � ّ
غنّجن �َأس ِّبيح ،فّغن غار و ْذرار ن ِّزيثُون.

طروس
ُّ
يشو ِ�إ ْزوار ِ�إ ِّسور خ ونْكار ن ب ُ ُ
َم ّتى 35-31:26؛ ُلوك34-31:22 .؛ يُوح38-36:13 .

� 27إن ّا اسن يشُّ و “�َأقّا ما ّرا ك ِّنيو �َأذ ذايِي ثشكّم ِذي دْجيرث-اِ ،مينزِي ثُورا ذݣ و ْذلِيس ن
ُؤ ْمكاشاف زاكارِييا
‘�َأقّا �َأذ ْوتغ �َأنِيت ِ
ْشي ؤُشا �َأذ تْوازدْچعن ُودْجي ’.زاك7:13 .
29
28ماشا �َأوارنِي ِ
طروس “واخّ ا �َأذ
رامي �إِ د غا كّارغَ� ،أذ اوم �إِ ْزوارغ غار لجالِيل� ”.إن ّا ُب ُ
ذايك نذ ْرفن ما ّرا ،نش وار ذايك تْنذرِيفغ شا�30 ”.إن ّا اس يشُّ و “س ثِيذت �َأذ اش �إِنِيغ،
َأس-ا ِذي دْجيرث-ا قبر �إِ غا �إِسقُوقع ؤُيازِيض ْثناين ن �إِ ُمورنَ� ،أذ ايِي ثنكارذ ْثراثا ن
�َأقّا � ّ
31
ْخص �َأذ مثغ
�إِ ُمورن ”.ماشا نتّاَ� ،أم ثُوغا يارنِّي ذݣ واوار ن ّس عاذ �َأطّاس� ،إن ّا “مارا �إِت ّ
�َأ ِكيك ،وار شك نكّارغَ� ”.أ ُّمو �إِ ن ّان ما ّرا �إِن ّضْ ِني عاوذ.
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ِخيث ِْسيما ِني

َم ّتى 46-36:26؛ ُلوك46-39:22 .

32ؤ ُِسين-د غار و ْمشان ؤ ُِمي قّارن ِ
ِمحضارن ن ّس “قِّيمم ذا �َأر �إِ غا
‘خيث ِْسيمانِي’� .إن ّا �إِ �إ ْ
33
طروس ذ ياعقُوب ذ ُيوحان ّا ؤُشا �إِ ْبذا �إِت ْنخراع� ،إِ ْذور
ك ّمرغ ثازادْجيث ”.خ ِّني �إِ ْك ِسي ُب ُ
ثحضام!”
�إِتݣّوذ �َأطّاس�34 .إن ّا اسن “�َأقّا ر ْعمار �إِنُو �إ ِْشضن �َأر ْرم ْوث .قِّيمم ذا �َأ ِكي ِذيْ ،
ُ 35يو ُيور شوايث غار ّزاث ؤُشا �إ ِْوضا غار ث ُمورث� ،إِ ُّزودْچ ِحيما  -مارا �إِعدّر َ� -أذ ْثعدُّو
كسي ِ
ْثسا ّعث نِّي�36 .إن ّا “ ‘�َأبا’ ،بابا ،ك ِ
خافي ْركاس-ا ،ماشا وار
ُورشي ْثز ّمارذ خاس! ِْ
�إِتِيرِي ِمين خْ سغ نش ،ماشا ِمين ثخْ سذ شك37 ”.ؤُشا ُي ِ
وسي-دُ ،ي ِوفي ثن طّصن،
طروس “�َأ ِسمعان ،ما �َأقّا شك ثتطّصذ ،ما وار ْثز ّمارذ �َأذ ِ
ثحضيذ ؤُرا ذ �إ ِْشث
�إن ّا �إِ ُب ُ
ن ْثسا ّعث؟ ْ 38حضامّ ،زادْچمِ ،حيما وار ث ِتيذفم ذݣ ؤُغكّوِيَ� .أ ُّروح �َأقّا �إِوجذ ماشا
�َأ ِّريمث �َأقّا ثضْ عف39 ”.ؤُشا ُيو ُيور عاوذ �إِ ُّزودْچ� ،إِعاوذ �إِ واوارن نِّي�40 .إِ ْعقب ؤُشا
ُي ِوفي ثن عاوذ طّصن ،ثُوغا ثِيطّاوِين نْسن ضقّرنت ؤُشا نِي ْث ِني وار ِّسينن ما ّمش �إِ خاس
�إِ غا يا ّرن41 .ؤُشا نتّا ُي ِ
ِيس ْثراثا� ،إن ّا اسن “طّصم رخُّ و ،ثاريّحم!
وسي-د غارسن ْثوارا و ّ
ِفاسن ن �إِم ْذناب.
�إِشفا! �َأقّا ثِيوض-د ْثسا ّعث .خْ زارمَ� ،أقّا ِّميس ن ْبناذم �َأذ �إِتْواسلّم غار �إ ّ
42كّارمَ� ،أذ نْراح ،خْ زارمَ� ،أقّا ذا ون ّي ذ ايِي �إِ غا �إِسلّمنَ� ،أقّا ُيوذس-د”.

يشو
ُؤ ُضوف ن ُّ

َم ّتى 56-47:26؛ ُلوك53-47:22 .؛ يُوح12-3:18 .

ِ 43
وسي-د يا ُهوذا� ،إ ِّجن زِي ثنعاشَ� ،أك-ذ �إِج ن ْر ِ
رامي ثُوغا عاذ �إ ِّساوارُ ،ي ِ
غاشي س
رس ُيوف ذ �إِ ُعوماذ ،سكّن ثن-د �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ذ �إِ ْمغارن ن
ْ
و ْي ُذوذ44 .ؤُشا ون ّي ث �إِ غا �إِسلّمن ،ثُوغا �إِت ّ
ݣ �َأسن �إ ِْشث ن ر ْعرامث� ،إِقّار “ون ّي �إِ غا
ُّسو ْذمغ ذ ون ّي نتّا ،طّفم ث ؤُشا � َْأويم ث-يِد45 ”.ؤ ُِمي د ُيوساُ ،يو ُيور غارس ذ ْغيا� ،إن ّا
46
ِفاسن ؤُشا طّفن ث�47 .إ ِّجن
اس “�َأ را ِّبيَ� ،أ را ِّبي” ؤُشا �إ ُِّسوذم اِثّ .سارسن خاس �إ ّ
ِقص اس
زݣ يِنّي �إِ ِذين �إِبدّن �إِجبذ ِّسيف ن ّس ؤُشا �إ ِْوثا �إ ِْسمغ ن ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن� ،إ ّ
48
رس ُيوف ذ �إِ ُعوماذ
�َأم ُّزوغ .يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا اسن “�َأقّا �َأخْ ِمي خ �إِج ن ؤُشفّار �إِ ثفّغم س ْ
49
َأس ثُوغا-يِي �َأ ِكي ْذوم ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن ّسرماذغ ،وار ذايِي
ِحيما �َأذ ايِي ثطّفم .كُور � ّ
51
50
ْخص �َأذ تْواك ّمرن �إِ ْذلِيسنِّ ”.جين ث ما ّرا ؤُشا � َْأرورن� .إِضْ فار اِث �إِج
ث ِّطيفم .ماشا �إِت ّ
ِ
ن ؤُع ْزرِي ،ثُوغا يارض �إ ِْشث ن ثشضاضث ن قاطيفا خ ْثقدِّيث ن ّس ؤُشا طّفن ث-يِد
�إِبرِيغن52 .ماشا نتّا �إ ِّجا ثاشضاضث ؤُشا يارور ّزا ْيسن ذ �َأعاريان.
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ل َمسيح ّزاث ِ�إ لم ْحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين
َم ّتى 68-57:26؛ ُلوك71-63 ،55-54:22 .؛ يُوح24-19 ،14-13:18 .

� 53إ ِْوين يشُّ و غار ؤُزدْجيف ن �إِك ّهاننُ .مونن ما ّرا �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ ذ
54
طروس �إِضْ فار �إِث-يِد زِي راݣّواج غار ذاخر ن ر ْمراح ن
�إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن .ثُوغا ُب ُ
مسي55 .ثُوغا
ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن ؤُشا ثُوغا �إِقِّيم جار �إِ ْمخازنِي ّين� ،إِتْوقّاح �إِخف ن ّس غار ْث ِّ
لمحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين �َأر ُّزون شهاذث ِضي ّد ن يشُّ و ِحيما �َأذ
�َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ ما ّرا ْ
56
ث نْغن ،ماشا وار ت ؤ ُِفينِ ،مينزِي �َأطّاس �إِ ثُوغا خاس �إِش ّهذن ُّزور ُؤ شهاذاث نْسن وار
ت ِ
ْمرقينت57 .خ ِّني كّارن-د شا ن �إِن ّي خاس �إِشهذن ُّزور ،قّارن “58نشّ ين نسرا اس ؤ ُِمي �إن ّا ‘�َأذ
ِفاسن ؤُشا ِذي ْثراثا ن ُو ّسان �َأذ ب ِنيغ �إ ِْشثن ن ّضْ ِنيث �إِ وار
ه ْذمغ ثا ّدارث-ا �إِقدّسن �إِ �إِتْواݣّن س �إ ّ
60
ِفاسن59 ” ’.ماشا ؤُرا �َأ ُّمو شهاذاث نْسن وار ت ِ
ْمرقينت شا .خ ِّني �إِكّار ؤُزدْجيف
�إِتْواݣّن س �إ ّ
وسط ؤُشا �إ ِّس ْقسا يشُّ و� ،إن ّا اس “ما وار ثا ِّريذ س شا؟ ِمين ش ّهذن يِينا خاك؟”
ن �إِك ّهانن ِذي ْر ْ
61ماشا نتّا �إِسقار ،وار د يا ِّري س والُو� .إ ِّس ْقسا ث ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن عاوذ� ،إن ّا اس “ما شك
ذ ل َمسيحِّ ،ميس ن ل ُموبارك؟” �62إن ّا يشُّ و “ذ نش ُؤ ك ِّنيو �َأذ ْثزارم ِّميس ن ْبناذم �إِقِّيم خ ُؤف ِ
ُوسي
ن ّجهذَ� ،أذ د ياس س �إِسي ُنوثن ن ؤُجنّا�63 ”.إِشا ّرݣ ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن �َأ ُّروض ن ّس ؤُشا �إن ّا
“ماي ِّمي نحذاج عاذ ْ
ثسرِيم �َأشقّف نِّي! ِمين ذ اوم �إِضْ هارن؟” ما ّرا ح ْكمن خاس
رش ُهوذ! َ�64أقّا ْ
65
ْرحافن �إِ ؤُغ ْم ُبوب ن ّس ،شّ اثن ث
وسوفن خاس ،ت ّ
بلِّي �إِسذاهدْچ ْرم ْوث .شا ّزا ْيسن بذان ُّس ُ
ِ
س ْر ُبونِي ّياث ،قّارن اس “كاشف!” ؤُشا شّ اثن ث �إِ ْمخازني ّين غار ؤُغ ْم ُبوب س �إِمدّارضان.

طروس
أَ�نكار ن ب ُ ُ

َم ّتى 75-69:26؛ ُلوك62-56:22 .؛ يُوح27-25 ،18-15:18 .

ِ �66
طروس ِذي ر ْمراح ْسوا ّداي ،ث ِ
ُوسي-د �إ ِْشث ن ثايّا ن ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن.
َأرامي ثُوغا ُب ُ
67
طروس �إِتْوقّاح ،ثخزار ذايس ،ثنّا “�َأقّا ثُوغا شك �َأك-ذ يشُّ و ن ِ
ّاصيرِي”.
ؤ ُِمي ث ْزرا ُب ُ
�68إِنكار� ،إن ّا “وار ِّسينغ ،وار ف ِهيمغ ِمين ثقّارذ ”.ؤُشا �إِفّغ با ّرا غار ثس ِقيفث ن ث ّوارث،
رخْ ذنِّي �إِسقُوقع ؤُيازِيض69 .ؤ ُِمي ث ث ْزرا ثايّا �إِج ن ُؤ ُمور ن ّضْ ِني ،ث ْبذا ثقّار �إِ يِنّي ِذين
70
طروس
�إِبدّن “�َأقّا ذ وا!” �إِنكار �إِ ُؤ ُمور ن ّضْ ِني .شوايث خ ِّني ن ّان �إِن ّي ثُوغا ِذين �إِبدّن �إِ ُب ُ
“س ثِيذت ،شك ّزا ْيسن نِيشان ِمينزِي شك عاوذ ذ �َأجالِي ِليَ� ،أوار ن ّك �َأمشْ ناو ون ّي
71
ثساوارم72 ”.رخْ ذنِّي
نْسن� ”.إِ ْبذا �إِن ّعر �إِخف ن ّس� ،إِت ّْجادْچا “وار ِّسينغ ْبناذم نِّي �إِ خف ّ
طروس ذݣ واوار �إِ �إن ّا يشُّ و “قبر ّما �َأذ �إِسقُوقع
ِيس مارثاين� .إِفكّار ُب ُ
�إِسقُوقع ؤُيازِيض و ّ
ّ
ِيس مارثاينَ� ،أذ ايِي ثنكارذ ْثراثا ن �إِ ُمورن ”.خ ِّني �إِ ْبذا �إِت ُْرو �َأطاس.
ؤُيازِيض و ّ
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يشو ّزاث ِ�إ بِيلا ُطوس
ُّ

15

َم ّتى 14-11 ،2-1:27؛ ُلوك5-1:23 .؛ يُوح38-28:18 .

 1خ ِّني غار ّصبح زِيش ْمشاوارن َأ� ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ ذ
لمحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين ،شارفن يشُّ و �إ ِْوين ث
�إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ذ ما ّرا ْ
ؤُشا سلّمن ث �إِ بِيلا ُطوس�2 .إ ِّسقسا ث بِيلا ُطوس “ما شك ذ �َأجدْجيذ ن ُوذاين؟” يا ّر-د
خاس� ،إن ّا اس “شك ث ِّنيذ ث3 ”.ثُوغا �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن تْشثشان ّزايس ذݣ واطّاس ن
ثمسرايِين�4 .إ ِّسقسا ث بِيلا ُطوس عاوذ� ،إن ّا اس “ما وار د ثتارِيذ س شا؟ خْ زار مشْ حار
ْ
�إِ شك �إِض ْرمن5 ”.وار د يا ِّري يشُّ و س والُوِ � ،
َأرامي �إِت ْبهث بِيلا ُطوس.

يشو ذ با ّراباس
ُّ

َم ّتى 31-15:27؛ ُلوك25-13:23 .؛ يُوح16.19-39:18 .

6
ُمحبوس �إِ ُوذاين ون ّي �إِخْ سن نِي ْث ِني7 .ثُوغا ِذين
ثُوغا �إِضدْچق ِذي كُور ْر ِعيذ �إِج ن ؤ ُ
�إ ِّجن ؤ ُِمي قّارن بارابّاس ،ح ّبسن ث �َأك-ذ �إِمعاشارن ن ّس �إِن ّي �إِغ ّوغن �َأ ِكيس ذݣ ؤُغ ُّووغ
�إِ ِذي نْ ِغين �إ ِّجن�8 .إِسغُو ْي ْر ِ
ݣ �َأم ما ّمش ثُوغا ذ
غاشي ؤُشا بذان تتّا ّرن ّزايس ِحيما �َأذ �إِ ّ
اسن �إِت ّ
ݣ ر ْبدا9 .يا ّر-د خاسن بِيلا ُطوس� ،إن ّا “ما ثخْ سم �َأذ �َأوم-د �َأرخُ وغ �إِ ؤُجدْجيذ ن
11
10
ِ
رحسذَ� .أ ُّروياس
ُوذاين؟” مينزِي ثُوغا �إ ِّسن بلِّي �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن �َأقّا سلّمن ث زِي ْ
ن �إِك ّهانن عارنن ْر ِ
ُ
غاشي ماح ْنذ �َأذ اسن �إِضْ رق بارابّاس12 .يا ّر-د بِيلاطوس� ،إن ّا اسن
13
عاوذ ِ
“مين ثخْ سم �َأذ ݣّغ س ون ّي ؤ ُِمي ثتْراغام �َأجدْجيذ ن ُوذاين؟” سغُويّن عاوذ
14
“صلّب اِث!” �إن ّا اسن بِيلا ُطوس “مان ثُوعفّنا �إِ �إِݣّا؟” خ ِّني �َأرنِين ِذي ْثغُو ِّييث عاذ
كثار “صلّب اِث!” َ�15أم ثُوغا �إِخْ س بِيلا ُطوس �َأذ �إ ِّسارضا ْر ِ
غاشي� ،إِضْ رق �إِ بارابّاس ؤُشا
�إِسلّم يشُّ وَ� ،أوارنِي ِ
رامي �إ ِّجا �َأذ ث هتّكن س ؤُركُّوضِ ،حيما �َأذ ث صلّبن.

يشو
ِ�إعسكارِي ّين ّسحقاران ُّ

ِعسكارِي ّين غار ذاخر ن ر ْمراح ن ثا ّدارث ن شّ راع ؤُشا ّس ُمونن ما ّرا ْرعسكار.
16ݣ ّوذن ث �إ ْ
ّ 17سيارضن اس �إِج ن و ُّروض ذ �َأزݣّواغُ ،موذن اس �إ ِْشث ن ث ْمرِيسث س �إِسنّانن ؤُشا قّنن
�َأس-ت18 ،بذان تْسدْچامن خاس ،قّارن اس “�َأ ُزول خاكَ� ،أ �َأجدْجيذ ن ُوذاين!” 19ثُوغا
وسوفن خاس ؤشا ،ؤ ُِمي �َأضارن
شّ اثن ث غار ؤُزدْجيف س �إِج ن و ْع ُموذ ن ؤُغانِيمُّ ،س ُ
ّ
خ �إِفا ّدن نْسن ،ع ْبذن ثَ�20 .أوارنِي ِ
رامي ث ّسحقاران ،س ْرخن خاس �َأسرهام �َأزݣواغ
ؤُشا ّسيارضن اس �َأ ُّروض ن ّس ،خ ِّني ݣ ّ ْوذن ث با ّرا ِحيما �َأذ ث صلّبن.
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غار ّصا ِليب

َم ّتى 44-32:27؛ ُلوك39-26:23 .؛ يُوح19-17:19 .

21حصارن �إ ِّجن ِحيما �َأذ اس يا ْر ُبو ّصالِيبَ� ،أقّا-ث ذ ِسمعان زِي قايراوان ون ّي د �إِكِّين
ّس ِّني �َأم د ُيوسا زݣ �إِيّار ذ ون ّي ذ باباس ن �َألِيكسان ِذير ذ ُروفُوس�22 .إ ِْوين يشُّ و غار
و ْمشان ن ݣُولݣُوثا ِمين �إِخْ س �َأذ يِي ِني ‘�َأ ْمشان ن ثشقُّوفث ن ؤُزدْجيف’ِ 23 .
وشين
اس بِي ُنو �إِ �إِخدْچضن س ر ْفواحث ن ِمي ُّرو ِحيما �َأذ ث �إ ُِسو ،ماشا نتّا وار ث �إِسوِي.
24ؤ ُِمي ث صلّبن ،بضان �َأ ُّروض ن ّس ،ݣِّين خاس �َأكشُّ وض خ ِمين �إِ غا �إِ ْك ِسي كُور �إ ِّج
ّزا ْيسن25 .ثُوغا ثاسا ّعث ذ ْثراثا (=ثاسا ّعث ثُوغا-ت ذ ثسعا ن ّصبح) ؤ ُِمي ث صلّبن.
26ݣِّين �إ ِْشث ن ث ْروِيحث سنّج ن ّس ،ؤُران خاس ثانفُوتْش ن ّس “�َأجدْجيذ ن ُوذاين”.
27صلّبن �َأ ِكيس ْثناين ن �إِخ ّوانن� ،إ ِّجن خ ُؤف ِ
ُوسي ن ّس ،ون ّضْ ِني خ ؤُز ْرماض ن ّس28 .خ
ؤُي ِّني �إِتْواك ّمر و ْذلِيس �إِ �إِقّارن “�إِتْواحسب �َأك-ذ �إِقطاط ِعي ّين�29 ”.إن ّي ذ ّس ِّني �إِكِّين ،ثُوغا
تْشقّافن ذايس ،تْه ّزان �إِزدْجيفن نْسن ،قّارن “�َأ شك ون ّي �إِ غا �إِه ْذمن ثا ّدارث �إِقدّسن
ؤُشا �َأذ ت ثب ِنيذ عاوذ ِذي ْثراثا ن ُو ّسان30 ،س ْنجم �إِخف ن ّك ،ثهوِيذ-د زِي ّصالِيب”.
َ�31أ ُّمو ث ّسحقارن عاوذ �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن �َأك-ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ،قّارن جاراسن
“ثُوغا �إ ِّسنجم �إِن ّضْ ِني ،ماشا وار �إِز ّمار �َأذ �إ ِّسنجم �إِخف ن ّسّ �32 .أج ل َمسيحَ� ،أجدْجيذ ن
�إِسرايِيلَ� ،أذ د �إِهوا رخُّ و زِي ّصالِيبِ ،حيما �َأذ نزار ؤُشا �َأذ نامن ”.ؤُرا ذ يِنّي �إِتْواصلّبن
�َأ ِكيس ،كّوارن ث.

يشو
رموث ن ُّ
ْ

َم ّتى 56-45:27؛ ُلوك49-44:23 .؛ يُوح30-28:19 .

(=ضهر) ،ثوضا-د ثادْچسث خ ث ُمورث ما ّرا �َأر ثسعا
 33ؤ ُِمي ذ ثِيوض ْثسا ّعث ستّا ُّ
ثجهذ� ،إِقّار
يجا ْ
(=ثراثا ن ؤُعشِّ ي)ِ 34 .ذي ْثسا ّعث ن ثسعا �إِسغُو ْي يشُّ و س �إ ِْشث ن ْث ِم ّ
س �إِرس ن ِ
ثاراميث “�إِلُوي� ،إِلُوي ،لِيما شاباقثانِي؟” ِمين �إِخْ س �َأذ يِي ِني
ثجيذ؟”
“�َأر ِّبي �إِنُوَ� ،أر ِّبي �إِنُو ،ماي ِّمي �إِ ذ ايِي ِّ

سبح1:22 .

35شا زݣ يِنّي ِذين �إِبدّن ،ؤ ُِمي ْسرِين �َأيا ،ن ّان “ َأ�قّا نتّا �إِتْراغا �إِ �إِلِييا!” ُ 36يو ّزر-د غارس �إ ِّجن،
سبونخا س ْرخدْچ� ،إِݣّا اِت خ ؤُغانِيم� ،إ ِْوشا اس ِحيما �َأذ �إ ُِسو� ،إِقّار
�إ ُِّسوفّ �إ ِْشث ن ُ
37
ِ
ِ
ُوي يشُّ و س �إ ِْشث
“راجا! � ّأج �َأنغ �َأذ نزار ما �َأذ د ياس �إِلييا حيما �َأذ ث-يِد �إ ِّسهوا� ”.إِسغ ْ
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يجا ثجهذ �َأطّاس ؤُشا �إِفّغ اس َأ� ُّروحَ�38 .أرواق ن ثا ّدارث �إِقدّسن �إِشا ّرݣ خ ْثناين
ن ْث ِم ّ
39
زِي سنّج غار ْسوا ّداي .ؤ ُِمي �إِ ْزرا ْرقبطان ن م ّيا �إِ ِذين �إِبدّن ّزاثس بلِّي �إِفّغ ّزايس �َأ ُّروح �َأم
ثُوغا �إِسغُو ُّيو �َأ ُّمو� ،إن ّا “س ثِيذت ثُوغا ْبناذم-ا ذ ِّميس ن �َأر ِّبي40 ”.ثُوغا ِذين ثانيا ثِي ْمغارِين
خ ّزارنت زِي راݣّواج ،جاراسنت عاوذ ماريم ن ماجذالا ذ ماريم ي ّماس ن ياعقُوب �َأما ُزوز
ذ ُي ِ
وسيس ذ سالُ ِومي41 ،ثِي ِّني �إِث-يِد �إِضْ فارن ،سخّارنت خاس ؤ ُِمي ث ثُوغا ِذي لجالِيل
ؤُرا ذ �َأطّاس ن ث ْمغارِين ن ّضْ ِنيث ثِنّي ثُوغا �َأ ِكيس �إِ ذ �إِݣا ّعذن غار ؤُرشالِيم.

يشو
أَ�نْضر ن ُّ

َم ّتى 61-57:27؛ ُلوك56-50:23 .؛ يُوح42-38:19 .

رامي د ثِيوض ثمدِّيث ُؤ ِ
ِ 42
واس ن ّسبث،
َأس ن ؤُس ْوجذ ون ّي �إِدْچان قبر �إِ ّ
رامي ثُوغا ذ � ّ
ُ 43ي ِ
وسي-د ُيوسف زِي �َأرِيماثِييا� ،إِج ن ؤُمشاوار ذ �َأص ِذيق ن ْرمحكامث ثامقّرانت ن
ُوذاين ،ون ّي ثُوغا �إِتْراجان ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ،ؤُشا نتّا �إِ ْزعم ُيوذف غار بِيلا ُطوس ماح ْنذ
�َأذ اس �إِتار �َأ ِّريمث ن يشُّ و�44 .إِت ْبهث بِيلا ُطوس ؤ ُِمي �إِ ُّموث �َأ ُّمو ذ ْغيا ؤُشا �إِراغا-د �إِ ْرقبطان
ن م ّيا� ،إ ِّس ْقسا ث ما ثُوغا �إِ ُّموث �َأطّاس زݣ ِ
وامي45 .ؤ ُِمي �إِ ْفهم مان �َأيا زِي ْرقبطان ن
م ّيا� ،إ ِْوشا �َأ ِّريمث �إِ ُيوسف�46 .إ ِْسغا رشفن ن ِ
قاطيفا� ،إِ ْك ِسي ث زِي ّصالِيب ؤُشا �إ ِْشفن
اِث ِذي ِ
قاطيفا� ،إ ِّسا ْرس اِث ذݣ ونْضر �إِ ثُوغا �إِتْواخبشن ِذي ّسدْچاح ؤُشا �إ ِّسق ُنونِّي
ثصضارث خ ث ّوارث ن ونْضر47 .ثُوغا ماريم ن ماجذالا ذ ماريم ي ّماس ن
�إ ِْشث ن ْ
ُي ِ
وسيس ْزرِينت مانِي ث ّسارسن.

ثانُوكرا

16

َم ّتى 8-1:28؛ ُلوك12-1:24 .؛ يُوح10-1:20 .

ثسغا ماريم ن ماجذالا ذ ماريم ي ّماس ن ياعقُوب ذ
1ؤ ُِمي �إِع ُذو ّسبثْ ،
2
واس �َأم ْزوار ن
سالُ ِومي ر ْع ُطور ِحيما �َأذ ث ذهننت .غار ّصبح زِيش ذݣ ّ
ِسيمانا �إِوضنث-يِد غار ونْضر � ِ
َأرامي د ثنقار ْثفُوشث3 .ن ّانت جاراسنت “وِي ذ انغ �إِ
ثاصضارث نِّي ماح ْنذ �َأذ تْوارزم ث ّوارث ن ونْضر؟” ِ 4
رامي ِذي ِّني خْ زارنت،
غا �إ ِّسق ُنون ّين ْ
5
ْواسق ُنونِّي ّس ِّني ،واخّا ثُوغا ث ْمغار �َأطّاسِ .
ِ
ت
رامي ُؤ ْذفنت غار
�
ضارث
ثاص
ْزرِينت �َأقّا ْ
إ ّ
ونْضرْ ،زرِينت �إِج ن ؤُبرِيغ �إِقِّيم غار ؤُغ ْز ِذيس �َأف ِ
ُوسي ،يارض �َأ ُّروض ذ �َأش ْمرار ذ �َأزِيرار
ؤُشا نِيثن ِتي نْخ ْرعنت�6 .إن ّا اسنت “وار تْنخرِيعنت شا! ك ِّنينت ثار ُّزونت خ يشُّ و ن ِ
ّاصيرِي
ون ّي �إِتْواصلّبنَ� .أقّا نتّا �إِكّار ،وار ذا �إِدْجي ،خْ زارنتَ� ،أقّا �َأ ْمشان مانِي ثُوغا ث ّسارسن.
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طروس ‘�َأقّا �َأذ اوم �إِ ّزار غار لجالِيلِ .ذي ِّني
7ماشا ُروحنت� ،إِنِينت �إِ �إ ْ
ِمحضارن ن ّس ؤُرا �إِ ُب ُ
8
�َأذ ث ْثزارم �َأم ما ّمش ثُوغا �إِ ذ اوم �إن ّا ”.فّغنت ذ ْغيا ؤُشا � َْأرورنت زݣ ونْضرِ ،مينزِي
ِ
ثارج ِ
يجيث ذ ّدهشان ْثقبس �إِثنت ؤُشا وار ث نِّينت �إِ حدِ ،مينزِي ثُوغا ݣّوذنت.

يشو ِ�إ ِ�إم ْحضارن نّس أَ�وار ِني ثْنُوكرا نّس
أَ� ْضحار ن ُّ
َم ّتى 10-9:28؛ يُوح18-11:20 .؛ ُلوك35-13:24 .

ِ 9
واس �َأم ْزوار ن ِسيمانا� ،إِضْ هار-د ذ �َأم ْزوا ُرو �إِ ماريم ن
رامي د �إِكّار يشُّ و زِيش ذݣ ّ
ماجذالا ث ِّني �إِ زِي ثُوغا �إِ ُّسوفّغ سبعا ن شّ واطن10 .ثانِيثا ْث ُروح ؤُشا ْثخ ّبار �َأيا �إِ �إِن ّي ثُوغا
�إِدْچان �َأ ِكيس� ،إِن ّي ثُوغا �إِشضْ نن ُؤ ت ُْرونِ 11 .
رامي �إِنا ْسرِين ،بلِّي نتّا �َأقّا �إِ ّدار ؤُشا بلِّي
نتّاث ث ْزرا اِث ،وار ؤ ُِميننَ�12 .أوارنِي �َأيا �إِ ْذور �إِبان-د س �إِج ن وا ُّدوذ ن ّضْ ِني �إِ ْثناين ّزا ْيسن
كامبو13 .ؤُرا ذ �إِنا ُروحن عاوذ ؤُشا خ ّبارن �إِن ّضْ ِني ،ماشا
ؤ ُِمي ثُوغا ݣُّورن نِي ْث ِني غار ْر ُ
نِي ْث ِني وار ؤ ُِمينن ؤُرا ذ �إِنا.

أَ�با ّرح س ل ِ إ�نجِ يل

َم ّتى 20-16:28؛ ُلوك49-36:24 .؛ يُوح23-19:20 .؛ رخ8-6:1 .

14رخْ ذنِّي �إِ ْذور �إِبان-د �إِ ِحيدْعاش � ِ
َأرامي ثُوغا قِّيمن غار طّابرا ؤُشا �إِعايار �إِثن ِمينزِي وار
قسحن ؤُراون نْسنِ ،مينزِي نِي ْث ِني وار ؤ ُِمينن زݣ �إِن ّي ث �إِ ْزرِين �َأوارنِي
ؤ ُِمينن ُؤ ِمينزِي ّس ْ
15
ِ
ْواسنكّار نتّا� .إن ّا اسن “ ُروحم غار ُّدونِّيث ما ّراْ ،ثبا ّرحم س رخْ بار �َأص ْبحان
رامي د �إِت ّ
16
ْواسنجم ،ماشا
ْواسغْضصَ� ،أقّا نتّا �َأذ �إِت ّ
�إِ ما ّرا ِمين �إِتْواخرقن .ون ّي �إِ غا يامنن ؤُشا �َأذ �إِت ّ
ون ّي وار ُي ِومينن �َأذ �إِتْواحاسب17 .ثِينا ذ ر ْعراماث �إِ غا �إِضْ فارن �إِن ّي �إِ غا يامننَ� :أقّا نِي ْث ِني
�َأذ ُّسوفّغن شّ واطن س يِيسم �إِنُو ؤُشا �َأذ ِّس ْورن س �إِرساون ن ج ِذيذَ�18 ،أذ ْك ِسين �إ ِِفيغران
ِفاسن
ِفاسن نْسن ُؤ مارا ْسوِين ِمين �إِنقّن ،وار ثن �إِضّ ا ِّري شا مان �َأيا ؤُشا �َأذ ّسا ْرسن �إ ّ
س �إ ّ
نْسن خ �إِ ْمهراش ،خ ِّني �َأذ ݣ ّ ْنفان”.

يشو ِ�إت ْتوا ّم ِ
كسي غار ُؤج ّنا
ُّ
ُلوك53-50:24 .؛ رخ11-9:1 .

َ�19أوارنِي ِ
رامي �إ ِِّسور �َأ ِكيسن� ،إِ ّم ِ
كسي ِسي ِذي يشُّ و ذݣ ؤُجنّا ؤُشا �إ ِّس ِغيم �إِخف ن ّس خ
ُؤف ِ
ُوسي ن �َأر ِّبي20 .ماشا نِي ْث ِني فّغن ؤُشا با ّرحن ِذي كُور �َأ ْمشان ؤُشا ِسي ِذي ثُوغا �إِخدّم
�َأ ِكيسن ؤُشا �إ ِّسا ْرس ْرخط ن ّس خ واوار س ر ْعراماث �إِث-يِد �إِضفّارنَِ � .أمين.
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ُلوكا 1

يشو ل َمسيح
ر ْخبار أَ�ص ْبحان ن ُّ
س ُؤفُوس ن ُلوكا
ثامزوا ُروث
ْ

1

ثمسرايِين �إِ �إِ ْمسارن جارانغَ�2 ،أم ما ّمش ذ انغ خ ّبارن
1ؤ ُِمي �َأطّاس ز ّمن �َأمز ُروي خ ْ
�إِن ّي �إِ ْزرِين �َأوار زݣ ؤُم ْزوا ُرو ُؤ ثُوغا-ثن ذ �إِ ْمسخّارن ن ّس3 ،ثبان �َأيِي-د عاوذ م ِليحَ� ،أقّا
�َأوارنِي ِ
رامي بقّشغ م ِليح ِذي ك ِ
ُورشي زݣ ؤُم ْزوا ُروَ� ،أذ اش �َأرِيغ س ؤُستّفَ� ،أ ثِ ُيي ِوفي ِليس
4
ْواسرمذذ.
�إ ِِعي ّزنِ ،حيما �َأذ ّ
ثسنذ ثِيذت ن واوارن �إِن ّي �إِ زِي ت ّ

كهان زاكارِييا ذ لمالاك ن أَ�ربِّي
أَ� ّ

5ثُوغا ِذين ذݣ ُو ّسان ن ِه ُيروذُوسَ� ،أجدْجيذ ن يا ُهو ِذي ّيا� ،إِج ن ؤُثا ّراس ذ �َأك ّهان،
قّارن اس زاكارِييا ،نتّا زِي ثربِيعث ن �إِك ّهانن ن �َأبِييا ؤُشا ثا ْمغارث ن ّس ثُوغا-ت زِي
ثا ّراوث ن ها ُرون ،قّارن اس �إِلِيصابِيث6 .ثُوغا س ْثناين �إِ ْذسن ذ �إِ ْمسݣّاذن غار �َأر ِّبي،
يوصا ذ ُرو ُمور �إِسݣّذن ن �َأر ِّبي ن ّ ْبرا ْر ِعيب7 .وار ث ِ
ُوغي غارسن ُبو ؤُح ْن ِجير
تطّاعان ما ّرا ثِ ّ
8
ِ
ْ
ِمينزِي �إِلِيصابِيث ثُوغا وار ث ُيرو شا ؤُشا ثُوغا س ْثناين �إِذسن مغارن ذݣ ُو ّسانَ� .أقّا �إِمسار
ِ
رامي ثُوغا زاكارِييا �إِت ّ
ݣ ْرخدْمث ن ؤُك ّهان ِقيباتْش �إِ �َأر ِّبي خ نُّوبث ن ثربِيعث ن ّس،
علاحساب ِ
َ�9أقّا ُي ِ
لقاعيذا ن �إِك ّهانن ِحيما �َأذ ياذف غار ثا ّدارث
وسي-د ذا ْيس ؤُكشُّ وض ْ
�إِقدّسن ن �َأر ِّبي ماح ْنذ �َأذ �إ ِّسارغ ربخُ ور10 .ثُوغا قاع �َأ ْي ُذوذ (=شّ ْعب) �إِتْزادْچا با ّرا ِذي
ْثسا ّعث ن ربخُ ور11 .ؤُشا �إِضحار �َأس-د �إِج ن لمالاك� ،إِبدّ-د خ ُؤف ِ
ثمجمارث
ُوسي ن ْ
13
ن ر ْبخُ ور ذاخر ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن12 .ؤ ُِمي ث �إِ ْزرا زاكارِييا� ،إِن ّخْ رع ؤُشا �إِݣّوذ� .إن ّا اس
لمالاك “وار تݣّوذ شاَ� ،أ زاكارِيياِ ،مينزِي �َأر ِّبي �َأقّا �إ ِْسرا ثازادْجيث ن ّكَ� ،أقّا �إِلِيصابِيث،
ثج �َأح ْن ِجيرَ� ،أذ ث ْثس ِّميذ ُيوحان ّاَ�14 .أذ اش ثِيرِي ر ْفراحث ذ
ثام ُّطوث ن ّكَ� ،أذ اش ّ
15
ِ
ْثرِيورِيوث ؤُشا �َأطّاس ن �إ ِْوذان �َأذ فارحن س وخْ راق ن ّس .مينزِي �َأذ يِيرِي ذ �َأمقّران غار
ِسس لّا بِي ُنو ؤُرا ذ شّ رابَ� .أذ �إِتْواشُّ ور س �َأ ُّروح �إِقدّسن زݣ ؤُعدِّيس ن ي ّماس.
�َأر ِّبي ،وار �إ ّ
17
َ�16أذ ذ يا ّر �َأطّاس ن �َأ ْيث ن �إِسرايِيل غار ِسي ِذي �َأر ِّبي نْسن .ؤُشا �َأذ ُيو ُيور ّزاثس س �َأ ُّروح
وصاي غار
ن �إِلِييا ذ ّج ْهذ ن ّسِ ،حيما �َأذ ذ يا ّر ؤُراون ن لوالِي ِذين غار ثا ّراوث نْسن ُؤ ل ُع ّ
ؤُخا ّراص ن �إِ ْمسݣّاذن ِحيما �َأذ �إ ِّسوجذ �إِج ن و ْي ُذوذ �إِ ْمحض �إِ �َأر ِّبي18 ”.يا ّر-د زاكارِييا خ
8:1

�ِ 1إمز24 .
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َأوسار ؤُرا ذ ثا ْمغارث �إِنُو ث ْمغار �َأطّاس!”
لمالاك “ما ّمش �إِ غا ݣّغ �َأذ ّسنغ �َأيا؟ ِمينزِي نش ذ � ّ
19
ْواسكّغ-د ِحيما �َأذ ِكيش
يا ّر-د لمالاك� ،إن ّا اس “نش ذ ِجيبرِيل ون ّي �إِبدّن ّزاث �إِ �َأر ِّبي ،ت ّ
ِّس ْورغَ� ،أذ شك خ ّبارغ رخْ بار-ا وانِيثا �َأص ْبحان20 .خ ِّني �َأذ ثݣ ُنوذ ؤُشا وار ْثز ّمارذ خ واوار
َأس ِمين ِذي �إِ غا �إِمسار ؤُياِ ،مينزِي وار ث ُِومينذ شا س واوارن �إِنُو �إِن ّي �إِ غا �إِتْواك ّمرن ِذي
�َأر � ّ
21
ِ
ِ
ِ
ّ
ُ
ْرو ْقث نْسن ”.ثُوغا �َأ ْيذوذ ذي با ّرا �إِتْراجا زاكارِييا ؤُشا �إ ِْوذان ت ْْبهثن ؤُمي �إِعطار ذاخر ذي
ثا ّدارث �إِقدّسن22 .ؤ ُِمي د �إِفّغ ،ثُوغا وار �إِز ّمار �َأذ ِكيسن �إ ِِّسيور .خ ِّني ْفهمن بلِّي �إِبان �َأس-د
شا ن ْرو ِحيي ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن .ثُوغا �إِتْش ّيار �َأسن ؤُشا �إِقِّيم �إِݣ ُنو23 .ؤ ُِمي ك ّمرن ُو ّسان
ن ْثك ّهانت ن ّس� ،إِ ْعقب-د غار ثا ّدارث ن ّسَ�24 .أوارنِي ؤ ُّسان نِّي ثا ْمغارث ن ّس �إِلِيصابِيث
ث ْك ِسي ّديسث .ثفّار �إِخف ن ّس خ ْمسا ن �إِ ُيورن ؤُشا ث ْبذا ثقّار َ�“25أ ُّمو ّزايِي �إِݣّا �َأر ِّبي ذݣ
ُو ّسان نِّي ؤ ُِمي غارِي-د �إِخْ زارِ ،حيما �َأذ ِ
خافي �إِكّس � َْأسحقار ن �إ ِْوذان”.

أَ� ْضهار ن لمالاك ِ�إ ماريم

26
ِيس ستّا �َأر ِّبي �إ ِّسكّ -د لمالاك ِجيبرِيل غار �إ ِْشث ن ثن ِْذينت ِذي لجالِيل،
ذݣ ُؤ ُيور و ّ
27
قّارن اس ن ِ
ّاصيرا ،غار �إ ِْشث ن ث ْعزارشث ذ ثانخضابث غار و ْرياز زِي ثا ّدارث ن
28
داود ،قّارن اس ُيوسف .ثُوغا �إِسم ن ثعزارشث نِّي ماريمُ .يوذف خاس
ؤُجدْجيذ ُ
ِ
ِ
“سرام خامَ� ،أ ثامي ُمونت! �َأر ِّبي �َأكيذم ،ش ْم �َأقّا ثتْواباركذ جار ث ْمغارِين”.
لمالاك� ،إن ّا اس ْ
30
ِ
ِ
29ؤ ُِمي ث ث ْزرا ،ثنّخرع زݣ واوار ن ّس ؤُشا ْثخا ّرص مين �إِخْ س �َأذ يِيني ْسرام-ا� .إن ّا
اس لمالاك “وار تݣّوذ شاَ� ،أ ماريمِ ،مينزِي ث ُِوفيذ �َأرضا ن �َأر ِّبيَ�31 .أذ ِ
ثيسيذ ّديسث
ؤُشا �َأذ ثاروذ �َأح ْن ِجيرَ� ،أذ ث ْثس ِّميذ ‘يشُّ و’32 .وانِيثا �َأذ يِيرِي ذ �َأمقّرانَ� ،أذ خاس تْراغان
ِّميس ن ون ّي �إِ ُعودْچن خ ما ّرا ِمين �إِدْچانَ� ،أذ اس �إ ِْوش ِسي ِذي �َأر ِّبي ْرعارش ن باباس،
داودَ�33 ،أذ �إِحكم خ ثا ّدارث ن ياعقُوب �إِ ر ْبدا ،وار �إِتِيرِي ؤُنݣّار �إِ ْثݣ ْل ِذيث
�َأجدْجيذ ُ
ن ّس34 ”.ثنّا ماريم �إِ لمالاك “ما ّمش �إِ غا يِيرِي ؤُيا �َأم نش وار مرِيشغ شا؟” 35يا ّر-د
ِرحف ؤُشا ّج ْهذ ن ون ّي �إِ ُعودْچن خ ما ّرا ِمين
لمالاك ؤُشا �إن ّا اس “�َأ ُّروح �إِقدّسن �َأذ ام �إ ّ
36
�إِدْچان �َأذ خام �إِ ّ
َأمخروق �إِقدّسن �َأذ �إِتْواس ّما ِّميس ن �َأر ِّبيَ� .أقّا ذا،
ݣ ثِيرِي ،س ؤُي ِّني � ُ
ِ
ِ
�إِلِيصابِيث ،رادْچ ن ّم ،نتّاث عاوذ �َأقّا-ت س ّديسث س ؤُح ْنجير ذي ث ْوسار ن ّسَ� ،أقّا ذ
�َأ ُيور ن ستّا �إِ نتّاث ؤ ُِمي قّارن ‘وار ث ِت ُيرو’ِ 37 ،مينزِي وار ِذي ِّني ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْرهاجث
علاحساب �َأوار
وار ذ اس �إِز ّمار �َأر ِّبي38 ”.ثنّا ماريم “نش ذ ثايّا ن �َأر ِّبيَ� ،أذ ايِي �إِمسار ْ
ن ّك ”.ؤُشا ُيو ُيور خاس لمالاك.
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ماريم ثْ ُروح أَ�ذ ثارزف ِ�إ ِليصابِيث

39ذݣ ُو ّسان نِّي ثكّار ماريمْ ،ث ُروح س ثا ّزرا غار �إِذُورار غار �إ ِْشث ن ثن ِْذينت ن يا ُهو ِذي ّيا.
ثسرا �إِلِيصابِيث �إِ ْسرام
40ثُوذف غار ثا ّدارث ن زاكارِيياْ ،ثسدْچم خ �إِلِيصابِيث41 .ؤ ُِمي ْ
ن ماريم� ،إِنه ّز ؤُسي ِمي ذݣ ؤُعدِّيس ن ّس .ؤُشا �إِلِيصابِيث ث ْذور ثشُّ ور س �َأ ُّروح �إِقدّسن.
“سعذ ن ّم جار ث ْمغارِينّ ،سعذ ن ْر ِغيدْچث ن ؤُعدِّيس ن ّم!
42ثسغ ْ
ُوي س ّجهذ ،ثنّا ّ
44
43زِي مانِيس غارِي �َأياِ ،حيما �َأذ غارِي-د ثاس ي ّماس ن ِسي ِذي �إِنُو؟ ِ
رامي د يِيوض
واوار ن ْسرام ن ّم غار ؤُم ُّزوغ �إِنُو� ،إِنه ّز ؤُسي ِمي ذݣ ؤُعدِّيس �إِنُو س ر ْفراحثّ 45 .سعذ ن
ث ِّني ُيومنن �َأقّا �َأذ �إِتْواك ّمر ِمين ذ اس �إِتْوان ّا زِي �َأر ِّبي”.

ِ�إ ْزرِي ن ماريم ِ�إ ُؤس ْمغار ن أَ�ربِّي

46خ ِّني ثنّا ماريم “ر ْعمار �إِنُو �إ ِّسمغارا ِذي �َأر ِّبي�47 ،إِفارح �َأ ُّروح �إِنُو س �َأر ِّبيَ� ،أمس ْنجم
�إِنُو48 ،س ِمينزِي �إِخْ زار غار ر ْغبن ن ثايّا ن ّسَ� .أقّا زِي رخُّ و ما ّرا �َأ ّراون �َأذ ايِي س ّمان
ِ
يمسرايِين مغارنتَ� ،أقّا �إِسم ن ّس
‘ثامي ُمونت’ِ 49 .مينزِي ون ّي غار �إِدْچا ثِيز ّمار �إِݣّا ذايِي ثِ ْ
51
50
َأرحمث ن ّس زِي ِّجير غار ِّجير �إِ يِنّي ث �إِوقّارن� .إِݣّا ّج ْهذ س ؤ ُِغير ن ّس.
�إِقدّسْ � ،
52
�إِفارثك �إِمعفّارن س �إِخا ِّريصن ن ُوراون نْسن� .إن ّي �إِ غار �إِدْچا ثِيز ّمار �إ ِّسهوا ثن-د زِي
ِ
ركراسي نْسن ؤُشا �إِمواضعن �إ ِّسݣا ّعذ �إِثن�53 .إ ِّس ِجيون س ْرخار �إِن ّي �إِد ُْچوزن� ،إِسقاذ
َأرحمث
�َأ ْيثباب ن واݣْرا خْ وان�54 .إِعاون �َأح ْن ِجير �َأ ْمسخّار ن ّس �إِسرايِيل ماح ْنذ �َأذ �إِعقر خ � ْ
56
ن ّسَ�55 ،أم ما ّمش �إِ ِّسور �َأك-ذ رج ُذوذَ� ،أك-ذ �إِبرا ِهيم ذ ّزارِيعث ن ّس� ،إِ ر ْبدا ”.ثكّا
غارس ماريم عراحار ْثراثا ن �إِ ُيورن ،خ ِّني ث ْعقب غار ثا ّدارث ن ّس.

أَ�خْراق ن يُوحانّا أَ� ْمس ْغضاص

ِ 57
ثج-د �َأح ْن ِجير58 .سرِين ِّجيران ذ
رامي د ثِيوض ْرو ْقث ن �إِلِيصابِيث ِحيما �َأذ ثا ُروّ ،
59
ِيس ثمنيا
رادْچ ن ّس بلِّي �َأر ِّبي �إ ِّسشن اس � ْ
َأرحمث ن ّس �َأطّاس ،فارحن نِي ْث ِني �َأ ِكيذس .و ّ
ِ
ن ُو ّسان ؤ ُِسين-د ِحيما �َأذ خثْنن �إِ ؤُسيمي ؤُشا س ّمان ث س يِيسم ن باباس زاكارِييا.
60ثا ّر-د ي ّماس ،ثنّا “لّاَ� ،أذ �إِتْواس ّما ُيوحان ّا61 ”.ن ّان اس “وار �إِدْجي حد زِي رادْچ ن ّم،
تْراغان �َأس-د س يِيسم-ا62 ”.ؤُشا ِشي ّيارن غار باباس ما ّمش �إِخْ س �َأذ ث �إِس ّما�63 .إِتار
ثاروِيحث ؤُشا ُيورا خاس �َأ ُّمو “�إِسم ن ّس ُيوحان ّا” .ؤُشا �إ ِْوذان ت ْْبهثن ما ّرا64 .رخْ ذنِّي
يا ْرزم �َأق ُّموم ن ّس ذ يِيرس ن ّس ؤُشا �إِ ِّسور عاوذ� ،إِبارك �َأر ِّبي65 .ؤُشا ثهوا-د ثِيݣ ّ ُو ِذي خ
ما ّرا ِّجيران نْسنِّ ،س ْورن خ ما ّرا مان �َأيا ِذي كُور �إِذُورار ن يا ُهو ِذي ّيا�66 .إن ّي �إ ِْسرِين مان
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�َأيا ،خ ّمرن ث ما ّرا ذݣ ُوراون نْسن ،ن ّان “�َأقّا ِمين �إِ غا يِيرِي ؤُح ْن ِجير-ا؟ ثُوغا �َأفُوس
ن �َأر ِّبي �َأ ِكيذس”.

ِ�إ ْزرِي ن زاكارِييا ِ�إ ُؤس ْمغار ن أَ�ربِّي

�67إِثواشُّ ور باباس زاكارِييا س �َأ ُّروح �إِقدّسن ؤُشا �إِتْنابّا� ،إن ّا َ�“68أذ �إِتْوابارك ِسي ِذي �َأر ِّبي
ن �إِسرايِيل ِمينزِي �إِفكّار ذݣ و ْي ُذوذ ن ّس ؤُشا يِيوِي �َأسن-د �َأسلّاك�69 .إ ِّسب ّد �َأنغ-د �إِج
داودَ� ،أح ْن ِجير �َأ ْمسخّ ار ن ّسَ�70 ،أم ما ّمش ثُوغا ذ انغ
ش ن ؤُس ْنجم ِذي ثا ّدارث ن ُ
ن �إ ِ ّ
71
ِ
�إن ّا س ؤُق ُّموم ن �إِ ْمكاشافن �إِقدّسن ن ّس �إِن ّي ثُوغا ذي ِّني زِي زمان ن قبرَ� ،أقّا-ث ذ
َأرحمث
ِفاسن ن يِنّي �إِ ذ انغ �إِشا ّرهنِ 72 ،حيما �َأذ �إِ ّ
ݣ� ْ
�َأس ْنجم زِي رع ْذيان ن ّغ زݣ �إ ّ
73
رج ُذوذ ن ّغ ؤُشا �َأذ �إِعقر ْرعاهذ �إِقدّسن ن ّس ،ثاجادْجيث ث ِّني �إ ُِّجودْچ �إِ �إِبرا ِهيم،
ن ّس �إِ ْ
74
ِفاسن ن رع ْذيان ن ّغ ِحيما �َأذ ث ن ْعبذ ن ّ ْبرا ثِيݣ ّ ُو ِذي
جدِّيثْنغَ� ،أذ �َأنغ �إ ِْوش �َأس ْنجم زݣ �إ ّ
76
75س ْثقدّاسث ذ ْثسݣْذا ّزاثس ما ّرا ؤ ُّسان ن ثُوذارث ن ّغ� .إِ شكَ� ،أ �َأح ْن ِجيرَ� ،أذ
اش تْراغان �َأمكاشاف ن ون ّي �إِ ُعودْچن خ ما ّرا ِمين �إِدْچانِ ،مينزِي �َأذ ْثراحذ ّزاث �إِ
ثسوجذذ �إِ ْبرِيذن ن ّسِ 77 ،حيما �َأذ �إ ِْوش �إِ و ْي ُذوذ ن ّس ثا ُموسنا
ؤُغ ْم ُبوب ن �َأر ِّبي ِحيما �َأذ ّ
78
َأرحمث ن �َأر ِّبي ن ّغ �إِ
ن ؤُس ْنجم �إِ �إِدْچان ذݣ و ْغفار ن ّدنُوب نْسن س رادْچاغ ن � ْ
ِ
زِي خانغ �إ ِِحي ّن ونْقار ن ْثفُوشث زِي ُرو ْعراِ 79 ،حيما �َأذ �إ ِِّسيرغ ْثفاوث �إِ �إِن ّي �إِقِّيمن ذي
ثادْچسث ذ ثِيرِي ن ْرم ْوثِ ،حيما �َأذ �إِݣ ّوذ �إِضارن ن ّغ ذݣ و ْبرِيذ ن رهناَ�80 ”.أم �إِݣّام
َأس �إِ ِذي د �إِضْ هار �إِ �إِسرايِيل.
ؤُح ْن ِجير ،يارنِّي ذا ْيس �َأ ُّروح ،ثُوغا-ث ِذي رخْ را �َأر � ّ

يشو ل َمسيح
أَ�خْراق ن ُّ

2

َم ّتى 25-18:1

1ذݣ ُو ّسان نِّي ثفّغ-د �إ ِْشث ن ثوص ّيث زِي قايصار ُؤغُوسثُوس ِحيما �َأذ تْواز ّمن ما ّرا
�إِمزذاغ ن ُّدونِّيثَ�2 .أز ّمم-ا �َأم ْزوا ُرو �إِمسار ؤ ُِمي ثُوغا ِقيرِي ِن ُييوس ذ لوالِي ن ُسورِييا.
ُ 3روحن ما ّرا ِحيما �َأذ تْواز ّمن ،كُور �إ ِّجن غار ثن ِْذينت ن ّس�4 .إِݣا ّعذ عاوذ ُيوسف زِي لجالِيل
زِي ثن ِْذينت ن ن ِ
داود ث ِّني ؤ ُِمي قّارن َب ْيث-لَ ْحم ؤ ُِمي نتّا
ّاصيرا غار يا ُهو ِذي ّيا غار ثن ِْذينت ن ُ
5
داودِ ،حيما �َأذ �إِتْوازمّ �َأك-ذ ماريم ،ثانخْ ضابث ن ّس،
ثُوغا-ث زِي ثا ّدارث ُؤ زݣ وا ّراو ن ُ
ث ِّني ثُوغا س ّديسث6 .ؤُشا �إِمسارِ � ،
َأرامي ثن ثُوغا ِذي ِّني ،ق ْفرن ُو ّسان ن ّس ِحيما �َأذ ثا ُرو.
7
ثحر ِ
وشين ؤُشا ث ّس ّزر اِث ِذي ْرمذوذِ ،مينزِي وار غارسن
ثُو ُرو ِّميس �َأمن ُزوّ ،
ثسنّض اِث ِذي ُ
ُبو و ْمشان ذݣ ونوار.
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ِ�إمكساون ذ لمالاكاث

ِ 8ذي جوايه نِّي ثُوغا ِذين �إِمكساون حطّان ِذي دْجيرث ْث ِحيمارث نْسن .خ ِّني لمالاك
ن ِسي ِذي �َأر ِّبي �إِبدّ-د غارسن ؤُشا �َأ ُعودْجي ن ِسي ِذي �َأر ِّبي �إ ِّسارغ خاسن� ،إِن ّض �َأسن
رحف �َأسن �إ ِْشث ن ثِيݣ ّ ُو ِذي ثمغار�10 .إن ّا اسن لمالاك نِّي “وار تݣّوذم شاَ� ،أذ
ؤُشا ْث ّ
11
ْ
اوم-د ِّسي ْوضغ �إ ِْشث ن رفراحث ث ْمغار �إِ غا يِيرِين �إِ �إ ِْوذان ما ّراَ� .أقّا �إِتْواخرق �َأوم-د
داود ،نتّا ذ ل َمسيحِ ،سي ِذي12 .ذ وا ذ اوم �إِ غا يِيرِين
َأس-ا ؤُمس ْنجم ِذي ثن ِْذينت ن ُ
� ّ
13
ثحر ِ
وشين� ،إِ ّزر ِذي ث ْزرِيفث .رخْ ذنِّي �إِبان-د
ذ ر ْعرامثَ� :أذ ثافم �َأسي ِمي �إِتْوان ّض ِذي ُ
14
�َأك-ذ لمالاك �إِج ن ْر ِ
غاشي ن ْرعسكار ن �إِج ْنوان تْس ّبحن �َأر ِّبي ،قّارن “�َأ ُعودْجي �إِ �َأر ِّبي
ِذي ُرو ْعرا خ ُرو ْعرا قاع ،ر ْهنا خ ث ُمورثَ� ،أقّا �إِت ّ
ݣ �َأرضا ن ّس ذݣ �إ ِْوذان”.
9

ِ�إمكساون ِذي ب َ ْيثَ -ل ْحم

15ؤ ُِمي خاسن ُؤ ُيورنت لمالاكاث غار ؤُجنّا ،ن ّان �إِمكساون �إِ واياويا “� ّأج �َأنغ �َأذ نْراح رخُّ و غار
َب ْيث-لَ ْحم ِحيما �َأذ نزار ِمين �إِ ْمسارن ِمين خف �إِ ذ انغ �إ ِّسارݣب ِسي ِذي16 ”.ؤ ُِسين-د س ثا ّزرا،
ؤ ُِفين ماريم ذ ُيوسف ذ ؤُسي ِمي �إِ ّزر ِذي ثزرِيفث17 .ؤ ُِمي ث ْزرِين ،عاوذن �َأوار �إِ ذ اسن �إِتْوان ّان خ
ؤُسي ِمي-يا18 .ما ّرا �إِن ّي ث �إ ِْسرِين ،ت ْْبهثن س ِمين ذ اسن ن ّان �إِمكساون19 .ماشا ماريم ثُوغا ْثخ ّمر
ما ّرا �َأوارن-ا ،ثتْخا ّراص ذا ْيسن ذݣ ُور ن ّس20 .خ ِّني ع ْقبن-د �إِمكساون ،تْس ّبحن ُؤ ّس ْمغاران
ِذي �َأر ِّبي خ ما ّرا ِمين ْسرِين ذ خ ما ّرا ِمين ْزرِينَ� ،أم ما ّمش ذ اسن ثُوغا �إِتْوان ّا.

يشو ل َمسيح
أَ�خْثان ن ُّ

21ؤ ُِمي ك ّمرن ثمنيا ن ُو ّسان ِحيما �َأذ �إِتْواخثن ؤُسي ِمي ،س ّمان ث ‘يشُّ و’َ� ،أم ما ّمش
ثُوغا ث �إِس ّما لمالاك قبر ّما �َأذ �إِت ِ
ْواكسي ذݣ ؤُعدِّيس22.ؤ ُِمي ك ّمرن ُو ّسان ن ؤ ُِسي ْزذݣ
23
تاوراث ن ُموسى� ،إ ِْوين ث غار ؤُرشالِيم ِحيما �َأذ ث قدّمن �إِ �َأر ِّبي �َأم
ن ّس ْ
علاحساب ْ
تاوراث ن �َأر ِّبي بلِّي كُور ِّميس �َأمن ُزو �إِ ذ �إِخرقن زݣ ؤُعدِّيس ن ي ّماس
ما ّمش ثُورا ِذي ْ
24
ِ
ِ
تاوراث
�َأذ �إِتْواس ّما ‘�َأمقدّاس �إِ �َأر ِّبي’ ،حيما �َأذ حضارن ثاغا ْرصث �َأم ما ّمش �إِتْوان ّا ذي ْ
ن �َأر ِّبي “ ْثناين ن �إِ ْذبِيرن نِيغ ْث ُيويا ن �إِوا ُّروضن ن �إِ ْذبِيرن”.

ِسمعان ذ أَ�نّا فا ّرحن ُؤ ِمي تْواران ل َمسيح

25ثُوغا ِذي ؤُرشالِيم �إِج ن و ْرياز قّارن اس ِسمعان ،ثُوغا ْبناذم-ا ذ �َأ ْمسݣّاذ� ،إِتْوقّار �َأر ِّبي،
ِوحا �َأس-د
�إِتْراجا �َأف ّوج ن �إِسرايِيل ؤُشا ثُوغا �َأ ُّروح �إِقدّسن خاس26 .ثُوغا �َأ ُّروح �إِقدّسن �إ ّ
 21:2أَ�مز 22:2 14-9:17 .لاوُ 23:2 8-2:12 .ؤفُغ15،12،2:13 .
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ماح ْنذ وار �إِتْم ِتِي شا �َأر ذ �إِزار ل َمسيح ن ِسي ِذيُ 27 .يوذف غار ثا ّدارث �إِقدّسن �َأم �إِتْواعا ّرا
علاحساب ِ
لقاعيذا
زِي �َأ ُّروح .ؤ ُِمي ذ ُؤ ْذفن لوالِي ِذين س ؤُح ْن ِجير يشُّ و ِحيما �َأذ اس ݣّن ْ
ن تاوراث�28 ،إ ِ
ِكسي ث ذݣ �إِغادْچن ن ّس ؤُشا �إِبارك �َأر ِّبي� ،إن ّا ّ �“29أج �إ ِْسمغ ن ّك �َأذ �إِراح
علاحساب �َأوار ن ّكِ 30 ،مينزِي ثِيطّاوِين �إِنُو ْزرِينت �َأس ْنجم ن ّك
ِذي ر ْهنا رخُّ وَ� ،أ ِسي ِذيْ ،
31
ثسوجذذ ّزاث �إِ ُوذم ن ما ّرا �إِي ُذوذنَ�32 ،أقّا-ث ذ ثِيفاوث يارقّن �إِ رݣـ ُنوس ذ ُؤ ُعودْجي
�إ ِ ّ
34
33
�إِ و ْي ُذوذ ن ّك �إِسرايِيل ”.ثُوغا ُيوسف ذ ي ّماس ت ْْبهثن س ِمين خاس �إن ّا ِسمعان� .إِبارك
�إِثن ِسمعان� ،إن ّا �إِ ماريم ي ّماس “�َأقّا وا �إِ ّمارس �إِ ؤُوطُّو ذ ْث ُنوكرا ن واطّاس ِذي �إِسرايِيل،
�َأقّا-ث عاوذ ذ ر ْعرامث �إِ غا �إِتْواعكّسنَ�35 .أذ �إِشُ و ّق عاوذ ِّسيف ِذي ر ْعمار ن ّمِ ،حيما �َأذ
ذ ضْ هارن �إِخا ِّريصن زݣ واطّاس ن ُوراون”.
36ثُوغا ِذين عاوذ �َأن ّا �إ ِْشث ن ثمكاشفث ،يدْجيس ن فانوِيل زݣ �َأ ْيث ن � َِأشير.
نتّاث ثُوغا ث ْوسار �َأطّاس .ثدّار �َأك-ذ و ْرياز ن ّس سبعا ن �إِسݣ ّ ُوسا زݣ ِ
وامي ت ثُوغا ذ
ثاجاتْش ْرق ّد ن �َأربعا ُؤ ثمان ِيين ن �إِسݣ ّ ُوسا ،وار ْثب ِّعيذ شا خ
ثاعزارشث37 .ثُوغا-ت ذ ّ
واس38 .غار ْثسا ّعث
ثا ّدارث �إِقدّسن ،ثُوغا ْثع ّبذ �َأر ِّبي س ُؤ ُزو ِّمي ذ ْثزادْجيث دْجيرث ذ ّ
نِّي ث ِ
ُوسي-د عاوذ ،ثتْس ّباح اس �إِ ِسي ِذي �َأر ِّبي ،ث ّساوار خاس �َأك-ذ ما ّرا �إِن ّي �إِتْراجان
39
�َأسلّاك ِذي ؤُرشالِيم .ؤ ُِمي ك ّمرن نِي ْث ِني ك ِ
تاوراث ن �َأر ِّبي ،ع ْقبن
ُورشي ْ
علاحساب ْ
ّ
غار لجالِيل غار ثن ِْذينت نْسن ن ِ
ّاصيرا40 .ثُوغا �َأح ْن ِجير �إِݣام ،يارنِّي ذا ْيس �َأ ُّروح� ،إِ ْذور
�إِشُّ ور س ثِي ِغيث ؤُشا نِّيعمث ن �َأر ِّبي �َأقّا-ت خاس.

يشو ِذي ثا ّدارث ِ�إ ّقدسن
أَ�ح ْنجِ ير ُّ

41ثُوغا لوالِي ِذين ن ّس تْراحن كُور �َأسݣّواس غار ؤُرشالِيم ِذي ْر ِعيذ ن باسخا42 .ؤ ُِمي
علاحساب ِ
لقاعيذا ن ْر ِعيذَ�43 .أوارنِي
يِيوض-د ثنعاش ن �إِسݣ ّ ُوسا ،ݣا ّعذن غار ؤُرشالِيم ْ
رامي ع ُذون ُو ّسان ن ْر ِعيذِ ،
ِ
رامي د ع ْقبن� ،إِقِّيم ؤُح ْن ِجير يشُّ و �َأوارنِي اسن ِذي ؤُرشالِيم
44
ؤُشا ُيوسف ذ ي ّماس وار �َأر ِݣيبن شا� .إِ ْت ِغير �َأسن �َأقّا-ث جار �إِمسبرِيذن ؤُشا ُؤ ُيورن �إ ِْشث
واسَ� ،أر ُّزون خاس جار رادْچ ذ �إِمدُّوكار نْسن45 .ؤ ُِمي وار ث ؤ ُِفين ،ع ْقبن
ن ثِيشرِي ن ّ
46
ِ
ِ
ِ
غار ؤُرشالِيمَ� ،أر ُّزون خاسَ� .أوارني ْثراثا ن ُو ّسان ؤُفين ث ذي ثا ّدارث �إِقدّسن ،ثُوغا
ِتسرا غارسن� ،إِتْس ْقسا ثن47 .ما ّرا �إِن ّي ذ اس
وسط ن �إِ ْمسرماذن ن تاوراث� ،إ ْ
�إِقِّيم ِذي ْر ْ
48
�إ ِْسرِين ،ت ْْبهثن ِذي ر ْفهامث ذ واوار �إِ ذ �إِتا ّراِ .
رامي ث ْزرِين ،ت ْْبهثن ،ثنّا اس ي ّماس
49
“�َأ ِّمي ماي ِّمي ذ انغ ثݣِّيذ �َأ ُّمو؟ �َأقّا نش ذ باباش ن ْذعق س ثار ُّزوث خاك� ”.إن ّا اسن
“ماي ِّمي ِ
ْخص �َأيِي �َأذ �إِرِيغ ِذي ِمين �إِدْچان ن
خافي ثار ُّزوم؟ ما وار ثا ْر ِݣيبم شا بلِّي �إِت ّ
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بابا؟” 50وار ْف ِهيمن �َأوار �إِ ذ اسن �إن ّا51 .ؤُشا �إِهوا-د �َأ ِكيسن غار ن ِ
ّاصيرا ،ثُوغا �إِت ّ
ݣ �َأسن
يمسرايِين-ا ذݣ ُور ن ّس52 .ثُوغا يشُّ و يارنِّي ِذي ثِي ِغيث
�َأ ّراي .ماشا ي ّماس ْثخ ّمر ما ّرا ثِ ْ
ذ ثِيدِّي ذ �َأرضا غار �َأر ِّبي ذ �إ ِْوذان.

يُوحانّا أَ� ْمس ْغضاص

3

َم ّتى 12-1:3؛ مار8-1:1 .؛ يُوح 28-19:1

1ذݣ ؤُسݣّواس خ ّمسثاش زِي رحكامث ن قايصار ثِيبار ُيوسِ ،
رامي بِيلا ُطوس ُب ِ
ونط ُييوس
رضروف ن لجالِيل ُؤ ِفي ِلي ُّبوس،
ثُوغا ذ ْرحاكم خ يا ُهو ِذي ّيا ُؤ ِه ُيروذُوس ذ �َأجدْجيذ خ ُ
يسانيوس ذ ْرحاكم
ؤُماس ،ذ ْرحاكم خ رضْ ُروف ن �إِثُورِييا ذ ِّجيهث ن ْثراخُ ونِي ِثيس ُؤ لِ ُ
خ جوايه ن �َأبِي ِلي ِني2 ،ذݣ ُو ّسان ن هان ّان �َأزدْجيف ن �إِك ّهانن ذ قايافاَ� ،أقّا ُي ِ
وسي-د واوار
ن �َأر ِّبي غار ُيوحان ّا ِّميس ن زاكارِييا ِذي رخْ را3 .يِيوض-د غار ما ّرا جوايه �إِ ذ اس-د �إِن ّضن �إِ
ل� ُأ ْرذُون� ،إِتْبا ّرح س ؤُسغْضاص ن تُوبث �إِ و ْغفار ن ّدنُوب َ�4أمشناو ما ّمش ثُورا ذݣ و ْذلِيس
ن واوارن ن ؤُمكاشاف �إِشا ْعيا �َأم �إِقّار
ِمسراق ن ّس.
يجا ثسغُو ُّيو ِذي رخْ راْ ،
“ ْث ِم ّ
سوجذم �َأبرِيذ ن �َأر ِّبي ،سݣّمم �إ ْ
5
ْواسهوا،
كُور ثا ّدغث �َأذ ث ْتواشُّ ور ُؤ كُور �َأذرار ذ ثاورِيرث �َأذ د ثت ّ
ِمين �إِفارغن �َأذ �إِتْواسݣّم ؤُشا �إِ ُزوباق ذ �إِ ْبرِيذن �َأذ هونن.
ِ�إشا5 -3 :40 .
6كُور �َأ ْي ُسوم �َأذ �إِزار �َأس ْنجم ن �َأر ِّبي”.
7ثُوغا �إِقّار �إِ ْر ِ
ْواسغضْ صن “�َأ ثا ْروا ن �إِر ْفساون ،وِي ذ اوم
غاشي �إِ د �إِتفّغن ِحيما �َأذ ّزايس ت ّ
ثارورم زِي لغاضاب �إِ د غا ياسن؟ 8ݣّم ْر ِغيدْچث �إِ ذ �إِ ْترِيقن �َأك-ذ تُوبث.
�إِمرن ماح ْنذ �َأذ ْ
وار بدّم �َأذ ثِي ِنيم ذݣ يِيخف نْومَ�‘ ،أقّا غا ْرنغ �إِبرا ِهيم ذ ثاباباث’ِ .مينزِي �َأذ اوم �إِنِيغ،
�َأقّا �َأر ِّبي �إِق ّد �َأذ �إِ ّ
ݣ زݣ �إِ ْزرا-يا ثا ّراوث �إِ �إِبرا ِهيم9 .رخُّ و �َأقّا �إِ ّمارس ثشاقُورث خ �إ ِْزوران
ّ
ِ
ْواقص ؤُشا �َأذ ث ّمنضار
ثشجورا ،كُور
ثاشجارث �إِ وار �إِتݣن ْرغيدْچث ْ
ّ
ن ُّ
ثصبح �َأذ ثت ّ
11
10
ِ
ِ
مسي� ”.إ ِّسقسا ث ْرغاشي� ،إن ّا “مين �إِ غا ن ّ
ݣ؟” يا ّر-د� ،إن ّا اسن “ون ّي غار
ِذي ْث ِّ
�إِدْچا ْث ُيويا ن ِ
ݣ
ثشاميراثَ� ،أذ �إ ِْوش �إِ ون ّي وار غار �إِدْجي شا ،ون ّي غار �إِدْچا ماشّ ا �َأذ �إِ ّ
12
ْواسغضْ صن ،ن ّان اس “�َأ �َأ ْمسرماذِ ،مين
�َأم ِّني ”.ؤ ُِسين-د عاوذ �َأ ْيث ن ضّ ارِيبا ِحيما �َأذ ت ّ
�إِ غا ن ّ
ݣ؟” �13إن ّا اسن “وار تطّفم كثار زِي ِمين ذ اوم-د ُيورينّ 14 ”.سقسان ث عاوذ
ِ
ِعسكارِي ّين ،ن ّان اس “مين �إِ غا ن ّ
ݣ نشّ ين؟” �إن ّا اسن “وار تْكشّ ضم ُؤ وار ذدْچمم
�إ ْ
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حد ،تْق ْنعم س ْر ُمونث نْومَ�15 ”.أم ثُوغا تْراجان �إ ِْوذان ،ثُوغا ما ّرا تْخا ّراصن ذݣ ُوراون
نْسن خ ُيوحان ّا �َأقّا-ث �َأتّاغ ذ ل َمسيح16 ،خ ِّني يا ّر-د ُيوحان ّا خ ْر ِ
غاشي� ،إن ّا “نش
ِجهذن ِ
خافي ،نش وار ْس ِذي ِهيدْچغ
ّسغضاصغ ك ِّنيو ذݣ وامان ،ماشا �َأذ د ياس وِي �إ ْ
فسيغ �إ ِِفيران ن سانْذالِيياث ن ّس .نتّا �َأذ ك ِّنيو �إ ِّسغْضص س �َأ ُّروح �إِقدّسن ذ
ؤُرا �َأذ اس ْ
ِ
مسي17 .ثا ّزارث ن ّس ذݣ ُؤفُوس ن ّس ،حيما �َأذ �إ ِّسكّ خ ونْذرار ن ّسَ� ،أذ �إ ِّس ُمون �إِ ْرذن
ْث ِّ
18
ِ
ْ
ِ
شْ
ثمسرايِين
س
ين”.
ِخس
�
وار
ي
مس
ث
س
مض
ْواس
ت
�
َأذ
�
ِشارفا
�
ماشا
ّس.
ن
ي
س
ر
ما
ر
إ
غار ْ ْ
ْ
إ ّ
ِّ
إ ّ
19
ن ّضْ ِني عاذ �َأطّاس ثُوغا �إِتْحدّاث �إ ِْوذان� ،إِتْبا ّرح س رخْ بار �َأص ْبحان �إِ �إ ِْوذان .ؤ ُِمي �إِعايار
نتّا ِه ُيروذُوسَ� ،أجدْجيذ خ �إِج ن �َأربع ن ث ُمورث ،زِي ِّسي ّبث ن ِه ُيرو ِذي ّيا ثا ْمغارث ن
ِفي ِلي ُّبوس ؤُماس ُؤ زِي ِّسي ّبث ن ما ّرا ثُوعفّنا �إِ �إِݣّا ِه ُيروذُوسَ�20 ،أقّا يارنِي ِه ُيروذُوس عاوذ
ِذي مان �َأيا ما ّراِ ،
رامي ثُوغا �إِح ّبس ُيوحان ّا �َأ ْمسغْضاص.

يشو ِذي ل� أُ ْرذُون س ُؤفُوس ن يُوحانّا أَ� ْمس ْغضاص
أَ�س ْغضاص ن ُّ
َم ّتى 17-13:3؛ مار11-9:1 .

21ؤُشا �إِمسارِ ،
رامي ثُوغا تْوا ّسغضْ صن ما ّرا �إ ِْوذان ذ يشُّ و عاوذَ� ،أقّا �إِ ُّزودْچ ،خ ِّني �إِنُّو ْرزم
ؤُجنّا22 ،ؤُشا �إِهوا-د خاس �َأ ُّروح �إِقدّسن س ِّصيفث ن �إ ِْشث ن ّداث �َأمشْ ناو �إ ِْشث ن
يجا زݣ ؤُجنّا ثُوغا ثقّار “شك ذ ِّمي �إ ِِعي ّزنّ ،زايك �إِ � ِ
َأرضيغ”.
ثذبِيرث ؤُشا �إ ِْشث ن ْث ِم ّ

ِ
يشو
ثاصيرث ن ُّ
َم ّتى 17-1:1

ِ 23
رامي ثُوغا �إِ ْبذا يشُّ و ِذي ْرخدْمث ن ّس ،ثُوغا غارس عراحار ْثراثِين ن �إِسݣ ّ ُوسا ؤُشا �إِ ْت ِغير
�َأسن �َأقّا نتّا ذ ِّميس ن ُيوسفِّ ،ميس ن هاي ِليِّ 24 ،ميس ن ماتّاثِّ ،ميس ن لاوِيِّ ،ميس ن
ِ
ناحوم،
مالكيِّ ،ميس ن يان ّاِّ ،ميس ن ُيوسفِّ 25 ،ميس ن ماتّاثِي ّياِّ ،ميس ن �َأ ُموسِّ ،ميس ن ُ
26
ناجايِّ ،ميس ن ماعاثِّ ،ميس ن ماتّاثِي ّياِّ ،ميس ن ِشيم ِعي،
ِّميس ن هاس ِليِّ ،ميس ن ّ
27
ِّميس ن ُيوسفِّ ،ميس ن يا ُهوذاِّ ،ميس ن ُيوحان ّاِّ ،ميس ن رِيساِّ ،ميس ن زا ُروبّابِيلِّ ،ميس
ن شاعال ِثي ِييلِّ ،ميس ن نِيرِيِّ 28 ،ميس ن ِ
مالكيِّ ،ميس ن �َأ ِّديِّ ،ميس ن قُوصامِّ ،ميس ن
�َأل ُموذامِّ ،ميس ن ِعيرِّ 29 ،ميس ن ُي ِ
وسيِّ ،ميس ن �َألِيعازارِّ ،ميس ن ُيورِيمِّ ،ميس ن َمتّى،
ِّميس ن لاوِيِّ 30 ،ميس ن ِسمعانِّ ،ميس ن يا ُهوذاِّ ،ميس ن ُيوسفِّ ،ميس ن ُيونانِّ ،ميس
ن� ِ
داود،
َألياقيمِّ 31 ،ميس ن مالِيياِّ ،ميس ن ِميينانِّ ،ميس ن ماتّاثاِّ ،ميس ن ناثانِّ ،ميس ن ُ
32
ياساِّ ،ميس ن ُعوبِيذِّ ،ميس ن ُبوعازِّ ،ميس ن سال ُمونِّ ،ميس ن ناحشُ ون،
ِّميس ن ّ
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حاصرونِّ ،ميس
ِّ 33ميس ن � َِأميناذابِّ ،ميس ن �َأرامِّ ،ميس ن أَ�ذ ِمينِّ ،ميس ن أَ�ر ِنيِّ ،ميس ن
ُ
ن فارِيصِّ ،ميس ن يا ُهوذاِّ 34 ،ميس ن ياعقُوبِّ ،ميس ن �إِسحاقِّ ،ميس ن �إِبرا ِهيمِّ ،ميس ن
ثاراحِّ ،ميس ن ناخُ ورِّ 35 ،ميس ن سا ُروجِّ ،ميس ن راݣاوِّ ،ميس ن فالِيݣِّ ،ميس ن ِعيبر،
ِّميس ن شالاحِّ 36 ،ميس ن ِقينانِّ ،ميس ن �َأرفاخشاذِّ ،ميس ن شامِّ ،ميس ن نُوحِّ ،ميس
ن ِ
لاميكِّ 37 ،ميس ن ماثُوشالِيحِّ ،ميس ن �إِنُوخِّ ،ميس ن يارِيذِّ ،ميس ن ماهالالِي ِييلِّ ،ميس
38
ن ِقينانِّ ،ميس ن �إِنُوسِّ ،ميس ن ِشيثِّ ،ميس ن �َأذامِّ ،ميس ن �َأر ِّبي.

أَ�جا ّرب ن ل َمسيح ِذي رخْرا

4

َم ّتى 11-1:4؛ مار13-12:1 .

1يشُّ و �إِ ْعقب-د زِي ل� ُأ ْرذُون �َأم ثُوغا �إِشُّ ور س �َأ ُّروح �إِقدّسن ؤُشا �إِتْوانْذه زِي �َأ ُّروح ِذي
رخْ را2 .ثُوغا �إِتْو�َأجا ّرب زݣ �إِ ْبرِيس �َأرب ِعين ن ُو ّسان .وار �إِشِّ ي والُو ذݣ ُو ّسان نِّي ؤُشا
�َأوارنِي ِ
رامي ع ُذون ُو ّسان نِّي ،عاذ �إِد ُْچوز�3 .إن ّا اس �إِ ْبرِيس “مارا شك ذ ِّميس ن �َأر ِّبي،
َأغروم4 ”.يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا “�َأقّا ثُورا ‘ ْبناذم وار �إِتدّار س و ْغ ُروم واها،
�إِنِي �إِ و ْز ُرو-يا �َأذ �إِ ْذور ذ � ُ
5
ماشا س كُور �َأوار ن �َأر ِّبي ” ’.خ ِّني �إ ِّسݣا ّعذ اِث �إِ ْبرِيس غار و ْذرار ُيو ْعران� ،إِ ّسشن اس
ثِيݣ ْل ِذين ن ما ّرا ُّدونِّيث ذݣ �إ ِّجن وارماش�6 .إن ّا اس �إِ ْبرِيس “�َأذ اش ْوشغ ُّصولطا-يا ما ّرا
ذ ُؤ ُعودْجي ن ّسِ ،مينزِي �إِ نش ؤ ُِمي ث ّم ْوش ُؤ تِيشّ غ ت �إِ ون ّي خْ سغ7 .مارا ْثعبذذ �َأيِيَ� ،أذ
غارك يِيرِي ما ّرا8 ”.يا ّر-د خاس يشُّ و� ،إن ّا اس “ث ّوج ِ
خافيَ� ،أ شِّ يطانَ� ،أقّا ثُورا ‘عبذ ِسي ِذي
وحدس’9 ”.يِي ْويِي ث غار ؤُرشالِيم ؤُشا �إ ِّسب ّد اِث خ طّارف
�َأر ِّبي ن ّكْ ،ثخ ْذمذ اس �إِ نتّا ْ
ن ْثزقّا ن ثا ّدارث �إِقدّسن� ،إن ّا اس “مارا شك ذ ِّميس ن �َأر ِّبي ،نْضار �إِخف ن ّك ّسا غار
وا ّدايِ 10 ،مينزِي ثُورا ‘�َأذ ُيو ُمور لمالاكاث ن ّس خاك ماح ْنذ �َأذ شك حضانتَ�11 ،أقّا خ
ِفاسن نْسنت �َأذ شك ْك ِسي ْنت ِحيما �َأضار ن ّك وار �إِنݣّح شا �َأز ُرو12 ” ’.يا ّر-د خاس يشُّ و
�إ ّ
�إن ّا اس “�َأقّا �إِتْوان ّا ‘وار تْجا ّراب ِسي ِذي �َأر ِّبي ن ّك13 ” ’.ؤ ُِمي �إِك ّمر �إِ ْبرِيس ما ّرا �َأغكّوِي ن ّس،
ُيو ُيور خاس شا ن ْرو ْقث.

يشو ِ�إ ّس ْرماذ ِ�إ ْوذان
ُّ
َم ّتى 17-12:4؛ مار15-14:1 .

�14إِ ْعقب-د يشُّ و س ّج ْهذ ن �َأ ُّروح غار لجالِيل ؤُشا �إِفّغ رخْ بار خاس ِذي ما ّرا جوايه �إِ ذ
اس-د �إِن ّضن15 .ثُوغا �إ ِّس ْرماذ ذݣ �إ ِِسيناݣُوݣن نْسنّ ،س ُعودْچان ث �إ ِْوذان.
ِ 33:3مين يُوران س ِثيرا ِ�إ فارزن وار ث نُوفا ِذ ي شا ن ْر ماخ ُطوطاث ِث ِ
يقذ ي ِمين
ِ 4:4ثيرِ 8:4 3 :8 .ثير 11:4 13 :6 .سبح12 ،11 :91 .

ُلوكا 4

119

أَ�مكاشف وار ِ�إ ْدجي ذ أَ�مقبُور ِذي ِْ
ثنذينت نّس
َم ّتى 58-53:13؛ مار6-1:6 .

ُ 16ي ِ
وسي-د غار ن ِ
واس ن ّسبث
ّاصيرا مانِي ثُوغا �إِتْواربّا ؤُشا ُيوذف غار ؤ ُِسيناݣُوݣ ذݣ ّ
علاحساب ِ
ثاناميث ن ّس ؤُشا �إِكّار ِحيما �َأذ �إ ِّسرمذ�17 .إِ ّموش اس �َأذلِيس ن �إِشا ْعيا
ْ
ِ
ِ
ِ
�َأمكاشافَ� .أرامي يا ْرزم �َأذليسُ ،يوفا �َأ ْمشان ماني ثُوغا ثُورا
َ�“18أ ُّروح ن �َأر ِّبي ِ
خافيِ ،مينزِي نتّا �إِ ْذهن �َأيِي
ِحيما �َأذ با ّرحغ س رخْ بار �َأص ْبحان �إِ �إِم ْزراض،
�إ ِّسكّ �َأيِي-د ِحيما �َأذ ّسݣن ِفيغ �إِن ّي ؤ ُِمي يارز ُور،
�َأذ با ّرحغ �إِ �إِ ْمحباس س ؤُسا ّرح� ،إِ �إِذارغارن س ْرخ ْزراث
ؤُشا �َأذ د ّسكّغ �إِن ّي �إِتْوارزن ِذي ثِيرلِّي،
ِ�إشا2-1:61 .
ِ 19حيما �َأذ با ّرحغ س ؤُسݣّواس �َأص ْبحان ن �َأر ِّبي”.
20خ ِّني �إِضْ فص �َأذلِيس� ،إ ِْو ِشي ث �إِ ُؤخدّام� ،إِقِّيمُ .ؤشا ما ّرا �إِن ّي ثُوغا ذݣ ُؤ ِسيناݣُوݣ
21
واس-ا تْواك ّمرنت ثِيرا-يا غار
نْضارن ثِيطّاوِين نْسن ذايس� .إِ ْبذا �إِقّار �َأسن “�َأقّا ذݣ ّ
�إِم ُّزوغن نْوم22 ”.ثُوغا ما ّرا ش ّهذن خاس ،ت ْْبهثن س واوارن ن ْثشُ ونِي �إِ د �إِتفّغن
زݣ ُؤق ُّموم ن ّس ُؤشا قّارن “ما وار �إِدْجي وا ذ ِّميس ن ُيوسف؟” �23إن ّا اسن “نِيشان
�َأذ ايِي ثِي ِنيم لماثال-ا ‘�َأ �َأض ِبيبْ ،سݣنفا يِيخف ن ّك! مشْ حار نسرا بلِّي �إِجرا ِذي
كافارناحوم� ،أ ّ
ݣ مان �َأيا عاوذ ِذي ثن ِْذينت ن ّك’�24 ”.إن ّا “س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،وار
ُ
25
ِ
يجار �َأطّاس
�
ذ
مكاشاف
�إِدْجي ُؤ
َأمقبور ذي ث ُمورث ن ّس .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا ثِ ّ
ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ّ
ثُوغا-ثنت ذي �إِسرايِيل ذݣ ُو ّسان ن �إِلييا ُؤمي �إِتْوابلع ُؤجنّا ْثراثا ن �إِسݣ ُوسا ذ ستّا
26
ن �إِ ُيورنِ � ،
ْواسكّ �إِلِييا ُؤرا غار �إ ِْشثن
َأرامي ثُوغا راز �إِمغار ِذي ث ُمورث ما ّرا .وار ذ �إِت ّ
ثاجاتْش.
ّزا ْيسنْ ،م ِغير غار زارافاث �إِ �إِدْچان ِذي جوايه ن ِسي ُذون ،غار ث ْمغارث ّ
27ثُوغا ِذي �إِسرايِيل ِذي ْرو ْقث ن ُؤمكاشاف �إِلِيشاع �َأطّاس ن �إ ِْوذان �إِ ِذي �إِدْچا
ْواسيز ِذيݣ ْم ِغير ناعمان � َُأسورِي واهاُ 28 ”.ؤ ِمي
ْربارص ُؤشا ُؤرا ذ �إ ِّج ّزا ْيسن وار �إِت ِّ
ْسرِين �َأيا ،تْواشُّ ورن ما ّرا �إِن ّي �إِدْچان ذݣ ُؤ ِسيناݣُوݣ س ث ْفقاحث29 .كّارنُّ ،سوفّغن
ث با ّرا �إِ ثن ِذينت� ،إ ِْوين ث غار ْثما ن و ْذرار �إِ خف ثُوغا ث ْبنا ثن ِْذينت نْسنِ ،حيما �َأذ
30
وسط نْسن ُؤشا �إِ ُروح.
ث نْضارن غار وا ّداي .ماشا نتّا �إِشُ و ّق ِذي ْر ْ
21:4

ِثير.

16 :6
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يشو ِ�إ ُّسوفُّوغ رارياح أَ� ْمنݣُوس
ُّ
مار28-21:1 .

كافارناحوم� ،إ ِْشث ن ثن ِْذينت ِذي لجالِيل ،ثُوغا �إ ِّس ْرماذ �إِثن ذݣ ُو ّسان
�31إِهوا-د غار
ُ
ن ّسبث32 .ت ْْبهثن نِي ْث ِني س ؤُس ْرمذ ن ّسِ ،مينزِي �َأوار ن ّس ثُوغا س ُّصولطا33 .ثُوغا ذݣ
وحبر ن �إِج ن شِّ يطان ذ �َأ ْمنݣُوس ؤُشا �إِسغُو ُّيو س ّج ْهذ
ؤ ُِسيناݣُوݣ �إِج ن و ْرياز ذا ْيس ُب ْ
�َأطّاس�34 ،إِن ّا “ث ّوج ِ
ّاصيرِي؟ ما ث ِ
خافي! ِمين ِذين جارانغ �َأ ِكيكَ� ،أ يشُّ و ن ِ
ُوسيذ-د ذا ِحيما
ثتحيذ؟ نش ّسنغ ِمين ث ْع ِنيذَ� ،أقّا شك ذ �َأمقدّاس ن �َأر ِّبي�35 ”.إِوبّخ اِث يشُّ و� ،إن ّا
�َأذ انغ ِّ
ِ
ِ
وسط� ،إِفّغ ّزايس ،ن ّ ْبرا ّما �َأذ
“سقار ،ثفّغذ ّزايس!” �َأرامي ث �إِنْضار شِّ يطان ذي ْر ْ
اس ْ
36
اس �إ ِّسخسار شا .يارسا ؤُثبهث خ ما ّرا ؤُشا بذان ّساوارن جاراسن ،ن ّان “مانا �َأوار-ا؟
�َأقّا س ُّصولطا ذ ّج ْهذ �إِتامار رارياحاث �إِم ْنݣاس �َأذ فّغن ؤُشا فّغن�37 ”.إِفّغ-د رخْ بار ن ّس
غار كُور �َأ ْمشان ِذي جوايه �إِ ذ اس-د �إِن ّضن.

طروس ذ أَ� ّطاس ن ِ�إمحراش
أَ� ْسݣن ِفي ن ثْذكّوا ْتش ن ب ُ ُ
َم ّتى 17-14:8؛ مار34-29:1 .

�38إِكّار يشُّ و� ،إِفّغ زݣ ؤ ُِسيناݣُوݣ ؤُشا ُيوذف غار ثا ّدارث ن ِسمعان .ثُوغا ثاضكّواتْش
يمسي �َأطّاس ؤُشا تارن ّزايس ِذي طّوع ن ّس�39 .إِ ْب ّد اس غار ؤُزدْجيف
ن ِسمعان ذا ْيس ثِ ِّ
مسي .رخْ ذنِّي ثكّار ،ث ْذور ْثسخّار خاسنِ 40 .
رامي
مسي ؤُشا ِّ
ثجي ت ْث ِّ
ؤُشا ُي ّزر خ ْث ِّ
ّ
َأ
ِ
ِ
ِ
ِمهراش �إِ ِذي �إِدْچا عرام كُور
�
ْچا
د
�
غار
ُوغا
ث
�
ّي
ن
ث ْغرِي ْثفُوشث� ،قا �إ ِْوين-د غارس ما ّرا �إ إ
إ إ ْ
41
ر ْهراشاث ؤُشا نتّا �إ ِّسا ْرس �َأفُوس ن ّس خ كُور �إ ِّجن ّزا ْيسن� ،إ ِّسݣ ْنفا ثن .ثُوغا شّ واطن
تفّغن-د عاوذ زݣ واطّاس �إِذسن ،ثُوغا ْسغُو ُّيون ،قّارن “شك ذ ل َمسيح ِّميس ن �َأر ِّبي!”
�إِوبّخ �إِثن ،وار ثن �إ ِِّجي �َأذ ِّسي ْورنِ ،مينزِي ّسنن بلِّي نتّا ذ ل َمسيح.

يشو أَ�ذ ِ�إراح غار ثْ ّندام نّ ْض ِني
ُّ
مار39-35:1 .

ِ 42
رامي ثُوغا ذ �َأزِير� ،إِفّغ-د� ،إِ ُروح غار �إِج ن و ْمشان �إِخْ ران .ثُوغا ْر ِ
غاشي يار ُّزو خاس،
43
ْخص �َأيِـي �َأذ
ؤ ُِسين-د غارس ؤُشا طّفن ث ِحيما وار خاسن �إِتْب ِّعيذ� .إن ّا اسن “�َأقّا �إِت ّ
ْواسكّغ”.
بارحغ عاوذ �إِ ْثندّام ن ّضْ ِني س ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبيِ ،مينزِي �إِ مان �َأيا ؤ ُِمي ذ ت ّ
44ؤُشا ثُوغا �إِتْبا ّرح ذݣ �إ ِِسيناݣُوݣن ن لجالِيل.
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ثارا ِغيث ن ِ�إم ْحضارن ِ�إ ْمز ُورا

5

َم ّتى 22-18:4؛ مار20-16:1 .

ِ �1
ِذحس ْر ِ
غاشي ِحيما �َأذ ْسرن �إِ واوار ن �َأر ِّبي ،ثُوغا نتّا �إِب ّد غار ْثما
َأرامي خاس �إ ّ
ن ر ْبحار ن ِجي ِّنيسارث�2 .إِ ْزرا ْثناين ن ْثغا ُّروبا بدّنت خ ْثما ُؤ �إِنيمارن ن �إِس ْرمان
فّغن-د ّزايس ،ثُوغا ِّسيز ِذيݣن ثِيراشِّ يوِين3 .ي ْنيا ذݣ �إ ِّجن زِي ْثغا ُّروبا �إِ ثُوغا ن ِسمعان،
�إِتار اس �َأذ ياݣّوج شوايث خ ثما .خ ِّني �إِقِّيم ؤُشا ثُوغا �إ ِّس ْرماذ ْر ِ
غاشي زِي ْثغا ّرا ُبوث.
4ؤ ُِمي �إِك ّمر �َأوار� ،إن ّا �إِ ِسمعان “ ُروحم غار رادْچاغ ،ثنضارم ثِيراشِّ يوِين نْوم �إِ ْثنيمارث
ن �إِس ْرمان5 ”.يا ّر-د ِسمعان� ،إن ّا اس “�َأ �َأ ْمسرماذَ� ،أقّا نُوحر دْجيرث ثكمر ،وار نيمار
والُو ،ماشا خ واوار ن ّك �َأذ نضارغ ثْراشّ ا6 ”.ؤ ُِمي ݣِّين مان �َأيا ،طّفن �َأطّاس ن �إِس ْرمان
� ِ
َأرامي ْذورنت ثْراشِّ يوِين نْسن تْشا ّراݣنتَ�7 .أقّا ِشي ّيارن غار �إ ِْشرِيشن نْسن �إِن ّي ثُوغا ِذي
ْثغا ّرا ُبوث ن ّضْ ِنيِ ،حيما �َأذ د اسن �َأذ ثن عاونن .نِي ْث ِني ؤ ُِسين-د ؤُشا تْواشُّ ورنت ْثناين
ن ْثغا ُّروبا � ِ
َأرامي ثُوغا ݣُّورن �َأذ غارقنِ �8 .
طروس مان �َأيا� ،إ ِْوضا غار
َأرامي �إِ ْزرا ِسمعان ُب ُ
�إِضارن ن يشُّ و� ،إن ّا اس “�َأݣّوج ِ
خافيَ� ،أ ِسي ِذيَ� ،أقّا نش ذ ْبناذم ذ �َأمذنُوب�9 ”.إِت ْبهث
10
نتّا ذ ما ّرا �إِن ّي �إِدْچان �َأ ِكيذس خ ْثنيمارث ن �إِس ْرمان �إِ طّفنَ� .أم ِّني عاوذ ياعقُوب ذ
ُيوحان ّا ،ثا ْروا ن زابا ِذي� ،إِن ّي ثُوغا ذ �إ ِْشرِيشن ن ِسمعان� .إن ّا يشُّ و �إِ ِسمعان “وار تݣّوذ
شا ،زِي رخُّ و �َأذ ثِيرِيذ ْثي ّمارذ �إ ِْوذان11 ”.ؤ ُِمي د ؤ ُِسين س ْثغا ُّروبا غار ْربا ّرِّ ،جين ك ِ
ُورشي
ؤُشا ضْ فارن ث-يِد.

أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إج ن و ْرياز ِ�إ ِذي ِ�إ ْدچا ْربارص
َم ّتى 4-1:8؛ مار45-40:1 .

 12ثُوغا ذݣ �إ ِْشث ن زِي ْثندّام نِّي �إِج ن و ْرياز �إِ ْرقف اِث ما ّرا ْربارص .ؤ ُِمي نتّا �إِ ْزرا
ِزاوݣ اِث� ،إن ّا “�َأ ِسي ِذي ،مارا ثخْ سذْ ،ثز ّمارذ �َأذ
يشُّ و� ،إ ِْوضا خ ؤُغ ْم ُبوب ن ّس ؤُشا �إ ْ
13
ْواسيزذݣذ!”
ايِي ِّ
ثسي ْزذݣذ� ”.إ ِّسوِي ّزذ س ُؤفُوس غارس� ،إِحاذا ث� ،إن ّا “نش خْ سغ ،ثت ِّ
14
ِ
ِ
ِوصا ث حيما وار ت �إِقّار �إِ حد ،ماشا “ ُروح ذي ِّني” �َأ ُّمو
رخْ ذنِّي �إِ ُروح خاس ْربارص� .إ ّ
ِ
“ثسشنذ �إِخف ن ّك �إِ ؤُك ّهانْ � ،أوش ثاغا ْرصث �إِ �َأر ِّبي خ ؤُسي ْزذݣ ن ّك �َأم
�إِ ذ اس �إن ّاّ ،
ما ّمش ُيو ُمور ُموسىِ ،حيما �َأذ ثِيرِي ذ شهاذث �إِ نِي ْث ِني�15 ”.إِفّغ-د خاس رخْ بار كثار ؤُشا
�إِن ُّيرو ْر ِ
ْواسݣ ْنفان ّزايس زِي ر ْهراشاث نْسن.
غاشي �َأطّاس ِحيما �َأذ اس ْسرن ؤُشا �َأذ ت ّ
ِ
16ماشا نتّا ثُوغا �إِ ْعقب غار رخْ را� ،إِتْزادْچا ذين.
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نضبار
أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إ ج ن بْناذم ذ أَ� ْ
َم ّتى 8-1:9؛ مار12-1:2 .

17
واس زݣ ُو ّسان نِّيَ� ،أم ثُوغا �إ ِّس ْرماذ ؤُشا �إِفار ِ
تاوراث
ِيسي ّين ذ �إِ ْمسرماذن ن ْ
ذݣ �إِج ن ّ
قِّيمن ِذين ،ؤ ُِسين-د �إ ِْوذان زِي ما ّرا ْذشُ وراث ن لجالِيل ذ يا ُهو ِذي ّيا ذ ؤُرشالِيم .ثُوغا
ْواسݣ ْنفان18 .خْ زار ،شا ن ي ْريازن ْك ِسين �إِج ن ْبناذم
ِذين ّج ْهذ زِي �َأر ِّبي ماح ْنذ �َأذ ت ّ
ذ �َأنضْ بار خ قاما ،ثُوغا �َأر ُّزون �َأذ ث ِّسيذفن غار ذاخر ماح ْنذ �َأذ ث ّسا ْرسن ّزاثس.
19ؤ ُِمي وار ؤ ُِفين مانِيس ث �إِ غا ِّسيذفن زِي ِّسي ّبث ن ْر ِ
غاشي ،ݣا ّعذن خ ْثزقّا ؤُشا
وسط ّزاث �إِ يشُّ و20 .ؤ ُِمي �إِ ْزرا إِل�يمان
س ّيبن ث غار وا ّداي �َأك-ذ قاما زݣ ؤُقار ُموذ غار ْر ْ
21
ِ
ْ
نْسن� ،إن ّا اس “�َأ ْبناذمّ ،دنُوب ن ّك تْواغفارن �َأش ”.بذان �إِ ْمسرماذن ن �إِذليسن ذ
ِيسي ّين تْخا ّرصن ،قّارن ِ
�إِفار ِ
“مين �إِ ْعنا واَ� ،أقّا نتّا �إِتْشقّاف ِذي �َأر ِّبي .وِي �إِز ّمارن �َأذ �إِ ْغفار
22
وحدس؟” ُيشا يشُّ و �َأك-ذ ؤُخا ّراص نْسن ؤُشا يا ّر-د� ،إن ّا اسن ِ
“مين
ّدنُوب ْم ِغير �َأر ِّبي ْ
23
ِ
ثتْخا ّراصم ذݣ ُوراون نْوم؟ مين �إِ ْهونن �َأذ �إِنِيغ ‘�َأقّا تْواغفارن ّدنُوب ن ّك؟ ’ نِيغ �َأذ
24
ثسنم بلِّي ِّميس ن ْبناذم غارس ُّصولطا خ ث ُمورث
�إِنِيغ ‘كّار ،ثُو ُيورذ!’ ماشا ِحيما �َأذ ّ
ِحيما �َأذ �إِ ْغفار ّدنُوب”� ،إن ّا �إِ ؤُنضْ بار “�إِ شك ؤ ُِمي �إِ غا �إِنِيغ ،كّارِ ،
ثكسيذ قاما ن ّك،
ْث ُروحذ غار ثا ّدارث ن ّك25 ”.رخْ ذنِّي �إِكّار ّزاثسن� ،إِ ْك ِسي ِمين ثُوغا خ �إِت ّزر ؤُشا �إِ ُروح
غار ثا ّدارث ن ّس� ،إ ِّسمغارا ِذي �َأر ِّبيَ�26 .أث ْبهث �إِهوا-د خ ما ّرا �إ ِْوذانّ ،س ْمغاران ِذي �َأر ِّبي
يمسرايِين ّسعجابنت”.
َأس-ا ن ْزرا ثِ ْ
ؤُشا ثُوذف �إِثن ثِيݣ ّ ُو ِذي ،ن ّان “�َأقّا � ّ

ثارا ِغيث ن لاوِي ( َم ّتى)
َم ّتى 13-9:9؛ مار17-13:2 .

َ�27أوارنِي مان �َأيا �إِفّغ� ،إِ ْزرا �إِج ن ُبو ضّ ارِيبا ،قّارن اس لاوِي� ،إِقِّيم ذݣ و ْمشان ن ضّ ارِيبا،
�إن ّا اس “ضْ فار �َأيِي-د!” �28إ ِّجا ك ِ
ُورشي� ،إِكّار ؤُشا �إِضْ فار �إِث-يِد�29 .إِݣّا اس لاوِي �إ ِْشث
ن ِفيشثا ث ْمغار ِذي ثا ّدارث ن ّس� .إِن ّي �َأ ِكيس �إِقِّيمن غار طّابرا ثُوغا-ثن ذ ْر ِ
غاشي �َأطّاس
زݣ �َأ ْيث ن ضّ ارِيبا ذ �إِن ّضْ ِني30 .شثشان �إِفار ِ
ِيسي ّين ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن نْسن خ
ِمحضارن ن ّس ،ن ّان �َأسن “ماي ِّمي ثتتّم ،ث ّس ّسم �َأك-ذ �َأ ْيث ن ضّ ارِيبا ذ �إِم ْذناب؟” 31يا ّر-د
�إ ْ
ِ
ِ
ِ
�
ماشا
يب،
ب
َأض
�
شا
يجن
ذ
ح
وار
ن
ِصح
ِمهراش واه32 .وار د ؤ ُِسيغ
�
ّي
ن
�
“
اسن
ّا
ن
�
و،
يشُّ إ
إ إ ّ
إ ْ
�َأذ ِ
راغيغ خ �إِ ْمسݣّاذن ،ماشا خ �إِم ْذناب غار تُوبث”.
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أَ�سق ِْسي خ ُؤ ُزو ِّمي

َم ّتى 17-14:9؛ مار22-18:2 .

ِمحضارن ن ُيوحان ّا �َأطّاس ؤُشا تݣّن ْثزادْجيث ؤُرا ذ يِنّي ن
33ن ّان اس “ماي ِّمي ْث ُزو ّمان �إ ْ
�إِفار ِ
ثجم �َأ ْيث ن ُؤ ُموراي �َأذ
سسن؟” �34إن ّا اسن “ما ْثز ّمارم �َأذ ّ
ِيسي ّين ،ماشا �إِن ّي ن ّك ،تتّنّ ،
ُزو ّمن مارا �َأ ُموراي �َأقّا-ث عاذ �َأ ِكي ْذسن؟ 35ماشا �َأذ � َْأوضن ُو ّسان خْ ِمي خاسن �إِ غا �إِتْوا ّم ِ
كسي
ُؤ ُموراي ،رخْ ذنِّي �َأذ ُزو ّمن ذݣ ُو ّسان نِّي�36 ”.إن ّا اسن عاوذ �إِج ن ؤُم ِّتير “وار ِذين حد �إِت ّ
ݣ
ثانقِّيتْش ن وا ُّروض ن ْج ِذيذ خ وا ُّروض �َأ ُبوراي ،مارا لّاَ� ،أذ �إِغارص ْج ِذيذ ؤُرا ثانقِّيتْش ن
ْج ِذيذ وار ث ْترِي ِقي �َأ ُبوراي37 .وار �إِدْجي حد �إِت ّ
ݣ بِي ُنو ن ْج ِذيذ ِذي ْثخُ ونْشاي ثِيق ِذي ِمين،
ِحيما بِي ُنو ن ْج ِذيذ وار �إ ِّسشا ِّريݣ شا ثِيخُ ونشاي ؤُشا بِي ُنو �َأذ �إِزدْچع ُؤ ْثخُ ونْشاي �َأذ ض ّيعنت.
38ماشا تݣّن بِي ُنو ن ْج ِذيذ ِذي ْثخُ ونْشاي ن ْج ِذيذ ؤُشا �َأذ خ ّمرن س ْث ُيويا39 .ؤُرا ذ �إِ ّج ،مارا
�إ ِْسوا �َأق ِذيم ،وار �إِتخْ س عاذ رخْ ذنِّي ج ِذيذِ ،مينزِي نتّا �َأذ يِي ِني ‘�َأق ِذيم �إِ ْتفُوح’”.

ل َمسيح ذ باب ن ّسبث

6

َم ّتى 8-1:12؛ مار28-23:2 .

1
ِيس ْثناين �َأقّا نتّا �إِشُ و ّق ذݣ �إِيّارن ن �إِمن ِذي.
�إِمسار ِذي ّسبث �َأم ْزوار ن ُؤ ُيور و ّ
ِفاسن نْسن.
ثُوغا �إ ْ
ِمحضارن ن ّس تكّسن ثِيذرِين ،تتّن ثنت �َأم ثنت تْحكّان س �إ ّ
3
ّ
ِ
ِ
2شا ن �إِفار ِ
ِيسي ّين ن ّان �َأسن “ماي ِّمي ثتݣم مين وار �إِحدْچرن ذي ّسبث؟” يا ّر-د يشُّ و،
داود ؤ ُِمي �إِد ُْچوز نتّا ذ يِنّي ثُوغا �إِدْچان �َأ ِكيس؟
�إن ّا اسن “ما وار ث ْغرِيم ؤُرا ذ ِمين �إِݣّا ُ
4
وسشان �إِ وار �إِحدْچرن ماشّ ا ن ّس
َأغروم ن ّ
ما ّمش ُيوذف غار ثا ّدارث ن �َأر ِّبي� ،إِ ْك ِسي � ُ
ْم ِغير �إِ �إِك ّهانن واها ،ؤُشا �إِشّ ا ّزايس ُؤ �إ ِْوشا عاوذ �إِ يِنّي ثُوغا �إِدْچان �َأ ِكيس؟” �5إن ّا اسن
“�َأقّا ِّميس ن ْبناذم نتّا عاوذ ذ باب ن ّسبث”.

واس ن ّسبث
أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إ ج ن و ْرياز ذݣ ّ
َم ّتى 14-9:12؛ مار6-1:3 .

�6إِمسار عاوذ ِذي ّسبث ن ّضْ ِنيَ� ،أقّا ُيوذف غار ؤ ُِسيناݣُوݣ� ،إِ ْبذا �إ ِّسغارا .ثُوغا ِذين �إِج ن
ْبناذم ون ّي ؤ ُِمي �َأفُوس ن ّس �إِقُوشّ ح7 .حضان ث �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ذ �إِفار ِ
ِيسي ّين ،ما �َأذ
�إ ِّسݣ ْنفا ِذي ّسبثِ ،حيما �َأذ خاس �َأفن شا ن تُوهمث8 .ماشا نتّا يارݣب خ �إِخا ِّريصن
وسط� ”.إِكّار ؤُشا
نْسن ؤُشا �إن ّا �إِ ْبناذم ون ّي ؤ ُِمي �إِقُوشّ ح ُؤفُوس ن ّس “كّارْ ،ثبدّذ ِذي ْر ْ
�إِبدّ9 .خ ِّني يشُّ و �إن ّا اسن “�َأذ ك ِّنيو ّس ِ
واس ن ّسبث
قسيغ خ شا ،ما �إِحدْچر �إِ ْبناذم ذݣ ّ
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ݣ ْرخار نِيغ ْرغارَ� ،أذ �إ ِّسنجم ثُوذارث نِيغ �َأذ �إِنغ؟” َ�10أوارنِي ِ
رامي ثُوغا
ماح ْنذ �َأذ �إِ ّ
�إِخ ّزار ِذي ما ّرا �إِن ّي �إِ ذ اس-د �إِن ّضن� ،إن ّا �إِ ْبناذم نِّي “سا ّرح �َأفُوس ن ّك!” �إِݣّا �َأميا ؤُشا
ِصح �َأم ون ّضْ ِني11 .نِي ْث ِني ْذورن شُّ ورن س ّزعاف ؤُشا ِّس ْورن جاراسن
�إِ ْذور ُؤفُوس ن ّس �إ ّ
خ ِمين ذ اس �إِ غا ݣّن �إِ يشُّ و.

يشو
رِيخضارث ن ثنعاش ن ِ�إمازانن ن ُّ
َم ّتى 4-1:10؛ مار19-13:3 .

�12إِمسار ذݣ ُو ّسان نِّيَ� ،أقّا �إِفّغ غار و ْذرار ِحيما �َأذ �إِ ّزادْچ ؤُشا �إ ِّس ْع ُذو ِذين دْجيرث
ِمحضارن ن ّس ؤُشا �إِخْ ضار ّزا ْيسن
�إِتْزادْچا �إِ �َأر ِّبي13 .ؤ ُِمي ثُوغا ذ �َأزِير� ،إِراغا-د �إِ �إ ْ
14
َأنذراوس
طروس ،ذ � ُ
ثنعاش� ،إِس ّما ثن عاوذ �إِمازاننِ .سمعان ،ون ّي �إِتْكنّان عاوذ ُب ُ
ؤُماس ذ ياعقُوب ذ ُيوحان ّا ،ذ ِفي ِلي ُّبوس ذ بارثُولُ ِوم ُييو 15ذ َمتّى ذ ثُوما ذ ياعقُوب ِّميس ن
�َأل ِف ُييو ذ ِسمعان ون ّي ؤ ُِمي تْكنّان ‘ ُبو-شضارث’16 ،يا ُهوذا ؤُماس ن ياعقُوب ،ذ يا ُهوذا
�إِسخار ُِيي ِ
وطي ون ّي �إ ِْذورن ذ �َأخدّاع.

أَ� ْسݣن ِفي ن ما ّرا ِ�إمحراش ِذي ْر ِ
غاشي
َم ّتى 12-1:5 ،25-23:4

ِمحضارن ن ّس ذ �إِج
�17إِ ْهوا-د �َأ ِكيسن ؤُشا �إِب ّد ذݣ و ْمشان ن روضا ،ثُوغا �َأ ِكيذس �َأبا ُّرو ن �إ ْ
18
ن ؤُبا ُّرو ن �إ ِْوذان زِي ما ّرا يا ُهو ِذي ّيا ذ ؤُرشالِيم ُؤ زِي ْثما ن ر ْبحار ن ثِ ُيروس ذ ِسي ُذون� ،إِنِّي
د ُي ِ
ْواسݣ ْنفان زِي ر ْهراشاث نْسن ،ؤُرا ذ �إِن ّي �إِتْواغ ّزان زِي
وسين ِحيما �َأذ اس ْسرن ُؤ �َأذ ت ّ
19
ِ
ِ
ْواسݣ ْنفان .ما ّرا ْرغاشي ثُوغا �إِتخْ س �َأذ ث �إِحاذا مينزِي
رارياحاث �إِم ْنݣاسَ� .أقّا نِي ْث ِني ت ّ
ِ
ثُوغا �إِتفّغ-د ّزايس ّج ْهذ ؤُشا �إ ِّسݣ ْنفا كُورشي.

أَ�وارن ن ْرخار ذ واوارن ن ْرغار

“سعذ نْومَ� ،أ ك ِّنيو �إِم ْزراض ِمينزِي
�20إ ِّسݣا ّعذ ثِيطّاوِين ن ّس غار �إ ْ
ِمحضارن ن ّس� ،إن ّا ّ
ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي �َأذ ثِيرِي �إِ ك ِّنيوّ 21 .سعذ نْومَ� ،أ يِنّي �إِتْرازان رخُّ وِ ،مينزِي ك ِّنيو �َأذ
ْواس ِجيونمّ .سعذ نْومَ� ،أ �إِن ّي �إِت ُْرون رخُّ وِ ،مينزِي ك ِّنيو �َأذ ْثذ ْهشمّ 22 .سعذ نْوم ؤ ُِمي ك ِّنيو
ثت ّ
شا ّرهن �إ ِْوذان ،تا ّزرن خاوم ،تكّوارن ك ِّنيو ،ؤُشا ّسفضاحن زݣ يِيسم نْوم خ ِّسي ّبث ن
23
واس نِّيْ ،ثنݣزم س ر ْفراحثَ� .أقّا راجار نْوم �إِمغار ذݣ
ِّميس ن ْبناذم .فارحم ذݣ ّ
رج ُذوذ نْسن ذݣ �إِ ْمكاشافن24 .ماشا ؤ ُْشث خاومَ� ،أ ك ِّنيو
ؤُجنّاِ ،مينزِي �َأ ُّمو ثُوغا تݣّن ْ
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�َأ ْيثباب ن واݣْراِ ،مينزِي �َأقّا ثطّفم �َأف ّوج نْوم25 .ؤ ُْشث خاومَ� ،أ �إِن ّي �إ ِِّجي ْوننِ ،مينزِي ك ِّنيو
ِضحشن رخُّ وِ ،مينزِي ك ِّنيو �َأذ ثشضْ نمَ� ،أذ ثت ُْروم.
�َأذ ثدْچازم .ؤ ُْشث خاومَ� ،أ �إِن ّي �إ ْ
26ؤ ُْشث خاوم ؤ ُِمي ما ّرا �إ ِْوذان �َأذ خاوم ِّس ْورن م ِليحِ .مينزِي �َأ ُّمو ثُوغا تݣّن بابا ْثسن �َأك-ذ
�إِ ْمكاشافن �إ ِّسخا ِّريقن.

ثايري ِ�إ ْرعذيان
ِْ
َم ّتى 12:7 ،48-38:5

ِتسران �َأيا ‘خْ سم رع ْذيان نْومْ ،ث ِهيلّام ذݣ يِنّي ك ِّنيو �إِشا ّرهن،
27ماشا �َأذ اوم �إِنِيغ �إِ يِنّي �إ ْ
28ثباركم �إِ يِنّي ك ِّنيو �إِن ّعرن ،ث ُّزودْچم خ يِنّي خاوم �إِتْعدّان�29 .إِ ون ّي �إِ شك �إ ِْوثِين غار
ف �َأذ
ؤُمݣِّيز �َأ ّر �َأس-د س ون ّضْ ِني ُؤ ون ّي �إِ ذ اش �إِ غا �إِكّسن �َأجدْچاب ،وار ث تطّ ّ
�إِ ْك ِسي ؤُرا ذ ِ
ثشامير ن ّك30 .ما ّرا ون ّي ذ اش �إِ غا �إِتارن � ْأوش اس ث ُؤ ون ّي �إِ غا �إِ ْك ِسين
31
ّ
ّ
ِمين �إِدْچان ن ّك وار د اس ث تتّارَ� .أم ما ّمش ثخْ سذ �َأذ اوم ݣن �إ ِْوذان ،ݣم ؤُرا ذ
ك ِّنيو ذا ْيسن �َأم ِّني32 .مارا ك ِّنيو ثخْ سم غار �إِن ّي ك ِّنيو �إِتخْ سن واها ،مان راجار �إِ غاروم.
�َأقّا ؤُرا ذ �إِم ْذناب تخْ سن �إِن ّي �إِ ثن �إِتخسن33 .مارا ثݣّم ْرخار �إِ يِنّي ذ اوم �إِتݣّن ْرخار،
مان راجار �إِ غارومَ� .أقّا ؤُرا ذ �إِم ْذناب تݣّن �َأم ِّني34 .مارا ثارضرم �إِ �إ ِْوذان �إِ زِي ثتْراجام
�َأذ اَوم د �َأ ّرن ،مان راجار غاروم؟ �َأقّا ؤُرا ذ �إِم ْذناب �َأ ْرضرن �إِ �إِم ْذنابِ ،حيما �َأذ اسن
د �إِ ْذور �َأم ِّني عاوذ35 .ماشا خْ سم رع ْذيان نْوم ،ݣّم ْثشُ ونِيَ� ،أ ْرضرم ن ّ ْبرا ّما �َأذ ثتْراجام
شاَ� .أذ يِيرِي راجار نْوم �إِمغار ؤُشا �َأذ ثِيرِيم ذ ثا ْروا ن ون ّي �إِ ُعودْچن خ ما ّرا ِمين �إِدْچان،
ِمينزِي �َأقّا �إِ ْت ِهيلّا ذݣ �إِن ّي وار ث �إِشكّارن ؤُرا ذݣ �إِعفّانن�36 .إِرِيم ذ �إِح ِنينن �َأم ما ّمش
�إِدْچا بابا ْثوم ذ �َأح ِنين.

خشيو ذ ث ْحناشث
أَ� ِّ
َم ّتى 5-1:7

37وار حكّمِ ،حيما وار ثتْواحاكامم .وار تْحاسابمِ ،حيما وار ك ِّنيو ت ِْح ِ
يسيبن .غفارمَ� ،أذ
اوم �إِتْواغفار38 .وشمَ� ،أذ اوم �إِ ّموشَ� .أذ اوم �إِ ّم ْوش غار ِ
وحسين نْوم �إِج ن ْر ُموذ �إ ِْشنا،
ْواسنه ّز� ،إِف ّيضِ ،مينزِي س ْر ُموذ �إِ زِي �إِ غا ْثو ْزنم ك ِّنيوَ� ،أذ ّزايس ثتْواو ْزنم ؤُرا
�إِذقّس� ،إِت ّ
39
ذ ك ِّنيو ”.نتّا �إن ّا اسن �إِج ن ؤُم ِّتير“ .ما �إِز ّمار ؤُذارغار �َأذ �إِنْذه �َأذارغار؟ ما وار و ِّطين
َأمحضار وار �إِدْجي شا ْحسن زݣ ُؤ ْمسرماذ ن ّس ،ماشا
س ْثناين �إِ ْذسن ذݣ ْ
وحفُور؟ ْ �40
41
ِ
َأمحضار نِيشان �َأذ يِيرِي �َأمشْ ناو �َأ ْمسرماذ ن ّس .ماي ِّمي ْثخ ّزارذ غار ؤُخشِّ يو ث ِّني ذي
كُور � ْ
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ثاحناشث ث ِّني ِذي ثِي ّط ن ّك وار ِكيس ثر ِهيذ42 .ما ّمش ثتݣّذ ثقّارذ
ثِي ّط ن ؤُماش ،ماشا ْ
�إِ ؤُماش ‘ؤُماّ � ،أج �َأيِي �َأذ اش-د ُّسوفّغغ �َأخشِّ يو �إِ ذايك ِذي ثِي ّط ن ّك’ ُؤ شك ِسيمانت
ثاحناشث �إِ غارك ِذي ثِي ّط ن ّكَ� .أ شك ل ُم ِ
ونافيقُ ،سوفّغ-د �َأم ْزوا ُرو
ن ّك وار ث ْتوِيرِيذ شا ْ
ِ
ِ
ثسوفّغذ �َأخشِّ يو
ْ
ثاحناشث ث ِّني غارك ذي ثِي ّط ن ّك ،خ ِّني �َأذ ثتْوارِيذ مليح ماح ْنذ �َأذ ُّ
ِ
ّ
ِذي ثيط ن ؤُماش.

ثاش ّجارث ذ ْر ِغ ْيدچث نّس
َم ّتى 35-34:12 ،20-17:7

ثاشجارث
ثاشجارث ثاص ْبحانت �إِ ذ �إ ِّسغ ّماين ْر ِغيدْچث ثخْ سار نِيغ
43وار ِذين ُبو
ّ
ّ
44
ْواسن س
�إِخْ سارن �إِ ذ �إ ِّسغ ّماين ْر ِغيدْچث ثاص ْبحانتِ .مينزِي كُور ثاش ّجارث ثت ّ
45
ْر ِغيدْچث ن ّسِ ،مينزِي وار ْثرقضذ زݣ �إِسنّانن ْرباشُ ور ؤُرا زِي ثابغا � َِأضيرْ .بناذم
�َأص ْبحان زِي ْرك ْنز ن ُور ن ّس ذ �َأص ْبحان �َأذ �إ ُِّسوفّغ ِمين �إِص ْبحن ؤُشا ْبناذم �َأعفّان زِي
ْرك ْنز ن ُور ن ّس ذ �َأعفّان �َأذ ذ �إ ُِّسوفّغ ثُوعفّنا .س ِمين زِي �إِشُّ ور ُورّ ،زايس �إ ِّساوار
ؤُق ُّموم ن ّس.

ثا ّدارث خ ّس ْدچاح
َم ّتى 27-24:7

46ماي ِّمي ذ ايِي ثتْراغام ‘ َأ� ِسي ِذيَ ،أ� ِسي ِذي’ ؤُشا وار ثتݣّم شا ِمين قّارغ؟ ما ّرا ون ّي
غارِي �إِ د غا ياسن �َأذ �إِسر �إِ واوارن �إِنُو ؤُشا �َأذ ّزا ْيسن �إِݣّ ،نش �َأذ اوم ّسشنغ ِمين ِذي
يا ْروس نتّا48 .نتّا يا ْروس ذݣ �إِج ن ْبناذم �إِ �إِبنان �إ ِْشث ن ثا ّدارث� ،إِغزا� ،إِحفار ؤُشا
�إ ِّسا ْرس ذساس خ ّسدْچاح .ؤ ُِمي د ثُوسا ّسحرثْ ،ثق ّبض ْرح ْمرث ثا ّدارث نِّي ؤُشا
ِتسران ؤُشا وار
ثسنه ّزِ ،مينزِي ثُوغا ث ْبنا خ ّسدْچاح49 .ماشا ون ّي �إِ ثن �إ ْ
وار ْثز ّمار �َأذ ت ّ
ّزا ْيسن �إِت ّ
ݣ ،يا ْروس ِذي ْبناذم �إِ �إِبنان ثا ّدارث ن ّس خ ث ُمورث ن ّ ْبرا ذساس ،خ ِّني ْثق ّبض
خاس ْرحمرث ،رخْ ذنِّي ثوضا .ثُوغا �َأفارثك ن ثا ّدارث نِّي ذ �َأمقّران”.
47
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ل ِ إ�يمان ن ْرقبطان خ م ّيا

7

َم ّتى 13-5:8؛ يُوح54-43:4 .

َ�1أوارنِي ِ
كافارناحوم.
رامي �إِك ّمر ما ّرا �َأوارن ن ّس �َأم ذ اس ْسرن �إ ِْوذانُ ،يوذف غار
ُ
َ�2أقّا �إ ِْسمغ ن �إِج ن ْرقبطان خ م ّيا ،ون ّي ثُوغا �إ ِّس ِعي ّز �َأطّاس ،ثُوغا �إِ ْهرش ،ثُوغا
�إِݣُّور �َأذ �إِ ّمث3 .ؤ ُِمي �إ ِْسرا خ يشُّ و� ،إ ِّسكّ غارس شا ن �إِ ْمغارن ن ُوذاين� ،إِتار اس
ماح ْنذ �َأذ د ياس ؤُشا �َأذ �إ ِّسݣ ْنفا �إ ِْسمغ ن ّس4 .خ ِّني ؤ ُِسين-د غار يشُّ و ،حشْ من ث
�َأطّاس ،ن ّان “�َأقّا �إِسذاهدْچ �َأذ اس ثݣّذ �َأياِ 5 ،مينزِي نتّا �إِتخْ س ْرݣنس ن ّغ ؤُرا ذ نتّا �إِ
د انغ �إِبنان � َِأسيناݣُوݣ�6 ”.إِ ُروح يشُّ و �َأ ِكيسنِ � .
َأرامي ثُوغا وار �إِݣّوِيج عاذ خ ثا ّدارث،
�إ ِّسكّ ْرقبطان خ م ّيا شا ن �إِمدُّوكار ،ن ّان اس “�َأ ِسي ِذي ،وار ِّس ِ
يحير �إِخف ن ّك،
حسبغ �إِخف
ِمينزِي نش وار ْس ِذيهدْچغ �َأذ ثا ْذفذ ساذُو ثازقّا �إِنُو7 .س ؤُي ِّني نش وار ْ
�إِنُو ْسذاهدْچغ ِحيما �َأذ غارك-د �َأسغ ،ماشا �إِنِي �َأوار واها ؤُشا �َأذ �إِݣّنفا ؤُح ْن ِجير �إِنُو.
8
ِفاسن �إِ دْجيغ ،غارِي �إِ ْع ّساسن ْسوا ّداي
ِمينزِي ؤُرا ذ نش عاوذ ذ �إِج ن ْبناذم ساذُو �إ ّ
�إِ ُؤفُوس �إِنُو .قّارغ �إِ وا ‘ ُروح!’ ،خ ِّني �إِتْراح� ،إِ ون ّضْ ِني ‘�َأس-د!’ ،خ ِّني �إِتاس-د ؤُشا
ݣ �َأيا!’ ،خ ِّني �إِت ّ
�إِ يِيسمغ �إِنُو ‘ ّ
ݣ اِث9 ”.ؤ ُِمي �إ ِْسرا يشُّ و �َأيا� ،إِت ْبهث ذايس� .إِن ّقرب
ؤُشا �إن ّا �إِ ْر ِ
غاشي ون ّي ثُوغا �إِث-يِد �إِضفّارن “نش �َأذ اوم �إِنِيغ ،وار ؤ ُِفيغ ؤُرا ِذي ما ّرا
10
ِ
ْواسكّن غار ثا ّدارث،
�إِسرايِيل إِل�يمان �َأمقّران �َأمشْ ناو ْرق ّد ن واَ� ”.أرامي ع ْقبن �إِن ّي �إِت ّ
َأمهروش �إِݣّنفا.
ؤ ُِفين �إ ِْسمغ � ُ

موث
أَ�سنكّار ن ِّميس ن ثا ّجاتْش زِي ْر ْ

11
واس �إِ د ُي ِ
وسين �إِ ُروح غار ثن ِْذينت قّارن اس نايِينُ ،روحن َأ� ِكيس َأ�طّاس زݣ
ذݣ ّ
غاشي ذ �َأمقّرانِ �12 .
ِمحضارن ن ّس ذ �إِج ن ْر ِ
َأرامي �إِقا ّرب غار ث ّوارث ن ثن ِذينت ،خْ زار،
�إ ْ
ْك ِ
رحمر غار با ّرا ،نتّا ذ �َأي ِّني ن ون ّي �إِ ثُوغا غار ي ّماس ،ثانِيثا
خ
ين
ت
ُم
ؤ
ن
ِج
�
ين-د
س
إ
ِّ
ْ
13
ثاجاتْش ،ؤُشا ثُوغا �َأ ِكيس �إِج ن ْر ِ
غاشي �َأطّاس زِي ثن ِذينت .ؤ ُِمي ت �إِ ْزرا ِسي ِذي
ذ ّ
14
رحمر ؤُشا بدّن يِنّي ث
ث ِّزيدْچز �َأس ؤُشا �إن ّا اس “وار ت ُْرو!” خ ِّني �إِقا ّرب-د� ،إِحاذا ْ
يار ُبون� ،إن ّا “�َأ �َأبرِيغ� ،إِ شك ؤ ُِمي �إِ غا �إِنِيغ ،كّار-د!” �15إِقِّيم ؤُم ِّتين� ،إِ ْبذا �إ ِّساوار ،خ ِّني
يا ّرا اس ث-يِد �إِ ي ّماس16 .ثُوذف ثِيݣ ّ ُو ِذي ِذي ما ّرا ؤُشا ح ْمذن �َأر ِّبي ،ن ّان “�َأقّا �إِكّار-د
يج �َأر ِّبي خ و ْي ُذوذ ن ّس�17 ”.إِفّغ رخْ بار-ا خاس غار
ذا ْينغ ؤُمكاشاف �إِ ْمغار” ؤُشا “�َأقّا �إِ ِّس ّ
ما ّرا يا ُهو ِذي ّيا ذ ر ْذشُ ور �إِ ذ اس-د �إِن ّضن.
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يشو ذ يُوحانّا أَ� ْمس ْغضاص
ُّ
َم ّتى 19-2:11

ِمحضارن
ِمحضارن ن ُيوحان ّا عاوذن اس مان �َأيا ما ّرا� .إِراغا ُيوحان ّا �إِ ْثناين زݣ �إ ْ
�18إ ْ
ن ّس ؤُشا �إ ِّسكّ �إِثن غار يشُّ و� ،إِقّار س ؤُق ُّموم نْسن “ما ذ شك ذ ون ّي �إِ د غا ياسن نِيغ
�َأذ نْراجا ون ّضْ ِني؟” 20ؤ ُِمي غارس ُروحن ي ْريازن ،ن ّان اس “ ُيوحان ّا �َأ ْمسغْضاص �َأقّا �إ ِّسكّ
�َأنغ-د غارك� ،إِقّار ‘ما ذ شك ذ ون ّي �إِ د غا ياسن نِيغ �َأذ نْراجا ون ّضْ ِني؟ ’ ” ِ 21ذي
ْثسا ّعث نِّي ثُوغا �إ ِّسݣ ْنفا �َأطّاس ن �إ ِْوذان زِي ر ْهراشاث ذ ؤُو ّدب نْسن ُؤ زِي رارياح
�إِم ْنݣاس ؤُشا �إ ِّجا �َأطّاس ن �إِذارغارن تْواران22 .يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا اسن “ ُروحمْ ،ثعاوذم �إِ
ثسرِيمَ� .أقّا �إِذارغارن تْواران ذ �إِنضْ بارن ݣُّورن ذ يِنّي �إِ ِذي �إِدْچا
ُيوحان ّا ِمين ث ْزرِيم ذ ِمين ْ
تسران ذ �إِم ِّتينن تكّارن ؤُشا �إِتتْوابا ّرح س رخْ بار �َأص ْبحان
ْواسي ّزذݣن ذ �إِذ ْهشار ْ
ْربارص ت ِّ
�إِ �إِم ْزراضّ 23 .سعذ ن ون ّي وار ذايِي �إِن ّذرفن”.
غاشي خ ُيوحان ّا ِ
ِمحضارن ن ُيوحان ّا� ،إِ ْبذا �إِقّار �إِ ْر ِ
“مين غار �إِ غا ثفّغم
4ؤ ُِمي فّغن �إ ْ
غار رخْ را �َأذ ْثزارم؟ ما �إِج ن ؤُغانِيم �إ ِّسنه ّزا ث ؤُس ِّميض؟ 25خ ِّني ِمين غار ثُوغا ثفّغم
�َأذ ْثزارم؟ ما �إِج ن ْبناذم يارض �َأ ُّروض يارضب؟ خْ زار� ،إِن ّي يارضن �َأ ُّروض �إِغران ؤُشا
رقصور ن �إِجدْجيذن26 .خ ِّني ِمين غار ثُوغا ثفّغم �َأذ
ّدارن ذݣ ُؤفُوهارثَ� ،أقّا-ثن ِذي ُ
27
ْثزارم؟ ما �إِج ن ؤُمكاشاف؟ واهَ� ،أذ اوم �إِنِيغ ذ �َأمقّران كثار زݣ ؤُمكاشافَ� .أقّا ذ
وا �إِ خف �إِتْوارِي
19

‘�َأقّا نش �َأذ ّسكّغ لمالاك �إِنُو ّزاث �إِ ؤُغ ْم ُبوب ن ّك،
ون ّي �إِ غا �إ ِّسوجذن �َأبرِيذ ن ّك غار ّزاث ن ّك’.

مال1:3 .

َ�28أذ اوم �إِنِيغ ،جار �إِن ّي �إِتْواخرقن زِي ث ْمغارِين ؤُرا ذ �إِ ّج وار �إِدْجي ذ �َأمكاشاف �َأمقّران
خ ُيوحان ّا �َأ ْمسغْضاص .ماشا ذ �َأم ْزيان ِذي ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي �إِمغار خاس”.
29
ْواسغضْ صن س ؤُسغْضاص ن
ؤ ُِمي �إ ِْسرا ما ّرا �إ ِْوذان �َأيا ؤُرا ذ �َأ ْيث ن ضّ ارِيبا �إِن ّي �إِت ّ
شهذن �إِ ْثسݣْذا ن �َأر ِّبي30 .ماشا �إِفار ِ
تاوراث ُؤ ِݣين خ
ُيوحان ّاْ ،
ِيسي ّين ذ �إِ ْمسرماذن ن ْ
31
ِ
ِ
ِ
ْ
ت
ايس
ز
وار
ي
ن
ث
ي
ن
ِي
ز
ين
م
ْسن،
ن
يهث
ج
ِي
ز
ي
شوار ن �َأر ِّب
ْواسغضْ صن .خ ِّني �إن ّا ِسي ِذي
ّ
ِّ
ّ
32
ِ
“مين زِي �إِ غا ش ّبهغ �إ ِْوذان ن ِّجير-ا؟ وِي ِذي يا ْروسن؟ نِي ْث ِني �َأمشْ ناو �إِح ْن ِجيرن �إِقِّيمن
ِ
ِذي ُّسوق ،تْراغان �إ ِّجن ون ّضْ ِني ،قّارن ‘نشّ ين ن ْوثا اوم ذي ثمجا ،ك ِّنيو وار ثشْ ِضيحم
ؤُشا نشّ ين ن ْوثا اوم �َأيج ُذور ،ك ِّنيو وار ت ُْروم شاِ 33 ’.مينزِي ُي ِ
وسي-د ُيوحان ّا �َأ ْمسغْضاص،
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ِسس بِي ُنو ؤُشا ثنّام ‘ذايس شِّ يطان’ُ 34 .ي ِ
ِتت،
وسي-د ِّميس ن ْبناذم �إ ّ
وار �إ ّ
ِتت � ُ
َأغروم ،وار �إ ّ
ِسس ،ثنّام ‘�َأقّا ْبناذم-ا �إِ ْرهف خ ماشّ ا ذ بِي ُنوَ� ،أقّا-ث ذ �َأمدُّوكر ن �َأ ْيث ن ضّ ارِيبا ذ
�إ ّ
35
�إِم ْذنابَ� ’.أقّا ثِي ِغيث ثتْواسݣّذ زِي ما ّرا ثا ْروا ن ّس”.

يشو
أَ�ذْهان ن ِ�إضارن ن ُّ

شُ .يوذف غار ثا ّدارث ن ؤُفار ِ
�36إِعارض اِث �إِج ن ؤُفار ِ
ِيسي ؤُشا
ِيسي ِحيما �َأذ ِكيس �إِ ّ
�إِقِّيم غار طّابرا37 .خْ زار� ،إ ِْشث ن ث ْمغارث زِي ثن ِْذينت ثُوغا-ت ذ ثامذنُوبث ،ؤ ُِمي
ِيسي ،ث ِ
ثسن �َأقّا �إِقِّيم غار طّابرا ِذي ثا ّدارث ن ؤُفار ِ
ُوسي-د س �إ ِْشث ن ْثزِي ّياث ن
ّ
�َألاباسثر ذا ْيس ر ْفواحث ن ِمي ُّرو38 .ؤ ُِمي ْثب ّد غار �إِضارن ن ّس ضفّار ن ّسْ ،ث ُرو ؤُشا ث ْبذا
ثسازغ �إِثن س ؤُشُ ّواف ن ؤُزدْجيف ن ّس،
ثسوفّا �إِضارن ن ّس س �إِمطّاون ؤُشا ث ْبذا ّ
ُّ
39
ثسوذم اس �إِضارن ؤُشا ْثذهن �إِثن س ر ْفواحث ن ِمي ُّرو .ؤ ُِمي �إِ ْزرا ؤُفار ِ
ِيسي ،ون ّي
ُّ
�إِث-يِد �إِعارضن ،مان �َأيا� ،إن ّا ذݣ ؤُزدْجيف ن ّس “مرِي وا ذ �َأمكاشاف نِيشان،
�إِرِي �َأقّا �إ ِّسن ِمين ث ْعنا ثم ُّطوث-ا ث ِّني ث �إِحاذانَ� ،أقّا نتّاث ذ ثامذنُوبث40 ”.يا ّر-د
يشُّ و� ،إن ّا اس “�َأ ِسمعان ،غارِي �إ ِْشث ن ْرحاجث �َأذ اش ت �إِنِيغ� ”.إن ّا اس “�إِنِي
تَ� ،أ �َأ ْمسرماذ!”
�“41إِج ن باب ن ؤُما ْرواس ثُوغا غارس ْثناين تُو ْرسن �َأس� .إ ِّجن ثُوغا �إِتُورس اس
خ ْمسا م ّيا ِّدينار ُؤ ون ّضْ ِني ِ
خمسينَ�42 .أم ثُوغا وار غارسن ِمين زِي �إِ غا �َأ ّرن �َأما ْرواس،
43
�إِسامح �َأسن ما ّرا س ْثناين �إِذسن� .إِنِي �َأيِي ،وِي ث �إِ غا �إِخْ سن ّزا ْيسن كثار؟” يا ّر-د
ِسمعان� ،إن ّا اس “�إِ ْت ِغير �َأيِي ون ّي ؤ ُِمي �إِسامح كثار”� .إن ّا اس “شك ْثح ْكمذ س ّصاح”.
44ؤُشا �إِن ّقرب يشُّ و غار ثم ُّطوث نِّي� ،إن ّا �إِ ِسمعان “ما تْوارِيذ ثامغارث-ا؟ �َأقّا ُؤ ْذفغ
ثسيرذ �إِضارن �إِنُو س
ثا ّدارث ن ّكَ� .أمان �إِ يِيضارن �إِنُو وار ذ ايِي ثن ث ْو ِشيذ .ماشا نتّاث ِّ
45
ثسوذمذ،
�إِمطّاون ن ّس ؤُشا ِّ
ثسيزغ �إِثن س ؤُشُ ّواف ن ؤُزدْجيف ن ّس .شك وار ذ ايِي ُّ
46
ماشا نتّاث زݣ ِ
وامي ذ ُؤ ْذفغ وار ْثب ّد زݣ ؤ ُُسوذم ن �إِضارن �إِنُو .س ّزشث وار ْثذ ْهنذ
47
ِ
شا �َأزدْجيف �إِنُو .ماشا نتّاث ث ْذهن �إِضارن �إِنُو س ر ْفواحث ن مي ُّرو .خ ؤُي ِّني �َأذ اش
�إِنِيغ ‘�َأقّا �إِتْوا ْغفار اس ؤُبا ُّرو ن ّدنُوب ن ّسِ ،مينزِي ثخْ س �َأطّاس .ون ّي ؤ ُِمي �إِتْوا ْغفار
ْذ ُروسَ� ،أذ غارس ثِيرِي ْذ ُروس ن ثا ْيرِي’”.
49
48خ ِّني �إن ّا اس “�َأقّا تْواغفارن ّدنُوب ن ّم� ”.إن ّي �َأ ِكيس �إِقِّيمن غار طّابرا بذان قّارن
ذݣ يِيخف نْسن ِ
“مين �إِ ْعنا وا ماح ْنذ �َأذ �إِغفار ؤُرا �إِ ّدنُوب�50 ”.إن ّا اس �إِ ثم ُّطوث نِّي
إِ
“ل�يمان ن ّم �َأقّا �إ ِّسنجم �إِ ش ْمُ .روح ِذي رهنا”.
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أَ�م ِّتير ن ُؤمزا ّرع

8

َم ّتى 17-1:13؛ مار12-1:4 .

َ�1أوارنِي ؤُيا ثُوغا �إِݣُّور زِي ثن ِْذينت ذ ْذشار غار ثنّضْ ِني� ،إِتْبا ّرح س رخْ بار �َأص ْبحان
ن ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي .ثُوغا �َأ ِكيس ثنعاش 2ذ شا ن ث ْمغارِين ،ثُوغا �إ ِّسݣ ْنفا ثنت زِي
رارياح �إِم ْنݣاس ُؤ زِي ر ْهراشاث .ثُوغا-ثنت ماريم ،قّارن اس ‘ث ِّني ن ماجذالا’ �إِ زِي
ْواسوفّغن سبعا ن شّ واطن3 ،ذ ُيووان ّا ثا ْمغارث ن خُ وزِيَْ � ،أو ِكير ن ِه ُيروذُوس ،ذ ُسوسان ّا
ت ُّ
ذ ثِينّضْ ِني �َأطّاس �إِ ثُوغا خاس تْسخّارنت س واݣْرا نْسنت.
4ؤ ُِمي ِذين �إ ِّس ُمون �إِج ن ْر ِ
غاشي ذ �َأمقّران ،ؤ ُِسين-د غارس زِي ما ّرا ثِيندّام� ،إن ّا اسن
س �إِج ن ؤُم ِّتير �َأ ُّمو �“5إِفّغ �إِج ن ؤُمزا ّراع ِحيما �َأذ �إِزارع ّزارِيعث ن ّسَ� .أم �إِزا ّرع ،ث ْوضا
شوايث ن ّزارِيعث خ و ْبرِيذ ،ع ْفسن خاس ؤُشا ن ْقبن ت �إ ِْجضاض ن ؤُجنّا6 .ث ْوضا
شوايث ن ّزارِيعث خ و ْز ُرو ،ؤ ُِمي ذ �إِ ْغ ِميُ ،يوزغِ ،مينزِي وار غارس ث ِ
ُوغي ثُوفّث.
7
وسط ن �إِسنّانن ؤُشا �إِسنّانن غ ّمين-د �َأ ِكيس ؤُشا ج ّيفن
ث ْوضا شوايث ن ّزارِيعث ِذي ْر ْ
ت8 .ث ْوضا شوايث ن ّزارِيعث ِذي ث ُمورث يارضْ بن ؤُشا ؤ ُِمي ذ �إِ ْغ ِمي� ،إِݣّا ْر ِغيدْچث
ن م ّيا �إِ ُمورنَ� ”.أم ثُوغا �إِقّار مان �َأيا� ،إِراغا “ون ّي غار �إِدْچا �إِم ُّزوغن �إِ ؤُسدْجي �َأذ �إِسر”.
ِمحضارن ن ّس ،ن ّان اس ِ
“مين �إِخْ س �َأذ يِي ِني ؤُم ِّتير-ا؟”
ّ 9سقسان ث �إ ْ
10
يمسرايِين �إِنُّوفارن ن ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ،ماشا �إِ
ثسنم ثِ ْ
�إن ّا “�إِ ك ِّنيو ؤ ُِمي �إِ ّم ْوش �َأذ ّ
�إِن ّضْ ِني س �إِمتّيرنِ � ،
تسران وار ف ِّهيمن.
َأرامي نِي ْث ِني تْواران ماشا وار ْتوِيرِين ؤُشا ْ

فسار لماثال ن ّزارِيعث
ُّ
يشو ِ�إتْ ّ
َم ّتى 23-18:13؛ مار20-13:4 .

11ذ وا ذ �َأم ِّتيرّ :زارِيعث نتّاث ذ �َأوار ن �َأر ِّبي�12 .إِنا ذ �إِن ّي �إِتْوازارعن خ و ْبرِيذ ،نِي ْث ِني
ِتسران ،خ ِّني �إِتاس-د �إِ ْبرِيس ؤُشا �إِتكّس �َأوار زݣ ُور نْسن ِحيما وار تِي ْمنن
ذ �إِن ّي �إ ْ
13
نجمن� .إِنا ذ �إِن ّي خ و ْز ُرو ،نِي ْث ِني ذ �إِن ّي خْ ِمي �إِ غا ْسرن �إِ واوارَ� ،أذ ث
ماح ْنذ �َأذ ْ
ِ
ق ْبرن س ر ْفراحث� .إِنا ماشا وار غارسن ُبو ُؤ ْزوار ،تا ْمنن غار خ ِّنيث ،ذي ْرو ْقث ن
ِتسران ،خ ِّني تْراحن
ؤُجا ّرب تْنقرابن�14 .إِنا ذ �إِن ّي �إ ِْوضان ذݣ �إِسنّانن ،نِي ْث ِني ذ �إِن ّي �إ ْ
وخسوين ذݣ �إِم ُنوسن ن ثُوذارث ذ واݣْرا ن ّس ذ طّا ُموع ن ّس ؤُشا وار ّسنضاين
ؤُشا ت ُْب ُ
15
ِتسران �إِ واوار ،خ ّمرن ث
شا ْر ِغيدْچث� .إِنا ذ �إِن ّي ِذي ث ُمورث يارضْ بن ،نِي ْث ِني ذ �إِن ّي �إ ْ
ذݣ ُور نِيشان� ،إ ِْصبح ؤُشا ّسنضاين ْر ِغيدْچث س ّصبار.
�ِ 10:8إشا9:6 .
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أَ�م ِّتير ن رفْنار ذ ْرمرفع
مار25-21:4 .

16ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إ ِّس ُر ِ
وغي ر ْفنار خ ِّني �إِق ّبار خاس س �إِج ن ؤُقدُّوح نِيغ �إ ِّس ُروسا ث ساذُو قاما،
رمقروب �إ ِّس ُروسا ث خ ْرمرفع ِحيما �إِن ّي �إِتا ْذفن �َأذ زارن ثِيفاوثِ 17 .مينزِي وار ِذين
ماشا س ُ
ِ
ِ
ْواسضْ هار.
ْواس ُنوفّارن وار �إِت ْتو ّ
ِيسن ؤُشا �َأذ �إِت ّ
ْواسضهار ؤُرا وار ذين مين �إِت ّ
ِمين �إِنُوفّارن وار �إِتت ّ
18
ثتسرامِ ،مينزِي ون ّي غار �إِدْچا �َأذ اس �إِ ّمارنِي ُؤ ون ّي وار غار �إِدْجيِ ،مين ذ اس
خزارم ما ّمش ْ
�إِ ْت ِغير غارس �َأذ ّزايس �إِتْواكّس”.

يشو
مان ون ِ�إ ْدچان ذ ي ّماس ذ أَ�يْثماس ن ُّ
َم ّتى 50-46:12؛ مار35-31:3 .

ُوسي-د غارس ي ّماس ذ �َأ ْيثماس ،وار ز ّمارن �َأذ غارس �إ ِْوضن س ِّسي ّبث ن ْر ِ
19ث ِ
غاشي.
20خ ّبارن ث ،ن ّان اس “ي ّماش ذ �َأ ْيثماش بدّن با ّرا ،خْ سن �َأذ شك زارن21 ”.يا ّر-د ؤُشا
ِتسران �َأوار ن �َأر ِّبي ُؤ تݣّن ث”.
�إن ّا اسن “ي ّما ذ �َأ ْيثماَ� ،أقّا ذ �إِن ّي �إ ْ

يشو ذ ثْحارياث
ُّ

َم ّتى 27-23:8؛ مار41-35:4 .

ِمحضارن ن ّس� .إن ّا اسن
 22ذݣ �إ ِّجن زݣ ُو ّسان نِّي �إِنْيا ذݣ �إ ِْشث ن ْثغا ّرا ُبوث ،نتّا ذ �إ ْ
“�َأذ ن ْزوا غار ؤُجا ّم ِ
اضين ن ر ْبحار ”.خ ِّني قرعنَ�23 .أم ثُوغا نِي ْث ِني ُروحن ِذي ر ْبحار� ،إِكّا
خاس يِيضص .خ ِّني ثهوا-د �إ ِْشث ن ْثحارياث ن ؤُس ِّميض ِذي ر ْبحار ،ث ْبذا ْثغا ّرا ُبوث
ثتْشُّ ورا س وامان ؤُشا ي ْوعار خاسن ْرحار24 .قاربن غارس ؤُشا ّسفــاقن ث ،ن ّان اس
“�َأ �َأ ْمسرماذَ� ،أ �َأ ْمسرماذَ� ،أقّا نْغا ّرق” .نتّا �إِكّار-د� ،إِوبّخ �َأس ِّميض ذ ر ْمواج ن وامان ؤُشا
ّسقارن ،يارسا ْرحار25 .خ ِّني �إن ّا اسن “مانِي �إِدْچا إِل�يمان نْوم؟” ݣّوذن ،ت ْْبهثن ،ن ّان
جاراسن ِ
“مين �إِ ْعنا واَ� ،أقّا �إِتامار ؤُرا ذ �َأس ِّميض ذ وامان ؤُشا تطّاعان ث”.

أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إ ج ن ُؤمرياح
َم ّتى 34-28:8؛ مار20-1:5 .

ُ 26ؤ ُيورن غار ِّجيهث ن ݣاذارِي ُنوس ث ِّني ِقيباتْش �إِ لجالِيل .ؤ ُِمي د �إِفّغ غار ث ُمورث� ،إِرقا
ث-يِد �إِج ن و ْرياز زِي ثن ِذينتَ� ،أطّاس زݣ ِ
وامي ثُوغا ذا ْيس شّ واطن ُؤ ثُوغا وار �إِتِيرض
�َأ ُّروض ،وار �إِز ّدغ ِذي ثا ّدارث ماشا ذݣ �إِمضْ ران28 .ؤ ُِمي �إِ ْزرا يشُّ و� ،إِسغُوي� ،إ ِْوضا غار
27
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�إِضارن ن ّس� ،إن ّا س ّج ْهذ ِ
“مين جارانغ نش ذ شك �َأ يشُّ و ِّميس ن �َأر ِّبي �إِ �إِ ُعودْچن خ
29
ما ّرا ِمين �إِدْچان؟ تْزاواݣغ شك ،وار ذ ايِي تْعدّاب؟” ِمينزِي نتّا ثُوغا �إِتامار �إِ رارياح
�َأ ْمنݣُوس ِحيما �َأذ د �إِفّغ زِي ْبناذم نِّيِ .مينزِي �َأطّاس ن ْثواراوِين ثُوغا �إِخطّف اِث
رارياح .ؤُشا شارفن ث س ْسناسر ذ �إِشدِّي ّين غار �إِضارن ِحيما �َأذ خاس حضان.
ماشا نتّا ثُوغا �إِتار ّزا �إِشدِّي ّين ؤُشا شِّ يطان �إِعارن اِث غار رخْ را�30 .إ ِّسقسا ث يشُّ و� ،إن ّا
يخيون”ِ ،مينزِي شّ واطن �َأطّاس ثُوغا ُؤ ْذفن ث.
اس “ما ّمش د اش قّارن؟” �إن ّا اس “لِ ُ
32
وحفُور .ثُوغا ِذين �إ ِْشث
31ؤُشا نِي ْث ِني تارن ّزايس ِحيما وار ثن �إِتامار �َأذ راحن غار ْ
ن ْث ِحيمارث ذ ثامقّرانت ن �إِرفان ،ثُوغا ْثهدّا ذݣ و ْذرار .تارن ّزايس ِحيما �َأذ ثن �إ ِّج
�َأذ ذا ْيس �َأ ْذفن .ؤُشا نتّا �إِسامح �َأسن33 .فّغن شّ واطن زِي ْبناذم نِّيُ ،ؤ ْذفن ذݣ �إِ ْرفان،
خ ِّني ثق ُنونِّي ْث ِحيمارث زِي ّجارف غار ر ْبحار ؤُشا ْثغارق34 .ؤ ُِمي ْزرِين �إِم ْكساون
ِمين �إِ ْمسارنَْ � ،أرورن ؤُشا عاوذن ت ِذي ثن ِْذينت ذ �إِيّارن35 .فّغن-د ِحيما �َأذ زارن ِمين
�إِ ْمسارن ،ؤ ُِسين-د غار يشُّ و ،ؤ ُِفين ْبناذم نِّي �إِ زِي ثُوغا فّغن شّ واطن ،يارض ،س رعقر،
�إِقِّيم غار �إِضارن ن يشُّ و ؤُشا ݣّوذن�36 .إن ّي �إِ ْزرِين مان �َأيا ،عاوذن �َأسن عاوذ ما ّمش
ْواسݣنفا ؤُمارياح37 .ما ّرا ْر ِ
ِزاوݣ اِث
غاشي ن جوايه �إِ ذ اس-د �إِن ّضن �إِ ݣاذارِي ُنوس �إ ْ
�إِت ّ
ِحيما �َأذ خاسن �إِݣّوجِ ،مينزِي ثُوذف �إِثن ثِيݣ ّ ُو ِذي ث ْمغار .ؤُشا نتّا ي ْنيا ِذي ْثغا ّرا ُبوث،
�إِ ْعقب38 .ماشا �َأ ْرياز �إِ زِي فّغن شّ واطن� ،إِتار ّزايس ،ما �َأتّاغ �إِز ّمار �َأذ غارس �إِقِّيم .ماشا
39
يمسرايِين �إِ
ثسشنذ مشْ حار مغارنت ثِ ْ
يشُّ و �إ ِّسكّ اِث� ،إن ّا “عقب غار ثا ّدارث ن ّكّ ،
ذايك �إِݣّا �َأر ِّبي ”.ؤُشا �إِ ُروح� ،إِبا ّرح ِذي قاع ثن ِْذينت س ما ّرا ِمين ذا ْيس �إِݣّا يشُّ و.

يايروس ذ ِ�إشْث ن ث ْمغارث ث ْحرش
ِ�إ ْدجيس ن ُ
َم ّتى 26-18:9؛ مار43-21:5 .

ِ �40
َأرامي د �إِ ْعقب ،يار ّحب ّزايس ْر ِ
غاشيِ ،مينزِي ثُوغا ما ّرا تْراجان ث .ؤ خْ زارُ ،ي ِ
وسي-د �إِج
يايروس ،ثُوغا-ث ذ �َأمقّران ن ؤ ُِسيناݣُوݣ� .إ ِْوضا غار �إِضارن ن يشُّ و ؤُشا
ن و ْرياز قّارن اس ُ
42
ِ
�إ ِْزاوݣ اِث �َأذ ياذف غار ثا ّدارث ن ّس ،مينزِي �َأي ِّني ن يدْجيس �إِ غارس ث ِّني غار �إِدْچا ثنعاش
ن �إِسݣ ّ ُوسا ،ثُوغا عراين �َأذ ث ّمثَ� .أم غارس �إِݣُّور� ،إ ِّسذ ّحس اِث ْر ِ
غاشي43 .ؤُشا �إ ِْشث ن
ث ْمغارث ثُوغا تا ّزرن ّزايس �إِذا ّمن ْرق ّد ن ثنعاش ن �إِسݣ ّ ُوساْ ،ثس ّيار ما ّرا رعوتْش ن ّس خ �إِضْ ِبيبن
ؤُشا ثقِّيم وار �إِدْجي وِي �إِز ّمارن �َأذ ت �إ ِّسݣنفا44 .نتّاث ث ِ
ُوسي-د غارس زِي ضفّار ؤُشا ْثحاذا
َأبحرور ن وا ُّروض ن يشُّ و .رخْ ذنِّي �إِب ّد ؤ ُِسي ّزر ن �إِذا ّمن ن ّس�45 .إن ّا يشُّ و “وِي ذ ايِي �إِحاذان؟”
� ُ
ِ
ِ
ذحس �إِش ُؤ شك ثقّارذ
طروس ذ يِنّي �َأكيس “�َأ �َأ ْمسرماذْ ،رغاشي �إ ِّس ّ
ؤ ُِمي نْكارن ما ّرا� ،إن ّا ُب ُ
41
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‘وِي ذ ايِي �إِحاذان’؟” �46إن ّا يشُّ و “�َأقّا �إ ِّجن ثُوغا �إِحاذا �َأيِيِ ،مينزِي نش ؤ ُِشيغ ّج ْهذ �إِفّغ ّزايِي”.
47
ثسن ث ْمغارث بلِّي وار ثقِّيم وار ث ْمزار ،ث ِ
ُوسي-د س ؤُق ْفقف ؤُشا ث ْوضا غار �إِضارن ن
ؤ ُِمي ّ
ْواسݣنفا
يشُّ و ،خ ِّني ْثخ ّبار اِث ِقيباتْش �إِ ما ّرا �إ ِْوذان خ مان ِّسي ّبث �إِ زِي ث ْثحاذا ذ ما ّمش ت ّ
ݣ ؤُرَ� ،أ يدْجيَ� ،أقّا إِل�يمان ن ّم �إ ِّسݣ ْنفا ش ْمُ .روح ِذي رهنا”.
ذ ْغيا�48 .إن ّا اس نتّا “�أ ّ
َ�49أم نتّا �إ ِّساوار ُي ِ
وسي-د �إ ِّجن زِي ثا ّدارث ن ؤُمقّران ن ؤ ُِسيناݣُوݣ� ،إن ّا اس “�َأقّا
50
يدْجيش ث ُّموث ،وار ّساحار عاذ �َأ ْمسرماذ ”.ماشا يشُّ و ،ؤ ُِمي �إ ِْسرا مان �َأيا ،يا ّر-د
خاس� ،إن ّا “وار ثݣّوذ شا! �َأمن واها ،نتّاث �َأذ ثݣّنفا51 ”.ؤ ُِمي د ُيوسا غار ثا ّدارث ،وار
طروس ذ ياعقُوب ذ ُيوحان ّا ذ باباس ن ْثح ْن ِجيرث ذ
�إ ِِّجي ؤُرا ذ �إ ِّجن �َأذ ياذف ْم ِغير ُب ُ
ي ّماس52 .ثُوغا ما ّرا ت ُْرونْ ،وتِين خاس �َأيج ُذور .نتّا �إن ّا “وار ت ُْروم ،نتّاث وار ث ُّموث شا،
ضحشن ذايسّ ،سنن بلِّي نتّاث ثُوغا ث ُّموث54 .ماشا
ماشا نتّاث ثطّص واها53 ”.ؤُشا ْ
�َأوارنِي ِ
رامي �إ ُِّسوفّغ ما ّرا� ،إِطّف زݣ ُؤفُوس ن ّس� ،إِراغا� ،إن ّا اس “�َأ ثاح ْن ِجيرث ،كّار!”
56
ِ
ثش .ت ْْبهثن
�55إِ ْذور-د ذا ْيس ُب ْ
وحبر ؤُشا ثكّار رخْ ذنِّي .خ ِّني ُيو ُمور �َأذ اس ْوشن مين �إِ غا ّ
ِوصا ثن ،وار قّارن �إِ حد ِمين �إِ ْمسارن.
لوالِي ِذين ن ّس .نتّا �إ ّ

ثاغارِيث ن ثنعاش ِ�إمازانن

9

َم ّتى 15-5:10؛ مار13-7:6 .

َ�1أوارنِي ِ
ِمحضارن� ،إ ِْوش �َأسن ّج ْهذ ذ ُّصولطا خ ما ّرا
رامي د �إِراغا غارس ثنعاش �إ ْ
2
شّ واطن ُؤ خ ؤ ُْسݣن ِفي ن ر ْهراشاث� .إ ِّسكّ �إِثن ِحيما �َأذ با ّرحن س ْثݣ ْل ِذيث ن
3
كسيم والُو ذݣ و ْبرِيذ نِيغ ثا ّغارشث نِيغ
�َأر ِّبي ُؤ ِحيما �َأذ ّسݣ ْنفان �إِ ْمهراش� .إن ّا اسن “وار ِّ
َأغروم ؤُرا ذ نُّوقارث ،وار �إِتِيرِي غار حد ْثناين ن ِ
ْ
ثشاميراث4 .ؤ مان ثا ّدارث
ثاشيارث نِيغ � ُ
5
ِ
ِ
ِ
ْ
�إِ غا ثاذفم ،قِّيمم ذي ِّني ؤُشا فّغم ّس ِّني .مارا ذين وِي وار ك ِّنيو �إِق ّبرن ،فّغم زِي ثنذينت نِّي
ثاعجاجث زݣ �إِضارن نْوم ذ شهاذث خاسن6 ”.نِي ْث ِني فّغن ،ثُوغا تْشُ وقّان ِذي
ؤُشا ث ّز ْرزم ّ
ْذشُ وراث ،تْبا ّرحن س رخْ بار �َأص ْبحان ِذي ِّنيّ ،سݣ ْنفان �إ ِْمهراش ِذي كُور �َأ ْمشان.

ِه ُيروذُوس ِ�إتݣّوذ ب ِّلي يُوحانّا أَ� ْمس ْغضاص
ِ ِ�إسنكّار-د زݣ ِ�إم ِّتينن
َم ّتى 12-1:14؛ مار29-14:6 .

ِ 7ه ُيروذُوسَ� ،أجدْجيذ خ �إِج ن �َأربع ن ث ُمورث �إ ِْسرا خ ما ّرا ِمين �إِتْواݣّن ّزايس ؤُشا
يا ْرجفِ .مينزِي شا ّزا ْيسن ثُوغا قّارن �َأقّا ُيوحان ّا �إِكّار-د زݣ �إِم ِّتينن ُ 8ؤ شا ن ّضْ ِني �َأقّا
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�إِلِييا �إِضْ هار-د ُؤ شا ن ّضْ ِني عاوذ بلِّي �إ ِّجن زݣ �إِ ْمكاشافن ن ْ
وشحار ؤُيا �إِكّار-د�9 .إن ّا
ِقصن �َأزدْجيف ن ُيوحان ّا ،ماشا مانِيس وا �إِ خف ْسرِيغ مان
ِه ُيروذُوس “�َأقّا ذ نش �إِ �إ ّ
�َأيا؟” ؤُشا ثُوغا يار ُّزو �َأذ ث �إِزار.

سشي ن خ ْمسا أَ�راف
أَ� ِّ

َم ّتى 21-13:14؛ مار44-30:6 .؛ يُوح14-1:6 .

10ؤ ُِمي ذ ع ْقبن �إِمازانن ،عاوذن اس �إِ يشُّ و ما ّرا ِمين ݣِّين .خ ِّني يِي ْويِي ثن �َأ ِكيس� ،إِنْذه
وحدسن غار �إِج ن و ْمشان �إِخْ را زِي ثن ِْذينت ث ِّني ؤ ُِمي
�إِثن غار ؤُغ ْز ِذيس ِحيما �َأذ �إِرِين ْ
قّارن با ْيثصايذا11 .ؤ ُِمي يارݣب ْر ِ
يارحب
غاشي خ مان �َأيا� ،إِضْ فار اِثُ .ؤ نتّا ثُوغا ّ
ْواسݣ ْنفان� ،إ ِّسݣ ْنفا ثن.
ّزا ْيسن� ،إ ِِّسور �َأ ِكيسن خ ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ُؤ �إِن ّي �إِحذاجن �َأذ ت ّ
�12إِ ْبذا ْرحار �إ ُِّسوثُوم ،قا ّربن غارس ثنعاش ،ن ّان اس “سكّ ْر ِ
غاشي ِحيما �َأذ راحن غار
ر ْذشُ ور ذ �إِيّارن �إِ ذ اسن-د �إِن ّضنَ� ،أذ ِذي ِّني �َأفن مانِي �إِ غا ّسنسن ذ ِمين �إِ غا شّ نِ ،مينزِي
“وشم �َأسن ك ِّنيو ِحيما �َأذ
�َأقّا-نغ ذا ذݣ �إِج ن و ْمشان �إِخْ ران13 ”.ماشا نتّا �إن ّا اسن ْ
شّ ن ”.ن ّان اس “وار غا ْرنغ ْم ِغير خ ْمسا ن ثشْ ِني ِفين ذ ْثناين ن �إِس ْرمان ْم ِغير مارا نْراح
ؤُشا �َأذ نْسغ ماشّ ا �إِ ما ّرا �إِوذان-ا!” ِ 14مينزِي ثُوغا-ثن ِذي شا ن خ ْمسا �َأراف ن ي ْريازن.
يشين ن ِ
“س ِغيمم ثن ِذي ْث ُعو ِّر ِ
خمسين15 ”.ݣِّين �َأم ِّني ؤُشا ّس ِغيمن
�إن ّا �إِ �إ ْ
ِمحضارن ن ّس ّ
16
ِ
ِ
ِ
ِ
ثن ما ّرا� .إِ ْكسي ثيشنيفين س خ ْمسا ذ ْثناين ن �إِس ْرمان ؤشاَ� ،أم �إ ِّسݣا ّعذ ث ُموغرِي
ِمحضارن ِحيما �َأذ ثن ْوشن
ن ّس غار ؤُجنّا� ،إِبارك �إِثن ،خ ِّني يا ْرزا �إِثن ؤُشا �إ ِْوشا �إِثن �إِ �إ ْ
غاشي17 .شِّ ينِّ ،جي ْونن ما ّراِ � .
�إِ ْر ِ
َأرامي د جا ْرون ِمين �إِقِّيمن زݣ �إِرقّواز ،ثُوغا ِذي ِّني
ثنعاش ن ْث ُسودْچاثِين.

طروس خ ل َمسيح
شهاذث ن ب ُ ُ
َم ّتى 19-13:16؛ مار29-27:8 .

ِمحضارن ِذين �َأ ِكيذس ،خ ِّني �إِكّار �إ ِّس ْقسا ثن� ،إن ّا
وحدس ،ثُوغا �إ ْ
َ�18أم ثُوغا �إِتْزادْچا ْ
ِ
“مين �إِقّار ْر ِ
غاشي ِمين ع ِنيغ؟” َ�19أ ِّرين-د ،ن ّان ‘ ُيوحان ّا �َأ ْمسغْضاص’ ُؤ �إِن ّضْ ِني ‘�إِلِييا’
20
ُؤ شا �إِن ّضْ ِني ‘�َأقّا �إِكّار-د �إ ِّجن زݣ �إِ ْمكاشافن ن ْ
وشحار ؤُيا’� ”.إن ّا اسن “�إِ ك ِّنيو،
21
طروس� ،إن ّا “ل َمسيح ن �َأر ِّبي� ”.إِ ْعرم �َأسن س ّج ْهذ
ِمين ثقّارم ِمين ع ِنيغ؟” يا ّرا ُب ُ
ِوصا ثن ،وار ث قّارن �إِ حد.
ُؤشا �إ ّ
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موث نّس
ُّ
يشو ِ�إ ْزوار ِ�إ ِّسور خ ْر ْ
َم ّتى 28-21:16؛ مار1:9-30:8 .

22
ْخص �إِ ِّميس ن ْبناذم �َأذ �إِو ّدب َأ�طّاس ؤُشا �َأذ �إِ ّمنضار زݣ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ
�إن ّا “�إِت ّ
ِيس ْثراثا �َأذ
واس و ّ
ذ �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسنَ� ،أذ �إِتْوانغ ؤُشا ذݣ ّ
د �إِكّار�23 ”.إن ّا �إِ ْر ِ
ْخص اس �َأذ �إِنكار
غاشي “مارا �إِخْ س حد �َأذ د ياس �َأوارنِي �َأيِي� ،إِت ّ
24
َأس ؤُشا �َأذ �َأيِي-د �إِضْ فارِ .مينزِي وِي �إِخْ سن
�إِخف ن ّسَ� ،أذ �إِ ْك ِسي ّصالِيب ن ّس كُور � ّ
�َأذ �إ ِّسنجم ثُوذارث ن ّسَ� ،أذ ت �إِو ّدار .ماشا وِي �إِخْ سن �َأذ �إِو ّدار ثُوذارث ن ّس ِذي طّوع
�إِنُو ،وا �َأذ ت �إ ِّسنجمِ 25 .مينزِي مان ر ْفضر غار �إِج ن ْبناذم مارا يا ْربح ُّدونِّيث ما ّرا ؤُشا �َأذ
خسارثِ 26 .مينزِي ون ّي �إِ غا �إِصضحان ّزايِي ُؤ زݣ
�إِو ّدار �إِخف ن ّس نِيغ �َأذ ث ث ْرقف ْث ّ
واوارن �إِنُوَ� ،أذ ّزايس �إِصضْ حا ِّميس ن ْبناذم خْ ِمي �إِ د غا ياس ذݣ ُؤ ُعودْجي ن ّس ُؤ
ذݣ ُؤ ُعودْجي ن باباس ذ لمالاكاث �إِقدّسن27 .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا شا زݣ يِنّي
ذا �إِحضارن ،وار تْقاسان شا ْرم ْوث �َأر �إِ غا زارن ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي”.

أَ� ْس ُعو ْدجي خ وذْرار
َم ّتى 8-1:17؛ مار8-2:9 .

28عراحار ثمنيا ن ُو ّسان �َأوارنِي ِ
طروس ذ ُيوحان ّا ذ
رامي �إن ّا �َأوارن-ا� ،إ ِْويِي-د �َأ ِكيس ُب ُ
ياعقُوب ؤُشا �إِݣا ّعذ غار و ْذرار ِحيما �َأذ �إِ ّزادْچَ�29 .أم ثُوغا �إِتْزادْچا� ،إِبدّر ؤُذم ن ؤُغ ْم ُبوب
يسيقّن30 .خْ زارْ ،ثناين ن ي ْريازن ِّس ْورن �َأ ِكيس،
ن ّس ؤُشا �َأ ُّروض ن ّس �إِ ْذور ذ �َأش ْمرار �إِتِ ِّ
ثُوغا-ثن ذ ُموسى ذ �إِلِييا31 .نِي ْث ِني ضْ هارن س ُؤ ُعودْجي ،ثُوغا ّساوارن خ ُوفُوغ ن ّس �إِ
32
طروس ذ يِنّي �َأ ِكيس ،ثُوغا �إِكّا خاسن يِيضص.
ثُوغا �إِ غا �إِك ّمر ِذي ؤُرشالِيم .ماشا ُب ُ
� ِ
َأرامي د فاقنْ ،زرِين �َأ ُعودْجي ن ّس ذ ْثناين ن ي ْريازن بدّن �َأ ِكيسِ �33 .
َأرامي خاس فارقن
طروس �إِ يشُّ و “�َأ �َأ ْمسرماذَ� ،أقّا م ِليح ؤ ُِمي �إِ ذا ندْچاّ � .أج �َأنغ �َأذ ن ّوث ْثراثا ن
�إِنا� ،إن ّا ُب ُ
34
�إ ِِقيضان� ،إ ِّجن �إِ شك� ،إ ِّجن �إِ ُموسى ُؤ �إ ِّجن �إِ �إِلِييا ”.نتّا وار �إِ ِّسين ِمين �إن ّاَ� .أم ثُوغا
�إِقّار مان �َأيا� ،إِ ّك-د خاسن �إِج ن ؤُسي ُنو� ،إ ِّس ُذورِي �إِثن س ثِيرِي ن ّسْ .ذورن ݣّوذن ؤ ُِمي
ُؤ ْذفن نِي ْث ِني ذݣ ؤُسي ُنو35 .ث ِ
ُوسي-د �إ ِْشث ن ْث ِمي ّجا زݣ ؤُجنّا ،ثقّار “ذ وا ذ ِّمي �إ ِِعي ّزن،
ْسرم غارس!” ِ �36
وحدس .نِي ْث ِني ّسقارن ؤُشا وار خ ّبارن
يجا ،ؤ ُِفين يشُّ و ْ
َأرامي د ثُوسا ث ِم ّ
حد ذݣ ُو ّسان نِّي س شا ِمين ْزرِين.
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أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إ ج ن ُؤح ْنجِ ير ذايْس رارياح ذ أَ� ْمنݣُوس
َم ّتى 18-14:17؛ مار27-14:9 .

37ثِيوشّ ا ن ّس � ِ
َأرامي ثُوغا د هكّوان زݣ و ْذرار� ،إِرقا ث-يِد �إِج ن ْر ِ
غاشي ذ �َأمقّران .ؤ خْ زار� ،إِج
ن و ْرياز زِي ْر ِ
ُوي� ،إِقّار “�َأ �َأ ْمسرماذ ،تتّارغ ّزايك ،خْ زار ِّميَ� .أقّا-ث ذ �َأي ِّني ن ون ّي
غاشي �إِسغ ْ
غارِي39 .ؤ خْ زار� ،إِتطّف اِث �إِج ن رارياح ،خ ِّني �إِسغُو ُّيو ذ ْغيا ؤُشا �إِج ّبذ اِث �َأ ُّمو ذ و�َأ ُّمو �َأر ذ
ِمحضارن ن ّك
�َأس-د �إِتكّ كُوفُّو زݣ ؤُق ُّموم ُؤ س ثامارا �إِ ذ اس يارخُ و �َأم ث �إ ِّسيزم40 .تارغ زݣ �إ ْ
�َأذ ث ُّسوفّغن ،وار ز ّمارن41 ”.يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا “�َأ ِّجير �إِ وار ُي ِومينن �إِمع ّوجن ،مشْ حار غا ْروم �إِ غا
كسيغ؟ �َأوِي-د ِّميش ذا!” ِ �42
كّغ �َأذ ك ِّنيو ِ
َأرامي غارس-د ُيوسا� ،إِنْضار اِث شِّ يطان ِذي ث ُمورث،
�إِم ّزق اِث .ماشا يشُّ و �إِوبّخ رارياح �َأ ْمنݣُوس� ،إ ِّسݣ ْنفا �َأح ْن ِجير ؤُشا يا ّر اِث �إِ باباس.
38

موث نّس ثاوارا نّ ْض ِنيث
ُّ
يشو ِ�إ ْزوار ِ�إ ِّسور خ ْر ْ
َم ّتى 23-22:17؛ مار32-30:9 .

ِمحضارن
43ما ّرا تْعجبن ِذي ر ْمغارث ن �َأر ِّبي .ؤ ُِمي ت ْْبهثن ما ّرا ِذي ما ّرا ِمين �إِݣّا� ،إن ّا �إِ �إ ْ
ن ّس “44ݣّم ؤُرا ذ ك ِّنيو �َأوارن-ا ذݣ �إِم ُّزوغن نْومِ ،مينزِي ِّميس ن ْبناذم �َأذ �إِتْواسلّم غار
45
ْواس ُنوفّار خاسن ماح ْنذ
ِفاسن ن �إ ِْوذان ”.ماشا نِي ْث ِني وار ْف ِهيمن �إِ واوار-ا ،ثُوغا �إِت ّ
�إ ّ
ّ
وار ث ف ّهمن .ؤُشا نِي ْث ِني ݣوذن �َأذ ث ّس ْقسان خ واوار-ا.

مان ون ِ�إ ْدچان ذ أَ�مقّران
َم ّتى 5-1:18؛ مار37-33:9 .

ُ 46يوذف �إِثن �إِج ن ؤُمشُ وبّش خ مان ون ّزا ْيسن �إِ غا يِيرِين ذ �َأمقّران قاع� .إ ِّسن يشُّ و
�َأخا ّرص ن ُوراون نْسن ؤُشا �إِ ْك ِسي �إِج ن ؤُح ْن ِجير �إ ِّسب ّد اِث غارس�48 .إن ّا اسن “وِي
�إِ غا �إِق ْبرن �َأح ْن ِجير-ا س �إِسم �إِنُو� ،إِ ْقبر �َأيِي نش ُؤ وِي ذ ايِي �إِ غا �إِق ْبرن� ،إِ ْقبر ون ّي ذ
ايِي-د �إ ِّسكّنِ .مينزِي ون ّي ذ �َأم ْزيان قاع جاراوم ،نتّا �َأذ يِيرِي ذ امقّران”.
47

وِي وار ِ�إ ْدجين ِض ّيد نّغ ،ن ّتا أَ� ّقا-ث أَ� ِك ْيذنغ
مار40-38:9 .

49يا ّر-د ُيوحان ّا� ،إن ّا “�َأ �َأ ْمسرماذ ،ن ْزرا �إ ِّجن �إ ُِّسوفُّوغ شّ واطن س يِيسم ن ّك ُؤ شا
نسب ّد اِثِ ،مينزِي نتّا وار شك �إِضفّار �َأ ِكي ْذ نغ�50 ”.إ ن ّا اس يشُّ و “وار ث
ّ
ّسبدّامِ ،مينزِي ِو ي وار �إِ ْد جين ِضي ّد ن ّغ ،نتّا �َأ قّا-ث �َأ ِكي ْذ نغ”.
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يشو ذ ِ�إسامارِي ّين
ُّ

51
كسيث ن ّس غار ؤُجنّا ،يا ّرا �َأغ ْم ُبوب ن ّس ِحيما �َأذ �إِراح غار ؤُرشالِيم.
ؤ ُِمي د �إ ِْوضن ُو ّسان ن ْث ِّ
�52إ ِّسكّ ّزاثس �إِرقّاسنُ .روحن نِي ْث ِني ؤُشا �إ ِْوضن غار �إِج ن ْذشـــــــار ن �إِسامارِي ّين ِحيما �َأذ اس
ّسوجذن ِذين53 .نِي ْث ِني ماشا وار ث ق ِبيرنِ ،مينزِي �َأغ ْم ُبوب ن ّس ثُوغا �إِݣُّور غار ؤُرشالِيم54 .ؤ ُِمي
ِمحضارن ن ّس ،مان �َأيا ،ن ّان “�َأ ِسي ِذي ،ما ثخْ سذ �َأذ نُو ُمور ِحيما
ْزرِين ياعقُوب ذ ُيوحان ّا� ،إ ْ
ثش �َأمشْ ناو ما ّمش �إِݣّا عاوذ �إِلِييا؟” 55ماشا �َأم ذ �إِن ّقرب،
ثن
َأذ
�
ُشا
ؤ
يمسي �َأذ د ثهوا زݣ ؤُجنّا
ثِ ِّ
ّ
56
ثسينم شا مان �َأ ُّروح �إِ زِي ثدْچام ك ِّنيو؟ ِمينزِي ِّميس ن ْبناذم وار د ُي ِ
وسي شا
�إِوبّخ �إِثن� ،إن ّا “وار ِّ
ِ
ِحيما �َأذ �إ ِّسهلّك رع ُمور ن �إ ِْوذان ماشا حيما �َأذ ثن �إ ِّسنجم ”.خ ِّني ُروحن غار ْذشار ن ّضْ ِني.

يشو
أَ� ْضفار ن ُّ
َم ّتى 22-19:8

َ�57أم ݣُّورن نِي ْث ِني ذݣ و ْبرِيذ� ،إن ّا اس �إ ِّجن “�َأ ِسي ِذيَ� ،أذ شك ضْ فارغ مانِي ّما �إِ غا
58
ش،
ْثراحذ� ”.إن ّا اس يشُّ و “�إِش ْعباون غارسن �إِفران ذ �إ ِْجضاض ن ؤُجنّا غارسن ر ْعوا ّ
59
ماشا ِّميس ن ْبناذم وار غارس ؤُرا مانِي �إِ غا �إِسنّذ �َأزدْجيف ن ّس� ”.إن ّا �إِ ون ّضْ ِني “ضْ فار
�َأيِي-د!” �إن ّا وانِيثا “�َأ ِسي ِذي� ،أ ّج �َأيِي �َأم ْزوار �َأذ �َأرݣّوحغ �َأذ نضْ رغ بابا�60 ”.إن ّا اس يشُّ و
“� ّأج �إِم ِّتينن �َأذ نضْ رن �إِم ِّتينن نْسن ،ماشا شك ُروحْ ،ثبا ّرحذ س ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي”.
�61إن ّا ون ّضْ ِني “�َأذ شك ضْ فارغَ� ،أ ِسي ِذي ،ماشا � ّأج �َأيِي �َأم ْزوار �َأذ ݣّغ اللَّه �إِه ِّنيك خ �إِن ّي
غارِي ِذي ثا ّدارث �إِنُو�62 ”.إن ّا اس يشُّ و “ؤُرا ذ �إ ِّج ،مارا �إ ِّس ُروسا �َأفُوس ن ّس خ ؤ ُْسغار
خ ِّني �َأذ �إِخْ زار غار ضفّارَ� ،أذ �إ ِْصرح �إِ ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي”.

10

يشو ِ�إ ّسكّا ثْناين ُؤ سب ِعين ن ِ�إم ْحضارن نّس
ُّ

َ�1أوارنِي مان �َأيا �إ ِّسݣا ّعذ ِسي ِذي عاوذ سب ِعين ن ّضْ ِني ُؤشا �إ ِّسكّ �إِثن ْث ُيويا
ْث ُيويا ِقيباتْش �إِ ُؤغ ْم ُبوب ن ّس غار كُور ثان ِْذينت ذ و ْمشان مانِي ثُوغا نتّا �إِ ْعزم
�َأذ د ياس�2 .إن ّا اسن “ثام ْيرا �َأطّاس ،ماشا �إِخدّامن ْذ ُروس ،س ُؤي ِّني تارم �إِ باب ن
ثم ْيرا ِحيما �َأذ �إ ِّسكّ �إِخدّامن غار ثم ْيرا ن ّسُ 3 .روحم! �َأقّا �َأذ ك ِّنيو ّسكّغ �َأمشْ ناو �إِزمارن
4
كسيم ِ
تسطيم ن ْثمنياث نِيغ ْ
ثاشيارث ؤُرا ذ سانذالِيياث،
جار ُوشّ انن .وار ِكيوم ِّ
وار تْسدْچامم خ �إ ِّجن ذݣ و ْبرِيذ5 .مان ّما �َأخّام �إِ غا ثاذفم� ،إِنِيم ذ ام ْزوا ُرو ‘ر ْهنا خ
ثا ّدارث-ا6 ’.مارا ِذين ِّميس ن ر ْهنا ،ر ْهنا نْوم �َأذ خاس يارسا ،مارا وار �إِدْجي �َأم ِّني،
ثسوم زِي ِمين غارسن،
ر ْهنا نْوم �َأذ غاروم-د �إِ ْعقب7 .قِّيمم ِذي ثا ّدارث نِّي ،ثشّ مْ ،
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ِمينزِي �َأخدّام �إِسذاهدْچ ْر ُمونث ن ّس .وار ݣُّورم شا زِي ثا ّدارث غار ثا ّدارث ن ّضْ ِني.
8مان ّما ثان ِْذينت �إِ غا ثاذفم ُؤشا �َأذ ك ِّنيو قبرن ،شّ م ِمين ذ اوم �إِ غا ْوشن9 .سݣنفام
ِمهراش �إِ ِذين �إِدْچان� ،إِنِيم �َأسن ‘�َأقّا ْثقا ّرب-د غا ْروم ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي10 ’.مان ّما
�إ ْ
ِ 11
ِ
ِ
ثاعجاجث
ثان ْذينت �إِ غا ثاذفم ،وار ك ِّنيو ق ّبرن ،فّغم غار ّزناقي ن ّس� ،إِنيم ‘ ُؤرا ذ ّ
ِرصقن خ �إِضارن ن ّغ ن ثن ِْذينت نْومَ� ،أذ ت ن ّز ْرز خاوم ،ماشا ّسنم �َأياَ� ،أقّا
�إِ ذا ْينغ �إ ْ
12
ِ
واس ن ِ
ِ
ْ
ِّ
ْ
ِ
ي!’
ب
َأر
�
ن
يث
ذ
ل
ݣ
ث
وم
ر
غا
لحيساب نِّي �َأذ
ذݣ
ي
ل
ب
يغ
ن
�َأذ اوم �إ
ْثقا ّرب-د ْ
ِّ
ّ
يِيرِي ْرحار ن ُسوذُوم �إِ ْهون زِي ثن ِْذينت نِّي.

أَ�وبّخ ن شا ن ثْ ّندام
َم ّتى 24-20:11

13ؤ ُْشث خامَ� ،أ خُ ورازِين ،ؤ ُْشث خامَ� ،أ با ْيثصايذا! مرِي وقعنت ِذي ثِ ُيروس ذ ِسي ُذون
ر ْعجايب �إِ �إِتْواݣّن ذايكنتَ� ،أذ ثِيرِي ثُوبنت زِي زمان �َأم قِّيمنت ِذي ْثخانْشث ن
ْ
وشضان ذ �إِ ّغض خ �إِزدْجيفن نْسنت14 .ماشا �َأذ يِيرِي ْرحار ن ثِ ُيروس ذ ِسي ُذون �إِ ْهون
15
ِ
ِ
َأ
يساب.
لح
ي
ذ
ْكنت
ن
حار
ر
ِي
ْواسݣا ّعذذ غار ؤُجنّا؟
ت
ث
َأذ
�
ما
وم،
كافارناح
�
،
م
ش
ؤ
ز ْ
ْ
ُ
ّ
16
ْواسهوِيذ غار راخارث! وِي ذا ْيوم �إِ غا �إِسرانَ� ،أذ ّزايِـي �إِسر ،وِي ك ِّنيو �إِ غا
�َأقّا �َأذ ثت ّ
17
ِ
ِ
ِ
يا ِݣينَ� ،أذ ايِي ياݣي ُؤ وِي ذ ايِي �إِ غا ياݣينَ� ،أذ ياݣي ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن ”.ع ْقبن
سب ِعين س ر ْفراحث ،ن ّان “�َأ ِسي ِذي ،ؤُرا ذ شّ واطن طّاعن �َأنغ س يِيسم ن ّك18 ”.ؤُشا �إن ّا
اسن “زرِيغ شِّ يطان �إ ِْوضا-د �َأمشْ ناو � َّأسام زݣ ؤُجنّا19 .خْ زارَ� ،أذ اوم ْوشغ ُّصولطا ِحيما
�َأذ ْثع ْفسم خ �إ ِِفيغران ذ �إِغارضْ ماون ُؤ خ ما ّرا ّج ْهذ ن رع ُذو .ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْرحاجث
وار ك ِّنيو ثضا ِّري شا20 .ماشا وار فا ّرحم شا س ؤُيا بلِّي �َأقّا رارياحاث �َأذ اوم طّاعن ،ماشا
فارحم بلِّي �َأقّا �إِسماون نْوم تْواز ّمن ذݣ �إِج ْنوان”.

يشو ِ�إ باباس
ثازا ْدجيث ن ُّ
َم ّتى 27-25:11؛ 17-16:13

ِ 21ذي ْثسا ّعث نِّي عاوذ �إِفارح يشُّ و ِذي �َأ ُّروح� ،إن ّا “نش تْقا ِذيغ شكَ� ،أ بابا ،باب ن ؤُجنّا
ثسارݣبذ
ثس ُنوفّارذ ثِ ْ
يمسرايِين-ا خ �إ ِِمي ِغيسن ُؤ خ �َأ ْيثباب ن رعقر ؤُشا ّ
ذ ث ُمورثِ ،مينزِي ّ
22
ثنت �إِ �إِح ْن ِجيرن �إِم ْزيانن .واهَ� ،أ باباَ� ،أ ُّمو �إِ ثُوغا �إِخْ س ْرخاضار ن ّك!” خ ِّني ،ؤ ُِمي �إِن ّقرب
ِمحضارن ن ّس� ،إن ّا “ك ِ
ُورشي �إِ ّم ْوش �َأيِي زِي بابا ؤُشا ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إ ِِّسين مان ون ذ
غار �إ ْ
ِ
ِ
ِ
ثام ِّميث ْمغير ثاباباث ُؤ مان ون ذ ثاباباث ْمغير ثام ِّميث ،ذ ون ّي ؤُمي �إِخْ س ثم ِّميث �َأذ ث
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“سعذ ن ثِيطّاوِين �إِ �إِتْواران ِمين ثتْوارام
ِمحضارن ْ
�إ ِّسارݣب�23 ”.إِن ّقرب-د غار �إ ْ
وحدسن� ،إن ّا ّ
ك ِّنيوِ 24 .مينزِي نش �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا �َأطّاس ن �إِ ْمكاشافن ذ �إِجدْجيذن خْ سن �َأذ زارن ِمين
ثتْوارام ك ِّنيو ؤُشا وار ت ث ْتوِيرِين ؤُرا �َأذ ْسرن ِمين ثتسرام ؤُشا وار ت تسرِين”.

أَ�م ِّتير ن ُؤسا ِمي ِري أَ�ر ِحيم

25خْ زار� ،إِج ن ُؤ ْمسرماذ ن ْتاوراث �إِكّار-د ِحيما �َأذ ث �إِقدْچب� ،إن ّا “�َأ �َأ ْمسرماذِ ،مين �إِ غا
ݣّغ ِحيما �َأذ وا ْرثغ ثُوذارث ن ر ْبدا؟” �26إن ّا اس ِ
“مين ِذين ُيورِين ِذي تاوراث؟ ما ّمش ثقّارذ؟”
27يا ّر-د ،ؤُشا �إن ّا
“�َأذ ثخْ سذ ِسي ِذي �َأر ِّبي ن ّك زِي ما ّرا ُور ن ّك،
س ما ّرا ر ْعمار ن ّك ،س ما ّرا ّج ْهذ ن ّك ،س ما ّرا رعقر ن ّك
ؤُشا �َأذ ثخْ سذ �َأ ْمقا ّرب ن ّك �َأمشْ ناو �إِخف ن ّكِ ”.ثير5:6 .؛ لاو18:19 .
�28إن ّا اس “�َأقّا ثا ِّريذ نِيشان� .أ ّ
ݣ مان �َأيا ؤُشا �َأذ ثدّارذ29 ”.ماشا نتّا �إِخْ س �َأذ �إ ِّسݣّذ �إِخف
30
ن ّس� ،إن ّا �إِ يشُّ و “مان ون �إِدْچان ذ �َأ ْمقا ّرب �إِنُو؟” يا ّر-د خاس يشُّ و عاوذ� ،إن ّا اس “�إِج ن
ِفاسن ن �إِشفّارنَ� ،أ ِّرين ث ذ �َأعاريان،
و ْرياز �إِهوا-د زِي ؤُرشالِيم غار �َأرِيحا ؤُشا �إ ِْوضا ذݣ �إ ّ
31
ْوتِين ث س و ْع ُموذ ،خ ِّني ُروحنِّ ،جين ث جار ْرم ْوث ذ ثُوذارث� .إِمسار �َأقّا �إِج ن
ؤُك ّهان �إِهوا-د غار و ْبرِيذ نِّي� ،إِ ْزرا اِث ؤُشا �إِكّا غار ؤُج ّماض ن و ْبرِيذَ�32 .أ ُّمو عاوذ ؤُرا ذ �إِج
ن ؤُلاوِي �إِع ُذو-د خ و ْمشان نِّي� ،إِ ْزرا اِث ؤُشا �إِكّا غار ؤُج ّماض ن و ْبرِيذ33 .ماشا �إِج ن
ؤُسامارِي (=�إِج ن ْبناذم زِي ثن ِْذينت ن سامارِييا) ،ثُوغا-ث ذݣ ؤُسافار ،يِيوض-د غارس.
ؤ ُِمي ث �إِ ْزرا� ،إ ِِحي ّن خاس �َأطّاس�34 ،إِقا ّرب غارس� ،إِش ّد اس �إِي ِّزيمن ن ّس� ،إِس ّيح خاسن
ّزشث ذ وامان ن ؤ ِ
ُضير� ،إ ِّسنيا اِث خ ّزا ْيرث ن ّس ،يِي ْويِي اِث غار ونْوار� ،إِ ْت ِهيلّا ذايس.
35ثِيوشّ ا ن ّس ِ
رامي �إِ ُروح� ،إِ ْك ِسي ْثناين ن ِّدينار� ،إ ِْوش �إِثن �إِ باب ن ونْوار� ،إن ّا اس ‘ ْث ِهيلّا ذا ْيس
ُؤ مارا ْثخدْچصذ كثار زِي مان �َأياَ� ،أذ شك ث خدْچصغ خْ ِمي �إِ د غا عقبغ’36 .مان ون
ِفاسن ن �إِشفّارن؟” �37إن ّا “ون ّي خاس
زِي ْثراثا نِّي ثتْوارِيذ ذ �َأ ْمقا ّرب ن ون ّي �إ ِْوضان ذݣ �إ ّ
�إ ِِحينّن� ”.إن ّا اس يشُّ و “�إِوا ُؤ ُيور ،ؤُرا ذ شك ثݣّذ �َأم ِّني!”

ِذي ثا ّدارث ن ماريم ذ مارثا

َ�38أم ثُوغا ݣُّورن نِي ْث ِنيُ ،يوذف غار �إِج ن ْذشار .ؤُشا �إ ِْشث ن ث ْمغارث ،قّارن اس مارثا،
ثارحب ّزايس ِذي ثا ّدارث ن ّس39 .ثُوغا غار ثا �إ ِْشث ن وتْشماس ،قّارن اس ماريم ،ث ِّني
ّ
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حسا �إِ واوار ن ّس40 .ماشا مارثا ثُوغا ثشغر
ثس ّ
ثُوغا ثقِّيم غار �إِضارن ن يشُّ و ؤُشا ثُوغا ّ
�َأطّاس س ْثسخّارث .نتّاث ث ِ
ُوسي-د غارس ،ثنّا “�َأ ِسي ِذي ،ما وار ذ اش �إ ِْش ِقي بلِّي
41
وح ِدي؟ �إِنِي اس ِحيما �َأذ ايِي ْثعاون ”.يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا اس
ثجا �َأيِي تْسخّارغ ْ
ُؤتْشْ ما ّ
42
ْخص �إ ِْشثن واها
“مارثا ،مارثا ،ش ْم ثشغرذ ُؤ ْثقدْجيقذ خ واطّاس ن ْ
ثمسرايِين ،ماشا �إِت ّ
ؤُشا ماريم ثِيخضار ثاسغارث ثاص ْبحانت ث ِّني وار �إِتْواكّسن ّزايس”.

يشو ِ�إ ّس ْرماذ ما ّمش ِ�إ ُشو ّوار أَ�ذ ّزا ْدچن
ُّ

11

َم ّتى 15-9:6

َ�1أم ثُوغا �إِتْزادْچا ذݣ �إِج ن ومشان� ،إِمسار ،ؤ ُِمي نتّا �إِك ّمر ثازادْجيث ن ّس،
ِمحضارن ن ّس �إن ّا “�َأ ِسي ِذي ،سرمذ �َأنغ �َأذ ن ّزادْچ �َأمشْ ناو ما ّمش
�َأقّا �إ ِّجن زݣ �إ ْ
2
ِمحضارن ن ّس� ”.إن ّا اسن ِ
“مرمي ّما ث ُّزودْچم� ،إِنِيم ‘بابا ْثنغ �إِ
ثُوغا ُيوحان ّا �إ ِّس ْرماذ عاوذ �إ ْ
ِ
�إِدْچان ذݣ �إِج ْنوان� ،إِسم ن ّك �َأذ يِيرِي �إِتْواقدّسّ � ،أج �َأذ د ثاس ْثݣ ْلذيث ن ّك ،ؤُشا �َأم
ما ّمش شك ثخْ سذ �َأذ ثِيرِي ذݣ ؤُجنّاَ� ،أذ ثِيرِي عاوذ �َأ ُّمو ِذي ث ُمورثْ �3 .أوش �َأنغ كُور
َأس4 .غفار �َأنغ ّدنُوب ن ّغِ ،مينزِي نشّ ين عاوذ نْسامح �إِ ما ّرا �إِن ّي ذا ْينغ
َأس � ُ
َأغروم ن ّغ �إِ كُور � ّ
� ّ
�إِتُورسن .وار ذ انغ ِّسي ِذيف شا ذݣ ؤُغكّوِي ،ماشا س ْنجم �َأنغ زݣ ؤُعفّان’”.

تارم ،خ ِّني أَ�ذ اوم ِ�إ ّم ْوش
َم ّتى 11-7:7

5خ ِّني �إن ّا اسن “مان ون ّزا ْيوم �إِ غار �إِدْچا �إِج ن ؤُمدُّوكر ،ون ّي غارس-د �إِ غا ياسن ذݣ
و ْزين ن دْجيرث ؤُشــا �َأذ اس �إِنِي ‘�َأ �َأمدُّوكرَ� ،أ ْرضر �َأيِي ْثراثا ن ثش ِني ِفينِ 6 ،مينزِي �إِج ن
ِخش-د غارِي زݣ ؤُسافار ،وار غارِي ِمين د اس �إِ غا قدّمغ7 ’.خ ِّني ما �َأذ
ؤُمدُّوكر �إِنُو� ،إ ّ
خاس-د يا ّر نتّا زِي ذاخر ؤُشا �َأذ اس �إِنِي ‘وار ذ ايِي تْصدّاع ،ثا ّوارث ْثبلّع رخُّ و ذ ثا ْروا
ثاسوث ،وار ز ّمارغ �َأذ د كّارغ ماح ْنذ �َأذ اش ْوشغ شا’َ�8 .أذ اوم �إِنِيغ،
�َأقّا-ت �َأ ِكي ِذي ِذي ُّ
ِ
مارا وار ذ �إِكّار ِحيما �َأذ اس �إ ِْوش ؤُمي نتّا ذ �َأمدُّوكر ن ّس� ،إِوا �َأذ د �إِكّار �َأذ اس �إ ِْوش مشْ حار
ما �إِحذاج خ ِّسي ّبث ن روعارث ن ّسَ�9 .أذ اوم �إِنِيغ ،تارم ،خ ِّني �َأذ اوم �إِ ّموشَ� ،أر ُزوم ،خ ِّني
�َأذ ثافمّ ،سقارقبم ،خ ِّني �َأذ اوم �َأر ْزمنِ 10 .مينزِي ما ّرا وِي �إِ غا �إِتارن �َأذ �إِ ْك ِسي ُؤ وِي �إِ غا
يار ُزون �َأذ ياف ُؤ وِي �إِ غا �إ ِّسقارقبن �َأذ اس �إِتْوارزم11 .ما نِيغ ِذين جاراوم �إِج ن ْثباباث،
َأغرومَ� ،أذ اس �إ ِْوش �َأز ُرو؟ نِيغ � َْأسرم ،خ ِّني �َأذ اس �إ ِْوش � َِأفيغار
ون ّي ،ؤ ُِمي ذ اس �إِ غا �إِتار ِّميس � ُ
وسرم؟ 12ما نِيغ مارا �إِتار ّزايس ثامدْچاتْشَ� ،أذ اس �إ ِْوش ثاغارضنت؟ 13مارا
ذݣ و ْمشان ن ْ
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ثسنم �َأذ ث ْوشم ثِيم ْوشا ثِيص ْبحانِين �إِ ثا ْروا نْوم ،مشْ حار س
ك ِّنيوَ� ،أم ثدْچام خ ِّني ذ �إِعفّاننّ ،
واطّاس �َأذ �إ ِْوش ْثباباث ون ّي �إِدْچان ذݣ ؤُجنّا �َأ ُّروح �إِقدّسن �إِ يِنّي ذ اس-د �إِتارن؟”

يشو ذ بْعلزابُول
ُّ

َم ّتى 30-22:12؛ مار27-20:3 .

�14إ ُِّسوفّغ يشُّ و �إِج ن شِّ يطان ،ثُوغا وا ذ �َأݣْناوَ� .أوارنِي ِ
رامي �إ ُِّسوفّغ شِّ يطان ،خ ِّني �َأݣْناو
�إِ ْبذا �إ ِّساوار� .إِت ْبهث ما ّرا ْر ِ
غاشي15 .ماشا شا ّزا ْيسن ن ّان “س ْبعلزا ُبول �َأمقّران ن شّ واطن
17
ِ
�إِ ُّسوفُّوغ شّ واطن�16 ”.إِن ّضْ ِني تارن ّزايس ر ْعرامث زݣ ؤُجنّا حيما �َأذ ث جا ّربن .ماشا
نتّا يارݣب خ �إِخا ِّريصن نْسن� ،إن ّا اسن “كُور ثاݣ ْل ِذيث �إِ �إِ ْبضان خ يِيخف ن ّس �َأذ
ثتْوار ّددْچ ؤُشا ثا ّدارث �إِ �إِ ْبضان خ يِيخف ن ّسَ� ،أذ ث ْوضا18 .مارا �إِ ْبضا شِّ يطان خ يِيخف
ن ّس ،ما ّمش �إِ غا ثقِّيم ْثݣ ْل ِذيث ن ّس؟ ِمينزِي ك ِّنيو ثقّارم بلِّي نش ُّسوفُّوغغ شّ واطن س
ْبعلزا ُبول19 .مارا نش ُّسوفُّوغغ شّ واطن س ْبعلزا ُبول ،س ِمين زِي ثن ُّسوفُّوغن �إِح ْن ِجيرن
نْوم؟ خ ؤُي ِّني �َأذ �إِرِين نِي ْث ِني ذ ْرقُوضاث خاوم20 .مارا ثُوغا س ؤُضاض ن �َأر ِّبي �إِ زِي
ُّسوفُّوغغ شّ واطن ،خ ِّني �َأقّا ث ِ
ِجهذن
ُوسي-د غا ْروم ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبيِ 21 .مين غا يكّ و ْرياز �إ ْ
22
�إِح ّزمن س رسناح �إِتْع ّسا خ ْثز ِّديغث ن ّسَ� ،أذ يِيرِي واݣْرا ن ّس ِذي رامان .ماشا ِ
مرمي
�إِ د غا ياس ون ّي �إِدْچان ذ ِّجيهر خاس ؤُشا �َأذ ث �إِغربَ� ،أقّا نتّا �َأذ اس �إِكّس رسناح �إِ
خف ثُوغا �إِتْشار ؤُشا �َأذ �إِبضا ِمين ثُوغا ّزايس �إِ ْك ِسي23 .ون ّي وار �إِدْجين �َأ ِكي ِذيَ� ،أقّا-ث
ِضي ّد �إِنُو ُؤ ون ّي وار ِكي ِذي �إ ِّس ُمونِينَ� ،أقّا نتّا �إ ِّسبطّا.

را ْرياح يار ُّزو أَ�ذ د ِ�إ ْعقب
َم ّتى 45-43:12

24خ ِمي �إِ غا �إِفّغ رارياح �َأ ْمنݣُوس زِي ْبناذمَ� ،أذ �إِشُ و ّق ذݣ �إِ ُموشان وار ذا ْيسن ُبو وامان،
�َأذ يار ُزو �َأ ّراحث ؤُشا خْ ِمي وار ت �إِتِيفَ� ،أذ يِي ِني ‘�َأذ ع ْقبغ غار ثا ّدارث �إِنُو ث ِّني �إِ زِي
فّغغَ�25 ’.أذ د ياس ؤُشا �َأذ ت يافْ ،ثفارضْ ،ثز ّوق26 .خ ِّني �َأذ �إِراحَ� ،أذ �إِ ْك ِسي سبعا
ن رارياح �إِن ّضْ ِني ذ �إِعفّانن خاسَ� ،أذ ا ْذفن ؤُشا �َأذ ز ْذغن ِذي ِّني .خ ِّني �َأذ �إِ ْذور ؤُنݣّار ن
ْبناذم نِّي وار �إ ِْحرِي كثار خ ما ّمش ثُوغا-ث غار ؤُمزوارَ�27 ”.أم �إ ِّساوار س ؤُيا ،ثسݣا ّعذ
�إ ِْشث ن ث ْمغارث زِي ْر ِ
“سعذ ن ؤُعدِّيس �إِ شك �إِ ْك ِسين ُؤ
غاشي ْث ِمي ّجا ن ّس ،ثنّا اس ّ
ِتسران �َأوار ن �َأر ِّبي
ث ُّبوشث �إِ زِي ثطّضذ!” 28ماشا نتّا �إن ّا “عاذ ذ �َأم ْزوا ُرو ّسعذ ن يِنّي �إ ْ
ؤُشا حفّضن ث”.
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ر ْعرامث ن يُونس
َم ّتى 42-38:12؛ مار12:8 .

َ�29أم ثُوغا ْر ِ
“جير-ا ذ �َأعفّان� ،إِتتّار ر ْعرامث ،وار ذ
غاشي �إِت ّ
ْذحاس عاذ كثار� ،إِ ْبذا �إِقّار ِّ
اس ثت ِ
ْموشي ر ْعرامث ْم ِغير ر ْعرامث ن ُيونس �َأمكاشافِ 30 .مينزِي �َأمشْ ناو ما ّمش ثُوغا
ُيونس ذ ر ْعرامث �إِ �َأ ْيث ن نِي ِنيواَ� ،أ ُّمو �إِ غا يِيرِي ِّميس ن ْبناذم عاوذ ذ ر ْعرامث �إِ ِّجير-ا.
31
واس ن ِ
لحيساب �َأك-ذ ي ْريازن ن ِّجير-اَ� ،أذ ثن
ثاجدْجيذث ن لجانُوب �َأذ ثكّار ذݣ ّ
ْثحاسبِ .مينزِي ث ِ
ُوسي-د زݣ �إِنݣُّورا ن ث ُمورث ِحيما �َأذ ْثسر �إِ ثِي ِغيث ن ُسولايمان.
32
ِ
ِ
خْ زارَ� ،أقّا ذا ون ّي �إِ ْمغارن خ ُسولايمان� .إِ ْريازن ن نِي ِنيوا �َأذ د كّارن ذي لحيساب �َأك-ذ
ِّجير-ا ؤُشا �َأذ ثن حاسبنِ ،مينزِي نِي ْث ِني ثُوبن �َأوارنِي �إِ ؤُبا ّرح ن ُيونس .خْ زارَ� ،أقّا ذا ون ّي
�إِ ْمغارن خ ُيونس.

ِّطيث ذ ِثيفاوث ن أَ� ِّريمث
َم ّتى 15:5؛ 23-22:6

33وار ِذين ؤُرا ذ �إ ِّج �إِ ّسرقّا ْرقن ِذير ؤُشا �إ ِّس ُروسا ث ذݣ و ْمشان �إِنُوفّارن نِيغ ساذُو �إِج
ن ْر ُموذ ،ماشا �إ ِّس ُروسا ث خ ْرمرفع ِحيما �إِن ّي �إِ د غا يا ْذفن �َأذ زارن ْثفاوث34 .رقن ِذير
ن �َأ ِّريمث ن ّك ذ ثِي ّط .مارا ثِي ّط ن ّك ثصفا ،خ ِّني �َأذ ثِيرِي ْثفاوث ؤُرا ِذي ما ّرا �َأ ِّريمث
ن ّك .مارا �َأذ ثِيرِي ثِي ّط ن ّك ذ ثاعفّانت ؤُرا ذ �َأ ِّريمث ن ّك �َأذ ثِيرِي ذ ثادْچسث35 .خزار
خ ِّنيِ ،حيما ِمين ذايك �إِدْچان ذ ثِيفاوث وار ث ِتيرِي ذ ثادْچسث36 .مارا ما ّرا �َأ ِّريمث ن ّك
ثشُّ ور س ْثفاوث ،وار ذا ْيس ؤُرا ذ �إِ ّج ن ؤُغ ْز ِذيس �إِبارشن ،خ ِّني �َأذ ذا ْيس ثِيرِي ْثفاوث
ك ِ
ُورشيَ� ،أمشْ ناو ما ّمش خْ ِمي يار ّق ْرقن ِذير س طّيا ن ّس”.

ُؤشْث خ ِ�إفار ِ
ِيسي ّين ذ ِ�إ ْمسرماذن ن ِ�إ ْذ ِليسن
َم ّتى 36-1:23؛ مار40-38:12 .؛ ُلوك47-45:20 .

َ�37أم ثُوغا �إ ِّساوار س مان �َأيا� ،إِعارض اِث �إِج ن ؤُفار ِ
ِيسي غار ؤُمشْ رِي �َأ ِكيذس ؤُشا
ُيوذف� ،إِقِّيم غار طّابرا38 .ماشا �َأفار ِ
ِيسي ،ؤ ُِمي �إِ ْزرا مان �َأيا� ،إِت ْبهث ِمينزِي نتّا وار �إ ِِّسيرذ
شا ذ �َأم ْزوار �إِ ؤُمشْ رِي�39 .إن ّا اس ِسي ِذي “�َأ ك ِّنيو �َأ �إِفار ِ
ثسيزذاݣم با ّرا ن ْركاس
ِيسي ّينِّ ،
ذ طّ ْب ِصي ،ماشا ذاخر نْوم �إِشُّ ور س طّمع ذ ْرغارَ�40 .أ ك ِّنيو �َأ �إِفغار ،ما وار �إِدْجي ون ّي
�إِݣِّين ِمين �إِدْچان غار با ّرا� ،إِݣّا ؤُرا ذ ِمين �إِدْچان ذاخر؟ 41ماشا ْوشم ِمين �إِدْچان ذاخر
ذ ّصذقثُ ،ؤ خْ زار ،ما ّرا �َأذ اوم يِيرِي ذ �َأمزذاݣ.
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ُ 42ؤشْث خاومَ� ،أ �إِفار ِ
ثجيم ْرح ّق
ِيسي ّين ِمينزِي ْثعشّ ارام ن ّعناع ذ وازار ذ ما ّرا ثِي ِّبي ،خ ِّني ِّ
ݣ ثا ،ن ّْهرا ّما �َأذ �إِتُو ثنّضْ ِنيث.
ْخص �إِ ْبناذم �َأذ �إِ ّ
ذ ثا ْيرِي ن �َأر ِّبي غار ؤُغ ْز ِذيس� .إِوا �إِت ّ
ِ
ُ 43ؤشْث خاوم �َأ �إِفار ِ
ركراسي ن ّزاث ذݣ
ِيسي ّينِ ،مينزِي �إِ ْعجب �َأوم �َأذ ثقِّيمم خ
رسواق.
�إ ِِسيناݣُوݣن ُؤ �إِ ْعجب �َأوم �َأذ خاوم سدْچمن �إ ِْوذان ِذي ْ
ِيسي ّينَ� ،أ ك ِّنيو ل ُم ِ
تاوراث ذ �إِفار ِ
ونافي ِقينِ ،مينزِي ك ِّنيو
ُ 44ؤشْث خاومَ� ،أ �إِ ْمسرماذن ن ْ
ثتݣّم �َأم �إِمضْ ران �إِذُورين ؤُشا �إِن ّي خاسن �إِݣُّورن وار ِّسينن”.
45يا ّر-د �إ ِّجن زݣ �إِ ْمسرماذن ن تاوراث� ،إن ّا “�َأ �َأ ْمسرماذَ� ،أقّا خْ ِمي ذ انغ ثقّارذ �َأيا،
ثس ْفضحذ �َأنغ ؤُرا ذ نشّ ين”.
ّ
ِ
�46إن ّا “ ُؤشْث خاومَ� ،أ �إِ ْمسرماذن ن تاوراث ،مينزِي ث ّسار ُّبوم رح ُمور �إِض ْقرن خ
كسيث خ �إ ِْوذان ،خ ِّني ك ِّنيو س يِيخف نْوم وار ْثحاذام رح ُمور نِّي ؤُرا س �إ ِّجن زݣ
ْث ِّ
�إِضوضان نْوم!
48
ِ
ِ
رج ُذوذ نْوم نْغين ثن .س مان
ُ 47ؤشْث خاوم ،مينزِي ْثبنّام �إِمضْ ران ن �إِ ْمكاشافن ُؤ ْ
رج ُذوذ نْومِ ،مينزِي نِي ْث ِني نْ ِغين ثن ؤُشا ك ِّنيو ْثبنّام
�َأيا ْثنعممَ� ،أقّا ك ِّنيو ثارطّام س ِمين ݣِّين ْ
�إِمضْ ران نْسن49 .خ ؤُي ِّني ثِي ِغيث ن �َأر ِّبي ثنّا ‘�َأقّا �َأذ اسن-د ّسكّغ �إِ ْمكاشافن ذ �إِمازاننَ� ،أذ
نْغن شا ّزا ْيسن ؤُشا �َأذ خاسن �َأ ّزرنِ 50 ،حيما �َأذ �إِتْواتار زِي ِّجير-ا �إِذا ّمن ن ما ّرا �إِ ْمكاشافن �إِ
ْواسي ّزرن زݣ ِ
ݣ ُّدونِّيث51 ،زݣ �إِذا ّمن ن هابِيل �َأر �إِذا ّمن ن زاكارِييا ون ّي نْ ِغين جار
وامي ثتْوا ّ
�إِت ِّ
ُّ
ِ
ِ
ِّ
ؤُعالطار ذ ثا ّدارث �إِقدّسن!’ واهَ� ،أذ اوم �إِنيغ بلي �إݣور �َأذ تْواتارن �إِذا ّمن نْسن زِي ِّجير-ا.
52
كسيم ثاسا ُروث ن ث ُموسنا ،خ ِّني وار
ؤُشْث خاومَ� ،أ �إِ ْمسرماذن ن تاوراثِ ،مينزِي ْث ِّ
ث ِتيذفم ك ِّنيو ُؤ �إِن ّي ثُوغا �إِتاذفن ،ثطّفم ثن”.
ِ
ِ
َ�53أم ثُوغا �َأ ِكي ْذسن �إ ِّساوار س ؤُيا ،بذان �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذليسن ذ �إِفارِيسي ّين تْضا ّدان
ث �َأطّاس ؤُشا حصارن ث س �إ ِ
ثمسرايِين54 ،ؤُشا ݣِّين اس
ِسقسيثن خ واطّاس ن ْ
ثاخْ شفثَ� ،أر ُّزون �َأذ ث طّفن س شا زݣ ؤُق ُّموم ن ّسِ ،حيما �َأذ ث ضرمن.
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يشو ِ�إ ّس ْرماذ ِ�إم ْحضارن نّس
ُّ

غاشي �إِ ُمون س ُر ُروف ن �إ ِْوذانِ � ،
1رخْ ذنِّيَ� ،أم د �إِ ْذور ْر ِ
َأرامي بذان عفّسن �إ ِّج
“حضام �إِخف نْوم زݣ ونْثُون
ِمحضارن ن ّس �َأم ْزوار ْ
خ ون ّضْ ِني� ،إِ ْبذا �إِقّار �إِ �إ ْ
2
ن �إِفار ِ
ْواسضْ هار ،ؤُرا وار ِذين ِمين
ِيسي ّينَ� ،أقّا-ث ذ نِّيفاق! وار ِذين ِمين �إِذرِين وار �إِتت ّ
3
ِ
ِ
ِ
ِ
ِيسين .س ؤُي ِّني ما ّرا مين ثنّام ذي ثادْچسث �َأذ �إِتْواسر ذي ْثفاوث ُؤ مين
�إِنُوفّارن وار �إِت ْتو ِّ
ثسيورم ذݣ ؤُم ُّزوغ ذݣ وخّام �َأذ �إِتْوابا ّرح ّزايس خ ْثز ْغوِين.
خف ِّ
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ݣّوذم أَ�ربِّي
َم ّتى 31-28:10

4نش �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أ �إِمدُّوكار �إِنُو ،وار تݣّوِيذم شا زݣ يِنّي �إِنقّن �َأ ِّريمث ُؤ �َأوارنِي مان �َأيا
وار ز ّمارن �َأذ ݣّن كثار عاذ5 .ماشا نش �َأذ اوم ّسشنغ ون ّي زِي �إِ غا ثݣّوذم .ݣّوذم زݣ
ون ّي غار �إِدْچا ُّصولطا ِحيما �َأذ ك ِّنيو �إِنْضار ِذي جهنّاما �َأوارنِي ِ
رامي �إِنغا .واهَ� ،أذ اوم
�إِنِيغ ،زݣ وانِيثا �إِ غا ثݣّوذم! 6ما وار تْمن ِّزين خ ْمسا ن ّزاوش س ْثناين ن �إ ُِصول ِذي ّين ن
ن ّحاس (=‘ ْثناين ن � َّأسارِيياث’)؟ ؤُشا ؤُرا ذ �إ ِّج ّزا ْيسن وار �إِتتْواتُو ّزاث �إِ �َأر ِّبي7 .ؤُرا ذ
ْواحسبن .وار تݣّوِيذم شا ،ك ِّنيو ْحسن
�إِ ُزوطّان ن ؤُشُ ّواف ن ؤُزدْجيف نْوم عاوذ ما ّرا ت ْ
زِي ّزاوش �َأطّاس!

يشو ِقيباتْش ِ�إ ِ�إ ْوذان
أَ�ش ّجع ِ�إ شهاذث خ ُّ
َم ّتى 20-19:10 ،32:12 ،33-32:10

َ�8أذ اوم �إِنِيغ ،ما ّرا وِي ّزايِي �إِ غا �إِشهذن ِقيباتْش �إِ �إ ِْوذانَ� ،أذ خاس �إ ِْشهذ عاوذ ِّميس ن
ْبناذم ّزاث �إِ لمالاكاث ن �َأر ِّبي9 .وِي ذ ايِي �إِ غا �إِنكارن ِقيباتْش �إِ �إ ِْوذان ،ؤُرا ذ نتّا �َأذ
�إِتْوانكار ِقيباتْش �إِ لمالاكاث ن �َأر ِّبي10 .كُور �إ ِّج ون ّي �إِ غا �إِنِين �َأوار ِضي ّد ن ِّميس ن ْبناذم،
�َأذ اس ت تْواغفار .ماشا ون ّي �إِ غا �إِشقّفن ِذي �َأ ُّروح �إِقدّسن وار ذ اس ت ثتْواغفار شا!
11
كسيم شا
خ ِمي ك ِّنيو �إِ غا ن ْذهن غار �إ ِِسيناݣُوݣن ُؤ ّزاث �إِ ْر ُحوكّام ذ ُّصولاطاث ،وار ِّ
12
�َأ ْم ُنوس ِمين زِي �إِ د غا ثا ّرم نِيغ ِمين �إِ غا ثِي ِنيم! ِمينزِي �َأ ُّروح �إِقدّسن �َأذ اوم �إ ِّسرمذ ِذي
ْخص �َأذ ثِي ِنيم”.
ْثسا ّعث نِّي ِمين �إِت ّ

أَ�م ِّتير ن باب ن واݣْرا

�13إن ّا اس �إ ِّجن زِي ْر ِ
غاشي “�َأ �َأ ْمسرماذ� ،إِنِي اس �إِ ؤُما ِحيما �َأذ ِكي ِذي �إِ ْبضا ْروارث”.
�14إن ّا اس “�َأ ْبناذم ،وِي ذ ايِي يا ِّرين خاوم ذ ْر ِ
قاضي نِيغ ذ ْرعاذر؟” �15إن ّا اسن “غا ْروم،
يجن ،خ ِّني
ْحضام �إِخف نْوم زِي طّمعَ� ،أقّا ماشا عاوذ مارا غارس �َأف ّيض ن واݣْرا غار يِ ّ
ثُوذارث ن ّس وار ث ِتيرِي زݣ واݣْرا ن ّس�16 ”.إ ِْوشا �َأسن �إِج ن ؤُم ِّتير� ،إن ّا “�إِيّار ن �إِج ن
ْبناذم ،ون ّي ذ باب ن واݣْرا� ،إِويِي-د ّصابث �َأطّاس�17 .إِخا ّرص ذݣ �إِخف ن ّس� ،إن ّا
ِ‘مين �إِ غا ݣّغ؟ ِمينزِي وار غارِي ُبو ْرما ْر ِسي �إِ ِذي �إِ غا يا ْروغ ْر ِغيدْچث �إِنُو�18 ’.إن ّا
ِ
ِ
رمراسي ذ �إِمقّرانن خاسن ؤُشا �َأذ
رمراسي �إِنُو ،خ ِّني �َأذ ب ِنيغ
‘�َأ ُّمو �إِ غا ݣّغَ� ،أذ ه ْذمغ
ذا ْيسن خ ْزنغ ما ّرا ْر ِغيدْچث ذ واݣْرا �إِنُوَ�19 ،أذ �إِنِيغ �إِ يِيخف �إِنُوَ� :أ ر ْعمار �إِنُو ،غارك

ُلوكا 12

145

ثسوذ ُؤ ْثفارحذ!’
�َأطّاس ن واݣْرا �إِتْواخزن ِذين �إِ واطّاس ن �إِسݣ ّ ُوساَ� ،أريّح ،ثشّ ذْ ،
�20إن ّا اس �َأر ِّبي ‘�َأ �َأفغُورَ� ،أقّا دْجيرث-ا �َأذ ّزايك �إِتْواتار ر ْعمار ن ّك .خ ِّني �إِ ؤ ُِمي �إِ غا
ثسوجذذ؟ ’ َ�21أ ُّمو �إِ غا �إِمسار �إِ ون ّي �إِيارون ر ْك ُنوز �إِ يِيخف ن ّس ُؤ وار �إِدْجي
يِيرِي ِمين ّ
ْ
ِ
ذ باب ن واݣرا ذي �َأر ِّبي”.

وار ِ
تكسيم س و ْمنُوس
َم ّتى 34-25:6؛ 21-19

كسيم س و ْم ُنوس �إِ ثُوذارث نْوم ِمين �إِ
�22إن ّا �إِ �إ ْ
ِمحضارن ن ّس “خ ؤُي ِّني �َأذ اوم �إِنِيغ ،وار ِّ
كسيم س و ْم ُنوس ؤُرا �إِ �َأ ِّريمث نْوم ِمين �إِ غا ْثيارضم23 .ثُوذارث كثار زِي
غا ثشّ مُ ،ؤ وار ِّ
24
ّ
َأ
خْ
وض.
ر
و
زݣ
كثار
ماشّ ا ُؤ �َأ ِّريمث
مجارن ،وار
وار
عن،
ر
زا
وار
ا
ق
�
ِيون!
ر
ِباغ
�
غار
زارم
إ
ّ
ّ
ُّ
غارسن ثاسرافث نِيغ ذ ْرما ْر ِسي ُؤ �َأر ِّبي �إ ِّسشّ ا �إِثن .مشْ حار ثُو ْعرام ك ِّنيو خ �إ ِْجضاض.
25مان ون ّزا ْيوم �إِز ّمار �َأذ يارنِي ِذي ْث ُزوݣّارث ن ّس ؤُرا ذ �إِ ّج ن ؤ ُِغير س و ْم ُنوس ن ّس؟ 26مارا
ثُوغا ك ِّنيو وار ْثز ّمارم ؤُرا خ ِمين �إِدْچان ذ �َأم ْزيان قاع ،ماي ِّمي �إِ غا ث ْك ِسيم س و ْم ُنوس
ِججيݣن)! وار خدّمن ،وار تْقارضْ شن،
خ ِمين �إِقِّيمن27 .خْ زارم ما ّمش غ ّمين نُّو ّواش (=�إ ِّ
واخّ ا �َأم ِّني �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا ؤُرا ذ ُسولايمان ِذي قاع �َأ ُعودْجي ن ّس وار يارض شا �َأمشْ ناو
َأس-ا ذݣ �إِيّار ؤُشا ثِيوشّ ا
ؤُرا ذ �إ ِّج ّزا ْيسن28 .مارا �َأر ِّبي �إ ِّسيارض �َأ ُّمو ْ
رح ِثيش �إِ �إِدْچان � ّ
�َأذ �إِ ّمنضار ِذي ث ْفقُونت ،مشْ حار خ ِّني ذ اوم �إِ غا �إ ِّسيارض ،ك ِّنيو �إِ ِذي �إِدْچا ْذ ُروس ن
ثسوم ،وار تِيرِيم ثم ّيرم
إِل�يمان؟ ُؤ 29ك ِّنيو ،وار �َأر ُّزوم شا خ ِمين �إِ غا ثشّ م ؤُرا خ ِمين �إِ غا ْ
يمسرايِين-ا �َأر ُّزون ذا ْيسنت رݣـ ُنوس ن ُّدونِّيث .ماشا بابا ْثوم �إ ِّسن بلِّي
شاِ 30 .مينزِي ما ّرا ثِ ْ
يمسرايِين-ا ما ّرا �َأذ اوم تْوامارنِينت.
ْ
ثحواجم ثنت31 .ماشا �َأ ْر ُزوم ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ؤُشا ثِ ْ
ّ
ِ
ِ
ِ
ْ
32وار تݣوِيذَ� ،أ ش ْم �َأ ْثحيمارث ثام ْزيانت ،مينزِي يارضا بابا ْثوم �َأذ اوم �إ ِْوش ثاݣلذيث.
33زنْزم ِمين غا ْرومْ ،وشم ّصذقث ،ݣّم �إِ يِيخف نْوم ثِيشيارِين ن ْثمنياث �إِ وار يارشِّ ين� ،إِج
ن ْرك ْنز �إِ وار �إِق ِّطين ذݣ �إِج ْنوان ،مانِي وار �إِتِيذف ؤُشفّار ؤُرا ذ ِ
ثشينذا وار ثت ّ
ݣ صوس.
ِ 34مينزِي مانِي �إِ غا يِيرِي ْرك ْنز نْومِ ،ذي ِّني �إِ غا يِيرِي عاوذ ُور نْوم.

�إرِيم ثْفاقم
َم ّتى 51-45:24

�35إِرِيم ْثح ّزمم س �إِ ُبوياس ُؤ س ر ْفناراث نْوم �َأرقّنت .خ ِّني �إِرِيم ك ِّنيو �َأمشْ ناو �إ ِْوذان �إِ �إِتْراجان
ِسي ِذي نْسن خْ ِمي �إِ د غا يعقب زݣ ؤُرارِ ،حيما ،خْ ِمي �إِ د غا ياسَ� ،أذ �إ ِّسقارقب ،خ ِّني
36
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ْثز ّمارم �َأذ اس ثارزمم ذ ْغياّ 37 .سعذ ن �إِس ْمغان �إِن ّي ،خْ ِمي �إِ د غا ياس ِسي ِذي نْسن،
�َأذ ثن ياف فاقن .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا �َأذ �إِح ّزم �إِخف ن ّس ؤُشا �َأذ ثن �إ ِّس ِغيم
غار طّابرا ،خ ِّني �َأذ د ياس �َأذ خاسن �إِسخّار38 .مارا ُي ِ
ِيس ْثناين ن
وسي-د غار ح ُّطو و ّ
ِيس ْثراثا ؤُشا ُي ِوفي ثن �َأ ُّموّ ،سعذ �إِ �إِس ْمغان نِّي39 .ماشا ّسنم
دْجيرث نِيغ غار ح ُّطو و ّ
ِ
ِ
ِخش ؤُشفّار ،خ ِّني �َأذ
�َأيا :مارا باب ن ثا ّدارث �إ ِّسن ذي مان ْثسا ّعث �إِ ذي �إِ غا �إ ّ
ِ
ْ
وجذم ،مينزِي
ِتجي ثا ّدارث ن ّس �َأذ ث �َأشارن�40 .إِرِيم ك ِّنيو عاوذ ث ْ
يِيرِي �إِفاق ؤُشا وار �إ ِّ
ِّميس ن ْبناذم �َأذ د ياس ذݣ �إ ِْشث ن ْثسا ّعث �إِ وار ث ْتر ِ
ِيجيم” .

أَ� ْو ِكير أَ�م ِثيقِّي

41
طروس “ َأ� ِسي ِذي ،ما �إِ نشّ ين �إِ ثقّارذ �َأم ِّتير-ا نِيغ عاوذ �إِ ما ّرا؟” �42إن ّا اس
�إن ّا اس ُب ُ
ِسي ِذي يشُّ و “مان ون �إِدْچان خ ِّني ذ � َْأو ِكير �َأم ِثيقِّي ذ � َِأمي ِغيس ون ّي �إِ غا ي ّ
ݣ ِسي ِذي
ن ّس خ �إِخدّامن ن ّس ِحيما �َأذ اسن �إ ِْوش رعوتْش نْسن ِذي ْرو ْقث ن ّس؟ ّ 43سعذ ن �إ ِْسمغ
ون ّي �إِ غا ياف ِسي ِذي ن ّس ،خْ ِمي �إِ د غا ياس� ،إِت ّ
ݣ �َأ ُّمو44 .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ،
بلِّي �َأذ ث ي ّ
ݣ خ ما ّرا �َأݣْرا ن ّس45 .ماشا مارا �إ ِْسمغ نِّي �إن ّا ذݣ ُور ن ّسَ� ،أقّا ِسي ِذي
46
ِسس� ،إِسشّ ار ،خ ِّني
�إِنُو �إِعطّار خ و ْعقاب ؤُشا �إِ ْبذا �إِشّ اث �إِس ْمغان ذ ثِي ّيا� ،إ ّ
ِتت� ،إ ّ
واس وار ت �إِ ْتر ِ
ِقص خ
ِيجي ؤُشا �َأذ ث �إ ّ
�َأذ د ياس ِسي ِذي ن �إ ِْسمغ نِّي ذݣ �إِج ن ّ
ْثناينَ� ،أذ �إِ ّ
ݣ ثاسغارث ن ّس �َأك-ذ يِنّي وار �إِدْجين ذ �إِص ِذيقن�47 .إِسمغ نِّي ون ّي �إ ِّسنن
ِّ
ِ
ِ
علاحساب ْرخاضار
ي
ݣ
�
وار
ُرا
ؤ
ّس
ن
ِخف
�
وجذ
ِس
إ
إ
ْ
ْرخاضار ن ِسيذي ن ّس ؤُشا وار �إ ّ
48
ن ّسَ� ،أذ �إِتْوا ّوث س ثِي ِّييثا �َأطّاس ،ماشا ون ّي وار �إ ِِّسينن ْرخاضار ن ّس ؤُشا �إِݣّا ِمين
�إِسذاهدْچن ثِي ِّييثاَ� ،أذ �إِتْوا ّوث ْذ ُروس .زِي كُور �إِ ّجن ؤ ُِمي �إِ ّم ْوش �َأطّاسَ� ،أذ ّزايس
�إِتْواتار �َأطّاس ُؤ وِي ؤ ُِمي �إِتْواكلّف �َأطّاسَ� ،أذ ّزايس �إِتْواتار كثار.

ِ
يشو ِ�إب ّطا
ثاواسيث ن ُّ
َم ّتى 36-34:10

49
ْواسارغ؟
ؤ ُِسيغ-د ِحيما �َأذ نضارغ ثِ ِّ
يمسي خ ث ُمورث ُؤ ِمين �إِ غا خْ سغ مارا �َأقّا-ت ثت ّ
50
ْواحصارغ �َأر �إِ ذ غا
ْواسغضْ صغ س �إِج ن ؤُسغْضاص ُؤ ما ّمش ت ْ
ْخص �َأيِي �َأذ ت ّ
�إ ِت ّ
�إِتْواك ّمر51 .ما �إِ ْت ِغير �َأوم بلِّي ؤ ُِسيغ-د ِحيما �َأذ ْوشغ ر ْهنا خ ث ُمورث؟ لّا لّاَ� ،أذ اوم
�إِنِيغ ،ماشا �َأذ ِذين يِيرِي ؤُب ُّطوِ 52 .مينزِي زِي رخُّ و ذ ْثساونت �َأذ ّمس ْبضان خ ْمسا ذݣ
�إ ِْشث ن ثا ّدارثْ ،ثراثا ِضي ّد ْثناين ذ ْثناين ِضي ّد ْثراثا53 .باباس �َأذ �إِمسبضا خ ِّميس،
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ذ ِّميس خ باباس ،ذ ي ّماس خ يدْجيس ،ذ يدْجيس خ ي ّماس ،ذ ْثرالّاث خ ثسرِيث،
ذ ثسرِيث خ ْثرالّاث ن ّس”.

خص أَ�ذ نم ّيز ْرو ْقث
ِ ِ�إتْ ّ
َم ّتى 3-2:16

�54إن ّا عاوذ �إِ ْر ِ
غاشي “خْ ِمي �إِ غا ْثزارم �إِج ن ؤُسي ُنو �إِݣا ّعذ زِي ْرغارب ،ذ ْغيا �َأذ ثِي ِنيم ‘�َأذ
يِيرِي ونْزار’ ؤُشا �َأ ُّمو �َأذ �إِمسار55 .خ ِمي �إِ غا ْثزارم �َأس ِّميض ن لجانُوب �إِت ُْصوض ،خ ِّني
�َأذ ثِي ِنيم ‘�َأذ يِيرِي رح ُمو’ ؤُشا �َأ ُّمو �َأذ �إِمسارَ�56 .أ ك ِّنيو �َأ ل ُم ِ
ثسنم �َأذ ثم ّيزم
ونافي ِقينَ� ،أقّا ّ
ؤُذم ن ث ُمورث ذ ؤُجنّا ،ما زمان-ا ما ّمش وار ث ثم ّيزم؟

وصراح أَ�ك-ذ وغ ِريم نّك
ݣّم ْ
َم ّتى 26-25:5

57ماي ِّمي وار ْثحكّمم س يِيخف نْوم ِمين �إِدْچان ذ ّصاح؟ ِ 58مينزِي ،خْ ِمي �إِ غا ْثراحذ
ݣ ثِيز ّمار �َأطّاس �َأم ثدْجيذ عاذ �َأ ِكيس ذݣ و ْبرِيذ ماح ْنذ
غار ْرحاكم �َأك-ذ و ْغرِيم ن ّك� ،أ ّ
قاضي ؤُشا ْر ِ
�َأذ ّزايس ثتْوافكّذِ ،حيما وار شك �إِتْجا ِّري غار ْر ِ
قاضي �َأذ شك �إِسلّم �إِ
59
رحبسَ� .أذ اش �إِنِيغ ،شك وار ذ ّس ِّني
رمخازنِي ،خ ِّني �َأذ شك �إِنْضار رمخازنِي ِذي ْ
ثتفّغذ �َأر �إِ غا ْثخدْچصذ � َُأصول ِذي (='لبثا') �َأنݣّا ُرو!”

13

يشو ِ�إ ّساوار خ ْر ِغ ْيدچث ن تُوبث
ُّ

ِ 1ذي ْرو ْقث نِّي ؤ ُِسين-د غارس شا ن �إ ِْوذان ،خ ّبارن ث خ �إِجالِي ِلي ّين �إِن ّي
�إِخدْچض بِيلا ُطوس �إِذا ّمن نْسن �َأك-ذ ْثغا ْر ِصين نْسن2 .يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا اسن
“ما �إِ ْت ِغير �َأوم بلِّي �إِجالِي ِلي ّين-ا ذ �إِم ْذناب كثار زݣ �إِجالِي ِلي ّين �إِن ّضْ ِني ؤ ُِمي ذ اسن �إِمسار
ؤُو ّدب-ا؟ 3نش �َأذ اوم �إِنِيغ ‘لّا’ ،ماشا مارا وار ثثُوبم ،ؤُرا ذ ك ِّنيو �َأذ ثتْواهلّكم ما ّرا �َأ ُّمو.
4نِيغ �إِ ْت ِغير �َأوم بلِّي ثمنثعاش ن �إ ِْوذان �إِ خف-د ث ْوضا ُّصو ْمعث ِذي ِسيلُووام ؤُشا ُّموثن
ّزايس ،ما �َأقّا-ثن ذ �َأ ْيث ن ؤُما ْرواس كثار زݣ �إ ِْوذان ن ّضْ ِني �إِ �إِز ّدغن ِذي ؤُرشالِيم؟ َ�5أذ
اوم �إِنِيغ ‘لّا!’ ،ماشا مارا وار ثثُوبم ؤُرا ذ ك ِّنيو �َأذ ثتْواهلّكم �َأ ُّمو!”
وحوِيش ن ْثزايارث ن ّس.
�6إن ّا �َأم ِّتير-ا“ .ثُوغا غار �إ ِّجن �إِج ن وا ْرثُو �إِ �إِتْوا ُّزون ذݣ ْ
خ ِّني ُي ِ
وحوِيش ن ْثزايارث
وسي-د ،يار ُّزو ذا ْيس ْر ِغيدْچث ؤُشا وار ت ُي ِوفي�7 .إن ّا �إِ باب ن ْ
قص اِث ،ماي ِّمي
‘�َأقّا ْثراثا ن �إِسݣ ّ ُوسا تاسغ-د �َأر ُّزوغ ثازارث ذݣ وارثُو-يا ،وار ت ؤ ُِفيغّ ،
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�إ ِّساهار عاذ ثا ُمورث؟ ’ 8يا ّر-د خاس� ،إن ّا اس ‘�َأ ِسي ِذيّ � ،أج اِث �َأسݣّواس-ا عاذ عاوذَ� ،أر ث
�إِ غا غزِيغ ؤُشا �َأذ اس ݣّغ رغبار9 ،ؤُشا مارا ثݣّا ثازارث� ...أ ّج اِث �َأذ �إِبدّ ،ماشا مارا والُو،
قص اِث” ’.
خ ِّني ّ

وضعفث
أَ� ْسݣن ِفي ن ث ْمغارث ذايْس رارياح ن ث ُ ْ

10ثُوغا �إ ِّس ْرماذ ذݣ �إ ِّجن زݣ �إ ِِسيناݣُوݣن ِذي ّسبث11 .ؤ خْ زار ،ثُوغا ِذين �إ ِْشث ن
ث ْمغارث ذا ْيس رارياح ن ثُوضْ عفث ْر ِميجار ن ثمنثعاش ن �إِسݣ ّ ُوسا ،ؤُشا ثُوغا ثغْنس،
وار ْثز ّمار �َأذ ثُو ُيور ْثسݣّم قاع12 .ؤ ُِمي ت �إِ ْزرا يشُّ و� ،إِراغا-د خاس غارس� ،إن ّا اس
“�َأ ثامغارثَ� ،أقّا ش ْم ث ْنفكّذ زِي ر ْهراش ن ّم!” 13ؤُشا �إ ِّسا ْرس خاس �َأفُوس ن ّس ؤُشا
ثسمغارا ِذي �َأر ِّبي! 14ماشا �َأمقّران ن ؤ ُِسيناݣُوݣ،
نتّاث ث ْذور ْثسݣّم رخْ ذنِّي ،ث ْبذا ّ
ؤ ُِمي �إِخ ّيق ِمينزِي يشُّ و �إ ِّسݣ ْنفا ِذي ّسبث� ،إن ّا �إِ ْر ِ
ْخص
غاشي “�َأقّا ِذي ستّا ن ُو ّسان �إِت ّ
ِ
واس ن ّسبث”.
ْرخدْمثَ� ،أسم-د ذݣ ُو ّسان نِّي ماح ْنذ �َأذ ثت ّ
ْواسݣنفام ،ماشي ذݣ ّ
15يا ّر-د خاس ِسي ِذي� ،إن ّا “�َأ ك ِّنيوَ� ،أ ل ُم ِ
ِفسي كُور �إ ِّجن ّزا ْيوم ذݣ
ونافي ِقين! ما وار �إ ِّ
واس ن ّسبث �إِ ُؤفُوناس ن ّس نِيغ �إِ و ْغ ُيور ن ّس زِي ْرم ْذوذ ،خ ِّني �َأذ ث �إِنْذه ماح ْنذ
ّ
�َأذ ث �إِوارذ؟ 16ؤ ثانِيثا ،ث ِّني �إِدْچان ذ يدْجيس ن �إِبرا ِهيم �إِش ّد اِت شِّ يطان ْر ِميجار ن
واس ن
ْخص �َأذ ث ْتوافكّ نتّاث زݣ ؤُشدِّي-يا ذݣ ّ
ثمنثعاش ن �إِسݣ ّ ُوسا ،ما وار �إِت ّ
ّسبث؟” َ�17أم �إن ّا مان �َأيا ،صضْ حان ما ّرا �إِن ّي ثُوغا �َأ ِكيس �إِت ْمعاران ؤُشا ما ّرا ْر ِ
غاشي
ثمسرايِين �إِ ُعودْچن ثِنّي ثُوغا �إِتْواݣّن ّزايس.
�إِفارح س ْ

خرذل ذ ونْثُون
أَ�م ِّتير ن ّزارِيعث ن ُؤ ْ
َم ّتى 33-31:13؛ مار32-30:4 .

�18إن ّا اسن ِ
“مين ِذي ثا ْروس ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ؤُشا ِمين زِي ت غا ّسمقُو ّدغ؟ �َأقّا-ت
�َأمشْ ناو �إ ِْشث ن ْثح ُّبوشث ن ّزارِيعث ن ؤُخ ْرذل �إِ ْك ِسي ت �إِج ن ْبناذم �إِنْضار اِت
ثاشجارث ث ْمغار ؤُشا �إ ِْجضاض ن ؤُجنّا ݣِّين
ِذي ثحوِيشث ن ّس ،ؤُشا ث ْغ ِمي ،ث ْذور ذ ّ
ش نْسن ِذي ر ْف ُروع ن ّس�20 ”.إن ّا عاوذ “س ِمين زِي �إِ غا ّسمقُو ّدغ ثاݣ ْل ِذيث ن
ر ْعوا ّ
�َأر ِّبي؟ َ�21أقّا-ت �َأمشْ ناو �َأنثُونِ ،
ثيسي ث ث ْمغارث ،ثفّار اِث ِذي ْثراثا ن ر ْم ُذوذ ن وارن،
� ِ
َأرامي �إ ِّسم ّم ما ّرا!”
19
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ثا ّوارث ِ�إحصارن
َم ّتى 23-21 ،14-13:7

�22إِ ْزوا ثِيندّام ذ ْذشُ وراث ،ثُوغا �إ ِّس ْرماذ �َأم �إِݣُّور غار ؤُرشالِيم� .إِ ّجن �إن ّا اس “�َأ ِسي ِذي ،ما
ْواسنجمن؟” 24نتّا �إن ّا اسن “ݣّم ّج ْهذ نْوم ِحيما �َأذ ثا ْذفم زِي
�َأقّا ِذين ْذ ُروس ن �إِن ّي �إِ غا �إِت ّ
ث ّوارث �إ ِْحصارنَ� ،أقّا نش �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أطّاس �َأر ُّزون �َأذ ا ْذفن ؤُشا وار ز ّمارنَ�25 .أوارنِي ِ
رامي
د �إِكّار باب ن ثا ّدارث ماح ْنذ �َأذ �إِبلّع ثا ّوارث ،خ ِّني ثبذام �َأذ ْثبدّم ِذي با ّراَ� ،أذ ث ّسقارقبمَ� ،أذ
ثِي ِنيم ‘�َأ ِسي ِذيَ� ،أ ِسي ِذيَ� ،أ ْرزم �َأنغ!’ ُؤ نتّا �َأذ د يا ّرَ� ،أذ اوم �إِنِي ‘نش وار ك ِّنيو ِّسينغ ،مانِيس
ثسرماذذ
ك ِّنيو؟ ’ 26رخْ ذنِّي �َأذ ثِي ِنيم ‘نشّ ين �َأحقّا ثُوغا نشّ ا ْ
نسوا ِقيباتْش ن ّك ؤُشا شك ثُوغا ّ
ِمسراق ن ّغ!’ َ�27أذ �إِنِي نتّا ‘نش �َأذ اوم �إِنِيغ ،وار ك ِّنيو ِّسينغ ،مانِيس ك ِّنيو؟ �َأݣّوجم ِ
خافي
ذݣ �إ ْ
ما ّرا ك ِّنيو �إِن ّي �إِتݣّن ِمين وار �إ ِّسݣّذن!’ ِ 28ذي ِّني �َأذ ثِيرِي ْثغُو ِّييث ذ ؤُغ ِّزي ن ثغْماس ،خْ ِمي
�إِ غا ْثزارم �إِبرا ِهيم ذ �إِسحاق ذ ياعقُوب ذ ما ّرا �إِ ْمكاشافن ِذي ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ماشا ك ِّنيو
س يِيخف نْوم ث ّمنضارم با ّراَ�29 .أذ د اسن زِي مانِيس د ْثنقّار ْثفُوشث ُؤ زِي مانِي ْثغدْجي
ْثفُوشث ؤُرا زِي شّ امال ؤُرا زِي لجانُوبَ� ،أذ قِّيمن غار طّابرا ِذي ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي30 .خْ زار،
�َأقّا ِذين �إِنݣُّورا �إِن ّي �إِ غا يِيرِين ذ �إِم ْز ُورا ُؤ ذ �إِم ْز ُورا �إِن ّي �إِ غا يِيرِين ذ �إِنݣُّورا”.
23

يشو خ ِْ
ثنذينت ن ُؤرشا ِليم
أَ�وار ن ُّ
َم ّتى 39-37:23

31
واس نِّي قا ّربن-د شا ن �إِفار ِ
ِيسي ّين ،ن ّان اس “فّغْ ،ث ُروحذ ّساِ ،مينزِي ِه ُيروذُوس
ذݣ ّ
�إِخْ س �َأذ شك �إِنغ�32 ”.إن ّا اسن “ ُروحم� ،إِنِيم اس �إِ وش ْعب-ا ‘خْ زارَ� ،أقّا نش ُّسوفُّوغغ
ِيس ْثراثا �َأذ تْواك ّمرغ (=اذ ِ
قضيغ
واس و ّ
َأس-ا ذ ثِيوشّ ا ؤُشا ذݣ ّ
شّ واطنَ� ،أذ ّسݣن ِفيغ � ّ
33
َأس-ا ذ ثِيوشّ ا ذ ؤُنضْ فار ن ّسِ ،مينزِي
ْخص �َأيِي �َأذ ُؤ ُيورغ � ّ
ْرخدْمث �إِنُو) ’.ماشا �إِت ّ
34
وار �إِز ّمار �َأذ �إِتْوانغ �إِج ن ؤُمكاشاف با ّرا �إِ ؤُرشالِيمَ� .أ ؤُرشالِيمَ� ،أ ؤُرشالِيم ،ث ِّني �إِنقّن
ْواسكّن ،مشْ حار ن ْثواراوِين ثُوغا خْ سغ �َأذ
�إِ ْمكاشافن ذ ث ِّني ْ
يارجمن �إِن ّي �إِ غارم-د �إِت ّ
ِ
ثس ُمونا ْثيازِيضث �إِفيد ُْچوسن ن ّس ساذُو وافرِيون ن ّس ؤُشا
ّس ُمونغ ثا ْروا ن ّم �َأمشْ ناو ما ّمش ّ
ِ
ِ
وار ثخْ سمَ�35 .أقّا �َأخّام نْوم �إِقدّسن �َأذ اوم �إِقِّيم ذ �َأخاربِير .س ثيذت �َأذ اوم �إِنيغَ� ،أقّا وار
‘سعذ ن ون ّي �إِ د غا ياسن س يِيسم
ذ ايِي ْثزا ّرم �َأر �إِ د غا ثاس ْرو ْقث �إِ ِذي �إِ غا ثِي ِنيم ّ
ن �َأر ِّبي’”.

 35:13سبح26:118 .
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أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إ ج ن و ْرياز ِ�إهرش س ثُوفّث ن وامان

َ�1أم د ُيوسا غار ثا ّدارث ن �إِج ن ؤُمقّران ن �إِفار ِ
واس ن ّسبث ِحيما
ِيسي ّين ذݣ ّ
َأغروم ،ثُوغا حطّان ث2 .ؤ خْ زار� ،إِب ّد ِذين ِقيباتْش ن ّس �إِج ن ْبناذم �إِهرش
�َأذ �إِ ّ
ش� ُ
3
ِ
تاوراث ذ �إِفارِيسي ّين� ،إن ّا “ما �إِحدْچر
س ثُوفّث ن وامان .يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا �إِ �إِ ْمسرماذن ن ْ
ِ
ِ
ؤ ُْسݣن ِفي ِذي ّسبث؟” 4نِي ْث ِني ْسقارن واها� .إِطّف اِث ؤُشا �إ ِّسݣ ْنفا اث ،خ ِّني �إ ِّجا اث �َأذ
�إِراح5 .خ ِّني يا ّر-د خاسن �إن ّا “مان ون ّزا ْيوم ِّميس نِيغ �َأي ْن ُذوز ن ّس �إ ِْوضا اس ذݣ وانُو ،وار
واس ن ّسبث؟” 6وار ؤ ُِفين س ِمين زِي خاس �إِ غا �َأ ّرن.
ث-يِد �إِ ُّسوفّغ ذ ْغيا ذݣ ّ

ِ
ركراسي ن ّزاث
أَ�م ِّتير خ

ِ
ركراسي ن ّزاث� ،إن ّا اسن
�7إن ّا اسن �إِ �إِن ْو ِجيون �إِج ن ؤُم ِّتير �َأم ذ اسن �إِحكّار �إِخْ ضارن
ِ
“8مارا حد �إ ِ
ركراسي ن ّزاثِ ،مينزِي �َأقّا
ِعارضي شك غار �إِج ن ؤُرار ،وار ْت ِغي ِمي ِذي
�َأتّاغ �إِتْواعارض خ �إ ِّجن ُيو ْعرا خاك 9ؤُشا �َأذ د ياس ون ّي خاوم �إِعارضن ،خاك ذ خاس،
ݣ �َأ ْمشان �إِ و ْرياز-ا!’ ،خ ِّني شك �َأذ ْثصضْ ِحيذ ؤُشا �َأذ ْثراحذ �َأذ ِ
ثكسيذ
�َأذ اش يِي ِني ‘�أ ّ
10
�َأ ْمشان �َأنݣّا ُرو .ماشا مارا شك تْواعارضذُ ،روح ،ثقِّيمذ ذݣ و ْمشان �َأنݣّا ُروِ ،حيما،
خْ ِمي �إِ د غا ياذف ون ّي خاك �إِعارضنَ� ،أتّاغ �َأذ اش �إِنِيَ�‘ ،أ �َأمدُّوكر ،ݣا ّعذ سنّج!’
خ ِّني �َأذ اش يِيرِي شّ ان ّزاث �إِ يِنّي �َأ ِكيك �إِقِّيمنِ 11 .مينزِي ما ّرا وِي �إِ غا �إ ُِّسو ْعران �إِخف
ْواسوعرا”.
ن ّس �َأذ �إِت ّ
ْواسواضع ُؤ وِي �إِ غا �إ ِّسواضعن �إِخف ن ّس �َأذ �إِت ُّ

مان ون ِ�إ غا ثْعارضذ غار ُؤم ْن ِسي ِنيغ غار ِفيشثا

�12إن ّا عاوذ �إِ ون ّي ث �إِعارضن “مارا شك ثݣِّيذ �إِج ن ؤُمشْ رِي نِيغ � ِ
َأمنسي ،وار عا ّرض �إِمدُّوكار
ن ّك نِيغ �َأ ْيثماش نِيغ رادْچ ن ّك ؤُرا ذ ِّجيران ن ّك �إِ غار �إِدْچا واݣْرا ،نِيغ �َأقّا �َأذ شك عارضن ؤُرا
ذ نِي ْث ِني ؤُشا �َأذ غارك يِيرِي رخْ راص13 .مارا ثݣِّيذ �إ ِْشث ن ِفيشثا ،خ ِّني عارض خ �إِم ْزراض ذ
�إ ِِقييذارن ذ �إِنضْ بارن ذ �إِذارغارن 14ؤُشا �َأذ ثِيرِيذ ذ �َأمس ُعوذ ؤ ُِمي وار غارسن س ِمينزِي شك �إِ غا
خدْچصنِ .مينزِي �َأذ اش �إِتْواخدْچص ِذي ْث ُنوكرا ن �إِ ْمسݣّاذن”.

أَ�م ِّتير ن ُؤم ْن ِسي ِ�إ ْمغار
َم ّتى 10-1:22

15
“سعذ ن ون ّي �إِ غا �إِشّ ن
ؤ ُِمي �إ ِْسرا مان �َأيا �إ ِّجن زݣ يِنّي ِذين �إِقِّيمن غار طّابرا� ،إن ّا اس ّ
َأغروم ِذي ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي!” �16إن ّا اس “�إِج ن و ْرياز �إِݣّا �إِج ن ؤُم ْن ِسي �إِمغار ؤُشا �إِعارض
� ُ
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َأ�طّاس�17 .إ ِّسكّ �إ ِْسمغ ن ّس ِذي ْثسا ّعث ن ؤُم ْن ِسي ِحيما �َأذ �إِنِي �إِ �إِن ْو ِجيون ‘�َأراحم-دِ ،مينزِي
18
ك ِ
‘س ِغيغ �إِيّار،
ُورشي �َأقّا �إ ِْوجذ!’ بذان ما ّرا �َأذ ݣّن ِّسي ّبث س �إِ ّج ن ذمام� .إن ّا اس ؤُمزوار ْ
19
‘س ِغيغ
ْخص �َأيِي �َأذ راحغ �َأذ ث زارغ .تارغ اش �َأذ ايِي ْثسامحذ!’ ون ّضْ ِني �إن ّا ْ
�َأقّا �إِت ّ
20
خ ْمسا ن ْث ُيويا ن �إِي ْن ُذوزنَ� ،أقّا �َأذ راحغ �َأذ ثن جا ّربغ ،تارغ اش �َأذ ايِي ْثسامحذ!’ ؤ
ون ّضْ ِني �إن ّا ‘�َأقّا مرشغ ثامغارث ،خ ؤُي ِّني وار ز ّمارغ �َأذ د �َأسغ!’ ُ 21ي ِ
وسي-د �إ ِْسمغ نِّي ؤُشا
�إِخ ّبار ِسي ِذي ن ّس س مان �َأيا .خ ِّني �إِخ ّيق باب ن ثا ّدارث ؤُشا �إن ّا �إِ �إ ِْسمغ ن ّس ‘ ُروح ذ ْغيا
غار �إِمسراق ذ ّز ِ
ناقي ن ثن ِْذينت ؤُشا نْذه-د �إِم ْزراض ذ �إ ِِقييذارن ذ �إِنضْ بارن ذ �إِذارغارن!’
23
ِ
ِ
�22إن ّا �إ ِْسمــغ ‘�َأ ِسي ِذيَ� ،أقّا �إِمسار مين زِي ثُو ُمورذ ؤُشــا �َأقّا ذيـــن عاذ �َأ ْمشــان� ’.إن ّا بــاب
�إِ يِيسمغ ‘فّغ غار �إِ ْبرِيذن ذ ّز ِ
ناقي ؤُشا حصار �إِثن �َأذ �َأ ْذفن �َأر �إِ غا ثشُّ ور ثا ّدارث �إِنُوِ 24 ،مينزِي
يسي � ِ
قّارغ �َأوم :ؤُرا ذ �إ ِّج زݣ ي ْريازن �إِن ّي ثُوغا �إِتْواعارضن وار �إِ ْت ِق ِ
َأمنسي �إِنُو!’ ”

يشو
أَ� ْضفار ن ُّ
َم ّتى 38-37:10

غاشي َأ�طّاس �إِݣُّور َأ� ِكيس ؤُشا �إِن ّ ْقرب-د نتّا ،خ ِّني �إن ّا اسن “مارا حد ُي ِ
25ثُوغا ْر ِ
وسي-د غارِي
ؤُشا وار �إِشاره باباس ذ ي ّماس ذ ث ْمغارث ن ّس ذ ثا ْروا ن ّس ذ �َأ ْيثماس ذ ُسو ْيثماس ؤُرا ذ �إِخف
َأمحضار �إِنُو27 .ون ّي وار �إِ ْك ِسين ّصالِيب ن ّسَ� ،أذ ايِي �إِضْ فار ،وار
ن ّس ،وار �إِز ّمار �َأذ يِيرِي ذ � ْ
28
ِ
ِ
َأمحضار �إِنُو .ؤ مان ون ّزا ْيوم �إِ �إِخْ سن �َأذ �إِ ْبنا �إ ِْشث ن ُّصو ْمعث ،وار �إِ ْتغيمي
�إِز ّمار �َأذ يِيرِي ذ � ْ
ِ
�َأم ْزوار ِحيما �َأذ �إِ
ِخصن �إِ ؤُك ّمرِ 29 ،حيما مارا �إِمسار �إ ِّسا ْرس
�
ين
م
غارس
ما
ساب،
رح
ݣ
ّ
إ ّ
ْ
30
ضحشنَ� ،أذ
ذساس ُؤ وار �إِز ّمار �َأذ اس �إِك ّمر ،ما ّرا �إِن ّي ذا ْيس �إِخْ ّزارن ،وار �إِݣُّور �َأذ خاس ْ
ِ
�إِنِين ‘ ْبناذم-ا �إِ ْبذا ر ْب ِني ؤُشا وار �إِز ّمار �َأذ ث �إِك ّمر’31 .نِيغ مان �َأجدْجيذ ،مارا �إِفّغ غار ؤُم ْنغي
ِضي ّد ن �إِج ن ؤُجدْجيذ ن ّضْ ِني ،وار �إِ ْت ِغي ِمي �َأم ْزوارَ� ،أذ �إِمشاوار ما �إِز ّمار �َأذ �إِمقُو ّدا س عشرا
�َأراف �َأك-ذ ون ّي �إِ د غا ياسن س ِعيشرِين �َأرف؟ 32مارا وار �إِدْجي �َأم ِّني ،خ ِّني �َأذ د �إ ِّسكّ شا
ن �إِرقّاسن �َأم �إِدْچا ون ّضْ ِني عاذ غار راݣّواجِ ،حيما �َأذ ّزايس �إِتار �َأصراح33 .خ ؤُي ِّني ؤُرا ذ �إِ ّج
َأمحضار �إِنُو.
ِتجي ما ّرا �َأݣْرا ن ّس ،وار �إِز ّمار �َأذ يِيرِي ذ � ْ
ّزا ْيوم ون ّي وار �إ ِّ
26

ثمدچاحث
أَ�م ِّتير ن ْ
َم ّتى 13:5؛ مار50:9 .

ثحرا ،ماشا مارا ثخْ سار �َأر ِّدي ن ّس ،س ِمين زِي ت �إِ غا ْثع ْذرم؟ وار ثتْصدْچح
34ثامدْچاحث ْ
شا �إِ ث ُمورث ؤُرا �إِ ْث ُزوباتْش ،خ ِّني �َأذ ت نضارن .ون ّي �إِ غار �إِدْچا �إِم ُّزوغن �إِ ؤُسدْجي �َأذ �إِسر”.
35
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أَ�م ِّتير ن ُؤ ُحورِي ِ�إو ّدارن

15

َم ّتى 14-12:18

 1ثُوغا ما ّرا َأ� ْيث ن ضّ ارِيبا ذ �إِم ْذناب تْقا ّرابن غارس ِحيما �َأذ اس ْسرن.
2تْم ْع ِميعن �إِفار ِ
يارحب س �إِم ْذناب
ِيسي ّين ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ،ن ّان “�َأقّا وا ّ
تت �َأ ِكيسن3 ”.خ ِّني �إِ ِّسور �َأ ِكيسن س ؤُم ِّتير-ا� ،إن ّا اسن “4مان ْبناذم ّزا ْيوم �إِ غار
ؤُشا �إِ ّ
ِتجي ثسعا ُؤ ثس ِعين ِذي رخْ را
�إِدْچا م ّيا ن �إ ُِحورِي ّين ؤُشا �إِو ّدار اس �إ ِّجن ّزا ْيسن ،ما وار �إ ِّ
ؤُشا �َأذ يار ُزو خ ون ّي �إِو ّدارن �َأر ث �إِ غا ياف؟ 5خ ِمي ث �إِ غا يافَ� ،أذ ث �إ ِّسا ْرس خ
ْثغا ْر ِذين ن ّسَ� ،أذ �إِفارح6 .خ ِمي �إِ د غا ياوض غار ثا ّدارثَ� ،أذ �إِراغا خ �إِمدُّوكار ذ ِّجيران،
�َأذ اسن �إِنِي ‘فارحم �َأ ِكي ِذيِ ،مينزِي ؤ ُِفيغ �َأ ُهورِي �إِنُو �إِو ّدارن!’

أَ�م ِّتير ن ُؤ ُص ِ
ولذي ِ�إو ّدارن

َ�7أذ اوم �إِنِيغَ� ،أ ُّمو �إِ غا ثِيرِي ر ْفراحث ذݣ ؤُجنّا خ �إ ِّج ن ؤُمذنُوب �إِ غا �إِثُوبن كثار خ
ثسعا ُؤ ثس ِعين ن �إِ ْمسݣّاذن �إِ وار �إِخْ سن �َأذ ثُوبن! 8نِيغ مان ثا ْمغارث �إِ غار �إِدْچا عشرا
ن ‘ذراخماث’ (=� َُأصول ِذي ن نُّوقارث) ،مارا �إِو ّدار �إِج ن ‘ذراخما’ ،ما وار ث ّس ُر ِ
وغي
ْرقن ِذير ؤُشا �َأذ ْثفارض ثا ّدارثَ� ،أذ ثار ُزو م ِليح �َأر ث �إِ غا ثاف؟ 9مارا ث ُِوفي ثَ� ،أذ ْثراغا
يجارِينَ� ،أذ �َأسنت ثِي ِني ‘فارحنت �َأ ِكي ِذيِ ،مينزِي ؤ ُِفيغ ‘ذراخما’ ث ِّني
خ ثمدُّوكار ذ ثِ ّ
10
ِ
ِ
ِ
ْ
ثُوغا ذ ايِي �إِو ّدارنَ� ’.أ ُّمو �َأذ اوم �إِنيغَ� ،أذ ثيرِي رفراحث قيباتْش �إِ لمالاكاث ن �َأر ِّبي
س �إ ِّج ن ؤُمذنُوب �إِ غا �إِتُوبن”.

أَ�م ِّتير ن ِّميس ِ�إو ّدارن

�11إن ّا “�إِج ن ْبناذم ثُوغا غارس ْثناين ن �إِح ْن ِجيرن�12 .إن ّا ؤُما ُزوز نْسن �إِ باباس ‘�َأ باباْ � ،أوش
�َأيِي ثاسغارث ث ِّني �إِ ذ ايِـي-د ُي ِ
وسين زݣ واݣْرا!’ ؤُشا نتّا �إِ ْبضا �َأسن �َأݣْرا ن ّسَ�13 .أوارنِي
شا ن ُو ّسان �إ ِّس ُمون ِّميس �َأما ُزوز ك ِ
ُورشي ،خ ِّني �إِسافار غار �إ ِْشث ن ث ُمورث ثِيݣّوج� .إِقارض
14
ِ
ِ
ما ّرا �َأݣْرا ن ّس �َأم �إ ِّس ْع ُذو ِذي ِّني �إ ِْشث ن ثُوذارث ن ؤُفشُّ وحَ� .أرامي �إِقارض كُورشي� ،إ ِْوضا-د
�إِج ن راز �إِوعار ِذي ث ُمورث نِّي ؤُشا �إِ ْبذا �َأذ �إ ِْحواج�15 .إِ ُروح ؤُشا �إِ ْرصق ذݣ �إِ ّجن زݣ
�إِم ْزذاغ ن ث ُمورث نِّي ؤُشا نتّا �إ ِّسكّ اِث غار �إِيّارن ن ّس ِحيما �َأذ يا ْروس �إِرفان16 .ثُوغا �إِ ّمزرِي
ثسرِيغوا ث ِّني �إِتتّن �إِرفان ماشا ؤُرا ذ �إ ِّج وار د اس �إ ِْو ِشي شا�17 .إِ ْذور
�َأذ �إِشُّ ور �َأعدِّيس ن ّس س ْ
َأغروم �َأطّاس ُؤ نش ذا تْم ِتيغ س
غار رعقر ن ّس� ،إن ّا ‘مشْ حار ن �إِخ ّماسن ن بابا �إِ غار �إِدْچا � ُ
ِ
ِ
راز! َ�18أذ كّارغَ� ،أذ راحغ غار بابا ؤُشا �َأذ اس �إِنِيغَ� ،أ بابا �َأقّا خْ ضيغ �َأك-ذ ؤُجنّا ُؤ �َأكيك.

ُلوكا 16 ،15
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19وار ْس ِذيهدْچغ عاذ �َأذ ايِي ْث ِ
ݣ �َأيِي �َأمشْ ناو �إ ِّجن زݣ �إِشُ و ّوارن ن ّك’.
راغيذ ذ ِّميش� .أ ّ
�20إِكّار ؤُشا �إِ ْعقب غار باباسَ� .أم ث ثُوغا عاذ غار راݣّواج� ،إِبارق اِث باباس� ،إ ِِحي ّن خاس
ؤُشا ُيو ّزر غـارس� ،إِنْݣز اس خ يِيرِي� ،إِ ُّسوذم اِث�21 .إن ّا اس ِّميــس ‘�َأ بابا ،خْ ِضيغ �َأك-ذ ؤُجنّا
22
ُؤ �َأ ِكيك .وار ْس ِذيهدْچغ عاذ �َأذ ايِي ْث ِ
‘سوفّغم-د
راغيذ ذ ِّميش� ’.إن ّا ْثباباث �إِ �إِس ْمغان ن ّس ُ
�َأ ُّروض �إِحران �َأطّاس ُؤ ّسيارضم اس ث ،ݣّم ْثخاذنت �إِ ُؤفُوس ن ّس ُؤ قّنم اس سانْذالِيياث
نش �َأذ نْفارحِ 24 ،مينزِي ِّمي
�إِ �إِضارن ن ّسَْ �23 ،أويم-د �َأين ُذوز �إ ّ
ِصحنْ ،ثغارصم �َأس ،خ ِّني �َأذ ّ
وانِيثا ثُوغا �إِ ُّموث ؤُشا �إِ ْذور-د غار ثُوذارث ،ثُوغا �إِو ّدار ؤُشا �إِتْواف ’.خ ِّني بذان �َأذ فارحن!
25ثُوغا ِّميس �َأمقّران ذݣ �إِيّارِ � .
َأرامي د يارݣّوح� ،إِݣُّور �َأذ ذ ياوض غار ثا ّدارث ،خ ِّني �إ ِْسرا
�إِ دْچغا ذ ؤ ِ
ُشضيح�26 .إِراغا �إِ �إ ِّجن زݣ �إِ ْمسخّارن ن ّس� ،إ ِّس ْقسا ث خ مان �َأيا؟ �27إن ّا اس
28
‘ؤُماش ُي ِ
وسي-د ،باباش �إِغارص �إِ ؤُي ْن ُذوز �إِص ّحنِ ،مينزِي �إِ ْعقب-د غارس م ِليح!’ ماشا
29
نتّا �إِ ْبذا �َأذ �إِخ ّيق ،وار �إِخْ س �َأذ ياذف .خ ِّني باباس �إِفّغ غار با ّرا� ،إِحشّ م اِث .ماشا نتّا
يا ّر-د� ،إن ّا اس �إِ باباس ‘�َأقّا نش خ ْذمغ غارك رخُّ و �َأطّاس ن �إِسݣ ّ ُوسا ،ع ّمارص وار ِّجيغ
زِي ثوص ّيث ن ّك ؤُشا شك وار ذ ايِي ث ْو ِشيذ ؤُرا ذ �إِج ن ؤ ُُحورِي قاعِ ،حيما �َأذ فارحغ
�َأك-ذ �إِمدُّوكار �إِنُو30 .ماشا ؤ ُِمي د ُيوسا ِّميش وانِيثا ون ّي �إِ �إِشِّ ين �َأݣْرا ن ّك �َأك-ذ ر ْقحاب،
ِصحن!’ �31إن ّا اس ‘�َأ ِّمي ،ثُوغا شك �َأ ِكي ِذي ر ْبداَ� ،أقّا ما ّرا ِمين
ْثغارصذ اس �إِ ؤُي ْن ُذوز �إ ّ
32
ِ
ْخص �َأذ نْفارح �َأذ نز ُهو ،مينزِي ؤُماش وانِيثا ثُوغا �إِ ُّموث
�إِدْچان �إِنُو �َأقّا ن ّك .ماشا ثُوغا �إِت ّ
ؤُشا �إِ ْذور-د غار ثُوذارث عاوذ ،ثُوغا �إِو ّدار ؤُشا �إِتْواف!’ ”

16

أَ�م ِّتير ن و ْو ِكير ذ أَ�عفّان

ِمحضارن ن ّس “ثُوغا ِذين �إِج ن ْبناذمَ� ،أقّا-ث ذ باب ن واݣْرا،
�1إن ّا عاوذ �إِ �إ ْ
غارس �إِج ن ْوو ِكير .وانِيثا �َأقّا شثْشان ّزايس ،بلِّي ثُوغا �إِ ْت ُزو ّزار اس �َأݣْرا ن ّس.
رحساب �إِ ؤُوكّر ن ّكِ ،مينزِي وار ث ِتيرِيذ عاذ
�2إِراغا �َأس� ،إن ّا اس ِ‘مين خاك تسرِيغ؟ � ْأوش ْ
ذ � َْأو ِكير!’ �3إن ّا ْوو ِكير ذݣ يِيخف ن ّس ِ‘مين �إِ غا ݣّغ ؤ ُِمي ِسي ِذي �إِنُو �َأذ ِ
خافي �إِكّس
�َأوكّر-ا؟ وار ز ّمارغ �إِ ُؤقّاز ن ث ُمورث ُؤ تْصضْ ِحيغ ثُوثرا! َ�4أقّا ّسنغ ِمين �إِ غا ݣّغ ِحيما،
ْواحوزغ خ ؤُوكّرَ� ،أذ ايِي ق ْبرن ِذي ثُوذرِين نْسن5 ’.ؤُشا �إِراغا-د �إِ كُور �إ ِّجن
خْ ِمي �إِ غا ت ُ
زݣ �َأ ْيثباب ن ؤُما ْرواس ن ِسيذس� .إن ّا اس �إِ ؤُمزوار ‘مشْ حار ذ اش �إِتُورس ِسي ِذي؟ ’
�6إن ّا ‘م ّيا ن �إِبِيذاون ن ّزشث’� .إن ّا اس ِ
‘كسي ْر ِشيغذ ن ؤُما ْرواس ن ّك ،قِّيم ذ ْغيا ،ثارِيذ:
ِ
خمسين!’ 7خ ِّني �إن ّا �إِ ون ّضْ ِني ‘�إِ شك ،مشْ حار ذايك ن ؤُما ْرواس؟ ’ يا ّر-د خاس ‘م ّيا ن
ْثخُ ونْشاي ن يِيرذن’� .إن ّا اس ِ
‘كسي ْر ِشيغذ ن ؤُما ْرواس ن ّك ،ثارِيذ :ثمان ِيين!’ ِ 8سي ِذي
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نِّي �إِݣّا ْرفادْچ ذݣ ْوو ِكير �إِ وار �إِسݣّذنَ� ،أقّا ثُوغا �إِت ّ
ݣ س ثِي ِغيثِ ،مينزِي �إِح ْن ِجيرن ن
زمان-ا ذ �إ ِِمي ِغيسن خ �إِح ْن ِجيرن ن ْثفاوث ِذي ِّجير نْسن.

أَ� ْو ِكير ذ أَ� ِمين

9نش �َأذ اوم �إِنِيغ :ݣّم �إِمدُّوكار �إِ يِيخف نْوم س ‘ ْرما ُمون’ �َأغشّ اشِ ،حيما ،خْ ِمي �إِ غا
ث ْقضامَ� ،أذ شك ْثقبرم ذݣ �إ ِِقيضان ن ر ْبدا! 10ون ّي �إِدْچان ذ �َأم ِثيقِّي ِذي ْذ ُروسَ� ،أقّا-ث
ذ �َأم ِثيقِّي ؤُرا ذݣ واطّاس ُؤ ون ّي وار �إِتْسݣّاذن ِذي ْذ ُروسَ� ،أقّا وار �إِتْسݣِّيذ ؤُرا ذݣ
واطّاس11 .خ ؤُي ِّني مارا وار ثدْجيم ذ �إِم ِثيقّان ِذي ِمين �إِدْچان ن ‘ ْرما ُمون’ �َأغشّ اش ،وِي
ذا ْيوم �إِ غا �إِتِيقّن ِذي ِمين �إِدْچان ذ ثِيذت؟ 12مارا وار ثدْجيم ذ �إِم ِثيقّان ِذي ِمين �إِدْچان
ن ون ّضْ ِني ،وِي ذ اَوم �إِ غا �إ ِْوشن ِمين �إِدْچان نْوم؟ 13ؤُرا ذ �إِج ن �إ ِْسمغ وار �إِز ّمار �َأذ �إِخْ ذم
ْثناين ن �إ ِِسي ِذيثنِ ،مينزِي ما �َأذ �إِشاره �إ ِّجن ؤُشا �َأذ �إ ِّس ِعي ّز ون ّضْ ِني نِيغ ما �َأذ �إِش ّبار ذݣ
�إ ِّجن ؤُشا �َأذ �إ ِّس ْحقار ون ّضْ ِني .وار ْثز ّمارم �َأذ ْثخ ْذمم �َأر ِّبي ذ ‘ ْرما ُمون’”.

تّاوراث وار ثْب ّطر شا
َم ّتى 13-12:11

14ثُوغا �إِفار ِ
تسران ما ّرا مان �َأيا ؤُشا ّسحقارن ث� .إن ّا
ِيسي ّين� ،إِن ّي ثُوغا �إِتخْ سن ثمنياثْ ،
اسن “ك ِّنيو ذ �إِن ّي �إ ِّسݣّذن �إِخف نْوم ّزاث �إِ �إ ِْوذان ،ماشا �َأر ِّبي يا ْرݣب خ ُوراون نْوم،
ِمينزِي ِمين ُيو ْعران غار �إ ِْوذانَ� ،أقّا-ث ذ ن ّ ِعي ّزاث �إِ �َأر ِّبي16 .تّاوراث ذ �إِ ْمكاشافن �َأقّا-ثن
�َأر ُيوحان ّا .زِي ْرو ْقث نِّي �إِتْوابا ّرح س ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ؤُشا ما ّرا �إِ ْذسن �إِت ْمسذحاس
غارس ِحيما �َأذ ِذين ياذف17 .ماشا ثِيكّسث ن ؤُجنّا ذ ث ُمورث ْثهون خ ؤُوطُّو ن �إ ِْشث
ن ْثنقِّيطث زِي تاوراث.
15

ِيس ثْناين
أَ� ْدچاف ذ ر ْمراش ِ�إ ثْوارا و ّ

18ما ّرا وِي �إِ غا �إِدْچفن �إِ ث ْمغارث ن ّس ؤُشا �َأذ �إِم ْرش �َأك-ذ ثنّضْ ِنيثَ� ،أقّا �إِزن ّا ُؤ ما ّرا وِي
�إِ غا �إِم ْرشن ث ِّني ؤ ُِمي خ ُي ّزر و ْرياز ن ّسَ� ،أقّا �إِزن ّا.

أَ�م ِّتير ن باب ن وݣرا ذ أَ�مز ُروض أَ� ِليعازر

رحرِير ذ �َأزݣّواغ ذ ِ
قاطيفا
19ثُوغا ِذين �إِج ن ْبناذمَ� ،أقّا-ث ذ باب ن واݣْرا ،يارض ْ
َأس20 .ثُوغا ِذين عاوذ �إِج ن ؤُم ْز ُروض قّارن اس �َألِيعازار،
�إ ُ
ِفسوسن ؤُشا �إِتْغ ّبا ّز ُهو كُور � ّ
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حب21 ،ثُوغا ذا ْيس ّم ْزرِي �َأذ �إ ِِّجيون س �إِرقّواز
ْواس ُبو ّزر غار ث ّوارث ن ّس� ،إِشُّ ور س ْر ّ
ثُوغا �إِت ّ
ْ
ّ
�إِ ذ �إِوطّ
ِ
ِ
وعروسن
ب
�
حن
رس
عاوذ،
يطان
ي
تاسن-د
ُوغا
ث
ماشا
را.
واݣ
ن
باب
ن
ابرا
ط
ِي
ز
ان
ّ إُ ُ
22
ن ّس .ؤُشا �إِمسار �إِ ُّموث ؤُم ْز ُروضْ ،ك ِسي ْنت ث لمالاكاث خ �إِفا ّدن ن �إِبرا ِهيم .ؤُرا ذ
باب ن واݣْرا �إِ ُّموث ،نضْ رن ثَ�23 .أم ثُوغا �إِتْعدّاب ِذي راخارث� ،إ ِّسݣا ّعذ ث ُموغرِي ن ّس،
�إِ ْزرا �إِبرا ِهيم زِي راݣّواج ُؤ �َألِيعازار ثُوغا خ �إِفا ّدن ن ّس�24 .إِراغا� ،إن ّا ‘�َأ بابا �إِبرا ِهيم! �َأرحم
�َأيِي ،سكّ -د �َألِيعازار ِحيما �َأذ �إ ُِّسوفّ طّارف ن ؤُضاض ن ّس س وامان ؤُشا �َأذ �إ ِّس ْسمض
مسي-يا�25 ’.إن ّا �إِبرا ِهيم ‘�َأ ِّمي ،عقر �َأقّا ْثك ّمرذ ما ّرا ْرخار
�إِرس �إِنُو ِمينزِي �َأقّا تْعدّابغ ِذي ْث ِّ
26
ن ّك ِذي ثُوذارث ن ّكَ� ،أ ُّمو �إِ �َألِيعازار ْرغار .رخُّ و نتّا �إِتتْواف ّوج ذانِيثا ُؤ شك ثتْعدّابذ .سنّج
تاسيع �إِمغارِ � ،
�إِ مان �َأيا ما ّراَ� ،أقّا جارانغ نشّ ين ذ ك ِّنيو �إِج ن ِ
َأرامي �إِن ّي �إِخْ سن �َأذ غا ْروم
27
ْزاوݣغ
ْزوان وار ز ّمارن ،ؤُشا ؤُرا ذ �إِن ّي ِذين �إِدْچان وار ز ّمارن �َأذ ْزوان ّس ِّني غا ْرنغ� ’.إن ّا ‘ت ْ
ثسكّذ غار ثا ّدارث ن باباِ 28 ،مينزِي غارِي خ ْمسا ن �َأ ْيثماِ ،حيما �َأذ
خ ِّني شكَ� ،أ باباَ� ،أذ ّ
29
ِ
ثن �إ ِّس ْقنعِ ،حيما وار د تِيسن ؤُرا ذ نِي ْث ِني غار ومشان-ا ن ؤُعدّب� ’.إن ّا اس �إِبراهيم ‘�َأقّا
ْخص �َأسن �َأذ غارسن ْسرن!’ �30إن ّا اس ‘لّاَ� ،أ بابا �إِبرا ِهيم،
غارسن ُموسى ذ �إِ ْمكاشافن� ،إِت ّ
مارا �إِ ُروح غارسن �إ ِّجن زݣ �إِم ِّتينن ،خ ِّني �َأذ ثُوبن!’ �31إن ّا اس ‘مارا نِي ْث ِني وار ْسرِين غار
ْواسق ِنيعن عاوذ خْ ِمي �إِ د غا �إِكّار �إ ِّجن زݣ �إِم ِّتينن!’ ”
ُموسى ذ �إِ ْمكاشافن ،خ ِّني وار ت ّ

خص ْسماحث ِ�إ ُؤماش ربْدا
ِ ِ�إ ْت ّ

17

َم ّتى 22-21 ،7-6:18؛ مار42:9 .

ِمحضارن ن ّس “وار ْثعدّر �إِلا �َأذ �إِرِينت ْثع ْنكرِي ِفين ،ماشا ؤ ُْشث خ ون ّي
�1إن ّا �إِ �إ ْ
ثصضارث ن ْث ِسيرث
زِي �إِ د غا ياسنت! 2م ِليح اس �َأذ اس ثتْوا ّ
ݣ �إ ِْشث ن ْ
ْواسغْوا �إ ِّجن زݣ �إِم ْزيانن-اْ 3 .حضام �إِخف
غار �إِرِي ن ّس �َأذ �إِ ّمنضار ِذي ر ْبحار ؤُرا ّما �َأذ �إِت ّ
4
نْوم .مارا �إِخْ ضا �َأ ِكيك ؤُماش ،وبّخ اِث .مارا �إِثُوب ،سامح �َأس .مارا �إِخْ ضا �َأ ِكيك
واس ؤُشا �إِ ْذور-د غارك سبعا ن ْثواراوِين� ،إِقّار ‘�َأقّا ثُوبغ!’،
سبعا ن ْثواراوِين ذݣ �إِج ن ّ
خ ِّني �َأذ اس ْثسامحذ”.

خرذل
أَ�م ِّتير ن ثْح ُّبوشث ن ّزارِيعث ن ُؤ ْ

5ن ّان �إِمازانن �إِ ِسي ِذي “ َأ� ْرنِي �َأنغ إِل�يمان!” �6إن ّا ِسي ِذي “مرِي ثُوغا ذا ْيوم إِل�يمان �َأمشْ ناو
ثشجارث-ا ن ؤُم ْر ِشيق ‘تْوا ْقرع
�إ ِْشث ن ْثح ُّبوشث ن ّزارِيعث ن ؤُخ ْرذل ؤُشا �َأذ ثِي ِنيم �إِ ّ
زݣ �إ ِْزوران ن ّم ،ثتْوا ُّزوذ ِذي ر ْبحار!’ ،خ ِّني �َأذ اوم ث ّ
ݣ �َأ ّراي.

156

ُلوكا 17

يشو خ باب ذ ِ�إ ْسمغ نّس
أَ�وار ن ُّ

7مان ون ّزا ْيوم �إِ غار �إِدْچا �إ ِْسمغ �إِشا ّرز نِيغ ياركّوس ُؤدْجيَ� ،أذ اس �إِنِي مارا �إِ ْعقب-د زݣ
�إِيّار ؤُشا ُيوذف غار ثا ّدارث ‘قا ّرب-د ذ ْغيا ،ثقِّيمذ غار طّابرا!’؟ 8ما وار ذ اس �إِقّار ‘سوجذ
خافي � ِ
ونسوغْ ،ثب ْيسذْ ،ثسخّارذ ِ
َأرامي شِّ يغ ْسوِيغَ� .أوارنِي مان �َأيا �َأذ ثشّ ذَ� ،أذ
ِمين �إِ غا ُّم ْ
ثسوذ شك!’؟ 9ما �َأذ �إِقاذ �إ ِْسمغ نِّيِ ،مينزِي نتّا �إِݣّا ِمين ذ اس ُيو ُمور؟ �إِ ْت ِغير �َأيِي ،لّاَ�10 .أ ُّمو
ْ
ّ
ِ
ِ
ِ
خْ
ْخص �َأذ ثِي ِنيم ‘�َأقّا نشّ ين ذ �إِس ْمغان وار
ت
�
ورن،
م
و
ي
اوم
ذ
ين
م
ا
ر
ما
م
ثتݣ
ي
م
يو،
ن
ك
ذ
ُرا
ؤ
ِّ
ّ
ُ ُ
إ ّ
�إِنفّعنِ ،مينزِي نݣّا ِمين ثُوغا خانغ واها’”.

أَ� ْسݣن ِفي ن عشرا ِ�إ ِذي ِ�إ ْدچا ْربارص

وسط ن سامارِييا ذ لجالِيلِ �12 .
ِ 11ذي ْث ِ
َأرامي ثُوغا
واسيث ن ّس غار ؤُرشالِيم �إِشُ و ّق ِذي ْر ْ
�إِتاذف غار �إِج ن ْذشارْ ،رقان ث عشرا ن ي ْريازن ذا ْيسن ْربارص ،نِي ْث ِني قِّيمن بدّن غار
راݣّواج13 ،راغان س ّجهذ ،ن ّان “�َأ يشُّ وَ� ،أ ِسي ِذيَ� ،أرحم �َأنغ!” 14ؤ ُِمي ذا ْيسن �إِخْ زار� ،إن ّا
ْواسي ّزذݣن.
اسن “ ُروحمّ ،
ثسشنم �إِخف نْوم �إِ �إِك ّهانن!” خ ِّني �إِمسارَ� ،أم ݣُّورن نِي ْث ِنيَ� ،أقّا ت ِّ
16
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ثجهذ� .إ ِْوضا
�
ي
ُم
إ
إْ
�15إ ِّجن ّزا ْيسن ،ؤ إ ْ
ّ ْ
ِّ
إّ
خ ؤُغ ْم ُبوب غار �إِضارن ن ّس� ،إِقاذا ث .وا ثُوغا-ث ذ �َأسامارِي17 .يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا “ما وار
ْواسيزذݣن ما ّرا س عشرا؟ مانِي قِّيمن ثسعا؟ 18ما وار ِذين وِي �إِ د غا �إ ِْذورن ِحيما �َأذ �إ ِّس ُعودْچ
ت ِّ
19
ِ
ِ
�َأر ِّبي ْمغير �َأبا ّراني-يا؟” خ ِّني �إن ّا اس “كّارْ ،ث ُروحذَ� ،أقّا إِل�يمان ن ّك �إ ِّسنجم �إِ شك!”

ِ
ثاواسيث ن ثْݣ ْل ِذيث ن أَ�ربِّي
َم ّتى 41-37 ،28-23:24

ِيسي ّين خ ِ
20ؤ ُِمي ّس ْقسان �إِفار ِ
مرمي �إِ د غا ثاس ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ،يا ّر-د خاسن� ،إن ّا
21
ْواسشانن .وار ذ اس قّارن ‘�َأقّا-ت
“وار د ث ِتيس ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي س �إِج ن ُوذم �إِت ّ
22
ِمحضارن ن ّس
ذا’ ،نِيغ ‘�َأقّا-ت ِذيها’ِ ،مينزِي ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي �َأقّا-ت جاراوم� ”.إن ّا �إِ �إ ْ
واس واها زݣ ُو ّسان ن ِّميس ن
“�َأذ د � َْأوضن ُو ّسان �إِ ِذي �إِ غا ثخْ سم �َأذ ْثزارم �إ ِّج ن ّ
ْبناذم ،ماشا ك ِّنيو وار ث ْثزا ّرمَ�23 .أذ اوم �إِنِين ‘�َأقّا-ث ذا’ نِيغ ‘�َأقّا-ث ِذيها’! وار ْترِيحم،
24
واسام زِي طّارف ساذُو ؤُجنّا غار طّارف
وار ضفّارمِ .مينزِي �َأمشْ ناو ما ّمش �إِشّ اث ّ
25
ْخص اس
واس ن ّس .ماشا �إِت ّ
ن ّضْ ِني ساذُو ؤُجنّاَ� ،أ ُّمو عاوذ �َأذ يِيرِي ِّميس ن ْبناذم ذݣ ّ
�َأم ْزوا ُرو �َأذ �إِو ّدب �َأطّاس ؤُشا �َأذ �إِتْوا ّمنضار زِي ِّجير-ا! َ�26أمشناو ما ّمش ثُوغا ذݣ ُو ّسان
27
سسن ،مدْچشن
ن نُوح �َأ ُّمو �إِ غا يِيرِي عاوذ ذݣ ُو ّسان ن ِّميس ن ْبناذم .ثُوغا تتّنّ ،
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َأس �إِ ِذي ُيوذف نُوح غار ؤُغا ّرا ُبو ؤُشا ُي ِ
وسي-د طُّوفان ؤُشا �إ ِّسهلّك
ُؤ ت ّ
ْواسمدْچاشن �َأر � ّ
28
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ّ
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29
مسي ذ رشباريّث
واس �إِ ِذي �إِفّغ لُوث زِي ُسوذُوم� ،إ ِْوثا ونْزار س ْث ِّ
ت ُّزون ،بنّان ،ماشا ذݣ ّ
30
ِ
ْواسارݣب ِّميس ن ْبناذم.
زݣ ؤُجنّا� ،إ ّ
واس �إِ ذي �إِ غا �إِت ّ
ِثحا ثن ما ّراَ� .أ ُّمو �إِ غا يِيرِي ذݣ ّ
31
ِ
ّ
ْ
واس نِّي ؤُشا رقشُ وع ن ّس ذي ثا ّدارث ،وار د �إِهكوِي شا ماح ْنذ
ون ّي �إِدْچان خ ْثزقّا ذݣ ّ
�َأذ ثنت �إ ِ
ِكسيَ� .أ ُّمو ؤُرا ذ ون ّي �إِدْچان ذݣ �إِيّار ،وار ذ �إِ ْت ِعي ِقيب شا غار ِمين �إِدْچان �َأوارنِي
33
�َأس32 .عقرم خ ث ْمغارث ن لُوث! ون ّي يار ُّزون �َأذ �إ ِّسنجم ثُوذارث ن ّسَ� ،أذ ت �إِخسار ُؤ
ون ّي ت �إِ غا �إِخسارنَ� ،أذ ت �إ ِْحضاَ�34 .أذ اوم �إِنِيغِ ،ذي دْجيرث نِّي �َأذ ِذين �إِرِين ْثناين خ
ثاسوث� ،إ ِّجن �َأذ �إِت ِ
ْواجَ�35 .أذ ِذين �إِرِينت ْثناين ن ث ْمغارِين
ْواكسي ،ون ّضْ ِني �َأذ �إِت ّ
�إ ِْشث ن ُّ
36
ِ
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ث
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ْواجَ� .أذ ِذين �إِرِين ْثناين ذݣ �إِيّار� ،إِ ّجن
ّضْ
إ
ّ
37
�َأذ �إِت ِ
ْواجَ� ”.أ ِّرين-د ،ن ّان اس “مانِيَ� ،أ ِسي ِذي؟” نتّا �إن ّا اسن “مانِي
ْواكسي ،ون ّضْ ِني �َأذ �إِت ّ
ِ
ثدْچا ْرخشْ بث ،ذين �إِ ْت ُمونان عاوذ �إِنضِّ يون”.

18

أَ�م ِّتير ن ثا ّجاتْش ذ ْر ِ
قاضي

1
ْخص ْثزادْجيث ِذي كُور ْرو ْقث ن ّ ْبرا �َأملِّي،
�إن ّا اسن عاوذ �إِج ن ؤُم ِّتير بلِّي �َأقّا �إِت ّ
�2إِقّار “ثُوغا ذݣ �إ ِْشث ن ثن ِْذينت �إِج ن ْر ِ
قاضي وار �إِتݣّوذ شا �َأر ِّبي ،وار �إِتْوقّار
ثجاتْش ،ثُوغا ثتاس-د غارس ،ثقّار اس ‘� ْأوش �َأيِي
ْبناذم3 .ثُوغا ِذي ثن ِْذينت نِّي �إ ِْشث ن ّ
ثاسغارث �إِنُو خ وغرِيم �إِنُو!’ َ�4أطّاس �إِ �إِكّا ثُوغا ُيو ِݣي .خ ِّني �إن ّا ذݣ يِيخف ن ّس ‘نش
ثاجاتْش-ا ْثهكّور �َأيِي،
ز ْعما وار تݣّوذغ شا �َأر ِّبي ُؤ وار تْوقّارغ ْبناذم5 ،قاع �َأ ُّموِ ،مينزِي ّ
�َأذ اس ْوشغ ثاسغارث ن ّسِ ،حيما وار د ث ْت ِعيقِّيب ر ْبدا ؤُشا �َأذ ايِي ثارز �َأزدْجيف�6 ” ’.إن ّا
7
“سرم ِمين �إِقّار ْر ِ
يش �َأر ِّبي ثاسغارث �إِ �إِمخطّارن
ِسي ِذي يشُّ و ْ
قاضي �َأغشّ اش .ما وار �إِتِ ّ
8
َأس ذ دْجيرثَ� ،أقّا غارس ِ
تاسيع ن ْرخاضار خاسن؟ �َأذ اوم
ن ّس �إِن ّي غارس-د �إِسغُو ُّيون � ّ
�إِنِيغَ� ،أقّا �َأذ اسن �إ ِْوش ثاسغارث ذ ْغيا .ماشا خْ ِمي �إِ ذ غا �إِ ْعقب ِّميس ن ْبناذم ،ما �َأذ
ياف إِل�يمان ِذي ث ُمورث؟”

أَ�م ِّتير ن ُؤفار ِ
ِيسي ذ ِ�إج ن بُو ّضارِيبا

9
ِحسبن �إِخف نْسن ذ �إِ ْمسݣّاذن ُؤ ّسحقاران �إِن ّضْ ِني� ،إن ّا �َأم ِّتير-ا “10ݣا ّعذن
�إِ شا ن �إِن ّي �إ ّ
ْثناين ن �إ ِْوذان غار ثا ّدارث �إِقدّسن ِحيما �َأذ ّزادْچن� ،إ ِّجن ذ �َأفار ِ
ِيسي ُؤ ون ّضْ ِني ذ �إِج ن
ُبو ضّ ارِيبا�11 .إِب ّد ؤُفار ِ
ِيسي� ،إِتْزادْچا �َأك-ذ يِيخف ن ّس �َأ ُّمو ‘�َأ �َأر ِّبي ،تْقا ِذيغ شك ؤ ُِمي وار

 32:17أَ�مز26 ،17-15:19 .
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دْجيغ شا �َأمشْ ناو �إ ِْوذان ن ّضْ ِني �إِغشّ اشن ذ �إ ِْوذان �إِ وار �إِسݣّذن ذ يِنّي �إِزن ّان نِيغ �َأمشْ ناو
ُبو ضّ ارِيبا وانِيثا12 .نش ْت ُزو ِّميغ ْثناين ن �إِ ُمورن ِذي ِسيمانا ،تِيشّ غ رعْشُ ور زِي ما ّرا ِمين
غارِي �إِدْچان ذ �َأݣرا!’ 13ماشا ُبو ضّ ارِيبا ون ّي �إِبدّن غار راݣّواج ،وار �إِ ْز ِعيم ؤُرا �َأذ �إ ِِّسيرِي
ثِيطّاوِين ن ّس غار ؤُجنّا ،ماشا �إ ِْوثا �إِخف ن ّس غار �إِذمارن� ،إن ّا ‘�َأ �َأر ِّبيَ� ،أرحم �َأيِيَ� ،أقّا
نش ذ �َأمذنُوب!’ َ�14أذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا وانِيثا ،خ ْرعكس ن ون ّضْ ِنيَ� ،أذ يِيرِي �إِتْواسݣّذ ؤ ُِمي
ْواسواضع ُؤ
د �إِ ْعقب غار ثا ّدارث ن ّسِ ،مينزِي ما ّرا ون ّي �إِ غا �إ ُِّسوعران �إِخف ن ّسَ� ،أذ �إِت ّ
ْواسوعرا”.
ون ّي �إِ غا �إ ِّسواضعن �إِخف ن ّس �َأذ �إِت ُّ

يشو ذ ِ�إح ْنجِ يرن
ُّ

َم ّتى 15-13:19؛ مار16-13:10 .

15
ِمحضارن ،وبّخن
ِسروف .ؤ ُِمي ثن ْزرِين �إ ْ
�إ ِْوين �َأس-د �إِح ْن ِجيرن �إِم ْزيانن ِحيما �َأذ اسن �إ ُ
“جم �إِح ْن ِجيرن �إِم ْزيانن �َأذ غارِي-د
ثن16 .ماشا يشُّ و �إِراغا اسن �إِ �إِح ْن ِجيرن �إِم ْزيانن نِّي� ،إن ّا ّ
اسن ،وار ثن تطّفم ِمينزِي ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي �إِ �إِن ّي �َأمشْ ناو �إِنا17 .س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ،
ون ّي وار �إِق ِبيرن ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي �َأمشْ ناو �َأسي ِمي ،وار ت �إِتِيذف ع ّمارص!”

يشو ذ ِ�إج ن باب ن واݣْرا
ُّ
َم ّتى 30-16:19؛ مار31-17:10 .

�18إ ِّسقسا ث �إِج ن ؤُمقّران� ،إن ّا اس “�َأ �َأ ْمسرماذ �َأص ْبحانِ ،مين �إِ غا ݣّغ ِحيما �َأذ وا ْرثغ
ثُوذارث ن ر ْبدا؟” �19إن ّا اس يشُّ و “ماي ِّمي ذ ايِي ْث ِ
راغيذ س ‘�َأص ْبحان’؟ ؤُرا ذ �إ ِّج وار
20
يوصا ‘وار زنِّي ،وار ن ّق ،وار
ثسنذ ثِ ّ
�إِدْجي ذ �َأص ْبحان ْم ِغير �إ ِّجنَ� ،أقّا-ث ذ �َأر ِّبي .شك ّ
تِيشار ،وار ش ّهذ ُّزور ،وقّار باباش ذ ي ّماش�21 ” ’.إن ّا “�َأقّا ما ّرا ثِينا ح ْفضغ ثنت زِي ث ْمزِي
�إِنُو22 ”.ؤ ُِمي �إ ِْسرا يشُّ و �َأيا� ،إن ّا اس “�إِشث ثقِّيم اش عاذ .زنْز ما ّرا ِمين غارك ،فارق اِث
�إِ �إِم ْزراض ؤُشا �َأذ غارك يِيرِي ْرك ْنز ذݣ ؤُجنّا ،خ ِّني �َأس-د ،ضْ فار �َأيِي-د23 ”.ؤ ُِمي �إ ِْسرا
مان �َأيا� ،إ ِْشضن ِمينزِي ثُوغا-ث ذ باب ن واݣْرا �َأمقّران24 .ؤ ُِمي �إِ ْزرا يشُّ و بلِّي نتّا �إِفُّوݣم،
�إن ّا “ما ّمش ي ْوعار خ �َأ ْيثباب ن واݣْرا �َأذ د �َأ ْذفن غار ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبيِ 25 .مينزِي �َأذاف ن
و ْرغم زِي ثِي ّط ن ْث ِس ْينفث �إِ ْهون ؤُرا ّما �َأذ ياذف باب ن واݣْرا غار ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي”.
ْواسنجم؟” 27نتّا �إن ّا ِ
“مين وار �إِز ّمارن �َأذ يِيرِي
�26إن ّي ثُوغا �إ ْ
ِتسران �َأيا ،ن ّان “وِي �إِز ّمارن �َأذ �إِت ّ
غار �إ ِْوذان ،غار �َأر ِّبي �إِز ّمار �َأذ يِيرِي”.
ُ 20:18ؤفُغ16-12:20 .؛ ِثير20-16:5 .
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28
طروس “ َأ�قّا نشّ ين ن ّجا ك ِ
ُورشي ؤُشا نضْ فار �إِ شك� ”.إن ّا اسن “س ثِيذت �َأذ اوم
�إن ّا ُب ُ
ِتجين ثا ّدارث نِيغ لوالِي ِذين نِيغ ثاوماث ،نِيغ ثا ْمغارث نِيغ
�إِنِيغ ،وار ِذين ؤُرا ذ �إ ِّج �إِ �إ ِّ
30
ِ
ثا ّراوث ِذي طّوع ن ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ،نِيغ خ ِّني �َأذ �إِ ْكسي ذُوبل خ ذُوبل ن ْثسقّار
ِذي ْرو ْقث-ا ؤُشا ِذي ْرو ْقث �إِ د غا ياسن �َأذ �إِ ْك ِسي ثُوذارث ن ر ْبدا”.
29

موث نّس
ُّ
يشو ِ�إ ْزوار ِ�إ ِّسور خ ْر ْ
َم ّتى 19-17:20؛ مار34-32:10 .

�31إ ِ
ِكسي غارس ثنعاش� ،إن ّا اسن “�َأذ نْݣا ّعذ غار ؤُرشالِيم ؤُشا �َأذ �إِتْواقفر �إِ ِّميس ن ْبناذم
32
ما ّرا ِمين ُيوران زݣ �إِ ْمكاشافنِ .مينزِي نتّا �َأذ �إِتْواسلّم �إِ رݣـ ُنوسَ� ،أذ ث ّسحقارنَ� ،أذ
ّزايس ّسبهثرنَ� ،أذ ث ثكّوارن ؤُشا �َأذ خاس ُّسوسفنَ�33 ،أذ ث هتّكن س ؤُركُّوضَ� ،أذ
ِيس ْثراثا �َأذ د �إِكّار34 ”.نِي ْث ِني وار ْف ِهيمن والُو زِي مان �َأيا .ثُوغا
واس و ّ
ث نْغن ؤُشا ذݣ ّ
ِ
ْ
�َأوار-ا �إِفّار خاسن ؤُشا وار ف ِهيمن مين �إِتْوان ّان.

أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إ ج ن ُؤذارغار
َم ّتى 34-29:20؛ مار52-46:10 .

َأرامي د قا ّربن غار �َأرِيحا ثُوغا �إِج ن ؤُذارغار �إِ ِّقيم غار و ْبرِيذ� ،إِتتّارِ 36 .
ِ �35
رامي �إ ِْسرا �إِ
38
37
ْر ِ
غاشي �إِع ُذو� ،إ ِّس ْقسا “مان �َأيا؟” خ ّبارن ث بلِّي يشُّ و ن ِ
ّاصيرِي ثُوغا �إِعدُّو� .إِراغا� ،إن ّا
39
داودَ� ،أرحم �َأيِي!” �إن ّي ثُوغا �إِݣُّورن غار ّزاث ،وبّخن ث ماح ْنذ �َأذ
“�َأ يشُّ وَ� ،أ ِّميس ن ُ
40
داودَ� ،أرحم �َأيِي!” �إِب ّد يشُّ و ؤُشا
�إِسقار ،ماشا نتّا �إِ ْبذا �إِتْراغا س ّج ْهذ كثار “�َأ ِّميس ن ُ
41
ِ
ُيو ُمور �َأذ �إِث-يِد � َْأوين غارس .ؤ ُِمي ذ غارس �إِقا ّرب� ،إ ِّس ْقسا ث� ،إِن ّا “مين ثخْ سذ �َأذ
اش ث ݣّغ؟” �إن ّا “�َأ ِسي ِذي ،خْ سغ �َأذ ْذورغ تْوارِيغ!” �42إن ّا اس يشُّ و “ذور شك تْوارِيذ!
�َأقّا إِل�يمان ن ّك �إ ِّسݣ ْنفا شك43 ”.رخْ ذنِّي �إِ ْذور �إِتْوارا ؤُشا �إِضْ فار اِث� ،إ ِّسمغارا ِذي �َأر ِّبي.
ما ّرا �إ ِْوذان �إِ �إِ ْزرِين مان �َأيا ،ح ْمذن �َأر ِّبي.

19

يشو ذ زاكّايُو ،أَ�مقّران ن أَ�يْث ن ّضارِيبا
ُّ

 1خ ِّني ُيوذف� ،إِشُ و ّق ِذي ثن ِْذينت ن َأ�رِيحا2 .ؤ خْ زارَ ،أ�قّا ِذين �إِج ن و ْرياز
قّارن اس زاكّا ُيو ،وا ثُوغا ذ �إِج ن ؤُمقّران ن �َأ ْيث ن ضّ ارِيبا ،ثُوغا-ث ذ باب ن
واݣْرا3 .نتّا ثُوغا يار ُّزو �َأذ �إِزار يشُّ و ذ مان ون �إِدْچان ؤُشا وار �إِز ّمار س ِّسي ّبث ن ْر ِ
غاشي،
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ِمينزِي ثِيدِّي ن ّس ذ �َأقُوضاض�4 .إِ ْزوار غار ّزاث ؤُشا �إِݣا ّعذ خ �إ ِْشث ن ْثص ْفصافث،
ِحيما �َأذ �إِزار يشُّ وِ ،مينزِي ثُوغا نتّا �َأذ يكّ ّس ِّني5 .ؤ ُِمي د ُيوسا يشُّ و غار و ْمشان نِّي،
َأس-ا
�إِخْ زار غار ؤُجنّا� ،إِبارق اِث ،خ ِّني �إن ّا اس “�َأ زاكّا ُيو ،قدْچق-د ،هوا-د ذ ْغياِ ،مينزِي � ّ
يارحب ّزايس س
ْخص �َأيِي �َأذ قِّيمغ ِذي ثا ّدارث ن ّك!” �6إِقدْچق-د� ،إِهوا-د ذ ْغيا ؤُشا ّ
�إِت ّ
7
ِ
ر ْفراحث .ما ّرا �إِن ّي �إِ ْزرِين مان �َأيا ،م ْعم ْعن خاس ،ن ّان “�َأقّا ُيوذف حيما �َأذ �إِقِّيم غار �إِج
ن و ْرياز ذ �َأمذنُوب!” 8خ ِّني �إِكّار زاكّا ُيو� ،إن ّا �إِ ِسي ِذي يشُّ و “�َأ ِسي ِذيَ� ،أقّا-يِي �َأذ ْوشغ
غشَ� ،أذ
�َأ ْزين ن واݣْرا �إِنُو �إِ �إِم ْزراض .مارا نش كّسغ �إِ شا ن �إِ ّجن شا ن ْرحاجث س ْر ّ
9
َأس-ا يِيوض-د ؤُس ْنجم �إِ ثا ّدارث-اِ ،مينزِي ؤُرا
اس �َأ ّرغ �َأربعا ن ْثسقّار!” �إن ّا اس يشُّ و “� ّ
ذ وا ذ �إِج ن ِّميس ن �إِبرا ِهيمِ 10 .مينزِي ِّميس ن ْبناذم ُي ِ
وسي-د ِحيما �َأذ يار ُزو �َأذ �إ ِّسنجم
ِمين �إِو ّدارن”.
أَ�م ِّتير ن عشرا ن ‘ ِميناث’
َم ّتى 30-14:25

تسران �َأيا ،يا ْرنِي-د عاوذ �إِج ن ؤُم ِّتيرِ ،مينزِي �إِ ْت ِغير �َأسن ،ؤ ُِمي ثُوغا ذ �إِقا ّرب
11ؤ ُِمي ثُوغا ْ
غار ؤُرشالِيمَ� ،أقّا ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي �َأذ ثضْ هار ذ ْغيا�12 .إن ّا “�إِج ن ْبناذم زِي رجواذ �إِ ُروح
غار �إ ِْشث ن ث ُمورث ثِيݣّوجِ ،حيما �َأذ �إِطّف ثاݣلذا �إِ يِيخف ن ّس ،خ ِّني �َأوارنِي مان �َأيا
(=روزناث
�إِ ْعقب-د�13 .إِراغا-د �إِ عشرا ن �إِس ْمغان ن ّس ؤُشا �إ ِْوش �َأسن عشرا ن ِ‘ميناث’ ُ
ن نُّوقارث) ؤُشا �إن ّا اسن ‘ݣّم تِيجارا �َأر �إِ ذ غا عقبغ’14 .ماشا �إِمزذاغ ن ث ُمورث ن ّس ثُوغا
شا ّرهن ث ؤُشا ّسكّن �َأوارنِي اس �إ ِْشث ن ثربِيعث ن �إِرقّاسن ،قّارن ‘وار نخْ س وانِيثا �َأذ
خانغ �إِحكم!’ 15ؤ ُِمي د �إِ ْعقب �َأوارنِي ِ
رامي ذ �إ ِ
ِكسي ثاݣلذاُ ،يو ُمور ماح ْنذ �َأذ راغان �إِ
�إِس ْمغان �إِن ّي ؤ ُِمي �إ ِْوشا ْر ُوزناث ن نُّوقارث ِحيما �َأذ �إ ِّسن �َأ ْربح �إِ د يِيوِي كُور �إ ِّجن ِذي
ْثس ّبابث ن ّسُ 16 .ي ِ
وسي-د ؤُمزوار� ،إن ّا ‘�َأ ِسي ِذيِ ،مينا ن ّك ثِيوِي-د عشرا ن ِميناث’�17 .إن ّا
اس ‘م ِليحَ� ،أ شكَ� ،أ �إ ِْسمغ �َأص ْبحانِ ،مينزِي ثُوغا شك ذ �َأم ِثيقِّي خ ْذ ُروسَ� ،أذ غارك
ثِيرِي ُّصولطا خ عشرا ن ْثندّامُ 18 ’.ي ِ
ِيس ْثناين� ،إن ّا ‘�َأ ِسي ِذيِ ،مينا
وسي-د غارس ون ّي و ّ
ن ّك ثِيوِي-د خ ْمسا ن ِميناث�19 ’.إن ّا �إِ وانِيثا عاوذ ‘ؤُرا ذ شك �َأذ ثِيرِيذ ذ �َأزدْجيف خ
خ ْمسا ن ْثندّام!’ 20خ ِّني ُي ِ
وسي-د ون ّضْ ِني� ،إن ّا ‘�َأ ِسي ِذي ،خْ زار ِمينا ن ّك �إِ ثُوغا خ ّمرغ
قسحذ .شك
ذݣ �إِج ن ِّزيفِ 21 .مينزِي ثُوغا ݣّوذغ ّزايكِ ،مينزِي شك ذ �إِج ن ْبناذم ْث ْ
ثس ُر ِ
ثمجارذ ِمين وار ْثزا ّرعذ!’ �22إن ّا اس ‘س ؤُق ُّموم ن ّك �َأذ خاك
وسيذ ُؤ ّ
كسيذ ِمين وار ّ
ْث ِّ
ِ
ِ
ْ
ِّ
مجارغ
كسيغ مين وار ّس ُروسيغّ ،
شا ّرعغَ� ،أ �إ ِْسمغ �َأعفّان .ث ّسنذ بلي نش ذ ْبناذم �إِقسحِّ ،
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23
ثسارسذ ْر ُوزناث �إِنُو ن نُّوقارث ِذي ْربانك؟ خ ِّني خْ ِمي �إِ
ِمين وار زارعغ .ماي ِّمي وار ّ
24
كسيغ س ْرفايذا� ’.إن ّا �إِ �إِن ّي ِذين �إِبدّن �َأ ِكيس ِ
د غا ياسغَ� ،أذ ثنت ِ
‘كسيم خاس ِمينا
25
نِّي ،ث ْوشم ت �إِ ون ّي غار �إِدْچا عشرا’ .ن ّان اس ‘�َأ ِسي ِذيَ� ،أقّا غارس عشرا ن ِميناث’.
ِ 26مينزِي نش �َأذ اوم �إِنِيغ ‘ما ّرا ون ّي غار �إِدْچاَ� ،أذ اس �إِ ّموش ،ماشا ون ّي وار غار �إِدْجي،
�َأذ اس �إِتْواكّس عاذ ؤُرا ذ ِمين غارس27 .ماشا رع ْذيان �إِنُو �إِن ّي وار �إِخْ سن �َأذ خاسن ْذورغ
ذ �َأجدْجيذَْ � ،أويم ثن-د ذانِيثا ؤُشا غا ْرصم �َأسن ّزاثِي’”.

يشو غار ُؤرشا ِليم
أَ�ذاف ن ُّ

َم ّتى 11-1:21؛ مار11-1:11 .؛ يُوح19-12:12 .

رامي �إن ّا مان �َأيا� ،إِ ْزوار �َأسن ذݣ ؤُسافار ؤُشا �إِݣا ّعذ غار ؤُرشالِيمِ � .
َ�28أوارنِي ِ
َأرامي د
�إِقا ّرب غار با ْي ِ
ثفاجي ذ با ْيثعانيا غار و ْذرار ؤ ُِمي قّارن ‘�َأذرار ن ِّزيثُون’� ،إ ِّسكّ ْثناين ن
30
ِ
ِ
ِمحضارن ن ّس� .إن ّا اسن “ ُروحم غار ْذشار �إِ �إِدْچان غار ّزاث نْوم .خْ مي ذين �إِ غا
�إ ْ
فسيم اس ؤُشا � َْأويم
وس ُنوس �إِقّن ،وار خاس �إِن ِيي ؤُرا ذ �إ ِّج عاذْ .
ثاذفمَ� ،أذ ثافم �إِج ن ْ
ْ
ِ
فسيم؟ ’َ� ،أذ اس ثِي ِنيم �َأ ُّمو ‘�َأقّا
ث
اس
ذ
ث-يِد31 .مارا �إ ِّس ْقسا ك ِّنيو شا ن �إ ِّجن ‘ماي ِّمي �إ
ّ
ِسي ِذيثْنغ �إ ِّْحواج اِث!’ ” �32إن ّي ذ �إِتْواسكّن ُروحن ؤُشا ؤ ُِفين ث �َأمشْ ناو ما ّمش ذ اسن �إن ّا.
ِ �33
وس ُنوس؟” 34ن ّان
َأرامي د ْ
وس ُنوسّ ،س ْقسان ثن �َأ ْيثباب ن ّس “ماي ِّمي ْث ّ
فسيم �إِ ْ
فسين �إِ ْ
اس “�َأقّا ِسي ِذيثْنغ �إ ِْحواج اِث!” 35ؤ ُِسين-د ّزايس غار يشُّ وَ� .أوارنِي ِ
رامي ّسا ْرسن �َأ ُّروض
وس ُنوسّ ،س ْنين يشُّ و خاسَ�36 .أم ثُوغا �إِݣُّورُّ ،سونن نِي ْث ِني �َأبرِيذ س وا ُّروض
نْسن خ ْ
نْسن37 .ؤ ُِمي د �إِقا ّرب غار ث ْيسارث ن و ْذرار ن ِّزيثُون� ،إِ ْبذا ما ّرا ْر ِ
ِمحضارن �َأذ
غاشي ن �إ ْ
يجا ثجهذ �َأطّاس خ ِّسي ّبث ن واطّاس ن ر ْعجايب
�إِفارح ،تْس ّبحن �َأر ِّبي س �إ ِْشث ن ْث ِم ّ
38
“سعذ ن ؤُجدْجيذ �إِ د ُي ِ
وسين س يِيسم ن �َأر ِّبي! ر ْهنا ذݣ
�إِ ثُوغا �إِ ْزرِين .نِي ْث ِني قّارن ّ
39
ِيسي ّين زِي ْر ِ
ؤُجنّا ذ ُؤ ُعودْجي ِذي ُرو ْعرا خ ُرو ْعرا قاع!” ماشا شا ن �إِفار ِ
غاشي ن ّان
ِمحضارن ن ّك!” 40يا ّر-د خاسن� ،إن ّا “�َأذ اوم �إِنِيغ ،مارا ْسقارن
اس “�َأ �َأ ْمسرماذ ،وبّخ �إ ْ
42
41
ِ
ِ
�إِنا ،خ ِّني �َأذ راغان ي ْزراَ� ”.أرامي د �إِقا ّرب ؤُشا �إِ ْزرا ثانذينت� ،إِ ُرو خاس� .إن ّا “مرِي
واس-ا ِمين ذ ام-د �إِ غا ياوين ر ْهنا ن ّم! ماشا رخُّ و �َأقّا مان �َأيا �إِنُوفّار خ
ْث ْ
فهمذ ذݣ ّ
ثِيطّاوِين ن ّمَ�43 .أقّا �َأذ د �َأسن ُو ّسان �إِ ذ �َأم-د �إِ غا �إِن ّضن رع ْذيان ن ّم س �إِشبارن ؤُشا �َأذ
�َأم-د قُو ّوارن ؤُشا �َأذ ش ْم حصارن زِي ما ّرا �إِغ ْز ِذيسنَ�44 ،أذ ش ْم نْضارن خ ث ُمورث ،ش ْم
تجين �َأ ْز ُرو �إِب ّد خ و ْز ُرو ن ّضْ ِنيِ ،مينزِي وار ث ْف ِثينذ �إِ ْرو ْقث ن
ذ ثا ْروا ن ّم �َأ ِكيذم ،وار ذايم ِّ
وا ْرزف ن �َأر ِّبي ذايم”.
29
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أَ� ِسيزذݣ ن ثا ّدارث ِ�إ ّقدسن

َم ّتى 17-12:21؛ مار19-15:11 .؛ يُوح22-13:2 .

45ؤ ُِمي ُيوذف غار ثا ّدارث �إِقدّسن� ،إِ ْبذا �إ ُِّسوفُّوغ �إِن ّي �إِ ثُوغا �إ ِّساغن ُؤ �إِ ّزنُوزان ذايس.
�46إن ّا اسن “�َأقّا ثُورا
‘ثا ّدارث �إِنُو ذ ثا ّدارث ن ْثزادْجيث،
ماشا ك ِّنيو ثا ِّريم ت ذ �إِج ن �إِ ْفرِي ن �إِشفّارن�ِ ” ’.إشا7:56 .؛ ِ�إرم11:7 .
47ثُوغا �إ ِّس ْرماذ ما ّرا ؤ ُّسان ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن .ؤُشا �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمسرماذن ن
�إِ ْذلِيسن �َأك-ذ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ ثُوغا �َأر ُّزون ِحيما �َأذ ث نْغن48 .وار ؤ ُِفين ِمين �إِ غا ݣّن،
تسران �َأس.
ِمينزِي ما ّرا �إ ِْوذان ثُوغا رصقن ذايسْ ،

تس ِريح ِ�إ زِي ِ�إ ّ
يشو ر ْعجايب نّس
تݣ ُّ
أَ�سق ِْسي خ ْ

20

َم ّتى 27-23:21؛ مار33-27:11 .

1ذݣ �إ ِّج زݣ ُو ّسان نِّيَ� ،أم ثُوغا �إِ ّس ْرماذ �إ ِْوذان ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن� ،إِتْبا ّرح س
رخْ بار �َأص ْبحان ،خ ِّني ؤ ُِسين-د �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن �َأك-ذ
تسرِيح �إِ ثتݣّذ �َأيا نِيغ مان ون �إِ ذ
�إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذِّ 2 .سيورن �َأ ِكيس ،ن ّان “�إِنِي �َأنغ ،س مان ْ
تسرِيح-ا؟” 3يا ّر-د� ،إن ّا اسن “ؤُرا ذ نش عاوذ �َأذ ك ِّنيو ّس ِ
قسيغ س �إ ِّج ن واوار.
اش �إ ِْو ِشين ْ
5
�إِنِيم �َأيِي ‘4ما �َأسغْضاص ن ُيوحان ّا زݣ ؤُجنّا نِيغ زݣ �إ ِْوذان؟ ’ ” ْمشاوارن جاراسن ،ن ّان
“مارا ننّا زݣ ؤُجنّاَ� ،أذ يِي ِني ‘ماي ِّمي خ ِّني وار ّزايس ث ُِومينم؟ ’ 6مارا ننّا زݣ �إ ِْوذانَ� ،أذ انغ
يارجم ْرݣنسِ ،مينزِي نِي ْث ِني ثُوغا تِيقّان بلِّي ُيوحان ّا ذ �َأمكاشافَ�7 ”.أ ِّرين-د س بلِّي وار ِّسينن
تسرِيح �إِ تݣّغ �َأيا”.
زِي مانِيس�8 .إن ّا اسن يشُّ و “خ ِّني ؤُرا ذ نش وار ذ اوم قّارغ س مان ْ

أَ�م ِّتير ن و ْحوِيش ن ثْزايارث ذ ِ�إ ْفدچاحن ِ�إعفّانن
َم ّتى 46-33:21؛ مار12-1:12 .

وحوِيش ن ْثزايارث� ،إِشرا ث �إِ �إِعا ّراصن
�9إِ ْبذا �إِتْعاواذ �إِ �إ ِْوذان �َأم ِّتير-ا “�إِج ن ْبناذم �إِ ُّزو �إِج ن ْ
ؤُشا �إِسافار �إِج ن ْر ِميجار ن ْرو ْقث ذ �َأزِيرارِ �10 .
َأرامي د يِيوض ْرحار� ،إ ِّسكّ �إِج ن �إ ِْسمغ غار
وحوِيش ن ْثزايارثْ .وتِين ث �إِعا ّراصن نِّي
�إِعا ّراصنِ ،حيما �َأذ اس ْوشن زِي ْر ِغيدْچث ن ْ
ؤُشا ّسكّن ث-يِد �إِخْ وا11 .خ ِّني �إ ِّسكّ عاوذ �إِج ن �إ ِْسمغ ن ّضْ ِنيْ ،وتِين ث عاوذ ،ذدْچمن
12
ِيس ْثراثا ،ماشا نِي ْث ِني ّس ِييزمن ث عاوذ ؤُشا
ث ،خ ِّني سكّن ث-يِد �إِخْ وا� .إ ِّسكّ عاوذ و ّ
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وحوِيش ن ْثزايارث ِ
“مين �إِ غا ݣّغ؟ �َأذ ّسكّغ ِّمي �إ ِِعي ّزن،
نْضارن ث غار با ّرا�13 .إن ّا باب ن ْ
14
�َأتّاغ خْ ِمي ث غا زارنَ� ،أذ ث وقّارن .ؤ ُِمي ث ْزرِين �إِعا ّراصنْ ،مشاوارن جاراسن ،ن ّان ‘�َأقّا
وحوِيش ن
ذ وا ذ � َْأورِيث .زِيذ �َأذ ث ننغِ ،حيما �َأذ غا ْرنغ-د �إِ ْذور ْروارثُّ 15 ’.سوفّغن ث با ّرا �إِ ْ
ْثزايارث ؤُشا نْ ِغين ثِ .مين ّزا ْيسن �إِ غا ي ّ
وحوِيش ن ْثزايارث؟ َ�16أذ د ياس،
ݣ خ ِّني باب ن ْ
�َأذ �إِنغ �إِعا ّراصن نِّي ؤُشا �َأذ �إ ِْوش � َْأحوِيش ن ْثزايارث �إِ �إِعا ّراصن ن ّضْ ِني ”.ؤ ُِمي ْسرِين �َأيا ،ن ّان
اس “ع ّمارص!” 17ماشا نتّا �إِخْ زار غارسن� ،إن ّا ِ
“مين �إِخْ س �َأذ يِي ِني خ ِّني واوار-ا �إِ ُيوران
‘�َأ ْز ُرو �إِ ثُوغا �إ ِِعيفّن �إِبنّاينَ� ،أقّا �إِ ْذور ذ �َأزدْجيف ن ثغْمارث’ ؟
18ما ّرا وِي �إِ غا �إ ِْوضان خ و ْز ُرو-ياَ� ،أذ �إِفارثك
سبح22:118 .
ؤُشا ون ّي خف �إِ غا �إ ِْوضا �َأذ ث �إِ ْربز” ’.
19
ِفاسن ِذي ْثسا ّعث
�َأر ُّزون �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ذ �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن �َأذ خاس ّسا ْرسن �إ ّ
نِّي ،ماشا نِي ْث ِني ݣّوذن زݣ �إ ِْوذانِ ،مينزِي ّسنن بلِّي نتّا �إن ّا �َأم ِّتير-ا خاسن.

خدچص ن ّضارِيبا ِ�إ قايصار
أَ� ْ
َم ّتى 22-15:22؛ مار17-13:12 .

20حضان ث ؤُشا ّسكّن �إِشكّامن �إِن ّي �إِݣِّين �إِخف نْسن �َأمشْ ناو �إِ ْمسݣّاذنِ ،حيما �َأذ اس
ݣّن ثاخْ شفث ِذي ِّسي ّبث ن �إِج ن واوار ماح ْنذ �َأذ ث سلّمن �إِ ُّصولطا ذ ّج ْهذ ن لوالِي.
21
ثساوارذ ُؤ ث ّسرماذذ نِيشان ،وار ثتݣّذ شا
نسن بلِّي شك ّ
ّسقسان ث ،ن ّان “�َأ �َأ ْمسرماذّ ،
ثسرماذذ �َأبرِيذ ن �َأر ِّبي22 .ما �إِحدْچر �َأنغ �َأذ ن ْوش رعْشُ ور
س ثفراس ن ْبناذم ماشا ِذي ثِيذت ّ
�إِ قايصار نِيغ لّا؟” 23ي ُؤشا س ْثحرا ْيمشث نْسن ؤُشا �إن ّا اسن “ماي ِّمي ذ ايِي ثتْجا ّرابم؟
ثاصوِيرث-ا ذ ثِيرا-يا؟” �َأ ِّرين-د ،ن ّان اس “ن قايصار�25 ”.إن ّا
24سشّ نم �َأيِي-د ِّدينار .وِي يِيران ْ
“وشم خ ِّني �إِ قايصار ِمين �إِدْچان �إِ قايصار ُؤ �إِ �َأر ِّبي ِمين �إِدْچان �إِ �َأر ِّبي26 ”.وار ز ّمارن �َأذ
اسن ْ
ِ
ث طّفن س واوار ن ّس قيباتْش �إِ �إ ِْوذان .نِي ْث ِني قِّيمن ت ْْبهثن س ثموا ِّريث ن ّس ؤُشا سغْذن.

أَ�سق ِْسي خ ر ْمراش ذ ثْنُوكرا
َم ّتى 33-23:22؛ مار27-18:12 .

27ؤ ُِسين-د شا زݣ �إِصاذ ِ
ثامسراشث ن ْث ُنوكرا ؤُشا ّس ْقسان ث ،ن ّان
ُوقي ّين �إِن ّي �إِت ْعكّاسن ْ
اس “�َأ �َأ ْمسرماذُ ،يورا �َأنغ ُموسى ،مارا �إِ ُّموث �إِ حد ؤُماس �إِ غار �إِدْچا ثا ْمغارث ؤُشا �إِ ُّموث
28
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يج ثا ْروا �إِ ُوماس29 .ثُوغا ِذين
ن ّ ْبرا �إِح ْن ِجيرن ،خ ِّني �َأذ �إِ ْك ِسي ؤُماس ثا ْمغارث نِّي ؤُشا �َأذ د ّ
30
سبعا ن ثاوماث� .إِ ْك ِسي ؤُمزوار ثا ْمغارث ؤُشا �إِ ُّموث ن ّ ْبرا �إِح ْن ِجيرن� .إ ِ
ِيس
ِكسي ون ّي ذ و ّ
31
ِيس ْثراثا ثا ْمغارث
ْثناين ثا ْمغارث نِّي ؤُشا �إِ ُّموث عاوذ ن ّ ْبرا �إِح ْن ِجيرن .خ ِّني �إِ ْك ِسي ون ّي ذ و ّ
ِيس سبعاُّ .موثن نِي ْث ِني ما ّرا �إِذسن ،وار د ِّجين شا �إِح ْن ِجيرن32 .غار
نِّي ؤُشا �َأ ُّمو �إِن ّضْ ِني �َأر و ّ
33
ِ
ِ
ِ
ؤُنݣّار ث ُّموث ث ْمغارث عاوذ .ذي ْث ُنوكرا �إِ مان ون ّزا ْيسن �َأذ ثيرِي ذ ث ْمغارث؟ مينزِي
ثُوغا-ت ذ ثا ْمغارث ن سبعا34 ”.يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا اسن “�َأيث ن زمان-ا مدْچشن ؤُشا
ْواسمدْچاشن35 .ماشا �إِن ّي �إِتْواحسبن ْسذاهدْچن �َأذ � َْأوضن غار زمان نِّي ُؤ غار ْث ُنوكرا زݣ
ت ّ
36
ِ
ْواسمدْجيشن شا ،وار ز ّمارن عاذ �َأذ ّمثن ،مينزِي نِي ْث ِني
�إِم ِّتينن ،وار مدْچشن ؤُشا وار ت ّ
37
ِ
�َأمشْ ناو لمالاكاث ُؤ نِي ْث ِني ذ �إِح ْن ِجيرن ن �َأر ِّبيَ� ،أقّا-ثن ذ �إِح ْنجيرن ن ْث ُنوكرا .ماشا زِي
ْواسنكّارن ،ثُوغا �إ ِّسب ّيان ُموسى عاوذ غار ثابغا ؤ ُِمي �إِن ّا
ِّجيهث ن �إِم ِّتينن �َأذ ت ّ
ِ
‘سي ِذي نتّا ذ �َأر ِّبي ن �إِبرا ِهيم ذ �َأر ِّبي ن �إِسحاق ذ �َأر ِّبي ن ياعقُوب’.

ُؤفُغ12-1:3 .

َ�38أقّا نتّا وار �إِدْجي شا ذ �َأر ِّبي ن �إِم ِّتينن ،ماشا �َأر ِّبي ن �إِن ّي �إِ ّدارنِ ،مينزِي غارس نتّا نِي ْث ِني ما ّرا
39
ثسيورذ40 ”.خ ِّني وار
ّدارنَ� ”.أ ِّرين-د شا زݣ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ،ن ّان “�َأ �َأ ْمسرماذ ،م ِليح �إِ ِّ
ِ
زعيمن عاذ �َأذ ث ّس ْقسان خ شا.

مان ون ِ�إ ْدچان ذ ِّميس ن دا ُود؟
َم ّتى 46-41:22؛ مار37-35:12 .

داود ِسيمانت
داود؟ ُ 42
�41إن ّا اسن “ما ّمش �إِ غا �إِنِين نِي ْث ِني بلِّي ل َمسيح �َأقّا-ث ذ ِّميس ن ُ
ن ّس �إِقّار ذݣ و ْذلِيس ن �إِس ِّبيحن
‘سي ِذي �إن ّا �إِ ِسي ِذي �إِنُو :قِّيم خ ُؤف ِ
ِ
ُوسي �إِنُوَ�43 ،أر �إِ ذ غا ّسارسغ
سبح1:110 .
رع ْذيان ن ّك �َأم �إ ِْشث ن ْثنبذاث ساذُو �إِضارن ن ّك’.
داود �إِس ّما ث ِ
‘سيذس’ ،ما ّمش �إِ غا يِيرِي نتّا ذ ِّميس؟”
َ�44أقّا ُ

ِ 28:20ثير6،5:25 .
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يشو ذ ِ�إ ْمسرماذن ن ِ�إ ْذ ِليسن
ُّ

َم ّتى 36-1:23؛ مار40-38:12 .؛ ُلوك54-37:11 .

“حضام �إِخف نْوم
 45خ ِّنيَ� ،أم ثُوغا ما ّرا �إ ِْوذان ْسرن ِمين �إِقّار� ،إن ّا �إِ �إ ْ
ِمحضارن ن ّس ْ
زݣ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن �إِن ّي �إِتخْ سن �َأذ ُؤ ُيورن س �إِجدْچابن �إِزِيرارن� ،إِ ْعجب �َأسن �َأذ
ِ
ركراسي ن ّزاث ذݣ �إ ِِسيناݣُوݣن
رسواق ؤُرا �َأذ قِّيمن خ
خاسن سدْچمن �إ ِْوذان ِذي ْ
47
ركراسي �إِم ْز ُورا غار ؤ ِ
ِ
ُؤ خ
يجار ؤُشا ّسنع ِميرن تْزادْچان
ُمنسي .نِي ْث ِني تتّن ثُوذرِين ن ثِ ّ
�َأطّاس .نِي ْث ِني �َأذ ْك ِسين �إِج ن ْر ُحوكم �إِقسح”.
46

ّصذقث ن ثا ّجا ْتش

21

مار44-41:12 .

1ؤ ُِمي �إ ِّسݣا ّعذ ث ُموغرِي ن ّس� ،إِ ْزرا �َأ ْيثباب ن واݣْرا ّس ُروسان ّص ِ
ذاقي نْسن ِذي
ثسارس ذا ْيس ْثناين ن
ّصن ُذوق�2 .إِ ْزرا عاوذ �إ ِْشث ن ّ
ثاجاتْش ثامز ُروضث ّ
ثاجاتْش-ا ْر ِ
مسكينا
ؤ ُِقي ّياث ن ن ّحاس (قّارن اس ‘لبثا’)�3 .إن ّا اسن “س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا ّ
ث ْنضار ذا ْيس كثار ّزا ْيسن ما ّراِ 4 .مينزِي ما ّرا نِي ْث ِني نْضارن زِي ِّزيـياذا نْسن غار ّص ِ
ذاقي ن
�َأر ِّبي ،ماشا نتّاث زِي رخْ صص ن ّس �َأقّا ث ْنضار ذا ْيس ما ّرا رعوتْش �إِ ثُوغا غارس”.

أَ�ر ّد ْدچ ن ثا ّدارث ِ�إ ّقدسن
َم ّتى 14-1:24؛ مار13-1:13 .

َأرامي ثُوغا شا ن �إ ِْوذان قّارن خ ثا ّدارث �إِقدّسنَ� ،أقّا ْثز ّوق س �إِ ْزرا �إِص ْبحن ذ ّص ِ
ِ �5
ذاقي
ثمسرايِين �إِ ثتْوارامَ� ،أذ د �َأسن
�إِ د �إِتاسن �َأك-ذ �إِج ن ْرواعذ� ،إن ّا “6زِي ِّجيهث ن ْ
ُو ّسان وار �إِ ْت ِغي ِمي ؤُرا ذ �إ ِّج و ْز ُرو خ و ْز ُرو ن ّضْ ِني �إِ وار �إِتار ّددْچنّ 7 ”.سقسان ث ،ن ّان
اس “�َأ �َأ ْمسرماذِ ،
مرمي �إِ غا يِيرِي ؤُيا ذ مان ر ْعرامث خْ ِمي �إِ غا يِيرِي ؤُيا؟”
8
“عسم ،وار تثواغا ّرم! �َأقّا �َأطّاس �َأذ د �َأسن س �إِسم �إِنُوَ� ،أذ �إِنِين ‘�َأقّا ذ
�إن ّا اسن ّ
ثسرِيم خ
نش ذ ل َمسيح’ ُؤ ‘ ْرو ْقث �َأقّا ثِيوض-د’ .خ ِّني وار ثݣُّورم �َأوارنِي اسن9 .مارا ْ
ْربا ُروض ذ �إِغ ّوغن ،وار تْنخْ رِيعم شاِ ،مينزِي س ؤ ُِغير �َأذ يِيرِي ؤُيا �َأم ْزوار ،ماشا وار �إِتِيرِي
عاذ ذ ْغيا ؤُنݣّار10 ”.خ ِّني �إن ّا اسن “�َأذ �إِݣا ّعذ ْرݣنس ِضي ّد ن ْرݣنس ن ّضْ ِني ُؤ ْثݣ ْل ِذيث
ِضي ّد ن ْثݣ ْل ِذيث ن ّضْ ِنيَ�11 .أذ �إِرِين �إِنه ِّزي ّين ن ث ُمورث مغارن ِذي عرام كُور �إِ ُموشان
ثمسرايِين ّسݣّواذنت ذ ر ْعراماث مغارنت زݣ
ذ راز ذ ر ْهراشاث �إِنقّنَ� .أذ مسارنت ْ
12
ّ
ِفاسن نْسن ُؤشا �َأذ ك ِّنيو سلمن غار
ُؤجنّا .ماشا قبر مان �َأيا ما ّرا �َأذ خاوم ّسا ْرسن �إ ّ
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رحبوساث ؤُشا �َأذ ك ِّنيو ن ْذهن ّزاث �إِ �إِجدْجيذن ذ ْر ُحوكّام خ ِّسي ّبث ن
�إ ِِسيناݣُوݣن ذ ُ
14
يِيسم �إِنُو13 .مان �َأيا �َأذ �إِ ْذور ذ �إ ِْشث ن شهاذث �إِ ك ِّنيو .ݣّم ذݣ ُوراون نْوم ،ماح ْنذ
وار ثتا ّرام ثا ْي ِنيث قبر ما ّمش �إِ غا ْثذافعم خ يِيخف نْومِ 15 .مينزِي نش �َأذ اوم ْوشغ �َأق ُّموم
ذ ثِي ِغيث �إِ وار ز ّمارن �َأذ ثن عكّسن نِيغ �َأذ ثن ّسبدّن ما ّرا رع ْذيان نْوم16 .ؤ ك ِّنيو �َأذ
ثاوماث ُؤ زِي رادْچ ؤُرا زݣ �إِمدُّوكار ؤُشا �َأذ نْغن شا ّزايوم.
تْواسلّمن زِي لوالِي ِذين ُؤ زِي ْ
18
َ�17أذ ثتْواشارهم زِي ما ّرا س ِّسي ّبث ن يِيسم �إِنُو .ماشا واخّا �َأم ِّني ؤُرا ذ �إ ِّج ن ؤُزطُّو ن
ؤُشُ ّواف ن ؤُزدْجيف نْوم وار �إِتْو ّدارِي شا19 .س ّصبار نْوم �َأذ ثاربحم رع ُمور نْوم.

أَ�ر ّد ْدچ ن ُؤرشا ِليم

َم ّتى 21-15:24؛ مار19-14:13 .

20خ ِمي �إِ غا ْثزارم ؤُرشالِيم �َأقّا �إِن ّض �َأس-د ْرعسكار ،خ ِّني ْسنم بلِّي �َأقّا �إِقا ّرب-د وار ّددْچ
21
ْخص �َأذ � َْأرورن �إِن ّي �إِدْچان ِذي يا ُهو ِذي ّيا غار �إِذُورار ذ يِنّي �إِدْچان ِذي
ن ّس .خ ِّني �إِت ّ
وسط ن ّس �َأذ ّزايس فّغن ذ يِنّي �إِدْچان ذݣ �إِيّارن وار ت تِيذفنِ 22 ،مينزِي �إِنا ذ ؤ ُّسان
ْر ْ
ن ن ّقمث ِحيما �َأذ �إِتْواك ّمر ِمين ُيورِين23 .ؤ ُْشث خ ث ْمغارِين ثِنّي س ّديسث ذ ثِنّي
�إ ُِّسو ُطوضن ذݣ ُو ّسان نِّيِ ،مينزِي �َأذ ِذين يِيرِي ر ْغبن �إِمغار خ ث ُمورث ذ لغاضاب
�َأمقّران خ و ْي ُذوذ-ا24 ،ؤُشا نِي ْث ِني �َأذ ْوضان س ر ْقضاع ن ِّسيفَ� ،أذ تْواح ّبسن جار
ما ّرا رݣـ ُنوس ؤُشا ؤُرشالِيم �َأذ خاس ع ْفسن رݣـ ُنوس �َأر �إِ غا ك ّمرن �إِكُوذن ن ْرو ْقث ن
رݣـ ُنوس.

وار تݣّو ّدم

َم ّتى 31-29 :24؛ مار27-24:13 .

َ�25أذ ِذين �إِرِينت ر ْعراماث ِذي ْثفُوشثِ ،ذي ْثزِيرِي ُؤ ذݣ �إِثران ؤُشا خ ث ُمورث �َأذ ِذين يِيرِي
�َأرجف ن رݣـ ُنوس �َأر ذ اَسن �إِو ّدار ِمين �إِ غا ݣّن � ِ
ݣ ّز ِهير �َأمقّران ذ ر ْمواج �َأذ
َأرامي ر ْبحار �َأذ �إِ ّ
ِ
هاجنت�26 .إِوذان �َأذ اسن ْوضان �إِفا ّدن س ثِيݣ ّ ُو ِذي ُؤ س مين تْراجان �َأذ �إِمسار خ ُّدونِّيث،
ْواسنه ّز27 .رخْ ذنِّي �َأذ زارن ِّميس ن ْبناذم ُي ِ
وسي-د ذݣ �إِج ن ؤُسي ُنو
ِمينزِي ّج ْهذ ن ؤُجنّا �َأذ ت ّ
28
ثسݣا ّعذم �إِزدْجيفن
س ّج ْهذ ذ ُؤ ُعودْجي �َأطّاس .خ ِمي �إِ غا بذانت ْ
ثمسرايِين-ا ،خ ِّني كّارمّ ،
نْوم ِمينزِي �َأف ِّكي نْوم �َأقّا يِيوض-د”.
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يشو وار ِ�إف ِّني شا
أَ�وار ن ُّ
َم ّتى 35-32:24؛ مار31-28:13 .

يشجورا .خ ِمي �إِ غا
�29إن ّا اسن �إِج ن ؤُم ِّتير “خْ زارم غار وا ْرثُو ن ثازارث ذ ما ّرا ثِ ُّ
ّس ِ
ثسنم س يِيخف نْوم بلِّي �َأنب ُذو يِيوض-دَ�31 .أ ُّمو عاوذ،
نضي ْينت ،خ ِّني �َأذ ْثزارم ؤُشا �َأذ ّ
32
ِ
ِ
ْ
ِّ
يمسرايِين-ا تمسارانتْ ،سنم بلي ثاݣلذيث ن �َأر ِّبي ثُوذس-د .س
خْ ِمي �إِ غا ثتْوارام ث ْ
33
ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا وار �إِعدُّو ِّجير-ا �َأر �إِ غا يِيرِي ؤُيا ك ِ
ُورشيَ� .أجنّا ذ ث ُمورث �َأذ
فنان ،ماشا �َأوار �إِنُو وار �إِف ِّني شاْ 34 .حضام �إِخف نْوم ِحيما وار تضْ ِقيرن ُوراون نْوم زِي
واس نِّي ذ ْغيا �َأمشْ ناو �إ ِْشث
شّ راب ذ ؤُسشار ذ �إِ ُموناس ن ثُوذارث ؤُشا �َأذ خاوم-د �إ ِْوضا ّ
36
35
عسم
ن ثخْ شفثِ .مينزِي �َأذ د ياس خ ما ّرا �إِن ّي �إِقِّيمن خ ؤُغ ْم ُبوب ن ث ُمورث .خ ِّني ّ
ْواحسبم ذ ثا ْروا ن ؤُس ْنجم زِي ما ّرا ِمين �إِ
ماح ْنذ �َأذ ْثزادْچم ِذي كُور ْرو ْقث ِحيما �َأذ ثت ْ
غا �إِ ْمسارن ؤُشا �َأذ ْثبدّم ّزاث �إِ ِّميس ن ْبناذم”.
ِ
ِ
37س ُؤزِير ثُوغا �إ ِّس ْرماذ ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن ،ماشا ذي دْجيرث ثُوغا �إِتفّغ� ،إِ ْتغيما
�إِ ْت ُنوسا خ و ْذرار ُؤ ِمي قّارن ‘�َأذرار ن ِّزيثُون’ِ 38 .ذي ّصبح زِيش ثُوغا ما ّرا �إ ِْوذان
تاسن-د غارس غار ثا ّدارث �إِقدّسن ِحيما �َأذ اس ْسرن.
30

ِّشيطان يُوذف ِذي يا ُهوذا ِ�إسخارِييُو ِطي

22

َم ّتى 16-14 ،5-1:26؛ مار11-10 ،2-1:14 .؛ يُوح53-45:11 .

�1إِقا ّرب-د ْر ِعيذ ن و ْغ ُروم ن ّ ْبرا �َأنثُون ؤ ُِمي قّارن ‘باسخا’ .ثُوغا �َأ ُّروياس ن
�إِك ّهانن ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن �َأر ُّزون �إ ِْشث ن ث ّوارث ِحيما �َأذ ث نْغن،
ِمينزِي ݣّوذن زݣ �إ ِْوذانُ 3 .يوذف شِّ يطان ِذي يا ُهوذا ون ّي ؤ ُِمي تْكنّان �إِسخار ُِيي ِ
وطي ،نتّا
ثُوغا ذ �إ ِّجن زِي ثنعاش ن �إِمازانن�4 .إِ ُروح� ،إ ِِّسور �َأك-ذ �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِمقّرانن ن
ْرعسكار ما ّمش ث �إِ غا �إِسلّم غارسن5 .فارحن ؤُشا تافقن �َأذ اس ْوشن ثِ ِ
ينعاشين6 .نتّا
�إ ِْوش �َأسن �َأوار ؤُشا يار ُزو �إ ِْشث ن ث ّوارث ِحيما �َأذ اسن ث �إِسلّم با ّرا �إِ ْر ِ
غاشي.
2

سوجذ ن باسخا
أَ� ْ

َم ّتى 25-17:26؛ مار21-12:14 .؛ يُوح30-21:13 .

7
ْخص �َأذ �إِتْواغارص �إِزمار ن
َأس ن ْر ِعيذ ن و ْغ ُروم ن ّ ْبرا �َأنثُون �إِ ِذي ثُوغا �إِت ّ
يِيوض-د � ّ
8
ثسوجذم �َأنغ باسخا ِحيما �َأذ
طروس ذ ُيوحان ّا� ،إن ّا اسن “ ُروحمّ ،
‘باسخا’ .نتّا �إ ِّسكّ -د ُب ُ
9
نسوجذ؟” �10إن ّا اسن “خْ زار ،خْ ِمي �إِ غا ثاذفم
نش ”.ن ّان اس “مانِي ثخْ سذ �َأذ ث ّ
ث ّ
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ثقبوشث ن وامان .ضْ فارم ث غار
غار ثن ِْذينت �َأذ ك ِّنيو-د �إِرقا �إِج ن ْبناذم ،يا ْر ُبو �إ ِْشث ن ُ
ثا ّدارث مانِي �إِ غا ياذف�11 .إِنِيم �إِ باب ن ثا ّدارث ‘�َأ ْمسرماذ �إِقّار �َأش :مانِي �إِدْچا وخّ ام
ِمحضارن �إِنُو؟ ’ 12نتّا �َأذ اوم �إ ِّسشن �إ ِْشث ن
ن �إِن ْو ِجيون �إِ ِذي �إِ غا شّ غ باسخا �َأك-ذ �إ ْ
13
ِ
ِ
سوجذم ث ذين ”.نِي ْث ِني ُروحن ،ؤُفين �َأم ما ّمش
يسو س �إِباياسنْ ،
ْثغُورفث ث ِميرِيوث ُّ
ثُوغا ذ اسن �إن ّا ؤُشا ّسوجذن �إِ باسخا.

أَ�م ْن ِسي أَ�نݣّا ُرو

َم ّتى 30-26:26؛ مار26-22:14 .؛  1كُور25-23:11 .

ُ 14ؤ ِمي ذ ثِيوض ْثسا ّعث� ،إِقِّيم غار طّابرا ذ ثنعاش ن �إِمازانن �َأ ِكيذس�15 .إن ّا اسن “نش
وحشغ �َأطّاس �َأذ شّ غ باسخا-يا �َأ ِكي ْذوم قبر �إِ غا و ّدبغِ 16 .مينزِي �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا
ثُوغا ّ
17
وار ّزايس تتّغ عاذ �َأر �إِ غا �إِتْواك ّمر ِذي ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ”.خ ِّني �إِطّف ْركاس ُؤشا
18
�إِقاذا� ،إن ّا ِ
سسغ شا زِي
“كسيم وا ،بضام ث جاراوم! ِمينزِي نش �َأذ اوم �إِنِيغ ،وار ّ
ْر ِغيدْچث ن ْثزايارث �َأر �إِ د غا ثاس ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي�19 ”.إ ِ
َأغروم� ،إِقاذا ،يارزا
ِكسي � ُ
اِث ُؤشا �إ ِْوش �َأسن ث� ،إن ّا “ذ ثا ذ �َأ ِّريمث �إِنُو ث ِّني �إِ خاوم �إِ ّموشن .ݣّم �َأيا �إِ رِيضارث
�إِنُوَ�20 ”.أ ُّمو عاوذ ْركاس �َأوارنِي � ِ
َأمنسي� ،إن ّا “ ْركاس-ا ذ ْرعاهذ ن ْج ِذيذ س �إِذا ّمن
ْواسي ّزرن21 .ماشا �َأقّا �َأفُوس ن ون ّي ذ ايِي �إِ غا �إِسلّمن �َأقّا-ث
�إِنُو �إِن ّي �إِ خاوم �إِ غا �إِت ِّ
�َأ ِكي ِذي غار طّابراِّ 22 .ميس ن ْبناذم �َأذ �إِراح �َأم ما ّمش خاس �إِتْواكّس .ماشا ُؤ ْشث
23
تمسقسان جاراسن ،مان ون ّزا ْيسن �إِز ّمار
خ ْبناذم نِّي �إِ زِي �إِ غا �إِتْواسلّم ”.بذان ّ
�َأتّاغ �َأذ �إِ ّ
ݣ مان �َأيا24 .ثُوغا جاراسن عاوذ �َأمشُ وبّش خ مان ون ّزا ْيسن �إِ ْت ِغير اس �َأذ
25
يِيرِي ذ �َأمقّران قاع .ماشا نتّا �إن ّا اسن “�إِجدْجيذن ن رݣـ ُنوس صلّطن خاسن ُؤ �إِن ّي
�إِ خاسن �إِصلّطن تثواراغان ‘ثاروا ن رجواذ’ (=ر ُم ِ
وحسي ِنين)26 .ك ِّنيو ماشا وار تِيرِيم
27
�َأ ُّمو ،ماشا �َأمقّران ذا ْيوم �َأذ يِيرِي �َأم ُؤما ُزوز ُؤ �َأم ْزوار �َأذ يِيرِي �َأم ُؤمسخّارِ .مينزِي
مان ون �إِدْچان ذ �َأمقّران ،ما ذ ون ّي �إِقِّيمن غار طّابرا نِيغ ذ ون ّي �إِتْسخّارن؟ ماشا نش
وسط نْوم �َأم ون ّي �إِتْسخّارنَ�28 .أقّا ك ِّنيو ذ �إِن ّي �َأ ِكي ِذي �إِقِّيمن ذݣ �إِجا ِّريبن �إِنُو.
ِذي ْر ْ
ثسوم
29نش �َأذ اوم ݣّغ ثاݣ ْل ِذيث �َأم ما ّمش �إِ ذ ايِي ت �إِݣّا باباِ 30 ،حيما �َأذ ثشّ م �َأذ ْ
ِ
ركراسي ن ْثݣ ْل ِذيث �َأذ ْثح ْكمم خ
خ طّابرا �إِنُو ِذي ْثݣ ْل ِذيث �إِنُو ُؤشا �َأذ ثقِّيمم خ
ثنعاش ن ْثق ّبار ن �َأ ْيث ن �إِسرايِيل”.

ُلوكا 22
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ِّقيمم ثش ّبارم ِذي ل ِ إ�يمان

َم ّتى 35-31:26؛ مار31-27:14 .؛ يُوح38-36:13 .

�31إن ّا ِسي ِذي يشُّ و ِ
“سمعانِ ،سمعانَ� ،أقّا شِّ يطان ثُوغا يار ُّزو �َأذ ك ِّنيو �إِ ُّزو ّزار �َأمشْ ناو �إِ ْرذن.
32ماشا نش ُزودْچغ خاك ِحيما وار �إِف ِّني إِل�يمان ن ّكُ .ؤ شك ،خْ ِمي �إِ غا ثثُوبذ ،خ ِّني
رحبس
وجذغ ِحيما �َأذ ِكيك راحغ ؤُرا غار ْ
ث ّبث �َأ ْيثماش�33 ”.إن ّا اس “�َأ ِسي ِذي ،نش �َأقّا ْ
34
َأس-ا قبر ّما �َأذ
ذ ْرم ْوث� ”.إن ّا “نش �َأذ اش �إِنِيغَ� ،أ ُب ُ
طروس ،وار �إ ِّسقُوقُوع ؤُيازِيض � ّ
ثسينذ�35 ”.إن ّا اسن “� ِ
َأرامي ك ِّنيو ّسكّغ ن ّ ْبرا
ايِي ثنكارذ ْثراثا ن �إِ ُمورن ،بلِّي وار ذ ايِي ِّ
36
ْ
ِخصا �َأوم شا؟” ن ّان اس “والُو!” �إن ّا
ثاش ْيارث نِيغ رعوتْش نِيغ سانذالِيياث ،ما ثُوغا �إ ّ
ِ
اسن “ماشا رخُّ و ون ّي غار �إِدْچا ثشيارثَ� ،أذ ت �إِكسيَ� ،أ ُّمو ؤُرا ذ رعوتْش .ون ّي وار
غار �إِدْجيَ� ،أذ �إِ ّزنْز �َأ ُّروض ن ّس ؤُشا �َأذ ّزايس �إِسغ ِّسيفِ 37 .مينزِي نش �َأذ اوم �إِنِيغَ� ،أقّا
ْخص �َأذ تْواك ّمرنت ثِيرا-يا ذايِي
�إِت ّ
‘�َأقّا �إِتْواحسب �َأك-ذ �إِم ْذناب’.

ِ�إشا12:53 .

38
ِمينزِي ِمين ِ
رسيوف”.
خافي ُيوران ،غارس �َأنݣّار ”.ن ّان نِي ْث ِني “�َأ ِسي ِذيَ� ،أقّا ذا ْثناين ن ُ
�إن ّا اسن “�إِكفا!”

يشو خ وذْرار ن ِّزيثُون
ثازا ْدجيث ن ُّ
َم ّتى 46-36:26؛ مار42-32:14 .

ِمحضارن
�39إِفّغ� ،إِ ُروح ،غار و ْذرار ن ِّزيثُون �َأم ما ّمش ثُوغا �إِنُّوم ؤُشا ضْ فارن ث عاوذ �إ ْ
40
ِخش غار و ْمشان نِّي� ،إن ّا اسن “ ّزادْچم ِحيما وار د تِيذفم ذݣ ؤُغكّوِي”.
ن ّس .ؤ ُِمي �إ ّ
ُحجار ن و ْز ُرو ؤُشا �إ ِْوضا خ �إِفا ّدن ن ّس� ،إِ ُّزودْچ،
�41إِݣّوج خاسن عراحار ثِيش ِثي ن �إِ ّج ن ؤ ّ
كسي ِ
خافي ْركاس-ا ،ماشا وار �إِتِيرِي ِمين خْ سغ نش ماشا ِمين
�42إِن ّا “�َأ بابا ،مارا ثخْ سذِْ ،
ثخْ سذ شك�43 ”.إِضْ هار �َأس-د �إِج ن لمالاك زݣ ؤُجنّا� ،إ ِْوشا اس ّجهذَ�44 .أم ثُوغا ذا ْيس
ثِيݣ ّ ُو ِذي ث ْمغار �َأطّاس� ،إِ ْبذا �إِتْزادْچا عاذ �َأطّاس ؤُشا ثِي ِذي ن ّس ثُوغا ثت ّ
ݣ �َأمشْ ناو ثُو ِّدي ِمين
ن �إِذا ّمن هكّوانت غار ث ُمورثَ�45 .أوارنِي ِ
رامي �إِكّار زِي ْثزادْجيثُ ،ي ِ
ِمحضارن
وسي-د غار �إ ْ
ن ّس ؤُشا ُي ِوفي ثن طّصن س ْ
وشضان�46 .إن ّا اسن “ماي ِّمي ثطّصم؟ كّارم ،ث ّزادْچم ِحيما
وار ث ِتيذفم ذݣ ؤُغكّوِي”.
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يشو
ُؤ ُضوف ن ُّ

َم ّتى 56-47:26؛ مار50-43:14 .؛ يُوح11-3:18 .

َ�47أم ثُوغا عاذ �إ ِّساوار ،خْ زارَ ،أ�قّا ِذين �إِج ن ْر ِ
غاشي� .إ ِّجن زِي ثنعاش ،قّارن اس
يا ُهوذا ،ثُوغا �إِ ْزوار �َأسن� ،إِقا ّرب غار يشُّ و ِحيما �َأذ ث �إِ ُّسوذم�48 .إن ّا اس يشُّ و “�َأ
يا ُهوذا ،ما س ؤ ُُسوذم �َأذ ْثسلّمذ ِّميس ن ْبناذم؟” 49ؤ ُِمي ْزرِين �إِن ّي �إِ ذ اس-د �إِن ّضن
ِمين �إِ ْمسارن ،ن ّان “�َأ ِسي ِذي ،ما �َأذ ن ّوث س ِّسيف؟” �50إ ِّجن ّزا ْيسن ثُوغا �إ ِْوثا
ِقص اس �َأم ُّزوغ �َأف ِ
ُوسي51 .يا ّر-د يشُّ و �إن ّا “�َأهثاث!”
�إ ِْسمغ ن ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن� ،إ ّ
52
خ ِّني �إِحاذا اس �َأم ُّزوغ ؤُشا �إ ِّسݣ ْنفا ث� .إن ّا يشُّ و �إِ �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِمقّرانن ن
ْرعسكار ن ثا ّدارث �إِقدّسن ذ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ� ،إِن ّي ثُوغا غارس-د �إِبدّن “�َأخ ِمي خ
53
واس ثُوغا-يِي �َأ ِكي ْذوم
�إِج ن ؤُشفّار �إِ خف ثفّغم س ْ
َأس خ ّ
رس ُيوف ذ �إِ ُعوماذّ � .
ِفاسن ،ماشا ثا ذ ثاسا ّعث نْوم ذ
ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن ،ك ِّنيو وار غارِي ّ
ثسوِي ّزذم س �إ ّ
ُّصولطا ن ثادْچسث”.

طروس
أَ�نْكار ن ب ُ ُ

َم ّتى 75-69 ،58-57:26؛ مار72-66 ،54-53:14 .؛ يُوح27-25 ،18-12:18 .

ِ 54
كسين ث ،ن ْذهن ث ؤُشا ِّسيذفن ث ِذي ثا ّدارث ن ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن .ؤُشا
55
وسط ن ر ْمراح ،خ ِّني
طروس �إِضْ فار اِث زِي راݣّواج .ؤ ُِمي ّسارغن ثِ ِّ
يمسي ِذي ْر ْ
ُب ُ
56
ِ
ِ
ِ
ِّ
قِّ
ر
ي
ذ
يم
ق
�
وس
طر
ب
ُشا
ؤ
يع
م
ج
يمن
وسط نْسن .ث ْزرا اِث �إ ِْشث ن ث ّيا �َأم �إِقِّيم غار
ُ ُ إ
ْ ْ
57
مسي ؤُشا ثخْ زار ذا ْيس م ِليح ،ثنّا “ؤُرا ذ وا ثُوغا-ث �َأ ِكيذس ”.ماشا نتّا �إِنكار
ْث ِّ
58
ِ
ِ
ِ
ث� ،إن ّا “�َأ ثامغارث ،نش وار ث ِّسينغ ”.وار ذين مين �إِع ُذون �إِ ْزرا اث ون ّضْ ِني،
طروس �إن ّا “�َأ ْبناذم ،وار �إِدْجي ُبو ذ نش59 ”.ؤ ُِمي
�إن ّا “ؤُرا ذ شك ّزا ْيسن” .ماشا ُب ُ
ث ْع ُذو عراحار �إ ِْشث ن ْثسا ّعث �إ ِّس ْفثن اِث عاوذ ون ّضْ ِني� ،إن ّا “س ثِيذت ،ؤُرا ذ وا
60
طروس “�َأ ْبناذم-ا ،نش وار ِّسينغ
ثُوغا-ث �َأ ِكيسِ ،مينزِي ؤُرا ذ نتّا ذ �َأجالِي ِلي� ”.إن ّا ُب ُ
ثساوارذ ”.رخْ ذنِّيَ� ،أم ثُوغا عاذ �إ ِّساوار� ،إ ِّسقُوقع ؤُيازِيض�61 .إِن ّقرب ِسي ِذي
ِمين خف ّ
طروس �إِعقر خ واوار ن ِسي ِذي �َأم ما ّمش �إِ ذ اس
طروس .ؤُشا ُب ُ
يشُّ و ؤُشا �إِخْ زار غار ُب ُ
62
ِ
ْ
ِ
ورن”.
م
�
ن
راثا
ث
ثنكارذ
ـي
ي
ا
َأذ
�
ِيض،
ز
ُيا
�إن ّا “قبر �إِ غا �إ ِّسقُوقع ؤ
طروس �إِفّغ
إُ
ؤُشا ُب ُ
با ّرا� ،إِ ُرو �إِمطّاون �إِمارزاݣن.
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يشو
أَ�س ْحقار نْ ُّ

َم ّتى 68-67:26؛ مار65:14 .

�63إِ ْريازن �إِن ّي �إِق ْبشن يشُّ و ،ثُوغا ْسثه ّزان ّزايس ؤُشا هتّكن ث س ؤُركُّوض .ؤ �َأوارنِي
ِ
ُغمبوبّ ،س ْقسان ث ،ن ّان “كاشف ،مان ون �إِ شك
رامي ث ذرنْ ،وتِين ث غار ؤ ُ
ثمسرايِين ثِينّضْ ِني �إِ ن ّان.
�إ ِْوثِين؟” 65ؤ نِي ْث ِني ثُوغا تْشقّافن ذا ْيس س واطّاس ن ْ
64

يشو ّزاث ِ�إ بِيلا ُطوس ذ ِه ُيروذُوس
ُّ
َم ّتى 66-59:26؛ مار64-55:14 .؛ يُوح24-19:18 .

 66ؤ ُِمي ذ يِيوض ُؤزِيرُ ،مونن �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ ذ �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن
لمحكاما ثامقّرانت نْسن67 .ن ّان “مارا شك ذ ل َمسيح ،خ ِّني �إِنِي �َأنغ
ؤُشا ن ْذهن ث غار ْ
68
قسيغ ك ِّنيو ،وار ِ
ث� ”.إن ّا اسن “مارا نِّيغ �َأوم ث ،وار ذايِي ث ِتيمنم .مارا ّس ِ
خافي ثا ِّريم نِيغ
ِ
وار ذ ايِي ثارخُّ وم69 .زِي رخُّ و ذ ْثساونت �َأذ �إِقِّيم ِّميس ن ْبناذم خ ُؤفُوس �َأفُوسي ن ّج ْهذ
ن �َأر ِّبي70 ”.ن ّان ما ّرا “ما شك ذ ِّميس ن �َأر ِّبي؟” �إن ّا اسن “ك ِّنيو ثقّارمَ� ،أقّا ذ نش71 ”.ن ّان
“ؤ ُِمي نحذاج عاذ شهاذث؟ ِمينزِي �َأقّا نشّ ين س يِيخف ن ّغ نسرا ث زݣ ؤُق ُّموم ن ّس”.

يشو
بِيلا ُطوس ذ ُّ

23

َم ّتى 14-11 ،2-1:27؛ مار5-1:15 .؛ يُوح38-28:18 .

1ما ّرا ْر ِ
غاشي �إِكّار ؤُشا ن ْذهن ث غار بِيلا ُطوس2 .بذان �َأذ ث ضرمن ،ن ّان
“نشّ ين نُوفا �َأقّا وا �إ ِّسفسذ ْرݣنس ن ّغ �َأم �إِمنّع �َأذ ْوشن ضّ ارِيبا �إِ قايصار� ،إِقّار بلِّي
نتّا ذ ل َمسيح ذ �َأجدْجيذ�3 ”.إِ ّسقسا ث بِيلا ُطوس� ،إن ّا “ما شك ذ �َأجدْجيذ ن ُوذاين؟”
يا ّر-د� ،إن ّا “شك �إِ ث �إِقّارن!” �4إن ّا بِيلا ُطوس �إِ �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ ْر ِ
غاشي “�َأقّا وار ؤ ُِفيغ
ُبو ؤُخـ ُّطو ِذي ْبناذم-ا5 ”.ثُوغا ْتزِي ّيارن خاس ،ن ّان “نتّا �إ ِّسغ ّواغ �إ ِْوذان� ،إ ِّس ْرماذ ِذي ما ّرا
يا ُهو ِذي ّيا� ،إِ ْبذا زِي لجالِيل �َأر ذا6 ”.ؤ ُِمي �إ ِْسرا بِيلا ُطوس ‘لجالِيل’� ،إ ِّس ْقسا “ما �َأ ْرياز-ا ذ
�َأجالِي ِلي؟” 7ؤ ُِمي �إِ ْفهم بلِّي نتّا زِي جوايه ن ُّصولطا ن ِه ُيروذُوس� ،إ ِّسكّ اِث غار ِه ُيروذُوس،
ون ّي ثُوغا ؤُرا ذ نتّا ِذي ؤُرشالِيم ذݣ ُو ّسان نِّيِ �8 .
َأرامي �إِ ْزرا ِه ُيروذُوس يشُّ و� ،إِفارح �َأطّاس،
ِمينزِي �َأطّاس زݣ ِ
ثمسرايِين ؤُشا
وامي ثُوغا �إ ِِّسي ِثيم �َأذ ث �إِزارِ ،مينزِي �إ ِْسرا خاس �َأطّاس ن ْ
9
ثُوغا �إِ ِّسي ِثيم �َأذ ّزايس �إِزار �إ ِْشث ن ر ْعرامث� .إ ِّسقسا ث س واطّاس ن واوارن ،ماشا نتّا
وار خاس-د يا ِّري س شاَ�10 .أ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن كّارن ،ض ْرمن ث
س ْرحا ّرثِ 11 .ه ُيروذُوس ذ ْرعسكار ن ّس ّسحقارن ثْ ،سثهزان ّزايس ؤُشا �َأ ْرضن اس �إِج
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ن وا ُّروض �إِشُ و ّوار ،خ ِّني �إ ِّسكّ اِث �َأ ُّمو غار بِيلا ُطوسْ 12 .ذورن بِيلا ُطوس ذ ِه ُيروذُوس ذ
واس نِّيِ ،مينزِي قبر ثُوغا ِذين رعذاواث جاراسن.
�إِمدُّوكار زݣ ّ

موث
ر ُحوكْم خ ُّ
يشو س ْر ْ

َم ّتى 26-15:27؛ مار15-6:15 .؛ يُوح16:19-39:18 .

�13إِراغا بِيلا ُطوس خ �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِمقّرانن ُؤ خ �إ ِْوذان�14 ،إِن ّا اسن “ك ِّنيو ثِي ْويم �َأيِي-د
ْبناذم-ا �َأم �إ ِّجن ون ّي �إ ِّس ِعيدْچن �إ ِْوذان .خْ زار ،نش ّس ِ
قسيغ ث ّزاثوم ،وار ذا ْيس ؤ ُِفيغ ُبو
ؤُخ ُّطو �إِ ّزايس ثتْشثشام ك ِّنيو15 .ؤُرا ذ ِه ُيروذُوسِ ،مينزِي نش ّسكّغ ك ِّنيو غارسُ .ؤ خْ زار،
ثسذاهدْچ ْرم ْوث16 .نش �َأذ ث هتّكغ
وار ِذين ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْرحاجث �إِ �إِتْواݣّن ّزايس ّ
17
ْخص اس �َأذ اسن يارخُ و �إِ �إ ِّجن ِذي ْر ِعيذ.
س ؤُركُّوض ؤُشا �َأذ اس �َأرخُ وغ ”.ثُوغا �إِت ّ
18ماشا ْر ِ
غاشي �إِسغُوي ذݣ �إ ِّج ن ُؤ ُمور� ،إن ّا “كّسم واَ� ،أرخُ و �َأنغ-د بارابّاس!” 19وا ثُوغا
رحبس خ ِّسي ّبث ن �إِج ن ُؤغُو ّوغ �إِ �إِ ْمسارن ِذي ثن ِْذينت ُؤ خ ِّسي ّبث ن
�إِتْوا ّمنضار ِذي ْ
ؤُنقِّي�20 .إِراغا �َأسن عاوذ بِيلا ُطوس ،ثُوغا �إِخْ س �َأذ يارخُ و �إِ يشُّ و21 .راغان ،ن ّان “صلّب
22
ِيس ْثراثا “مان ثُوعفّنا �إِݣّا وا خ ِّني؟ نش وار ذا ْيس
اِث! صلّب اِث!” �إن ّا اسن ثاوارا و ّ
ؤ ُِفيغ ُبو ؤُخ ُّطو �إِ �إِسذاهدْچن ْرم ْوث؟ خ ؤُي ِّني �َأوارنِي ِ
رامي ث هتّكغ س ؤُركُّوضَ� ،أذ
ِ
يجاوِين ّجهذنت ،حيما �َأذ ث
اس �َأرخُ وغ23 ”.ماشا نِي ْث ِني زِي ّيارن خاسْ ،سغُو ُّيون س ث ِم ّ
صلّبن ؤُشا ْثغُو ِّييث نْسن ذ ث ِّني ن �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ثُوغا ثارنِّي ِذي ّجهذ24 .خ ِّني �إِحكم
رحبس زِي
بِيلا ُطوس �َأذ اسن �إِقضا شغر نْسن�25 .إِضْ رق �َأسن �إِ ون ّي ؤ ُِمي �إِ ّمنضارن ِذي ْ
ِّسي ّبث ن ُؤغُو ّوغ ذ ؤُنقِّي ،ذ ون ّي تارن نِي ْث ِني ؤُشا �إِسلّم يشُّ و �َأم ما ّمش ثُوغا خْ سن.

غار ّصا ِليب

َم ّتى 44-32:27؛ مار32-21:15 .؛ يُوح19-17:19 .

26ؤ ُِمي ث ݣ ّوذن ّس ِّني ،طّفن �إ ِّجن ِسمعان زِي قايراوان ،ثُوغا ُي ِ
وسي-د زݣ �إِيّار ،ؤُشا
ّسا ْرسن خاس ّصالِيب ِحيما �َأذ ث يا ْر ُبو �َأوارنِي يشُّ و�27 .إِضْ فار �إِث-يِد �إِج ن ْر ِ
غاشي
َأيج ُذور ؤُشا ت ُْرونت خاس�28 .إِن ّقرب-د غارسنت
�إِمغار ن �إ ِْوذان ذ ث ْمغارِين ثِنّي ثُوغا �إ ِْوثِين � ْ
يسيس ن ؤُرشالِيم ،وار ت ُْرونت شا ِ
خافي ،ماشا ُرونت خ �إِخف نْكنت ذ
يشُّ و� ،إن ّا “�َأ ِّ
29
‘سعذ ن ث ْمغارِين �إِ وار �إِز ّمارن
ثا ْروا نْكنتِ .مينزِي �َأذ د اسن ُو ّسان �إِ ِذي �إِ غا �إِنِين ّ
30
ِ
�َأذ ُؤ ْرونت ُؤ ّسعذ ن �إِعدِّيسن �إِن ّي وار ُيورون ذ ثِي ّباش �إِ وار �إ ُّسو ُطوضن ’.خ ِّني �َأذ
�إِنِين �إِ �إِذُورار ْ‘وضام-د خانغ!’ ُؤ �إِ ثِي ْورِيرِين ‘ذرنْت �َأنغ!’ ِ 31مينزِي مارا ݣِّين �َأيا س
ُ 30:23هوش8:10 .
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ُؤكشُّ وض �َأزِيزا ،خ ِّني ِمين �إِ غا �إِ ْمسارن عاذ �إِ ؤُكشُّ وض ُيو ْزغن32 ”.ن ْذهن عاوذ ْثناين
ن ّضْ ِني �إِن ّي �إِقطّعن �َأبرِيذِ ،حيما �َأذ تْوانغن �َأ ِكيسُ 33 .ؤ ِمي ثن ن ْذهن غار و ْمشان ُؤ ِمي
قّارن ‘ثاشقُّوفث ن ُؤزدْجيف’ ،صلّبن ث ِذين �َأك-ذ �إِن ّي �إِقطّعن �َأبرِيذ� ،إ ِّجن خ يفُّوس
ن ّس ُؤ ون ّضْ ِني خ ؤُز ْرماض ن ّس�34 .إن ّا يشُّ و “�َأ بابا ،غفار �َأسنِ ،مينزِي نِي ْث ِني وار ِّسينن
ِمين تݣّنُ ”.ؤشا بضان �َأ ُّروض ن ّس ،نْضارن خاس �َأكشُّ وض35 .ثُوغا �إ ِْوذان بدّن ِذين،
خ ّزارنُ .ؤرا ذ �إِمقّرانن ن و ْي ُذوذ ّسبهثرن ّزايس ،قّارن “ثُوغا �إ ِّسنجام �إِن ّضْ ِني ،رخُّ و
� ّأج اِث �َأذ �إ ِّسنجم �إِخف ن ّس مارا نتّا ذ ل َمسيح �إِ �إِتْواخضارن زِي �َأر ِّبي؟” 36ؤُرا ذ
ِعسكارِي ّين قا ّربن غارس ماح ْنذ �َأذ ّزايس ْسثهزانْ ،و ِشين اس ْرخدْچ37 ،قّارن “مارا
�إ ْ
38
ِ
ِ
شك ذ �َأجدْجيذ ن ُوذاين ،خ ِّني س ْنجم �إِخف ن ّك!” ثُوغا ذين عاوذ �إ ِْشث ن ثيرا
لحو ُروف ن ْث ُيونانِيث ذ ْثلاثِي ِنيث ذ ْث ِعيبرانِيث “وا ذ �َأجدْجيذ
سنّج ن ّس ُؤرِين ث س ُ
ن ُوذاين�39 ”.إ ِّجن زݣ �إِن ّي �إِقطّعن �َأبرِيذ �إِ ثُوغا �إِتْوا ُيويرن ،ثُوغا �إِتْشقّاف ذايس� ،إِقّار
“مارا شك ذ ل َمسيح ،خ ِّني س ْنجم �إِخف ن ّك ُؤرا ذ نشّ ين �َأ ِكيك!” 40ماشا ون ّضْ ِني
يا ّر-د� ،إِوبّخ اِث� ،إن ّا “ما شك وار ثݣّوِيذذ شا عاذ زِي �َأر ِّبي ُؤ ِمي شك �إِرقف شّ راع
ذ �إ ِّجن؟ 41نشّ ين س ْرح ّق ِمينزِي نطّف �َأخدْچص ن ِمين نݣّا .ماشا وا وار �إِݣِّي
ِمين وار �إ ِْحرِين42 ”.خ ِّني �إن ّا �إِ يشُّ و “عقر ِ
خافيَ� ،أ ِسي ِذي ،خْ ِمي �إِ د غا ثاسذ ِذي
43
َأس-ا �َأذ ثِيرِيذ �َأ ِكي ِذي
ْثݣ ْل ِذيث ن ّك� ”.إن ّا اس يشُّ و “س ثِيذت �َأذ اش �إِنِيغَ� ،أقّا � ّ
ِذي ّجنّث”.

يشو
رموث ن ُّ
ْ

َم ّتى 56-45:27؛ مار41-33:15 .؛ يُوح30-28:19 .

44ثُوغا ثاسا ّعث عراحار ذ ستّا ،خ ِّني ث ْوضا-د ثادْچسث خ ث ُمورث ما ّرا � ِ
َأرامي ذ ثسعا
واس)45 .ث ّبارشن ْثفُوشث ؤُشا �َأ ْرواق ن ثا ّدارث
(=ثاسا ّعث ثُوغا-ت ذ ْثراثا ن و ْزين ن ّ
46
ِفاسن ن ّك �َأذ ّسارسغ
�إِقدّسن �إِشا ّرݣ ذݣ و ْزين .يشُّ و �إِراغا س ّجهذ� ،إن ّا “�َأ بابا ،ذݣ �إ ّ
وحبر47 .ؤ ُِمي �إِ ْزرا ْرقبطان خ م ّيا ِمين ثُوغا �إِ ْمسارن،
�َأ ُّروح �إِنُو ”.ؤ ُِمي �إن ّا �َأيا� ،إِفّغ اس ُب ْ
�إِ ْبذا �إ ِّسمغارا ِذي �َأر ِّبي� ،إن ّا “س ثِيذت ثُوغا ْبناذم-ا ذ �َأ ْمسݣّاذ48 ”.ما ّرا ْر ِ
غاشي �إِ ذ
�إِ ُمونن ِحيما �َأذ زارن �َأفُو ّرج-ا ،ع ْقبن �َأوارنِي ِ
رامي ْزرِين ِمين �إِ ْمسارنْ ،وتِين ذݣ �إِذمارن
نْسن49 .ما ّرا �إِمقا ّرابن ذ ث ْمغارِين �إِ ث-يِد �إِضْ فارن ج ِميع زِي لجالِيل ،بدّن غار راݣّواج،
ْزرِين مان �َأيا.
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يشو
أَ�نْضر ن ُّ

َم ّتى 61-57:27؛ مار47-42:15 .؛ يُوح42-38:19 .

50ؤ خْ زار� ،إِج ن و ْرياز ،قّارن اس ُيوسف ،ثُوغا-ث ذ �َأمشاوارَ� ،أقّا-ث ذ �إِج ن و ْرياز ذ
�َأص ْبحان ذ �َأ ْمسݣّاذ51 .وانِيثا وار ِ
يارضي شا خ ِمين خف ْمشاوارن نِي ْث ِني ُؤ خ ِمين ݣِّين.
�َأقّا-ث زِي �َأرِيماثِييا� ،إ ِْشث ن ثن ِْذينت ن ُوذاين ،نتّا س يِيخف ن ّس ثُوغا �إِتْراجا عاوذ
ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي52 .وانِيثا ُيو ُيور غار بِيلا ُطوس ؤُشا �إِتار اس ْرخشبث ن يشُّ و�53 .إ ِّسهوا
رشفن ن ِ
ث-يِد� ،إِن ّض اِث ِذي ْ
قاطيفا ؤُشا �إ ِّسا ْرس اِث ذݣ �إِج ن ونْضر �إِ �إِ ْغزا ذݣ
54
و ْز ُرو مانِي وار ذا ْيس �إ ِ
َأس ن ؤُسوجذَ� ،أقّا ّسبث ْثقا ّرب-د.
ِنضير ؤُرا ذ �إ ِّج عاذ .ثُوغا ذ � ّ
ِ
55ثِيمغارِين �إِ د ُي ِ
وسين زِي لجاليل ضْ فارنت ث-يِد ؤُشا ْزرِينت �َأنْضر ذ ما ّمش ّسا ْرسن
ْرخشبث ن ّسِ 56 .
رامي عقبنتّ ،سوجذنت ر ْع ُطور ذ ر ْفواحث ن ِمي ُّروُ .ؤ ِذي ّسبث
�َأريّح ْنت �َأم ما ّمش ثدْچا ِذي ثوص ّيث.

ثانُوكرا

24

َم ّتى 10-1:28؛ مار8-1:16 .؛ يُوح10-1:20 .

1
واس �َأم ْزوار ن ِسيمانا غار ّصبح زِيشُ ،روحنت غار ونْضر،
ماشا ذݣ ّ
ثاصضارث �إِ ثُوغا خ
ْك ِسي ْنت ر ْع ُطور �إِ ثُوغا ّسوجذنتَ�2 .أقّا ؤ ُِفينتَ� ،أقّا ْ
ْواسق ُنونِي ّزايس3 .ؤ ُِمي ؤُذفنت ،وار ؤ ُِفينت شا �َأ ِّريمث ن يشُّ وَ�4 .أم ِذين بدّنت،
ونْضر ،ثت ّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ّ
ْ
َأ
ِ
ِ
خْ
يسيقّن ،بدّن
ت
�
وض
ر
وا
ذݣ
يازن
ر
ي
ن
ناين
ث
ين
ذ
ا
ق
�
زار،
نت،
ݣ
غا
�
ين
م
�إِو ّدار �َأسنت
إ
ْ
ُّ إ ِّ
ّزاثسنت5 .ݣّوذنت �َأطّاس ؤُشا قبارنت �َأزدْجيف نْسنت غار ث ُمورث .رخْ ذنِّي ن ّان �َأسنت
“ماي ِّمي ثار ُّزونت ك ِّنينت جار �إِم ِّتينن خ ون ّي �إِ ّدارن؟ َ�6أقّا وار ذا �إِدْجيِ ،مينزِي �َأقّا �إِكّار!
عقرنت خ ِمين ذ �َأكنت �إن ّا ؤ ُِمي ث ثُوغا عاذ ِذي لجالِيل�7 ،إِن ّاَ� ،أقّا ثُورا خ ِّميس ن
ِيس ْثراثا �َأذ د
ْبناذم �َأذ �إِتْواسلّم ذݣ �إ ّ
واس و ّ
ِفاسن ن �إِم ْذنابَ� ،أذ �إِتْواصلّب ؤُشا ذݣ ّ
9
�إِكّار8 ”.خ ِّني عقرنْت خ واوارن ن ّس .عقب ْنث-يِد زݣ ونْضر ؤُشا خ ّبارنت ما ّرا مان �َأيا �إِ
ِحيدْعاش ُؤ �إِ ما ّرا �إِن ّضْ ِني10 .ماريم ن ماجذالا ذ ُيووان ّا ذ ماريم ي ّماس ن ياعقُوب ذ ِمين
ثُوغا �إِقِّيمن ن ث ْمغارِين �إِ �إِدْچان �َأ ِكيسنت حاجانت مان �َأيا �إِ �إِمازانن�11 .إِ ْت ِغير �َأسن نِيثن ِتي
12
طروس �إِكّار-دُ ،يو ّزر ذ ْغيا غار
ّساوارن ت �َأوارن �إِخْ وان ؤُشا وار ثنت تِيقّن .ماشا ُب ُ
ونْضر� ،إِ ْغنس� ،إِ ْزرا رشفُون واها ؤُشا �إِ ُروح� ،إِت ْبهث ذݣ يِيخف ن ّس س ِمين �إِ ْمسارن.
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ذݣ وبْ ِريذ غار ِعيمواس
مار13-12:16 .

13
واس نِّي ثُوغا ْثناين ّزا ْيسن ذݣ و ْبرِيذ غار �إِج ن ْذشار �إِݣّوج س ِّتين
ؤ خْ زار ،ذݣ ّ
'ِيسثا ِذي ّين' (=عراحار ِحيدْعاش ِكيلُ ِوميثر) خ ؤُرشالِيم ،قّارن اس ِعيمواس14 ،ثُوغا ّساوارن
15
تمسقسان� ،إِقا ّرب-د غارسن
�َأك-ذ واياويا خ ما ّرا ِمين ثُوغا �إِ ْمسارنَ� .أم ّساوارن نِي ْث ِنيّ ،
16
يشُّ و ِسيمانت ن ّس ؤُشا ثُوغا �إِݣُّور �َأ ِكيسن .ماشا تْواش ّبارنت ثِيطّاوِين نْسن ِ
رامي وار
17
ثساوارم �َأك-ذ واياويا ذݣ و ْبرِيذ ُؤ ماي ِّمي
ث تع ِقيرن� .إن ّا اسن “مان �َأوارن-ا �إِ خف ّ
باننت ْرخزراث نْوم شضْ ننت؟” 18يا ّر-د �إ ِّجن ّزا ْيسن ؤ ُِمي قّارن ك ِل ُييوباس� ،إن ّا اس “ما
شك ذ �َأي ِّني ن ؤُبا ّرانِي ِذي ؤُرشالِيم �إِ وار �إِ ِّسينن ِمين ِذين �إِ ْمسارن ذݣ ُو ّسان-ا؟” �19إن ّا
“مين �إِ ْمسارن؟” ن ّان اس ِ
اسن ِ
“مين �إِ ْمسارن �إِ يشُّ و ن ِ
ّاصيرِي ،ثُوغا-ث ذ �َأمكاشاف،
20
ثُوغا غارس ّج ْهذ ِذي ِمين �إِت ّ
ݣ ُؤ ِذي ِمين �إ ِّساوار ِقيباتْش �إِ �َأر ِّبي ذ ما ّرا �إ ِْوذان ُؤ ما ّمش
21
ث سلّمن �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِمقّرانن ن ّغ �إِ ْر ُحوكم س ْرم ْوث ؤُشا صلّبن ث .نشّ ين
ِيس
ماشا ثُوغا ِّ
َأس و ّ
َأس-ا ذ � ّ
نسي ِثيمَ� ،أقّا ذ نتّا �إِ غا �إِسلّكن �إِسرايِيل ،ماشا خ ؤُيا ما ّراّ � ،
22
ا.
ر
ما
َأيا
�
مان
ِمسار
�
ي
وام
ّ ماشا شا ن ث ْمغارِين ّزا ْينغ ّسح ّيارنت �َأنغ عاوذ.
ْثراثا زݣ ِ إ
23
نِيثن ِتي ثُوغا-ثنت زِيش غار ونْضرَ� .أم وار ِذين ؤ ُِفينت �َأ ِّريمث ن ّس ،ؤ ُِسينث-يِد ،ن ّانت
�َأقّا ْزرِينت لمالاكاث �َأمشْ ناو ما ّمش ِذي ْرو ِحيي ،ن ّان �َأسنت بلِّي �َأقّا �إِ ّدار24 .خ ِّني شا
يمسرايِين �َأم ما ّمش ن ّانت ث ْمغارِين ،ماشا نتّا وار ث ْزرِين
ّزا ْينغ ُروحن غار ونْضر ،ؤ ُِفين ثِ ْ
26
شا!” �25إن ّا اسن “�َأ �إِ ْفغارَ� ،أ �إِنضْ قار ن ُور ِذي إِل�يمان س ما ّرا ِمين ِّس ْورن �إِ ْمكاشافن! ما
ْخصي �َأذ �إِو ّدب ل َمسيح �َأ ُّمو ؤُشا �َأذ ياذف غار ُؤ ُعودْجي ن ّس؟” 27خ ِّني �إِ ْبذا زِي
وار �إِت ِّ
28
ِ
ِ
ِ
ْفسار �َأسن مين خاس ُيوران ذي ما ّرا �إِ ْذليسن .ؤُشا نِي ْث ِني
ُموسى ُؤ زِي ما ّرا �إِ ْمكاشافن� ،إِت ّ
قا ّربن غار ْذشار �إِ غار ثُوغا ݣُّورن .نتّا �إِݣّا �َأخْ ِمي ثُوغا �إِخْ س �َأذ يارنِي ذݣ و ْبرِيذ29 .نِي ْثنيِ
ݣِّين خاس ب ّزز ،ن ّان “قِّيم �َأ ِكي ْذنغِ ،مينزِي ثامدِّيث ثݣُّور �َأذ ث ْوضاَ� ،أقّا �إِم ّير ُؤزِير ”.ؤُشا
ُيوذف� ،إِقِّيم �َأ ِكي ْذسن�30 .إِمسار � ِ
َأغروم� ،إِبارك،
َأرامي ثُوغا �َأ ِكي ْذسن �إِقِّيم غار طّابرا� ،إِ ْك ِسي � ُ
يارزا ،خ ِّني �إ ِْوش �َأسن ث31 .ؤُشا نُّو ْرزم ْنت ثِيطّاوِين نْسن ،ع ْقرن ث ؤُشا رخْ ذنِّي �إِ ْذور
ُوغي �إِش ّمض ُور ن ّغ � ِ
وار ث ْتوِيرِين عاذ32 .نِي ْث ِني ن ّان �إ ِّجن �إِ ون ّضْ ِني “ما وار ث ِ
َأرامي ثُوغا
�َأ ِكي ْذنغ �إ ِّساوار ذݣ و ْبرِيذ� ،إ ِّسفهام �َأنغ �إِ ْذلِيسن؟” ِ 33ذي ْثسا ّعث نِّي كّارن نِي ْث ِني ،ع ْقبن
غار ؤُرشالِيم ؤُشا ؤ ُِفين ِحيدْعاش ُمونن ،نِي ْث ِني ذ يِنّي �َأ ِكيسن34 ،ن ّان “ذ ثِيذت �َأقّا ِسي ِذي
�إِكّار-د ؤُشا �إِبان-د �إِ ِسمعان35 ”.نِي ْث ِني خ ّبارن س ِمين �إِ ْمسارن ذݣ و ْبرِيذ ُؤ ما ّمش ث
ّسنن � ِ
َأغروم.
َأرامي يارزا � ُ
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يشو ِ�إ ِ�إم ْحضارن نّس
أَ� ْضهار ن ُّ

َم ّتى 20-16:28؛ مار18-14:16 .؛ يُوح23-19:20 .؛ رخ8-6:1 .

36
وسط نْسن� ،إن ّا اسن
�َأم ثُوغا نِي ْث ِني ّساوارن خ مان �َأيا� ،إِب ّد يشُّ و ِسيمانت ن ّس ِذي ْر ْ
“سرام خاوم!” 37ماشا نِي ْث ِني ن ّخ ْرعن ؤُشا ݣّوذن �َأطّاس� ،إِ ْت ِغير �َأسن بلِّي تْواران �إِج ن
ْ
رخْ يار�38 .إن ّا اسن “ماي ِّمي ثتْنخرِيعم ،ماي ِّمي ثتݣّم �إِخا ِّريصن ذݣ ُوراون نْوم؟ 39خزارم
ِفاسن ذ �إِضارن �إِنُوَ� ،أقّا ذ نش س يِيخف �إِنُو .حاذام �َأيِـي ُؤ خْ زارم ِمينزِي رخْ يار وار
�إ ّ
40
غارس ُبو و ْي ُسوم ؤُرا ذ �إِ ْغسان �َأم ما ّمش ذ ايِـي ثتْوارام ”.ؤ ُِمي �إن ّا �َأيا� ،إ ِّسشن �َأسن
ِفاسن ن ّس ذ �إِضارن ن ّس41 .ؤ ُِمي نِي ْث ِني عاذ وار ؤ ُِمينن زِي ِّسي ّبث ن ر ْفراحث ،قِّيمن
�إ ّ
42
ِ
وسرم
ت ْْبهثن� ،إن ّا اسن “ما غا ْروم ذا شا ن ماشّ ا؟” وشين اس �إ ِْشث ن ثشْ وِيحث ن ْ
�إِشنفن ُؤ شا ن ث ْزرفث ن ثا ّمنت�43 .إ ِ
ِكسي ت ؤُشا �إِشّ ا اِت ِقيباتْش نْسن�44 .إن ّا اسن “�إِنا
ْخص �َأذ �إِتْواك ّمر ما ّرا ِمين
ذ �َأوارن �إِ زِي ِكيذوم ِّس ْورغ ؤ ُِمي نش ثُوغا عاذ �َأ ِكي ْذومَ� ،أقّا �إِت ّ
45
ِ
تاوراث ن ُموسى ،ذݣ �إِ ْمكاشافن ُؤ ذݣ �إِس ِّبيحن ”.خ ِّني يا ْرزم �َأسن
خافي ُيوران ِذي ْ
46
ْخص �َأذ �إِو ّدب
رعقر نْسن ِحيما �َأذ ْفهمن �إِ �إِ ْذلِيسن� .إن ّا اسن “�َأ ُّمو �إِ ثُوراَ� ،أقّا �َأ ُّمو �إِت ّ
47
ِيس ْثراثاَ� ،أذ �إِتْوابا ّرح س يِيسم ن ّس
واس و ّ
ل َمسيح ،خ ِّني �َأذ ذ �إِكّار زݣ �إِم ِّتينن ذݣ ّ
48
س تُوبث �إِ و ْغفار ن ّدنُوب �إِ ما ّرا رݣـ ُنوس ُؤ بدُّو زِي ؤُرشالِيم .ك ِّنيو ذ ْ
رش ُهوذ خ
مان �َأياَ�49 .أقّا نش �َأذ �َأوم-د ّسكّغ ْروا ْعذ ن بابا .قِّيمم ِذي ثن ِْذينت ن ؤُرشالِيم �َأر �إِ غا
ثتْواوارضم س ّج ْهذ زِي ُرو ْعرا!”

يشو ِ�إتْوا ّسݣا ّعذ غار ُؤج ّنا
ُّ
مار20-19:16 .؛ رخ11-9:1 .

50
ِفاسن ن ّس ِذي ِّني ؤُشا �إِبارك �إِثن.
خ ِّني �إِنْذه �إِثن با ّرا غار ثن ِْذينت ن با ْيثعانيا� ،إ ِّسݣا ّعذ �إ ّ

ِ
يشو غار ُؤج ّنا
ثامكسيث ن ُّ

َ�51أم ثن ثُوغا �إِتْباراك� ،إِمسارَ� ،أقّا �إِ ْمسبضا خاسن ؤُشا �إِ ّم ِ
سجذن
كسي غار ؤُجنّا.
ْ
اس ؤُشا ع ْقبن غار ؤُرشالِيم س ر ْفراحث ثمغار53 .ثُوغا-ثن ر ْبدا ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن،
ّس ْمغاران ُؤ تْباراكن �َأر ِّبيَِ � .أمين.
52
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يشو ل َمسيح
ر ْخبار أَ�ص ْبحان ن ُّ
س ُؤفُوس ن يُوحانّا
ل َمسيح ِ�إذْور ذ بْناذم

1

1ذݣ ؤُم ْزوا ُرو ثُوغا �إِدْچا واوارَ� ،أوار ثُوغا-ث �َأك-ذ �َأر ِّبيَ� ،أوار ثُوغا-ث ذ �َأر ِّبي2 .وا �إِدْچا
�َأك-ذ �َأر ِّبي ذݣ ؤُم ْزوا ُروّ 3 .زايس �إِ د �إِتْواخرق ك ِ
ُورشي ُؤ ن ّ ْبرا نتّا وار د �إِتْواخرق ؤُرا ذ
ثمسراشث �إِ د �إِتْواخرقن4 .ذايس ثدْچا ثُوذارث ،ثُوذارث ثُوغا-ت ذ ثِيفاوث ن
�إ ِْشث ن ْ
6
ْبناذم5 .ثِيفاوث ثار ّق ِذي ثادْچسث ،ثادْچسث وار ت-د ثِيوِيض .ثُوغا-ث ذ �إِج ن ْبناذم،
�إ ِّسكّ �إِث-يِد �َأر ِّبي ،قّارن اس ُيوحان ّا7 .وا ُي ِ
وسي-د �إِ شهاذث ِحيما �َأذ �إ ِْشهذ �إِ ْثفاوث،
8
ْواسكّ -د ِحيما �َأذ �إ ِْشهذ
ِحيما �َأذ ّزايس �َأمنن ما ّرا .نتّا وار �إِدْجي شا ذ ثِيفاوث ،ماشا نتّا �إِت ّ
�إِ ْثفاوثَ�9 .أقّا ثِيفاوث ن ثِيذت �إِ �إِتِيشّ ن ثِيفاوث �إِ كُور ْبناذم ،ثُوغا ثتاس-د غار ُّدونِّيث.
ثسين شاُ 11 .ي ِ
10نتّا ثُوغا-ث ِذي ُّدونِّيثّ ،زايس ثتْوا ّ
وسي-د غار
ݣ ُّدونِّيثُّ ،دونِّيث وار ث ِّ
وِي �إِدْچان ن ّس ،ماشا وِي �إِدْچان ن ّس وار ث �إِق ِبير12 .ماشا ما ّرا �إِن ّي ث �إِقبرن� ،إ ِْوشا اسن
ُّصولطا ِحيما �َأذ ْذورن ذ ثا ْروا ن �َأر ِّبي� ،إِ يِنّي �إِتا ْمنن ذݣ �إِسم ن ّس�13 ،إِنِّي وار د �إِخرِيقن ؤُرا
زݣ �إِذا ّمن ؤُرا زِي ِمين �إِخْ س و ْي ُسوم ن ْبناذم ؤُرا زِي ِمين �إِخْ س و ْرياز ،ماشا زِي �َأر ِّبي �إِ د
14
َأيسوم� ،إِ ْزذغ جارانغ ،نشّ ين ن ْزرا �َأ ُعودْجي ن ّسَ� ،أ ُعودْجي ن ؤُي ِّني
�إِتْواخرقنَ� .أوار �إِ ْذور ذ � ُ
ن ِّميس زِي غار باباس �إِ �إِشُّ ورن س نِّيعمث ذ ثِيذت ْ �15 .إشهذ خاس ُيوحان ّا� ،إِراغا� ،إن ّا
“ذ وا ِمين خف نِّيغ ‘ون ّي �إِ د غا ياسن �َأوارنِي �َأيِي ،نتّا �إِ ْذور ّزاثِيِ ،مينزِي نتّا ثُوغا-ث قبر
�إِنُو’16 ”.زِي ر ْكمار ن ّس نِيوِي-د ما ّرا ،نِّيعمث خ نِّيعمث17 .تّاوراث ث ّم ْوش زِي ُموسى،
ماشا نِّيعمث ذ ثِيذت ،ؤ ُِسينث-يِد زِي يشُّ و ل َمسيح18 .ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِ ْزرِي �َأر ِّبي ،ماشا �َأي ِّني
وح ِسين ن ْثباباث ذ نتّا �إِ ّزايس �إ ِّسخ ّبارن.
ن ِّميس �إِ �إِدْچان ذݣ ْ

يشو
شهاذث ن يُوحانّا أَ� ْمس ْغضاص خ ُّ
َم ّتى 12-1:3؛ مار8-2:1 .؛ ُلوك17-15:3 .

19ثا ذ شهاذث ن ُيوحان ّا ِ
رامي د ّسكّن ُوذاين شا ن �إِك ّهانن ذ �إِلاوِي ّين زِي ؤُرشالِيم ِحيما �َأذ ث
ّس ْقسان ِ
“مين ث ْع ِنيذ شك؟” 20ثُوغا �إِشهذ ،وار �إ ِّس ُنوفّار شا .ؤُشا �إ ِْشهذ �َأ ُّمو “نش وار دْجيغ شا
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ذ ل َمسيحّ 21 ”.سقسان ث “�إِ ِمين ث ْع ِنيذ شك خ ِّني؟ ما ذ شك ذ �َأمكاشاف �إِلِييا؟” �إن ّا “وار
دْجيغ ذ نش“ ”.ما ذ شك ذ �َأمكاشاف؟” يا ّر-د “لّا22 ”.ن ّان اس “خ ِّني ِمين ث ْع ِنيذ شك،
ِحيما �َأذ نا ّر �إِ يِنّي ذ انغ-د �إ ِّسكّنِ ،مين ثقّارذ خ يِيخف ن ّك؟” � 23إِن ّا
يجا �إِ �إِتْراغان ِذي رخْ را ‘سݣّمم �َأبرِيذ ن �َأر ِّبي نِيشان!’،
“نش ذ ْث ِم ّ
�َأم ما ّمش �إن ّا ؤُمكاشاف �إِشاعيا�ِ ”.إشا3:40 .
24
ْواسكّن-د زݣ �إِفار ِ
ِيسي ّين 25ؤُشا ّس ْقسان ث ،ن ّان “مارا وار ثدْجيذ شا ذ
نِي ْث ِني ثُوغا ت ّ
ثسغْضاصذ؟” ُ 26يوحان ّا يا ّر-د خاسن� ،إن ّا
ل َمسيح ؤُرا ذ �إِلِييا ؤُرا ذ �َأمكاشاف� ،إِ خ ِّني ماي ِّمي ّ
27
ثسينم شا ،نتّا ذ ون ّي �إِ د غا
“نش ّسغضاصغ ذݣ وامان ،ماشا �َأقّا ِذين �إ ِّجن جاراوم �إِ وار ِّ
28
فسيغ �إ ِِفيران ن ْث ِسيرا ن ّس ”.مان
ياسن �َأوارنِي ايِي ،نتّا �إِدْچا قبر �إِنُو ،نش وار ْس ِذيهدْچغ �َأذ ْ
�َأيا �إِمسار ِذي با ْيثعانيا غار ؤُج ّماض ن ل� ُأ ْرذُون ،مانِي ثُوغا ُيوحان ّا �إ ِّسغضاص.

يشو ل َمسيح ذ ِ�إزمار ن أَ�ربِّي
ُّ

29ثِيوشّ ا ن ّس ُيوحان ّا �إِ ْزرا يشُّ و �إِݣُّور-د غارس� ،إن ّا “خْ زارمَ ،أ�قّا-ث ذ �إِزمار ن �َأر ِّبي �إِ
�إِكّ ِّسين ّدنُوب خ ُّدونِّيث! 30ذ وا ِمين خف نِّيغ ‘�َأذ د ياس �َأوارنِي �َأيِـي �إِج ن و ْرياز،
ُي ِ
وسي-د ّزاثِيِ ،مينزِي نتّا ثُوغا-ث قبر �إِنُو31 ’.نش وار ث ِّسينغ شا ،ماشا ِحيما �َأذ
32
ْواسارݣب غار �إِسرايِيل ،خ ؤُي ِّني ؤ ُِسيغ-د ِحيما �َأذ ّسغضْ صغ ذݣ وامانُ ”.يوحان ّا
�إِت ّ
33
�إِشهذ� ،إن ّا “زرِيغ �َأ ُّروح �إِهوا-د �َأم �إ ِْشث ن ثذبِيرث زݣ ؤُجنّا ،ثارسا خاس .نش وار
ث ِّسينغ شا ،ماشا ون ّي ذ ايِي ذ �إ ِّسكّن ِحيما �َأذ ّسغضْ صغ ذݣ وامان ،نتّا �إن ّا �َأيِي
‘ون ّي خ ث ْزرِيذ �إِهوا-د خاس �َأ ُّروح ؤُشا يارسا خاس ،ذ وا ذ ون ّي �إ ِّسغضاصن س �َأ ُّروح
شهذغ بلِّي نتّا ذ ِّميس ن �َأر ِّبي”.
�إِقدّسن’34 .نش ْزرِيغ ؤُشا ْ

ِ�إمحضارن ِ�إ ْمز ُورا ن ل َمسيح

ِمحضارن ن ّس� .إِخزار غار يشُّ و �إِ
35ثِيوشّ ا ن ّس عاوذ ،ثُوغا ُيوحان ّا �إِب ّد �َأك-ذ ْثناين ن �إ ْ
37
ِمحضارن ْسرِين اس �َأم
ثُوغا �إِݣُّورن ؤُشا �إن ّا “خْ زارم ،ذ وا ذ �إِزمار ن �َأر ِّبي ”.ثناين ن �إ ْ
ت �إِقّار ؤُشا ضْ فارن يشُّ و�38 .إِن ّقرب-د يشُّ و� ،إِ ْزرِي ثن ضفّارن ث-يِد� ،إ ِّس ْقسا ثن ِ
“مين
خف ثار ُّزوم؟” نِي ْث ِني ن ّان اس “�َأ را ِّبي ِ -مين �إِخْ س �َأذ يِي ِني ‘�َأ �َأ ْمسرماذ’ ،مانِي ْثز ّدغذ؟”
39
َأس
�إن ّا اسن “�َأراحم-دَ� ،أذ ْثزارمُ ”.روحن �َأ ِكيذسْ ،زرِين مانِي �إِز ّدغ ،قِّيمن �َأ ِكيذس � ّ
36
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طروس ثُوغا-ث
نِّي ،ثاسا ّعث ثُوغا-ت عراحار ذ عشراُ �40 .
َأنذراوس ؤُماس ن ِسمعان ُب ُ
41
ذ �إ ِّجن زِي ْثناين نِّي �إِ �إ ِْسرِين �َأيا زِي ُيوحان ّا ؤُشا ضفّارن ث .ذ وا �إِ ُي ِوفين �َأم ْزوا ُرو
‘ماسييا’ ”� ،إِسم وانِيثا �إِخْ س �َأذ يِي ِني ‘ل َمسيح’.
ؤُماس ِسمعان� ،إن ّا اس “�َأقّا نُوفا ِّ
ِ
�42أِ ِّسيوض �إِث-يِد غار يشُّ و� .إِخْ زار ذا ْيس يشُّ و� ،إن ّا “شك ذ سمعانِّ ،ميس ن ُيوناَ� ،أذ
اش راغان ِ
طروس’ (=ا ْز ُرو)43 .ثِيوشّ ا ن ّس
‘سيفاس’ ”� ،إِسم وانِيثا �إِخْ س �َأذ يِي ِني ‘ ُب ُ
ثُوغا �إِخْ س يشُّ و �َأذ �إِراح غار لجالِيل ؤُشا ُيوفا ِفي ِلي ُّبوس .يشُّ و �إن ّا اس “ضْ فار �َأيِي-د!”.
طروسِ 45 .في ِلي ُّبوس ُيوفا
ِ 44في ِلي ُّبوس ثُوغا زِي با ْيثصايذا ،زِي ثن ِْذينت ن � ُ
َأنذراوس ذ ُب ُ
تاوراث ذ �إِ ْمكاشافن ،يشُّ و ِّميس
ناثانايِيل� ،إن ّا اس “نُوفا ون ّي ِمين خف ُيورا ُموسى ِذي ْ
ن ُيوسف زِي ن ِ
ّاصيرا46 ”.ناثانايِيل �إن ّا اس “ما �َأتّاغ �إِز ّمار �َأذ د ثفّغ زِي ن ِ
ّاصيرا شا ن
47
ْثشُ ونِي؟” ِفي ِلي ُّبوس �إن ّا اس “�َأراح-د ،ثخْ زارذ ”.يشُّ و �إِ ْزرا ناثانايِيل �إِݣُّور-د غارس،
غش48 ”.ناثانايِيل �إن ّا
�إن ّا خاس “خْ زار ،ذ وا ذ �إِج ن ؤُسرايِي ِلي نِيشان ،وار ذا ْيس ُبو ْر ّ
ثسنذ؟” يشُّ و يا ّر-د� ،إن ّا اس “زرِيغ شك ْسوا ّداي �إِ وا ْرثُو قبر ّما �َأذ
اس “مانِيس ذ ايِي ّ
49
شك-د �إِراغا ِفي ِلي ُّبوس ”.ناثانايِيل يا ّر-د خاس “�َأ ‘را ِّبي’ ،شك ذ ِّميس ن �َأر ِّبي ،شك
ذ �َأجدْجيذ ن �إِسرايِيل50 ”.يشُّ و يا ّر-د� ،إن ّا اس “ما ثُو ْمنذ س ِمين ذ اش نِّيغ ‘�َأقّا ْزرِيغ
شك ْسوا ّداي �إِ وارثُو’؟ �َأذ ْثزارذ ِمين �إِدْچان كثار زِي مان �َأيا�51 ”.إن ّا اس “س ثِيذت،
س ثِيذتَ� ،أذ اوم �إِنِيغ ،زِي ّسا ذ ْثساونت �َأذ ْثزارم �َأجنّا �إِنُّو ْرزم ُؤ لمالاكاث ن �َأر ِّبي
تارينت هكّوانت خ ِّميس ن ْبناذم”.

2

ثامزوا ُروث ن ل َمسيح ِذي قانا
ل ُموعجِ يزا ْ

1
ِيس ْثراثا ث ْمسار ِذين �إ ِْشث ن ثمغْرا ِذي قانا ِذي لجالِيل ؤُشا ثُوغا
واس و ّ
ذݣ ّ
ِمحضارن ن ّس تْواعارضن-د غار ثمغْراِ 3 .
رامي
ِذين ي ّماس ن يشُّ و2 .ؤُرا ذ يشُّ و ذ �إ ْ
4
�إِقضا بِي ُنو ،ثنّا اس ي ّماس ن يشُّ و “وار غارسن ُبو بِي ُنو!” يشُّ و �إن ّا اس ِ
“مين جار �َأيِي
�َأ ِكيذمَ� ،أ ثامغارث؟ ثاسا ّعث �إِنُو وار د ثِيوِيض عاذ!” 5ي ّماس ثنّا �إِ �إِ ْمسخّارن ِ
“مين
ذ اوم �إِ غا يِي ِني ،ݣّم ث6 ”.ثُوغا ِذين ستّا ن �إِقدّواح ن و ْز ُرو ذا ْيسن �َأمانّ ،مارسن
وضو ،كُور �إ ِّجن ّزا ْيسن غارس ْرق ّد ن ْثناين �َأر ْثراثا
ِذي ِّني �َأم ما ّمش نُّومن تݣّن ُوذاين ُر ُ
7
يثرو) .يشُّ و �إن ّا اسن “شُّ ورم �إِقدّواح س
‘�إِمثرِيثن’ (=عراحار ثمان ِيين �َأر م ّيا ُؤ ِعيشرِين لِ ُ
وامان ”.ؤُشا شُّ ورن ثن س وامان �َأر �َأق ُّموم8 .رخْ ذنِّي �إن ّا اسن “رخُّ و �َأ ْيمم-د ّزا ْيسن،
ْوشم ث �إِ باب ن ؤُرار ”.ؤُشا ِّسيوضن ث9 .ؤ ُِمي باب ن ؤُرار �إِقدْچب �َأمان �إِ �إ ِْذورن
ذ بِي ُنو - ،ماشا نتّا وار �إ ِِّسين مانِيس د �إِكّا ،ماشا �إِ ْمسخّارن �إِن ّي �إِ ذ اس-د ُيو ْيمن �َأمان،
51:1

أَ�مز12:28 .
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ّسنن � ،-إِراغا-د باب ن ثمغْرا خ ُؤ ُموراي�10 .إن ّا اس “كُور ْبناذم �إِتْقدّام بِي ُنو �َأص ْبحان ذ
�َأم ْزوا ُرو .مارا �إِن ْو ِجيون ْسوِين �َأطّاسَ� ،أذ اسن �إ ِْوش بِي ُنو وار �إ ِْحرِين ،ماشا شك ْثخ ّمرذ
بِي ُنو �إِص ْبحن �َأر �إِ رخُّ و11 ”.ذ وا ذ بدُّو ن ر ْعراماث �إِ �إِݣّا يشُّ و ِذي قانا ِذي لجالِيل،
ِمحضارن ن ّسَ�12 .أوارنِي مان �َأيا �إِ ُروح،
�إ ِّسضهار-د �َأ ُعودْجي ن ّس ؤُشا ؤُمنن ّزايس �إ ْ
ِ
ِمحضارن ن ّس ؤُشا قِّيمن ذين شا
�إِهوا-د غار
كافارناحوم ،نتّا ذ ي ّماس ،ذ �َأ ْيثماس ،ذ �إ ْ
ُ
ن ُو ّسان وار �إِدْجي �َأطّاس.

يشو ِ�إتا ّزر خ ِ�إس ّبابن زِي ثا ّدارث ِ�إ ّقدسن
ُّ
َم ّتى 13-12:21؛ مار17-15:11 .؛ ُلوك46-45:19 .

ِ 13
رامي د ثِيوض باسخاْ ،ر ِعيذ ن ُوذاين� ،إ ِّسݣا ّعذ يشُّ و غار ؤُرشالِيمُ .يوفا ِذي ثا ّدارث
�إِقدّسن �إِن ّي ِذين �إِ ّزنُوزان �إِفُوناسن ذ ُودْجي ذ �إِ ْذبِيرن ؤُرا ذ �إِصا ّرافن ن ِ
ثنعاشين �إِن ّي ِذين
�إِقِّيمن�15 .إِݣّا �إِج ن ؤُركُّوض زݣ �إِسغوان ؤُشا ُي ّزر خاسن ما ّرا زِي ثا ّدارث �إِقدّسن ؤُرا ذ
ُؤدْجي ذ �إِفُوناسن .ؤُشا �إِزدْچع �إ ُِصول ِذي ّين ن �إِصا ّرافن ِذي ث ُمورث ؤُشا �إِ ْقرب طّوابر�16 .إن ّا
�إِ يِنّي �إِ ّزنُوزان �إِ ْذبِيرن “كّسم مان �َأيا ّسا .وار د تا ّرام شا ثا ّدارث ن بابا ذ ثا ّدارث ن ُّسوق!”
�17إِمحضارن ن ّس ع ْقرن بلِّي ثُوغا ثُورا “شضارث �إِ ثا ّدارث ن ّك �إِشّ ا ايِـيَ�18 ”.أ ِّرين-د خاس
ُوذاين ،ن ّان اس “مان ر ْعرامث �إِ ذ انغ �إِ غا ثمرذ ،بلِّي �َأقّا غارك ْرح ّق ِحيما �َأذ ثݣّذ مان
�َأيا!” 19يشُّ و يا ّر-د� ،إن ّا اسن “ه ْذمم ثا ّدارث-ا �إِقدّسن ؤُشا ِذي ْثراثا ن ُو ّسان �َأذ ت ّسبدّغ”.
20خ ِّني ن ّان اس ُوذاين “ثا ّدارث-ا �إِقدّسن ث ْبنا ِذي ستّا ُؤ �َأرب ِعين ن �إِسݣ ّ ُوسا ،ما شك �َأذ
ت-يِد ث ّسبدّذ ِذي ْثراثا ن ُو ّسان؟” 21ماشا نتّا ثُوغا �إ ِّساوار خ ثا ّدارث �إِقدّسن ن �َأ ِّريمث
ن ّسَ�22 .أوارنِي ِ
ِمحضارن ن ّس ِمين ذ اسن �إن ّا ؤُشا
رامي د �إِكّار يشُّ و زݣ �إِم ِّتينن ،خ ِّني ع ْقرن �إ ْ
ؤُمنن ذݣ و ْذلِيس ذ واوار �إِ �إن ّا يشُّ و23 .ؤ ُِمي ث ثُوغا ِذي ؤُرشالِيم ِذي ْر ِعيذ ن باسخا ؤُمنن
واطّاس ذݣ يِيسم ن ّسِ ،مينزِي ْزرِين ر ْعراماث �إِ �إِݣّا24 .ماشا نتّا وار �إ ِّسشن شا �إِخف ن ّس
غارسنِ ،مينزِي نتّا �إ ِّسن �إِثن ما ّراِ 25 ،مينزِي نتّا وار �إ ِْح ِذيج شا �َأذ �إ ِْشهذ حد خ ْبناذمِ ،مينزِي
نتّا �إ ِّسن ِمين �إِدْچان ِذي ْبناذم.
14

3

يشو ذ ِنيكُو ِذي ُموس ،أَ�مغار ن ُوذاين
ُّ

 1ثُوغا ِذين �إِج ن ْبناذم زݣ �إِفار ِ
ِيسي ّين قّارن اس نِي ُكو ِذي ُموس ،نتّا ذ �إِج ن ُؤمغار
ن ُوذاينُ 2 .ي ِ
نسن بلِّي
وسي-د غار يشُّ و س دْجيرث� ،إن ّا اس “�َأ �َأ ْمسرماذ ،نشّ ين ّ
شك ذ �َأ ْمسرماذ �إِ د ُي ِ
ݣ ر ْعراماث-ا �إِ
وسين زِي غار �َأر ِّبي .وار �إِز ّمار ُؤرا ذ �إ ِّج �َأذ �إِ ّ
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ثݣِّيذ شكْ ،م ِغير مارا �َأ ِكيس �َأر ِّبي3 ”.يشُّ و يا ّر-د خاس� ،إن ّا “س ثِيذت ،س ثِيذت،
�َأذ اش �إِنِيغُ ،ؤرا ذ �إ ِّج وار �إِز ّمار �َأذ �إِزار ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ْم ِغير مارا �إِتْواخرق-د زݣ
ُؤجنّا4 ”.نِي ُكو ِذي ُموس �إن ّا اس “ما ّمش �إِز ّمار �إِ ْبناذم �َأذ د �إِخرق ِذي ث ْوسار ن ّس؟ ما
�إِز ّمار �َأذ ياذف �إ ِْشث ن ْثوارا ن ّضْ ِني ذݣ ُؤعدِّيس ن ي ّماس ماح ْنذ �َأذ د �إِتْواخرق؟”
يجن وار د �إِخرِيق
5يشُّ و يا ّر-د خاس “س ثِيذت ،س ثِيذتَ� ،أذ اش �إِنِيغ ،مارا شا ن يِ ّ
6
شا س وامان ُؤ س �َأ ُّروح ،وار �إِز ّمار �َأذ ياذف ِذي ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبيِ .مين د�إِتْواخرقن
َأيسومِ .مين د �إِتْواخرقن زِي �َأ ُّروح ،نتّا ذ �َأ ُّروح7 .وار تْبهثم شا مارا
زݣ و ْي ُسوم ،نتّا ذ � ُ
8
ْخصا ك ِّنيو �َأذ د ثتْواخرقم زݣ ُؤجنّاَ� .أس ِّميض �إِت ُْصوض مانِيس �إِخس،
نِّيغ �َأوم� ،إِت ّ
ِ
ِ
ِ
ثسينذ شا مانيس د �إِتاس ُؤرا ماني �إِتْراحَ� ،أ ُّمو عاوذ ما ّرا
ثتسرِيذ �إِ ُؤ ُصوضي ن ّس ،وار ِّ
ون ّي د �إِتْواخرقن زِي �َأ ُّروح”.
10
9نِي ُكو ِذي ُموس يا ّر-د� ،إن ّا اس “ما ّمش �إِ غا ي ّ
ݣ �َأذ يِيرِي مان �َأيا؟” يشُّ و يا ّر-د� ،إن ّا
ثسينذ شا مان �َأيا؟ 11س ثِيذت ،س ثِيذت،
اس “شك ذ �َأ ْمسرماذ ن �إِسرايِيل ،وار ِّ
ِ
نسن ،نشهذ خ مين ن ْزرا ،واخّا �َأم ِّني ك ِّنيو وار
نساوار خ ِمين ّ
�َأذ اش �إِنِيغ ،نشّ ين ّ
12
ثمسرايِين ن ث ُمورث ،ك ِّنيو وار ثِيمنم،
ثق ِبيرم شا شهاذث ن ّغ .مارا ِّس ْورغ �َأوم خ ْ
13
ثمسرايِين ن ُؤجنّاُ .ؤرا ذ �إ ِّج وار ُيورِي
ما ّمش �إِ غا ثݣّم �َأذ ثا ْمنم مارا ِّس ْورغ �َأوم خ ْ
غار ُؤجنّا ْم ِغير ون ّي د �إِهوان زݣ ُؤجنّا ،نتّا ذ ِّميس ن ْبناذم ون ّي �إِدْچان ذݣ ُؤجنّا.
َ�14أمشناو ما ّمش �إ ِّسݣا ّعذ ُموسى � َِأفيغار ِذي ِ
ْواسݣا ّعذ ِّميس ن
ْخص �َأذ �إِت ّ
رفيافيَ� ،أ ُّمو �إِت ّ
ْبناذمِ 15 ،حيما ما ّرا ون ّي ّزايس �إِ غا يامنن وار �إِتْم ِتي شا ،ماشا �َأذ غارس ثِيرِي ثُوذارث
�إِ ر ْبداَ�16 .أ ُّمو �إِخْ س �َأر ِّبي ُّدونِّيث �َأر مانِي ذ �إ ِْوشا �َأي ِّني ن ِّميس ِحيما كُور �إ ِّجن ون ّي
ّزايس �إِ غا يامنن ،وار �إِتْم ِتِي شا ماشا �َأذ غارس ثِيرِي ثُوذارث ن ر ْبداِ 17 .مينزِي �َأر ِّبي
وار ذ �إ ِّسكّ شا ِّميس غار ُّدونِّيث ِحيما �َأذ �إِحاسب ُّدونِّيث ،ماشا �إ ِّسكّ �إِث-يِد ِحيما
�َأذ ّزايس �إ ِّسنجم ُّدونِّيث18 .ون ّي ّزايس �إِ غا يامنن وار �إِتتْواحاسب شا ،ماشا ون ّي
وار �إِتِيمنن شا �َأقّا �إِتْواحاساب زِي رخُّ و ِمينزِي نتّا وار ُي ِومين شا ذݣ يِيسم ن ُؤي ِّني
ن ِّميس ن �َأر ِّبي19 .ذ وا ذ رحكامَ� ،أقّا ثِيفاوث ث ِ
ُوسي-د غار ُّدونِّيث� ،إ ِْوذان خْ سن
ثادْچسث خ ْثفاوثِ ،مينزِي رخْ ذايم نْسن ثُوغا-ثنت ذ ثِيعفّانِين20 .ما ّرا ون ّي �إِتݣّن
ْواسباننت
رخْ ذايم ثِيعفّانِين� ،إِشا ّره ثِيفاوث ،وار د �إِتِيس شا غار ْثفاوثِ ،حيما وار ت ّ
شا رخْ ذايم ن ّس21 .ون ّي �إِتݣّن ثِيذت �َأذ د ياس غار ْثفاوثِ ،حيما �َأذ باننت رخْ ذايم
ن ّسَ� ،أقّا تْواݣّنت ِذي �َأر ِّبي”.
ْ 14:3رخر.
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يشو ذ يُوحانّا أَ� ْمس ْغضاص
ُّ

َ�22أوارنِي مان �َأيا ُي ِ
ِمحضارن ن ّس غار ث ُمورث ن يا ُهو ِذي ّيا� ،إ ِّس ْع ُذو ِذين
وسي-د يشُّ و ذ �إ ْ
شا ن ْرو ْقث �َأ ِكي ْذسن ؤُشا ثُوغا �إ ِّسغضاص23 .ؤُرا ذ ُيوحان ّا ثُوغا �إ ِّسغْضاص ِذي عاي ُنون
�إِ د ُي ِ
وسين طّارف �إِ سالِيمِ ،مينزِي ِذي ِّني �َأمان �َأطّاس ،ؤُشا �إ ِْوذان ؤ ُِسين-د ِذي ِّني ؤُشا
رحبس�25 .إِمسار �إِج ن
ْواسغضْ صنِ 24 .مينزِي ُيوحان ّا ثُوغا عاذ وار �إِ ّمنضار شا ِذي ْ
ت ّ
26
ِ
ِ
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ُ
نِي ْث ِني ؤ ُِسين-د غار ُيوحان ّا ،ن ّان اس “�َأ �َأ ْمسرماذ ،خْ زار ،ون ّي �َأ ِكيك �إِدْچان غار ؤُج ّماض
ن ل� ُأ ْرذُون ،ون ّي ِمين خف ثشهذذَ� ،أقّا نتّا �إ ِّسغْضاص ُؤ ما ّرا تاسن-د غارسُ 27 ”.يوحان ّا
ثمسراشث مارا وار ذ اس ث ّم ْوش زݣ
يا ّر-د� ،إن ّا “ ْبناذم وار �إِز ّمار �َأذ �إِقبر ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْ
ؤُجنّا28 .ك ِّنيو ِسيمانت نْوم ثش ّهذم بلِّي نش نِّيغ ‘نش وار دْجيغ شا ذ ل َمسيح ،ماشا �َأقّا
ْواسكّغ-د ّزاثس’29 .ون ّي �إِ غار ثدْچا ثسرِيث ،نتّا ذ �َأ ُمورايَ� .أمدُّوكر ن ُؤ ُموراي
نش ت ّ
ِ
يجا ن ُؤ ُموراي.
ِتسرا غارس� ،إِفا ّرح س ر ْفراحث ثامقّرانت س ْثم ّ
ون ّي �إِتْبدّان ّزاثس� ،إ ْ
31
30
ِ
ْخص �َأذ �إِݣما نتّا ُؤ نش �َأذ ن ْقصغ .ون ّي �إِ د ُيوسين
�َأ ُّمو ثتْواك ّمر ؤُرا ذ ر ْفراحث �إِنُو� .إِت ّ
زِي سنّج ،نتّا سنّج �إِ ما ّرا .ون ّي �إِدْچان زِي ث ُمورث ،زِي ث ُمورث �إ ِّساوار .ون ّي ذ ُي ِ
وسين
زݣ ؤُجنّا ،نتّا سنّج �إِ ما ّراُ 32 ،ؤ نتّا �إِش ّهذ زِي ِمين �إِ ْزرا ذ زِي ِمين �إ ِْسرا ُؤ شهاذث ن ّس
وار ت �إِق ّبر ؤُرا ذ �إ ِّجن33 .ون ّي �إِق ّبرن شهاذث ن ّس ذ ون ّي �إ ِّسارسن ْرخط ن ُؤفُوس ن ّس
بلِّي �َأقّا �َأر ِّبي ذ ثِيذت ِ 34 .مينزِي ون ّي د �إ ِّسكّ �َأر ِّبي� ،إ ِّساوار س واوارن ن �َأر ِّبيِ ،مينزِي
يش شا �َأ ُّروح س ْر ِميزان35 .ثاباباث �إِتخْ س �إِ ثام ِّميث ؤُشا �إِݣّا اس ذݣ ُؤفُوس
نتّا وار �إِتِ ّ
36
ن ّس ك ِ
ُورشي .ون ّي �إِتا ْمنن ِذي ثم ِّميث ،غارس ثُوذارث �إِ ر ْبدا ،ماشا ون ّي وار �إِتِيمنن
شا ِذي ثم ِّميث ،وار �إِزا ّر ثُوذارث ،ماشا لغاضاب ن �َأر ِّبي �َأذ خاس �إِقِّيم”.
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يشو ِ�إ ّساوار أَ�ك-ذ ِ�إشْث ن ث ْمغارث زِي سامارِييا
ُّ

1ؤ ُِمي �إ ِّسن ِسي ِذيَ� ،أقّا �إِفار ِ
ِيسي ّين ْسرِين بلِّي يشُّ و �إِت ّ
ِمحضارن كثار زِي
ݣ ُؤ �إ ِّسغطّاص �إ ْ
ُيوحان ّا -2 ،واخّا نتّا ِسيمانت ن ّس وار �إ ِّس ِ
ِمحضارن ن ّس �3 -إِفّغ-د
غضيص شا ،ماشا �إ ْ
4
ْخص �َأذ �إِشُ و ّق ِذي سامارِييا5 .نتّا ُي ِ
وسي-د
زِي يا ُهو ِذي ّيا� ،إِ ُروح عاوذ غار لجالِيل .ثُوغا �إِت ّ
غار �إ ِْشث ن ثن ِْذينت زِي سامارِييا قّارن اس ُسوخار ،ث ِّني غار طّارف ن �إِيّار �إِ �إ ِْوشا ياعقُوب
�إِ ِّميس ن ُيوسف6 .ثُوغا ِذين �َأنُو ن ياعقُوب .ؤ ُِمي ُيوحر يشُّ و زݣ �إِ ْبرِيذن� ،إِقِّيم �َأم ِّني غار
وانُو ،ثاسا ّعث ثُوغا-ت عراحار ذ ستّا.
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7ث ِ
ُوسي-د �إ ِْشث ن ث ْمغارث زِي سامارِييا ِحيما �َأذ ثاݣم �َأمان .يشُّ و �إن ّا اس “� ْأوش
8
ِمحضارن ن ّس ثُوغا ُروحن غار ثن ِْذينت ِحيما �َأذ ْسغن ماشّ ا.
�َأيِي �َأذ ْسوغ!”ِ ،مينزِي �إ ْ
ثسوذَ� ،أقّا شك ذ ؤُذاي ُؤ نش
9ثامغارث ن سامارِييا ثنّا اس “ما ّمش ثݣِّيذ ثتارذ ّزايِي �َأذ ْ
تمصو ُروفن �َأك-ذ �إِسامارِي ّين10 .يشُّ و
ذ ثا ْمغارث ن سامارِييا؟” ِمينزِي ؤُذاين وار نُّومن ُ
يا ّر-د� ،إن ّا اس “ماع ِليك ث ّسنذ ثِيم ْوشا ن �َأر ِّبي ذ ون ّي ذ ام �إِقّارن ‘� ْأوش �َأيِي �َأذ ْسوغ’،
�إِرِي ش ْم ثتار ت ّزايس ؤُشا نتّا �َأذ يِيرِي �إ ِْوش �َأم �َأمان �إِ ّدارن11 ”.ثنّا اس ث ْمغارث “�َأ
ثاويذ �َأمان �إِ ّدارن؟
ِسي ِذي ،وار غارك �إِ زِي �إِ غا ثا ْيمذ ؤُشا �َأنُو ُيودْچغ ،مانِيس �إِ ذ غا ْ
12ما شك ذ �َأمقّران زِي جدِّيثْنغ ياعقُوب ون ّي ذ انغ �إ ِْو ِشين �َأنُو� ،إ ِْسوا ّزايس ،نتّا ذ
ثا ْروا ن ّس ذ ربهايم ن ّس؟” 13يشُّ و يا ّر-د� ،إن ّا اس “ما ّرا ون ّي �إِ غا �إ ِْسون زݣ وامان-اَ� ،أذ
�إِفُوذ عاوذ14 ،ماشا ون ّي �إِ غا �إ ِْسون زݣ وامان �إِ ذ اس �إِ غا ْوشغ نش ،نتّا وار �إِتْفا ِذي
ع ّمارصِ .مينزِي �َأمان �إِ ذ اس �إِ غا ْوشغ نش �َأذ ذا ْيس ْذورن ذ ثِي ِميزابِين ن وامان �َأذ
فّغنت غار ثُوذارث ن ر ْبدا15 ”.ثامغارث ثنّا اس “�َأ ِسي ِذيْ � ،أوش �َأيِي �َأمان-ا ِحيما وار
ْت ِفيذغ ،وار ذ تِيسغ عاذ ذاِ ،حيما �َأذ �َأ ْيمغ�16 ”.إن ّا اس “ ُروح ،راغا-د �إِ و ْرياز ن ّم ؤُشا
17
“ثسيورذ
ْذور-د ذانِيثا ”.ثامغارث ثا ّر-د ،ثنّا اس “وار غارِي ُبو و ْرياز ”.يشُّ و �إن ّا اس ِّ
نِيشان ؤ ُِمي ث ِّنيذ ‘وار غارِي ُبو و ْرياز’ِ 18 ،مينزِي ثُوغا غارم خ ْمسا ن ي ْريازن ذ ون ّي غارم
رخُّ و ،وار �إِدْجي ُبو ذ �َأ ْرياز ن ّم .مان �َأيا ث ِّنيذ ذ ثِيذت19 ”.ثامغارث ثنّا اس “�َأ ِسي ِذي،
تْوارِيغ بلِّي شك ذ �َأمكاشاف20 .رج ُذوذ ن ّغ ع ْبذن �إِ �َأر ِّبي ذݣ و ْذرار-ا ،ك ِّنيو ثقّارم
بلِّي ِذي ؤُرشالِيم مانِي �إِدْچا و ْمشان �إِ ِذي �إِشُ و ّوار �َأذ ن ْعبذ21 ”.يشُّ و �إن ّا اس “تِي ّق �َأيِي،
�َأ ثام ُّطوثَ� ،أقّا ثاسا ّعث �َأذ د ثاس �إِ ِذي وار ْثع ّبذم ثاباباث ؤُرا ذݣ و ْذرار-ا ؤُرا ِذي
22
نسنِ ،مينزِي �َأس ْنجم زݣ
ثسينم ،ماشا نشّ ين نع ّبذ ِمين ّ
ؤُرشالِيم .ك ِّنيو ْثع ّبذم ِمين وار ِّ
ُوذاين23 .ثاسا ّعث �َأذ د ثاوض ،نتّاث �َأقّا-ت رخُّ و ،بلِّي �إِن ّي �إِع ّبذن نِيشانَ� ،أذ ع ْبذن
ثاباباث س �َأ ُّروح ذ ثِيذت ِ .مينزِي ثاباباث يار ُّزو �إِن ّي ث �إِ غا �إِعبذن �َأ ُّمو�24 .أر ِّبي ذ
ْخصا اسن �َأذ ع ْبذن س �َأ ُّروح ذ ثِيذت 25 ”.ثامغارث ثنّا اس
�َأ ُّروح ُؤ �إِن ّي ث �إِع ّبذن� ،إِت ّ
ِ
‘ماسييا’ ؤ ُِمي قّارن ‘ل َمسيح’ �َأذ د ياس .خْ مي �إِ د غا ياس نتّاَ� ،أذ انغ
“نش ّسنغ بلِّي ِّ
ِ
�إِنِي ك ِ
ُورشي26 ”.يشُّ و �إن ّا اس “�َأقّا ذ نش ،ون ّي كيم �إ ِّساوارن”.
ِمحضارن ن ّس ،تْعجبن ِ
رامي ث ؤ ُِفين �إ ِّساوار �َأك-ذ �إ ِْشث ن ث ْمغارث.
27خ ِّني ؤ ُِسين-د �إ ْ
ثجا ث ْمغارث
ثساوارذ؟ ’ّ 28 .
ماشا ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِنِي ِ‘مين ثار ُّزوذ؟’ نِيغ ‘ماي ِّمي �َأ ِكيذس ّ
�َأقدُّوح ن ّس س وامان ،ثُو ُيور غار ثن ِذينت ،ثنّا �إِ �إ ِْوذان َ�“29أراحم-دَ� ،أقّا �إِج ن و ْرياز �إن ّا �َأيِي
ما ّرا ِمين ݣِّيغ .ما �َأتّاغ نتّا ذ ل َمسيح؟” �30إِوذان فّغن-د زِي ثن ِذينت ،ؤ ُِسين-د غارس.
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ش!” 32ماشا نتّا �إن ّا اسن
31جار ُؤ جار تارن ّزايس �إ ْ
ِمحضارن ن ّس ،ن ّان “ َأ� َأ� ْمسرماذ ،أ� ّ
33
ثسينم شا ك ِّنيو� ”.إِمحضارن
“نش �َأقّا غارِي �إِج ن ماشّ ا ِحيما �َأذ ّزايس شّ غ ،وار ث ِّ
ّمسقسان جاراسن “ما �إِوِي �َأس-د حد ماشّ ا؟” 34يشُّ و �إن ّا اسن “ماشّ ا �إِنُو �َأقّا �َأذ ݣّغ
ِمين �إِخْ س ون ّي ذ ايِي-د �إ ِّسكّن ؤُشا �َأذ كمرغ ْرخدْمث ن ّس35 .ما وار ثقّارم ‘�إِقِّيم
عاذ �َأربعا ن �إِ ُيورن ؤُشا �َأذ د ثاس ّصابث؟ ’ نش �َأذ اوم �إِنِيغْ ،سݣا ّعذم ثِيطّاوِين نْوم،
وجذن �إِ ّصابث36 .ون ّي �إِمجارن �َأذ �إِ ْك ِسي ْر ُمونث ن ّس،
خْ زارم ذݣ �إِيّارنَ� ،أقّا وارغن ْ
ِمجارن.
�إ ُِيرو ْر ِغيدْچث �إِ ثُوذارث ن ر ْبداِ ،حيما �َأذ فارحن ج ِميع �إِن ّي �إِزا ّرعن ذ يِنّي �إ ّ
38
ِ 37مينزِي ِذي مان �َأيا �َأقّا �َأوار-ا ذ ثِيذت ‘�إ ِّجن �َأذ �إِزارع ُؤ ون ّضْ ِني �َأذ �إِمجار’ .نش
ّسكّغ-د ك ِّنيو ِحيما �َأذ ثمجارم واخّا وار ثخ ِذيمم ك ِّنيو� .إِن ّضْ ِني ثُوغا خدّمن ،ك ِّنيو
ثُوذفم غار ْرخدْمث نْسن”.
َ�39أطّاس ن �إِسامارِي ّين زِي ثن ِْذينت نِّي ؤُمنن ّزايس خ واوار ن ث ْمغارث �إِ ثُوغا �إِش ّهذن
“نتّا �إن ّا ايِي ما ّرا ِمين ݣِّيغ”ِ 40 .
رامي غارس-د ؤ ُِسين �إِسامارِي ّينّ ،س ْقسان ث ِحيما
�َأ ِكي ْذسن �إِقِّيم ؤُشا �إِقِّيم �َأ ِكي ْذسن ْثناين ن ُو ّسان ِذي ِّني41 .كثارن عاذ �إِن ّي ُيومنن س واوار
ن ّس42 .ن ّان �إِ ث ْمغارث “نشّ ين وار ن ِتيمن شا عاذ زِي ِمين ذ انغ ث ِّنيذِ ،مينزِي نشّ ين نسرا
نسن بلِّي وا س ثِيذت ذ ل َمسيحَ� ،أمس ْنجم ن ُّدونِّيث”.
اِث س يِيخف ن ّغّ ،

جدجيذ
خدام ن ُؤ ْ
أَ� ْسݣن ِفي ن ِّميس ن ُؤ ّ
َم ّتى 13-5:8؛ ُلوك10-1:7 .

َ�43أوارنِي ْثناين ن ُو ّسان �إِفّغ-د ّس ِّني� ،إِ ُروح غار لجالِيلِ .مينزِي يشُّ و ِسيمانت ن ّس
�إ ِْشهذ بلِّي �َأمكاشاف وار غارس ُبو شّ ان ِذي ث ُمورث ن ّس45 .ؤ ُِمي د ُيوسا غار لجالِيل،
ْرقان ث-يِد �إِجالِي ِلي ّينِ ،مينزِي نِي ْث ِني ْزرِين ما ّرا ِمين �إِݣّا ِذي ْر ِعيذ ِذي ؤُرشالِيمِ ،مينزِي
ؤُرا ذ نِي ْث ِني ؤ ُِسين-د غار ْر ِعيذُ 46 .ي ِ
وسي-د عاوذ غار ثن ِْذينت ن قانا ِذي لجالِيل مانِي
كافارناحوم غارس ِّميس
يا ّرا �َأمان د بِي ُنو .ثُوغا ِذين �إِج ن ؤُخدّام ن ؤُجدْجيذ ِذي
ُ
ِ
�إِهرشِ 47 .
رامي �إ ِْسرا بلِّي يشُّ و ُي ِ
وسي-د زِي يا ُهو ِذي ّيا غار لجاليل� ،إِ ُروح غارس� ،إ ِّس ْقسا
ث ِحيما �َأذ ذ �إِهوا ماح ْنذ �َأذ �إ ِّسݣ ْنفا ِّميس ،ون ّي ثُوغا �إِݣُّورن �َأذ �إِ ّمث48 .يشُّ و �إن ّا اس
“ك ِّنيو وار تِي ْمنم شا مارا وار ث ْزرِيم ر ْعراماث ذ ل ُمو ْع ِجيزاث�49 ”.إن ّا اس ؤُخدّام ن
ؤُجدْجيذ “�َأ ِسي ِذي ،هوا-د غار وا ّداي قبر ّما �َأذ �إِ ّمث ؤُح ْن ِجير �إِنُو50 ”.يشُّ و �إن ّا اس
“ ُروح �َأقّا ِّميش �إِ ّدارَ� ”.أ ْرياز �إِتِي ّق ذݣ واوار �إِ ذ اس �إن ّا يشُّ و ؤُشا �إِ ُروحِ 51 .
رامي د �إِهوا،
ّمرقان �َأ ِكيذس �إِس ْمغان ن ّس ،ن ّان اس ‘�َأقّا �َأح ْن ِجير ن ّك �إِ ّدار’�52 .إ ِّسقسا ثن خ ْثسا ّعث
44
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مسي53 ”.خ ِّني �إ ِّسن باباس
ِمين ِذي �إِݣّنفا .ن ّان اس “�إِضنّاض غار سبعا ّ
ثجا خاس ْث ِّ
بلِّي �َأقّا �إِمسار غار ْثسا ّعث �إِ ِذي ثُوغا �إِقّار يشُّ و ‘�َأقّا ِّميش �إِ ّدار’ُ .يومن نتّا ذ ما ّرا �إِن ّي
54
ِيس ْثناين �إِ �إِݣّا يشُّ و زݣ ِ
وامي د �إِفّغ زِي يا ُهو ِذي ّيا
ن ثا ّدارث ن ّس .ثا ذ ر ْعرامث و ّ
غار لجالِيل.

5

مهروش غار ُؤݣرمام ن باي ِثيسذا
أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إ ج ن ُؤ ُ

َ�1أوارنِي مان �َأيا يِيوض-د ْر ِعيذ ن ُوذاين ؤُشا �إِݣا ّعذ يشُّ و غار ؤُرشالِيم2 .غار
ث ّوارث ن ُودْجي ِذي ؤُرشالِيم ثُوغا ِذين �إِج ن ؤُݣرمام ؤ ُِمي قّارن س ْث ِعيبرانِيث
‘باي ِثيسذا’ ،ثُوغا غارس خ ْمسا ن �إِكُولْوارن �َأك-ذ �إِبِيلارن3 .ذا ْيسن ثُوغا �إِقِّيم �إِج ن
ْر ِ
ِقجذاحن ،تْراجان �َأنه ِّزي ن
ِمهراش ذ �إِذارغارن ذ �إِنضْ بارن ذ �إ ْ
غاشي ذ �َأمقّران ن �إ ْ
4
وامانِ .مينزِي �إِج ن لمالاك ن �َأر ِّبي ثُوغا �إِهكّوا-د ذݣ ؤُݣرمام ذݣ �إ ِْشث ن ْرو ْقث،
�إ ِّسنه ّزا �َأمان ن ثارا .ون ّي �إِ د غا �إِهوان ذ �َأم ْزوا ُرو �َأوارنِي �َأنه ِّزي ن وامان �َأذ �إِتْواݣّنفا،
ما ّمش ّما �إِدْچا ر ْهراش ن ّس5 .ثُوغا ِذين �إِج ن ْبناذم ذا ْيس ر ْهراش ْر ِميجار ن ثمنيا ُؤ
ْثراثِين ن �إِسݣ ّ ُوسا6 .يشُّ و �إِ ْزرا اِث� ،إِسنّذ ِذي ِّني� ،إ ِّسن بلِّي ثُوغا-ث ِذين �َأطّاس زݣ
7
ِ
ُمهروش “�َأ ِسي ِذي ،وار غارِي
وامي� ،إن ّا اس “ما ثخْ سذ �َأذ ثݣّن ِفيذ؟” يا ّر-د خاس ؤ ُ
ِ
ِ
ْواسنه ّزن وامان .خْ مي تْراحغ
ُبو ْبناذم ون ّي ذ ايِي �إِ غا �إ ِّسهوان غار ؤُݣرمام خْ مي �إِ غا ت ّ
نش� ،إِهكّوا-د ون ّضْ ِني ّزاثِي8 ”.يشُّ و �إن ّا اس “كّارِ ،
ثاسوث ن ّك ،ثُو ُيورذ!”
ثكسيذ ُّ
9
واس ن
ذ ْغيا �إِݣّنفا ْبناذم نِّي ؤُشا �إِ ْك ِسي ُّ
ثاسوث ن ّسُ ،يو ُيور .مان �َأيا ثُوغا ذݣ ّ
10
َأس ن ّسبث ،وار غارك ُبو ْرح ّق �َأذ
ّسبث .ن ّان ُوذاين �إِ ون ّي ثُوغا �إِت ّ
ْواسݣ ْنفان “وا ذ � ّ
ثاسوث ن ّك11 ”.يا ّر-د خاسن “ون ّي ذ ايِي �إ ِّسݣ ْنفان� ،إن ّا ِ
ِ
ثاسوث ن ّك،
‘كسي ُّ
ثكسيذ ُّ
ْثراحذ!’12 ”.ؤُشا ّس ْقسان ث ِ
“مين �إِ ْعنا ْبناذم-ا �إِ ذ اش �إِن ّان ِ
ثاسوث ن ّك،
‘كسي ُّ
13
ْواسݣ ْنفان وار �إ ِِّسين ِمين �إِ ْعنا نتّاِ ،مينزِي يشُّ و �إِن ّجرا ِمينزِي �َأقّا ِذين
ْثراحذ’؟” ون ّي �إِت ّ
�َأطّاس ن ْر ِ
غاشي ذݣ و ْمشان نِّيَ�14 .أوارنِي مان �َأيا ُي ِوفي ث يشُّ و ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن،
ّ
ِ
ِ
ِ
�إن ّا اس “خْ زارثَ� ،أقّا ثݣنفيذ ،وار ت ّ
ݣ ُبو ّدنُوب عاذ ،حيما وار ذ اش �إِتمسار مين
ِ
ِّ
�إِعفّنن كثارَ�15 ”.أ ْرياز �إِ ُروح� ،إِخ ّبار ؤُذاين بلي ذ يشُّ و اث �إ ِّسݣ ْنفان.

ثاباباث ذ ثام ِّميسث ذ يِي ّجن

16خ ؤُي ِّني خْ سن ُوذاين �َأذ ذا ّرشن خ يشُّ وَ� ،أر ُّزون �َأذ ث نْغنِ ،مينزِي �إِݣّا مان �َأيا ذݣ
واس ن ّسبث17 .ماشا يشُّ و يا ّر-د خاسن “�َأقّا بابا �إِخدّم �َأر يِيضا ُؤ نش عاوذ �َأقّا خدّمغ.
ّ
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ِ 18ذي ِّسي ّبث-ا �َأر ُّزون ُوذاين عاذ كثار ِحيما �َأذ ث نْغن ،وار �إِدْجي واها ِمينزِي �إِخارف
ّسبث ،ماشا ؤُرا ِمينزِي �إِقّار �َأقّا �َأر ِّبي ذ باباس� ،إِتا ّرا �إِخف ن ّس ذ �َأر ِّبي19 .يشُّ و يا ّر-د،
ݣ ؤُرا ذ �إ ِْشث ن
�إن ّا اسن “س ثِيذت ،س ثِيذتَ� ،أذ اوم �إِنِيغ ،ثام ِّميث وار �إِز ّمار �َأذ �إِ ّ
ݣ اِثِ .مين ّما �إِت ّ
ثمسراشث س يِيخف ن ّسْ ،م ِغير مارا �إِ ْزرا ثاباباث �إِت ّ
ݣ نتّا ؤُرا ذ
ْ
ثام ِّميث �إِت ّ
ݣ �َأم ِّني20 .ثاباباث �إِتخْ س ثام ِّميث ؤُشا �إ ِّسشن اس ما ّرا ِمين �إِت ّ
ݣ ؤُشا �َأذ
اس �إ ِّسشن رخْ ذايم ثِيمقّرانِين خ ثِينا ِحيما �َأذ ْثذهشمَ�21 .أم ما ّمش ذ �إ ِّسنكّار ْثباباث
يش ثُوذارث �إِ ون ّي �إِخْ س22 .ثاباباث
يش ثُوذارثَ� ،أم ِّني ؤُرا ذ ثام ِّميث �إِتِ ّ
�إِم ِّتينن ؤُشا �إِتِ ّ
23
ِ
ِ
وار �إِتْحاساب ؤُرا ذ �إ ِّج ،ماشا �إ ِْوشا لحيساب ما ّرا �إِ ثم ِّميث ،حيما �َأذ وقّارن ما ّرا
ثام ِّميث �َأم تْوقّارن ثاباباث .ون ّي وار �إِتْوقّارن ثام ِّميث ،وار �إِتْوقّار شا ثاباباث ون ّي �إِث-يِد
24
ِتسران �إِ واوار �إِنُو ؤُشا �إِتامن ذݣ
�إ ِّسكّن .س ثِيذت ،س ثِيذتَ� ،أذ اوم �إِنِيغ ،ون ّي �إ ْ
ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن ،غارس ثُوذارث ن ر ْبدا ،وار د �إِتِيس شا غار ِ
لحيساب ،ماشا نتّا
�َأقّا �إِ ُّم ِ
وطي زِي ْرم ْوث غار ثُوذارث25 .س ثِيذت ،س ثِيذتَ� ،أذ اوم �إِنِيغَ� ،أذ د ثاس
يجا ن ِّميس ن �َأر ِّبي ُؤ �إِن ّي �إِ غا �إِسرن،
ْثسا ّعثَ� ،أقّا-ت رخُّ و� ،إِ ِذي �إِم ِّتينن �َأذ ْسرن ْث ِم ّ
�َأذ ّدارن26 .ماشا �َأم ما ّمش غار ْثباباث غارس ثُوذارث ذݣ �إِخف ن ّسَ� ،أ ُّمو �إِ �إ ِْوشا ؤُرا
�إِ ثم ِّميث ِحيما �َأذ غارس ثِيرِي ثُوذارث ذݣ �إِخف ن ّس27 .ؤُشا �إ ِْوشا اس ُّصولطا
ِحيما �َأذ �إِحاسبِ ،مينزِي نتّا ذ ِّميس ن ْبناذم28 .وار ت ِ
ْعجيبم شا س مان �َأياَ� ،أقّا �َأذ د
يجا ن ّس 29ؤُشا �َأذ د فّغن
ثاس ْثسا ّعث �إِ ِذي ما ّرا �إِن ّي �إِدْچان ذݣ �إِمضْ ران �َأذ ْسرن ْث ِم ّ
�إِن ّي �إِݣِّين ثاص ْبحانت �َأذ كّارن �َأذ راحن غار ْث ُنوكرا ن ثُوذارث ؤُشا �إِن ّي �إِݣِّين ثُوعفّنا
�َأذ كّارنَ� ،أذ راحن غار ْث ُنوكرا ن ِ
لحيساب30 .نش وار ز ّمارغ �َأذ ݣّغ شا زݣ �إِخف
ِ
ِ
ِ
�إِنُوَ� .أم ما ّمش تسرِيغَ� ،أذ حاسبغ ُؤ لحيساب �إِنُو ذ ْرح ّق ،مينزِي نش وار �َأر ُّزوغ مين
خْ سغ ،ماشا ِمين �إِخْ س ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن31 .ماع ِليك ش ّهذغ �إِ �إِخف �إِنُو� ،إِرِي �َأقّا
شهاذث �إِنُو وار ثدْجي شا نِيشانَ�32 .أقّا ِذين �إ ِّجن ن ّضْ ِني وِي ِ
خافي �إِش ّهذن .نش ّسنغ
33
بلِّي شهاذث �إِ ِ
ثسكّم-د غار ُيوحان ّا ؤُشا
خافي �إِش ّهذَ� ،أقّا ذ ثِيذت �إِ ثدْچا .ك ِّنيو ّ
34
نتّا �إ ِْشهذ �إِ ثِيذت .ماشا نش وار ق ّبرغ شا شهاذث ن ْبناذم .ماشا نش قّارغ مان
ْواسنجمم35 .نتّا ذ ر ْفنار �إِيارقّن� ،إِ ْت ِليلِّيشن ،ك ِّنيو ثخْ سم �َأذ ْثفارحم س
�َأيا ِحيما �َأذ ثت ّ
36
ْثفاوث ن ّس غار �إ ِْشث ن ْثسا ّعث .ماشا نش غارِي �إ ِْشث ن شهاذث ذ ثامقّرانت خ
ث ِّني ن ُيوحان ّاِ ،مينزِي رخْ ذايم �إِ ذ ايِي �إ ِْوشا ْثباباث ِحيما �َأذ ثنت ك ّمرغ ،رخْ ذايم نِّي
�إِ تݣّغ ش ّهذنت ِسيمانت نْسنت �َأقّا ذ ثاباباث ذ نتّا �إِ ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن37 .ثاباباث ون ّي
ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن ،ذ نتّا �إِ ِ
يجا ن ّس ؤُشا وار
ثسرِيم ْث ِم ّ
خافي �إِش ّهذن .ك ِّنيو ع ّمارص وار ْ
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ث ْزرِيم شا َأ� ُّدوذ ن ّس 38ؤُشا �َأوار ن ّس وار ذا ْيوم �إِ ْت ِغي ِمي شا ر ْبداِ ،مينزِي ك ِّنيو وار ث ِتيمنن
شا ذݣ ون ّي �إِث-يِد �إ ِّسكّنَ�39 .أر ُزوم ذݣ �إِ ْذلِيسنِ ،مينزِي �إِ ْت ِغير �َأوم �َأقّا ذا ْيسن ثُوذارث
ن ر ْبدا ؤُشا �َأقّا-ثن ذ �إِن ّي �إِ ِ
خافي �إِش ّهذن40 .واخّا �َأم ِّني ك ِّنيو وار ثتخْ سم �َأذ غارِي د
42
41
ثاسم ِحيما �َأذ غا ْروم ثِيرِي ثُوذارث .وار ق ّبرغ شا �َأ ُعودْجي ن �إ ِْوذان ،ماشا نش ّسنغ
ك ِّنيوَ� ،أقّا ك ِّنيو وار غا ْروم ُبو ثا ْيرِي ن �َأر ِّبي ذݣ �إِخف نْوم43 .نش ؤ ُِسيغ-د س يِيسم ن
بابا ،ك ِّنيو وار ذ ايِي ْثق ّبرم شا .مارا ُي ِ
يجن س يِيسم ن ّسَ� ،أذ ث ْثقبرم.
وسي-د شا ن يِ ّ
44ما ّمش ْثز ّمارم �َأذ ثا ْمنم ،مارا ك ِّنيو ثتخْ سم �َأ ُعودْجي ن واياويا ،ماشا وار ثار ُّزوم شا خ
ُؤ ُعودْجي ن ؤُي ِّني ن �َأر ِّبي؟ 45وار ذ اوم �إِ ْت ِغير �َأذ ّزا ْيوم ِ
شثشيغ غار ْثباباث .ون ّي ّزا ْيوم �إِ
ثس ُروسام � َِأسيثم نْوم46 .مارا ثُومنم زِي ُموسىَ� ،أذ ثِيرِي
غا �إِشثْشان ذ ُموسى خ ون ّي ّ
ثُومنم ذايِيِ ،مينزِي نتّا ُيورا ِ
خافي47 .مارا ك ِّنيو وار ث ُِومينم شا ذݣ �إِ ْذلِيسن ن ّس ،ما ّمش
�إِ غا ثݣّم �َأذ ثا ْمنم ذݣ واوارن �إِنُو؟”

سشي ن خ ْمسا أَ�راف
أَ� ِّ

6

َم ّتى 21-13:14؛ مار44-30:6 .؛ ُلوك17-10:9 .

َ� 1أوارنِي مان �َأيا �إِ ُروح يشُّ و غار ؤُج ّماض ن ر ْبحار ن لجالِيل ،ون ّي ذ ر ْبحار ن
ثِي ِبيرِيياس�2 .إِضْ فار �إِث-يِد �إِج ن ْر ِ
غاشي ذ �َأمقّرانِ ،مينزِي ْزرِين ر ْعراماث ن ّس
ِمحضارن ن ّس.
�إِ �إِݣّا �إِ �إِ ْمهراش3 .رخْ ذنِّي �إِݣا ّعذ يشُّ و غار و ْذرار ؤُشا �إِقِّيم ِذي ِّني �َأك-ذ �إ ْ
4باسخاْ ،ر ِعيذ ن ُوذاين ،وار ذ اس �إِقِّيم شا5 .رخْ ذنِّي �إ ِّسݣا ّعذ يشُّ و ثِيطّاوِين ن ّس
غاشي ذ �َأمقّران ُي ِ
ؤشا ،ؤ ُِمي �إِ ْزرا �إِج ن ْر ِ
وسي-د غارس� ،إن ّا �إِ ِفي ِلي ُّبوس “مانِيس �إِ غا
6
ِ
ِ
ِ
َأغرومِ ،حيما �َأذ شّ ن �إِنا؟” �إن ّا �َأ ُّمو حيما �َأذ ث �إِجا ّرب ،مينزِي نتّا سيمانت
نْسغ � ُ
ّ 7
ِ
ِ
ِ
ِ
َأغروم س ميثاين ن ِّدينار وار ثن
ن ّس �إ ِّسن مين �إِ غا يݣ .يا ّر-د خاس فيلي ُّبوس “� ُ
ِمحضارن ن ّس ،نتّا ذ
�
زݣ
ن
ج
إ ْ
�إِتْقدِّي ِحيما �َأذ �إِ ْك ِسي كُور �إ ِّجن ّزا ْيسن ْذ ُروس�8 ”.إِ ّ
طروس� ،إن ّا اس َ�“9أقّا ذا �إِج ن ؤُح ْن ِجير غارس خ ْمسا
� ُ
َأنذراوس ،ؤُماس ن ِسمعان ُب ُ
10
ِ
ِ
ن ثشْ ِنيفين ن �إِمنذي ذ ْثناين ن �إِس ْرمان ،ماشا �َأنشْ ث ؤُيا قاع �إِ واطّاس؟” يشُّ و �إن ّا
رح ِثيش ذݣ و ْمشان نِّي .خ ؤُي ِّني قِّيمن ي ْريازن،
“س ِغيمم �إ ِْوذان ”.ثُوغا ِذين �َأطّاس ن ْ
ْ
11
�َأقّا-ثن ِذي خ ْمسا �َأراف �إِ ْذسن عراحار .يشُّ و �إِ ْك ِسي ثِيش ِني ِفين� ،إِقاذا ؤُشا �إِ ْبضا ثنت
ِمحضارن ن ّس ْو ِشين ثنت �إِ �إِن ّي �إِقِّيمن� .إ ِْوشا �َأم ِّني عاوذ زݣ
ِمحضارن ن ّس ُؤ �إ ْ
خ �إ ْ
12
ِ
ِمحضارن ن ّس “ ْي ُروم
�إِس ْرمان ْ
علاحساب �َأنشْ ث �إِخْ سن �َأذ شّ ن .رامي ِّجي ْونن� ،إن ّا �إِ �إ ْ
13
ِ
ِ
ُ
�إِرقّواز �إِشطّن ،حيما وار �إِتْض ّيع والوْ ”.ي ُرون ؤُشا ع ّمارن ثنعاش ن ْث ُسودْچاثين س
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�إِرقّواز ن خ ْمسا ن ثشْ ِني ِفين ن �إِمن ِذي �إِ �إِشطّن �َأوارنِي ِ
رامي شِّ ينِ 14 .
رامي ْزرِين �إ ِْوذان
15
ر ْعرامث �إِ �إِݣّا يشُّ و ،ن ّان “وا ذ ثِيذت ذ �َأمكاشاف �إِ ذ �إِتاسن غار ُّدونِّيث ”.ؤ ُِمي
�إ ِّسن يشُّ و ،بلِّي �َأذ د اسن نِي ْث ِنيَ� ،أذ ث طّفن س ؤ ُِغير ِحيما �َأذ ث ݣّن ذ �َأجدْجيذ،
وحدس.
خ ِّني �إِن ّجرا غار و ْذرار ،حاشا نتّا ْ

يشو ِ�إݣُّور خ وامان ن ربْحار
ُّ
َم ّتى 27-22:14؛ مار52-45:6 .

ِ 16
ِمحضارن ن ّس غار ر ْبحار17 .ن ِيين ِذي ْثغا ّرا ُبوث،
رامي د ث ْوضا ثمدِّيث ،هوان-د �إ ْ
كافارناحوم� .إِرا ثدْچا ثادْچسث ْثقا ّرب-د ُؤ يشُّ و ثُوغا عاذ وار
قضْ عن ر ْبحار غار
ُ
وسي18 .ر ْبحار �إِن ّهور ِمينزِي �َأس ِّميض ثُوغا �إِت ُْصوض �َأطّاسِ �19 .
غارسن-د ُي ِ
َأرامي ثُوغا
قدّفن ْرق ّد ن عراحار خ ْمسا ُؤ ِعيشرِين �َأر ْثراثِين '�إِسثا ِذي ّين' (=عراحار �َأربعا �َأر ستّا
ِكيلُ ِوميثر)ْ ،زرِين يشُّ و �إِݣُّور خ ر ْبحار� ،إِتْقا ّراب-د غار ْثغا ّرا ُبوث ؤُشا ݣّوذن�20 .إن ّا
اسن “�َأقّا ذ نش ،وار تݣّوذم شا21 ”.نِي ْث ِني خْ سن �َأذ ث ّسقبرن ِذي ْثغا ّرا ُبوث ؤُشا
ثاغا ّرا ُبوث ثِيوض ذ ْغيا غار ْربا ّر �إِ غار �إِدْچا تْراحن22 .ثِيوشّ ا ن ّس �إِب ّد ْر ِ
غاشي غار
ؤُج ّماض ن ر ْبحارْ ،زرِين بلِّي وار ِذين ث ِ
ُوغي ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْثغا ّرا ُبوث ن ّضْ ِنيث ْم ِغير
ِ
ِ
ِمحضارن ن ّس ُؤ يشُّ و وار ُيوذيف شا ذي ْثغا ّرا ُبوث
�إ ِْشثن ،ث ِّني مانِي ذا ْيس ُؤ ْذفن �إ ْ
23
ِ
وحدسن .ؤُسينث-يِد ْثغا ُّروبا
ِمحضارن ن ّس ُروحن ْ
ِمحضارن ن ّس ،ماشا �َأقّا �إ ْ
�َأك-ذ �إ ْ
َأغروم ِ
رامي ثُوغا �إِقاذا ِسي ِذيِ 24 .
ِ
ِ
ِ
ِ
شِّ
�
ين
ي
ن
ما
شان
م
و
رامي
�
اث
ز
ِيياس
ر
ي
ب
ي
ث
ِي
ز
ن ّضْ ِنيث
ّ إ ْ
ُ
�إِ ْزرا ْر ِ
ِمحضارن ن ّسُ ،ؤ ْذفن ؤُرا ذ نِي ْث ِني ِذي
غاشي �َأقّا وار ِذين �إِدْجي يشُّ و ؤُرا ذ �إ ْ
ِ
كافارناحوم �َأر ُّزون خ يشُّ و.
ْثغا ّرا ُبوث ؤُشا ؤُسين-د غار
ُ

غروم ن ثُوذارث
ُّ
يشو ن ّتا ذ أَ� ُ

رامي ث ؤ ُِفين غار ؤُج ّماض ن ر ْبحار ،ن ّان اس “�َأ �َأ ْمسرماذِ ،
ِ 25
مرمي د ث ِ
ُوسيذ ذا؟”
26يشُّ و يا ّر-د خاسن� ،إن ّا “س ثِيذت ،س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،ك ِّنيو ثار ُّزوم ِ
خافي ،وار
ثجيونم27 .وار تْخذمم �إِ ماشّ ا
َأغروم ؤُشا ِّ
�إِدْجي ؤ ُِمي ث ْزرِيم ر ْعراماث ماشا ؤ ُِمي ثشِّ يم � ُ
ِخسارن ،ماشا �إِ ماشّ ا �إِ ْت ِغيمان �إِ ثُوذارث ن ر ْبدا ،ث ِّني ذ اوم �إِ غا �إ ِْوش ِّميس ن ْبناذم،
�إ ّ
ِمينزِي ثاباباث� ،إ ِّسا ْرس طّابع ن ّس خاس28 ”.ن ّان اس ِ
“مين �إِ غا ن ّ
ݣِ ،حيما نْز ّمار �َأذ
ن ّ
ݣ رخْ ذايم ن �َأر ِّبي؟” 29يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا اسن “ثا ذ ْرخدْمث ن �َأر ِّبيَ� ،أقّا �َأذ ثا ْمنم
ذݣ ون ّي د �إ ِّسكّ نتّا”.
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30ن ّان اس “مان ر ْعرامث �إِ غا ثݣّذ ِحيما �َأذ نزار ؤُشا �َأذ ّزايك نامن؟ مان ْرخدْمث
31
َأغروم
�إِ غا ثݣّذ؟ رج ُذوذ ن ّغ شِّ ين ‘مان ّا’ ِذي رخْ را �َأم ما ّمش ثُورا ‘نتّا �إ ِْوشا َhسن-د � ُ
زݣ ؤُجنّا ِحيما �َأذ ث شّ ن’�32 ”.إن ّا اسن يشُّ و “س ثِيذت ،س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،وار
َأغروم ن ثِيذت
يش �َأوم � ُ
�إِدْجي ذ ُموسى �إِ ذ اوم �إ ِْو ِشين � ُ
َأغروم زݣ ؤُجنّا ،ماشا بابا �إِتِ ّ
33
يش ثُوذارث
زݣ ؤُجنّاِ .مينزِي � ُ
َأغروم ن �َأر ِّبي ذ نتّا ون ّي د �إِهكّوان زݣ ؤُجنّا ؤُشا �إِتِ ّ
35
34
َأغروم-ا ”.يشُّ و �إن ّا اسن “نش ذ
�إِ ُّدونِّيث ”.ن ّان اس “�َأ ِسي ِذيْ � ،أوش �َأنغ-د ر ْبدا � ُ
َأغروم ن ثُوذارث .ون ّي غارِي-د �إِ غا ياسن ،وار �إِ ْترِيز ع ّمارص ُؤ ون ّي ذايِي �إِ غا يامنن
� ُ
36
ِ
ِ
وار �إِ ْتفيذي ع ّمارص .ماشا نش نِّيغ �َأومَ� ،أقّا ك ِّنيو ث ْزرِيم �َأيِـي ،واخّا �َأم ِّني ك ِّنيو وار
ث ُِومينم شا37 .ما ّرا ِمين ذ ايِـي �إِ غا �إ ِْوش ْثباباثَ� ،أذ غارِي-د ياس ُؤ ون ّي غارِي-د �إِ غا
ياسن ،وار ث ُّسوفُّوغغ شا غار با ّراِ 38 .مينزِي نش هوِيغ-د زݣ ؤُجنّا ،وار �إِدْجي شا
ِحيما �َأذ ݣّغ ِمين خْ سغ نش ،ماشا ِحيما �َأذ ݣّغ ِمين �إِخْ س ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن39 .ذ
مان �َأيا ِمين �إِخْ س ْثباباث ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّنَ� ،أقّا ما ّرا ِمين ذ ايِي �إِوشا ،وار ّزايس
واس �َأنݣّا ُرو40 .ذ مان �َأيا ِمين �إِخْ س نتّا
ّسو ّدارغ والُو ،ماشا �َأذ ث-يِد ّسنكّارغ ذݣ ّ
ون ّي ذ ايِـي-د �إِ ّسكّنَ� ،أقّا كُور �إِ ّج ون ّي �إِ غا �إِزارن ثام ِّميث ؤُشا �َأذ ذا ْيس يامنَ� ،أذ
واس �َأنݣّا ُرو”.
غارس ثِيرِي ثُوذارث ن ر ْبدا ؤُشا �َأذ ث-يِد ّسنكّارغ ذݣ ّ
42
41
َأغروم �إِ د �إِهوان زݣ ؤُجنّا ”.ن ّان “ما
ؤُذاين شثْشان ّزايسِ ،مينزِي �إن ّا “نش ذ � ُ
نسن باباس ذ ي ّماس؟ ما ّمش �إِ
ذ وانِيثا وار �إِدْجي ُبو ذ يشُّ وِّ ،ميس ن ُيوسف ،نشّ ين ّ
غا يِي ِني ‘نش هوِيغ-د زݣ ؤُجنّا’؟” 43يشُّ و يا ّر-د خاسن� ،إن ّا “وار ثشثْشام شا جاراوم.
44وار �إِز ّمار ؤُرا ذ �إ ِّج �َأذ غارِي-د ياسْ ،م ِغير مارا �إِج ْبذ �إِث-يِد ْثباباث ون ّي ذ ايِـي-د
واس �َأنݣّا ُروَ�45 .أقّا ثُورا ذݣ �إِ ْذلِيسن ن
�إ ِّسكّن ؤُشا نش �َأذ ث-يِد ّسنكّارغ ذݣ ّ
ْواسرمذن زِي �َأر ِّبي’ .خ ِّني كُور �إ ِّج ون ّي ث �إ ِْسرِين ُؤ �إِرمذ
�إِ ْمكاشافن ‘نِي ْث ِني ما ّرا �َأذ ت ّ
46
اِث زِي ْثباباثَ� ،أذ غارِي-د ياس .ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِ ْزرِي ثاباباث ْم ِغير ون ّي �إِدْچان
زِي �َأر ِّبي .وا �إِ ْزرا ثاباباث47 .س ثِيذت ،س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،ون ّي ذايِي �إِتا ْمننَ� ،أذ
48
َأغروم ن ثُوذارث49 .رج ُذوذ نْوم شِّ ين ‘مان ّا’
غارس ثِيرِي ثُوذارث ن ر ْبدا .نش ذ � ُ
50
َأغروم �إِ د �إِهكّوان زݣ ؤُجنّاِ ،حيما ما ّرا �َأذ ّزايس
ِذي رخْ را ؤُشا ُّموثن .مان �َأيا ذ � ُ
51
َأغروم �إِ ّدارن �إِ د �إِهوان زݣ ؤُجنّا .مارا �إ ِّجن �إِشّ ا زݣ
شّ ن ،وار تْم ِتين شا .نش ذ � ُ
َأغروم ون ّي �إِ غا ْوشغ ،نتّا ذ �َأ ْي ُسوم �إِنُو �إِ غا ْوشغ �إِ ثُوذارث
و ْغ ُروم-اَ� ،أذ �إِ ّدار �إِ ر ْبداُ � .
ن ُّدونِّيث”.
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52ؤُذاين ّمنغن جاراسن ،ن ّان “ما ّمش �إِز ّمار وا �َأذ انغ �إ ِْوش �َأ ْي ُسوم ن ّس ِحيما �َأذ ث
نش؟” 53يشُّ و يا ّر-د خاسن “س ثِيذت ،س ثِيذتَ� ،أذ اوم �إِنِيغ ،مارا وار ثشِّ يم شا
ّ
ثسوم �إِذا ّمن ن ّس ،خ ِّني وار غاروم-د ثِيرِي ثُوذارث
َأذ
�
ُشا
ؤ
ناذم
ب
ن
يس
م
ن
وم
س
ْ
ِّ
ْ
�َأ ْي ُ
54
ذݣ �إِخف نْوم .ون ّي �إِ غا �إِشّ ن �َأ ْي ُسوم �إِنُو ؤُشا �َأذ �إ ُِسو �إِذا ّمن �إِنُوَ� ،أذ غارس ثِيرِي
واس �َأنݣّا ُروِ 55 .مينزِي �َأ ْي ُسوم �إِنُو ذ
ثُوذارث ن ر ْبدا ُؤ نش �َأذ ث-يِد ّسنكّارغ ذݣ ّ
56
سسيث ن ثِيذت  .ون ّي �إِ غا �إِشّ ن �َأ ْي ُسوم �إِنُو ؤُشا
ماشّ ا ذ ثِيذت ؤُشا �إِذا ّمن �إِنُو ذ ْث ِّ
57
�َأذ �إ ُِسو �إِذا ّمن �إِنُوَ� ،أذ ذايِي �إِقِّيم ُؤ نش ذا ْيس عاوذَ� .أم ما ّمش ذ ايِـي-د �إ ِّسكّ ْثباباث
�إِ ّدارن ؤُشا نش ّدارغ زِي ْثباباثَ� ،أ ُّمو عاوذ �َأذ ّزايِي �إِ ّدار ون ّي ّزايِي �إِ غا �إِشّ ن58 .وا ذ
رج ُذوذ نْوم ‘مان ّا’ ؤُشا
َأغروم �إِ د �إِهوان زݣ ؤُجنّا .وار �إِدْجي شا �َأمشْ ناو ما ّمش شِّ ين ْ
� ُ
59
ِ
ُ
ِشّ
ِ
ِ
ِ
دا”.
ب
ر
�
ار
د
�
َأذ
�
وم-ا،
َأغر
�
ن
�
غا
�
ّي
ن
و
ماشا
وثن،
ُّم
�إن ّا مان �َأيا ذݣ ؤُسيناݣوݣ
إ إ
إّ إ ْ
ُ
كافارناحوم.
�َأم ثُوغا �إ ِّس ْرماذ ِذي
ُ

يشو
أَ� ّطاس ن ِ�إم ْحضارن بذان تݣّو ّجن خ ُّ

ِمحضارن ن ّس ،ؤ ُِمي ْسرِين مان �َأيا ،ن ّان “�َأوار-ا �إِقسح .وِي �إِز ّمارن �َأذ
َ�60أطّاس ن �إ ْ
ِمحضارن ن ّس شثْشان خ مان �َأيا ،خ ِّني
اس �إِسر؟” �61إ ِّسن يشُّ و ذݣ يِيخف ن ّسَ� ،أقّا �إ ْ
�إن ّا اسن “ما مان �َأيا ذ ر ْف ِضيحث �إِ ك ِّنيو؟ �62إِ ما ّمش مارا ث ْزرِيم ِّميس ن ْبناذم �إِتْݣا ّعاذ
غار مانِي �إِرا �إِدْچا قبر؟ َ�63أ ُّروح ذ ون ّي �إِتِيشّ ن ثُوذارثَ� .أ ْي ُسوم وار �إِنفّع �إِ والُوَ� .أوارن
�إِ ذ اوم نِّيغ ،ذا ْيسن �َأ ُّروح ذ ثُوذارث64 .ماشا �َأقّا ِذين شا جاراوم �إِن ّي وار ُي ِومينن”.
ِمينزِي يشُّ و �إ ِّسن زݣ ؤُم ْزوا ُرو مان ين �إِدْچان �إِن ّي وار ُي ِومينن ُؤ مان ون ث �إِ غا
�إِسلّمن�65 .إن ّا “س ؤُي ِّني ذ اوم نِّيغ ‘وار �إِز ّمار ؤُرا ذ �إ ِّج �َأذ غارِي-د ياس ْم ِغير مارا
ث ّم ْوش اس زِي ْثباباث’”.
ّ
َأ
ِمحضارن ن ّس غار ضفّار ،وار قِّيمن شا ݣُّورن
�
زݣ
اس
ط
�
66زِي ْرو ْقث نِّي ْذورن
إ ْ
ِمحضارن ن ّس “ما ؤُرا ذ ك ِّنيو ثخْ سم �َأذ ثُو ُيورم؟”
�َأ ِكيذس�67 .إن ّا يشُّ و �إِ ثنعاش ن �إ ْ
68
طروس يا ّر-د خاس “�َأ ِسي ِذي ،وِي غار �إِ غا نْراح؟ شك غارك �َأوارن ن
ِسمعان ُب ُ
69
نسن �َأقّا شك ذ ل َمسيحِّ ،ميس ن �َأر ِّبي �إِ ّدارن”.
ثُوذارث ن ر ْبداَ� ،أقّا نشّ ين نُومن ُؤ ّ
70يشُّ و يا ّر-د خاسن “ما وار �إِدْجي ذ نش �إِ ك ِّنيو �إِخضارغ س ثنعاش؟ ؤُشا �إ ِّجن ّزا ْيوم
ذ �إِ ْبرِيس�71 ”.إن ّا مان �َأيا خ يا ُهوذاِّ ،ميس ن ِسمعان �إِسخار ُِيي ِ
وطيِ ،مينزِي وانِيثا ثُوغا
�إِخْ س �َأذ ث �إِسلّم ُؤ نتّا ذ �إ ِّجن زِي ثنعاش.
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يشو ِ�إݣُّور غار ْر ِعيذ ن ثْ ُخوزان ن ِ�إفثْوان ِذي ُؤرشا ِليم
ُّ
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َ�1أوارنِي مان �َأيا ثُوغا يشُّ و �إِݣُّور ِذي لجالِيل ،وار �إِخْ س �َأذ �إِراح �َأذ �إِن ّض ِذي
يا ُهو ِذي ّياِ ،مينزِي ؤُذاين ثُوغا �َأر ُّزون �َأذ ث نْغن� 2 .إِقا ّرب-د ْر ِعيذ ن ُوذاين ؤ ُِمي
قّارن ‘ثِيخُ وزان ن �إِفثوان’3 .ن ّان اس �َأ ْيثماس “فّغ ّسانِيثاُ ،روح غار ث ُمورث ن يا ُهو ِذي ّيا
ِمحضارن ن ّك ز ّمارن �َأذ زارن مان رخْ ذايم ن ّك �إِ ثتݣّذ4 .ؤُرا ذ �إ ِّج وار
ِحيما ؤُرا ذ �إ ْ
�إِت ّ
ثمسراشث س ْث ُنوفّرا ،مارا نتّا س �إِخف ن ّس يار ُّزو �َأذ د �إِضْ هار غار با ّرا.
ݣ شا ن ْ
5
يمسرايِين-اْ ،سشن �إِخف ن ّك �إِ ُّدونِّيثِ ”.مينزِي ؤُرا ذ �َأ ْيثماس وار ذا ْيس
مارا ثݣِّيذ ثِ ْ
ؤ ُِمينن شا�6 .إن ّا اسن يشُّ و “ ْرو ْقث �إِنُو عاذ وار د ثِيوِيض ،ماشا ْرو ْقث نْوم �َأقّا-ت ر ْبدا
�َأ ِكي ْذومُّ 7 .دونِّيث وار ْثز ّمار �َأذ ك ِّنيو ثشاره ،ماشا نتّاث ثشا ْره �َأيِيِ ،مينزِي نش ش ّهذغ
خاس بلِّي رخْ ذايم ن ّس ذ ثِيعفّانِينُ 8 .روحم ك ِّنيو غار ْر ِعيذ-ا .نش وار ْترِيحغ شا غار
ْر ِعيذ-اِ ،مينزِي ْرو ْقث �إِنُو عاذ وار ْثك ّمر9 ”.ؤ ُِمي ذ اسن �إن ّا �َأ ُّمو� ،إِقِّيم ِذي لجالِيل.
10ماشا ؤ ُِمي ُروحن �َأ ْيثماس� ،إِ ُروح ؤُرا ذ نتّا غار ْر ِعيذ ،وار د �إِضْ هار غار با ّرا ،ماشا
�إِݣّا �َأخْ ِمي �إِنُّوفار11 .ؤُذاين �َأر ُّزون خاس ِذي ْر ِعيذ ،ن ّان “مانِي �إِدْچا وانِيثا؟” َ�12أطّاس
زِي ْر ِ
غاشي ثمثُومن خاس ،شا ّزا ْيسن ن ّان “نتّا ذ �َأ ْرياز ذ �َأص ْبحان” ماشا �إِن ّضْ ِني ن ّان
13
“لّا� ،إ ِّسخا ِّريق خ ْر ِ
غاشي ”.ماشا ؤُرا ذ �إِ ّج وار خاس �إ ِِّسور س بطايطاي زِي ِّسي ّبث
14
ِ
ِ
ن ثِيݣ ّ ُو ِذي زݣ ُوذاين .ماشا �َأرامي �إِع ُذو و ْزين زِي ْرعيذ� ،إِ ُروح يشُّ و غار ثا ّدارث
�إِقدّسن� ،إ ِّسرماذ15 .ؤُذاين ذ ْهشن ،ن ّان “ما ّمش �إِݣّا نتّا �إ ِّسن �إِ ْذلِيسن �َأم وار ثن �إِغرِي
شا؟” 16يشُّ و يا ّر-د خاسن “ثاغُورِي �إِنُو وار ثدْجي شا �إِنُو ،ماشا زݣ ون ّي ذ ايِـي-د
ݣ ِمين �إِخْ س �َأر ِّبيَ� ،أذ �إ ِّسن ما �َأقّا ثاغُورِي-يا زِي �َأر ِّبي
�إ ِّسكّن17 .مارا �إ ِّجن �إِخْ س �َأذ �إِ ّ
نِيغ �َأقّا ّساوارغ زݣ يِيخف �إِنُو18 .ون ّي �إ ِّساوارن زݣ يِيخف ن ّس يار ُّزو �َأ ُعودْجي ن ّس،
غش.
ماشا ون ّي يار ُّزون �َأ ُعودْجي ن ون ّي ث-يِد �إ ِّسكّنَ� ،أقّا نتّا ذ ثِيذت ،وار ذا ْيس ُبو ْر ّ
19ما وار �إِدْجي ذ ُموسى �إِ ذ اوم �إ ِْو ِشين تاوراث؟ ماشا ؤُرا ذ �إِ ّج ّزا ْيوم وار �إِت ّ
ݣ تاوراث؟
�إِ ماي ِّمي خ ِّني ثار ُّزوم �َأذ ايِي ث ْنغم؟” ِ 20
رغاشي يا ّر-د “ذايك شِّ يطان ،وِي يار ُّزون �َأذ
شك �إِنغ؟” 21يشُّ و يا ّر-د خاسن “خذمغ �إ ِْشث ن ْرخدْمث ؤُشا ك ِّنيو ثتْبهثم ما ّرا22 .س
رج ُذوذ
ؤُيا ُموسى �إ ِْوشا �َأوم-د �َأخثانَ� ،أخْ ثان ماشا وار �إِدْجي شا زِي ُموسى ،ماشا زِي ْ
نْوم ُؤ ك ِّنيو ْثختْنم �إِ ْبناذم ِذي ّسبث23 .مارا �إِقبر ْبناذم �َأذ �إِتْواخثن ِذي ّسبث ِحيما وار
خافي ْثخ ّيقم ِ
تاوراث ن ُموسى ،ما �َأذ ِ
رامي ّسݣن ِفيغ ْبناذم �إِكمر ِذي ّسبث؟
ثتْوار ِّزي ْ
ّ
ِ
24وار حكّمم شا زِي مين �إِضْ هارن غار با ّرا ،حكمم س �إِج ن ْر ُحوكم �إِسݣذن”.
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يشو ن ّتا ذ ل َمسيح؟
ما ُّ

25شا ن �إ ِْوذان زِي ؤُرشالِيم ن ّان “ما وار �إِدْجي ذ وا �إِ يار ُّزون �َأذ ث نْغن؟ ماشا خْ زار،
�إ ِّساوار س بطايطاي ،وار د اس قّارن والُوَ� .أتّاغ �َأقّا ّسنن �إِمقّرانن ن و ْي ُذوذ نِيشان بلِّي س
27
نسن وا ،مانِيس نتّا .ماشا خْ ِمي �إِ د غا ياس ل َمسيح ،ؤُرا
ثِيذت وانِيثا ذ ل َمسيح؟ ماشا ّ
ذ �إ ِّج وار �إِ ِّسين مانِيس نتّاِ �28 ”.
َأرامي ثُوغا �إ ِّس ْرماذ ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن� ،إِراغا يشُّ و� ،إن ّا
ثسنم مانِيس نش .نش وار د ؤ ُِسيغ س يِيخف �إِنُو ،ماشا ون ّي ذ ايِـي-د
ثسنم �َأيِي ُؤ ّ
“ك ِّنيو ّ
29
ثسينم شا .نش ّسنغ ثِ ،مينزِي نش ّزايس ُؤ نتّا
�إ ِّسكّن �َأقّا-ث ذ ثِيذت ،ك ِّنيو وار ث ِّ
ذ ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن30 ”.خ ِّني �َأر ُّزون �َأذ ث طّفن ،ماشا ؤُرا ذ �إ ِّج وار خاس �إ ِّسا ْرس
�َأفُوسِ ،مينزِي ثاسا ّعث ن ّس وار د ثِيوض عاذَ�31 .أطّاس زِي ْر ِ
غاشي ؤُمنن ّزايس ،ن ّان
ݣ ر ْعراماث كثار زِي ثِينا �إِ �إِݣّا وا؟”
“خْ ِمي �إِ د غا ياس ل َمسيح ،ما �َأذ �إِ ّ
26

يشو
ُؤذاين أَ�ر ُّزون أَ�ذ ّطفن ُّ

غاشي ؤُشا �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِفار ِ
ِيسي ّين ْسرِين ِمين خاس �إِث ْمثن ْر ِ
�32إِفار ِ
ِيسي ّين ّسكّن-د
33
�إِ ْمخازنِي ّين ِحيما �َأذ ث طّفن .يشُّ و �إن ّا “نش �َأذ ِكيذوم قِّيمغ ْذ ُروس عاذ ،خ ِّني �َأذ راحغ
غار ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّنَ�34 .أذ ِ
خافي ثار ُزوم ،وار ذايِي ثت ِّطيفم ُؤ مانِي �إِ غا �إِرِيغ نش،
وار ْثز ّمارم �َأذ د ثاذفم35 .خ ِّني ن ّان ُوذاين جاراسن “مانِي �إِ غا �إِراح وانِيثا مانِي وار نْز ّمار
�َأذ ث ناف .ما خ ِّني �إِخْ س �َأذ �إِراح غار �إِ ُيونانِي ّين �إِزدْچعن ماح ْنذ �َأذ �إ ِّسرمذ �إِ ُيونانِي ّين.
ِ 36مين �إِ ْعنا واوار-ا �إِ �إن ّا ‘�َأذ ِ
خافي ثار ُزوم ،وار ذايِي ثت ِّطيفم شا ُؤ مانِي �إِ غا �إِرِيغ نش،
وار ْثز ّمارم �َأذ د ثاذفم’؟”

مارا ِ�إفُوذ حد ،أ� ّج ِاث أَ�ذ غارِي-د ياس ُؤشا أَ�ذ ِ�إ ُسو!

37
واس �َأنݣّا ُرو �َأمقّران زِي ْر ِعيذ� ،إِبدّ-د يشُّ و ؤُشا �إِراغا� ،إن ّا “مارا �إِفُوذ حدّ � ،أج اِث
ذݣ ّ
�َأذ غارِي-د ياس ؤُشا �َأذ �إ ُِسو38 .ون ّي ذايِي �إِ غا يامننَ� ،أم ما ّمش �إن ّا وذلِيسَ� ،أذ ّزايس �َأ ّزرن
�إِغ ْزران ن وامان �إِ ّدارن زݣ ؤُعدِّيس ن ّس�39 ”.إن ّا مان �َأيا خ �َأ ُّروح �إِ غا ق ْبرن �إِن ّي ذا ْيس �إِتا ْمنن.
ْواس ُعودْجي عاذ40 .شا زِي
ِمينزِي �َأ ُّروح �إِقدّسن وار ذ اسن �إِ ّم ْوش عاذِ ،مينزِي يشُّ و وار �إِت ّ
41
ْر ِ
غاشي خ ِّني ،ؤ ُِمي ْسرِين �َأوار-ا ،ن ّان “ذ وا ذ �َأمكاشاف س ثِيذت � ”.إِن ّضْ ِني ن ّان “وا ذ
42
ل َمسيح” ،ماشا شا ن ّضْ ِني ّزا ْيسن ن ّان “ما �إِݣُّور �َأذ د ياس ل َمسيح زِي لجالِيل؟ ما وار �إِنِي
داود ،زِي ْذشار ن بايثلاحم ،مانِيس د ُيوسا
وذلِيسَ� ،أقّا ل َمسيح �َأذ د ياس زِي ّزارِيعث ن ُ
ُمسبضي ن ْر ِ
داود؟” 43ؤُشا �إِمسار ؤ ِ
غاشي ِذي ِّسي ّبث ن ّس44 .شا ّزا ْيسن خْ سن �َأذ ث طّفن،
ُ
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ِفاسن45 .خ ِّني ؤ ُِسين-د �إِ ْمخازنِي ّين غار �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن
ماشا ؤُرا ذ �إ ِّج وار خاس �إ ِّسا ْرس �إ ّ
ُؤ غار �إِفار ِ
ِيسي ّينُ ،ؤ نِي ْث ِني ن ّان �َأسن �إِ �إِ ْمخازنِي ّين “ماي ِّمي وار ث-يِد ثِيويم؟” َ�46أ ِّرين-د خاسن
47
�إِ ْمخازنِي ّين “ع ّمارص وار �إ ِِّسور ؤُرا ذ �إِ ّج ن ْبناذم �َأم ما ّمش �إ ِّساوار ْبناذم-ا!” �َأ ِّرين-د خاسن
�إِفار ِ
ِيسي ّين “ما ؤُرا ذ ك ِّنيو عاوذ ْثو ّدارم؟ 48ما خ ِّني ِذين شا ن �إ ِّجن زݣ �إِمقّرانن ن و ْي ُذوذ
نِيغ زݣ �إِفار ِ
ِيسي ّين ُيومن ّزايس؟ 49ماشا ْر ِ
غاشي-يا �إِ وار �إ ِِّسينن شا تاوراثَ� ،أقّا �إِتْوانعر”.
51
ثحكم
50نِي ُكو ِذي ُموس ون ّي غارس �إِ ُروحن س دْجيرث ،نتّا ذ �إ ِّجن ّزا ْيسن� ،إن ّا اسن “ما �َأذ ْ
ثسن ِمين �إِت ّ
ݣ نتّا؟” َ�52أ ِّرين-د ،ن ّان
ْ
تاوراث ن ّغ خ �إِج ن ْبناذم ،ن ّ ْبرا ّما �َأذ ّزايس ْثسر ؤُشا �َأذ ّ
اس “ما ؤُرا ذ شك �َأتّاغ زِي لجالِيل؟ �َأر ُزو ،خْ زار ،ؤُرا ذ �إ ِّج ن ؤُمكاشاف وار ذ �إِكِّي شا
زِي لجالِيل53 ”.خ ِّني �إِ ُروح كُور �إ ِّجن غار ثا ّدارث ن ّس.

8

ثامغارث ِ�إزنّان

1ماشا يشُّ و �إِ ُروح غار و ْذرار ن ِّزيثُون2 .غار ّصبح زِيش ُي ِ
وسي-د عاوذ غار ثا ّدارث
�إِقدّسن ،ؤ ُِسين-د غارس �إ ِْوذان ما ّرا ؤُشا �َأم �إِقِّيم� ،إِ ْبذا �إ ِّس ْرماذ �إِثن�3 .إِمسرماذن ن
�إِ ْذلِيسن ذ �إِفار ِ
ِيسي ّين �إ ِْوين �َأس-د �إ ِْشث ن ث ْمغارث ،ثتْواطّف ثت ّ
ݣ ِّزيناّ .سبدّن ت ِذي
5
وسط4 ،ن ّان اس “�َأ �َأ ْمسرماذ ،ثامغارث-ا ثتْواطّف ثت ّ
ِوصا �َأنغ ُموسى ِذي
ݣ ِّزينا� .إ ّ
ْر ْ
6
ِ
تاوراث �َأذ نارجم ثِي ْمغارِين �َأمشْ ناو ثانِيثا .ماشا مين �إِ غا ثِي ِنيذ شك؟” ن ّان اس مان
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
�َأيا حيما �َأذ ث جا ّربن ،حيما �َأذ غارسن ثيرِي مينزِي خاس �إِ غا شثْشان .ماشا يشُّ و
ُيوضار ْسوا ّدايُ ،يورا س ؤُضاض ن ّس ِذي ث ُمورثِ 7 .
رامي قِّيمن �َأ ُّمو ت ّسقسان� ،إِبدّ� ،إن ّا
اسن “وِي ّزا ْيوم �إِدْچان ن ّ ْبرا ّدنُوبَ� ،أذ خاس �إِنْضار �َأ ْز ُرو �َأم ْزوا ُرو8 ”.خ ِّني ُيوضار عاوذ
ْسـوا ّداي ؤُشــا ُيورا ِذي ث ُمورثِ 9 .
رامي ْسرِين مان �َأيا ،فّغن �إ ِّجن �َأوارنِي ون ّضْ ِني� ،إِمقّرانن
وسط10 .يشُّ و ،ؤ ُِمي
ذ �َأم ْزوا ُرو ،خ ِّني �إِنݣُّورا .إ�ِقِّيم يشُّ و ْ
وحدس �َأك-ذ ث ْمغارث ْثب ّد ِذي ْر ْ
�إِكّار ،وار �إِ ْزرِي حد ْم ِغير ثامغارث� ،إن ّا اس “�َأ ثامغارث ،مانِي �إِدْچان �إِن ّي ش ْم �إِض ْرمن؟
ما وار ش ْم �إِحاكم ؤُرا ذ �إ ِّجن؟” 11نتّاث ثنّا “ؤُرا ذ �إِ ّجَ� ،أ ِسي ِذي ”.يشُّ و �إن ّا اس “ؤُرا ذ
نش وار ش ْم تْحاكامغ شاُ ،روح ،وار تْعاواذ �َأذ ثݣّذ ّدنُوب”.

يشو ذ ِثيفاوث ن ُّدونِّيث
ُّ

12رخْ ذنِّي �إ ِِّسور يشُّ و عاوذ �َأ ِكي ْذسن� ،إن ّا “نش ذ ثِيفاوث ن ُّدونِّيث .ون ّي د ايِي �إِ غا
�إِضْ فارن ،وار �إِݣُّور ع ّمارص ِذي ثادْچسث ،ماشا �َأذ غارس ثِيرِي ْثفاوث ن ثُوذارث”.
13ن ّان اس �إِفار ِ
ِيسي ّين “شك ثش ّهذذ خ يِيخف ن ّك ،شهاذث ن ّك وار ثدْجي شا ذ
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شهذغ خ يِيخف �إِنُو ،واخّا �َأم ِّني شهاذث
ثِيذت 14 ”.يشُّ و يا ّر-د� ،إن ّا اسن “مارا نش ْ
�إِنُو ثدْچا ذ ثِيذتِ ،مينزِي نش ّسنغ مانِيس د ؤ ُِسيغ ُؤ مانِي �إِ غا راحغ ،ماشا ك ِّنيو وار
َأيسوم،
ثسينم شا مانِيس د ؤ ُِسيغ ؤُرا مانِي �إِ غا راحغ15 .ك ِّنيو ْثحاكامم
ْ
ِّ
علاحساب � ُ
نش وار تْحاكامغ ؤُرا خ �إ ِّجن16 .ؤ نش ،مارا حاكمغَ� ،أذ يِيرِي رحكام �إِنُو ذ ثِيذت،
وح ِدي ،ماشا نش ذ ْثباباث ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن17 .ثُورا
ِمينزِي نش وار دْجيغ ُبو ْ
18
تاوراث نْوم بلِّي شهاذث ن ْثناين ن �إ ِْوذان ذ ثِيذت .نش ذ ون ّي �إِش ّهذن
عاوذ ِذي ْ
19
خ يِيخف �إِنُو ؤُشا ُؤرا ذ ثاباباث ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن� ،إ ِْشهذ ِ
خافي ”.نِي ْث ِني ن ّان
ثسينم بابا.
ثسينم شا ُؤ وار ِّ
اس “مانِي �إِدْچا باباش؟” يشُّ و يا ّر-د “ك ِّنيو وار ذ ايِي ِّ
ِ
ِ
ثسنم ؤُرا ذ بابا�20 ”.إن ّا �َأوارن-ا ذي ماني ثُوغا
ثسنم �َأذ ثِيرِي ّ
ما ْع ِليك ك ِّنيو ذ ايِي ّ
ّصن ُذوق ن ّصذقثَ� ،أم ثُوغا �إ ِّس ْرماذ ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن.
21
وار ث �إِ ِّطيف ؤُرا ذ �إِ ّج ِمينزِي ثاسا ّعث ن ّس ثُوغا عاذ وار ذ ثِيوِيض .خ ِّني يشُّ و
�إن ّا اسن عاوذ “نش �َأذ راحغ ،ك ِّنيو �َأذ ِ
خافي ثار ُزومَ� ،أذ ث ّمثم ِذي ّدنُوب نْوم .مانِي
�إِ غا راحغ نش ،وار ْثز ّمارم ك ِّنيو �َأذ د ثاسم22 ”.ؤُذاين ن ّان “ما �َأذ �إِنغ �إِخف ن ّس،
ِمينزِي نتّا �إن ّا ‘مانِي �إِ غا راحغ نش ،وار ْثز ّمارم ك ِّنيو �َأذ د ثاسم’؟” 23نتّا �إن ّا اسن
“ك ِّنيو زِي ْسوا ّداي ،نش زِي سنّج .ك ِّنيو زِي ُّدونِّيث-ا ،ماشا نش وار دْجيغ شا زِي
ُّدونِّيث-ا24 .خ ؤُي ِّني نِّيغ �َأوم ‘�َأذ ث ّمثم ِذي ّدنُوب نْوم’ِ .
رامي ك ِّنيو وار ث ُِومينم شا �َأقّا
ذ نشَ� ،أذ ث ّمثم ِذي ّدنُوب نْوم25 ”.ن ّان اس ِ
“مين ث ْع ِنيذ شك؟” يشُّ و �إن ّا اسن “نش ذ
ثمسرايِين �إِ خف ز ّمارغ �َأذ خاوم
ِمين ذ اوم نِّيغ زݣ ؤُم ْزوا ُرو26 .نش غارِي �َأطّاس ن ْ
ِّس ْورغ ؤُشا �َأذ خاوم حكمغ .ماشا ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن �َأقّا-ث ذ ثِيذت  .ؤُشا ِمين
ّزايس ْسرِيغ نشَ� ،أذ ث �إِنِيغ �إِ ُّدونِّيث”.
28
ِ
27نِي ْث ِني وار ْف ِهيمن شا ،بلِّي ثُوغا �إ ِّساوار �َأكيسن خ ْثباباث .خ ِّني �إن ّا اسن يشُّ و
فهمم بلِّي �َأقّا-ث ذ نش ُؤ بلِّي نش وار تݣّغ
ثسݣا ّعذم ِّميس ن ْبناذمَ� ،أذ ْث ْ
“خْ ِمي �إِ غا ّ
ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْرحاجث زݣ يِيخف �إِنُو ،ماشا نش ّساوارغ �َأم ما ّمش ذ ايِي �إ ِّسرمذ
وح ِدي،
ْثباباث29 .ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن �َأقّا-ث �َأ ِكي ِذي .ثاباباث وار ذ ايِي �إ ِِّجي شا ْ
ثمسرايِين-ا ،ؤُمنن
ِمينزِي نش تݣّغ ر ْبدا ِمين ث يارضان30 ”.ؤ ُِمي ثُوغا �إ ِّساوار خ ْ
ذا ْيس �َأطّاس.
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أَ�يْث ن ِ�إبرا ِهيم

�31إن ّا يشُّ و �إِ ُوذاين �إِن ّي ذا ْيس ُيومنن “مارا ثقِّيمم ثطّفم ذݣ واوار �إِنُوَ� ،أذ ثِيرِيم س ثِيذت
32
ثسنم ثِيذت ؤُشا ثِيذت �َأذ ك ِّنيو ْثحا ّرَ�33 ”.أ ِّرين-د خاس “نشّ ين
ذ �إ ْ
ِمحضارن �إِنُو ؤُشا �َأذ ّ
ِ
ذ �َأ ْيث ن �إِبراهيم ،ع ّمارص وار نع ِبيذ حد .ما ّمش ْثز ّمارذ �َأذ ثِي ِنيذ ‘ك ِّنيو �َأذ تْواحا ّرم’؟”
34يشُّ و يا ّر-د خاسن “س ثِيذت ،س ثِيذتَ� ،أذ اوم �إِنِيغ ،ما ّرا ون ّي �إِتݣّن ّدنُوب نتّا ذ
�إ ِْسمغ ن ّدنُوب 35ؤُشا �إ ِْسمغ وار �إِ ْت ِغي ِمي شا ِذي ثا ّدارث ر ْبدا ،ماشا ِّميس �َأذ ِذين �إِقِّيم
�إِ ر ْبدا36 .خ ِمي ك ِّنيو �إِ غا �إِحا ّر ثم ِّميثَ� ،أذ ثِيرِيم س ثِيذت ذ �إ ُِحو ِّري ّين37 .نشّ ّسنغَ� ،أقّا
ك ِّنيو ذ �َأ ْيث ن �إِبرا ِهيم ،ماشا ك ِّنيو ثار ُّزوم �َأذ ايِي ث ْنغمِ ،مينزِي �َأوار �إِنُو وار ُي ِوفي شا �َأ ْمشان
رج ُذوذ
ذايوم38 .نش ّساوارغ س ِمين ْزرِيغ زِي بابا .ؤُرا ذ ك ِّنيو ثتݣّم زِي ِمين ث ْزرِيم زِي ْ
نْومَ�39 ”.أ ِّرين-د ،ن ّان اس “بابا ْثنغ ذ �إِبرا ِهيم� ”.إن ّا اسن يشُّ و “ماع ِليك ك ِّنيو ثدْجيم زِي
�َأ ْيث ن �إِبرا ِهيم �َأذ يِيرِي �َأقّا ثتݣّم رخْ ذايم ن �إِبرا ِهيم40 .ماشا رخُّ و ثار ُّزوم �َأذ ايِي ث ْنغم،
نش ذ �إِج ن ْبناذم �إِ ثُوغا �َأ ِكي ْذوم �إ ِّساوارن س ثِيذت �إِ ْسرِيغ زِي �َأر ِّبي .مان �َأيا وار ث
�إِݣِّي شا �إِبرا ِهيم41 .ك ِّنيو ثتݣّم رخْ ذايم ن باباثوم ”.خ ِّني ن ّان اس نِي ْث ِني “نشّ ين وار ذ
نخرِيق شا زِي ِّزيناَ� ،أقّا غا ْرنغ �إ ِّجن ون ّي ذ بابا ْثنغَ� ،أقّا-ث ذ �َأر ِّبي”.

أَ�يْث ن ِ�إبْ ِريس

�42إن ّا اسن يشُّ و “ماع ِليك �َأر ِّبي ذ باباثوم� ،إِرِي �َأقّا ثخْ سم �َأيِـيِ ،مينزِي نش فّغغ-د زِي �َأر ِّبي
ؤُشا ؤ ُِسيغ-د ّزايس .وار د ؤ ُِسيغ شا زݣ يِيخف �إِنُو ،ماشا نتّا �إ ِّسكّ �َأيِي-د43 .ماي ِّمي
ثسرم �إِ واوار �إِنُوَ�44 .أقّا غا ْروم �إِ ْبرِيس
وار ث ْف ِهيمم �إِ واوارن �إِنُو؟ ِمينزِي ك ِّنيو وار ْثز ّمارم �َأذ ْ
ذ ثاباباث ؤُشا ثخْ سم �َأذ ثݣّم �إِ ّمزران ن باباثوم .نتّا ثُوغا �إِن ّق �إ ِْوذان زݣ ؤُم ْزوا ُرو ُؤ وار
�إِب ّد ِذي ثِيذت ِمينزِي وار ذا ْيس ُبو ثِيذت ِ .
مرمي ّما �إ ِِّسور س ؤُخا ِّريق� ،إ ِّساوار س
45
ِمين ذايسِ ،مينزِي نتّا ذ ُبوِ-يخا ِّريقن ذ ثاباباث ن ؤُخا ِّريق .ماشا ،ؤ ُِمي نش قّارغ �َأوم
ثِيذت ،ك ِّنيو وار ذايِي ث ِتيمنم شا46 .وِي ّزا ْيوم �َأذ ايِي �إ ِّس ْقنع خ ّدنُوب؟ ؤ ُِمي قّارغ ثِيذت،
ِتسرا �إِ واوارن ن �َأر ِّبيِ .مينزِي ك ِّنيو
ماي ِّمي وار ذايِي ث ِتيمنم شا؟ 47ون ّي �إِدْچان زِي �َأر ِّبي� ،إ ْ
وار ثدْجيم شا زِي �َأر ِّبي ،س ؤُي ِّني ك ِّنيو وار ثتسرِيم شا”.

يشو ثُوغا-ث ِذين قبر ِ�إبرا ِهيم
ُّ

48ؤُذاين �َأ ِّرين-د ،ن ّان اس “ما وار �إِدْجي نِيشان ؤ ُِمي ننّاَ� ،أقّا شك ذ �َأسامارِي ُؤ ذايك
شِّ يطان49 ”.يشُّ و يا ّر-د “نش وار ذايِي ُبو شِّ يطان ،ماشا نش تْوقّارغ بابا ؤُشا ك ِّنيو
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ثسحقارام �َأيِي50 .نش وار �َأر ُّزوغ شا َأ� ُعودْجي �إِنُوَ .أ�قّا ِذين �إ ِّجن �إِ خاس يار ُّزون ُؤ
ّ
51
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يجن �إِطّف ذݣ
ِحكم.
ي
ن
شا
مارا
يغ،
ن
�
غا
�
اوم
َأذ
�
يذت،
ث
س
يذت،
ث
س
�
ن
ِج
�إ ّ إ إ
إ
ّ
52
نسن بلِّي ذايك
واوار �إِنُو ،ع ّمارص �َأذ �إِزار ْرم ْوث �إِ ر ْبدا ”.ن ّان اس ُوذاين “رخُّ و ّ
شِّ يطانَ� .أقّا �إِبرا ِهيم ذ �إِ ْمكاشافن ُّموثن .شك ثقّارذ ‘مارا شا ن يِي ّجن �إِطّف ذݣ
واوار �إِنُو ،ع ّمارص �َأذ �إِقّاس ْرم ْوث �إِ ر ْبدا’53 .ما شك ثمغارذ خ جدِّيثْنغ �إِبرا ِهيم
حسبذ �إِخف ن ّك؟” 54يا ّر-د يشُّ و “مارا
ون ّي �إِ ُّموثن؟ ُؤرا ذ �إِ ْمكاشافن ُّموثنِ .مين ْث ْ
نش ّس ُعودْجيغ �إِخف �إِنُوَ� ،أ ُعودْجي �إِنُو وار �إِدْجي ذ والُو .باباَ� ،أقّا �إ ِّس ُعودْچا �َأيِي،
55
ثسينم ،ماشا نش �َأقّا ّسنغ
ون ّي ِمينخف ثقّارمَ� ،أقّا-ث ذ �َأر ِّبي ن ّغ .ك ِّنيو وار ث ِّ
ث .مارا نِّيغ ‘وار ث ِّسينغ’َ� ،أذ �إِرِيغ نش ذ ُبوِ-يخا ِّريقن �َأم ك ِّنيو .ماشا نش ّسنغ ث
ُؤشا تطّفغ ذݣ واوار ن ّس56 .جدِّيثوم �إِبرا ِهيم ثُوغا �إِتْراجا س ر ْفراحث ِحيما �َأذ �إِزار
ِ
خمسين
َأس �إِنُو ُؤشا �إِ ْزرا اِثُ ،ؤشا �إِفارح57 ”.ن ّان اس ُوذاين “عاذ وار غارك ُبو
� ّ
58
ّ
ِّ
ِ
�إِسݣ ُوسا ،ما ّمش ثݣيذ ث ْزرِيذ �إِبراهيم؟” �إن ّا اسن يشُّ و “س ثِيذت ،س ثِيذتَ� ،أذ
اوم �إِنِيغ ،قبر ّما ثُوغا �إِبرا ِهيم ،ثُوغا نش دْجيغ59 ”.خ ِّني ْك ِسين �إِ ْزرا ِحيما �َأذ ث
�َأرجمن ،ماشا يشُّ و �إ ِّس ُنوفّار �إِخف ن ّس ُؤشا �إِفّغ زِي ثا ّدارث �إِقدّسن� ،إِشُ و ّق ِذي
وسط نْسنَ� ،أ ُّمو �إِ خاسن �إِكّا.
ْر ْ

9

أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إ ج ن ُؤذارغار زِي ث ْم ِزي نّس

1ؤ ُِمي خاسن-د �إِكّا� ،إِ ْزرا �إ ِّج ن و ْرياز ثُوغا ذ �َأذارغار زݣ ِ
وامي د �إِخرق.
�2إِمحضارن ن ّس ّس ْقسان ث ،ن ّان “�َأ �َأ ْمسرماذ ،وِي �إِخضان ،ما ذ وا نِيغ
لوالِي ِذين ن ّس � ِ
َأرامي د �إِخرق ذ �َأذارغار؟” 3يشُّ و يا ّر-د “ؤُرا ذ نتّا وار �إ ِ
ِخضي ؤُرا ذ
لوالِي ِذين ن ّس ،ماشا مان �َأيا �َأقّا �إِمسارِ ،حيما �َأذ ذا ْيس ضهارنت رخْ ذايم ن �َأر ِّبي.
�4إِشُ و ّوار �َأذ خ ْذمغ رخْ ذايم ن ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن ،ماح ْنذ عاذ ذ �َأزِيرَ� .أذ د ثاس
ثادْچسث مانِي وار �إِز ّمار ؤُرا ذ �إ ِّج �َأذ �إِخذمِ 5 .مينثرا نش �َأقّا-يِـي ِذي ُّدونِّيث ،نش ذ
ثِيفاوث ن ُّدونِّيثِ 6 ”.
رامي �إن ّا �َأ ُّمو� ،إ ُِّسوسف ِذي ث ُمورث� ،إِݣّا �َأبدْچاع زݣ �إِكُوفّان
7
ثسيرذذ ذݣ ؤُݣرمام
نِّي ؤُشا �إِحنّش ثِيطّاوِين ن ؤُذارغار س ؤُبدْچاع� .إن ّا اس “ ُروحِّ ،
ْواسكّن’� .إِ ُروح� ،إ ِِّسيرذ� ،إِ ْذور �إِتْوارا.
ن ِسيلُووام”� ،إِسم-ا �إِخْ س �َأذ يِي ِني ‘�إِت ّ
ِّ 8جيران ذ يِنّي ثُوغا ث �إِ ْزرِين قبر ّسنن �َأقّا-ث ذ �َأذارغار ،ن ّان “ما وار �إِدْجي ذ وا ذ
ون ّي ثُوغا �إِ ْت ِغيمان �إِتستّاار؟” 9شا ّزا ْيسن ن ّان “�َأقّا ذ نتّا ”.ن ّان �إِن ّضْ ِني “�إِتاوِي-د ذايس”.
ماشا نتّا �إن ّا “�َأقّا ذ نش10 ”.ن ّان اس “ما ّمش ݣِّين ت تْوار ْزمنت ثِيطّاوِين ن ّك؟” 11يا ّر-د
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ؤُشا �إن ّا “ ْبناذم نِّي ؤ ُِمي قّارن يشُّ و� ،إِݣّا �َأبدْچاع� ،إِحنّش ثِيطّاوِين �إِنُو ؤُشا �إن ّا �َأيِي ‘ ُروح
ثسيرذذ’ .خ ِّني ُروحغِّ ،سيرذغ ؤُشا ْذورغ تْوارِيغ12 ”.ن ّان اس
غار ؤُݣرمام ن ِسيلُووامِّ ،
“مانِي �إِدْچا نتّا؟” �إن ّا “وار ِّسينغ”.
رامي �إِݣاّ
ِيسي ّين14 .ثُوغا ذ ّسبث ِ
َ�13أوين-د ون ّي ثُوغا �إِدْچا قبر ذ �َأذارغار غار �إِفار ِ
يشُّ و �َأبدْچاع ُؤ يا ْرزم اس ثِيطّاوِين ن ّسّ 15 .سقسان ث �إِفار ِ
ِيسي ّين عاوذ ،ما ّمش �إِ ْذور
�إِتْوارا .يا ّر-د خاسن “�إِݣّا �َأبدْچاع خ ثِيطّاوِين �إِنُو ،خ ِّني ِّسيرذغ ؤُشا ْذورغ تْوارِيغ”.
16شا زݣ �إِفار ِ
ِيسي ّين ن ّان “ ْبناذم-ا وار �إِدْجي شا زِي �َأر ِّبيِ ،مينزِي نتّا وار �إِتْوقّار شا
ݣ ر ْعراماث �َأم ثِينا؟”
ّسبث” .شا ن ّضْ ِني ن ّان “ما ّمش �إِز ّمار �إِج ن ْبناذم ذ �َأعفّان �َأذ �إِ ّ
ِ
ؤُشا �إِمسار ؤُب ُّطو جاراسن17 .ن ّان عاوذ �إِ ؤُذارغار ِ
“مين خاس ثقّارذ شكَ� ،أرامي يا ْرزم
ثِيطّاوِين ن ّك؟” نتّا �إن ّا “�َأقّا-ث ذ �َأمكاشاف18 ”.ؤُذاين وار ّزايس ؤ ُِمينن شا بلِّي نتّا ثُوغا
ذ �َأذارغار ؤُشا �إِ ْذور �إِتْواراِ � ،
َأرامي د راغان خ لوالِي ِذين ن ون ّي �إ ِْذورن �إِتْواراّ 19 .سقسان
ّ
ثن ،ن ّان “ما وا ذ ِّميثوم ِمينخف ثقّارم �َأقّا �إِتْواخرق-د ذ �َأذارغار؟ �إِ ما ّمش �إِݣا �إِتْوارا
20
نسن بلِّي وا ذ ِّميثنغَ� ،أقّا �إِتْواخرق-د
رخُّ و؟” �َأ ِّرين-د لوالِي ِذين ن ّس ؤُشا ن ّان “نشّ ين ّ
21
نسين ُؤ وِي ذ اس يارزمن ثِيطّاوِين ن ّس
ذ �َأذارغار .ماشا ما ّمش �إِݣّا �إِتْوارا رخُّ و ،وار ِّ
نسين شا .سقسام ث ِسيمانت ن ّس ،نتّا �َأقّا ذ �َأبرِيغَ� ،أذ �إ ِِّسور خ يِيخف ن ّس”.
وار ث ِّ
ّ
ِ
ِ
ِ
22ن ّان لوالِيذين ن ّس �َأ ُّمو مينزِي ݣوذن زݣ ُوذاين ،مينزِي ؤُذاين معاهاذن بلِّي ون ّي �إِ غا
ْواسوفّغ زݣ ؤ ُِسيناݣُوݣ23 .خ ؤُي ِّني ن ّان لوالِي ِذين ن ّس
�إِشهذن �َأقّا نتّا ذ ل َمسيح �َأذ �إِت ُّ
24
ِ
ّس”.
ن
يخف
ي
س
“نتّا �َأقّا-ث ذ �َأبرِيغ ،سقسام ث
ِيس ْثناين خ و ْرياز
و
ثاوارا
راغان-د
ّ
نسن بلِّي �َأ ْرياز-ا ذ �إِج ن ؤُمذنُوب”.
“س ُعودْچا �َأر ِّبي! �َأقّا ّ
ون ّي ثُوغا ذ �َأذارغار ،ن ّان اس ْ
ثمسراشثَ� ،أقّا ثُوغا-يِي
25نتّا يا ّر-د “ما نتّا ذ �َأمذنُوب وار ِّسينغ ،نش ّسنغ �إ ِْشث ن ْ
ذ �َأذارغار ،رخُّ و تْوارِيغ26 ”.ن ّان اس ِ
“مين ّزايك �إِݣّا؟ ما ّمش ذ اش �إِݣّا يا ْرزم ثِيطّاوِين
ثسرم
ثسرِيم .ماي ِّمي ثخْ سم �َأذ ث ْ
ن ّك؟” 27يا ّر-د خاسن “�َأقّا نِّيغ �َأوم ث ،ك ِّنيو وار ْ
ِمحضارن ن ّس؟” 28كّوارن ث ،ن ّان
�إِ ْثوارا ن ّضْ ِني؟ ما ثخْ سم ؤُرا ذ ك ِّنيو �َأذ ْذورن ذ �إ ْ
29
نسن �َأقّا �َأر ِّبي
َأمحضار ن ّس! ماشا نشّ ين �َأقّا ذ �إ ْ
“شك ذ � ْ
ِمحضارن ن ُموسى .نشّ ين ّ
30
ِ
ِ
نسين شا مانيس نتّا ”.يا ّر-د و ْرياز� ،إن ّا اسن “�َأقّا
�إِ ِّسور �َأك-ذ ُموسى ،ماشا وانيثا وار ِّ
ثسينم شا مانِيس نتّا ،واخّا �َأم ِّني نتّا يا ْرزم �َأيِي ثِيطّاوِين
ِذي مان �َأيا ر ْعجب ،ك ِّنيو وار ِّ
31
نسنَ� ،أقّا �َأر ِّبي وار �إِتسرِي شا غار �إِم ْذناب ،ماشا مارا شا ن �إِ ّجن �إِتْوقّار
�إِنُو .نشّ ين ّ
ݣ ِمين �إِخْ س نتّاَ� ،أقّا �َأر ِّبي �َأذ غارس �إِسر32 .ع ّمارص وار �إِتْواسرِي قاعَ� ،أقّا
�َأر ِّبي �َأذ �إِ ّ
33
ِ
ّ
شا ن �إ ِّجن يا ْرزم ثيطاوِين ن �إ ِّجن �إِخرق-د ذ �َأذارغار .مارا وا وار �إِدْجي شا زِي �َأر ِّبي،
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ݣ والُو!” َ�34أ ِّرين-د ،ن ّان اس “شك ْثخرقذ-د ْثك ّمرذ ِذي ّدنُوب ،ما خ ِّني
وار �إِز ّمار �َأذ �إِ ّ
ثسرماذذ �َأنغ؟” خ ِّني نْضارن ث غار با ّرا.
ّ
�35إ ِْسرا يشُّ و بلِّي نْضارن ث غار با ّرا ،ؤشاُ ،ؤ ِمي ث ُيوفا� ،إن ّا اس “ما ثُو ْمنذ
زِي ِّميس ن �َأر ِّبي؟” 36يا ّر-د� ،إن ّا ِ
“مين �إِ ْعنا نتّاَ� ،أ ِسي ِذيِ ،حيما �َأذ ذا ْيس �َأمنغ؟”
�37إن ّا اس يشُّ و “�َأقّا شك ث ْزرِيذ ث ُؤرا ذ ون ّي �َأ ِكيش �إ ِّساوارن �َأقّا-ث ذ نتّا38 ”.نتّا
�إن ّا “ ُؤمنغَ� ،أ ِسي ِذي” ُؤشا �إِعبذ �َأس39 .يشُّ و �إن ّا “�إِ ْر ُحوكم �إِ غار د ُؤ ِسيغ غار
ُّدونِّيث-اِ ،حيما �َأذ زارن �إِن ّي وار �إِ ْتوِيرِين ُؤ ِحيما �إِن ّي �إِتْواران �َأذ ذارغرنُ 40 ”.ؤ ِمي
ْسرِين شا ن �إِفار ِ
ِيسي ّين �إِ �إِدْچان �َأ ِكيس مان �َأيا ،ن ّان اس “ما �َأقّا ذ نشّ ين عاوذ
ذ �إِذارغارن؟” �41إن ّا اسن يشُّ و “ماع ِليك ثدْچام ذ �إِذارغارن وار غا ْروم �إِتِيرِي ُبو
ّدنُوب ،ماشا رخُّ و ثقّارم ‘�َأقّا نتْوارا’ ،خ ؤُي ِّني �َأذ �إِقِّيم ّدنُوب نْوم”.

10

يشو ذ أَ�مكسا ذ أَ�ص ْبحان
ُّ

“1س ثِيذت ،س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،ون ّي وار �إِتِيذفن زِي ث ّوارث غار وخّ ام ن
ُودْجي ،ماشا �َأذ �إ ِّسݣا ّعذ مانِيس ن ّضْ ِنيَ� ،أقّا-ث ذ �َأشفّار ذ �َأخ ّوان2 .ماشا ون ّي
3
َأعساس ن ث ّوارث �َأذ اس يا ْرزم �إِ وانِيثا
�إِ غا يا ْذفن زِي ث ّوارث نتّا ذ �َأمكسا ن ُودْجيّ � .
يجا ن ّس .نتّا �َأذ �إِراغا �إِ ُودْجي ن ّس س �إِسماون نْسن ؤُشا �َأذ ثن
ؤُشا ُؤدْجي �َأذ �إِسر �إِ ْث ِم ّ
�إِ ُّسوفّغ غار با ّراَ�4 .أوارنِي ِ
رامي �إ ُِّسوفّغ ما ّرا ُؤدْجي ن ّسَ� ،أذ ُيو ُيور ّزاثسن ؤُشا ُؤدْجي �َأذ
5
يجا ن ّس .ماشا �َأبا ّرانِي وار ث ضفّارن ع ّمارص ،ماشا �َأذ
ث-يِد �إِضْ فار ِمينزِي �إ ِّسن ْث ِم ّ
6
يجا ن ؤُبا ّرانِي� ”.إن ّا اسن يشُّ و �َأم ِّتير-ا ،ماشا
ّزايس � َْأرورنِ ،مينزِي نِي ْث ِني وار ِّسينن ْث ِم ّ
7
ِ
ثمسرايِين ِمين خف ثُوغا �َأكيسن �إ ِّساوار .يشُّ و �إن ّا عاوذ “س
نِي ْث ِني وار ْف ِهيمن شا �إِ ْ
8
ِ
ِ
ثِيذت ،س ثِيذت �َأذ اوم �إِنيغ ،نش ذ ثا ّوارث ن ُودْجي .ما ّرا �إِن ّي �إِ د ُيوسين قبر �إِنُو
�َأقّا-ثن ذ �إِشفّارن ذ �إِخ ّوانن .ماشا ُؤدْجي وار ذ اسن �إ ِْسرِي9 .نش ذ ثا ّوارث .ون ّي ّزايِي
ْواسنجم .نتّا �َأذ ياذفَ� ،أذ �إِفّغ ؤُشا �َأذ ياف مانِي �إِ غا ياروسَ�10 .أشفّار
�إِ غا ياذفنَ� ،أذ �إِت ّ
ِ
ِ
وار د �إِتِيس ْم ِغير ِحيما �َأذ ياشارَ� ،أذ �إِغارص ؤُرا حيما �َأذ �إ ِّسهلّك .نش ماشا ؤُسيغ-د
ِحيما �َأذ غارسن ثِيرِي ثُوذارث س واطّاس11 .نش ذ �َأمكسا ذ �َأص ْبحانَ� .أمكسا ذ
�َأص ْبحان �إ ِّس ُروسا ثُوذارث ن ّس �إِ ُودْجي ن ّس12 .ماشا �َأمشاراي �َأقّا نتّا وار �إِدْجي شا ذ
�َأمكسا ُؤ نتّا وار �إِدْجي شا ذ باب ن ُودْجي .خ ِمي ِّني �إِ غا �إِزار ُؤشّ ن ُي ِ
يج
وسي-دَ� ،أذ ّ
ُؤدْجي ؤُشا �َأذ يارورُ .ؤشّ ن �َأذ ثن �إِخْ ضف ؤُشا �َأذ �إِزدْچع ُؤدْجيَ�13 .أمشاراي يارور
ِمينزِي نتّا ذ �َأمشاراي ،وار ث �إ ِْش ِقي ُودْجي14 .نش ذ �َأمكسا ذ �َأص ْبحانّ .سنغ ُؤدْجي
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�إِنُو ؤُشا ُؤدْجي �إِنُو �إ ِّسن �َأيِيَ�15 ،أم ما ّمش �إِ ذ ايِي �إ ِّسن ْثباباثَ� ،أ ُّمو �إِ ّسنغ نش ثاباباث.
نش ْو ِشيغ ثُوذارث �إِنُو �إِ ُودْجي �إِنُو16 .غارِي عاذ ُؤدْجي ن ّضْ ِني� ،إِن ّي وار �إِدْجين شا
يجا �إِنُو ،خ ِّني �َأذ ثِيرِي
زݣ وخّام-ا� .إِشُ و ّوار �َأيِي �َأذ ثن-د ن ْذهغ ثانيا ؤُشا �َأذ ْسرن �إِ ْث ِم ّ
ِ
ذ �إ ِْشث ن ْث ِحيمارث ذ �إ ِّج ن ؤُم ْكسا17 .س مان �َأيا �إِتخْ س �َأيِي ْثباباث ،مينزِي نش
ْو ِشيغ ثُوذارث �إِنُو ِحيما �َأذ ت-يِد ِ
كسيغ عاوذ18 .ؤُرا ذ �إِ ّج وار ّزايِي ت �إ ِ
ِكسي ،ماشا
نش ْو ِشيغ ت س يِيخف �إِنُو .غارِي ُّصولطا ِحيما �َأذ ت ْوشغ ُؤ غارِي ثِيز ّمار �َأذ ت-يِد
ِ
كسيغ عاوذ .ثاوص ّيث-ا طّفغ ت زِي بابا19 ”.خ ِّني �إِمسار عاوذ �إِج ن ؤُب ُّطو جار
20
ُوذاين س ِّسي ّبث ن واوارن-اَ� .أطّاس ّزا ْيسن ن ّان “�َأقّا ذا ْيس شِّ يطان ،نتّا ذ �َأ ُبوهارِي،
ماي ِّمي غارس ثتسرام؟” �21إِن ّضْ ِني ن ّان “�َأوارن-ا وار دْجين شا ن �إِج ن ؤُمارياح .ما �إِز ّمار
شِّ يطان عاوذ �َأذ يا ْرزم ثِيطّاوِين ن �إِذارغارن؟”

يشو
ُؤذاين أَ�ر ُّزون أَ�ذ نْغن ُّ

22يِيوض-د ْر ِعيذ ن ؤُرقّع ذ وعذار ن ثا ّدارث �إِقدّسن ِذي ؤُرشالِيم .ثُوغا ذ ْرمشثا.
23يشُّ و �إِݣُّور ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن ذݣ ُؤكُولوار س �إِبِيلارن ن ُسولايمان24 .ن ّضن �َأس-د
ُوذاين ،ن ّان اس “�َأر ِ
ثجذ نُوير؟ مارا شك ذ ل َمسيح� ،إِنِي �َأنغ ث س
مرمي ذ انغ �إِ غا ّ
ِ
ِّ
بطايطاي25 ”.يا ّر-د خاسن يشُّ و “نِّيغ �َأوم ث ؤُشا ك ِّنيو وار ثُومينم .رخْ ذايم �إِ ݣيغ س
يِيسم ن بابا ،ش ّهذنت ِ
خافي26 .ماشا ك ِّنيو وار ث ُِومينم ِمينزِي ك ِّنيو وار ثدْجيم شا ذ
27
ُؤدْجي �إِنُوَ� ،أم ما ّمش ثُوغا ذ اوم نِّيغُ .ؤدْجي �إِنُو �إ ِْسرا غار ْث ِمي ّجا �إِنُو ُؤ نش ّسنغ ثن
ؤُشا نِي ْث ِني �َأذ �َأيِي-د ضْ فارنَ�28 .أذ اسن ْوشغ ثُوذارث ن ر ْبدا ؤُشا وار تْواهلّكن ع ّمارص
قاع ؤُشا ؤُرا ذ �إ ِّج وار ثن �إِخطّف زݣ ُؤفُوس �إِنُو29 .بابا ون ّي ذ ايِي ثن �إ ِ
ِوشينَ� ،أقّا-ث
ذ �َأمقّران خ ك ِ
ُورشي .ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِز ّمار �َأذ ثن �إِخْ ضف زݣ ُؤفُوس ن بابا30 .نش ذ
32
بابا ذ �إ ِّجن31 ”.خ ِّني ْك ِسين ُوذاين عاوذ �إِ ْزرا ِحيما �َأذ ث �َأرجمن .يشُّ و يا ّر-د خاسن
“�َأقّا ّسشنغ �َأوم �َأطّاس ن رخْ ذايم ذ ثِيص ْبحانِين زِي بابا� .إِ مان ْرخدْمث ّزا ْيسنت �إِ
نارجم خ �إ ِْشث ن
ثخْ سم �َأذ ايِي ثارجمم؟” َ�33أ ِّرين-د خاس ُوذاين ،ن ّان “وار شك ّ
ْرخدْمث ذ ثاص ْبحانت ،ماشا ؤ ُِمي ثكفارذ ُؤ ثا ِّريذ �إِخف ن ّك ذ �َأر ِّبي ،واخّ ا شك ذ
تاوراث نْوم ‘نش نِّيغَ� ،أقّا ك ِّنيو
ْبناذم �إِ ثدْجيذ34 ”.يشُّ و يا ّر-د خاسن “ما وار ثُورِي ِذي ْ
ذ �إِر ِّبيثن’؟ 35مارا نتّا �إِس ّما ثن ‘�إِر ِّبيثن’ �إِ يِنّي ؤ ُِمي د ُيوسا واوار ن �َأر ِّبي ؤُشا وار �إِز ّمار
�َأذ �إِتْوايارز وذلِيس36 ،ما ّمش ثقّارم ك ِّنيو خ ون ّي �إِتْواقدّسن زِي ْثباباث ُؤ خ ون ّي �إ ِّسكّ
�إِث-يِد غار ُّدونِّيث ‘�َأقّا شك ثكفارذ!’ِ ،مينزِي نش نِّيغ ‘�َأقّا نش ذ ِّميس ن �َأر ِّبي’؟
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37مارا نش وار خ ْذمغ شا رخْ ذايم ن بابا ،خ ِّني وار ذايِي تامنم شا38 .مارا خ ْذمغ ثنت،
ثسنم �َأقّا ثاباباث
ؤُشا ك ِّنيو عاذ وار ذايِي ث ُِومينمَ� ،أمنم خ ِّني ِذي رخْ ذايم ِحيما �َأذ ّ
39
ِفاسن نْسن.
ذايِي ُؤ نش �َأقّا-يِي ذايسَ� ”.أر ُّزون �َأذ ث طّفن عاوذ� ،إِخ ُتوتّر �َأسن جار �إ ّ
�40إِراح عاوذ غار ؤُج ّماض ن يغْزار ن ل� ُأ ْرذُون غار و ْمشان مانِي ثُوغا �إ ِّسغطّاص ُيوحان ّا
ذݣ ؤُم ْزوا ُرو ؤُشا �إِقِّيم ِذي ِّني41 .ؤ ُِسين-د غارس واطّاس ن �إ ِْوذان ،ن ّان “ ُيوحان ّا وار
�إِݣِّي ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ر ْعرامث ،ماشا ما ّرا ِمين �إن ّا خ وانِيثا ذ ثِيذت 42 ”.ؤُشا ؤُمنن
ذا ْيس �َأطّاس ِذيها.

11

موث
أَ�سنكّار ن أَ� ِليعازر زِي ْر ْ

1ثُوغا ِذين �إِج ن ْبناذم �إِهرش ،قّارن اس �َألِيعازار ،نتّا زِي با ْيثعانيا زِي ْذشار
ن ماريم ذ وتْشماس مارثا2 .ماريم خ ِّني ،نتّاث ذ ث ِّني �إِ ثُوغا �إِذ ّهنن ِسي ِذي
ثمسح �إِضارن ن ّس س ؤُشُ ّواف ن ّسَ� ،أقّا ؤُماس �َألِيعازار
س ر ْفواحث ن ِمي ُّرو ؤُشا ّ
ثُوغا �إِهرشّ 3 .سكّنث-يِد ْثوتْشماثِين غارس ،ن ّانت “�َأ ِسي ِذي ،خْ زار ،ون ّي ثخْ سذ،
�َأقّا �إِهرشِ 4 ”.
رامي �إ ِْسرا يشُّ و مان �َأيا� ،إن ّا “رهراش-ا وار �إِدْجي شا �إِ ْرم ْوث ،ماشا �إِ
ْواس ُعودْچ ِّميس ن �َأر ِّبي5 ”.ثُوغا يشُّ و �إِتخْ س مارثا
ُؤ ُعودْجي ن �َأر ِّبيِ ،حيما �َأذ ّزايس �إِت ّ
ذ ُوتْشماس ذ �َألِيعازار.
ِ �6
َأرامي �إِسراَ� ،أقّا �َألِيعازار �إِهرش ،رخْ ذنِّي �إِقِّيم عاذ ْثناين ن ُو ّسان ذݣ و ْمشان
7
ِمحضارن “� ّأج �َأنغ �َأذ نْراح عاوذ غار ث ُمورث ن
مانِي ث ثُوغاَ� .أوارنِي مان �َأيا �إن ّا �إِ �إ ْ
يا ُهو ِذي ّيا�8 ”.إِمحضارن ن ّان اس “�َأ �َأ ْمسرماذْ ،ذ ُروس زݣ ِ
وامي ثُوغا ؤُذاين �َأر ُّزون �َأذ
شك �َأرجمن ،واخّا �َأم ِّني ،ما شك �َأذ ْثراحذ ِذي ِّني عاوذ؟” 9يا ّر-د يشُّ و “ما وار �إِدْجي
يجن ُيو ُيور س ُؤزِير ،وار �إِتْنقرِيض شاِ ،مينزِي
ذݣ ُؤزِير ثنعاش ن ْثسا ّع ِثين؟ مارا شا ن يِ ّ
�إِتْوارا ثِيفاوث ن ُّدونِّيث-ا10 .مارا شا ن يِي ّجن �َأذ ُيو ُيور س دْجيرثَ� ،أذ �إِنقارضِ ،مينزِي
وار ذا ْيس ُبو ْثفاوثَ�11 ”.أوارنِي ِ
رامي �إن ّا مان �َأيا� ،إن ّا اسن “�َألِيعازارَ� ،أمدُّوكر ن ّغ �َأقّا
ِمحضارن “�َأ ِسي ِذي ،مارا
�إِتطّص ،ماشا �َأذ راحغ ِحيما �َأذ ث-يِد ّسنكّارغ12 ”.ن ّان اس �إ ْ
نتّا �إِطّص ،خ ِّني �َأذ �إِݣّنفا!” 13ماشا يشُّ و ثُوغا �إ ِّساوار خ ْرم ْوث ن ّس ،ماشا �إِ ْت ِغير �َأسن بلِّي
نتّا �إ ِّساوار خ �َأ ّراحث ن يِيضص14 .خ ِّني �إن ّا اسن يشُّ و س بطايطاي “�َأقّا �َألِيعازار �إِ ُّموث.
15ؤ نش فارحغ �َأوم ؤ ُِمي نش وار ِذين دْجيغِ ،حيما �َأذ ثا ْمنم .ماشا ّجم �َأنغ �َأذ غارس
ِمحضارن �إِمعاشارن ن ّس “� ّأج �َأنغ
نْراح16 ”.خ ِّني �إن ّا ثُوما ،ون ّي ؤ ُِمي قّارن ‘�َأش ِنيو’� ،إِ �إ ْ
�َأذ نْراح ؤُرا ذ نشّ ين ِحيما �َأذ ن ّمث �َأ ِكيذس”.
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رامي د ُيوسا يشُّ وُ ،يوفا �َأقّا ع ُذون �َأربعا ن ُو ّسان زݣ ِ
ِ 17
وامي ثُوغا-ث ذݣ
18
ونْضر .با ْيثعانيا ثُوغا ثُوذس ؤُرشالِيم عراحار خمسثاش ن ‘�إِستا ِذي ّين’ (=عراحار
ْثراثا ن ِكيلُ ِوميثر) َ�19أطّاس ن ُوذاين ؤ ُِسين-د غار مارثا ذ ماريم ِحيما �َأذ ثنت ع ّزان خ
ؤُما ْثسنتِ 20 .
ثسرا مارثاَ� ،أقّا يشُّ و يِيوض-د ،ثفّغ ِحيما �َأذ ث ثرقا ،ماشا ماريم
رامي ْ
ثقِّيم ِذي ثا ّدارث21 .ثنّا مارثا �إِ يشُّ و “�َأ ِسي ِذي ،ما ْع ِليك شك ثُوغا ذا� ،إِرِي وار �إِتْم ِتي
شا ؤُما22 .ماشا رخُّ و عاذ ّسنغ عاوذ بلِّي ما ّرا ِمين �إِ غا ثتارذ زِي �َأر ِّبيَ� ،أر ِّبي �َأذ اش
24
23
“سنغ بلِّي �َأذ د �إِكّار ِذي
ث �إِوش ”.يشُّ و �إن ّا اس “�َأذ د �إِكّار ؤُمام ”.ثنّا اس مارثا ّ
واس �َأنݣّا ُرو25 ”.يشُّ و �إن ّا اس “نش ذ ثانُوكرا ذ ثُوذارث .ون ّي ّزايِي �إِ غا
ْث ُنوكرا ذݣ ّ
26
ِ
ِ
يامننَ� ،أذ �إِ ّدار ،واخّا �إ ُّموثُ ،ؤ ما ّرا ون ّي �إِ ّدارن ؤُشا ُيومن ّزايِي ،وار �إِتْمتِي �إِ ر ْبدا .ما
ثتامنذ س مان �َأيا؟” 27ثنّا اس “واهَ� ،أ ِسي ِذي ،ؤُمنغ �َأقّا شك ذ ل َمسيحِّ ،ميس ن �َأر ِّبي
ون ّي ثُوغا �إِ ذ تاسن غار ُّدونِّيث”.
ِ 28
حس ،ثنّا “�َأ ْمسرماذ �َأقّا-ث ذانِيثا،
رامي ثنّا �َأياْ ،ث ُروح ْثراغا �إِ وتْشماس ماريم س ْر ّ
�إِتْراغا-د خامِ 29 ”.
ثسرا �َأيا ،ثكّار س ثا ّزرا ،ث ِ
ُوسي-د غارس30 .ثُوغا يشُّ و وار د
رامي ْ
31
ُي ِ
وسي شا عاذ غار ْذشار ،ماشا ثُوغا-ث ذݣ و ْمشان مانِي ث ثرقا مارثا .ؤُذاين �إِن ّي
�إِدْچان �َأ ِكيذس ِذي ثا ّدارث ُؤ ثُوغا تْع ّزان تِ ،
رامي ْزرِين ماريم ثكّار س ثا ّزرا ،ثفّغ،
ِ
ضْ فارن ت خ ِّني ،قّارن ‘�َأقّا ْث ُروح غار ونْضر ِحيما �َأذ ْث ُرو ذي ِّني’.
ِ 32
رامي د ثُوسا ماريم غار مانِي ثُوغا يشُّ و ؤُشا ثزرِي ث ،ث ْوضا غار �إِضارن ن ّس ،ثنّا اس
33
“�َأ ِسي ِذي ،ما ْع ِليك شك ثُوغا ذانِيثا� ،إِرِي ؤُما وار �إِتْم ِتِي شاِ ”.
رامي ت �إِ ْزرا يشُّ و
ثثرو ذ ُوذاين �إِن ّي �إِ د ُي ِ
وسين �َأ ِكيذس ت ُْرون� ،إِن ّهور �َأ ُّروح ن ّس� ،إِنه ّز 34ؤُشا �إن ّا “مانِي ث
ُ
36
35
ِ
ِ
ثسارسم؟” ن ّان اس “�َأراح-دَ� ،أ سيذيَ� ،أذ ثخْ زارذ ”.يشُّ و �إِ ُرو .ؤُذاين ن ّان “خْ زارم
ّ
مشْ حار ث �إِتخس37 ”.ماشا شا ّزا ْيسن ن ّان “ما وار �إِز ّمار وا ،ون ّي يارزمن ثِيطّاوِين �إِ
ؤُذارغار ،ماح ْنذ ؤُرا ذ وانِيثا وار �إِتْم ِتِي شا؟”
�38إِن ّهور يشُّ و عاوذ ذݣ يِيخف ن ّس ؤُشا ُي ِ
وسي-د غار ونْضرَ� ،أقّا-ث ذ �إِج ن �إِ ْفرِي
ثصضارث ثُوغا ث ّمارس خاس39 .يشُّ و �إن ّا ِ
ثاصضارث ”.ثنّا اس
“كسيم ْ
ؤُشا �إ ِْشث ن ْ
ِ
ِ
ِ
ُ
يارصوض مينزِي ث ْعذو خاس �َأربعا ن
مارثاُ ،ؤتْشْ ماس ن ون ّي �إِ ُّموثنَ�“ ،أ سيذيَ� ،أقّا ُ
ُو ّسان�40 ”.إن ّا اس يشُّ و “ما وار ذ ام نِّيغ ،مارا ثُو ْمنذ �َأذ ْثزارذ �َأ ُعودْجي ن �َأر ِّبي؟”
ثاصضارث مانِي ثُوغا يارسا ون ّي �إِ ُّموثن .خ ِّني �إ ِّسݣا ّعذ يشُّ و ثِيطّاوِين ن ّس غار
41كّ ِسين ْ
سنّج ؤُشا �إن ّا “�َأ ثاباباث ،عافاك ِ
رامي ذ ا ِي ثسرِيذ42 .نش ّسنغ �َأقّا ر ْبدا ثتسرِيذ غارِي،
ماشا ِذي طّوع ن ْر ِ
ثسكّذ
غاشي �إِ ذ ايِـي-د �إِن ّضن ،نِّيغ ثِ ،حيما �َأذ �َأمنن بلِّي شك ّ
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َأ�يِي-دِ 43 ”.
رامي �إن ّا �َأيا� ،إِراغا س ّج ْهذ “�َألِيعازار ،فّغ-د!” 44رخْ ذنِّي �إِفّغ-د ؤُم ِّتين ،ثُوغا
ِفاسن ذ �إِضارن ن ّس شارفن س رشفن ؤُشا ثُوغا �إِج ؤُمن ِذير خ ؤُغ ْم ُبوب ن ّس� .إن ّا اسن
�إ ّ
يشُّ و “فسيم �َأس-دّ .جم ث �َأذ �إِراح”.

يشو
ُوذاين أَ�ر ُّزون أَ�ذ نْغن ُّ

َم ّتى 5-1:26؛ مار2-1:14 .؛ ُلوك2-1:22 .

َ�45أطّاس ن ُوذاين �إِن ّي ذ ُي ِ
وسين غار ماريم ؤُشا ْزرِين ِمين �إِݣّا ،ؤُمنن ّزايس .ماشا شا
ّزا ْيسن ُروحن غار �إِفار ِ
ِيسي ّين ،ن ّان �َأسن ِمين �إِݣّا يشُّ و47 .خ ِّني ݣِّين �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ
لمحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين ؤ ُِمي قّارن ُ'سون ِهيذرِين' ،ن ّان ِ
�إِفار ِ
“مين �إِ
ِيسي ّين �إِج ن ُؤ ُمونِي ن ْ
48
ݣ؟ �َأ ْرياز-ا �إِت ّ
غا ن ّ
نج اِث �َأميا ،ما ّرا �َأذ ّزايس �َأمننَ� ،أذ د اسن
ݣ �َأطّاس ن ر ْعراماث .مارا ّ
49
�إِ ُرومانِي ّينَ� ،أذ كّسن �َأ ْمشان ن ّغ ؤُرا ذ �إ ِْوذان ن ْرݣنس ن ّغ� ”.إن ّا اسن �إِ ّجن ّزا ْيسنَ� ،أقّا-ث ذ
ثسينم والُو 50ؤُشا وار ث ْف ِهيمم
قايافا ،نتّا ذ �َأزدْجيف ن �إِك ّهانن ذݣ ؤُسݣّواس نِّي “ك ِّنيو وار ِّ
شا بلِّي �إِنفّع �إِ نشّ ين خ ِمي ِّني �إِ غا �إِ ّمث �إ ِّج ن ْبناذم ِذي طّوع ن و ْي ُذوذ ؤُشا وار �إِتْم ِتي شا
ْرݣنس ن ّغ ما ّرا51 ”.وار �إِنِي شا مان �َأيا زݣ يِيخف ن ّس ،ماشاَ� ،أم ث ثُوغا ذ �َأزدْجيف ن
�إِك ّهانن ذݣ ؤُسݣّواس نِّي ،ثُوغا �إِتْكاشاف بلِّي يشُّ و �َأذ �إِ ّمث ِذي طّوع ن ْرݣنس52 .وار
�إِدْجي حاشا ِذي طّوع ن ْرݣنس ن ّس ،ماشا ؤُرا ِحيما �َأذ �إ ِّس ُمون غار �إ ِّجن ثا ْروا ن �َأر ِّبي �إِ
53
واس نِّي ْمشاوارن خ ِّني ِحيما �َأذ ث نْغن54 .س ؤُي ِّني يشُّ و وار �إِقِّيم �إِݣُّور
�إِتْوازدْچعن .زݣ ّ
جار ُوذاين س بطايطاي ،ماشا �إِ ُروح ّس ِّني غار �إ ِْشث ن ث ُمورث ثُوذس رخْ را ،غار �إ ِْشث
ِمحضارن ن ّس55 .ثُوغا ‘باسخا’ْ ،ر ِعيذ ن
ن ثن ِْذينت قّارن اس �إِفرايِيم ؤُشا �إِقِّيم ِذي ِّني �َأك-ذ �إ ْ
ِ
ِ
ُوذاين ،عراين يِيوض-دَ� .أطّاس زِي ث ُمورث ؤ ُِسين-د غار ؤُرشاليم حيما �َأذ ط ّهارن �إِخف
نْسن قبر ْر ِعيذ ن باسخا56 ،نِي ْث ِني ثُوغا �َأر ُّزون خ يشُّ و ؤُشا ن ّان جاراسن ؤ ُِمي نِي ْث ِني بدّن ِذي
ثا ّدارث �إِقدّسن ِ
“مين ثتْوارام؟ ما وار د �إِتِيس غار ْر ِعيذ؟” َ�57أ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِفار ِ
ِيسي ّين
يجن �إ ِّسن مانِي �إِدْچاَ� ،أذ ث �إِنِيِ ،حيما �َأذ ث طّفن.
ّ
وصان بلِّي مارا شا ن يِ ّ
46

أَ�ذْهان س ر ْع ُطور ِ�إغران ِذي بايْثعانيا

12

َم ّتى 13-6:26؛ مار9-3:14 .

1ستّا ن ُو ّسان قبر ْر ِعيذ ن باسخاُ ،ي ِ
وسي-د يشُّ و غار با ْيثعانيا ،مانِي ثُوغا �إِدْچا
�َألِيعازار ون ّي د �إ ِّسنكّار يشُّ و زݣ �إِم ِّتينن2 .ؤُشا ݣِّين اس ِذين �إِج ن ؤُم ْن ِسي ُؤ مارثا
ثُوغا ْثسخّارَ� .ألِيعازار ثُوغا ذ �إ ِّجن زݣ يِنّي ثُوغا �إِقِّيمن �َأ ِكيذس غار طّابراِ 3 .
ثكسي-د ماريم
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ثصفا ثِيغرا ،ث ْذهن �إِضارن ن يشُّ و ،خ ِّني ثمسح �إِضارن ن ّس
�إِج ن �َأ ْرضر ن ر ْفواحث ن ّص ْنبل ْ
4
ِمحضارن ن ّس ون ّي ؤ ُِمي
س ؤُشُ ّواف ن ّس .ثا ّدارث ثشُّ ور س ر ْفواحث ن ِمي ُّرو� .إِ ّجن زݣ �إ ْ
قّارن يا ُهوذا ِسمعان �إِسخار ُِيي ِ
وطي ون ّي ث �إِ غا �إِسلّمن� ،إن ّا “5ماي ِّمي وار ث ّم ْنز شا ر ْفواحث-ا ن
6
ِ
ِمي ُّرو س ثرث م ّيا ن ِّدينارِ ،حيما �َأذ ث ّم ْوش �إِ �إِم ْزراض؟” نتّا �إن ّا �َأيا ،وار �إِدْجي مينزِي شقان ث
�إِم ْزراض ،ماشا ِمينزِي نتّا ذ �َأشفّار ،ثُوغا غارس ّصن ُذوق ؤُشا �إِتكّس زِي ِمين ذا ْيس �إِ ّمارسن.
واس ن ونْضر �إِنُوِ 8 .مينزِي �إِم ْزراض �َأقّا-ثن ر ْبدا �َأ ِكي ْذوم،
7يشُّ و �إن ّا ّ
“جم تَ� ،أقّا ْثخ ّمر اِت �إِ ّ
ماشا نش وار ِكيذوم دْجيغ �إِ ر ْبداَ�9 ”.أطّاس ن ْر ِ
غاشي ن ُوذاين ّسنن بلِّي نتّا �َأقّا-ث ِذي ِّني
ؤُشا ؤ ُِسين-د ،وار �إِدْجي حاشا زِي ِّسي ّبث ن يشُّ و ،ماشا عاوذ ِحيما �َأذ زارن �َألِيعازار ون ّي د
�إ ِّسنكّار زݣ �إِم ِّتيننْ 10 .مشاوارن �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ِحيما �َأذ نْغن ؤُرا ذ �َألِيعازارِ 11 ،مينزِي �َأطّاس
ن ُوذاين ؤ ُِسين-د زِي ِّسي ّبث ن ّس ؤُشا ؤُمنن ِذي يشُّ و.

يشو غار ُؤرشا ِليم
أَ�ذاف ن ُّ

َم ّتى 11-1:21؛ مار11-1:11 .؛ ُلوك40-28:19 .

غاشي �إِن ّي د ُي ِ
12ثِيوشّ ا ن ّسُ ،ؤ ِمي ْسرِين �َأطّاس ن ْر ِ
وسين غار ْر ِعيذ بلِّي يشُّ و �َأذ د ياس
غار ُؤرشالِيمِ 13 ،
كسين �إِفثْوان ن ثِي ِني ُؤشا فّغن ِحيما �َأذ ث ْرقان ،راغان ...
“ؤُصان ّا ،ذ � َِأمي ُمون ون ّي �إِ د ُي ِ
وسين س يِيسم ن �َأر ِّبي،
سبح26-25:118 .
�َأقّا-ث ذ �َأجدْجيذ ن �إِسرايِيل”.
14
وس ُنوس ؤُشا �إِنيا خاسَ� ،أم ما ّمش ثُورا
ُيوفا يشُّ و �إِج ن ْ

“15وار تݣّوذ شاَ� ،أ ثايدْجيث ن ِس ُييون ،خْ زار،
ثغيوتْش”.
�َأجدْجيذ ن ّم �َأذ د ياس� ،إِقِّيم خ ْ
وس ُنوس ن ُ

زاك9:9 .

يمسرايِين-ا ذݣ ؤُم ْزوا ُرو .ماشا �َأوارنِي ِ
ْواسوعرا يشُّ و،
�16إِمحضارن ن ّس وار ْف ِهيمن شا ثِ ْ
رامي �إِت ُّ
17
ِ
رغاشي �إِ ثُوغا �إِدْچان
رخْ ذنِّي ع ْقرن بلِّي مان �َأيا ثُورا خاس ؤُشا بلِّي نِي ْث ِني ݣِّين ّزايس مان �َأيا.
18
�َأ ِكيذس ،ؤ ُِمي �إِراغا خ �َألِيعازار زݣ ونْضر ،ثُوغا �إ ِْشهذ �َأقّا نتّا �إ ِّسنكّار �إِث-يِد زݣ �إِم ِّتينن .س
مان �َأيا �إِرقا ث-يِد ْر ِ
غاشي ِمينزِي نِي ْث ِني ْسرِين بلِّي �إِݣّا ر ْعرامث-ا�19 .إِفار ِ
ِيسي ّين خ ِّني ن ّان جاراسن
“ثتْوارام م ِليح بلِّي ك ِّنيو ثتاكّواضم غار والُو ،خْ زارمَ� ،أقّا قاع ُّدونِّيث ثضْ فار �إِث-يِد”.
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موث نّس
ُّ
يشو ِ�إ ْزوار ِ�إ ِّسور خ ْر ْ

20ثُوغا ِذين شا ن �إِ ُيونانِي ّين جاراسن� ،إِن ّي ذ ُي ِ
وسين ِحيما �َأذ ع ْبذن ِذي ْر ِعيذ� .إِنا ُروحن
غار ِفي ِلي ُّبوس ،ون ّي زِي ثن ِْذينت ن با ْيثصايذا ِذي لجالِيلّ ،س ْقسان ث ،ن ّان “�َأ ِسي ِذي،
نخْ س �َأذ نزار يشُّ وُ 22 ”.ي ِ
َأنذراوس ذ ِفي ِلي ُّبوس
َأنذراوسُ � ،
وسي-د ِفي ِلي ُّبوس� ،إن ّا ت �إِ � ُ
عاوذ ن ّان ت �إِ يشُّ و23 .ماشا يشُّ و يا ّر-د خاسن� ،إن ّا “�َأقّا ثِيوض-د ْثسا ّعث �إِ ِذي �إِ غا
ْواس ُعودْچ ِّميس ن ْبناذم24 .س ثِيذت ،س ثِيذتَ� ،أذ اوم �إِنِيغ ،مارا وار �إ ِ
حب
ِوضي ْر ّ
�إِت ّ
وحدس ،ماشا مارا �إِ ُّموث ،خ ِّني �َأذ د
ن يِي ْرذن ِذي ث ُمورث ؤُشا �َأذ �إِ ّمث ،خ ِّني �َأذ �إِقِّيم ْ
ثاويِي ْر ِغيدْچث �َأطّاس25 .ون ّي �إِتخْ سن ثُوذارث ن ّسَ� ،أذ ت �إِخسار ُؤ ون ّي �إِ غا �إِشارهن
يجن �إِسخّ ار
ثُوذارث ن ّس ِذي ُّدونِّيث-اَ� ،أذ ت �إِخ ّمر �إِ ثُوذارث ن ر ْبدا26 .مارا شا ن يِ ّ
�َأيِيّ � ،أج اِث �َأذ ايِـي �إِضْ فار .مانِي �إِ غا �إِرِيغ نشِ ،ذي ِّني �إِ غا يِيرِي عاوذ ؤُمسخّار �إِنُو.
مارا شا ن �إِ ّجن �إِخْ ذم �َأيِـيَ� ،أذ ث �إِشنّع ْثباباث27 .رخُّ و ؤُر �إِنُو �إِن ّهورِ ،مين �إِ غا �إِنِيغ؟ �َأ
ثاباباث ،س ْنجم �َأيِي زِي ْثسا ّعث-ا؟ ماشا خ ؤُي ِّني �إِ د ؤ ُِسيغ غار ْثسا ّعث-اَ�28 .أ ثاباباث،
ْس ُعودْجي �إِسم ن ّك ”.خ ِّني ث ِ
“س ُعودْچغ ث ؤُشا �َأذ
ُوسي-د �إ ِْشث ن ْث ِم ّ
يجا زݣ ؤُجنّا ّ
ث ّس ُعودْچغ عاوذِ 29 ”.
واجاج”.
رغاشي �إِ ثُوغا �إِبدّن ِذين �إ ِْسرا ث ؤُشا �إن ّا “�َأقّا �إِمسار ّ
يجا-يا وار ثدْجي
�إِن ّضْ ِني ن ّان “�َأقّا �إِ ِّسيور-د غارس �إِج ن لمالاك”30 .يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا “ث ِم ّ
شا ِذي طّوع �إِنُو ماشا ِذي طّوع نْوم31 .رخُّ و �َأذ يِيرِي ْر ُحوكم خ ُّدونِّيث-ا .رخُّ و �َأذ
32
ْواسݣا ّعذغ زِي ث ُمورثَ� ،أذ
�إِ ّمنضار ؤُمقّران ن ُّدونِّيث-ا غار با ّرا .ؤ نش ،خ ِمي ِّني �إِ غا ت ّ
34
ِ
غارِي-د ج ْبذغ ما ّرا�33 ”.إن ّا مان �َأيا ِحيما �َأذ �إ ِّسشن غار مان ْرم ْوث �إِ غا �إِ ّمث.
رغاشي
تاوراث بلِّي �َأقّا ل َمسيح �َأذ �إِقِّيم �إِ ر ْبدا� .إِ ما ّمش ثقّارذ شك
يا ّر-د خاس “نشّ ين نسرا زِي ْ
35
ِ
ْواسݣا ّعذ؟ مين �إِ ْعنا ِّميس ن ْبناذم؟” يشُّ و �إن ّا اسن
بلِّي �إِت ّ
ْخصا �إِ ِّميس ن ْبناذم �َأذ �إِت ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
“ثِيفاوث �َأذ ثيرِي �َأكيذوم ذ ُروس ن ْروقث عاذُ .ؤ ُيورم ،رامي عاذ غا ْروم ثيفاوث ،حيما
وار ك ِّنيو ثطّف ثادْچسث .ون ّي �إِݣُّورن ِذي ثادْچسث ،وار �إِ ِّسين مانِي �إِݣُّورَ�36 .أ ْمنم ِذي
ْثفاوث ماح ْنذ نتّاث عاذ �َأقّا-ت غارومِ ،حيما ك ِّنيو �َأذ ثِيرِيم ثا ْروا ن ْثفاوثَ� ”.أ ُّمو �إِ ثُوغا
�إ ِّساوار يشُّ و ،رخْ ذنِّي ُيو ُيور ؤُشا �إِنُّوفار ّزا ْيسن.

يشو خ ِي ّني يُومنن ذ ِي ّني وار يُو ِمينن شا
أَ�وار ن ُّ

21

37ثُوغا يشُّ و �إِت ّ
ݣ �َأطّاس ن ر ْعراماث ّزاثسن ،ماشا واخّا �َأم ِّني نِي ْث ِني وار ّزايس ُؤ ِمينن،
ِ 38حيما �َأذ �إِتْواك ّمر واوار ن ُؤمكاشاف �إِشا ْعيا �إِ �إِن ّان
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“�َأ ِسي ِذي ،وِي ُيومنن س رخْ بار ن ّغ؟
ْواسارݣب ُؤفُوس ن �َأر ِّبي؟”
�إِ ُؤ ِمي �إِت ّ
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�إِشا1:53 .

39خ ُؤي ِّني وار ز ّمارن �َأذ �َأمننِ ،مينزِي �إِشا ْعيا �إن ّا عاوذ “40نتّا �إ ِّسذارغر ثِيطّاوِين نْسن،
�إ ِّسقسح ُؤراون نْسنِ ،حيما وار ث ْتوِيرِين س ثِيطّاوِين نْسن ،وار ف ّهمن س ُور نْسن،
�َأذ ثُوبن ُؤشا نش �َأذ ثن ّسݣن ِفيغ�41 ”.إن ّا �إِشا ْعيا �َأ ُّموِ ،مينزِي �إِ ْزرا �َأ ُعودْجي ن ّس ُؤشا
ثُوغا �إ ِّساوار خاس42 .واخّا �َأم ِّني ُؤمنن ّزايس �َأطّاس ن �إِمقّرانن ن ْرݣنس ،ماشا س
ِّسي ّبث ن �إِفار ِ
شهذن شاِ ،حيما وار خاسن تِي ّزرن زݣ ُؤ ِسيناݣُوݣ.
ِيسي ّين ،وار ّزايس ْ
ِ 43مينزِي نِي ْث ِني ثُوغا خْ سن �َأ ُعودْجي زݣ �إ ِْوذان خ ُؤ ُعودْجي زِي �َأر ِّبي44 .ماشا يشُّ و
�إِراغا� ،إن ّا “ون ّي ذايِي �إِتا ْمنن ،وار ذايِي �إِتِيمن شا ،ماشا زݣ ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن.
45ون ّي ذ ايِـي �إِ ْزرِين� ،إِ ْزرا ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّنُ 46 .ؤ ِسيغ-د ذ ثِيفاوث غار ُّدونِّيث،
ِحيما كُور �إ ِّجن ون ّي ذايِي �إِتا ْمنن ،وار �إِ ْت ِغي ِمي شا عاذ ِذي ثادْچسث47 .مارا شا
يجن �إ ِْسرا �إِ واوارن �إِنُو ُؤشا وار ُي ِومين ،نش وار خاس حكّمغ شا .نش وار د
ن يِ ّ
ُؤ ِسيغ شا ِحيما �َأذ حكمغ خ ُّدونِّيث ،ماشا ِحيما �َأذ ّسنجمغ ُّدونِّيث48 .ون ّي ذ اييِ
�إ ِّسحقارن ؤُشا وار �إِق ِبير �َأوارن �إِنُو ،غارس ون ّي خاس �إِ غا �إِحكمنَ� .أوار �إِ نِّيغ ،نتّا �َأذ
واس �َأنݣّا ُروِ 49 .مينزِي نش وار ِّس ْورغ شا زِي غارِي ،ماشا ثاباباث
خاس �إِحكم ذݣ ّ
ِ
ِ
ِ
ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن �إ ِْوشا �َأيِي �إ ِْشث ن ثوص ّيث خ مين �إِ غا �إِنيغ ذ مين خف �إِ غا
ثاوص ّيث ن ّسَ� ،أقّا-ت ذ ثُوذارث ن ر ْبداِ .مين ّساوارغ خ ِّني،
ِّس ْورغ50 .نش ّسنغ ْ
ّساوارغ ث �َأم ما ّمش ذ ايِي �إن ّا ْثباباث”.

13

أَ� ِسيرذ ن ِ�إضارن ن ِ�إم ْحضارن

1قبر �إِ ْر ِعيذ ن باسخا ،ؤ ُِمي يشُّ و �إ ِّسن �َأقّا ثاسا ّعث ن ّس ثِيوض-د بلِّي �َأذ �إِ ُّم ِ
وطي
زِي ُّدونِّيث-ا غار ْثباباث �َأوارنِي ِ
رامي ثُوغا �إِتخْ س �إِن ّي �إِدْچان ن ّس� ،إِن ّي �إِدْچان
2
ِ
ِ
ِ
ِذي ُّدونِّيث ،خ ِّني ثُوغا �إِتخْ س �إِثن �َأر �َأنݣّا ُرو .رامي �إِك ّمر ؤُمنسي ،ؤُمي �إِعارن �إِ ْبرِيس
ؤُر ن يا ُهوذا ِّميس ن ِسمعان �إِسخار ُِيي ِ
وطي ماح ْنذ �َأذ ث �إِسلّم3 ،ؤُشا يشُّ و ثُوغا �إ ِّسن بلِّي
ثاباباث �إ ِْوشا اس ك ِ
ِفاسن ن ّس ُؤ بلِّي �إِفّغ-د زِي غار �َأر ِّبي ُؤ غار �َأر ِّبي �إِ غا
ُورشي ذݣ �إ ّ
�إِراح4 ،خ ِّني �إِكّار-د خ ؤ ِ
ُمنسي� ،إِكّس �َأ ُّروض ن ّس� ،إِ ْك ِسي �إِج ن ؤُمن ِذير ؤُشا �إِبيس اِث
5
ِمحضارن،
بانيوث ؤُشا �إِ ْبذا �إ ِِّسيرِيذ �إِضارن ن �إ ْ
�إِ يِيخف ن ّس .خ ِّني �إِفا ّرغ �َأمان ِذي ْث ُ
ِمسح �َأسن س ؤُمن ِذير �إِ زِي ثُوغا �إِبيسِ 6 .
طروس� ،إن ّا اس
�إ ّ
رامي د ُيوسا غار ِسمعان ُب ُ
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ثسيرذذ �إِضارن �إِنُو؟” 7يا ّر-د يشُّ و� ،إن ّا اس “شك وار
وانِيثا “ َأ� ِسي ِذي ،ما ثخْ سذ �َأذ ِّ
8
طروس
ثف ِهيمذ شا رخُّ و ِمين تݣّغ ،ماشا �َأذ ْثفهمذ مان �َأيا �َأوارنِي ماناونِّي� ”.إن ّا اس ُب ُ
ثسيرذذ �إِضارن �إِنُو ”.يا ّر-د خاس يشُّ و “مارا وار ذ اش ِّسيرذغ ،وار
“قاع ع ّمارص �َأذ ِّ
9
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
طروس “�َأ سيذي ،وار �إِدْجي �إِضارن �إِنُو
غارك ُبو ثاسغارث �َأكيذي� ”.إن ّا اس سمعان ُب ُ
10
ْواسيرذن ،وار �إ ِْح ِذيج ْمغيرِ
واها ماشا ؤُرا ذ �إ ّ
ِفاسن ذ ؤُزدْجيف ”.يشُّ و �إن ّا اسن “ون ّي �إِت ِّ
ْواسيرذن �إِضارن ن ّس واهاِ ،مينزِي نتّا ذ �َأمزذاݣ �َأمن �إِكمر .ك ِّنيو ثِيز ِذيݣم ،ماشا
�َأذ ت ِّ
11
وار �إِدْجي ما ّرا ”.نتّا ثُوغا �إ ِّسن وِي ث �إِ غا �إِسلّمن ،خ ؤُي ِّني �إن ّا “ك ِّنيو وار ثدْجيم
شا ما ّرا ذ �إِمزذاݣَ�12 ”.أوارنِي ِ
رامي ثُوغا �إ ِِّسيرِيذ �إِضارن نْسن ؤُشا يا ّرض �َأ ُّروض ن ّس،
فهمم ِمين ذا ْيوم ݣِّيغ؟ 13ك ِّنيو ثتْراغام �َأيِـي ‘�َأ ْمسرماذ’
خ ِّني �إِقِّيم عاوذ� ،إن ّا اسن “ما ْث ْ
14
ذ ِ
‘سي ِذي’ ؤُشا ثِيذت �إِ ثنّامِ ،مينزِي وا ذ نش .مارا نش ذ ِسي ِذي ذ �َأ ْمسرماذ ؤُشا
ثسيرذم �إِضارن �إ ِّجن �إِ ون ّضْ ِني،
ْخص ؤُرا �إِ ك ِّنيو �َأذ ِّ
ِّسيرذغ �إِضارن نْوم ،رخْ ذنِّي �إِت ّ
ِ 15مينزِي نش ز ْعما ْو ِشيغ �َأوم �إِج ن ؤُمذياِ ،حيماَ� ،أم ما ّمش ݣِّيغ نش �َأ ِكي ْذومَ� ،أذ ثݣمّ
ك ِّنيو عاوذ16 .س ثِيذت ،س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ� ،إ ِْسمغ وار ُيوعرِي خ ِسيذس ؤُرا ذ
17
يمسرايِين-اَ� ،أذ ثِيرِيم ثتْواباركم
ثسنم ثِ ْ
�َأمازان وار ُيوعرِي خ ون ّي �إِث-يِد �إ ِّسكّن .مارا ّ
مارا ثݣِّيم ّزا ْيسنت.

يشو ِ�إ ْزوار ِ�إ ِّسور خ ونّي ث ِ�إ غا ِ�إس ّلمن
ُّ
َم ّتى 25-20:26؛ مار21-17:14 .؛ ُلوك23-21:22 .

ْخصا �َأذ �إِتْواك ّمر ِمين
“18وار ث قّارغ شا خاوم ما ّرا .نش ّسنغ �إِن ّي �إِ خْ ضارغ .ماشا �إِت ّ
ُيوران ذݣ وذلِيس
‘ون ّي �إِ غا �إِشّ ن زݣ و ْغ ُروم �َأ ِكي ِذيَ� ،أقّا يارفع ِ
خافي �َأنِيرز ن ّس’.

سبح9:41 .

19رخُّ و �َأذ اوم ث �إِنِيغ قبر ّما �َأذ �إِمسارِ ،حيما ،خ ِمي ِّني �إِ غا �إِمسارَ� ،أذ ثا ْمنم بلِّي �َأقّا ذ
نش20 .س ثِيذت ،س ثِيذتَ� ،أذ اوم �إِنِيغ ،ون ّي �إِق ّبرن ون ّي �إِ د غا ّسكّغَ� ،أذ ايِـي �إِقبر
ُؤ ون ّي ذ ايِـي �إِق ّبرنَ� ،أذ �إِقبر ؤُرا ذ ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن”.
َ�2 1أوارنِي ِ
رامي �إن ّا يشُّ و مان �َأيا� ،إِن ّهور �َأ ُّروح ن ّس ؤُشا �إِشهذ� ،إن ّا “س ثِيذت ،س
ثِيذتَ� ،أذ اوم �إِنِيغ� ،إ ِّجن ّزا ْيوم �َأذ ايِـي �إِسلّم�22 ”.إِمحضارن خْ زارن غار واياويا ،قِّيمن
ِمحضارن ن ّس �إِ ثُوغا يشُّ و �إِتخْ س اِث،
شكّن ِذي ِمين خف ثُوغا �إ ِّساوار�23 .إ ِّجن زݣ �إ ْ
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24
طروس غارسِ ،حيما �َأذ �إ ِّس ْقسا ِمين
ثُوغا �إِسنّذ خ �إِذمارن ن يشُّ و� .إ ِّسشن ِسمعان ُب ُ
25
�إِ ْعنا ون ّي ِمين خف ثُوغا �إ ِّساوار .وانِيثا خ ِّني ،ؤ ُِمي �إِسنّذ خ �إِذمارن ن يشُّ و� ،إن ّا اس “�َأ
ِسي ِذيِ ،مين �إِعنا؟” 26يا ّر-د يشُّ و “ذ ون ّي ؤ ُِمي �إِ غا ِّسيسنغ �َأرقِّيم ن و ْغ ُرومَ� ،أذ اس ث
ْوشغ ”.رخْ ذنِّي �إ ِِّسيسن �َأرقِّيم ن و ْغ ُروم� ،إِ ْك ِسي ث-يِد� ،إ ِْوشا اس ث-يِد �إِ يا ُهوذا ِّميس
ن ِسمعان �إِسخار ُِيي ِ
وطيَ�27 .أوارنِي �إِ ؤُرقِّيم-ا ن و ْغ ُرومُ ،يوذف اِث شِّ يطان� .إن ّا اس يشُّ و
28
ِ
“مين �إِ غا ثݣّذ� ،أ ّ
ݣ اِث ذ ْغيا ”.ؤُرا ذ �إ ِّج زݣ يِنّي ثُوغا �إ ِّسنذن وار �إ ِِّسين ماي ِّمي
29
نتّا �إِ ذ اس �إن ّا مان �َأيا� .إِ ْت ِغير �َأسن �إِ شا ّزا ْيسن ،ؤ ُِمي يا ُهوذا �َأقّا-ث خ ّصن ُذوقَ� ،أقّا
يشُّ و �إن ّا اس “سغ ِمين �إِ غا نحذاج �إِ ْر ِعيذ!” نِيغ ِحيما �َأذ �إ ِْوش شا �إِ �إِم ْزراض30 .وانِيثا،
�َأوارنِي ِ
رامي �إِطّف �َأرقِّيم ن و ْغ ُروم� ،إِفّغ-د ذ ْغيا .ثُوغا ذ دْجيرث.

موث نّس ُؤ خ ثايْ ِري جار وا ْوماثن
ُّ
يشو ِ�إ ّساوار خ ْر ْ

ِ 31
ْواس ُعودْچ �َأر ِّبي ذايس.
ْواس ُعودْچ ِّميس ن ْبناذم ؤُشا �إِت ّ
رامي د �إِفّغ� ،إن ّا يشُّ و “�َأقّا رخُّ و �إِت ّ
32
ْواس ُعودْچ عاوذ ذݣ يِيخف
ْواس ُعودْچ ذايس ،رخْ ذنِّي �َأر ِّبي �َأذ ث �إِت ّ
مارا �َأر ِّبي �َأقّا �إِت ّ
33
ْواس ُعودْچ ذ ْغياَ� .أ �إِح ْن ِجيرن �إِم ْزيانن ،نش �َأقّا-يِـي �َأ ِكي ْذوم ْذ ُروس ن
ن ّس ُؤ �َأذ ث �إِت ّ
ْرو ْقث عاذ .ك ِّنيو �َأذ ِ
خافي ثار ُزوم ؤشاَ� ،أم ما ّمش نِّيغ �إِ ُوذاين‘ ،مانِي �إِ غا راحغ نش،
34
ِ
ثاوص ّيث ن ْجذيذ �إِ ذ اوم �إِ غا
وار ْثز ّمارم �َأذ د ثاسم’َ� ،أذ اوم ث �إِنِيغ عاوذ رخُّ وْ .
ْوشغ ِحيما �َأذ ثخْ سم �إ ِّجن ون ّضْ ِنيَ� ،أم ما ّمش نش تخْ سغ ك ِّنيو ،ؤُرا ذ ك ِّنيو �َأذ ثخْ سم
ِمحضارن �إِنُو ،مارا ِذين غا ْروم ثا ْيرِي
�َأياويا35 .س مان �َأيا �َأذ ّسنن ما ّرا �َأقّا ك ِّنيو ذ �إ ْ
جاراوم”.

طروس
ُّ
يشو ِ�إ ْزوار ِ�إ ِّسور خ ونْكار ن ب ُ ُ
َم ّتى 35-31:26؛ مار31-27:14 .؛ ُلوك34-31:22 .

36
طروس �إن ّا “ َأ� ِسي ِذي ،مانِي �إِ غا ْثراحذ؟” يا ّر-د يشُّ و “مانِي �إِ غا راحغ
ِسمعان ُب ُ
نش ،وار ْثز ّمارذ رخُّ و �َأذ �َأيِي-د ثضْ فارذ ،ماشا �َأوارنِي ماناونِّي �َأذ �َأيِي-د ثضْ فارذ غار
37
طروس �إن ّا اس “�َأ ِسي ِذي ،ماي ِّمي وار ز ّمارغ �َأذ شك-د ضْ فارغ رخُّ و؟
ؤُنݣّا ُروُ ”.ب ُ
38
نش �َأذ ْوشغ ثُوذارث �إِنُو �إِ شك ”.يا ّر-د يشُّ و “ما �َأذ ايِي ث ْوشذ ثُوذارث ن ّك؟ س
ثِيذت ،س ثِيذتَ� ،أذ اش �إِنِيغ ،وار �إِسقُوقُوع شا ؤُيازِيض ،قبر ّما �َأذ ايِي ثنكارذ ْثراثا
ن ْثواراوِين”.
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يشو ن ّتا ذ أَ�ب ِريذ ذ ِثيذت ذ ثُوذارث
ُّ

“1كسم � َْأنهور زݣ ُوراون نْوم .ك ِّنيو ثتامنم ِذي �َأر ِّبيَ� ،أمنم عاوذ ّزايِيِ 2 .ذي
ثا ّدارث ن بابا ذا ْيس �َأطّاس ن ْثز ِّدي ِغين ،ما ْع ِليك وار �إِدْجي �َأم ِّني� ،إِرِي نِّيغ
�َأوم ث .نش �َأذ راحغ ِحيما �َأذ اوم ّسوجذغ �َأ ْمشان3 .ؤُشا َ� ،أوارنِي ِ
رامي ُروحغ ؤُشا
ّسوجذغ �َأوم �َأ ْمشان ،خ ِّني �َأذ ع ْقبغ عاوذَ� ،أذ ك ِّنيو ذ � َْأويغ غارِيِ ،حيما ،مانِي دْجيغ
4
ثسنم �َأبرِيذ� 5 ”.إن ّا
ثسنم ت ؤُشا ّ
نشَ� ،أذ ِذين ثِيرِيم ؤُرا ذ ك ِّنيو .ؤ مانِي �إِ غا راحغ �َأقّا ّ
نسن �َأبرِيذ6 ”.يشُّ و
نسين مانِي �إِ غا ْثراحذ �إِ ما ّمش نْز ّمار �َأذ ّ
اس ثُوما “�َأ ِسي ِذي ،وار ِّ
ِ
�إن ّا اس “نش ذ �َأبرِيذ ذ ثِيذت ذ ثُوذارث ،وار د �إِتِيس ؤُرا ذ �إ ِّج غار ْثباباث ْمغير ّزايِي.
7
ثسنم ث ،ث ْزرِيم ث”.
ثسنم ؤُرا ذ بابا .زِي رخُّ و �َأقّا ّ
ثسنم �َأيِـيَ� ،أذ ثِيرِي �َأقّا ّ
مارا ثُوغا ّ
9
ِ 8في ِلي ُّبوس �إن ّا اس “�َأ ِسي ِذيْ ،سشن �َأنغ ثاباباث ؤُشا �إِكفا ”.يشُّ و �إن ّا اس “�َأنشْ ث ؤُيا
ثسينذَ� ،أ ِفي ِلي ُّبوس؟ ون ّي ذ ايِي �إِ ْزرِين� ،إِ ْزرا
ن ْرو ْقث قاع نش �َأ ِكي ْذوم ،ما وار ذ ايِي ِّ
ِ
ِ
‘سشن �َأنغ ثاباباث’؟ 10ما وار ثُومينذ شا �َأقّا نش �َأقّا-يِي ذي ْثباباث
ثاباباث .ما ّمش ثقّارذ ْ
ذ ْثباباث �َأقّا-ث ذايِـي؟ �َأوارن �إِ ذ اوم قّارغ ،وار ثن قّارغ شا زِي غارِي ،ماشا ثاباباث
ون ّي ذايِي �إِز ّدغن ،نتّا �إِت ّ
ݣ رخْ ذايم ن ّسَ�11 .أمنم �َأيِي �َأقّا نش �َأقّا-يِي ِذي ْثباباث ،ثاباباث
�َأقّا-ث ذايِيُ .ؤ مارا وار �إِدْجي �َأم ِّنيَ� ،أمنم �َأيِي خ ِّسي ّبث ن رخْ ذايم ِسيمانت نْسنت.
12س ثِيذت ،س ثِيذت �َأذ اوم �إِنِيغ ،ون ّي ذايِي �إِتا ْمننَ� ،أقّا رخْ ذايم �إِ تݣّغَ� ،أذ ّزا ْيسنت
ݣ ثِنّي �إِدْچان ذ ثِيمقّرانِين خ مان �َأياِ ،مينزِي نش �َأذ راحغ غار
ݣ ؤُرا ذ نتّا ؤُشا �َأذ �إِ ّ
�إ ِ ّ
13
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
بابا.
ْواس ُعودْچ ْثباباث س
ت
�
َأذ
�
يما
ح
غ
ݣ
ث
َأذ
�
ُو،
ن
�
يسم
ي
س
ثتارم
غا
إ
ؤُشا ما ّرا مين �إ
إ ّ
ثم ِّميثِ 1 4 .مين ذ ايِي �إِ غا ثتارم س يِيسم �إِنُوَ� ،أذ ث ݣّغ.

رواعذ ن أَ� ُّروح ِ�إ ّقدسن

وصا �إِنُو16 .ؤُشا نش �َأذ ّزادْچغ �إِ ْثباباث ؤُشا �َأذ اوم �إ ِْوش
15مارا ثخْ سم َأ�يِي ،طّفم ِذي ْث ّ
�َأمسف ّوج ن ّضْ ِني ِحيما �َأذ ِكيوم �إِقِّيم �إِ ر ْبداَ�17 ،أ ُّروح ن ثِيذت ون ّي وار ْثز ّمار ُّدونِّيث �َأذ ث
ثسنم ثِ ،مينزِي نتّا �َأذ ِكيوم �إِقِّيم
ثسين .ماشا ك ِّنيو ّ
ثقبرِ ،مينزِي وار ث ث ْتوِيرِي ،وار ث ِّ
تجيغ شا ذ �إِ ُي ِ
وجيرن .نش �َأذ غاروم-د �َأسغ19 .ذ ُروس ن
ؤُشا �َأذ ذا ْيوم يِيرِي18 .وار ك ِّنيو ِّ
ْرو ْقث عاذ ؤُشا ُّدونِّيث وار ذ ايِي ْثزا ّر عاذ .ماشا ك ِّنيو ثتْوارام �َأيِيِ ،مينزِي نش ّدارغ ؤُشا
20
ثسنم بلِّي �َأقّا نش �َأقّا-يِي ِذي بابا ،ك ِّنيو ذايِي ُؤ
واس نِّي �َأذ ّ
ؤُرا ذ ك ِّنيو �َأذ ثدّارم .ذݣ ّ
يوصا �إِنُو ؤُشا �َأذ ذا ْيسنت �إِطّف ذ ون ّي ذ ايِي �إِتخسنُ ،ؤ
نش ذايوم21 .ون ّي غار �إِدْچا ثِ ّ
ون ّي ذ ايِي �إِتخسن ،ؤُرا ذ ثاباباث �َأذ ث �إِخْ س ؤُشا نش �َأذ ث خْ سغ عاوذ ؤُشا �َأذ اس
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ّسشنغ �إِخف �إِنُو�22 ”.إن ّا اس يا ُهوذا ،وار �إِدْجي ذ �إِسخار ُِيي ِ
وطي “�َأ ِسي ِذي ،ما ّمش ذ انغ
ثسشنذ �إِخف ن ّك ،وار �إِدْجي شا �إِ ُّدونِّيث؟” 2 3يشُّ و يا ّر-د� ،إن ّا اس “مارا شا ن
�إِ غا ّ
يجن �إِخْ س �َأيِي ،خ ِّني �َأذ �إِطّف ذݣ واوار �إِنُو ؤُشا بابا �َأذ ث �إِخْ س ؤُشا غارس �إِ ذ غا
يِ ّ
24
ناس ُؤ غارس �إِ غا ن ْزذغ .ون ّي وار ذ ايِي �إِتخْ سن ،وار �إِت ِّطيف شا ذݣ واوار �إِنُو .ؤُشا
ثسرِيم ،وار �إِدْجي شا زِي غارِي ،ماشا زِي ْثباباث ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّنِّ 25 .س ْورغ
�َأوار �إِ ْ
�َأ ِكي ْذوم مان �َأيا ؤ ُِمي نش عاذ قِّيمغ �َأ ِكي ْذوم26 .ماشا �َأمسف ّوجَ� ،أ ُّروح �إِقدّسن ،ون ّي �إِ ذ غا
�إ ِّسكّ ْثباباث س يِيسم �إِنُوَ� ،أذ اوم �إ ِّسرمذ ك ِ
ُورشيَ� ،أذ اوم �إ ِّسفكّار ما ّرا ِمين ذ اوم نِّيغ.
27
يش
رهنا �َأذ اوم ث ّجغ ،نش �َأذ اوم ْوشغ ر ْهنا �إِنُو .وار �إِدْجي شا �َأم ما ّمش ذا ْيوم ث ِت ّ
ثسرِيم نش
ُّدونِّيث �َأذ ث ذا ْيوم ْوشغ .كّس � َْأنهور زݣ ُوراون نْوم ،وار تݣّوذ شاَ�28 .أقّا ْ
نِّيغ �َأوم ‘نش �َأذ ُؤ ُيورغ ؤُشا �َأذ غاروم-د اسغ عاوذ’ .مارا ثخْ سم �َأيِيَ� ،أذ ْثفارحمِ ،مينزِي
نِّيغ ‘�َأذ راحغ غار ْثباباث’ِ ،مينزِي ثاباباث ُيو ْعرا ِ
خافي29 .نش نِّيغ �َأوم ت رخُّ و قبر ّما �َأذ
ِ
�إِمسارِ ،حيما �َأذ ثامنن خ ِمي ِّني �إِ غا يِيرِي ؤُيا30 .وار كيوم ِّسيوِيرغ عاذ �َأطّاس كثارَ� ،أذ د
ياس ؤُمقّران ن ُّدونِّيث-ا ،وار غارس والُو ذايِي31 .ماشا ذ مان �َأيا ِحيما �َأذ ث ّسن ُّدونِّيث
ِوصا ْثباباث .كّارمَ� ،أذ نُو ُيور ّسانِيثا”.
�َأقّا نش تخْ سغ ثاباباث ؤُشا تݣّغ ِمين ذ ايِي �إ ّ
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ثازايارث ذ ِثيصذوِين نّس

وحوِيش ن ْثزايارث2 .كُور
“1نش ذ ثازايارث ن ثِيذت ،بابا ذ باب ن ْ
ِتاوين
ثاسطّا ذايِي �إِ وار �إِتِيشّ ن ْر ِغيدْچثَ� ،أذ ت �إِكّس ؤُشا كُور ثاسطّا �إِ د �إ ْ
3
ْواسي ّزذݣم ِذي
ْر ِغيدْچثَ� ،أذ ت �إِ ِّسيزذݣِ ،حيما �َأذ ثارنِي ِذي ْر ِغيدْچث .ك ِّنيو �َأقّا ت ِّ
ِّسي ّبث ن واوار �إِ ذ اوم نِّيغ4 .قِّيمم ذايِـي ،نش �َأقّا-يِـي ذايومَ� .أمشْ ناو ثاسطّا �إِ وار �إِز ّمارن
�َأذ د ثاويِي ْر ِغيدْچث زݣ يِيخف ن ّس مارا وار ثقِّيم ِذي ْثزايارثَ� ،أميا ؤُرا ذ ك ِّنيو ،مارا
وار ذايِـي ثقِّيمم5 .نش ذ ثازايارث ،ك ِّنيو ذ ثِيسضوِين .ون ّي ذايِـي �إِ غا �إِقِّيمن ُؤ نش
ذايس ،نتّا �َأذ د ياوِي ْر ِغيدْچث �َأطّاسِ ،مينزِي ن ّ ْبرا ّزايِي وار ْثز ّمارم �َأذ ثݣّم والُو6 .مارا
يجن وار ذايِي �إِقِّيمَ� ،أذ �إِ ّمنضار غار با ّرا �َأمشْ ناو ثاسطّاَ� ،أذ يازغ ،خ ِّني �َأذ ثنت
شا ن يِ ّ
7
ِ
مسيَ� ،أذ �َأرغن .ماشا مارا ثقِّيمم ذايِـي ؤُشا �َأوارن �إِنُو �َأذ
يا ْرونَ� ،أذ ثنت نْضارن ذي ْث ِّ
8
ِ
ِ
ْواس ُعودْچ بابا خْ ِمي
ت
ِي.
ر
ي
ي
وم
ر
غا
َأذ
�
ُشا
ذا ْيوم قِّيمن ،تارم ِمين ثخْ سم ؤ
�
َأذ
�
َأيا
�
مان
ِي
ز
ْ
إ ّ
9
ِمحضارن �إِنُوَ� .أم ما ّمش ثاباباث ثُوغا
ثاويم �َأطّاس ن ْر ِغيدْچث ؤُشا �َأذ ثِيرِيم ذ �إ ْ
�إِ د غا ْ
10
ِ
ِ
وصا
�إِتخْ س �َأيِـي ؤُرا ذ نش ثُوغا تخْ سغ ك ِّنيو .قِّيمم ذي ثا ْيرِي �إِنُو .مارا ثطّفم ذي ْث ّ
وصا ن بابا ؤُشا ْت ِغيمغ ِذي
�إِنُوَ� ،أذ ثقِّيمم ِذي ثا ْيرِي �إِنُوَ� ،أم ما ّمش نش ثُوغا تطّفغ ِذي ْث ّ
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ثا ْيرِي ن ّس11 .نِّيغ �َأوم مان �َأيا ِحيما �َأذ ذا ْيوم ثِيرِي ر ْفراحث �إِنُو ؤُشا ِحيما �َأذ ثتْواك ّمر
ثاوص ّيث �إِنُو ثانِيثاَ� ،أقّا �َأذ ثخْ سم �إ ِّجن ون ّضْ ِني �َأم ما ّمش نش ثُوغا ك ِّنيو
ر ْفراحث نْومْ 12 .
خْ سغ13 .ؤُرا ذ �إ ِّج وار غارس ُبو ثا ْيرِي ثامقّرانت خ ثانِيثا ،بلِّي �َأذ �إ ِْوش ثُوذارث ن ّس �إِ
وصيغ15 .وار ْت ِعيوِيذغ
�إِمدُّوكار ن ّس14 .ك ِّنيو ذ �إِمدُّوكار �إِنُو ،مارا ثݣِّيم �َأم ما ّمش ك ِّنيو ِّ
ݣ ِسيذس .ماشا نش ثُوغا ت ِ
�َأذ اوم س ِّميغ �إِس ْمغانِ ،مينزِي �إ ِْسمغ وار �إ ِِّسين ِمين �إِت ّ
ْراغيغ
16
�َأوم ذ �إِمدُّوكارِ ،مينزِي نش ّسشنغ ك ِّنيو ما ّرا ِمين ْسرِيغ زِي بابا .وار �إِدْجي ذ ك ِّنيو
�إِ ذ ايِـي �إِخضارن ،ماشا ذ نش �إِ ك ِّنيو �إِخْ ضارن ؤُشا نش ݣِّيغ ك ِّنيو ِحيما �َأذ ْثراحم،
ثاويم ْر ِغيدْچث ُؤ ِحيما �َأذ ثقِّيم ْر ِغيدْچث نْومِ ،حيما ما ّرا ِمين �إِ غا ثتارم زِي
�َأذ د ْ
17
ِ
ْوصيغ ،حيما �َأذ
ْثباباث س يِيسم �إِنُوَ� ،أذ اوم ث �إ ِْوشا نتّا .ذ مان �َأيا �إِ زِي ك ِّنيو ت ِّ
ثخْ سم �إ ِّجن ون ّضْ ِني.

يشو ذ ِ�إم ْحضارن نّس
ُّدونِّيث ثشا ّره ُّ

18مارا ُّدونِّيث �َأذ ك ِّنيو ثشارهْ ،سنم َأ�قّا ثشا ْره َأ�يِي قبر ك ِّنيو19 .مارا �َأقّا ك ِّنيو زِي ُّدونِّيث،
�إِرِي �َأقّا ُّدونِّيث ثُوغا ثتخْ س �إِن ّي ّزايس .ماشا ِمينزِي ك ِّنيو وار ثدْجيم شا زِي ُّدونِّيث،
ماشا نش �إِخضارغ ك ِّنيو زِي ُّدونِّيث ،س ؤُي ِّني ُّدونِّيث ثشا ّره ك ِّنيو20 .عقرم �َأوار �إِ ذ
اوم نِّيغ ‘�إِسمغ وار ُيوعرِي خ ِسيذس ’.مارا ما ّرثن �َأيِيَ� ،أذ ك ِّنيو ما ّرثن عاوذ .مارا
طّفن ذݣ واوار �إِنُوَ� ،أذ طّفن عاوذ ذݣ واوار نْوم21 .ماشا �َأذ ّزا ْيوم ݣّن مان �َأيا ما ّرا
ِذي ِّسي ّبث ن يِيسم �إِنُوِ ،مينزِي نِي ْث ِني وار ِّسينن شا ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن22 .مارا وار د
ؤ ُِسيغ ُؤ وار ِكيسن ِّس ْورغَ� ،أذ يِيرِي وار غارسن ُبو ّدنُوب .ماشا رخُّ و وار غارسن ُبو
ْسماحث خ ّدنُوب نْسن23 .ون ّي ذ ايِـي �إِشا ّرهنَ� ،أذ �إِشاره ؤُرا ذ بابا24 .مارا وار ݣِّيغ
جاراسن رخْ ذايم �إِ وار ثنت �إِݣِّي ؤُرا ذ �إ ِّج ن ّضْ ِنيَ� ،أذ يِيرِي وار غارسن ُبو ّدنُوب.
25
ْخص �َأذ �إِتْواك ّمر واوار �إِ ُيوران
ماشا رخُّ و ْزرِين ثنت ُؤ شا ْرهن ؤُرا ذ بابا .ماشا �إِت ّ
تاوراث نْسن
ِذي ْ
‘شارهن �َأيِي خ والُو’.

سبح19:35 .؛ سبح4:69 .

ُمسف ّوج ،ون ّي غاروم-د �إِ غا ّسكّغ زِي ْثباباثَ� ،أ ُّروح ن ثِيذت �إِ
26خ ِمي �إِ د غا ياس ؤ ْ
د ُي ِ
وسين زِي غار ْثباباث ،خ ِّني نتّا �َأذ ايِي �إِشهذَ�27 .أذ ثشهذم ؤُرا ذ ك ِّنيوِ ،مينزِي ثُوغا
ك ِّنيو �َأ ِكي ِذي زݣ ؤُم ْزوا ُرو”.
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َ�“1أقّا ِّس ْورغ �َأ ِكي ْذوم �َأيا ِحيما وار ثنذرِيفمَ�2 .أذ ك ِّنيو ُّسوفّغن زݣ ؤ ُِسيناݣُوݣ.
�إِوا ،ثاسا ّعث �َأذ د ثاس ؤ ُِمي كُور �إِ ّجن ون ّي ك ِّنيو �إِ غا �إِنغن �َأذ اس �إِ ْت ِغير �َأقّا
�إِت ّ
ݣ ْرخدْمث �إِ �َأر ِّبيَ�3 .أذ ّزا ْيوم ݣّن مان �َأياِ ،مينزِي نِي ْث ِني وار ِّسينن ثاباباث ؤُرا ذ
4
ِ
ِ
نش .ماشا �َأقّا نِّيغ �َأوم مان �َأيا حيما ،خْ مي �إِ د غا ثاس ْثسا ّعث ،خ ِّني �َأذ ْثعقرم بلِّي
ذ نش �إِ ذ اوم �إِن ّان مان �َأيا .نش وار ذا ْيوم نِّيغ شا مان �َأيا زݣ ؤُم ْزوا ُروِ ،مينزِي نش
ثُوغا-يِي �َأ ِكي ْذوم.

مسفوج ،أَ� ُّروح ِ�إ ّقدسن
ُّ
يشو أَ�ذ ِ�إ ّس ّك أَ� ّ

5ماشا رخُّ و �َأذ راحغ غار ون ّي ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن ؤُشا ؤُرا ذ �إ ِّج ّزا ْيوم وار ذ ايِي �إ ِّس ِ
قسي
‘مانِي �إِ غا ْثراحذ؟ ’ 6ماشا ِمينزِي نِّيغ �َأوم مان �َأياَ� ،أقّا شُّ ورن ؤُراون نْوم س ْ
وشضان.
7ماشا نش �َأذ اوم �إِنِيغ ثِيذتْ ،حسن �َأوم �َأذ راحغ .مارا وار ُروحغ شا ،وار غاروم-د
ُمسف ّوج .مارا ُروحغَ� ،أذ اوم ث-يِد ّسكّغِ 8 .
رامي د ُيوسا وانِيثاَ� ،أذ �إ ِّس ْقنع
�إِتِيس ؤ ْ
9
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُّدونِّيث خ ّدنُوب خ ْثسݣذا ُؤ خ ْر ُحوكم .خ ّدنُوب مينزِي ني ْثني وار ّزايِي ؤُمينن
10ؤُشا خ ْثسݣْذاِ ،مينزِي نش �َأذ راحغ غار بابا ؤُشا وار ذ ايِي ْثزا ّرم عاذ 11ؤُشا خ
ْر ُحوكم ِمينزِي �َأمقّران ن ُّدونِّيث-ا �َأقّا �إِتْواحاسب12 .غارِي �َأطّاس ِمين ذا ْيوم �إِ غا �إِنِيغ،
ثكسيم13 .ماشا ِ
ماشا رخُّ و وار ْثز ّمارم �َأذ ث ِ
رامي د ُيوسا �َأ ُّروح ن ثِيذتَ� ،أذ ك ِّنيو �إِنْذه
ِذي ما ّرا ثِيذتِ ،مينزِي نتّا وار �إ ِِّسيوِير شا زݣ يِيخف ن ّس ،ماشا ما ّرا ِمين �إِ غا �إِسرا،
يمسرايِين �إِ د غا ياسن14 .نتّا �َأذ ايِي �إ ِّس ُعودْچِ ،مينزِي
�َأذ ّزايس �إِ ِّسور ؤُشا �َأذ اوم �إ ِّسشن ثِ ْ
15
�َأذ �إِ ْك ِسي زِي ِمين غارِي ؤُشا �َأذ ك ِّنيو �إ ِّسخ ّبار ّزايس .ما ّرا ِمين �إِدْچان غار ْثباباث،
�َأقّا-ث �إِنُو .س ؤُي ِّني نِّيغ بلِّي نتّا �َأذ �إِ ْك ِسي زِي ِمين غارِي ؤُشا �َأذ ك ِّنيو �إ ِّسخ ّبار ّزايس.
16وار �إِ ْت ِغي ِمي شا ؤُشا وار ذ ايِـي ْثزا ّرم ُؤ خ ِّني عاوذ وار �إِ ْت ِغي ِمي شا ؤُشا �َأذ ايِي ْثزارم
عاوذِ ،مينزِي نش �َأذ راحغ غار ْثباباث”.
ِمحضارن ن ّس ن ّان جاراسن “ما مان �َأيا ِمين ذ انغ �إن ّا ‘وار �إِ ْت ِغي ِمي شا
17شا زݣ �إ ْ
ؤُشا وار ذ ايِي ْثزا ّرم ُؤ خ ِّني عاوذ وار �إِ ْت ِغي ِمي شا ؤُشا �َأذ ايِي ْثزارم عاوذِ ،مينزِي نش
�َأذ راحغ غار ْثباباث’ ”؟ 18خ ِّني ن ّان ِ
“مين �إِخْ س �َأذ يِي ِني ِمين �إِقّار ‘وار �إِ ْت ِغي ِمي شا’؟
نسين شا ِمين خف �إ ِّساوار�19 ”.إ ِّسن يشُّ و �َأقّا نِي ْث ِني خْ سن �َأذ ث ّسقسان ،خ ِّني
وار ِّ
�إن ّا اسن “ما ث ّم ّسقسام ِمينزِي نِّيغ ‘وار �إِ ْت ِغي ِمي شا ؤُشا وار ذ ايِي ْثزا ّرم ُؤ خ ِّني عاوذ
وار �إِ ْت ِغي ِمي شا ؤُشا �َأذ ايِي ْثزارم عاوذ’؟ 20س ثِيذت ،س ثِيذتَ� ،أذ اوم �إِنِيغ �َأقّا �َأذ
ْث ُرومَ� ،أذ ثسغُويم ،ماشا ُّدونِّيث �َأذ ْثفارح .ك ِّنيو �َأذ ثشضْ نم ،ماشا � َْأشضان نْوم �َأذ �إِ ْذور
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ذ ر ْفراحث21 .ثامغارث ،خْ ِمي �إِ غا ثا ُروَ� ،أذ ثفُّوݣم ِمينزِي ثاسا ّعث ن ّس �َأقّا ثِيوض-د.
رحرِيق ن ّس زِي ر ْفراحث ِمينزِي
ماشا خْ ِمي �إِ غا ثا ُرو �َأح ْن ِجير ،وار ْثفكّار شا عاذ ِذي ْ
ثارنِي-د �إِج ن ْبناذم غار ُّدونِّيث22 .ؤُرا ذ ك ِّنيو �َأقّا ذا ْيوم � َْأشضان رخُّ و ،ماشا �َأذ ك ِّنيو
زارغ عاوذ ؤُشا �َأذ فارحن ُوراون نْوم ؤُشا ؤُرا ذ �إِ ّج وار ّزا ْيوم �إِتكّس ر ْفراحث نْوم.
23
واس نِّي وار ذ ايِي ثت ّْس ِ
قسيم شا .س ثِيذت ،س ثِيذتَ� ،أذ اوم �إِنِيغ ،ما ّرا ِمين
ذݣ ّ
24
�إِ غا ثتارم �إِ ْثباباث س يِيسم �إِنُوَ� ،أذ اوم ث �إ ِْوشَ� .أر �إِ رخُّ و وار ثتارم شا س يِيسم
�إِنُو .تارمَ� ،أذ ِ
ثكسيمِ ،حيما �َأذ ثِيرِي ر ْفراحث نْوم ثكمرِّ 25 .س ْورغ �َأوم خ مان �َأيا س
ِ
�إِمتّيرن ،ماشا �َأذ د ثاوض ْثسا ّعث �إِ ذي وار غا ْروم �إِ غا ِّسيوِيرغ عاذ س �إِمتّيرن ،ماشا
26
واس نِّي �َأذ ثتارم س يِيسم �إِنُو .نش
�َأذ اَوم-د با ّرحغ خ ْثباباث س بطايطاي .ذݣ ّ
27
وار ذ اوم قّارغ شا بلِّي �َأذ تارغ �إِ ْثباباث ِذي طّوع نْومِ ،مينزِي ثاباباث ِسيمانت
ن ّس �إِتخْ س ك ِّنيوِ ،مينزِي ك ِّنيو ثُوغا ثتخْ سم �َأيِي ؤُشا �َأقّا ثُومنم �َأقّا نش زِي غار �َأر ِّبي �إِ
د فّغغ28 .فّغغ-د زِي ْثباباث ،ؤ ُِسيغ-د غار ُّدونِّيثَ� .أذ ّجغ نش عاوذ ُّدونِّيث ؤُشا �َأذ
راحغ غار ْثباباث”.
ّ
َأ
ثسيوِيرذ شا
وار
بطايطاي،
س
اوارذ
ثس
شك
و
ا
ق
�
“
ّس
ن
ضارن
ِمح
رخُّ
29ن ّان اس �إ ْ
ّ
ِّ
س �إِمتّيرن30 .رخُّ و ن ّسن �َأقّا ث ّسنذ ك ِ
ُورشي ،وار ثح ِذيجذ �َأذ شك �إ ِّس ْقسا حد .زِي
ماناونِّي نُومن �َأقّا ذ شك ثفّغذ-د زِي �َأر ِّبي31 ”.يشُّ و يا ّر-د خاسن “ما رخُّ و ثُومنم؟ َ�32أذ
د ثاوض ْثسا ّعثَ� ،أقّا ثِيوض-د� ،إِ ِذي �إِ غا ثتْوازدْچعم ،كُور �إ ِّج �َأذ �إِطّف �َأبرِيذ ن ّس،
وح ِديِ ،مينزِي ثاباباث �َأقّا-ث �َأ ِكي ِذي.
وح ِدي .ماشا نش وار دْجيغ ُبو ْ
ثجم ْ
�َأذ ايِـي ّ
َ�33أقّا ِّس ْورغ �َأ ِكي ْذوم س مان �َأيا ِحيما �َأذ غا ْروم يِيرِي ر ْهنا ذايِيِ .ذي ُّدونِّيث �َأذ غا ْروم
رحصارث ،ݣّم ؤُر ،نش �َأقّا غلّبغ خ ُّدونِّيث”.
ثِيرِي ْ

17

يشو
ثازا ْدجيث ن ُّ

 1ثُوغا يشُّ و �إ ِّساوار س مان �َأيا ُؤشا �إ ِّسݣا ّعذ ثِيطّاوِين ن ّس غار ُؤجنّا،
�إنّـا “�َأ باباَ� ،أقّا ثاسا ّعث ثِيوض-دُ .سو ْعرا ِّميشِ ،حيما ؤُرا ذ ِّميش �َأذ شك
2
َأيسومِ ،حيما خ ِّني نتّا �َأذ �إ ِْوش
�إِ ُّسوعراَ� ،أم ما ّمش ذ اس ث ْو ِشيذ ُّصولطا خ كُور � ُ
3
ثُوذارث ن ر ْبدا �إِ كُور �إ ِّجن �إِ ذ اس ث ْو ِشيذ .ذ ثانِيثا ذ ثُوذارث ن ر ْبداَ� ،أقّا نِي ْث ِني �َأذ
ثسكّذ4 .نش
شك ّسننَ� ،أقّا شك ذ �َأر ِّبي ذ ثِيذت ْ
وحدش ذ يشُّ و ل َمسيح ون ّي �إِ د ّ
5
ّ
ِ
ِ
ُّسوعرِيغ شك خ ث ُمورث .نش ك ّمرغ ْرخدْمث �إِ ذ ايِي ث ْوشيذ حيما �َأذ ت ݣغ .رخُّ و
ْس ُعودْجي �َأيِيَ� ،أ ثاباباث ،غار �إِخف ن ّك س ُؤ ُعودْجي �إِ ثُوغا غارِي قبر ّما �َأذ ثِيرِي
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ُّدونِّيث6 .سشّ نغ �إِسم ن ّك �إِ �إ ِْوذان �إِن ّي ذ ايِي ث ْو ِشيذ زِي ُّدونِّيث .نِي ْث ِني ثُوغا-ثن ن ّك،
ث ْو ِشيذ ثن �إِ نشَ� ،أقّا طّفن ذݣ واوار ن ّكّ 7 .سنن رخُّ و بلِّي ما ّرا ِمين ذ ايِـي ث ْو ِشيذ،
�َأقّا-ث ّزايكِ 8 .مينزِي نش ْو ِشيغ �َأسن �َأوارن �إِ ذ ايِي ث ْو ِشيذ ؤُشا نِي ْث ِني ق ْبرن ّزا ْيسن،
ثسكّذ �َأيِي-د9 .نش تارغ ِذي
ّسنن س ثِيذت بلِّي نش فّغغ-د ّزايك ،ؤُمنن �َأقّا شك ّ
ِ
طّوع نْسن ،وار تتّارغ ِذي طّوع ن ُّدونِّيث ماشا ِذي طّوع ن يِنّي �إِ ذ ايِي ث ْوشيذ،
ِمينزِي �َأقّا-ثن ن ّك10 .ما ّرا ِمين �إِدْچان �إِنُو �َأقّا-ث ن ّك ُؤ ِمين �إِدْچان ن ّك �َأقّا-ث �إِنُو .نش
ْواس ُعودْچغ ذا ْيسن11 .نش وار دْجيغ عاذ ِذي ُّدونِّيث ،ماشا نِي ْث ِني �َأقّا-ثن ِذي ُّدونِّيث
ت ّ
ؤُشا نش �َأذ غارك-د اسغ.
ِ
ِ
ِ
ِ
	�َأ ثاباباث �إِقدّسن ،حضا ثن ذݣ �إِسم ن ّك� ،إِن ّي �إِ ذ ايِي ث ْوشيذ حيما ني ْثني �َأذ �إِرِين
ذ �إ ِّجن �َأم نشّ ينِ 12 .مينثرا �َأقّا-يِي �َأ ِكي ْذسنَ� ،أذ ثن ِ
عسغ خ
حضيغ ذݣ �إِسم ن ّك .نش ّ
�إِن ّي �إِ ذ ايِي ث ْو ِشيذ ،وار �إِتْواهلّك ؤُرا ذ �إ ِّج ّزا ْيسن ْم ِغير ِّميس ن لهالاك ِحيما �َأذ �إِك ّمر
وذلِيس13 .ماشا رخُّ و �َأذ غارك-د اسغ ُؤ ّساوارغ خ مان �َأيا ِذي ُّدونِّيث ِحيما �َأذ ثِيرِي
ر ْفراحث �إِنُو ثكمر ذا ْيسنِ 14 .
وشيغ �َأسن �َأوار ن ّك ؤُشا ُّدونِّيث ثُوغا ثشا ّره �إِثن ِمينزِي
15
وار دْجين شا زِي ُّدونِّيث �َأم نش وار دْجيغ شا زِي ُّدونِّيث .نش وار تارغ ِحيما �َأذ
ثن ِ
ثكسيذ زِي ُّدونِّيث ،ماشا ِحيما �َأذ ثن ِ
ثحضيذ زِي ثُوعفّنا16 .نِي ْث ِني وار دْجين شا
17
ِ
زِي ُّدونِّيث �َأم نش وار دْجيغ شا زِي ُّدونِّيث .قدّس �إِثن ذي ثِيذتَ� ،أوار ن ّك ذ ثِيذت
18
ثسكّذ غار ُّدونِّيثّ ،سكّغ ثن عاوذ غار ُّدونِّيث19 .تْقدّاسغ
َ� .أم ما ّمش �إِ ذ ايِـي-د ّ
20
�إِخف �إِنُو ِذي طّوع نْسنِ ،حيما �َأذ تْواقدّسن ؤُرا ذ نِي ْث ِني ِذي ثِيذت  .وار تارغ ِذي
طّوع ن يِينا واها ،ماشا عاوذ ِذي طّوع ن يِنّي ذايِي ُيومنن س واوار نْسنِ 21 .حيما �َأذ
�إِرِين ما ّرا ذ �إ ِّجنَ� ،أ ثاباباثَ� ،أم شك ذايِي ُؤ نش ذايكِ ،حيما ؤُرا ذ نِي ْث ِني �َأذ �إِرِين ذ
�إ ِّجن ذا ْينغِ ،حيما �َأذ ثامن ُّدونِّيث بلِّي �َأقّا ذ شك �إِ ذ ايِـي-د �إ ِّسكّن22 .نش ْو ِشيغ �َأسن
�َأ ُعودْجي �إِ ذ ايِي ث ْو ِشيذِ ،حيما �َأذ �إِرِين ذ �إ ِّجن �َأم ما ّمش نشّ ين ندْچا ذ �إ ِّجن23 .نش
ثسن ُّدونِّيث �َأقّا شك
ذا ْيسن ،شك ذايِيِ ،حيما �َأذ �إِرِين تْواك ّمرن غار �إ ِّجنِ ،حيما �َأذ ّ
ثسكّذ �َأيِي-د ُؤ ثخْ سذ ثن �َأم ما ّمش �إِ ذ ايِي ثخْ سذ.
ّ
ِ
ِ
ِ
َ�24أ ثاباباث ،خْ سغ �إِ �إِن ّي �إِ ذ ايِي ث ْو ِشيذ �َأذ �إِرِين �َأكيذي ماني ّما دْجيغ نش ؤُشا �َأذ
ݣ ُّدونِّيث.
زارن �َأ ُعودْجي �إِنُو �إِ ذ ايِي ث ْو ِشيذِ ،مينزِي شك ثخْ سذ �َأيِي قبر ّما �َأذ ثتْوا ّ
25
ثسين ،ماشا نش �َأقّا ّسنغ شك ُؤ �إِنا ّسنن
�َأ ثابابــاث �إِسݣّذنَ� ،أقّا ُّدونِّيث وار شك ِّ
ثسكّذ �َأيِي-د26 .نش ّسشنغ �َأسن �إِسم ن ّك ُؤ �َأذ ث ّسشنغِ ،حيما ثا ْيرِي �إِ زِي
�َأقّا شك ّ
ِ
ثُوغا ذ ايِـي ثتخْ سذ �َأذ ثيرِي ذا ْيسن ُؤ نش ذا ْيسن”.
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يشو
ُؤ ُضوف ن ُّ

18

َم ّتى 56-47:26؛ مار50-43:14 .؛ ُلوك53-47:22 .

َ�1أوارنِي ِ
ِمحضارن ن ّسْ ،زوان خ يغْزار ن
رامي �إن ّا يشُّ و �َأيا� ،إِفّغ �َأك-ذ �إ ْ
ِمحضارن ن ّس.
وحوِيشُ ،يوذف ذا ْيس �َأك-ذ �إ ْ
ِقيذ ُرون ،ثُوغا ِذين �إِج ن ْ
ُ 2ؤرا ذ يا ُهوذا ون ّي ث �إِسلّمن� ،إ ِّسن �َأ ْمشان نِّي عاوذِ ،مينزِي يشُّ و ثُوغا �إ ِّس ُمونا
ِمحضارن ن ّس3 .خ ِّني يِيوِي-د يا ُهوذا �َأ ِكيذس �إ ِْشث ن ثربِيعث
ذا ْيس �َأطّاس �َأك-ذ �إ ْ
ِيسي ّين ُؤشا ُي ِ
ن ْرعسكار ذ �إِ ْمخازنِي ّين ن �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِفار ِ
وسي-د ِذيها س
ِ
رقناذر ذ �إِصفضاون ذ رسناح4 .يشُّ و خ ِّنيُ ،ؤ ِمي �إ ِّسن ما ّرا مين ذ اس �إِ غا �إِ ْمسارن،
�إِفّغ-د� ،إن ّا اسن ِ
“مين ثار ُّزوم؟” َ�5أ ِّرين-د خاس “يشُّ و ن ِ
ّاصيرِي� ”.إن ّا اسن “ذ نش”.
6
ثُوغا يا ُهوذا ،ون ّي ث �إِسلّمن� ،إِب ّد عاوذ �َأ ِكي ْذسنِ .
رامي د اسن �إن ّا “ذ نش”،
ْذورن غار ضفّار ؤُشا ْوضان غار ث ُمورث�7 .إ ِّسقسا ثن عاوذ ِ
“مين ثار ُّزوم؟” ن ّان
ّاصيرِي8 ”.يشُّ و يا ّر-د “�َأقّا نِّيغ �َأومَ� ،أقّا ذ نش .مارا ثار ُّزوم ِ
“يشُّ و ن ِ
خافيّ ،جم �إِنا �َأذ
9
ِ
ِ
راحن” ،حيما �َأذ �إِتْواك ّمر واوار �إِ ثُوغا �إن ّا “�إِن ّي �إِ ذ ايِي ث ْوشيذ ،وار ّزا ْيسن و ّدارغ
10
طروس خ ِّنيَ� ،أم ثُوغا غارس ِّسيف� ،إ ِْجبذ �إِث-يِد� ،إ ِْوثا ّزايس
ُؤرا ذ �إ ِّجِ ”.سمعان ُب ُ
ِقص اس �َأم ُّزوغ ن ّس �َأف ِ
ُوسي .ثُوغا �إ ِْسمغ نِّي قّارن اس
�إ ِْسمغ ن ُؤزدْجيف ن �إِك ّهانن� ،إ ّ
11
ِ
طروس “�َأ ّر ِّسيف غار و ْغراف ن ّسْ ،ركاس ون ّي ذ ايِي
مالخيس .خ ِّني �إن ّا يشُّ و �إِ ُب ُ
سسغ؟”
�إ ِْوشا ْثباباث ،ما وار ث ّ

كهانن
ُّ
يشو ّزاث ِ�إ ُؤز ْدجيف ن ِ�إ ّ
َم ّتى 58-57:26؛ مار54-53:14 .؛ ُلوك54:22 .

12ثا ْربِيعث ذ ُؤكُومانذار ذ �إِ ْمخازنِي ّين ن ُوذاين طّفن يشُّ و ،شارفن ث13 .نذهن ث
�َأم ْزوا ُرو غار هان ّانِ ،مينزِي نتّا ذ �َأضكّوار ن قايافا ،ون ّي ثُوغا ذ �َأزدْجيف ن �إِك ّهانن
ِوصا �إِ ُوذاينَ� ،أقّا ْحسن �َأذ �إِ ّمث �إ ِّج ن ْبناذم
ذݣ ُؤسݣّواس نِّي14 .قايافا ذ نتّا ثُوغا �إ ّ
ِذي طّوع ن و ْي ُذوذ.

طروس
أَ�نكار ن ب ُ ُ

َم ّتى 70-69:26؛ مار68-66:14 .؛ ُلوك57-55:22 .

15
ْواسن
طروس ثُوغا �إِضفّار يشُّ و �َأك-ذ �إِج ن ؤُمحضار ن ّضْ ِنيْ � .
َأمحضار نِّي ثُوغا �إِت ّ
ِسمعان ُب ُ
غار ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن ؤُشا ُيوذف �َأك-ذ يشُّ و غار ر ْمراح ن ثا ّدارث ن ؤُزدْجيف ن
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16
ْواسنن غار ؤُزدْجيف
طروس �إِبدّ-د با ّرا غار ث ّوارث� .إِفّغ-د ؤُمحضار �إِ ثُوغا �إِت ّ
�إِك ّهاننُ .ب ُ
طروس غار ذاخر.
ن �إِك ّهانن� ،إ ِِّسور �َأك-ذ ْثع ّساسث ث ِّني �إِحطّان ثا ّوارث ؤُشا �إ ِِّسيذف-د ُب ُ
17
ِمحضارن ن ْبناذم-ا؟”
طروس “ما وار ثدْجيذ شك زݣ �إ ْ
ثايّا ث ِّني �إِحطّان ثا ّوارث ثنّا �إِ ُب ُ
18
يمسي س رفحمِ ،مينزِي
�إن ّا “نش ،لّا ”.ثُوغا �إِس ْمغان ذ �إِ ْمخازنِي ّين بدّن ِذينّ ،سارغن ثِ ِّ
طروس �إِب ّد �َأ ِكي ْذسن� ،إِتْوقّاح.
ثُوغا ثسمض ؤُشا ثُوغا تْوقّاحن .ؤُرا ذ ُب ُ

يشو
كهانن ِ�إ ُّ
ِ�إسق ِْسيثن ن ُؤز ْدجيف ن ِ�إ ّ
َم ّتى 66-59:26؛ مار64-55:14 .؛ ُلوك71-66:22 .

ِمحضارن ن ّس ُؤ خ ْثغُورِي ن ّس20 .يا ّر-د خاس
�19إ ِّسقسا ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن يشُّ و خ �إ ْ
يشُّ و “نش ثُوغا ّساوارغ �إِ ُّدونِّيث س بطايطايّ ،سغارغ ر ْبدا ذݣ ؤ ُِسيناݣُوݣ ُؤ ِذي
ثا ّدارث �إِقدّسن مانِي ْت ُمونن ُوذاين ر ْبدا ؤُشا ِذي ْث ُنوفّرا وار ِّس ْورغ ؤُرا ذ �إ ِْشث ن
21
ثس ِ
قسيذ؟ سقسا �إِن ّي �إِسران ِمين ذ اسن نِّيغ .خْ زار ،نِي ْث ِني ّسنن
ْرحاجث .ماي ِّمي ذ ايِي ّ
ِمين نِّيغِ 22 ”.
رامي �إن ّا �َأ ُّمو ،خ ِّني �إِ ّجن زݣ �إِ ْمخازنِي ّين �إِ ثُوغا �إِبدّن ِذي ِّني �إ ِْوشا �إِ يشُّ و �إِج
23
ن ؤُمدّارضار� ،إن ّا “ما �َأ ُّمو �إِ غا ثا ّرذ خ ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن؟” يا ّر-د خاس يشُّ و “مارا
ِّس ْورغ ِمين وار �إ ِْحرِين ،شهذ خ ِمين وار �إ ِْحرِين ،ماشا مارا ِّس ْورغ م ِليح ،ماي ِّمي ذ ايِي
ثشّ اثذ؟” 24ثُوغا هان ّان �إ ِّسكّ اِث �إِتْواشارف غار قايافاَ� ،أزدْجيف ن �إِك ّهانن.

طروس ِ�إ ثْوارا نّ ْض ِنيث
أَ�نكار ن ب ُ ُ
َم ّتى 75-71:26؛ مار72-69:14 .؛ ُلوك62-58:22 .

25
ِمحضارن
طروس �إِب ّد ِذي ِّني �إِتْوقّاح .ن ّان اس “ما وار ثدْجيذ ؤُرا ذ شك زݣ �إ ْ
ثُوغا ُب ُ
ن ّس؟” نتّا �إِنكار� ،إن ّا “وار دْجيغ شا ذ نش” �26إ ِّجن زݣ �إِس ْمغان ن ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن
طروس �َأم ُّزوغ� ،إن ّا “ما وار شك ْزرِيغ �َأ ِكيذس ِذي
ِقص ُب ُ
�إِ ثُوغا �إِت ْعنان �إِ ون ّي ؤ ُِمي �إ ّ
27
طروس عاوذ ؤُشا ذ ْغيا �إِسقُوقع ؤُيازِيض.
ْ
ثحوِيشث؟” رخْ ذنِّي �إِنكار ُب ُ

يشو ّزاث ِ�إ بِيلا ُطوس
ُّ

َم ّتى 31-11 ،2-1:27؛ مار20-1:15 .؛ ُلوك25-1:23 .

 28خ ِّني �إ ِْوين-د يشُّ و زِي قايافا غار ثا ّدارث ن شّ راع ،ثُوغا ذ زِيش .نِي ْث ِني وار ُؤ ِذيفن
شا غار ْرف ِ
ْواسيخن ،ماشا ز ّمارن �َأذ شّ ن زِي ماشّ ا ن ْر ِعيذ ن باسخا.
ُوسيناِ ،حيما وار ت ِّ
�29إِفّغ-د غارسن بِيلا ُطوس� ،إن ّا “مان � ِ
َأشثشي �إِ غا ْروم خ ْبناذم-ا؟” َ�30أ ِّرين-د ،ن ّان اس
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“مارا وا وار ث ِ
ُوغي �إِت ّ
ݣ ثُوعفّناَ� ،أذ ثِيرِي وار ذ اش ث-يِد ن ِتيوِي�31 ”.إن ّا اسن بِيلا ُطوس
تاوراث نْوم ”.خ ِّني ن ّان اس ُوذاين “وار
“� َْأويم ث-يِد ك ِّنيوْ ،ثح ْكمم خاس ْ
علاحساب ْ
غا ْرنغ ُبو ْرح ّق �َأذ ننغ ؤُرا ذ �إ ِّجِ 32 ”،حيما �َأذ �إِتْواك ّمر واوار ن يشُّ و �إِ ثُوغا �إِقّارَ� ،أم ثُوغا
�إ ِّسشانن �إِ مان ْرم ْوث �إِ غا �إِ ّمث33 .خ ِّني ُيوذف-د بِيلا ُطوس عاوذ غار ثا ّدارث ن شّ راع،
�إِراغا خ يشُّ و� ،إن ّا اس “ما شك ذ �َأجدْجيذ ن ُوذاين؟” 34يا ّر-د خاس يشُّ و “ما ثقّارذ
�َأيا زِي غارك نِيغ ثُوغا �إِن ّضْ ِني قّارن اش ث ِ
خافي؟” 35يا ّر-د بِيلا ُطوس “ما �َأتّاغ نش
ذ ؤُذاي؟ �َأقّا ْرݣنس ن ّك ذ �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن �إ ِْوين-د شك غارِيِ .مين ثُوغا ثݣِّيذ؟”
36يا ّر-د خاس يشُّ و “ثاݣ ْل ِذيث �إِنُو وار ثدْجي شا زِي ُّدونِّيث-ا .مارا ثدْچا ْثݣ ْل ِذيث �إِنُو
زِي ُّدونِّيث-اَ� ،أذ يِيرِي �َأقّا �إِخدّامن �إِنُو �َأذ ّمنغن ِحيما وار تثواسلّمغ غار ُوذاين ،ماشا رخُّ و
ثاݣ ْل ِذيث �إِنُو وار ثدْجي شا ّسانِيثا37 ”.بِيلا ُطوس �إن ّا اس “ما زِي خنثا شك ذ �َأجدْجيذ
نِيشان؟” يا ّر-د يشُّ و “شك ثقّارذَ� ،أقّا نش ذ �َأجدْجيذ� .إِ مان �َأيا �إِ د خ ْرقغ ُؤ �إِ ؤُيا �إِ د
يجا
شهذغ �إِ ثِيذت .ما ّرا ون ّي �إِدْچان زِي ثِيذتَ� ،أذ �إِسر �إِ ْث ِم ّ
ؤ ُِسيغ غار ُّدونِّيث ِحيما �َأذ ْ
�إِنُو�38 ”.إن ّا اس بِيلا ُطوس “ؤ ُِمي قّارن ذ ثِيذت؟” ِ
رامي �إن ّا �َأ ُّمو� ،إِفّغ-د عاوذ غار ُوذاين،
�إن ّا اسن “وار ذا ْيس ؤ ُِفيغ ؤُرا ذ �إ ِّج ن ؤُخ ُّطو39 .ماشا �َأقّا ث ُّنومم �َأذ اوم سا ّرحغ �إ ِّج ن ْبناذم
ِذي ْر ِعيذ ن باسخا .ما ثخْ سم �َأذ اوم سا ّرحغ �إِ ؤُجدْجيذ ن ُوذاين؟” 40سغُويّن عاوذ
ما ّرا ،ن ّان “وار �إِدْجي شا وانِيثا ،حاشا بارابّاس!” .ثُوغا بارابّاس ذ �َأشفّار.

19

موث خ ّصا ِليب
ر ُحوكْم خ ُّ
يشو س ْر ْ

ِعسكارِي ّين
 1خ ِّني يِيوِي بِيلا ُطوس يشُّ و ؤُشا �إِهتّك اِث س ؤُركُّوض .ؤُشا �إ ْ
ُموذن اس �إ ِْشث ن ث ْمرِيسث زݣ �إِسنّاننّ ،سا ْرسن اس ت خ ؤُزدْجيف ن ّس،
3
“سرام خاكَ� ،أ �َأجدْجيذ
نْضارن خاس �َأسرهام ذ �َأزݣّواغ .ؤُشا قا ّربن-د غارس ،ن ّان ْ
ن ُوذاين”ّ ،سمدّارضارن ث�4 .إِفّغ-د عاوذ بِيلا ُطوس� ،إن ّا اسن “�َأذ اوم ث-يِد ُّسوفّغغ،
ثسنم بلِّي نش وار ذا ْيس ؤ ُِفيغ ؤُرا ذ �إ ِّج ن ْر ِعيب5 ”.خ ِّني �إِفّغ-د يشُّ و س
ِحيما �َأذ ّ
6
ّ
ِ
ث ْمرِيسث ن �إِسنّانن ذ ؤُجدْچاب �َأزݣواغ� .إن ّا اسن بِيلا ُطوس “خْ زارمْ ،بناذم!” رامي
ث ْزرِين �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمخازنِي ّينْ ،سغُو ْين ،ن ّان “صلّبم ث ،صلّبم ث” �إن ّا
اسن بِيلا ُطوس “� َْأويم ث-يِد ك ِّنيوْ ،ثصلّبم ثِ ،مينزِي نش وار ذا ْيس ؤ ُِفيغ ُبو ْر ِعيب”.
ْخصا �َأذ �إِ ّمثِ ،مينزِي
تاوراث ن ّغ �إِت ّ
َ�7أ ِّرين-د خاس ُوذاين “غا ْرنغ تاوراثْ .
علاحساب ْ
نتّا �إِتا ّرا �إِخف ن ّس ذ ِّميس ن �َأر ِّبيِ 8 ”.
رامي �إ ِْسرا بِيلا ُطوس �َأوار-ا ،يارنِي ِذي ثِيݣ ّ ُو ِذي.
ُ 9يوذف عاوذ غار ثا ّدارث ن شّ راع� ،إن ّا �إِ يشُّ و “مانِيس شك؟” ماشا يشُّ و وار خاس-د
2
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10
ثسينذ شا �َأقّا
ثسيوِيرذ؟ ما وار ِّ
يا ِّري شا� .إن ّا اس بِيلا ُطوس “ما وار ثخْ سذ �َأذ ِكي ِذي ِّ
11
غارِي ُّصولطا ِحيما �َأذ شك صلّبغ ُؤ غارِي ثِيز ّمار �َأذ اش ّسا ّرحغ؟” يا ّر-د خاس يشُّ و
“وار غارك ُبو ُّصولطا ِ
خافي ،مارا وار ذ اش ث ّم ْوش زِي سنّج ،س مان �َأيا ،ون ّي ذ
12
ايِـي-د غارك �إ ِْوينَ� ،أقّا خاس ّدنُوب �إِمغار ”.زِي رخْ ذنِّي ثُوغا بِيلا ُطوس يار ُّزو �َأذ اس
�إِسا ّرح ،ماشا ؤُذاين ْسغُو ْين ،ن ّان “مارا ْثسا ّرحذ �إِ و ْرياز-اَ� ،أذ ثِيرِي وار ثدْجيذ شا ذ
�َأمدُّوكر ن قايصار .كُور �إ ِّجن ون ّي �إِتا ّران �إِخف ن ّس ذ �َأجدْجيذ ،نتّا �إِتْعكّاس قايصار”.
ِ 13
رامي �إ ِْسرا بِيلا ُطوس �إِ واوار-ا� ،إ ُِّسوفّغ يشُّ و� ،إِقِّيم خ ْرك ِ
ُورسي ن شّ راع ذݣ و ْمشان
ؤ ُِمي قّارن اس ‘�َأ ّزاي ن لُوصا’ ،قّارن اس س ْث ِعيبرانِيث ‘ݣابّاثا14 ’.ثُوغا ذ �َأسوجذ
�إِ باسخا ؤُشا ثُوغا عراحار ذ ستّا� .إن ّا �إِ ُوذاين “خْ زارمَ� ،أجدْجيذ نْوم15 ”.ماشا نِي ْث ِني
“كسيم ثِ ،
ْسغُو ْين ِ
كسيم ث ،صلّبم ث!” �إن ّا اسن بِيلا ُطوس “ما �َأذ صلّبغ �َأجدْجيذ
16
نْوم؟” �َأ ِّرين-د خاس �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن “وار غا ْرنغ ُبو ؤُجدْجيذ ْم ِغير قايصار!” خ ِّني
�إِسلّم �َأسن ث ِحيما �َأذ �إِتْواصلّب .ؤُشا نِي ْث ِني ْك ِسين يشُّ وَْ � ،أوين ث ّس ِّني.

يشو ياربُّو ّصا ِليب
ُّ

َم ّتى 44-32:27؛ مار32-21:15 .؛ ُلوك39-26:23 .

17ؤُشا �إِفّغ �َأم يا ْر ُبو ِسيمانت ن ّس ّصالِيب غار و ْمشان ؤ ُِمي قّارن ‘ثاشقُّوفث ن ؤُزدْجيف’،
ؤ ُِمي قّارن س ْث ِعيبرانِيث ‘ݣُولݣُوثا’18 ،صلّبن ث ِذي ِّني ؤُشا صلّبن �َأ ِكيذس ْثناين ن ّضْ ِني،
وسطُ 19 .يورا بِيلا ُطوس شا ن ثِيرا� ،إ ِّسا ْرس �إِثنت خ ّصالِيب.
ّسا ذ ّسا ُؤ يشُّ و ِذي ْر ْ
20
�إِتْوارِي ِذي ثِيرا-يا ‘يشُّ و ن ِ
ّاصيرِيَ� ،أجدْجيذ ن ُوذاين ’.ثِيرا-يا غرِين ثنت �َأطّاس ن
ِ
ُوذاينِ ،مينزِي �َأ ْمشان مانِي ثُوغا صلّبن يشُّ و ُيوذس-د �إِ ثنذينت .ثِيرا-يا تْوارِينت س
ْث ِعيبرانِيث ذ ْثلاثِي ِنيث ذ ْث ُيونانِيث21 .ن ّان �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ن ُوذاين �إِ بِيلا ُطوس،
“وار تارِي شا ‘�َأجدْجيذ ن ُوذاين’ ،ماشا ‘وانِيثا �إِن ّا :نش ذ �َأجدْجيذ ن ُوذاين” ’.
22يا ّر-د خاسن بِيلا ُطوس ِ
“مين ُؤرِيغَ� ،أقّا ُؤرِيغ ثِ 23 ”.
ِعسكارِي ّين يشُّ و
رامي س ّمارن �إ ْ
خ ّصالِيبْ ،ك ِسين �َأ ُّروض ن ّس ،بضان ث خ �َأربعا ن ْثسقّارِ� ،إِ كُور �َأعسكارِي �إ ِْشث
ثشامير .ثُوغا ِ
ن ثسغارث ،ؤُشا ْك ِسين عاوذ ِ
ثشامير ن ّ ْبرا ثاخ ّياط ،ثتْواخ ّيض قاع زِي
سنّج24 .ن ّان �إِ واياويا “وار ث نتْشا ِّريݣ شاَ� ،أذ خاس ن ّ
ݣ �َأكشُّ وضَ� ،أذ نزار وِي ث
�إِ غا ياوينِ ،حيما �َأذ �إِتْواك ّمر و ْذلِيس �إِ �إِقّارن
“بضان �َأ ُّروض �إِنُو جاراسن ُؤ خ وا ُّروض �إِنُو ݣِّين �َأكشُّ وض”.

سبح18:22 .
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ِعسكارِي ّين25 .غار ّصالِيب ن يشُّ و ْثب ّد ي ّماس ذ وتْشماس ن ي ّماس ذ
مان �َأيا �إِ �إِݣِّين �إ ْ
26
ماريم ثا ْمغارث ن كلُوباس ذ ماريم ن ماجذالاِ .
رامي �إِ ْزرا يشُّ و ي ّماس ذ ؤُمحضار ون ّي
27
ثُوغا �إِتخْ س ،بدّن ّزاثس� ،إن ّا �إِ ي ّماس “�َأ ثامغارث ،وا ذ ِّميم!” رخْ ذنِّي �إن ّا �إِ ؤُمحضار
“�َأقّا-ش ي ّماش!” زِي ْثسا ّعث نِّي �إِ ْك ِسي ت ؤُمحضار غار ثا ّدارث ن ّس.

يشو خ ّصا ِليب
رموث ن ُّ
ْ

َم ّتى 56-45:27؛ مار41-33:15 .؛ ُلوك49-44:23 .

َ�28أوارنِي مان �َأيا ،ؤ ُِمي �إ ِّسن يشُّ و �َأقّا ك ِ
ُورشي ثُوغا �إِتْواك ّمر ،رخْ ذنِّي ِحيما �َأذ �إِتْواك ّمر
وذلِيس� ،إِن ّا
سبح15:22 .؛ 21:69
“نش فُوذغ”.
29
يسوب س
سبونخا ن ِه ُ
ثُوغا ِذين �إِج ن ؤُغا ّراف �إِشُّ ور س ْرخدْچّ ،سغضْ صن �إ ِْشث ن ُ
ْرخدْچ ؤُشا ݣِّين ت خ ؤُغانِيمِّ ،سيوضن اس ت غار ؤُق ُّموم ن ّسِ 30 .
رامي �إِقّاس يشُّ و
ْرخدْچ� ،إن ّا “�َأقّا �إِتْواك ّمر!” ؤُشا ُيوضار �َأزدْجيف ن ّس� ،إِسلّم �َأ ُّروح ن ّس.
31
َأس ن ؤُس ْوجذ ن باسخا ُؤ ِحيما وار ْت ِغي ِمين �َأ ِّريماث نْسن خ ّصالِيب
ؤ ُِمي ثُوغا � ّ
واس ن ّسبث نِّي ثُوغا ذ �َأمقّران �َأطّاس ،تارن ُوذاين زِي بِيلا ُطوس
ِذي ّسبثِ ،مينزِي ّ
ِعسكارِي ّينَ� ،أرزِين
ِحيما �َأذ تْوا ْرزن �إِضارن نْسن ؤُشا �َأذ ثن ِّسيݣّوجن32 .ؤ ُِسين-د �إ ْ
�إِضارن ن ؤُم ْزوا ُرو ُؤ ن ون ّضْ ِني �إِ ثُوغا �َأذ ِكيس تْواصلّبن33 .ماشا ِ
رامي د ؤ ُِسين غار
ِعسكارِي ّين
يشُّ و ،وار �َأرزِين شا �إِضارن ن ّس ؤ ُِمي ْزرِين �َأقّا �إِ ُّموث34 .ماشا �إ ِّجن زݣ �إ ْ
�إ ِّس ُنوقّب اِث س �إ ِْشث ن فرِيثشا ذݣ ؤُغ ْز ِذيس ن ّس ؤُشا فّغن-د �إِذا ّمن ذ وامان ذ ْغيا.
35ون ّي �إِ ْزرِين مان �َأيا ،ثُوغا �إ ِْشهذ ُؤ شهاذث ن ّس ذ ثِيذت  .نتّا �إ ِّسنَ� ،أقّا �إِقّار ثِيذت،
يمسرايِين-ا مسارنتِ ،حيما �َأذ �إِتْواك ّمر و ْذلِيس �إِ �إِقّار
ِحيما �َأذ ثا ْمنم ؤُرا ذ ك ِّنيو36 .ثِ ْ

“وار ّزايس �إِتار ِّزي يِيغس”.

ُؤفُغ46:12 .؛ ْرخر12:9 .؛ سبح20:34 .

37ؤُشا �إِج ن واوار ن ّضْ ِني زݣ و ْذلِيس �إِقّار
“نِي ْث ِني �َأذ خْ زارن ون ّي ث �إ ِّس ُنوقّبن”.

زاك10:12 .
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يشو
أَ�نْضر ن ُّ

َم ّتى 61-57:27؛ مار47-42:15 .؛ ُلوك56-50:23 .

َ�38أوارنِي مان �َأيا ُيوسف زِي َأ�رِيماثِييا ،ون ّي ثُوغا ذ �إِج ن ؤُمحضار ن يشُّ و ماشا س
تسرِيح ِحيما �َأذ �إِ ْك ِسي �َأ ِّريمث
ْث ُنوفّرا زِي ثِيݣ ّ ُو ِذي زݣ ُوذاين� ،إِتار اس �إِ بِيلا ُطوس ْ
ن يشُّ و ؤُشا بِيلا ُطوس �إِسا ّرح �َأس .خ ِّني ُي ِ
وسي-د� ،إِ ْك ِسي �َأ ِّريمث ن يشُّ وُ 39 .ي ِ
وسي-د
عاوذ نِي ُكو ِذي ُموس ون ّي ثُوغا غارس-د ُي ِ
وسين ثاوارا ثام ْزوا ُروث س دْجيرث ،يِيوِي-د
40
�َأ ِكيذس �َأخدْچض ن ر ْفواحث ن ِمي ُّرو ذ ِّسي ْبرِي عراحار م ّيا �إِرضرن .خ ِّني ْك ِسين
رحفن ت ِذي رشفُون �َأك-ذ ر ْع ُطورَ� ،أم ما ّمش نُّومن تݣّن ت ُوذاين
�َأ ِّريمث ن يشُّ وّ ،
ِ
ّ
وحوِيش
وحوِيش ذݣ و ْمشان ماني ث صلبن ؤُشا ذݣ ْ
�إِ ونْضر41 .ثُوغا ِذين �إِج ن ْ
42
�إِج ن ونْضر ن ج ِذيذ ،ع ّمارص وار ذا ْيس نضْ رن ؤُرا ذ �إ ِّج .نضرن يشُّ و ِذين زِي
ِّسي ّبث ن ؤُس ْوجذ ن ُوذاينِ ،مينزِي �َأنْضر نِّي ثُوغا ُيوذس.

يشو ِ�إخوا
أَ�نْضر ن ُّ

20

َم ّتى 10-1:28؛ مار8-1:16 .؛ ُلوك12-1:24 .

1
واس �َأم ْزوا ُرو ن ِّسيمانا ث ِ
ُوسي-د ماريم ن ماجذالا زِيش غار ونْضر،
ذݣ ّ
ثاصضارث �َأقّا ث ّم ِ
كسي خ ونْضر2 .ثُ ّزر-د،
ثُوغا عاذ ذ ثادْچسث ؤُشا ث ْزرا ْ
ِ
ث ِ
ِ
طروس ُؤ غار ؤُمحضار ن ّضْ ني ون ّي ثُوغا �إِتخْ س اث يشُّ و ،ثنّا
ُوسي-د غار ِسمعان ُب ُ
3
�َأسن ِ
طروس ذ ؤُمحضار
“كسين يشُّ و زݣ ونْضر ،وار ِّ
نسين مانِي ث ݣِّين� ”.إِفّغ-د ُب ُ
4
َأمحضار ن ّضْ ِني �إِ ْزوار
ن ّضْ ِني ؤُشا ؤ ُِسين-د غار ونْضر .نِي ْث ِني ُؤ ّزرن س ْثناين �إِذسنْ � .
طروس ؤُشا يِيوض ذ �َأم ْزوا ُرو غار ونْضرُ 5 .يوضار� ،إِ ْزرا رشفُون ّمارسن ،ماشا نتّا
�إِ ُب ُ
6
ِ
ِ
ِ
طروس ،ون ّي �إِث-يِد �إِضْ فارن ؤُشا ُيوذف ذݣ
وار ُيوذيف شاُ .يوسي-د سمعان ُب ُ
ونْضر� ،إِ ْزرا رشفُون ّمارسن ِذين7 ،ماشا �َأمن ِذير ون ّي ثُوغا خ ؤُزدْجيف ن ّس ،وار �إِ ّمارس
وحدس8 .رخْ ذنِّي ُيوذف-د ؤُرا ذ
شا �َأك-ذ رشفُون ،ماشا ثُوغا �إِضْ فص ذݣ و ْمشان ْ
9
ِ
َأمحضار ن ّضْ ِني ،ون ّي د ُي ِ
وسين ذ �َأم ْزوا ُرو غار ونْضر� ،إِ ْزرا مان �َأيا ؤُشا ُيومن .مينزِي
� ْ
ِ
ْخص اس �َأذ �إِكّار زݣ �إِم ِّتينن.
نِي ْث ِني ثُوغا عاذ وار ِّسينن �َأذليس ،بلِّي �إِت ّ
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أَ�ضهار ن ل َمسيح ِ�إ ماريم زِي ماجذالا
مار11-9:16 .

ِمحضارن غار ثا ّدارث نْسن11 .ماشا ماريم ثقِّيم ْثب ّد غار ونْضر با ّرا ،ثت ُْرو.
10خ ِّني ْذورن �إ ْ
ِ
رامي ثُوغا ثت ُْرو ،ثُوضار غار ونْضر12 ،ث ْزرا ْثناين ن لمالاكاث س وا ُّروض ذ �َأش ْمرار،
قِّيمنت مانِي ثُوغا ث ّمارس �َأ ِّريمث ن يشُّ و� ،إ ِّجن غار ؤُزدْجيف� ،إ ِّجن غار �إِضارن.
13ن ّان اس “�َأ ثامغارث ،ماي ِّمي ثت ُْروذ؟” ثنّا �َأسن “كّ ِسين ِسي ِذي �إِنُو ،وار ِّسينغ مانِي
14
ثسين شا
ث ّسارسن ”.ؤ ُِمي ثنّا مان �َأيا ،ثنّقرب غار ضفّار ،ث ْزرا يشُّ و �إِبدّ ،ماشا وار ِّ
�َأقّا-ث ذ يشُّ و15 .يشُّ و �إن ّا اس “�َأ ثامغارث ،ماي ِّمي ثت ُْروذ؟ ِمين خف ثار ُّزوذ؟” ث ْت ِغير اس
نتّا ذ باب ن ثحوِيشث ،ثنّا اس “�َأ ِسي ِذي مارا شك اِث �إ ِ
ِكسين� ،إِنِي �َأيِي مانِي ث
ثسارسذَ� ،أذ ث ِ
كسيغ16 ”.يشُّ و �إن ّا اس “�َأ ماريم!” نتّاث ثنّقرب ،ثنّا اس س ْث ِعيبرانِيث
ّ
17
“را ُّبونِي!”ِ ،مين �إِخْ س �َأذ يِي ِني ‘�َأ �َأ ْمسرماذ!’ يشُّ و �إن ّا اس “وار ذ ايِـي تْحاذاَ� ،أقّا
نش عاذ وار ݣا ّعذغ شا غار بابا ،ماشا ُروح غار �َأ ْيثما� ،إِنِي �َأسن ‘نش �َأقّا �َأذ ݣا ّعذغ
غار بابا ذ باباثوم ،غار �َأر ِّبي �إِنُو ذ �َأر ِّبي نْوم18 ” ’.ث ْعقب-د ماريم ن ماجذالا ث ّسخ ّبار
ِمحضارن بلِّي نتّاث ث ْزرا �َأر ِّبي ُؤ بلِّي نتّا �إن ّا اس مان �َأيا.
�إ ْ

اضهار ن ل َمسيح ِ�إ ِ�إم ْحضارن نّس
َم ّتى 20-16:28؛ مار18-14:16 .؛ ُلوك49-36:24 .

19
واس نِّي ،نتّا ذ �َأم ْزوا ُرو ن ِّسيمانا ،ثُوغا ثِي ُّوورا قّننت مانِي ثُوغا
غار ْثمدِّيث ن ّ
ِمحضارن س ثِيݣ ّ ُو ِذي زݣ ُوذاين ؤُشا ُي ِ
وسط� ،إن ّا
ُمونن �إ ْ
وسي-د يشُّ و� ،إِب ّد ِذي ْر ْ
20
ِ
ِ
ِفاسن ن ّس ذ ؤُغ ْزذيس ن ّس.
اسن ْ
“سرام خاومَ� ”.أوارنِي رامي �إن ّا �َأيا� ،إِ ّمر �َأسن �إ ّ
21
ِ
ِ
ِ
“سرام خاومَ� ،أم ما ّمش
فارحن �إ ْ
ِمحضارن رامي ْزرِين سيذي� .إن ّا اسن عاوذ يشُّ و ْ
ذ ايِـي-د �إ ِّسكّ ْثباباث ،ؤُرا ذ نش �َأذ ك ِّنيو-د ّسكّغَ�22 ”.أوارنِي ِ
رامي �إن ّا مان �َأيا،
�إ ُِصوض ذا ْيسن� ،إن ّا اسن “قبرم �َأ ُّروح �إِقدّسن23 ”.ون ّي ؤ ُِمي �إِ غا ثغفارم ّدنُوبَ� ،أذ
اس تْواغفارن ّدنُوب ن ّس .ون ّي ؤ ُِمي ذ اس �إِ غا ثطّفم ِذي ّدنُوب ن ّسَ� ،أذ اس تْواطّفن
ّدنُوب ن ّس24 ”.ماشا ثُوما� ،إ ِّجن زِي ثنعاش ،ون ّي ؤ ُِمي قّارن ‘� َْأش ِنيو’ ،وار ث ِ
ُوغي شا
�َأ ِكي ْذسنِ ،
ِمحضارن ن ّضْ ِني “�َأقّا ن ْزرا ِسي ِذي!” ماشا نتّا
رامي د ُيوسا يشُّ و25 .ن ّان اس �إ ْ
ِفاسن ن ّسَ� ،أذ ّسارسغ �َأضاض �إِنُو
�إن ّا اسن “مارا وار ْزرِيغ رِيمارث ن �إِمس ِميرن ذݣ �إ ّ
ِ
ذݣ و ْمشان ن �إِمس ِميرن ؤُشا �َأذ ّسارسغ �َأفُوس �إِنُو ذݣ ؤُغ ْزذيس ن ّس ،وار تِيمنغ”.
ِمحضارن ن ّس عاوذ غار ذاخر ُؤ ثُوغا ثُوما �َأ ِكي ْذسن.
َ�26أوارنِي ثمنيا ن ُو ّسان ُؤ ْذفن �إ ْ
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ُي ِ
“سرام خاوم!” �27إن ّا
وسط �إن ّا ْ
وسي-د يشُّ و ،واخّا ثِي ُّوورا ثُوغا قّننت ،ؤُشا �إِبدّ-د ِذي ْر ْ
ِفاسن �إِنُو ،سارس �َأفُوس ن ّك خ ؤُغ ْز ِذيس
�إِ ثُوما “�َأوِي-د �َأضاض ن ّك ،خْ زار ذݣ �إ ّ
29
�إِنُو ،وار ج ّهر شا ،ماشا �َأمن28 ”.يا ّر-د ثُوما� ،إن ّا اس “�َأ ِسي ِذي �إِنُو ذ �َأر ِّبي �إِنُو!” �إن ّا
اس يشُّ و “س ِمينزِي شك ذ ايِي ث ْزرِيذ ،ما ثُو ْمنذ؟ ّسعذ ن �إِن ّي ُيومنن ،واخّ ا نِي ْث ِني
وار ذايِي ْزرِين”.
ِ
ِ
ّ
30يشُّ و �إِݣّا �َأ
ِ
ِمحضارن ن ّس ،ثِنّي وار ُيورِينت
�
�
ْش
ت
يبا
ق
ي
ن
ن
راماث
ع
ر
ن
اس
ط
ّضْ
ْ
إ إ ْ
شا ذݣ وذلِيس-ا31 .ماشا ثِينا ؤُرانت ِحيما �َأذ ثا ْمنم بلِّي يشُّ و نتّا ذ ل َمسيحِّ ،ميس ن
�َأر ِّبي ؤُشا ِحيماَ� ،أم ثتامنمَ� ،أذ غا ْروم ثِيرِي ثُوذارث س يِيسم ن ّس.

21

سرمان
ُّ
يشو ذ ثْي ّمارث ثامقّرانت ن ِ�إ ْ

ِمحضارن غار ر ْبحار ن
َ�1أوارنِي ؤُيا ثُوغا يشُّ و �إِ ّمر �إِخف ن ّس عاوذ �إِ �إ ْ
2
طروس ذ ثُوما ،ون ّي
ثِي ِبيرِيياس� ،إِضْ هار-د �َأ ُّمو .ثُوغا ِذين ج ِميع ِسمعان ُب ُ
ؤ ُِمي قّارن ‘�َأش ِنيو’ ،ذ ناثانايِيل ،ون ّي ثُوغا زِي قانا ِذي ث ُمورث ن لجالِيل ،ذ ثا ْروا ن
3
طروس “نش �َأذ راحغ
زابا ِذي ،ذ ْثناين ن ّضْ ِني زݣ �إ ْ
ِمحضارن ن ّس� .إن ّا اسن ِسمعان ُب ُ
�َأذ يمارغ �إِس ْرمان ”.ن ّان اس “�َأذ ِكيك نْراح ؤُرا ذ نشّ ين ”.فّغن-د ؤُشا نْ ِيين ذ ْغيا
ِذي ْثغا ّرا ُبوثِ .ذي دْجيرث نِّي وار ِّطيفن والُو.
ِمحضارن وار ِّسينن شا �َأقّا ذ
4غار ّصبح زِيش� ،إِب ّد يشُّ و خ ْثما ن ر ْبحار .ماشا �إ ْ
يشُّ و�5 .إن ّا اسن يشُّ و “�َأ �إِح ْن ِجيرن ،ما �َأتّاغ غا ْروم شا ن �إِس ْرمان؟” �َأ ِّرين-د خاس “لّا!”
�6إن ّا اسن “نْضارم ثْراشّ ا �َأك-ذ ؤُغ ْز ِذيس �َأف ِ
ُوسي ن ْثغا ّرا ُبوثَ� ،أذ ثافم ”.خ ِّني نْضارن
ثْراشّ ا ؤُشا وار ز ّمارن �َأذ ث-يِد ج ْبذن س ؤُبا ُّرو ن �إِس ْرمان�7 .إن ّا ؤُمحضار ون ّي �إِ ثُوغا
طروس “�َأقّا نتّا ذ ِسي ِذيِ ”.
طروس �َأقّا نتّا ذ
رامي �إ ِْسرا ِسمعان ُب ُ
�إِتخْ س اِث يشُّ و �إِ ُب ُ
8
ِسي ِذي� ،إِ ْبيس �َأ ُّروض ن ّس ِمينزِي ثُوغا ذ �َأعاريان� ،إِنْضار �إِخف ن ّس ِذي ر ْبحار .ماشا
ِمحضارن �إِن ّضْ ِني ؤ ُِسين-د س ْثغا ّرا ُبوث ِمينزِي وار �إِݣّوِيجن شا خ ْربا ّر ْم ِغير ِميثاين
�إ ْ
ِ
يثرو) ؤُشا نِي ْث ِني جبذن-د ثْراشّ ا س �إِس ْرمان.
ن �إِغادْچن (=عراحار  100م ُ
ِ 9
ِ
ِ
ْ
رامي د فّغن غار ْربا ّرْ ،زرِين ذيها �َأف ِّنيش ن رفحم ماني ّمارسن �إِس ْرمان ذ وغ ُروم.
11
10
طروس ُيو ُيور� ،إ ِْجبذ
�إن ّا اسن يشُّ و “� َْأويم-د زݣ �إِس ْرمان �إِ ثيمارم رخُّ وِ ”.سمعان ُب ُ
ِ
خمسين .واخّا
ثْراشّ ا ثشُّ ور س �إِس ْرمان �إِمقّرانن غار ْربا ّرَ� ،أقّا-ت ذا ْيس م ّيا ُؤ ْثراثا ُؤ
ذا ْيس س وانشث ؤُيا �َأطّاس ،وار ْثشا ّرݣ شا ثْراشّ ا�12 .إن ّا اسن يشُّ و “�َأراحم-د ذا،
ِمحضارن وار �إِ ْز ِعيم �َأذ ث �إ ِّس ْقسا ِ‘مين ث ْع ِنيذ شك؟ ’.
�َأذ ثارِي ّيقم ”.ؤُرا ذ �إ ِّج زݣ �إ ْ
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ُيوحانّا 21

ّسنن �َأقّا-ث ذ يشُّ و13 .رخْ ذنِّي ُي ِ
َأغروم� ،إ ِْوشا اسن ث ؤُشا �َأ ُّمو ؤُرا
وسي-د يشُّ و �إِ ْك ِسي � ُ
14
ِمحضارن ن ّس �َأوارنِي ِ
رامي
ِيس ْثراثا �إِ د �إِضْ هار يشُّ و �إِ �إ ْ
ذ �إِس ْرمان .وانِيثا ذ ثاوارا و ّ
ْواسنكّار زݣ �إِم ِّتينن.
د �إ ِت ّ

طروس “ما ثت ْخسذ أَ�يِي؟”
ُّ
يشو ِ�إ ْتسقْسا ب ُ ُ

َ�15أوارنِي ِ
طروس “�َأ ِسمعانِّ ،ميس ن ُيونا ،ما ثتخْ سذ
رامي �َأرِي ّيقن� ،إن ّا يشُّ و �إِ ِسمعان ُب ُ
ثسنذ �َأقّا نش تخْ سغ شك� ”.إن ّا
�َأيِي كثار زݣ يِينا؟” �إن ّا اس “واهَ� ،أ ِسي ِذي ،شك ّ
اس “�َأ ْروس �إِزمارن �إِنُو�16 ”.إن ّا اس عاوذ “�َأ ِسمعانِّ ،ميس ن ُيونا ،ما ثتخْ سذ �َأيِي؟”
ثسنذ �َأقّا نش تخْ سغ شك� ”.إن ّا اس “�َأ ْروس ُؤدْجي �إِنُو”.
�إن ّا اس “واه �َأ ِسي ِذي ،شك ّ
17
طروس ِمينزِي
ِيس ْثراثا “�َأ ِسمعانِّ ،ميس ن ُيونا ،ما ثتخْ سذ �َأيِي؟” �إ ِْشضن ُب ُ
�إن ّا اس و ّ
ثسنذ ك ِ
ُورشي،
ِيس ْثراثا ‘ما ثتخْ سذ �َأيِي؟ ’ ،ؤُشا �إن ّا اس “�َأ ِسي ِذي ،شك ّ
�إن ّا اس ث و ّ
18
ثسنذ �َأقّا نش تخْ سغ شك� ”.إن ّا اس يشُّ و “�َأ ْروس ُؤدْجي �إِنُو .س ثِيذت ،س ثِيذت،
ّ
�َأذ اش �إِنِيغِ ،
رامي ثُوغا شك ذ �َأم ْزيانْ ،ثب ْيسذ �إِ يِيخف ن ّكْ ،ث ُروحذ مانِي ثخْ سذ،
ِفاسن ن ّك ؤُشا ون ّضْ ِني �َأذ اش �إِبيس ؤُشا �َأذ
ماشا خ ِمي ِّني �إِ غا ثوسارذَ� ،أذ ّ
ثسوِي ّزذذ �إ ّ
19
شك ياوِي غار مانِي وار ثتخْ سذ� ”.إن ّا �َأ ُّمو ِحيما �َأذ �إ ِّسشن �إِ مان ْرم ْوث �إِ زِي �إِ غا
�إ ِّس ُعودْچ �َأر ِّبي.
20
ِ
َأمحضار ون ّي �إِ
طروس� ،إِ ْزرا � ْ
رامي د اَس �إن ّا �َأ ُّمو� ،إن ّا اس “ضْ فار �َأيِي-د!” �إِن ّقرب ُب ُ
ثُوغا �إِتخْ س اِث يشُّ و� ،إِضْ فار اِث ،نتّا ذ ون ّي �إِ ثُوغا �إِسنّذن خ �إِذمارن ن ّس غار ؤ ِ
ُمنسي،
�إن ّا “�َأ ِسي ِذي ،وِي شك �إِ غا �إِسلّمن؟” ِ 21
طروس وا� ،إن ّا �إِ يشُّ و “�َأ ِسي ِذي� ،إِ
رامي �إِ ْزرا ُب ُ
واِ ،مين ذ اس �إِ غا �إِ ْمسارن؟” �22إن ّا اس يشُّ و “مارا خْ سغ �َأذ �إِقِّيم �َأر �إِ ذ غا عقبغ� ،إِ ِمين
َأمحضار نِّي
واوماثن بلِّي � ْ
ذ اش �إِ ُروحن؟ شك ضْ فار �َأيِي-د!” 23ؤُشا �إِفّغ-د واوار-ا جار ْ
وار �إِتْم ِتي شا ،ماشا يشُّ و وار د اس �إِن ّي شا بلِّي نتّا وار �إِتْم ِتي شا ،ماشا “مارا خْ سغ
�َأذ �إِقِّيم �َأر �إِ ذ غا ع ْقبغ� ،إِ ِمين ذ اش �إِ ُروحن؟”
نسن �َأقّا
24ذ وا ذ � ْ
َأمحضار ون ّي �إِش ّهذن س مان �َأيا ؤُشا نتّا ُيورا مان �َأياُ ،ؤ نشّ ين ّ
ثمسرايِين ن ّضْ ِني �إِ �إِݣّا يشُّ و .مارا
شهاذث ن ّس ذ ثِيذت َ�25 .أقّا ِذين عاذ �َأطّاس ن ْ
تْوارِينت �إ ِْشث �َأوارنِي ثنّضْ ِنيثَ� ،أذ ايِي �إِ ْت ِغيرَ� ،أذ ثِيرِي ُّدونِّيث ِسيمانت ن ّس وار غارس
ُبو ِ
تاسيع ِحيما �َأذ ث ْك ِسي �إِ ْذلِيسن �إِ غا �إِتْوارِينَِ � .أمين!
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ر ْخذايم ن ِ�إمازانن
ل َمسيح ِ�إتْوا ّسݣا ّعاذ غار ُؤج ّنا

1

ݣ ُؤ �َأذ �إ ِّسرمذ
َ�1أذلِيس �َأم ْزوا ُرو �إِ ُؤرِيغَ ،أ� ثِ ُيي ِوفي ِليسُ ،ؤرِيغ ث خ ما ّرا ِمين �إِ ْبذا يشُّ و �َأذ �إِ ّ
2
كسي غار ؤُجنّاَ� ،أوارنِي ِ
َأس �إِ ِذي �إِ ّم ِ
ِوصا س �َأ ُّروح �إِقدّسن �إِمازانن �إِ ثُوغا
رامي �إ ّ
�َأر � ّ
�إِخْ ضار نتّا�3 ،إِنِّي ؤ ُِميَ� ،أوارنِي ِ
رامي ثُوغا �إِو ّدب� ،إ ِّسشن �َأسن عاوذ �إِخف ن ّس س واطّاس
ثمسرايِين ن ْثݣ ْل ِذيث ن
ن ر ْعراماث بلِّي �َأقّا نتّا �إِ ّدارَ� ،أم ث ْزرِين �َأرب ِعين ن ُو ّسان �إ ِّساوار خ ْ
ِوصا ثن ِحيما وار ذ تفّغن شا زِي ؤُرشالِيم ،ماشا �َأذ قِّيمن
�َأر ِّبيَ�4 .أم ثُوغا �إِ ُمون �َأ ِكي ْذسن� ،إ ّ
�َأذ راجان ْروا ْعذ ن ْثباباث “�إِ ثُوغا ك ِّنيو َ� -أم ثُوغا �إن ّا نتّا  -ثتسرام ّزايِيِ 5 .مينزِي ُيوحان ّا ثُوغا
ْواسغضْ صم س �َأ ُّروح �إِقدّسن وار �إِدْجي �َأطّاس ن ُو ّسان
�إ ِّسغْضاص س وامان ،ماشا ك ِّنيو �َأذ ت ّ
زݣ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
وامي6 ”.خ ِّني ّس ْقسان ث �إِن ّي ثُوغا ذين �إِ ُمونن ،قّارن “�َأ سيذي ،ما ذي ْروقث-ا �َأذ
7
ثا ّرذ ثاݣ ْل ِذيث �إِ �إِسرايِيل عاوذ؟” �إن ّا اسن “وار ذ اوم-د ُي ِ
وسي �َأذ ثارݣبم زماناث ذ �إِكُوذن ن
ْرو ْقث �إِ �إِطّف ْثباباث ِذي ُّصولطا ن ّس8 .ماشا ك ِّنيو �َأذ ث ْك ِسيم ّج ْهذ خْ ِمي خاوم-د �إِ غا �إِهوا
�َأ ُّروح �إِقدّسن ؤُشا ك ِّنيو �َأذ ثِيرِيم ذ ْ
رش ُهوذ ِذي ؤُرشالِيمِ ،ذي ما ّرا يا ُهو ِذي ّيا ُؤ ِذي سامارِييا
ِ
ِ
ِ
ِ
ؤُشا �َأر طّارف ن ُّدونِّيث9 ”.ؤ ُِمي �إن ّا �َأيا� ،إِ ّمكسي �َأم خ ّزارن ني ْثني ،ؤُشا �َأسي ُنو �إِ ْكسي ث
خ ثِيطّاوِين نْسنَ�10 .أم ذ اس ّسضْ فارن س ثِيطّاوِين نْسن ِ
رامي �إِ ُروح غار ؤُجنّا ،خْ زارَ� ،أقّا
بدّن غارسن ْثناين ن ي ْريازن �َأ ْرضن �َأ ُّروض ذ �َأش ْمرار11 ،ن ّان �َأسن “�َأ �إِريازن زِي لجالِيل،
ِمين ك ِّنيو �إِذ ْعون ثتْبدّام ْثخ ّزارم غار ؤُجنّا؟ �َأقّا يشُّ و وانِيثا �إِ ّم ِ
كسي خاوم غار ؤُجنّا ،خ ِّني �َأذ
د �إِ ْعقب �َأمشْ ناو ما ّمش ث ث ْزرِيم �إِ ُروح غار ؤُجنّا!”

رِيخضارث ن ما ِّتييا ذݣ و ْمشان ن يا ُهوذا

12خ ِّني ع ْقبن غار ؤُرشالِيم زݣ و ْذرار ؤ ُِمي قّارن �َأذرار ن ِّزيثُون �إِ �إِدْچان ّزاث �إِ ؤُرشالِيم
ؤُشا �إِݣّوج خاس ْم ِغير ثِيش ِثي ن �إِج ن ؤُسافار ن ّسبث (=عراحار �إ ِّج ن ِكيلُ ِوميثر).
13
طروس ذ ُيوحان ّا ذ
ؤ ُِمي ذ ؤُذفن ،ݣا ّعذن غار ْثغُورفث سنّج مانِي ثُوغا ْت ِغيمان ُب ُ
َأنذراوس ذ ِفي ِلي ُّبوس ذ ثُوما ذ بارثُولُ ِوم ُييو ذ َمتّى ذ ياعقُوب ِّميس ن �َأل ِف ُييو ذ
ياعقُوب ذ � ُ
14
ِسمعان ؤ ُِمي قّارن ‘ ُبو-شضارث’ ذ يا ُهوذا ِّميس ن ياعقُوب� .إِنا ما ّرا �إِ ْذسن ثُوغا صبارن
معروف �َأك-ذ ث ْمغارِين ُؤ �َأك-ذ ماريم
س �إ ِّج ن ذمام خ ْثزادْجي ِثين ُؤ خ ْث ِّ
كسيث ن ْر ُ
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15
وسط ن �َأ ْيثماس  -ثُوغا
طروس ِذي ْر ْ
ي ّماس ن يشُّ و ذ َأ� ْيثماس .ذݣ ُو ّسان نِّي �إِكّار ُب ُ
16
ِذين �إِج ن ْر ِ
غاشي ذا ْيس عراحار م ّيا ُؤ ِعيشرِين ن �إِسماون � -إن ّا “�َأ �إِريازن ثاوماث،
داود خ
ْخص �َأذ �إِتْواك ّمر �َأوار ن و ْذلِيس �إِ �إِتْوان ّان قبر س �َأ ُّروح �إِقدّسن س ؤُق ُّموم ن ُ
ثُوغا �إِت ّ
17
ِ
يا ُهوذا ون ّي �إ ِْذورن ذ �َأمݣ ّواذ ن يِنّي �إِح ّبسن يشُّ و ،مينزِي نتّا ثُوغا �إِتْواحسب ّزا ْينغ ُؤ ثُوغا
18
غش ؤُشا
�إِطّف ثاسغارث ِذي ْثسخّارث-اَ� .أقّا وا ثُوغا �إ ّ
ِكسب �إِج ن �إِيّار س ْر ُمونث ن ْر ّ
وسط ؤُشا ما ّرا �َأضان ن ّس فّغن-د غار با ّرا.
ؤ ُِمي �إ ِْوضا خ ؤُغ ْم ُبوب ن ّسَ� ،أقّا �إِفدْچق زِي ْر ْ
19
ْواسن غار ما ّرا �إِمزذاغ ن ؤُرشالِيم � ِ
َأرامي س ّمان �إِيّار نِّي ذݣ �إِرس نْسن
�َأقّا مان �َأيا �إِ ْذور �إِت ّ
‘حاقلذاما’ ِمين �إِخْ س �َأذ يِي ِني ‘�إِيّار ن �إِذا ّمن’ِ 20 .مينزِي ثُورا ذݣ و ْذلِيس ن �إِس ِّبيحن

‘�َأذ ث ْذور ثا ّدارث ن ّس ذ ْرخاربث ،ؤُرا ذ �إ ِّج وار ذا ْيس �إِز ّدغ!
ُمحضايِي ”.سبح8:109 ،25:69 .
�َأذ �إِ ْك ِسي ون ّضْ ِني ْرخدْمث ن ّس ن ؤ ْ
21
ْخص بلِّي ،زݣ ي ْريازن �إِن ّي ثُوغا ذ �إِمعاشارن َأ� ِكي ْذنغ كُور ْرو ْقث �إِ ِذي
خ ؤُي ِّني �إِت ّ
22
واس �إِ ِذي
ثُوغا ِسي ِذي يشُّ و �إِتاذف ُؤ �إِتفّغ جارانغ زݣ ؤُسغْضاص ن ُيوحان ّا غار ّ
�إِ ّم ِ
كسي خانغَ� ،أقّا �إ ِّجن ّزا ْيسن �َأذ �إِ ْذور ذ �َأش ّهاذ �َأ ِكي ْذنغ خ ْث ُنوكرا ن ّس23 .ؤُشا �َأرشّ حن
24
ِ
ِ
ْثناينُ :يوسف ،ؤُمي قّارن بارساباس ون ّي ؤُمي تْكنّان عاوذ ُيوسثُوس ،ذ ماتِّييا .خ ِّني
ثسنذ ؤُراون ن ما ّرا �إ ِْوذانّ ،سشن �َأنغ مان ون زِي
ُّزودْچن ،ن ّان “�َأ ِسي ِذي ،شك ّ
ْثناين-ا �إِ ثِيخضارذِ 25 ،حيما �َأذ �إِشارش ِذي ثاسخّارث-ا ُؤ ِذي ثازانت (=رخ ْذمث ن
ؤُمازان) �إِ ِذي �إ ِْسمح يا ُهوذا ِحيما �َأذ �إِراح غار و ْمشان ن ّس26 ”.خ ِّني ݣِّين �َأكشُّ وض
ؤُشا ُي ِ
وسي-د ؤُكشُّ وض خ ماتِّييا ؤُشا �َأرنِين ث غار ِحيدْعاش ن �إِمازانن.

2

ِ
ثاواسيث ن أَ� ُّروح ِ�إ ّقدسن

1
واس ن ‘ ْر ِعيذ ن ِ
خمسين’ ،ثُوغا-ثن ما ّرا ج ِميع ذݣ �إ ِّج ن و ْمشان
ؤ ُِمي ذ يِيوض ّ
س ذمام ذ �إ ِّجن2 .رخْ ذنِّي ذݣ �إِ ّج ن ُؤ ُمور ُي ِ
وسي-د �إِج ن ّز ِهير زݣ ؤُجنّا� ،إِݣّا
ِجهذن �َأطّاس� ،إِشُّ ور ما ّرا ثا ّدارث مانِي ثُوغا
�َأخْ ِمي ذ �َأس ِّميض ن �إ ِْشث ن ْثحارياث �إ ْ
3
مسي �إِتح ُذوذُوقن �إِت ْمس ْبضانَ� ،أ ْر ِسين خ كُور
قِّيمن ؤُشا ضحارن �َأسن-د �إِرساون ن ْث ِّ
�إ ِّجن ّزا ْيسن ُ 4ؤ ما ّرا نِي ْث ِني ْذورن شُّ ورن س �َأ ُّروح �إِقدّسن ،بذان �َأذ ِّس ْورن س �إِرساون
ن ّضْ ِني �َأم ما ّمش ذ اسن �إ ِْوشا �َأ ُّروح �َأذ ّزا ْيسن نطقنِ 5 .ذي ؤُرشالِيم ثُوغا ز ّدغن ُوذاين،
�إِريازن �إِن ّي �إِتْوقّارن �َأر ِّبي ،زِي ما ّرا رݣـ ُنوس �إِن ّي �إِدْچان ساذُو ؤُجنّا6 .ؤ ُِمي �إِكّار ّز ِهير-ا� ،إِ ُمون
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ْر ِ
ِتسرا اسن ّساوارن س يِيرس ن ّس7 .ذهشن ت ْْبهثن
غاشي ؤُشا �إِت ْبهثِ ،مينزِي كُور �إ ِّج ثُوغا �إ ْ
8
ما ّرا ،ن ّان جاراسن “ما وار دْجين ما ّرا �إِنا �إِن ّي �إِ ِذين �إ ِّساوارن ذ �إِجالِي ِلي ّين؟ ما ّمش ذ اسن نسرا
نشّ ين ،كُور �إ ِّج ّزا ْينغ س يِيرس ن ّس �إِ زِي د نتْواخرق�9 :إِبارثِي ّين ذ �إ ِِمي ِذي ّين ذ �إ ِ
ِلامي ّين ذ �إِمزذاغ
يسو ُب ِ
وثامييا ذ يا ُهو ِذي ّيا ذ قاباذُو ِكييا ذ ُبون ُطوس ذ � َِأسييا 10ذ فر ِ
يصرا ذ
ِيخييا ذ بام ِفي ِلييا ذ ِم ْ
ن ِم ُ
ما ّرا جوايه ن لِي ِبييا غار قايراوان ؤُرا ذ �إِ ُرومانِي ّين �إِ ذا �إِز ّدغنَ� ،أ ُّمو �إِن ّي ذ ؤُذاين �َأم �إِن ّي �إ ِْذورن ذ
�إِمعاشارن ن ُوذاين11 ،ؤُرا ذ �إِكرِي ِثي ّين ذ واعرابنَ� ،أقّا نشّ ين نسرا اسن ّساوارن س يِيرس ن ّغ خ
رخْ ذايم ثِيمقّرانِين ن �َأر ِّبي!” 12ما ّرا ت ْْبهثن ؤُشا �إِو ّدار �َأسن ش ُكون ،قّارن �إِ ّج �إِ ون ّضْ ِني ِ
“مين
�إِخْ س �َأذ يِي ِني مان �َأيا؟” �13إِن ّضْ ِني ماشا ْسثه ّزان ،ن ّان “نِي ْث ِني شُّ ورن س بِي ُنو � َِأميزِيذ”.

حدث ْر ِ
غاشي
طروس ِ�إتْ ّ
بُ ُ

14
يجا ن ّس� ،إن ّا “ك ِّنيوَ� ،أ �إِريازن ذ
طروس �إِكّار �َأك-ذ ِحيدْعاش ؤُشا �إ ِّسݣا ّعذ ْث ِم ّ
ماشا ُب ُ
ْواسن مان �َأيا جاراومْ ،وشم �َأم ُّزوغ
ْخص �َأذ يِيرِي �إِت ّ
ؤُذاين ُؤ ما ّرا �إِمزذاغ ن ؤُرشالِيم� ،إِت ّ
�إِ واوارن �إِنُوِ 15 .مينزِي �إِوذان-ا وار ْسشارن شا �َأم ما ّمش ذ اوم �إِ ْت ِغيرِ ،مينزِي �َأقّا-ت ذ
واس16 .ماشا �َأيا ِمين �إِتْوان ّان زݣ ؤُمكاشاف ُيووِيل
ثاسا ّعث ذ ْثراثا ن ّ

َ�‘17أر ِّبي �إِقّارَ� ،أذ يِيرِي ذݣ ُو ّسان �إِنݣُّورا،
�َأقّا �َأذ فا ّرغغ زِي �َأ ُّروح �إِنُو خ ما ّرا �إ ِْوذان،
اذ كاشفن �إِح ْن ِجيرن ذ ْث ِ
حنجيرِين نْوم
ؤُشا �إِبرِيغن نْوم �َأذ خاسن-د �إِضار ْرو ِحيي
ِوسورا نْوم �َأذ �َأرجان ثِيرجا.
ؤُشا �إ ُّ
ِ
18ؤُرا خ �إِس ْمغان �إِنُو ُؤ خ ثي ّيا �إِنُو
اذ فا ّرغغ زِي �َأ ُّروح �إِنُو ذݣ ُو ّسان نِّي ؤُشا �َأذ كاشفن.
َ�19أذ ْوشغ ل ُمو ْع ِجيزاث ذݣ ؤُجنّا سنّج
ؤُرا ذ ر ْعراماث خ ث ُمورث ْسوا ّداي:
مسي ذ رفوار ن ّدخّان.
ِ�إِذا ّمن ذ ْث ِّ
َ�20أذ ث ْذور ْثفُوشث غار ثادْچسث ذ ْثزِيرِي غار �إِذا ّمن
واس �إِ ْمغارن �إِ ُعودْچن ن �َأر ِّبي
قبر �إِ د غا ياس ّ
 21ؤُشا ما ّرا وِي �إِ غا �إِراغان س يِيسم ن �َأر ِّبي
ُجوو32-28:2 .
�َأذ �إِنْجم’.
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َ�22أ �إِريازن ن �إِسرايِيلْ ،سرم �َأوارن-ا ،يشُّ و ن ِ
ْواسشانن
ّاصيرِيَ� ،أقّا-ث ذ ْبناذم �إِ ذ اوم �إِت ّ
وسط
زِي �َأر ِّبي س ر ْعجايب ذ ل ُمو ْع ِجيزاث ذ ر ْعراماث �إِ يݣّا �َأر ِّبي س ُؤفُوس ن ّس ِذي ْر ْ
علاحساب ْرخاضار ن �َأر ِّبي
ثسنم ك ِّنيو عاوذ23 .ذ وا ،ون ّي �إِ ِذين �إِتْواسلّمن ْ
نْوم �َأم ما ّمش ّ
ِ
ِفاسن ن ل ُكوفّار
�إِع ّورن ذ ث ُموسنا ن ّس قبرَ� ،أقّا ثِي ْويم ث ُؤ ْثس ّمارم ث خ ّصاليب س �إ ّ
ِ
ؤُشا ثن ِغيم ثَ�24 ،أقّا ذ ون ّي �إ ِّسنكّار �إِث-يِد �َأر ِّبي �َأم �إ ِّسب ّعذ ْروجاع ن ْرم ْوث ؤُمي وار
ث ِ
داود �إن ّا خاس ‘ثُوغا تْوارِيغ ِسي ِذي ّزاثِي ِذي
ُوغي �إِز ّمار �َأذ ّزايس �إِتْواطّف نتّاِ 25 .مينزِي ُ
26
كُور �َأ ُمورَ� ،أقّا-ث خ يفُّوس �إِنُو ِحيما وار تْم ِّييرغ .خ ؤُي ِّني �إِفارح ؤُر �إِنُو ؤُشا �إِرس �إِنُو
ثتجيذ ر ْعمار �إِنُو ِذي
�إ ِْسرِيورِيو ،واه ،ؤُرا ذ �َأ ْي ُسوم �إِنُو �َأذ ثاريّح س ؤ ُِسيثمِ 27 ،مينزِي وار ِّ
28
ثسشنذ �َأيِي �إِ ْبرِيذن ن ثُوذارث،
راخارث ؤُرا وار ِّ
ثتجيذ �َأمقدّاس ن ّك �َأذ �إِ ِكيشُّ و .شك ّ
شك ثشُّ ورذ �َأيِي س ر ْفراحث س ؤُغ ْم ُبوب ن ّك” ’.
داود بلِّي
َ�29أ �إِريازن ثاوماثَ� ،أقّا ثعذر �َأيِي �َأذ اوم ِّس ْورغ س بطايطاي خ جدِّيثْنغ ُ
َأس-ا30 .ؤ ُِمي نتّا ثُوغا ذ �َأمكاشاف،
�َأقّا �إِ ُّموث� ،إِتْو�َأنْضر ؤُشا �َأنْضر ن ّس �َأقّا-ث غا ْرنغ �َأر � ّ
ݣ  -زِي ْر ِغيدْچث ن
�إ ِّسن بلِّي �َأر ِّبي �إ ُِّجودْچ اس س �إ ِْشث ن ْثجادْجيث بلِّي �َأذ اس �إِ ّ
ِ
ِ
علاحساب �َأ ْي ُسوم ؤُشا �َأذ ث �إ ِّسغيم خ ْركُورسي ن
ْثعدِّيسث ثام ْزيانت ن ّس  -ل َمسيح ْ
ْرعارش ن ّس31 ،خ ؤُي ِّني ثُوغا نتّا �إِ ْزوار �إِ ْزرا ُؤ �إ ِِّسور خ ْث ُنوكرا ن ل َمسيح بلِّي ر ْعمار ن ّس
ْواسع ُذو شا غار راخارث ؤُرا ذ �َأ ْي ُسوم ن ّس وار �إِت ِْكيشّ ا32 .يشُّ و وانِيثا �َأقّا �إ ِّسنكّار
وار �إِت ّ
33
ِ
ِ
�إِث-يِد �َأر ِّبي ُؤ نشّ ين ما ّرا ذ ْ
ْواسݣا ّعذ نتّا س يفُّوس �َأفُوسي
رش ُهوذ خ مان �َأيا .ؤُمي �إِت ّ
ن �َأر ِّبي� ،إِطّف ْروا ْعذ ن �َأ ُّروح �إِقدّسن زِي ْثباباثَ� ،أقّا �إِفا ّرغ اِث خ ِّني �َأم ما ّمش ثتْوارام
34
داود وار �إِݣا ّعذ شا غار �إِج ْنوان ،ماشا نتّا ِسيمانت ن ّس �إِقّار ‘�إن ّا
ُؤ ثتسرام رخُّ وِ .مينزِي ُ
ِسي ِذي �إِ ِسي ِذي �إِنُو ‘قِّيم خ يفُّوس �إِنُوَ�35 ،أر �إِ ذ غا ݣّغ رع ْذيان ن ّك ذ ثان ْبذاث ساذُو
36
ݣ اِث ذ
ثسن ما ّرا ثا ّدارث ن �إِسرايِيل نِيشان ،بلِّي �َأر ِّبي �إِ ّ
�إِضارن ن ّك ’.س ثِيذت �َأذ ّ
ِسي ِذي ذ ل َمسيح ،يشُّ و وانِيثا ،ون ّي ْثصلّبم ك ِّنيو”.
ِ 37
طروس ُؤ �إِ �إِمازانن
رامي ْسرِين مان �َأيا ،ثُوذف �َأسن ذݣ ُور نْسن ذاخر ،ن ّان �إِ ُب ُ
38
�إِن ّضْ ِني ِ
“مين �إِ غا ن ّ
طروس “ثُوبمّ � ،أج كُور �إ ِّجن
ݣَ� ،أ �إِريازن ثاوماث؟” �إن ّا اسن ُب ُ
ْواسغْضص س يِيسم ن يشُّ و ل َمسيح �إِ و ْغفار ن ّدنُوب ؤُشا �َأذ ْثقبرم ثام ْو ِشي
ّزا ْيوم �َأذ �إِت ّ
39
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّسن.
ن �َأ ُّروح �إِقد
مينزِي ْروا ْعذ �إ ك ِّنيو ُؤ �إ ثا ْروا نْوم ُؤ �إ ما ّرا �إن ّي �إدْچان غار راݣواج،
40
ما ّرا �إِن ّي خ �إِ ذ غا �إِراغا ِسي ِذي �َأر ِّبي ن ّغ ”.ؤُشا س واوارن ن ّضْ ِني �َأطّاس ثُوغا �إ ِّس ْقنع
نجمم زِي ِ
ثاصيرث-ا �إِع ّوجن�41 ”.إن ّي �إِق ْبرن �َأوار ن ّس
“جم ك ِّنيو �َأذ ْث ْ
ُؤ �إِ ْعرم �َأسن� ،إِقّار ّ
ِ
واس نِّي عراحار ثرث �َأراف ن رع ُمور.
س ر ْفراحث ت ّ
ْواسغضْ صن ؤُشا تْمارنين-د ذݣ ّ
28:2
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أَ� ُمو ِني ن ْر ُموم ِنين

42نِي ْث ِني قِّيمن صبارن ِذي ْثغُورِي ن �إِمازانن ذ ث ُمونت ذ ثار ِّزيث ن و ْغ ُروم ُؤ ِذي
ْثزادْجي ِثين43 .ثُوذف ثِيݣ ّ ُو ِذي ِذي كُور ر ْعمار ؤُشا مسارنت ل ُمو ْع ِجيزاث ذ ر ْعراماث
ِفاسن ن �إِمازانن44 .ما ّرا �إِن ّي ُيومنن ثُوغا-ثن ج ِميع ،ثُوغا غارسن ك ِ
ُورشي
�َأطّاس س �إ ّ
ْ
ّ
علاحساب
�إِشارش45 .ثُوغا ّزنُوزان �َأݣرا ذ رعوتْش نْسن ؤُشا بطان مان �َأيا خ ما ّرا
ْ
46
َأس ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن س ذمام ذ �إ ِّجن،
ِمين �إِحذاج كُور �إ ِّج .ثُوغا ْت ُمونن كُور � ّ
َأغروم ِذي ثُوذرِين ،تتّن ج ِميع س ر ْفراحث ُؤ س ُور �إ ِْصفاّ 47 ،س ْمغاران ِذي
تار ّزان � ُ
ِ
ِ
ِ
ثمس ُمونت
َأس ثُوغا سيذي يارنِّي غار ْ
�َأر ِّبي ُؤ ثُوغا ّ
تثواسعي ّزن غار ما ّرا �إ ِْوذان .كُور � ّ
�إِن ّي �إِتْنجمن.

3

نضبار
أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إ ج ن و ْرياز ذ أَ� ْ

1
طروس ذ ُيوحان ّا ج ِميع ݣا ّعذن غار ثا ّدارث �إِقدّسن ِذي ْثسا ّعث ن ْثزادْجيث
ُب ُ
ِيس ثسعا (=ثاسا ّعث ثُوغا-ت ذ ْثراثا �َأوارنِي ضّ ُهور)2 .ثُوغا ِذين �إِج
ث ِّني ذ و ّ
ِ
َأس غار
�
ُور
ك
ث
يمان
غ
س
ُشا
ؤ
ث
ون
ب
َأر
�
اس،
م
ي
ن
ِّيس
د
ُع
ؤ
زݣ
بار
ن و ْرياز ذ �َأنضْ
ّ
ُ
ّ
ّ
ث ّوارث ن ثا ّدارث �إِقدّسن ؤ ُِمي قّارن ‘ثا ّوارث ثاص ْبحانت’ ِحيما �َأذ �إِتار ّص ْذقث زݣ
3
طروس ذ ُيوحان ّا خْ سن �َأذ
�إِن ّي �إِتا ْذفن غار ثا ّدارث �إِقدّسنَ� .أقّا وا ،ؤ ُِمي �إِ ْزرا بلِّي ُب ُ
4
طروس
�َأ ْذفن غار ثا ّدارث �إِقدّسن� ،إِتار ّزا ْيسن ّصذقث� .إِنْضار ذا ْيس ثِيطّاوِين ن ّس ُب ُ
�َأك-ذ ُيوحان ّا� ،إن ّا اس “خْ زار ذا ْينغ5 ”.نتّا �إِ ْقشع ذا ْيسن� ،إِتْراجا �َأذ ّزا ْيسن �إِطّف شا.
6
طروس “نُّوقارث ذ ُورغ وار غارِي دْجين ،ماشا ِمين غارِي ذ مان �َأيا �إِ ذ
�إن ّا اس ُب ُ
اش ْو ِشيغ س يِيسم ن يشُّ و ل َمسيح ن ِ
ّاصيرِي! كّار ،ثُو ُيورذ!” �7إِطّف اِث زݣ ُؤفُوس
ن ّس �َأف ِ
ُوسي ؤُشا �إ ِّسنكّار اِث .رخْ ذنِّي م ْنعن �إِضارن ن ّس ذ ثِيشع ِبين ن ّس�8 ،إِنْݣز ؤُشا
�إِب ّد خ �إِضارن� ،إِݣُّور ؤُشا ُيوذف �َأ ِكي ْذسن غار ثا ّدارث �إِقدّسن� ،إِݣُّور� ،إِنݣّز� ،إ ِّسمغارا
ِذي �َأر ِّبي.
10
ِ
ُّ
ِ
ِ
9ما ّرا �إ ِْوذان ْزرِين ث �إݣور �إ ِّسمغارا ذي �َأر ِّبيّ ،سنن �َأقّا نتّا ذ ون ّي ثُوغا �إِ ْتغيمان
�إِتتّار غار ‘ث ّوارث ثاص ْبحانت’ ن ثا ّدارث �إِقدّسن ؤُشا نِي ْث ِني ْذورن شُّ ورن س و ْذهاش ذ
11
ْواسݣ ْنفان� ،إِش ّبار
ؤُث ْبهث خ ِمين ذ اس �إِ ْمسارنَ� .أم ثُوغا �َأ ْرياز �َأنضْ بار ،ون ّي ثُوغا �إِت ّ
طروس ذ ُيوحان ّا ،خ ِّني ُّدوقّزن خاسن ما ّرا �إ ِْوذان ِذي ر ْمراح ؤ ُِمي قّارن �َأكُولوار
ِذي ُب ُ
س �إِبِيلارن ن ُسولايمان ،ت ْْبهثن.
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طروس ِ�إ ْتبا ّرح س ل َمسيح
بُ ُ

12
طروس �َأيا ،يا ّر-د خ و ْي ُذوذ “�َأ �إِريازن ن �إِسرايِيلِ ،مين ك ِّنيو �إِذ ْعون ثتْبهثم
ؤ ُِمي �إِ ْزرا ُب ُ
س ؤُيا؟ ماي ِّمي ذا ْينغ ثجعارم �َأخْ ِمي س ّج ْهذ ن ّغ نِيغ س ؤُوقّار ن ّغ ن ْثشُ ونِي نا ّر اِث
رج ُذوذ ن ّغَ� ،أقّا �إ ِّس ُعودْچا
�إِݣُّور؟ �13أر ِّبـي ن �إِبرا ِهيم ذ �إِسحاق ذ ياعقُوبَ� ،أر ِّبي ن ْ
�َأح ْن ِجير �َأ ْمسخّار ن ّس يشُّ و ون ّي ْثسلّمم ُؤ ثنكارم �َأرنذاذ ن بِيلا ُطوس ون ّي ثُوغا �إِحكّم
زاوݣم �َأذ اوم
بلِّي �إِشُ و ّوار �َأذ اس �َأرخُ ون14 .ماشا ك ِّنيو �َأقّا ثنكارم �َأمقدّاس �َأ ْمسݣّاذْ ،ث ْ
�إِ ّم ْوش و ْرياز �َأقتّار15 .ؤُشا ثن ِغيم �َأمݣ ّواذ ن ثُوذارث ،ون ّي د �إ ِّسنكّار �َأر ِّبي زݣ �إِم ِّتينن،
�َأقّا نشّ ين ذ ْ
رش ُهوذ خ مان �َأيا16 .س إِل�يمان ذݣ يِيسم ن ّس� ،إِسم ن ّس �َأقّا �إ ِّسجهذ
ِ
ثسنم ثُ ،ؤ إِل�يمان �إِ ّزايس ذ �إِكِّين �َأقّا �إ ِْوش اس �َأݣنفي �إِكمر ّزاثوم
وا ون ّي ثتْوارامّ ،
ما ّرا17 .رخُّ وَ� ،أ � َْأوماثن ،نش ّسنغَ� ،أقّا ك ِّنيو ثݣِّيم مان �َأيا �َأم ْثجهرمَ� ،أم ِّني ݣِّين عاوذ
�إِمقّرانن نْوم18 .ماشا �َأر ِّبي �َأقّا �إِك ّمر �َأ ُّمو ِمين ثُوغا �إ ِِّسيزوار �إِخ ّبار خاس س ؤُق ُّموم ن
ما ّرا �إِ ْمكاشافن بلِّي ل َمسيح �إِݣُّور �َأذ �إِو ّدب19 .خ ؤُي ِّني ثُوبمْ ،ثعقبم غار و ْبرِيذ ِحيما �َأذ
اوم �إِتْوامسح ّدنُوب نْوم ؤُشا خ ِّني �َأذ د اسن ُو ّسان ن ؤُف ّوج زِي ِّجيهث ن �َأر ِّبي 20ؤُشا
21
ْخص اس �إِ ؤُجنّا �َأذ
�َأذ �إ ِّسكّ يشُّ و ل َمسيح ون ّي ثُوغا �إِتْوابا ّرح ّزايس قبر �إِ ك ِّنيوَ� .أقّا �إِت ّ
يمسرايِين ِميخف ثُوغا �إ ِّساوار �َأر ِّبي س ؤُق ُّموم ن
�إِقبر وانِيثا �َأر ؤ ُّسان ن وعذار ن ما ّرا ثِ ْ
22
ما ّرا �إِ ْمكاشافن ن ّس �إِقدّسن زِي زمانَ� .أقّا ُموسى �إن ّا �إِ رج ُذوذ

ِ
‘سي ِذيَ� ،أر ِّبي نْومَ� ،أذ اوم-د �إ ِّسنكّار
�إِج ن ؤُمكاشاف �َأمشْ ناو نش زݣ واوماثوم.
ثسرم
�إِ نتّا ؤ ُِمي �إِ غا ْ
ِذي ما ّرا ِميخف ذ اوم �إِ غا �إِ ِّسيور’.

ِثير19 ،15:18 .

23
ْواسهلّك زݣ و ْي ُذوذ24 .ما ّرا
�َأذ يِيرِي بلِّي كُور ر ْعمار �إِ وار �إ ِْسرِين غار ؤُمكاشاف-ا �َأذ �إِت ّ
�إِ ْمكاشافن زِي سا ْموِيل ذ ما ّرا �إِن ّي �إِث-يِد �إِخرفن ،مشْ حار ثُوغا ِّسيوِيرنَ� ،أقّا نِي ْث ِني �إِ ْزوارن
رج ُذوذ
با ّرحن س ُو ّسان-ا عاوذ25 .ك ِّنيو ذ ثا ْروا ن �إِ ْمكاشافن ُؤ ن ْرعاهذ �إِ �إِݣّا �َأر ِّبي �َأك-ذ ْ
نْوم ِ
رامي ثُوغا �إِقّار �إِ �إِبرا ِهيم

‘س ّزارِيعث ن ّك �َأذ تْواباركنت ما ّرا ثِيق ّبار ن ث ُمورث’.
امز14:28 ،4:26 ،18:22 ،18:18 ،3:12 .؛ ݣال8:3 .

ُ 14:3لوك18:23 .
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ِ �26
َأرامي د �إ ِّسنكّار �َأر ِّبي �َأح ْن ِجير َأ� ْمسخّار ن ّس يشُّ و� ،إ ِّسكّ �إِث-يِد غا ْروم �إِ ك ِّنيو �إِم ْز ُورا
وعرور �إِ ْرغار ن ّس”.
ماح ْنذ �َأذ اوم �إِبارك ؤ ُِمي د يا ّرا كُور �إِ ّجن ّزا ْيوم �َأذ �إ ِْوش س ُ

4

طروس ذ يُوحانّا ّزاث ِ�إ لم ْحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين
بُ ُ

َ�1أم ثُوغا ّساوارن �َأك-ذ �إ ِْوذان ،خشّ ن-د خاسن �إِك ّهانن �َأك-ذ ُؤمقّران خ ثا ّدارث
�إِقدّسن ذ �إِصاذ ِ
ُوقي ّين2 ،ثُوغا خ ّيقن ِمينزِي نِي ْث ِني ثُوغا ّسرماذن �إ ِْوذان ُؤ تْحدّثن
3
ِفاسن ُؤشا ح ّبسن ثن �َأر ثِيوشّ ا
س ْث ُنوكرا ن يشُّ و زݣ �إِم ِّتيننُ .ؤشا ّسا ْرسن خاسن �إ ّ
ن ّس ِمينزِي ثُوغا ثوضا-د ثمدِّيثَ�4 .أطّاس زݣ �إِن ّي �إ ِْسرِين �َأوار-ا ُؤمنن ُؤ ْرق ّد ن
ي ْريازن يِيوض-د عراحار خ ْمسا �َأرافِ 5 .ذي ثِيوشّ ا ن ّس �إِمسار بلِّي �إِمقّرانن نْسن ذ
�إِ ْمغارن نْسن ذ �إِ ْمسرماذن نْسن ن �إِ ْذلِيسن ُمونن ِذي ُؤرشالِيم َ�6أك-د هان ّانَ� ،أزدْجيف
ن �إِك ّهانن ،ذ قايافا ذ ُيوحان ّا ذ �َألِيكسان ِذير ذ ما ّرا �إِن ّي ثُوغا ذ �إِقّارصن زِي رادْچ ن
7
وسطّ ،س ْقسان ثن “س مان ّج ْهذ نِيغ
ُؤزدْجيف ن �إِك ّهاننُ .ؤ ِمي ثن ّسبدّن ِذي ْر ْ
8
طروس �إِشُّ ورن س �َأ ُّروح �إِقدّسنَ�“ ،أ
س مان �إِسم �إِ ثݣِّيم �َأيا؟” رخْ ذنِّي �إن ّا اسن ُب ُ
9
ثسقسام �َأنغ خ ْرخار �إِ �إِتْواݣّن �إِ
َأس-ا ّ
�إِمقّرانن ن و ْي ُذوذ ذ �إِ ْمغارن ن �إِسرايِيل! مارا � ّ
10
ثسنم ما ّرا ك ِّنيو ذ ما ّرا �َأ ْي ُذوذ
ْخص �َأذ ّ
�إِج ن ؤ ُ
ُمهروش ُؤ س ِمين زِي �إِ ْذور �إِݣّنفا� ،إِت ّ
ِصح س يِيسم ن يشُّ و ل َمسيح ن ِ
ّاصيرِي ،ون ّي
(=شّ ْعب) ن �إِسرايِيل بلِّي وانِيثا �إِب ّد ّزاثوم �إ ّ
11
ْثصلّبم ذ ون ّي د �إ ِّسنكّار �َأر ِّبي زݣ �إِم ِّتيننَ� ،أقّا ّزايس �إِ �إِمسار مان �َأيا .ذ وا ذ �َأ ْز ُرو �إِ
ْواسحقارن ّزايومَ� ،أ �إِبنّاينَ� ،أقّا ذ ون ّي �إ ِْذورن ذ �َأزدْجيف ن ثغْمارثَ�12 .أس ْنجم وار
�إ ِت ّ
�إِدْجي س �إ ِّجن ن ّضْ ِني ِمينزِي وار ِذين �إِسم ن ّضْ ِني ساذُو ؤُجنّا �إِ �إِ ّموشن �إِ �إ ِْوذان ِحيما
�َأذ ّزايس ننجمِ �13 ”.
طروس ذ ُيوحان ّا ؤُشا ؤ ُِفين بلِّي نِي ْث ِني ذ
َأرامي ْزرِين ثارياسث ن ُب ُ
�إ ِْوذان �إ ِ
ِحافي ّين ذ �إِقُوبّانِي ّينَ� ،أقّا ت ْْبهثن ُؤشا ع ْقرن بلِّي نِي ْث ِني ثُوغا-ثن �َأك-ذ يشُّ و.
ُ 14ؤشا ُؤ ِمي ْزرِين ْبناذم �إِ ثُوغا �إِݣ ّ ْنفان �إِب ّد �َأ ِكيسن ،وار ُؤ ِفين ِمين �إِ غا �إِنِين خ مان
�َأيا15 .ؤ �َأوارنِي ِ
لمحكاما ثامقّرانت ن ُوذاينْ ،مشاوارن
رامي ثن ؤُمارن �َأذ فّغن با ّرا �إِ ْ
�َأك-ذ واياويا16 ،ن ّان ِ
“مين �إِ غا ن ّ
ݣ س �إِوذان-ا؟ ِمينزِي �َأقّا �إِبان-د م ِليح �إِ ما ّرا �إِمزذاغ
ن ؤُرشالِيم بلِّي ر ْعرامث ث ْمسار س ُؤفُوس نْسن ،وار نْز ّمار �َأذ ت ن ْنكار17 .ماشا ِحيما
نسيݣّوذ ِحيما وار ْت ِغي ِمين �َأذ ِّس ْورن ؤُرا �َأك-ذ
وار �إِتْوابا ّرح كثار جار و ْي ُذوذَ� ،أذ ثن ِّ
�إ ِّج ن ْبناذم ِذي طّوع ن يِيسم-اَ�18 ”.أوارنِي ِ
وصان ثن ماح ْنذ
رامي خاسن-د راغانّ ،
19
طروس ذ
وار ِّسيوِيرن وار ّسرماذن ع ّمارص عاذ ِذي طّوع ن يِ ِيسم ن يشُّ و .ماشا ُب ُ
ُيوحان ّا �َأ ِّرين-د خاسن ،ن ّان “حكمم ك ِّنيو ،ما �إ ِِحي ّق زِي ِّجيهث ن �َأر ِّبي ماح ْنذ �َأذ
 11:4سبح.
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20
نسيوِير خ ِمين ن ْزرا ُؤ خ
نْسر كثار �إِ ك ِّنيو خ �َأر ِّبيِ ،مينزِي وار نْز ّمار �َأذ نقِّيم وار ِّ
نسرا21 ”.ماشا نِي ْث ِني ِّسيݣّوذن ثن عاذ كثار ،خ ِّني ِّجين ثن �َأذ راحنَِ � ،أرمي وار
ِمين ْ
ؤ ُِفين ِمين زِي ثن �إِ غا عاقبن زِي ِّسي ّبث ن �إ ِْوذانِ .مينزِي ما ّرا نِي ْث ِني ثُوغا ّس ْمغاران
ݣ ر ْعرامث-ا ن ؤُݣن ِفي ثُوغا
ِذي �َأر ِّبي خ ِمين �إِ ْمسارنِ 22 ،مينزِي ْبناذم �إِ ذا ْيس �إِتْوا ّ
غارس كثار زِي �َأرب ِعين �إِسݣ ّ ُوسا.

ثازا ْدجيث ن ْر ُموم ِنين

َ�23أوارنِي ِ
رامي د اسن �َأرخُ ونُ ،روحن نِي ْث ِني غار �إِن ّي �إِدْچان نْسن ؤُشا خ ّبارن ثن س ما ّرا
يجا
ِمين ذ اسن ن ّان �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ24 .ؤ ُِمي ْسرِين �َأياّ ،سݣا ّعذن ْث ِم ّ
نْسن غار �َأر ِّبي س ذمام ذ �إ ِّجن ،ن ّان “�َأ ِسي ِذي ن ما ّرا ،شك ذ ون ّي �إِݣِّين �َأجنّا ذ ث ُمورث ذ
داود
ر ْبحار ذ ما ّرا ِمين ذايس25 ،شك ذ ون ّي �إِن ّان س ؤُق ُّموم ن ؤُح ْن ِجير �َأ ْمسخّار ن ّك ُ
‘ماي ِّمي غ ّوغن رݣـ ُنوس ُؤ ماي ِّمي خا ّرصن �إ ِْوذان ِذي ِمين �إِخوان؟
َ�26أقّا كّارن �إِجدْجيذن ن ُّدونِّيث ج ِميع ؤُشا �إِمقّرانن ُمونن
ِضي ّد ن ِسي ِذي ؤُرا ِ
ضي ّد ن ل َمسيح ن ّس ’.سبح2،1:2 .
ِ 27مينزِي س ثِيذت �َأقّا ِه ُيروذُوس ذ ُب ِ
ونط ُييوس بِيلا ُطوس ذ رݣـ ُنوس ذ و ْي ُذوذ ن �إِسرايِيل ُمونن
28
ثمسحذ ِحيما �َأذ ݣّن ما ّرا ِمين ثُوغا
خ ؤُح ْن ِجير �َأ ْمسخّار �َأمقدّاس ن ّك يشُّ و ون ّي ؤ ُِمي ْ
�إِ ْزوار �إِن ّيش ُؤفُوس ن ّك ذ ْشوار ن ّك �َأذ يِيرِي29 .رخُّ وَ� ،أ ِسي ِذي ،خْ زار غار ؤ ُِسيݣّوذ نْسن
30
ثسوِي ّزذذ �َأفُوس
ؤُشا � ْأوش �إِ �إِس ْمغان ن ّك ِحيما �َأذ ِّس ْورن س واوار ن ّك س ما ّرا ثارياسث �َأم ّ
ن ّك �إِ ؤ ُْسݣن ِفي ُؤ ِحيما �َأذ مسارنت ر ْعراماث ذ ل ُمو ْع ِجيزاث س يِيسم ن ؤُح ْن ِجير �َأ ْمسخّ ار
�َأمقدّاس ن ّك يشُّ وَ�31 ”.أوارنِي ِ
رامي ك ّمرن ثازادْجيث� ،إِنه ّز و ْمشان �إِ ِذي ثُوغا ُمونن ُؤ ما ّرا
ْذورن شُّ ورن س �َأ ُّروح �إِقدّسنّ ،ساوارن س واوار ن �َأر ِّبي س ثرياسث.

ثامزوا ُروث ن ل َمسيح
ْ
ثامس ُمونت ْ

ِ 32
رغاشي ن �إِن ّي ُيومنن ثُوغا س ُور ذ ر ْعمار ذ �إ ِّجن ؤُشا ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِقّار بلِّي ِمين ثُوغا غارس
وحدس واها ،ماشا نِي ْث ِني شا ْرشن ِذي ك ِ
ُورشي جاراسن33 .ثُوغا �إِمازانن ش ّهذن س �إِج
�َأقّا �إِ نتّا ْ
34
ِ
ِ
ن ّج ْهذ �إِمغار خ ْث ُنوكرا ن سيذي يشُّ و ؤُشا ثِيوض-د نِّيعمث ث ْمغار خ ما ّرا نِي ْث ِني ،ؤُشا وار
ث ِ
ُوغي جاراسن ؤُرا ذ �إ ِّج ذا ْيس رخْ صصِ ،مينزِي ما ّرا �إِن ّي غار �إِدْچا �إِيّارن نِيغ ثُوذرِين ّزنُوزان ثن
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ؤُشا ْتاوين-د تامان ن ِمين ّزنُوزانّ 35 ،س ُروسان ث غار �إِضارن ن �إِمازانن ؤُشا بضان �إِ كُور �إ ِّج
علاحساب ِمين ثُوغا �إ ِْحواجُ 36 .ي ِ
وسيس ون ّي ؤ ُِمي راغان �إِمازانن بارناباسِ ،مين �إِخْ س �َأذ يِي ِني
ْ
ِ
ِ
ق
ي
ذ
ِخرق
ُوبروس37 ،ثُوغا غارس �إِج ن �إِيّار،
�
ِي،
و
لا
ن
ْش
ت
ي
ب
ثق
ِي
ز
ا
ت
ن
ج’،
و
ف
ُس
ؤ
ن
يس
‘ ِّم
إ
ّ
ْ ّ
ُ
ِ
�إِ ّزنْز اث ؤُشا يِيوِي-د ثمنياث� ،إ ِّسا ْرس �إِثنت غار �إِضارن ن �إِمازانن.

5

ر ُحوكْم خ أَ�نا ِنيياس ذ سافِّيرا

�1إِج ن و ْرياز قّارن اس �َأنانِيياس ذ ث ْمغارث ن ّس سافِّيرا ّزنزن شا زݣ واݣْرا نْسن.
2نتّا �إِ ْك ِسي �إِ يِيخف ن ّس زِي ْثمنياث ن تامان ن واݣْراَ� ،أم ث ّسن ث ْمغارث ن ّس ،ؤُشا
3
طروس
يِيوِي-د �إ ِْشث ن ثسغارث ّزايس� ،إ ِّسا ْرس اِت غار �إِضارن ن �إِمازانن� .إن ّا اس ُب ُ
ثسخارقذ خ �َأ ُّروح �إِقدّسن ُؤ ِحيما
“�َأ �َأنانِيياس ،ماي ِّمي �إِشُّ ور شِّ يطان ؤُر ن ّك ِحيما �َأذ ّ
�َأذ ِ
ثكسيذ �إِ يِيخف نكّ زِي ْثمنياث ن �إِيّار؟ 4ماع ِليك وار ث ّزنزذ �إِيّار ،ما وار �إِتِيرِي عاذ
ِ
ِ
ِ
ن ّك ،خ ِّني عاذ ؤُمي ث ث ّزنزذ ،ما وار ثُوغي تامان ن ّس عاذ ذݣ ُؤفُوس ن ّك؟ مين شك
ثسخارقذ شا خ �إ ِْوذان ماشا خ �َأر ِّبي”.
�إِذ ْعون ثتݣّذ ذݣ ُور ن ّك مان �َأيا؟ �َأقّا شك وار ّ
وحبر ؤُشا ث ْذور ثِيݣ ّ ُو ِذي ث ْمغار
5ؤ ُِمي �إ ِْسرا �َأنانِيياس �َأوار-ا �إ ِْوضا ِذي ث ُمورث� ،إِفّغ اس ُب ْ
خ ما ّرا �إِن ّي �إ ِْسرِين خ مان �َأيا6 .كّارن �إِبرِيغن ،ش ْفنن ث ؤُشا ْك ِسين ث غار با ّرا ،نضْ رن
7
ثسين
ث .خ ِّني ،ؤ ُِمي ع ُذونت عراحار ْثراثا ن ْثسا ّع ِثين ،ثُوذف-د ث ْمغارث ن ّس ،وار ِّ
8
طروس “�إِنِي �َأيِي ،ما �َأقّا ث ّزنزم �إِيّار س وانشث ؤُيا؟” ثنّا
ِمين �إِ ْمسارن .يا ّر-د خاس ُب ُ
9
طروس ِ
“مين ك ِّنيو �إِذ ْعون ثتافقم جاراوم ماح ْنذ
اس “واه ،س وانشث ؤُيا� ”.إن ّا اس ُب ُ
�َأذ ْثجا ّربم �َأ ُّروح ن �َأر ِّبي؟ خْ زارَ� ،أقّا �إِضارن ن يِنّي �إِنضْ رن �َأ ْرياز ن ّم غار ث ّوارثَ� ،أذ ش ْم
ْك ِسين با ّرا عاوذ10 ”.رخْ ذنِّي ث ْوضا غار �إِضارن ن ّس ؤُشا ث ُّموث ،ؤُذفن-د �إِبرِيغن نِّي،
ؤ ُِفين ت ث ُّموثْ ،ك ِسين ت غار با ّرا ؤُشا نضْ رن ت ّزاث �إِ و ْرياز ن ّس 11ث ْذور ثِيݣ ّ ُو ِذي
ثامس ُمونت ذ غار ما ّرا �إِن ّي �إ ِْسرِين مان �َأيا.
ث ْمغار غار ما ّرا ْ

ر ْعراماث ذ ل ُمو ْعجِ يزاث س ِ�إفا ّسن ن ِ�إمازانن

12
ِفاسن ن �إِمازانن ؤُشا
مسارنت واطّاس ن ر ْعراماث ذ ل ُمو ْع ِجيزاث جار �إ ِْوذان س �إ ّ
13
ما ّرا نِي ْث ِني ثُوغا ُمونن س ُور ذ �إ ِّجن ذݣ ُؤكُولوار ن ُسولايمان �َأك-ذ �إِبِيلارن .ماشا
زݣ �إِن ّي �إِقِّيمن وار �إ ِ
ݣ �َأزدْجيف ،ماشا �إ ِْوذان وقّارن ثن �َأطّاس.
ِزعيم حد �َأذ ِكيسن �إِ ّ
ِ
ّ 14مارنِيين-د كثار عاذ غار �إِن ّي ُيومنن ذي �َأر ِّبي� ،إِج ن ؤُبا ُّرو ن ي ْريازن ذ ث ْمغارِين،
ِمهراش با ّرا غار ّز ِ
ِ �15
ناقيّ ،س ُروسان ثن خ قاماث ذ ثسوِيث ِحيما
كسين �إ ْ
َأرامي ثُوغا ِّ
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16
ِنيرو عاوذ
طروس بالاك �َأذ ثكّ ْم ِغير ثِيرِي ن ّس خ �إ ِّج ّزا ْيسن� .إ ُ
خْ ِمي �إِ د غا ياس ُب ُ
ْر ِ
ِمهراش ذ �إِن ّي �إِتْواما ّرثن زِي
غاشي زِي ْثندّام �إِ ذ اَس-د �إِن ّضن �إِ ؤُرشالِيم� ،إ ِْوين-د �إ ْ
رارياح �إِم ْنݣاس ؤُشا ما ّرا ݣ ّ ْنفان.

طروس ذ يُوحانّا زِي ر ْحبس
أَ�فكِّي ن ب ُ ُ

�17إِكّار ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن ذ ما ّرا �إِن ّي �إِدْچان َأ� ِكيذسَ ،أ�قّا نِي ْث ِني زِي ْثبرِيذث ن
18
�إِصاذ ِ
ِفاسن خ �إِمازانن ،ݣِّين ثن ِذي
ُوقي ّين ؤُشا ْذورن شُّ ورن س ْ
رحسذّ ،سارسن �إ ّ
19
ِ
ِ
رحبس س دْجيرث،
ْ
رحبس ن ْرݣنس .ماشا �إِج ن لمالاك ن سيذي يا ْرزم ثِي ُّوورا ن ْ
20
ِ
ِ
ُ
�إِ ُّسوفّغ �إِثن غار با ّرا� ،إن ّا “ ُروحم ،خ ِّني ْثبدّم ذي ثا ّدارث �إِقدّسن ،سيورم �إِ و ْيذوذ س
ما ّرا �َأوارن ن ثُوذارث-اَ�21 ”.أوارنِي ِ
رامي ْسرِين �َأياُ ،ؤ ْذفن غار ثا ّدارث �إِقدّسن غار ّصبح،
بذان ّسرماذن .ماشا ِ
رامي د ُيوسا ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن ذ يِنّي �َأ ِكيس �إِدْچان ،خ ِّني راغان
لمحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين ُؤ خ ما ّرا �إِ ْمغارن ن �َأ ْيث ن �إِسرايِيل ؤُشا ّسكّن
نِي ْث ِني خ ْ
22
ِ
ِ
ِ
ِ
رحبس حيما �َأذ ثن-د � َْأوين .ماشا �إِ ْمخازني ّين ؤُمي د ؤُسين ،وار ثن
�إِخدّامن نْسن غار ْ
23
ّ
ّ
ْ
َأ
َأيا،
�
مان
س
ارن
ب
خ
بن،
ق
ع
بس،
رح
رحبس �إِبلّع م ِليح ُؤ
ُوفا
ن
ا
ق
�
“
ارن
ق
ؤ ُِفين شا ِذي ْ
ْ
ّ
24
�إِ ْع ّساسن بدّن با ّرا غار ث ُّوورا ماشا ؤ ُِمي نارزم ،وار ِذين ن ُِوفي حد ذاخرِ ”.
رامي �إ ِْسرا
ؤُمقّران ن ْرعسكار ن ثا ّدارث �إِقدّسن ذ �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن �َأوارن-ا� ،إِو ّدار �َأسن ِمين �إِ غا
ݣّن25 .ؤُشا ُي ِ
رحبسَ� ،أقّا
وسي-د �إ ِّجن �إِخ ّبار �إِثن� ،إِقّار “خْ زار� ،إِريازن �إِن ّي �إِ ثݣِّيم ِذي ْ
26
بدّن ِذي ثا ّدارث �إِقدّسنّ ،سرماذن �إ ِْوذان!” رخْ ذنِّي �إِ ُروح ِذين ْرقبطان ن ْرعسكار �َأك-
ذ �إِ ْمخازنِي ّين� ،إ ِْوين ثن-دِ ،
ماشي س ؤ ُِغير ِمينزِي ثُوغا ݣّوذن زݣ �إ ِْوذان ِحيما وار ّزايس
لمحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين� .إ ِّس ْقسا
تثواحجارن27 .ؤ ُِمي ثن-د �إ ِْوينّ ،سبدّن ثن ّزاث �إِ ْ
ّ
28
ثسغارام س يِيسم-ا،
ثن ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن� ،إِقّار “ما وار ك ِّنيو ن ِّ
ْوصي ماح ْنذ وار ّ
خْ زارَ� ،أقّا ك ِّنيو ثشُّ ورم ؤُرشالِيم س ْثغُورِي نْوم ،ك ِّنيو ثخْ سم �َأذ خانغ ثا ّرم �إِذا ّمن ن
29
ْخص طّاعث �إِ �َأر ِّبي كثار زِي ث ِّني ن
ْبناذم-ا ”.ماشا ُب ُ
طروس ذ �إِمازانن �َأ ِّرين-د ،ن ّان “�إِت ّ
رج ُذوذ ن ّغ �إ ِّسنكّار-د يشُّ و ون ّي ثن ِغيم ك ِّنيو ،ثُو ْيرم ث خ ث ْفروث31 .س
�إ ِْوذان�30 .أر ِّبـي ن ْ
ُؤفُوس ن ّس �َأف ِ
ُوسي �َأقّا �إ ِّسݣا ّعذ �َأر ِّبي وانِيثا ذ �َأمݣ ّواذ ذ �َأمس ْنجم ِحيما �َأذ �إ ِْوش تُوبث ذ
32
و ْغفار ن ّدنُوب �إِ �إِسرايِيل .نشّ ين ذ ْ
رش ُهوذ خ مان �َأيا ؤُشا ؤُرا ذ �َأ ُّروح �إِقدّسن �إِ �إ ِْوشا
�َأر ِّبي �إِ �إِن ّي �إِ ذ اس �إِطّاعانِ 33 ”.
رامي ْسرِين �َأيا ،هاجن �َأطّاس ؤُشا بذان ت ْمشاوارن ِحيما
�َأذ ثن نْغن34 .ماشا �إِج ن ؤُفار ِ
ِيسي قّارن اس ݣامالِييال ،نتّا ذ �َأ ْمسرماذ ن تاوراث ،ون ّي
لمحكاما ثامقّرانت ن ُوذاينُ ،يو ُمور ِحيما
ثُوغا �إِتْواوقّار زݣ �إ ِْوذان ما ّرا� ،إِكّار-د ِذي ْ
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�َأذ ن ْذهن �إِمازانن غار با ّرا �إِ شوايث ن ْرو ْقث�35 .إن ّا اسن “�َأ �إِريازن ن �َأ ْيث ن �إِسرايِيل،
خْ زارم م ِليح ِمين �إِ غا ثݣّم س �إِوذان-اِ 36 ”.مينزِي قبر ؤ ُّسان-ا ثُوغا �إِكّار ثُو ّداس� ،إن ّا �َأقّا
رصقن ذا ْيس عراحار شا ن �َأربعا م ّيا ن ي ْريازنَ� ،أقّا نْ ِغين ث ُؤ ما ّرا �إِن ّي ثُوغا
نتّا ذ شاْ ،
ث �إِضفّارنْ ،ذورن تْوازدْچعن� ،إِك ّمر �َأ ّراي نْسنَ�37 .أوارنِي مان �َأيا �إِكّار يا ُهوذا �َأجالِيليِ
ذݣ ُو ّسان ن ؤُز ّمم� ،إِنْذه �َأوارنِي اس �إِج ن ؤُبا ُّرو ن �إ ِْوذان �إِغ ّوغن ،ماشا ؤُرا ذ وا
�إِتْواهلّك ؤُشا �إِن ّي �إِث-يِد �إِضْ فارنْ ،ذورن تْوازدْچعن38 .رخُّ و �َأذ اوم �إِنِيغْ ،حضام �إِخف
نْوم زݣ �إِوذان-اّ ،جم ثن �َأذ راحنِ ،مينزِي مارا ْشوار-ا نِيغ ْرخدْمث-ا زݣ �إ ِْوذان ،خ ِّني
�َأذ �إِقضا39 ،ماشا مارا ثُوغا-ث زِي �َأر ِّبي ،وار ْثز ّمارم �َأذ ث ثا ْرزم ِحيما ك ِّنيو وار ثت ِ
ْوافيم
ذ �إِن ّي �إِتْم ْنغان �َأك-ذ �َأر ِّبي عاوذ40 ”.خ ِّني ݣِّين اس �َأ ّراي ؤُشا �َأوارنِي ِ
رامي د راغان خ
�إِمازانن غارسن ،هتّكن ثن س ؤُركُّوض ،ع ْرمن �َأسن ِحيما وار ِّسيوِيرن س �إِسم ن يشُّ و،
لمحكاما ثامقّرانت ،فارحن ِ
رامي ؤ ُِفين بلِّي نِي ْث ِني
خ ِّني �َأرخُ ون �َأسن 41 .نِي ْث ِني ُروحن زِي ْ
تْواحسبن �َأذ ْسذاهدْچن � َْأبهذر ِذي طّوع ن يِيسم ن ّس42 .ؤُشا وار ّسبدّن شا �َأذ ّس ْرمذن
َأس ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن ُؤ ِذي ثُوذرِين ،با ّرحن س يشُّ و ل َمسيح.
كُور � ّ

6

رِيخضارث ن سبعا ن ْيريازن ِ�إ ثْس ّخارث

ِ 1
ِمحضارن َأ�طّاس ذݣ ُو ّسان نِّيَ ،أ�قّا ؤُذاين �إِن ّي غارسن
رامي ثُوغا كثارن �إ ْ
يجار نْسن فا ّرضن ذا ْيسنت ِذي
ْرحارض ن �إِ ُيونانِي ّين عكسن �إ ِِعيبرانِي ّين ِمينزِي ثِ ّ
ِمحضارن ماح ْنذ
َأس2 .ثنعاش ن �إِمازانن راغان خ ؤُبا ُّرو ن �إ ْ
ْثسخّارث ن ّزاذ ن كُور � ّ
3
نتجا ذݣ واوار ن �َأر ِّبي .خزارم،
�َأذ ُمونن ،ن ّان “وار �إِعدّر �َأذ نْسخّار طّوابر �إِ ماشّ ا �َأم ّ
�َأ � َْأوماثن ،خْ ضارم سبعا ن ي ْريازن ّزا ْيوم �إِن ّي غار ثدْچا شهاذث ثشْ نا ،شُّ ورن س
ثمسراشث-ا4 .ماشا نشّ ين �َأذ نصبار
�َأ ُّروح �إِقدّسن ذ ثِي ِغيث ،ماح ْنذ �َأذ ثن نْكلّف س ْ
ِذي ْثزادْجيث ُؤ ِذي ْثسخّارث ن واوار�5 ”.إِعجب واوار-ا �إِ ما ّرا ْر ِ
غاشي ؤُشا نِي ْث ِني
�إِخْ ضارن ْس ِثيفانُوس� ،إِج ن و ْرياز �إِشُّ ورن س إِل�يمان ذ �َأ ُّروح �إِقدّسن ،خ ِّني ِفي ِلي ُّبوس
ذ ُبروخُ و ُرو ذ نِيكانُور ذ ثِي ُمون ذ ِ
بارميناس ذ نِي ُكولاس �إِج ن ؤُمعاشار ن ُوذاين زِي
�َأن ِث ُيي ِ
وخيياّ 6 .سبدّن ثن ِقيباتْش �إِ �إِمازانن ؤُشا نِي ْث ِنيَ� ،أوارنِي ِ
رامي ُّزودْچنّ ،سا ْرسن
7
ِمحضارن ِذي ؤُرشالِيم ثُوغا
ِفاسن نْسن .ثُوغا �َأوار ن �َأر ِّبي �إِݣّام ذ ْرق ّد ن �إ ْ
خاسن �إ ّ
�إِمقّار �َأطّاس ؤُشا �إِج ن ؤُبا ُّرو ذ �َأمقّران زݣ �إِك ّهانن �إِ ْذور �إِطّاع �إِ إِل�يمان.
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ُؤ ُضوف ن ْس ِثيفانُوس

8س ِثيفانُوسَ� ،أم ثُوغا �إِشُّ ور س إِل�يمان ذ ّجهذ ،ثُوغا �إِت ّ
ݣ ل ُمو ْع ِجيزاث ذ ر ْعراماث مغارنت
جار �إ ِْوذان9 .ماشا شا ن يِنّي �إِدْچان زݣ ؤ ُِسيناݣُوݣ قّارن اس � َِأسيناݣُوݣ ن ‘�إ ُِحو ِّري ّين’
ُؤ شا ن �إ ِِسيرِي ِني ّين (=ِي ِّني �إِدْچان زِي ِسيرِي ِني نِيغ قايراوان) ُؤ شا ن �إِلِيكسانذرِي ّين (=�إِنِّي
�إِدْچان زِي �َألِيكسانذر ُِييو) ؤُرا ذ شا ن �إِن ّي �إِدْچان زِي ِكي ِل ِ
يكييا ذ � َِأسييا ،ثُوغا تْقاشاحن
11
ْس ِثيفانُوس10 .وار ز ّمارن �َأذ عكسن ثِي ِغيث ذ �َأ ُّروح �إِ زِي ثُوغا �إ ِّساوار .رخْ ذنِّي عا ّرنن
�إِريازن ماح ْنذ �َأذ �إِنِين “�َأقّا نسرا �َأسنّ ،ساوارن س واوارن �إِشقّفن ِذي ُموسى ُؤ ِذي �َأر ِّبي”.
َ�12أقّا ّسغ ّوغن و ْي ُذوذ ذ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ ذ �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن ؤُشا ؤ ُِمي خاس-د ُّدوقّزن،
لمحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين13 .ݣِّين ْ
رش ُهوذ �إ ِّسخا ِّريقن� ،إِن ّي
طّفن ث ،ن ْذهن ث غار ْ
14
�إِن ّان “ ْبناذم-ا وار �إ ِّسبدِّي �َأذ �إِشقّف ذݣ ومشان-ا �إِقدّسن ُؤ ِذي تاوراثِ ،مينزِي نسرا
اس �إِقّار بلِّي يشُّ و ن ِ
ّاصيرِي وانِيثا �َأذ �إِ ْهذم �َأ ْمشان-اَ� ،أذ �إِبدّر طّبايع �إِ ذ انغ �إ ِْوشا ُموسى”.
ِ
ِ
ِ
لمحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين ،ؤُمي ذ اس حكّارن س
15ما ّرا �إِن ّي غار �إِدْچا ْركُورسي ذي ْ
ثِيطّاوِين نْسنْ ،زرِين �َأغ ْم ُبوب ن ّس �َأمشْ ناو �َأغ ْم ُبوب ن �إِج ن لمالاك.

7

حدث ُؤذاين س أَ� ُّروح ِ�إ ّقدسن
س ِثيفانُوس ِ�إتْ ّ

َ�1أزدْجيف ن �إِك ّهانن �إن ّا “ما مان �َأيا ذ ثِيذت؟” 2نتّا �إن ّا “�َأ ك ِّنيوَ� ،أ �إِريازنَ� ،أ ْيثما
ذ �إِباباثنْ ،سرمَ� .أر ِّبي ن ُؤ ُعودْجي �إِضْ هار �إِ جدِّيثْنغ �إِبرا ِهيم �َأم ثُوغا عاذ ِذي
يسو ُب ِ
وثامييا ،قبر ّما �َأذ �إِ ْزذغ ِذي حاران 3ؤُشا نتّا �إن ّا �َأس
ِم ُ
‘فّغ زِي ث ُمورث ن ّك ُؤ زِي رادْچ ن ّكَ� ،أس-د غار �إ ِْشث ن ث ُمورث
ث ِّني ذ اش �إِ غا ّسشْ نغ’.
أَ�مز1 :12 .

4رخْ ذنِّي �إِفّغ زِي ث ُمورث ن �إِكالذانِي ّين ؤُشا �إِ ْزذغ ِذي حارانّ .س ِّنيَ� ،أوارنِي ِ
رامي �إِ ُّموث
باباسَ� ،أر ِّبي �إ ِّس ُم ِ
وطي �إِث-يِد غار ث ُمورث-ا �إِ ِذي ْثز ّدغم رخُّ و5 .نتّا وار د اس �إ ِ
ِوشي شا ذا ْيس
ْروارث ؤُرا ذ �إ ِّج ن ؤ ُُسورِيف ن ؤُضار ،ماشا �إِوا ْعذ �َأذ اس ت �إ ِْوش ذ �َأݣْرا �إِ نتّا ُؤ �إِ ّزارِيعث
ن ّس �َأوارنِي �َأسَ� ،أم وار ث ِ
ُوغي غارس عاذ ِّميس�6 .إ ِِّسيور �َأر ِّبي �َأ ُّمو بلِّي �َأذ ثِيرِي ّزارِيعث ن ّس ذ
�إِن ْو ِجيون ذݣ �إ ِْشث ن ث ُمورث ثغرِيبثَ� ،أذ ثن �َأ ّرن ذ �إِس ْمغانَ� ،أذ ذا ْيسن غ ّزان �َأربعا م ّيا ن
�إِسݣ ّ ُوسا7 .ؤُشا ْرݣنس �إِ ذ اس �إِ غا يِيرِين ذ �إِس ْمغانَ� ،أذ ث حاسبغ� ،إن ّا �َأر ِّبيَ� .أوارنِي مان
�َأيا �َأذ فّغنَ� ،أذ ايِي ع ْبذن ذݣ ومشان-ا8 .نتّا �إ ِْوش اس ْرعاهذ ن وخْ ثانَ� .أ ُّمو ذ �إ ِّجا �إِسحاق
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ِيس ثمنيا ؤُشا �إِسحاق �إ ِّج-د ياعقُوب ،ياعقُوب �إ ِّج-د ثنعاش ن
واس و ّ
ؤُشا �إِخْ ثن اِث ذݣ ّ
يصرا ماشا �َأر ِّبي ثُوغا-ث
رج ُذوذ �إِم ْز ُورا9 .رج ُذوذ �إِم ْز ُورا غا ّرن زِي ُيوسف ؤُشا ّزنزن ث ِذي ِم ْ
ْ
10
ِ
يس،
�َأ ِك
رحصاراث ن ّس� ،إ ِْوش اس نِّيعمث ذ ثِي ِغيث ِقيباتْش �إِ ِفير ُعون،
ا
ر
ما
ِي
ز
ث
ا
نجم
ِس
�
إ
ّ ْ
ّ
11
ِ
ِ
ِ
ِ
يصرا ُؤ خ ما ّرا ثا ّدارث ن ّس .خ ِّني ُيوسي-د
يصرا ون ّي �إِ ّ
ݣ اث ذ �َأمض ّبار خ م ْ
�َأجدْجيذ ن م ْ
ِ
ِ
ِ
ُ
رجذوذ ن ّغ مين
راز خ ما ّرا ثا ُمورث ن م ْ
رحصارث ثمغار ،وار ؤُفين ْ
يصرا ذ كانعان� ،إ ِْشث ن ْ
12
ِ
ِ
ِ
ِّ
ّ
َأ
كّ
ِ
رج ُذوذ ن ّغ ِذين
ِس
�
را،
يص
م
ي
ذ
ذن
ر
�
ين
ذ
ا
ق
�
ي
ل
ب
ُوب
ق
ياع
را
ِس
ْ
إْ
�إِ غا شّ ن .ماشا ؤ ُِمي �إ ْ
ْ إّ
13
ِيس ْثناين �إ ِّسضْ هار ُيوسف �إِخف ن ّس �إِ �َأ ْيثماس ؤُشا ِفير ُعون
�إِ ُؤ ُمور �َأم ْزوا ُرو .ذݣ ُؤ ُمور و ّ
يا ْرݣب خ رادْچ ن ُيوسف�14 .إ ِّسكّ ُيوسفُ ،يو ُمور ماح ْنذ �َأذ د ياس باباس ذ ما ّرا رادْچ ن ّس،
رج ُذوذ ن ّغ�16 .إ ِْوين ثن
خ ْمسا ُؤ سب ِعين ن رع ُمور�15 .إِهوا-د ياعقُوب غار ِم ْ
يصرا� ،إِ ُّموث نتّا ذ ْ
غار شا ِكيمّ ،سا ْرسن ثن ذݣ ونْضر ون ّي �إ ِْسغا �إِبرا ِهيم س �إِج ن تامان ن نُّوقارث زِي �َأ ْيث ن
حا ُمور ،باباس ن شا ِكيم17 .ماشا � ِ
َأرامي ثُوغا ثݣُّور �َأذ د ثاوض ْرو ْقث ن ْرعاهذ �إِ ثُوغا �إِوا ْعذ
يصرا ِ �18
َأرامي د ُيوسا ؤُجدْجيذ
ّزايس �َأر ِّبي �إِ �إِبرا ِهيم ،ثُوغا �إِݣّام و ْي ُذوذ ؤُشا �إِ ْذور �إِمغار ِذي ِم ْ
رج ُذوذ ن ّغ،
ن ّضْ ِني ثُوغا وار �إِ ِّسين ُيوسف19 .وانِيثا ثُوغا �إِست ْنفاع زِي ْرݣنس ن ّغ ؤُشا �إِغ ّزا خ ْ
�إِت ّ
بسيف ماح ْنذ �َأذ نْضارن �إِسيمان نْسن ِحيما وار ْت ِغي ِمين �َأذ ّدارنِ 20 .ذي ْرو ْقث
ݣ خاسن ِّ
نِّي �إِخرق-د ُموسى ،ثُوغا ذا ْيس �َأزرِي �إِمغار ِقيباتْش �َأر ِّبيّ .سيمن ث ِذي ثا ّدارث ن باباس
ث ْرث ن �إِ ُيورنِ 21 .
ثسيم اِث ذ ِّميس
رامي �إِتْوا ّمنضار ،ث ْك ِسي ث ذ ِّميس يدْجيس ن ِفير ُعونّ ،
22
ِثواسغار ُموسى ِذي ما ّرا ثِي ِغيث ن �إ ِِميصرِي ّين ؤُشا ثُوغا �إِتْقدّا خ واوار ُؤ خ
�إِ يِيخف ن ّس� .إ ّ
23
ݣِ � .
ِمين ثُوغا �إِت ّ
َأرامي غارس �إِ ْذور �َأرب ِعين ن �إِسݣ ّ ُوسا� ،إِضار-د خاس ذݣ ُور ن ّس ماح ْنذ �َأذ
24
يار ُزو �َأ ْيثماس ن �َأ ْيث ن �إِسرايِيل .ؤ ُِمي �إِ ْزرا �إ ِّجن زݣ �َأ ْيثماس �إِتْواضرم� ،إ ِّصار خاس� ،إِنْثاقم
ون ّي ثُوغا �إِتْواض ْرمن ؤُشا �إِنغا � َِأميصرِي�25 .إِ ْت ِغير �َأس ،بلِّي ْثاوماث ن ّس �َأذ ْفهمن �َأقّا �َأر ِّبي �َأذ اسن
26
ِيس ْثناين �إِضْ هار �َأسن-د،
واس و ّ
�إ ِْوش �َأس ْنجم س ُؤفُوس ن ّس ،ماشا نِي ْث ِني وار ف ِهيمن .ذݣ ّ
ِ
مس ْصراحن� ،إِقّار “�َأ �إِريازن ،ك ِّنيو ذ � َْأوماثن ،ماي ِّمي
رامي ثُوغا تْمنغان� ،إِ ْعرم �َأسن ماح ْنذ �َأذ ّ
27
ْثعدّام �إ ِّجن خ ون ّضْ ِني؟” ون ّي ثُوغا �إِتْعدّان خ ؤُمقا ّرب ن ّس� ،إِعارن اِث� ،إِن ّا
‘وِي شك �إِݣِّين خانغ ذ ْر ِ
قاضي؟ 28ما ثخْ سذ �َأذ ايِـي ث ْنغذ
ُؤ فُغ14 :2 .
�َأم ما ّمش ثن ِغيذ �إِضنّاض � َِأميصرِي؟ ’
29يا ْرور ُموسى ِذي ِّسي ّبث ن واوار-ا ؤُشا �إِ ْذور ذ � ِ
يجا ْثناين
َأنوجيو ِذي ث ُمورث ن ِمي ِذييان مانِي د ّ
�إِح ْن ِجيرن30 .ؤ ُِمي ع ُذون �َأرب ِعين ن �إِسݣ ّ ُوسا� ،إِبان �َأس-د �إِج ن لمالاك ن �َأر ِّبي ِذي رخْ را ن و ْذرار ن

236

رخذايم ن ِ�إمازانن 7

مسي �إِتح ُذوذُوقن ِذي ثابغا31 .ؤ ُِمي �إِ ْزرا ُموسى مان �َأيا� ،إِت ْبهث س ِمين �إِزرا،
ِسينايِي ِذي ْث ِّ
�إِ ُروح ِذين ِحيما �َأذ يار ُزو خ مان �َأيا ،خ ِّني ث ِ
يجا ن �َأر ِّبي.
ُوسي-د غارس ْث ِم ّ
رج ُذوذ ن ّك �إِبرا ِهيم،
‘32نش ذ �َأر ِّبي ن ْ
�َأر ِّبي ن �إِسحاق ُؤ �َأر ِّبي ن ياعقُوب’.

ُؤ فُغ15 ،6 :3 .

�إِ ْبذا ُموسى �إ ِ
ِتارج ِ
يجي �َأطّاس ،وار �إِ ْز ِعيم �َأذ ذا ْيس �إِخزار�33 .إن ّا اس �أر ِّبي
‘كّس سانْذالِيياث ن ّك زݣ �إِضارن ن ّكِ ،مينزِي �َأ ْمشان مانِي ْثبدّذ ذ ثا ُمورث ْثقدّس.
يصرا ؤُشا ْسرِيغ �إِ ؤُز ّهار نْسن،
َ�34أقّا ْزرِيغ �َأغ ِّزي ن و ْي ُذوذ �إِنُو ِذي ِم ْ
ضارغ-د ِحيما �َأذ ثن ّسنجمغ .ؤُشا رخُّ وَ� ،أس-د ذا،
ُؤفُغ10-5:3 .
يصرا’.
�َأذ د شك ّسكّغ غار ِم ْ
ُ 35موسى وانِيثا ،ون ّي نْكارن نِي ْث ِني ؤ ُِمي ن ّان ‘وِي شك �إِݣِّين خانغ ذ �َأ ّرايس ذ ْر ِ
قاضي؟ ’ ،وانِيثا
�إ ِّسكّ اِث �َأر ِّبي ذ �َأ ّرايس ذ �َأمسلّك س ُؤفُوس ن لمالاك ون ّي ذ اس-د �إِضْ هارن ِذي ثابغا36 .وانِيثا
يصرا ُؤ ِذي ر ْبحار �َأزݣّواغ
يصرا �َأم �إِݣّا ل ُمو ْع ِجيزاث ذ ر ْعراماث ِذي ث ُمورث ن ِم ْ
�إ ُِّسوفّغ �إِثن زِي ِم ْ
ُؤ ِذي رخْ را ْر ِميجار ن �َأرب ِعين ن �إِسݣ ّ ُوسا37 .وا ذ ُموسى ون ّي �إِن ّان �إِ �َأ ْيث ن �إِسرايِيل
ِ
ثاوماث نْوم،
‘سي ِذي �َأر ِّبي نْوم �َأذ اوم-د ّ
يج �إِج ن ؤُمكاشاف زِي ْ
ِ
ِثير15 :18 .
�إِ نتّا ؤُمي �إِ غا ثسرام’.
ثمس ُمونت ن ْرݣنس ِذي رخْ را �َأك-ذ لمالاك ون ّي ثُوغا �َأ ِكيس
38وانِيثا ثُوغا-ث ِذي ْ
رج ُذوذ ن ّغَ� .أقّا نتّا ثُوغا �إِتطّف �َأوارن �إِ ّدارن ِحيما
�إ ِّساوارن خ و ْذرار ن ِسينايِي ؤُرا �َأك-ذ ْ
�َأذ انغ ثن ي ْوش39 .رج ُذوذ ن ّغ وار خْ سن �َأذ اس طّاعن ماشا ّسث ّوجن ث خاسن ؤُشا
يصرا40 .ن ّان �إِ ها ُرون
ؤُراون نْسن ع ْقبن غار ِم ْ
ݣ �َأنغ �إِر ِّبيثن �إِن ّي ذ انغ �إِ غا �إِ ْزوارن ِمينزِي ُموسى وانِيثا
‘�أ ّ
ِ
يصرا،
ونِّي �إِ ذ انغ �إِݣ ّوذن زِي ث ُمورث ن م ْ
ُؤفُغ23،1:32 .
نسين ِمين ذ اس �إِ ْمسارن’.
وار ِّ
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41ݣِّين �إِج ن ؤُي ْن ُذوز ذݣ ُو ّسان نِّي ؤُشا ّسݣا ّعذن ثاغا ْرصث �إِ لاصنام ،فارحن س ِمين
ِفاسن نْسن�42 .أر ِّبي �إ ِْوشا اسن س و ْع ُرور ؤُشا يا ّر �إِثن �َأذ ع ْبذن ْرعسكار ن ؤُجنّا
ݣِّين �إ ّ
�َأمشْ ناو ما ّمش ثُوغا ثُورا ذݣ و ْذلِيس ن �إِ ْمكاشافن
‘ما ثِي ْويم �َأيِي-د ز ْعما ثِيغا ْر ِصين ذ ّص ِ
ذاقي �َأرب ِعين ن �إِسݣ ّ ُوسا ِذي رخْ را،
�َأ ثا ّدارث ن �إِسرايِيل؟
يضون ن ُمولُوخ ذ �إِثرِي ن �َأر ِّبي نْوم رِيمفان
�43إِوا �َأقّا عاذ ث ْك ِسيم � َِأق ُ
ُؤ ْثصاوار �إِ ثݣِّيم ِحيما �َأذ ثنت ْثعبذم.
نش �َأذ ك ِّنيو ݣ ّوذغ � َِأغيرِين قاع �إِ بابِيلُون’.
أَ�مس27 -25 :5 .
رج ُذوذ ن ّغ ِذي رخْ را �َأم ما ّمش ثُوغا ُيو ُمور
َِ �44أق ُ
يضون �إِقدّسن ن شهاذث ثُوغا-ث �َأك-ذ ْ
ݣ خ ؤُمذيا �إِ �إِ ْزرا45 .رج ُذوذ ن ّغ عاوذ ْك ِسين ث ُؤ
نتّا ون ّي �إِن ّان �إِ ُموسى ماح ْنذ �َأذ ث �إِ ّ
ِ
نِي ْث ِني �َأك-ذ ُيوشُ وا ِّسيذفن ث ِذي ِمين �إِدْچان غار رݣـ ُنوس� ،إِن ّي �إ ُِّسوفّغ �إِثن �َأر ِّبي قيباتْش
داود46 .وانِيثا ُيوفا نِّيعمث غار �َأر ِّبي ؤُشا �إِتار اس
�إِ ؤُغ ْم ُبوب ن ْ
رج ُذوذ ن ّغ �َأر ُو ّسان ن ُ
47
�َأذ ياف �إ ِْشث ن ْثز ِّديغث �إِ �َأر ِّبي ن ياعقُوب .ماشا ُسولايمان ذ نتّا �إِبنان اس ثا ّدارث.
48
ِفاسن
ماشا ون ّي �إِ ُعودْچن خ ما ّرا ِمين �إِدْچان وار �إِز ّدغ ِذي ثُوذرِين �إِقدّسن �إِ �إِتْواݣّن س �إ ّ
�َأم ما ّمش �إِقّار ؤُمكاشاف
َ�‘49أجنّا ذ ْرعارش �إِنُو ُؤ ث ُمورث ذ ثان ْبذاث �إِ �إِضارن �إِنُو.
مان ثا ّدارث �إِ ذ ايِي �إِ غا ثبنام� ،إِقّار ِسي ِذي،
ُؤ مان �َأ ْمشان �إِ �إِدْچان ن �َأ ّراحث �إِنُو؟
ِ�إشا2 -1 :66 .
50ما وار �إِݣِّي ُؤفُوس �إِنُو مان �َأيا ما ّرا؟ ’
ِقسحن ذ �إِن ّي وار �إِتْواخثنن س ُور ذ �إِم ُّزوغن ،ر ْبدا ثت ْمعا ْرام خ �َأ ُّروح �إِقدّسن
َ�51أ ك ِّنيو �إِن ّي �إ ْ
رج ُذوذ
رج ُذوذ نْوم �َأ ُّمو ؤُرا ذ ك ِّنيو52 .مان ون زݣ �إِ ْمكاشافن وار ث ما ّرثن ْ
�َأمشْ ناو ْ
ّ
ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ذورم ك ِّنيو رخُّ و ذ
ث
ذ
ِي
ز
�
اذ
سݣ
م
ؤ
ن
يث
واس
ث
خ
حن
ر
ْبا
ت
وارن
ز
�
ّي
ن
�
ين
غ
ن
نْوم؟ نِي ْث ِني
إ
إ إْ
ّ
ْ
ُْ
53
تاوراث س ُؤفُوس ن لمالاكاث ماشا وار
�إِمغضّ ارن ذ �إِقتّارن ن ّس ،ك ِّنيو �إِن ّي �إِ ْك ِسين ْ
ذا ْيس ث ِّطيفم”.
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ُؤذاين ْتح ّجارن ْس ِثيفانُوس

54
ْواقص ُور نْسن ،غ ّزن ثِيغماس نْسن غارس .ماشا نتّاَ� ،أم ثُوغا �إِشُّ ور س
ؤ ُِمي ْسرِين �َأيا� ،إِت ّ
ِكسي ثِيطّاوِين ن ّس غار ؤُجنّا� ،إِ ْزرا �َأ ُعودْجي ن �َأر ِّبي ذ يشُّ و �إِب ّد غار يفُّوس ن
�َأ ُّروح �إِقدّسن� ،إ ِّ
57
�َأر ِّبي�56 .إن ّا “خْ زار ،تْوارِيغ �إِج ْنوان �َأر ْزمن ذ ِّميس ن ْبناذم �إِب ّد غار يفُّوس ن �َأر ِّبي ”.ماشا
هجمن خاس س
ِمجان نْسن ؤُشا ْ
يجا ذ ثامقّرانت ،قّنن �إ ّ
نِي ْث ِنيَ� ،أم ْسغُو ُّيون س �إ ِْشث ن ْث ِم ّ
ْحجارن ث ُؤ ْ
رش ُهوذ كّ ِّسين �َأ ُّروض نْسن
ذمام ذ �إ ِّجنُّ 58 .سوفّغن ث با ّرا �إِ ثن ِذينت ،بذان ت ّ
ْحجارن ْس ِثيفانُوس �َأم �إِتْراغا� ،إِقّار
شاول59 .ثُوغا ت ّ
غار �إِضارن ن �إِج ن ُؤ ْبرِيغ قّارن اس ُ
ِ
يجا
“�َأ ِسي ِذي ،طّف �َأ ُّروح �إِنُو60 ”.خ ِّني �إ ِْوضا خ �إِفا ّدن ن ّس ؤُشا �إِسغُوي س �إ ِْشث ن ْثم ّ
ثجهذ “�َأ ِسي ِذي وار د اسن تْحاساب ّدنُوب-ا!” �َأوارنِي ِ
رامي �إن ّا �َأيا� ،إِ ُّموث.
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ثمس ُمونت ن ل َمسيح
شا ُول ِ�إتْذا ّرش خ ْ

رحصارث ث ْمغار
شاول يارضا خ ْرم ْوث ن ّس .ذݣ ُو ّسان نِّي ث ْمسار �إ ِْشث ن ْ
1ثُوغا ُ
ثمس ُمونت ِذي ؤُرشالِيم ُؤ ما ّرا تْوازدْچعن غار جوايه ن يا ُهو ِذي ّيا ذ سامارِييا،
خ ْ
ْم ِغير �إِمازانن2 .شا ن ي ْريازن �إِ ِذييانِي ّين �َأر ُبون ْس ِثيفانُوس غار ونْضر ؤُشا ݣِّين خاس �إِج ن
ْ
ثامس ُمونت خْ ِمي �إِتاذف غار ثُوذرِين� ،إِتْجا ّرا
شاول ثُوغا �إِتار ّددْچ ْ
وشضان �َأمقّران3 .ماشا ُ
رحبس.
�إِريازن ذ ث ْمغارِين ؤُشا �إِندّه �إِثن غار ْ

بشار ِذي ِْ
ثنذينت ن سامارِييا
ِفي ِلي ُّبوس ِ�إتْ ّ

�4إن ّي �إِتْوازدْچعن ثُوغا ݣُّورن ،تنّضن ،تْبا ّرحن س واوار ن رخْ بار �َأص ْبحان� .إِهوا-د ِفي ِلي ُّبوس
غار ثن ِْذينت ن سامارِييا� ،إِبا ّرح �إِثن س ل َمسيح6 .ثُوغا ْر ِ
غاشي �إِطّف ِذي ِمين �إِتْوان ّان زِي
ِفي ِلي ُّبوس س ُور ذ �إ ِّجن �َأم ْسرِين ُؤ ْزرِين ر ْعراماث �إِ �إِݣّاِ 7 .مينزِي زݣ واطّاس ن يِنّي �إِ
يجا ثامقّرانت ؤُشا �َأطّاس ن
ِذي �إِدْچا رارياحاث �إِم ْنݣاس فّغن ّزا ْيسن �إِناْ ،سغُو ُّيون س ْث ِم ّ
ْواسݣ ْنفان8 .ثُوغا ِذين �إ ِْشث ن ر ْفراحث ث ْمغار ِذي ثن ِْذينت نِّي.
�إِنضْ بارن ذ �إ ْ
ِقجذاحن ت ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْسحار،
َ�9أطّاس زݣ وامي ثُوغا ذين ذي ثن ْذينت نِّي �إِج ن و ْرياز قّارن اس سمعان ،ثُوغا �إِت ّ
�إ ِّست ْبهت ْرݣنس ن سامارِييا �َأم �إِقّار خ يِيخف ن ّس �َأقّا نتّا ذ شا10 .ما ّرا ْسرِين غارس س
ؤُم ْزيان س ؤُمقّران ،ن ّان “وانِيثا ذ ّج ْهذ �إِ ْمغارن ن �َأر ِّبي11 ”.ضْ فارن ث س ِمينزِي نتّا ثُوغا
�إ ِّسارجف �إِثن س ّس ُحور ن ّس �َأطّاس زݣ ِ
وامي12 .ماشا ؤ ُِمي ُيومنن ِذي ِفي ِلي ُّبوس ون ّي
ثُوغا �إِتْبا ّرح س رخْ بار �َأص ْبحان ن ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ُؤ س يِيسم ن يشُّ و ل َمسيح ،خ ِّني
ْواسغضْ صن نِي ْث ِني� ،إِريازن ؤُرا ذ ثِيمغارِينِ 13 .سمعان س يِيخف ن ّس عاوذ ُيومن ُؤ �َأوارنِي
ت ّ
5
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ْواسغْضص� ،إِقِّيم �إِضفّار ِفي ِلي ُّبوس ر ْبدا ،ثُوغا �إِت ْبهث �َأطّاس ِ
ِ
رامي �إِ ْزرا ر ْعجايب ذ
رامي �إِت ّ
14
ر ْعراماث �إِ ْمغارن �إِ �إِ ْمسارن .ؤ ُِمي ْسرِين �إِمازانن �إِن ّي �إِدْچان ِذي ؤُرشالِيم بلِّي سامارِييا ث ْقبر
طروس ذ ُيوحان ّا�15 ،إِنِّي ،ؤ ُِمي د هوان غارسنُّ ،زودْچن �َأسن
�َأوار ن �َأر ِّبيّ ،سكّن غارسن ُب ُ
ِ
ِ
ِحيما �َأذ طّفن �َأ ُّروح �إِقدّسن16 ،مينزِي نتّا ثُوغا عاذ وار د ُيوسي خ ؤُرا ذ �إ ِّج ّزا ْيسن ،ثُوغا
17
ِفاسن ؤُشا نِي ْث ِني طّفن
ت ّ
ْواسغضْ صن واها س يِيسم ن ِسي ِذي يشُّ و .خ ِّني ّسا ْرسن خاسن �إ ّ
18
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
ِفاسن ن �إِمازانن �إِ ّم ْوش �َأسن �َأ ُّروح
ّسن.
د
ِق
�
وح
�
ن
ي
ُسارس
ؤ
س
ي
ل
ب
معان
س
را
ز
�
ي
ُم
ؤ
�َأ ُّر إ
إْ
إ ّ
19
�إِقدّسن ،خ ِّني �إِخْ س �َأذ د اسن �إ ِْوش ثمنياث� ،إِن ّا “� ْأوش �َأيِي �إِ نش عاوذ ُّصولطا-يا ِحيما
20
ثثحا
طروس “�َأذ ّ
مان ون ّما خ �إِ غا ّسارسغ �َأفُوس �إِنُو �َأذ �إِقبر �َأ ُّروح �إِقدّسن� ”.إن ّا اس ُب ُ
نُّوقارث ن ّك �َأ ِكيكِ ،مينزِي �إِ ْت ِغير اش �َأذ ْثكسبذ نِّيعمث ن �َأر ِّبي س ثمنياث21 .وار غارك ُبو
ثسغارث ؤُرا ذ شا ذݣ واوار-ا ِمينزِي ؤُر ن ّك وار �إِدْجي �إِسݣّذ ّزاث �إِ �َأر ِّبي22 .ثُوب زِي
ثُوعفّنا ن ّك ؤُشا تار �إِ �َأر ِّبي ماح ْنذ �َأذ خاك �إِتْوا ْغفار ؤُخا ّراص-ا ن ُور ن ّكِ 23 ،مينزِي تْوارِيغ
�َأقّا شك ذݣ �إ ِْشث ن ‘خُ ولّ’ (=احرِير �َأمارزاݣ �َأطّاس) ُؤ ذݣ �إِج ن ؤُشدِّي ن ِمين وار
خافي ِحيما وار د �إِتِيس ِ
�إِسݣّذن24 ”.يا ّر-د ِسمعان� ،إن ّا “تارم �إِ �َأر ِّبي ِ
خافي شا زِي ِمين
ثنّام25 ”.خ ِّني نِي ْث ِنيَ� ،أوارنِي ِ
شهذن ُؤ ِّس ْورن س واوار ن �َأر ِّبي ،ع ْقبن غار ؤُرشالِيم
رامي ْ
ؤُشا با ّرحن س رخْ بار �َأص ْبحان ذݣ واطّاس ن ر ْذشُ ور ن �إِسامارِي ّين.

أَ�س ْغضاص ن ر ْوزِير ن ِ�إ ِثييُوبِييا

26ؤُشا �إِج ن لمالاك ن ِسي ِذي �إ ِِّسور �َأك-ذ ِفي ِلي ُّبوس� ،إن ّا “كّارْ ،ث ُروحذ غار لجانُوب ذݣ
و ْبرِيذ �إِ د �إِهوان زِي ؤُرشالِيم غار غا ّزا �إِ �إِدْچان ِذي رخْ را�27 ”.إِكّار �إِ ُروح .خْ زارَ� ،أقّا ِذين
�إِج ن و ْرياز زِي �إِثِ ُييوبِييا ،ثُوغا-ث ذ �إِج ن و ْرياز ؤ ُِمي ذ ْقفنَ� ،أقّا-ث ذ ْروزِير ن ْثݣ ْل ِذيث ن
كانذا ِكي ،ثاجدْجيذث ن �إِثِ ُييوبِييا ،ثُوغا-ث خ ما ّرا ر ْك ُنوز ن ّس ،ثُوغا ُي ِ
وسي-د غار ؤُرشالِيم
ِحيما �َأذ ِذين �إِعبذ�28 .إِ ْعقب-د� ،إِقِّيم خ ؤُكا ُّرو ن ّس ،ثُوغا �إِقّار ذݣ و ْذلِيس ن ؤُمكاشاف
�إِشاعيا�29 .إن ّا �َأ ُّروح �إِ ِفي ِلي ُّبوس “زِيذ ،ث ُمونذ �َأك-ذ ؤُكا ُّرو-ياُ 30 ”.ي ّزر-د غارس ِفي ِلي ُّبوس� ،إ ِْسرا
فهمذ ِمين ثقّارذ؟” �31إن ّا اس “ما ّمش
اس �إِقّار زݣ و ْذلِيس ن ؤُمكاشاف �إِشاعيا� ،إن ّا “ما ْث ْ
�إِز ّمار مارا وار ِذين حد �إِ ذ ايِي �إِ غا �إ ِّسفهمن؟” ؤُشا �إِتار زِي ِفي ِلي ُّبوس ماح ْنذ �َأذ ي ْنيا ؤُشا �َأذ
ِكيس �إِقِّيم32 .ؤُذم �إِ ثُوغا �إِقّار زݣ و ْذلِيس ذ وا
“�َأمشْ ناو �إِج ن �إِشا ِّري �إِتْوانْذه غار ْرݣُورنث ِحيما �َأذ ّزايس غارصن،
�َأمشْ ناو �إِزمار �إِݣ ُنون ِقيباتْش �إِ ون ّي ذ اس �إِدْچاسن ،وار يارزِيم شا �َأق ُّموم ن ّس.
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33ذݣ ؤُسحقار ن ّس �إِتْواكّس خاس ْر ُحوكم.
وِي �إِ غا �إِعاوذن خ ِّجير ن ّس؟
ِمينزِي ثُوذارث ن ّس �َأذ ثتْواكّس زِي ث ُمورث� ”.إِشا8-7:53 .
34يا ّر-د ْروزِير خ ِفي ِلي ُّبوس� ،إن ّا “تتّارغ ّزايك خ وِي خف �إ ِّساوار ؤُمكاشاف مان �َأيا ،ما
خ يِيخف ن ّس نِيغ خ �إ ِّجن ن ّضْ ِني؟” 35يارزم ِفي ِلي ُّبوس �َأق ُّموم ن ّس ،ؤشا ،ؤ ُِمي �إِ ْبذا زݣ
واوار نِّي� ،إِبا ّرح اس س يشُّ وَ�36 .أم ثُوغا ݣُّورن نِي ْث ِني ذݣ و ْبرِيذ� ،إ ِْوضن غار شا ن
ْواسغضْ صغ؟”
وامان� .إن ّا ْروزِير “خْ زارَ� ،أقّا ِذين �َأمانِ .مين ذ ايِي �إِ غا �إِم ْنعن ماح ْنذ �َأذ ت ّ
�37إن ّا ِفي ِلي ُّبوس “مارا ثُو ْمنذ س ُور ن ّك ما ّراْ ،ثحدْچر!” ؤُشا نتّا يا ّر-د� ،إن ّا “ ُؤ ْمنغ بلِّي يشُّ و
ل َمسيح ذ ِّميس ن �َأر ِّبيُ 38 ”.يو ُمور �َأذ �إِب ّد ؤُكا ُّرو ،هوان ذݣ وامان ِفي ِلي ُّبوس ذ ْروزِير
ج ِميع ؤُشا �إ ِّسغْضص اِثِ �39 .
َأرامي د ݣا ّعذن زݣ وامان� ،إِخْ ضف �َأ ُّروح ن ِسي ِذي
ِفي ِلي ُّبوس ؤُشا ْروزِير وار ث �إِ ْزرِي عاذِ ،مينزِي نتّا �إِ ُروح ذݣ و ْبرِيذ ن ّس س ر ْفراحث.
40ماشا ِفي ِلي ُّبوس �إِتْواف ِذي �َأ ُزوثُو ؤُشا �إِ ْبذا �إِتْشُ وقّا ِذي ث ُمورث� ،إِتْبا ّرح س رخْ بار �َأص ْبحان
�إِ ما ّرا ثِيندّام � ِ
َأرامي د يِيوض غار قايصارِييا.

9

شا ُول ذݣ وبْ ِريذ غار ِذيماشق

ِمحضارن ن ِسي ِذي،
شاولَ� ،أم ثُوغا عاذ �إِت ُْصوض س ؤُعدِّي ذ ْرم ْوث ِضي ّد ن �إ ْ
ُ 1ؤ ُ
2
�إِ ُروح غار ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن� ،إِتار ّزايس ثِيبراثِين غار ِذيماشق �إِ �إ ِِسيناݣُوݣن �إِن ّي
ِذين �إِدْچان ،ماح ْنذ ،مارا ُيوفا شا ن �إِن ّي �إِضفّارن �َأبرِيذ نِّي� ،إِريازن نِيغ ثِيمغارِينَ� ،أذ ثن-د
�إِنْذه غار ؤُرشالِيمِ 3 .
رامي ِذين �إِ ُروح� ،إِمسارَ� ،أم ثُوغا �إِتْقا ّراب غار ِذيماشق ،ثنّض �َأس-د
يجا ثقّار اس
ذ ْغيا �إ ِْشث ن ْثفاوث زݣ ؤُجنّا�4 .إ ِْوضا غار ث ُمورث ،خ ِّني �إ ِْسرا �إ ِْشث ن ْث ِم ّ
شاول ماي ِّمي ذ ِ
خافي ْثذا ّرشذ؟” �5إن ّا ِ
“مين ث ْع ِنيذ شكَ� ،أ ِسي ِذي؟” �إن ّا اس ِسي ِذي
“شاولُ ،
ُ
6
“نش ذ يشُّ و ون ّي خ ْثذا ّرشذ� .إِ ْقسح خاك �َأذ ْثع ْفسذ خ ْثيارسا ”.ؤُشا نتّاَ� ،أم ثُوغا
�إ ِ
ِتارج ِ
يجي ُؤ �إِتْح ّيار� ،إن ّا “�َأ ِسي ِذيِ ،مين ثخْ سذ �َأذ ݣّغ؟” �إن ّا اس ِسي ِذي “كّار ،ثُوذفذ غار
7
ّ
ِ
ِ
ْخص �َأذ ثݣذ!” ؤُشا �إِريازن �إِن ّي كيس �إِسافارن ،بدّن ت ْْبهثن.
ثن ِذينتَ� ،أذ اش �إِتْوان ّا مين �إِت ّ
8
شاول زِي ث ُمورث ؤُشا ِ
رامي يا ْرزم ثِيطّاوِين
نِي ْث ِني ْسرِين ث ِم ّ
يجا ،ماشا وار ْزرِين حد� .إِكّار ُ
9
ن ّس ،وار �إِ ْزرِي حد ُؤ نِي ْث ِني ݣ ّوذن ث زݣ ُؤفُوس ؤُشا ن ْذهن ث غار ِذيماشق .ثراثا ن
ُو ّسان ثُوغا وار �إِ ْتوِيرِي ،وار �إِشِّ ي ،وار �إ ِْسوِي10 .ثُوغا ِذين ِذي ِذيماشق �إِج ن ُؤ ْمحضار قّارن
اس �َأنانِيياس .ؤُشا ِسي ِذي �إن ّا اس ذݣ �إِج ن ْرو ِحيي “�َأ �َأنانِيياس!” �إن ّا اس “�َأقّا-يِي ذانِيثا،
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َأ� ِسي ِذي!” �11إن ّا اس ِسي ِذي “كّارْ ،ث ُروحذ غار و ْبرِيذ ؤ ُِمي قّارن ‘�َأبرِيذ �إ ِّسݣّذن’ ،خ ِّني ِذي
شاول ،خْ زارَ� ،أقّا �إِتْزادْچا،
ثارسوس ،قّارن اس ُ
ثا ّدارث ن يا ُهوذا ،س ْقسا خ �إِج ن و ْرياز زِي ُ
ُ 12ي ِ
وسي-د غارس ذݣ �إِج ن ْرو ِحييَ� ،أقّا �إِج ن و ْرياز قّارن اس �َأنانِيياس ُيوذف-د ؤُشا
�إ ِّسا ْرس خاس �َأفُوس ن ّس ِحيما �َأذ �إِ ْذور �إِتْوارا عاوذ13 ”.يا ّر-د �َأنانِيياس “�َأ ِسي ِذيَ� ،أقّا ْسرِيغ
زݣ واطّاس ن �إ ِْوذان خ و ْرياز-ا مشْ حار ذ ْرغار �إِ �إِݣّا ذݣ �إِمقدّاسن ن ّك ِذي ؤُرشالِيمَ�14 .أقّا
تسرِيح زݣ ؤُغ ْز ِذيس ن �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ماح ْنذ �َأذ �إِح ّبس ما ّرا �إِن ّي �إِتْراغان خ
ذا غارس ْ
يِيسم ن ّك15 ”.ماشا ِسي ِذي �إن ّا اس “ ُروح ِمينزِي وا �َأقّا-ث غارِي ذ ْرقشْ عث �إِتْواخضارن
ِحيما �َأذ �إِ ِّسيوض �إِسم �إِنُو غار رݣـ ُنوس ُؤ ّزاث �إِ �إِجدْجيذن ُؤ غار ثا ْروا ن �إِسرايِيلِ 16 ،مينزِي
ْخص �إِ غا �إِو ّدب ِذي طّوع ن يِيسم �إِنُو�17 ”.إِ ُروح �َأنانِيياسُ ،يوذف
�َأذ اس ّسشنغ مشْ حار �إِت ّ
َأ
َأ
شاولَ� ،أقّا ِسي ِذي ،يشُّ و ون ّي ذ اش-د
ُما
ؤ
�
“
ّا
ن
�
ّس،
ن
ُوس
ف
�
ِذي ثا ّدارث� ،إ ِّسا ْرس خاس
إ
ُ
�إِضْ هارن ذݣ و ْبرِيذ �إِ زِي ذ ث ِ
ُوسيذ� ،إ ِّسكّ �َأيِي-د ِحيما �َأذ ثتْوارِيذ عاوذ ؤُشا �َأذ ث ْتواشُّ ورذ س
�َأ ُّروح �إِقدّسن18 ”.رخْ ذنِّي ذݣ و ْمشان ثوضا-د زِي ثِيطّاوِين ن ّس شا �َأمشْ ناو ثاقشُ ورث ؤُشا
ْواسغْضص.
�إِ ْذور �إِتْوارا عاوذ� ،إِكّار ؤُشا �إِت ّ

بشار ِذي ِذيماشق
شا ُول ِ�إبْذا ِ�إتْ ّ

ِمحضارن ِذي ِذيماشق ،رخْ ذنِّي �إِ ْبذا
شاول شا ن ُو ّسان �َأك-ذ �إ ْ
19ؤ ُِمي �إِشّ ا� ،إِ ْمحض� .إِقِّيم ُ
ِتسران ،ت ْْبهثن،
�إِتْبا ّرح س ل َمسيح ذݣ �إ ِِسيناݣُوݣن ،بلِّي نتّا ذ ِّميس ن �َأر ِّبي21 .ما ّرا �إِن ّي ثُوغا �إ ْ
ن ّان “ما وار �إِدْجي ذ وانِيثا �إِ ثُوغا �إِتار ّددْچن �إِن ّي ثُوغا �إِتْراغان س يِيسم-ا ِذي ؤُرشالِيم ،ما
وار �إِدْجي ذ ون ّي �إِ د ُي ِ
وسين ذا ماح ْنذ �َأذ ثن �إِشارف ُؤ �َأذ ثن �إِݣ ّوذ غار �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن؟”
22
ِ
ِ
ِ
شاول ثُوغا يارنِّي ذي ّجهذ� ،إ ِّسذ ّهاش ؤُذاين �إِن ّي �إِز ّدغن ذي ذيماشق �َأم ثن �إ ِّس ْقنع
ماشا ُ
بلِّي وا ذ ل َمسيح23 .ؤ ُِمي ع ُذون �َأطّاس ن ُو ّسانْ ،مشاوارن ُوذاين ِحيما �َأذ ث نْغن24 .ماشا
شاول يارݣب خ ن ّ ّيث نْسن .نِي ْث ِني ثُوغا حطّان ثِي ُّوورا ،س ُؤزِير ؤُرا س دْجيرث ِحيما �َأذ ث
ُ
25
ِمحضارن ن ّس ْك ِسين ث س دْجيرثّ ،سهوان ث زِي ْر ِحيض �َأم ث ݣِّين
ْغن.
ن
�
ماشا
إ
ْ
ذݣ �إ ِْشث ن ْث ُسودْچث.

شا ُول ِذي ُؤرشا ِليم

20

ِمحضارن ،ماشا ما ّرا ݣّوذن
شاول غار ؤُرشالِيم ،يار ُزو �َأذ �إِ ُمون �َأك-ذ �إ ْ
26ؤ ُِمي د ُيوسا ُ
َأمحضار27 .ماشا بارناباس �إِ ْك ِسي ث غارس ؤُشا �إِنْذه
ّزايس ،وار تِيقّن شا بلِّي نتّا ذ � ْ
ِ
ِ
ِ
اِث غار �إِمازانن ؤُشا نتّا �إِخ ّبار �إِثن ما ّمش �إِ ْزرا سيذي ذݣ و ْبرِيذ ُؤ ما ّمش كيس �إ ِِّسور ُؤ
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ما ّمش ثُوغا �إِتْبا ّرح س يِيسم ن يشُّ و س ث ْرياسث ِذي ِذيماشق28 .ثُوغا �إِقِّيم �إِتاذف �إِتفّغ
�َأ ِكي ْذسن ِذي ؤُرشالِيم 29ؤُشا �إِتْبا ّرح س �إِسم ن ِسي ِذي س ثرياسث� ،إ ِّساوار �إِتْقاشاح �َأك-ذ
ثاوماث مان
ُوذاين �إِن ّي �إ ِّساوارن س ْث ُيونانِيث ماشا نِي ْث ِني �َأ ْر ُزون �َأذ ث نْغن30 .ؤ ُِمي ّسنن ْ
يمس ُمونِين ِذي ما ّرا
ثارسوس31 .ماشا ثِ ْ
�َأيا ،ن ْذهن ث غار قايصارِييا ؤُشا سكّن ث غار ُ
ُّ
ِ
ِ
يا ُهو ِذي ّيا ذ لجالِيل ذ سامارِييا ثُوغا ذا ْيسنت ر ْهنا ،تْوا ْبنانت ذي إِل�يمان ،ݣورنت ذي
ثِيݣ ّ ُو ِذي ن ِسي ِذي ذ ؤُف ّوج زِي �َأ ُّروح �إِقدّسنْ ،ذورنت مغارنت.

أَ� ْسݣن ِفي ن ِ�إ ِنيياس

ِ 32
طروس ِذي ما ّرا جوايه� ،إِمسار �إِ ُروح غار �إِمقدّاسن �إِن ّي �إِز ّدغن ِذي لِيدّا.
رامي �إِن ّض ُب ُ
ُ 33يوفا ِذين �إِج ن ْبناذم �إِسم ن ّس �إِنِيياس ،ث ْع ُذو خاس ثمنيا ن �إِسݣ ّ ُوسا ُؤ نتّا �إِ ّزر ِذي قاما،
34
طروس “�َأ �إِنِيياس! يشُّ و ل َمسيح �َأذ شك �إ ِّسݣنفا .كّار،
ثُوغا-ث ذ �َأنضْ بار� .إن ّا اس ُب ُ
ثسوذ �إِ �إِخف ن ّك!” رخْ ذنِّي �إِكّار ذ ْغيا35 .ؤُشا ْزرِين ث ما ّرا �إِم ْزذاغ ن لِيدّا ذ سا ُرون
ُّ
ؤُشا ثُوبن غار ِسي ِذي.

موث
أَ�سنكّار ن ثابِيثا زِي ْر ْ

ثمحضارث قّارن اس ثابِيثا� ،إِسم وانِيثا �إِخْ س �َأذ يِي ِني
36ثُوغا ِذي يافّا �إ ِْشث ن ْ
‘ذُوركا’ (=غازالا) .ثا ثُوغا ثشُّ ور س رخْ ذايم ثِيص ْبحانِين ُؤ س ّص ِ
يش.
ذاقي �إِ ثُوغا ث ِت ّ
37ذݣ ُو ّسان نِّي ْثهرش ُؤشا ث ُّموث ُؤشا �َأوارنِي ِ
رامي ت ِّسيرذنّ ،سا ْرسن ت ِذي
طروس �َأقّا-ث
ْثغُورفثَ�38 .أم ثُوغا لِيدّا ثُوذس يافّا ّسكّن �إ ْ
ِمحضارنُ ،ؤ ِمي ْسرِين بلِّي ُب ُ
ِذينْ ،ثناين ن ي ْريازن ِحيما �َأذ ّزايس تارن ماح ْنذ وار �إِتْعطّار �َأذ غارسن-د يع ُذو�39 .إِكّار
طروسُ ،يو ُيور �َأ ِكيسنِ .
رامي د يِيوض ،ن ْذهن ث غار ْثغُورفث سنّج .بدّنث-يِد
ُب ُ
يجارُ ،رونتّ ،سشاننت اس ِ
ِ
ثشاميراث ذ �إِجدْچابن �إِ ثُوغا ثت ّ
ݣ ذُوركا
ث
ا
ر
ما
غارس
ّ ّ
40
� ِ
ِ
َأ
يسنت.
ك
�
عاذ
َأرامي ثُوغا-ت
طروس �إ ُِّسوفّغ �إِثنت ما ّرا غار با ّرا� ،إ ِْسجذ ُؤشا
ب
ماشا
ُ ُ
ِ
�إِ ُّزودْچ .رامي د �إِن ّقرب� ،إِ ْزرا �َأ ِّريمث� ،إن ّا “ثابِيثا ،كّار!” نتّاث ثا ْرزم ثِيطّاوِين ن ّس
ُؤشا ِ
طروس ،ثقِّيم�41 .إ ِّسوِي ّزذ غارس �َأفُوس ن ّس ُؤشا �إ ِّسنكّار �إ ِْتِ-يذ ،خ ِّني
رامي ث ْزرا ُب ُ
42
يجار� ،إ ِّسشن �َأسن ت ،بلِّي �َأقّا ثدّار� .إِفّغ-د رخْ بار-ا غار يافّا
�إِراغا خ �إِمقدّاسن ذ ثِ ّ
43
ما ّرا ُؤشا �َأطّاس �إ ِْذورن ُؤمنن ِذي ِسي ِذيُ .ؤشا �إِقِّيم شا ن ُو ّسان ِذي يافّا غار �إِج
ن و ْرياز ون ّي ثُوغا �إِعدّر �إِرماون ،قّارن اس ِسمعان.
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طروس ذ ْرقبطان أَ� ُروما ِني كُور ِنيليُوس
بُ ُ
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1ثُوغا ِذي قايصارِييا �إِج ن و ْرياز �إِسم ن ّس كُورنِي ِل ُييوسَ� ،أقّا-ث ذ ْرقبطان خ م ّيا
ن ْركُو ْمبانِي ّيث ؤ ُِمي قّارن “�َأطاليان”2 .نتّا ثُوغا �إِتْوقّار ُؤ �إِتݣّوذ �َأر ِّبي �َأك-ذ �َأ ْيثباب
يش �َأطّاس ن ّص ِ
معروف �إِ �َأر ِّبي ر ْبدا.
ذاقي �إِ �إ ِْوذان ؤُشا �إ ِّ
ِكسي س ْر ُ
ن ثا ّدارث ن ّس ما ّرا� ،إِتِ ّ
3
ِ
ِيس ثسعا ن ُؤزِيرَ� ،أقّا �إِج
وا �إِ ْزرا نِيشان ذݣ �إِج ن ْروحيي ،ثاسا ّعث ثُوغا-ت عراحار ذ و ّ
4
ن لمالاك زِي �َأر ِّبي ُيوذف-د غارس� ،إن ّا اس “�َأ كُورنِي ِل ُييوس!” ؤ ُِمي ذا ْيس �إِنْضار ثِيطّاوِين
“مين ِذينَ� ،أ ِسي ِذي؟” ُؤ نتّا �إن ّا اس “ثِيزادْجي ِثين ن ّك ذ ّص ِ
ن ّس� ،إِݣّوذ نتّا �َأطّاس� ،إن ّا ِ
ذاقي
5
ِ
ن ّك �إِوض ْنت غار رِيضارث ن �َأر ِّبي .ؤُشا رخُّ وّ ،سكّ �إِريازن غار يافّاْ ،ثعارضذ خ سمعان
طروسَ�6 .أقّا نتّا يارزف غار ِسمعان ،ون ّي �إِعدّرن �إِرماون ،ون ّي غار
ون ّي ؤ ُِمي قّارن عاوذ ُب ُ
7
ْخصان �َأذ ثݣّذ ”.ؤ ُِمي �إِ ُروح لمالاك ون ّي
�إِدْچا ثا ّدارث غار ر ْبحار .وا �َأذ اش يِي ِني ِمين �إِت ّ
ثُوغا �إ ِّساوارن �َأك-ذ كُورنِي ِل ُييوس� ،إِراغا نتّا خ ْثناين زݣ �إِخدّامن ن ّس ُؤ عاوذ خ �إِج ن
ؤُعسكارِي �إِتݣّوذن �َأر ِّبي� ،إِن ّي ثُوغا �َأ ِكيس ر ْبداَ�8 .أوارنِي ِ
رامي ثن �إِخ ّبار خ ك ِ
ُورشي� ،إ ِّسكّ
9
طروس
�إِثن غار يافّا .خ ِّني ثِِيوشّ ا ن ّسَ� ،أم ثُوغا-ثن ذݣ و ْبرِيذ تْقا ّرابن غار ثن ِذينت� ،إِݣا ّعذ ُب ُ
10
ِيس ستّا� .إِد ُْچوز �َأطّاس ؤُشا ثُوغا
خ ْثزقّاِ ،حيما �َأذ �إِ ّزادْچ .ثاسا ّعث ثُوغا-ت عراحار و ّ
11
ش ،ؤشاَ� ،أم ثُوغا ذ اس ّسوجاذن� ،إ ِْويِي ث ْرو ِحيي� .إِ ْزرا �َأجنّا يا ْرزم ؤُشا �إ ِْشث
�إِ ّمزرِي �َأذ �إِ ّ
ِفسوسن �إِ �إِتْواطّفن
ن ْرقشْ عث �َأمشْ ناو �إ ِْشث ن ثشضاضث ن ثشُ وقّث ثامقّرانت زِي ْرقطّان �إ ُ
ْواسهوا-د غار ث ُمورث12 .ثُوغا ذا ْيس ما ّرا لحاياواناث ن ث ُمورث
زِي �َأربعا ن ْثغ ُّمورا ن ّس ،ثت ّ
س �َأربعا ن �إِضارن ذ ْرو ُحوش ذ لحاياواناث �إِن ّي �إِت ُْبوعن خ ث ُمورث ذ �إ ِْجضاض ن ؤُجنّا.
14
13ث ِ
طروس �إن ّا
ُوسي-د �إ ِْشث ن ْث ِم ّ
يجا ثقّار �َأس-د “كّارَ� ،أ ُب ُ
طروس ،غارص ،ثشّ ذ ”.ماشا ُب ُ
يجا ث ِ
ُوسي-د
“لّا �َأ ِسي ِذي ،وار شِّ يغ ع ّمارص ِمين وار �إِحدْچرن ؤُرا ِمين وار �إِ ْز ِذيݣنْ 15 ”.ث ِم ّ
غارس ثاوارا ن ّضْ ِنيث ثقّار ِ
رحرام16 ”.مان
“مين �إِ ِّسي ْزذݣ �َأر ِّبي ،وار د ث ثتا ِّريذ شا شك ذ ْ
17
طروس عاذ
�َأيا �إِمسار ْثراثا ن �إِ ُمورن ،خ ِّني �إِت ّ
ْواسݣا ّعذ ْرقشْ عث عاوذ غار ؤُجنّاَ� .أم ثُوغا ُب ُ
�إِتْخا ّراص ذݣ يِيخف ن ّس ِمين �إِخْ س �َأذ يِي ِني ْرو ِحيي �إِ �إِ ْزرا ،خْ زارْ ،ثناين ن ي ْريازن �إِن ّي ذ
ْواسكّن زِي كُورنِي ِل ُييوس ،بدّن-د غار ث ّوارث �َأوارنِي ِ
رامي ّس ْقسان خ ثا ّدارث ن ِسمعان.
�إِت ّ
ِ
ِ 18
ِ
ِ
طروس �َأقّا-ث ذي ثا ّدارث؟
رامي راغان خ يِ ّ
يجنّ ،سقسان ،ما سمعان ؤُمي تْكنّان ُب ُ
19
طروس عاذ �إِتْخا ّراص ِذي ْرو ِحيي �إِ �إِ ْزرا� ،إن ّا اس �َأ ُّروح “خْ زارَ� ،أقّا ذا ْثراثا ن
ؤ ُِمي ثُوغا ُب ُ
ي ْريازن �َأر ُّزون خاك20 .كّار ،ثهوِي-دُ ،روح �َأ ِكي ْذسن ن ّ ْبرا ّما �َأذ ثشكّذ ِذي شاِ ،مينزِي ذ نش
21
طروس غار ي ْريازن �إِن ّي غارس-د �إ ِّسكّ كُورنِي ِل ُييوس� ،إن ّا “خْ زارَ� ،أقّا
�إِ ثن-د �إ ِّسكّن� ”.إِهوا ُب ُ
ذ نش ون ّي �إِ خف ثار ُّزومِ .مين غار د ث ِ
ُوسيم ذا؟” 22ن ّان اس “�َأقّا كُورنِي ِل ُييوسْ ،رقبطان خ
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م ّيا ون ّي ذ �إِج ن و ْرياز �إِسݣّذ �إِتݣّوذ �َأر ِّبي ،ون ّي �إِ خف ش ّهذن م ِليح ُوذاين زِي ْرݣنس
ما ّرا� ،إِج ن لمالاك �إِقدّسن ثُوغا �إِ ْعرم اس ذݣ �إِج ن ْرو ِحيي زِي �َأر ِّبي ماح ْنذ �َأذ شك
�إِعارض غار ثا ّدارث ن ّسَ� ،أذ ّزايك �إِسر �َأوارن�23 ”.إ ِِّسيذف �إِثن غار ذاخر� ،إِݣِّي ثن
ثاوماث �إِن ّي �إِدْچان زِي يافّا،
طروس �َأ ِكي ْذسن ذ شا ن ْ
ذ �إِن ْو ِجيون .ثِيوشّ ا ن ّس �إِفّغ ُب ُ
ِ
ِ
ُروحن �َأ ِكيس24 .فا ْروشّ ا �إ ِْوضن غار قايصارِييا .كُورنيل ُييوس ثُوغا �إِتْراجا ثن� ،إِعارض-د
رحباب ن ّس ُؤ خ شا ن �إِمدُّوكار �إِ ث-يِد ُيو ْذسن ماح ْنذ �َأذ ُمونن25 .ؤ ُِمي ُيوذف
خ ْ
26
طروس� ،إِرقا ث-يِد كُورنِي ِل ُييوس� ،إ ِْوضا اس غار �إِضارن ؤُشا �إ ِْسجذ �َأس� .إ ِّسكّار
ُب ُ
27
ِ
طروس� ،إن ّا اس “كّارَ� ،أقّا ؤُرا ذ نش ذ ْبناذم!” �َأم كيذس �إ ِّساوارُ ،يوذف ؤُشا
اِث ُب ُ
28
ثسنم �َأقّا وار �إِحدْچر خ و ْرياز ؤُذاي �َأذ �إِ ُمون
ُيوفا ِذين �َأطّاس ُمونن� .إن ّا اسن “ك ِّنيو ّ
�َأك-ذ �إِج ن ؤُبا ّرانِي نِيغ �َأذ غارس-د �إِقا ّرب .ماشا �َأر ِّبي �إ ِّسشن �َأيِي بلِّي وار �إِشُ و ّوار �َأذ
ِ
رحرام نِيغ ذ �َأ ْمنݣُوس29 .خ ؤُي ِّني ؤ ُِسيغ-د عاوذ ذا ن ّ ْبرا ّما
راغيغ ؤُرا خ �إ ِّج ن ْبناذم ذ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
�َأذ شكّغ ذي شا ؤُمي ذايِي ْثعارضذ .رخُّ و ّسقسيغ شك ،ماي ِّمي خافي-د ْثعارضذ؟”
�30إن ّا اس كُورنِي ِل ُييوس “�َأربعا ن ُو ّسان زݣ ِ
وامي ثُوغا ُزو ّمغ �َأر ْثسا ّعث-ا ؤُشا ِذي
ِيس ثسعا ثُوغا تْزادْجيغ ِذي ثا ّدارث �إِنُوُ .ؤ خْ زار� ،إِج ن و ْرياز �إِبدّ-د ِقيباتْش
ْثسا ّعث و ّ
31
ْشعشيعن� ،إِن ّا ‘�َأ كُورنِي ِل ُييوس ،ثازادْجيث ن ّك ثتْواسر ذ ّص ِ
�إِنُو س وا ُّروض �إِت ِ
ذاقي ن ّك
32
ِ
ِ
�إِوضنت غار رِيضارث ن �َأر ِّبي .سكّ غار يافّاْ ،ثعارضذ خ سمعان ون ّي ؤُمي تْكنّان
طروسَ� ،أقّا نتّا ذ � ِ
َأنوجيو ِذي ثا ّدارث ن ِسمعان ،ون ّي �إِعدّرن �إِرماون ،ث ِّني غار ر ْبحار.
ُب ُ
33
�َأقّا نتّاِ ،
مرمي ّما ُي ِ
وسي-د ذاَ� ،أذ ِكيك �إِ ِّسيور .خ ؤُي ِّني ّسكّغ-د غارك رخْ ذنِّي ُؤ شك
�َأقّا ثݣِّيذ م ِليح ؤ ُِمي ث ِ
ُوسي-د ذا .نشّ ين ما ّرا �إِ ذا ندْچا ِقيباتْش �إِ �َأر ِّبي ِحيما �َأذ نْسر ما ّرا
ِمين زِي شك ُيو ُمور �َأر ِّبي”.

أَ� ُّروح ِ�إ ّقدسن أَ�ذ د ِ�إهوا ُؤرا خ ما ّرا ِ�إنّي ِ�إ ْدچان زِي رݣـنُوس

34
طروس �َأق ُّموم ن ّس ؤُشا �إن ّا “س ثِيذت ؤ ُِفيغ بلِّي �َأر ِّبي وار �إِت ّ
ݣ شا ْرفا ْرز جار
يا ْرزم ُب ُ
�إ ِْوذان35 .ماشا ون ّي ث �إِتݣّوذن ذ ون ّي �إِتݣّن ثاسݣْذا زِي كُور ْرݣنسَ� ،أقّا نتّا يارضا
خاسَ�36 .أوار �إِ �إ ِّسكّ غار �َأ ْيث ن �إِسرايِيل ماح ْنذ �َأذ �إِبا ّرح س رخْ بار �َأص ْبحان ن ر ْهنا
37
ثسنم رخْ بار �إِ ذ �إِفّغن ِذي
س يِيسم ن يشُّ و ل َمسيح‘ ،وانِيثا ذ ِسي ِذي ن ما ّرا’َ� ،أقّا ّ
ما ّرا يا ُهو ِذي ّيا �إِ ذ �إِبذان زِي لجالِيل �َأوارنِي �َأسغْضاص �إِ زِي ثُوغا �إِتْبا ّرح ُيوحان ّا38 ،رخْ بار
زِي ِّجيهث ن يشُّ و ن ِ
ّاصيرِي ،ما ّمش ث �إِ ْذهن �َأر ِّبي س �َأ ُّروح �إِقدّسن ُؤ س ّجهذ ،ون ّي
ِ
�إ ِّسارا ثا ُمورث� ،إِݣّا ْرخار� ،إ ِّسݣ ْنفا ما ّرا �إِن ّي �إِتْواغ ّزان زݣ �إِ ْبرِيس مينزِي �َأر ِّبي ثُوغا-ث
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�َأ ِكيس39 .نشّ ين ذ ْ
رش ُهوذ س ما ّرا ِمين �إِݣّا ِذي ث ُمورث ن ُوذاين ؤُرا ِذي ؤُرشالِيمَ� .أقّا
40
ِيس ْثراثا ؤُشا
نْ ِغين ثُ ،ؤ ْيرن ث خ ْ
واس و ّ
ثحناشث .وا �إ ِّسنكّار �إِث-يِد �َأر ِّبي ذݣ ّ
� ّأج اِث �َأذ د �إِضهارِ 41 ،
ماشي �إِ ما ّرا �إ ِْوذان ماشا �إِ ْ
رش ُهوذ �إِن ّي �إِ ْزوار �إِخْ ضار �إِثن �َأر ِّبي،
�إِ نشّ ين �إِن ّي �َأ ِكيس �إِشِّ ين �إ ِْسوِين �َأوارنِي ِ
ِوصا �َأنغ �َأذ
ْواسنكّار زݣ �إِم ِّتينن�42 .إ ّ
رامي د �إِت ّ
نبا ّرح �إِ �إ ِْوذانَ� ،أذ نشهذ �َأقّا ذ نتّا �إِ �إِݣّا �َأر ِّبي ذ ْر ِ
قاضي خ �إِن ّي �إِ ّدارن ذ خ �إِن ّي �إِ ُّموثن.
43ش ّهذن خاس ما ّرا �إِ ْمكاشافن ،بلِّي كُور �إ ِّجن ون ّي ّزايس �إِ غا يامننَ� ،أذ اس �إِتْوا ْغفار
44
طروس �إ ِّساوار عاذ� ،إ ِْوضا-د �َأ ُّروح �إِقدّسن خ ما ّرا
ّدنُوب ن ّس س يِيسم ن ّسَ� ”.أم ثُوغا ُب ُ
ِتسران �إِ �َأوار45 .ت ْْبهثن ْر ُموم ِنين �إِن ّي �إِتْواخثنن �إِن ّي �إِ د ُي ِ
طروس،
�إِن ّي ثُوغا �إ ْ
وسين �َأك-ذ ُب ُ
46
ِ
ؤ ُِمي ثام ْو ِشي ن �َأ ُّروح �إِقدّسن �إِتْوافا ّرغ عاوذ خ يِنّي �إِدْچان زِي رݣـ ُنوس .مينزِي
طروس “47ما
ثُوغا ثن ْ
تسران ّساوارن س �إِرساونّ ،سمغّاران ِذي �َأر ِّبي .رخْ ذنِّي يا ّر-د ُب ُ
ْواس ِ
غضيصن �إِنا� ،إِن ّي �إِق ْبرن �َأ ُّروح �إِقدّسن �َأمشْ ناو
�إِز ّمار حد �َأذ �إِ ْقضع �َأمان ماح ْنذ وار ت ّ
ِ
ِ
نشّ ين؟” 48خ ِّني ُيو ُمور �َأذ ثن ّسغضْ صن س يِ ِيسم ن سيذيَ� .أوارنِي ؤُيا تارن ّزايس �َأذ
�إِقِّيم شا ن ُو ّسان.

11

أَ�ݣراو ن ِ�إمازانن ِذي ُؤرشا ِليم خ ْر ُموم ِنين زِي رݣـنُوس

ثاوماث �إِن ّي �إِدْچان ِذي يا ُهو ِذي ّيا ْسرِين بلِّي ؤُرا ذ رݣـ ُنوس طّفن
�1إِمازانن ذ ْ
ذݣ واوار ن �َأر ِّبيِ �2 .
طروس غار ؤُرشالِيمْ ،
قاشحن �َأ ِكيس �إِن ّي
َأرامي �إِݣا ّعذ ُب ُ
�إِدْچان زݣ ْثبرِيذث ن وخْ ثان3 ،ن ّان “�َأقّا شك ثُوذفذ غار �إ ِْوذان �إِ وار �إِتْواخثنن ؤُشا
4
طروس �إِ ْبذا �َأذ اسن �إِعاوذ س ؤُرا ُّدوف� ،إن ّا “5نش ثُوغا-يِي
ثشِّ يذ �َأ ِكي ْذسن ”.ماشا ُب ُ
ِذي ثن ِْذينت ن يافّا تْزادْجيغ ؤُشا زرِيغِ ،
رامي د غارِي ُيوسا ْرو ِحيي� ،إ ِْشث ن ْرقشْ عث
�َأمشْ ناو ْ
ْواسهوا-د،
ثاشضاضث ن ثشُ وقّث ثامقّرانت �إِتْواطّفن زِي �َأربعا ن ْثغ ُّمورا ن ّس ثت ّ
ثِيوض-د غارِيِ 6 .
رامي ذا ْيس خْ زارغ م ِليح ،فثْنغ ؤُشا ْزرِيغ لحاياواناث ن ث ُمورث س
�َأربعا ن �إِضارن ذ ْرو ُحوش ذ لحاياواناث �إِن ّي �إِت ُْبوعن خ ث ُمورث ذ �إ ِْجضاض ن ؤُجنّا.
7
طروس ،غارص ،ثشّ ذ8 ’.ماشا
سرِيغ �َأوارنِي �َأيِي �إ ِْشث ن ث ِمي ّجا ،ثنّا �َأيِي ‘كّارَ� ،أ ُب ُ
نش نِّيغ ‘لّاَ� ،أ ِسي ِذي ،ع ّمارص وار ُيو ِذيف عاذ غار ؤُق ُّموم �إِنُو ِمين وار �إِحدْچرن ؤُرا
ِمين وار �إِ ْز ِذيݣن9 ’.ثا ّر-د ِ
يجا زݣ ؤُجنّا عاوذ ِ‘مين �إ ِِّسي ْزذݣ �َأر ِّبي ،وار د
خافي ْث ِم ّ
10
ْواسݣا ّعذ ما ّرا
ث ثتا ِّريذ شا شك ذ ْ
رحرام ’.مان �َأيا �إِمسار ْثراثا ن �إِ ُمورن ،خ ِّني �إِت ّ
ِ
عاوذ غار ؤُجنّا11 .ؤ خْ زار ،رخْ ذنِّي بدّن ذين ْثراثا ن ي ْريازن ّزاث �إِ ثا ّدارث مانِي ذ ايِي
12
ْخص �َأذ ِكيسن راحغ ن ّ ْبرا ّما
ثُوغا� ،إِن ّي ذ �إِت ّ
ْواسكّن زِي قايصارِييا� .إن ّا �َأيِي �َأ ُّروح �َأقّا �إِت ّ
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�َأذ شكّغ .خ ِّني ْث ُروح �َأ ِكي ِذي عاوذ ثاوماث-ا س ستّا ؤُشا نُوذف غار ثا ّدارث ن و ْرياز
نِّي13 .ؤُشا نتّا �إ ِّسارݣب �َأنغ ما ّمش �إِ ْزرا �إِج ن لمالاك �إِ ذ اس �إِبدّن ِذي ثا ّدارث ن ّس،
طروس14 .نتّا �َأذ
�إن ّا اس ‘سكّ �إِريازن غار يافّاْ ،ثعارضذ خ ِسمعان ون ّي ؤ ُِمي تْكنّان ُب ُ
15
ِ
ِ
ْواسنجمذ ،شك ذ ما ّرا ثا ّدارث ن ّك ’.ؤُمي بذيغ �َأذ
اش �إِ ِّسور �َأوارن �إِ زِي �إِ غا ثت ّ
16
ِّس ْورغ� ،إِهوا-د �َأ ُّروح �إِقدّسن خاسن �َأم ما ّمش خانغ-د �إِهوا عاوذ غار ؤُم ْزوا ُرو .ؤُشا
فكّارغ-د �َأوار ن ِسي ِذي ،ما ّمش �إن ّا ‘ ُيوحان ّا ثُوغا �إ ِّسغْضاص س وامان ماشا ك ِّنيو �َأذ
ْواسغضْ صم س �َأ ُّروح �إِقدّسن17 ’.مارا �َأر ِّبي �إ ِْوش �َأسن ثام ْو ِشي ن �َأ ُّروح �إِقدّسن �إِ نِي ْث ِني
ت ّ
ِ
ِ
نِيشان �َأم ما ّمش �إِ ذ انغ ت �إ ِْوشا �إِ نشّ ين �إِن ّي ُيومنن ذي ِسيذي يشُّ و ل َمسيح ،خ ِّني
ِمين ع ِنيغ نش ماح ْنذ �َأذ ّسبدّغ �َأر ِّبي؟” 18ؤ ُِمي ْسرِين مان �َأيا ،هدّننّ ،س ْمغارن �َأر ِّبي،
ن ّان “�إِ خ ِّنيَ� ،أر ِّبي �إ ِْوشا ؤُرا �إِ رݣـ ُنوس ماح ْنذ �َأذ ثُوبن �إِ ثُوذارث”.

ثامس ُمونت ن ل َمسيح ِذي أَ�ن ِثييُو ِخييا
ْ

رحصارث �إِ �إِ ْمسارن س ِّسي ّبث ن ْس ِثيفانُوسْ ،زوان
�19إن ّي �إِتْوازدْچعن زِي ِّسي ّبث ن ْ
ُوبروس ذ �َأن ِث ُيي ِ
وخييا �َأم وار ِّسيوِيرن �َأك-ذ حد س واوار ْم ِغير �َأك-ذ
غار ِفي ِني ِقييا ذ ق ُ
20
ُوبروس ذ قايراوان �إِن ّي،
ُوذاين واها .ثُوغا ِذين جاراسن شا ن ي ْريازن �إِ �إِدْچان زِي ق ُ
َأرامي د ؤ ُِسين غار �َأن ِث ُيي ِ
� ِ
وخييا ،ثُوغا �إ ِّساوارن �َأك-ذ ُوذاين �إِن ّي ثُوغا غارسن ْرحارذ ن
�إِ ُيونانِي ّين ،با ّرحن �َأسن س ِسي ِذي يشُّ و21 .ثُوغا �َأفُوس ن ِسي ِذي �َأ ِكي ْذسن ؤُشا �إِج ن
ؤُبا ُّرو ذ �َأمقّران ُيومنْ ،ذورن ثُوبن غار ِسي ِذي�22 .إِ ّك-د رخْ بار خاسن خ �إِم ُّزوغن ن
ثمس ُمونت ِذي ؤُرشالِيم .نِي ْث ِني ّسكّن بارناباس ِحيما �َأذ �إِ ْزوا ثا ُمورث �َأر �َأن ِث ُيي ِ
وخييا.
ْ
ِ �23
َأرامي د يِيوض ِذين� ،إِ ْزرا نِّيعمث ن �َأر ِّبي� ،إِفارح ؤُشا �إِ ْعرم �َأسن ما ّرا ِحيما �َأذ قِّيمن
علاحساب ن ّ ّيث ن ُور نْسنِ 24 .مينزِي ثُوغا-ث ذ �َأ ْرياز �إِسݣّذ �إِشُّ ور
تْش ّبارن ِذي ِسي ِذي ْ
س �َأ ُّروح �إِقدّسن ذ إِل�يمان ؤُشا �إِج ن ؤُبا ُّرو ذ �َأمقّران ن �إ ِْوذان �إِ ّمارنِي-د غار ِسي ِذي.
25
شاول 26ؤُشا � ِ
َأرامي ث ُيوفاُ ،ي ِ
وسي-د
ثارسوس ِحيما �َأذ يار ُزو خ ُ
خ ِّني �إِ ُروح غار ُ
ّزايس غار �َأن ِث ُيي ِ
ثمس ُمونت �َأسݣّواس �إِكمر ؤُشا
وخييا .ؤُشا �إِمسار �َأقّا نِي ْث ِني ُمونن ِذي ْ
ِماس ِ
ِمحضارن ذ ‘�إ ِ
ّس ْرمذن �إِج ن ْر ِ
يحي ّين’ �إِ ُؤ ُمور
غاشي ذ �َأمقّران .ؤُشا تْواس ّمان �إ ْ
27
�َأم ْزوا ُرو ِذي �َأن ِث ُيي ِ
وخييا .ذݣ ُو ّسان نِّي هوان-د شا ن �إِ ْمكاشافن زِي ؤُرشالِيم غار
�َأن ِث ُيي ِ
وخييا28 .ؤُشا �إِكّار �إِج ن ّزا ْيسن قّارن اس �َأݣا ُبوس� ،إِ ْعرم س �َأ ُّروح بلِّي �إِج ن راز
ِ
ِ
�إِمغار �َأذ يكّ خ ما ّرا ُّدونِّيث ون ّي �إِ د ُيوسين نِيشان ذݣ ُو ّسان ن قايصار كلُوذ ُييوس.
علاحساب ثِيز ّمار ن ّس غار
ِمحضارن �إِݣّا �َأذ �إ ِّسكّ شا ن ثوِيزا ْ
29خ ِّني كُور �إ ِّجن زݣ �إ ْ
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واوماثن �إِ �إِز ّدغن ِذي يا ُهو ِذي ّيا30 .ݣِّين �َأم ِّني عاوذّ ،سكّن ث �إِ �إِ ْمغارن س ُؤفُوس ن
ْ
شاول.
ذ
بارناباس
ُ

طروس س ُؤفُوس ن ِ�إ ج ن لمالاك
أَ�نقِّي ن ياعقُوب ذ ُؤفكِّي ن ب ُ ُ

12

ِ 1ذي ْرو ْقث نِّي عراحار �إ ِّسوِي ّزذ ِه ُيروذُوس �َأفُوس ن ّس ِحيما �َأذ �إِكارفس خ شا ن
ثمس ُمونت�2 .إِنغا ياعقُوب ؤُماس ن ُيوحان ّا س ِّسيف 3ؤُشا ؤ ُِمي
يِنّي �إِدْچان زِي ْ
طروس عاوذ.
�إِ ْزرا �َأقّا مان �َأيا �إِ ْعجب �َأسن �إِ ُوذاين� ،إِك ّمر ذݣ و ْبرِيذ نِّي ماح ْنذ �َأذ �إِح ّبس ُب ُ
ثُوغا ذ ؤ ُّسان ن و ْغ ُروم ن ّ ْبرا �َأنثُونِ �4 .
رحبس� ،إِݣّا خاس �َأربعا
َأرامي ث �إِطّف� ،إِ ّ
ݣ اِث ِذي ْ
عسن ،ثُوغا �إِخْ س �َأذ ث �إِقدّم ّزاث �إِ �إ ِْوذان �َأوارنِي ْر ِعيذ ن و ْغ ُروم
ن �إِ ْع ّساسن ِحيما �َأذ خاس ّ
5
ثامس ُمونت ثُوغا ْثزادْچا �إِ �َأر ِّبي س
طروس ِذي ْ
رحبس ،ماشا ْ
ن ّ ْبرا �َأنثُون .ثُوغا ّ
عسن خ ُب ُ
6
طروس �إِتطّص ِذي
ّج ْهذ ِذي طّوع ن ّسَ� .أم ثُوغا ِه ُيروذُوس عاذ �إِ ْزعم �َأذ ث �إِقدّم ،ثُوغا ُب ُ
دْجيرث نِّي جار ْثناين ن �إِ ْع ّساسن ن ْرعسكار ،قّنن ث س ْثناين ن ْسناسر .ؤُشا �إِ ْع ّساسن
رحبس7 .خْ زار� ،إِج ن لمالاك ن ِسي ِذي ثُوغا �إِبدّ-د ِذين،
ْعسان عاوذ غار ث ّوارث ن ْ
ثُوغا ت ّ
ِ
طروس ذݣ ؤُغ ْز ِذيس� ،إ ِّسفاق اِث� ،إن ّا
ب
ِعارن
�
ا
ت
ن
ُشا
ؤ
وخّام
ذݣ
يع
ش
ع
ْش
ت
ث
فاوث
طّيا ن ْث
ّ إ
ْ
ُ ُ
8
ِفاسن ن ّس� .إن ّا اس لمالاك “بيس ،ثقّنذ ثِ ِ
يسيرا
“كّار ذ ْغيا!” ؤُشا ْوضانت ْسناسر زݣ �إ ّ
9
ِ
ن ّك!” �إِݣّا �َأ ُّمو� .إن ّا اس “�َأرض �َأجدْچاب ن ّك ،ثضْ فارذ �َأيِي-د!” خ ِّني �إِفّغ� ،إِضْ فار اث ،وار
�إِ ِّسين ِمين ذ اس �إِݣّا لمالاك ،ما مان �َأيا ذ ثِيذت� ،إِ ْت ِغير اس �إِ ْزرا �إِج ن ْرو ِحييِ �10 .
َأرامي كِّين
ِيس ْثناين� ،إ ِْوضن غار ث ّوارث ن ُو ّزار ث ِّني �إ ِْتاوين غار ثن ِذينت،
خؤ ّ
ُعساس �َأم ْزوا ُرو ذ خ ون ّي و ّ
وحدسَ� .أوارنِي ِ
رامي ّزايس فّغن ،قضْ عن �إ ِْشث ن ّزنقث ،رخْ ذنِّي �إ ِِّجي ث
َأسن
�
ث ُّنو ْرزم
ْ
11
ِ
ِ
ِ
طروس غار ْربار ن ّس� ،إن ّا “رخُّ و ّسنغ س ثِيذت بلِّي سيذي �إ ِّسكّ -د
لمالاك .ؤُمي ذ �إِ ْذور ُب ُ
ِ
ِ
ُ
لمالاك ن ّس� ،إ ِّسنجم �َأيِي زݣ ُؤفُوس ن ه ُيروذُوس ُؤ زِي ما ّرا مين �إِتْراجا �َأذ ايِـي ي ّ
ݣ و ْيذوذ
ن ُوذاينِ �12 ”.
َأرامي �إِفثن س مان �َأيا ،رخْ ذنِّي �إِ ُروح غار ثا ّدارث ن ماريم ،ي ّماس ن ُيوحان ّا
ون ّي �إِتْكنّان ماركُو ،مانِي ثُوغا ْت ُمونن �َأطّاس ،تْزادْچان ِذينِ �13 .
َأرامي �إ ِّسقارقب ِذي ث ّوارث
ن با ّرا ،ث ِ
يجا ن
ُوسي-د �إ ِْشث ن ثايّا �إِسم ن ّس ُروذا ِحيما �َأذ ْثسر وِي ِذي ِّني14 .ؤ ُِمي ثعقر ْث ِم ّ
طروس ،وار ثارزِيم شا ث ّوارث زِي ِّسي ّبث ن ر ْفراحث ن ّس ،ماشا ثُ ّزر غار ذاخر ؤُشا ْثخ ّبار
ُب ُ
ِّ
ب
ي
ل
ب
طروس �َأقّا �إِب ّد غار ث ّوارث15 .ن ّان اس “�َأقّا ش ْم ْثخ ْرفذ!” ماشا نتّاث ثقِّيمذ ثقّار �َأقّا
�إِثن ُ ُ
16
طروس �إِقِّيم �إ ِّسقارقُوب ؤُشا
مان �َأيا نِيشان .نِي ْث ِني ن ّان “�َأقّا-ث ذ �إِج ن لمالاك!” ماشا ُب ُ
� ِ
ِ
َأرامي د اس �َأ ْرزمنْ ،زرِين ث ؤُشا ت ْْبهثن�17 .إِش ّيار �َأسن س ُؤفُوس ن ّس حيما �َأذ ْسقارن ؤُشا
رحبس� ،إن ّا “خ ّبارم ياعقُوب ذ ْثاوماث خ ؤُيا.
�إِعاوذ �َأسن ما ّمش ث-يِد �إ ُِّسوفّغ ِسي ِذي زِي ْ
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خ ِّني �إِفّغ غار �إِج ن و ْمشان ن ّضْ ِنيِ 18 ”.
رامي د يِيوض ُؤزِير� ،إِمسار �إِج ن ؤُخا ْروض ِ
ماشي
19
طروس .ماشا ِه ُيروذُوس ؤ ُِمي خاس ثُوغا
ْذ ُروسث جار ْرعسكار خ ِمين �إِ ْمسارن �إِ ُب ُ
يار ُّزو ،وار ث ُي ِوفي ،ؤُشا �َأوارنِي ِ
رامي �إ ِّست ْنطق �إِ ْع ّساسنُ ،يو ُمور �َأذ ثن ن ْذهن غار شّ راع
ِ
ؤُشا �إِ ُروح زِي يا ُهو ِذي ّيا غار قايصارِييا� ،إِ ْزذغ ذي ِّني.

رموث ن ِه ُيروذُوس أَ�ݣ ِري ّبا
ْ

20ثُوغا ِه ُيروذُوس �إ ِْسخض خ �َأ ْيث ن ثِ ُيروس ذ ِسي ُذون .ماشا نِي ْث ِني �َأ ْرزفن-د غارس �َأمشْ ناو
ثمسرايِين ن
�إ ِّج ن ْبناذمّ ،سق ْنعن بلاسثُوس �َأخدّام �إِشنعن ن ؤُجدْجيذ (=ونِّي ثُوغا خ ْ
رقصار ن ؤُجدْجيذ) ،تارن اس �َأصراحِ ،مينزِي ماشّ ا ن ث ُمورث نْسن ثكّ -د زِي ث ِّني ن
21
واس �إِ ثُوغا نْوان ،يارض ِه ُيروذُوس �َأجدْچاب �إِݣلّذن� ،إِقِّيم خ
ؤُجدْجيذ .ذݣ �إِج ن ّ
ْرك ِ
يجا ن
ُورسي ن شّ راع� ،إ ِّساوار �َأ ِكيسن22 .ؤُشا �إ ِْوذان ْسغُو ْين غارس “�َأقّا-ت ذ ْث ِم ّ
23
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
�إِج ن �َأر ِّبي ،ماشي ن ْبناذم ”.رخْ ذنِّي �إ ِْوثا اث �إِج ن لمالاك ن سيذي ،مينزِي نتّا وار
�إ ِ
وحبرَ�24 .أوار ن �َأر ِّبي ثُوغا
ِوشي �َأ ُعودْجي �إِ �َأر ِّبي .ؤُشا شِّ ين ث �إِكشّ اون� ،إِفّغ ّزايس ُب ْ
25
شاول ع ْقبن-د زِي ؤُرشالِيم �َأوارنِي ِ
رامي ك ّمرن ثاسخّ ارث
�إِݣّام� ،إِمقّار .بارناباس ذ ُ
نْسن ؤُشا �إ ِْوين �َأ ِكيسن ُيوحان ّا ،ون ّي ؤ ُِمي تْكنّان ماركُو.

13

خدمث
رِيخضارث ن بارناباس ذ شا ُول ِ�إ ْر ْ

1ثُوغــا ِذين ِذي �َأن ِث ُيي ِ
ثمس ُمونت �إِ ْمكاشــافن ذ �إِ ْمسرماذن :بارنابــاس،
وخييــا ِذي ْ
ذ ِسمعان ون ّي �إِتْكنّان نِيجر ،ذ لُو ِك ُييوس زِي قايراوان ،ذ ِ
ماناعين ون ّي �إِتْواربّان
شـــاولَ�2 .أم ثُوغــا نِي ْث ِنـــــي ع ّبذن
�َأك-ذ ِه ُيروذُوس ْرحــاكم خ �إِج ن �َأرباع ن ث ُمورث ،ذ ُ
شاول �إِ ْرخدْمث ث ِّني ؤ ُِمي ذ
�إِ ِسي ِذيْ ،ت ُزو ّمان� ،إن ّا �َأ ُّروح �إِقدّسن “فا ْرزم �َأيِي-د بارناباس ذ ُ
3
اسن-د ِ
ِفاسنِّ ،جين ثن �َأذ راحن.
راغيغ ”.خ ِّني ُزو ّمن ُّزودْچن ؤُشا ّسا ْرسن خاسن �إ ّ

وبروس
أَ�سافار غار قُ ُ

4
ْواسكّن زِي َأ� ُّروح �إِقدّسن ،طّفن �َأبرِيذ غار سالُو ِكييا ؤُشا ّس ِّني
�إِنا خ ِّنيَ� ،أم ثُوغا د ت ّ
5
ِ
سالاميس ،با ّرحن س واوار ن �َأر ِّبي
ُوبروس .ؤ ُِمي �إ ِْوضن غار
ُروحن ِذي ر ْبحار غار ق ُ
6
ذݣ �إ ِِسيناݣُوݣن ن ُوذاين .ثُوغا ُيوحان ّا �إِتْسخّار �إِثنَ� .أوارنِي ِ
رامي ْزوان ثاݣزِيرث �َأر
بافُوس ،ؤ ُِفين ِذين �إِج ن ؤُس ّحار ،نتّا ذ �إِج ن ؤُمكاشاف �إ ِّسخا ِّريقن ،قّارن اس بار-يشُّ و.
7ثُوغا-ث �َأك-ذ لوالِي ِ
سارج ُييوس ُبولُوس .نتّا ذ �إِج ن و ْرياز ذ � َِأمي ِغيس .وانِيثا �إِراغا-د �إِ
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شاول ،ثُوغا �إِ ّم ْزرِي �َأذ �إِسر �َأوار ن �َأر ِّبي8 .ماشا �إِلِيماس (�َأم ما ّمش ذ اس قّارن
بارناباس ذ ُ
ِ
َأسحار ،ثُوغا �إِتْعكّاس �إِثن ،يا ْر ُزو �َأذ �إ ِّسب ّعذ لوالِي خ إِل�يمان.
�إِ بار-يشُّ و س ْثݣرِيݣيث)ّ � ،
9
شاول ؤ ُِمي قّارن عاوذ ُبولُوس ،ثُوغا �إِشُّ ور س �َأ ُّروح �إِقدّسن� ،إ ِْجعار ذا ْيس م ِليح،
ماشا ُ
10
غش ذ ْثحرا ْيمشث ،شك ذ
�إن ّا “�َأ شكَ� ،أ ِّميس ن �إِ ْبرِيسَ� ،أقّا شك ثشُّ ورذ س كُور ْر ّ
ر ْع ُذو ن ما ّرا ثاسݣْذا ،ما �َأقّا شك وار ْثبدّذ شا �َأذ ْثخاروضذ �إِ ْبرِيذن �إِسݣّذن ن �َأر ِّبي.
11رخُّ و ،خْ زارَ� ،أقّا ذا �َأفُوس ن �َأر ِّبي �إِ شك �إِ غا �إِخدْچصنَ� ،أذ ْثذورذ ذ �َأذارغار ،وار
ث ْتوِيرِيذ ْثفُوشث �إِ �إِج ن ْر ِميجار .رخْ ذنِّي ثوضا-د خاس ثا ُّيوث ذ ثادْچسث ؤُشا ثا ّر اِث
�إِ ُّدورا ،يار ُّزو وِي ث �إِ غا �إِݣ ّوذن زݣ ُؤفُوسِ 12 .
رامي �إِ ْزرا لوالِي ِمين �إِ ْمسارنُ ،يومن،
�إِت ْبهث ِذي ْثغُورِي ن ِسي ِذي.

غار بِيرخا ذ أَ�ن ِثييُو ِخييا

ُ 13بولُوس ذ �إِن ّي �َأ ِكيس �إِفّغن زِي بافُوس خ ر ْبحار ؤُشا ؤ ُِسين-د غار بِيرخا ِذي بام ِفي ِلييا،
ماشا ُيوحان ّا ُيو ُيور خاسن ؤُشا �إِ ْعقب غار ؤُرشالِيم14 .ماشا نِي ْث ِني ُروحن زِي بِيرخا كِّين
خ ث ُمورث ؤُشا �إ ِْوضن غار �َأن ِث ُيي ِ
وخييا� ،إ ِْشث ن ثن ِْذينت ِذي جوايه ن بِ ِ
يسي ِذييا ؤُشا ُؤ ْذفن
15
تاوراث ذ �إِ ْمكاشافن،
واس ن ّسبث ؤُشا قِّيمنَ� .أوارنِي ثِيغرِي ن ْ
غار ؤ ُِسيناݣُوݣ ذݣ ّ
ِ
ُ
ّسكّن غارسن �إِمقّرانن ن ؤُسيناݣوݣ ،ن ّان “�َأ �إِريازن ثاوماث ،مارا ثُوغا غا ْروم �إِج ن
ُشجع �إِ �إ ِْوذان� ،إِنِيم ث�16 ”.إِكّار ُبولُوس �إِش ّيار س ُؤفُوس ن ّس� ،إن ّا “�َأ ك ِّنيو،
واوار ن ؤ ّ
�إِريازن ن �إِسرايِيل ُؤ ك ِّنيو �إِن ّي �إِتݣّوذن �َأر ِّبيْ ،سرم! �17أر ِّبي ن و ْي ُذوذ-ا �إِسرايِيل ثُوغا �إِفا ْرز
رج ُذوذ ن ّغ ؤُشا �إ ِّسݣا ّعذ ْرݣنس � ِ
يصرا ؤُشا
َأرامي ثن ثُوغا ذ �إِبا ّرانِي ّين ِذي ث ُمورث ن ِم ْ
ْ
18
ّ
ِ
ِ
�إِ ُّسوفّغ �إِثن س ُؤفُوس ُيو ْعران ن ّس ؤُشا ثُوغا �إِصبار خاسن ْرميجار ن �َأربعين �إِسݣ ُوسا
ِذي رخْ را19 .ؤ �َأوارنِي ِ
ِثحا سبعا ن رݣـ ُنوس ِذي ث ُمورث ن كانعان� ،إ ِْوش �َأسن
رامي �إ ّ
20
ِ
خمسين
ث ُمورث نْسن ذ ْروارثَ� .أوارنِي مان �َأيا ِذي ْر ِميجار ن عراحار �َأربعا م ّيا ُؤ
�إِسݣ ّ ُوسا� ،إ ِْوش �َأسن ْرقُوضاث �َأر ْرو ْقث ن ؤُمكاشاف ساموِيل21 .زِي ّس ِّني تارن �إِج
شاولِّ ،ميس ن ِكيس� ،إِج ن و ْرياز زِي ثق ِبيتْش ن
ن ؤُجدْجيذ ؤُشا �َأر ِّبي �إ ِْوش �َأسن ُ
22
بِ ِ
ِ
ِ
داود ذ
س� ،إ ِّسݣا ّعذ �َأسن ُ
ينيامينْ ،ر ِميجار ن �َأرب ِعين �إِسݣ ّ ُوساَ� .أوارني رامي ث �إِكّ ّ
�َأجدْجيذ ،ون ّي ؤ ُِمي خ �إ ِْشهذ عاوذ �َأ ُّمو
ياسا ،وا ذ �إِج ن و ْرياز ُي ِ
وسي-د خ ْرخاضار �إِنُو،
‘ؤ ُِفيغ ُ
داود ِّميس ن ّ
ون ّي �إِ غا �إِݣّن ما ّرا ِمين خْ سغ نش 1 ’.سام 14:13

250

رخذايم ن ِ�إمازانن 13

23زِي ّزارِيعث ن ّس �إِݣّا �َأر ِّبي ن �إِسرايِيل �َأمس ْنجم يشُّ و �َأم ما ّمش ثُوغا ّزايس �إِوا ْعذَ�24 ،أوارنِي
ِ
رامي �إِ ْزوار ُيوحان ّا �إِتْبا ّرح س ؤُصغْضاص ن تُوبث �إِ ما ّرا �إ ِْوذان ن �إِسرايِيل قبر ّما �َأذ د ياس
25
يشُّ و .ؤ ُِمي يِيوض ُيوحان ّا �إِك ّمر ثاسخّارث ن ّس� ،إن ّا ِ‘مين ذ اوم �إِ ْت ِغير �َأقّا ذ نش ،وار دْجيغ
فسيغ �إ ِِفيران ن
ذ ون ّي .ماشا ،خْ زار ،نتّا �َأذ د ياس �َأوارنِي �َأيِـي ،نش وار ْس ِذيهدْچغ �َأذ اس ْ
سانْذالِيياث ن ّسَ�26 ’.أ �إِريازن ثاوماث ،ثا ْروا ن �إِبرا ِهيم ذ �إِن ّي �إِ ِذين جاراوم �إِتݣّوذن �َأر ِّبي� ،إِ
ْواسكّ �َأوار ن ؤُس ْنجم-اِ 27 .مينزِي �إِم ْزذاغ ن ؤُرشالِيم ذ �إِمقّرانن نْسنَ� ،أم وار ث
ك ِّنيو ؤ ُِمي ذ �إِت ّ
28
َأس ن ّسبث ،ؤ ُِمي خاس حكمن .واخّا
ِّسيننَ� ،أقّا ك ّمرن �َأوارن ن �إِ ْمكاشافن �إِ �إِقّارن كُور � ّ
ِ
وار ؤ ُِفين ؤُرا ذ �إِ ّج ن رسباب ِحيما �َأذ خاس ح ْكمن س ْرم ْوثَ� ،أقّا تارن زِي بِيلا ُطوس حيما
ثحناشث ؤُشا ّسا ْرسن ث
�َأذ �إِتْوانغ29 .ؤ ُِمي ك ّمرن ما ّرا ِمين خاس ُيورانّ ،سهوان ث-يِد زِي ْ
ذݣ ونْضر30 .ماشا �َأر ِّبي �إ ِّسنكّار �إِث-يِد زݣ �إِم ِّتينن�31 .إِضْ هار �َأسن-د �َأطّاس ن ُو ّسان �إِ �إِن ّي
ِكيس ݣا ّعذن زِي لجالِيل غار ؤُرشالِيم� ،إِن ّي �إِدْچان ذ ْ
رش ُهوذ ن ّس غار �إ ِْوذان32 .نشّ ين نتْبا ّرح
�إِ ك ِّنيو س ْروا ْعذ �إِ �إِتْوان ّان �إِ رج ُذوذْ ،روا ْعذ �إِ ثُوغا �إِك ّمر �َأر ِّبي �إِ نشّ ين �إِن ّي �إِدْچان ذ ثا ْروا نْسن،
33
ِيس ْثناين
�َأم �َأر ِّبي ثُوغا ذ �إ ِّسنكّار يشُّ و زِي ْرم ْوثَ� .أم ما ّمش ثُورا ذݣ ؤُس ِّبيح ن ُ
داود و ّ
َأس-ا ِّجيغ-د شك!’
‘شك ذ ِّميّ � ،

سبح7:2 .

34ؤ � ِ
َأرامي ث-يِد �إ ِّسنكّار زݣ �إِم ِّتينن �َأر وار �إِت ِْكيشّ ا ع ّمارصَ� ،أقّا �َأ ُّمو ث �إن ّا
داود’.
‘نش �َأذ اوم ْوشغ لباراكا ثاص ِذيقث ن ُ

ِ�إشا3:55 .

35خ ؤُي ِّني �إِقّار عاوذ ذݣ �إِج ن ؤُس ِّبيح ن ّضْ ِني
ثتجيذ �َأمقدّاس ن ّك �َأذ �إِ ِكيشُّ و’.
‘شك وار ِّ

سبح10:16 .

داودَ� ،أوارنِي ِ
رامي �إِخْ ذم �إِ شوار ن �َأر ِّبي جار ِّجير ن ّس� ،إِ ُّموثّ ،سا ْرسن ث ذݣ
ِ 36مينزِي ُ
38
37
رج ُذوذ ن ّس ،خ ِّني �إِ ِكيشُّ و .ماشا ون ّي د �إ ِّسنكّار �َأر ِّبي ،وار �إِت ِْكيشّ اَ� .أ �إِريازن
ونْضر �َأك-ذ ْ
39
ثسنم خ ِّني بلِّي س وانِيثا �َأذ اوم �إِتْوابا ّرح س و ْغفار ن ّدنُوب ُؤ بلِّي كُور �إ ِّجن
ثاوماثَ� ،أذ ّ
ّ
ّ
تاوراث ن ُموسى.
ون ّي ُيومنن س وانِيثا �َأذ �إِتْواسݣذ زِي ما ّرا �إِ زِي وار ْثز ّمارم �َأذ تْواسݣذم س ْ
ْ 40حضام ِحيما وار خاوم ذ �إِو ِّطي شا ن ِمين �إِتْوان ّان ذݣ �إِ ْذلِيسن ن �إِ ْمكاشافن
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عجبم ُؤ ْثو ّدارم،
‘41خْ زارمَ� ،أ ك ِّنيو �إِن ّي �إ ِّسحقارانْ ،ث ْ
ِمينزِي نش �َأذ ݣّغ �إ ِْشث ن ْرخدْمث ذݣ ُو ّسان نْوم �إِ وار ث ِتيقِّيم
ِجن ” ’.هاب5:1 .
واخّا �إِعاوذ �َأوم ت شا ن �إ ّ
ِ 42
رامي فّغن ُوذاين زݣ ؤ ُِسيناݣُوݣ ،تارن زݣ �إِن ّي زِي رݣـ ُنوس ِحيما �َأذ ِكيسن ِّس ْورن س
43
واس ن ّسبث �إِ د غا ياسنِ .
رامي �إِمس ْبضا ُؤ ُمونِي ن ؤ ُِسيناݣُوݣ،
واوارن ذ �إ ِّجن ذݣ ّ
�َأطّاس ن ُوذاين ذ واطّاس ن �إِمعاشارن ن ُوذاين �إِ ِذييانِي ّين ضْ فارن ُبولُوس ذ بارناباس� ،إِن ّي
44
واس
خ ِّني ثُوغا ِكيسن �إ ِّساوارن ،ع ْرمن �َأسن ِحيما �َأذ قِّيمن ِذي نِّيعمث ن �َأر ِّبي .ذݣ ّ
ُوسي-د ثن ِْذينت عراحار ما ّرا ِحيما �َأذ ْثسر �إِ واوار ن �َأر ِّبيِ �45 .
وسين ث ِ
ن ّسبث �إِ د ُي ِ
َأرامي
ْزرِين ُوذاين �َأبا ُّرو ن ْر ِ
رحسذ ،عكسن ِمين خف �إ ِِّسور ُبولُوس،
غاشيْ ،ذورن ع ّمارن س ْ
46
نسيور ذ
ْخص �َأذ اوم ِّ
قاشحن ُؤ شقّفن .ماشا ُبولُوس ذ بارناباس ن ّان س ث ْرياسث “ثُوغا �إِت ّ
�َأم ْزوا ُرو خ واوار ن �َأر ِّبي ماشا ثُو ِݣيمْ ،ثح ْكمم خ يِيخف نْوم بلِّي وار ثس ِذيهدْچم ثُوذارث
ِوصا ِسي ِذي� ،إِقّار
ْوجه رݣـ ُنوسِ 47 .مينزِي �َأ ُّمو ذ انغ �إ ّ
ن ر ْبداَ� ،أقّا نشّ ين �َأذ ن ّ
‘نش �َأ ِّريغ شك ذ ثِيفاوث ن رݣـ ُنوسِ ،حيما �َأذ ثِيرِيذ �إِ ؤُس ْنجم
ِ�إشا6:49 .
واخّ ا �َأر طّارف ن ُّدونِّيث” ’.
48ؤ ُِمي ْسرِين رݣـ ُنوس مان �َأيا ،فارحن ّس ْمغارن �َأوار ن ِسي ِذي ؤُشا ؤُمنن ما ّرا �إِن ّي ثُوغا
�إِتْوافارزن �إِ ثُوذارث ن ر ْبداَ�49 .أوار ن �َأر ِّبي �إِفّغ غار ث ُمورث نِّي ما ّرا50 .ماشا ؤُذاين ّس ْنه ّزن
ثِي ْمغارِين ثِنّي ثُوغا �إِتݣّوذن �َأر ِّبي ذ ثِنّي غارسنت شّ ان ؤُرا ذ �إِ ْمشنّعن ن ثن ِذينتّ ،سكّارن
رحصارث خ ُبولُوس ذ بارناباس ؤُشا ُّسوفّغن ثن با ّرا �إِ ث ُمورث نْسن51 .ماشا
�إ ِْشث ن ْ
ِ 52
ِ
ييا
ن
ُو
ق
�
غار
وحن
ر
ُشا
ؤ
خاسن
ْسن
ن
ِضارن
ِمحضارن
�
خ
اجث
ثاعج
�
ُشا
ؤ
إ
إ
إ ْ
نِي ْث ِني ّز ْرزن ّ
ُ
ْذورن شُّ ورن س ر ْفراحث ن �َأ ُّروح �إِقدّسن.

14

ثابا ّرحث ن رخْبار أَ�ص ْبحان ِذي ِليقا ُعونيا

�1إِ ْمسار ِذي �إِقُونِييا �َأقّا ُؤ ْذفن ج ِميع غار ؤ ُِسيناݣُوݣ ن ُوذاين ؤُشا ِّس ْورن � ِ
َأرامي
ؤُمنن �َأطّاس ن ْر ِ
غاشي ن ُوذاين ذ �إِ ُيونانِي ّين2 .ماشا ؤُذاين �إِن ّي وار ُي ِومينن،
3
ِ
ّس ِعيدْچثن ُؤ ّسار ْزݣن ْرخاضار ن يِنّي زِي رݣـ ُنوس ِضي ّد �إِ ثاوماث .كِّين ذي ِّني �َأطّاس،
تْبا ّرحن س ث ْرياسث ِذي ِسي ِذي ون ّي �إِ ثُوغا �إِتِيشّ ن شهاذث �إِ واوار ن نِّيعمث ن ّس ؤُشا
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ِفاسن نْسن4 .ؤُشا ْر ِ
غاشي ن ثن ِْذينت �إِ ْمسبضا ُؤ شا
�إِݣّا ر ْعراماث ذ ل ُمو ْع ِجيزاث س �إ ّ
5
ّزا ْيسن ُروحن �َأك-ذ ُوذاين ُؤ شا ن ّضْ ِني �َأك-ذ �إِمازانن .ؤ ُِمي �إِمسار �إِج ن ؤُخا ْروض ن �إِن ّي
زِي رݣـ ُنوس ؤُرا ن ُوذاين �َأك-ذ �إِمقّرانن نْسنِ ،حيما �َأذ خاسن كارفسن ُؤ ِحيما �َأذ ثن
�َأرجمن6 ،خ ِّنيَ� ،أوارنِي ِ
رامي ْمشاوارن جاراسنَْ � ،أرورن غار ْثندّام ن لِيكا ُعونياَ� ،أقّا-ثن ذ
لِيسثرا ذ ِذيربِي ُؤ غار جوايه �إِ ذ اس-د �إِن ّضن 7ؤُشا تْبا ّرحن ِذي ِّني س رخْ بار �َأص ْبحان.

أَ�ح ّجار ن بُو ُلوس ِذي ِليسثرا ذ ِذيربِي

8ثُوغا �إِز ّدغ ِذي لِيسثرا �إِج ن و ْرياز �إِ وار غار �إِدْجي ّج ْهذ ذݣ �إِضارن ن ّسَ� ،أقّا-ث ذ
ِتسرا �إِ ُبولُوس �َأم �إ ِّساوار نتّا،
�َأنضْ بار زݣ ؤُعدِّيس ن ي ّماس ،وار ُيو ُيور ع ّمارص9 .ثُوغا �إ ْ
10
ْواسݣنفا� ،إِن ّا س �إ ِْشث
ُؤ وانِيثا ؤ ُِمي ذا ْيس �إ ِْجعار م ِليح� ،إِ ْزرا ذا ْيس إِل�يمان ِحيما �َأذ �إِت ّ
يجا ثجهذ “كّارْ ،ثبدّذ نِيشان خ �إِضارن ن ّك!” �إِكّار �إِنْݣز� ،إِ ْبذا �إِݣُّور زِي ّسا غار
ن ْث ِم ّ
11
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يجا نْسن ،ن ّان س ْرحارض ن
ِذيها .رامي �إِ ْزرا ْرغاشي مين �إِݣا ُبولُوسّ ،سݣا ّعذن ْثم ّ
لِيكا ُعونيا “�َأقّا �إِر ِّبيثن ْذورن � َْأروسن ذݣ �إ ِْوذان ،هوان-د غا ْرنغ!” 12ؤُشا س ّمان بارناباس
س يِيسم ‘زا ُيوس’ ُؤ ُبولُوس س يِيسم ‘ ِه ِ
يرميس’ِ ،مينزِي نتّا �إِ ْزوار غار واوار13 .ؤُشا
�َأك ّهان ن زا ُيوس خ ثن ِْذينت نِّيَ� ،أوارنِي ِ
رامي د يِيوِي �إِي ْن ُذوزن ذ ثِيمر ِ
ِججيݣن
ِيسين ن �إ ِّ
14
ِ
(=نُّو ّواش) غار ثِي ُّوورا ن ثن ِذينت ،ثُوغا �إِخْ س �َأذ �إِقدّم ثِيغا ْر ِصين �َأك-ذ ْرغاشي .ماشا
� ِ
َأرامي ْسرِين �إِمازانن بارناباس ذ ُبولُوس خ مان �َأيا ،شا ّرݣن �َأ ُّروض نْسن ؤُشا نݣزن جار
15
ْر ِ
غاشيْ ،سغُو ُّيون “�َأ �إِريازن ،ماي ِّمي �إِ ثتݣّم �َأيا؟ ؤُرا ذ نشّ ين ذ �إِج ن لباشار ذ �إ ِّجن
ثمسرايِين-ا �إِبطّرن ِحيما �َأذ
�َأمشْ ناو ك ِّنيو ،نتْبا ّرح س رخْ بار �َأص ْبحان ِحيما �َأذ ْثب ّعذم خ ْ
16
ِ
ثُوبم غار �َأر ِّبي �إِ ّدارن �إِ د �إِخرقن �َأجنّا ذ ث ُمورث ذ ر ْبحار ذ ما ّرا مين ذا ْيسن .نتّا �إ ِّجا
رݣـ ُنوس �َأذ ُؤ ُيورن ذݣ �إِ ْبرِيذن نْسن ِذي ْرو ْقث ن ِّجيراث �إِع ُذون17 .واخّا �َأم ِّني �َأر ِّبي وار
�إ ِِّجي �إِخف ن ّس ن ّ ْبرا شهاذث �َأم �إِت ّ
ݣ ْثشُ ونِي زݣ ؤُجنّا� ،إ ِْوشا �َأنغ-د �َأنْزار ذ �إِسݣ ّ ُوسا ن
18
ّصابث� ،إِشُّ ور ؤُراون ن ّغ س ماشّ ا ذ ر ْفراحث ”.واخّا ّساوارن �َأم ِّني ،ثُوغا عاذ �إِ ْقسح
خاسن �َأذ ّسبدّن ْر ِ
غاشي ماح ْنذ وار تْقدِّيمن ثِيغا ْر ِصين19 .ماشا ؤ ُِسين-د ُوذاين زِي
�َأن ِث ُيي ِ
وخييا ذ �إِكُونِيياّ ،سق ْنعن ْر ِ
َأرجمن ُبولُوس ،جا ّرن ث با ّرا �إِ ثن ِذينت� ،إِ ْت ِغير
غاشي ؤُشا � ْ
20
ِمحضارن� ،إِكّار ؤُشا ُيوذف غار ثن ِذينت .خ ِّني
�َأسن �َأقّا �إِ ُّموث .ماشا �َأم ذ اس ن ّضن �إ ْ
ثِيوشّ ا ن ّس �إِفّغ �َأك-ذ بارناباس غار ِذيربِي.
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أَ�عقاب غار أَ�ن ِثييُو ِخييا

َ�21أوارنِي ِ
ِمحضارن ،ع ْقبن غار
رامي با ّرحن س رخْ بار �َأص ْبحان ِذي ثن ِْذينت ُؤ كونن �إ ْ
لِيسثرا ذ �إِقُونِييا ذ �َأن ِث ُيي ِ
ِمحضارن ،ع ْرمن �َأسن �َأذ ش ّبارن
وخييا 22ݣِّين ؤُر ِذي رع ُمور ن �إ ْ
ِ
ْخص �َأذ ناذف غار ْثݣ ْلذيث ن �إِج ْنوان س واطّاس ن
ِذي إِل�يمان ُؤ ع ْرمن �َأسن بلِّي �إِت ّ
رحصاراثَ�23 .أوارنِي ِ
ثامس ُمونتّ ،سقبضن ثن س
رامي د اسن �َأرشّ حن �إِ ْمغارن ِذي كُور ْ
24
ْثزادْجيث ذ ُؤ ُزو ِّمي �إِ �َأر ِّبي �إِ زِي ُيومنن .ؤ ُِمي ْزوان بِ ِ
يسي ِذييا ،ؤ ُِسين-د غار بام ِفي ِلييا.
ِّ 25سيورن س واوار ِذي بِيرخا ،خ ِّني هوان-د غار �َأتّاليا26 .زِي ّس ِّني ُروحن ِذي ر ْبحار غار
�َأن ِث ُيي ِ
ْواسق ّبضن �إِ نِّيعمث ن �َأر ِّبي قبر ّما �َأذ بذان ِذي ْرخدْمث ،ث ِّني �َأقّا
وخييا مانِي ثُوغا ت ّ
ك ّمرن تِ 27 .
ثمس ُمونت ،خ ّبارن س ما ّرا رخْ ذايم ثِيمقّرانِين
رامي ِذين �إ ِْوضن ،راغان خ ْ
28
ِفاسن نْسن ُؤ ما ّمش يا ْرزم ثا ّوارث ن إِل�يمان �إِ رݣـ ُنوس .ؤُشا قِّيمن
�إِ يݣّا �َأر ِّبي س �إ ّ
ِذين �إ ِْشث ن ْرو ْقث ِ
ِمحضارن.
ماشي ْذ ُروسث �َأك-ذ �إ ْ
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شْوار ن ِ�إمازانن ِذي ُؤرشا ِليم خ وخْثان ذ تا ْوراث

1هوان-د شا ن �إ ِْوذان زِي يا ُهو ِذي ّيا غار �َأن ِث ُيي ِ
ثاوماث
وخييا ؤُشا بذان ّسرماذن �إِ ْ
ْواسنجمم”.
“مارا وار ثتْواخثْنم ْ
علاحساب ْ
تاوراث ن ُموسى ،وار ْثز ّمارم �َأذ ثت ّ
ِ
2خ ِّني ؤ ُِمي ِذين �إِكّار �إِج ن ؤُخا ْروض ذ ؤُناقش �َأكي ْذسن زِي طّارف ن ُبولُوس ذ
وصان �َأذ ّسݣا ّعذن ُبولُوس ذ بارناباس ذ شا ّزا ْيسن
بارناباس ،وار �إِدْجي ْذ ُروسث واهاّ ،
3
ثمس ُمونت ،شُ وقّن ِذي
ْواسق ّبضن زِي ْ
غار �إِمازانن ذ �إِ ْمغارن ِذي ؤُرشالِيم� .إِنا ،ؤ ُِمي ت ّ
ِفي ِني ِقييا ذ سامارِييا ؤُشا خ ّبارن نِيشان ما ّمش ثُوبن �إِن ّي �إِدْچان زِي رݣـ ُنوسّ ،سفارحن
ثاوماث �َأطّاسِ 4 .
ثمس ُمونت ذ �إِمازانن ذ
رامي �إ ِْوضن غار ؤُرشالِيمّ ،
ْ
ثارحب ّزا ْيسن ْ
5
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
�إِ ْمغارن ُؤ ني ْثني خ ّبارن ثن س ما ّرا مين ّزا ْيسن �إِݣا �َأر ِّبي .ماشا ن ّانَ� ،أقّا ذين شا زِي
ْثبرِيذث ن �إِفار ِ
ْخص �َأذ ثن خثْنن �إِ �إِن ّي �إِدْچان زِي
ِيسي ّين �إِن ّي �إ ِْذورن ؤُمنن ،قّارن بلِّي �إِت ّ
6
تاوراث ن ُموسىُ .مونن �إِمازانن ذ �إِ ْمغارن ِحيما
رݣـ ُنوس ُؤ �َأذ ثن ّ
وصان �َأذ ش ّبارن ِذي ْ
7
ِ
طروس �إن ّا اسن
�َأذ ْمشاوارن خ واوار-اَ� .أرامي �إِكّار �إِج ن ؤُخا ْروض ذ �َأمقّران� ،إِب ّد ُب ُ
ِ
ثسنم بلِّي �َأطّاس زݣ ِ
وامي �َأر ِّبي �إِخْ ضار �َأيِـي حيما رݣـ ُنوس
“�َأ �إِريازن ثاوماث ،ك ِّنيو ّ
8
�َأذ ْسرن �َأوار ن رخْ بار �َأص ْبحان س ؤُق ُّموم �إِنُو ؤُشا �َأذ ّزايس �َأمنن� .أر ِّبي ،ون ّي �إ ِّسنن
ِمين �إِدْچان ذݣ ُوراون� ،إ ِْشهذ خاسن �َأم ذ اسن �إ ِْوشا �َأ ُّروح �إِقدّسن �َأمشْ ناو �إِ نشّ ين ُ 9ؤ
نتّا وار �إِت ّ
ݣ ُبو ْرفا ْرز جار نشّ ين ذ نِي ْث ِنيَ� ،أم �إِ ِّسي ْزذݣ ؤُراون نْسن س إِل�يمان�10 .إِوا
ّ
ِمحضارن �إِ وار �إِز ّمار
ُزايرو خ �إِراون ن �إ ْ
رخُّ و ،ماي ِّمي ثتْجا ّرابم عاذ �َأر ِّبي ُؤ ثتݣم �إِج ن ؤ ُ

رخذايم ن ِ�إمازانن 15

254

رج ُذوذ ن ّغ ؤُرا ذ نشّ ين �َأذ ث نار ُبو؟ 11ماشا نشّ ين نُومنَ� ،أمشْ ناو نِي ْث ِني ،س نِّيعمث
ْ
ِ
ْواسنجم س و ْبرِيذ ذ �إ ِّجن �َأ ِكيسن�12 ”.إِسقار ْر ِ
ِ
ّ
َأ
غاشي،
ت
ن
َأذ
�
ا
ق
�
سيح،
م
ل
و
ي
ذ
ي
س
ن
يشُّ َ
ّ
نِي ْث ِني ْسران �إِ بارناباس ذ ُبولُوس تْعاواذن خ ر ْعراماث ذ ل ُمو ْع ِجيزاث ثِيمقّرانِين �إِ ّزا ْيسن
�إِݣّا �َأر ِّبي جار رݣـ ُنوسَ�13 .أوارنِي ِ
رامي ك ّمرن �َأوار نْسن ،يا ّر-د ياعقُوب� ،إن ّا “�َأ �إِريازن
ثاوماثْ ،سرم-د غارِيِ 14 .سمعان �إِخ ّبار ما ّمش ثُوغا �إِݣّا �َأر ِّبي �َأم ْزوار ِحيما �َأذ �إ ِّس ُمون
�إِج ن و ْي ُذوذ زِي رݣـ ُنوس �إِ يِيسم ن ّس15 .مان �َأيا �إِتاس-د �َأك-ذ واوارن ن �إِ ْمكاشافن
يضون �إِقدّسن ن
�َأمشْ ناو ما ّمش ثُورا َ�‘16أوارنِي مان �َأيا �َأذ ع ْقبغ ؤُشا �َأذ ّسبدّغ عاوذ � َِأق ُ
داود �إِ ثُوغا �إ ِْوضان ُؤ ِمين ّزايس يار ّددْچن �َأذ ث ع ْذرغ ؤُشا �َأذ ث ّسݣا ّعذغ ثاوارا
ُ
17
ِ
ِ
ِ
ن ّضْ نيث ،حيما ْرباقي �إِقِّيمن ن �إ ِْوذان �َأذ �َأ ْر ُزون خ �َأر ِّبي ؤُرا ذ ما ّرا رݣـ ُنوس �إِ خف
�إِتْواراغان س يِيسم �إِنُو� ،إِقّار ِسي ِذي ون ّي �إِ �إِݣِّين ما ّرا مان �َأيا18 .ما ّرا رخْ ذايم ن ّس �َأقّا
19
نسض ِقير شا خ �إِن ّي �إِثُوبن غار
ْواسننت غارس زِي ر ْبدا .خ ؤُي ِّني تْوارِيغ �إِشُ و ّوار وار ّ
ت ّ
20
ِ
�َأر ِّبي زِي رݣـ ُنوس ،ماشا �َأذ اسن نارِيَ� ،أذ ب ّعذن خ مين �إِتْواخ ْمجن زِي لاصنام ُؤ
ُوقح ِبيث ُؤ خ ِّجييفا ُؤ خ �إِذا ّمنِ 21 .مينزِي ُموسى غارس زِي مشْ حار ؤُيا ِذي كُور
خث ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َأس ن ّسبث
�
ُور
ك
وسى
م
ِي
ز
ّان
ن
ْوا
ت
�
ين
م
س
غار
ْواس
ت
�
ُشا
ؤ
ايس
ز
حن
ر
ْبا
ت
�
ّي
ن
�
ينت
إ
ثان ِْذ إ إ ّ ّ
ُ
إ ّ
ّ
ذݣ �إ ِِسيناݣُوݣن”.

ثابرات غار أَ�ن ِثييُو ِخييا

ثامس ُمونت ِحيما �َأذ �إِخْ ضارن �إِريازن زِي
22خ ِّني ْمشاوارن �إِمازانن ذ �إِ ْمغارن �َأك-ذ ما ّرا ْ
وسط نْسن ِحيما �َأذ ثن ّسكّن �َأك-ذ ُبولُوس ذ بارناباس غار �َأن ِث ُيي ِ
وخييا :يا ُهوذا ،ؤ ُِمي
ْر ْ
23
ِ
قّارن عاوذ بارساباس ،ذ سيلاس� ،إِريازن نِّي ثُوغا-ثن ذ �إِمقّرانن جار ثاوماثُ .ؤرِين
ثاوماث �إِ �إِدْچان زِي رݣـ ُنوس �إِن ّي
ثاوماث �إِ ْ
س ُؤفُوس نْسن �َأ ُّمو “�إِمازانن ذ �إِ ْمغارن ذ ْ
24
وخييا ذ ُسورِييا ذ ِكي ِل ِ
�إِدْچان ِذي �َأن ِث ُيي ِ
ِ
ِّ
ِ
ِ
خاوم!
رام
س
ؤُمي نسرا بلي شا ن ينّي �إ د
يكيياْ :
ُي ِ
وسط ن ّغ صذعن ك ِّنيو س واوارن نْسنّ ،س ْنه ّزن ثانفسشث نْوم ،قّارن بلِّي
وسين زِي ْر ْ
25
ِ
ِ
ِ
ِ
ْخص �َأذ ثتْواخثْنم ؤُمي نشّ ين وار نُو ُمور س مان �َأيا .ثُوغا �إِ ْتغير �َأنغ �َأقّا مليح ،ؤُمي
�إِت ّ
ِ
ذ نُوسا غار ؤُخا ّراص ذ �إِ ّجن ،ماح ْنذ �َأذ نْفا ْرز شا ن ي ْريازن حيما �َأذ ثن ن ّسكّ غا ْروم
�َأك-ذ �إِم ِعي ّزن ن ّغ بارناباس ذ ُبولُوس26 .نِي ْث ِني ذ �إِريازن �إِن ّي �إِطّ ّوعن ثُوذارث نْسن �إِ يِيسم
27
نسكّ -د يا ُهوذا ذ ِسيلاس� ،إِن ّي ك ِّنيو �إِ غا �إِخ ّبارن مان
ن ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح .خ ِّني ّ
�َأيا عاوذ س ؤُق ُّموم نْسنِ 28 .مينزِي ثُوغا �إِ ْت ِغير اس م ِليح �إِ �َأ ُّروح �إِقدّسن ؤُرا �إِ نشّ ين،
يمسرايِين ثِنّي لا ُبو ّدا ّزا ْيسنتَ� ،أقّا ذ ثِينا:
نسض ِقير شا ضّ قر كثار ْم ِغير ثِ ْ
بلِّي وار خاوم ّ
 17:15أَ� مس.
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َ�29أݣ ّ ِ
ُوقح ِبيث .مارا
وجي خ ِمين �إِقّارصن �إِ لاصنام ؤُرا خ �إِذا ّمن ؤُرا خ ِّجييفا ؤُرا خ ث ْ
30
يسيرَ� ”.أوارنِي ِ
ْثب ّعذم �إِخف نْوم خ مان �َأياَ� ،أذ ثݣّم م ِليح .س تِ ِ
رامي ثن ّسق ْبضن،
31
�إ ِْوضن غار �َأن ِث ُيي ِ
غاشيْ ،و ِشين �َأسن ثابراتِ .
وخييا ؤُشا ّس ُمونن ْر ِ
رامي ت غرِين،
32
ِ
فارحن زݣ ؤُف ّوج نِّي .يا ُهوذا ذ سيلاس� ،إِن ّي �إِدْچان عاوذ ذ �إِ ْمكاشافن ،ع ْرمن �إِ
جهذن ثنَ�33 .أوارنِي ِ
رامي قِّيمن ِذي ِّني �َأطّاس ن ْرو ْقث،
ثاوماث س واوارن �َأطّاس ُؤ ّس ْ
ْ
34
واوماثن س ر ْهنا ِحيما �َأذ ْذورن غار �إِمازانن �إِن ّي ثن-د �إ ِّسكّن .ماشا �إِ ْت ِغير
ثن
ضن
ب
ق
ْ
ّس ْ
35
اس �إِ ِسيلاس م ِليح ماح ْنذ �َأذ ِذي ِّني �إِقِّيمُ .بولُوس ذ بارناباس قِّيمن ِذي �َأن ِث ُيي ِ
وخييا،
ّسغاران تْبا ّرحن س واوار ن �َأر ِّبي �َأك-ذ واطّاس �إِن ّضْ ِني.

تمسبضان
بُو ُلوس ذ بارنابا ّ

ثاوماث ن ّغ ِذي كُور
َ�36أوارنِي شا ن ُو ّسان �إن ّا ُبولُوس �إِ بارناباس “� ّأج �َأذ ن ْعقب غار ْ
ثان ِْذينت مانِي ثُوغا نتْبا ّرح س واوار ن �َأر ِّبيَ� ،أذ نا ْرݣب ما ّمش �إِ غا �إِفّغ ؤُمدُّور نْسن”.
37بارناباس ثُوغا �إِخْ س �َأذ ِكيسن �إِنْذه ُيوحان ّا ون ّي �إِتْكنّان ماركُو38 ،ماشا ُبولُوس �إِنوا وار
ِكيسن �إِتاوِي وا ون ّي �إِ ذا ْيسن �إِس ْمحن ِذي بام ِفي ِلييا ُؤ وار ِكيسن �إِ ُروح غار ْرخدْمث.
�39إِكّار �إ ِّج ن ؤُم ْن ِغي ذ �َأمقّران جاراسن � ِ
َأرامي ّمس ْبضان �إِ ّجن خ ون ّضْ ِني ُؤ بارناباس
ُوبروس40 .ماشا ُبولُوس �إِخْ ضار ِسيلاس
�إِنْذه �َأ ِكيس ماركُو ؤُشا ّ
بحارن غار ثݣزِيرث ن ق ُ
واوماثن �إِ نِّيعمث ن �َأر ِّبي 41ؤُشا �إِشُ و ّق ِذي ُسورِييا ذ ِكي ِل ِ
يسييا
ؤُشا �إِفّغ ،سلّمن ث ْ
ْشجاع ثِيمس ُمونِين.
�إِت ّ
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ِثي ُمو ِثييُو ِ�إتْراح أَ�ك-ذ بُو ُلوس ذ ِسيلا

1ؤُشا ُي ِ
وسي-د عاوذ غار ِذيربِي ذ لِيسثرا .خْ زار ،ثُوغا ِذين �إِج ن ؤُمحضار
قّارن اس ثِي ُموثِ ُييو ،نتّا ذ ِّميس ن �إ ِْشث ن ث ْمغارث ذ ثُوذاشث ذ ْر ُمومنا ،ماشا
شهذن خاس س ْرخارُ 3 .بولُوس ثُوغا
باباس ذ �َأ ُيونانِي2 .ثاوماث ن لِيسثرا ذ �إِكُونِييا ْ
�إِخْ س وا �َأذ �إِسافار �َأ ِكيذس .خ ِّني �إِ ْك ِسي ث ؤُشا �إِخْ ثن اس زِي ِّسي ّبث ن ُوذاين �إِن ّي
ثُوغا �إِدْچان ِذي ْثندّام نِّيِ ،مينزِي ما ّرا ّسنن بلِّي باباس ذ �َأ ُيونانِي4 .ؤ ُِمي كِّين ُبولُوس ذ
شا ن ّضْ ِني خ ْثندّام ،سلّمن ُرو ُمور �إِ �إِتْواحسبن نِيشان زِي ِّجيهث ن �إِمازانن ذ �إِ ْمغارن
يمس ُمونِين �َأذ ذا ْيسن طّفنت5 .ثِيمس ُمونِين ْذورنت بدّنت م ِليح
ِذي ؤُرشالِيمِ ،حيما ثِ ْ
ِذي إِل�يمان ؤُشا ثُوغا لعاذاذ نْسنت �إِمقّار نْهار خ نْهار.
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بُو ُلوس ِ�إ ْزوا غار ِ
ماس ُيذو ِنييا

ِ
6ؤ ُِمي شُ وقّن نِي ْث ِني ِذي فر ِ
ݣالاطييا� ،إِمنع �إِثن �َأ ُّروح �إِقدّسن ماح ْنذ �َأذ
ِيخييا ذ جوايه ن
بشّ ارن س واوار ِذي � َِأسييا7 ،ؤُشا �َأوارنِي ِ
رامي د ؤ ُِسين غار ِميسياَ� ،أ ْر ُزون �َأذ راحن غار
بِي ِثي ِنييا ،ماشا �َأ ُّروح �إِقدّسن وار ثن �إ ِِّجي8 .ؤ ُِمي كِّين خ ِميسيا ،هوان غار ْث ُروواس�9 .إِ ْزرا
ُبولُوس �إِج ن ْرو ِحيي س دْجيرث� .إِبدّ-د غارس �إِج ن و ْرياز ِذين� ،إِتار ّزايس� ،إن ّا “هوا
ماسي ُذونِييا ِحيما �َأذ انغ ث ْو ِشيذ ُؤفُوسَ�10 ”.أوارنِي ِ
غار ِ
رامي �إِ ْزرا ْرو ِحيي ،نكّار رخْ ذنِّي
ِحيما �َأذ نْراح غار ِ
ماسي ُذونِيياِ ،مينزِي نفهم زِي ْرو ِحيي نِّي بلِّي ِسي ِذي �إِراغا �َأنغ-د ِحيما
�َأذ اسن نبا ّرح س رخْ بار �َأص ْبحان.

بُو ُلوس ِذي ِْ
ثنذينت ن ِفي ِلي ِّبي

َ�11أقّا نُو ُيور ِذي ر ْبحار زِي ْث ُروواس ؤُشا ن ُْروح نِيشان غار سا ُموثرا ِكي ،خ ِّني ثِيوشّ ا ن ّس
ن ُْروح غار نِييا ُبولِيس ُ 12ؤ زِي ّس ِّني غار ِفي ِلي ِّبي ،ث ِّني ذ ثان ِْذينت ثام ْزوا ُروث ِذي جوايه-ا
ن ِ
ِفاسن ن �إِ ُرومانِي ّين .نقِّيم شا ن ُو ّسان ِذي ثن ِْذينت نِّي.
ماسي ُذونِييا ،ثُوغا-ت ذݣ �إ ّ
13
واس ن ّسبث نفّغ زِي ث ّوارث ن ثن ِْذينت غار ْثما ن يغْزار مانِي ثُوغا تْـزادْچان
ذݣ ّ
14
حسا غا ْرنغ �إ ِْشث
نساوار �َأك-ذ ث ْمغارِين ثِنّي ثُوغا �إِ ُمونن ِذي ِّني .ثُوغا ّْ
ثس ّ
ُوذاين ؤُشا نقِّيم ّ
ِ
ِ
ِ
رحرار زِي ثن ْذينت
ن ث ْمغارث ،قّارنت اس لُوذييا زِي ثن ْذينت ن ثِيياثِيرا ،ثاس ّبابث ن ْ
ِ
ِ
ن ثِيياثِيرا ،ث ِّني ثُوغا ْثع ّبذ �َأر ِّبي ؤُشا �َأر ِّبي يا ْرزم اس ؤُر ن ّس ِحيما �َأذ ْثسر مليح ميخف
15
رحباب ن ثا ّدارث ن ّس ،ثتار ّزا ْينغ ،ثنّا “مارا
ْواسغْضص نتّاث ذ ْ
�إ ِّساوار ُبولُوس .ؤ ُِمي ثت ّ
ك ِّنيو ثتْوارام بلِّي نش ذ ثاص ِذيقث غار �َأر ِّبي� ،إِوا �َأراحم-د ،قِّيمم ِذي ثا ّدارث �إِنُو ”.ثُوغا
زاوݣ �َأنغ ِحيما �َأذ ن ْقبر.
ْث ْ

بُو ُلوس ذ ِسيلا ِذي ر ْحبس

َ�16أم نݣُّور غار و ْمشان ن ْثزادْجيث ،ث ّمس ْرقا َأ� ِكي ْذنغ �إ ِْشث ن ثايّا ،ذا ْيس رارياح ن
ْثݣ ّزانت ،ثِيوِي-د �إِج ن ر ْفضر �إِمغار �إِ �َأ ْيثباب ن ّس س ْثݣ ّزانت نِّي17 .نتّاث ث ْبذا ْثضفّار
ُبولُوس ذ نشّ ين ،ثسغُو ُّيو ،ثقّار “�إِوذان-ا ذ �إِمس ْمغان ن �َأر ِّبي �إِ �إِ ُعودْچن خ ما ّرا ِمين
�إِدْچان ،تْبا ّرحن �َأوم س و ْبرِيذ ن ؤُس ْنجمَ�18 ”.أ ُّمو �إِ ثقِّيم �َأطّاس ن ُو ّسان .ماشا ُبولُوس،
ؤ ُِمي ثُوغا �إِتْخ ّياق خ مان �َأيا� ،إِن ّقرب� ،إن ّا �إِ رارياح “تُو ُمورغ شك س يِيسم ن يشُّ و
ل َمسيح ،فّغ ّزايس ”.ؤُشا �إِفّغ-د ِذي ْثسا ّعث نِّي19 .ؤ ُِمي ْزرِين �َأ ْيثباب بلِّي � َِأسيثم ن
ر ْفضر نْسن �إِ ُروح ،طّفن ُبولُوس ذ ِسيلاس ،جا ّرن ثن غار ُّسوق ّزاث �إِ ْر ُحوكّامِ �20 .
َأرامي
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ثن �إ ِْوين غار �إِمقّرانن ،ن ّان “�إِوذان-ا تْخا ْرواضن ثان ِْذينت ن ّغِ ،مينزِي نِي ْث ِني ذ ؤُذاين 21ؤُشا
ّسغاران تاقالِيذ ثِنّي �إِ وار �إِحدْچرن �إِ �إِ ُرومانِي ّين �َأم نشّ ين ماح ْنذ �َأذ ثنت ن ْقبر22 ”.ؤُشا
�إِ ُّدوقّز-د خاسن ْر ِ
غاشي ؤُشا �إِمقّرانن شا ّرݣن خاسن �َأ ُّروض خ �َأ ِّريمثُ ،ؤ ُمورن �َأذ ثن
23
ِ
ِ
رحبسُ ،ؤ ُمورن �إِ
هتّكن س ؤُركُّوضَ� .أوارنِي رامي ثن ْوتِين �َأطّاس ،نْضارن ثن ذي ْ
ِعس م ِليح24 .ؤ نتّا ،ؤ ُِمي �إِ ْك ِسي ثوص ّيث-ا� ،إِنْضار
ُعساس ن ْ
ؤ ّ
رحبس ِحيما �َأذ خاسن �إ ّ
رحبس� ،إِقّن �إِثن زݣ �إِضارن نْسن ذݣ �إِج ن ْرقارب ن د ُْچوح
ن
قاع
ذاخر
غار
�إِثن
ْ
ِحيما وار ْترِيكّوِيرن.
ِ �25
ِ
َأرامي د يِيوض و ْزين ن دْجيرث ،ثُوغا ُبولُوس ذ سيلاس تْزادْچان ،تْس ّبحن
�َأر ِّبي س �إِ ْزران ُؤشا �إِ ْمحباس ْسرِين �َأسن26 .رخْ ذنِّي �إِمسار �إِج ن ونْه ِّزي ن ث ُمورث
ذ �َأمقّران � ِ
ْوافسين
َأرامي �إِتْوانه ّز ذساس ن ْ
رحبس ،خ ِّني ما ّرا ثِي ُّوورا نُّو ْرزم ْنت ُؤشا ت ْ
�إِشدِّي ّين ن ما ّرا.
ِ 27
ُّ
رحبس� ،إِ ْزرا ثِي ُّوورا �َأ ْرزمنت� ،إ ِْجبذ ِّسيف ن ّس ،ثُوغا �إِݣور
ُعساس ن ْ
رامي د �إِفاق ؤ ّ
ِجهذن
�َأذ �إِنغ �إِخف ن ّس� ،إِ ْت ِغير اس بلِّي �إِ ْمحباس � َْأرورن28 .ماشا ُبولُوس �إِراغا س ْث ِم ّ
يجا �إ ْ
29
رحبس �إِتار ثِيفاوث ؤُشا �إِنݣز
َأعساس ن ْ
“وار تْضا ّرا �إِخف ن ّكَ� ،أقّا-نغ ذا ما ّراّ � ”.
غار ذاخر ،خ ِّني �إِنْضار �إِخف ن ّس غار �إِضارن ن ُبولُوس ذ ِسيلاس� ،إ ِ
ِتارج ِ
يجي �َأطّاس.
31
ْواسنجمغ؟” نِي ْث ِني
�30إِ ُّسوفّغ �إِثن-د غار با ّرا� ،إن ّا “�َأ ْ
ْخص �َأذ ݣّغ ِحيما �َأذ ت ّ
رجواذِ ،مين �إِت ّ
رحباب ن ثا ّدارث ن ّك”.
ْواسنجمذ ،شك ذ ْ
ن ّان اس “�َأمن زِي يشُّ و ل َمسيحَ� ،أذ ثت ّ
ِّ 32سيورن �َأ ِكيس �َأوار ن �َأر ِّبي ؤُشا �َأك-ذ ما ّرا �إِن ّي �إِدْچان ِذي ثا ّدارث ن ّسِ 33 .ذي ْثسا ّعث
ْواسغْضص ذݣ
نِّي ن دْجيرث �إ ِْويِـي ثن-د غارس� ،إ ِِّسيرذ �َأسن �إِي ِّزيمن نْسن .خ ِّني �إِت ّ
رحباب ن ّس34 .خ ِّني �إ ِْويِي ثن غار ثا ّدارث ن ّس� ،إِ ّسوجذ �َأسن طّابرا،
و ْمشان �َأك-ذ ما ّرا ْ
�إِفارح ِمينزِي ُيومن ِذي �َأر ِّبي ،نتّا ذ ما ّرا ثا ّدارث ن ّس.
35ؤ ُِمي ذ يِيوض ُؤزِيرّ ،سكّن �إِمقّرانن ن ثن ِْذينت �إِ ْع ّساسن ِحيما �َأذ �إِنِين “ض ْرق
36
رحبس �إ ِِّسيوض �َأوارن-ا غار ُبولُوس� ،إن ّا “�إِمقّرانن ن
َأعساس ن ْ
�َأسن-د �إِ �إ ِْوذان نِّيّ � ”.
ثن ِْذينت ّسكّن-د ِحيما �َأذ اوم ض ْرقن .خ ؤُي ِّني فّغم رخُّ و ؤُشا ْث ُروحم ِذي ر ْهنا37 ”.ماشا
ُبولُوس �إن ّا اسن “نِي ْث ِني ِّجين �َأذ انغ هتّكن س ؤُركُّوض ِقيباتْش �إِ �إ ِْوذان ،نْضارن �َأنغ
رحبس ،واخّ ا نشّ ين ذ �إِ ُرومانِي ّين ،ن ّ ْبرا ّما �َأذ خانغ ح ْكمن ؤُشا رخُّ و خْ سن نِي ْث ِني
ِذي ْ
�َأذ انغ ُّسوفّغن س ْث ُنوفّرا؟ لّاّ � ،أج �إِثن �َأذ د �َأسن نِي ْث ِني س يِيخف نْسنِ ،حيما �َأذ انغ
38
ِعساسن ِّسيوضن �َأوارن-ا عاوذ غار �إِمقّرانن ُؤ نِي ْث ِني ݣّوذن ؤ ُِمي ْسرِين �َأقّا-ثن
ُّسوفّغن� ”.إ ّ
ذ �إِ ُرومانِي ّين39 .ؤُشا ؤ ُِسين-د ،تارن ّزا ْيسن ْسماحث ُؤ �َأوارنِي ِ
رامي ثن ُّسوفّغن ،تارن
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رحبس ؤُشا ُؤ ْذفن غار ثا ّدارث ن لُو ِذييا
ّزا ْيسن �َأذ فّغن زِي ثن ِذينت40 .خ ِّني فّغن-د زِي ْ
ُؤ ِ
شجعن ثن ؤُشا ُؤ ُيورن.
ثاوماثّ ،س ّ
رامي ْزرِين ْ

17

بُو ُلوس ِذي ِثيسا ُلون ِكي

1
يسالُونِيكا مانِي ثُوغا �إِج ن
ؤ ُِمي ْزوان خ �َأم ِف ُيبولِيس ذ �َأ ُبولُّونِييا� ،إ ِْوضن غار ثِ ّ
2
ؤ ُِسيناݣُوݣ ن ُوذاينُ .بولُوسُ ،يوذف-د ِذين غارسن �َأم ِ
لقاعيذا ؤُشا �إِناقش
�َأ ِكيسن زݣ �إِ ْذلِيسن �إِقدّسن ْثراثا ن ُو ّسان ن ّسبث�3 ،إِف ّ ّسار �َأسن س ؤ ُْسب ّين بلِّي ثُوغا
ْخص �إِ ل َمسيح �َأذ �إِتْواو ّدب ؤُشا �َأذ ذ �إِكّار زݣ �إِم ِّتينن� .إن ّا اسن “�َأقّا يشُّ و وانِيثا ذ
�إِت ّ
4
ِ
ُ
ل َمسيح ون ّي �إِ ذ اوم با ّرحغ ”.شا ّزا ْيسن ؤُمننُ ،مونن �َأك-ذ ُبولوس ذ سيلاس ،ؤُرا ذ
�إِج ن ْر ِ
غاشي ذ �َأمقّران زݣ �إِ ُيونانِي ّين �إِن ّي �إِع ّبذن �َأر ِّبي ؤُرا ذ ثِي ْمغارِين �إِش ْنعن وار �إِدْجي
5
ْذ ُروسث ّزا ْيسنتُ ،مونن �َأ ِكيسن .ماشا ؤُذاين �إِن ّي ثُوغا وار �إِ ِّطيعن ،ن ْذهن شا ن ي ْريازن
�إِعفّانن زِي ثا ْروا ن رخْ راّ ،سݣا ّعذن �إِج ن ْر ِ
غاشيّ ،سهاجان ثان ِْذينت ؤُشا ذخّرن ِذي
6
ياسون
ياسونَ� ،أ ْر ُزون �َأذ ثن ݣ ّوذن ّزاث �إِ �إ ِْوذان .ؤ ُِمي وار ثن ؤ ُِفين ،جا ّرن ُ
ثا ّدارث ن ُ
واوماثن ِقيباتْش �إِ �إِمقّرانن ن ثن ِذينتْ ،سغُو ُّيون “�إِنا �إِن ّي �إ ِّسغ ّوغن ُّدونِّيث ما ّرا،
ذ شا ن ْ
7
ذا
عاوذ
�َأقّا ؤ ُِسين-د
ياسون �إ ِِّسيذف �إِثن غارسُ .ؤ نِي ْث ِني ما ّرا تْعكّسن ثِيوص ّياث ن
ُشا
ؤ
ُ
8
ِ
قايصار ،قّارن �َأقّا ذا �َأجدْجيذ ن ّضْ ِنيَ� ،أقّا-ث ذ يشُّ وّ ”.سا ْرجفن ْرغاشي ذ �إِمقّرانن ن
ثن ِذينت9 .ماشا �َأوارنِي ِ
ياسون ذ يِينّضْ ِنيَ� ،أرخُ ون �َأسن.
رامي طّفن ْرعار ُبون زِي ُ

بُو ُلوس ذ ِسيلا ِذي ِْ
ثنذينت ن بِي ِرييا

ثاوماث ُبولُوس ذ ِسيلاس غار بِيرِييا س دْجيرث .ؤ ُِمي ِذين �إ ِْوضن،
10رخْ ذنِّي ّسكّن ْ
11
يسالُونِيكا
ُروحن غار ؤ ُِسيناݣُوݣ ن ُوذاين� .إِنا ثُوغا-ثن خار زݣ �إِن ّي �إِ �إِدْچان ِذي ثِ ّ
َأس ذݣ �إِ ْذلِيسن �إِقدّسن ِحيما �َأذ خْ زارن
ؤُشا ق ْبرن �َأوار س ما ّرا ْرخاضارَ� ،أر ُّزون كُور � ّ
يمسرايِين-ا ما �َأقّا-ينت �َأم ِّنيَ� 12 .أطّاس ّزا ْيسن زݣ ُوذاين نِّي ؤُمنن ؤُرا ذ ثِي ْمغارِين ذ
ِذي ثِ ْ
13
ِ
ِ
يسالُونِيكا ّسنن بلِّي ُبولُوس
ي ْريازن �إِ ُيونانِي ّين ماشي ْذ ُروسث واها .ماشا ،ؤُمي ؤُذاين ن ثِ ّ
ِ
ثُوغا �إِتْبا ّرح �َأوار ن �َأر ِّبي عاوذ ِذي بِيرِييا ،ؤ ُِسين-د نِي ْث ِني عاوذ ذين ماح ْنذ �َأذ ّسغ ّوغن
ْر ِ
واوماثن ُبولُوس رخْ ذنِّي غار ر ْبحار ،ماشا ِسيلاس ذ ثِي ُموثِ ُييو قِّيمن
غاشيّ 14 .سكّن ْ
15
ثاوص ّيث زِي ِسيلاس
ِذين� .إن ّي �إ ِّسق ْبضن ُبولُوس �إ ِْوين ث غار �َأثِينا .خ ِّني ،ؤ ُِمي طّفن ْ
ذ ثِي ُموثِ ُييو ماح ْنذ نِي ْث ِني �َأذ غارس-د اسن ذ ْغيا ،فّغن ّس ِّني.
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َ�16أم ثن ثُوغا �إِتْراجا ُبولُوس ِذي �َأثِينا ،ثُوغا �َأ ُّروح ن ّس �إِخ ّيق ُؤ ِمي �إِ ْزرا ثان ِْذينت ثشُّ ور
س لاصنام17 .خ ُؤي ِّني ثُوغا �إِت ْمناقاش ذݣ ُؤ ِسيناݣُوݣ �َأك-ذ ُوذاين ُؤرا �َأك-ذ �إِن ّي
َأس �َأك-ذ �إِن ّي �إِ ثُوغا �إِتاف ِذي ِّني18 .شا ن يِنّي زݣ
�إِتݣّوذن �َأر ِّبي ُؤرا ِذي ُّسوق كُور � ّ
�إِبِي ُكورِي ّين ُؤ شا ن يِنّي زِي ْسثُوِيكا ّمناقاشن �َأ ِكيس .شا ّزا ْيسن ن ّان ِ
“مين �إِخْ س
�َأذ يِي ِني وانِيثا س ْرحارض-ا قاع؟” ماشا �إِن ّضْ ِني ن ّان “�إِضهار-د �َأقّا-ث ذ �َأمبا ّرح ن
شّ واطن �إِ ْغرِيبنِ ،مينزِي ثُوغا �إِتْبا ّرح �َأسن س يشُّ و ُؤرا س ْث ُنوكرا زݣ �إِم ِّتيننُ 19 .ؤشا
نسن مان
�إ ِْوين ث ،ن ْذهن غار �إِج ن و ْمشان قّارن اس �َأر ُِييوباݣُوس ،ن ّان “ما نْز ّمار �َأذ ّ
ثمسرايِين ذ ثِيغرِي ِبين
ثساوارذ؟” ِ 20مينزِي شك ثِيوِيذ شا ن ْ
ثاغُورِي ن ْج ِذيذ �إِ خف ّ
21
نسن ِمين �إِخْ س �َأذ يِي ِني مان �َأيا ”.ما ّرا �إِن ّي زِي
نسي ِثيم �َأذ ّ
�إِ �إِم ُّزوغن ن ّغ .نشّ ين ِّ
�َأثِينا ذ ما ّرا �إِبا ّرانِي ّين �إِن ّي �إِ ِذين �إِقِّيمنّ ،سع ُذون ْرو ْقث ْم ِغير ِحيما �َأذ خ ّبارن ُؤ ِحيما
�َأذ ْسرن �إ ِْشث ن ْرحاجث ن ج ِذيذ.
22
وسط ن �َأر ُِييوباݣُوس� ،إن ّا “�َأ �إِريازن ن �َأثِينا ،ؤ ُِفيغ بلِّي
�إِكّار-د ُبولُوس� ،إِب ّد ِذي ْر ْ
23
ثمسرايِين ن ِّدين زِي كُور �َأغ ْز ِذيسِ .مينزِي ؤ ُِمي ن ّضغ ِذي ثن ِْذينت
ك ِّنيو ثشغْرم ِذي ْ
نْومْ ،زرِيغ رحوايش ن ؤُعباذ نْوم ،ؤ ُِفيغ عاوذ �إِج ن ؤُعالطار ْثز ّمم خاس ‘�إِ �َأر ِّبي �إِ
ثسينم شا ،ذ وا �إِ زِي ذ اوم
ْواسنن ’.خ ؤُي ِّني ون ّي ؤ ُِمي ْثع ّبذم ك ِّنيوَ� ،أم وار ث ِّ
وار �إِت ّ
24
ِ
ِ
ِ
يجين ُّدونِّيث ذ ما ّرا مين ذايس ،ون ّي �إِدْچان ذ سيذي ن ؤُجنّا
تْبا ّرحغ� .أر ِّبي ون ّي د ِّ
ّ
ِ
ِ
ِ
ِفاسن ن �إ ِْوذان25 ،ؤُرا
�
س
ن
ْواݣ
ت
�
�
ِين)
ر
ُوذ
ث
(=
اوش
ز
ي
ذ
ذ ث ُمورث ،وار �إِز ّدغ شا
إ إ
ّ
إ ّ
ِفاسن ن �إ ِْوذان �َأخْ ِمي نتّا �إ ِْحواج شاِ ،مينزِي نتّا ِسيمانت ن ّس
وار خاس �إِتْواسخّار س �إ ّ
26
ّ
ِ
يجن �إِݣا ما ّرا رݣـ ُنوس ن
�إ ِْوشا ثُوذارث ذ ن ّفس ؤُرا ذ كُورشي �إِ ما ّرا .زݣ �إِذا ّمن ن يِ ّ
ِ
ْ
ْبناذم ِحيما �َأذ ز ْذغن خ ُوذم ن ث ُمورث ما ّرا ُؤ نتّا �إِح ّد �َأسن �إِكُوذن ن ْروقث ذ �إِيميرن
ن ْثز ِّديغث نْسنِ 27 .حيما �َأذ �َأ ْر ُزون خ �َأر ِّبيَ� ،أتّاغ �َأم ْت ُنو ُبوشن �َأذ ث �َأفن ،واخّا نتّا وار
�إِݣّوِيج شا �َأطّاس خ كُور �إ ِّجن ّزا ْينغِ 28 .مينزِي نشّ ين ذا ْيس �إِ ندّار ُؤ نت ْنه ّزاَ� ،أم ما ّمش
ن ّان شا ن �إِمذيازن نْوم ‘�َأقّا نشّ ين عاوذ ذ ُّدورِييث ن ّس29 ’.خ ؤُي ِّنيَ� ،أم ندْچا ذ ُّدورِييث
ْخص وار نْح ّسب شا بلِّي �َأر ِّبي �َأمشْ ناو ؤُرغ ذ نُّوقارث ؤُرا ذ �َأ ْز ُرو �إِ �إِتْواݣّن
ن �َأر ِّبي� ،إِت ّ
س لْف ّن ُؤ زݣ ؤُخا ّراص ن ْبناذم�30 .أر ِّبي خ ِّني ،ؤ ُِمي �إ ِّس ْع ُذو ثِيطّاوِين ن ّس خ �إِكُوذن ن
ْرو ْقث ن ْثقُوبّانشث� ،إِتْبا ّرح رخُّ و �إِ ما ّرا �إ ِْوذان ِذي ما ّرا �إِ ُموشان ِحيما �َأذ ثُوبنِ 31 ،مينزِي
واس �إِ ِذي �إِ غا �إِحكم خ ث ُمورث س ْرح ّق س �إِج ن ْبناذم �إِ ثُوغا �إِخْ ضار
نتّا �إِݣّا �إ ِّج ن ّ
ؤُشا �إ ِّسب ّين اِث �إِ ما ّرا ؤ ُِمي ث-يِد �إ ِّسنكّار زݣ �إِم ِّتينن32 .ؤ ُِمي ْسرِين خ ْث ُنوكرا ن �إِم ِّتينن،
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ْسثهزان س مان �َأيا شا ّزا ْيسن ،ماشا �إِن ّضْ ِني ن ّان “نشّ ين �َأذ ّزايك نْسر �إ ِْشث ن ْثوارا
33
وسط نْسن34 .شا ن ي ْريازن ضْ فارن ث،
ن ّضْ ِني خ مان �َأياَ� ”.أ ُّمو �إِفّغ ُبولُوس زِي ْر ْ
ؤُمنن .جاراسن ِذ ُيونِ ِ
يس ُيوس ،ون ّي �إِقِّيمن خ �َأر ُِييوباݣُوس ،ذ �إ ِْشث ن ث ْمغارث قّارن اس
ذامارِيس ُؤ �إِن ّضْ ِني �َأ ِكي ْذسن.

18

بُو ُلوس ِذي ِْ
ثنذينت ن كُورِينثُوس

َ�1أوارنِي مان �َأيا �إ ِّجا ُبولُوس ثان ِْذينت ن َأ�ثِيناُ ،ي ِ
وسي-د غار كُورِينثُوسُ .يوفا
ونطيُ ،ي ِ
ِذين �إِج ن ُوذاي قّارن اس �َأكوِيلا� ،إِخْ رق ِذي ُب ِ
وسي-د ْذ ُروس زݣ
وامي زِي �إِطاليا ،نتّا ذ ث ْمغارث ن ّس ؤ ُِمي قّارن بر ِ
ِ
ِيسكيلّاِ ،مينزِي قايصار كلُو ِذ ُييوس
3
ثُوغا ُيومار ماح ْنذ ما ّرا ؤُذاين �َأذ فّغن زِي ُروما .ؤُشا ُي ِ
وسي-د غارسن نتّا .ؤ ُِمي ثُوغا
غارسن ّصنعث ذ �إ ِْشثن� ،إِقِّيم �إِخدّم �َأ ِكي ْذسنِ ،مينزِي نِي ْث ِني ثُوغا-ثن ِذي ّصنعث نْسن
ذ �إِم ِعيشْ ون تݣّن �إ ِِقيضان4 .ثُوغا �إِتْحدّاث كُور ّسبث ذݣ ؤ ُِسيناݣُوݣ ،يار ُّزو �َأذ �إ ِّس ْقنع
ؤُذاين ذ �إِ ُيونانِي ّين ماح ْنذ �َأذ �َأمنن5 .ؤ ُِمي د �إِهوا ِسيلاس ذ ثِي ُموثِ ُييو زِي ِ
ماسي ُذونِييا ،ثُوغا
6
ُبولُوس �إِتْواعا ّرن زِي �َأ ُّروح ماح ْنذ �َأذ �إ ِّس ْقنع ؤُذاين ،بلِّي �َأقّا يشُّ و نتّا ذ ل َمسيح .ماشا
ؤ ُِمي ثُوغا نِي ْث ِني تْضا ّدان ث ؤُشا تْشقّفن ذايس� ،إِ ّزرز �َأ ُّروض ن ّس� ،إن ّا اسن “�إِذا ّمن نْوم
�َأذ �إِرِين خ �إِزدْجيفن نْوم .نش تْبارِيغ �إِخف �إِنُو ّزايوم .زِي رخُّ و ذ ْثساونت �َأذ راحغ غار
�إِبا ّرانِي ّين�7 ”.إِ ُروح ّس ِّني ؤُشا ُي ِ
وسي-د غار ثا ّدارث ن �إِج ن و ْرياز قّارن اس ُيوسثُوس ون ّي
8
ِيسبوَ� ،أمقّران خ
ثُوغا �إِع ّبذن �َأر ِّبي .ثُوغا ثا ّدارث ن ّس ْ
ثرصق �َأك-ذ ؤ ُِسيناݣُوݣ .ؤ كر ُ
رحباب ن ثا ّدارث ن ّس ؤُشا �َأطّاس ن �إِكُورِين ِثي ّين
ؤ ُِسيناݣُوݣُ ،يومن ِذي ِسي ِذي �َأك-ذ ما ّرا ْ
ِ
ْواسغضْ صن�9 .إن ّا �َأر ِّبي �إِ ُبولُوس ذݣ �إِج ن ْروحيي س دْجيرث
ؤ ُِمي ْسرِين ،ؤُمنن ،ت ّ
“وار تݣّوذِ ،سيور ،وار تْسقّاراِ 10 ،مينزِي نش �َأ ِكيك ؤُشا ؤُرا ذ �إ ِّج وار شك �إِت ِْحي ِذي س
ُؤفُوس ِحيما �َأذ شك �إِضا ّرِ ،مينزِي غارِي �َأطّاس ن �إ ِْوذان ِذي ثن ِذينث-ا11 ”.ؤُشا �إِقِّيم
ِذين �إ ِّج ن ؤُسݣّواس ذ ستّا ن �إِ ُيورن� ،إ ِّس ْرماذ �َأسن �َأوار ن �َأر ِّبي.

بُو ُلوس ّزاث ِ�إ غا ِلييُون

2

12ماشا ؤ ُِمي ثُوغا غالِ ُييون لوالِي خ �َأخايا ،كّارن ُوذاين �َأم �إِ ّج ن و ْرياز خ ُبولُوس ؤُشا
�إ ِْوين ث-يِد غار ْرك ِ
ُورسي ن شّ راع13 ،ن ّان “وا �إ ِّس ْقناع �إ ِْوذان ماح ْنذ �َأذ ع ْبذن �َأر ِّبي س
14
ِ
ِ
ُّ
ْرعكس ن تاوراث ”.ؤُمي ثُوغا ُبولُوس �إِݣور �َأذ يا ْرزم �َأق ُّموم ن ّس� ،إن ّا غال ُييون �إِ ُوذاين
“مارا ِذين �إِج ن ُؤ ْفثُورِي نِيغ �إ ِْشث ن لجارِيماَ� ،أ ؤُذاين� ،إِرِي �َأذ ك ِّنيو ق ْبرغ س ْرح ّق.
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15ماشا مارا ِذين �إِخا ْروِيضن ِذي ِّسي ّبث ن �إِج ن واوار نِيغ ذ شا ن �إِسماون نِيغ ِذي
تاوراث �إِ �إِدْچان جاراومْ ،حضام ث ك ِّنيو س يِيخف نْومِ ،مينزِي نش وار خْ سغ
ِّسي ّبث ن ْ
17
16
ثمسرايِين-ا ”.ؤُشا ُي ّزر خاسن زِي ْرك ِ
�َأذ �إِرِيغ ذ ْر ِ
ُورسي ن شّ راع .رخْ ذنِّي
قاضي خ ْ
ِ
ِ
ِ
ُ
طّفن ما ّرا �إِ ُيونانِي ّين ُسوس ِثي ِنيسَ� ،أمقّران ن ؤُسيناݣوݣ ،ما ّرحن ث قيباتْش �إِ ْركُورسي ن
شّ راع .غالِ ُييون وار د اس �إ ِْش ِقي مان �َأيا قاع.

بُو ُلوس ِ�إ ْعقب-د غار أَ�ن ِثييُو ِخييا

َ�18أوارنِي ِ
ِبحار ّس ِّني
ثاوماث ؤُشا �إ ّ
رامي �إِ ِّقيم ُبولُوس ِذين عاذ َأ�طّاس ن ُو ّسان� ،إِو ّدع ْ
ِيسكيلّا ذ �َأكوِيلاَ� ،أوارنِي ِ
غار ُسورِييا �َأك-ذ بر ِ
ِحف �َأزدْجيف ن ّس ِذي ِكينخرِييا،
رامي �إ ّ
19
َأفاسوس ؤُشا �إِ ّج �إِثن ِذين ،ماشا نتّا ُيوذف
ِمينزِي ثُوغا خاس �إِج ن ْرواعذ� .إ ِْوضن غار � ُ
غار ؤ ُِسيناݣُوݣ ،ثُوغا �إِتْحدّاث ؤُذاينِ 20 .
رامي ّزايس تارن �َأذ ِكيسن �إِقِّيم كثارُ ،يو ِݣي.
21
ْخص �َأذ ع ّيذغ ْر ِعيذ �إِ د غا ياسن �إِكمر ِذي ؤُرشالِيم .ماشا
خ ِّني �إِو ّدع �إِثن� ،إن ّا “�إِت ّ
َأفاسوسِ �22 .
َأرامي
�َأذ غاروم-د ع ْقبغ عاوذ مارا �إِخْ س �َأر ِّبي .ؤُشا �إِ ُروح ِذي ر ْبحار زِي � ُ
ثمس ُمونت ،خ ِّني �إِهوا غار
د يِيوض غار قايصارِييا� ،إِݣا ّعذ غار ؤُرشالِيم� ،إِسدْچم خ ْ
�َأن ِث ُيي ِ
وخييا.

ِيس ثْراثا ن بُو ُلوس ِ�إ ثْبا ّرحث ن رخْبار أَ�ص ْبحان
أَ�سافار و ّ

ِ
ِ �23
ݣالاطييا ذ فر ِ
ِيخييا،
َأرامي ِذين �إ ِّس ْع ُذو شا ن ْرو ْقث� ،إِفّغ ؤُشا �إِشُ و ّق ِذي ث ُمورث ن
24
َأفاسوس ،قّارن اس �َأ ُبولُّوس،
�إ ِّسمحض �إ ْ
ِمحضارن ما ّرا .خ ِّني يِيوض-د �إِج ن ُوذاي غار � ُ
25
ِ
ِ
�إِخْ رق ِذي �إِسكانذارِيياَ� ،أ ْرياز �إ ِّسن �َأذ �إ ِّسيور� ،إِتْحاكا ذݣ �إِ ْذليسن �إِقدّسن .وا ثُوغا
يمسرايِين
ْواسرمذ ذݣ و ْبرِيذ ن ِسي ِذي ،ثُوغا-ث س �َأ ُّروح �إ ّ
ِمحضن� ،إ ِّساوار ُؤ �إ ِّس ْرماذ ثِ ْ
�إِت ّ
26
ِ
ِ
ِ
ِ
ّا.
ن
وحا
ي
ن
ْضاص
غ
َأس
�
ير
غ
م
ين
س
�
وار
َأم
�
شضارث،
س
ي
ذ
ي
ن ِس
�إ ْبذا �إ ِّساوار س ث ْرياسث
إ ِّ ْ
ُ
رامي د اس ْسرِين �َأكوِيلا ذ بر ِ
ذݣ ؤ ُِسيناݣُوݣِ .
ِيسكيلّاْ ،ك ِسين ث غارسن ؤُشا
27
ِ
ّسفهمن اس �َأبرِيذ ن �َأر ِّبي نِيشانَ� .أرامي ثُوغا �إِخْ س نتّا �َأذ �إِسافار غار �َأخايا ،ش ّجعن
ِمحضارن �َأذ ث ق ْبرن .ؤ ُِمي د يِيوض وا غار ِذين� ،إِعاون �َأطّاس
واوماثنُ ،ؤرِين غار �إ ْ
ث ْ
ِمحضارن �إِن ّي ثُوغا ُيومنن زِي نِّيعمثِ 28 .مينزِي نتّا ثُوغا �إ ِّس ْقناع ؤُذاين س بطايطاي
ن �إ ْ
س واطّاس ن ّجهذ� ،إ ِّسب ّين �َأسن زݣ �إِ ْذلِيسن بلِّي يشُّ و نتّا ذ ل َمسيح.
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بُو ُلوس ِذي ِْ
ثنذينت ن أَ�فا ُسوس

رامي ثُوغا �َأ ُبولُّوس ِذي كُورِينثُوسَ� ،أقّا يِيوض-د ُبولُوسَ� ،أوارنِي ِ
ِ 1
رامي �إِشُ و ّق
ِمحضارن�2 .إن ّا اسن “ما
َأفاسوس ؤُشا ُيوفا ِذين شا ن �إ ْ
ِذي جوايه ُيو ْعران ،غار � ُ
ْثق ْبرم �َأ ُّروح �إِقدّسن ِ
ِ
رامي ثُومنم؟” ماشا نِي ْث ِني �َأ ِّرين-د خاس “وار نسرِي قاع بلِّي ذين
3
ْواسغضْ صم؟” ن ّان اس “س ؤُسغْضاص ن
�َأ ُّروح �إِقدّسن� ”.إن ّا اسن “خ ِّني ِمين زِي ثت ّ
ُيوحان ّاُ 4 ”.بولُوس �إن ّا “ثُوغا ُيوحان ّا �إ ِّسغْضاص س ؤُسغْضاص ن تُوبث� ،إِقّار �إِ �إ ِْوذان
�َأذ �َأمنن س ون ّي �إِ د غا ياسن �َأوارنِي �َأسَ� ،أقّا نتّا ذ ل َمسيح يشُّ و5 ”.ؤ ُِمي ْسرِين �َأيا،
ْواسغضْ صن ذݣ يِيسم ن ِسي ِذي يشُّ وَ�6 .أوارنِي ِ
ِفاسن،
ت ّ
رامي خاسن �إ ِّسا ْرس ُبولُوس �إ ّ
7
�إِهوا-د خاسن �َأ ُّروح �إِقدّسن ؤُشا بذان �َأذ ِّس ْورن س يِيرساون ؤُشا بذان تْكاشافن .ثُوغا-
ثن قاع عراحار ثنعاش ن ي ْريازنُ 8 .يوذف ُبولُوس غار ؤ ُِسيناݣُوݣ� ،إ ِّساوار �َأ ِكي ْذسن ثرث
ن �إِ ُيورن س ث ْرياسث� ،إِتْحدّاث ؤُشا �إ ِّس ْقناع �إِثن ِذي ِمين �إِتْه ّمان ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي.
9ماشا ِ
قسحن ،وار ِّطيعن ،شقّفن ذݣ و ْبرِيذ ن �َأر ِّبي ّزاث �إِ
رامي ْذورن شا ّزا ْيسن ْ
ْر ِ
َأس ِذي
غاشي ،خ ِّني �إِݣّوج خاسن ؤُشا �إ ِّسب ّعذ خاسن �إ ْ
ِمحضارن� ،إِ ْبذا �إِتْحدّاث كُور � ّ
10
ثمزِيذا ن �إِج ن و ْرياز قّارن اس ثِيرانُّوسَ� .أ ُّمو �إِ يݣّا ْثناين ن �إِسݣ ّ ُوسا � ِ
َأرامي ما ّرا �إِن ّي
ثُوغا �إِز ّدغن ِذي � َِأسيياْ ،سرِين �َأوار ن ِسي ِذي يشُّ و ،ؤُذاين ذ �إِ ُيونانِي ّين س ْثناين.

كهانن
ثاروا ن ْس ِكيوا أَ�مقّران ن ِ�إ ّ

ِفاسن ن ُبولُوسِ �12 ،
11ثُوغا �َأر ِّبي �إِت ّ
َأرامي ْك ِسين ر ْمحاماث
ݣ ر ْعجايب ذ ثِيمقّرانِين س �إ ّ
ِمهراش ؤُشا ُروحن خاسن ر ْهراشاث
وسثاون ن �إِ ُبوياس �إِ �إِدْچان خ �َأ ِّريمث ن ّس غار �إ ْ
ذ ْ
13
ُّ
ِ
ُؤ رارياحاث �إِم ْنݣاس فّغن ّزا ْيسن .شا ن ُوذاين �إِن ّي ثُوغا �إِݣورن ذي ث ُمورث ؤُشا ثُوغا
ُّسوفُّوغن شّ واطن ،ز ْعمن �َأذ راغان س يِيسم ن ِسي ِذي يشُّ و خ �إِن ّي �إِ ِذي �إِدْچا رارياحاث
نجادْچ خاك س يشُّ و �إِ زِي �إِتْبا ّرح ُبولُوس�14 ”.إن ّي ث �إِݣِّينَ� ،أقّا
�إِعفّانن ،قّارن “نشّ ين ّ
15
نِي ْث ِني سبعا ن ثا ْروا ن ْس ِكيوا� ،إِج ن ؤُمقّران ن �إِك ّهانن ذ ؤُذاي .ماشا رارياح �َأعفّان
يا ّر-د� ،إن ّا “يشُّ و ّسنغ ث ؤُرا ذ ُبولُوس ،ماشا ِمين ث ْعنام ك ِّنيو؟” 16ؤُشا ْبناذم �إِ ِذي �إِدْچا
رارياح ذ �َأعفّان �إِنݣز خاسن� ،إِ ْغرب �إِثن ؤُشا �إ ِْجهذ خاسن � ِ
َأرامي � َْأرورن زِي ثا ّدارث
17
َأفاسوس ،غار ُوذاين ُؤ غار
ذ �إِعاريانن ذ �إِ ْيزمن .رخْ بار-ا �إِفّغ غار ما ّرا �إِن ّي �إِز ّدغن ِذي � ُ
ْواسمغار �إِسم
�إِ ُيونانِي ّين س ْثناين .ث ْوضا-د �إ ِْشث ن ثِيݣ ّ ُو ِذي ث ْمغار خ ما ّرا �إ ِْوذان ؤُشا �إِت ّ
19
ن ِسي ِذي يشُّ وَ�18 .أطّاس ن �إِن ّي ُيومنن ؤ ُِسين-د ،ن ْعمن س ِمين ثُوغا تݣّنَ� .أطّاس
ِسحارن ،يا ْرون �إِ ْذلِيسنّ ،سش ّماضن ثن ّزاث �إِ ما ّرا .نِي ْث ِني ݣِّين �َأسن
ن �إِن ّي �إِ ثُوغا ذ �إ ّ
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رحساب ؤُشا ؤ ُِفين بلِّي ّسكّوان خ ْمسا �َأراف ن ْر ُوزناث ن نُّوقارثَ�20 .أ ُّمو ثُوغا �َأوار ن
ْ
�َأر ِّبي �إِݣّام ،يارنِّي ِذي ّجهذ.

أَ�خا ْروض ِذي أَ�فا ُسوس

ثمسرايِين-ا� ،إِݣّا ُبولُوس س �َأ ُّروحَ� ،أوارنِي ِ
ِ �21
رامي �إِشُ و ّق ِذي ِ
ماسي ُذونِييا
َأرامي ك ّمرنت ْ
ْخص �َأيِي �َأذ زارغ
ذ �َأخاياِ ،حيما �َأذ �إِسافار غار ؤُرشالِيم� ،إن ّا “خْ ِمي ِذين �إِ غا ر ّحݣغ� ،إِت ّ
ُروما عاوذَ�22 ”.أوارنِي را ِمي �إ ِّسكّ ْثناين ن �إِن ّي ثُوغا �إِخدّمن �َأ ِكيس غار ِ
ماسي ُذونِييا� ،إِنا ذ
ثِي ُموثِ ُييو ذ �إِراسثُوس ،ثُوغا نتّا ِسيمانت ن ّس �إِقِّيم ِذين عاذ شا ن ْرو ْقث ِذي � َِأسييا.
ِ 23ذي ْرو ْقث نِّي �إِكّار ِذين �إِج ن ؤُخا ْروض وار �إِدْجي ْذ ُروسث خ ِّسي ّبث ن و ْبرِيذ ن
ِسي ِذيِ 24 .مينزِي �إِج ن ؤ ُِسيياغ ن نُّوقارث ،قّارن اس ِذي ِميثر ُِييو ،ون ّي ثُوغا �إِتْصنّاع ّزاوشث
ن �َأرثِي ِميس ِذي رقوارب �إِم ْزيانن ،يا ْربح س ّصنعث نِّي �إِج ن �َأ ْربح وار �إِدْجي ْذ ُروسث.
25
ثسنم بلِّي ندّار
�إ ِّس ُمون خ �إِن ّي �إِخدّمن �َأم نتّا ِذي ّصنعث نِّي� ،إن ّا اسن “�َأ �إِريازن ،ك ِّنيو ّ
ثسنم بلِّي ُبولُوس وانِيثا �إ ِّس ْقناع �َأطّاس ن
م ِليح زِي ِّسي ّبث ن ّصنعث-ا26 .ك ِّنيو ْ
ثسرِيم ُؤ ّ
َأفاسوس واها ،ماشا ؤُرا ذ �إِن ّي زِي ما ّرا � َِأسييا عراحار� ،إ ِّسب ّعذ
�إ ِْوذان ،وار �إِدْجي �إِن ّي زِي � ُ
27
ِفاسن وار دْجين شا ذ �إِر ِّبيثن .وار �إِدْجي ذ نشّ ين
�إِثن� ،إِقّار بلِّي �إِر ِّبيثن �إِ �إِتْواݣّن س �إ ّ
واها �إِن ّي �إِدْچان ِذي لخاطار � ِ
ِ
َأرامي ّصنعث-ا �َأذ ْثو ّدار ،ماشا ؤُرا ذ ّزاوشث ن �َأرثِيميس
حسبن ذ والُو ؤُشا �إِݣُّور �َأذ �إِتْوار ّددْچ ْرع ّز ن ّس �إِ ْثع ّبذ ما ّرا � َِأسييا ذ
ث�أر ِّبيث ثامقّرانت �َأذ ت ْ
ّ
َأ
ما ّرا ُّدونِّيث28 ”.ؤ ُِمي ت ْسرِينْ ،ذورن خيقّن �طاس ،بذان ْسغُو ُّيون “ثامقّرانت ذ نتّاث،
ِفاس ِ
وسي ّين!” 29ثان ِذينت قاع ْثخا ْروض �َأمن ثكمر ؤُشا ُروحن غار لمسراح،
�َأرثِي ِميس ن �إ ُ
ِ
جا ّرن �َأ ِكيسن خا ُيوس ذ �َأ ِريسثارخُ وس زِي ماسي ُذونِييا� ،إِن ّي ذ �إِمعاشارن ن ُبولُوس ذݣ
ِمحضارن31 .ؤُرا ذ
ؤُسافار ن ّس30 .ؤ ُِمي �إِخْ س ُبولُوس �َأذ ياذف جار �إ ِْوذان ،وار ث ِّجين �إ ْ
شا ن �إِمقّرانن زِي جوايه ن � َِأسييا ثُوغا-ثن ذ �إِمدُّوكار ن ّس ،تارن ّزايس ِحيما وار �إ ِّس ِشين
�إِخف ن ّس ِذي لمسراح32 .نِي ْث ِني ْسغُو ْين� ،إ ِّجن �َأ ُّمو ون ّضْ ِني �َأ ُّموِ ،مينزِي ثُوغا ِذين �إِج ن
ؤُخا ْروض ذݣ واݣْراو ؤُشا �َأز ْين �َأمقّران ّزايس وار �إ ِِّسين ِميخف ثُوغا ُمونن.
ِ 33
رغاشي �إِݣّا �َألِيكسان ِذير غار ّزاث ،ثُوغا ؤُذاين عا ّرنن ث غار ّزاث ؤُشا �َألِيكسان ِذير
34
�إِش ّيار س ُؤفُوس ،ثُوغا �إِخْ س �َأذ �إِ ِّسور خ ؤُذافع �إِ �إ ِْوذان .ماشا ؤ ُِمي ْفهمن بلِّي �َأقّا-ث
يجا ذ �إ ِْشثن عراحار ْثناين ن ْثسا ّع ِثين “ثامقّرانت ذ نتّاث،
ذ ؤُذايْ ،سغُو ْين ما ّرا س ْث ِم ّ
ِ
ِفاس ِ
ِ
وسي ّين!” 35خ ِّني �َأكثاث ْ ِبي ن ثن ْذينت �إ ِّْسهدّن ْرغاشي� ،إن ّا “�َأ �إِريازن ن
�َأرثِي ِميس ن �إ ُ
ِفاس ِ
وسي ّين ْثحطّا خ ّزاوشث ن �َأرثِي ِميس ُؤ
َأفاسوس ،مان ون وار �إ ِِّسينن بلِّي ثان ِْذينت ن �إ ُ
� ُ
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يمسرايِين-ا،
خ رخْ يار �إِ ذ �إ ِْوضان زݣ ؤُجنّا!” 36خ ؤُي ِّني ،ؤ ُِمي وار �إِعدّر �َأذ تْواعكّسنت ثِ ْ
�إِشُ و ّوار �َأوم �َأذ ثارسم ،وار تݣّم شا س ؤُقدْچقِ 37 ،مينزِي ث ِ
ُوسيم-د ذا س ْثناين-ا ن ي ْريازن
�إِن ّي وار �إِدْجين ذ �إِشفّارن ن ّزاوشث ؤُرا را ذ نِي ْث ِني وار تْشقّافن ِذي ْثر ِّبيث ن ّغ38 .مارا
يجنَ� ،أقّا
ثُوغا غار ِذي ِميثر ُِييو ُؤ غار �إِن ّي �إِدْچان �َأ ِكيس ِذي ّصنعث شا ن ؤُشث ِْشي خ يِ ّ
ِذين ْرف ِ
ُوسيناث ؤُرا ذ لوالِي ّياثّ � ،أج �إِثن �َأذ شثْشان خ واياويا ِذين39 .ؤُشا مارا ِذين
40
غا ْروم شا ن ؤُشث ِْشي ن ّضْ ِنيَ� ،أذ ذا ْيس �إِخْ زار واݣْراو ن شّ راع ن ْرݣنسِ .مينزِي �َأقّا-نغ
َأس-ا س ُؤغُو ّوغِ ،مينزِي وار ِذين ُبو رسباب �إِ زِي نْز ّمار
ِذي لخاطارَ� ،أذ خانغ ح ْكمن � ّ
41
ْ
ِ
ثمسراشث ن ؤُخا ْروض-ا ”.ؤُمي �إن ّا �َأيا� ،إ ِْسمح �إِ واݣراو
�َأذ ذ نا ّر س �إِج ن واوار ِذي ْ
�َأذ ُيو ُيور.
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بُو ُلوس ِذي ِ
ماس ُيذو ِنييا ذ ليُونان

َ�1أوارنِي ِ
ِمحضارن� ،إِو ّدع �إِثن،
رامي �إ ِّسهدّن نتّا �َأخا ْروض� ،إِراغا ُبولُوس خ �إ ْ
�إِفّغ ِحيما �َأذ �إِراح غار ِ
ماسي ُذونِييا2 .ؤ ُِمي �إِشُ و ّق ِذي جوايه نِّي� ،إِݣّا ذا ْيسن
3
ثارياسث س واطّاس ن واوارن ،خ ِّني يِيوض غار ُليونانِ � .
َأرامي �إ ِّس ْع ُذو ِذين ْثراثا ن
ِبحار غار ُسورِييا.
�إِ ُيورنّ ،سوجذن اس ُوذاين �إ ِْشث ن ثخْ شفث ؤ ُِمي ثُوغا �إِݣُّور �َأذ �إ ّ
4
خ ِّني �إِݣّا �َأذ ي ْعقب خ و ْبرِيذ ن ِ
ِ
وباثروس
ماسي ُذونِييا .ذ يِينا ذ �إِمعاشارن ن ّس �َأر �َأسيياُ :س ُ
يسالُونِيكا ،خا ُيوس زِي ِذيربِي ذ ثِي ُموثِ ُييو ؤُشا خ ِّني
زِي بِيرِيياَ� ،أ ِريسثارخُ وس زِي ثِ ّ
6
5
ثِ ِ
يشي ُكوس ذ ْث ُر ِوفي ُموس زِي � َِأسييا� .إِنا �إِ ْزوارن �َأنغ ،تْراجان ِذي ْث ُروواس .ماشا نشّ ين
نبحار زِي ِفي ِلي ِّبي �َأوارنِي ِ
رامي ك ّمرن ُو ّسان ن ْر ِعيذ ن و ْغ ُروم ن ّ ْبرا �َأنثُون ؤُشا نكّا خ ْمسا
ّ
ن ُو ّسان � ِ
َأرامي د نِيوض غارسن غار ْث ُروواس مانِي نقِّيم سبعا ن ُو ّسان.

موث ِذي ثْ ُروواس
أَ�سنكّار ن ُؤ ِثي ُخوس زِي ْر ْ

7
َأغروم� ،إ ِِّسور ُبولُوس
واس �َأم ْزوا ُرو ن ِسيمانا ؤ ُِمي ُمونن �إ ْ
ِمحضارن ماح ْنذ �َأذ �َأ ْرزن � ُ
ذݣ ّ
وسط ن دْجيرث واخّا نتّا ثُوغا �إِنوا
�َأ ِكيسن ؤُشا �إِقِّيم �إ ِّس ُزوݣار ِذي ْرحارض ن ّس �َأر ْر ْ
�َأذ �إِسافار ثِيوشّ ا ن ّسَ�8 .أقّا ِذين �َأطّاس ن ر ْفناراث ِذي ْثغُو ْرفث �إِ ِذي ثُوغا ُمونن سنّج.
9ثُوغا ِذين �إِج ن ؤُبرِيغ قّارن اس ُؤثِيخُ وس� ،إِقِّيم ِذي ْركازِي ،رخْ ذنِّي �إِكّا خاس يِيضص
ِيس
ُيودْچغ �َأم ثُوغا ُبولُوس �إ ِّس ُزوݣار ِذي ْرحارض ن ّس �َأ ُّمو ،خ ِّني �إ ِْوضا-د زِي طّبقث و ّ
ْثراثا غار وا ّدايْ ،ك ِسين ث �إِ ُّموث10 .ماشا ُبولُوس �إِ ْهوا� ،إ ِْوضا خاس� ،إِذارع �َأس� ،إن ّا
11
َأغروم ؤُشا �إِشّ ا،
اسن “وار ثنّخْ رِيعم شا �َأقّا ذا ْيس عاذ ر ْعمار ”.نتّا ُيورِي عاوذ ،يا ْرزا � ُ
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خ ِّني �إ ِِّسور �َأ ِكي ْذسن عاذ �َأطّاس � ِ
َأرامي د رفجار ُؤ َأ� ُّمو �إِفّغ12 .نِي ْث ِني �إ ِْوين-د �َأح ْن ِجير �إِ ّدار
13
نبحار
ؤُشا ْذورن تْواش ّجعن وار �إِدْجي ْذ ُروسث واها .ماشا نشّ ين نِيزوار غار ؤُغا ّرا ُبوّ ،
غار � َُّأسوس ماح ْنذ �َأذ ِكي ْذنغ-د ناوِي ُبولُوس ّس ِّني �َأم ما ّمش ثُوغا �إِتْض ّبار نتّا ،ماح ْنذ نتّا
س يِيخف ن ّس �إِع ّور �َأذ �إِ ُروح خ �إِضارنِ �14 .
ِرحݣ ِذي � َُّأسوسِ ،
نكسي
َأرامي خانغ-د �إ ّ
ث ؤُشا ن ُْروح غار ِمي ِثي ِلي ِنيّ 15 .س ِّني نْك ّمر �َأسافار ،نِيوض ثِيوشّ ا ن ّس غار ِخ ُييوس ُؤ
فاروشّ ا ن ّس ن ْزوا غار سا ُموس ،نقِّيم ِذي ْث ُر ِ
واس �إِ د ُي ِ
وسين نِيوض
وخي ِل ُييون ؤُشا ذݣ ّ
16
َأفاسوس خ ر ْبحار ِحيما وار �إِتْعطّار ِذي
غار ِمي ِليثُوسِ ،مينزِي ُبولُوس �إِݣّا �َأذ �إِع ُذو � ُ
واس
� َِأسيياِ ،مينزِي ثُوغا �إِتْقدْچق ِحيما ،ما ْع ِليك �إِعدّر� ،إِرِي يِيوض غار ؤُرشالِيم ذݣ ّ
ن ِ
خمسين.

ثمس ُمونت ن أَ�فا ُسوس
أَ� ْمر ِقي أَ�نݣّا ُرو ن بُو ُلوس أَ�ك-ذ ِ�إ ْمغارن ن ْ

17
ثمس ُمونتِ 18 .
رامي د
َأفاسوس� ،إِراغا-د خ �إِ ْمغارن ن ْ
ماشا زِي ِمي ِليثُوس �إ ِّسكّ غار � ُ
واس �َأم ْزوا ُرو ؤ ُِمي ذ ُؤ ْذفغ غار � َِأسييا ،ما ّمش
ؤ ُِسين غارس �إن ّا اسن “ك ِّنيو ّ
ثسنم زݣ ّ
19
ذ ايِي ثُوغا ِ
رامي ِكيوم قِّيمغ ما ّرا ؤ ُّسان ،خذمغ �إِ �َأر ِّبي س ما ّرا �َأواضع ُؤ س واطّاس
20
ن �إِمطّاون ُؤ ذݣ �إِجا ِّريبن �إِ ِ
خافي �إِكِّين زِي ِّسي ّبث ن ثِيم ْعماتْش ن ُوذاين .نش
وار ِّجيغ شا زِي ِمين �إِن ْفعن وار ذ اوم ث با ّرحغ ُؤ وار ث ّسرمذغ س بطايطاي ؤُرا
ِذي ما ّرا ثُوذرِينّ 21 ،سق ْنعغ ؤُذاين ذ �إِ ُيونانِي ّين س ْثناين ماح ْنذ �َأذ ثُوبن غار �َأر ِّبيَ� ،أذ
�َأمنن ِذي ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح22 .رخُّ و �َأذ راحغ غار ؤُرشالِيم ،تْواشارفغ زِي �َأ ُّروح،
وار ِّسينغ ِمين ذ ايِي �إِتْراجان ِذين23 ،م ِغير �َأ ُّروح �إِقدّسن �إ ِْشهذ �َأيِـي زِي ثن ِْذينت غار
24
حسبغ �إِخف �إِنُو ذ
ثن ِذينت� ،إِقّارَ� ،أقّا �إِشدِّي ّين ذ ْ
رحصارث تْراجان �َأيِـي .ماشا نش ّ
والُو ؤُرا ذ ثُوذارث �إِنُو وار ت ح ّسبغ شا ثِيغْرا �إِ يِيخف �إِنُو ،ماح ْنذ �َأذ ك ّمرغ ثِيشرِي
�إِنُو س ر ْفراحث ؤُشا �َأذ ك ّمرغ ْرخدْمث ن ْثسخّارث �إِ ِ
كسيغ زِي ِسي ِذي يشُّ و ِحيما �َأذ
شهذغ خ رخْ بار �َأص ْبحان ن نِّيعمث ن �َأر ِّبي25 .ؤ رخُّ و خْ زار ،نش ّسنغ �َأقّا ك ِّنيو ما ّرا،
ْ
�إِن ّي �َأك ُؤ ُيورغ جاراوم �َأم تْبا ّرحغ س ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ،وار ْثزا ّرم �َأغ ْم ُبوب �إِنُو عاذ26 .خ
َأس-ا ،بلِّي نش تْبا ِّريغ �إِخف �إِنُو زݣ �إِذا ّمن نْوم ما ّراِ 27 .مينزِي
ؤُي ِّني �َأذ خاوم ْ
شهذغ � ّ
وار ِ
عݣيزغ �َأذ اوم با ّرحغ ما ّرا ْشوار ن �َأر ِّبي28 .خ ؤُي ِّني ْحضام �إِخف نْوم ذ ْث ِحيمارث
ثامس ُمونت
ث ُمون خ ِمين خف ك ِّنيو �إِݣّا �َأ ُّروح �إِقدّسن ذ �إِمحضاينِ ،حيما �َأذ ْ
ثاروسم ْ
ِ
ِكسب س �إِذا ّمن ن ّسِ 29 .مينزِي ّسنغ �َأيا ،بلِّي �َأوارنِي ْثواحيث �إِنُوَ� ،أذ
ن �َأر ِّبي ث ِّني ذ �إ ّ
30
ِ
ِتجين خ ْثحيمارث ؤُشا �َأذ ّزايوم-د كّارن
غاروم-د �َأ ْذفن ُوشّ انن �إِ ُمو ّزارن �إِن ّي وار �إ ِّ
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ِمحضارن31 .خ
�إ ِْوذان �إِن ّي �إِ غا �إِ ِّسيورن ْرحارض �إِع ّوجن ِحيما �َأذ جا ّرن �َأوارنِي �َأسن �إ ْ
محذغ كُور �إ ِّجن
واس وار بدّغ �َأذ ّس ّ
ؤُي ِّني فاقمْ ،ثع ْقرم بلِّي ْثراثا ن �إِسݣ ّ ُوسا دْجيرث ذ ّ
وحدس س �إِمطّاون32 .ؤ رخُّ وَ� ،أ � َْأوماثنَ� ،أذ ك ِّنيو سلّمغ �إِ �َأر ِّبي ُؤ �إِ واوار ن
ّزا ْيوم ْ
ِ
ِ
نِّيعمث ن ّس� ،إِ ون ّي غار �إِدْچا ثِيز ّمار حيما �َأذ �إِ ْبنا ُؤ حيما �َأذ اوم �إ ِْوش ْروارث جار
ما ّرا �إِن ّي �إِتْواقدّسن33 .وار ض ِمي ْعغ ِذي نُّوقارث نِيغ ذݣ ُورغ نِيغ ذݣ وا ُّروض ؤُرا
34
ِفاسن-ا �َأقّا خذمن �إِ ِمين حواجغ ُؤ �إِ ِمين
زݣ �إ ِّجن .ك ِّنيو ّ
ثسنم ِسيمانت نْوم ،بلِّي �إ ّ
حواجن �إِن ّي �إِدْچان �َأ ِكي ِذيِ 35 .ذي ك ِ
ْخصَ� ،أم نْخدّم �َأ ُّموَ� ،أذ
ُورشي ّسشْ نغ �َأوم بلِّي �إِت ّ
‘سعذ ن
ن ْوش �َأفُوس �إِ �إِن ّي �إِض ْعفن ؤُشا �َأذ نْفكّار ذݣ واوارن ن ِسي ِذي يشُّ و ،بلِّي �إن ّا ّ
ِكسينَ�36 ”’.أوارنِي ِ
ون ّي �إ ِْو ِشين خ ون ّي �إ ِ
رامي �إن ّا �َأيا� ،إ ِْوضا خ �إِفا ّدن ن ّس ؤُشا �إِ ُّزودْچ
�َأ ِكي ْذسن ما ّرا37 .ما ّرا نِي ْث ِني ُرون �َأطّاس ؤُشا ذارعن �إِ يِيرِي ن ُبولُوسُّ ،سو ْذمن ث.
38فُّوݣمن �َأطّاسَ� ،أم ْزوار ن ما ّرا خ واوار �إِ �إن ّا ،بلِّي وار زا ّرن شا �َأغ ْم ُبوب ن ّس عاذ
ؤُشا ّسق ْبضن ث غار ؤُغا ّرا ُبو.

21

ثوا ِحيث غار ُؤرشا ِليم

َ�1أوارنِي ِ
رامي خاسن ن ّمس ْبضا ،ن ْبذا نزكّوا ر ْبحار ،ن ُْروح نِيشان ؤُشا نِيوض
غار كُوس .ثِيوشّ ا ن ّس نِيوض غار ُروذُوس ُؤ ّس ِّني غار باثاراِ �2 .
َأرامي نُوفا
�إِج ن ؤُغا ّرا ُبو �إِ ثُوغا �إِزكّوان غار ِفي ِني ِقييا ،ن ْنيا ذا ْيس ؤُشا ن ُْروحِ 3 .
ُوبروس،
رامي ن ْزرا ق ُ
نجي ث خ ؤُز ْرماض ؤُشا ن ُْروح خ ر ْبحار غار ُسورِييا ؤُشا نِيوض غار ثِ ُيروس ِمينزِي
ِّ
4
ّ
ِ
ين.
ذ
ّس
ن
رعث
س
غ
ر
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�
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�
ا
ِݣ
�
ُوغا
ث
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ِمحضارن ؤُشا نقِّيم ِذين سبعا
�
ُوفا
ن
إ
إ
إ
ْ
� ُّ
ّ ّ
5
ِ
ِ
ن ُو ّسان .ن ّان نِي ْث ِني س �َأ ُّروح �إِ ُبولُوس ماح ْنذ وار �إِتْݣا ِّعيذ شا غار ؤُرشاليم .رامي
نسع ُذو ؤ ُّسان-ا ِذين ،نفّغ ؤُشا نْك ّمر خ ؤُسافار .نِي ْث ِني ّسق ْبضن �َأنغ �َأك-ذ ث ْمغارِين ذ
ّ
�إِح ْن ِجيرن نْسن �َأر با ّرا ن ثن ِذينت .خ ْثما ن ر ْبحار ن ْوضا خ �إِفا ّدن ن ّغ ؤُشا ن ُّزودْچ.
6ؤ ُِمي نْو ّدع �َأياويا ،ننيا ذݣ ؤُغا ّرا ُبو ،ماشا نِي ْث ِني ع ْقبن عاوذ كُور �إ ِّجن غار ْرواشُ ون
واوماثن
ن ّس7 .ؤ ُِمي نْك ّمر خ ؤُسافار زِي ثِ ُيروس ،نِيوض غار بثُولُوما ُيو ،نْسدْچمن خ ْ
واس8 .ثِيوشّ ا ن ّسُ ،بولُوس ذ نشّ ين �إِن ّي ِكيس �إِدْچان ،نفّغ
ؤُشا نقِّيم �َأ ِكي ْذسن �إ ِّج ن ّ
ّس ِّني ،نِيوض غار قايصارِييا .نُوذف غار ثا ّدارث ن ِفي ِلي ُّبوسَ� ،أ ْمبشّ ار ون ّي ثُوغا ذ �إ ِّجن
زِي ‘سبعا’ ؤُشا نقِّيم غارس9 .ثُوغا غار وا �َأربعا ن ْث ِ
حنجيرِين ،عاذ ذ ثِيعزرِي ِّيين ،ثِنّي
تْكاشافنت �َأوار ن �َأر ِّبي10 .ؤ ُِمي ن ِّنيوجو ِذين �َأطّاس ن ُو ّسان� ،إِهوا-د �إِج ن ؤُمكاشاف
زِي يا ُهو ِذي ّيا ،قّارن اس �َأݣا ُبوس11 .نتّا ُي ِ
وسي-د غا ْرنغ ؤُشا �إِ ْك ِسي �َأبياس ن ُبولُوس،
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ِفاسن ذ �إِضارن� ،إن ّا “ َأ� ُّمو �إِقّار �َأ ُّروح �إِقدّسن ‘�َأ ْرياز �إِ غار �إِدْچا
�إِشارف �إِخف ن ّس �إ ّ
ِ
ِ
ّ
ِ
�َأ ْبياس-اَ� ،أ ُّمو �إِ ث غا شارفن ُوذاين ذي ؤُرشاليم ؤُشا �َأذ ث سلمن �إ رݣـ ُنوس” ’.
 12ؤ ُِمي نسرا �َأيا ،نتار ّزايس زِي ُبولُوس ،نشّ ين ذ يِنّي زݣ و ْمشان نِّيِ ،حيما وار
“مين ك ِّنيو ُي ِ
�إِتْݣا ِّعيذ غار ؤُرشالِيم13 .ماشا ُبولُوس يا ّر-د ِ
ثسارضْ بم
وغين ،ثت ُْروم ؤُشا ّ
وجذغ ِ
ماشي ِحيما �َأذ ايِي شارفن واها ،ماشا عاوذ ِحيما �َأذ
ؤُر �إِنُو؟ ِمينزِي �َأقّا-يِي ْ
14
مثغ ِذي ؤُرشالِيم خ ِّسي ّبث ن يِيسم ن ِسي ِذي يشُّ و ”.ؤ ُِمي وار ذ انغ �إ ِِّجي �َأذ ث
15
نسوجذ ؤُشا
نس ْقنعْ ،
نسقار ،نقّار “�َأذ يِيرِي ِمين �إِخْ س �َأر ِّبيَ� ”.أوارنِي ؤ ُّسان نِّي ّ
ّ
16
ِ
ِ
ِمحضارن زِي قايصارِييا� ،إ ِْوين-د �إ ِّجن
نْݣا ّعذ غار ؤُرشاليمُ .روحن �َأكي ْذنغ شا ن �إ ْ
ُوبروسَ� ،أقّا-ث ذ �إِج ن ؤُمحضار زݣ ؤُم ْزوا ُروِ ،حيما �َأذ
مناسون زِي ق ُ
قّارن اس ُ
غارس ن ِّنيوجو.

بُو ُلوس ِ�إ ّمرقا أَ�ك-ذ ِ�إمازانن ذ وا ْوماثن ِذي ُؤرشا ِليم

ِ �17
ثاوماث س ر ْفراحث18 .ثِيوشّ ا ن ّس ُيوذف
َأرامي نِيوض غار ؤُرشالِيم ،ثار ّحب ّزا ْينغ ْ
19
ُبولُوس �َأ ِكي ْذنغ غار ياعقُوب ؤُشا حضارن ِذين ما ّرا �إِ ْمغارن� .إِسدْچم خاسن ،خ ِّني
�إِ ْبذا �إِتْعاواذ نِيشان خ ما ّرا ِمين �إِݣّا �َأر ِّبي جار رݣـ ُنوس س ْثسخّارث ن ّس20 .ؤ ُِمي
ْسرِين �َأياّ ،س ْمغارن �َأر ِّبي ،ن ّان اس “�َأ ثاوماث ،ثتْوارِيذ مشْ حار ن ُر ُروف ن ُوذاين �إِ
21
ثسرماذذ
تاسمن خ تاوراثَ� .أقّا يِيوض �َأسن-د رخْ بار خاك بلِّي ّ
ُيومنن ُؤ نِي ْث ِني ما ّرا ْ
�إِ ُوذاين ماح ْنذ �َأذ س ْمحن ِذي ُموسى �َأم ذ اسن ثقّارذ وار ختْنن �إِح ْن ِجيرن وار ݣُّورن
ذݣ و ْبرِيذ ن تاوراثِ 22 .مين �إِ غا ن ّ
ݣ خ ِّني؟ لا ُبو ّدا �َأذ �إِ ُمون واݣْراو ِمينزِي �َأذ ْسرن
بلِّي �َأقّا ث ِ
ݣ ِمين ذ اش �إِ غا نِي ِني “غا ْرنغ �َأربعا ن ي ْريازن �إِن ّي غار �إِدْچا �إِج
ُوسيذ-د23 .أ ّ
ن ْرواعذِ 24 .
كسي �إِنا �َأ ِكيكْ ،ثقدّسذ �إِخف ن ّك �َأ ِكيسنَ� ،أذ خاسن ْثخدْچصذ ِحيما
�َأذ حفّن �إِزدْجيفن نْسن ِحيما ما ّرا �َأذ �إ ِّسن بلِّي وار �إِدْجي ُبو نِيشان ِمين خاك �إِتْوان ّان،
ماشا ؤُرا ذ شك ثݣُّورذ �َأذ ثطّفذ ِذي تاوراث25 .ماشا زِي ِّجيهث ن رݣـ ُنوسَ� ،أقّا نُورا
تسرِيح ماح ْنذ وار تطّفن ِذي مان �َأياْ ،م ِغير �َأذ ب ّعذن خ ِمين �إِقّارصن �إِ لاصنام
ُؤ ن ْوشا ْ
26
ِ
ُ
ُوقح ِبيث ”.خ ِّني �إِ ْكسي ُبولوس �إِريازن نِّي ؤُشا
ؤُرا خ �إِذا ّمن ؤُرا خ ِّجييفاث ؤُرا خ ث ْ
ثِيوشّ ا ن ّس �إ ِِّسي ْزذݣ �إِخف ن ّس �َأ ِكي ْذسن� ،إِ ُروح غار ثا ّدارث �إِقدّسن� ،إِخ ّبار بلِّي ؤ ُّسان
ن ؤ ُِسي ْزذݣ �َأذ ك ّمرن �َأر �إِ غا ثتْواقدّم ْثغارصث خ كُور �إ ِّجن ّزا ْيسن.
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ُؤ ُضوف ن بُو ُلوس ِذي ثا ّدارث ِ�إ ّقدسن

27ؤ ُِمي �إِݣُّور سبعا ن ُو ّسان �َأذ قضانْ ،زرِين ث ُوذاين ن � َِأسييا ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن،
ِفاسن28 ،سغُو ُّيون “�َأ ك ِّنيوَ� ،أ �إِريازن ن �إِسرايِيل ،غاورم
ّس ْنه ّزن ْرݣنس ،حارثن خاس س �إ ّ
تاوراث ُؤ ِضي ّد
غار ثوِيزا! وا ذ ْبناذم ون ّي �إ ِّسرماذن �إ ِْوذان ما ّرا ِضي ّد �إِ و ْي ُذوذ ُؤ ِضي ّد �إِ ْ
�إِ ومشان-ا ؤُشا �إ ِِّسيذف-د عاوذ �إِ ُيونانِي ّين غار ثا ّدارث �إِقدّسن ؤُشا �إ ِّسخماج �َأ ْمشان
29
َأفاس ِ
وسي ِذي ثن ِذينت� ،إِ ْت ِغير
�إِقدّسنِ ”.مينزِي ثُوغا �إِ ْزوارن �َأ ِكيس ْزرِين ْث ُر ِوفي ُموس � ُ
�َأسن بلِّي ُبولُوس �إِ ِّسيوض �إِث-يِد غار ثا ّدارث �إِقدّسن30 .ثان ِذينت ما ّرا ْثهاج ؤُشا �إ ِْوذان
ُّدوقّزن-د ،حارثن خ ُبولُوس ،جا ّرن ث با ّرا �إِ ثا ّدارث �إِقدّسن ،رخْ ذنِّي بلّعنت ثِي ُّوورا.
َ�31أم �َأر ُّزون نِي ْث ِني �َأذ ث نْغن ،يِيوض رخْ بار غار ُؤكُومانذار ن ؤُباطا ُيونَ� ،أقّا ؤُرشالِيم �َأمن
ِعسكارِي ّين ذ �إِقبطانن ن ْرعسكار �إِن ّي خ م ّيا ؤُشا
ثكمر ْثخا ْروض32 .رخْ ذنِّي يِيويِـي-د �إ ْ
ُؤ ّزرن غارسنِ � .
َأرامي ْزرِين نِي ْث ِني �َأكُومانذار ذ ْرعسكارّ ،سبدّن �َأذ ْوتن ُبولُوس33 .خ ِّني
ِ
�إِقا ّرب غارس ُؤكُومانذار� ،إِطّف اثُ ،يو ُمور �َأذ ث شارفن س ْثناين ن ْسناسر� ،إ ِّس ْقسا
غاشي �َأقّا ِذين �إ ِّجن �إِتْراغا �َأ ُّمو ُؤ ون ّضْ ِني �َأ ُّموِ .
ِمين �إِ ْعنا نتّا ذ ِمين ثُوغا �إِݣّا34 .جار ْر ِ
رامي
35
وار �إِز ّمار �َأذ ث �إ ِّسن نِيشان زِي ِّسي ّبث ن ْرهاراجُ ،يو ُمور �َأذ ث � َْأوين غار لقشْ لاِ � .
َأرامي
ِعسكارِي ّين �َأر ُبون ث خ ّسباب ن ّدحاس �َأمقّران ن
د يِيوض غار ّد ُروج� ،إِمسار بلِّي �إ ْ
37
ِ
ُّ
ْر ِ
غاشيِ 36 ،مينزِي �إ ِْوذان ثُوغا ضفّارنْ ،سغُو ُّيون “كّسم ث زݣ و ْبرِيذ!” �َأرامي ݣورن
�َأذ ن ْذهن ُبولُوس غار ذاخر ن لقشْ لا� ،إن ّا �إِ ُؤكُومانذار “ما �إ ِِحي ّق �َأيِي �َأذ اش �إِنِيغ شا؟”
ثسنذ ثا ُيونانِيث؟ 38ما وار �إِدْجي ذ شك ذ � َِأميصرِي ون ّي �إِݣِّين �َأغُو ّوغ قبر
�إن ّا اس “ما ّ
39
ؤ ُّسان-ا� ،إِنْذه �َأ ِكيس �َأربعا �َأرف ن ي ْريازن ذ �إِقتّارن غار رخْ را؟” �إن ّا ُبولُوس “نش ذ �َأ ْرياز
ثارسوس� ،إ ِْشث ن ثن ِْذينت ِذي ِكي ِل ِ
ِيسنن ْذ ُروسث ُؤ نش
يكييا �إِ وار �إِثو ّ
ذ ؤُذاي زِي ُ
40
ِ
ِ
ُ
تسرِيح حيما �َأذ ِّس ْورغ �َأك-ذ �إ ِْوذان ”.ؤُمي ذ اس �إِسمح� ،إِب ّد ُبولوس خ
تارغ ّزايك ْ
ّد ُروج� ،إِش ّيار س ُؤفُوس غار �إ ِْوذان .ؤ ُِمي � ِ
َأرسين قاع� ،إ ِِّسور �َأ ِكيسن س �إِرس ن ْث ِعيبرانِيث
ثُوثلايث ن ُوذاين� ،إِقّار ...

22

بُو ُلوس ِ�إ ْتذافاع خ يِيخف نّس

ثاوماث ذ �إِباباثنْ ،سرم �إِ ِمين ذ اوم �إِ غا �إِنِيغ خ ؤُذافع �إِنُو”.
َ�“1أ �إِريازن ْ
2ؤ ُِمي ْسرِينَ� ،أقّا �إ ِّساوار �َأ ِكي ْذسن س يِيرس ن ْث ِعيبرانِيث ،قِّيمن ْسقارن عاذ
3
ثارسوس ِذي ِكي ِل ِ
يكييا ،ماشا
كثار .خ ِّني �إن ّا “نش ذ �إِج ن ْبناذم ذ ؤُذاي ،خ ْرقغ ِذي ُ
علاحساب ثِيذت نِيشان ن
ْواسرمذغ غار �إِضارن ن ݣامالِييال
ْ
�أر ِّبيغ ِذي ثن ِذينث-ا ،ت ّ
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رج ُذوذ ن ّغ .ثُوغا شضارغ خ ِمين �إِدْچان ن �َأر ِّبي �َأم ما ّمش ثدْچام ك ِّنيو ما ّرا
تاوراث ن ْ
ْ
رخُّ و4 .نش ثُوغا ضفّارغ �َأبرِيذ-ا س ْرم ْوث �َأم شا ّرفغ �إِريازن ذ ث ْمغارِين ،تْسلّامغ ثن
رحبسَ�5 ،أم ما ّمش ِ
خافي �إ ِْشهذ عاوذ ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن ذ ما ّرا �َأݣراو ن �إِ ْمغارن
غار ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ن ْرݣنس �إِ زِي كسيغ ثِيبراثِين �إِ ثاوماثُ ،روحغ غار ذيماشق حيما �َأذ � َْأويغ �إِن ّي �إِ ذين
ِ
�إِدْچان عاوذ س
ثشارفين غار ؤُرشالِيم ِحيما �َأذ تْواعاقبن�6 .إِمسار �َأيِي ،ؤ ُِمي ذايِي ثُوغا
ذݣ و ْبرِيذ �إِݣ ُّ
ِ
رخْ
واس ثنّض �َأيِي-د �إ ِْشث
ن
ين
ز
و
غار
ِّي
ن
ذ
يماشق،
ذ
غار
ضغ
َأو
�
َأذ
�
ور
ْ
ْ
ّ
7
يجا ،ثقّار �َأيِي
ن ْثفاوث ثامقّرانت زݣ ؤُجنّا ؤُشا ْو ِضيغ خ ث ُمورثْ ،سرِيغ �إ ِْشث ن ث ِم ّ
ِ
شاول ،ماي ِّمي ذ ايِي ْثذا ّرشذ؟ ’ َ�8أ ِّريغ خاس ِ‘مين ث ْع ِنيذ شكَ� ،أ ِسيذي؟ ’ �إن ّا
‘شاولُ ،
ُ
9
ِ
ِ
ِ
ِ
�َأيِي ‘نش ذ يشُّ و ن ّاصيرِي ون ّي ثتْذا ّرشذ� ’.إن ّي �إِ ثُوغا �إِدْچان �َأكيذيْ ،زرِين ثيفاوث،
يجا ن ون ّي �َأ ِكي ِذي �إ ِّساوارن10 .ؤُشا نش نِّيغ اس ِ‘مين �إِ
ݣّوذن ماشا وار ْسرِين شا �إِ ْث ِم ّ
غا ݣّغَ� ،أ ِسي ِذي؟ ’ �إن ّا �َأيِي ‘كّارْ ،ثراحذ غار ِذيماشقِ ،ذين �َأذ اش �إِتْوان ّا خ ما ّرا ِمين ذ
11
يسيقث ن ْثفاوث نِّي ْذورغ وار ْتوِيرِيغ ،خ ِّني ݣ ّوذن �َأيِي
اش ُيوران �َأذ ثݣّذِ ’.مينزِي زِي ثِ ِّ
زݣ ُؤفُوس �إِن ّي �إِ ثُوغا �َأ ِكي ِذي �إِدْچان ؤُشا �َأ ُّمو �إِوضغ غار ِذيماشق12 .ثُوغا ِذين �إِج و ْرياز
قّارن اس �َأنانِيياس �إِتْوقّار تاوراث ،ثُوغا ش ّهذن خاس م ِليح ما ّرا ؤُذاين �إِ �إِز ّدغن ِذي ِّني13 .نتّا
ُي ِ
شاول ،خْ زار!’ رخْ ذنِّي ِذي ْثسا ّعث نِّي ْذورغ تْوارِيغ
وسي-د غارِي� ،إِب ّد ّزاثِي� ،إن ّا ‘�َأ ؤُما ُ
14
ِ
ِ
ثسنذ مين �إِخْ س نتّا،
ؤُشا ْزرِيغ ث� .إن ّا ‘�َأقّا �َأر ِّبي ن ْ
رج ُذوذ ن ّغ �إِخْ ضار �إِ شك ،حيما �َأذ ّ
15
ِ
ِ
ثسرِيذ ْث ِمي ّجا ن ّس زݣ ؤُق ُّموم ن ّس .مينزِي شك �َأذ اس ثيرِيذ
�َأذ ْثزارذ �َأ ْمسݣّاذ ؤُشا �َأذ ْ
16
ذ �َأش ّهاذ غار ما ّرا �إ ِْوذان س ِمين ث ْزرِيذ ذ س ِمين ثسرِيذ� .إِوا رخُّ و ،ماي ِّمي ْثعطّارذ عاذ،
ْواسيرذن ّدنُوب ن ّك س ؤ ِ
ُراغي ن ّك خ يِيسم ن ِسي ِذي’.
كّارّ � ،أج �َأذ شك ّسغضْ صنَ� ،أذ ت ِّ
ِ
�17إِ ْمسار �َأيِي �َأوارنِي ِ
ِ
رامي د ع ْقبغ غار ؤُرشاليم ؤُشا ثُوغا تْزادْجيغ ذي ثا ّدارث �إِقدّسن،
خ ِّني يِيوِي �َأيِي ْرو ِحيي 18ؤُشا ْزرِيغ ث� ،إن ّا �َأيِي ‘�َأ ّزر ،ثفّغذ ذ ْغيا زِي ؤُرشالِيم ِمينزِي وار
ق ّبرن شا شهاذث ن ّك ِ
خافي19 ’.نِّيغ نش ‘�َأ ِسي ِذيَ� ،أقّا نِي ْث ِني ّسنن بلِّي ثُوغا تْح ّبسغ �إِن ّي
20
ُيومنن ّزايك ،هتّكغ ثن س ؤُركُّوض ذݣ �إ ِِسيناݣُوݣن ُؤ ِ
ْواسي ّزرن �إِذا ّمن ن ؤُش ّهاذ
رامي ت ِّ
ِ
ن ّك ْس ِثيفانُوس ،ثُوغا بدّغ ِذينِ � ،
َأرضيغ خ ْرم ْوث ن ّس ُؤ ِ
حضيغ �َأ ُّروض ن �إِن ّي ث �إِنغين’.
�21إن ّا �َأيِي ‘ ُروحِ ،مينزِي �َأذ شك ّسكّغ غار رݣـ ُنوس �إِݣّوجن” ’.
يجا نْسن ،قّارن “كّسم ث زِي
تسران اس �َأر �َأوار-ا ،خ ِّني كّارن ّسݣا ّعذن ْث ِم ّ
22ثُوغا ْ
ث ُمورثِ ،مينزِي �َأمشْ ناو وا وار �إِس ِذيهدْچ �َأذ �إِ ّدارَ�23 ”.أم ثُوغا ْسغُو ُّيون ،نطّارن �َأ ُّروض
ثاعجاجث غار ؤُجنّاُ 24 .يو ُمور ُؤكُومانذار ماح ْنذ �َأذ ث ِّسيذفن غار
نْسن ؤُشا ُّزو ّزاران ّ
25
ِ
ِ
ْ
لْقشلاَ� ،أذ ث هتّكن س ؤُركُّوض حيما �َأذ ّزايس �إِفهم ماي ِّمي خاس ْسغُو ُّيون �َأ ُّمو .ؤُمي
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ث ج ْبذن س ْثح ّزانِين �إِ ؤُهتّك س ؤُركُّوض� ،إن ّا ُبولُوس �إِ ْرقبطان خ م ّيا �إِ ِذين �إِبدّن
“ما �إِحدْچر �َأوم �َأذ ْثهتّكم �إِج ن ْبناذم ذ �َأ ُرومانِي س ؤُركُّوض �َأم وار خاس ِ
ثحكيمم
عاذ؟” 26ؤ ُِمي �إ ِْسرا ْرقبطان خ م ّيا مان �َأيا� ،إِ ُروح غار ُؤكُومانذار� ،إِخ ّبار اِث خ مان
�َأيا� ،إن ّا ِ
“مين �إِ غا ثݣّذ؟ �َأقّا �َأ ْرياز-ا ذ �َأ ُرومانِي�27 ”.إِقا ّرب ُؤكُومانذار� ،إن ّا اس “�إِنِي
�َأيِي ،ما شك ذ �َأ ُرومانِي؟” يا ّر-د خاس “واه!” 28يا ّر-د خاس ُؤكُومانذار “نش طّفغ
ْرح ّق-ا ن ؤُم ْزذاغ �َأ ُرومانِي س ْثمنياث �َأطّاسُ ”.بولُوس �إن ّا “ماشا نش خرقغ-د ذ �َأمزذاغ
�َأ ُرومانِي29 ”.رخْ ذنِّي� ،إِن ّي ثُوغا �إِݣُّورن �َأذ ث ّسقسانِّ ،جين ث ؤُشا ؤُرا ذ �َأكُومانذار
�إِ ْذور �إِݣّوذ� ،إِ ْفهم بلِّي ون ّي ث �إِ ِّجين �َأذ شارفنَ� ،أقّا-ث ذ �َأ ُرومانِي30 .ثِيوشّ ا ن ّس �َأم
ثُوغا �إِخْ س �َأذ �إ ِّسن ثِيذت ِمي خف ث ض ْرمن ُوذاين� ،إِ ْف ِسي �إِشدِّي ّين ن ّس ؤُشا ُيو ُمور
لمحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين ؤُشا �إِنذه-د ُبولُوس،
�َأذ ّس ُمونن �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ ما ّرا ْ
�إ ِّسب ّد اِث ّزاثسن.
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بُو ُلوس ّزاث ِ�إ لم ْحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين

لمحكاما ثامقّرانت
ُ 1بولُوس �إِقِّيم �إِخ ّزار س ثِيطّاوِين ن ّس ذݣ �إِن ّي �إِقِّيمن ِذي ْ
ثصفا ّزاث
ثاوماثَ� ،أقّا نش ُؤ ُيورغ س ْثن ْفسشث ْ
ن ُوذاين� ،إن ّا “�َأ �إِريازن ْ
ِ
ِ
َأس-ا2 ”.ماشا �َأزدْجيف ن �إِك ّهانن �َأنانِيياس ُيو ُمور �إِن ّي �إِ ثُوغا ذين �َأكيس
�إِ �َأر ِّبي �َأر � ّ
�إِبدّنَ� ،أذ ث ْوتن غار ؤُق ُّموم3 .خ ِّني �إن ّا اس ُبولُوس “�َأذ شك �إِ ّوث �َأر ِّبي ،شك ذ
ْر ِحيض �إ ِِجي ّيارن! ما �َأقّا شك ثقِّيمذ ماح ْنذ �َأذ ِ
خافي ْثح ْكمذ ؤُشا ثُو ُمورذ �َأذ ايِـي ْوتن
غار ؤُق ُّموم �َأم ْثخارافذ تاوراث؟” �4إن ّي �إِ ثُوغا ِكيس �إِبدّن ،ن ّان “ما ْثزاوارذ �َأزدْجيف
ثاوماثَ� ،أقّا-ث ذ �َأزدْجيف ن
ن �إِك ّهانن ن �َأر ِّبي؟” �5إن ّا ُبولُوس “ثُوغا وار ِّسينغَ� ،أ ْ
�إِك ّهاننِ ،مينزِي ثُورا ‘�َأمقّران ن و ْي ُذوذ نْوم وار ث تْزاوار6 ’.ؤ ُِمي �إ ِّسن ُبولُوسَ� ،أقّا �َأز ْين
ّزا ْيسن ذ �إِصاذ ِ
ُوقي ّين ُؤ ون ّضْ ِني زݣ �إِفار ِ
لمحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين
ِيسي ّين� ،إِراغا �إِ ْ
ِيسيِّ ،ميس ن �إِفار ِ
ثاوماث ،نش ذ �َأفار ِ
ِيسي ّين ،نش تثواحاكمغ ِذي ِّسي ّبث
“�َأ �إِريازن ْ
7
ِ
ِ
ن ؤ ُِسيثم ذ ْث ُنوكرا ن �إِم ِّتيننَ� ”.أرامي �إن ّا �َأيا� ،إِمسار �إِج ن ؤُخا ْروض جار �إِفارِيسي ّين ذ
غاشيِ 8 ،مينزِي �إِصاذ ِ
�إِصاذ ِ
ُوقي ّين ؤُشا �إِتْوابضا ْر ِ
ُوقي ّين قّارن بلِّي وار ثدْجي شا ذ ثانُوكرا
9
وحبر ،ماشا �إِفار ِ
شهذن خ مان �َأيا س ْثناين .بذان
نِيغ ذ لمالاكاث ؤُرا ذ ُب ْ
ِيسي ّين ْ
ْسغُو ُّيون �َأطّاس ُؤ شا ن �إِ ْمسرماذن ن �إِ ْذلِيسن زݣ و ْزين ن �إِفار ِ
ِيسي ّين كّارن ،تمناقاشن
ِ
س ّجهذ ،قّارن “وار ن ُِوفي ؤُرا ذ �إِج ن ْرغار ِذي ْبناذم-ا .مارا �إ ِِّسور �َأكيس �إِج ن
وحبر نِيغ �إِج ن لمالاك� ،أ ّج �َأنغ وار نتْم ْن ِغي خ �َأر ِّبي10 ”.ؤ ُِمي �إِكّار �إِج ن ؤُخا ْروض
ُب ْ
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ِعسكارِي ّين �َأذ د هوان ماح ْنذ �َأذ
�َأمقّران� ،إِݣّوذ ُؤكُومانذار �َأذ م ّزقن ُبولُوس ،خ ِّني ُيو ُمور �إ ْ
وسط نْسنَ� ،أذ ث � َْأوين غار لْقشلاِ 11 .ذي دْجيرث �َأوارنِي اس �إِبدّ-د
ث خضْ فن زِي ْر ْ
ݣ ؤُرَ� ،أ ُبولُوسِ ،مينزِي �َأم ما ّمش ِ
خافي ثشهذذ ِذي ؤُرشالِيم
خاس ِسي ِذي� ،إن ّا اس “�أ ّ
ِ
ْخص �َأذ ثشهذذ ؤُرا ذي ُروما”.
�َأ ُّمو �إِت ّ

ثاخْشفث ن ُوذاين ِحيما أَ�ذ نْغن بُو ُلوس

ِ �12
َأرامي د �إ ِْصبح ْرحار ،ݣِّين شا ن ُوذاين �إ ِْشث ن ثخْ شفث ،قّنن �إِخف نْسن س �إ ِْشث
ن ن ّعرث ماح ْنذ وار تتّن وار س ّسن �َأر ذ نْغن ُبولُوس13 .ثُوغا �إِن ّي �إ ُِّجودْچنَ� ،أقّا-ثن كثار
زِي �َأرب ِعين�14 .إِنا ُروحن غار �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمغارن ن و ْي ُذوذ ،ن ّان “�َأقّا نن ّق �إِخف
لمحكاما
ن ّغ س �إ ِْشث ن ن ّعرث ماح ْنذ وار نْتت والُو �َأر �إِ غا ننّغ ُبولُوس15 .خ ِّني ،ك ِّنيو ذ ْ
ثامقّرانت ن ُوذاين ،خ ّبارم �َأكُومانذار �َأذ ث-يِد غا ْروم �إِنْذه ثِيوشّ ا �َأخْ ِمي ثخْ سم �َأذ ْثخ ّبشم
ثمسراشث-ا م ِليحَ� .أقّا نشّ ين ن ْوجذ ِحيما �َأذ ث ننّغ قبر ّما �َأذ غارك-د ياوض16 .ماشا
ِذي ْ
ِّميس ن وتْشماس ن ُبولُوس �إ ِْسرا خ ثخْ شفث-ا� ،إِ ُروح ِذينُ ،يوذف غار لْقشلا ؤُشا
�إِخ ّبار ُبولُوس خ مان �َأيا�17 .إِراغا ُبولُوس �إِ �إ ِّجن زݣ �إِقبطانن خ م ّيا� ،إن ّا اس “ ُروح س
ؤُبرِيغ-ا غار ُؤكُومانذار ِمينزِي غارس شا �َأذ اس ث يِي ِني�18 ”.إِ ْك ِسي ث ؤُشا �إ ِْويِي ث غار
َأمحبوس� ،إِراغا �َأيِي-د� ،إِتار �َأذ اش � َْأويغ �َأبرِيغ-ا �إِ غار �إِدْچا شا
ُؤكُومانذار� ،إن ّا “ ُبولُوسُ � ،
وحدس ؤُشا �إ ِّس ْقسا ث
�َأذ اش ث �إِنِي�19 ”.إِطّف اِث ُؤكُومانذار س ُؤفُوس� ،إِ ُّدور ّزايس ْ
ِ
“مين غارك �َأذ ايِي ث ثِي ِنيذ؟” 20نتّا �إن ّا اس “�َأقّا ؤُذاين كّسن �َأوار جاراسن ِحيما �َأذ ّزايك
لمحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين �َأخْ ِمي خْ سن �َأذ
ثسهوِيذ ُبولُوس ثِيوشّ ا غار ْ
تارن ماح ْنذ �َأذ د ّ
ِ
ِّ
ِ
ث ّس ْقسان عاذ21 .ماشا وار ثن تِيقِّي ،مينزِي كثار زِي �َأربعين ن ي ْريازن ّزا ْيسن ݣين اس
ثاخْ شفث ،قّنن �إِخف نْسن س �إ ِْشث ن ن ّعرث ماح ْنذ وار تتّن وار س ّسن �َأر ث نْغنَ� .أقّا
تسرِيح ن ّكَ�22 ”.أكُومانذار �إ ِّجا �َأبرِيغ �َأذ �إِراح� ،إن ّا اس
نِي ْث ِني ْ
وجذن رخُّ و ،تْراجان �َأذ ث ْوشذ ْ
ثسارݣبذ �َأيِي خ مان �َأيا”.
“وار قّار �إِ حدَ� ،أقّا ّ

بُو ُلوس غار قايصارِييا

ِعسكارِي ّين
23خ ِّني �إِراغا-د غارس خ ْثناين ن �إِقبطانن خ م ّيا� ،إن ّا
ْ
“سوجذم ِميثاين ن �إ ْ
ماح ْنذ �َأذ راحن غار قايصارِييا غار ْثراثا ن دْجيرثَ� ،أ ِكيسن سب ِعين ن يِنّي �إِن ِيين خ
وجذم ّزواير ماح ْنذ �َأذ خاسن ّس ِغيمن
يِييسان ذ ِميثاين س فرِيثشاث24 .أ ّج �إِثن �َأذ ّس ْ
ُبولُوس �َأذ ث ن ْذهن غار لع ِميل ِفي ِليكس25 ”.خ ِّني ُيورا �إ ِْشث ن ثبرات� ،إِقّار ذا ْيس
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“26كلُو ِذ ُييوس لِ ِ
يسيياسْ ،سرام خ لع ِميل ُيو ْعران ِفي ِليكس27 .ؤ ُِمي طّفن ُوذاين �َأ ْرياز-ا
ؤُشا ثُوغا ݣُّورن �َأذ ث نْغنَ� ،أقّا كّارغ �َأك-ذ �إ ِْشث ن ثربِيعث ن ْرعسكار ؤُشا فكّغ ث
ؤ ُِمي ْسرِيغ �َأقّا-ث ذ �َأ ُرومانِي28 .ثُوغا خْ سغ �َأذ ّسنغ ِمين خف ث ض ْرمن ؤُشا �إ ِْويغ ث
ثمسرايِين
غار ْ
لمحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين29 .ؤ ُِفيغ �َأقّا ض ْرمن ث ِذي ِّسي ّبث ن شا ن ْ
30
ِ
ِ
ِ
ن ‘تاوراث’ نْسن ،ماشا وار ذين ؤُفيغ �َأضرام �إِ �إِسذاهدْچن ْرم ْوث نيغ �إِشدِّي ّين .خ ِّني
ؤ ُِمي ذ ايِي �إِتْوان ّا ،بلِّي شا زݣ ُوذاين ݣِّين اس ثاخْ شفثّ ،سكّغ ث-يِد رخْ ذنِّي غارك،
ُؤ ُمورغ �إِ �إِن ّي ث �إِض ْرمن ماح ْنذ �َأذ اش �إِنِين ّزاثش ِمي خف ث ض ْرمن .س تِ ِ
يسير”
�31إِعسكارِي ّين ْك ِسين ُبولُوس �َأم ما ّمش ذ اسن ُيو ُمور ؤُشا �إ ِْوين ث س دْجيرث غار �َأن ِثيباثرِيس
32ؤُشا ثِيوشّ ا ن ّس ع ْقبن غار لْقشلاِّ ،جين �َأذ ث-يِد � َْأوين ّس ِّني �إِن ّي �إِنْ ِيين خ يِي ْيسان33 .ؤ ُِمي
�إ ِْوضن �إِنا غار قايصارِيياْ ،و ِشين ثابرات �إِ لع ِميل ؤُشا ّسبدّن ُبولُوس ّزاثسَ�34 .أوارنِي ِ
رامي
�إِغرا لع ِميل ثابرات نِّي �إ ِّس ْقسا خ مان ِّجيهث �إِ زِي ذ ُيوسا نتّا ؤُشا ُيوفا بلِّي نتّا ُي ِ
وسي-د زِي
ِكي ِل ِ
يكييا�35 .إن ّا “�َأذ اش ْسرغ مارا ؤُرا ذ يِنّي �إِ شك �إِض ْرمن �إِوضن-د ذا ”.خ ِّني ُيو ُمور �َأذ
عسن ِذي ثا ّدارث ن شّ راع ن ِه ُيروذُوس.
خاس ّ
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بُو ُلوس ّزاث ِ�إ لع ِميل ِفي ِليكس

َ�1أوارنِي خ ْمسا ن ُو ّسان �إِهوا �َأنانِيياسَ� ،أزدْجيف ن �إِك ّهاننَ� ،أك-ذ �إِ ْمغارن ن
و ْي ُذوذ ذ �إِج ن ل ُم ِ
وهامي ،قّارن اس ثارثُولُوس ،ؤُشا ؤ ُِسين-د ّزاث �إِ لع ِميل
3
ِضي ّد �إِ ُبولُوس2 .ؤ ُِمي خاس-د راغان� ،إِ ْبذا ثارثُولُوس �إِذدْچم اِث� ،إن ّا “�َأ ِسي ِذي ِفي ِليكس
ُيو ْعرانَ� ،أقّا ّزايك غا ْرنغ ر ْهنا ُيودْچغن ؤُرا ذ ِّسيياسا ن ّك �َأقّا ثِي ْ ِوي-د �َأطّاس ن ْرخار �إِ
ْرݣنس-اَ� .أقّا ن ْقبر اِث س ما ّرا �َأقا ِذي ِذي كُور �َأغ ْز ِذيس ُؤ ِذي كُور �َأ ْمشان4 .ماشا ِحيما
وار شك هكّورغ �َأطّاس ،تتّارغ ّزايكَ� ،أذ انغ ثسرِيذ ذ ْغيا شوايث س ْرخاضار ن ّك.
ِ 5مينزِي نُوفا بلِّي ْبناذم-ا �َأقّا-ث ذ �إِج ن ر ْهراش� ،إِتْس ّباب �َأغُو ّوغ جار ما ّرا ؤُذاين ِذي
ُّدونِّيث قاع ،نتّا ذ �َأزدْجيف �َأم ْزوا ُرو ن ْثبرِيذث ن �إ ِ
ِناصيرِي ّين6 .نتّا ثُوغا يار ُّزو عاوذ ماح ْنذ
�َأذ �إ ِّسخمج ثا ّدارث �إِقدّسن ،خ ِّني نطّف اِث عاوذ ؤُشا ثُوغا نخْ س �َأذ خاس نحكم س
يسيياس ُي ِ
تاوراث ن ّغ7 .ماشا �َأكُومانذار لِ ِ
وسط س ؤُهتّك �َأطّاس� ،إِ ْك ِسي
ْ
وسي-د ِذي ْر ْ
ِفاسن ن ّغ8 .نتّا ُيو ُمور ماح ْنذ �إِن ّي �إِخْ سن �َأذ ث ضرمنَ� ،أذ غارك-د اَسن .مارا
�
جار
ث
إ ّ
ثس ِ
قسيذَ� ،أذ ْثفهمذ س يِيخف ن ّك ما ّرا ِمي خف ث نضرم9 ”.ؤُشا عاوذ ؤُذاين
ث ّ
10
ِ
ِ
ؤ ُِسين-د �َأكيذس ،ن ّان بلِّي ما ّرا مان �َأيا �َأ ُّمو �إِ �إِدْچا .ماشا ُبولُوس ،ؤُمي ذ اس �إِش ّيار
لع ِميل ماح ْنذ �َأذ �إ ِِّسيور ،يا ّر-د “نش ّسنغ بلِّي شك ذ ْر ِ
قاضي خ ْرݣنس-ا �َأطّاس ن
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11
ثسنذ،
�إِسݣ ّ ُوسا ،خ ؤُي ِّني �َأذ ذافعغ س يِيخف �إِنُو س ث ْرياسث كثار .شك ْثز ّمارذ �َأذ ّ
�َأقّا ع ُذون ْم ِغير ثنعاش ن ُو ّسان واها زݣ ِ
وامي ݣا ّعذغ ِحيما �َأذ ع ْبذغ ِذي ؤُرشالِيم.
12نِي ْث ِني وار ذ ايِي ؤ ُِفين ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن تمناقاشغ �َأك-ذ شا ن �إ ِّجن نِيغ ّسنكّارغ
�َأغُو ّوغ جار ْرݣنس ؤُرا ذݣ �إ ِِسيناݣُوݣن نِيغ ِذي ثن ِذينت13 .نِي ْث ِني وار ز ّمارن �َأذ ّس ِبي ّينن
رج ُذوذ
ِمين زِي ذ ايِي ض ْرمن رخُّ و14 .ماشا مان �َأيا �َأذ اش ن ْعمغ ،بلِّي ع ّبذغ �َأر ِّبي ن ْ
رحساب ن ‘ثبرِيذث’ ؤ ُِمي قّارن نِي ْث ِني ‘ثابرِيذث �إِفاغرن’َ� ،أم تامنغ ِذي ما ّرا ِمين
ن ّغ خ ْ
15
تاوراث ُؤ ذݣ �إِ ْمكاشافنَ� .أقّا ذايِي � َِأسيثم ِذي �َأر ِّبيَ� ،أم ؤُرا ذ نِي ْث ِني تْراجان
ُيورِين ِذي ْ
ّ
ِ
ت عاوذَ� ،أقّا �َأذ ذين ثِيرِي ْث ُنوكرا ن �إِم ِّتينن ،ثانُوكرا ن �إِ ْمسݣاذن ُؤ ثانُوكرا ن يِنّي وار
�إِدْجين ذ �إِ ْمسݣّاذنَ�16 .أ ُّمو ؤُرا ذ نش تݣّغ ثِيز ّمار ذݣ �إِخف �إِنُو ِحيما �َأذ غارِي ثِيرِي
ثصفا ّزاث �إِ �َأر ِّبي ُؤ ّزاث �إِ �إ ِْوذانَ�17 .أوارنِي �َأطّاس ن �إِسݣ ّ ُوسا ؤ ُِسيغ-د
ر ْبدا ْثن ْفسشث ْ
18
ماح ْنذ �َأذ � َْأويغ ّص ِ
ذاقي �إِ ْرݣنس �إِنُو ذ ثِيغا ْر ِصينَ� .أقّا ؤ ُِفين �َأيِي شا ن ُوذاين زِي � َِأسييا
ِ
ِ
ِ
ْواسيزذݣغ ذي ثا ّدارث �إِقدّسن ؤُشا وار ذين
�َأم ثُوغا شغرغ �َأك-ذ مان �َأياَ� ،أوارنِي رامي ت ِّ
19
غارِي ْر ِ
ِ
ِ
ِ
ِتخص �َأسن �إِ ني ْثني �إِن ّي �إِدْچان ذ ؤُذاين زِي �َأسييا �َأذ
غاشي ؤُرا ذ �َأخا ْروض� .إ ّ
20
حضارن ذا ّزاثك ماح ْنذ �َأذ ايِـي ض ْرمن مارا غارسن شا ِ
خافي .نِيغ �َأذ �إِنِين �إِنا �إِ ذا
21
لمحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين ،م ِغير
�إِبدّن مان ْر ِعيب �إِ ذايِي ؤ ُِفين ؤ ُِمي بدّغ ّزاث �إِ ْ
�َأوار-ا �إِ ثُوغا ث ِ
ِ
َأس-ا تْواحكمغ ّزا ْيوم ذي ِّسي ّبث ن ْث ُنوكرا
راغيغ ؤ ُِمي بدّغ جاراسن ‘� ّ
ن �إِم ِّتينن” ’.
ُ 22ؤ ِمي �إ ِْسرا ِفي ِليكس �َأيا� ،إ ِّسب ّد �َأسن رحكام� ،إن ّا “خْ ِمي �إِ د غا �إِهوا ُؤكُومانذار
لِ ِ
ثمسرايِين نْوم23 ”.خ ِّني ُيو ُمور �إِ ْرقبطان خ م ّيا ِحيما �َأذ
يسيياسَ� ،أذ حكمغ ِذي ْ
لحو ِّرييا كثار ُؤ وار �إِمنّع ؤُرا ذ �إ ِّج زݣ �إِن ّي �إِدْچان
�إِحضا ُبولُوس ماشا س شوايث ن ُ
24
ِ
ِ
ن ّس �َأذ خاس سخّارن نِيغ �َأذ غارس-د �َأسن .خ ِّني �َأوارني شا ن ُو ّسانُ ،ؤمي د
ُيوسا ِفي ِليكس �َأك-ذ ْذ ُر ِ
وسيلّا ثا ْمغارث ن ّس �إِ �إِدْچان ذ ثُوذاشث� ،إِراغا-د �إِ ُبولُوس
25
ْ
ُؤشا �إ ِْسرا ّزايس خ إِل�يمان ِذي ل َمسيحِ � .
َأرامي يِيوض ْرحارض خ ْثسݣذا ذ ضّ بط
ِ
ن ن ّفس ُؤ خ ِ
لحيساب� ،إِݣّوذ ِفي ِليكس ُؤشا يا ّر-د خاس “ ُروح رخُّ و! خْ مي غارِي �إِ
غا يِيرِي ْرو ْقثَ� ،أذ اش-د ِ
راغيغ26 ”.نتّا ثُوغا �إ ِِّسي ِثيم عاوذ ماح ْنذ ُبولُوس �َأذ اس �إ ِْوش
ثمنياثِ ،حيما �َأذ اس �إِضْ رق .خ ُؤي ِّني ثُوغا خاس-د �إِراغا �َأطّاس ن ْثواراوِين ِحيما �َأذ
يارحب ِفي ِليكس س ُبور ِك ُييوس
ِكيس �إِ ِّسيور27 .ماشا ُؤ ِمي ك ّمرن ْثناين ن �إِسݣ ّ ُوساّ ،
فاسثُوس ون ّي ث �إِ غا �إِخرفنُ .ؤ ِمي ثُوغا ِفي ِليكس �إِخْ س �َأذ يارضا ُؤذاين� ،إ ِّجا ُبولُوس
رحبس.
ِذي ْسناسر ِذي ْ
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بُو ُلوس ّزاث ِ�إ فاسثُوس

ِ �1
َأرامي د يِيوض فاسثُوس غار وق ِليم� ،إِ ُروح غار ؤُرشالِيم زِي قايصارِييا �َأوارنِي
ِ
رامي ع ُذون ْثراثا ن ُو ّسان2 .ؤُشا �َأزدْجيف ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمشنّعن ن ُوذاين
3
ِ
ّسارݣبن ث خ مين خف ض ْرمن ُبولُوس ؤُشا حشّ من ث �َأم ّزايس تارن ماح ْنذ �َأذ �إ ِْوش
تسرِيح ِضي ّد ن ّسِ ،حيما �َأذ ث �إِنْذه غار ؤُرشالِيم ماح ْنذ نِي ْث ِني �َأذ اس ّسوجذن �إ ِْشث ن
ْ
ثخْ شفث ماح ْنذ �َأذ ث نْغن ذݣ و ْبرِيذ4 .ماشا فاسثُوس يا ّر-د ،ماح ْنذ �َأذ �إِقِّيم ُبولُوس
�إِتْواحضا ِذي قايصارِييا ُؤ نتّا ِسيمانت ن ّس �إِݣّا �َأذ ِذين �إِراح ذ ْغيا�5 .إن ّا “�َأذ راحن �َأ ِكي ِذي
�إِن ّي �إِ غار �إِدْچا شّ ان جاراومَ� ،أذ ث ض ْرمن مارا ِذين شا ن ْر ِعيب ذݣ و ْرياز-ا6 ”.ؤ ُِمي
غارسن �إِقِّيم كثار زِي عشرا ن ُو ّسان �إِهوا غار قايصارِييا ُؤ ثِيوشّ ا ن ّس �إِقِّيم خ ْرك ِ
ُورسي
ن ْر ُحوكم ؤُشا ُيو ُمور �َأذ د � َْأوين ُبولُوس7 .ؤ ُِمي د يِيوض ،ن ّضن خاس ُوذاين �إِن ّي ثُوغا د
�إِهوان زِي ؤُرشالِيم ؤُشا ݣِّين �َأطّاس ن �إ ِ
ِشثشيثن �إِض ْقرن خ ُبولُوس ،وار ز ّمارن �َأذ ثنت
ِ
ِ
تاوراث ن ُوذاين نِيغ ذي
ّسب ّينن8 .نتّا �إ ِْوثا خ يِيخف ن ّس �َأ ُّمو “نش وار خْ ِضيغ شا ذي ْ
ݣ ْرخاضار �إِ ُوذاين� ،إ ِّس ْقسا
ثا ّدارث �إِقدّسن ؤُرا ِذي قايصار9 ”.ؤ ُِمي يار ُّزو فاسثُوس �َأذ �إِ ّ
ُبولُوس “ما ثخْ سذ �َأذ ْثݣا ّعذذ غار ؤُرشالِيمِ ،حيما �َأذ ِذين تْواح ْكمذ ّزاثِي ِذي ِّسي ّبث
ثمسرايِين-ا؟” ُ 10بولُوس �إن ّا “نش �َأقّا بدّغ ّزاث �إِ ْرك ِ
ُورسي ن ْر ُحوكم ن قايصار مانِي
ن ْ
ِ
ِ
ثسنذ مليح.
ْخص �َأذ خافي �إِتْواحكم .وار خْ ِضيغ ذݣ ُوذاين س والُو �َأم ما ّمش شك ّ
�إِت ّ
ِ
ِّ
ِ
ِ
ّ
ِ 11مينزِي مارا خْ ضيغ نيغ مارا ݣيغ مين �إِسذاهدْچن ْرم ْوث ،وار تْعكسغ خ ْرم ْوث .ماشا
مارا وار ِذين ُبو ثِيذت نِيشان �إِ زِي ذ ايِـي ض ْرمن نِي ْث ِني ،خ ِّني وار �إِز ّمار ؤُرا ذ �إ ِّجن �َأذ
ايِي �إِسلّم �إِ يِينا .نش ّسݣاعذغ ّدعوث �إِنُو غار قايصارَ�12 ”.أوارنِي ِ
رامي ثُوغا �إِمشاوار
ثسݣا ّعذذ ّدعوث ن ّك غار قايصار ،خ ِّني غار قايصار
�َأك-ذ واݣْراو ،يا ّر-د فاسثُوس “�َأقّا ّ
�إِ غا ْثراحذ”.

ِ
جدجيذ أَ�غ ِريباس غار قايصارِييا
ثاواسيث ن ُؤ ْ

وسي-د ؤُجدْجيذ �َأغرِيباس ذ وتْشماس بارنِ ِ
13ؤ ُِمي ع ُذون شا ن ُو ّسان ُي ِ
يكي غار قايصارِييا
ِحيما �َأذ سدْچمن خ فاسثُوسَ�14 .أوارنِي ِ
رامي نِي ْث ِني ّسع ُذون ِذين �َأطّاس ن ُو ّسان �إِعاوذ
ثامسراشث ن ُبولُوس� ،إن ّا “�َأقّا ذا �إِج ن و ْرياز ون ّي ذا �إ ِّجا ِفي ِليكس
فاسثُوس �إِ ؤُجدْجيذ ْ
َأمحبوسِ 15 .
رامي ذايِـي ثُوغا ِذي ؤُرشالِيم ،ض ْرمن ث �َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن ذ �إِ ْمغارن ن
ذ� ُ
16
ِ
ُوذاينَ� ،أر ُّزون �َأذ �إِتْواحاكم .نش �َأ ِّريغ-د خاسن بلِّي �إِ ُرومانِي ّين وار نُّومين �َأذ سلّمن �إِج
ْخص �َأذ حضارن ّزاثس �إِن ّي ث �إِض ْرمن ؤُشا
ن ْبناذم �إِ ؤُهلّك ِحيما �َأذ �َأرضان �إ ِْوذان� .إِت ّ
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�َأذ غارس ثِيرِي ِ
تاسيع ماح ْنذ �َأذ �إِذافع خ يِيخف ن ّس زِي ِّجيهث ن تُوهمث17 .ؤ ُِمي ذا
د �إ ِْوضن ج ِميع ،وار ِ
عݣيزغ ؤُشا ثِيوشّ ا ن ّس قِّيمغ خ ْرك ِ
ُورسي ن ْر ُحوكم ؤُشا ُؤ ُمورغ
�َأذ د � َْأوين �َأ ْرياز نِّي18 .ؤ ُِمي ذ اس-د ن ّضن �إِن ّي ث �إِض ْرمن ،وار د �إ ِْوين ؤُرا ذ �إ ِْشث ن
ثمسرايِين زِي ِّجيهث ن ِّدين
تُو ْهمث �إِ ثُوغا نْوِيغ19 .ماشا ثُوغا غارسن خاس شا ن ْ
نْسن خ �إ ِّجن قّارن اس يشُّ و ون ّي �َأقّا �إِ ُّموث ،ون ّي �إِ خف ثُوغا ُبولُوس �إِقّار بلِّي �َأقّا �إِ ّدار.
20
ثمسراشث-ا �إِ ِذي ثُوغا �َأر ُزوغّ ،س ِ
قسيغ نش ،ما ز ْعما نتّا �إِخْ س �َأذ
�َأم ثُوغا شكّغ ِذي ْ
ثمسرايِين-ا21 .ؤ ُِمي �إ ِّسݣا ّعذ ُبولُوس ّدعوث
�إِراح غار ؤُرشالِيم ِحيما �َأذ �إِتْواحاكم ِذين خ ْ
ن ّس ِحيما �َأذ ث حضان �َأر خاس �إِحكم قايصار ،خ ِّني ُؤ ُمورغ �َأذ ث حضان �َأر ث �إِ غا
ّسكّغ غار قايصار�22 ”.إن ّا �َأغرِيباس �إِ فاسثُوس “ؤُرا ذ نش خْ سغ �َأذ ْسرغ �إِ ْبناذم-ا� ”.إن ّا
اس “ثِيوشّ ا �َأذ اس ثسرذ”.
23ثِيوشّ ا ن ّس ؤ ُِمي د ُيوسا �َأغرِيباس ذ بارنِ ِ
يكي س ما ّرا شّ ان ؤُشا ُؤ ْذفن غار وخّ ام ن
ْر ُحوكم �َأك-ذ �إِكُومانذارن ن ْرعسكار ذ ي ْريازن �إِشنّعن ن ثن ِذينت ،خ ِّني ُيو ُمور فاسثُوس �َأذ
ث-يِد � َْأوين�24 .إن ّا فاسثُوس “�َأ �َأجدْجيذ �َأغرِيباس ُؤ ك ِّنيو ما ّرا �إِريازن �إِ ذا �إ ِْحضارن �َأ ِكي ْذنغَ� ،أقّا
ث ْزرِيم وا ،ون ّي ِمين خف ذ ايِـي �إ ِِّسور ما ّرا ْر ِ
غاشي ن ُوذاين ِذي ؤُرشالِيم ؤُرا ذانِيثاْ ،سغُو ُّيون
ماح ْنذ وار �إِ ْت ِغي ِمي �َأذ �إِ ّدار عاذ25 .ماشا نش ،ؤ ُِمي ؤ ُِفيغ بلِّي وار �إِݣِّي ِمين �إِسذاهدْچن ْرم ْوث
ُؤ ِمينزِي نتّا �إ ِّسݣا ّعذ ّدعوث ن ّس غار قايصار ،ݣِّيغ �َأذ ث ّسكّغ ِذين26 .ماشا وار غارِي ُبو
ثمسراشث نِيشان ّسنغ ث زِي ِّجيهث ن ّس ِحيما �َأذ ت �َأرِيغ �إِ ِسي ِذي .خ ؤُي ِّني ّسحضارغ
ْ
ث-يِد �إِ ك ِّنيو ،ذ �َأم ْزوا ُرو �إِ شكَ� ،أ �َأجدْجيذ �َأغرِيباسِ ،حيماَ� ،أوارنِي خْ ِمي �إِ غا نْك ّمر
ثار ُّزوثَ� ،أذ غارِي ثِيرِي ِمين �إِ غا �َأرِيغِ 27 ،مينزِي �إِ ْت ِغير �َأيِي �َأقّا وار �إِشُ و ّوار خْ ِمي �إِ د غا ّسكّغ
ُمحبوس ن ّ ْبرا ّما �َأذ ّسب ّينغ تُوهام �إِ خاس ݣِّين”.
�إِج ن ؤ ُ

26

جدجيذ أَ�غ ِريباس
بُو ُلوس ِ�إتْذافاع خ يِيخف نّس ّزاث ِ�إ ُؤ ْ

ثسيورذ خ يِيخف نكّ ”.
�1إن ّا �َأغرِيباس �إِ ُبولُوس “شك غارك ْ
تسرِيح ِحيما �َأذ ِّ
خ ِّني �إ ِّسوِي ّزذ ُبولُوس �َأفُوس ن ّس ؤُشا �إ ِْوثا خ يِيخف ن ّس� ،إن ّا “2نش �َأقّا-يِي ِذي
َأس-ا ِقيباتْش ن ّك خ
ْرخاضار �إِنُوَ� ،أ �َأجدْجيذ �َأغرِيباسَ� ،أم ز ّمارغ �َأذ ْوتغ خ يِيخف �إِنُو � ّ
ثسنذ ما ّرا طّبايع
شك
ما ّرا خ ِمين خف ذايِي ض ْرمن ُوذاين3 .ذݣ ؤُم ْزوا ُرو س ِمينزِي �َأقّا
ّ
ثمسرايِين �إِ �إِدْچان جار ُوذاين .خ ؤُي ِّني تارغ ّزايك �َأذ ايِي ثسرذ س ِ
تاسيع ن ْرخاضار.
ذ ْ
ِ
ِ
4ثُوذارث �إِنُو زِي ث ْمزِي ث ِّني ثُوغا ّدارغ زݣ ؤُمزوار جار ْرݣنس �إِنُو ُؤ ذي ؤُرشاليم،
ّسنن ت ما ّرا ؤُذاين5 .نِي ْث ِني ّسنن �َأيِـي �َأطّاس زݣ ِ
شهذن خ مان
وامي ،مارا خْ سن �َأذ ْ
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ِقسحن كثار زِي ِّدين ن ّغَ� ،أقّا ّدارغ ذ �َأفار ِ
ِيسي.
�َأيا واهاَ� ،أقّا نش ثُوغا ضفّارغ ثابرِيذث �إ ْ
6ؤ رخُّ و نش بدّغ ُؤ تْواحاكامغ ِذي طّوع ن ؤ ُِسيثم ن ْروا ْعذ �إِ د ُي ِ
وسين زِي �َأر ِّبي غار
رج ُذوذ ن ّغَِ �7 ،أسيثم ون ّي تْراجانت �َأذ غارس-د �َأوضنت ثنعاش ن ْثق ّبار ن �إِسرايِيلَ� ،أم
ْ
ِ
واسِ .ذي طّوع ن ؤ ُِسيثم-اَ� ،أ �َأجدْجيذ �َأغرِيباس ،ض ْرمن �َأيِي
ذ
ْجيرث
د
ي
ب
َأر
�
�
ذنت
ع ّب
إ
ِّ
ّ
9
8
ِ
ِ
ِ
ّ
ُوذاين .ماي ِّمي ذ اوم �إِ ْتغير وار �إِز ّمار �َأذ نامن ؤُمي �َأر ِّبي �إ ِّسنكار-د �إِم ِّتينن؟ نش سيمانت
ثمسرايِين ِضي ّد �إِ يِيسم ن يشُّ و
ْخص �َأذ ݣّغ �َأطّاس ن ْ
�إِنُو ثُوغا �إِ ْت ِغير �َأيِي نِيشان ،بلِّي �إِت ّ
ن ِ
ّاصيرِي 10ؤُشا �َأيا �إِ ݣِّيغ عاوذ ِذي ؤُرشالِيمَ� .أم طّفغ ثِيز ّمار زِي ِّجيهث ن �َأ ُّروياس ن
ِ
ُّ
ِ
�إِك ّهانن ،ح ّبسغ �َأطّاس ن �إِمقدّاسن .ؤُشا ؤُمي ثُوغا ݣورن �َأذ تْوانغنْ ،وشيغ �َأفُوس �إِنُو
ِذي مان �َأيا11 .ع ْذبغ ثن �َأطّاس ن ْثواراوِين ِذي ما ّرا �إ ِِسيناݣُوݣن ماح ْنذ �َأذ شقّفن ذݣ
و ْبرِيذ نْسن ُؤ خْ ِمي ثُوغا خاسن تْهاجغ �َأطّاس ،ثُوغا تا ّزرغ خاسن غار ْثندّام �إِ �إِدْچان با ّرا
تسرِيح ذ ُرو ُمور زِي ِّجيهث ن
�إِ ث ُمورث12 .خ ؤُي ِّني ثُوغا ݣُّورغ غار ِذيماشق عاوذ س ْ
13
وسط ن و ْبرِيذ �إ ِْشث ن ْثفاوث زݣ
�َأ ُّروياس ن �إِك ّهانن .خ ِّنيَ� ،أ �َأجدْجيذْ ،زرِيغ ِذي ْر ْ
يسي ّق كثار زِي ْثفُوشث ،ثنّض �َأيِي-د ُؤ �إِ يِنّي �َأ ِكي ِذي �إِمسافارن14 .ؤ ُِمي ن ْوضا
ؤُجنّا ،ث ِت ِّ
ثساوار �َأ ِكي ِذي ،ثقّار س ْث ِعيبرانِيث (=رحارض
ما ّرا غار ث ُمورثْ ،سرِيغ �إ ِْشث ن ْث ِم ّ
يجا ّ
شاول ،ماي ِّمي ذ ايِي ْثذا ّرشذ؟ �إِ ْقسح خاك �َأذ ْثعفسذ خ ْثيارسا’.
‘شاولُ ،
ن ُوذاين) ُ
16
ِ
ِ
15نِّيغ اس ِ‘مين ث ْع ِنيذ شكَ� ،أ سيذي؟ ’ �إن ّا �َأيِي ‘نش ذ يشُّ و ون ّي ثما ّرثذ .ماشا كّار،
ْثبدّذ خ �إِضارن ن ّكِ ،مينزِي �إِ ؤُيا �إِ ذ اش-د ضهارغ ِحيما �َأذ شك �إِخضارغ ذ �َأ ْمسخّ ار
ذ �َأش ّهاذ خ ِمين ث ْزرِيذ ُؤ خ ِمين ذ اش �إِ غا ّسضهارغ عاذَ�17 ،أم فكّغ شك زݣ و ْي ُذوذ-ا
ُؤ زِي رݣـ ُنوس �إِ غار شك �إِ غا ّسكّغِ 18 ،حيما �َأذ ثار ْزمذ ثِيطّاوِين نْسن ِحيما �َأذ ثُوبن زِي
ثادْچسث غار ْثفاوث ُؤ زِي ُّصولطا ن شِّ يطان غار �َأر ِّبي ِحيما �َأذ طّفن �َأ ْغفار ن ّدنُوب
ُؤ �إ ِْشث ن ثسغارث ن ْروارث جار �إِن ّي �إِتْواقدّسن س إِل�يمان ذايِي’.
ِ
19خ ؤُي ِّنيَ� ،أ �َأجدْجيذ �َأغرِيباس ،وار دْجيغ وار ِّطيعغ �إِ ْرو ِحيي �إ ْزرِيغ زݣ ؤُجنّا،
20ماشا غار ؤُمزوار ب ِذيغ �َأذ با ّرحغ �إِ �إِن ّي �إِدْچان ِذي ِذيماشق ذ ؤُرشالِيم ذ ما ّرا جوايه
ن يا ُهو ِذي ّيا ُؤ �إِ رݣـ ُنوس ِحيما �َأذ ثُوبن �َأذ ْذورن غار �َأر ِّبيَ� ،أذ ݣّن رخْ ذايم �إِ �إِ ْترِيقن
�إِ تُوبث21 .خ ؤُي ِّني طّفن �َأيِي ُوذاين ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن ؤُشا خْ سن �َأذ ايِي نْغن.
22
َأس-ا ،وار قّارغ
خ ِّنيَ� ،أم ذ ايِي �إ ِْوشا �َأر ِّبي �َأفُوس ،بدّغ ّزاث �إِ ؤُمزيان ذ ؤُمقّران �َأر � ّ
23
ْخص �إِ
والُو ْم ِغير ِمين زِي ِّس ْورن �إِ ْمكاشافن ؤُرا ذ ُموسى �َأقّا �َأذ يِيرِي ،بلِّي ثُوغا �إِت ّ
ل َمسيح �َأذ �إِو ّدب ؤشاَ� ،أم �إِدْچا نتّا ذ �َأم ْزوا ُرو �إِ د �إِكّارن زݣ �إِم ِّتيننَ� ،أذ �إِبا ّرح س
ْثفاوث �إِ و ْي ُذوذ-ا ُؤ �إِ رݣـ ُنوس ما ّرا”.
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ِ �24
َأرامي يِيوض ذݣ ُؤذافع ن ّس غار مان �َأيا� ،إن ّا فاسثُوس س ّج ْهذ “�َأقّا ْثخ ْرفذ،
25
ثس ُبو ّهرِي �إِ شك ”.ماشا نتّا �إن ّا اس “نش وار تْواخ ْرفغ
�َأ ُبولُوسَ� .أطّاس ن ْثغُورِي ّ
26
شاَ� ،أ ِسي ِذي فاسثُوس ُيو ْعرانَ� ،أقّا قّارغ اش ث نِيشان س ثِيذت ُؤ س رعقرِ ،مينزِي
ثمسرايِين-ا .خ ؤُي ِّني ّساوارغ س ث ْرياسث ِمينزِي وار ؤ ُِمينغ
�َأجدْجيذ �إ ِّسن م ِليح خ ْ
ثمسرايِين-ا �َأقّا ث ُّنوفّار خاسِ ،مينزِي ما ّرا مان �َأيا وار
بلِّي ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْرحاجث زِي ْ
�إِمسار ذݣ �إ ِْشث ن ِّجيهث واها27 .ما ثُو ْمنذ زݣ �إِ ْمكاشافنَ� ،أ �َأجدْجيذ �َأغرِيباس؟
نش ّسنغ بلِّي ثُو ْمنذ ّزا ْيسن28 ”.ماشا �َأغرِيباس �إن ّا �إِ ُبولُوس “س ْذ ُروس ثخْ سذ �َأذ
َأماس ِ
ايِي ث ّسقنعذ ِحيما �َأذ ْذورغ ذ � ِ
يحي�29 ”.إن ّا اس ُبولُوس “تارغ �َأر ِّبي بلِّي ذ ْغيا ُؤ
�إِ واطّاسِ ،
َأس-اَ� ،أذ ْذورن �َأم
ماشي شك واها ماشا ؤُرا ذ ما ّرا �إِن ّي ذ ايِـي �إ ْ
ِتسران � ّ
30
نش ،ماشا ن ّ ْبرا �إِشدِّي ّين-ا ”.ؤ ُِمي �إن ّا �َأيا� ،إِكّار ؤُجدْجيذ ذ لع ِميل ذ بارنِ ِ
يكي ذ يِنّي
ثُوغا �َأ ِكيسن �إِقِّيمن31 .خ ِّني ُروحن نِي ْث ِني غار ؤُغ ْز ِذيسّ ،ساوارن �َأك-ذ واياويا ،ن ّان
“�َأ ْرياز-ا وار �إِݣِّي شا ِمين �إِسذاهدْچن ْرم ْوث ؤُرا ذ �إِشدِّي ّين�32 ”.إن ّا �َأغرِيباس �إِ فاسثُوس
“ماع ِليك وار ث ِ
ُوغي �إ ِّسݣا ّعذ ّدعوث ن ّس غار قايصار� ،إِرِي �َأقّا �إِتْواضْ رق ْبناذم-ا”.
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بُو ُلوس ِ�إتْسافار غار ُروما

ِ �1
َأرامي نݣّا �َأذ نُو ُيور ِذي ر ْبحار غار �إِطاليا ،سلّمن ُبولُوس ذ شا ن �إِ ْمحباس
ن ّضْ ِني �إِ �إِج ن ْرقبطان خ م ّيا قّارن اس ُيولِ ُييوس ،ثُوغا-ث زݣ ؤُباطا ُيون
ن قايصار ُؤغُوسثُوس2 .ننيا ذݣ �إِج ن ؤُغا ّرا ُبو زِي � ِ
َأذرامي ِث ُييوم ،ثُوغا �إِݣُّور �َأذ �إِ ّك
خ جوايه �إِ �إِدْچان غار ْثما ن � َِأسييا ،ؤُشا ن ُْروح .ثُوغا �َأ ِكي ْذنغ �َأ ِريسثارخُ وس� ،إِج ن
و ْرياز زِي ثِيسالُونِ ِ
يكي ِذي ِ
ماسي ُذونِييا3 .ثِيوشّ ا ن ّس نِيوض غار ِسي ُذونُ .يولِ ُييوس ون ّي
ثُوغا �إِدْچان م ِليح �َأك-ذ ُبولُوس� ،إِسامح اس �َأذ �إِراح غار �إِمدُّوكار ن ّس ِحيما �َأذ خاس
ُوبروسِ ،مينزِي �َأس ِّميض ثُوغا �إِشّ اث
سخّارن4 .ؤ ُِمي نفّغ ّس ِّنيّ ،
نبحار ذݣ ُؤ ُّدورِي ن ق ُ
رامي ن ْزوا ر ْبحار ّزاث �إِ ِكي ِل ِ
ُغمبوبَ�5 .أوارنِي ِ
يكييا ذ بام ِفي ِلييا ،نِيوض
ذا ْينغ ذݣ ؤ ُ
6
ِ
ِ
ِ
غار ِميرا ِذي لُوكييا .رقبطان خ م ّيا ،رامي ُيوفا ذين �إِج ن ؤُغا ّرا ُبو زِي �إِسكانذارِييا
نبحار ْم ِغير شوايث شوايث ؤُشا
�إِتْراح غار �إِطاليا� ،إ ِّسنيا �َأنغ ذايسَ�7 .أطّاس ن ُو ّسان ّ
يجي ؤُس ِّميض �َأذ نْراح غار
نِيوض س رعقر ذ ؤ ُِغير غار ك ِني ُذوسِ ،مينزِي وار ذ انغ ِّ
8
نبحار ذݣ ُؤ ُّدورِي ن كرِيثا ّزاث �إِ سال ُمون .ؤ ُِمي ث ن ْزوا س ؤ ُِغير،
ّزاث ،خ ِّني ّ
ِ
ِ
نِيوض غار �إِج ن و ْمشان ؤُمي قّارن ‘ ْر ُمويّاث ثِيص ْبحانِين’ ث ِّني طّارف �إِ ثن ْذينت ن
ِ
لاسي ّيا9 .ؤ ُِمي يع ُذو �َأطّاس ن ْرو ْقث ،خ ِّني �إِ ْذور ؤُسافار ِذي ر ْبحار يوعار ،ثُوغا عاوذ
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َأ� ُزو ِّمي �إِع ُذو ؤُشا �إِ ْعرم �َأسن ُبولُوس�10 ،إِن ّا �َأسن “�َأ �إِريازن ،نش تْوارِيغ �َأسافار �َأذ ياوِي
خسارث �َأطّاس ِ
ماشي ْم ِغير �إِ ّسرعث ذ ؤُغا ّرا ُبو واها ،ماشا ؤُرا �إِ ثُوذارث
ذ ُروشث ذ ْث ّ
ِبحرِي ّين ذ باب ن ّس زِي ِمين �إِتْوان ّان
ن ّغ11 ”.ماشا ْرقبطان خ م ّيا ثُوغا �إِتِي ّق كثار ذݣ �إ ْ
زِي ُبولُوس12 .ؤ ُِمي ثُوغا �َأ ْمشان ن ْر ُمو ِّيي وار �إ ِْحرِي ِحيما �َأذ ّسع ُذون ْرمشْ ثا ِذين،
�إِب ّد �َأ ّراي ن و ْزين �َأمقّران نْسن �َأذ فّغن ّس ِّني ،بالاك �َأذ � َْأوضن غار ِفي ِنيكس� ،إِج ن
ْر ُمو ِّيي ِذي كرِيثا� ،إِواران لجانُوب ن ْرغارب ذ شّ امال ن سنّج ن ْرغاربِ ،حيما �َأذ
ِذين ّسع ُذون ْرمشثا.

ثاحارياث

13ؤ ُِمي �إِساها ؤُس ِّميض ن لجانُوب� ،إِ ْت ِغير �َأسن ؤ ُِفين ِمين �َأر ُّزون ؤُشا ّسݣا ّعذن �َأ ْيرِيزِيم،
ش نْسن14 .ماشا شوايث
بذان تْشُ وقّان طّارف ن ْثما ن كرِيثا س ؤُغا ّرا ُبو ن ْربا ّ
ِ
�َأوارنِي مان �َأيا ثكّار ْثهاج ْثحارياث ن ؤُس ِّميض ذ ثامقّرانت ،قّارن اس ُؤ ُروكليذ ُيون
(=اس ِّميض �إِ د ُي ِ
وسين زِي شّ امال)َ�15 .أغا ّرا ُبو �إِت ِ
ْواكسي ّزايس ،وار �إِز ّمار �إِ ؤُس ِّميض،
16
نسث ْوطع ؤُشا نتْوانذهَ� .أم نكّا ذݣ ُؤ ُّدورِي ن �إ ِْشث ن ثݣزِيرث ذ ثام ْزيانت
خ ِّني ْ
ؤ ُِمي قّارن كلُو ِذي ،س ؤ ُِغير �إِ ن ْمنع ضمان ن ْثغا ّرا ُبوث ن ؤُسلّك �إِ �إِدْچان غار ضفّار
ن ؤُغا ّرا ُبوَ�17 .أوارنِي ِ
رامي ت ّسݣا ّعذن ،بذان ّسخدّامن �إِسغْوان ،ب ْيسن �إِ ؤُغا ّرا ُبو،
ش ؤُشا تْوانذهن زݣ
ثُوغا ݣّوذن �َأذ ّمنضارن ِذي ِسيرثِيس ،س ؤُي ِّني ّسهوان-د ْربا ّ
ؤُس ِّميضَ�18 .أم نتْواعا ّرن س ْثحارياث زِي ّسا غار ِذيها ،خ ِّني ثِيوشّ ا ن ّس بذان نطّارن
19
ِفاسن ن ّغ.
ِيس ْثراثا ن ْنضار ر ْقشُ وع ن ؤُغا ّرا ُبو س �إ ّ
واس و ّ
ضّ قر ِذي ر ْبحار ؤُشا ذݣ ّ
ثحصار �َأنغ وار ثدْجي
َ�20أطّاس ن ُو ّسان وار ْث ِبين ْثفُوشث ؤُرا ذ �إِثران ؤُشا ثاحارياث ْ
ْذ ُروسث ،خ ِّني ن ْقضع ما ّرا راياس زݣ ؤُس ْنجم.
ِ 21
وسط نْسن� ،إن ّا “�َأ �إِريازن ،ثُوغا
رامي كِّين �َأطّاس وار شِّ ين� ،إِب ّد ُبولُوس ِذي ْر ْ
ْخص �َأوم �َأذ غارِي ثسرم ،وار تفّغم زِي كرِيثا ،خ ِّني وار ذ انغ ْثرقّف ذ ُروشث-ا ذ
�إ ِت ّ
22
ِ
شجعغ ،مينزِي ؤُرا ذ �إِ ّج ّزا ْيوم وار �إِتْو ّدارِي
خسارث-ا .ماشا عاوذ رخُّ وَ� ،أذ ك ِّنيو ّ
ْث ّ
23
ِ
ِ
شا ثُوذارث ن ّسْ ،مغير �َأغا ّرا ُبو واها �َأذ �إِغ ّبار .مينزِي �إِبدّ-د غارِي دْجيرث-ا �إِج ن
لمالاك ن �َأر ِّبي ون ّي نش ن ّس ُؤ نتّا ذ ون ّي ع ّبذغ�24 .إن ّا �َأيِي ‘وار تݣّوذ شاَ� ،أ ُبولُوس،
ْبحارنَ� ،أقّا �إ ِْوش
ْخص اش �َأذ ْثبدّذ ِقيباتْش �إِ قايصار .خْ زار ،ما ّرا �إِن ّي �َأ ِكيس �إِت ّ
ِمينزِي �إِت ّ
25
ِ
ّ
ِ
اش ثن �َأر ِّبي ’.خ ؤُيا ݣم ثا ْرياسثَ� ،أ �إِريازن ،مينزِي تِيقّغ ذي �َأر ِّبي ،بلِّي �َأذ ثفّغ
26
ْخص �َأذ ننّاغ ذݣ �إ ِْشث ن ثݣزِيرث”.
�َأ ُّموَ� ،أم ما ّمش ذ ايِي �إن ّا .ماشا س ؤ ُِغير �إِت ّ
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27
ِيس �َأربعثاش �إِ ِذي نتْواعارن زِي ّسا غار ِذيها ِذي ر ْبحار ن
ؤ ُِمي ثُوغا دْجيرث و ّ
28
ِبحرِي ّينَ� ،أقّا نْقا ّرب غار ْربا ّر .ؤ ُِمي
وسط ن دْجيرث �إِ ْت ِغير �َأسن �إِ �إ ْ
�َأذرِيياناِ ،ذي ْر ْ
نْضارن ِف ُيرو ن رخ ِفيف ِذي رادْچاغ ن ر ْبحار ،ع ّبارن ِعيشرِين ن ثِيدِّيوِين (=رق ّد ن
يثرو).
�إِج ن ْبناذم �إِ �إ ِِّسيزوِيذن �إ ّ
ِفاسن ن ّس سنّج �إِ ؤُزدْجيف ن ّسَ� ،أقّا-ث عراحار ِ 8،1م ُ
29
ِ
ِ
ِ
ِ
ؤ ُِمي ع ُذون شوايث ،نْضارن ف ُيرو ثاوارا ن ّضْ ني ؤُشا ؤُفين خمسثاش ن ثيدِّيوِينَ� .أم
ݣّوذن �َأذ ر ْقفن �إِ ُموشان ن ّسدْچاح ،نْضارن �َأربعا ن �إِيرِيزام زِي ضفّار ن ؤُغا ّرا ُبو ؤُشا
تارن �َأذ ياوض ُؤزِيرِ 30 .
ِبحرِي ّين خْ سن �َأذ � َْأرورن زݣ ؤُغا ّرا ُبوّ ،سضارن
رامي ثُوغا �إ ْ
ثاغا ّرا ُبوث ن ؤُسلّك غار ر ْبحار �َأخْ ِمي خْ سن �َأذ نْضارن �إِيرِيزام غار ّزاث ن ؤُغا ّرا ُبو،
ِعسكارِي ّين “مارا �إِنا وار قِّيمن ذݣ ؤُغا ّرا ُبو ،وار
�31إِن ّا ُبولُوس �إِ ْرقبطان خ م ّيا ُؤ �إِ �إ ْ
ِعسكارِي ّين �إِسغْوان ن ْثغا ّرا ُبوث ن ؤُسلّك ؤُشا
ْواسنجمم32 ”.خ ِّني ّ
قصن �إ ْ
ْثز ّمارم �َأذ ت ّ
33
ِّجين ت �َأذ ث ْوضاِ � .
َأرامي د �إِقا ّرب �َأذ �إ ِْصبح ْرحار� ،إِزِي ّيار �إِثن ُبولُوس ما ّرا ِحيما �َأذ
34
شجعغ
شّ ن� ،إن ّا “�َأربعثاش ن ُو ّسان �َأقّا ثقِّيمم ن ّ ْبرا ماشّ ا ،وار ثشِّ يم والُو .خ ؤُي ِّني ّ
ك ِّنيو �َأذ ثشّ م ِمينزِي مان �َأيا �َأذ ك ِّنيو �إِنفع �إِ ؤُس ْنجم نْومِ ،مينزِي وار �إِو ِّطي ؤُرا ذ �إِج
35
َأغروم،
ن ؤُزطُّو ن ؤُشُ ّواف ن ؤُزدْجيف ن شا ن �إ ِّجن ّزايوم ”.ؤ ُِمي �إن ّا �َأيا� ،إِ ْك ِسي � ُ
شْ 36 .ذورن ما ّرا � ْ
َأرشقنْ ،ك ِسين عاوذ
�إِشكّار �َأر ِّبي ِقيباتْش �إِ �إ ِْوذان ،يارزا اِث� ،إِ ْبذا �َأذ �إِ ّ
38
ِ
ِ
ماشّ ا37 .ثُوغا ذݣ ُؤغا ّرا ُبو ِميثاين ُؤ ستّا ُؤ سبعين ن ي ْريازن .رامي ِّجي ْونن س
ماشّ ا ،بذان ّسفساسن �َأغا ّرا ُبو ،نْضارن �إِ ْرذن ِذي ر ْبحارِ �39 .
َأرامي �إ ِْصبح ْرحار،
مسروق ن ر ْبحار غارس ْثما
ثُوغا وار ِّسينن ثا ُمورث نِّي ،ماشا ْزرِين �إِج ن ُؤ ُ
40
ْثواطا ُؤشا ْمشاوارن ،ما نْز ّمار �َأذ ِذين نْعارن �َأغا ّرا ُبوُ .ؤ ِمي قضون �إِيرِيزامِّ ،جين
ش ن ّزاث �إِ ُؤس ِّميض
ثن ِذي ر ْبحارْ ،
فسين �إِشدّان ن رمقاذفّ ،سݣا ّعذن ْربا ّ
وجهن غار ْثما ن ْربا ّر41 .ماشا �َأغا ّرا ُبو �إ ِْوثا �إِج ن ُؤعا ّرش ن يِيج ِذي
�إِت ُْصوضنّ ،
مانِي �إِدْچا ر ْبحار غار ْثناين ن �إِغ ْز ِذيسن ُؤشا نُّوغن س ُؤغا ّرا ُبوّ .زاث ن ُؤغا ّرا ُبو
�إِ ْذور وار �إِز ّمار �َأذ �إِنه ّز ،ماشا ضفّار ن ُؤغا ّرا ُبو يا ّرز س ّج ْهذ ن ر ْمواج42 .ثُوغا ن ّوان
ِعسكارِي ّين �َأذ نْغن �إِ ْمحباس ِحيما وار �إِ ْت ُعو ِّمي حد ماح ْنذ �َأذ يارور43 .ماشا ْرقبطان
�إ ْ
ُ
خ م ّيا ون ّي ثُوغا �إِخْ س �َأذ �إ ِّسنجم ُبولوس� ،إ ِّسب ّد �إِثنُ ،يو ُمور بلِّي �إِن ّي �إِز ّمارن �َأذ
ُعو ّمن �َأذ نْضارن �إِخف نْسن ذ �َأم ْزوا ُرو ماح ْنذ �َأذ � َْأوضن غار ْربا ّرُ 44 ،ؤشا �َأوارنِي
مان �َأيا ،وِي �إِقِّيمن ،شا ّزا ْيسن خ ْثفروِين ُؤ شا ّزا ْيسن خ �إِزينان ن �إِكشُّ وضن ن
ْواسنجمن غار ْربا ّر.
ُؤغا ّرا ُبوُ .ؤشا �َأ ُّمو �إِمسارَ� ،أقّا ما ّرا �إ ِْوضن ت ّ

280

28

رخذايم ن ِ�إمازانن 28

بُو ُلوس ِذي ثݣ ِزيرث ن مالثا

نجمنّ ،س ِّني ْفهمن ،بلِّي ثاݣزِيرث نِّي قّارن اس مالثاَ� .أ ْيث ن ث ُمورث
1ؤ ُِمي ْ
(ِي ِّني ؤ ُِمي قّارن ‘باربا ُروس’ نِيغ ‘�إِباربارِي ّين’ِ ،مينزِي نِي ْث ِني وار دْجين شا ذ
يمسي ثامقّرانت ؤُشا �إ ِْوين
�إِ ُيونانِي ّين) ݣِّين �َأ ِكي ْذنغ م ِليح �َأطّاسَ� ،أم نِي ْث ِني ِّسيغن �إ ِْشث ن ثِ ِّ
ثسمضِ �3 .
َأرامي
�َأنغ �َأ ِكي ْذسن غار ذاخر غارسن ِمينزِي �َأنْزار ثُوغا �إِ ْبذا �إِشّ اث ُؤ ِمينزِي ثُوغا ْ
مسي ،خ ِّني س رح ُمو
ثُوغا ُبولُوس �إ ِّْس ُمون �َأطّاس ن �إِكشواض� ،إ ِّسا ْرس �إِثن خ ؤُش ّعار ن ْث ِّ
وحش نِّي
نِّي �إِفّغ-د �إِج ن ؤ ُِفيغار ؤُشا �إِن ّض اس �إِ ُؤفُوس4 .ؤ ُِمي ْزرِين �َأ ْيث ن ث ُمورث ْر ْ
�إِن ّض اس �إِ ُؤفُوس ن ّس ،ن ّان �َأك-ذ واياويا “ ْبناذم-ا ذ �َأقتّار ،وار ث �إ ِِّجي ‘ ْرح ّق’ �َأذ �إِ ّدار واخّا
مسي ،ن ّ ْبرا ّما ذ اس ث ْمسار ؤُرا ذ �إ ِْشث
�إِنجم-د زِي ر ْبحار5 ”.ماشا نتّا �إِ ّز ْرز ْر ْ
وحش ِذي ْث ِّ
ن ذ ُروشث6 .ماشا نِي ْث ِني ثُوغا تْراجان �َأذ ُيوفّ نِيغ �َأذ �إ ِْوضا �َأذ �إِ ّمث رخْ ذنِّي .ماشا ؤ ُِمي
ْزرِينَ� ،أوارنِي ِ
رامي راجان �َأطّاس ،بلِّي وار د اس ث ْمسار ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْرحاجث� ،إِبدّر
7
�َأ ّراي نْسن ،ن ّانَ� ،أقّا-ث ذ �إِج ن �َأر ِّبي .ثُوغا خ ِّجيهث ن و ْمشان نِّي �إِحوِيشن ن ُؤ ْمشنّع
نوجو �َأنغ
�َأم ْزوا ُرو ن ثݣزِيرث نِّي ؤ ُِمي قّارن ُبوب ِل ُييوس ،ون ّي �إِ ثُوغا يار ّحبن ّزا ْينغ ؤُشا �إ ِّس ُ
8
يمسي ذ ث ّقرِينت.
س ْرخار ْثراثا ن ُو ّسان .خ ِّني �َأقّا باباس ن ُبوب ِل ُييوس ثُوغا �إِ ّزر ،ذا ْيس ثِ ِّ
ِفاسن ؤُشا �إ ِّسݣ ْنفا ث9 .ؤ ُِمي �إِمسار مان �َأيا،
ُيوذف ُبولُوس غارس� ،إِ ُّزودْچ� ،إ ِّسا ْرس خاس �إ ّ
10
ْواسݣ ْنفان .كارمن
ؤ ُِسين-د غارس �إِن ّضْ ِني ن ثݣزِيرث �إِن ّي ثُوغا غار �إِدْچا �إ ِْمهراش ؤُشا ت ّ
خانغ �إِنا س واطّاس ن شّ ان .ؤ ُِمي ن ُْروح نب ّحارْ ،و ِشين �َأنغ ِمين ثُوغا نحواج.

بُو ُلوس ِ�إتكّواض غار ُروما

2

نبحار ذݣ �إِج ن ؤُغا ّرا ُبو زِي �إِسكانذارِييا �إِ �إ ِّس ْع ُذو ْرمشْ ثا ِذي
َ�11أوارنِي ثرث ن �إِ ُيورن ّ
ثݣزِيرث ،ثُوغا خاس �إِج ن �َأرشام ن ‘ثش ِنيوِين’ (=‘ثش ِنيوِين’ نِي ْث ِني ذ �إِثران قّارن اس
كاسثُور ذ ُبولُّوكس ،ثا ْروا ن �إ ِّجن زِي لاصنام ن �إِ ُيونانِي ّين ،قّارن اس زا ُيوس)12 .ؤ ُِمي
نِيوض غار ِسيراݣُوسا ،نقِّيم ِذين ْثراثا ن ُو ّسانّ 13 .س ِّني ن ُذور ؤُشا نِيوض غار ر ِ
ِيخ ُييوم.
ِ
ِيس ْثناين غار
واس �إِكّار-د ؤُس ِّميض ن
واس و ّ
ثشارمين ؤُشا نِيوض ذݣ ّ
�َأوارنِي �إ ِّج ن ّ
ِ
ِ
ِ
ُبوثِ ُييولِي14 ،مانِي نُوفا ثاوماث .ني ْثني تارن ّزا ْينغ �َأذ كيذسن نقِّيم سبعا ن ُو ّسانَ� .أ ُّمو �إِ
ثاوماث ِذي ُروما �إِن ّي �إ ِْسرِين خ ؤُمدُّور ن ّغ ،ؤ ُِسين-د ِحيما �َأذ ِكينغ
نِيوض غار ُروما15 .ؤُشا ْ
ّمرقان ِذي ‘�َأبِ ُيوس فُو ُروم’ ُؤ غار ‘ ْثراثا ن ْث ُحونا’ .ؤ ُِمي ثن �إِ ْزرا ُبولُوس� ،إِشكّار �َأر ِّبي ؤُشا
ْواشجع16 .ؤ ُِمي ذ نُوسا غار ُروما� ،إِسلّم ْرقبطان خ م ّيا �إِ ْمحباس �إِ ُؤكُومانذار ن ْرعسكار،
�إِت ّ
ّ
ُ
وحدس �َأك-ذ ؤُع ّساس ون ّي ث �إِحطان.
ماشا �إِسامح اس �إِ ُبولوس �َأذ �إِ ْزذغ ْ
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أَ� ْمر ِقي ن بُو ُلوس أَ�ك-ذ ُوذاين ِذي ُروما

َ�17أوارنِي ْثراثا ن ُو ّسان �إِراغا ُبولُوس �إِ �إِ ْمشنّعن ن ُوذاينِ � .
َأرامي ُمونن� ،إن ّا اسن “�َأ �إِريازن
ثاوماث ،واخّا نش وار ݣِّيغ ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْرحاجث ِضي ّد �إِ و ْي ُذوذ نِيغ ِضي ّد �إِ طّبايع ن
ِفاسن ن �إِ ُرومانِي ّينَ�18 .أوارنِي ِ
رامي
ْ
َأمحبوس زِي ؤُرشالِيم ذݣ �إ ّ
رج ُذوذ ن ّغَ� ،أقّا تْواسلّمغ ذ � ُ
ِ
ِ
د ايِي بقّشن ،ثُوغا خْ سن �َأذ ايِي �َأرخُ ون مينزِي وار ذايِي ؤُفين ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْرحاجث
ثسذاهدْچ ْرم ْوث19 .ماشا ؤ ُِمي عكّسن ُوذاين مان �َأيا� ،إِ ْت ِغير �َأيِي بلِّي �َأذ ّسݣا ّعذغ ّدعوث �إِنُو
ّ
غار قايصار ،ماشا ن ّ ْبرا ّما �َأذ غارِي يِيرِي شا ِضي ّد ن ْرݣنس �إِنُو20 .خ ِّسي ّبث-ا تارغ ِحيما �َأذ
ك ِّنيو زارغ ؤُشا �َأذ ِكيوم ِّس ْورغِ .مينزِي ِذي ِّسي ّبث ن ؤ ُِسيثم ن �إِسرايِيل ،نش �َأقّا-يِي شارفغ
س ْسنسرث-ا21 ”.ماشا نِي ْث ِني ن ّان اس “وار خاك ن ِّطيف شا ثِيبراثِين زِي يا ُهو ِذي ّيا ؤُشا ؤُرا
ثاوماث وار ذ ُي ِ
وسي ذا �إِ �إِن ّان نِيغ �إِ ِّسيورن خاك س شا ن ْر ِعيب22 .ماشا نشّ ين
ذ �إ ِّج ن ْ
نسن بلِّي تْعكّسن ت
نخْ س �َأذ ّزايك نْسر ِمين ثتْوارِيذِ ،مينزِي زِي ِّجيهث ن ْثبرِيذث-اَ� ،أقّا ّ
مانِي ّماَ�23 ”.أوارنِي ِ
واس ،ؤ ُِسين-د غارس �َأطّاس ّزا ْيسن غار ثا ّدارث
رامي ِكيس ݣِّين �إِج ن ّ
تاوراث ن ُموسى ُؤ زݣ
ْفسار �َأسن ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ،يار ُّزو �َأذ ثن �إ ِّس ْقنع زِي ْ
ن ّس ،ثُوغا �إِت ّ
24
ِ
ْ
ِّيث.
د
ثام
ذ
ي
َأرام
�
جار
ف
ر
ِي
ز
و
ن
يهث
ج
ْواسق ْنعن س ِمين ذ اسن
ت
شا
يشُّ
�إِ ْمكاشافن زِي ِّ
ّ
25
�إن ّا� ،إِن ّضْ ِني ُؤ ِݣينَ� .أم وار د ؤ ُِسين �َأك-ذ واياوياّ ،مس ْبضانَ� ،أوارنِي ِ
رامي �إن ّا ُبولُوس �إ ِّج ن
رج ُذوذ ن ّغ� ،إِقّار
واوارَ� ،أقّا ذ وانِيثا “س ْرح ّق �إ ِِّسور �َأ ُّروح �إِقدّسن خ ؤُق ُّموم ن �إِشا ْعيا �إِ ْ
فهمم،
ثسرم وار ݣُّور �َأذ ْث ْ
ُ ‘26روح غار �َأ ْي ُذوذ-ا� ،إِنِي :س ؤُسدْجي �َأذ ْ
س ث ُموغرِي �َأذ ثخْ زارم وار ݣُّور �َأذ ثتْوارامِ 27 ،مينزِي ؤُر ن و ْي ُذوذ-ا
�َأقّا �إِ ْذور ذ �إِ ُمو ُّزورن� ،إِم ُّزوغن نْسن ض ْقرن س ؤُسدْجي
ؤُشا ثِيطّاوِين نْسن قّننت ،ماح ْنذ وار ݣُّور �َأذ تْواران س ثِيطّاوِين نْسن،
�َأذ ْسرن س �إِم ُّزوغن نْسنَ� ،أذ ْفهمن س ُور نْسن
ِحيما �َأذ ثُوبن ؤُشا نش �َأذ ثن ّسݣن ِفيغ�ِ ’.إشا10-9:6 .
28
ْواسكّ -د �إِ رݣـ ُنوس ُؤ نِي ْث ِني
ْخص �َأذ ّ
ثسنم م ِليح ،بلِّي �َأس ْنجم ن �َأر ِّبي �َأقّا �إِت ّ
خ ؤُي ِّني �إِت ّ
29
�َأذ غارس ْسرنَ� ”.أوارنِي ِ
رامي �إن ّا مان �َأيا ،فّغن ُوذاينَ� ،أم ثُوغا تمشُ و ُّبوشن جاراسن
ِتارحاب س ما ّرا
�َأطّاسُ 30 .بولُوس �إِقِّيم ْثناين ن �إِسݣ ّ ُوسا ِذي ثا ّدارث ن ّس ث ِّني �إِشرا ،ثُوغا �إ ّ
�إِن ّي ثُوغا غارس-د �إِتاسن�31 ،إِتْبا ّرح س ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي� ،إ ِّس ْرماذ خ ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح
ْواسب ّد ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْثع ْنكرِيفث.
س ما ّرا ثارياسث ُؤ ن ّ ْبرا ّما ثت ّ
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ثابرات ِ�إ ِ�إ ُروما ِني ّين 1

ثابرات ن بُو ُلوس
ِ�إ ِ�إ ُروما ِني ّين
ثامزوا ُروث
ْ

1

ْواحوز �إِ رخْ بار �َأص ْبحان ن �َأر ِّبي،
ُ 1بولُوس� ،إ ِْسمغ ن يشُّ و ل َمسيحَ� ،أمازان �إِتْواراغان� ،إِت ُ
2رخْ بار �َأص ْبحان ون ّي �إِ ّزار �إِوا ْعذ ّزايس س �إِ ْمكاشافن ن ّس ذݣ �إِ ْذلِيسن �إِقدّسن،
3رخْ بار �َأص ْبحان خ ِّميس ون ّي �إِ د ُي ِ
داود زِي ِّجيهث ن و ْي ُسوم،
وسين زِي ّزارِيعث ن ُ
4
ْواسب ّين ذ ِّميس ن �َأر ِّبي س ّج ْهذ زِي
ماشا زِي ِّجيهث ن �َأ ُّروح ن ْثقدّاسث �َأقّا نتّا �إِت ّ
ْث ُنوكرا ن ّس زݣ �إِم ِّتينن :يشُّ و ل َمسيح ِسي ِذيثْنغَ�5 .أقّا ّزايس �إِ نطّف نِّيعمث ذ ثازانت
(=رخذمث ن ؤُمازان)ِ ،حيما ما ّرا رݣـ ُنوس س إِل�يمان �َأذ طّاعن �إِ يِيسم ن ّسَ�6 .أقّا ك ِّنيو،
�إِن ّي �إِتْواراغان زِي يشُّ و ل َمسيحّ ،زا ْيسن �إِ ثدْچام عاوذ7 .غار ما ّرا �إِم ِعي ّزن ن �َأر ِّبي �إِن ّي
�إِدْچان ِذي ُروما� ،إِن ّي �إِتْواراغان ذ �إِمقدّاسن :نِّيعمث ذ ر ْهنا �إِ غا ْروم غا �إِرِين زِي �َأر ِّبي
بابا ْثنغ ذ زِي ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح.

بُو ُلوس ِ�إتْو ّحش أَ�ذ يارزف غار ُروما

َ�8أمزوار تْشكّارغ �َأر ِّبي �إِنُو س يشُّ و ل َمسيح زِي ِّجيهث نْوم ما ّراِ ،مينزِي إِل�يمان نْوم �َأ ِّرين
�َأس-د رخْ بار ِذي ُّدونِّيث ما ّرا�9 .أر ِّبي ،ون ّي ع ّبذغ س �َأ ُّروح �إِنُو ِذي رخْ بار �َأص ْبحان ن
ِّميس � ،إ ِْشهذ ِ
خافي ما ّمش ك ِّنيو تِيضارغ ن ّ ْبرا �َأبدِّي ِذي ْثزادْجي ِثين �إِنُو10 ،تْزادْجيغ ر ْبدا،
11
وحشغ �َأذ
ما �إِز ّمار رخُّ و �َأذ �إِرِيق �إِج ن ُؤ ُمور س �َأ ّراي ن �َأر ِّبي �َأذ غاروم-د �َأسغِ .مينزِي ّ
ك ِّنيو زارغ ِحيما �َأذ اوم ْوشغ شا ن ثم ْوشا ن نِّيعمث ن �َأ ُّروح �إِ ذ اوم غا �إ ِْوشن ّجهذ،
12
ْواسف ّوج جارانغ س إِل�يمان ون ّي ذا ْينغ ،إِل�يمان نْوم ذ ون ّي �إِنُو13 .ماشا وار
ِحيما �َأذ نت ّ
ثسنمَ� ،أ � َْأوماثن ،بلِّي �َأطّاس ن �إِ ُمورن ݣِّيغ �َأذ غاروم-د اسغِ ،حيما �َأذ غارِي
خْ سغ شا وار ّ
ِ
ِ
َأمشْ
َأس-ا عاذ وار ز ّمارغ �َأذ
�
َأر
�
ماشا
ي،
ن
ن
وس
ن
رݣـ
ي
ذ
ناو
�
عاوذ،
وم
ي
ذا
ُ ّضْ
ثِيرِي ْر ِغيدْچث ْ
ّ
15
د اسغ14 .نش ذ ُبو-ؤُمارواس �إِ �إِ ُيونانِي ّين ذ �إِباربارِي ّين� ،إِ �َأ ْيث ن ثِي ِغيث ذ �إِقُوبّانِي ّين .خ
وجذغ �َأذ ك ِّنيو با ّرحغ س رخْ بار �َأص ْبحان ؤُرا �إِ ك ِّنيو �إِ �إِدْچان ِذي ُروما.
ؤُي ِّني �َأقّا-يِي ْ
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يشو ل َمسيح
ّجهذ ن رخْبار أَ�ص ْبحان ن ُّ

ِ 16مينزِي وار تْصضْ ِحيغ شا س رخْ بار �َأص ْبحان ن ل َمسيحِ ،مينزِي نتّا ذ ّج ْهذ ن �َأر ِّبي �إِ
ؤُس ْنجم ن ما ّرا وِي ُيومنن� ،إِ ُوذاي �َأم ْزوار خ ِّني �إِ ُؤ ُيونانِيِ 17 .مينزِي ثاسݣْذا ن �َأر ِّبي �َأقّا
ْثبان ذا ْيس ِذي إِل�نجيل زِي إِل�يمان غار إِل�يمانَ� ،أم ما ّمش ثُورا
“ماشا �َأ ْمسݣّاذ س إِل�يمان �َأذ �إِ ّدار”.

لغاضاب ن أَ�ربِّي

هاب4:2 .

ِ 18مينزِي لغاضاب ن �َأر ِّبي �إِ ذ �إِبانن زݣ ؤُجنّا خ ما ّرا ر ْقجاحث ُؤ خ ما ّرا ِمين وار
�إ ِّسݣّذن ذݣ �إ ِْوذان �إِن ّي �إ ِّس ُذو ُرين ثِيذت س ِمين وار �إِسݣّذنِ 19 .مينزِي ِمين �إِز ّمار �َأذ
ْواسن زِي �َأر ِّبي� ،إِتْبان ذا ْيسنِ ،مينزِي �َأر ِّبي �َأقّا �إ ِّسشن �َأسن ث-يِدِ 20 .مينزِي زݣ ِ
وامي
�إِت ّ
ِ
يمسرايِين ن ّس وار تْوازارنت زِي مين ّزايس-د �إِتْواخرقنّ ،ج ْهذ ن ّس ن
ثتْوا ّ
ݣ ُّدونِّيث ،ثِ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ر ْبدا ذ ثيفراس ن ّس ن �َأر ِّبيَ� ،أقّا تْوازارنت س رعقر زِي رخْ ذايم ن ّس �َأرامي ني ْثني وار
غارسن ُبو ْسماحثِ 21 ،مينزِي ،ؤ ُِمي ّسنن �َأر ِّبي ،وار ث ّس ُعودْچن نِيغ وار ث شكّارن �َأم
ِيصن نْسن ؤُشا ؤُر نْسن �َأفغُور �إِبارشن22 .ؤ ُِمي
�َأر ِّبي ،ماشا ْذورن ذ �إِ ُبوهارِي ّين ذݣ �إِخار ّ
23
حسبن �إِخف نْسن ذ �إ ِِمي ِغيسن ْذورن ذ �إِفغار ؤُشا بدّرن �َأ ُعودْجي ن �َأر ِّبي ون ّي وار �إِف ِّنين
ّ
ياروسن ِذي ِّصيفث ن ْبناذم �إِفنّان� :إ ِْجضاض ذ لحاياواناث س �َأربعا ن �إِضارن
س ِمين ْ
ذ ما ّرا لحاياواناث �إِن ّي �إِت ُْبوعن خ ث ُمورث.
24خ ؤُي ِّني �إِسلّم �إِثن �َأر ِّبي عاوذ غار رخْ مج س ن ّشواث ن ُوراون نْسن ِحيما �َأذ
ّسفضْ حن �َأ ِّريماث نْسن جاراسنَ�25 .أقّا نِي ْث ِني بدّرن ثِيذت ن �َأر ِّبي س ؤُخا ِّريق ،ع ْبذن
ُؤ خذمن �إِ ِمين ذ �إِتْواخرقن سنّج �إِ ون ّي �إِخرقن ون ّي ؤ ُِمي غار ثدْچا لباراكا �إِ ر ْبدا
قاعَِ � .أمين26 .س ؤُي ِّني �إِسلّم �إِثن �َأر ِّبي غار �َأشا ِهي �إِنفضْ حنِ ،مينزِي ؤُرا ذ ثِي ْمغارِين
نْسن بدّرنت �َأبرِيذ ن طّ ِبيعث س ِمين وار �إِدْجين ذ طّ ِبيعثَ�27 .أم ِّني �إِريازن عاوذ ِّجين
علاحساب طّ ِبيعث �َأك-ذ ث ْمغارِين ،ذ ْعقن س ن ّشواث �َأك-ذ واياويا� ،إِريازن �إِتݣّن
ثا ُمونت ْ
ُّ
رفضايح �َأك-ذ ي ْريازن ،ق ّبرن ذݣ �إِخف نْسن ْر ُمونث �إِ �إِسذاهدْچن �َأخطو نْسن.
ِ
َ�28أم وار خْ سن �َأذ قِّيمن �َأذ ّسنن �َأر ِّبي� ،إِسلّم �إِثن �َأر ِّبي غار رعقر وار �إِش ِنين حيما �َأذ
ُوقح ِبيث ذ ْرغار ذ طّمع ذ
ݣّن ِمين وار �إِعدّرن29 ،ع ّمارن س ما ّرا ِمين وار �إِسݣّذن ،س ث ْ
رحسذ ذ ؤُنقِّي ذ ؤُم ْن ِغي ذ ْثحرا ْيمشث ذ رقباحثَ� ،أقّا نِي ْث ِني ذ �إِخُ و ّواجن
ثُوعفّنا ؤُرا س ْ
30
�إِن ّي �إِتْعاواذن رخْ ُبوراث ،ذ �إِن ّي �إ ِّساوارن س ْرغار ذ �إِمشا ّرهن ن �َأر ِّبي ذ �إِمغصابن ذ

284

ثابرات ِ�إ ِ�إ ُروما ِني ّين 2 ،1

ِمسوفّغن ن ثُوعفّنا ذ �إِن ّي وار �إِ ِّطيعن �إِ لوالِي ِذينَ�31 ،أقّا نِي ْث ِني
�إِمعفّارن ذ �َأ ْيث ُبو-ؤُق ُّموم ذ �إ ُ
ّ
�
ذ
راح
َأص
�
را
ب
ن
ُرا
ؤ
ونشث
ن
رح
ذ
ُرا
ن ّ ْبرا ر ْفهامث ؤُرا ذ ثص ِذيقث ؤ
َأرحمث32 .واخّا نِي ْث ِني
ْ ْ
ُ
ْ
ّسنن ْر ُحوكم �إِسݣّذن ن �َأر ِّبي ،بلِّي �إِن ّي �إِتݣّن �َأيا ْسذاهدْچن ْرم ْوثَ� ،أقّا نِي ْث ِني وار تݣّن
مان �َأيا واها ،ماشا �َأرطّان عاوذ خ �إِن ّي ث �إِتݣّن.

2

رحكامث ِ�إسݣّذن ن أَ�ربِّي

1خ ؤُي ِّني َأ�قّا شك ن ّ ْبرا ْسماحثَ ،أ� ْبناذم ،كُور �إ ِّجن ون ّي �إِح ّكمنِ ،مينزِي ِذي
ِمين ْثحكّمذ خ ون ّضْ ِني ،ثتْحاسابذ �إِخف ن ّكِ .مينزِي شك ون ّي �إِحكّمن ،ثتݣّذ
2
نسن بلِّي ْر ُحوكم ن �َأر ِّبي ذ ثِيذت خ �إِن ّي �إِتݣّن
ثِ ْ
يمسرايِين نِّي ِسيمانت نْسنت .نشّ ين ّ
3
يمسرايِين-ا ؤُشا ؤُرا ذ شك
مان �َأيا .ما ث ْت ِغيرذ �َأياَ� ،أ ْبناذم ،ون ّي �إِحكّمن خ �إِن ّي �إِتݣّن ثِ ْ
4
ثسحقاراذ �َأݣْرا ن ْثشُ ونِي ن ّس ذ
ثتݣّذ ثنتَ� ،أقّا ما ْثز ّمارذ �َأذ ْ
ثارورذ زِي ْر ُحوكم ن �َأر ِّبي؟ ما ّ
ُراجي ن ّس ذ ِ
ِ
تاسيع ن ؤ ِ
ثسينذ شا بلِّي ْثشُ ونِي ن �َأر ِّبي �َأقّا �إِندّه
تاسيع ن ْرخاضار ن ّس ؤُشا وار ِّ
�إِ شك غار تُوبث؟ 5ماشا ِذي ِّسي ّبث ن ْثغنّانت ن ّك ذ ُور ن ّك وار �إِتُوبنْ ،ثياروذ �إِ يِيخف ن ّك
واس ن لغاضاب ،خْ ِمي �إِ د غا �إِضْ هار ْر ُحوكم �إِسݣّذن ن �َأر ِّبي6 ،ونِّي �إِ غا
لغاضاب ذݣ ّ
7
علاحساب رخْ ذايم ن ّس� :إِ يِنّي �إِتْص ّبارن ِذي رخْ ذايم �إِص ْبحن ؤُشا
�إِخدْچصن كُور �إ ِّجن ْ
8
�َأر ُّزون �َأ ُعودْجي ذ شّ ان ذ ِمين وار �إِف ِّنينَ� ،أقّا �َأذ اسن �إِخدْچص س ثُوذارث ن ر ْبدا ،ماشا
�إِ يِنّي يار ُّزون �إِمشُ وبّشن� ،إِن ّي وار �إِت ِّطيعن �إِ ثِيذت ،ماشا ضفّارن �إِ ِمين وار �إِسݣّذنَ� ،أقّا �َأذ
رحصارث ذ ضِّ يقاث �َأذ اسنت خ كُور ر ْعمار
اسن �إِخدْچص س ث ْفقاحث ذ لغاضابْ 9 .
ن ْبناذم �إِ �إِتݣّن ْرغار ،خ ُوذاي ذ �َأم ْزوار خ ِّني خ ُؤ ُيونانِي10 ،ماشا �َأ ُعودْجي ذ شّ ان ذ ر ْهنا
�َأذ �إِرِين �إِ ما ّرا وِي �إِتݣّن ْثشُ ونِي� ،إِ ُوذاي ذ �َأم ْزوار خ ِّني �إِ ُؤ ُيونانِيِ 11 ،مينزِي �َأر ِّبي وار �إِت ّ
ݣ
تاوراث �َأذ �إِتْواهلّك ؤُشا ما ّرا وِي
ُبو ْرفارزِ 12 .مينزِي ما ّرا وِي �إِ غا �إِخضان ن ّ ْبرا تاوراث ،ن ّ ْبرا ْ
13
ِتسران
�إِ غا �إِخْ ضان ساذُو تاوراثَ� ،أقّا س ْ
تاوراث �َأذ �إِتْواحاسبِ ،مينزِي وار �إِدْجي �إِن ّي �إ ْ
تاوراث �َأقّا نِي ْث ِني �َأذ تْواسݣّذن.
تاوراث نِي ْث ِني ذ �إِ ْمسݣّاذن غار �َأر ِّبي ،ماشا �إِن ّي �إِضفّارن ْ
�إ ِ ْ
ّ
ِ
ِ
14مارا رݣـ ُنوس �إِن ّي وار غار �إِدْجي ُبو تاوراث ،تݣن س طّ ِبيعث مين ذا ْيس ذي تاوراث،
تاوراث �إِ يِيخف نْسن ،واخّ ا نِي ْث ِني وار غارسن ُبو تاوراثَ�15 .أقّا نِي ْث ِني ّسشانن بلِّي
�َأقّا يِينا ذ ْ
تاوراث ثُورا ذݣ ُوراون نْسنَ� ،أم ثشهذ عاوذ ْثن ْفسشث نْسن ؤُشا �إِخا ِّريصن
ن
ْرخدْمث ْ
16
واس ِمين ِذي �إِ غا �إِحاسب �َأر ِّبي
نْسن ذدْچمن ؤُرا تْذافاعن خ �إِخف نْسن جاراسن ذݣ ّ
علاحساب رخْ بار �َأص ْبحان �إِنُو.
خ ِمين �إِنُّوفارن ذݣ �إ ِْوذان س يشُّ و ل َمسيح ْ
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ثسنذ
َ�17أقّا شك ،ون ّي �إِتْواس ّمان ؤُذايْ ،ثسنّاذذ خ ْ
ثسمغارذ ِذي �َأر ِّبيّ ،
تاوراث ؤُشا ّ
ْواسرمذذ زِي تاوراث19 ،ثحاسبذ �إِخف ن ّك ذ
ِمين �إِخْ س نتّاَ� ،أقّا ْثفا ّرزذ ِمين �إِص ْبحن ،ثت ّ
20
ّ
�َأمݣ ّواذ ن �إِذارغارن ذ ْثفاوث ن يِنّي �إِدْچان ِذي ثادْچسث ؤُرا ذ �َأمسݣم يا ّربان �إِ ُبوهارِي ّين
تاوراث �21 ،-إِوا شك
ذ �َأ ْمسرماذ ن �إِقُوبّانِي ّين َ� -أقّا غارك ِّصيفث ن ث ُموسنا ذ ثِيذت ِذي ْ
ثس ِرميذذ شا �إِخف ن ّك؟ شك ون ّي �إِتْبا ّرحن ‘وار تِيشار’،
ون ّي �إ ِّسرماذن �إِن ّضْ ِني ،ما وار ّ
ما ثتاشارذ؟ 22ون ّي �إِقّارن ‘وار زنِّي’ ،ما ْثزنِّيذ؟ ذ ون ّي �إِشا ّرهن لاصنام ،ما ثاشارذ ّزاوشث
نْسن؟ 23شك ون ّي �إ ِّس ْمغاران ِذي تاوراث ،ما ْثفضْ حذ �َأر ِّبي ؤ ُِمي ِ
ثخضيذ ِذي تاوراث؟
ِ 24مينزِي خ ِّسي ّبث نْوم �إِتتْواشقّف ذݣ �إِسم ن �َأر ِّبي جار رݣـ ُنوس �َأم ما ّمش ثُوراَ�25 .أقّا
�َأخْ ثان �إِنفّع مارا ْثضفّارذ تاوراث ،ماشا مارا ثتْعدِّيذ خ تاوراثَ� ،أقّا �َأخْ ثان ن ّك �إِ ْذور ن ّ ْبرا
26
ِحسب ن ّ ْبرا
�َأخثان .مارا ون ّي ن ّ ْبرا �َأخْ ثان �إِتطّف ِذي ُرومار �إِسݣّذن ن تاوراث ،ما وار �إ ّ
علاحساب طّ ِبيعث ،ما
�َأخْ ثان ن ّس ذ �َأخثان؟ 27ذ ون ّي �إِتݣّن تاوراث ،واخّ ا نتّا ن ّ ْبرا �َأخْ ثان ْ
تاوراث ُؤ س
تاوراث واخّا شك س ْرحارف ن ْ
نتّا وار شك �إِتْحاساب شا ؤ ُِمي ْثعدِّيذ خ ْ
وخْ ثان؟ ِ 28مينزِي ؤُذاي وار �إِدْجي ذ ؤُذاي س ُوذم واها ،ؤُرا ذ �َأخْ ثان وار �إِدْجي ذ �َأخْ ثان
س ِمين �إِتْبانن ذݣ و ْي ُسوم واها29 ،ماشا نتّا ذ ؤُذاي ون ّي �إِتِيرِين ذ ؤُذاي ِذي رادْچاغ
(=ذݣ ُور) ُؤ نتّا س وخْ ثان ون ّي ث �إِتِيرِين ذݣ ُور س �َأ ُّروح ،وار �إِدْجي س ْرحارف ن
تاوراث ،خ ِّني �َأقّا �َأس ْمغار ن ّس وار د �إِتِيس شا زݣ �إ ِْوذان ماشا زِي �َأر ِّبي.

3

رفْضر ن تا ْوراث ِ�إ ُوذاين

18

�1إِ خ ِّني ،مان ر ْفضر غار ُوذاي ،نِيغ مان ثِيزِي ن وخْ ثان؟ �َأطّاس خ كُور
�إِغ ْز ِذيسن! خ ِّني غار ؤُمزوار ّم ْوشن �َأسن واوارن ن �َأر ِّبي3 .ما ّمش ،مارا ثُوغا شا
ّزا ْيسن وار ؤ ُِمينن شا ،ما خ ِّني �َأذ �إِتْوابضر رامان ن �َأر ِّبيِ ،مينزِي نِي ْث ِني وار ؤ ُِمينن شا؟
4ع ّمارص ،ماشا �َأذ يِيرِي �َأر ِّبي ذ ثِيذت ؤُشا كُور ْبناذم ذ ُبو-يِيخا ِّريقنَ� ،أم ما ّمش ثُورا
ِ
“حيما �َأذ ثتْواسݣّذ ذݣ واوارن ن ّك
ؤُشا �َأذ ْثغلّبذ خْ ِمي �إِ غا تْواحاسبذ”.

2

سبح4 :51 .

5مارا ِمين وار �إ ِّسݣّذن ذا ْينغ �َأقّا �إ ِّسب ّين ثاسݣْذا ن �َأر ِّبيِ ،مين �إِ غا نِي ِني عاذ خ ِّني؟ ما
�َأر ِّبي وار غارس ُبو ْرح ّق ،نش ّساوارغ �َأم ْبناذمُ ،ؤ ِمي خانغ �إِݣّا لغاضاب ن ّس؟ 6وار
�ِ 24:2إشا5:52 .؛ ِحيز22:36 .
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نسيوِير .ما ّمش �إِ غا �إِحاسب �َأر ِّبي ُّدونِّيث رخْ ذنِّي؟ 7ما ّمش مارا ْثف ّيض ثِيذت ن
خاس ِّ
�َأر ِّبي غار ُؤ ُعودْجي ن ّس س ؤُخا ِّريق �إِنُو ،ماي ِّمي عاذ �إِ غا تْواحاسبغ �َأم ؤُمذنُوب؟ �8إِ ماي ِّمي
وار ن ِّنيَ� ،أم ما ّمش خانغ ّسخا ِّريقن ؤُشا �َأمشْ ناو ما ّمش شا ّزا ْيسن قّارن بلِّي نشّ ين نقّار “�َأذ
ن ّ
ݣ ثُوعفّناِ ،حيما �َأذ ّزايس-د ثكّ ْثصبحانت”َ� .أقّا ْر ُحوكم خاسن س ْرح ّق.

ُؤرا ذ ِ�إ ّجن ِ�إتْسݣّذ ِقيباتْش ِ�إ أَ�ربِّي

�9إِ خ ِّني ما ّمش؟ ما نشّ ين حسن؟ لّا ع ّمارصِ ،مينزِي قبر �َأقّا نضْ رم �إِثن س ْثناين �إِذسن،
ؤُذاين ذ �إِ ُيونانِي ّين ،بلِّي نِي ْث ِني ما ّرا ساذُو ّدانبَ�10 ،أم ما ّمش ثُورا
“ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِدْجي ذ �َأ ْمسݣّاذ11 ،ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِف ّهم،
ؤُرا ذ �إِ ّج وار يار ُّزو خ �َأر ِّبي12 .ما ّرا فّغن زݣ و ْبرِيذ،
ما ّرا �إِ ْذسن ْذورن وار نفّعن شا،
ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِت ّ
سبح3-1:14 .
ݣ رضرافث ،ؤُرا ذ �إ ِّج.
يجا نْسن ذ �َأنْضر يارزمن ،س �إِرساون نْسن ش ّمثن،
ْ 13ث ِم ّ
سبح3:140 ،9:5 .
ّسم ن �إ ِِفيغران ساذُو �إِي ْن ِشيشن نْسن،
سبح7:10 .
َ�14أق ُّموم نْسن �إِشُّ ور س ن ّعرث ذ ثار ُزو ِݣي،
15س �إِضارن نْسن تْقدْجيقن غار ؤ ُِسي ّزر ن �إِذا ّمن،
َ�16أريّب ذ ثامارا ذݣ �إِ ْبرِيذن نْسن،
ِ�إشا8-7:59 .
َ�17أبرِيذ ن ر ْهنا وار ث ِّسينن شا
18ؤُرا ذ ثِيݣ ّ ُو ِذي ن �َأر ِّبي وار ثدْجي ِقيباتْش �إِ ثِيطّاوِين نْسن ”.سبح1:36 .
19
نسن بلِّي ما ّرا ِمين ثقّار تاوراثَ� ،أقّا ثقّار اِث �إِ �إِن ّي �إِدْچان ساذُو تاوراثِ ،حيما �َأذ �إِتْواقّن
نشّ ين ّ
كُور �َأق ُّموم ؤُشا �َأذ ث ْذور ما ّرا ُّدونِّيث ساذُو ْر ُحوكم ن �َأر ِّبيِ 20 ،مينزِي كُور �َأ ْي ُسوم وار �إِتتْواسݣّذ
شا زِي رخْ ذايم ن ْتاوراث ِقيباتْش ن ّسِ ،مينزِي س ْتاوراث ثتاس-د ث ُموسنا ن ّدنُوب.

ثاسݣْذا س ل ِ إ�يمان و ْحدس

تاوراث ذ �إِ ْمكاشافن،
21ماشا رخُّ و �َأقّا ثضهار-د ْثسݣْذا ن �َأر ِّبــي ن ّ ْبرا تاوراث ،ثش ّهذ خاس ْ
َ�22أقّا ثاسݣْذا ن �َأر ِّبي زِي إِل�يمان ن يشُّ و ل َمسيح غار ما ّرا ذ خ ما ّرا �إِن ّي ُيومننِ ،مينزِي وار
ِذين ُبو ْرفارزِ 23 .مينزِي ما ّرا خْ ضان ؤُشا �إِنْقص �إِثن ُؤ ُعودْجي ن �َأر ِّبي 24ؤُشا تْواسݣّذن
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ݣ اِث ذ
س ثم ْو ِشي ن نِّيعمث ن ّس س ؤُف ِّكي �إِ �إِدْچان ِذي ل َمسيح يشُّ و�25 .أر ِّبي �إِ ّ
وصراح س إِل�يمان ذݣ �إِذا ّمن ن ّسِ ،حيما �َأذ ْثبان ْثسݣْذا ن ّس ،ؤ ُِمي ثن
ثاغا ْرصث ن ْ
26
�إ ِّجا �َأذ خْ ضان زِيش �َأوارنِي ِ
تاسيع ن ؤ ِ
ُراجي ن �َأر ِّبيَ� ،أر �إِ ذ غا ْثبان ْثسݣْذا ن ّس �إِضا،
ّ
ِ
ِحيما �َأذ يِيرِي نتّا ذ �َأ ْمسݣّاذ ؤُرا خْ مي ذ �إِتا ّرا ذ �َأ ْمسݣاذ وِي �إِدْچان زِي إِل�يمان ن يشُّ و.
27
نسيوِير .س مان تاوراث؟ س مان رخذايم؟ لّا ،ماشا
مانِي �إِدْچا ؤُسمغار؟ وار خاس ِّ
28
نحسب بلِّي ْبناذم �َأذ �إِتْواسݣّذ س إِل�يمان ،ن ّ ْبرا رخْ ذايم ن
تاوراث ن إِل�يمان .خ ِّني ْ
س ْ
29
تاوراث .نِيغ �َأر ِّبي ن ُوذاين واها؟ ما وار �إِدْجي ن رݣـ ُنوس عاوذ؟ واه ،ؤُرا ن رݣـ ُنوس.
ِ 30مينزِي �َأر ِّبي ذ �إ ِّجن ون ّي �إِ غا �إِتْواسݣّذن س إِل�يمان �إِن ّي �إِتْواخثنن ذ يِنّي وار �إِتْواخ ِثينن
رمقروب ،نشّ ين �َأذ نضْ من تاوراث.
شا31 .ما نبطّر ْ
تاوراث س إِل�يمان؟ وايّاو ،س ُ

4

ل ِ إ�يمان ن ِ�إبرا ِهيم

َأيسوم؟ ِ 2مينزِي مارا
ِ 1مين �إِ غا نِي ِني خ �إِبرا ِهيم ،جدِّيثْنغِ ،مين ُيوفا
ْ
علاحساب � ُ
جدِّيثْنغ �إِبرا ِهيم ثُوغا �إِتْواسݣّذ س رخذايمَ� ،أقّا غارس شّ ان ،ماشا وار �إِدْجي شا
غار �َأر ِّبيِ 3 .مينزِي ِمين �إِقّار وذلِيس؟ “ ُيومن �إِبرا ِهيم ِذي �َأر ِّبي ؤُشا �إِتْواحسب �َأس-د ذ
4
رحساب ن نِّيعمث ماشا خ
ْواحسب شا ْر ُمونث خ ْ
ثاسݣْذا ”.ون ّي �إِخدّمن وار د اس ثت ّ
رحساب ن ؤُما ْرواس ِمينزِي تُورسن �َأس-د5 .ماشا ون ّي وار �إِخدّمن ؤُشا ُيومن ذݣ ون ّي
ْ
6
ْ
ّ
داود
�إِتْسݣاذن �َأكافرِيوَ� ،أقّا إِل�يمان ن ّس اذ �َأس-د �إِتْواحسب ذ ثاسݣذاَ� .أم ما ّمش �إِقّار ُ
ِحسب �َأر ِّبي ثاسݣْذا ن ّ ْبرا رخْ ذايم
عاوذ ّسعذ ن ْبناذم ون ّي ؤ ُِمي ذ اس �إ ّ
7
“سعذ ن �إِن ّي ؤ ُِمي �إِتْوا ْغفار ؤُخ ُّطو نْسن،
ّ
�إِنِّي ؤ ُِمي �إ ِّس ُذورِي �َأر ِّبي ّدنُوب نْسن.
8
ِحسب شا �َأر ِّبي ّدنُوب ن ّس ”.سبح2 -1 :32 .
ّسعذ ن ْبناذم ؤ ُِمي وار د اس �إ ّ

9ما ّسعذ-ا خ يِنّي �إِتْواخثنن واها نِيغ عاوذ خ يِنّي وار �إِتْواخ ِثينن؟ س ِمينزِي نقّار بلِّي
�إِتْواحسب �َأس-د �إِ �إِبرا ِهيم إِل�يمان ذ ثاسݣْذا10 .ما ّمش ذ اس ث-يِد �إِتْواحسب؟ ما
رامي ثُوغا س وخْ ثان نِيغ مارا ثُوغا ن ّ ْبرا �َأخثان؟ وار ث ِ
ِ
ُوغي س وخْ ثان ،ماشا ثُوغا ن ّ ْبرا
11
�َأخثان .ؤُشا �إِ ْك ِسي ر ْعرامث ن وخْ ثان �َأم ؤُش ِّميع ن ْثسݣْذا ن إِل�يمان ون ّي ثُوغا
�إِتْواحسب �َأس-د ؤ ُِمي ثُوغا ن ّ ْبرا �َأخثانِ ،حيما �َأذ يِيرِي ذ ثاباباث �إِ ما ّرا �إِن ّي ُيومنن ؤ ُِمي
نِي ْث ِني ن ّ ْبرا �َأخثانِ ،حيما �َأذ اسن-د ثتْواحسب ْثسݣْذا عاوذ12 ،ؤُشا ِحيما �َأذ يِيرِي ذ
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ثاباباث �إِ يِنّي س وخْ ثان ،وار �إِدْجي �إِ يِنّي �إِدْچان س وخْ ثان واها ،ماشا ݣُّورن عاوذ
ذݣ �إ ُِسوراف ن إِل�يمان ن جدِّيثْنغ �إِبرا ِهيم ؤ ُِمي ثُوغا ن ّ ْبرا �َأخثانِ 13 .مينزِي لواعذ �إِ
�إِبرا ِهيم نِيغ �إِ ّزارِيعث ن ّس بلِّي �َأذ يِيرِي ذ � َْأورِيث ن ُّدونِّيث ،وار ث �إِ ْك ِسي شا زِي
تاوراث ذ �إ ِْورِيثنَ� ،أقّا
تاوراث ،ماشا زِي ْثسݣْذا ن إِل�يمانِ 14 .مينزِي مارا �إِن ّي زِي ْ
تاوراث ثتا ُرو لغاضاب ،خ ِّني مانِي وار
إِل�يمان �إِخ ّسارن ؤُرا ذ ْروا ْعذ �إِبضْ رنَ�15 .أقّا ْ
16
ثدْجي تاوراث ،وار ِذين �إِدْجي ؤُرا ذ �َأخ ُّطو .س ؤُي ِّني ث ِتيرِي س إِل�يمانِ ،حيما
�َأذ ثِيرِي س نِّيعمث ،ماح ْنذ �َأذ يِيرِي ْروا ْعذ نِيشان �إِ قاع ّزارِيعث ،وار �إِدْجي �إِ يِنّي
تاوراث واها ،ماشا عاوذ �إِ �إِن ّي �إِدْچان زِي إِل�يمان ن �إِبرا ِهيم ،ون ّي ذ
�إِدْچان زِي ْ
17
ِّ
ّ
ْ
ثاباباث ن ما ّرا �إِذنغَ� ،أم ما ّمش ثُورا “�َأقّا ݣيغ شك ذ ثاباباث �إِ واطاس ن رݣـ ُنوس”
ّزاث �إِ �َأر ِّبي ون ّي زِي ثُوغا ُيومن نتّا ،ون ّي �إ ِّسنكّارن �إِم ِّتينن ذ ون ّي �إِتْراغان ِمين وار
�إِدْجين �َأخْ ِمي �إِدْچا18 .واخّا �إِ ْقضع اس راياسَ� ،أقّا ُيومن س ؤ ُِسيثمِ ،حيما �َأذ �إِ ْذور ذ
ثاباباث �إِ واطّاس ن رݣـ ُنوس �َأم ما ّمش �إِتْوان ّان
“�َأ ُّمو �إِ غا ثِيرِي ّزارِيعث ن ّك”.

أَ�مز5:15 .

 19إِل�يمان ن ّس وار ث ِ
ُوغي �إِضْ عفَ ،أ�قّا نتّا وار ذ يا ِّري شا ثا ْي ِنيث ؤ ُِمي ذ ث ْذور �َأ ِّريمث
ن ّس ث ُّموث �َأم ثُوغا غارس عراحار م ّيا ن �إِسݣ ّ ُوسا ،ؤُرا ؤ ُِمي �إِ ُّموث ؤُعدِّيس ن سارا.
20نتّا ثُوغا وار �إِشكّ شا ِذي ْروا ْعذ ن �َأر ِّبي �َأم �إِ ّجن ن ّ ْبرا إِل�يمان ،ماشا �إِ ْمحض ِذي
إِل�يمان ن ّس� ،إ ِْوشا �َأ ُعودْجي �إِ �َأر ِّبي21 .ثُوغا �إ ِّسن نِيشان بلِّي ِمين ّزايس ثُوغا �إِوا ْعذ نتّا،
�إِز ّمار �َأذ ث �إِ ّ
ݣ ثانيا22 .خ ؤُي ِّني عاوذ إِل�يمان
“�إِتْواحسب �َأس-د ذ ثاسݣْذا”.

�َأمز6 :15 .

23ماشا وار ثُورِي ِذي ِّسي ّبث ن ّس واها “�إِتْواحسب �َأس-د ذ ثاسݣْذا”24 ،ماشا عاوذ
ِذي ِّسي ّبث ن ّغ� ،إِن ّي ذ اسن ث-يِد �إِ غا �إِتْواحسب� ،إِن ّي ُيومنن ذݣ ون ّي د �إ ِّسنكّارن
25
ْواسنكّار-د ِحيما
ِسي ِذيثْنغ زݣ �إِم ِّتينن ،ونِّي �إِتْواسلّمن ِذي ِّسي ّبث ن ّدنُوب ن ّغ ؤُشا �إِت ّ
�َأذ انغ �إِسݣّذ.

 17:4أَ� مز.

5 :17
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ثايْ ِري ن أَ�ربِّي س ل َمسيح ذݣ ُوراون نّغ

1خ ِّني نشّ ينَ� ،أم نتْواسݣّذ س إِل�يمانَ ،أ�قّا غا ْرنغ ر ْهنا �َأك-ذ �َأر ِّبي زِي ِسي ِذيثْنغ يشُّ و
ل َمسيح2 ،ونِّي ّزايس عاوذ �إِ ْذور انغ-د �َأذاف س إِل�يمان غار نِّيعمث-ا ِمين ِذي نب ّد
3
نسمغار
نسمغار ذݣ ؤ ُِسيثم ن ُؤ ُعودْجي ن �َأر ِّبي .وار �إِدْجي خ مان �َأيا واها ،ماشا ّ
ؤُشا ّ
4
ِّ
رحصارث ثتا ُرو-د ّصبار ،ذ ّصبار يِيوض-د ثاقدْچبث
نسن بلي ْ
عاوذ ِذي ْ
رحصارثّ ،
5
ؤُشا ثاقدْچبث �َأذ ثاوِي � َِأسيثمَِ � .أسيثم وار �إِت ْْس ِ
حشيم شاِ ،مينزِي ثا ْيرِي ن �َأر ِّبي �َأقّا
6
ثتْوافا ّرغ ذݣ ُوراون ن ّغ س �َأ ُّروح �إِقدّسن �إِ ذ انغ �إِ ّموشنَ� .أم ثُوغا-نغ عاذ نضْ عف ،ثُوغا
�إِ ُّموث ل َمسيح ِذي طّوع ن ل ُكوفّار ِذي ْرو ْقث نِّي �إِ د اس �إِتْواݣّنَ�7 .أتّاغ �َأذ �إِ ّمث حد
ِذي طّوع ن ُؤ ْمسݣّاذِ ،مينزِي ِذي طّوع ن ؤُصبحان �َأتّاغ �إِز ّمار �َأذ �إِ ْزعم حد �َأذ �إِ ّمث.
8ماشا �َأر ِّبي �إِمرا �َأنغ ثا ْيرِي ن ّسِ ،مينزِي ؤ ُِمي ثُوغا-نغ عاذ ذ �إِم ْذناب� ،إِ ُّموث ل َمسيح
9
ْواسنجم
ِذي طّوع ن ّغ .مشْ حار قاع رخُّ و �إِ غا نتْواسݣّذ س �إِذا ّمن ن ّس ؤُشا �َأذ ّزايس نت ّ
زِي لغاضابِ 10 .مينزِي ِ
ْواس ْصرح �َأك-ذ �َأر ِّبي س ْرم ْوث
رامي ثُوغا-نغ عاذ ذ رعذيان ،نت ّ
ن ِّميس ،مشْ حار قاع رخُّ وَ� ،أوارنِي ِ
ْواسنجم س ثُوذارث ن ّس.
رامي نُوفا � َْأصراحَ� ،أذ نت ّ
11
نسمغار ِذي �َأر ِّبي عاوذ س ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح ون ّي
وار �إِدْجي مان �َأيا واها ،ماشا �َأذ ّ
�إِ زِي ِ
نكسي � َْأصراح رخُّ و.

أَ�ذام ذ ل َمسيح

12خ ؤُي ِّنيَ� ،أخْ ِمي س �إ ِّج ن ْبناذم ُيوذف-د ّدانب غار ُّدونِّيث ؤُشا س ّدانب ثُوذف-د
ْرم ْوثَ� ،أ ُّمو ذ ثُوذف ْرم ْوث غار �إ ِْوذان ما ّراَ� ،أم خْ ضان ما ّراِ 13 .مينزِي قبر ّما ثُوغا
ْواحسيب شا ِ
ثدْچا تاوراث ،ثُوغا ّدانب ِذي ُّدونِّيث ،ماشا ّدانب وار �إِت ِ
رامي وار ِذين
ثحكم زِي �َأذام �َأر ُموسى ؤُرا خ يِنّي وار �إ ِ
ِخضين
ثدْجي تاوراث14 .ماشا ْرم ْوث ثُوغا ْ
15
�َأم �َأذام ،ون ّي ذ ِّصيفث ن ون ّي �إِ د غا ياسن .ماشا وار �إِدْجي س ؤُخ ُّطو �َأمشْ ناو س
ِمين �إِ ّموشن زِي نِّيعمثِ .مينزِي مارا ُّموثن �َأطّاس خ ِّسي ّبث ن �إ ِّج ن ؤُخ ُّطو ،مشْ حار
قاع �إِ غا ْثف ّيض نِّيعمث ن �َأر ِّبي ذ ثم ْو ِشي س نِّيعمث �إِ واطّاسَ� ،أقّا-ت ذ نِّيعمث �إِ
�إِدْچان س �إِ ّج ن ْبناذم ،يشُّ و ل َمسيح16 .ماشا س ثم ْو ِشي وار �إِتِيرِي �َأمشْ ناو س �إِ ّج ن
ْبناذم ون ّي �إِخْ ضان .س ِمينزِي ْر ُحوكم �إِتاوِي-د ِ
لحيساب زݣ �إ ِّج ن ؤُخ ُّطو ،ماشا
17
ثام ْو ِشي ن نِّيعمث ثتاوِي-د زݣ واطّاس ن ؤُخ ُّطو �َأر �إِ غا نتْواسݣّذِ .مينزِي مارا
ثحكم ْرم ْوث خ ِّسي ّبث ن ؤُخ ُّطو ن �إ ِّجن نِّي ،مشْ حار قاع �إِ
س ؤُخ ُّطو ن �إ ِّجن �َأقّا ْ
ْ
ِ
ِ
يجن،
غا ح ْكمن ِذي ثُوذارث �إِن ّي �إِ ْكسين �َأف ّيض ن نِّيعمث ذ ثم ْوشي ن ْثسݣذا س يِ ّ
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َأ�قّا-ث ذ يشُّ و ل َمسيحَ�18 .أم ما ّمش س �إ ِّج ن ؤُخ ُّطو �َأقّا �إِ ْذور ْر ُحوكم خ ما ّرا �إ ِْوذان �َأر
ِ
لحيسابَ� ،أ ُّمو عاوذ س �إ ِْشث ن ْرخدْمث ن ْثسݣْذا ثتاس-د نِّيعمث غار ما ّرا �إ ِْوذان،
19
ِحيما �َأذ تْواسݣّذن �إِ ثُوذارثِ .مينزِي �َأم ما ّمش س ؤُخ ُّطو ن �إ ِّج ن ْبناذم ْذورن �َأطّاس
ذ �إِم ْذنابَ� ،أ ُّمو عاوذ س طّاعث ن �إِ ّجن ْذورن �َأطّاس ذ �إِ ْمسݣّاذن20 .ماشا سنّج �إِ مان
�َأيا ث ِ
ُوسي-د تاوراثِ ،حيما �َأذ �إِ ّمارنِي ؤُخ ُّطو .ماشا مانِي �إِ ّمارنِي ّدانب ،ث ّمارنِي نِّيعمث
21
ثحكم نِّيعمث ثانيا
كثار س واطّاسِ ،حيماَ� ،أم ما ّمش �إِحكم ّدانب �َأر ْرم ْوثَ� ،أذ ْ
س ْثسݣْذا �َأر ثُوذارث ن ر ْبدا س يشُّ و ل َمسيح ِسي ِذيثْنغ.

6

أَ�س ْغضاص ِذي ل َمسيح

ِ 1مين �إِ غا نِي ِني خ ِّني؟ ما �َأذ نقِّيم ِذي ّدانب ِحيما �َأذ ث ّمارنِي نِّيعمث؟ 2ع ّمارص،
3
ثسينم شا بلِّي
نشّ ين �إِن ّي �إِ ُّموثن �إِ ّدانب ،ما ّمش عاذ ذا ْيس �إِ غا ندّار؟ ما وار ِّ
ْواسغْضص ِذي ْرم ْوث ن ّس؟ َ�4أقّا
ْواسغْضْ صن ِذي يشُّ و ل َمسيح ،نت ّ
نشّ ين ما ّرا �إِن ّي �إِت ّ
ِ
ِ
ّ
نتْو�َأنْضر �َأ ِكيس س ؤُسغْضاص ذي ْرم ْوث ،حيما �َأم ما ّمش ذ �إِتْواسنكار ل َمسيح جار
�إِم ِّتينن غار ُؤ ُعودْجي ن ْثباباثَ� ،أ ُّمو �إِ غا نُو ُيور خ ِّني ِذي ثج ِذيذث ن ثُوذارث.
ِ 5مينزِي مارا ثُوغا ن ْذور ذ �إ ِّجن �َأ ِكيس س وا ْرواس ن ْرم ْوث ن ّس �َأ ُّمو �إِ غا ن ْذور عاوذ ذ
6
نسن بلِّي ْبناذم ن ّغ �َأق ِذيم �إِتْواصلّب �َأ ِكيس،
�إ ِّجن �َأ ِكيس س وا ْرواس ن ْث ُنوكرا ن ّسَ� .أقّا ّ
ِحيما �َأذ ث ْبضر �َأ ِّريمث ن ّدانب ،وار ن ِذيكّوِير عاذ ذ �إِس ْمغان ن ّدنُوبِ 7 .مينزِي ون ّي
�إِ ُّموثنَ� ،أقّا �إِتْوافكّ زِي ّدنُوب8 .مارا ثُوغا ن ُّموث �َأك-ذ ل َمسيحَ� ،أقّا نُومن بلِّي �َأذ ندّار
9
نسن بلِّي ل َمسيحَ� ،أوارنِي ِ
رامي د �إِتْواسنكّار جار �إِم ِّتينن ،وار
عاوذ �َأ ِكيسِ ،مينزِي ّ
�إِݣُّور �َأذ �إِ ّمث عاوذَ� .أقّا ْرم ْوث وار خاس ْثحكّم عاذِ 10 .مينزِي زݣ ؤُغ ْز ِذيس ن ْرم ْوث
�إِ �إِ ُّموثَ� ،أقّا �إِ ُّموث �إِ ّدنُوب �إ ِّج ن ُؤ ُمور �إِ ر ْبدا ،ماشا زݣ ؤُغ ْز ِذيس ن ثُوذارث �إِ �إِ ّدار،
�إِ ّدار اِت �إِ �َأر ِّبيَ�11 .أ ُّمو ك ِّنيو عاوذ :حسبم �إِخف نْوم ذ �إِم ِّتينن �إِ ّدانب ،ماشا ذ �إِمدّارن
ثجيم ّدانب �َأذ �إِحكم ِذي �َأ ِّريمث نْوم
�إِ �َأر ِّبي ِذي ل َمسيح يشُّ و ِسي ِذيثْنغ12 .خ ِّني وار ِّ
�إِفنّانَ� ،أذ اس ثطّاعم ِذي ن ّشواث ن ّس13 ،ؤُشا وار ِ
توشيم �إِغ ْز ِذيسن ن �َأ ِّريمث نْوم �َأم
ُّدوزان �إِ ِمين وار �إِسݣّذن ،ماشا ْوشم �إِخف نْوم �إِ �َأر ِّبي �َأم �إِن ّي �إ ِْذورن غار ثُوذارث زݣ
�إِم ِّتينن ؤُشا ْوشم �إِغ ْز ِذيسن ن �َأ ِّريمث نْوم �إِ �َأر ِّبي �َأم ُّدوزان �إِ ْثسݣْذاِ 14 .مينزِي ّدانب
تاوراث ماشا ساذُو نِّيعمث.
وار خاوم �إِحكّم شاِ ،مينزِي وار ثدْجيم ساذُو ْ
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ِ�إسمغان ن ثْسݣْذا

15ما ّمش خ ِّني؟ ما �َأذ نخْ ضا ِمينزِي وار ندْجي شا ساذُو تاوراث ،ماشا ساذُو نِّيعمث؟
16
ثسينم شا بلِّي ون ّي ؤ ُِمي ث ْو ِشيم �إِخف نْوم ذ �إِس ْمغان �إِ طّاعثَ� ،أقّا
ع ّمارص! ما وار ِّ
ك ِّنيو ذ �إِس ْمغان �إِ ون ّي ؤ ُِمي ثطّاعمّ ،ما �إِ ّدانب �َأر ْرم ْوث نِيغ �إِ طّاعث �َأر ْثسݣْذا17 .ثقاذ
ذورم ثطّاعم س ُور �إِ ّداب ن ؤُس ْرمذ ؤ ُِمي
اس �إِ �َأر ِّبي ،ثُوغا ك ِّنيو ذ �إِس ْمغان �إِ ّدانب ماشا ْث ْ
19
ْ
ْواسر ْمذم ّزايس18 ،ؤُشا ِ
ْ
ْ
ذا.
سݣ
ث
ن
غان
م
ِس
�
ذ
رم
ذو
ث
ّساوارغ
إ ْ
رامي تْوافكّم زِي ّدانب ْ
ت ّ
�َأم ْبناذم خ ِّسي ّبث ن ثُوضْ عفث ن و ْي ُسوم نْومِ .مينزِي �َأم ما ّمش ث ْو ِشيم �إِغ ْز ِذيسن نْوم ذ
تاوراث �َأر �إِ غا ْثضا ّدم تاوراثَ� ،أم ِّني رخُّ و ْوشم
�إِس ْمغان �إِ رخْ مج ُؤ �إِ ِمين �إِدْچان ِضي ّد ن ْ
�إِغ ْز ِذيسن نْوم ذ �إِس ْمغان �إِ ْثسݣْذا �َأر �إِ غا ثتْواقدّسمِ 20 .مينزِي ِ
رامي ثُوغا ك ِّنيو ذ �إِس ْمغان
ن ّدانب ،ثُوغا ك ِّنيو ذ �إ ُِحو ِّري ّين زِي ْثسݣْذا21 .مان ِ
رغيدْچث �إِ ثُوغا غا ْروم رخْ ذنِّي زِي
ثمسرايِين ثِنّي �إِ زِي ثتْصضْ حام رخُّ و؟ س ِمينزِي �َأنݣّار نْسنت ذ ْرم ْوث22 .ماشا رخُّ و،
ْ
ذورم ذ �إِس ْمغان ن �َأر ِّبيَ� ،أقّا ْر ِغيدْچث �إِ غا ْروم �إِ غا يِيرِين ذ
ؤ ُِمي ثتْوافكّم زِي ّدانب ْث ْ
ثُوقد ِّسي ُؤ خ ِّني غار ؤُنݣّار ذ ثُوذارث ن ر ْبداِ 23 .مينزِي رخْ راص ن ّدانب ذ ْرم ْوث ،ماشا
ثام ْو ِشي ن نِّيعمث ن �َأر ِّبي ذ ثُوذارث �إِ ر ْبدا س ل َمسيح يشُّ و ِسي ِذيثْنغ.

7

أَ�م ِّتير ن ر ْمراش

1
تاوراث ْثصدْچض
ثسينم شاَ� ،أ � َْأوماثنّ ،ساوارغ �َأك-ذ يِنّي �إ ِّسنن تاوراثَ� ،أقّا ْ
ما وار ِّ
2
خ ْبناذم ِمين غا يكّ �إِ ّدار؟ ِمينزِي ثا ْمغارث ث ِّني ساذُو و ْرياز س تاوراثَ� ،أقّا ث ْت ِغيما
ثُوير ذݣ يِيرِي ن و ْرياز ن ّس ِمينثرا عاذ �إِ ّدار ،ماشا مارا �إِ ُّموث و ْريازَ� ،أقّا-ت ث ْتوافكّ
زݣ و ْرياز س تاوراث3 .خ ِّني مارا ث ْذور �إِ و ْرياز ن ّضْ ِنيِ ،مين غا يكّ و ْرياز �إِ ّدار ،ثتْواس ّما
تاوراث � ِ
َأرامي وار ْثزنِّي مارا
لحو ِّرييا زِي ْ
ثزنا .ماشا مارا �إِ ُّموث و ْرياز ن ّس ،نتّاث غارس ُ
ّ
َأ
ِ
تاوراث س �َأ ِّريمث
�
وثم
م
ث
ا
ق
�
عاوذ
يو
ثمرش �َأك-ذ و ْرياز ن ّضْ ِني4 .خ ِّنيَ� ،أ � َْأوماثن ،ك ِّن
ُّ إ ْ
ْواسنكّارن جار �إِم ِّتيننِ ،حيما �َأذ ن ْوش
ن ل َمسيحِ ،حيما �َأذ ْث ْ
ذورم �إِ ون ّضْ ِني �إِ ون ّي د �إِت ّ
ِ
ْر ِغيدْچث �إِ �َأر ِّبيِ 5 .مينزِي ؤُمي ذ انغ ثُوغا ذݣ و ْي ُسوم ،ثُوغا شّ هواث ن ّدنُوب خذمنت
تاوراث � ِ
َأرامي �إِ غا �َأوينت ْر ِغيدْچث �إِ ْرم ْوث6 .ماشا
ذݣ �إِغ ْز ِذيسن ن �َأ ِّريمث ن ّغ س ْ
رخُّ و �َأقّا ن ْتوافكّ زِي تاوراثَ� ،أقّا ن ُّموث خ ِمين ثُوغا ِذي نتْواحبسِ ،حيما �َأذ ن ْعبذ س
ثج ِذيذث ن �َأ ُّروح ،وار �إِدْجي س ثق ِذيمث ن ْرحارف ن تاوراث.
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أَ�من ِغي أَ�ك-ذ ّدنُوب

تاوراث ذ ّدانب؟ ع ّمارص! ماشا وار ِّسينغ ّدانب ْم ِغير س
ِ 7مين �إِ غا نِي ِني خ ِّني؟ ما ْ
تاوراث “وار تاسم!” 8ماشا
تاوراث واها .عاوذ �َأقّا وار ِّسينغ ن ّشْ وث مارا وار ثقّار ْ
ْ
ِ
تاوراث ّدانب
ّدانب ُيوفا لفُورصا س ثوص ّيث ؤُشا ثݣما ذايِي كُور ن ّشْ وث ،مينزِي ن ّ ْبرا ْ
�إِ ُّموث9 .زِيش ثُوغا ّدارغ ن ّ ْبرا تاوراث ،ماشا ؤ ُِمي ذ ثُوسا ثوص ّيث� ،إِ ْبذا ّدانب �َأذ �إِ ّدار
ثاوص ّيث ث ِّني �إِ ثُوذارثَ� ،أقّا-ت �إِ ْرم ْوثِ 11 .مينزِي ّدانب،
ؤُشا ُّموثغ10 .ؤُشا ؤ ُِفيغ بلِّي ْ
تاوراث �إِقدّسن
�َأم ُيوفا لفُورصا س ثوص ّيث� ،إِشمث �َأيِي ؤُشا �إِنغا �َأيِي ّزايس12 .خ ِّني ْ
ثصبح.
ذ ثوص ّيث �إِقدّسنْ ،ثسݣّذ ُؤ ْ
13ما �إِ ْذور �َأيِـي ِمين �إِدْچان ذ �َأص ْبحان ذ ْرم ْوث؟ ع ّمارص! ماشا ّدانبِ ،حيما �َأذ
�إِبان ّدانب� ،إ ِّسݣما ذايِي ْرم ْوث س ِمين �إِدْچان ذ �َأص ْبحانِ ،حيما س ثوص ّيث �َأذ �إِ ْذور
14
تاوراث زِي �َأ ُّروح �إِ ثدْچا ،ماشا نش ذ �َأ ْي ُسوم
نسن بلِّي ْ
ّدانب ذ ّدانب �َأر �َأنݣّارَ� .أقّا ّ
ّمنزغ ساذُو ّدانبِ 15 ،مينزِي وار ِّسينغ ِمين �إِ غا ݣّغ ؤ ُِمي وار تݣّغ ِمين خْ سغ ،ماشا ِمين
شا ّرهغ ذ ماناونِّي �إِ تݣّغ16 .مارا تݣّغ ِمين وار تخسغَ� ،أذ وافقغ �َأك-ذ تاوراث ،بلِّي �َأقّا
نتّاث ثصباح17 .رخُّ و نش وار تݣّغ مان �َأيا عاذ ،ماشا ّدانب �إِ ذ ايِـي �إِز ّدغن �إِت ّ
ݣ اِث.
ِ 18مينزِي ّسنغ وار ذايِي �إِز ّدغ ِمين �إ ِْشنان ،ذ مان �َأيا �إِخْ س �َأذ يِي ِني ذݣ و ْي ُسوم �إِنُوِ ،مينزِي
ن ّ ّيث �َأقّا-ت ذايِي ،ماشا رخْ ذايم ن ْثشُ ونِي ،وار ثنت ؤ ُِفيغ شاِ 19 .مينزِي وار تݣّغ ْرخار �إِ
خْ سغ ،ماشا ْرغار �إِ وار تخْ سغ شا ،ذ ماناونِّي �إِ تݣّغ20 .مارا تݣّغ ِمين وار تخسغ ،وار
�إِدْجي عاذ ذ نش �إِ �إِتݣّن مان �َأيا ،ماشا ّدانب ون ّي ذ ايِي �إِز ّدغن21 .خ ِّني تافغ تاوراث-ا
تاوراث ن �َأر ِّبي زِي
ذايِي :خْ ِمي خْ سغ �َأذ ݣّغ ْرخارَ� ،أقّا ذايِي ْرغارِ 22 .مينزِي فارحغ س ْ
تاوراث ن ّضْ ِني ذݣ �إِغ ْز ِذيسن ن �َأ ِّريمث
ِّجيهث ن ذاخر ن ْبناذم23 ،ماشا تْوارِيغ ِذين ْ
تاوراث ن ّدانب ث ِّني �إِدْچان
تاوراث ن رعقر �إِنُو ؤُشا ْثح ّبس �َأيِي س ْ
�إِنُو ،ثتْمنغا �َأك-ذ ْ
24
ِ
ُو.
ن
�
يمث
ذݣ �إِغ ْز ِذيسن ن �َأ ِّر
َأيحاث مانا ومشُ وم-ا ن ْبناذم �إِ دْجيغ! وِي ذ ايِي �إِ غا
�
إ
ّ
25
�إ ِّسنجمن زِي �َأ ِّريمث-ا ن ْرم ْوث؟ تْقا ِذيغ �َأر ِّبي س يشُّ و ل َمسيح ِسي ِذيثْنغ! �َأ ُّمو �َأقّا نش
تاوراث ن ّدانب.
تاوراث ن �َأر ِّبي ،ماشا س و ْي ُسوم �إِ ْ
ِسيمانت �إِنُو س رعقر �إِ خدّمغ �إِ ْ

8

ثُوذارث س أَ� ُّروح ِ�إ ّقدسن

1خ ِّني وار ِذي ِّني ُبو ِ
لحيساب رخُّ و خ يِنّي ِذي ل َمسيح يشُّ و� ،إِن ّي �إِݣُّورن وار
تاوراث ن �َأ ُّروح
�إِدْجي ذݣ و ْبرِيذ ن و ْي ُسوم ماشا ذݣ و ْبرِيذ ن �َأ ُّروحِ 2 .مينزِي ْ
تاوراث ن ّدانب ذ ْرم ْوثِ 3 .مينزِي ِمين
ن ثُوذارث ِذي ل َمسيح يشُّ وَ� ،أقّا ثْفكّ �َأيِي زِي ْ

7:7

ُؤفُغ17:20 .؛ ِثير21:5 .
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تاوراث ماغار ثُوغا ثضْ عف س و ْي ُسومَ� ،أر ِّبي �َأم ذ �إ ِّسكّ ِّميس ذݣ و ْي ُسوم
وار ْثز ّمار ْ
ياروسن ِذي ّدانب ؤُشا مان �َأيا خ ِّسي ّبث ن ّدانبَ� ،أقّا �إِحاسب ّدانب ذݣ و ْي ُسوم،
ْ
ِ 4حيما �َأذ �إِتْواك ّمر ذا ْينغ ُرو ُمور �إِسݣّذن ن تاوراث ،ذݣ �إِن ّي �إِݣُّورن وار �إِدْجي ذݣ
و ْبرِيذ ن و ْي ُسوم ماشا ذݣ و ْبرِيذ ن �َأ ُّروحِ 5 .مينزِي �إِن ّي �إِدْچان ن و ْي ُسوم تݣّن ن ّ ّيث
نْسن ذݣ و ْي ُسوم ،ماشا �إِن ّي ن �َأ ُّروح تݣّن ت ِذي �َأ ُّروحِ 6 .مينزِي ن ّ ّيث ن و ْي ُسوم ذ
ْرم ْوث ،ماشا ن ّ ّيث ن �َأ ُّروح ذ ثُوذارث ذ ر ْهناِ 7 .مينزِي ن ّ ّيث ن و ْي ُسوم ذ رعذاواث �إِ
�َأر ِّبي ِمينزِي وار ثت ّ
تاوراث ن �َأر ِّبي ،وار د اس ْثز ّمار عاوذ�8 .إن ّي ذݣ
ݣ شا �َأ ّراي �إِ ْ
9
ِ
و ْي ُسوم وار �إِز ّمارن �َأذ �َأرضان �َأر ِّبي .ماشا ك ِّنيو وار ثدْجيم شا ذݣ و ْي ُسوم ،ماشا ذي
�َأ ُّروح مارا �إِ ْزذغ ذا ْيوم �َأ ُّروح ن �َأر ِّبي .ماشا مارا حد وار غارس ُبو �َأ ُّروح ن ل َمسيح،
ذ ون ّي وار �إِتِيرِي ن ّس10 .مارا ثُوغا ل َمسيح ذايومَ� ،أقّا �َأ ِّريمث ث ُّموث زِي ِّسي ّبث ن
ّدانب ،ماشا �َأ ُّروح �َأقّا-ث ذ ثُوذارث زِي ِّسي ّبث ن ْثسݣْذا11 .مارا �َأ ُّروح ن ون ّي �إِ ذ
�إ ِّسنكّارن يشُّ و زݣ �إِم ِّتينن �إِ ْزذغ ذايومَ� ،أقّا ون ّي �إِ د �إ ِّسنكّارن ل َمسيح زݣ �إِم ِّتينن �َأذ
�إ ِّسدّار عاوذ �َأ ِّريماث نْوم �إِفنّان س �َأ ُّروح ن ّس �إِ �إِز ّدغن ذايوم12 .خ ِّنيَ� ،أ � َْأوماثن ،نشّ ين
رحساب ن و ْي ُسومِ 13 ،مينزِي مارا
س ؤُما ْرواس ،وار �إِدْجي �إِ و ْي ُسوم ِحيما �َأذ ندّار خ ْ
رحساب ن و ْي ُسومَ� ،أذ ث ْمثم ،ماشا مارا ث ْن ِغيم رخْ ذايم ن �َأ ِّريمث س �َأ ُّروح،
ثدّارم خ ْ
15
14
ِ
ِ
�َأذ ثدّارم .مينزِي ما ّرا �إِن ّي �إِتْوانذهن س �َأ ُّروح ن �َأر ِّبي ،نِي ْث ِني ذ �َأ ْيث ن �َأر ِّبي .مينزِي
ثس ُم ِ
وغي ون ّي ك ِّنيو �إِ غا يا ّرن ذ �إِس ْمغان ِحيما �َأذ ّزايس
ك ِّنيو وار ث ْك ِسيم شا �َأ ُّروح ن ْ
ثݣّوذم عاوذ ،ماشا �َأقّا ث ْك ِسيم �َأ ُّروح �إِ زِي نتْواقبر ذ �َأ ّراون� ،إِ زِي نتْراغا ‘�َأبّا’ِ ،مين
�إِخْ س �َأذ يِي ِني ‘بابا’ نِيغ ‘ثاباباث’َ�16 .أ ُّروح ِسيمانت ن ّس �إِش ّهذ �َأك-ذ �َأ ُّروح ن ّغ بلِّي
نشّ ين ذ ثا ْروا ن �َأر ِّبي17 .مارا نشّ ين ذ ثارواَ� ،أقّا-نغ عاوذ ذ �إ ِْورِيثن� ،إ ِْورِيثن ن �َأر ِّبي ذ
�إ ِْورِيثن �َأك-ذ ل َمسيح ،خ ِّني ،مارا نْو ّدب �َأ ِكيسَ� ،أذ نتْوا ُعودْجي �َأ ِكيس عاوذ.

ا ُعو ْدجي ِ�إ د غا ياسن

18
حسبغ �َأو ّدب �إِ خانغ �إِت ّكن �إِضا ،وار �إِس ِذيهدْچ شا �َأذ �إِتْواعبار س ُؤ ُعودْجي �إِ
�َأقّا ّ
ْواسضْ هارن ذا ْينغِ 19 .مينزِي ما ّرا ِمين د �إِتْواخرقن �إِتْراجا �َأسارݣاب ن �َأ ْيث ن
د غا �إِت ّ
ݣ اِث ِذي ْرو ِهي،
�َأر ِّبي س ّم ْزرِي �َأمقّرانِ 20 .مينزِي ما ّرا ِمين ذ �إِتْواخرقنَ� ،أقّا �َأر ِّبي �إِ ّ
ݣ اِث س لغاراض21 ،س ؤ ُِسيثم بلِّي ؤُرا ذ ما ّرا ِمين د
وار ث �إِݣِّي �َأم ِّني واها ،ماشا �إِ ّ
ِ
غش غار ثِيرلِّي ن ُؤ ُعودْجي ن
�إِتْواخرقن ِسيمانت ن ّس �َأذ �إِتْوافكّ عاوذ زِي ْ
ثس ُموغي �إِ ْر ّ
22
نسن بلِّي ما ّرا ِمين د �إِتْواخرقن �إِز ّهار ج ِميع س ؤُن ْزبار ن ثا ْروا �َأر �إِضا.
ثا ْروا ن �َأر ِّبيَ� .أقّا ّ
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23وار �إِدْجي مان �َأيا واها ،ماشا نشّ ين ِسيمانت ن ّغ� ،إِن ّي غار ثدْچا ثمن ُزوث ن �َأ ُّروح،
نْز ّهار عاوذ ذݣ �إِخف ن ّغ ،نتْراجا �َأذ نتْواقبر ذ ِّميسَ� ،أف ِّكي ن �َأ ِّريمث ن ّغِ 24 .مينزِي �َأقّا
ْواسنجم ذݣ ؤ ُِسيثم-ا .ماشا � َِأسيثم �إِتْبانن وار �إِدْجي ذ � َِأسيثمِ ،مينزِي ِمين �إِتْبانن �إِ حد،
نت ّ
25
ِ
ِ
ما ّمش �إِ غا ي ّ
نسيثيم مين وار ن ْتوِيرِيَ� ،أقّا نتْراجا
ݣ �َأذ ذا ْيس �إ ِّسيثم عاذ؟ ماشا مارا ِّ
26
ِ
نسين شا ما ّمش ذ انغ �إِ
ث س ّصبارَ� .أم ِّني �َأذ �إِعاون �َأ ُّروح ثُوضْ عفث ن ّغ ،مينزِي وار ِّ
غا �إِشُ و ّوار �َأذ ن ّزادْچ ،ماشا �َأ ُّروح ِسيمانت ن ّس �إِتْشفّع ذا ْينغ س �إِز ّهارن وار �إِن ْطقن27 .ذ
ون ّي �إِتْبقّشن ذݣ ُوراون �إ ِّسن ِمين �إِدْچان ذ ن ّ ّيث ن �َأ ُّروحَ� ،أقّا ثتْشفّاع ذݣ �إِمقدّاسن �َأم
28
يمسرايِين خدّمنت �َأك-ذ واياويا �إِ ْرخار
ما ّمش ث �إِخْ س �َأر ِّبي .نشّ ين ن ّسن بلِّي ما ّرا ثِ ْ
علاحساب لغاراض ن ّسِ 29 .مينزِي �إِن ّي �إِ ّزار �إ ِّسن �إِثن،
�إِ يِنّي �إِتخْ سن �َأر ِّبي� ،إِن ّي �إِتْواراغان ْ
�َأقّا �إِ ّزار �إِعدْچم �إِثن ِحيما �َأذ �إِرِين ِذي ِّصيفث ن ِّميس ِحيما �َأذ يِيرِي نتّا ذ �َأمن ُزو جار
واوماثن30 .ؤُشا �إِن ّي �إِ ّزار �إِعدْچم �إِثن �َأقّا ذ �إِن ّي خ ذ �إِراغا ثانيا ُؤ �إِن ّي خ ذ
واطّاس ن ْ
ّ
ّ
�إِراغا �َأقّا ذ �إِن ّي �إِسݣذ ثانيا ُؤ �إِن ّي �إِسݣذ �َأقّا ذ �إِن ّي �إ ِّس ُعودْچا ثانيا.

ثايْ ِري ن ل َمسيح

ِ 31مين �إِ غا نِي ِني خ ِّني ِذي مان �َأيا؟ مارا �َأر ِّبي �َأ ِكي ْذنغ وِي ذ انغ �إِ غا �إِضا ّدن؟ ون ّي
يش
وار �إِشطّارن شا خ ِّميس ماشا �إ ِْوش اِث ِذي طّوع ن ّغ ما ّرا ،ماي ِّمي وار ذ انغ �إِتِ ّ
ك ِ
ُورشي �َأك-ذ ِّميس عاوذ؟ 33وِي �إِ غا �إِ ْك ِسين ثانفُوتْش �إِ يِنّي �إِتْواخْ ضارن زِي �َأر ِّبي؟
34
�َأر ِّبي ذ ون ّي �إِتْسݣّاذن .وِي خانغ �إِ غا �إِحكمن؟ ل َمسيح ذ ون ّي �إِ ُّموثن ،عاذ حسن،
ْواسنكّارن ،ذ ون ّي �إِدْچان ثانيا خ ُؤف ِ
ُوسي ن �َأر ِّبي ؤُرا نتّا ذ ون ّي �إِتْشفّعن
نتّا ذ ون ّي د �إِت ّ
رحصارث نِيغ ضِّ يقاث
ذا ْينغ ثانيا35 .وِي ذ انغ �إِ غا �إِ ْبضان خ ثا ْيرِي ن ل َمسيح؟ ما ْ
نِيغ �َأما ّرث نِيغ راز نِيغ ثُوعارينت نِيغ لخاطار نِيغ ِّسيف؟ َ�36أم ما ّمش ثُورا “�َأقّا خ
َأس �إِكمر ،نتْواحسب �َأمشْ ناو �إ ُِحورِي ّين �إِ ْثغارصث37”.ماشا ِذي مان
ِّسي ّبث ن ّك نتْوانغ � ّ
38
ْواسق ْنعغ بلِّي نِيغ
�َأيا ما ّرا ن ْذور كثار زݣ �إِن ّي �إِغلّبن س ون ّي ذ انغ �إِخْ سنَ� .أقّا نش ت ّ
ْرم ْوث نِيغ ثُوذارث نِيغ لمالاكاث نِيغ ْر ُحوكّام نِيغ ُّصولاطاث نِيغ ِمين ن يِيضا نِيغ
ِمين �إِ د غا ياسن 39نِيغ ُرو ْعرا نِيغ رادْچاغ نِيغ ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْرحاجث ن ّضْ ِني زِي ِمين
د �إِتْواخرقن ْثز ّمار �َأذ انغ ث ْبضا خ ثا ْيرِي ن �َأر ِّبي ث ِّني ِذي ل َمسيح يشُّ و ِسي ِذيثْنغ.

 36:8سبح22:44 .
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أ�ربِّي ذ ويْ ُذوذ نّس ِ�إسرايِيل

9

1قّارغ ثِيذت ِذي ل َمسيح ،وار ّسخا ِّريقغ شا ؤُشا ثان ْفسشث �إِنُو ثش ّهذ عاوذ
رحرِيق وار �إِتْبدِّي ذݣ ُور �إِنُو.
س �َأ ُّروح �إِقدّسن2 ،بلِّي غارِي � َْأشضان �إِمغار ذ ْ
َ�3أقّا ثُوغا ِّسي ِثيمغ ،ما ْع ِليك ؤ ُِفيغ ِسيمانت �إِنُو تْوان ْعرغ زِي ل َمسيح ِذي طّوع ن ثا ْروا
َأيسوم4 .نِي ْث ِني ذ �إِسرايِي ِلي ّين ،تْواقبرن ذ ِّميس ،غارسن
ن ث ُمورث �إِنُو
ْ
علاحساب � ُ
تاوراث ذ ْرخدْمث ن ؤُعباذ ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن ذ ْر ُو ُعوذ،
ذ
وذ
ه
و
ع
ُؤ ُعودْجي ذ ْر ُ ُ
ْ
رج ُذوذ ؤُشا ّزا ْيسن ل َمسيح خ و ْبرِيذ ن و ْي ُسوم ون ّي ذ �َأر ِّبي سنّج ما ّرا ِمين
5غارسن ْ
�إِدْچانَ� ،أقّا نتّا �إِتْوابارك �إِ ر ْبدا قاعَِ � ،أمين.
6ماشا وار �إِدْجي �َأ ُّمو � َِأرمي ؤُرا ذ �َأوار ن �َأر ِّبي وار يِيوِيضِ ،مينزِي ما ّرا �إِن ّي زِي
�إِسرايِيل وار دْجين شا ذ �إِسرايِي ِلي ّين 7ؤُرا ذ ما ّرا نِي ْث ِني وار دْجين شا ذ ثا ْروا ن �إِبرا ِهيم،
ِمينزِي نِي ْث ِني ذ ّزارِيعث ن �إِبرا ِهيم ،ماشا �َأذلِيس �إِقّار “ ِذي �إِسحاق �َأذ اش راغان
ّزارِيعث”8 .خ ِّني ِ
ماشي ثا ْروا ن و ْي ُسوم �إِدْچان ذ ثا ْروا ن �َأر ِّبي ،ماشا ثا ْروا ن ْر ُو ُعوذ
ْواحسبن ذ ّزارِيعثِ 9 .مينزِي �َأوار ن ْروا ْعذ ذ وا “غار ْرو ْقث-ا �َأذ د اسغ ؤُشا �َأذ
�َأذ ت ْ
غارس يِيرِي غار سارا ِّميس10”.وار ثدْجي ثانِيثا واها ،ماشا ؤُرا ذ رِيفقا ث ْك ِسي س
ّديسث زݣ �إ ِّجن ،نتّا ذ �إِسحاق جدِّيثْنغِ 11 .مينزِي ؤ ُِمي عاذ وار ذ �إِخرِيق حد ،وار
ݣِّين عاذ ْرخار ؤُرا ذ ْرغارِ ،حيما �َأذ �إِقِّيم لغاراض ن �َأر ِّبي �َأم ث �إِخْ ضار نتّا ،وار �إِدْجي
ذݣ و ْبرِيذ ن رخْ ذايم ماشا ذݣ و ْبرِيذ ن ون ّي �إِتْراغانَ�12 ،أقّا �إِتْوان ّا اس “�َأقّا �َأمقّران �َأذ
�إِخْ ذم خ ؤُمزيان”َ�13،أم ما ّمش ثُورا “ياعقُوب �إِ خْ سغ ،ماشا شارهغ �إ ُِسو”.
ِ 14مين �إِ غا نِي ِني خ ِّني؟ ما �إِق ّد �َأذ يِيرِي غار �َأر ِّبي ِمين وار �إِسݣّذن؟ ع ّمارص!
َأرحمغ ؤُشا �َأذ ِحينّغ خ وِي خْ سغ
َأرحمغ وِي خْ سغَ� ،أذ � ْ
ِ 15مينزِي نتّا �إِقّار �إِ ُموسى “�َأذ � ْ
ثامسراشث وار ثقِّيم شا غار وِي �إِتخْ سن ؤُرا غار وِي �إِتا ّزرن ،ماشا
�َأذ ِحينّغ16 ”.خ ِّني ْ
17
يارحمنِ .مينزِي �َأذلِيس �إِقّار �إِ ِفير ُعون “�َأقّا �إِ مان �َأيا ّسنكّارغ-د شك،
غار �َأر ِّبي ون ّي ّ
18
ِحيما �َأذ ّزايك ّسشنغ ّج ْهذ �إِنُو ؤُشا �َأذ �إِتْوابا ّرح �إِسم �إِنُو ِذي ما ّرا ُّدونِّيث ”.خ ِّني
نتّا �َأذ يارحم وِي �إِخْ س ؤُشا �َأذ �إ ِّس ْقسح وِي �إِخْ س.
ِ
19رخُّ و �َأذ ايِي ثِي ِنيم “ماي ِّمي �إِتْشثْشا عاذِ ،مينزِي وِي �إِ غا �إِمعاران �َأك-ذ مين �إِخْ س
نتّا؟” 20ماشا ِمين ث ْع ِنيذ شكَ� ،أ ْبناذم ،ون ّي �إِتْقاشاحن �َأر ِّبي؟ ما ِمين �إِتْواݣّن �إِز ّمار �َأذ
�إِنِي �إِ ون ّي ث �إِݣِّين “ماي ِّمي ذ ايِي ثݣِّيذ �َأ ُّمو؟” 21ما وار �إِدْجي غار ُبو-ثراخث ُّصولطا خ
ݣ زݣ �إ ِْشث ن ْرعجنث �إ ِْشث ن ْرقشْ عث �إِ لكاراما ُؤ ون ّضْ ِني �إِ ؤ ُْبهذر؟
ْثراخث ِحيما �َأذ �إِ ّ
22ما خ ِّني ،مارا �َأر ِّبي َ� -أم ثُوغا �إِخْ س �َأذ �إ ِّسشن لغاضاب ن ّس ؤُرا �َأذ �إ ِّسب ّين ّج ْهذ ن ّس َ� -أقّا
7:9

أَ�مز12:21 .

9:9

أَ�مز 12:9 14،10:18 .أَ�مز 13:9 23:25 .مالُ 15:9 3،2:1 .ؤفُغُ 17:9 19:33 .ؤفُغ16:9 .
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يا ْر ُبو س واطّاس ن ِ
ْواسوجذن �إِ ؤُهلّك،
تاسيع ن ْرخاضار ر ْقشُ وع ن لغاضاب �إِن ّي �إِت ّ
َأرحمث �إِن ّي �إِ ّزار �إ ِّسوجذ �إِثن
ِ 23حيما خ ِّني �َأذ �إ ِّسب ّين �َأݣْرا ن ُؤ ُعودْجي ن ّس خ ر ْقشُ وع ن � ْ
�إِ ُؤ ُعودْجي�24 ،إِنِّي ّزا ْيسن ندْچا ؤُرا ذ نشّ ين ؤ ُِمي ذ انغ-د �إِراغا� ،إِن ّي وار �إِدْجين زݣ
ُوذاين واها ،ماشا عاوذ زِي رݣـ ُنوسَ�25 .أمشناو ما ّمش �إِقّار ُه ِ
وسيا عاوذ “�َأذ س ِّميغ �إِ ون ّي
وار �إِدْجين ذ �َأ ْي ُذوذ �إِنُو ‘�َأ ْي ُذوذ �إِنُو’ ؤُشا �إِ ون ّي وار �إِدْجين ذ �َأم ِعي ّز ذ ‘�َأم ِعي ّز’َ�“26 ”.أذ يِيرِي
ذݣ و ْمشان مانِي ذ اسن �إِتْوان ّا ‘وار ثدْجيم شا ذ �َأ ْي ُذوذ �إِنُو’ ،بلِّي ِذي ِّني �َأذ اسن راغان
‘ثا ْروا ن �َأر ِّبي �إِ ّدارن’�27”.إِشاعيا �إِتْراغا زِي ِّجيهث ن �إِسرايِيل “مارا ثُوغا ْرق ّد ن ثا ْروا
ن �إِسرايِيل �َأمشْ ناو �إِج ِذي ن ر ْبحارَ� ،أقّا ِمين �إِ غا �إِقِّيمن �َأذ �إِنْجمِ 28 ،مينزِي نتّا �َأذ �إِك ّمر
ݣ �َأوار �إِقضْ عن خ ث ُمورث
ثامسراشث ؤُشا �َأذ �إِقضْ ع �َأوار س ْثسݣْذاِ ،مينزِي �َأر ِّبي �َأذ �إِ ّ
ْ
29
ِ
ِ
يا”.
ذ ْغ
�َأم ما ّمش �إ ّزار �إِشا ْعيا �إن ّا “ماعليك �َأر ِّبي ن سابا ُعوث (=رعسكار ن ؤُجنّا) وار
ذ انغ �إ ِِّجي ّزارِيعثَ� ،أذ ن ْذور �َأمشْ ناو ُسوذُوم ؤُشا �َأذ نا ْروس ِذي ݣا ُمو ّرا”.

نّبرا ل ِ إ�يمان ن ِ�إسرايِيل

ْ
ثاسݣذاَ ،أ�قّا ْك ِسين ثاسݣْذا ،ماشا
ِ 30مين �إِ غا نِي ِني خ ِّني؟ رݣـ ُنوس �إِن ّي وار يار ُّزون
تاوراث ن ْثسݣْذا ،وار يِيوِيض
ثاسݣْذا ث ِّني س إِل�يمان31 .ماشا �إِسرايِيل �َأم ثُوغا �إِضفّار ْ
تاوراث ن ْثسݣْذا32 .ماي ِّمي؟ ِمينزِي نِي ْث ِني �َأر ُّزون �َأي ِّني ،وار �إِدْجي شا زِي إِل�يمان
شا غار ْ
33
ِ
ِ
ِ
ماشا زِي رخْ ذايم ن تاوراث ،مينزِي ني ْثني نذ ْرفن ذݣ و ْز ُرو ن ؤُنقراضَ� .أم ما ّمش ثُورا
ثاصضارث ن ر ْف ِضيحث ُؤ ما ّرا وِي ّزايس �إِ
“�َأقّا �َأذ ݣّغ ِذي ِس ُييون �َأ ْز ُرو ن ؤُنقراض ذ ْ
غا يامنن ،وار �إِتْسضْ ِحي شا”.

10

َ� 1أ � َْأوماثن ،ر ْفراحث ن ُور �إِنُو ؤُشا ثازادْجيث ث ِّني ُّزودْچغ غار �َأر ِّبي خ ِّسي ّبث ن
�إِسرايِيلَ� ،أقّا-ت �إِ ؤُس ْنجمَ�2 .أقّا ش ّهذغ خاسن �َأقّا نِي ْث ِني غارسن شضارث �إِ �َأر ِّبي،
رحساب ن ث ُموسنا �إِك ّمرنِ 3 .مينزِي �َأم ثُوغا وار ِّسينن ثاسݣْذا ن �َأر ِّبي،
ماشا وار �إِدْجي خ ْ
4
ْ
ّ
ِ
�َأر ُّزون �َأذ ݣّن ثاسݣْذا ن �إِخف نْسن ،وار تْواضعن شا �إِ ْثسݣذا ن �َأر ِّبي .مينزِي �َأنݣار ن
تاوراث نتّا ذ ل َمسيحَ� ،أقّا-ث ذ ثاسݣْذا �إِ كُور �إ ِّجن ون ّي ُيو ْمننِ 5 .مينزِي ُموسى ُيورا زِي
ْ
ْ
ْ
تاوراث ؤُشا �إِقّار “ ْبناذم ون ّي �إِ ذ �إِتݣّن مان �َأياَ� ،أذ �إِ ّدار ّزايس”.
ِّجيهث ن ثسݣذا ث ِّني زِي ْ
6ماشا ثاسݣْذا ث ِّني زِي إِل�يمان ثقّار �َأ ُّمو “وار ثقّار ذݣ ُور ن ّك ‘وِي �إِ غا �إِݣا ّعذن غار ؤُجنّا؟
وحفُور؟” ِحيما �َأذ �إ ِّسݣا ّعذ
’ ِحيما �َأذ د �إ ِّسهوا ل َمسيح”7 ،نِيغ “وِي �إِ غا �إِهوان ذݣ ْ
ل َمسيح زݣ �إِم ِّتينن8 .ماشا ِمين �إِ غا ثِي ِني ْثسݣْذا؟ “�َأوار ُيوذس �إِ شكَ� ،أقّا-ث ذݣ
ُ 25:9هوش.

23 :2

ُ 26:9هوش.

10 :1

�ِ 28:9إ شا.

23 ،22 :10

�ِ 29:9إ شا.
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ؤُق ُّموم ن ّك ؤُرا ذݣ ُور ن ّك” .وا ذ �َأوار ن إِل�يمان �إِ زِي نتْبا ّرح9 .مارا ثشهذذ س ؤُق ُّموم
ن ّك بلِّي يشُّ و ذ ِسي ِذي ؤُشا �َأذ ثامنذ س ُور ن ّك بلِّي �َأر ِّبي �إ ِّسنكّار اِث زݣ �إِم ِّتيننَ� ،أذ
ْواسنجمذِ 10 .مينزِي س ُور �إِ زِي �إِتامن �َأر ثاسݣْذا ؤُشا س ؤُق ُّموم �إِش ّهذ ّزايس �إِ ؤُس ْنجم.
ت ّ
12
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ 11مينزِي �َأذليس �إِقّار “ما ّرا وِي ّزايس �إِ غا يامنن ،وار �إِتْصضْ حي شا ”.مينزِي وار ذين
ُبو ْرفا ْرز جار ُوذاي ذ ُؤ ُيونانِيِ ،مينزِي ِسي ِذي ذ �إ ِّجن �إِ ما ّراَ� ،أقّا غارس �َأطّاس ن واݣْرا �إِ
ما ّرا �إِن ّي خاس-د �إِتْراغانِ 13 .مينزِي “كُور �إ ِّجن ون ّي �إِ غا �إِراغان س يِيسم ن ِسي ِذي �َأذ
�إِنجم14”.ما ّمش خاس �إِ غا �إِراغان خ ون ّي �إِ ِذي وار ؤ ُِمينن شا؟ ما ّمش �إِ غا يامنن ذݣ
ون ّي ؤ ُِمي وار ْسرِين ؤُشا ما ّمش �إِ غا ْسرن مارا ؤُرا ذ �إِ ّج وار ّزايس �إِبا ّرح شا؟ 15ما ّمش
ْواسكّن؟ �َأم ما ّمش ثُورا “مشْ حار ضارفن �إِضارن ن يِنّي �إِتْبا ّرحن
�إِ غا با ّرحن مارا وار ذ ت ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يمسرايين ثيص ْبحانين”.
س رخْ بار �َأص ْبحان ن ر ْهنا� ،إن ّي �إتْبا ّرحن ث ْ
16خ ِّني ِ
ماشي ما ّرا طّاعن �إِ رخْ بار �َأص ْبحانِ ،مينزِي �إِشا ْعيا �إِقّار “�َأ ِسي ِذي ،وِي �إِ غا
17
َأسحسي زݣ واوار ن �َأر ِّبي.
ُسحسي ؤُشا � ِّ
يامنن زِي ثبرات ن ّغ؟” �َأقّا إِل�يمان زݣ ؤ ِّ
18
حس نْسن �إِفّغ-د غار ما ّرا
ماشا �َأذ �إِنِيغ “ما ز ْعما نِي ْث ِني وار ْسرِين؟” واهْ ،سرِين “ ْر ّ
ثِي ُمورا ؤُرا ذ �َأوارن نْسن غار �إِنݣُّورا ن ُّدونِّيث”.
19ماشا �َأذ �إِنِيغ “ما �إِسرايِيل وار ثف ِهيم شا مان �َأيا؟” غار ؤُمزوار ُموسى �إن ّا “�َأذ ذا ْيوم
ُوس ِمي زݣ يِنّي وار �إِدْجين شا ذ ْرݣنس ؤُشا س �إِج ن ْرݣنس �َأفغُور �َأذ ذا ْيوم ݣّغ
ݣّغ ث ْ
�َأخ ّيق20 ”.خ ِّني �إِشا ْعيا �إِ ْزعم �َأذ �إِنِي “�َأقّا ؤ ُِفين �َأيِي� ،إِن ّي وار ِ
خافي يار ُّزونَ� ،أقّا ْذورغ
21
بانغ-د �إِ يِنّي وار ِ
خافي �إ ِّس ِ
َأس �إِكمر ّسوِي ّزذغ
قسين ”.ماشا زِي ِّجيهث ن �إِسرايِيل �إِقّار “� ّ
ِفاسن �إِنُو �إِ و ْي ُذوذ �إِ ْع ّصان �إِغنّن”.
�إ ّ

11

ربا ِقي ّيث ن ِ�إسرايِيل

َ�1أذ �إِنِيغ “ما ُيو ِݣي �َأر ِّبي َأ� ْي ُذوذ ن ّس؟” بالاكَ ،أ�قّا نش ِسيمانت �إِنُو عاوذ ذ
�إِسرايِي ِلي زِي ّزارِيعث ن �إِبرا ِهيم ،زِي ثق ِبيتْش ن بِ ِ
ينيامين�2 .أر ِّبي وار �إِنطّار شا
ِ
ثسينم شا ِمين �إِقّار و ْذلِيس خ �إِليياَ� ،أم ما ّمش ثُوغا
�َأ ْي ُذوذ ن ّس �إِ ثُوغا �إ ِّسن قبر .نِيغ وار ِّ
ّ 3
ِ
ِ
ِ
�إِ ْك ِسي ثانفُوتْش خ �إِسرايِيل غار �َأر ِّبي ؤُشا �إِقار “�َأ سيذي ،نْغين �إِ ْمكاشافن ن ّكَ� ،أر ّددْچن
�َأعالطار .قِّيمغ نش واها ؤُشا نِي ْث ِني �َأر ُّزون ر ْعمار �إِنُو4 ”.ماشا ِمين ذ خاس يا ّرا �َأر ِّبي؟
“�َأقّا ِّجيغ �إِ يِيخف �إِنُو سبع اراف ن ي ْريازن وار ضرِين شا غار �إِضارن ن باعالَ�5 ”.أ ُّمو
ِذي ْرو ْقث ن يِيضا عاوذَ� ،أقّا ثقِّيم �إ ِْشث ن ْر ِ
رحساب ن
باقي ّيث �َأم ت �إِخْ ضار نتّا خ ْ
ِ 8:10ثير�ِ 11:10 14-12:30 .إشاُ 13:10 16:28 .جوو�ِ 15:10 32:2 .إشا7:52 .؛ ناه�ِ 16:10 15:1 .إشا 18:10 1:53 .سبح4:19 .
جدچ18:19 .
جدچ�ِ 1 4:11 14،10:19 .إ ْ
ِ 19:10ثير�ِ 20:10 21:32 .إشا�ِ 21:10 1:65 .إشا�ِ 1 3:11 2:65 .إ ْ
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نِّيعمث6 .مارا ثدْچا س نِّيعمثَ� ،أقّا وار ث ِتيرِي عاذ س رخْ ذايم نِيغ خ ِّني نِّيعمث وار
ثدْجي عاذ ذ نِّيعمث .ماشا مارا س رخذايم ،وار ثدْجي عاذ ذ نِّيعمث .مارا لّاَ� ،أقّا
ْرخدْمث وار ثدْجي عاذ ذ ْرخدْمثِ 7 .مين �إِ غا نِي ِني خ ِّني؟ ِمين ثُوغا ثار ُّزو �إِسرايِيل وار
قسحنَ�8 .أم
ث ث ِّطيف ،ماشا �إِن ّي �إِتْواخضارن طّفن ث ؤُشا �إِن ّضْ ِني �إِن ّي �إِقِّيمنْ ،ذورن ْ
ما ّمش ثُورا “�َأقّا �َأر ِّبي �إ ِْوش �َأسن �َأ ُّروح ن يِيضص ذ ثِيطّاوِين �إِ وار �إِ ْتوِيرِين ،ذ �إِم ُّزوغن �إِ
9
ثازوضا ن ثِيغا ْر ِصين نْسن ذ ثاخْ شفث
داود �إِقّار “�َأذ ث ْذور ْ
وار �إ ْ
َأس ن يِيضاُ ”.
ِتسرِين �َأر � ّ
10
ثافضوتْش ذ ْثع ْنكرِيفث ذ ؤُخدْچص �َأعفّان �إِ نِي ْث ِني ؤُشا �َأذ ذار ْغرنت ثِيطّاوِين نْسن
ذ ُ
وعرور نْسن �إِ ر ْبدا”.
ِحيما وار ْتوِيرِين ؤُشا �َأذ �إِ ْقوس ُ

رف ُْروع ِ�إر ّقمن

11عاوذ �َأذ �إِنِيغ “ما نذ ْرفن ِحيما �َأذ ْوضان؟” ع ّمارص! ماشا س ؤُوطُّو نْسن يِيوض-د ؤُس ْنجم
ݣ ثُوس ِمي12 .مارا �إِ ْذور ؤُوطُّو نْسن ذ �َأݣْرا ذ �َأمقّران �إِ ُّدونِّيث
�إِ رݣـ ُنوسِ ،حيما �َأذ ذا ْيسن �إِ ّ
ثاخسارث نْسن ذ �َأݣْرا �إِ رݣـ ُنوس ،مشْ حار قاع �إِ غا ثِيرِي ركمارث نْسن كثار.
ؤُشا ّ
َ�13أقّا ّساوارغ �َأ ِكي ْذومَ� ،أ رݣـ ُنوس ،ؤ ُِمي دْجيغ ذ �َأمازان �إِ رݣـ ُنوس ؤُشا ّسمغارغ ِذي
14
ُوس ِمي ذݣ و ْي ُذوذ �إِنُو (=و ْي ُسوم �إِنُو )
ْرخدْمث ن ْثسخّارث �إِنُوَ� ،أتّاغ �َأذ يِيرِي ݣِّيغ ث ْ
ْواسنجمن شا ّزا ْيسن15 .س ِمينزِي ،مارا �َأم ْنضار نْسن �َأقّا-ث ذ � َْأصراح ن ُّدونِّيث،
ؤُشا �َأذ ت ّ
16
ِ
ما ّمش �إِ غا يِيرِي وقبار نْسن ْمغير ثُوذارث زݣ �إِم ِّتينن؟ مارا ثُوغا ثامن ُزوث ن ّصابث
ْثقدّسَ� ،أم ِّني ؤُرا ذ ْرعجنث ن � ْ
َأرش ِثي ْثقدّس ،مارا ثُوغا �َأزوار �إِقدّس �َأم ِّني ؤُرا ذ ر ْف ُروع.
17
ْواقص شا ن ر ْف ُروع ُؤ شك ،ذ �َأز ُّمور �إِتْوارقّمن ذݣ و ْمشان نْسنْ ،ثذورذ
ماشا مارا ثُوغا �إِت ّ
ثسن ْفعذ زݣ �إ ِْزوران ذ ّزشث ن ْثزِيثُونت18 ،وار ْثنفّخ شا خ ر ْف ُروع .مارا ْثنفّخذَ� ،أقّا شك
ّ
ْواقصن ر ْف ُروع ِحيما نش �َأذ
وار ثار ُّبوذ شا �َأ ْزوار ،ماشا �َأ ْزوار يار ُّبو شكَ�19 .أذ ثِي ِنيذ “�َأقّا ت ّ
ْواقصن ؤ ُِمي وار ؤ ُِمينن شا ؤُشا شك س إِل�يمان ثتْوارقّمذ .وار
تْوارقّمغ20 ”.م ِليح! نِي ْث ِني ت ّ
ْثنفّخ شا ،ماشا ݣّوذِ 21 .مينزِي مارا ثُوغا �َأر ِّبي وار �إِتْشطّار شا خ ر ْف ُروع ن طّ ِبيعثَ� ،أتّاغ
وار خاك �إِتْشطّار شا عاوذَ�22 .أقّا ذا ذ رضْ رافث ن �َأر ِّبي ذ روعارث ن ّسْ :روعارث خ يِنّي
ْواقصذ23 .ؤُرا
�إ ِْوضان ،ماشا رضْ رافث خاك مارا ثطّفذ ِذي رضْ رافث نِيغ ؤُرا ذ شك �َأذ ثت ّ
ذ نِي ْث ِني ،مارا وار قِّيمن ن ّ ْبرا إِل�يمانَ� ،أذ تْوارقّمن �إ ِّج ن ُؤ ُمور ن ّضْ ِنيِ ،مينزِي غار �َأر ِّبي ثِيز ّمار
ْواقصذ زݣ ؤُز ُّمور ون ّي �إِدْچان ِذي رخْ را ؤُشا
ِحيما �َأذ ثن �إِرقّم عاوذِ 24 .مينزِي مارا شك ثت ّ
شك تْوارقّمذ ِذي ْثزِيثُونت ث ِّني �إِدْچان ِذي ْرعكس ن طّ ِبيعث ن ّك ،مشْ حار �إِ ْهونن كثار
�َأذ تْوارقّمن �إِن ّي ذ ر ْف ُروع س طّ ِبيعث ن ّس ِذي ْثزِيثُونت نْسن؟
8:11

ِثير4 :29 .؛ ِ�إ شا.

10 :29

 10:11سبح.

23 ،22 :69
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أَ�س ْنجم ن ِ�إسرايِيل

ِ 25مينزِي وار تخْ سغ شاَ� ،أ � َْأوماثنِ ،حيما وار ذ ثِيرِيم ذ �إ ِِمي ِغيسن �َأك-ذ يِيخف نْومَ� ،أذ
ثقِّيمم وار ْثف ّهمم شا ِّسي ّر-اَ� :أقّا ث ْمسار ر ْقساحث خ �إ ِْشث ن ثسغارث ن �إِسرايِيل �َأر �إِ ذ
غا ياذف ؤُع ّمار ن رݣـ ُنوسَ�26 .أ ُّمو �إِ غا ث ْنجم ما ّرا �إِسرايِيل �َأم ما ّمش ثُورا
“�َأمس ْنجم �َأذ د �إِفّغ زِي ِس ُييون ؤُشا �َأذ �إ ِّسب ّعذ ر ْقجاحث خ �َأر ِّبي خ ياعقُوب.
27ذ وا ذ ْرعاهذ ّزايِي �إِ نِي ْث ِني خ ِمي ِّني �إِ غا ِ
محيغ ّدنُوب نْسن”.
28زِي ِّجيهث ن رخْ بار �َأص ْبحان واخّ ا نِي ْث ِني ذ رع ْذيان خ ِّسي ّبث نْوم ،ماشا ؤ ُِمي
تْواخضارن زِي �َأر ِّبي �َأقّا نِي ْث ِني ذ �إِم ِعي ّزن خ ِّسي ّبث ن رج ُذوذِ 29 .مينزِي ثِيم ْوشا ذ ْث ِ
راغيث
ن �َأر ِّبي �َأقّا نتّا وار خاسنت �إِتنذ ِّمي شاِ 30 .مينزِي �َأم ما ّمش ثُوغا ك ِّنيو وار ث ِّطيعم شا �َأر ِّبي،
َأرحمث س ْر ُمو ْع ِصي ّيث نْسنَ�31 ،أ ُّمو نِي ْث ِني عاوذ وار ِّطيعن شا
ماشا رخُّ و �َأقّا ث ْك ِسيم � ْ
َأرحمث نْومِ 32 .مينزِي �َأر ِّبي �إِح ّبس �إِثن
َأرحمث س � ْ
رخُّ وِ ،حيما نِي ْث ِني عاوذ �َأذ ْك ِسين � ْ
ما ّرا ساذُو ْر ُم ِ
وعصي ّيثِ ،حيما �َأذ ثن يارحم ما ّرا.
َ�33أ رادْچاغ ن واݣْرا ذ ثِي ِغيث ذ ث ُموسنا ن �َأر ِّبي ،ما ّمش �إِ غا ݣّغ �َأذ قدْچبغ رحكاماث
ن ّس ،ما ّمش �إِ غا ݣّغ �َأذ �َأفغ �إِ ْبرِيذن ن ّس.
ِ 34
“مينزِي وِي �إِ غا �إ ِّسنن ن ّ ّيث ن ِسي ِذي نِيغ وِي ذ اس �إِدْچان ذ �َأمشاوار؟”
ْخصا �َأذ �إِتْواخدْچص ّزايس؟”
“35نِيغ وِي ذ اس �إِ ّزارن �إ ِْوش اس ؤ ُِمي ذ اس �إِت ّ
ِ 36مينزِي ّزايس ذ زِي غارس ذ غارس ك ِ
ُورشي .غارس �َأ ُعودْجي �إِ ر ْبدا قاعَِ � .أمين.

12

ِثيغا ْر ِصين ِ�إ ّدارن

َأرحمث ن �َأر ِّبيَ� ،أذ ْثقدّمم �َأ ِّريماث نْوم ذ ثاغا ْرصث
1تتّارغ ّزايومَ� ،أ � َْأوماثن ،س � ْ
�إِ ّدارن� ،إِقدّسن ،يا ْرضان �إِ �َأر ِّبي ،وا ذ �َأعباذ نْوم �إِشُ و ّوارن2 .وار ثمقُو ّدام �َأك-ذ
زمان-ا ،ماشا بدّرم س ؤُرقّم ن رعقر نْوم زِي ْج ِذيذ ِحيما �َأذ ْثقدْچبم ِمين �إِخْ س �أر ِّبي:
ِمين �إ ِْشنان ذ ِمين يا ْرضان ذ ِمين �إِك ّمرنَ�3 .أقّا س نِّيعمث ث ِّني �إِ ذ ايِي �إِ ّموشن ،قّارغ �إِ
كُور �إ ِّجن ّزايوم ،وار تْخا ّرص سنّج �إِ ِمين �إِ ْترِيق ؤُخا ّراص ن ّس ،ماشا خا ّرص ِذي ِمين
�إِ ْترِيقن ْرق ّد ن إِل�يمان �إِ ذ اوم �إ ِْوشا �َأر ِّبي �إِ كُور �إ ِّجن ّزايومَ�4 .أم ما ّمش غا ْرنغ �َأطّاس ن
� 27:11إِشا�ِ 34:11 9:27 ،21-20:59 .إشا13:40 .؛ ِ�إرم 35:11 18:23 .أَ�يب11:41 .
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�إِغ ْز ِذيسن ذݣ �إ ِْشث ن �َأ ِّريمث ؤُشا ما ّرا �إِغ ْز ِذيسن ن �َأ ِّريمث وار غارسن ُبو ْرخدْمث
ذ �إ ِْشثنَ�5 ،أ ُّمو نشّ ين ،واخّا نشّ ين ذ اطّاسَ� ،أقّا-نغ ذ �إ ِْشث ن �َأ ِّريمث ِذي ل َمسيح ذ
علاحساب نِّيعمث ث ِّني �إِ ذ انغ
�إِغ ْز ِذيسن �إ ِّجن �إِ ون ّضْ ِنيَ�6 .أقّا غا ْرنغ ثِيم ْوشا �إِ ْمسبضان ْ
�إِ ّموشن :ما �َأكاشاف
علاحساب إِل�يمان7 ،نِيغ وِي �إِخدّمن ِذي ْثسخّارث ،نِيغ وِي
ْ
8
ِ
ِ
ِ
ِ
�إ ِّسرماذن ذݣ ؤُسرمذ ،نيغ وِي �إِ ْعرمن ذݣ ؤُعرام ،نيغ وِي �إ ِْوشين س ثشرِيمث ،نيغ
يارحمن س ر ْفراحث.
وِي �إِتْض ّبارن س ؤُمحاض ،ؤُرا وِي ّ

ثايْ ِري جار وا ْوماثن

َ�9أذ ثِيرِي ثا ْيرِي ن ّ ْبرا نِّيفاق .شارهم ْرغار ،ثش ّبارم ِذي ِمين �إ ِْشنان�10 .إِرِيم م ِليح �إ ِّجن
�َأك-ذ ون ّضْ ِني س ثا ْيرِي ن ثاوماث� ،إِ ّزارم �َأذ ثشنّعم �إ ِّجن ون ّضْ ِني11 ،وار تِيرِيم ذ �إ ِِفي ْنيانن
يمسي ِذي �َأ ُّروح ،ع ْبذم �َأر ِّبـي12 ،فارحم ِذي ِمين ثتْراجام،
ذݣ ُؤ ْمحاض� ،إِرِيم ذ ثِ ِّ
13
ِ
ِ
ِ
رحصارث صبارم ،طّفم ذي ْثزادْجيث نْوم ر ْبداْ .وشم �َأفُوس ذي مين �إِحذاجن
ِذي ْ
�إِمقدّاسن ،ركّزم ِذي ْث ِ
نوجيث �إِ �إِبا ّرانِي ّين14 .باركم �إِن ّي ك ِّنيو �إِما ّرثن ،باركم وار ن ّعرم شا.
16
15فارحم �َأك-ذ �إِن ّي �إِفارحنُ ،روم �َأك-ذ �إِن ّي �إِت ُْرون� .إِرِيم س ن ّ ّيث ذ �إ ِْشثن �َأك-ذ واياويا.
ثمسرايِين ُيو ْعران ماشا ُروحم �َأك-ذ �إِمواضعن .وار تِيرِيم شا ذ �إ ِِمي ِغيسن
وار تْشغرم شا س ْ
ِ
�َأك-ذ يِيخف نْوم17 .وار تا ِّريم شا حد خ ْرغار س ْرغارْ .حضام مين �إ ِْشنان �إِ ما ّرا �إ ِْوذان.
18مارا ْثز ّمارم ،مشْ حار ّما �إِ د �إِتاسن ّزايوم ،ص ْرحم �َأك-ذ ما ّرا �إ ِْوذان19 .وار ت ْن ِثي ِقيمم شا،
�َأ �إِم ِعي ّزن ،ماشا ْوشم �َأ ْمشان �إِ لغاضاب ِمينزِي ثُورا “ن ّ ْقمث �إِ نش ،نش �َأذ خدْچصغ”
�إِقّار ِسي ِذي20.مارا �إِد ُْچوز ر ْع ُذو نْوم ،سشّ م ث ،مارا �إِفُوذْ ،وشم اس �َأذ �إ ُِسوِ ،مينزِي
مارا ثݣِّيذ �َأياَ� ،أذ ْثيا ْروذ �إِص ْفضاون �إِتح ُذوذُوقن خ ؤُزدْجيف ن ّس21،وار خاك �إِتْغلِّيب شا
ْرغار ،ماشا غلّب خ ْرغار س ْرخار.

13

أَ�سواضع ِ�إ ِ�إنّي ِ�إحكّمن

1كُور ر ْعمار �َأذ �إِواضع �إِ ُّصولطا ن يِنّي �إِحكّمنِ ،مينزِي وار ِذين ُّصولطا ْم ِغير
س �َأر ِّبي ،ذ ثِنّي �إِدْچان �َأقّا �إ ِّسب ّد �إِثنت �َأر ِّبي2 .خ ؤُي ِّني ون ّي �إِ غا �إِمعاران �َأك-ذ
ُّصولطا� ،إِت ْمعارا �َأك-ذ ِمين �إ ِّسب ّد �َأر ِّبي ،ذ يِنّي �إِت ْمعاران �َأذ ْك ِسين ْر ُحوكم نْسن3 .ماشا
ْر ُحوكّام وار دْجين �إِ ثِيݣ ّ ُو ِذي ن رخْ ذايم �إِص ْبحن ،ماشا �إِ رخْ ذايم ثِيعفّانِين .ما ثخْ سذ
�َأذ ثِيرِيذ ن ّ ْبرا ثِيݣ ّ ُو ِذي زِي ُّصولطا؟ �أ ّ
ݣ ِمين �إ ِْشنانَ� ،أذ اش يِيرِي شّ ان ّزايسِ 4 ،مينزِي
ِكسي شا
نتّا ذ �َأ ْمسخّار ن �َأر ِّبي �إِ ر ْفضر ن ّك .ماشا مارا ثݣِّيذ ْرغار ،ݣّوذِ ،مينزِي وار �إ ِّ
ِ 19:12ثير 20:12 35:32 .أَ�وا22-21:25 .
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ِّسيف باطر ؤ ُِمي نتّا ذ َأ� ْمسخّار ن �َأر ِّبيَ ،أ�قّا �إِنقّم س لغاضاب خ ون ّي �إِتݣّن ْرغار5 .خ ِّني
ْخص �َأذ اس نطّاع ،وار �إِدْجي خ ِّسي ّبث ن لغاضاب واها ،ماشا عاوذ خ ِّسي ّبث ن
�إِت ّ
6
ْثن ْفسشث .خ ِّني خ ِّسي ّبث-ا �َأذ ْثخدْچصم ضّ ارِيبا ؤ ُِمي نِي ْث ِني ذ �إِخدّامن ن �َأر ِّبي �إِحطّان
ْخصان :ضّ ارِيبا �إِ ون ّي ؤ ُِمي ذ ثُوسا
خ مان �َأيا ِسيمانت ن ّس7 .وشم �إِ ما ّرا ِمين ذ اسن �إِت ّ
ضّ ارِيبا ،رخْ راص �إِ ون ّي ؤ ُِمي د ُيوسا رخْ راصَ� ،أوقّار �إِ ون ّي ؤ ُِمي د ُيوسا ؤُوقّار ،شّ ان �إِ
ون ّي �إِسذاهدْچن شّ ان.

يشو ل َمسيح
سيارضم ِ�إخف نْوم س ِس ِيذي ُّ

8وار تݣّم �َأما ْرواس غار حد ْم ِغير ون ّي ن ثا ْيرِي �َأك-ذ واياوياِ ،مينزِي ون ّي �إِتخْ سن ون ّضْ ِني،
يوصا ‘وار زنِّي’‘ ،وار ن ّق’‘ ،وار تِيشار’‘ ،وار ش ّهذ ُّزور’،
�َأقّا �إِك ّمر تاوراثِ 9 .مينزِي ثِ ّ
‘وار تاسم’ ؤُشا مارا ِذين شا ن ثوص ّيث ن ّضْ ِنيَ� ،أقّا-ثنت ُموننت ذݣ واوار-ا ‘�َأذ ثخْ سذ
�َأ ْمقا ّرب ن ّك �َأمشْ ناو �إِخف ن ّك!’10.ثا ْيرِي وار تْضا ِّري شا �َأ ْمقا ّرب .س ؤُي ِّني ثا ْيرِي نتّاث
11
نسن ْرو ْقث ،بلِّي رخُّ و ذ ثاسا ّعث ِحيما �َأذ نْفاق زݣ �إِضص.
ذ ركمار ن تاوراثَ� .أقّا ّ
12
�َأقّا رخُّ و �َأس ْنجم ن ّغ ُيوذس-د كثار زݣ ِ
وامي نُومن .عراين ث ْع ُذو دْجيرث� ،إِوض-د
13
ُؤزِير .خ ؤُي ِّني �َأذ ن ّسارس رخْ ذايم ن ثادْچسثَ� ،أذ ِ
نكسي رسناح ن ْثفاوثَ� .أذ نُو ُيور
ِ
س ؤُشُ و ّوار �َأخْ ِمي ذ �َأزِير ،وار �إِدْجي ذݣ ؤُرارن ن ر ْفساذ ذ ؤُغلِّي ؤُرا ذي شّ هواث ن
رحسذ14 ،ماشا �َأرضم ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح ،وار
�َأ ِّريمث ذ ؤُفشُّ وح نِيغ ذݣ ؤُم ْن ِغي ذ ْ
تݣّم طّوع �إِ و ْي ُسوم خ ِّسي ّبث ن ن ّشواث.

14

جهذن
وِي ِ�إض ْعفن ذ ونّي ِ�إ ْ

 1وِي �إِض ْعفن ِذي إِل�يمان ،قبرم ث ،ماشا وار �إِدْجي ِحيما �َأذ ْثحا ّرشم ذݣ
2
شك ِ
ش ثِي ِّبي واها.
ُورشي ،ماشا ون ّي �إِض ْعفن �َأذ �إِ ّ
�إِخا ِّريصنَ� .أقّا ون ّي ُيومنن �َأذ �إِ ّ
3ون ّي �إِتتّن ،وار �إ ِّسحقارِي ون ّي وار �إِتتّن ،ذ ون ّي وار �إِتتّن ،وار �إِحكّم خ ون ّي �إِتتّنِ ،مينزِي
�َأر ِّبي �إِقبر اِثِ 4 .مين ث ْع ِنيذ شك ون ّي �إِحكّمن خ �إ ِْسمغ ن ون ّضْ ِني؟ ما �إِب ّد نِيغ �إ ِْوضا ،ذ
مان �َأيا �إِ باب ن ّس .ماشا �َأذ �إِبدِّ ،مينزِي �َأر ِّبي �إِز ّمار �َأذ ث �إ ِّسب ّد ذ �َأبدِّيَ�5 .أقّا ِذين حد �إِ ْت ِغير
َأس ِك ِ
يفكيفّ � .أج كُور
واس ن ّضْ ِني ،ذ ون ّضْ ِني �إِ ْت ِغير اس �َأقّا كُور � ّ
َأس سنّج �إِ ّ
اس �َأقّا ِذين � ّ
6
واس� ،إِ �َأر ِّبي �إِ ث غا �إِوقّار .ون ّي
�إ ِّجن �َأذ �إِقنع ِذي ْربار ن ّس نِيشان .ون ّي �إِوقّارن �إِج ن ّ
ِ
ش �إِ �َأر ِّبي ،مينزِي �َأذ �إِشكّار �َأر ِّبي.
َأس� ،إِ �َأر ِّبي �إِ وار ث �إِوقّار .ون ّي �إِشِّ ينَ� ،أذ �إِ ّ
وار �إِوقّارن � ّ
7
ِ
ِ
ِ
ّ
ون ّي وار �إِشِّ ين شا� ،إ �َأر ِّبي �إِ وار �إشِّ ي شا ؤُشا نتّا �َأذ �إِشكار �َأر ِّبي عاوذ .مينزِي ؤُرا ذ �إ ِّج
8:13

ُؤفُغِ 17 ،15-13:20 .ثير21،19-17:5 .

9:13

لاو18:19 .
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ّزا ْينغ َأ�قّا �إِ ّدار �إِ يِيخف ن ّس ،ؤُرا ذ �إ ِّجن ّما �إِ ُّموث �إِ يِيخف ن ّسِ 8 .مينزِي مارا ندّارَ� ،أذ ندّار
�إِ �َأر ِّبي ،نِيغ مارا ن ُّموث �َأذ ن ّمث �إِ �َأر ِّبي .مارا ندّار نِيغ ن ُّموثَ� ،أقّا نشّ ين �إِ �َأر ِّبيِ 9 .مينزِي �إِ
ؤُيا �إِ �إِ ُّموث ل َمسيح ،خ ِّني �إِكّار-د ؤُشا �إِ ْذور �إِ ّدار عاوذِ ،حيما �َأذ �إِحكم خ �إِن ّي �إِ ُّموثن ؤُرا
10
ثسحقاراذ
خ �إِن ّي �إِ ّدارن .ماشا شك ،ماي ِّمي �إِ غا ْثحكمذ خ ؤُماش؟ نِيغ ماي ِّمي عاوذ ّ
ؤُماش؟ ِمينزِي نشّ ين ما ّرا �َأذ نب ّد ِقيباتْش �إِ ْرك ِ
ُورسي ن شّ راع ن ل َمسيحَ�11 .أقّا ثُورا
“نش ّدارغ� ،إِقّار �َأر ِّبي� ،إِ نش �َأذ �َأضارن ما ّرا �إِفا ّدن،
ِ�إشا23:45 .
كُور �إِرس �َأذ �إ ِْشهذ �َأقّا نش ذ �َأر ِّبي”.
12خ ِّني كُور �إ ِّجن �َأذ �إِ ّ
رحساب خ �إِخف ن ّس ِقيباتْش �إِ �َأر ِّبي�13 .أ ّج �َأنغ وار نْحكّم �إِ ّجن
ݣ ْ
خ ون ّضْ ِني ،ماشا ْحسن �َأذ ْثحكمذ �َأ ُّمو :وار ثݣِّيذ شا �َأ ْز ُرو ن ؤُنقراض نِيغ ِمين ِذي �إِ غا
14
ْواسق ْنعغ ِذي ِسي ِذي يشُّ و ،بلِّي ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْرحاجث
�إِن ّ ْذرف ؤُما .نش ّسنغَ� ،أقّا ت ّ
ثخمج س يِيخف ن ّسْ ،م ِغير �إِ ون ّي ت �إِحسبن ذ رخْ مجَ� ،أقّا-ت �إِ نتّا واها ؤ ُِمي ثخمج.
تحي شا
15مارا �إِخ ّيق ؤُماش خ ِّسي ّبث ن ماشّ اَ� ،أقّا شك وار ثُو ُيورذ عاذ ِذي ثايرِي .وار ِّ
ثجي حد �َأذ
س ماشّ ا ن ّك ون ّي �إِ خف �إِ ُّموث ل َمسيحِ 16 .مين �إِدْچان ذ ْرخار �إِ شك ،وار ِّ
17
يسيث ،ماشا ِذي
خاس �إِ ِّسور س ْرغارِ .مينزِي ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي وار ثدْجي ِذي ماشّ ا ذ ثِ ِّ
ْثسݣْذا ذ ر ْهنا ذ ر ْفراحث س �َأ ُّروح �إِقدّسنِ 18 .مينزِي ون ّي �إِسخّ ارن �إِ ل َمسيح ِذي مان �َأيا،
َأمقبور غار �إ ِْوذانَ�19 .أذ نضْ فار خ ِّني ِمين �إِدْچان �إِ ر ْهنا ذ ر ْب ِني
�َأقّا يارضا �َأر ِّبي ؤُشا نتّا ذ � ُ
يمسرايِين
ن �إ ِّجن �إِ ون ّضْ ِني20 .وار تار ّددْچ شا ْرخدْمث ن �َأر ِّبي خ ِّسي ّبث ن ماشّ ا .ما ّرا ثِ ْ
ݣ �َأ ْز ُرو ن ؤُنقراض س ماشّ ا ن ّس.
�َأقّا-ثنت ذ ثِيمزذاݣ ،ماشا ؤ ُْشث خ ْبناذم ون ّي �إِ غا �إِ ّ
21
ّ
ِ
سسذ شا بِي ُنو ،نيغ وار ثتݣذ ؤُرا ذ �إ ِْشث ن
م ِليح ؤ ُِمي وار ثتتّذ شا �َأ ْي ُسوم ؤُرا وار ْث ّ
22
ْرحاجث �إِ ذا ْيس �إِ غا �إِنقارض نِيغ �إِتْواخ ّيق ؤُماش نِيغ �إِ زِي �إِ غا �إِتْواضعف .ما ذايك
إِل�يمان؟ �َأذ اش يِيرِي �إِ يِيخف ن ّك ّزاث �إِ �َأر ِّبيّ .سعذ ن ون ّي وار �إِتمشا ّراع �َأك-ذ يِيخف
ِتت� ،إِتْواحاسبِ ،مينزِي مان
ن ّس ِذي ِمين ذ اس �إِ ْت ِغير م ِليح23 .ماشا ون ّي �إِتْشكّان خْ ِمي �إ ّ
�َأيا وار �إِدْجي زِي إِل�يمان .قاع ِمين وار �إِدْجين زِي إِل�يمانَ� ،أقّا-ث ذ ّدانب.

15

1
ْخص �َأنغ �َأذ نار ُبو ثُوضْ عفث ن يِنّي وار غار
ماشا نشّ ين �إِن ّي غار �إِدْچا ّجهذ� ،إِت ّ
�إِدْجي ّجهذ ،وار د ن ِتيوِي شا �َأرضا �إِ يِيخف ن ّغ2 .كُور �إ ِّجن �َأذ �إ ِّسارضا �َأ ْمقا ّرب
ن ّس �إِ ْثشُ ونِي ذ ر ْب ِنيِ 3 .مينزِي ل َمسيح عاوذ وار �إ ِّس ِ
ارضي شا �إِخف ن ّس ،ماشا �َأم ما ّمش ثُورا
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“ثِيكّ ُورا ن يِنّي �إِ شك �إِكّوارنْ ،وضانث-يِد ِ
خافيِ 4 ”.مينزِي ما ّرا ِمين ثُورا قبر ،ثُورا �إِ
ُشجع س ِمين �إِدْچان ذݣ �إِ ْذلِيسن �َأذ غا ْرنغ يِيرِي ؤ ُِسيثم.
ؤُس ْرمذ ن ّغِ ،حيما س ّصبار ذ ؤ ّ
ُشجع �َأذ اوم �إ ِْوش ِحيما �َأذ ْثخا ّرصم ِك ِ
علاحساب
يفكيف جاراوم ْ
�5أر ِّبي ن ّصبار ذ ؤ ّ
6
ثسمغارم ِذي �َأر ِّبي ،باباس ن
ل َمسيح يشُّ وِ ،حيما س �إِ ّج ن �َأ ّراي ذ �إ ِْشث ن ْث ِمي ّجا �َأذ ّ
ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح7 .خ ؤُي ِّني قبرم �إ ِّجن ون ّضْ ِنيَ� ،أم ما ّمش ذ انغ �إِقبر ل َمسيح عاوذ
�إِ ُؤ ُعودْجي ن �َأر ِّبيَ�8 .أذ �إِنِيغَ� ،أقّا ل َمسيح يشُّ و �إِ ْذور ذ �َأ ْمسخّار ن وخْ ثان ِذي طّوع ن
رج ُذوذ 9ؤُشا ِحيما رݣـ ُنوس �َأذ ّس ْمغارن ِذي
ثِيذت ن �َأر ِّبيِ ،حيما �َأذ �إِضمن ْر ُو ُعوذ �إِ ْ
شهذغ خاك جار رݣـ ُنوس ؤُشا �َأذ
�َأر ِّبي خ ِّسي ّبث ن � ْ
َأرحمث �َأم ما ّمش ثُورا “س ؤُي ِّني �َأذ ْ
11
10
ُ
حمذغ �إِسم ن ّك س �إِزران� ”.إِقّار عاوذ “فارحمَ� ،أ رݣـ ُنوسَ� ،أك-ذ و ْيذوذ ن ّس” .عاوذ
“حمذم �َأر ِّبيَ� ،أ ما ّرا رݣـ ُنوس ،س ّبحم ثَ� ،أ ما ّرا �إِي ُذوذن12”.عاوذ �إِشا ْعيا �إِقّار “�َأذ يِيرِي
ياسا ؤُشا ذ ون ّي د �إِكّارن ِحيما �َأذ �إِحكم خ رݣـ ُنوسَ� ،أذ ذا ْيس يِيرِي ؤ ُِسيثم ن
ُؤ ْزوار ن ّ
13
ِ
ِ
ِ
رݣـ ُنوس� ”.أر ِّبي ن ؤُسيثم �َأذ ك ِّنيو �إِشُّ ور س ر ْفراحث ذ ر ْهنا ذي إِل�يمان حيما �َأذ ْثف ّيضم
س ؤ ُِسيثم زِي ّج ْهذ ن �َأ ُّروح �إِقدّسن.

بُو ُلوس ذ أَ�مس ّيار ن ثْس ّخارث ن ل َمسيح ِ�إ ما ّرا رݣـنُوس

14
ْواسق ْنعغ زِي ِّجيهث نْومَ� ،أ � َْأوماثنَ� ،أقّا ك ِّنيو ْثع ّمارم س ْثشُ ونِي،
نش ِسيمانت �إِنُو ت ّ
ثشُّ ورم س ما ّرا ثا ُموسناِ ،حيما �َأذ �إِ ْعرم �إ ِّجن ون ّضْ ِني15 .ماشا زݣ ؤُغ ْز ِذيس �َأقّا ُؤرِيغ �َأوم
س ث ْرياسث كثارَ� ،أ � َْأوماثن ،ماح ْنذ �َأذ ك ِّنيو ّسع ْقرغ زِي ِّسي ّبث ن نِّيعمث �إِ ذ ايِي �إِ ّموشن
زِي �َأر ِّبيِ 16 ،حيما �َأذ �إِرِيغ ذ �َأمس ّيار ن يشُّ و ل َمسيح �إِ رݣـ ُنوس ماح ْنذ �َأذ خ ْذمغ �َأم ؤُك ّهان
ثامقبوتْش ،ثتْواقدّس
�إِ رخْ بار �َأص ْبحان ن �َأر ِّبيِ ،حيما �َأذ ثِيرِي ثاغا ْرصث ن رݣـ ُنوس ذ ُ
يمسرايِين �إِ
س �َأ ُّروح �إِقدّسنَ�17 .أقّا غارِي �َأ ُعودْجي ِذي ل َمسيح يشُّ و زِي ِّجيهث ن ثِ ْ
غارس غار �َأر ِّبيِ 18 .مينزِي وار ز ْعمغ �َأذ ِّس ْورغ خ شا وار ّزايِي ث �إِݣِّي ل َمسيحِ ،حيما
�َأذ طّاعن رݣـ ُنوس س واوار ذ ْرخدْمث19 ،س ّج ْهذ ن ر ْعراماث ذ ل ُمو ْع ِجيزاث ؤُشا س
ّج ْهذ ن �َأ ُّروح �إِقدّسن �َأر �إِ غا ك ّمرغ �َأبا ّرح ن رخْ بار �َأص ْبحان ن ل َمسيح زݣ ؤُرشالِيم
رضروف ن ّس �َأر �إِلِّيرِي ُكونَ�20 .أ ُّمو ثُوغا �َأر ُّزوغ س ّم ْزرِي �َأذ با ْرحغ ،وار �إِدْجي مانِي
ذ ُ
�إِتْواس ّما ل َمسيح قبر ِحيما وار ب ِّنيغ خ ذساس ن ون ّضْ ِني21 ،ماشا �َأم ما ّمش ثُورا “�إِن ّي وار
ّزايس �إِتْوابا ّرحن �َأذ زارن ،ذ يِنّي وار خاس �إ ِْسرِين �َأذ فهمن22 ”.س ؤُي ِّني ثُوغا وار ز ّمارغ
�َأطّاس ن �إِ ُمورن ماح ْنذ �َأذ غاروم-د اسغ.

 3:15سبح 2 9:15 9:69 .سام50:22 .؛ سبحِ 10:15 49 :18 .ثير11:15 43 :32 .سبح�ِ 12:15 1 :117 .إشا�ِ 21:15 10:11 .إشا15:52 .
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بُو ُلوس ِ�إݣّـا أَ�ذ يا ْرزف غار ْر ُموم ِنين ِذي ُروما

23ماشا رخُّ و ،ؤ ُِمي وار غارِي ُبو و ْمشان عاذ ِذي جوايه-ا ؤُشا ؤ ُِمي ثُوغا عاوذ خْ سغ �َأذ
غاروم-د اسغ �َأطّاس ن �إِسݣ ّ ُوسا زݣ ِ
وامي24 ،خ ِمي �إِ غا راحغ غار سبانياَ� ،أذ غاروم-د
اسغِ .مينزِي ِّسي ِثيمغ �َأذ ك ِّنيو زارغ خْ ِمي خاوم-د �إِ غا كّغ ذ �َأبرِيذ ؤُشا ك ِّنيو �َأذ ايِي
ثسق ّبضم غار ِذي ِّني ،خْ ِمي �إِ غا ف ّوجغ ذ �َأم ْزوار �َأ ِكي ْذوم شا ن ْرو ْقث25 .ماشا رخُّ و �َأقّا
ّ
ُروحغ غار ؤُرشالِيم ِحيما �َأذ خ ْذمغ �إِ �إِمقدّاسنِ 26 .مينزِي ثُوغا يارضا �إِ ِ
ماسي ُذونِييا ذ �َأخايا
�َأذ ݣّن شا ن ثوِيزا �إِ �إِم ْزراض جار �إِمقدّاسن �إِن ّي �إِدْچان ِذي ؤُرشالِيم27 .ثُوغا �َأرضان خ
مان �َأيا ،ماشا ثُوغا عاوذ ذا ْيسن ذ �َأما ْرواسِ .مينزِي مارا ثُوغا رݣـ ُنوس شا ْرشن ِذي ِمين
ْخص �َأسن �َأذ ثن خذمن عاوذ س ِمين غارسن
غارسن غار ُوذاين خ ْ
رحساب ن �َأ ُّروح� ،إِت ّ
28
ِ
ِ
ِ
رحساب ن و ْي ُسوم .خمي �إ غا ك ّمرغ مان �َأيا ؤُشا �َأذ اسن ِّسيوضغ ْرغيدْچثَ� ،أذ
خ ْ
29
ذ خاوم كّغ ذ �َأبرِيذ خْ ِمي �إِ غا راحغ غار سبانيا .نش ّسنغ بلِّي مارا ؤ ُِسيغ-د غارومَ� ،أذ
د اَسغ س ْر ُموذ �إِشُّ ورن س لباراكا ن رخْ بار �َأص ْبحان ن ل َمسيح30 .تارغ ّزايومَ� ،أ � َْأوماثن
س ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح ؤُشا س ثا ْيرِي ن �َأ ُّروحَ� ،أذ ْثبدّم نِيشان �َأ ِكي ِذي ِذي ْثزادْجيث
غار �َأر ِّبي خ ِّسي ّبث �إِنُوِ 31 ،حيما �َأذ تْوافكّغ زݣ �إِن ّي وار ُي ِومينن شا ِذي يا ُهو ِذي ّياِ ،حيما
ثامقبوتْش غار �إِمقدّاسنِ 32 ،حيما �َأذ غاروم-د اَسغ
�َأذ ثِيرِي ْثسخّ ارث �إِنُو �إِ ؤُرشالِيم ذ ُ
33
ِ
ِ
شُّ ورغ س ر ْفراحث س ثمخْ سا ن �َأر ِّبي ؤُشا �َأذ �َأريّحغ �َأكي ْذوم� .أر ِّبي ن ر ْهنا �َأذ كيوم
يِيرِي ما ّرا �إِ ْذومَِ � .أمين.

16

سدچم أَ�نݣّا ُرو
أَ� ْ

ثمس ُمونت ِذي
ِّ 1
وصيغ ك ِّنيو زِي ِّجيهث ن ُؤتْشْ ما ْثنغ فُوبِي ،ث ِّني ذ ثامس ّخارث �إِ ْ
ثارحبم ِذي ِسي ِذي �َأم ما ّمش �إِ ْترِيق �إِ �إِمقدّاسن ؤُشا �َأذ
ِكينخرِيياِ 2 ،حيما �َأذ ّزايس ّ
3
ت ْثعاونم ِذي ِمين ّما ثحذاج ّزايومِ ،مينزِي �َأقّا ْثعاون �َأطّاس ؤُرا را ذ نش .سدْچمم خ
بر ِ
ِيسكيلّا ذ �َأكوِيلا� ،إِخدّامن �َأ ِكي ِذي ِذي يشُّ و ل َمسيح�4 ،إِنِّي �إِس ّبرن �إِخف نْسن خ ِّسي ّبث
يمس ُمونِين ن رݣـ ُنوس.
ن ثُوذارث �إِنُو .وار دْجيغ ذ نش واها ون ّي ثن �إِتْقاذان ،ماشا ما ّرا ثِ ْ
ِ
ِ
ثمس ُمونت ث ِّني ِذي ثا ّدارث نْسن .سدْچمم خ �إِبانيثُوسَ� ،أمعي ّز �إِنُو،
5سدْچمم عاوذ خ ْ
7
6
ون ّي ذ �َأمن ُزو ن �َأخايا �إِ ل َمسيح .سدْچمم خ ماريم ث ِّني ثُوغا ثتامار �َأطّاس خاوم .سدْچمم
خ �َأنذ ُرونِي ُكوس ذ ُيونِياس �إِن ّي زِي ثق ِبيتْش �إِنُو ذ �إِن ّي ذ �إِ ْمحباس �َأ ِكي ِذيَ� ،أقّا-ثن ذ �إِريازن
ْواسنن جار �إِمازانن ،ثُوغا-ثن ِذي ل َمسيح قبر ِ
خافي8 .سدْچمم خ �َأمب ِليياسَ� ،أم ِعي ّز �إِنُو
�إِت ّ
9
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِذي سيذي .سدْچمم خ ؤُربانُوسَ� ،أخدّام �َأكيذي ذي ل َمسيح ذ �َأسثاخيس �َأمعي ّز �إِنُو.
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10سدْچمم خ �َأبِيلِّيس ون ّي �إِبانن ذ �َأمقدْچب ِذي ل َمسيح .سدْچمم خ �َأ ْيثباب ن ثا ّدارث ن
�َأرِيسثُو ُبولُوس11 .سدْچمم خ ِه ُيرو ِذ ُييون ون ّي زِي ثق ِبيتْش �إِنُو .سدْچمم خ �َأ ْيثباب ن ثا ّدارث
يسوس �إِن ّي �إِدْچان ِذي ِسي ِذي12 .سدْچمم خ ثارِي ِفينا ذ ثارِيفُوسا ثِنّي �إِتامارن ِذي
ن نار ِك ُّ
13
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِسي ِذي .سدْچمم خ بارسيسَ� ،أمعي ّز ،ون ّي �إِتامارن �َأطّاس ذي سيذي .سدْچمم خ ُروفُوس
ون ّي �إِتْواخضارن ِذي ِسي ِذي ؤُرا خ ي ّماس ذ ي ّما �إِنُو14 .سدْچمم خ � َِأسينكرِيثُوس ،ف ِليݣُون،
باثروباسِ ،ه ِ
واوماثن �إِن ّي �َأ ِكيسن15 .سدْچمم خ ِفيلُولُوغُوس ذ
يرميس ؤُشا خ ْ
ِهيرماسُ ،
16
ُجولِييا ذ نِير ُِييوس ذ وتْشماس ذ ؤُلِيمباس ذ ما ّرا �إِمقدّاسن �إِن ّي �َأ ِكي ْذسن .سدْچمم خ واياويا
يمس ُمونِين ن ل َمسيح ما ّرا تْسدْچامنت خاوم.
س ؤ ُُسوذم �إِقدّسن .ثِ ْ
ّ
ِ
ِ
ِ
ثحضام زِي وِي �إِتݣن �َأ ْمس ْبضي ذ ْثعينكرِيفين س ْرعكس ن
17تتّارغَ� ،أ � َْأوماثنَ� ،أذ ْ
18
ْثغُورِي �إِ ث ْغرِيم ؤُشا ب ّعذم خاسن ِمينزِي �َأمشْ ناو �إِنا وار خدّمن شا ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح،
رحروض �إِص ْبحن �إِز ّوقن خدّعن ؤُراون ن �إِن ّي �إِه ْذننِ 19 .مينزِي
ماشا �َأعدِّيس نْسن .س ُ
ِ
ِ
ِ
ْواسن غار ما ّرا .س ؤُي ِّني فارحغ ّزايوم ،ماشا خْ سغ �َأذ ثِيرِيم ذ �إِميغيسن ذي
طّاعث نْوم ت ّ
20
ِ
ْثشُ ونِي ؤُرا ذ �إِقُوبّاني ّين �إِ ْرغار� .أر ِّبي ن ر ْهنا �َأذ �إِث ّحا شِّ يطان ساذُو �إِضارن نْوم ذ ْغيا .نِّيعمث
ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح �َأذ ِكيوم ثِيرِيَِ � .أمين.
�21إِتْسدْچام-د خاوم ثِي ُموثِ ُييو ون ّي �إِخدّمن �َأ ِكي ِذي ُؤرا ذ �إِن ّي زِي ثق ِبيتْش �إِنُو:
ياسون ذ ُس ِ
يباثروس22 .نش ،ثارثِ ُييوس ،ون ّي ُيوران ثابراث-ا ،تْسدْچامغ
وس ُ
لُو ِك ُييوس ذ ُ
ثمس ُمونت
خاوم ِذي ِسي ِذي�23 .إِتْسدْچام-د خاوم خا ُيوس ون ّي ّزايِي ّ
يارحبن ؤُرا زِي ْ
ما ّرا� .إِتْسدْچام-د خاوم �إِراسثُوس ون ّي خ ّصن ُذوق ن ثن ِْذينت ذ كوارثُوسُ ،ؤما ْثنغ.
24نِّيعمث ن يشُّ و ل َمسيح �َأذ ِكيوم ثِيرِي ما ّراَِ � .أمين25 .ون ّي �إِز ّمار �َأذ ك ِّنيو �إ ِّسجهذ
علاحساب �َأسارݣاب ن
علاحساب رخْ بار �َأص ْبحان �إِنُو ذ ؤُبا ّرح ن يشُّ و ل َمسيح،
ْ
ْ
26
ِ
ْ
ْواسضْ هار-د رخُّ و
ِّسي ّر ون ّي ثُوغا �إنُّوفارن ذݣ �إِكُوذن ن ْروقث ن ر ْبدا ماشا �َأقّا �إِت ّ
ْواسشن �إِ طّاعث ن إِل�يمان �إِ ما ّرا رݣـ ُنوس س �إِ ْذلِيسن �إِقدّسن ن �إِ ْمكاشافن
ُؤشا �إِت ّ
27
علاحساب ُرومار ن �َأر ِّبي ون ّي �إِدْچان �إِ ر ْبداَ� ،أقّا �إِ �َأر ِّبي ون ّي ذ باب ن ثِي ِغيث
ْ
وحدس� ،إِ نتّا ُؤ ِمي �إِ غا يِيرِي ُؤ ُعودْجي س يشُّ و ل َمسيح �إِ ر ْبدا قاعَِ � .أمين.
ْ
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ورين ِثي ّين 1
ثابرات ثام ْزوا ُروث ِ�إ ِ�إ ُك ِ

ثامزوا ُروث ن بُو ُلوس
ثابرات ْ
ِ�إ ِ�إكُو ِرين ِثي ّين
سدچم
أَ� ْ

1

ثاوماث
ُ 1بولُوسَ� ،أمازان �إِتْواراغان ن يشُّ و ل َمسيح ْ
علاحساب ْرخاضار ن �َأر ِّبي ،ذ ْ
ثمس ُمونت ن �َأر ِّبي �إِ �إِدْچان ِذي كُورِينثُوس� ،إِ يِنّي �إِتْواقدّسن ِذي
ُسوس ِثي ِنيس�2 ،إِ ْ
ل َمسيح يشُّ و� ،إِن ّي �إِتْواراغان ذ �إِمقدّاسن �َأك-ذ ما ّرا �إِن ّي �إِتْراغان �إِسم ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و
ل َمسيح ِذي كُور �َأ ْمشانَ� ،أقّا نتّا ذ ِسي ِذيثْسن ذ ِسي ِذيثْنغ3 .نِّيعمث خاوم ذ ر ْهنا زِي �َأر ِّبي
بابا ْثنغ ذ زِي ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح.

أَ�قا ِذي

4نش ر ْبدا تْقا ِذيغ �َأر ِّبي �إِنُو ِذي طّوع نْوم خ نِّيعمث �إِ ذ اوم �إِ ّموشن ِذي ل َمسيح يشُّ وَ�5 .أقّا
ثتجارم ذايسِ ،ذي ما ّرا �َأوار ذ ما ّرا ثا ُموسنا َ�6أمشناو شهاذث ن ل َمسيح ثُوغا
ِذي ما ّرا ّ
تْواضمن ذايومِ �7 ،
َأرامي وار ذا ْيوم �إِقِّيم ؤُرا ذ �إ ِّج ن ّزعاف ن ثا ْرزفث ن نِّيعمث ،ثتْراجام
8
�َأسارݣاب ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح ،ونِّي ك ِّنيو �إِ غا �إِض ْمنن عاوذ غار ؤُنݣّار ِحيما �َأذ
واس ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح�9 .أر ِّبي ذ �َأص ِذيقَ� ،أقّا ك ِّنيو تْواراغام
ثِيرِيم ن ّ ْبرا ْر ِعيب ذݣ ّ
ِ
ِ
ّزايس غار ث ُمونت �َأك-ذ ِّميس يشُّ و ل َمسيح ،سيذيثْنغ.

ثمس ُمونت ن كُورِينثُوس
أَ�ب ُّطو ِذي ْ

ثسيورم ما ّرا س
10رخُّ و ْ
زاوݣغ ك ِّنيوَ� ،أ � َْأوماثن ،س يِيسم ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيحَ� ،أذ ِّ
�إ ِّجن واوار ،وار ت ْم ِ
سبضيم جاراوم ،ماشا �إِرِيم ث ُمونم نِيشان ذݣ �إِ ّج ن ؤُخا ّراص ُؤ ذݣ
�إ ِّج ن لغاراضِ 11 .مينزِي �إِن ّي ن خْ لُووِيّ ،سارݣبن �َأيِيَ� ،أ �َأ ْيثما �إِنُو ،بلِّي جاراوم �إِم ْنغان.
12نِّيغ ث ِمينزِي كُور �إ ِّجن ّزا ْيوم �إِقّار ‘نش دْجيغ زِي ُبولُوس!’ ُؤ ‘نش زِي �َأ ُبولُّوس’
ُؤ ‘نش زِي ِسيفاس’ ُؤ ‘نش زِي ل َمسيح’13 .ما �َأقّا ل َمسيح �إِتْوابضا؟ ما ثُوغا ُبولُوس
ْواسغضْ صم س يِيسم ن ُبولُوس؟ 14نش تْقا ِذيغ �َأر ِّبي وار
�إِتْواصلّب خاوم؟ نِيغ ثُوغا ك ِّنيو ت ّ
ِيسبو ذ خا ُيوس واهاِ 15 ،حيما ؤُرا ذ �إ ِّجن ّما �َأذ يِي ِني بليِّ
ّسغضْ صغ ؤُرا ذ �إِ ّج ْم ِغير كر ُ
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ْواسغْضص ذݣ يِيسم �إِنُو16 .عاوذ ّسغضْ صغ تْواشُ ونت ن ْس ِثيفانُوس .خ ِّني وار ِّسينغ
�إِت ّ
شا ما ّسغضْ صغ حد ن ّضْ ِني.

ِثي ِغيث ن أَ�ربِّي ذ ِثي ِغيث ن ُّدونِّيث

17ماغار ل َمسيح وار ذ ايِـي-د �إ ِّسكّ ِحيما �َأذ ّسغضْ صغ ،ماشا ِحيما �َأذ با ّرحغ س رخْ بار
ْواسبطّر ّصالِيب ن ل َمسيحِ 18 .مينزِي
�َأص ْبحان ،وار �إِدْجي س ثِي ِغيث ن واوارن ِحيما وار �إِتت ّ
ْواسنجمن ،مان �َأيا
�َأوار ن ّصالِيب ذ ثُو ُّبوهريا �إِ يِنّي �إِ غا �إِو ّدارن ،ماشا �إِ نشّ ين� ،إِن ّي �إِ غا �إِت ّ
ِ
ذ ّج ْهذ ن �َأر ِّبيِ 19 .مينزِي ثُورا “�َأذ �َأر ّددْچغ ثِي ِغيث ن �إ ِِمي ِغيسن ؤُشا �َأذ �َأݣيغ ر ْفهامث ن
�إِف ّهامن20”.مانِي �إِدْچا ؤ ُِمي ِغيس؟ مانِي �إِدْچا ُؤ ْمسرماذ ن �إِ ْذلِيسن؟ مانِي �إِدْچا ُبوُ-ومحا ْروض
ن ِّجير-ا؟ ما وار �إِݣِّي �َأر ِّبي ثِي ِغيث ن ُّدونِّيث-ا ذ ثُو ُّبوهريا؟ 21واخّا ُّدونِّيث ثدْچا ِذي ثِي ِغيث
ثسين شا �َأر ِّبي زِي ِّسي ّبث ن ثِي ِغيث ن ّس ،خ ؤُي ِّني ثُوغا يارضا �َأر ِّبي �َأذ �إ ِّسنجم
ن �َأر ِّبي ،وار ِّ
22
ِ
ِ
�إِن ّي ُيومنن س ثُو ُّبوهريا ن ْثبا ّرحث .مينزِي ؤُذاين تارن ر ْعراماث ذ �إِ ُيونانِي ّين �َأر ُّزون ثِيغيث،
23ماشا نشّ ين نتْبا ّرح ل َمسيح ون ّي �إِتْواصلّبنَ� ،أقّا-ث ذ ثاع ْنكرِيفث �إِ ُوذاين ،ذ ثُو ُّبوهريا �إِ
�إِ ُيونانِي ّين24 ،ماشا �إِ يِنّي �إِتْواراغانَ� ،أ ُّمو ؤُذاين �َأمشْ ناو �إِ ُيونانِي ّينَ� ،أقّا ل َمسيح ذ ّج ْهذ ن �َأر ِّبي ذ
ثجهذ
ثِي ِغيث ن �َأر ِّبيِ 25 .مينزِي ثُو ُّبوهريا ن �َأر ِّبي ذ ث ِمي ِغيسث خ �إ ِْوذان ذ ثُوضْ عفث ن �َأر ِّبي ْ
26
واس ن ْث ِ
راغيث نْومَ� ،أقّا وار ثدْجيم
خ �إ ِْوذان .خ ِّنيَ� ،أ � َْأوماثن ،خْ زارم ما ّمش ثدْچام غار ّ
علاحساب �َأ ْي ُسوم نِيغ ذ �َأطّاس ن �إِمز ّمارن نِيغ ذ �َأطّاس ن ثا ْروا ن
ذ �َأطّاس ن �إ ِِمي ِغيسن ْ
ِ
ثاصيرث27 ،ماشا �َأر ِّبي �َأقّا �إِفارز ثُو ُّبوهريا ن ُّدونِّيث ِحيما �َأذ ّزايس �إ ِّس ْحشم �إ ِِمي ِغيسن ؤُشا
28
ِجهذن ؤُشا ِمين �إِدْچان
ثُوضْ عفث ن ُّدونِّيث �إِفارز اِت �َأر ِّبي ِحيما �َأذ ّزايس �إ ِّسحشم ِمين �إ ْ
ِ
ِ
ْواسحقارن ذ ِمين وار �إِدْجين ذ شاَ� ،أقّا �إِفارز اث �َأر ِّبي حيما �َأذ
ْسوا ّداي ِذي ُّدونِّيث ذ ِمين �إِت ّ
�إِبضر ِمين �إِدْچانِ 29 ،حيما ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِتْف ّيش شا ّزاث �إِ �َأر ِّبي30 .ماشا ّزايس �إِ ثدْچام ك ِّنيو
ِذي ل َمسيح يشُّ و ون ّي �إِ ذ انغ �إ ِْذورن ذ ثِي ِغيث ن �َأر ِّبي ذ ْثسݣْذا ذ ثُوقد ِّسي ذ ؤُف ِّكيِ 31 ،حيما
خ ِّني �َأذ يِيرِي �َأم ما ّمش ثُورا “ون ّي �إ ِّسمغارانَ� ،أذ �إ ِّسمغار ِذي ِسي ِذي”.

2

ِّصيفث ن ثْس ّخارث ن بُو ُلوس ِذي كُورِينثُوس

1ؤُشا نشَ� ،أ � َْأوماثنِ ،
رامي د ؤ ُِسيغ غاروم ،وار د ؤ ُِسيغ شا ِحيما �َأذ اوم با ْرحغ
شهاذث ن �َأر ِّبي س ْثب ّزاحث ن واوار نِيغ س ثِي ِغيثِ 2 ،مينزِي �َأقّا ثُوغا ع ّورغ
ِحيما وار تسنغ شا جاراوم ْم ِغير يشُّ و ل َمسيح ذ ون ّي �إِتْواصلّبن3 .ؤُشا ثُوغا-يِي �َأ ِكي ْذوم
س ثُوضْ عفث ذ ثِيݣ ّ ُو ِذي ذ واطّاس ن ُؤ ْق ِذيذس4 .نِي �َأوار �إِنُو ؤُرا ذ ْثبا ّرحث �إِنُو ثُوغا-
�ِ 19:1إشا14:29 .

31:1

ِ�إرم24:9 .
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وسشان ن َأ� ُّروح ذ ّجهذِ 5 ،حيما
ثن س واوارن �إِز ّوقن ن ثِي ِغيث ن ْبناذم ،ماشا س ّ
6
نساوار
إِل�يمان نْوم وار �إِتْبدِّي شا خ ثِي ِغيث ن �إ ِْوذان ،ماشا خ ّج ْهذ ن �َأر ِّبي .خ ِّني ّ
س ثِي ِغيث �إِ يِنّي ث �إ ِْوضنَ� ،أقّا س �إ ِْشث ن ثِي ِغيث ث ِّني وار �إِدْجين ن ْرو ْقث-ا نِيغ
7
نساوار ثِي ِغيث ن �َأر ِّبي �إِ �إِدْچان
ن ْر ُحوكّام ن ْرو ْقث-ا �إِنا �إِن ّي �إِ غا �إِتْواهلّكن ،ماشا ّ
ِذي ِّسي ّر �إِ ثُوغا �إِنُوفّارن ،ث ِّني ثُوغا �إِ ّزار �إِن ّيش اِث �َأر ِّبي �إِ ُؤ ُعودْجي ن ّغ قبر ّما �َأذ ثِيرِي
ْرو ْقث8 .ؤُرا ذ �إ ِّج زِي ْر ُحوكّام ن ْرو ْقث-ا وار ث �إ ِِّسينِ ،مينزِي مارا ثُوغا ّسنن ث،
ع ّمارص ّما �َأذ �إِرِي صلّبن ِسي ِذي ن ُؤ ُعودْجي9 .ماشا �َأم ما ّمش �إِتْوارِي ِ
“مين وار
ث ْزرِي ثِي ّط ذ ِمين وار �إ ِْسرِي ؤُم ُّزوغ ذ ِمين وار ُيو ِذيفن شا غار ُور ن ْبناذمَ� ،أقّا مان �َأيا
�إ ِّسوجذ اِث �َأر ِّبي �إِ يِنّي ث �إِتخْ سن10.ماشا �َأر ِّبي �إِ ّمر �َأنغ ث س �َأ ُّروحِ ،مينزِي �َأ ُّروح
ثار ُّزو ك ِ
ُورشي ؤُرا ذ رادْچاغ ن �َأر ِّبيِ 11.مينزِي مان ون زݣ �إ ِْوذان �إ ِّسنن ِمين �إِدْچان
ن ْبناذم ْم ِغير �َأ ُّروح ن ْبناذم ون ّي ذا ْيس �إِدْچان؟ �َأ ُّمو عاوذ ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إ ِِّسين شا ِمين
�إِدْچان ن �َأر ِّبي ْم ِغير �َأ ُّروح ن �َأر ِّبيَ�12 .أقّا نشّ ين وار ِ
نكسي شا �َأ ُّروح ن ُّدونِّيث ،ماشا
�َأ ُّروح ون ّي �إِ د ُي ِ
نسن ِمين ذ انغ �إ ِْوشا �َأر ِّبي13 .خ مان �َأيا
وسين زِي �َأر ِّبيِ ،حيما �َأذ ّ
ْواسرمذن س ثِي ِغيث ن ْبناذم ،ماشا س
�إ ِ ّ
نساوار خ ِّني ،وار �إِدْجي س واوارن �إِن ّي �إِت ّ
ْواسرمذن س �َأ ُّروح �إِقدّسنِ ،حيما �َأذ نمقُو ّدا ِمين �إِدْچان ن �َأ ُّروح �َأك-ذ
واوارن �إِن ّي �إِت ّ
14
ِ
ِمين �إِدْچان ن �َأ ُّروح .ماشا ثُ ّبارث (=طّ ِبيعث) ن ْبناذم وار ْثق ّبر شا مين �إِدْچان ن
ثحسب اِث ذ ثُو ُّبوهريا ؤُشا وار ْثز ّمار �َأذ ث ث ْفهمِ ،مينزِي مان
�َأ ُّروح ن �َأر ِّبيِ ،مينزِي ْ
15
�َأيا �إِز ّمار �َأذ �إِتْوافارز س �َأ ُّروح واها .ماشا �َأ ُّروحانِي (=ونِّي زِي �َأ ُّروح) �َأقّا �إِحكّم خ
ك ِ
ُورشي ،ماشا نتّا وار خاس �إِحكّم ؤُرا ذ �إ ِّجِ 16 .مينزِي وِي �إ ِّسنن �َأخ ّمم ن ِسي ِذي؟
مان ون �إِ ث غا �إ ِّسرمذن؟ ماشا نشّ ين غا ْرنغ �َأخ ّمم ن ل َمسيح.

3

خدمث ذ ْر ُمونث نّغ ِذي ل َمسيح
نّ ّيث ن ويْ ُسوم ُؤ ْر ْ

علاحساب
1خ ِّني نشَ� ،أ � َْأوماثن ،وار ز ّمارغ �َأذ ِكيوم ِّس ْورغ �َأمشْ ناو �إِن ّي �إِ ّدارن ْ
علاحساب �َأ ْي ُسوم واهاَ� ،أمشْ ناو �إِسيمان ِذي
�َأ ُّروح ،ماشا �َأمشْ ناو �إِن ّي �إِ ّدارن
ْ
ِ
ثسوم � َِأغي ،وار �إِدْجي �َأرقِّيم ،مينزِي ثُوغا وار ذ اس ْثز ّمارم،
ل َمسيحَ�2 .أقّا ْو ِشيغ �َأوم �َأذ ْ
3
ؤُرا رخُّ و وار ذ اس ْثز ّمارم عاذ ،س ِمينزِي �َأقّا ك ِّنيو عاذ ن و ْي ُسوم .ماشا مارا ِذين
رحسذ ذ �إِمنغان ذ ؤُمس ْب ِضي ،ما وار ثدْجيم عاذ ن و ْي ُسوم نِيغ ثݣُّورم
عاذ جاراوم ْ
4
ِ
عاذ �َأم ْبناذم؟ مينزِي مارا �إ ِّجن �إِقّار ‘نش �َأقّا-يِي زِي ُبولُوس’ ُؤ ون ّضْ ِني ‘نش �َأقّا-يِي
زِي �َأ ُبولُّوس’ ،ما ك ِّنيو وار ثدْجيم شا عاذ زݣ و ْي ُسوم؟ 5خ ِّني عاذِ ،مين �إِ ْعنا �َأ ُبولُّوس
9:2

ِ�إ شا�ِ 10:2 4 :64 .إ رم.

24 :9

�ِ 16:2إ شا.

13 :40
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ذورم ثُو ْمنم ؤُشا مان �َأيا �َأم
ُؤ ِمين �إِ ْعنا ُبولُوسَ ،أ�قّا-ثن ذ �إِ ْمسخّارن واهاّ ،زا ْيسن ْث ْ
ما ّمش �إ ِْوشا ِسي ِذي �إِ كُور �إ ِّجنَ�6 .أقّا نش ُّزوغَ� ،أ ُبولُّوس �إ ُِّسو ،ماشا �َأر ِّبي �إ ِّسغ ِمي.
7
ِتسون ،ماشا �َأر ِّبي ون ّي �إ ِّسغ ّماين8 .ون ّي
خ ِّني ون ّي �إِتـ ُّزون وار �إِدْجي ذ شا ؤُرا ذ ون ّي �إ ُّ
ِتسون ذ �إ ِّجن ،واخّا كُور �إِ ّج ثكّار �َأس-د ْر ُمونث ن ّس �َأمشْ ناو ْرخدْمث
�إِت ُّزون ذ ون ّي �إ ُّ
ن ّسِ 9 .مينزِي نشّ ين ذ �إِخدّامن �َأك-ذ �َأر ِّبي ؤُشا ك ِّنيو ذ ثافدْچاحث ن �َأر ِّبي ذ ر ْبنيِ
ن �َأر ِّبي �إِ ثدْچام10 .علاحساب نِّيعمث ث ِّني �إِ ذ ايِي �إِ ّموشن ،نشَ� ،أمشْ ناو رمعدْچم
�َأبنّاي ،ݣِّيغ ذساس ُؤ ون ّضْ ِني �َأذ يارنِي خاس ،ماشا كُور �إ ِّج �َأذ �إ ِْحضا ما ّمش خاس �إِ
ݣ ذساس ن ّضْ ِني خ ون ّي �إِدْچانَ� ،أقّا-ث ذ
غا �إِبناِ 11 .مينزِي ؤُرا ذ �إ ِّجن ّما �إِز ّمار �َأذ �إِ ّ
يشُّ و ل َمسيح12 .ؤُشا مارا خ ذساس نِّي حد �َأذ �إِ ْبنا س ُورغ ،نُّوقارث� ،إِ ْزرا �إِغران،
13
َأس �َأذ
ثفروثُ ،روم نِيغ س ؤُخشْ خُ وش ،رخذمث ن كُور �إ ِّجن �َأذ ْثبانِ ،مينزِي � ّ
يمسي �َأذ ْثقدْچب ما ّمش ثدْچا
ْواسضْ هار ؤُشا ثِ ِّ
ت �إ ِّسشنِ ،مينزِي س ْث ِّ
مسي �َأذ ثت ّ
ْرخدْمث ن كُور �إ ِّجن14 .مارا ثقِّيم ْرخدْمث �إِ ثُوغا �إِ ْبنا شا ن �إِ ّجنَ� ،أقّا نتّا �َأذ �إِطّف
ثاخسارث ن ّس،
ْر ُمونث ن ّس15 ،مارا ثشْ مض ْرخدْمث ن شا ن �إ ِّجنَ� ،أقّا نتّا �َأذ يا ْر ُبو
ّ
16
ثسينم شا بلِّي
يمسي .ما وار ِّ
ماشا نتّا ِسيمانت ن ّس �َأذ �إِنجم ،واخّا �َأخْ ِمي �إِكّا ثِ ِّ
17
ثدْچام ذ ثا ّدارث �إِقدّسن ن �َأر ِّبي ؤُشا بلِّي �َأ ُّروح ن �َأر ِّبي �إِز ّدغ ذا ْيوم؟ مارا حد ياريّب
ثا ّدارث ن �َأر ِّبيَ� ،أر ِّبي �َأذ ث ياريّبِ ،مينزِي ثا ّدارث �إِقدّسن ن �َأر ِّبي ،ث ِّني ثدْچام ك ِّنيو،
ثجي حد �َأذ �إ ِّسشْ مث �إِخف ن ّس! مارا ِذين حد جاراوم �إِ ْت ِغير
ْثقدّس �إِ ثدْچا18 .وار ِّ
اس �إِخف ن ّس ذ � َِأمي ِغيس ِذي زمان-اَ� ،أذ �إِ ْذور ذ �َأ ُبوهارِي ماح ْنذ �َأذ يِيرِي ذ � َِأمي ِغيس.
ِ 19مينزِي ثِي ِغيث ن ُّدونِّيث-ا ثدْچا ذ ثُو ُّبوهريا غار �َأر ِّبيَ� .أقّا ثُورا “�إِطّف �إ ِِمي ِغيسن س
ْثحرا ْيمشث نْسن”20،ؤُشا عاوذ ِ
“سي ِذي �إ ِّسنن �إِخا ِّريصن ن �إ ِِمي ِغيسنَ� ،أقّا ذ ْرباطر”.
َ�21أ ُّمو خ ِّني ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إ ِّسمغارِي شا زݣ �إ ِْوذانِ ،مينزِي ما ّرا نْومّ 22 ،ما ذ ُبولُوس،
ّما ذ �َأ ُبولُّوسّ ،ما ذ ِسيفاسّ ،ما ذ ثُوذارثّ ،ما ذ ْرم ْوثّ ،ما ذ �إِضا نِيغ ذ ثِيوشّ اَ� ،أقّا
ما ّرا نْوم23 ،ماشا ك ِّنيو ن ل َمسيح ؤُشا ل َمسيح ن �َأر ِّبي.

4

ِ�إمازانن ن ل َمسيح

ّ � 1أج �َأذ �إ ِْحسب كُور ْبناذم �َأ ُّمو ،بلِّي �َأقّا-نغ ذ �إِ ْمسخّارن ن ل َمسيح ذ �إ ِْو ِكيرن ن
2
ْخص �إِ �إ ِْو ِكيرن �َأذ تْوافن ذ �إ ِْص ِذيقن3 .نش
ْ
ثمسرايِين �إِنُّوفارن ن �َأر ِّبي .خ ِّني �إِت ّ
وار ذ ايِي �إ ِْش ِقي شا مارا تْواحكمغ ّزا ْيوم نِيغ زݣ �إ ِْشث ن ثا ّدارث ن شّ راع ن ْبناذم
ؤُشا ؤُرا ذ نش وار حكّمغ شا خ �إِخف �إِنُوِ 4 .مينزِي نش س يِيخف �إِنُو وار ِّسينغ
 19:3أَ� يب.

13 :5

 20:3سبح.

11 :94
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والُو ،ماشا س مان �َأيا وار تْواسݣّذغ ،ماشا �َأقّا ِسي ِذي ذ ون ّي �إِ ِ
خافي �إِحكّمن5 .س
ؤُي ِّني وار حكّمم شا خ والُو �َأر �إِ د غا ياس ِسي ِذي ون ّي �إِ غا �إ ُِّسوفّغن غار ْثفاوث ِمين
�إِنُّوفارن ِذي ثادْچسثَ� ،أذ �إ ِّسضْ هار �إِخا ِّريصن ن ُوراون ؤُشا رخْ ذنِّي كُور �إ ِّج �َأذ غارس
يِيرِي ؤُس ْمغار زِي �َأر ِّبيَ�6 .أقّا مان �َأياَ� ،أ � َْأوماثن� ،إ ِْويغ ث-يِد ِ
خافي ُؤ خ �َأ ُبولُّوس �َأمشْ ناو
�إِج ن ؤُمذيا ِذي طّوع نْومِ ،حيما �َأذ ّزا ْينغ ْثر ْمذم ماح ْنذ وار ثتْخا ِّريصم شا با ّرا �إِ ِمين
يجن وار �إِتْنفّخ �إِخف ن ّس ع ّمارص خ
�إِدْچان ِذي ثِيراِ ،حيما ؤُرا ذ �إ ِّج ِذي طّوع ن يِ ّ
ون ّضْ ِنيِ 7 .مينزِي ِمين ثݣِّيذ خ �إِن ّضْ ِني؟ نِيغ ِمين غارك ،خ ِّني وار ث ث ِّطيفذ؟ ؤُشا مارا
ثثجارم،
ثجيونمَ� ،أقّا ّ
ثطّفذ ث ،ماي ِّمي ثتْشنّعذ �َأخْ ِمي وار ث ث ِّطيفذ شا؟ َ�8أقّا ك ِّنيو ِّ
ن ّ ْبرا نشّ ين �َأقّا ْثح ْكمم �َأم �إِجدْجيذن .ما ْع ِليك ك ِّنيو ْثحكّمم �َأم �إِجدْجيذنَ� ،أذ يِيرِي
نشّ ين خ ِّني �َأذ نحكم عاوذ �َأ ِكي ْذوم!
ِ 9مينزِي �إِ ْت ِغير �َأيِي بلِّي �َأر ِّبي �إِݣّا �َأنغ ،نشّ ين �إِن ّي �إِدْچان ذ �إِمازانن ،غار ثِ ِ
يسيث
�َأخْ ِمي خانغ ح ْكمن س ْرم ْوثِ ،مينزِي �َأقّا ن ْذور ذ �َأسفُو ّرج �إِ ُّدونِّيث ذ لمالاكاث ذ
�إ ِْوذان10 .نشّ ين ندْچا ذ �إِ ُبوهارِي ّين خ ِّسي ّبث ن ل َمسيح ،ماشا ك ِّنيو ثدْچام ذ �إ ِِمي ِغيسن
ْواسحقاراَ�11 .أر
ِذي ل َمسيح .نشّ ين نْه ّيف ،ك ِّنيو ْثجهذم .ك ِّنيو ثتْواشنّعم ،نشّ ين نت ّ
رخُّ و نشّ ين ذا ْينيغ راز ذ ؤُفا ِذي ذ ثُوعارينت ،شّ اثن �َأنغ س ْر ُبونِي ّياث ،وار غا ْرنغ ُبو
12
ِفاسن ن ّغ .مارا نعرن خانغَ� ،أقّا �َأذ نبارك ،مارا ذا ّرشن
ْثز ِّديغث ؤُشا ناربّر ،نْخدّم س �إ ّ
خانغَ� ،أقّا �َأذ ِ
نكسي �َأ ْرمح 13ؤُشا مارا شقّفن ذا ْينغَ� ،أقّا نتا ّرا-د س رضرافثَ� .أر رخُّ و
14
ن ْذور �َأمشْ ناو ثا ُزوباتْش ن ُّدونِّيث ذ �إِفُوراض ن ما ّرا .وار تارِيغ �َأيا ِحيما �َأذ ك ِّنيو
ّس ِ
حشيمغ ،ماشا ْتزِي ّيارغ ك ِّنيو �َأمشْ ناو ثا ْروا �إِنُو �إ ِِعي ّزن15 .واخّا مارا ثُوغا ِذين غا ْروم
ِ
ِ
عشرا �َأراف ن �إِن ّي �إِ ك ِّنيو ياربّان ذي ل َمسيحَ� ،أقّا وار غا ْروم �َأطّاس ن �إِباباثن ،مينزِي
ْشجعغ ك ِّنيو �َأذ ايِي
نش ِّجيغ-د ك ِّنيو ِذي ل َمسيح يشُّ و س رخْ بار �َأص ْبحان16 .خ ؤُي ِّني ت ّ
ثاروسم17 .خ ؤُي ِّني ّسكّغ �َأوم-د ثِي ُموثِ ُييو ون ّي �إِدْچان ذ �َأح ْن ِجير �إِنُو �إ ِِعي ّزن ذ �َأص ِذيق
ِذي ِسي ِذي ،ون ّي ك ِّنيو �إِ غا �إ ِّسفكّارن �إِ ْبرِيذن �إِنُو ِذي ل َمسيح �َأم ما ّمش ّسرماذغ ِذي
ما ّرا �إِغ ْز ِذيسن ِذي ما ّرا ثِيمس ُمونِين18 .ماشا شا ّزا ْيوم �َأقّا تْنفّاخن �َأخْ ِمي نش وار غا ْروم
تِيو ِ
ِيضيغ19 .ماشا نش ݣُّورغ �َأذ غاروم-د اسغ ذ ْغيا ،مارا �إِخْ س ِسي ِذي ،ؤُشا �َأذ ث
20
ّسنغ ،وار �إِدْجي �َأوارن ن �إِن ّي �إِنفّخن ،ماشا ّج ْهذ نْسنِ .مينزِي ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي
وار ثدْجي شا ذݣ واوارن ،ماشا ِذي ّجهذِ 21 .مين ثخْ سذ؟ ما �َأذ غاروم-د اَسغ س
ؤُكشُّ وض نِيغ س ثا ْيرِي ذ �َأ ُّروح ن ث ْم ِهينت؟
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ثمس ُمونت
أَ� ْسح ّيذ ن ِ�إج ن ُؤمذنُوب زِي ْ

1
ُوقح ِبيث ث ِّني وار
ُوقح ِبيث ؤُشا �َأنشْ ث ن ث ْ
رحاسور� ،إِتْوان ّا بلِّي �َأقّا ِذين جاراوم ث ْ
ُ
�إِدْجين قاع جار رݣـ ُنوس بلِّي �إ ِّجن غارس ثا ْمغارث ن باباس2 .ما ك ِّنيو ثتا ّرام
ْخص �َأوم ِذي ثِيذت �َأذ ثشضْ نمِ ،حيما ون ّي �إِݣِّين مان
�إِخف نْوم ْثسكّوام ،واخّا �إِت ّ
3
ِ
ِ
وسط نْوم؟ نيشان نش ،واخّا غابغ ذي �َأ ِّريمثَ� ،أقّا حضارغ
�َأيا �َأذ �إِتْواح ّيذ زِي ْر ْ
ِذي �َأ ُّروحَ� ،أقّا حكمغ �َأخْ ِمي حضارغ خ ون ّي �إِݣِّين مان �َأيا �َأ ُّمو4 .مارا ث ُمونم ذݣ
�إِسم ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح ،ك ِّنيو �َأك-ذ �َأ ُّروح �إِنُو س ّج ْهذ ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح
5
ْواسنجم
ماح ْنذ �َأذ ث نْسلّم �إِ شِّ يطان �إِ ْث ّ
خسارث ن و ْي ُسوم ِحيما �َأ ُّروح ن ّس �َأذ �إِت ّ
واس ن �َأر ِّبي6 .وار ذ خاوم ُي ِ
ثسينم شا بلِّي شوايث ن ونْثُون
وسي ؤُف ّيش! ما وار ِّ
ذݣ ّ
�إ ِّسم ّم ما ّرا � ْ
َأرش ِثي؟ ِ 7سيزذݣم �إِخف نْوم خ ِّني زݣ ونْثُون �َأق ِذيم ِحيما خ ِّني �َأذ ثِيرِيم
ذ� ْ
َأرش ِثي ن ج ِذيذَ� ،أم ك ِّنيو س ثِيذت ن ّ ْبرا �َأنثُونِ .مينزِي عاوذ ل َمسيح ون ّي ذ �إِزمار
8
ن “باسخا” ن ّغَ� ،أقّا �إِتْواغارص خانغَ� .أ ُّمو خ ِّني ّجم �َأنغ �َأذ نْع ّيذ ،وار �إِدْجي س
ونْثُون �َأق ِذيم نِيغ س ونْثُون ن ثُوعفّنا ذ ْرغار ،ماشا س و ْغ ُروم ن ّ ْبرا �َأنثُون س و ْغ ُروم
ن ثازذُو ِݣي ذ ثِيذت َ�9 .أقّا ُؤرِيغ �َأوم-د ِذي ثبرات ِحيما وار تْعاشارم �إِقح ِبي ّين10 ،وار
�إِدْجي ما ّرا �إِقح ِبي ّين ن ُّدونِّيث-ا نِيغ �إِض ّماعن نِيغ �إِغشّ اشن نِيغ �إِن ّي �إِع ّبذن لاصنام،
مارا �َأ ُّمو� ،إِرِي �َأذ ثفّغم زِي ُّدونِّيث-ا قاع11 ،ماشا ُؤرِيغ �َأوم-د رخُّ و ِحيما وار ث ْتعاشّ ارم
َأقح ِبي نِيغ ذ �َأض ّماع نِيغ ذ ون ّي �إِع ّبذن
شا حد ،واخّا قّارن اس ؤُما ماشا �َأقّا-ث ذ � ْ
ِ
َأسكارجي نِيغ ذ �َأغشّ اشَ� ،أك-ذ حد �َأم
لاصنام نِيغ ذ �َأمشقّاف نِيغ ذ �َأعفّان نِيغ ذ �
وانِيثا وار ِكيس تتّم! ِ 12مينزِي مان ْرح ّق غارِي نش ِحيما �َأذ حكمغ خ �إِن ّي �إِدْچان
با ّرا؟ ما وار ْثحكّمم ك ِّنيو �إِن ّي �إِدْچان ذاخر؟ 13ماشا �إِن ّي �إِدْچان با ّراَ� ،أر ِّبي �َأذ خاسن
“سح ّيذث خاوم �َأعفّان!”
�إِحكمْ .

6

ِ ِ�إ ْم ُشوبّاش جار وا ْوماثن

1ما �إِ ْزعم حد ّزايوم ،خْ ِمي غارس شّ راع �َأك-ذ ون ّضْ ِنيَ� ،أذ ُيو ُيور غار ثا ّدارث
2
ثسينم
ن شّ راع ّزاث ن يِنّي وار �إِسݣّذن ،وار �إِدْجي ّزاث �إِ �إِمقدّاسن؟ نِيغ وار ِّ
شا بلِّي �إِمقدّاسن �َأذ ح ْكمن ُّدونِّيث؟ ؤُشا مارا ك ِّنيو ْثح ْكمم خ ُّدونِّيث ،خ ِّني ما
3
ثسينم شا بلِّي �َأذ نحكم
وار ْثز ّمارم �َأذ ْثعذرم ثِ ْ
يمسرايِين ثِيمزيانِين جاراوم؟ نِيغ وار ِّ
4
ثمسرايِين ن ثُوذارث-ا؟ خ ِّني ،مارا
خ لمالاكاث؟ مشْ حار عاذ كثار �إِ غا نحكم خ ْ
ّ
ْخصا �َأذ تْواحاكمنت ،ما ثتݣم �إِن ّي غار �إِدْچا
يمسرايِين ن ثُوذارث-ا �إِت ّ
ِذين جاراوم ثِ ْ
ِ 13:5ثير.

7 :24 ،24 ،21 :22 ،19 :19 ،7 :17
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ثمس ُمونت ِحيما �َأذ حكمن؟ 5قّارغ ث ِحيما �َأذ ْثصضْ حام.
ْذ ُروس ن ؤُوقّار واها ِذي ْ
ما خ ِّني وار ِذي ِّني حد جاراوم ذ � َِأمي ِغيس ،ما وار ِذي ِّني ؤُرا ذ �إ ِّج ون ّي �إِز ّمارن �َأذ �إِحكم
واوماثن؟ 6ما خ ِّني ؤُماس �َأذ �إِشا ّرع �َأك-ذ ؤُماس ذ مان �َأيا ِقيباتْش �إِ يِنّي وار ُي ِومينن
جار ْ
7
ثاخسارث �إِ ك ِّنيو مارا ثمشا ّراعم جاراوم .ماي ِّمي وار ْثق ّبرم
شا؟ �َأ ُّمو خ ِّني س ثِيذت ذ ّ
شا ِمين وار �إِسݣّذن؟ ماي ِّمي وار ْثق ّبرم شا �َأذ ك ِّنيو غشّ ن؟ 8ماشا ك ِّنيو ثتݣّم ِمين وار
9
ثسينم شا بلِّي �إِن ّي وار
�إِسݣّذن ؤُشا ث ْتغشّ ام ،ذ مان �َأيا �إِ ثتݣّم �إِ ْ
واوماثن .ما وار ِّ
�إِسݣّذن وار وا ّرثن شا ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي؟ وار تْراحم شا ِذي غالاط! نِي �إِقح ِبي ّين نِيغ
�إِن ّي �إِع ّبذن لاصنام نِيغ �إِن ّي �إِتݣّن ِّزينا نِيغ �إِن ّي �إ ِّسن ْع ِميرن �َأقّا-ثن ذ ثِي ْمغارِين ،نِيغ ّزوامر
ِ
ِسكارجي ّين نِيغ �إِمشقّافن ؤُرا ذ �إِغشّ اشن �َأذ وارثن
10نِيغ �إِشفّارن نِيغ �إِض ّماعن نِيغ �إ
ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي11 .ؤُشا �َأ ُّمو ثُوغا شا ّزايوم ،ماشا �َأقّا ك ِّنيو ت ِ
ْواسيزذݣمَ� ،أقّا تْواقدّسم،
�َأقّا تْواسݣّذم س �إِسم ن ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح ُؤ س �َأ ُّروح ن �َأر ِّبي ن ّغ.

أَ� ِّريمث ذ ثا ّدارث ن أَ� ُّروح ِ�إ ّقدسن

يمسرايِين
يمسرايِين دْچانت حدْچرنت ،ماشا ما ّرا وار نفّعنت .ما ّرا ثِ ْ
12ما ّرا ثِ ْ
ثمسراشث.
تجيغ �َأذ ايِي ْثض ّبر ؤُرا ذ �إ ِْشث ن
تْواحدْچرنت �َأيِـي ،ماشا نش وار ِّ
ْ
13ماشّ ا �إِ ؤُعدِّيس ؤُشا �َأعدِّيس �إِ ماشّ ا ،ماشا �َأر ِّبي �َأذ ثن �إِمحا س ْث ُيويا� ،إ ِّج �َأنشْ ث
ُوقح ِبيث ،ماشا �إِ ِسي ِذي ؤُشا ِسي ِذي �إِ �َأ ِّريمث.
ون ّضْ ِني .ماشا �َأ ِّريمث وار ثدْجي �إِ ث ْ
15
14ؤُشا �َأر ِّبي ون ّي د �إ ِّسنكّارن ِسي ِذي �َأذ انغ-د �إ ِّسنكّار عاوذ س ّج ْهذ ن ّس .ما
ثسينم شا بلِّي �َأ ِّريماث نْوم دْچانت ذ �إِغ ْز ِذيسن ن ل َمسيح؟ ما �َأذ ِ
كسيغ خ ِّني
وار ِّ
16
ّ
ِ
ثسينم
�إِغ ْز ِذيسن ن ل َمسيح ماح ْنذ �َأذ ثن ݣغ ذ �إِغ ْزذيسن ن ْرقحبا؟ ع ّمارص! نِيغ وار ِّ
شا بلِّي وِي �إِ ُمونن �َأك-ذ ْرقحباَ� ،أقّا-ث ذ �إ ِْشث ن �َأ ِّريمث �َأ ِكيس؟ ِمينزِي �إِقّار “نِي ْث ِني
س ْثناين �َأذ �إِرِين ذ �إ ِّج ن و ْي ُسوم”17 .ماشا ون ّي �إِ ُمونن �َأك-ذ ِسي ِذيَ� ،أقّا-ث ذ �إ ِّج ن
ُوقح ِبيث .كُور شا ن ّدانب �إِ �إِت ّ
ݣ اِث ْبناذمَ� ،أقّا-ث با ّرا
�َأ ُّروح �َأ ِكيسَ�18 .أ ْرورم زِي ث ْ
19
ثسينم شا بلِّي
�إِ �َأ ِّريمث ،ماشا ون ّي �إِت ّ
ْقحبنَ� ،أقّا �إِخطّا ِضي ّد ن �َأ ِّريمث ن ّس .ما وار ِّ
�َأ ِّريمث نْوم ذ ثا ّدارث ن �َأ ُّروح �إِقدّسن ث ِّني �إِ ذا ْيوم �إِدْچان ،ث ِّني �إِ ذ اوم-د ُي ِ
وسين زِي
�َأر ِّبي ،ؤُشا خ ِّني ك ِّنيو وار ثدْجيم شا �إِ يِيخف نْوم؟ َ�20أقّا ث ّم ْسغم-د س تامان .س ْمغارم
خ ِّني �َأر ِّبي ِذي �َأ ِّريمث نْوم ُؤ ِذي �َأ ُّروح نْوم ثِنّي �إِدْچان ن �َأر ِّبي.
 16:6أَ�مز24:2 .
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1زِي ِّجيهث ِمين ذ ايِي ثُورِيمَ ،أ�قّا م ِليح �إِ ْبناذم وار �إِت ِْحي ِذي شا ثامغارث .ماشا
ُوقح ِبيث ،كُور �إ ِّج �َأذ غارس ثِيرِي ثا ْمغارث ن ّس ؤُشا كُور �إ ِْشث
زِي ِّسي ّبث ن ث ْ
3
ِ
�َأذ غارس يِيرِي �َأ ْرياز ن ّسَ� .أ ْرياز �إِتْك ّمار �َأك-ذ ث ْمغارث مين ذ اس-د ثُوساَ� ،أ ُّمو عاوذ
ثا ْمغارث �َأك-ذ و ْرياز4 .ثامغارث وار ثتْض ّبارِي شا ِذي �َأ ِّريمث ن ّس ،ماشا �َأ ْرياز .ؤُشا
�َأ ُّمو عاوذ �َأ ْرياز وار �إِتْض ّبارِي شا ِذي �َأ ِّريمث ن ّس ،ماشا ثامغارث5 .وار ت قطّعم
شا خ واياوياْ ،م ِغير مارا ثكّسم ذݣ واوار شا ن ُؤ ُمور ِحيما �َأذ ثشغرم س ُؤ ُزو ِّمي ذ
ْثزادْجيث ،خ ِّني ُمونم عاوذ ِحيما وار ك ِّنيو �إِتْجا ِّريب شِّ يطان ِ
رامي ك ِّنيو �إِنْقص ضّ بط
ن ن ّفس نْوم6 .قّارغ مان �َأيا س و ْبرِيذ ن ْرخاضار ،وار �إِدْجي س ُرو ُمور7 .خْ سغ عاذ
م ِليح مارا ما ّرا �إ ِْوذان �َأذ �إِرِين �َأمشْ ناو نش ،ماشا كُور �إِ ّج غارس ثام ْو ِشي ن نِّيعمث
يجار قّارغَ� ،أقّا
ن ّس زِي �َأر ِّبي� ،إِ ّجن �َأ ُّمو ،ون ّضْ ِني �َأ ُّمو8 .ماشا �إِ يِنّي وار �إِمرِيشن ُؤ �إِ ثِ ّ
م ِليح مارا قِّيمن �َأمشْ ناو نش9 .ماشا مارا وار ز ّمارن �َأذ م ْنعن �إِخف نْسنَ� ،أذ مرشن،
ِمينزِي ذ مان �َأيا ْحسن زݣ ْ
وشماض ن ن ّشْ وث.
وصيغ ،وار �إِدْجي ذ نش ،ماشا ِسي ِذي ،بلِّي ثا ْمغارث وار
10ماشا �إِ يِنّي �إِم ْرشن ِّ
ْثب ِّطي خ و ْرياز11 .ؤُشا مارا ث ْبضاَ� ،أذ ثقِّيم ن ّ ْبرا ر ْمراش نِيغ �َأذ ث ّم ّسصرح �َأك-ذ و ْرياز
ِتجي ثا ْمغارث ن ّس12 .خ ِّني نش قّارغ �إِ �إِن ّضْ ِني ،وار ث �إِقّار
ن ّس ؤُشا خ ِّني �َأ ْرياز وار �إ ِّ
ِ
ِ
ِسي ِذي ،مارا حد غارس ثا ْمغارث وار �إِتيمنن ،ؤُشا نتّاث ثقبر �َأذ ث ْزذغ �َأكيس ،وار ت
�إِنطّار شا13 .ؤُرا ذ ثا ْمغارث ث ِّني غار �إِدْچا و ْرياز وار ُي ِومينن ُؤ نتّا �إِقبر �َأذ ِكيس �إِ ْزذغ،
وار ث ْثنطّار شا14 .س ِمينزِي �َأ ْرياز وار ُي ِومينن �إِتْواقدّس ِذي ث ْمغارث ؤُرا ذ ثا ْمغارث
وار ُي ِومينن ثتْواقدّس ذݣ و ْرياز ،مارا ما ّمش ن ّضْ ِني �َأذ �إِرِين �إِح ْن ِجيرن نْوم ذ �إِم ْنݣاس،
ماشا رخُّ و �َأقّا نِي ْث ِني قدّسن15 .ماشا مارا ون ّي وار �إِتِيمنن �إِتدْچفّ � ،أج اِث �َأذ �إِدْچف.
ثاوماث نِيغ ثاوتْشماث وار دْجين ذ �إِس ْمغانَ� ،أقّا �َأر ِّبي �إِراغا انغ-د غار ر ْهنا.
خ ِّني ْ
16
ثسنجمذ �َأ ْرياز ن ّم؟ نِيغ مانِيس ث ّسنذ شك،
ثسنذ ش ْمَ� ،أ ثامغارثَ� ،أذ ّ
ِمينزِي مانِيس ّ
ثسنجمذ ثا ْمغارث ن ّك؟
�َأ �َأ ْريازَ� ،أذ ّ
ّ
ِ
ِ
17ماشا كُور �إ ِّج �َأمشْ ناو ما ّمش ث �إِݣا سيذي ؤُشا �َأمشْ ناو ما ّمش ذ �إِراغا �َأر ِّبي �إِ
كُور �إِ ّجّ � ،أج اِث �َأذ �إِ ّدار �َأ ُّمو ،مان �َأيا �إِ ُؤ ُمورغ ِذي ما ّرا ثِيمس ُمونِين18 .مارا �إِتْواراغا �إِ
حد غار ُؤ ُمونِي �َأك-ذ ل َمسيح س وخْ ثان ،وانِيثا وار يار ُّزو �َأذ ث �إِ ْبضر ،مارا �إِتْواراغا �إِ
ِتجي �َأذ �إِتْواخْ ثن �إِخف ن ّسَ�19 .أخْ ثان ذ والُو ُؤ ن ّ ْبرا �َأخْ ثان
حد ن ّ ْبرا �َأخْ ثان ،وانِيثا وار �إ ِّ
20
ِ
ِ
وصا ن �َأر ِّبي .كُور �إ ِّجن ذي ْثراغيث �إِ ذ اس-د �إِتْواراغان �َأذ
ذ والُو ،ماشا �َأح ُّطو ن ْث ّ
2
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ذا ْيس �إِقِّيم21 .مارا ثُوغا شك ثت ِ
يسيفذ شا �إِ مان �َأيا ،ماشا
ْواراغيذ ذ �إِسمغ ،وار ّ
ثس ِح ِّ
22
ݣ اِث ماشاِ .مينزِي ون ّي �إِتْواراغان ِذي ِسي ِذي
عاوذ مارا ْثز ّمارذ �َأذ ثتْواص ْرحذ� ،أ ّ
�َأم ثُوغا-ث ذ �إِسمغَ� ،أقّا-ث ذ � َُأحو ِّري ن ِسي ِذيَ� ،أم ما ّمش ون ّي �إِتْواراغان ذ � َُأحو ِّري،
�َأقّا-ث ذ �إ ِْسمغ ن ل َمسيحَ�23 .أقّا ث ّم ْسغم-د س تامان ،خ ِّني وار ث ِتيرِيم شا ذ �إِس ْمغان
ن �إ ِْوذانَ�24 .أ � َْأوماثن ،كُور �إ ِّجن �َأذ �إِقِّيم ِذي ِمين ِذي �إِتْواراغا ِقيباتْش �َأر ِّبي.
25ذݣ وا ّزاي ن ث ْعزارِي ِّيينَ� ،أقّا وار غارِي ُبو را ُمور ن ِسي ِذي ،ماشا �َأذ ْوشغ �َأ ّراي
َأرحمث ن ِسي ِذي ِحيما �َأذ يِيرِي ذ �َأص ِذيق26 .خ ؤُي ِّني
�إِنُوَ� ،أمشْ ناو وِي يِيوضن س � ْ
27
ِ
رصقذ ذي
�إِ ْت ِغير �َأيِي م ِليح �إِ ر ْغبن �إِ �إِدْچان ،بلِّي �َأقّا �إ ِْشنا �إِ ْبناذم �َأذ يِيرِي �َأ ُّمو .ما ْث ْ
ث ْمغارث ،وار �َأر ُّزو شا ر ْفراق .ما تْواسارحذ زِي ث ْمغارث؟ وار �َأر ُّزو شا ثامغارث.
28ماشا مارا ثݣُّورذ �َأذ ثمرشذ ،وار ثݣُّورذ شا �َأذ ِ
ثخضيذ .ؤُشا مارا ثا ْعزارشث ث ْمرش،
رحصارث ذݣ و ْي ُسوم �إِ خْ سغ
ؤُرا ذ نتّاث وار ْثخ ِّطي شا .ماشا �َأمشْ ناو �إِنا ،ثتْراجا ثن ْ
�َأذ ت خ اوم كّسغ.
29ماشا ذ مان �َأيا �إِ قّارغَ� ،أ � َْأوماثنَ� ،أقّا ْرحار �إِمزِي .خ ؤُي ِّني �إِن ّي غار �إِدْچا
ث ْمغارث� ،أ ّج �إِثن �َأذ �إِرِين �َأخْ ِمي وار غارسن ثدْجي�30 .إن ّي �إِت ُْرون �َأخْ ِمي وار ت ُْرون
ُؤ �إِن ّي �إِفا ّرحن �َأخْ ِمي وار فرِيحن ُؤ �إِن ّي �إ ِّساغن �َأخْ ِمي وار ملّكن�31 ،إِنِّي �إِست ْنفاعن
زِي ُّدونِّيث �َأخْ ِمي وار ّزايس �إِست ْن ِفيعن ك ِ
ُورشيِ ،مينزِي ؤُذم ن ُّدونِّيث �َأذ �إِع ُذو.
ثمسرايِين
َ�32أقّا خْ سغ �َأذ ثِيرِيم ن ّ ْبرا �َأم ُنوس .ون ّي وار �إِمرِيشن �َأذ �إِ ْك ِسي س و ْم ُنوس �إِ ْ
ن ِسي ِذي ذ ما ّمش �إِ غا يا ْرضا ِسي ِذي33 .ماشا ون ّي �إِم ْرشنَ� ،أذ �إِ ْك ِسي س و ْم ُنوس �إِ
ثمسرايِين ن ُّدونِّيث-ا ذ ما ّمش �إِ غا يارضا ثا ْمغارث ن ّسَ�34 .أقّا ِذين �إِج ن ْرفارق جار
ْ
ثمسرايِين ن ِسي ِذيِ ،حيما �َأذ
ث ْمغارث ذ ثعزارشث .ثا ْعزارشث ث ْك ِسي س و ْم ُنوس �إِ ْ
ثِيرِي ْثقدّس �َأ ُّمو ِذي �َأ ِّريمث �َأمشْ ناو ِذي �َأ ُّروح ،ماشا ث ِّني �إِم ْرشن ،ث ْك ِسي س و ْم ُنوس
ثمسرايِين ن ُّدونِّيث� ،إِ ما ّمش �إِ غا ثارضا �َأ ْرياز ن ّس35 .ذݣّا قّارغ �َأوم-د �إِ ثِيزِي
�إ ِ ْ
نْوم ،وار �إِدْجي ِحيما �َأذ اوم ݣّغ ثاخْ شفث ،ماشا زِي ِّجيهث �إِشُ و ّوارن ؤُشا ِحيما �َأذ
ثقِّيمم ِذي �َأر ِّبي ن ّ ْبرا � ِ
َأسارحي36 .ماشا مارا حد �إِخا ّرص بلِّي �َأقّا ذ ْر ِعيب �إِ يدْجيس
ݣ ِمين
ْخصا �َأذ يِيرِي �َأ ُّموَ� ،أذ �إِ ّ
ثا ْعزارشث ث ِّني خاس ع ُذون ُو ّسان ن ثمزِي ،ؤُشا �إِت ّ
�إِخْ س ،نتّا وار �إِخ ِّطي شاّ � ،أج �إِثن �َأذ م ْرشن37 .ماشا وِي �إِدْچان نِيشان ذݣ ُور ن ّس،
يج
س ذݣ ُور ن ّس �َأذ ّ
ن ّ ْبرا ما ُيُشا س ُؤزِي ّيار ،ؤُشا غارس ُّصولطا خ يِيخف ن ّس� ،إِكّ ّ
ِ
ثصفا ،م ِليح �إِ يݣّا38 .ون ّي ت �إ ِّسمدْچشن� ،إِت ّ
ݣ مليح ،ذ ون ّي وار ت
ثا ْعزارشث ن ّس ْ
39
ّ
ِ
ِ
ّ
تاوراث مين غا
�إ ِّسمدْجيشن شا� ،إِݣا مليح �َأطاس .ثامغارث ثقّن غار و ْرياز ن ّس س ْ
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يكّ و ْرياز ن ّس �إِ ّدار ،ماشا مارا �َأ ْرياز ن ّس �إِ ُّموثَ� ،أقّا-ت ْثسا ّرح ّزايسْ ،ثز ّمار �َأذ ثمرش
�َأك-ذ وِي ثخس ،ماشا ِذي ِسي ِذي واها40 .ماشا نش غارِيَ� ،أقّا نتّاث �َأذ ثتْوابارك
كثار مارا ثقِّيم �َأم ِّني ،ؤُشا تْوارِيغ بلِّي نش غارِي �َأ ُّروح ن �َأر ِّبي عاوذ.

8

ما ّشا ن ِثيغا ْر ِصين ِ�إ لاصنام

1
نسن ،بلِّي ما ّرا غا ْرنغ ثا ُموسنا .ثا ُموسنا
زِي ِّجيهث ن ْثغا ْر ِصين �إِ لاصنامَ� ،أقّا ّ
ثت ّ
ثسبدّا2 .مارا ِذين حد �إِ ْت ِغير اس بلِّي �إ ِّسن شا ،عاذ
ݣ ثُوفّث ،ماشا ثا ْيرِي ّ
3
ْخص �َأذ �إ ِّسن .ماشا مارا حد �إِتخْ س �َأر ِّبيَ� ،أقّا ذ وا
وار �إِ ِّسين والُو �َأنشْ ث ما ّمش �إِت ّ
ْواسن ّزايس.
�إ ِت ّ
4
ماشّ
ِ
ِ
نشّ
نسن �َأقّا لاصنام وار
ين
لاصنام،
�
ْواغارصن
ت
�
ي
ن
ث
ا
ن
اي
ز
وا
ذݣ
ي
ن
خ
إ
ِّ إ
ّ
ِّ
ّ
�إِدْجي ذ والُو ِذي ُّدونِّيث ،ؤُشا خ ِّني وار ِذين �َأر ِّبي ْم ِغير ذ �إ ِّجن5 .خ ِّني ،واخّ ا �َأقّا
ِذين �إِن ّي ؤ ُِمي قّارن �إِر ِّبيثن ّما ذݣ ؤُجنّا نِيغ ِذي ث ُمورثَ� ،أمشْ ناو ما ّمش دْچان ِذين
�َأطّاس ن �إِر ِّبيثن ذ واطّاس ن �إ ِِسي ِذيثن�6 ،إِ نشّ ين خ ِّني �َأقّا ِذين �إ ِّج ن �َأر ِّبي واهاَ� ،أقّا-ث
ذ ثاباباث ث ِّني ّزايس �إِ د ُي ِ
يمسرايِين ؤُشا نشّ ين �إِ نتّا �إِ ندْچا ،ؤُشا �َأقّا ِذين
وسين ما ّرا ثِ ْ
يمسرايِين ؤُشا �َأقّا ّزايس
�إ ِّج ن ِسي ِذيَ� ،أقّا-ث ذ يشُّ و ل َمسيح ون ّي ّزايس �إِدْچان ما ّرا ثِ ْ
�إِ ندْچا.
ِ
ِ
7ماشا ثا ُموسنا وار ثدْجي ذا ْيسن ما ّرا ،مينزِي ذين شا �إِن ّي ثانفسشث نْسن عاذ
�َأك-ذ لاصنامَ� ،أقّا تتّن ت �َأم ثاغا ْرصث �إِ لاصنام ُؤ ثانفسشث �إِض ْعفن نْسنَ� ،أقّا-ت
8
ثسيوِيض شا غار �َأر ِّبيِ ،مينزِي مارا نشَ� ،أقّا
ْواسخْ مج .خ ِّني ماشّ ا وار ذ انغ ِّ
ثت ّ
9
وار ذا ْينغ يارنِّي شا ،نِيغ مارا وار نشِّ يَ� ،أقّا وار ذا ْينغ ُبو رخْ صص .ماشا غا ْروم،
تسرِيح نْوم وار د ث ِ
ُوسي �َأذ ثِيرِي ذ �َأ ْز ُرو ن ؤُنقراض �إِ �إِن ّي �إِض ْعفن10 .س ِمينزِي
�َأقّا ْ
مارا حد �إِتْوارا شك ،شك �إِ غار �إِدْچا ثا ُموسنا ،ثتتّذ ِذي مانِي ع ّبذن لاصنام ،ما
يش ِمين غارصن �إِ
ثان ْفسشث ن ون ّي �إِض ْعفن وار ثتْواج ّبذ شا �َأذ ثكّار ماح ْنذ نتّا �َأذ ّ
ثاوماث �إِض ْعفن ،ون ّي �إِ خف �إِ ُّموث
لاصنام11 ،ؤُشا خ ِّني س ث ُموسنا ن ّك �َأذ ثتْواهلّك ْ
ثسي ّزمم ثُوضْ عفث ن ْثن ْفسشث نْسنَ� ،أقّا
ل َمسيح12 .خ ِمي ْثخ ِّطيم �َأ ُّمو خ ْ
ثاوماث ؤُشا ّ
ْثخ ِّطيم خ ل َمسيح13 .س ؤُي ِّني ،مارا ماشّ ا �َأقّا-ت ذ ر ْف ِضيحث �إِ ؤُما ،وار تتّغ �َأ ْي ُسوم
ع ّمارصِ ،حيما وار ّسنذرِيفغ شا ؤُما.
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تّس ِريح ن ُؤمازان

9

1ما وار دْجيغ ذ �َأمازان؟ ما وار دْجيغ ذ � َُأحو ِّري؟ ما وار ْزرِيغ يشُّ و ل َمسيح
ِسي ِذيثْنغ؟ ما وار ثدْجيم ك ِّنيو ذ ْرخدْمث �إِنُو ِذي ِسي ِذي؟ 2مارا وار دْجيغ ذ
�َأمازان �إِ ون ّضْ ِني� ،إِ ك ِّنيو نِيشان ع ِنيغ ث ِمينزِي ك ِّنيو ذ �َأش ِّميع ن ثازانت �إِنُو ِذي
ِسي ِذي.
4
3مان �َأيا ذ ّدفاع �إِنُو خ يِنّي ِ
نش،
خافي �إِحكّمن .ما وار غا ْرنغ ْ
تسرِيح ِحيما �َأذ ّ
تسرِيح �َأذ ناوِي �َأ ِكي ْذنغ �إ ِْشث ن ْثوتْشماث ذ ثا ْمغارث �َأمشْ ناو
�َأذ ن ُْسو؟ 5ما وار غا ْرنغ ْ
واوماثن ن ِسي ِذي ذ ِسيفاس؟ 6نِيغ واها نش ذ بارناباس وار
عاوذ �إِمازانن �إِن ّضْ ِني ذ ْ
7
تسرِيح ِحيما وار نْخدّم؟ مان ون �إِ غا �إِراحن غار ْرعسكار �إِ غا �إِخدْچصن
غا ْرنغ ُبو ْ
ِ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِتت شا زِي
�
وار
زايارث
ث
ن
ِيش
و
َأح
�
ون
ز
�
غا
�
ون
مان
ّس؟
ن
يخف
ي
�
ِّيث
ْر ُمونث ن إ
إ ّ
إ إ ُّ
ْ
ِسس شا � َِأغي
ْر ِغيدْچث ن ّس؟ نِيغ مان ون �إِ غا ياركّوسن �إ ِْشث ن ْث ِحيمارث وار �إ ّ
تاوراث وار ثقّار مان �َأيا؟
ن ْث ِحيمارث؟ 8ما قّارغ مان �َأيا �َأم ْبناذم واها نِيغ ما ؤُرا ذ ْ
تاوراث ن ُموسى “وار ت ّ
ݣ شا ثاشمانت �إِ ؤُي ْن ُذوز خْ ِمي �إ ِّسارواث”.
ِ 9مينزِي ثُورا ِذي ْ
10
ما �َأر ِّبي �إِحطّا خ �إِي ْن ُذوزن س ثِيذت؟ نِيغ �إِقّار اِث ما ّرا ِذي طّوع ن ّغ؟ واه ،مان
ْخص اس �َأذ �إِشارز س ؤ ُِسيثم ُؤ ون ّي
�َأيا ثُورا ِذي طّوع ن ّغِ ،مينزِي ون ّي �إِشا ّرزن� ،إِت ّ
11
ِ
ْخص اس �َأذ �إِطّف ثاسغارث ن ّس ذݣ ؤُسيثم .مارا نشّ ين �َأقّا
�إ ِّسارواثن س ؤ ُِسيثم� ،إِت ّ
نْزا ّرع جاراوم ِمين �إِدْچان ن �َأ ُّروح ،خ ِّني ما ذ �َأطّاس مارا ن ْمجار ّزا ْيوم ِمين ذ �إِتفّغن
زِي ث ُمورث؟ 12مارا �إِن ّضْ ِني غارسن ْرح ّق خاوم ماح ْنذ �َأذ شا ْرشن ِذي ِمين �إِدْچان
تسرِيح-ا ،ماشا �َأذ نار ُبو
نسخدِّيم شا ْ
نْوم ،ماي ِّمي نشّ ين كثار لّا؟ ماشا نشّ ين وار ّ
13
ما ّراِ ،حيما وار نت ّ
ݣ ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْث ِعينكرِيفث �إِ رخْ بار �َأص ْبحان ن ل َمسيح .ما
ثمسرايِين �إِقدّسن ِذي ثا ّدارث ن �َأر ِّبيَ� ،أذ تتّن زِي
ثسينم شا بلِّي �إِن ّي �إِتْسخّارن �إِ ْ
وار ِّ
ِ
ّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِمين �إِدْچان �إ ثا ّدارث �إِقدّسن ؤُشا �إن ّي ذين �إتْراجان �إ ثسخّارث ن ؤُعالطار �َأذ طفن
ِوصا ِسي ِذي �إِ �إِن ّي �إِتْبا ّرحن رخْ بار �َأص ْبحان،
ثاسغارث نْسن زݣ ؤُعالطار؟ َ�14أ ُّمو عاوذ �إ ّ
بلِّي �َأذ ّدارن زِي رخْ بار �َأص ْبحان.
ِ
15ماشا زِي قاع مان �َأيا نش وار ّزايس �َأر ْبحغ شا ُؤ نش وار ث ُؤرِيغ شا حيما
ݣ مان �َأيا �إِ نش ،مرِي ؤ ُِفيغ �َأذ مثغ نش ْحسن قبر ّما شا ن �إ ِّجن �َأذ �إ ِّسبضر
�َأذ �إِتْوا ّ
16
�َأس ْمغار �إِنُو .خ ِّني مارا نش تْبا ّرحغ س رخْ بار �َأص ْبحان ،نش وار غارِي شا ِمين
َأيحاث ِ
خافي مارا وار با ّرحغ شا
ْخص �َأيِي مان �َأياّ � .
ِذي �إِ غا ّسمغارغِ ،مينزِي �إِت ّ
رخْ بار �َأص ْبحان! 17خ ؤُي ِّني ،مارا ݣِّيغ ت س ْرخاضار ثشْ ناَ� ،أذ غارِي يِيرِي ْرح ّق
9: 9

ِثير.

4 :25
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ِذي ْر ُمونث ،ماشا مارا وار ت تݣِّيغ س ْرخاضارَ� ،أقّا �َأذ �إِقِّيم ُرو ُمور ذݣ ُؤفُوس �إِنُو.
18مان ثن قاع �إِدْچان ذ ْر ُمونث �إِنُو؟ �َأقّا-ت ذ ثاَ� :أم تْبا ّرحغ س رخْ بار �َأص ْبحان �َأذ
تسرِيح �إِنُو ك ِ
ّسحضارغ رخْ بار �َأص ْبحان ن ل َمسيح باطر ،وار ِ
ُورشي ِذي
كسيغ شا ْ
رخْ بار �َأص ْبحان.
ِ
ِّ
19نش ،ؤ ُِمي ثُوغا غارِي ثيرلي ّزاث �إِ ما ّرا �إ ِْوذانَ� ،أقّا �َأ ّرغ �إِخف �إِنُو ذ �إ ِْسمغ ن ما ّرا
ِحيما �َأذ �َأر ْبحغ �َأطّاس ن �إ ِْوذان �إِ ل ِ إِ� ِ
نجيل�20 .إِ ُوذاين ْذورغ �َأمشْ ناو ؤُذاي ِحيما �َأذ �َأر ْبحغ
تاوراث ِحيما �َأذ �َأر ْبحغ �إِن ّي
تاوراث ْذورغ �َأمشْ ناو ون ّي ساذُو ْ
ؤُذاين� ،إِ يِنّي �إِدْچان ساذُو ْ
تاوراث  -وار دْجيغ
تاوراث ْذورغ �َأمشْ ناو ون ّي ن ّ ْبرا ْ
ساذُو تاوراث�21 .إِ يِنّي �إِدْچان ن ّ ْبرا ْ
تاوراث ِقيباتْش �إِ ل َمسيح ِ -حيما �َأذ �َأر ْبحغ �إِن ّي
تاوراث ِقيباتْش �إِ �َأر ِّبي ،ماشا ساذُو ْ
ن ّ ْبرا ْ
�إِدْچان ن ّ ْبرا تاوراث22 .ثُوغا-يِي ض ْعفغ غار �إِن ّي �إِض ْعفنِ ،حيما �َأذ �َأر ْبحغ �إِن ّي �إِض ْعفن،
�َأقّا ْذورغ ذ ما ّرا �إِ ما ّراِ ،حيما بعذا �َأذ ّسنجمغ شا ّزا ْيسن23 .قاع مان �َأيا تݣّغ ث ِذي
طّوع ن رخْ بار �َأص ْبحانِ ،حيما ؤُرا ذ نش س يِيخف �إِنُو �َأذ ذا ْيس طّفغ ثاسغارث.
24
ثسينم شا بلِّي �إِن ّي �إِتݣّن ْثحاماث ن ثا ّزرا ِذي ْرم ْرعب ،ما ّرا نِيشان �َأقّا
ما وار ِّ
25
تا ّزرن ،ماشا �إ ِّجن ّزا ْيسن �إِ غا يار ْبحن واها؟ خ ِّني �َأ ّزرم �َأ ُّمو �َأر ذ غا ثار ْبحم .ما ّرا
�إِن ّي �إِتݣّن ْثحاماث ،حكّمن خ يِيخف نْسن ِذي ما ّرا ،نِي ْث ِني ِحيما �َأذ �َأر ْبحن �إ ِْشث ن
ث ْمرِيسث ْثفنّا ،ماشا نشّ ين ِحيما �َأذ نا ْربح �إ ِْشثن وار ْثف ِّني26 .خ ؤُي ِّني نش وار تِي ّزرغ
شا �َأم ِّني واها ،وار تْم ْن ِغيغ شا س ْر ُبونِي ّياث �َأم ون ّي �إِشّ اثن ِذي رعوِين27 ،ماشا تْما ّراثغ
ْواسوفُّوغغ شا با ّرا �َأوارنِي ِ
رامي با ّرحغ
�َأ ِّريمث �إِنُوَ� ،أذ اس قثمارغِ ،حيما نش وار ت ُّ
�إِن ّضْ ِني.

10

أَ�م ِّتير ن ِ�إسرايِيل

رج ُذوذ ن ّغ ثُوغا-ثن ما ّرا ساذُو
ِ 1مينزِي وار خْ سغَ� ،أ � َْأوماثنَ� ،أذ ْثجهرم ،بلِّي ْ
2
ْواسغضْ صن ِذي ُموسى ذݣ
ؤُسي ُنو ؤُشا ما ّرا شُ وقّن ِذي ر ْبحار ،ؤُشا ما ّرا ت ّ
ؤُسي ُنو ُؤ ِذي ر ْبحار3 ،ؤُشا ما ّرا شِّ ين ماشّ ا ثا ُروحشث ذ �إِشث4 ،ؤُشا ما ّرا ْسوِين
ثصضارث ثا ُّروحشث ث ِّني
يسسيث ثا ُّروحشث ذ �إِشثِ ،مينزِي نِي ْث ِني ْسوِين زِي ْ
ثِ ِّ
5
ثاصضارث نِّي ثُوغا-ت ذ ل َمسيح .ماشا �َأر ِّبي ثُوغا وار ِ
يارضي خ
�إِثن �إِضْ فارن ؤُشا ْ
واطّاس ّزا ْيسنِ ،مينزِي �َأقّا-ثن ُّمورضسن ِذي ِّني ِذي رخْ را.
ِ
ِ
6مان �َأيا �إِمسار ذ لماثال �إِ نشّ ينِ ،حيما خ ِّني وار ذا ْينغ �إِتِيرِي ّم ْزرِي ذي مين
�إِعفّننَ� ،أم ما ّمش ثُوغا نِي ْث ِني ذا ْيسن ّم ْزرِي7 .وار ْث ِذيكّوِيرم شا �َأذ ْثع ْبذم لاصنام،
2:10

ُؤ فُغ.

20 ،19 :14 ،22 -20 :13
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ش �َأذ �إ ُِّسو ؤُشا كّارن
�َأمشْ ناو شا ّزا ْيسنَ� ،أم ما ّمش �إِتْوارِي “�َأ ْي ُذوذ �إِ ِّقيم ِحيما �َأذ �إِ ّ
ْقحب شا �َأمشْ ناو شا ّزا ْيسنَ� .أقّا ُّموثن ِذين ْثراثا ُؤ
ِحيما �َأذ �إِرارنّ �8 ”.أج �َأنغ وار نت ّ
واس9 .وار تْقدْچب شا ِسي ِذي �َأم ما ّمش ݣِّين شا ّزا ْيسن
ِعيشرِين �َأراف ذݣ �إ ِّج ن ّ
ِ
ِ
ِ
ؤُشا تْواهلكن س �إ ِِفيغران10 .وار تسفيخيخم �َأخْ مي شا ّزا ْيسن ؤُشا تْواهلكن زݣ
ؤُمهلّك11 .مان �َأيا �إِمسار �َأسنَ� ،أقّا ذ لماثال �إِ نشّ ين ؤُشا ثُورا ذ �َأعرام �إِ نشّ ين ،نشّ ين
ِميخف ذ �إ ِْوضن �إِنݣُّورا ن زمان.
13
12خ ؤُي ِّني ون ّي ؤ ُِمي �إِ ْت ِغير �َأقّا �إِبدّ� ،إِوا �َأذ �إ ِْحضا وار �إِو ِّطيَ� .أقّا وار خاوم �إِكِّي شا
ِتجان
ن ؤُجا ّرب �إِ وار يِيوِيضن شا غار ْبناذم ،ماشا �َأر ِّبي ذ �َأص ِذيق ،ون ّي وار ك ِّنيو �إ ّ
يش ُؤفُوغ �َأك-ذ ؤُجا ّربِ ،حيما ْثز ّمارم �َأذ
�َأذ تْواجا ّربم سنّج �إِ ِمين ْثز ّمارم ،ماشا نتّا �إِتِ ّ
ثار ُبوم �َأجا ّرب.

ْركاس ن أَ�ربِّي ذ ْركاس ن ّشواطن

14خ ؤُي ِّني� ،إِم ِعي ّزن �إِنُوَ� ،أ ْرورم زݣ ؤُعباذ �إِ لاصنامّ 15 .ساوارغ �َأ ِكي ْذوم �َأخْ ِمي ّساوارغ
�َأك-ذ �إ ِِمي ِغيسن ،خ ِّني حكمم س يِيخف نْوم خ ِمين ذ اوم قّارغ.
16ركاس ن لباراكا ون ّي نتْباراك ،ما وار �إِدْجي ذ ثا ُمونت �َأك-ذ �إِذا ّمن ن ل َمسيح؟
َأغروم ون ّي نْفا ّرق ،ما وار �إِدْجي ذ ثا ُمونت �َأك-ذ �َأ ِّريمث ن ل َمسيح؟ 17س ِمينزِي،
� ُ
ّ
واخّ ا نشّ ين ذݣ واطاسَ� ،أقّا-نغ ذ �إ ِّجن ن و ْغ ُروم ذ �إ ِْشث ن �َأ ِّريمثَ� ،أقّا نشا ّرش
ما ّرا ذݣ �إ ِّج ن و ْغ ُروم18 .خْ زارم غار �إِسرايِيل ن و ْي ُسوم ،ما وِي �إِتتّن زݣ و ْي ُسوم
وار غارس ثا ُمونت �َأك-ذ ؤُعالطار؟ ِ 19مين �إِ غا �إِنِيغ ِذي مان �َأيا؟ ما بلِّي ِمين �إِ ّموشن
ذ ثاغا ْرصث �إِ لاصنام ذ شا نِيغ بلِّي لاصنام ذ شا؟ 20س ْرعكسَ� ،أقّا ِمين ْو ِشين
رݣـ ُنوس ذ ثاغارصثْ ،و ِشين ت �إِ شّ واطن ،وار �إِدْجي �إِ �َأر ِّبي .ؤُشا نش وار خْ سغ
ثسوم ْركاس ن ِسي ِذي ؤُرا ذ ْركاس ن
�َأذ ثشارشم �َأك-ذ شّ واطن21 .وار ْثز ّمارم �َأذ ْ
ثازوضا ن ِسي ِذي ؤُرا ذ ثازوضا ن شّ واطن22 .نِيغ �َأذ
شّ واطن ،وار ْثز ّمارم �َأذ ثشارشم ْ
ُوس ِمي ن ِسي ِذي؟ ما نجهذ خاس نشّ ين؟
ّ
نسكّار ث ْ

ِثير ِّلي ن ْر ُمومن

23ما ّرا �إِتْحدْچر �َأيِـي ،ماشا ما ّرا وار �إِنفّع .ما ّرا �إِتْهدْچر ،ماشا ما ّرا وار �إِب ِّني .ؤُرا
ذ �إ ِّج وار يار ُّزو شا ثِيزِي ن ّس ،ماشا ث ِّني ن ون ّضْ ِني25 .شّ م ما ّرا ِمين �إِتْمن ّزان ِذي
ُّسوق ن �إِݣ ّزارن ،وار ث ّس ِ
قسيم شا خ ِّسي ّبث ن ْثن ْفسشثِ 26 ،مينزِي “�إِ ِسي ِذي ثدْچا
24
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ثا ُمورث ذ ركمارث ن ّس”27.مارا شا ن يِي ّجن زݣ �إِن ّي وار ُي ِومينن �إ ِ
ِعارضي شك ُؤ
ثس ِ
قسي شا خ ِّسي ّبث
ش زِي ما ّرا ِمين ذ اش �إِ ذ غا �إ ِّسارس ،وار ّ
ثخْ سذ �َأذ ْثراحذّ ،
تت
ن ْثن ْفسشث28 .ماشا مارا حد �إن ّا اش “ذݣّا �إِتْواغارص �إِ لاصنام” ،وار ّزايس ّ
ِذي طّوع ن ون ّي �إِ ذ اش �إِ ْعرمن ؤُرا ِذي طّوع ن ْثن ْفسشث“ ،س ِمينزِي �إِ ِسي ِذي
ثدْچا ث ُمورث ذ ركمارث ن ّس” 29 .نش نِّيغ ِذي طّوع ن ‘ ْثن ْفسشث’ ،وار ثدْجي
ْثن ْفسشث ن ّك ،ماشا ن ون ّضْ ِنيِ .مينزِي ماي ِّمي �إِ غا ثتْواحاكم ثِيرلِّي �إِنُو س ْثن ْفسشث
ن ون ّضْ ِني؟ 30مارا نش شارشغ س ؤُقا ِذي ،ماي ِّمي �إِ غا تْواشقّفغ ِذي ِّسي ّبث ِميخف
31
سسم ،ݣّم ت ما ّرا �إِ ُؤ ُعودْجي ن �َأر ِّبي32 .وار تِيرِيم ذ
تْقا ِذيغ؟ خ ِّني مارا ثتتّم نِيغ ْث ّ
ثمس ُمونت ن �َأر ِّبيَ�33 ،أمشناو نش عاوذ
ثاع ْنكرِيفث ؤُرا �إِ ُوذاين ؤُرا �إِ �إِ ُيونانِي ّين ؤُرا �إِ ْ
�َأر ُّزوغ �َأذ د اسغ �َأك-ذ ما ّرا ِذي ك ِ
ُورشي ،وار �إِدْجي ِحيما �َأذ �َأر ُزوغ ن ّفاع �إِنُو ،ماشا
ْواسنجمن نِي ْث ِني.
ن واطّاسِ ،حيما �َأذ ت ّ

ل َمسيح ذ أَ�ز ْدجيف ن كُور أَ� ْرياز ،أَ� ْرياز ذ أَ�ز ْدجيف ن ث ْمغارث
ؤُشا أَ�ربِّي ذ أَ�ز ْدجيف ن ل َمسيح

11

1ضْ فارم َأ�يِي-د �َأم ما ّمش ضْ فارغ ل َمسيح2 .تْقا ِذيغ ك ِّنيوَ ،أ� � َْأوماثنِ ،مينزِي
ثتْفكّارم ذايِي ِذي ما ّرا ،ؤُشا ثتطّفم ِذي ثوص ّياث ما ّمش ذ اوم ثنت ْو ِشيغ.
3
ثسنم بلِّي ل َمسيح ذ �َأزدْجيف ن كُور �َأ ْرياز ؤُشا �َأ ْرياز ذ �َأزدْجيف
خ ِّني خْ سغ �َأذ ّ
4
ن ث ْمغارث ؤُشا �َأر ِّبي ذ �َأزدْجيف ن ل َمسيح .كُور �َأ ْرياز ون ّي �إِتْزادْچان نِيغ �إِتْكاشافن
ِرحف خ ؤُزدْجيف ن ّس� ،إِفطّح �َأزدْجيف ن ّس5 .ماشا كُور ثا ْمغارث ث ِّني �إِتْزادْچان
�َأم �إ ّ
ِ
رحف خ �إِخف ن ّسْ ،ثفطّح �َأزدْجيف ن ّس ،مينزِي نتّاث �َأم ث ِّني
نِيغ �إِتْكاشافن �َأم وار ْث ّ
ِ
ْ
حف عاوذ .ماشا مارا ذ رفضيحث
�إِحفّنِ 6 .مينزِي مارا ثا ْمغارث وار ْث ِّ
رحيفَ� ،أذ ْث ّ
7
رحفِ .مينزِي �َأ ْرياز وار
حفْ ،حسن مارا ْث ّ
قص �َأشُ و ّواف نِيغ ْث ّ
�إِ ث ْمغارث مارا ْث ّ
ِتحو ِ
ِرحف �َأزدْجيفَ� ،أقّا-ث ذ ِّصيفث ذ �َأ ُعودْجي ن �َأر ِّبي ،ماشا
�إ ْ
ِيجي شا �َأذ �إ ّ
8
ِ
ثا ْمغارث ثدْچا ذ �َأ ُعودْجي ن و ْرياز .مينزِي �َأ ْرياز وار ذ �إِقّارص شا زِي ث ْمغارث ،ماشا
ثا ْمغارث زݣ و ْرياز9 .ؤُشا عاوذ وار ذ �إِخْ رِيق شا و ْرياز �إِ ث ْمغارث ،ماشا ثا ْمغارث �إِ
10
ْخص اس �إِ ث ْمغارث �َأذ ث ّ
ݣ �إ ِْشث ن ر ْعرامث ن ُّصولطا خ ؤُزدْجيف
و ْرياز .خ ؤُيا �إِت ّ
ن ّس خ ِّسي ّبث ن لمالاكاث11 .ماشا ِذي ِسي ِذي ثا ْمغارث ن ّ ْبرا �َأ ْرياز وار ثدْجي ذ شا،
ؤُرا ذ �َأ ْرياز ن ّ ْبرا ثا ْمغارث وار �إِدْجي ذ شاِ 12 .مينزِي �َأمشْ ناو ثا ْمغارث ث ِ
ُوسي-د زݣ
و ْريازَ� ،أم ِّني عاوذ �َأ ْرياز �إِثكّ -د زِي ث ْمغارث ،ماشا ما ّرا ِمين �إِدْچان �َأقّا-ث زِي �َأر ِّبي.
 26:10سبح11:89 ،12:50 ،1:24 .
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13حكمم ك ِّنيو ِسيمانت نْوم ،ما ث ِ
ُوسي-د خ ث ْمغارث �َأذ ث ّزادْچ �إِ �َأر ِّبي س ؤُزدْجيف
14
ثسشان بلِّي �َأشُ و ّواف ذ �َأزِيرار ذ
وار �إ ّ
ِرحفن؟ ما ثُ ّبارث ِسيمانت ن ّس وار ذ اوم ّ
15
ر ْف ِضيحث �إِ و ْرياز؟ ماشا �إِ ث ْمغارث ذ �َأ ُعودْجي مارا غارس يِيرِي ؤُشُ ّواف ذ �َأزِيرار،
ُرحاف16 .ماشا مارا حد �إِخْ س �َأذ �إِخاروض،
ِمينزِي �إِ ّم ْوش اس ؤُش ّواف ذ �َأزِيرار �َأم ؤ ّ
نشّ ين وار غا ْرنغ ُبو ْث ِ
يمس ُمونِين ن �َأر ِّبي.
ناميث نِّي ؤُرا ذ ثِ ْ

أَ�م ْن ِسي ِ�إ ّقدسن

يمسرايِين-ا رخُّ وَ� ،أقّا وار ذ اوم تݣّغ شّ انِ ،مينزِي وار ث ُمونم شا �إِ ْرخار،
َ�17أم ِّ
وصيغ ثِ ْ
ثمس ُمونتْ ،سرِيغ �َأقّا ِذين جاراوم
ماشا كثار �إِ ْرغار�18 .إِ ؤُمزوار ،مارا ث ُمونم �َأم ْ
19
ْخص �َأذ ِذين يِيرِي جاراوم
�َأ ْمس ْب ِضي ،ؤُشا �َأقّا تامنغ شا زِي مان �َأيا ،س ِمينزِي �إِت ّ
�َأ ْمس ْب ِضي ن ثبرِي ِذينِ ،حيما �َأذ �إِبان مان ون ّزا ْيوم �إِدْچان ذ �إِمقدْچابن.
ِ 20
رامي ث ُمونم ،ذݣّا وار �إِدْجي ِحيما �َأذ ثشّ م � ِ
َأمنسي ن ِسي ِذيِ 21 .مينزِي �َأم ثتتّم،
كُور �إ ِّج �إِ ّزار �َأذ �إِ ْك ِسي � ِ
َأمنسي ن ّس ؤُشا �إ ِّجن ذا ْيس راز ؤُشا ن ّضْ ِني �إِسشارا22 .ما وار
ثامس ُمونت ن �َأر ِّبي
ثسحقارام ْ
غا ْروم ثُوذرِين مانِي �إِ غا ثشّ م ُؤ مانِي �إِ غا ثسوم؟ نِيغ ّ
ثسحشّ امم �إِن ّي وار غار �إِدْجي شا؟ ِمين ذ اوم �إِ غا �إِنِيغ؟ ما �َأذ اوم ݣّغ شّ ان؟ ِذي
ؤُشا ّ
23
ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذݣّا وار ذ اوم ث تݣغ شا .مينزِي مين طّفغ زِي سيذيِّ ،سيوضغ �َأوم ث-يِد ،بلِّي
َأغروم24 ،ؤُشا �َأوارنِي ِ
رامي �إِقاذا ،يارزا
ِسي ِذي يشُّ و ِذي دْجيرث �إِ ِذي �إِتْواسلّم� ،إِ ْك ِسي � ُ
25
اِث� ،إن ّا ِ
“كسيم ،ثا ذ �َأ ِّريمث �إِنُو �إِ خاوم يارزن ،ݣّم �َأيا ؤُشا �إِضارم �َأيِي ”.ؤُشا
�َأ ُّمو �َأوارنِي � ِ
َأمنسي �إِ ْك ِسي ْركاس� ،إن ّا “ ْركاس-ا ذ ْرعاهذ ن ْج ِذيذ ذݣ �إِذا ّمن �إِنُو.
26
ِ
ݣّم �َأيا ،مشْ حار ّما ّزايس ثسوِيم� ،إِ رِيضارث �إِنُو .س مينزِي مشْ حار ّما �إِ غا ثشّ م
ثسوم زِي ْركاس-اَ� ،أقّا ثتْبا ّرحم س ْرم ْوث ن ِسي ِذي �َأر �إِ د غا ياس”.
َأغروم-ا ؤُشا �َأذ ْ
� ُ
ِشّ
ِ
َأغروم-ا نِيغ �َأذ �إ ُِسو زِي ْركاس ن ِسي ِذي ن ّ ْبرا �َأوقّار،
�
ن
�
غا
27خ ؤُي ِّني مان ون ّما �إ إ
ُ
�َأذ يِيرِي س ؤُما ْرواس �إِ �َأ ِّريمث ذ �إِذا ّمن ن ِسي ِذي28 .خ ؤُي ِّني � ّأج ْبناذم �َأذ �إِقدْچب
ش �َأ ُّمو زݣ و ْغ ُروم ُؤ �َأذ �إ ُِسو زِي ْركاسِ 29 .مينزِي وِي
�إِخف ن ّس ،ؤُشا � ّأج اِث �َأذ �إِ ّ
�إِ غا �إِشّ ن ذ وِي �إِ غا �إ ِْسون ن ّ ْبرا �َأوقّار ذ ون ّي �إِ غا �إ ِِّسيوضن ْر ُحوكم غار �إِخف ن ّس �َأم
ِسسِ ،مينزِي نتّا وار �إِفا ّرز شا �َأ ِّريمث ن ِسي ِذي30 .خ ؤُي ِّني �َأقّا ِذين �َأطّاس
�إ ّ
ِتت ُؤ �َأم �إ ّ
31
ن يِنّي �إِض ْعفن ذ يِنّي �إِه ْرشن جاراوم ؤُشا �َأطّاس ْذورن تطّصن .مارا نݣّا �َأذ نحكم
�إِخف ن ّغ ،خ ِّني وار خانغ �إِتْواحكم32 .ماشا مارا نتْواحكم زِي ِسي ِذيَ� ،أقّا نتْواربّا،
ِحيما وار نتْواحاكم شا �َأك-ذ ُّدونِّيثَ�33 .أ ُّمو خ ِّنيَ� ،أ � َْأوماثن ،خْ ِمي �إِ غا ث ُمونم ِحيما
ُ 20:11لوك20-14:22 .
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34
ش ِذي ثا ّدارث ن ّسِ ،حيما
�َأذ ثشّ م ،راجام �إ ِّجن ون ّضْ ِني .مارا حد ذا ْيس رازَ� ،أذ �إِ ّ
وار ث ْت ُمونم �إِ شّ راعِ .مين �إِقِّيمنَ� ،أذ ث ع ْذرغ خْ ِمي �إِ د غا ياسغ.

12

يموشا ن أَ� ُّروح
ِث ْ

2
ثسنم بلِّي
1وار خْ سغ شاَ� ،أ � َْأوماثنَ� ،أذ ْثجهرم ِذي ثِ ْ
يمسرايِين ن �َأ ُّروحَ� .أقّا ّ
ْواسو ّدارم غار لاصنام �إِݣناون.
ؤ ُِمي ثُوغا ك ِّنيو عاذ ذ �إِبا ّرانِي ّين زِي رݣـ ُنوس ،ثت ّ
3خ ؤُي ِّني ّسارݣّبغ ك ِّنيوَ� ،أقّا وار ِذين وِي �إ ِّساوارن س �َأ ُّروح ن �َأر ِّبي �َأذ �إِنِي ‘�َأقّا �إِتْوانعر
يشُّ و’ ؤُشا وار ِذين وِي �إِز ّمارن �َأذ �إِنِي ‘يشُّ و ذ ِسي ِذي’ ْم ِغير س �َأ ُّروح �إِقدّسن واها.
َ�4أقّا ِذين ثِيم ْوشا �إِفارزن ،ماشا �َأ ُّروح �إِدْچا ذ �إ ِّجن5 .ؤُشا �َأقّا ِذين رخْ ذايم ن
ْثسخّارث �إِفارزن ،ماشا ِسي ِذي �َأقّا-ث ذ �إ ِّج6 .ؤُشا �َأقّا ِذين �َأفراز ن رخذايم ،ماشا
�َأر ِّبي �إِ ذ �إِتݣّن ما ّرا ِذي ما ّراَ� ،أقّا �إِدْچا ذ �إ ِّج7 .ماشا �َأسارݣاب ن �َأ ُّروح �َأذ �إِتْوا ّموش
يجن �َأوار ن ثِي ِغيث� ،إِ ون ّضْ ِني
�إِ كُور �إ ِّج ِذي طّوع ن ما ّراَ�8 .أقّا س �َأ ُّروح �إِتْوا ّموش �إِ يِ ّ
�َأوار ن ث ُموسنا س �َأ ُّروح ذ �إ ِّجن�9 ،إِ ون ّضْ ِني إِل�يمان س �َأ ُّروح ذ �إِ ّجن� ،إِ ون ّضْ ِني ثِيم ْوشا
ݣ ر ْعجايب� ،إِ ون ّضْ ِني �َأكاشاف
�إِ ؤ ُْسݣن ِفي س �َأ ُّروح ذ �إ ِّجن�10 ،إِ ون ّضْ ِني ماح ْنذ �َأذ �إِ ّ
ن واوار ن �َأر ِّبي� ،إِ ون ّضْ ِني ْرفا ْرز ن �َأ ُّروحاث� ،إِ ون ّضْ ِني عرام كُور ن �إِرساون ؤُشا �إِ
َأفسار ن �إِرساون11 .ماشا مان �َأيا ما ّرا �إِت ّ
ݣ اِث �َأ ُّروح ذ �إِ ّجن ون ّي �إِبطّان �إِ كُور
ون ّضْ ِني � ّ
�إ ِّج �َأنشْ ث ما ّمش �إِخْ س نتّا.

أَ� ِّريمث ن ل َمسيح ذ ِ�إشْثن

ِ 12مينزِي �َأم َأ� ِّريمث ثدْچا ذ �إ ِْشث ُؤشا غارس َأ�طّاس ن �إِغ ْز ِذيسن ُؤ خ ِّني ما ّرا
�إِغ ْز ِذيسن ن �َأ ِّريمث ،واخّا نِي ْث ِني �َأطّاسَ� ،أقّا تݣّن �إ ِْشث ن �َأ ِّريمثَ� ،أ ُّمو عاوذ
13
ْواسغْضص ما ّرا س �إ ِّج ن �َأ ُّروح ذݣ �إ ِْشثن �َأ ِّريمث ،نِيغ ُؤذاين
ل َمسيحِ .مينزِي نت ّ
نِيغ �إِ ُيونانِي ّين نِيغ �إِس ْمغان نِيغ �إ ُِحو ِّري ّين ُؤشا �إِ ّم ْوش �َأنغ ما ّرا �َأذ ن ُْسو زݣ �إ ِّج ن �َأ ُّروح.
ُ 14ؤرا ذ �َأ ِّريمث وار ثدْجي شا ذ �إ ِّج ن ُؤغ ْز ِذيس ،ماشا س واطّاس ن �إِغ ْز ِذيسن.
15مارا �َأضار �َأذ �إِنِي ِمينزِي وار دْجيغ ذ �َأفُوس ،وار دْجيغ زِي �َأ ِّريمث ،ما خ ِّني وار
�إِتِيرِي زِي �َأ ِّريمث؟ ُ 16ؤشا مارا �َأم ُّزوغ �إن ّاِ ،مينزِي وار دْجيغ ذ ثِي ّط ،وار دْجيغ زِي
�َأ ِّريمث ،ما خ ِّني وار �إِتِيرِي زِي �َأ ِّريمث؟ 17مارا ما ّرا �َأ ِّريمث ثُوغا-ت ذ ثِي ّط ،مانِيس
د �إِكّا ُؤسدْجي؟ مارا ما ّرا �َأ ِّريمث ثُوغا-ت ذ �َأسدْجي ،مانِيس د �إِكّا ُؤش ِّمي؟ 18ماشا
رخُّ و �َأر ِّبي �إِݣّا �إِغ ْز ِذيسن ِذي �َأ ِّريمث ،كُور �إ ِّج ّزا ْيسن �َأم ما ّمش �إِخْ س نتّاِ 19 .مينزِي
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مارا ما ّرا ثُوغا ذ �إ ِّج ن ُؤغ ْز ِذيس ،مانِي ثدْچا �َأ ِّريمث خ ِّني؟ 20ماشا رخُّ و َأ�قّا ِذين
�َأطّاس ن �إِغ ْز ِذيسن ،ماشا ذ �إ ِْشث ن �َأ ِّريمث واها21 .ثِي ّط وار ْثز ّمار �َأذ ثِي ِني �إِ ُؤفُوس
“وار شك حوِيجغ شا” نِيغ عاوذ �َأزدْجيف �إِ �إِضارن “وار ك ِّنيو حوِيجغ شا”22 .س
ْرعكسَ� ،أقّا �إِغ ْز ِذيسن ن �َأ ِّريمث �إِن ّي �إِتْبانن ض ْعفن كثارَ� ،أقّا نِي ْث ِني تْواحذاجن كثار.
ُ 23ؤشا �إِغ ْز ِذيسن ن �َأ ِّريمث �إِ ذ انغ �إِ ْت ِغيرن س ْذ ُروس ن شّ ان ،نت ّ
ݣ �َأسن شّ ان كثار
نس ِحينّب س واطّاس ن ره ُزوث.
ُؤشا �إِغ ْز ِذيسن �إِن ّي وار �إِ ْت ِبينن �إ ِْشنانَ� ،أذ اسن ّ
ِ 24مينزِي �إِن ّي غار �إِدْچا ره ُزوث ،وار حذاجن مان �َأيا ،ماشا �َأر ِّبي �إِݣّا �َأ ِّريمث �َأ ُّمو،
بلِّي �إِغ ْز ِذيسن �إِ �إِدْچان ذ ق ّلَ� ،أقّا �إ ِْوش �َأسن شّ ان كثارِ 25 ،حيما وار �إِتِيرِي ُؤب ُّطو ِذي
�َأ ِّريمث ،ماشا �إِغ ْز ِذيسن �َأذ وشن ثا ْي ِنيث �إِ ّجن �إِ ون ّضْ ِني ذݣ ُؤقارن ذ �إ ِّجن26 .مارا
�إِج ن ُؤغ ْز ِذيس ثتكّ خاس ثامارا ،ما ّرا �إِغ ْز ِذيسن �َأذ ْك ِسين ثامارا �َأ ِكيس ُؤشا مارا
�إِج ن ُؤغ ْز ِذيس �إِتْواشنّعَ� ،أذ فارحن ما ّرا �إِخفاون �َأ ِكيس27 .خ ِّني ك ِّنيو ذ �َأ ِّريمث ن
وحدس.
ل َمسيح ذ �إِغ ْز ِذيسن كُور �إِ ّجن ْ
28
ِيس
ُؤشا �َأر ِّبي �َأقّا �إِݣّا ِذي ْ
ثمس ُمونت ذ �َأم ْزوا ُرو �إِمازانن ،خ ِّني �إِ ْمكاشافن ،و ّ
ْثراثا �إِ ْمسرماذن ،خ ِّني ر ْعجايبَ� ،أوارنِي �َأسن ثِيم ْوشا ن ُؤسݣن ِفي ،رخْ ذايم ن
ثوِيزا ذ ُؤض ّبر ُؤشا عرام كُور �إِرساون29 .ما ز ْعما ما ّرا نِي ْث ِني ذ �إِمازانن؟ ما ما ّرا ذ
�إِ ْمكاشافن؟ ما ما ّرا ذ �إِ ْمسرماذن؟ ما ما ّرا نِي ْث ِني تݣّن ر ْعجايب؟ 30ما ما ّرا غارسن
ْفسارن ما ّرا �إِرساون؟ َ�31أر ُزوم
ثِيم ْوشا ن ُؤسݣن ِفي؟ ما ّساوارن ما ّرا س �إِرساون؟ ما ت ّ
خ ِّني ِذي ثم ْوشا ثِيص ْبحانِين ُؤشا نش �َأذ اوم ّسشنغ �َأبرِيذ ُيو ْعران قاع.

13

ثايْ ِري

1ماع ِليك نش ّساوارغ س �إِرساون ن �إ ِْوذان ذ لمالاكاث ،ماشا وار غارِي ُبو
ثا ْيرِيَ� ،أقّا ْذورغ ذ ن ّحاس �إِتنثُونن نِيغ ذ �َأد ُْچون �إِ ّدن ُذونن.
2ماع ِليك غارِي ثام ْو ِشي ن ؤُكاشاف ن واوارن ن �َأر ِّبي ،ف ّهمغ ما ّرا رسرار ذ ما ّرا
ثا ُموسنا ،ؤُشا ثُوغا غارِي ما ّرا إِل�يمان �َأر ذ ّس ُم ِ
وطييغ �إِذُورار ،ماشا وار ذ ايِي ثدْجي
ثا ْيرِي ،نش ذ والُو �إِ دْجيغ.
3ماع ِليك ِ
بضيغ ما ّرا �َأݣْرا �إِنُو ،ما ْع ِليك ْو ِشيغ �َأ ِّريمث �إِنُو ِحيما �َأذ ثشْ مض ،ماشا
وار ذايِي ثدْجي ثا ْيرِي ،وار ذ ايِي ْثنفّع ِذي والُو.
4ثا ْيرِي ثدْچا غارس ِ
تاسيع ن ْرخاضار ذ رضرافث.
ثا ْيرِي وار ذا ْيس ُبو ثُوس ِمي ،ثا ْيرِي وار ثتْف ّيش س يِيخف ن ّس،
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وار ذا ْيس ُبو ن ّفاخث5 ،وار ثتْق ّمع حد،
ْواسارزاݣ
وار ثار ُّزو ثِيزِي ن ّس ،وار ثت ّ
ؤُشا وار ثقِّيم ْثخ ّمام ِذي ِمين �إِدْچان ذ �َأعفّان.
َ�6أقّا وار ْثفا ّرح شا زِي ِمين وار �إِسݣّذن ،ماشا ْثفا ّرح زِي ثِيذت.
َ�7أقّا ْثر ّحف ما ّرا ،ثتامن ِذي ما ّرا،
ثساثم ما ّرا ؤُشا ثار ُّبو ما ّرا.
ّ
8ثا ْيرِي وار ْثف ِّني ع ّمارص،
ماشا �َأكاشاف ن واوارن ن �َأر ِّبي �َأذ �إِ ْبضر،
�إِرساون �َأذ ݣـ ُنون ُؤ ثا ُموسنا �َأذ ثبضر.
9
نسن غار �إِج ن ؤُغ ْز ِذيس واها ؤُشا نتْكاشاف ْم ِغير �إِج ن وزين10 .ماشا
ِمينزِي َأ�قّا ّ
خْ ِمي �إِ د غا ياس ؤُك ّمر ،رخْ ذنِّي ِمين �إِدْچان غار �إِج ن و ْزين �َأذ �إِ ْبضرِ 11 .
رامي
ثُوغا-يِي ذ �َأسي ِميِّ ،س ْورغ �َأمشْ ناو �َأسي ِمي ،فكّارغ �َأمشْ ناو �َأسي ِمي ،خارصغ �َأمشْ ناو
�َأسي ِميِ � .
َأرامي ْذورغ ذ �َأ ْريازِّ ،جيغ �َأوارنِي �َأيِي ِمين �إِدْچان ن ؤُسي ِمي12 .رخُّ و نتْوارا
س �إ ِْشث ن ثِ ِ
يسيث �إ ْ
ِبارشنن ،ماشا خ ِّني �َأذ نزار ثِيفراس غار ثِيفراس .رخُّ و ّسنغ غار
13
ْواسنغ نش .خ ِّني رخُّ و �َأذ �إِقِّيم
�إِج ن و ْزين واها ،ماشا خ ِّني �َأذ ّسنغ ما ّمش ثُوغا ت ّ
إِل�يمانَِ � ،أسيثم ذ ثايرِيَ� ،أقّا ْثراثا-يا ،ماشا �َأمقّران نْسن �َأقّا-ت ذ ثايرِي.

14

ثمو ِشي ن ِ�إرساون
ثامو ِشي ن ُؤكاشاف ُؤ ْ
ْ

1ضْ فارم ثا ْيرِي ُؤ نْج ْبذم غار ثم ْوشا ن َأ� ُّروح ،ماشا خ ؤُكاشاف ن واوارن
ن �َأر ِّبي ذ �َأم ْزوا ُروِ 2 .مينزِي ون ّي �إ ِّساوارن س �إِج ن �إِرس ،وار �إ ِِّسيوِير شا �إِ
�إ ِْوذان ،ماشا �إِ �َأر ِّبيِ ،مينزِي ؤُرا ذ �إ ِّج وار د اس �إِف ّهم ،ماشا �إ ِّساوار رسرار س �َأ ُّروح.
3ماشا ون ّي �إِتْكاشافن �َأوارن ن �َأر ِّبي �إ ِّساوار �َأك-ذ �إ ِْوذان ِحيما �َأذ ثن �إِبناَ� ،أذ ثن �إِزِي ّيار
ؤُشا ِحيما �َأذ ثن �إِع ّزا4 .ون ّي �إ ِّساوارن س �إِج ن �إِرس� ،إِبنّا �إِخف ن ّس ،ماشا ون ّي
5
ثسيورم س �إِرساون ،ماشا
�إِتْكاشافن �إِبنّا ْ
ثامس ُمونتَ� .أ ُّمو خ ِّني ،خْ سغ ك ِّنيو ما ّرا �َأذ ِّ
م ِليح عاذ �َأذ ْثكاشفمِ ،مينزِي �َأم ْن ُزو وِي �إِتْكاشافن خ وِي �إ ِِّسيوِيرن س �إِرساونْ ،م ِغير
ثمس ُمونت6 .ماشا رخُّ وَ� ،أ � َْأوماثن ،مارا ؤ ُِسيغ-د
مارا وانِيثا �َأذ ث �إِف ّسار ِحيما �َأذ ثتْوابنا ْ
غا ْروم ؤُشا �َأذ ِكيوم ِّس ْورغ س �إِرساون ،مان ن ّفاع �إِ غا ْروم مارا وار ذ اوم ِّس ْورغ شا
س ؤُسا ْرݣب نِيغ س ث ُموسنا نِيغ س ؤُكاشاف نِيغ س ؤُسرمذ؟ 7مارا رحوايش وار
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حس نْسن ،ما ّمش
حس ن ّ ْبرا ّما �َأذ �إِتْوافارز ْر ّ
�إِ ّدارنَ� ،أمشْ ناو ثا ْمجا نِيغ ْرݣامبرِي ،ݣِّين ْر ّ
8
حس
�إِ غا �إِ ْذور �إِت ّ
ْواسن ِمين �إِتِيرارن س ثا ْمجا نِيغ س ْرݣامبرِي؟ ؤُشا مارا ْر ُبوق �إِݣّا ْر ّ
9
ثسيوِيرم شا �َأوار
وار ْ
يص ِفي ،وِي �إِ غا �إ ِّسوجذن �إِ ؤُمن ِغي؟ �َأ ُّمو عاوذ ك ِّنيو ،مارا وار ِّ
ِ
ِ
ِ
�إ ِْصفا س �إِرس ،ما ّمش �إِ غا ْفهمن مين ثقّارم؟ مينزِي �َأذ ثِيرِيم �َأم ون ّي �إ ِّساوارن ذي
يجاوِين ِذي ُّدونِّيث ؤُشا ؤُرا ذ
رو ِهيَ�10 .أقّا ِذين وِي �إ ِّسنن مشْ حار ن ّداباث ن ث ِم ّ
11
حسَ� ،أذ
حس ن ّس .خ ِّني مارا وار ِّسينغ ّج ْهذ ن ْر ّ
�إ ِْشثن ّزا ْيسنت وار ثدْجي ن ّ ْبرا ْر ّ
�إِرِيغ نش ذ �إِج ن ؤُبا ّرانِي �إِ ون ّي �إ ِّساوارن ،ذ ون ّي �إ ِّساوارن �َأذ يِيرِي ذ ؤُبا ّرانِي �إِ نش.
َ�12أ ُّمو عاوذ ك ِّنيو ،ؤ ُِمي ث ْنج ْبذم غار ثم ْوشا ن �َأ ُّروحَ� ،أر ُزوم �َأذ ْثف ّيضم ِذي طّوع ن
ثمس ُمونت.
ر ْب ِني ن ْ
13
ُفسار ن ّس.
خ ؤُي ِّني ،ون ّي �إ ِّساوارن س شا ن �إِرسَ� ،أذ �إِ ّزادْچ ِحيما �إِز ّمار �إِ ؤ ّ
ِ 14مينزِي مارا نش ُّزودْچغ س شا ن �إِرسَ� ،أ ُّروح �إِنُو �َأقّا �إِ ُّزودْچ ،ماشا رعقر �إِنُو �َأذ �إِقِّيم
ن ّ ْبرا ْر ِغيدْچث15 .ما ّمش ثݣّا؟ �َأذ ّزادْچغ س �َأ ُّروح ،ماشا �َأذ ّزادْچغ عاوذ س رعقر،
�َأذ غنّجغ �إِ ْزران ن ؤُس ْمغار س �َأ ُّروح ،ماشا �َأذ غنّجغ عاوذ س رعقرِ 16 .مينزِي مارا
ْثقا ِذيذ س �َأ ُّروح واها ،خ ِّني ما ّمش �إِ غا يِي ِني حد ون ّي ِذين �إِقِّيمن “� َِأمين” �إِ ْثزادْجيث
ن ؤُقا ِذي ن ّكَ� ،أم وار �إِ ِّسين ِمين ثقّارذِ 17 .مينزِي واخّا شك ْثقا ِذيذ م ِليح ،ماشا ون ّضْ ِني
وار �إِتْواب ِّني شا زِي مان �َأيا18 .نش تْقا ِذيغ �َأر ِّبي �َأقّا ّساوارغ س �إِرساون كثار ّزا ْيوم ما ّرا.
ثمس ُمونت �َأقّا ما ْع ِليك ؤ ُِفيغ �َأذ �إِنِيغ خ ْمسا ن واوارن س رعقر �إِنُو ِحيما
19ماشا ِذي ْ
�َأذ ّسرمذغ عاوذ �إِن ّضْ ِني ؤُرا عشرا ن �َأراف ن واوارن س �إِج ن يِيرس.
َ�20أ � َْأوماثن ،وار تِيرِيم ذ �إِح ْن ِجيرن ِذي رعقر ،ماشا �إِرِيم ذ �إِح ْن ِجيرن ِذي ثُوعفّنا،
تاوراث “�َأذ ِّس ْورغ �إِ و ْي ُذوذ-ا س
ماشا �إِرِيم ثِيوضم ِذي ر ْفهامثَ�21 .أقّا ثُورا ِذي ْ
تسرِين شا”� ،إن ّا ِسي ِذيَ�22 .أ ُّمو
�إِرساون ذ �إِي ْن ِشيشن ن �إِبا ّرانِي ّين ،واخّا �َأ ُّمو وار ذ ايِي ْ
خ ِّني �إِرساون ذ ر ْعرامث ،وار �إِدْجي �إِ يِنّي ُيومنن ،ماشا �إِ يِنّي وار ُي ِومينن شا ،ماشا
�َأكاشاف ن واوارن ن �َأر ِّبي وار �إِدْجي �إِ يِنّي وار ُي ِومينن ،ماشا �إِ يِنّي ُيومنن.
23
ثس ُمون ؤُشا ما ّرا ثُوغا ّساوارن س �إِرساون
خ ِّني مارا ما ّرا ْ
ثامس ُمونت ثُوغا ّ
ِجهرن نِيغ �إِن ّي وار ُي ِومينن ،ما نِي ْث ِني وار قّارن بلِّي �َأقّا ك ِّنيو ثتْخ ْرفم؟
ؤُشا ُؤ ْذفن �إِن ّي �إ ْ
ِجهر ،خ ِّني وانِيثا �َأذ
24ماشا مارا ما ّرا كاشفن ؤُشا ُيوذف-د حد وار ُي ِومين نِيغ حد �إ ْ
ْواسقنع زِي ما ّرا ؤُشا �َأذ �إِتْواحاكم زِي ما ّرا 25ؤُشا ِمين �إِنُّوفارن ذݣ ُور ن ّس �َأذ �إِ ْذور
�إ ِت ّ
غار ْثفاوثَ� ،أذ ياضار س ُوذم ن ّسَ� ،أذ �إ ِْسجذ �إِ �َأر ِّبيَ� ،أذ �إِبا ّرحَ� ،أقّا س ثِيذت �َأر ِّبي
�َأقّا-ث جاراوم.
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ثمس ُمونت ِ�إ أَ�ربِّي أَ�ذ يِي ِري س ُؤس ّتف
أَ� ْعباذ ن ْ

26ما ّمش خ ِّنيَ� ،أ � َْأوماثن؟ مارا ث ُمونم ،كُور �إ ِّجن ّزا ْيوم �َأذ غارس يِيرِي �إِج ن ُؤس ِّبيح
فسارّ � .أج
نِيغ �إ ِْشث ن ْثغُورِي نِيغ �إِج ن ُؤسا ْرݣب نِيغ �إِج ن يِيرس نِيغ �إِج ن ُؤ ّ
�َأذ يِيرِي ما ّرا �إِ رب ِني27 .مارا ِذين حد �إ ِِّسور س �إِج ن �إِرسّ � ،أج �إِثن �َأذ ِّس ْورن س
ْثناين نِيغ س واطّاس ْثراثا يِي ْذسن ُؤشا كُور �إ ِّجن ّزا ْيسن س نُّوبث ن ّس ،خ ِّني �إ ِّجن
28
ِفسارَ� ،أذ �إِسقار نتّا ِذي
�َأذ �إ ّ
ِفسارُ .ؤشا مارا وار ِذين �إِدْجي وِي �إِز ّمارن �َأذ �إ ّ
29
ثمس ُمونتَ� ،أذ �إِ ِّسور �إِ يِيخف ن ّس ُؤ �إِ �َأر ِّبيَ� .أذ ِّس ْورن �إِ ْمكاشافن س ْثناين نِيغ
ْ
30
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
ِ
ِ
حكمن.
َأذ
�
ي
ن
ن
ْواسارݣب خ شا،
ت
�
شا
ؤ
راثا
ْث
�
َأذ
�
ين
ذ
يمن
ق
�
ي
ن
ن
و
مارا
شا
ؤ
ّضْ
ُ
ّضْ
ُ
إ
إ
إ
ّ
خ ِّني �َأذ �إِسقار ُؤمزوارِ 31 .مينزِي ْثز ّمارم �َأذ ْثكاشفم �َأوارن ن �َأر ِّبي ما ّرا �إِ ّجن �َأوارنيِ
ون ّضْ ِنيِ ،حيما ما ّرا �َأذ رمذن ُؤشا �َأذ ذا ْيسن �إِتْوا ّ
ݣ ُور ما ّراُ 32 .ؤشا �َأ ُّروحاث ن
�إِ ْمكاشافنَ� ،أقّا-ثنت ساذُو �إِ ْمكاشافنِ 33 ،مينزِي �َأر ِّبي وار �إِدْجي ذ �َأر ِّبي ن ُؤخا ْروض
يمس ُمونِين ن �إِمقدّاسن 34ث ِ
ُوسي-د خ ث ْمغارِين نْوم
ماشا ن ر ْهناَ� ،أمشْ ناو ِذي ما ّرا ثِ ْ
�َأذ ُّسوسمنت ِذي ثمس ُمونِينِ ،مينزِي وار د اسنت �إِس ِميح �َأذ ِّسيورنت ،ماشا �إِشُ و ّوار
�َأسنت �َأذ طّاعنت �َأم ما ّمش ثقّار عاوذ تاوراثُ 35 .ؤشا مارا خْ سنت �َأذ رمذنت شا،
�َأذ ّسقسانت �إِريازن نْسنت ِذي ثا ّدارث نْسنِ ،مينزِي وار د ث ِ
ُوسي �إِ ث ْمغارث �َأذ
ثمس ُمونت36 .ما ز ْعما �إِفّغ-د ّزايكنت �َأوار ن �َأر ِّبي؟ نِيغ يِيوض-د غا ْروم
ثسيور ِذي ْ
ِّ
واها؟ 37مارا حد �إِ ْت ِغير اس ذ �َأمكاشاف نِيغ ذ ْبناذم �َأ ُّروحانِيَ� ،أذ �إِعقر م ِليح بلِّي ِمين
ِجهر واهاَ�39 .أ ُّمو
د اوم تارِيغَ� ،أقّا-ثنت ذ ثِ ّ
ِجهر� ،إ ْ
يوصا ن ِسي ِذي38 .ماشا مارا حد �إ ْ
40
خ ِّنيَ� ،أ � َْأوماثن ،نْجبذم غار ُؤكاشاف ،وار منّعم شا �َأوار س �إِرساونَ� .أذ �إِمسار
ما ّرا س لاذاب ُؤ س ُؤستّف.

15

ثانُوكرا ن ل َمسيح

1خ ِّني �َأذ ك ِّنيو ّسارݣبغَ� ،أ � َْأوماثن ،رخْ بار �َأص ْبحان ون ّي ذ اوم با ّرحغ ،ذ ون ّي
2
ْواسنجمم عاوذ مارا ثطّفم ذا ْيس �َأم
ْثق ّبرم ،خ ِمينخف ْثبدّم� ،إِ زِي �إِ غا ثت ّ
ما ّمش ذ اوم ث بارحغ ،نِيغ �َأخْ ِمي ز ْعما ثُومنم باطرِ 3 .مينزِي �َأم ْزوار ّسع ُذوغ �َأوم-د
علاحساب ِمين
ِمين ثُوغا طّفغ نش س يِيخف �إِنُوَ� ،أقّا ل َمسيح �إِ ُّموث خ ّدنُوب ن ّغ
ْ
4
علاحساب
ِيس ْثراثا
ْ
�إِز ّمن ذݣ �إِ ْذلِيسنَ� ،أقّا �إِتْو�َأنْضر ُؤشا �إِت ّ
واس و ّ
ْواسنكّار ذݣ ّ
ِمحضارنَ�6 .أوارنِي اس
�إِ ْذلِيسنُ 5 ،ؤشا �إِضْ هار-د غار ِسيفاس ،خ ِّني غار ثنعاش ن �إ ْ
واوماثن ذݣ ُؤ ُمور ذ �إِ ّجنَ� ،أطّاس ّزا ْيسن عاذ ّدارن
�إِبان-د �إِ ثِي ّوا ن خ ْمسا م ّيا ن ْ
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ُؤشا �إِن ّضْ ِني �َأقّا طّصنَ�7 .أوارنِي اس �إِضْ هار-د �إِ ياعقُوب ،خ ِّني �إِ ما ّرا �إِمازاننُ 8 .ؤشا
غار ُؤنݣّا ُرو ما ّرا� ،إِضْ هار �َأيِي-د �َأمشْ ناو �إِ ون ّي د �إِخرقن با ّرا �إِ ْرو ْقث ن ّس.
ِ 9مينزِي نش دْجيغ ذ �َأما ُزوز قاع زݣ �إِمازانن ،وار ْس ِذي ِهيجغ �َأذ ايِـي راغان �َأمازان،
ثامس ُمونت ن �َأر ِّبي10 .ماشا س نِّيعمث ن �َأر ِّبي �إِ دْجيغ ِمين
ِمينزِي نش ثُوغا ذا ّرشغ ْ
دْجيغ ؤُشا نِّيعمث ن ّس �إِ نش وار ثدْجي باطرِ ،مينزِي نش خ ْذمغ ما ُهو قاع خاسن
ما ّرا ،ماشا وار �إِدْجي ذ نش ،ماشا نِّيعمث ن �َأر ِّبي ث ِّني �إِدْچان �َأ ِكي ِذي11 .خ ِّني ما ذ
نش نِيغ ذ نِي ْث ِنيَ� ،أ ُّمو �إِ نتْبا ّرحَ� ،أ ُّمو �إِ ثتامنم.

ثانُوكرا ن ِ�إم ِّتينن

12
ْواسنكّار-د زݣ �إِم ِّتينن ،ما ّمش خ ِّني ز ّمارن
خ ِّني مارا �إِتْوابا ّرح س ل َمسيح بلِّي �َأقّا �إِت ّ
شا جاراوم �َأذ �إِنِين بلِّي وار ِذين ُبو ْث ُنوكرا ن �إِم ِّتينن؟ ِ 13مينزِي مارا وار ِذين ُبو ثانُوكرا
14
ْواسنكّار،
ن �إِم ِّتينن ،ؤُرا ذ ل َمسيح وار ذ �إِت ّ
ْواسنكّار خ ِّني ،ؤُشا مارا ل َمسيح وار ذ �إِت ّ
15
خ ِّني باطر �إِ ثدْچا ْثبا ّرحث ن ّغ ،باطر �إِ يدْچا خ ِّني إِل�يمان نْوم ،ؤُشا نشّ ين نبان ذ
ْ
رش ُهوذ �إ ِّسخا ِّريقن ن �َأر ِّبيِ ،مينزِي نشْ هذ خ �َأر ِّبي بلِّي �َأقّا �إِ ّسنكّار-د ل َمسيح ،ون ّي
16
ْواسنكّارن شاِ .مينزِي مارا �إِم ِّتينن
وار د �إ ِّسنكّار شا ،مارا نِيشان �إِم ِّتينن وار د ت ّ
17
وار د تثواسنكّارن شاَ� ،أقّا ل َمسيح وار د �إِتْواسنكّار خ ِّني .ؤُشا مارا ل َمسيح وار
د �إِتْواسنكّار شاَ� ،أقّا إِل�يمان نْوم باطر ،خ ِّني ثقِّيمم عاذ ِذي ّدنُوب نْوم18 ،ؤُرا �إِن ّي
19
�إِتطّصن ِذي ل َمسيح �َأوارنِي ِ
نسي ِثيم ِذي ل َمسيح
رامي ُّموثنَ� ،أقّا تْواهلكن .مارا ثُوغا ِّ
�إِ ثُوذارث-ا واهاَ� ،أقّا-نغ قاع ذ �إِمشُ ومن ن ما ّرا �إ ِْوذان.
20
ْواسنكّار-د زݣ �إِم ِّتينن �َأم ؤُمن ُزو ن يِنّي �إِتطّصن ذݣ
ماشا رخُّ وَ� ،أقّا ل َمسيح �إِت ّ
ونْضر21 .ؤ ُِمي ذ ثُوسا ْرم ْوث زݣ �إِ ّجن ْبناذم ؤُرا ذ ثانُوكرا ن �إِم ِّتينن ثدْچا زݣ
22
ْواسندّارن ما ّرا
�إ ِّجن ْبناذمِ .مينزِي �َأم ما ّمش ما ّرا ُّموثن ِذي �َأذامَ� ،أ ُّمو عاوذ �َأذ ت ّ
ِذي ل َمسيح23 .ماشا كُور �إ ِّج ِذي نُّوبث ن ّس :ل َمسيح ذ �َأمن ُزو ،خ ِّني �إِن ّي �إِدْچان ن
ل َمسيح غار ْث ِ
واسيث ن ّسَ�24 .أوارنِي مان �َأيا ذ �َأنݣّا ُرو ،خْ ِمي �إِ غا �إ ِْوش ثاݣ ْل ِذيث �إِ
�َأر ِّبي ثاباباث ،خْ ِمي �إِ غا �إِبضر ما ّرا رحكاماث ذ ما ّرا ُّصولطا ذ ما ّرا ّجهذِ 25 .مينزِي
ْخص اس �َأذ �إِحكم �َأر �إِ ذ غا ي ّ
ݣ ما ّرا رع ْذيان ن ّس ساذُو �إِضارن ن ّس26 .ؤُشا ر ْع ُذو
�إ ِت ّ
27
�َأنݣّا ُرو ون ّي �إِ غا �إِتْوابضرنَ� ،أقّا-ث ذ ْرم ْوثِ .مينزِي �َأقّا ثُورا “�َأقّا �إِݣّا ما ّرا ساذُو
ݣ ساذُو نتّاَ� ،أقّا �إِبان م ِليح بلِّي ون ّي ذ
�إِضارن ن ّس” .ماشا خْ ِمي �إِقّار بلِّي ما ّرا �إِتْوا ّ
اس �إِݣِّين ما ّرا ساذُو نتّاَ� ،أقّا نتّا ِسيمانت ن ّس وار �إِدْجي ساذُو نتّا28.خ ِّني ِ
رامي د اس

 27:15سبح6:8 .
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ݣ ساذُو �إِ ون ّي ؤ ُِمي د اس �إِݣِّين
ݣ ما ّرا ساذُو �إِ نتّا ،رخْ ذنِّي ثام ِّميث عاوذ �َأذ �إِتْوا ّ
�إِتْوا ّ
ما ّرا ساذُو �إِ نتّاِ ،حيما �َأذ يِيرِي �َأر ِّبي ِذي ِمين ِذي ّما.
29
ْواسغضْ صن ِذي طّوع ن �إِم ِّتينن؟ مارا وار د تثواسنكّارن
نِيغِ ،مين �إِ غا ݣّن �إِن ّي �إِت ّ
ْواسغضْ صن عاذ ِذي طّوع ن �إِم ِّتينن؟ 30ؤ ماي ِّمي
�إِم ِّتينن ع ّمارص ،ماغار ماي ِّمي �إِ غا ت ّ
31
ِ
َأس س ؤُس ْمغار
نشّ ين عاذ ِذي لخاطار ِذي كُور ْثسا ّعث؟ �َأ � َْأوماثنَ� ،أقّا تْمتيغ كُور � ّ
نْوم �إِ �إِدْچان غارِي ِذي ل َمسيح يشُّ و ِسي ِذيثْنغ32 .مارا ثُوغا-يِي م ْنغغ �َأم ْبناذم �َأك-ذ
نش،
ْرو ُحوش ِذي � ُ
َأفاسوس ،مان ر ْفضر �إِ غارِي؟ مارا �إِم ِّتينن وار تْواسنكّارن شاَ� ،أذ ّ
33
�َأذ ن ُْسوِ ،مينزِي ثِيوشّ ا �َأذ ن ّمث .وار تْغشِّ يم يِيخف نْوم ،ثا ُمونت وار �إ ِْحرِين ْثج ّياح
طّبايع ثِيص ْبحانِين� 34 .إٍرِيم ْثفاقم نِيشان ،وار تْخ ِّطيم شاِ ،مينزِي شا ّزا ْيوم وار ِّسينن
شا �َأر ِّبي� .إِ رهيا نْوم قّارغ ث.

موث ذ أَ� ِّريمث ن ثْنُوكرا
أَ� ِّريمث ن ْر ْ

35ماشا �َأذ �إِنِي حد “ما ّمش �إِ غا تْواسنكّارن �إِم ِّتينن؟ س مان �َأ ِّريمث �إِ د غا ياسن؟’
َ�36أ �َأفغُورِ ،مين ْثزا ّرعذ شك ،وار �إِتدّار مارا وار �إِ ُّموث قبر37 .زِي ِمين ْثزا ّرعذ وار
ْثزا ّرعذ شا �َأ ِّريمث ،ماشا ثاعقّاشث واهاَ� ،أقّا-ت ن يِي ْرذن نِيغ ن شا ن ّضْ ِني38 .ماشا
�َأر ِّبي �إ ِْوش اس �َأ ِّريمث ما ّمش �إِخْ س نتّا ؤُشا �إِ كُور �َأعقّا ن ّزارِيعث �َأ ِّريمث ن ّس39 .وار
�إِدْجي ما ّرا �َأ ْي ُسوم ذ �َأ ْي ُسوم ذ �إ ِّج ،ماشا �َأ ْي ُسوم ن �إ ِْوذان �إِ ْمسبضا خ و ْي ُسوم ن ْرمار ؤُشا
�َأ ْي ُسوم ن �إِس ْرمان ون ّضْ ِني ن و ْي ُسوم ن �إ ِْجضاضَ�40 .أقّا ِذين �َأ ِّريماث ن ؤُجنّا ذ �َأ ِّريماث
ن ث ُمورث ،ماشا �َأ ُعودْجي ن يِنّي ن ؤُجنّا ون ّضْ ِني ن يِنّي ن ث ُمورث�41 .إ ِّجن ذ �َأ ُعودْجي
ن ْثفُوشث ،ون ّضْ ِني ذ �َأ ُعودْجي ن ُؤ ُيور ذ يِيثرانِ ،مينزِي �إِثرِي �إِبضا خ �إِثرِي ن ّضْ ِني
ذݣ ُؤ ُعودْجيَ�42 .أ ُّمو خ ِّني �إِ غا ثِيرِي ذ ثانُوكرا ن �إِم ِّتيننَ� .أقّا �َأ ِّريمث ثتْوازا ّرع ِذي ِمين
ْواسنكّار-د ِذي ِمين وار �إِف ِّنينَ�43 .أقّا �إِتْوازا ّرع ِذي ِمين وار �إ ِْش ِنيعن ؤُشا
�إِفنّان ؤُشا �َأذ ت ّ
ْواسنكّار ِذي ّجهذ.
ْواسنكّار ذݣ ُؤ ُعودْجي� ،إِتْوازا ّرع ِذي ثضْ عفث ؤُشا �َأذ د �إِت ّ
�َأذ د �إِت ّ
44
ْواسنكّار �َأ ِّريمث ن �َأ ُّروح.
�َأقّا ثتْوازا ّرع �َأ ِّريمث ن طّ ِبيعث ؤُشا �َأذ د ثت ّ
	�َأقّا ِذين �َأ ِّريمث ن طّ ِبيعثَ� ،أ ُّمو �َأقّا ِذين ؤُرا ذ �َأ ِّريمث ن �َأ ُّروحَ�45 .أ ُّمو خ ِّني ثُورا
“�َأ ْرياز �َأم ْزوا ُروَ� ،أذام� ،إِ ْذور ذ ر ْعمار �إِ ّدارن ؤُشا �َأذام �َأنݣّا ُرو ذ �َأ ُّروح �إ ِّسندّارن46 ”.ماشا
ِمين �إِدْچان زِي �َأ ُّروح وار د ُي ِ
وسي شا ذ �َأم ْزوا ُرو ،ماشا ِمين �إِدْچان ن طّ ِبيعث ،خ ِّني
47
�َأوارنِي مان �َأيا ِمين �إِدْچان زِي �َأ ُّروحْ .بناذم �َأم ْزوا ُرو �إِ ّك-د زِي ث ُمورثَ� ،أقّا نتّا زݣ
ِيس ْثناين ذ ِسي ِذي �إِ د �إِكِّين زݣ ؤُجنّاَ�48 .أم ما ّمش �إِدْچا
ؤُشار ن ث ُمورثْ .بناذم و ّ
�ِ 32:15إشا 45:15 12:56 ،13:22 .أَ�مز7:2 .
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ون ّي زݣ ؤُشار ن ث ُمورثَ� ،أ ُّمو �إِدْچان خ ِّني �إِن ّي �إِتْواݣّن زݣ ؤُشار ن ث ُمورث ،ؤُشا �َأم
ما ّمش �إِدْچا ون ّي ن ؤُجنّاَ� ،أ ُّمو خ ِّني �إِن ّي �إِدْچان ن ؤُجنّا49 .ؤُشا �َأم ما ّمش نار ُبو ِّصيفث
ن ون ّي �إِتْواݣّن زݣ ؤُشار ن ث ُمورثَ� ،أ ُّمو خ ِّني �َأذ نار ُبو ِّصيفث ن ون ّي زݣ ؤُجنّا.
50ماشاَ� ،أ � َْأوماثن ،قّارغ ذݣّاَ� ،أقّا �َأ ْي ُسوم ذ �إِذا ّمن وار ز ّمارن �َأذ وارثن ثاݣ ْل ِذيث ن
�َأر ِّبي ؤُرا ذ ِمين �إِفنّان وار �إِز ّمار �َأذ �إِوارث ِمين وار �إِف ِّنين51 .خْ زارمَ� ،أذ ك ِّنيو ّسارݣبغ
خ �إ ِّجن ِّسي ّرَ� ،أقّا-نغ وار نتطّص شا ما ّرا ،ماشا ما ّرا �َأذ نتْوابدّر 52ذ ْغيا ،ذݣ وارماش
ْواسنكّارن غار
ن وابرِيو غار ْر ُبوق �َأنݣّا ُروِ .مينزِي ْر ُبوق �َأذ �إِز ّمار ؤُشا �إِم ِّتينن �َأذ د ت ّ
53
ِ
ْخص اس �َأذ يارض مين وار
ِمين وار �إِف ِّنين ؤُشا نشّ ين �َأذ نتْوابدّرِ .مينزِي ِمين �إِفنّان �إِت ّ
ْخص اس �َأذ يارض ِمين وار �إِتْم ِتين54 .ؤُشا خْ ِمي ِمين �إِفنّان
�إِف ِّنين ُؤ ِمين �إِ غا �إِمثن �إِت ّ
�َأذ يارض ِمين وار �إِف ِّنين ُؤ ِمين �إِ غا �إِمثن �َأذ يارض ِمين وار �إِتْم ِتين ،رخْ ذنِّي �َأذ �إِك ّمر
واوار �إِ �إِتْوارِين
“ ْرم ْوث �َأقّا ثتْواصارض ذݣ ؤُغلّب.
َ�55أ ْرم ْوث ،مانِي �إِدْچا ؤُسنّان ن ّم؟
مانِيَ� ،أ جاهنّاماَ� ،أغلّب ن ّم؟”

ِ�إشا8:25 .
ُهوش14:13 .

َ�56أقّا �َأسنّان ن ْرم ْوث ذ ّدانب ؤُشا ّج ْهذ ن ّدانب �َأقّا-ث ذ تاوراث57 .ماشا �َأقا ِذي �إِ
�َأر ِّبي ،ون ّي ذ انغ �إ ِْو ِشين �َأغلّب س ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيحَ�58 .أ ُّمو خ ِّنيَ� ،أ � َْأوماثن �إ ِِعي ّزن،
بدّم نِيشان ُؤ ن ّ ْبرا �َأنْه ِّزيَ� ،أرنِيم ر ْبدا ِذي ْرخدْمث ن ِسي ِذي س ؤُف ّيضَ� ،أم ث ّسنم بلِّي
ْرخدْمث نْوم ِذي ِسي ِذي وار ثدْجي باطر.

16

مقداسن ِذي ُؤرشا ِليم
أَ�س ُمو ِني ن ّصذا ِقي ِ�إ ِ�إ ّ

 1زِي ِّجيهث ن ؤُس ُمونِي ن ّص ِ
ذاقي �إِ �إِمقدّاسن ،ݣّم ك ِّنيو عاوذ �َأم ما ّمش
2
ِ
َأس �َأم ْزوار ن ِسيمانا كُور
ثمس ُمونِين ن
ض ّبرغ �إِث-يِد ِذي ْ
ݣالاطييا .كُور � ّ
ِوسعِ ،حيما ،خْ ِمي �إِ د غا
�إ ِّجن ّزا ْيوم �َأذ �إ ُِحوز شا ن ثسغارث
ْ
علاحساب ما ّمش �إ ّ
�َأوضغ ،وار �إِبدِّي عاذ رخْ ذنِّي ؤُس ُمونِي ن ّص ِ
ذاقي3 .ؤُشا خْ ِمي �إِ د غا �َأوضغَ� ،أذ
محضنِ ،حيما �َأذ � َْأوين ثشْ رِيمث ن ّص ِ
ذاقي نْوم �َأك-ذ ْثبراثِين
ّسكّغ �إِن ّي خف ْثحسبم ّ
غار ؤُرشالِيم4 .ؤُشا مارا ثُوغا �إِشُ و ّوار �َأذ راحغ نش عاوذ ،خ ِّني �َأذ كّارن �َأذ راحن
�َأ ِكي ِذي.

ورين ِثي ّين 16
ثابرات ثام ْزوا ُروث ِ�إ ِ�إ ُك ِ
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َ�5أذ غاروم-د �َأسغ خْ ِمي �إِ ذ غا كّغ خ ِ
ماسي ُذونِيياِ ،مينزِي �َأذ د كّغ خ و ْبرِيذ ن
ِ
ماسي ُذونِييا�6 .إِز ّمار �َأذ قِّيمغ نِيغ عاذ �َأذ ّسع ُذوغ ْرمشْ ثا �َأ ِكي ْذومِ ،حيما خ ِّني ك ِّنيو ْثز ّمارم
7
ِ
ثسق ّبضم مانِي �إِ غا راحغ .مينزِي وار خْ سغ �َأذ ك ِّنيو زارغ رخُّ و �َأم د خاوم �إِ
�َأذ ايِي ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
غا كّغ �َأبرِيذ واها ،مينزِي ِّسيثيمغ �َأذ قِّيمغ �َأكيذوم شا ن ْروقث ،مارا �إ ِْسمح سيذي.
8
َأس ن ْر ِعيذ ن ِ
خمسينِ 9 .مينزِي �َأقّا ث ُّنورزم �َأيِي-د
ماشا �َأذ قِّيمغ عاذ ِذي � ُ
َأفاسوس �َأر � ّ
ِجهذن �َأطّاس ،ؤُشا �َأقّا ِذين �إِج ن ؤُبا ُّرو ن رعذيان.
ث ّوارث ثامقّرانت �إ ْ
ّ
ِ
ِ
10مارا يِيوض-د ثِي ُموثِ ُييوْ ،حضام ،ماح ْنذ نتّا �َأذ ذين يِيرِي جاراوم ن ّ ْبرا ثِيݣ ُوذي،
ِمينزِي نتّا �إِت ّ
ݣ ْرخدْمث ن ِسي ِذي �َأمشْ ناو نش11 .خ ؤُي ِّني ؤُرا ذ �إ ِّجن ّما �َأذ ث
�إ ِّسحقار ،ماشا ق ّبضم ث ِذي ر ْهناِ ،حيما �َأذ غارِي-د ياسِ ،مينزِي نش ت ِ
ْراجيغ ث
زاوݣغ ث �َأطّاسِ ،حيما �َأذ
�َأك-ذ ْ
ثاوماث �َأ ُبولُّوسَ� ،أقّا ْ
واوماثن12 .زِي ِّجيهث ن ْ
واوماثن ،ماشا نتّا ثُوغا وار �إِع ّور �َأذ د ياس رخُّ و ،ماشا �َأذ د ياس
غاروم-د ياس �َأك-ذ ْ
ْ
خْ ِمي ذ اس �إِ غا �إِسا ّرح ْروقث.
14
ثمحضم ما ّرا ِمين
ْ 13حضام ،بدّم نِيشان ِذي إِل�يمان ،حزمم س ثرياسث� ،إِرِيم ْ
�إِ غا �إِ ْمسارن جاراوم �َأذ يِيرِي س ثايرِي.
ثسنم بلِّي رادْچ ن ثا ّدارث ن ْس ِثيفانُوسَ� ،أقّا-ثن ذ
ْ 15
زاوݣغ ك ِّنيوَ� ،أ � َْأوماثنَ� ،أقّا ّ
�إِمنزا ِذي �َأخايا ،خ ِّني نِي ْث ِني ط ّوعن �إِخف نْسن �إِ ْثسخّ ارث ِذي طّوع ن �إِمقدّاسن.
16ݣّم �إِخف نْوم ساذُو ُؤفُوس ن يِنّي �َأمشْ ناو نِي ْث ِني ؤُشا ساذُو كُور �إ ِّجن �إِ ذ انغ �إِتْعاوانن
ؤُشا ساذُو كُور �إ ِّجن �إِ �إِخدّمن �َأ ِكي ْذنغَ�17 .أقّا فارحغ س ْث ِ
واسيث ن ْس ِثيفانُوس ذ
ْخصان18 ،س ِمينزِي
فُورثُوناثُوس ذ �َأخايِي ُكوسِ ،مينزِي نِي ْث ِني ك ّمرن عاذ ِمين ك ِّنيو �إِت ّ
نِي ْث ِني ّساريّحن �َأ ُّروح �إِنُو ذ ون ّي نْوم .وقّارم �إ ِْوذان �َأمشْ ناو �إِنا.
19ثِيمس ُمونِين ن � َِأسييا تْسدْچامنث-يِد خاومَ� .أكوِيلا ذ بر ِ
ثمس ُمونت
ِيسكيلّا �َأك-ذ ْ
�إِ �إِدْچان ِذي ثا ّدارث نْسن تْسدْچامن-د خاوم �َأطّاس ِذي ِسي ِذي20 .تْسدْچامن-د
خاوم ما ّرا � َْأوماثن .تْسدْچامم-د خ واياويا س ؤ ُُسوذم �إِقدّسن.
22
21نشُ ،بولُوس ِسيمانت �إِنُو ،تارِيغ �َأوم-د ْسرام س ُؤفُوس �إِنُو .مارا حد وار
�إِخْ س ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيحَ� ،أذ يِيرِي ذ �َأمن ُعور‘ .ماراناثا’ (=‘�َأ ِسي ِذيثْنغَ� ،أس-د’ نِيغ
‘سي ِذيثنغ �َأقّا ُي ِ
ِ
وسي-د)’23 .نِّيعمث ن ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح �َأذ ِكيوم ثِيرِي24 .ثا ْيرِي �إِنُو
ِ
ِ
ِ
�َأقّا-ت �َأكي ْذوم ما ّرا ذي ل َمسيح يشُّ وَ� .أمين.
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ورين ِثي ّين 1
ثابرات ِو ّ
يس ْثناين ِ�إ ِ�إ ُك ِ

ِيس ثْناين ن بُو ُلوس
ثابرات و ّ
ِ�إ ِ�إكُو ِرين ِثي ّين
سدچم
أَ� ْ

1

ثاوماث ثِي ُموثِ ُييو� ،إِ
ُ 1بولُوسَ� ،أمازان ن يشُّ و ل َمسيح ْ
علاحساب ْرخاضار ن �َأر ِّبي ذ ْ
ثمس ُمونت ن �َأر ِّبي ث ِّني �إِدْچان ِذي كُورِينثُوس �َأك-ذ ما ّرا �إِمقدّاسن �إِن ّي �إِدْچان ِذي
ْ
ما ّرا �َأخايا2 :نِّيعمث خاوم ذ ر ْهنا زِي �َأر ِّبي بابا ْثنغ ُؤ زِي ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح.

فوج
أ�ربِّي ن ما ّرا أَ� ْس ّ

َأرحمث ذ
3لباراكا �َأقّا-ت �إِ �َأر ِّبي ،ثاباباث ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح ،ثاباباث ن � ْ
4
رحصارث ن ّغِ ،حيما خ ِّني نْق ّد
ِتسف ّواجن ِذي ما ّرا ْ
�َأر ِّبي ن ما ّرا �َأف ّوج ،ونِّي خانغ �إ ّ
ْواسف ّوج نشّ ين
نسف ّوج خ �إِن ّي �إِدْچان ِذي ما ّمش ّما ْ
�َأذ ّ
رحصارث س ؤُف ّوج �إِ زِي نت ّ
5
ِ
س يِيخف ن ّغ زِي �َأر ِّبي .مينزِي �َأمن �إِف ّيض ذا ْينغ �َأو ّدب ن ل َمسيحَ� ،أ ُّمو �إِف ّيض عاوذ
ؤُف ّوج ن ّغ س ل َمسيح6 .ماشا مارا حصارن �َأنغَ� ،أقّا مان �َأيا �إِ ؤُف ّوج ذ ؤُس ْنجم نْوم �إِن ّي
�إِ ذ غا ياوين ْر ِغيدْچث نْسن مارا ك ِّنيو عاوذ ث ْك ِسيم �َأو ّدب �َأمشْ ناو ذ ِ
نكسي ؤُرا ذ
ْواسف ّوج �َأقّا مان �َأيا �إِ ؤُف ّوج ذ ؤُس ْنجم نْوم عاوذَِ �7 .أسيثم ن ّغ �إِ ك ِّنيو
نشّ ين ،نِيغ مارا نت ّ
نسن ،بلِّي �َأمشْ ناو ثشا ّرشم ذݣ ؤُو ّدبَ� ،أ ُّمو �إِ غا ثشارشم ذݣ ؤُف ّوج.
�إِمثنِ ،مينزِي ّ
رحصارث ن ّغ �إِ خانغ �إِكِّين ِذي � َِأسييا،
ِ 8مينزِي وار نخْ س شاَ� ،أ � َْأوماثنَ� ،أذ ْثجهرم خ ْ
�َأقّا ثكّا خانغ �َأنݣّا ُرو سنّج خ ْثز ّمار ن ّغِ � ،
َأرامي عراحار ن ْقضع راياس زِي ثُوذارث ن ّغ،
9
ْحسب بلِّي �َأذ خانغ �إِتْواحكم س ْرم ْوثِ ،حيما وار
واه ،نشّ ين س �إِخف ن ّغ ثُوغا ن ّ
ن ِتيقِّي شا ذݣ �إِخف ن ّغ ،ماشا ِذي �َأر ِّبي ون ّي د �إ ِّسنكّاران �إِم ِّتينن10 .نتّا �َأقّا �إِفكّ �َأنغ
زِي ْرم ْوث ثامقّرانت ؤُشا �إِتْفكّا �َأنغ ؤُشا نشّ ين ن ِتي ّق ذا ْيس بلِّي �َأذ انغ �إِفكّ عاوذ،
�11إِرِي ك ِّنيو عاوذ �َأذ انغ ْثعاونم س ْثزادْجيث نْومِ ،حيما �َأذ قاذن �َأطّاس خ ِّسي ّبث ن
ِمين ذ انغ �إِ ّموشن زݣ واطّاس.

ورين ِثي ّين 2 ،1
ثابرات ِو ّ
يس ْثناين ِ�إ ِ�إ ُك ِ
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أَ� ّبدر ن ُؤسافار ن بُو ُلوس

ِ 12مينزِي وا ذ �َأس ْمغار ن ّغ ،شهاذث ن ْثن ْفسشث ن ّغ ،بلِّي �َأقّا-نغ نُو ُيور ِذي ُّدونِّيث س
رصفايث ذ ثازذُو ِݣي ن �َأر ِّبي ،وار �إِدْجي س ثِيغرِيث ن و ْي ُسوم ،ماشا س نِّيعمث ن
ثمسراشث ْم ِغير
�َأر ِّبي ُؤشا ذ �َأم ْزوا ُرو �إِ ك ِّنيوِ 13 .مينزِي وار ذ اوم نُورِي ُؤرا ذ �إ ِْشث ن ْ
14
ثسنم
ِمين ثقّارم ُؤشا عاوذ ْثف ّهمم� ،إِوا ِّسي ِثيمغ �َأذ ْث ْ
فهمم �َأر �َأنݣّا ُروَ� ،أم ما ّمش عاوذ ّ
واس ن
ّزا ْينغ ْذ ُروس ،بلِّي �َأقّا-نغ ذ �َأس ْمغار نْومَ� ،أ ُّمو عاوذ ك ِّنيو ذ �َأس ْمغار ن ّغ ذݣ ّ
ِسي ِذي يشُّ وِ 15 .ذي رامان-ا ثُوغا خْ سغ �َأذ غاروم-د اسغ زِيشِ ،حيما �َأذ غا ْروم ثِيرِي
�إ ِْشث ن ثم ْو ِشي ن نِّيعمث �إِ ْثوارا ن ّضْ ِنيث ُ 16ؤشا ثُوغا ݣِّيغ �َأذ ع ُذوغ خ ثن ِْذينت
ماسي ُذونِيياِ ،حيما �َأذ غاروم-د ع ْقبغ عاوذ زِي ِ
نْوم غار ِ
ماسي ُذونِيياِ ،حيما ك ِّنيو �َأذ
17
ثسق ّبضم غار يا ُهو ِذي ّيا .ما ِ
رامي ثُوغا ع ّورغ �َأذ ݣّغ مان �َأيا ،ما قدْچقغ؟ نِيغ
ايِي ّ
َأيسومَ� ،أخْ ِمي ذ ‘واه-واه’ �إِنُو
ِمين خارصغ �َأذ ث ݣّغ ،ما خارصغ ث
ْ
علاحساب � ُ
ذ ‘لّا-لّا’؟ َ�18أقّا �َأر ِّبي ذ �َأص ِذيق �إِ يدْچاَ� ،أوار ن ّغ �إِ ك ِّنيو وار �إِدْجي ‘واه’ ُؤرا ذ ‘لّا’.
ِ 19مينزِي ِّميس ن �َأر ِّبي ،يشُّ و ل َمسيح ،ون ّي �إِ زِي �إِتْوابا ّرح جاراوم ّزا ْينغّ ،زايِي ذ زِي
ِسيلبانُوس ذ زِي ثِي ُموثِ ُييوَ� ،أقّا نتّا وار �إِدْجي ذ ‘واه’ ؤُرا ذ ‘لّا’ ،ماشا ‘واه’ ذا ْيس �إِ
يدْچاِ 20 .مينزِي مشْ حار ّما ن ْر ُو ُعوذ ن �َأر ِّبي �إِ �إِدْچانَ� ،أقّا ذا ْيس �إِدْچا ذ ‘واه’ ،خ
ُؤي ِّني ّزايس عاوذ �إِدْچا ذ ‘� َِأمين’ �إِ ُؤ ُعودْجي ن �َأر ِّبي21 .ون ّي ذ انغ �إِض ْمنن �َأ ِكي ْذوم
ِذي ل َمسيح ُؤشا �إِذهن �َأنغ ،نتّا ذ �َأر ِّبي22 ،ونِّي �إِݣِّين خانغ عاوذ �َأش ِّميع ن ّس ُؤشا �إ ِْوشا
�َأنغ �َأ ُّروح ذ ْرعار ُبون ذݣ ُوراون ن ّغ23 .ماشا نش ت ِ
ْراغيغ �َأر ِّبي ذ �َأش ّهاذ خ ر ْعمار �إِنُو،
ُؤ ِمي ثُوغا-يِي ذ �َأح ِنين خاومِ ،
رامي وار د ُؤ ِسيغ ثاوارا ن ّضْ ِنيث غار كُورِينثُوس24 .وار
�إِدْجي خ ِّني ماح ْنذ �َأذ نصلّط خ إِل�يمان نْوم ،ماشا نشّ ين ذ �إِخدّامن �إِ ر ْفراحث نْوم،
ِمينزِي زِي إِل�يمان ْثبدّم ثمثنم.

2

1ذݣّا �َأقّا ݣِّيغ ثَ ،أ�قّا وار غاروم-د ؤ ُِسيغ ثاوارا ن ّضْ ِنيث س ْ
وشضانِ 2 .مينزِي
مارا ز ْعما نش ّسفُّوݣمغ ك ِّنيو ،وِي خ ِّني ذ ايِي �إِ غا �إ ِّسفارحن ْم ِغير ون ّي �إِ
ِذي ݣِّيغ �َأفُوݣم؟ 3ؤُشا ُؤرِيغ �َأوم-د نِيشان مان �َأياِ ،حيما نش ،خْ ِمي �إِ د غا ياوضغ
ْخصا �َأذ ّزا ْيسن فارحغَ� .أقّا تِيقّغ ذا ْيوم ما ّرا ،بلِّي
ْواسفُّوݣمغ شا زݣ �إِن ّي �إِت ّ
ِذين ،وار ت ّ
4
رحصارث
ر ْفراحث �إِنُوَ� ،أقّا-ت ذ ر ْفراحث نْوم ما ّراِ .مينزِي نش ُؤرِيغ �َأوم-د ِذي ْ
ث ْمغار �َأطّاس ؤُرا س ُور يارجفن ُؤ س واطّاس ن �إِمطّاون ،وار �إِدْجي ِحيما �َأذ ثفُّوݣمم،
ثسنم ثا ْيرِي �إِ غارِي �إِ ك ِّنيو س ؤُف ّيض.
ماشا ِحيما �َأذ ّ
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سماحث ِ�إ ُؤمذنُوب

5ماشا مارا ِذين ون ّي �إ ِّسفُّوݣمن ،نتّا وار ذ ايِي �إ ِّسفُّوݣم واها ،ماشا  -زݣ �إِج ن ؤُغ ْز ِذيس
ماح ْنذ وار ث قّارغ س ّج ْهذ � -إِ ك ِّنيو ما ّرا6 .شفا ياس �إِ وانِيثاَ� ،أقّا �َأز ْين �َأمقّران ّزا ْيوم ثُوغا
7
ْخص �َأوم رخُّ و �َأذ اس ْثسامحم ؤُشا �َأذ خاس ْثف ّوجمِ ،حيما وار
�إِوبّخ اِثَ� ،أ ُّمو خ ِّني �إِت ّ
ثسث ّبثم ثايرِيِ 9 ،مينزِي
خاس يارنِّي ُؤفُوݣم �َأر �َأنݣّا ُرو8 .خ ؤُي ِّني ْ
زاوݣغ ك ِّنيو ماح ْنذ �َأذ اس ّ
عاوذ �إِ مان �َأيا ُؤرِيغ �َأوم-دِ ،حيما �َأذ ّسنغ ما ّمش �إِدْچا ْرخاضار نْوم ،ما ثطّاعم ِذي ما ّرا.
10ون ّي ؤ ُِمي ْثسامحم ،نش عاوذ �َأذ اس سامحغِ .مينزِي مارا ثُوغا ِذين خ ِميخف سامحغ،
ِميخف ؤ ُِمي سامحغ ،سا ْمحغ ث ِذي طّوع نْوم ِقيباتْش �إِ ُوذم ن ل َمسيحِ 11 ،حيما خ ِّني
شِّ يطان وار ذا ْينغ �إِض ّماعِ ،مينزِي وار نْج ّهر �إِخا ِّريصن ن ّس.

ِ�إمس ّخارن ِ�إ ْرعاهذ ن ْج ِذيذ

12خ ِّني ِ
رامي د �إ ِْوضغ غار ْث ُروواس ِحيما �َأذ با ّرحغ س رخْ بار �َأص ْبحان ن ل َمسيح
ُؤشا ث ُّنورزم �َأيِي-د ث ّوارث ِذي ل َمسيح13 ،ثُوغا وار �َأريّحغ شا ِذي �َأ ُّروح �إِنُوِ ،مينزِي
وار ُؤ ِفيغ شا ُؤما ثِيثُوس .ماشا ّمس ْب ِضيغ خاسن ُؤشا ُؤ ُيورغ غار ِ
ماسي ُذونِييا14 .ماشا
ِتاوين �َأغلّب ِذي ل َمسيح ر ْبدا ُؤشا �إ ِّسشان ّزا ْينغ ر ْفواحث
�َأقا ِذي �إِ �َأر ِّبي ون ّي ذ انغ-د �إ ْ
15
ِ
ن ث ُموسنا ّزايس ِذي ما ّرا �إِ ُموشان .مينزِي �إِ �َأر ِّبي ندْچا ذ �إ ِْشث ن ر ْفواحث �إ ِْشنان
ْواسنجمن ُؤشا �إِ �إِن ّي �إِ غا �إِتْواهلّكن�16 ،إِ ذݣّا ذ ّصاه ذ �َأ ِّريحث
ن ل َمسيح �إِ �إِن ّي �إِ غا �إِت ّ
ِّ
ْ
ِ
ن ْرم ْوث �إِ ْرم ْوث ُؤشا �إِ ذݣين ذ رفواحث ن ثُوذارث �إ ثُوذارث .ماشا مان ون ذ اس
�إِقدّن �إِ ُّسوق-ا؟ ِ 17مينزِي وار ندْجي �َأنشْ ث ؤُبا ُّرو �إِن ّي �إِتْس ّبابن س واوار ن �َأر ِّبي ،ماشا
رصفايث �َأمشْ ناو زِي �َأر ِّبي ِقيباتْش �إِ �َأر ِّبي.
نسيور ِذي ل َمسيح س ْ
ِّ

3

1
نحذاجَ� ،أم شا ن ّضْ ِني ،ثِيبراثِين
نسمغار ذݣ �إِخف ن ّغ نِيغ ْ
ما �َأذ ن ْبذا ثاوارا ن ّضْ ِني �َأذ ّ
ُوصي ّزايوم؟ َ�2أقّا ك ِّنيو ذ ثابرات ن ّغ �إِ ُيوران ذݣ
ُوصي �إِ ك ِّنيو نِيغ ثِيبراثِين ن ؤ ِّ
ن ؤ ِّ
3
ْواسغارن زݣ �إ ِْوذان ما ّراَ� ،أم ث ْمرام بلِّي �َأقّا ك ِّنيو ذ ثابرات ن ل َمسيح �إِ
ْواسن ُؤ �إِت ّ
ُوراون ن ّغ� ،إِت ّ
�إِتْواݣّن زِي ْرخدْمث ن ّغ ،ثابرات ُيوران ،وار ثدْجي س ّسمخ ماشا س �َأ ُّروح ن �َأر ِّبي �إِ ّدارن،
ِيحين ن و ْز ُرو ماشا ِذي ث ْرو ِ
وار ثدْجي ِذي ث ْرو ِ
ِيحين ن و ْي ُسوم ذݣ ُوراونَ�4 .أقّا غا ْرنغ تِيقّث-ا
5
نحسب شا ن ْرحاجث �َأخْ ِمي د ثُوسا
ِذي �َأر ِّبي زِي ل َمسيح .وار نْز ّمار س �إِخف ن ّغ �َأذ ْ
ِ
ّزا ْينغ ،ماشا ثِيز ّمار ن ّغ ث ِ
ُوسي-د زِي �َأر ِّبي6 ،ونِّي د انغ يا ِّرين ذ �إِ ْمس ّخارن �إِ ْرعاهذ ن جذيذ،
وار �إِدْجي ن ْرحارف ،ماشا ن �َأ ُّروحِ ،مينزِي ْرحارف �إِن ّق ،ماشا �َأ ُّروح �إ ِّسندّار.
3:3

ُؤ فُغ.

16 :25 ،12 :24
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أَ� ُعو ْدجي ن ْرعاهذ ن ْج ِذيذ

7ؤُشا مارا ثُوغا ْرخدْمث ن ْثسخّ ارث ن ْرم ْوث �إِ �إِتْواخبشن س ثِيرا ذݣ �إِ ْزرا س
وانشث ُؤ ُعودْجي ماح ْنذ ثا ْروا ن �إِسرايِيل وار ز ّمارن �َأذ س ْوضن غار ُوذم ن ُموسى خ
ِّسي ّبث ن ُؤ ُعودْجي ن ؤُغ ْم ُبوب ن ّس ،واخّا �َأ ُعودْجي نِّي �إِعدُّون8 ،مشْ حار كثار �إِ غا
ثِيرِي ْثسخّ ارث ن �َأ ُّروح ذݣ ُؤ ُعودْجي؟ ِ 9مينزِي مارا ثاسخّارث �إِ �إِندّهن غار ِ
لحيساب
ثُوغا-ت س ُؤ ُعودْجي ،ما ُهو عاذ ثاسخّارث �إِ �إِندّهن غار ْثسݣْذا �َأذ د ثاوِي �َأ ُعودْجي �َأر
10
ْواس ُعودْجي شا ذݣ ُوذم ن ُؤ ُعودْجي-
ْواس ُعودْچن ،وار �إِت ّ
�َأف ّيضَ� .أ ُّموَ� ،أقّا ِمين �إِدْچان �إِت ّ
يا �إِ خاس �إِ ُعودْچنِ 11 .مينزِي مارا ِمين �إِعدُّون ثُوغا غارس �َأ ُعودْجي ،ما ُهو ِمين �إِقِّيمن �َأذ
12
نساوار س واطّاس
غارس يِيرِي ُؤ ُعودْجي .س ؤُي ِّني ،مارا غا ْرنغ � َِأسيثم �َأم وانِيثا ،خ ِّني ّ
ن ث ْرياسث13 ،وار نت ّ
ݣ شا �َأمشْ ناو ُموسى ،ون ّي �إِݣِّين لْثام خ ُوذم ن ّس ماح ْنذ ثا ْروا ن
�إِسرايِيل وار سكّوضن شا غار ؤُنݣّار ن ِمين �إِ غا �إِع ُذون14 .ماشا �إِخا ِّريصن نْسن ْذورن
َأس-ا �إِ ْت ِغيما لْثام ذ �إ ِّجن خ ثِيغرِي ن ْرعاهذ �َأق ِذيم ن ّ ْبرا ّما �َأذ �إِتْواكّس،
ْ
قسحنِ ،مينزِي �َأر � ّ
15
ِ
ِ
سيح.
م
ل
ي
ذ
ْواقرع
ت
�
َأذ
�
ِي
ز
ين
ِم
َأس-ا ،خْ ِمي �إِ ذ غا غارن زِي ُموسى ،لْثام
�
َأر
�
ماشا
إ
َ
ّ
17
16
�َأقّا-ث خ ُور نْسن ،ماشا خْ ِمي �إِ د غا �إِ ْذور حد غار ِسي ِذي ،لْثام �َأذ �إِتْواكّسَ� .أقّا
ِسي ِذي ذ �َأ ُّروح ؤُشا مانِي �إِدْچا �َأ ُّروح ن ِسي ِذيَ� ،أقّا ِذين ثِيرلِّي18 .ؤُشا ما ّرا نشّ ين� ،إِن ّي
ِرحفن �َأخْ ِمي نْخ ّزار �َأ ُعودْجي ن ِسي ِذي �َأخْ ِمي ِذي ثِ ِ
يسيثَ� ،أقّا نتْوابدّر
س ؤُغ ْم ُبوب وار �إ ّ
ِ
ِ
زݣ ُؤ ُعودْجي غار ُؤ ُعودْجي غار ِّصيفث ذ �إ ِْشثن س �َأ ُّروح ن سيذي.

4

ركْنُوز ِذي ر ْق ُشوع ن ثْراخث

َأرحمث ،وار
1خ ؤُي ِّني ؤ ُِمي غا ْرنغ ْرخدْمث ن ْثسخّارث ث ِّني �إِ ذ انغ �إِتْواݣّن زِي � ْ
يمسرايِين �إِنُّوفارن �إ ِّس ِ
حشيمن ،وار نݣُّور شا
ْخسار شا ؤُراون2 ،ماشا �َأقّا ن ْنضار ثِ ْ
ن ّ
س ْثحرا ْيمشث ُؤ عاوذ وار ن ْت ُز ّوار شا �َأوار ن �َأر ِّبي ،ماشاَ� ،أم نار ّزم ثا ّوارث ن ثِيذتَ� ،أقّا
ْوصا �إِخف ن ّغ �إِ قاع ثانفسشث ن �إ ِْوذان ّزاث �إِ �َأر ِّبي3 .ماشا مارا رخْ بار �َأص ْبحان ن ّغ
نت ّ
4
ِ
ِ
عاذ �إنُّوفارَ� ،أقّا �إنُّوفّار خ �إِن ّي �إِ غا �إِو ّدارن� ،إِكافرِيون �إِن ّي �إ ِّسذارغر �َأسن �َأر ِّبي ن يِيضا رعقر
نْسنِ ،حيما خ ِّني وار خاسن ثار ّق طّيا ن رخْ بار �َأص ْبحان ن ُؤ ُعودْجي ن ل َمسيح ون ّي
�إِدْچان ذ ِّصيفث ن �َأر ِّبيِ 5 .مينزِي وار نتْبا ّرح شا �إِخف ن ّغ ،ماشا ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح ُؤ
نشّ ين س �إِخف ن ّغ ذ �إِس ْمغان نْوم ِذي طّوع ن يشُّ وِ 6 .مينزِي �َأر ِّبي ذ ون ّي �إِن ّان “�َأذ ثنقار
ْثفاوث زِي ثادْچسث”َ� ،أقّا ذ ون ّي �إ ِّس ُروغان ؤُراون ن ّغِ ،حيما �َأذ انغ �إ ِّسارغ س ث ُموسنا
ن ُؤ ُعودْجي ن �َأر ِّبي ذݣ ُوذم ن يشُّ و ل َمسيح.
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7ماشا غا ْرنغ ْركنز-ا ِذي ر ْقشُ وع ن ْثراخثِ ،حيما خ ِّني �َأ ُمو ُّمو ن ّج ْهذ �َأذ يِيرِي
ْواحصار شاَ� ،أقّا-
ن �َأر ِّبي ،وار �إِدْجي ّزا ْينغ8 ،خ ِّني �َأقّا نتْوازِي ّيار ِذي ما ّرا ،عاذ وار نت ْ
نغ ِذي ْرحيرا ماشا وار نارخُّ و شا زݣ ؤ ُِسيثم9 ،ذا ّرشن خانغ ماشا وار نتْوا ّج ِذي ِّني
وحدنغَ� ،أقّا نتْواهتّك ماشا وار نتْواهلّكَ�10 .أقّا نار ُّبو ْرم ْوث ن ِسي ِذي يشُّ و ر ْبدا ِذي
ْواسضْ هار ِذي �َأ ِّريمث ن ّغِ 11 .مينزِي نشّ ين،
�َأ ِّريمثِ ،حيما ؤُرا ذ ثُوذارث ن يشُّ و �َأذ ثت ّ
�إِن ّي �إِ ّدارنَ� ،أقّا نتْواسلّم ر ْبدا �إِ ْرم ْوث ِذي طّوع ن يشُّ وِ ،حيما خ ِّني ثُوذارث ن يشُّ و
ثسضْ هار ذݣ و ْي ُسوم ن ّغ �إِتْمتّانَ�12 .أ ُّمو خ ِّني ْرم ْوث ْثخدّم ذا ْينغ ،ماشا ثُوذارث
�َأذ ّ
13
ذا ْيوم .ماشا �َأم غا ْرنغ �َأ ُّروح ن إِل�يمان ذ �إ ِّج �َأم ما ّمش ثُورا “�َأقّا ُؤمنغ ،خ ؤُي ِّني
14
نسن بلِّي ون ّي �إِ ذ �إ ِّسنكّارن
ِّس ْورغ”َ� ،أقّا نتامن نشّ ين عاوذ ،خ ؤُي ِّني ّ
نساوار عاوذّ .
15
ݣ �َأ ِكي ْذوم ّزاثسِ .مينزِي
ِسي ِذي يشُّ وَ� ،أذ انغ �إ ِّسنكّار عاوذ �َأك-ذ يشُّ و ؤُشا �َأذ انغ �إِ ّ
يمسرايِين-ا تْواݣّنت ِذي طّوع نْومِ ،حيما �َأذ ثارنِي نِّيعمث �إِ واطّاس ،ؤُشا �َأذ
ما ّرا ثِ ْ
ِ
�إِ ْذور ؤُف ّيض ن ؤُقاذي �إِ ُؤ ُعودْجي ن �َأر ِّبي.
16
ّ
ْخسار شا ؤُراون ،واخّا �َأم ِّني ْبناذم ن ّغ ن با ّرا �إِتْواهلكَ� ،أقّا ْبناذم ن
خ ؤُي ِّني وار ن ّ
17
ِفسوسن ن وارماش
واس غار ون ّضْ ِنيِ .مينزِي ْ
رحصارث �إ ُ
ذاخر �إِذاكّوار ذ ْج ِذيذ زݣ ّ
18
ن وابرِيو ،ثتاوِي انغ-د �إِ ّج ن ْرق ّد ن ُؤ ُعودْجي �إِ �إِݣا ّعذن ما ّرا س واطّاس �إِ ر ْبداَ� ،أم
ْحسب شا ِمين �إِتْواران ماشا ِمين وار �إِ ْتوِيرِينِ ،مينزِي ِمين �إِتْواران �َأقّا �إِ �إ ِْشث ن
وار ن ّ
ِ
ْرو ْقث واها ،ماشا مين وار �إِ ْتوِيرِين �َأقّا-ث �إِ ر ْبدا.

ثاز ِّديغث نّغ ذݣ ُؤج ّنا

5

1
يضون ن ّغ �إِ ِذي نْز ّدغ ذانِيثا ِذي
نسن ،بلِّي ،خْ ِمي �إِ غا ثتْوار ّددْچ ؤ ُِق ُ
ِمينزِي ّ
ث ُمورثَ� ،أذ غا ْرنغ يِيرِي �إِج ن ر ْب ِني ن �َأر ِّبي �إِ ر ْبدا ذݣ ؤُجنّا� ،إ ِْشث ن ثا ّدارث
وار ثتْوا ّ
ِفاسن2 .خ مان �َأيا نْز ّهارَ� ،أم ذا ْينغ ّم ْزرِي ِحيما �َأذ نتْوايارض س
ݣ شا س �إ ّ
3
ْثز ِّديغث ن ّغ ث ِّني �إِدْچان زݣ ؤُجنّا .ماع ِليك قاع �إِ غا نِيرِي نْيارض ،وار �إِدْجي ذ
يضونَ� ،أقّا نْز ّهار �َأخْ ِمي خانغ ضّ قر،
�إِعرياننِ 4 .مينزِي ؤُرا ذ نشّ ين� ،إِن ّي �إِز ّدغن ذݣ ؤ ُِق ُ
ِمينزِي وار نخْ س �َأذ نتْواعا ّرا ماشا نخْ س �َأذ نْيارضِ ،حيما ِمين �إِفنّان �َأذ �إِتْواصارذ زِي
ثُوذارث5 .ون ّي �إِ ذ �َأنغ-د �إ ِّسوجذن �إِ مان �َأيا ذ نتّا ذ �َأر ِّبي ون ّي �إِ ذ انغ �إ ِْو ِشين �َأ ُّروح
ذ ْرعار ُبون.
ِ
ِ
6خ ؤُي ِّني غـا ْرنغ تِيقّث ر ْبدا ،واخّـا ن ّسن خ ِّنـي مين غا نكّ نْز ّدغ ذي �َأ ِّريمثَ� ،أذ
نِيرِي نݣّوج خ ِسي ِذيِ 7 ،مينزِي س إِل�يمان �إِ نݣُّور ،وار �إِدْجي س ِمين �إِتْبانن8 .ماشا
13:4

سبح.

10 :116
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ن ِتيقّا ؤُشا ذا ْينغ ّم ْزرِي ،مرِي نُوفا ،ماح ْنذ �َأذ نسمح ِذي �َأ ِّريمث ِحيما �َأذ نزذغ �َأك-ذ
ِسي ِذي 9 .خ ؤُي ِّني نتْشطّار ذا ْينغ ّم ْزرِي ِحيما �َأذ اس �َأرضانّ ،ما ندْچا ِذي ثا ّدارث
10
ْخص �َأنغ ما ّرا �إِ ْذنغ �َأذ نضْ هار ّزاث �إِ ْرك ِ
ُورسي ن
نِيغ نݣّوج خ ثا ّدارثِ .مينزِي �إِت ّ
علاحساب ِمين �إِݣّا ِ
رامي ث ثُوغا ِذي
ْرعارش ن ل َمسيحِ ،حيما كُور �إ ِّجن �َأذ �إِطّف ْ
�َأ ِّريمثْ ،ثشُ ونِي نِيغ ثُوعفّنا.

وصراح
ثاس ّخارث ن ْ

11
ْواسن
نسن خ ِّني ثِيݣ ّ ُو ِذي ن ِسي ِذيَ� ،أقّا ّ
�َأم ّ
نس ْقنع �إ ِْوذان ،ماشا غار �َأر ِّبي �َأقّا نشّ ين نت ّ
ْوصي شا �إِخف
ْواسن غا ْروم عاوذ ِذي ْثن ْفسشث نْوم12 .وار نت ِّ
غارس ؤُشا ِّسي ِثيمغ �َأقّا نت ّ
ن ّغ ثاوارا ن ّضْ ِني ،ماشا �َأذ اوم ن ْوش لفُورصا �إِ ؤُس ْمغار ذا ْينغِ ،حيما �َأذ غا ْروم يِيرِي
ما ّمش د غا ثا ّرم خ يِنّي �إ ِّس ْمغاران ِذي ِمين �إِتْبانن ،وار �إِدْجي ِذي ِمين �إِدْچان ذݣ
ُورِ 13 .مينزِي مارا ثُوغا نتخْ رف �َأقّا مان �َأيا �إِ �َأر ِّبي ،مارا ثُوغا-نغ س رعقر �َأقّا مان �َأيا
�إِ ك ِّنيوِ 14 ،مينزِي ثا ْيرِي ن ل َمسيح ْثعا ّرن �َأنغ ،خ ِّني نِيوض-د غار مان �َأيا :مارا �إ ِّجن
�إِ ُّموث خ ما ّراَ� ،أقّا ما ّرا ث ُّموثَ�15 .أقّا نتّا �إِ ُّموث خ ما ّراِ ،حيما �إِن ّي �إِ ّدارن ،وار ّدارن شا
ْواسنكّارن �إِ نِي ْث ِني.
عاذ �إِ �إِخف نْسن ،ماشا �إِ ون ّي �إِ ُّموثن ؤُرا �إِ ون ّي د �إِت ّ
16
َأيسوم .مارا ثُوغا
نسين شا ؤُرا ذ �إ ِّج
ْ
�َأم ِّني زِي ّسا ذ ْثساونت وار ِّ
علاحساب � ُ
َأيسوم ،رخْ ذنِّي وار �إِتِيرِي عاذ �َأ ُّمو رخُّ و17 .خ ؤُي ِّني مارا حد
نسن ل َمسيح ْ
ّ
علاحساب � ُ
ِذي ل َمسيح �إِ �إِدْچاَ� ،أقّا نتّا �إِتْواخرق-د ج ِذيذ ،خ ِّني ِمين �إِدْچان ذ �َأق ِذيم �إِع ُذو ،خْ زار،
�َأقّا ما ّرا �إِ ْذور ذ ج ِذيذ18 .ؤُشا ما ّرا مان �َأيا ُي ِ
وسي-د زِي �َأر ِّبي ون ّي �إِ ذ انغ �إ ِّسصرح
وصراحِ 19 ،مينزِي �َأر ِّبي
�َأ ِكيذس س ل َمسيح ؤُشا �إ ِْوش �َأنغ ْرخدْمث ن ْثسخّارث ن ْ
ثُوغا �إ ِّس ْصراح ُّدونِّيث �َأك-ذ �إِخف ن ّس ِذي ل َمسيح ِذي مانِي وار د اسن �إ ِْح ِسيب شا
وصراح.
�إِخطّان نْسن ؤُشا �إ ِّسا ْرس ذا ْينغ �َأوار ن ْ
ِزاوݣ خانغ س يِيسم ن
َ�20أ ُّمو �إِ ندْچا ذ �إِمسكّان ن ل َمسيح �َأخْ ِمي ثُوغا �َأر ِّبي �إ ْ
ݣ اِث ذ
ل َمسيحُ ،روحم �َأذ ثتْواصرحم �َأك-ذ �َأر ِّبي21 .ون ّي وار �إ ِِّسينن شا ّدانب� ،إِ ّ
ّدانب �إِ نشّ ينِ ،حيما �َأذ ن ْذور ذ ثاسݣْذا ن �َأر ِّبي ذايس.
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6

َ 1أ�قّا نشّ ينَ� ،أم ِكيس نْخدّم ،نْزاوݣ ك ِّنيو ِحيما وار ْثق ّبرم شا نِّيعمث ن �َأر ِّبي
2
واس ن ؤُس ْنجم
باطرِ ،مينزِي �إِقّار “ ِذي ْرو ْقث ن �َأرضا ْسرِيغ اش ؤُشا ذݣ ّ
ؤ ُِسيغ-د ماح ْنذ �َأذ شك عاونغ” ،خْ زارَ� ،أقّا ذا رخُّ و ذ ْرو ْقث ن �َأرضا ،خْ زارَ� ،أقّا ذا
َأس ن ؤُس ْنجم.
رخُّ و ذ � ّ

ثامارا ذ رحساراث ِ�إ ذ ِ�إكِّين خ بُو ُلوس

3
يش شا ِ
تاسيع ع ّمارص ماح ْنذ �َأذ خانغ ْك ِسين ْر ِعيبِ ،حيما وار �إِتتْواشقّف
وار ن ِت ّ
ْوصا �إِخف ن ّغ �َأمشْ ناو �إِ ْمسخّ ارن ن
ِذي ْرخدْمث ن ْثسخّارث ن ّغ4 ،ماشا ِذي ما ّرا نت ّ
رحصارثِ ،ذي رغبنِ ،ذي ضِّ يقاث5 ،ساذُو ثِي ِّييثا،
�أر ِّبي :ذݣ واطّاس ن ّصبارِ ،ذي ْ
رحبوساث ،ذݣ ُؤغُو ّوغِ ،ذي ثاماراِ ،ذي دْچيارِي ن ّ ْبرا �إِضص ،ذݣ ُو ّسان ن
ِذي ُ
6
رصفايثِ ،ذي ث ُموسناِ ،ذي ِ
تاسيع ن ْرخاضارِ ،ذي رضرافثِ ،ذي
ُؤ ُزو ِّميِ ،ذي ْ
7
ِ
�َأ ُّروح �إِقدّسنِ ،ذي ثا ْيرِي ن ّ ْبرا نِّيفاق ،ذݣ واوار ن ثِيذت ،ذي ّج ْهذ ن �َأر ِّبي ،س
رسناح ن ْثسݣْذا غار ُؤف ِ
ُوسي ذ ؤُز ْرماض8 ،س ُؤ ُعودْجي ذ ّددْچ ،س شّ ْنعث ثاعفّانت
9
ِيسن
ُؤ س شّ ْنعث ثاص ْبحانتَ� ،أمشْ ناو �إِغكّواين واخّا �َأم ِّني ذ �إِم ِثيقّن �إِ ندْچا ،وار ن ْتو ّ
ْواسن ،نتْمتا واخّ ا �َأم ِّني �َأقّا ندّار ،نتْواربّا س ؤُسقساح واخّا �َأم ِّني وار
واخّا �َأم ِّني نت ّ
نتجار �َأطّاس
نتْوانغ شا10 ،نفُّوݣم واخّا �َأم ِّني نْفارح ،ذ �إِم ْزراض �إِ ندْچا واخّا �َأم ِّني �َأقّا ّ
ن �إ ِْوذان ،ؤُشا وار غا ْرنغ شا واخّ ا �َأم ِّني �َأقّا غا ْرنغ ك ِ
ُورشيَ�11 .أق ُّموم ن ّغ �إِنُّو ْرزم �إِ ك ِّنيو،
ْواحصارم س
ْواحصارم ّزا ْينغ ،ماشا ثت ْ
�َأ �إِكُورِين ِثي ّين ،ؤُر ن ّغ �إِمغار �َأطّاس12 ،ك ِّنيو وار ثت ْ
ذاخر نْوم13 .رخُّ و �َأ ّرم-د س ِك ِ
يفكيفَ� ،أقّا ّساوارغ �َأخْ ِمي ّساوارغ �َأك-ذ �إِح ْن ِجيرن،
وسعم �إِخف نْوم.
ْس ّ

زايرو ِ�إفا ْرغن أَ�ك-ذ لكُوفّار
وار تْ ُمونم شا ذݣ ُؤ ُ

14
ُزايرو �إِفا ْرغن �َأك-ذ ل ُكوفّارِ ،مينزِي مان � َْأشراش �إِ غار ثدْچا غار
وار ْت ُمونم شا ذݣ ؤ ُ
تاوراث ؤُشا خ ِّني مان ثا ُمونت �إِ غار ثدْچا �إِ ْثفاوث
ْثسݣْذا �َأك-ذ ِمين �إِدْچان ِضي ّد ن ْ
15
ثاسغارث
�َأك-ذ ثادْچسث؟ مان �َأ ْرواس جار ل َمسيح ذ ب ِلييار (=شِّ يطان) نِيغ مان ْ
16
ن ْر ُمومن �َأك-ذ ؤُكافرِيو؟ نِيغ مان ثاسغُونت �إِ ِذين جار ثا ّدارث �إِقدّسن ن �َأر ِّبي ذ
لاصنام؟ �َأقّا نشّ ين ذ ثا ّدارث �إِقدّسن ن �َأر ِّبي �إِ ّدارنَ� ،أم ما ّمش �إن ّا �َأر ِّبي “نش �َأذ ز ْذغغ
ؤُشا �َأذ ُؤ ُيورغ جاراسن ؤُشا �َأذ �إِرِيغ ذ �َأر ِّبي نْسن ،نِي ْث ِني �َأذ �إِرِين ذ �َأ ْي ُذوذ �إِنُو17”.خ
وسط نْسن ،بضام خاسن”� ،إِقّار ِسي ِذي ؤُشا “وار تْحاذام ِمين
ؤُي ِّني “فّغم-د زِي ْر ْ
2:6

ِ�إ شا.

8 :49

16:6

لاو12:26 .؛ جر38:32 .؛ ِحيز27:37 .
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�إِدْچان ذ �َأ ْمنݣُوس” ُؤ “نش �َأذ ك ِّنيو ق ْبرغ ُ 18ؤ نش �َأذ اوم �إِرِيغ ذ باباثوم ،ك ِّنيو �َأذ ايِي
يسي”� ،إِقّار ِسي ِذي ون ّي ذ �َأ ْمز ّمار خ ك ِ
ُورشي.
ثِيرِيم ذ �إِح ْن ِجيرن ذ ِّ

7

َ�1أ �إِم ِعي ّز نِ � ،
نسيزذݣ �إِخف ن ّغ زِي
َأرامي غا ْر نغ ْر ُو ُعوذ-اّ ،جم �َأنغ �َأذ ِّ
ما ّر ا رخْ مج ن و ْي ُسوم ذ �َأ ُّر وحَ� ،أذ نْك ّمر ثاقدّاسث ن ّغ �َأم نݣُّور ِذ ي
ثِيݣ ّ ُو ِذ ي ن �َأر ِّبي.

رفْراحث ن بُو ُلوس

2
ْغش ،ؤُرا ذ �إ ِّج وار
ݣّم �َأنغ �َأ ْمشان .ؤُرا ذ �إ ِّج وار ث نشْ ِميث ،ؤُرا ذ �إِ ّج وار ث ن ّ
3
نسثن ِفيع �إِ ثِيزِي ن ّغ .وار ث قّارغ ِحيما �َأذ خاوم ح ْكمغِ ،مينزِي �إِ ّزارغ نِّيغَ� ،أقّا
ّزايس ْ
4
ك ِّنيو ذݣ ُور ن ّغ ماح ْنذ �َأذ ن ّمث ج ِميع ؤُشا �َأذ ندّار ج ِميع .تِّيقّث �إِنُو ذا ْيوم ث ْمغار
ؤُشا �َأس ْمغار �إِنُو خاوم �إِمغارَ� .أقّا-يِي شُّ ورغ س ؤُف ّوجَ� ،أقّا ر ْفراحث ْثف ّيض ذايِي ِذي
ك ِ
رحصارث ن ّغ.
ُورشي ْ
ِ 5مينزِي ِ
رامي د نُوسا غار ِ
ماسي ُذونِيياَ� ،أ ْي ُسوم ن ّغ وار ُي ِوفي شا �َأ ّراحث ،ماشا
يسيف زِي ما ّرا �إِغ ْز ِذيسن ،زِي با ّرا �َأقّا ِذين �إِمشُ وبّشن ،زِي ذاخر �َأقّا ِذين
ثُوغا ّ
نس ِح ِّ
6
ِ
ثِيݣ ّ ُو ِذي .ماشا �َأر ِّبي ،ون ّي �إ ِّسف ّواجن خ �إِمواضعن� ،إ ِّسف ّوج-د خانغ س ْثواسيث ن
ثِيثُوس7 ،وار �إِدْجي س ْث ِ
ْواسف ّوج
واسيث ن ّس واها ،ماشا عاوذ س ؤُف ّوج �إِ زِي ثُوغا نت ّ
ّزايس �َأ ِكي ْذوم ،ؤ ُِمي ذ انغ �إ ِّسارݣب خ ّم ْزرِي نْوم ذ ْ
وشضان نْوم ذ شضارث نْوم
ِ
خافي �َأر ذ ْذورغ �َأرنِيغ ِذي ر ْفراحث عاذ كثارِ 8 .مينزِي ،واخّا ّسفُّوݣْمغ ك ِّنيو س
ِ
ثسفُّوݣم �إِ ك ِّنيو،
ثبرات �إِنُو ،وار نذيمغ شا ،واخّا �َأم ِّني ن ْذمغَ� .أقّا ْزرِيغ بلِّي ثابرات نِّي ّ
ِ
ماشا ْثعدُّو ذ ْغيا9 .رخُّ و فارحغ ،وار �إِدْجي ِ
ْواسفُّوݣم ،ماشا ؤُمي �َأفُوݣم يا ّرا
رامي ثت ّ
علاحساب ْرخاضار ن �َأر ِّبيِ ،حيما ؤُرا ذ �إ ِْشث ن
ك ِّنيو غار تُوبثِ ،مينزِي ثفُّوݣْمم
ْ
10
ثمسراشثِ .مينزِي �َأفُوݣم ون ّي �إِدْچان
خسارث وار ك ِّنيو ْثرقّف شا ّزا ْينغ ِذي شا ن ْ
ْث ّ
ِتاوين غار ؤُس ْنجم �إِ وار خ �إِندّم شا،
ْ
علاحساب ْرخاضار ن �َأر ِّبي� ،إِندّه غار تُوبث �إِ �إ ْ
11
ِ
ِ
ّ
ماشا �َأفُوݣم ن ُّدونِّيث �إِتاوِي غار ْرم ْوث .ماشا خْ زار ،مين ك ِّنيو �إ ِّسفُّوݣمن ذي طوع
ِتجان ن شضارث ذ ؤُذافع ن يِيخف نْوم ذ وا ْرزام ن ؤُق ُّموم
ن �َأر ِّبي مشْ حار �إِ ك ِّنيو �إ ّ
ُوس ِمي ذ ؤُوبّخ! ِذي ِمين ِذي ّما �إِفّغ-د �َأقّا ك ِّنيو س �إِخف نْوم
ذ ثِيݣ ّ ُو ِذي ذ ّم ْزرِي ذ ث ْ
12
ثمسراشث-ا .خ ؤُي ِّني واخّا ُؤرِيغ �َأوم-د ،وار �إِدْجي خ ِّسي ّبث ن
ذ �إِمزذاݣ ِذي ْ
ݣ ْر ِعيب ،ماشا ِحيما �َأذ خاوم ْثبان
ون ّي �إِخطّان نِيغ خ ِّسي ّبث ن ون ّي ؤ ُِمي �إِ ِذي �إِتْوا ّ

�ِ 17:6إشا11:52 .؛ ِحيز 2 18:6 41،34:20 .سام14،8:7 .؛ ِ�إشا6:43 .؛ ِ�إرم9:31 .
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13
ْواسف ّوج س ؤُف ّوج نْوم
شضارث ن ّغ ث ِّني غا ْرنغ �إِ ك ِّنيو ّزاث �إِ �َأر ِّبي .خ ؤُي ِّني َأ�قّا نت ّ
ْواساريّح ّزا ْيوم ما ّرا.
ؤُشا �َأقّا نْفا ّرح س ؤُف ّيض زِي ر ْفراحث ن ثِيثُوس ؤ ُِمي �َأ ُّروح ن ّس �إِت ّ
14
ْواس ْحشمغ شا ،ماشا �َأم ذ اوم
ِمينزِي مارا ّسمغارغ ذا ْيوم شوايث غارسَ� ،أقّا وار ت ّ
ننّا ما ّرا ثِيذت �َأ ُّمو عاوذ �َأس ْمغار ن ّغ غار ثِيثُوس �َأقّا �إِفّغ-د ثِيذت َ�15 .أقّا ثاح ُنونشث ن ّس
خاوم ث ّمارنِي �َأطّاس ؤ ُِمي �إِتْفكّار ِذي طّاعث نْوم ما ّرا ،ذ ما ّمش ث ْثقبرم س ثِيݣ ّ ُو ِذي
ذ ِ
ثارج ِ
يجيث16 .فارحغ ؤ ُِمي ز ّمارغ �َأذ خاوم تشرغ ِذي ِمين ِذي ّما.

8

مقداسن ِذي ُؤرشا ِليم
أَ�س ُمو ِني ن ّصذا ِقي ِ�إ ِ�إ ّ

1
ثمس ُمونِين ِذي
نسارݣب �إِ ك ِّنيو نِّيعمث ن �َأر ِّبي �إِ �إِ ّموشن �إِ ْ
خ ِّنيَ� ،أ � َْأوماثنّ ،
2
ِ
رحصارثْ ،ثف ّيض ر ْفراحث نْسن
ماسي ُذونِييا .ؤ ُِمي خاسن �إِكّا ؤُقدْچب ن ْ
ؤُشا ؤ ُِمي ذا ْيسن ّز ْرض ُيودْچغن ،يارنِي عاذ س واطّاس �إِ واݣْرا ن ثشْ رِيمث نْسن،
علاحساب ّج ْهذ نْسن ؤُشا خ ِّني سنّج �إِ ّج ْهذ
ِ 3مينزِي شهذغ ،بلِّي نِي ْث ِني ط ّوعن
ْ
زاوݣن �َأنغ س ّج ْهذ ماح ْنذ �َأذ ن ْقبر ْ
ثاشرِيمث ذ ثشْ رِيشث نْسن ِذي
نْسن4 ،ؤُشا ْ
5
نسي ِثيم واها،
ْرخدْمث ن ْثسخّارث غار �إِمقدّاسنُ .ؤشا نِي ْث ِني وار ݣِّين ِمين ثُوغا ِّ
ماشا ،س ثمخسا ن �َأر ِّبيَ� ،أقّا ْو ِشين �إِخف نْسن �َأم ْزوار �إِ ِسي ِذي ،خ ِّني ؤُرا �إِ نشّ ين.
6خ ؤُي ِّني نْزاوݣ ثِيثُوسَ� ،أمشْ ناو ما ّمش ثُوغا �إِ ْبذا قبرِ ،حيما �َأذ �إِك ّمر غا ْروم ثشرِيمث-ا
ن ّص ِ
ذاقي عاوذ7 .خ ؤُي ِّني َ� -أم ْثف ّيضم ِذي ما ّراِ :ذي إِل�يمان ،ذݣ واوارِ ،ذي
ث ُموسناِ ،ذي ما ّرا شضارث ُؤ ِذي ثا ْيرِي نْوم �إِ غا ْرنغ �إِدْچان  -خ ِّني ف ّيضم عاوذ ِذي
ثشرِيمث-ا ن ّص ِ
ذاقي نْوم.
8وار ِّسيوِيرغ شا �َأمشْ ناو وِي �إِتامارن ،ماشا �َأر ُّزوغ �َأذ قدْچبغ ثِيذت ن ثا ْيرِي نْوم
9
ثسنم نِّيعمث ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح ،بلِّي �إِ ْذور
س شضارث ن �إِن ّضْ ِنيِ .مينزِي �َأقّا ّ
ْواجار
ذورم ذ ت ّ
ذ �َأمز ُروض ِذي طّوع نْوم ،واخّا ثُوغا-ث س واݣْراِ ،حيما ك ِّنيو �َأذ ْث ْ
س ّز ْرض ن ّسَ�10 .أذ ْوشغ �َأ ّراي �إِنُو ِذي مان �َأياِ ،مينزِي �َأقّا ذ ن ّفاع �إِ ك ِّنيو ماح ْنذ
وار تݣّم واها ِمين ثبذام �َأذ ثݣّم ُؤ ّم ْزرم ذݣ ؤُسݣّواس �إِع ُذون11 ،ماشا عاوذ �َأذ ث
علاحساب
ْثك ّمرم رخُّ وِ ،حيماَ� ،أم ما ّمش ثُوغا ذا ْيوم ّم ْزرِيَ� ،أ ُّمو عاوذ �َأذ ث ْثك ّمرم ْ
علاحساب ِمين غارس،
ِمين �إِدْچان غاروم12 .ماشا مارا ِذين ّمزرِيَ� ،أقّا-ث �إِتْواجب ْ
علاحساب ِمين وار غارس �إِدْجيِ 13 .مينزِي وار �إِ ْترِيق ِحيما �َأذ ِذين ثِيرِي
وار �إِدْجي
ْ
14
ِ
ِ
ِ
ِ
ر ْفساسث �إِ �إِن ّضْ ِني ُؤ خ ِّني حيما �َأذ خاوم ّسضقرغ ،ماشا حيما �َأذ يِيرِي ْرميزان ذي
ْرو ْقث-ا ؤُشا �َأذ �إِع ّمر ؤُف ّيض نْوم ر ْغبن نْسن ؤُشا �َأف ّيض نْسن �َأذ �إِع ّمر ر ْغبن نْوم ِحيما
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خ ِّني �َأذ يِيرِي ْر ِميزانَ�15 .أم ما ّمش ثُورا “ون ّي �إ ِّس ُمونن �َأطّاس ،وار د اس �إِش ّط شا ،ذ
ون ّي ثُوغا �إِيا ْرون ْذ ُروس ،وار ذا ْيس �إِقِّيم رخْ صص”.
16ماشا �َأقا ِذي �إِ �َأر ِّبي ون ّي �إِݣِّين ذݣ ُور ن ثِيثُوس شضارث ذ �إ ِْشثن خاوم،
ْواشجع ّزايِيَ� ،أقّا ُي ِ
وسي-د غا ْروم زِي شضارث ن ّس ثامقّرانت.
ِ 17مينزِي ،واخّا ثُوغا �إِت ّ
18
ثاوماث ون ّي غار �إِدْچا ؤُوقّار ِذي رخْ بار �َأص ْبحان ِذي ما ّرا
نسكّ -د �َأ ِكيس ْ
ؤُشا ّ
19
يمس ُمونِين فا ْرزنت نتّا عاوذ ذ �َأ ْمعاشار ن ّغ
ثِيمس ُمونِين .وار �إِدْجي ذݣّا واها ،ماشا ثِ ْ
ذݣ و ْبرِيذ �َأك-ذ ثشْ رِيمث-ا ن ّص ِ
ْواسيوضن ّزا ْينغ �إِ ُؤ ُعودْجي ن ِسي ِذي
ذاقي ث ِّني �إِت ِّ
20
ِسيمانت ن ّس ُؤ ِحيما �َأذ �إِبان ْرخاضار نْوم �إِص ْبحنَ� .أ ُّمو �إِ ن ّسب ّعذ خ يِيخف ن ّغ
ماح ْنذ وار ذ انغ �إِذدْچم حد مارا نْس ّيار رمغارث �إِف ّيضن ن ّص ِ
ذاقي-ياِ 21 ،مينزِي ِمين
ذ انغ �إِشقان �َأذ �إِع ُذو م ِليح ،وار �إِدْجي واها ِقيباتْش �إِ ِسي ِذي ماشا عاوذ ّزاث �إِ �إ ِْوذان.
22
نسكّ عاوذ �َأ ِكي ْذسن ؤُماثنغ ،ون ّي ؤ ُِمي نْقدْچب شضارث ن ّس �َأطّاس ن ْثواراوِين
ّ
ثمسرايِين ؤُشا رخُّ و �إِتْشطّار كثار ِمينزِي نتّا �إِتْشار خاوم �َأطّاسّ 23 .ما
ذݣ واطّاس ن ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ثِيثُوس ون ّي ذ �َأ ْمعاشار �إِنُو ذ �َأخدّام �َأكيذي غا ْروم نيغ ّما �َأ ْيثماثنغَ� ،أقّا ني ْثني ذ �إِمازانن
ثمس ُمونِين
ن ْ
ثمس ُمونِين ؤُشا نِي ْث ِني ذ �َأ ُعودْجي ن ل َمسيح24 .خ ِّني سشّ نم �َأسن ّزاث �إِ ْ
ُلبورهان ن ثا ْيرِي نْوم ذ ؤُس ْمغار ن ّغ ذايوم.

9

حسبغ بلِّي ن ّْهرا ّما ُؤرِيغ �َأوم-د خ ْرخدْمث ن ثوِيزا �إِ �إِمقدّاسنِ 2 ،مينزِي
ِ 1مينزِي ْ
ّسنغ ن ّ ّيث نْوم �إِص ْبحن ِميخف خاوم �إِ غا ّسمغارغ جار �إِن ّي ن ِ
ماسي ُذونِييا ،بلِّي
�َأخايا ثُوغا ثوجذ زݣ ؤُسݣّواس �إِع ُذون ؤُشا شضارث نْوم �َأقّا ثسفاق �َأز ْين �َأمقّران.
ثمسراشث-ا،
3ماشا ّسكّغ-د � َْأوماثن-ا ماح ْنذ �َأس ْمغار ن ّغ ذا ْيوم وار �إِتِيرِي شا باطر ِذي ْ
ِحيما �َأذ ثِيرِيم ْثح ّزمم �َأم ما ّمش نِّيغ 4ماح ْنذ نشّ ين ،ماح ْنذ وار ذا ْيوم نقّار ،خْ ِمي
ِكي ِذي �إِ د غا ياسن شا ن �إ ِ
ِماسي ُذونِي ّين ؤُشا �َأذ ك ِّنيو �َأفن عاذ وار ْثح ّزمم ،وار
5
ْواسحشِّ يم ؤ ُِمي نت ّ
ݣ ذا ْيوم ؤُس ْمغار وانِيثا س �إ ِْشث ن تِيقّث �إِبدّن نِيشان .خ ؤُي ِّني
نت ّ
واوماثن نِّي ،ماح ْنذ �َأذ غارون-د اسن ذ �َأم ْزوا ُرو
ؤ ُِفيغ �إِلا �إِت ّ
ْخصا �َأيِي �َأذ زِي ّيارغ خ ْ
ؤُشا �َأذ ّسوجذن قبر لباراكا ن ّص ِ
ذاقي نْوم ث ِّني �إِ زِي ثُوغا ثتْواعذم قبرِ ،حيما �َأذ ثِيرِي
ّصذقث-ا غار ُؤفُوس �َأم �إ ِْشث ن لباراكا ،وار �إِدْجي �َأخْ ِمي ت-يِد كّسن زِي ثرمشث
نْوم6 .ماشا ذݣّا قّارغ “ون ّي �إِ غا �إِزارعن س ثشطّارث عاوذ �َأذ �إِمجار ثاشطّارث ؤُشا
ݣ كُور �إ ِّجن
ون ّي �إِ غا �إِزارعن س ثشْ رِيمثَ� ،أذ �إِمجار عاوذ س ثشْ رِيمثَ�7 ”.أذ �إِ ّ
�َأم ما ّمش �إِنوا ذݣ ُور ن ّس ،وار �إِدْجي س ْثغنّانت نِيغ س ؤ ُِغيرِ ،مينزِي �َأر ِّبي �إِتخْ س
ُ 15:8ؤ فُغ.
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ون ّي �إِتِيشّ ن س ر ْفراحث 8ؤُشا �َأر ِّبي َأ�قّا �إِز ّمار �َأذ اوم �إ ِْوش نِّيعمث س ؤُف ّيضِ ،حيما
ثحذاجم ؤُشا �َأذ ثارنِيم �َأطّاس ِذي ما ّرا ْرخدْمث
ر ْبدا ُؤ ِذي ما ّرا �َأذ غا ْروم يِيرِي ِمين ْ
ْ
�إِص ْبحنَ�9 ،أم ما ّمش ثُورا “�َأقّا �إِبطّا� ،إ ِْوشا �إِ �إِم ْزراض ،ثاسݣذا ن ّس ث ْت ِغيما �إِ ر ْبدا”.
10
َأغروم �إِ ماشّ اَ� ،أذ يارنِي ِذي
� ّأج �َأذ يِيرِي ون ّي �إِتِيشّ ن ّزارِيعث �إِ ون ّي �إِزارعن ؤُرا ذ � ُ
ثجارم ِذي
ّزارِيعث نْوم ؤُشا �َأذ �إ ِّسݣما ْر ِغيدْچث ن ْثسݣْذا نْوم11 ،ماح ْنذ �َأذ ثِيرِيم ّ
ما ّرا �إِ ما ّرا ْ
ثاشرِيمث ث ِّني �إِݣّامن ّزا ْينغ �َأقا ِذي �إِ �َأر ِّبيِ 12 .مينزِي ْرخدْمث ن ْثك ّهانت
ثانِيثا وار ثدْجي واها ِذي طّوع ن ِمين �إِن ْقصن �إِ �إِمقدّاسن ،ماشا ثتاوِي عاوذ غار
واطّاس ن ؤُقا ِذي �إِ �َأر ِّبيِ 13 ،مينزِي س ْثقدْچبث ن ْرخدْمث-اَ� ،أقّا ّس ْمغاران ِذي �َأر ِّبي
زِي ِّسي ّبث ن طّاعث نْوم ِذي طّوع ن شهاذث نْوم �إِ رخْ بار �َأص ْبحان ن ل َمسيح ؤُرا
زِي ِّسي ّبث ن ثشْ رِيمث ن ثوِيزا نْوم �إِ نِي ْث ِني ُؤ �إِ ما ّرا 14ؤُشا �َأذ خاوم ّزادْچن �َأم ك ِّنيو
وحشن خ ِّسي ّبث ن نِّيعمث �إِفارزن ن �َأر ِّبي ث ِّني �إِ ذا ْيوم �إِدْچان15 .ثقاذ اس �إِ �َأر ِّبي خ
ّ
ثم ْو ِشي ن نِّيعمث ن ّس �إِ وار نْز ّمار �َأذ ّزايس ننطق.

أَ�ذافع ن بُو ُلوس خ ثْس ّخارث نّس

10

زاوݣغ ك ِّنيو س ث ْم ِهينت ذ رضْ رافث ن
1رخُّ و نش ُبولُوس ِسيمانت �إِنُوْ ،
ل َمسيح ،نش ذ ون ّي �إِدْچان ذ �َأمذ ُرور خْ ِمي حضارغ ،ماشا خْ ِمي �إِ غا غابغ
زاوݣغ ك ِّنيو ،خْ ِمي ك ِّنيو �إِ غا حضارغ ،ن ّْهرا ّما �َأذ �إِرِيغ س
�َأقّا-يِي س ثرياسثْ 2 .
ِحسبن �َأقّا نشّ ين نُو ُيور �َأخْ ِمي ندْچا ن و ْي ُسوم.
ث ْرياسث نِّي ِقيباتْش ن شا �إِن ّي �إ ّ
َأيسوم،
ِ 3مينزِي واخّ ا نݣُّور ذݣ و ْي ُسوم ِذي ُّدونِّيث-ا ،وار نتْم ْن ِغي شا ْ
علاحساب � ُ
4
ْواسجهذن زِي �َأر ِّبي �إِ
س ِمينزِي رسناح ن ؤُم ْن ِغي ن ّغ وار دْجين زݣ و ْي ُسوم ،ماشا ت ّ
وار ّددْچ ن رسوارِ 5 ،حيما �َأذ نار ْيثر �إِخا ِّريصن ذ ما ّرا ُرو ْعرا �إِݣا ّعذن خ ث ُموسنا ن �َأر ِّبي
ؤُشا �َأذ نْح ّبس ما ّرا ثاخا ّرصث �إِ طّاعث ن ل َمسيح 6ؤُشا نكّار ماح ْنذ �َأذ ننثاقم ما ّرا
ْر ُمو ْع ِصي ّيث خْ ِمي �إِ غا ثِيرِي طّاعث نْوم ث ْكمر.
ثمسرايِين س ُوذم؟ مارا حد �إِتِي ّق ذݣ يِيخف ن ّس بلِّي نتّا ن
7ما ْثخ ّزارم غار ْ
ل َمسيح ،خ ِّني �َأذ �إِخا ّرص عاوذ ِسيمانت ن ّس ،بلِّي �َأمشْ ناو نتّا ن ل َمسيح �َأم ِّني عاوذ
نشّ ين ن ل َمسيح �إِ ندْچا8 .ماع ِليك نش مارا ّسمغارغ س شوايث ن ؤُف ّيض كثار ِذي
تسرِيح ن ّغ ث ِّني �إِ ذ انغ �إ ِْوشا �َأر ِّبي �إِ رب ِني ،وار �إِدْجي �إِ وار ّددْچ نْوم ،خ ِّني وار تْصضْ ِحيغ
ْ
ْخصا وار ذ اوم �إِ ْت ِغير شا �َأذ ك ِّنيو ِّسيݣّوذغ س ثبراثِين �إِنُوِ 10 .مينزِي نِي ْث ِني
شا9 ،ماشا �إِت ّ
قسحنت جهذنت ،ماشا ْرحاضار ن ْبناذم س �َأ ِّريمث �إِه ّيف ؤُشا
قّارن “ثِيبراثِين ن ّس ْ
9:9

سبح.
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ْواسحقارنْ 11 ”.بناذم َأ� ُّمو � ّأج �َأذ �إِفكّارَ ،أ�قّاَ� ،أم ما ّمش ندْچا نشّ ين ذݣ
�َأوارن ن ّس ت ّ
واوار س ثبراثِين مارا وار نحضارَ� ،أ ُّمو �إِ ندْچا س ثِيذت خْ ِمي �إِ غا نحضار.
نسمقُو ّدا �إِخف ن ّغ �َأك-ذ شا ن �إِن ّي
ِ 12مينزِي وار ن ْز ِعيم شا �َأذ ْ
نحسب نِيغ �َأذ ّ
�إ ِّس ْمغاران ذݣ �إِخف نْسنَ� .أقّا نِي ْث ِني وار ْف ِهيمن شا بلِّي نِي ْث ِني ع ّبارن �إِخف نْسن س
13
نسمغارِي
يِيخف نْسن ؤُشا ّسمقُو ّدان �إِخف نْسن س يِيخف نْسن .ماشا نشّ ين وار ّ
علاحساب رعبار ن وا ّزاي �إِ ذ انغ �إ ِْوشا �َأر ِّبي �َأمشْ ناو رعبار،
شا با ّرا �إِ رعبار ،ماشا
ْ
14
ِحيما �َأذ ك ِّنيو-د ناوضِ .مينزِي وار ن ِتيكّوِيض شا �إِخف ن ّغ غار سنّج ن طّارف،
�َأخْ ِمي وار غاروم-د نِيوِيضِ ،مينزِي �َأقّا نِيوض-د غا ْروم س رخْ بار �َأص ْبحان ن ل َمسيح.
15
نسي ِثيم ،ؤ ُِمي
�َأقّا وار ّ
نسمغار شا �َأم نكّا سنّج �إِ رعبار س رخْ ذايم ن �إِن ّضْ ِني ،ماشا ِّ
16
ْواوسع �َأطّاس ّزا ْيوم ِذي ِ
تاسيع ن ّغِ ،حيما خ ِّني �َأذ نبا ّرح س
�إِمقّار إِل�يمان نْومَ� ،أذ نت ّ
نسمغار شا ِذي ِمين �إِتْواݣّن ِذي
رخْ بار �َأص ْبحان ذݣ �إِ ُموشان � َِأغيرِين خاومَ� ،أم وار ّ
18
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تاسيع ن �إِن ّضْ ِني17 .ماشا وِي �إِخْ سن �َأذ �إ ِّسمغارَ� ،أذ �إ ِّسمغار ذي سيذي ،س مينزِي
ِوصا �َأر ِّبيَ� ،أقّا ذ ون ّي �إِتْوافن
ِوصان خ يِيخف ن ّس ،ماشا ون ّي خاس �إ ّ
وار �إِدْجي ون ّي �إ ّ
ذ �َأمقدْچب.

11

بُو ُلوس ذ ِ�إمازانن ِ�إ ّسخا ِّريقن

1ماع ِليك �َأ ِكي ِذي ث ْك ِسيم شوايث ن ثُو ُّبوهريا ،ماشا نِيشان �َأقّا ْثح ّمرم �َأيِي.
ِ 2مينزِي شطّارغ خاوم س �إ ِْشث ن شضارث ن �َأر ِّبيَ� ،أقّا خضْ بغ ك ِّنيو �إِ �إ ِّج
ن و ْريازِ ،حيما �َأذ ك ِّنيو ّسوجذغ �َأم �إ ِْشث ن ث ْعزارشث ثِيز ِذيݣ �إِ ل َمسيح3 .ماشا
ݣّوذغَ� ،أم ما ّمش � َِأفيغار س ْثحرا ْيمشث ن ّس ثُوغا �إِغكّوا هاواَ� ،أم ِّني عاوذ �إِ غا
ِيصن نْوم ؤُشا �َأذ تْوافّغن زِي رصفايث �إِ �إِدْچان ِذي ل َمسيحِ 4 .مينزِي مارا
تْواغوان �إِخار ّ
ُي ِ
وسي-د حد �إِتْبا ّرح س �إِج ن يشُّ و ن ّضْ ِني خ ون ّي خ تْبا ّرحغ نش ،نِيغ مارا ْثقبرم �إِج
ن �َأ ُّروح ن ّضْ ِني ون ّي وار ثق ِبيرم شا ،نِيغ �إِج ن رخْ بار �َأص ْبحان ن ّضْ ِني ون ّي وار ث ِّطيفم
5
حسبغ �إِخف �إِنُو ذݣ والُو وار دْجيغ ق ّل �إِ �إِمازانن نِّي
شاَ� ،أذ ث ث ْك ِسيم ذ ْغيا .نش ْ
�إِ ْمغارن �َأطّاس6 .واخّا وار ز ّمارغ �إِ واوار ،ماشا �إِ ث ُموسنا ز ّمارغ ُؤ مان �َأيا �إِبان �َأوم-د
زِي ما ّرا �إِغ ْز ِذيسن ُؤ ِذي ما ّرا.
7
ْواسوعرامَ� ،أم ذ اوم
نِيغ خْ ِضيغ ؤ ُِمي ثُوغا ّسواضعغ �إِخف �إِنُو ِحيما خ ِّني ك ِّنيو �َأذ ت ُّ
ثمس ُمونِين ن ّضْ ِني �َأم خاسنت طّفغ
با ّرحغ س رخْ بار �َأص ْبحان س ن ّبرا؟ َ�8أقّا كشْ ضغ ْ
ثخرِيصث ِحيما �َأذ سخّارغ �إِ ك ِّنيو9 .ؤُشا ؤ ُِمي ثُوغا حضارغ �َأ ِكي ْذوم ؤُشا ثُوغا ذايِي
�ِ 17:10إ رم.
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واوماثن �إِن ّي
بسرغ ؤُرا خ حد ،ماشا ِمين ذ ايِي �إ ّ
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10
ؤُشا �َأ ُّمو �َأذ قِّيمغ ِ
حضيغ �إِخف �إِنُو .ثِيذت ن ل َمسيح �َأقّا-ث ذايِيَ� ،أقّا �َأسمغار-ا وار
11
ِ
ذ ايِي �إِمنّع ِذي جوايح ن �َأخايا .ماي ِّمي؟ ما مينزِي وار ك ِّنيو تخسغ؟ �َأر ِّبي �إ ِّسن.
12ماشا ِمين تݣّغ نشَ� ،أذ قِّيمغ تݣّغ ث خ ِّنيِ ،حيما �َأذ كّسغ ثِيزِي ن �إِن ّي �إِ �َأر ُّزون
لفُورصا ،ماح ْنذ نِي ْث ِنيِ ،ذي ِمين ِذي ّسمغارانَ� ،أذ بانن �َأمشْ ناو نشّ ينِ 13 .مينزِي ذݣّا
ذ �إِمازانن �إ ِّسخا ِّريقن ذ �إِخدّامن �إِش ّماثن �إِن ّي �إِتݣّن �إِخف نْسن �َأخْ ِمي ذ �إِمازانن ن
ل َمسيح14 .وار �إِدْجي ذ �َأثبهث ِمينزِي ؤُرا ذ شِّ يطان �إِت ّ
ݣ �إِخف ن ّس �َأخْ ِمي ذ لمالاك
ثامسراشث ثامقّرانت ،مارا عاوذ �إِ ْمسخّارن ن ّس
ن ْثفاوثَ�15 .أ ُّمو خ ِّني وار �إِدْجي ذ ْ
علاحساب
تا ّران �إِخف نْسن ذ �إِ ْمسخّارن ن ْثسݣْذا� ،إِن ّي ثانݣّا ُروث نْسن �َأذ ثِيرِي
ْ
رخْ ذايم نْسن.

أَ�و ّدب ن بُو ُلوس

16قّارغ �إِ ُؤ ُمور ن ّضْ ِني ،ؤُرا ذ �إ ِّجن ّما �َأذ اس �إِ ْت ِغير �َأقّا-يِي ذ �َأ ُبوهارِي .مارا وار �إِدْجي
�َأ ُّمو ،قبرم �َأيِي �َأمشْ ناو �َأ ُبوهارِي ماح ْنذ خ ِّني عاوذ نش �َأذ ّسمغارغ شوايث ذݣ �إِخف
�إِنُوِ 17 .مين ّساوارغ ،وار ث قّارغ زِي ِسي ِذي ،ماشا ݣِّيغ ث س ثُو ُّبوهريا ث ِّني ذ
علاحساب
ذساس ن ؤُس ْمغار �إِنُو �إِ ِذي تِيقّغ18 .ؤ ُِمي خ ِّني ِذين �َأطّاس �إِن ّي �إ ِّس ْمغاران ْ
�َأ ْي ُسوم ؤُرا ذ نش �َأذ ّسمغارغِ 19 .مينزِي ك ِّنيو ْثق ّبرم م ِليح �إِ ُبوهارِي ّين �َأم ثدْچام ذ
ِتت �إِ ك ِّنيو ،مارا حد
�إ ِِمي ِغيسنَ�20 .أقّا ْثق ّبرم مارا حد �إِتا ّرا ك ِّنيو ذ �إِس ْمغان ،مارا حد �إ ّ
�إِتكّس �َأوم ِمين غاروم ،مارا حد �إ ُِّسوعرا �إِخف ن ّس خاوم ،مارا حد �إ ِّسمدّارضار ك ِّنيو.
21س ْرعار قّارغَ� ،أقّا نشّ ين ثُوغا نضْ عف �َأطّاس �إِ ماناونِّي .ماشا مارا حد �إِ ْزعمَ� ،أقّا
نش ّساوارغ �َأم ُؤ ُبوهارِي ،عاوذ نش ز ْعمغ22 .ما نِي ْث ِني ذ �إ ِِعيبرانِي ّين؟ ؤُرا ذ نش .ما
نِي ْث ِني ذ �إِسرايِي ِلي ّين؟ ؤُرا ذ نش .ما نِي ْث ِني ذ ّزارِيعث ن �إِبرا ِهيم؟ ؤُرا ذ نش23 .ما نِي ْث ِني
ذ �إِ ْمسخّ ارن ن ل َمسيح ،نش عاذ ما ُهو ،واخّا نش ّساوارغ �َأم ون ّي �إِتْخرفنِ .
كسيغ
رحبس �َأطّاس ن �إِ ُمورن ؤُشا ْزرِيغ
ثامارا ما ُهو ،شِّ يغ ثِي ِّييثا ن ّ ْبرا ر ْقياس ،ثُوغا-يـِي ِذي ْ
ْرم ْوث �َأطّاس ن ْثواراوِين 24 .وثِين �َأيِـي ُوذاين خ ْمسا ن ْثواراوِين س ؤُركُّوض س
�َأرب ِعين ن ثِي ِّييثا ق ّل �إ ِْشث 25ؤُشا ْثراثا ن �إِ ُمورن ْوتِين �َأيِي س ؤُكشُّ وض� ،إ ِْشث ن ْثوارا
ح ّجارن �َأيِيْ ،ثراثا ن ْثواراوِين يا ّرز ّزايِي ؤُغا ّرا ُبو ،دْجيرث ذ ُؤزِير ذ �َأق ُّتوس ثُوغا-يِي
ِذي ْر ُبوغاز26 .ثُوغا-يِـي ذݣ و ْبرِيذ �َأطّاس ن ْثواراوِينِ ،ذي لخاطار ن �إِغ ْزرانِ ،ذي
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لخاطار ن �إِشفّارنِ ،ذي لخاطار ن يِنّي ن ْرݣنس �إِنُوِ ،ذي لخاطار ن يِنّي زِي رݣـ ُنوس
ن ّضْ ِنيِ ،ذي لخاطار ن ثن ِذينتِ ،ذي لخاطار ن رخْ راِ ،ذي لخاطار ن ر ْبحارِ ،ذي
لخاطار ن جار � َْأوماثن �إ ِّسخا ِّريقنِ 27 ،ذي ْرخدْمث ذ ثامارا ،ثُوغا-يِي ِذي دْچيارِي
ن ّ ْبرا �إِضص �َأطّاس ن ْثواراوِينِ ،ذي راز ذ ؤُفا ِذي ،ؤُشا �َأطّاس ن �إِ ُمورن �إِ ُزو ّمغ ،ثُوغا-
28
َأسَ� ،أقّا-ث
يِـي ِذي ْ
ثسمض ذ ثُوعارينت ؤُشا عاذ وار ِّس ْورغ شا خ ْره ّم ن كُور � ّ
29
ذ �َأ ْم ُنوس �إِنُو �إِ ما ّرا ثِيمس ُمونِين .مارا حد �إِضْ عف ،ما وار تِيرِيغ ؤُرا ذ نش ض ْعفغ؟
ْواسخ ّيق حد زِي شا ن ؤُنذرف ،ما نش وار ش ّمضغ؟
مارا �إِت ّ
31
30
ِ
ْواسمغارَ� ،أذ ّسمغارغ ذي ثُوضْ عفث �إِنُوَ� .أر ِّبي ،ثاباباث ن
ْخص �َأذ �إِت ّ
مارا �إِت ّ
ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح ،ون ّي �إِتْواباركن �إِ ر ْبدا قاع� ،إ ِّسن �َأقّا نش وار ّسخا ِّريقغ شا.
32رحاكم ن ؤُجدْجيذ �َأرِيثاس ِذي ِذيماشق ثُوغا �إِحطّا ثان ِْذينت ن �إِ ِذيماش ِقي ّين ،يار ُّزو
�َأذ ايِـي �إِطّف33 ،ؤُشا ّسكّن �َأيِـي-د زݣ �إِج ن ْركازِيّ ،سهوان �َأيِي-د خ ْر ِحيض،
ِفاسن ن ّس.
�َأ ْرورغ زݣ �إ ّ

12

ر ْو ِحي ن بُو ُلوس

ِوحان ذ
1س ّصاح �َأس ْمغار وار ذ ايِي �إِنفّع شا ،ماشا �َأذ د اَسغ س �إ ّ
�إِسارݣابن ن ِسي ِذيَ�2 .أقّا ّسنغ �إِج ن ْبناذم ِذي ل َمسيح ،ثُوغا �َأربعثاش
�إِسݣ ّ ُوسا زݣ ِ
وامي ،ما ثُوغا ِذي �َأ ِّريمث نِيغ با ّرا �إِ �َأ ِّريمث ،وار ِّسينغ شاَ� ،أر ِّبي
3
�إ ِّسنُ ،ؤشا وانِيثا �إِ ّم ِ
ِيس ْثراثاُ .ؤشا ّسنغ بلِّي ْبناذم نِّي ،ما ثُوغا
كسي غار ُؤجنّا و ّ
4
ِذي �َأ ِّريمث نِيغ با ّرا �إِ �َأ ِّريمث ،وار ِّسينغ شاَ� ،أر ِّبي �إ ِّسنَ� ،أقّا �إِ ّم ِ
كسي غار ّجنّث
مانِي �إ ِْسرا �َأوارن �إِن ّي وار �إِز ّمار �َأذ تْوانطقن� ،إِن ّي وار �إِحدْچرن �إِ ْبناذم �َأذ ثن �إِنطق.
5زِي وانِيثا �َأذ ّسمغارغ ،وار ّسمغارغ شا ذݣ �إِخف �إِنُو ْم ِغير ِذي ثُوضْ عفث �إِنُو.
6ماشا مارا خْ سغ �َأذ ّسمغارغ ،وار تِيرِيغ ذ �َأ ُبوهارِيِ ،مينزِي �َأذ �إِنِيغ ثِيذت  .خ ِّني
�َأذ ث ّجغ ِحيما ُؤرا ذ �إ ِّج وار ِ
خافي �إِتْخا ّراص ما ّمش دْجيغ ،سنّج ِمين ّزايِي
ِ
تثواسݣي ّعذغ شا زِي ِّسي ّبث ن طّ ِبيعث
�إِ ْزرا نِيغ سنّج ِمين ّزايِي �إ ِْسرا 7ؤ ِحيما وار
ّ
ُيو ْعران ن �إِسارݣابن نِّي� ،إِ ّم ْوش �َأيِي �إِج ن ُؤسنّان ذݣ و ْي ُسومَ� ،أقّا-ث ذ لمالاك
ن شِّ يطان �إِ ذ ايِي �إِشّ اثن س ْر ُبونِي ّياث ماح ْنذ وار تسݣ ِّعيذغ شا �إِخف �إِنُو8 .ثراثا
ن ْثواراوِين تارغ ِسي ِذي �َأذ ِ
خافي ث �إ ِّسݣّوجُ 9 .ؤشا نتّا �إن ّا �َأيِي “�َأقّا نِّيعمث �إِنُو
ِ
ِ
ثشْ فاِ ،مينزِي ّج ْهذ �إِنُو �إِتْواك ّمر ذي ثُوضْ عفث ”.خ ُؤي ِّني �َأقّا مليح مارا ّسمغارغ
ِذي ثُوضْ عفث �إِنُوِ ،حيما �َأذ ذايِي �إِ ْزذغ ّج ْهذ ن ل َمسيح10 .خ ُؤي ِّني � ِ
َأرضيغ س
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ثُوضْ عفث ،س ْثزاوارثِ ،ذي ر ْغبن ،ذݣ ُؤما ّرثِ ،ذي ضِّ يقاث ِذي طّوع ن
ل َمسيحِ ،مينزِي خْ ِمي ض ّعفغ ،رخْ ذنِّي نش ج ّهذغ.

ثاس ّخارث ن بُو ُلوس ِ�إ ِ�إكُورِين ِثي ّين

11
ْخص �إِ ك ِّنيو �َأذ ايِي
�َأقّا ْذورغ ذ �َأ ُبوهارِي ،ك ِّنيو ثحصارم �َأيِي غارسِ ،مينزِي ثُوغا �إِت ّ
ْثقدّارمِ ،مينزِي وار دْجيغ ق ّل ؤُرا ذݣ �إ ِْشث ن ْرحاجث زݣ �إِمازانن نِّي �إِ ْمغارن،
واخّ ا نش ذ والُوَ�12 .أقّا تْواݣّنت جاراوم ما ّرا ر ْعراماث ن ؤُمازان ،س ما ّرا ّصبار،
س ر ْعراماث ،س ل ُمو ْع ِجيزاث ؤُرا س ر ْعجايب13 .ما ِذي ِمين ِذي ك ِّنيو ِّجيغ غار
بسرغ؟ سامحم �َأيِي
ضفّار خ ْ
ثمس ُمونِين �إِن ّضْ ِني ْم ِغير ِذي ِمين ِذي نش وار خاوم ّ
خ ؤُخ ُّطو-يا!
14
وجذغ ِحيما �َأذ غاروم-د اَسغ ؤُشا وار
ِيس ْثراثا �َأقّا-يِي ْ
�َأقّا ذا ،رخُّ و ذ ثاوارا و ّ
ْبسيرغِ ،مينزِي وار �َأر ُّزوغ ِمين نْوم ،ماشا �َأر ُّزوغ خاوم ك ِّنيوِ .مينزِي وار ذ ث ِ
ُوسي
خاوم ت ِّ
15
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
�إِ �إِح ْن ِجيرن �َأذ خ ّمرن �إِ لواليذين نْسن ماشا لواليذين �إِ �إِح ْنجيرن نْسن .وجذغ س
ر ْفراحث �َأذ س ّبرغ �إِخف �إِنُو ؤُشا �َأذ تْواس ّبرغ ِذي طّوع ن ر ْعمار نْوم .ما ݣُّورغ �َأذ طّفغ
16
بسرغ ،ماشا
ْذ ُروس ن ثا ْيرِي مارا ْو ِشيغ �َأوم ثا ْيرِي س واطّاس؟ �إِوا �َأ ُّموَ� ،أقّا وار خاوم ّ
ثُوغا-يِي ذ �َأقدّاش ،طّفغ ك ِّنيو س ْثحرا ْيمشث17 .ما نش ْسث ْنفعغ ّزا ْيوم س شا ن �إِ ّج ن
يِنّي ثُوغا �إِ غاروم-د ّسكّغ؟ 18تارغ ثِيثُوس ؤُشا ّسكّغ-د �َأ ِكيس ثاوماث .ما يا ْربح ثِيثُوس
ّزايوم؟ ما وار نُو ُيور شا س �َأ ُّروح ذ �إِ ّجن ذ �إ ُِسو ّراف ذ �إ ِّجن؟ 19ما �إِ ْت ِغير �َأوم عاوذ بلِّي نشّ ين
نساوار ؤُشا مان �َأيا ما ّراَ� ،أ
نسرقّا خ يِيخف ن ّغ ّزايوم؟ �َأقّا ِقيباتْش �إِ �َأر ِّبي ِذي ل َمسيح �إِ ّ
�إِم ِعي ّزن ،خ ِّسي ّبث ن ر ْب ِني نْومِ 20 .مينزِي �َأقّا ݣّوذغ خْ ِمي �إِ ذ غا �َأوضغ وار ك ِّنيو تِيفغ
شا �َأم ما ّمش خْ سغ ؤُرا وار ذايِي-د ث ِتيفم شا �َأم ما ّمش ثخسم .بالاك �َأذ �إِرِين �إِم ْنغان،
رحسذ ،ثافقاحث� ،إِمشُ وبّشنَ� ،أشقّف ،ثاخْ بارجشث ،ن ّفاخث ؤُرا ذ �إِخا ْروِيضن،
ْ
21بالاك خْ ِمي �إِ د غا ياسغ ْثوارا ن ّضْ ِنيَ� ،أر ِّبي �َأذ ايِي �إ ِّسواضع ؤُشا ݣُّور �َأذ شضْ نغ خ
ُوقح ِبيث ذ ُؤفُوشّ ح �إِ ݣِّين.
واطّاس ن يِنّي �إِخْ ضان ،وار ثُوبن شا زِي رخْ مج ذ ث ْ

13

أَ� ْعرام أَ�نݣّا ُرو

1
ِيس ْثراثا �إِ ذ غاروم-د تاسغ .س ؤُق ُّموم ن ْثناين نِيغ ْثراثا ن
�َأقّا ثا ذ ثاوارا و ّ
ْ
رش ُهوذ �َأذ �إِتْواكّس واوار2 .نِّيغ ت قبر ؤُشا نِّيغ ت قبر �َأخْ ِمي ثُوغا-يِي �َأ ِكي ْذوم
ِ
ِ
ِيس مارثاين ،ؤُشا رخُّ و ،ؤُمي غابغ ،تارِيغ ت �إِ يِنّي �إِخضان قبر ُؤ �إِ ما ّرا �إِن ّضْ ني،
و ّ

ِ 1:13ثير.
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َأرحمغ شا3 .خ ِّني ثار ُّزوم ُلبورهان بلِّي �َأقّا ل َمسيح
بلِّي ،مارا ؤ ُِسيغ-د ثاوارا ن ّضْ ِني ،وار � ّ
4
�إِ ذ ايِي �إ ِّساوارن ،ون ّي وار �إِض ِعيفن ذايوم ،ماشا �َأقّا-ث �إ ِْجهذ ذايومِ .مينزِي واخّا نتّا
�إِتْواصلّب زِي ثُوضْ عفثَ� ،أقّا �إِ ّدار س ّج ْهذ ن �َأر ِّبيِ .مينزِي ؤُرا ذ نشّ ين �َأقّا نضْ عف
ذايس ،ماشا �َأذ ِكيس ندّار �إِ ك ِّنيو زِي ّج ْهذ ن �َأر ِّبي.
5
ثسينم شا
قدْچبم �إِخف نْوم ،ما �َأقّا ك ِّنيو ِذي إِل�يمانَ� ،أر ُزوم �إِخف نْوم .ما وار ِّ
6
زݣ �إِخف نْوم بلِّي يشُّ و ل َمسيح �َأقّا-ث ذايوم ،نِيغ �َأقّا ك ِّنيو وار ثتْواقدْچبم شا؟ ماشا
ثسنم بلِّي وار ندْجي وار نتْواقدْچب7 .تتّارغ �َأر ِّبي ماح ْنذ وار ثتݣّم شا
ِّسي ِثيمغ �َأذ ّ
ِ
ِ
ِمين �إِدْچان ذ �َأعفّان ،وار �إِدْجي حيما نشّ ين �َأذ نبان ذ �إِمقدْچابن ،ماشا حيما �َأذ
ثݣّم ِمين �إِدْچان ذ �َأص ْبحان ،واخّا نشّ ين نبان �َأخْ ِمي وار نتْواقدْچبِ 8 .مينزِي نشّ ين
وار نْز ّمار والُو ِضي ّد �إِ ثِيذت ،ماشا �إِ ثِيذت واهِ 9 .مينزِي نشّ ين نْفا ّرح ِ
رامي نضْ عف ُؤ
ك ِّنيو ْثجهذم .ؤُشا ن ّزادْچا عاوذ �إِ ركمارث نْوم10 .خ ؤُي ِّني تارِيغ �َأوم-د مان �َأيا زِي
راݣّواج ،ماح ْنذ ،خْ ِمي �إِ غا حضارغ ،وار ِ
علاحساب ُّصولطا �إِ ذ ايِي
تقسيحغ شا
ْ
�إ ِْوشا �َأر ِّبي �إِ ر ْب ِني ،وار �إِدْجي �إِ وار ّددْچ.

سدچم أَ�نݣّا ُرو
أَ� ْ

11غار ُؤنݣّا ُروَ ،أ� � َْأوماثن ،فارحم ،عذرم �إِخف نْوم ،ف ّوجم خ �إِخف نْوم ،خارصم
س �إ ِّج ن ُؤخا ّراص� ،إِرِيم ِذي ر ْهنا ُؤشا �َأر ِّبي ن ثا ْيرِي ذ ر ْهنا �َأذ ِكيوم يِيرِي.
12سدْچمم �إ ِّجن خ ون ّضْ ِني س ُؤ ُسوذم �إِقدّسن13 .ما ّرا �إِمقدّاسن تْسدْچامن خاوم.
14نِّيعمث ن ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح ذ ثا ْيرِي ن �َأر ِّبي ذ ث ُمونت ن �َأ ُّروح �إِقدّسن �َأذ
�إِرِين �َأ ِكي ْذوم ما ّراَِ � .أمين.
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ݣالاطي ّين 1
ثابرات ِ�إ ِ�إ ِ

ثابرات ن بُو ُلوس
ِ�إ ِ�إݣالا ِطي ّين
سدچم
أَ� ْ

1

ُ 1بولُوسَ� ،أمازان ،وار �إِدْجي زݣ �إ ِْوذان ؤُرا زِي ْبناذم ماشا زِي يشُّ و ل َمسيح ذ �َأر ِّبي
ثاباباث ون ّي �إِث-يِد �إ ِّسنكّارن زݣ �إِم ِّتينن2 ،ذ ما ّرا � َْأوماثن �إِن ّي �إِدْچان �َأ ِكي ِذي� ،إِ
ِ
ثمس ُمونِين ن
ݣالاطييا3 :نِّيعمث ذ ر ْهنا خاوم زِي �َأر ِّبي ثاباباث ُؤ زِي ِسي ِذيثْنغ يشُّ و
ْ
ل َمسيح 4ونِّي �إ ِْو ِشين �إِخف ن ّس خ ّدنُوب ن ّغ ِحيما �َأذ انغ �إِفكّ زِي ْرو ْقث-ا �َأعفّان،
علاحساب ْرخاضار ن �َأر ِّبي بابا ْثنغ5 ،ونِّي غار �إِدْچا ُؤ ُعودْجي �إِ ر ْبدا قاعَِ � ،أمين.
ْ

وار ِذين بُو رخْبار أَ�ص ْبحان نّ ْض ِني

6ت ْْبهثغ ُؤ ِمي ث ُّموطيم �َأ ُّمو ذ ْغيا غار �إِج ن رخْ بار �َأص ْبحان ن ّضْ ِني خ ون ّي ذ اوم-د �إِراغان
س نِّيعمث ن ل َمسيح7 .وار ِذين شا ن ّضْ ِني ،ماشا ِذين شا ن �إِن ّي ك ِّنيو �إِح ّيارن ُؤشا
خْ سن �َأذ بدّرن رخْ بار �َأص ْبحان ن ل َمسيح8 .ماشا مارا نشّ ين نِيغ �إِج ن لمالاك زݣ
ُؤجنّا �َأذ اوم �إِبا ّرح س �إِج ن رخْ بار �َأص ْبحان ن ّضْ ِني خ ون ّي �إِ زِي نبا ّرح �إِ ك ِّنيوَ� ،أذ
يِيرِي ذ �َأمن ُعورَ�9 .أم نِي ّزار ننّا قّارغ ث عاوذ رخُّ و �إِج ن ُؤ ُمور ن ّضْ ِني :مارا حد �إِبا ّرح
�َأوم-د س �إِج ن رخْ بار �َأص ْبحان ن ّضْ ِني خ ون ّي ْثقبرمَ� ،أذ يِيرِي ذ �َأمن ُعور10 .ما �َأر ُّزوغ
َأرضيغ �إ ِْوذان؟ مارا ثُوغا-يِي عاذ � ِ
رخُّ و �َأذ ّسقنّعغ �إ ِْوذان نِيغ �َأر ِّبي؟ نِيغ �َأر ُّزوغ �َأذ � ِ
َأرضيغ
�إ ِْوذان ،وار تِيرِيغ عاذ ذ �إ ِْسمغ ن ل َمسيح.

ثارا ِغيث ن بُو ُلوس

ِ 11مينزِي �َأذ اوم مرغَ ،أ� � َْأوماثن ،بلِّي رخْ بار �َأص ْبحان �إِ ذ �إِتْوابا ّرحن ّزايِي ،وار �إِدْجي
علاحساب ْبناذم12 ،ؤُرا نِيغ نش سدْچغ ث نِيغ رمذغ ث زِي ْبناذم ،ماشا طّفغ ث س
ْ
13
ّ
َأ
ثسرِيم ما ّمش ثُوغا ݣُّورغ ِذي ِّدين ن ُوذاين ِذي ْرو ْقث
ا
ق
�
سيح.
م
ل
و
ن
ݣب
ؤُسا ْر
يشُّ
ْ
َ
14
ِ
ثمس ُمونت ن �َأر ِّبي �َأطّاس ؤُشا �َأر ّددْچغ ت ؤُشا ثُوغا �إِ ّزارغ ذي
ن ّضْ ِني ،ثُوغا ذا ّرشغ خ ْ
ِ
ّ
محضغ �َأطاس خ ثُ ّبارث
ِّدين ن ُوذاين خ واطّاس ن �إِقرِينن زِي ْرݣنس �إِنُو ،مينزِي ثُوغا ْ
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رامي ثُوغا يارضا �َأر ِّبي ،ون ّي ذ ايِي �إ ُِحوزن ذ ون ّي ِ
رج ُذوذ �إِنُو15 .ماشا ِ
خافي ذ �إِراغان
ن ْ
16
غار نِّيعمث ن ّس ؤ ُِمي ثُوغا-يِي عاذ ذݣ ؤُعدِّيس ن ي ّما ،ماح ْنذ �َأذ ذايِي-د �إ ِّسضْ هار
ِّميس ِحيما �َأذ ّزايس با ّرحغ جار رݣـ ُنوس ،خ ِّني وار شاوارغ شا �َأ ْي ُسوم ؤُرا ذ �إِذا ّمن 17نِيغ
ُروحغ غار ؤُرشالِيم غار �إِن ّي ثُوغا ذ �إِمازانن قبر �إِنُو ،ماشا ُروحغ غار �َأرابِي ّيا ؤُشا ْذورغ
عاوذ غار ِذيماشق18 .خ ِّني �َأوارنِي ْثراثا ن �إِسݣ ّ ُوساُ ،روحغ غار ؤُرشالِيم ِحيما �َأذ ّم ِرقيغ
طروس ،ؤُشا �َأذ ز ْذغغ �َأ ِكيس خ ّمسثاش ن ُو ّسان19 .عاذ وار ْزرِيغ حد ن ّضْ ِني زݣ
�َأك-ذ ُب ُ
20
�إِمازانن ْم ِغير ياعقُوب ؤُماس ن ِسي ِذيِ .مين د اوم تارِيغ رخُّ وَ� ،أقّا ذا ّزاث �إِ �َأر ِّبي ،وار
ِ ِ ِ 22
ّسخا ِّريقغ شاَ�21 .أوارنِي مان �َأيا ُروحغ غار جوايه ن ُسورِييا ذ كيل
ِيسنغ
يكييا ؤُشا وار ْتو ّ
ثمس ُمونِين ن يا ُهو ِذي ّيا �إِ �إِدْچان ِذي ل َمسيح23 .نِي ْث ِني ثُوغا ْسرِين
شا س ؤُغ ْم ُبوب غار ْ
ِ
خافي واها “�َأقّا ون ّي ثُوغا خانغ �إِذا ّرشن ِذي ْرو ْقث نِّي ،رخُّ و �إِتْبا ّرح س إِل�يمان �إِ ثُوغا
24
يار ّددْچ قبر” .ؤُشا ّس ْمغارن ِذي �َأر ِّبي ذايِي.

2

أَ�قبار ن بُو ُلوس زݣ ِ�إمازانن

َ�1أوارنِي ِ
رامي ع ُذون �َأربعثاش ن �إِسݣ ّ ُوساُ ،روحغ عاوذ غار ؤُرشالِيم �َأك-ذ بارناباس
علاحساب �إِج ن ؤُسا ْرݣب ن �َأر ِّبي
ؤُشا �إ ِْويغ �َأ ِكي ِذي عاوذ ثِيثُوس2 .ثُوغا ُروحغ ْ
وحدسن،
ؤُشا ْمرغ �َأسن رخْ بار �َأص ْبحان �إِ ّسرماذغ جار رݣـ ُنوس� ،إِ يِنّي غار �إِدْچا ؤُوقّار ْ
ِ
ِحيما وار تِي ّزرغ نِيغ �َأذ �َأ ّزرغ باطر3 .عاوذ ثِيثُوس ون ّي ثُوغا �َأ ِكي ِذي ،واخّا نتّا ذ �َأ ُيوناني،
وار ث ِ
واوماثن �إ ِّسخا ِّريقن �إِن ّي
ُوغي س ؤ ُِغير ماح ْنذ �َأذ �إِتْواخْ ثن4 .مان �َأيا ثُوغا خ ِّسي ّبث ن ْ
�إِكشْ من جارانغِ ،حيما �َأذ شكّمن خ ثِيرلِّي ن ّغ ث ِّني غا ْرنغ ِذي ل َمسيح يشُّ وِ ،حيما �َأذ
انغ ݣّن ذ �إِس ْمغانَ�5 .أقّا نشّ ين وار ذ اسن نْواضع ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْثسا ّعثِ ،حيما ثِيذت
ن رخْ بار �َأص ْبحان �َأذ ثقِّيم �َأ ِكي ْذوم6 .ماشا �إِن ّي ثُوغا �إِتْبانن ذ شاِ ،مين ّما عنان قبر ،وار
ِكسي س ثِيفراس ن ْبناذم� ،إِن ّي غار �إِدْچا ؤُقا ِّريَ� ،أقّا وار
ذ ايِي �إ ِْش ِقي قاعَ� ،أر ِّبي وار �إ ِّ
ِ
خافي ن ّان والُو7 .س ْرعكس ،ؤ ُِمي ْزرِين بلِّي تْكلّفغ خ رخْ بار �َأص ْبحان ن �إِن ّي ن ّ ْبرا �َأخْ ثان،
8
ِ
طروس خ رخْ بار �َأص ْبحان ن �إِن ّي س وخْ ثان  -مينزِي ون ّي ثُوغا �إِخدّمن س
�َأم ما ّمش ُب ُ
ِ
طروس ذي ْثزانت جار �إِن ّي س وخْ ثان ،ثُوغا �إِخْ ذم ذايِـي ثانيا س ّج ْهذ جار
ّج ْهذ ِذي ُب ُ
رݣـ ُنوس 9 -ؤُشا ؤ ُِمي ياعقُوب ذ ِسيفاس ذ ُيوحان ّا �إِن ّي �إِتْواحسبن ذ �إِ ْمغارن ْزرِين نِّيعمث �إِ
ذ ايِي �إِ ّموشنْ ،و ِشين �َأنغ �َأفُوس ن ث ُمونت �إِ نش ذ بارناباسِ ،حيما �َأذ نْراح غار رݣـ ُنوس
10
ْخص �َأنغ �َأذ نْفكّار ذݣ �إِم ْزراض واها ؤُشا خ ِّني
ؤُشا نِي ْث ِني غار �إِن ّي س وخْ ثان .ثُوغا �إِت ّ
شضارغ ماح ْنذ �َأذ ݣّغ مان �َأيا.
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طروس س بطايطاي
بُو ُلوس ِ�إتمعارا أَ�ك-ذ ب ُ ُ

11
طروس غار �َأن ِث ُيي ِ
وخيياّ ،معارغ َأ� ِكيس س بطايطايِ ،مينزِي ثُوغا
ماشا ؤ ُِمي د ُيوسا ُب ُ
ِتت �َأك-ذ �إِن ّي زِي
ذا ْيس �َأخ ُّطوِ 12 .مينزِي قبر ّما ذ اسن شا زِي ياعقُوب ،ثُوغا �إ ّ
رݣـ ُنوس ،ماشا �َأوارنِي ّما ؤ ُِسين-د نِي ْث ِني� ،إِ ْعقب ؤُشا �إ ِّسب ّعذ �إِخف ن ّس ّزا ْيسنِ ،مينزِي
ثُوغا �إِݣّوذ زݣ �إِن ّي س وخْ ثان13 .ؤُشا ؤُذاين �إِن ّضْ ِني ضْ فارن ث ِذي نِّيفاق ن ّسَ� ،أم ِّني
عاوذ بارناباسَ� ،أقّا ن ْذهن ث ِذي نِّيفاق نْسن14 .ماشا ؤ ُِمي ْزرِيغ بلِّي وار ݣُّورن شا
طروس ّزاث �إِ ما ّرا “مارا شكَ� ،أم
نِيشان خ و ْبرِيذ ن ثِيذت ن رخْ بار �َأص ْبحان ،نِّيغ �إِ ُب ُ
ثدْجيذ ذ ؤُذاي ،ثدّارذ �َأم �إِن ّي زِي رݣـ ُنوس ،وار �إِدْجي �َأمشْ ناو ؤُذاي ،ماي ِّمي ثݣِّيذ �َأغيرِ
خ �إِن ّي زِي رݣـ ُنوس ِحيما �َأذ ّدارن �َأم ُوذاي؟ 15نشّ ين نتْواخرق ذ ؤُذاين ،وار �إِدْجي ذ
�إِم ْذناب زِي رݣـ ُنوس16 ،ن ّسن بلِّي ْبناذم وار �إِتْواسݣّذ شا س رخْ ذايم ن تاوراث ،ماشا
س إِل�يمان ِذي يشُّ و ل َمسيحَ� .أقّا نشّ ين عاوذ ن ْذور نُومن زِي يشُّ و ل َمسيحِ ،حيما �َأذ
نتْواسݣّذ س إِل�يمان ِذي ل َمسيح ،وار �إِدْجي س رخْ ذايم ن تاوراثِ ،مينزِي س رخْ ذايم
تاوراث ؤُرا ذ �إ ِّج ن و ْي ُسوم وار �إِتْواسݣّذ شا.
ن ْ
17
ّ
ِ
ْ
ِّ
نشّ
ماشا مارا نار ُزو �َأذ نتْواسݣذ ذي ل َمسيح ،نُوفا بلي ين عاوذ ذ �إِمذناب ،س
ؤُي ِّني ما ل َمسيح ذ �َأ ْمسخّار ن ّدنُوب؟ وايّاو! ِ 18مينزِي مارا ب ِنيغ عاوذ ِمين ه ْذمغَ� ،أذ
تاوراث �َأقّا نش ُّموثغ �إِ تاوراث،
ّسشنغ بلِّي نش س �إِخف �إِنُو ذ �َأمذنُوبِ 19 ،مينزِي س ْ
ِحيما �َأذ ّدارغ �إِ �َأر ِّبيَ�20 .أقّا تْواصلّبغ �َأك-ذ ل َمسيح ؤُشا ّدارغ ،وار �إِدْجي عاذ ذ نش،
ماشا ل َمسيح �إِ ّدار ذايِي ؤُشا ِمين ّدارغ رخُّ و عاذ ذݣ و ْي ُسومّ ،دارغ ث زِي إِل�يمان ِذي
ِّميس ن �َأر ِّبي ون ّي ذ ايِي �إِتخْ سن ُؤ �إ ِْوشا �إِخف ن ّس ِ
خافي21 .وار بضْ رغ شا نِّيعمث ن
�َأر ِّبيِ ،مينزِي مارا ثُوغا ثاسݣْذا س تاوراثَ� ،أذ يِيرِي �إِ ُّموث ل َمسيح خ والُو.

س ل ِ إ�يمان ِنيغ س رخْذايم ن تا ْوراث

3

َ�1أ �إ ِ
ِݣالاطي ّين �إِفغار ،وِي ك ِّنيو �إِقدّشن ماح ْنذ وار ث ِّطيعم �إِ ثِيذت؟ �َأقّا ل َمسيح ثُوغا
�إِتْوارشم جاراوم ِقيباتْش �إِ ثِيطّاوِين �َأم ون ّي �إِ ُّموثن خ ّصالِيب2 .ذݣّا واها خْ سغ
ثسرام س إِل�يمان؟
�َأذ ث ّسنغ ّزايوم ،ما ثطّفم �َأ ُّروح س رخْ ذايم ن ْ
تاوراث نِيغ ؤ ُِمي ْ
4
3ما �َأم ِّني ذ �إِفغار �إِ ثدْچام؟ ث ْبذام س �َأ ُّروح ،ما رخُّ و �َأذ ْثك ّمرم س و ْي ُسوم؟ ما ث ْزرِيم
ثامارا �َأطّاس خ والُو ،مارا ثُوغا س ثِيذت خ والُو؟ 5ون ّي ذ اوم �إ ِْو ِشين �َأ ُّروح ؤُشا �إِت ّ
ݣ
ر ْعجايب جاراوم ،ما �إِت ّ
ثسرام س إِل�يمان؟
ݣ �إِثنت زِي رخْ ذايم ن ْ
تاوراث نِيغ ؤ ُِمي ْ
7
ْ
ِ
َ�6أم ما ّمش �إِبرا ِهيم ثُوغا “ ُيومن ذي �َأر ِّبي ؤُشا �إِتْواحسب �َأس-د ذ ثاسݣذا”ّ ،سنم �َأيا،
6:3

أَ� مز.

6 :15
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بلِّي �إِن ّي �إِدْچان ن إِل�يمان ،نِي ْث ِني ذ �َأ ْيث ن �إِبرا ِهيمَ�8 .أذلِيس ثُوغا �إِ ْزرا قبر بلِّي �َأر ِّبي �َأذ
�إِسݣّذ رݣـ ُنوس س إِل�يمان� ،إِ ّزار �إِبشّ ار �إِ �إِبرا ِهيم� ،إن ّا “ذايك �إِ غا تْواباركن رݣـ ُنوس
ما ّرا9 ”.خ ِّني �إِن ّي ن إِل�يمان �َأذ تْواباركن �َأك-ذ ْر ُمومن �إِبرا ِهيم.
10ما ّرا �إِن ّي �إِدْچان زِي رخْ ذايم ن تاوراثَ� ،أقّا نِي ْث ِني ساذُو ن ّعرثِ ،مينزِي ثُورا “ذ
تاوراث
يمسرايِين ُيوران ذݣ و ْذلِيس ن ْ
�َأمن ُعور كُور �إ ِّجن ون ّي وار �إِقِّيمن �إِطّف ِذي ما ّرا ثِ ْ
ِحيما �َأذ ثنت �إِݣَّ�11 ”.أقّا �إِتْبان بلِّي وار ِذين حد �إِ غا �إِتْواسݣّذن غار �َأر ِّبي س تاوراث،
تاوراث وار ثدْجي شا زِي إِل�يمان،
ِمينزِي ثُورا “�َأ ْمسݣّاذ س إِل�يمان �َأذ �إِ ّدار12 ”.ماشا ْ
ماشا “ ْبناذم ون ّي ثنت �إِتݣّنَ� ،أذ �إِ ّدار ّزا ْيسنت زِي رخْ ذايم ن تاوراث13”.ل َمسيح �َأقّا
تاوراث �َأم ذ
�إِخدْچص خانغِ ،حيما �َأذ انغ �إِفكّ زِي ن ّعرث ث ِّني �إِدْچان خ يِنّي ساذُو ْ
14
ثحناشث”ُ ،ؤ ِحيما
�إِ ْذور خانغ ذ �َأمن ُعورِ ،مينزِي ثُورا “ذ �َأمن ُعور مان ون ّما ُيويرن خ ْ
لباراكا ن �إِبرا ِهيم �َأذ ثاوض غار رݣـ ُنوس ِذي ل َمسيح يشُّ و ماح ْنذ س إِل�يمان �َأذ نطّف
ْروا ْعذ ن �َأ ُّروح.

تّاوراث ذ ْروا ْعذ

َ�15أ � َْأوماثنّ ،ساوارغ �َأم ْبناذم ،ؤُرا ذ ْرعاهذ �إِ �إِدْچان زِي ْبناذمَ� ،أوارنِي ِ
رامي �إِتْواخثم،
ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِز ّمار �َأذ ث �إِ ْبضر نِيغ �َأذ خاس يارنِيَ�16 .أقّا ْر ُو ُعوذ تْواݣّن �إِ �إِبرا ِهيم ذ
ّزارِيعث ن ّس .وار �إِقّار شا “�إِ �إِعقّاين ن ّزارِيعث” �َأم �إِ واطّاس ،ماشا �َأم �إِ يِي ّجن “�إِ ؤُعقّا
ن ّزارِيعث ن ّك” ون ّي �َأقّا-ت ذ ل َمسيح17.ذݣّا قّارغْ :رعاهذ ون ّي �إِقدّار �َأر ِّبي �إِ ل َمسيح،
تاوراث ث ِّني ث ِ
ُوسي-د �َأربعم ّيا ُؤ ْثراثِين ن �إِسݣ ّ ُوسا �َأوارنِي مان �َأيا ِحيما
وار ث ْثب ِّطير شا ْ
18
ِ
�َأذ ث ّ
ݣ ْروا ْعذ �إِخوان .مينزِي مارا ْروارث �إِدْچا س تاوراثَ� ،أقّا وار �إِدْجي عاذ س
ِ
ِ
ْرواعذ .ماشا �َأر ِّبي �َأقّا �إ ِْوش اث �إِ �إِبراهيم س ْرواعذ.
19خ ِّني ؤ ُِمي ْثنفّع تاوراث؟ �َأقّا ثتْوا ّمارنِي خ ِّسي ّبث ن ّدنُوب � ِ
َأرامي د ثُوسا ّزارِيعث
ݣ ْروا ْعذ ؤُشا لمالاكاث ْو ِشينت ت ذݣ ُؤفُوس ن �إِج ن ُؤ ْمسصراح.
ث ِّني ؤ ُِمي �إِتْوا ّ
21
تاوراث ِضي ّد
َ�20أقّا ون ّي ذ �َأ ْمسصراح وار �إِدْجي زݣ �إ ِّجن ،ماشا �َأر ِّبي ذ �إ ِّجن .ما خ ِّني ْ
ثسدّار،
ن ْر ُو ُعوذ ن �َأر ِّبي؟ ع ّمارص! ِمينزِي مارا ثُوغا ث ّم ْوش �إ ِْشث ن ْ
تاوراث ْثز ّمار �َأذ ّ
تاوراث �إِبلّع خ ما ّرا ِذي ّدنُوب،
ذ ثِيذت ثُوغا ثاسݣْذا س تاوراث22 .ماشا �َأذلِيس ن ْ
ِحيما ْروا ْعذ �َأذ �إِ ّم ْوش س إِل�يمان ِذي يشُّ و ل َمسيح �إِ يِنّي ُيومنن23 .ماشا قبر ّما ذ ُيوسا
تاوراث ؤُشا �إِتْوابلّع خانغ ّزايس � ِ
َأرامي د ُيوسا إِل�يمان ون ّي
إِل�يمان ،ثُوغا-نغ ن ّمحضا ِذي ْ
8:3

أَ� مزِ 10:3 14 :28 ،4 :26 ،18 :22 ،18 :18 ،3 :12 .ثير.
 12:3لاوِ 13:3 5 :18 .ثير23 :21 .

16:3

 11:3 26 :27هاب4 :2 .
أَ�مز7:24 ،15:13 ،7:12 .
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تاوراث ذ �َأ ْمسرماذ ن ّغ �َأر ل َمسيحِ ،حيما �َأذ نتْواسݣّذ
ثُوغا �إِ غا �إِضْ هارن24 .س ؤُي ِّني ثُوغا ْ
س إِل�يمان25 .ماشا ؤ ُِمي د ُيوسا إِل�يمانَ� ،أقّا وار نقِّيم عاذ ساذُو ون ّي �إِتاربّان.

أَ�يث ن أَ�ربِّي

ِ 26مينزِي ما ّرا ك ِّنيو ذ �َأ ْيث ن �َأر ِّبي س إِل�يمان ِذي ل َمسيح يشُّ وِ 27 .مينزِي ما ّرا �إِن ّي
ْواسغضْ صن ِذي ل َمسيحَ� ،أقّا �َأ ْرضن ل َمسيح28 .وار ِذين ؤُذاي نِيغ �َأ ُيونانِي نِيغ �إ ِْسمغ ؤُرا
�إِت ّ
ذ � َُأحو ِّري ،وار ِذين �َأ ْرياز ؤُرا ذ ثامغارثِ ،مينزِي ما ّرا نشّ ين ذ �إِ ّجن �إِ ندْچا ِذي ل َمسيح
علاحساب
يشُّ و29 .مارا ك ِّنيو ثدْچام ن ل َمسيحَ� ،أقّا ك ِّنيو ذ ّزارِيعث ن �إِبرا ِهيم ؤُشا
ْ
ْروا ْعذ ذ �إ ِْورِيثن.

4

1رخُّ و قّارغ ،مشْ حار ّما ذ � َْأورِيث َأ�قّا-ث عاذ ذ �َأح ْن ِجير وار ِذين ُبو ْرفارق خ
�إِسمغ ،واخّا نتّا ذ باب ن ما ّرا2 ،ماشا نتّا �إِدْچا عاذ ساذُو �إِن ّي ث ياربّان ُؤ ساذُو
�إِو ِكيرن �إِن ّي خاس �إِحطّان �َأر ْرو ْقث �إِ يݣّا باباس زِي قبرَ�3 .أ ُّمو عاوذ نشّ ين ،ؤ ُِمي ذ
يمزورا ن
يمسرايِين ثِ ُ
انغ ثُوغا عاذ ذ �إِح ْن ِجيرن ،ثُوغا-نغ ذ �إِس ْمغان ساذُو ُّصولطا ن ثِ ْ
ُّدونِّيث4 .ماشا ؤ ُِمي ذ يِيوض ؤُع ّمار ن ْرو ْقثَ� ،أر ِّبي �َأقّا �إ ِّسكّ -د ِّميس �إِتْواخرقن زِي
ث ْمغارث� ،إِتْواخرقن ساذُو تاوراثِ 5 ،حيما �َأذ �إِفكّ �إِن ّي �إِدْچان ساذُو تاوراثِ ،حيما �َأذ
نتْواقبر ذ ِّميس 6ؤُشا ِمينزِي ثدْچام ذ �َأ ّراوَ� ،أر ِّبي �إ ِّسكّ �َأ ُّروح ن ِّميس ذݣ ُوراون نْوم،
ون ّي �إِتْراغان ‘�َأبّا!’‘ ،ثاباباث!’ َ�7أ ُّمو وار ثدْجيذ عاذ ذ �إِسمغ ،ماشا ذ ِّميس .واه ِّميس،
عاوذ ذ � َْأورِيث ن �َأر ِّبي س ل َمسيح.
8
ثسينم شا �َأر ِّبي ،ثُوغا ْثع ّبذم �إِن ّي وار �إِدْجين س ث ّوا ذ �إِر ِّبيثن.
ماشا ِذي زمان �إِ وار ِّ
9
ثسنم �َأر ِّبي ،عاذ ْحسن �َأر ِّبي يا ْرݣب خاوم ،ما ّمش �إِ غا ْثعقبم عاوذ
ؤُشا رخُّ و ،ؤ ُِمي ّ
يمزورا �إِض ْعفن �إِزرضن ن ُّدونِّيث-ا ،ثخْ سم �َأذ ثنت ْثعبذم عاوذ؟
ثمسرايِين ثِ ُ
غار ْ
11
ثحضام ؤ ُّسان ذ �إِ ُيورن ذ �إِكُوذن ذ �إِسݣ ّ ُوسا .ݣّوذغ خاوم �َأقّا تامارغ خاوم خ
ْ 10
ْزاوݣغ ك ِّنيو� ،إِرِيم �َأمشْ ناو نشِ ،مينزِي نش �َأمشْ ناو ك ِّنيو .ك ِّنيو وار ذ
والُوَ�12 .أ � َْأوماثن ،ت ْ
13
ثسنم بلِّي بارحغ �َأوم-د س رخْ بار �َأص ْبحان ذݣ
ايِـي ثݣِّيم ِمين وار �إ ِْحرِينَ� .أقّا ك ِّنيو ّ
14
ؤُم ْزوا ُرو س ثُوضْ عفث ن و ْي ُسوم ؤُشا �َأجا ّرب �إِنُو �إِ �إِدْچان ذݣ و ْي ُسوم �إِنُو ،وار ث
ثسط ّيحم ّزايس ،ماشا ْثق ْبرم �َأيِي �َأمشْ ناو �إِج ن لمالاك ن �َأر ِّبي �َأمشْ ناو
ثس ْحقارم ؤُرا ّ
ّ
ِ
ِ
ل َمسيح يشُّ و15 .مين ثُوغا ث ْعنا رخْ ذنِّي لباراكا نْوم؟ مينزِي ش ّهذغ خاوم بلِّي ،مارا ثُوغا
ْثز ّمارمَ� ،أذ ْثقرعم ثِيطّاوِين نْوم ِحيما �َأذ ايِـي ثنت ثوشم16 .ما ْذورغ ذ ر ْع ُذو نْوم ِمينزِي
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قّارغ �َأوم ثِيذت؟ 17نِي ْث ِني تݣّن ثِيز ّمار َأ�طّاس �إِ ك ِّنيو ماشا وار ثدْجي م ِليح ،خْ سن �َأذ
ك ِّنيو ّسب ّعذن ِ
خافي ماح ْنذ ك ِّنيو �َأذ ثشْ ضارم �إِ نِي ْث ِني ِذي ثِيزِي نْسن18.م ِليح �َأذ ثِيرِيم
ر ْبدا ثشطّارم ِذي ِمين �إِدْچان ذ �َأص ْبحان ،وار �إِدْجي خْ ِمي ِكيوم �إِ غا حضارغ واها.
َ�19أ �إِم ْزيانن �إِنُو ،ثاوارا ن ّضْ ِني نش دْجيغ �َأم ون ّي �إِ ْك ِسين ّد ْيسث ّزا ْيوم س ؤُن ْزبار ن ثاروا،
� ِ
يجا �إِنُو،
َأرامي ذا ْيوم �إِتْواشكّر ل َمسيح20 .خسغ رخُّ و �َأذ �إِرِيغ �َأ ِكي ْذوم ؤُشا �َأذ بدّرغ ْث ِم ّ
ِمينزِي �َأقّا شكّغ ذايوم.

هاݣار ذ سارا

�21إِنِيم �َأيِي ،ك ِّنيو �إِن ّي �إِتخْ سن �َأذ ثِيرِيم ساذُو تاوراث ،ما وار ثتسرِيم شا �إِ تاوراث؟
ِ 22مينزِي �َأقّا ثُورا بلِّي �إِبرا ِهيم ثُوغا غارس ْثناين ن �إِح ْن ِجيرن� ،إِ ّجن زِي ثايّا ،ون ّضْ ِني
علاحساب �َأ ْي ُسوم ماشا ون ّي ن ْث ُحو ّرشث �إِ ّك-د
زِي ْث ُحو ّرشث23 .ون ّي ن ثايّا �َأقّا �إِ ّك-د ْ
زِي ْرواعذ24 .نِّيغ مان �َأيا �َأم �إِج ن لماثالِ .مينزِي �َأقّا ِذين ْثناين ن ْر ُعو ُهوذ� ،إ ِّجن زݣ
و ْذرار ن ِسينايِي ون ّي ُيورون ثاس ُم ِ
وغيَ� ،أقّا-ت هاݣارِ 25 .مينزِي هاݣار ذ نتّاث ذ �َأذرار
ثس ُم ِ
وغي �َأك-ذ
ن ِسينايِي ِذي �َأرابِي ّيا ث ِّني ْ
ياروسن ِذي ؤُرشالِيم ن رخُّ و �إِ �إِدْچان ِذي ْ
27
ثاحو ّرشثَ� ،أقّا-ت ذ ي ّماثنغ ما ّراِ .مينزِي ثُورا
ثا ْروا ن ّس26 .ماشا ؤُرشالِيم ن سنّج ذ ُ
“فارحَ� ،أ ثا ْمغارث وار �إِتِيرون ،ع ّيذ ؤُشا ثسغُو ُّيوذَ� ،أ ش ْم ث ِّني وار ِذي �إِدْجي ؤُن ْزبار
وحدس خ ث ِّني غار �إِدْچا
ن ثارواِ ،مينزِي �َأطّاس �إِدْچان ذ ثا ْروا ن ث ْمغارث �إِ �إِدْچان ْ
29
و ْرياز28 ”.خ ِّنيَ� ،أ � َْأوماثن ،نشّ ين ذ ثا ْروا ن ْروا ْعذ �َأمشْ ناو �إِسحاق .ؤُشا �َأمشْ ناو ِذي
علاحساب
علاحساب �َأ ْي ُسوم ثُوغا �إِما ّرث ون ّي د �إِتْواخرقن ْ
ْرو ْقث نِّي ،وِي د �إِتْواخرقن ْ
ِ
ِ
�َأ ُّروحَ� ،أ ُّمو عاوذ رخُّ و30 .ماشا ِمين �إِقّار وذليس؟ “نْضارم با ّرا ثايّا ذ ِّميس ،مينزِي وار
�إِتِيرِي ِّميس ن ثايّا ذ � َْأورِيث �َأك-ذ ِّميس ن ْث ُحو ّرشث31”.س ؤُي ِّنيَ� ،أ � َْأوماثنَ� ،أقّا وار
ندْجي شا ذ ثا ْروا ن ثايّا (=ن حاݣار) ،ماشا ن ْث ُحو ّرشث.

5

ِثير ِّلي ِذي ل َمسيح

1بدّم نِيشان ِذي ثِيرلِّي ث ِّني ؤ ُِمي ذ انغ �إِفكّ ل َمسيح ؤُشا وار تْذكّوِيرم عاوذ �َأذ
َأزايرو ن ثس ُم ِ
وغيَ�2 .أقّا-يِي نش ُبولُوس �َأذ اوم �إِنِيغ ،مارا ثتْواخثْنم،
ث ْك ِسيم � ُ
3
ل َمسيح وار ك ِّنيو �إِنفّع ذݣ والُو .عاوذ ش ّهذغ �إِ ما ّرا ْبناذم �إِ غا �إِتْواخثننَ� ،أقّا نتّا س
ݣ ما ّرا ِمين �إِدْچان ِذي تاوراث4 .ك ِّنيو �إِن ّي �إِتخْ سن �َأذ تْواسݣّذم س
ؤُما ْرواس ِحيما �َأذ �إِ ّ
ذورم �َأم �إِبا ّرانِي ّين غار ل َمسيح ؤُشا زِي نِّيعمث �إِ ث ْوضامِ 5 .مينزِي نشّ ين زِي
تاوراثَ� ،أقّا ْث ْ
 17:4ݣال.
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�َأ ُّروح �إِ زِي نتْراجا � َِأسيثم ن ْثسݣْذا س إِل�يمان6 .س ؤُي ِّني ِذي ل َمسيح يشُّ وَ� ،أخْ ثان نِيغ
ن ّ ْبرا �َأخْ ثان وار �إِسكّوِي والُو ،ماشا إِل�يمان ون ّي �إِخدّمن س ثايرِي7 .ك ِّنيو ثُ ّزرم م ِليح،
وِي ك ِّنيو �إِم ْنعن �َأذ ثطّاعم �إِ ثِيذت؟ 8طواع-ا وار �إِدْجي زݣ ون ّي �إِ ذ اوم �إِتْراغان.
9شوايث ن ونْثُون �إ ِّسم ّم ما ّرا � ْ
َأرش ِثي10 .نش تِيقّغ ذا ْيوم ِذي ِسي ِذي ،بلِّي وار غا ْروم
�إِتِيرِي ْربار ن ّضْ ِني ،ماشا وِي ك ِّنيو �إِقلّقن �َأقّا �َأذ �إِتْواحاكم مان ون ّما �إِ ْعنا نتّا11 .ؤُشا
نشَ� ،أ � َْأوماثن ،مارا با ّرحغ عاذ س وخْ ثان ،ماي ِّمي عاذ �إِ غا تْواما ّرثغ؟ �َأقّا ثتْواكّس
قصن �إِخف نْسن �إِن ّي ك ِّنيو �إِقلّقنِ 13 .مينزِي
ثاع ْنكرِيفث ن ّصالِيب12 .ماع ِليك قاع ّ
ك ِّنيو �إِ ثِيرلِّي ؤ ُِمي د ثتْواراغامَ� ،أ � َْأوماثن ،ماشا وار تْقدْچبم ثِيرلِّي �َأمشْ ناو لفُورصا �إِ
تاوراث ْثك ّمر س �إ ِّج ن
و ْي ُسوم ،ماشا سخّارم �إِ ّجن �إِ ون ّضْ ِني س ثا ْيرِيِ 14 .مينزِي ما ّرا ْ
واوار “�َأذ ثخْ سذ �َأ ْمقا ّرب ن ّك �َأمشْ ناو �إِخف ن ّك”15.ماشا مارا ْثز ْعفم ُؤ ثم ّزقم �إِ ّجن
ون ّضْ ِنيْ ،حضام �إِخف نْوم وار تتّم شا �َأياويا.

ثُوذارث س أَ� ُّروح ِ�إ ّقدسن

16قّارغ ‘ ُؤ ُيورم ِذي َأ� ُّروح ؤُشا وار تْك ّمرن شا ن ّشواث ن و ْي ُسومِ 17 ’.مينزِي �َأ ْي ُسوم
�إِت ْمغر ِضي ّد ن �َأ ُّروح ؤُشا �َأ ُّروح ِضي ّد ن و ْي ُسومِ ،مينزِي نِي ْث ِني تْبدّان �َأك-ذ واياويا ،خ
ؤُي ِّني وار ْثز ّمارم �َأذ ثݣّم ِمين ثخْ سم18 .ماشا مارا ثتْواݣ ّوذم س �َأ ُّروح ،وار ثدْجيم عاذ
ُوقح ِبيث ذ رخْ مج ذ
ساذُو تاوراث19 .رخذايم ن و ْي ُسوم باننتَ� ،أقّا-ثنت ذ ِّزينا ذ ث ْ
سحارث ذ ْ
رحسذ ذ ث ْفقاحث ذ
وشراه ذ ؤُم ْن ِغي ذ ْ
ُؤفُوشّ ح 20ذ ؤُعباذ �إِ لاصنام ذ ْث ّ
21
ُوس ِمي ذ ؤُنقِّي ذ ؤُغلِّي ذ رفساذ ؤُرا ذ
ؤُمشُ وبّش ذ ؤُب ُّطو ذ ؤُمس ْب ِضي ن ثبرِي ِذين ذ ت ْ
يمسرايِين-ا ،وار
ثمسرايِين ثِنّي �إِ ّزارغ �َأذ اوم ثنت �إِنِيغ ؤُشا نِّيغ �َأوم ت قبر .وِي �إِتݣّن ثِ ْ
ْ
22
ِ
ِ
ْ
ْ
�إِ ْتوِيرِي شا ثاݣلذيث ن �َأر ِّبي .ماشا ْرغيدْچث ن �َأ ُّروح �َأقّا-ت ذ ثا ْيرِي ذ رفراحث
ذ ر ْهنا ذ ِ
تاسيع ن ْرخاضار ذ رضْ رافث ذ ْثشُ ونِي ذ إِل�يمان ذ ث ْم ِهينت ؤُرا ذ ضّ بط
24
23
ثمسرايِين-اِ .مينزِي �إِن ّي �إِدْچان زِي
ن يِيخف ن ّس .تّاوراث وار ثدْجي ِضي ّد ن ْ
25
ل َمسيح �َأقّا صلّبن �َأ ْي ُسوم �َأك-ذ شّ هواث ذ ن ّشواث .مارا ندّار زِي �َأ ُّروحَ� ،أذ نُو ُيور
ِتجي �َأذ نِيرِي ذ �إِمعفّارنَ� ،أذ نْقلّق �إ ِّجن ون ّضْ ِني ؤُشا �َأذ
عاوذ ِذي �َأ ُّروح26 ،وار ذ انغ �إ ِّ
ناسم �إ ِّجن زݣ ون ّضْ ِني.
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خدمث نّس
أ� ّج كُور ِ�إ ّجن أَ�ذ ِ�إ ْقدچب ْر ْ

َ�1أ � َْأوماثن ،مارا حد �إِتْواطّف �إِت ّ
ݣ شا ن ؤُفثُورِي ،ك ِّنيو �إِن ّي �إِݣُّورن ِذي
�َأ ُّروح ،ن ْذهم ث س �َأ ُّروح ن ث ْم ِهينت .خْ زار ذݣ يِيخف ن ّكِ ،حيما شك
وار ثتْواقدْچبذ شا عاوذِ 2 .
تاوراث ن
كسيم ضّ قر �إ ِّجن خ ون ّضْ ِنيَ� ،أ ُّمو �إِ غا ْثك ّمرم ْ
ل َمسيحِ 3 .مينزِي ون ّي �إِ ْت ِغيرن �إِخف ن ّس �َأقّا ذ شاَ� ،أم وار �إِدْجي ذ والُو� ،إِخدّع �إِخف
ن ّس4 .ماشا � ّأج كُور �إ ِّجن �َأذ �إِقدْچب ْرخدْمث ن ّس ،خ ِّني �َأذ �إ ِّسمغار �إِخف ن ّس واها،
6
5
ْواسرمذ
وار �إِدْجي ذ �إِن ّضْ ِنيِ ،مينزِي كُور �إِ ّجن �َأذ �إِ ْك ِسي ضّ قر ن ّس .ذ ون ّي ؤ ُِمي �إِت ّ
واوار �َأذ �إِشارش ِذي ما ّرا ثِيص ْبحانِين �َأك-ذ ون ّي �إِ ذ اس �إ ِّسرماذن7 .وار تْخدّعم �إِخف
ِقصارِ .مينزِي ِمين ّما �إِزارع ْبناذمَ� ،أذ ث �إِمجار
ِتجي حد �َأذ خاس �إ ّ
نْومَ� ،أر ِّبي وار �إ ِّ
8
غش .ماشا
عاوذِ .مينزِي ون ّي �إِزا ّرعن ذݣ و ْي ُسوم ن ّس ،زݣ و ْي ُسوم ن ّس �َأذ �إِمجار ْر ّ
ون ّي �إِزا ّرعن ِذي �َأ ُّروح ،زِي �َأ ُّروح �َأذ �إِمجار ثُوذارث ن ر ْبدا�9 .أَ ّج �َأنغ وار ن ِتيحر شا
ؤ ُِمي نت ّ
ݣ ِمين �إِدْچان ذ �َأص ْبحان ،ماشا ِذي ْرو ْقث ن ّس �َأذ نمجار ،مارا وار نذوِير ذ
�إ ِِفينياننَ�10 .أقّا � ِ
َأرامي غا ْرنغ لفُورصاَ� ،أذ ن ّ
ݣ ْثشُ ونِي �إِ ما ّراَ� ،أم ْزوا ُرو �إِ يِنّي ذ �إ ِْشرِيشن
�َأ ِكي ْذنغ ِذي إِل�يمان.

أَ�خْثان وار ِ�إسكّوِي وا ُلو ماشا ونّي ِ�إ ذ ِ�إتْواخرقن ذ ْج ِذيذ

11خْ زارم ِذي مشْ حار ن ثِيرا ثامقّرانت �إِ ذ اوم-د ُؤرِيغ س ُؤفُوس �إِنُو12 .ما ّرا وِي �إِخْ سن
َأيسومَ� ،أقّا نِي ْث ِني تݣّن خاوم � َِأغير ِحيما �َأذ ثتْواخثْنم ؤُشا نِي ْث ِني تݣّن �َأيا
�َأذ ّسلُولّشن � ُ
13
ِحيما وار ݣُّور �َأذ تْواما ّرثن خ ِّسي ّبث ن ّصالِيب ن ل َمسيحِ .مينزِي واخّا عاذ �إِن ّي
�إِتْواخثْنن وار ِّطيفن شا ِذي تاوراث ،ماشا نِي ْث ِني خْ سن �َأذ ثتْواخثْنم ك ِّنيو ِحيما نِي ْث ِني �َأذ
ّس ْمغارن ذݣ و ْي ُسوم نْوم14 .ماشا �إِݣّوجن ِ
خافي ماح ْنذ �َأذ ّسمغارغ ْم ِغير ِذي ّصالِيب
15
ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح س ون ّي ثتْواصلّب ُّدونِّيث �إِ نش ُؤ نش �إِ ُّدونِّيثِ .مينزِي
ِذي ل َمسيح يشُّ و نِيغ �َأخْ ثان ؤُرا ذ ن ّ ْبرا �َأخْ ثان وار �إِسكّوِي والُو ماشا ون ّي �إِ ذ �إِتْواخرقن
َأرحمث
علاحساب �َأبرِيذ-اَ� ،أذ خاس يِيرِي ر ْهنا ذ � ْ
ذ ج ِذيذ16 .ما ّرا وِي �إِ غا ُيو ُيورن ْ
ؤُرا خ �إِسرايِيل ن �َأر ِّبي17 .زِي ّسا غار ّزاث وار ذ ايِي �إِتْصدِّيع حدِ ،مينزِي �إ ِْويغ-د
ِذي �َأ ِّريمث �إِنُو شّ اماث ن ِسي ِذي يشُّ وَ�18 .أ � َْأوماثنَ� ،أذ ثِيرِي نِّيعمث ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و
ل َمسيح �َأك-ذ �َأ ُّروح نْومَِ � .أمين.
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وسي ّين 1
ثابرات ِ�إ ِ�إ ُ
فاس ِ

ثابرات ن بُو ُلوس
ِ�إ ِ�إفا ُس ِ
وسي ّين
سدچم
أَ� ْ

1

علاحساب ْرخاضار ن �َأر ِّبي� ،إِ �إِمقدّاسن ِذي
ُ 1بولُوسَ� ،أمازان ن يشُّ و ل َمسيح
ْ
َأفاسوس� ،إِن ّي ُيومنن ِذي ل َمسيح يشُّ و2 .نِّيعمث ذ ر ْهنا �َأ ِكي ْذوم �إِرِين زِي �َأر ِّبي
� ُ
بابا ْثنغ ُؤ زِي ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح.

لباراكا ِ�إ ِ�إ ْدچان ِذي ل َمسيح

َ�3أذ �إِتْوابارك �َأر ِّبي ،ثاباباث ن ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح ون ّي �إِ ذ انغ �إِباركن س ما ّرا لباراكا
ن �َأ ُّروح �إِ �إِدْچان ذݣ ؤُجنّا ِذي ل َمسيحَ�4 ،أم ما ّمش ثُوغا ذ انغ �إِخْ ضار ذا ْيس قبر ّما �َأذ
ثِيرِي ُّدونِّيثِ ،حيما �َأذ نِيرِي ذ �إِمقدّاسن ن ّ ْبرا ْر ِعيب ِقيباتْش ن ّسَ�5 .أقّا س ثا ْيرِي �إِ ْزوار
علاحساب �َأرضا ن �َأ ّراي ن ّس
�َأذ انغ �إِ ّ
ݣ ذ �إِح ْن ِجيرن �إِ يِيخف ن ّس ِذي يشُّ و ل َمسيح ْ
7
ّ
ِ
�6إِ ؤُس ْمغار ن ُؤ ُعودْجي ن نِّيعمث ن ّس �إِ ّزايس �إِݣا ذا ْينغ �َأرضا ن ّس ذݣ ؤُمعي ّز .ذايس
علاحساب �َأݣْرا ن نِّيعمث ن ّس �8إِ ثُوغا ذ
غا ْرنغ �َأف ِّكي س �إِذا ّمن ن ّسَ� ،أ ْغفار ن �إِخطّان ْ
9
علاحساب ما ّرا ثِي ِغيث ذ ر ْفهامث ن ّس .ؤُشا �إ ِّسارݣب �َأنغ خ ِّسي ّر
انغ �إ ِْوشا س ؤُف ّيض ْ
ّ
ِ
رحساب سيمانت ن ّس
علاحساب �َأرضا ن ّس �َأم ذ اس �إِݣا نتّا ْ
ن ْرخاضار ن ّس �إِ �إِدْچان ْ
ِ
ِ
ْ
ُ 10ؤ مان �َأيا �إِ ؤُس ْوجذ ن ركمارث ن ما ّرا �إِكُوذن ن ْروقث ،حيما �َأذ �إ ِّس ُمون ذي ل َمسيح
ما ّرا ِمين �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوان ُؤ خ ث ُمورث غار �إ ِّج ن ؤُزدْجيف11 .ذايس �إِ ذ انغ �إِݣّا ذ
علاحساب لغاراض ن ون ّي �إِݣّا ما ّرا �َأم ما ّمش ذ اس �إ ِّسشن �َأ ّراي ن ّسِ 12 ،حيما
�إ ِْورِيثن ْ
13
ِ
ِ
�َأذ نِيرِي �إِ ؤُس ْمغار ن ُؤ ُعودْجي ن ّس ،نشّ ين� ،إِن ّي ثُوغا �إ ِّسي ِثيمن قبر ذي ل َمسيحَ� .أقّا
ثسرِيم �َأوار ن ثِيذت ،رخْ بار �َأص ْبحان ن ؤُس ْنجم نْوم ،ؤُشا �َأوارنِي ِ
ك ِّنيو ذا ْيس ِ
رامي
رامي ْ
14
ثُو ْمنن ،ث ْك ِسيم ذا ْيس �َأش ِّميع ن �َأ ُّروح �إِقدّسن �إِ ثُوغا ذ انغ �إِتْواواعذنَ� .أقّا نتّا ذ ْرعار ُبون
ن ْروارث ن ّغ �إِ ؤُف ِّكي ن ِمين غارس �إِدْچان� ،إِ ؤُس ْمغار ن ُؤ ُعودْجي ن ّس.
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أَ�قا ِذي ذ ثْزا ْدجيث

15خ ؤُي ِّني ؤُرا ذ نشِ ،
رامي ْسرِيغ خ إِل�يمان نْوم ِذي ِسي ِذي يشُّ و ُؤ خ ثا ْيرِي �إِ غا ْروم �إِ
ما ّرا �إِمقدّاسن16 ،وار بدّغ شا �َأذ تْقا ِذيغ �َأر ِّبي �إِ ك ِّنيوَ� ،أم فكّارغ ذا ْيوم ِذي ْثزادْجيث �إِنُو،
ِ 17حيما �َأر ِّبي ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح ،ثاباباث ن ُؤ ُعودْجيَ� ،أذ اوم �إ ِْوش �َأ ُّروح ن ثِي ِغيث
ذ ؤُسا ْرݣب ِذي طّوع ن ث ُموسنا ن ّس 18ؤُشا �َأذ اوم يا ْرزم ثِيطّاوِين ن رعقر نْومِ ،حيما �َأذ
ثسنم مان � َِأسيثم ن ْث ِ
راغيث ن ّس ذ مان �َأݣْرا ن ُؤ ُعودْجي ن ْروارث ن ّس ِذي ما ّرا �إِمقدّاسن
ّ
ّ
َأ
ِ
ِ
ِ
علاحساب ْرخدْمث ن ّج ْهذ
ومنن
ي
ّي
ن
�
ا
ر
ما
�
ّس
ن
ذ
ه
ج
ْچا
د
�
اس
ط
�
ِمغار
�
ش
م
ما
ذ
إ
إ
إ
إ
ْ
ّ
ّْ
ّ 19
ُ
ݣ اِث غار
ن ُّصولطا ن ّس �20إِ �إِخدّمن ِذي ل َمسيح ؤ ُِمي ث-يِد �إ ِّسنكّار زݣ �إِم ِّتينن ؤُشا �إِ ّ
ؤُغ ْز ِذيس �َأف ِ
ُوسي ن ّس ذݣ ؤُجنّا 21سنّج �إِ كُور �َأزدْجيف ذ ُّصولطا ذ ّج ْهذ ذ رحكامث
22
ذ ما ّرا �إِسم �إِتْواس ّمانِ ،
ماشي ِذي ْرو ْقث-ا واها ،ماشا عاوذ ِذي ث ِّني �إِ د غا ياسنَ� .أقّا
23
ثمس ُمونت ث ِّني
نتّا يا ّر اس-د ما ّرا ساذُو �إِضارن ن ّس ؤُشا �إ ِْوش اِث ذ �َأزدْجيف خ ما ّرا �إِ ْ
ذ �َأ ِّريمث ن ّسَ� ،أقّا نتّاث ذ �َأع ّمار ن ون ّي �إِتْع ّمارن ك ِ
ُورشي ِذي ما ّرا.

2

س نِّيعمث ِ�إ زِي ث ْتوا ّسنجمم ،س ل ِ إ�يمان

َ�1أقّا ثُوغا ك ِّنيو ذ �إِم ِّتينن ذݣ �إِخطّان ذ ّدنُوب نْوم ِ 2مين ِذي ثُوغا ثُو ُيورم
علاحساب �َأمقّران ن ُّصولطا خ وا ّزاي ن
علاحساب ْرو ْقث ن ُّدونِّيث-ا،
ْ
ْ
3
ِ
ِ
ِ
رعوِينَ� ،أ ُّروح �إِ �إِخدّمن ذي ثا ْروا ن ْر ُموعصي ّيث .ثُوغا-نغ ما ّرا جاراسن قبر ،ؤُمي
نضْ فار ن ّشواث ن و ْي ُسوم ن ّغ ،نݣّا ِمين �إِخْ س و ْي ُسوم ذ ن ّ ّيث ؤُشا ثُوغا-نغ ذ ثا ْروا
ن لغاضاب
علاحساب طّ ِبيعث ن ّغ �َأمشْ ناو �إِن ّضْ ِني4 .ماشا �َأر ِّبي ،ون ّي �إِشُّ ورن س
ْ
5
ِ
ِ
َأرحمث ،خ ِّسي ّبث ن ثا ْيرِي ثامقّرانت ن ّس ث ِّني �إِ خانغ �إِعي ّزن ؤُمي ثُوغا-نغ عاذ
� ْ
ّ
ذ �إِم ِّتينن ذݣ �إِخطانَ� ،أقّا يا ّر �َأنغ-د غار ثُوذارث �َأك-ذ ل َمسيح َ� -أقّا س نِّيعمث
ْواسنجمم َ�6 -أقّا �إ ِّسنكّار �َأنغ-د ؤُشا �إ ِّس ِغيما �َأنغ �َأ ِكيس ذݣ ؤُجنّا ِذي ل َمسيح يشُّ و،
ت ّ
ِ 7حيما �َأذ �إ ِّسشن �َأف ّيض ن واݣْرا ن نِّيعمث ن ّس ذݣ �إِكُوذن ن ْرو ْقث �إِ د غا ياسن
8
�َأم �إِت ّ
ْواسنجمم ،س
ݣ رضْ رافث ذا ْينغ ِذي يشُّ و ل َمسيحِ .مينزِي س نِّيعمث �إِ زِي ثت ّ
9
ِ
ِ
إِل�يمان ،وار �إِدْجي ّزايومَ� ،أقّا-ت ذ ثام ْوشي ن �َأر ِّبي ،وار ثدْجي س ْرخدْمث ،حيما
ݣ ّزايس ،نتْواخرق-د ِذي ل َمسيح يشُّ و ِحيما
وار �إ ِّسمغارِي ؤُرا ذ �إ ِّجَ�10 .أقّا نشّ ين نتْوا ّ
�َأذ ن ّ
ݣ رخْ ذايم ثِيص ْبحانِين ثِنّي �إِ ذ انغ �إ ِّسوجذ �َأر ِّبي قبر.
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أَ�ربِّي ِ�إ ّ
تݣ ر ْهنا ِذي ل َمسيح

�11إِوا عقرمَ� ،أقّا زِيش ثُوغا ك ِّنيو ذ رݣـ ُنوس ذݣ و ْي ُسوم ،تْواس ّمام ‘ن ّبرا �َأخْ ثان’ زݣ �إِن ّي
ْواقصم
ِفاسن12 .رخْ ذنِّي ثُوغا ك ِّنيو ثبضام خ ل َمسيح ،ثت ّ
ثُوغا س وخْ ثان ذݣ و ْي ُسوم س �إ ّ
ّ
زِي ْرح ّق ن ؤُمزذاغ ن �إِسرايِيلَ� ،أقّا ثݣوجم �َأم �إِبا ّرانِي ّين خ ْر ُعو ُهوذ ن ْرواعذ ،وار ذا ْيوم
� َِأسيثم ،وار غا ْروم �َأر ِّبي ِذي ُّدونِّيث13 .ماشا رخُّ وِ ،ذي ل َمسيح يشُّ وَ� ،أقّا ك ِّنيو �إِن ّي ثُوغا
�إِݣّوجنَ� ،أقّا رخُّ و ثُوذسم-د س �إِذا ّمن ن ل َمسيحَ�14 .أقّا نتّا ذ ر ْهنا ن ّغ �َأم د يا ّرا ْثناين نِّي
غار �إ ِّجَ� ،أقّا نتّا �إِ ْهذم �َأغبار ن رقوار ون ّي ثُوغا ثن �إِبضان15 ،ؤُشا خ ِّني �إِبضر ذݣ و ْي ُسوم
وصا ن ّسِ ،حيما �َأذ �إِخرق ذݣ يِيخف ن ّس
تاوراث س ُرو ُمور ذ ْث ّ
ن ّس رعذاوث ،ث ِّني ذ ْ
16
ِ
ِ
ْثناين نِّي غار �إ ِّج ن ْبناذم ن جذيذَ� ،أم �إِت ّ
ݣ ر ْهنا ؤُشا حيما �َأذ �إ ِّسصرح ْثناين نِّي �َأك-ذ
�َأر ِّبي ذݣ �إ ِْشث ن �َأ ِّريمث س ّصالِيب �َأم �إِنغا رعذاواث ذݣ يِيخف ن ّسَ�17 .أم د ُيوسا،
ثُوغا �إِتْبا ّرح س ر ْهنا �إِ ك ِّنيو �إِ ثُوغا �إِݣّوجن ُؤ �إِ نِي ْث ِني �إِ ثُوغا ُيو ْذسنِ 18 ،مينزِي ّزايس نْز ّمار
�َأذ ناذف س ْثناين �إِ ْذنغ غار ْثباباث س �إ ِّج ن �َأ ُّروحَ�19 .أ ُّمو ك ِّنيو وار ثدْجيم عاذ ذ �إِبا ّرانِي ّين
ؤُرا ذ �إِن ْو ِجيون ،ماشا ك ِّنيو ذ ثا ْروا ن ث ُمورث �َأك-ذ �إِمقدّاسن ذ �َأ ْيثباب ن ثا ّدارث ن
�َأر ِّبي20 ،ثثوابنام خ ذساس ن �إِمازانن ذ �إِ ْمكاشافن ن �َأر ِّبي ؤُشا �َأ ْز ُرو ن ثغْمارث �َأقّا-ث
21
ْواس ُمون م ِليح ؤُشا
ذ يشُّ و ل َمسيح ِسيمانت ن ّس ونِّي ذا ْيس �إِ غا �إِݣمان ر ْب ِني ما ّرا �َأم �إِت ّ
�َأذ �إِ ْذور ذ ثا ّدارث �إِقدّسن ِذي ِسي ِذي22 ،ؤُشا ذا ْيس عاوذ �َأذ ثتْوابنام ك ِّنيوَ� ،أذ ثِيرِيم ذ
ثاز ِّديغث ن �َأر ِّبي ِذي �َأ ُّروح.

3

بُو ُلوس ذ أَ�مبا ّرح ِ�إ رݣـنُوس

1
َأمحبوس ن ل َمسيح يشُّ و �إِ ك ِّنيو �إِن ّي �إِدْچان زِي
خ ؤُي ِّني نشُ ،بولُوسَ� ،أقّا-يِي ذ � ُ
ثسرام خ ؤُوكّر ن نِّيعمث ن �َأر ِّبي �إِ ذ ايِي �إِ ّموشن خاوم3 ،بلِّي
رݣـ ُنوسَ�2 .أقّا ْ
4
ْواسارݣب �َأيِي-د ِّسي ّرَ� ،أم �إِ ّزارغ ُؤرِيغ �َأوم-د س ْذ ُروس .خ ِمي �إِ غا ْثغارم مان �َأيا،
�إِت ّ
5
ْواسارݣب شا ِذي ثا ْروا ن
ْثز ّمارم �َأذ ْث ْ
فهمم ر ْفهامث �إِنُو ن ِّسي ّر ن ل َمسيح ،ونِّي وار �إِت ّ
�إ ِْوذان ِذي ِّجيراث ن زِيشَ� ،أم ما ّمش �إِتْواعارا خــاس رخُّ و س �َأ ُّروح �إِ �إِمازانن ذ �إِ ْمكاشافن
�إِمقدّاسن ن ّسَ�6 .أحقّا �إِن ّي زِي رݣـ ُنوس ذ �إ ِْورِيثن �َأ ِكي ْذسن ،نِي ْث ِني زِي �َأ ِّريمث ذ �إ ِْشثن
ؤُشا غارسن ثاسغارث ِذي ْروا ْعذ ِذي ل َمسيح يشُّ و س رخْ بار �َأص ْبحان �7إِ زِي نش ْذورغ
علاحساب ّج ْهذ ن ّس
علاحساب ثام ْو ِشي ن نِّيعمث ن �َأر ِّبي �إِ ذ ايِي �إِ ّموشن ْ
ذ �َأ ْمسخّار ْ
8
ِ
�إِ ذايِي �إِخدّمنَ� .أقّا ث ّم ْوش �َأيِي نِّيعمث-ا� ،إِ نش ذ �َأ ُموقرِير جار قاع �إِمقدّاسن ،حيما
�َأذ با ّرحغ س واݣْرا ن ل َمسيح �إِ وار نْز ّمار �َأذ نفهم9 ،ؤُشا ِحيما �َأذ ُّسوفّغغ غار ْثفاوث
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�إِ ما ّراِ ،مين �إِخْ س �َأذ يِي ِني ؤُوكّر ن ِّسي ّر �إِ ثُوغا �إِنُوفّارن ِذي قاع ْرو ْقث ن زِيش ِذي
�َأر ِّبي �إِ د �إِخرقن ما ّرا ِمين �إِدْچان س يشُّ و ل َمسيحِ 10 ،حيما ثِي ِغيث ن �َأر ِّبي زݣ واطّاس
ثمس ُمونت غار ما ّرا ْر ُحوكّام ذ ُّصولاطاث ذݣ
ْواسنن س ْ
ن �إِغ ْز ِذيسن ن ّس �َأذ ثِيرِي ثت ّ
ِ
ِ
ِ
ؤُجنّا 11علاحساب لغاراض ن ّس ن ر ْبدا ون ّي ث �إِك ّمرن ذي ل َمسيح يشُّ و سيذيثْنغ.
12ذايس ِذي ل َمسيح �َأقّا غا ْرنغ ثارياسث ذ واذاف �َأم خاس نثْشر س إِل�يمان ذايس13 .خ
رحصارث �إِنُو ِذي طّوع نْومَ� .أقّا مان �َأيا ذ
يحرم شا س ْ
ْزاوݣغ ك ِّنيو ماح ْنذ وار تِ ْ
ؤُي ِّني ت ْ
�َأ ُعودْجي �إِ ك ِّنيو.

ثازا ْدجيث ن بُو ُلوس خ ِ�إفا ُس ِ
وسي ّين

14خ ِّسي ّبث-ا �َأذ �َأضارغ س �إِفا ّدن �إِنُو ّزاث �إِ ْثباباث ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح ونِّي �إِ خف
علاحساب �َأݣْرا ن
�إِتْواس ّما ما ّرا وِي �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوان ذ ث ُمورثِ 16 ،حيما �َأذ اوم �إ ِْوش ْ
ْواسجهذم س ّج ْهذ ِذي ْبناذم ن ذاخر ِ 17حيما ل َمسيح �َأذ
ُؤ ُعودْجي ن ّس ؤُشا ِحيما �َأذ ثت ّ
�إِ ْزذغ ذݣ ُوراون نْوم س إِل�يمانَ� ،أم ثوثِيم �إ ِْزوران ؤُشا �َأذ ثِيرِيم ثتْوا ُّزوم ِذي ثايرِيِ 18 ،حيما
فهمم �َأك-ذ ما ّرا �إِمقدّاسنِ ،مين ث ْعنا ثِ ُيرو ذ ْث ُزوݣّارث ذ ُرو ْعرا ذ رادْچاغ،
�َأذ ْثز ّمارم �َأذ ْث ْ
19
ثسنم ثا ْيرِي ن ل َمسيح �إِ �إِدْچان سنّج �إِ ث ُموسنا ما ّراِ ،حيما �َأذ ثِيرِيم ْثع ّمارم س ما ّرا
�َأذ ّ
ݣ ما ّرا �َأطّاس س واطّاس سنّج �إِ ِمين نتّار نِيغ
�َأع ّمار ن �َأر ِّبي20 .نتّا غارس ثِيز ّمار ِحيما �َأذ �إِ ّ
ثمس ُمونت
نتْخا ّرص ْ
علاحساب ّج ْهذ �إِ �إِخدّمن ذايس�21 ،إِ نتّا �إِكّار �َأس-د �َأ ُعودْجي ِذي ْ
ِذي ل َمسيح يشُّ و ِذي ما ّرا ِّجيراث �إِ ر ْبدا قاعَِ � .أمين.

4

15

ِ�إشْث ن أَ� ِّريمث ذ ِ�إ ّج ن أَ� ُّروح س ل َمسيح

1
حبوس ن ِسي ِذيِ ،حيما �َأذ ثُو ُيورم س ؤُوقّار �إِ
خ ؤُي ِّني نش زِي ّيارغ خــاوم ،نش ذ �َأ ْم ُ
2
ْث ِ
راغيث �إِ زِي ثتْواراغامَ� ،أم ْثق ّبرم �إ ِّج ون ّضْ ِني ِذي ثا ْيرِي س ما ّرا �َأواضع ذ ث ْم ِهينت
4
3
ذ ِ
تاسيع ن ْرخاضار ؤُشا ثشْ ضارم �َأذ ث ُمونم ذ �إ ِّج ِذي �َأ ُّروح س ثسغُونت ن رهنا� ،إِشث
5
ِ
ِ
ِ
ِ
ن �َأ ِّريمث ذ �إ ِّج ن �َأ ُّروحَ� ،أم ثتْواراغام ذݣ ؤُسيثم ن ْثراغيث نْوم ذ �إ ِّجن� :إ ِّج ن سيذي
ذ �إ ِّج ن إِل�يمان ذ �إ ِّج ن ؤُسغْضاص�6 ،إ ِّج ن �َأر ِّبي ذ ثاباباث ن ما ّرا (=بابا ْثنغ ما ّرا)،
ون ّي �إِدْچان خ ما ّرا ُؤ س ما ّرا ؤُشا �َأقّا-ث ذا ْينغ ما ّرا7 .ماشا نِّيعمث ث ّم ْوش �َأنغ ما ّرا �إِ ْذنغ
علاحساب ِمين ذ انغ �إ ِْوشا ل َمسيح8 .خ ؤُي ِّني �إِقّار “�َأم �إِݣا ّعذ غار ُرو ْعرا� ،إِطّف �إِ ْمحباس
ْ
ؤُشا �إ ِْوشا ثِيم ْوشا �إِ �إ ِْوذانِ 9 ”.مين �إِ ْعنا �َأوار-ا “نتّا �إِݣا ّعذ سنّج” ْم ِغير �َأقّا نتّا غار ؤُمزوار
ثُوغا �إِهوا-د غار طّ ُروفا ن ث ُمورث ن وا ّداي10 .ون ّي ثُوغا د �إِهوان ،نتّا عاوذ ذ ون ّي ثُوغا
8:4

سبح18 :68 .
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�إِݣا ّعذن سنّج �إِ ما ّرا �إِج ْنوانِ ،حيما �َأذ �إِ ِّسيوض ما ّرا غار ركمارث11 .ؤُشا نتّا يا ّرا شا ذ
�إِمازانن ،شا ذ �إِ ْمكاشافن ،شا ذ �إِمبشّ ارن ،شا ذ �إِمكساون ُؤ شا ذ �إِ ْمسرماذنِ 12 ،حيما
نِي ْث ِني �َأذ كُوونن �إِمقدّاسن �إِ ْرخدْمث ن ْثسخّارث� ،إِ ر ْب ِني ن �َأ ِّريمث ن ل َمسيح َ�13أر �إِ
د غا ناوض ما ّرا غار ُؤ ُمونِي ن إِل�يمان ذ ث ُموسنا ن ِّميس ن �َأر ِّبي ،غار ِّصيفث ن ْبناذم
�إِكمر ،غار ْرق ّد ن ِّصيفث ث ُمون ن ل َمسيحِ 14 ،حيما وار ن ِتيرِي عاذ ذ �إِقُوبّانِي ّين ،خْ ِمي
نتْواعا ّرن زِي طّارف غار ون ّضْ ِني �َأم نت ِ
غش ذ
ْواكسي س كُور �َأس ِّميض ن ؤُس ْرمذ س ْر ّ
15
ْثحرا ْيمشث ن �إ ِْوذان �إِ �إ ِّساكّواضن غار ؤُو ّدار ،ماشاَ� ،أم نطّف ِذي ثِيذت س ثا ْيرِي،
�َأذ نݣما ِذي ما ّرا �إِ نتّا ذ ون ّي ذ �َأزدْجيفَ� ،أقّا-ث ذ ل َمسيح�16 ،إِ زِي ْثݣ ّما �َأ ِّريمث ما ّرا،
علاحساب ْرق ّد ن ْرخدْمث
ْواس ُمون زِي ِمين ذ اس �إ ِْو ِشين كُور رمفاصر ْ
جرو ُؤ ثت ّ
�َأم ثنّ ُ
ن كُور �إ ِّج ن �إِخف �إِ ر ْب ِني ن يِيخف ن ّس ِذي ثا ْيرِي.

ثا ْروا ن ثْفاوث

17نش قّارغ ُؤ ش ّهذغ مان �َأيا ِذي �َأر ِّبيِ ،حيما وار ثݣُّورم عاذ �َأمشْ ناو ما ّمش ُؤ ُيورن �إِن ّضْ ِني
زِي رݣـ ُنوس� ،إِن ّي �إِتْخا ّراصن ِذي ْرباطرَ�18 .أقّا رعقر نْسن �إِبارشن ،نِي ْث ِني ݣّوجن خ ثُوذارث
�َأك-ذ �َأر ِّبي �َأم �إِبا ّرانِي ّين خ ِّسي ّبث ن ْثقُوبّانشث �إِ �إِدْچان ذا ْيسن ،خ ِّسي ّبث ن ر ْقساحث
ن ُور نْسن19 .نِي ْث ِني ْذورن وار تِيشِّ ين شا ،سلّمن �إِخف نْسن �إِ ُؤفُوشّ حِ ،حيما �َأذ ݣّن ما ّرا
20
ثسرام
ثسنم ل َمسيح21 ،مارا ز ْعما ك ِّنيو ثُوغا ْ
رخْ مج س ّم ْزرِي .ماشا وار �إِدْجي �َأ ُّمو �إِ ّ
22
ْواسر ْمذم ذايسَ� ،أمشْ ناو ثِيذت �إِ �إِدْچان ِذي يشُّ و ،بلِّي زِي ِّجيهث ن
خاس ؤُشا ثت ّ
23
ْواسخْ سارن س ن ّشواث �إِغشّ ن ن ّس ؤُشا
ثِيشرِي نْوم ن زِيش �َأذ ّ
ثجم ْبناذم �َأق ِذيم �إِ غا �إِت ّ
24
ِ
�َأذ ثتْواعدّرم زِي ْج ِذيذ س �َأ ُّروح ن رعقر نْومَ� ،أذ ْثيارضم ْبناذم ن ْجذيذ �إِ ذ �إِتْواخرقن
ِذي ِّصيفث ن �َأر ِّبي ِذي ْثسݣْذا ذ ْثقدّاسث س ثِيذت 25 .خ ؤُي ِّني ّجم �إِخا ِّريقنِ ،
‘سيورم
ثِيذت كُور �إ ِّج �َأك-ذ ؤُمقا ّرب ن ّس’ِ ،مينزِي نشّ ين ذ �إِخفاون �إ ِّجن �إِ ون ّضْ ِني‘26 .خ ّيقم،
ثجي �َأذ ثغرِي ْثفُوشث خ ؤُخ ّيق نْوم27 .وار تِيشّ م شا �َأ ْمشان �إِ
وار تݣّم شا ّدنُوب’ ،وار ِّ
ِفاسن
�إِ ْبرِيس28 .وِي ثُوغا ذ �َأخ ّوان ،وار �إِقِّيم �إِتاشار عاذ ،ماشا ْحسن �َأذ �إِ ّ
ݣ ْثشُ ونِي س �إ ّ
ماح ْنذ �إِز ّمار �َأذ ّزايس �إ ِْوش �إِ �إِن ّي �إِحذاجن29 .وار د �إِثكّ شا واوار �إِخ ْمجن زݣ ؤُق ُّموم نْوم،
ثسيوضم نِّيعمث �إِ �إِن ّي �إِ غا �إِسران.
ماشا ِمين �إِص ْبحن �إِ ر ْب ِني �َأم ما ّمش �إِت ّ
ْخصاِ ،حيما �َأذ ِّ
31
30
َأس ن ؤُف ِّكي نْوم .كّسم ّزا ْيوم
وار ّ
تسفُّوݣمم شا �َأ ُّروح �إِقدّسن ن �َأر ِّبي �إِ زِي ثتْواخثْنم �َأر � ّ
ما ّرا ثار ُزو ِݣي ذ ث ْفقاحث ذ لغاضاب ذ �إِغُويّان ذ ؤُشقّف ذ ما ّرا ثُوعفّنا32 .ضارفم ُؤ ݣّم
ثاح ُنونشث ،سامحم �إِ واياويا �َأمشْ ناو �َأر ِّبي عاوذ �َأقّا �إِغفار ك ِّنيو ِذي ل َمسيح.
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5

�1إِرِيم ذ �إِمضْ فارن ن �َأر ِّبي �َأم �إِح ْن ِجيرن �إ ِِعي ّزنُ 2 ،ؤ ُيورم ِذي ثا ْيرِي �َأمشْ ناو ؤُرا ذ
ل َمسيح ثُوغا �إِتخْ س �َأنغ� ،إ ِْوشا �إِخف ن ّس خانغ ذ ثاغا ْرصث �إِ �َأر ِّبيَ� ،أقّا-ت ذ
ُوقح ِبيث ذ ما ّرا رخْ مج ذ طّمع ،وار خاس
�إ ِْشث ن ر ْفواحث ثاص ْبحانت3 .ماشا خ ث ْ
�إِتِيرِي ُبو واوار �َأم ما ّمش �إِشُ و ّوار �إِ �إِمقدّاسن4 ،ؤُرا خ ؤ ُْبهذر نِيغ ْرحارض �َأ ُبوهارِي نِيغ
ثاقصارث وار �إِض ِبيعن .مان �َأيا وار �إِشُ و ّوار شا ،ماشا �َأقا ِذيِ 5 .مينزِي ث ّسنم ذݣّا بلِّي ؤُرا
ّ
ذ �إ ِّج ون ّي �إِق ّحبن نِيغ �إ ِّسخ ّماجن نِيغ �إِض ّماعنَ� ،أقّا-ث ذ ون ّي �إِع ّبذن لاصنام ،وار غارس
ثدْجي ثسغارث ن ْروارث ِذي ْثݣ ْل ِذيث ن ل َمسيح ذ �َأر ِّبي6 .وار ك ِّنيو �إِغكّوِي حد
س واوارن �إِخوانَ� ،أقّا زِي مان �َأيا د �إِهكّوا لغاضاب ن �َأر ِّبي خ ثا ْروا ن ْر ُم ِ
وعصي ّيث.
7وار شا ّرشم شا �َأ ِكي ْذسنِ 8 ،مينزِي زِيش ثُوغا ك ِّنيو ذ ثادْچسث ،ماشا �َأقّا رخُّ و ك ِّنيو
ذ ثِيفاوث ِذي �َأر ِّبيُ .ؤ ُيورم �َأم ثا ْروا ن ْثفاوثِ 9 ،مينزِي ْر ِغيدْچث ن �َأ ُّروح �إِتِيرِين ِذي
ما ّرا ْثشُ ونِي ذ ْثسݣْذا ذ ثِيذتَ�10 ،أم ْثقدْچبم ِمين �إِ غا يا ْرضان �َأر ِّبي11 .وار شا ّرشم شا
ثسضْ هارم.
ِذي رخْ ذايم ثِيبارشانِين �إِ وار د �إِتِيوين ْر ِغيدْچث ،ماشا ْحسن �َأذ ثنث-يِد ّ
12
ثسيورذ
ِمينزِي ِمين تݣّن ِذي ْث ُنوفّراَ� ،أقّا �َأذ ّزايس ْثصضْ ِحيذ ْم ِغير خْ ِمي خاس �إِ غا ِّ
13
ْواسضْ هارن زِي ْثفاوثَ� ،أذ د �إِبان ،ذ ما ّرا ِمين د �إِباننَ� ،أقّا-ث
واها .ما ّرا ِمين �إِ غا �إِت ّ
ذ ثِيفاوث14 .خ ؤُي ِّني �إِقّار “فاق شكَ� ،أ ُبو يِيضص .كّار-د زݣ �إِم ِّتينن ؤُشا �َأذ خاك
ݣ ل َمسيح ثِيفاوث15 ”.س ؤُي ِّني خْ زارم م ِليح ما ّمش �إِ غا ثݣُّورمِ ،
ماشي �َأم �إِ ُبوهارِي ّين
�إ ِ ّ
17
16
ِ
ِ
ِ
ْ
ثاويم �َأرِيقِّي �إِ ْروقث-ا ،مينزِي ؤ ُّسان-ا ذ �إِعفّانن .وار
ماشا �َأم �إِميغيسن ،ماح ْنذ �َأذ ْ
18
ِ
ِ
ِخْ
ي.
ب
َأر
�
س
ِتاوين
�
ين
�
د
�
و
ن
ي
ب
س
شا
تسشارام
وار
تِيرِيم ذ �إِ ُبوهارِي ّين ماشا ْفهمم ِم إ
ُ إ إ ْ
ِّ
19
ثساوارم جاراوم س �إِس ِّبيحن ذ �إِ ْزران
غار رقجاحث ،ماشا �إِرِيم ْثع ّمارم س �َأ ُّروحَ� ،أم ّ
20
ِ
ن ؤُس ْمغار ذ �إِ ْزران س �َأ ُّروح ،ثتْغنّجم ُؤ ثتسرِيوروم ذݣ ُور نْوم �إ �َأر ِّبي �َأم ثتْقاذام زِي
كُور ْرو ْقث خ ما ّرا �إِ �َأر ِّبي ثاباباث ذݣ يِيسم ن ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيحُ 21 ،ؤ ثتْواضعم �إ ِّج
�إِ ون ّضْ ِني ِذي ثِيݣ ّ ُو ِذي زِي �َأر ِّبي.

ثمس ُمونت
ر ْمراش ذ تاصوِيرث ن ل َمسيح ذ ْ

َ�22أ ثِيمغارِين ،واضعنت �إِ ي ْريازن نْكنت �َأم ما ّمش ثتْواضعنت �إِ ِسي ِذيِ 23 ،مينزِي �َأ ْرياز �َأقّا
ثمس ُمونت ؤُشا نتّا ذ �َأمس ْنجم
ذ �َأزدْجيف ن ث ْمغارث �َأمشْ ناو عاوذ ل َمسيح ذ �َأزدْجيف ن ْ
ثامس ُمونت ثتْواضع �إِ ل َمسيح �َأم ِّني عاوذ ثِي ْمغارِين �إِ ي ْريازن نْسنت
ن �َأ ِّريمثَ�24 .أمشناو ْ
ثامس ُمونت ؤُشا
ِذي ما ّراَ�25 .أ �إِريازن ،خْ سم ثِي ْمغارِين نْوم �َأم ما ّمش ثُوغا �إِخْ س ل َمسيح ْ
�إِسلّم �إِخف ن ّس ِذي طّوع ن ّسِ 26 ،حيما �َأذ ت يا ّر ذ ثامقدّاسث �َأم ذ اس �إ ِِّسي ْزذݣ س
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ثامس ُمونت ِقيباتْش �إِ يِيخف ن ّس س ُؤ ُعودْجي
ؤ ُِسيرذ ن وامان س واوارِ 27 ،حيما �َأذ �إِ ّ
ݣ ْ
28
ْخص �َأذ
ن ّ ْبرا �َأبقِّيض نِيغ �َأشبرِيق ،ماشا �َأذ ثِيرِي ذ ثامقدّاسث ُؤ ن ّ ْبرا ْر ِعيبَ� .أ ُّمو �إِت ّ
خْ سن ي ْريازن ثِي ْمغارِين نْسن �َأم �َأ ِّريمث ن يِيخف نْسنَ� .أقّا ون ّي �إِتخْ سن ثا ْمغارث ن ّس،
�َأقّا �إِتخْ س �إِخف ن ّس29 .ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِشاره �َأ ْي ُسوم ن ّس ،ماشا �إ ِّسشّ ا ث� ،إِتْحاوار خاس
ثمس ُمونت30 .نشّ ين ذ �إِخفاون ن �َأ ِّريمث ن ّس ،ن
�َأم ما ّمش �إِتْحاوار عاوذ ل َمسيح خ ْ
و ْي ُسوم ن ّس ُؤ ن �إِ ْغسان ن ّس31 .خ ؤُي ِّني �َأ ْرياز �َأذ �إ ِّج ي ّماس ذ باباس ماح ْنذ �َأذ �إِقّن غار
ث ْمغارث ن ّسَ� ،أذ �إِرِين س ْثناين �إِ ْذسن ذ �إ ِْشث ن �َأ ِّريمثِّ 32.سي ّر-ا ذ �َأمقّران ،ماشا نش
ثمس ُمونت33 .ما ّمش ّما ث ِ
ُوسي-دَ� ،أذ �إِخْ س كُور �إ ِّج
قّارغ ث زِي ِّجيهث ن ل َمسيح ذ ْ
ثا ْمغارث ن ّس �َأمشْ ناو ِسيمانت ن ّس ؤُشا ثا ْمغارث �َأذ ْثوقّار �َأ ْرياز.

لوا ِل ِيذين ذ ِ�إح ْنجِ يرن

6

َ�1أ �إِح ْن ِجيرن ،طّاعم �إِ لوالِي ِذين نْوم ِذي ِسي ِذيِ ،مينزِي مان �َأيا نِيشان �إِ يدْچا.
ثاوص ّيث ثام ْزوا ُروث س �إِج ن ْرواعذِ 3 ،
“حيما
“2وقّار باباش ذ ي ّماش”َ� ،أقّا-ت ذ ْ
4
�َأذ ثِيرِيم م ِليح ؤُشا �َأذ ثدّارم �َأطّاس ِذي ث ُمورث ”.ك ِّنيوَ� ،أ �إِباباثن ،وار ْسعارم شا ثا ْروا
نْوم ،ماشا �َأربّام ثن س ؤُستّف ُؤ س ؤُݣ ّوذ ن �َأر ِّبي.

ِ�إسمغان ذ أَ�يْثباب نْسن

5ك ِّنيوَ� ،أ �إِس ْمغان ،طّاعم �َأ ْيثباب نْوم ِذي ُّدونِّيث-ا س ثِيݣ ّ ُو ِذي ذ ِ
ثارج ِ
يجيث ُؤ س
رصفايث ن ُوراون نْومَ� ،أخْ ِمي �إِ ل َمسيح6 ،وار �إِدْجي �َأم �إِن ّي ذ اسن يا ْرضان ِقيباتْش �إِ
ْ
7
ّ
ثِيطّاوِين نْسن ،ماشا �َأم �إِس ْمغان ن ل َمسيح� ،إِن ّي �إِتݣن �َأ ّراي ن �َأر ِّبي س ُورَ� ،أم ْثخدّمم
س ْرخاضار �َأمشْ ناو �إِ ل َمسيح ،وار �إِدْجي �إِ �إ ِْوذانَ�8 .أقّا ث ّسنم مارا ِذين حد� ،إ ِْسمغ نِيغ
علاحساب ِمين �إِݣّا9 .ك ِّنيوَ� ،أ
ذ � َُأحو ِّري� ،إِ غا �إِݣّن ثاص ْبحانتَ� ،أر ِّبي �َأذ غارس يا ّر
ْ
ثسنمَ� ،أقّا ِسي ِذيثوم ذݣ �إِج ْنوان
�َأ ْيثباب ،ݣّم �َأم ِّني �َأ ِكي ْذسن ،وار ثن ِّسيݣّوِيذم شا .ك ِّنيو ّ
وار �إِت ّ
ݣ ُبو س ُو ْذماون.

أَ� ُّروض ن رسناح ن أَ�ربِّي

محضم ِذي ِسي ِذي ُؤ ِذي ْثز ّمار ن ّج ْهذ ن ّسَ�11 .أرضم س
10غار ؤُم ْزوا ُروَ� ،أ � َْأوماثنْ ،
ثسبدّم ثاحرا ْيمشث ن �إِ ْبرِيسَ�12 .أقّا وار نتْمن ِغي شا �َأك-ذ
ما ّرا رسناح ن �َأر ِّبيِ ،حيما �َأذ ّ
و ْي ُسوم ذ �إِذا ّمن ،ماشا �َأك-ذ ْر ُحوكّام ذ ُّصولاطاث ذ �َأ ُّروياس ن ثادْچسث ن ُّدونِّيث-ا
31:5

أَ�مز.

24:2

3،2:6

ُؤ فُغ12 :20 .؛ ِثير.

16 :5
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(=روقث-ا) ُؤشا �َأك-ذ َأ� ُّروحاث ثِيعفّانِين ذݣ ُؤجنّا13 .خ ُؤي ِّني �َأرضم س ما ّرا رسناح
واس �َأعفّان ُؤشا �َأذ ْثبدّم ،خْ ِمي �إِ غا ْثك ّمرم ك ِ
ُورشي.
ن �َأر ِّبي ماح ْنذ �َأذ ثمعارام ذݣ ّ
15
ْ
محضمْ ،ثب ْيسم س ثِيذتْ ،س ُذوريم �إِذمارن نْوم س ْثسݣذاَ� ،أذ �إِرِين �إِضارن
14خ ِّني ْ
16
ثس ُذو ُرويم �إِخف نْوم س
نْوم تْواقّنن س ْرخاضار �إِ رخْ بار �َأص ْبحان ن ر ْهنا �َأم ّ
مسي ن ُؤعفّانِ 17 .
كسيم
إِل�يمان �إِ زِي �إِ غا ّ
ثسخْ سيم ما ّرا فرِيثشاث �إِتح ُذوذُوقن س ْث ِّ
18
ثاق ّبارث ن ُؤس ْنجم ذ ِّسيف ن �َأ ُّروح �إِ �إِدْچان ذ �َأوار ن �َأر ِّبي �َأم ثتْزادْچام ر ْبدا ِذي
ثحضام مان �َأيا ِسيمانت ن ّس س ما ّرا ّصبار ذ
�َأ ُّروح س ما ّرا ثازادْجيث ذ ّدعاوِيَ� ،أم ْ
ِ
ِ
ݣ �َأوار
ّدعاوِي ِذي طّوع ن ما ّرا �إِمقدّاسن ُ 19ؤرا ذي طّوع �إِنُو ،حيما �َأر ِّبي �َأذ ايِـي �إِ ّ
ماح ْنذ �َأذ �َأ ْرزمغ �َأق ُّموم �إِنُو س ث ْرياسث ِحيمــا �َأذ ّسارݣبغ ِّسي ّر ن رخْ بــار �َأص ْبحــان،
�20إِ زِي نش ذ �َأمس ِّكي س ْسناسرِ ،حيما �َأذ خاس ِّس ْورغ س ث ْرياسث �َأم ما ّمش �إِشُ و ّوار
21
ثسنم ما ّمش �إِ غا يِيرِي ُؤمدُّور �إِنُو ِميخف ذ اوم �إِ غا �إِخ ّبار
�َأذ ِّس ْورغِ ،حيما �َأذ ّ
ثِ ِ
يشي ُكوس ما ّراَ� .أقّا نتّا ذ ُؤما �إ ِِعي ّزن ذ �َأ ْمسخّار �َأص ِذيق ِذي �َأر ِّبيَ�22 .أقّا ّسكّغ ث-يِد
�إِ مان �َأيا ِسيمانت ن ّسِ ،حيما �َأذ ث ّسنم �َأمدُّور ن ّغ ُؤشا ِحيما �َأذ ذا ْيوم ي ّ
ݣ ُؤر.

سدچم أَ�نݣّا ُرو
أَ� ْ

23ر ْهنا ذ ثا ْيرِي س إِل�يمان زِي �َأر ِّبي ثاباباث ُؤ زِي ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح �َأذ �إِرِين �َأك-ذ
24
غش.
ثاوماث .نِّيعمث �َأذ ثِيرِي �َأك-ذ ما ّرا �إِن ّي �إِتخْ سن ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح ن ّ ْبرا ْر ّ
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ثابرات ن بُو ُلوس
ِ�إ ِ�إ ِفي ِلي ِّبيين
سدچم
أَ� ْ

1

ُ 1بولُوس ذ ثِي ُموثِ ُييو� ،إِس ْمغان ن يشُّ و ل َمسيح� ،إِ قاع �إِمقدّاسن ِذي يشُّ و ل َمسيح
�إِن ّي �إِدْچان ِذي ِفي ِلي ِّبي �َأك-ذ �إِمحضاين ذ �إِمس ّيارن ن ْثسخّارث2 .نِّيعمث ذ ر ْهنا
�َأذ ِكيوم �إِرِين زِي �َأر ِّبي بابا ْثنغ ُؤ زِي ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح.

أَ�قا ِذي ذ ثازا ْدجيث

ِ 3
مرمي ّما فكّارغ ذايوم ،تْقا ِذيغ �َأر ِّبي �إِنُو 4ر ْبدا ِذي كُور ثازادْجيث �إِنُوَ� ،أم تْزادْجيغ �إِ
5
واس �َأم ْزوا ُرو �َأر �إِضا.
ك ِّنيو ما ّرا س ر ْفراحث خ ث ُمونت نْوم �َأك-ذ رخْ بار �َأص ْبحان زݣ ّ
6
َأس ن يشُّ و ل َمسيح.
�َأقّا تِيقّغ بلِّي ون ّي ذا ْيوم �إِبذان ْرخدْمث �إِص ْبحنَ� ،أذ ت �إِك ّمر �َأر � ّ
�7إِشنا �َأيِي �َأذ فكّارغ ذا ْيوم ما ّرا �َأ ُّموِ ،مينزِي �َأقّا ك ِّنيو غارِي ذݣ ُور �إِنُو ؤُشا ك ِّنيو ما ّرا
ثشارشم �َأ ِكي ِذي ِذي نِّيعمث �إِنُو خْ ِمي دْجيغ ِذي ْسناسر ؤُرا خْ ِمي ِ
خافي �إِ غا �َأوثغ ُؤ
وحشغ س ُور ن
خْ ِمي �إِ غا ضمنغ رخْ بار �َأص ْبحانِ 8 .مينزِي �َأر ِّبي ذ �َأش ّهاذ مشْ حار ك ِّنيو ّ
يشُّ و ل َمسيح9 .مان �َأيا �إِ تْزادْجيغ بلِّي ثا ْيرِي نْوم �َأذ ْثف ّيض �َأطّاس س واطّاس ِذي ث ُموسنا
10
واس
ذ قاع ر ْفهامثَ� ،أذ ْثر ْمذم ماح ْنذ �َأذ ْثفارزمِ ،حيما �َأذ ثِيرِيم ثقُّورم ُؤ ن ّ ْبرا ْر ِعيب �إِ ّ
ن ل َمسيح11 ،ثشُّ ورم س ْر ِغيدْچث ن ْثسݣْذا �إِ ذ �إِكِّين زِي يشُّ و ل َمسيح �إِ ُؤ ُعودْجي ذ
ؤُس ْمغار ن �َأر ِّبي.

سناسر ن بُو ُلوس أَ�ر ِنينت ِذي ثُوزݣّارث ن رخْبار أَ�ص ْبحان

12
يمسرايِين �إِ ذ ايِـي �إِ ْمسارنَ� ،أرنِينت عاذ ِذي
ثسنم بلِّي ثِ ْ
�َأ � َْأوماثن ،نش خْ سغ �َأذ ّ
13
ْث ُزوݣّارث ن رخْ بار �َأص ْبحانَ� ،أر ذ �إِبان �إِ قاع �إِن ّي ِذي ثا ّدارث ن شّ راع ُؤ �إِ قاع ْر ِ
باقي،
ثاوماث ِذي ِسي ِذي ،ؤ ُِمي
بلِّي نش ِذي ْسناسر خ ِّسي ّبث ن ل َمسيح 14ؤُشا �َأز ْين �َأمقّران ن ْ
دْجيغ ِذي ْسناسر� ،إِ ْذور غارسن تِيقّث ِحيما �َأذ ِّس ْورن �َأوار ن �َأر ِّبي س ؤُف ّيض كثار ،ن ّ ْبرا
رحسذ ذ ؤُمن ِغي ،ماشا شا ن ّضْ ِني عاوذ
ثِيݣ ّ ُو ِذي15 .واخّا شا ّزا ْيسن تْبا ّرحن ل َمسيح زِي ْ
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ماشي نِيشان ،تخْ سن �َأذ ِ
زِي ن ّ ّيث ثشْ نا16 .نِي ْث ِني تْبا ّرحن ل َمسيح س ؤُمشُ وبّش ِ
خافي
رحبس17 ،ماشا �إِن ّضْ ِني تݣّن ت زِي ثايرِيّ ،سنن بلِّي
رحصارث �إِ ْسناسر �إِنُو ِذي ْ
�َأرنِين ْ
18
وجذغ ِحيما �َأذ ْوتغ خ رخْ بار �َأص ْبحانِ .مين �إِ غا �إِخسارن قاع؟ ما �َأ ُّمو نِيغ �َأم ِّني،
�َأقّا ْ
واخّ ا س ُوذم واها نِيغ س ثِيذت ،ل َمسيح �إِتْوابا ّرح ،خ ؤُي ِّني فارحغ ،واهَ� ،أذ فارحغ
عاوذِ 19 .مينزِي ّسنغ �َأقّا مان �َأيا �َأذ �إ ِِّسيوض �َأر �َأس ْنجم �إِنُو س ْثزادْجيث نْوم ذ ؤُعاون ن
رحساب ن ؤ ِ
ُراجي �َأمقّران ذ ؤ ُِسيثم �إِنُو بلِّي خ والُو وار تن ِذيمغ
�َأ ُّروح ن يشُّ و ل َمسيح 20خ ْ
ْواسمغار ل َمسيح ِذي �َأ ِّريمث
شا ماشا س كُور ثارياسثَ� ،أمشْ ناو ر ْبدا ؤُرا ذ رخُّ وَ� ،أذ �إِت ّ
�إِنُوّ ،ما س ثُوذارث نِيغ س ْرم ْوثِ 21 .مينزِي ثُوذارث �إِ نش ذ ل َمسيح ؤُشا ْرم ْوث ذ �َأ ْربح.
22ماشا مارا عاذ ّدارغ ذݣ و ْي ُسومَ� ،أقّا مان �َأيا �إِ نش ذ ْر ِغيدْچث زِي ْرخدْمث .عاذ وار
ِّسينغ ِمين �إِ غا خْ ضارغَ�23 ،أقّا-يِي جار ْثناين ن �إِغ ْز ِذيسن .ذايِي ّم ْزرِي ماح ْنذ �َأذ راحغ
24
ْخص
�َأذ �إِرِيغ �َأك-ذ ل َمسيحِ ،مينزِي مان �َأيا قاع حسن .ماشا � َِأغي ِمي ذݣ و ْي ُسوم �إِت ّ
عاذ كثار ِذي طّوع نْوم25 .رخُّ و ِ
ْواسق ْنعغّ ،سنغ بلِّي �َأذ قِّيمغ ؤُشا �َأذ قِّيمغ غا ْروم
رامي ت ّ
ما ّرا �إِ ر ْفضر ُؤ �إِ ر ْفراحث ن إِل�يمان نْومِ 26 ،حيما �َأس ْمغار نْوم ّزايِي �َأذ �إِف ّيض ِذي ل َمسيح،
ْخصا واها �َأذ ثُو ُيورم س ؤُوقّار �إِ رخْ بار �َأص ْبحان ن
خْ ِمي �إِ د غا ياسغ غا ْروم عاوذ�27 .إِت ّ
ل َمسيحِ ،حيما ،خْ ِمي �إِ د غا ياسغ ؤُشا �َأذ ك ِّنيو زارغ ؤُرا خْ ِمي �إِ غا غابغ ؤُشا �َأذ خاوم
ْسرغَ� ،أذ ْثبدّم نِيشان ذݣ �إ ِّج ن �َأ ُّروح ُؤ س �إ ِّج ن ر ْعمارَ� ،أذ ْثجهذم �َأ ِكي ِذي ِذي طّوع
ن إِل�يمان ن رخْ بار �َأص ْبحان28 ،ؤُشا وار تݣّوذم شا زِي رع ْذيان نْوم ع ّمارص .مان �َأيا ذ
�َأعدْچم �إِ نِي ْث ِني غار ؤُهلّك ،ماشا �إِ ك ِّنيو غار ؤُس ْنجمِ 29 .مينزِي �َأقّا �إِ ّم ْوش �َأوم ِذي طّوع
ن ل َمسيح ،وار �إِدْجي �َأذ ذا ْيس ثا ْمنم واها ماشا عاوذ ماح ْنذ �َأذ تْواما ّرثم ِذي طّوع ن ّس،
ثسرِيم �َأقّا-ث ذايِـي.
ِ 30مينزِي غا ْروم �َأم ْن ِغي ذ �إ ِّجن �إِ ذ ايِـي ث ْزرِيم ؤُشا رخُّ و ْ

2

أَ�واضع ن ل َمسيح

ُشجع ِذي ل َمسيح ،مارا ِذين شا ن ؤُف ّوج �إِ ذ �إِكِّين زِي ثا ْيرِي،
1مارا ِذين شا ن ؤ ّ
َأرحمث2 ،ك ّمرم
مارا ِذين شا ن ث ُمونت ن �َأ ُّروح ،مارا ِذين شا ن ثح ُنونشث ذ � ْ
ر ْفراحث �إِنُو ؤ ُِمي �إِ غا �إِ ُمون �َأ ّراي نْومَ� ،أذ غا ْروم ثِيرِي ثا ْيرِي ذ �إ ِْشثن ؤُشا �َأذ ثِيرِيم س
ذمام ذ ؤُخا ّراص ذ �إ ِّجن3 .وار تݣّم شا ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْرحاجث س ؤُمشُ وبّش نِيغ زِي
ثُوفّث �إِخوان ،ماشا � ّأج �َأذ �إِوقّار �إ ِّج ون ّضْ ِني كثار زݣ �إِخف ن ّس س ؤُواضع4 .وار �إِخ ّزار
ثمسرايِين ن �إِن ّضْ ِني.
ثمسرايِين ن ّس واها ،ماشا كُور �إ ِّج �َأذ �إِخْ زار عاوذ غار ْ
ؤُرا ذ �إ ِّج غار ْ
6
ِ
ِ
ِ
َ�5أذ ذا ْيوم ثِيرِي ن ّ ّيث �إِ ثُوغا ذي ل َمسيح يشُّ و ،ونِّي ،ؤُمي �إِدْچا ذي ِّصيفث ن �َأر ِّبي ،وار
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�إ ِ
ِحسيب شا ذ ثُوشفّرا ؤ ُِمي ث ثُوغا �َأم �َأر ِّبي ذ �إ ِّجن7 ،ماشا �إ ِّسخوا �إِخف ن ّس� ،إِ ْك ِسي
8
ِّصيفث ن �إِسمغ� ،إِ ْذور �َأم �إ ِْوذانَ� .أقّا �إِتْواف ِذي ِّصيفث ن ْبناذم� ،إ ِّسواضع �إِخف ن ّس
ؤُشا �إِ ْذور �إِطّاع �َأر ْرم ْوثَ� ،أر ْرم ْوث ن ّصالِيب9 .خ مان �َأيا �إ ِّسݣا ّعذ اِث �َأر ِّبي قاع سنّج
ؤُشا �إ ِْوش اس �إِسم سنّج �إِ كُور �إِسمِ 10 ،حيما ذݣ �إِسم ن يشُّ و �َأذ �َأضارن ما ّرا �إِفا ّدن ن
�إِن ّي �إِدْچان ذݣ ؤُجنّا ُؤ خ ث ُمورث ُؤ ساذُو ث ُمورثُ 11 ،ؤ ِحيما �َأذ �إ ِْشهذ كُور �إِرس بلِّي
يشُّ و ل َمسيح ذ ِسي ِذي �إِ ُؤ ُعودْجي ن �َأر ِّبي ثاباباث.

ِثيفاوِين ِذي ُّدونِّيث،

12خ ؤُي ِّنيَ� ،أ �إِم ِعي ّزن �إِنُوَ� ،أم ثُوغا ثتطّاعم ر ْبدا ،وار �إِدْجي واها خْ ِمي حضارغ ،رخُّ و عاذ
كثار خْ ِمي غابغ ،خذمم �إِ ؤُس ْنجم نْوم س ثِيݣ ّ ُو ِذي ذ ِ
ثارجيجاثِ 13 ،مينزِي �َأر ِّبي ذ ون ّي
14
�إِ ذا ْيوم �إِخدّمن ِمين �إِ غا ثخْ سم ُؤ ِمين �إِ غا ثݣّم �إِ �َأرضا ن ّس .ݣّم ما ّرا ن ّ ْبرا رعكاسث
ُؤ ن ّ ْبرا �َأمشُ وبّشِ 15 ،حيما �َأذ ثِيرِيم ن ّ ْبرا ْر ِعيب ُؤ ن ّ ْبرا ثاخ ُم ِ
وجي ،ثا ْروا ن �َأر ِّبي ن ّ ْبرا �َأضرام
وسط ن ِّجير �إِع ّوجن ذ �إِفارغنَ� ،أذ ثشعشعم جاراسن �َأم ثِيفاوِين ِذي ُّدونِّيثَ�16 ،أم
ِذي ْر ْ
واس ن ل َمسيح ؤُشا
ثتطّفم ذݣ واوار ن ثُوذارث ِحيما �َأذ غارِي يِيرِي �َأس ْمغار ذݣ ّ
17
سسيث خ
وار ُؤ ُيورغ نِيغ خ ْذمغ باطر .ماشا مارا تثوا ُروشّ غ �َأم �إ ِْشث ن ثضْ ِحييث ن ْث ِّ
ْثغارصث ُؤ خ ْثك ّهانت ن إِل�يمان نْومَ� ،أذ فارحغ عاوذ ؤُشا �َأذ �َأرشقغ �َأ ِكي ْذوم ما ّرا18 .خ
ؤُي ِّني فارحم ؤُشا ْثفارحم �َأ ِكي ِذي.

بافرو ِذيثُوس
ِثي ُمو ِثييُو ذ ِ�إ ُ

19نش ِّسي ِثيمغ ِذي ِسي ِذي يشُّ وَ� ،أذ اوم-د ّسكّغ ثِي ُموثِ ُييو ذ ْغياِ ،حيما �َأذ �إِرِيغ خ ْرخاضار
20
يش ثا ْي ِنيث
�إِنُو خْ ِمي �إِ غا ّسنغ �َأمدُّور نْومَ� .أقّا وار غارِي ؤُرا ذ �إ ِّج س ن ّ ّيث �َأم نتّا� ،إِتِ ّ
يمسرايِين نْوم نِيشانِ 21 ،مينزِي ما ّرا �إِن ّضْ ِني يار ُّزون ِذي ِمين نْسن ،وار �إِدْجي ِذي
ن ّس �إِ ثِ ْ
22
ثسنم ثاقدْچبث ن ّس ،بلِّي ثُوغا �إِخدّم �َأ ِكي ِذي ِذي
ِمين �إِدْچان ن يشُّ و ل َمسيح .ك ِّنيو ّ
23
ِ
رخْ بار �َأص ْبحان �َأمشْ ناو �َأح ْن ِجير غار باباس .نتّا ذ ون ّي ِّسي ِثيمغ �َأذ ّسكّغ ذ ْغيا ،خْ مي �إِ
غا زارغ ما ّمش �إِ غا �إِفّغ ؤُمدُّور �إِنُو24 .ماشا تِيقّغ ِذي �َأر ِّبي ،بلِّي عاوذ نش ِسيمانت �إِنُو
25
ِبافرو ِذيثُوس ،ؤُما ذ
ْخص �َأذ ذ اوم ّسكّغ �إ ُ
�َأذ د اسغ ذ ْغيا .ماشا �إِ ْت ِغير �َأيِي بلِّي ثُوغا �إِت ّ
ْواسكّن ّزا ْيوم ذ �َأ ْمسخّار نْوم ِذي
ؤُخدّام ذ ؤُمجاهذ �َأ ِكي ِذي ،ماشا نتّا عاوذ ذ �َأمازان �إِ �إِت ّ
ِ
ِ
ِوحش ك ِّنيو ما ّرا �َأطّاس ؤُشا ثُوغا �إِ ْكسي س و ْم ُنوس مينزِي
ِمين حذاجغِ 26 .مينزِي ثُوغا �إ ّ
ثسرِيم بلِّي ثُوغا �إِهرش27 .ثُوغا �إِ ْهرش �َأر ْرم ْوث ،ماشا �َأر ِّبي ثُوغا يارحم اِث ،وار
ك ِّنيو ْ
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�إِدْجي نتّا واهاَ� ،أحقّا ؤُرا ذ نشِ ،حيما وار غارِي �إِتِيرِي ؤُفقُّوص خ ؤُفقُّوص28 .س ؤُي ِّني
ّسكّغ ث س ثا ّزرا �َأطّاسِ ،حيما ،خْ ِمي ث �إِ غا ْثزارمَ� ،أذ ْثفارحم عاوذ ؤُشا �َأذ ذايِـي
يِيرِي ْذ ُروس ن وم ُنوس29 .خ ؤُي ِّني قبرم ث ِذي ِسي ِذي س ما ّرا ر ْفراحث ،وقّارم �إِن ّي
�إِدْچان �َأم وانِيثاِ 30 ،مينزِي خ ِّسي ّبث ن ْرخدْمث ن ل َمسيح ،ثُوغا �إِقا ّرب غار ْرم ْوث �َأم
�إِس ّبر ثُوذارث ن ّس ماح ْنذ �َأذ �إِك ّمر ِمين �إِنقّصن ِذي ْثك ّهانت نْوم �إِ نش.

3

أَ� ْضفار ن ثْرا ِغيث ن أَ�ربِّي ِذي ل َمسيح

1عاذَ� ،أ �َأ ْيثما ،فارحم ِذي �َأر ِّبي .وار ِ
يمسرايِين-ا ثاوارا
خافي ي ْوعار �َأذ اوم �َأرِيغ ثِ ْ
ن ّضْ ِني ؤُشا غا ْروم ذا ْيسنت ذ رامانْ 2 .حضام �إِخف نْوم زݣ يِيطانْ ،حضام زݣ
�إِخدّامن �إِعفّاننْ ،حضام زݣ ؤُقار ُطوِ 3 .مينزِي نشّ ين ذ �َأخْ ثان ،نشّ ين �إِن ّي �إِخدّمن �إِ �َأر ِّبي
س �َأ ُّروح ن �َأر ِّبي� ،إِن ّي �إ ِّسمغارن ِذي ل َمسيح يشُّ و ؤُشا وار تِيقّن شا ذݣ و ْي ُسوم4 ،واخّا
نش غارِي �َأذ تِيقّغ ذݣ و ْي ُسوم عاوذ .مارا �إِ ْت ِغير �إِ حد �َأذ �إِتِي ّق ذݣ و ْي ُسوم ،نش كثار:
َ�5أقّا-يِي ذ �َأمخثان زݣ ِ
وامي غارِي ثمنيا ن ُو ّسان ،زِي ْرݣنس ن �إِسرايِيل ،زݣ �َأ ْيث
ن بِ ِ
تاوراث نش ذ �َأفار ِ
ِيسي،
ينيامين ،نش ذ � َِأعيبرانِي زݣ �إ ِِعيبرانِي ّين ،زِي ِّجيهث ن ْ
ثمس ُمونت ن ل َمسيح ،زݣ ؤُغ ْز ِذيس ن
 6زݣ ؤُغ ْز ِذيس ن شضارث ثُوغا ذا ّرشغ خ ْ
تاوراث �َأقّا-يِـي ن ّ ْبرا ْر ِعيب7 .ماشا ِمين ثُوغا غارِي �َأ ْربحَ� ،أقّا ݣِّيغ
ْثسݣْذا ث ِّني ِذي ْ
ثاخسارث خ ِّسي ّبث ن ل َمسيح8 .واه نِيشان ،نش ݣِّيغ عاوذ ما ّرا ذ ثاخ ّسارث
ثذ
ّ
ِمينزِي ثا ُموسنا ن ل َمسيح يشُّ وِ ،سي ِذي �إِنُو ،سنّج �إِ مان �َأيا ما ّرا .خ ِّسي ّبث ن ّس ثُوغا
خسارغ ك ِ
ُورشي ،ݣِّيغ ث �َأمشْ ناو �َأفراض ِحيما �َأذ �َأر ْبحغ ل َمسيح 9ماح ْنذ �َأذ تْوافغ
نش ّ
ْ
ذايس ،وار �إِدْجي س ْثسݣذا ن �إِخف �إِنُو ث ِّني زِي تاوراث ،ماشا س ث ِّني زِي إِل�يمان ن
ل َمسيحَ� ،أقّا-ت ذ ثاسݣْذا ث ِّني زِي �َأر ِّبي س إِل�يمانِ 10 ،حيما �َأذ ث ّسنغ نتّا ذ ّج ْهذ ن
ْث ُنوكرا ن ّس ؤُرا ذ �َأعاشار ذݣ ؤُو ّدب ن ّس ،خْ ِمي �إِ غا ْذورغ �َأمشْ ناو نتّا ِذي ْرم ْوث ن ّس،
ِ 11حيما س شا ن و ْبرِيذ �َأذ �َأوضغ غار ْث ُنوكرا زݣ �إِم ِّتينن12 .نش وار تِيوِيضغ نِيغ تْواك ّمرغ
عاذ ،ماشا ݣ ّمارغ �إِ مان �َأياِ ،حيما ،مارا �إِعدّرَ� ،أذ �َأوضغِ ،مينزِي عاوذ ل َمسيح يشُّ و
يِيوض-د غارِيَ�13 .أ � َْأوماثن ،وار ذ ايِي �إِ ْت ِغير �َأقّا طّفغ ث ،ماشا تݣّغ �إ ِْشث ن ْرحاجث،
تُوغ ِمين �َأوارنِي �َأيِيَ� ،أذ ّسوِي ّزذغ �إِخف �إِنُو غار ِمين ِذين ّزاثِي14 ،ؤُشا ݣ ّمارغ س ّج ْهذ
غار لغاراض ،غار �َأ ْربح ن ْث ِ
راغيث ن �َأر ِّبي ،ث ِّني زِي سنّج ِذي ل َمسيح يشُّ و15 .س ؤُي ِّني،
مشْ حار مان ندْچا نكمرَ� ،أذ غا ْرنغ ثِيرِي ن ّ ّيث-ا ؤُشا مارا غا ْرنغ ن ّ ّيث ن ّضْ ِنيَ� ،أقّا �َأر ِّبي �َأذ
علاحساب ْر ِ
قاعيذا
اوم �إ ِّسشن مان �َأيا عاوذ16 .ماشا �َأر مانِي ّما نِيوض ،خ ِّني �َأذ نُو ُيور ْ
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ِيصن ن ّغ ذ �إ ِّجن17 .ضْ فارم �َأيِي-د ما ّراَ� ،أ � َْأوماثنِ ،
كسيم
ذ �إ ِْشثنّ � ،أجث �َأذ �إِرِين �إِخار ّ
يوصاف �إِ يِنّي ُيو ُيورن �َأ ُّمو عاوذَ� ،أم ما ّمش غا ْروم ذ لماثال (=امذيا) ذا ْينغَ�18 .أقّا �َأطّاس
ثِ ّ
ُؤ ُيورن �َأم رع ْذيان ن ّصالِيب ن ل َمسيح ،نِّيغ �َأوم ت �َأطّاس ن �إِ ُمورن ،عاوذ نِّيغ ت س
�إِمطّاونَ�19 .أنݣّا ُرو نْسن ذ �َأهلّكَ� ،أر ِّبي نْسن ذ �َأعدِّيس ؤُشا �َأ ُعودْجي نْسن ذ � َْأبهذر نْسن.
ثمسرايِين ن ُّدونِّيث20 .ماشا نشّ ين ذ �إِمزذاغ ذݣ �إِج ْنوان �إِ ّزا ْيسن
نِي ْث ِني تْفكّارن ِذي ْ
21
نتْراجا عاوذ ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيحَ� ،أمسنجم ،ونِّي �إِ غا �إِبدّرن �َأ ِّريمث ن ث ُمورثِ ،حيما
رحساب ن ّج ْهذ �إِ زِي �إِز ّمار �َأذ يا ّر ساذُو
�َأذ ث ْذور �َأمشْ ناو �َأ ِّريمث ن ُؤ ُعودْجي ن ّس خ ْ
�إِمان ن ّس ما ّرا ِمين �إِدْچان.

4

وحشغ ،ر ْفراحث ذ ث ْمرِيسث �إِنُو بدّن نِيشان ِذي
�1إِواَ ،أ� � َْأوماثن �إ ِِعي ّزن �إِن ّي �إِ ّ
ْشجعغ ؤ ُُو ِذييا ذ ِسين ِث ِ
يشي ماح ْنذ �َأذ �إِ ُمون �َأ ّراي نْسنت
ِسي ِذيَ� ،أ �إِم ِعي ّزن2 .نش ت ّ
ِذي ِسي ِذي3 .واه ،تتّارغ عاوذ ّزايكَ� ،أ �َأمدُّوكر �َأص ِذيق �إِنُوَ� ،أذ ثنت ْثعاونذ .نِيثن ِتي
ّمنغنت �َأك-ذ ؤُغ ْز ِذيس �إِنُو خ ِّسي ّبث ن رخْ بار �َأص ْبحانَ� ،أك-ذ ك ِليمنس ذ �إِخدّامن �إِن ّضْ ِني
�إِن ّي �َأ ِكي ِذي� ،إِن ّي �إِسماون نْسن �َأقّا-ين ذݣ و ْذلِيس ن ثُوذارث4 .فارحم ر ْبدا ِذي ِسي ِذي.
5
ْواسن غار �إ ِْوذان ما ّراَ� .أر ِّبي �َأقّا
ثاوارا ن ّضْ ِني قّارغ ‘فارحم!’ �َأذ ثِيرِي رضْ رافث نْوم ثت ّ
6
ْواسن غار
ُيوذس .وار ِّ
كسيم شا س و ْم ُنوس خ والُو ،ماشا �َأذ يِيرِي ما ّرا ِمين ثتارم� ،إِت ّ
معروف �َأك-ذ ؤُقا ِذي7 .ؤُشا ر ْهنا ن �َأر ِّبي �إِ �إِع ُذون ما ّرا
�َأر ِّبي س ْثزادْجيث ذ ْث ِّ
كسيث ن ْر ُ
ر ْفهامث �َأذ �إِحضا ؤُراون ذ �إِخا ِّريصن نْوم ِذي ل َمسيح يشُّ و8 .خ ِمين �إِقِّيمنَ� ،أ � َْأوماثن،
ما ّرا ِمين �إِدْچان ذ ثِيذت ،ما ّرا ِمين �إِقُّورن ،ما ّرا ِمين �إِسݣّذن ،ما ّرا ِمين �إِ ْز ِذيݣن ،ما ّرا
حس �َأص ْبحان ،ؤُشا مارا ِذين شا ن ر ْفضر نِيغ شا
ِمين �إ ِِعي ّزن ،ما ّرا ِمين غار �إِدْچا ْر ّ
9
ثسرِيم ُؤ ث ْزرِيم ذايِي ،ݣّم
�إِسذاهدْچن شّ ان ،خارصم ذايسِ .مين ث ْغرِيم ُؤ ْثقبرمِ ،مين ْ
ث .ؤُشا �َأر ِّبي ن ر ْهنا �َأذ ِكيوم يِيرِي!

سدچم أَ�نݣّا ُرو
أَ�وار ذ ُؤ ْ

َ�10أقّا فارحغ �َأطّاس ِذي ِسي ِذي ؤ ُِمي � ِ
يسف نْوم �َأ ِكي ِذي �إِتْوارقّم عاوذ �َأم ثُوغا
َأسح ّ
11
ْثفكّارم ذايِي ،ماشا وار ث ُِوفيم شا لفُورصا .وار ت نِّيغِ ،مينزِي نش حواجغ شا،
قاوسغ ؤُشا �َأقّا ّسنغ ؤ ُِمي
ِمينزِي رمذغ �َأذ ق ْنعغ ما ّمش ّما د ثُوسا12 .نش ز ّمارغ �َأذ ْ
قّارن �َأف ّيض .مانِي ّما ُؤ ِذي ما ّرا �َأقّا رمذغ � َِأجيون ذ راز ؤُرا ذ ثِيياوانت ذ ر ْغبن13 .قدّغ
قاع زِي ل َمسيح ون ّي ذ ايِـي �إ ِْو ِشين ّجهذ14 .واخّا �َأم ِّني م ِليح ِ
رامي د ايِي ث ْو ِشيم
 3:4أَ� سا.
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15
ثسنم عاوذ ِسيمانت نْومَ� ،أ �إ ِِفي ِلي ِّبي ّين ،بلِّي غار ؤُم ْزوا ُرو
�َأفُوس ِذي ْ
رحصارث �إِنُوّ .
ن رخْ بار �َأص ْبحان ؤ ُِمي ذ فّغغ زِي ِ
ثمس ُمونت وار ثݣِّي
ماسي ُذونِييا ،ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْ
16
رحساب خ ِمين ْو ِشين ذ ِمين ْك ِسينْ ،م ِغير ث ِّني نْوم واهاِ .مينزِي عاوذ ِذي
�َأ ِكي ِذي ْ
ثسكّم �َأيِي-د �إِ ر ْغبن �إِنُو� ،إِج ن ُؤ ُمور ُؤ �إِج ن ُؤ ُمور ن ّضْ ِني.
يسالُونِيكا ّ
ثِ ّ
17
ِ
ِ
ِ
ّ
رحساب
ِوسعن �َأطاس ذي ْ
وار �َأر ُّزوغ ثيموشا ،ماشا �َأر ُّزوغ ْرغيدْچث ث ِّني �إ ّ
ُورشي س ِّزياذاَ� .أقّا شُّ ورغ ؤ ُِمي ِ
نْوم18 .ماشا غارِي ك ِ
ِبافرو ِذيثُوس ِمين ذ
�
ِي
ز
يغ
كس
إ ُ
ثسكّم� :إ ِْشث ن ر ْفواحث �إِ ْتفُوحن ذ ثاغا ْرصث يا ْرضان ِقيباتْش �إِ �َأر ِّبي19 .ماشا
ايِي ّ
ْ
ِ
علاحساب �َأݣرا ن ّس ذݣ ُؤ ُعودْجي �إِ �إِدْچان ذي
�َأر ِّبي �إِنُو �َأذ �إ ِّس ِّجيون ما ّرا ر ْغبن نْوم ْ
ِ
ل َمسيح يشُّ وَ�20 .أقّا �إِ �َأر ِّبي بابا ْثنغ �َأذ غارس يِيرِي ُؤ ُعودْجي �إِ ر ْبدا قاعَ� .أمين.
21سدْچمم خ كُور �َأمقدّاس ِذي ل َمسيح يشُّ وَْ � .أوماثن �إِن ّي �َأ ِكي ِذي تْسدْچامن
خاومَ�22 .أقّا ما ّرا �إِمقدّاسن تْسدْچامن خاومَ� ،أم ْزوا ُرو �إِن ّي �إِدْچان زِي ثا ّدارث ن
قايصار23 .نِّيعمث ن ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح �َأذ ثِيرِي �َأ ِكي ْذوم ما ّراَِ � .أمين.
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وسي ّين 1
ثابرات ِ�إ ِ�إ ُكو ُل ِّ

ثابرات ن بُو ُلوس
وسي ّين
ِ�إ ِ�إكُو ُل ِّ

1

سدچم
أَ� ْ

علاحساب ِمين �إِخْ س �َأر ِّبي ذ ثِي ُموثِ ُييو ذ ثاوماث،
ُ 1بولُوسَ� ،أمازان ن ل َمسيح يشُّ و ْ
وسي :نِّيعمث ذ
�2إِ ْ
واوماثن �إِمقدّاسن ذ �إِص ِذيقن ِذي ل َمسيح �إِن ّي �إِدْچان ِذي كُولُ ِّ
ر ْهنا �َأذ ِكيوم �إِرِين زِي �َأر ِّبي بابا ْثنغ ُؤ زِي ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح!

أَ�قا ِذي ذ ثْزا ْدجيث

3ر ْبدا ،مارا ن ُّزودْچ خاوم ،نتْقاذا �َأر ِّبي ثاباباث ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح4 ،ؤ ُِمي نسرا خ
إِل�يمان نْوم ِذي ل َمسيح يشُّ و ؤُرا خ ثا ْيرِي نْوم �إِ ما ّرا �إِمقدّاسن 5خ ِّسي ّبث ن ؤ ُِسيثم �إِ
ثسرام خاس خ ؤ ُِسيثم نِّي زݣ واوار ن ثِيذت
ذ اوم �إ ِّسوجذن ذݣ �إِج ْنوانَ� .أقّا ثِي ّزارم ْ
ن رخْ بار �َأص ْبحان �6إِ ذ ُي ِ
وسين غارومَ� ،أم ما ّمش د ُيوسا غار ُّدونِّيث ما ّرا ؤُشا �إِتاوِي-د
ثسنم نِّيعمث
واس ؤ ُِمي ت ْ
ثسرِيم ُؤ ّ
ْر ِغيدْچث ؤُشا �إِݣ ّماَ� ،أقّا ِذي ِّني عاوذ جاراوم زݣ ّ
فهمم زݣ �إِبافراس ،ون ّي ذ �َأ ْمسخّار �إ ِِعي ّزن �َأ ِكي ْذنغ ؤُرا ذ
ن �َأر ِّبي س ثِيذتَ�7 ،أم ما ّمش ْث ْ
9
8
�َأ ْمسخّار �َأص ِذيق ن ل َمسيح �إِ ك ِّنيو ،ونِّي �إِ ذ انغ �إ ِّسارݣبن خ ثا ْيرِي نْوم ِذي �َأ ُّروح .خ
واس ؤ ُِمي نسرا خ مان �َأيا ،وار ن ّسب ّد شا ثازادْجيث خاوم،
ؤُي ِّني ،ؤُرا ذ نشّ ين ،زݣ ّ
ِ
ِ
ذورم ثشُّ ورم س ث ُموسنا ن ثمخْ سا ن ّس ذي ما ّرا ثِيغيث ذ ر ْفهامث ن �َأ ُّروح،
نتار �َأذ ْث ْ
ِ
ِ
ِ
ِ 10حيما �َأذ ثُو ُيورم �َأم ما ّمش �إِسذاهدْچ �إِ سيذي ماح ْنذ �َأذ اس ثارضام ذي ما ّراَ� ،أذ د
ثاويم ْر ِغيدْچث ِذي ما ّرا رخْ ذايم ثِيص ْبحانِين ؤُشا �َأذ ثݣمام ِذي ث ُموسنا ن �َأر ِّبيِ 11 ،حيما
ْ
ِ
علاحساب ثِيز ّمار ن ُؤ ُعودْجي ن ّس ماح ْنذ �َأذ غا ْروم يِيرِي
ذ
ه
ج
ا
ر
ما
ݣ
ّ
ْوا
ت
�
وم
ي
ذا
إ
ْ
ّ ّْ
�َأذ ْ
12
ِ
ما ّرا ّصبار ذ تاسيع ن ْرخاضار س ر ْفراحثَ� ،أم ْثقاذام ثاباباث ث ِّني �إِ ذ انغ �إ ِّسوجذن
ِحيما نْز ّمار �َأذ نشارش ِذي ْروارث ن �إِمقدّاسن ِذي ْثفاوث13 ،ونِّي �إِ ذ انغ �إ ِّسنجمن زِي
ُّصولطا ن ثادْچسث ؤُشا �إ ِّس ُم ِ
وطي �َأنغ غار ْثݣ ْل ِذيث ن ِّميس ن ثا ْيرِي ن ّس14 ،ونِّي ذا ْيس
غا ْرنغ �َأف ِّكي ذ و ْغفار ن ّدنُوب.
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ل َمسيح ذ ِّصيفث ن أَ�ربِّي

15نتّا ذ ِّصيفث ن �َأر ِّبي �إِ وار ن ْتوِيرِي شاِّ ،ميس �َأمن ُزو خ ما ّرا ِمين �إِتْواخرقنِ 16 ،مينزِي ذايس-د
�إِتْواخرق قاع ِمين �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوان ذ ِمين �إِدْچان ِذي ث ُمورثِ ،مين نتْوارا ذ ِمين وار
ِ
ركراسي ن �إِجدْجيذن نِيغ ثِيصد ِ
ْچاضين نِيغ ْر ُحوكّام ؤُرا ذ ُّصولاطاث ،ما ّرا
ن ْتوِيرِي شا:
17
ِ
ِ
ِمين �إِدْچان �َأقّا �إِتْواخرق-د ّزايس ُؤ �إِ نتّا .نتّا ثُوغا-ث قبر ما ّرا مين �إِدْچان ؤُشا ما ّرا مين
ثامس ُمونت .نتّا ذ �َأم ْزوار،
�إِدْچانَ� ،أقّا-ث ذايس18 .نتّا ذ �َأزدْجيف ن �َأ ِّريمث ث ِّني �إِدْچان ذ ْ
ِّميس �َأمن ُزو زݣ �إِم ِّتيننِ ،حيما �َأذ يِيرِي نتّا ذ �َأم ْزوار ِذي ك ِ
ُورشيِ 19 .مينزِي ثُوغا يارضا ما ّرا
ِ
�َأع ّمار �َأذ �إِ ْزذغ ذا ْيس 20ماح ْنذ �َأذ ّزايس �إ ِّسصرح ما ّرا ِمين �إِدْچان �َأك-ذ يِيخف ن ّسَ� ،أ ُّمو مين
�إِدْچان ِذي ث ُمورث �َأم ِّني ِمين �إِدْچان ذݣ �إِج ْنوانَ� ،أم �إِݣّا ر ْهنا س �إِذا ّمن ن ّصالِيب ن ّس.
علاحساب رخْ ذايم
21ك ِّنيو �إِن ّي ثُوغا �إِݣّوجن قبر �َأم �إِبا ّرانِي ّين ذ رع ْذيان ذݣ �إِخا ِّريصن نْوم ْ
نْوم ثِيعفّانِينَ� ،أقّا نتّا �إ ِّسصرح ك ِّنيو رخُّ و ِ 22ذي �َأ ِّريمث ن و ْي ُسوم ن ّس س ْرم ْوثِ ،حيما �َأذ
ك ِّنيو �إ ِّسب ّد ِقيباتْش ن ّس ذ ِقيباتْش �إِمقدّاسن ،ن ّ ْبرا ّما �َأذ ذا ْيوم �إِتْواف ؤُرا ذ �إ ِّج ن ْر ِعيب نِيغ
ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ثاخ ُم ِ
وجي23 ،مارا ثقِّيمم ْثبدّم ،ثش ّبارم نِيشان ِذي إِل�يمان ،وار ْثس ّمحم شا
ثسرِيم ،إِل�نجيل �إِ زِي �إِتْوابا ّرح غار ما ّرا ِمين ذ �إِتْواخرقن
ذݣ ؤ ُِسيثم ن رخْ بار �َأص ْبحان �إِ ْ
ساذُو ؤُجنّا ،إِل�نجيل �إِ زِي ْذورغ نشُ ،بولُوس ،ذ �َأ ْمسخّار.

رْخذْمث ن ثْسخّارث ن بُولُوس إ ِ� ثمسْمُونت ن لمَسيح

24
كسيغ ثامارا خاوم ؤُشا تْك ّمرغ ذݣ و ْي ُسوم �إِنُو ِمين �إِقِّيمن زِي
رخُّ و �َأقّا-يِـي فارحغَ� ،أم ِّ
علاحساب
ثامس ُمونت �25إِ زِي ْذورغ ذ �َأ ْمسخّار ْ
ْ
رحصارث ن ل َمسيح �إِ �َأ ِّريمث ن ّس ث ِّني ذ ْ
26
�َأوكّر �إِ ذ ايِي �إِ ّموشن خاوم زِي �َأر ِّبيِ ،حيما �َأذ �إِك ّمر �َأوار ن �َأر ِّبي .ذ وا ذ ِّسي ّر �إِ ثُوغا
�إِنُّوفارن ِذي ما ّرا �إِكُوذن ن ْرو ْقث ذ ِّجيراث ،ماشا �إِتْوانُّورزم رخُّ و �إِ �إِمقدّاسن ن ّس�27 ،إِنِّي
ؤ ُِمي �إِخْ س �َأر ِّبي �َأذ اسن �إ ِّسشن �إِݣ ْروان ن ُؤ ُعودْجي ن ِّسي ّر-ا جار رݣـ ُنوس ون ّي �إِدْچان ذ
ل َمسيح ذايومَِ � ،أسيثم ن ُؤ ُعودْجيَ�28 .أقّا نتْبا ّرح ّزايسِ ،
نسرمذ
رامي ن ْعرم �إِ كُور ْبناذم ؤُشا ّ
نسب ّد كُور ْبناذم نِيشان ِقيباتْش �إِ ل َمسيح�29 .إِ مان �َأيا
كُور ْبناذم ِذي ما ّرا ثِي ِغيثِ ،حيما �َأذ ّ
ؤ ُِمي خدّمغ عاوذ �َأم تْمن ِغيغ س ّج ْهذ ن ّس ون ّي �إِخدّمن ذايِي س ّجهذ.

2

1
ثسنم مشْ حار ذ �َأمقّران �َأم ْن ِغي �إِ تݣّغ خاوم ذ خ يِنّي ِذي
ِمينزِي خْ سغ �َأذ ّ
لا ُيو ِذ ِ
يكييا ذ خ ما ّرا �إِن ّي وار ْزرِين شا ؤُذم �إِنُو ذݣ و ْي ُسومِ 2 ،حيما �َأذ ُيوذف ؤُف ّوج
ياوضن غار قاع �إِݣ ْروان،
ذݣ ُوراون نْسنَ� ،أذ �إِرِين ُمونن �َأك-ذ واياويا ِذي ثا ْيرِي �َأر �إِ غا ْ
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�َأذ �إِرِين شُّ ورن س ر ْفهامثِ ،حيما �َأذ ّسنن ِّسي ّر ن �َأر ِّبي ذ ثاباباث ذ ل َمسيحَ�3 .أقّا ذا ْيس
نُّوفّارن ما ّرا ر ْك ُنوز ن ثِي ِغيث ذ ث ُموسنا.

أَ� ْعرام زِي ثْ ُغورِي ِ�إ ّسخا ِّريقن

4مان �َأيا قّارغ ثِ ،حيما ؤُرا ذ �إ ِّج وار ك ِّنيو �إِغكّوِي شا س واوارن �إِز ّوقن5 .واخّا �َأقّا-يِي
غابغ زِي ِّجيهث ن �َأ ِّريمث ،نِيشان �َأقّا-يِي �َأ ِكي ْذوم زِي ِّجيهث ن �َأ ُّروح ؤُشا فارحغ �َأم
تْوارِيغ �َأستّف ذ إِل�يمان نْوم نِيشان ِذي ل َمسيح6 .خ ؤُي ِّني ،ؤ ُِمي ْثقبرم ل َمسيح ،يشُّ و
ِسي ِذيُ ،ؤ ُيورم ذايسَ�7 ،أم ثوثِيم �إ ِْزوران ُؤ تْوابنام ذا ْيس ؤُشا �َأذ ثافم �َأضمان ِذي إِل�يمان
ْواسر ْمذم ماح ْنذ �َأذ ثِيرِيم ثتْف ّيضم س ؤُقا ِذي8 .خزارم ؤُرا ذ �إِ ّج وار ك ِّنيو
�َأم ما ّمش ت ّ
ِ
ُ
ِخْ
علاحساب
ذان،
ِو
�
ن
ارث
ب
ث
ساب
علاح
وان
�
يقن
ر
ِخا
�
س
يغ
ن
لفلسافا
س
�إِغكّوِي شا
إ ِّ إ
ْ
ْ
إْ
ّ
9
علاحساب ل َمسيحِ .مينزِي ذا ْيس �إِز ّدغ قاع
يمزورا ن ُّدونِّيث ،وار �إِدْجي ْ
يمسرايِين ثِ ُ
ثِ ْ
10
ِ
ركمارث ن �َأر ِّبي ذي ِّصيفث ن �َأ ِّريمث ؤُشا �َأقّا ثدْچام ْثك ّمرم ذايس ،ذݣ ون ّي ذ
�َأزدْجيف خ قاع رحكامث ذ ُّصولطاَ�11 .أقّا ثتْواخثْنم ذا ْيس عاوذ س �إِج ن وخْ ثان ،وار
ِفاسن ،ؤ ُِمي �إِكّس ّزا ْيوم �َأ ِّريمث ن ّدنُوب ن و ْي ُسوم س وخْ ثان ن ل َمسيح
�إِدْجي س �إ ّ
12
ْواسنكّارم عاوذ س إِل�يمان ِذي ّج ْهذ ن
�َأم ِكيذس ثتْوانضرم ذݣ ؤُسغْضاص �إِ ِذي ثت ّ
�َأر ِّبي ون ّي �إِث-يِد �إ ِّسنكّارن زݣ �إِم ِّتينن13 .ؤ ُِمي ثُوغا ك ِّنيو ذ �إِم ِّتينن ِذي ْر ُمو ْع ِصي ّيث ُؤ
ِذي ن ّ ْبرا �َأخْ ثان ن و ْي ُسوم نْومَ� ،أقّا يا ّر-د ك ِّنيو غار ثُوذارث �َأ ِكيذس ؤ ُِمي د انغ �إِغفار ما ّرا
وصا ن ّس،
ْر ُمو ْع ِصي ّيث ن ّغ 14ؤُشا �َأقّا �إِمسح ثابرات ن ثنفُوتْش ث ِّني ذ انغ �إِتهمن س ْث ّ
�َأقّا �إِ ْك ِسي ت زِي ْروصث �َأم ت �إِس ّمار خ ّصالِيبَ�15 .أقّا �إِكّس رسناح �إِ رحكاماث
ثجيم �َأذ ك ِّنيو
ذ ُّصولاطاث� ،إ ِّسضْ هار �إِثن بطايطاي �َأم خاسن �إِغلّب �َأ ُّمو16 .خ ِّني وار ِّ
رعيوذاث ؤُرا ذݣ
�إِحكم ؤُرا ذ �إ ِّج ،نِيغ ِذي ماشّ ا ؤُرا ِذي ْث ِّ
سسيث ،نِيغ ذݣ ُو ّسان ن ُ
17
واس ن ُؤ ُيور ن ْج ِذيذ نِيغ ذݣ ُو ّسان ن ّسبث .ما ّرا ثِينا ذ ثِيرِي ن ِمين �إِ د غا ياسن،
ّ
18
َأ
تجيم حد �َأذ اوم ياشار راجار نْوم ؤ ُِمي ذ اس يارضا
وار
سيح.
م
ل
ن
اث
ت
ن
يمث
ر
�
ماشا
ّ
ِّ
ِّ
َ
�َأواضع ذ ؤُعباذ ن لمالاكاث� ،إِتاذف ِذي ِمين وار �إِ ْزرِي� ،إِتُوفّ باطر س �إ ِِمين ن ّس �إِ
َأيسومَ�19 ،أم وار �إِتْش ّبار شا غار ؤُزدْجيف �إِ زِي �إِ غا ْثݣ ّما قاع �َأ ِّريمث
�إِدْچان ْ
علاحساب � ُ
ِ
ِ
ِ
تسنّاذن ُؤ تْشدّن رمفاصر ذ �إِسغوان ن ّس.
ب
َأر
�
يش
ت
خاس
َأم
�
ي،
�
اس
ذ
�
س رمغارث إ
إ ّ ِّ
ّ
يمزورا ن ُّدونِّيث ،ماي ِّمي تْواضعم �إِ ثوص ّياث
يمسرايِين ثِ ُ
20مارا ث ُّموثم �َأك-ذ ل َمسيح �إِ ثِ ْ
�َأم ما ّمش ثدّارم عاذ ِذي ُّدونِّيث‘21 ،وار ْثحاذا ،وار ْثقاسا ،وار ْثحا ّرش!’َ�22 ،أقّا-ثنت ذ
يوصا ذ ْثغُورِي ن �إ ِْوذان.
علاحساب ثِ ّ
ْواسخذمنتَ� ،أقّا-ثنت ْ
ثِ ْ
يمسرايِين �َأذ و ّدارنت �َأم ت ّ
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يمسرايِين-ا ْثباننت �َأخْ ِمي غارسنت ؤُذم ن ثِي ِغيثَ ،أ�قّا-ثنت �َأمشْ ناو �إِج ن ِّدين
َ 23أ�قّا ثِ ْ
ݣِّين ث نِي ْث ِني ؤُشا غارسنت ؤُذم ن ؤُواضع ذ ر ْقساحث خ �َأ ِّريمث ،ماشا وار خاسنت
ُبو ْر ِقيمثَ� ،أقّا-ثنت �إِ ثِيياوانت ن و ْي ُسوم واها.

3

أَ�ر ُزوم ِمين ِ�إ ْدچان س ّنج ما ِني ِ�إ ِّقيم ل َمسيح

1
ْواسنكّارم-د �َأك-ذ ل َمسيح ،خ ِّني �َأر ُزوم ِمين �إِدْچان سنّج ،مانِي �إِقِّيم
ماشا مارا ثت ّ
ل َمسيح خ ُؤف ِ
ُوسي ن �َأر ِّبي2 .عقرم ِمين �إِدْچان سنّج ،وار �إِدْجي ِمين �إِدْچان ِذي
4
ِ
ِ
ث ُمورثِ 3 ،مينزِي ك ِّنيو �َأقّا ث ُّموثم ؤُشا ثُوذارث نْوم ث ُّنوفّار �َأك-ذ ل َمسيح ذي �َأر ِّبي .خمي �إِ
د غا �إِضْ هار ل َمسيح ،ون ّي �إِدْچان ذ ثُوذارث ن ّغ ،رخْ ذنِّي ؤُرا ذ ك ِّنيو �َأذ ِكيذس-د ثضْ هارم
ُوقح ِبيث،
ذݣ ُؤ ُعودْجي5 .س ؤُي ِّني نْغم �إِغ ْز ِذيسن ن �َأ ِّريمث نْوم �إِن ّي خ ث ُمورث :ث ْ
رخْ مجَ� ،أشا ِهي ،ن ّشواث ثِيعفّانِين ،طّمع ذ ون ّي ذ �َأعباذ �إِ لاصنام6 .خ ِّسي ّبث ن ؤُيا �َأذ
د ياس لغاضاب ن �َأر ِّبي خ �َأ ْيث ن ْر ُم ِ
وعصي ّيث7 .ؤُرا ذ ك ِّنيو ثُوغـا ثݣُّورم �َأ ُّمو زِيش،
8
ثسارسم مان �َأيا
ؤ ُِمي ثُوغا ك ِّنيو ثدّارم عاذ ِذي ْ
ثمسرايِين نِّي .ماشا رخُّ و عاوذ ك ِّنيو ّ
ما ّرا خ ؤُغ ْز ِذيسَ� :أخ ّيق ذ ث ْفقاحث ذ ثُوعفّناَ� ،أشقّف ذ واوارن �إِخمجن زݣ ؤُق ُّموم
9
ثسارسم غار ؤُغ ْز ِذيس ْبناذم �َأق ِذيم �َأك-ذ رخْ ذايم
نْوم .وار ْسخا ِّريقم شا خ واياويا ؤ ُِمي ّ
علاحساب ِّصيفث
ن ّس ُ 10ؤ ْثيا ّرضم س ون ّي ذ ج ِذيذ ،ون ّي �إِتْبدّارن غار ث ُموسنا ث ُمون ْ
ن ون ّي �إِث-يِد �إِخرقن11 .ذايس وار �إِدْجي �َأ ُيونانِي نِيغ ؤُذاي ؤُرا ذ �َأخْ ثان نِيغ ن ّ ْبرا �َأخْ ثان
ؤُرا ذ �َأبا ّرانِي نِيغ � ِ
َأسكيث ،ؤُرا ذ �إ ِْسمغ نِيغ ُحو ّر ،ماشا ل َمسيح ذ ك ِ
ُورشي ِذي ما ّرا.
12خ ِّنيَ� ،أم ك ِّنيو �إِخْ ضار �َأر ِّبي ذ �إِمقدّاسن ذ �إِم ِعي ّزنَ� ،أرضم س ثح ُنونشث ِذي ذاخر ؤُرا
س رضْ رافث ذ ؤُواضع ذ ث ْم ِهينت ذ ِ
يجن غارس
تاسيع ن ْرخاضار13 ،ؤُشا مارا شا ن يِ ّ
� ِ
َأشثشي خ ون ّضْ ِني ،قبرم ُؤ سامحم �إِ واياوياَ� .أم ما ّمش ذ اوم �إِغفار ل َمسيح ،ݣّم ك ِّنيو
15
14
يمسرايِين-اَ� ،أرضم ثا ْيرِي ث ِّني ذ ْثخاذنت ن ركمارثَ� .أذ
�َأم ِّني عاوذ .سنّج �إِ ما ّرا ثِ ْ
�إِحكم ر ْهنا ن ل َمسيح ذݣ ُوراون نْوم �إِ ون ّي ؤ ُِمي ذ ْثراغام ذݣ �إ ِْشث ن �َأ ِّريمث .فارحم
س ؤُقا ِذيَ�16 .أوار ن ل َمسيح �َأذ ذا ْيوم �إِ ْزذغ س واطّاسْ ،سر ْمذم ؤُشا عرمم �إ ِّج ون ّضْ ِني
ِذي ما ّرا ثِي ِغيثَ� ،أم ْثغنّاجم �إِس ِّبيحن ذ �إِ ْزران ن ؤُس ْمغار ذ �إِ ْزران س �َأ ُّروح �إِ ِسي ِذي �َأك-ذ
نِّيعمث ذݣ ُوراون نْوم17 .ما ّرا ِمين ثتݣّم س واوار نِيغ س ْرخدْمث ،ݣّم ث س �إِسم
ن ِسي ِذي يشُّ وَ� ،أم ّزايس ثتْشكّارم �َأر ِّبي ثاباباث.
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ماس ِ
يوصا ِ�إ ثُوذارث ن ِ�إ ِ
يحي ّين
ِث ّ

َ�18أ ثِيمغارِينْ ،ذورنت ساذُو �إِريازن نْكنت �َأم ما ّمش د �إِتاس �َأك-ذ ِسي ِذيَ� .أ �إِريازن،
خْ سم ثِي ْمغارِين نْوم ،وار تْقسحم ذا ْيسنتَ�20 .أ �إِح ْن ِجيرن ،ݣّم �َأ ّراي �إِ لوالِي ِذين نْوم ِذي
ما ّراِ ،مينزِي مان �َأيا يارطّا �إِ �َأر ِّبيَ�21 .أ �إِباباثن ،وار تْذا ّرشم شا خ ثا ْروا نْومِ ،حيما وار ذ
علاحساب
اسن ثتْراح ثرياسث22 .ك ِّنيوَ� ،أ �إِس ْمغان ،ݣّم �َأ ّراي �إِ �إِن ّي �إِدْچان ذ �َأ ْيثباب نْوم ْ
�َأ ْي ُسوم ِذي ما ّرا ،وار تْسخّارم شا �إِ ثِيطّاوِين ن �إ ِْوذان �َأمشْ ناو �إِن ّي �إِخْ سن �َأذ �َأرضان �إ ِْوذان،
ماشا سخّارم س رصفايث ن ُور �َأم ثتݣّوذم �َأر ِّبي23 .قاع ِمين �إِ غا ثݣّم ،ݣّم ث س ُور،
24
�َأخْ ِمي �إِ ِسي ِذيِ ،
ثسنم بلِّي �َأذ ث ْك ِسيم رخْ راص ن ْروارث زِي
ماشي �إِ �إ ِْوذان .ك ِّنيو ّ
25
غش �إِ يݣّا
غشَ� ،أذ �إِطّف ْر ّ
ِسي ِذيَ� .أقّا ثتْسخّارم �إِ ِسي ِذي ل َمسيحِ .مينزِي ون ّي �إِتݣّن ْر ّ
ؤُشا وار ِذين ُبو ْرفا ْرز ن ْبناذم.
19

4

1
ثسنم بلِّي عاوذ
�َأ �َأ ْيثبابْ ،وشم �إِس ْمغان نْوم ِمين �إِدْچان �إِسݣّذن ُؤ نِيشانَ� ،أقّا ّ
ثحضام ذا ْيس س
ك ِّنيو غا ْروم باب ذݣ ؤُجنّا2 .صبارم ِذي ْثزادْجيث ماح ْنذ �َأذ ْ
ؤُقا ِذيَ�3 ،أم ثتْزادْچام عاوذ �إِ نشّ ينِ ،حيما �َأر ِّبي �َأذ انغ يا ْرزم ثا ّوارث �إِ واوارِ ،حيما �َأذ
َأمحبوس ِذي ْسناسرِ 4 ،حيما �َأذ ث
ِّ
نسيور خ ِّسي ّر ن ل َمسيح ،ون ّي ؤ ُِمي دْجيغ عاوذ ذ � ُ
ّسارݣبغ �َأم ما ّمش �إِ خاس �إِشُ و ّوار واوارُ 5 .ؤ ُيورم ِذي ثِي ِغيث �َأك-ذ يِنّي ن با ّراَ� ،أم ثاربّحم
ْرو ْقث �َأمن ثكمرَ�6 .أذ يِيرِي واوار نْوم ر ْبدا س نِّيعمث ،مدْچحم ث س ثمدْچاحث،
ثسنم ِمين زِي �إِ غا ثا ّرم خ كُور �إ ِّجن.
ِحيما �َأذ ّ

سدچم أَ�نݣّا ُرو
أَ�وار ذ ُؤ ْ

ثمسرايِين �إِنُو ما ّرا �َأذ ك ِّنيو �إ ِّسارݣب ثِ ِ
يشي ُكوس ،ؤُما �إ ِِعي ّزن ذ ؤُمسخّ ار �َأص ِذيق ذ
7خ ْ
8
يمسرايِين نْوم
ؤُمسخّار �َأ ِكي ِذي ِذي ِسي ِذي .س ؤُي ِّني ّسكّغ ث غارومِ ،حيما �َأذ �إ ِّسن ثِ ْ
ݣ ؤُر9 ،ؤُشا ّسكّغ ث �َأك-ذ ُؤنِ ِ
يسي ُموس ،ؤُماثنغ �َأص ِذيق �إ ِِعي ّزن ،ون ّي
ؤُشا �َأذ ذا ْيوم �إِ ّ
10
ِ
�إِدْچان ذ �إ ِّجن ّزايوم .نِي ْث ِني �َأذ ك ِّنيو ّسارݣبن قاع ؤُمدُّور ذانِيثاَ� .أ ِريسثارخُ وس ون ّي ذي
يوصا -
رحبس �َأ ِكي ِذي� ،إِتْسدْچام خاوم ،ذ ماركُوَ� ،أيّاو ن بارناباس ون ّي خ ث ْك ِسيم ك ِّنيو ثِ ّ
ْ
مارا ُي ِ
وسي-د غاروم ،قبرم ث 11 ،-ذ يشُّ و ،قّارن اس ُيوسثُوس ،ون ّي �إِدْچان زݣ وخْ ثان.
وحدسن ذ �إِخدّامن �َأ ِكي ِذي �إِ ْثݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ؤُشا ݣِّين ذايِي ؤُرِ12 .يتْسدْچام-د
نِي ْث ِني ْ
ِ
خاوم �إِبافراس ،ون ّي ذ �إ ِّجن ّزايومَ� ،أقّا-ث ذ �إ ِْسمغ ن ل َمسيحَ� .أقّا نتّا �إِتذعا �َأوم ر ْبدا ذي
ْثزادْجيث ن ّس س ّجهذِ ،حيما �َأذ ْثبدّم نِيشانَ� ،أذ ثِيرِيم ثشُّ ورم س ما ّرا ِمين �إِخْ س �َأر ِّبي.
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ِ 13مينزِي ش ّهذغ خاسَ� ،أقّا نتّا �َأطّاس �إِ خاوم �إِ ْك ِسي ؤُرا خ يِنّي ِذي لا ُيو ِذ ِ
يكييا ذ يِنّي ِذي
واوماثن
ِهيرا ُبولِيس�14 .إِتْسدْچام-د خاوم لُوكاَ� ،أض ِبيب �إ ِِعي ّزن ،ذ ِذيماس15 .سدْچمم خ ْ
�إِن ّي �إِدْچان ِذي لا ُيو ِذ ِ
ثمس ُمونت ِذي ثا ّدارث ن ّس16 .خ ِمي �إِ غا
يكييا ،خ نِيمفاس ُؤ خ ْ
ِ
ِ
ِ
ثمس ُمونت ن �إِلا ُيوذيكي ّين
ْواسغار عاوذ ذي ْ
ْواسغار ثبراث-ا جاراوم ،خ ِّني ْحضام �َأذ ت ّ
ت ّ
17
ِ
ِ
ِ
ِ
ؤُشا �َأذ ْثغارم ك ِّنيو عاوذ ث ِّني زِي لا ُيوذيكييا� .إِني �إِ �َأرخي ُّبوس ‘حضا �َأذ ْثك ّمرذ ْرخدْمث
ن ْثسخّارث �إِ ِ
ثكسيذ زِي ِسي ِذي’18 .سرام ُؤرِيغ ث س ُؤفُوس �إِنُو ،زِي ُبولُوس .عقرم
خ ْسناسر �إِنُو .نِّيعمث �َأذ ِكيوم ثِيرِيَِ � .أمين.
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يسا ُلو ِن ِيكي ّين 2 ،1
ثابرات ثام ْزوا ُروث ِ�إ ِ�إ ِث ّ

ثامزوا ُروث ن بُو ُلوس
ثابرات ْ
يسا ُلو ِني ِكي ّين
ِ ِ�إ ِ�إ ِث ّ
سدچم ذ ُؤقا ِذي
أَ� ْ

1

ثمس ُمونت ن �إِثِي ّسالُونِ ِ
يكي ّين ِذي �َأر ِّبي ثاباباث ُؤ ِذي
ُ 1بولُوس ذ ِسيلوانُوس ذ ثِي ُموثِ ُييو �إِ ْ
ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح ،نِّيعمث ذ ر ْهنا �َأذ ِكيوم �إِرِين! َ� 2أقّا نتْقاذا �َأر ِّبي ّزا ْيوم ما ّرا ر ْبدا،
خْ ِمي ك ِّنيو ن ِتيضار ِذي ْثزادْجي ِثين ن ّغ3 ،نتفكّار ر ْبدا ِذي ْرخدْمث ن إِل�يمان نْوم ُؤ ذݣ
4
نسنَ� ،أ
ؤُثامار ن ثا ْيرِي ذ ّصبار ن ؤ ُِسيثم ِذي ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح ّزاث �إِ �َأر ِّبي بابا ْثنغ ؤُشا ّ
� َْأوماثن �إ ِِعي ّزن ،بلِّي ك ِّنيو ثتْواخضارم زِي �َأر ِّبيِ 5 ،مينزِي رخْ بار �َأص ْبحان ن ّغ وار ذ غا ْروم يِيوض
ثسنم
س واوارن واها ،ماشا ؤُرا س ّجهذ ،س �َأ ُّروح �إِقدّسن ؤُشا س ؤُع ّمار �َأمقّرانَ� .أقّا ّ
ذورم ذ �إِمضْ فارن ّزا ْينغ ؤُرا زِي �َأر ِّبي،
ما ّمش ذ انغ ثُوغا جاراوم ِذي طّوع نْوم6 .ؤُشا ك ِّنيو ْث ْ
رحصارث ثامقّرانت ،ثطّفم ذݣ واوار س ر ْفراحث ن �َأ ُّروح �إِقدّسن،
ؤشا ،ؤ ُِمي خاوم ثكّا ْ
8
ِ
ِ
ذورم ذ �َأمذيا �إِ قاع �َأ ْيث ن ماسي ُذونِييا ذ �َأ ْيث ن �َأخايا .مينزِي رخْ بار ن واوار ن
7ؤُشا �َأ ُّمو ْث ْ
�َأر ِّبي �َأقّا �إِفّغ-د ّزايوم ،وار �إِدْجي ِذي ِ
ماسي ُذونِييا ذ �َأخايا واها ،ماشا إِل�يمان نْوم ِذي �َأر ِّبي �إِ ْذور
9
نسيور خاس عاذِ ،مينزِي نِي ْث ِني س يِيخف نْسن
ْواسن ثانيا ِذي ما ّرا �إِ ُموشان ؤُشا ن ّْهرا ّما ِّ
�إِت ّ
ذورم زِي لاصنام (=‘�إِر ِّبيثن’ ن
عاوذن �َأنغ ،ما ّمش ثُوغا ثارزمم �َأنغ ثا ّوارث ؤُشا ما ّمش ذ ْث ْ
ؤُكشُّ وض نِيغ ن ُورغ نِيغ ن �إ ِْشث ن ْرهاجث ن ّضْ ِني) ِحيما �َأذ ْثسخّ ارم �إِ �َأر ِّبي �إِ ّدارن ون ّي
ذ ثِيذت 10ؤُشا �َأذ ْثراجام ِّميس زݣ �إِج ْنوان ،ون ّي د �إ ِّسنكّار زݣ �إِم ِّتينن ،يشُّ و ،ون ّي �إِ ذ انغ
�إِ غا �إ ِّسنجمن زِي لغاضاب �إِ د غا ياسن.

2

يسا ُلو ِني ِكي
ثاس ّخارث ن بُو ُلوس ِذي ِث ّ

1
ثسنم بلِّي �َأذاف ن ّغ ون ّي ذ غا ْروم نݣّا،
ماشا ؤُرا ذ ك ِّنيو ِسيمانت نْومَ� ،أ � َْأوماثنّ ،
2
وار ث ِ
ُوغي �إِدْچا باطر .ماشا ،واخّا ثُوغا خانغ �إِكّا ؤُو ّدب ذ ْرحاݣرا ِذي ِفي ِلي ِّبي
ثسنمَ� ،أقّا نبا ّرح �َأوم رخْ بار �َأص ْبحان ن �َأر ِّبي س ث ْرياسث ِذي �َأر ِّبي
قبرَ� ،أم ما ّمش ثُوغا ّ
ِ
ُؤ س ؤُم ْن ِغي �َأمقّران3 .س مينزِي �َأعرام ن ّغ وار �إِدْجي شا زݣ ؤُخ ُّطو نِيغ زِي رخْ مج ؤُرا
�َأك-ذ ْثحرا ْيمشث4 .س ْرعكسَ� ،أم ذ انغ �إِحسب �َأر ِّبي نِيشان � ِ
َأرامي د انغ �إِوكّر رخْ بار
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نساوار ،وار �إِدْجي �إِ �َأرضا ن �إ ِْوذان ،ماشا �إِ �َأرضا ن �َأر ِّبي ون ّي
�َأص ْبحان ،خ ؤُي ِّني �َأ ُّمو �إِ ّ
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
َأ
ثسنم ت ،ؤُرا
يو
ن
ك
ا
ق
�
ين،
ُّوح
د
يق
ث
ݣ
نت
ي
ُوغ
ث
وار
ارص
م
ع
�إِقدْچبن ؤُراون ن ّغِ 5 .مينزِي ّ
ِّ ّ
وار ن ّس ُذورِي شا طّمع ن ّغَ� ،أر ِّبي �َأقّا-ث ِذين! 6وار ث ِ
ُوغي نار ُّزو �َأ ُعودْجي ن �إ ِْوذان ؤُرا ّزا ْيوم
ؤُرا زݣ �إِن ّضْ ِني ،واخّ ا ثُوغا نْز ّمار �َأذ ن ّ
ݣ �إِخف ن ّغ جاراون �َأم �إِمازانن ن ل َمسيح7 .ماشا
8
ّ
ِ
ثُوغا-نغ ذ �إِح ِنينن �َأ ِكي ْذومَ� ،أم �إ ِْشث ن ْثي ّماث �إِتݣن ْرخار ذݣ �إِح ْنجيرن ن ّسَ� .أم ثُوغا-
نغ ن ّم ْزرِي ذايوم ،ثُوغا �إِشُ و ّوار �َأنغ �َأذ نشارش �َأ ِكي ْذوم ،وار �إِدْجي رخْ بار �َأص ْبحان ن �َأر ِّبي
ذورم ذ �إِم ِعي ّزن غا ْرنغِ 9 .مينزِي ْثع ْقرمَ� ،أ � َْأوماثن،
واهاَ� ،أحقّا ؤُرا ذ ثُوذارث ن ّغِ ،مينزِي ْث ْ
ِ
واس ،حيما وار خاوم نت ّ
ݣ ضّ قرَ� ،أقّا
ْرخدْمث ذ ؤُثامار ن ّغَ� .أم ثُوغا نْخدّم دْجيرث ذ ّ
نبا ّرح اوم-د رخْ بار �َأص ْبحان ن �َأر ِّبي10 .ك ِّنيو ذ ْ
رش ُهوذ ؤُرا ذ �َأر ِّبي ،مشْ حار �إِقدّسن ُؤ
11
ثسنم ما ّمش ثُوغا
�إِسݣّذن ُؤ ن ّ ْبرا ْر ِعيب ثُوغا نݣُّور جاراوم ،جار ك ِّنيو �إِن ّي �إِتا ْمننَ� .أقّا ّ
نْعدْچم ،نتْف ّوج ؤُرا نتْزاوݣ �إ ِّج�-إ ِّج ّزا ْيوم �َأمشْ ناو باباس �إِ �إِح ْن ِجيرن ن ّس12 ،ماح ْنذ �َأذ ثُو ُيورم
�َأم ما ّمش �إِسذاهدْچ ِقيباتْش �إِ �َأر ِّبي ،ون ّي ذ اوم-د �إِراغان غار ْثݣ ْل ِذيث ذ ُؤ ُعودْجي ن ّس.
13خ ؤُي ِّني نتْقاذا �َأر ِّبي ن ّ ْبرا �َأبدِّي ،ؤ ُِمي ك ِّنيو ،خْ ِمي ثطّفم ذݣ واوار �إِبا ّرحن زِي �َأر ِّبي،
وار ث ْثقبرم �َأم واوار ن �إ ِْوذان ،ماشا �َأم واوار ن �َأر ِّبي ؤُشا ذ مان �َأيا �إِدْچا ذ ثِيذت َ� .أوار-ا
ثمس ُمونِين
�إِخدّم ذايوم ،ذݣ �إِن ّي �إِتا ْمننِ 14 .مينزِي ك ِّنيوَ� ،أ � َْأوماثنْ ،ث ْ
ذورم ذ �إِمضْ فارن ن ْ
ن �َأر ِّبي �إِ �إِدْچان ِذي يا ُهو ِذي ّيا ِذي ل َمسيح يشُّ وِ ،مينزِي ك ِّنيو �َأنشْ ث ِمين ث ْك ِسيم ذ �َأ ْرمح
زݣ �إ ِْوذان نْومْ ،ك ِسين ث ؤُرا ذ نِي ْث ِني زݣ ُوذاين�15 ،إِنِّي �إِن ِغين ِسي ِذي يشُّ و ذ �إِ ْمكاشافن
نْسن ؤُشا ذا ّرشن خانغَ� ،أقّا-ثن وار �َأر ِّطين شا �إِ �َأر ِّبي ؤُرا ذ نِي ْث ِني ِضي ّد ن �إ ِْوذان ما ّرا َ�16أم
ْواسنجمن نِي ْث ِنيَ� .أم ِّني تْع ّمارن
ذ انغ م ْنعن ماح ْنذ �َأذ ِّ
نسيور غار رݣـ ُنوس ن ّضْ ِني ِحيما �َأذ ت ّ
ّ
ْر ِميزان ن ّدنُوب نْسن ر ْبدا ،ماشا لغاضاب ن �َأر ِّبي �َأقّا �إ ِْوضا خاسن �َأر �َأنݣا ُرو.

يسا ُلو ِني ِكي ّين
بُو ُلوس ِ�إو ّحش أَ�ذ ِ�إزار ِ�إ ِث ّ

َ�17أ � َْأوماثنَ� ،أقّا ن ْذور ذ �إِ ُي ِ
ُغمبوب ،واخّ ا غار ْذ ُروس ن ْرو ْقث
وجيرن نْوم زِي ِّجيهث ن ؤ ُ
واها ،ماشا وار �إِدْجي زِي ِّجيهث ن ُورَ� .أقّا ثُوغا نار ُّزو س ّم ْزرِي كثار �َأذ نْزار �َأغ ْم ُبوب
نْوم18 .خ ؤُي ِّني ثُوغا نخْ س نشّ ين ؤُرا ذ نش ُبولُوسَ� ،أذ غاروم-د ناس �إ ِْشث ن ْثوارا
ذ �إ ِْشث ن ْثوارا ن ّضْ ِني ،ماشا شِّ يطان �إِب ّد �َأنغ ذݣ و ْبرِيذِ 19 .مينزِي مان ون ذ � َِأسيثم ذ
ر ْفراحث نِيغ ذ تاج ن ّغ؟ ما وار ث ثدْجيم ذ ك ِّنيو ّزاث �إِ ِسي ِذيثْنغ يشُّ و خْ ِمي �إِ د غا
ياس؟ َ�20أقّا ك ِّنيو ذ �َأ ُعودْجي ن ّغ ذ ر ْفراحث ن ّغ.
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يسا ُلو ِن ِيكي ّين 4 ،3
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3

1خ ُؤي ِّنيُ ،ؤ ِمي وار نْز ّمار �َأذ ث نحمر كثار ،ثُوغا �إِ ْت ِغير �َأنغ م ِليح ُؤ ِمي ذ انغ
2
نسكّ �َأوم-د ُؤماثنغ ثِي ُموثِ ُييو ذ ون ّي ذ �َأ ْمسخّ ار
ِّجين ِذي �َأثِينا وحذنغ .ؤُشا خ ِّني ّ
ن �َأر ِّبي �َأ ِكي ْذنغ ِذي رخْ بار �َأص ْبحان ن ل َمسيحِ ،حيما �َأذ اوم �إ ِّسجهذ ُؤ �إِش ّجع ِذي
إِل�يمانِ 3 ،حيما ُؤرا ذ �إ ِّج ّزا ْيوم وار �إِ ْت ُمو ُطوي شا زݣ و ْبرِيذ زِي ِّسي ّبث ن رحصاراث.
ݣ �إِ مان �َأياِ 4 ،مينزِيِ ،
رامي ثُوغا ندْچا �َأ ِكي ْذوم،
ثسنم ِسيمانت نْوم ،بلِّي نتْوا ّ
�َأقّا ك ِّنيو ّ
5
ِّ
َأ
ثكّ
ِ
يو
ن
ك
ش
م
ما
َأم
�
ِمسار
ثسنم ث .خ
�
�
و
م
�
شا
ؤ
صارث
رح
خانغ
َأذ
�
ي
ل
نِي ّزار ننّا ،ب
ُ ُّ إ إ
ْ
ّ
ِّ ّ
ُؤي ِّنيُ ،ؤ ِمي وار ز ّمارغ �َأذ ث حمرغ كثارَ� ،أقّا ّسكّغ ث-يِد ِحيما �َأذ ّسنغ خ إِل�يمان
نْوم ،ما �َأتّاغ ون ّي �إِتْجا ّرابن �َأقّا �إِجا ّرب ك ِّنيو ُؤشا �َأذ ثفّغ ْرخدْمث ن ّغ ذ والُو.

رخْبار ِ�إ ّسفا ّرحن زِي ِثي ُمو ِثييُو

6ماشا رخُّ وَ� ،أقّا ّزا ْيوم �إِذور-د غا ْرنغ ثِي ُموثِ ُييو ؤُشا �إ ِِّسيوض �َأنغ رخْ بار �َأص ْبحان ن إِل�يمان
ْوحش نشّ ين
ذ ثا ْيرِي نْوم ،بلِّي ك ِّنيو ر ْبدا ثِيضارم �َأنغ ؤُشا ْثو ّحشم �َأنغ �َأم ما ّمش �إِ ك ِّنيو ن ّ
رحصارث ذ ثامارا ن ّغَ� ،أقّا نتْواف ّوج زِي ِّسي ّبث ن
ثانيا7 .خ ؤُي ِّنيَ� ،أ � َْأوماثنِ ،ذي ما ّرا ْ
9
إِل�يمان نْومِ 8 ،مينزِي رخُّ و ندّار ،مارا ك ِّنيو ْثبدّم نِيشان ِذي ِسي ِذي .ما ّمش �إِ غا ن ّ
ݣ �َأذ
نْقاذا �َأر ِّبي خ ما ّرا ر ْفراحث �إِ زِي نْفا ّرح ّزا ْيوم ِقيباتْش �إِ �َأر ِّبي ن ّغ؟ َ�10أقّا نتّار �َأر ِّبي دْجيرث
واس �َأر طّارفِ ،حيما �َأذ ك ِّنيو نْزار س ؤُغ ْم ُبوب ؤُشا �َأذ نْك ّمر ِمين �إِتحذاجا عاذ
ذ ّ
11
ّ
ِ
ِ
ِ
إِل�يمان نْوم� .إِرِي �إِسݣم �َأر ِّبي بابا ْثنغ سيمانت ن ّس ذ سيذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح �َأبرِيذ ن ّغ
غا ْروم رخُّ و ُ 12ؤ ما ْع ِليك �إِ ذ اوم غا �إ ِْوش �َأر ِّبي ِحيما �َأذ ثارنِي ُؤ �َأذ ْثف ّيض ثا ْيرِي جاراوم
ذ ثا ْيرِي �إِ �إ ِْوذان ما ّراَ� ،أم ما ّمش ثتْف ّيض ؤُرا ذ ثا ْيرِي ن ّغ �إِ ك ِّنيو13 ،ماح ْنذ ؤُراون نْوم �َأذ
محضنِ ،حيما �َأذ ثِيرِيم ن ّ ْبرا ْر ِعيب ِذي ْثقدّاسث ِقيباتْش �إِ �َأر ِّبي ،بابا ْثنغ ،خ ِمي ِّني �إِ د
ّ
ِ
ِ
غا ياس سيذي يشُّ و �َأك-ذ ما ّرا �إِمقدّاسن ن ّس.

4

ُؤيُو ُروم ِ�إ أَ� ْرضا ن أَ�ربِّي

ْزاوݣ ُؤ نعرم �َأوم ِذي ِسي ِذي يشُّ وِ ،حيماَ� ،أم ْثر ْمذم ّزا ْينغ
1خ ِّنيَ� ،أ �َأ ْيثماَ� ،أقّا ن ْ
ْخص �َأذ ثُو ُيورم ُؤ �َأذ ثارضام �إِ �َأر ِّبي ،خ ِّني �َأذ ث ْيمام ِذي مان �َأيا كثار،
ما ّمش �إِت ّ
2
ِ
يوصا �إِ ذ اوم �إِ ّموشن زِي ِسي ِذي يشُّ وَ�3 .أقّا ثا ذ ثِيمخسا ن
ث
مان
ثسنم
ّ
ِمينزِي ك ِّنيو ّ
ُوقح ِبيث4 ،ماح ْنذ كُور �إ ِّجن ّزا ْيوم �َأذ
�َأر ِّبي ،ماح ْنذ �َأذ ث ْيمام ِذي ْثقُو ّد ِسيَ� ،أذ ْثح ّيذم �إِ ث ْ
�إ ِّسن بلِّي �َأذ غارس يِيرِي ؤُغا ّراف ن ّس ِ
(=مين �إِخْ س �َأذ يِي ِني �َأ ِّريمث ن ّس نِيغ ثا ْمغارث
ن ّس) س ْثقُو ّد ِسي ذ شّ ان5 ،وار �إِدْجي ِذي ؤُشا ِهي ن ن ّشواث �َأم رݣـ ُنوس �إِن ّي وار �إ ِِّسينن
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ثمسراشث-اِ ،مينزِي �َأر ِّبي ذ
شا �َأر ِّبيِ 6 ،حيما ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِخ ِّطي نِيغ �إِتْغشّ ا ؤُماس ِذي ْ
7
ون ّي �إِنقّمن ِذي مان �َأيا ما ّراَ� ،أم ما ّمش نِي ّزار ننّا �َأوم عاوذ ُؤ ثُوغا نشهذ نِيشانِ ،مينزِي
�َأر ِّبي وار خانغ-د �إِراغا �إِ رخْ مج ماشا �إِ ْثقُو ّد ِسي8 .خ ؤُي ِّني ون ّي �إِ غا �إِنضارن مان �َأيا ،وار
�إِنْضار ْبناذم ماشا �َأر ِّبي ون ّي �إِ ذ انغ �إ ِْو ِشين ثانيا �َأ ُّروح ن ّس �إِقدّسن9 .ن ّْهرا ّما نُورا اوم-د
خ ثا ْيرِي ث ِّني جار � َْأوماثنَ� ،أقّا ك ِّنيو س يِيخف نْوم ْثر ْمذم زِي �َأر ِّبي ِحيما �َأذ ثخْ سم �َأياويا
10ؤُشا �َأ ُّمو �إِ ثتݣّم �َأك-ذ ما ّرا � َْأوماثن ِذي ِ
ماسي ُذونِييا ث ُمون .ماشا نتّار ّزا ْيوم س ّج ْهذ ِحيما
�َأذ ثمغارم ِذي مان �َأيا11 ،ؤُشا �َأذ ثنجبذم �َأذ ثدّارم ِذي ْر ُهوذنثَ� ،أذ ث ْوشم ثا ْي ِنيث �إِ ِمين
ِفاسن نْوم �َأم ما ّمش ثُوغا ك ِّنيو نُو ُمورِ 12 ،حيما �َأذ ثُو ُيورم س
�إِدْچان نْومَ� ،أذ ْثخ ْذمم س �إ ّ
ْخصي ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْرحاجث.
ؤُوقّار �َأك-ذ يِنّي �إِدْچان ِذي با ّرا ؤُشا وار ك ِّنيو �إِت ِّ

ِ
ثاواسيث ن ل َمسيح

نج ِذي طّرامَ� ،أ � َْأوماثن ،خ ؤُمدُّور ن �إِن ّي �إ ِْذورن طّصن،
َ�13أقّا وار نخْ س شا �َأذ ك ِّنيو ّ
ِحيما وار ث ِتيرِيم ثشْ ضنم �َأم �إِن ّضْ ِني �َأم �إِن ّي ؤ ُِمي �إِقضع راياسِ 14 .مينزِي مارا نُومن بلِّي
يشُّ و ثُوغا �إِ ُّموث ؤُشا �إِكّار-د ،خ ِّني نُومن بلِّي �َأ ُّمو عاوذ �َأذ ياوِي �َأر ِّبي �إِن ّي �إ ِْذورن طّصن
(ذݣ ونْضر) غار �إِخف ن ّس س يشُّ وِ 15 .مينزِي �َأذ اوم نِي ِني مان �َأيا س واوار ن ِسي ِذي:
نشّ ين� ،إِن ّي �إِ ّدارن� ،إِن ّي �إِ غا �إِقِّيمن �َأر ذ غا ياس ِسي ِذي ،ع ّمارص �َأذ نِي ّزار �إِ يِنّي �إ ِْذورن
طّصنِ 16 .مينزِي ِسي ِذي س �إِخف ن ّس �َأذ د �إِهوا زݣ ؤُجنّا خ ِمي ِّني �إِ ذ غا ثفّغ �إ ِْشث ن
يجا ن �إِج ن لمالاك �إِمغار س ْر ُبوق ن �َأر ِّبي ؤُشا �إِن ّي �إِ ُّموثن ِذي ل َمسيح
ْثغُو ِّييث س ْث ِم ّ
17
�َأذ كّارن ذ �إِم ْز ُوراَ� ،أوارنِي �َأسن �َأذ نكّار نشّ ين� ،إِن ّي �إِقِّيمن �إِ ّدارنَ� ،أذ ِكيسن نتْواكّس
ذݣ �إِسي ُنوثن ِحيما �َأذ ن ّمسرقا �َأك-ذ ِسي ِذي ذݣ ؤُجنّا ؤُشا �َأ ُّمو �َأ ِكيس �إِ غا نقِّيم �إِ ر ْبدا.
18خ ؤُي ِّني ݣّم ؤُر ذݣ واياويا س واوارن-ا.

5

1ماشا زِي ِّجيهث ن �إِكُوذن ن ْرو ْقث ذ ْثسا ّع ِثينَ� ،أ � َْأوماثنَ� ،أقّا ن ّْهرا ّما نُورا اوم-د.
2
َأس ن ِسي ِذي �َأذ د ياس �َأم �إِج ن ؤُشفّار ِذي
ك ِّنيو ِسيمانت نْوم ّ
ثسنم نِيشان �َأقّا � ّ
دْجيرث3 .خ ِمي �إِ غا �إِنِين نِي ْث ِني “�َأقّا ر ْهنا ذ ْر ُهوذنث” ،رخْ ذنِّي �َأذ خاسن �إِ ّك واريّب
ذ ْغيا �َأم ؤُن ْزبار ن �إ ِْشث ن ث ْمغارث ث ِّني س ّديسث ؤُشا وار ِذين مانِي �إِ غا يارورن4 .ماشا
َأس نِّي �َأم ؤُشفّار،
ك ِّنيوَ� ،أ � َْأوماثن ،وار ثدْجيم شا ِذي ثادْچسث ماح ْنذ �َأذ خاوم-د �إ ِْوضا � ّ
5
واس .وار ندْجي شا ن دْجيرث
ماشا ك ِّنيو ما ّرا ذ �إِح ْن ِجيرن ن ْثفاوث ذ �إِح ْن ِجيرن ن ّ
6
ْخص �َأنغ وار نتطّص �َأمشْ ناو �إِن ّضْ ِني ،ماشا �َأذ نِيرِي نْفاق
نِيغ ن ثادْچسث .خ ؤُي ِّني �إِت ّ
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نحضاِ 7 .مينزِي �إِن ّي �إِتطّصنَ ،أ�قّا تطّصن ِذي دْجيرث ذ �إِن ّي �إِسشّ ارنَ ،أ�قّا سشّ ارن
ُؤ ْ
8
ِ
ِ
نشّ
واسَ� ،أذ نِيرِي نحضاَ� ،أقّا نْح ّزم �إِذمارن ن ّغ س
ْجيرث.
د
ِذي
ن
ْچان
د
�
ّي
ن
�
ين
ماشا
إ إ
ّ
9
وا ُّروض ن ُو ّزار ن إِل�يمان ذ ثا ْيرِي ُؤ س ْثق ّبارث ن ؤ ُِسيثم ن ؤُس ْنجمِ ،مينزِي �َأر ِّبي وار
ذ انغ يݣِّي �إِ لغاضاب ،ماشا ِحيما �َأذ نطّف �َأس ْنجم زِي ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح10 ،ونِّي
شجعم ؤُشا
خانغ �إِ ُّموثنِ ،حيما نشّ ينّ ،ما نْفاق نِيغ نطّصَ� ،أذ ِكيس ندّار11 .خ ؤُي ِّني ّ
بنام �إ ِّجن ون ّضْ ِني �َأم ث ثتݣّم ثانيا.

سدچم أَ�نݣّا ُرو
أَ�وار ذ ُؤ ْ

12
ثسنم �إِن ّي �إِتݣّن ثِيز ّمار �َأطّاس جاراوم ذ �إِن ّي �إِدْچان خاوم
نشّ ين نتار ّزايومَ� ،أ � َْأوماثنَ� ،أذ ّ
13
ِذي ِسي ِذي ذ �إِن ّي ك ِّنيو �إِتْݣ ّواذن ،ماح ْنذ �َأذ ثن ْثوقّارم �َأطّاس ِذي ثا ْيرِي خ ِّسي ّبث
ن ْرخدْمث نْسن� .إِرِيم ِذي ر ْهنا جاراوم14 .ن ْعرم �َأومَ� ،أ � َْأوماثنَ� ،أذ ثݣ ّ ّوذم �إِن ّي �إِفّغن
زݣ ؤُستّف ،ݣّم ؤُر ذݣ �إِن ّي وار غارسن ثدْجي ثرياسث ،عاونم �إِن ّي �إِض ْعفن� ،إِرِيم
ذ �إِص ّبارن �َأك-ذ ما ّراْ 15 .حضام ماح ْنذ ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِتن ِثي ِقيم ْرغار س ْرغار ،ماشا �َأر ُزوم
ر ْبدا ِمين �إِص ْبحن �َأك-ذ واياويا ؤُشا �إِ ك ِ
ُورشي16 .فارحم ر ْبداّ 17 ،زادْچم ن ّ ْبرا ق ُّطو18 ،قاذم
19
يمسرايِينِ ،مينزِي ذ مان �َأيا ِمين �إِخْ س �َأر ِّبي ِذي ل َمسيح يشُّ و �إِ ك ِّنيو .وار
ِذي ما ّرا ثِ ْ
21
20
ِ
خسيم شا �َأ ُّروح ،ؤُرا وار ّسحقارام �َأوارن ن ؤُكاشاف ،ماشا وزنم قاع مين �إِدْچان
ّس ّ
23
22
ّ
ِ
ِ
ّ
ؤُشا طفم غار مين �إِص ْبحنَ� .أݣوجم خ ما ّرا مين �إِدْچان ّداب ن ثُوعفّناَ� .أقّا نتّاَ� ،أر ِّبي
ن رهناَ� ،أذ ك ِّنيو �إِقدّس ما ّرا ؤُشا ما ّرا �َأ ُّروح ذ ر ْعمار ذ �َأ ِّريمث نْوم �َأذ �إِرِين تْواحفضن قاع
زِي ما ّرا �إِغ ْز ِذيسن غار ْث ِ
واسيث ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيحَ�24 .أقّا ذ ون ّي خانغ-د �إِتْراغان ذ
26
25
ِ
�َأص ِذيقَ� ،أقّا نتّا �َأذ ث �إِ ّ
معروف عاوذ .سدْچمم خ
ݣ ثانياَ� .أ � َْأوماثن ،كسيم �َأنغ ْر ُ
زاوݣغ ك ِّنيو ذݣ ُوذم ن �َأر ِّبي ماح ْنذ �َأذ ْثغارم ثابراث-ا
واوماثن س ؤ ُُسوذم �إِقدّسن27 .نش ْ
ْ
�إِ ما ّرا � َْأوماثن �إِمقدّاسن28 .نِّيعمث ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح �َأذ ِكيوم ثِيرِي.
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ِيس ثْناين ن بُو ُلوس
ثابرات و ّ
يسا ُلو ِني ِكي ّين
ِ ِ�إ ِ�إ ِث ّ
اسدچم
ْ

1

ثمس ُمونت ن ثِيسالُونِ ِ
يكي ِذي �َأر ِّبي بابا ْثنغ ذ
ُ 1بولُوس ذ ِسيلوانُوس ذ ثِي ُموثِ ُييو� ،إِ ْ
ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح2 .نِّيعمث ذ ر ْهنا زِي �َأر ِّبي ،بابا ْثنغ ُؤ زِي ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح
�َأذ ِكيوم �إِرِين.

اقا ِذي ذ ثْزا ْدجيث

�3إِشُ و ّوار �َأذ نْقاذا �َأر ِّبي خاوم ر ْبداَ� ،أ � َْأوماثنَ� ،أم ما ّمش �إِ ْترِيقِ ،مينزِي إِل�يمان نْوم �إِمقّار ؤُشا
ثا ْيرِي ن كُور �إِ ّجن ّزا ْيوم ما ّرا �إِ ون ّضْ ِني ثارنِّي ثمقّار كثار4 .خ ؤُي ِّني نتْف ّيش خاوم �َأطّاس
رحصارث نْوم
ثمس ُمونِين ن �َأر ِّبي خ ِّسي ّبث ن ّصبار ذ إِل�يمان نْوم ِذي ما ّرا �َأما ّرث ذ ْ
ِذي ْ
5
ّ
ِ
�إِن ّي ثكسيم .مان �َأيا ذ ُلبورهان ن ْر ُحوكم �إ ِّسݣذن ن �َأر ِّبيَ� ،أقّا ثتْواحاسبم ثسذاهدْچم
ثاݣ ْل ِذيث ن �َأر ِّبي ث ِّني �إِ خف ث ْك ِسيم �َأما ّرثِ 6 .مينزِي �َأر ِّبي ذ �َأ ْمسݣّاذ ؤ ُِمي �إِ غا �إِخدْچص
رحصارث �إِ �إِن ّي ك ِّنيو �إِحصارن7 ،ؤُشا �إِ ك ِّنيو �إِن ّي �إِتْواحصارن س ؤُريّح غار ؤُسا ْرݣب
س ْ
8
مسي �إِتح ُذوذُوقن ،خ ِمي ِّني
ن ِسي ِذي يشُّ و زݣ ؤُجنّا �َأك-ذ لمالاكاث ن ّج ْهذ ن ّس ِذي ْث ِّ
9
ِ
ِ
�إِ غا �إِنثاقم �إِن ّي وار �إِ ِّسينن شا �َأر ِّبي ذ �إِن ّي وار �إِطّاعن رخْ بار �َأص ْبحان ن سيذيثْنغ يشُّ و� .إِنا
�َأذ ْك ِسين �َأو ّدب ن ؤُهلّك �إِ ر ْبداَ� ،أذ �إِرِين ݣّوجن خ ُوذم ن ِسي ِذي ُؤ خ ُؤ ُعودْجي ن ّج ْهذ
10
واس نِّي ِذي ما ّرا �إِمقدّاسن ن ّس
ن ّس ،خ ِمي �إِ د غا ياس نتّا ِحيما �َأذ �إِتْوا ُعودْجي ذݣ ّ
ؤُشا �َأذ ذا ْيس ت ْْبهثن ما ّرا �إِن ّي ذا ْيس ُيومننِ ،مينزِي شهاذث ن ّغ �إِ ك ِّنيو ثتْواقبر س إِل�يمان.
11
معروف ر ْبداِ ،حيما �َأر ِّبي ن ّغ �َأذ ك ِّنيو �إِحسب �َأذ ثسذاهدْچم
زِي مان �َأيا ن ِّ
ْكسي �َأوم ْر ُ
ِ
ثاراغيث ُؤ ِحيما �َأر ِّبي ن ّغ �َأذ �إِك ّمر ذا ْيوم س ّج ْهذ ما ّرا �َأرضا ن ْثشُ ونِي ذ ْرخدْمث ن
12
إِل�يمانِ ،حيما �َأذ �إِتْوا ُعودْجي �إِسم ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ذا ْيوم ؤُرا ذ ك ِّنيو ذا ْيس س نِّيعمث ن
�َأر ِّبي ن ّغ ذ ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح.
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بْناذم ن ّدنُوب

َ�1أقّا نتّار ّزايومَ� ،أ � َْأوماثن ،خ ْث ِ
واسيث ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح ذ ُؤ ُمونِي ن ّغ �َأ ِكيذس،
2وار تْنخرِيعم نِيغ ِ
يسيفم شا ذ ْغيا ،وار �إِدْجي س شا ن �َأ ُّروح نِيغ س �إِج ن
تسح ِّ
ثجي ؤُرا
واس ن ِسي ِذي3 .وار ِّ
واوار نِيغ س �إ ِْشث ن ثبرات �َأخْ ِمي ّزا ْينغَ� ،أخْ ِمي د ُيوسا ّ
ذ �إ ِّج �َأذ ك ِّنيو �إِغوا س شا ن و ْبرِيذِ ،مينزِي نتّا وار د �إِتِيس ْم ِغير �َأوارنِي خْ ِمي �إِ غا فّغن
خسارث4 ،ونِّي
واطّاس زݣ و ْبرِيذ ؤُشا �َأذ د �إِبان ْبناذم ن ّدنُوبَ� ،أقّا-ث ذ ِّميس ن ْث ّ
�إِت ْمعاران ُؤ ون ّي �إِ غا �إ ِّس ُعودْچن �إِخف ن ّس خ ما ّرا ِمين �إِتْواس ّمان �َأر ِّبي نِيغ ْرقشْ عث ن
ؤُعباذَ� ،أر �إِ غا �إِقِّيم ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن ن �َأر ِّبي ؤُشا �َأذ �إ ِّسشن �إِخف ن ّس �َأقّا نتّا ذ �َأر ِّبي.
6
5
ثسنم ِمين ذ
ما وار ث ْع ِقيرم شا ؤ ُِمي ثُوغا-يِي ِكيومَ� ،أقّا نِّيغ �َأوم-ث؟ ماشا رخُّ و ثِيوضم ّ
7
اس �إ ِّسبدّن عاذ ذݣ و ْبرِيذ ِحيما �َأذ د �إِبان ِذي ْرو ْقث ن ّسِ .مينزِي ِّسي ّر ن ِمين �إِدْچان
تاوراث �َأقّا �إِخدّم رخُّ و ،ماشا ون ّي ث �إ ِّسبدّن �َأقّا-ث ِذين �َأر �إِ غا �إِ ّم ِ
كسي زِي
ِضي ّد ن ْ
ِ
ِ
وسطِ 8 .ذي ْرو ْقث نِّي �َأذ �إِضْ هار ون ّي ن ّ ْبرا تاوراث ،ون ّي �إِ غا �إ ِّسهلّك سيذي يشُّ و س
ْر ْ
9
ِ
ِ
يسيقث ن ْثواسيث ن ّس .ماشا
ْثوا ِّريث ن ن ّفس زݣ ؤُق ُّموم ن ّس ؤُشا �َأذ ث �إ ِّسبضر س ث ِّ
ْث ِ
تاوراث �َأم ْرخدْمث ن شِّ يطان س ما ّرا ّج ْهذ ن ر ْعجايب ذ ر ْعراماث
واسيث ن ون ّي ن ّ ْبرا ْ
10
غش ن ِمين وار �إ ِّسݣّذن ِقيباتْش �إِ يِنّي �إِ غا
ذ ل ُمو ْع ِجيزاث �إ ِّسخا ِّريقن ،ؤُشا س ما ّرا ْر ّ
11
ِ
ْواسنجمن .خ ؤُي ِّني �َأر ِّبي
�إِهلكنِ ،مينزِي نِي ْث ِني وار ق ِبيرن شا ثا ْيرِي ن ثِيذت حيما �َأذ ت ّ
�َأذ غارسن-د �إ ِّسكّ ِمين ثن غا يا ّر غار ؤُو ّدار كثار ماح ْنذ �َأذ �َأمنن ذݣ ؤُخا ِّريقِ 12 ،حيما
�َأذ تْواحاكمن ما ّرا �إِن ّي وار ُي ِومينن شا ِذي ثِيذت ،ماشا �َأرضان ِذي ِمين وار �إ ِّسݣّذن.

سرمذ ِ�إ ثك ِْسيم
ّبدم ِنيشان ِذي ل ِ إ�يمان ُؤ ذݣ ُؤ ْ

13ماشا �إِشُ و ّوار �َأنغ �َأذ خاوم نْقاذا �َأر ِّبي ر ْبداَ� ،أ � َْأوماثن �إِن ّي �إِخف �إ ِِعي ّز ِسي ِذي ،بلِّي �َأر ِّبي
�َأقّا �إِخْ ضار �إِ ك ِّنيو زݣ ؤُم ْزوا ُرو �إِ ؤُس ْنجم س ثُوقد ِّسي زِي �َأ ُّروح ُؤ س إِل�يمان ن ثِيذت .
َ�14أقّا �إِراغا-د خاوم �إِ مان �َأيا س رخْ بار �َأص ْبحان ن ّغِ ،حيما �َأذ ث ْك ِسيم �َأ ُعودْجي ن ِسي ِذي
15
ْواسرمذن
يشُّ و ل َمسيح .خ ؤُي ِّنيَ� ،أ � َْأوماثن ،بدّم نِيشان ؤُشا طّفم ِذي ثُ ّبارث �إِ ذ اوم �إِت ّ
ّزا ْينغّ ،ما س واوار نِيغ س ثِيرا16 .ؤُشا ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح س �إِخف ن ّس ذ �َأر ِّبي
بابا ْثنغ ،ون ّي ذ انغ �إِخْ سن ذ ون ّي ذ انغ �إ ِْوشن �َأف ّوج �إِ ر ْبدا ذ ؤ ُِسيثم �إ ِْشنان س نِّيعمث،
َ�17أذ �إ ِّسف ّوج ؤُراون نْوم ؤُشا �َأذ ك ِّنيو �إ ِّسجهذ ِذي ما ّرا ْرخدْمث ذ واوار �َأص ْبحان.

يسا ُلو ِن ِيكي ّين 3
ثابرات ِو ّ
يس ْثناين ِ�إ ِ�إ ِث ّ
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معروف
ثُوثرا ن بُو ُلوس ماح ْنذ أَ�ذ اس ك ِْسين ْر ُ

1
لحاسولَ� ،أ � َْأوماثنِ ،
معروف ِحيما �َأوار ن ِسي ِذي �َأذ د �إِفّغ ذ ْغيا ُؤ �َأذ
كسيم �َأنغ ْر ُ
ُ
2
ْواسنجم زݣ �إ ِْوذان
ْواس ُعودْچ �َأم ما ّمش ثُوغا �إِمسار جاراوم عاوذ ُؤ ِحيما �َأذ نت ّ
�إِت ّ
3
ِ
ِ
وار �إ ِْحرِين �إِعفّانن ،مينزِي إِل�يمان وار �إِدْجي غار ما ّرا .ماشا �َأر ِّبي ذ �َأصذيق ون ّي ذ اوم
�إِ غا �إ ِّسجهذن ؤُشا �َأذ ك ِّنيو �إ ِّصار زݣ ؤُعفّان4 .ماشا نشّ ين ن ِتي ّق ِذي ِسي ِذي بلِّي ِمين
ْوصا ك ِّنيوَ� ،أقّا ثتݣّم ث ؤُشا �َأذ ثقِّيمن ثتݣّم ثَ�5 .أذ �إِنْذه ِسي ِذي ؤُراون نْوم غار
خف ن ّ
ثا ْيرِي ن �َأر ِّبي ذ ّصبار ن ل َمسيح.

أَ� ْعرام زݣ ِ�إنّي ِ�إݣُّورن نّ ْبرا ُؤس ّتف

ْوصا ك ِّنيوَ� ،أ � َْأوماثن ،ذݣ �إِسم ن ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيحَ� ،أذ ْثح ّيذم �إِ كُور ؤُما �إِ
6ماشا ن ّ
7
ثسنم ما ّمش
�إِݣُّورن ن ّ ْبرا �َأستّف ،وار �إِدْجي ْ
علاحساب ثُ ّبارث �إِ �إِ ْك ِسين ّزا ْينغَ� .أقّا ك ِّنيو ّ
8
َأغروم
�إِشُ و ّوار �َأذ انغ ضْ فارنِ ،مينزِي نشّ ين وار نُو ُيور جاراوم ن ّ ْبرا �َأستّف ؤُشا وار نشِّ ي � ُ
واس ِحيما وار د
�َأك-ذ حد باطر ،ماشا س ْرخدْمث ذ ثامارا ثُوغا-نغ نْخدّم دْجيرث ذ ّ
تسرِيح �إِ مان �َأيا ،ماشا
ن ِتيس نضقر خ شا ن �إ ِّجن ّزايوم9 .وار �إِدْجي ِمينزِي وار غا ْرنغ ْ
ݣ �إِخف ن ّغ ذ لماثال �إِ غا ثضْ فارمِ 10 .مينزِي ِ
ِحيما �َأذ ن ّ
رامي ثُوغا-نغ ندْچا �َأ ِكي ْذوم،
11
ِ
ِ
ِتت عاوذ .مينزِي نسرا �َأقّا ذين شا
ْوصا �َأ ُّمو :مارا حد وار �إِخْ س �َأذ �إِخذم ،وار �إ ّ
�َأقّا ن ّ
12
ّ
ِ
ُّ
ِ
ّ
جاراوم �إِن ّي �إݣورن ن ّ ْبرا �َأستّف �َأم وار خدّمن شا ،ماشا تݣن مين وار �إ ِّسكوِينَ� .أقّا نُو ُمور
ُؤ نْزِي ّيار �إ ِْوذان �َأم يِينا ِذي ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح ِحيما �َأذ خذمن ِذي ْر ُهوذنثَ� ،أذ شّ ن
َأغروم نْسن13 .ماشا ك ِّنيوَ� ،أ � َْأوماثن ،وار ث ِ
ُوحيرم شا ماح ْنذ �َأذ ثݣّم ِمين �إ ِْشنان14 .ماشا
� ُ
ِ
مارا شا ن �إ ِّجن وار �إِطّاع �إِ واوار ن ّغ �إِ ُيوران ذي ثبراث-اَ� ،أرشمم ث ،وار تْخدْچضم
15
ْحسبم ذ ر ْع ُذو ماشا نذهم ث غار
�َأ ِكيسِ ،حيما �َأذ �إِ ْذور �إِصضحا ،ماشا وار ث ت ّ
و ْبرِيذ �َأم �إ ِّجن ثاوماث.

سدچم أَ�نݣّا ُرو
أَ�وار ذ ُؤ ْ

ِ 16سي ِذي ن ر ْهنا ِسيمانت ن ّس �َأذ اوم �إ ِْوش ر ْهنا ن ّس �إِ ر ْبدا خ ما ّرا �إِغ ْز ِذيسنِ .سي ِذي
�َأذ يِيرِي �َأ ِكي ْذوم ما ّرا�17 .إِج ن ؤُسدْچم س ُؤفُوس �إِنُوُ ،بولُوس .ثا ذ ر ْعرامث ن كُور
ثابراتَ� .أ ُّمو �إِ ذ ُؤرِيغ18 .نِّيعمث ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح �َأذ ِكيوم ثِيرِيَِ � .أمين.
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ثابرات ثام ْزوا ُروث ِ�إ ِثي ُمو ِثييؤ 1

ثامزوا ُروث ن بُو ُلوس
ثابرات ْ
ِ ِ�إ ِثي ُمو ِثييُو
سدچم
أَ� ْ

1

ُ 1بولُوسَ� ،أمازان ن يشُّ و ل َمسيح س ُرومار ن �َأر ِّبي �َأمس ْنجم ن ّغ ذ ِسي ِذي يشُّ و
َأرحمث ذ
ل َمسيحَِ � ،أسيثم ن ّغ�2 ،إِ ثِي ُموثِ ُييوِّ ،مي نِيشان ِذي إِل�يمان :نِّيعمث ذ � ْ
ر ْهنا زِي �َأر ِّبي ،بابا ْثنغ ُؤ زِي ل َمسيح يشُّ و ِسي ِذيثْنغ.

أَ� ْعرام زݣ ِ�إ ْمسرماذن ِ�إ ّسخا ِّريقن

َأفاسوس ِ
رامي ُروحغ غار ِ
ماسي ُذونِيياَ� ،أم ِّني
َ�3أم ما ّمش شك ْ
زاوݣغ �َأذ ثقِّيمذ ِذي � ُ
زاوݣغ شك عاذ ِحيما �َأذ ثُو ُمورذ �إِ شا ن �إ ِْوذان ِحيما وار ّس ِرميذن شا � َْأسرمذ ن ّضْ ِني،
ْ
ِ4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِ
ِ
ِ
ِخْ
يشّ
ِتاوين
�
ذ
�
ّي
ن
�
ين،
ط
ِق
�
وار
يراث
ثاص
ذ
وان
�
وجا
يح
ث
�
يث
ن
ي
ثا
شا
ن
ت
وار
يما
ح
إ
إ
إ
إ
إ
إ
ْ
ْ
ُ
غار �إِ ْمحارواضن كثار ،وار �إِدْجي غار ِمين �إِدْچان �إِ ر ْب ِني �إِ �إِخْ س �َأر ِّبي ،ون ّي �إِدْچان
ِذي إِل�يمان5 .لغاراض ن ُرومار-ا �َأقّا-ث ذ ثا ْيرِي زݣ ُور �َأمزذاݣ ذ ْثن ْفسشث
�إ ِْشنان ذ إِل�يمان ن ّ ْبرا نِّيفاقَ�6 .أقّا ِذي ِّني شا ن �إِن ّي �إِو ّدارن ،فّغن زݣ و ْبرِيذ غار
تاوراث ن ّ ْبرا ر ْفهامث ِذي ِمين قّارن
ْرحارض �إِخوان7 ،خسن �َأذ �إِرِين ذ �إِ ْمسرماذن ن ْ
8
ثصبح مارا حد �إ ِّسخدّم اِت نِيشان
تاوراث ْ
نسن بلِّي ْ
ذ ِمين خف ّساوارن .ماشا ّ
9
تاوراث وار ثتْوا ّموش شا �إِ ُؤ ْمسݣّاذ ،ماشا �إِ �إِن ّي
ْ
نسنَ� ،أقّا ْ
علاحساب تاوراثَ� ،أم ّ
ن ّ ْبرا تاوراث� ،إِ �إِمغنّانن ذ �إِمقجاح ذ �إِم ْذناب� ،إِ �إِن ّي وار �إِدْجين ذ �إِمقدّاسن ذ �إِن ّي
�إِتخْ سن ُّدونِّيث ذ �إِن ّي �إِنّقّن بابا ْثسن ذ ي ّما ْثسن ُؤ �إِ �إِن ّي �إِنقّن �إ ِْوذان�10 ،إِ �إِقح ِبي ّين ذ
ّزوامر ُؤ �إِ �إِن ّي �إِتْس ّبابن ذݣ �إ ِْوذان� ،إِ �َأ ْيث ُبو-يِخا ِّريقن ذ �إِن ّي �إِش ّهذن ُّزور ُؤشا ز ْعما
علاحساب رخْ بار
ِصحن 11ونِّي �إِدْچان
ْ
�إِ ما ّرا ِمين وار ذ �إِتِيسن شا �َأك-ذ ُؤس ْرمذ �إ ّ
�َأص ْبحان ن ُؤ ُعودْجي ن �َأر ِّبي �إِتْواباركن ،رخْ بار �َأص ْبحان �إِ ذ ايِي �إِتْواوكّرن.
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نِّيعمث ن ِس ِيذي ِ�إ بُو ُلوس

12نش تْقا ِذيغ ون ّي ذ ايِي �إ ِّسجهذنَ� ،أقّا-ث ل َمسيح يشُّ و ِسي ِذيثْنغِ ،مينزِي �إِحسب
�َأيِي ذ �َأص ِذيق ُؤ ِمي ذ ايِي �إِݣّا ِذي ْرخدْمث ن ْثسخّارث13 ،نش ذ ون ّي ثُوغا قبر ذ
ِماس ِ
�َأمشقّاف ،ثُوغا تْما ّراثغ �إ ِ
َأرحمثِ ،مينزِي ݣِّيغ
يحي ّين س ْر ُعونف .ماشا ُؤ ِفيغ � ْ
ث ِذي ّجهر ُؤ زِي ن ّ ْبرا إِل�يمان14 .ماشا نِّيعمث ن ِسي ِذيثْنغ ثُوغا ْثف ّيض س واطّاس
س إِل�يمان ذ ثا ْيرِي ث ِّني �إِدْچان ِذي ل َمسيح يشُّ و15 .وا ذ �َأوار �َأص ِذيق �إِ �إِسذاهدْچن
َأمقبور زِي ما ّرا ،بلِّي ل َمسيح يشُّ و ُي ِ
وسي-د غار ُّدونِّيث ِحيما �َأذ �إ ِّسنجم
�َأذ يِيرِي ذ � ُ
16
ِ
َأرحمث ماح ْنذ ل َمسيح �َأذ ايِي
�إِم ْذناب �إِ ّزا ْيسن نش ذ �َأم ْزوا ُرو .خ ِّسي ّبث-ا كسيغ � ْ
�إ ِّسشن ذ �َأم ْزوا ُرو ما ّرا ِ
تاسيع ن ْرخاضار ن ّس ذ لماثال �إِ �إِن ّي ّزايس �إِ غا يامنن �إِ ثُوذارث
ن ر ْبداَ�17 .أقّا �إِ ُؤجدْجيذ ن �إِكُوذن ن ْرو ْقث ،ون ّي وار �إِف ِّنين ،ون ّي وار �إِ ْتوِيرِينَ� ،أر ِّبي
وحدسَ� ،أذ غارس يِيرِي شّ ان ذ ُؤ ُعودْجي �إِ ر ْبدا قاعَِ � .أمين18 .ثاوص ّيث-ا،
ذ � َِأمي ِغيس ْ
ِ
علاحساب �َأوارن ن ؤُكاشاف خاك قبر ،حيما
�َأ ِّمي ثِي ُموثِ ُييوّ ،سوكّرغ شك خاس
ْ
ِ
�َأذ ّزا ْيسن ث ّمنغذ �َأمن ِغي �َأص ْبحان 19س إِل�يمان ذ ْثن ْفسشث �إ ِْشنانَ� .أقّا ذين شا �إِن ّي
ُؤ ِݣين مان �َأيا ُؤشا يا ّرز ؤُغا ّرا ُبو ن إِل�يمان نْسنَ�20 .أقّا ِهي ِمي ِن ُييوس ذ �َألِيكسان ِذير �إِدْچان
ّزا ْيسنَ� .أقّا سلّمغ ثن �إِ شِّ يطان ِحيما �َأذ رمذن ماح ْنذ وار تْشقّافن.

2

ثمس ُمونت ِ�إ أَ�ربِّي
سرمذ ن بُو ُلوس خ ُؤعباذ ن ْ
أَ� ْ

كسيث ن
1خ ُؤي ِّني ْ
زاوݣغ ذ �َأم ْزوارِ ،حيما �َأذ تارن س ثُوثرا ذ ْثزادْجي ِثين ذ ْث ِّ
معروف ذ ُؤقا ِذي ِذي طّوع ن ما ّرا �إ ِْوذانِ 2 ،ذي طّوع ن �إِجدْجيذن ذ ما ّرا �إِن ّي
ْر ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
�إِدْچان ذ �إِم ْز ُورا ،حيما خ ِّني �َأذ ندّار ذي ر ْهنا ذ ْر ُهوذنث ُؤ س ما ّرا ثِيݣ ُوذي ذ ُؤوقّار
ن ْثشُ ونِي3 .مان �َأيا ذ �َأص ْبحان ذ �َأرضا ّزاث �إِ �َأر ِّبيَ� ،أمس ْنجم ن ّغ4 ،ونِّي �إِخْ سن �َأذ
ْواسنجمن ما ّرا �إ ِْوذان ُؤشا �َأذ بدّن غار ث ُموسنا ن ثِيذتِ 5 .مينزِي �َأقّا ِذين �إِ ّج ن �َأر ِّبي،
ت ّ
6
ذ �إ ِّج ن ُؤمسصراح جار �َأر ِّبي ذ �إ ِْوذانَ� ،أقّا نتّا ذ ْبناذم ل َمسيح يشُّ و ،ونِّي �إ ِْو ِشين
�إِخف ن ّس ذ ْرعار ُبون �إِ ما ّراَ� ،أقّا-ث ذ شهاذث خاس �َأذ ثِيرِي ِذي ْرو ْقث ن ّسَ�7 .أقّا
�إِ مان �َأيا ُؤ ِمي تْواݣّغ ذ �َأمبا ّرح ذ ُؤمازان َ� -أقّا قّارغ ثِيذت ِذي ل َمسيح وار ّسخا ِّريقغ
شا ُ -ؤرا ذ ُؤ ْمسرماذ ن رݣـ ُنوس ِذي إِل�يمان ذ ثِيذت 8 .خسغ خ ِّني بلِّي �إِريازن �َأذ
ِفاسن �إِقدّسن ن ّ ْبرا �َأخ ّيق ذ ُؤمشُ وبّشَ�9 .أم ِّني
ّزادْچن ِذي ما ّرا �إِ ُموشان �َأذ ّسݣا ّعذن �إ ّ
خ ِّني ثِي ْمغارِين �َأذ ز ّهجنت �إِخف نْسنت س ُؤوقّار ذ رهيا ذ ُؤهدّن ،وار �إِدْجي س
ُؤ ُمو ِذي ن ُؤشُ ّواف نِيغ س ُورغ نِيغ س ْثياقُوثِين نِيغ س وا ُّروض �إِغران10 ،ماشا �َأذ
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ز ّهجنت �إِخف نْسنت س رخْ ذايم �إِص ْبحن �َأم ما ّمش ذ ُيوسا خ ث ْمغارِين ثِنّي �إِتْنجباذن
غار ُؤوقّار ن �َأر ِّبيّ �11 .أج ثا ْمغارث �َأذ ثرمذ ِذي ْر ُهوذنث �َأك-ذ ما ّرا ثامواضعث12 ،ماشا
ثسرمذ نِيغ �َأذ غارس يِيرِي ّج ْهذ خ و ْرياز ،ماشا �َأذ ثِيرِي
نش وار ِّ
تجيغ ثا ْمغارث �َأذ ّ
14
ݣ ذ �َأم ْزوارَ� ،أوارنِي اس هاوا .ؤُشا �َأذام وار �إِتْواغا ّر شا،
ثسقارِ 13 .مينزِي �َأذام �إِتْوا ّ
ْ
15
ِ
ِ
ْواسنجم خْ مي �إِ غا ثا ُرو �إِح ْنجيرن ،مارا
ماشا ثا ْمغارث ثتْواغا ّر ،خ ِّني ثخْ ضا ،ماشا �َأذ ت ّ
ثش ّبار ِذي إِل�يمان ذ ثا ْيرِي ذ ْثقُو ّد ِسي س ؤُهدّن.

3

ِ ِ�إم ْحضاين ذ ِ�إمس ّيارن ن ثمس ُمونث

1وا ذ �َأوار ذ �َأص ِذيق :مارا حد �إِخْ س �َأذ �إِ ْذور ذ �َأمحضايِيَ ،أ�قّا �إِتْراجا �إ ِْشث ن
2
ُمحضايِي �َأذ يِيرِي ن ّ ْبرا ْر ِعيبَ� ،أ ْرياز ن
ْخص �إِ ؤ ْ
ْرخدْمث ثشْ نا �َأطّاس .ماشا �إِت ّ
�إ ِْشث ن ث ْمغارثِ � ،
يارحب
َأرسين ،غارس ضّ بط ن ن ّفسَ� ،أذ يِيرِي ذ ِّميس ن رحرارّ ،
3
س �إِن ْو ِجيون� ،إِز ّمار �َأذ �إ ِّسرمذ ،وار �إِتِيرِي ذ �َأمسشار نِيغ ُبو-ر ُعونف ؤُرا ذ �َأض ّماع ن
�َأ ْربح ماشا نتّا �إِت ّ
ݣ اِث س رضْ رافث ذ رهنا ،وار �إِتِيرِي ذ �َأق ّزازَ�4 ،أقّا نتّا �إ ِّسݣُّور ثا ّدارث
ن ّس م ِليح ؤُشا �إِحكّم خ �إِح ْن ِجيرن ن ّس س ؤُوقّار5 .ماشا مارا حد وار �إِز ّمار �َأذ �إ ُِّسو ُيور
6
ثاواشُ ونت ن ّس ،ما ّمش �إِ غا �إِ ّ
ْخص اس وار �إِتِيرِي ذ
ݣ �َأذ �إِحضا ْ
ثامس ُمونت ن �َأر ِّبي؟ �إِت ّ
7
ِ
رفيوش ؤُشا �َأذ �إ ِْوضا ذي شّ راع ن �إِ ْبرِيس .عاوذ
ْج ِذيذ ِذي إِل�يمانِ ،حيما وار �إِتُوفّ س ُ
ْخص �َأذ غارس ثِيرِي ُّصو ْمعث ثشْ نا غار �إِن ّي ِذي با ّراِ ،حيما وار خاس تْع ِّييبن ؤُشا وار
�إِت ّ
8
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ثخْ
ِيس.
ر
ب
�
ن
شفث
ي
ذ
شا
�إِو ِّطي
ثمس ُمونت
إْ
ْخص عاوذ �إ �إِمس ّيارن �إن ّي �إتْسخّارن �إ ْ
�إت ّ
�َأذ �إِرِين ّسكّوان ،وار ِّسيوِيرن شا س ْثناين ن �إِرساون ،وار خ ّزارن شا غار بِي ُنو �َأطّاس ،وار
ثصفا10 .ؤُرا
ض ّمعن ِذي �َأ ْربح س ؤُغشِّ يَ�9 ،أذ طّفن ِذي ِّسي ّر ن إِل�يمان س ْثن ْفسشث ْ
ذ �إِنا �أ ّج �إِثن �َأذ تْواقدْچبن ذ �َأم ْزوا ُرو ،رخْ ذنِّي ،مارا �إِبان-د وار ذا ْيسن �إِدْجي ُبو ْر ِعيب،
ثصبح ،وار
�َأذ سخّارن �َأم ؤُمس ّيارَ�11 .أ ُّمو ؤُرا ذ ثِي ْمغارِين �َأذ غارسنت ثِيرِي ُّصو ْمعث ْ
ذ تِيرِينت ذ ثِيمشق ِّافينِ � ،
َأرسينتَ� ،أذ ذا ْيسنت ثِيرِي ْرمانث ِذي ما ّرا�12 .إِمس ّيارن �إِن ّي
ِ
ثمس ُمونت �َأذ �إِرِين س �إ ِْشث ن ث ْمغارثَ� ،أذ ُّسو ُيورن مليح ثاواشُ ونت نْسن.
�إِتْسخّارن �إِ ْ
ّ
ِ
ّ
ِ 13مينزِي �إِن ّي �إِتݣن ثاس ّيارث نْسن مليحَ� ،أذ طفن �إِ يِيخف نْسن �إِج ن و ْمشان �إ ِْشنا ذ
واطّاس ن ث ْرياسث ِذي إِل�يمان ِذي ل َمسيح يشُّ و14 .تارِيغ �َأش-د مان �َأيا ؤُشا ِّسي ِثيمغ
15
ْخصا �َأذ نُو ُيور ِذي
ثسنذ ما ّمش �إِت ّ
�َأذ غا ْروم-د اسغ ذ ْغيا .ماشا مارا عطّارغ خاكَ� ،أذ ّ
ثامس ُمونت ن �َأر ِّبي �إِ ّدارنَ� ،أبِيلار ذ ذساس ن ثِيذت .
ثا ّدارث ن �َأر ِّبي ث ِّني �إِدْچان ذ ْ
ِ
16وار ِذين شّ كَ� ،أمقّران �إِ يدْچا ِّسي ّر ن ؤُوقّار ن ْثشُ وني “�َأر ِّبي �َأقّا �إِضْ هار-د ذݣ و ْي ُسوم،
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�إِبان-د ذ �َأ ْمسݣّاذ ِذي �َأ ُّروح ،لمالاكاث ْزرِينت ث� ،إِتْوابا ّرح ّزايس جار رݣـ ُنوس ،ؤ ُِمينن
ّزايس ِذي ُّدونِّيثَ� ،أقّا �إِ ّم ِ
كسي ذݣ ُؤ ُعودْجي”.

4

أَ� ْعرام زݣ ِ�إ ْمسرماذن ِ�إ ّسخارِيقن

1ماشا �َأ ُّروح �إِقّار نِيشان بلِّي ذݣ ُو ّسان �إِ د غا ياسن ،شا �َأذ ح ّيذن خ إِل�يمان
ؤ ُِمي تِيشّ ن ثا ْي ِنيث �إِ رارياح �إ ِّسغكّوان ذ ْثغُورِي ن شّ واطن 2س نِّيفاق ن �َأ ْيث
ُبوِ-يخا ِّريقن �إِن ّي ثان ْفسشث نْسن ثتْواقّضَ�3 ،أذ طّفن ر ْمراش ؤُشا �َأذ ُؤ ُمورن �َأسب ّعذ خ
ش س ؤُقا ِذي زݣ �إِن ّي �إِتا ْمنن� ،إِن ّي �إ ِْذورن ّسنن
ماشّ ا ث ِّني �إِتْواݣّن زِي �َأر ِّبي ماح ْنذ �َأذ ثتْوا ّ
ثِيذت ؤُشا ضْ فارن تِ 4 .مينزِي ما ّرا ِمين د �إِتْواخرقن زِي �َأر ِّبي �إ ِْصبح ؤُشا وار ذا ْيس
ِمين �إِ غا نا ِݣي مارا ن ْقبر ّزايس س ؤُقا ِذيِ 5 ،مينزِي �َأذ ثِيرِي ثتْواقدّس س واوار ن �َأر ِّبي
ذ ْثزادْجيث.

ِ�إرِي ذ أَ� ْمس ّخار أَ� ِ
صذيق ن ل َمسيح

6
واوماثنَ� ،أذ ثِيرِيذ شك ذ �َأ ْمسخّار ن ل َمسيح يشُّ و �إِ ذ �إِتاربّان ذݣ
ثسرمذذ مان �َأيا �إِ ْ
مارا ّ
واوارن ن إِل�يمان ذ ْثغُورِي ن ّصاح ث ِّني ثضْ فارذ نِيشان7 .ماشا �َأݣّوج خ ْث ُحوجا �إِخْ وان
وسورا ،ماشا ما ّرس �إِخف ن ّك ذݣ ؤُوقّار ن ْثشُ ونِيِ 8 .مينزِي
ن ُّدونِّيث ُؤ خ ْث ُحوجا ن ْث ُّ
ِ
ْ
�َأ ِّرياضا ن �َأ ِّريمث ثتاوِي غار ذ ُروس ن ن ّفاع واها ،ماشا �َأوقّار ن ْثشُ وني �إِنفّع �إِ ما ّراَ� ،أقّا
غارس ْروا ْعذ ن ثُوذارث ن �إِضا ذ ن ث ِّني �إِ د غا ياسن9 .وا ذ �َأوار ذ �َأص ِذيق �إِسذاهدْچ �َأذ
10
ْواسحقارا عاوذِ ،مينزِي � َِأسيثم ن ّغ �َأقّا-ث
�إِتْواقبر �إِكمرِ .مينزِي �إِ مان �َأيا ؤ ُِمي نْخدّم ُؤ نت ّ
ِذي �َأر ِّبي �إِ ّدارن ون ّي �إِدْچان ذ �َأمس ْنجم ن ما ّرا �إ ِْوذانَ� ،أم ْزوا ُرو �إِ �إِن ّي �إِتا ْمنن11 .ؤُمار س
ثسرمذذ ث12 .ؤُرا ذ �إِ ّج وار شك �إ ِّسح ِقيرِي شا خ ث ْمزِي ن ّك ،ماشا �إِرِي ذ
مان �َأياّ ،
لماثال �إِ ْر ُموم ِنين س واوار ،س ونْذاه ،س ثا ْيرِي ،س إِل�يمان ُؤ س ثازذُو ِݣيْ 13 .حضا
ثمس ُمونت ُؤ ماح ْنذ �َأذ ثش ّجعذ ُؤ ث ّسرمذذ �َأر �إِ د غا ياسغ14 .وار
ماح ْنذ �َأذ ْثغارذ �إِ ْ
ِ
علاحساب �َأوار ن ؤُكاشاف �َأرامي
ّسحقارا شا ثام ْو ِشي �إِ ذايك ،ث ِّني �إِ ذ اش �إِ ّموشن ْ
ثمسرايِين-ا ،ش ّبار ذا ْيسنتِ ،حيما ثِيشرِي ن ّك
ِفاسن15 .عقر خ ْ
خاك ّسا ْرسن �إِ ْمغارن �إ ّ
غار ّزاث �َأذ ْثبان �إِ ما ّراْ 16 .حضا �إِخف ن ّك ُؤ حضا خ ؤُسرمذْ ،صبار ِذي مان �َأياِ ،مينزِي
ِتسران.
ثسنجمذ �إِخف ن ّك ذ �إِن ّي �إِ ذ اش �إ ْ
مارا ثݣِّيذ ذݣّاَ� ،أذ ّ
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5

ثمس ُمونت
ثاغُورِي ن بُو ُلوس ِ�إ ِثي ُمو ِثييُو خ ما ّمش ِ�إ غا ِ�إض ّبار ْ

 1وار ِ
شجع
شجع اِث �َأمشْ ناو �إِج ن ْثباباث ؤُشا ّ
ُوسار ،ماشا ّ
تقسيح خ �إِج ن ؤ ّ
2
وسورا �َأمشْ ناو ثِيي ّماثِين ؤُشا ثِيعزرِي ِّيين �َأمشْ ناو ثِيوتْشماثِين
�إِبرِيغن �َأمشْ ناو � َْأوماثن ذ ْث ُّ
ثاجاتْش
يجار ثِنّي ذ ثِيذت دْچانت ذ ثِ ّ
س ما ّرا ثازذُو ِݣي3 .وقّار ثِ ّ
يجار4 .ماشا مارا شا ن ّ
غارس �إِح ْن ِجيرن نِيغ �َأيّاونَ� ،أذ رمذن نِي ْث ِني ذ �َأم ْزوار ِحيما �َأذ ّسشنن �َأوقّار نْسن �إِ �َأر ِّبي
ثاجاتْش
ماح ْنذ �َأذ �َأ ّرن �إِ رادْچ نْسنِ ،مينزِي ذݣّا ذ لم ِليح ذ يا ْرضان ّزاث �إِ �َأر ِّبيّ 5 .
ثسي ِثيم �إِ �َأر ِّبي ؤُشا ْثص ّبار ِذي ثُوثرا ذ ْثزادْجي ِثين دْجيرث
نِيشان ذ ث ِّني �إِدْچان ْ
وحدسِّ ،
7
ِ
يمسرايِين-ا ثانيا،
واس6 .ماشا ث ِّني �إِ ّدارن ذي ن ّشْ وثَ� ،أقّا ث ُّموث واخّ ا ثدّار .ؤُمار ثِ ْ
ذ ّ
8
ِ
ِ
ِ
ِّ
ِحيما �َأذ �إِرِينت ن ّ ْبرا ْرعيب .مينزِي مارا حد وار �إِ ْت ِهيلي شا ذي وِي �إِدْچان ن ّسَ� ،أبعذا
�َأ ْيثباب ن ثا ّدارث ن ّسَ� ،أقّا وانِيثا �إِنكار إِل�يمان ن ّس ؤُشا نتّا ما ُهو ون ّي وار ُي ِومينن شا.
ثاجاتْش ث ِّني وار يِيوِيضن شا غار ساذُو س ِّتين �إِسݣ ّ ُوسا ،ثا ْمغارث ن �إِ ّج ن
9قبرم ت ذ ّ
10
ثارحب س �إِن ْو ِجيون،
و ْرياز،
ثثواسن �َأقّا ثݣّا رخْ ذايم ثِيص ْبحانِين ،ث ّسي ِمي �إِح ْن ِجيرنّ ،
ّ
ّ
ثسيرذ �إِضارن ن �إِمقدّاسن ،ثوشا ُؤفُوس �إِ �إِن ّي �إِتْواحصارنَ� ،أقّا ثݣا ما ّرا ْرخدْمث
ِّ
11
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
خْ
شضارث.
س
حانت
ب
ثاص
يجار ثيم ْزيانين وار ثنت تْق ّبر ،مينزِي مي ن ّشواث
ماشا ث ّ
ْ
نْسنت �َأذ ثنت ِّسيݣّوجنت خ ل َمسيح ،خْ سنت �َأذ مرشنت 12ؤُشا �َأذ ْك ِسي ْنت شّ راع خ
يِيخف نْسنت ِ
رامي �إِ غا ّسارسنت إِل�يمان �َأم ْزوار نْسنت غار ؤُغ ْز ِذيس نْسنت13 .ؤُشا
ِذي ْرو ْقث ذ �إ ِْشثن �َأذ رمذنت �َأذ ݣُّورنت خ ثُوذرِين ِ
حافيَ� ،أذ عاوذنت رخْ ُبوراثَ� ،أذ
يجار ثِيمزيانِين
�َأ ْذفنت ِذي شغُوراثَ� ،أذ ِّسيورنت ِمين وار �إِشُ و ّوارن14 .خ ؤُي ِّني خْ سغ �إِ ثِ ّ
تجينت شا �إِ ر ْع ُذو ِّسي ّبث
�َأذ مرشنتَ� ،أذ ّجنت �إِح ْن ِجيرنَ� ،أذ ُّسو ُيورنت ثا ّدارث ،وار ِّ
ِحيما �َأذ ذا ْيسنت �إِشقّفِ 15 .مينزِي �َأقّا شا ّزا ْيسنت فّغنت زݣ و ْبرِيذ ،ضْ فارنت شِّ يطان.
يجار �َأك-ذ �إِج ن و ْرياز نِيغ �َأك-ذ �إ ِْشث ن ث ْمغارث ُيومننّ � ،أج �إِثن �َأذ ثنت
16مارا ِذين ثِ ّ
ثمس ُمونتِ ،حيما نتّاث �َأذ ْثع ّور ثِنّي �إِدْچان ذ
ع ّورن ماح ْنذ وار تِيرِينت ضقّرنت خ ْ
حسبم ثن �َأقّا ّسكّوان ْثناين ن �إِ ُمورنَ� ،أبعذا
ثِ ّ
يجار نِيشان�17 .إِمغارن �إِن ّي �إِتْض ّباران م ِليح ْ
18
ِ
ِ
�إِن ّي �إِخدّمن ذݣ واوار ذ ؤُسرمذ .مينزِي �َأذليس �إِقّار “وار ت ّ
ݣ ثاشمانت �إِ ؤُي ْن ُذوز
ِ
�إ ِّسارواثن” ؤُشا “�َأخدّام �إِسذاهدْچ ْر ُمونث ن ّس”19 .وار ق ّبر شا ثانفُوتْش ضي ّد �إِ ؤُمغار
ْم ِغير مارا ِذي ِّني ْثناين نِيغ ْثراثا ن ْ
رش ُهوذ�20 .إن ّي �إِخْ ضان ،عاقب �إِثن ّزاث �إِ ما ّراِ ،حيما
�إِن ّضْ ِني �َأذ ݣّوذن ثانيا21 .زِي ّيارغ خاك ّزاث �إِ �َأر ِّبي ذ ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح ذ لمالاكاث
ثح ِضيذ مان �َأيا ن ّ ْبرا ْرفارز ،وار ث ّ
ثمسراشث
ݣ ؤُرا ذ �إ ِْشث ن
�إِتْواخضارنَ� ،أذ ْ
ْ
22
ِ
ِفاسن ن ّك خ حد س ؤُقدْچق ،وار شا ّرش ذي ّدنُوب
ْ
علاحساب �إِغ ْمباب .وار ّس ُروسا �إ ّ
ِ 18:5ثير4 :25 .؛ ُلوك.
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23
سس �َأمان واها ،ماشا ُسو ْذ ُروس ن بِي ُنو ِذي
ن �إِن ّضْ ِنيّ � ،أج �إِخف نكّ ذ �َأمزذاݣ .وار ّ
24
ن ّ ُهور ن ْسثُوماغُو ن ّك ذ واطّاس ن ثُوض ِعي ِفين ن ّكَ� .أقّا ِذين شا ن �إ ِْوذان ّدنُوب نْسن
بانن م ِليح ذ ْغياَ� ،أقّا ّدنُوب نْسن تِي ّزارن �َأسن غار شّ راع ،ماشا شا �إِن ّضْ ِني ضفّارن ثن
ّدنُوب نْسنَ�25 .أم ِّني ؤُرا ذ رخْ ذايم ثِيص ْبحانِين باننت م ِليح ذ ْغيا ؤُشا رخْ ذايم ثِنّي وار
�إِدْجين �َأ ُّمو ،وار ز ّمارنت �َأذ قِّيمنت نُوفّارنت.

6

1
ثس ُم ِ
حسبن َأ�قّا َأ� ْيثباب نْسن
وغي �َأذ ْ
َأزايرو ن ْ
ْخص �إِ ما ّرا �إِن ّي �إِدْچان ساذُو � ُ
�إِت ّ
تس ِذيهدْچن ما ّرا شّ انِ ،حيما وار �إِتتْواشقّاف شا �إِسم ن �َأر ِّبي ذ ْثغُورِي ن ّس2 .ؤُشا
ّ
ْواسحقارن زِي رسياذ نْسن ؤ ُِمي
�إِس ْمغان �إِن ّي غار �إِدْچا رسياذ ُيومنن ،وار ثن ِّ
تجي �َأذ ت ّ
نِي ْث ِني ذ � َْأوماثن ،ماشا �َأذ اسن خذمن كثارِ ،مينزِي �إِن ّي ّزا ْيسن �إِست ْنفعن �َأقّا نِي ْث ِني ؤُمنن ُؤ
ت ِ
ْواعي ّزن .سرمذ ُؤ زِي ّيار خ مان �َأيا3 .ماشا مارا ِذين حد �إ ِّسرمذ �إ ِْشث ن ْرهاجث ن ّضْ ِني
ِ
ِ
ِصحن ن سيذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح ذ ْثغُورِي ن ؤُوقّار ن ْثشُ ونِي،
ؤُشا وار يار ّدف شا �َأوارن �إ ّ
َ�4أقّا نتّا �إِتُوفّ  ،وار �إِف ّهم والُو ؤُشا �إِ ّم ْزرِي ذݣ �إِ ْمحارواضن ذ �إِمشُ وبّشن س ؤُناقش �إِ زِي
رحسذ ذ ؤُم ْن ِغي ذ �إِشقّافن ذ تُو ْهمث ثاعفّانت 5ؤُرا ذ �إِخا ْروِيضن ن ّ ْبرا ق ُّطو
�إِ غا فّغن ْ
حسبن �َأوقّار ن ْثشُ ونِي
جار �إ ِْوذان �إِن ّي �إِتْواغشّ ن ِذي رعقر نْسن� ،إِو ّدار �َأسن ش ُكونَ� ،أم ْ
ِ
ذ �َأ ْربح6 .ماشا �َأوقّار ن ْثشُ ونِي �إِتاوِي-د �َأ ْربح �َأمقّران مارا �إِ ُروح جميع �َأك-ذ رقناعث.
ِ 7مينزِي وار ذ نِيوِي والُو غار ُّدونِّيث ؤُشا س ثِيذت وار نْز ّمار �َأ ِكي ْذنغ ِ
نكسي والُو ّزايس.
8ماشا مارا غا ْرنغ ْر ُموع ِثيق ذ ُّدورِيَ� ،أقّا �َأذ ن ْقنعِ 9 .مينزِي �إِن ّي �إِخْ سن �َأذ ّس ُمونن �َأݣرا،
�َأذ ْوضان ذݣ ؤُغكّوِي ُؤ ِذي ثخْ شفث ؤُشا ذݣ واطّاس ن ن ّشواث �إِفغار �إِضا ّرن ،ثِنّي
ُكحذِ 10 .مينزِي �َأ ْزوار ن ما ّرا ثُوعفّنا �َأقّا ذ طّمع ن
ُثحي ذ ؤ ّ
�إ ّ
ِتجان �إ ِْوذان �َأذ غارقن ذݣ ؤ ِّ
ِ
ْثمنياث �إِ زِي شا ن �إ ِْوذان� ،إِن ّي ثُوغا �إِ ّم ْزران ذي مان �َأيا ،و ّدارن زِي إِل�يمان ؤُشا ّس ُنوقّبن
رحرِيق.
�إِخف نْسن س واطّاس ن ْ

أَ� ْر ُزو خ ثْسݣْذا ذ ُؤو ّقار ن أَ�ربِّي

11ماشا شكَ� ،أ ْبناذم ن �َأر ِّبيَ� ،أ ْرور زِي مان �َأيا ؤُشا �َأر ُزو خ ْثسݣْذا ،خ ؤُوقّار ن ْثشُ ونِي،
خ إِل�يمان ،خ ثايرِي ،خ ّصبار ؤُرا خ ث ْم ِهينت12 .منغ �َأمن ِغي �َأص ْبحان ن إِل�يمان ،ش ّبار
ِذي ثُوذارث ن ر ْبدا ،ث ِّني ؤ ُِمي غار-د ثت ِ
ْواراغيذ ،ذ ث ِّني ؤ ُِمي ثش ّهذذ شهاذث ثاص ْبحانت
ِ
ِ
ّزاث �إِ واطّاس ن ْ
رش ُهوذُ 13 .ؤ ُمورغ شك ّزاث �إِ �َأر ِّبي ون ّي �إ ِْوشين ثُوذارث �إِ ما ّرا مين
ِ
�إِدْچان ُؤ ّزاث �إِ يشُّ و ل َمسيح ون ّي ثُوغا �إِش ّهذن شهاذث ثاص ْبحانت ّزاث �إِ ُبونط ُييوس
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ثاوص ّيث ن ّ ْبرا �إِبقِّيضن ؤُرا ذ ْر ِعيب �َأر �َأخشِّ ي ن ِسي ِذيثْنغ
بِيلا ُطوسِ 14 ،حيما �َأذ ْ
ثح ِضيذ ْ
يشُّ و ل َمسيح15 ،ونِّي �إِ د غا �إ ِّسضْ هار نتّا ذݣ �إِكُوذن ن ْرو ْقث ن ّس ،نتّا ذ ون ّي �إِتْواباركن
وحدسَ� ،أقّا-ث ذ �َأجدْجيذ ن �إِجدْجيذن ذ ِسي ِذي ن �إ ِِسي ِذيثن16 ،ونِّي
ذ ون ّي ذ �َأ ْمز ّمار ْ
ِ
وحدس واها وار �إِتْم ِتِي ع ّمارص ،ون ّي �إِز ّدغن ذي ْثفاوث �إِ وار �إِز ّمارن حد �َأذ غارس
ْ
ِ
ِ
ياذف قاع ،ون ّي وار ث �إِ ْزرِي ؤُرا ذ �إ ِّج ن ْبناذم نيغ �إِز ّمار عاذ �َأذ ث �إِزار� ،إِ ون ّي ؤُمي
�إِ غا �إِدْچا ذ شّ ان ذ ّج ْهذ �إِ ر ْبداَِ � .أمينْ 17 .عرم �إِ �َأ ْيثباب ن واݣْرا ِذي ُّدونِّيث-ا وار تِيرِين
ذ �إِمعفّارن ؤُرا �َأذ ثشْ رن خ واݣْرا وار �إِياركّنن ،ماشا �َأذ ثشْ رن خ �َأر ِّبي �إِ ّدارن ون ّي �إِ ذ
يمسرايِين س ؤُف ّيض ِحيما �َأذ ّزا ْيسنت نا ّر ّم ْزرِي18 .أ ّج �إِثن �َأذ ݣّن ِمين
انغ �إِتِيشّ ن ما ّرا ثِ ْ
ِ
ِ
ّ
�إِص ْبحن ؤُشا �َأذ �إِرِين ذ �َأ ْيثباب ن واطاس ن رخْ ذايم ثيص ْبحانينَ� ،أذ ْوشن س ثشْ رِيمث،
�َأذ شارشن 19 ،ماح ْنذ �َأذ ّس ُمونن ر ْك ُنوز �إِ يِيخف نْسن ذ ذساس �إِ ْرو ْقث �إِ د غا ياسن
ماح ْنذ �َأذ غارسن ثِيرِي ثُوذارث ن ر ْبداَ�20 .أ ثِي ُموثِ ُييوْ ،حضا ِمين ذ اش �إِتْواوكّرنَ� ،أݣّوج
خ ْرحارض �إِخْ وان ن ُّدونِّيث-ا ؤُرا خ �إِمشُ وبّاش ن ‘�إن ّا ثنّا’ ؤ ُِمي قّارن س �إِخا ِّريقن
‘ثا ُموسنا’َ�21 .أقّا ِذين شا ن �إ ِْوذان ِ
رامي سعفن مان �َأيا ،س ْمحن ِذي إِل�يمان .نِّيعمث �َأذ
ِكيوم ثِيرِيَِ � .أمين.
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ِيس ثْناين ن بُو ُلوس
ثابرات و ّ
ِ�إ ِثي ُمو ِثييُو
سدچم
أَ� ْ

1

علاحساب ْروا ْعذ
علاحساب ْرخاضار ن �َأر ِّبيْ ،
ُ 1بولُوسَ� ،أمازان ن يشُّ و ل َمسيح ْ
َأرحمث
ن ثُوذارث �إِ �إِدْچان ِذي ل َمسيح يشُّ و�2 ،إِ ثِي ُموثِ ُييوِّ ،مي �إ ِِعي ّزن :نِّيعمث ذ � ْ
ذ ر ْهنا زِي �َأر ِّبي ثاباباث ُؤ زِي يشُّ و ل َمسيحِ ،سي ِذيثْنغ.

أَ�ش ّجع ِ�إ ِثي ُمو ِثييُو

رج ُذوذ �إِنُو س ْثن ْفسشث ثزذݣَ� ،أمشْ ناو شك
3نش تْقا ِذيغ �َأر ِّبي ون ّي ؤ ُِمي ع ْبذغ زِي ْ
4
واس ،و ّحشغ �َأذ شك زارغ ،خْ ِمي
تِيضارغ ن ّ ْبرا �َأبدِّي ِذي ْثزادْجي ِثين �إِنُو دْجيرث ذ ّ
تْفكّارغ ذݣ �إِمطّاون ن ّك ،تْشُّ ورغ س ر ْفراحث 5ؤُشا تْخ ّمامغ غار إِل�يمان ن ّ ْبرا نِّيفاق
�إِ ذايك �إِدْچان ،ون ّي ثُوغا �إِز ّدغن �َأم ْزوار ِذي حنّاش لُووِيس ُؤ ذݣ ي ّماش �إِونِ ِ
يكي ؤُشا
6
ثسكّارذ ثام ْو ِشي
�َأقّا ّسنغ نِيشان بلِّي �إِ ْزذغ ذايك عاوذ .خ ؤُي ِّني ّسعقرغ شكَ� ،أذ ّ
7
ِفاسن �إِنُوِ .مينزِي �َأر ِّبي وار ذ انغ �إ ِ
وسر ِ
ِوشي
وسي ن �إ ّ
ن �َأر ِّبي ث ِّني ذايك س و ْبرِيذ ن ُ
8
�َأ ُّروح ن ْر ُعو ّرث ،ماشا �َأ ُّروح ن ّج ْهذ ذ ثا ْيرِي ذ ضّ بط ن ن ّفس س رعقر .خ ؤُي ِّني وار
َأمحبوس ن ّس،
تْصضْ ِحي شا ِحيما �َأذ ث ْوشذ شهاذث خ ِسي ِذيثْنغ ،نِيغ ّزايِي نش ون ّي ذ � ُ
علاحساب ّج ْهذ ن �َأر ِّبي9 ،ونِّي �َأقّا �إ ِّسنجم
محن ِذي طّوع ن رخْ بار �َأص ْبحان
ْ
ماشا ّ
ِ
ْ
ِ
علاحساب رخْ ذايم ن ّغ ،ماشا
ْجي
د
�
وار
ّسن،
د
ِق
�
يث
راغ
ث
س
انغ-د
ِراغا
�
إ
إ
�َأنغ ؤُشا إ
ْ
علاحساب لغاراض ن ّس ذ نِّيعمث ث ِّني �إِ ذ انغ �إِ ّموشن ِذي ل َمسيح يشُّ و قبر �إِكُوذن
ْ
10
ْ
ّ
َأ
ِ
دا،
ب
ر
ن
ث
ق
و
ن ْر
ْواسضهار رخُّ و س ؤُخشِّ ي ن ؤُمس ْنجم ن ّغ يشُّ و ل َمسيح ون ّي
ت
�
ا
ق
�
إ
ْ
ّ
11
ِ
ِ
ثُوغا �إِبضْ رن ْرم ْوث ؤُشا �إ ِّسضْ هار ثُوذارث وار �إف ِّنين س رخْ بار �َأص ْبحان ،إِل�نجيل
ْواسݣا ّعذغ نش ذ �َأمبا ّرح ذ ؤُمازان ذ ُؤ ْمسرماذ ن رݣـ ُنوس12 .خ ِّسي ّبث-ا عاوذ
ؤ ُِمي ت ّ
ِ
كسيغ �َأرمح-ا ،ماشا نش وار تْصضْ ِحيغ شا �إِ مان �َأياِ ،مينزِي نش ّسنغ مان ون �إِ زِي
ِ
ِ
َأس
تامنغ ؤُشا �َأقّا ت ّ
ْواسق ْنعغ بلِّي نتّا ذ �َأ ْمز ّمار حيما �َأذ �إ ِْحضا مين ذ ايِي �إِتْواوكّرن �َأر � ّ
ِ
ِصحن �إِ ّزايِي ثسرِيذ ؤُرا ذي إِل�يمان ذ ثا ْيرِي �إِ
نِّي13 .طّف ِذي لماثال ن واوارن �إ ّ
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�إِدْچان ِذي يشُّ و ل َمسيحْ 14 .حضا �َأضمان �َأص ْبحان �إِ ذ اش �إِتْواوكّرن س �َأ ُّروح �إِقدّسن
ون ّي �إِ ذا ْينغ �إِز ّدغن.
15
يخيلُوس ذ ِهير ُم ِ
ثسنذ ذݣّا ،بلِّي ما ّرا �إِن ّي �إِدْچان ِذي � َِأسييا ِّجين �َأيِيّ ،زا ْيسن ِف ِ
وخي ِنيس.
�َأقّا ّ
يسيفُو ُروسِ ،مينزِي ثُوغا �إ ِّسف ّوج ِ
َأرحمث ِذي ثا ّدارث ن ُؤنِ ِ
خافي
َ�16أذ يارزف ِسي ِذي س � ْ
17
�َأطّاس ن ْثواراوِين ؤُشا وار �إِصضْ ِحي شا زِي ْسناسر �إِنُو ،ماشا ِ
رامي د ُيوسا غار ُروما ،ثُوغا
يار ُّزو ِ
َأرحمث
خافي س ْشضارث �َأطّاس ؤُشا ُيوفا �َأيِـيِ 18 .سي ِذي �َأذ اس �إ ِْوشَ� ،أقّا �َأذ ياف � ْ
ِ
ثسنذ كثار.
َأفاسوس ،شك ّ
واس نِّي ،ؤُشا مشْ حار �إِخْ ذم ذي � ُ
غار �َأر ِّبي ذݣ ّ

2

يشو ل َمسيح
أَ�عسكارِي ِ�إشْنان ن ُّ

ثمحضذ ِذي نِّيعمث ثنّــِي �إِدْچان ِذي ل َمسيح يشُّ و.
1شك خ ِّنيِّ ،مي �إِنُو� ،إِرِي ْ
ِ 2مين ّزايِـي ثسرِيذ جار واطّاس ن ْ
رش ُهوذ ْسوكّر ذݣّـــا ذݣ �إ ِْوذان �إِص ِذيقن �إِن ّي
�إِز ّمارن �َأذ ّس ْرمذن عاوذ �إِن ّضْ ِنيِ 3 .
كسي �َأ ْرمح �َأك-ذ �إِن ّضْ ِني �َأم �إِج ن ؤُعسكارِي �إ ِْشنان
4
رسواق ن ثُوذارث،
ن يشُّ و ل َمسيح .وار ِذين ؤُرا ذ �إ ِّج ن ؤُعسكارِي �إِر ّها �َأك-ذ ْ
ماح ْنذ �إِز ّمار �َأذ يارضا ون ّي ث �إِݣِّين ذ �َأعسكارِي5 .ؤُشا عاوذ ون ّي �إ ِ
ِتمحي ْزوارن
علاحساب ْرقانُون.
�َأمشْ ناو ُبوُ -ؤ ْم ِحيزوار ،وار د اس تِيشّ ن ثامرِيسث ،مارا وار �إِ ّم ِنيغ
ْ
ْخص اس �َأذ �إِ ْك ِسي ذ �َأم ْزوار زِي ْر ِغيدْچث.
َ�6أفدْچاح �إِ �إِتݣّن ْرخدْمث �إ ْ
ِقسحن� ،إِت ّ
8
7خْْ زار ِمين ذ اش قّارغ ؤُشا بالاك ِسي ِذي �َأذ اش �إ ِْوش ر ْفهامث ِذي ما ّرا .عقر بلِّي
علاحساب
داود ْ
ْواسنكّارن زݣ �إِم ِّتيننَ� ،أقّا-ث زِي ّزارِيعث ن ُ
يشُّ و ل َمسيح ون ّي د �إِت ّ
ِ
رخْ بار �َأص ْبحان �إِنُو9 ،ونِّي �إِ خف كسيغ ثامارا ؤُشا ما ُهو عاذ ْسناسر �َأم �إِج ن ؤُعفّان،
ماشا �َأوار ن �َأر ِّبــي وار إ ِ�قِّين10 .خ ؤُي ِّني تْح ْمرغ ما ّرا ِذي طّوع ن �إِن ّي �إِتْواخضارن،
ِحيما نِي ْث ِني �َأذ �َأفن �َأس ْنجم ِذي ل َمسيح يشُّ و �َأك-ذ ُؤ ُعودْجي �إِ ر ْبدا11 .وا ذ �َأوار ذ
�َأص ِذيق “مارا ن ُّموث �َأ ِكيسَ� ،أذ ِكيس ندّار عاوذ12 ،مارا نقِّيم نتْح ّمرَ� ،أذ ِكيس نحكم
عاوذ ،مارا ننكار اِث ،نتّا �َأذ انغ �إِنكار عاوذ13 ،مارا ثُوغا-نغ وار ن ُِومينَ� ،أقّا نتّا �إِ ْت ِغيما
ذ �َأص ِذيق ،وار �إِز ّمار �َأذ �إِنكار �إِخف ن ّس.

ِ�إرِي ذ أَ� ْمس ّخار ن أَ�ربِّي أَ� ِ
صذيق

14س ْعقر مان �َأياْ ،عرم �َأسن ّزاث �إِ ِسي ِذي ماح ْنذ وار تْم ْن ِغين شا س واوارن ،ذݣّا وار
�إِنفّع �إِ والُو ْم ِغير �إِ وار ّددْچ ن �إِن ّي �إِتْصنّاثنَ�15 .أ ْر ُزو س ْشضارث �َأذ ثا ّرذ �إِخف ن ّك
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ذ �َأمقدْچب ّزاث �إِ �َأر ِّبيَ� ،أمشْ ناو �َأخدّام ون ّي وار غارس ِمينزِي �إِ غا �إِصضْ حا ،ون ّي
رح ُروض �إِخْ وان ن ُّدونِّيثِ ،مينزِي
�إ ِّسعدُّون نِيشان �َأوار ن ثِيذت16 ،ماشا �َأݣّوج خ ْ
نِي ْث ِني �َأذ �َأرنِين �َأطّاس ِذي ر ْقجاحث خ �َأر ِّبي17 ،ؤُشا �َأوار نْسن �َأذ �إِت ِ
ْواغ ّيز �َأمشْ ناو
ؤُخساسَ� .أقّا ِهي ِمي ِن ُييوس ذ ِفي ِليثُوس دْچان ّزا ْيسن�18 ،إِنِّي �إِفّغن زݣ و ْبرِيذ ن ثِيذت،
قّارن بلِّي ثانُوكرا �َأقّا ثُوغا-ت ؤُشا ق ْربن إِل�يمان ن شا19 .ماشا ذساس ن �َأر ِّبي �إِب ّد
نِيشان ؤُشا وا ذ �َأش ِّميع ن ّس ِ
‘سي ِذي �إ ِّسن �إِن ّي �إِدْچان ن ّس’ ؤُشا ‘ما ّرا ون ّي �إِقّارن �إِسم ن
20
ل َمسيح �َأذ �إِب ّعذ خ ِمين وار �إ ِّسݣّذن’ .ماشا ِذي ثا ّدارث ثامقّرانت وار ذا ْيس ر ْقشُ وع
ن ُورغ ذ نُّوقارث واها ،ماشا عاوذ ن ؤُكشُّ وض ذ ْثراخث ،خ ِّني شا ن شّ ان ُؤ شا ن
ؤ ُْبهذر21 .خ ِّني مارا حد �إ ِِّسي ْزذݣ �إِخف ن ّس زِي ذݣّاَ� ،أذ يِيرِي ذ �إ ِْشث ن ْرقشْ عث ن
ْواسوجذ �إِ ما ّرا رخْ ذايم �إِص ْبحن.
شّ ان ،ثتْواقدّس �إِ ثدْچا ؤُشا ث ْذور ْثنفّع �إِ ِسي ِذيَ� ،أقّا ثت ّ
22ماشا �َأ ْرور زِي ن ّشواث ن ث ْمزِي ؤُشا �َأ ْرذف ثاسݣْذا ذ إِل�يمان ذ ثا ْيرِي ذ ر ْهنا �َأك-ذ
�إِن ّي �إِتْراغان �إِسم ن �َأر ِّبي زݣ ُور �إِ ْز ِذيݣن23 ،ماشا نْضار �إِ ْمحا ْرواضن �إِ ُبوهارِي ّين �إِ د
ثسنذ �َأقّا ندّهن غار �إِمشُ وبّاش24 .وار �إِشُ و ّوار �إِ �إ ِْسمغ
�إِتفّغن زِي ْثقُوبّانشث ،شك ّ
ن ِسي ِذي �َأذ �إِمشُ وبّش ،ماشا �إِشُ و ّوار اس �َأذ ُيو ُيور س رضْ رافث �َأك-ذ ما ّرا� ،إِز ّمار �َأذ
�إ ِّسرمذَ� ،أقّا غارس ِ
تاسيع ن ْرخاضار25 ،خ ِّني �إ ِّسرمذ س ث ْم ِهينت �إِن ّي �إِتْعكّاسنَ� .أتّاغ
26
�َأر ِّبي �َأذ اسن �إ ِْوش �َأذ ثُوبن �َأذ ّسنن ثِيذت ؤُشا �َأذ د اسن يا ّر ْربارَ� ،أذ نْفكّن زِي
ثخْ شفث ن �إِ ْبرِيس ون ّي �إِثن �إِح ّبسن �إِ ثِيزِي ن ّس.

3

ُؤ ّسان ِ�إنݣُّورا

1ماشا ّسن ذݣّاَ ،أ�قّا ذݣ ُو ّسان �إِنݣُّورا �َأذ ِذين �إِرِين �إِكُوذن ن ْرو ْقث �إ ِْوعارن.
ِ 2مينزِي �إ ِْوذان �َأذ خْ سن �إِخف نْسن ذ ثِ ِ
ينعاشينَ� ،أذ �إِرِين ذ �َأ ْيث ُبو-ن ّفاخث ذ
3
�إِمعفّارن ذ �إِمشقّافن ،وار ت ِّطيعن شا لوالِي ِذين ،وار تْقاذان ،وار تثواقدّسنَ� ،أذ �إِرِين
ن ّ ْبرا رح ُنونشث ،وار خْ سن �َأذ ّمسصرحنَ� ،أذ شقّفن ،وار غارسن ُبو ضّ بط ن ن ّفس،
قسحن ،وار تخْ سن ِمين �إِص ْبحنَ�4 ،أذ �إِرِين ذ �إِخدّاعن ذ �إِف ْن ُثروسن ،ذا ْيسن
�َأذ �إِرِين ْ
5
ِ
ن ّفاخثَ� ،أذ خْ سن ن ّشواث كثار زِي �َأر ِّبيَ� ،أذ غارسن يِيرِي ُوذم ن ؤُوقّار ن ْثشُ وني،
6
وسومن
ماشا �َأذ نْكارن ّج ْهذ ن ّسَ� .أݣّوج خاسنّ .زايسن �إِن ّي �إِتْحامان ثُوذرِين ؤُشا ُّس ُ
ثِي ْمغارِين �إِض ْعفن ثِنّي يار ُّبون ّدنُوب ،تْواعا ّرنت س ؤُبا ُّرو ن ن ّشواث7 ،ثِي ِّني خْ سنت �َأذ
رمذنت ر ْبدا ،ماشا ع ّمارص �َأذ � َْأوضنت غار ث ُموسنا ن ثِيذت َ�8 .أم ما ّمش جانِّيس ذ
جامبرِيس �إِن ّي ثُوغا �إِت ْمعاران �َأك-ذ ُموسىَ� ،أ ُّمو عاوذ �إِنا تمعاران �َأك-ذ ثِيذتَ� ،أقّا-ثن ذ
ْ 19:2رخر.
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ْواغش� ،إِن ّي إِل�يمان نْسن وار �إِتْواقدْچب9 .ماشا وار ْترِيحن شا
�إ ِْوذان �إِن ّي رعقر نْسن �إِت ّ
ِ
ِ
ِ
كثار غار ّزاثِ ،مينزِي �َأ ْفغُور نْسن �َأذ �إِبان �إ ما ّراَ� ،أم ما ّمش ثُوغا �إِمسار عاوذ �إ ينّي.

بُو ُلوس ِ�إتْ ِزي ّيار خ ِثي ُمو ِثييُو ماح ْنذ أَ�ذ ِ�إ ِسي ِغي أَ� ِكيس ِذي ل ِ إ�يمان

10ماشا شك ْث ِسي ِغيذ َأ� ِكي ِذي ذݣ ؤُس ْرمذ �إِنُوَ� ،أم ما ّمش ݣُّورغْ ،ث ِسي ِغيذ �َأ ِكي ِذي ِذي
لغاراض �إِنُو ،إِل�يمان �إِنُوِ ،
رحصاراث
تاسيع ن ْرخاضار �إِنُو ،ثا ْيرِي �إِنُو ذ ّصبار �إِنُوِ 11 ،ذي ْ
رحصارث �إِ ِ
خافي �إِكِّين ِذي �َأن ِث ُيي ِ
ذ ؤُو ّدب �إِنُو �إِ ِ
خافي
وخييا ذ �إِكُونِييا ذ لِيسثرا .مان ّما ْ
12
�إِكِّينَ� ،أقّا ِسي ِذي �إ ِّسنجم �َأيِي ّزا ْيسنت ما ّرا .س ثِيذت ما ّرا �إِن ّي �إِخْ سن �َأذ ّدارن س
ؤُوقّار ن ْثشُ ونِي ِذي ل َمسيح يشُّ وَ� ،أذ تْواذا ّرشن13 .ماشا �إ ِْوذان �إِعفّانن ذ �إِش ّماثن �َأذ �َأرنِين
ِذي ِمين �إِعفّننَ� ،أذ غوان ؤُشا �َأذ تْوا ْغوان14 .شك ماشا ،قِّيم ِذي ِمين ثُوغا ْثرمذذ ُؤ ِذي
15
ثسنذ ثِيرا �إِقدّسن ،ثِنّي
ْواسقنعذ �َأم ّ
ثسنذ مان ون �إِ زِي ث ْثرمذذَ� ،أقّا زِي ث ْمزِي ّ
ِمين ثت ّ
16
ِ
ِ
ِ
ِ
ْواسنجمذ س إِل�يمان ذي ل َمسيح يشُّ و .ما ّرا
ز ّمارنت �َأذ شك �َأ ّرنت ذ �َأميغيس حيما �َأذ ت ّ
ُصحي� ،إِ وعذار ؤُشا �إِ ثاربِي ّيث
ثِيرا �َأقّا ؤ ُِسينث-يِد زِي �َأر ِّبيَ� ،أقّا نفّعنت ثانيا �إِ ؤُسرمذ� ،إِ ؤ ِّ
17
ِعس �إِح ّزم �إِ ما ّرا ْرخدْمث �إِص ْبحن.
ِذي ْثسݣْذاِ ،حيما ْبناذم ن �َأر ِّبي �َأذ يِيرِي �إ ّ

4

1تْع ّورغ خاك ّزاث �إِ �َأر ِّبي ذ ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح ون ّي �إِ غا �إِحكمن خ �إِن ّي �إِ ّدارن ذ
خ �إِن ّي �إِ ُّموثن غار ؤُخشِّ ي ن ّس ذ ْثݣ ْل ِذيث ن ّس2 :با ّرح س واوار ن �َأر ِّبي� ،إِرِي ْثفاقذ
صح ،عاقبْ ،عرم س ما ّرا ِ
تاسيع ن ْرخاضار ذ ؤُسرمذ،
ِذي ْرو ْقث نِيغ با ّرا �إِ ْرو ْقثّ ،
ِصحن ،ماشا �َأذ
ِ 3مينزِي �َأذ د ياس �إ ِْشث ن ْرو ْقث خْ ِمي �إ ِْوذان وار ق ّبرن عاذ ثاغُورِي �إ ّ
علاحساب ثِيزِي نْسن� ،إِن ّي �إ ِّساريّحن �إِم ُّزوغن
ّس ُمونن �إِ �إِخف نْسن �َأطّاس ن �إِ ْمسرماذن ْ
5
ِمجان ؤُشا �َأذ فّغن زݣ و ْبرِيذ غار ْث ُحوجا �إِخوان .شك
نْسنَ�4 ،أذ جمذن ثِيذت خ �إ ّ
ماشا فاق ِذي ك ِ
ݣ ْرخدْمث ن ؤُمبشّ ار ؤُشا ك ّمر ْرخدْمث ن
كسي �َأرمح� ،أ ّ
ُورشيِْ ،
سسي ؤُشا ْر ِميجار ن ْث ِ
ْثسخّارث ن ّكِ 6 .مينزِي نش �َأقّا تْوازدْچعغ �َأم ِ
واحيث
ثضحي ّيث ن ْث ِّ
�إِنُو ثِيوض-د7 .نش ّمنغغ �َأمن ِغي �َأص ْبحانَ� ،أقّا ك ّمرغ ثا ّزرا �إِنُوِ ،
حضيغ إِل�يمان8 .خ ِّني
ْواسوجذ �َأيِـي ث ْمرِيسث ن ْثسݣْذا ،ث ِّني �إِ ذ ايِـي غا �إ ِْوش ِسي ِذيْ ،ر ِ
قاضي �َأ ْمسݣّاذ ذݣ
ثت ّ
واس نِّي ،وار �إِدْجي �إِ نش واها ،ماشا عاوذ �إِ ما ّرا �إِن ّي �إِخْ سن �َأخشِّ ي ن ّس.
ّ

يس ْثناين ِ�إ ِثي ُمو ِثييؤ 4
ثابرات ِو ّ

سدچم أَ�نݣّا ُرو
أَ�وار ذ ُؤ ْ
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9شضارث ِحيما �َأذ غارِي-د ثاسذ ذ ْغياِ 10 .مينزِي ِذيماس �إ ِْسمح ذ �َأيِي� ،إِتخْ س ُّدونِّيث
ِ
يسالُونِيكا .كر ِ
ݣالاطييا ُؤ ثِيثُوس غار ذالماثِييا11 .م ِغير
ِيسكيس �إِ ُروح غار
ؤُشا �إِ ُروح غار ثِ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
لُوكا �إِ ِكي ِذي �إِقِّيمنَ� .أوِي-د ماركُو ؤُشا ݣ ّوذ اث �َأكيك ،مينزِي �إِنفّع �َأيِي ذي ْرخدْمث
ن ْثسخّارث12 .سكّغ-د ثِ ِ
َأفاسوس13 .خ ِمي �إِ د غا ثاسذَ� ،أوِي-د �َأ ِكيش
يشي ُكوس غار � ُ
ِ
ثشامير ث ِّني ِّجيغ ِذي ْث ُروواس ِذي ثا ّدارث ن كار ُبوس ؤُرا ذ �إِ ْذلِيسن ،بعذا رمصاحف
14
ن شّ اركَ� .ألِيكسان ِذيرَ� ،أمزِير ن ن ّحاس ،ثُوغا �إِݣّا ذايِي �َأطّاس ن ثُوعفّناِ ،سي ِذي �َأذ ث
علاحساب رخْ ذايم ن ّسْ 15 .حضا �إِخف ن ّك ّزايسِ ،مينزِي نتّا ثُوغا �إِتْعكّاس
�إِخدْچص ْ
16
ِ
�َأوارن ن ّغ �َأطّاس .ؤُمي كّارغ �َأذ ْوتغ خ �إِخف �إِنُو ثاوارا ثام ْزوا ُروث ،ؤُرا ذ �إ ِّج وار
ِكي ِذي د ُي ِ
وسي ،ماشا ما ّرا س ْمحن ذايِيّ � .أج �َأذ يِيرِي وار �إِدْجي ذ �َأخدْچص نْسن.
17ماشا ِسي ِذي ثُوغا-ث غار ؤُغ ْز ِذيس �إِنُو ؤُشا �إ ِْوشا �َأيِي ّجهذِ ،حيما خ ِّني ّزايِي �إِ غا �إِك ّمر
ؤُبا ّرح ؤُشا ما ّرا رݣـ ُنوس ْسرِين ت ؤُشا نش تْوافكّغ-د زݣ ؤُخنفُوش ن وايراذ18 .ؤُشا
ِسي ِذي �َأذ ايِي �إِفكّ زِي ما ّرا رخْ ذايم ثِيعفّانِينَ� ،أذ ايِي �إ ِْحضا �إِ ْثݣ ْل ِذيث ن �إِج ْنوان ن ّس.
�إِ نتّا �إِ غا يِيرِي ُؤ ُعودْجي �إِ ر ْبدا قاعَِ � .أمين19 .سدْچم خ برِيسكا ذ �َأكوِيلا ُؤ خ �َأ ْيثباب
ن ثا ّدارث ن ُؤنِ ِ
يسيفُو ُروس�20 .إِراسثُوس �إِقِّيم ِذي كُورِينثُوس ؤُشا ْث ُر ِوفي ُموس ِّجيغ ث
21
ِ
ِ
ِذي ِمي ِليثُوس �إِ ْهرش .شضارث حيما �َأذ د ثاسذ قبر ثاݣرِيسث� .إِو ُبولُوس ذ ُبوذينس
ذ لِي ُنوس ذ كلُو ِذييا ذ ما ّرا � َْأوماثن تْسدْچامن خاكِ 22 .سي ِذي يشُّ و ل َمسيح �َأقّا-ث �َأك-ذ
�َأ ُّروح ن ّك .نِّيعمث �َأذ ِكيوم ثِيرِيَِ � .أمين.
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ثابرات ِ�إ ِثي ُثوس 1

ثابرات ن بُو ُلوس ِ�إ ِثيثُوس
ثامزْوارُوث

1

علاحساب �َأبرِيذ ن إِل�يمان ن
ُ 1بولُوس� ،إ ِْسمغ ن �َأر ِّبي ذ ؤُمازان ن يشُّ و ل َمسيحْ ،
�إِمخطّارن ن �َأر ِّبي ذ ث ُموسنا �إِ ُمونن ن ثِيذت �إِ �إِدْچان ذݣ ؤُوقّار ن ْثشُ ونِي2 ،ذݣ
ؤ ُِسيثم ن ثُوذارث ن ر ْبدا ث ِّني ثُوغا زِي �إِوا ْعذ �َأر ِّبي ،ون ّي وار �إِعدّرن �َأذ �إ ِّسخا ّرق ،قبر
ّما �َأذ �إِرِين ِذين �إِكُوذن ن ْرو ْقث قبر3 ،ؤُشا �َأقّا �إ ِّسارݣب �َأوار ن ّس ِذي ْرو ْقث ن ّس س
علاحساب ُرو ُمور ن �َأر ِّبـيَ� ،أمس ْنجم ن ّغ.
ْثبا ّرحث ن رخْ بار �َأص ْبحان �إِ ذ ايِـي �إِتْواوكّرن ْ
َأرحمث زِي
علاحساب إِل�يمان ن ّغ �إِشارشن ‘نِّيعمث ذ � ْ
�4إِ ثِيثُوسَ� ،أح ْن ِجير �إِنُو ذ ثِيذت ْ
�َأر ِّبي ثاباباث ُؤ زِي ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيحَ� ،أمس ْنجم ن ّغ’.

ثاس ّخارث ن ِثيثُوس ِذي ك ِريثا

5
ْخص ُؤ ِحيما �َأذ
خ ؤُي ِّني ِّجيغ شك ِذي كرِيثاِ ،حيما �َأذ ْثعذرذ ِمين ثُوغا عاذ �إِت ّ
ثسݣا ّعذذ �إِ ْمغارن ِذي كُور ثان ِذينتَ� ،أم ما ّمش شك ُؤ ُمورغ�6 ،إِمغارن �إِن ّي وار ِذي
ّ
�إِدْجي ْر ِعيب� ،إِن ّي غارسن �إ ِْشث ن ث ْمغارث ُؤ غارسن ثا ْروا تامنن �إِن ّي وار خ �إِتْواطّف
7
ُمحضايِي �َأذ يِيرِي
ْخص �إِ ؤ ْ
ؤُشث ِْشي زِي ِّجيهث ن ُؤفُوشّ ح ؤُرا ذ ثاغنّانتِ .مينزِي �إِت ّ
ِسس شّ راب
ن ّ ْبرا ْر ِعيب �َأمشْ ناو � َْأو ِكير ن �َأر ِّبي ،وار ذا ْيس �إِتِيرِي ؤُعفّار نِيغ ّزعاف ،وار �إ ّ
نِيغ �إِت ّ
يارحب س �إِن ْو ِجيون،
غش8 ،ماشا �َأقّا ّ
ݣ ّصذع ؤُرا وار يار ُّزو �َأذ يا ْربح س ْر ّ
ّ
ّ
�إِتخْ س ِمين �إِص ْبحن� ،إِب ّد خ ؤُزدْجيف ن ّسَ� ،أقّا-ث ذ �َأ ْمسݣاذ ،ذ �َأمقدّاس� ،إِحكم خ
9
ِشجع
ْواسرمذِ ،حيما �إِق ّد �َأذ �إ ّ
�إِخف ن ّسَ� ،أذ �إِطّف ذݣ واوار �َأص ِذيق �َأم ما ّمش ذ اس �إِت ّ
ْر ُموم ِنين ؤُرا �َأذ �إ ِّسغذ ثا ْروا ن ُبو-ثغنّانت س ْثغُورِي ن ّصاحِ 10 .مينزِي �َأقّا ِذين �َأطّاس
ن ثا ْروا ن ُبو-ثغنّانت ذ �َأ ْيث ُبو�-إِخا ِّريقن ذ �إِغشّ اشن ،غار ؤُم ْزوا ُرو نْسن ذ �إِن ّي زݣ
ْخصا �َأذ اسن �إِتْواقّن ؤُق ُّمومِ ،مينزِي س ؤُس ْرمذ نْسن �إِ وار �إِشُ و ّوارنَ� ،أقّا
وخْ ثان�11 .إِت ّ
12
قرعن خ تْواشُ ونِين ما ّراِ ،
غش� .إ ِّجن ّزا ْيسنَ� ،أقّا-ث
رامي �َأر ُّزون نِي ْث ِني خ �َأ ْربح س ْر ّ
ذ �َأمكاشاف ،ثُوغا �إن ّا “�إِكرِي ِثي ّين نِي ْث ِني ر ْبدا ذ �َأ ْيث ن ُبو�-إِخا ِّريقن ذ ْرو ُحوش �إِعفّانن ذ
�إِعدِّيسن �إ ِِفينيانن”13 .شهاذث-ا ذ ثِيذت .خ ؤُي ِّني وبّخ �َأسن س ّجهذِ ،حيما �َأذ �إِرِين
يوصا ن �إ ِْوذان
ذ �إِصحاحن ِذي إِل�يمان14 ،وار تِيشّ ن شا ثا ْي ِنيث �إِ ْث ُحوجا ن ُوذاين ذ ثِ ّ
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وعرور �إِ ثِيذت�15 .إِ �إِمزذاݣ ما ّرا ذ ثازذُو ِݣي ،ماشا �إِ �إِن ّي �إِتْواخمجن
�إِن ّي �إ ِْو ِشين س ُ
ذ �إِن ّي وار ُي ِومينن� ،إِ نِي ْث ِني ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْرحاجث ثِيز ِذيݣ ،ماشا نِي ْث ِني تْواخمجن
ِذي رعقر ؤُرا ِذي ْثن ْفسشث نْسن�16 .إِوذان-ا تا ّران �إِخف نْسن بلِّي ّسنن �َأر ِّبي ،ماشا
نكّارن ث س رخْ ذايم نْسن ،يا ُّعوث ِمين تݣّنَ� ،أقّا وار طّاعن ،وار نفّعن ؤُرا �إِ �إ ِْشث
ثصبح.
ن ْرخدْمث ْ

2

ثمس ُمونت ن ل َمسيح ِذي ك ِريثا
ثاغُورِي ن ّصاح ِ�إ ْ

2
1
ِوسارن �َأذ �إِرِين ُهوذنن،
ْخص �إِ �إ ّ
ماشا شك ِسيور ِمين �إِ ْترِيقن �إِ ْثغُورِي ن ّصاح�ِ .إِت ّ
�َأذ ُؤ ُيورن س ؤُوقّار ذ ؤُث ّبث ،س إِل�يمان ن ّصاح ذ ثا ْيرِي ُؤ س ّصبارَ�3 .أذ �إِرِينت
ث ْمغارِين ݣُّورنت �َأم ما ّمش ذ �إِتاس �إِ ثمقد ِّاسين ،وار تْشقِّيفنت شا ،وار ْو ِشينت �إِ بِي ُنو،
ّسرماذنت ِمين �إِص ْبحنِ 4 ،حيما �َأذ ش ّجعنت ثِي ْمغارِين ثِيم ْزيانِين �َأذ خْ سنت ثا ْروا نْسنت
ذ ي ْريازن نْسنت5 ،ؤُشا �َأذ ذا ْيسنت يِيرِي ؤُث ّبث ذ ثازذُو ِݣيَ� ،أذ قابارنت ْرخدْمث ن
ثا ّدارثَ� ،أذ �إِرِينت شنانتَ� ،أذ ݣّنت �َأ ّراي �إِ ي ْريازن نْسنتِ ،حيما وار �إِتْواشقّف شا ذݣ
واوار ن �َأر ِّبي.
7
ݣ �إِخف نكّ ِذي ما ّرا ذ لماثال
شجعث عاوذ �إِبرِيغن ِحيما �َأذ ُؤ ُيورن س ؤُث ّبث� .أ ّ
ّ 6
غش8 ،س وارقّاس �إ ِْشنان
ن رخْ ذايم ثِيص ْبحانِين ُؤ ن ؤُس ْرمذ �إ ِْصفان �َأك-ذ ؤُوقّار ُؤ ن ّ ْبرا ْر ّ
وار �إِز ّمار �َأذ ّزايس �إِبا ّرق ُبو-ثغنّانت ِحيما وار خانغ �إِ ْت ِعيوِيذ شا ثُوعفّنا.
شجع �إِس ْمغان ِحيما �َأذ طّاعن �إِ �َأ ْيثباب نْسنَ� ،أذ اسن �َأرضان ِذي ما ّرا ،وار ثن
ّ 9
تْعكّسن10 ،وار تاشارن ،ماشا �َأذ ّسشنن ْرمانث نْسن �إ ِْشنانِ ،حيما ِذي ما ّرا �َأذ �إِرِين ذ
ثاسدّسث ثاص ْبحانت �إِ ْثغُورِي ن �َأر ِّبيَ� ،أمس ْنجم ن ّغ.
12
ِ
ِتاوين �َأس ْنجم �إِ ما ّرا �إ ِْوذانَ� ،أقّا ثفّغ-د ،حيما �َأذ انغ
ِ 11مينزِي نِّيعمث ن �َأر ِّبي �إِ د �إ ْ
ثاربّا ماح ْنذ �َأذ نت ّج ر ْقجاحث ذ ن ّشواث ن ُّدونِّيثِ ،حيما �َأذ ندّار ِذي ُّدونِّيث-ا س
ؤُث ّبث ذ ْثسݣْذا �َأم ما ّمش �إِخْ س �َأر ِّبيَ�13 ،أم نتْراجا � َِأسيثم ذ ؤُسا ْرݣب ن ُؤ ُعودْجي ن
�َأر ِّبي �َأمقّران ذ ؤُمس ْنجم ن ّغ ،يشُّ و ل َمسيح14 ،ونِّي �إِ خانغ �إ ِْو ِشين �إِخف ن ّس ،ماح ْنذ �َأذ
انغ �إِسلّك زِي ما ّرا ِمين �إِدْچان ِضي ّد ن تاوراثِ ،حيما �َأذ �إ ِِّسي ْزذݣ �إِ يِيخف ن ّس �إِج ن
ِمحضن �إِ رخْ ذايم ثِيص ْبحانِينِ 15 .سيور خ مان �َأيا ،زِي ّيار ُؤ وبّخ س ما ّرا ّجهذ،
و ْي ُذوذ �إ ّ
ثجي حد �َأذ شك �إ ِّسحقار.
وار ِّ
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ثابرات ِ�إ ِثي ُثوس 3

3

1سعقر �إِثن ،ماح ْنذ �َأذ ݣّن �َأ ّراي �إِ ْر ُحوكّام ُؤ �إِ ُّصولاطاثَ� ،أذ اسن طّاعنَ� ،أذ
وجذن �إِ كُور ْرخدْمث ثاص ْبحانت2 ،وار شقّفن ِذي حد ،وار تمشُ و ُّبوشن،
�إِرِين ْ
3
�َأذ �إِرِين ذ �إِ ْمضراف ؤُشا �َأذ ّسشنن ما ّرا ثا ْم ِهينت �إِ ما ّرا �إ ِْوذانَ� .أقّا ؤُرا ذ نشّ ين زِيش
ثُوغا-نغ ذ �إِفغار ،وار ذا ْينغ ُبو طّاعث ،نْو ّدارَ� ،أقّا-نغ ذ �إِس ْمغان ن عرام كُور ن ّشواث ذ
رحسذ ،ذا ْينغ � َْأشراه ؤُشا نشا ّره �إ ِّجن ون ّضْ ِني.
شّ هواث ،ثُوغا ندّار ِذي ثُوعفّنا ؤُرا ِذي ْ
4ماشا خْ ِمي ْثبان رضْ رافث ذ ثا ْيرِي �إِ �إ ِْوذان ث ِّني �إِدْچان زِي �َأر ِّبيَ� ،أمس ْنجم ن ّغ،
علاحساب
علاحساب رخْ ذايم ن ْثسݣْذا �إِ نݣّا ،ماشا
َ�5أقّا �إ ِّسنجم �َأنغ ،وار �إِدْجي
ْ
ْ
َأرحمث ن ّس س ؤ ُِسيرذ �إِ �إِدْچان ذݣ وخْ راق ن ْج ِذيذ ذ ؤُرقّم ن ْج ِذيذ (=ثاج ِذيذث)
� ْ
6
زِي �َأ ُّروح �إِقدّسن ،ونِّي �إِ خانغ �إِفا ّرغن س ؤُف ّيض س يشُّ و ل َمسيحَ� ،أمس ْنجم ن ّغ،
علاحساب � َِأسيثم ن ثُوذارث
ِ 7حيماَ� ،أم نتْواسݣّذ س نِّيعمث ن ّسَ� ،أذ ن ْذور ذ �إ ِْورِيثن ْ
ن ر ْبداَ�8 .أوار-ا ذ �َأص ِذيق ؤُشا نش تخْ سغ �َأذ ثكّارذ �َأذ ْثبدّذ س ّج ْهذ �إِ مان �َأيا،
محضن ماح ْنذ �َأذ ش ّبارن ر ْبدا ِذي رخْ ذايم ثِيص ْبحانِين،
ِحيما �إِن ّي �إِتشْ رن خ �َأر ِّبيَ� ،أذ ْ
ثِنّي �إ ِْشنان ُؤ ذا ْيسنت ن ّفاع �إِ �إ ِْوذان9 .ماشا ب ّعذ خ ؤُمحاروض �َأ ُبوهارِي ذ ِ
ثاصيراث
10
تاوراث ِمينزِي وار ذا ْيس ُبو ن ّفاعَ� ،أقّا مان �َأيا ذ باطر مارا
ذ ؤُم ْن ِغي ذ �إِمشُ وبّاش خ ْ
ْخصا ك ِّنيو �َأذ اس ثا ِݣيم �َأوارنِي ِ
رامي ْثوبّخم ث �إ ِْشث ن ْثوارا ُؤ
ِذين حد �إ ِّسبطّا� ،إِت ّ
11
ثسنم بلِّي وانِيثا ذ �َأمفارياضَ� ،أقّا نتّا �إِخطّا ؤُشا ذݣ ُؤ ُمور
�إ ِْشث ن ْثوارا ن ّضْ ِنيَ� .أقّا ّ
ذ �إ ِّجن �إِتْواحاسب زݣ يِيخف ن ّس.

سدچم أَ�نݣّا ُرو
أ�وار ذ ُؤ ْ

12خ ِمي ِّني �إِ غارك-د غا ّسقاذغ �َأرثِيماس نِيغ ثِ ِ
ݣ ثِيز ّمار ماح ْنذ �َأذ غارِي-د
يشي ُكوس� ،أ ّ
ثاسذ ذ ْغيا غار نِي ُكو ُبولِيسِ ،مينزِي �َأقّا ݣِّيغ �َأذ ِذين ّسع ُذوغ ْرمشثا13 .زناسَ� ،أ ْمسرماذ
ْخصي ؤُرا ذ
ن تاوراث ،ذ �َأ ُبولُّوسَْ � ،أويم ثن-د ذݣ و ْبرِيذ ذ ْغياِ ،حيما وار ذ اسن �إِت ِّ
�إ ِْشث ن
ثمسراشث�14 .أحقّا ؤُرا ذ �إِن ّي ن ّغ � ّأج �إِثن �َأذ رمذن ماح ْنذ �َأذ ش ّبارن ر ْبدا
ْ
15
ِ
ِ
ْخصان �إِ ثا ْرزفث ،حيما وار ذ تِيرِين ن ّ ْبرا ْرغيدْچث .ما ّرا
ِذي رخْ ذايم ثِيص ْبحانِين �إِت ّ
وِي �َأ ِكي ِذي ذانِيثا تْسدْچامن خاك .سدْچم عاوذ خ �إِن ّي �إِ ذ انغ �إِتخْ سن ِذي إِل�يمان.
نِّيعمث �َأذ ِكيوم ثِيرِي ما ّرا �إِ ْذوم!
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1
ثاوماث ثِي ُموثِ ُييو� ،إِ ِفي ِلي ُمون �إ ِِعي ّزن ذ ؤُخدّام �َأ ِكي ْذنغ،
َأمحبوس ن ل َمسيح يشُّ و ذ ْ
ُبولُوسُ � ،
2ذ ُؤتْشْ ما ْثنغ �َأب ِفييا �إ ِِعي ّزن ،ذ ؤُمجاهذ ن ّغ � ِ
ثمس ُمونت ِذي ثا ّدارث ن ّك3 :نِّيعمث
َأرخي ُّبوس ذ ْ
ذ ر ْهنا �َأ ِكي ْذوم �إِرِين زِي �َأر ِّبي ،بابا ْثنغ ُؤ زِي يشُّ و ل َمسيح ِسي ِذيثْنغ.
5
4نش تْقا ِذيغ �َأر ِّبي �إِنُوَ� ،أم ذا ْيوم تْفكّارغ ر ْبدا ِذي ْثزادْجيث �إِنُوِ ،مينزِي نش تسرِيغ خ
ثا ْيرِي ذ إِل�يمان نْوم �إِ ذا ْيوم �إِدْچان �إِ ِسي ِذي يشُّ و ؤُرا �إِ ما ّرا �إِمقدّاسنِ 6 ،حيما �َأ ُمونِي نْوم ِذي
إِل�يمان �َأذ ثݣما نِيشان ِذي ث ُموسنا ن ما ّرا ْرخار �إِ ذا ْينغ �إِدْچان ِذي ل َمسيح يشُّ و7 .نشّ ين
�َأقّا غا ْرنغ ر ْفراحث ذ ؤُف ّوج �َأطّاس زِي ِّسي ّبث ن ثا ْيرِي نْومِ ،مينزِي شكَ� ،أ ثاوماثَ� ،أقّا
ثساريّحذ ؤُر ن �إِمقدّاسن.
ّ
8س ؤُي ِّني ،واخّا نش غارِي ثارياسث �َأطّاس ِذي ل َمسيح ِحيما �َأذ شك ُؤ ُمورغ ِمين
�إِشُ و ّوارن9 ،ماشا �َأقّا نش ِذي ِّسي ّبث ن ثايرِي ،غارِي ْحسن �َأذ ّزايك تارغ .ؤ ُِمي نش �َأ ُّمو �إِ
َأمحبوس ن ل َمسيح يشُّ و10 ،نش تارِيغ �َأش-د خ ِّمي
دْجيغَ� ،أقّا-يِي ذ � ّ
َأوسار ؤُشا رخُّ و عاوذ ذ � ُ
ِ
ِ
ُؤنِ ِ
رحبس11 ،ونِّي ثُوغا وار شك �إِنفّعن زِيش ،ماشا
ي
ذ
ذا
ناسر
س
ي
ذ
يغ
ج
ْ
يسي ُموس ،ون ّي ذ ِّ
ْ
13
12
رخُّ و �َأقّا �إِنفّع �إِ شك ُؤ �إِنفّع �َأيِـي .نش �َأقّا �َأ ِّريغ اش ث-يِد ذ ؤُر �إِنُو .نش مرِي ؤ ُِفيغ �إِرِي
�َأقّا ِّجيغ ث ذانِيثا �َأ ِكي ِذي ماح ْنذ �َأذ ِ
خافي �إِسخّار ذݣ و ْمشان ن ّك ِمين ذا غا كّغ ِذي ْسناسر
تسرِيح ن ّكِ ،حيما
خ ِّسي ّبث ن رخْ بار �َأص ْبحان14 .ماشا نش وار خْ سغ شا �َأذ ݣّغ والُو ن ّ ْبرا ْ
ْثشُ ونِي �إِ ثݣِّيذ �َأذ ثِيرِي س ْرخاضار ،وار �إِدْجي س ؤ ُِغيرِ 15 .مينزِي �َأتّاغ ثُوغا �إِمس ْبضا خاك �إِ
ْذ ُروس ن ْرو ْقث ِحيما �َأذ غارك يِيرِي عاوذ �إِ ر ْبدا16 ،وار �إِدْجي عاذ �َأمشْ ناو �إِسمغ ،ماشا �َأمشْ ناو
�إ ِّجن �إِ �إِدْچان كثار زݣ �إِسمغَ� ،أم ْثاوماث �إ ِِعي ّزن� ،إِ نش بعذا ،ما ُهو �إِ شك ،ذݣ و ْي ُسوم
حسبذ �َأيِي ذ �َأ ْمعاشار ن ّك ،قبر اِث �َأمشْ ناو نش18 .مارا نتّا ثُوغا �إِضّ ا ِّري
ؤُرا ِذي �َأر ِّبي17 .مارا ْث ْ
19
ݣ اِث ِ
خافي! نشُ ،بولُوسُ ،ؤرِيغ س ُؤفُوس �إِنُوَ� ،أقّا �َأذ
شك نِيغ ز ْعما ذا ْيس �َأما ْرواس� ،أ ّ
20
ث خدْچصغ ،ماح ْنذ وار قّارغ شاَ� ،أقّا ؤُرا ذ شك ث ُتورسذ �َأيِي �إِخف ن ّك .واهَ� ،أ ْثاوماث
�إ ِِعي ّزنّ � ،أج �َأيِي �َأذ ّزايك �َأر ْبحغ ِذي طّوع ن ِسي ِذي ،ساريّح ؤُر �إِنُو21 .نش تارِيغ �َأش-دَ� ،أم
تِيقّغ ماح ْنذ �َأذ ثطّاعذ ؤُشا نش ّسنغ �َأقّا شك �َأذ ثݣّذ ما ُهو ِمين ذ اش �إِ غا �إِنِيغ.
22سوجذ �َأيِي �َأ ْمشان مانِي �إِ غا ز ْذغغِ ،مينزِي ِّسي ِثيمغ �َأذ غاروم-د ْذورغ س ْثزادْجيث
رحبس ِذي ل َمسيح يشُّ وَ� ،أقّا �إِسدْچم خاك24 ،ؤُرا ذ
نْوم�23 .إِبافراس ون ّي �َأ ِكي ِذي ذا ِذي ْ
ماركُو ذ �َأ ِريسثارخُ وس ذ ِذيماس ذ لُوكا �إِن ّي �إِخدّمن �َأ ِكي ِذي25 .نِّيعمث ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و
ل َمسيح �َأذ ِكيوم ثِيرِي!
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ثابرات ِ�إ ِ�إ ِعيبرا ِني ّين
أ�ربِّي ِ�إݣّا ِّميس ذ أَ� ْورِيث ن ك ِ
ُورشي

1

رج ُذوذ س
�1أر ِّبي ،ؤ ُِمي �إ ِِّسور �َأطّاس ن ْثواراوِين ُؤ ذݣ واطّاس ن �إِ ْبرِيذن �إِ ْ
�إِ ْمكاشافنَ�2 ،أقّا �إ ِِّسور �َأ ِكي ْذنغ ذݣ ُو ّسان-ا �إِنݣُّورا س ِّميس ون ّي �إِݣّا ذ � َْأورِيث ن
ك ِ
ُورشي ،س ون ّي عاوذ �إِݣّا ُّدونِّيث3 .وا ،ون ّي ذ ثاللّشث ن ُؤ ُعودْجي ن ّس ؤُشا ذ طّابع
يمسرايِين س واوار ن ّج ْهذ ن ّسَ� ،أقّا نتّا،
ن ثفراس ن ْث ّ
وصاف ن ّس ،ون ّي يار ُّبون ما ّرا ثِ ْ
ِ
رامي �إ ِِّسي ْزذݣ ّدنُوب ن ّغ س يِيخف ن ّسَ� ،أقّا �إ ِّسا ْرس �إِخف ن ّس غار يفُّوس ن ِ
لعاضيم
5
4
ِذي ُرو ْعرا� ،إِ ْذور �إِمغار خ لمالاكاث �َأم �إِوارث �إِسم �إ ِْشنا كثار ّزا ْيسنتِ .مينزِي �إِ مان
َأس-ا نش ِّجيغ-د شك”،
ثن زِي لمالاكاث �إن ّا �َأر ِّبي ع ّمارص “ ِّمي �إِ ثدْجيذ شكّ � ،
6
ِ
ؤُشا عاوذ �إن ّا “نش �َأذ اس �إِرِيغ ذ باباس ؤُشا نتّا �َأذ ايِـي يِيرِي ذ ِّمي”؟ ؤُشا خْ مي
سجذنت ما ّرا لمالاكاث
�إِ ذ غا �إ ِِّسيذف �َأمن ُزو غار ُّدونِّيث ثاوارا ن ّضْ ِنيث� ،إن ّا “�َأذ اس ْ
ن �َأر ِّبي7 ”.ؤُشا خ لمالاكاث �إن ّا “ون ّي �إِݣِّين لمالاكاث ن ّس ذ �إِس ِّميضن ؤُشا �إِخدّامن
مسي”8 ،ماشا �إِ ثم ِّميث “ ْرعارش ن ّكَ� ،أ �َأر ِّبيَ� ،أقّا �إِدْچا �إِ ر ْبدا قاع.
ن ّس ذ �إ ُِحوذاق ن ْث ِّ
9
ْ
ِ
ْ
�َأزدْچاض ن ؤُسݣّمَ� ،أقّا-ث ذ �َأزدْچاض ن ْثݣلذيث ن ّكَ� .أقّا ثخْ سذ ثاسݣذا ،ثشا ْرهذ
ِمين �إِدْچان ِضي ّد ن تاوراث ،س ؤُي ِّني �َأقّا �إِذهن �إِش �َأر ِّبيَ� ،أر ِّبي ن ّك ،س ّزشث ن
ر ْفراحث سنّج �إِ �إِ ْمعاشارن ن ّك10”.ؤُشا “شكَ� ،أ �َأر ِّبي ،ذݣ ؤُبدُّو ثݣِّيذ ثا ُمورث ؤُشا
ْواثحان ،ماشا شك �َأذ ث ُذومذ
ِفاسن ن ّك�11 .إِنا �َأذ ت ّ
عاوذ �إِج ْنوان �إِدْچان ذ رخْ ذايم ن �إ ّ
ؤُشا �إِنا ما ّرا �َأذ �َأ ْرشان �َأم وا ُّروض 12ؤُشا �َأمشْ ناو � َْأسرهام �َأذ تْوان ّضن ؤُشا �َأذ تْوابدّرن ،ماشا
شك �َأذ ثِيرِيذ ذ ون ّي ؤُشا �إِسݣ ّ ُوسا ن ّك وار ق ِّطين شا”13.ؤ �إِ مان ثنت زِي لمالاكاث
واس “قِّيم غار يفُّوس �إِنُو �َأر ذ غا ݣّغ رع ْذيان ن ّك ذ ثان ْبذاث ساذُو �إِضارن
�إن ّا �إِج ن ّ
14
ِ
ْواسكّنث-يِد حيما �َأذ سخّارنت
ن ّك”؟ ما وار دْجينت نِيث ْن ِتي ذ �َأ ُّروحاث �إِ ْمسخّ ارن ،ت ّ
�إِ يِنّي �إِ غا وا ْرثن �َأسنجم؟
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مݣواذ ن ُؤس ْنجم نّغ
أَ� ّ

1
نتح ُرود ُْچوذ
نسراِ ،حيما وار ْ
ْخص �َأنغ �َأذ ن ْوش ثا ْي ِنيث كثار �إِ ِمين ْ
خ ؤُي ِّني �إِت ّ
شاِ 2 .مينزِي ،مارا �َأوار �إِ �إِن ّان ث لمالاكاث ثُوغا-ث نِيشان ،ؤُشا ما ّرا �َأخ ُّطو
ذ ْر ُمو ْع ِصي ّيث �َأقّا �إِتْواخدْچص3 ،ما ّمش �إِ غا نا ْرور نشّ ين ،مارا وار ن ْو ِشي شا ثا ْي ِنيث
�إِ ؤُس ْنجم �َأمقّران �َأم وانِيثا خ ِمينخف ثُوغا �إ ِّساوار ِسي ِذي غار ؤُم ْزوا ُرو ُؤ تْواض ْمنن �َأنغ
عاوذ �إِن ّي ثُوغا ث �إ ِْسرِين4 ،ؤُشا �َأر ِّبي �إ ِْشهذ ثانيا �َأ ِكيس س ر ْعراماث ذ ل ُمو ْع ِجيزاث ذ
علاحساب ِمين �إِخْ س نتّاِ 5 .مينزِي
واطّاس ن ر ْعجايب ؤُرا س ثم ْو ِشي ن �َأ ُّروح �إِقدّسن ْ
6
نسيور ساذُو ُرو ُمور ن لمالاكاث ،ماشا
وار �إ ِّسا ْرس شا ُّدونِّيث �إِ د غا ياسن خ ث ِّني ِّ
�إ ِّجن �َأقّا �إ ِْشهذ ِذي شا ن و ْمشان� ،إن ّا ِ
ِ
“مين �إِ ْعنا ْبناذم ،شك �إِ ذا ْيس �إِتْخا ّراصن ،نيغ
7
ذ ِّميس ن ْبناذم ،شك ذا ْيس �إِ ْت ِهيلّان؟” “شك ثݣِّيذ ث شوايث ساذُو لمالاكاث،
ِفاسن ن ّكَ�8 ”.أقّا ما ّرا
ثݣِّيذ اس تاج س ُؤ ُعودْجي ذ شّ ان ؤُشا ثݣِّيذ ث خ رخْ ذايم ن �إ ّ
يمسرايِين ساذُو نتّاَ� ،أقّا
يمسرايِين ثݣِّيذ ثنت ساذُو �إِضارن ن ّسِ .مينزِيَ� ،أم �إِݣّا ما ّرا ثِ ْ
ثِ ْ
ّ
ِّ
ِ
ُ
يمسرايِين تْواݣنت
وار �إ ِِّجي والو وار ث �إِݣي ساذُو نتّا .ماشا رخُّ و وار نْزار عاذ ما ّرا ث ْ
ِ
ساذُو نتّا9 ،ماشا نتْوارا يشُّ و ،ون ّي ثُوغا �إِتْواݣّن شوايث ساذُو لمالاكاث ذي ِّسي ّبث
ن ؤُو ّدب ن ْرم ْوث ِحيما س نِّيعمث ن �َأر ِّبي �َأذ �إِقّاس ْرم ْوث �إِ ما ّرا ،نتْوارا ث س
يمسرايِين ذ ما ّرا
تاج ن ُؤ ُعودْجي ذ شّ انِ 10 .مينزِي ثُوغا �إِ ْترِيق اس ؤ ُِمي دْچانت ما ّرا ثِ ْ
يمسرايِين دْچانت ّزايسِ ،حيما �َأذ ياوِي �َأطّاس ن �إِح ْن ِجيرن غار ُؤ ُعودْجي ماح ْنذ نتّا
ثِ ْ
11
�َأذ �إِ ِّسيوض �َأمݣ ّواذ ن ؤُس ْنجم نْسن غار ركمارث س ؤُو ّدبِ .مينزِي ذ ون ّي �إ ِّسقدّسن
ذ يِنّي �إِتْواقدّسن ،نِي ْث ِني ما ّرا زݣ �إ ِّجن .خ ؤُي ِّني نتّا وار �إِتْصضْ ِحي شا �َأذ اسن �إِراغا
ثمس ُمونت �َأذ
� َْأوماثن 12ؤُشا �إِقّار “�َأذ بارحغ �إِ ْ
وسط ن ْ
واوماثن �إِنُو س �إِسم ن ّكِ ،ذي ْر ْ
شك س ّبحغ13 ”.ؤُشا عاوذ �إِقّار “نش �َأذ ذا ْيس تِيقّغ” ؤُشا عاوذ “�َأقّا ذا ،نش ذ ثا ْروا
�إِن ّي �إِ ذ ايِـي �إ ِْوشا �َأر ِّبيَ�14 ”.أم شا ْرشن ثا ْروا ذݣ و ْي ُسوم ذ �إِذا ّمن ؤُرا ذ نتّا ِسيمانت ن ّس
�إِشارش �َأ ُّمو ِك ِ
ِثحا س ْرم ْوث ن ّس ون ّي غار �إِدْچا ُّصولطا
يفكيف ِذي مان �َأياِ ،حيما �َأذ �إ ّ
15
ِ
خ ْرم ْوثَ� ،أقّا نتّا ذ �إِ ْبرِيس ؤُشا حيما �َأذ �إِفكّ ما ّرا �إِن ّي �إ ِّسعدُّون قاع ثُوذارث نْسن �َأم
�إِس ْمغان زِي ثِيݣ ّ ُو ِذي ن ْرم ْوثِ 16 .مينزِي س ثِيذت ،وار ذ �إِ ْك ِسي شا زِي لمالاكاث،
17
ماشا زِي ّزارِيعث ن �إِبرا ِهيم �إِ زِي ذ �إ ِ
ْخص اس �َأذ �إِ ْذور �َأمشْ ناو
ِكسي .خ ؤُي ِّني ثُوغا �إِت ّ
� َْأوماثن زِي ما ّرا �إِغ ْز ِذيسنِ ،حيما �َأذ �إِ ْذور ذ �َأزدْجيف ن �إِك ّهانن � ِ
َأرحيم ذ �َأص ِذيق ِذي
ِ
ِ
ِمين �إِدْچان �إِ �َأر ِّبي ،ماح ْنذ �َأذ �إ ِّسصرح ّدنُوب ن �إ ِْوذانِ 18 .مينزِي مين ذي ثُوغا نتّا
ِسيمانت ن ّس �إِو ّدب �َأم �إِتْواجا ّربَ� ،أقّا �إِز ّمار �َأذ �إِعاون �إِن ّي �إِتْواجا ّربن.
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3

يشو ل َمسيح يُو ْعرا خ ُموسى
ُّ

1خ ؤُي ِّنيَ� ،أ � َْأوماثن �إِمقدّاسن� ،إِمعاشارن ِذي ْث ِ
راغيث ن ؤُجنّا ،خْ زارم غار ؤُمازان
ذ ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن ن شهاذث ن ّغ ،ل َمسيح يشُّ و2 ،ونِّي ذ �َأص ِذيق �إِ ون ّي
�إِث-يِد �إ ِّسݣا ّعذنَ� ،أم ما ّمش ثُوغا ُموسى ذ �َأص ِذيق خ ما ّرا ثا ّدارث ن ّسِ 3 .مينزِي ذ وا
�إِتْواحسب �َأس-د ذ �َأ ُعودْجي �َأمقّران خ ُموسىَ� ،أمشْ ناو غار ون ّي �إِبنان ثا ّدارث غارس
شّ ان �إِمغار سنّج �إِ شّ ان �إِتْواݣّن �إِ ثا ّدارثِ 4 .مينزِي ما ّرا ثا ّدارث �إِ ْبنا ث �إ ِّجن ،ماشا
ون ّي �إِبنّان ما ّرا ذ �َأر ِّبيَ�5 .أقّا ُموسى ذ �َأص ِذيق خ ما ّرا ثا ّدارث ن ّس �َأم ؤُخدّامَ� ،أقّا-ث �إِ
ْواسيور6 .ماشا ل َمسيح �َأم ثم ِّميث خ ثا ّدارث ن ّس ،ثا ّدارث نِّي
شهاذث ِمينخف �إِ غا �إِت ِّ
ذ نشّ ين ،مارا نقِّيم نتطّف ِذي تِيقّث ُؤ ذݣ ؤ ُِسيثم ُيو ْعران �َأر �َأنݣّار.

أَ� ْعرام ماح ْنذ أَ�ذ نْسر ِ�إ ثْ ِمي ّجا ن أَ�ربِّي

7
يجا ن ّس8 ،وار
ثسرِيم ْث ِم ّ
َأس-ا ،مارا ْ
خ ؤُي ِّني �َأمشْ ناو ما ّمش �إِقّار َأ� ُّروح �إِقدّسن “ َأ�قّا � ّ
تس ِ
واس ن ؤُجا ّرب ِذي رخْ را9 ،مانِي
ّ
قسيحم شا ؤُراون نْوم �َأمشْ ناو ذݣ ُؤغُو ّوغ ،ذݣ ّ
10
ِ
رج ُذوذ نْوم ،قدْچبن �َأيِـي ؤُشا ْزرِين رخْ ذايم �إِنُو �َأرب ِعين ن �إِسݣ ّ ُوسا .خ
بن
ر
جا
ـي
ي
ا
ذ
ّ ْ
ؤُي ِّني خ ّيقغ خ ِّجير نِّي ؤُشا نِّيغ ‘ر ْبدا �َأذ و ّدارن ذݣ ُور نْسن ؤُشا وار ِّسينن شا �إِ ْبرِيذن
�إِنُوَ�11 ’.أ ُّمو �إِ ُّجودْچغ ِذي لغاضاب �إِنُو ‘وار ذ تِيذفن شا ِذي �َأ ّراحث �إِنُو” ’.
ْخصا وار �إِتِيرِي حد ّزا ْيوم غارس ؤُر ذ �َأعفّان �إِ وار �إِتِيمنن،
12خْ زارمَ� ،أ � َْأوماثن� ،إِت ّ
13
َأسِ ،
رامي عاذ قّارن
ماح ْنذ �َأذ ياݣّوج خ �َأر ِّبي �إِ ّدارن ،ماشا زِي ّيارم �إ ِّجن ون ّضْ ِني كُور � ّ
14
َأس-ا”ِ ،حيما ؤُرا ذ �إ ِّج ّزا ْيوم وار �إ ِ
ِتقسيح شا س وشماث ن ّدانبِ .مينزِي نشّ ين
“� ّ
15
ّ
ن ْذور ذ �إِمعاشارن ن ل َمسيح ،مارا نش ّبار نِيشان ذݣ ؤُبدُّو ن تِيقّث ن ّغ �َأر �َأنݣار .مارا
ثس ِ
قسيحم شا ؤُراون نْوم �َأمشْ ناو ذݣ
َأس-ا ،مارا ْ
ثسرِيم ْث ِمي ّجا ن ّس ،وار ّ
�إِتْوان ّا “� ّ
ُؤغُو ّوغ”16 ،خ ِّني ِمين �إِعنان ‘نِي ْث ِني ِ
رامي ت ْسرِين ؤُشا غ ّوغن’؟ ما وار دْجين نِي ْث ِني
يصرا �َأك-ذ ُموسى؟ 17خ وِي خف �إِخ ّيق �َأرب ِعين �إِسݣ ّ ُوسا؟ ما
ما ّرا ذ �إِن ّي ذ �إِفّغن زِي ِم ْ
18
ِ
ِ
وار �إِدْجي خ �إِن ّي �إِخْ ضان� ،إِن ّي �َأ ِّريماث نْسن ْوضانت ذي رخْ را؟ �إِ ؤُمي �إ ُِّجودْچ نتّا
“وار ذ تِيذفن شا ِذي �َأ ّراحث ن ّس” ْم ِغير �إِ �إِن ّي وار ذ اس �إِتݣّن �َأ ّراي؟ َ�19أقّا نتْوارا بلِّي
نِي ْث ِني وار ز ّمارن �َأذ �َأ ْذفن خ ِّسي ّبث ن ن ّ ْبرا إِل�يمان نْسن.
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أَ�ريّح ن ّسبث ِ�إ ْرݣنس ن أَ�ربِّي

ّ �1أج �َأنغ �َأذ نݣّوذ خ ِّني ،بلِّي ؤُرا ذ �إِ ّج ّزايومِ ،مينثرا عاذ ِذين �إِج ن ْروا ْعذ ن
واذاف ِذي �َأ ّراحث ن ّسَ� ،أذ �إِضْ هار �َأخْ ِمي �إِقِّيم غار ضفّارِ 2 .مينزِي �إِتْوابا ّرح �َأنغ
رخْ بار �َأص ْبحان عاوذَ� ،أم �إِتْوابشّ ار ؤُرا �إِ نِي ْث ِني ،ماشا �َأوار �إِ ْسرِين نِي ْث ِني ،وار ذ اسن
�إِن ِفيع شاِ ،مينزِي ثُوغا وار د �إِتِيس شا �َأك-ذ إِل�يمان ِ
رامي ث ْسرِينِ 3 .مينزِي نشّ ين �َأذ
ناذف ِذي �َأ ّراحث �إِن ّي ُيومننَ� ،أم ما ّمش �إن ّا “�َأم ُّجودْچغ ِذي لغاضاب �إِنُو ‘نِي ْث ِني وار ذ
تِيذفن شا ِذي �َأ ّراحث �إِنُو’ ” ،واخّا رخْ ذايم ن �َأر ِّبي �َأقّا تْواك ّمرنت زݣ ِ
ݣ
وامي ثتْوا ّ
4
ِيس سبعا �َأ ُّمو “خ ِّني ياريّح �َأر ِّبي زِي
واس و ّ
ُّدونِّيثِ .مينزِي ِذي شا ن و ْمشان �إن ّا خ ّ
ِيس سبعا5 ”.ؤُشا عاوذ ذانِيثا “وار ذ تِيذفن شا ِذي
واس و ّ
ما ّرا رخْ ذايم ن ّس ذݣ ّ
�َأ ّراحث �إِنُو”6 .خ ِّني ،ؤ ُِمي ثقِّيم عاذ بلِّي شا �َأذ �َأ ْذفن غار �َأ ّراحث نِّي ؤُشا �إِن ّي ؤ ُِمي
7
واس،
�إِتْوابشّ ار زِيش وار ُؤ ِذيفن شا خ ِّسي ّبث ن ْر ُمو ْع ِصي ّيث نْسن� ،إِن ّيش عاوذ شا ن ّ
َأس-ا مارا
�َأم �إن ّا ذݣ و ْذلِيس ن ُ
َأس-ا” �َأوارنِي �َأطّاس ن ْرو ْقثَ� ،أم ما ّمش �إِتْوان ّا “� ّ
داود “� ّ
يجا ن ّس ،وار ْث ّس ِ
قسيحم شا ؤُراون نْومِ 8 ”.مينزِي مارا ثُوغا ُي ْوشُ وا �إ ِِّسيذف
ثسرِيم ْث ِم ّ
ْ
ِ
ِ
َأ
ِ
واس ن ّضْ ِني �َأوارنِي مان �َأيا.
ن
ِج
�
خ
حارض
ر
عاذ
ِي
ر
ي
ت
�
غارس
وار
احث،
ر
�
ي
ذ
ِثن
إ
إ
�إ
ْ
ّ
ّ
10
9
خ ؤُي ِّني ثقِّيم �إ ِْشث ن �َأ ّراحث ن ّسبث �إِ و ْي ُذوذ ن �َأر ِّبيِ .مينزِي وِي ُيوذفن ِذي
�َأ ّراحث ن ّسَ� ،أقّا نتّا س يِيخف ن ّس ‘ياريّح زِي رخْ ذايم ن ّس’ عاوذَ� ،أمشْ ناو �َأر ِّبي زِي
ثِنّي ن ّسّ 11 .جم �َأنغ �َأذ ن ْمكابارِ ،حيما �َأذ ناذف ِذي �َأ ّراحث ن ّس ،ماح ْنذ وار �إِو ِّطي
حد �َأم ما ّمش ْوضان نِي ْث ِني رخْ ذنِّي �َأم ؤُمذيا ن ْر ُم ِ
وعصي ّيثِ 12 .مينزِي �َأوار ن �َأر ِّبي �إِ ّدار،
�إ ِْجهذ� ،إِ ْقضع كثار زِي كُور ِّسيف س ْثناين ن ُوذماون� ،إِتاكّواض �َأر �َأب ُّطو ن ر ْعمار
ذ �َأ ُّروح ذ رمفاصر ذ واذُوف� ،إِفا ّرز �إِخا ِّريصن ذ ْثناوِي ن ُور13 .وار ِذين ؤُرا ذ �إ ِّج ن
يمسرايِين �َأقّا-ثنت تْواعا ّرينت ،تْوار ْزمنت غار ثِيطّاوِين
ؤُمدّار وار د اس �إِبِين ،ماشا ما ّرا ثِ ْ
ن ون ّي ؤ ُِمي �إِك-د غا ن ّ
رحساب.
ݣ ْ

كهانن ِ�إمغار
ُّ
يشو ذ أَ�ز ْدجيف ن ِ�إ ّ

14خ ؤُي ِّني �َأم غا ْرنغ �َأزدْجيف ن �إِك ّهانن �إِمغار ون ّي �إِ ْزوان ذݣ �إِج ْنوان ،يشُّ و ِّميس ن
�َأر ِّبيّ � ،أج �َأنغ �َأذ نش ّبار ِذي شهاذث ن ّغِ 15 .مينزِي وار غا ْرنغ ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن وار
�إِز ّمار �َأذ ياشا �َأك-ذ ثُوضْ عفث ن ّغ ،ماشا �َأقّا �إِتْو�َأجا ّرب ِذي ما ّرا �َأم نشّ ين ،ماشا ن ّ ْبرا
ّدانبَ�16 .أذ نْقا ّرب خ ِّني س تِيقّث غار ْرعارش ن نِّيعمثِ ،حيما �َأذ ِ
َأرحمث
نكسي � ْ
ؤُشا �َأذ ناف نِّيعمث �إِ ؤُعاون ِذي ْرو ْقث ن ّس.
3:4

سبح.

11 :95

4:4

أَ� مز.

2 :2

5:4

سبح.

11 :95

7:4

سبح8،7:95 .
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5

1
ْواسݣا ّعذ ِذي طّوع
ِمينزِي كُور �َأزدْجيف ن �إِك ّهانن �إِتْواكّس-د زݣ �إ ِْوذان� ،إِت ّ
ن �إ ِْوذان خ ِمين �إِدْچان ن �َأر ِّبي ،ماح ْنذ �َأذ �إِقدّم ثِيم ْوشا ذ ْثغا ْر ِصين خ ّدنُوب
2
ْواسواضع �إِ
ؤُشا �إِز ّمار �َأذ �إ ِِحي ّن خ �إِقُوبّانِي ّين ذ �إِمو ّدارنِ ،مينزِي ؤُرا ذ نتّا ِسيمانت ن ّس �إِت ّ
3
ْخص اس �َأذ �إ ِّسݣا ّعذ ثِيغا ْر ِصين خ ّدنُوب ن و ْي ُذوذ
ثُوضْ عفث ؤُشا س مان �َأيا ذ �إ ِْشثن �إِت ّ
ؤُشا عاوذ خ ّدنُوب ن يِيخف ن ّس4 .ؤُرا ذ �إ ِّجن ّما �َأذ �إِ ْك ِسي �إِ يِيخف ن ّس شّ انْ ،م ِغير
ون ّي �إِتْواراغان زِي �َأر ِّبيَ� ،أمشْ ناو ها ُرونَ�5 .أ ُّمو عاوذ ل َمسيح وار �إ ِّس ُعودْجي شا �إِخف
ن ّسِ ،حيما �َأذ �إِ ْذور ذ �َأزدْجيف ن �إِك ّهانن ،ماشا ون ّي ذ غارس �إ ِِّسيورن “شك ذ ِّمي،
نش ِّجيغ-د شك رخُّ و”َ�6 ،أمشناو ِمين �إن ّا عاوذ ِذي مانِي ن ّضْ ِني “شك ذ �َأك ّهان �إِ ر ْبدا
رحساب ن ؤُستّف ن ِ
مالكيصا ِذيق7 ”.ذݣ ُو ّسان ن و ْي ُسوم ن ّسَ� ،أقّا �إِقدّم ثازادْجيث
خ ْ
ذ ثُوثرا س �إِغُويّان �َأطّاس ذ �إِمطّاون �إِ ون ّي ثُوغا �إِز ّمارن �َأذ ث �إِفكّ زِي ْرم ْوث ؤُشا �إ ِْسرا
اس �َأر ِّبي ؤ ُِمي ثُوغا �إِتݣّوذ8 .نتّا ،واخّا ثُوغا-ث ذ ثام ِّميثَ� ،أقّا �إِ ْرمذ طّاعث زِي ِمين
خاس �إِكِّين ذ �َأو ّدب 9ؤُشا ؤ ُِمي �إِك ّمر� ،إِ ْذور ذ ْر ُعونصار �إِ ؤُس ْنجم ن ر ْبدا �إِ ما ّرا �إِن ّي ذ اس
علاحساب �َأستّف ن ِ
مالكيصا ِذيق.
�إِطّاعن 10ؤُشا �َأر ِّبي �إِݣِّي ث ذ �َأزدْجيف ن �إِك ّهانن ْ

أَ� ْعرام ماح ْنذ وار ن ْتو ّدارِي شا

َ�11أقّا غا ْرنغ �َأطّاس ِمين �إِ غا نِي ِني خ وانِيثا� ،إ ِْوعار �َأذ ث نْف ّسارِ ،
ذورم ث ْوعارم �َأذ
رامي ْث ْ
12
ْخص �َأوم
ْخص �َأذ ثِيرِيم ذ �إِ ْمسرماذن خ ِمين ثقّار ْرو ْقثَ� ،أقّا �إِت ّ
ثسرم .واخّا ثُوغا �إِت ّ
ثحذاجم عاذ � َِأغيِ ،
ماشي
يمزورا ن واوار ن �َأر ِّبي ،ك ِّنيو ْ
يمسرايِين ثِ ُ
عاذ �َأذ اوم ّس ْرمذن ثِ ْ
ْ
ِجهذنِ 13 .مينزِي كُور �إِ ّجن ون ّي �إِشارشن ذݣ ؤ ُِغي ،وار �إِق ّد خ واوار ن ْثسݣذا،
ماشّ ا �إ ْ
14
ِ
ِجهذن �إِفّغ-د �إِ يِنّي �إِ ْمغارن �إِن ّي �َأقّا نُّومن �َأذ ذا ّربن
ِمينزِي نتّا ذ �َأسيمي .ماشا ماشّ ا �إ ْ
ِ
ثاشيث نْسن ِحيما �َأذ فا ْرزن ْرخار خ ْرغار.

6

نج ثام ْزوا ُروث ن ْثغُورِي ن ل َمسيحَ� ،أذ نُو ُيور ّزاث غار ؤُك ّمرِ ،
ماشي
1خ ؤُي ِّني �َأذ ّ
نسـارس ثاوارا ن ّضْ ِنيث ذســاس ن تُوبث ذ رخْ ذايم �إِ ُّموثن ذ إِل�يمــان زِي �َأر ِّبي
�َأذ ّ
2
ِ
ِ
ِفاسن ذ ْث ُنوكرا زݣ �إِم ِّتينن ذ لحيساب �إِ ر ْبدا.
ذ ْثغُورِي ن ؤُسغْضاص ذ ؤُسارسي ن �إ ّ
4
ّ �3أج �َأنغ �َأذ ن ّ
ݣ مان �َأيا ،مارا �إ ِْسمح �َأر ِّبيِ .مينزِي� ،إِن ّي ؤ ُِمي �إِتْوارزم �َأسن ثِيطّاوِين نْسن
�إ ِْشث ن ْثوارا ؤُشا قّاسن �َأم ْو ِشي ن ؤُجنّا ؤُشا ْذورن ذ �إِمعاشارن ن �َأ ُّروح �إِقدّسن 5ؤُشا
قّاسن �َأوار �إ ِْشنان ن �َأر ِّبي ذ ر ْعجايب ن ْرو ْقث �إِ د غا ياسن6 ،خ ِّني ْوضان ،وار �إِز ّمار
�َأذ ع ْقبن ثاوارا ن ّضْ ِني غار تُوبثَ� ،أم نِي ْث ِني صلّبن ِّميس ن �َأر ِّبي �إ ِْشث ن ْثوارا ن ّضْ ِني �إِ
5:5

سبح.

7 :2

6:5

سبح4 :110 .؛ أَ� مز.
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7
ِسسن �َأنْزار ون ّي خاس �إِشّ اثن زِي
يِيخف نْسن ؤُشا ْسثهزان ّزايسِ .مينزِي ثا ُمورث ث ِّني �إ ّ
ثسغ ِّمي �َأغ ُّموي �إ ِْشنا �إِ �إِن ّي ؤ ُِمي ثتْوافدْچح ،ذ ث ِّني �إِ ذ �إِ ْك ِسين
ْرو ْقث غار �إِن ّضْ ِني ؤُشا ّ
8
ثسغ ِمي-د �إِسنّانن ذ ْثسكراَ� ،أقّا ثُوذس �إِ ن ّعرث ؤُشا �َأنݣّار
لباراكا زِي �َأر ِّبي .ماشا مارا ّ
نسيور �َأ ُّموَ� ،أقّا
مسي9 .ماشا ِمين ذ اوم �إِت ّ
ن ّس ذ � ّ
ْخصاَ� ،أ �إِم ِعي ّزن ،واخّا ِّ
َأكحض س ْث ِّ
10
ِ
ِ
ِ
ِ
ْواس ْقنع �َأقّا ذين مين �إِدْچان ْحسن مانيس ذ انغ-د �إِ غا يكّ ؤُس ْنجم .مينزِي �َأر ِّبي وار
نت ّ
ّ
ِ
ِ
ثسشنم �إِ يِيسم ن ّس
ُوغا
ث
ي
ن
ث
ِي
ر
ي
ثا
ذ
ْمث
د
خ
ر
ُو
ت
�
َأذ
�
يما
ح
ذن
ِسݣ
�إِدْجي ذ ون ّي وار �إ
ْ ِّ
إ ْ
ّ
11
�َأم ثُوغا ك ِّنيو ْثسخّارم �إِ �إِمقدّاسن ؤُشا ثتْسخّارم �َأسن عاذ .ماشا ذا ْينغ ّم ْزرِي ِحيما كُور
�إ ِّجن ّزا ْيوم �َأذ �إ ِّسشن �َأمحاض ذ �إِ ّجن �َأر �َأنݣّارَ� ،أر �إِ غا �إِتْواك ّمر ؤ ُِسيثم نِيشانِ 12 ،حيما
وار ث ِتيرِيم ذ �إِمعݣاز ،ماشا �َأذ ثِيرِيم ذ �إِمضْ فارن ن يِنّي س إِل�يمان ذ ِ
تاسيع ن ْرخاضار
�َأذ وا ْرثن ْر ُو ُعوذ.

أَ� ْضمان ن ْروا ْعذ ن أَ�ربِّي

ِ 13مينزِي ِ
رامي �إِوا ْعذ �َأر ِّبي �إِ �إِبرا ِهيم� ،إ ُِّجودْچ س يِيخف ن ّسِ ،مينزِي وار �إِز ّمار �َأذ �إ ِّجادْچ
14
س ون ّضْ ِني �إِمغار خاس� ،إِقّار “س ثِيذت �َأم تْباركغ �َأذ اش باركغ ؤُشا �َأم �َأرنِّيغ �َأذ
اش �َأرنِيغ15 ”.ؤُشا �َأ ُّموَ� ،أم �إِتْص ّبارَ� ،أقّا �إِ ْك ِسي ْرواعذِ 16 .مينزِي �إ ِْوذان ُّجودْچن غار ِمين
�إِدْچان ذ �َأمقّران خاسن ؤُشا ثاجادْجيث نِّي �إِ نِي ْث ِني ذ �َأضمان ذ ؤُنݣّار ن ما ّرا �َأمشُ وبّش.
17خ ؤُي ِّني �إِضمن �َأر ِّبي ْروا ْعذ س �إ ِْشث ن ْثجادْجيث �َأم ثُوغا �إِخْ س �َأذ �إ ِّسشن س ؤُف ّيض
ثمسرايِين وار تْبدِّيرنت
�إِ �إ ِْورِيثن بلِّي نتّا وار �إِتْبدِّير شا ْشوار ن ّسِ 18 ،حيما ،س ْثناين ن ْ
ݣ ؤُر س واطّاس،
شاَ� ،أم وار �إِز ّمار خ ِّني �َأذ �إ ِّسخا ّرق �َأر ِّبي ِذي مان �َأياَ� ،أذ ذا ْينغ �إِتْوا ّ
ّ
�َأقّا ذا ْينـــغ ِذي نشّ ين �إِن ّي ذا ْيـس �إِش ّبارنِ ،حيمـا �َأذ نطّـف ذݣ ؤ ُِسيثم �إِ �إِتْواݣن ّزاثنـــــغ،
19ذ ون ّي غا ْرنغ �َأمشْ ناو �َأيرِيزِيم �إِ ر ْعمار ،نِيشان ُؤ �إِ ْمثن� ،إِ ذ �إِتا ْذفن غار ذاخر ذݣ
ؤُقدّاس خ ؤُقدّاس �َأوارنِي �َأ ْرواق20 ،مانِي ُيوذف يشُّ و ون ّي �إِ ذ انغ �إِ ْزوارن خ ثِيزِي ن ّغ،
علاحساب �َأستّف ن ِ
مالكيصا ِذيق.
�َأقّا �إِ ْذور ذ �َأزدْجيف ن �إِك ّهانن �إِ ر ْبدا ْ

7

كهان ن أَ�ربِّي
مال ِكيصا ِذيق ذ أَ� ْ
جدجيذ ن سا ِليم ذ ُؤ ّ

ِ 1مينزِي ِ
مالكيصا ِذيق-ا ،ون ّي ذ �َأجدْجيذ ن سالِيم ذ ؤُك ّهان ن �َأر ِّبي �إِ �إِ ُعودْچن
خ ما ّرا ِمين �إِدْچان ذ ون ّي �إِفّغن ِحيما �َأذ �إِرقا �إِبرا ِهيم ِ
رامي د �إِ ْذور زِي ثار ِّزيث
ن �إِجدْجيذن ،ذ ون ّي ثُوغا �إِبارك اس �إِ �إِبرا ِهيم ُ 2ؤ �إِبرا ِهيم �إ ِْوشا اس رعْشُ ور زِي ما ّرا،
َأفسار ن يِيسم ن ّس ،خ ِّني عاوذ �َأجدْجيذ
�َأم ْزوار �َأقّا نتّا ذ �َأجدْجيذ ن ْثسݣْذا ْ
علاحساب � ّ
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ن سالِيمِ ،مين �إِخْ س �َأذ يِي ِني ‘�َأجدْجيذ ن رهنا’َ 3 .أ�قّا نتّا ن ّ ْبرا ثاباباث ،ن ّ ْبرا ثاي ّماث،
ݣ
ن ّ ْبرا ّجا ِذيرا ،وار غارس �إِدْجي ؤُمزوار ن ُو ّسان نِيغ �َأنݣّار ن ثُوذارث .ماشا نتّا �إِتْوا ّ
ماح ْنذ �َأذ يا ْروس ِذي ِّميس ن �َأر ِّبيَ� ،أقّا نتّا �إِقِّيم ذ �َأك ّهان �إِ ر ْبدا4 .خْ زارم رخُّ و ،مشْ حار
ثُوغا �إِمغار وا ،ون ّي ؤ ُِمي �إ ِْوشا جدِّيثْنغ �إِبرا ِهيم رعْشُ ور زِي ِمين ذ �إِطّف زݣ �إِجدْجيذن
علاحساب
ثاوص ّيث ْ
نِّي5 .خ ِّني �إِن ّي �إِ ْك ِسين ثاك ّهانت زݣ �َأ ْيث ن لاوِيَ� ،أقّا غارسن ْ
تاوراث ِحيما �َأذ ْك ِسين رعْشُ ور زݣ و ْي ُذوذ� ،إِ ْعنا زݣ �َأ ْيثماثسن ،واخّ ا نِي ْث ِني فّغن-د
ْ
زِي ذواخر ن �إِبرا ِهيم6 .ماشا ِ
مالكيصا ِذيق ون ّي وار �إِز ّمارن �َأذ ّزا ْيسن �إِحسب ّجا ِذيرا،
�إِ ْك ِسي زِي �إِبرا ِهيم رعْشُ ور ؤُشا �إِبارك �إِ ون ّي ؤ ُِمي غار �إِدْچا ْر ُو ُعوذَ�7 .أقّا ن ّ ْبرا �َأوار ،ون ّي
8
كسين
�إِدْچان ق ّلَ� ،أقّا �إِتْوابارك زݣ ون ّي �إِدْچان ْحسن ّزايسَ� .أقّا ِذي ِّني �إ ِْوذان �إِفنّان ِّ
9
كسين رعْشُ ور .ؤُشا �َأ ُّمو
رعْشُ ور ،مانِي ن ّضْ ِني ون ّي خاس �إِش ّهذن بلِّي نتّا �إِ ّدار ذ ون ّي �إِ ِّ
10
نْز ّمار �َأذ نِي ِني بلِّي ِذي �إِبرا ِهيم �إِعشّ ار عاوذ لاوِي ،لاوِي ون ّي �إِ ْك ِسين رعْشُ ورِ ،مينزِي
َأرامي �َأ ِكيذس �إِمساݣار ِ
ثُوغا-ث عاذ ِذي ذواخر ن باباس � ِ
مالكيصا ِذيق.

يشو ذ مال ِكيصا ِذيق
ُّ

11خ ِّني مارا ركمارث ثُوغا-ت خ ْثك ّهانت ن لاوِيِ ،مينزِي ساذُو ن ّس ثُوغا �إِ ْك ِسي و ْي ُذوذ
علاحساب �َأستّف ن ِ
مالكيصا ِذيق ،زِي
ْخص �َأذ �إِكّار ؤُك ّهان ن ّضْ ِني ْ
تاوراث ،ماي ِّمي عاذ �إِت ّ
12
ِ
علاحساب �َأستّف ن ها ُرون؟ مينزِي مارا ْثبدّر ْثك ّهانت،
مان ون وار ث نِّين شا �َأقّا نتّا ْ
ْخص عاوذ �َأذ ْثبدّر تاوراثِ 13 .مينزِي ون ّي ِمينخف �إِتْوان ّا مان �َأياَ� ،أقّا-ث زِي ثق ِبيتْش
�إِت ّ
14
ن ّضْ ِنيث ،زِي ث ِّني ؤُرا ذ �إِ ّج وار �إِقدّم شا �إِخف ن ّس �إِ ؤُعالطارَ� .أقّا باين بلِّي ِسي ِذيثْنغ
�إِفّغ-د زِي يا ُهوذا ،ون ّي وار خ �إِ ِّسور ُموسى ؤُرا س �إ ِّج ن واوار خ ْثك ّهانت15 .ؤُشا مان �َأيا
رامي د �إِكّار ؤُك ّهان ن ّضْ ِني س وا ْرواس ن ِ
�إِتْبان قاع م ِليحِ ،
مالكيصا ِذيق16 ،ونِّي وار �إِتْواݣّن
علاحساب ّج ْهذ ن
تاوراث س �إ ِْشث ن ثوص ّيث زِي ِّجيهث ن و ْي ُسوم ،ماشا ْ
ْ
علاحساب ْ
17
ِ
ْ
ِ
ْچن.
د
د
ِتار
�
وار
ُوذارث
ث
علاحساب �َأستّف
دا
ب
ر
�
ان
ه
َأك
�
ذ
“شك
خاس
هذ
ِش
�
ا
ت
ن
ِي
ز
ين
م
إ
إ
إ
ّ
ّ
ْ
ْ
ّ
18
ِ
ِ
ِ
ثاوص ّيث ث ِّني ثُوغا قبر ،ثتْوابطّر زِي ِّسي ّبث ن ثُوضْ عفث ن ّس
ن مالكيصاذيق ”.مينزِي ْ
19
ِ
تاوراث وار ثتْك ِّمير ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ْرحاجث ،ماشا
ُؤ زِي ِّسي ّبث ن ّ ْبرا ن ّفاع ن ّس .مينزِي ْ
ثتاوِي غار ؤ ُِسيثم ن ّضْ ِني ْحسن ّزايس �إِ زِي �إِ غا ناذس �َأر ِّبيَ�20 .أقّا ذ مان �َأيا وار �إِدْجي شا
ن ّ ْبرا ثاجادْجيثِ 21 ،مينزِي �َأ ْيث ن لاوِي نِي ْث ِني ْذورن ذ �إِك ّهانن ن ّ ْبرا ثاجادْجيث ،ماشا نتّا
س �إ ِْشث ن ْثجادْجيث زݣ ون ّي ذ اس �إن ّا “�َأقّا ِسي ِذي �إ ُِّجودْچ ،وار �إِتْبدِّير شا �َأ ّراي ن ّس
علاحساب �َأستّف ن ِ
مالكيصا ِذيق’ ”22 .خ ؤُي ِّني �إِ ْذور ذ يشُّ و ذ
‘شك ذ �َأك ّهان �إِ ر ْبدا ْ
 17:7سبح4:110 .

21:7

سبح4:110 .
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�َأضمان ن �إِج ن ْرعاهذ قاع حسنَ�23 .أقّا ِذين عاوذ �َأطّاس �إِن ّي �إ ِْذورن ذ �إِك ّهاننِ ،مينزِي
ْرم ْوث ثمنع �إِثن �َأذ قِّيمن24 .ماشا واِ ،مينزِي �إِ ْت ِغيما �إِ ر ْبداَ� ،أقّا غارس �إ ِْشث ن ْثك ّهانت
وار ْثبدِّير شا25 .س ؤُي ِّني �إِز ّمار �َأذ �إ ِّسنجم س ركمارث ما ّرا �إِن ّي ّزايس �إِ غا � َْأوضن غار �َأر ِّبي
ِمينزِي نتّا �إِ ّدار �إِ ر ْبدا ِحيما �َأذ ذا ْيسن �إِشافعِ 26 .مينزِي ثُوغا �إِ ْترِيق �َأنغ �إِج ن ؤُزدْجيف ن
غش ذ ثاخ ُم ِ
وجي� ،إِتْوافا ّرزن زݣ �إِم ْذنابُ ،يو ْعران خ
�إِك ّهانن �َأم وانِيثاَ� ،أمقدّاس ،ن ّ ْبرا ْر ّ
27
واس �َأمشْ ناو �إِزدْجيفن ن �إِك ّهانن ن ّضْ ِني،
َأس خ ّ
خصّ � ،
�إِج ْنوان ،ونِّي وار غار �إِدْجي ْر ّ
ِحيما �َأذ �إِقدّم �َأم ْزوار ثِيغا ْر ِصين خ ّدنُوب ن ّس ،خ ِّني عاوذ خ ّدنُوب ن و ْي ُذوذِ ،مينزِي
ݣ اِث �إ ِْشث ن ْثوارا �إِ ر ْبدا قاعِ ،
تاوراث
�َأيا �إِ ّ
رامي �إ ِْوشا �إِخف ن ّس ذ ثاغارصثَ�28 .أقّا ْ
ِ
تاوراث
ثسݣا ّعذ �إ ِْوذان �إِض ْعفن ذ �إِزدْجيفن ن �إِك ّهانن ،ماشا �َأوار ن ْثجادْجيث ون ّي �َأوارني ْ
ّ
ِ
ِ
�إ ِّسݣا ّعذ ِّميس ون ّي �إتْواك ّمرن �إ ر ْبدا.

8

كهانن ن ْرعاهذ ن ْج ِذيذ
أَ�ز ْدجيف ن ِ�إ ّ

1وا ذ ل ُم ِوفيذ زِي ِمين �إِتْوان ّانَ� ،أقّا غا ْرنغ �إِج ن ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن ون ّي �إِقِّيمن
غار يفُّوس ن ْرك ِ
ُورسي ن ِ
لعاضيم ذݣ �إِج ْنوانَ�2 ،أقّا-ث ذ �َأ ْمسخّار ن وخّ ام
3
يضون �إِقدّسن ذ ثِيذت �إِن ّي �إ ِّسݣا ّعذ �َأر ِّبي وار �إِدْجي ذ ْبناذمِ .مينزِي كُور
�إِقدّسن ذ ؤ ُِق ُ
ِ
ْخص
�َأزدْجيف ن �إِك ّهانن �إِت ّ
ْواسݣا ّعذ حيما �َأذ �إ ِْوش ثِيم ْوشا ذ ْثغا ْر ِصين .خ ؤُي ِّني ثُوغا �إِت ّ
4
ِ
ِ
ِ
اس �إِ وانِيثا عاوذ �َأذ غارس يِيرِي شا حيما �َأذ ث �إ ِْوش .ماعليك �إِدْچا ذي ث ُمورث،
علاحساب تاوراث،
نتّا وار �إِتِيرِي ؤُرا ذ �َأك ّهانِ ،مينزِي �َأقّا-ثن ذا �إِن ّي �إِقدّمن ثِيم ْوشا
ْ
�5إِنِّي �إِتْسخّارن �إِ ؤُمذيا ذ ثِيرِي ن ِمين �إِدْچان ذݣ ؤُجنّاَ� ،أمشْ ناو ما ّمش �إِ ْعرم �إِ ُموسى
“حضاثَ� ،أذ ثݣّذ ما ّرا �َأمشْ ناو لماثال
ؤ ُِمي ثُوغا �إِ ْرها �َأك-ذ ؤ ُِق ُ
يضون �إِقدّسنِ ،مينزِي �إن ّا ْ
ون ّي ذ اش ّسشنغ خ و ْذرار6 ”.ماشا رخُّ و نتّا �إِ ْك ِسي ثاك ّهانت ثشْ نا كثار ،ؤ ُِمي نتّا ذ
َأمسصراح ن �إِج ن ْرعاهذ ْحسن ّزايس� ،إِتْواݣّن خ ْر ُو ُعوذ �إ ِْشنانِ 7 .مينزِي مارا ثُوغا
� ْ
8
ِيس ْثناينَ� .أم ُيوفا ذا ْيسن
ْرعاهذ �َأم ْزوا ُرو ن ّ ْبرا ْر ِعيب ،وار �إِتِيرِي عاذ و ْمشان �إِ ون ّي ذ و ّ
ْر ِعيب� ،إِقّار “�َأقّا ذاَ� ،أذ د اسن ُو ّسان� ،إن ّا ِسي ِذي ،خْ ِمي �إِ غا ك ّمرغ خ ثا ّدارث ن
�إِسرايِيل ُؤ خ ثا ّدارث ن يا ُهوذا �إِج ن ْرعاهذ ن ج ِذيذ9 ،وار �إِدْجي �َأمشْ ناو ْرعاهذ
واس ِمين ِذي ثن طّفغ زݣ ُؤفُوس ،ݣّوذغ ثن زِي
ون ّي ݣِّيغ �َأك-ذ ْ
رج ُذوذ نْسن ذݣ ّ
يصراِ ،مينزِي نِي ْث ِني وار قِّيمن شا ِذي ْرعاهذ �إِنُو ؤُشا نش وار ذ اسن ْو ِشيغ
ث ُمورث ن ِم ْ
10
ّ
ِ
ِ
ثا ْي ِنيث� ،إِقّار ِسيذي .مينزِي ذ وا ذ ْرعاهذ �إِ غا ݣغ �َأك-ذ ثا ّدارث ن �إِسرايِيل �َأوارنِي
ؤ ُّسان نِّي� ،إن ّا ِسي ِذيَ� ،أذ ݣّغ �إِ ْزرفان �إِنُو ِذي رعقر نْسن ؤُشا �َأذ ثن �َأرِيغ ذݣ ُوراون
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نْسن ؤُشا نش �َأذ اسن �إِرِيغ ذ �َأر ِّبي ،نِي ْث ِني �َأذ ايِي �إِرِين ذ َأ� ْي ُذوذ11 .وار ّس ِرميذن شا عاذ
‘سن �َأر ِّبي!’ ِمينزِي ما ّرا �َأذ ايِي ّسنن
كُور �إ ِّج �َأ ْمقا ّرب ن ّس نِيغ كُور �إ ِّج ؤُماس �َأم قّارن ّ
َأرحمغ خ ِمين وار �إِسݣّذن ذا ْيسن ؤُشا ّدنُوب
س ؤُم ْزيان ذ ؤُمقّرانِ 12 .مينزِي نش �َأذ � ْ
نْسن ذ �إِخطّان نْسن وار ذا ْيسن تْفكّارغ عاذِ 13”.
رامي �إن ّا ‘ج ِذيذ’َ� ،أقّا �إِݣّا ْرعاهذ
�َأم ْزوا ُرو ذ �َأق ِذيم .خ ِّني ِمين �إ ِْذورن يارشان ؤُشا �إِ ُّدويسارَ� ،أقّا �إِݣُّور �َأذ �إِ ْفنا.

يضون ِ�إ ّقدسن
أَ�عباذ ذݣ ُؤ ِق ُ

9

1
رفروض �إِسݣّذن ن ِّدين ذ و ْمشان ن ّس �إِقدّسن
ثُوغا خ ِّني عاوذ غار ْرعاهذ �َأم ْزوار ُ
يضون �إِقدّسن ثُوغا �إِتْواعذرَ� ،أقّا �َأم ْزوار ن ّس قّارن اس
ِذي ُّدونِّيث-اِ 2 .مينزِي � َِأق ُ
3
ِيس ْثناين
‘�َأقدّاس’ ،ثُوغا ذا ْيس ْرقن ِذير ذ طّابرا ذ و ْغ ُروم ن ّ
وسشانَ� .أوارنِي �َأ ْرواق و ّ
ثمجمارث ن ُورغ �إِ
ثُوغا ِذين � َِأق ُ
يضون قّارن اس ‘�َأقدّاس خ ؤُقدّاس’ 4غارس �إ ِْشث ن ْ
ِ
ر ْبخُ ور ذ ّصن ُذوق ن ْرعاهذ �إِغدْچفن س ُورغ غار ما ّرا �إِغ ْزذيسن :ثُوغا ذا ْيس �إِج ن
ؤُزن ِبير ن ُورغ ذا ْيس ‘مان ّا’ ذ ثغّارشث ن ها ُرون ث ِّني �إِتْوانُّو ّوشن ذ ث ْرو ِ
ِيحين ن ْرعاهذ.
 5سنّج �إِ مان �َأيا �َأقّا ِذين ‘�إ ِِخ ُيروبِينن’ ن ْرع ّز (�إِنِّي �َأمشْ ناو لمالاكاث)� ،إِن ّي �إِ ّدرِين
‘ ْرك ِ
َأرحمث’ (ونِّي ذ ثاق ّبارث ن ّصن ُذوق ن ْرعاهذ) س ثِيرِي ن وافرِيون
ُورسي ن � ْ
6
ِ
يمسرايِين-ا
ْواسوجذنت ثِ ْ
نْسن ،وار نْز ّمار رخُّ و �َأذ خاس ِّ
نسيور س واوار ذ �َأزين .ؤُمي ت ّ
ِ
ِ
يضون �إِقدّسن �َأم ْزوا ُرو حيما �َأذ ك ّمرن
�َأ ُّمو ،خ ِّني ثُوغا �إِك ّهانن تاذفن ر ْبدا ذݣ ؤُق ُ
7
ِيس ْثناين �َأزدْجيف ن �إِك ّهانن واها ذ ون ّي �إِتا ْذفن
ْرخدْمث �إِ �َأر ِّبي ،ماشا ذݣ ون ّي و ّ
�إ ِْشث ن ْثوارا ذݣ ؤُسݣّواس واها ،وار �إِدْجي ن ّ ْبرا �إِذا ّمن� ،إِقدّم �إِثن خ يِيخف ن ّس ؤُرا
خ ّدنُوب �إِ �إِݣّا و ْي ُذوذ ِذي ْثقُوبّانشث ن ّس8 .س ؤُيا ثُوغا �َأ ُّروح �إِقدّسن �إ ِّسشان بلِّي
يضون �َأم ْزوا ُرو �إِبدّ9 .مان �َأيا ذ �َأمذيا
�َأبرِيذ غار ؤُقدّاس وار يا ْرزِيم عاذ ِمين غا يكّ عاذ ؤ ُِق ُ
�إِ ْرو ْقث ن يِيضاَ� ،أم ثُوغا تْقدّامن ّص ِ
ذاقي ذ ثِيغا ْر ِصين ثِينا وار ز ّمارنت �َأذ ّسقنعنت
10
وضو
سسي ذ شّ كل ن ُر ُ
ثانفسشث ن ون ّي �إِثنت �إِقدّمنَ� ،أقّا ؤ ُِسينث-يِد س ماشّ ا ذ ْث ِّ
علاحساب �َأ ْي ُسوم واها ،تْوا ُمورنْت �َأر ْرو ْقث ن و ْعذار.
ؤُشا س ر ْف ُروض �إِسݣّذن ْ

يشو ل َمسيح
أَ� ْعباذ س ِ�إذا ّمن ن ُّ

11ماشا ل َمسيح �إِ ذ ُي ِ
وسينَ� ،أقّا-ث ذ �َأزدْجيف ن �إِك ّهانن خ ْرخار �إِ د غا ياسنَ� ،أقّا
ِفاسن ،وار �إِدْجي عاوذ زِي ِمين
�إِكّا خ ؤ ُِق ُ
يضون �َأمقّران �إِك ّمرن ون ّي وار �إِتْواݣّن شا س �إ ّ
�إِتْواخ ْرقن12 ،ؤُشا مان �َأيا وار ث ِ
ِعج ِمي ّين ،ماشا س
ُوغي س �إِذا ّمن ن �إِغا ْيضن ؤُرا ن �إ ْ
� 12:8إِرم.
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�إِذا ّمن ن ّس �َأقّا ُيوذف �إ ِْشث ن ْثوارا ذݣ ؤُقدّاس� ،إِ ْكسب �َأسلّاك �إِ ر ْبداِ 13 .مينزِي مارا
�إِذا ّمن ن �إِفُوناسن ذ �إِغا ْيضن ذ �إِ ّغض ن ؤُعج ِمي �إِ �إِتْوا ُروشّ ن خ �إِن ّي �إِتْواخمجنَ� ،أقّا
قدّسن �إِ ثازذُو ِݣي ن و ْي ُسوم14 ،مشْ حار عاذ �إِذا ّمن ن ل َمسيح ،ون ّي �إ ِْو ِشين �إِخف ن ّس �إِ
�َأر ِّبي س �َأ ُّروح ن ر ْبدا ذ ثاغا ْرصث وار ذا ْيس ُبو ْر ِعيب� ،إِ غا �إ ِِّسيزذݣن ثان ْفسشث ن ّغ
سصراح ن ْرعاهذ
زِي رخْ ذايم �إِ ُّموثن ِحيما �َأذ نخْ ذم �َأر ِّبي �إِ ّدارن؟ 15خ ؤُي ِّني نتّا ذ �َأ ْم ْ
ن ج ِذيذِ ،حيما ،س ْرم ْوث ن ّس ِذي طّوع ن ؤُف ِّكي ن �إِخطّان �إِ �إِݣِّين ساذُو ْرعاهذ
�َأم ْزوار� ،إِن ّي �إِتْواراغان �َأذ وارثن ْروا ْعذ ن ْروارث ن ر ْبداِ 16 .مينزِي مانِي �إِدْچا ْرعاهذ،
ْواسارݣب ْرم ْوث ن ون ّي �إِݣِّين ْرعاهذِ 17 ،مينزِي ْرعاهذ �َأذ �إِ ْذور �إ ِْصرح
�إِت ّ
ْخصا �َأذ ثت ّ
ِ
ِّ
ِ
ِ
خْ ِمي �إِ غا �إِ ّمث حد ،وار �إِتيرِي شا عاذ نيشان مين غا يكّ �إِ ّدار ون ّي �إِݣين ْرعاهذ.
18زِي مان �َأيا ؤُرا ذ ْرعاهذ �َأم ْزوار وار �إِتِيرِي شا عاذ نِيشان ن ّ ْبرا �إِذا ّمنِ 19 ،مينزِي �َأوارنِي
ِ
ِعج ِمي ّين ذ �إِغا ْيضن
رامي ذ �إِغرا ُموسى ما ّرا ثِ ّ
تاوراث �إِ و ْي ُذوذ� ،إِ ْك ِسي �إِذا ّمن ن �إ ْ
يوصا ن ْ
ِ
ّ
ِ
ش و ْذليس
�َأك-ذ وامان ؤُرا ذ ُ
يسوب ،خ ِّني �َأقّا �إِ ُرو ّ
سبونخا ن ه ُ
ثاضوفث ثازݣواغث ذ ُ
21
20
ش
نِّي ذ �إ ِْوذان ما ّراَ� ،أم �إِقّار “�إِنا ذ �إِذا ّمن ن ْرعاهذ �إِ ذ اوم ُيو ُمور �َأر ِّبي” .ثُوغا �إِ ُرو ّ
22
ْواسيزذݣ
عاوذ � َِأق ُ
يضون �إِقدّسن ذ ما ّرا ر ْقشُ وع ن ْثك ّهانت س �إِذا ّمن .عراحار ما ّرا �إِت ِّ
23
تاوراث ؤُشا ن ّ ْبرا � َِأسي ّزر ن �إِذا ّمن وار ِذين �إِدْجي شا و ْغفار .ثُوغا
س �إِذا ّمن ْ
علاحساب ْ
ِ
يمسرايِين �إِ �إِدْچان ذݣ ؤُجنّا ،ماشا مين �إِدْچان
ْواسيزذݣن ر ْمثُور ن ثِ ْ
ْخص �َأذ ت ِّ
قاع �إِت ّ
24
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ذݣ ؤُجنّا سيمانت ن ّس س ثيغا ْرصين (= ّدبايح) �إ ِْشنان زِي ثينا .مينزِي ل َمسيح
ِفاسن ،ذ ون ّي نتّا ذ لماثال ن ِمين �إِدْچان ذ
وار ُيو ِذيف شا ذݣ ؤُقدّاس �إِتْواݣّن س �إ ّ
ثِيذت ،ماشا ذݣ ؤُجنّا ِسيمانت ن ّسِ ،حيما �َأذ �إِضْ هار رخُّ و خانغ ِقيباتْش �إِ �َأر ِّبي.
25وار �إِدْجي عاوذ ِحيما �َأذ �إِقدّم �إِخف ن ّس �َأطّاس ن ْثواراوِين �َأم ما ّمش ثُوغا �إِتاذف
ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن كُور �َأسݣّواس س �إِذا ّمن ن �إِن ّضْ ِني غار ؤُقدّاسِ 26 ،مينزِي ،مارا �َأ ُّمو
ْخص �َأذ �إِو ّدب �َأطّاس ن ْثواراوِين زݣ ِ
ݣ ُّدونِّيث .ماشا رخُّ و،
وامي ثتْوا ّ
�إِدْچا� ،إِرِي �إِت ّ
�َأقّا نتّا �إِضْ هار-د �إِج ن ُؤ ُمور غار ؤُنݣّار ن ْرو ْقثِ ،حيما �َأذ �إِكّس ّدنُوب س ْثغارصث ن
27
ْواسارس �إِ �إ ِْوذان �َأذ ّمثن �إ ِْشث ن ْثوارا ،خ ِّني �َأوارنِي
يِيخف ن ّسَ� ،أمشناو ما ّمش ذ �إِت ّ
مان �َأيا �َأذ د ياس ْر ُحوكمَ�28 .أ ُّمو عاوذ ل َمسيحَ� ،أوارنِي ِ
رامي �إِ ّم ْوش ذ ثاغا ْرصث �إ ِْشث
ِيس ْثناين ن ّ ْبرا ّدانب زݣ
ن ْثوارا ِحيما �َأذ �إِكّس ّدنُوب خ واطّاسَ� ،أذ �إِتْوازار ْثوارا و ّ
�إِن ّي ث �إِتْراجان �إِ ؤُس ْنجم نْسن.

ُ 20:9ؤفُغ8:24 .
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ثاغا ْرصث ن ل َمسيح ِ�إ ربْدا

10

ِ 1مينزِي تاوراث ،ث ِّني غارس ثِيرِي ن ْرخار �إِ د غا ياسن ،وار غارس ِّصيفث
ثمسرايِين ِسيمانت نْسنت ،ع ّمارص وار ْثز ّمار �َأذ ْثك ّمر �إِ �إِن ّي �إِتْقا ّرابن كُور
ن ْ
2
ِ
ِ
ْواسب ّد ثِيم ْوشا
�َأسݣّواس ماح ْنذ �َأذ قدّمن ر ْبدا ثِيغا ْر ِصين عاوذ كيفكيف .نِيغ لّاَ� ،أذ ت ّ
يضون �إِقدّسن �َأوارنِي ِ
ْواسيزذݣن
ن ثِيغا ْر ِصينِ ،مينزِي �إِن ّي ثُوغا �إِتْسخّارن �إِ ؤ ُِق ُ
رامي ت ِّ
3
�إ ِْشث ن ْثوارا ،وار غارسن �إِ ْت ِغي ِمي عاذ خ ِّني ث ُموسنا ن ّدنُوب .ماشا س مان �َأيا
ْواسفكّارن �َأسن-د كُور �َأسݣّواسِ 4 ،مينزِي �إِذا ّمن ن �إِفُوناسن ذ �إِغا ْيضن
ّدنُوب نْسن ت ّ
5
ِ
وار ز ّمارن �َأذ كّسن ّدنُوب .خ ؤُي ِّني رامي د ُيوذف غار ُّدونِّيث� ،إِقّار “ثاغارصث
6
مسي ذ
نِيغ �َأم ْو ِشي وار ثن ثخْ سذ ،ماشا �َأقّا ّ
ثسوجذذ �َأيِي �َأ ِّريمث .ثِيغا ْر ِصين س ْث ِّ
7
ْثغا ْر ِصين �إِ ّدنُوب وار خاسنت ِ
ثارضيذ .رخْ ذنِّي نِّيغ ‘�َأقّا-يِي ذاَ� ،أذ د �َأسغ ،غار بدُّو
8
ن و ْذلِيس �إِتْوان ّضن �إِتْوارِي ِ
خافيِ ،حيما �َأذ ݣّغ ِمين ثخْ سذ شكَ� ،أ �َأر ِّبي!” ثُوغا �إن ّا
مسي ذ ْثغا ْر ِصين �إِ ّدنُوب وار ثنت ثخْ سذ
قبر “ثِيغا ْر ِصين ذ ثم ْوشا ذ ْثغا ْر ِصين س ْث ِّ
9
نِيغ وار خاسنت ِ
علاحساب تاوراث .رخْ ذنِّي �إن ّا
ثارضيذ” ،واخّا �َأقّا-ثنت تْواقدّمنت ْ
“�َأقّا-يِي ذاَ� ،أذ د اسغ ِحيما �َأذ ݣّغ ِمين ثخْ سذ شكَ� ،أ �َأر ِّبي� ”.إِكّس �َأم ْزوارِ ،حيما �َأذ
ِيس ْثناينَ�10 .أقّا نتْواقدّس �إِ ر ْبدا قاع س ثم ْو ِشي ن ْثغارصث ن �َأ ِّريمث ن يشُّ و
�إ ِّسݣا ّعذ و ّ
11
َأس ماح ْنذ �َأذ �إ ِْوش �َأطّاس ن ْثواراوِين
ل َمسيح .خ ِّني كُور �َأك ّهان ثُوغا �إِتْسخّار كُور � ّ
ثِيغا ْر ِصين ذ �إ ِْشثن ثِنّي وار �إِز ّمارن �َأذ كّ ِسينت ّدنُوب12 .ماشا وانِيثاَ� ،أوارنِي ِ
رامي �إِقدّم
�إ ِْشث ن ْثغارصث خ ّدنُوبَ� ،أقّا �إِقِّيم خ يفُّوس ن �َأر ِّبي �إِ ر ْبدا13 ،زِي رخْ ذنِّي �إِتْراجا �َأر د
اس تْواݣّن رع ْذيان ن ّس ذ ثان ْبذاث ساذُو �إِضارن ن ّسِ 14 .مينزِي س �إ ِْشث ن ْثغارصث �َأقّا
�إ ِّسݣّذ �إِ ر ْبدا ما ّرا �إِن ّي �إِتْواقدّسنَ�15 .أ ُّروح �إِقدّسن عاوذ �إ ِْشهذ خ مان �َأياِ 16 ،مينزِي �َأوارنِي
ِ
رامي ت �إن ّا قبر “ذ وا ذ ْرعاهذ �إِ زِي �إِ غا عاهذغ �إِخف �إِنُو �َأ ِكيسن ‘�َأوارنِي ؤ ُّسان نِّي’،
17
�إن ّا ِسي ِذيَ�‘ ،أذ ݣّغ �إِ ْزرفان �إِنُو ذݣ ُوراون نْسنَ� ،أذ ثن �َأرِيغ عاوذ ِذي رعقر نْسن ؤُشا
ّدنُوب نْسن ذ �إِخطّان نْسن ،ع ّمارص �َأذ ذا ْيسن فكّارغ عاذ18 ” ’.خ ِّني مانِي �إِتِيرِي
و ْغفار �إِ مان �َأيا ،وار ِذين �إِقِّيم عاذ ْثغارصث خ ّدنُوب.

أَ�ش ّجع ِحيما أَ�ذ نش ّبار ِذي ل ِ إ�يمان

19خ ؤُي ِّنيَ� ،أ � َْأوماثنَ� ،أم غا ْرنغ تِيقّث ماح ْنذ �َأذ ناذف ذݣ ؤُقدّاس س �إِذا ّمن ن
يشُّ و ل َمسيح 20خ و ْبرِيذ ن ْج ِذيذ �إِ ّدارن �إِ ذ انغ يار ّزمن ّزايس �َأم ذ �إِكّا زِي �َأرواق،
ون ّي ذ �َأ ْي ُسوم ن ّس 21ؤُشا �َأقّا غا ْرنغ �إِج ن ؤُك ّهان ذ �َأمقّران خ ثا ّدارث ن �َأر ِّبيّ �22 ،أج
7:10

سبح�ِ 17:10 8 -6 :40 .إ رم.
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ْواسيزذݣن س
�َأنغ خ ِّني �َأذ نْقا ّرب س ُور ن ثِيذتِ ،ذي تِيقّث ن إِل�يمان ،س ُور �إِت ِّ
ُؤ ُروشِّ ي زِي ْثن ْفسشث ثاعفّانت ؤُشا س �َأ ِّريماث ن ّغ �إ ِِّسيرذن س وامان �إ ِْصفان.
ّ �23أج �َأنغ �َأذ نش ّبار ِذي شهاذث ن ؤ ُِسيثم ن ّ ْبرا ّما �َأذ ِ
نارجيجِ ،مينزِي ذ ون ّي �إِوا ْعذن
نحضا �إ ِّجن ون ّضْ ِني ِحيما �َأذ ن ّ
ݣ ؤُر ذݣ واياويا غار ثا ْيرِي ُؤ
ذ �َأص ِذيق 24ؤُشا �َأذ ْ
ثامس ُمونت ن ّغ �َأم ما ّمش نُّومن شا ّزا ْينغ،
غار رخْ ذايم ثِيص ْبحانِين25 ،وار ِّ
نجي شا ْ
َأس نِّي يِيوض-د.
ماشا �َأذ ّ
نسمحض �إ ِّجن ون ّضْ ِني ،ما ُهو عاذ خْ ِمي �إِ غا ْثزارم �َأقّا � ّ
ِ 26مينزِي مارا نخْ ضا نعماذا �َأوارنِي ّما نطّف ثا ُموسنا ن ثِيذت ،خ ِّني وار ثقِّيم عاذ
َأراجي ن ِ
ْثغارصث خ ّدنُوب27 ،ماشا � ِ
مسي ث ِّني �إِ غا �إِشّ ن
لحيساب ذ ْرعا ُبوق ن ْث ِّ
َأرحمث خ شهاذث
تاوراث ن ُموسىَ� ،أذ �إِتْوانغ ن ّ ْبرا � ْ
رعذيان28 .مارا حد �َأذ �إِ ْبضر ْ
ن ْثناين نِيغ ْثراثا ن ْ
رش ُهوذ29 .مشْ حار �إِ غا يِيرِي عاذ ؤُو ّدب كثار �إِ ِذي ْثفكّارم �َأذ
ِحسب �إِذا ّمن ن ْرعاهذ �إِ زِي
�إِسذاهدْچ ون ّي ثُوغا �إِعفّسن خ ِّميس ن �َأر ِّبي ُؤ ثُوغا �إ ّ
30
ِ
ثُوغا �إِتْواقدّس ذ ثاخ ُم ِ
نسن وِي �إِن ّان
وجي ُؤ خ ِّني �إ ِّس ْحقار �َأ ُّروح ن نِّيعمث؟ مينزِي ّ
ِ
ِ
ُ
“�َأنثاقم �إِ نش ؤ ُِمي �إِدْچا ،نش �َأذ ث خدْچصغ!” ؤُشا عاوذ “سيذي �َأذ �إِحكم �َأ ْيذوذ
31
ِفاسن ن �َأر ِّبي �إِ ّدارن32 .ماشا فكّارم
ن ّسّ ”.سعذ ذ �َأبارشان �إِ ون ّي �إِ غا �إ ِْوضان ذݣ �إ ّ
ذݣ ُو ّسان �إِع ُذونِ ،مين ِذيَ� ،أوارنِي ِ
رامي تْوار ْزمنت ثِيطّاوِين نْوم ،ثُوغا ك ِّنيو ثار ُّبوم
ِ
ِ
�َأم ْن ِغي �َأمقّران ن ؤُو ّدب33 ،زݣ �إِج ن ؤُغ ْزذيس رامي ك ِّنيو �َأ ِّرين ذ �َأفُو ّرج ن ر ْف ِضيحث
رحصارث ؤُشا خ ؤُغ ْز ِذيس ن ّضْ ِني ِ
رامي ك ِّنيو ثشارشم �َأك-ذ �إِن ّضْ ِني ؤ ُِمي ذا ْيسن
ذ ْ
ݣ �َأ ُّمو ِك ِ
�إِتْوا ّ
يفكيفِ 34 .مينزِي ث ْك ِسيم �َأ ْم ُنوس خ ْسناسر �إِنُو ؤُشا ْثقبرم �َأكشّ ض ن
ثسنم بلِّي غا ْروم �َأݣْرا �إ ِْشنا �إِ وار �إِف ِّنين ذݣ �إِج ْنوان35 .وار
واݣْرا نْوم س ر ْفراحثّ ،
36
ِ
ْخصا
نطّارم شا ثارياسث نْوم ث ِّني غار ثدْچا �إ ِْشث ن ْر ُمونث ثمغار .مينزِي ّصبار �إِت ّ
ك ِّنيوِ ،حيما خ ِّني �َأذ ثطّفم ْروا ْعذ �َأم ثݣّم ِمين �إِخْ س �َأر ِّبيِ 37 .مينزِي ْذ ُروس ن ْرو ْقث �إِ
ِخش ؤُشا وار �إِتْعطّار شا38 .ماشا �َأ ْمسݣّاذ س إِل�يمان
ِذي ِّني ؤُشا ون ّي �إِ د غا ياسن �َأذ �إ ّ
39
�َأذ �إِ ّدار ،ماشا مارا �إ ِْسمح ذايس ،وار ّزايس �إِفا ّرح ر ْعمار �إِنُو .ماشا نشّ ين وار ندْجي
خسارث ،ماشا زݣ �إِن ّي �إِتا ْمنن �َأر غا � َْأوضن غار
شا زݣ �إِن ّي �إ ِْذورن غار ضفّار غار ْث ّ
ؤُس ْنجم ن ر ْعمار.

ِ 30:10ثير36،35:32 .
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ر ْش ُهوذ س ل ِ إ�يمان

ْواسيثم ُؤشا ذ �َأق ْناع ن
َ 1أ�قّا خ ِّني إِل�يمان ذ �َأضمان ن ْ
ثمسرايِين �إِ زِي �إِت ِّ
رج ُذوذ زِيش شهاذث.
ثمسرايِين وار ْتوِيرِينتِ 2 .مينزِي س مان �َأيا طّفن ْ
ْ
ݣ س واوار ن �َأر ِّبيِ ،مينزِي ِمين �إِتْواران ،وار
3س إِل�يمان نْف ّهم بلِّي ُّدونِّيث ثتْوا ّ
ݣ شا زِي ِمين �إِتْبانن.
�إِتْوا ّ
4س إِل�يمان ثُوغا هابِيل �إِقدّم �إ ِْشث ن ْثغارصث ث ْمغار خ قايِين �إِ �َأر ِّبي ؤُشا ّزايس
�َأقّا �إِطّف شهاذث بلِّي ثُوغا-ث ذ �َأ ْمسݣّاذِ ،
رامي د اس �إ ِْوشا �َأر ِّبي شهاذث �إِ ْثغارصث
ن ّس ؤُشا ّزايس �إ ِّساوار عاذ ،واخّا نتّا �إِ ُّموث.
ِ
ِ
ِ
5س إِل�يمان �إِ ّم ِ
كسي ِ�إنُوخ ن ّ ْبرا ّما �إِ ْزرا ْرم ْوث ،وار �إِتْواف عاذ ،مينزِي �إِ ْكسي اث
6
�َأر ِّبيِ .مينزِي قبر ّما �َأذ �إِت ِ
ْواكسي ،ثُوغا ش ّهذن خاسَ� ،أقّا ثُوغا يارضا �َأر ِّبي .ماشا ن ّ ْبرا
ْخص اس �َأذ
إِل�يمان وار �إِز ّمار �َأر ِّبي �َأذ �إِتْوارضاِ .مينزِي ون ّي �إِ غا �إِقا ّربن غار �َأر ِّبي� ،إِت ّ
يامن بلِّي نتّا �َأقّا-ث ِذين ُؤ نتّا ذ �َأمخدْچاص ن �إِن ّي خاس يار ُّزون.
7س إِل�يمان ثُوغا نُوحَ� ،أوارنِي ِ
رامي �َأر ِّبي �إِ ْعرم ّزايس س واوار خ ِمين عاذ وار
�إِ ْت ِبينن� ،إ ِّسوجذ �َأغا ّرا ُبو س ؤُوقّار �َأر �َأس ْنجم ن ْرواشُ ون ن ّس ؤُشا س إِل�يمان نِّي �َأقّا �إِحكم
علاحساب إِل�يمان.
ُّدونِّيث ؤُشا �إِ ْذور ذ � َْأورِيث ن ْثسݣْذا ث ِّني ْ
8س إِل�يمان ثُوغا ِ�إبرا ِهيمِ ،
رامي د �إِتْواراغا� ،إِطّاع ؤُشا �إِفّغ غار و ْمشان �إِ غا �إِطّف ذ
ْروارث ؤُشا �إِفّغ ن ّ ْبرا ّما �َأذ �إ ِّسن مانِي �إِ غا ياوض9 .س إِل�يمان ثُوغا-ث ِذي ث ُمورث ن
ْروا ْعذ �َأمشْ ناو ِذي ث ُمورث ن �إِبا ّرانِي ّين� ،إِ ْزذغ ذݣ �إ ِِقيضان �َأك-ذ �إِسحاق ذ ياعقُوب،
�إِن ّي ذ �إ ِْورِيثن �َأ ِكيذس ن ْروا ْعذ ذ �إ ِّجنِ 10 ،مينزِي �إِتْراجا ثان ِْذينت س ذساس ،ث ِّني �إِ ْبنا
ؤُشا �إِݣّا اِث �َأر ِّبي11 .س إِل�يمان �إِ ّم ْوش اس �إِ سارا ّج ْهذ ماح ْنذ �َأذ ث ْك ِسي ّديسث ؤُشا
ثُو ُرو عاذ با ّرا �إِ ْر ِميجار ن ث ْوسار ن ّسِ ،مينزِي نتّاث ثُوغا ثحسب ون ّي �إِوا ْعذن ذ �َأص ِذيق.
12س ؤُي ِّني عاوذ زݣ �إ ِّجنَ� ،أقّا زݣ ون ّي �إِ ِذي �إِبضر ّج ْهذ ن ّس ،فّغن-د �َأمشْ ناو �إِثران ن
ؤُجنّا س ؤُبا ُّرو نْسن ؤُشا �َأمشْ ناو �إِج ِذي خ ْثما ن ر ْبحار �إِ وار �إِز ّمار �َأذ �إِتْواحسب.
ِ 13ذي إِل�يمان نِّي ُّموثن �إِنا ما ّرا ن ّ ْبرا ّما �َأذ طّفن ْر ُو ُعوذ ،ماشا زِي راݣّواج واها
شهذن بلِّي نِي ْث ِني ذ �إِبا ّرانِي ّين ذ �إِمسبرِيذن خ
ْزرِين ثن ،ؤُمنن ّزا ْيسن ،ذا ْرعن �َأسن ؤُشا ْ
ث ُمورثِ 14 .مينزِي �إِن ّي �إِقّارن مان �َأياّ ،سشنن م ِليح بلِّي نِي ْث ِني �َأر ُّزون ثا ُمورث15 .ماع ِليك
فكّارن زِي ث ُمورث مانِيس د فّغن� ،إِرِي �َأقّا ؤ ُِفين ْرو ْقث ِحيما �َأذ عقبن16 .ماشا رخُّ و
ذا ْيسن ّم ْزرِي غار ث ُمورث ث ِّني حسنِ ،مين �إِخْ س �َأذ يِي ِني غار ث ِّني ذݣ ؤُجنّا .س ؤُي ِّني
ِ
ِصضحي شا �َأذ اس راغان �َأر ِّبي نْسنِ ،مينزِي �َأقّا �إ ِّسوجذ �َأسن ثان ِذينت.
�َأر ِّبي وار �إ
5:11
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17س إِل�يمان �إ ِْوشا �إِبرا ِهيمِ ،
رامي �إِتْواقدْچب� ،إِسحاق ذ ثاغا ْرصث ؤُشا ون ّي �إِق ْبرن
18
ْر ُو ُعوذ ،ثُوغا �إِقدّم �َأي ِّني ن ِّميس �إِ ثُوغا غارسَ� ،أقّا نتّا ؤ ُِمي �إِتْوان ّا “ ِذي �إِسحاق �َأذ اش
راغان ّزارِيعث”19.ثُوغا �إِخا ّرص بلِّي �َأر ِّبي �إِز ّمار عاوذ �َأذ ث-يِد �إ ِّسنكّار زݣ �إِم ِّتينن،
زِي مانِيس ث-يِد �إِ ْك ِسي غارس عاوذ �َأم �إِج ن لماثال.
20
يسو خ ِمين ثُوغا ذ �إِݣُّورن.
س إِل�يمان ثُوغا ِ�إسحاق �إِبارك ياعقُوب ذ ِع ُ
21س إِل�يمان ثُوغا ياعقُوبِ ،
رامي ثُوغا �إِتْمتا� ،إِبارك خ كُور �إ ِّج زݣ �إِح ْن ِجيرن ن
ُيوسف ؤُشا ثُوغا �إِع ّبذ �َأم �إ ِّس ُعوكُّوز خ يِيخف ن ثغّارشث ن ّس.
22س إِل�يمان ثُوغا يُوسفِ ،
رامي ثُوغا �إِتْمتا� ،إِفكّار خ ُوفُوغ ن �َأ ْيث ن �إِسرايِيل ؤُشا
ِوصا ثن خ �إِ ْغسان ن ّس.
�إ ّ
23س إِل�يمان ثُوغا ُموسىِ ،
رامي د �إِخرق� ،إِتْواس ُنوفّار زِي لوالِي ِذين ن ّس ْثراثا ن
�إِ ُيورنِ ،مينزِي ْزرِين �َأسي ِمي �إ ِْصبح ؤُشا وار ݣّوِيذن شا س ُرو ُمور ن ؤُجدْجيذ24 .س
إِل�يمان ثُوغا ُموسىِ ،
رامي ثُوغا �إِمقّارُ ،يو ِݣي �َأذ اس راغان ِّميس ن يدْجيس ن ِفير ُعون،
25مرِي ُيوفا �َأذ يِيرِي �إِتْوامدْچخ �َأك-ذ و ْي ُذوذ ن �َأر ِّبي ؤُرا ذ ثا ِّريث ن ّم ْزرِي ِذي ّدنُوب
26
ِحسب � َْأسحقار ن ل َمسيح ذ �َأݣْرا �َأمقّران سنّج �إِ ر ْك ُنوز
ِذي شا ن ْرو ْقث ،ؤُشا ثُوغا �إ ّ
يصراِ ،مينزِي ثُوغا �إِخْ ّزار غار ِمين ذ اس �إِ غا �إِتْواخدْچص27 .س إِل�يمان �إ ِّجا
ن ِم ْ
ّ
ِ
ِ
يصراَ� ،أم وار �إِݣوِيذ شا زِي ث ْفقاحث ن ؤُجدْجيذ ،مينزِي �إِزِي ّيار �إِخف ن ّس �َأخْ مي
ِم ْ
�إِتْوارا ون ّي وار �إِز ّمارن �َأذ �إِتْوارا28 .س إِل�يمان �إِݣّا �إِزمار ن باسخا ذ �َأ ُروشِّ ي ن �إِذا ّمن،
َأمكحاض وار �إِت ِْحي ِذي شا �إِم ْنزا نْسن29 .س إِل�يمان ْزوان ر ْبحار �َأزݣّواغ �َأخْ ِمي
ِحيما � ّ
كِّين ِذي ْربا ّر ،ماشا �إ ِِميصرِي ّينَ� ،أم ث جا ّربن ثانيا ،تْواصارضن زِي ر ْبحار.
30س إِل�يمان ْوضان رحيُوض ن أَ�رِيحا ؤ ُِمي كِّين سبعا ن ُو ّسان تنّضن �َأس.
ثارحب
31س إِل�يمان وار ْثهلّك شا راحاب ْرقحبا �َأك-ذ يِنّي وار �إِ ِّطيعنَ� ،أم ثُوغا ّ
�إِبرݣاݣن س رهنا.
32ؤُشا ِمين �إِ غا �إِنِيغ عاذ؟ ِمينزِي ْرو ْقث وار ْثقدِّي �َأذ ِّس ْورغ خ ِخ ِيذييُون ذ باراك
سامسون ذ يِيفثا ذ دا ُود ذ ساموِيل ُؤ خ ِ�إ ْمكاشافن �33إِنِّي ثُوغا �إِغلّبن خ ْثݣ ْل ِذين س
ذ
ُ
34
ْ
ِّ
ّ
خسين ّج ْهذ ن
إِل�يمان ،ݣين ثاسݣذا ،طفن ْر ُو ُعوذ ،قّنن �إِخنفُوشن ن وايراذنّ ،س ْ
مسيَْ � ،أرورن زِي ر ْقضاع ن ِّسيفْ ،ك ِسين ّج ْهذ ِذي ثُوضْ عفثْ ،ذورن جهذن ذݣ
ْث ِّ
35
�إِم ْنغان ،ق ْرعن خ ْرعسكار ن �إِبا ّرانِي ّين .ثِيمغارِين ْك ِسي ْنت �إِم ِّتينن نْسنت زِي ْث ُنوكرا،
شا ن ّضْ ِني تْواعدّبن ،وار ق ِبيرن شا �َأف ِّكيِ ،حيما �َأذ شا ْرشن ِذي ْث ُنوكرا حسن36 .شا
رحبس 37ؤُشا تْوارجمن،
ن ّضْ ِني ْك ِسين � َْأبهذر ذ ؤُركُّوض سنّج �إِ مان �َأيا عاذ ْسناسر ذ ْ
 18:11أَ� مز12 :21 .

21:11

أَ� مزُ 28:11 31 :47 .ؤ فُغ32 -29 :12 .
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ْواقصن ِذي �إِزِييناث ،قدْچبن ثن ،تْوانغن س ِّسيف ،ث ْلعن �َأم �َأ ْرضن �إِرماون ن ُؤدْجي ذ
ت ّ
�إِغا ْيضن ،ذا ْيسن رغبن ،تْواحصارن ،تْواضرمنَ�38 ،أقّا ُّدونِّيث وار ثن ثسذاهدْچ ،ث ْلعن
ِذي رخْ راواث ،خ �إِذُورار ُؤ ذݣ �إِفران ذ �إِخرذُوسن ن ث ُمورث39 .ؤُشا ما ّرا �إِنا واخّا
كسبن شهاذث س إِل�يمان ،وار ِّطيفن شا ْرواعذَ�40 .أقّا �َأر ِّبي ثُوغا �إِتْوارا شا ن ْرحاجث
خار �إِ نشّ ينِ ،حيما نِي ْث ِني وار تْواك ّمرن شا ن ّ ْبرا نشّ ين.

12

لماثال ن ل َمسيح

1س ؤُي ِّني نشّ ين عاوذ ،ؤ ُِمي ذ �َأنغ-د �إِن ّض �إِج ؤُسي ُنو �َأمقّران ن ْ
نج
رش ُهوذَ� ،أذ ّ
ما ّرا ضّ قر ذ ّدانب �إِ د انغ �إِتݣّن ذ ْغيا ثاخْ شفث ،ماح ْنذ �َأذ نُو ُيور س ّصبار
� ِ
َأمحيزوار ون ّي �إِ ذ انغ �إِتْراجان غار ّزاثّ �2 .أج �َأنغ �َأذ نزار غار ؤُمݣ ّواذ ذ ؤُمك ّمر ن
إِل�يمان ،يشُّ و ،ون ّي ،زِي ِّسي ّبث ن ر ْفراحث �إِتْواݣّن ِقيباتْش ن ّسَ� ،أقّا يار ُّبو ّصالِيب،
وار ث �إ ِْش ِقي ؤ ُْبهذر ،ؤُشا �إِقِّيم خ يفُّوس ن ْرعارش ن �َأر ِّبي3 .خزارم م ِليح ذݣ ون ّي
يار ُبون �َأنشْ ث ن رعكاسث ن �إِم ْذناب ِضي ّد ن يِيخف ن ّسِ ،حيما وار ث ِتيحرم ُؤ وار
ثارخُّ وم شا ِذي ر ْعمار نْوم.

أ�ربِّي ِ�إتاربّا ِ�إح ْنجِ يرن نّس

َ�4أقّا ك ِّنيوَ� ،أم ثتْمنغام �َأك-ذ ّدانب ،وار ثمعارِيم عاذ �َأر ذ ت ِْسي ّزرن �إِذا ّمن5 ،ؤُشا ث ُتوم
�َأسنهار �إِ ِكيوم �إ ِّساوارن �َأمشْ ناو غار �إِح ْن ِجيرن ‘ ِّمي �إِنُو ،وار ْسحقّار شا ثاربِي ّيث ن
ِسي ِذي ،وار تِيرِي شا ذ �َأمارخُ و خْ ِمي شك �إِ غا �إِخدْچصِ 6 ’.مينزِي ون ّي �إِتخْ س
ُقساح ؤُشا �إِزكّوض كُور �إِج ن ِّميس ون ّي �إِق ّبر7 .مارا ث ْك ِسيم
ِسي ِذي ،ي�أر ِّبي ث س ؤ ّ
ثاربِي ّيثَ� ،أر ِّبي �إِت ّ
ݣ �َأوم �َأم �إِح ْن ِجيرن ن ّسِ .مينزِي مان ِّميس ون ّي باباس وار ث ي�أر ِّبي شا
ُقساح؟ 8ماشا مارا �َأقّا ك ِّنيو ن ّ ْبرا ثاربِي ّيث �إِ ِذي شّ ارشن ما ّرا ،رخْ ذنِّي ك ِّنيو ذ ثا ْروا
سؤ ّ
9
ن فارق شغر ،وار �إِدْجي ذ �َأ ّراو .زِي ّساَ� ،أقّا ِ
علاحساب
نكسي ثاربِي ّيث زِي بابا ْثنغ ْ
�َأ ْي ُسوم ؤُشا نْوقّار �إِثن ،ما خ ِّني وار نت ِّطي ِعي شا كثار �َأطّاس �إِ ْثباباث ن �َأ ُّروحاث ؤُشا �َأذ
ندّار؟ ِ 10مينزِي �إِنا ثُوغا ذ انغ ياربّان ْذ ُروس ن ُو ّسان �َأم ما ّمش ذ اسن �إِ ْت ِغير م ِليح ،ماشا
نتّا �إِت ّ
ݣ اِث �إِ ثِيزِي ن ّغِ ،حيما �َأذ نشارش ِذي ْثقدّاسث ن ّسَ�11 .أقّا وار ِذين ؤُرا ذ �إ ِْشث
رحرِيق ،ماشا �َأوارنِي اس ثِيوِي-د
ُقساح �إِتْبانن ذ ر ْفراحث ماشا ذ ْ
ن ثاربِي ّيث س ؤ ّ
12
ْ
ِ
ْر ِغيدْچث ن ر ْهنا �إِ �إِدْچان ذي ْثسݣذا �إِ �إِن ّي ّزايس �إِتْواذا ّربن .خ ؤُي ِّني ْسݣا ّعذم خ ِّني
ِفاسن يارخُ ون ذ �إِفا ّدن يار ْهفن13 ،ؤُشا ݣّم نِيشان �إ ُِسوراف ن �إِضارن نْوم ِحيما ِمين
�إ ّ
6:12

أَ�وا12،11:3 .
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ِتحرود ُْچوذ شا ،ماشا �َأذ �إِݣُّور �َأذ �إِݣّنفا14 .ضْ فارم-د ر ْهنا �َأك-ذ ما ّرا
�إِدْچان ذ �َأنضْ بار وار �إ ُ
ذ ثُوقد ِّسي ث ِّني ن ّ ْبرا ّزايس وار �إِزار حد ِسي ِذي15 .غا ْروم �َأقّا ؤُرا ذ �إ ِّجن ّما �َأذ �إ ِْوضا زِي
ݣ �َأخا ْروض ؤُشا خ ِّني �َأذ ّزايس
نِّيعمث ن �َأر ِّبي نِيغ �َأذ �إ ِّسغ ِمي �َأزوار ن ثار ُزو ِݣيَ� ،أذ �إِ ّ
ِ
يسو،
ْواج حد �َأذ يِيرِي ذ � ْ
تْواخ ْمجن �َأطّاس16 .وار �إِت ّ
َأقح ِبي نِيغ ذ � ُ
َأمقجوح �َأمشْ ناو ع ُ
17
ثسنم ،بلِّي �َأوارنِي اس ثُوغا
ون ّي �إ ِْو ِشين ْرح ّق ن ؤُمن ُزو ن ّس خ �إ ِّج ن ماشّ اِ .مينزِي �َأقّا ّ
ذا ْيس ّم ْزرِي ِحيما �َأذ �إِوارث لباراكاُ ،يو ِݣي �َأسَ� ،أم وار ُي ِوفي شا �َأ ْمشان �إِ تُوبث واخّا
يار ُّزو ث س �إِمطّاونِ 18 .مينزِي ك ِّنيو وار ثِيوِيضم شا غار و ْذرار ون ّي نْز ّمار �َأذ نْحاذا ُؤ
19
مسي ِ
حس
غار ْث ِّ
يارغين ذ ْثبارشانت ذ ثادْچسث ذ ْثحارياث ذ ّز ِهير ن ْر ُبوق ذ ْر ّ
ِ
زاوݣن خ ِّني ماح ْنذ وار كيسن �إ ِِّسيوِير عاذ،
ن واوارن خ ِّسي ّبث ن ّس �إِن ّي ث �إ ِْسرِينْ ،
ِوصا “مارا �إِحاذا �إِج ن لحاياوان �َأذرار،
�
20س ِمينزِي وار ز ّمارن �َأذ �َأر ُبون ِمين ذ اسن إ ّ
رامي ت ْزرِين ،ثُوذف �إِثن ثِيݣ ّ ُو ِذيِ � ،
�َأذ �إِتْوارجم نِيغ �َأذ �إِتْوانغ س فرِيثشاِ 21 ”.
َأرامي
ُموسى �إن ّا “�َأقّا ݣّوذغ ُؤ � ِ
َأرجيجغَ�22 ”.أقّا رخُّ و ك ِّنيو ثِيوضم غار و ْذرار ن ِس ُييون ،غار
ثن ِْذينت ن �َأر ِّبي �إِ ّدارن ،ؤُرشالِيم ن ؤُجنّا ُؤ غار ُر ُروف ن لمالاكاث23 ،غار ُؤ ُمونِي ن
ثمس ُمونت ن �إِم ْنزا �إِن ّي �إِتْواز ّمن ذݣ �إِج ْنوان ُؤ غار �َأر ِّبيْ ،ر ِ
قاضي خ ما ّرا ُؤ
ؤُرار ،غار ْ
24
سصراح ن ْرعاهذ ن ْج ِذيذ
غار �َأ ُّروحاث ن �إِ ْمسݣّاذن �إِن ّي �إِتْواك ّمرنُ ،ؤ غار يشُّ وَ� ،أ ْم ْ
25
ِ
ُؤ غار �إِذا ّمن ن ُؤ ُروشِّ ي �إِن ّي �إ ِّساوارن ْحسن زݣ �إِن ّي ن هابِيل .غا ْروم وار ثاݣيم شا ون ّي
ْواسنجمن شا ِ
رامي ُؤ ِݣين ون ّي �إ ِّساوارن ِذي ث ُمورث،
�إ ِّساوارنِ ،مينزِي مارا �إِن ّي وار �إِت ّ
26
ثسنه ّزا
ما ُهو عاذ نشّ ين ،مارا نْح ّيذ زݣ ون ّي �إِدْچان زݣ �إِج ْنوانْ .ث ِم ّ
يجا ن ّس ثُوغا ّ
ثا ُمورث ِذي ْرو ْقث نِّي ،ماشا رخُّ و �َأقّا �إِوا ْعذ� ،إِقّار “عاذ �إ ِْشث ن ْثوارا عاوذ �َأذ ّس ْنه ّزغ
ِ
ماشي ثا ُمورث واهاَ� ،أقّا ؤُرا ذ �َأجنّا27 ”.اوار-ا ‘�إِشث ن ْثوارا عاوذ’َ� ،أقّا يمرا بلِّي �َأذ
�إِتْواكّس ِمين �إِت ْنه ّزان �َأم ِمين �إِتْواخ ْرقنِ ،حيما �َأذ �إِقِّيم ِمين وار �إِت ْنه ِّزين28 .خ ؤُي ِّني �َأم
ْكسي ثاݣ ْل ِذيث وار �إِتنه ِّزين شاَ� ،أذ نطّف ِذي نِّيعمث ؤُشا �َأذ نخْ ذم �إِ �َأر ِّبي �َأم ما ّمش
ن ِّ
29
يمسي �إِتتّن.
خاس يارضا ،س رهيا ذ ثِيݣ ّ ُو ِذيِ .مينزِي �َأر ِّبي ن ّغ ذ ثِ ِّ

ݣواذ ن ُؤس ْنجم نّغ
أَ� ْم ّ

13

ّ �1أج �َأذ ثقِّيم ثا ْيرِي ن ثاوماث2 .وار ث ُتوم شا �َأذ ثا ْرزمم ثا ّوارث �إِ �إِن ْو ِجيون،
َأرحبن س لمالاكاث �َأم وار ِّسينن3 .عقرم خ �إِ ْمحباس �َأخْ ِمي
ِمينزِي س ؤُيا شا � ّ
ِ
ِ
ك ِّنيو ثتْواح ّبسم �َأ ِكي ْذسن عاوذ ُؤ عقرم خ �إِن ّي �إِتْواغ ّزان �َأخْ مي ك ِّنيو غ ّزان ذي �َأ ِّريمث
عاوذّ �4 .أج �َأذ يِيرِي ر ْمراش ذ �َأوقّار غار ما ّرا ،ذ قاما ن ر ْمراش ن ّ ْبرا رخْ مجِ ،مينزِي �َأر ِّبي
20:12

ُؤفُغ13،12:19 .

21:12

ِثير19:9 .

24:12

أَ�مز8:4 .
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�َأذ �إِحكم خ �إِقح ِبي ّين ُؤ خ يِنّي �إِتݣّن ِّزينا5 .وار تِيرِيم شا ذ �إِشطّارن ،ق ْنعم س ِمين
تجيغ نِيغ �َأذ ذايك س ّمحغ”6 .س
غارومِ ،مينزِي نتّا ِسيمانت ن ّس �إن ّا “نش وار شك ِّ
ؤُي ِّني نْز ّمار �َأذ نِي ِني س تِيقّث ِ
“سي ِذي ذ �َأمعاون �إِنُو ،وار تݣّوذغ شاِ ،مين ذ ايِي �إِ غا
ي ّ
ݣ ْبناذم؟” 7عقرم خ �إِن ّي �إِ ك ِّنيو �إِتْݣ ّواذن� ،إِن ّي ذ اوم �إ ِِّسيورن �َأوار ن �َأر ِّبي ،ضْ فارم
8
ِ
ِ
إِل�يمان نْسن ،خْ مي ْثخ ّزارم غار ْرغيدْچث ن ثُوذارث نْسن .يشُّ و ل َمسيح ذ نتّا نتا،
ثجيم �َأذ ك ِّنيو غا ّرن زِي ّسا غار ِذيها س ْثغُورِي ثغرِيب،
�إِضنّاض ذ يِيضا ُؤ �إِ ر ْبدا9 .وار ِّ
ِمينزِي ْرحاجث ن لم ِليح �َأقّا ؤُر �َأذ �إِش ّبار ِذي نِّيعمث ،وار �إِدْجي ِذي ماشّ ا �إِ ثُوغا
وار �إِن ِفيعن شا �إِ �إِن ّي ثُوغا ّزايس �إِرهان10 .غا ْرنغ �إِج ن ؤُعالطار �إِ زِي �إِن ّي �إِتْسخّ ارن
تسرِيح ماح ْنذ �َأذ ّزايس شّ نِ 11 ،مينزِي �َأ ِّريماث ن
ذݣ ؤ ُِق ُ
يضون �إِقدّسن وار غارسن ُبو ْ
لحاياواناث �إِن ّي �إِذا ّمن نْسن ت ِ
ْواكسين غار ذاخر ن ؤُقدّاس زݣ ؤُزدْجيف ن �إِك ّهانن
ْواسارغن با ّرا �إِ ثقسفث 12 .خ ؤُي ِّني ثُوغا يشُّ و �إِما ّرث عاوذ با ّرا �إِ ث ّوارث ن ثن ِذينت،
ت ّ
13
ِحيما �َأذ �إِقدّس �َأ ْي ُذوذ س �إِذا ّمن ن ّس ،خ ؤُي ِّني �َأذ نفّغ غار با ّرا ن ث ْقسفث �َأم نار ُبو
ْرعار ن ّسِ 14 .مينزِي وار غا ْرنغ ذا ثان ِْذينت ن ر ْبدا ،ماشا نار ُّزو خ ث ِّني �إِ د غا ياسن.
َ�15أ ُّمو خ ِّنيّ � ،أج �َأنغ �َأذ ّزايس نْقدّم ثِيم ْوشا ن ؤُس ْمغار �إِ �َأر ِّبيْ ،ر ِغيدْچث ن �إِي ْن ِشيشن
�إِن ّي �إِش ّهذن خ يِيسم ن ّس16 .وار ت ُتوم شا �َأذ ثݣّم ِمين �إِص ْبحن ؤُرا ذ ثشرِيمثِ ،مينزِي
�َأر ِّبي يارضا خ ثم ْوشا �َأم ثِينا17 .طّاعم �إِ �إِن ّي �إِ ك ِّنيو �إِتْݣ ّواذن ،ݣّم �َأسن �َأ ّرايِ ،مينزِي
رحساب ،طاعم �َأسن ِحيما �َأذ ت ݣّن س
ْعسان خ رع ُمور نْوم �َأمشْ ناو �إِن ّي �إِتݣّن ْ
نِي ْث ِني ت ّ
18
ُوحوحِ ،مينزِي مان �َأيا وار ك ِّنيو �إِنفّعّ .زادْچم خانغ ِمينزِي
ر ْفراحث ،وار �إِدْجي س ؤ ْ
غارني تِيقّث بلِّي غا ْرنغ ثانفسشث ثشْ ناَ� ،أم ذا ْينغ ّم ْزرِي ِحيما �َأذ ندّار نِيشان ِذي ما ّرا.
ْزاوݣغ ك ِّنيو س ّجهذَ� ،أذ ثݣّم �َأ ُّموِ ،حيما خ ِّني نش ذ ْغيا �َأذ غاروم-د ذورغ�20 .أر ِّبي
19ت ْ
ن ر ْهنا ون ّي د �إ ِّسنكّارن يشُّ و ل َمسيحَ� ،أمكسا �َأمقّران ن ُودْجي ،زݣ �إِم ِّتينن س �إِذا ّمن
ن ْرعاهذ �إِ ر ْبداَ�21 ،أذ ك ِّنيو �إِك ّمر ِذي ما ّرا ْرخار ِحيما �َأذ ثݣّم ِمين �إِخْ س نتّا ،ماح ْنذ
ݣ ِمين �إِدْچان �إِ �َأرضا ن ّس س يشُّ و ل َمسيح وِي غار �إِدْچا ُؤ ُعودْجي �إِ ر ْبدا
�َأذ ذا ْينغ �إِ ّ
22
ِ
قاعَِ � .أمين .خ ِّني ع ْرمغ �َأومَ� ،أ � َْأوماثن ،قبرم �َأوار-ا ن ؤُسنهار ،مينزِي ُؤرِيغ �َأوم-د س
ْذ ُروس23 .سنم �َأقّا �َأرخُ ون ؤُماثوم ثِي ُموثِ ُييو .مارا ُي ِ
وسي-د ذ ْغياَ� ،أذ ك ِّنيو زارغ �َأ ِكيذس.
24سدْچمم خ ما ّرا �إِن ّي �إِ ك ِّنيو �إِتْݣ ّواذن ُؤ خ ما ّرا �إِمقدّاسن� .إِن ّي ن �إِطاليا تْسدْچامن-د
خاوم25 .نِّيعمث �َأذ ِكيذوم ثِيرِي ما ّراَِ � .أمين.
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ثابرات ن ياعقُوب
سدچم
أَ� ْ

1

1ياعقُوب� ،إ ِْسمغ ن �َأر ِّبي ذ ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح� ،إِ ثنعاش ن ْثق ّبار ثِنّي �إِمطا ّراشن:
م ِليح خاوم.

ثاقدچبث ن ل ِ إ�يمان ذ ِ�إغكّوان
ْ

َ�2أ � َْأوماثن ،مارا �َأذ خاوم كّن �َأطّاس ن �إِغ ّكوان ،حسبم مان �َأيا ما ّرا ذ ر ْفراحثَ� .أقّا
4
ْخص ّصبار �َأذ �إِتْواك ّمر
ثسنم بلِّي ثاقدْچبث ن إِل�يمان نْوم �َأذ ذ ّ
ك ِّنيو ّ
ثج ّصبار ،ماشا �إِت ّ
ُ 5
ْخصي والو .مارا شا ن �إ ِّجن ّزا ْيوم ثقِّيم اس
ِحيما �َأذ ثاوضم ُؤ �َأذ ْثك ّمرم ؤُشا وار ك ِّنيو �إِت ِّ
عاذ ثِي ِغيثَ� ،أذ ت �إِتار زِي �َأر ِّبي ون ّي �إِتِيشّ ن س ثشْ رِيمث �إِ ما ّرا ن ّ ْبرا �َأزاوار6 .ماشا �َأذ
�إِتار س إِل�يمان ،ن ّ ْبرا �َأش ِّكيِ ،مينزِي ون ّي �إِشكّان �َأقّا نتّا �َأم �إ ِْشث ن ْر ُموجث ِذي ر ْبحار،
ثجي �َأذ اس �إِ ْت ِغير �إِ ْبناذم نِّي �َأذ �إِ ْك ِسي
ث ِّني �إِعا ّرنن �َأس ِّميض ؤُشا �إِت ُْصوض ذايس7 .وار ِّ
شا زِي �َأر ِّبيَ�8 .أقّا نتّا �َأخْ ِمي س ْثناين �إِزدْجيفن ،وار ِ
يارسي ِذي ما ّرا �إِ ْبرِيذن ن ّس9 .ماشا
ثسمغار ِذي ُرو ْعرا ن ّس 10ؤُشا ون ّي غار �إِدْچا واݣْرا �َأذ �إ ِّسمغار
ّجث ْ
ثاوماث �إِواضعن �َأذ ّ
ِ
ِ
َأمشْ
رح ِثيش �َأذ �إِ ْفنا نتّا11 .ثافُوشث �َأذ ثنقار
ي
ذ
ثاوارذشث
ناو
�
ِي
ز
ين
م
ّس،
ن
ُواضع
ذݣ ؤ
ْ
رح ِثيش ؤُشا ثاوارذشث �َأذ ثِيسراو ؤُشا �َأذ اس �إِراح وازرِي
ثسشمض ْ
س رح ُمو ن ّسَ� ،أذ ّ
12
ْ
ِ
ن ُوذم ن ّسَ� .أ ُّمو �إِ غا �إِ ْفنا ُبو واݣرا عاوذ س ما ّرا مين غارسّ .سعذ ن و ْرياز ون ّي �إِ غا
�إِحمرن �َأغكّوِيِ ،مينزِي مارا �إِ ْذور ذ �َأمقدْچبَ� ،أر ِّبي �َأذ اس �إ ِْوش ثامرِيسث ن ثُوذارث
ثجي حد �َأذ �إِنِي مارا �إِصار ذݣ
ث ِّني ثُوغا �إِوا ْعذ ّزايس �َأر ِّبي �إِ �إِن ّي ث �إِتخْ سن13 .وار ِّ
ؤُغكّوِي “�َأر ِّبي �إِ ذ ايِي �إِغكّوان”َ� .أقّا �َأر ِّبي وار �إِز ّمار �َأذ �إِتْواغوا زِي ثُوعفّنا ؤُشا نتّا س
�إِخف ن ّس وار �إِغكّوِي ؤُرا ذ �إ ِّج14 .ماشا كُور �إ ِّجن �َأذ �إِتْواغوا مارا ن ّشْ وث ن ّس �َأذ ث ثغْوا
ؤُشا �َأذ ّزايس �إِتْواطّف15 .مارا ن ّشْ وث ث ْك ِسي س ؤُعدِّيسَ� ،أذ ثا ُرو ّدنُوب ؤُشا خْ ِمي �إِ غا
ثجي حد �َأذ ك ِّنيو �إ ِّسو ّدار17 .كُور
�إِمغار ّدنُوبَ� ،أذ ذ ياوِي ْرم ْوثَ�16 .أ � َْأوماثن �إ ِِعي ّزن ،وار ِّ
�َأم ْو ِشي �َأص ْبحان ذ كُور ثام ْو ِشي �إِك ّمرن �إِهكّوا-د زِي سنّج ،زِي ْثباباث ن ْثفاوِين ،ث ِّني
علاحساب ثِيمخسا ن ّس س واوار
يج �َأنغ-د ْ
وار غار �إِدْجي ؤُبدّر نِيغ ثِيرِي ن ّدورانَ�18 .أقّا ّ
ماخروقاث ن ّس.
ن ثِيذت ِحيما �َأذ نِيرِي ذ �إِج ن ّداب ن �إِم ْنزا زِي ما ّرا ْر ُ
3
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سحدجي ذ ّطاعث ِ�إ واوار ن أَ�ربِّي
أَ� ْ

19خ ؤُي ِّنيَ� ،أ � َْأوماثن �إ ِِعي ّزنّ � ،أج كُور ْبناذم �َأذ �إِقدْچق ِحيما �َأذ �إِسر ،وار ْثقدْجيقم
شا غار واوار نِيغ غار ثفقاحثِ 20 .مينزِي ثافقاحث ن و ْرياز وار ذ �إِتِيوِي شا ثاسݣْذا
ّزاث �إِ �َأر ِّبي21 .خ ؤُي ِّني سا ْرسم خاوم قاع ثاخ ُم ِ
وجي ذ واطّاس ن ثُوعفّنا ؤُشا ق ْبرم
س ث ْم ِهينت �َأوار �إِ ذا ْيوم �إِتْوا ُّزون ون ّي �إِز ّمارن �َأذ ك ِّنيو �إ ِّسنجمْ 22 .ذورم ذ �إِن ّي �إِتݣّن
ِتسران واها ،وار ش ْمثم �إِخف نْوم! ِ 23مينزِي مارا حد �إ ِْسرا
�َأوار ،وار �إِدْجي ذ �إِن ّي �إ ْ
ݣَ� ،أقّا نتّا �َأمشْ ناو ون ّي �إِخ ّزارن ِذي ثِ ِ
�إِ واوار ،وار ث �إِت ّ
يسيث ذݣ ؤُغ ْم ُبوب ن ّس �إِ
زِي ذ �إِخْ رقِ 24 ،مينزِي نتّا �إِتْوارا �إِخف ن ّس� ،إِ ُروح ،ؤُشا رخْ ذنِّي �َأذ �إِتُو ما ّمش ثُوغا
تاوراث �إِك ّمرن ن ثِيرلِّي ؤُشا �َأذ ذا ْيس �إِطّف،
�إِتْواضْ هار25 .ماشا ون ّي �إِ غا �إِخ ّزارن ِذي ْ
ِتسران رخْ ذنِّي �إِتُو ذ ْغيا ،ماشا �َأم �إ ِّجن ون ّي ت �إِتݣّنَ� ،أقّا وانِيثا
نتّا وار �إِدْجي �َأم �إ ِّجن �إ ْ
26
�َأذ غارس ثِيرِي لباراكا ِذي ِمين �إِت ّ
ݣ .مارا ِذين ؤ ُِمي �إِ ْت ِغير �َأقّا نتّا �إِتݣّوذ �َأر ِّبي ماح ْنذ
27
وار �إِت ِْح ِ
يضي �إِرس ن ّس ،ماشا �إِخدّع ؤُر ن ّسَ� ،أقّا ِّدين ن ّس باطرِّ .دين �َأمزذاݣ
ن ّ ْبرا رخْ مج ِقيباتْش �إِ �َأر ِّبي ذ ْثباباثَ� ،أقّا-ث ذ واَ� :أذ ْث ُصونذ �إِ ُي ِ
يجار ِذي
وجيرن ذ ثِ ّ
غش.
ْ
رحصارث نْسنت ؤُشا �َأذ ّ
ثسح ّيذذ �إِخف ن ّك زِي ُّدونِّيث ن ّ ْبرا ْر ّ

أ� ّݣ ثايْ ِري ،وار ت تݣّم س ُوذماون

2

َ�1أ � َْأوماثن ،وار تݣّم س ُوذماون ِذي إِل�يمان ن يشُّ و ل َمسيحِ ،سي ِذي ن
ُؤ ُعودْجيِ 2 .مينزِي مارا ُيوذف-د غار ؤ ُِسيناݣُوݣ نْوم �إِج ن و ْرياز س ْثخاذنت
ن ُورغ ذݣ ؤُضاض ن ّس ُؤ س وا ُّروض �إِ ْغران ؤُشا ُيوذف-د عاوذ �إِج ن ؤُمز ُروض
س وا ُّروض �إِقّارصن3 ،ؤُشا �َأذ ث ْوشم ثا ْي ِنيث �إِ ون ّي غار �إِدْچا وا ُّروض �إِ ْغرانَ� ،أذ ثِي ِنيم
“قِّيم ذݣ ومشان-ا �إِص ْبحن” ،ماشا �إِ ؤُمز ُروض �َأذ اس ثِي ِنيم “شك ب ّد ِذيها!” نِيغ
ثمصو ُّروفم �َأك-ذ وِين جاراوم
“قِّيم �َأيِي-د غار ْثنبذاث ن �إِضارن �إِنُو!”4 ،ما وار �إِدْجي ُ
ذورم ذ �إِن ّي �إِحكّمن س �إِخا ِّريصن �إِعفّانن؟ 5سرمَ� ،أ � َْأوماثن �إ ِِعي ّزن،
س �إِغ ْمباب ؤُشا ْث ْ
ِ
ثجارن س إِل�يمان ؤُشا �َأذ �إِرِين ذ
ما وار �إِخْ ضار �َأر ِّبي �إِم ْزراض ن ُّدونِّيث ،حيما �َأذ ّ
6
ّ
�إ ِْورِيثن ن ْثݣل ِذيث ،ث ِّني ثُوغا �إِوا ْعذ ّزايس �إِ �إِن ّي ث �إِتخْ سن .ماشا ك ِّنيو ْثغطرم زݣ
�إِم ْزراض .ما وار �إِدْجين ذ �إِن ّي س واݣْرا ذ �إِن ّي ك ِّنيو �إِحصارن ُؤ ذ �إِن ّي ك ِّنيو �إِندّهن غار
ْرف ِ
ُوسينا؟ 7ما نِي ْث ِني وار دْجين ذ �إِن ّي �إِتْشقّافن ذݣ �إِسم ُيو ْعران ون ّي خاوم-د �إِتْواراغان؟
علاحساب ثِيرا “�َأذ ثخْ سذ �َأ ْمقا ّرب ن ّك
تاوراث �إِݣلّذن
ْ
8ماشا مارا ْثك ّمرم نِيشان ْ
�َأم �إِخف ن ّك”َ� ،أقّا ثتݣّم م ِليح9،ماشا مارا ثݣِّيم س ُو ْذماونَ� ،أقّا ثتݣّم ّدنُوب ؤُشا
8:2

لاو.

18 :19
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تاوراث ما ّرا ،ماشا
تاوراث �َأم �إِن ّي �إِخْ ضانِ 10 .مينزِي ون ّي �إِضْ فارن ْ
�َأذ تْواح ْكمم زِي ْ
11
يا ْرزا �إ ِْشث ن ثوص ّيث واهاَ� ،أقّا نتّا ذ ُبو-ؤُمارواس ن ما ّرا ثِيوص ّياثِ .مينزِي ون ّي
�إِن ّان ‘وار زنِّي!’� ،إن ّا عاوذ ‘وار ن ّق!’ مارا وار ثزنِيذ ،ماشا ثن ِغيذَ� ،أقّا شك ذ �َأخطّاي
تاوراث ن ثِيرلِّيِ 13 .مينزِي
ن تاوراثِ 12.سيورم ؤُشا ݣّم �َأم �إِن ّي �إِ غا �إِتْواحكمن زِي ْ
َأرحمث �َأقّا ْثغلّب خ ْر ُحوكم.
يارحمنْ � .
يارحم شا خ ون ّي ثُوغا وار ّ
ْر ُحوكم وار ّ

ل ِ إ�يمان ذ رخْذايم ِثيص ْبحا ِنين

َ 14أ� � َْأوماثن ،مان ر ْفضر مارا �إ ِّجن �إِقّار ‘نش غارِي إِل�يمان’ ،ماشا وار غارس ُبو
15
ْخص اس �إِ �إِج ن ؤُما نِيغ �إِ
رخذايم؟ ما �إِز ّمار إِل�يمان نِّي �َأذ ث �إ ِّسنجم؟ مارا �إِت ّ
16
َأس ؤُشا �إِ ّجن ّزا ْيوم �إن ّا
�إ ِْشث ن ُؤتْشْ ما ِمين �إِ غا يارضن نِيغ ِمين �إِ غا شّ ن كُور � ّ
اسن “ ُؤ ُيورث ِذي رهناَ� ،أرضث ِمين �إ ِّسحمانِّ ،جيونث ماشّ ا!” ماشا وار د اسن
ْخصان �إِ �َأ ِّريمث ،مان ن ّفاع؟ َ�17أقّا �َأ ُّمو ؤُرا ذ إِل�يمان .مارا وار ّزايس
ث ْو ِشيم والُو ِمين �إِت ّ
تكّنت شا رخذايمَ� ،أقّا �إِ ُّموث س �إِخف ن ّس18 .ماشا �َأذ �إِكّار �إ ِّجن �َأذ يِي ِني “شك
غارك إِل�يمان ،نش غارِي رخذايم”ّ .سشن �َأيِي إِل�يمان ن ّك ن ّ ْبرا رخْ ذايم ؤُشا نش �َأذ
اش ّسشْ نغ إِل�يمان �إِنُو زِي رخْ ذايم �إِنُو19 .ما شك ثُو ْمنذ بلِّي �َأر ِّبي ذ �إ ِّجن؟ �َأقّا ثݣِّيذ
20
م ِليح ،ماشا ؤُرا ذ شّ واطن ؤُمنن ِذي مان �َأيا ؤُشا ِ
ثسنذَ� ،أ
تارجيجن .ما ثخْ سذ �َأذ ّ
ْبناذم �َأفغُور ،بلِّي إِل�يمان ن ّ ْبرا رخْ ذايم �إِ ُّموث؟ 21ما وار �إِتِيرِي جدِّيثْنغ �إِبرا ِهيم �إِتْواسݣّذ
زِي رخْ ذايم ؤ ُِمي �إِكّار �َأذ �إِغارص �إِ ِّميس �إِسحاق خ ؤُعالطار؟ َ�22أقّا ث ْزرِيم بلِّي إِل�يمان
ثُوغا �إِخْ ذم �َأك-ذ رخْ ذايم ن ّس ؤُشا إِل�يمان �إِتْواك ّمر زِي رخذايمَ�23 .أقّا تْواك ّمرنت ثِيرا،
قّارنت “�إِبرا ِهيم ُيومن ِذي �َأر ِّبي ؤُشا �إِتْواحسب �َأس-د ذ ثاسݣْذا” ؤُشا قّارنت اس
“�َأمدُّوكر ن �َأر ِّبي”24.ك ِّنيو ثتْوارام بلِّي ْبناذم �إِتْواسݣّذ زِي رخذايم ،وار �إِدْجي زِي
إِل�يمان واها25.ما وار ث ِ
ثارحب زݣ
ُوغي راحابْ ،رقحبا ،ثتْواسݣّذ زِي رخْ ذايم ؤ ُِمي ّ
ثسوفّغ �إِثن زݣ و ْبرِيذ ن ّضْ ِني؟ ِ 26مينزِي �َأمشْ ناو �َأ ِّريمث ن ّ ْبرا �َأ ُّروح ث ُّموث،
�إِمازانن ؤُشا ُّ
�َأ ُّمو ؤُرا ذ إِل�يمان ن ّ ْبرا رخْ ذايم �إِ ُّموث.

3

ِ�إرس ن بْناذم

ثسنم بلِّي �إِݣُّور �َأذ
1وار ِّ
تجيم �َأطّاس ّزا ْيوم �َأذ ْذورن ذ �إِ ْمسرماذنَ� ،أ � َْأوماثنَ� ،أقّا ك ِّنيو ّ
ِ
نكسي ْر ُحوكم �َأمقّرانِ 2 .مينزِي ما ّرا نشّ ين ن ْنذرف ذݣ واطّاس .ون ّي وار �إِنْذرفن
ذݣ واوارَ� ،أقّا نتّا ذ ْبناذم �إِكمر� ،إِز ّمار �َأذ �إِق ّمع ما ّرا �َأ ِّريمث ن ّس3 .مارا نت ّ
ݣ ْسرِيماث
ُ 11:2ؤفُغ14،13:20 .؛ ِثير 23:2 18،17:5 .أَ�مز� 2 24:2 6:15 .إِمز7:20 .؛ �إِشا8:41 .

25:2

يُوش21-1:2 .
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نسو ُيور �َأ ِّريمث
ذݣ �إِق ُّمومن ن �إِيسان ِحيما �َأذ انغ ݣّن َأ� ّرايَ ،أ�قّا نْز ّمار �َأذ ّزا ْيسن ُّ
�إِ ُمونن4 .خزارم عاوذ غار �إِغا ُّروبا ،واخّا نِي ْث ِني ذ �إِمقّرانن ؤُشا �إِعا ّرن �إِثن ؤُس ِّميض
�إِجهذن ،قاع �َأم ِّني ون ّي �إِندّهن �إ ِّسݣُّور اِث مانِي �إِخْ س نتّا س �إِج ن ْر ِݣي ُذون �َأم ْزيان.
َ�5أ ُّمو ؤُرا ذ �إِرسَ� ،أقّا-ث ذ �إِج ن �إِخف �َأم ْزيان ،ماشا ر ْفشاحث ن ّس ذ ثامقّرانت.
ثسشمض ْرغابث ثامقّرانت6 .ؤُرا ذ �إِرس ذ �إ ِْشث
يمسي ثام ْزيانت �َأذ ّ
خْ زارم ما ّمش ثِ ِّ
مسيَ� ،أقّا-ث ذ ُّدونِّيث ن ِمين وار �إِسݣّذن� .إِرس جار �إِخفاون ن ّغ �َأم �إ ِْشث ن
ن ْث ِّ
ْواسارغ نتّا س يِيخف
ْرحاجث ّ
ثسخمج �َأ ِّريمث ما ّرا� ،إ ِّسارغ �َأذُوار ن طّ ِبيعث ؤُشا �إِت ّ
7
ِ
مسي ن جاهنّاما .مينزِي ما ّرا ّداب ن لحاياواناث ذ �إ ِْجضاض ذ لحاياواناث
ن ّس زِي ْث ِّ
8
ِ
�إِن ّي �إِت ُْبوعن خ ث ُمورث ذ �إِ ُموذارن ن ر ْبحار �َأذ تْواق ّمعن نيغ تْواق ّمعن زِي ْبناذم .ماشا
�إِرس وار �إِز ّمار �َأذ ث �إ ِّسق ّمع ؤُرا ذ �إ ِّج ن ْبناذمَ� .أقّا-ث ذ �إِج ن ر ْهور ذ �َأعفّان وار
�إِز ّمار �َأذ �إِتْواق ّمعَ� ،أقّا �إِشُّ ور س ّسم �إِنقّنّ 9 .زايس ن ّس ُعودْچا �َأر ِّبي ثاباباث ؤُشا ّزايس
ن ْنعر خ �إ ِْوذان �إِن ّي �إِتْواݣّن ِذي ِّصيفث ن �َأر ِّبيَ�10 .أقّا زݣ �إِ ّج ن ؤُق ُّموم ثتفّغ-د لباراكا
ذ ن ّعرثَ� .أ � َْأوماثن ،مان �َأيا وار �إِتِيرِي �َأ ُّمو! 11ما ز ْعما ْر ُعونْصار �َأذ �إ ُِّسوفُّوغ زݣ �إ ِْشث
ن ثاريا �َأمان ذ �إ ِِميزِيذن ذ وامان ذ �إِمارزاݣن؟ َ�12أ � َْأوماثن ،ما �إِز ّمار وا ْرثُو �َأذ �إ ِْوش ِّزيثُون
نِيغ ْثزايارث ْرباشُ ور؟ �َأ ُّمو ؤُرا ذ ْر ُعونصار وار �إِز ّمار �َأذ ّزايس-د كّن وامان �إِمدْچاحن
ذ �إِن ّي �إ ِِميزِيذن.

ِثي ِغيث زِي س ّنج ذ ِثي ِغيث زِي ث ُمورث

13وِي ّزا ْيوم �إِدْچان ذ � َِأمي ِغيس ُؤ س رعقر؟ �َأذ �إ ِّسشن وانِيثا رخْ ذايم ن ّس زِي ثِيشرِي
رحسذ �َأمارزاݣ ذ
�إِص ْبحن ن ّس س ثِي ِغيث �َأك-ذ ث ْم ِهينت14 .ماشا مارا ؤُر نْوم س ْ
ثسخا ِّريقم شا خ ثِيذت! 15ثانِيثا وار ثدْجي ذ ثِي ِغيث
ؤُمشُ وبّش ،وار ْثف ِّييشم ؤُرا وار ّ
�إِ د ُي ِ
وسين زِي سنّجَ� ،أقّا-ت زِي ث ُمورث ،زِي ْبناذم ن طّ ِبيعثَ� ،أقّا زݣ �إِ ْبرِيس،
رحسذ ذ ؤُمشُ وبّشَ� ،أقّا ِذين �إِخا ْروِيضن ذ ما ّرا رخْ ذايم ثِيعفّانِين.
ِ 16مينزِي مانِي �إِدْچا ْ
17ماشا ثِي ِغيث زِي سنّج �َأم ْزوار ن ّس ذ ثازذُو ِݣي ،خ ِّني ذا ْيس ر ْهنا ذ رضرافث ،ثت ّ
ݣ
َأرحمث ذ ْر ِغيدْچث �إِص ْبحن ،وار ثت ّ
ݣ شا س ُوذماون ؤُشا وار
�َأ ّراي ،ثشُّ ور س � ْ
ذا ْيس ُبو نِّيفاقَ�18 .أقّا ْر ِغيدْچث ن ْثسݣْذا ثتْوازا ّرع ِذي ر ْهنا �إِ �إِن ّي �إِتݣّن رهنا.
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سواضعم ِ�إخف نْوم ِ�إ أَ�ربِّي
ْ

1مانِيس د �إِكّا ؤُم ْن ِغي ذ �إِمشُ وبّشن جاراوم؟ ما ز ْعما زݣ شّ هواث �إِ �إِ ّم ْنغن ذݣ
2
ثتاسمم
�إِغ ْز ِذيسن نْوم؟ ك ِّنيو ث ّمزرم ماشا ك ِّنيو وار غا ْروم والُو .ك ِّنيو ْثنقّم ُؤ ْ
ُؤشا قاع �َأم ِّني وار د اوم �إِتِيكّوِيض والُو .ك ِّنيو ثمشُ و ُّبوشم ُؤ ث ّمنغام ،ماشا وار غا ْروم
والُوِ ،مينزِي ك ِّنيو وار ثتْزادْجيم �إِ �َأر ِّبي3 .نِيغ ك ِّنيو ثتارام ،ماشا وار ث ْك ِسيم شاِ ،مينزِي
ثتارم ِمين وار �إ ِْحرِين ِحيما �َأذ ثتݣّم غار شّ هواث نْومَ�4 .أ ك ِّنيو �إِن ّي �إِزن ّان ذ ك ِّنينت ثِنّي
ثسينم شا بلِّي ثا ُّدوكرِي �َأك-ذ ُّدونِّيث �َأقّا-ت ذ رعذاوث خ �َأر ِّبي؟ �َأحقّا
�إِزن ّان ،ما وار ِّ
5
ِ
ون ّي �إِتخْ سن �َأذ يِيرِي ذ �َأمدُّوكر ن ُّدونِّيثَ� ،أذ �إِ ْذور ذ ر ْع ُذو ن �َأر ِّبي .نِيغ �إِ ْتغير �َأوم بلِّي
6
يش
ِوحش اِث س ْ
ثِيرا قّارنت باطر “�َأ ُّروح ون ّي �إِ ذا ْينغ �إِز ّدغن� ،إ ّ
رحسذ”؟ ماشا نتّا �إِتِ ّ
نِّيعمث ثامقّرانت س واطّاس .خ ؤُي ِّني �َأذلِيس �إِقّار “�َأر ِّبي �إِتمعارا �َأك-ذ �إِمعفّارن ،ماشا
يش �َأسن نِّيعمث7 ”.خ ؤُي ِّني ْوشم �إِخف نْوم �إِ �َأر ِّبي ،معارام �َأك-ذ �إِ ْبرِيس
�إِ �إِمواضعن �إِتِ ّ
8
ِ
ِفاسن نْومَ� ،أ
ؤُشا نتّا �َأذ ّزا ْيوم يارورَ� .أذسم �َأر ِّبي ؤُشا نتّا �َأذ ك ِّنيو-د ياذس .سيرذم �إ ّ
9
ِ
يسفم،
�إِم ْذنابِّ ،سيزذݣم ؤُراون نْومَ� ،أ ك ِّنيو� ،إِن ّي غار �إِدْچا ْثناين ن �إِزدْجيفن .سح ّ
رحزن.
شضنمُ ،رومَ� ،أقّا
ثاضحاشث نْوم �َأذ ث ْذور ذ � َْأشضان ُؤ ر ْفراحث نْوم �َأذ ث ْذور ذ ْ
ّ
11
10سواضْ عم ّزاث �إِ �َأر ِّبي ؤُشا نتّا �َأذ ك ِّنيو �إ ِّس ُعودْچَ� .أ � َْأوماثن ،وار تْشقّافم شا ذݣ
تاوراث ؤُشا
واياويا! ون ّي �إِشقّافن ذݣ ؤُماس نِيغ �إِحكّم خ ؤُماسَ� ،أقّا وا �إِتْشقّاف ِذي ْ
�إِحكّم خاس .ؤُشا مارا ْثحكمذ خ تاوراثَ� ،أقّا وار ثدْجيذ شا ذ ون ّي �إِتݣّن تاوراث،
ماشا ثا ِّريذ �إِخف ن ّك ذ ْر ِ
قاضي ن تاوراث�12 .إ ِّجن واها �إِ �إِدْچان ذ باب ن تاوراث،
نتّا ذ ون ّي غار ثدْچا ْثز ّمار ِحيما �َأذ �إ ِّسنجم نِيغ �َأذ ياريّب .ماشا ِمين ث ْع ِنيذ شك ؤ ُِمي
13
َأس-ا نِيغ ثِيوشّ ا �َأذ نْراح غار ثن ِذينث-ا
ْثحكّمذ خ ون ّضْ ِني؟ خ ِّني ك ِّنيو �إِن ّي �إِقّارن “� ّ
غار ثن ِذينثِ-ينَ� ،أذ ِذين نقِّيم �َأسݣّواس �إِ ُمونَ� ،أذ نْسغ �َأذ ن ّزنز �َأذ نا ْربح”14 ،ك ِّنيو �إِن ّي
وار �إ ِِّسينن ما ّمش �إِ غا ثِيرِي ثُوذارث نْوم ثِيوشّ اِ ،مينزِي نتّاث �َأمشْ ناو �إِج ن ر ْفوار �َأذ ذ
�إِݣا ّعذ ؤُشا �َأذ ث ْف ِسي رخْ ذنِّيْ 15 ،حسن �َأذ ثِي ِنيم “مارا �إِخْ س �َأر ِّبيَ� ،أذ ندّارَ� ،أذ ن ّ
ݣ ثا
ذ ثِين”�16 .إِوا ك ِّنيو ثتْف ّيشم رخُّ و ذݣ ؤُعفّار نْوم ،ماشا قاع �َأف ّيش-ا ذ �َأعفّان17 .ون ّي
ݣ ْرخار ؤُشا وار ث �إِت ّ
ݣَ� ،أذ �َأس-د �إِتْواحسب ذ ّدانب.
�إ ِّسنن �َأذ �إِ ّ

5:4

ُؤ فُغ.

5 :20
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أَ� وا.
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أَ� ْعرام ِ�إ أَ�يْثباب ن واݣْرا

1
يسفمُ ،روم �إِ �إِفقُّوصن �إِ ك ِّنيو �إِتْراجانَ�2 .أݣرا
�إِوا ك ِّنيوَ� ،أ �َأ ْيثباب ن واݣْراْ ،س ِح ّ
نْوم �َأقّا �إِغُومَّ� ،أ ُّروض نْوم �َأذ ث شّ ن ِ
ثشينذا3 ،ؤُرغ ذ نُّوقارث نْوم �َأقّا �َأرشان ؤُشا
مسيَ� ،أقّا ك ِّنيو ث ْي ُروم ر ْك ُنوز ذݣ
ش �َأ ْي ُسوم نْوم �َأم ْث ِّ
�َأرشِّ ي نْسن �َأذ خاوم ثشْ هذَ� ،أذ �إِ ّ
4
ِ
ثسعي ّزم خ �إِن ّي �إِمجارن �إِيّارن نْوم
ُو ّسان �إِنݣُّورا .خْ زارمَ� ،أقّا ْر ُمونث ن �إِخ ّماسن ث ِّني ّ
ثسغُو ُّيو ؤُشا ْثغُو ِّييث ن �إِن ّي �إِ ْمجارن ثِيوض �َأس-د �َأر �إِم ُّزوغن ن �َأر ِّبي ن ْرعسكار ن
5
واس
ؤُجنّاَ� .أقّا ك ِّنيو ْثذا ّرم خ ث ُمورث س ُؤفُوهارث ،ثضْ فارم ّم ْزرِي نْوم ؤُشا ذݣ ّ
ن ْث ِ
غارصيث ْثذهنم ؤُراون نْومَ�6 .أقّا ك ِّنيو ْثح ْكمم خ ُؤ ْمسݣّاذ ،واه ث ْن ِغيم ث ؤُشا
نتّا وار غارس ُبو ْثز ّمار.

ّصبار ِذي ثامارا ُؤ ذݣ ُؤو ّدب

َ�7أ � َْأوماثن ،صبارم �َأر �إِ د غا ياس ِسي ِذي! خْ زارم ،ما ّمش �إِتْراجا ؤُفدْچاح غار ْر ِغيدْچث
�إِغران ن ث ُمورث� ،إِصبار س ْرخاضار �َأر خاس �إِ ّوث ونْزار ن زِيش ذ ؤُنݣّار8 .ؤُرا ذ
ك ِّنيو ،صبارم �َأذ ذا ْيوم يِيرِي ُورَ� ،أقّا ْث ِ
واسيث ن �َأر ِّبي ثُوذس-دَ�9 .أ � َْأوماثن ،وار ْث ُصوضم
خ واياوياِ ،حيما وار غاروم-د �إِتِيكّوِيض ْر ُحوكمَ� ،أقّا ذاْ ،ر ِ
قاضي �إِب ّد غار ث ّوارث.
َ�10أ � َْأوماثن ،مقُو ّدم �َأك-ذ ؤُو ّدب ذ ِ
تاسيع ن ْرخاضار ن �إِ ْمكاشافن� ،إِن ّي ثُوغا �إ ِِّسيوِيرن
11
ثسرام خ ّصبار
ْحسب �إِن ّي �إ ِْصبارن ذ ّسعذَ� .أقّا ك ِّنيو ْ
س �إِسم ن �َأر ِّبي .خْ زارم ،ن ّ
12
ثسنم زݣ ؤُنݣّار �إِ �إِݣّا �َأر ِّبي ،بلِّي �َأر ِّبي ذ � ِ
َأرحيم ذ �َأح ِنينَ� .أمزوا ُرو
ن �َأ ُّيوب ؤُشا ّ
ن ما ّراَ� ،أ � َْأوماثن ،وار ت ّْجادْچام شا ،ؤُرا غار ؤُجنّا ؤُرا غار ث ُمورث نِيغ ؤُرا ذ �إ ِْشث
ن ْثجادْجيث ن ّضْ ِنيَ� .أذ غا ْروم يِيرِي ‘واه’ نْوم ذ ‘واه’‘ ،لّا’ ذ لّا ،نِيغ �َأقّا �َأذ ثِيرِيم
ساذُو ْر ُحوكم.

ثازا ْدجيث س ل ِ إ�يمان

13مارا ِذين شا ن �إ ِّجن جاراوم �إِو ّدبَ� ،أذ �إِتار .مارا ِذين شا ن �إ ِّجن �إِفارحَ� ،أذ �إِغنّج
ثمس ُمونت
�إِ ْزران ن ؤُقا ِذي14 .ما ِذين جاراوم حد �إِ ْهرشَ� ،أذ د �إِراغا خ �إِ ْمغارن ن ْ
معروفَ� ،أذ ث رثفن س ّزشث س �إِسم ن �َأر ِّبي15 .ثازادْجيث
ِحيما �َأذ اس ْك ِسين ْر ُ
َأمهروش ؤُشا �َأر ِّبي �َأذ ث �إ ِّسنكّار .ؤُشا مارا ثُوغا
�إِ د �إِكِّين زِي إِل�يمان �َأذ ّ
ثسنجم � ُ
16
ِ
�إِت ّ
ݣ ّدنُوبَ� ،أذ اس �إِتْواغفار .ن ْعمم ّدنُوب نْوم ُؤ ث ُّزودْچم خ واياويا ،حيما �َأذ
17
ّ
ِ
ّ
ْواسݣنفامَ� .أقّا ثازادْجيث ن ُؤ ْمسݣاذ �إِتْقا ّرا �َأطاس� .إِلييا ثُوغا ذ ْبناذم �َأم نشّ ين،
ثت ّ
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ؤُشا �إِ ُّزودْچ ِحيما وار �إِشِّ يث ونزار ،خ ِّني �َأنْزار وار �إ ِْوثِي شا خ ث ُمورث ْثراثا ن �إِسݣ ّ ُوسا
ذ ستّا ن �إِ ُيورن18 .ؤُشا ثُوغا �إِ ُّزودْچ �إ ِْشث ن ْثوارا ن ّضْ ِنيث ،رخْ ذنِّي �َأجنّا �إ ِْوثا �َأنْزار ؤُشا
ثا ُمورث ثوشا ّصابث ن ّسَ�19 .أ � َْأوماثن ،مارا ِذين حد جاراوم �إِفّغ زِي ثِيذت ؤُشا شا
ن �إ ِّجن يا ّر �إِث-يِد غار و ْبرِيذَ�20 ،أذ �إ ِّسن وانِيثا ،ون ّي �إِ د غا يا ّرن �َأمذنُوب زݣ ؤُو ّدار
ن ّسَ� ،أذ �إ ِّسنجم ر ْعمار ن ّس زِي ْرم ْوث ؤُشا �َأذ �إ ِّس ُذورِي �َأطّاس ن ّدنُوب.
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ثامزوا ُروث
ثابرات ْ
طروس
ن بُ ُ
سدچم
أَ� ْ

1

1
طروسَ� ،أمازان ن يشُّ و ل َمسيح� ،إِ �إِمسبرِيذن �إِن ّي �إِمطا ّراشن ِذي ُبون ُطوس،
ُب ُ
ِ
ݣالاطييا ،كابّاذُو ِكيياَِ � ،أسييا ذ بِي ِثي ِنييا� ،إِن ّي �إِتْواخضارن 2علاحساب ثا ُموسنا �إِ ثُوغا
�إِدْچان غار �َأر ِّبي ثاباباث قبر ،ماح ْنذ �َأذ ثتْواقدّسم س �َأ ُّروح �إِ طّاعث ذ ُؤ ُروشِّ ي س
�إِذا ّمن ن يشُّ و ل َمسيح :نِّيعمث ذ ر ْهنا �َأذ غا ْروم ّمارنين.

يشو ل َمسيح
أَ�ر ْحمث ثامقّرانت ن أَ�ربِّي س ثْنُوكرا ن ُّ

يجين ْثوارا ن ّضْ ِنيث س
3لباراكا �إِ �َأر ِّبي ،ثاباباث ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح ون ّي �إِ د انغ ِّ
َأرحمث ن ّس ثامقّرانت س ْث ُنوكرا ن يشُّ و ل َمسيح زݣ �إِم ِّتينن ِحيما �َأذ نِيرِي ذ � َِأسيثم
� ْ
4
�إِ ّدارن ،ذ �إ ِْشث ن ْروارث وار ْثف ِّني ،وار ثتْوا ُبوقّض ،وار ثِيسرِيو ،ث ِّني �إِ ذ اوم �إِتْواخ ّمرن
ذݣ ؤُجنّا5 ،ك ِّنيو �إِن ّي �إِتْواحفضن زِي ّج ْهذ ن �َأر ِّبي س إِل�يمان �إِ ؤُس ْنجم �إِ �إ ِّسوجذن
ْواسضهار ِذي ْرو ْقث ثانݣّا ُروث6 .فارحم ّزايس ،واخّا ْثح ْزنم رخُّ و ْذ ُروس ن
ِحيما �َأذ �إِت ّ
7
ْرو ْقث ؤ ُِمي خاوم تكّن �َأطّاس ن �إِغكّوانِ ،حيما ثاقدْچبث ن إِل�يمان نْوم ،ث ِّني ثِيغْرا
مسيَ� ،أذ ثِيرِي �إِ ؤُس ْمغار ذ شّ ان ذ ُؤ ُعودْجي خ
ْواس ْ
يصفن زِي ْث ِّ
خ ُورغ �إِفنّان ون ّي �إِت ِّ
8
ِمي ِّني �إِ د غا �إِضْ هار يشُّ و ل َمسيح .ثتخْ سم ث �َأم وار ث ث ْزرِيم ،ؤُرا رخُّ و عاذ وار ث
ث ْزرِيم ،ماشا ثُو ْمنم ذا ْيس ُؤ ْثفارحم س �إ ِْشث ن ر ْفراحث �إِ ُعودْچن وار �إِز ّمار �َأذ ّزايس
�إِنْطق �إِرسَ�9 ،أم ثتطّفم ذݣ ؤُنݣّار ن إِل�يمان نْومَ� ،أقّا-ث ذ �َأس ْنجم ن ر ْع ُمور نْوم10 .خ
ؤُس ْنجم-ا ثُوغا تْسقسان ُؤ �َأر ُّزون ذا ْيس �إِ ْمكاشافن� ،إِن ّي ثُوغا �إِتْكاشافن خ نِّيعمث-ا �إِ ذ
�َأوم-د �إِكّارن11 ،ؤ ُِمي ثُوغا �َأر ُّزون مان نِيغ مان ماركا ن ْرو ْقث �إِ ذا ْيسن �إِ ّدنْ ُذونن �َأ ُّروح ن
ل َمسيحِ ،
رامي ثُوغا �إِش ّهذ خ ؤُو ّدب �إِ غا �إِكّن خ ل َمسيح ُؤ خ ما ّرا �َأ ُعودْجي �َأوارنِي مان
12
ْواسارݣب �َأسن ،ثُوغا نِي ْث ِني خدّمن وار �إِدْجي �إِ �إِخف نْسن ماشا �إِ نشّ ين س
�َأياَ� .أقّا �إِت ّ
ثمسرايِين ثِنّي ذ اوم �إِتْوابا ّرحن زݣ �إِن ّي ذ اوم �إِبشّ ارن رخْ بار �َأص ْبحان س �َأ ُّروح �إِقدّسن
ْ
ِ
ّ
ْواسكن زݣ ؤُجنّا ،ثنّي �َأقّا لمالاكاث ّم ْزرنت ماح ْنذ �َأذ ذا ْيسنت خْ زارنت.
ون ّي د �إِت ّ
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أَ�س ْنجم زِي ُّدونِّيث-ا س ِ�إذا ّمن ِ�إغران ن ل َمسيح

13خ ؤُي ِّني ح ْزمم ْرخانسرا ن رعقر نْوم� ،إِرِيم ِ
ثارسيم ؤُشا ْس ُمونم ما ّرا � َِأسيثم نْوم ِذي
نِّيعمث �إِ د اوم غا ياوضن خْ ِمي �إِ د غا �إِضْ هار يشُّ و ل َمسيح�14 .إِرِيم �َأمشْ ناو �إِح ْن ِجيرن
�إِطّاعن ،وار ْثذكّوِيرم شا ِذي ِّصيفث ن ن ّشواث نْوم ثِنّي ثُوغا ثضْ فارم قبر ؤ ُِمي ثُوغا
ك ِّنيو عاذ ذ �إِقُوبّانِي ّين15 ،ماشا �َأمشْ ناو نتّا ون ّي خاوم-د �إِراغان �َأقّا-ث ذ �َأمقدّاس ،ؤُرا ذ
ك ِّنيو �إِرِيم ذ �إِمقدّاسن ِذي ما ّرا ِمين ثتݣّمِ 16 ،مينزِي ثُورا “�إِرِيم ذ �إِمقدّاسنِ ،مينزِي نش
ذ �َأمقدّاس17”.ؤُشا مارا ْثراغام اس ثاباباث ث ِّني �إِحكّمن خ ْرخدْمث ن كُور �إ ِّجن ن ّ ْبرا
ّما �َأذ �إِخْ زار غار �إِغ ْمباب ،خ ِّني ُؤ ُيورم س ثِيݣ ّ ُو ِذي ِمينثرا ك ِّنيو عاذ ذ �إِمسبرِيذن ذانِيثا،
18
ثسنم بلِّي ك ِّنيو ثتْواسلّكم زِي ثِيشْ رِي نْوم �إِبضْ رن ث ِّني �إِ ذ اوم سلّمن رج ُذوذ،
ؤ ُِمي ّ
19
ثمسرايِين �إِفنّان �َأم نُّوقارث ذ ُورغ ،ماشا س �إِذا ّمن �إِ ْغران ن ل َمسيح،
وار �إِدْجي س ْ
20
ݣ
ْواسن قبر ّما �َأذ �إِتْوا ّ
�َأم زݣ �إِج ن �إِزمار وار ذا ْيس ُبو ْر ِعيب وار �إِبقّضن .نتّا ثُوغا �إِت ّ
ِ
ْواسضهار �َأوم-د رخُّ و غار �إِكُوذن �إِنݣُّورا ن ْرو ْقث ذي طّوع
ذساس ن ُّدونِّيث ،ماشا �إِت ّ
ِ
ّ
نْوم�21 ،إِ ك ِّنيو �إِن ّي ّزايس �إِتا ْمنن ذي �َأر ِّبي ،ون ّي ث-يِد �إ ِّسنكارن زݣ �إِم ِّتينن ؤُشا �إ ِْوشا
22
ثسيزذݣم ر ْع ُمور نْوم
اس �َأ ُعودْجي ِحيما إِل�يمان ذ ؤ ُِسيثم نْوم �َأذ �إِرِين خ �َأر ِّبيَ� .أقّا رخُّ و ِّ
غشَ� ،أذ ثخْ سم �َأياويا س واطّاس زݣ
س طّاعث �إِ ثِيذت غار ثا ْيرِي ن ْ
واوماثن ن ّ ْبرا ْر ّ
ِ
ُور �إِ ْز ِذيݣنَ�23 .أقّا ك ِّنيو تْواخ ْرقم-د ذ جذيذ ،وار �إِدْجي زِي ّزارِيعث �إِفنّان ،ماشا زِي
ث ِّني وار �إِف ِّنينَ� ،أقّا زݣ واوار ن �َأر ِّبي �إِ ّدارن �إِ ْت ُذومان �إِ ر ْبداِ 24 .مينزِي ما ّرا �َأ ْي ُسوم �َأمشْ ناو
رح ِثيش �َأذ �إ ِْسراو،
رح ِثيشْ .
رح ِثيش ؤُشا ما ّرا �َأ ُعودْجي ن ّس �َأمشْ ناو ثاوارذشث جار ْ
ْ
ثاوارذشث �َأذ ث ْوضا25،ماشا �َأوار ن ِسي ِذي �إِ ْت ِغيما �إِ ر ْبداَ� .أوار-ا نتّا ذ رخْ بار �َأص ْبحان،
ون ّي ذ �َأوم-د �إِتْوابا ّرحن.

2

ِ�إ ْزرا ِ�إ ّدارن ِ�إ ثا ّدارث ن أَ� ُّروح ن أَ�ربِّي

رحسذ ؤُرا خ ؤُشقّف،
1خ ؤُي ِّني ب ّعذم خ ما ّرا ثُوعفّنا ذ ْثحرا ْيمشث ذ نِّيفاق ذ ْ
وحشم � َِأغي ن لماعقُول �إِ وار �إِغشّ ن �َأم �إ ِ
ِحضيضنِ ،حيما �َأذ ّزايس ثݣمام
2ؤُشا ْث ّ
�إِ ؤُس ْنجم3 ،مارا ثُوغا ثبذام �َأذ ثاشام �َأقّا ِسي ِذي �إِضارفَ�4 ،أم ثتاكّواضم غار ون ّي �إِدْچان
ذ �َأ ْز ُرو �إِ ّدارن ،ون ّي ِعيفّن �إ ِْوذان ،ماشا غار �َأر ِّبي �َأقّا-ث �إِتْواخضار �إِغراَ�5 .أ ُّمو ك ِّنيو عاوذ،
�َأمشْ ناو �إِ ْزرا �إِ ّدارنَ� ،أذ ّزا ْيوم ثتْوابنا ثا ّدارث ن �َأ ُّروح ذ �إ ِْشث ن ْثك ّهانت �إِقدّسنِ ،حيما �َأذ
ث ْوشم ثِيغا ْر ِصين ن �َأ ُّروح �إِ �َأرضا ن �َأر ِّبي س يشُّ و ل َمسيح6 .خ ؤُي ِّني �إِدْچا ذݣ و ْذلِيس
“�َأقّا ذاَ� ،أذ ّسارسغ �إِج ن و ْز ُرو ن ثغْمارث �إِتْواخضار يِيغرا ِذي ِس ُييون ،ون ّي ذا ْيس �إِ
 16:1لاو�ِ 24:1 7:20 ،2:19 .45-44:11 .إشا8-6:40 .
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غا يامنن ،وار ذا ْيس �إِتِيذف ؤُصضْ ِحي ع ّمارص�7 ”.إِ ك ِّنيو �إِن ّي �إِتا ْمنن �َأقّا �إِ ْغرا ،ماشا �إِ
�إِن ّي وار �إِت ِّطيعن “�َأقّا �َأ ْز ُرو ون ّي �إ ِِعيفّن �إِبنّاينَ� ،أقّا �إِ ْذور ذ �َأزدْجيف ن ثغْمارث” 8ؤُرا “ذ
ثاصضارث ن ْثع ْنكرِيفث” �إِ نِي ْث ِني �إِن ّي س ْر ُمو ْع ِصي ّيث نْسن �إِ غا
�َأ ْز ُرو ن ؤُنقراض ذ ْ
9
ّ
نذ ْرفن ذݣ واوار �َأم ما ّمش ثُوغا ذ اسن �إِݣا �َأر ِّبي .ك ِّنيو ماشا ذ �إِج ن ِّجير �إِتْواخضارن
ذ �إ ِْشث ن ْثك ّهانت �إِݣلّذن ذ �إِج ن ْرݣنس �إِقدّسن ؤُرا ذ �إِج ن و ْي ُذوذ �إِتْواكسبن زِي
(=صيفاث ثِيص ْبحانِين) �َأطّاس ن ون ّي �إِ ذ اَنغ-د �إِراغا
بارحم رفضاير ِّ
�َأر ِّبيِ ،حيما �َأذ ْث ّ
10
زِي ثادْچسث غار ر ْعجب ن ْثفاوث ن ّس ،ك ِّنيو� ،إِن ّي وار ثدْجيم ذ �َأ ْي ُذوذ زِيش ،ماشا
رخُّ و �َأقّا ك ِّنيو ذ �َأ ْي ُذوذ ن �َأر ِّبي ،ك ِّنيو �إِن ّي وار خاسن �إ ِِحي ّن شا قبر ،ماشا رخُّ و ث ُِوفيـم
� َِأحي ِّنيَ�11 .أ �إِم ِعي ّزنَ� ،أقّا ك ِّنيو ذ �إِمسبرِيذن ذ �إِبا ّرانِي ّين ،خ ؤُي ِّني زِي ّيارغ خاوم ،وار ضفّارم
شا ن ّشواث ن و ْي ُسوم ثِنّي �إِتْم ْنغان �َأك-ذ ر ْعمار نْومُ 12 ،ؤ ُيورم نِيشان جار رݣـ ُنوسِ ،حيما
�إِن ّي خاوم �إِ غا �إِعاوذن رخْ ُبوراث �إِعفّانن ،خْ ِمي �إِ غا زارن رخْ ذايم نْوم ثِيص ْبحانِينَ� ،أذ
واس ن ثارزفث.
ّس ْمغارن ِذي �َأر ِّبي ذݣ ّ

ّطاعث ِ�إ ما ّرا ُّصولاطاث

13طّاعم ِذي طّوع ن ِسي ِذي �إِ ما ّرا ُّصولطا� ،إِ ؤُجدْجيذ �َأم ون ّي غار �إِدْچا ثِيز ّمار ُيو ْعران،
14
ْواسكّن ّزايس زِي �َأر ِّبي ِحيما �َأذ عاقبن �إِعفّانن ؤُشا ِحيما
�إِ ْر ُحوكّام �َأم �إِ �إ ِْوذان �إِن ّي ذ �إِت ّ
�َأذ ح ْمذن ما ّرا �إِن ّي �إِتݣّن ثاص ْبحانت15 .مان �َأيا �إِتخْ س اِث �َأر ِّبيِ ،حيما خْ ِمي �إِ غا ثݣّم
ِمين �إِص ْبحنَ� ،أذ ث ّسغذم ثاقُوبّانشث ن �إ ِْوذان �إِفغارَ�16 ،أم �إِن ّي �إِ ّدارن نِيشان ِذي ثِيرلِّي ،وار
�إِدْجي �َأم �إِن ّي �إ ِّس ُذو ُرين ثُوعفّنا س ثِيرلِّي ،ماشا �َأم �إِس ْمغان ن �َأر ِّبي17 .وقّارم ما ّرا �إ ِْوذان،
ْس ِعي ّزم ثاوماث ،ݣّوذم �َأر ِّبي ،س ْمغارم ذݣ ؤُجدْجيذَ�18 .أ �إِس ْمغان ،طّاعم �إِ �َأ ْيثباب نْوم
ِقسحنَ�19 .أقّا
س ثِيݣ ّ ُو ِذي ،وار �إِدْجي �إِ �إِن ّي �إِص ْبحن �إِضارفن واها ،ماشا ثانيا �إِ �إِن ّي �إ ْ
ثا ذ لباراكا مارا حد �إِفُّوݣم ُؤ �إِو ّدب ؤ ُِمي ثان ْفسشث ن ّس ثش ّبار ِذي �َأر ِّبي واخّا نتّا وار
�إِس ِذيهدْچ شا مان �َأيا20 .مان شّ ان �إِ ذايس ،مارا ثخْ ِضيم ؤُشا �َأذ ثشِّ يم �َأع ُموذ؟ ماشا مارا
ث ْك ِسيم ثامارا �َأم ثتݣّم ْثشُ ونِيَ� ،أقّا مان �َأيا ذ لباراكا ّزاث �إِ �َأر ِّبيِ 21 .مينزِي ثُوغا �إِراغا-د
ك ِّنيو �إِ مان �َأيا ؤ ُِمي �َأقّا ل َمسيح ثُوغا �إِو ّدب ِذي طّوع نْوم ؤُشا �إ ِّجا انغ-د �إِج ن لماثال،
ِحيما �َأذ نُو ُيور ِذي ُّجو ّرث ن �إِضارن ن ّس22 ،ونِّي “وار �إِݣِّي شا ّدنُوب ُؤ وار �إِتْواف ذݣ
غش”23 ،ونِّي ،مارا زاوارن ث ،وار د �إِتا ِّري �َأوار ،ؤُشا مارا �إِو ّدب،
ؤُق ُّموم ن ّس شا ن ْر ّ
24
ِ
ِ
وار د �إِتا ِّري شا ّدنف ،ماشا �إِتا ّر اث غار ون ّي �إِ غا �إِحكمن س ْرح ّق ،ونِّي ثُوغا �إِ ْكسين
ثحناشثِ ،حيما نشّ ينَ� ،أم ن ُّموث �إِ ّدنُوب
ّدنُوب ن ّغ س �إِخف ن ّس ِذي �َأ ِّريمث ن ّس غار ْ
6:2

ِ�إ شا.

16 :28

7:2

سبح.

22 :118

8:2

ِ�إ شا.

14 :8

ُ 9:2ؤ فُغ16 :9 .؛ ِ�إ شا.

20 :43
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ْواسݣنفام س �إِي ِّزيمن ن ّسِ 25 ”.مينزِي ك ِّنيو ثُوغا ْثو ّدارم �َأمشْ ناو
�َأذ ندّار �إِ ْثسݣْذاَ�“ ،أقّا ت ّ
�إ ُِحورِي ّين ،رخُّ و ماشا ْثذورم-د غار ُؤنِيت ِْشيَ� ،أمحضايِي ن رع ُمور نْوم.

3

ثاس ُغونت جار و ْرياز ذ ث ْمغارث ِذي ر ْمراش

َ�1أ ُّمو عاوذ ك ِّنينتَ� ،أ ثِيمغارِين ،طّاعنت �إِ ي ْريازن نْكنتِ ،حيما ،مارا ِذين شا وار
طّاعن �إِ واوارَ� ،أذ ْذورن غار و ْبرِيذ زِي ثِيشرِي ن ث ْمغارِين نْسن ن ّ ْبرا �َأوار2 ،خ
ِمي ِّني �إِ غا زارن ما ّمش ݣُّورنت س ثِيݣ ّ ُو ِذي ذ ثازذُو ِݣي3 .وار ْثز ّهجنت س ِمين �إِتْبانن
غار با ّراَ� :أ ُمو ِذي ن ؤُشُ ّواف ،ثِيمݣّا ن ُورغ نِيغ ْث ِ
يارضي ن وا ُّروض4 ،ماشا �َأذ ز ّهجنت
س ْبناذم �إِنُّوفارن ذݣ ُور ،س �إِج ن ؤُز ّهج وار �إِف ِّنين ن �َأ ُّروح ن ث ْم ِهينت ذ ر ْهنا ون ّي
�إِغران ّزاث �إِ �َأر ِّبيَ�5 .أقّا �َأ ُّمو ثُوغا ز ّهجنت زِيش ث ْمغارِين ثِيمقد ِّاسين ،ثِنّي ثُوغا �إ ِِّسي ِثيمن
خ �َأر ِّبي ،ؤُشا ثُوغا طّاعنت �إِ ي ْريازن نْسنتَ�6 ،أمشناو سارا ثُوغا ثطّاع �إِ �إِبرا ِهيمْ ،ثراغا
اس ِ
يسيس مارا ثݣّنت ِمين �إِص ْبحن ؤُشا وار ݣُّور �َأذ
‘سي ِذي’ ،ؤُشا ك ِّنينت ْثذورنت ذ ِّ
ثݣّوذنت7 .ك ِّنيوَ� ،أ �إِريازن ،ز ْذغم �َأ ِكي ْذسنت س رعقر �َأم �َأك-ذ ؤُغا ّراف يارخْ فن ؤُشا
ْوشم �َأسنت شّ انِ ،حيما وار ثتْوامنعنت شا ْثزادْجي ِثين نْومِ ،مينزِي نِيثن ِتي �َأذ وارثنت
نِّيعمث ن ثُوذارث �َأ ِكي ْذوم.

أَ�و ّدب ذݣ ِ�إ ُسو ّراف ن ل َمسيح

8غار ؤُنݣّارُ ،مونم ما ّرا غار َأ� ّراي ذ �إ ِّجنِ ،حينّم خ واياويا ،خْ سم � َْأوماثن س ثايرِي،
َأرحمم� ،إِرِيم ْثضارفم9 ،وار ذ ثا ِّريم خ ْرغار س ْرغار نِيغ ثِيكّ ُورا س ثِيكّ ُورا ،ماشا س
� ْ
10
ِ
ِ
ِ
ْرعكس باركم ،رامي ك ِّنيو ث ّسنم �َأقّا ثتْواراغام-د حيما �َأذ ْثوارثم لباراكا .مينزِي “ون ّي
�إِخْ سن �َأذ �إِخْ س ثُوذارث ،يار ُّزو �َأذ �إِزار ؤ ُّسان �إ ِِمي ُموننَ� ،أقّا نتّا �َأذ �إ ِْحضا �إِرس ن ّس زِي ِمين
وار �إ ِْحرِين ؤُرا ذ �إِي ْن ِشيشن ن ّس زݣ واوار �إِغشّ نَ�11 ،أذ �إِݣّوج خ ِمين �إِدْچان ذ �َأعفّان،
�َأذ �إِ ّ
ݣ ِمين �إِص ْبحنَ� ،أذ يار ُزو خ ر ْهنا ؤُشا �َأذ ث �إِضْ فار س شضارثَ�12 .أقّا ثِيطّاوِين
ّ
ِ
ن ِسيذي خ �إِ ْمسݣاذن ُؤ �إِم ُّزوغن ن ّس غار ْثزادْجيث نْسن ،ماشا ؤُذم ن �َأر ِّبي �إ ِْوشا س
13
غش مارا ك ِّنيو
ُ
وعرور �إِ ما ّرا �إِن ّي �إِتݣّن ثُوعفّنا ”.ؤُشا وِي �إِز ّمارن �َأذ غا ْروم �إ ِّس ْع ُذو ْر ّ
14
ذورم ذ �إِمضْ فارن ن ِمين �إِص ْبحن؟ ماشا عاوذ مارا ْثو ّدبم ِذي طّوع ن ْثسݣْذاَ� ،أقّا
ْث ْ
15
ّسعذ نْوم“ ،وار تݣّوذم شا مارا ِّسيݣّوذن ك ِّنيو ،وار تْنخرِيعم شا” .ماشا قدّسم ِسي ِذي
�َأر ِّبي ذݣ ُوراون نْوم� ،إِرِيم ر ْبدا ْثوجذم ماح ْنذ �َأذ ثا ّرم خ �إِن ّي ك ِّنيو �إِ غا �إ ِّسقسان خ
ؤ ُِسيثم �إِ ذا ْيوم �إِدْچان ،ماشا س ث ْم ِهينت ذ ؤُوقّار 16ؤُرا زِي ْثن ْفسشث �إ ِْشنانِ ،حيما
 12:3سبح� 14:3 16-12:34 .إِشا12:8 .
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�َأك-ذ ما ّرا رخْ ُبوراث �إِ خاوم عاوذن �إ ِْوذانَ� ،أذ صضحان �إِن ّي ذا ْيوم �إِتْشقّافن ِذي ِمين
ثتݣّم م ِليح ِذي ل َمسيحَ�17 .أقّا ْحسن �َأذ تْواو ّدبم ،مارا �إِخْ س �َأر ِّبيَ� ،أم ثتݣّم ِمين �إِص ْبحن
ؤُرا ِمين �إِعفّننِ 18 .مينزِي ؤُرا ذ ل َمسيح ثُوغا �إِتْو ّدب �إ ِْشث ن ْثوارا �إِ ّدنُوبَ� ،أقّا-ث ذ
�َأ ْمسݣّاذ� ،إِݣِّي ث ِذي طّوع ن �إِن ّي وار �إِسݣّذنِ ،حيما �َأذ ك ِّنيو �إ ِِّسيوض غار �َأر ِّبي ،نتّا
ذ ون ّي �إِتْوانغن ذݣ و ْي ُسوم ماشا �َأقّا �إِ ْذور-د غار ثُوذارث س �َأ ُّروح �19إِ زِي �إِݣُّور عاوذ،
�إِبا ّرح �إِ �َأ ُّروحاث �إِن ّي �إِتْواح ّبسن�20 ،إِنِّي ثُوغا وار �إِ ِّطيعن زِيش ؤ ُِمي ثُوغا ثتْراجا ِ
تاسيع ن
ْرخاضار ن �َأر ِّبي ذݣ ُو ّسان ن نُوحِ � ،
َأرامي ثُوغا ّسوجذن �َأغا ّرا ُبو ن نُوح ،مانِي ذا ْيس
21
ْواسنجمن ْذ ُروس زݣ وامانْ ،م ِغير ثمنيا ن ر ْع ُمورَ� .أقّا �َأسغْضاص ذ لماثال (=امذيا)
�إِت ّ
ِ
ِ
يا ْروسن ذي مان �َأياَ� ،أقّا وار �إِدْجي ذ �َأسيزذݣ ن رخْ مج ن �َأ ِّريمث ،ماشا ذ ثازادْجيث �إِ
�َأر ِّبي زِي ْثن ْفسشث �إ ِْشنان س ْث ُنوكرا ن يشُّ و ل َمسيح22 ،ونِّي �إِدْچان غار ُؤف ِ
ُوسي ن �َأر ِّبي
�َأوارنِي ِ
رامي �إِ ُروح غار ؤُجنّا �َأم تْوا ّمارسنت لمالاكاث ذ ُّصولاطاث ذ ّج ْهذ ساذُو نتّا.

4

ِ 1
ْخصا ك ِّنيو عاوذ �َأذ ثطّفم ذݣ
رامي ل َمسيح �إِ ْك ِسي خانغ �َأ ْرمح ذݣ و ْي ُسوم� ،إِت ّ
2
ؤُخا ّراص-اَ� :أقّا ون ّي �إِ ْك ِسين �َأ ْرمح ذݣ و ْي ُسوم ،وانِيثا �َأقّا �إِب ّعذ خ ّدانبِ ،حيما زِي
علاحساب
علاحساب ن ّشواث ن �إ ِْوذان ،ماشا ْ
ّسا ْثساونت وار �إِتدّار عاذ ذݣ و ْي ُسوم ْ
ِ
ِمين �إِخْ س �َأر ِّبيَ�3 .أقّا �إِشفا �َأنغ �َأذ ن ّ
ݣ ِمين خْ سن رݣـ ُنوس ذي ْرو ْقث ن ثُوذارث �إِع ُذون
ؤ ُِمي ذ انغ ثُوغا نݣُّور ذݣ ُؤفُوشّ ح ،ن ّشواثّ ،سكران ،ر ْفساذ ذ ِفيشثاث ن ؤُغلِّي ذ ن ّ ِعي
ن ؤُعباذ �إِ لاصنامَ�4 .أقّا نِي ْث ِني ت ْْبهثن ؤ ُِمي وار ثِي ّزرم �َأ ِكي ْذسن ذݣ وزقاق ن ر ْقجاحث ذ
رحساب �إِ ون ّي �إِتْراجان �َأذ �إِحكم خ
�إ ِّجن ؤُشا نِي ْث ِني تْشقّافن ذايوم5 ،ماشا نِي ْث ِني �َأذ �َأ ّرن ْ
�إِن ّي �إِ ّدارن ُؤ خ �إِن ّي �إِ ُّموثن6 .خ ؤُي ِّني �إِتْوابا ّرح س رخْ بار �َأص ْبحان ؤُرا �إِ �إِم ِّتيننِ ،حيما ؤُرا ذ
علاحساب �َأر ِّبي
علاحساب ْبناذم زِي ِّجيهث ن و ْي ُسوم ،ماشا �َأذ ّدارن ْ
نِي ْث ِني �َأذ تْواحاسبن ْ
زِي ِّجيهث ن �َأ ُّروحَ�7 .أنݣّار ن ما ّرا �َأقّا ُيوذس-د .خ ؤُي ِّني �إِرِيم س رعقر ؤُشا ركّزم �إِخف
نْوم خْ ِمي ث ّزادْچام8 .سنّج خ ما ّرا مان �َأيا �َأذ ثخْ سم �إ ِّجن ون ّضْ ِني ن ّ ْبرا �َأبدِّيِ ،مينزِي ثا ْيرِي
َأرحبم خ واياويا ن ّ ْبرا ر ْعكاسث10 .ما ّرا �إِ ْذوم �َأذ �إِخْ ذم �إ ِّج
ثس ُذو ُروي خ ؤُبا ُّرو ن ّدنُوبّ �9 .
ّ
علاحساب ِمين ذ اس �إِ ّموشن �َأم �إِن ّي �إِوكّرن م ِليح خ عرام كُور نِّيعمث ن �َأر ِّبي
ون ّضْ ِني ْ
11مارا حد �إ ِِّسيورَ� ،أذ يِيرِي �َأم ما ّمش س واوارن �إِ ذ اس �إ ِْوشا �َأر ِّبي ،مارا حد �إِخدّمَ� ،أذ
يِيرِي �َأخْ ِمي زِي ّج ْهذ �إِ ذ اس �إ ِْوشا �َأر ِّبيِ ،حيما �َأذ �إِ ْذور ؤُس ْمغار غار �َأر ِّبي ِذي ما ّرا س
يشُّ و ل َمسيح ون ّي غار �إِدْچا ُؤ ُعودْجي ذ ُّصولطا �إِ ر ْبدا قاعَِ � .أمينَ�12 .أ �إِم ِعي ّزن ،وار ذ ّهشم
ثمسراشث ذ
شا زِي ْرعا ُبوق ن ْثقدْچبث ون ّي �إِدْچان �إِ ؤُجا ّربَ� ،أخْ ِمي ك ِّنيو ث ْرقف ْ
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ثاغرِيبث13 .س ْرعكس فارحم ؤ ُِمي ثشارشم ذݣ ؤُو ّدب �إِ �إِكِّين خ ل َمسيحِ ،حيما �َأذ
ْثفارحم س ر ْفراحث عاوذ خْ ِمي �إِ د غا �إِضْ هار ُؤ ُعودْجي ن ّس14 .مارا ّسحقارن ك ِّنيو خ
ِّسي ّبث ن �إِسم ن ل َمسيحّ ،سعذ نْوم ِمينزِي �َأ ُّروح ن ُؤ ُعودْجي �َأذ خاوم يارس :خاسن
ثجيم حد ّزا ْيوم
ْواس ُعودْچا ّزايوم15 .وار ِّ
نتّا �إِتْواشقّف ّزايس ،ماشا خاوم ك ِّنيو �َأقّا نتّا �إِت ّ
ِ
ْ
�َأذ �إِو ّدب �َأم �َأقتّار نِيغ ذ �َأشفّار نِيغ ذ �َأعفّان نِيغ �َأم ُبو-ؤُح ْر ُموق ون ّي �إِتاذفن ذي ُّسوق ن
ِ
ُماس ِ
ون ّضْ ِني16 .ماشا مارا �إِو ّدب �َأم ؤ ِ
ْصضحي شا ،ماشا �َأذ �إِكّار �َأذ �إ ُِّسوعرا
يحي ،وار �إِت
�َأر ِّبي ِذي مان �َأياَ�17 .أقّا ثِيوض-د ْرو ْقث ماح ْنذ �َأذ �إِ ْبذا ْر ُحوكم غار ثا ّدارث ن �َأر ِّبي ؤُشا
مارا ْر ُحوكم ّزا ْينغ �إِ غا �إ ِِّسيزوار ،ما ّمش �إِ غا يِيرِي ؤُنݣّا ُرو ن �إِن ّي وار �إِ ِّطيعن شا رخْ بار
18
ْواسنجم ،مانِي عاذ �إِ غا �إِضْ هار ؤُكافرِيو ؤُرا
�َأص ْبحان ن �َأر ِّبي؟ مارا �َأ ْمسݣّاذ يِيوض �َأذ �إِت ّ
علاحساب ِمين �إِخْ س �َأر ِّبي �َأذ سلّمن رع ُمور نْسن
ذ �َأمذنُوب؟ 19خ ؤُي ِّني ما ّرا �إِن ّي �إِو ّدبن ْ
�َأمشْ ناو �إِ ْرخارق �َأص ِذيق ماح ْنذ �َأذ ݣّن ِمين �إِص ْبحن.

5

أَ� ْروسم ثا ِحيمارث ن أَ�ربِّي

شجعغ �إِن ّي ذ �إِ ْمغارن جاراون ،نش ذ ون ّي ذ �َأمغار �َأ ِكي ْذسن ذ �َأش ّهاذ ن
َ�1أقّا نش ّ
ْواسضهار:
ؤُو ّدب �إِ �إِكِّين خ ل َمسيح ؤُرا ذ �َأ ْمعاشار ذݣ ُؤ ُعودْجي ون ّي �إِ د غا �إِت ّ
َ�2أ ْروسم ِ
ثاحيمارث ن �َأر ِّبي ث ِّني غا ْروم �إِدْچانْ ،حضام ت ،وار �إِدْجي س ؤ ُِغير ماشا س
ْرخاضار ،وار �إِدْجي زِي طّمع ِذي �َأ ْربح وار �إ ِْحرِين ،ماشا زِي شضارث3 ،وار �إِدْجي
�َأم �إِن ّي �إِصلّطن خ ْروارث ن ِسي ِذي ،ماشا �َأمشْ ناو �إِمتّيرن �إِ ْث ِحيمارث4 .ؤُشا خْ ِمي �إِ د
غا �إِضْ هار ؤُم ْكسا �َأمقّران �َأذ ثطّفم ثامرِيسث ن ُؤ ُعودْجي �إِ وار �إِف ِّنينَ�5 .أ ُّمو عاوذ ك ِّنيو،
�َأ �إِم ْزيانن� ،إِرِيم ساذُو �إِ ْمغارن .سا ْرسم �إِخف نْوم ما ّرا �إ ِّجن ساذُو ون ّضْ ِنيَ� ،أ ْرضم س
ؤُواضعِ ،مينزِي �َأر ِّبي �إِتْعكّاس �إِمعفّارن ،ماشا �إِ ْمواضعن �إ ِْوشا اسن نِّيعمثَ�6 .أضارم ساذُو
ِجهذن ن �َأر ِّبي ِحيما �َأذ ك ِّنيو �إِ ُّسو ْعرا ِذي ْرو ْقث ن ّس7 .ما ّرا �إِم ُنوسن نْوم �َأ ّرم ثن
�َأفُوس �إ ْ
8
غارسَ� ،أقّا نتّا �إِ ك ِّنيو �إ ِ
عسمْ ،حضام �إِخف نْوم! �َأقّا �إِ ْبرِيس ،ر ْع ُذو نْوم� ،إِتْحاما
ِكسينّ .
9
ِ
�َأم وايراذ �إِد ُْچوزن ،يار ُّزو �َأذ �إِصارض شا ن �إ ِّجن .م ْنعم �َأكيس �إِخف نْوم �َأم ثطّفم نِيشان
كسين �َأو ّدب-ا10 .ماشا �َأر ِّبي
ِذي إِل�يمانَ� ،أقّا ّ
ثسنم بلِّي �َأ ْيثماثوم ِذي ُّدونِّيث ؤُرا ذ نِي ْث ِني ِّ
ن ما ّرا نِّيعمث ون ّي ذ انغ-د �إِراغان غار ُؤ ُعودْجي ن ّس ن ر ْبدا ِذي ل َمسيح يشُّ وَ� ،أقّا نتّا،
�َأوارنِي ِ
رامي ْثو ّدبم ْذ ُروس ن ْرو ْقثَ� ،أذ اوم �إِك ّمرَ� ،أذ ك ِّنيو �إِض ْمنَ� ،أذ ك ِّنيو �إ ِّس ْجهذ ؤُشا
11
ِ
�َأذ ك ِّنيو �إِسدّ .نتّا غارس �َأ ُعودْجي ذ ُّصولطا �إِ ر ْبدا قاعَ� .أمين.
5:5

أَ� وا.

34 :3
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سدچم أَ�نݣّا ُرو
أَ� ْ

ُ 12ؤرِيغ �َأوم-د ْذ ُروس س ُؤفُوس ن ِسيلوانُوس ،ون ّي حسبغ ذ ؤُما �َأص ِذيقِ ،حيما �َأذ
ذا ْيوم ي ّ
ݣ ؤُر ؤُشا ِحيما �َأذ �إ ِْشهذ بلِّي ثا ذ ثِيذت ذ نِّيعمث زِي �َأر ِّبي ث ِّني مانِي ذا ْيس
ِ
ِ
ْثبدّم13 .ث ِّني ذي بابِيلُون ث ِّني �إِتْواخضارن �َأكي ْذوم ،ثتْسدْچام خاوم ،ؤُرا ذ ِّمي ماركُو.
14سدْچمم خ واياويا س ؤ ُُسوذم ن ثا ْيرِي .ر ْهنا �َأذ ِكيوم يِيرِي ما ّرا �إِ ْذوم �إِ �إِدْچان ِذي
ل َمسيح يشُّ وَِ � .أمين.
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ِيس ثْناين
ثابرات و ّ
طروس
ن بُ ُ
سدچم
أَ� ْ

1

1
طروس� ،إ ِْسمغ ذ ؤُمازان ن يشُّ و ل َمسيح� ،إِ �إِن ّي غار �إِدْچا �َأنشْ ث إِل�يمان
ِسمعان ُب ُ
�إِ ْغران �َأم نشّ ين س ْثسݣْذا ن �َأر ِّبيَ� ،أمس ْنجم ن ّغ يشُّ و ل َمسيح2 .نِّيعمث ذ ر ْهنا �َأذ
خاوم ّمارنْين س ث ُموسنا ن �َأر ِّبي ذ يشُّ وِ ،سي ِذيثْنغ.

ثارا ِغيث ن أَ�ربِّي س ُؤ ُعو ْدجي ُؤ س رفضاير نّس

ْخصا �إِ ثُوذارث ُؤ �إِ ؤُوقّار ن ْثشُ ونِي ذݣ و ْبرِيذ ن
َ�3أقّا ّج ْهذ ن �َأر ِّبي �إ ِْوشا �َأنغ ما ّرا ِمين �إِت ّ
4
ث ُموسنا ن ون ّي �إِ ذ انغ-د �إِراغان س ُؤ ُعودْجي ُؤ س رفضاير� ،إِ ّزا ْيسن �إِ ذ انغ �إِ ّموشن ْر ُو ُعوذ
ثارورم زِي
ذورم ثشارشم ِذي طّ ِبيعث ن �َأر ِّبيَ� ،أم ْ
�إِ ْغران �إِ ْمغارن �َأطّاسِ ،حيما �َأذ ّزا ْيسن ْث ْ
غش �إِ �إِحكّمن ِذي ُّدونِّيث زِي ِّسي ّبث ن ن ّشواث5 .ماشا خ مان �َأيا ِسيمانت ن ّس ،ݣمّ
ْر ّ
6
ِ
ِ
ما ّرا ثيز ّمار نْومَ� ،أرنيم غار إِل�يمان نْوم رفضاير ؤُشا غار رفضاير ثا ُموسنا ،ؤُشا غار ث ُموسنا
ضّ بط ن ن ّفس ،غار ضّ بط ن ن ّفس ّصبار ؤُشا غار ّصبار �َأوقّار ن ْثشُ ونِي7 ،ؤُشا غار ؤُوقّار ن
يمسرايِين-ا
واوماثن ُؤ غار ثا ْيرِي �إِ ْ
ْثشُ ونِي ثا ْيرِي �إِ ْ
واوماثن ثا ْيرِي �إِ �إ ِْوذان ما ّرا8 .مارا ذا ْيوم ثِ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
تجينت ثخوام نِيغ ن ّ ْبرا ْرغيدْچث ذي ث ُموسنا ن سيذيثْنغ
ؤُشا �َأذ ذا ْيوم ف ّيضنت ،وار ك ِّنيو ِّ
ّ
ِ
يمسرايِين-ا� ،إِ ّدارغر ،وار �إِ ْتوِيرِي شا غار راݣواج،
يشُّ و ل َمسيحِ 9 .مينزِي ون ّي وار غار دْجينت ث ْ
10
�َأقّا �إِتُو � َِأسيزذݣ ن ّدنُوب ن ّس �إِن ّي ثُوغا غارس زِيش .خ ؤُي ِّنيَ� ،أ �َأ ْيثما ،شضارم كثار ِحيما
�َأذ ْثض ْمنم ِ
ثاراغيث ذ ؤ ُِسيخضار نْومِ ،مينزِي مارا ثݣّم �َأيا ،خ ِّني ع ّمارص �َأذ ثنقارضم.
12
ِ
ِ
ِ
ِ 11مينزِي �َأ ُّمو �َأذ اوم �إِ ّمارنِي واذاف �إ ِْشنان غار ْثݣ ْلذيث ن ر ْبدا ن سيذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح .خ
ثسنم ؤُشا ْثبدّم ِذي
ؤُي ِّني وار تُوغ شا ماح ْنذ �َأذ ك ِّنيو ّسع ْقرغ زِي مان �َأيا ر ْبدا ،واخّا ك ِّنيو ّ
يضون-اِ ،حيما �َأذ
ثِيذت ث ِّني غا ْروم رخُّ و13 .ماشا �إِ ْت ِغير �َأيِي نِيشانِ ،مين غا كّغ عاذ ذݣ ؤ ُِق ُ
14
يضون �إِنُو �َأذ د ثاس ذ ْغيا،
ثاكسيث ن ؤ ُِق ُ
ك ِّنيو ّسفاقغ ؤُشا �َأذ ك ِّنيو ّسعقرغِ ،مينزِي ّسنغِّ ،
�َأم ما ّمش ذ ايِي �إ ِّسارݣب ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح عاوذ15 .ماشا �َأذ ݣّغ ثِيز ّمار ِحيما �َأذ ْثع ْقرم
يحوجا �إِسا ْيسن ،ؤ ُِمي ثُوغا
ثمسرايِين-ا �َأوارنِي ُؤفُوغ �إِنُوِ 16 .مينزِي نشّ ين وار نضْ فار شا ثِ ُ
خ ْ
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ذ اوم نتْبا ّرح س ّج ْهذ س ْث ِ
واسيث ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح ،ماشا �َأقّا نشهذ س ثِيطّاوِين
ن ّغ خ لعاضاماِ 17 .مينزِي نتّا �إِطّف زِي �َأر ِّبي ثاباباث شّ ان ذ ُؤ ُعودْجي ؤ ُِمي ذ اس-د ثُوسا
نسرا
ْث ِم ّ
يجا زݣ ُؤ ُعودْجي ُيو ْعران “وا ذ ِّمي �إِنُو �إ ِِعي ّزن ون ّي �إِ ِذي ݣِّيغ �َأرضا �إِنُو18 ”.ؤُشا ْ
19
ِ
ِ
ِ
يجا-يا ثُوسي-د عاوذ زݣ ؤُجنّا ؤُمي ذ انغ ثُوغا �َأكيس خ و ْذرار �إِقدّسن .خ ِّني �َأقّا غا ْرنغ
ث ِم ّ
�َأوارن ن �إِ ْمكاشافن نِيشان ؤُشا �َأذ ثݣّم م ِليح مارا ث ْو ِشيم �َأسن ثا ْي ِنيث �َأم �إِ �إِج ن ر ْفنار يارقّن
واس ؤُشا ْثفاوث ن �إِثرِي ن ر ْفجار �َأذ �إِنقار ذݣ ُوراون نْوم.
ِذي ثادْچسثَ� ،أر �إِ غا �إِ ُّدوقّز ّ
20
ثسنم بلِّي وار ِذين �َأوار �إِ ّزايس �إِتْكاشاف و ْذلِيس ن �َأر ِّبي �إِ نْز ّمار �َأذ اس
ْخص �َأذ ّ
�َأمزوار �إِت ّ
علاحساب ثِيزِي ن ّغِ 21 ،مينزِي �َأوار ن �َأر ِّبي وار ذ �إِتفّغ ع ّمارص زِي ِمين �إِخْ سن ْبناذم،
ْفسار ْ
ن ّ
ماشا �إ ِْوذان �إِمقدّاسن ِّس ْورن زِي �َأر ِّبي �َأم ذ اسن-د �إِنْذه �َأ ُّروح �إِقدّسن.

2

ْحضام ِ�إخف نْوم زݣ ِ�إ ْمسرماذن ِ�إ ّسخا ِّريقن

1ماشا ثُوغا ِذين عاوذ جار و ْي ُذوذ �إِ ْمكاشافن �إ ِّسخا ِّريقنَ� ،أم ما ّمش �إِ غا �إِرِين ؤُرا ذ
�إِ ْمسرماذن ُّزور جاراومَ� ،أذ ِّسيذفن ثِيبرِي ِذين �إِتار ّددْچن س ْثحرا ْيمشثَ� ،أر �إِ غا نْكارن
ِسي ِذي �إِ ثن �إِس ِغينَ� ،أذ ِّسيوضن �َأريّب ذ ْغيا خ يِيخف نْسنَ�2 .أطّاس �إِ ثن غا �إِضْ فارن ِذي
ر ْقجاحث نْسنَ� ،أر �إِ غا �إِتْواشقّف و ْبرِيذ ن ثِيذت زِي ِّسي ّبث نْسن3 ،ؤُشا س طّمع �إِ ذا ْيسن
�َأذ ّزا ْيوم ْسث ْنفعن س واوارن �إِسايسن �َأخْ ِمي ْسث ْنفعن زِي ّس ْرعث ،ماشا ْر ُحوكم وار �إِبطّر
ْرو ْقث �َأطّاس ؤُشا �َأهلّك نْسن وار �إِ ْت ُنوذُوم شاِ 4 .مينزِي مارا �َأر ِّبي وار �إ ِّصار خ لمالاكاث �إِ
يݣِّين ّدنُوب ،ماشاِ ،
وحفُور قّارن اس ثارثا ُروسَ� ،أقّا �إِسلّم �إِثنت ِذي
رامي ثنت �إِنْضار ذݣ ْ
5
ْسناسر ن ثادْچسث ِحيما �َأذ ِذين قِّيمنت �َأر ْر ُحوكم ،ؤُرا ذ ُّدونِّيث ن زِيش ،وار ت �إ ِّصار،
ِيس ثمنيا �َأوارنِي سبعا ن ّضْ ِني �َأ ِكيس،
ماشا نتّا ثُوغا �إ ِْحضا نُوحَ� ،أمبا ّرح ن ْثسݣْذا ،ذ ون ّي ذ و ّ
ِ
رامي ذ �إِس ِفي �َأر ِّبي طُّوفان خ ُّدونِّيث ن ل ُكوفّار6 ،ؤُشا �إ ِّسشْ مض ثِيندّام ن ُسوذُوم ذ ݣا ُمو ّرا
ُ ّ 7
� ِ
َأرامي ْذورنت ذ �إِ ّغض ؤُشا �إِحكم خاسنت س واريّبَ� ،أقّا يا ّر �إِثنت ذ لماثال �إِ لكوفار ،ؤُشا
رحروض �إِفُوشُّ وحن ن �إِن ّي وار غار
ثُوغا �إ ِّسنجم لُوثَ� ،أ ْمسݣّاذ ،ون ّي ثُوغا �إِتْو ّدب �َأطّاس زِي ُ
ّ
ثدْجي تاوراثِ 8 ،مينزِي �َأ ْمسݣّاذ وانِيثاَ� ،أم ثُوغا �إِز ّدغ جاراسن ،ثُوغا �إِتْعدّاب ر ْعمار �إِسݣذن
واس ؤ ُِمي �إِ ْزرا ؤُشا �إ ِْسرا رخْ ذايم نْسن �إِ وار �إِسݣّذن9 ،خ ِّني �َأقّا �َأر ِّبي
واس �َأر ّ
ن ّس زݣ ّ
�إ ِّسن ما ّمش �إِ غا �إ ُِّسوفّغ زݣ ؤُغكّوِي �إِن ّي �إِوقّارن �َأر ِّبي ذ ما ّمش �إِ غا �إ ِْحضا �إِن ّي وار �إ ِّسݣّذن
واس ن ِ
لحيساب10 ،ما ُهو قاع �إِن ّي ضْ فارن �َأ ْي ُسوم ِذي ن ّشْ وث نْسن
ِحيما �َأذ تْواعاقبن ذݣ ّ
ّ
ِ
ِ
�إِخمجنّ ،سحقاران ُّصولطا ن سيذيَ� .أقّا-ثن ذ �إِمعفّارن غار ثِيزِي نْسن ،وار تݣوذن �َأذ
شقّفن خ �إِن ّي �إِ غار �إِدْچا ُؤ ُعودْجي11 ،ماح ْنذ لمالاكاث ثِنّي ؤُجارنت ثن ِذي ثِيز ّمار ذ
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ّجهذ ،وار تِيوضنت �َأذ خاسن حكمنت س �إِج ن ْر ُحوكم �إِشقّفن12 .ماشا يِيناَ� ،أمشْ ناو
لحاياواناث �إِݣناون �إِن ّي �إِضفّارن طّ ِبيعثَ� ،أقّا تْوا ْرون ِحيما �َأذ تْواحبسن ُؤ �َأذ تْوار ّددْچن،
غش نْسنَ�13 ،أذ طّفن
�َأقّا نِي ْث ِني تْشقّافن ِذي ِمين وار ْفهمن ؤُشا �َأذ تْواهلكن قاع ِذي ْر ّ
ْر ِغيدْچث ن رخْ ذايم نْسن �إِ وار �إِسݣّذن� .إِ ْت ِغير �َأسن ذ �َأبا ّرع ؤ ُِمي ضفّارن شّ هواث نْسن س
ُؤزِيرَ� ،أقّا نِي ْث ِني ذ �إِبقِّيضن ذ ْثح ّبا �إِخ ْمجنْ ،ث ِهيلّان ذݣ ْ
وشماث نْسن خْ ِمي ِكيوم تْنشْ طن.
14ثِيطّاوِين نْسن شُّ ورنت س ِّزيناَ� ،أقّا نِي ْث ِني وار بدّن شا ماح ْنذ �َأذ خْ ضان ُؤ �َأذ ْغوان رع ُمور
ن يِنّي وار �إِبدّن نِيشان ؤُشا غارسن ؤُر �إِتْواربّان خ طّمعَ� ،أقّا نِي ْث ِني ذ ثا ْروا ن ن ّعرث15 ،فّغن
وسور ،ون ّي ثُوغا
زݣ و ْبرِيذ �إِسݣّمن ،و ّدارن ،ؤُشا ضْ فارن �َأبرِيذ ون ّي �إِكّا بالعامِّ ،ميس ن ُب ُ
غش16 ،ماشا وانِيثا �إِ ْك ِسي �إِج ن ؤُوبّخ �إِ ْر ُمو ْع ِصي ّيث ن ّسَ� .أقّا ّزا ْيرث
�إِتخْ سن ْر ُمونث ن ْر ّ
ِ
ْ
ْ
يجا ن �إ ِْوذان ،ث ْمنع ثُو ُّبوهريا ن ؤُمكاشاف17 .نِي ْث ِني ذ
م
ث
ن
ث
ِش
�
س
ثسيور غارس إ
ّ
ثاݣناوث ِّ
ْر ُعونصار وار ذا ْيس ُبو وامان ،ذ �إِسي ُنوثن تْواعا ّرنن س ؤُس ِّميضَ� ،أقّا ثُوبّارشنت ن ثادْچسث
ْواسوجذ �َأسنَ�18 .أم ّساوارن س واوارن ن ثُوفّث �إِخوانَ� ،أقّا نِي ْث ِني ّسغكّوان س ن ّشواث
ثت ّ
19
ُّ
ِ
ن و ْي ُسوم ُؤ س ُؤفُوشّ ح ما ّرا �إِن ّي �إݣورن �َأذ � َْأرورن زݣ �إِن ّي �إِ ّدارن ذݣ ؤُو ّدار .وا ْعذن �َأسن
غشِ .مينزِي وِي زِي ثتْواغلّبذَ� ،أقّا �إِ نتّا شك
ثِيرلِّي ،واخّا نِي ْث ِني ِسيمانت نْسن ذ �إِس ْمغان ن ْر ّ
ذ �إِسمغ20 .مارا نِي ْث ِنيَ� ،أوارنِي ِ
رامي د فّغن س ث ُموسنا ن ِسي ِذي ذ �َأمسنجم ،يشُّ و ل َمسيح
زِي رخْ مج ن ُّدونِّيثَ� ،أذ د ْذورن ِذي ثخْ شفث ن ّس عاوذ ؤُشا �َأذ ّزايس تْواغلّبن ،خ ِّني �َأقّا
�َأنݣّار نْسن �َأذ اسن ث ُيورا ما ُهو خ ؤُمزوارَ�21 .أقّا ْحسن �َأسن ما ْع ِليك قِّيمن وار ِّسينن �َأبرِيذ
ن ْثسݣْذا زِي ِمين ّسنن ؤُشا رخْ ذنِّي �َأذ فّغن عاوذ خ ثوص ّيث �إِقدّسن �إِ ذ اسن-د �إِتْواسلّمن.
َ�22أقّا ث ْمسار �َأسن �َأم �إن ّا واوار-ا ن ثِيذت “�َأقزِين �َأقّا �إِذور-د خ ِمين ثُوغا ذ �إِ ُعوقّ ”.نِيغ ما ّمش
ذ اس قّارن �إِن ّضْ ِني “�إِ ْرف �إ ِْصفان �إِذاكّوار �إِتْما ّراغ ذݣ ؤُبار ُيوض ن ّس”.

3

أَ� ّس ن أَ�ربِّي

1
ِيس ْثناين �إِ ذ �َأوم-د ُؤرِيغ ؤُشا ِذي ْثناين ن ثبراثِين نِّي �َأر ُّزوغ
�َأ �إِم ِعي ّزن ،ثا ذ ثابرات و ّ
�َأذ ّسفاقغ ن ّ ّيث نْوم �إ ِْصفان �َأم ك ِّنيو ّسع ْقرغ ِ 2حيما �َأذ ْثفكّارم ذݣ واوارن �إِن ّي ثُوغا
ْخصا
�إِن ّان �إِ ْمكاشافن �إِقدّسن زِيش ُؤ ِذي ثوص ّيث ن �إِمازانن ن ِسي ِذي �َأمسنجم3 .مان �َأيا �إِت ّ
ثسنم ذ �َأم ْزوا ُرو ،ذݣ ؤ ُّسان �إِنݣُّورا �َأذ د اسن �إِن ّي �إ ِّسحقاران� ،إِن ّي �َأذ ُؤ ُيورن غار ن ّشواث
�َأذ ّ
4
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ْ
ِ
ِ
ْسن،
ن
رج ُذوذ ن ّغَ� ،أ ُّمو �إِ يقِّيم
صن
ط
ي
وام
زݣ
ّس؟
ن
يث
واس
ث
ن
ذ
ع
وا
ر
ْچا
د
�
ي
ن
“ما
ين
ن
�
َأذ
�
إ
إ
ْ
ْ
ْ
5
ِ
ِ
ݣ ُّدونِّيث ”.نِي ْث ِني وار خْ سن �َأذ ّسنن بلِّي س
كُورشي �َأم ثُوغا �إِدْچا زݣ ؤُمزوار رامي ثتْوا ّ
واوار ن �َأر ِّبي �َأقّا ِذين �إِج ْنوان �َأطّاس زݣ ِ
وامي ،ؤُرا ذ ْربا ّر �إِ �إِدْچان زݣ وامان ُؤ س وامان
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�6إِ زِي ُّدونِّيث ن ْرو ْقث نِّي ثُوغا ثتْواهلّك ؤ ُِمي ذ خاس س ْفين وامان ن ْرح ْمرث ذݣ
ُو ّسان ن نُوح7 .ماشا �إِج ْنوان ذ ث ُمورث ن يِيضاَ� ،أقّا تْواح ْفضن س ِسيمانت ن واوار
واس ن ِ
لحيساب ذ ؤُو ّدار ن ل ُكوفّارَ�8 .أ �إِم ِعي ّزن ،وار خاوم
نِّي ،خ ّمرن �إِ ْث ِّ
مسي �َأر ّ
ّ
واس �َأم �َأرف ن �إِسݣ ُوسا ؤُشا
ْثو ِّديرِي �إ ِْشث ن ْرحاجث �َأقّا-ت ذ ثا :غار �َأر ِّبي �إ ِّج ن ّ
واسَ�9 .أقّا ِسي ِذي وار �إ ِّس ِعي ِّزي ذݣ ؤ ُُسوفّغ ن ْروا ْعذ ن ّس
�َأرف ن �إِسݣ ّ ُوسا �َأم �إ ِّج ن ّ
�َأم ما ّمش ذ اسن �إِ ْت ِغير �إِ شا ّزا ْيسن ،ماشا نتّا �إِݣُّور �َأ ِكي ْذنغ س ِ
تاسيع ن ْرخاضار ن ّس،
ِمينزِي نتّا وار �إِتخْ س شا �َأذ ياريّب ؤُرا ذ �إ ِّج ،ماشا ماح ْنذ �َأذ ثِيرِي ِ
تاسيع �َأذ ثُوبن ما ّرا.
10
واس نِّي �َأذ و ّدارن
َأس ن ِسي ِذي �َأذ د ياس �َأمشْ ناو �َأخ ّوان ِذي دْجيرث .ذݣ ّ
ماشا � ّ
مسي ؤُشا
يمزورا ن ُّدونِّيث �َأذ ْ
يمسرايِين ثِ ُ
حس �َأمقّران ُؤ ثِ ْ
فسينت ِذي ْث ِّ
�إِج ْنوان س ْر ّ
11
ِ
ِ
ِ
ثا ُمورث ذ رخْ
ضنت.
م
ش
ْواس
ت
َأذ
�
س
ي
ذا
ْچان
د
يمسرايِين-ا �َأذ مسارنت
ث
ا
ر
ما
َأم
�
�
�
ذايم
إإ
ّ ْ
ْ
ّ ْ
12
�َأ ُّمو ،ما ّمش �إِتْشُ و ّوار �َأذ ثُو ُيورم ك ِّنيو س ْثقدّاسث ذ ؤُوقّار ن ْثشُ ونِي ،ماح ْنذ �َأذ ْثراجام
�َأذ ثا ّزرم غار ْث ِ
يمسرايِين
مسي ُؤ ثِ ْ
واس ن �َأر ِّبي خْ ِمي �إِ غا ْ
فسين �إِج ْنوان س ْث ِّ
واسيث ن ّ
علاحساب ْروا ْعذ ن ّس،
فسينت س ْرعا ُبوق ن ّس؟ 13ماشا نشّ ينْ ،
يمزورا ن ُّدونِّيث �َأذ ْ
ثِ ُ
14
�َأقّا نتْراجا �إِج ْنوان ن ْج ِذيذ ذ ث ُمورث ن ْج ِذيذ مانِي �إِ غا ثزذغ ْثسݣْذا .خ ؤُي ِّني،
�َأ �إِم ِعي ّزن ،ؤ ُِمي ك ِّنيو ثتْراجام �َأياْ ،شضارم �َأذ ثتْوافم ّزايس ِذي ر ْهنا ن ّ ْبرا رخْ مج ُؤ ن ّ ْبرا
حسبم ِ
تاسيع ن ْرخاضار ن �َأر ِّبي ذ �َأس ْنجمَ� ،أمشْ ناو ؤُرا ذ ؤُما ْثنغ �إ ِِعي ّزن
ْر ِعيب15 ،ؤُشا ْ
علاحساب ثِي ِغيث �إِ ذ اس �إِ ّموشنَ�16 ،أمشناو ِذي ثبراثِين ن ّس
ُبولُوس ذ �َأوم-د ُيوران
ْ
ثمسرايِين ذا ْيسنت وعارنت
ثمسرايِين-اَ� .أقّا ِذين شا ن ْ
ما ّرا خْ ِمي ذ �إ ِّساوار ذا ْيسنت خ ْ
�إِ ر ْفهامث ؤُشا تْوابدّرنت زِي ْر ُجو ّهار ذ �إ ِْوذان وار �إِدْجين نِيشانَ� ،أمشْ ناو ݣِّين نِي ْث ِني
ؤُرا �إِ �إِ ْذلِيسن ن ّضْ ِني ذ مان �َأيا �إِتاوِي غار واريّب نْسن17 .ك ِّنيوَ� ،أ �إِم ِعي ّزنَ� ،أم ثنت ث ّسنم
ْواسوفُّوغم زݣ و ْبرِيذ خْ ِمي �إِن ّي �إِفّغن زِي
رخُّ و قبرْ ،حضام �إِخف نْومِ ،حيما وار ثت ُّ
18
تاوراث �َأذ ك ِّنيو ّسغوان س ؤُخ ُّطو نْسن ؤُشا �َأذ ثوضام واخّا ثُوغا ْثبدّم نِيشان ،ماشا
ْ
س ْرعكس ݣمام ِذي نِّيعمث ذ ث ُموسنا ن ِسي ِذيثْنغ �َأمسنجم ،يشُّ و ل َمسيح! �إِ نتّا ؤ ُِمي
واس ن ر ْبدا! � َِأمين.
�إِ غا يِيرِي ُؤ ُعودْجيَ� ،أقّا رخُّ و ؤُشا ذݣ ّ
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ثامزوا ُروث
ثابرات ْ
ن يُوحانّا
أَ�وار ن ثُوذارث

1

ِ 1مين ثُوغا ِذين زݣ ؤُم ْزوا ُروِ ،مين نسراِ ،مين ن ْزرا س ثِيطّاوِين ن ّغِ ،مين ثُوغا ِذين
ِفاسن ن ّغ زݣ واوار ن ثُوذارثَ� -2 ،أقّا ثُوذارث ثضْ هار ،نشّ ين
ن ْزرا ُؤ نْحاذا س �إ ّ
ن ْزرا اِت ،ؤُشا نش ّهذ ُؤ نتْبا ّرح �َأوم ثُوذارث ن ر ْبدا ،ث ِّني ثُوغا �َأك-ذ ْثباباث ؤُشا ثضْ هار
نسراَ� ،أذ اوم ث-يِد نبا ّرحِ ،حيما عاوذ ك ِّنيو �َأذ ثِيرِيم ِذي
�َأنغ-د ِ 3 -مين ن ْزرا ،ذ ِمين ْ
ث ُمونت �َأ ِكي ْذنغ .س ثِيذتَ� ،أ ُمونِي ن ّغ �َأك-ذ ْثباباث ُؤ �َأك-ذ ِّميس يشُّ و ل َمسيح4 .ؤُشا �َأذ
اوم نارِي مان �َأياِ ،حيما ر ْفراحث نْوم �َأذ ثكمر.

أَ�ربِّي ذ ثْفاوث

5ذ وا ذ �َأبا ّرح �إِ ّزايس نسرا ؤُشا �َأذ اوم-د نبا ّرحَ� :أر ِّبي ذ ثِيفاوث ،نتّا وار ذا ْيس ُبو ُّجو ّرث
ن ثادْچسث6 .مارا نقّار ‘نشّ ين غا ْرنغ �َأ ُمونِي �َأ ِكيذس’ ؤُشا نݣُّور ِذي ثادْچسثَ� ،أقّا
نسخا ِّريق ،وار نت ّ
ݣ شا ثِيذت 7 .ماشا مارا نُو ُيور ِذي ْثفاوثَ� ،أم نتّا ِذي ْثفاوث ،غا ْرنغ
ّ
�َأ ُمونِي �َأك-ذ واياويا ،ؤُشا �إِذا ّمن ن يشُّ و ل َمسيح ِّميس �َأذ انغ ِّسيزذݣن زِي قاع ّدنُوب.
8
نسخا ِّريق خ يِيخف ن ّغ ؤُشا ثِيذت وار ذا ْينغ
مارا نقّار ‘نشّ ين وار خانغ ُبو ّدنُوب’َ� ،أقّا ّ
ثدْجي9 .ماشا مارا نْنعم س ّدنُوب ن ّغَ� ،أقّا �َأر ِّبي ذ �َأص ِذيق ذ �َأ ْمسݣّاذ ِحيما �َأذ انغ �إِ ْغفار
ّدنُوب ن ّغ ؤُشا �َأذ انغ �إِ ِّسي ْزذݣ زِي ما ّرا ِمين وار �إِسݣّذن10 .مارا نقّار ‘نشّ ين وار ذا ْينغ
ُبو ّدنُوب’ ،نتا ّرا ث ذ ُبوِ-يخا ِّريقن ؤُشا �َأوار ن ّس وار ذا ْينغ �إِدْجي.

2

 1أَ� ِ�إح ْنجِ يرن ِ�إنُوَ� ،أذ اوم-د �َأرِيغ �َأياِ ،حيما وار تْخ ِّطيم شا ،ؤُشا مارا �إِخْ ضا شا ن
�إِ ّجنَ� ،أقّا غا ْرنغ �َأمشافع غار ْثباباث ،يشُّ و ل َمسيحَ� ،أ ْمسݣّاذ2 ،نتّا ذ ثاغا ْرصث ن
3
نسن
ْ
وصراح خ ّدنُوب ن ّغ ،وار �إِدْجي خ ّدنُوب ن ّغ واها ،ماشا عاوذ �إِ ُّدونِّيث ما ّراَ� .أ ُّمو ّ
4
ِ
ِ
وصا ن ّس .ون ّي �إِقّارن ‘نش ّسنغ ث’ ،ماشا وار
نسن اث ،مارا نطّف ذي ْث ّ
بلِّي نشّ ين ّ
5
ِ
وصا ن ّس ،نتّا ذ ُبو-يِخا ِّريقن ؤُشا ثيذت وار ذا ْيس ثدْجي .ماشا ون ّي
�إِ ِّطيف شا ِذي ْث ّ
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نسن ،بلِّي
�إِطّفن ذݣ واوار ن ّسَ� ،أذ ذا ْيس ْثك ّمر ثا ْيرِي ن �َأر ِّبي س ثِيذت  .س مان �َأيا ّ
�َأقّا نشّ ين ذايس6 .ون ّي �إِقّارن بلِّي نتّا �إِتطّف ذايسَ� ،أذ ُيو ُيور عاوذ �َأم ما ّمش ثُوغا �إِݣُّور
ثاوص ّيث ثاق ِذيمث �إِ ثُوغا
ثاوص ّيث ن ج ِذيذ ،ماشا ْ
نتّا 7 .أَ� أَ� ْوماثن ،وار ذ اوم تارِيغ شا ْ
ثسرِيم زݣ ؤُم ْزوا ُروَ�8 .أقّا عاوذ
غا ْروم زݣ ؤُم ْزوا ُرو .ثاوص ّيث-ا ثاق ِذيمث ذ �َأوار �إِ ثُوغا ْ
ثاوص ّيث ن ْج ِذيذ ث ِّني �إِدْچان ذ ثِيذت ذا ْيس ُؤ ذا ْيومِ ،مينزِي ثادْچسث
�َأذ اوم-د �َأرِيغ ْ
�َأذ ث ْع ُذو ؤُشا ثِيفاوث ثِيذت �َأقّا ثار ّق رخُّ و9 .ون ّي �إِقّارن بلِّي �َأقّا-ث ِذي ْثفاوث �َأم �إِشا ْره
ؤُماس ،نتّا �َأقّا-ث ِذي ثادْچسث �َأر �إِضا10 .ون ّي �إِتخْ سن ؤُماسَ� ،أذ �إِقِّيم ِذي ْثفاوث ؤُشا
وار ذا ْيس ُبو ِ
رفضيحث11 .ماشا ون ّي �إِشا ّرهن ؤُماسَ� ،أقّا-ث ِذي ثادْچسث ؤُشا �إِݣُّور
12
ِ
ِ
ِ
ِ
ّ
ِذي ثادْچسث ،وار �إ ِّسين ماني �إِ غا �إِراح ،مينزِي ثادْچسث ث ّسذارغر ثيطاوِين ن ّسَ� .أذ
اوم-د �َأرِيغ ،أَ� ِ�إح ْنجِ يرنِ ،مينزِي ّدنُوباث غفارنْت �َأوم ِذي طّوع ن يِيسم ن ّسَ�13 .أذ اوم-د
ثسنم ون ّي �إِدْچــان زݣ ؤُم ْزوا ُروَ� .أذ اوم-د �َأرِيغ ،أَ� ِ�إب ِريغن،
�َأرِيغ ،أَ� ِ�إبابـاثنِ ،مينزِي �َأقّا ّ
ثسنم ثاباباثَ�14 .أقّا ُؤرِيغ
ِمينزِي �َأقّا ْثغلّبم خ ؤُعفّانَ� .أذ اوم-د �َأرِيغ ،أَ� ِ�إنُوباِ ،مينزِي ّ
ثسنم ون ّي �إِدْچان زݣ ؤُم ْزوا ُروَ� .أقّا ُؤرِيغ اوم-دَ� ،أ �إِبرِيغنِ ،مينزِي
اوم-دَ� ،أ �إِباباثنِ ،مينزِي ّ
�َأقّا ك ِّنيو ْثجهذم ؤُشا �َأوار ن �َأر ِّبي �َأذ ذا ْيوم �إِقِّيم ؤُشا ْثغلّبم خ ؤُعفّان.
15وار تخْ سم شا ُّدونِّيث ؤُرا ذ ِمين �إِدْچان ِذي ُّدونِّيث .مارا شا ن �إ ِّجن �إِتخْ س
ُّدونِّيث ،ثا ْيرِي ن �َأر ِّبي وار ذا ْيس ثدْجيِ 16 .مينزِي ما ّرا ِمين �إِدْچان ِذي ُّدونِّيثَ� ،أقّا-ث
ذ ن ّشْ وث ن و ْي ُسوم ذ ن ّشْ وث ن ثِيطّاوِين ذ ثُوفّث ن ثُوذارث ،وار ذ تِيسنت شا زِي
ْثباباث ،ماشا زِي ُّدونِّيث17 .ؤُشا ُّدونِّيث ْثعدُّو ؤُرا ذ ن ّشواث ن ّس ،ماشا ون ّي �إِتݣّن ِمين
�إِخْ س �َأر ِّبيَ� ،أذ �إِ ّدار �إِ ر ْبدا.

ِض ّيد-ل َمسيح ذ ونّي ِ�إنكارن ثاباباث ذ ثم ِّميث

ثسرِيم بلِّي �َأذ د ياس ِضيدّ-ل َمسيح،
َ�18أ �إِنُوباَ� ،أقّا ثاسا ّعث ثانݣّا ُروث ثِيوض-د ،ؤُشا �َأم ْ
�َأم ِّني رخُّ و ضهارن-د �َأطّاس ن ِضيدّ�-إ ِ
نسن بلِّي ثاسا ّعث ثانݣّا ُروث
ِماسيحن ،س ؤُي ِّني ّ
ِ
ِ
�َأقّا ثِيوض-د19 .فّغن-د ّزا ْينغ ،ماشا وار ثن ثُوغي ّزا ْينغ .ما ْعليك نِي ْث ِني ثُوغا ّزا ْينغَ� ،أذ
�إِرِي قِّيمن �َأ ِكي ْذنغ .ماشا �َأم ِّني �إِمسار ِحيما �َأذ �إِبان بلِّي نِي ْث ِني ما ّرا وار دْجين شا ّزا ْينغ.
21
20
ثسنم ك ِ
ثسينم شا
�َأقّا غا ْروم �َأذهان ن ؤُمقدّاس ؤُشا ّ
ُورشي .وار ذ اوم ُؤرِيغ ِمينزِي وار ِّ
ثتسنم ت ،ؤُشا ؤُرا ذ �إ ِّج ن ؤُخا ِّريق وار ذ �إِتفّغ شا زِي ثِيذت .
ثِيذت ،ماشا ِمينزِي �َأقّا ّ
ِ
22وِي �إِدْچان ذ ُبو�-إِخا ِّريقنْ ،مغير ون ّي �إِنْكارن بلِّي يشُّ و ذ ل َمسيح .ذ وا ذ ِضيدّ-ل َمسيح،
ون ّي �إِنكارن ثاباباث ذ ثام ِّميث23 .ما ّرا ون ّي �إِنْكارن ثام ِّميث ،عاوذ وار غارس ُبو ْثباباث.
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ثسرِيم
ماشا ون ّي �إِش ّهذن �إِ ثم ِّميثَ ،أ�قّا غارس ْثباباث عاوذ24 .س ؤُي ِّني �َأذ ذا ْيوم �إِقِّيم ِمين ْ
ثسرِيم زݣ ؤُم ْزوا ُروَ� ،أذ ثقِّيمم ك ِّنيو عاوذ ِذي
ك ِّنيو زݣ ؤُم ْزوا ُرو .مارا �إِقِّيم ذا ْيوم ِمين ْ
26
ثم ِّميث ُؤ ِذي ْثباباث25 .ثا ذ ثِيكّسث ن واوار �إِ ذ انغ �إِوشا :ثُوذارث ن ر ْبدا .مان �َأيا
ُؤرِيغ �َأوم-ث-يِد خ يِنّي ك ِّنيو �إِخدّعن27 .ؤُشا �َأ ْذهان �إِ ّزايس ث ْك ِسيم ك ِّنيوَ� ،أذ �إِقِّيم ذا ْيوم،
ثحذاجم �َأذ اوم �إ ِّسرمذ حد .ماشا �َأم ما ّمش ذ اوم �إ ِّسرمذ و ْذهان ن ّس خ ك ِ
ُورشي ،ؤُشا
وار ْ
نتّا ذ ثِيذت وار �إِدْجي ذ �َأخا ِّريق ،خ ِّني قِّيمم ذا ْيس �َأم ما ّمش ك ِّنيو �إ ِّسرمذ.

ثا ْروا ن أَ�ربِّي

28رخُّ و�ِ ،إح ْنجِ يرن ،قِّيمم ذايسِ ،حيما  -خ ِمي ِّني �إِ د غا �إِضْ هار َ� -أذ غا ْرنغ ثِيرِي تِيقّث ُؤ
ِحيما وار نتْصضْ ِحي شا ِقيباتْش ن ّس غار ْث ِ
واسيث ن ّس29 .مارا ث ّسنم ،بلِّي نتّا ذ �َأ ْمسݣّاذ،
ْسنم عاوذ بلِّي ما ّرا وِي �إِتݣّن ثاسݣْذاَ� ،أقّا �إِتْواخرق-د ّزايس.

3

1خْ زار مان ثا ْيرِي �إِ ذ انغ ثوشا ْثباباثِ � ،
َأرامي نتْواس ّما ثا ْروا ن �َأر ِّبي .س ؤُي ِّني
2
ثسين شا .أَ� ِ�إم ِع ّيزن ،نشّ ين ذ ثا ْروا ن
ثسين شاِ ،مينزِي وار ث ِّ
ُّدونِّيث وار ذ انغ ِّ
نسن خْ ِمي د �إِ غا �إِبان نتّاَ� ،أذ نِيرِي �َأمشْ ناو
�َأر ِّبي ،وار �إِضْ هار عاذ ِمين �إِ غا نِيرِيَ� .أقّا ّ
ّ
ِ
نتّاِ ،مينزِي �َأذ ث نْزار �َأم ما ّمش �إِدْچا نتّا3 .ما ّرا ون ّي �إِتݣن �َأسيثم ن ّس ذايسَ� ،أذ �إ ِِّسي ْزذݣ
�إِخف ن ّسَ� ،أم ما ّمش �إِدْچا نتّا ذ �َأمزذاݣ4 .ما ّرا ون ّي �إِتݣّن ّدنُوب� ،إِت ّ
ݣ عاوذ ِمين �إِدْچان
5
ثسنم بلِّي نتّا �إِبان-دِ ،حيما
ِضي ّد ن تاوراثَ� .أقّا ّدنُوب ذ ِمين �إِدْچان ِضي ّد ن تاوراثّ .
�َأذ �إِكّس ّدنُوب ؤُشا نتّا وار ذا ْيس ُبو ّدنُوب6 .ما ّرا وِي ذا ْيس �إِ غا �إِقِّيمن ،وار �إِت ّ
ݣ شا
ثجيم �َأذ
ّدنُوب .ما ّرا وِي �إِتݣّن ّدنُوب ،وار ث �إِ ْزرِي ،وار ث �إِ ِّسينَ�7 .أ �إِح ْن ِجيرن ،وار ِّ
ك ِّنيو �إِخا ْروض حد .ون ّي �إِتݣّن ثاسݣْذا ذ نتّا ذ �َأ ْمسݣّاذ �َأم ما ّمش نتّا ذ �َأ ْمسݣّاذ8 .ون ّي
�إِخطّان ذ نتّا زݣ �إِ ْبرِيسِ ،مينزِي �إِ ْبرِيس ثُوغا �إِخْ ضا زݣ ؤُم ْزوا ُرو .س ؤُي ِّني �إِضْ هار-د
ِّميس ن �َأر ِّبي ِحيما �َأذ �إ ِّسخسار رخْ ذايم ن �إِ ْبرِيس9 .ما ّرا ون ّي د �إِتْواخرقن زِي �َأر ِّبي،
وار �إِت ّ
ݣ شا ّدنُوبِ ،مينزِي ّزارِيعث ن ّس ث ْت ِغيما ذا ْيس ؤُشا وار �إِز ّمار �َأذ �إِخْ ضا ِمينزِي
10
ِ
�إِتْواخرق-د زِي �َأر ِّبي .ذي مان �َأيا �َأذ ضْ هارن ثا ْروا ن �َأر ِّبي ذ ثا ْروا ن �إِ ْبرِيس :ما ّرا ون ّي
وار �إِتݣّن ثاسݣْذا ؤُرا ذ ون ّي وار �إِتخْ سن ؤُماس ،وار �إِدْجي شا زِي �َأر ِّبي.
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خسم أَ�ياويا

ثسرِيم زݣ ؤُم ْزوا ُرو بلِّي ‘�َأذ نخْ س �إ ِّجن ون ّضْ ِني’12 ،وار �إِدْجي
11ذ ثا ذ ثابرات �إِ ثُوغا ْ
�َأمشْ ناو قايِين ون ّي �إِدْچان زݣ �إِ ْبرِيس ؤُشا �إِنغا ؤُماس .ماي ِّمي �إِنغا ؤُماس؟ س ِمينزِي
رخْ ذايم ن ّس ثُوغا-ثنت عفّننت ؤُشا ثِنّي ن ؤُماس سݣّذنت13.وار ثذ ِهيشم شاَ� ،أ �َأ ْيثما،
مارا ُّدونِّيث ثشا ْره �إِ ك ِّنيو14 .نشّ ين ن ّسن ،بلِّي �َأقّا ن ْزوا زِي ْرم ْوث غار ثُوذارثِ ،مينزِي
نخْ س � َْأوماثن .ون ّي وار �إِتخْ سن ؤُماسَ� ،أذ �إِقِّيم ِذي ْرم ْوث15 .ما ّرا ون ّي �إِشا ّرهن ؤُماس
ثسنم ،بلِّي ؤُرا ذ �إ ِّج ن ؤُقتّار وار غارس ُبو ثُوذارث ن ر ْبدا �إِ ذا ْيس �إِ
ذ �َأقتّار ؤُشا ك ِّنيو ّ
16
ْخصا
نسن ثايرِيَ� ،أقّا نتّا �إ ِّسا ْرس ثُوذارث ن ّس خانغ .عاوذ �إِت ّ
غا �إِقِّيمن .زِي مان �َأيا ّ
نسارس ثُوذارث ن ّغ خ ثاوماث17 .ون ّي غار �إِدْچا �َأݣْرا ن ُّدونِّيث ؤُشا �إِتْوارا ؤُماس
�َأنغ �َأذ ّ
�إِز ْرض ،خ ِّني �إِقّن خاس ؤُر ن ّس ،ما ّمش �إِ غا ث ْزذغ ثا ْيرِي ن �َأر ِّبي ذايس؟  18أَ� ِ�إح ْنجِ يرن
�إِنُوَ� ،أذ �إِرِي وار نتخْ س شا س واوار نِيغ س �إِرس ،ماشا س رخْ ذايم ُؤ ِذي ثِيذت 19 .س
نسن �َأقّا نشّ ين زِي ثِيذت ؤُشا �َأذ ن ّسقنع ؤُراون ن ّغ ّزاثسِ 20 ،مينزِي مارا �إِحكم
مان �َأيا ّ
21
ِ
ُور ن ّغ خانغَ� ،أر ِّبي ذ �َأمقّران خ ُور ن ّغ ؤُشا �إ ِّسن ما ّراَ� .أ �إِمعي ّزن ،مارا ؤُر ن ّغ وار خانغ
�إِحكمَ� ،أقّا غا ْرنغ تِيقّث ّزاث �إِ �َأر ِّبي22 ،ؤُشا مان ْرحاجث �إِ غا نتارَ� ،أذ ت ِ
نكسي ّزايس،
يوصا ن ّس ؤُشا �َأذ ن ّ
ثاوص ّيث
نحضا ثِ ّ
ِمينزِي نشّ ين �َأذ ْ
ݣ ِمين �إِ غا يا ْرضان نتّا23 .ذ ثا ذ ْ
ن ّس بلِّي �َأذ نامن ذݣ �إِسم ن ِّميس  ،يشُّ و ل َمسيح ؤُشا �َأذ نخْ س �إ ِّج ون ّضْ ِني �َأم ما ّمش
نسن
�إِ ذ انغ ُيو ُمور24 .ون ّي �إ ِْحضان ثِ ّ
يوصا ن ّسَ� ،أذ �إِقِّيم ذا ْيس ُؤ نتّا ذايس .س مان �َأيا ّ
بلِّي نتّا �َأذ �إِقِّيم ذا ْينغ ،زِي �َأ ُّروح ون ّي �إِ ذ انغ �إِوشا.

4

ْقدچبم أَ� ُّروحاث

 1أَ� ِ�إ ْم ِع ّيزن ،وار تِيقّم شا ِذي ما ّرا �َأ ُّروح ،ماشا قدْچبم �َأ ُّروحاث ،ما زِي �َأر ِّبي �إِ �إِدْچان،
2
ثسنم
ِمينزِي �َأطّاس ن �إِ ْمكاشافن �إ ِّسخا ِّريقن �َأقّا فّغن-د غار ُّدونِّيث .س مان �َأيا �َأذ ّ
�َأ ُّروح ن �أر ِّبي :ما ّرا �َأ ُّروح ون ّي �إِش ّهذن بلِّي يشُّ و ل َمسيح ُي ِ
وسي-د ذݣ و ْي ُسومَ� ،أقّا نتّا زِي
ِ
�َأر ِّبي3 ،ؤُشا ما ّرا �َأ ُّروح ون ّي وار �إِش ّهذن بلِّي يشُّ و ل َمسيح ُيوسي-د ذݣ و ْي ُسوم ،وار �إِدْجي
ثسرام �َأذ د ياسَ� ،أقّا نتّا ذا رخُّ و ِذي
شا زِي �َأر ِّبي .ذ وا ذ �َأ ُّروح ن ِضيدّ-ل َمسيح ون ّي �إِ خف ْ
ُّدونِّيثَ�4 .أ �إِح ْن ِجيرنَ� ،أقّا ك ِّنيو زِي �َأر ِّبي ؤُشا ْثغلّبم خاسنِ ،مينزِي ذ ون ّي �إِدْچان ذا ْيوم ذ
�َأمقّران خ ون ّي �إِدْچان ِذي ُّدونِّيث5 .نِي ْث ِني زِي ُّدونِّيث ،س ؤُي ِّني ّساوارن زِي ُّدونِّيث ؤُشا
ِتسرا اَنغ .ون ّي وار �إِدْجين زِي
ُّدونِّيث ْ
ثتسرا اسن-دَ�6 .أقّا-نغ زِي �َأر ِّبي .ون ّي �إ ِّسنن �َأر ِّبي� ،إ ْ
ِ
ّ
�َأر ِّبي وار ذ انغ �إِتسرِي شا .س مان �َأيا �إِ غا ن ّسن �َأ ُّروح ن ثيذت ذ �َأ ُّروح �إِغكوان.
 12:3أَ�مز16-1:4 .
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ثايْ ِري ن أَ�ربِّي ذ ثايْ ِري جار وا ْوماثن

َ�7أ �إِم ِعي ّزنَ� ،أذ نخْ س �َأياوياِ ،مينزِي ثا ْيرِي زِي �َأر ِّبي .ما ّرا ون ّي �إِتخسن ،ذ نتّا �إِتْواخرق-د
زِي �َأر ِّبي ؤُشا �إ ِّسن �َأر ِّبي8 .ون ّي وار �إِتخْ سن ،وار �إ ِِّسين شا �َأر ِّبيِ ،مينزِي �َأر ِّبي ذ ثايرِي.
ِ 9ذي مان �َأيا ثضْ هار �َأنغ-د ثا ْيرِي ن �َأر ِّبي ،بلِّي �َأر ِّبي �َأقّا �إ ِّسكّ -د �َأي ِّني ن ِّميس �إِ غارس-د
�إِتْواخرقن غار ُّدونِّيثِ ،حيما �َأذ ّزايس ندّارِ 10 .ذي مان �َأيا ثدْچا ثايرِي ،وار �إِدْجي بلِّي
وصراح
نشّ ين نتخْ س �َأر ِّبي ،ماشا بلِّي نتّا �إِتخْ س �َأنغ ؤُشا �إ ِّسكّ -د ِّميس ذ ثاغا ْرصث ن ْ
خ ّدنُوب ن ّغ.
 11أَ
ْخص �َأنغ عاوذ �َأذ نخْ س �إ ِّج ون ّضْ ِني.
� ِ�إم ِع ّيزن ،مارا ثُوغا �َأر ِّبي �إِتخْ س �َأنغ �َأ ُّمو� ،إِت ّ
12ؤُرا ذ �إ ِّجن ّما �إِ ْزرا �َأر ِّبي .مارا نتخْ س �َأياوياَ� ،أر ِّبي �َأذ ذا ْينغ �إِقِّيم ،ؤُشا ثا ْيرِي ن ّس �َأقّا ث ْذور
13
نسن بلِّي ن ْت ِغيما ذا ْيس ُؤ نتّا ذا ْينغِ ،مينزِي نتّا �إ ِْوشا انغ زِي
ثكمر ذا ْينغ .زِي مان �َأيا ّ
14
ثسكّ -د ثام ِّميث ذ �َأمس ْنجم ن ُّدونِّيث15 .ما ّرا
�َأ ُّروح ن ّسَ� .أقّا ن ْزرا ُؤ نش ّهذ بلِّي ثاباباث ّ
ون ّي �إِش ّهذن بلِّي يشُّ و ذ ِّميس ن �َأر ِّبيَ� ،أر ِّبي �َأذ ذا ْيس �إِقِّيم ُؤ نتّا ِذي �َأر ِّبيَ�16 .أقّا نشّ ين
نسن ثا ْيرِي ؤُشا نُومن ِذي ثا ْيرِي ث ِّني �إِدْچان غار �َأر ِّبي �إِ نشّ ينَ� .أر ِّبي ذ ثا ْيرِي ُؤ ون ّي �إِ
ّ
غا �إِقِّيمن ِذي ثايرِيَ� ،أذ �إِقِّيم ِذي �َأر ِّبي ؤُشا �َأر ِّبي �َأذ ذا ْيس �إِقِّيمِ 17 .ذي مان �َأيا ْثك ّمر
واس ن ِ
لحيساب ،بلِّي �َأم ما ّمش �إِدْچا نتّا،
ثا ْيرِي ذا ْينغِ ،حيما �َأذ غا ْرنغ ثِيرِي تِيقّث ذݣ ّ
ّ
ِ
�َأذ نِيرِي نشّ ين عاوذ ِذي ُّدونِّيثِ 18 .ذي ثا ْيرِي وار ث ِتيرِي ثِيݣ ُوذي ،ماشا ثا ْيرِي نِيشان
ثسوفُّوغ ثِيݣ ّ ُو ِذيِ ،مينزِي ثِيݣ ّ ُو ِذي ثتاس-د �َأك-ذ ل ِعيقاب .ون ّي �إِتݣّوذن ،وار �إِتِيرِي �إِكمر
ُّ
ِذي ثايرِي19 .نشّ ين نتخْ س اِثِ ،مينزِي نتّا ثُوغا �إِتخْ س �َأنغ ذ �َأم ْزوا ُرو20 .مارا شا ن �إ ِّجن
�إِقّار ‘نش تخْ سغ �َأر ِّبي’ �َأم �إِشا ّره ؤُماسَ� ،أقّا نتّا ذ ُبو�-إِخا ِّريقنِ ،مينزِي ون ّي وار �إِتخْ سن
ؤُماس ون ّي �إِتْوارا ،خ ِّني ما ّمش �إِ غا ي ّ
ݣ �َأذ �إِخْ س �َأر ِّبي ون ّي وار �إِ ْتوِيرِي21 .نشّ ين غا ْرنغ
ثاوص ّيث-ا ّزايس بلِّي ون ّي �إِتخْ سن �َأر ِّبيَ� ،أذ �إِخْ س ؤُرا ذ ؤُماس.

5

ل ِ إ�يمان ِذي ِّميس ن أَ�ربِّي

1ما ّرا ون ّي ُيو ْمنن بلِّي يشُّ و ذ ل َمسيحَ� ،أقّا نتّا �إِتْواخرق-د زِي �َأر ِّبي ،ؤُشا ما ّرا ون ّي �إِتخْ سن
2
نسن بلِّي نتخس
ون ّي ث-يِد ِّ
يجينَ� ،أذ �إِخْ س عاوذ ون ّي ّزايس-د �إِتْواخرقن .زِي مان �َأيا ّ
ِ
ّ
ث
ݣ
ن
َأذ
�
ُشا
ؤ
ي
ب
َأر
�
نتخس
ي
ثا ْروا ن �َأر ِّبي ،خْ ِم
يوصا ن ّسِ 3 .مينزِي ثا ذ ثا ْيرِي زِي �َأر ِّبيَ� ،أذ
ّ
ِّ
4
يوصا ن ّس ؤُشا ثِيوص ّياث ن ّس وار وعارنْت شا .ما ّرا ِمين ذ �إِتْواخرقن زِي �َأر ِّبي �َأذ
نحضا ثِ ّ
ْ
5
�إِغلّب خ ُّدونِّيث .ذ وا ذ �َأغراب �إِ �إِغلّبن خ ُّدونِّيثَ� ،أقّا-ث ذ إِل�يمان نْوم! مان ون �إِ غا
�إِغلّبن خ ُّدونِّيثْ ،م ِغير ون ّي ُيومنن بلِّي يشُّ و ذ ِّميس ن �َأر ِّبي! 6ذ وا �إِ د �إِكِّين زݣ وامان ذ
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�إِذا ّمن ،يشُّ و ل َمسيح .وار د ي ِّكي زݣ وامان واها ،ماشا زݣ وامان ذ �إِذا ّمن .ؤُشا �َأ ُّروح ذ
ون ّي �إِش ّهذنِ ،مينزِي �َأ ُّروح ذ ثِيذت َ�7 .أقّا ِذين ْثراثا ن �إِن ّي �إِش ّهذن ذݣ ُؤج ّنا :ثاباباث ذ واوار
شهذن خ ث ُمورثَ� :أ ُّروح
ذ أَ� ُّروح ِ�إ ّقدسنُ ،ؤشا ِني ْث ِني س ثْراثا ذ ِ�إ ّجنُ 8 .ؤشا ِذين ثْراثا ن ِ�إنّي ِ�إ ّ
ذ وامان ذ �إِذا ّمن .ذ نِي ْث ِني س ْثراثا ذ �إ ِّجن9 .مارا ن ْقبر شهاذث ن �إ ِْوذان ،شهاذث ن �َأر ِّبي ذ
ثامقّرانتِ ،مينزِي ثا ذ شهاذث ن �َأر ِّبي ث ِّني �إ ِْشهذ خ ِّميس10 :ونِّي ُيومنن ِذي ِّميس ن �َأر ِّبي،
ݣ اِث ذ ُبو�-إِخا ِّريقن
غارس شهاذث ذݣ يِيخف ن ّس ،ون ّي وار ُي ِومينن شا ِذي �َأر ِّبيَ� ،أقّا نتّا �إِ ّ
ِمينزِي نتّا وار ُي ِومين شا ِذي شهاذث ث ِّني �إ ِْوشا �َأر ِّبي خ ِّميس 11 .ثا ذ شهاذثَ� :أر ِّبي �إ ِْوش �َأنغ
ثُوذارث ن ر ْبدا ؤُشا ثُوذارث-ا �َأقّا-ت ِذي ِّميس 12 .ون ّي غار �إِدْچا ثام ِّميث ،غارس ثُوذارث.
ون ّي وار غار �إِدْجي ِّميس ن �َأر ِّبي ،وار غارس ُبو ثُوذارث.

سدچم أَ�نݣّا ُرو
أَ�وار ذ ُؤ ْ

13
ثسنم بلِّي
وُرِيغ �َأوم-د مان �َأيا� ،إِ ك ِّنيو �إِن ّي ُيومنن ذݣ �إِسم ن ِّميس ن �َأر ِّبيِ ،حيما �َأذ ّ
غا ْروم ثُوذارث ن ر ْبدا ؤُشا ِحيما �َأذ ثا ْمنم ذݣ �إِسم ن ِّميس ن �َأر ِّبي 41 .ذ ثا ذ تِيقّث
علاحساب ثِيمخسا ن ّس ،نتّا �َأذ غا ْرنغ
ث ِّني غارني ذا ْيس بلِّي مارا نتار شا ن ْرحاجث ْ
15
نسن بلِّي �َأقّا ُي ِ
وسي-د �َأنغ
نسنَ� ،أذ انغ �إِسر ِمين ّما د اس نتار ،خ ِّني ّ
�إِسر .ؤُشا مارا ّ
ِمين د اس نتار16 .مارا �إ ِّجن �إِ ْزرا ؤُماس �إِخْ ضا� ،إِج ن ؤُخ ُّطو وار �إِدْجي شا �إِ ْرم ْوث،
�َأذ �إِتار ،ؤُشا �َأر ِّبي �َأذ اس �إ ِْوش ثُوذارث� ،إِ يِنّي وار �إِخ ِّطين شا �إِ ْرم ْوثَ� .أقّا ِذين �َأخ ُّطو
�إِ ْرم ْوث ،خ وا وار ذ اوم قّارغ �َأذ �إِتار17 .قاع ِمين وار �إِسݣّذن ذ ّدانب ،ؤُشا �َأقّا ِذين
18
نسن بلِّي كُور �إ ِّجن ون ّي د �إِتْواخرقن زِي �َأر ِّبي،
ّدانب �إِ وار �إِدْجين شا �َأر ْرم ْوثّ .
وار �إِخ ِّطي شا ،ماشا ون ّي د �إِتْواخرقن زِي �َأر ِّبي �َأذ �إ ِْحضا �إِخف ن ّس ؤُشا �َأعفّان وار
19
نسنَ� ،أقّا-نغ زِي �َأر ِّبي ؤُشا ُّدونِّيث ما ّرا �َأقّا-ت ِذي ثُوعفّنا،
ث �إِت ِْحي ِذي شا .نشّ ين ّ
20
نسن بلِّي ِّميس ن �َأر ِّبي �َأقّا ُي ِ
نسن ون ّي
وسي-د ؤُشا �إ ِْوش �َأنغ-د ر ْفهامث ِحيما �َأذ ّ
عاذ ّ
�إِدْچان ذ ثِيذت .ؤُشا نشّ ين ِذي ون ّي ذ ثِيذتِ ،ذي ِّميس يشُّ و ل َمسيح .ذ وا ذ �َأر ِّبي
س ثِيذت ذ ثُوذارث ن ر ْبداَ�21 .أ ثارواْ ،حضام �إِخف نْوم زِي لاصنام!
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ِمين يُوران س ِثيرا ِ�إفارزن ،وار ِ�إتْواف ِذي شا ن ْر ماخ ُطوطاث ِث ِ
يقذي ِمينت

يس ْثناين ن ُيوحانّا
ثابرات ِو ّ
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ِيس ثْناين
ثابرات و ّ
ن يُوحانّا

َ�1أمغار �إِ ثم ُّطوث �إِتْواخضارن ذ ثا ْروا ن ّس� ،إِن ّي تخْ سغ س ثِيذت ،وار �إِدْجي نش واها،
ماشا عاوذ قاع �إِن ّي �إ ِّسنن ثِيذتِ 2 ،ذي طّوع ن ثِيذت ث ِّني �إِقِّيمن ذا ْينغ ؤُشا �َأذ ِكيذنغ
َأرحمث ذ ر ْهنا �َأ ِكي ْذنغ �إِ غا يِيرِين زِي �َأر ِّبي ثاباباث ُؤ زِي
ثِيرِي �إِ ر ْبدا3 :نِّيعمث ذ � ْ
ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح ،ثام ِّميث ن ْثباباثِ ،ذي ثِيذت ُؤ ِذي ثايرِي.
ثاوص ّيث
َ�4أقّا فارحغ �َأطّاس ؤ ُِمي ؤ ُِفيغ جار ثا ْروا ن ّم �إِن ّي �إِݣُّورن ِذي ثِيذتَ� ،أم ما ّمش ن ْقبر ْ
ثاوص ّيث ن ج ِذيذ،
زِي ْثباباث5 .رخُّ و تتّارغ �َأمَ� ،أ ثام ُّطوث ،وار �إِدْجي �َأخْ ِمي ذ ام ُؤرِيغ ْ
ماشا ث ِّني �َأقّا-ت غارني زݣ ؤُم ْزوا ُروَ� :أقّا �إِشُ ّوار �َأذ نخْ س �َأياويا6 .ثا ذ ثا ْيرِيَ� ،أقّا �َأذ نُو ُيور
ْخص �َأذ
علاحساب ثِ ّ
ْ
يوصا ن ّس .ذ ثا ذ ْ
ثاوص ّيث �َأم ما ّمش �إِ ْ
ثسرِيم زݣ ؤُم ْزوا ُروَ� ،أقّا �إِت ّ
ثُو ُيورم ذايسِ 7 .مينزِي �َأطّاس ن �إِخدّاعن ُؤ ْذفن غار ُّدونِّيث� ،إِن ّي وار �إِش ّهذن شا �إِ ْث ِ
واسيث
ن يشُّ و ل َمسيح ذݣ و ْي ُسوم .ذ وا ذ �َأخدّاع ذ ِضيدّ-ل َمسيحْ 8 .حضام �إِخف نْومِ ،حيما
ْخسار شا ْرخدْمث ن ّغ ،ماشا �َأذ ناوِي ْر ُمونث ث ُمون9 .ما ّرا ون ّي �إِ غا �إِخْ ضان ؤُشا
وار ن ّ
ِ
ِ
وار �إِقِّيم شا ذي ْثغُورِي ن ل َمسيح ،وار غارس ُبو �َأر ِّبي .ون ّي �إِ غا �إِقِّيمن ذي ْثغُورِي ن
ل َمسيحَ� ،أقّا غارس ثاباباث ذ ثم ِّميث10 .مارا شا ن �إ ِّجن ُي ِ
وسي-د غا ْروم ؤُشا وار ذ يِيوِي
شا ثاغُورِي-يا ،خ ِّني وار ث ْثق ّبرم ِذي ثا ّدارث نْوم ،وار خاس تْسدْچامم شاِ 11 .مينزِي
ون ّي خاس �إِ غا �إِسدْچمن ،غارس �َأ ُمونِي �َأك-ذ رخْ ذايم ن ّس ثِيعفّانِين.
12غارِي �َأطّاس �إِ د اوم �إِ غا �َأرِيغ �إِ ك ِّنيو ،ماشا وار خْ سغ �َأذ ث �َأرِيغ ِذي ثورِيقث س
ّسمخ ،ماشا ِّسي ِثيمغ �َأذ غاروم-د اسغ ِحيما �َأذ ِكيوم ِّس ْورغ زݣ ؤُق ُّموم غار ؤُق ُّموم،
ِحيما ر ْفراحث ن ّغ �َأذ ثِيرِي ثكمر13 .ثاروا ن ُؤتْشْ ماثوم ث ِّني �إِتْواخضارن زِي �َأر ِّبي،
تْسدْچامن خام.
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يس ْثراثا ن ُيوحانّا
ثابرات ِو ّ

ِيس ثْراثا
ثابرات و ّ
ن يُوحانّا
َ�1أمغار �إِ خا ُيوس �إ ِِعي ّزن ،ون ّي تخْ سغ ِذي ثِيذتَ�2 .أ �َأم ِعي ّز ،نش ِّسي ِثيمغ �َأذ ثِيرِيذ م ِليح
�َأطّاسَ� ،أم ما ّمش �إِتِيرِي ر ْعمار ن ّك ذ لم ِليح �َأذ ثِيرِي عاوذ ّص ّحث ن ّك ذ لم ِليح.
ِ 3مينزِي فارحغ �َأطّاسِ ،
شهذن خ ثِيذت ن ّكَ� ،أم ما ّمش ثݣُّورذ
واوماثنْ ،
رامي د ؤ ُِسين ْ
ِذي ثِيذت4 .وار غارِي ر ْفراحث �إِ ْمغارن �َأمشْ ناو ثاَ� ،أقّا ْسرِيغ ثا ْروا �إِنُو ݣُّورن ِذي
واوماثن ُؤ �إِ �إِبا ّرانِي ّين�6 ،إِنِّي
ثِيذتَ�5 .أ �َأم ِعي ّزَ� ،أقّا شك ذ �َأص ِذيق ِذي ما ّرا ِمين ثتݣّذ �إِ ْ
ثمس ُمونتَ� .أذ ثݣّذ م ِليح ،مارا ث ْو ِشيذ �َأسن �َأفُوس
�إ ْ
ِشهذن خ ثا ْيرِي ن ّك ِقيباتْش �إِ ْ
7
ِ
ِ
خْ ِمي ثن �إِ غا ْثݣ ّوذذ ذݣ و ْبرِيذ نْسن س �إ ِْشث ن ِّصيفث �إِوقّارن �إ �َأر ِّبي .مينزِي
8
ْخص �َأذ
نِي ْث ِني فّغن خ ِّسي ّبث ن يِ ِيسم ن ّس ،وار ْك ِسين والُو زِي رݣـ ُنوس .س ؤُي ِّني �إِت ّ
ن ْقبر �إ ِْوذان �َأم نِي ْث ِنيِ ،حيما �َأذ نِيرِي ذ �إِخدّامن �َأ ِكي ْذسن �إِ ثِيذت.
ثمس ُمونت ،ماشا ِذ ُييوثرِيفس ،ون ّي يار ُّزون �َأذ يِيرِي ذ �َأم ْزوا ُرو
9نش ُؤرِيغ ت �إِ ْ
جاراسن ،وار ذ انغ �إِق ِبير شا10 .خ ؤُي ِّني مارا ؤ ُِسيغ-دَ� ،أذ ث ّسعقرغ ِذي رخْ ذايم �إِ
ݣِ ،
�إِت ّ
رح ُروض ثِيعفّانِين خانغ .وار �إِق ِنيع س مان �َأيا واها ،ماشا وار �إِق ِبير
رامي �إِتْحا ّرض ْ
ثمس ُمونت.
� َْأوماثن ؤُشا �إِن ّي �إِخْ سن �َأذ ثن قبرن� ،إِمعارا ِكيسن� ،إ ُِّسوفُّوغ �إِثن زِي ْ
َ�11أ �َأم ِعي ّز ،وار ضفّار شا ثُوعفّنا ماشا ْثشُ ونِي! ون ّي �إِتݣّن ْثشُ ونِي ،نتّا زِي �َأر ِّبي ،ون ّي
�إِتݣّن ثُوعفّنا ،وار �إِ ْزرِي شا �َأر ِّبي.
شهذن خ ِذي ِميثر ُِييو ؤُرا ذ ثِيذت ِسيمانت ن ّسَ� ،أم نشّ ين عاوذ �َأذ خاس نشهذ
12ما ّرا ْ
ثسنم بلِّي شهاذث ن ّغ ذ ثِيذت .
ؤُشا ّ
َ�13أقّا غارِي �َأطّاس �إِ ذ اش-د غا �َأرِيغ ،ماشا وار خْ سغ شا �َأذ اش ذ ارِيغ س ّسمخ ذ
14
نسيور زݣ ؤُق ُّموم غار ؤُق ُّموم15 .ر ْهنا
ر ْقرم ،ماشا ِّسي ِثيمغَ� ،أذ شك زارغ ذ ْغيا ،خ ِّني �َأذ ِّ
�َأذ يِيرِي �َأ ِكيك� .إِمدُّوكار تْسدْچامن خاك .سدْچمم خ �إِمدُّوكار س �إِسماون نْسن.

ثابرات ن ياهُوذا

441

ثابرات ن يا ُهوذا
سدچم
أَ� ْ
1يا ُهوذا� ،إ ِْسمغ ن يشُّ و ل َمسيح ذ ؤُماس ن ياعقُوب� ،إِ �إِن ّي �إِتْواراغان ُؤ تْواقدّسن ِذي �َأر ِّبي
َأرحمث ذ ر ْهنا ذ ثا ْيرِي �َأذ ذا ْيوم ث ّمارنِي.
ْواحضان ِذي يشُّ و ل َمسيحْ �2 .
ثاباباث� ،إِن ّي �إِت ْ

ش ّبارم ِذي ل ِ إ�يمانْ ،حضام ِ�إخف نْوم زِي لكُوفّار ذ رقجايح نْسن

ْخصا
َ�3أ �إِم ِعي ّزن ،ؤ ُِمي ثُوغا شضارغ ماح ْنذ �َأذ اوم-د �َأرِيغ خ ؤُس ْنجم ن ّغ ما ّرا ،ؤ ُِفيغ بلِّي �إِت ّ
�َأيِي �َأذ اوم-د �َأرِيغ س ُؤزِي ّيار ِحيما �َأذ ث ّم ْنغم س ّج ْهذ خ إِل�يمان �إِ �إِ ّموشن �إ ِْشث ن ْثوارا
�إِ ر ْبدا قاع �إِ �إِمقدّاسنِ 4 .مينزِي شا ن �إ ِْوذان خ ُتوتّرن غار ذاخر� ،إِن ّي ثُوغا �إِتْواز ّمن �إِ
ْر ُحوكم-ا زِي قبرَ� ،أقّا نِي ْث ِني ذ ل ُكوفّار �إِن ّي �إِبدّرن نِّيعمث ن �َأر ِّبي ن ّغ ذݣ ُؤفُوشّ ح ،ؤُشا
وحدسَ� ،أر ِّبي ذ ِسي ِذيثْنغ ،يشُّ و ل َمسيح.
نكّارن ون ّي ذ ْرحاكم ْ
5
ثتسنم مان �َأيا م ِليح ،بلِّي ِسي ِذي ،ؤ ُِمي
ماشا خْ سغ �َأذ ك ِّنيو ّسع ْقرغَ� ،أقّا ك ِّنيو ّ
يصرا ،ثُوغا �إ ِّسهلّك عاوذ �إِن ّي وار ُي ِومينن شا.
�إ ِّس ْنجم �إِج ن و ْي ُذوذ زِي ث ُمورث ن ِم ْ
6ؤُشا لمالاكاث ثِنّي وار ِ
حضينت �َأ ّزاي نْسنت �َأم ْزوا ُرو ،خ ِّني ِّجينت ثاز ِّديغث نْسنت،
واس
�َأقّا ِسي ِذي �إِبلّع خاسنت ساذُو ثادْچسث س ْسناسر �إِقِّيمن ر ْبدا �إِ ْر ُحوكم ن ّ
ِقحبن �َأمشْ ناو
�َأمقّرانَ�7 ،أم ما ّمش ُسوذُوم ذ ݣا ُمو ّرا ذ ثِيندّام �إِ د اس-د �إِن ّضن ثِنّي ثُوغا �إ ّ
ثِينا ؤُشا ضفّارنت �َأ ْي ُسوم ن ّضْ ِنيَ� ،أقّا-ثنت ِذين ذ لماثال ،ؤُشا ْك ِسي ْنت ل ِعيقاب ن
مسي �إِ ر ْبدا.
ْث ِّ
8
َأيسوم ،وار ق ّبرن ُّصولطا ن ِسي ِذي ؤُشا
�
خماجن
س
تارجان،
َأم
�
ِنا،
�
عاوذ
ي
ن
َأم
�
إ
ِّ
ّ
ُ
تْشقّافن ِذي ِمين غارس ذ �َأ ُعودْجي9 .ماشا خْ ِمي لمالاك �إِمغار ِميخايِيل ثُوغا �إِتمشُ و ُّبوش
�َأك-ذ �إِ ْبرِيس خ �َأ ِّريمث ن ُموسى ،وار �إ ِ
ِزعيم شا �َأذ خاس �إِحكم س ؤُشقّف ،خ ِّني
�إن ّا ِ
“سي ِذي �َأذ شك �إِخدْچص!” 10ماشا �إِنا تْشقّافن ِذي ما ّرا ِمين وار ِّسينن ؤُشا ِمين
11
ّسنن زِي طّ ِبيعثَ� ،أمشْ ناو لحاياواناث �إِݣناونَ� ،أقّا ذا ْيس �إِدْچا ؤُهلّك نْسن .ؤ ُْشث
خاسنِ ،مينزِي نِي ْث ِني ضْ فارن �َأبرِيذ ن قايِين ،ضم ْعن ِذي ْر ُمونث ن ؤُخ ُّطو ن بالعام
ؤُشا تْواهلكن ذݣ ؤُغ ُّووغ ن كُوراخ�12.إِنا ذ �إِبقِّيضن ن رخْ مج ذݣ ؤُرارن ن ثا ْيرِي
ِ
ْصضحين شا �َأذ ِكيوم ع ّيذن ماح ْنذ �َأذ � َْأروسن �إِخف نْسنَ� .أقّا-ثن ذ �إِسي ُنوثن
نْوم ،وار ت
 11أَ�مز16-1:4 .
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يشجورا �إِ وار �إِتِيشّ ن
ن ّ ْبرا �َأمان ،تْواعا ّرنن ّسا غار ِذيها س ؤُس ِّميضَ� ،أقّا-ثن ذ ثِ ُّ
ِيس مارثاين ؤُشا تْواقرعن13 .نِي ْث ِني ذ ر ْمواج �إِهاجن
ْر ِغيدْچث ذݣ رخرِيفُّ ،موثن و ّ
وسوفن �إِكُوفّان ن ر ْف ِضيحث نْسنَ� ،أقّا-ثن ذ �إِثران و ّدارن �إِن ّي ؤ ُِمي
ن ر ْبحار� ،إِن ّي �إ ُِّس ُ
14
ِيس سبعا زِي �َأذام،
ثت ّ
ْواسوجذ ثُوبّارشنت ن ثادْچسث �إِ ر ْبدا .عاوذ �إِنُوخ ،ون ّي ذ و ّ
ِ
ِ
ِ
�إِتْنابّا خاسن� ،إن ّا “�َأقّا ذا ُيوسي-د سيذي �َأك-ذ ُر ُروف ن ُر ُروف ن �إِمقدّاسن ن ّس،
ِ 15حيما �َأذ �إ ِّڭ ْر ُحوكم ن ّس خ ما ّراِ ،حيما �َأذ �إ ِّس ْقنع ما ّرا ل ُكوفّار �إِن ّي �إِدْچان جاراسن
ِقسحن �إِ زِي
خ رخْ ذايم ن ل ُكوفر نْسن ثِنّي �إِݣِّين ِذي ل ُكفر نْسن ؤُشا خ واوارن �إ ْ
ُّ
شقّافن �إِم ْذناب �إِكفارن ِضي ّد ن ّس�16 ”.إِنا تْعكّاسن ،تْشثْشان خ شوارثِي نْسن ،ݣورن
غار ن ّشواث نْسنَ� ،أق ُّموم نْسن �إ ِّساوار س ثُوفّثَ� ،أذ ݣّن ثِيقد ِ
ُّوحين �إِ �إ ِْوذان �إِ ثِيزِي
نْسن17 .ماشا ك ِّنيوَ� ،أ �إِم ِعي ّزن ،ع ْقرم �َأوارن �إِ �إِ ّزار ِّس ْورن ّزا ْيسن �إِمازانن ن ِسي ِذيثْنغ
ِسته ّزان� ،إِن ّي �إِ
يشُّ و ل َمسيح�18 ،إِنِّي ذ اوم �إِن ّان “ ِذي زمان �َأنݣّار �َأذ ِذين �إِرِين �إِن ّي �إ ْ
علاحساب ن ّشواث ن ر ْقجاحث نْسنَ�19 ”.أقّا ذ يِينا �إِتْس ّبابن �َأ ْمس ْب ِضي،
غا ُؤ ُيورن
ْ
20
ِ
ِ
�إ ِْوذان ن ُّدونِّيث-ا ،وار غارسن ُبو �َأ ُّروح .ماشا ك ِّنيوَ� ،أ �إِمعي ّزن ،بنام �إِخف نْوم ذي
إِل�يمان نْوم �إِقدّسن �َأطّاسَ� ،أم ث ّزادْچام ِذي �َأ ُّروح �إِقدّسن21 ،ؤُشا ْحضام �إِخف نْوم ِذي
َأرحمث ن ِسي ِذيثْنغ يشُّ و ل َمسيح �إِ ثُوذارث ن ر ْبدا�22 .إِرِيم ذ
ثا ْيرِي ن �َأر ِّبي �َأم ثتْراجام � ْ
23
ّ
� ِ
مسيَ� ،أم ثتݣوذم،
َأرحيمن خ يِنّي �إِتْشكّان ،ؤُشا س ْنجمم �إِن ّضْ ِني ،ج ّبذم ثن زِي ْث ِّ
ثشا ّرهم ِ
ْواسخ ْمجن زݣ و ْي ُسوم.
ثشامير �إِ �إِت ّ

أَ�سمغار ِ�إ أَ�ربِّي

َ 24أ�قّا ذ ون ّي �إِدْچان ذ َأ� ْمز ّمار ِحيما �َأذ ك ِّنيو �إ ِْحضا ماح ْنذ وار ث ْنذرِيفم شا ،ؤُشا ِحيما
ݣ ن ّ ْبرا ْر ِعيب ّزاث �إِ ُؤ ُعودْجي ن ّس س ر ْفراحث �إِ ْمغارنَ�25 ،أقّا-ث ذ �َأر ِّبي
�َأذ ك ِّنيو �إِ ّ
وحدسَ� ،أمس ْنجم ن ّغَ� ،أذ غارس يِيرِي ُؤ ُعودْجي ذ ْثݣ ْل ِذيث ذ ُّصولطا ذ ّجهذَ� ،أقّا رخُّ و
ْ
ؤُشا �إِ ر ْبدا قاعَِ � .أمين.
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يشو ل َمسيح
أَ�سارݣب ن ُّ
ِ ِ�إ يُوحانّا
ثامزوا ُروث
ْ

1

َ�1أسارݣاب ن يشُّ و ل َمسيح �إِ ذ اس �إ ِْوشا �َأر ِّبيِ ،حيما �َأذ �إ ِّسشن �إِ �إِس ْمغان ن ّس ِمين
�إِ غا �إِ ْمسارن ذ ْغيا ؤُشا �إ ِّسارݣب اِث �َأم ث �إ ِّسكّ خ ُؤفُوس ن لمالاك ن ّس �إِ �إ ِْسمغ
ن ّس ُيوحان ّا2 .وانِيثا �إ ِْشهذ ما ّرا ِمين �إِ ْزرا زݣ واوار ن �َأر ِّبي ؤُرا زِي شهاذث ن يشُّ و
ِتسران �َأوارن ن ؤُكاشاف-ا ؤُشا �َأذ طّفن ِذي ِمين
ل َمسيحّ 3 ،سعذ ن ون ّي �إِقّارن ذ يِنّي �إ ْ
ذا ْيس �إِتْوارِينَ� .أقّا ْرو ْقث ثِيوض-د.

سدچم س يِيسم ن ونّي ِ�إ ْدچان ذ ونّي ثُوغا ذ ونّي ِ�إ د غا ياسن
أَ� ْ

ثمس ُمونِين ِذي � َِأسييا :نِّيعمث �َأ ِكي ْذوم ذ ر ْهنا زݣ ون ّي �إِدْچان ذ ون ّي
ُ 4يوحان ّا� ،إِ سبعا ن ْ
ثُوغا ذ ون ّي �إِ د غا ياسن ؤُرا زِي سبعا ن �َأ ُّروحاث �إِن ّي �إِدْچان ّزاث �إِ ْرعارش ن ّسُ 5 ،ؤ زِي
يشُّ و ل َمسيحَ� ،أش ّهاذ �َأص ِذيقَ� ،أمن ُزو زݣ �إِم ِّتينن ذ �َأمقّران ن �إِجدْجيذن ن ث ُمورث ،ون ّي
�إِ ذ انغ �إِخْ سن ؤُشا �إِ ذ انغ �إِفكّن زِي ّدنُوب ن ّغ س �إِذا ّمن ن ّسَ�6 .أقّا يا ّر انغ ذ �إِجدْجيذن
ذ �إِك ّهانن غار �َأر ِّبي باباس� ،إِ نتّا �َأذ غارس يِيرِي ُؤ ُعودْجي ذ ُّصولطا �إِ ر ْبدا قاعَِ � .أمين!
7خْ زار ،نتّا �َأذ د ياس �َأك-ذ �إِسي ُنوثن ،كُور ثِي ّط �َأذ ث ْثزار ،ؤُرا را ذ �إِن ّي �إِ ث �إ ِّس ُنوقّبن.
ما ّرا ثِيق ّبار ن ُّدونِّيث �َأذ خاس ْوتنت �َأيج ُذور .واهَِ � ،أمين! 8نش ذ �َألفا ذ ؤُمݣا �إِقّار ِسي ِذي
�َأر ِّبي ذ ون ّي �إِدْچان ذ ون ّي ثُوغا ذ ون ّي �إِ د غا ياسن ذ �َأ ْمز ّمار خ ما ّرا ِمين �إِدْچان.

ثامزرا ن ل َمسيح
ُّبدو ن ر ْو ِحيي ن أَ�ربِّي ِ�إ يُوحانّاْ :

رحصارث ذ ْثݣ ْل ِذيث ذ ّصبار ن يشُّ و ،ثُوغا-يِي
9نش ذ ُيوحان ّا ،ؤُماثوم ذ ؤُمعاشار نْوم ِذي ْ
10
ِذي ثݣزِيرث قّارن اس باث ُموس ِذي طّوع ن واوار ن �َأر ِّبي ذ شهاذث ن يشُّ و� .إِوضا-د
ِ
ثجهذ �َأمشْ ناو ْر ُبوق،
يجا ْ
واس ن �َأر ِّبي ؤُشا ْسرِيغ �َأوارنِي �َأيِي �إ ِْشث ن ْث ِم ّ
خافي �َأ ُّروح ذݣ ّ
ّ
ِ
ِ
11ثقّار “نش ذ �َألفا ذ ؤُمݣا ذ �َأم ْزوا ُرو ذ �َأنݣا ُرو .مين ثتْوارِيذَ� ،أرِي ث ذݣ �إِج ن وذليس،
َأفاسوس ،غار ْس ِميرنا ،غار
ّسكّ �إِث-يِد �إِ سبعا ن ْ
ثمس ُمونِين ثِنّي �إِدْچان ِذي � َِأسييا ،غار � ُ
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بِيرݣا ُمون ،غار ثِيياثِيرا ،غار سار ِذيس ،غار ِفيلاذل ِفييا ؤُشا غار لا ُيو ِذ ِ
يكييا12 ”.خ ِّني نْقربغ ِحيما
31
�َأذ زارغ ون ّي �إِ غارِي-د �إ ِّساوارنِ � .
وسط
َأرامي نْق ْربغْ ،زرِيغ سبعا ن رقناذر ن ُورغُ .وشا ِذي ْر ْ
ن رقناذر �إ ِّجن �َأمشْ ناو ِّميس ن ْبناذم ،ثُوغا يارض شا ن وا ُّروض �إِتاكّواض اس �َأر �إِضارن،
غارس �إِج ن و ْبياس ن ُورغ خ �إِذمارن 14ؤُشا �َأزدْجيف ذ ؤُشُ ّواف ن ّس ثُوغا-ثن ذ �إِش ْمرارن �َأم
مسي�15 ،إِضارن ن ّس �َأم ن ّحاس
ُ
ثاضوفث ثاش ْمراتْش �َأم و ْذفر ؤُشا ثِيطّاوِين ن ّس �َأم �إ ُِحوذاق ن ْث ِّ
16
ِ
ِ
ّ
ْ
َأخْ
ر
َأم
�
ّس
ن
ا
يج
م
ث
ُشا
ؤ
ان
ر
ُفا
ؤ
ذݣ
زوغن
ث
ي
م
�
ن
ق
يار
حس ن واطّاس ن وامان .ثُوغا
ّ
ّ
ْ ّ
غارس ذݣ ُؤفُوس ن ّس �َأف ِ
ُوسي سبعا ن �إِثران ؤُشا زݣ ؤُق ُّموم ن ّس �إِتفّغ-د ّزايس ِّسيف �إِ ْقضع
17
ِ
ْشض ِ
س ْثناين ن ُوذماون ؤُشا �َأغ ْم ُبوب ن ّس �إِت ِ
يضيح �َأمشْ ناو ْثفُوشث س ّج ْهذ ن ّسَ� .أرامي
ِ
ِ
ث ْزرِيغْ ،و ِضيغ اس غار �إِضارن ن ّس �َأخْ ِمي ُّموثغ ؤُشا نتّا �إ ِّسا ْرس خافي �َأفُوس ن ّس �َأفُوسي،
�إن ّا �َأيِي “وار تݣّوذ! �َأقّا نش ذ �َأم ْزوا ُرو ذ �َأنݣّا ُرو18 .نش ذ ون ّي �إِ ّدارن! نش ثُوغا ُّموثغُ ،ؤ خْ زار،
�َأقّا نش ذ ون ّي �إِ ّدارن �إِ ر ْبدا قاعَِ � ،أمين! �َأقّا غارِي ثِيسا ُروثِين ن راخارث ذ ْرم ْوثَ�19 .أرِي ِمين
ث ْزرِيذ ذ ِمين �إِدْچان ذ ِمين �إِ غا �إِ ْمسارن �َأوارنِي مان �َأياَ�20 .أقّا ذا ِّسي ّر ن سبعا ن �إِثران �إِ ث ْزرِيذ
ذݣ ُؤفُوس �إِنُو �َأف ِ
ُوسي ذ سبعا ن رقناذر ن ُورغ :سبعا ن �إِثران �َأقّا-ثن ذ لمالاكاث ن سبعا ن
ثمس ُمونِين ؤُشا سبعا ن رقناذر �إِ ث ْزرِيذ �َأقّا-ثنت ذ سبعا ن ثمس ُمونِين”.
ْ

2

ثمس ُمونت ِذي أَ�فا ُسوس
ِ ِ�إ ْ

َأفاسوس ‘�َأ ُّمو �إِقّار ون ّي غار �إِدْچا سبعا ن �إِثران
َ�“1أرِي �إِ لمالاك ن ْ
ثمس ُمونت ِذي � ُ
2
ذݣ ُؤفُوس ن ّس �َأف ِ
وسط ن سبعا ن رقناذر ن ُورغ :نش
ُوسي ،ون ّي �إِݣُّورن ِذي ْر ْ
ّسنغ رخْ ذايم ن ّك ذ ثامارا ن ّك ذ ّصبار ن ّك ،بلِّي وار ْثز ّمارذ �َأذ ْثحمرذ �إِن ّي �إِعفّنن ؤُشا
ْثقدْچبذ �إِن ّي �إِتݣّن �إِخف نْسن ذ �إِمازانن ،ماشا وار دْجين شا ؤُشا ث ُِوفيذ ثن ذ �َأ ْيث ن
ثكسيذ �َأ ْرمح خ ِّسي ّبث ن يِيسم �إِنُو ُؤ وار ث ِ
ُبو�-إِخا ِّريقن3 .شك ْثص ّبارذ ؤُشا ِ
ُوحيرذ شا.
5
ثجيذ ثا ْيرِي ن ّك ثام ْزوا ُروث .عقر مانِيس-د ث ْو ِضيذ ؤُشا
4ماشا غارِي خاك شا ،بلِّي ِّ
ݣ رخْ ذايم ن ّك ثِيم ْز ُورا! مارا وار �إِدْجي �َأم ِّنيَ� ،أذ غارك-د اسغ ذ ْغيا،
ثُوب ،خ ِّني �أ ّ
6
�َأذ ِ
كسيغ ْرقن ِذير ن ّك زݣ و ْمشان ن ّس ،مارا وار ثُوبِيذ شا .ماشا مان �َأيا ثِيوضذَ� ،أقّا
ثشا ّرهذ رخْ ذايم ن �َأ ْيث ن �إِنِي ُكولايِيثن ،ثِنّي شا ّرهغ نش عاوذ7 .ون ّي غار �إِدْچا �إِم ُّزوغن
ثشجارث ن
�َأذ �إِسر ِمين �إِقّار �َأ ُّروح �إِ ثمس ُمونِين .ون ّي �إِ غا �إِغلّبن �َأذ ث ّسشّ غ زِي ّ
وسط ن ّجنّث ن �َأر ِّبي” ’.
ثُوذارث �إِ �إِدْچان ِذي ْر ْ
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ثمس ُمونت ِذي ْس ِميرنا
ِ ِ�إ ْ

ثمس ُمونت ِذي ْس ِميرنا ‘�َأ ُّمو �إِقّار ون ّي ذ �َأم ْزوا ُرو ذ �َأنݣّا ُرو ،ون ّي �إِ ُّموثن
َ�“8أرِي �إِ لمالاك ن ْ
رحصارث ذ و ْزراض ن ّك ،قاع �َأم ِّني
ؤُشا �إِذور-د �إِ ّدار عاوذَ�9 :أقّا-يِي ّسنغ رخْ ذايم ن ّك ذ ْ
ثثجارذُ ،ؤ �َأقّا-يِي ّسنغ ما ّمش ذا ْيوم تْشقّافن �إِن ّي �إِتا ّران �إِخف نْسن ذ ؤُذاين ،ماشا
شك ّ
10
ّ
ِ
ِ
ُ
نِي ْث ِني وار دْجين شا ذ ؤُذاين ،ماشا ذ �َأسيناݣوݣ ن شِّ يطان .وار تݣوذ شا زِي مين �إِ
رحبسِ ،حيما �َأذ تْواجا ّربمَ� .أذ غا ْروم ثِيرِي
غا تْواعدّبذَ� .أقّا �إِ ْبرِيس �َأذ �إِنْضار شا ّزا ْيوم ِذي ْ
رحصارث ن عشرا ن ُو ّسان� .إِرِيم ذ �إِص ِذيقن �َأر ْرم ْوث ،رخْ ذنِّي �َأذ اش ْوشغ ثامرِيسث
ْ
ن ثُوذارث11 .ون ّي غار �إِدْچا �إِم ُّزوغن �َأذ �إِسر ِمين �إِقّار �َأ ُّروح �إِ ثمس ُمونِين! ون ّي �إِ غا �إِغلّبن
ِيس ْثناين” ’.
وار ذ اس-د ث ِتيوِي شا ْث ّ
خسارث زِي ْرم ْوث و ّ

ثمس ُمونت ِذي بِيرݣا ُمون
ِ ِ�إ ْ

ثمس ُمونت ِذي بِيرݣا ُمون ‘�َأ ُّمو �إِقّار ون ّي غارس ِّسيف �إِ ْقضع خ ْثناين
َ�“12أرِي �إِ لمالاك ن ْ
ن ُوذماون13 :نش ّسنغ مانِي ْثز ّدغذِ ،ذيها غار مانِي �إِتْبدّا ْرعارش ن شِّ يطانَ� .أقّا ثطّفذ
ذݣ �إِسم �إِنُو ؤُشا وار ثنكارذ شا إِل�يمان ذايِي ؤُرا ذݣ ُو ّسان ؤ ُِمي ثُوغا �َأن ِثيباسَ� ،أش ّهاذ
�َأص ِذيق �إِنُو� ،إِتْوانغ غا ْروم غار مانِي �إِز ّدغ �إِ ْبرِيس14 .ماشا غارِي خاك شاَ� ،أقّا غارك ِذي ِّني
�إِن ّي �إِتطّفن ذݣ ؤُس ْرمذ ن بالعام ،ون ّي ثُوغا �إ ِّسرمذن �إِ بالاك ما ّمش �إِ غا �إِنْضار �إ ِْشث
قحبن.
ن ْثع ْنكرِيفث �إِ �َأ ْيث ن �إِسرايِيل ِحيما �َأذ شّ ن زِي ِمين غارصن �إِ لاصنام ؤُشا �َأذ ّ
15غارك ِذين عاوذ �إِن ّي �إِتطّفن ِذي ْثغُورِي ن �إِنِي ُكولايِيثنِ ،مين شا ّرهغ16 .خ ؤُي ِّني ثُوب!
مارا وار �إِدْجي �َأم ِّنيَ� ،أذ غاروم-د اسغ ذ ْغياَ� ،أذ ِكيسن م ْنغغ س ِّسيف ن ؤُق ُّموم �إِنُو.
17ون ّي غار �إِدْچا �إِم ُّزوغن �َأذ �إِسر ِمين �إِقّار �َأ ُّروح �إِ ثمس ُمونِين .ون ّي �إِ غا �إِغلّبن �َأذ اس ّسشّ غ
س ‘مان ّا’ �إِنُّوفارن ؤُشا �َأذ اس ْوشغ �إِج ن و ْز ُرو ذ �َأش ْمرار� ،إِتْوارِي خاس �إِسم ن ج ِذيذ،
وار ث �إ ِِّسين حد ْم ِغير ون ّي ث �إِق ّبرن” ’.

ثمس ُمونت ِذي ِثييا ِثيرا
ِ ِ�إ ْ

ثمس ُمونت ِذي ثِيياثِيرا ‘�َأ ُّمو �إِقّار ِّميس ن �َأر ِّبي ون ّي غار �إِدْچا ثِيطّاوِين
َ�“18أرِي �إِ لمالاك ن ْ
19
مسي ذ �إِضارن ن ّس �َأم ن ّحاس يارقّن :نش ّسنغ رخْ ذايم ن ّك ؤُرا ذ ثا ْيرِي
�َأم �إ ُِحوذاق ن ْث ِّ
20
ثمزورا .ماشا
ذ ْثسخّ ارث ذ إِل�يمان ذ ّصبار ن ّكَ� ،أقّا رخْ ذايم ن ّك ثِينݣُّورا �إِ ْمغارن خ ُ
ثسرماذ ؤُشا
غارِي خاك شاَ� ،أقّا ِّ
ثجيذ ثام ُّطوث �إِزابِيل �إِ �إِقّارن بلِّي نتّاث ذ ث�َأمكاشفثّ ،
21
ِ
ِ
قحبن ؤُشا �َأذ شّ ن مين �إِتْواغارصن �إِ لاصنامَ� .أقّا ْوشيغ
ثسغكّوا �إِس ْمغان �إِنُو ِحيما �َأذ ّ
ّ
ُ 17:2ؤفُغ36-4:16 .
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ُوقح ِبيث ن ّس.
اس شا ن ْرو ْقث ِحيما �َأذ ثثُوب ،ماشا نتّاث وار ثخْ س شا �َأذ ثثُوب زِي ث ْ
22
ِمهراش ؤُشا �إِن ّي �َأ ِكيس �إِزن ّان �َأذ ثن ن ْذهغ ِذي
ثاسوث ن �إ ْ
خْ زارَ� ،أذ ت غضْ رغ ِذي ُّ
رحصارث ثامقّرانت مارا وار ثُوبن شا زِي رخْ ذايم نْسن23 .ثاروا ن ّس �َأذ ثن ْوتغ س ْرم ْوث
ْ
يمس ُمونِين �َأذ فهمنت �َأقّا نش ذ ون ّي �إِقدْچبن ثِييزرث ذ ُور ؤُشا �َأذ اوم ْوشغ كُور
ؤُشا ما ّرا ثِ ْ
رحساب ن رخْ ذايم ن ّس24 .ماشا �إِ ك ِّنيو� ،إِن ّي �إِقِّيمن ِذي ثِيياثِيرا �إِن ّي وار غار �إِدْجي
�إ ِّجن خ ْ
شا ثاغُورِ-يا ؤُشا وار ِّسينن ؤ ُِمي قّارن نِي ْث ِني ‘رادْچاغ ن شِّ يطان’َ� ،أذ اوم �إِنِيغ ،نش وار خاوم
تْذا ّراشغ شا ثاغرارث ن ّضْ ِنيث25 .ماشا ِمين غاروم ،طّفم ذا ْيس �َأر �إِ د غا ياسغ26 .ما ّرا ون ّي
�إِ غا �إِغلّبن ذ ون ّي �إِ غا �إِطّفن ِذي رخْ ذايم �إِنُو �َأر �َأنݣّا ُرو ‘�َأذ اس ْوشغ ُّصولطا خ رݣـ ُنوس
27ؤُشا �َأذ ثن يا ْروس س ؤُزدْچاض ن ُو ّزارَ� ،أذ تْوا ْرزن �َأم ر ْب ِضيع ن ْثراخث’َ� ،أم ما ّمش نش
ث طّفغ عاوذ زِي بابا 28ؤُشا �َأذ اس ْوشغ �إِثرِي ن رفجار29 .ون ّي غار �إِدْچا �إِم ُّزوغن �َأذ �إِسر
ِمين �إِقّار �َأ ُّروح �إِ ثمس ُمونِين!’ ”

3

ثمس ُمونت ِذي سار ِذيس
ِ ِ�إ ْ

ثمس ُمونت ِذي سار ِذيس ‘�َأ ُّمو �إِقّار ون ّي غار �إِدْچا سبعا ن �َأ ُّروحاث
َ�“1أرِي �إِ لمالاك ن ْ
ن �َأر ِّبي ذ سبعا ن �إِثران :نش ّسنغ رخْ ذايم ن ّكَ� ،أقّا �إِسم ن ّك �إِ ّدار ،ماشا شك ث ُّموثذ.
ْ 2حضا ،سجهذ ِمين �إِقِّيمن ِمين �إِݣُّورن �َأذ �إِتْواهلّكَ� .أقّا ؤ ُِفيغ رخْ ذايم ن ّك وار ك ّمرنت شا
غار �َأر ِّبي3 .خ ؤُي ِّني عقر ما ّمش ثطّفذ ذ ما ّمش ثسرِيذ ؤُشا طّف ذايس ،ثُوب! ماشا مارا وار
ِ
ثسينذ شا ِذي مان ثاسا ّعث �إِ خاك غا بدّغ4 .ماشا غا ْروم
ثحضيذَ� ،أذ د اسغ �َأم ؤُشفّار ،وار ِّ
شا ن �إِسماون ِذي سار ِذيس� ،إِن ّي وار �إ ِّسخْ مجن شا �َأ ُّروض نْسن ؤُشا نِي ْث ِني �َأذ ُؤ ُيورن �َأ ِكي ِذي
س وا ُّروض �َأش ْمرارِ ،مينزِي نِي ْث ِني ْسذاهدْچن ث5 .ون ّي �إِ غا �إِغلّبن �َأذ يارض �َأ ُّروض �َأش ْمرار.
شهذغ �إِسم ن ّس ّزاث �إِ بابا ذ
ع ّمارص �َأذ كّسغ �إِسم ن ّس زݣ و ْذلِيس ن ثُوذارث ،ماشا �َأذ ْ
لمالاكاث ن ّس6 .ون ّي غار �إِدْچا �إِم ُّزوغن �َأذ �إِسر ِمين �إِقّار �َأ ُّروح �إِ ثمس ُمونِين!’ ”

ثمس ُمونت ِذي ِفيلا ِذيل ِفييا
ِ ِ�إ ْ

ثمس ُمونت ِذي ِفيلا ِذيل ِفييا ‘�َأ ُّمو �إِقّار ؤُمقدّاس ون ّي ذ ثِيذت ذ ون ّي غار �إِدْچا
َ�“7أرِي �إِ لمالاك ن ْ
داود ذ ون ّي �إِ غا يا ْرزمن ،خ ِّني ؤُرا ذ �إ ِّجن ّما �َأذ �إِبلّع ،ذ ون ّي �إِ غا �إِبلّعن ،خ ِّني
ْثسا ُروث ن ُ
8
ؤُرا ذ �إ ِّجن ّما �َأذ يارزم :نش ّسنغ رخْ ذايم ن ّكَ� .أقّا ݣِّيغ ّزاثش �إ ِْشث ن ث ّوارث ثا ْرزم ؤُرا ذ �إِ ّج
وار �إِز ّمار �َأذ ت �إِبلّعِ ،مينزِي ّج ْهذ ن ّك ذ �َأم ْزيان ،قاع �َأم ِّني ِ
ثحضيذ �َأوار �إِنُو ؤُشا وار ثنكارذ
شا �إِسم �إِنُوَ�9 .أقّا �َأذ ْوشغ شا زݣ ؤ ُِسيناݣُوݣ ن شِّ يطان� ،إِن ّي �إِقّارن �َأقّا نِي ْث ِني ذ ؤُذاين ،ماشا
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نِي ْث ِني وار دْجين شا �َأم ِّني ،ماشا نِي ْث ِني ّسخا ِّريقنَ� .أذ ثن �َأ ّرغ �َأذ اش ْوضان غار �إِضارن ن ّك
ثح ِضيذ �َأوار �إِنُو ن ّصبار ،خ ؤُي ِّني
ِحيما �َأذ ّسنن بلِّي نش ّس ِعي ّزغ شكِ 10 ،مينزِي �َأقّا شك ْ
�َأذ خاك ْح ِضيغ عاوذ زِي ْثسا ّعث ن ؤُجا ّرب ث ِّني �إِ د غا ياسن خ ث ُمورث ما ّرا �إِ ؤُجا ّرب ن
�إِن ّي �إِز ّدغن خ ث ُمورث11 .نش �َأذ د اسغ ذ ْغيا .طّف ِذي ِمين غارك ِحيما ؤُرا ذ �إ ِّج وار ذ اش
�إِتكّس شا ثامرِيسث ن ّك12 .ون ّي �إِ غا �إِغلّبن �َأذ ث ݣّغ ذ �َأبِيلار ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن ن �َأر ِّبي
�إِنُو ؤُشا وار ّزايس �إِتْوا ّم ِ
كسي ع ّمارص ؤُشا �َأذ خاس �َأرِيغ �إِسم ن �َأر ِّبي �إِنُو ذ يِيسم ن ثن ِْذينت
ن �َأر ِّبي �إِنُو ،ؤُرشالِيم ن ْج ِذيذ ث ِّني �إِ د غا �إِهوان زݣ ؤُجنّا زِي �َأر ِّبي �إِنُو ،ؤُرا ذ يِثسم �إِنُو ن
ج ِذيذ13 .ون ّي غار �إِدْچا �إِم ُّزوغن �َأذ �إِسر ِمين �إِقّار �َأ ُّروح �إِ ثمس ُمونِين” ’.

ثمس ُمونت ِذي لايُو ِذي ِكييا
ِ ِ�إ ْ

ثمس ُمونت ِذي لا ُيو ِذ ِ
يكييا ‘�َأ ُّمو �إِقّار ون ّي ؤ ُِمي �إِتْواراغا ‘� َِأمين’َ� ،أش ّهاذ
َ�“14أرِي �إِ لمالاك ن ْ
�َأص ِذيق ذ ثِيذت ،ون ّي ذ بدُّو ن ما ّرا ِمين د �إِخرق �أر ِّبي15 :نش ّسنغ رخْ ذايم ن ّك ،بلِّي
ثسمضذ نِيغ ْثح ِّميذ! 16خ ؤُي ِّني ،ؤ ُِمي شك
ثس ِميضذ وار ْثح ِّميذ .مرِي �إِ غا ْ
شك وار ْ
17
ِ
ْ
وسفغ زݣ ؤُق ُّموم �إِنُوِ .مينزِي شك ثقّارذ
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ِّ
رحوجَ� ،أقّا شك ذ �َأمز ُروض ذ �َأذارغار ذ �َأعاريانَ�18 .أذ شك
شا بلِّي شك ِذي ر ْغبن ذ ْ
نصحغ ماح ْنذ �َأذ ِ
ذورذ ذ ُبو �َأݣرا ،ؤُرا
ْ
يمسي ِحيما �َأذ ْث ْ
خافي ْ
ثسغذ ُورغ �إِقُّورن �إِكِّين ثِ ِّ
ذ �َأ ُّروض ذ �َأش ْمرار ِحيما �َأذ ثارضذ ،وار ثضْ هار عاذ ر ْف ِضيحث ن ثُوعارينت ن ّك ،ؤُرا ذ
ثمسحذ ثِيطّاوِين ن ّكَ� ،أذ تْوارِيذ19 .كُور �إ ِّجن ون ّي ّس ِعي ّزغ،
ّدهن �إِ ثِيطّاوِين ن ّك ِحيما �َأذ ْ
20
تْوبّخغ ث ،تْسݣّذغ ث� .أ ّ
ݣ ْربار ،ثُوب! �َأقّا ذا ،نش بدّغ غار ث ّوارثّ ،سقارقُوبغ.
يجا �إِنُوَ� ،أذ يا ْرزم ثا ّوارث ،نش �َأذ غارس �َأ ْذفغ ؤُشا �َأذ ِكيس ُمونسوغ
مارا حد �إِسر �إِ ْث ِم ّ
ذ نتّا �َأ ِكي ِذي21 .ون ّي �إِ غا �إِغلّبن �َأذ اس ْوشغ ِحيما �َأذ �إِقِّيم �َأ ِكي ِذي خ ْرعارش �إِنُو �َأمشْ ناو
نش غلّبغ ؤُشا قِّيمغ �َأك-ذ بابا خ ْرعارش ن ّس22 .ون ّي غار �إِدْچا �إِم ُّزوغن �َأذ �إِسر ِمين �إِقّار
�َأ ُّروح �إِ ثمس ُمونِين” ’.

4

ْرعارش ذݣ ُؤج ّنا

يجا ثام ْزوا ُروث �إِ ْسرِيغ
َ�1أوارنِي مان �َأيا ْزرِيغ �إ ِْشث ن ث ّوارث ثا ْرزم ذݣ ؤُجنّا ؤُشا ْث ِم ّ
ْخص �َأذ
�َأم �إِج ن ْر ُبوق �إِ غارِي-د �إ ِّساوارن ،ثنّا “ݣا ّعذ ذا ؤُشا �َأذ اش ّسشْ نغ ِمين �إِت ّ
ِرحف �َأيِي-د �َأ ُّروحَ� .أقّا ذا� ،إِج ن ْرعارش �إِب ّد ذݣ ؤُجنّا،
�إِمسار �َأوارنِي مان �َأيا2 ”.رخْ ذنِّي �إ ّ
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ثُوغا �إِ ِّقيم خاس �إ ِّجن3 .ثِيفراس ن ون ّي ثُوغا خاس �إِقِّيمن �َأمشْ ناو �َأ ْز ُرو ن ياس ِبيس ذ سارذوان.
ثِي ّوا �إِ ْرعارش ثُوغا ِذين �إ ِْشث ن ثسرِيث ن ونْزار ،ؤُذم ن ّس �إِضْ هار �َأمشْ ناو �َأ ْز ُرو ن ْس ِميرالذا.
ِ
ركراسي ن ْرعارش ؤُشا �َأربعا ُؤ عشرِين ن �إِ ْمغارن
4قُو ّوارن اس �إِ ْرعارش �َأربعا ُؤ عشرِين ن
ركراسي ن ْرعارشَ� ،أ ْرضن �َأ ُّروض �َأش ْمرار ،غارسن خ ؤُزدْجيف ثِيمر ِ
ثُوغا قِّيمن خ ِ
ِيسين ن
واجاجن ذ ث ِمي ّجاوِينّ .زاث �إِ ْرعارش �َأرقّنت
ُورغ5 .زِي ْرعارش نِّي شّ اثن ّزايس � َّأسامن ذ ّ
6
سبعا ن �إِص ْفضاون ،ثِينا ذ سبعا ن �َأ ُّروحاث ن �َأر ِّبي .غار ّزاث ن ْرعارش ثُوغا ِذين �َأمشْ ناو
وسط ن ْرعارش ذ ِمين ذ اس-د �إِن ّضن ،ثُوغا
ر ْبحار ن ّزاج �َأخْ ِمي ذ �َأ ْز ُرو ن كرِيسثالِ .ذي ْر ْ
7
ِذين �َأربعا ن �إِمدّارن ،ع ّمارن س ثِيطّاوِين ما ّرا غار ّزاث ذ ضفّارَ� .أمدّار �َأم ْزوا ُرو ياروس ذݣ
ِيس ْثراثا ثُوغا �َأغ ْم ُبوب ن ّس �َأخْ ِمي ن ْبناذم
ِيس ْثناين ذݣ ؤُعج ِمي (نِيغ �َأين ُذوز) ،و ّ
وا ْيراذ ،و ّ
8
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ؤُشا و ّ
َأس ذ دْجيرث ن ّ ْبرا �َأبدِّي،
ستّا ن وافرِيون ،ع ّمارن س ثِيطّاوِين غار با ّرا ذ ذاخر ُؤ تْراغان � ّ
قّارن “�َأمقدّاسَ� ،أمقدّاسَ� ،أمقدّاس ذ ِسي ِذي �َأر ِّبي �َأ ْمز ّمار خ ما ّرا ِمين �إِدْچان ذ ون ّي ثُوغا ذ
ون ّي �إِدْچان ذ ون ّي �إِ د غا ياسن9 ”.ؤُشا خْ ِمي �إِ غا ْوشن �إِمدّارن �َأ ُعودْجي ذ شّ ان ذ ؤُقا ِذي
�إِ ون ّي �إِقِّيمن خ ْرعارش� ،إِ ون ّي �إِ ّدارن �إِ ر ْبدا10 ،خ ِّني �َأربعا ُؤ ِعيشرِين ن �إِ ْمغارن �َأذ ْوضان
غار ث ُمورث غار ّزاث ن ون ّي �إِقِّيمن خ ْرعارشَ� ،أذ ّسجذن �إِ ون ّي �إِ ّدارن �إِ ر ْبدا قاع ؤُشا �َأذ
ّسا ْرسن ثِيمر ِ
ِيسين نْسن غار ّزاث �إِ ْرعارش ،قّارن “11شكَ� ،أ ِسي ِذي �َأر ِّبي ن ّغَ� ،أ �َأمقدّاس،
ثسذاهدْچذ �َأ ُعودْجي ذ شّ ان ذ ّجهذَ� ،أقّا ذ شك �إِ �إِݣِّين ما ّرا ِمين �إِدْچانَ� ،أقّا مان �َأيا ّزايك
�إِ �إِدْچا ؤُشا ّزايك �إِ �إِتْواݣّ”.

5

أَ�ذ ِليس ِ�إتْوانّضن ذ ِ�إزمار

1ؤُشا ْزرِيغ ذݣ ُؤفُوس �َأف ِ
ُوسي ن ون ّي �إِقِّيمن خ ْرعارش �إِج ن و ْذلِيس �إِتْوان ّضن،
ثُوغا خاس ثِيرا غار ذاخر ذ با ّرا ،ؤُشا �َأذلِيس ثُوغا �إِتْواش ّمع س سبعا ن �إِش ِّميعن.
2ؤُشا ْزرِيغ �إِج ن لمالاك �إِجهذ� ،إِتْراغا س ّج ْهذ “مان ون �إِسذاهدْچن �َأذ يا ْرزم �َأذلِيس-ا
ؤُشا �َأذ �إِكّس �إِش ِّميعن ن ّس؟” 3ؤُشا ؤُرا ذ �إ ِّج ذݣ ؤُجنّا نِيغ ِذي ث ُمورث نِيغ ساذُو
ث ُمورث �إِز ّمار �َأذ يا ْرزم �َأذلِيس-ا نِيغ �َأذ ذا ْيس �إِخزار4 .نش ُروغ �َأطّاس ُؤ ِمي وار ُؤ ِفين وِي
�إِسذاهدْچن �َأذ يا ْرزم �َأذلِيس-ا ِحيما �َأذ ّزايس �إِغار نِيغ �َأذ ذا ْيس �إِخْ زار5 .ؤُشا �إ ِّجن زݣ
داودَ� ،أقّا �إِغلّب
�إِ ْمغارن �إن ّا “وار ت ُْرو شا! خْ زارَ� ،أيراذ زݣ �َأ ْيث ن يا ُهوذا زݣ ُؤ ْزوار ن ُ
6
وسط ن ْرعارش ذ
ِحيما �َأذ يا ْرزم �َأذلِيس-ا ذ سبعا ن �إِش ِّميعن ن ّس ”.ؤُشا ْزرِيغ غار ْر ْ
وسط ن �إِ ْمغارن �إِج ن �إِزمار �إِبدّ� ،إِݣّا �َأخْ ِمي ذ ثاغارصث .نتّا
�َأربعا ن �إِمدّارن ؤُشا ِذي ْر ْ
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ْواسكّن
غارس سبعا ن واشّ اون ذ سبعا ن ثِيطّاوِين ،نِي ْث ِني ذ سبعا �َأ ُّروحاث ن �َأر ِّبي �إِن ّي �إِت ّ
وسي-د ؤُشا �إِ ْك ِسي �َأذلِيس �إِتْوان ّضن زݣ ُؤفُوس �َأف ِ
غار ُّدونِّيث ث ُمونَ�7 .أقّا نتّا ُي ِ
ُوسي ن
ون ّي ثُوغا �إِقِّيمن خ ْرعارشِ �8 .
َأرامي �إِطّف �َأذلِيس �إِتْوان ّضنْ ،وضان-د �َأربعا ن �إِمدّارن ذ
�َأربعا ُؤ عشرِين ن �إِ ْمغارن غار ث ُمورث ّزاث �إِ �إِزمار ،ما ّرا �إِ ْذسن غارسن هارباث ذ طّباصا
ن ُورغ شُّ ورنت س ر ْبخُ ور ما ّرا ،مان �َأيا ذ ثِيزادْجي ِثين ن �إِمقدّاسن9 .ؤُشا غنّجن �إِج ن
�إِزرِي ن ْج ِذيذ “شك ثسذاهدْچذ �َأذ ِ
ثكسيذ �َأذلِيس �إِتْوان ّضنَ� ،أذ ثكّسذ �إِش ِّميعن ن ّس
ِمينزِي شك ثتْواغا ْرصذ ؤُشا س �إِذا ّمن ن ّك ثس ِغيذ �َأنغ �إِ �َأر ِّبي زِي كُور ثاق ِبيتْش ذ �إِرس ذ
و ْي ُذوذ ذ ْرݣنس10 .شك ثا ِّريذ ثن ذ �إِجدْجيذن ذ �إِك ّهانن �إِ �َأر ِّبيَ� ،أذ ح ْكمن خ ث ُمورث”.
يجا ن واطّاس ن لمالاكاث ن ّضنت �إِ ْرعارش ذ �إِمدّارن ذ �إِ ْمغارن
11خ ِّني ْزرِيغ ؤُشا ْسرِيغ ْث ِم ّ
12
يجا
ؤُشا ثُوغا-ثن عشرا �َأراف ِذي عشرا ن ُر ُروف ذ �َأرف ِذي ُر ُروف ،تْراغان س ْث ِم ّ
ِجهذن “�إِزمار ون ّي �إِتْواغا ْرصن �إِسذاهدْچ �َأذ �إِطّف ّج ْهذ ذ واݣْرا ذ ثِي ِغيث ذ ْثز ّمار ذ شّ ان
�إ ْ
13
ذ ُؤ ُعودْجي ذ ؤُسمغار!” ؤُشا ما ّرا وِي �إِدْچان ذݣ ؤُجنّا ُؤ خ ث ُمورث ذ ساذُو ث ُمورث
ُؤ خ ر ْبحار ،قاع ِمين �إِدْچان ذا ْيسنْ ،سرِيغ �َأسن ،قّارن “�َأسمغار ذ شّ ان ذ ُؤ ُعودْجي ذ
ُّصولطا �َأذ �إِرِين �إِ ون ّي �إِقِّيمن خ ْرعارش ُؤ �إِ �إِزمار �إِ ر ْبدا قاع14 ”.ؤُشا �َأربعا ن �إِمدّارن قّارن
سجذن.
“� َِأمين!” �إِ ْمغارن ْوضان-د غار ث ُمورثْ ،

6

سبعا ن ِ�إش ِّميعن

 1ؤُشا ْزرِيغ بلِّي �إِزمار �إ ِ
ِفسي أَ�ش ِّميع أَ� ْمزوا ُرو زِي سبعا ن �إِش ِّميعن نِّي ؤُشا ْسرِيغ �إ ِّجن
يجا �َأم وا ّجاج “�َأس-د ،خْ زار!” 2خ ِّني ْزرِيغ �إِج ن ُؤيِيس
زِي �َأربعا ن �إِمدّارن �إِقّار س ْث ِم ّ
ِ
ذ �َأش ْمرار ذ ون ّي خاس �إِن ِيين غارس �إِج ن ْرقوصْ .وشين اس �إ ِْشث ن ث ْمرِيسث ؤُشا نتّا �إِفّغ-د
�َأم �إِتْغلّاب ؤُشا ِحيما �َأذ �إِغلّبِ �3 .
ِيس ْثناين،
َأرامي يا ْرزم أَ�ش ِّميع و ّ
ِيس ثْناينْ ،سرِيغ �إِ ؤُمدّار و ّ
�إِقّار “�َأس-د ،خْ زار!” 4ؤُشا ُي ِ
مسي ؤُشا ون ّي خاس
وسي-د ُؤيِيس ن ّضْ ِني ،ثُوغا ذ �َأزݣّواغ �َأم ْث ِّ
�إِن ِيين ،ݣِّين ث ِحيما �َأذ �إِ ْك ِسي ر ْهنا خ ث ُمورثِ ،حيما �َأذ كّارن �إ ِْوذانَ� ،أذ غا ْرصن �إِ واياويا
ؤُشا ْو ِشين اس �إِج ن ِّسيف �إِمغارِ �5 .
ِيس ْثراثا
َأرامي يا ْرزم أَ�ش ِّميع و ّ
ِيس ثْراثاْ ،سرِيغ �إِ ؤُمدّار و ّ
�إِقّار “�َأس-د ،خْ زار!” ؤُشا ْزرِيغ �إِج ن ُؤيِيس ذ �َأبارشان ؤُشا ون ّي خاس �إِن ِيين غارس �إِج ن
6
يجا ثقّار “�إِ ّج ن
وسط ن �َأربعا ن �إِمدّارن ْسرِيغ �َأخْ ِمي شا ن ْث ِم ّ
ْر ِميزان ذݣ ُؤفُوسِ .ذي ْر ْ
يثرو) ن يِي ْرذن س �إ ِّج ن ِّدينار ذ ْثراثا ن ر ْم ُذوذ ن يِي ْرذن س �إ ِّج ن ِّدينار .غار ّزشث
ْر ُموذ (=لِ ُ
7
أ
أ
َ
َ
ِ
ِ
ِيس �َأربعا
ِيس �ربعاْ ،سرِيغ �إِ ْثم ّ
ذ بِي ُنو وار ثن ت ِْض ِّيعم شا!” �َأرامي يا ْرزم �ش ِّميع و ّ
يجا ن ؤُمدّار و ّ
ثقّار “�َأس-د ،خْ زار!” 8ؤُشا ْزرِيغ �إِج ن ُؤيِيس ذ �َأسنابِي (=اوراغ �َأشحشاح َ� -أوراغ �َأذارذاس)
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ؤُشا ون ّي خاس �إِن ِيين ،قّارن-اس ‘ ْرم ْوث’ ؤُشا ثضْ فار اِث راخارث .ث ّم ْوش �َأسن �إِ نِي ْث ِني
ُّصولطا خ �إ ِّج ن �َأربع ن ث ُمورث ِحيما �َأذ نْغن س ِّسيف ،س راز ،س ْرم ْوث ُؤ س ْرو ُحوش
ن ث ُمورثِ �9 .
ِيس خ ْمساْ ،زرِيغ ساذُو ؤُعالطار رع ُمور ن يِنّي �إِتْوانغن ِذي
َأرامي يا ْرزم أَ�ش ِّميع و ّ
طّوع ن واوار ن �َأر ِّبي ؤُشا ِذي طّوع ن شهاذث �إِ ثُوغا غارسن10 ،راغان س ّج ْهذ “�َأ ْرحاكم
�َأمقدّاس ذ باب ن ثِيذت ،مشْ حار �إِ غا ثقِّيمذ وار ْثحكّمذ ،وار تْنقمذ شا �إِ �إِذا ّمن ن ّغ زݣ
�إِن ّي �إِز ّدغن ِذي ث ُمورث؟” 11ؤُشا ْو ِشين �َأسن ،ما ّرا �إ ِّج�-إ ِّج ،رعباياث ذ ثِيشمرارِين ،ن ّان �َأسن
واوماثن نْسن� ،إِن ّي �إِ غا �إِتْوانغن عاوذ �َأم
بلِّي �َأذ �َأريّحن ْذ ُروس �َأر �إِ غا ك ّمرن �إِس ْمغان ن ّضْ ِني ذ ْ
نِي ْث ِني12 .ؤُشا زرِيغِ � ،
ِيس س ّتا ،رخْ ذنِّي �إِمسار �إِج ن ونْه ِّزي ن ث ُمورث ذ
َأرامي يا ْرزم أَ�ش ِّميع و ّ
�َأمقّرانْ .ثفُوشث ث ْذور ذ ثابارشانت �َأم �إ ِْشث ن ْثخانْشث ن ْ
وشضان ؤُشا ثازِيرِي ث ُمون ثݣّا �َأم
�إِذا ّمن 13ؤُشا �إِثران ن ؤُجنّا ْوضان-د غار ث ُمورث �َأم �إِقُو ّراع زݣ وا ْرثُو خْ ِمي ث-يِد �إِغطّر �إِج
ن ؤُس ِّميض ذ �َأمقّرانَ�14 .أجنّا �إِ ّم ِ
كسي �َأم �إِج ن ُؤ ُّرولُّو ن وذلِيس ،ن ّضن ث ؤُشا ما ّرا �إِذُورار
ذ ثݣزِيرِين تْواكّسن زݣ �إِ ُموشان نْسن�15 .إِجدْجيذن ن ث ُمورث ذ �إِمقّرانن ذ �َأ ْيثباب ن واݣْرا
ذ يِنّي ذ �إِكُومانذارن خ وارف ذ يِنّي غارسن ثِيز ّمار ذ كُور �إ ِْسمغ ذ ْر ُحو ّرَ� ،أقّا نِي ْث ِني ّس ُنوفّارن
16
“وضام-د خانغ،
رجروف ْ
�إِخف نْسن ذݣ �إِفران ُؤ جار ُ
رجروف ن �إِذُورار ،ن ّان �إِ �إِذُورار ذ ُ
17
َأس �َأمقّران ن
فّارم �َأنغ زݣ ُوذم ن ون ّي �إِقِّيمن خ ْرعارش ُؤ زِي لغاضاب ن �إِزمارِ ،مينزِي � ّ
لغاضاب ن ّس �َأقّا ُي ِ
وسي-د ،مان ون �إِز ّمارن �َأذ �إِع ُذو؟”

7

أَ�ش ِّميع ن أَ�ربِّي ِ�إ ّدارن

َ�1أوارنِي مان �َأيا ْزرِيغ �َأربعا ن لمالاكاث بدّنت غار �َأربعا ن ْثغ ُّمورا ن ث ُمورث،
طّفنت �َأربعا ن �إِس ِّميضن ن ث ُمورثِ ،حيما وار �إِت ُْص ِ
وضي ؤُس ِّميض ؤُرا خ ْربا ّر ؤُرا
ثشجارث2 .ؤُشا ْزرِيغ �إِج ن لمالاك ن ّضْ ِني ُيورِي-د مانِيس د
خ وامان نِيغ خ شا ن ّ
ْثنقّار ْثفُوشثَ� ،أقّا غارس �َأش ِّميع ن �َأر ِّبي �إِ ّدارن ؤُشا �إِراغا س ّج ْهذ �إِ �َأربعا ن لمالاكاث
ثِنّي ؤ ُِمي ث ّم ْوش ْثز ّمار ِحيما �َأذ ّسخْ سارنت ثا ُمورث ذ وامان�3 ،إِقّار “وار ْت ّسخْ سارنت
يشجورا �َأر �إِ غا ن ّ
ݣ �َأش ِّميع خ ثنيارث ن �إِس ْمغان ن �َأر ِّبي
ثا ُمورث ؤُرا ذ �َأمان ؤُرا ذ ثِ ُّ
ِ
ن ّغ4 ”.ؤُشا ْسرِيغ ْرق ّد ن �إِن ّي �إِتْواش ّمعن ،م ّيا ُؤ �َأربعا ُؤ �َأربعين ن �َأراف �َأقّا �إِتْواش ّمعن زِي
ما ّرا ثِيق ّبار ن �إِسرايِيل
5ثنعاش �َأراف زِي ثق ِبيتْش ن يا ُهوذا ،ثنعاش �َأراف زِي ثق ِبيتْش ن ُروبِين،
6ثنعاش �َأراف زِي ثق ِبيتْش ن ݣاذ ،ثنعاش �َأراف زِي ثق ِبيتْش ن � َِأشير،
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ماناسا،
ثنعاش �َأراف زِي ثق ِبيتْش ن نافثالِي ،ثنعاش �َأراف زِي ثق ِبيتْش ن ّ
7ثنعاش �َأراف زِي ثق ِبيتْش ن ِسمعان ،ثنعاش �َأراف زِي ثق ِبيتْش ن لاوِي،
ثنعاش �َأراف زِي ثق ِبيتْش ن �إِساكّار8 ،ثنعاش �َأراف زِي ثق ِبيتْش ن ز ُِيبولُون،
ثنعاش �َأراف زِي ثق ِبيتْش ن ُيوسف ،ثنعاش �َأراف زِي ثق ِبيتْش ن بِ ِ
ينيامين.

أَ�با ُّرو ن ْر ِ
غاشي زِي كُور ْرݣنس

َ�9أوارنِي مان �َأيا �َأقّا ْزرِيغ �إِج ن ؤُبا ُّرو ن ْر ِ
غاشي زِي كُور ْرݣنس ذ ْثق ّبار ذ و ْي ُذوذ ذ �إِرساون
ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِز ّمار �َأذ ثن �إِفارز .نِي ْث ِني بدّن ّزاث �إِ ْرعارش ذ يزمارَ� ،أ ْرضن رعباياث ذ
ِفاسن نْسن10 .تْراغان س ّج ْهذ “�َأس ْنجم
ثِيشمرارِين ؤُشا غارسن ثِيسضْ وِين ن ثِي ِني ذݣ �إ ّ
11
�إِتِيرِي �إِ �َأر ِّبي ن ّغ ون ّي �إِقِّيمن خ ْرعارش ُؤ �إِ �إِزمار ”.ؤُشا ما ّرا لمالاكاث ن ّضنث-يِد �إِ
ْرعارش ؤُرا ذ �إِ ْمغارن ذ �َأربعا ن �إِمدّارن ،ؤُشا �َأضارن غار ث ُمورث س ُو ْذماون نْسن ِقيباتْش
سجذن �إِ �َأر ِّبي12 ،ن ّان “� َِأمين! �َأس ْمغار ذ ُؤ ُعودْجي ذ ثِي ِغيث ذ ؤُقا ِذي ذ شّ ان
�إِ ْرعارشْ ،
13
ِ
ِ
ذ ّج ْهذ ذ ْثز ّمار �إ �َأر ِّبي ن ّغ �إِ ر ْبدا قاعَ� .أمين ”.خ ِّني يا ّر-د �إِ ّجن زݣ �إِ ْمغارن نِّي� ،إن ّا
�َأيِي ِ
“مين عنان نِي ْث ِني �إِوذان-ا يارضن رعباياث ذ ثِيشمرارِين ،مانِيس د ؤ ُِسين؟” 14نش
رحصارث ثامقّرانت.
نِّيغ اس “�َأ ِسي ِذي �إِنُو ،شك �إ ِّسنن� ”.إن ّا �َأيِي “�إِنا �َأقّا ؤ ُِسين-د زِي ْ
15
نِي ْث ِني ص ّبنن رعباياث نْسن ؤُشا �َأ ِّرين ثنت ذ ثِيشمرارِين ذݣ �إِذا ّمن ن �إِزمار .خ ؤُي ِّني
َأس ذ دْجيرث ِذي ثا ّدارث �إِقدّسن
نِي ْث ِني بدّن ّزاث �إِ ْرعارش ن �َأر ِّبي ؤُشا خدّمن اس � ّ
16
يضون ن ّس .وار �إِقِّيم عاذ �َأذ د ُْچوزن
ن ّس .ؤُشا ون ّي �إِقِّيمن خ ْرعارش �َأذ خاسن �إِ ّوث � َِأق ُ
17
نِيغ �َأذ فُوذن ،وار ثن ثتْقدِّي ؤُرا ذ ْثفُوشث ؤُرا ذ �إ ِْشث ن ُّجو ّرث ن رح ُموِ ،مينزِي
وسط ن ْرعارش �َأذ ثن يا ْروسَ� ،أذ ثن �إِنْذه غار ثاراوِين ن وامان ن
�إِزمار �إِ �إِبدّن ِذي ْر ْ
ثُوذارث ؤُشا �َأر ِّبي �َأذ اسن �إِمسح كُور �َأمطّا زِي ثِيطّاوِين نْسن”.

8

ِيس سبعا
أَ�ش ِّميع و ّ

ِ �1
ِيس سبعاَ� ،أجنّا ثُوغا يا ْرسا عراحار �َأز ْين ن ْثسا ّعث2 .ؤُشا
َأرامي يا ْرزم أَ�ش ِّميع و ّ
ْزرِيغ سبعا ن لمالاكاث ثِنّي بدّنت ّزاث �إِ �َأر ِّبي ؤُشا �إِ ّم ْوش �َأسنت سبعا ن ر ْبواق.
َ�3أقّا �إِج ن لمالاك ن ّضْ ِني ُي ِ
وسي-دُ ،يو ُيور �َأذ �إِب ّد غار ؤُعالطار س �إ ِْشث ن ثق ُذوحث ن
ُورغ �إِ ربخُ ورْ .و ِشين اس �َأطّاس ن ر ْبخُ ور ِحيما �َأذ ث �إِو ّهب �َأك-ذ ْثزادْجي ِثين ن ما ّرا
�إِمقدّاسن خ ؤُعالطار ن ُورغ ِقيباتْش �إِ ْرعارش4 .ؤُشا ّدخّ ان ن ر ْبخُ ور �َأك-ذ ْثزادْجي ِثين ن
�إِمقدّاسن ثُوغا �إِتْݣا ّعاذ زݣ ُؤفُوس ن لمالاك �إِ �إِبدّن ِقيباتْش �إِ �َأر ِّبي5 .خ ِّني لمالاك �إِ ْك ِسي
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مسي زݣ ؤُعالطار ؤُشا �إِنْضار اِت غار ث ُمورث ؤُشا
ثاق ُذوحث ن ربخُ ور� ،إِشُّ ور اِت س ْث ِّ
واسامن ذ ونْه ِّزي ن ث ُمورث.
ؤ ُِسين-د ّ
واجاجن ذ ث ِمي ّجاوِين ذ ّ

س ْبعا ن ربواق

6ؤُشا ح ّزمنت سبعا نِّي ن لمالاكاث ثِنّي غار �إِدْچا سبعا ن ربواق ِحيما �َأذ ذا ْيسن
7
مسي
ثبرو ِّري ذ ْث ِّ
ُصوضنت .خ ِّني لمالاك أَ� ْمزوا ُرو �إ ُِصوض ِذي ْر ُبوق ن ّس ؤُشا ث ْوضا-د ُ
خ ث ُمورث ،خدْچضنت �َأك-ذ �إِذا ّمن ؤُشا �إ ِْشث ن ثُو ُروث ن ث ُمورث ذ �إ ِْشث ن ثُو ُروث
ْواسشْ مض8 .خ ِّني لمالاك
ْواسشْ مض ؤُشا ما ّرا ْ
ن ُّ
رح ِثيش �َأزِيزا ثُوغا ثت ّ
ثشجورا ثُوغا ثت ّ
ِ
ْ
ثمسراشث �َأم وذرار �َأمقّران �إِش ّمضن،
ِيس ثْناين �إ ُِصوض ذي ْر ُبوق ن ّس ؤُشا شا ن ْ
و ّ
�إِ ّمنضار ِذي ر ْبحار ؤُشا �إ ِْشث ن ثُو ُروث ن ر ْبحار ث ْذور ذ �إِذا ّمنُ 9 ،ؤ �إ ِْشث ن ثُو ُروث
ن لحاياواناث �إِن ّي �إِ ّدارن ِذي ر ْبحار ُّموثن ذ �إ ِْشث ن ثُو ُروث ن �إِغا ُّروبا ثار ّددْچ10 .خ ِّني
ِيس ثْراثا �إ ُِصوض ِذي ْر ُبوق ن ّس ؤُشا �إِج ن �إِثرِي ذ �َأمقّرانُ ،يورغا �َأم �إِج ن
لمالاك و ّ
11
وصفض� ،إ ِْوضا-د زݣ ؤُجنّا خ �إ ِْشث ن ثُو ُروث ن �إِغ ْزران ذ ثاراوِين� .إِثرِي-يا قّارن-اس
ْ
َأبسينثُوس’ (=‘شِّ يح’)َ� .أقّا �إ ِْشث ن ثُو ُروث ن وامان ث ْذور ذ ‘� ِ
‘� ِ
َأبسينثُوس’ ِ(مين �إِخْ س
�َأذ يِي ِني ‘ثارزݣ �َأمشْ ناو شِّ يح’) ؤُشا ُّموثن �َأطّاس ن �إ ِْوذان س وامان ؤ ُِمي ْذورن وامان
12
ِيس أَ�ربعا �إ ُِصوض ِذي ْر ُبوق ن ّس ؤُشا ثتْواطّف �إ ِْشث ن
ذ �إِمارزاݣن .خ ِّني لمالاك و ّ
ثُو ُروث ن ْثفُوشث ذ �إ ِْشث ن ثُو ُروث ن ْثزِيرِي ذ �إ ِْشث ن ثُو ُروث ن �إِثران � ِ
َأرامي ث ّبارشن
�إ ِْشث ن ثُو ُروث ن ْثفاوث ؤُشا ث ْوضا-د ث ْمبامبسث خ �إ ِْشث ن ثُو ُروث ن ُؤزِير ؤُرا خ
13
وسط ن ؤُجنّا ،ثتْراغا س ّج ْهذ “ؤُشث،
دْجيرث .ؤُشا ْزرِيغ �إِج ن ؤُنضِّ يو ِذي ْر ْ
حس ن ر ْبواق ن ْثراثا ن لمالاكاث
ؤُشث ،ؤ ُْشث �إِ �إِن ّي �إِز ّدغن ِذي ث ُمورث خ ِّسي ّبث ن ْر ّ
�إِ غا �إ ُِصوضن عاذ ِذي ر ْبواق نْسنت”.

9

1
ِيس خ ْمسا �إ ُِصوض ِذي ْر ُبوق ن ّس ؤُشا ْزرِيغ �إِج ن �إِثرِي �إ ِْوضا-د زݣ ؤُجنّا
لمالاك و ّ
خ ث ُمورث ،ث ّم ْوش اس ثاسا ُروث ن ؤُق ُّموم ن ثسرافث ُيودْچغن2 .نتّا يا ْرزم ثاسرافث
ُيودْچغن ؤُشا �إِݣا ّعذ-د ّدخّ ان زݣ ؤُق ُّموم ن ثسرافث �َأم ّدخّان ن ث ْفقُونت ثامقّرانت ؤُشا
ْثفُوشث ذ ر ْعوِين بارشنن زِي ّدخّ ان ن ثسرافث3 .زِي ّدخّان فّغن-د ّزايس �إِ ُبورخْ سن غار
ث ُمورث ،ث ّم ْوش �َأسن ُّصولطا �َأم ث ِّني �إِدْچان غار ْثغارض ِميوِين ن ث ُمورث�4 .إِثوان ّا �َأسن “وار
رح ِثيش ن ث ُمورث ؤُرا ذ �َأغ ُّموي �َأزِيزا نِيغ ثاش ّجارث ْم ِغير �إِ �إ ِْوذان واها �إِن ّي وار غار
ْثج ّيحم ْ
5
�إِدْجي ؤُش ِّميع ن �َأر ِّبي خ ثنيارث نْسن” .ث ّم ْوش �َأسن ْثز ّمار ماح ْنذ وار نقّن �إ ِْوذان ،ماشا

ُنضيو’ ِ -ذي شا ن ْرماخ ُطوطاث ِث ِ
يقذي ِمينت نُوفا ' ِ�إج ن لمالاك'
�ِ ' 13:8إ ج ن ؤ ِّ
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�َأذ ثن عدّبن ْرق ّد ن خ ْمسا ن �إِ ُيورن ؤُشا �َأعدّب نْسن �َأم ؤُعدّب ن ْثغا ْرضنت خْ ِمي ثقّس �إِ
ْبناذم6 .ذݣ ُو ّسان نِّي �َأذ �َأ ْر ُزون �إ ِْوذان ْرم ْوث ،وار ت تِيفن ؤُشا �َأذ تارن �َأذ ّمثن ؤُشا ْرم ْوث
�َأذ ّزا ْيسن ثا ْرور�7 .إِ ُبورخْ سن ݣِّين �َأم �إِيسان �إِ �إِح ّزمن �إِ ؤُم ْن ِغي ؤُشا غارسن خ ؤُزدْجيف �َأم
ثِيمر ِ
ِيسين ن ُورغ ذ �إِغ ْمباب نْسن �َأم �إِغ ْمباب ن �إ ِْوذان8 ،ؤُشا �َأشُ و ّواف نْسن �َأم ؤُشُ ّواف ن
ث ْمغارِين ،ثِيغماس نْسن �َأم ثِنّي ن وايراذن9 ،ؤُشا �إِذمارن نْسن ّس ُذو ُروين س ُو ّزار ؤُشا ّدرِيز
ن وافرِيون نْسن �َأم ّدرِيز ن �إِكا ُّروثن �َأك-ذ واطّاس ن �إِيسان �إِتق ُنونُّوين غار ؤُمن ِغي10 ،غارسن
�إِكنّاسن �َأم ْثغارض ِميوِين ذ �إِسنّانن ؤُشا ُّصولطا نْسن ثُوغا ذݣ �إِكنّاسن نْسنِ ،حيما �َأذ ع ْذبن
�إ ِْوذان ْر ِميجار ن خ ْمسا ن �إِ ُيورنَ�11 .أجدْجيذ خاسن ذ نتّا ذ لمالاك ن ثسرافث ،قّارن اس
س ْث ِعيبرانِيث ‘�َأبا ُّدون’ ،س ْثݣر ِ
ِيݣيث ‘�َأ ُبولِّ ُييون’‘12 .ؤُشث’ ثام ْزوا ُروث ثع ُذوَ� ،أوارنِي مان
13
ِيس س ّتا �إ ُِصوض ِذي ْر ُبوق ن ّس ؤُشا ْسرِيغ
�َأيا �َأذ د �َأسنت عاذ ْثناين ن ُ‘وشثاث’ .لمالاك و ّ
14
يجا �إِ د ُي ِ
وسين زِي �َأربعا ن واشّ اون ن ؤُعالطار ن ُورغ �إِ �إِبدّن ِذين ِقيباتْش �إِ �َأر ِّبي ثنّا �إِ
ْث ِم ّ
ِ
ِيس ستّا �إِ غار �إِدْچا ْر ُبوق “فسيي �إِ �َأربعا ن لمالاكاث �إِن ّي �إِشارفنت طّارف ن �إِغزار
لمالاك و ّ
15
ِ
ِ
�َأمقّران ن ؤُفراث ”.ؤُشا �َأرخُ ون �َأسنت �إِ �َأربعا ن لمالاكاث ثنّي ثُوغا �إِح ّزمن ذي ِّني غار
واس ذ ُؤ ُيور ذ ؤُسݣّواسِ ،حيما �َأذ نْغنت �إ ِْشث ن ثُو ُروث ن �إ ِْوذان16 .ثُوغا ْرق ّد نْسن ْث ُيويا
ّ
ن عشرا �َأراف س عشرا ُر ُروف ن �إِمناين (=رعسكار س �إِيسان) ؤُشا ْسرِيغ مشْ حار ِذي
دْچانَ�17 .أ ُّمو �إِ ْزرِيغ �إِيسان ذ يِنّي خاسن �إِن ِيين ِذي ثمزرا-يا :ثُوغا ّس ُذو ُروين �إِذمارن نْسن
مسي ذ وزباي ِبي �َأم ‘ ْث ِ
ياسينت’ ذ ْووراغ �َأم رشباريّث ؤُشا �إِزدْجيفن
س ُو ّزار ذ �َأزݣّواغ �َأم ْث ِّ
مسي ذ ّدخّان ذ
ن �إِيسان نِّي �َأم �إِزدْجيفن ن وايراذن ؤُشا زݣ �إِق ُّمومن نْسن ثفّغ-د ّزا ْيسن ْث ِّ
18
مسي ذ ّدخّ ان
رشباريّثَ� .أقّا �إ ِْشث ن ثُو ُروث ن �إ ِْوذان ثتْوانغ س ْثراثا-يا ن ّجرايح ،س ْث ِّ
ذ رشباريّث �إِ د �إِتفّغن زݣ �إِق ُّمومن نْسنِ 19 .مينزِي ُّصولطا نْسن �َأقّا-ت ذݣ �إِق ُّمومن ذ
�إِكنّاسن نْسنِ ،مينزِي �إِكنّاسن نْسن ݣِّين �َأخْ ِمي ذ �إ ِِفيغران ،غارسن �إِزدْجيفن تْج ّيحن ّزا ْيسن
�إ ِْوذان20 .ماشا �إ ِْوذان �إِقِّيمن �إِن ّي وار �إِتْوانغن شا زݣ ّجرِيحشث-ا ،وار ثُوبن شا زِي رخْ ذايم
ِفاسن نْسن ماح ْنذ �َأذ بدّن زݣ ؤُعباذ ن شّ واطن ذ لاصنام ن ُورغ ذ نُّوقارث ذ ن ّحاس
ن �إ ّ
21
ُّ
ِ
ذ و ْز ُرو ذ ؤُكشُّ وض� ،إِن ّي وار �إِ ْتوِيرِين ،وار �إِتسرِين ،وار �إݣورن ؤُشا نِي ْث ِني وار ثُوبن شا زݣ
ُوقح ِبيث نْسن نِيغ زِي ثُوكّارذا نْسن.
سحارث نْسن ،ؤُرا زِي ث ْ
ؤُنقِّي نْسن نِيغ زِي ْث ّ

10

لمالاك ِ�إ ْجهذ س و ْذ ِليس أَ� ْمزيان

1ؤُشا ْزرِيغ �إِج ن لمالاك �إِجهذ� ،إِهوا-د زݣ ؤُجنّا ،ثُوغا يارض �َأسي ُنو ؤُشا
ثاسرِيث ن ونْزار ْثب ّد اس خ ؤُزدْجيف ؤُشا �َأغ ْم ُبوب ن ّس �إِݣّا �َأم ْثفُوشث� ،إِضارن
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مسي�2 .إِطّف ذݣ ُؤفُوس ن ّس �إِج ن و ْذلِيس �َأم ْزيان يارزم� .إ ِّسا ْرس �َأضار
ن ّس �َأم �إِبِيلارن ن ْث ِّ
ن ّس �َأف ِ
ُوسي خ ر ْبحارَ� ،أضار ن ّس �َأز ْرماض خ ث ُمورث 3ؤُشا �إِراغا س ّج ْهذ �َأم وايراذ .ؤ ُِمي
4
حس نْسنِ .
رامي ك ّمرن سبعا ن وا ّجاجن نِّي
�إِراغاَ� ،أ ِّرين-د خاس سبعا ن ّ
واجاجن س ْر ّ
ِ
ݣ
يجا ْثراغا-د زݣ ؤُجنّا “ ّ
�َأوار نْسن ،ثُوغا خْ سغ �َأذ ث �َأرِيغ .ؤُشا ْسرِيغ �إِ �إ ِْشث ن ْثم ّ
واجاجن ،وار ث تارِي شا5 ”.لمالاك ون ّي ثُوغا زرِيغ� ،إِب ّد خ
�َأش ِّميع خ ِمين ن ّان سبعا ن ّ
6
ر ْبحار ذ ث ُمورث� ،إِ ْك ِسي �َأفُوس ن ّس �َأف ِ
ُوسي غار ؤُجنّا ؤُشا �إ ُِّجودْچ غار ون ّي �إِ ّدارن �إِ ر ْبدا
قاع ،ون ّي �إِݣِّين �َأجنّا ذ ِمين ذا ْيس ذ ث ُمورث ذ ِمين ذا ْيس ذ ر ْبحار ذ ِمين ذا ْيس “وار ثقِّيم
7
ِيس سبعا خْ ِمي نتّا �َأذ �إ ُِصوض ِذي ْر ُبوق
حس ن لمالاك و ّ
ُبو ْرو ْقث!” �َأقّا ذݣ ُو ّسان ن ْر ّ
يجا �إِ
ن ّسَ� ،أذ �إِكمر ِّسي ّر ن �َأر ِّبي ،ما ّمش ثُوغا �إِتْبا ّرح �إِ �إِس ْمغان ن ّس� ،إِ ْمكاشافن8 .ؤُشا ْث ِم ّ
كسي �َأذلِيس يا ْرزمن زݣ
ثسيور-د غارِي �إ ِْشث ن ْثوارا ن ّضْ ِنيث “ ُؤ ُيورِْ ،
ْسرِيغ زݣ ؤُجنّا ِّ
9
ُؤفُوس ن لمالاك ون ّي �إِبدّن خ ر ْبحار ذ ث ُمورث ”.ؤُشا ُؤ ُيورغ غار لمالاك ،تارغ اس �َأذ
ايِي �إ ِْوش �َأذلِيس �َأم ْزيان� .إن ّا �َأيِي ِ
“كسي ث ،ثشِّ يذ ث ؤُشا �َأذ �إ ِّسا ْرزݣ �َأعدِّيس ن ّك ،ماشا
ذݣ ؤُق ُّموم ن ّك �َأذ يِيرِي ذ � َِأميزِيذ �َأم ثا ّمنت10 ”.نش ِ
كسيغ �َأذلِيس �َأم ْزيان زݣ ُؤفُوس ن ّس
ؤُشا شِّ يغ ث .ثُوغا-ث ذ � َِأميزِيذ ذݣ ؤُق ُّموم �إِنُوِ � ،
َأرامي ث شِّ يغ ،يا ْرزݣ ذݣ ؤُعدِّيس
11
ْخص اش ْثوارا ن ّضْ ِنيث �َأذ ْثبا ّرحذ �َأوار ن �َأر ِّبي �إِ واطّاس ن �إِي ُذوذن
�إِنُو .ؤُشا ن ّان �َأيِي “�إِت ّ
ذ رݣـ ُنوس ذ �إِرساون ذ �إِجدْجيذن”.

11

ثناين ن ر ْش ُهوذ ِ�إ ِ�إ ّبدن ّزاث ِ�إ أَ�ربِّي

1ؤُشا �إِ ّم ْوش �َأيِي �إِج ن ؤُغانِيم� ،إِݣّا �َأم �إِج ن ؤُقطّاب� ،إِقّار “كّارْ ،ثعبارذ ثا ّدارث
�إِقدّسن ن �َأر ِّبي ذ ؤُعالطار ذ يِنّي ذا ْيس �إِع ّبذن!” َ�2أ ّزاي ون ّي غار با ّرا ن ثا ّدارث
�إِقدّسنّ � ،أج اِث ،وار ث ْثع ّبار شاِ ،مينزِي �َأقّا �إِ ّم ْوش �إِ رݣـ ُنوس ؤُشا نِي ْث ِني �َأذ ع ْفسن ثان ِْذينت
�إِقدّسن ْثناين ُؤ �َأرب ِعين ن �إِ ُيورن3 .نش �َأذ ْوشغ ثِيز ّمار �إِ ْثناين ن ْ
رش ُهوذ �إِنُوَ� ،أذ با ّرحن �َأوار
ن �َأر ِّبي �َأرف ُؤ ِميثاين ُؤ س ِّتين ن ُو ّسانَ� ،أ ْرضن س ْثخانْشث ن وشضان4 ”.نِي ْث ِني ذ ْثناين
ن ْثزِيثُونِين ذ ْثناين ن رقناذر �إِ �إِبدّن ّزاث �إِ �َأر ِّبي ن ث ُمورث5 .مارا ِذين شا ن �إ ِّجن �إِخْ س �َأذ
مسي زݣ ؤُق ُّموم نْسن ؤُشا �َأذ ثش رع ْذيان نْسن .مارا شا ن �إ ِّجن �إِخْ س
ثن �إِ ْهورَ� ،أذ ثفّغ ْث ِّ
ْخص اس �َأذ �إِتْوانغ �َأ ُّمو6 .نِي ْث ِني غارسن ُّصولطا ماح ْنذ �َأذ قّنن �َأجنّاِ ،حيما وار
�َأذ ثن �إِ ْهور� ،إِت ّ
ذ �إِو ِّطي ونْزار ذݣ ُو ّسان ِمين ِذي �إِ غا �إِبا ّرحن نِي ْث ِني .غارسن عاوذ ثِيز ّمار خ وامانِ ،حيما
�َأذ ثن �َأ ّرن ذ �إِذا ّمن ؤُشا �َأذ ص ّيحن ثا ُمورث س ما ّرا ّجرِيحشث ِ
مرمي ّما خْ سن7 .خ ِمي �إِ
وحش زِي ثسرافث ن ث ُمورثَ� ،أذ ِكيسن �إِ ّمنغَ� ،أذ
غا ك ّمرن شهاذث نْسنَ� ،أذ ذ �إِݣا ّعذ ْر ْ
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خاسن �إِغلّب ؤُشا �َأذ ثن �إِنغ8 .رخشباث نْسن �َأذ �إِرِينت ذݣ و ْبرِيذ ن ثن ِْذينت ثامقّرانت
ؤ ُِمي قّارن س ْرمعنا �َأ ُّر ِ
يصرا” ،مانِي نْ ِغين �َأر ِّبي خ ّصالِيب9 .ؤُشا
“سوذُوم ذ ِم ْ
وحي ن ّس ُ
�إِن ّي زݣ �إِي ُذوذن ذ ْثق ّبار ذ �إِرساون ذ رݣـ ُنوس �َأذ زارن ْرخشْ باث نْسن ،وار ِّجين �َأذ ّمارسن
ْرخشْ باث نْسن ذݣ ونْضر ْثراثا ن ُو ّسان ذ وزين10 .ؤُشا �إِمزذاغ ن ث ُمورث �َأذ ّزا ْيسن
فارحنَ� ،أذ �إِرِين م ِليحَ� ،أذ �َأرزفن �إ ِّجن غار ون ّضْ ِنيِ ،مينزِي ْثناين ن �إِ ْمكاشافن-ا ثُوغا غ ّزان
ذݣ �إِمزذاغ ن ث ُمورث11 .ماشا �َأوارنِي ْثراثا ن ُو ّسان ذ و ْزين ُيوذف ذا ْيسن �َأ ُّروح ن ثُوذارث
زِي �َأر ِّبي ؤُشا كّارن ،بدّن خ �إِضارن نْسن ؤُشا ثِيݣ ّ ُو ِذي ث ْمغار ثوضا-د خ �إِن ّي ثن �إِ ْزرِين.
ثجهذ ثتْراغا زݣ ؤُجنّا ،ثقّار �َأسن “ݣا ّعذم-د ذا!” ؤُشا نِي ْث ِني
يجا ْ
12ؤُشا ْسرِيغ �إ ِْشث ن ْث ِم ّ
ݣا ّعذن غار ؤُجنّا ذݣ ؤُسي ُنو ؤُشا رع ْذيان نْسن ْزرِين ثنِ 13 .ذي ْثسا ّعث نِّي �إِمسار �إِج ن
ونْه ِّزي ن ث ُمورث ذ �َأمقّران� .إ ِْشث ن ْثعشّ ارث ن ثن ِْذينت ْثهذم ذ سبعا �َأرف ن �إِسماون ن
�إ ِْوذان ُّموثن س ونه ِّزي-يا ن ث ُمورث .وِي �إِقِّيمن ْذورن ݣّوذن �َأطّاس ؤُشا ُّسو ْعران زِي �َأر ِّبي
14
ِيس ْثراثا ثݣُّور �َأذ د ثاس.
ِيس ْثناين ثع ُذوَ� ،أقّا ‘ؤُشث’ و ّ
ن ؤُجنّا‘ .ؤُشث’ و ّ

ِيس سبعا
ربُوق و ّ

15
ِيس سبعا �إ ُِصوض ِذي ْر ُبوق ن ّس ؤُشا كّارنت ث ِمي ّجاوِين ثِيمقّرانِين ذݣ ؤُجنّا،
لمالاك و ّ
تْراغانت “ثاݣلذا ن ُّدونِّيث �َأقّا ثذور-د غار �َأر ِّبي ن ّغ ُؤ غار ل َمسيح ن ّس ؤُشا نتّا �َأذ �إِحكم �َأم
ِ
ركراسي نْسن ّزاث �إِ
ؤُجدْجيذ �إِ ر ْبدا قاعَ�16 ”.أربعا ُؤ ِعيشرِين ن �إِ ْمغارن� ،إِن ّي �إِقِّيمن خ
17
ْرعارش ن �َأر ِّبي ،ؤُضارن غار ث ُمورث س ؤُغ ْم ُبوب نْسن ؤُشا ع ْبذن �َأر ِّبي ،قّارن “نشّ ين
نتْقاذا شكَ� ،أ ِسي ِذي �َأر ِّبي �َأ ْمز ّمار خ ما ّرا ِمين �إِدْچان ،شك ذ ون ّي �إِدْچان ذ ون ّي ثُوغا
ذ ون ّي �إِ د غا ياسنَ� ،أقّا ِ
ثكسيذ ّج ْهذ ن ّك �َأمقّران ؤُشا شك �َأقّا ْثحكمذ18 .رݣ ُنوس ثُوغا
خ ّيقن خاك ؤُشا لغاضاب ن ّك ُي ِ
وسي-د ؤُرا ذ ْرو ْقث ِحيما �َأذ تْواحاسبن �إِم ِّتينن ؤُرا ِحيما
�َأذ ث ّم ْوش ْر ُمونث �إِ �إِس ْمغان ن ّك �إِ ْمكاشافن ؤُشا �إِ �إِمقدّاسن ذ ما ّرا �إِن ّي �إِتݣّوذن �إِسم ن ّك،
�إِم ْزيانن ذ �إِمقّراننَ� ،أقّا ثِيوض-د ْرو ْقث �َأذ ثاريّبذ �إِن ّي �إِتاريّبن ثا ُمورث19 ”.نُّورزمنت ثِي ُّوورا ن
ثا ّدارث �إِقدّسن ن �َأر ِّبي ذݣ ؤُجنّا � ِ
واسامن
َأرامي �إِتْوازار ّصن ُذوق ن ْرعاهذ ن ّس ؤُشا كّارن ّ
واجاجن ؤُرا ذ �َأنه ِّزي ن ث ُمورث ذ ؤُس ِّميض س ؤ ُُبرو ِّري �إِمغار.
يجاوِين ذ ّ
ذ ث ِم ّ

12

ثامغارث ذ ْرهايْشث

1خ ِّني ثتْوازار �إ ِْشث ن ر ْعرامث ذ ثامقّرانت ذݣ ؤُجنّا� ،إ ِْشث ن ثم ُّطوث
ْثيارض ْثفُوشث ،ثازِيرِي ساذُو �إِضارن ن ّس ؤُشا غارس خ ؤُزدْجيف �إ ِْشث ن
19:11

ِجدچ9-1:8 .؛ عبر4:9 .
ُؤفُغ22-10:25 .؛ � 1إ ْ
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ث ْمرِيسث س ثنعاش ن �إِثران2 .ثُوغا ث ْك ِسي ّد ْيسث ،ثسغُو ُّيو س ْروجاع ذ ؤُن ْزبار ن ثاروا.
3خ ِّني ثتْوازار �إ ِْشث ن ر ْعرامث ن ّضْ ِني ذݣ ؤُجنّاَ� ،أقّا ِذين �إ ِْشث ن ْرها ْيشث ثامقّرانت
مسي ،غارس سبعا ن �إِزدْجيفن ذ عشرا ن واشّ اون ؤُشا خ �إِزدْجيفن ن ّس
ثازݣّواغث �َأم ْث ِّ
4
سبعا ن ثمر ِ
ِيسين .س ؤُكنّاس ن ّس ْثفارض ّزايس �إ ِْشث ن ثُو ُروث ن �إِثران زݣ ؤُجنّا،
ثسزاريّض �إِثن غار ث ُمورثْ .رها ْيشث ثُوغا ْثب ّد ّزاث �إِ ثم ُّطوث �إِ غا يارونِ ،حيما �َأذ
ّ
ْثصارض �َأح ْن ِجير ن ّس خْ ِمي ث-يِد غا ثا ُرو5 .ؤُشا ثُو ُرو-د �َأح ْن ِجير ون ّي �إِ غا �إِحكمن خ
ما ّرا رݣـ ُنوس س ؤُزدْچاض ن ُو ّزارَ� .أح ْن ِجير ن ّس �إِ ّم ِ
كسي ذ ْغيا غار �َأر ِّبي ُؤ غار ْرعارش
ّ
ِ
ن ّس6 .ماشا ثام ُّطوث ثارور غار رخْ را ،غار مانِي ثُوغا ذ اس �إِݣا �َأر ِّبي �َأ ْمشان حيما �َأذ اس
ّسشّ ن ْرق ّد ن وارف ُؤ ِميثاين ُؤ س ِّتين ن ُو ّسان7 .ؤُشا �إِكّار ؤُم ْن ِغي ذݣ ؤُجنّاِ .ميخايِيل
ذ لمالاكاث ن ّس ّمنغنت �َأك-ذ ْرها ْيشث ؤُشا ْرها ْيشث ذ لمالاكاث ن ّس ّمنغنت عاوذ
�َأ ِكيس8 ،ماشا وار ج ِهيذنت شا ؤُشا وار �إِثوِيف عاذ و ْمشان نْسن ذݣ ؤُجنّا9 .ث ّم ْنضار
ْرها ْيشث ثامقّرانت ،نتّاث ذ � َِأفيغار ون ّي ثُوغا زِيش ،قّارن اس �إِ ْبرِيس نِيغ شِّ يطان ،ون ّي
�إِغكّوان ما ّرا ُّدونِّيثَ� ،أقّا �إِ ّم ْنضار خ ث ُمورث ؤُشا لمالاكاث ن ّس ّم ْنضارنت �َأ ِكيس10 .ؤُشا
يجا ذݣ ؤُجنّا ثقّار س ّج ْهذ “�َأقّا ُي ِ
وسي-د ؤُس ْنجم ذ ّج ْهذ ذ ْثݣ ْل ِذيث
ْسرِيغ �إ ِْشث ن ْث ِم ّ
ن �َأر ِّبي ذ ُّصولطا ن ل َمسيح ن ّسِ ،مينزِي ون ّي �إِض ْرمن �َأ ْيثما ْثنغ ،ون ّي �إِ ثن �إِض ْرمن �َأزِير ذ
دْجيرثَ� ،أقّا �إِ ّم ْنضار11 .غلّبن ث س �إِذا ّمن ن �إِزمار ذ واوار ن شهاذث نْسن ؤُشا نِي ْث ِني
وار ّس ِعي ّزن شا ثُوذارث نْسن �َأر ْرم ْوث12 .خ ؤُي ِّني ،فارحم �َأ �إِج ْنوان ذ يِنّي ذا ْيسن �إِز ّدغن!
ؤ ُْشث خ ث ُمورث ذ ر ْبحار� ،إِ ْبرِيس �َأقّا �إِهوا-د غا ْروم س ث ْفقاحث ن ّس �إِ ْمغارن �َأطّاس،
ِمينزِي نتّا �إ ِّسن بلِّي ْرو ْقث ن ّس �َأقّا ثِيوض-د!” ِ �13
َأرامي ْرها ْيشث ثُوفا �إِخف ن ّس ث ّمنعضار
غار ث ُمورث ،ثضْ فار ثام ُّطوث �إِ ذ ُيورون �َأح ْن ِجيرّ 14 .موشن اس �إِ ثم ُّطوث ْثناين ن وافرِيون
ن ؤُنضِّ يو �َأمقّران ِحيما �َأذ ثض ُو غار و ْمشان ن ّس ِذي رخْ را ،مانِي �َأذ اس ّسشّ ن �إ ِّج
ن واكُوذ ذ �إِكُوذن ذ و ْزين ن واكُوذ ن ْرو ْقث ،مانِي وار ت �إِزا ّر ُؤ ِفيغارَِ �15 .أفيغار
�إ ُِّسوسف خ ثم ُّطوث زݣ ُؤق ُّموم ن ّس� ،إِݣّا �إ ِْشث ن ْرح ْمرث ن وامان �َأم �إِغزارِ ،حيما
16
ثحروو
�َأذ ت يـاوِي �إِغزار .ثا ُمورث ْثعــاون ثــام ُّطوث ُؤشا ثا ُمورث ثا ْرزم �َأق ُّموم ن ّسُ ،
�إِغزار ون ّي �إِ ذ �إِ ُّسوسفن ْرها ْيشث زݣ ُؤق ُّموم ن ّسُ 17 .ؤشا ْرها ْيشث ْثخ ّيق �َأطّاس خ
ثم ُّطوث ُؤشا ثُو ُيور ِحيما �َأذ ثمنغ �َأك-ذ �إِن ّي �إِقِّيمن زِي ثا ّراوث ن ّس ُؤشا �َأك-ذ �إِن ّي
وصا ن �َأر ِّبي ُؤ ِذي شهاذث ن يشُّ و ل َمسيح.
�إِتطّفن ِذي ْث ّ
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ْرو ْحش زِي ربْحار

وحش
1ؤُشا ْذورغ �َأذ بدّغ خ �إِج ِذي غار ْثما ن ر ْبحار .ؤُشا ْزرِيغ �إِج ن ْر ْ
�إِݣا ّعذ-د زِي ر ْبحار ،غارس عشرا ن واشّ اون ذ سبعا ن �إِزدْجيفن .خ واشّ اون ن ّس
عشرا ن ثمر ِ
روحش �إِ زرِيغ،
ِيسين ؤُشا خ �إِزدْجيفن ن ّس ُيوران خاسن �إِسماون ن تك ِفيرْ 2 .
ياروس ذݣ ؤ ُِغيراس� ،إِضارن ن ّس �َأم �إِضارن ن ُو ُسوَ� ،أخنفُوش ن ّس �َأم ؤُخنفُوش ن وايراذ.
ْرها ْيشث ث ْوش اس ّج ْهذ ن ّس ذ ْرعارش ن ّس ؤُرا ذ ُّصولطا �إِ ْمغارن�3 .إ ِّجن زݣ �إِزدْجيفن
ْواسݣنفا ؤُشا
ن ّس �إِݣّا �َأخْ ِمي �إِݣزم �َأر ْرم ْوث ،خ ِّني �َأي ِّزيم ن ّس �إِ �إِݣِّين �َأخْ ِمي �إِ ْيزم �َأر ْرم ْوث �إِت ّ
وحشَ�4 .أقّا نِي ْث ِني ع ْبذن ْرها ْيشث نِّي ِمينزِي نتّاث ثوشا
ثجعار ذايس ،ثضْ فار ْر ْ
ما ّرا ثا ُمورث ْ
ِ
ِ
ِ
وحش ذ مان ون
ياروسن ذي ْر ْ
وحش ،ؤُرا ذ ني ْثني ع ْبذن ْر ْ
ُّصولطا �إِ ْر ْ
وحش ،قّارن “مان ون ْ
�إِز ّمارن �َأذ ِكيس �إِمعاران؟” �5إِ ّموش اس ؤُق ُّموم� ،إِت ّ
ݣ �إِخف ن ّس �إِمغار� ،إِتْشقّاف ِذي �َأر ِّبي،
ث ّم ْوش اس ُّصولطا ِحيما �َأذ �إِمعارا �َأ ِكيس �َأرب ِعين ن �إِ ُيورن6 .ؤُشا نتّا يا ْرزم �َأق ُّموم ن ّس ِحيما
�َأذ �إِشقّف ِذي �َأر ِّبي ؤُشا ِحيما �َأذ �إِشقّف ذݣ �إِسم ن ّس ُؤ ِذي ْثز ِّديغث ن ّس ؤُرا ِذي ما ّرا
�إِن ّي �إِز ّدغن ذݣ ؤُجنّا�7 .إِ ّموش اس �َأذ �إِمعارا �َأك-ذ �إِمقدّاسنَ� ،أذ خاسن �إِغلّب .ث ّم ْوش اس
ُّصولطا خ كُور ثاق ِبيتْش ذ و ْي ُذوذ ذ �إِرس ذ ْرݣنس 8ؤُشا ما ّرا �إِن ّي ثُوغا �إِز ّدغن ِذي ث ُمورث
�َأذ ث ع ْبذن ،كُور �إ ِّجن ون ّي ؤ ُِمي وار ُيورِي �إِسم ن ّس ذݣ و ْذلِيس ن ثُوذارث ن �إِزمار ون ّي
ؤ ُِمي غا ْرصن زݣ ِ
وامي ثتْوا ّ
ݣ ُّدونِّيث9 .ون ّي غار �إِدْچا �إِم ُّزوغن �َأذ �إِسر10 .ون ّي �إ ِِّسيذفن غار
ْخص اس �َأذ �إِتْوانغ س ِّسيف .مان
رحبس �َأذ ياذف غار ْ
ْ
رحبس ،ذ ون ّي �إِن ِغين س ِّسيف �إِت ّ
�َأيا ذ ّصبار ذ إِل�يمان ن �إِمقدّاسن.

ْرو ْحش زِي ث ُمورث

وحش ن ّضْ ِني �إِݣا ّعذ-د زِي ث ُمورث ،ثُوغا غارس ْثناين ن واشّ اون �َأمشْ ناو
11ؤُشا ْزرِيغ �إِج ن ْر ْ
12
وحش
�إِن ّي ن �إِزمار ؤُشا �إِ ِّسور �َأمشْ ناو ْرها ْيشث .ثُوغا �إ ِْحكم ّزاثس س ما ّرا ُّصولطا ن ْر ْ
وحش �َأم ْزوا ُرو ون ّي �إِݣ ّ ْنفان زݣ ؤُي ِّزيم
�َأم ْزوا ُرو ،يا ّر-د ثا ُمورث ذ �إِم ْزذاغ ن ّس ما ّرا �َأذ ع ْبذن ْر ْ
ِيس ْثناين �إِت ّ
ݣ ر ْعراماث ثِيمقّرانِين �َأر د �إ ِّسهوا
ن ّس �إِ �إِݣِّين �َأخْ ِمي �إِݣْزم �َأر ْرم ْوثْ 13 .
روحش و ّ
يمسي زݣ ؤُجنّا خ ث ُمورث ِقيباتْش �إِ ثِيطّاوِين ن �إ ِْوذانَ�14 .أذ �إِغوا �إِن ّي �إِز ّدغن ِذي ث ُمورث
ثِ ِّ
وحش �َأم ْزوا ُرو ،ؤُشا �إِقّار �إِ �إِن ّي �إِز ّدغن
س ر ْعراماث �إِ ذ اس �إِ ّموشن ِحيما �َأذ ثن �إِ ّ
ݣ ِقيباتْش �إِ ْر ْ
وحش �َأم ْزوا ُرو ،ون ّي واخّا ثُوغا �إِݣْزم س
ِذي ث ُمورث �َأذ كّارن �َأذ ّسبدّن رخْ يار (=ثِيمثال) �إِ ْر ْ
ِ
وحش ،حيما �َأذ �إ ِِّسور
ِّسيف ؤُشا �إِ ّدار-د عاوذ�15 .إِ ّموش اس �َأذ �إِ ّ
ݣ �إِج ن �َأ ُّروح �إِ رخْ يار ن ْر ْ
وحش �َأذ تْوانغنَ�16 .أذ
وحش ؤُشا �َأذ �إِ ّ
ݣ بلِّي ما ّرا �إِن ّي وار �إِع ّبذن شا ْر ْ
رخْ يار (=ثِيمثال) ن ْر ْ
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ݣ بلِّي ما ّرا� ،إِم ْزيانن ذ �إِمقّرانن ؤُرا ذ �َأ ْيثباب ن واݣْرا ذ �إِم ْزراض نِيغ �إ ُِحو ِّري ّين ذ �إِس ْمغان،
�إ ِ ّ
�َأذ ْك ِسين ثِيݣّسث ذݣ ُؤفُوس نْسن �َأف ِ
ُوسي نِيغ خ ثنيارث نْسن 17ؤُشا ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِز ّمار
ُّومرو ن يِيسم ن ّس.
�َأذ �إِسغ نِيغ �َأذ �إِ ّزنْز ْم ِغير ون ّي غار �إِدْچا ثِيݣّسث ذ يِيسم ن ْر ْ
وحش نِيغ ن ُ
18
ِ
وحش ،مينزِي نتّا
ُّومرو ن ْر ْ
ذانِيثا ثدْچا ثِي ِغيث :ون ّي غار �إِدْچا ؤُزدْجيف� ،إِز ّمار �َأذ �إ ِّسن ن ُ
ُّومرو ن ّس ذ ستّا م ّيا ُؤ ستّا ُؤ س ِّتين.
ُّومرو ن �إِج ن ْبناذم ؤُشا ن ُ
ذن ُ

14

ِ�إزمار ذ م ّيا ُؤ أَ�ربعا ُؤ أَ�رب ِعين أَ�رف

1ؤُشا ْزرِيغ �إِزمار �إِب ّد خ و ْذرار ن ِس ُييونَ� ،أ ِكيس م ّيا ُؤ �َأربعا ُؤ �َأرب ِعين ن �َأراف
ؤُشا غارسن خ ثنيارث نْسن �إِسم ن ّس ذ يِيسم ن باباس2 .رخْ ذنِّي ْسرِيغ �إ ِْشث
يجا ث ِ
حس ن وا ّجاج
ن ْث ِم ّ
حس ن واطّاس ن وامان ؤُشا �َأم ْر ّ
ُوسي-د زݣ ؤُجنّا �َأم ْر ّ
3
حس �إِ ْسرِيغ ثُوغا �َأمشْ ناو �َأ ْيث ن هاربا �إِتِيرارن ِذي هارباث نْسنَ� .أقّا نِي ْث ِني
�َأمقّرانْ .ر ّ
ِ
غنّجن �إِج ن �إِزرِي ن ْجذيذ ّزاث �إِ ْرعارش ذ ّزاث �إِ �َأربعا ن �إِمدّارن ذ �إِ ْمغارن .ماشا
�إِزرِي-يا ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِز ّمار �َأذ ث �إِ ْرمذ ْم ِغير م ّيا ُؤ �َأربعا ُؤ �َأرب ِعين ن �َأراف ن �إِن ّي �إِتْواسلّكن
زِي ث ُمورث�4 .إِنا ذ �إِن ّي وار �إِج ّيحن �إِخف نْسن �َأك-ذ ث ْمغارِينِ ،مينزِي نِي ْث ِني ذ �إِع ْزرِي ّين
�إِمزذاݣن .نِي ْث ِني ضفّارن �إِزمار مانِيس ّما �إِكّاَ� ،أقّا تْواسلّكن زݣ �إ ِْوذان �َأم �إِم ْنزا �إِ �َأر ِّبي ذ
5
غش ذݣ ؤُق ُّموم نْسنَ� ،أقّا وار ذا ْيسن ُبو ْر ِعيب ِقيباتْش �إِ
�إِزمارَ� .أقّا وار �إِثوِيف شا ْر ّ
ْرعارش ن �َأر ِّبي.

ثراثا ن لمالاكاث

6
وسط ن ؤُجنّا ،غارس رخْ بار �َأص ْبحان �إِ ر ْبدا
ؤُشا ْزرِيغ �إِج ن لمالاك ن ّضْ ِني ثُوغا �إِطّاو ِذي ْر ْ
ِحيما �َأذ ّزايس �إِبا ّرح �إِ �إِن ّي �إِز ّدغن ِذي ث ُمورث� ،إِ كُور ْرݣنس ذ ثق ِبيتْش ذ يِيرس ذ و ْي ُذوذ،
7ؤُشا �إِراغا س ّج ْهذ “ݣّوذم �َأر ِّبيْ ،وشم �َأس-د �َأ ُعودْجيَ� ،أقّا ثاسا ّعث ن ِ
لحيساب ن ّس
ثِيوض-د ،ع ْبذم �إِ ون ّي �إِݣِّين �َأجنّا ذ ث ُمورث ذ ر ْبحار ذ ثاراوِين ن وامان8 ”.ؤُشا ون ّضْ ِني،
يجين
ِيس ْثناين� ،إِضْ فار اِث� ،إِقّار “�َأقّا ث ْوضا ثن ِْذينت ن بابِيلُون ثامقّرانت �إِ ِّ
�إِج ن لمالاك و ّ
9
ِ
ِ
ُوقح ِبيث ن ّس ”.ؤُشا ون ّضْ ني،
�َأذ ْسون ما ّرا رݣـ ُنوس زݣ وامان ن ؤُضير ن ث ْفقاحث ن ث ْ
ِ
وحش ذ رخْ يار
ر
ِعبذن
�
غا
�
ِيس ْثراثا� ،إِضْ فار �إِثن ؤُشا �إِراغا س ّج ْهذ “ون ّي إ إ
ْ ْ
�إِج ن لمالاك و ّ
10
ن ّس ذ ون ّي �إِ غا �إِ ْك ِسين ثِيݣّسث خ ثنيارث نِيغ ذݣ ُؤفُوس ن ّس ،ذ نتّا �َأذ �إ ُِسو عاوذ زݣ
وامان ن ؤ ِ
ُضير ن ث ْفقاحث ن �َأر ِّبي ون ّي �إ ِّسوجذن ن ّ ْبرا �َأخدْچض ذݣ ؤُغا ّراف ن لغاضاب
ِ
ِ
ّ
مسي ذ رشباريّث قيباتْش �إِ ثيطاوِين ن لمالاكاث �إِقدّسن ن �إِزمار،
ن ّس ؤُشا �َأذ �إِتْواعدّب س ْث ِّ

َ�أسارݣب 15 ،14

459

11
َأس ذ دْجيرث� ،إِن ّي
ؤُشا ّدخّان ن ؤُعدّب نْسن �َأذ �إِݣا ّعذ �إِ ر ْبدا .وار غارسن ُبو �َأ ّراحثّ � ،
12
وحش ذ رخْ يار ن ّس ،ما ّرا ون ّي �إِ ْك ِسين ثِيݣّسث ن يِيسم ن ّسَ� .أقّا ذ وا ذ ّصبار ن
�إِع ّبذن ْر ْ
13
يجا
�إِمقدّاسن� ،إِن ّي �إِطّفن ِذي ْث ّ
وصا ن �َأر ِّبي ذ إِل�يمان ن يشُّ و ”.ؤُشا ْسرِيغ �إ ِْشث ن ْث ِم ّ
ِ
‘سعذ ن �إِم ِّتينن �إِن ّي �إِ غا �إِ ْمثن ذي طّوع ن �َأر ِّبي زِي رخُّ و ْثساونت.
ثتْراغا-د زݣ ؤُجنّا “�َأرِي ّ
واه� ،إن ّا �َأ ُّروحَ� ،أذ �َأريّحن زِي رخْ ذايم نْسنَ� ،أقّا رخْ ذايم نْسن �َأذ ثن ضْ فارنت” ’.

ثام ْيرا ن ث ُمورث

14ؤُشا زرِيغَ� ،أقّا �إِج ن ؤُسي ُنو ذ �َأش ْمرار ؤُشا خ ؤُسي ُنو �إِقِّيم خاس �إ ِّجن �َأمشْ ناو ِّميس ن
ْبناذم ،غارس خ ؤُزدْجيف ن ّس �إ ِْشث ن ث ْمرِيسث ن ُورغ ؤُشا ذݣ ُؤفُوس ن ّس �إِج ن
ومجار �إِ ْقضع خ ْثناين ن ُوذماون15 .ؤُشا �إِج ن لمالاك ن ّضْ ِني �إِفّغ-د زِي ثا ّدارث �إِقدّسن
ؤُشا �إِراغا س ّج ْهذ خ ون ّي �إِقِّيمن خ ؤُسي ُنو “سكّ -د �َأ ْمجار ن ّك ،مجار! �َأقّا ثاسا ّعث
ن ثم ْيرا ثِيوض-دِ ،مينزِي ّصابث ن ث ُمورث �َأقّا ث ْنݣوا16 ”.ؤُشا ون ّي �إِقِّيمن خ ؤُسي ُنو،
�إ ِّسكّ -د �َأ ْمجار ن ّس غار ث ُمورث ؤُشا ثتْوامجار ث ُمورث17 .ؤُشا �إِج ن لمالاك ن ّضْ ِني
�إِفّغ-د زِي ثا ّدارث �إِقدّسن ث ِّني ذݣ ؤُجنّا ،ؤُرا ذ نتّا غارس �إِج ن و ْمجار �إِ ْقضع18 .ؤُشا
مسي� ،إِفّغ-د زݣ ؤُعالطار ؤُشا �إِراغا-د
�إِج ن لمالاك ن ّضْ ِني ون ّي غار ثدْچا ُّصولطا خ ْث ِّ
س ّج ْهذ خ ون ّي غار �إِدْچا و ْمجار �إِ ْقضع “سكّ -د �َأمجار ن ّك �إِقضْ عنْ ،رقض �إِزكُّونن ن
ْثزايارث (= ِّديرشث) ن ث ُمورثِ ،مينزِي � َِأضير ن ّس �َأقّا �إِنْݣوا (=يِيوض)19 ”.ؤُشا لمالاك
�إ ِّسكّ -د �َأمجار ن ّس غار ث ُمورث� ،إِ ْرقض ثازايارث ن ث ُمورث� ،إِنْضار اِث ِذي ْث ِسيرث
ثامقّرانت ن ث ْفقاحث ن �َأر ِّبي20 .حارين ِذي ْث ِسيرث غار با ّرا ن ثن ِْذينت ؤُشا ُروشّ ن-د
�إِذا ّمن زِي ْث ِسيرث � ِ
َأرامي �إ ِْوضن غار ْسرِيماث ن يِييسانْ ،رق ّد ن �َأرف ُؤ ستّا م ّيا ن
‘�إِستا ِذي ّين’ (=عراحار ْثراثا م ّيا ِكيلُ ِوميثر).

15

س ْبعا ن لمالاكاث س سبعا ن ّجرايح

1ؤُشا ْزرِيغ ذݣ ؤُجنّا �إ ِْشث ن ر ْعراماث ن ّضْ ِني ثامقّرانت ذ ثانبهث :سبعا
ن لمالاكاث �إِوينث-د سبعا ن ّجرايح ثِينݣُّوراِ ،مينزِي ثافقاحث ن �َأر ِّبي �إِكمر
2
مسي ؤُشا �إِن ّي �إِغلّبن خ
ّزا ْيسنت .ؤُشا ْزرِيغ �َأمشْ ناو ر ْبحار ن ّزاج �إِخدْچضن �َأك-ذ ْث ِّ
ُّومرو ن �إِسم ن ّس ،بدّن خ ْثما ن ر ْبحار ن ّزاج،
ْر ْ
وحش ذ رخْ يار ن ّس ذ ثِيݣّسث ن ّس ذ ن ُ
3
غارسن ها ْرباث ن �َأر ِّبي .نِي ْث ِني غنّجن �إِ ْزرِي ن ُموسى� ،إ ِْسمغ ن �َأر ِّبي ،ذ يِي ْزرِي ن �إِ ْزمار،
قّارن “ذ ثِيمقّرانِين ذ ثِيص ْبحانِين رخْ ذايم ن ّكَ� ،أ ِسي ِذي �َأر ِّبيَ� ،أ ْمز ّمار خ ما ّرا ِمين �إِدْچان،
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مقداسن)’! 4مان
�إِ ْبرِيذن ن ّك ذ ثاسݣْذا ذ ثِيذتَ� ،أ �َأجدْجيذ ن رݣـ ُنوس ( ِنيغ أَ‘� ْ
جدجيذ ن ِ�إ ّ
وحدش �إِ �إِدْچان
ون وار شك �إِتݣّوذنَ� ،أ ِسي ِذي ،ذ مان ون وار �إ ِّس ْمغاران �إِسم ن ّك؟ شك ْ
ذ �َأمقدّاس ،ماغار ما ّرا رݣـ ُنوس �َأذ د اسنَ� ،أذ اش ع ْبذنِ ،مينزِي رحكاماث �إ ِّسݣّذن ن ّك �َأقّا
يضون ن شهاذث ذݣ
ضحارنتَ�5 ”.أوارنِي اس زرِيغَ� ،أقّا ث ُّنورزم ثا ّدارث �إِقدّسن ذݣ ؤ ُِق ُ
ؤُجنّا6 .ؤُشا سبعا ن لمالاكاث فّغنث-د زِي ثا ّدارث �إِقدّسن س سبعا ن ّجرايحَ� ،أ ْرضنت
يسيقّن ،غارسنت خ �إِذمارن �إِج ن و ْبياس ن ُورغ7 .ؤُشا �إ ِّجن
ِفسوسن �إِ ْز ِذيݣن �إِتِ ِّ
ْرقطّان �إ ُ
زِي �َأربعا ن �إِمدّارن �إ ِْوشا اسن �إِ سبعا ن لمالاكاث نِّي سبعا ن طّاوياث ن ُورغ ،ثُوغا
شُّ ورنت س ث ْفقاحث ن �َأر ِّبي ون ّي �إِ ّدارن �إِ ر ْبدا قاع8 .ثا ّدارث �إِقدّسن ثتْواع ّمار س ّدخّ ان �إِ
د �إِتفّغن زݣ ُؤ ُعودْجي ن �َأر ِّبي ذ ّج ْهذ ن ّس .ؤُرا ذ �إ ِّجن ّما �إِز ّمار �َأذ ياذف ثا ّدارث �إِقدّسن
�َأر ِمين غا كّنت سبعا ن ّجرايح ثِنّي د �إ ِْوينت سبعا ن لمالاكاث.

16

س ْبعا ن ّطاوياث ن لغاضاب ن أَ�ربِّي

يجا زِي ثا ّدارث �إِقدّسن ثتْراغا خ سبعا ن لمالاكاث نِّي،
1ؤُشا ْسرِيغ �إ ِْشث ن ْث ِم ّ
2
ثنّا “ ُؤ ُيورمْ ،ثفا ّرغم سبعا نِّي ن طّاوياث ن ث ْفقاحث ن �َأر ِّبي خ ث ُمورث!” ونّي ذ
وعروس ذ �َأعفّان �إِ ْقبح غار
أَ� ْمزوا ُرو ُيو ُيور� ،إِفا ّرغ طّاويا ن ّس ِذي ث ُمورث .ؤُشا �إِ ْذور �إِج ن ُؤ ُب ُ
سجذن �إِ رخْ يار (=ثِيمثال) ن ّس3 .خ ِّني لمالاك
وحش ؤُشا ْ
�إ ِْوذان �إِن ّي غارسن ثِيݣّسث ن ْر ْ
ِيس ثْناين �إِفا ّرغ طّاويا ن ّس ِذي ر ْبحار ؤُشا �إِ ْذور ذ �إِذا ّمن �َأمشْ ناو �َأم ِّتي ؤُشا كُور ر ْعمار �إِ ّدارن
و ّ
4
ّ
ْ
ِ
ث.
م
�
َأذ
�
حار
ب
ر
ِيس ثراثا �إِفا ّرغ طاويا ن ّس خ �إِغ ْزران ذ ثاراوِينْ ،ذورن ذ
ِذي ْ
إ ّ خ ِّني لمالاك و ّ
5
�إِذا ّمن .ؤُشا ْسرِيغ �إِ لمالاك ن وامان �إِقّار “شك ذ �َأ ْمسݣّاذَ� ،أ ِسي ِذي ،شك ذ ون ّي �إِدْچان،
ذ ون ّي ثُوغاَ� ،أقّا شك ذ �َأمقدّاس ؤ ُِمي ثݣِّيذ ِ
لحيساب �َأ ُّمو6 .نِي ْث ِني ِّسي ّزرن �إِذا ّمن ن �إِمقدّاسن
ذ �إِ ْمكاشافن ؤُشا شك ث ْو ِشيذ �َأسن �َأذ ْسون �إِذا ّمن �َأ ُّمو �إِ ذ اسن-د �إِفّغ7 ”.ؤُشا ْسرِيغ ون ّضْ ِني
زݣ ؤُعالطار �إِقّار “واه �َأ ُّموَ� ،أ ِسي ِذي �َأر ِّبيَ� ،أ ْمز ّمار خ ما ّرا ِمين �إِدْچان ،س ثِيذت ذ ْثسݣْذا
8
ِيس أَ�ربعا �إِفا ّرغ طّاويا ن ّس خ ْثفُوشث ؤُشا ث ّم ْوش اس �إِ
�إِ ْثحكمذ ”.خ ِّني لمالاك و ّ
مسي ن ّس�9 .إِوذان ش ْمضن ما ّرا س ْرعا ُبوق �إِ ْمغارن ن
ْثفُوشثِ ،حيما �َأذ ثشنف �إ ِْوذان س ْث ِّ
مسي ؤُشا شقّفن ذݣ �إِسم ن �َأر ِّبي ون ّي غار �إِدْچا ُّصولطا خ ّجرايح-ا ،واخّا �َأم ِّني وار ثُوبن
ْث ِّ
10
ِ
َأ
ْجي.
د
و
ع
�
ين
ش
و
اس
َأذ
�
ذ
ن
ماح
ِيس خ ْمسا �إِفا ّرغ طّاويا ن ّس خ ْرعارش
و
لمالاك
ي
ن
خ
شا ْ
ِّ
ُ
ْ
ّ
وحش ؤُشا ز ْعفن ذݣ �إِرس نْسن س
وحش ؤُشا ثوضا-د ثادْچسث خ ْثݣ ْل ِذيث ن ْر ْ
ن ْر ْ
11
وعروسن
ِّسي ّبث ن ْ
رحرِيق ؤُشا شقّفن ذݣ �إِسم ن �َأر ِّبي ن ؤُجنّا س ِّسي ّبث ن ْ
رحرِيق ذ �إِ ُب ُ
12
ِ
ِ
ِيس س ّتا �إِفا ّرغ
نْسن ،واخّا �َأم ِّني وار ثُوبن شا زِي رخْ ذايم ثيعفّانين نْسن .خ ِّني لمالاك و ّ
3:15

ِمين يُوران س ِثيرا ِ�إفارزن ِ�إتْواف ِذي شا ن ْر ماخ ُطوطاث ِث ِ
يقذي ِمينت ِ�إنّ ْض ِني
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طّاويا ن ّس ذݣ �إِ ْغزار ن ؤُفراث ؤُشا ُؤ ْزغن وامان ن ّسِ � ،
َأرامي �إ ِّسوجذ �َأبرِيذ �إِ �إِجدْجيذن �إِن ّي �إِ
د غا ياسن زِي مانِيس د ْثنقّار ْثفُوشث13 .خ ِّني زرِيغَ� ،أقّا فّغن-د زݣ ؤُخنفُوش ن ْرها ْيشث
وحش ُؤ زݣ ؤُق ُّموم ن ؤُمكاشاف �إ ِّسخا ِّريقن ْثراثا ن رارياح �إِم ْنݣاس
ُؤ زݣ ؤُخنفُوش ن ْر ْ
ّ
�َأمشْ ناو �إِقارقرِيون14 .نِي ْث ِني ذ رارياح ن شّ واطن �إِن ّي �إِتݣن ر ْعراماث ؤُشا فّغن-د غار �إِجدْجيذن
واس �َأمقّران ن �َأر ِّبي �َأ ْمز ّمار خ ما ّرا ِمين �إِدْچان.
ن ُّدونِّيث ما ّراَ� ،أذ ثن ّس ُمونن �إِ ؤُم ْن ِغي ذݣ ّ
“15خْ زار ،نش �َأذ د اسغ �َأمشْ ناو �َأشفّار! ّسعذ ن ون ّي �إِ غا �إِقِّيمن �إِفاق ،ون ّي �َأذ �إ ِْحضا �َأ ُّروض
ن ّس ِحيما وار �إِݣُّور ذ �َأعاريان ؤُشا وار �إِتْوازار ؤُصضْ ِحي ن ّس�16 ”.إ ِّس ُمون �إِثن غار و ْمشان
17
‘هارم ِ
ؤ ُِمي تْراغان س ْث ِعيبرانِيث ِ
ِيس سبعا �إِفا ّرغ طّاويا ن ّس خ
يݣي ُذون’ .خ ِّني لمالاك و ّ
ر ْعوِين ؤُشا ث ِ
يجا س ّج ْهذ زِي ثا ّدارث �إِقدّسن ذݣ ؤُجنّا زِي ْرعارش،
ُوسي-د �إ ِْشث ن ْث ِم ّ
18
واجاجن ؤُشا �إِمسار �إِج
يجاوِين ذ ّ
واسامن ذ ث ِم ّ
ثقّار “�َأقّا ث ّم ْجرا ”.ؤُشا ضْ فارن ث-يِد ّ
ُوغي �َأم نتّا زݣ ِ
ن ونْه ِّزي ن ث ُمورث ذ �َأمقّران ،وار ث ِ
وامي �إِدْچا ْبناذم ِذي ث ُمورثَ� ،أنه ِّزي
ن ث ُمورث �إِمغار �َأنشث19 .ثان ِذينت ثامقّرانت ث ْوضا ثبضا خ ْثراثا ن ْثسقّار ؤُشا ما ّرا ثِيندّام
ن رݣـ ُنوس هذمنتَ� .أقّا �َأر ِّبي �إِعقر خ بابِيلُون ثامقّرانت ِحيما �َأذ اس �إ ِْوش �َأغا ّراف ن وامان
نؤ ِ
ُضير ن ث ْفقاحث ن لغاضاب ن ّس20 .ثِيݣزِيرِين ما ّرا � َْأرورنت ،وار ْتوِي ِفين شا �إِذُورار.
21
ثبرو ِّري زݣ ؤُجنّا خ �إ ِْوذان س �إِبقُوقن �إِمقّرانن �َأطّاس ،ثُوغا ضّ قر نْسن �َأنشْ ث ن
ثوضا-د ُ
�إ ِْشث ن “ثالنت” (=عراحار ِ 40-35كيلُو) .ؤُشا �إ ِْوذان شقّفن ِذي �َأر ِّبي خ جرِيحشث ن
ثبرو ِّري-يا ِمينزِي ّجرِيحشث ن ّس ثُوغا ث ْمغار �َأطّاس.
ُ

17

ثا ْمغارث ذ ْرو ْحش

1ؤُشا ُي ِ
وسي-د �إ ِّجن زِي سبعا ن لمالاكاث �إِن ّي غار �إِدْچا سبعا ن طّاوياث� ،إن ّا
�َأيِي “�َأس-دَ� ،أذ اش ّسشْ نغ ْر ُحوكم خ ْرقحبا ثا ُزوارث �إِ �إِقِّيمن خ واطّاس ن
قحبن �إِجدْجيذن ن ث ُمورث ؤُرا ذ �إِم ْزذاغ ن ث ُمورث ،سشارن س بِي ُنو
وامان2 ،ث ِّني �َأك-ذ ّ
ُوقح ِبيث ن ّس�3 ”.إِنْذه �َأيِـي ِذي �َأ ُّروح غار �إِج ن و ْمشان �إِخْ رانْ .زرِيغ �إ ِْشث ن ثم ُّطوث
نث ْ
ّ
ِ
ِ
وحش �َأزݣواغ �إِ �إِشُّ ورن س �إ ِْسماون ن تكفير ذي �َأر ِّبي ؤُشا ثُوغا غارس
ث ْنيا خ �إِج ن ْر ْ
4
ّ
ُّ
ُ
سبعا ن �إِزدْجيفن ذ عشرا ن واشّ اون .ثُوغا ثامطوث ْثيارض ثاقنذورث ثازݣواغث ثحذق،
ثقّن س ُورغ ذ وذمام ذ ْثياقُوثِين .غارس ذݣ ُؤفُوس ن ّس �إِج ن ؤُغا ّراف ن ُورغ �إِشُّ ور س
ُوقح ِبيث ن ّس�5 .إِ ْثوارِي خ ثنيارث ن ّس �إِج ن يِ ِيسم ِ‘ميس ِثير ُِييون ،بابِيلُون
ن ّعاواث ذ �إِنجان ن ث ْ
6
ثامقّرانت ،ثاي ّماث ن ر ْقحاب ذ ما ّرا ن ّعاواث ن ث ُمورث’ .ؤُشا ْزرِيغ ثام ُّطوث ثسشار
س �إِذا ّمن ن �إِمقدّاسن ُؤ س �إِذا ّمن ن �إِن ّي �إِش ّهذن خ يشُّ وِ � .
َأرامي ت زرِيغ ،تْبهثغ �َأطّاس.
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وحش ون ّي
7ماشا لمالاك �إن ّا �َأيِي “ماي ِّمي ثتْبهثذ؟ نش �َأذ شك ّسارݣبغ ِّسي ّر ن ثم ُّطوث ذ ْر ْ
روحش �إِ ث ْزرِيذ ذ ون ّي ثُوغا
ت يار ُّبون ذ ون ّي س سبعا ن �إِزدْجيفن ذ عشرا ن واشّ اونْ 8 .
�إِدْچان ذ ون ّي وار �إِدْجين ،عاذ �َأذ �إِكّار زِي رادْچاغ ن ث ُمورثَ� ،أذ �إِو ّدارَ� .أذ ت ْْبهثن �إِم ْزذاغ
ن ث ُمورث� ،إِن ّي �إِسم نْسن وار �إِتْوارِي شا ذݣ و ْذلِيس ن ثُوذارث زݣ ِ
وامي ذ ثفّغ ُّدونِّيث.
وحش ون ّي ثُوغا ذ ون ّي وار �إِدْجين ،عاذ �َأذ يِيرِيَ�9 .أقّا ذا رعقر
�َأذ ت ْْبهثن خْ ِمي �إِ غا زارن ْر ْ
10
�إِ غار �إِدْچا ر ْفهامث :سبعا ن �إِزدْجيفن �َأقّا ذ سبعا ن �إِذُورار �إِخف ثقِّيم ثم ُّطوث .عاوذ
خْ سن �َأذ �إِنِين سبعا ن �إِجدْجيذن ،خ ْمسا ّزا ْيسن ْوضان� ،إ ِّجن �َأقّا �إِدْچا عاذ ذ ون ّضْ ِني �َأقّا-ث
عاذ وار ذ ُي ِ
وحش ون ّي
ْخص �َأذ �إِقِّيم ْذ ُروس ن ْرو ْقث11 .ؤُشا ْر ْ
وسي .مارا نتّا �َأذ د ياس� ،إِت ّ
ِيس ثمنياَ� ،أذ �إِفّغ زِي سبعا نِّي
ثُوغا �إِدْچان ذ ون ّي وار �إِدْجينَ� ،أقّا نتّا س يِيخف ن ّس ذ و ّ
ؤُشا �َأذ �إِو ّدار12 .ؤُشا عشرا ن واشّ اون �إِ ث ْزرِيذَ� ،أقّا ذ عشرا ن �إِجدْجيذن ،عاذ وار غارسن
وحش.
ُبو ْثݣل ِذيث ،ماشا �َأذ طّفن ُّصولطا ن �إِجدْجيذن ْرق ّد ن �إ ِْشث ن ْثسا ّعث �َأك-ذ ْر ْ
وحشَ�14 .أذ ّمنغن �َأك-ذ
13نِي ْث ِني غارسن �َأ ّراي ذ �إ ِّجنَ� ،أذ ْوشن ّج ْهذ نْسن ذ ُّصولطا نْسن �إِ ْر ْ
�إِزمار ؤُشا �إِزمار �َأذ خاسن �إِغلب ِمينزِي نتّا ذ ِسي ِذي ن �إ ِِسي ِذيثن ذ ؤُجدْجيذ ن �إِجدْجيذن
ؤُشا �إِن ّي �َأ ِكيس �إِدْچانَ� ،أقّا نِي ْث ِني ذ �إِمراغان ذ �إِمخطارن ؤُرا ذ �إِص ِذيقن�15 ”.إن ّا �َأيِي “شك
ث ْزرِيذ �َأمان �إِ غار ثقِّيم ْرقحباَ� ،أقّا-ثن ذ �إِي ُذوذن ذ ؤُبا ُّرو ن ْر ِ
غاشي ذ رݣـ ُنوس ذ �إِرساون
ّ
وحدس
وحش ،نِي ْث ِني �َأذ شا ْرهن ْرقحباَ� ،أذ ت ݣن ْ
16ؤُشا عشرا ن واشّ اون �إِ ث ْزرِيذ ِذي ْر ْ
مسيَ�17 .أقّا �َأر ِّبي �إ ِْوش �َأسن ذݣ
ذ ثاعريانتَ� ،أذ شّ ن �َأ ْي ُسوم ن ّسَ� ،أذ ت ّسش ْمضن س ْث ِّ
وحش س �َأ ّراي ذ �إ ِّجنَ� ،أذ ْوشن ثاݣ ْل ِذيث نْسن �إِ
ُوراون نْسنِ ،حيما �َأذ ݣّن ن ّ ّيث ن ّس ن ْر ْ
وحش �َأر �إِ غا تْواك ّمرن �َأوارن ن �َأر ِّبي18 .ثام ُّطوث �إِ ث ْزرِيذ نتّاث ذ ثان ِْذينت ثامقّرانت ث ِّني
ْر ْ
غار ثدْچا ْثݣلذا خ �إِجدْجيذن ن ث ُمورث”.

18

أَ�و ُّطو ن بابِيلُون

َ�1أوارنِي اس ْزرِيغ �إِج ن لمالاك ن ّضْ ِني �إِه ّكوا-د زݣ ؤُجنّا ،غارس ُّصولطا
ثامقّرانت .طّيا ن ُؤ ُعودْجي ن ّس ثݣّا ثِيفاوث ك ِ
ُورشي �إِ ث ُمورث2 .نتّا �إِراغا س
ثجهذ �َأطّاس “�َأقّا ثوضا ،ث ْوضا بابِيلُون ثامقّرانت ،ث ْذور ذ ثاز ِّديغث ن شّ واطن
يجا ْ
�إ ِْشث ن ْث ِم ّ
3
رحبس �إِ كُور رارياح �َأ ْمنݣُوس ذ ر ْقفز �إِ كُور � ِ
َأجضيض �َأ ْمنݣُوس وار �إ ِْحرِينِ ،مينزِي ما ّرا
ذ ْ
رݣـ ُنوس ْسوِين زݣ وامان ن ؤ ِ
ُوقح ِبيث ن ّس ،ؤُرا ذ �إِجدْجيذن ن
ُضير ن ث ْفقاحث ن ث ْ
ْواجار س ّج ْهذ ن ؤُف ّيش ن واݣراْ
قحبن �َأ ِكيس ؤُشا �إِس ّبابن ن ث ُمورث ْذورن ذ ت ّ
ث ُمورث �َأقّا ّ
ِ
ِ
ِ
ُ
يجا ن ّضْ ني ْثراغا-د زݣ ؤُجنّا “فّغ-د ّزايس زِي ثانذينث-اَ� ،أ �َأ ْيذوذ �إِنُو،
ن ّس4 ”.ؤُشا ْسرِيغ ْثم ّ
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ِحيما وار �إِتِيرِي ّدنُوب ن ّس خ يِيرِي ن ّك ؤُشا وار تْرقّف شا ِذي ّجرايح ن ّس �َأ ِكيسِ 5 ،مينزِي
ّدنُوباث ن ّس �َأقّا ݣا ّعذنت� ،إ ِْوضن غار ؤُجنّا ؤُشا �َأر ِّبي �َأقّا �إِعقر رفضايح ن ّسَ�6 .أ ّرم-د خاس
علاحساب رخْ ذايم ن ّسَ� .أغا ّراف ون ّي ثُوغا
�َأم ما ّمش نتّاث ثا ّرا ؤُشا �َأ ّرم-د خاس س ذُوبل ْ
ْثخدْچضذ ،خدْچض اس ث س ذُوبل7 .مشْ حار ِمين ثُوغا ْثف ّيش �إِخف ن ّس ؤُشا ثدّار ذݣ
ؤُف ّيشَ� ،أنشْ ث ؤُيا عدّبم ت ؤُشا �َأ ّرم �َأس-د � َْأشضانِ .مينزِي نتّاث ثقّار ذݣ ُور ن ّس ‘�َأقّا قِّيمغ
ثاجاتْش ؤُشا � َْأشضان وار ث زا ّرغ شا’8 .خ ؤُي ِّني ذݣ
�َأم ْثجدْجيذث ،نش وار دْجيغ ذ ّ
ْواسشْ مض
واس �َأذ خاس ْوضانت ما ّرا ّجرايح ن ّسْ :رم ْوثَْ � ،أشضان ذ راز ؤُشا �َأذ ثت ّ
�إ ِّج ن ّ
9
ِ
ِ
ِ
مسي ،مينزِي سيذي �َأر ِّبي �إ ِْجهذَ� ،أقّا نتّا ذ ون ّي خاس �إِحاسبن� .إِجدْجيذن ن ث ُمورث
س ْث ِّ
ِ
ُ
�إِن ّي ِكيس �إِق ّحبن� ،إِن ّي �إِ ّدارن ذݣ ؤُف ّيشَ� ،أذ خاس ُرونَ� ،أذ خاس ْوتن �َأ ْيجذور خْ مي �إِ غا
مسي ن ّسَ�10 ،أذ بدّن غار راݣّواج زِي ثݣ ّ ُو ِذي ن ؤُعدّب ن ّس ،قّارن ‘ؤُشث،
زارن ّدخّان ن ْث ِّ
ِجهذنِ ،مينزِي �َأقّا ث ِ
ُوسي-د
ؤُشثَ� ،أ شم �َأ ثان ِْذينت ثامقّرانت ،بابِيلُونَ� ،أ شم �َأ ثان ِْذينت �إ ْ
رحكامث ن ّم ذݣ �إ ِْشث ن ْثسا ّعث11 ’.ؤُرا ذ �إِس ّبابن ن ث ُمورث �َأذ خاس ُرونَ� ،أذ شضْ نن،
ِمينزِي ؤُرا ذ �إ ِّج وار �إِ ِّسيغ عاذ ّسرعث نْسنّ 12 ،سرعث ن ُورغ ذ نُّوقارث ذ وذمام يِيغران
َأرجووانِي ذ رحرِير �َأزݣّواغ ذ ؤُكشُّ وض �إِ ْتفُوحن ذ ر ْقشُ وع ن
ِفسوسن ذ � ُ
ذ ْثياقُوثِين ذ ِذفين �إ ُ
13
�َأشِّ يون ن ْر ِفير ذ ر ْقشُ وع زݣ ؤُكشُّ وض �إِ ْغران ذ ن ّحاس ذ ُو ّزار ذ ْرمار ُمور ذ ْرقارفا ذ ر ْبخُ ور
ذ ر ْفواحث ن ِمي ُّرو ذ ّجاوِي ذ بِي ُنو ذ ّزشث ن ِّزيثُون ذ �َأرن ن ّس ِميذ ذ يِي ْرذن ذ ْرمار ذ ُودْجي
ذ يِ ْيسان ذ �إِكا ُّروثن ذ �َأ ِّريماث ذ رع ُمور ن �إ ِْوذانَ�14 .أقّا ْر ِغيدْچث �إِ ثُوغا ذ ّم ْزرِي ن ر ْعمار
يسيقّنَ� ،أقّا �إِو ّدار ،وار �إِثوِي ِفي عاذ.
ن ّمَ� ،أقّا ثݣّوج خام ؤُشا ما ّرا ِمين ثُوغا غارم ذ �َأݣْرا ذ ِمين �إِتِ ِّ
ْواجار ّزايسَ� ،أذ قِّيمن غار راݣّواج زِي ثݣ ّ ُو ِذي ن
�15إِس ّبابن ن مان �َأيا ما ّرا� ،إِن ّي �إ ِْذورن ذ ت ّ
ؤُعدّب ن ّسَ� ،أذ ُرون �َأذ شضْ نن16 ،قّارن ‘ؤُشث ،ؤ ُْشث خامَ� ،أ ثان ِْذينت ثامقّرانت �إِ يارضن
َأرجووانِي ذ �َأزݣّواغ ،ثقّن س ُورغ ذ وذمام ذ ْثياقُوثِين17 ،س ِمينزِي ذݣ
ِفسوسن ذ � ُ
ْرقطّان �إ ُ
�إ ِْشث ن ْثسا ّعث �َأقّا �إِو ّدار واݣْرا �َأمقّران ن ّس!’ ما ّرا �إِن ّي �إِندّهن �إِغا ُّروبا ذ ما ّرا �إِن ّي �إِتْساران خ ْثما
ِبحرِي ّين ذ ما ّرا �إِن ّي �إِخدّمن ِذي ر ْبحار ،بدّن غار راݣّواج 18ؤُشا � ِ
َأرامي
ش) ذ �إ ْ
ن ر ْبحار (س ْربا ّ
ِ
ِ
ِ
مسي ن ثنذينت ،راغان ‘مين �إِز ّمارن �َأذ �إِمقُو ّدا �َأك-ذ ثن ْذينت ثامقّرانت نِّي؟ ’
ْزرِين ّدخّان ن ْث ِّ
ّ
ثاعجاجث خ �إِزدْجيفن نْسن ؤُشا ْسغُو ْينَ� ،أم ت ُْرون ُؤ شطنن ،قّارن ‘ؤُشث،
19نِي ْث ِني ُّسو ُيوسن ّ
ْواجار ما ّرا �إِن ّي غار
ؤُشثَ� ،أ ثان ِْذينت ثامقّرانت ،ث ِّني ذا ْيس  -س ؤُبا ُّرو ن واݣْرا ن ّس ْ -ذورن ذ ت ّ
�إِدْچا �إِغا ُّروبا ِذي ر ْبحارِ ،مينزِي ذݣ �إ ِْشث ن ْثسا ّعث �َأقّا ْثو ّدارَ�20 .أ �َأجنّا ،فارحث خاس ؤُرا
را ذ ك ِّنيو ذ �إِمقدّاسن ذ �إِمازانن ذ �إِ ْمكاشافنِ ،مينزِي �َأر ِّبي �َأقّا �إِفّغ-د رحكامث ن ّس خاس”’.
ثصضارث ن ْث ِسيرث،
ِجهذن �إِ ْك ِسي �إِج ن و ْز ُرو �َأمقّران �َأنشْ ث ن ْ
21ؤُشا �إِج ن لمالاك �إ ْ
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�إِنْضار اِث ِذي ر ْبحار ؤُشا �إن ّا “�َأ ُّمو س ّج ْهذ �َأذ ث ّم ْنضار بابِيلُون ،ثان ِْذينت ثامقّرانت ؤُشا وار
22
ث ْتوِيف عاذ”.
رحس ن �َأ ْيث ن هاربا ذ �إِمذيازن ذ يِنّي �إِتِيرارن ثا ْمجا ذ يِنّي �إِت ُْصوضن ِذي
ّ
ْر ُبوق وار �إِتْواسر عاذ ذايم ؤُشا كُور �إ ِّجن ون ّي �إِتݣّن ّصنعث ن ّضْ ِنيث وار �إِثوِيف ع ّمارص ذايم
ؤُرا ذ ّدرِيز ن ْث ِسيرث وار �إِتْواسر ذايم ع ّمارص 23ؤُشا ع ّمارص �َأذ ذايم ثاريغ طّيا ن ر ْفنار ؤُرا
حس ن وسرِي ذ ثسرِيث وار �إِتْواسر عاذ ذايم� .إِس ّبابن ن ّم ثُوغا-ثن ذ �إِمقّرانن ن ث ُمورث،
ذ ْر ّ
ْ
ث
س
ِمينزِي
سحارث ن ّمَ� ،أقّا تْواخذعن رݣـ ُنوس ما ّراَ�24 .أقّا �إِتْواف ذايم �إِذا ّمن ن �إِ ْمكاشافن ذ
ّ
�إِمقدّاسن ذ ما ّرا �إِن ّي �إِ �إِتْواغارصن ِذي ث ُمورث”.

19

ها ِّليلُويا!

1
حس ن واطّاس ن ْر ِ
غاشي ذݣ ؤُجنّا ،قّارن
�َأوارنِي اس ْسرِيغ �إِج ن ْر ّ
“هالِّيلُوياَ� ،أس ْنجم ذ ُؤ ُعودْجي ذ شّ ان ذ ّج ْهذ �َأقّا-ثن غار ِسي ِذي �َأر ِّبي ن ّغ.
ِ 2مينزِي نتّا �إِحكم س ثِيذت ذ ْرح ّق ؤ ُِمي �إِحاسب خ ْرقحبا ثا ُزووارث ،ث ِّني ثُوغا
ُوقح ِبيث ن ّس ؤُشا نتّا ُيوغا ثاسغارث خ �إِذا ّمن ن �إِس ْمغان ن ّس
ثسخمج ُّدونِّيث س ث ْ
ّ
3
ِ
قحبا)”.
ر
(=ن
ّس
ن
ن
ِفاس
�
غار
سن
م
ِيس ْثناين “هالِّيلُويا! ّدخّان
و
ور
م
ؤ
�
ّان
ن
ُشا
ؤ
ْ
ُيو ْ
إ ُُ
إ ّ
ّ
4
ن ّس �َأذ يارِي غار ؤُجنّا �إِ ر ْبدا ”.ؤُشا �َأربعا ُؤ عشرِين ن �إِ ْمغارن ذ �َأربعا ن �إِمدّارن ْوضان
غار ث ُمورث ،ع ّبذن �َأر ِّبي ون ّي �إِقِّيمن خ ْرعارش ،قّارن “� َِأمين ،هالِّيلُويا!” 5ؤُشا ث ِ
ُوسي-د
يجا زِي ْرعارش ،ثقّار “س ْمغارم �َأر ِّبي ن ّغَ� ،أ ك ِّنيو �إِس ْمغان ن ّس ذ ك ِّنيو �إِن ّي
�إ ِْشث ن ْث ِم ّ
6
يجا ن ؤُبا ُّرو ن ْر ِ
غاشي،
ث �إِتݣّوذنَ� ،أم ْزيان �َأمقّران س ْثناين!” ؤُشا ْسرِيغ �َأمشْ ناو ْث ِم ّ
واجاج ،قّارن “هالِّيلُويا!”ِ ،مينزِي
حس ن واطّاس ن وامانَ� ،أمشْ ناو ّز ِهير ن ّ
�َأمشْ ناو ْر ّ
7
ِ
ِسي ِذي �َأر ِّبي �َأ ْمز ّمار خ ما ّرا مين �إِدْچانَ� ،أقّا �إِحكم �َأم ؤُجدْجيذَ� .أذ نْفارحَ� ،أذ نسرِيورِيو،
�َأذ اس ن ّ
ݣ �َأ ُعودْجيَ� ،أقّا ؤُرار ن �إِزمار يِيوض-د ؤُشا ثاسرِيث ن ّس �َأقّا ْثح ّزم 8ؤُشا ث ّم ْوش
ِ
ِ
ِ
ّ
ّ
َأ
ِ
ِ
ِفسوسن نِّي
�
ان
ط
ق
ر
ِي
ز
ين
م
يݣن،
ذ
ز
�
ّن
ق
ي
يس
ت
�
وسن
ِفس
�
ان
ط
ق
ر
ِي
ز
وض
ر
�
يارض
اس �َأذ ْث
إ ِّ إ ْ
ْ
ْ
ُّ
إ ُ
إ ُ
9
‘سعذ ن �إِن ّي �إِتْواعارضن غار ؤُرار ن
نتّا ذ رخْ ذايم �إِسݣّذن ن �إِمقدّاسن� ”.إن ّا �َأيِي “�َأرِي ّ
10
�إِ ْزمار’ ” .ؤُشا �إن ّا �َأيِي “�إِنا ذ �َأوارن ن ثِيذت ن �َأر ِّبي ”.ؤُشا ْو ِضيغ اس غار �إِضارن
“حضاث ،وار ت ّ
ݣ شا مان �َأياَ� ،أقّا نش ذ
ن ّس ِحيما �َأذ ث ع ْبذغ .ؤُشا نتّا �إن ّا �َأيِي ْ
�َأ ْمسخّار �َأم شك ذ �َأ ْيثماش �إِن ّي غار ثدْچا شهاذث ن يشُّ و .ع ْبذث �َأر ِّبي ِمينزِي شهاذث
ن يشُّ و نتّاث ذ �َأ ُّروح ن واوارن ن �َأر ِّبي”.
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أَ�مناي س ُؤيِيس ذ أَ�ش ْمرار

11ؤُشا ْزرِيغ �َأجنّا �إِنُّو ْرزمَ� ،أقّا ِذين �إِج ن ُؤيِيس ذ �َأش ْمرار ذ ون ّي خاس �إِن ِيين ،قّارن اس
‘�َأص ِذيق ذ ثِيذت’ �َأذ �إِحاسب ؤُشا �َأذ �إِمنغ س ْثسݣْذا12 .ثُوغا ثِيطّاوِين ن ّس �َأمشْ ناو
مسي ،غارس خ ؤُزدْجيف ن ّس �َأطّاس ن ثمر ِ
ِيسين� ،إِتْوارِي خاسن �إِسماون
�إ ُِحوذاق ن ْث ِّ
13
ِ
ِ
ؤُشا �إِتْوارِي خاس �إِسم وار ث �إ ِّسين حد ْمغير نتّا واهاَ� .أقّا يارض �إِج ن وا ُّروض
ْواسغضْ صن ذݣ �إِذا ّمن ،قّارن اس ‘�َأوار ن �َأر ِّبي’14 .ؤُشا ْرعسكار �إِ �إِدْچان ذݣ
�إِت ّ
ِفسوسن ذ �َأش ْمرار �إِز ِذيݣ.
ؤُجنّا �إِضْ فار �إِث-يِد خ �إِيسان �إِش ْمرارن ،ثُوغا �َأ ْرضن ْرقطّان �إ ُ
�15إِفّغ-د زݣ ؤُق ُّموم ن ّس �إِج ن ِّسيف �إِ ْقضعَ� ،أذ ّزايس �إِ ّوث رݣـ ُنوسَ� .أذ ثن �إ ِْحضا س
ؤُزدْچاض ن ُو ّزارَ� ،أذ ثن �إِ ْربز �َأم ؤ ِ
ُضير ِذي ْث ِسيرث ن ث ْفقاحث ن لغاضاب ن �َأر ِّبي
ثمصاط ن ّس �إِتْوارِي خاسن �إِج ن
�َأ ْمز ّمار خ ما ّرا ِمين �إِدْچان16 .خ وا ُّروض ن ّس ُؤ خ ّ
�إِسم ‘�َأجدْجيذ ن �إِجدْجيذنِ ،سي ِذي ن �إ ِِسي ِذيثن17 ’.ؤُشا ْزرِيغ �إِج ن لمالاك �إِب ّد ِذي
وسط ن ؤُجنّا “�َأس ِتيو-د،
ْثفُوشث .نتّا �إِراغا س ّجهذ� ،إِقّار �إِ ما ّرا �إ ِْجضاض �إِطّاون ِذي ْر ْ
ُمون ِتيو-د غار ؤُم ْن ِسي �َأمقّران ن �َأر ِّبيِ 18 ،حيما �َأذ ثشّ م �َأ ْي ُسوم ن �إِجدْجيذن ذ و ْي ُسوم ن
ِجهذن ذ و ْي ُسوم
ِعسكارِي ّين ذ و ْي ُسوم ن يِنّي �إ ْ
�إِمقّرانن �إِن ّي ذ �إِكُومانذارن خ وارف ن �إ ْ
ن �إِيسان ذ يِنّي خاسن �إِنْ ِيين ذ و ْي ُسوم ن قاع وِي �إِدْچان ،ن �إ ُِحو ِّري ّين ذ �إِس ْمغان ؤُرا ن
وحش �َأك-ذ �إِجدْجيذن ن ث ُمورث ذ ْرعسكار نْسن
�إِم ْزيانن ذ �إِمقّرانن19 ”.ؤُشا ْزرِيغ ْر ْ
ُموننِ ،حيما �َأذ ّمنغن �َأك-ذ ون ّي �إِنْ ِيين خ ُؤيِيس ؤُشا �َأك-ذ ْرعسكار ن ّسَ�20 .أقّا �إِتْواطّف
ِغش �إِن ّي
ْر ْ
وحش �َأك-ذ �َأمكاشاف �َأغشّ اش ون ّي �إِݣِّين ّزاثس ر ْعراماث نِّي �إِ زِي ثُوغا �إ ّ
سجذن �إِ رخْ يار ن ّس .نِي ْث ِني س ْثناين �إِ ْذسن تْوا ّم ْنضارن
وحش ؤُشا ْ
�إِ ْك ِسين ثِيݣّسث ن ْر ْ
21
مسي �إِتْش ْفشُ وفن س رشباريّث .وِي �إِقِّيمن تْوانغن س ُو ّزار �إِ ذ �إِكِّين
ذݣ ؤُي ْرمام ن ْث ِّ
زݣ ؤُق ُّموم ن ون ّي �إِنْ ِيين خ ُؤيِيس ؤُشا ما ّرا �إ ِْجضاض ِّجي ْونن س و ْي ُسوم نْسن.

20

ثاݣ ْل ِذيث ن أَ�رف ِ�إسݣ ّ ُوسا

 1ؤُشا ْزرِيغ �إِج ن لمالاك �إِهوا-د زݣ ؤُجنّا غارس ثاسا ُروث ن ثسرافث �إِ
�إِدْچان ساذُو ث ُمورث ؤُشا ذݣ ُؤفُوس ن ّس ذا ْيس �إ ِْشث ن ْسنسرث ثامقّرانت.
2
َأوسار ،ون ّي �إِدْچا ذ �إِ ْبرِيس ذ شِّ يطان ؤُشا �إِشارف اِث �َأرف
نتّا �إِطّف ْرها ْيشثَِ � ،أفيغار � ّ
ثسرافث ساذُو ث ُمورث� ،إِبلّع خاس ؤُشا �إِݣّا خاس
ن �إِسݣ ّ ُوسا 3ؤُشا �إِنْضار اِث ِذي ْ
ْخص
�َأش ِّميعِ ،حيما وار �إِتْغشِّ ي عاذ رݣـ ُنوسَ� ،أر �إِ غا يع ُذو �َأرف ن �إِسݣ ّ ُوسا .خ ِّني �إِت ّ
ِ
ركراسي ن ْرعارش ذ يِنّي خاسن
�َأذ اس يارخُ ون غار شوايث ن ْرو ْقث4 .ؤُشا ْزرِيغ
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�إِقِّيمن ؤُشا �إِ ّم ْوش �َأسن ْر ُحوكمَ� .أقّا ْزرِيغ رع ُمور ن يِنّي ؤ ُِمي كّسن �إِزدْجيفن نْسن ِذي
وحش ؤُرا �إِ رخْ يار� ،إِن ّي
سجذن �إِ ْر ْ
طّوع ن شهاذث ن يشُّ و ذ واوار ن �َأر ِّبي� ،إِن ّي وار ْ
وار غار �إِدْجي ُبو ثِيݣّسث خ ثنيارث نْسن ؤُرا ذݣ ُؤفُوس نْسن .نِي ْث ِني ْذورن عاوذ
�َأذ ّدارنَ� ،أذ ح ْكمن �َأك-ذ ل َمسيح �َأرف ن �إِسݣ ّ ُوساِ 5 .مين �إِقِّيمن ذ �إِم ِّتينن نِي ْث ِني وار ذ
ذوِيرن شا غار ثُوذارث �َأر ذ ث ْع ُذو �َأرف ن �إِسݣ ّ ُوسا .ذ ثا ذ ثانُوكرا ثام ْزوا ُروثّ 6 .سعذ
ِيس ْثناين وار
ن ون ّي �إِ د غا �إِكّارن ِذي ْث ُنوكرا ثام ْزوا ُروثَ� ،أذ يِيرِي ذ �َأمقدّاسْ .رم ْوث و ّ
خاسن �إِز ّمار ،ماشا نِي ْث ِني �َأذ �إِرِين ذ �إِك ّهانن ن �َأر ِّبي ُؤ ن ل َمسيح ؤُشا �َأذ ِكيس ح ْكمن
�َأرف ن �إِسݣ ّ ُوسا.

ر ُحوكْم خ ِّشيطان أَ�مقّران

رحبس ن ّس 8ؤُشا �َأذ د �إِفّغ
7خ ِمي �إِ غا �إِ ْقفر �َأرف ن �إِسݣ ّ ُوساَ� ،أذ �إِتْواضْ رق شِّ يطان زِي ْ
ِغش رݣـ ُنوس �إِن ّي �إِدْچان غار �َأربعا ن ْثغ ُّمورا ن ُّدونِّيث ،خُ وخ ذ ماخُ وخَ� ،أذ ثن
ِحيما �َأذ �إ ّ
�إ ِّس ُمون �إِ ؤُم ْن ِغي ُؤ ْرق ّد نْسن �َأم �إِج ِذي ن ر ْبحار9 .حا ّرشن-د زِي طّارف ن ث ُمورث ؤُشا
مسي
ن ّضن اس �إِ ْرمارݣح ن ْرعسكار ن �إِمقدّاسن ذ ثن ِْذينت �إ ِِعي ّزن خ �َأر ِّبي ؤُشا ثوضا-د ْث ِّ
ثش �إِثن10 .ؤُشا �إِ ْبرِيس ،ون ّي ثُوغا �إِ ثن �إِ ْغوانَ� ،أقّا �إِ ّمنضار ذݣ
ن �َأر ِّبي زݣ ؤُجنّا ؤُشا ّ
مسي �إِتْشفشُ وفن س ْ
وحش ذ ؤُمكاشاف �إ ِّسخا ِّريقن
رشباريّث مانِي �إِدْچا ْر ْ
ؤُيرمام ن ْث ِّ
َأس ذ دْجيرث �إِ ر ْبدا قاع.
ؤُشا �َأذ تْواعدّبن � ّ

ر ُحوكْم خ ِ�إم ِّتينن

11ؤُشا ْزرِيغ �إِج ن ْرعارش ذ �َأمقّران ذ �َأش ْمرار ذ ون ّي خاس �إِقِّيمن زݣ ؤُغ ْم ُبوب ن ّس
�إِ غا يارورن ث ُمورث ذ ؤُجنّا ؤُشا وار د اسن �إِقِّيم ُبو و ْمشان12 .نش ْزرِيغ �إِم ِّتينن بدّن
ّزاث �إِ ْرعارش� ،إِمقّرانن ذ �إِم ْزياننَ� .أقّا نُّو ْرزمن �إِ ْذلِيسن ؤُشا �إِنُّو ْرزم و ْذلِيس ن ّضْ ِني ون ّي ن
رحساب ن رخْ ذايم نْسن زِي ِمين ثُوغا �إِتْوارِي
ثُوذارث .ؤُشا �إِتْواحكم خ �إِم ِّتينن خ ْ
ذݣ �إِ ْذلِيسن13 .ؤُشا ر ْبحار �إ ِْوشا �إِم ِّتينن �إِن ّي ثُوغا-ثن ذا ْيس ؤُشا ْرم ْوث ذ راخارث
ْو ِشينت �إِم ِّتينن �إِن ّي ثُوغا-ثن ذا ْيسنت ؤُشا �إِتْواحكم خاسن ،كُور �إ ِّجن �َأنشْ ث ن رخْ ذايم
14
ِيس ْثناين:
ن ّسَ� .أقّا ْرم ْوث ذ راخارث ّم ْنضارنت ذݣ ؤُيرمام ن ْث ِّ
مسي .ثا ذ ْرم ْوث و ّ
مسي15 .مارا �إِتْواف حد وار �إِتْوارِي شا ذݣ و ْذلِيس ن ثُوذارثَ� ،أذ �إِ ّم ْنضار
�َأي ْرمام ن ْث ِّ
مسي.
ذݣ ؤُي ْرمام ن ْث ِّ
8:20

خُوخ ذ ماخُوخ ِ -هيز2:38 .
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1ؤُشا ْزرِيغ �إِج ن ؤُجنّا ن ْج ِذيذ ذ �إِج ن ث ُمورث ن ج ِذيذَ� .أجنّا �َأم ْزوا ُرو
ذ ث ُمورث ثام ْزوا ُروث ثُوغا ع ُذون ،ر ْبحار وار �إِقِّيم عاذ2 .نش ْزرِيغ ثان ِْذينت
�إِقدّسن ،ؤُرشالِيم ن ْج ِذيذ ثهوا-د زݣ ؤُجنّا زِي �َأر ِّبي ،ثݣّا �َأمشْ ناو ثاسرِيث ْثز ّهج �إِ
يجا ثتْراغا-د زِي ْرعارش س ّج ْهذ “خْ زارث ،ثاز ِّديغث
وسرِي3 .ؤُشا ْسرِيغ �إ ِْشث ن ْث ِم ّ
ْ
ن �َأر ِّبي �َأقّا-ت جار �إ ِْوذان ؤُشا نتّا �َأذ غارسن �إِ ْزذغ ،نِي ْث ِني �َأذ �إِرِين ذ �َأ ْي ُذوذ ن ّس ؤُشا �َأر ِّبي
ِسيمانت ن ّس �َأذ غارسن يِيرِي ذ �َأر ِّبي نْسنَ�4 .أذ اسن �إ ِِّسيزغ كُور �إِمطّا زِي ثِيطّاوِين نْسن
يمزورا
ؤُشا ْرم ْوث وار ث ِتيرِي عاذ ؤُرا ذ � َْأشضان ذ ْثغُو ِّييث ذ ْ
يمسرايِين ثِ ُ
رحرِيقِ ،مينزِي ثِ ْ
ّ
ِ
�َأقّا ع ُذونت5 ”.ذ ون ّي �إِقِّيمن خ ْرعارش� ،إن ّا “خْ زارثَ� ،أذ ݣغ ما ّرا ذ جذيذ!” ؤُشا �إن ّا
�َأيِـي “�َأرِيِ ،مينزِي �َأوارن-ا ذ �إِص ِذيقن ذ ثِيذت زِي �َأر ِّبي6 ”.نتّا �إن ّا �َأيِـي “�َأقّا �إِتْواك ّمر.
نش ذ �َألفا ذ ؤُمݣا ،نش ذ �َأم ْزوا ُرو ذ �َأنݣّا ُرو .ون ّي �إِفُوذن �َأذ اس ْوشغ �َأذ �إ ُِسو باطر زِي ثارا
ن وامان ن ثُوذارث7 .وِي �إِ غا �إِغلّبن �َأذ �إِوارث مان �َأيا ؤُشا نش �َأذ �إِرِيغ ذ �َأر ِّبي �إِ نتّا ُؤ نتّا
�َأذ يِيرِي ذ ِّمي8 .ماشا �إِمݣّواذن ذ يِنّي وار ُي ِومينن ذ �إِم ْذناب ذ �إِم ْن ِعي ّين ن ْبناذم ذ �إِقتّارن ذ
ثاسحارث ذ يِنّي �إِع ّبذن لاصنام ذ ما ّرا �َأ ْيث ُبوِ-يخا ِّريقنَ� ،أذ ثِيرِي
ِقحبن ذ يِنّي �إِݣِّين ّ
يِنّي �إ ّ
ِيس ْثناين”.
ثاسغارث نْسن ذݣ ؤُيرمام �إِتْشفشُ وفن س ْث ِّ
مسي ذ رشباريّث .ثا ذ ْرم ْوث و ّ
ِ
9ؤُشا ُي ِ
وسي-د �إ ِّجن زِي سبعا ن لمالاكاث ،ثِنّي �إِ ْكسين سبعا ن طّاوياث شُّ ورنت س
سبعا ن ّجرايح ثِينݣُّورا ؤُشا �إن ّا �َأيِي “�َأس-دَ� ،أذ اش ّسشْ نغ ثاسرِيث ،ثا ْمغارث ن �إِزمار”.
�10إِنْذه �َأيِـي ِذي �َأ ُّروح غار �إِج ن و ْذرار ذ �َأمقّران ُيو ْعران �َأطّاس ؤُشا �إ ِّسشن �َأيِي ثان ِْذينت
�إِقدّسن ،ؤُرشالِيم ،ثهوا-د زݣ ؤُجنّا زِي غار �َأر ِّبي 11ؤُشا غارس �َأ ُعودْجي ن �َأر ِّبي .ثُوغا
يسي ّق �َأمشْ ناو �َأ ْز ُرو �إِ ْغرانَ� ،أم و ْز ُرو ن ياس ِبيس �إ ِْصفان �َأم ‘كرِيسثال’�12 .إِقُو ّوار
طّيا ن ّس ث ِت ِّ
اس �إِج ن و ْغبار ذ �َأمقّران ُيو ْعران ،غارس ثنعاش ن ث ُّوورا ؤُشا ثنعاش ن لمالاكاث
عسنت غار ثِي ُّوورا-يا� ،إِتْوارِي خاسنت �إِسماون ُؤ نِي ْث ِني ذ �إِسماون ن ثنعاش ن ْثق ّبار ن
ّ
�َأ ْيث ن �إِسرايِيل13 .ثان ِذينت غارس ْثراثا ن ث ُّوورا غار مانِيس د ْثنقّار ْثفُوشث ؤُشا غار
شّ امال غارس ْثراثا ن ث ُّوورا ؤُشا غار لجانُوب غارس ْثراثا ن ث ُّوورا ؤُشا غارس ْثراثا ن ث ُّوورا
14
ذسوسا �إِتْوارِي خاسن
غار مانِي ْثغدْجي ْثفُوشثَ� .أ ْغبار ن ثن ِْذينت �إِب ّد خ ثنعاش ن ُ
15
�إِسماون ن ثنعاش ن �إِمازانن ن �إِزمار .ذ ون ّي ثُوغا �َأ ِكي ِذي �إ ِّساوار غارس �إِج ن رعبار
�َأم ؤُغانِيمِ ،حيما �َأذ �إِ ْعبار ثان ِْذينت ذ ث ُّوورا ن ّس ذ �إِغ ْبراون ن ّس16 .ثان ِذينت ثُوغا غارس
يثرو ن ّس ن
�َأربعا ن ْثغ ّمار ُؤ ثا ُزوݣّارث ن ّس �َأم ثِ ُيرو ن ّس .ؤُشا نتّا �إِ ْعبار ثان ِْذينت س ْر ِم ُ
ؤُغانِيم .ثا ُزوݣّارث ذ ثِ ُيرو ذ ُرو ْعرا ن ّس ذ �إ ِْشثن ،ثنعاش �َأراف ن ‘�إِستا ِذي ّين’ (=عراحار
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�َأرفاين ُؤ ِميثاين ِكيلُ ِوميثر)17 .ؤُشا �إِ ْعبار �َأغبار ن ّس :م ّيا ُؤ �َأربعا ذ �َأرب ِعين ن �إِغادْچن
يثرو) ،نتّا ْرق ّد ن �إِج ن ْبناذمَ� ،أقّا-ث ن �إِج ن لمالاكَ�18 .أ ْغبار ن ّس
(=عراحار سب ِعين ِم ُ
19
ݣِّين ث س ياس ِبيس ؤُشا ثان ِْذينت ثُوغا زݣ ُورغ �إِقُّورن �َأخْ ِمي س ّزاج �إِقُّورن .ذساس
ن وغبار ن ثن ِْذينت ثُوغا �إِتْواز ّوق ك ِ
ُورشي س �إِ ْزرا �إِ ْغران .ثُوغا ذساس �َأم ْزوا ُرو ن و ْز ُرو ن
ِيس ْثناين ن ِ
ِيس ْثراثا ن ِ
ِيس �َأربعا
ْ
خالشي ُذون ،ون ّي ذ و ّ
سافير ،ون ّي ذ و ّ
ياس ِبيس ،ون ّي ذ و ّ
20
ِ
ِ
يرالذا،
م
س
ِيس ستّا ن سار ِذ ُييوس ،ون ّي
و
ذ
ّي
ن
و
يكس،
ن
ُو
ذ
سار
ن
سا
م
خ
ِيس
و
ذ
ِّي
ن
و
ّ ْ
ن ْ
ّ
ِيس ثسعا ن ثُوباس،
ِيس سبعا ن كر ُ
ِيس ثمنيا ن بِيرِيل ،ون ّي ذ و ّ
ِيسولِيث ،ون ّي ذ و ّ
ذو ّ
ِ
ِيس
ِيس عشرا ن كر ُ
ِيس حيدْعاش ن يازِينت ؤُشا ون ّي ذ و ّ
ِيسوبراس ،ون ّي ذ و ّ
ون ّي ذ و ّ
21
ِ
ِ
ثنعاش ن ؤُمثيسث .ثنعاش ن ث ُّوورا �َأقّا-ثنت ذ ثنعاش ن ْثياقُوثين ،ؤُشا كُور �إ ِْشثن زِي
ث ُّوورا نِّي ثُوغا زݣ �إ ِْشث ن ْثياقُوثَ� .أبرِيذ ن ثن ِْذينت ثُوغا-ث ن ُورغ �إِصفان �َأم ّزاج
يارقّن22 .وار ْزرِيغ شا ثا ّدارث �إِقدّسن ذا ْيس ِذي ثن ِْذينت نِّي ِمينزِي ِسي ِذي �َأر ِّبيَ� ،أ ْمز ّمار
خ ما ّرا ِمين �إِدْچان ،نتّا ِسيمانت ن ّس ذ ثا ّدارث �إِقدّسن ن ّس ؤُرا ذ �إِزمار23 .ثان ِذينت وار
ثحذاج شا ْثفُوشث ؤُرا ذ ثازِيرِي ِحيما �َأذ خاس ّسارغنتِ ،مينزِي �َأ ُعودْجي ن �َأر ِّبي يار ّق
ْ
ذا ْيس ؤُشا �إِزمار نتّا ذ ر ْفنار ن ّس24 .ؤُشا رݣـ ُنوس �إِن ّي �إِتْوا ّسنجمن �َأذ ُؤ ُيورن س ْثفاوث
ن ّس ؤُشا �إِجدْجيذن ن ث ُمورث �َأذ ِّسيوضن �َأ ُعودْجي ذ شّ ان نْسن غارس25 .ثِي ُّوورا ن ّس
وار تْواقّننت ع ّمارص س ُؤزِيرِ ،مينزِي دْجيرث وار ث ْت ِغي ِمي شا ِذينَ�26 .أذ � َْأوين غارس
�َأ ُعودْجي ذ شّ ان ن رݣـ ُنوس ماح ْنذ �َأذ ز ّمارن �َأذ �َأ ْذفن27 .ع ّمارص �َأذ ذا ْيس ثاذف شا ن
ْرحاجث ثامنݣُوسث نِيغ ون ّي �إِݣِّين ن ّعاواث نِيغ ون ّي �إ ِّسخا ِّريقن ،ماشا �إِن ّي �إِتْوارِين ذݣ
و ْذلِيس ن ثُوذارث ن �إِزمار واها.

22

ِ�إغْزار ن ثُوذارث

1ؤُشا نتّا �إ ِّسشن �َأيِـي �إِج ن �إِ ْغزار ن وامان ن ثُوذارث يارقّن �َأم كرِيسثال
2
وسط ن و ْبرِيذ ن ّس ؤُشا خ ْثما
�إِتفّغن زِي ْرعارش ن �َأر ِّبي ذ �إِزمارِ .ذي ْر ْ
ثسنضاي ْر ِغيدْچث ثنعاش ن ْثواراوِين ذݣ
ن يِغْزار ثُوغا
ّ
ثاشجارث ن ثُوذارث ث ِّني ّ
ِ
ِ
ثشجارث �َأذ ّسݣ ْنفان ّزا ْيسنت
ؤُسݣّواسَ� ،أذ ث ْوش ْرغيدْچث ن ّس كُور �َأ ُيور .ثيفراي ن ّ
رݣـ ُنوس3 .وار ذا ْيس �إِتِيرِي عاذ ِمين �إِن ْعرنْ .رعارش ن �َأر ِّبي ذ �إِزمار �َأذ يِيرِي ذا ْيس ؤُشا
�إِس ْمغان ن ّس �َأذ خاس سخّارن4 .نِي ْث ِني �َأذ زارن ؤُذم ن ّس� ،إِسم ن ّس �َأذ يِيرِي خ ث ْنيارِين
نْسن5 .وار ِذين ث ِتيرِي عاذ دْجيرث ؤُشا نِي ْث ِني وار ْح ِذيجن عاذ طّيا ن ر ْفنار نِيغ ثِيفاوث
ݣ ثِيفاوث ؤُشا �َأذ �إِرِين ذ �إِجدْجيذن �إِ ر ْبدا
ن ْثفُوشثِ ،مينزِي ِسي ِذي �َأر ِّبي �َأذ اسن �إِ ّ
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قاع6 .ؤُشا نتّا �إن ّا �َأيِي “�َأوارن-ا ذ �إِص ِذيقن ذ ثِيذت ؤُشا ِسي ِذي �َأر ِّبي ن �َأ ُّروحاث ن
�إِ ْمكاشافن �َأقّا �إ ِّسكّ لمالاك ن ّس ِحيما �َأذ �إ ِّسشن �إِ �إِس ْمغان ن ّس ِمين �إِ غا �إِ ْمسارن ذ ْغيا.

ل َمسيح أَ�ذ د ياس ذغْيا!

7خْ زار ،نش �َأذ د اسغ ذ ْغياّ .سعذ ن ون ّي �إِطّفن ذݣ واوارن ن �َأر ِّبي زݣ وذلِيس-ا”.
8نشُ ،يوحان ّاَ� ،أقّا ْسرِيغ تْ ،زرِيغ ت .ؤُشا � ِ
َأرامي ت ْسرِيغ ؤُشا ْزرِيغ تْ ،و ِضيغ
“حضا ،وار ت ّ
ݣ مان �َأيا! نش
غار �إِضارن ن لمالاك ون ّي ذ ايِي ت �إ ِّسشنن�9 .إن ّا �َأيِي ْ
ذ �إ ِْسمغ �َأم شك ذ �َأ ْيثماش ذ �إِ ْمكاشافن ذ يِنّي �إِطّفن ذݣ واوارن ن وذلِيس-ا .ع ْبذث
�َأر ِّبي!” �10إن ّا �َأيِي “وار ت ّ
ݣ �َأش ِّميع خ واوارن ن �َأر ِّبي زݣ وذلِيس-اِ ،مينزِي ْرو ْقث �َأقّا
ݣ ِمين وار �إِسݣّذن كثارَ� ،أ ْمنݣُوس �َأذ �إِ ْذور
ثِيوض-د11 .ون ّي �إِتݣّن ِمين وار �إِسݣّذنَ� ،أذ �إِ ّ
ݣ ثاسݣْذا كثار ؤُشا �َأمقدّاس �َأذ �إِ ْذور ذ �َأمقدّاس كثار.
ذ �َأ ْمنݣُوس كثارَ� ،أ ْمسݣّاذ �َأذ �إِ ّ
ِ
ِ
ِ
12خْ زار ،نش �َأذ د اسغ ذ ْغيا ؤُشا ْر ُمونث �إِنُو �َأكيذي حيما �َأذ خدْچصغ كُور �إ ِّجن �َأنشْ ث
ن ْرخدْمث ن ّس13 .نش ذ �َألفا ذ ؤُمݣا ،ذ �َأم ْزوا ُرو ذ �َأنݣّا ُرو ،ذ �َأبدُّو ذ ق ُّطوّ 14 .سعذ ن
ثشجارث ن ثُوذارث ؤُشا �َأذ �َأ ْذفن
�إِن ّي �إِتݣّن ثِ ّ
يوصا ن ّس ِحيما �َأذ غارسن ثِيرِي ثِيز ّمار ِذي ّ
15
ُوقح ِبيث
غار ثن ِْذينت زِي ث ُّوورا ن ّس .با ّرا �إِدْچان يِيطان ذ يِنّي �إِتْس ّحارن ذ يِنّي �إِتݣّن ث ْ
ذ يِنّي �إِنقّن ذ يِنّي �إِع ّبذن لاصنام ذ ما ّرا �إِن ّي �إِتخْ سن �إِخا ِّريقن ذ يِنّي �إِخدّعن16 .نش ذ
ثمس ُمونِين .نش ذ �َأزوار
يشُّ وَ� ،أقّا ّسكّغ لمالاك �إِنُو ماح ْنذ �َأذ اوم �إ ِْشهذ مان �َأيا ّزاث �إِ ْ
داود ذ �إِثرِي يارقّن غار ر ْفجار17 ”.ماشا �َأ ُّروح ذ ثسرِيث قّارن “�َأس-د!”
ذ ّزارِيعث ن ُ
ذ ون ّي ت �إ ِْسرِين �َأذ �إِنِي “�َأس-د!” .ذ ون ّي �إِفُوذنّ � ،أج اِث �َأذ د ياس ،ذ ون ّي �إِخْ سن،
ِتسران �َأوارن ن �َأر ِّبي
� ّأج اِث �َأذ �إ ُِسو �َأمان ن ثُوذارث باطر18 ”.نش ش ّهذغ �إِ ما ّرا �إِن ّي �إ ْ
زݣ وذلِيس-ا ،مارا ِذين حد ون ّي خاسن �إِ غا يارنِين خ واوارن-اَ� ،أر ِّبي �َأذ خاس �إِ ْغضر
ّجرايح ثِنّي �إِتْوارِين ذݣ وذلِيس-ا19 .مارا شا ن �إ ِّجن �َأذ �إِكّس زݣ واوارن ن �َأر ِّبي زݣ
ثشجارث ن ثُوذارث ُؤ زِي ثن ِْذينت
وذلِيس-اَ� ،أذ اس �إِكّس �َأر ِّبي ثاسغارث ن ّس زِي ّ
�إِقدّسن ُؤ زِي ِمين �إِتْوارِي ذݣ وذلِيس-ا20 .ون ّي �إِش ّهذن خ مان �َأيا� ،إِقّار “واه ،نش �َأذ
د اسغ ذ ْغيا!” “� َِأمين! �َأس-دَ� ،أ ِسي ِذي يشُّ و!” 21نِّيعمث ن ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح �َأذ ثِيرِي
�َأك-ذ ما ّرا �إِمقدّاسنَِ � .أمين!
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ِ�إ ْسماون ن ِ�إ ْذ ِليسن ن ْرعاهذ َ�أ ِقذيم

ِا ْسماون ن خ ْمسا ن ِ�إ ْذ ِليسن ن ُموسى

ِ ِ�إسم أَ�قُوضاض

ِ�إذ ِليسن ن َُؤ ْمز ُري (=تارِيخ)

ِ ِ�إسم أَ�قُوضاض

ُسفرو (=شِّ يعر)
ِ�إذ ِليسن ن ِثي ِغيث ذ ؤ ُ

ِ�إسم أَ�قُوضاض

ِ�إذ ِليسن ن ِ�إ ْمكاشافن (=لانبِييا)

ِ�إسم أَ�قُوضاض

�َأمزوا ُرو	�َأم ْز.
ُؤفُغ.
ُؤفُوغ
لاوِ.
�َأ ْيث ن لاوِي
رخْ ر.
ِذي رخْ را
ثِير.
ثِير ْمث ن تاوراث

ُيوش.
ُيوشُ وا
زرف.
�إِم ُزورفا
ُروث.
ُروث
 1سا ْموِيل
 1سام.
 2سام.
 2سا ْموِيل
� 1إِجدْچ.
� 1إِجدْجيذن
� 2إِجدْچ.
� 2إِجدْجيذن
� 1إِم ْز.
� 1إِم ْز ُرين
� 2إِم ْز.
� 2إِم ْز ُرين
ِعي ْز.
ِعي ْزرا
يح.
يحمايا
نِ ْ
نِ ْ
�إ ِْس ِثير	�إ ِْسث.
�َأ ُيوب	�َأيب.
سبح.
�إِس ِّبيحن
�َأوارن �إِوزّنن	�َأوا.
�َأ ْمبا ّرح	�َأ ْمب.
�إِ ْزرِي خ �إِزْران	�إِزْر.

ِ�إِشا.
�إِشاعيا
�إِ ْر ِمييا	�إِ ْرم.
ِݣج.
ِݣج ُذورن ن �إِ ْر ِمييا	�إ ْ
�إِزْران س �إ ْ
ِحي ْز.
ِحي ْز ِكييال
ذان.
ذانْيال
ُه ِ
ُهوش.
وشييا
ُجووِ.
ُجووِيل
�َأ ُموس	�َأ ُمس.
ُعوب.
ُعوباذيا
ُيون.
ُيونس
ِميخ.
ِميخا
ناه.
نا ُهوم
هاب.
هاباكُّوك
زِيف.
زِيفانيا
هاݣ.
هاݣّايِي
زاك.
زاكارِييا
ِ
مال.
مالاخي

قاذي
َ�أ ِ
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�َأطّاس زݣ ِ
وامي �إِتْوابذا ِذي ْرخدْمث ن تارجاما ن رشثاب �إِقدّسن س ْثرِيفشث .ذݣ ُؤ ّسݣواس ن 1887
�إِضْ هار-د إِل� ِ
نجيل س ُؤفُوس ن َمتّى س ْثرِيفشث ُؤشا ذݣ ُؤ ّسݣواس ن � 1890إِضْ هار-د عاود إِل�نجيل �َأم
ِ
ِ
ْ
ْ
ّ
ْ
ِ
ِ
ْواسب ّد
ت
ث
َأيا
�
مان
ي
ن
َأوار
�
ثعرابث.
ن
وف
ر
و
لح
س
سن
ذ
�
ناين
ث
س
ِّي
ن
يسن
ل
ذ
�
غن-د
ف
ّا.
ن
وحا
ي
ورا
ما ّمش ث ُي
إ
إ
ُ
ُ
ُ
ّ
ْرخدْمث ن تارجاما � ِ
َأرامي نِيوض غار ُؤنݣّا ُرو ن ْرقارن ِعيشرِينِ .ذي ْرو ْقث نِّي �إِتْوابذا عاوذ ِذي ْرخدْمث
وسول” ذ “ثابرات ن �َأ ّر ُاسول ُبولُوس غار
ن تارجاما ُؤشا فّغن-د شا ن �إِ ْذلِيسن ن ّضْ ِني �َأم “رخْ ذايم ن ُّر ُ
ِ
ْر ُموم ِنين �إِ �إِدْچان ِذي ثن ِْذينت ن ُروما” .ضهارن-د �إِ ْذلِيسن نِّي �َأك-ذ كاسيثاثُ .ؤرا إِل�نجيل ن َمتّى ذ
كاسيثاث ِ
إِل�نجيل ن ُيوحان ّا تْواس ّجلن ِذي ِ
(سينثاث)َ� .أطّاس ن �إ ِْوذان ْسرِين �َأسنت ذݣ �إ ِّسݣ ّ ُوسا �إِع ُذون
ُؤ فارحن س بدُّو ن رخْ بار �َأص ْبحان ن يشُّ و ل َمسيح.
رخُّ و َأ�قّا ثتْواك ّمر ت ْرجاما ْث ُمون ن “ ْرعاهذ ن ج ِذيذ” ون ّي ذ رخْ بار �َأص ْبحان ن يشُّ و ل َمسيحَ� ،أقّا-ث ذ
إِل�نجيل �إِ ُمونَ� .أوار ‘ل ِ إ� ِ
ِنجيل’ �إِخْ س �َأذ يِي ِني ‘رخْ بار �َأص ْبحان’ِ .ذي “ ْرعاهذ ن ج ِذيذ” نُوفا  27ن �إِ ْذلِيسن
َأمزورا نْسن ذ إِل�نجيل س ُؤفُوس ن َمتّى ،خ ِّني إِل�نجيل ن ماركُو ،إِل�نجيل ن لُوقا ُؤ إِل�نجيل ن ُيوحان ّا.
ُؤشا � ُ
ِمحضارن ن ل َمسيح �إِن ّي ُيوران ما ّرا ِمين ْزرِين ُؤ ْسرِين زِي ثُودّارث ن يشُّ و ل َمسيح ُؤ ِمي
نِي ْث ِني ذ �َأربعا �إ ْ
َأرامي ِ
ثُوغا نتّا ِذي ُّدونِّيث-ا � ِ
ْواسݣا ّعذ غار ُؤجنّا.
ْواسنكّار-د زݣ �إِم ِّتينن ُؤشا �إِت ّ
رامي �إِتْواصلّب ُؤ �إِ ُّموث ُؤ �إِت ّ
ِ
ِ
ِ
ِيس خ ْمسا ُؤمي
لُوكا وار �إِدْجي �َأك-ذ يشُّ و ماشا ُيورا ما ّرا مين �إ ِْسرا خاس س ُؤستّفُ .يورا عاوذ �َأذليس و ّ
وسول ن يشُّ و ل َمسيح ُؤشا �َأوار ‘�َأمازان’ ذ �إِج ن واوار �َأمازِيغ
قّارن “رخذايم ن �إِمازانن”� .إِمازانن نِي ْث ِني ذ ُّر ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
ّ
َأ
ِ
ثمس ُمونِين
�
وس
ل
و
ب
مازان
ؤ
ن
ين
ث
يبرا
ث
ا
ر
ما
ين
ذ
ا
ق
�
ِمازانن”
ُ
إ
نِيشان .خ ِّني �َأوارنِي �َأذلِيس ن “رخذايم ن �إ
ّ
ْ
ُ
يمس ُمونِين نِّي ذ ْر ِغيدْچث ن ْرخدْمث �إِ �إِݣّا �َأر ِّبي س ْثبا ّرحث ن ُبولُوس �إِ ما ّرا رݣـ ُنوس
(=لكانايِيس) .ثِ ْ
ِ
ِ
ِ
ْ
ِ
محبوس ن قايصار.
ؤ
َأم
�
وما
ر
غار
يوض
ي
ي
َأرام
�
ونان
ي
ل
ذ
ييا)
ك
ُور
ث
(=
ييا
َأس
�
ن
جوايه
غار
ُؤ ِمي ثُوغا �إِسافار
ُ
ُ
ُ
ُ
غار ُؤنݣّا ُرو ن “ ْرعاهذ ن ج ِذيذ” �َأذ ثافم ثِيبراثِين ن ياعقُوبُ ،ؤماس ن يشُّ و ،ؤُرا ذ ْثناين ن ثبراثِين ن
طروس ذ ْثراثا ن ثبراثِين ن ُيوحان ّا ُؤرا ذ ثابرات ن يا ُهوذاُ ،ؤماس ن ياعقُوب ون ّي ذ ُؤماس ن ل َمسيح.
ُب ُ
غار ُؤنݣّا ُرو قاع �َأقّا ِذين “�َأسارݣب ن يشُّ و ل َمسيح �إِ ُيوحان ّا”َ� .أذلِيس-ا �إِتار ّزم �َأنغ ثا ّوارث غار ِمين �إِ غا
يِيرِي ذݣ ُو ّسان �إِنݣُّورا خْ ِمي �إِ د غا ياس ل َمسيح.
“ ْرعاهذ ن ج ِذيذ” (س � 27إِ ْذلِيسن ن ّس) ذ “ ْرعاهذ �َأق ِذيم” (س � 39إِ ْذلِيسن ن ّس) �َأقّا-ثن ذ �َأذلِيس ذ �إ ِّجن
نسن ما ّرا ِمين �إِدْچان �إِ ُؤسنْجم
وار �إِز ّمار �َأذ �إِتْوايارز ُؤشا وار ِذين �َأذلِيس ن ّضْ ِني �إِ د انغ �إِ ّموشن ماحنْذ �َأذ ّ
ن ْبناذمَ� .أذلِيس �إِقدّسن وانِيثا �إ ِّساوار �َأنغ خ ل َمسيح زݣ ُؤم ْزوا ُرو �َأر �َأنݣّا ُرو �َأم ما ّمش نتّا عاوذ ذ �َأم ْزوا ُرو ذ
�َأنݣّا ُرو ن ما ّرا ِمين �إِدْچانَ� .أذلِيس �إِقدّسن �إِقّار س ُؤق ُّموم ن ل َمسيح س يِيخف ن ّس “نش ذ �َألفا ذ ُؤمݣا.
ذ �َأم ْزوا ُرو ذ �َأنݣّا ُرو ،ذ �َأبدُّو ذ ق ُّطو”.
ثس ِبيح ذ ُؤقا ِذي �إِ �َأر ِّبي
رخُّ و ُؤ ِمي ثتْواك ّمر ترجاما ن “ ْرعاهذ ن ج ِذيذ” ،نخْ س �َأذ نْو ّهب ما ّرا �َأس ْمغار ذ ّ
س يِيسم ن يشُّ و ل َمسيح ون ّي �إِ ذ انغ �إِعاونن ِذي ْرخدْمث-ا مانِي نِيوض ِمين ثُوغا وار ن ْتر ِ
ِيجي.
خ ِّني نتتار زِي �َأر ِّبي ماحنْذ �َأذ يا ْرزم ؤُراون ذ رعْقراث ن ما ّرا وِي �إِ غا �إِغارن �َأوارن ن وذلِيس-ا ماحنْذ �َأذ
�إ ِّسن مشْ حار �إِ ْمغار ِّسي ّر ن �َأر ِّبي ِذي ِسي ِذي يشُّ و ل َمسيح.
ثا ْربِيعث ن تا ْرجاما َ� -أن ْب ُذو 2009
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ِ�إ ْمناواين أَ
(=� وارن ِ�إ نّي ْر معنا نْسن ذ ِ�إ ّجن)

�َأذلِيس (�إِذلِيسن)
�َأك ّهان (�إِك ّهانن)
�َأكُوذ (�إِكُوذن)
�َأمازان (�إِمازانن)
�َأمدّار (�إِمدّارن)
�َأ ُموذار (�إِ ُموذار)
�َأمكسا (�إِم ْكساون)
�َأم ِّتير (�إِم ِّتيرن)
ام ُّزوغ (�إِم ُّزوغن)
�َأمكاشف (�إِمكاشافن)
�َأ ْمناي (�إِمناين)
�َأمس ْرماذ (�إِ ْمس ْرمادن)
وسناو (�إِ ُموسناون)
�َأ ُم ْ
ا ْمسنجم
�َأ ْمزارفُو (�إِ ْم ُزورفا)
�َأسافار
�َأس ّباب (�إِس ّبابن)
�َأس ِّبيح (�إِس ِّبيحن)
�َأسنْجم
� َِأسيناݣُوݣ (�إ ِِسيناݣُوݣن)
�َأوار (�َأوارن)
�َأخرذُوس (�إِخ ْرذُوسن)
�َأ ْي ُذوذ (�إِ ْي ُذوذن)
�َأزْرف (�إِز ْرفان)
�َأعالطار (�إِعالطارن)
�َأ ُعودْجي
ْبناذم (�إِوذانِ ،ميدّن)
ُّدونِّيث
�إِرس (ن ثمازِيغث)
كاشف � -إِكاشف � -إِتْكاشاف
(لحو ُروف)
لحارف ُ
لحو ِّرييا
ُ
لجاواب
�َأوارن �إِو ّزنن
نِّي ْعمث
ن ّهار
ن ّطق
(ربحور)  -ر ْبحار �َأم ْزيان
ربحار ُ
رح ِثيش
ْ
رخْ يار
رعا ْر ُبون
ر ْع ُذو (رع ْذيان)
ِسيمانا ِ
(سيماناث)
ِّسيياسا
(رسواق)
ُّسوق ْ
(صولاطاث)
ُّصولطا ُّ

رشْ ثاب (رشثُوب)
ونِّي �إِخدّمن ِذي ثادّارث ن �أر ِّبي
 	�إِج ن ْرق ّد ن ْرو ْقثوسول)
ّر ُاسول ( ُّر ُ
(رماخروقاث)
رماخروق
ُ
ُ
لحاياوان (لحاياواناث)
	�َأنِيت ِْشي (�إِنِيتْشان)	�َأنزِي (�إِنْزان)َأمجون (�إِم ّجان)
	� ُّن ّابِي (لان ِبييا)
ونِّي �إِندّهن �َأيِيس
	�َأ ْمسغار (ِ�إِ ْمسغارن)لعالِيم (ل ُعولاما)
	�َأمسلّكِ
رقاضي (رقُوضاث)
ا ُمو ُّدو
	�َأم ْنزِي (�إِ ْمزنْزان)	�إِز ْ ِري (�إِزْران) ن ؤُس ّبح	�َأسلّكرمجمع (رمجامع) ن ُوذاين
ْ
ثاݣُورِي (ثِيݣُورا)
	�إِفرِي (�إِفران)شّ عب (شُّ و ُعوب)
رقانُون (رقاوانِين)
رم ْذبح (رمذابِيح)
رع ّز
	�َأفݣان (�إِفݣانن)	�َأماضالثُوثلايث (ن ثمازغث)
ِناب� ،إِتْنابّا
ناب� ،إ ّ
ّ
	�َأس ِّكيل (�إِس ِّكيلن)ثِيرلِّي
ثاموا ِّريث
انزِي (�إِنزان)
تِّيسارَ� ،أرضا
ُوسان)
َأس ( ّ
	� ّ	�َأݣ ّماي	�إِ ّل (�إِلالن) � -إِ ّل �َأݣراكال	�َأ ْربِيعثِي ْمثال
ِّدي ّيث
	�َأس ْنݣُو (�إِسنْݣا)ِمالاسن)
ِمالاس (ِ�إ ّ
	�إ ّثاسرثِيث
	�َأݣاذاز (�إِݣاذازن)ثانباضث (ثِ ِ
ينباضين)
-

ِ�إ ْمناواين أَ
يغري
(=� وارن ِ� إنّي ْر معنا نْسن ذ ِ� إ ّجن) ذ ِثيرا ذ ِث ِ
ثاݣ ْل ِذيث (ثِيݣ ْل ِذين)
ثاجدْجيذث (ثِيجدْجي ِذين)
ثاك ّهانث
ثامس ُمونت (ثِيمس ُمونِين)
ْ
ثام ْيرا
ثاس ُمو ِغي
رقارن (رقُو ُرون)
ثام ْو ِشي (ثِيموشا)
ثانُو ّواشث (نُّو ّواش)
ثايرِي
ثاغارصث (ثِيغا ْر ِصين)
ثاغُورِي
ثازانث
ثِي ِغيث
ثرارِيث
تّارِيخ
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لماملاكا (لماملاكاث)
لمالِيكا
رخذمث ن ؤُك ّهان
لكانِيسث (لكانايِيس)
ّصابث
ثس ُمو ِغي (ر ُعو ُبو ِذي ّيا)
ثُوذارث ن �إِس ْمغان ذ ْ
	�إِج ن ْر ِميجار ن ْرو ْقث ن � 100إِسݣ ّ ُوسا	�َأرِيغالُو (�إِرِيغالُوثن)ِججيݣن)
َأججيݣ (�إ ِّ
	� ِِّ
رمحي ّبث ،ثِيمخسا
ّدبِيحث (دّبايح)
	�َأس ْرمذ (�إِس ْر ِميذن)رخذمث ن ؤُمازان
ِ
رحيكمث
	�َأخْ راقَ�	-أمز ُروي (�إِم ْز ُروين)

ِ�إ ْمناواين أَ
(=�وارن ِ�إنّي ْرمعنا نْسن ذ ِ�إ ّجن)

ذانِيثا �َأذ ثافذ �إِشْ ث ن لِيسثا ن واوارن �إِن ّي ْرمعنا نْسن عراحار ذ �إ ِّجن خْ ِمي �إِ غا ْثغارذ زݣ وذلِيس-ا �إِ �إ ِْوذان
فهمذ كثار ِمين ُيوران .مارا ث ُِوفيذ �َأوار ' ّر ُاسول' �إِهْون �إِ �إِن ّي
ثس ْ
�إِن ّضْ ِني ْثز ّمارذ �َأذ ثِيخضارذ ّزا ْيسن ِحيما �َأذ ّ
علاحساب لِيسثا-يا خْ ِمي �إِ غا ْثغارذ زݣ وذلِيس-ا.
ِّي
ن
َأوار
�
ِتسران خ واوار 'امازان' ،خ ِّني ْثز ّمارذ �َأذ ْثبدّرذ
ْ
�إ ْ
'واس'،
مارا �إِعْجب اش ' ُؤنِيت ِْشي' كثار زݣ 'ؤُمكسا' ،سخذم '�َأنِيت ِْشي' ُؤ مارا �إِعْجب اش 'ن ّهار' كثار زݣ ّ
ثسيوضذ �َأرقّاس نِيشان غار �إِن ّضْ ِني واها،
خ ِّني سخذم 'ن ّهار'ِ .مينثرا شك وار ْثبدِّيرذ شا ْرمعنا ،ماشا ثخْ سذ �َأذ ِّ
�َأقّا مان �َأيا ذ لم ِليح.

ِثيرا ذ أَ�ݣ ّماي

ثسنم بلِّي نثارِي 'ن ّك' ذݣ و ْمشان ن 'ن ّش' .خ ِّني 'ركاس ن ّك' �َأقّا-ث ذ ‘ ْركاس �إِ شك’.
ْخص �َأذ ّ
ذ �َأم ْزوا ُرو �إِت ّ
مارا ثخْ سذْ ،ثز ّمارذ �َأذ ث ْثنطقذ �َأ ُّمو' :ركاس ن ّش'َ� .أ ُّمو �إِ غا ثافذ عاوذ ' ُّدونِّيث' ،ماشا مرِي ث ُِوفيذ �َأذ ثِي ِنيذ
' ُّدون ّشث' ؤُشا �َأ ُّمو ْثز ّمارذ �َأذ ثݣّذ �َأك-ذ واطّاس ن واوارن.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِيس ْثناين ذ ثا .مارا ث ُِوفيذ '�إِزْرا �إِث' �َأذ ثِي ِنيذ '�إِ ْزرِي ث' نيغ '�إن ّا �َأس' �َأذ ثينيذ '�إن ّاس' نيغ '�إن ّا ياس'.
ْ
ثامسراشث و ّ
نسي ِثيم �َأذ ْثفهمذ كثار ُؤ كثار خْ ِمي �إِ غا ْثذا ّربذ �إِخف ن ّك ِذي ثِيرا ذ ثِيغرِي ن ثمازِيغث.
ِّ
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أَ�با ُّدون � -إِسم-ا ُي ِ
وسي-د زِي ثُوثلايث ن ْث ِعيبرانِيث ؤُشا �إِخْ س �َأذ يِي ِني 'اريّب' نِيغ 'ار ّددْچ'.
لحو ُروف ن ثُوثلايث ثا ُيونانِيث.
أَ� ْلفا ذ ؤُمݣا  -لحارف �َأم ْزوا ُرو ذ لحارف �َأنݣّا ُرو ن ُ

يضون ( ِذي رخْ را) نِيغ ِذي ثادّارث �إِقدّسن ( ِذي ؤُرشالِيم) ن �َأر ِّبي.
ِيكهانن) � -إِك ّهانن ذ �إِن ّي ثُوغا �إِخدّمن ذݣ ؤ ُِق ُ
كهان ( ّ
أَ� ّ
تاوراث ن
علاحساب ثِ ّ
نِي ْث ِني ثُوغا غارصن �إِ لحاياواناث �إِن ّي �إِتْواقدّمن �َأم ْثغا ْر ِصين (=دّبايح) �إِ �َأر ِّبي ْ
يوصا ن �َأر ِّبي �إِ �إِدْچان ِذي ْ
ُموسى .ما ّرا �إِك ّهانن ن و ْي ُذوذ ن �إِسرايِيل �َأقّا-ثن زݣ �َأ ْيث ن لاوِي ِمينزِي �َأر ِّبي �إِخْ ضار �َأ ْيث ن لاوِي (�إِلاوِي ّين) ِحيما �َأذ اس
�إِرِين ذ �إِك ّهانن ساذُو تاوراثَ� .أزدْجيف ن �إِك ّهانن ثُوغا �إِتاذف غار ؤُقدّاس خ ؤُقدّاس �إِشْ ث ن ْثوارا ذݣ ؤ ُّسݣواس واها ِحيما
تاوراث ثقّار �َأقّا وار ِذين ُبو و ْغفار ن ّدنُوب ن ّ ْبرا �َأ ُروشِّ ي
�َأذ د �إِضْ هار ِقيباتْش �إِ �َأر ِّبي ماشا وار �إِدْجي ن ّ ْبرا �َأ ُروشِّ ي ن �إِذا ّمن ِمينزِي ْ
يضون �إِقدّسن ذ ما ّرا ِمين
ْخصن �إِ ؤ ُِق ُ
تاوراث (خمسا ن �إِ ْذلِيسن ن ُموسى) ثِنّي �إِت ّ
ثمسرايِين ِذي ْ
ن �إِذا ّمنَ� .أقّا ِذين �َأطّاس ن ْ
ذا ْيس ذ ْرخدْمث ن �إِك ّهانن ذ وعباذ �إِ �َأر ِّبي .خْ زار ثابرات �إِ �إ ِِعيبرانِي ّين ُ 9ؤ 'ها ُرون' ذ 'ِيلاوِي ّين'.
يضون ِذي رخْ را ون ّي ثُوغا �إِن ّيش �َأر ِّبي ماحنْذ �َأذ ذا ْيس �إِزْذغ
قدسن َ� -أر ِّبي ُيو ُمور ُموسى ماحنْذ �َأذ اس �إِ ّ
ݣ �إِج ن ؤ ُِق ُ
يضون ِ�إ ّ
ا ِق ُ
وسط ن و ْي ُذوذ ن ّس �إِسرايِيل� .إِقُو ّوار �َأس-د س �إِج ن وفراي ن �إِشْ ث ن ثشضاضث ذ ثازِيرارث ثاشمراتْش �إِ ُيويرن جار
ِذي ْر ْ
بانيو �إِ ِذي
�إِبِيلارن .ذاخر ن وفراي �َأقّا ِذين ر ْمراح .غار ّزاث ن ر ْمراح �إِتْوا ّ
ݣ �إِج ن ؤُعالطار ن ن ّحاس ُؤ �َأوارنِي اس �إِج ن ْر ُ
يضون �إِتْوابضا س
يضون �إِقدّسنَ� .أ ِق ُ
يوصا ن �َأر ِّبي .غار ضفّار ن ر ْمراح ثُوغا ِذين � َِأق ُ
علاحساب ثِ ّ
ِّسيرذن �إِك ّهانن �إِخف نْسن ْ
يضون ّزاث �َأرواق) ذ ؤُقدّاس خ ؤُقدّاس .ذݣ ؤُقدّاس ثتْواف �إِشْ ث ن طّابرا �َأك-ذ
�إِج ن وارواق ذݣ ؤُقدّاس (غار ّزاث ن ؤ ُِق ُ
ْواسارس ّصن ُذوق �إِقدّسن
وسشان ذ ْرقن ِذير س سبعا ن ر ْفناراث ذ ْ
ثمجمارث ن ر ْبخُ ور ّزاث �َأقدّس خ ؤُقدّس مانِي �إِت ّ
و ْغ ُروم ن ّ
ن ْرعاهذ �إِ �إِتْواݣّن جار �َأر ِّبي ذ و ْي ُذوذ ن ّس �إِسرايِيلِ .ذي ّصن ُذوق نِّي �إِتْواف ذا ْيس ْثناين ن ثرو ِ
ِيحين ن و ْز ُرو� ،إِ خف ثتْوازمّ
َأس ِمين غا يكّ
تاوراث ،ؤُرا ذ ثا ّغارشث �إِن ّ ّوشن ن ها ُرون ذ �إِج ن ؤُزنبِير س 'مان ّا' ون ّي ذ � ُ
َأغروم �إِ �إ ِْوضان زݣ ؤُجنّا كُور � ّ
ثمسرايِين ثِنّي
و ْي ُذوذ ن �إِسرايِيل ثُوغا �إِتنّض ِذي رخْ را ن ِسينايِي .س مان �َأيا ما ّرا �إِݣّا �َأر ِّبي س ُؤفُوس ن ُموسى �إِج ن لماثال ن ْ
ِفاسن ن �إِك ّهانن ذ �إِم ْذناب ُؤ س ثِيغا ْر ِصين ن لحاياواناث �إِ ّزايس وار نْز ّمار
ثُوغا عاذ �إِنُّوفارنَ� .أعباذ ذݣ ُؤ ِق ُ
يضون ثُوغا س �إ ّ
ِ
ِ
ْ
ِ
ِ
ّ
ْواسسرح
ت
ن
ايس
ز
َأذ
�
ْذ
ن
ماح
ي
ب
َأر
�
�
ْش
ت
يبا
ق
يب
ع
ر
را
ب
ن
ثاغراصث
ذ
ان
ه
َأك
�
ذ
نغ
ر
غا
ور
ذ
�
سيح
ْواسسرح �َأك-ذ �َأر ِّبي .يشُّ و ل َم
إ
إ
ّ
ْ
ْ
ّ
ِّ
ْ
ّ
�َأذ نت ّ
�َأك-ذ �َأر ِّبي �إِشْ ث ن ْثوارا �إِ ر ْبدا .خْ زار ثابرات �إِ �إ ِِعيبرانِي ّين  9 ،8 ،7ذ .10

أَ�مازان  -س ثعرابث قّارن اس ' ّر ُاسول'
ِ
ُمسف ّوج،
مسفوج َ� -أمسف ّوج نتّا ذ �َأ ُّروح �إِقدّسن ون ّي ثُوغا �إِ زِي �إِواعْذ يشُّ و ل َمسيح �إِ �إ ْ
ِمحضارن ن ّس �َأم �إن ّا “خْ مي �إِ د غا ياس ؤ ْ
أَ� ّ
ِ
ِ
ّ
ِ
ْ
ْ
ِشْ
َأ
ِ
ِ
ثشهذم ؤُرا ذ ك ِّنيو،
َأذ
�
هذ.
�
ي
ي
ا
َأذ
�
ّا
ت
ن
ي
ن
خ
باباث،
ث
غار
ِي
ز
ين
وس
ي
د
�
يذت
ث
ن
وح
ر
�
باباث،
ث
ِي
ز
غ
ك
س
غا
�
غاروم-د
ون ّي
إ
إ
إ
ِّ
ْ
ُّ
ُ
ّ
ِمينزِي ثُوغا ك ِّنيو �َأ ِكي ِذي زݣ ؤُم ْزوا ُروُ ( ”.يوح27،26:15 .؛ خْ زار عاوذ ُيوح26-15:14 .؛ )15-5:16
واس ن ّسبث ذ ْر ِعيذ ن �إِزمار ن باسخا (خزار ِ
'رعيذ ن باسخا') ِمين ِذي
سوجذ ّ
أَ� ْ
َأس قبر ّ
(اس ن ؤُسوجذ)  -نتّا ذ � ّ
ْخصن �إِ ْر ِعيذ.
ّسوجذن ُوذاين ماشّ اِّ ،سيرذن ،يارضن �َأ ُّروض �إِت ّ
أَ�س ْغضاص َ� -أسغْضاص �إِمسار مارا �إِج ن ْبناذم �إِثُوب ُؤ ُيومن ِذي ل َمسيحْ .ر ُمومن ن ْج ِذيذ �َأذ �إِشْ هذ خ إِل�يمان ن ّس ،خ ِّني
بانيو �َأمقّران) ،نتّا �َأك-ذ �إ ِّجن ن ّضْ ِني نِيغ �َأك-ذ شا ن ْر ُموم ِنين (ماث20-18:28 .؛
�َأذ د �إِهوا ذݣ وامان (=�إِ ْغزار نِيغ �إِج ن ْر ُ
ْواسغْضص س وامانُ ( .روم4:6 .؛
رخ41:2 .؛ 40-26:8؛ 18:9؛ 48-44:10؛ 33:16؛  1كُور .)17-10:1 .خ ؤُي ِّني نقّار بلِّي نتّا �إِت ّ
رخَ� .)31:16 .أسغْضاص وار �إِدْجي ذ ؤُسنْجم ِمينزِي ْبناذم �َأذ �إِتْوا ّسنجم س إِل�يمان ِذي ل َمسيح واها (�َأفا ،)8:2 .ماشا
�َأسغْضاص ذ شهاذث �إِ إِل�يمان ِذي ل َمسيح.
'ايسوم' ُؤ ِمي غارس 'رمعنا' ن �إِج ن
يسوم ( ِنيغ أَ� ُ
أَ� ُ
كسوم) ِ -ذي ْرعاهذ ن ْج ِذيذ نُوفا �َأطّاس ن ْثواراوِين �َأوار ُ
ْبناذم ن ّ ْبرا �َأر ِّبي ،ن ّ ْبرا �َأ ُّروح ن �َأر ِّبي ،ن ّ ْبرا يشُّ و ل َمسيح .وا ذ ' ْبناذم �َأمذنُوب'ْ .رعكس ن 'و ْي ُسوم' ذ نتّا ذ 'ا ُّروح
ن �أر ِّبي' .خْ زار ُروم.17-6:8 .
ِ
ِ
ِ
ّ
ِ
ّ
أَ�عالطار َ� -أعالطار �َأمشْ ناو �إِج ن طابرا ُيوعْران مين خف تْواقدّمنت ثيغا ْرصين �إِ �َأر ِّبي ؤُمي قارن س ثعرافث 'رمذبح'.
يضون نِيغ ّزاث �إِ ثادّارث �إِقدّسن ُؤ ثُوغا �إِتتْوابنا زݣ ؤُكشُّ وض ن '� ِ
(=سانط)
�َأعالطار ثُوغا ِذي ر ْمراح ّزاث �إِ ُؤ ِق ُ
َأكاسييا' ّ
يمسي ُؤ سنّج خ ؤُعالطار تْوا ّمارسنت ثِيغا ْر ِصين
�إِغدْچفن س ن ّحاس �إِ وار �إِز ّمار �َأذ �إِتْوا ّسشْ مض .ساذُو ؤُعالطار سارغن ثِ ِّ
ِحيما �َأذ �إِرِينت ذ �إِشْ ث ن ر ْفواحث �َأرضان �إِ �َأر ِّبي .خْ زار ُؤفُغْ8-1:27 .؛ .7-1:38
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بْعلزابُول � -إِسم ن ّضْ ِني �إِ شِّ يطان نِيغ �إِ �َأ ّرايس ن شّ واطن.
يصرا
ِفير ُعون � -إِسم ن ْرحاكم ن ِم ْ

هاذس � -إِسم �َأ ُيونانِي �إِ راخْ ارث نِيغ �إِ جاهنّاما.
ها ُرون  -ؤُماس ن ُموسى ون ّي �إ ِِّسيورن �َأك-ذ ِفير ُعون �َأمشْ ناو نتّا ذ ؤُق ُّموم ن ُموسى .ها ُرون �إِ ْذور ذ �َأ ّرايس ن �إِك ّهانن ذ �َأم ْزوا ُرو
ؤُشا �إِتْواخرق-د زݣ �َأ ْيث ن لاوِي .خْ زار '�َأك ّهان' ذ '�إِلاوِي ّين' ذ ُؤفُغ17-10:4 .؛ ُؤفُغ1:28 .؛ 29؛ لاو9،8 .؛
ِهير ِميس ذ زايُوس � -إِسماون ن شا ن لاصنام ن �إِ ُيونانِي ّينِ .هير ُموس �إِتْواس ّما ِ'ميركُور ُِييو' زݣ �إِ ُرومانِي ّين (خزار رخ.)12:14 .
علاحساب ْرواعْذ ن �َأر ِّبي ،ماشا �إ ِ
ِسماعيل نتّا ذ ِّميس زِي
ِ�إبرا ِهيم  -نتّا ذ باباس ن �إِسحاق ذ �إِسما ِعيل� .إِسحاق ذ ِّميس ْ
ثايّا ،وار �إِدْجي زِي سارا ث ِّني ذ ثا ْمغارث ن ّس ذ ثاورِيث ن ْرواعْذ زِي �َأر ِّبي �َأ ِكيس� .إِسحاق ي ّج-د ياعقُوب �إِ زِي ذ �إِتْواخرقن
رج ُذوذ ن و ْي ُذوذ ن �إِسرايِيل.
 12ن �إِحن ِْجيرن ن ّس �إِن ّي �إ ِْذورن ذ  12ن ْثق ّبار ن �إِسرايِيل� .إِبرا ِهيم ذ �إِسحاق ذ ياعقُوب نِي ْث ِني ذ ْ
�إِبرا ِهيم ثُوغا �إِدّار عراحار  1800ن �إِسݣ ّ ُوسا قبر ْث ِ
واسيث ن ل َمسيح غار ُّدونِّيث .خْ زار �َأمز23-12 .؛ ُيوح59-30:8 .؛ ُروم4 .؛
ݣال3 .؛ 31-21:4؛ عبرُ 19-8:11 .ؤ '�إِسرايِيل'.
ِ�إفار ِ
ِيسي ّين َ� -أقّا-ثن ذ �إِشْ ث ن ْثبرِيذث ِذي ِّدين ن ُوذاين ث ِّني ثُوغا �إِ ّس ّكوان �َأطّاس ذݣ ُو ّسان ن يشُّ و ل َمسيح .نِي ْث ِني �َأرنِين �َأطّاس ن
وصا �إِ ْتاوراث ن �َأر ِّبي .ثُوغا ل َمسيح �إِتْوبّاخ �إِثن �َأطّاس ِذي ِّسي ّبث-ا .خْ زار َمتّى  15ذ 23؛ لُوكا .54-37:11
ْثغُورِي ذ ْث ّ
ِ�إصاذُو ِقي ّين َ� -أقّا-ثن ذ �إِشْ ث ن ْثبرِيذث ِذي ِّدين ن ُوذاين ث ِّني ثُوغا �إ ِّسكّوان �َأطّاس ذݣ ُو ّسان ن يشُّ و ل َمسيح .س
ِيسي ّين نِي ْث ِني وار ُي ِومينن شا ِذي ْث ُنوكرا زِي ْرم ْوث ُؤ ِذي لمالاكاث ذ رارياحاث .خْ زار ماث23:22 .؛ مار.
ْرعكس ن �إِفار ِّ
18:12؛ لُوقُ 27:20 .ؤ رخ.8-6:23 .
ِ�إلاوِي ّين (�َأ ْيث ن لاوِي)  -لاوِي �إ ِّجن زݣ ثنعاش ن �إِحن ِْجيرن ن ياعقُوب .خْ زار عاوذ 'اك ّهان' ذ 'ها ُرون' ذ لاو.
ِ�إ ِنيكُولايِيثن  -نِي ْث ِني ذ �إ ِْوذان �إِن ّي �إِفّغن زݣ و ْبرِيذ ن إِل�يمان ِذي ل َمسيح (خزار �َأسا6:2 .؛ )15:2
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ِ�إسرايِيل � -إِسم ن ْج ِذيذ �إِ �إ ِْوشا �َأر ِّبي �إِ ياعقُوب �َأوارنِي ِ
رامي �إِ ّمنغ ياعقُوب �َأك-ذ لمالاك ن �َأر ِّبي س دْجيرث (امز.
ْ .)29:33رمعنا ن �إِسم-ا وانِيثا نتّا '�أر ِّبي �إِ ّمنغ ِذي طّوع �إِنُو' .ياعقُوب ثُوغا ذ ِّميس ن �إِسحاق .خْ زار �َأمز49 ،32-22:32 .؛
ُروم11،10،9 .؛ �َأسا.8-1:7 .
ِ�إ ِعيبرا ِني ّين أَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
(� ِعيبرا ِني) � -إِبراهيم �إِتْواس ّما '�إِبراهيم �َأعيبراني' ذݣ و ْذليس �َأم ْزوا ُرو  .13:14نُوفا �إِسم-ا ذي ْرعاهذ ن ْجذيذ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
ّ
َأ
ِ
ِ
ْ
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ي
ي
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ِع
�
�
'ثبرات
�إِ ِذي ثدْچا
إ
إ
إ
ْ
َ
ُ
ّ
شّ ان �إِ �إِخف نْسن .راصر ن يِيسم-ا غارس ثاسغُونت �َأك-ذ �إِج ن ؤُمياݣ ('ر ِفيعر') ن ثاعرابث ذ ْث ِعيبرانِيث ‘عابارا’ ون ّي
يصرا غار ث ُمورث ن كانعان.
ْرمعنا ن ّس ‘�إِزْوا’َ� .أقّا �إِزْوا و ْي ُذوذ ن �إِسرايِيل زِي ِم ْ
ِ
ِ
لاصنام  -لاصنام ذ ’�إِر ِّبيثن’ ن ؤُكشُّ وض نِيغ ن ُورغ نيغ ن �إِشْ ث ن ْرهاجث ن ّضْ ني.
ل َمسيح � -إِسم وانِيثا �إِخْ س �َأذ يِي ِني '�َأمذ ُهون'َ� .أوار �َأ ُيونانِي �إِقّار 'خرِيسثُوس' .زِيشِ ،
رامي ثُوغا �َأر ِّبي �إِخْ ضار �إِج ن ُؤ ْمكاشاف
نِيغ �َأجدْجيذ نِيغ �إِج ن ؤُك ّهان �إِ ثادّارث ن ّس� ،إ ِّج اِث �َأذ �إِتْواذهن زݣ �إِج ن ؤُمكاشافَ� .أذهان-ا ثُوغا �إ ِّسشن �إِ �إ ِْوذان
علاحساب
بلِّي �َأر ِّبي �َأقّا �إِخْ ضار �َأ ْرياز-ا �إِ �إِشْ ث ن ْرخدْمث ذ ثامقّرانتَ� .أ ْي ُذوذ (=شّ عب) ن �إِسرايِيل ثُوغا �إِتْراجا ل َمسيح ْ
ِمين ذ اسن ن ّان �إِ ْمكاشافن ن زِيشَِ � .أسيثم نْسنَ� ،أقّا ل َمسيح �َأذ د ياس ،ثُوغا �إِمقّار ذݣ ُو ّسان ن ْر ُحوكم ن �إِ ُرومانِي ّين �إِن ّي
�إِعفْسن خ و ْي ُذوذ ن �إِسرايِيل ُؤ خ ما ّرا �إِي ُذوذن (=شُّ ُعوب) ن ُّدونِّيث.
ما ُمون (رما ُمون) � -إِسم وانِيثا غارس �إِشْ ث ن ثسغُونت �َأك-ذ ‘ثِ ِ
ينعاشين’ نِيغ �َأقا ِّري نْسنت ِذي ثُوذارث ن ْبناذم .يشُّ و
�إِقّار“ :ك ِّنيو وار ْثز ّمارم �َأذ ْثخ ْذمم �إِ �َأر ِّبي ذ ‘ما ُمون’” (ماث )24:6 .ؤُرا “خ ؤُي ِّني مارا وار ثدْجيم ذ �إِم ِثيقّان ِذي ِمين �إِدْچان
ن ‘ ْرما ُمون’ �َأغشّ اش ،وِي ذا ْيوم �إِ غا �إِتِيقّن ِذي ِمين �إِدْچان ذ ثِيذت؟” (لُوك .)11:16 .خْ زار عاوذ لُوك.13،9:16 .
َأس .ما ّرا �إِسرايِي ِلي ّين شِّ ين ّزايس ؤ ُِمي ن ّضن ِذي رخْ را �َأوارنِي ِ
رامي فّغن
مانّا  -مان ّا ذ � ُ
َأغروم �إِ د �إ ِْوضان زݣ ؤُجنّا كُور � ّ
َأس ؤ ُِمي ُؤ ْذفن غار ث ُمورث ن كانعانَ� .أرب ِعين ن �إِسݣ ّ ُوسا ثُوغا ثلعن ُؤ ز ْذغن ِذي رخْ را .ما ّرا �إ ِّسݣ ّ ُوسا-يا
زِي ِم ْ
يصرا �َأر � ّ
�
ُور
ك
وم
َأغر
�
اسن
شا
�َأر ِّبي �إ ِْو
َأس �َأ ُّمو ( ُؤفُغ.)16 .
ُ
ّ
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َ�أماوار
ن بْناذم َ� -أ ْمكاشف ذانيال �إ ِْوشا �إِ ل َمسيح �إِسم-ا .خْ زار ذانيال 27،14-13:7؛ ماث.37-21:17 .

ِّميس
ِّميس ن دا ُود  -ؤُذاين س ّمان ل َمسيح ون ّي تْراجان س �إِسم-ا ِمينزِي رشثاب �إِقدّسن �إِقّار بلِّي ل َمسيح �َأذ �إِفّغ زݣ �َأ ْيث ن ؤُجدْجيذ

داود .خْ زار  2سام16-12:7 .؛ �إِشا3-1:11 .؛ 5:16؛ �إِرم24-3:30 .؛ ُروث22،21،17،14،13:4 .؛ � 1إِ ْمز11:17 .؛ ماث.9:21 .
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِخْ
يعمث
َأغروم' ماشا �إِخْ س �َأذ يِي ِني 'تِّيسار' نِيغ '�َأ ْرضا' .مارا ننّا
�
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ي
ن
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ي
َأذ
�
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�
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ذ
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ن
عاهذ
ر
ي
ذ
ِّيعمث'
ن
'
َأوار
�
إ
نِّ
ْ
ْ
ُ
'نِّيعمث ن �َأر ِّبي �َأذ غا ْرنغ ثِيرِي' ،نخْ س �َأذ نِي ِنيَ� ،أقّا ذا ْينغ ّم ْزرِي ماحنْذ �َأرضا ن �َأر ِّبي �َأذ غا ْرنغ يِيرِي ،واخّا وار نس ِذيهدْچ
شا �َأرضا ن ّسِ ،مينزِي نشّ ين ذ �إِم ْذناب �َأم �َأذام.
ِ
ِ
ُ
رجذوذ ن ُوذاين َ� -أقّا ذ �إِبرا ِهيم ذ �إِسحاق ذ ياعقُوب �إِن ّي �إِ ْكسين ْر ُو ُعوذ ن �َأر ِّبي بلِّي �َأ ْيث ن �إِبراهيم (علاحساب ْرواعذ) �َأذ
ذورن �إِج ن ْرݣنس �إِمغار �َأطّاس �إِ ّزايس �إِ غا �إِبارك �َأر ِّبي ما ّرا رݣـ ُنوس ن ث ُمورث .خْ زار لُوك38-37:20 .؛ ُيوح.59-30:8 .
ْ
ِ
ِ
ِ
يضون �إِقدّسن ّزاث �إِ �َأ ْرواق ؤُشا قّارن اس ‘�َأقدّاس’.
رقنذير (ن ُوذاين) ْ -رقنذير-ا ثُوغا �إِ ّمارس ذݣ وزْين �َأم ْزوا ُرو ن ؤُق ُ
يضون �إِبدّ .خْ زار �َأ ْمز40-31:25 .؛
غارس سبعا ن ر ْفناراث �إِ يارقّن ر ْبدا س ّزشث ن ِّزيثُون �إ ِْصفان ِمين غا يكّ ؤ ُِق ُ
ُ 21-20:27ؤ �َأسا.20-9:1 .
يصرا ُيو ُمور �إِثن ماحنْذ �َأذ غا ْرصن �إِج ن
ر ِعيذ ن باسخا  -ذݣ ُو ّسان ؤ ُِمي �إ ُِّسوفّغ �َأر ِّبي ْرݣنس ن ّس �إِسرايِيل زِي ِم ْ
مسحن �إِذا ّمن ن ّس غار طّارف ن ث ّوارث ماحنْذ لمالاك ن ؤُهلّك ون ّي �إِ غا �إِنْغن ما ّرا �إِمنْزا ن
�إِزمار ِذي ثُوذرِين نْسنَ� ،أذ ْ
ِيس عشرا ن �َأر ِّبي خ �إ ِِميصرِي ّين) ،وار �إِن ّق شا �إِحن ِْجيرن ن �إِسرايِي ِلي ّين .خْ زار
و
ِيحشث
ر
ج
�إِحن ِْجيرن ن ِم ْ
يصرا (مان �َأيا ذ ّ
ّ
يصرا �َأك-ذ ما ّرا �إِمنْزا ن
يصرا� ،إِفّغ ْرݣنس ن �إِسرايِيل زِي ِم ْ
ُؤفُغُ .12 .ؤ �َأ ُّمو �إِ �إِمسار ِذي دْجيرث �إِ ِذي ُّموثن ما ّرا �إِمنزا ن ِم ْ
ْواصارن س �إِذا ّمن ن �إِزمار� .إِذا ّمن ن ل َمسيح ْذورن �َأنغ-د ذ �َأسنْجم �إِ كُور �إ ِّجن ون ّي ّزايس �إِ غا يامنن.
�إِحن ِْجيرن ن ّس �إِن ّي �إِت ّ
ِ
ِ
ر ِعيذ ن وغ ُْروم نّ ْبرا أَ�نثُون َ� -أر ِّبي ُيو ُمور �إِ و ْي ُذوذ ن ّس �إِسرايِيل ماحنْذ �َأذ ع ّيذن ْرعيذ-ا ذ ْغيا �َأوارنِي �إِ ْرعيذ ن باسخا.
َأغروم س ونْثُون ،ماشا �َأذ ت شّ ن ن ّ ْبرا �َأنثُونَ� .أنثُون نتّا ذ �إِشْ ث ن تصوِيرث ن
ِذي سبعا ن ُو ّسان ن ْر ِعيذ-ا وار تتّن شا � ُ
يش
دّانب .ون ّي ثُوغا �إِفّغن زِي ِم ْ
يش عاذ � ُ
َأغروم س ونْثُون ؤُشا ون ّي �إِ غا �إِفّغن زِي ّدنُوب وار �إِز ّمار �َأذ ّ
يصرا وار �إِز ّمار �َأذ ّ
َأغروم ن ّدنُوب .خْ زار �َأمز.10-1:13 .
عاذ � ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
خمسين ْ -رعيذ-ا ن �إِسرايِي ِلي ّين �إِمسار ِ
ر ِعيذ ن ِ
خمسين ن ُو ّسان �َأوارنِي �إِ ْرعيذ ن باسخاْ .رعيذ-ا �َأقّا-ث ذ ْرعيذ ن ّصابث
ن يِيرذن .خْ زار لاوِ .21-15:23 .
ِمحضارن ن ل َمسيح (رخ.
رامي د �إِهوا �َأ ُّروح �إِقدّسن زݣ ؤُجنّا ؤُشا ُيوذف ذݣ ُوراون ن �إ ْ
نسن بلِّي �َأ ُّروح �إِهوا-د ِ
خمسين ن ُو ّسان �َأوارنِي �إِ باسخا �إِ ثُوغا �إِ ْمسارن ذ ْغيا
 ،)4-1:2ثُوغا ؤُذاين تْع ّياذن ْر ِعيذ-ا ؤُشا �َأ ُّمو �إِ ّ
َأس ِمين ِذي �إِ ُّموث ل َمسيح خ ّصالِيب.
�َأوارنِي � ّ
قدسن  -خْ زار ُيوحْ .22:10 .ر ِعيذ-ا �إِمسار ِذي ْرمشْ ثا ُؤ ثُوغا ْر ِميجار ن ّس ثمنيا
ر ِعيذ ن ؤُرقّع ذ و ْعذار ن ثا ّدارث ِ�إ ّ
ن ُو ّسان �إِ ِذي تْفكّارن ُوذاين ذݣ ؤُرقّع (=�َأعذار) ن ثادّارث �إِقدّسن زِي ْج ِذيذ س يا ُهوذا �َأماكّابايِي ذݣ ؤُسݣّواس
 164قبر ل َمسيح.
ِ
ِ
ّ
ْ
َأ
سامارِييا � -إ ِْوذان ن سامارِييا وار دْجين شا ذ ؤُذاين ماشا ُؤذفن غار ذين زِي با ّرا .ثُوغا ذين رعذاوث �طاس جار ُوذاين
ذ �إِسامارِي ّين .خْ زار لُوك56-51:9 .؛ 37-25:10؛ ُيوح42-1:4 .؛ رخ.25-4:8 .
ِ
ِ
ِ
ِ
ِس ِ
ِ
ِمحضارن ن ل َمسيح
يذي � -إِسم-ا ُيوس-د زݣ �إِج ن واوار �َأ ُيونانِي 'كُو ِر ُيوس'ِ ،مين �إِخْ س �َأذ ييني 'سيذي' نيغ 'ماس'� .إ ْ
راغان اس س ؤُوقّار ِ'سي ِذي'َ� .أوار ِ'سي ِذي' غارس عاوذ �إِج ن ْرمعنا ُيوعْران ؤ ُِمي �إِتْش ّيار غار �َأر ِّبي س يِيخف ن ّس �َأم باب
ن ما ّرا ِمين �إِدْچانَ� .أ ُّمو نقّار ِ'سي ِذي �أر ِّبي' ِمين �إِخْ س �َأذ يِي ِني بلِّي �َأر ِّبي �َأقّا نتّا ذ باب ن ما ّرا ُؤ خ ما ّرا .
ُسوذُوم ذ ݣُو ُمو ّرا ْ -ثناين ن ْثندّام يار ّددْچ �إِثنت �َأر ِّبي ذݣ ُو ّسان ن لُوثَ� ،أيّاو ن �إِبرا ِهيمَ� .أر ِّبي �إ ِّسنجم لُوث ذ ْثناين ن
ْث ِ
مسي ذ رشباريّث �إِ �إ ِْوضان خ ْثندّام نِّي .ثا ْمغارث ن لُوث ث ُّموث ؤ ُِمي ثخْ زار غار ضفّار خْ ِمي � َْأرورن زِي
حنجيرِين ن ّس زِي ْث ِّ
ثن ِذينتْ ،ثعطّار ،ث ْذور ذ �إِج ن ُؤبِيلار ن ثمدْچاحث .خْ زار �َأمز.19 .
واس ن ّسبث زِي ما ّرا رخْ ذايم �إِ �إِݣّا ؤ ُِمي �إِݣّا �إِجنْوان ذ ُّدونِّيث ذݣ ؤُم ْزوا ُرو.
ّسبث ّ
(اس ن ّسبث) َ� -أر ِّبي ياريّح ذݣ ّ
واس ن ؤُريّح �إِ ر ْبدا .خْ زار �َأمز3،2:2 .؛
س ْ
َأس ن ّسبث �َأم �إِج ن ّ
تاوراث ُيو ُمور �َأر ِّبي �إِ و ْي ُذوذ ن ّس �إِسرايِيل ماحنْذ �َأذ وقّارن � ّ
ُؤفُغ11-8:20 .؛ 17-12:31؛ لاو3-1:23 .؛ ثِير.15-12:5 .

َ�أماوار
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لمحكاما ثامقّرانت ن ُوذاين ذا ْيس سب ِعين ن �إِمقّرانن ذ �إِ ْمغارن ن ْرݣنس ُؤشا �َأزدْجيف ن �إِك ّهانن نتّا ذ
ُسونهِيذرِين ْ -
ثمسرايِين ن ُوذاين ُؤ ثُوغا غارسن �إِج ن ؤُقا ِّري �إِمغار ِذي ْرݣنس.
�َأ ّرايس ن وݣراو� .إِ ُرومانِي ّين ِّجين ثن �َأذ ح ْكمن خ ْ
ُسونهِيذرِين �إِحكم خ يشُّ و س ْر ُحوكم ن ْرم ْوث ن ّ ْبرا ّما �َأذ �َأفن ُؤرا ذ �إِج ن ُؤضرم �إِ �إ ِّسذاهدْچن ْر ُحوكم-ا .ماث.
68-57:26؛ مار65-53:14 .؛ لُوك.71-63:22 .
ّ
ِ
ِ
ِ
ّ
َأ
ّصا ِليب  -ثُوغا ْرم ْوث خ ّصالِيب �إِج ن ْر ِعيقاب ن �إِ ُروماني ّين �إِ �إِبا ّراني ّين ماحنْذ �َأذ ثن ِّسيݣوذن �طاس .ثُوغا ْرعيقاب-ا
ي ْوعار �َأر طّارف ِمينزِي ثِيش ِثي ن ْرو ْقث �َأر �إِ غا ث ْمسار ْرم ْوث ذ ثازِيرارث �َأطّاس .ماث44-33:27 .؛ مار15 .؛32-22؛ لُوك.
43-33:23؛ ُيوح.37-16:19 .
قدسن ن ْرعاهذ ّ -صن ُذوق-ا ثُوغا ذݣ ؤُقدّاس خ ؤُقدّاس ؤُشا تْوافن ذا ْيس ْثناين ن ثرو ِ
ِيحين ن و ْز ُرو �إِ خف ثتْوازمّ
ّص ُنذوق ِ�إ ّ
تاوراث ؤُرا ذ ثا ّغارشث �إِن ّ ّوشن ن ها ُرون ذ �إِج ن ؤُزنبِير س 'مان ّا' .خ ْثق ّبارث ن ّس بدّن ْثناين ن ِ'خ ُيروبِين' �إِن ّي ذ �إِمدّارن �َأم
ْ
لمالاكاث �إِن ّي س �َأ ْفرِيون نْسن ّس ُذورين ثاق ّبارث ؤُشا خ ّزارن غار ْثق ّبارث .خْ زار ُؤفُغ.9-1:37 .
يشُّ و  -قّارن اس س ْث ِعيبرانِيث 'ياشُ وع' ُؤ س ْثݣر ِ
'يسوس'� .إِسم-ا �إِخْ س �َأذ يِي ِني '�أر ِّبي ذ �َأسنجم' نِيغ '�أر ِّبي �إ ِّسنجم'.
ِيݣيث ُ
خْ زار ماث21:1 .؛ لُوك.35-33:1 .
ِ
ّ
‘صولطا �إِݣلّذن’ .ون ّي �إِدْچان ذ �َأجدْجيذ خ �إِج ن ث ُمورث �َأقّا نتّا �إِطف
ثاݣلذا َ� -أوار-ا �إِخْ س �َأذ يِي ِني ‘ثِيز ّمار �إِݣلّذن’ نيغ ُّ
'ثاݣلذا' خ ث ُمورث نِّيِ ،مين �إِخْ س �َأذ يِي ِني �َأقّا غارس ُّصولطا �إِݣلّذن خ ث ُمورث� ،إِز ّمار �َأذ ُيو ُمور ما ّرا �إِمزذاغ ن ث ُمورث
علاحساب ْرقانُون ن ث ُمورث.
نِّي ْ

ثاكهانت ْ -رخدْمث ن ؤُك ّهان .خْ زار '�َأك ّهان'.
ّ
ِ
ثسݣا ّعذ �إِشْ ث
ثامجمارث ن ربْخُور  -ثامجمارث ن ر ْبخُ ور ن ُورغ ثُوغا ّزاث �َأ ْرواق ذݣ ُؤق ُ
يضون �إِقدّسن �إِ ّزايس ّ
ن ر ْفواحث ن ر ْبخُ ور ثاص ْبحانت �إِ �َأرضا �إِ �َأر ِّبي (خزار ُؤفُغ10-1:30 .؛ �َأسا)5-3:8 .
ِ
ثامس ُمونت  -نتّاث ذ لكانِيسث ن ل َمسيح .ما ّرا مانِي �إِ غا ُمونن ْر ُموم ِنين ِذي ل َمسيح حيما �َأذ اس ع ّبذنَ� ،أقّا ِذين ث ْمسار
ْ
ثمس ُمونت ذݣ يِيسم ن ل َمسيح .عاوذ ما ّرا ْر ُموم ِنين ّج ِميع تݣّن �َأ ِّريمث ن ّس ث ِّني �إِدْچان زِي �َأ ُّروح ؤُشا �َأ ُّمو نِي ْث ِني
�إِشْ ث ن ْ
ِماس ِ
ثامس ُمونت ن ّس نِيغ لكانِيسث ن ّس �إِ وار �إِدْچان واها مانِي ّما ُمونن �إ ِ
ثامس ُمونت عاوذ ذ ما ّرا ْر ُموم ِنين ِذي
يحي ّين ماشا ْ
ذ ْ
ل َمسيح �إِ �إِدْچان رخُّ و ؤُشا ثُوغا-ثن �إِضنّاض ؤُشا �َأذ ِذين �إِرِين ثِيوشّ ا .خْ زار كُول20-15:1 .؛  1كُور.12 .
ثاقداسث  -ون ّي �إِدْچان ذ �َأمقدّاس �َأقّا ذا ْيس ثاقدّاسث وار ذا ْيس ُبو دّانب .س ثِيذت ْم ِغير �َأر ِّبي وار ذا ْيس ؤُرا ذ �إِشْ ث ن
ّ
ُّجورث ن دّانب .ثاقدّاسث ن ّس وار غارس ُبو ؤُمزوار ذ ؤُنݣّارَ� ،أقّا ثكمر .ؤ ُِمي ل َمسيح �إِزدّغ ذݣ ُور ن ْبناذم س إِل�يمان
ْخص اس �َأذ ث ْذور ْثقدّاسث ن ل َمسيح �إِ �إِزدّغن
ذايس ،خ ِّني �َأذ ثِيرِي ثاقدّاسث ن �َأر ِّبي ِذي ْبناذم نِّي ون ّي ُيومن .عاذ �إِت ّ
ذا ْيس غار ما ّرا ثُوذارث ن ّس ِمين غا يكّ �إِدّار ِذي ُّدونِّيث-ا .نراغا �َأبرِيذ غار ْثقدّاسث كثار س واوار 'ثُوقد ِّسي' �إِ �إِ ْمسارن
صيفّث ن ل َمسيح .خْ زار عبر14:12 .؛ ُ 1بط15:1 .؛ �َأسا.8:4 .
خْ ِمي نذا ّرب �إِخف ن ّغ ماحنْذ �َأذ ن ْذور ِذي ِّ
نسن بلِّي �إِبرا ِهيم ُيومن زِي �َأر ِّبي ؤُشا �َأر ِّبي �إِحسب اس ث-يِد ذ ثاسݣْذا (خزار ُروم .)4 .وانِيثا �إِخْ س �َأذ �إِنِي بليِّ
ثاسݣذا ّ -
�َأر ِّبي �إِحسب �إِبرا ِهيم ذ �إِج ن ْبناذم نِيشان ّزاث �إِ ؤُغ ْم ُبوب ن ّس .مان �َأيا وار �إِدْجي ِمينزِي �إِبرا ِهيم وار �إ ِ
ِخضي شا ،ماشا ِمينزِي
ُيومن ِذي ِمين ثُوغا ذ اس �إِواعْذ �َأر ِّبي .س ؤُي ِّني نْز ّمار �َأذ نِي ِني بلِّي '�أر ِّبي �إ ِّسݣّذ �إِبرا ِهيم س إِل�يمان' ،وار �إِدْجي س رخذايم.
ثازانت ْ -رخدْمث ن ؤُمازان .خْ زار '�َأمازان'.
ْواسݣا ّعذ ُموسى جار �َأر ِّبي ذ و ْي ُذوذ ن ّس �إِسرايِيل س ثنعاش ن ْثق ّبار ن ّس �إِن ّي �إِفّغن زِي
تّاوراث ْ -
تاوراث ث ّم ْوش �إِ ُموسى� .إِت ّ
تاوراث ن �َأر ِّبي ذݣ و ْذرار ن ِسينايِيَ� .أوار 'تّاوراث' ِّسيمانت ن ّس �إِخْ س �َأذ يِي ِني 'ثاغُورِي' نِيغ 'اسرمذ'َ� ،أقّا-ت
ِم ْ
يصرا ؤُشا طّفن ْ
ذ ثاغُورِي ن �َأر ِّبي �إِ و ْي ُذوذ ن ّس ،ما ّمش ذ اس �إِ غا ع ّبذن ُؤ ما ّمش �إِ غا دّارن �َأرنذاذ ؤُغ ْم ُبوب ن ّسِ .ذي ْرعاهذ �َأق ِذيم ن و ْذلِيس
تاوراث ن �َأر ِّبي �إِ و ْي ُذوذ ن ّس .خْ زار ُؤفُغ.20 ،19 .
�إِقدّسن نُوفا خ ْمسا �إِ ْذلِيسن ن ُموسى �إِن ّي �إِدْچان ذ ْ
ِذورن ذ �َأمقدّاس �َأقّا نتّا ذݣ و ْبرِيذ غار ْثقدّاسث كثار .خْ زار 'ثاقدّاسث' .خْ زار ُروم 22 ،19:6؛
ث ّ
ُوقد ِسي  -ون ّي �إ ْ
عبر.14:12 .

ينعاشين
رقياس ذ ْر ُوزناث ذ ِث ِ
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س ثارِي ِفيث

رقياس ن ثْ ُزوݣّارث ذ ِثيرؤ ذ ُرو ْعرا ذ وا ْدچاغ
ِ�إذ ِليس ،ؤُذم ،لعاذاذ
رقد
س ثْيُونا ِنيث
ّ

ُؤ ِغير ( ِ�إغا ْدچن)

'بِيخُوس'

مايل
أَ� ْسثا ِذي ( ِ�إ ْسثا ِذي ّين)

'سثا ِذييُون'

' ِميليُون'

ِث ِّيدي ( ِث ِّيديوِين)

' ُؤ ْر ِݣييا' )(οργυια

يثرو
ِ 1,85م ُ

أَ�غا ّراف ( ِ�إغا ّرافن)
ر ُموذ (ر ْم ُذوذ)

' ِخيسثُوس'
' ُمو ِذييُوس'
'ساث ُون' )(σατον
' ِميثرِي ِثيس' )(μετρητης
'كُو ُروس' )(κορους
'خُوي ِنيكس' )(χοινικες
'باث ُوس' )(βατους

يثرو
ِ 0,55ل ُ

ر ُموذ (ر ْم ُذوذ)
أَ� ِميثرِيث ( ِ�إ ِميثرِيثن)
ثاخانشث ن يِيرذن
ر ُموذ (ر ْم ُذوذ)
أَ�بِيذاو ( ِ�إ ِبيذاون)

 55-46شم
يثرو
ِ 1478,5م ُ
يثرو
ِ 185م ُ

)(πιχυς

)(μιλιον
)(σταδιον

رقياس ن وامان ذ ِ�إ ِ
منذي ذ ّزشث
)(ξεστης

يثرو
ِ 8,75ل ُ

)(μοδιος

يثرو
ِ 13ل ُ
يثرو
ِ 39,4ل ُ
يثرو
ِ 394ل ُ
يثرو
ِ 1,1ل ُ

ر ُوزناث

ارضر
'ثالنث'

'ثالن ِثييايُوس' )(ταλαντιαιος

' ِليثرا' ( ِليثرا)

ن ُوذاين

ن ِ�إيُونا ِني ّين

ماث21:14 .؛ لُوك13:24 .؛
يُوح19:6 .؛ 18:11؛
أَ�سا20:14 .؛ 16:21
رخ28:27 .

مار8،4:7 .
ماث15:5 .؛ مار21:4 .؛ لُوك33:11 .
ماث33:13 .؛ لُوك21:13 .
يُوح6:2 .
ِحيز14،11:45 .؛ لُوك7:16 .
اسا6:6 .

ِ 39,4ليث ُرو

لُوك6:16 .

 327,5ݣرام
ِ 40-20كيلُو

يُوح3:12 .؛ 39:19
اسا21:16 .

ن ِ�إ ُروما ِني ّين
أَ� ْزين كواذرانث

أَ� ّس-ا ()2009
ِ 1ذرهام

ِث ِ
ينعاشين

' 1لبثا'
أَ
(� ُص ِ
ولذي ن نّحاس)

ماث27:6 .؛ لُوك25:12 .؛
يُوح8:21 .؛ أَ�سا17:21 .
ماث41:5 .

مار:42،12 .
لُوك59:12 .؛ 2:21

 1كواذرانث

' 2لبثا'

أَ
(� ُص ِ
ولذي ن نّحاس)
ماث26:5 .؛ مار42:12 .

ِ 2,5ذرهام

 1أَ� ُص ِ
ولذي (بِي ِّنينݣ) ِ 9ذرهام
أَ

('� ّسارِييُون' ن نّحاس)
ماث29:10 .؛ لُوك6:12 .

ِّ 1دينار

 1ذراخما

أَ
(� ُص ِ
ولذي ن نُّوقارث)
لُوك8:15 .
ذُوبل ن ذراخما ( 2ذراخما)
(=ضارِيبا ِ�إ ثا ّدارث �إِقدّ سن)
ّ
ُؤفُغ16-11:30 .؛ ماث24:17 .

ْ 1سثا ِثير (= 4ذراخما)
ماث15:26 .؛ 9-5،3:27

 1أَ� ْرضر =100
' ِمينا' ن نُّوقارث  -لُوك25-13:19 .

(

 1ثالنث

ذراخما)

ماث24:18 .؛ 28-15:25

ِ 145ذرهام

ِّ 2دينار

ِ 290ذرهام

ِّ 4دينار

ِ 580ذيرهام

ِّ 100دينار

ِ 14500ذرهام
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