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

َث ْب َرات َثم ْز َوا ُر ْوت ن اَ �ر ُس ْول ُي ْو َح �نا
َغار ْڒ ُم ْو ِم ِنين
�س ْو َرا وِيس ْث َڒاثَا ا�و ِع ْشرِين ن ْ� ِٕ�نْ ِجيل

)س ْث َمازِيغْث ن اَ �ريف(
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ْ� ِٕ�نْ ِجيل ن ِسي ِذيثْنغ ِع ْي َسى لْ َم ِسيح

َث ْب َرات َثم ْز َوا ُر ْوت ن اَ �ر ُس ْول ُي ْو َح �نا
َغار ْڒ ُم ْو ِمنِين
�س ْو َرا وِيس ْث َڒاثَا ا�و ِع ْشرِين ن ْ� ِٕ�نْ ِجيل
)س ْث َمازِيغْث ن ا� �ريف(
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َث ْب َرات ثَم ْز َوا ُر ْوت ن اَ �ر ُس ْول ُي ْو َح �نا َغار ْڒ ُم ْو ِمنِين

()س ْث َمازِيغْث ن اَ �ريف
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ﺛ َ ْﺒ َﺮات ﺛ َ ْ
ﺳ ْﻮل
ار ْوت ن ا َ ﱠر ُ
ﻤﺰ َو ُ
ﯾُ ْﻮ َﺣﻨﱠﺎ َ
ﻏﺎر ڒْ ُﻣ ْﻮ ِﻣﻨِﯿﻦ
ْﻟ ُﻤﻘَ ِ ّﺪ َﻣﺎ
ِ 1مين تُ ْو َغا ِذني زݣ وم ْز َوا ُرو ،ن ْت ْس َڒاَ -ياس نژّر-يث س ثِيطاوِين ن ّغ ،نخزر َذايس
َاسن ن ّغ ي ْع ِني ذ اَ َواڒ ن ثُ ْو َذا ْرث 2 .ثُ ْو َسا-د ثُ ْو َذا ْرث ْثم ْظ َهار-د ،نشين
ن ْت َحا َذا-ث س يف ّ
نْژر-يت نشْ هذ َخاس .ن ْتبشر-يكنيو س ثُ ْو َذا ْرث-ا َوار يفنين شَ ا عما ْرص .تُ ْو َغا ث ْد َجا ِذني
اَك َبا َباس ّسني ْثم ْظ َهار-اَنغ-دِ 3 .مين ن ْژ َرا ذ ِمين ن ْت ْس َڒا ن ْتبشر-يكنيو زايس ح َما ُؤڒَا ذ كنيو
اَذ ت ْم َعاشَ رم اَ ِك ْذنغَ .مارا نشين َث ْم َعاشَ ْرث ن ّغ اَ َقات اَك َبا َبا ْثنغ ذ ميس ِع ْي َسى لْ َم ِسيح.
مس َڒاِين-ا ح َما ڒ ْف َراحث ن ّغ اَذ تجاون.
 4نْ َتارِيَ -ياوم-د ثِ ْ

1

ﺴﺖ
ﻧﱡ ْﻮر ن أَر ِﺑّﻲ ﯾﺘْﺸ ْﻌﺸِﯿﻌﻦ ذِي ﺛَﺎدْﺟ ْ
جست.
 5ذ َوا ذ اَ َواڒ إِي زايس ن ْت ْس َڒا ن ْتبشر-يكنيو زايس ي ْع ِني اربي ذ ن ْور َوار َذايس ُبو ثَا ْد ْ
نس َخريق
جست اَ َتاف ْ
 6م َڒا نقار َقا نشين نْت ْم َعاشَ ر اَ ِكذس َولَ ِكن نݣ ْور ذݣ و ْبرِيذ ن ثَا ْد ْ
نسخديم شَ ا لْ َح ِقيقَاَ 7 .ولَ ِكن م َڒا نݣ ْور ِذي ن ْور َما ّمش ي ْد َجا نتا ِذي ن ْور ،ا َتاف
َوا َها َوار ْ
يصفَان-اَنغ زِي َمارا ْڒ ُم ْع ِص َياث.
نْت ْم َعاشَ ر اَك َوا َي ْاو َيا اَ َتاف ي َذا ّمن ن ميس ِع ْي َسى س ْ
نس َخريق خ يِيخف ن ّغ َوا َها ،ا َتاف ْل َح ِقيقَا َوار
 8م َڒا نقار َوار َذا ْينغ ُبو ْڒ ُم ْع ِص َياث اَ َتاف ْ
َذا ْينغ ْثز ّدغ شَ اَ 9 .ولَ ِكن م َڒا ن ْع َترف س ْڒ ُم ْع ِص َياث ن ّغ إِ اربي ،نتا اَ َقاث نِيشَ ان َذايس تقث،
يصفَا زِي َمارا شّ ّر 10 .م َڒا نقار َقا نشين َوار ن ْع ِصي شَ ا
ا َذانغ ي ْغفَر ْڒ ُم ْع ِص َياث ن ّغ اَ َذانغ يس ْ
و-يخريقن ،ا َتاف اَ َواڒ ن ّس َوار َذا ْينغ يز ّدغ شَ ا.
اربي ،ا َتاف نتا نْ َتارا-ث ذ ُب َ

2
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مس َڒايِين-ا ح َما َوار ْثعصيم شَ ا اربيَ .ولَ ِكن م َڒا ن ْع َصا-
 1آ يح ْن ِجيرن ي ُنوَ ،تارِيغ-اَوم-د ثِ ْ
يجن ن لْ َو ِسيط اَك اربي َبا َبا ْثنغ نتا ذ ِع ْي َسى لْ َم ِسيح وني إِݣ ي ْد َجان
ث اَ َقا َغا ْرنغ ّ
نِ ْيشَ ان 2 .ذ نتا إِݣ ُير ْوحن ذ لْ ِف ْد َيا خ ْڒ ُم ْع ِص َياث ن ّغ او َم ِاشي ِغير خ ْڒ ُم ْع ِص َياث ن ّغ َوا َها،
حتا ُؤڒَا ذ ْڒ ُم ْع ِص َياث ن دنشْ ت-ا اَمن-ث ْك َمار.
نسن م َڒا ن ْت َطا َعا-ٱس ْنت إِ ڒ ُْو ِص َياث ن ّس 4 .وني
نسن-يث؟ َقا ث ّ
َ 3ما ّمش َغا ن ْفهم بلي ّ
و-يخريقن َوا َها،
إِي َغا ي ِنين َقا نش ّْسنغ-ث َوار ي ْت ِطي ِعي شَ ا إِ ڒ ُْو ِص َياث ن ّس اَ َتاف نتا ذ ُب َ
ا َتاف لْ َح ِقيقَا َوار َذايس ْثز ّدغ شَ اَ 5 .ولَ ِكن وني إِݣ ي ْت َطا َعان إِ َو َاواڒ ن ّس ،ا َقا َوانِي َتا ذ صح
نسن نشين إِ نْز ّدغ َذايس؟  6ي ْع ِني وني إِي
ثجيون زايس ڒ ْم ِح ّبث ن اربيَ .ما ّمش إِي َغا ّ
َغا ي ِنين َقا نش ز ّْدغغ َذايس ي ْتخصاَ -ياس او َ ُبد اَذ يݣ ْور ذݣ و ْبرِيذ نِ ْيشَ ان اَم وني إِي
ِذي تُ ْو َغا يݣ ْور ِع ْي َسى.
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ﺋِ ّﺠﻦ ن ڒُ ْو ِﺻﯿّﺚ ذ ﺟْ ﺬِﯾﺬ
يجن ن
يجن ن ڒ ُْو ِص ّيث ذ ْج ِذيذ؛  ،نتاث ذ ّ
 7آي ي ْم ِعي ّزن ي ُنوَ ،وار َذاوم د َتارِيغ شَ ا ّ
ڒ ُْو ِص ّيث ذ َث ْق ِذي ْنت ُت ْو َغا ث ْد َجا َغا ْروم زݣ وم ْز َوا ُرو .ڒ ُْو ِص ّيث-ا َث ْق ِذي ْنت نتاث ذ اَ َواڒ ني
يجن ن ڒ ُْو ِص ّيث ذ ْج ِذيذ إِي َذاوم د ُؤرِيغ .لْ َح ِقيقَا
ثسڒِيمَ 8 .ولَ ِكن نتاث َعاوذ ذ ّ
إِي تُ ْو َغا ْ
جست ْثعدو ،ڒخو ن ْور ن صح َص ِافي
ن ّس ن ْت َواڒَا-ت ِذي ِع ْي َسى ن ْت َواڒَا-ت َذا ْيوم ڒَاحقاش ثَا ْد ْ
ي ْتش ْع ِشيع-د.
جست.
 9وني يقارن نش اَ َقايِـي ِذي ن ْور نتا ي ْت ِعيفا ُؤ َماس ،ا َتاف نتا ي ْد َجا َعاذ ِذي ثَا ْد ْ
َ 10ولَ ِكن وني يتخْ سن ُؤ َماس اَ َتاف نتا ي ْت ِعيش ِذي ن ْور اَ َتاف َوار َغارس ِمين ث َغا يغضْ ڒن.
جستَ .وار
جست اَ َتاف يݣ ْور ِذي ثَا ْد ْ
 11وني ي ْت ِعيفان ُؤ َماس اَ َتاف نتا َعاذ ا َقاث ِذي ثَا ْد ْ
ثس َضاغڒ-يث زِي ثِيطاوِين ن ّس.
جست ني ْ
يسين شَ ا َمانِي يݣ ْور ڒَاحقاش ثَا ْد ْ
 12آ يح ْن ِجيرن ،نش ُؤرِيغ-اَوم-د ڒَاحقاش ْڒ ُم ْع ِص َياث نْوم ْت َوا ْغفَرنْت-اَوم س يِ ْيسم ن ّس.
ثسنم وني إِي ي ْد َجان زݣ وم ْز َوا ُرو.
 13آ َيبا َباثن ،نش ُؤرِيغ-اَوم-د ڒَاحقاش كنيو ّْ
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آ ي ْع ْز ِر ْيين ،نش ُؤرِيغ-اَوم-د ڒَاحقاش كنيو ْثغ ْڒبم خ لْ ُم ْف ِسد ني.
ثسنم َبا َبا ْثنغ.
آ يح ْن ِجيرن ،نش ُؤرِيغ-اَوم-د ڒَاحقاش كنيو ّْ
ثسنم وني إِي ي ْد َجان زݣ وم ْز َوا ُرو.
 14آ َيبا َباثن ،نش ُؤرِيغ-اَوم-د ڒَاحقاش كنيو ّْ
جهذم ،ا َواڒ ن اربي يز ّدغ َذا ْيوم ،كنيو ْثغ ْڒبم
ٓا ي ْع ْز ِر ْيين ،نش ُؤرِيغ-اَوم-د ڒَاحقاش كنيو ْث ْ
خ لْ ُم ْف ِسيد ني.
ﺗﺨﺴﻢ ﺷَﺎ دﱡﻧﺸْﺖ-أ َ
َوار ْ
َ 15وار تخْ سم شَ ا دنشْ ت-ا نِغ ذ ِمين َذايس ي ْد َجان .وني يتخْ سن دنشْ ت-ا اَ َتاف ڒ ْم ِح ّبث
ن اربي َوار َذايس ث ْد ِجي شَ اِ 16 .مي ْنزِي َمارا ِمين ي ْد َجان ِذي دنشْ ت-ا ي ْع ِني ِمين ْثرزو ط ِبي َعا
ثَعفانْت ن ْب َناذم ذ ِمين رز ْونْت ثِيطاوِين ذ تكبر إِي زِي ت ْف َت َخارن يِ ْو َذان َقا َمانَا َيا َوار د ُي ْو ِسي
شَ ا زِي اربيُ ،ي ْو َسا-د زِي دنشْ ت-ا 17 .دنشْ ت-ا اَ َقا ْثعدو-د اَ ِكذس شّ َه َاواث ن ّسَ ،ولَ ِكن
اضر ن اربي اَذ يقيم يدر إِ ڒ ْبدَا ن ڒ ْبدَاث.
وني يتݣّن ْڒ َخ َ
ﺎر ْوت
أَﻗَﺎﻧﻎ ذِي ﺛْ َ
ﺴﺎﻋﱠﺎت ﺛَﻨ ﱠ ُ
ثسڒِيم ّدجال ني يݣ ْور-د ،امني
 18آ يح ْن ِجيرن ،ا َقا ْث َساعات-ا ثَنݣا ُر ْوت ثُ ْووض-د .كنيو ْ
نسن اَ َقا ْث َساعات
َعاوذ اَطاس ن يِ ْو َذان إِي د ُي ْو ِسين ڒخو ݣين اَم ّدجال ني .س َمانَايني إِي ّ
ثَنݣا ُر ْوت ثُ ْووض-د 19 .فّْغن زا ْينغ َولَ ِكن ُت ْو َغا َوار ْد ِجين شَ ا زا ْينغَ .م ْع ِليك زا ْينغ ،ا َتاف
قيمن اَ ِك ْذنغ .نِ ْث ِني فّْغن َباش اَد د َيبان بلي َوار ْد ِجين شَ ا زا ْينغ.
ثسنم ِمين
 20كنيو ْ ،ت َواذ ْهنم س وفُ ْوس ن وني إِݣ ي ْد َجان ذ اَ ْمقدّسَ ،مارا كنيو ّْ
ثسنم لْ َح ِقيقَا َم ِاشي َوار ت ثسينم شَ ا .او َعاوذ َوار ي ْد ِجي
ي ْد َجانَ 21 .تارِيغ-اَوم-د ڒَاحقاش ّْ
يس َخريقن إِ وني ينكرن
ُبو شَ ان َ
وخريق إِي د ُي ْو ِسين زِي لْ َح ِقيقَاِ 22 .مين ي ْع َنا وني إِي ْ
بلي ِع ْي َسى ذ لْ َم ِسيح؟ نتا ذ ّدجال ي ْع ِني وني إِي ينكرن َبا َبا ْثنغ ذ ميس 23 .وني َغا ي ْن َكرن
ميس اَ َتاف َوار َغارس ي ِتيڒِي شَ ا َبا َباس .وني إِي َغا يق ْبڒن ميس اَ َتاف اَ َغارس يِيڒِي َبا َباس.

6.3 – 24.2

4

ثسڒِيم زݣ وم ْز َوا ُرو .م َڒا يقيم َذا ْيوم اَ َواڒ ني
 24إِي َوا اَ ّرم-د ْڒ َباڒ نْوم َباش اَ َذا ْيوم يقيم ِمين ْ
ثسڒِيم زݣ وم ْز َوا ُرو ،ا َتاف ُؤڒَا ذ كنيو اَذ تقيمم ِذي ميس اَك اربي َبا َباسِ 25 .مي ْنزِي
إِي ْ
َذانغ ي ْوعذ؟ ئِ ْوعذ-اَنغ س ثُ ْو َذا ْرث ن ڒ ْبدَا ن ڒ ْبدَاث.
مس َڒايِين-ا خ يِني يرز ْون اَكنيو خ ْذعن 27 .كنيوّ ،د ْهنث ني إِي زايس
ُ 26ؤرِيغ-اَوم-د ثِ ْ
ثح ِذيجم َح ّد اَكنيو يس ْڒمذ ،ا َقا ّد ْهنث ن ّس ْثس ْڒ َماذ-اَوم
ْثق ْبڒم َعاذ اَ َقات َذا ْيوم .كنيو َوار ْ
مس َڒايِين .نتاث ذ صح َم ِاشي ذ اَ َخريق .إِي َوا َما ّمش إِي كنيو ْثس ْڒ َماذ ّد ْهنث-ا ،ئِ ْتخصا
َمارا ثِ ْ
اَ َذايس ْث ِعيشم نتا.
ﺳﯿﺬِي أَر ِﺑّﻲ
ﺎر َوا ن ِ
أ َ ْﻧ ِﻌﯿﺶ اَم ﺛ َ ْ
يجن ن تقث َوار زايس نْر ّوڒ شَ ا
 28آ يح ْن ِجيرن ،ڒخو ِعيشث َذايس ح َما اَ َغا ْرنغ ثِيڒِي ّ
س وس ْذ ِحي خْ ِمي د َغا َياس اَ َذانغ د يم ْظ َهار.
ثسنم بلي نتا نِ ْيشَ ان إِݣ ي ْد َجا ،ا َتاف اَ َذا ْيوم ثِيڒِي تقث بلي ْب َناذم إِݣ
 29خْ ِمي َغا ّْ
يسخدامن ِمين ي ْد َجان نِ ْيشَ ان نتا يخْ ڒق-د زايس.
ْ
ْ
 1خْ َزرث مشْ َحاڒ ذ ثَم ّق َرانْت ڒ ْم ِح ّبث إِي َذانغ د ُي ْوشَ ا َبا َبا ْثنغ َو ِامي ن ْت َواسما ذ ثَا ْر َوا ن
اربي! او ذ صح اَمو إِي ن ْد َجا .دنشْ ت-اَ ،مايمي َوار َذانغ ثسين شَ ا نشين؟ ڒَاحقاش
ُؤڒَا ذ نتا َوار ث ثسين شَ ا 2 .آي ي ْم ِعي ّزن ي ُنو ،ڒخو نشين ذ ثَا ْر َوا ن اربيَ .عاذ َوار د
نسن اَذ تِيڒِي اَم نتا خْ ِمي د َغا يم ْظ َهار
تْم ْظ َهار شَ ا صيفث ن ّغ َمامش َغا ثِيڒِيَ ،ولَ ِكن ّ
يصفَا يخف
ڒَاحقاش اَث نْژر نتا َمامش إِي ي ْد َجا 3 .او َمارا وني َغار ي ْد َجا ْ َمال-ا اَذ يس ْ
يصفَا.
ن ّس اَم َما ّمش ي ْد َجا نتا ْ
َ 4مارا وني يقيمن يعصا نتا ي ْترزا ڒ ُْو ِص َياثَ .واهْ ،ڒ ُم ْع ِص ّيث نتاث ذ ثَرزيث ن ڒ ُْو ِص َياث.
ثسنم بلي ِع ْي َسى لْ َم ِسيح نتا يم ْظ َهار-د َباش اَ َخانغ يكّس ْڒ ُم ْع ِص َياث .او ْڒ ُم ْع ِص ّيث نتا
 5ا َقا ّْ
يسخدام ْڒ ُم ْع ِص َياث.
َوار َذايس ث ْد ِجي شَ اُ 6 .ؤڒَا ذ ّ
يجن إِݣ ي ْت ِعيشن َذايس َوار يقيم شَ ا ْ
يسخدام ْڒ ُم ْع ِص َياث نتا َوار ث ي ْژرِي شَ ا َوار ث يسين شَ ا.
وني إِݣ يقيمن ْ
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يسخدام ِمين ي ْد َجان نِ ْيشَ ان
 7آ يح ْن ِجيرنَ ،وار تجام َح ّد اَكنيو يخْ ذع .وني إِݣ يقيمن ْ
يسخدام ْڒ ُم ْع ِص َياث نتا
َقا نتا اَ َقاث نِ ْيشَ ان َما ّمش إِݣ ي ْد َجا ِسي ِذيثْنغ 8 .وني إِݣ يقيمن ْ
زݣ إِ ْبڒِيس ڒَاحقاش إِ ْبڒِيس يقيم يعصا زݣ وم ْز َوا ُروَ .مايمي د يم ْظ َهار ميس ن اربي؟
يسخدام
ئِم ْظ َهار-د َباش اَذ يرز ڒ ْف َعايڒ ن إِ ْبڒِيس 9 .وني د يخ ْڒقن زِي اربي َوار يقيم شَ ا ْ
ْڒ ُم ْع ِص َياث ڒَاحقاش ثَق ْو ْشت ن اربي ْثز ّدغ َذايسَ .وار يزمر شَ ا اَذ يقيم ِذي ْڒ ُم ْع ِص َياث
ڒَاحقاش يخْ ڒق-د زِي اربيَ 10 .ما ّمش َغا ن ّ
نسفرق ثَا ْر َوا ن اربي ذ ثَا ْر َوا ن إِ ْبڒِيس؟
ݣا ْ
َقا يِني َوار يقيمن شَ ا ْسخدامن ِمين ي ْد َجان نِ ْيشَ ان َوار ْد ِجين شَ ا زِي اربيَ .عاوذ وني َوار
يتخْ سن شَ ا ُؤ َماس َوار ي ْد ِجي شَ ا زِي اربي.
َوا َﻻﺑُﺪ أ َ ْ
ﺎوﯾَﺎ
ﻧﺨﺲ اَﯾَ ْ
تس َڒام زݣ وم ْز َوا ُرو ي ْع ِني ي ْتخصا َوا َ ُبد ا نْتخْ س اَ َي ْاو َياَ 12 .م ِاشي
 11ذ َوا ذ َا َواڒ إِي ْ
ا نِيڒِي اَم َق ِبيل ي ْد َجان زِي لْ ُم ْف ِسيد ني ُير ْوح ي ْنغَا ُؤ َماسَ .مايمي إِي ث ي ْنغَا؟ ڒَاحقاش
ڒخْ َذايم ن ّس نتا ذ ثِعفانِين ،ڒخْ َذايم ن ُو ْو َماس ذ ثِص ْب َحانِين 13 .إِي َوا آ اي ْث َماَ ،وار تْعجيبم شَ ا
نسن بلي ن ْژ َوا زِي ْڒم ْوث َغار ثُ ْو َذا ْرث ڒَاحقاش نْتخْ س
َو ِامي دنشْ ت-ا ْت ِعيفا-كنيو 14 .نشين ّ
اي ْث َما ْثنغ .وني َوار يتخْ سن شَ ا َعاذ اَ َقاث ي ْت ِعيش ِذي ْڒم ْوثَ 15 .مارا وني إِݣ ي ْت ِعيفان ُؤ َماس
ثسنم وني إِݣ ين ّقن ْب َناذم َوار َذايس تِيڒِي شَ ا ثُ ْو َذا ْرث ن
اَم وني إِݣ ين ّقن ْب َناذم .ا َقا كنيو ّْ
ڒ ْبدَا.
نسن ڒ ْم ِح ّبث؟ ِمي ْنزِي ِسي ِذيثْنغ يصدّق َخانغ يخف ن ّس .او اَمو
 16س ِمي ْنزِي إِي َغا ّ
َعاوذ إِي َغا نِيڒِي ن ْوجذ ا نْصدّق يخف ن ّغ خ اي ْث َما ْثنغ 17 .وني َغار ي ْد َجا َواݣْ َڒا ن دنشْ ت-ا
يتح َذ َاجا ا ْوشَ ا يس ْقسح ؤُڒ ن ّس َخاسَ ،ما ّمش َغا ثِيڒِي ڒ ْم ِح ّبث
ي ْت َواڒَا ُؤ َماس َوار َغارس شَ ا ْ
ن اربي ذݣ َوانِي َتا؟  18آ يح ْن ِجيرنَ ،م ِاشي ا نْتخْ س ْب َناذم س َو َاواڒن ذ يِيڒس َوا َها؛ ،
نسن بلي نشين زِي لْ َح ِقيقَا ،امني
ئِ ْتخصا اَث نخْ س س ڒخْ َذايم ذ ْڒ َح ّق 19 .امني إِي َغا ّ
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نسريّح ُؤڒَاون ن ّغ زاث إِ اربي 20 .م َڒا َعا ْقب ْنتَ -انغ ْ ْف َكار ن ُو ْوڒَاون ن ّغ اَ َتاف َم ْع ِليش،
َعاوذ ا ْ
مس َڒايِين.
ا َقا اربي ذ اَم ّْق َران خ ْ ْف َكار ن ُو ْوڒَاون ن ّغ َقا يف ّهم َمارا ثِ ْ
يجن ن ْز َعامث
 21آي ي ْم ِعي ّزن ي ُنو ،م َڒا َوار َذانغ ْت َع ِاقيبن شَ ا ُو ْوڒَاون ن ّغ اَ َتاف اَ َغا ْرنغ ثِيڒِي ّ
زاث إِ اربي 22 ،ا َتاف اَزايس ن ْقبڒ َمارا ِمين َذاس َغا نتار نشين ڒَاحقاش ن ْت َطا َعا ڒ ُْو ِص َياث
ن ّس نْت ّ
ݣ ِمي ْنخف يرطا نتا 23 .ا َقا ثَانِي َتا ذ ڒ ُْو ِص ّيث ن ّس ا نَامن زݣ يِ ْيسم ن ميس ِع ْي َسى
يسخدامن ڒ ُْو ِص َياث
لْ َم ِسيح ،ا نْتخْ س اَ َي ْاو َيا اَم َما ّمش إِي َذانغ د يوصا نتا 24 .وني إِݣ ْ
نسن-يث
نسن يز ّدغ َذا ْينغ؟ ّ
ن ّس اَ َتاف اَذ ي ِعيش ِذي اربي ،اربي يز ّدغ َذايسَ .ما ّمش َغا ّ
س ار ْوح ني إِي َذانغ د ُي ْوشَ ا.
ﺻﺢ ذ ﺗ ﱠ ْﻌ ِﻠﯿﻢ ن ﯾ َﺨ ِ ّﺮﯾﻘﻦ
ﺗ ﱠ ْﻌ ِﻠﯿﻢ ن ﱠ
تسنم َما زِي
 1آي ي ْم ِعي ّزن ي ُنوَ ،وار تِيقيم شَ ا ِذي َمارا اَر ْو َحاثَ ،ج ّْربم-ثن َباش اَذ ّْ
اربي َما َ .قا فّْغن-د اَطاس ن يثَراسن َغار دنشْ ت-ا َتاران يخف نْسن ذ ْ نْ ِب َيا.
َ 2ما ّمش َغا ن ّ
نسن ار ْوح ني إِي د ي َتاسن زِي اربي؟ كُڒ ار ْوح إِي د ي َتاسن زايس او
ݣا ّ
َ ُبد اَذ يشْ هذ بلي ِع ْي َسى لْ َم ِسيح نتا ُي ْو َسا-د س دات ن ْب َناذم 3 .ار ْوح ني َوار يش ّْهذن شَ ا
ثسڒِيم
خ ِع ْي َسى اَ َتاف َوار د ُي ْو ِسي شَ ا زِي اربي .ار ْوح-ا نتا ذ اَر ْوح ن ّدجال إِي خف ْ
كنيو نتا ي َتاس-د ،ڒخو َعاوذ اَ َقاث َذا ِذي دنشْ ت-ا.
 4كنيو آ يح ْن ِجيرن ،زِي اربي إِي ث ْد َجام .ئِثَراسن-ا ْثغ ْڒبم-ثن ڒَاحقاش وني ي ْد َجان َذا ْيوم
ي ْمغَر خ وني ي ْد َجان ِذي دنشْ ت-ا 5 .نِ ْث ِني زِي دنشْ ت-اَ .فالِ َيه َذا س َاواڒن س َڒ ْعقَاڒ نْسن
يسنن
ن دنشْ ت-ا َوا َها ،ئِ ْو َذان ن دنشْ ت-ا تْصناثن-اَسن 6 .نشين زِي اربي إِي ن ْد َجا .وني ّْ
اربي ي ْتصناث-اَنغ .وني َوار ي ْد ِجين شَ ا زِي اربي َوار َذانغ ي ْتصنيث شَ ا .س َمانَا َيا إِي َغا
يخريقن.
نسن ار ْوح ن لْ َح ِقيقَا ذ اَر ْوح ن َ
ّ
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ڒﻣ ِﺤﺒّﺚ ن أَر ِﺑّﻲ ذ ﺛ ِﻨّﻲ َﺟﺎر َو ْاو َﻣﺎﺛﻦ
ْ

 7آي ي ْم ِعي ّزن ي ُنو ،او ُبد ا نْتخْ س اَ َي ْو َيا ڒَاحقاش ڒ ْم ِح ّبث تكا-د زِي اربي .وني يتخْ سن
يسن اربي 8 .وني َوار يتخْ سن شَ ا َوار يسين شَ ا اربي ڒَاحقاش اربي
نتا يخْ ڒق-د زِي اربي ّ
يس ّ
ك ميس
ذ ڒ ْم ِح ّبث إِݣ ي ْد َجا 9 .امو إِي د ْثم ْظ َهار ڒ ْم ِح ّبث ن اربي َجا َرانغ َو ِامي د ّ
وح َذانِي َغار دنشْ ت-ا ح َما اَزايس ندر 10 .س َمانَايني ِمي ْنزِي َذاس قارن ڒ ْم ِح ّبثَ .م ِاشي
اَ ْ
يس ّ
ك ميس اَذ يِيڒِي ذ لْ ِف ْد َيا خ
ذ نشين إِي يخْ سن اربي ،ذ نتا إِي َذانغ يخْ سن َو ِامي د ّ
ْڒ ُم ْع ِص َياث ن ّغ 11 .آي ي ْم ِعي ّزن ي ُنو ،م َڒا اَنشْ ُت ْو َيا إِي َذانغ يخس اربي ،ئِ ْتخصا ُؤڒَا ذ نشين ا
نخْ س اَ َي ْاو َياَ 12 .وار ِذني َح ّد عما ْرص ي ْژ َرا اربيَ .ولَ ِكن نشين م َڒا ن ْتخس اَ َي ْاو َيا اَ َتاف اربي
يز ّدغ َذا ْينغ ،ڒ ْم ِح ّبث ن ّس ثجيون زا ْينغ.
َ 13ما ّمش َغا ن ّ
نسن بلي ن ْت ِعيش َذايس ،نتا يز ّدغ َذا ْينغ؟ ِ نا ُي ْوشَ ا-ٱنغ زِي
ݣ نشين ا ّ
يس ّ
ك-د ميس ح َما اَذ يس ْنجم دنشْ ت-ا.
ار ْوح ن ّس 14 .إِي َوا نشين ن ْژ َرا نْش ّهذ بلي َبا َبا ْثنغ ّ
يشهذن ِع ْي َسى ذ ميس ن اربي ،ا َتاف اربي يقيم َذايس اَ َتاف نتا يقيم ِذي اربي.
 15وني َغا ْ
نسن ڒ ْم ِح ّبث ن اربي ا نَامن زِي ثني إِي َذانغ د ُي ْوشَ ا إِ نشين.
 16امو إِي د نُ ْووض ا ّ
اربي س يِيخف ن ّس نتا ذ ڒ ْم ِح ّبث .وني يقيمن ِذي ڒ ْم ِح ّبث نتا يقيم ِذي اربي ،اربي
يجن ن ْز َعامث ِذي ُي ْوم
يقيم َذايس 17 .امو إِي ثجيون زا ْينغ ڒ ْم ِح ّبث ن ّس ح َما اَ َغا ْرنغ ثِيڒِي ّ
لْ ِح َساب ذ لْ ِعقَاب .ڒَاحقاش ِذي دنشْ ت-ا اَم ِع ْي َسى اَم نشين 18 .ي ْع ِني ڒ ْم ِح ّبث َوار ثسين
شَ ا ثِيݣّْ ْو ِذي .ڒ ْم ِح ّبث إِي ي ْد َجان ث ْك َماڒ اَذ َتا ّزڒ خ ثِيݣّْ ْو ِذيَ ،مايمي؟ ڒَاحقاش ثِيݣّْ ْو ِذي
َتاس-د زِي ْڒ ُخف ن لْ ِعقَاب .وني يتݣّْ ْوذن ،نتا ڒ ْم ِح ّبث ن ّس َعاذ َوار زايس ثجيون شَ ا.
 19نشين نْتخْ س ِمي ْنزِي نتا يخس-اَنغ ذ اَم ْز َوا ُرو 20 .وني يقارن َقا نش تخْ سغ اربي نتا
و-يخريقن َوا َها إِݣ ي ْد َجاَ ،مايمي؟ وني َوار يتخْ سن شَ ا ُؤ َماس
ي ْت ِعيفا ُؤ َماس ،ا َتاف نتا ذ ُب َ
إِݣ يژ ّر ،ا َتاف َوار يزمر شَ ا اَذ يخس اربي إِي َوار يژ ّر شَ ا 21 .إِي َوا اَ َقا ڒ ُْو ِص ّيث إِي َذانغ
يجا لْ َم ِسيح ي ْع ِني وني يتخْ سن اربي ي ْتخصا-ث اَذ يخس ُؤڒَا ذ ُؤ َماس.
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14 – 1.5
ِﻣﯿﻦ ﯾ ْﻌﻨَﺎ و ِﻧّﻲ إِي َ
ﻏﺎ ﯾﻐ ْﻠّﺒﻦ خ دﱡﻧﺸْﺖ-أَ؟

َ 1مارا وني َغا َيا ْمنن ِع ْي َسى نتا ذ لْ َم ِسيح اَ َتاف يخْ ڒق-د زِي اربي .او َمارا وني
يتخْ سن َبا َبا ْثنغ اَ َتاف نتا َعاوذ ي ْتخس ثَا ْر َوا ن ّس إِي زايس د يخ ْڒقنَ 2 .ما ّمش َغا ن ّ
ݣ
تسن-يث م َڒا نْتخْ س اربي ن ْت َطا َعا-ٱس ْنت إِ ڒ ُْو ِص َياث ن ّس.
نسن إِ نْتخْ س ثَا ْر َوا ن اربي؟ نْ ّ
ا ّ
 ِ 3نا ذ ثَا ذ ڒ ْم ِح ّبث ن اربي ي ْع ِني ن ْت َطا َعا إِ ڒ ُْو ِص َياث ن ّس .او ڒ ُْو ِص َياث-ا ن ّس َوار َخانغ
ت ْذ ِقيڒنْت شَ ا 4 .ا َقا َمارا وني إِي د يخ ْڒقن زِي اربي اَذ يغْڒب خ دنشْ ت-ا .ذ َوا ذ اَ ْغ َڒاب
إِي زِي نغْڒب خ دنشْ ت-ا ي ْع ِني ْ ِٕ ي َمان ن ّغِ 5 .مين ي ْع َنا وني يغلّْبن خ دنشْ ت-ا؟ وني يغلّْبن
ذ وني ُي ْو ْمنن إِ ِع ْي َسى ذ ميس ن اربي.
ِ 6ع ْي َسى لْ َم ِسيح ذ َوانِي َتا إِي د ُي ْو ِسين س َوا َمان ذ ي َذا ّمن .نتا َم ِاشي ُي ْو َسا-د س َوا َمان
َوا َهاُ ،ي ْو َسا-د س َوا َمان ذ ي َذا ّمن .وني يش ّْهذن نتا ذ ار ْوح يق ّْدسن ِمي ْنزِي ار ْوح-ا نتا ذ
يجن.
لْ َح ِقيقَا 8–7 .ا َقا ِذني ْث َڒاثَا إِݣ يش ّْهذنْ ،ث َڒاثَاَ -يا ذ ار ْوح ذ َوا َمان ذ ي َذا ّمنْ .ث َڒاثَاَ -يا ذ ّ
 9م َڒا ن ْقبڒ ْش َهاذث ن ْب َناذم َقا ْش َهاذث ن اربي ث ْمغَر ْك َتار ِ .نا نتاث ذ ْش َهاذث-ا ،ثني
ن اربي إِݣ يش ّْهذن خ ميس 10 .وني َغا َيا ْمنن زِي ميس ن اربي اَ َتاف اَ َغارس ثِيڒِي
ْش َهاذث-ا ذݣ ُو ْوڒ ن ّس .وني َوار ُي ْو ِمينن شَ ا زِي ْش َهاذث-ا ن اربي اَ َتاف اَث َيا ّر ذ
و-يخريقن َوا َها ڒَاحقاش نتا َوار ُي ْو ِمين شَ ا زِي ْش َهاذث-ا إِݣ يشْ هذ ْع َ ْح َساب ميس.
ُب َ
 11ذ ثَانِي َتا ذ ْش َهاذث-ا ي ْع ِني اربي ُي ْوشَ ا-ٱنغ-د ثُ ْو َذا ْرث ن ڒ ْبدَا ،ثُ ْو َذا ْرث-ا اَ َقات ِذي ميس.
 12وني َغار ي ْد َجا ميس اَ َتاف َغارس ثُ ْو َذا ْرث .وني َوار َغار ي ْد ِجي ُبو ميس ن اربي اَ َتاف
َوار َغارس ُبو ثُ ْو َذا ْرث.

5

ْﻟ ِﺨﺘَﺎم ن ﺛ ْﺒ َﺮات-أ َ
تسنم
 13نش ُؤرِيغَ -اوم-د ثِ ْ
مس َڒايِين-ا إِ كنيو إِي ُي ْو ْمنن س يِ ْيسم ن ميس ن اربي ح َما اَذ ّْ
إِ َغا ْروم ثُ ْو َذا ْرث ن ڒ ْبدَا ن ڒ ْبدَاث 14 .ذ ثَا ذ تقث إِي َغا ْرنغ َذايس م َڒا نتار-اَس شَ ان
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نسن بلي ي ْت ْس َڒا
مس َڒا ْيث ْع َ ْح َساب ْڒ َخ َ
ْث ْ
اضر ن ّس َا َتاف نتا َا َغا ْرنغ يصنّث 15 .م َڒا نشين ّ
نسن بلي ِمين َذاس َغا نتار اَ َذانغ ث ُي ْوش.
َغا ْرنغ َقاع ثِ ْ
مس َڒايِين ني إِي َذاس نْتتار اَ َتاف ا ّ
يجن ْڒ ُم ْع ِص ّيث إِي َوار ي ِتيوِين شَ ا َغار ْڒم ْوث ،نتا
يجن ن ُو ْو َماس ي ْع َصا ّ
 16وني َغا ي ْت َواڒَان ّ
ي ْتخصاَ -ياس اَ َخاس يژا ْدج َغار اربي اَ َتاف اَ َذاس ُي ْوش ثُ ْو َذا ْرث إِ ُو ْو َماس ني .نيغ-اَوم-د َمانَا َيا
يجن ن ْڒ ُم ْع ِص ّيث إِݣ
ْع َ ْح َساب يِني ْڒ ُم ْع ِص ّيث نْسن َوار ثن تِيوِي شَ ا َغار ْڒم ْوثِ .ذني ّ
ي َتاوِين َغار ْڒم ْوث ،ثني َوار َذاوم ت قارغ شَ ا اَ َخاس ثژا ْدجمَ 17 .مارا شّ ّر نتا ذ ْڒ ُم ْع ِص ّيث،
َولَ ِكن ِذني ْڒ ُم ْع ِص َياث َوار َذانغ تِيوِي ْنت شَ ا َغار ْڒم ْوث.
يسخدام ْڒ ُم ْع ِص َياث .ميس
نسن بلي َمارا وني د يخ ْڒقن زِي اربي َوار يقيم شَ ا ْ
 18نشين ّ
نسن إِ نشين زِي
إِي د يخ ْڒقن زِي اربي يحطا-ثَ ،وار ث ي ْت َضري شَ ا لْ ُم ْف ِسيدّ 19 .
نسن َعاوذ اَ َقا ميس
نسن َعاوذ َمارا دنشْ ت-ا اَ َقات ْس َواداي إِ ْثزمار ن لْ ُم ْف ِسيدّ 20 .
اربيّ ،
نسن وني ي ْد َجان ذ صح .نشين اَ َقانغ ذݣ وني
ن اربي ُي ْو َسا-د ُي ْوشَ ا-ٱنغ ڒ ْف َهامث َباش ا ّ
ي ْد َجان ذ صح س ميس ِع ْي َسى لْ َم ِسيحَ .وانِي َتا إِݣ ي ْد َجان ذ اربي ن صح ذ ثُ ْو َذا ْرث ن
ڒ ْبدَا ن ڒ ْبدَاث.
 21آ يح ْن ِجيرنْ ،ح َضام يخف نْوم زِي ْ ْص َنام.

