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Matthew 1 

 . كتبا ديليدوته ديشوع مشيحا بره ددويد بره دابرهم١
 . ابرهم اولد اليسحق ايسحق اولد ليعقوب يعقوب اولد ليهودا والحوهي٢
 .حصرون اولد الرم يهودا اولد لفرص ولزرح من تمر فرص اولد لحصرون ٣
 . ارم اولد لعميندب عميندب اولد لنحشون نحشون اولد لسلمون٤
 . سلمون اولد لبعز من رحب بعز اولد لعوبيد من رعوت عوبيد اولد اليشي٥
 . ايشي اولد لدويد ملكا دويد اولد لشليمون من انتته داوريا٦
 . شليمون اولد لرحبعم رحبعم اولد البيا ابيا اولد السا٧
 .سا اولد ليهوشفط يهوشفط اولد ليورم يورم اولد لعوزيا ا٨
 . عوزيا اولد ليوتم يوتم اولد الحز احز اولد لحزقيا٩

 . حزقيا اولد لمنشا منشا اولد المون امون اولد ليوشيا١٠
 . يوشيا اولد ليوكنيا والحوهي بجلوتا دببل١١
 . لزورببل من بتر جلوتا دين دببل يوكنيا اولد لشلتايل شلتايل اولد١٢
 . زورببل اولد البيود ابيود اولد الليقيم اليقيم اولد لعزور١٣
 . عزور اولد لزدوق زدوق اولد الكين اكين اولد الليود١٤
 . اليود اولد الليعزر اليعزر اولد لمتن متن اولد ليعقوب١٥
 . يعقوب اولد ليوسف جبره دمريم دمنه اتيلد يشوع دمتقرا مشيحا١٦
بتا من ابرهم عدما لدويد شربتا اربعسرا ومن دويد عـدما لجلوتـا دببـل شـربتا         كلهين هكيل شر   ١٧

 .اربعسرا ومن جلوتا دببل عدما لمشيحا شربتا اربعسرا
 يلده دين ديشوع مشيحا هكنا هوا كد مكيرا هوت مريم امه ليوسف عدال نشتوتفون اشتكحت بطنـا                  ١٨

 .من روحا دقودشا
 . دنفرسيه واترعي هوا دمطشيايت نشريه يوسف دين بعله كانا هوا وال صبا١٩
 كد هلين دين اترعي اتحزي له مالكا دمريا بحلما وامر له يوسف بره ددويد ال تدحل لمسب لمريم                   ٢٠

 .انتتك هو جير داتيلد به من روحا هو دقودشا
 . تالد دين برا وتقرا شمه يشوع هو جير نحيوهي لعمه من حطهيهون٢١
 . مدم داتامر من مريا بيد نبيا هدا دين كله دهوت دنتمال٢٢
 . دها بتولتا تبطن وتالد برا ونقرون شمه عمنوايل دمتترجم عمن الهن٢٣



 . كد قم دين يوسف من شنته عبد ايكنا دفقد له مالكه دمريا ودبره النتته٢٤
 . وال حكمه عدما ديلدته لبره بوكرا وقرت شمه يشوع٢٥
 

Matthew 2 
 .ديهودا بيومي هرودس ملكا اتو مجوشا من مدنحا الورشلم كد دين اتيلد يشوع ببيت لحم ١
 . وامرين ايكو ملكا ديهوديا داتيلد حزين جير كوكبه بمدنحا واتين لمسجد له٢
 . شمع دين هرودس ملكا واتتزيع وكله اورشلم عمه٣
 . وكنش كلهون ربي كهنا وسفرا دعما ومشال هوا لهون دايكا متيلد مشيحا٤
 .ت لحم ديهودا هكنا جير كتيب بنبيا هنون دين امرو ببي٥
 اف انتي بيت لحم ديهودا ال هويتي بصيرا بملكا ديهودا منكي جير نفوق ملكا دهو نرعيوهي لعمـي                   ٦

 .ايسرايل
 . هيدين هرودس مطشيايت قرا لمجوشا ويلف منهون باينا زبنا اتحزي لهون كوكبا٧
طايت وما داشكحتونيهي تو حواوني داف انا  وشدر انون لبيت لحم وامر لهون زلو عقبو عل طليا حفي٨

 .ازل اسجود له
 هنون دين كد شمعو من ملكا ازلو وها كوكبا هو دحزو بمدنحا ازل هوا قدميهون عدما داتا قم لعـل                ٩

 .من ايكا دايتوهي طليا
 . كد دين حزاوهي لكوكبا حديو حدوتا ربتا دطب١٠
سجدو له وفتحو سيمتهون وقربو له قوربنـا دهبـا           وعلو لبيتا وحزاوهي لطليا عم مريم امه ونفلو          ١١

 .ومورا ولبونتا
 . واتحزي لهون بحلما دال نهفكون لوت هرودس وباورحا احرتا ازلو الترهون١٢
 كد دين ازلو اتحزي مالكا دمريا بحلما ليوسف وامر له قوم دبر لطليا والمه وعـروق لمصـرين               ١٣

 .س لمبعيه لطليا ايك دنوبديوهيوتمن هوي عدما دامر انا لك عتيد هو جير هرود
 . يوسف دين قم شقله لطليا والمه بلليا وعرق لمصرين١٤
 . وهوا تمن عدما لموته دهرودس دنتمال مدم داتامر من مريا بنبيا دامر دمن مصرين قريت لبري١٥
 هيدين هرودس كد حزا داتبزح من مجوشا اتحمت طب وشدر قطل طليا كلهون دبيت لحم ودكلهون    ١٦
 .ميه من بر ترتين شنين ولتحت ايك زبنا دعقب من مجوشاتحو
 . هيدين اتملي مدم داتامر بيد ارميا نبيا دامر١٧
 . قال اشتمع برمتا بكيا واليا سجياا رحيل بكيا عل بنيه وال صبيا لمتبياو مطل دال ايتيهون١٨
 . كد ميت دين هرودس ملكا اتحزي مالكا دمريا بحلما ليوسف بمصرين١٩
 . له قوم دبر لطليا والمه وزل الرعا دايسرايل ميتو لهون جير هنون دبعين هوو نفشه دطليا وامر٢٠
 . ويوسف قم دبر لطليا والمه واتا الرعا دايسرايل٢١



 كد دين شمع داركالوس هوا ملكا بيهود حلف هرودس ابوهي دحل دنازل لتمن واتحزي له بحلمـا             ٢٢
 .دنازل الترا دجليال

 .ا دمتقريا نصرت ايك دنتمال مدم داتامر بنبيا دنصريا نتقرا واتا عمر بمدينت٢٣
 

Matthew 3 
 . بهون دين بيومتا هنون اتا يوحنن معمدنا ومكرز هوا بحوربا ديهود١
 . وامر توبو قربت له ملكوتا دشميا٢
 . هنو جير هو دامير بيد اشعيا نبيا قال دقرا بحوربا طيبو اورحه دمريا واشوو لشبيلوهي٣
ن يوحنن ايتوهي هوا لبوشه دسعرا دجمال واسر حصا دمشكا عل حصوهي وماكولته قمصـا                هو دي  ٤

 .ودبشا دبرا
 . هيدين نفقا هوت لوته اورشلم وكله يهود وكله اترا دحدري يوردنن٥
 . وعمدين هوو منه بيوردنن نهرا كد مودين بحطهيهون٦
ون يلدا داكدنا منو حويكون لمعرق من    كد حزا دين سجياا من فريشا ومن زدوقيا داتين لمعمد امر له            ٧

 .روجزا داتا
 . عبدو هكيل فارا دشوين لتيبوتا٨
 وال تسبرون وتامرون بنفشكون دابا ايت لن ابرهم امر انا لكون جير دمشكح الها من هلين كافا لمقمو ٩

 .بنيا البرهم
 . ونفل بنورا ها دين نرجا سيم عل عقرا دايلنا كل ايلنا هكيل دفارا طبا ال عبد متفسق١٠
 انا معمد انا لكون بميا لتيبوتا هو دين دبتري اتا حسين هو مني هو دال شوا انا مسنوهي لمشقل هو                    ١١

 .معمد لكون بروحا دقودشا وبنورا
 . هو درفشا بايده ومدكا ادروهي وحطا كنش الوصروهي وتبنا موقد بنورا دال دعكا١٢
 .نن دنعمد منه هيدين اتا يشوع من جليال ليوردنن لوت يوح١٣
 . هو دين يوحنن كال هوا له وامر انا سنيق انا دمنك اتعمد وانت لوتي اتيت١٤
 . هو دين يشوع عنا وامر له شبوق هشا هكنا جير ياا لن دنمال كله كانوتا وهيدين شبقه١٥
 كد عمد دين يشوع محدا سلق من ميا واتفتحو له شميا وحزا روحا دالها دنحتا ايـك يونـا واتـت            ١٦
 .لوهيع

 . وها قال من شميا دامر هنو بري حبيبا دبه اصطبيت١٧
 

Matthew 4 
 . هيدين يشوع اتدبر من روحا دقودشا لمدبرا دنتنسا من اكلقرصا١
 . وصم اربعين يومين واربعين ليلون احريت دين كفن٢



 . وقرب هو دمنسا وامر له ان بره انت دالها امر دهلين كافا نهوين لحما٣
 .وامر كتيب دال هوا بلحما بلحود حيا برنشا اال بكل مال دنفقا من فومه دالها هو دين عنا ٤
 . هيدين دبره اكلقرصا لمدينت قودشا واقيمه عل كنفا دهيكال٥
 وامر له ان بره انت دالها شدي نفشك لتحت كتيب جير دلمالكوهي نفقد عليك وعل ايديهون نشقلونك              ٦

 .دال تتقل بكافا رجلك
 .وب كتيب دال تنسا لمريا الهك امر له يشوع ت٧
 . توب دبره اكلقرصا لطورا دطب رم وحويه كلهين ملكوتا دعلما وشوبحهين٨
 . وامر له هلين كلهين لك اتل ان تفل تسجود لي٩

 . هيدين امر له يشوع زل لك سطنا كتيب جير دلمريا الهك تسجود وله بلحودوهي تفلوح١٠
 . ومشمشين هوو له هيدين شبقه اكلقرصا وها مالكا قربو١١
 . كد شمع دين يشوع ديوحنن اشتلم شني له لجليال١٢
 . وشبقه لنصرت واتا عمر بكفرنحوم عل يد يما بتحوما دزبولون ودنفتلي١٣
 . دنتمال مدم داتامر بيد اشعيا نبيا دامر١٤
 . ارعا دزبولون ارعا دنفتلي اورحا ديما عبروهي ديوردنن جليال دعمما١٥
 .كا نوهرا ربا حزا وايلين ديتبين باترا وبطلال دموتا نوهرا دنح لهون عما ديتب بحشو١٦
 . من هيدين شري يشوع لمكرزو ولمامر توبو قربت له جير ملكوتا دشميا١٧
 وكد مهلك عل يد يما دجليال حزا ترين احين شمعون داتقري كافا وانـدراوس احـوهي درمـين                   ١٨

 .مصيدتا بيما ايتيهون هوو جير صيدا
 .لهون يشوع تو بتري واعبدكون دتهوون صيدا دبني انشا وامر ١٩
 . هنون دين محدا شبقو مصيدتهون وازلو بتره٢٠
 وكد عبر من تمن حزا احرنا احا ترين يعقوب بر زبدي ويوحنن احوهي بالفا عم زبدي ابوهـون                   ٢١

 .دمتقنين مصيدتهون وقرا انون
 . هنون دين محدا شبقو اللفا والبوهون وازلو بتره٢٢
 ومتكرك هوا يشوع بكله جليال وملف هوا بكنوشتهون ومكرز سبرتا دملكوتا وماسـا كـل كـاب                  ٢٣

 .وكورهن بعما
 واشتمع طبه بكله سوريا وقربو له كلهون ايلين دبيش بيش عبيدين بكورهنا مشحلفا وايلين داليصين            ٢٤

 .بتشنيقا وديونا ودبر اجرا ومشريا واسي انون
 . جليال ومن عسرت مدينتا ومن اورشلم ومن يهود ومن عبرا ديوردنن وازلو بتره كنشا سجياا من٢٥
 

Matthew 5 
 . كد حزا دين يشوع لكنشا سلق لطورا وكد يتب قربو لوته تلميدوهي١



 . وفتح فومه وملف هوا لهون وامر٢
 . طوبيهون لمسكنا بروح دديلهون هي ملكوتا دشميا٣
 . طوبيهون البيال دهنون نتبياون٤
 .مكيكا دهنون نارتون الرعا طوبيهون ل٥
 . طوبيهون اليلين دكفنين وصهين لكانوتا دهنون نسبعون٦
 . طوبيهون لمرحمنا دعليهون نهوون رحما٧
 . طوبيهون اليلين ددكين بلبهون دهنون نحزون اللها٨
 . طوبيهون لعبدي شلما دبنوهي دالها نتقرون٩

 .لكوتا دشميا طوبيهون اليلين داتردفو مطل كانوتا دديلهون هي م١٠
 . طوبيكون امتي دمحسدين لكون وردفين لكون وامرين عليكون كل مال بيشا مطلتي بدجلوتا١١
 . هيدين حدو وروزو داجركون سجي بشميا هكنا جير ردفو لنبيا دمن قدميكون١٢
مـن   انتون انون ملحه دارعا انهو دين دملحا تفكه بمنا تتملح لمدم ال ازال اال دتشتدا لبر وتتـديش                ١٣
 .انشا
 . انتون انون نوهره دعلما ال مشكحا دتطشا مدينتا دعل طورا بنيا١٤
 . وال منهرين شرجا وسيمين له تحيت ساتا اال عل منرتا ومنهر لكل ايلين دببيتا انون١٥
 . هكنا ننهر نوهركون قدم بنينشا دنحزون عبديكون طبا ونشبحون البوكون دبشميا١٦
 .سا او نبيا ال اتيت داشرا اال دامال ال تسبرون داتيت داشرا نمو١٧
 امين جير امر انا لكون دعدما دنعبرون شميا وارعا يود حدا او حد سرطا ال نعبر من نموسا عدما            ١٨

 .دكل نهوا
 كل من هكيل دنشرا حد من فوقدنا هلين زعورا ونلف هكنا لبنينشا بصيرا نتقرا بملكوتا دشميا كل                   ١٩

 . بملكوتا دشميادين دنعبد ونلف هنا ربا نتقرا
 . امر انا لكون جير داال تاتر كانوتكون يتير من دسفرا وفريشا ال تعلون لملكوتا دشميا٢٠
 . شمعتون داتامر لقدميا ال تقطول وكل دنقطول محيب هو لدينا٢١
 انا دين امر انا لكون دكل من دنرجز عل احوهي ايقا محيب هو لدينا وكل دنامر الحـوهي رقـا                     ٢٢

 .وشتا ومن دنامر لال محيب هو لجهنا دنورامحيب هو لكن
 . ان هو هكيل دمقرب انت قوربنك عل مدبحا وتمن تتدكر داحيد عليك احوك اكتا مدم٢٣
 . شبوق تمن قوربنك قدم مدبحا وزل لوقدم اترعا عم احوك وهيدين تا قرب قوربنك٢٤
لمك لدينا ودينا نشلمك لجبيا  هويت متاوا عم بعل دينك عجل عد عمه انت باورحا دلما بعل دينك نش          ٢٥

 .وتفل بيت اسيرا
 . وامين امر انا لك دال تفوق من تمن عدما دتتل شمونا احريا٢٦
 . شمعتون داتامر دال تجور٢٧



 . انا دين امر انا لكون دكل من دحزا انتتا ايك دنرجيه محدا جره بلبه٢٨
نابد حد هدمك وال كله فجرك نفل        ان دين عينك ديمينا مكشال لك حصيه وشديه منك فقح لك جير د             ٢٩

 .بجهنا
 وان ايدك ديمينا مكشال لك فسوق شديه منك فقح لك جير دنابد حد من هدميك وال كله فجرك نفـل                ٣٠

 .بجهنا
 . اتامر دمن دشرا انتته نتل له كتبا ددولال٣١
شـقل شـبيقتا     انا دين امر انا لكون دكل من دشرا انتته لبر من ملتا دزنيوتا عبد له دتجور ومن د                  ٣٢
 .جار
 . توب شمعتون داتامر لقدميا دال تدجل بمومتك تشلم دين لمريا مومتك٣٣
 . انا دين امر انا لكون ال تامون سك ال بشميا دكورسيا هو دالها٣٤
 . وال بارعا دكوبشا هي دتحيت رجلوهي افال باوريشلم دمدينته هي دملكا ربا٣٥
 . منتا حدا دسعرا اوكمتا او حورتا افال برشك تاما دال مشكح انت لمعبد به٣٦
 . اال تهوا ملتكون اين اين وال ال مدم دمن هلين يتير من بيشا هو٣٧
 . شمعتون داتامر دعينا حلف عينا وشنا حلف شنا٣٨
 . انا دين امر انا لكون دال تقومون لوقبل بيشا اال من دمحا لك عل فكك ديمينا افنا له اف احرنا٣٩
 .ك ونشقول كوتينك شبوق له اف مرطوطك ومن دصبا دندون عم٤٠
 . من دمشحر لك ميال حد زل عمه ترين٤١
 . من دشال لك هب له ومن دصبا دنازف منك ال تكليوهي٤٢
 . شمعتون داتامر درحم لقريبك وسني لبعلدببك٤٣
و  انا دين امر انا لكون احبو لبعلدببيكون وبركو لمن دالط لكون وعبدو دشفير لمن دسنا لكون وصل              ٤٤

 .عل ايلين ددبرين لكون بقطيرا وردفين لكون
 ايكنا دتهوون بنوهي دابوكون دبشميا هو دمدنح شمشه عل طبا وعل بيشا ومحت مطره عل كانـا                  ٤٥

 .وعل عوال
 . ان جير محبين انتون اليلين دمحبين لكون منا اجرا ايت لكون ال ها اف مكسا هي هدا عبدين٤٦
 .ن بلحود منا يتير عبدين انتون ال ها اف مكسا هي هدا عبدين وان شالين انتون بشلما داحيكو٤٧
 . هوو هكيل انتون جميرا ايكنا دابوكون دبشميا جمير هو٤٨
 

Matthew 6 
 حورو دين بزدقتكون دال تعبدونه قدم بني انشا ايك دتتحزون لهون واال اجرا ليت لكون لوت ابوكون       ١

 .دبشميا
 قرنا قدميك ايك دعبدين نسبي بافا بكنوشتا وبشوقا ايك دنشتبحون         امتي هكيل دعبد انت زدقتا ال تقرا       ٢



 .من بني انشا وامين امر انا لكون دقبلو اجرهون
 . انت دين ما دعبد انت زدقتا ال تدع سملك منا عبدا يمينك٣
 . ايك دتهوا زدقتك بكسيا وابوك دحزا بكسيا هو نفرعك بجليا٤
 درحمين لمقم بكنوشتا وبزويتا دشوقا لمصليو دنتحزون لبنـي   وما دمصال انت ال تهوا ايك نسبي بافا   ٥

 .انشا وامين امر انا لكون دقبلو اجرهون
 انت دين امتي دمصال انت عول لتونك واحود ترعك وصال البوك دبكسيا وابوك دحزا بكسيا نفرعك        ٦

 .بجليا
 .مشتمعين وما دمصلين انتون ال هويتون مفققين ايك حنفا سبرين جير دبمملال سجياا ٧
 . ال هكيل تدمون لهون ابوكون جير يدع منا متبعا لكون عدال تشالونيهي٨
 . هكنا هكيل صلو انتون ابون دبشميا نتقدش شمك٩

 . تاتا ملكوتك نهوا صبينك ايكنا دبشميا اف بارعا١٠
 . هب لن لحما دسونقنن يومنا١١
 . وشبوق لن حوبين ايكنا داف حنن شبقن لحيبين١٢
 .لنسيونا اال فصن من بيشا مطل دديلك هي ملكوتا وحيال وتشبوحتا لعلم علمين وال تعلن ١٣
 . ان جير تشبقون لبنينشا سكلوتهون نشبوق اف لكون ابوكون دبشميا١٤
 . ان دين ال تشبقون لبنينشا افال ابوكون شبق لكون سكلوتكون١٥
ر فرصوفيهون ايك دنتحـزون      امتي دين دصيمين انتون ال تهوون كميرا ايك نسبي بافا محبلين جي            ١٦

 .لبنينشا دصيمين وامين امر انا لكون دقبلو اجرهون
 . انت دين ما دصام انت اشيج افيك ومشوح رشك١٧
 . ايك دال تتحزا لبنينشا دصام انت اال البوك دبكسيا وابوك دحزا بكسيا هو نفرعك١٨
 .ا فلشين وجنبين ال تسيمون لكون سيمتا بارعا اتر دسسا واكال محبلين وايكا دجنب١٩
 . اال سيمو لكون سيمتا بشميا ايكا دال سسا وال اكال محبلين وايكا دجنبا ال فلشين وال جنبين٢٠
 . ايكا جير دايتيه سيمتكون تمن هو اف لبكون٢١
 . شرجا دفجرا ايتيه عينا ان عينك هكيل تهوا فشيطا اف كله فجرك نهير هو٢٢
 .وكا نهوا ان هكيل نوهرا دبك حشوكا هو حشوكك كما نهوا ان دين عينك تهوا بيشا كله فجرك حش٢٣
 ال انش مشكح لترين مرون لمفلح او جير لحد نسنا والحرنا نرحم او لحد نيقر والحرنا نشـوط ال                  ٢٤

 .مشكحين انتون اللها لمفلح ولممونا
لبشون ال ها  مطل هنا امر انا لكون ال تاصفون لنفشكون منا تاكلون ومنا تشتون وال لفجركون منا ت         ٢٥

 .نفشا يتيرا من سيبرتا وفجرا من لبوشا
 حورو بفرحتا دشميا دال زرعين وال حصدين وال حملين باوصرا وابوكون دبشميا مترسا لهون ال                ٢٦

 .ها انتون ميترين انتون منهون



 . منو دين منكون كد يصف مشكح لموسفو عل قومته امتا حدا٢٧
 .شوشنا ددبرا ايكنا ربين دال الين وال عزلن وعل لبوشا منا يصفين انتون اتبقو ب٢٨
 . امر انا لكون دين دافال شليمون بكله شوبحه اتكسي ايك حدا منهين٢٩
 ان دين لعميرا دحقال ديومنا ايتوهي ومحر نفل بتنورا الها هكنا ملبش ال سجي يتير لكون زعوري                  ٣٠

 .هيمنوتا
 . او منا نتكسا ال هكيل تاصفون او تامرون منا ناكول او منا نشتا٣١
 . كلهين جير هلين عمما هو بعين لهين ابوكون دين دبشميا يدع داف لكون متبعين هلين كلهين٣٢
 . بعو دين لوقدم ملكوته دالها وزديقوته وكلهين هلين متتوسفن لكون٣٣
 . ال هكيل تاصفون دمحر هو جير محر يصف ديله سفق له ليوما بيشته٣٤
 

Matthew 7 
 .تتدينون ال تدونون دال ١
 . بدينا جير ددينين انتون تتدينون وبكيلتا دمكيلين انتون متتكيل لكون٢
 . منا دين حزا انت جال دبعينه داحوك وقريتا دبعينك ال بحر انت٣
 . او ايكنا امر انت الحوك شبوق افق جال من عينك وها قريتا بعينك٤
 .و جال من عينه داحوك نسب بافا افق لوقدم قريتا من عينك وهيدين نتبحر لك لمفق٥
 ال تتلون قودشا لكلبا وال ترمون مرجنيتكون قدم حزيرا دلما ندوشون انـين برجليهـون ونهفكـون                  ٦

 .نبزعونكون
 . شالو ونتيهب لكون بعو وتشكحون قوشو ونتفتح لكون٧
 . كل جير دشال نسب ودبعا مشكح والينا دنقش متفتح له٨
 .ا لما كافا موشط له او منو منكون جبرا دنشاليوهي بره لحم٩

 . وان نونا نشاليوهي لما حويا موشط له١٠
 وان هكيل انتون دبيشا انتون يدعين انتون موهبتا طبتا لمتل لبنيكون كما يتيرايت ابوكون دبشـميا                 ١١

 .نتل طبتا اليلين دشالين له
 .وسا ونبيا كل ما دصبين انتون دنعبدون لكون بني انشا هكنا اف انتون عبدو لهون هنو جير نم١٢
 . عولو بترعا اليصا دفتا هو ترعا وارويحا اورحا ايدا دموبال البدنا وسجياا انون ايلين دازلين به١٣
 . ما قطين ترعا واليصا اورحا دموبال لحيا وزعورا انون ايلين دمشكحين له١٤
 . ازدهرو من نبيا دجال داتين لوتكون بلبوشا دامرا من لجو دين ايتيهون دابا حطوفا١٥
 . من فاريهون دين تدعون انون لما لقطين من كوبا عنبا او من قورطبا تانا١٦
 . هكنا كل ايلنا طبا فارا شفيرا عبد ايلنا دين بيشا فارا بيشا عبد١٧
 . ال مشكح ايلنا طبا فارا بيشا لمعبد وال ايلنا بيشا فارا طبا لمعبد١٨



 . كل ايلنا دال عبد فارا طبا متفسق وبنورا نفل١٩
 .مدين من فاريهون تدعون انون ٢٠
 . ال هوا كل دامر لي مري مري عال لملكوتا دشميا اال من دعبد صبينه دابي دبشميا٢١
 سجياا نامرون لي بهو يوما مري مري ال بشمك اتنبين وبشمك شادا افقن وبشـمك حـيال سـجياا                  ٢٢

 .عبدن
 .عوال وهيدين اودا لهون دمن متوم ال يدعتكون ارحقو لكون مني فلحي ٢٣
 . كل هكيل دشمع ملي هلين وعبد لهين نتدما لجبرا حكيما هو دبنا بيته عل شوعا٢٤
 ونحت مطرا واتو نهروتا ونشب روحا واتطريو به ببيتا هو وال نفل شتاسوهي جير عـل شـوعا                   ٢٥

 .سيمن هوي
 . وكل من دشمع ملي هلين وال عبد لهين نتدما لجبرا سكال دبنا بيته عل حال٢٦
 .را واتو نهروتا ونشب روحا واتطريو ببيتا هو ونفل وهوت مفولته ربا ونحت مط٢٧
 . وهوا دكد شلم يشوع مال هلين تهيرين هوو كنشا عل يولفنه٢٨
 . ملف هوا لهون جير ايك مشلطا وال ايك سفريهون وفريشا٢٩
 

Matthew 8 
 . كد نحت دين من طورا نقفوهي كنشا سجياا١
 .مري ان صبا انت مشكح انت لمدكيوتي وها جربا حد اتا سجد له وامر ٢
 . وفشط ايده يشوع قرب له وامر صبا انا اتدكا وبه بشعتا اتدكي جربه٣
 وامر له يشوع حزي لما النش امر انت اال زل حوا نفشك لكهنا وقرب قوربنا ايـك دفقـد موشـا                      ٤

 .لسهدوتهون
 . كد عل دين يشوع لكفرنحوم قرب له قنطرونا حد وبعا هوا منه٥
 .مر مري طليي رما ببيتا ومشري وبيشايت مشتنق وا٦
 . امر له يشوع انا اتا واسيوهي٧
 . عنا قنطرونا هو وامر مري ال شوا انا دتعول تحيت مطللي اال بلحود امر بملتا ونتاسا طليي٨
 اف انا جير جبرا انا دتحيت شولطنا وايت تحيت ايدي اسطرطيوطا وامر انا لهنا دزل وازل والحرنا ٩

 .واتا ولعبدي دعبد هدا وعبددتا 
 كد شمع دين يشوع اتدمر وامر لداتين عمه امين امر انا لكون داف ال بايسرايل اشكحت ايك هـدا                 ١٠

 .هيمنوتا
 امر انا لكون دين دسجياا ناتون من مدنحا ومن معربا ونستمكون عم ابـرهم وايسـحق ويعقـوب                  ١١

 .بملكوتا دشميا
 . بريا تمن نهوا بكيا وحورق شنا بنيه دين دملكوتا نفقون لحشوكا١٢



 . وامر يشوع لقنطرونا هو زل ايكنا دهيمنت نهوا لك واتاسي طليه به بشعتا١٣
 . واتا يشوع لبيته دشمعون وحزا لحمته درميا واحيدا له اشتا١٤
 . وقرب اليده وشبقته اشتا وقمت ومشمشا هوت له١٥
يويهون بملتا ولكلهون ايلين دبيشايت عبيـدين        كد هوا دين رمشا قربو قدموهي ديونا سجياا وافق د          ١٦

 .هوو اسي انون
 . ايك دنتمال مدم داتامر بيد اشعيا نبيا دامر دهو نسب كابين وكورهنين نطعن١٧
 . كد حزا دين يشوع كنشا سجياا دحديرين له فقد دنازلون لعبرا١٨
 . وقرب سفرا حد وامر له ربي اتا بترك التر دازل انت١٩
 . لتعال نقعا ايت لهون ولفرحتا دشميا مطلال بره دين دانشا ليت له ايكا دنسموك رشه امر له يشوع٢٠
 . احرنا دين من تلميدوهي امر له مري افس لي لوقدم ازل اقبور ابي٢١
 . يشوع دين امر له تا بتري وشبوق لميتا قبرين ميتيهون٢٢
 . وكد سلق يشوع لسفينتا سلقو عمه تلميدوهي٢٣
 .هوا بيما ايكنا دالفا تتكسا من جلال هو دين يشوع دميك هوا وها زوعا ربا ٢٤
 . وقربو تلميدوهي اعيروهي وامرين له مرن فصن ابدين حنن٢٥
 . امر لهون يشوع لمنا دحولتنين انتون زعوري هيمنوتا هيدين قم وكاا بروحا وبيما وهوا شليا ربا٢٦
 . له انشا دين اتدمرو وامرين منو هنا دروحا ويما مشتمعين٢٧
 وكد اتا يشوع لعبرا الترا دجدريا ارعوهي ترين ديونا دنفقين من بيت قبورا بيشا دطـب ايـك دال    ٢٨

 .انش نشكح نعبر بهي اورحا
 . وقعو وامرين ما لن ولك يشوع بره دالها اتيت لكا قدم زبنا دتشنقن٢٩
 . ايت هوا دين لهل منهون بقرا دحزيرا سجياا درعيا٣٠
 .ن هوو منه وامرين ان مفق انت لن افس لن دنازل لبقرا دحزيرا هنون دين شادا بعي٣١
 امر لهون يشوع زلو ومحدا نفقو وعلو بحزيرا وكله بقرا هي ترصت لعل لشقيفا ونفلو بيما وميتو                  ٣٢
 .بميا
 . هنون دين درعين هوو عرقو وازلو لمدينتا وحويو كلمدم دهوا ودهنون ديونا٣٣
 .وع وكد حزاوهي بعو منه دنشنا من تحوميهون ونفقت كله مدينتا الورعه ديش٣٤
 

Matthew 9 
 . وسلق اللفا وعبر اتا لمدينته١
 وقربو له مشريا كد رما بعرسا وحزا يشوع هيمنوتهون وامر لهو مشريا اتلبب بـري شـبيقين لـك        ٢

 .حطهيك
 . انشا دين من سفرا امرو بنفشهون هنا مجدف٣



 .تحشبين انتون بيشتا بلبكون يشوع دين يدع محشبتهون وامر لهون منا م٤
 . منا جير فشيق لمامر دشبيقين لك حطهيك او لمامر قوم هلك٥
 دتدعون دين دشولطنا ايت لبره دانشا بارعا لمشبق حطها امر لهو مشريا قوم شقول عرسـك وزل                  ٦

 .لبيتك
 . وقم ازل لبيته٧
 .ينشا كد حزو دين كنشا هنون دحلو وشبحو اللها ديهب شولطنا دايك هنا لبن٨
 . وكد عبر يشوع من تمن حزا جبرا ديتب بيت مكسا دشمه متي وامر له تا بتري وقم ازل بتره٩

 . وكد سميكين ببيتا اتو مكسا وحطيا سجياا استمكو عم يشوع وعم تلميدوهي١٠
 . وكد حزو فريشا امرين لتلميدوهي لمنا عم مكسا وحطيا لعس ربكون١١
 .يقين حليما عل اسيا اال ايلين دبيشايت عبيدين يشوع دين كد شمع امر لهون ال سن١٢
 . زلو يلفو منو حننا بعا انا وال دبحتا ال جير اتيت داقرا لزديقا اال لحطيا١٣
 هيدين قربو له تلميدوهي ديوحنن وامرين لمنا حنن وفريشا صـيمين حـنن سـجي وتلميـديك ال                   ١٤

 .صيمين
كما دحتنا عمهون اتين دين يومتا كـد نشـتقل    امر لهون يشوع دلما مشكحين بنوهي دجنونا لمصم        ١٥

 .منهون حتنا وهيدين نصومون
 . ال انش رما اورقعتا حدتا عل نحتا بليا دال تتوف مليوته من هو نحتا ونهوا بزعا يتيرا١٦
 وال رمين حمرا حدتا بزقا بليتا دال مصطرين زقا وحمرا متاشد وزقا ابدن اال رمين حمرا حـدتا                   ١٧

 .ون متنطرينبزقا حدتتا وتريه
 كد دين هلين مملل هوا عمهون اتا اركونا حد قرب سجد له وامر برتي هشا ميتت اال تا سيم ايدك                     ١٨

 .عليه وتحا
 . وقم يشوع وتلميدوهي وازلو بتره١٩
 . وها انتتا دردا هوا دمه شنين ترتعسرا اتت من بستره وقربت لقرنا دلبوشه٢٠
 . قربا انا متاسيا انا امرا هوت جير بنفشه افن بلحود لمانه٢١
 . يشوع دين اتفني حزه وامر له اتلببي برتي هيمنوتكي احيتكي واتاسيت انتتا هي من هي شعتا٢٢
 . واتا يشوع لبيته داركونا وحزا زمرا وكنشا دمشتجشين٢٣
 . وامر لهون فروقو لكون طليتا جير ال ميتت اال دمكا هي وجحكين هوو علوهي٢٤
 .ده بايده وقمت طليتا وكد افق لكنشا عل اح٢٥
 . ونفق طبا هنا بكله ارعا هي٢٦
 . وكد عبر يشوع من تمن دبقوهي سميا ترين دقعين وامرين اترحم علين بره ددويد٢٧
 وكد اتا لبيتا قربو له هنون سميا امر لهون يشوع مهيمنين انتون دمشكح انا هدا لمعبد امرين له اين         ٢٨
 .مرن



 .كنا دهيمنتون نهوا لكون هيدين قرب لعينيهون وامر اي٢٩
 . ومحدا اتفتح عينيهون وكاا بهون يشوع وامر حزو ال انش ندع٣٠
 . هنون دين نفقو اطبوهي بكله ارعا هي٣١
 . وكد نفق يشوع قربو له حرشا دايت علوهي ديوا٣٢
 . ومن دنفق ديوا ملل هو حرشا واتدمرو كنشا وامرين ال متوم اتحزي هكنا بايسرايل٣٣
 .ن امرين هوو برشا دديوا مفق ديوا فريشا دي٣٤
 ومتكرك هوا يشوع بمدينتا كلهين وبقوريا وملف هوا بكنوشتهون ومكرز سبرتا دملكوتا وماسا كل               ٣٥

 .كورهنين وكل كابين
 . كد حزا دين يشوع لكنشا اترحم عليهون دالين هوو وشرين ايك عربا دليت لهون رعيا٣٦
 .رين وامر لتلميدوهي حصدا سجي وفعال زعو٣٧
 . بعو هكيل من مرا حصدا دنفق فعال لحصده٣٨
 

Matthew 10 
 . وقرا لترعسر تلميدوهي ويهب لهون شولطنا عل روحا طنفتا دنفقون ولماسيو كل كاب وكورهن١
 ديلهون دين دترعسر شليحا شمها ايتيهون هلين قدميهون شمعون دمتقرا كافا وانـدراوس احـوهي                ٢

 .ويعقوب بر زبدي ويوحنن احوهي
 . وفيليفوس وبر تولمي وتاوما ومتي مكسا ويعقوب بر حلفي ولبي داتكني تدي٣
 . وشمعون قننيا ويهودا سكريوطا هو داشلمه٤
 . لهلين ترعسر شدر يشوع وفقد انون وامر باورحا دحنفا ال تازلون ولمدينتا دشمريا ال تعلون٥
 . زلو لكون دين يتيرايت لوت عربا دابدو من بيت يسريل٦
 .ازلين انتون اكرزو وامرو دقربت ملكوتا دشميا وكد ٧
 . كريها اسو وجربا دكو وديوا افقو مجن نسبتون مجن هبو٨
 . ال تقنون دهبا وال ساما وال نحشا بكيسيكون٩

 . وال ترمال الورحا وال ترتين كوتينين وال مسنا وال شبطا شوا هو جير فعال سيبرته١٠
 . انتون له شالو منو شوا به وتمن هوو عدما دنفقين انتون اليدا دين مدينتا او قريتا دعالين١١
 . وما دعالين انتون لبيتا شالو شلمه دبيتا١٢
 . وان هو دشوا بيتا شلمكون ناتا علوهي ان دين ال شوا شلمكون عليكون نفنا١٣
  من دال دين مقبل لكون وال شمع مليكون كد نفقين انتون من بيتا او من قريتا هي فصو حـال مـن            ١٤

 .رجليكون
 . وامين امر انا لكون دالرعا دسدوم ودعمورا نهوا نيح بيوما ددينا او لمدينتا هي١٥
 . ها انا مشدر انا لكون ايك امرا بيني دابا هوو هكيل حكيما ايك حووتا وتميما ايك يونا١٦



 . ازدهرو دين من بنينشا مشلمين لكون جير لبيت دينا وبكنوشتهون ننجدونكون١٧
 .مونا وملكا مقربين لكون مطلتي لسهدوتا ديلهون ودعمما وقدم هج١٨
 . امتي دين دنشلمونكون ال تاصفون ايكنا او منا تمللون متيهب لكون جير بهي شعتا ما دتمللون١٩
 . ال هوا جير انتون ممللين اال روحا دابوكون مملال بكون٢٠
 .هون ونميتون انون نشلم دين احا الحوهي لموتا وابا لبره ونقومون بنيا عل ابهي٢١
 . وتهوون سنياين من كلنش مطل شمي اينا دين دنسيبر عدما لحرتا هو نحا٢٢
 ما دردفين لكون دين بمدينتا هدا عروقو لكون الحرتا امين جير امر انا لكون دال تشـلمون انـين                    ٢٣

 .كلهين مدينتا دبيت ايسريل عدما دناتا بره دانشا
 .دا من مره ليت تلميدا ديتير من ربه وال عب٢٤
 . سفق له لتلميدا دنهوا ايك ربه ولعبدا ايك مره ان لمره دبيتا قرو بعلزبوب حد كما لبني بيته٢٥
 . ال هكيل تدحلون منهون ليت جير مدم دكسا دال نتجال ودمطشي دال نتيدع٢٦
 .اجرا مدم دامر انا لكون بحشوكا اومروهي انتون بنهيرا ومدم دبادنيكون شمعين انتون اكرزو عل ٢٧
 وال تدحلون من ايلين دقطلين فجرا نفشا دين ال مشكحين لمقطل دحلو دين يتيرايت من من دمشكح                  ٢٨

 .دلنفشا ولفجرا نوبد بجهنا
 . ال ترتين صفرين مزدبنن باسر وحدا منهين بلعد من ابوكون ال نفال عل ارعا٢٩
 . ديلكون دين اف منا درشكون كلهين منين انين٣٠
 . من صفرا سجياتا ميترين انتون ال هكيل تدحلون٣١
 . كلنش هكيل دنودا بي قدم بنينشا اودا به اف انا قدم ابي دبشميا٣٢
 . من دين دنكفور بي قدم بنينشا اكفور به اف انا قدم ابي دبشميا٣٣
 اتيت جير دافلوج جبرا عـل       35. ال تسبرون داتيت دارما شينا بارعا ال اتيت دارما شينا اال حربا            ٣٤

 .رتا عل امه وكلتا عل حمتهابوهي وب
 . وبعلدببوهي دجبرا بني بيته٣٦
 . من درحم ابا او اما يتير من دلي ال شوا لي ومن درحم برا او برتا يتير من دلي ال شوا لي٣٧
 . وكل دال شقل زقيفه واتا بتري ال شوا لي٣٨
 . من داشكح نفشه نوبديه ومن دنوبد نفشه مطلتي نشكحيه٣٩
 .لي مقبل ومن دلي مقبل لمن دشلحني مقبل من دمقبل لكون ٤٠
 . من دمقبل نبيا بشم نبيا اجرا دنبيا نسب ومن دمقبل زديقا بشم زديقا اجرا دزديقا نسب٤١
 . وكل دمشقا لحد من هلين زعورا كسا دقريرا بلحود بشما دتلميدا امين امر انا لكون دال نوبد اجره٤٢
 

Matthew 11 
 .ترعسر تلميدوهي شني من تمن لملفو ولمكرزو بمدينتهون وهوا دكد شلم يشوع لمفقدو ل١



 . يوحنن دين كد شمع بيت اسيرا عبدوهي دمشيحا شدر بيد تلميدوهي٢
 . وامر له انت هو هو داتا او الحرين هو مسكين انحنن٣
 . عنا يشوع وامر لهون زلو اشتعو ليوحنن ايلين دشمعين انتون وحزين٤
 .با متدكين وحرشا شمعين وميتا قيمين ومسكنا مستبرين سميا حزين وحجيرا مهلكين وجر٥
 . وطوبوهي الينا دال نتكشل بي٦
 . كد دين ازلو شري يشوع لمامر لكنشا عل يوحنن منا نفقتون لحوربا لمحزا قنيا دمن روحا متتزيع٧
 . واال منا نفقتون لمحزا جبرا دنحتا ركيكا لبيش ها ايلين دركيكا لبيشين بيت ملكا انون٨
 .واال منا نفقتون لمحزا نبيا اين امر انا لكون ويتير من نبيا ٩

 . هنو جير دعلوهي كتيب دها انا مشدر انا مالكي قدم فرصوفك دنتقن اورحا قدميك١٠
 . امين امرنا لكون دال قم بيليدي نشا درب من يوحنن معمدنا زعورا دين بملكوت شميا رب هو منه١١
 .ما لهشا ملكوتا دشميا بقطيرا متدبرا وقطيرنا محطفين له من يومي يوحنن دين معمدنا وعد١٢
 . كلهون جير نبيا واوريتا عدما ليوحنن اتنبيو١٣
 . وان صبين انتون قبلو دهويو اليا دعتيد لماتا١٤
 . من دايت له ادنا دنشمع نشمع١٥
 . لمن دين ادميه لشربتا هدا دميا لطليا ديتبين بشوقا وقعين لحبريهون١٦
 .زمرن لكون وال رقدتون والين لكون وال ارقدتون وامرين ١٧
 . اتا جير يوحنن دال اكل وال شتا وامرين ديوا ايت به١٨
 اتا بره دانشا اكل وشتا وامرين ها جبرا اكوال وشتا حمرا ورحما دمكسا ودحطيا وازددقت حكمتـا      ١٩

 .من عبديه
 .اا وال تبو هيدين شري يشوع لمحسدو مدينتا ايلين دهوو بهين حيلوهي سجي٢٠
 وامر هوا وي لكي كورزين وي لكي بيت صيدا دالو بصور وبصيدن هوو حيال ايلين دهوو بكـين           ٢١

 .كبر دين بسقا وبقطما تبو
 . برم امر انا لكين دلصور ولصيدن نهوا نيح بيوما ددينا او لكين٢٢
و حيال ايلين دهـوو      وانتي كفرنحوم هي دعدما لشميا اتتريمتي عدما لشيول تتحتين دالو بسدوم هو            ٢٣

 .بكي قيما هوت عدما ليومنا
 . برم امرنا لكي دالرعا دسدوم نهوا نيح بيوما ددينا او لكي٢٤
 بهو زبنا عنا يشوع وامر مودا انا لك ابي مرا دشميا ودارعا دكسيت هلين من حكيمـا وسـكولتنا                    ٢٥

 .وجليت انين ليلودا
 . اين ابي دهكنا هوا صبينا قدميك٢٦
تلم لي من ابي وال انش يدع لبرا اال ان ابا اف ال البا انش يدع اال ان برا ولمن دصبا                      كل مدم اش   ٢٧

 .برا دنجال



 . تو لوتي كلكون اليا وشقيلي موبال وانا انيحكون٢٨
 . شقولو نيري عليكون ويلفو مني دنيح انا ومكيك انا بلبي ومشكحين انتون نيحا لنفشتكون٢٩
 .ال هي نيري جير بسيم هو وموبلي قلي٣٠
 

Matthew 12 
 . بهو زبنا مهلك هوا يشوع بشبتا بيت زرعا وتلميدوهي كفنو وشريو ملجين شبال واكلين١
 . فريشا دين كد حزو انون امرين له ها تلميديك عبدين مدم دال شليط لمعبد بشبتا٢
 . هو دين امر لهون ال قريتون منا عبد دويد كد كفن وايلين دعمه٣
ها ولحما دفتوره دمريا اكل هو دال شليط هوا له لماكل وال اليلين دعمه اال ان لكهنا  ايكنا عل لبيتا دال    ٤

 .بلحود
 . او ال قريتون باوريتا دكهنا بهيكال محلين له لشبتا ودال عدلي انون٥
 . امر انا لكون دين درب من هيكال ايت هركا٦
 .هويتون اليلين ددال عدلي انون الو دين يدعين هويتون منو حننا صبا انا وال دبحتا ال محيبين ٧
 . مره جير دشبتا ايتوهي بره دانشا٨
 . وشني من تمن يشوع واتا لكنوشتهون٩

 وجبرا حد ايت هوا تمن ديبيشا ايده ومشالين هوو له وامرين دان شليط بشبتا لماسيو ايك دنـاكلون         ١٠
 .قرصوهي

 . بحبرا بيوما دشبتا ال احد ومقيم له هو دين امر لهون منو منكون جبرا دايت له عربا حد وان نفل١١
 . كما دين يتير برنشا من عربا مدين شليط هو بشبتا لمعبد دشفير١٢
 . هيدين امر لهو جبرا فشوط ايدك وفشط ايده وتقنت ايك حبرته١٣
 . ونفقو فريشا وملكا نسبو علوهي ايك دنوبدونيهي١٤
 .ا واسي لكلهون يشوع دين يدع وشني له من تمن وازلو بتره كنشا سجيا١٥
 . وكاا بهون دال نجلونيهي١٦
 . دنتمال مدم داتامر بيد اشعيا نبيا دامر١٧
 . ها عبدي داصطبيت به حبيبي دسوحت به نفشي روحي اسيم علوهي ودينا لعمما نكرز١٨
 . ال نتحرا وال نقعا وال انش نشمع قله بشوقا١٩
 .ق دينا لزكوتا قنيا رعيعا ال نتبر وشرجا دمطفطف ال ندعك عدما دنف٢٠
 . وبشمه عمما نسبرون٢١
 . هيدين قربو له ديونا حد دحرش وعوير واسيه ايكنا دحرشا وسميا نملل ونحزا٢٢
 . ومتدمرين هوو كلهون كنشا وامرين دلما هنو بره ددويد٢٣
 . فريشا دين كد شمعو امرين هنا ال مفق شادا اال ببعلزبوب رشا دديوا٢٤



وامر لهون كل ملكو دتتفلج عل نفشه تحرب وكل بي ومدينا دنتفلج عل              يشوع دين يدع محشبتهون      ٢٥
 .نفشه ال نقوم

 . وان سطنا لسطنا مفق عل نفشه اتفلج ايكنا هكيل قيما ملكوته٢٦
 . وان انا ببعلزبوب مفق انا ديوا بنيكون بمنا مفقين لهون مطل هنا هنون نهوون لكون دينا٢٧
 .ا قربت له عليكون ملكوتا دالها وان بروحا دالها انا مفق انا ديو٢٨
 او ايكنا انش مشكح دنعول لبيت حسينا ومانوهي نبوز اال ان لوقدم ناسريوهي لحسينا وهيدين بيته                 ٢٩
 .نبوز
 . من دال هوا عمي لوقبلي هو ومن دال كنش عمي مبدرو مبدر٣٠
 روحـا ال نشـتبق       مطل هنا امر انا لكون دكل حطهين وجودفين نشتبقون لبنينشا جودفا دين دعل             ٣١

 .لبنينشا
 وكل من دنامر ملتا عل بره دانشا نشتبق له كل دين دعل روحا دقودشا نامر ال نشتبق له ال بعلما                      ٣٢

 .هنا وال بعلما دعتيد
 او عبدو ايلنا شفيرا وفاروهي شفيرا او عبدو ايلنا بيشا وفاروهي بيشا من فاروهي هو جير متيدع                  ٣٣
 .ايلنا
 . مشكحين انتون طبتا لممللو دبيشا انتون من توتري لبا جير مملل فوما يلدا داكدنا ايكنا٣٤
 . جبرا طبا من سيمتا طبتا مفق طبتا وجبرا بيشا من سيمتا بيشتا مفق بيشتا٣٥
 . امر انا لكون جير دكل مال بطال دنامرون بني انشا نتلون فتجمه بيوما ددينا٣٦
 . من مليك جير تزددق ومن مليك تتحيب٣٧
 .ين عنو انشا من سفرا ومن فريشا وامرين له ملفنا صبين حنن دنحزا منك اتا هيد٣٨
 . هو دين عنا وامر لهون شربتا بيشتا وجيرتا اتا بعيا واتا ال تتيهب له اال اته ديونن نبيا٣٩
مين  ايكنا جير دهوا يونن بكرسه دنونا تلتا يومين وتلتا ليلون هكنا نهوا بره دانشا بلبه دارعا تلتا ايم            ٤٠

 .وتلتا ليلون
 جبرا نينويا نقومون بدينا عم شربتا هدا ونحيبونه دهنون تبو بكروزوته ديونن وها درب من يـونن               ٤١
 .تنن
 ملكتا دتيمنا تقوم بدينا عم شربتا هدا وتحيبيه داتت من عبريه دارعا دتشمع حكمته دشليمون وهـا                  ٤٢

 .ديتير من شليمون هركا
 .من برنشا متكركا باتروتا دميا ليت بهون وبعيا نيحا وال مشكحا امتي دين دروحا طنفتا تفوق ٤٣
 . هيدين امرا اهفوك لبيتي من ايكا دنفقت واتيا مشكحا دسريق وحميم ومصبت٤٤
 هيدين ازال دبرا عمه شبع روحا احرنين دمنه بيشن وعالن وعمرن به وهويا حرته دجبرا هو بيشا                ٤٥

 .شتامن قدميته هكنا نهوا له لشربتا هدا بي
 . كد هو دين مملل لكنشا اتو امه واحوهي قيمين لبر وبعين دنمللون عمه٤٦



 . امر له دين انش ها امك واحيك قيمين لبر وبعين دنمللون عمك٤٧
 . هو دين عنا وامر لمن دامر له من هي امي ومن انون احي٤٨
 . وفشط ايده لوت تلميدوهي وامر ها امي وها احي٤٩
 .ه دابي دبشميا هويو احي وحتي وامي كلنش جير دعبد صبين٥٠
 

Matthew 13 
 . بهو دين يوما نفق يشوع من بيتا ويتب عل يد يما١
 . واتكنشو لوته كنشا سجياا ايك دنسق نتب له بالفا وكله كنشا قام هوا عل سفر يما٢
 . وسجي مملل هوا عمهون بفالتا وامر ها نفق زروعا دنزروع٣
 .ا واتت فرحتا واكلته وكد زرع ايت دنفل عل يد اورح٤
 . واحرنا نفل عل شوعا ايكا دليت هوا مدرا سجياا وبر شعته شوح مطل دليت هوا عومقا دارعا٥
 . كد دنح دين شمشا حم ومطل دليت هوا له عقرا يبش٦
 . واحرنا نفل بيت كوبا وسلقو كوبا وحنقوهي٧
 .تلتين واحرنا نفل بارعا طبتا ويهب فارا ايت دماا وايت دشتين وايت د٨
 . من دايت له ادنا دنشمع نشمع٩

 . وقربو تلميدوهي وامرين له لمنا بفالتا مملل انت عمهون١٠
 . هو دين عنا وامر لهون دلكون هو يهيب لمدع ارزا دملكوتا دشميا لهنون دين ال يهيب١١
 . لمن جير دايت له نتيهب له ونتيتر له١٢
نا بفالتا مملل انا عمهون مطل دحـزين وال حـزين    ولمن دليت له وهو دايت له نشتقل منه مطل ه ١٣

 .وشمعين وال شمعين وال مستكلين
 . وشلما بهون نبيوته داشعيا دامر دشمعا تشمعون وال تستكلون ومحزا تحزون وال تدعون١٤
 اتعبي له جير لبه دعما هنا وبادنيهون يقيرايت شمعو وعينيهون عمصـو دال نحـزون بعينيهـون                  ١٥

 . ونستكلون بلبهون ونتفنون واسا انونونشمعون بادنيهون
 . ديلكون دين طوبيهين لعينيكون دحزين والدنيكون دشمعن١٦
 امين جير امرنا لكون دسجياا نبيا وزديقا اترجرجو دنحزون مدم دحزين انتون وال حزو ولمشـمع              ١٧

 .مدم دشمعين انتون وال شمعو
 . انتون دين شمعو متال دزرعا١٨
تا وال مستكل به اتا بيشا وحطف ملتا دزريعا بلبه هنو هو دعـل يـد اورحـا     كل دشمع ملتا دملكو ١٩

 .ازدرع
 . هو دين دعل شوعا ازدرع هو هو دشمع ملتا وبر شعته بحدوتا مقبل له٢٠
 . ليت له دين عقرا به اال دزبنا هو وما دهوا اولصنا او ردوفيا مطل ملتا عجل متكشل٢١



ع ملتا ورنيا دعلما هنا وطوعيي دعوترا حنقين له لملتا ودال      هو دين دبيت كوبا ازدرع هو هو دشم        ٢٢
 .فارا هويا

 هو دين دعل ارعا طبتا ازدرع هو هو دشمع ملتي ومستكل ويهب فارا وعبد ايت دماا وايت دشتين  ٢٣
 .وايت دتلتين

 . احرنا متال امتل لهون وامر دميا ملكوتا دشميا لجبرا دزرع زرعا طبا بقريته٢٤
 .انشا اتا بعلدببه وزرع زيزنا بينت حطا وازل وكد دمكو ٢٥
 . كد دين يعا عسبا وعبد فارا هيدين اتحزيو اف زيزنا٢٦
 . وقربو عبدوهي دمرا بيتا وامرو له مرن ال ها زرعا طبا زرعت بقريتك من ايمكا ايت به زيزنا٢٧
 .ا انون هو دين امر لهون جبرا بعلدببا عبد هدا امرين له عبدوهي صبا انت نازل نجب٢٨
 . هو دين امر لهون دلما كد مجبين انتون زيزنا تعقرون عمهون اف حطا٢٩
 شبوقو ربين تريهون اكحدا عدما لحصدا وبزبنا دحصدا امر انا لحصودا جبو لوقدم زيزنا واسورو               ٣٠

 .انون ماسريتا دناقدون حطا دين كنشو انين الوصري
 . لفردتا دحردال دنسب جبرا زرعه بقريته احرنا متال امتل لهون وامر دميا ملكوتا دشميا٣١
 وهي زعوريا هي من كلهون زرعونا ما دين دربت ربا هي من كلهون يرقونا وهويا ايلنا ايك دتاتا        ٣٢

 .فرحتا دشميا تقن بسوكيه
 احرنا متال امر لهون دميا ملكوتا دشميا لحميرا هو دشقلت انتتا طمرت بتلت ساين دقمحـا عـدما                   ٣٣

 .دكله حمع
 .ين كلهين ملل يشوع بفالتا لكنشا ودال فالتا ال مملل هوا عمهون هل٣٤
 . ايك دنتمال مدم داتامر بيد نبيا دامر افتح فومي بمتال وابع كسيتا دمن قدم ترميته دعلما٣٥
 هيدين يشوع شبق لكنشا واتا لبيتا وقربو لوته تلميدوهي وامرين له فشق لـن مـتال هـو دزيزنـا         ٣٦

 .ودقريتا
 .نا وامر لهون هو دزرع زرعا طبا ايتوهي بره دانشا هو دين ع٣٧
 . وقريتا ايتيه علما زرعا دين طبا بنيه انون دملكوتا زيزنا دين ايتيهون بنوهي دبيشا٣٨
 . بعلدببا دين دزرع انون ايتوهي سطنا حصدا دين ايتوهي شولمه دعلما حصودا دين مالكا٣٩
 .نا نهوا بشولمه دعلما هنا ايكنا هكيل دمتجبين زيزنا ويقدين بنورا هك٤٠
 . نشدر بره دانشا مالكوهي ونجبون من ملكوته كلهون مكشوال وكلهون عبدي عوال٤١
 . ونرمون انون باتونا دنورا تمن نهوا بكيا وحورق شنا٤٢
 . هيدين زديقا ننهرون ايك شمشا بملكوته دابوهون من دايت له ادنا دنشمع نشمع٤٣
متا دمطشيا بقريتا هي داشكحه جبرا وطشيه ومن حدوته ازل زبن كـل      توب دميا ملكوتا دشميا لسي     ٤٤

 .دايت له وزبنه لقريتا هي
 . توب دميا ملكوتا دشميا لجبرا تجرا دبعا هوا مرجنيتا طبتا٤٥



 . كد دين اشكح مرجنيتا حدا يقيرت دميا ازل زبن كل ما دايت له وزبنه٤٦
 .من كل جنس كنشت توب دميا ملكوتا دشميا لمصيدتا دنفلت بيما و٤٧
 . وكد ملت اسقوه لسفري يما ويتبو جبيو وطبا ارميو بمانا وبيشا شدو لبر٤٨
 . هكنا نهوا بشولمه دعلما نفقون مالكا ونفرشون بيشا من بيني زديقا٤٩
 . ونرمون انون باتونا دنورا تمن نهوا بكيا وحورق شنا٥٠
 .رن امر لهون يشوع استكلتون كلهين هلين امرين له اين م٥١
 امر لهون مطل هنا كل سفرا دمتتلمد لملكوت شميا دما لجبرا مرا بيتا دمفق مـن سـيمته حـدتتا                     ٥٢

 .وعتيقتا
 . وهوا دكد شلم يشوع متال هلين شني من تمن٥٣
 . واتا لمدينته وملف هوا لهون بكنوشتهون ايكنا دنتهرون ونامرون ايمكا له لهنا حكمتا هدا وحيال٥٤
 .جرا ال امه متقريا مريم واحوهي يعقوب ويوسا وشمعون ويهودا ال هوا هنا بره دن٥٥
 . واحوته كلهين ال ها لوتن انين ايمكا له هكيل لهنا هلين كلهين٥٦
 . ومتكشلين هوو به هو دين يشوع امر لهون ليت نبيا دصعير اال بمدينته وببيته٥٧
 . وال عبد تمن حيال سجياا مطل ال هيمنوتهون٥٨
 

Matthew 14 
 . دين زبنا شمع هرودس ططرركا شمعه ديشوع بهو١
 . وامر لعبدوهي هنو يوحنن معمدنا هو قم من بيت ميتا مطل هنا حيال مستعرين به٢
 . هو جير هرودس احد هوا ليوحنن واسره وارميه بيت اسيرا مطل هروديا انتت فيليفوس احوهي٣
 . امر هوا له جير يوحنن دال شليط دتهوا لك انتتا٤
 . لمقطله ودحل هوا من عما دايك دلنبيا احيدين هوو له وصبا هوا٥
 . كد هوا دين بيت يلده دهرودس رقدت برته دهروديا قدم سميكا وشفرت له لهرودس٦
 . مطل هنا بمومتا يما له دنتل له كلمدم دتشال٧
 . هي دين مطل دملفا هوت المه امرت هب لي هركا بفينكا رشه ديوحنن معمدنا٨
 . مطل دين مومتا وسميكا فقد دنتيهب له وكريت له لملكا٩

 . وشدر فسقه رشه ديوحنن بيت اسيرا١٠
 . وايتي رشه بفينكا واتيهب لطليتا وايتيته المه١١
 . وقربو تلميدوهي شقلو شلده قبرو واتو حويو ليشوع١٢
 من   يشوع دين كد شمع شني من تمن بالفا الترا حوربا بلحودوهي وكد شمعو كنشا ازلو بتره بيبشا                 ١٣

 .مدينتا
 . ونفق يشوع حزا كنشا سجياا واترحم عليهون واسي كريهيهون١٤



 كد هوا دين رمشا قربو لوته تلميدوهي وامرو له اترا حوربا هو وعدنا عبر له شري كنشا دانشـا                    ١٥
 .دنازلون لقوريا ونزبنون لهون سيبرتا

 . هو دين امر لهون ال متبعا لهون لمازل هبو لهون انتون لماكل١٦
 . هنون دين امرو له ليت لن تنن اال حمش جريصن وترين نونين١٧
 . امر لهون يشوع ايتو انون لي لهركا١٨
 وفقد لكنشا لمستمكو عل ارعا وشقل هنون حمشا لحمين وترين نونين وحر بشميا وبـرك وقصـا                  ١٩

 .ويهب لتلميدوهي وهنون تلميدا سمو لكنشا
 .رعسر قوفينين كد ملين واكلو كلهون وسبعو وشقلو توترا دقصيا ت٢٠
 . هنون دين انشا داكلو هوين هوو الفا حمشا سطر من نشا وطليا٢١
 . ومحدا الص لتلميدوهي دنسقون لسفينتا ونازلون قدموهي لعبرا عد شرا هو لكنشا٢٢
 . وكد شرا لكنشا سلق لطورا بلحودوهي لمصليو وكد حشكت بلحودوهي هوا تمن٢٣
 .سطدوتا سجياا كد مشتجشا سجي من جلال روحا جير لقوبله هوت والفا رحيقا هوت من ارعا ا٢٤
 . بمطرتا دين ربيعيتا دلليا اتا لوتهون يشوع كد مهلك عل ميا٢٥
 . وحزاوهي تلميدوهي دمهلك عل ميا واتتزيعو وامرين هوو دحزوا هو دجال ومن دحلتهون قعو٢٦
 .دحلون هو دين يشوع برشعته ملل عمهون وامر اتلببو انا انا ال ت٢٧
 . وعنا كافا وامر له مري ان انت هو فقود لي اتا لوتك عل ميا٢٨
 . يشوع دين امر له تا ونحت كافا من الفا وهلك عل ميا دناتا لوت يشوع٢٩
 . وكد حزا روحا دقشيا دحل وشري لمطبع واريم قله وامر مري فروقيني٣٠
 . اتفلجت وبر شعته فشط ايده مرن واحده وامر له زعور هيمنوتا لمنا٣١
 . وكد سلقو اللفا شليت روحا٣٢
 . واتو هنون دبالفا سجدو له وامرو شريرايت بره انت دالها٣٣
 . وردو واتو الرعا دجنسر٣٤
 واشتودعوهي انشا داترا هو وشدرو لكلهين قوريا دحدريهون وقربو له كلهون ايلين دبـيش بـيش              ٣٥

 .عبيدين
 .دلبوشه وايلين دقربو اتاسيو وبعين هوو منه دنقربون افن لكنفا بلحود ٣٦
 

Matthew 15 
 . هيدين قربو لوت يشوع فريشا وسفرا دمن اورشلم وامرين١
 . لمنا تلميديك عبرين عل مشلمنوتا دقشيشا وال مشيجين ايديهون ما داكلين لحما٢
 . عنا يشوع وامر لهون لمنا اف انتون عبرين انتون عل فوقدنا دالها مطل مشلمنوتكون٣
 .ر امر يقر البوك والمك ومن دمصحا البوهي والمه ممت نموت الها جي٤



 . انتون دين امرين انتون كل من دنامر البا او الما قوربني مدم دتتهنا مني وال نيقر البوهي او المه٥
 . وبطلتون ملتا دالها مطل مشلمنوتا ديلكون٦
 . نسبي بافا شفير اتنبي عليكون اشعيا وامر٧
 .يقر لي لبهون دين سجي رحيق مني عما هنا بسفوته هو م٨
 . وسريقايت دحلين لي كد ملفين يولفنا دفوقدنا دبنينشا٩

 . وقرا لكنشا وامر لهون شمعو واستكلو١٠
 . ال هوا مدم دعال لفوما مسيب لبرنشا اال مدم دنفق من فوما هو هو مسيب لبرنشا١١
 .ا هدا اتكشلو هيدين قربو تلميدوهي وامرين له يدع انت دفريشا دشمعو ملت١٢
 . هو دين عنا وامر لهون كل نصبتا ايدا دال نصبه ابي دبشميا تتعقر١٣
 . شبوقو لهون سميا انون نجودا دسميا سميا دين لسميا ان ندبر تريهون بجومصا نفلين١٤
 . وعنا شمعون كافا وامر له مري فشق لن متال هنا١٥
 .انتون هو دين امر لهون عدما لهشا اف انتون ال مستكلين ١٦
 . ال يدعين انتون دمدم دعال لفوما لكرسا هو ازل ومن تمن بتدكيتا مشتدا لبر١٧
 . مدم دين دمن فوما نفق من لبا نفق وهويو مسيب له لبرنشا١٨
 . من لبا هو جير نفقن محشبتا بيشتا جورا قطال زنيوتا جنبوتا سهدوت شوقرا جودفا١٩
 .عس كد ال مشجن ايدوهي ال مستيب هلين انين دمسيبن لبرنشا ان انش دين نل٢٠
 . ونفق من تمن يشوع واتا لتحوما دصور ودصيدن٢١
 وها انتتا كنعنيتا من تحوما هنون نفقت كد قعيا وامرا اترحم علي مري بره ددويد برتـي بيشـايت             ٢٢

 .متدبرا من شادا
 . هو دين ال فنيه فتجما وقربو تلميدوهي بعو منه وامرين شريه دقعيا بترن٢٣
 .هو دين عنا وامر لهون ال اشتدرت اال لوت عربا دطعو من بيت ايسريل ٢٤
 . هي دين اتت سجدت له وامرت مري عدريني٢٥
 . امر له ال شفير لمسب لحما دبنيا ولمرميو لكلبا٢٦
 . هي دين امرت اين مري اف كلبا اكلين من فرتوتا دنفلين من فتورا دمريهون وحاين٢٧
نتتا ربا هي هيمنوتكي نهوا لكي ايك دصبيا انتي واتاسيت برته مـن هـي    هيدين امر له يشوع او ا   ٢٨
 .شعتا
 . وشني من تمن يشوع واتا عل جنب يما دجليال وسلق لطورا ويتب تمن٢٩
 وقربو لوته كنشا سجياا دايت هوو عمهون حجيرا وسميا وحرشا وفشيجا واحرنا سـجياا وارميـو            ٣٠

 .انون لوت رجلوهي ديشوع واسي انون
يك دنتدمرون كنشا هنون دحزين حرشا دممللين وفشيجا دمتحلمين وحجيرا دمهلكين وسميا دحزين        ا ٣١

 .وشبحو اللها ديسريل



 هو دين يشوع قرا لتلميدوهي وامر لهون مترحم انا عل كنشا هنا دها تلتا يومين قويو لوتي وليـت          ٣٢
 .اورحالهون ما دناكلون وداشرا انون كد صيمين ال صبا انا دلما نعوفون ب

 . امرين له تلميدوهي ايمكا لن بحوربا لحما دنسبع كنشا هنا كله٣٣
 . امر لهون يشوع كما لحمين ايت لكون امرين له شبعا وقليل نونا دقدقا٣٤
 . وفقد لكنشا دنستمكون عل ارعا٣٥
 . وشقل لهلين شبعا لحمين ولنونا وشبح وقصا ويهب لتلميدوهي وتلميدا يهبو لكنشا٣٦
 .لهون وسبعو وشقلو توترا دقصيا مال شبعا اسفريدين واكلو ك٣٧
 . هنون دين داكلو هوين هوو اربعا الفين جبرا سطر من نشا وطليا٣٨
 . وكد شرا لكنشا سلق اللفا واتا لتحوما دمجدو٣٩
 

Matthew 16 
 . وقربو فريشا وزدوقيا منسين له وشالين له اتا من شميا دنحوا انون١
 .ما دهوا رمشا امرين انتون صحوا هو سمقت جير شميا هو دين عنا وامر لهون ٢
 وبصفرا امرين انتون يومنا ستوا هو سمقت جير شميا كميرايت نسبي بافا فرصوفا دشـميا يـدعين                  ٣

 .انتون دتبقون اتوتا دزبنا هنا ال يدعين انتون دتفرشون
 .بق انون وازل شربتا بيشتا وجيرتا اتا بعيا واتا ال متيهبا له اال اته ديونن نبيا وش٤
 . وكد اتو تلميدوهي لعبرا طعو دنسبون عمهون لحما٥
 . هو دين امر لهون حزو ازدهرو من حميرا دفريشا ودزدوقيا٦
 . هنون دين مترعين هوو بنفشهون وامرين دلحما ال نسبو٧
 . يشوع دين يدع وامر لهون منا متحشبين انتون بنفشكون زعوري هيمنوتا دلحما ال شقلتون٨
 .عدما لهشا استكلتون ال عهدين انتون لهنون حمشا لحمين دحمشا الفين وكما قوفينين شقلتون ال ٩

 . وال لهنون شبعا لحمين داربعا الفين وكما اسفريدين شقلتون١٠
 . ايكن ال استكلتون دال هوا عل لحما امرت لكون اال دتزدهرون من حميرا دفريشا ودزدوقيا١١
 .هرون من حميرا دلحما اال من يولفنا دفريشا ودزدوقيا هيدين استكلو دال امر دنزد١٢
 كد دين اتا يشوع الترا دقسريا دفيليفوس مشال هوا لتلميدوهي وامر منو امرين علي انشا دايتي بره ١٣
 .دانشا
 . هنون دين امرو ايت دامرين يوحنن معمدنا احرنا دين اليا واحرنا ارميا او حد من نبيا١٤
 .ن منو امرين انتون دايتي امر لهون انتون دي١٥
 . عنا شمعون كافا وامر انت هو مشيحا بره دالها حيا١٦
 . عنا يشوع وامر له طوبيك شمعون بره ديونا دبسرا ودما ال جال لك اال ابي دبشميا١٧
 . اف انا امر انا لك دانت هو كافا وعل هدا كافا ابنيه لعدتي وترعا دشيول ال نحسنونه١٨



لكوتا دشميا وكل مدم دتاسور بارعا نهوا اسير بشميا ومدم دتشرا بارعا نهوا شـرا          لك اتل قليدا دم    ١٩
 .بشميا
 . هيدين فقد لتلميدوهي دالنش ال نامرون دهويو مشيحا٢٠
 ومن هيدين شري يشوع لمحويو لتلميدوهي دعتيد هو دنازل الورشلم وسجي نحش من قشيشا ومن                ٢١

 .مربي كهنا وسفرا ونتقطل وليوما دتلتا نقو
 . ودبره كافا وشري لمكاا به وامر حس لك مري دتهوا لك هدا٢٢
 . هو دين اتفني وامر لكافا زل لك لبستري سطنا توقلتا انت لي دال مترعا انت دالها اال دبني انشا٢٣
 . هيدين امر يشوع لتلميدوهي من دصبا دناتا بتري نكفور بنفشه ونشقول زقيفه وناتا بتري٢٤
 .ا نفشه نوبديه ومن دنوبد نفشه مطلتي نشكحيه من دصبا جير دنح٢٥
 . منا جير متهنا برنشا ان كله علما نقنا ونفشه نحسر او منا نتل برنشا تحلوفا دنفشه٢٦
 عتيد هو جير بره دانشا دناتا بتشبوحتا دابوهي عم مالكوهي قديشا وهيدين نفروع النش انش ايـك            ٢٧

 .عبدوهي
 .يمين تنن دال نطعمون موتا عدما دنحزون لبره دانشا داتا بملكوته امين امر انا لكون دايت انشا دق٢٨
 

Matthew 17 
 . وبتر شتا يومين دبر يشوع لكافا وليعقوب وليوحنن احوهي واسق انون لطورا رما بلحوديهون١
 . واشتحلف يشوع قدميهون ونهر فرصوفه ايك شمشا نحتوهي دين حورو ايك نوهرا٢
 .كد ممللين عمه واتحزيو لهون موشا واليا ٣
 عنا دين كافا وامر ليشوع مري شفير هو لن دتنن نهوا وان صبا انت نعبد تنن تلت مطلين حدا لـك                ٤

 .وحدا لموشا وحدا الليا
 وعد هو مملل ها عننا نهيرتا اطلت عليهون وقال هوا من عننا دامر هنو بري حبيبا دبه اصطبيت له                   ٥

 .شمعو
 . ودحلو طب وكد شمعو تلميدا نفلو عل افيهون٦
 . واتقرب لوتهون يشوع وقرب لهون وامر قومو ال تدحلون٧
 . واريمو عينيهون والنش ال حزو اال ان ليشوع بلحودوهي٨
 وكد نحتين من طورا فقد انون يشوع وامر لهون لعين انش ال تامرون حزوا هنا عدما دنقـوم بـره                  ٩

 .دانشا من ميتا
 . سفرا امرين داليا وال دناتا لوقدم وشالوهي تلميدوهي وامرين له منا هكيل١٠
 . عنا يشوع وامر اليا اتا لوقدم دكل مدم نشلم١١
 امر انا لكون دين دها اليا اتا وال يدعوهي وعبدو به كل ما دصبو هكنا اف بره دانشا عتيد دنحش                     ١٢

 .منهون



 . هيدين استكلو تلميدا دعل يوحنن معمدنا امر لهون١٣
 . جبرا وبرك عل بوركوهي وكد اتو لوت كنشا قرب له١٤
 وامر له مري اترحم علي بري دايت له بر اجرا وبيشايت عبيد كما جير زبنين بنورا نفـل وكمـا            ١٥

 .زبنين بميا
 . وقربته لتلميديك وال اشكحو لماسيوته١٦
 عنا يشوع وامر اون شربتا دال مهيمنا ومعقلتا عدما المتي اهوا عمكون وعدما المتي اسـيبركون                 ١٧

 . لي لكاايتيهي
 . وكاا به يشوع ونفق منه شادا واتاسي طليا من هي شعتا١٨
 . هيدين قربو تلميدا لوت يشوع بلحودوهي وامرو له لمنا حنن ال اشكحن لماسيوته١٩
 امر لهون يشوع مطل ال هيمنوتكون امين جير امر انا لكون دان تهوا بكون هيمنوتا ايـك فردتـا                    ٢٠

 .مكا ونشنا ومدم ال نحسنكوندحردال تامرون لطورا هنا دشنا 
 . هنا دين جنسا ال نفق اال بصوما وبصلوتا٢١
 . كد متهفكين دين بجليال امر لهون يشوع عتيد هو بره دانشا دنشتلم بايدي بني انشا٢٢
 . ونقطلونيهي وليوما دتلتا نقوم وكريت لهون طب٢٣
ا لوت كافا وامرو له ربكـون   وكد اتو لكفرنحوم قربو هنون دنسبين ترين ترين زوزين دكسف رش          ٢٤

 .ال يهب ترين زوزوهي
 امر لهون اين وكد عل كافا لبيتا قدمه يشوع وامر له منا متحزا لك شمعون ملكيه دارعا من مـن                     ٢٥

 .نسبين مكسا وكسف رشا من بنيهون او من نوكريا
 . امر له شمعون من نوكريا امر له يشوع مدين بني حارا انون بنيا٢٦
ل انون زل ليما وارما بلوعا ونونا قدميا دسلق فتح فومه وتشكح استرا هي سب وهب                 دال دين نكش   ٢٧

 .حلفي وحلفيك
 

Matthew 18 
 . بهي شعتا قربو تلميدا لوت يشوع وامرين منو كي رب بملكوتا دشميا١
 . وقرا يشوع طليا واقيمه بينتهون٢
 .ن لملكوتا دشميا وامر امين امرنا لكون داال تتهفكون وتهوون ايك طليا ال تعلو٣
 . من هكيل دممكك نفشه ايك هنا طليا هو نهوا رب بملكوتا دشميا٤
 . ومن دنقبل ايك طليا هنا بشمي لي مقبل٥
 وكل دنكشل لحد من هلين زعورا دمهيمنين بي فقح هوا له دتهوا تليا رحيا دحمرا بصوره ومطبـع                   ٦

 .بعومقوهي ديما
 .مكشوال وي دين لجبرا دبايده ناتون مكشوال وي لعلما من مكشوال اننقا جير دناتون ٧



 ان دين ايدك او رجلك مكشال لك فسوقيه وشديه منك طب هو لك دتعول لحيا كد حجيس انت او كد                     ٨
 .فشيج وال كد ايت لك ترتين ايدين او ترتين رجلين تفل بنورا دلعلم

يا وال كـد ايـت لـك     وان هو دعينك مكشال لك حصيه وشديه منك طب هو لك دبحدا عينا تعول لح   ٩
 .ترتين عينين تفل بجهنا دنورا

 حزو ال تبسون عل حد من هلين زعورا امر انا لكون جير دمالكيهـون بشـميا بكلـزبن حـزين             ١٠
 .فرصوفه دابي دبشميا

 . اتا جير بره دانشا دنحا مدم دابيد هوا١١
ن وتشعا بطـورا وازل   منا متحزا لكون ان نهوون النش ماا عربين ونطعا حد منهون ال شبق تشعي ١٢

 .بعا لهو دطعا
 . وان نشكحه امين امرنا لكون دحدا به يتير من تشعين وتشعا دال طعو١٣
 . هكنا ليت صبينا قدم ابوكون دبشميا دنابد حد من زعورا هلين١٤
 . ان دين اسكل بك احوك زل اكسيهي بينيك وله بلحود ان شمعك يترت احوك١٥
 .ين دعل فوم ترين او تلتا سهدين تقوم كل مال واال شمعك دبر عمك حد او تر١٦
 . ان دين اف ال لهنون نشمع امر لعدتا ان دين اف ال لعدتا نشمع نهوا لك ايك مكسا وايك حنفا١٧
 . وامين امر انا لكون دكل ما دتاسرون بارعا نهوا اسير بشميا ومدم دتشرون بارعا نهوا شرا بشميا١٨
ن نشتوون بارعا عل كل صبو دنشالون نهوا لهون من لوت ابـي           توب امرنا لكون دان ترين منكو      ١٩

 .دبشميا
 . ايكا جير دترين او تلتا كنيشين بشمي تمن انا بينتهون٢٠
 . هيدين قرب لوته كافا وامر مري كما زبنين ان نسكل بي احي اشبوق له عدما لشبع زبنين٢١
 .بنين شبع شبع امر له يشوع ال امر انا لك عدما لشبع اال عدما لشبعين ز٢٢
 . مطل هنا اتدميت ملكوتا دشميا لجبرا ملكا دصبا دنسب حوشبنا من عبدوهي٢٣
 . وكد شري لمسب قربو له حد دحيب ربو ككرين٢٤
 . وكد ليت له لمفرع فقد مره دنزدبن هو وانتته وبنوهي وكل مدم دايت له ونفروع٢٥
 .فرع انا لك ونفل هو عبدا سجد له وامر مري اجر علي روحا وكل مدم ٢٦
 . واترحم مره دعبدا هو وشريهي وحوبته شبق له٢٧
 نفق دين عبدا هو واشكح لحد من كنوته دحيب هوا له دينرا ماا واحده وحنق هوا له وامر له هـب           ٢٨

 .لي مدم دحيب انت لي
 . ونفل هو كنته عل رجلوهي بعا منه وامر له اجر علي روحا وفرع انا لك٢٩
 .زل ارميه بيت اسيرا عدما دنتل له ما دحيب له هو دين ال صبا اال ا٣٠
 . كد حزو دين كنوتهون مدم دهوا كريت لهون طب واتو اودعو لمرهون كل دهوا٣١
 . هيدين قريهي مره وامر له عبدا بيشا هي كله حوبتا شبقت لك دبعيت مني٣٢



 . ال وال هوا لك اف انت دتحون لكنتك ايكنا دانا حنتك٣٣
 .لمنجدنا عدما دنفروع كل مدم دحيب له ورجز مره واشلمه ٣٤
 . هكنا نعبد لكون ابي دبشميا اال تشبقون انش الحوهي من لبكون سكلوته٣٥
 

Matthew 19 
 . وهوا دكد شلم يشوع مال هلين شقل من جليال واتا لتحوما ديهود لعبرا ديوردنن١
 . واتو بتره كنشا سجياا واسي انون تمن٢
 .وو له وامرين ان شليط النش دنشرا انتته بكل عال وقربو لوته فريشا ومنسين ه٣
 . هو دين عنا وامر لهون ال قريتون دهو دعبد من برشيت دكرا ونقبتا عبد انون٤
 . وامر مطل هنا نشبوق جبرا البوهي والمه ونقف النتته ونهوون تريهون حد بسر٥
 . مدين ال هوو ترين اال حد فجر مدم هكيل دالها زوج برنشا ال نفرش٦
 . امرين له لمنا هكيل موشا فقد دنتل كتبا دشوبقنا ونشريه٧
 . امر لهون موشا لوقبل قشيوت لبكون افس لكون دتشرون نشيكون من برشيت دين ال هوا هكنا٨
 . امر انا لكون دين دمن دشبق انتته دال جورا ونسب احرتا جار ومن دنسب شبيقتا جار٩

 .ا بيني جبرا النتتا ال فقح لمسب انتتا امرين له تلميدوهي ان هكنا ايت عدلي١٠
 . هو دين امر لهون ال كلنش سفق له لملتا هدا اال من ديهيب له١١
 ايت جير مهيمنا دمن كرسا دامهون اتيلدو هكنا وايت مهيمنا دمن بنينشا هوو مهيمنا وايت مهيمنـا                  ١٢

 .دهنون عبدو نفشهون مهيمنا مطل ملكوتا دشميا من دمشكح دنسفق نسفق
 . هيدين قربو له طليا دنسيم ايده عليهون ونصال وكاو بهون تلميدوهي١٣
 هو دين يشوع امر لهون شبوقو طليا اتين لوتي وال تكلون انون ددايلين جير دايك هلين انون ايتيه                   ١٤

 .ملكوتا دشميا
 . وسم ايده عليهون وازل من تمن١٥
 .لي حيا دلعلم واتا حد قرب وامر له ملفنا طبا منا دطب اعبد دنهوون ١٦
 هو دين امر له منا قرا انت لي طبا ليت طبا اال ان حد الها ان دين صبا انت دتعول لحيـا طـر                         ١٧

 .فوقدنا
 . امر له ايلين هو دين يشوع امر له دال تقطول وال تجور وال تجنوب وال تسهد سهدوت شوقرا١٨
 . ويقر البوك والمك وتحب لقريبك ايك نفشك١٩
 . هلين كلهين نطرت انين من طليوتي منا حسير انا امر له هو عليما٢٠
 امر له يشوع ان صبا انت جميرا لمهوا زل زبن قنينك وهب لمسكنا وتهوا لك سيمتا بشـميا وتـا                    ٢١

 .بتري
 . شمع دين هو عليما ملتا هدا وازل كد كريا له ايت هوا له جير قنينا سجياا٢٢



 .دعطال هي لعتيرا دنعول لملكوت شميا يشوع دين امر لتلميدوهي امين امر انا لكون ٢٣
 . توب دين امرنا لكون ددليل هو لجمال لمعل بحرورا دمحطا او عتيرا دنعول لملكوتا دالها٢٤
 . تلميدا دين كد شمعو تهيرين هوو طب وامرين منو كي مشكح دنحا٢٥
 . حر بهون يشوع وامر لهون لوت بنينشا هدا ال مشكحا لوت الها دين كلمدم مشكحا٢٦
 . هيدين عنا كافا وامر له ها انحنن شبقن كلمدم واتين بترك منا كي نهوا لن٢٧
 امر لهون يشوع امين امر انا لكون دانتون داتيتون بتري بعلما حدتا ما ديتب بره دانشا عل ترنوس        ٢٨

 .دشوبحه تتبون اف انتون عل ترعسر كورسون وتدونون ترعسر شبطا دايسرايل
حا او احوتا او ابا او اما او انتتا او بنيا او قوريا مطل شمي حد بمـاا نقبـل         وكلنش دشبق بتا او ا     ٢٩

 .وحيا دلعلم نارت
 . سجياا دين قدميا دنهوون احريا واحريا قدميا٣٠
 

Matthew 20 
 . دميا جير ملكوتا دشميا لجبرا مرا بيتا دنفق بصفرا دناجور فعال لكرمه١
 .ون لكرمه قص دين عم فعال من دينرا بيوما وشدر ان٢
 . ونفق بتلت شعين وحزا احرنا دقيمين بشوقا وبطيلين٣
 . وامر لهون زلو اف انتون لكرما ومدم دوال يهب انا لكون٤
 . هنون دين ازلو ونفق توب بشت وبتشع شعين وعبد هكوت٥
 والفي حدعسرا شعين نفق واشكح احرنا دقيمين وبطيلين وامر لهون منا قيمين انتـون يومـا كلـه                   ٦

 .ينوبطل
 . امرين له دال انش اجرن امر لهون زلو اف انتون لكرما ومدم دوال نسبين انتون٧
 كد هوا دين رمشا امر مرا كرما لربيته قري فعال وهب لهون اجرهون وشرا مـن احريـا وعـدما           ٨

 .لقدميا
 . واتو هنون دحدعسرا شعين نسبو دينر دينر٩

 .دينر اف هنون وكد اتو قدميا سبرو ديتير شقلين وشقلو دينر ١٠
 . وكد شقلو رطنو عل مرا بيتا١١
 . وامرين هلين احريا حدا شعا عبدو واشويت انون عمن دشقلن يوقره ديوما وحومه١٢
 . هو دين عنا وامر لحد منهون حبري ال معول انا بك ال هوا بدينر قصت عمي١٣
 . سب ديلك وزل صبا انا دين دلهنا احريا اتل ايك دلك١٤
 .لي دمدم دصبا انا اعبد بديلي او عينك بيشا دانا طب انا او ال شليط ١٥
 . هكنا نهوون احريا قدميا وقدميا احريا سجياين انون جير قريا وزعورين جبيا١٦
 . عتيد هوا دين يشوع دنسق الورشلم ودبر لترعسر تلميدوهي بينوهي ولهون باورحا وامر لهون١٧



 .ربي كهنا ولسفرا ونحيبونيهي لموتا ها سلقين حنن الورشلم وبره دانشا مشتلم ل١٨
 . ونشلمونيهي لعمما ونبزحون به وننجدونيهي ونزقفونيهي وليوما دتلتا نقوم١٩
 . هيدين قربت له امهون دبني زبدي هي وبنيه وسجدت له وشاال هوت له مدم٢٠
ـ          ٢١ ن سـملك   هو دين امر له منا صبيا انتي امرا له امر دنتبون هلين ترين بني حد من يمينك وحد م

 .بملكوتك
 عنا يشوع وامر ال يدعين انتون منا شالين انتون مشكحين انتون لمشتا كسا دانا عتيـد لمشـتا او                     ٢٢

 .معموديتا دانا عمد انا تعمدون امرين له مشكحين حنن
 امر لهون كسي تشتون ومعموديتا دانا عمد انا تعمدون دتتبون دين من يميني ومن سملي ال هـوت             ٢٣

 . اليلين داتطيبت من ابيديلي داتل اال
 . كد دين شمعو عسرا رجزو عل هنون ترين احين٢٤
 وقرا انون يشوع وامر لهون يدعين انتون درشيهون دعمما مريهون انون وروربنيهـون شـليطين      ٢٥

 .عليهون
 . ال هكنا نهوا بينتكون اال من دصبا بكون دنهوا ربا نهوا لكون مشمشنا٢٦
 .يا نهوا لكون عبدا ومن دصبا بكون دنهوا قدم٢٧
 . ايكنا دبره دانشا ال اتا دنشتمش اال دنشمش ودنتل نفشه فورقنا حلف سجياا٢٨
 . وكد نفق يشوع من ايريحو اتا هوا بتره كنشا سجياا٢٩
 وها سميا ترين يتبين هوو عل يد اورحا وكد شمعو ديشوع عبر يهبو قال وامرين اترحم علين مري    ٣٠

 .بره ددويد
اين هوو بهون دنشتقون وهنون يتيرايت اريمو قلهون وامرين مرن اترحم علـين بـره         كنشا دين ك   ٣١

 .ددويد
 . وقم يشوع وقرا انون وامر منا صبين انتون داعبد لكون٣٢
 . امرين له مرن دنتفتحن عينين٣٣
 . واترحم عليهون يشوع وقرب لعينيهون وبر شعته اتفتح عينيهون وازلو بتره٣٤
 

Matthew 21 
 .ب الورشلم واتا لبيت فجا عل جنب طورا دزيتا شدر يشوع ترين من تلميدوهي وكد قر١
 . وامر لهون زلو لقريتا هدا دلقوبلكون ومحدا مشكحين انتون حمرا داسيرا وعيال عمه شرو ايتو لي٢
 . وان انش امر لكون مدم امرو له دلمرن متبعين ومحدا مشدر لهون لكا٣
 .ر بيد نبيا دامر هدا دين دهوت دنتمال مدم داتام٤
 . امرو لبرت صهيون ها ملككي اتا لكي مكيك وركيب عل حمرا وعل عيال بر اتنا٥
 . وازلو تلميدا وعبدو ايكنا دفقد لهون يشوع٦



 . وايتيو لحمرا ولعيال وسمو عل عيال نحتيهون وركب علوهي يشوع٧
 . من ايلنا ورمين باورحا وسوجاا دكنشا مشوين هوو مانيهون باورحا احرنا دين فسقين هوو سوكا٨
 كنشا دين ايلين دازلين هوو قدموهي واتين بتره قعين هوو وامرين اوشعنا لبره ددويد بريك هو داتـا     ٩

 .بشمه دمريا اوشعنا بمروما
 . وكد عل الورشلم اتتزيعت كله مدينتا وامرين هوو منو هنا١٠
 . كنشا دين امرين هوو هنو يشوع نبيا دمن نصرت دجليال١١
وعل يشوع لهيكال دالها وافق لكلهون دزبنين ومزبنين بهيكال وسحف فتورا دمعرفنـا وكورسـوتا             ١٢

 .دهنون دمزبنين يونا
 . وامر لهون كتيب هو دبيتي بيت صلوتا نتقرا انتون دين عبدتونيهي معرتا دلسطيا١٣
 . وقربو له بهيكال سميا وحجيسا واسي انون١٤
رتا دعبد وطليا دقعين بهيكال وامرين اوشعنا لبره ددويد اتبـاش     كد حزو دين ربي كهنا وفريشا تدم       ١٥
 .لهون
 وامرين له شمع انت منا امرين هلين امر لهون يشوع اين من متوم ال قريتون دمن فومـا دطليـا                     ١٦

 .وديلودا تقنت تشبوحتا
 . وشبق انون ونفق لبر من مدينتا لبيت عنيا وبت تمن١٧
 . بصفرا دين كد هفك لمدينتا كفن١٨
 وحزا تتا حدا باورحا واتا لوته وال اشكح به مدم اال ان طرفا بلحود وامر له ال نهوون بكي تـوب             ١٩

 .فارا لعلم ومحدا يبشت تتا هي
 . وحزو تلميدا وتهرو وامرين ايكنا بر شعته يبشت تتا٢٠
د هـدا دتتـا    عنا يشوع وامر لهون امين امر انا لكون دان تهوا بكون هيمنوتا وال تتفلجون ال بلحو        ٢١

 .تعبدون اال افن لطورا هنا تامرون داشتقل وفل بيما تهوا
 . وكل مدم دتشالون بصلوتا وتهيمنون تسبون٢٢
 وكد اتا يشوع لهيكال قربو له ربي كهنا وقشيشا دعما كد ملف وامرين له باينا شولطن هلين عبـد                    ٢٣

 .انت ومنو يهب لك شولطنا هنا
ف انا ملتا حدا وان تامرون لي واف انا امر انا لكون باينا شولطنا  عنا يشوع وامر لهون اشالكون ا   ٢٤

 .هلين عبد انا
 معموديته ديوحنن ايمكا ايتيه من شميا هي او من بنينشا هنون دين مترعين هوو بنفشهون وامـرين     ٢٥

 .دان نامر من شميا امر لن وعل منا ال هيمنتونيهي
 .هون جير ايك نبيا احيدين هوو له ليوحنن ودنامر من بنينشا دحلين انحنن من كنشا كل٢٦
 . عنو وامرين له ال يدعينن امر لهون يشوع اف ال انا امر انا لكون باينا شولطنا هلين عبد انا٢٧
 منا دين متحزا لكون جبرا حد ايت هوو له بنيا ترين وقرب لوت قدميا وامر له بـري زل يومنـا                      ٢٨



 .فلوح بكرما
 .نا بحرتا دين اتتوي وازل هو دين عنا وامر ال صبا ا٢٩
 . وقرب لوت احرنا وامر له هكوت هو دين عنا وامر انا مري وال ازل٣٠
 منو من هلين تريهون عبد صبينا دابوهي امرين له هو قدميا امر لهون يشوع امين امر انا لكـون                    ٣١

 .دمكسا وزنيتا قدمين لكون لملكوتا دالها
وال هيمنتونيهي مكسا دين وزنيتا هيمنوهي انتون دين اف ال  اتا جير لوتكون يوحنن باورحا دكانوتا      ٣٢

 .كد حزيتون اتتويتون بحرتا دتهيمنون به
 شمعو احرنا متال جبرا حد ايت هوا مرا بيتا ونصب كرما واحدره سيجا وحفر به معصرتا وبنا به                   ٣٣

 .مجدال واوحده لفلحا وحزق
 .درون له من فارا دكرمه كد دين مطا زبنا دفارا شدر لعبدوهي لوت فلحا دنش٣٤
 . واحدو فلحا لعبدوهي وايت دمحاوهي وايت درجموهي وايت دقطلوهي٣٥
 . وتوب شدر احرنا عبدا دسجياين من قدميا وهكوت عبدو لهون٣٦
 . احريت دين شدر لوتهون لبره كد امر كبر نبهتون من بري٣٧
 .ي وناحود يرتوته فلحا دين كد حزاوهي لبرا امرو بينتهون هنو يرتا تو نقطليوه٣٨
 . واحدو افقوهي لبر من كرما وقطلوهي٣٩
 . ما داتا هكيل مره دكرما منا نعبد لفلحا هنون٤٠
 . امرين له دبيش بيش نوبد انون وكرما نوحد الحرنا فلحا ايلين ديهبين له فارا بزبنهون٤١
ويتا من لـوت مريـا       امر لهون يشوع ال ممتوم قريتون بكتبا دكافا داسليو بنيا هي هوت لرشا دز              ٤٢

 .هوت هدا وايتيه تدمورتا بعينين
 . مطل هنا امر انا لكون دتشتقل منكون ملكوتا دالها وتتيهب لعما دعبد فارا٤٣
 . ومن دنفل عل كافا هدا نترعع وكل من دهي تفل علوهي تدريوهي٤٤
 . وكد شمعو ربي كهنا وفريشا متلوهي يدعو دعليهون امر٤٥
 .ن كنشا مطل دايك دلنبيا احيدين هوو له وبعو لماحده ودحلو م٤٦
 

Matthew 22 
 . وعنا توب يشوع بمتال وامر١
 . اتدميت ملكوتا دشميا لجبرا ملكا دعبد مشتوتا لبره٢
 . وشدر لعبدوهي دنقرون لمزمنا لمشتوتا وال صبو لماتا٣
كل مدم مطيب  توب شدر عبدا احرنا وامر امرو لمزمنا دها شروتي مطيبا وتوري ومفطمي قطيلين و   ٤

 .تو لمشتوتا
 . هنون دين بسو وازلو ايت دلقريته وايت دلتاجورته٥



 . شركا دين احدو لعبدوهي وصعرو وقطلو٦
 . كد شمع دين ملكا رجز وشدر حيلوته اوبد لقطوال هنون ولمدينتهون اوقد٧
 . هيدين امر لعبدوهي مشتوتا مطيبا وهنون دمزمنين هوو ال شوين هوو٨
 .قنا داورحتا وكل من دمشكحين انتون قرو لمشتوتا زلو هكيل لمف٩

 . ونفقو عبدا هنون الورحتا وكنشو كل داشكحو بيشا وطبا واتملي بيت مشتوتا سميكا١٠
 . وعل ملكا دنحزا سميكا وحزا تمن جبرا دال لبيش لبوشا دمشتوتا١١
 . وامر له حبري ايكنا علت لكا كد نحتا دمشتوتا ليت لك هو دين اشتتق١٢
هيدين امر ملكا لمشمشنا اسورو ايدوهي ورجلوهي وافقوهي لحشوكا بريا تمن نهوا بكيا وحـورق               ١٣
 .شنا
 . سجياين انون جير قريا وزعورين جبيا١٤
 . هيدين ازلو فريشا نسبو ملكا دايكنا نصودونيهي بملتا١٥
حا دالها بقوشتا  وشدرو لوته تلميديهون عم دبيت هرودس وامرين له ملفنا يدعينن دشرير انت واور            ١٦

 .ملف انت وال شقيل انت صفتا دانش ال جير نسب انت بافا دانشا
 . امر لن هكيل ايكنا متحزا لك شليط لمتل كسف رشا لقسر او ال١٧
 . يشوع دين يدع بيشوتهون وامر منا منسين انتون لي نسبي بافا١٨
 . حواوني دينرا دكسف رشا هنون دين قربو له دينرا١٩
 .يشوع دمنو صلما هنا وكتبا وامر لهون ٢٠
 . امرين دقسر امر لهون هبو هكيل دقسر لقسر ودالها اللها٢١
 . وكد شمعو اتدمرو وشبقوهي وازلو٢٢
 . بهو يوما قربو زدوقيا وامرين له ليت حيت ميتا وشالوهي٢٣
ـ                     ٢٤ ا  وامرين له ملفنا موشا امر لن دان انش نموت كد ليت له بنيا نسب احوهي انتتـه ونقـيم زرع

 .الحوهي
 . ايت هوو دين لوتن احا شبعا قدميا شقل انتتا وميت ودليت هوا له بنيا شبقه انتته الحوهي٢٥
 . هكوت اف هو دترين واف هو دتلتا وعدما لشبعتيهون٢٦
 . بحرتا دين دكلهون ميتت اف انتتا٢٧
 . بقيمتا هكيل الينا من هلين شبعا تهوا انتتا كلهون جير نسبوه٢٨
 .وامر لهون طعين انتون دال يدعين انتون كتبا وال حيله دالها عنا يشوع ٢٩
 . بقيمتا جير دميتا ال نسبين نشا افال نشا هوين لجبرا اال ايك مالكا دالها بشميا ايتيهون٣٠
 . عل قيمتا دين دميتا ال قريتون مدم داتامر لكون من الها دامر٣١
 .والها ال هوا دميتا اال دحيا دانا انا الهه دابرهم الهه دايسحق الهه ديعقوب ٣٢
 . وكد شمعو كنشا متتمهين هوو بيولفنه٣٣



 . فريشا دين كد شمعو دشتق لزدوقيا اتكنشو اكحدا٣٤
 . وشاله حد منهون ديدع نموسا كد منسا له٣٥
 . ملفنا اينا فوقدنا رب بنموسا٣٦
 .حيلك ومن كله رعينك يشوع دين امر له دترحم لمريا الهك من كله لبك ومن كله نفشك ومن كله ٣٧
 . هنو فوقدنا ربا وقدميا٣٨
 . ودترين ددما له دترحم لقريبك ايك نفشك٣٩
 . بهلين ترين فوقدنين تليا اوريتا ونبيا٤٠
 . كد كنيشين دين فريشا شال انون يشوع٤١
 . وامر منا امرين انتون عل مشيحا بر منو امرين له بر دويد٤٢
 . له مريا امر جير امر لهون وايكنا دويد بروح قرا٤٣
 . دامر مريا لمري تب لك من يميني عدما داسيم بعلدببيك تحيت رجليك٤٤
 . ان هكيل دويد قرا له مريا ايكنا بره هو٤٥
 . وال انش اشكح دنتل له فتجما وال انش امرح توب من هو يوما لمشالوته٤٦
 

Matthew 23 
 . هيدين يشوع ملل عم كنشا وعم تلميدوهي١
 .عل كورسيا دموشا يتبو سفرا وفريشا وامر لهون ٢
 كل مدم هكيل دنامرون لكون دتطرون طرو وعبدو ايك عبديهون دين ال تعبدون امـرين جيـر وال                   ٣

 .عبدين
 . واسرين موبال يقيرتا وسيمين عل كتفتا دبني انشا هنون دين بصبعهون ال صبين دنقربون لهين٤
 .ين جير تفليهون وموركين تكلتا دمرطوطيهون وكلهون عبديهون عبدين دنتحزون لبني انشا مفت٥
 . ورحمين رش سمكا بحشميتا ورش موتبا بكنوشتا٦
 . وشلما بشوقا ودنهوون متقرين من انشا ربي٧
 . انتون دين ال تتقرون ربي حد هو جير ربكون انتون دين كلكون احا انتون٨
 . وابا ال تقرون لكون بارعا حد هو جير ابوكون دبشميا٩

 .تقرون مدبرنا مطل دحد هو مدبرنكون مشيحا وال ت١٠
 . هو دين درب بكون نهوا لكون مشمشنا١١
 . من جير دنريم نفشه نتمكك ومن دنمك نفشه نتتريم١٢
 وي لكون سفرا وفريشا نسبي بافا داكلين انتون بتا دارملتا بعلتا دموركين انتون صلوتكون مطل هنا ١٣

 .تقبلون دينا يتيرا
فريشا نسبي بافا داحيدين انتون ملكوتا دشميا قدم بني انشا انتون جير ال عـالين                وي لكون سفرا و    ١٤



 .انتون واليلين دعالين ال شبقين انتون لمعل
 وي لكون سفرا وفريشا نسبي بافا دمتكركين انتون يما ويبشا دتعبدون حد جيورا وما دهوا عبـدين            ١٥

 .انتون له بره دجهنا اعفا عليكون
 .سميا دامرين انتون دمن ديما بهيكال ال هوا مدم من دين ديما بدهبا دبهيكال حاب وي لكون نجودا ١٦
 . سكال وسميا منا جير رب دهبا او هيكال دهو مقدش له لدهبا١٧
 . ومن ديما بمدبحا ال هوا مدم من دين ديما بقوربنا دلعل منه حاب١٨
 . سكال وعويرا منا رب قوربنا او مدبحا دمقدش لقوربنا١٩
 . ديما هكيل بمدبحا يما به وبكل ما دايت لعل منه من٢٠
 . ومن ديما بهيكال يما به وبمن دعمر به٢١
 . ومن ديما بشميا يما بكورسيه دالها وبمن ديتب لعل منه٢٢
 وي لكون سفرا وفريشا نسبي بافا دمعسرين انتون ننعا وشبتا وكمونا وشبقتون يقيرته دنموسا دينـا           ٢٣

 .ن وال هوا دتعبدون وهلين ال تشبقونوحننا وهيمنوتا هلين دي
 . نجودا سميا دمصللين بقا وبلعين جمال٢٤
 . وي لكون سفرا وفريشا نسبي بافا دمدكين انتون بره دكسا ودزبورا لجو دين ملين حطوفيا وعوال٢٥
 . فريشا عويرا دكو لوقدم جوه دكسا ودزبورا دهوا اف برهون دكا٢٦
ا ددمين انتون لقبرا مكلشا دمن لبر متحزين شفيرا من لجو ديـن              وي لكون سفرا وفريشا نسبي باف      ٢٧

 .ملين جرما دميتا وكله طنفوتا
 . هكنا اف انتون من لبر متحزين انتون لبني انشا ايك زديقا ومن لجو ملين انتون عوال ومسب بافا٢٨
 .را دزديقا وي لكون سفرا وفريشا نسبي بافا دبنين انتون قبرا دنبيا ومصبتين انتون بيت قبو٢٩
 . وامرين انتون دالو هوين بيومي ابهين ال هوين هوين لهون شوتفا بدما دنبيا٣٠
 . مدين مسهدين انتون عل نفشكون دبنيا انتون دهنون دقطلو لنبيا٣١
 . واف انتون ملو مشوحتا دابهيكون٣٢
 . حووتا يلدا داكدنا ايكنا تعرقون من دينا دجهنا٣٣
 لوتكون نبيا وحكيما وسفرا منهون قطلين انتون وزقفين انتون ومنهـون             مطل هنا ها انا مشدر انا      ٣٤

 .منجدين انتون بكنوشتكون وتردفون انون من مدينا لمدينا
 ايكنا دناتا عليكون كله دما دزديقا داتاشد عل ارعا من دمه دهبيل زديقا وعدما لدمه دزكريـا بـر                  ٣٥

 .بركيا هو دقطلتون بيني هيكال لمدبحا
 . انا لكون دناتين هلين كلهين عل شربتا هدا امين امر٣٦
 اورشلم اورشلم قطلت نبيا ورجمت اليلين دشليحين لوته كما زبنين صبيت داكنش بنيكي ايك دكنشا          ٣٧

 .ترنجولتا فروجيه تحيت جفيه وال صبيتون
 . ها مشتبق لكون بيتكون حربا٣٨



 .و داتا بشمه دمريا امرنا لكون جير دال تحزونني من هشا عدما دتامرون بريك ه٣٩
 

Matthew 24 
 . ونفق يشوع من هيكال لمازل وقربو تلميدوهي محوين هوو له بنينه دهيكال١
 هو دين امر لهون ال ها حزين انتون هلين كلهين امين امر انا لكون دال تشتبق هركا كاف عل كاف                     ٢

 .دال تستتر
ون وله امر لن امتي هلين نهوين ومنا         وكد يتب يشوع عل طورا دزيتا قربو تلميدوهي وامرين بينيه          ٣

 .هي اتا دماتيتك ودشولمه دعلما
 . عنا يشوع وامر لهون ازدهرو ال انش نطعيكون٤
 . سجياا جير ناتون بشمي ونامرون دانا انا مشيحا وسجياا نطعون٥
دكيل  عتيدين انتون دين لمشمع قارسا وشمعا دقربا حزو ال تتدودون وال جير دكلهين نهوين اال ال ع                 ٦

 .شولما
 . نقوم جير عما عل عما وملكوتا عل ملكوتا ونهوون كفنا وموتنا وزوعا بدوكا دوكا٧
 . هلين دين كلهين رشا انين دحبال٨
 . هيدين نشلمونكون الولصنا ونقطلونكون وتهوون سنياين من كلهون عمما مطل شمي٩

 . هيدين نتكشلون سجياا ونسنون حد لحد ونشلمون حد لحد١٠
 .اا نبيا دجال نقومون ونطعون لسجياا وسجي١١
 . ومطل سجياوت عوال نفوج حوبا دسجياا١٢
 . من دنسيبر دين عدما لحرتا هو نحا١٣
 . وتتكرز هدا سبرتا دملكوتا بكله علما لسهدوتا دكلهون عمما وهيدين ناتا شولما١٤
 .يشتا هو دقرا نستكل ما دين دحزيتون اتا طنفتا دحوربا داتامر بدنيايل نبيا دقيما بدوكتا قد١٥
 . هيدين ايلين دبيهود انون نعرقون لطورا١٦
 . وهو دباجرا هو ال نحوت لمسب دببيته١٧
 . واينا دبحقال هو ال نتهفك لبستره لمسب لبشه١٨
 . وي دين لبطنتا واليلين دمينقن بهنون يومتا١٩
 . صلو دين دال نهوا عروقيكون بستوا وال بشبتا٢٠
 .لصنا ربا اينا دال هوا من رشيته دعلما وعدما لهشا وال نهوا نهوا جير هيدين او٢١
 . والو ال اتكريو يومتا هنون ال حيا هوا كل بسر مطل جبيا دين نتكرون يومتا هنون٢٢
 . هيدين ان انش نامر لكون ها هركا هو مشيحا او هركا ال تهيمنون٢٣
 .تا ايك دنطعون ان مشكحا اف لجبيا نقومون جير مشيحا دجال ونبيا دكدبوتا ونتلون اتوتا رورب٢٤
 . ها قدمت امرت لكون٢٥



 . ان هكيل نامرون لكون ها بحوربا هو ال تفقون او دها بتونا هو ال تهيمنون٢٦
 . ايكنا جير دبرقا نفق من مدنحا ومتحزا عدما لمعربا هكنا تهوا ماتيته دبره دانشا٢٧
 . ايكا دان نهوا فجرا تمن نتكنشون نشرا٢٨
دين بتر اولصنا ديومتا هنون شمشا نحشك وسهرا ال نحوا نوهره وكوكبا نفلون مـن شـميا                  محدا   ٢٩

 .وحيال دشميا نتتزيعون
 وهيدين نتحزا نيشه دبره دانشا بشميا وهيدين نرقدن كلهين شربتا دارعا ونحزون لبره دانشا داتـا                 ٣٠

 .عل عنني شميا عم حيال وشوبحا سجياا
ا ونكنشون لجبيا ديله من اربعت روحا من رشهون دشميا وعـدما             ونشدر مالكوهي عم شيفورا رب     ٣١

 .لرشهون
 . من تتا دين يلفو فالتا دمحدا دسوكيه ركن وفرعين طرفيه يدعين انتون دمطا قيطا٣٢
 . هكنا اف انتون ما دحزيتون هلين كلهين دعو دمطت له لترعا٣٣
 . نهوين امين امر انا لكون دال تعبر شربتا هدا عدما دهلين كلهين٣٤
 . شميا وارعا نعبرون وملي ال نعبرن٣٥
 . عل يوما دين هو وعل شعتا هي انش ال يدع افال مالكا دشميا اال ابا بلحود٣٦
 . ايكنا دين ديومي نوح هكنا تهوا ماتيته دبره دانشا٣٧
نـوح   ايكنا جير دايتيهون هوو قدم طوفنا اكلين وشتين ونسبين نشا ويهبين لجبرا عدما ليوما دعل                 ٣٨

 .لكويال
 . وال يدعو عدما داتا طوفنا وشقل لكلهون هكنا تهوا ماتيته دبره دانشا٣٩
 . هيدين ترين نهوون بقريتا حد نتدبر وحد نشتبق٤٠
 . وترتين نهوين طحنن برحيا حدا متدبرا وحدا مشتبقا٤١
 . اتتعيرو هكيل دال يدعين انتون بايدا شعتا اتا مركون٤٢
 . هوا مرا بيتا بايدا مطرتا اتا جنبا متتعير هوا وال شبق هوا دنتفلش بيته هدا دين دعو دالو يدع٤٣
 . مطل هنا اف انتون هوو مطيبين دبشعتا دال سبرين انتون ناتا بره دانشا٤٤
 . منو كي ايتوهي عبدا مهيمنا وحكيما داقيمه مره عل بني بيته دنتل لهون سيبرتا بزبنه٤٥
 .حيوهي دعبد هكنا طوبوهي لعبدا هو دناتا مره نشك٤٦
 . امين امر انا لكون دنقيميوهي عل كل دايت له٤٧
 . ان دين نامر عبدا هو بيشا بلبه دمري موحر لماتا٤٨
 . ونشرا لممحا كنوته ونهوا اكل وشتا عم رويا٤٩
 . ناتا مره دعبدا هو بيوما دال سبر وبشعتا دال يدع٥٠
 .كيا وحورق شنا ونفلجيوهي ونسيم منته عم نسبي بافا تمن نهوا ب٥١
 



Matthew 25 
 . هيدين تدما ملكوتا دشميا لعسر بتولن هنين دنسب لمفديهين ونفق الورع حتنا وكلتا١
 . حمش دين منهين حكيمن هوي وحمش سكلن٢
 . وهنين سكلتا نسب لمفديهين وال نسب عمهين مشحا٣
 . هنين دين حكيمتا نسب مشحا بمانا عم لمفديهين٤
 .م كلهين ودمك كد اوحر دين حتنا ن٥
 . وبفلجه دلليا هوت قعتا ها حتنا اتا فوقو الورعه٦
 . هيدين قم كلهين بتولتا هلين وتقن لمفديهين٧
 . امرن دين هنين سكلتا لحكيمتا هبين لن من مشحكين دها دعكو لهون لمفدين٨
 .لكين عني هلين حكيمتا وامرن لما ال نسفق لن ولكين اال زلين لوت ايلين دمزبنين وزبنين ٩

 . وكد ازل لمزبن اتا حتنا وايلين دمطيبن هوي عل عمه لبيت حلوال واتتحد ترعا١٠
 . بحرتا دين اتي اف هنين بتولتا احرنيتا وامرن مرن مرن فتح لن١١
 . هو دين عنا وامر لهين امين امر انا لكين دال يدع انا لكين١٢
 . اتتعيرو هكيل دال يدعين انتون ليوما هو وال لشعتا١٣
 . ايك جبرا جير دحزق قرا لعبدوهي واشلم لهون قنينه١٤
 . ايت ديهب له حمش ككرين وايت دترتين وايت دحدا انش انش ايك حيله وحزق محدا١٥
 . ازل دين هو دنسب حمش ككرين اتتجر بهين ويتر حمش احرنين١٦
 . وهكوت اف هو دترتين اتتجر ترتين احرنين١٧
 . وطشي كسفا دمره هو دين دنسب حدا ازل حفر بارعا١٨
 . بتر دين زبنا سجياا اتا مرهون دعبدا هنون ونسب منهون حوشبنا١٩
 وقرب هو دنسب هوا حمش ككرين وقرب حمش احرنين وامر مري حمش ككرين يهبت لـي هـا      ٢٠

 .حمش احرنين اتتجرت عليهين
 .ته دمرك امر له مره ايو عبدا طبا ومهيمنا عل قليل مهيمن هويت عل سجي اقيمك عول لحدو٢١
 . وقرب هو دترتين ككروهي وامر مري ترتين ككرين يهبت لي ها ترتين احرنين اتتجرت عليهين٢٢
 . امر له مره ايو عبدا طبا ومهيمنا عل قليل مهيمن هويت عل سجي اقيمك عول لحدوته دمرك٢٣
كا دال   قرب دين اف هو دنسب حدا ككرا وامر مري يدع هويت لك دجبرا انت قشيا وحصد انت اي                  ٢٤

 .زرعت ومكنش انت من ايكا دال بدرت
 . ودحلت وازلت طشيته ككرك بارعا ها ايت لك ديلك٢٥
 عنا مره وامر له عبدا بيشا وحبننا يدع هويت دحصد انا ايكا دال زرعت ومكنش انا من ايكـا دال                     ٢٦

 .بدرت
 . وال هوا لك دترما كسفي عل فتورا واتا هويت انا وتبع هويت ديلي عم ربيته٢٧



 . سبو هكيل منه ككرا وهبوه لهو دايت له عسر ككرين٢٨
 . لمن جير دايت له نتيهب له ونتتوسف له وهو دين دليت له واف هو دايت له نشتقل منه٢٩
 . ولعبدا بطيال افقوهي لحشوكا بريا تمن نهوا بكيا وحورق شنا٣٠
 .تب عل ترنوس دشوبحه ما داتا دين بره دانشا بشوبحه وكلهون مالكوهي قديشا عمه هيدين ن٣١
 . ونتكنشون قدموهي كلهون عمما ونفرش انون حد من حد ايك رعيا دمفرش عربا من جديا٣٢
 . ونقيم عربا من يمينه وجديا من سمله٣٣
 هيدين نامر ملكا لهنون دمن يمينه تو بريكوهي دابي يرتو ملكوتا دعتيدا هوت لكون مـن ترميتـه                   ٣٤

 .دعلما
 .لماكل وصهيت واشقيتونني اكسنيا هويت وكنشتونني كفنت جير ويهبتون لي ٣٥
 . عرطليا هويت وكسيتونني كريه هويت وسعرتونني وبيت اسيرا هويت واتيتون لوتي٣٦
 . هيدين نامرون له هنون زديقا مرن امتي حزينك دكفن انت وترسينك او دصها انت واشقينك٣٧
 .نك وامتي حزينك داكسنيا انت وكنشنك او دعرطلي انت وكسي٣٨
 . وامتي حزينك كريها او بيت اسيرا واتين لوتك٣٩
 . وعنا ملكا وامر لهون امين امر انا لكون دكما دعبدتون لحد من هلين احي زعورا لي هو عبدتون٤٠
 هيدين نامر اف لهنون دمن سمله زلو لكون مني ليطـا لنـورا دلعلـم هـي دمطيبـا الكلقرصـا        ٤١

 .ولمالكوهي
 .ي لماكل وصهيت وال اشقيتونني كفنت جير وال يهبتون ل٤٢
 واكسنيا هويت وال كنشتونني وعرطليا هويت وال كسيتونني وكريها هويت وبيت اسيرا هويـت وال        ٤٣

 .سعرتونني
 هيدين نعنون اف هنون ونامرون مرن امتي حزينك كفنا او صهيا او اكسنيا او عرطليا او كريها او ٤٤

 .بيت اسيرا وال شمشنك
ر لهون امين امر انا لكون دكما دال عبدتون لحد من هلـين زعـورا اف ال لـي                    هيدين نعنا ونام   ٤٥

 .عبدتون
 . ونازلون هلين لتشنيقا دلعلم وزديقا لحيا دلعلم٤٦
 

Matthew 26 
 . وهوا دكد شلم يشوع كلهين مال هلين امر لتلميدوهي١
 . يدعين انتون دبتر ترين يومين هوا فصحا وبره دانشا مشتلم دنزدقف٢
 .ين اتكنشو ربي كهنا وسفرا وقشيشا دعما لدرته درب كهنا دمتقرا قيفا هيد٣
 . واتملكو عل يشوع دبنكال ناحدونيهي ونقطلونيهي٤
 . وامرين هوو ال بعدعدا دال نهوا شجوشيا بعما٥



 . وكد هوا يشوع ببيت عنيا ببيته دشمعون جربا٦
 .اشفعته عل رشه ديشوع كد سميك قربت له انتتا دايت عليه شطيفتا دمشحا دبسما سجي دميا و٧
 . حزو دين تلميدوهي واتباش لهون وامرو لمنا ابدنا هنا٨
 . مشكح هوا جير دنزدبن هنا بسجي ونتيهب لمسكنا٩

 . يشوع دين يدع وامر لهون منا مالين انتون له النتتا عبدا شفيرا عبدت لوتي١٠
 .ت لكون بكلزبن جير مسكنا ايت لكون عمكون لي دين ال بكلزبن اي١١
 . هدا دين دارميت بسما هنا عل جوشمي ايك دلمقبرني عبدت١٢
 . وامين امر انا لكون دايكا دتتكرز سبرتي هدا بكله علما نتملل اف مدم دعبدت هدا لدوكرنه١٣
 . هيدين ازل حد من ترعسر دمتقرا يهودا سكريوطا لوت ربي كهنا١٤
 .انا له لكون هنون دين اقيمو له تلتين دكسفا وامر لهون منا صبين انتون لمتل لي وانا مشلم ١٥
 . ومن هيدين بعا هوا له فلعا دنشلميوهي١٦
 . بيوما دين قدميا دفطيرا قربو تلميدا لوت يشوع وامرو له ايكا صبا انت دنطيب لك دتلعس فصحا١٧
حا عـم   هو دين امر لهون زلو لمدينتا لوت فلن وامرو له ربن امر زبني مطا له لوتك عبد انا فص               ١٨

 .تلميدي
 . وتلميدوهي عبدو ايكنا دفقد لهون يشوع وطيبو فصحا١٩
 . وكد هوا رمشا سميك هوا عم ترعسر تلميدوهي٢٠
 . وكد لعسين امر امين امر انا لكون دحد منكون مشلم لي٢١
 . وكريت لهون طب وشريو لمامر له حد حد منهون لما انا مري٢٢
 .بلجتا هو نشلمني هو دين عنا وامر من دصبع ايده عمي ٢٣
 وبره دانشا ازل ايكنا دكتيب علوهي وي له دين لجبرا هو دبايده بره دانشا مشتلم فقح هوا له لجبرا             ٢٤

 .هو الو ال اتيلد
 . عنا يهودا مشلمنا وامر دلما انا هو ربي امر له يشوع انت امرت٢٥
 .اكولو هنو فجري كد دين لعسين شقل يشوع لحما وبرك وقصا ويهب لتلميدوهي وامر سبو ٢٦
 . وشقل كسا واودي ويهب لهون وامر سبو اشتو منه كلكون٢٧
 . هنو دمي دديتقا حدتا دحلف سجياا متاشد لشوبقنا دحطها٢٨
 امر انا لكون دين دال اشتا من هشا من هنا يلدا دجفتا عدما ليوما دبه اشـتيوهي عمكـون حـدتا                       ٢٩

 .بملكوته دابي
 . وشبحو ونفقو لطور زيتا٣٠
يدين امر لهون يشوع انتون كلكون تتكشلون بي بهنا لليا كتيب جير دامحا لرعيا ونتبدرون عربا                 ه ٣١
 .دعنه
 . من بتر دقام انا دين قدم انا لكون لجليال٣٢



 . عنا كافا وامر له افن كلنش نتكشل بك انا متوم ال اتكشل بك٣٣
 .تلت زبنين تكفور بي امر له يشوع امين امر انا لك دبهنا لليا قدم دنقرا ترنجال ٣٤
 . امر له كافا ان نهوا لي لممت عمك ال اكفور بك وهكوت اف كلهون تلميدا امرو٣٥
 . هيدين اتا عمهون يشوع لدوكتا دمتقريا جدسمن وامر لتلميدوهي تبو هركا عد ازل اصال٣٦
 . ودبر لكافا ولتريهون بني زبدي وشري لمتكمرو ولمتعقو٣٧
 .نفشي عدما لموتا قوو لي هركا وشهرو عمي وامر لهون كريا هي له ل٣٨
 وفرق قليل ونفل عل افوهي ومصال هوا وامر ابي ان مشكحا نعبرني كسا هنا برم ال ايك دانا صبا     ٣٩

 .انا اال ايك دانت
 . واتا لوت تلميدوهي واشكح انون كد دمكين وامر لكافا هكنا ال اشكحتون حدا شعا دتشهرون عمي٤٠
 .تعلون لنسيونا روحا مطيبا فجرا دين كريه اتتعيرو وصلو دال ٤١
 . توب ازل دترتين زبنين صلي وامر ابي ان ال مشكح هنا كسا دنعبر اال ان اشتيته نهوا صبينك٤٢
 . واتا توب اشكح انون كد دمكين عينيهون جير يقيرن هوي٤٣
 . وشبق انون وازل توب صلي دتلت زبنين وله لملتا امر٤٤
وهي وامر لهون دمكو مكيل واتتنيحو ها مطت شـعتا وبـره دانشـا مشـتلم                 هيدين اتا لوت تلميد    ٤٥

 .بايديهون دحطيا
 . قومو نازل ها مطا هو دمشلم لي٤٦
 وعد هو مملل ها يهودا مشلمنا حد من ترعسرتا اتا وكنشا عمه سجياا عم سفسرا وحوطرا من لوت ٤٧

 .ربي كهنا وقشيشا دعما
 .امر لهو دنشق انا هويو له احودو ويهب هوا لهون اتا يهودا مشلمنا و٤٨
 . ومحدا قرب لوت يشوع وامر شلم ربي ونشقه٤٩
 . هو دين يشوع امر له عل هي داتيت حبري هيدين اتقربو وارميو ايديهون عل يشوع واحدوهي٥٠
 . وها حد من هنون دعم يشوع اوشط ايده وشمط سفسرا ومحيهي لعبده درب كهنا وشقله ادنه٥١
 .يشوع اهفك سفسرا لدوكته كلهون جير هنون دنسبو سيفا بسيفا نموتون هيدين امر له ٥٢
 . او سبر انت دال مشكح انا دابعا من ابي ونقيم لي هشا يتير من ترتعسرا لجيونين دمالكا٥٣
 . ايكنا هكيل نتملون كتبا دهكنا وال دنهوا٥٤
حـدونني كليـوم لوتكـون     بهي شعتا امر يشوع لكنشا ايك دعل جيسا نفقتون بسفسرا وبحوطرا دتا   ٥٥

 .بهيكال يتب هويت وملف وال احدتونني
 . هدا دين دهوت دنتملون كتبا دنبيا هيدين تلميدا كلهون شبقوهي وعرقو٥٦
 . وهنون داحدوهي ليشوع اوبلوهي لوت قيفا رب كهنا ايكا دسفرا وقشيشا كنيشين هوو٥٧
كهنا وعل يتب لجو عم دحشا دنحـزا     شمعون دين كافا ازل هوا بتره من روحقا عدما لدرته درب             ٥٨
 .حرتا



 . ربي كهنا دين وقشيشا وكنوشتا كله بعين هوو عل يشوع سهدا ايك دنميتونيهي٥٩
 . وال اشكحو واتو سجياا سهدا دشوقرا احريت دين قربو ترين٦٠
 . وامرين هنا امر دمشكح انا داشرا هيكال دالها ولتلتا يومين ابنيوهي٦١
 .ه ال مدم مفنا انت فتجما منا مسهدين عليك هلين وقم رب كهنا وامر ل٦٢
 يشوع دين شتيق هوا وعنا رب كهنا وامر له موما انا لك بالها حيا دتامر لن ان انت هو مشيحا بره ٦٣
 .دالها
 امر له يشوع انت امرت امرنا لكون دين دمن هشا تحزونيهي لبره دانشا ديتب من يمينا دحيال واتا               ٦٤

 .عل عنني شميا
 .يدين رب كهنا صري مانوهي وامر ها جدف منا مكيل متبعين لن سهدا ها هشا شمعتون جودفه ه٦٥
 . منا صبين انتون عنو وامرين حيب هو موتا٦٦
 . هيدين رقو بافوهي ومقفحين هوو له احرنا دين محين هوو له٦٧
 . وامرين اتنبا لن مشيحا منو هو دمحك٦٨
 .وته امتا حدا وامرا له اف انت عم يشوع هويت نصريا كافا دين يتب هوا لبر بدرتا وقربت ل٦٩
 . هو دين كفر قدم كلهون وامر ال يدع انا منا امرا انتي٧٠
 . وكد نفق لسفا حزته احرتا وامرا لهون دتمن هوا اف هنا عم يشوع نصريا٧١
 . وتوب كفر بمومتا دال يدع انا له لجبرا٧٢
لكافا شريرايت اف انت منهون انت اف ممللك جيـر           من بتر قليل دين قربو هنون دقيمين وامرو          ٧٣

 .مودع لك
 . هيدين شري لمحرمو ولماما دال يدعنا له لجبرا وبه بشعتا قرا ترنجال٧٤
 . واتدكر كافا ملتا ديشوع دامر له دقدم دنقرا ترنجال تلت زبنين تكفور بي ونفق لبر بكا مريرايت٧٥
 

Matthew 27 
 . يشوع كلهون ربي كهنا وقشيشا دعما ايك دنميتونيهي كد دين هوا صفرا ملكا نسبو عل١
 . واسروهي واوبلوهي واشلموهي لفيلطوس هجمونا٢
 . هيدين يهودا مشلمنا كد حزا داتحيب يشوع اتتوي وازل اهفك هلين تلتين دكسفا لربي كهنا ولقشيشا٣
 . وامر حطيت داشلمت دما زكيا هنون دين امرو له لن ما لن انت يدع انت٤
 .ديهي كسفا بهيكال وشني وازل حنق نفشه وش٥
 . ربي كهنا دين شقلوهي لكسفا وامرو ال شليط دنرميوهي بيت قوربنا مطل دطيمي دما هو٦
 . ونسبو ملكا وزبنو به اجورسه دفحرا لبيت قبورا داكسنيا٧
 . مطل هنا اتقري اجورسا هو قريتا ددما عدما ليومنا٨
 .دامر دنسبت تلتين دكسفا دموهي ديقيرا دقصو من بني ايسريل هيدين اتملي مدم داتامر بيد نبيا ٩



 . ويهبت انون الجورسه دفحرا ايك دفقد لي مريا١٠
 هو دين يشوع قم قدم هجمونا وشاله هجمونا وامر له انت هو ملكا ديهوديا امر لـه يشـوع انـت                    ١١

 .امرت
 . وكد اكلين هوو قرصوهي ربي كهنا وقشيشا مدم فتجما هو ال فني١٢
 . هيدين امر له فيلطوس ال شمع انت كما مسهدين عليك١٣
 . وال يهب له فتجما وال بحدا مال وعل هدا اتدمر طب١٤
 . بكل عادا دين معد هوا هجمونا دنشرا اسيرا حد لعما اينا دهنون صبين هوو١٥
 . اسير هوا لهون دين اسيرا يديعا دمتقرا بر ابا١٦
 .بين انتون داشرا لكون لبر ابا او ليشوع دمتقرا مشيحا وكد كنيشين امر لهون فيلطوس لمن ص١٧
 . يدع هوا جير فيلطوس دمن حسما اشلموهي١٨
 كد يتب دين هجمونا عل بيم ديله شلحت له انتته وامرا له ال لك ولهو زديقا سـجي جيـر حشـت           ١٩

 .بحلمي يومنا مطلته
 . دنوبدون ربي كهنا دين وقشيشا افيسو لكنشا دنشالون لبر ابا ليشوع دين٢٠
 . وعنا هجمونا وامر لهون لمن صبين انتون داشرا لكون من تريهون هنون دين امرو لبر ابا٢١
 . امر لهون فيلطوس وليشوع دمتقرا مشيحا منا اعبد له امرين كلهون نزدقف٢٢
 . امر لهون هجمونا منا جير دبيش عبد هنون دين يتيرايت قعو وامرو نزدقف٢٣
مدم ال موتر اال يتيرايت روبا هوا شقل ميا اشيج ايدوهي لعين كنشا وامـر             فيلطوس دين كد حزا د     ٢٤

 .محسي انا من دمه دهنا زديقا انتون تدعون
 . وعنو كله عما وامرو دمه علين وعل بنين٢٥
 . هيدين شرا لهون لبر ابا ونجد بفرجال ليشوع واشلمه دنزدقف٢٦
 . وكنشو علوهي لكله اسفير هيدين اسطرطيوطا دهجمونا دبروهي ليشوع لفرطورين٢٧
 . واشلحوهي والبشوهي كلميس دزحوريتا٢٨
 وجدلو كليال دعوزنيا وسمو برشه وقنيا بيمينه وبركو عل بوركيهون قدموهي ومبزحين هـوو بـه            ٢٩

 .وامرين شلم ملكا ديهوديا
 . ورقو بفرصوفه وشقلو قنيا ومحين هوو له عل رشه٣٠
 .هي نحتوهي واوبلوهي دنزدقف وكد بزحو به اشلحوهي كلميس والبشو٣١
 . وكد نفقين اشكحو جبرا قورينيا دشمه شمعون لهنا شحرو دنشقول زقيفه٣٢
 . واتو لدوكتا دمتقريا ججولتا هي دمتفشقا قرقفتا٣٣
 . ويهبو له دنشتا حال دحليط بمررتا وطعم وال صبا لمشتا٣٤
 . وكد زقفوهي فلجو نحتوهي بفسا٣٥
 .ن ويتبين هوو ونطرين له تم٣٦



 . وسمو لعل من رشه علتا دموته بكتبا هنو يشوع ملكا ديهوديا٣٧
 . وازدقفو عمه ترين لسطيا حد من يمينه وحد من سمله٣٨
 . ايلين دين دعبرين هوو مجدفين هوو علوهي ومنيدين رشيهون٣٩
 . وامرين ستر هيكال وبنا له لتلتا يومين فصا نفشك ان بره انت دالها وحوت من زقيفا٤٠
 .وت اف ربي كهنا مبزحين هوو عم سفرا وقشيشا وفريشا هك٤١
 . وامرين الحرنا احي نفشه ال مشكح لمحيو ان ملكه هو دايسريل نحوت هشا من زقيفا ونهيمن به٤٢
 . تكيل عل الها نفرقيوهي هشا ان صبا به امر جير دبره انا دالها٤٣
 . هكوت اف جيسا هنون دازدقفو عمه محسدين هوو له٤٤
 . شعين دين هوا حشوكا عل كله ارعا عدما لشعا تشع من شت٤٥
 . والفي تشع شعين قعا يشوع بقال رما وامر ايل ايل لمنا شبقتني٤٦
 . انشين دين من هنون دقيمين هوو تمن كد شمعو امرين هوو هنا الليا قرا٤٧
 . وبه بشعتا رهط حد منهون وشقل اسفوجا ومله حال وسمه بقنيا ومشقا هوا له٤٨
 .ا دين امرين هوو شبوقو نحزا ان اتا اليا لمفرقه شرك٤٩
 . هو دين يشوع توب قعا بقال رما وشبق روحه٥٠
 . ومحدا افي ترعا دهيكال اصطري لترين من لعل عدما لتحت وارعا اتتزيعت وكافا اصطري٥١
 . وبيت قبورا اتفتحو وفجرا سجياا دقديشا دشكيبين هوو قمو٥٢
 .نتا قديشتا واتحزيو لسجياا ونفقو وبتر قيمته علو لمدي٥٣
 قنطرونا دين ودعمه دنطرين هوو ليشوع كد حزو زوعا وايلين دهوي دحلو طب وامرو شريرايت                ٥٤

 .هنا بره هوا دالها
 ايت هوي دين اف تمن نشا سجياتا دحزين هوي من روحقا هنين داتي هوي بتره ديشوع من جليال                 ٥٥

 .ومشمشن هوي له
 .ا ومريم امه ديعقوب وديوسا وامهون دبني زبدي دحدا منهين مريم مجدليت٥٦
 . كد هوا دين رمشا اتا جبرا عتيرا من رمتا دشمه يوسف داف هو اتتلمد هوا ليشوع٥٧
 . هنا قرب لوت فيلطوس وشال فجره ديشوع وفقد فيلطوس دنتيهب له فجرا٥٨
 . وشقله يوسف لفجرا وكركه بحيصا دكتنا نقدا٥٩
 .يله دنقير بكافا وعجلو كافا ربتا ارميو عل ترعا دبيت قبورا وازلو وسمه ببيت قبورا حدتا د٦٠
 . ايت هوي دين تمن مريم مجدليتا ومريم احرتا ديتبن هوي لقوبله دقبرا٦١
 . ليوما دين دمحر دايتوهي بتر عروبتا اتكنشو ربي كهنا وفريشا لوت فيلطوس٦٢
 . بتر تلتا يومين قام انا وامرين له مرن اتدكرن دهو مطعينا امر هوا كد حي دمن٦٣
 فقود هكيل مزدهرين بقبرا عدما لتلتا يومين دلما ناتون تلميدوهي نجنبونيهي بلليا ونـامرون لعمـا              ٦٤

 .دمن بيت ميتا قم وتهوا طوعيي احريتا بيشا من قدميتا



 . امر لهون فيلطوس ايت لكون قسطونرا زلو ازدهرو ايكنا ديدعين انتون٦٥
 .هرو بقبرا وحتمو كافا هي عم قسطونرا هنون دين ازلو ازد٦٦
 

Matthew 28 
 . برمشا دين بشبتا دنجه حد بشبا اتت مريم مجدليتا ومريم احرتا دنحزين قبرا١
 . وها زوعا ربا هوا مالكا جير دمريا نحت من شميا وقرب عجل كافا من ترعا ويتب هوا عليه٢
 .لجا ايتوهي هوا دين حزوه ايك برقا ولبوشه حور هوا ايك ت٣
 . ومن دحلته اتتزيعو ايلين دنطرين هوو وهوو ايك ميتا٤
 . عنا دين مالكا وامر لنشا انتين ال تدحلن يدع انا جير دليشوع دازدقف بعين انتين٥
 . ال هوا تنن قم له جير ايكنا دامر تايين حزيين دوكتا دسيم هوا به مرن٦
 .م لكون لجليال تمن تحزونيهي ها امرت لكين وزلين بعجل امرين لتلميدوهي دقم من بيت ميتا وها قد٧
 . وازل عجل من قبرا بدحلتا وبحدوتا ربتا ورهطن دنامرن لتلميدوهي٨
 . وها يشوع فجع بهين وامر لهين شلم لكين هنين دين قرب احد رجلوهي وسجدين له٩

 .ي هيدين امر لهين يشوع ال تدحلن اال زلين امرين الحي دنازلون لجليال وتمن نحزونن١٠
 . كد ازلين دين اتو انشا من قسطونرا هنون لمدينتا وامرو لربي كهنا كل مدم دهوا١١
 . واتكنشو عم قشيشا ونسبو ملكا ويهبو كسفا ال زعور لقسطونرا١٢
 . وامرين لهون امرو دتلميدوهي اتو جنبوهي بلليا كد دمكين حنن١٣
 .ال صفتا عبدين حنن وان اشتمعت هدا قدم هجمونا حنن مفيسين حنن له ولكون د١٤
 . هنون دين كد نسبو كسفا عبدو ايك دالفو انون ونفقت ملتا هدا بيت يهوديا عدما ليومنا١٥
 . تلميدا دين حدعسر ازلو لجليال لطورا ايكا دوعد انون يشوع١٦
 . وكد حزاوهي سجدو له منهون دين اتفلجو هوو١٧
 بشميا وبارعا وايكنا دشـدرني ابـي         وقرب يشوع ملل عمهون وامر لهون اتيهب لي كل شولطن          ١٨

 .مشدر انا لكون
 . زلو هكيل تلمدو كلهون عمما واعمدو انون بشم ابا وبرا وروحا دقودشا١٩
  ܀. والفو انون دنطرون كل ما دفقدتكون وها انا عمكون انا كلهون يومتا عدما لشولمه دعلما امين٢٠
  ܀
 

Mark 1 
 . رشا داونجليون ديشوع مشيحا بره دالها١
 . ايك دكتيب باشعيا نبيا ها مشدر انا مالكي قدم فرصوفك دنتقن اورحك٢
 . قال دقرا بمدبرا طيبو اورحه دمريا واشوو شبيلوهي٣
 . هوا يوحنن بمدبرا معمد ومكرز معموديتا دتيبوتا لشوبقنا دحطها٤



دين  ونفقا هوت لوته كله كور ديهود وكلهون بني اورشلم ومعمـد هـوا لهـون بيـوردنن كـد مـو        ٥
 .بحطهيهون

 هو دين يوحنن لبيش هوا لبوشا دسعرا دجمال واسير هوا عرقتا دمشكا بحصوهي وماكولتـه ايتيـه                  ٦
 .هوت قمصا ودبشا دبرا

 . ومكرز هوا وامر ها اتا بتري دحيلتن مني هو دال شوا انا داجهن اشرا عرقا دمسنوهي٧
 . انا اعمدتكون بميا هو دين نعمدكون بروحا دقودشا٨
 . بيومتا هنون اتا يشوع من نصرت دجليال واتعمد بيوردنن من يوحنن وهوا٩

 . ومحدا دسلق من ميا حزا داستدقو شميا وروحا ايك يونا دنحتت علوهي١٠
 . وقال هوا من شميا انت هو بري حبيبا بك اصطبيت١١
 . ومحدا افقته روحا لمدبرا١٢
 .توهي هوا عم حيوتا ومشمشين هوو له مالكا وهوا تمن بمدبرا يومتا اربعين كد متنسا من سطنا واي١٣
 . بتر داشتلم دين يوحنن اتا له يشوع لجليال ومكرز هوا سبرتا دملكوته دالها١٤
 . وامر شلم له زبنا ومطت ملكوتا دالها توبو وهيمنو بسبرتا١٥
  وكد مهلك حدري يما دجليال حزا لشمعون والندراوس احوهي درمين مصيدتا بيما ايتيهون هـوو                ١٦

 .جير صيدا
 . وامر لهون يشوع تو بتري واعبدكون صيدا دبني انشا١٧
 . ومحدا شبقو مصيدتهون وازلو بتره١٨
 . وكد عبر قليل حزا ليعقوب بر زبدي وليوحنن احوهي واف لهون بسفينتا دمتقنين مصيدتهون١٩
 . وقرا انون ومحدا شبقو لزبدي ابوهون بسفينتا عم اجيرا وازلو بتره٢٠
 .و لكفرنحوم محدا ملف هوا بشبا بكنوشتهون وكد عل٢١
 . وتميهين هوو بيولفنه ملف هوا لهون جير ايك مشلطا وال ايك سفريهون٢٢
 . وايت هوا بكنوشتهون جبرا دايت به روحا طماتا وقعا٢٣
 . وامر ما لن ولك يشوع نصريا اتيت لموبدوتن يدع انا لك من انت قديشه دالها٢٤
 .ور فومك وفوق منه وكاا به يشوع وامر سك٢٥
 . وشدته روحا طنفتا وقعت بقال رما ونفقت منه٢٦
 واتدمرو كلهون وبعين هوو حد عم حد وامرين دمنا هي هدا ومنو يولفنا هنا حدتا دبشـولطنا واف                  ٢٧

 .لروحا طنفتا فقد ومشتمعن له
 . ومحدا نفق طبه بكله اترا دجليال٢٨
 .دراوس عم يعقوب ويوحنن ونفقو من كنوشتا واتو لبيته دشمعون ودان٢٩
 . وحمته دشمعون رميا هوت باشتا وامرو له عليه٣٠
 . وقرب احده بايده واقيمه ومحدا شبقته اشته ومشمشا هوت لهون٣١



 . برمشا دين بمعربي شمشا ايتيو لوته كلهون ايلين دبيشايت عبيدين وديونا٣٢
 . ومدينتا كله كنيشا هوت عل ترعا٣٣
 عبيدين هوو بكورهنا مشحلفا وديوا سجياا افق وال شبق هوا لهـون لـديوا                واسي لسجياا دبيشايت   ٣٤

 .دنمللون مطل ديدعين هوو له
 . وبصفرا قدم قم طب وازل الترا حوربا وتمن مصال هوا٣٥
 . وبعين هوو له شمعون ودعمه٣٦
 . وكد اشكحوهي امرين له كلهون انشا بعين لك٣٧
 .ن داف تمن اكرز لهدا جير اتيت امر لهون هلكو لقوريا ولمدينتا دقريب٣٨
 . ومكرز هوا بكلهين كنوشتهون بكله جليال ومفق شادا٣٩
 . واتا لوته جربا ونفل عل رجلوهي وبعا هوا منه وامر له ان صبا انت مشكح انت لمدكيوتي٤٠
 . هو دين يشوع اترحم علوهي وفشط ايده قرب له وامر صبا انا اتدكا٤١
 .اتدكي وبه بشعتا ازل جربه منه و٤٢
 . وكاا به وافقه٤٣
 وامر له حزي لما النش امر انت اال زل حوا نفشك لكهنا وقرب قوربنا حلف تدكيتك ايكنـا دفقـد            ٤٤

 .موشا لسهدوتهون
 هو دين كد نفق شري هوا مكرز سجي واطبه لملتا ايكنا دال نشكح هوا يشوع جليايت دنعول لمدينتا        ٤٥

 .ته من كل دوكااال لبر هوا باترا حوربا واتين هوو لو
 
 

Mark 2 
 . وعل توب يشوع لكفرنحوم ليومتا وكد شمعو دببيتا هو١
 . اتكنشو سجياا ايكنا دال اشكح احد انون افال قدم ترعا ومملل هوا عمهون ملتا٢
 . واتو لوته وايتيو له مشريا كد شقيلين له بيت اربعا٣
يمو تطليال داتر دايتـوهي هـوا يشـوع       ودال اشكحو لمتقربو لوته مطل كنشا سلقو لهون الجرا وار          ٤

 .وشبوه عرسا درما هوا به مشريا
 . كد حزا دين يشوع هيمنوتهون امر لهو مشريا بري شبيقين لك حطهيك٥
 . ايت هوو دين تمن من سفرا وفريشا ديتبين ومترعين هوو بلبهون٦
 . دمنا هنا مملل جودفا منو مشكح لمشبق حطها اال ان حد الها٧
 .دع بروحه دهلين مترعين بنفشهون وامر لهون منا مترعين انتون هلين بلبكون يشوع دين ي٨
 . ايدا فشيقا لمامر لمشريا دشبيقين لك حطهيك او لمامر دقوم شقول عرسك وهلك٩

 . دتدعون دين دشليط هو بره دانشا بارعا لمشبق حطها امر لمشريا١٠



 . لك امر انا قوم شقول عرسك وزل لبيتك١١
ته وشقل عرسه ونفق لعين كلهون ايكنا دنتدمرون كلهون ونشبحون اللها كد امـرين دال   وقم بر شع   ١٢

 .ممتوم حزين هكنا
 . ونفق توب لوت يما وكله كنشا اتين هوو لوته وملف هوا لهون١٣
 . وكد عبر حزا للوي بر حلفي ديتب بيت مكسا وامر له تا بتري وقم ازل بتره١٤
سا وحطيا سميكين هوو عم يشوع وعم تلميدوهي ايتيهون هوو جير            وهوا دكد سميك ببيته سجياا مك      ١٥

 .سجياا واتو بتره
 وسفرا وفريشا كد حزاوهي دلعس عم مكسا وعم حطيا امرو لتلميدوهي منو عم مكسا وحطيا اكـل     ١٦
 .وشتا
  كد شمع دين يشوع امر لهون ال سنيقين حليما عل اسيا اال ايلين دبيش بيش عبيدين ال اتيت داقـرا      ١٧

 .لزديقا اال لحطيا
 تلميدوهي دين ديوحنن وفريشا صيمين هوو واتو وامرين له لمنا تلميـدوهي ديـوحنن ودفريشـا                 ١٨

 .صيمين وتلميديك ديلك ال صيمين
 . امر لهون يشوع لما مشكحين بنوهي دجنونا كما دحتنا عمهون هو دنصومون ال١٩
 .ون بهو يوما ناتون دين يومتا دما داشتقل منهون حتنا هيدين نصوم٢٠
 . ال انش رما اورقعتا حدتا وحاط عل مانا بليا دال نسبا مليوته هي حدتا من بليا وهوا سدقا يتيرا٢١
 وال انش رما حمرا حدتا بزقا بليتا دال حمرا مصرا لزقا وزقا ابدن وحمرا متاشد اال رمين حمـرا           ٢٢

 .حدتا بزقا حدتتا
 .وهي مهلكين هوو وملجين شبال وهوا دكد ازل يشوع بشبتا بيت زرعا تلميد٢٣
 . وامرين له فريشا حزي منا عبدين بشبتا مدم دال شليط٢٤
 . امر لهون يشوع ال ممتوم قريتون منا عبد دويد كد استنق وكفن هو ودعمه٢٥
 ايكنا عل لبيته دالها كد ابيتر رب كهنا ولحما دفتوره دمريا اكل هو دال شليط لماكل اال ان لكهنـا                     ٢٦

 .يلين دعمه هووويهب اف ال
 مره هو هكيل واف دشبتا بره       28. وامر لهون دشبتا مطل برنشا اتبريت وال هوا برنشا مطل شبتا           ٢٧
 .دانشا
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 . وعل توب يشوع لكنوشتا وايت هوا تمن جبرا حد ديبيشا ايده١
 . ونطرين هوو له دان ماسا له بشبتا نقطرجونيهي٢
 .عتا وامر لهو جبرا ديبيشا ايده قوم بمص٣
 . امر دين اف لهون شليط بشبتا لمعبد دطب او دبيش نفشا لمحيو او لموبدو هنون دين شتيقين هوو٤





 .وملل فشيقايت وبه بشعتا اتفتح ادنوهي واشتري اسرا دلشنه ٣٥
 ويتيرايـت  37. وزهر انون دالنش ال نامرون وكما دهو مزهر هوا لهون هنون يتير مكرزين هوو         ٣٦

 .متدمرين هوو وامرين دكل مدم شفير عبد لحرشا عبد دنشمعون ودال ممللين دنمللون
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 .وهي وامر لهون بهنون دين يومتا كد كنشا سجياا ايت هوا وال ايت هوا مدم دناكلون قرا لتلميد١
 . مترحم انا عل كنشا هنا دها تلتا يومين قويو لوتي وليت لهون منا ناكلون٢
 . وان هو دشرا انا لهون كد صيمين لبتيهون عيفين باورحا انشا جير منهون من روحقا اتياين٣
 . امرين له تلميدوهي ايمكا مشكح انش هركا بحوربا دنسبع لحما لهلين كلهون٤
 . كما لحمين ايت لكون امرين له شبعا وشال انون هو٥
 وفقد لكنشا دنستمكون عل ارعا ونسب هنون شبعا لحمين وبرك وقصا ويهب لتلميدوهي دنسـيمون                 ٦

 .وسمو لكنشا
 . وايت هوو نونا قليل واف عليهون برك وامر دنسيمون انون٧
 . واكلو وسبعو وشقلو توترا دقصيا شبعا اسفريدين٨
 .داكلو ايك اربعا الفين ايتيهون هوو دين انشا ٩

 . وشرا انون وسلق محدا لسفينتا عم تلميدوهي واتا الترا ددلمنوتا١٠
 . ونفقو فريشا وشريو لمبعا عمه وشالين هوو له اتا من شميا كد منسين له١١
 . واتتنح بروحه وامر منا بعيا اتا شربتا هدا امين امر انا لكون دال تتيهب له اتا لشربتا هدا١٢
 .انون وسلق لسفينتا وازلو لهو عبرا وشبق ١٣
 . وطعو دنسبون لحما واال حدا جريصتا ليت هوا عمهون بسفينتا١٤
 . وفقد انون وامر لهون حزو ازدهرو من حميرا دفريشا ومن حميره دهرودس١٥
 . ومتحشبين هوو حد عم حد وامرين دلحما ليت لن١٦
ت لكون ال عـدما لهشـا يـدعين انتـون وال          يشوع دين يدع وامر لهون منا رنين انتون دلحما لي          ١٧

 .مستكلين انتون عدكيل لبا قشيا ايت لكون
 . وعينا ايت لكون وال حزين انتون وادنا ايت لكون وال شمعين انتون وال عهدين انتون١٨
 . كد هلين حمشا لحمين قصيت لحمشا الفين كما قوفينين دقصيا كد ملين شقلتون امرين له ترعسر١٩
 .وكد شبعا الربعا الفين كما اسفريدين دقصيا كد ملين شقلتون امرين شبعا امر لهون ٢٠
 . امر لهون ايكو ال عدما لهشا مستكلين انتون٢١
 . واتا لبيت صيدا وايتيو له سميا وبعين هوو منه دنقروب له٢٢
 . واحد بايده دسميا وافقه لبر من قريتا ورق بعينوهي وسم ايده وشاله دمنا حزا٢٣
 .ر حزا انا بني انشا ايك ايلنا دمهلكين حر وام٢٤



 . توب سم ايده عل عينوهي وتقن وحزا هوا كل مدم نهيرايت٢٥
 . وشدره لبيته وامر اف ال لقريتا تعول وال تامر النش بقريتا٢٦
 ونفق يشوع وتلميدوهي لقوريا دقسريا دفيليفوس ومشال هوا لتلميدوهي باورحا وامر لهـون منـو                ٢٧

 .ايتيامرين علي انشا د
 . هنون دين امرو ديوحنن معمدنا واحرنا داليا واحرنا حد من نبيا٢٨
 امر لهون يشوع انتون دين منو امرين انتون علي دايتي عنا شمعون وامر له انت هو مشيحا بـره             ٢٩

 .دالها حيا
 . وكاا بهون دالنش ال نامرون علوهي٣٠
دنستال من قشيشا ومن ربي كهنا ومـن         وشري هوا لملفو انون دعتيد هو بره دانشا دنحش سجي و           ٣١

 .سفرا ونتقطل ولتلتا يومين نقوم
 . وعين بجال ملتا مملل هوا ودبره كافا وشري لمكاا به٣٢
 هو دين اتفني وحر بتلميدوهي وكاا بشمعون وامر زل لك لبستري سطنا دال رنا انت دالها اال دبني         ٣٣
 .انشا
من دصبا دناتا بتري نكفور بنفشه ونشقول زقيفه وناتا          وقرا يشوع لكنشا عم تلميدوهي وامر لهون         ٣٤

 .بتري
 . كل من دصبا جير دنحا نفشه نوبديه وكل دنوبد نفشه مطلتي ومطل سبرتي نحيه٣٥
 . منا جير نتعدر برنشا ان علما كله ناتر ونفشه نحسر٣٦
وجيرتا واف بـره   كل جير دنبهت بي وبملي بشربتا هدا حطيتا 38. او منا نتل برنشا تحلوفا دنفشه      ٣٧

 .دانشا نبهت به ما داتا بشوبحا دابوهي عم مالكوهي قديشا
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 وامر هوا لهون امين امر انا لكون دايت انشا دقيمين تنن دال نطعمون موتا عدما دنحـزون ملكوتـه     ١

 .دالها داتت بحيال
وديهـون واتحلـف    وبتر شتا يومين دبر يشوع لكافا وليعقوب وليوحنن واسق انون لطورا رمـا بلح        ٢

 . ومزهر هوا لبوشه ومحور طب ايك تلجا ايكنا دبني انشا لمحورو بارعا ال مشكحين3.لعنيهون
 . واتحزيو لهون اليا وموشا كد ممللين عم يشوع٤
 . وامر له كافا ربي شفير هو لن دهركا نهوا ونعبد تلت مطلين لك حدا ولموشا حدا والليا حدا٥
 .يتيهون هوو جير بدحلتا ال دين يدع هوا منا امر ا٦
 . وهوت عننا ومطال هوت عليهون وقال من عننا دامر هنو بري حبيبا له شمعو٧
 . ومن شليا كد حرو تلميدا النش ال حزو اال ليشوع بلحودوهي عمهون٨
 . وكد نحتين من طورا مفقد هوا لهون دالنش ال نامرون مدم دحزو اال ان ما دقم بره دانشا من ميتا٩



 .ه لملتا بنفشهون وبعين هوو دمنا هي هدا ملتا دما دقم من بيت ميتا واحدو١٠
 . ومشالين هوو له وامرين منا هكيل امرين سفرا داليا وال دناتا لوقدم١١
 . امر لهون اليا اتا لوقدم دكلمدم نتقن وايكنا كتيب عل بره دانشا دسجي نحش ونستال١٢
 .ل ما دصبو ايكنا دكتيب علوهي اال امر انا لكون داف اليا اتا وعبدو به ك١٣
 . وكد اتا لوت تلميدا حزا لوتهون كنشا سجياا وسفرا كد درشين عمهون١٤
 . وبر شعته كله كنشا حزاوهي وتوهو ورهطو شالو بشلمه١٥
 . ومشال هوا لسفرا منا درشين انتون عمهون١٦
 . وعنا حد من كنشا وامر ملفنا ايتيت بري لوتك دايت له روحا دال مملال١٧
 . وايكا دمدركا له حبطا له ومرعت ومحرق شنوهي ويبش وامرت لتلميديك دنفقونيهي وال اشكحو١٨
 عنا يشوع وامر له اون شربتا دال مهيمنا عدما المتي اهوا لوتكون وعدما المتي اسيبركون ايتاوهي   ١٩
 .لوتي
 .ومرعت وايتيوهي لوته وكد حزته روحا بر شعته حبطته ونفل عل ارعا ومتبعق هوا ٢٠
 . وشال يشوع البوهي دكما له زبنا ها من دهكنا هو امر له ها من طليوته٢١
 . وزبنين سجيان ارميته بنورا وبميا دتوبديوهي اال مدم دمشكح انت عدريني واترحم علي٢٢
 . امر له يشوع ان مشكح انت دتهيمن كل مدم مشكح دنهوا لمن دمهيمن٢٣
 . وامر مهيمن انا مري عدر لحسيروت هيمنوتي وبر شعته قعا ابوهي دطليا كد بكا٢٤
 كد حزا دين يشوع درهط عما ومتكنش لوته كاا بهي روحا طنفتا وامر له روحا حرشتا دال مملـال     ٢٥

 .انا فقد انا لكي فوقي منه وتوب ال تعلين له
 . وقعا شادا هو سجي وشحقه ونفق وهوا ايك ميتا ايك دسجياا نامرون دميت له٢٦
 .وع احده بايده واقيمه هو دين يش٢٧
 . كد عل دين لبيتا يشوع شالوهي تلميدوهي بلحوديهون لمنا حنن ال اشكحن لمفقوته٢٨
 . امر لهون هنا جنسا بمدم ال مشكح لمفق اال بصوما وبصلوتا٢٩
 . وكد نفق من تمن عبرين هوو بجليال وال صبا هوا دانش ندع به٣٠
 دانشا مشتلم بايدي انشا ونقطلونيهي وما داتقطل بيومـا           ملف هوا جير لتلميدوهي وامر لهون دبره       ٣١

 .دتلتا نقوم
 . هنون دين ال يدعين هوو له لملتا ودحلين هوو دنشالونيهي٣٢
 . واتو لكفرنحوم وكد علو لبيتا مشال هوا لهون دمنا متحشبين هويتون باورحا بينتكون٣٣
 .دمنو رب بهون هنون دين شتيقين هوو اتحريو هوو جير باورحا حد عم حد ٣٤
 ويتب يشوع وقرا لترعسر وامر لهون من دصبا دنهوا قدميا نهوا احريا دكل انش ومشمشنا دكـل                  ٣٥
 .انش
 . ونسب طليا حد واقيمه بمصعتا وشقله عل درعوهي وامر لهون٣٦



 . كل من دنقبل ايك هنا طليا بشمي لي هو مقبل ومن دلي مقبل ال هوا لي مقبل اال لمن دشدرني٣٧
 . له يوحنن ربي حزين انش دمفق شادا بشمك وكلينيهي عل دال نقف لن امر٣٨
 . امر لهون يشوع ال تكلونيهي ليت جير انش دعبد حيال بشمي ومشكح عجل امر علي دبيش٣٩
 . من دال هوا هكيل لوقبلكون حلفيكون هو٤٠
 . نوبد اجره كل دين دنشقيكون كسا دميا بلحود بشما ددمشيحا انتون امين امر انا لكون دال٤١
 وكل من دنكشل لحد من هلين زعورا دمهيمنين بي فقح هوا له الو رميا هوت رحيا دحمرا بصوره           ٤٢

 .وشدا بيما
 ان دين مكشال لك ايدك فسوقيه فقح هو لك فشيجا دتعول لحيا او كد ايت لك ترتين ايـدين تـازل                      ٤٣

 .لجهنا
 . ايكا دتولعهون ال ميتا ونورهون ال دعكا٤٤
لك مكشال لك فسوقيه فقح هو لك دتعول لحيا حجيسا او كد ايت لك تـرتين رجلـين تفـل      وان رج  ٤٥

 .بجهنا
 . ايكا دتولعهون ال ميتا ونورهون ال دعكا٤٦
 وان عينك مكشال لك حصيه فقح هو لك دبحدا عينك تعول لملكوته دالها او كد ايت لك ترتين عينين ٤٧

 .تفل بجهنا دنورا
 . ونورهون ال دعكا ايكا دتولعهون ال ميتا٤٨
 شفيرا هي ملحا ان دين ملحا تفكه بمنا تتملح تهوا           50. كل جير بنورا نتملح وكل دبحتا بملحا تتملح        ٤٩

 .بكون ملحا وبشينا هوو حد عم حد
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 وقم من تمن واتا لتحوما ديهود لعبرا ديوردنن وازلو لتمن لوته كنشا سجياا وملف هوا لهون تـوب                   ١

 .ايك دمعد هوا
 . وقربو فريشا منسين له ومشالين دان شليط لجبرا دنشبوق انتته٢
 . امر لهون منا فقدكون موشا٣
 . هنون دين امرين موشا افس لن دنكتوب كتبا دشوبقنا ونشرا٤
 . عنا يشوع وامر لهون لوقبل قشيوت لبكون كتب لكون فوقدنا هنا٥
 . من برشيت دين دكرا ونقبتا عبد انون الها٦
 .نشبوق جبرا البوهي والمه ونقف النتته مطل هنا ٧
 . ونهوون تريهون حد بسر مكيل ال هوو ترين اال حد بسر٨
 . مدم دالها هكيل زوج برنشا ال نفرش٩

 . وشالوهي توب تلميدوهي ببيتا عل هدا١٠



 . وامر لهون كل من دنشرا انتته ونسب احرتا جار١١
 . وان انتتا تشرا بعله وتهوا الحرنا جيرا١٢
 .مقربين هوو له طليا دنقروب لهون تلميدوهي دين كاين هوو بهلين دمقربين لهون و١٣
 يشوع دين حزا واتباش له وامر لهون شبوقو طليا اتين لوتي وال تكلون انون ددايلين جيـر دايـك          ١٤

 .هلين انون ايتيه ملكوتا دالها
 .له امين امر انا لكون دكل دال نقبل ملكوتا دالها ايك طليا ال نعول ١٥
 . وشقل انون عل درعوهي وسم ايده عليهون وبرك انون١٦
 وكد ردا باورحا رهط حد نفل عل بوركوهي ومشال هوا له وامر ملفنا طبا منا اعبـد داتـر حيـا     ١٧
 .دلعلم
 . امر له يشوع منا قرا انت لي طبا ليت طبا اال ان حد الها١٨
 .د سهدوتا دجلتا ال تطلوم يقر البوك والمك فوقدنا يدع انت ال تجور ال تجنوب ال تقطول وال تسه١٩
 . هو دين عنا وامر له ملفنا هلين كلهين نطرت انين من طليوتي٢٠
 يشوع دين حر به واحبه وامر له حدا حسيرا لك زل زبن كل مدم دايت لك وهب لمسكنا وتهوا لك                  ٢١

 .سيمتا بشميا وسب صليبا وتا بتري
 .يقا له ايت هوا له جير نكسا سجياا هو دين اتكمر بملتا هدا وازل كد عي٢٢
 . حر دين يشوع بتلميدوهي وامر لهون كما عطال اليلين دايت لهون نكسا دنعلون لملكوتا دالها٢٣
 تلميدا دين متدمرين هوو عل ملوهي وعنا توب يشوع وامر لهون بني كما عطال اليلين دتكيلين عل  ٢٤

 .نكسيهون دنعلون لملكوته دالها
 .ال دنعول بحرورا دمحطا او عتيرا لملكوته دالها لمعل فشيق هو لجم٢٥
 . هنون دين يتيرايت متدمرين هوو وامرين بينيهون منو مشكح لمحا٢٦
 حر دين بهون يشوع وامر لهون لوت بني انشا هدا ال مشكحا اال لوت الها كل مدم جيـر مشـكحا     ٢٧

 .لوت الها
 . وشري كافا لمامر ها حنن شبقن كل مدم ونقفنك٢٨
 عنا يشوع وامر امين امر انا لكون دليت انش دشبق بتا او احا او احوتا او ابا او اما او انتتا او بنيا ٢٩

 .او قوريا مطلتي ومطل سبرتي
 وال نقبل حد بماا هشا بزبنا هنا بتا واحا واحوتا وامهتا وبنيا وقوريا عم ردوفيا وبعلما داتـا حيـا                     ٣٠
 .دلعلم
 .حريا واحريا قدميا سجياا دين قدميا دنهوون ا٣١
 كد سلقين هوو دين باورحا الورشلم هو يشوع قديم هوا لهون ومتتمهين هوو وازلين هوو بتره كـد   ٣٢

 .دحيلين ودبر لترعسرته وشري دنامر لهون مدم دعتيد دنهوا له
 .ا دها سلقين حنن الورشلم وبره دانشا مشتلم لربي كهنا ولسفرا ونحيبونيهي لموتا ونشلمونيهي لعمم٣٣



 . ونبزحون به وننجدونيهي ونرقون بافوهي ونقطلونيهي وليوما دتلتا نقوم٣٤
 . وقربو لوته يعقوب ويوحنن بني زبدي وامرين له ملفنا صبين حنن دكل دنشال تعبد لن٣٥
 . امر لهون منا صبين انتون اعبد لكون٣٦
 . امرين له هب لن دحد نتب من يمينك وحد من سملك بشوبحك٣٧
مر لهون ال يدعين انتون منا شالين انتون مشكحين انتون دتشتون كسـا دانـا شـتا انـا                هو دين ا   ٣٨

 .ومعموديتا دانا عمد انا تعمدون
 . امرين له مشكحينن امر لهون يشوع كسا دشتا انا تشتون ومعموديتا دعمد انا تعمدون٣٩
 . دتتبون دين من يميني ومن سملي ال هوت ديلي لمتل اال اليلين دمطيبا٤٠
 . وكد شمعو عسرا شريو رطنين عل يعقوب ويوحنن٤١
 وقرا انون يشوع وامر لهون يدعين انتون دايلين دمستبرين رشا دعمما مريهون انون وروربنيهون              ٤٢

 .شليطين عليهون
 . ال دين هكنا نهوا بينتكون اال من دصبا بكون دنهوا ربا نهوا لكون مشمشنا٤٣
 .ا عبدا دكلنش واينا منكون دصبا دنهوا قدميا نهو٤٤
 . اف بره جير دانشا ال اتا دنشتمش اال دنشمش ودنتل نفشه فورقنا حلف سجياا٤٥
 واتو اليريحو وكد نفق يشوع من ايريحو هو وتلميدوهي وكنشا سجياا طيمي بر طيمي سميا يتـب                  ٤٦

 .هوا عل يد اورحا وحدر
 . وشمع ديشوع هو نصريا وشري لمقعا ولمامر بره ددويد اترحم علي٤٧
 . وكاين هوو به سجياا دنشتوق هو دين يتيرايت قعا هوا وامر بره ددويد اترحم علي٤٨
 . وقم يشوع وفقد دنقرونيهي وقراوهي لسميا وامرين له اتلبب قوم قرا لك٤٩
 . هو دين سميا شدا لبشه وقم اتا لوت يشوع٥٠
 . امر له يشوع منا صبا انت اعبد لك هو دين سميا امر له ربي داحزا٥١
 . ويشوع امر له حزي هيمنوتك احيتك ومحدا اتحزي له وازل هوا باورحا٥٢
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 . وكد قرب الورشلم عل جنب بيت فجا وبيت عنيا لوت طورا دزيتا شدر ترين من تلميدوهي١
 وامر لهون زلو لقريتا هي دلقوبلن وبر شعته دعالين انتون له مشكحين انتون عيال داسير دانش من                  ٢

 .كبه شرو ايتاوهيبنينشا ال ر
 . وان انش نامر لكون منا عبدين انتون هدا امرو له دلمرن متبعا ومحدا مشدر له لكا٣
 . وازلو اشكحو عيال داسير عل ترعا لبر بشوقا وكد شرين له٤
 . انشين من ايلين دقيمين امرو لهون منا عبدين انتون دشرين انتون عيال٥
 .شوع وشبقو انون هنون دين امرو لهون ايك دفقد انون ي٦



 . وايتيوهي لعيال لوت يشوع وارميو علوهي مانيهون وركب علوهي يشوع٧
 . سجياا دين مشوين هوو نحتيهون باورحا واحرنا فسقين هوو سوكا من ايلنا ومشوين باورحا٨
 . وهنون دقدموهي وهنون دبتره قعين هوو وامرين اوشعنا بريك هو داتا بشمه دمريا٩

 .تا داتيا دابون دويد اوشعنا بمروما وبريكا هي ملكو١٠
 . وعل يشوع الورشلم لهيكال وحزا كلمدم كد هوا دين عدنا درمشا نفق لبيت عنيا عم ترعسر١١
 . وليوما احرنا كد نفق من بيت عنيا كفن١٢
 وحزا تتا حدا من روحقا دايت به طرفا واتا لوته دان نشكح به مدم وكد اتا ال اشكح به اال ان طرفا ١٣
 .نا جير ال هوا هوا دتانازب
 . وامر له مكيل ولعلم انش منكي فارا ال ناكول وشمعو تلميدوهي واتو الورشلم١٤
 وعل يشوع لهيكال دالها وشري دنفق اليلين دزبنين ومزبنين بهيكال وهفك فتورا دمعرفنا وكورسوتا    ١٥

 .دهنون دمزبنين يونا
 . وال شبق هوا دانش نعبر مانا بجو هيكال١٦
ملف هوا وامر لهون ال كتيب دبيتي بيت صلوتا نتقرا لكلهون عمما انتون دين عبدتونيهي معرتـا        و ١٧

 .دلسطيا
 وشمعو ربي كهنا وسفرا وبعين هوو دايكنا نوبدونيهي دحلين هوو جير منه مطل دكله عما تميهين                 ١٨

 .هوو بيولفنه
 . وكد هوا رمشا نفقو لبر من مدينتا١٩
 .تا هي كد يبيشا من عقره وبصفرا كد عبرين حزو ت٢٠
 . واتدكر شمعون وامر له ربي ها تتا هي دلطت يبشت٢١
 . وعنا يشوع وامر لهون تهوا بكون هيمنوتا دالها٢٢
 امين جير امر انا لكون دمن دنامر لطورا هنا داشتقل وفل بيما وال نتفلج بلبه اال نهيمن دهوا هـو                     ٢٣

 .مدم دامر نهوا له مدم دامر
 . انا لكون دكل مدم دمصلين انتون وشالين انتون هيمنو دنسبين انتون ونهوا لكون مطل هنا امر٢٤
 وما دقيمين انتون لمصليو شبوقو مدم دايت لكون عل انش داف ابوكون دبشـميا نشـبوق لكـون                   ٢٥

 .سكلوتكون
 . ان دين انتون ال شبقين انتون افال ابوكون دبشميا نشبوق لكون سكلوتكون٢٦
 .لم وكد مهلك هوا بهيكال اتو لوته ربي كهنا وسفرا وقشيشا واتو توب الورش٢٧
 . وامرين له باينا شولطنا هلين عبد انت ومنو يهب لك شولطنا هنا دهلين تعبد٢٨
 هو دين يشوع امر لهون اشالكون اف انا ملتا حدا دتامرون لي وانا امر انا لكون باينا شولطنا هلين ٢٩

 .عبد انا
 .يمكا هي من شميا او من بني انشا امرو لي معموديته ديوحنن من ا٣٠



 . واتحشبو بنفشهون وامرو دان نامر له دمن شميا امر لن ولمنا ال هيمنتونيهي٣١
 33. ودنامر من بني انشا دحلتا هي من عما كلهون جير احيدين هوو له ليوحنن دشريرايت نبيا هو                 ٣٢

 . انا لكون باينا شولطنا هلين عبد اناوعنو وامرين له ليشوع ال يدعينن امر لهون اف ال انا امر
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 وشري دنملل عمهون بمتال جبرا حد نصب كرما واحدره سيجا وحفر به معصرتا وبنا بـه مجـدال                   ١

 .واوحده لفلحا وحزق
 . وشدر لوت فلحا عبده بزبنا دمن فارا دكرما نسب٢
 . هنون دين محاوهي وشدروهي كد سفيق٣
 .نا واف لهو رجموهي وصلفوهي وشدروهي بصعرا وشدر توب لوتهون عبدا احر٤
 . وشدر توب احرنا اف لهو قطلوهي ولسجياا عبدا احرنا شدر ومنهون محو منهون دين قطلو٥
 . حرتا دين حد برا حبيبا ايت هوا له وشدره لوتهون احريت امر جير كبر نبهتون من بري٦
 .وا ديلن يرتوتا هنون دين فلحا امرو بنفشهون هنو يرتا تو نقطليوهي وته٧
 . ونسبو قطلوهي وافقوهي لبر من كرما٨
 . منا هكيل نعبد مرا كرما ناتا نوبد لهنون فلحا ونتليوهي كرما الحرنا٩

 . وافال كتبا هنا قريتون دكافا داسليو بنيا هي هوت لرشا دزويتا١٠
 . من لوت مريا هوت هدا وايتيه تدمورتا بعينين١١
 .ن عما يدعو جير دعليهون امر متال هنا وشبقوهي وازلو وبعين هوو لماحده ودحلو م١٢
 . وشدرو لوته انشا من سفرا ومن دبيت هرودس دنصودونيهي بملتا١٣
 هنون دين اتو وشالوهي ملفنا يدعين حنن دشرير انت وال شقيل انت صفتا النش ال جير حار انت                   ١٤

 . كسف رشا لقسر او ال نتل او ال نتلبفرصوفا دبني انشا اال بشررا اورحا دالها ملف انت شليط لمتل
 . هو دين يدع نكلهون وامر لهون منا منسين انتون لي ايتو لي دينرا احزا١٥
 . وايتيو له امر لهون دمنو صلما هنا وكتبا هنون دين امرو دقسر١٦
 . امر لهون يشوع دقسر هبو لقسر ودالها اللها وتمهو هوو به١٧
 . دقيمتا ليت ومشالين هوو له وامرين واتو زدوقيا لوته هنون دامرين١٨
 ملفنا موشا كتب لن دان مات احوهي دانش وشبق انتتا وبنيا ال شبق نسب احوهي انتته ونقيم زرعا          ١٩

 .الحوهي
 . شبعا احين ايت هوو قدميا نسب انتتا وميت وال شبق زرعا٢٠
 . ودترين نسبه وميت كد اف ال هو شبق زرعا ودتلتا هكوت٢١
 . نسبوه وال شبقو زرعا احريت كلهون ميتت اف هي انتتا وشبعتيهون٢٢
 . بقيمتا هكيل داينا منهون تهوا انتتا شبعتيهون جير نسبوه٢٣



 . امر لهون يشوع ال هوا مطل هدا طعين انتون دال يدعين انتون كتبا وال حيله دالها٢٤
 .ن ايك مالكا دبشميا ما جير دقمو من ميتا ال نسبين نشا اف ال نشا هوين لجبرا اال ايتيهو٢٥
 عل ميتا دين دقيمين ال قريتون بكتبا دموشا ايكنا من سنيا امر له الها انا انا الهه دابـرهم والهـه                      ٢٦

 .دايسحق والهه ديعقوب
 . وال هوا الها دميتا اال دحيا انتون هكيل سجي طعين انتون٢٧
ا وشاله اينو فوقـدنا قـدميا    وقرب حد من سفرا وشمع انون ددرشين وحزا دشفير اتيب لهون فتجم     ٢٨

 .دكلهون
 . امر له يشوع قدمي من كلهون فوقدنا شمع ايسريل مريا الهن مريا حد هو٢٩
 . ودترحم لمريا الهك من كله لبك ومن كله نفشك ومن كله رعينك ومن كله حيلك هنو فوقدنا قدميا٣٠
 . ليت ودترين ددما له دتحب لقريبك ايك نفشك فوقدنا احرنا درب من هلين٣١
 . امر له هو سفرا شفير ربي بشررا امرت دحد هو وليت احرين لبر منه٣٢
 ودنرحميوهي انش من كله لبا ومن كله رعينا ومن كله نفشا ومن كله حيال ودنرحم قريبه ايك نفشه         ٣٣

 .يتيرا هي من كلهون يقدا ودبحا
ن ملكوتا دالهـا وال انـش    يشوع دين حزيهي دحكيمايت مفنا فتجما عنا وامر له ال هويت رحيق م           ٣٤

 .توب امرح دنشاليوهي
 . وعنا يشوع وامر كد ملف بهيكال ايكنا امرين سفرا دمشيحا بره هو ددويد٣٥
 هو جير دويد امر بروحا دقودشا دامر مريا لمري تب لك من يميني عدما داسيم بعلدببيك كوبشـا                   ٣٦

 .تحيت رجليك
 .ي وكله كنشا شمع هوا له بسيمايت هو هكيل دويد قرا له مري وايكنا بره ايتوه٣٧
 . وبيولفنه امر هوا لهون ازدهرو من سفرا دصبين دباسطال نهلكون ورحمين شلما بشوقا٣٨
 . وريش موتبا بكنوشتا وريش سمكا بحشميتا٣٩
 . هنون داكلين بتا دارملتا بعلتا دموركين صلوتهون هنون نقبلون دينا يتيرا٤٠
حار هوا ايكنا كنشا رمين عورفنا بيت جزا وسجياا عتيرا رمـين             وكد يتب يشوع لوقبل بيت جزا        ٤١

 .هوو سجي
 . واتت ارملتا حدا مسكنتا ارميت ترين منين دايتيهون شمونا٤٢
 وقرا يشوع لتلميدوهي وامر لهون امين امر انا لكون دهدا ارملتا مسكنتا يتير مـن كلهـون انشـا         ٤٣

 .درمين ارميت بيت جزا
تير لهون ارميو هدا دين من حسيروته كل مدم دايت هوا لـه ارميتـه كلـه     كلهون جير من مدم دي    ٤٤
 .قنينه
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 . وكد نفق يشوع من هيكال امر له حد من تلميدوهي ملفنا ها حزي ايلين كافا وايلين بنينا١
 . يشوع دين امر له حزا انت هلين بنينا روربا ال مشتبقا هركا كاف عل كاف دال مستترا٢
 .شوع بطورا دزيتا لوقبل هيكال شالوهي كافا ويعقوب ويوحنن واندراوس بلحوديهون وكد يتب ي٣
 . امر لن امتي هلين نهوين ومنا اتا ما دقريبن هلين كلهين لمشتلمو٤
 . هو دين يشوع شري لمامر لهون حزو دلما انش نطعيكون٥
 . سجياا جير ناتون بشمي ونامرون دانا انا ولسجياا نطعون٦
 .عتون قربا وطبا دقارسا ال تدحلون عتيد هو دنهوا اال ال عدكيل حرتا ما دين دشم٧
 نقوم جير عما عل عما وملكو عل ملكو ونهوون زوعا بدوكا دوكا ونهوون كفنا وشجوشيا هلين رشا               ٨

 .انين دحبال
 حزو دين انتون نفشكون نشلمونكون جير لدينا وبكنوشتهون تتنجدون وقدم ملكا وهجمونـا تقومـون                ٩

 .ي لسهدوتهونمطلت
 . لوقدم دين عتيدا دتتكرز سبرتي بكلهون عمما١٠
 ما دمقربين لكون دين دنشلمونكون ال تقدمون تاصفون منا تمللون وال ترنون اال مدم دمتيهب لكون                 ١١

 .بهي شعتا هو مللو ال هوا جير انتون ممللين اال روحا دقودشا
 .نيا عل ابهيهون ونميتون انون نشلم دين احا الحوهي لموتا وابا لبره ونقومون ب١٢
 . وتهوون سنياين من كلنش مطل شمي من دين دنسيبر عدما لحرتا هو نحا١٣
 ما دين دحزيتون اتا طنفتا دحوربا هي داميرا بدنيايل نبيا دقيما ايكا دال وال هو دقرا نستكل هيدين                    ١٤

 .ايلين دبيهود انون نعرقون لطورا
 .ل لمشقل مدم من بيته ومن دباجرا هو ال نحوت وال نعو١٥
 . ومن دبحقال هو ال نتهفك لبستره دنشقول لبشه١٦
 . وي دين لبطنتا واليلين دمينقن بهنون يومتا١٧
 . صلو دين دال نهوا عروقيكون بستوا١٨
 . نهوا جير بيومتا هنون اولصنا دال هوا اكوته من ريش بريتا دبرا الها عدما لهشا وال نهوا١٩
 . يومتا هنون ال حيا هوا كل بسر اال مطل جبيا دجبا كري يومتا هنون والو ال مريا دكري٢٠
 . هيدين ان انش نامر لكون دها هركا هو مشيحا وها هرتمن ال تهيمنون٢١
 . نقومون جير مشيحا ددجلوتا ونبيا دكدبوتا ونتلون اتوتا وتدمرتا ونطعون ان مشكحا اف لجبيا٢٢
 . كل مدم انتون دين ازدهرو ها قدمت امرت لكون٢٣
 . بهنون دين يومتا بتر اولصنا هو شمشا نحشك وسهرا ال نتل نوهره٢٤
 . وكوكبا نفلون من شميا وحيلوتا دشميا نتتزيعون٢٥
 . وهيدين نحزونيهي لبره دانشا كد اتا بعننا عم حيال ربا وعم شوبحا٢٦
 .ا لرشه دشميا هيدين نشدر مالكوهي ونكنش لجبوهي من اربعتيهين روحا من رشه دارعا وعدم٢٧



 . من تتا دين يلفو فالتا دما درك سوكيه وفرعو طرفيه يدعين انتون دمطا قيطا٢٨
 . هكنا اف انتون ما دحزيتون هلين دهوين دعو دقريبا هي عل ترعا٢٩
 . امين امر انا لكون دال تعبر شربتا هدا عدما دهلين كلهين نهوين٣٠
 . شميا وارعا نعبرون وملي ال نعبرن٣١
 .دين يوما هو وعل شعتا هي انش ال يدع افال مالكا دشميا وال برا اال ان ابا عل ٣٢
 . حزو اتتعيرو وصلو ال جير يدعين انتون امتي هو زبنا٣٣
 ايك جبرا هو جير دحزق وشبق بيته ويهب شولطنا لعبدوهي والنش انش عبده ولترعا فقد دنهـوا                  ٣٤
 .عير
 . مره دبيتا برمشا او بفلجه دلليا او بمقرا ترنجال او بصفرا اتتعيرو هكيل دال يدعين انتون امتي اتا٣٥
 مدم دلكون دين امر انا لكلكون هـو امـر انـا           37. دلما ناتا من شليا ونشكحكون كد دمكين انتون        ٣٦

 .هويتون عيرين
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 بتر دين ترين يومين هوا هوا فصحا دفطيرا وبعين هوو ربي كهنا وسـفرا ايكنـا بـنكال ناحـدون                  ١
 .قطلونيهيون
 . وامرين هوو ال بعدعدا دلما نهوا شجوشيا بعما٢
 وكد هو ايتوهي ببيت عنيا ببيته دشمعون جربا كد سميك اتت انتتا دايت عليه شطيفتا دبسما دنـردين             ٣

 .رشيا سجي دميا وفتحته واشفعته عل رشه ديشوع
 .ابدنا دهنا بسما ايت هوو دين انشا من تلميدا داتباش لهون بنفشهون وامرو دلمنا هوا ٤
 . مشكح هوا جير لمزدبنو يتير من تلتماا دينرين ولمتيهبو لمسكنا ومزدعفين هوو به٥
 . هو دين يشوع امر شوبقوه منا مهرين انتون له عبدا شفيرا عبدت لوتي٦
 بكلزبن جير مسكنا ايت لكون عمكون وامتي دصبين انتون مشكحين انتون دتعبدون لهون دشفير انـا   ٧

 .بكلزبن ايتي لوتكوندين ال 
 . هو دايت هوا له لهدا عبدت وقدمت ايك دلقبورتا بسمت جوشمي٨
 . وامين امر انا لكون دكل ايكا دتتكرز سبرتي هدا بكله علما واف مدم دعبدت هدا نتملل لدوكرنه٩

 . يهودا دين سكريوطا حد من ترعسر ازل لوت ربي كهنا ايك دنشلميوهي لهون ليشوع١٠
 .كد شمعو حديو واشتوديو كسفا دنتلون له وبعا هوا له فلعا دنشلميوهي هنون دين ١١
 وبيوما قدميا دفطيرا دبه دبحين يهوديا فصحا امرين له تلميدوهي ايكا صبا انت دنازل نطيب لـك                  ١٢

 .دتاكول فصحا
 .ه وشدر ترين من تلميدوهي وامر لهون زلو لمدينتا وها فجع بكون جبرا دشقيل مانا دميا زلو بتر١٣
 . واليكا دعال امرو لمرا بيتا ربن امر ايكو بيت مشريا ايكا داكول عم تلميدي فصحا١٤



 . وها محوا لكون عليتا ربتا دمشويا ومطيبا تمن تقنو لن١٥
 . ونفقو تلميدوهي واتو لمدينتا واشكحو ايكنا دامر لهون وطيبو فصحا١٦
 . وكد هوا رمشا اتا عم ترعسرته١٧
 . امر يشوع امين امر انا لكون دحد منكون داكل عمي هو نشلمني وكد سميكين ولعسين١٨
 . هنون دين شريو متتعيقين وامرين له حد حد لما انا١٩
 . هو دين امر لهون حد من ترعسر دصبع عمي بلجتا٢٠
 وبره دانشا ازل ايكنا دكتيب علوهي وي دين لجبرا هو دبايده مشتلم بره دانشا فقح هوا له لجبـرا                    ٢١

 . اتيلدهو الو ال
 . وكد هنون لعسين نسب يشوع لحما وبرك وقصا ويهب لهون وامر لهون سبو هنا ايتوهي فجري٢٢
 . ونسب كسا واودي وبرك ويهب لهون واشتيو منه كلهون٢٣
 . وامر لهون هنو دمي دديتقا حدتا دحلف سجياا متاشد٢٤
 .دبه اشتيوهي حدتايت بملكوته دالها امين امر انا لكون دتوب ال اشتا من يلدا دجفتا عدما ليوما هو ٢٥
 . وشبحو ونفقو لطور زيتا٢٦
 . وامر لهون يشوع دكلكون تتكشلون بي بهنا لليا كتيب جير دامحا لرعيا ونتبدرون امروهي٢٧
 . اال ما دقمت قدم انا لكون لجليال٢٨
 . امر له كافا ان كلهون نتكشلون اال ال انا٢٩
 .انت يومنا بلليا هنا قدم دنقرا ترنجال ترتين زبنين تلت تكفور بي امر له يشوع امين امر انا لك د٣٠
 . هو دين يتيرايت امر هوا دان نهوا لي لممت عمك ال اكفور بك مري واكوته اف كلهون امرو٣١
 . واتو لدوكتا ايدا دمتقريا جدسمن وامر لتلميدوهي تبو هركا عد مصال انا٣٢
 .ي لمتكمرو ولمتتعقو ودبر عمه لكافا وليعقوب وليوحنن وشر٣٣
 . وامر لهون كريا هي له لنفشي عدما لموتا قوو هركا واتتعيرو٣٤
 . وقرب قليل ونفل عل ارعا ومصال هوا دان مشكحا تعبر منه شعتا٣٥
 . وامر ابا ابي كل مدم مشكح انت اعبر مني كسا هنا اال ال صبيني ديلي اال ديلك٣٦
 .شمعون دمكت لك ال اشكحت حدا شعا لمتتعرو واتا اشكح انون كد دمكين وامر لكافا ٣٧
 . اتتعيرو وصلو دال تعلون لنسيونا روحا صبيا ومطيبا اال فجرا كريه٣٨
 . وازل توب صلي وهي ملتا امر٣٩
 . وهفك اتا توب اشكح انون كد دمكين مطل دعينيهون يقيرن هوي وال يدعين هوو منا نامرون له٤٠
 مكيل واتتنيحو مطت حرتا واتت شعتا وها مشـتلم بـره دانشـا     واتا دتلت زبنين وامر لهون دمكو  ٤١

 .بايديهون دحطيا
 . قومو نازل ها قرب هو دمشلم لي٤٢
 وعد هو مملل اتا يهودا سكريوطا حد من ترعسر وعما سجياا عم سفسرا وحوطرا من لوت ربـي        ٤٣



 .كهنا وسفرا وقشيشا
 .ويو اوحدوهي زهيرايت واوبلوهي ويهب لهون اتا مشلمنا هو دمشلم وامر هو دنشق انا ه٤٤
 . وبر شعته قرب وامر له ربي ربي ونشقه٤٥
 . هنون دين ارميو علوهي ايديا واحدوهي٤٦
 . حد دين من هنون دقيمين شمط سيفا ومحيهي لعبده درب كهنا وشقله ادنه٤٧
 . هو دين يشوع عنا وامر لهون ايك دعل جيسا نفقتون بسيفا وبحوطرا دتاحدونني٤٨
 .وم لوتكون هويت كد ملف انا بهيكال وال احدتونني اال دنشلمون كتبا هوت هدا كلي٤٩
 . هيدين شبقوهي تلميدوهي وعرقو٥٠
 . وعليما حد اتا هوا بتره وعطيف سدونا عرطل واحدوهي٥١
 . هو دين شبق سدونا وعرق عرطل٥٢
 .وقشيشا واوبلوهي ليشوع لوت قيفا رب كهنا واتكنشو لوته كلهون ربي كهنا وسفرا ٥٣
 شمعون دين من روحقا اتا هوا بتره عدما لجو درتا درب كهنا ويتب هوا عم مشمشنا وشحن لوقبل                  ٥٤
 .نورا
 . ربي كهنا دين وكله كنشهون بعين هوو عل يشوع سهدوتا دنميتونيهي وال اشكحو٥٥
 . كد سجياا جير مسهدين هوو علوهي ال شوين هوي سهدوتهون٥٦
 .دا دشوقرا وامرو انشين دين قمو علوهي سه٥٧
 . دحنن شمعنيهي دامر دانا شرا انا هيكال هنا دعبيد بايديا ولتلتا يومين بنا انا احرنا دال عبيد بايديا٥٨
 . وافال دين هكنا شويا هوت سهدوتهون٥٩
 . وقم رب كهنا بمصعتا وشاله ليشوع وامر ال مفنا انت فتجما منا مسهدين عليك هلين٦٠
 .م ال عنيهي وتوب شاله رب كهنا وامر انت هو مشيحا بره دمبركا هو دين شتيق هوا ومد٦١
 . هو دين يشوع امر له انا انا وتحزون لبره دانشا ديتب من يمينا دحيال واتا عل عنني شميا٦٢
 . رب كهنا دين صرا كوتينه وامر منا مكيل متبعين لن سهدا٦٣
 .ون دنو دحيب هو موتا ها من فومه شمعتون جودفا منا متحزا لكون هنون دين كله٦٤
 وشريو انشين رقين بفرصوفه ومحفين افوهي ومقفحين له وامرين اتنبا ودحشا محين هوو له عـل            ٦٥

 .فكوهي
 . وكد شمعون لتحت بدرتا اتت عليمتا حدا درب كهنا٦٦
 . حزته دشحن وحرت به وامرا له واف انت عم يشوع هويت نصريا٦٧
 .مرا انتي ونفق لبر لسفا وقرا ترنجال هو دين كفر وامر ال يدع انا منا ا٦٨
 . وحزته توب عليمتا هي وشريت دتامر اليلين دقيمين داف هنا منهون هو٦٩
 هو دين توب كفر وبتر قليل توب هنون دقيمين امرو لكافا شريرايت منهون انت اف جير جليليـا                   ٧٠

 .انت وممللك دما



 وبه بشـعتا قـرا تـرنجال     72.دامرين انتون  هو دين شري هوا محرم ويما دال يدع انا لجبرا هنا             ٧١
دترتين زبنين واتدكر شمعون ملته ديشوع دامر هوا له دقدم دنقرا ترنجال ترتين زبنين تلت تكفور بـي            

 .وشري دنبكا
 

Mark 15 
 ومحدا بصفرا عبدو ملكا ربي كهنا عم قشيشا وعم سفرا وعم كله كنوشتا واسرو ليشوع واوبلـوهي                  ١

 .واشلموهي لفيلطوس
 . وشاله فيلطوس انت هو ملكا ديهوديا هو دين عنا وامر له انت امرت٢
 . واكلين هوو قرصوهي ربي كهنا بسجياتا٣
 . هو دين فيلطوس توب شاله وامر له ال مفنا انت فتجما حزي كما مسهدين عليك٤
 . هو دين يشوع مدم فتجما ال يهب ايكنا دنتدمر فيلطوس٥
 .ون اسيرا حد اينا دشالين معد هوا دين بكل عادا لمشرا له٦
 . وايت هوا حد دمتقرا بر ابا داسير هوا عم عبدي اسطسين هنون دقطال باسطسين عبدو٧
 . وقعو عما وشريو لمشال ايك دمعد هوا عبد لهون٨
 . هو دين فيلطوس عنا وامر صبين انتون اشرا لكون ملكا ديهوديا٩

 . يدع هوا جير فيلطوس دمن حسما اشلموهي ربي كهنا١٠
 . ربي كهنا دين يتيرايت حفطو لكنشا دلبر ابا نشرا لهون١١
 . هو دين فيلطوس امر لهون منا هكيل صبين انتون اعبد لهنا دقرين انتون ملكا ديهوديا١٢
 . هنون دين توب قعو زقوفيهي١٣
 . هو دين فيلطوس امر لهون منا جير دبيش عبد وهنون يتيرايت قعين هوو زقوفيهي١٤
 . صبا دنعبد صبينا لكنشا وشرا لهون لبر ابا واشلم لهون ليشوع كد منجد دنزدقف فيلطوس دين١٥
 . اسطرطيوطا دين اوبلوهي لجو درتا دايتيه فرطورين وقرو لكله اسفير١٦
 . والبشوهي ارجونا وجدلو سمو له كليال دكوبا١٧
 . وشريو لمشال بشلمه شلم ملكا ديهوديا١٨
 .ين هوو بافوهي وبركين هوو عل بوركيهون وسجدين له ومحين هوو له عل رشه بقنيا ورق١٩
 . وكد بزحو به اشلحوهي ارجونا والبشوهي مانوهي وافقوهي دنزقفونيهي٢٠
 وشحرو حد دعبر هوا شمعون قورينيا داتا هوا من قريتا ابوهي دالكسندروس ودروفوس دنشـقول             ٢١

 .زقيفه
 . وايتيوهي لججولتا دوكتا دمتفشقا قرقفتا٢٢
 . له لمشتا حمرا دحليط به مورا هو دين ال نسب ويهبو٢٣
 . وكد زقفوهي فلجو مانوهي وارميو عليهون فسا منو منا نسب٢٤



 . ايت هوا دين شعا تلت كد زقفوهي٢٥
 . وكتيبا هوت علتا دموته بكتبا هنا هو ملكا ديهوديا٢٦
 . وزقفو عمه ترين لسطيا حد من يمينه وحد من سمله٢٧
 .م عوال اتحشب وشلم كتبا دامر دع٢٨
 واف ايلين دين دعبرين هوو مجدفين هوو علوهي ومنيدين رشيهون وامرين اون شرا هيكال وبنـا               ٢٩

 .له لتلتا يومين
 . فصا نفشك وحوت من زقيفا٣٠
 . وهكنا اف ربي كهنا جحكين هوو حد عم حد وسفرا وامرين احرنا احي نفشه ال مشكح لمحيو٣١
 من زقيفا دنحزا ونهيمن به واف هنون دين دزقيفين هـوو عمـه     مشيحا ملكه دايسريل نحوت هشا     ٣٢

 .محسدين هوو له
 . وكد هوي شت شعين هوا حشوكا عل كله ارعا عدما لشعا تشع٣٣
 . وبتشع شعين قعا يشوع بقال رما وامر ايل ايل لمنا شبقتني دايتيه الهي الهي لمنا شبقتني٣٤
 .ليا قرا وانشين دشمعو من هنون دقيمين امرين هوو ال٣٥
 . رهط دين حد ومال اسفوجا حال واسر بقنيا دنشقيوهي وامرو شبوقو نحزا ان اتا اليا محت له٣٦
 . هو دين يشوع قعا بقال رما وشلم٣٧
 . وافي ترعا دهيكال اصطري لترين من لعل عدما لتحت٣٨
 .ره هوا دالها كد حزا دين قنطرونا هو دقام هوا لوته دهكنا قعا وشلم امر شريرايت هنا جبرا ب٣٩
 ايت هوي دين اف نشا من روحقا دحزين هوي مريم مجدليتا ومريم امه ديعقوب زعورا وديوسـا                  ٤٠

 .وشلوم
 . هنين دكد هو بجليال نقيفن هوي له ومشمشن له واحرنيتا سجياتا دسلق هوي عمه الورشلم٤١
 . وكد هوا رمشا دعروبتا دايتيه قدم شبتا٤٢
را بولوطا اينا داف هو مسكا هوا لملكوتا دالها وامـرح وعـل لـوت            اتا يوسف هو دمن رمتا ميق      ٤٣

 .فيلطوس وشال فجره ديشوع
 . فيلطوس دين تمه دان من كدو ميت وقرا لقنطرونا وشاله دان من قدم عدنا ميت٤٤
 . وكد يلف يهب فجره ليوسف٤٥
 47. ترعه دقبـرا  وزبن يوسف كتنا واحته وكركه به وسمه بقبرا دنقير هوا بشوعا وعجل كافا عل      ٤٦

 .مريم دين مجدليتا ومريم هي ديوسا حزي ايكا داتتسيم
 

Mark 16 
 . وكد عبرت شبتا مريم مجدليتا ومريم ديعقوب وشلوم زبن هروما دناتين نمشحنيهي١
 . بشفرا دين بحد بشبا اتي لبيت قبورا كد دنح شمشا٢



 . وامرن هوي بنفشهين من دين عجل لن كافا من ترعا دبيت قبورا٣
 . وحر حزي دمعجال هي كافا ربا هوت جير طب٤
 . وعلين لبيت قبورا وحزي عليما ديتب من يمينا وعطيف اسطال حورتا وتمه٥
 هو دين امر لهين ال تدحلن ليشوع نصريا بعين انتين هو دازدقف قم له ال هوا تنن ها دوكتـا ايكـا                 ٦

 .دسيم هوا
 .ن لجليال تمن تحزونيهي ايكنا دامر لكون اال زلين امرين لتلميدوهي ولكافا دها قدم لكو٧
 وكد شمع عرق ونفق من قبرا احيد هوا لهين جير تهرا ورتيتا والنش مدم ال امرين دحـيلن هـوي                 ٨

 .جير
 . بشفرا دين بحد بشبا قم واتحزي لوقدم لمريم مجدليتا هي دشبعا شادين افق هوا منه٩

 .ين وهي ازلت سبرت لهنون دعمه هوو دابيلين هوو وبك١٠
 . وهنون كد شمعو دامرن دحي واتحزي لهين ال هيمنو انين١١
 . بتر هلين اتحزي لترين منهون بدموتا احرتا كد مهلكين وازلين لقريتا١٢
 . وهنون ازلو امرو لشركا اف ال لهنون هيمنو١٣
 احريت دين اتحزي لحدعسر كد سميكين وحسد لحسيروت هيمنوتهون ولقشيوت لبهـون دلهنـون               ١٤

 .ي دقم ال هيمنودحزاوه
 . وامر لهون زلو لعلما كله واكرزو سبرتي بكله بريتا١٥
 . اينا دمهيمن وعمد حيا واينا دال مهيمن متحيب١٦
 . اتوتا دين اليلين دمهيمنين هلين نقفن بشمي شادا نفقون وبلشنا حدتا نمللون١٧
 .ل كريها ونتحلمون وحووتا نشقلون وان سما دموتا نشتون ال نهر انون وايديهون نسيمون ع١٨
 . يشوع دين مرن من بتر دملل عمهون لشميا سلق ويتب من يمينا دالها١٩
  ܀. هنون دين نفقو واكرزو بكل دوكا ومرن معدر هوا لهون ومشر مليهون باتوتا دعبدين هوو٢٠
  ܀
 

Luke 1 
 . مطل دسجياا صبو دنكتبون تشعيتا دسوعرنا ايلين دحنن مفسين حنن بهون١
 .داشلمو لن هنون دمن قديم هوو حزيا ومشمشنا ديله دملتا ايك مدم ٢
 . اتحزي اف لي مطل دقريب هويت يصيفايت لكلهون دكل مدم بطكسه اكتوب لك نصيحا تاوفيال٣
 . دتدع شررا دمال داتتلمدت لهين٤
  هوا بيومته دهرودس ملكا ديهودا كهنا حد دشمه هوا زكريا من تشمشتا دبيت ابيا وانتته مـن بنتـه                   ٥

 .داهرون شمه هوا اليشبع
 . تريهون دين زديقين هوو قدم الها ومهلكين بكلهون فوقدنوهي وبكانوته دمريا دال عدلي٦



 . برا دين ليت هوا لهون مطل داليشبع عقرتا هوت وتريهون سجياي بيومتهون هوو٧
 . هوا هوا دين كد مكهن هوا بطكسا دتشمشته قدم الها٨
 . بسما وعل لهيكله دمريا بعيدا دكهنوتا مطيهي دنسيم٩

 . وكله كنشا دعما مصال هوا لبر بعدنا دبسما١٠
 . واتحزي له لزكريا مالكا دمريا دقام من يمينا دمدبحا دبسما١١
 . واشتجش زكريا كد حزيهي ودحلتا نفلت علوهي١٢
 . يوحنن وامر له مالكا ال تدحل زكريا مطل داشتمعت صلوتك وانتتك اليشبع تالد لك برا وتقرا شمه١٣
 . وتهوا لك حدوتا واروزا وسجياا نحدون بمولده١٤
 . نهوا جير رب قدم مريا وحمرا وشكرا ال نشتا وروحا دقودشا نتمال عد هو بكرسا دامه١٥
 . وسجياا من بني ايسريل نفنا لوت مريا الههون١٦
دال متطفيسين ليدعتا دكانا  وهو نازل قدموهي بروحا وبحيال داليا نبيا دنفنا لبا دابها عل بنيا واليلين    ١٧

 .ونطيب لمريا عما جميرا
 . وامر زكريا لمالكا ايكنا ادع هدا انا جير ايتي سبا وانتتي سجيات بيومته هي١٨
 . وعنا مالكا وامر له انا انا جبريايل دقام انا قدم الها واشتلحت داملل عمك واسبرك هلين١٩
 دهلين نهوين عل دال هيمنت لملـي هلـين دمتملـين     مكيل تهوا شتيق وال تشكح لممللو عدما ليوما ٢٠

 .بزبنهين
 . عما دين قام هوا ومسكا لزكريا وتميهين هوو عل توحرته دبهيكال٢١
 كد نفق دين زكريا ال مشكح هوا دنملل عمهون واستكلو دحزوا حزا بهيكال وهو مرمز رمز هـوا                   ٢٢

 .لهون وقوي كد حرش
 .ه وكد اتمليو يومتا دتشمشته ازل لبيت٢٣
 . وهوا من بتر يومتا هنون بطنت اليشبع انتته ومطشيا هوت نفشه يرحا حمشا وامرا هوت٢٤
 . دهلين عبد لي مريا بيومتا دحر بي لمسب حسدي دبيت بني انشا٢٥
 . بيرحا دين دشتا اشتلح جبريايل مالكا من لوت الها لجليال لمدينتا دشمه نصرت٢٦
 . من بيته ددويد وشمه لبتولتا مريم لوت بتولتا دمكيرا لجبرا دشمه يوسف٢٧
 . وعل لوته مالكا وامر له شلم لكي مليت طيبوتا مرن عمكي بريكت بنشا٢٨
 . هي دين كد حزت اترهبت بملته ومتحشبا هوت دمنا هو شلما هنا٢٩
 . وامر له مالكا ال تدحلين مريم اشكحتي جير طيبوتا لوت الها٣٠
 .تقرين شمه يشوع ها جير تقبلين بطنا وتالدين برا و٣١
 . هنا نهوا رب وبره دعليا نتقرا ونتل له مريا الها كورسيه ددويد ابوهي٣٢
 . ونملك عل بيته ديعقوب لعلم ولملكوته سوف ال نهوا٣٣
 . امرا مريم لمالكا ايكنا تهوا هدا دجبرا ال حكيم لي٣٤



ا هو دمتيلد بكي قديشا هـو        عنا مالكا وامر له روحا دقودشا تاتا وحيله دعليا نجن عليكي مطل هن             ٣٥
 .وبره دالها نتقرا

 . وها اليشبع احينتكي اف هي بطنا برا بسيبوته وهنا يرحا دشتا له لهي دمتقريا عقرتا٣٦
 . مطل دال عطل اللها مدم٣٧
 . امرا مريم ها انا امته دمريا نهوا لي ايك ملتك وازل مالكا من لوته٣٨
 .ت بطياليت لطورا لمدينتا ديهود قمت دين مريم بهون بيومتا هنون وازل٣٩
 . وعلت لبيته دزكريا وشالت شلمه داليشبع٤٠
 . وهوا دكد شمعت اليشبع شلمه دمريم دص عوال بكرسه واتمليت اليشبع روحا دقودشا٤١
 . وقعت بقال رما وامرت لمريم مبركتا انتي بنشا ومبرك هو فارا دبكرسكي٤٢
 . ايمكا لي هدا دامه دمري تاتا لوتي٤٣
 . ها جير كد نفل قال دشلمكي بادني بحدوتا ربتا دص عوال بكرسي٤٤
 . وطوبيه اليدا دهيمنت دهوا شولما اليلين داتملل عمه من لوت مريا٤٥
 . وامرت مريم موربا نفشي لمريا٤٦
 . وحديت روحي بالها محيني٤٧
 . دحر بموككا دامته ها جير من هشا طوبا نتلن لي شربتا كلهين٤٨
 . روربتا هو دحيلتن وقديش شمه دعبد لوتي٤٩
 . وحننه لدرا وشربتا عل ايلين ددحلين له٥٠
 . عبد زكوتا بدرعه وبدر حتيري بترعيتا دلبهون٥١
 . سحف تقيفا من كورسوتا واريم مكيكا٥٢
 . كفنا سبع طبتا وعتيرا شرا سفيقايت٥٣
 . عدر اليسريل عبده واتدكر حننه٥٤
 . زرعه لعلم ايك دملل عم ابهين عم ابرهم وعم٥٥
 . قويت دين مريم لوت اليشبع ايك يرحا تلتا وهفكت لبيته٥٦
 . اليشبع دين هوا هوا له زبنا دتالد ويلدت برا٥٧
 . وشمعو شببيه وبني طوهمه داسجي الها حننه لوته وحدين هوو عمه٥٨
 . وهوا ليوما دتمنيا واتو لمجزره لطليا وقرين هوو له بشما دابوهي زكريا٥٩
 .مه وامرا لهون ال هكنا اال نتقرا يوحنن وعنت ا٦٠
 . وامرو له دليت انش بشربتكي دمتقرا بشما هنا٦١
 . ورمزو البوهي دايكنا صبا دنشميوهي٦٢
 . وشال فنقيتا وكتب وامر يوحنن هو شمه واتدمرو كلنش٦٣
 . ومحدا اتفتح فومه ولشنه وملل وبرك اللها٦٤



 .را ديهود هلين متمللن هوي وهوت دحلتا عل كلهون شببيهون وبكله طو٦٥
 . وكلهون دشمعو متحشبين هوو بلبهون وامرين منا كي نهوا طليا هنا وايده دمريا ايت هوت عمه٦٦
 . واتملي زكريا ابوهي روحا دقودشا واتنبي وامر٦٧
 . مبرك هو مريا الهه دايسريل دسعر عمه وعبد له فورقنا٦٨
 . واقيم لن قرنا دفورقنا ببيته ددويد عبده٦٩
 . ايك دملل بفوما دنبيوهي قديشا دمن علم٧٠
 . دنفرقن من بعلدببين ومن ايدا دكلهون سناين٧١
 . وعبد حننه عم ابهين وعهد لديتقوهي قديشتا٧٢
 . ومومتا ديما البرهم ابون دنتل لن٧٣
 . دنتفرق من ايدا دبعلدببين ودال دحال نفلوح قدموهي٧٤
 . كلهون يومتن بكانوتا وبزديقوتا٧٥
 . وانت طليا نبيه دعليا تتقرا تازل جير قدم فرصوفه دمريا دتطيب اورحه٧٦
 . دنتل مدعا دحيا لعمه بشوبقنا دحطهيهون٧٧
 . برحما دحننا دالهن دبهون نسعرن دنحا من روما٧٨
 . لمنهرو اليلين دبحشوكا وبطلال دموتا يتبين دنتروص رجلين باورحا دشلما٧٩
 .حا وبحوربا ايتوهي هوا عدما ليوما دتحويته دلوت ايسريل طليا دين ربا هوا ومتحيل برو٨٠
 

Luke 2 
 . هوا دين بيومتا هنون ونفق فوقدنا من اجوسطوس قسر دنتكتب كله عما داوحدنه١
 . هدا مكتبنوتا قدميتا هوت بهجمنوتا دقورينوس بسوريا٢
 . وازل هوا كلنش دنتكتب بمدينته٣
دجليال ليهود لمدينته ددويد دمتقريـا بيـت لحـم مطـل      سلق هوا دين اف يوسف من نصرت مدينتا  ٤

 .دايتوهي هوا من بيته ومن شربته ددويد
 . عم مريم مكيرته كد بطنا دتمن نتكتب٥
 . وهوا دكد تمن انون اتمليو يومته دتالد٦
 . ويلدت بره بوكرا وكركته بعزرورا وارميته باوريا مطل دليت هوا لهون دوكتا ايكا دشرين هوو٧
 . دين ايت هوو به باترا دشرين هوو تمن ونطرين مطرتا دلليا عل مرعيتهون رعوتا٨
 . وها مالكا دالها اتا لوتهون وتشبوحته دمريا انهرت عليهون ودحلو دحلتا ربتا٩

 . وامر لهون مالكا ال تدحلون ها جير مسبر انا لكون حدوتا ربتا دتهوا لكله علما١٠
 .هي مريا مشيحا بمدينته ددويد اتيلد لكون جير يومنا فروقا دايتو١١
 . وهدا لكون اتا مشكحين انتون عوال دكريك بعزرورا وسيم باوريا١٢



 . ومن شلي اتحزيو عم مالكا حيلوتا سجياا دشميا كد مشبحين اللها وامرين١٣
 . تشبوحتا اللها بمروما وعل ارعا شلما وسبرا طبا لبني انشا١٤
يا مللو رعوتا حد عم حد وامرين نردا عدما لبيت لحم ونحزا             وهوا دكد ازلو من لوتهون مالكا لشم       ١٥

 .لملتا هدا دهوت ايك دمريا اودع لن
 . واتو مسرهبايت واشكحو لمريم وليوسف ولعوال دسيم باوريا١٦
 . وكد حزو اودعو لملتا داتمللت عمهون علوهي عل طليا١٧
 . وكلهون دشمعو اتدمرو عل ايلين داتملل لهون من رعوتا١٨
 .ريم دين نطرا هوت كلهين مال هلين ومفحما بلبه م١٩
 . وهفكو رعوتا هنون كد مشبحين ومهللين اللها عل كل دحزو وشمعو ايكنا داتملل عمهون٢٠
 . وكد ملو تمنيا يومين دنتجزر طليا اتقري شمه يشوع داتقري من مالكا قدم دنتبطن بكرسا٢١
 .اسقوهي الورشلم دنقيمونيهي قدم مريا وكد اتمليو يومتا دتدكيتهون ايك نموسا دموشا ٢٢
 . ايك دكتيب بنموسا دمريا دكل دكرا فتح مربعا قديشا دمريا نتقرا٢٣
 . ودنتلون دبحتا ايكنا دامير بنموسا دمريا زوجا دشوفنينا او ترين فروجا ديونا٢٤
 لبويـاه   جبرا دين حد ايت هوا باورشلم شمه هوا شمعون وجبرا هنا كاين هوا وزديق ومسكا هـوا    ٢٥

 .دايسريل وروحا دقودشا ايت هوت علوهي
 . وامير هوا له من روحا دقودشا دال نحزا موتا عدما دنحزا لمشيحه دمريا٢٦
 هو هنا اتا هوا بروحا لهيكال وكد معلين له ابهوهي ليشوع طليا دنعبدون حلفـوهي ايكنـا دفقيـد                    ٢٧

 .بنموسا
 . قبله عل درعوهي وبرك اللها وامر٢٨
 .ا انت له لعبدك مري ايك ملتك بشلما مكيل شر٢٩
 . دها حزي عيني حننك٣٠
 . هو دطيبت بفرصوفا دكلهين اموتا٣١
 . نوهرا لجلينا دعمما وشوبحا لعمك ايسريل٣٢
 . يوسف دين وامه تميهين هوو عل ايلين دمتمللن هوي علوهي٣٣
 .بايسريل والتا دحرينا وبرك انون شمعون وامر لمريم امه ها هنا سيم لمفولتا ولقيما دسجياا ٣٤
 . وبنفشكي دين ديلكي تعبر رومحا ايك دنتجلين محشبتا دلبوتا دسجياا٣٥
 وحنا دين نبيتا برته دفنوايل من شبطا داشير اف هي قشيشت بيومته هوت وشبع شنين عـم بعلـه                 ٣٦

 .حيت من بتولوته
وبصلوتا فلحا هوت بايمما    وهوت ارملتا ايك شنين تمناين واربع وال فرقا هوت من هيكال وبصوما              ٣٧
 .وبلليا
 . واف هي قمت به بشعتا واوديت لمريا ومملال هوت علوهي عم كلنش دمسكا هوا لفورقنه داورشلم٣٨



 . وكد شلمو كل مدم ايك دبنموسا دمريا هفكو لجليال لنصرت مدينتهون٣٩
 .هي طليا دين ربا هوا ومتحيل بروحا ومتمال حكمتا وطيبوتا دالها ايت هوت علو٤٠
 . وانشوهي بكل شنا ازلين هوو الورشلم بعدعدا دفصحا٤١
 . وكد هوا بر شنين ترتعسرا سلقو ايكنا دمعدين هوو لعدعدا٤٢
 . وكد شلمو يومتا هفكو لهون يشوع دين طليا فش له باورشلم ويوسف وامه ال يدعو٤٣
انشوتهون ولوت مـن     سبرين هوو جير دعم بني لويتهون هو وكد اتو مردا يوما حد بعاوهي لوت                ٤٤

 .ديدع لهون
 . وال اشكحوهي وهفكو لهون توب الورشلم وبعين هوو له٤٥
 . ومن بتر تلتا يومين اشكحوهي بهيكال كد يتب مصعت ملفنا وشمع منهون ومشال لهون٤٦
 . وتميهين هوو كلهون ايلين دشمعين هوو له بحكمته وبفتجموهي٤٧
ا عبدت لن هكنا دها ابوك وانا بطورفا سـجياا بعـين             وكد حزاوهي تمهو وامرت له امه بري لمن        ٤٨

 .هوين لك
 . امر لهون منا بعين هويتون لي ال يدعين انتون دبيت ابي وال لي داهوا٤٩
 . هنون دين ال اشتودعو لملتا دامر لهون٥٠
 . ونحت عمهون واتا لنصرت ومشتعبد هوا لهون امه دين نطرا هوت كلهين مال بلبه٥١
 .هوا بقومته وبحكمته وبطيبوتا لوت الها وبنينشا يشوع دين ربا ٥٢
 

Luke 3 
 بشنت حمشعسرا دين دملكوته دطيبريوس قسر بهجمنوتا دفنطيوس فيلطوس بيهود كد رشـا ربيعيـا            ١

 .هرودس بجليال وفيليفوس احوهي رشا ربيعيا بايطوريا وباترا دطركونا ولوسنيا رشا ربيعيا دابيلينا
 . هوت ملتا دالها عل يوحنن بر زكريا بحوربا بربوت كهنوتا دحنن ودقيفا٢
 . واتا بكله اترا دحدري يوردنن كد مكرز معموديتا دتيبوتا لشوبقنا دحطها٣
 ايكنا دكتيب بكتبا دمال داشعيا نبيا دامر قال دقرا بحوربا طيبو اورحه دمريا وتروصو بفقعتا شـبيال                  ٤

 .اللهن
 .كون ونهوا عرما لشفيا واترا عسقا لفقعتا كلهون نحال نتملون وكلهون طورا ورمتا نتمك٥
 . ونحزا كل بسر حيا دالها٦
 . وامر هوا لكنشا ايلين داتين هوو لوته لمعمد يلدا داكدنا منو حويكون لمعرق من روجزا دعتيد٧
 عبدو هكيل فارا دشوين لتيبوتا وال تشرون لمامر بنفشكون دابا ايت لن ابرهم امر انا لكون جير دمن      ٨

 .فا مشكح الها لمقمو بنيا البرهمهلين كا
 . ها دين نرجا سيم عل عقرا دايلنا كل ايلنا هكيل دفارا طبا ال عبد متفسق وبنورا نفل٩

 . ومشالين هوو له كنشا وامرين منا هكيل نعبد١٠



 . عنا وامر لهون من دايت له ترتين كوتينين نتل لمن دليت له ومن دايت له سيبرتا هكنا نعبد١١
 .ف مكسا لمعمد وامرين له ملفنا منا نعبد واتو ا١٢
 . هو دين امر لهون ال تتبعون مدم يتير عل ما دفقيد لكون لمتبع١٣
 ومشالين هوو له فلحي اسطرطيا وامرين منا نعبد اف حنن امر لهون ال بانش تتطجرون والنش ال         ١٤

 .تعشقون ونسفقن لكون افسونيتكون
 .ون متحشبين هوو بلبهون ددلما هويو مشيحا كد دين مسبر هوا عما عل يوحنن وكله١٥
 عنا يوحنن وامر لهون انا ها معمد انا لكون بميا اتا دين هو دحيلتن مني هو دال شوا انـا داشـرا                    ١٦

 .عرقا دمسنوهي هو نعمدكون بروحا دقودشا وبنورا
 . هو داحيد رفشا بايده ومدكا ادروهي وحطا كنش الوصروهي وتبنا نوقد بنورا دال دعكا١٧
 . اف احرنيتا دين سجياتا ملف هوا ومسبر لعما١٨
 هرودس دين ططرركا مطل دمتكسس هوا من يوحنن عل هروديا انتت فيليفوس احـوهي وعـل                 ١٩

 .كلهين بيشتا دعبد هوا
 . اوسف اف هدا عل كلهين وحبشه ليوحنن بيت اسيرا٢٠
 . هوا دين كد عمد كله عما واف يشوع عمد وكد مصال اتفتحو شميا٢١
 ونحتت روحا دقودشا علوهي بدموت جوشما ديونا وقال هوا من شميا دامر انت هو بري حبيبا دبك            ٢٢

 .اصطبيت
 . هو دين يشوع ايتوهي هوا ايك بر شنين تلتين ومستبر هوا بر يوسف بر هلي٢٣
 . بر مطتت بر لوي بر ملكي بر ياني بر يوسف٢٤
 . بر متتا بر عموص بر نحوم بر حسلي بر نجي٢٥
 .ر مات بر مطت بر شمعي بر يوسف بر يهودا ب٢٦
 . بر يوحنن بر رسا بر زورببل بر شلتايل بر نري٢٧
 . بر ملكي بر ادي بر قوسم بر المودد بر عير٢٨
 . بر يوسا بر اليعزر بر يورم بر متيتا بر لوي٢٩
 . بر شمعون بر يهودا بر يوسف بر يونم بر اليقيم٣٠
 .ن بر دويد بر مليا بر ماني بر مطتا بر نت٣١
 . بر ايشي بر عوبيد بر بعز بر سلمون بر نحشون٣٢
 . بر عميندب بر ارم بر حصرون بر فرص بر يهودا٣٣
 . بر يعقوب بر ايسحق بر ابرهم بر ترح بر نحور٣٤
 . بر سروج بر ارعو بر فلج بر عبر بر شلح٣٥
 . بر قينن بر ارفكشر بر شيم بر نوح بر لمك٣٦
 . يرد بر مهلاليل بر قينن بر متوشلح بر حنوك بر٣٧



 . بر انوش بر شيت بر ادم دمن الها٣٨
 

Luke 4 
 . يشوع دين كد مال روحا دقودشا هفك من يوردنن ودبرته روحا لحوربا١
 . يومتا اربعين دنتنسا من اكلقرصا وال لعس مدم بهنون يومتا وكد شلم انون لحرتا كفن٢
 .ا هدا دتهوا لحما وامر له اكلقرصا ان بره انت دالها امر لكاف٣
 . عنا يشوع وامر له كتيب هو دال هوا بلحما بلحود حيا برنشا اال بكل فتجم دالها٤
 . واسقه سطنا لطورا رما وحويه كلهين ملكوتا دارعا بعدنا زعورا٥
 . وامر له اكلقرصا لك اتل شولطنا هنا كله وشوبحه دلي مشلم ولمن داصبا يهب انا له٦
 .ديلك نهوا كله ان هكيل تسجود قدمي ٧
 . عنا يشوع وامر له كتيب هو دلمريا الهك تسجود وله بلحودوهي تفلوح٨
 . وايتيه الورشلم واقيمه عل كنفا دهيكال وامر له ان بره انت دالها ارما نفشك مكا لتحت٩

 . كتيب جير دلمالكوهي نفقد عليك دننطرونك١٠
 . وعل درعيهون نشقلونك دال تتقل رجلك بكافا١١
 . دين يشوع وامر له امير هو دال تنسا لمريا الهك عنا١٢
 . وكد شلم اكلقرصا كلهون نسيونوهي فرق من لوته عد زبنا١٣
 . وهفك يشوع بحيال دروحا لجليال ونفق علوهي طبا بكله اترا دحدريهون١٤
 . وهو ملف هوا بكنوشتهون ومشتبح هوا من كل انش١٥
 . هوا لكنوشتا بيوما دشبتا وقم لمقرا واتا لنصرت ايكا داتربي وعل ايكنا دمعد١٦
 . واتيهب له سفرا داشعيا نبيا وفتح يشوع سفرا واشكح دوكتا ايكا دكتيب١٧
 روحه دمريا علي ومطل هدا مشحني لمسبرو لمسكنا وشلحني لماسيو لتبيري لبا ولمكرزو لشـبيا                ١٨

 .شوبقنا ولعويرا حزيا ولمشررو لتبيرا بشوبقنا
 .ا لمريا ولمكرزو شنتا مقبلت١٩
 . وكرك سفرا ويهبه لمشمشنا وازل يتب كلهون دين دبكنوشتا عينيهون حيرن هوي به٢٠
 . وشري لمامر لوتهون ديومنا اشتلم كتبا هنا بادنيكون٢١
 وسهدين هوو له كلهون ومتدمرين هوو بمال دطيبوتا دنفقن هوي من فومه وامرين هوو ال هوا هنا                  ٢٢

 .بر يوسف
 تامرون لي متال هنا اسيا اسا نفشك وكل دشمعن دعبدت بكفرنحوم عبـد اف              امر لهون يشوع كبر    ٢٣

 .هركا بمدينتك
 . هو دين امر امين امر انا لكون دليت نبيا دمتقبل بمدينته٢٤
 شررا جير امر انا لكون دسجي ارملتا ايت هوي بايسريل بيومي اليا نبيا كد اتتحدو شميا شنين تلت  ٢٥



 .كله ارعاويرحا شتا وهوا كفنا ربا ب
 . ولوت حدا منهين ال اشتدر اليا اال لصرفت دصيدن لوت انتتا ارملتا٢٦
 . وسجياا جربا ايت هوو بيت ايسريل بيومي اليشع نبيا وحد منهون ال اتدكي اال ان نعمن ارميا٢٧
 . وكد شمعو هلين هنون دبكنوشتا اتمليو حمتا كلهون٢٨
ا لجبينا دطورا هو دمـدينتهون بنيـا هـوت علـوهي             وقمو افقوهي لبر من مدينتا وايتيوهي عدم       ٢٩

 .دنشدونيهي من شقيفا
 . هو دين عبر بينتهون وازل٣٠
 . ونحت لكفرنحوم مدينتا دجليال وملف هوا لهون بشبا٣١
 . وتميهين هوو بيولفنه دمشلطا هوت ملته٣٢
 . وايت هوا بكنوشتا جبرا دايت هوا به روحا دشادا طنفا وزعق بقال رما٣٣
 .ر شبوقيني ما لن ولك يشوع نصريا اتيت لموبدوتن يدع انا لك من انت قديشه دالها وام٣٤
 . وكاا به يشوع وامر سكور فومك وفوق منه وشديهي شادا بمصعتا ونفق منه كد ال سرح به مدم٣٥
 وتمها ربا احد لكلنش وممللين هوو عم حددا وامرين منا هي كي ملتا هدا دبشولطنا وبحـيال فقـدا             ٣٦

 .ا طنفتا ونفقنلروح
 . ونفق علوهي طبا بكله اترا دحدريهون٣٧
 وكد نفق يشوع من كنوشتا عل لبيته دشمعون وحمته دشمعون اليصا هوت باشتا ربتا وبعـو منـه                   ٣٨

 .مطلته
 . وقم لعل منه وكاا باشته وشبقته ومحدا قمت ومشمشا هوت لهون٣٩
كريهين بكورهنا مشحلفا ايتيو انون لوته هو   معربي شمشا دين كلهون ايلين دايت هوا لهون كريها د          ٤٠

 .دين عل حد حد منهون ايده سام هوا وماسا هوا لهون
 ونفقين هوو اف شادا من سجياا كد مزعقين وامرين دانت هو مشيحا بره دالها وكاا هوا بهون وال                   ٤١

 .شبق هوا لهون دنامرون ديدعين دهويو مشيحا
با وكنشا بعين هوو له واتو عدما لوته واحدوهي دال نازل له             ولصفره ديوما نفق ازل له الترا حور       ٤٢

 .من لوتهون
 . هو دين يشوع امر لهون داف لمدينتا احرنيتا وال لي لمسبرو ملكوته دالها دعل هدا هو اشتدرت٤٣
 . وهو مكرز هوا بكنوشتا دجليال٤٤
 

Luke 5 
 . يد يمتا دجنسر هوا دين كد كنش علوهي كنشا لمشمع ملتا دالها وهو قام هوا عل١
 . حزا سفينا ترتين دقيمن عل جنب يمتا وصيدا دسلقو منهين ومشيجين مصيدتهون٢
 وحدا منهين دشمعون هوت كافا وسلق يشوع يتب به وامر دندبرونه قليل من يبشا لميا ويتـب هـوا               ٣



 .وملف من سفينتا لكنشا
 .يدا وكد شتق من مملله امر لشمعون دبرو لعومقا وارمو مصيدتكون لص٤
 . عنا شمعون وامر له ربي لليا كله الين ومدم ال احدن عل ملتك دين رما انا مصيدتا٥
 . وكد هدا عبدو حبشو نونا سجياا دطب ومصطريا هوت مصيدتهون٦
 ورمزو لحبريهون دبسفينتا احرتا دناتون نعدرون انون وكد اتو ملو انين سفينا ترتيهين ايك دقـريبن              ٧

 .هوي لمطبع
ن شمعون كافا نفل قدم رجلوهي ديشوع وامر له بعا انا منك مري فروق لك مني دجبـرا            كد حزا دي   ٨

 .انا حطيا
 . تمها جير احده هوا ولكلهون دعمه عل صيدا هو دنونا دصدو٩

 هكوت دين اف ليعقوب وليوحنن بني زبدي دايتيهون هوو شوتفا دشمعون امر دين يشوع لشمعون                ١٠
 .صاد لحياال تدحل من هشا بني انشا تهوا 

 . وقربو انين سفينا الرعا وشبقو كل مدم واتو بتره١١
 وكد هوا يشوع بحدا من مدينتا اتا جبرا دمال كله جربا حزا ليشوع ونفل عل افوهي وبعا هوا منـه      ١٢

 .وامر له مري ان صبا انت مشكح انت لمدكيوتي
 . جربه واتدكي وفشط ايده يشوع قرب له وامر له صبا انا اتدكا وبر شعته ازل منه١٣
 . وفقده دالنش ال تامر اال زل حوا نفشك لكهنا وقرب حلف تدكيتك ايكنا دفقد موشا لسهدوتهون١٤
 . ونفق علوهي طبا يتيرايت ومتكنش هوا عما سجياا لمشمع منه ولمتاسيو من كورهنيهون١٥
 . هو دين مشنا هوا لدبرا ومصال١٦
 هوو فريشا وملفي نموسا داتو هوو من كـل قوريـا             وهوا بحد من يومتا كد ملف هوا يشوع يتبين         ١٧

 .دجليال وديهود وداورشلم وحيال دمريا ايتوهي هوا لماسيوتهون
 . وانشا ايتيو بعرسا جبرا حد مشريا وبعين هوو دنعلون نسيمونيهي قدموهي١٨
يال  وكد ال اشكحو دايكنا نعلونيهي مطل سوجاا دعما سلقو لهون الجرا وشبوهي عم عرسه من تطل                ١٩

 .لمصعتا قدموهي ديشوع
 . كد حزا دين يشوع هيمنوتهون امر لهو مشريا جبرا شبيقين لك حطهيك٢٠
 وشريو سفرا وفريشا متحشبين وامرين منو هنا دمملل جودفا منو مشكح لمشبق حطها اال ان الهـا                ٢١

 .بلحود
 . يشوع دين يدع محشبتهون وعنا وامر لهون منا متحشبين انتون بلبكون٢٢
 .دا فشيقا لمامر دشبيقين لك حطهيك او لمامر قوم هلك اي٢٣
 دتدعون دين دشليط هو بره دانشا بارعا دنشبوق حطها امر لمشريا لك امر انا قوم شقول عرسـك        ٢٤

 .وزل لبيتك
 . ومحدا قم لعنيهون وشقل عرسه وازل لبيته كد مشبح اللها٢٥



 .امرين دحزين يومنا تدمرتا وتمها احد لكلنش ومشبحين هوو اللها واتمليو دحلتا و٢٦
 . بتر هلين نفق يشوع وحزا مكسا دشمه لوي ديتب بيت مكسا وامر له تا بتري٢٧
 . وشبق كل مدم وقم ازل بتره٢٨
 . وعبد له لوي ببيته قوبال ربا وايت هوا كنشا سجياا دمكسا وداحرنا دسميكين هوو عمهون٢٩
 .ا عم مكسا وحطيا اكلين انتون وشتين ورطنين هوو سفرا وفريشا وامرين لتلميدوهي لمن٣٠
 . وعنا يشوع وامر لهون ال متبعا اسيا لحليما اال اليلين دبيش بيش عبيدين٣١
 . ال اتيت داقرا لزديقا اال لحطيا لتيبوتا٣٢
 هنون دين امرين له لمنا تلميدوهي ديوحنن صيمين امينايت ومصلين اف دفريشا ديلك دين اكلـين                 ٣٣

 .وشتين
 .مر لهون ال مشكحين انتون لبنوهي دجنونا كما دحتنا عمهون دتعبدون دنصومون هو دين ا٣٤
 . ناتون دين يومتا كد نتتريم حتنا منهون هيدين نصومون بهنون يومتا٣٥
 وامر لهون متال دال انش قاد اورقعتا من مانا حدتا ورما عل مانا بليا دال لحدتا قاد ولبليا ال شـلما               ٣٦

 .اورقعتا دمن حدتا
 .وال انش رما حمرا حدتا بزقا بليتا وان دين ال مبزع حمرا حدتا لزقا وهو حمرا متاشد وزقا ابدن ٣٧
 . اال حمرا حدتا بزقا حدتتا رمين وتريهون متنطرين٣٨
 . وال انش شتا حمرا عتيقا ومحدا بعا حدتا امر جير عتيقا بسيم٣٩
 

Luke 6 
 .ملجين هوو شبال وفركين بايديهون واكلين هوا دين بشبتا كد مهلك يشوع بيت زرعا تلميدوهي ١
 . انشين دين من فريشا امرين لهون منا عبدين انتون مدم دال شليط لمعبد بشبتا٢
 . عنا يشوع وامر لهون وال هدا قريتون مدم دعبد دويد كد كفن هو وايلين دعمه٣
ليط هوا لماكل اال لكهنـا   دعل لبيته دالها ولحما دفتوره دمريا نسب اكل ويهب اليلين دعمه هو دال ش  ٤

 .بلحود
 . وامر لهون دمره هو دشبتا بره دانشا٥
 . هوا دين لشبتا احرتا عل لكنوشتا وملف هوا وايت هوا تمن جبرا دايده ديمينا يبيشا هوت٦
 . وسفرا وفريشا نطرين هوو له دان هو دماسا بشبتا دنشكحون ناكلون قرصوهي٧
 .ا ديبيشا ايده قوم تا لك لمصعت كنوشتا وكد اتا وقم هو دين يدع محشبتهون وامر لهو جبر٨
 . امر لهون يشوع اشالكون منا شليط بشبتا دطب لمعبد او دبيش نفشا لمحيو او لموبدو٩

 . وحر بهون بكلهون وامر له فشوط ايدك وفشط وتقنت ايده ايك حبرته١٠
 .وع هنون دين اتمليو حسما وممللين هوو حد عم حد دمنا نعبدون له ليش١١
 . هوا دين بيومتا هنون نفق يشوع لطورا لمصليو وتمن اجه هوا بصلوته دالها١٢



 . وكد نجهت قرا لتلميدوهي وجبا منهون ترعسر هنون دشليحا شمي انون١٣
 . شمعون هو دشمي كافا واندراوس احوهي ويعقوب ويوحنن وفيليفوس وبر تولمي١٤
 .طننا ومتي وتاوما ويعقوب بر حلفي وشمعون دمتقرا ١٥
 . ويهودا بر يعقوب ويهودا سكريوطا هو دهوا مشلمنا١٦
 ونحت عمهون يشوع وقم بفقعتا وكنشا سجياا دتلميدوهي وسوجاا دكنشا دعما من كله يهـود ومـن     ١٧

 .اورشلم ومن سفر يما دصور ودصيدن
 .وو داتو دنشمعون ملته ودنتاسون من كورهنيهون وايلين دمتالصين من روحا طنفتا ومتاسين ه١٨
 . وكله كنشا بعين هوو لمتقربو له حيال جير نفق هوا منه ولكلهون ماسا هوا١٩
 . واريم عينوهي عل تلميدوهي وامر طوبيكون مسكنا دديلكون هي ملكوتا دالها٢٠
 . طوبيكون ايلين دكفنين هشا دتسبعون طوبيكون لدبكين هشا دتجحكون٢١
 ومحسدين لكون ومفقين شمكون ايك بيشا حلف بره  طوبيكون ما دسنين لكون بنينشا ومفرشين لكون٢٢
 .دانشا
 . حدو بهو يوما ودوصو داجركون سجي بشميا هكنا جير عبدين هوو ابهتهون لنبيا٢٣
 . برم وي لكون عتيرا دقبلتون بوياكون٢٤
 . وي لكون سبعا دتكفنون وي لكون لدجحكين هشا دتبكون وتتابلون٢٥
 . بني انشا دشفير هكنا جير عبدين هوو لنبيا ددجلوتا ابهتهون وي لكون كد نهوون امرين عليكون٢٦
 . لكون دين امر انا لدشمعين احبو لبعلدببيكون وعبدو دشفير اليلين دسنين لكون٢٧
 . وبركو اليلين دليطين لكون وصلو عل ايلين ددبرين لكون بقطيرا٢٨
 .اف كوتينك ولدمحا لك عل فكك قرب له احرنا ومن من دشقل مرطوطك ال تكال ٢٩
 . لكل دشال لك هب له ومن من دشقل ديلك ال تتبع٣٠
 . وايكنا دصبين انتون دنعبدون لكون بني انشا هكوت عبدو لهون اف انتون٣١
 ان جير محبين انتون اليلين دمحبين لكون ايدا هي طيبوتكون اف جير حطيا اليلين دمحبين لهـون      ٣٢

 .رحمين
 .ابين لكون ايدا هي طيبوتكون اف حطيا جير هكنا عبدين وان عبدين انتون دطب اليلين دمط٣٣
 وان موزفين انتون لمن دسبرين انتون دتتفرعون منه ايدا هي طيبوتكون اف حطيا جيـر لحطيـا                  ٣٤

 .موزفين دهكوت نتفرعون
 برم احبو لبعلدببيكون واطابو لهون واوزفو وال تفسقون سبرا دانش ونهوا سجي اجركون وتهوون               ٣٥

 . دهو بسيم هو عل بيشا وعل كفورابنوهي درما
 . هوو هكيل مرحمنا ايكنا داف ابوكون مرحمنا هو٣٦
 . ال تدونون وال متتدينين انتون ال تحيبون وال متحيبين انتون شرو وتشترون٣٧
 هبو ومتيهب لكون بكيلتا طبتا ورقيعتا ومشفعتا نرمون بعوبيكون بهي جير كيلتا دمكيلـين انتـون                 ٣٨



 .متتكيل لكون
 . وامر هوا لهون متال لما مشكح سميا لسميا لمدبرو ال تريهون بجومصا نفلين٣٩
 . ليت تلميدا ديتير من ربه كلنش جير دجمير نهوا ايك ربه٤٠
 . منا دين حزا انت جال دبعينه داحوك قريتا دين دبعينك ال متحزيا لك٤١
 قريتا دبعينك ديلك ال متحزيا       او ايكنا مشكح انت لمامر الحوك احي شبوق افق جال من عينك دها             ٤٢

 .لك نسب بافا افق لوقدم قريتا من عينك وهيدين نتحزا لك لمفقو جال من عينه داحوك
 . ال ايت ايلنا طبا دعبد فارا بيشا اف ال ايلنا بيشا دعبد فارا طبا٤٣
 .با كل ايلنا جير من فاروهي هو متيدع ال جير لقطين من كوبا تانا اف ال من سنيا قطفين عن٤٤
 جبرا طبا من سيمتا طبتا دبلبه مفق طبتا وجبرا بيشا من سيمتا بيشتا دبلبه مفق بيشتا من توتري لبا               ٤٥

 .جير ممللن سفوتا
 . منا قرين انتون لي مري مري ومدم دامر انا ال عبدين انتون٤٦
 . كل انش داتا لوتي وشمع ملي وعبد لهين احويكون لمنا دما٤٧
وحفر وعمق وسم شتاسا عل شوعا كد هوا دين مالا اتطري مالا ببيتا هـو وال              دما لجبرا دبنا بيتا      ٤٨

 .اشكح دنزيعيوهي سيما هوت جير شتاسته عل شوعا
 وهو دشمع وال عبد دما لجبرا دبنا بيته عل عفرا دال شتاستا وكد اتطري به نهرا بر شـعته نفـل                      ٤٩

 .وهوت مفولته ربا دبيتا هو
 

Luke 7 
 .مشمعته دعما عل يشوع لكفرنحوم وكد شلم مال كلهين ل١
 . عبده دين دقنطرونا حد عبيد هوا بيشايت اينا ديقير هوا علوهي وقريب هوا لممت٢
 . وشمع عل يشوع وشدر لوته قشيشا ديهوديا وبعا هوا منه ايك دناتا نحا لعبده٣
 . هنون دين كد اتو لوت يشوع بعين هوو منه بطياليت وامرين شوا هو دتعبد له هدا٤
 . رحم جير لعمن واف بيت كنوشتا هو بنا لن٥
 يشوع دين ازل هوا عمهون كد دين ال سجي رحيق من بيتا شدر لوته قنطرونا رحموهي وامر لـه                    ٦

 .مري ال تعمل ال جير شوا انا دتعول تحيت مطللي
 . مطل هو انا ال شويت دلوتك اتا اال امر بملتا ونتاسا طليي٧
انا تحيت شولطنا وايت تحيت ايدي اسطرطيوطا وامر انـا لهنـا دزل       اف انا جير جبرا انا دمشعبد        ٨

 .وازل والحرنا دتا واتا ولعبدي عبد هدا وعبد
 كد شمع دين يشوع هلين اتدمر به واتفني وامر لكنشا داتا بتره امر انا لكون داف ال بيـت ايسـريل           ٩

 .اشكحت ايك هدا هيمنوتا
 . هو دكريه هوا كد حليم وهفكو هنون داشتدرو لبيتا واشكحو لعبدا١٠



 . وهوا ليوما دبتره ازل هوا لمدينتا دشمه ناين وتلميدوهي عمه وكنشا سجياا١١
 وكد قرب لترعا دمدينتا حزا كد ملوين ميتا ديحيديا هوا المه وهي امه ارملتا هوت وكنشا سـجياا                   ١٢

 .دبني مدينتا عمه
 . حزه دين يشوع واترحم عليه وامر له ال تبكين١٣
 .ل قرب لعرسا وهنون دشقيلين هوو له قمو وامر عليما لك امر انا قوم واز١٤
 . ويتب هو ميتا وشري لممللو ويهبه المه١٥
 . واحدت دحلتا النشا كلهون ومشبحين هوو اللها وامرين دنبيا ربا قم بن وسعر الها لعمه١٦
 . ونفقت علوهي ملتا هدا بكله يهود وبكله اترا دحدريهون١٧
 .وحنن تلميدوهي هلين كلهين واشتعيو لي١٨
 وقرا يوحنن لترين من تلميدوهي وشدر انون لوت يشوع وامر انت هو هو داتا او الحـرين هـو                    ١٩

 .مسكين حنن
 واتو لوت يشوع وامرين له يوحنن معمدنا شدرن لوتك وامر انت هو هو داتـا او الحـرين هـو                     ٢٠

 .مسكين حنن
ن محوتا ومن روحا بيشتا ولسجياا سميا يهـب هـوا            به دين بهي شعتا سجياا اسي من كورهنا وم         ٢١

 .لمحزا
 وعنا يشوع وامر لهون زلو امرو ليوحنن كلمدم دحزيتون وشمعتون دسميا حزين وحجيرا مهلكين               ٢٢

 .وجربا متدكين وحرشا شمعين وميتا قيمين ومسكنا مستبرين
 . وطوبوهي لمن دال نتكشل بي٢٣
امر لكنشا عل يوحنن منا نفقتون لحوربا لمحزا قنيا دمـن            كد دين ازلو تلميدوهي ديوحنن شري لم       ٢٤

 .روحا متتزيع
 واال منا نفقتون لمحزا جبرا دنحتا ركيكا لبيش ها ايلين دبلبوشا مشبحا وبفونقا ايتيهون بيت ملكـا                   ٢٥
 .انون
 . واال منا نفقتون لمحزا نبيا اين امر انا لكون ويتير من نبيا٢٦
 .شدر انا مالكي قدم فرصوفك دنتقن اورحا قدميك هنو دعلوهي كتيب دها انا م٢٧
 . امر انا لكون دليت نبيا بيليدي نشا درب من يوحنن معمدنا زعورا دين بملكوتا دالها رب هو منه٢٨
 . وكله عما دشمعو اف مكسا زدقو اللها دعمدو معموديته ديوحنن٢٩
 . فريشا دين وسفرا طلمو بنفشهون صبينا دالها دال اتعمدو منه٣٠
 . لمن هكيل ادما النشا دشربتا هدا ولمن دمين٣١
 دمين لطليا ديتبين بشوقا وقعين لحبريهون وامرين زمرن لكون وال رقـدتون والـين لكـون وال                  ٣٢

 .بكيتون
 . اتا جير يوحنن معمدنا ال اكل لحما وال شتا حمرا وامرين انتون شادا ايت به٣٣



 .برا اكوال وشتا حمرا ورحما دمكسا ودحطيا اتا بره دانشا اكل وشتا وامرين انتون ها ج٣٤
 . وازددقت حكمتا من كلهون بنيه٣٥
 . اتا دين بعا منه حد من فريشا دنلعس عمه وعل لبيته دفريشا هو واستمك٣٦
 . وانتتا حطيتا ايت هوت بمدينتا هي وكد يدعت دببيته دفريشا هو سميك نسبت شطيفتا دبسما٣٧
 هوت وشريت بدمعيه مصبعا رجلوهي وبسعرا درشـه مشـوين           وقمت بستره لوت رجلوهي وبكيا     ٣٨

 .لهين ومنشقا هوت رجلوهي ومشحا بسما
 كد حزا دين فريشا هو دقريهي اتحشب بنفشه وامر هنا الو نبيا هوا يدع هوا من هـي ومـا طبـه       ٣٩

 .دحطيتا هي انتتا هي دقربت له
 .مر له امر ربي امر له يشوع عنا دين يشوع وامر له شمعون مدم ايت لي دامر لك هو دين ا٤٠
 . ترين حيبا ايت هوو لحد مرا حوبا حد حيب هوا دينرا حمشماا واحرنا دينرا حمشين٤١
 . ودليت هوا لهون لمفرع لتريهون شبق اينا هكيل منهون يتير نحبيوهي٤٢
 . عنا شمعون وامر سبر انا دهو داشتبق له سجي امر له يشوع تريصايت دنت٤٣
 انتتا وامر لشمعون حزا انت انتتا هدا لبيتك علت ميا لرجلي ال يهبت هـدا ديـن                   واتفني لوت هي   ٤٤

 .بدمعيه رجلي صبعت وبسعره شويت انين
 . انت ال نشقتني هدا دين ها من دعلت ال شليت رجلي لمنشقو٤٥
 . انت مشحا لرشي ال مشحت هدا دين بمشحا دبسما رجلي مشحت٤٦
هيه سجياا مطل داحبت سجي هو دين دقليل مشتبق لـه قليـل    حلف هدا امر انا لك دشبيقين له حط     ٤٧

 .محب
 . وامر لهي انتتا شبيقين لكي حطهيكي٤٨
 . شريو دين هنون دسميكين امرين بنفشهون منو هنا داف حطها شبق٤٩
 . يشوع دين امر لهي انتتا هيمنوتكي احيتكي زلي بشلما٥٠
 

Luke 8 
 وبقوريا ومكرز هوا ومسبر ملكوتا دالهـا وترعسـرته    وهوا من بتر هلين متكرك هوا يشوع بمدينتا       ١

 .عمه
 . ونشا هلين داتاسي من كورهنا ومن روحا بيشتا مريم دمتقريا مجدليتا هي دشبعا شادين نفقو منه٢
 . ويوحن انتت كوزا ربيته دهرودس وشوشن واحرنيتا سجياتا ايلين دمشمشن هوي لهون من قنينيهين٣
 .من كل مدينن اتين هوو لوته امر بمتال وكد كنشا سجياا كنش هوا و٤
 . نفق زروعا لمزرع زرعه وكد زرع ايت دنفل عل يد اورحا واتديش واكلته فرحتا٥
 . واحرنا نفل عل شوعا وبر شعته يعا ودليت هوا له تليلوتا يبش٦
 . واحرنا نفل بيت كوبا ويعو عمه كوبا وحنقوهي٧



 فارا حد بماا هلين كد امر قعا هوا دمن دايت لـه ادنـا                واحرنا نفل بارعا طبتا وشفيرتا ويعا وعبد       ٨
 .دنشمع نشمع

 . وشالوهي تلميدوهي دمنو متال هنا٩
 هو دين امر لهون لكون هو يهيب لمدع ارزا دملكوته دالها لهنون دين شركا بفالتـا متـامر دكـد          ١٠

 .حزين ال نحزون وكد شمعين ال نستكلون
 .لها هنو دين متال زرعا ايتوهي ملتا دا١١
 هنون دين دعل يد اورحا ايتيهون هنون دشمعين ملتا واتا بعلدببا شقل ملتا من لبهون دال نهيمنـون        ١٢

 .ونحون
 هلين دين دعل شوعا هلين انون دما دشمعو بحدوتا مقبلين له لملتا وعقرا ليت لهون اال دزبنا هي                   ١٣

 .هيمنوتهون وبزبن نسيونا متكشلين
ن انون ايلين دشمعين ملتا وبصفتا وبعوترا وبرجيجته دعلمـا متحنقـين     هو دين دنفل بيت كوبا هلي      ١٤

 .وفارا ال يهبين
 . هو دين دبارعا طبتا هلين انون ايلين دبلبا شفيا وطبا شمعين ملتا واحدين ويهبين فارا بمسيبرنوتا١٥
ـ                 ١٦ ل دعـال   ال انش منهر شرجا ومحفا له بمانا او سام له تحيت عرسا اال سام له لعل من منرتا دك

 .نحزا نوهره
 . ليت جير مدم دكسا دال نتجال وال دمطشي دال نتيدع وناتا لجليا١٧
 . حزو ايكنا شمعتون من دايت له جير نتيهب له ومن دليت له اف هو دسبر دايت له نشتقل منه١٨
 . اتو دين لوته امه واحوهي وال مشكحين هوو دنمللون عمه مطل كنشا١٩
 .مين لبر وصبين لمحزيك وامرو له امك واحيك قي٢٠
 . هو دين عنا وامر لهون هلين انون امي واحي ايلين دشمعين ملتا دالها وعبدين له٢١
 . هوا دين بحد من يومتا سلق يشوع يتب بسفينتا هو وتلميدوهي وامر لهون نعبر لهو عبرا ديمتا٢٢
 . لمطبع وكد ردين دمك له هو يشوع وهوت علعال دروحا بيمتا وقريبا هوت سفينتا٢٣
 وقربو اعيروهي وامرين له ربن ربن ابدينن هو دين قم وكاا بروحا وبمحشوال ديما ونحـو وهـوا      ٢٤
 .شليا
 وامر لهون ايكا هي هيمنوتكون هنون دين كد دحيلين متدمرين هوو وامرين حد لحد منو كي هنـا                   ٢٥

 .داف لروحا فقد ولمحشوال وليما ومشتمعين له
 .دايتوهي بعبرا لوقبل جليال وردو واتو الترا دجدريا ٢٦
 وكد نفق الرعا فجع به جبرا حد من مدينتا دايت به ديوا من زبنا سجياا ومانا ال لبش هوا وببيتا ال                ٢٧

 .عمر هوا اال ببيت قبورا
 كد حزا دين ليشوع قعا ونفل قدموهي وبقال رما امر ما لن ولك يشوع بره دالها مريما بعا انا منك                     ٢٨

 .ال تشنقني



د هوا له جير يشوع لروحا طنفا لمفق من برنشا سجي هوا جير زبنا من دشبا هوا له ومتاسـر                     فق ٢٩
 .هوا بششلتا وبكبال متنطر هوا ومفسق هوا اسوروهي ومتدبر هوا من شادا لحوربا

 . شاله دين يشوع من شمك امر له لجيون مطل دديوا سجياا عليلين هوو به٣٠
 .مازل لتهوما وبعين هوو منه دال نفقود لهون ل٣١
 ايت هوا دين تمن بقرا دحزيرا سجياا درعيا بطورا وبعين هوو منه دنفس لهون دبحزيرا نعلـون                  ٣٢

 .وافس لهون
 . ونفقو شادا من جبرا وعلو بحزيرا وترصت بقرا هي كله لشقيفا ونفلو بيمتا واتحنقو٣٣
 . كد حزو دين رعوتا مدم دهوا عرقو واشتعيو بمدينتا وبقوريا٣٤
قو انشا دنحزون مدم دهوا واتو لوت يشوع واشكحوهي لجبرا هو دنفقو شـادوهي كـد لبـيش                   ونف ٣٥

 .ومنكف ويتب لوت رجلوهي ديشوع ودحلو
 . واشتعيو لهون ايلين دحزو ايكنا اتاسي جبرا هو ديونا٣٦
 وبعين هوو منه كله كنشا دجدريا دنازل له من لوتهون مطل ددحلتا ربتا احدت انون هو دين يشوع           ٣٧

 .سلق لسفينتا وهفك من لوتهون
 . هو دين جبرا دنفقو منه شادا بعا هوا منه دلوته نهوا وشريهي يشوع وامر له٣٨
 . هفوك لبيتك واشتعا مدم دعبد لك الها وازل ومكرز هوا بكله مدينتا مدم دعبد له يشوع٣٩
 . كد هفك دين يشوع قبله كنشا سجياا كلهون جير له حيرين هوو٤٠
 .دشمه يوارش ريش كنوشتا نفل قدم رجلوهي ديشوع وبعا هوا منه دنعول لبيته وجبرا حد ٤١
 برتا جير يحيديتا ايت هوت له ايك برت شنين ترتعسرا وقريبا هوت لممت وكـد ازل عمـه هـو           ٤٢

 .يشوع كنشا سجياا حبص هوا له
 اشكحت دمن انش     انتتا دين حدا دتريع هوا دمه شنين ترتعسرا هي دبيت اسوتا كله قنينه افقت وال               ٤٣
 .تتاسا
 . اتقربت من بستره وقربت لكنفا دمانه ومحدا قمت مرديتا ددمه٤٤
 وامر يشوع منو قرب لي وكد كلهون كفرين امر له شمعون كافا ودعمه ربن كنشـا الصـين لـك      ٤٥

 .وحبصين وامر انت منو قرب لي
 . هو دين امر انش قرب لي انا جير يدعت دحيال نفق مني٤٦
نتتا كد حزت دال طعته اتت كد رتيتا ونفلت سجدت له وامرت لعين عما كله مطـل ايـدا    هي دين ا ٤٧

 .علتا قربت وايكنا محدا اتاسيت
 . هو دين يشوع امر له اتلببي برتي هيمنوتكي احيتكي زلي بشلما٤٨
 . وعد هو مملل اتا انش من دبيت رب كنوشتا وامر له ميتت له برتك ال تعمل لملفنا٤٩
 . شمع وامر البوه دطليتا ال تدحل بلحود هيمن وحيا يشوع دين٥٠
 . اتا دين يشوع لبيتا وال شبق النش دنعول عمه اال لشمعون وليعقوب وليوحنن والبوه دطليتا والمه٥١



 . كلهون دين بكين هوو ومرقدين عليه يشوع دين امر ال تبكون ال جير ميتت اال دمكا هي٥٢
 .له وجحكين هوو علوهي ديدعين دميتت ٥٣
 . هو دين افق لكلنش لبر واحده بايده وقره وامر طليتا قومي٥٤
 . وهفكت روحه ومحدا قمت وفقد دنتلون له لماكل٥٥
 . وتمهو ابهيه هو دين زهر انون دالنش ال نامرون ما دهوا٥٦
 

Luke 9 
 . وقرا يشوع لترعسرته ويهب لهون حيال وشولطنا عل كلهون شادا وكورهنا لماسيو١
 .ن لمكرزو ملكوته دالها ولماسيو كريها وشدر انو٢
 وامر لهون مدم ال تشقلون الورحا ال شبطا وال ترمال وال لحما وال كسفا وال ترتين كوتينين نهـوين               ٣

 .لكون
 . والينا بيتا دعالين انتون له تمن هوو ومن تمن فوقو٤
 .ن فصو عليهون لسهدوتا ولمن دال مقبلين لكون ما دنفقين انتون من مدينتا هي اف حال من رجليكو٥
 . ونفقو شليحا ومتكركين هوو بقوريا وبمدينتا ومسبرين هوو وماسين بكل دوك٦
 شمع دين هرودس ططرركا كلهين دهوين هوي بايده ومتدمر هوا مطل دامرين هوو انشين ديـوحنن   ٧

 .قم من بيت ميتا
 . احرنا دين امرين هوو داليا اتحزي واحرنا دنبيا من نبيا قدميا قم٨
 . وامر هرودس رشه ديوحنن انا فسقت منو دين هنا دهلين شمع انا علوهي وصبا هوا دنحزيوهي٩

 . وكد هفكو شليحا اشتعيو ليشوع كلمدم دعبدو ودبر انون بلحوديهون الترا حوربا دبيت صيدا١٠
قين هوو   كنشا دين كد يدعو ازلو بتره وقبل انون ومملل هوا عمهون عل ملكوتا دالها واليلين دسني                ١١

 .عل اسيوتا ماسا هوا
 كد دين شري يوما لمصال قربو تلميدوهي وامرين له شري لكنشا دنازلون لقوريا دحدرين ولكفرونا    ١٢

 .دنشرون بهون ونشكحون لهون سيبرتا مطل دباترا حوربا ايتين
ين  امر لهون يشوع هبو لهون انتون لماكل هنون دين امرين ليت لن يتير من حمشا لحمـين وتـر                 ١٣

 .نونين اال ان ازلنن وزبنن سيبرتا لهنا كله عما
 . هوين هوو جير ايك حمشا الفين جبرين امر لهون يشوع اسمكو انون سمكا حمشين انشين بسمكا١٤
 . وعبدو هكوت تلميدا واسمكو لكلهون١٥
 ونسب يشوع هنون حمشا لحمين وترين نونين وحر بشميا وبرك وقصا ويهب لتلميدوهي دنسيمون               ١٦
 .كنشال

 . واكلو كلهون وسبعو وشقلو قصيا مدم داوترو ترعسر قوفينين١٧
 . وكد مصال بلحودوهي وتلميدوهي عمه شال انون وامر منو امرين علي كنشا دايتي١٨



 . عنو وامرين له ديوحنن معمدنا واحرنا داليا احرنا دين دنبيا حد من نبيا قدميا قم١٩
 .ن دايتي عنا شمعون وامر مشيحه دالها امر لهون انتون دين منو امرين انتو٢٠
 . هو دين كاا بهون وزهر انون دهدا النش ال نامرون٢١
 وامر لهون دعتيد هو بره دانشا دسجياتا نحش ودنستال من قشيشا وربي كهنا وسفرا ونقطلـونيهي                 ٢٢

 .وليوما دتلتا نقوم
 .ه كليوم وناتا بتري وامر هوا قدم كلنش من دصبا دناتا بتري نكفور بنفشه ونشقول زقيف٢٣
 . من جير دصبا دنفشه نحا موبد له من دين دنوبد نفشه مطلتي هنا محا له٢٤
 . منا جير نتعدر بر انشا دناتر علما كله نفشه دين نوبد او نحسر٢٥
 . من دنبهت بي دين وبملي نبهت به بره دانشا ما داتا بشوبحا دابوهي عم مالكوهي قديشا٢٦
 .دايت انشا دقيمين هركا دال نطعمون موتا عدما دنحزون ملكوته دالها شررا امر انا لكون ٢٧
 هوا دين بتر مال هلين ايك تمنيا يومين دبر يشوع لشمعون وليعقـوب وليـوحنن وسـلق لطـورا                   ٢٨

 .لمصليو
 . وكد هو مصال اتحلف حزوا دافوهي ونحتوهي حورو ومبرقين هوو٢٩
 .موشا واليا وها ترين جبرين ممللين هوو عمه دايتيهون ٣٠
 . داتحزيو بتشبوحتا امرين هوو دين عل مفقنه دعتيد هوا دنشتلم باورشلم٣١
 ويقرو هوو لهون بشنتا شمعون وهنون دعمه ولمحسن اتتعيرو وحزو شوبحه ولهنون ترين انشـين     ٣٢

 .دقيمين هوو لوته
 مطلين لك حدا  وكد شريو لمفرش منه امر شمعون ليشوع ربي شفير هو لن دهركا نهوا ونعبد تلت              ٣٣

 .ولموشا حدا والليا حدا وال يدع هوا منا امر
 . وكد امر هلين هوت عننا واطلت عليهون ودحلو كد حزو لموشا والليا دعلو بعننا٣٤
 . وقال هوا من عننا دامر هنو بري حبيبا له شمعو٣٥
 . دحزو وكد هوا قال اشتكح يشوع بلحودوهي وهنون شتقو والنش ال امرو بهنون يومتا مدم٣٦
 . وهوا ليوما دبتره كد نحتين من طورا فجع بهون كنشا سجياا٣٧
 . وجبرا حد من كنشا هو قعا وامر ملفنا بعا انا منك اتفني علي بري ديحيديا هو لي٣٨
 . وروحا عديا علوهي ومن شليا قعا ومحرق شنوهي ومرعت ولمحسن فرقا منه ما دشحقته٣٩
 .اشكحو وبعيت من تلميديك دنفقونيهي وال ٤٠
 عنا دين يشوع وامر اون شربتا دال مهيمنا ومعقلتا عدما المتي اهوا لوتكون واسيبركون قربيهي لكا ٤١
 .لبرك
 . وكد مقرب له ارميه ديوا هو ومعسه وكاا يشوع بروحا هي طنفتا واسيه لطليا ويهبه البوهي٤٢
 .ع امر لتلميدوهي واتدمرو كلهون بربوته دالها وكد كلنش متدمر هوا عل كل دعبد يشو٤٣
 . سيمو انتون مال هلين بادنيكون بره جير دانشا عتيد دنشتلم بايدي بني انشا٤٤



 هنون دين ال اشتودعوه لملتا هدا مطل دمكسيا هوت منهون دال ندعونه ودحلين هوو دنشـالونيهي                 ٤٥
 .عليه عل ملتا هدا

 . وعلت بهون محشبتا دمنو كي رب بهون٤٦
 . دلبهون ونسب طليا واقيمه لوته يشوع دين يدع محشبتا٤٧
 وامر لهون من دمقبل طليا ايك هنا بشمي لي هو مقبل ومن دلي مقبل مقبل لمن دشدرني اينا جير                    ٤٨

 .دزعور بكلكون هنا نهوا رب
 . وعنا يوحنن وامر ربن حزين انش دمفق ديوا بشمك وكلينيهي عل دال اتا عمن بترك٤٩
 .دال هوا لوقبلكون حلفيكون هو امر لهون يشوع ال تكلون من جير ٥٠
 . وهوا دكد متملين يومتا دسولقه اتقن فرصوفه دنازل الورشلم٥١
 . وشدر مالكا قدم فرصوفه وازلو علو لقريتا دشمريا ايك دنتقنون له٥٢
 . وال قبلوهي مطل دفرصوفه الورشلم سيم هوا لمازل٥٣
دنامر وتحوت نورا من شميا وتسيف       وكد حزو يعقوب ويوحنن تلميدوهي امرين له مرن صبا انت            ٥٤

 .انون ايك داف اليا عبد
 . واتفني وكاا بهون وامر ال يدعين انتون دايدا انتون روحا٥٥
 . بره جير دانشا ال اتا لموبدو نفشتا اال لمحيو وازلو لهون لقريتا احرتا٥٦
 . وكد ازلين باورحا امر له انش اتا بترك التر دازل انت مري٥٧
 .ع لتعال نقعا ايت لهون ولفرحتا دشميا مطلال لبره دين دانشا ليت له ايكا دنسموك رشه امر له يشو٥٨
 . وامر الحرنا تا بتري هو دين امر له مري افس لي لوقدم ازل اقبور ابي٥٩
 . امر له يشوع شبوق ميتا قبرين ميتيهون وانت زل سبر ملكوته دالها٦٠
 .س لي ازل اشلم لبني بيتي واتا امر له احرنا اتا بترك مري لوقدم دين اف٦١
 . امر له يشوع ال انش رما ايده عل حربا دفدنا وحار لبستره وحشح لملكوته دالها٦٢
 

Luke 10 
 بتر هلين فرش يشوع من تلميدوهي احرنا شبعين وشدر انون ترين ترين قدم فرصـوفه لكـل اتـر       ١

 .ومدينا دعتيد هوا لمازل
 . بعو هكيل من مرا حصدا دنفق فعال لحصده وامر لهون حصدا سجي وفعال زعورين٢
 . زلو ها انا مشدر انا لكون ايك امرا بيني دابا٣
 . ال تشقلون لكون كيسا وال ترمال وال مسنا وبشلما دانش باورحا ال تشالون٤
 . والينا بيتا دعالين انتون لوقدم امرو شلما لبيتا هنا٥
 .دين ال عليكون نهفوك وان ايت تمن بر شلما نتتنيح علوهي شلمكون ان ٦
 به دين ببيتا هوو كد لعسين انتون وشتين من ديلهون شوا هو جير فعال اجره وال تشنون مـن بيتـا                      ٧



 .لبيتا
 . واليدا مدينتا دعالين انتون ومقبلين لكون لعسو مدم دمتتسيم لكون٨
 . واسو اليلين دكريهين به وامرو لهون قربت عليكون ملكوته دالها٩

 .نتا دين دعالين انتون وال نقبلونكون فوقو لكون لشوقا وامرو اليدا مدي١٠
 واف حال ددبق لن برجلين من مدينتكون نفصين حنن لكون برم هدا دعو دقربت له عليكون ملكوته        ١١
 .دالها
 . امر انا لكون دلسدوم نهوا نيح بيوما هو او لمدينتا هي١٢
دن هوو حيال دهوو بكين كبر ديـن بسـقا    وي لكي كورزين وي لكي بيت صيدا دالو بصور وبصي      ١٣

 .وبقطما تبو
 . برم لصور ولصيدن نهوا نيح بدينا او لكين١٤
 . وانتي كفرنحوم هي دعدما لشميا اتتريمتي عدما لشيول تتحتين١٥
 . من دلكون شمع لي شمع ومن دلكون طلم لي هو طلم ومن دلي طلم طلم لمن دشلحني١٦
 . ربتا وامرين له مرن اف شادا مشتعبدين لن بشمك وهفكو هنون شبعين دشدر بحدوتا١٧
 . هو دين امر لهون حزا هويت له لسطنا دنفل ايك برقا من شميا١٨
 . ها يهب انا لكون شولطنا دهويتون ديشين حووتا وعقربا وكله حيله دبعلدببا ومدم ال نهركون١٩
 .بو بشميا برم بهدا ال تحدون دشادا مشتعبدين لكون اال حدو دشمهيكون اتكت٢٠
 به بشعتا روز يشوع بروحا دقودشا وامر مودا انا لك ابي مرا دشميا ودارعا دكسيت هلـين مـن                    ٢١

 .حكيما وسكولتنا وجليت انين ليلودا اين ابي دهكنا هوا صبينا قدميك
 واتفني لوت تلميدوهي وامر لهون كل مدم اشتلم لي من ابي وال انش يدع منو برا اال ان ابا ومنـو   ٢٢
 .اال ان برا ولمن دان نصبا برا دنجالابا 
 . واتفني لوت تلميدوهي بلحوديهون وامر طوبيهين لعينا دحزين مدم دانتون حزين٢٣
 امر انا لكون جير دنبيا سجياا وملكا صبو دنحزون مدم دحزين انتون وال حزو ولمشمع مدم دانتون       ٢٤

 .شمعين وال شمعو
 .منا اعبد دارت حيا دلعلم وها سفرا حد قم دننسيوهي وامر ملفنا ٢٥
 . هو دين يشوع امر له بنموسا ايكنا كتيب ايكنا قرا انت٢٦
 عنا وامر له دترحم لمريا الهك من كله لبك ومن كله نفشك ومن كله حيلـك ومـن كلـه رعينـك        ٢٧

 .ولقريبك ايك نفشك
 . امر له يشوع تريصايت امرت هدا عبد وتحا٢٨
 .له ومنو قريبي هو دين كد صبا لمزدقو نفشه امر ٢٩
 امر له يشوع جبرا حد نحت هوا من اورشلم اليريحو ونفلو علوهي لسطيا وشلحوهي ومحـاوهي                 ٣٠

 .وشبقوهي كد قليل قيما به نفشا وازلو



 . وجدش كهنا حد نحت هوا باورحا هي وحزيهي وعبر٣١
 . وهكنا اف لويا اتا مطا لهي دوكتا وحزيهي وعبر٣٢
 . اتا ايكا دايتوهي هوا وحزيهي واترحم علوهي انش دين شمريا كد ردا هوا٣٣
 واتقرب وعصب محوته ونصل عليهين حمرا ومشحا وسمه عل حمره وايتيه لفوتقا واتبطـل لـه                 ٣٤

 .علوهي
 ولصفره ديوما افق ترين دينرين يهب لفوتقيا وامر له يصف ديله وان مدم يتير تفق ما دهفك انـا                     ٣٥

 .يهب انا لك
 .ا متحزا لك دهوا قريبا لهو دنفل بايدي جيسا منو هكيل من هلين تلت٣٦
 . هو دين امر هو داترحم علوهي امر له يشوع زل اف انت هكنا هويت عبد٣٧
 . وهوا دكد هنون ردين باورحا عل لقريتا حدا وانتتا دشمه مرتا قبلته ببيته٣٨
 . وايت هوت له حتا دشمه مريم واتت يتبت له لوت رجلوهي دمرن وشمعا هوت ملوهي٣٩
 مرتا دين عنيا هوت بتشمشتا سجياتا واتت امرا له مري ال بطيل لـك دحتـي شـبقتني بلحـودي               ٤٠

 .لمشمشو امر له معدرا لي
 . عنا دين يشوع وامر له مرتا مرتا يصفتي ورهيبتي عل سجياتا٤١
 . حدا هي دين دمتبعيا مريم دين منتا طبتا جبت له هي دال تتنسب منه٤٢
 

Luke 11 
 مصال بدوكتا حدا كد شلم امر له حد من تلميدوهي مرن الفـين لمصـليو ايكنـا داف                    وهوا دكد هو   ١

 .يوحنن الف لتلميدوهي
 امر لهون يشوع امتي دمصلين انتون هكنا هويتون امرين ابون دبشميا نتقدش شمك تاتا ملكوتك نهوا             ٢

 .صبينك ايك دبشميا اف بارعا
 . هب لن لحما دسونقنن كليوم٣
 . اف انحنن جير شبقن لكل دحيبين لن وال تعلن لنسيونا اال فروقين من بيشا وشبوق لن حطهين٤
 وامر لهون منو منكون دايت له رحما ونازل لوته بفلجوت لليا ونامر لـه رحمـي اشـاليني تلـت                     ٥

 .جريصن
 . مطل درحما اتا لوتي من اورحا وليت لي مدم داسيم له٦
ها ترعا احيد هو وبني عمي بعرسا ال مشكح انا داقوم  وهو رحمه من لجو نعنا ونامر له ال تهريني د        ٧

 .واتل لك
 . امر انا لكون دان مطل رحموتا ال نتل له مطل حصيفوته نقوم ونتل له كما دمتبعا له٨
 . اف انا امر انا لكون شالو ونتيهب لكون بعو وتشكحون قوشو ونتفتح لكون٩

 . كل جير دشال نسب ودبعا مشكح ودنقش متفتح له١٠



اينا جير منكون ابا دنشاليوهي بره لحما لما كافا موشط له وان نونا نشاليوهي لما حلف نونا حويـا     ١١
 .موشط له

 . وان برتا نشاليوهي لما هو عقربا موشط له١٢
 وان انتون دبيشا ايتيكون يدعين انتون موهبتا طبتا لمتل لبنيكون كما يتيرايت ابوكون من شميا نتل                 ١٣

 . دشالين لهروحا دقودشا اليلين
 . وكد مفق شادا دايتوهي حرشا هوا دكد نفق هو شادا ملل هو حرشا واتدمرو كنشا١٤
 . انشا دين منهون امرو ببعلزبوب رشا دديوا مفق هنا ديوا١٥
 . احرنا دين كد منسين له اتا من شميا شالين هوو له١٦
تحرب وبيتا دعل قنومه متفلج  يشوع دين ديدع هوا محشبتهون امر لهون كل ملكو دتتفلج عل نفشه              ١٧
  ܀.نفل
 . وان سطنا عل نفشه اتفلج ايكنا تقوم ملكوته دامرين انتون دببعلزبوب مفق انا ديوا١٨
 . وان انا ببعلزبوب مفق انا ديوا بنيكون بمنا مفقين مطل هنا هنون نهوون لكون دينا١٩
 .ها ان دين بصبعا دالها مفق انا ديوا قربت له عليكون ملكوته دال٢٠
 . امتي دحسينا كد مزين نطر درته بشينا هو قنينه٢١
 . ان دين ناتا من دحسين منه نزكيوهي كله زينه شقل هو دتكيل هوا علوهي وبزته مفلج٢٢
 . من دال هوا عمي لوقبلي هو ومن دال كنش عمي مبدرو مبدر٢٣
دتبعا له نيحا وما دال اشكحت  روحا طنفتا ما دنفقت من بر انشا ازال متكركا باتروتا دميا ليت بهون ٢٤

 .امرا اهفوك لبيتي ايمكا دنفقت
 . وان اتت اشكحته دحميم ومصبت٢٥
 هيدين ازال دبرا شبع روحين احرنين دبيشن منه وعالن وعمرن تمن وهويا حرته دبرنشا هو بيشا                 ٢٦

 .من قدميته
 .ا دطعنتك ولتديا داينقوك وكد هلين مملل هوا اريمت انتتا حدا قله من كنشا وامرت له طوبيه لكرس٢٧
 . امر له هو طوبيهون اليلين دشمعو ملته دالها ونطرين له٢٨
 . وكد متكنشين هوو كنشا شري لمامر شربتا هدا بيشتا اتا بعيا واتا ال تتيهب له اال اته ديونن نبيا٢٩
 . ايكنا جير دهوا يونن اتا لنينويا هكنا نهوا اف بره دانشا لشربتا هدا٣٠
دتيمنا تقوم بدينا عم انشا دشربتا هدا وتحيب انون داتت من عبريه دارعـا دتشـمع حكمتـه                   ملكتا   ٣١

 .دشليمون وها ديتير من شليمون هركا
 . جبرا نينويا نقومون بدينا عم شربتا هدا ونحيبونه دتبو بكروزوته ديونن وها ديتير من يونن هركا٣٢
 .ال لعل من منرتا دايلين دعالين نحزون نوهره ال انش منهر شرجا وسام له بكسيا او تحيت ساتا ا٣٣
 شرجه دفجرك ايتيه عينك امتي هكيل دعينك فشيطا اف كله فجرك نهوا نهير ان دين تهـوا بيشـا         ٣٤

 .واف فجرك نهوا حشوك



 . ازدهر هكيل دلما نوهرا دبك حشوكا هو٣٥
 .جا بدلقه منهر لك ان دين فجرك كله نهير وليت به منتا مدم حشوكا نهوا منهر كله ايك دشر٣٦
 . كد دين مملل بعا منه فريشا حد دنشترا لوته وعل استمك٣٧
 . هو دين فريشا كد حزيهي اتدمر دال لوقدم عمد من قدم شروته٣٨
 امر له دين يشوع هشا انتون فريشا بره دكسا ودفينكا مدكين انتون لجو منكون دين مـال حطوفيـا       ٣٩

 .وبيشتا
 .بد دلبر ودلجو هو عبد حسيري رعينا ال هوا من دع٤٠
 . برم مدم دايت هبوهي بزدقتا وها كلمدم دكا هو لكون٤١
 اال وي لكون فريشا دمعسرين انتون ننعا وفجنا وكل يورق وعبرين انتون عل دينا وعل حوبا دالها     ٤٢

 .هلين دين وال هوا دتعبدون وهلين ال تشبقون
 .شلما بشوقا وي لكون فريشا درحمين انتون ريش موتبا بكنوشتا و٤٣
 وي لكون سفرا وفريشا نسبي بافا دايتيكون ايك قبرا دال يديعين وبني انشا مهلكـين عليهـون وال                   ٤٤

 .يدعين
 . وعنا حد من سفرا وامر له ملفنا كد هلين امر انت اف لن مصعر انت٤٥
صبعتكون  هو دين امر اف لكون سفرا وي دمطعنين انتون لبني انشا موبال يقيرتا وانتون بحدا من                  ٤٦

 .ال قربين انتون لهين لموبال
 . وي لكون دبنين انتون قبرا دنبيا دابهيكون قطلو انون٤٧
 . سهدين انتون هكيل وصبين انتون بعبدا دابهيكون دهنون قطلو انون وانتون بنين انتون قبريهون٤٨
 .قطلون مطل هنا اف حكمتا دالها امرت دها انا اشدر لهون نبيا وشليحا منهون نردفون ون٤٩
 . دنتتبع دما دكلهون نبيا داتاشد من داتبري علما من شربتا هدا٥٠
 من دمه دهبيل عدما لدمه دزكريا هو داتقطل بيني هيكال لمدبحا اين امر انا لكون دمتتبع من شربتا                  ٥١
 .هدا
 . وي لكون سفرا دشقلتون قليدا ديدعتا انتون ال علتون واليلين دعالين كليتون٥٢
 .مر هوا لهون شريو سفرا وفريشا متباش لهون ومتحمتين ومتكسين ملوهي وكد هلين ا٥٣
 . ونكلين له بسجياتا كد بعين لماحد مدم من فومه دنشكحون ناكلون قرصوهي٥٤
 

Luke 12 
 وكد اتكنشو ربوتا دكنشا سجياا ايكنا دنديشون حد لحد شري يشوع لمامر لتلميدوهي لوقدم ازدهـرو                 ١

 . دايتوهي مسب بافابنفشكون من حميرا دفريشا
 . ليت دين مدم دكسا دال نتجال وال دمطشي دال نتيدع٢
 . كل جير دبحشوكا امرتون بنهيرا نشتمع ومدم دبتونا بادنا لحشتون عل اجرا نتكرز٣



 . امر انا لكون دين لرحمي ال تدحلون من ايلين دقطلين فجرا ومن بتركن ليت لهون مدم يتير لمعبد٤
 تدحلون من هو دمن بتر دقطل شليط لمرميو بجهنا اين امر انا لكون دمن هنا                 احويكون دين من من    ٥

 .دحلو
 . ال حمش صفرين مزدبنن بترين اسرين وحدا منهين ال طعيا قدم الها٦
 ديلكون دين اف منا دسعرا درشكون كلهين منين انين ال هكيل تدحلون دمن سوجاا دصفرا ميتـرين                  ٧

 .انتون
 .دنودا بي قدم بنينشا اف بره دانشا نودا به قدم مالكوهي دالها امر انا لكون دين دكل ٨
 . اينا دين دكفر بي قدم بنينشا نتكفر به قدم مالكوهي دالها٩

 . وكل دنامر ملتا عل بره دانشا نشتبق له من دعل روحا دين دقودشا نجدف ال نشتبق له١٠
 .ايكنا تفقون روحا او منا تامرون ما دمقربين لكون دين لكنوشتا قدم رشا وشليطنا ال تاصفون ١١
 . روحا جير دقودشا نلفكون بهي شعتا مدم دوال دتامرون١٢
 . امر له دين انش من هو كنشا ملفنا امر الحي فلج عمي يرتوتا١٣
 . يشوع دين امر له جبرا منو اقيمني عليكون دينا ومفلجنا١٤
 .روتا دنكسا ايت حيا وامر لتلميدوهي ازدهرو من كله يعنوتا مطل دال هوا بيتي١٥
 . وامر متال لوتهون جبرا حد عتيرا اعلت له ارعه عللتا سجياتا١٦
 . ومتحشب هوا بنفشه وامر منا اعبد دليت لي ايكا داحمول عللتي١٧
 . وامر هدا اعبد استور بيت قفسي وابنا واورب انون واحمول تمن كله عبوري وطبتي١٨
 .ا دسيمن لشنيا سجياتا اتتنيحي اكولي اشتي اتبسمي وامر لنفشي نفشي ايت لكي طبتا سجيات١٩
 . امر له دين الها حسير رعينا بهنا لليا نفشك تبعين له منك وهلين دطيبت لمن نهوين٢٠
 . هكنا هو من دسام له سيمتا وبالها ال عتير٢١
 . تلبشون وامر لتلميدوهي مطل هنا لكون امر انا ال تاصفون لنفشكون منا تاكلون وال لفجركون منا٢٢
 . نفشا جير يتيرا من سيبرتا وفجرا من لبوشا٢٣
 اتبقو بنعبا دال زرعين وال حصدين وليت لهون تونا وبيت قفسا والها مترسا لهون كما هكيل انتون                  ٢٤

 .يتيرين انتون من فرحتا
 . اينا دين منكون كد يصف مشكح لموسفو عل قومته امتا حدا٢٥
 .تون منا عل شركا يصفين انتون ان دين اف ال زعورتا مشكحين ان٢٦
 اتبقو بشوشنا ايكنا ربين دال الين وال عزلن امر انا لكون دين داف ال شليمون بكله شوبحه اتكسي                   ٢٧

 .ايك حدا من هلين
 ان دين لعميرا ديومنا ايتوهي بحقال ومحر نفل بتنورا الها هكنا ملبش كما يتيـر لكـون زعـوري         ٢٨

 .هيمنوتا
 .نا تاكلون ومنا تشتون وال نفها رعينكون بهلين وانتون ال تبعون م٢٩



 . هلين جير كلهين عمما هو دعلما بعين اف لكون دين ابوكون يدع دمتبعين لكون هلين٣٠
 . برم بعو ملكوته دالها وهلين كلهين متتوسفن لكون٣١
 . ال تدحل جزرا زعورا دصبا ابوكون دنتل لكون ملكوتا٣٢
و لكون كيسا دال بلين وسيمتا دال جيزا بشميا ايكـا دجنبـا ال قـرب       زبنو قنينكون وهبو زدقتا عبد     ٣٣

 .وسسا ال محبل
 . ايكا جير دايتيه سيمتكون تمن نهوا اف لبكون٣٤
 . نهوون اسيرين حصيكون ومنهرين شرجيكون٣٥
 . وهوو دمين النشا دمسكين لمرهون دامتي نفنا من بيت مشتوتا دما داتا ونقش محدا نفتحون له٣٦
هون لعبدا هنون ايلين دناتا مرهون ونشكح انون كد عيرين امين امـر انـا لكـون دناسـور             طوبي ٣٧

 .حصوهي ونسمك انون ونعبر نشمش انون
 . وان بمطرتا دترتين او دتلت ناتا ونشكح هكنا طوبيهون لعبدا هنون٣٨
 .ا دنتفلش بيته هدا دين دعو دالو يدع هوا مرا بيتا بايدا مطرتا اتا جنبا متتعير هوا وال شبق هو٣٩
 . اف انتون هكيل هوو مطيبا دبهي شعتا دال سبرين انتون اتا بره دانشا٤٠
 . امر له شمعون كافا مرن لوتن امر انت له لمتال هنا او اف لوت كلنش٤١
 . امر له يشوع منو كي ايت ربيتا مهيمنا وحكيما دنقيميوهي مره عل تشمشته دنتل فرسا بزبنه٤٢
 .دناتا مره نشكحيوهي دعبد هكنا طوبوهي لهو عبدا ٤٣
 . شريرايت امر انا لكون دنقيميوهي عل كله قنينه٤٤
 ان دين نامر عبدا هو بلبه دمري موحر لماتا ونشرا لممحا لعبدا والمهتا دمره ونشرا لملعس ولمشتا ٤٥

 .ولمروا
 .ون دال مهيمنين ناتا مره دعبدا هو بيوما دال سبر وبشعتا دال يدع ونفلجيوهي ونسيم منته عم هن٤٦
 . عبدا دين اينا ديدع صبينا دمره وال طيب له ايك صبينه نبلع سجياتا٤٧
 هو دين دال يدع وعبد مدم دشوا لمحوتا نبلع محوتا زعوريتا كل جير داتيهب له سجي سجي نتتبع                   ٤٨

 .منه ولهو داجعلو له سجي يتيرايت نتبعون بايده
 .ن كدو حبت نورا اتيت دارما بارعا وصبا انا الو م٤٩
 . ومعموديتا ايت لي داعمد وسجي اليص انا عدما دتشتمال٥٠
 . سبرين انتون دشينا اتيت دارما بارعا امر انا لكون دال اال فلجوتا٥١
 . من هشا جير نهوون حمشا ببيتا حد دفليجين تلتا عل ترين وترين عل تلتا٥٢
 .ا عل امه حمتا عل كلته وكلتا عل حمته نتفلج جير ابا عل بره وبرا عل ابوهي اما عل برته وبرت٥٣
 . وامر لكنشا ما دحزيتون عننا ددنحا من معربا محدا امرين انتون مطرا اتا وهوا هكنا٥٤
 . وما دنشبا تيمنا امرين انتون حوما هوا وهوا٥٥
 . نسبي بافا فرصوفا دارعا ودشميا يدعين انتون دتفرشون زبنا دين هنا ايكنا ال فرشين انتون٥٦



 .لمنا دين من نفشكون ال دينين انتون قوشتا ٥٧
 ما جير دازل انت عم بعلدينك لوت اركونا عد باورحا انت هب تاجورتا وتتفرق منه دلما نوبلـك                   ٥٨

 .لوت دينا ودينا نشلمك لجبيا وجبيا نرميك بيت اسيرا
 . وامر انا لك دال تفوق من تمن عدما دتتل شمونا احريا٥٩
 

Luke 13 
 . اتو انشين امرو له عل جليليا هنون دفيلطوس حلط دمهون عم دبحيهون بهو دين زبنا١
 وعنا يشوع وامر لهون سبرين انتون دهلين جليليا حطيين هوو يتير من كلهون جليليا دهكنـا هـوا                   ٢

 .انون
 . ال امر انا لكون دين داف كلكون اال تتوبون هكنا تابدون٣
ا وقطل انون سبرين انتون دحطيين هوو يتيـر مـن            او هنون تمنتعسر دنفل عليهون مجدال بشيلوح       ٤

 .كلهون بنينشا دعمرين باورشلم
 . ال امر انا لكون دين داال تتوبون كلكون اكوتهون تابدون٥
 . وامر متال هنا تتا ايت هوت النش دنصيبا بكرمه واتا بعا به فارا وال اشكح٦
 .وال مشكح انا فسوقيه لمنا مبطال ارعا وامر لفلحا ها تلت شنين اتا انا بعا انا فارا بتتا هدا ٧
 . امر له فلحا مري شبوقيه اف هدا شنتا عد افلحيه وازبليه٨
 . وان عبدت فارا واال لمنحي تفسقيه٩

 . كد دين ملف يشوع بشبتا بحدا من كنوشتا١٠
 ايت هوت تمن انتتا دايت هوت له روحا دكورهنا شنين تمنعسرا وكفيفا هوت وال مشـكحا هـوت                   ١١
 .فشط لجمردتت
 . حزه دين يشوع وقره وامر له انتتا شريتي من كورهنكي١٢
 . وسم ايده عليه ومحدا اتفشطت وشبحت اللها١٣
 عنا دين رب كنوشتا كد متحمت عل داسي بشبتا يشوع وامر لكنشا شتا انون يـومين دبهـون وال                    ١٤

 .لمفلح بهون هويتون اتين متاسين وال بيوما دشبتا
 .مر له نسب بافا حد حد منكون بشبتا ال شرا توره او حمره من اوريا وازل مشقا يشوع دين عنا وا١٥
 هدا دين دبرته هي دابرهم واسره اكلقرصا ها تمنعسرا شنين ال وال هوا دتشترا من هنـا اسـوريا        ١٦

 .بيوما دشبتا
ـ                 ١٧ ين تميهتـا    وكد هلين امر هوا بهتين هوو كلهون ايلين دقيمين هوو لقوبله وكله عما حدا هوا بكله

 .دهوين هوي بايده
 . امر هوا دين يشوع لمنا دميا ملكوتا دالها ولمنا ادميه١٨
 دميا لفردتا دحردال هي دنسب جبرا ارميه بجنته وربت وهوت ايلنا ربـا وفرحتـا دشـميا اقنـت           ١٩



 .بسوكيه
 . توب امر يشوع لمنا ادميه لملكوتا دالها٢٠
 .دتلت ساين عدما دكله حمع دميا لحميرا دنسبت انتتا طمرت بقمحا ٢١
 . وردا هوا بقوريا وبمدينتا كد ملف وازل الورشلم٢٢
 . شاله دين انش دان زعورين انون ايلين دحاين٢٣
 يشوع دين امر لهون اتكتشو لمعل بترعا اليصا امر انا لكون جيـر دسـجياا نبعـون لمعـل وال                     ٢٤

 .نشكحون
قيمين لبر ونقشين بترعا وتشرون لمامر مرن مرن         من شعتا دنقوم مرا بيتا وناحود ترعا وتهوون          ٢٥

 .فتح لن ونعنا هو ونامر امر انا لكون دال يدع انا لكون ايمكا انتون
 . وتشرون لمامر قدميك اكلن واشتين وبشوقين الفت٢٦
 . ونامر لكون دال يدع انا لكون ايمكا انتون فروقو لكون مني فلحي شوقرا٢٧
 تحزون البرهم واليسحق وليعقوب ولكلهون نبيا بملكوتا دالها انتون           تمن نهوا بكيا وحورق شنا كد      ٢٨

 .دين تهوون مفقين لبر
 . وناتون من مدنحا ومن معربا ومن تيمنا ومن جربيا ونستمكون بملكوتا دالها٢٩
 . وها ايت احريا دنهوون قدميا وايت قدميا دنهوون احريا٣٠
 .فوق زل لك مكا مطل دهرودس صبا لمقطلك به بهو يوما قربو انشا من فريشا وامرين له ٣١
 امر لهون يشوع زلو امرو لتعال هنا دها مفق انا شادا واسوتا عبد انا يومنا ومحر وليومـا دتلتـا                     ٣٢

 .مشتمال انا
 . برم وال لي ديومنا ومحر اسعور وليوما احرنا ازل مطل دال مشكحا دنبيا نابد لبر من اورشلم٣٣
 ورجمت اليلين دشليحين لوته كما زبنين صبيت لمكنشـو بنيكـي ايـك         اورشلم اورشلم قطلت نبيا    ٣٤

 .ترنجولتا دكنشا فروجيه تحيت جفيه وال صبيتون
 ها مشتبق لكون بيتكون حربا امر انا لكون جير دال تحزونني عدما دتامرون بريك هو داتا بشـمه                   ٣٥

 .دمريا
 

Luke 14 
 .ا بيوما دشبتا وهنون نطرين هوو له وهوا دكد عل لبيتا دحد من رشا دفريشا دناكول لحم١
 . وها جبرا حد دكنيش هوا ميا ايت هوا قدموهي٢
 . وعنا يشوع وامر لسفرا ولفريشا دان شليط بشبتا لماسيو٣
 . هنون دين شتقو واحده هو واسيه وشريهي٤
 . وامر لهون منو منكون دنفل بره او توره ببرا بيوما دشبتا وال محدا دال مسق له٥
 .كحو لمتل له فتجما عل هدا وال اش٦



 . وامر هوا متال لوت هنون دمزمنين تمن عل دحزا هوا لهون دمجبين دوكيتا دريش سمكا٧
 امتي دمزدمن انت من انش لبيت مشتوتا ال تازل تستمك لك بريش سمكا دلما نهوا مزمن تمن انـش           ٨

 .دميقر منك
 .هت كد قام انت واحد انت دوكتا احريتا وناتا هو من دلك وله قرا ونامر لك دهب دوكتا لهنا وتب٩

 اال ما دازدمنت زل استمك لك بحرتا دما داتا هو دقرك نامر لك رحمي اتعال لعل واستمك وتهـوا            ١٠
 .لك تشبوحتا قدم كلهون دسميكين عمك

 . مطل دكل دنريم نفشه نتمكك وكل دنمك نفشه نتتريم١١
احشميتا ال تهوا قرا رحميك افال احيك او احينيك          امر دين اف لهو دقريهي ما دعبد انت شروتا او            ١٢

 .وال شببيك عتيرا دلما واف هنون نقرونك ونهوا لك فورعنا هنا
 . اال ما دعبد انت قوبال قري لمسكنا سجيفا حجيسا سميا١٣
 . وطوبيك دليت لهون دنفرعونك نهوا جير فورعنك بقيما دزديقا١٤
 .مر له طوبوهي لمن دناكول لحما بملكوته دالها كد شمع دين حد من هنون دسميكين هلين ا١٥
 . امر له يشوع جبرا حد عبد احشميتا ربتا وقرا لسجياا١٦
 . وشدر عبده بعدنا داحشميتا دنامر اليلين دقرين ها كلمدم مطيب لكون تو١٧
 وشريو من حد كلهون لمشتالو امر له قدميا قريتا زبنت واليص انا دافوق احزيه بعـا انـا منـك                     ١٨
 .وقيني دمشتال اناشب
 . احرنا امر حمشا زوجين تورا زبنت وازل انا دابقا انون بعا انا منك شبوقيني دمشتال انا١٩
 . واحرنا امر انتتا نسبت ومطل هدا ال مشكح انا داتا٢٠
 واتا هو عبدا وامر لمره هلين هيدين رجز مرا بيتا وامر لعبده فوق بعجل لشوقا ولبريتـا دمـدينتا              ٢١

 . لمسكنا ولمكابا ولمحجرا ولعويراواعل لكا
 . وامر عبدا مري هوا ايك دفقدت وتوب ايت اترا٢٢
 . وامر مرا لعبده فوق الورحتا ولبيت سيجا والوص دنعلون دنتمال بيتي٢٣
 . امر انا لكون جير دحد من هنون انشا دقرين هوو ال نطعمون من احشميتي٢٤
 .ر لهون وكد ازلين هوو عمه كنشا سجياا اتفني وام٢٥
 من داتا لوتي وال سنا البوهي والمه والحوهي والحوته والنتته ولبنـوهي واف لنفشـه تلميـدا ال               ٢٦

 .مشكح دنهوا لي
 . ومن دال شقل صليبه واتا بتري تلميدا ال مشكح دنهوا لي٢٧
 . منو جير منكون دصبا دنبنا مجدال وال لوقدم يتب حشب نفقته ان ايت له لمشلموته٢٨
 .نسيم شتاستا وال نشكح لمشلمو كل دحزين نهوون مبزحين به دال كد ٢٩
 . وامرين دهنا جبرا شري لمبنا وال اشكح لمشلمو٣٠
 او منو ملكا دازل لقربا لمتكتشو عم ملكا حبره وال لوقدم مترعا دان مشكح بعسرا الفين لمارع لهو              ٣١



 .داتا علوهي بعسرين الفين
 .زجدا وبعا عل شلما وان دين ال عد هو رحيق منه مشدر اي٣٢
 . هكنا كلنش منكون دال شبق كله قنينه ال مشكح دنهوا لي تلميدا٣٣
 . شفيرا هي ملحا ان دين اف ملحا تفكه بمنا تتملح٣٤
 . ال الرعا وال لزبال ازال لبر شدين له من دايت له ادنا دنشمع نشمع٣٥
 

Luke 15 
 . متقربين هوو دين لوته مكسا وحطيا دنشمعونيهي١
 .فرا وفريشا رطنين هوو وامرين هنا لحطيا مقبل واكل عمهون وس٢
 . وامر لهون يشوع متال هنا٣
 منو منكون جبرا دايت له ماا عربين وان نابد حد منهون ال شبق تشعين وتشعا بدبرا وازل بعا لهـو              ٤

 .دابد عدما دنشكحيوهي
 . وما داشكحه حدا وشقل له عل كتفته٥
 .لشببوهي وامر لهون حدو عمي داشكحت عربي دابيد هوا واتا لبيته وقرا لرحموهي و٦
 امر انا لكون دهكنا تهوا حدوتا بشميا عل حد حطيا دتاب او عل تشعين وتشعا زديقـين دال متبعيـا                     ٧

 .لهون تيبوتا
 او ايدا هي انتتا دايت له عسرا زوزين وتوبد حد منهون وال منهرا شرجا وحمـا بيتـا وبعيـا لـه                       ٨

 .حيوهيبطياليت عدما دتشك
 . وما داشكحته قريا لرحمته ولشببته وامرا لهين حديين عمي داشكحت زوزي دابيد هوا٩

 . امر انا لكون دهكنا تهوا حدوتا قدم مالكوهي دالها عل حد حطيا دتاب١٠
 . وامر هوا لهون توب يشوع لجبرا حد ايت هوا له بنيا ترين١١
 . من بيتك وفلج لهون قنينه وامر له بره زعورا ابي هب لي فلجوتا دمطيا لي١٢
 ومن بتر يومتا قليل كنش هو بره زعورا كل مدم دمطيهي وازل الترا رحيقا وتمن بدر قنينه كـد                    ١٣

 .حيا فرحايت
 . وكد جمر كل مدم دايت هوا له هوا كفنا ربا باترا هو وشري حسر له١٤
 .زيرا وازل نقف له لحد من بني مدينتا داترا هو وهو شدره لقريتا لمرعا ح١٥
 . ومترجرج هوا لممال كرسه من حروبا هنون داكلين هوو حزيرا وال انش يهب هوا له١٦
 . وكد اتا لوت نفشه امر كما هشا اجيرا ايت بيت ابي ديتير لهون لحما وانا هركا لكفني ابد انا١٧
 . اقوم ازل لوت ابي وامر له ابي حطيت بشميا وقدميك١٨
 .عبديني ايك حد من اجيريك وال مكيل شوا انا دبرك اتقرا ١٩
 . وقم اتا لوت ابوهي وعد هو رحيق حزيهي ابوهي واترحم علوهي ورهط نفل عل صوره ونشقه٢٠



 . وامر له بره ابي حطيت بشميا وقدميك وال شوا انا دبرك اتقرا٢١
 . امر دين ابوهي لعبدوهي افقو اسطال رشيتا البشوهي وسيمو عزقتا بايده واسانوهي مسنا٢٢
 .يتو قطولو تورا دفطما وناكول ونتبسم وا٢٣
 . دهنا بري ميتا هوا وحيا وابيدا هوا واشتكح وشريو لمتبسمو٢٤
 . هو دين بره قشيشا بقريتا هوا وكد اتا وقرب لوت بيتا شمع قل زمرا دسجياا٢٥
 . وقرا لحد من طليا وشاله منو هنا٢٦
 .ه امر له احوك اتا وقطل ابوك تورا دفطما دكد حليم اقبل٢٧
 . ورجز وال صبا هوا لمعل ونفق ابوهي بعا منه٢٨
 هو دين امر البوهي ها كما شنين فلح انا لك عبدوتا وال ممتوم عبرت فوقدنك ومن متوم جـديا ال                     ٢٩

 .يهبت لي داتبسم عم رحمي
 . لهنا دين برك كد فرح قنينك عم زنيتا واتا نكست له تورا دفطما٣٠
 .عمي انت وكلمدم ديلي ديلك هو امر له ابوهي بري انت بكلزبن ٣١
 . لمبسم دين وال هوا لن ولمحدا دهنا احوك ميتا هوا وحيا وابيدا هوا واشتكح٣٢
 

Luke 16 
 وامر متال لوت تلميدوهي جبرا حد ايت هوا عتيرا وايت هوا له ربيتا واتاكلو له قرصوهي دقنينـه                    ١

 .مفرح
 حوشبنا دربت بيتوتك ال جير مشكح انت مكيل   وقريهي مره وامر له منو هنا دشمع انا عليك هب لي           ٢

 .ربيتا دتهوا لي
 . امر هو ربيتا بنفشه منا اعبد دمري شقل له مني ربت بيتوتا داحفور ال مشكح انا ولمحدر بهت انا٣
 . يدعت منا اعبد دما دنفقت من ربت بيتوتا نقبلونني ببتيهون٤
 . لمري وقرا حد حد من حيبا دمره وامر لقدميا كما حيب انت٥
 . امر له ماا مترين مشحا امر له سب كتبك وتب بعجل كتوب حمشين مترين٦
 وامر الحرنا وانت منا حيب انت لمري امر له ماا كورين حطا امر له قبل كتبك وتب كتوب تمناين                    ٧

 .كورين
 وشبح مرن لربيتا دعوال دحكيمايت عبد بنوهي جير دعلما هنا حكيمين انون مـن بنـوهي دنـوهرا          ٨
 .ربتهون هدابش
 . واف انا امر انا لكون دعبدو لكون رحما من ممونا هنا دعوال دما دجمر نقبلونكون بمطليهون دلعلم٩

 . من دبقليل مهيمن اف بسجي مهيمن هو ومن دبقليل عول اف بسجي عول هو١٠
 . ان هكيل بممونا دعوال مهيمنا ال هويتون شررا لكون منو مهيمن١١
 .اشتكحتون مهيمنا ديلكون منو نتل لكون وان بدال ديلكون ال ١٢



 ليت عبدا دمشكح لترين مرون لمفلح او جير لحد نسنا والحرنا نرحم او لحد نيقر والحرنا نشوط ال ١٣
 .مشكحين انتون لمفلح اللها ولممونا

 . فريشا دين كد شمعو هلين كلهين مطل درحمين هوو كسفا مميقين هوو به١٤
 انون دمزدقين نفشهون قدم بني انشا الها دين يدع لبوتكون دمـدم درم               يشوع دين امر لهون انتون     ١٥

 .بيت بنينشا قدم الها نديد هو
 . نموسا ونبيا عدما ليوحنن من هيدين ملكوتا دالها مستبرا وكل له حبص دنعول١٦
 . فشيق هو دين دشميا وارعا نعبرون او اتوتا حدا من نموسا تعبر١٧
 .رتا جار وكل من دنسب شبيقتا جار كل من دشرا انتته ونسب اح١٨
 . جبرا دين حد عتيرا ايت هوا ولبش هوا بوصا وارجونا وكليوم متبسمين هوا جايايت١٩
 . ومسكنا حد ايت هوا دشمه لعزر ورما هوا لوت ترعه دهو عتيرا كد ممحي بشوحنا٢٠
ا اتين هـوو ملحكـين       ومتياب هوا دنمال كرسه من فرتوتا دنفلين من فتوره دهو عتيرا اال اف كلب              ٢١

 .شوحنوهي
 . هوا دين وميت هو مسكنا واوبلوهي مالكا لعوبه دابرهم اف هو دين عتيرا ميت واتقبر٢٢
 . وكد مشتنق بشيول اريم عينوهي من روحقا وحزا البرهم وللعزر بعوبه٢٣
  وقرا بقال رما وامر ابي ابرهم اترحم علي وشدر للعزر دنصبوع ريش صبعه بميا ونرطـب لـي            ٢٤

 .لشني دها مشتنق انا بشلهبيتا هدا
 . امر له ابرهم بري اتدكر دقبلت طبتك بحييك ولعزر بيشته وهشا ها متتنيح هركا وانت مشتنق٢٥
 وعم هلين كلهين هوتا ربتا سيما بينين ولكون دايلين دصبين مكا دنعبرون لوتكون ال نشكحون وافال   ٢٦

 .دمن تمن نعبرون لوتن
 .ا منك ابي دتشدريوهي لبيت ابي امر له مدين بعا ان٢٧
 . حمشا جير احين ايت لي نازل نسهد انون دال اف هنون ناتون لدوكتا هدا دتشنيقا٢٨
 . امر له ابرهم ايت لهون موشا ونبيا نشمعون انون٢٩
 . هو دين امر له ال ابي ابرهم اال ان انش من ميتا نازل لوتهون تيبين٣٠
 .ال شمعين اف ال ان انش من ميتا نقوم مهيمنين له امر له ابرهم ان لموشا ولنبيا ٣١
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 . وامر هوا يشوع لتلميدوهي ال مشكحا دال ناتون مكشوال وي دين لهو دبايده ناتون١
 . فقح هوا له الو رحيا دحمرا تليا بصوره وشدا بيما او دنكشل لحد من هلين زعورا٢
 .بوق له ازدهرو بنفشكون ان نحطا احوك كاي به وان تاب ش٣
 . وان شبع زبنين بيوما نسكل بك وشبع زبنين بيوما نتفنا لوتك ونامر دتاب انا شبوق له٤
 . وامرو شليحا لمرن اوسف لن هيمنوتا٥



 امر لهون ان ايت هوت لكون هيمنوتا ايك فردتا دحردال امرين هويتون لتوتا هنا داتعقر واتنصـب                  ٦
 .بيما ومشتمع هوا لكون

 .ت له عبدا ددبر فدنا او درعا عنا وان ناتا من حقال امر له محدا عبر استمك منو دين منكون داي٧
 اال امر له طيب لي مدم داحشم واسور حصيك شمشيني عدما دالعس واشتا وبتركن اف انت تلعـس            ٨

 .وتشتا
 . لما طيبوته مقبل دهو عبدا دعبد مدم داتفقد له ال سبر انا٩

يلين دفقيدن لكون امرو دعبدا حنن بطيال دمدم دحيبـين هـوين    هكنا اف انتون ما دعبدتون كلهين ا ١٠
 .لمعبد عبدن

 . وهوا دكد ازل يشوع الورشلم عبر هوا بيت شمريا لجليال١١
 . وكد قريب لمعل لقريتا حدا ارعوهي عسرا انشين جربا وقمو من روحقا١٢
 . واريمو قلهون وامرين ربن يشوع اترحم علين١٣
 . زلو حوو نفشكون لكهنا وكد ازلين اتدكيو وكد حزا انون امر لهون١٤
 . حد دين منهون كد حزا داتدكي هفك له وبقال رما مشبح هوا اللها١٥
 . ونفل عل افوهي قدم رجلوهي ديشوع كد مودا له وهو هنا شمريا هوا١٦
 . عنا دين يشوع وامر ال هوا عسرا هوين هلين داتدكيو ايكا انون تشعا١٧
 .ون تشبوحتا اللها اال هنا دمن عما هو نوكريا لما فرشو دناتون نتل١٨
 . وامر له قوم زل هيمنوتك احيتك١٩
 . وكد شالوهي ليشوع من فريشا امتي اتيا ملكوته دالها عنا وامر لهون ال اتيا ملكوته دالها بنطورتا٢٠
 . وال امرين ها هركا هي وها هر تمن هي ها جير ملكوته دالها لجو منكون هي٢١
 .ميدوهي ناتون يومتا دتترجرجون لمحزا حد من يومتا دبره دانشا وال تحزون وامر لتل٢٢
 . وان نامرون لكون ها هركا هو وها هر تمن هو ال تازلون٢٣
 . ايكنا جير دبرقا برق من شميا وكله تحيت شميا منهر هكنا نهوا بره دانشا بيومه٢٤
 . لوقدم دين عتيد هو دنحش سجياتا ونستال من شربتا هدا٢٥
 . وايكنا دهوا بيومته دنوح هكنا نهوا بيومته دبره دانشا٢٦
 داكلين هوو وشتين ونسبين نشا ويهبين لجبرا عدما ليوما دعل نوح لكويال واتا طوفنا واوبد لكـل                  ٢٧
 .انش
 . وايكنا توب دهوا بيومته دلوط داكلين هوو وشتين وزبنين ومزبنين ونصبين هوو وبنين٢٨
 .ن سدوم امطر مريا نورا وكبريتا من شميا واوبد لكلهون بيوما دين دنفق لوط م٢٩
 . هكنا نهوا بيوما دمتجال بره دانشا٣٠
 . بهو يوما من دباجرا هو ومانوهي ببيتا ال نحوت دنشقول انون ومن دبحقال هو ال نتهفك لبستره٣١
 . اتدكرو النتته دلوط٣٢



 . من دصبا دنحا نفشه نوبديه ومن دنوبد نفشه نحيه٣٣
 .ر انا لكون دبهو لليا ترين نهوون بحدا عرسا حد نتدبر واحرنا نشتبق ام٣٤
 . ترتين نهوين طحنن اكحدا حدا تتدبر واحرتا تشتبق٣٥
 . ترين نهوون بحقال حد نتدبر واحرنا نشتبق٣٦
 . عنو وامرين له اليكا مرن امر لهون ايكا دفجرا تمن نتكنشون نشرا٣٧
 

Luke 18 
 .بكل عدن نصلون وال تمان لهون امر لهون دين اف متال د١
 . دينا حد ايت هوا بمدينتا حدا دمن الها ال دحل هوا ومن بنينشا ال متكحد هوا٢
 . ارملتا دين حدا ايت هوت بمدينتا هي واتيا هوت لوته وامرا تبعيني من بعل ديني٣
 .شا ال متكحد انا وال صبا هوا زبنا سجياا بتركن دين امر بنفشه ان من الها ال دحل انا ومن بنين٤
 . افن مطل دماليا لي هدا ارملتا اتبعيه دال بكل عدن تهوا اتيا مهرا لي٥
 . وامر مرن شمعو منا امر دينا دعوال٦
 . الها دين ال يتيرايت نعبد تبعتا لجبوهي دقرين له بايمما وبلليا ومجر روحه عليهون٧
 .ونشكح كي هيمنوتا عل ارعا امر انا لكون دنعبد تبعتهون بعجل برم ناتا بره دانشا ٨
 . وامر هوا متال هنا لوقبل انشا ايلين دتكيلين عل نفشهون دايتيهون زديقا وبسين عل كلنش٩

 . ترين جبرين سلقو لهيكال لمصليو حد فريشا واحرنا مكسا١٠
 وهو فريشا قام هوا بينوهي لنفشه وهلين مصال هوا الها مودا انا لك دال هويت ايك شـركا دانشـا            ١١

 .حطوفا وعلوبا وجيرا وال ايك هنا مكسا
 . اال صام انا ترين بشبتا ومعسر انا كل مدم دقنا انا١٢
 هو دين مكسا قام هوا من روحقا وال صبا هوا اف ال عينوهي نريم لشميا اال طرف هوا عل حديه                     ١٣

 .وامر الها حونيني لحطيا
ل انش جير دنريم نفشه نتمكك وكل دنمك         امر انا لكون دنحت هنا مزدق لبيته يتير من هو فريشا ك            ١٤

 .نفشه نتتريم
 . قربو هوو له دين اف يلودا دنقروب لهون وحزو انون تلميدوهي وكاو بهون١٥
 هو دين يشوع قرا انون وامر لهون شبوقو طليا اتين لوتي وال تكلون انون ددايلين جير دايك هلين                   ١٦

 .انون ديلهون هي ملكوتا دشميا
 .لكون دمن دال نقبل ملكوتا دالها ايك طليا ال نعول له امين امر انا ١٧
 . وشاله حد من رشنا وامر له ملفنا طبا منا اعبد دارت حيا دلعلم١٨
 . امر له يشوع منا قرا انت لي طبا ليت طبا اال ان حد الها١٩
 .ك فوقدنا يدع انت ال تقطول وال تجور وال تجنوب وال تسهد سهدوتا دشوقرا يقر البوك والم٢٠



 . امر له هلين كلهين نطرت انين من طليوتي٢١
 كد شمع دين هلين يشوع امر له حدا حسيرا لك زل زبن كل مدم دايت لك وهب لمسكنا وتهوا لـك   ٢٢

 .سيمتا بشميا وتا بتري
 . هو دين كد شمع هلين كريت له عتير هوا جير طب٢٣
 . نكسا دنعلون لملكوته دالها وكد حزا يشوع دكريت له امر ايكنا عطال اليلين دايت لهون٢٤
 . دليال هي لجمال دبحرورا دمحطا نعول او عتيرا لملكوته دالها٢٥
 . امرين له ايلين دشمعو ومنو مشكح لمحا٢٦
 . يشوع دين امر ايلين دلوت بني انشا ال مشكحن لوت الها مشكحن لمهوا٢٧
 . امر له شمعون كافا ها حنن شبقن كل مدم واتين بترك٢٨
ه يشوع امين امر انا لكون دليت انش دشبق بتا او ابها او احا او انتتا او بنيا مطـل ملكوتـا           امر ل  ٢٩
 .دالها
 . وال نقبل باعفا سجياا بهنا زبنا وبعلما داتا حيا دلعلم٣٠
 . ودبر يشوع لترعسرته وامر لهون ها سلقينن الورشلم ومشتلمن كلهين دكتيبن بنبيا عل بره دانشا٣١
 .مما ونبزحون به ونرقون بافوهي نشتلم جير لع٣٢
 . وننجدونيهي ونصعرونيهي ونقطلونيهي وليوما دتلتا نقوم٣٣
 هنون دين حدا من هلين ال استكلو اال مكسيا هوت منهون ملتا هدا وال يدعين هوو هلين دمـتمللن                    ٣٤

 .عمهون
 . وكد قريب اليريحو سميا حد يتب هوا عل يد اورحا وحدر٣٥
 . ومشال هوا دمنو هنا وشمع قل كنشا دعبر٣٦
 . امرين له يشوع نصريا عبر٣٧
 . وقعا وامر يشوع بره ددويد اترحم علي٣٨
 وايلين دازلين هوو قدموهي ديشوع كاين هوو به دنشتوق هو دين يتيرايت قعا هـوا بـره ددويـد                   ٣٩

 .اترحم علي
 . وقم يشوع وفقد دنيتونيهي لوته وكد قرب لوته شاله٤٠
 .نت اعبد لك هو دين امر مري داحزا وامر له منا صبا ا٤١
 . ويشوع امر له حزي هيمنوتك احيتك٤٢
 . وبر شعته حزا واتا هوا بتره ومشبح اللها وكله عما دحزا يهب هوا شوبحا اللها٤٣
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 . وكد عل يشوع وعبر بايريحو١
 . جبرا حد دشمه زكي عتيرا هوا ورب مكسا٢



 .ح هوا من كنشا مطل دبقومته زعور هوا زكي وصبا هوا دنحزا ليشوع دمنو وال مشك٣
 . ورهط قدمه ليشوع وسلق له لتتا فكيهتا دنحزيوهي مطل دهكوت عتيد هوا دنعبر٤
 . وكد اتا لهي دوكتا يشوع حزيهي وامر له استرهب حوت زكي يومنا جير وال دببيتك اهوا٥
 . واسترهب نحت وقبله كد حدا٦
 .ن دلوت جبرا حطيا عل شرا كد حزو دين كلهون رطنين هوو وامري٧
 قم دين زكي وامر ليشوع ها مري فلجوت نكسي يهب انا لمسكنا ولكلنش مدم دجلزت حد باربعا فرع ٨
 .انا
 . امر له يشوع يومنا هوو حيا لبيتا هنا مطل داف هنا بره هو دابرهم٩

 . اتا جير بره دانشا دنبعا ونحا هو مدم دابيد هوا١٠
وسف لمامر متال مطل دقريب هوا الورشلم وسبرين هوو دبهي شعتا عتيدا          وكد شمعين هوو هلين ا     ١١

 .دتتجال ملكوته دالها
 . وامر جبرا حد بر طوهما ربا ازل الترا رحيقا دنسب له ملكوتا ونهفوك١٢
 . وقرا عسرا عبدوهي ويهب لهون عسرا منين وامر لهون اتتجرو عد اتا انا١٣
 .و ايزجدا بتره وامرين ال صبين حنن دنملك علين هنا بني مدينته دين سنين هوو له وشدر١٤
 وكد نسب ملكوتا وهفك امر دنقرون له هنون عبدوهي ديهب لهون كسفا دندع منا كـل حـد حـد                     ١٥

 .منهون اتتجر
 . واتا قدميا وامر مري منيك عسرا منين اوتر١٦
 . امر له ايو عبدا طبا دبقليل اشتكحت مهيمن تهوا شليط عل عسرا كركين١٧
 . واتا دترين وامر مري منيك حمشا منين عبد١٨
 . امر اف لهنا اف انت تهوا شليط عل حمشا كركين١٩
 . واتا احرنا وامر مري ها منيك هو دايت هوا لوتي كد سيم بسدونا٢٠
 . دحلت جير منك دجبرا انت قشيا وشقل انت مدم دال سمت وحصد انت مدم دال زرعت٢١
 بيشا يدع هويت لي دجبرا انا قشيا وشقل انا مدم دال سمت وحصد انا        امر له من فومك ادونك عبدا      ٢٢

 .مدم دال زرعت
 . لمنا ال يهبت كسفي عل فتورا وانا اتا هويت تبع له عم ربيته٢٣
 . ولهنون دقيمين قدموهي امر سبو منه منيا وهبو لهو دايت لوته عسرا منين٢٤
 . امرين له مرن ايت لوته عسرا منين٢٥
 . امر انا لكون دلكل من دايت له نتيهب له ومن هو دليت له اف هو دايت له نتنسب منه امر لهون٢٦
 . برم لهنون بعلدببي ايلين دال صبو داملك عليهون ايتو انون وقطلو انون قدمي٢٧
 . وكد امر هلين يشوع نفق لقدموهي دنازل الورشلم٢٨
 .زيتا شدر ترين من تلميدوهي وكد مطي لبيت فجا وبيت عنيا عل جنب طورا دمتقرا دبيت ٢٩



 وامر لهون زلو لقريتا هي دلقوبلن وكد عالين انتون له ها مشكحين انتون عيال داسير دانش ممتوم                  ٣٠
 .ال ركب علوهي شرو ايتاوهي

 . وان انش مشال لكون لمنا شرين انتون له هكنا امرو له لمرن متبعا٣١
 . وازلو هنون داشتدرو واشكحو ايكنا دامر لهون٣٢
 . وكد شرين له لعيال امرين لهون مروهي منا شرين انتون عيال هو٣٣
 . وامرو لهون دلمرن متبعا٣٤
 . وايتيوهي لوت يشوع وارميو عل عيال مانيهون واركبوهي ليشوع علوهي٣٥
 . كد دين ازل فرسين هوو مانيهون باورحا٣٦
ومشبحين اللها بقال رما عل كـل   وكد قرب لمحتتا دطورا دبيت زيتا شريو كله كنشا دتلميدا حدين             ٣٧

 .حيال دحزو
 . وامرين هوو بريك هو ملكا داتا بشمه دمريا شلما بشميا وشوبحا بمروما٣٨
 . انشا دين من فريشا من بيني كنشا امرين له ربي كاي بتلميديك٣٩
 . امر لهون امر انا لكون دان هلين نشتقون كافا نقعين٤٠
 . وكد قرب وحزه لمدينتا بكا عليه٤١
 . وامر الو كي يدعتي ايلين دايتيهين دشلمكي افن بهنا يومكي هشا دين اتكسي لهين من عينيكي٤٢
 . ناتون لكي دين يومتا دنحدرونكي بعلدببيكي ونالصونكي من كل دوكا٤٣
 . ونسحفونكي ولبنيكي بجوكي وال نشبقون بكي كاف عل كاف حلف دال يدعتي زبنا دسوعرنكي٤٤
 . لمفقو اليلين دزبنين به ومزبنين وكد عل لهيكال شري٤٥
 . وامر لهون كتيب دبيتي بيت صلوتا ايتوهي انتون دين عبدتونيهي معرتا دلسطيا٤٦
 . وهو ملف هوا كل يوم بهيكال ربي كهنا دين وسفرا وقشيشا دعما بعين هوو لموبدوته٤٧
 . وال مشكحين هوو منا نعبدون له كله جير عما تال هوا به لمشمعه٤٨
 

Luke 20 
 . وهوا بحد من يومتا كد ملف بهيكال لعما ومسبر قمو علوهي ربي كهنا وسفرا عم قشيشا١
 . وامرين له امر لن باينا شولطنا هلين عبد انت ومنو هو ديهب لك شولطنا هنا٢
 . عنا يشوع وامر لهون اشالكون اف انا ملتا وامرو لي٣
 . معموديته ديوحنن من شميا هوت او من بني انشا٤
 .نون دين متحشبين هوو بنفشهون وامرين دان نامر من شميا امر لن ومطل منا ال هيمنتونيهي ه٥
 . ان دين نامر من بني انشا رجم لن عما كله مفسين جير ديوحنن نبيا هو٦
 . وامرو له دال يدعينن من ايمكا هي٧
 . امر لهون يشوع وال انا امر انا لكون باينا شولطنا هلين عبد انا٨



 .دنامر لعما متال هنا جبرا حد نصب كرما واوحده لفلحا وابعد زبنا سجياا وشري ٩
 . وبزبنا شدر عبده لوت فلحا دنتلون له من فارا دكرما فلحا دين محاوهي وشدروهي كد سريق١٠
 . واوسف وشدر لعبده احرنا هنون دين اف لهو محاوهي وصعروهي وشدروهي كد سريق١١
 .واف لهو صلفوهي وافقوهي واوسف وشدر دتلتا هنون دين ١٢
 . امر مرا كرما منا اعبد اشدر بري حبيبا كبر نحزونيهي ونتكحدون١٣
 . كد حزاوهي دين فلحا متحشبين هوو بنفشهون وامرين هنو يرتا تو نقطليوهي وتهوا يرتوتا ديلن١٤
 . وافقوهي لبر من كرما وقطلوهي منا هكيل نعبد لهون مرا كرما١٥
 .هنون ونتل كرما الحرنا كد شمعو دين امرو ال تهوا هدا ناتا ونوبد لفلحا ١٦
 . هو دين حر بهون وامر ومنا هي هي دكتيبا دكافا داسليو بنيا هي هوت لريش قرنا دزويتا١٧
 . وكل دنفل عل هي كافا نترعع وكل من دهي تفل علوهي تدريوهي١٨
لو من عما يدعو جير دعليهون      بعو هوو دين ربي كهنا وسفرا دنرمون علوهي ايديا بهي شعتا ودح            ١٩

 .امر متال هنا
 . وشدرو لوته جشوشا دمتدمين بزديقا دناحدونيهي بملتا ونشلمونيهي لدينا ولشولطنه دهجمونا٢٠
 وشالوهي وامرين له ملفنا يدعينن دتريصايت مملل انت وملف وال نسب انت بافا اال بقوشتا اورحا                ٢١

 .دالها ملف انت
 .ا لقسر او ال شليط لن دنتل كسف رش٢٢
 . هو دين استكل حرعوتهون وامر منا منسين انتون لي٢٣
 . حواوني دينرا دمن ايت به صلما وكتيبتا هنون دين امرو دقسر٢٤
 . امر لهون يشوع هبو هكيل دقسر لقسر ودالها اللها٢٥
 . وال اشكحو لماحد منه ملتا قدم عما واتدمرو عل فتجمه وشتقو٢٦
 .دوقيا هنون دامرين دقيمتا ليت وشالوهي قربو دين انشين من ز٢٧
 وامرين له ملفنا موشا كتب لن دان انش نموت احوهي دايت له انتتا دال بنيا نسب احـوهي انتتـه                     ٢٨

 .ونقيم زرعا الحوهي
 . شبعا دين احين ايت هوو قدميا نسب انتتا وميت دال بنيا٢٩
 . ونسبه دترين النتته وهنا ميت دال بنيا٣٠
 . نسبه وهكوت واف شبعتيهون وميتو وال شبقو بنيا ودتلتا توب٣١
 . وميتت بحرتا اف انتتا٣٢
 . بقيمتا هكيل داينا منهون تهوا انتتا شبعتيهون جير نسبوه٣٣
 . امر لهون يشوع بنوهي دعلما هنا نسبين نشا ونشا هوين لجبرا٣٤
 .نشا هوين لجبرا هنون دين دلهو علما شوو ولقيمتا دمن بيت ميتا ال نسبين نشا واف ال ٣٥
 . افال جير توب لممت مشكحين ايك مالكا انون جير وبنيا ايتيهون دالها مطل دهوو بنيا دقيمتا٣٦



 دقيمين دين ميتا اف موشا بدق ادكر جير بسنيا كد امر مريا الهه دابرهم والهـه دايسـحق والهـه       ٣٧
 .ديعقوب

 .له الها دين ال هوا دميتا اال دحيا كلهون جير حيين انون ٣٨
 . وعنو انشين من سفرا وامرين له ملفنا شفير امر انت٣٩
 . وال توب امرحو لمشالوته عل مدم٤٠
 . وامر هوا لهون ايكنا امرين سفرا عل مشيحا دبره هو ددويد٤١
 . وهو دويد امر بكتبا دمزمورا دامر مريا لمري تب لك من يميني٤٢
 . عدما داسيم بعلدببيك تحيت رجليك٤٣
 .ويد مري قرا له ايكنا بره هو ان هكيل د٤٤
 . وكد كله عما شمع هوا امر لتلميدوهي٤٥
 ازدهرو من سفرا دصبين لمهلكو باسطال ورحمين شلما بشوقا وريش موتبا بكنوشتا وريش سـمكا               ٤٦

 .باحشميتا
 . هنون داكلين بتا دارملتا بعلتا دموركين صلوتهون هنون نقبلون دينا يتيرا٤٧
 

Luke 21 
 .ع بعتيرا ايلين درمين هوو بيت جزا قوربنيهون حر دين يشو١
 . وحزا اف ارملتا حدا مسكنتا دارميت شمونا ترين٢
 . وامر شررا امر انا لكون دهدا ارملتا مسكنتا ارميت يتير من كلنش٣
 كلهون جير هلين من ما ديتير هوا لهون ارميو بيت قوربنا دالها هدا دين من حسيروته كـل دقنيـا                     ٤

 .هوت ارميته
 . وكد امرين هوو انشين عل هيكال دبكافا شفيرتا وبقوربنا مصبت امر لهون يشوع٥
 . هلين دحزين انتون ناتون يومتا دبهون ال تشتبق كاف عل كاف دال تستتر٦
 . ومشالين هوو له وامرين ملفنا امتي هلين نهوين ومنا هي اتا ما دقريبن هلين دنهوين٧
جياا جير ناتون بشمي ونامرون دانا انا مشيحا وزبنا قـرب ال     هو دين امر لهون حزو لما تطعون س        ٨

 .دين تازلون بترهون
 وما دشمعين انتون قربا وشجوشيا ال تدحلون عتيدن انين جير هلين لوقدم لمهوا اال ال عدكيل مطت                  ٩

 .حرتا
 . نقوم جير عما عل عما وملكو عل ملكو١٠
نهوين دحلتا وسوردا واتوتا روربتـا مـن شـميا           وزوعا روربا نهوون بدوكا دوكا وكفنا وموتنا و        ١١

 .نتحزين وستوا روربا نهوون
 قدم دين هلين كلهين نرمون عليكون ايديا ونردفونكـون ونشـلمونكون لكنوشـتا ولبيـت اسـيرا                  ١٢



 .ونقربونكون قدم ملكا وهجمونا مطل شمي
 . هويا لكون دين لسهدوتا١٣
 .وحا سيمو دين بلبكون دال تهوون متيلفين لمفق ر١٤
 . انا جير اتل لكون فوما وحكمتا ايدا دال نشكحون لمقم لقوبله كلهون بعلدببيكون١٥
 . نشلمونكون دين ابهيكون واحيكون واحينيكون ورحميكون ونميتون منكون١٦
 . وتهوون سنياين من كل انش مطل شمي١٧
 . ومنتا من رشكون ال تابد١٨
 . بمسيبرنوتكون دين تقنون نفشكون١٩
 . دحزيتون الورشلم دحديرين له حيال هيدين دعو دقرب له حوربه ما دين٢٠
 . هيدين ايلين دبيهود انون نعرقون لطورا وايلين دبجوه انون نعرقون ودبقوريا ال نعلون له٢١
 . ديومتا انون هلين دتبعتا دنشلم كل ما دكتيب٢٢
 ربا بارعا وروجزا عل عمـا     وي دين اليلين دبطنن واليلين دمينقن بهنون يومتا نهوا جير اولصنا           ٢٣
 .هنا
 . ونفلون بفوما دحربا ونشتبون لكل اتر واورشلم تهوا متديشا من عمما عدما دنشلمون زبنا دعمما٢٤
 . ونهوين اتوتا بشمشا وبسهرا وبكوكبا وبارعا اولصنا دعمما وفوشك ايديا من توهتا دقال ديما٢٥
 .د لماتا عل ارعا ونتتزيعون حيال دشميا وزوعا دمفق نفشتا دبنينشا من دحلتا دمدم دعتي٢٦
 . وهيدين نحزونيهي لبره دانشا داتا بعننا عم حيال سجياا وشوبحا ربا٢٧
 . ما دين دشري هلين دنهوين اتلببو واريمو رشيكون مطل دقرب له فورقنكون٢٨
 . وامر هوا لهون متال حزو لتتا ولكلهون ايلنا٢٩
 .نتون دقرب له قيطا دما دمفرعين محدا منهون مستكلين ا٣٠
 . هكنا اف انتون ما دحزيتون هلين دهوين دعو دقريبا هي ملكوتا دالها٣١
 . امين امر انا لكون دال تعبر شربتا هدا عدما دهلين كلهين نهوين٣٢
 . شميا وارعا نعبرون وملي ال نعبرن٣٣
 دعلما ومن شليا ناتـا       ازدهرو دين بنفشكون دال متوم ناقرون لبوتكون باسوطوتا وبرويوتا وبصفتا          ٣٤

 .عليكون يوما هو
 . ايك صفحتا جير نصفح عل كلهون ايلين ديتبين عل افيه دكله ارعا٣٥
 هوو هكيل شهرين بكلزبن ومصلين دتشوون لمعرق من هلين دعتيدن لمهوا وتقومـون قـدم بـره       ٣٦
 .دانشا
 .يتا بايمما دين ملف هوا بهيكال وبلليا نفق هوا بات بطورا دمتقرا دبيت ز٣٧
 . وكله عما مقدمين هوو لوته لهيكال لمشمع ملته٣٨
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 . قريب هوا دين عدعدا دفطيرا دمتقرا فصحا١
 . وبعين هوو ربي كهنا وسفرا دايكنا نقطلونيهي دحلين هوو جير من عما٢
 . عل هوا دين سطنا بيهودا دمتقرا سكريوطا دايتوهي هوا من منينا دترعسر٣
 .هنا وسفرا وربي حيال دهيكال ايك دنشلميوهي لهون وازل ملل عم ربي ك٤
 . وحديو واقيمو دنتلون له كسفا٥
 . واشتودي لهون وبعا هوا فلعا دنشلميوهي لهون بلعد من كنشا٦
 . ومطي يوما دفطيرا دبه ايت هوا عيدا دنتنكس فصحا٧
 . وشدر يشوع لكافا وليوحنن وامر لهون زلو طيبو لن فصحا دنلعس٨
 .امرو له ايكا صبا انت دنطيب هنون دين ٩

 . امر لهون ها ما دعالين انتون لمدينتا فجع بكون جبرا دشقيل جربا دميا زلو بتره١٠
 . وايكا دعال امرو لمره دبيتا ربن امر اينو بيت مشريا ايكا داكول فصحا عم تلميدي١١
 . وها هو محوا لكون عليتا حدا ربتا دمشويا تمن طيبو١٢
 .ك دامر لهون وطيبو فصحا وازلو اشكحو اي١٣
 . وكد هوا عدنا اتا يشوع استمك وترعسر شليحا عمه١٤
 . وامر لهون رجتا رجتني دهنا فصحا اكول عمكون قدم داحش١٥
 . امر انا لكون جير دمكيل ال اكليوهي عدما دنشلم بملكوته دالها١٦
 . ونسب كسا واودي وامر سبو هنا وفلجو بينتكون١٧
 . دال اشتا من يلدا دجفتا عدما دتاتا ملكوتا دالها امر انا جير لكون١٨
 ونسب لحما واودي وقصا ويهب لهون وامر هنو فجري دعل افيكون متيهب هدا هويتـون عبـدين      ١٩

 .لدوكرني
 . وهكوت اف عل كسا من بتر داحشمو امر هنا كسا ديتقا حدتا بدمي دحلفيكون متاشد٢٠
 . برم ها ايده دمشلمني عل فتورا٢١
 .ه دانشا ازل ايكنا داتفرش برم وي لهو جبرا دبايده مشتلم وبر٢٢
 . وشريو دنعقبون بينتهون دمنو كي منهون هو دهدا عتيد لمسعر٢٣
 . هوا دين اف حرينا بينتهون دمن ايت بهون درب٢٤
 . هو دين يشوع امر لهون ملكيهون دعمما مريهون انون ودشليطين عليهون عبدي طبتا متقرين٢٥
 . ال هكنا اال اينا درب بكون نهوا ايك زعورا واينا درشا هو ايك مشمشنا انتون دين٢٦
 . منو جير رب هو دسميك او هو دمشمش ال هوا هو دسميك انا دين ايتي بينتكون ايك هو دمشمش٢٧
 . انتون انون دين دكترتون لوتي بنسيوني٢٨
 . وانا مشتودا انا لكون ايك داشتودي لي ابي ملكوتا٢٩



 .وتشتون عل فتورا دملكوتا ديلي وتتبون عل كورسوتا وتدونون ترعسر شبطا دايسريل دتاكلون ٣٠
 . وامر يشوع لشمعون شمعون ها سطنا شال دنعروبكون ايك دلحطا٣١
 . وانا بعيت عليك دال تحسر هيمنوتك اف انت بزبن اتفني وشرر احيك٣٢
 . شمعون دين امر له مري عمك مطيب انا ولبيت اسيرا ولموتا٣٣
 . امر له يشوع امر انا لك شمعون دال نقرا ترنجال يومنا عدما دتلت زبنين تكفور دال يدع انت لي٣٤
 . وامر لهون كد شدرتكون دال كيسا ودال ترمال ومسنا لما حسر لكون مدم امرين له وال مدم٣٥
 ونزبن له  امر لهون من هشا من دايت له كيسا نسب وهكنا اف ترمال ومن دليت له سيفا نزبن نحته   ٣٦
 .سيفا
 . امر انا لكون جير داف هدا دكتيبا وال دتتمال بي دعم عوال اتمنا كلهين جير دعلي اشتلم٣٧
 . وهنون امرين له مرن ها هركا ايت ترين سيفين امر لهون سفقين٣٨
 . ونفق وازل ايك دمعد هوا لطورا دبيت زيتا وازلو بتره اف تلميدوهي٣٩
 .صلو دال تعلون لنسيونا وكد مطي لدوكتا امر لهون ٤٠
 . وهو فرق منهون ايك مشدا كافا وسم بوركوهي ومصال هوا٤١
 . وامر ابا ان صبا انت نعبرني كسا هنا برم ال صبيني اال ديلك نهوا٤٢
 . واتحزي له مالكا من شميا دمحيل له٤٣
 . وكد هوا بدحلتا تكيبايت مصال هوا وهوت دوعته ايك شلتا ددما ونفل عل ارعا٤٤
 . وقم من صلوته واتا لوت تلميدوهي واشكح انون كد دمكين من عقتا٤٥
 . وامر لهون منا دمكين انتون قومو صلو دال تعلون لنسيونا٤٦
 وعد هو مملل ها كنشا وهو دمتقرا يهودا حد من ترعسر اتا قدميهون وقرب لوت يشوع ونشقه هدا           ٤٧

 .جير اتا يهب هوا لهون داينا دنشق انا هويو
 .ه يشوع يهودا بنوشقتا مشلم انت له لبره دانشا امر ل٤٨
 . كد حزو دين ايلين دعمه مدم دهوا امرين له مرن نمحا انون بسيفا٤٩
 . ومحا حد منهون لعبده درب كهنا ونسبه ادنه ديمينا٥٠
 . عنا دين يشوع وامر كدو عدما لهدا وقرب الدنه دهو دبلع واسيه٥١
كهنا وقشيشا وربي حيال دهيكال ايك دعل لسطيا نفقتون علي           وامر يشوع لهنون داتو علوهي ربي        ٥٢

 .بسيفا وبحوطرا دتاحدونني
 . كليوم عمكون هويت بهيكال وال اوشطتون علي ايديا اال هدا هي شعتكون وشولطنا دحشوكا٥٣
 . واحدو ايتيوهي لبيته درب كهنا وشمعون اتا هوا بتره من روحقا٥٤
 .ين هوو حدريه ويتب هوا اف هو شمعون بينتهون اوحدو دين نورا مصعت درتا ويتب٥٥
 . وحزته عليمتا حدا ديتب لوت نورا وحرت به وامرا اف هنا عمه هوا٥٦
 . هو دين كفر وامر انتتا ال يدع انا له٥٧



 . وبتر قليل حزيهي احرنا وامر له اف انت منهون انت كافا دين امر ال هويت٥٨
 .شريرايت اف هنا عمه هوا اف جليليا هو جير وبتر شعا حدا احرنا متحرا هوا وامر ٥٩
 . امر كافا جبرا ال يدع انا منا امر انت ومحدا كد هو مملل قرا ترنجال٦٠
 واتفني يشوع وحر بكافا واتدكر شمعون ملته دمرن دامر هوا له دقدم دنقرا ترنجال تكفور بي تلت                  ٦١

 .زبنين
 . ونفق لبر شمعون بكا مريرايت٦٢
 .هوو ليشوع مبزحين هوو به ومحفين هوو له وجبرا داحيدين ٦٣
 . ومحين هوو له عل افوهي وامرين اتنبا منو محك٦٤
 . واحرنيتا سجياتا مجدفين هوو وامرين علوهي٦٥
 . وكد نجهت اتكنشو قشيشا وربي كهنا وسفرا واسقوهي لبيت كنوشتهون٦٦
 .يمنونني وامرين له ان انت هو مشيحا امر لن امر لهون ان امر لكون ال ته٦٧
 . وان اشالكون ال مفنين انتون لي فتجما او شرين انتون لي٦٨
 . من هشا نهوا بره دانشا يتب من يمينا دحيال دالها٦٩
 . امرين دين كلهون انت هو هكيل بره دالها امر لهون يشوع انتون امرين انتون دانا انا٧٠
 . امرين منا توب متبعين لن سهدا حنن جير شمعن من فومه٧١
 

Luke 23 
 . وقمو كله كنشهون وايتيوهي لوت فيلطوس١
 وشريو اكلين قرصوهي وامرين لهنا اشكحن دمطعا عمن وكال دكسف رشا لقسر ال نتل وامر عـل                  ٢

 .نفشه دملكا هو مشيحا
 . فيلطوس دين شاله وامر له انت هو ملكا ديهوديا امر له انت امرت٣
 . ال مشكح انا عل جبرا هنا وامر فيلطوس لربي كهنا ولكنشا انا مدم علتا٤
 . هنون دين مزعقين هوو وامرين دشجشه لعمن كد ملف بكله يهود وشري من جليال وعدما لهركا٥
 . فيلطوس دين كد شمع شما دجليال شال دان جبرا هو جليليا٦
 . وكد يدع دمن تحيت شولطنا هو دهرودس شدره لوته دهرودس مطل دباورشلم هوا بهنون يومتا٧
دين كد حزيهي ليشوع حدي طب صبا هوا جير لمحزيه من زبنا سجياا مطل دشـمع هـوا      هرودس   ٨

 .علوهي سجياتا ومسبر هوا دمدم اتا نحزا منه
 . ومال سجياتا مشال هوا له يشوع دين مدم فتجما ال اتيبه٩

 . قيمين هوو دين ربي كهنا وسفرا وعزيزايت اكلين هوو قرصوهي١٠
 .وكد مبزح البشه نحتا دزحوريتا وشدره لوت فيلطوس هرودس دين شطه هو وفلحوهي ١١
 . وبهو يوما هوو رحما فيلطوس وهرودس عم حددا بعلدببوتا هوت جير من قديم بينتهون١٢



 . قرا دين فيلطوس لربي كهنا والركونا ولعما١٣
ت  وامر لهون قربتون لي جبرا هنا ايك مهفك عمكون وها انا عقبته لعنيكون وعلتا مدم ال اشـكح                  ١٤

 .بجبرا هنا من كل دمرشين انتون به
 . اال افال هرودس شدرته جير لوته وها ال مدم دشوا لموتا سعير له١٥
 . ارديوهي هكيل واشبقيوهي١٦
 . عيدا جير ايت هوا دنشرا لهون حد بعدعدا١٧
 . قعو دين كله كنشا وامرين شقوليهي لهنا وشري لن لبر ابا١٨
 .ينتا وقطال رما هوا بيت اسيرا هو اينا دمطل اسطسيس دهوت بمد١٩
 . توب دين ملل عمهون فيلطوس كد صبا دنشرا ليشوع٢٠
 . هنون دين قعين هوو وامرين زقوفيهي زقوفيهي٢١
 هو دين دتلت زبنين امر لهون منا جير دبيش عبد هنا مدم علتا دشويا لموتا ال اشكحت به ارديوهي      ٢٢

 .هكيل واشبقيوهي
 . رما وشالين هوو له دنزقفونيهي وعشن هوا قلهون ديلهون ودربي كهنا هنون دين تكبين هوو بقال٢٣
 . فيلطوس دين فقد دتهوا شالتهون٢٤
 . وشرا لهون لهو دمطل اسطسيس وقطال رما هوا بيت اسيرا هو دشالو ليشوع دين اشلم لصبينهون٢٥
 .عن بتره ديشوع وكد موبلين له احدو لشمعون قورينيا داتا من قريتا وسمو علوهي زقيفا دنط٢٦
 . واتا هوا بتره سوجاا دعما ونشا ايلين دمرقدن هوي والين علوهي٢٧
 . واتفني يشوع لوتهين وامر بنت اورشلم ال تبكين علي برم عل نفشكين بكيين وعل بنيكين٢٨
 . دها اتين يومتا دبهون نامرون طوبيهين لعقرتا ولكرستا دال يلد ولتديا دال اينقو٢٩
 .لمامر لطورا دفلو علين ولرمتا دكسينن هيدين تشرون ٣٠
 . دان بقيسا رطيبا هلين عبدين بيبيشا منا نهوا٣١
 . واتين هوو عمه ترين احرنين عبدي بيشتا دنتقطلون٣٢
 . وكد اتو لدوكتا حدا دمتقريا قرقفتا زقفوهي تمن ولهنون عبدي بيشتا حد من يمينه وحد من سمله٣٣
 لهون ال جير يدعين منا عبدين وفلجو نحتوهي وارميو عليهـون             هو دين يشوع امر هوا ابا شبوق       ٣٤
 .فسا
 قام هوا دين عما وحزا ومميقين هوو به اف اركونا وامرين الحرنا احي نحا نفشه ان هويو مشيحا                   ٣٥

 .جبيه دالها
 . ومبزحين هوو به اف اسطرطيوطا كد قربين لوته ومقربين له حال٣٦
 .ديا احا نفشك وامرين له ان انت هو ملكا ديهو٣٧
 . ايت هوا دين اف كتبا دكتيب لعل منه يونايت ورهومايت وعبرايت هنو ملكا ديهوديا٣٨
 حد دين من هنون عبدي بيشتا دصليبين هوو عمه مجدف هوا علوهي وامر ان انت هـو مشـيحا                    ٣٩



 .فصا نفشك وفصا اف لن
 .بدينا وكاا به حبره وامر له اف ال من الها دحل انت داف انت به انت ٤٠
 . وحنن كانايت ايك دشوين هوين جير وايك دعبدن اتفرعن هنا دين مدم دسنا ال عبيد له٤١
 . وامر ليشوع اتدكريني مري ما داتا انت بملكوتك٤٢
 . امر له يشوع امين امر انا لك ديومنا عمي تهوا بفرديسا٤٣
 . ايت هوي دين ايك شعا شت وهوا حشوكا عل كله ارعا عدما لتشع شعين٤٤
 . وشمشا حشك واصطري افي ترعا دهيكال من مصعته٤٥
 . وقعا يشوع بقال رما وامر ابي بايديك سام انا روحي هدا امر وشلم٤٦
 . كد حزا دين قنطرونا مدم دهوا شبح اللها وامر شريرايت هنا جبرا زديقا هوا٤٧
 .ين عل حديهون وكلهون كنشا ايلين دكنيشين هوو لحزتا هدا كد حزو مدم دهوا هفكو كد طرف٤٨
 وقيمين هوو من روحقا كلهون يدوعوهي ديشوع ونشا ايلين داتي هوي عمه من جليال وحزين هوو            ٤٩
 .هلين
 . جبرا دين حد دشمه يوسف بولوطا من رمتا مدينتا ديهود جبرا هوا طبا وزديقا٥٠
 . هنا ال شلم هوا لصبينهون ولسوعرنهون ومسكا هوا لملكوتا دالها٥١
 .ت فيلطوس وشال فجره ديشوع هنا قرب لو٥٢
 . واحته وكركه بحيصا دكتنا وسمه ببيت قبورا نقيرا هو دال انش عدكيل اتتسيم هوا به٥٣
 . ويوما عروبتا هوت وشبتا نجها هوت٥٤
 . قريبن هوي دين نشا هلين داتي عمه من جليال وحزييهي لقبرا وايكنا اتتسيم فجره٥٥
 .ايك دفقيد وهفك طيب هروما وبسما وبشبتا شلي ٥٦
 

Luke 24 
 بحد بشبا دين بشفرا عد حشوك اتي لبيت قبورا وايتي هروما هلين دطيب هوي وايت هوي عمهـين              ١

 .نشا احرنيتا
 . واشكح كافا دمعجال من بيت قبورا٢
 . وعلين وال اشكحيهي لفجرا ديشوع٣
 .هون وهوا دكد هنين تميهن عل هدا ها ترين جبرين قمو لعل منهين ومبرق هوا لبوش٤
 . وهوي بدحلتا وكفي افيهين بارعا وامرين لهين منا بعين انتين حيا عم ميتا٥
 . ليتوهي تنن قم له عهدين دملل عمكين كد هو بجليال٦
 . وامر هوا دعتيد هو بره دانشا دنشتلم بايدي انشا حطيا ونصطلب ولتلتا يومين نقوم٧
 . وهنين اتدكرين لملوهي٨
 . كلهين لحدعسر ولشركا وهفك من قبرا وامرين هلين٩



 ايتيهين هوي دين مريم مجدليتا ويوحن ومريم امه ديعقوب وشركا دعمهـين هلـين دامـر هـوي            ١٠
 .لشليحا
 . واتحزي بعينيهون مال هلين ايك شنيتا وال هيمنو انين١١
 . شمعون دين قم ورهط لقبرا واديق حزا كتنا دسيمين بلحود وازل كد متدمر بنفشه عل مدم دهوا١٢
 . وها ترين منهون به بيوما ازلين هوو لقريتا دشمه عماوس وفريقا من اورشلم اسطدوتا شتين١٣
 . وهنون ممللين هوو حد عم حد عل هلين كلهين دجدش١٤
 . وكد هنون ممللين وبعين حد عم حد اتا هو يشوع ومطي انون ومهلك هوا عمهون١٥
 . وعينيهون احيدن هوي دال نستكلونيهي١٦
 . منا انين مال هلين دممللين انتون حد عم حد كد مهلكين انتون وكميرين انتون وامر لهون١٧
 عنا حد منهون دشمه قليوفا وامر له انت هو كي بلحوديك نوكريا من اورشلم دال يدع انـت مـدم                     ١٨

 .دهوا به بهنون يومتا
ا وبعبدا قدم الها  امر لهون منا امرين له عل يشوع هو دمن نصرت جبرا دهوا نبيا وحيلتن هوا بملت     ١٩

 .وقدم كوله عما
 . واشلموهي ربي كهنا وقشيشا لدينا دموتا وزقفوهي٢٠
 حنن دين سبرين هوين دهويو عتيد هوا دنفرقيوهي اليسريل وها تلتا يومين ها من دهلـين كلهـين     ٢١
 .هوي
 . اال اف نشا منن اتمهن قدم هوي جير لبيت قبورا٢٢
 .مالكا حزين تمن وامرين علوهي دحي هو وكد ال اشكح فجره اتي امرن لن د٢٣
 . واف انشا منن ازلو لبيت قبورا واشكحو هكنا ايك ما دامر نشا له دين ال حزو٢٤
 . هيدين امر لهون يشوع او حسيري رعينا ويقيري لبا لمهيمنو بكلهين ايلين دمللو نبيا٢٥
 . ال هوا هلين عتيد هوا دنسيبر مشيحا ودنعول لتشبوحته٢٦
 .وا من موشا ومن كلهون نبيا ومفشق هوا لهون عل نفشه من كلهون كتبا وشري ه٢٧
 . وقربو هوو لقريتا هي دازلين هوو له وهو مسبر هوا لهون دايك دلدوكا رحيقا ازل هوا٢٨
 . والصوهي وامرين له فوش لوتن مطل ديوما هشا ركن له لمحشك وعل دنقوا لوتهون٢٩
 .رك وقصا ويهب لهون وهوا دكد استمك عمهون نسب لحما وب٣٠
 . ومحدا اتفتح عينيهون واشتودعوهي وهو اشتقل له منهون٣١
 . وامرين هوو حد لحد ال هوا لبن يقير هوا بجون كد مملل عمن باورحا ومفشق لن كتبا٣٢
 . وقمو به بشعتا وهفكو الورشلم واشكحو لحدعسر دكنيشين واليلين دعمهون٣٣
 . لشمعون كد امرين دشريرايت قم مرن واتحزي٣٤
 . واف هنون اشتعيو ايلين دهوي باورحا وايكنا اتيدع لهون كد قصا لحما٣٥
 . وكد هلين ممللين هوو يشوع قم بينتهون وامر لهون شلما عمكون انا انا ال تدحلون٣٦



 . وهنون اترهبو وهوو بدحلتا سبرين هوو جير دروحا حزين٣٧
 .محشبتا عل لبوتكون وامر لهون يشوع منا متزيعين انتون ومنا سلقن ٣٨
 حزو ايدي ورجلي دانا انا جوشونني ودعو دلروحا بسرا وجرما ليت له ايك دحزين انتون دايـت                  ٣٩
 .لي
 . وكد هلين امر حوي انون ايدوهي ورجلوهي٤٠
 . وكد عدما لهشا ال مهيمنين هوو من حدوتهون ومتتمهين هوو امر لهون ايت لكون تنن مدم لماكل٤١
 .له منتا من نونا دطويا ومن ككريتا ددبشا هنون دين يهبو ٤٢
 . ونسب اكل لعنيهون٤٣
 وامر لهون هلين انين مال دمللت عمكون كد لوتكون هويت دوال هو دنشتلم كل مدم دكتيب بنموسـا   ٤٤

 .دموشا وبنبيا وبمزمورا علي
 . هيدين فتح رعينهون لمستكلو كتبا٤٥
 .شيحا ودنقوم من بيت ميتا لتلتا يومين وامر لهون دهكنا كتيب وهكنا زدق هوا دنحش م٤٦
 . ودنتكرز بشمه تيبوتا لشوبقنا دحطها بكلهون عمما وشوريا نهوا من اورشلم٤٧
 . وانتون انون سهدا دهلين٤٨
 . وانا اشدر عليكون مولكنا دابي انتون دين قوو باورشلم مدينتا عدما دتلبشون حيال من روما٤٩
 .م ايدوهي وبرك انون وافق انون عدما لبيت عنيا واري٥٠
 . وهوا دكد مبرك لهون اتفرش منهون وسلق لشميا٥١
 . هنون دين سجدو له وهفكو الورشلم بحدوتا ربتا٥٢
  ܀. وبكلزبن ايتيهون هوو بهيكال كد مشبحين ومبركين اللها امين٥٣
  ܀
 

John 1 
 .هو ملتا برشيت ايتوهي هوا ملتا وهو ملتا ايتوهي هوا لوت الها والها ايتوهي هوا ١
 . هنا ايتوهي هوا برشيت لوت الها٢
 . كل بايده هوا وبلعدوهي افال حدا هوت مدم دهوا٣
 . به حيا هوا وحيا ايتيهون نوهرا دبنينشا٤
 . وهو نوهرا بحشوكا منهر وحشوكا ال ادركه٥
 . هوا برنشا داشتدر من الها شمه يوحنن٦
 .يده هنا اتا لسهدوتا دنسهد عل نوهرا دكلنش نهيمن با٧
 . ال هو هوا نوهرا اال دنسهد عل نوهرا٨
 . ايتوهي هوا جير نوهرا دشررا دمنهر لكلنش داتا لعلما٩



 . بعلما هوا وعلما بايده هوا وعلما ال يدعه١٠
 . لديله اتا وديله ال قبلوهي١١
 . ايلين دين دقبلوهي يهب لهون شولطنا دبنيا دالها نهوون اليلين دمهيمنين بشمه١٢
 .دلو من دما وال من صبينا دبسرا وال من صبينا دجبرا اال من الها اتيلدو ايلين ١٣
 . وملتا بسرا هوا واجن بن وحزين شوبحه شوبحا ايك ديحيديا دمن ابا دمال طيبوتا وقوشتا١٤
 . يوحنن سهد علوهي وقعا وامر هنو هو دامرت دبتري اتا وهوا له قدمي مطل دقدمي هو مني١٥
 .ن نسبن وطيبوتا حلف طيبوتا ومن مليوته حنن كل١٦
 . مطل دنموسا بيد موشا اتيهب شررا دين وطيبوتا بيد يشوع مشيحا هوا١٧
 . الها ال حزا انش ممتوم يحيديا الها هو دايتوهي بعوبا دابوهي هو اشتعي١٨
 . وهدا هي سهدوته ديوحنن كد شدرو لوته يهوديا من اورشلم كهنا ولويا دنشالونيهي انت من انت١٩
 .واودي وال كفر واودي دلو انا انا مشيحا ٢٠
 . وشالوهي توب منا هكيل اليا انت وامر ال ايتي نبيا انت وامر ال٢١
 . وامرو له ومنو انت دنتل فتجما اليلين دشدرون منا امر انت عل نفشك٢٢
 . امر انا قال دقرا بمدبرا داشوو اورحه دمريا ايكنا دامر اشعيا نبيا٢٣
 .و من فريشا هوو هنون دين داشتدر٢٤
 . وشالوهي وامرو له منا هكيل معمد انت ان انت ال ايتيك مشيحا وال اليا وال نبيا٢٥
 . عنا يوحنن وامر لهون انا معمد انا بميا بينتكون دين قام هو دانتون ال يدعين انتون له٢٦
 . هنو هو دبتري اتا وهوا له قدمي هو دانا ال شوا انا داشرا عرقا دمسنوهي٢٧
 .هلين ببيت عنيا هوي بعبرا ديوردنن ايكا دمعمد هوا يوحنن ٢٨
 . وليوما دبتره حزا يوحنن ليشوع داتا لوته وامر ها امره دالها هو دشقل حطيته دعلما٢٩
 . هنو دانا امرت علوهي دبتري اتا جبرا وهوا له قدمي مطل دقدمي هو مني٣٠
 .اتيت انا دبميا اعمد وانا ال يدع هويت له اال دنتيدع اليسريل مطل هنا ٣١
 . واسهد يوحنن وامر دحزيت لروحا دنحتا من شميا ايك يونا وقويت علوهي٣٢
 وانا ال يدع هويت له اال من دشدرني داعمد بميا هو امر لي داينا دحزا انت دنحتا روحا ومقويـا                      ٣٣

 .علوهي هنو معمد بروحا دقودشا
 . وانا حزيت واسهدت دهنو بره دالها٣٤
 .حرنا قام هوا يوحنن وترين من تلميدوهي وليوما ا٣٥
 . وحر بيشوع كد مهلك وامر ها امره دالها٣٦
 . وشمعو تريهون تلميدوهي كد امر وازلو لهون بتره ديشوع٣٧
 . واتفني يشوع وحزا انون داتين بتره وامر لهون منا بعين انتون امرين له ربن ايكا هوا انت٣٨
 وحزو ايكا دهوا ولوته هوو يوما هو وايت هوي ايـك شـعا           امر لهون تو وتحزون هنون دين اتو       ٣٩



 .عسر
 . حد دين من هنون دشمعو من يوحنن وازلو بتره ديشوع ايتوهي هوا اندراوس احوهي دشمعون٤٠
 . هنا حزا لوقدم لشمعون احوهي وامر له اشكحنيهي لمشيحا٤١
 . تتقرا كافا وايتيه لوت يشوع وحر به يشوع وامر انت هو شمعون بره ديونا انت٤٢
 . وليوما احرنا صبا يشوع لمفق لجليال واشكح لفيليفوس وامر له تا بتري٤٣
 . هو دين فيليفوس ايتوهي هوا من بيت صيدا من مدينته داندراوس ودشمعون٤٤
 وفيليفوس اشكح لنتنيايل وامر له هو دكتب علوهي موشا بنموسا وبنبيا اشكحنيهي ديشوع هو بـر                 ٤٥

 .يوسف من نصرت
 .امر له نتنيايل من نصرت مشكح مدم دطب نهوا امر له فيليفوس تا وتحزا ٤٦
 . وحزيهي يشوع لنتنيايل كد اتا لوته وامر علوهي ها شريرايت بر ايسريل دنكال ليت به٤٧
 . امر له نتنيايل من ايمكا يدع انت لي امر له يشوع عدال نقريك فيليفوس كد تحيت تتا انت حزيتك٤٨
 .امر له ربي انت هو بره دالها انت هو ملكه دايسريل عنا نتنيايل و٤٩
 . امر له يشوع عل دامرت لك دحزيتك تحيت تتا مهيمن انت دروربن من هلين تحزا٥٠
 امر له امين امين امر انا لكون دمن هشا تحزون شميا دفتيحين ومالكوهي دالها كد سلقين ونحتين                  ٥١

 .لوت بره دانشا
 

John 2 
 .مشتوتا بقطنا مدينتا دجليال وامه ديشوع تمن هوت وليوما دتلتا هوت ١
 . واف هو يشوع وتلميدوهي اتقريو له لمشتوتا٢
 . وحسر هوا حمرا وامرا له امه ليشوع حمرا ليت لهون٣
 . امر له يشوع ما لي ولكي انتتا ال عدكيل اتت شعتي٤
 . امرا امه لمشمشنا مدم دامر لكون عبدو٥
 .ا شت دسيمن لتدكيتا ديهوديا داحدن ترين ترين ربعين او تلتا ايت هوي دين تمن اجنا دكاف٦
 . امر لهون يشوع ملو انين ميا الجنا وملو انين عدما لعل٧
 . امر لهون زلوعو مكيل وايتو لريش سمكا وايتيو٨
 وكد طعم هو ريش سمكا ميا هنون دهوو حمرا وال يدع هوا من ايمكا هوا مشمشنا دين يدعين هـوو      ٩

 .انون لميا قرا ريش سمكا لحتنادهنون ملو 
 وامر له كل انش لوقدم حمرا طبا ميتا وما درويو هيدين اينا دبصير انت دين نطرتيهي لحمرا طبا                   ١٠

 .عدما لهشا
 . هدا هي اتا قدميتا دعبد يشوع بقطنا دجليال واودع شوبحه وهيمنو به تلميدوهي١١
 . وتمن هوو قليل يومتا بتر هدا نحت لكفرنحوم هو وامه واحوهي وتلميدوهي١٢



 . وقريب هوا فصحا ديهوديا وسلق الورشلم يشوع١٣
 . واشكح بهيكال لهلين دمزبنين تورا وعربا ويونا ولمعرفنا ديتبين١٤
 وعبد له فرجال من حبال ولكلهون افق من هيكال ولعربا ولتـورا ولمعرفنـا واشـد عورفنهـون                   ١٥

 .وفتوريهون هفك
 .شقولو هلين مكا وال تعبدونه لبيته دابي بيت تاجورتا ولهنون دمزبنين يونا امر ١٦
 . واتدكرو تلميدوهي دكتيب دطننه دبيتك اكلني١٧
 . عنو دين يهوديا وامرو له منا اتا محوا انت لن دهلين عبد انت١٨
 . عنا يشوع وامر لهون ستورو هيكال هنا ولتلتا يومين انا مقيم انا له١٩
 . شنين اتبني هيكال هنا وانت لتلتا يومين مقيم انت له امرين له يهوديا الربعين وشت٢٠
 . هو دين امر هوا عل هيكال دفجره٢١
 . كد قم دين من بيت ميتا اتدكرو تلميدوهي دهدا امر هوا وهيمنو لكتبا ولملتا دامر يشوع٢٢
 . كد ايتوهي هوا دين يشوع باورشلم بفصحا بعدعدا سجياا هيمنو به دحزو اتوتا دعبد٢٣
 .دين يشوع ال مهيمن هوا لهون نفشه مطل دهو يدع هوا لكلنش هو ٢٤
 . وال سنيق هوا دانش نسهد له عل كل برنش هو جير يدع هوا منا ايت ببرنشا٢٥
 

John 3 
 . ايت هوا دين تمن حد جبرا من فريشا نيقدموس شمه هوا اركونا ديهوديا١
تدرت ملفنا ال جير انش مشكح هلين اتوتـا   هنا اتا لوت يشوع بلليا وامر له ربي يدعينن دمن الها اش        ٢

 .لمعبد دانت عبد انت اال من دالها عمه
 . عنا يشوع وامر له امين امين امر انا لك دان انش ال متيلد من دريش ال مشكح دنحزا ملكوته دالها٣
 .نتيلد امر له نيقدموس ايكنا مشكح دنتيلد جبرا سبا دلما مشكح توب لكرسا دامه دترتين زبنين لمعل و٤
 عنا يشوع وامر له امين امين امر انا لك دان انش ال متيلد من ميا وروحا ال مشكح دنعول لملكوتـا                 ٥

 .دالها
 . مدم ديليد من بسرا بسرا هو ومدم ديليد من روحا روحا هو٦
 . ال تتدمر دامرت لك دوال لكون لمتيلدو من دريش٧
نت ايمكا اتيا واليكا ازال هكنا ايتوهي كلنش ديليـد       روحا اتر دصبيا نشبا وقله شمع انت اال ال يدع ا           ٨

 .من روحا
 . عنا نيقدموس وامر له ايكنا مشكحن هلين لمهوا٩

 . عنا يشوع وامر له انت هو ملفنه دايسريل وهلين ال يدع انت١٠
 امين امين امر انا لك دمدم ديدعين حنن ممللين حنن ومدم دحزين مسهدين انحـنن وسـهدوتن ال                   ١١

 .انتونمقبلين 



 . ان دبارعا امرت لكون وال مهيمنين انتون ايكنا ان امر لكون دبشميا تهيمنونني١٢
 . وال انش سلق لشميا اال هو دنحت من شميا بره دانشا هو دايتوهي بشميا١٣
 . وايكنا داريم موشا حويا بمدبرا هكنا عتيد لمتترمو بره دانشا١٤
 . حيا دلعلم دكل انش دمهيمن به ال نابد اال نهوون له١٥
 . هكنا جير احب الها لعلما ايكنا دلبره يحيديا نتل دكل من دمهيمن به ال نابد اال نهوون له حيا دلعلم١٦
 . ال جير شدر الها لبره لعلما دندونيوهي لعلما اال دنحا لعلما بايده١٧
 .ره دالها من دمهيمن به ال متتدين ومن دال مهيمن من كدو دين هو دال هيمن بشمه ديحيديا ب١٨
 هنو دين دينا دنوهرا اتا لعلما واحبو بنينشا لحشوكا يتير من دلنوهرا ايتيهون هوو جير عبـديهون                  ١٩
 .بيشا
 . كل جير دسنيتا عبد سنا لنوهرا وال اتا لنوهرا دال نتكسسون عبدوهي٢٠
 . هو دين دعبد شررا اتا لوت نوهرا دنتيدعون عبدوهي دبالها عبيدين٢١
 . يشوع وتلميدوهي الرعا ديهود وتمن متهفك هوا عمهون ومعمد بتر هلين اتا٢٢
 اف يوحنن دين معمد هوا بعين يون دعل جنب شليم مطل دميا ايت هوو تمن سجياا واتـين هـوو               ٢٣

 .وعمدين
 . ال جير عدكيل نفل هوا يوحنن بيت اسيرا٢٤
 . هوت هوت دين بعتا لحد من تلميدوهي ديوحنن عم يهوديا حد عل تدكيتا٢٥
 واتو لوت يوحنن وامرو له ربن هو دعمك هوا بعبرا ديوردنن دانت سهدت علوهي هـا اف هـو                    ٢٦

 .معمد وسجياا اتين لوته
 . عنا يوحنن وامر لهون ال مشكح برنشا لمسب من صبوت نفشه مدم اال ان اتيهب له من شميا٢٧
 .وهي انتون سهدين انتون لي دامرت دانا ال هويت مشيحا اال شليحا انا دقدم٢٨
 من دايت له كلتا حتنا هو رحمه دين دحتنا هو دقام وصات له حدوتا ربتا حدا مطل قله دحتنا هـدا          ٢٩

 .هكيل حدوتا ديلي ها ممليا
 . لهو هو وال لمربا ولي لمبصر٣٠
 هو جير دمن لعل اتا لعل من كل هو وهو دمن ارعا من ارعا هو ومن ارعا مملل هو دمن شـميا           ٣١

 .اتا لعل من كل هو
 . ومدم دحزا وشمع مسهد وسهدوته ال انش مقبل٣٢
 . هو دين دقبل سهدوته حتم دالها شريرا هو٣٣
 . اينا جير دالها شدره مال هو دالها مملل ال هوا جير بكيال يهب الها روحا٣٤
 . ابا محب لبرا وكل مدم يهب بايدوهي٣٥
 .زا حيا اال روجزه دالها نقوا علوهي من دمهيمن ببرا ايت له حيا دلعلم ومن دال متطفيس لبرا ال نح٣٦
 



John 4 
 . يدع دين يشوع دشمعو فريشا دتلميدا سجياا عبد ومعمد يتير من يوحنن١
 . كد ال هوا هو يشوع معمد هوا اال تلميدوهي٢
 . وشبقه ليهود وازل له توب لجليال٣
 . معبدا هوت له دين دناتا نعبر عل بيت شمريا٤
 .ريا شكر عل جنب قريتا ديهب هوا يعقوب ليوسف بره واتا لمدينتا دشمريا دمتق٥
 وايت هوا تمن معينا دميا ديعقوب هو دين يشوع الا هوا من عمال داورحا ويتب هوا له عل معينـا                     ٦

 .وايت هوي شت شعين
 . واتت انتتا من شمرين دتمال ميا وامر له يشوع هب لي ميا اشتا٧
 .ون سيبرتا تلميدوهي جير علو هوو لمدينتا دنزبنون له٨
 امرا له هي انتتا شمريتا ايكنا انت يهوديا انت ومني شال انت لمشتا دايتي انتتـا شـمريتا ال جيـر                      ٩

 .متحشحين يهوديا عم شمريا
 عنا يشوع وامر له الو يدعا هويتي موهبتا دالها ومنو هنا دامر لكي هب لي اشتا انتي شاال هويتي                    ١٠

 .له ويهب هوا لكي ميا حيا
 . انتتا هي مري ال دوال ايت لك وبرا عميقا ايمكا لك ميا حيا امرا له١١
 . لما انت رب انت من ابون يعقوب هو دهو يهب لن برا هدا وهو منه اشتي وبنوهي وعنه١٢
 . عنا يشوع وامر له كل دنشتا من هلين ميا توب نصها١٣
نا له نهوون بـه معينـا دميـا     كل دين دنشتا من ميا دانا اتل له ال نصها لعلم اال ميا هنون ديهب ا          ١٤

 .دنبعين لحيا دلعلم
 . امرا له انتتا هي مري هب لي من هلين ميا دال توب اصها وال هويت اتيا دليا من هركا١٥
 . امر له يشوع زلي قري لبعلكي وتي لهركا١٦
 . امرا له ليت لي بعال امر له يشوع شفير امرتي دليت لي بعال١٧
 .هنا دايت لكي هشا ال هوا بعلكي هدا شريرتا امرتي حمشا جير بعلين هوو لكي و١٨
 . امرا له هي انتتا مري حزيا انا دنبيا انت١٩
 . ابهين بهنا طورا سجدو وانتون امرين انتون دباورشلم هو اتر دوال لمسجد٢٠
 . امر له يشوع انتتا هيمنيني داتيا شعتا دال بهنا طورا واف ال باورشلم تسجدون البا٢١
دين انتون لمدم دال يدعين انتون حنن دين سجدين حنن لما ديدعين حنن دحيا من يهوديـا    انتون سج  ٢٢
 .انون
 اال اتيا شعتا وهشا ايتيه امتي دسجودا شريرا نسجدون البا بروحا وبشررا اف ابا جير دايك هلين                  ٢٣

 .هو سجودا بعا
 . روحا هو جير الها وايلين دسجدين له بروحا وبشررا وال دنسجدون٢٤



 . امرا له انتتا هي يدعا انا دمشيحا اتا وما داتا هو ملف لن كلمدم٢٥
 . امر له يشوع انا انا دمملل انا عمكي٢٦
 وكد مملل اتو تلميدوهي ومتدمرين هوو دعم انتتا مملل ال دين انش امر منا بعا انت او منا مملـل                     ٢٧

 .انت عمه
 . وشبقت قولته انتتا وازلت لمدينتا وامرا النشا٢٨
 .و حزو جبرا دامر لي كل مدم دعبدت لما هويو مشيحا ت٢٩
 . ونفقو انشا من مدينتا واتين هوو لوته٣٠
 . وبينت هلين بعين هوو منه تلميدوهي وامرين له ربن لعس٣١
 . هو دين امر لهون ايت لي ماكولتا داكول ايدا دانتون ال يدعين انتون٣٢
 .ماكل امرين تلميدا بينيهون لما انش ايتي له مدم ل٣٣
 . امر لهون يشوع ماكولتي ديلي ايتيه داعبد صبينه دمن دشدرني واشلميوهي لعبده٣٤
 ال انتون امرين دبتر اربعا يرحين اتا حصدا ها امر انا لكون داريمو عينيكون وحزو ارعتا دحور                  ٣٥

 .ومطي لحصدا من كدو
 .نحدون واينا دحصد اجرا نسب وكنش فارا لحيا دلعلم وزروعا وحصودا اكحدا ٣٦
 . بهدا جير ايتيه ملتا دشررا داحرين هو زرع واحرين حصد٣٧
 انا شدرتكون لمحصد مدم دال هوا انتون اليتون به احرنا جير اليو وانتون علتون عـل عملهـون                  ٣٨

 .دهنون
 من هي مدينتا دين سجياا هيمنو به شمريا مطل ملته دانتتا هي دمسهدا هـوت دامـر لـي كلمـدم          ٣٩

 .دعبدت
 .تو لوته هنون شمريا بعو منه دنهوا لوتهون وهوا لوتهون ترين يومين وكد ا٤٠
 . وسجياا هيمنو به مطل ملته٤١
 وامرين هوو النتتا هي دمكيل ال هوا مطل ملتكي مهيمنين حنن به حنن جير شمعن ويدعن دهنـو                   ٤٢

 .شريرايت مشيحا محينه دعلما
 . وبتر ترين يومين نفق يشوع من تمن وازل لجليال٤٣
 . هو جير يشوع سهد دنبيا بمدينته ال متيقر٤٤
 كد دين اتا لجليال قبلوهي جليليا دحزو اتوتا كل دعبد باورشلم بعدعدا اتو هوو جيـر واف هنـون                ٤٥

 .لعدعدا
 اتا دين توب يشوع لقطنا دجليال ايكا دعبد ميا حمرا وايت هوا بكفرنحوم عبد ملكا حد دبره كريـه                 ٤٦
 .هوا
 من يهود لجليال وازل لوته وبعا هوا منه دنحوت وناسا لبره قريب هـوا جيـر    هنا شمع داتا يشوع ٤٧

 .لممت



 . امر له يشوع ان اتوتا وتدمرتا ال تحزون ال تهيمنون٤٨
 . امر له هو عبد ملكا مري حوت عدال مات له طليا٤٩
 . امر له يشوع زل برك حي هو وهيمن هو جبرا بملتا دامر له يشوع وازل٥٠
 . هوا ارعوهي عبدوهي وسبروهي وامرين له برك حيا كد دين نحت٥١
 . وشال انون باينا عدنا اتحلم امرين له اتملي بشبع شعين شبقته اشتا٥٢
 . ويدع ابوهي دبهي شعتا دبه امر له يشوع دبرك حيا وهيمن هو وبيته كله٥٣
 . هدا توب اتا دترتين عبد يشوع كد اتا من يهود لجليال٥٤
 

John 5 
 .وا عدعدا ديهوديا وسلق يشوع الورشلم بتر هلين ه١
 ايت هوا دين تمن باورشلم دوكتا حدا دمعموديتا دمتقريا عبرايت بيت حسدا وايت هـوا بـه حمشـا            ٢

 .اسطوين
 . وبهلين رمين هوو عما سجياا دكريها وسميا وحجيسا ويبيشا ومسكين هوو لزوعا دميا٣
 هوا لهون لميا واينا دقدميا نحت هوا مـن بتـر      مالكا جير بزبن زبن نحت هوا له لمعموديتا ومزيع         ٤

 .زوعا دميا متحلم هوا كل كابا اينا دايت هوا له
 . ايت هوا دين تمن جبرا حد دتلتين وتمنا شنين ايتوهي هوا بكورهنا٥
 . لهنا حزا يشوع درما ويدع دزبنا سجياا ايت له وامر له صبا انت دتتحلم٦
 دين انش دما داتتزيعو ميا نرميني بمعموديتا اال عد انا اتا انا              عنا هو كريها وامر اين مري ليت لي        ٧

 .احرين من قدمي نحت
 . امر له يشوع قوم شقول عرسك وهلك٨
 . وبر شعته اتحلم جبرا هو وقم شقل عرسه وهلك وهو هو يوما شبتا هوت٩

 . وامرين له يهوديا لهو داتاسي شبتا هي ال شليط لك دتشقول عرسك١٠
 . وامر لهون هو دعبدني حليما هو امر لي دشقول عرسك وهلك هو دين عنا١١
 . وشالوهي منو هنا جبرا دامر لك دشقول عرسك وهلك١٢
 . هو دين داتاسي ال يدع هوا منو يشوع جير اتجني هوا له بكنشا سجياا دايت هوا بدوكتا هي١٣
هوا لك مـدم دبـيش مـن     بتر زبن اشكحه يشوع بهيكال وامر له ها حليم انت توب ال تحطا دلما ن         ١٤
 .قدميا
 . وازل هو جبرا وامر ليهوديا ديشوع هو هو داحلمه١٥
 . ومطل هدا ردفين هوو يهوديا ليشوع وبعين هوو لمقطله دهلين عبد هوا بشبتا١٦
 . هو دين يشوع امر لهون ابي عدما لهشا عبد اف انا عبد انا١٧
د دشرا هوا شبتا اال اف دعل الهـا دابـوهي            ومطل هدا يتيرايت بعين هوو يهوديا لمقطله ال بلحو         ١٨



 .ايتوهي امر هوا ومشوا هوا نفشه عم الها
 عنا دين يشوع وامر لهون امين امين امر انا لكون دال مشكح برا عبد مدم من صبوت نفشه اال مدم  ١٩

 .دحزا البا دعبد ايلين جير دابا عبد هلين اف برا اكوته عبد
 .د محوا له وديتيرين من هلين عبدا محوا له دانتون تتدمرون ابا جير رحم لبره وكلمدم دعب٢٠
 . ايكنا جير دابا مقيم ميتا ومحا لهون هكنا اف برا اليلين دصبا محا٢١
 . ال هوا جير ابا دان النش اال كله دينا يهبه لبرا٢٢
 . دكلنش نيقر لبرا ايك دميقر البا هو دال ميقر لبرا ال ميقر البا دشدره٢٣
ن امر انا لكون دمن دشمع ملتي ومهيمن لمن دشدرني ايت له حيا دلعلم ولدينا ال اتـا اال                    امين امي  ٢٤

 .شني له من موتا لحيا
 امين امين امر انا لكون داتيا شعتا اف هشا ايتيه امتي دميتا نشمعون قله دبره دالها وهنون دشمعين        ٢٥

 .نحون
 .دنهوون حيا بقنومه ايكنا جير دالبا ايت حيا بقنومه هكنا يهب اف لبرا ٢٦
 . واشلطه دنهوا عبد اف دينا٢٧
 . دبره هو دين دانشا ال تتدمرون بهدا داتيا شعتا امتي دكلهون ايلين دبقبرا انون نشمعون قله٢٨
 . ونفقون ايلين دعبدو طبتا لقيمتا دحيا وايلين دعبدو بيشتا لقيمتا ددينا٢٩
ا دشمع انا دان انا وديني كاين هو ال جير بعا انـا   ال مشكح انا مدم من صبوت نفشي لمعبد اال ايكن        ٣٠

 .صبيني اال صبينه دمن دشدرني
 . ان انا مسهد انا عل نفشي سهدوتي ال هوت شريرا٣١
 . احرين هو هو دمسهد علي ويدع انا دشريرا هي سهدوته دمسهد علي٣٢
 . انتون شدرتون لوت يوحنن واسهد عل شررا٣٣
 .ب انا سهدوتا اال هلين امر انا دانتون تحون انا دين ال هوا من برنشا نس٣٤
 . هو شرجا هوا ددلق ومنهر وانتون صبيتون دتشتبهرون دشعتا بنوهره٣٥
 لي دين ايت لي سهدوتا دربا من ديوحنن عبدا جير ديهب لي ابي داشلم انون هنون عبدا دعبد انـا          ٣٦

 .سهدين علي دابا شلحني
 .م شمعتون وال حزوه حزيتون وابا دشلحني هو سهد علي ال قله ممتو٣٧
 . وملته ال مقويا بكون مطل دبهو دهو شدر انتون ال مهيمنين انتون٣٨
 . بصو كتبا دبهون مسبرين انتون دحيا دلعلم ايت لكون وهنون سهدين علي٣٩
 . وال صبين انتون دتاتون لوتي دحيا دلعلم نهوون لكون٤٠
 . شوبحا من بني انشا ال نسب انا٤١
 .ون دحوبه دالها ليت بكون اال يدعتك٤٢
 . انا اتيت بشمه دابي وال مقبلين انتون لي وان احرين ناتا بشم نفشه لهو تقبلون٤٣



 . ايكنا مشكحين انتون لمهيمنو دشوبحا حد من حد مقبلين انتون وشوبحا دمن حد الها ال بعين انتون٤٤
 .كل قرصيكون موشا هو دبه سبرتون لما سبرين انتون دانا اكل انا قرصيكون قدم ابا ايتوهي من دا٤٥
 . الو جير بموشا هيمنتون اف بي مهيمنين هويتون موشا جير علي كتب٤٦
 . وان لكتبوهي دهو ال مهيمنين انتون ايكنا لملي ديلي تهيمنون٤٧
 

John 6 
 . بتر هلين ازل يشوع لعبرا ديما دجليال دطبريوس١
 .عبد بكريها وازلو بتره كنشا سجياا مطل دحزين هوو اتوتا د٢
 . وسلق يشوع لطورا وتمن يتب هوا عم تلميدوهي٣
 . قريب هوا دين عدعدا دفصحا ديهوديا٤
 . واريم عينوهي يشوع وحزا كنشا سجياا داتا لوته وامر لفيليفوس ايمكا نزبن لحما دناكلون هلين٥
 . هدا دين امر كد منسا له هو جير يدع هوا منا عتيد لمعبد٦
 .ماتين دينرين لحما ال سفق لهون كد قليل قليل حد حد منهون نسب امر له فيليفوس د٧
 . امر له حد من تلميدوهي اندراوس احوهي دشمعون كافا٨
 . ايت تنن طليا حد دايت علوهي حمش جريصن دسعرا وترين نونين اال هلين منا انون لهلين كلهون٩

ا به بدوكتا هي واسـتمكو جبـرا    امر لهون يشوع عبدو انشا كلهون دنستمكون عسبا دين سجي هو     ١٠
 .بمنينا حمشا الفين

 . وشقل يشوع لحما وبرك وفلج لهنون دسميكين وهكنا اف من نونا كما دصبو١١
 . وكد سبعو امر لتلميدوهي كنشو قصيا ديترو دال نابد مدم١٢
 . وكنشو وملو ترعسر قوفينين قصيا ايلين ديترو لهنون داكلو من حمشا لحمين دسعرا١٣
 .ن دين انشا دحزو اتا دعبد يشوع امرين هوو شريرايت هنو نبيا داتا لعلما هنو١٤
 . يشوع دين يدع دعتيدين دناتون نحطفونيهي ونعبدونيهي ملكا وشني له لطورا هو بلحودوهي١٥
 . وكد هوا رمشا نحتو تلميدوهي ليما١٦
 .لوتهون يشوع ويتبو بسفينتا واتين هوو لعبرا لكفرنحوم وحشكت هوت له وال اتي هوا ١٧
 . يما دين ازدقف هوا عليهون مطل دروحا ربتا نشبت هوت١٨
 ودبرو ايك اسطدوتا عسرين وحمشا او تلتين وحزو ليشوع كد مهلك عل يمتا وكـد قـرب لـوت                  ١٩

 .سفينتهون دحلو
 . هو دين يشوع امر لهون انا انا ال تدحلون٢٠
 .هوت لوت ارعا هي دازلين هوو له وصبو هوو دنقبلونيهي بسفينتا وبه بشعتا سفينتا هي ٢١
 وليوما دبتره هو كنشا دقام هوا بعبرا ديما حزو دسفينتا احرتا ليت هوا تمن اال ان هي دسلقو لـه                     ٢٢

 .تلميدا ودال عل هوا عمهون يشوع عم تلميدوهي لسفينتا



 . اتي هوي دين الفا احرنيتا من طبريوس عل جنب دوكتا هي داكلو به لحما كد برك يشوع٢٣
 وكد حزا هو كنشا دال هوا تمن يشوع افال تلميدوهي سلقو لهلين الفا واتو لكفرنحوم وبعين هوو له                   ٢٤

 .ليشوع
 . وكد اشكحوهي بعبرا ديما امرين له ربن امتي اتيت لهركا٢٥
 عنا يشوع وامر لهون امين امين امر انا لكون دبعين انتون لي ال هوا مطل دحزيتـون اتوتـا اال                     ٢٦

 .ا وسبعتونداكلتون لحم
 . ال تفلحون ماكولتا دابدا اال ماكولتا دمقويا لحيا دلعلم ايدا دبره دانشا نتل لكون لهنا جير ابا حتم الها٢٧
 . امرين له منا نعبد دنفلوح عبدا دالها٢٨
 . عنا يشوع وامر لهون هنو عبدا دالها دتهيمنون بمن دهو شدر٢٩
 .بك منا سعر انت امرين له منا اتا عبد انت دنحزا ونهيمن ٣٠
 . ابهين مننا اكلو بمدبرا ايكنا دكتيب دلحما من شميا يهب لهون لماكل٣١
 امر لهون يشوع امين امين امر انا لكون دال هوا موشا يهب لكون لحما من شميا اال ابـي يهـب                      ٣٢

 .لكون لحما دقوشتا من شميا
 . لحمه جير دالها ايتوهي هو دنحت من شميا ويهب حيا لعلما٣٣
 . امرين له مرن بكلزبن هب لن لحما هنا٣٤
 . امر لهون يشوع انا انا لحما دحيا من داتا لوتي ال نكفن ومن دمهيمن بي ال نصها لعلم٣٥
 . اال امرت لكون دحزيتونني وال مهيمنين انتون٣٦
 . كل ديهب لي ابي لوتي ناتا ومن دلوتي ناتا ال افقه لبر٣٧
 .ني اال داعبد صبينه دمن دشدرني دنحتت من شميا ال هوا داعبد صبي٣٨
 . هنو دين صبينه دمن دشدرني دكل ديهب لي ال اوبد منه اال اقيميوهي بيوما احريا٣٩
 . هنو جير صبينه دابي دكل دحزا لبرا ومهيمن به نهوون له حيا دلعلم وانا اقيميوهي بيوما احريا٤٠
 .من شميا يهوديا دين رطنين هوو علوهي دامر دانا انا لحما دنحتت ٤١
 وامرين هوو ال هوا هنا يشوع بره ديوسف هو دحنن يدعين البوهي والمه وايكنا امر هنـا دمـن                    ٤٢

 .شميا نحتت
 . عنا يشوع وامر لهون ال ترطنون حد عم حد٤٣
 . ال انش مشكح دناتا لوتي اال ان نجده ابا دشدرني وانا اقيميوهي بيوما احريا٤٤
 .لفا دالها كل من دشمع هكيل من ابا ويلف منه اتا لوتي كتيب جير بنبيا دنهوون كلهون م٤٥
 . ال هوا دحزا انش البا اال من دمن الها ايتوهي هو هو حزا البا٤٦
 . امين امين امر انا لكون دمن دمهيمن بي ايت له حيا دلعلم٤٧
 . انا انا لحما دحيا٤٨
 . ابهيكون اكلو مننا بمدبرا وميتو٤٩



 .يا دناكول انش منه وال نموت هنو دين لحما دنحت من شم٥٠
 انا انا لحما حيا دمن شميا نحتت وان انش ناكول من هنا لحما نحا لعلم ولحما اينا دانا اتل فجـري           ٥١

 .هو دعل افي حيوهي دعلما يهب انا
 . نصين هوو دين يهوديا حد عم حد وامرين ايكنا مشكح هنا فجره دنتل لن لماكل٥٢
امر انا لكون داال تاكلون فجره دبره دانشا وتشتون دمه ليت لكون حيا  وامر لهون يشوع امين امين      ٥٣

 .بقنومكون
 . من داكل دين من فجري وشتا من دمي ايت له حيا دلعلم وانا اقيميوهي بيوما احريا٥٤
 . فجري جير شريرايت ايتوهي ماكولتا ودمي شريرايت ايتوهي مشتيا٥٥
 . من داكل فجري وشتا دمي بي مقوا وانا به٥٦
 . ايكنا دشدرني ابا حيا وانا حي انا مطل ابا ومن دناكلني اف هو نحا مطلتي٥٧
 . هنو لحما دنحت من شميا ال هوا ايك داكلو ابهيكون مننا وميتو من داكل هنا لحما نحا لعلم٥٨
 . هلين امر بكنوشتا كد ملف بكفرنحوم٥٩
 .شكح لمشمعه وسجياا دشمعو من تلميدوهي امرين قشيا هي ملتا هدا منو م٦٠
 . يشوع دين يدع بنفشه درطنين عل هدا تلميدوهي وامر لهون هدا مكشال لكون٦١
 . ان تحزون هكيل لبره دانشا دسلق التر دايتوهي هوا من قديم٦٢
 . روحا هي دمحيا فجرا ال مهنا مدم مال دانا مللت عمكون روحا انين وحيا انين٦٣
وا جير يشوع من قديم من انون ايلين دال مهيمنين ومنو هو             اال ايت انشا منكون دال مهيمنين يدع ه        ٦٤

 .دمشلم له
 . وامر هوا لهون مطل هنا امرت لكون دال انش مشكح دناتا لوتي اال يهيب له من ابي٦٥
 . مطل هدا ملتا سجياا من تلميدوهي ازلو لبسترهون وال مهلكين هوو عمه٦٦
 . لمازل وامر يشوع لترعسرته لما اف انتون صبين انتون٦٧
 . عنا شمعون كافا وامر مري لوت من نازل مال دحيا دلعلم ايت لك٦٨
 . وحنن هيمنن ويدعن دانت هو مشيحا بره دالها حيا٦٩
 . امر لهون يشوع ال هوا انا جبيتكون لترعسر ومنكون حد سطنا هو٧٠
 .عسر امر هوا دين عل يهودا بر شمعون سكريوطا هو جير عتيد هوا دنشلميوهي حد من تر٧١
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 . بتر هلين مهلك هوا يشوع بجليال ال جير صبا هوا لمهلكو بيهود مطل ديهوديا بعين هوو لمقطله١
 . وقريب هوا عدعدا دمطال ديهوديا٢
 . وامرو له احوهي ليشوع شنا لك مكا وزل ليهود دنحزون تلميديك عبدا دعبد انت٣
 .وا ان هلين عبد انت حوا نفشك لعلما ليت جير انش دعبد مدم بطوشيا وصبا هو دبجليا نه٤



 . اف ال جير احوهي هيمنو هوو به بيشوع٥
 . امر لهون يشوع زبني ديلي عدما لهشا ال مطا زبنكون دين ديلكون بكل عدن مطيب٦
 . ال مشكح علما لمسنكون لي دين سنا مطل دانا مسهد انا علوهي دعبدوهي بيشين انون٧
 .سلق انا هشا لعدعدا هنا مطل دزبنا ديلي ال عدكيل شلم انتون سقو لعدعدا هنا انا ال ٨
 . هلين امر وفش له بجليال٩

 . كد دين سلقو احوهي لعدعدا هيدين اف هو سلق ال بجليا اال ايك دبطوشيا١٠
 . يهوديا دين بعين هوو له بعدعدا وامرين هوو ايكو هو١١
طب هو واحرنا امـرين هـوو ال اال          ورطنا سجياا مطلته ايت هوا بكنشا ايت هوو جير دامرين د           ١٢

 .مطعا لعما
 . ال دين انش جليايت مملل هوا علوهي مطل دحلتا ديهوديا١٣
 . كد دين فلجو يومتا دعدعدا سلق يشوع لهيكال وملف هوا١٤
 . ومتدمرين هوو يهوديا وامرين ايكنا يدع هنا سفرا كد ال يلف١٥
 .درني عنا يشوع وامر يولفني ال هوا ديلي اال دهو دش١٦
 . من دصبا دنعبد صبينه مستكل يولفني ان من الها هو او انا من صبوت نفشي مملل انا١٧
 من دمن صبوت رعينه مملل شوبحا لنفشه بعا هو دين دشوبحا دمن دشدره بعا شرير هو وعـوال                   ١٨

 .بلبه ال ايت
 . ال هوا موشا يهب لكون نموسا وال انش منكون نطر نموسا١٩
 .لمقطلني عنا كنشا وامرين ديوا ايت لك منو بعا لمقطلك منا بعين انتون ٢٠
 . عنا يشوع وامر لهون حد عبدا عبدت وكلكون متدمرين انتون٢١
 مطل هنا موشا يهب لكون جزورتا ال هوا مطل دمنه هي من موشا اال دمن ابهتـا هـي وبشـبتا                      ٢٢

 .جزرين انتون برنشا
موسا دموشا علي رطنين انتون دكله برنشا احلمـت   ان برنشا متجزر بيوما دشبتا مطل دال نشترا ن     ٢٣

 .بيوما دشبتا
 . ال تهوون دينين بمسب بافا اال دينا كانا دونو٢٤
 . وامرين هوو انشا من اورشلم لو هنو هو دبعين لمقطل٢٥
 . وها جليايت مملل ومدم ال امرين له دلما يدعو قشيشين دهنو شريرايت مشيحا٢٦
 .يمكا هو مشيحا دين امتي داتا ال انش يدع من ايمكا هو اال لهنا يدعين حنن من ا٢٧
 واريم يشوع قله كد ملف بهيكال وامر ولي يدعين انتون ومن ايمكا انا يدعين انتون ومن صـبوت                   ٢٨

 .نفشي ال اتيت اال شرير هو من دشدرني هو دانتون ال يدعين انتون له
 . انا دين يدع انا له دمن لوته انا وهو شدرني٢٩
 .و لماحده وال انش ارمي علوهي ايديا مطل دال عدكيل اتت هوت شعته وبع٣٠



 . سجياا دين من كنشا هيمنو به وامرين مشيحا ما داتا لما ديتيرن من هلين اتوتا دعبد هنا عبد٣١
 . وشمعو فريشا لكنشا دممللين علوهي هلين وشدرو هنون وربي كهنا دحشا دناحدونيهي٣٢
 . عمكون انا وازل انا لوت من دشدرني وامر يشوع قليل توب زبنا٣٣
 . وتبعونني وال تشكحونني وايكا دانا ايتي ال مشكحين انتون لماتا٣٤
 امرين يهوديا بنفشهون اليكا عتيد هنا لمازل دحنن ال مشكحين حنن له لما كي التروتا دعمما عتيد                  ٣٥

 .دنازل ونلف لحنفا
 .وايكا دانا ايتي انتون ال مشكحين انتون لماتا منا هي هدا ملتا دامر دتبعونني وال تشكحونني ٣٦
 . بيوما دين ربا دايتوهي احريا دعدعدا قام هوا يشوع وقعا وامر ان انش صها ناتا لوتي ونشتا٣٧
 . كل من دمهيمن بي ايكنا دامرو كتبا نهروتا دميا حيا نردون من كرسه٣٨
ن به ال جير عدكيل اتيهبت هوت روحـا       هدا دين امر عل روحا دعتيدين هوو لمقبلو ايلين دمهيمني          ٣٩

 .مطل دال عدكيل اشتبح هوا يشوع
 . سجياا دين من كنشا دشمعو ملوهي امرين هوو هنو شريرايت نبيا٤٠
 . احرنا امرين هوو هنو مشيحا احرنا امرين دلما من جليال اتا مشيحا٤١
 .ا مشيحا ال هوا كتبا امر دمن زرعه ددويد ومن بيت لحم قريتا ديله ددويد ات٤٢
 . وهوت هوت فلجوتا بكنشا مطلته٤٣
 . وايت هوو انشين منهون دصبين هوو دناحدونيهي اال ال انش ارمي علوهي ايديا٤٤
 . واتو دحشا هنون لوت ربي كهنا وفريشا وامرو لهون كهنا لمنا ال ايتيتونيهي٤٥
 . امرين لهون دحشا ال ممتوم هكنا ملل برنشا ايك دمملل جبرا هنا٤٦
 .مرين لهون فريشا لما اف انتون طعيتون ا٤٧
 . لما انش من رشا او من فريشا هيمنو به٤٨
 . اال ان عما هنا دال يدع نموسا ليطين انون٤٩
 . امر لهون نيقدموس حد منهون هو داتا هوا لوت يشوع بلليا٥٠
 . دلما نموسا ديلن محيب لبرنشا اال ان نشمع منه لوقدم وندع منا عبد٥١
 .ين له لما اف انت من جليال انت بصي وحزي دنبيا من جليال ال قام عنو وامر٥٢
 . ازل هكيل كلحد لبيته٥٣
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 . يشوع دين ازل لطورا دزيتا١
 . بصفرا دين توب اتا لهيكال وكله عما اتا هوا لوته وكد يتب ملف هوا لهون٢
 . ايتيو دين سفرا وفريشا النتتا داتتحدت بجورا وكد اقيموه بمصعتا٣
 . امرين له ملفنا هدا انتتا اتتحدت جليايت به بسوعرنا دجورا٤



 . وبنموسا دين دموشا فقد دلدايك هلين نرجوم انت هكيل منا امر انت٥
 هدا امرو كد منسين له ايكنا دتهوا لهون دنقطرجونيهي يشوع دين كد لتحت اتجهن مكتب هوا عـل                   ٦

 .ارعا
 .هون اينا منكون دايتوهي دال حطه قدميا نشدا عليه كافا كد دين كترو كد مشالين له اتفشط وامر ل٧
 . وتوب كد اتجهن كتب هوا عل ارعا٨
 . هنون دين كد شمعو نفقين هوو حد حد كد شريو من قشيشا واشتبقت انتتا لحوديه كد ايتيه بمصعتا٩

 . كد دين اتفشط يشوع امر له النتتا ايكا ايتيهون ال انش حيبكي١٠
 . انش مريا امر دين يشوع افال انا محيب انا لكي زلي ومن هشا توب ال تحطين هي دين امرت وال١١
 توب دين ملل عمهون يشوع وامر انا انا نوهره دعلما من دبتري اتا ال نهلك بحشوكا اال نشكح له                    ١٢

 .نوهرا دحيا
 . امرين له فريشا انت عل نفشك مسهد انت سهدوتك ال هوت شريرا١٣
افن انا مسهد انا عل نفشي شريرا هي سهدوتي مطل دديدع انا مـن ايمكـا         عنا يشوع وامر لهون      ١٤

 .اتيت واليكا ازل انا انتون دين ال يدعين انتون من ايمكا اتيت وال اليكا ازل انا
 . انتون فجرنايت دينين انتون انا النش ال دان انا١٥
 . دشدرني وان دان انا دين ديني شرير هو مطل دال هويت بلحودي اال انا وابي١٦
 . وبنموسكون دين كتيب دسهدوتا دترين جبرين شريرا هي١٧
 . انا انا دسهد انا عل نفشي وابي دشدرني سهد علي١٨
 امرين له ايكو ابوك عنا يشوع وامر لهون وال لي يدعين انتون وال البي الو لي يدعين هويتون اف ١٩

 .البي يدعين هويتون
 .ال وال انش احده ال جير عدكيل اتت هوت شعته هلين مال ملل بيت جزا كد ملف بهيك٢٠
 امر لهون توب يشوع انا ازل انا وتبعونني وتموتون بحطهيكون وايكـا دانـا ازل انـا انتـون ال              ٢١

 .مشكحين انتون لماتا
 . امرين يهوديا لما كي نفشه قطل دامر دايكا دانا ازل انا انتون ال مشكحين انتون لماتا٢٢
 دلتحت انتون وانا من دلعل انا انتون من هنا انتون علما انا ال هويت من هنا               وامر لهون انتون من    ٢٣
 .علما
 . امرت لكون دتموتون بحطهيكون اال جير تهيمنون دانا انا تموتون بحطهيكون٢٤
 . امرين يهوديا انت من انت امر لهون يشوع افن دشريت داملل عمكون٢٥
شدرني شرير هو وانا ايلين دشمعت منه هلـين هـو            سجي ايت لي عليكون لمامر ولمدن اال من د         ٢٦

 .مملل انا بعلما
 . وال يدعو دعل ابا امر لهون٢٧
 امر لهون توب يشوع امتي دتريمونه لبره دانشا هيدين تدعون دانا انا ومدم من صبوت نفشـي ال                   ٢٨



 .عبد انا اال ايكنا دالفني ابي هكوت هو مملل انا
 .ني بلحودي ابي مطل دانا مدم دشفر له عبد انا بكلزبن ومن دشدرني عمي ايتوهي وال شبق٢٩
 . كد هلين مملل هوا سجياا هيمنو به٣٠
 . وامر يشوع لهنون يهوديا دهيمنو به ان انتون تكترون بملتي شريرايت تلميدي انتون٣١
 . وتدعون شررا وهو شررا نحرركون٣٢
 .ا لن ايكنا امر انت دتهوون بني حارا امرين له زرعه حنن دابرهم ومن متوم عبدوتا النش ال فليح٣٣
 . امر لهون يشوع امين امين امرنا لكون دكلمن دعبد حطيتا عبده هو دحطيتا٣٤
 . وعبدا ال مقوا لعلم ببيتا برا دين لعلم مقوا٣٥
 . ان هو هكيل دبرا نحرركون شريرايت تهوون بني حارا٣٦
 .ي مطل دلملتي ال سفقين انتون يدع انا دزرعه انتون دابرهم اال بعين انتون لمقطلن٣٧
 . انا مدم دحزيت لوت ابي مملل انا وانتون مدم دحزيتون لوت ابوكون عبدين انتون٣٨
 عنو وامرين له ابون ديلن ابرهم هو امر لهون يشوع الو بنوهي هويتون دابرهم عبدوهي دابـرهم                  ٣٩

 .عبدين هويتون
للت عمكون ايدا دشمعت من الها هدا ابـرهم ال           هشا دين ها بعين انتون لمقطلني لجبرا دشريرتا م         ٤٠
 .عبد
 . انتون دين عبدين انتون عبدا دابوكون امرين له حنن من زنيوتا ال هوين حد ابا ايت لن الها٤١
 امر لهون يشوع الو الها هوا ابوكون محبين هويتون لي انا جير من الها نفقت واتيت وال هوا مـن     ٤٢

 .صبوت نفشي اتيت اال هو شدرني
 . مطل منا ملتي ال مشتودعين انتون عل دال مشكحين انتون شمعين ملتي٤٣
 انتون من ابا اكلقرصا ايتيكون ورجته دابوكون صبين انتون لمعبد هو دمن برشيت قطل انشا هـو            ٤٤

 .وبشررا ال قام مطل دشررا ليت به امتي دمملل كدبوتا من ديله هو مملل مطل ددجال هو اف ابوه
 .ا مملل انا ال مهيمنين انتون لي انا دين دشرر٤٥
 . منو منكون مكس لي عل حطيتا وان شررا مملل انا انتون لمنا ال مهيمنين انتون لي٤٦
 . من دمن الها ايتوهي مال دالها شمع مطل هنا انتون ال شمعين انتون مطل دال هويتون من الها٤٧
 .ديوا ايت لك عنو يهوديا وامرين له ال شفير امرين انحنن دشمريا انت و٤٨
 . امر لهون يشوع لي ديوا ال ايت اال البي ميقر انا وانتون مصعرين لي٤٩
 . انا دين ال بعا انا شوبحي ايت هو دبعا ودان٥٠
 . امين امين امر انا لكون دمن دملتي نطر موتا ال نحزا لعلم٥١
دمن دملتي نطر موتا ال      امرين له يهوديا هشا يدعن دديوا ايت لك ابرهم ميت ونبيا وانت امر انت                ٥٢

 .نطعم لعلم
 . لما انت رب انت من ابون ابرهم دميت ومن نبيا دميتو منو عبد انت نفشك٥٣



 امر لهون يشوع ان انا مشبح انا نفشي شوبحي ال هوا مدم ايتوهي ابي دمشبح لي هو دامرين انتون ٥٤
 .دالهن هو

يدع انا له هوا انا لي كدبا اكوتكون اال يدع انا له  وال يدعتونيهي انا دين يدع انا له وان امر انا دال     ٥٥
 .وملته نطر انا

 . ابرهم ابوكون مسوح هوا دنحزا يومي وحزا وحدي٥٦
 . امرين له يهوديا عدكيل بر حمشين شنين ال هويت والبرهم حزيت٥٧
 . امر لهون يشوع امين امين امر انا لكون دعدال نهوا ابرهم انا ايتي٥٨
 .رجمونيهي ويشوع اتطشي ونفق من هيكال وعبر بينتهون وازل وشقلو كافا دن٥٩
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 . وكد عبر حزا جبرا سميا دمن كرس امه١
 . وشالوهي تلميدوهي وامرين ربن منو حطا هنا او ابهوهي دكد سما نتيلد٢
 . امر لهون يشوع ال هو حطا وال ابهوهي اال دنتحزون به عبدوهي دالها٣
 .دشدرني عد ايمما هو اتا لليا دانش ال مشكح لمفلح لي وال لمعبد عبدا دمن ٤
 . كما دبعلما انا نوهره انا دعلما٥
 . وكد امر هلين رق عل ارعا وجبل طينا من روقه وطش عل عينوهي دهو سميا٦
 . وامر له زل اشيج بمعموديتا دشيلوحا وازل اشيج واتا كد حزا٧
 .هوا امرين هوو ال هوا هنو هو ديتب هوا وحدر شببوهي دين وايلين دحزا هوا لهون من قديم دحدر ٨
 . ايت دامرين هوو دهويو وايت دامرين هوو ال اال مدما دما له هو دين امر هوا دانا انا٩

 . امرين له ايكنا اتفتح عينيك١٠
 عنا وامر لهون جبرا دشمه يشوع عبد طينا وطش لي عل عيني وامر لي زل اشيج بميا دشـيلوحا        ١١

 .تحزي ليوازلت اشيجت وا
 . امرين له ايكو امر لهون ال يدع انا١٢
 . وايتيوهي لهو دمن قديم سميا هوا لوت فريشا١٣
 . ايتيه هوت دين شبتا كد عبد طينا يشوع وفتح له عينوهي١٤
 . وتوب شالوهي فريشا ايكنا اتحزي لك هو دين امر لهون طينا سم عل عيني واشيجت واتحزي لي١٥
ريشا هنا جبرا ال هوا من الها هو دشبتا ال نطر احرنا دين امرين هوو ايكنا  وامرين هوو انشا من ف    ١٦

 .مشكح جبرا حطيا هلين اتوتا لمعبد وفلجوتا ايت هوت بينتهون
 . امرين توب لهو سميا انت منا امر انت علوهي دفتح لك عينيك امر لهون انا امر انا دنبيا هو١٧
 .هوا وحزا عدما دقرو البهوهي دهو دحزا ال دين هيمنو هوو علوهي يهوديا دسميا ١٨
 . وشالو انون ان هنو بركون هو دانتون امرين انتون دكد سما اتيلد ايكنا هشا حزا١٩



 . عنو دين ابهوهي وامرو يدعينن دهنو برن ودكد سما اتيلد٢٠
  ايكنا دين هشا حزا او منو فتح له عينوهي ال يدعينن اف هو عل له لشنوهي له شالو هـو حلـف                  ٢١

 .نفشه نملل
 هلين امرو ابهوهي مطل ددحلين هوو من يهوديا فسقو هوو جير يهوديا دان انش نودا به دمشـيحا              ٢٢

 .هو نفقونيهي من كنوشتا
 . مطل هنا امرو ابهوهي دعل له لشنوهي له شالو٢٣
هنا  وقراوهي لجبرا دترتين زبنين لهو دايتوهي هوا سميا وامرين له شبح اللها حنن جير يدعينن د                ٢٤

 .جبرا حطيا هو
 . عنا هو وامر لهون ان حطيا هو ال يدع انا حدا دين يدع انا دسميا هويت وهشا ها حزا انا٢٥
 . امرين له توب منا عبد لك ايكنا فتح لك عينيك٢٦
 امر لهون امرت لكون وال شمعتون منا توب صبين انتون لمشمع لما اف انتون تلميدا صبين انتون                  ٢٧

 .لمهوا له
 .ن دين صحيوهي وامرين له انت هو تلميده دهو حنن جير تلميدا حنن دموشا هنو٢٨
 . ويدعينن دعم موشا الها ملل لهنا دين ال يدعينن من ايمكا هو٢٩
 عنا هو جبرا وامر لهون بهدا هو هكيل لمتدمرو دانتون ال يدعين انتون من ايمكا هو وعيني ديلي                   ٣٠
 .فتح
 .ا ال شمع اال لمن ددحل منه وعبد صبينه لهو هو شمع يدعين حنن دين دالها بقال دحطي٣١
 . من علم ال اشتمعت دفتح انش عينا دسميا داتيلد٣٢
 . الو ال من الها هوا هنا ال مشكح هوا هدا لمعبد٣٣
 . عنو وامرين له انت كلك بحطها اتيلدت وانت ملف انت لن وافقوهي لبر٣٤
 . مهيمن انت ببره دالها وشمع يشوع دافقوهي لبر واشكحه وامر له انت٣٥
 . عنا هو داتاسي وامر منو مري داهيمن به٣٦
 . امر له يشوع حزيتيهي وهو دمملل عمك هويو٣٧
 . هو دين امر مهيمن انا مري ونفل سجد له٣٨
 . وامر يشوع لدينه دعلما هنا اتيت دايلين دال حزين نحزون وايلين دحزين نسمون٣٩
 . هلين وامرو له لما اف حنن سميا حنن وشمعو من فريشا ايلين دعمه هوو٤٠
 امر لهون يشوع الو سميا هويتون ليت هوت لكون حطيتا هشا دين امرين انتون دحزينن مطل هنا                  ٤١

 .حطيتكون قيما هي
 

John 10 
 امين امين امر انا لكون دمن دال عال من ترعا لطيرا دعنا اال سلق من دوكا احرنيا هو جنبـا هـو         ١



 .وجيسا
 .عال من ترعا رعيا هو دعنا هو دين د٢
 . ولهنا نطر ترعا فتح له ترعا وعنا شمعا قله وعربوهي قرا بشمهيهون ومفق لهون٣
 . وما دافق عنه قدميه ازل وعربوهي ديله ازلين بتره مطل ديدعين قله٤
 . بتر نوكريا دين ال ازال عنا اال عرقا منه دال يدعا قله دنوكريا٥
 .هنون دين ال يدعو منا ملل عمهون هدا فالتا امر لهون يشوع ٦
 . امر لهون دين توب يشوع امين امين امر انا لكون دانا انا ترعه دعنا٧
 . وكلهون ايلين داتو جنبا انون وجيسا اال ال شمعت انون عنا٨
 . انا انا ترعا وبي ان انش نعول نحا ونعول ونفوق ورعيا نشكح٩

 . انا اتيت دحيا نهوون لهون ومدم ديتير نهوا لهون جنبا ال اتا اال دنجنوب ودنقطول ودنوبد١٠
 . انا انا رعيا طبا رعيا طبا نفشه سام حلف عنه١١
 اجيرا دين دال هوا رعيا ولو ديله انون عربا ما دحزا دابا داتا شبق عنا وعرق واتا دابـا حطـف           ١٢

 .ومبدر له لعنا
 . اجيرا دين عرق مطل داجيرا هو وال بطيل له عل عنا١٣
 .ا انا رعيا طبا ويدع انا لديلي ومتيدع انا من ديلي ان١٤
 . ايكنا ديدع لي ابي وانا يدع انا البي ونفشي سام انا حلف عنا١٥
 ايت لي دين اف عربا احرنا ايلين دال هوو من طيرا هنا واف لهون وال لي لميتيو انون ونشمعون                    ١٦

 .قلي وتهوا عنا كله حدا وحد رعيا
 .دانا سام انا نفشي دتوب اسبيه مطل هنا ابي رحم لي ١٧
 ال هوا انش شقل له مني اال انا سام انا له من صبيني شليط انا جير داسيميه وشليط انا دتوب اسبيه        ١٨

 .دهنا فوقدنا قبلت من ابي
 . وهوت توب فلجوتا بيني يهوديا مطل مال هلين١٩
 .تون له وامرين هوو سجياا منهون دديوا ايت له ومشنا شنا منا شمعين ان٢٠
 . احرنا دين امرين هوو هلين مال ال هوي دديونا لما ديوا مشكح عينا دسميا لمفتحو٢١
 . هوا دين عادا دحودتا باورشلم وستوا هوا٢٢
 . ومهلك هوا يشوع بهيكال باسطوا دشليمون٢٣
 . وحدروهي يهوديا وامرين له عدما المتي نسب انت نفشن ان انت هو مشيحا امر لن جليايت٢٤
عنا يشوع وامر لهون امرت لكون وال مهيمنين انتون وعبدا دانا عبد انا بشمه دابي هنون سـهدين             ٢٥
 .علي
 . اال انتون ال مهيمنين انتون مطل دال هويتون من عربي ايكنا دامرت لكون٢٦
 . عربا ديلي قلي شمعين وانا يدع انا لهون وهنون اتين بتري٢٧



 .نابدون لعلم وال انش نحطوف انون من ايدي وانا يهب انا لهون حيا دلعلم وال ٢٨
 . ابي جير ديهب لي من كل رب هو وال انش مشكح دمن ايده دابي نحطوف٢٩
 . انا وابي حد حنن٣٠
 . وشقلو توب يهوديا كافا لمرجمه٣١
 . امر لهون يشوع سجياا عبدا شفيرا من لوت ابي حويتكون مطل اينا عبدا منهون رجمين انتون لي٣٢
له يهوديا ال هوا مطل عبدا شفيرا رجمين حنن لك اال مطل دمجدف انت وكد ايتيك بر انشا                امرين   ٣٣

 .عبد انت نفشك الها
 . امر لهون يشوع ال هوا هكنا كتيب بنموسكون دانا امرت دالها انتون٣٤
 . ان لهنون امر الها مطل دلوتهون هوت ملتا دالها وال مشكح كتبا دنشترا٣٥
 .شدره لعلما انتون امرين انتون دمجدف انت عل دامرت لكون دبره انا دالها الينا دابا قدشه و٣٦
 . اال عبد انا عبدا دابي ال تهيمنونني٣٧
 . ان دين عبد انا افن لي ال مهيمنين انتون لهون لعبدا هيمنو دتدعون وتهيمنون دابي بي وانا بابي٣٨
 . وبعو هوو توب دناحدونيهي ونفق له من بيت ايديهون٣٩
 .وازل له لعبرا ديوردنن لدوكتا ايكا دايتوهي هوا يوحنن من قديم كد معمد هوا وهوا تمن ٤٠
 واتو انشا سجياا لوته وامرين هوو ديوحنن اف ال حدا اتا عبد كلمدم دين دامر يوحنن عل جبرا هنا     ٤١

 .شرير هو
 . وسجياا هيمنو به٤٢
 

John 11 
 .تا احوه دمريم ودمرتا ايت هوا دين حد دكريه لعزر من بيت عنيا قري١
 مريم دين هدا ايتيه هي دمشحت ببسما رجلوهي ديشوع وشويت بسعره احوه هوا دهدا لعزر دكريـه        ٢

 .هوا
 . وشدرين ترتيهين احوته لوت يشوع وامرن مرن ها هو درحم انت كريه٣
 .لته يشوع دين امر هنا كورهنا ال هوا دموتا اال حلف تشبوحتا دالها دنشتبح بره دالها مط٤
 . محب هوا دين هو يشوع لمرتا ولمريم وللعزر٥
 . وكد شمع دكريه كتر بدوكتا دايتوهي هوا ترين يومين٦
 . وبتركن امر لتلميدوهي تو نازل توب ليهود٧
 . امرين له تلميدوهي ربن هشا يهوديا بعين هوو لمرجمك وتوب ازل انت لتمن٨
 انش مهلك بايمما ال متتقل مطل دحـزا نـوهره            امر لهون يشوع ال ترتعسرا شعين ايت بيوما وان         ٩

 .دعلما هنا
 . ان انش دين بلليا نهلك متتقل مطل دنهيرا ليت به١٠



 . هلين امر يشوع وبتركن امر لهون لعزر رحمن شكب اال ازل انا داعيريوهي١١
 . امرين له تلميدوهي مرن ان دمك متحلم١٢
 .كا هو دشنتا امر هو دين يشوع امر عل موته وهنون سبرو دعل مدم١٣
 . هيدين امر لهون يشوع فشيقايت لعزر ميت له١٤
 . وحدا انا دال هويت تمن مطلتكون دتهيمنون اال هلكو لتمن١٥
 . امر تاوما دمتامر تاما لتلميدا حبروهي نازل اف حنن نموت عمه١٦
 . واتا يشوع لبيت عنيا واشكح داربعا له يومين دايتوهي ببيت قبورا١٧
 .ت دين بيت عنيا عل جنب اورشلم كد فريقا منه ايك اسطدوتا حمشتعسر ايتيه هو١٨
 . وسجياا من يهوديا اتياين هوو لوت مرتا ومريم دنملون بلبهين مطل احوهين١٩
 . مرتا دين كد شمعت ديشوع اتا نفقت الورعه مريم دين ببيتا يتبا هوت٢٠
 . وامرت مرتا ليشوع مري الو تنن هويت ال مات هوا احي٢١
 . اال اف هشا يدعا انا دكما دتشال اللها يهب لك٢٢
 . امر له يشوع قام احوكي٢٣
 . امرا له مرتا يدعانا دقام بنوحما بيوما احريا٢٤
 . امر له يشوع انا انا نوحما وحيا من دمهيمن بي افن نموت نحا٢٥
 . وكل دحي ومهيمن بي لعلم ال نموت مهيمنتي هدا٢٦
 .نا انا دانت هو مشيحا بره دالها داتا لعلما امرا له اين مري انا مهيم٢٧
 . وكد امرت هلين ازلت قرت لمريم حته كسيايت وامرا له ربن اتا وقرا لكي٢٨
 . ومريم كد شمعت قمت عجل واتيا هوت لوته٢٩
 . هو دين يشوع ال عدكيل اتا هوا لقريتا اال به هوا بهي دوكتا دارعته مرتا٣٠
و عمه ببيتا دمبياين هوو له دحزو لمريم دعجل قمت نفقـت ازلـو               اف هنون دين يهوديا دايت هو      ٣١

 .لهون بتره سبرو جير دلقبرا ازال لمبكا
 هي دين مريم كد اتت ايكا دايتوهي هوا يشوع وحزته نفلت عل رجلوهي وامرا له الو تنن هويـت           ٣٢

 .مري ال مات هوا احي
 .اتعزز بروحه وازيع نفشه يشوع دين كد حزه دبكيا وليهوديا هنون داتو عمه دبكين ٣٣
 . وامر ايكا سمتونيهي وامرين له مرن تا حزي٣٤
 . واتين هوي دمعوهي ديشوع٣٥
 . وامرين هوو يهوديا حزو كما رحم هوا له٣٦
 . انشين دين منهون امرو ال مشكح هوا هنا دفتح عينوهي دهو سميا نعبد داف هنا ال نموت٣٧
بيت قبورا وهو بيت قبورا ايتوهي هوا معرتا وكافـا سـيما             يشوع دين كد متعزز بينوهي وله اتا ل        ٣٨

 .هوت عل ترعه



 وامر يشوع شقولو كافا هدا امرا له مرتا حته دهو ميتا مري من كدو سري له اربعـا لـه جيـر                       ٣٩
 .يومين
 . امر له يشوع ال امرت لكي دان تهيمنين تحزين شوبحه دالها٤٠
 . وامر ابا مودا انا لك دشمعتني وشقلو كافا هي وهو يشوع اريم عينوهي لعل٤١
 . وانا يدع انا دبكلزبن شمع انت لي اال مطل كنشا هنا دقام امر انا هلين دنهيمنون دانت شدرتني٤٢
 . وكد امر هلين قعا بقال رما لعزر تا لبر٤٣
 ونفق هو ميتا كد اسيرن ايدوهي ورجلوهي بفسقيتا وافوهي اسيرن بسودرا امـر لهـون يشـوع                   ٤٤

 .بوقو ازلشراوهي وش
 . وسجياا من يهوديا داتو لوت مريم كد حزو مدم دعبد يشوع هيمنو به٤٥
 . وانشين منهون ازلو لوت فريشا وامرو لهون مدم دعبد يشوع٤٦
 . واتكنشو ربي كهنا وفريشا وامرين هوو منا نعبد دهنا جبرا اتوتا سجياتا عبد٤٧
 .تين رهوميا شقلين اترن وعمن وان شبقين حنن له هكنا كلهون انشا مهيمنين به وا٤٨
 . حد دين منهون دشمه قيفا رب كهنا هوا دهي شنتا وامر لهون انتون ال يدعين انتون مدم٤٩
 . وال متحشبين انتون دفقح لن دحد جبرا نموت حلف عما وال كله عما نابد٥٠
 يشوع دنموت    هدا دين من صبوت نفشه ال امر اال مطل درب كهنا هوا دهي شنتا اتنبي دعتيد هوا                 ٥١

 .حلف عما
 . وال بلحود حلف عما اال داف بنيا دالها دمبدرين نكنش لحدا٥٢
 . ومن هو يوما اتحشبو هوو دنقطلونيهي٥٣
 هو دين يشوع ال مهلك هوا جليايت بيت يهوديا اال ازل له من تمن الترا دقريب لحوربـا لكركـا                     ٥٤

 .دمتقرا افريم وتمن متهفك هوا عم تلميدوهي
 .وا دين فصحا ديهوديا وسلقو سجياا من قوريا الورشلم قدم عدعدا دندكون نفشهون قريب ه٥٥
 . وبعين هوو له ليشوع وامرين هوو حد لحد بهيكال منا سبرين انتون دال اتا لعدعدا٥٦
 . ربي كهنا دين وفريشا فقدو هوو دان انش ندع ايكو نبدق لهون ايك دناحدونيهي٥٧
 

John 12 
يومين دفصحا اتا لبيت عنيا ايكا دايتوهي هوا لعزر هو داقيم من بيت ميتـا هـو    يشوع دين قدم شتا      ١

 .يشوع
 . وعبدو له تمن حشميتا ومرتا مشمشا هوت ولعزر حد من سميكا هوا دعمه٢
 مريم دين شقلت شطيفتا دبسما دنردين رشيا سجي دميا ومشحت رجلوهي ديشوع وشـويت بسـعره              ٣

 .ارجلوهي واتملي بيتا من ريحه دبسم
 . وامر يهودا سكريوطا حد من تلميدوهي هو دعتيد هوا دنشلميوهي٤



 . لمنا ال ازدبن مشحا هنا بتلت ماا دينرين واتيهب لمسكنا٥
 هدا دين امر ال هوا مطل دعل مسكنا بطيل هوا له اال مطل دجنبا هوا وجلوسقما لوته هـوا ومـدم                      ٦

 .دنفل هوا به هو طعين هوا
 .وما دقبوري نطرته امر دين يشوع شبوقيه لي٧
 . بكلزبن جير مسكنا ايت لكون عمكون لي دين ال بكلزبن ايت لكون٨
 وشمعو كنشا سجياا من يهوديا دتمن هو يشوع واتو ال مطل يشوع بلحود اال اف دنحزون للعزر هو                   ٩

 .داقيم من بيت ميتا
 . واترعيو هوو ربي كهنا داف للعزر نقطلونيهي١٠
 .طلته ازلين هوو ومهيمنين بيشوع مطل دسجياا من يهوديا م١١
 . وليوما احرنا كنشا سجياا اينا داتا هوا لعدعدا كد شمعو ديشوع اتا الورشلم١٢
 شقلو سوكا ددقال ونفقو الورعه وقعين هوو وامرين اوشعنا بريك هو داتـا بشـمه دمريـا ملكـا                    ١٣

 .دايسريل
 . اشكح دين يشوع حمرا ويتب علوهي ايكنا دكتيب١٤
 .ين برت صهيون ها ملككي اتا لكي وركيب عل عيال بر اتنا ال تدحل١٥
 هلين دين ال يدعو تلميدوهي بهو زبنا اال كد اشتبح يشوع اتدكرو تلميدوهي دهلـين كتيـبن هـوي      ١٦

 .علوهي وهلين عبدو له
 . وسهد هوا كنشا هو دعمه هوا دقرا للعزر من قبرا واقيمه من بيت ميتا١٧
 .شا سجياا دشمعو داتا هدا عبد ومطل هدا نفقو لقوبله كن١٨
 . فريشا دين امرين هوو حد لحد حزين انتون دال موترين انتون مدم دها علما كله ازل له بتره١٩
 . ايت هوو دين اف من عمما انشا بهون دسلقو لمسجد بعدعدا٢٠
 هلين اتو قربو لوت فيليفوس هو دمن بيت صيدا دجليال وشالوهي وامرين له مري صـبين حـنن                   ٢١

 .نحزا ليشوع
 . واتا هو فيليفوس وامر الندراوس واندراوس وفيليفوس امرو ليشوع٢٢
 . يشوع دين عنا وامر لهون اتت شعتا دنشتبح بره دانشا٢٣
 امين امين امر انا لكون دفردتا دحطتا اال نفال وميتا بارعا بلحوديه فيشا ان دين ميتا فارا سـجياا                    ٢٤
 .ميتيا
 .ن دسنا نفشه بعلما هنا نطريه لحيا دلعلم من درحم نفشه نوبديه وم٢٥
 . ان لي انش مشمش ناتا بتري وايكا دانا ايتي تمن نهوا اف مشمشني من دلي مشمش نيقريوهي ابا٢٦
 . هشا نفشي ها شجيشا ومنا امر ابي فصني من هدا شعتا اال مطل هنا اتيت لهدا شعتا٢٧
 . انا ابا شبح شمك وقال اشتمع من شميا شبحت وتوب مشبح٢٨
 . وكنشا دقام هوا شمعو وامرين رعما هوا احرنا دين امرين مالكا ملل عمه٢٩



 . عنا يشوع وامر لهون ال هوا مطلتي هوا قال هنا اال مطلتكون٣٠
 . هشا دينه هو دعلما هنا هشا اركونا دعلما هنا مشتدا لبر٣١
 . وانا ما داتتريمت من ارعا اجد كلنش لوتي٣٢
 . باينا موتا مات هدا دين امر دنحوا٣٣
 امرين له كنشا حنن شمعن من نموسا دمشيحا لعلم مقوا ايكنا امر انت دعتيد هو دنتتريم بره دانشا                    ٣٤

 .منو هنا بره دانشا
 امر لهون يشوع قليل احرين زبنا نوهرا عمكون هو هلكو عد ايـت لكـون نـوهرا دال حشـوكا                     ٣٥

 .ندرككون ومن دمهلك بحشوكا ال يدع اليكا ازل
 .عد ايت لكون نوهرا هيمنو بنوهرا دبنوهي دنوهرا تهوون هلين ملل يشوع وازل اتطشي منهون ٣٦
 . وكد هلين كلهين اتوتا عبد قدميهون ال هيمنو به٣٧
 . دتتمال ملتا داشعيا نبيا دامر مري منو هيمن لشمعن ودرعه دمريا لمن اتجلي٣٨
 .يا مطل هنا ال مشكحين هوو دنهيمنون مطل دتوب امر اشع٣٩
 . دعورو عينيهون واحشكو لبهون دال نحزون بعينيهون ونستكلون بلبهون ونتفنون واسا انون٤٠
 . هلين امر اشعيا كد حزا شوبحه وملل علوهي٤١
 . اف من رشا دين سجياا هيمنو به اال مطل فريشا ال مودين هوو دال نهوون لبر من كنوشتا٤٢
 .الها رحمو جير شوبحا دبنينشا يتير من شوبحه د٤٣
 . يشوع دين قعا وامر من دمهيمن بي ال هوا بي مهيمن اال بمن دشدرني٤٤
 . ومن دلي حزا حزا لمن دشدرني٤٥
 . انا نوهرا اتيت لعلما دكل من دمهيمن بي ال نقوا بحشوكا٤٦
 . ومن دشمع ملي وال نطر لهين انا ال دان انا له ال جير اتيت دادون لعلما اال داحا لعلما٤٧
 .م لي وال مقبل ملي ايت من ددان له ملتا دمللت هي دينا له بيوما احريا من دطل٤٨
 . دانا من نفشي ال مللت اال ابا دشدرني هو يهب لي فوقدنا منا امر ومنا املل٤٩
 . ويدع انا دفوقدنه حيا انون دلعلم ايلين هكيل دمملل انا ايكنا دامر لي ابي هكنا مملل انا٥٠
 

John 13 
دفصحا يدع هوا يشوع دمطت شعتا دنشنا من هنا علما لوت ابوهي واحب لديله دبهنـا     قدم دين عادا     ١

 .علما وعدما لحرتا احب انون
 . وكد هوت حشميتا رما هوا له لسطنا بلبه ديهودا بر شمعون سكريوطا دنشلميوهي٢
 . هو دين يشوع مطل ديدع هوا دكل مدم يهب ابا بايدوهي ودمن الها نفق ولوت الها ازل٣
 . قم من حشميتا وسم نحتوهي وشقل سدونا محا بحصوهي٤
 . وارمي ميا بمشجتا وشري لمشجو رجال دتلميدوهي ومشوا هوا بسدونا دمحا بحصوهي٥



 . كد دين اتا لوت شمعون كافا امر له شمعون انت مري رجلي مشيج انت لي٦
 . عنا يشوع وامر له مدم دعبد انا انت ال يدع انت هشا بتركن دين تدع٧
 . امر له شمعون كافا لعلم ال مشيج انت لي رجلي امر له يشوع ان ال مشيج انا لك ليت لك عمي منتا٨
 . امر له شمعون كافا مدين مري ال بلحود رجلي تشيج لي اال اف ايدي اف رشي٩

 امر له يشوع هو دسحا ال سنيق اال رجلوهي بلحود نشيج كله جير دكا هو اف انتون كلكون دكيـا              ١٠
 . اال ال كلكونانتون
 . يدع هوا جير يشوع لهو دمشلم له مطل هنا امر دال هوا كلكون دكيا انتون١١
 . كد دين اشيج رجليهون شقل نحتوهي واستمك وامر لهون يدعين انتون منا عبدت لكون١٢
 . انتون قرين انتون لي ربن ومرن وشفير امرين انتون ايتي جير١٣
ت لكون رجليكون كما انتون حيبين انتون دتشيجون رجال حـد            ان انا هكيل مركون وربكون اشيج      ١٤
 .دحد
 . هنا جير طوفسا يهبت لكون دايكنا دانا عبدت لكون اف انتون تعبدون١٥
 . امين امين امر انا لكون دليت عبدا درب من مره وال شليحا درب من من دشدره١٦
 . ان هلين تدعون طوبنا انتون ان تعبدون انين١٧
كلكون امر انا يدع انا جير اليلين دجبيت اال دكتبا نشلم دهو داكل عمي لحما اريم علي          ال هوا عل     ١٨
 .عقبه
 . من هشا امر انا لكون من قدم دنهوا دما دهوا تهيمنون دانا انا١٩
 . امين امين امر انا لكون دمن دمقبل لمن دمشدر انا لي مقبل ومن دلي مقبل مقبل لمن دشدرني٢٠
 .اتعزز بروحه واسهد وامر امين امين امر انا لكون دحد منكون نشلمني هلين امر يشوع و٢١
 . حرو دين تلميدا حد بحد مطل دال يدعين هوو دعل منو امر٢٢
 . ايت هوا دين من تلميدوهي حد دسميك هوا بعوبه هو درحم هوا له يشوع٢٣
 . لهنا رمز شمعون كافا دنشاليوهي دمنو هو دامر علوهي٢٤
 .ا عل حديه ديشوع وامر له مري منو هنا ونفل هو تلميد٢٥
 عنا يشوع وامر هو هو دصبع انا لحما يهب انا له وصبع يشوع لحما ويهب ليهودا بـر شـمعون                     ٢٦

 .سكريوطا
 . وبتر لحما هيدين اتعلل به سطنا وامر له يشوع مدم دعبد انت عبد بعجل٢٧
 . هدا دين ال انش يدع من هنون سميكا دعل منا امر له٢٨
شين جير سبرو مطل دجلوسقما صادوهي هوا ديهودا دمفقد فقد له دنزبن مدم دمتبعا لعدعـدا او                  ان ٢٩

 .دنتل مدم لمسكنا
 . هو دين يهودا نسب لحما بر شعته ونفق له لبر لليا هوا دين كد نفق٣٠
 . وامر يشوع هشا اشتبح بره دانشا والها اشتبح به٣١



 . ومحدا مشبح له وان الها اشتبح به واف الها مشبح له به٣٢
 بني قليل احرين عمكون انا وتبعونني وايكنا دامرت ليهوديا داليكا دانا ازل انا انتون ال مشـكحين                  ٣٣

 .انتون لماتا واف لكون امر انا هشا
 . فوقدنا حدتا يهب انا لكون دهويتون محبين حد لحد ايكنا دانا احبتكون اف انتون تحبون حد لحد٣٤
 .لميدي انتون ان حوبا نهوا بكون حد لوت حد بهدا ندع كل انش دت٣٥
 امر له شمعون كافا مرن اليكا ازل انت عنا يشوع وامر له اليكا دازل انا ال مشكح انت هشا دتاتا                    ٣٦

 .بتري لحرتا دين تاتا
 . امر له شمعون كافا مري لمنا ال مشكح انا داتا بترك هشا نفشي حلفيك سام انا٣٧
سام انت امين امين امر انا لك دال نقرا ترنجال عدما دتكفور بـي تلـت         امر له يشوع نفشك حلفي       ٣٨

 .زبنين
 

John 14 
 . ال نتدود لبكون هيمنو بالها وبي هيمنو١
 . سجياين انون اونا بيت ابي واال امر هويت لكون دازل انا داطيب لكون اترا٢
 .ف انتون تهوون وان ازل اطيب لكون اترا توب اتا وادبركون لوتي دايكا دانا ايتي ا٣
 . واليكا دازل انا يدعين انتون واورحا يدعين انتون٤
 . امر له تاوما مرن ال يدعينن اليكا ازل انت وايكنا مشكحين حنن اورحا لمدع٥
 . امر له يشوع انا انا اورحا وشررا وحيا ال انش اتا لوت ابي اال ان بي٦
 .ا يدعين انتون له وحزيتونيهي الو لي يدعين هويتون اف البي يدعين هويتون ومن هش٧
 . امر له فيليفوس مرن حون ابا وكدو لن٨
 امر له يشوع هنا كله زبنا عمكون انا وال يدعتني فيليفا من دلي حزا حزا البا وايكنا انت امر انـت                  ٩

 .حون ابا
دبي عمـر   ال مهيمن انت دانا بابي وابي بي مال ايلين دانا مملل انا من نفشي ال مملل انا ابي دين                     ١٠

 .هو عبد عبدا هلين
 . هيمنو دانا بابي وابي بي واال افن مطل عبدا هيمنو١١
 امين امين امر انا لكون دمن دمهيمن بي عبدا ايلين دانا عبد انا اف هو نعبد وديتيرين مـن هلـين        ١٢

 .نعبد دانا لوت ابا ازل انا
 . ومدم دتشالون بشمي اعبد لكون دنشتبح ابا ببره١٣
 .ونني بشمي انا عبدنا وان تشال١٤
 . ان رحمين انتون لي فوقدني طرو١٥
 . وانا ابعا من ابي واحرنا فرقلطا نتل لكون دنهوا عمكون لعلم١٦



 روحا دشررا هو دعلما ال مشكح لمقبلوته مطل دال حزيهي وال يدعه انتون دين يدعين انتون لـه                   ١٧
 .دلوتكون عمر وبكون هو

 . جير لوتكون قليل احرين ال شبق انا لكون يتما اتا انا١٨
 . وعلما ال حزا لي انتون دين تحزونني دانا حي اف انتون تحون١٩
 . بهو يوما تدعون دانا بابي وانتون بي انتون وانا بكون انا٢٠
 من دايت لوته فوقدني ونطر لهون هو هو محب لي هو دين درحم لـي نتـرحم مـن ابـي وانـا            ٢١

 .ارحميوهي واحويوهي نفشي
 .يهودا ال هوا سكريوطا مري منو لن عتيد انت لمحويو نفشك وال هوا لعلما امر له ٢٢
 عنا يشوع وامر له من درحم لي ملتي نطر وابي نرحميوهي ولوته اتين حنن واونا لوتـه عبـدين              ٢٣
 .حنن
 . هو دين دال رحم لي ملتي ال نطر وملتا هدا دشمعين انتون ال هوت ديلي اال دابا دشدرني٢٤
 . عمكون كد لوتكون ايتي هلين مللت٢٥
 هو دين فرقلطا روحا دقودشا هو دمشدر ابي بشمي هو نلفكون كلمدم وهو نعهدكون كل ما دامر انا    ٢٦
 .لكون
 شلما شبق انا لكون شلما ديلي يهب انا لكون ال هوا ايكنا ديهب علما انا يهب انا لكـون ال نتـدود                  ٢٧

 .لبكون وال ندحل
ل انا واتا انا لوتكون الو رحمين هويتون لي حدين هويتون دازل انـا   شمعتون دانا امرت لكون داز ٢٨

 .لوت ابي دابي رب هو مني
 . وهشا ها امرت لكون عدال نهوا دما دهوا تهيمنون٢٩
 . مكيل ال املل عمكون سجياتا اتا جير اركونه دعلما وبي ليت له مدم٣٠
 .عبد انا قومو نازل مكا اال دندع علما درحم انا البي وايكنا دفقدني ابي هكوت ٣١
 

John 15 
 . انا انا جفتا دشررا وابي هو فلحا١
 . كل شبشتا دبي فارا ال يهبا شقل له وايدا ديهبا فارا مدكا له دفارا سجياا تيتا٢
 . انتون من كدو دكين انتون مطل ملتا دمللت عمكون٣
مقويا بجفتا هكنا اف ال انتـون اال         قوو بي وانا بكون ايكنا دشبشتا ال مشكحا دتتل فارا من نفشه اال               ٤

 .تقوون بي
 انا انا جفتا وانتون شبشتا من دمقوا بي وانا به هنا ميتا فارا سجياا مطل ددال انا ال مشكحين انتـون                   ٥

 .لمعبد مدم
 . اال دين انش مقوا بي مشتدا لبر ايك شبشتا ديبشا ولقطين رمين له بنورا دتاقد٦



 .بكون كل ما دتصبون لمشال نهوا لكون ان دين تقوون بي وملي نقوين ٧
 . بهدا مشتبح ابا دفارا سجياا تيتون وتهوون تلميدي٨
 . ايكنا داحبني ابي اف انا احبتكون قوو برحمتي ديلي٩

 . ان فوقدني تطرون تقوون بحوبا ديلي ايكنا دانا نطرت فوقدنوهي دابي ومقوا انا بحوبه١٠
 .تشتمال حدوتكون هلين مللت عمكون دحدوتي تهوا بكون و١١
 . هنو فوقدني دتحبون حد لحد ايكنا دانا احبتكون١٢
 . حوبا درب من هنا ليت دانش نفشه نسيم حلف رحموهي١٣
 . انتون رحمي انتون ان تعبدون كل دمفقد انا لكون١٤
 ال مكيل قرا انا لكون عبدا مطل دعبدا ال يدع منا عبد مره رحمي دين قريتكون مطل دكل دشمعت             ١٥
 .بي اودعتكونمن ا
 ال هوا انتون جبيتونني اال انا هو جبيتكون وسمتكون داف انتون تازلون تيتون فـارا وفـاريكون                   ١٦

 .نقوون دكل دتشالون البي بشمي نتل لكون
 . هلين مفقد انا لكون دتحبون حد لحد١٧
 . وان علما سنا لكون دعو دقدميكون لي سنا١٨
 هوا اال ال هويتون من علما انا جير جبيتكون من علما مطل       والو من علما هويتون علما لديله رحم       ١٩

 .هنا سنا لكون علما
 عهدو ملتا دانا امرت لكون دليت عبدا درب من مره ان لي ردفو اف لكون نردفـون وان ملتـي                     ٢٠

 .نطرو اف ديلكون نطرون
 . اال هلين كلهين نعبدون بكون مطل شمي ديلي دال يدعين لمن دشدرني٢١
 .ال اتيت مللت عمهون ليت هوت لهون حطيتا هشا دين ليت لهون علتا عل افي حطيتهون الو انا ٢٢
 . من دلي سنا واف البي سنا٢٣
 والو عبدا ال عبدت لعنيهون ايلين دانش احرين ال عبد ليت هوا لهون حطيتا هشا دين وحزو وسنو                 ٢٤

 .اف لي واف البي
 . دتتمال ملتا دكتيبا بنموسهون دسناوني مجن٢٥
 ما دين داتا فرقلطا هو دانا مشدر انا لكون من لوت ابي روحا دشررا هو دمن لوت ابي نفق هـو                     ٢٦

 .نسهد علي
 . اف انتون سهدين انتون دمن شوريا عمي انتون٢٧
 

John 16 
 . هلين مللت عمكون دال تتكشلون١
 . نفقونكون جير من كنوشتهون وتاتا شعتا دكل دنقطولكون نسبر دقوربنا مقرب اللها٢



 . وهلين نعبدون مطل دال يدعو وال البي وال لي٣
 هلين مللت عمكون دما داتا عدنهين تعهدون انين دانا امرت لكون هلين دين من قديم ال امرت لكون                   ٤

 .دعمكون هويت
 . هشا دين ازل انا لوت من دشدرني وال انش منكون مشال لي اليكا ازل انت٥
 .ت لبوتكون امرت لكون جير هلين واتت كريوتا ومل٦
 اال انا شررا امر انا لكون دفقح لكون دانا ازل ان جير انا ال ازل انا فرقلطا ال اتا لوتكون ان ديـن        ٧

 .ازل اشدريوهي لوتكون
 . وما داتا هو نكسيوهي لعلما عل حطيتا وعل زديقوتا وعل دينا٨
 . عل حطيتا دال مهيمنين بي٩

 .ب حزين انتون لي عل زديقوتا دين دلوت ابي ازل انا وال تو١٠
 . عل دينا دين داركونا دعلما هنا دين هو١١
 . توب سجي ايت لي لمامر لكون اال ال مشكحين انتون لماحد هشا١٢
 ما داتا دين روحا دشررا هو ندبركون بكله شررا ال جير نملل من رعين نفشه اال كل دنشمع هـو            ١٣

 .نملل وعتيدتا نودعكون
 .سب ونحويكون وهو نشبحني مطل دمن ديلي ن١٤
 . كل مدم دايت البي ديلي هو مطل هنا امرت لكون دمن ديلي نسب ونحويكون١٥
 . قليل وال تحزونني وتوب قليل وتحزونني دازل انا لوت ابا١٦
 وامرو هوو تلميدوهي حد لحد منا هي هدا دامر لن دقليل وال تحزونني وتوب قليـل وتحزوننـي                   ١٧

 .ودازل انا لوت ابي
 . منا هي هدا قليل دامر ال يدعينن منا مملل وامرين هوو١٨
 يشوع دين يدع دبعين هوو لمشالوته وامر لهون عل هدا بعين انتون عم حددا دامرت لكون دقليـل              ١٩

 .وال تحزونني وتوب قليل وتحزونني
 . امين امين امر انا لكون دتبكون انتون وتالون وعلما نحدا ولكون تكرا اال كريوتكون لحدوتا تهوا٢٠
 انتتا ما ديلدا كريا له دمطا يوما دمولده ما ديلدت دين برا ال عهدا اولصنه مطل حدوتا داتيلد برنشا               ٢١
 .بعلما
 . اف انتون هشا كريا لكون توب دين احزيكون ونحدا لبكون وحدوتكون ال انش نسب منكون٢٢
 .بي بشمي نتل لكون وبهو يوما لي ال تشالون مدم امين امين امر انا لكون دكل مدم دتشالون ال٢٣
 . عدما لهشا ال شالتون مدم بشمي شالو وتسبون دتهوا حدوتكون مشمليا٢٤
 هلين بفالتا مللت عمكون اتيا دين شعتا امتي دال املل عمكون بفالتا اال عين بجال ابدق لكون عـل         ٢٥
 .ابا
 . بهو يوما دتشالون بشمي وال امر انا لكون دانا ابعا من ابا عليكون٢٦



 .جير ابا رحم لكون دانتون رحمتونني وهيمنتون دانا من لوت الها نفقت هو ٢٧
 . نفقت من لوت ابا واتيت لعلما وتوب شبق انا لعلما وازل انا لي لوت ابا٢٨
 . امرين له تلميدوهي ها هشا جليايت مملل انت وفالتا وال حدا امر انت٢٩
 .شالك بهدا مهيمنين حنن دمن الها نفقت هشا يدعين حنن دكل مدم يدع انت وال سنيق انت دانش ن٣٠
 . امر لهون يشوع هيمنو٣١
 . دها اتيا شعتا وهشا اتت دتتبدرون انش التره وتشبقونني بلحودي وال هويت بلحودي دابا عمي هو٣٢
 . هلين امرت لكون دبي نهوا لكون شلما بعلما هوا لكون اولصنا اال اتلببو انا زكيته لعلما٣٣
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 .لل يشوع واريم عينوهي لشميا وامر ابي اتت شعتا شبح برك دبرك نشبحك هلين م١
 . ايكنا ديهبت له شولطنا عل كل بسر دكل ما ديهبت له نتل له حيا دلعلم٢
 . هلين انون دين حيا دلعلم دندعونك دانت انت الها دشررا بلحوديك ومن دشدرت يشوع مشيحا٣
 .د شلمته انا شبحتك بارعا عبدا هو ديهبت لي داعب٤
 . وهشا شبحيني انت ابي لوتك بهو شوبحا دايت هوا لي لوتك من قدم دنهوا علما٥
 . اودعت شمك لبني انشا هنون ديهبت لي من علما ديلك هوو ولي يهبت انون ونطرو ملتك٦
 . هشا يدعت دكل ما ديهبت لي من لوتك هو٧
 .وتك نفقت وهيمنو دانت شدرتني دمال ديهبت لي يهبت لهون وهنون قبلو ويدعو شريرايت دمن ل٨
 . وانا عليهون بعا انا ال هوا عل علما بعا انا اال عل هنون ديهبت لي دديلك انون٩

 . وكل مدم دديلي هو ديلك هو وديلك ديلي هو ومشبح انا بهون١٠
  مكيل ال هويت بعلما وهلين بعلما انون وانا لوتك اتا انا ابا قديشا طر انون بشمك هو ديهبـت لـي      ١١

 .دنهوون حد ايكنا دحنن
 كد عمهون هويت بعلما انا نطر هويت لهون بشمك اليلين ديهبت لي نطرت وانش منهون ال ابد اال           ١٢

 .بره دابدنا دنتمال كتبا
 . هشا دين لوتك اتا انا وهلين مملل انا بعلما دتهوا حدوتي مشمليا بهون١٣
 .ما ايكنا دانا ال هويت من علما انا يهبت لهون ملتك وعلما سنا انون دال هوو من عل١٤
 . ال هوا دتشقول انون من علما بعا انا اال دتطر انون من بيشا١٥
 . ال هوو جير من علما ايكنا دانا ال هويت من علما١٦
 . ابا قدش انون بشررك دملتك ديلك شررا هي١٧
 . ايكنا دلي شدرت لعلما اف انا شدرت انون لعلما١٨
 .نا نفشي دنهوون اف هنون مقدشين بشررا وعل افيهون انا مقدش ا١٩
 . وال هوا عل افي هلين بعا انا بلحود اال اف عل افي ايلين دمهيمنين بي بملتهون٢٠



 دكلهون نهوون حد ايكنا دانت ابي بي وانا بك داف هنون بن حد نهـوون دنهـيمن علمـا دانـت                     ٢١
 .شدرتني

 .حنن حد حنن وانا شوبحا ديهبت لي يهبت لهون دنهوون حد ايكنا د٢٢
 انا بهون وانت بي دنهوون جميرين لحد ودندع علما دانت شدرتني وداحبت انون ايكنـا داف لـي               ٢٣

 .احبت
 ابا هنون ديهبت لي صبا انا داتر دانا اف هنون نهوون عمي دنهوون حزين شوبحا ديلي هو ديهبت       ٢٤

 .لي داحبتني من قدم ترميته دعلما
 .ين يدعتك وهنون يدعو دانت شدرتني ابي كانا وعلما ال يدعك انا د٢٥
 . واودعت انون شمك ومودع انا دحوبا هو داحبتني نهوا بهون وانا اهوا بهون٢٦
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 هلين امر يشوع ونفق عم تلميدوهي لعبرا درجلتا دقدرون اتر دايت هوت جنتـا ايكـا دعـل هـو                     ١

 .وتلميدوهي
 . زبنا كنش هوا تمن يشوع عم تلميدوهي يدع هوا دين اف يهودا مشلمنا لدوكتا هي مطل دسجي٢
 . هو هكيل يهودا دبر اسفير ومن لوت ربي كهنا وفريشا دبر دحشا واتا لتمن عم نفطرا ولمفيدا وزينا٣
 . يشوع دين ديدع هوا كل مدم داتا علوهي نفق وامر لهون لمن بعين انتون٤
 . يهودا مشلمنا عمهون امرين له ليشوع نصريا امر لهون يشوع انا انا قام هوا دين اف٥
 . وكد امر لهون يشوع دانا انا ازلو لبسترهون ونفلو عل ارعا٦
 . توب شال انون يشوع لمن بعين انتون هنون دين امرو ليشوع نصريا٧
 . امر لهون يشوع امرت لكون دانا انا وان لي بعين انتون شبوقو لهلين ازلين٨
 .منهون افال حد دتشلم ملتا دامر دايلين ديهبت لي ال اوبدت ٩

 شمعون دين كافا ايت هوا علوهي سفسرا وشمطه ومحيهي لعبده درب كهنا وشقله ادنه ديمينا شمه                 ١٠
 .دين دعبدا ملك

 . وامر يشوع لكافا سيم سفسرا بحلته كسا ديهب لي ابي ال اشتيوهي١١
 . هيدين اسفير وكليركا ودحشا ديهوديا احدوهي ليشوع واسروهي١٢
 .حنن لوقدم مطل دحموهي هوا دقيفا هو دايتوهي هوا رب كهنا دشنتا هي وايتيوهي لوت ١٣
 . ايتوهي هوا دين قيفا هو دملك ليهوديا دفقح دحد جبرا نموت حلف عما١٤
 شمعون دين كافا وحد من تلميدا احرنا اتين هوو بتره ديشوع لهو دين تلميدا يدع هوا له رب كهنـا   ١٥

 .وعل عم يشوع لدرتا
ام هوا لبر لوت ترعا ونفق هو تلميدا احرنا ديدع هوا له رب كهنا وامـر لنطـرت                   شمعون دين ق   ١٦

 .ترعا واعله لشمعون



 . امرت دين عليمتا نطرت ترعا لشمعون لما اف انت من تلميدوهي انت دهنا جبرا امر له ال١٧
ون  وقيمين هوو عبدا ودحشا وسيمين هوو نورا دنشحنون مطل دقريش هوا قام هوا دين اف شـمع             ١٨

 .عمهون وشحن
 . رب كهنا دين شاله ليشوع عل تلميدوهي وعل يولفنه١٩
 وامر له يشوع انا عين بجال مللت عم عما وبكلزبن الفت بكنوشتا وبهيكال ايكـا دكلهـون يهوديـا            ٢٠

 .متكنشين ومدم بطوشيا ال مللت
 .مرت منا مشال انت لي شال لهنون دشمعو منا مللت عمهون ها هنون يدعين كل مدم دا٢١
 وكد هلين امر حد من دحشا دقام هوا محيهي عل فكه ليشوع وامر له هكنا يهب انت فتجما لـرب                     ٢٢
 .كهنا
 . عنا يشوع وامر له ان بيشايت مللت اسهد عل بيشتا وان دين شفير لمنا محيتني٢٣
 . حنن دين شدر ليشوع كد اسير لوت قيفا رب كهنا٢٤
 لما اف انت حد من تلميدوهي انت وهـو كفـر وامـر ال     وشمعون كافا قام هوا وشحن وامرين له ٢٥

 .هويت
 . امر له حد من عبدا درب كهنا احينه دهو دفسق هوا شمعون ادنه ال انا حزيتك عمه بجنتا٢٦
 . وتوب كفر شمعون وبه بشعتا قرا ترنجال٢٧
ن دال  ايتيوهي دين ليشوع من لوت قيفا لفرطورين وايتوهي هوا صفرا وهنون ال علـو لفرطـوري            ٢٨

 .نتطوشون عد اكلين فصحا
 . نفق دين فيلطوس لبر لوتهون وامر لهون منا ماكل قرصا ايت لكون عل جبرا هنا٢٩
 . عنو وامرين له الو ال عبد بيشتا هوا افال لك مشلمين هوين له٣٠
 امر لهون فيلطوس دوبروهي انتون ودونوهي ايك نموسكون امرين له يهوديا ال شليط لن لمقطـل                 ٣١

 .النش
 . دتشلم ملتا دامر يشوع كد مودع باينا موتا عتيد دنموت٣٢
 . عل دين فيلطوس لفرطورين وقرا ليشوع وامر له انت هو ملكهون ديهوديا٣٣
 . امر له يشوع من نفشك امرت هدا او احرنا امرو لك علي٣٤
 . امر له فيلطوس لما انا يهوديا انا بني عمك هو وربي كهنا اشلموك لي منا عبدت٣٥
 امر له يشوع ملكوتي ديلي ال هوت من هنا علما الو من علما هوت هنا ملكوتي متكتشـين هـوو                     ٣٦

 .مشمشني دال اشتلم ليهوديا هشا دين ملكوتي ديلي ال هوت مكا
 امر له فيلطوس مدين ملكا انت امر له يشوع انت امرت دملكا انا انا لهدا يليد انا ولهدا اتيت لعلما                     ٣٧

 .من دايتوهي من شررا شمع قليداسهد عل شررا كل 
 امر له فيلطوس منو شررا وكد امر هدا نفق له توب لوت يهوديا وامر لهون انا افال حـدا علتـا                      ٣٨

 .مشكح انا به



 . عيدا دين ايت لكون دحد اشرا لكون بفصحا صبين انتون هكيل اشرا لكون لهنا ملكا ديهوديا٣٩
 .ايتوهي هوا دين هنا بر ابا جيسا وقعو كلهون وامرين ال لهنا اال لبر ابا ٤٠
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 . هيدين فيلطوس نجده ليشوع١
 . واسطرطيوطا جدلو كليال من كوبا وسمو له برشه وكسيوهي نحتا دارجونا٢
 . وامرين هوو شلم لك ملكا ديهوديا ومحين هوو له عل فكوهي٣
 مشكح انا بتره افـال حـدا         ونفق فيلطوس توب لبر وامر لهون ها مفق انا له لكون لبر دتدعون دال              ٤

 .علتا
 . ونفق يشوع لبر كد ايت علوهي كليال دكوبا ونحتا دارجونا وامر لهون فيلطوس ها جبرا٥
 كد دين حزاوهي ربي كهنا ودحشا قعو وامرين صلوبيهي صلوبيهي امر لهون فيلطوس دبرو انتون                ٦

 .وزوقفوهي انا جير ال مشكح انا به علتا
 .موسا ايت لن وايك دبنموسن حيب هو موتا دعبد نفشه بره دالها امرين له يهوديا لن ن٧
 . كد شمع دين فيلطوس هدا ملتا يتيرايت دحل٨
 . وعل توب لفرطورين وامر ليشوع ايمكا انت يشوع دين فتجما ال يهب له٩

 . امر له فيلطوس عمي ال مملل انت ال يدع انت دشليط انا داشريك وشليط انا دازقفك١٠
شوع ليت هوا لك علي شولطنا اف ال حد الو ال يهيب هوا لك من لعل مطل هنا هو مـن                    امر له ي   ١١

 .داشلمني لك ربا هي حطيته من ديلك
 ومطل هدا صبا هوا فيلطوس دنشريوهي يهوديا دين قعين هوو دان لهنا شرا انت ال هويت رحمه                   ١٢

 .دقسر كل من جير دنفشه ملكا عبد سقوبال هو دقسر
لطوس هدا ملتا افقه ليشوع لبر ويتب عل بيم بدوكتا دمتقريا رصيفتا دكافا عبرايت               كد شمع دين في    ١٣

 .دين متامرا جفيفتا
 . وعروبتا هوت دفصحا وايت هوي ايك شعا شت وامر ليهوديا ها ملككون١٤
 هنون دين قعين هوو شقوليهي شقوليهي صلوبيهي صلوبيهي امر لهون فيلطوس لملككون ازقـوف            ١٥

 .ا ليت لن ملكا اال ان قسرامرين ربي كهن
 . هيدين اشلمه لهون دنزقفونيهي ودبروهي ليشوع وافقوهي١٦
 . كد شقيل زقيفه لدوكتا دمتقريا قرقفتا عبرايت دين متامرا ججولتا١٧
 . اتر دزقفوهي وعمه ترين احرنين حد مكا وحد مكا وليشوع بمصعتا١٨
 .هكنا هنا يشوع نصريا ملكا ديهوديا وكتب اف لوحا فيلطوس وسم عل زقيفه كتيب هوا دين ١٩
 ولهنا دفا سجياا من يهوديا قراوهي مطل دقريبا هوت لمدينتا دوكتا دازدقف به يشوع وكتيبا هـوا                  ٢٠

 .عبرايت ويونايت ورهومايت



 . وامرو ربي كهنا لفيلطوس ال تكتوب دملكا هو ديهوديا اال دهو امر دملكا انا ديهوديا٢١
 . كتبت امر فيلطوس مدم دكتبت٢٢
 اسطرطيوطا دين كد زقفوهي ليشوع شقلو نحتوهي وعبدو الربع منون منتا لحد من اسـطرطيوطا          ٢٣

 .كوتينه دين ايتيه هوت دال حيطا من لعل زقيرتا كله
 وامرو حد لحد ال نسدقيه اال نفس عليه مفس دمنو تهوا وشلم كتبا دامر دفلجو نحتي بينتهون وعـل     ٢٤

 . اسطرطيوطالبوشي ارميو فسا هلين عبدو
 . قيمن هوي دين لوت زقيفه ديشوع امه وحته دامه ومريم هي دقليوفا ومريم مجدليتا٢٥
 . يشوع دين حزا المه ولتلميدا هو درحم هوا دقام وامر المه انتتا ها بركي٢٦
 . وامر لتلميدا هو ها امك ومن هي شعتا دبره تلميدا هو لوته٢٧
 .دنتمال كتبا امر صها انا بتر هلين يدع يشوع دكلمدم اشتلم و٢٨
 . ومانا سيم هوا دمال حال هنون دين ملو اسفوجا من حال وسمو عل زوفا وقربو لوت فومه٢٩
 . كد دين شقل هو حال يشوع امر ها مشلم واركن رشه واشلم روحه٣٠
 يهوديا دين مطل دعروبتا هوت امرين ال نبوتون فجرا هلين عل زقيفيهون مطل دشبتا نجها يومـا               ٣١
 .وا جير ربا يوما دشبتا هي وبعو من فيلطوس دنتبرون شقيهون دهنون زقيفا ونحتون انونه

 . واتو اسطرطيوطا وتبرو شقوهي دقدميا ودهو احرنا دازدقف عمه٣٢
 . وكد اتو لوت يشوع حزو دميت له من كدو وال تبرو شقوهي٣٣
 . اال حد من اسطرطيوطا محيهي بدفنه بلوكيتا ومحدا نفق دما وميا٣٤
 . ومن دحزا اسهد وشريرا هي سهدوته وهو يدع دشررا امر داف انتون تهيمنون٣٥
 . هلين جير هوي دنتمال كتبا دامر دجرما ال نتتبر به٣٦
 . وتوب كتبا احرنا دامر دنحورون بمن ددقرو٣٧
 بتر هلين يوسف هو دمن رمتا بعا من فيلطوس مطل دتلميدا هوا ديشوع ومطشا هوا مـن دحلتـا                    ٣٨
 .ديا دنشقول فجره ديشوع وافس فيلطوس واتا وشقل فجره ديشوعديهو
 واتا اف نيقدموس هو داتا هوا من قديم لوت يشوع بلليا وايتي عمه حونطتا دمورا ودعلوي ايك ماا         ٣٩

 .ليطرين
 . وشقلوهي لفجره ديشوع وكركوهي بكتنا وببسما ايكنا دايت عيدا ليهوديا دنقبرون٤٠
ا دازدقف به يشوع جنتا وبه بجنتا بيت قبورا حدتا دانش عدكيل ال اتتسيم               ايت هوت دين بهي دوكت     ٤١

 .هوا به
 . وسموهي تمن ليشوع مطل دشبتا عاال هوت ومطل دقريب هوا قبرا٤٢
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 . بحد بشبا دين اتت مريم مجدليتا بصفرا عد حشوك لبيت قبورا وحزت لكافا دشقيال من قبرا١



ولوت هو تلميدا احرنا درحم هوا يشوع وامرا لهون دشقلوهي لمرن         ورهطت اتت لوت شمعون كافا       ٢
 .من هو بيت قبورا وال يدعا انا ايكا سموهي

 . ونفق شمعون وهو تلميدا احرنا واتين هوو لبيت قبورا٣
 . ورهطين هوو تريهون اكحدا هو دين تلميدا رهط قدمه لشمعون واتا قدميا لبيت قبورا٤
 . معل دين ال عل واديق حزا كتنا كد سيمين٥
 . اتا دين شمعون بتره وعل لبيت قبورا وحزا كتنا كد سيمين٦
 . وسودرا هو دحزيق هوا برشه ال عم كتنا اال كد كريك وسيم لسطر بحدا دوكا٧
 . هيدين عل اف هو تلميدا داتا قدميا لبيت قبورا وحزا وهيمن٨
 . ال جير عدكيل يدعين هوو من كتبا دعتيد هوا لمقم من ميتا٩

 . وازلو هنون تلميدا توب لدوكتهون١٠
 . مريم دين قيما هوت لوت قبرا وبكيا وكد بكيا اديقت بقبرا١١
 . وحزت ترين مالكا بحورا ديتبين حد من اسدوهي وحد من رجلوهي ايكا دسيم هوا فجره ديشوع١٢
 .وهي وامرين له انتتا منا بكيا انتي امرا لهون دشقلوهي لمري وال يدعا انا ايكا سم١٣
 . هدا امرت واتفنيت لبستره وحزت ليشوع دقام وال يدعا هوت ديشوع هو١٤
 امر له يشوع انتتا منا بكيا انتي ولمن بعيا انتي هي دين سبرت دجننا هو وامرا له مري ان انـت                      ١٥

 .شقلتيهي امر لي ايكا سمتيهي ازل اشقليوهي
 .امر ملفنا امر له يشوع مريم واتفنيت وامرا له عبرايت ربولي دمت١٦
 امر له يشوع ال تتقربين لي ال جير عدكيل سلقت لوت ابي زلي دين لوت احي وامري لهون سلق                    ١٧

 .انا لوت ابي وابوكون والهي والهكون
 . هيدين اتت مريم مجدليتا وسبرت لتلميدا دحزت لمرن ودهلين امر له١٨
 دايتيهون هوو تلميدا مطـل دحلتـا    كد هوا دين رمشا ديوما هو دحد بشبا وترعا احيدين هوو دايكا        ١٩

 .ديهوديا اتا يشوع قم بينتهون وامر لهون شلما عمكون
 . هدا امر وحوي انون ايدوهي وسطره وحديو تلميدا دحزو لمرن٢٠
 . امر لهون دين توب يشوع شلما عمكون ايكنا دشدرني ابي اف انا مشدر انا لكون٢١
 .حا دقودشا وكد امر هلين نفح بهون وامر لهون قبلو رو٢٢
 . ان تشبقون حطها النش نشتبقون له وان تاحدون دانش احيدين٢٣
 . تاوما دين حد من ترعسرتا هو دمتامر تاما ال هوا تمن هوا عمهون كد اتا يشوع٢٤
 وامرين له تلميدا حزين لمرن هو دين امر لهون اال حزا انا بايدوهي دوكيتا دصصا ورما انا بهين                  ٢٥

 .ي بدفنه ال مهيمن اناصبعتي وموشط انا ايد
 وبتر تمنيا يومين توب لجو هوو تلميدا وتاوما عمهون واتا يشوع كد احيدين ترعا قم بمصعتا وامر                  ٢٦

 .لهون شلما عمكون



 . وامر لتاوما ايتا صبعك لهركا وحزي ايدي وايتا ايدك واوشط بجبي وال تهوا ال مهيمنا اال مهيمنا٢٧
 . وعنا تاوما وامر له مري والهي٢٨
 . امر له يشوع هشا دحزيتني هيمنت طوبيهون اليلين دال حزاوني وهيمنو٢٩
 . سجياتا دين اتوتا احرنيتا عبد يشوع قدم تلميدوهي ايلين دال كتيبن بكتبا هنا٣٠
 اف هلين دين دكتيبن دتهيمنون ديشوع هو مشيحا بره دالها وما دهيمنتون نهوون لكون بشمه حيـا                  ٣١
 .دلعلم

 
John 21 

 . هلين حوي توب نفشه يشوع لتلميدوهي عل يما دطيبريوس حوي دين هكنا بتر١
 ايتيهون هوو اكحدا شمعون كافا وتاوما دمتامر تاما ونتنيايل هو دمن قطنا دجليال وبني زبدي وترين                 ٢

 .احرنين من تلميدا
فينتا وبهـو   امر لهون شمعون كافا ازل انا اصود نونا امرين له اف حنن اتينن عمك ونفقو وسلقو لس         ٣

 .لليا مدم ال صدو
 . كد دين هوا صفرا قم يشوع عل يد يما وال يدعو تلميدا ديشوع هو٤
 . وامر لهون يشوع طليا لما ايت لكون مدم لملعس امرين له ال٥
 امر لهون ارمو مصيدتكون من جبا ديمينا دسفينتا ومشكحين انتـون وارميـو وال اشـكحو لمجـده                 ٦

 .احدتلمصيدتا من سوجاا دنونا د
 وامر تلميدا هو درحم هوا له يشوع لكافا هنا مرن هو شمعون دين كد شمع دمرن هو نسب كوتينـه                     ٧

 .محا بحصوهي مطل دعرطليا هوا وشدا نفشه بيما دناتا لوت يشوع
 احرنا دين تلميدا بسفينتا اتو ال جير رحيقين هوو سجي من ارعا اال ايك ماتين امين ونجدين هوو له                ٨

 .دنونالمصيدتا هي 
 . كد دين سلقو الرعا حزو جومرا كد سيمن ونونا كد سيم عليهين ولحما٩

 . وامر لهون يشوع ايتو من هنون نونا دصدتون هشا١٠
 وسلق شمعون كافا ونجده لمصيدتا الرعا كد مليا نونا روربا ماا وحمشين وتلتا وبهنا كله يوقرا ال                  ١١

 .اصطريت مصيدتا هي
رو انش دين من تلميدا ال ممرح هوا دنشاليوهي دمنو ديدعين هوو دمرن              وامر لهون يشوع تو اشت     ١٢
 .هو
 . قرب دين يشوع وشقل لحما ونونا ويهب لهون١٣
 . هدا دتلت زبنين اتحزي يشوع لتلميدوهي كد قم من بيت ميتا١٤
 كد دين اشتريو امر يشوع لشمعون كافا شمعون بر يونا رحم انت لي يتير من هلين امر لـه ايـن            ١٥

 .مري انت يدع انت درحم انا لك امر له رعي لي امري



 امر له توب دترتين زبنين شمعون بر يونا رحم انت لي امر له اين مري انت يدع انت درحم انـا                 ١٦
 .لك امر له يشوع رعي لي عربي

 امر له دتلت زبنين شمعون بر يونا رحم انت لي وكريت له لكافا دامر له دتلت زبنين درحم انـت                ١٧
 .وامر له مري كل مدم انت حكم انت انت يدع انت درحم انا لك امر له يشوع رعي لي نقوتيلي 
 امين امين امر انا لك دكد طال هويت انت لنفشك اسر هويت حصيك ومهلك هويت اليكا دصبا انت        ١٨

 .ما دين دسابت تفشوط ايديك واحرين ناسور لك حصيك ونوبلك اليكا دال صبا انت
 .نحوا باينا موتا عتيد دنشبح اللها وكد امر هلين امر له تا بتري هدا دين امر د١٩
 واتفني شمعون كافا وحزا لتلميدا هو درحم هوا يشوع داتا بتره هو دنفل هوا بحشميتا عـل حديـه            ٢٠

 .ديشوع وامر مري منو مشلم لك
 . لهنا كد حزا كافا امر ليشوع مري وهنا منا٢١
 .نا عدما داتا انا لك ما لك انت تا بتري امر له يشوع ان صبا انا دنقوا ه٢٢
 ونفقت هدا ملتا بيت احا دهو تلميدا ال مات يشوع دين ال هوا دال مات امر اال دان صبا انا دنقـوا                     ٢٣

 .هنا عدما داتا انا لك ما لك
 . هنو تلميدا داسهد عل هلين كلهين واف كتب انين ويدعين حنن دشريرا هي سهدوته٢٤
تا سجياتا دعبد يشوع ايلين دالو حدا حدا متكتبن هوي اف ال هو علما ايك دسبر   ايت دين اف احرني    ٢٥

  ܀.انا سفق هوا لكتبا دمتكتبين هوو
  ܀
 

Acts 1 
 . كتبا قدميا كتبت او تاوفيال عل كلهين ايلين دشري مرن يشوع مشيحا لمعبد ولملفو١
 .دجبا بروحا دقودشا عدما ليوما هو دبه استلق من بتر دفقد هوا انون لشليحا ايلين ٢
 هنون داف حوي لهون نفشه كد حي من بتر دحش باتوتا سجياتا بيومين اربعين كد متحزا هوا لهون                   ٣

 .وامر عل ملكوتا دالها
 . وكد اكل عمهون لحما فقد انون دمن اورشلم ال نفرقون اال دنقوون لشووديه دابا هو دشمعتون مني٤
 .حا دقودشا ال بتر يومتا سجياا ديوحنن اعمد بميا وانتون تعمدون برو٥
 . هنون دين كد كنيشين شالوهي وامرين له مرن ان بهنا زبنا مفنا انت ملكوتا اليسريل٦
 . امر لهون هو ال هوت ديلكون هدا لمدع زبنا او زبنا ايلين دابا سم انون بشولطنا دنفشه٧
ورشلم وبكله يهود واف بيت شمريا  اال كد تاتا روحا دقودشا عليكون تقبلون حيال وتهوون لي سهدا با        ٨

 .وعدما لسوفيه دارعا
 . وكد هلين امر كد حزين له استلق وعننا قبلته واتكسي من عينيهون٩

 . وكد حيرين هوو بشميا كد هو ازل هوا اشتكحو ترين جبرين قيمين لوتهون بلبوشا حورا١٠



شوع داستلق منكون لشميا هكنا ناتا       وامرين لهون جبرا جليليا منا قيمين انتون وحيرين بشميا هنا ي           ١١
 .ايك ما دحزيتونيهي دسلق لشميا

 ومن بتركن هفكو لهون الورشلم من طورا دمتقرا دبيت زيتا دايتوهي عل جنب اورشلم وفريق منه       ١٢
 .ايك شبعا اسطدون

 ومن بتر دعلو سلقو لهون لعليتا هي دهوين هوو به فطروس ويوحنن ويعقوب واندراوس وفيليفوس    ١٣
 .تاوما ومتي وبر تولمي ويعقوب بر حلفي وشمعون طننا ويهودا بر يعقوبو

 . هلين كلهون اكحدا امينين هوو بصلوتا بحدا نفش عم نشا وعم مريم امه ديشوع وعم احوهي١٤
 وبهون بيومتا هنون قم شمعون كافا مصعت تلميدا ايت هوا دين تمن كنشا دانشا ايك ماا وعسـرين      ١٥
 .وامر
 زدق هوا دنتمال كتبا اينا دقدم امر روحا دقودشا بفومه ددويد عل يهودا هو دهوا مدبرنا         جبرا احين  ١٦

 .لهنون داحدو ليشوع
 . مطل دمنا هوا عمن وايت هوا له فسا بتشمشتا هدا١٧
 هنو دقنا له قريتا من اجرا دحطيتا ونفل عل افوهي عل ارعا واتفرت من مصـعته واتاشـد كلـه         ١٨
 .جويه
دعت لكلهون دعمرين باورشلم وهكنا اتقريت قريتا هي بلشنه داترا حقل دما دايتـوهي    وهي هدا اتي   ١٩

 .تورجمه قوريت دم
 . كتيب جير بسفرا دمزمورا دديره تهوا حربا وعمور ال نهوا به وتشمشته نسب احرين٢٠
 . وليا هي هكيل لحد من هلين جبرا دهوو عمن بهنا زبنا كله دبه عل ونفق علين مرن يشوع٢١
 . داقف من معموديته ديوحنن عدما ليوما داستلق من لوتن دهو نهوا عمن سهدا دقيمته٢٢
 . واقيمو ترين ليوسف دمتقرا برشبا داشتمي يوسطوس ولمتيا٢٣
 . وكد صليو امرو انت مريا يدع دبلبوتا دكل حوا حد اينا دجبا انت من هلين تريهون٢٤
 .ودا دنازل له التره دهو نقبل فسا دتشمشتا وشليحوتا دمنه فرق يه٢٥
 . وارميو فصا وسلقت لمتيا واتمني عم حدعسر شليحا٢٦
 

Acts 2 
 . وكد اتمليو يومتا دفنطقوسطا كد كنيشين هوو كلهون اكحدا١
 . هوا من شليا من شميا قال ايك روحا عزيزتا واتملي هوا منه كله بيتا هو دبه يتبين هوو٢
 .را ويتبو عل حد حد منهون واتحزيو لهون لشنا دمتفلجين هوو ايك نو٣
 . واتمليو كلهون بروحا دقودشا واقفو هوو لممللو بلشن لشن ايك ما دروحا يهب هوا لهون لممللو٤
 . ايت هوو دين جبرا دعمرين باورشلم ددحلين من الها يهوديا من كل عمما دتحيت شميا٥
 .دممللين هوو بلشنيهون وكد هوا قال هو كنش كله عما واشتجش مطل دشمع هوا انش انش منهون ٦



 . تهيرين هوو دين كلهون ومتدمرين كد امرين هوو حد لحد هلين كلهون دممللين ال ها جليليا انون٧
 . ايكنا حنن شمعين حنن انش انش لشنه دبه يليدين حنن٨
 . فرتويا ومديا والنيا وايلين دعمرين بيت نهرين يهوديا وقفودقيا ودمن اترا دفنطوس وداسيا٩

ن اترا دفروجيا ودفمفوليا ودمصرين وداتروتا دلوبا دقريبين لقورينا وايلين داتو مـن رهومـا                ودم ١٠
 .يهوديا وجيورا

 . ودمن قرطا وعربيا ها شمعين حنن منهون دممللين بلشنين ديلن تدمرته دالها١١
 . متدمرين هوو دين كلهون وتويرين كد امرين حد لحد دمنا هي هدا صبوتا١٢
 .يقين هوو بهون كد امرين هلين ماريتا اشتيو ورويو احرنا دين مم١٣
 بتركن قم شمعون كافا عم حدعسر شليحين واريم قله وامر لهون جبرا يهوديا وكلهـون دعمـرين             ١٤

 .باورشلم هدا تتيدع لكون وصوتو ملي
 . ال جير ايكنا دانتون سبرين هلين روين دها عدما لهشا تلت انين شعين١٥
 .بيوايل نبيا اال هدا هي داميرا ١٦
 نهوا بيومتا احريا امر الها اشود روحي عل كل بسر ونتنبون بنيكون وبنتكون وجدوديكون حزونـا      ١٧

 .نحزون وقشيشيكون حلما نحلمون
 . وعل عبدي وعل امهتي اشود روحي بيومتا هنون ونتنبون١٨
 . واتل اتوتا بشميا وجبروتا عل ارعا دما ونورا وعطرا دتننا١٩
 . بعمطنا وسهرا بدما عدال ناتا يومه دمريا ربا ودحيال شمشا نتحلف٢٠
 . ونهوا كل دنقرا شمه دمريا نحا٢١
 جبرا بني ايسريل شمعو مال هلين يشوع نصريا جبرا دمن الها اتحزي لوتكـون بحـيال وباتوتـا                   ٢٢

 .وبجبروتا ايلين دالها عبد بينتكون بايده ايك دانتون يدعين انتون
دا بمقدموت يدعته وبصبينه دالهـا اشـلمتونيهي بايـدي رشـيعا وزقفتـون         لهنا دفريش هوا له له     ٢٣

 .وقطلتون
 . الها دين اقيمه وشرا حبليه دشيول مطل دال مشكحا هوت دنتتحد به بشيول٢٤
 . دويد جير امر علوهي مقدم هويت حزا لمري بكلزبن دعل يميني هو دال ازوع٢٥
 .نجن عل سبرا مطل هنا اتبسم لبي وروزت تشبوحتي واف فجري ٢٦
 . مطل دال شبق انت لنفشي بشيول وال يهب انت لحسيك دنحزا حبال٢٧
 . جليت لي اورحا دحيا تمليني بسيموتا عم فرصوفك٢٨
 جبرا احين مفس لمامر عين بجال لوتكون عل ريش ابهتا دويد دميت واف اتقبـر وبيـت قبـوره                    ٢٩

 .ايتوهي لوتن عدما ليومنا
 .مومتا يما له الها دمن فارا دكرسك اوتب عل كورسيك نبيا هوا جير ويدع هوا د٣٠
 . وقدم حزا وملل عل قيمته دمشيحا دال اشتبق بشيول افال فجره حزا حبال٣١



 . لهنا يشوع اقيم الها وحنن كلن سهدوهي٣٢
 وهويو دبيمينه دالها اتتريم ونسب من ابا شووديا دعل روحا دقودشا واشد موهبتا هدا دها حـزين                  ٣٣

 .معين انتونانتون وش
 . ال هوا جير دويد سلق لشميا مطل دهو امر دامر مريا لمري تب لك من يميني٣٤
 . عدما داسيم بعلدببيك كوبشا لرجليك٣٥
 . شريرايت هكيل ندع كله بيت ايسريل دمريا ومشيحا عبده الها لهنا يشوع دانتون زقفتون٣٦
 .شليحا منا نعبد احين وكد شمعو هلين اتجنحو بلبهون وامرو لشمعون ولشركا د٣٧
 امر لهون شمعون توبو وعمدو انش انش منكون بشمه دمريا يشوع لشوبقن حطها دتقبلون موهبتـا            ٣٨

 .دروحا دقودشا
 . لكون جير هوا شووديا ولبنيكون ولكلهون ايلين درحيقين ايلين دهو الها نقرا انون٣٩
 . امر حيو من شربتا هدا معقمتا وبمال احرنيتا سجياتا مسهد هوا لهون وبعا هوا منهون كد٤٠
 . وانشين منهون عتيدايت قبلو ملته وهيمنو وعمدو واتتوسفو بهو يوما ايك تلتا الفين نفشن٤١
 . وامينين هوو بيولفنا دشليحا ومشتوتفين هوو بصلوتا وبقصيا داوكرسطيا٤٢
 .رشلم وهويا هوت دحلتا لكل نفش واتوتا سجياتا وجبروتا هوين هوي بيد شليحا باو٤٣
 . وكلهون ايلين دهيمنو هوو اكحدا هوو وكلمدم دايت هوا لهون دجوا هوا٤٤
 . وايلين دايت هوا لهون قنينا مزبنين هوو له ومفلجين هوو النش انش ايك مدم دسنيق هوا٤٥
 وكليوم امينين هوو بهيكال بحدا نفش وببيتا قصين هوو فريستا ومقبلين هوو سيبرتا كـد روزيـن                   ٤٦

 .دلبهونوببريروتا 
 . مشبحين هوو اللها كد يهيبين برحما قدم كله عما ومرن موسف هوا كليوم اليلين دحاين بعدتا٤٧
 

Acts 3 
 . وهوا دكد سلقين شمعون كافا ويوحنن اكحدا لهيكال بعدنا دصلوتا دتشع شعين١
 بترعـا   وها جبرا حد حجيرا دمن كرس امه شقيلين هوو انشا ايلين دمعدين هوو ميتين وسيمين لـه               ٢

 .دهيكال دمتقرا شفيرا دنهوا شال زدقتا من هنون دعالين لهيكال
 . هنا كد حزا لشمعون وليوحنن دعالين لهيكال بعا هوا منهون دنتلون له زدقتا٣
 . وحرو به شمعون ويوحنن وامرو له حور بن٤
 . هو دين حر بهون كد سبر هوا لمسب منهون مدم٥
اال مدم دايت لي يهب انا لك بشمه ديشوع مشيحا نصـريا قـوم           امر له شمعون دهبا وساما ليت لي         ٦

 .هلك
 . واحده بايده ديمينا واقيمه وبه بشعتا شر رجلوهي وعقبوهي٧
 . وشور قم وهلك وعل عمهون لهيكال كد مهلك ومشور ومشبح اللها٨



 . وحزاوهي كله عما كد مهلك ومشبح اللها٩
وشال زدقتا عل ترعا دمتقرا شفيرا واتمليـو تمهـا           واشتودعو دهويو هو حدورا ديتب هوا كليوم         ١٠

 .ودومرا عل مدم دهوا
 . وكد احيد هوا لشمعون وليوحنن رهط كله عما كد تهير لوتهون السطوا دمتقرا دشليمون١١
 وكد حزا شمعون عنا وامر لهون جبرا بني ايسريل منا متدمرين انتون بهنا او بن منا حيرين انتون        ١٢

 . او بشولطنن عبدن هدا دنهلك هناايك هو دبحيال ديلن
 الهه هو دابرهم ودايسحق وديعقوب الها دابهتن شبح لبره يشوع هو دانتون اشلمتون وكفرتون بـه                 ١٣

 .قدم افوهي دفيلطوس كد هو زدق هوا دنشريوهي
 . انتون دين بقديشا وزديقا كفرتون وشالتون لكون لجبرا قطوال دنتيهب لكون١٤
 .ون دله اقيم الها من بيت ميتا وحنن كلن سهدوهي ولهو رشا دحيا قطلت١٥
 وبهيمنوتا دشمه لهنا دحزين انتون ويدعين انتون هو اشر واسي وهيمنوتا دبه يهبت له هدا حليموتا                 ١٦

 .قدم كلكون
 . برم هشا احي يدع انا دبطوعيي عبدتون هدا ايك دعبدو رشيكون١٧
 .ش مشيحه ملي هكنا والها ايك مدم دقدم اكرز بفوم كلهون نبيا دنح١٨
 . توبو هكيل واتفنو ايكنا دنتعطون حطهيكون وناتون لكون زبنا دنيحتا من قدم فرصوفه دمريا١٩
 . ونشدر لكون الينا دمطيب هوا لكون ليشوع مشيحا٢٠
 . دله وال لشميا دنقبلون عدما لموليا دزبنا دكلهين ايلين دملل الها بفوما دنبيوهي قديشا دمن علم٢١
 .جير امر دنبيا نقيم لكون مريا من احيكون اكوتي له شمعو بكل ما دنملل عمكون موشا ٢٢
 . وتهوا كل نفشا ايدا دال تشمع لنبيا هو تابد نفشا هي من عمه٢٣
 . ونبيا كلهون من شموايل وايلين دمن بتره هوو مللو واكرزو عل يومتا هنون٢٤
بهتن كد امر البرهم دبزرعك نتبركن كلهين شربتا         انتون انون بنيهون دنبيا ودديتقا ايدا دسم الها ال         ٢٥

 .دارعا
 . لكون من قديم اقيم وشدر الها لبره كد مبرك لكون ان تتفنون وتتوبون من بيشتكون٢٦
 

Acts 4 
 . وكد هلين مال ممللين هوو لعما قمو عليهون كهنا وزدوقيا واركونا دهيكال١
 .مشيحا عل قيمتا دمن بيت ميتا كد متحمتين هوو عليهون دملفين لعما ومكرزين ب٢
 . وارميو عليهون ايديا ونطرو انون ليوما احرنا مطل دقرب هوا له رمشا٣
 . وسجياا دشمعو هوو ملتا هيمنو هوو وايتيهون هوو بمنينا ايك حمشا الفين جبرين٤
 . وليوما احرنا اتكنشو اركونا وقشيشا وسفرا٥
 . وايلين دايتيهون هوو من شربتا دربي كهنا واف حنن رب كهنا وقيفا ويوحنن والكسندروس٦



 . وكد اقيمو انون بمصعتا مشالين هوو لهون دباينا حيل او باينا شم عبدتون هدا٧
 . هيدين شمعون كافا اتملي روحا دقودشا وامر لهون اركونوهي دعما وقشيشا دبيت ايسريل شمعو٨
 . كريها دبمنا هنا اتاسي ان حنن يومنا متدينين حنن منكون عل شفيرتا دهوت لبرنشا٩

 هدا تتيدع لكون ولكله عما دايسريل دبشمه ديشوع مشيحا نصريا هو دانتون زقفتونيهي هو داقـيم                 ١٠
 .الها من بيت ميتا به بهو ها قام هنا قدميكون كد حليم

 . هنو كافا داسليتون انتون بنيا وهو هوا لريش قرنا١١
 . احرنا تحيت شميا داتيهب لبنينشا دبه وال لمحا وليت بانش احرين فورقنا ال جير ايت شما١٢
 وكد شمعو ملته دشمعون وديوحنن دعين بجال امروه استكلو دال يدعين سفرا وهديوطا انون وتهرو                ١٣

 .بهون واشتودعو انون دعم يشوع متهفكين هوو
 . وحزين هوو دقام هوا عمهون حجيرا هو داتاسي وال مشكحين هوو مدم لمامر لوقبلهون١٤
 . هيدين فقدو دنفقون انون من كنشهون وامرين هوو حد لحد١٥
 منا نعبد لهون لجبرا هلين ها جير اتا جليتا دهوت بايديهون لكلهون عموريه داورشلم اتيـدعت وال      ١٦

 .مشكحينن دنكفور
 . اال دال يتيرايت نفوق بعما طبا هنا نتلحم لهون دتوب ال نمللون بشما هنا النش من بنينشا١٧
 .و انون وفقدو انون دلجمر ال نمللون وال نلفون بشم يشوع وقر١٨
 . عنو شمعون كافا ويوحنن وامرو لهون ان كانا قدم الها دلكون نشمع يتير من الها دونو١٩
 . ال جير مشكحين حنن دما دحزين وشمعن دال نملليوهي٢٠
عما كلنش جير مشبح  واتلحمو لهون وشرو انون ال جير اشكحو لهون علتا دنسيمون برشهون مطل ٢١

 .هوا اللها عل مدم دهوا
 . يتير جير من بر اربعين شنين ايتوهي هوا جبرا هو دهوت به هدا اتا داسيوتا٢٢
 . وكد اشتريو اتو لوت احيهون واشتعيو لهون كل ما دامرو كهنا وقشيشا٢٣
يا وارعا ويممـا   وهنون كد شمعو اكحد اريمو قلهون لوت الها وامرو مريا انت هو الها دعبدت شم    ٢٤

 .وكل دايت بهون
 . وانت هو دمللت بيد روحا دقودشا بفوم دويد عبدك لمنا رجشو عمما واموتا رني سريقوتا٢٥
 . قمو ملكا دارعا وشليطنا واتملكو اكحدا عل مريا وعل مشيحه٢٦
 اتكنشو جير شريرايت بمدينتا هدا عل قديشا برك يشوع اينا دانت مشحت هرودس وفيلطوس عـم                 ٢٧

 .عمما وكنشا دايسريل
 . لمعبد كل ما دايدك وصبينك قدم رشم دنهوا٢٨
 . واف هشا مريا حور وحزي للوحميهون وهب لعبديك دعين بجال نهوون مكرزين ملتك٢٩
 . كد ايدك موشط انت السوتا ولجبروتا والتوتا دنهوين بشمه دبرك قديشا يشوع٣٠
 واتمليو كلهون بروحا دقودشا وممللين هـوو عـين           وكد بعو واتكشفو اتتزيع اترا دبه كنيشين هوو        ٣١



 .بجال ملتا دالها
 ايت هوا دين لكنشا دانشا ايلين دهيمنو هوو حدا نفش وحد رعين وال انش منهون امر هـوا عـل                     ٣٢

 .نكسا دقنا هوا دديله انون اال كل مدم دايت هوا لهون دجوا هوا
 .ع مشيحا وطيبوتا ربتا ايت هوت عم كلهون وبحيال ربا مسهدين هوو هنون شليحا عل قيمته ديشو٣٣
 وانش ليت هوا بهون دصريك ايلين جير دقنين هوو قوريا وبتا مزبنين هوو وميتـين دميـا دمـدم         ٣٤

 .دمزدبن
 . وسيمين لوت رجليهون دشليحا ومتيهب هوا النش انش ايك مدم دسنيق هوا٣٥
 . لويا من اترا دقوفرس يوسف دين هو داتكني برنبا من شليحا دمتترجم برا دبوياا٣٦
 . ايت هوا له قريتا وزبنه وايتي دميه وسم قدم رجليهون دشليحا٣٧
 

Acts 5 
 . وجبرا حد دشمه هوا حننيا عم انتته دشمه هوا شفيرا زبن هوا قريته١
 . وشقل من طيميه وطشي كد رجيشا هوت به انتته وايتي منه من كسفا وسم قدم رجليهون دشليحا٢
 . حننيا منو دهكنا مال سطنا لبك دتدجل بروحا دقودشا وتطشا من كسفا ددميه دقريتا وامر له شمعون٣
 ال هوا ديلك هوت عدال تزدبن ومن دازدبنت توب انت شليط هويت عل دميه لمنا سمت بلبك دتعبـد               ٤

 .صبوتا هدا ال دجلت ببني انشا اال بالها
 .هون هلين دشمعو وكد شمع حننيا هلين مال نفل وميت وهوت دحلتا ربتا بكل٥
 . وقمو ايلين دعليمين بهون وكنشوهي وافقو قبروهي٦
 . ومن بتر دهوي تلت شعين اف انتته علت كد ال يدعا هوت منا هوا٧
 . امر له شمعون امر لي ان بهلين دميا زبنتون قريتا هي دين امرت اين بهلين دميا٨
هون دقبوروهي دبعلكي بترعا وهنـون   امر له شمعون مطل داشتويتون لمنسيو روحه دمريا ها رجلي          ٩

 .نفقونكي
 وبه بشعتا نفلت قدم رجليهون وميتت وعلو عليما هنون واشكحوه كد ميتا وقفسو اوبلو قبروه عـل                  ١٠

 .جنب بعله
 . وهوت دحلتا ربتا بكله عدتا وبكلهون هنون دشمعو١١
 .اكحدا باسطوا دشليمون وهوين هوي بيد شليحا اتوتا وجبروتا سجياتا بعما وكلهون كنيشين هوو ١٢
 . ومن انشا احرنا انش ال ممرح هوا دنتقرب لوتهون اال مورب هوا لهون عما١٣
 . ويتير متتوسفن هوو ايلين دمهيمنين هوو بمريا كنشا دجبرا ودنشا١٤
 ايكنا دبشوقا مفقين هوو لكريها كد رمين هوو بعرستا دامتي دنهوا اتا شمعون افن طلنيتـه تجـن                    ١٥

 .عليهون
 اتين هوو دين سجياا لوتهون من مدينتا احرنيتا دحدري اورشلم كد ميتين هوو كريها وايلين دهوين                 ١٦



 .هوي لهون روحا طنفتا ومتحلمين هوو كلهون
 . واتملي هوا حسما رب كهنا وكلهون دعمه دايتيهون هوو من يولفنا دزدوقيا١٧
 . وارميو ايديا عل شليحا واحدو اسرو انون بيت اسيرا١٨
 .هيدين بلليا مالكا دمريا فتح ترعا دبيت اسيرا وافق انون وامر لهون ١٩
 . زلو قومو بهيكال ومللو لعما كلهين مال هلين دحيا٢٠
 ونفقو عدن شفرا وعلو لهيكال وملفين هوو رب كهنا دين وايلين دعمه قرو لحبريهـون ولقشيشـا                  ٢١

 .دايسريل وشدرو لبيت اسيرا دنيتون انون لشليحا
 .لو ايلين داشتدرو منهون ال اشكحو انون بيت اسيرا وهفكو اتو وكد از٢٢
 امرين اشكحن بيت اسيرا داحيد زهيرايت واف لنطورا دقيمين عل ترعا وفتحن وانش ال اشـكحن       ٢٣
 .تمن
 . وكد شمعو هلين مال ربي كهنا واركونا دهيكال تويرين هوو عليهون ومتحشبين هوو دمنا هي هدا٢٤
 .ون دهنون جبرا دحبشتون بيت اسيرا ها قيمين بهيكال وملفين لعما واتا انش اودع ان٢٥
 . هيدين ازلو اركونا عم دحشا دنيتون انون ال بقطيرا دحلين هوو جير دلما نرجوم انون عما٢٦
 . وكد ايتيو انون اقيمو انون قدم كله كنشا واقف هوا رب كهنا لمامر لهون٢٧
 تلفون بشما هنا انتون دين ها مليتونه الورشلم من يولفنكون    ال هوا مفقد فقدن هوين لكون دالنش ال        ٢٨

 .وصبين انتون دتيتون علين دمه دجبرا هنا
 . عنا شمعون عم شليحا وامر لهون اللها وال لمتطفسو يتير من دلبنينشا٢٩
 . الها دابهتن اقيم ليشوع اينا دانتون قطلتون كد تليتونيهي عل قيسا٣٠
 .ومحينا واريمه بيمينه ايك دنتل تيبوتا وشوبقن حطها اليسريل له لهنا اقيم الها رشا ٣١
 . وحنن سهدا حنن دمال هلين وروحا دقودشا هو ديهب الها اليلين دمهيمنين به٣٢
 . وكد شمعو هوو هلين مال متجوزلين هوو بروجزا ومتحشبين هوو لمقطل انون٣٣
 من كله عما وفقد دنفقون انون لشليحا         وقم هوا حد من فريشا دشمه هوا جمليايل ملف نموسا وميقر           ٣٤

 .لبر عدنا زعورا
 . وامر لهون جبرا بني ايسريل ازدهرو بنفشكون وحزو منا وال لكون لمعبد عل هلين انشا٣٥
 من قدم جير هنا زبنا قم هوا تودا وامر عل نفشه دمدم هو رب وازلو بتره ايك اربعمـاا ج بـرين       ٣٦

 .اتبدرو وهوو ايك ال مدموهو اتقطل وايلين دازلين هوو بتره 
 وقم من بتره يهودا جليليا بيومتا دمتكتبين هوو انشا بكسف رشا واسطي عما سجياا بتره وهو ميت                  ٣٧

 .وكلهون ايلين دازلين هوو بتره اتبدرو
 وهشا امر انا لكون فروقو لكون من هلين انشا وشبوقو لهون دان هو دمن بنينشا ايتيه هدا محشبتا                   ٣٨

 .ترين وعبرينوهنا عبدا مش
 . ان دين من الها هو ال مطيا بايديكون دتبطلونيهي دلما تشتكحون لكون دلوقبل الها قيمين انتون٣٩



 واتطفيسو له وقرو انون لشليحا ونجدو انون وفقدو انون دال نهوون ممللين بشما ديشـوع وشـرو                  ٤٠
 .انون
 . ونفقو من قدميهون كد حدين دشوو هوو مطل شما دنصطعرون٤١
 .وال شلين هوو كليوم لملفو بهيكال وببيتا ولمسبرو عل مرن يشوع مشيحا ٤٢
 

Acts 6 
 وبهون بيومتا هنون كد سجيو تلميدا رطنو هوو يونيا تلميدا عل عبريا دمتبسـين هـوي ارملتهـون                  ١

 .بتشمشتا دكليوم
 . فتورا وقرو ترعسر شليحا لكله كنشا دتلميدا وامرو لهون ال شفير دنشبوق ملتا دالها ونشمش٢
 بصو هكيل احي وجبو شبعا جبرين منكون دايت عليهون سهدوتا وملين روحه دمريا وحكمتا ونقـيم                 ٣

 .انون عل هدا صبوتا
 . وحنن نهوا امينين بصلوتا وبتشمشتا دملتا٤
 وشفرت هدا ملتا قدم كله عما وجبو السطفنوس جبرا دمال هوا هيمنوتا وروحا دقودشـا ولفيليفـوس       ٥

 .قنور ولطيمون ولفرمنا ولنيقالوس جيورا انطيوكياولفركروس ولني
 . هلين قمو قدميهون دشليحا وكد صليو سمو عليهون ايدا٦
 وملته دالها ربيا هوت وسجا هوا منينا دتلميدا باورشلم طب وعما سجياا من يهوديـا مشـتمع هـوا                   ٧

 .لهيمنوتا
 .عما اسطفنوس دين مال هوا طيبوتا وحيال وعبد هوا اتوتا وتدمرتا ب٨
 وقمو هوو انشا من كنوشتا دمتقريا دليبرطينو وقورينيا والكسندريا ودمن قيليقيا ومن اسيا ودرشـين                ٩

 .هوو عم اسطفنوس
 . وال مشكحين هوو لمقم لوقبل حكمتا وروحا دمملال هوت به١٠
 . هيدين شدرو لجبرا والفو انون دنامرون دحنن شمعنيهي دامر مال دجودفا عل موشا وعل الها١١
 . وشجشو لعما ولقشيشا ولسفرا واتو وقمو علوهي وحطفو ايتيوهي لمصعت كنشا١٢
 . واقيمو سهدا دجال دامرين هنا جبرا ال شال لممللو مال لوقبل نموسا وعل اترا هنا قديشا١٣
 حنن جير شمعنيهي دامر ديشوع هنا نصريا هو نشريوهي الترا هنا ونحلف عيـدا داشـلم لكـون            ١٤
 .موشا
 . كلهون هنون ديتبين هوو بكنوشتا وحزو فرصوفه ايك فرصوفا دمالكا وحرو به١٥
 

Acts 7 
 . وشاله رب كهنا دان هو دهلين هكنا انين١
 هو دين امر جبرا احين وابهتن شمعو الها دتشبوحتا اتحزي البون ابرهم كد ايتوهي هوا بيت نهرين                  ٢



 .عد ال ناتا نعمر بحرن
 .ت بني طوهمك وتا الرعا ايدا داحويك وامر هوا له دفوق من ارعك ومن لو٣
 وهيدين نفق ابرهم من ارعا دكلديا واتا عمر بحرن ومن تمن كد ميت ابوهي شنيه الها الرعا هـدا                    ٤

 .دبه عمرين انتون يومنا
 وال يهب له يرتوتا به اف ال دوركتا درجال واشتودي هوا دنتليه له ايك دلمارته له ولزرعه كد ليـت    ٥

 .هوا له برا
لل هوا عمه الها كد امر له دنهوا زرعك توتبا بارعا نوكريتا ونشعبدونيهي ونباشون له اربعمـاا                  وم ٦

 .شنين
 . ولعما دنفلحون عبدوتا ادونيوهي انا امر الها ومن بتر هلين نفقون ونفلحون لي باترا هنا٧
عقوب ويعقوب اولد  ويهب له ديتقا دجزورتا وهيدين اولد اليسحق وجزره بيوما تمينيا وايسحق اولد لي           ٨

 .لترعسر ابهتن
 . وهنون ابهتن طنو بيوسف وزبنوهي لمصرين والها عمه هوا٩

 وفرقه هوا من كلهون اولصنوهي ويهب له طيبوتا وحكمتا قدم فرعون ملكا دمصرين واقيمه رشـا     ١٠
 .عل مصرين وعل بيته كله

 . لمسبع البهتن وهوا كفنا واولصنا ربا بكله مصرين وبارعا دكنعن وليت هوا لهون١١
 . وكد شمع يعقوب دايت عبورا بمصرين شدر هوا البهتن لوقدم١٢
 . وكد ازلو دترتين زبنين اودع يوسف نفشه الحوهي واتيدع لفرعون طوهمه ديوسف١٣
 . وشدر هوا يوسف وايتيه البوهي يعقوب ولكله طوهمه وهوين هوو بمنينا شبعين وحمش نفشن١٤
 .من هو وابهتن ونحت يعقوب لمصرين وميت ت١٥
 . واشتني لشكيم واتتسيم بقبرا دزبن هوا ابرهم بكسفا من بني حمور١٦
 . وكد مطي هوا زبنا دمدم داشتودي هوا بمومتا الها البرهم سجي هوا عما وتقف بمصرين١٧
 . عدما دقم ملكا احرنا عل مصرين اينا دال يدع هوا له ليوسف١٨
 .نهوون مشتدين يلوديهون دال نحون واصطنع عل طوهمن واباش البهتن وفقد د١٩
 . به بزبنا هو اتيلد موشا ورحيم هوا اللها واتربي يرحا تلتا بيت ابوهي٢٠
 . وكد اشتدي من امه اشكحته برت فرعون وربيته له لبرا٢١
 . واتردي موشا بكله حكمتا دمصريا وعتيد هوا بملوهي واف بعبدوهي٢٢
 .به دنسعور الحوهي بني ايسريل وكد هوا بر اربعين شنين سلق هوا عل ل٢٣
 . وحزا لحد من بني شربته دمتدبر بقطيرا وتبعه وعبد له دينا وقطله لمصريا هو دمسكل هوا به٢٤
 . وسبر دمستكلين احوهي بني ايسريل دالها بايده يهب لهون فورقنا وال استكلو٢٥
نشتينون كد امر جبـرا      وليوما احرنا اتحزي لهون كد نصين هنون حد عم حد ومفيس هوا لهون د              ٢٦

 .احا انتون مطل منا مسكلين انتون حد بحد



 . هو دين دمسكل هوا بحبره دحقه من لوته وامر له منو اقيمك علين رشا ودينا٢٧
 . دلما لمقطلني بعا انت ايك دقطلت اتملي لمصريا٢٨
 . وعرق موشا بملتا هدا وهوا توتبا بارعا دمدين وهوو له ترين بنين٢٩
 .له تمن اربعين شنين اتحزي له بمدبرا دطور سيني مالكه دمريا بنورا ديقدا بسنيا وكد ملي ٣٠
 . وكد حزا موشا اتدمر بحزوا وكد اتقرب دنحزا امر له مريا بقال٣١
 انا انا الها دابهيك الهه دابرهم ودايسحق وديعقوب وكد رتيت هوا موشا ال ممـرح هـوا دنحـور                    ٣٢

 .بحزوا
 .ك من رجليك ارعا جير دقام انت به قديشا هي وامر له مريا شري مسني٣٣
 محزا حزيت اولصنه دعمي دبمصرين وتنحته شمعت ونحتت دافروق انون وهشـا تـا اشـدرك                 ٣٤

 .لمصرين
 لهنا موشا دكفرو به كد امرين دمنو اقيمك علين رشا ودينا له لهنا الها رشا وفروقا شـدر لهـون                     ٣٥

 .بايدي مالكا هو داتحزي له بسنيا
 .دافق انون كد عبد اتوتا وتدمرتا وجبروتا بارعا دمصرين وبيما دسوف وبمدبرا شنين اربعين هنو ٣٦
 . هنو موشا هو دامر لبني ايسريل دنبيا نقيم لكون مريا الها من احيكون اكوتي له تشمعون٣٧
  هنو دهوا بكنوشتا بمدبرا عم مالكا هو دملل هوا عمه وعم ابهتن بطورا دسيني وهويو دقبل مـال                  ٣٨

 .حيتا دلن نتل
 . وال صبو لمتدنيو له ابهتن اال شبقوهي وبلبوتهون هفكو لهون لمصرين٣٩
 كد امرين الهرون عبد لن الها دنازلون قدمين مطل دهنا موشا دافقن من ارعا دمصرين ال يدعين                  ٤٠

 .حنن منا هويهي
 .ديهون وعبدو لهون عجال بيومتا هنون ودبحو دبحا لفتكرا ومتبسمين هوو بعبد اي٤١
 وهفك الها واشلم انون دنهوون فلحين لحيلوتا دشميا ايك دكتيب بكتبا دنبيا لما اربعين شنين بمدبرا                 ٤٢

 .نكستا او دبحتا قربتون لي بني ايسريل
 اال شقلتون مشكنه دملكوم وكوكبه دالها درفن دموتا دعبدتون دتهوون سجدين لهين اشنيكون لهـل                ٤٣

 .من ببل
 . دابهتن بمدبرا ايتوهي هوا ايك ما دفقد هو دملل عم موشا لمعبده بدموتا دحويه ها مشكنا دسهدوتا٤٤
 وله لهنا مشكنا اف معلو اعلوهي ابهتن عم يشوع الرعا ديهب لهون الها يورتنا من عمما هنـون                   ٤٥

 .دشدا من قدميهون واتيبل عدما ليوموهي ددويد
 .هه ديعقوب هو داشكح رحما قدموهي دالها وشال دنشكح مشكنا الل٤٦
 . شليمون دين بنا له بيتا٤٧
 . ومريما ال شرا بعبد ايديا ايك دامر نبيا٤٨
 . دشميا كورسي وارعا كوبشا دتحيت رجلي اينو بيتا دتبنون لي امر مريا او اينو اترا دنيحتي٤٩



 . ال ها ايدا ديلي عبدت هلين كلهين٥٠
 بكلزبن لوقبل روحا دقودشا قيمين انتون ايك  او قشيي قدال ودال جزيرين بلبهون وبمشمعتهون انتون٥١

 .ابهيكون اف انتون
 الينا جير من نبيا دال ردفو وقطلو ابهيكون اليلين دقدمو بدقو عل ماتيته دزديقا هو دانتون اشلمتون          ٥٢

 .وقطلتونيهي
 . وقبلتون نموسا بيد فوقدنا دمالكا وال نطرتونيهي٥٣
 .هون ومحرقين هوو شنيهون علوهي وكد شمعو هوو هلين اتمليو حمتا بنفش٥٤
 وهو كد مال هوا هيمنوتا وروحا دقودشا حر بشميا وحزا تشبوحتا دالها وليشوع كد قام مـن يمينـا     ٥٥
 .دالها
 . وامر ها حزا انا شميا كد فتيحين ولبره دانشا كد قام من يمينا دالها٥٦
 . وقعو بقال رما وسكرو ادنيهون وجزمو علوهي كلهون٥٧
فقوهي لبر من مدينتا ورجمين هوو له وايلين داسهدو علوهي سمو نحتيهون لوت رجلوهي               واحدو ا  ٥٨

 .دعليما حد دمتقرا شاول
 . ورجمين هوو له السطفنوس كد مصال وامر مرن يشوع قبل روحي٥٩
 . وكد سم بوركا قعا بقال رما وامر مرن ال تقيم لهون هدا حطيتا وكد هدا امر شكب٦٠
 

Acts 8 
با هوا ومشوتف هوا بقطله وهوا هوا بهو يوما ردوفيا ربا لعدتا دباورشـلم واتبـدرو                 شاول دين ص   ١

 .كلهون بقوريا ديهود واف بيت شمريا لبر من شليحا بلحود
 . وقفسو قبروهي السطفنوس جبرا مهيمنا واتابلو علوهي روربايت٢
 .شلمين هوا لبيت اسيرا شاول دين ردف هوا لعدته دالها كد عال هوا لبتا ومجرجر لجبرا ولنشا وم٣
 . وهنون داتبدرو متكركين هوو ومكرزين ملتا دالها٤
 . فيليفوس دين نحت له لمدينتا دشمريا ومكرز هوا لهون عل مشيحا٥
 وكد شمعين هوو ملته بنينشا دتمن صيتين هوو له ومتطفيسين هوو لكل دامر هوا دحزين هوو اتوتـا     ٦

 .دعبد هوا
ن روحا طنفتا قعين هوو بقال رما ونفقن هوي منهون واحرنـا مشـريا      سجياا جير داحيدن هوي لهو     ٧

 .ومحجرا اتاسيو
 . وحدوتا ربتا هوت بهي مدينتا٨
 ايت هوا دين تمن جبرا حد دشمه سيمون دعمير هوا له به بمدينتا زبنا سجياا وبحرشوهي مطعا هوا                  ٩

 .لعما دشمريا كد مورب هوا نفشه وامر دانا انا ربا
 .لوته كلهون روربا ودقدقا وامرين هوو هنو حيله ربا دالها وصلين هوو ١٠



 . ومتطفيسين هوو له كلهون مطل دزبنا سجياا بحرشوهي اتمه هوا انون١١
 . كد دين هيمنو لفيليفوس دمسبر هوا ملكوتا دالها بشمه دمرن يشوع مشيحا عمدين هوو جبرا ونشا١٢
ليفوس وكد حزا هوا اتوتا وحيال روربا دهـوين   واف هو سيمون هيمن هوا وعمد ونقيف هوا له لفي ١٣

 .هوو بايده تمه هوا ومتدمر
 . وكد شمعو شليحا دباورشلم دقبلو عما دشمريا ملتا دالها شدرو لوتهون لشمعون كافا وليوحنن١٤
 . ونحتو وصليو عليهون ايك دنقبلون روحا دقودشا١٥
 .بشمه دمرن يشوع ليت هوا جير عل حد منهون عدكيل بلحود دين عمدين هوو ١٦
 . هيدين سيمين هوو عليهون ايدا ومقبلين هوو روحا دقودشا١٧
 . وكد حزا سيمون دبسيم ايدا دشليحا متيهبا روحا دقودشا قرب لهون كسفا١٨
 . كد امر هبو اف لي شولطنا هنا داينا داسيم علوهي ايدا نهوا مقبل روحا دقودشا١٩
 .دنا مطل دسبرت دموهبته دالها بقنين علما متقنيا امر له شمعون كافا كسفك عمك نازل الب٢٠
 . ليت لك منتا افال فسا بهيمنوتا هدا مطل دلبك ال هوا تريص قدم الها٢١
 . برم توب من بيشوتك هدا وبعي من الها دلما نشتبق لك نكال دلبك٢٢
 . بكبدا جير مريرتا وبقطرا دعوال حزا انا دايتيك٢٣
 .لفي من الها دال ناتا علي مدم من هلين دامرتون عنا سيمون وامر بعو انتون ح٢٤
 شمعون دين ويوحنن كد سهدو انون والفو ملتا دالها هفكو لهون الورشلم وبقوريا سجياتا دشـمريا                 ٢٥

 .سبرو
 . وملل مالكا دمريا عم فيليفوس وامر له قوم زل لتيمنا باورحا مدبريتا دنحتا من اورشلم لجزا٢٦
حد داتا هوا من كوش شليطا دقندق ملكتا دكوشيا وهو شليط هوا عل كلـه                وقم ازل وارعه مهيمنا      ٢٧

 .جزه واتا هوا دنسجود باورشلم
 . وكد هفك دنازل يتب هوا عل مركبتا وقرا هوا باشعيا نبيا٢٨
 . وامرت روحا لفيليفوس اتقرب وقف لمركبتا٢٩
 .انت وكد اتقرب شمع دقرا باشعيا نبيا وامر له دان مستكل انت منا قرا ٣٠
 . وهو امر ايكنا مشكح انا داستكل اال ان انش نرتيني وبعا منه من فيليفوس دنسق ونتب عمه٣١
 فسوقا دين دكتبا دقرا هوا به ايتوهي هوا هنا ايك امرا لنكستا اتدبر وايك نقيا قدم جزوزا شتيق هوا      ٣٢

 .وهكنا ال فتح فومه
 . دمشتقلين حيوهي من ارعا بموككه من حبوشيا ومن دينا اتدبر ودره منو نشتعا٣٣
 . وامر هو مهيمنا لفيليفوس بعا انا منك عل منو امره هدا نبيا عل نفشه او عل انش احرين٣٤
 . هيدين فيليفوس فتح فومه وشري منه من هنا كتبا مسبر له عل مرن يشوع٣٥
 منا هي كليتـا      وكد هنون ازلين باورحا مطيو هوو لدوكتا حدا دايت به ميا وامر هو مهيمنا ها ميا                ٣٦

 .داعمد



 وامر فيليفوس ان مهيمن انت من كله لبا شليط وعنا وامر انا مهيمن انا ديشوع مشيحا بره دالهـا                    ٣٧
 .هو
 . وفقد هوا دتقوم مركبتا ونحتو تريهون لميا واعمده فيليفوس لمهيمنا هو٣٨
 ازل هوا باورحـه   وكد سلقو من ميا روحه دمريا حطفت لفيليفوس وتوب ال حزيهي مهيمنا هو اال             ٣٩

 .كد حدا
 . فيليفوس دين اشتكح بازوطوس ومن تمن متكرك هوا ومسبر بمدينتا كلهين عدما داتا لقسريا٤٠
 

Acts 9 
 . شاول دين عدكيل مال هوا لوحما وحمتا دقطال عل تلميدوهي دمرن١
رحا جبـرا او   وشال له اجرتا من رب كهنا دنتل له لدرمسوق لكنوشتا دان هو دنشكح دردين بهدا او      ٢

 .نشا ناسور نيتا انون الورشلم
 . وكد ازل هوا وشري ممطا لدرمسوق من تحيت شليا ازلج هوا علوهي نوهرا من شميا٣
 . ونفل عل ارعا وشمع قال دامر له شاول شاول منا ردف انت لي قشا هو لك لمبعطو لعوقسا٤
 .نت ردف انت عنا هو وامر من انت مري ومرن امر انا انا يشوع نصريا هو دا٥
 . اال قوم عول لمدينتا وتمن نتملل عمك عل ما دوال لك لمعبد٦
 وجبرا دازلين هوو عمه باورحا قيمين هوو كد تميهين مطل دقال بلحود شمعين هوو انـش ديـن ال                    ٧

 .متحزا هوا لهون
ي  وقم شاول من ارعا وال متحزا هوا له مدم كد عينوهي فتيحن هوي وكد احيدين بايـدوهي اعلـوه        ٨

 .لدرمسوق
 . وال متحزا هوا له تلتا يومين وال اكل وال اشتي٩

 . ايت هوا دين به بدرمسوق تلميدا حد دشمه هوا حننيا ومريا امر له بحزوا حننيا وامر ها انا مري١٠
 ومرن امر له قوم زل لشوقا دمتقرا تريصا وبعي ببيتا ديهودا لشاول دايتوهي من طرسوس مدينتا                  ١١

 .الها جير كد هو مص
 . حزا بحزوا لجبرا دشمه حننيا دعل وسم علوهي ايدا ايك دنتفتحن عينوهي١٢
 . وامر حننيا مري شمعت من سجياا عل جبرا هنا دكما بيشتا اسبل لقديشيك باورشلم١٣
 . وها اف هركا ايت له شولطنا من ربي كهنا دناسور لكلهون ايلين دقرين شمك١٤
 .و لي جبيا دنشقول شمي بعمما وبملكا وبيت بني ايسريل وامر له مريا قوم زل مطل دمانا ه١٥
 . انا جير احويوهي كما عتيد لمحش مطل شمي١٦
 هيدين حننيا ازل لبيتا لوته وسم علوهي ايدا وامر له شاول احي مرن يشوع شدرني هو داتحـزي                   ١٧

 .لك باورحا كد اتا انت ايك دنتفتحن عينيك وتتمال روحا دقودشا
 .ن عينوهي مدم ددما لقلفا واتفتح عينوهي وقم عمد وبر شعته نفل م١٨



 . وقبل سيبرتا واتحيل وهوا يومتا لوت تلميدا هنون دايت هوو بدرمسوق١٩
 . وبر شعته مكرز هوا بكنوشتا ديهوديا عل يشوع دهويو بره دالها٢٠
ن ايلـين    وتميهين هوو كلهون ايلين دشمعين هوو له وامرين هوو ال هوا هنا هو دردف هوا لكلهو                ٢١

 .دقرين هوو لشما هنا باورشلم اف لهركا عليه عل هدا مشدر هوا ايك دناسور نوبل انون لربي كهنا
 شاول دين يتير متحيل هوا ومزيع هوا لهون ليهوديا هنون دعمرين هوو بدرمسوق كد محوا هـوا                  ٢٢

 .دهنو مشيحا
 . وكد سجيو له تمن يومتا عبدو علوهي نكال يهوديا دنقطلونيهي٢٣
 . اتبدق له دين لشاول افرسنا دبعين هوو لمعبد له ونطرين هوو ترعا دمدينتا ايمما ولليا دنقطلونيهي٢٤
 . هيدين سموهي تلميدا باسفريدا وشبوهي من شورا بلليا٢٥
 . وازل له الورشلم وصبا هوا لمتنقفو لتلميدا وكلهون دحلين هوو منه وال مهيمنين هوو دتلميدا هو٢٦
ده وايتيه لوت شليحا واشتعي لهون ايكنا باورحا حزا لمريا ودايكنا ملل عمه وايكنـا                برنبا دين اح   ٢٧

 .بدرمسوق عين بجال ملل بشمه ديشوع
 . وعال هوا عمهون ونفق باورشلم٢٨
 ومملل هوا بشمه ديشوع عين بجال ودرش هوا عم يهوديا ايلين ديدعين هوو يونايت هنـون ديـن                   ٢٩

 .صبين هوو لمقطله
 . احا ايتيوهي بلليا لقسريا ومن تمن شدروهي لطرسوس وكد يدعو٣٠
 برم دين عدتا دبكله يهود وبجليال وبشمرين ايت هوا به شلما كد متبنيا هوت ورديا بـدحلت الهـا                    ٣١

 .وببوياا دروحا دقودشا سجيا هوت
 . وهوا دكد متكرك هوا شمعون بمدينتا نحت اف لوت قديشا دعمرين بلود مدينتا٣٢
 . حد دشمه انيس درما هوا بعرسا ومشري شنين تمنا واشكح جبرا٣٣
 . وامر له شمعون انيا ماسا لك يشوع مشيحا قوم وشوا عرسك وبر شعته قم٣٤
 . وحزاوهي كلهون دعمرين بلود وبسرونا واتفنيو لوت الها٣٥
دعبـدا   ايت هوا دين تلميدتا حدا بيوفا مدينتا دشمه هوا طبيتا هدا عتيرا هوت بعبدا طبا وبزدقتـا                    ٣٦
 .هوت
 . اتكرهت دين بهون بهنون يومتا وميتت واسحيوه وسموه بعليتا٣٧
 وشمعو هوو تلميدا دشمعون بلود هو مدينتا هي دايتيه عل جنب يوفا وشدرو هوو لوته جبرا تـرين     ٣٨

 .دنبعون منه دال تمان له دناتا صاديهون
دروهي كلهين ارملتا كـد بكـين       وقم شمعون ازل عمهون وكد اتا اسقوهي لعليتا وكنش قم لهين ح            ٣٩

 .ومحوين له كوتينيتا ومرطوطا هلين ديهبا هوت لهين طبيتا كد حيا
 شمعون دين افق لكلهون انشا لبر وقعد عل بوركوهي وصلي واتفني لوت شلدا وامر طبيتا قـومي            ٤٠

 .هي دين فتحت عينيه وكد حزته لشمعون يتبت





 .ما عما لشمه شمعون اشتعي لكون ايكنا شري الها لمجبا من عم١٤
 . ولهدا شلمن مليهون دنبيا ايك ما دكتيب١٥
 . دمن بتر هلين اهفوك واقيم مشكنه ددويد اينا دنفل وابنا مدم دنفل منه واقيميوهي١٦
 ايك دنبعون شركهون دبنينشا لمريا وكلهون عمما ايلين داتقري شمي عليهون امر مريا دعبد هلين                ١٧

 .كلهين
 .الها يديعين من علم عبدوهي د١٨
 . مطل هدا انا امر انا دال نهوون شحقين اليلين دمن عمما متفنين لوت الها١٩
 . اال نشتلح لهون دنهوون فريقين من طماوتا ددبيحا ومن زنيوتا ومن دحنيقا ومن دما٢٠
 . موشا جير من درا قدميا بكل مدينا ايت هوا له كروزا بكنوشتا دبكل شبين قرين له٢١
شا عم كله عدتا جبو جبرا منهون وشدرو النطيوكي عم فولوس وبرنبا ليهـودا               هيدين شليحا وقشي   ٢٢

 .دمتقرا بر شبا ولشيال جبرا درشا هوو بهون باحا
 وكتبو اجرتا بايديهون هكنا شليحا وقشيشا واحا اليلين دايت بانطيوكي وبسوريا وبقيليقيا احا دمـن                ٢٣

 .عمما شلم
 واهفكو نفشتكون كد امرين دتهوون جـزرين ونطـرين           شميع لن دانشين منن نفقو ودلحكون بمال       ٢٤

 .نموسا ايلين دحنن ال فقدن انون
 . مطل هنا اتحشبن كلن كد كنيشينن وجبين جبرا وشدرن لوتكون عم فولوس وبرنبا حبيبين٢٥
 . انشا داشلمو نفشتهون حلف شمه دمرن يشوع مشيحا٢٦
 .ون هنين هلين وشدرن عمهون ليهودا ولشيال دهنون بملتا نامرون لك٢٧
 . هوا جير صبينا لروحا دقودشا واف لن دال نتتسيم عليكون يوقرا يتيرا لبر من هلين دالصن٢٨
 دتترحقون من ددبيحا ومن دما ومن حنيقا ومن زنيوتا دكد تطرون نفشكون من هلين شفير تهـوون     ٢٩

 .هوو شريرين بمرن
 . اجرتا هنون دين داشتلحو اتو النطيكيا وكنشو كله عما ويهبو٣٠
 . وكد قرو حديو واتبياو٣١
 . وبملتا عتيرتا حيلو الحا وقيمو انون دبيت يهودا وشيال مطل داف هنون نبيا هوو٣٢
 . وكد هوو تمن زبنا شرو انون احا بشلما لوت شليحا٣٣
 . برم هوا صبينه دشيال دنقوا تمن٣٤
 .حرنا سجياا ملته دالها فولوس دين وبرنبا قويو هوو بانطيوكي وملفين هوو ومسبرين عم ا٣٥
 وبتر يومتا امر فولوس لبرنبا نتفنا ونسعور الحا دبكل مدينا داكرزن به ملتا دالهـا ونحـزا منـا                    ٣٦

 .عبيدين
 . برنبا دين صبا هوا دندبر ليوحنن هو داتكني مرقوس٣٧
 .ون فولوس دين ال صبا هوا دندبره عمهون مطل دشبق هوا انون كد هنون بفمفوليا وال ازل عمه٣٨



 . مطل هنا حرينا فرشو حد من حد وبرنبا دبر لمرقوس وردو بيما وازلو لهون لقوفروس٣٩
 . فولوس دين جبا له لشيال ونفق كد مجعل من احا لطيبوتا دالها٤٠
 . وردا هوا بسوريا وبقيليقيا ومقيم عدتا٤١
 

Acts 16 
ه طيمتاوس بره ديهوديتـا حـدا        ومطي هوا لدربا مدينتا وللوسطرا ايت هوا دين تمن تلميدا حد دشم            ١

 .مهيمنتا وابوهي ارميا هوا
 . وكلهون تلميدا دمن لوسطرا ومن ايقنون مسهدين هوو علوهي٢
 لهنا صبا هوا فولوس دندبريوهي عمه ونسب جزره مطل يهوديا دايت هوو باترا يدعين هوو جيـر                  ٣

 .كلهون البوهي دارميا هوا
لفين لهون دنهوون نطرين فوقدنا ايلين دكتبو شليحا وقشيشا          وكد ازلين هوو بمدينتا مكرزين هوو وم       ٤

 .دباورشلم
 . برم عدتا متقيمن هوي بهيمنوتا وسجين هوي بمنينا كليوم٥
 . هلكو دين بفروجيا وبجلطيا اتروتا وكلت انون روحا دقودشا دال نمللون ملتا دالها باسيا٦
 .نيا وال افست لهون روحه ديشوع وكد اتو لموسيا اترا صبين هوو دنازلون من تمن لبيتو٧
 . وكد نفقو من موسيا نحتو لهون لطرواس اترا٨
 . وبحزوا دلليا اتحزي لفولوس ايك جبرا حد مقدونيا دقام وبعا منه كد امر دتا لمقدونيا وعدريني٩

 . كد دين حزا فولوس هنا حزوا محدا صبين لمفق لمقدونيا مطل داستكلن دمرن قرن دنسبر انون١٠
 .ين من طرواس وترصن لسمترقا ومن تمن ليوما احرنا اتين لنافوليس مدينتا ورد١١
 . ومن تمن لفيليفوس دهي هي رشا دمقدونيا وايتيه قولونيا هوين دين به بهدا مدينتا يومتا يديعا١٢
 ونفقن بيوما دشبتا لبر من ترعا دمدينتا عل يد نهرا مطل دتمن متحزا هوا بيت صلوتا وكد يتـبن                     ١٣

 . هوين عم نشا دكنيشن هوي تمنممللين
 وانتتا حدا مزبنت ارجونا ددحال هوت من الها شمه هوا لوديا من تاوطيرا مدينتا دهدا فتح لبه مرن           ١٤

 .وشمعا هوت مدم دامر فولوس
 وعمدت هوت هي وبني بيته وبعيا هوت منن وامرا دان هو دشريرايت تكيلين انتون دهيمنت بمرن                ١٥

 .جي الصتنتو شرو لكون ببيتي وس
 وهوا دكد ازلينن لبيت صلوتا فجعت بن عليمتا حدا دايت هوا له روحا دقصما وعبدا هوت لمريـه          ١٦

 .تاجورتا سجياتا بقصما دقصما هوت
 واتيا هوت بتر فولوس وبترن وقعيا هوت وامرا هلين انشا عبدوهي انون دالها مريمـا ومسـبرين       ١٧

 .لكون اورحا دحيا
ا سجياا واتتفير فولوس وامر له لروحا هي فقد انا لكي بشمه ديشوع مشـيحا   وهكنا عبدا هوت يومت  ١٨



 .دتفقين منه وبه بشعتا نفقت
 . وكد حزو مريه دنفق له منه سبرا دتاجورتهون احدوهي لفولوس ولشيال ونجدو ايتيو انون لشوقا١٩
ينتن مطل ديهوديـا     وقربو انون السطرطجا ولرشا دمدينتا وامرين هوو دهلين انشا مدلحين له لمد            ٢٠
 .انون
 . ومكرزين لن عيدا ايلين دال مفس لن لمقبلو ولمعبد مطل درهوميا حنن٢١
 . وكنشا سجياا اتكنشو عليهون هيدين اسطرطجا سدقو نحتيهون وفقدو دننجدون انون٢٢
 . وكد نجدو انون سجي ارميو انون بيت اسيرا وفقدو لنطر بيت اسيرا دنطر انون زهيرايت٢٣
 .ن كد قبل هنا فوقدنا اعل حبش انون ببيتا جويا دبيت اسيرا واسر رجليهون بسدا هو دي٢٤
 . وبفلجه دلليا فولوس وشيال مصلين هوو ومشبحين هوو اللها وشمعين هوو لهون اسيرا٢٥
 ومن شليا زوعا ربا هوا واتتزيع شتاسا دبيت اسيرا واتفتحو محدا ترعا كلهون واسوريهون دكلهون ٢٦

 .اشتريو
كد اتتعير نطر بيت اسيرا وحزا دفتيحين ترعا دبيت اسيرا نسب سفسرا وبعا دنقطول نفشه مطل                 و ٢٧

 .دسبر هوا دعرقو لهون اسيرا
 . وقريهي فولوس بقال رما وامر له ال تعبد لنفشك مدم دبيش مطل دكلن هركا حنن٢٨
 . وانهر له شرجا وشور وعل كد رات ونفل عل رجليهون دفولوس ودشيال٢٩
 .ق انون لبر وامر هوا لهون مري منا وال لي لمعبد ايك داحا واف٣٠
 . وهنون امرين هوو له هيمن بمرن يشوع مشيحا وتحا انت وبيتك٣١
 . ومللو عمه ملتا دمريا وعم كلهون بني بيته٣٢
 . وبه بشعتا به بلليا دبر اسحي انون من نجدهون وبر شعته عمد هو وبني بيته كلهون٣٣
 .بيته وسم لهون فتورا وروز هوا هو وبني بيته بهيمنوتا دالها ودبر اسق انون ل٣٤
 . وكد هوا صفرا شدرو اسطرطجا لشقلي شبطا دنامرون لرب اسيرا شري لهلين انشا٣٥
 وكد شمع رب بيت اسيرا عل امر له هي هدا ملتا لفولوس دشدرو اسطرطجا ايك دتشترون وهشا                  ٣٦

 .فوقو زلو بشلما
 نجدون لعين علما كله النشا رهوميا وارميون بيت اسيرا وهشا مطشيايت             امر له فولوس دال سكلو     ٣٧

 .مفقين لن ال جير اال هنون ناتون نفقونن
 . وازلو شقلي شبطا وامرو السطرطجا مال هلين داتامر لهون وكد شمعو درهوميا انون دحلو٣٨
 . واتو لوتهون وبعو منهون دنفقون ونشنون لهون من مدينتا٣٩
 .ن بيت اسيرا علو لوت لوديا وحزو تمن الحا وبياو انون ونفقو وكد نفقو م٤٠
 

Acts 17 
 . وعبرو عل امفيفوليس وافلونيا مدينتا واتو لتسلونيقا ايكا دايت هوا كنوشتا ديهوديا١



 . وعل فولوس ايكنا دمعد هوا لوتهون وشبا تلت ملل عمهون من كتبا٢
وم من بيت ميتا وهويو يشوع مشيحا هنا دمسـبر     كد مفشق هوا ومحوا دعتيد هوا مشيحا دنحش ودنق         ٣

 .انا لكون
 وانشين منهون هيمنو ونقفو لفولوس ولشيال وسجياا من يونيا ايلين ددحلين هوو من الهـا واف نشـا        ٤

 .يديعتا ال زعورين
 وحسمو هوو يهوديا واقفو لهون انشا بيشا من شوقا دمدينتا وعبدو اكلوس سجياا ودلحو هوو لمـدينتا    ٥

 . وقمو لهون عل بيته دايسون وبعين هوو دنفقون انون من تمن ونشلمون انون الكلوسواتو
 وكد ال اشكحو انون تمن جروهي هوو اليسون والحا دايت هوو تمن وايتيو انون لوت رشا دمـدينتا             ٦

 .كد قعين هوو دهلين انون دلكله ارعا دلحو وها توب لهركا اتو
 .لوقبل فوقدنوهي دقسر قيمين كد امرين دايت ملكا احرنا يشوع ومقبلنهون هنو ايسون وكلهون هلين ٧
 . اتدلحو دين رشا دمدينتا وكله عما كد شمعو هلين٨
 . ونسبو عربا من ايسون واف من احا وهيدين شرو انون٩

 احا دين بر شعته به بلليا شرو لفولوس ولشيال لبرواا مدينتا وكد اتو لتمن عـالين هـوو لكنوشـتا            ١٠
 .ديهوديا

 حاريين هوو جير هنون يهوديا دتمن من يهوديا هنون دايت هوو بتسلونيقا وشمعين هـوو منهـون             ١١
 .ملتا كليوم حديايت كد مفرشين هوو من كتبا دان هلين هكنا ايتيهين

 . وسجياا منهون هيمنو وهكنا اف من يونيا جبرا سجياا ونشا يديعتا١٢
الها اتكرزت من فولوس ببرواا مدينتا اتو اف لتمن وال  وكد يدعو هنون يهوديا دمن تسلونيقا دملته د    ١٣

 .شليو لمزعو ولمدلحو النشوتا
 . ولفولوس شراوهي احا دنحوت له ليما وقوي هوا به بمدينتا هي شيال وطيمتاوس١٤
 وهنون داتلويو له لفولوس اتو عمه عدما التنوس مدينتا وكد نفقين من صادوهي قبلو منـه اجرتـا              ١٥

 .اوس دبعجل نازلون لوتهلوت شيال وطيمت
 . هو دين فولوس كد مقوا هوا باتنوس متمرمر هوا بروحه كد حزا هوا دمدينتا كله مليا فتكرا١٦
 . ومملل هوا بكنوشتا عم يهوديا وعم ايلين ددحلين من الها وبشوقا عم ايلين دمستقبلين هوو كليوم١٧
ايقو درشين هوو عمه وانش انش منهون        واف فيلسوفا دمن يولفنه دافيقورس واحرنا دمتقرين سطو        ١٨

امرين هوو منا صبا هنا ملقط مال واحرنا امرين هوو دالها نوكريا مكرز مطل دليشوع ولقيمته مكـرز      
 .هوا لهون

 واحدوهي وايتيوهي لبيت دينا دمتقرا اريوس فجوس كد امرين له مشكحينن لمدع منو هنـا يولفنـا      ١٩
 .حدتا دمكرز انت

 . زرع انت بمشمعتن وصبينن لمدع منا انين هلين مال جير نوكريتا٢٠
 اتنيا دين كلهون وايلين داتين لتمن نوكريا عل مدم احرين ال بطيل لهون اال لمامر ولمشـمع مـدم          ٢١



 .حدت
 . وكد قم فولوس باريوس فجوس امر جبرا اتنيا حزا انا لكون دبكلهين يتيرين انتون بدحلت شادا٢٢
ويت بيت دحلتكون اشكحت علتا حدا دكتيب هوا عليه دالها جنيـزا             كد جير متكرك هويت وحزا ه      ٢٣

 .هو هكيل دكد ال يدعين انتون دحلين انتون له له لهنا انا مسبر انا لكون
 . الها جير دعبد علما وكل ما دايت به وهويو مرا دشميا ودارعا بهيكال دعبد ايديا ال شرا٢٤
 . مطل دهو يهب لكلنش حيا ونفشا وال مشتمش من ايدي بنينشا وعل مدم ال سنيق٢٥
 ومن حد دم عبد علما كله دبنينشا دنهوون عمرين عل افي ارعا كله وفرش زبنـا بفوقدنـه وسـم             ٢٦

 .تحوما دعومرا دبنينشا
 . دنهوون بعين اللها ومعقبين ومن بريته مشكحين له مطل داف ال هوا رحيق من كل منن٢٧
 .ك داف انشا من حكيما دلوتكون امرو دمنه هو طوهمن به هو جير حيينن ومتتزيعينن وايتين اي٢٨
 انشا هكيل دطوهمن من الها هو ال حيبينن لمسبر دلدهبا او لساما او لكافا دجليفا باومنوتا وبيـدعتا             ٢٩

 .دبرنشا دميا الهوتا
 . زبنا جير دطعيوتا اعبر الها وبزبنا هنا مفقد لكلهون بنينشا دكل انش بكل دوكا نتوب٣٠
قيم يوما دبه عتيد دندون ارعا كله بكانوتا بيد جبرا اينا دفرش وافني لكل انـش لهيمنوتـه                   مطل دا  ٣١

 .بداقيمه من بيت ميتا
 وكد شمعو قيمتا دمن بيت ميتا منهون مميقين هوو ومنهون امرين هوو بزبن احرين شمعينن لـك                  ٣٢

 .عل هدا
 . وهكنا نفق فولوس من بينتهون٣٣
نو حد دين منهون ايتوهي هوا دينوسيوس من دينا داريـوس فجـوس              وانشين منهون نقفوهي وهيم    ٣٤

 .وانتتا حدا دشمه هوا دمريس واحرنا عمهون
 

Acts 18 
 . وكد نفق فولوس من اتنوس اتا له لقورنتوس١
 واشكح تمن جبرا حد يهوديا دشمه هوا اقلوس دايتوهي هوا من فنطوس اترا دبه بهو زبنا اتا هوا من    ٢

فريسقال انتته مطل دفقد هوا قلوديوس قسر دنفقون كلهون يهوديا من رهوما واتقـرب      اترا دايطليا هو و   
 .لوتهون

 . ومطل دبر اومنوتهون هوا شرا له لوتهون وفلح هوا عمهون باومنوتهون دين لولرا هوو٣
 . ومملل هوا بكنوشتا بكل شبا ومفيس هوا ليهوديا ولحنفا٤
اليص هوا بملتا هو فولوس مطل دقيمـين هـوو لقوبلـه             وكد اتو هوو من مقدونيا شيال وطيمتاوس         ٥

 .يهوديا ومجدفين هوو كد مسهد هوا لهون ديشوع هويو مشيحا
 . ونفص مانوهي وامر لهون من هشا انا دكا انا ازل انا لي لوت عمما٦



 . ونفق من تمن وعل لبيته دجبرا دشمه ططوس اينا ددحل هوا من الها وبيته نقيف هوا لكنوشتا٧
سفوس رب كنوشتا هيمن هوا بمرن هو وبني بيته كلهون وسجياا قورنتيا شمعين هوو ومهيمنين               وكري ٨

 .بالها وعمدين
 . وامر مريا بحزوا لفولوس ال تدحل اال ملل وال تشتوق٩

 . مطل دانا عمك انا وانش ال مشكح لمهروتك وعما سجياا ايت لي بمدينتا هدا١٠
 .ورنتوس وملف هوا لهون ملتا دالها يتب هوا دين شنتا حدا ويرحا شتا بق١١
 . وكد ايتوهي هوا جاليون انتوفطوس داكايا اتكنشو اكحدا يهوديا عل فولوس وايتيوهي قدم بيم١٢
 . كد امرين دهنا لبر من نموسا مفيس لبنينشا دنهوون دحلين اللها١٣
 او دنكيـل او دسـنا    وكد بعا هوا فولوس دنفتح فومه ونملل امر جاليون ليهوديا الو عل مدم دبيش             ١٤

 .مقطرجين هويتون او يهوديا بوليتا مقبل هويت لكون
 ان دين زطما انون عل ملتا وعل شمها وعل نموسا ديلكون انتون يدعين انتون بينتكون انا جير ال                   ١٥

 .صبا انا داهوا دينا دهلين صبوتا
 . وطرد انون من بيم ديله١٦
نوشتا ومحين هوو له قدم بيم وجـاليون مهمـا هـوا          واحدو هوو كلهون حنفا لسوستنيس قشيشا دك       ١٧

 .بهلين
 وكد هوا فولوس تمن يومتا سجياا يهب شلما الحا وردا بيما دنازل لسوريا واتـو عمـه فريسـقال                 ١٨

 .واقلوس كد سفر رشه بقنكراس مطل دندرا ندير هوا له
 . ومطيو الفسوس وعل فولوس لكنوشتا ومملل هوا عم يهوديا١٩
 .نه دنجر لوتهون وال اتطفيس وبعين هوو م٢٠
 كد امر دوال لي امينايت دعادا داتا باورشلم اعبديوهي وان الها نصبا افنا توب لوتكون والقلـوس                  ٢١

 .ولفريسقال شبق انون بافسوس
 . وهو ردا بيما واتا لقسريا وسلق وشال بشلما دبني عدتا وازل له النطيوكي٢٢
 .بتر بتر باترا دجلطيا ودفروجيا كد مقيم هوا لكلهون تلميدا وكد هوا تمن يومتا يديعا نفق واتكرك ٢٣
 وجبرا حد دشمه هوا افلو يهوديا دايتوهي هوا طوهمه من الكسندريا وردا هوا بملتا ومدق هوا بكتبا      ٢٤

 .اتا الفسوس
 هنا متلمد هوا الورحه دمريا ورتح هوا بروح ومملل هوا وملف مليايت عل يشوع كد مدم ال يـدع    ٢٥

 .ال ان معموديتا ديوحننهوا ا
 وشري عين بجال مملل بكنوشتا وكد شمعوهي اقلوس وفريسقال ايتيوهي لبيتهون ومليايت حويوهي              ٢٦

 .اورحه دمريا
 وكد صبا دنازل الكايا حفطوهي احا وكتبو لتلميدا دنقبلونيهي وكد ازل عدر سـجي بيـد طيبوتـا                   ٢٧

 .لكلهون مهيمنا



 .وديا قدم كنشا كد محوا هوا من كتبا عل يشوع دمشيحا هو تقيفايت جير درش هوا لوقبل يه٢٨
 

Acts 19 
 وكد ايتوهي هوا افلو بقورنتوس اتكرك فولوس باتروتا عليا واتا الفسوس ومشال هوا لتلميدا ايلـين                 ١

 .داشكح تمن
 . دان قبلتون روحا دقودشا من دهيمنتون عنو وامرين له وافال ان ايت روحا دقودشا شميع لن٢
 .لهون وبمنا عمدتون امرين بمعموديته ديوحنن امر ٣
 امر لهون فولوس يوحنن اعمد معموديتا دتيبوتا لعما كد امر هوا دنهيمنون باينا داتا بتـره دايتـوهي       ٤

 .يشوع مشيحا
 . وكد هلين شمعو عمدو بشمه دمرن يشوع مشيحا٥
 .لشن ومتنبين هوو وسم عليهون ايدا فولوس واتا روحا دقودشا عليهون وممللين هوو بلشن ٦
 . هوين هوو دين كلهون انشا ترعسر٧
 . وعل هوا فولوس لكنوشتا ومملل هوا عين بجال يرحا تلتا ومفيس هوا عل ملكوته دالها٨
 وانشين منهون متقشين هوو ومتحرين ومصحين الورحا دالها قدم كنشا دعمما هيدين ارحق فولوس               ٩

 . باسكوال دجبرا دشمه طورنوسوفرش منهون لتلميدا وكليوم مملل هوا عمهون
 . وهدا هوت شنين ترتين عدما دشمعو ملتا دمريا كلهون دعمرين باسيا يهوديا وارميا١٠
 . وحيال روربا عبد هوا الها بايده دفولوس١١
 هكنا داف من نحتا دعل جوشمه سودرا او روقعا ميتين هوو وسيمين عل كريهـا وفـرقين هـوو           ١٢

 .ين هوومنهون كورهنا واف شادا نفق
 صبو هوو دين اف انشا يهوديا ايلين دمتكركين هوو ومومين عل شادا دنومون بشمه دمرن يشـوع    ١٣

 .عل ايلين دايت هوي لهون روحا طنفتا كد امرين هوو مومينن لكون بشمه ديشوع اينا دمكرز فولوس
 . هدا ايت هوا دين شبعا بنوهي دجبرا حد يهوديا رب كهنا دشمه هوا سقوا دعبدين هوو١٤
 . وعنا شادا هو بيشا وامر لهون ليشوع مشتودع انا ولفولوس يدع انا انتون دين من انتون١٥
 وشور عليهون جبرا هو دايت هوا به روحا بيشتا واتحيل عليهون وشفل انون وكد شليحين وفعيعين  ١٦

 .عرقو من بيتا هو
دحلتا عل كلهون ومترمرم هوا      وهدا اتيدعت هوت لكلهون يهوديا وارميا دعمرين بافسوس ونفلت           ١٧

 .شمه دمرن يشوع مشيحا
 . وسجياا من ايلين دهيمنو اتين هوو ومشتعين سكلوتهون ومودين بمدم دعبدين هوو١٨
 سجياا دين اف حرشا كنشو كتبيهون وايتيو اوقدو انون قدم كلنش وحشبو دميهون وسلق كسفا ربوتا    ١٩

 .حمش
 .نوته دالها وهكنا بحيال ربا تقفا هوت وسجيا هيم٢٠



 كد دين اشتلم هلين سم فولوس برعينه دنتكرك بكله مقدونيا وباكايا ونازل الورشلم وامر دما دازلت  ٢١
 .لتمن وال لي داف رهومي احزا

 وشدر هوا ترين انشين من هنون دمشمشين هوو له لمقدونيا لطيمتاوس والرسطوس هو دين قـوي     ٢٢
 .زبنا باسيا

 .وشيا سجياا عل اورحه دالها هوا هوا دين بهو زبنا شج٢٣
 ايت هوا دين تمن عبد ساما حد دشمه هوا دمطريوس دعبد هوا نوسا دساما الرطميس وموتر هوا                  ٢٤

 .لبني اومنوته يوترنا ربا
 هنا كنش انون لبني اومنوته كلهون واليلين دفلحين عمهون وامر لهـون جبـرا يـدعين انتـون                   ٢٥

 .دتاجورتن كله من هنا هي فولحنا
اف انتون شمعين انتون وحزين انتون دال هوا بلحود لبني افسوس اال اف لسوجاا دكله اسيا افيس          و ٢٦

 .هنا فولوس واهفك كد امر دلو الها انون هنون دبايدي بنينشا متعبدين
 ولو هدا صبوتا بلحود متفرسيا وبطال اال اف هو هيكال دارطميس الهتا ربتا متحشب له ايك ال مدم                  ٢٧

 . دكله اسيا وكلهون عمما سجدين له متشيطاواف هي الهتا
 . وكد شمعو هلين اتمليو حمتا وقعين هوو وامرين ربا هي ارطميس دافسيا٢٨
 واشتجشت كله مدينتا ورهطو اكحدا وازلو لتاطرون وحطفو اوبلو عمهون لجايوس والرسطركوس        ٢٩

 .جبرا مقدونيا بني لويته دفولوس
 .كالوهي تلميدا وفولوس صبا هوا دنعول لتاطرون و٣٠
 . واف رشا داسيا مطل درحموهي هوو شدرو بعو منه دال نتل نفشه دنعول لتاطرون٣١
 كنشا دين دايت هوو بتاطرون طب شجيشين هوو واحرنا احرنيتا قعين هوو سجياا جير منهـون ال    ٣٢

 .يدعين هوو مطل منا اتكنشو
ا دشمه الكسندروس وكد قم انيـف ايـده     عما دين ديهوديا دايت هوو تمن اقيمو منهون لجبرا يهودي          ٣٣

 .وصبا هوا دنفوق روحا لعما
 . وكد يدعو ديهوديا هو قعو كلهون بحد قال ايك شعين ترتين دربا هي ارطميس دافسيا٣٤
 وشلي انون رشا دمدينتا كد امر جبرا افسيا منو جير من بنينشا دال يدع لمدينتا دافسيا دكومرتا هي                   ٣٥

 .ن شميا نحتدارطميس ربتا ولصلمه دم
 . مطل هكيل دلوقبل هدا انش ال مشكح لمامر وال لكون دتهوون شلين وال تعبدون مدم بسورهبا٣٦
 . ايتيتون جير لجبرا هلين كد ال هيكال حلصو وال صحيو اللهتن٣٧
 ان دين هنا دمطريوس وبني اومنوته ايت لهون دينا عم انش ها انتوفطوس بمـدينتا اومنـا انـون          ٣٨

 .نون حد عم حدنقربون وندو
 . وان هو دمدم احرين بعين انتون بدوكتا ديهيبا من نموسا لكنوشيا مشترا٣٩
 مطل داف هشا بقندينوس قيمينن دنترشا ايك شجوشا دال مشكحينن دنفوق روحا عل كنشا ديوما هنا       ٤٠



 .داتكنشن بطاليت واشتجشن دال علتا
 . وكد هلين امر شرا لكنشا٤١
 

Acts 20 
 .وشيا قرا فولوس لتلميدا وبيا انون ونشق انون ونفق ازل له لمقدونيا وبتر دشلي شج١
 . وكد اتكرك انون التروتا هلين وبيا انون بمال سجياتا اتا له لهلس اترا٢
 وهوا تمن تلتا يرحين عبدو دين علوهي نكال يهوديا كد عتيد هوا لمازل لسوريا واتحشب دنهفوك له                  ٣

 .لمقدونيا
يا سوفطروس دمن برواا مدينتا وارسـطركوس وسـقوندوس دمـن تسـلونيقا              ونفقو عمه عدما الس    ٤

 .وجايوس دمن دربا مدينتا وطيمتاوس دمن لوسطرا ومن اسيا طوكيقوس وطروفيموس
 . هلين ازلو قدمين وقويو لن بطرواس٥
حمشا  حنن دين نفقن من فيليفوس مدينتا دمقدونيا بتر يومتا دفطيرا وردين بيما واتين لطرواس ليومتا           ٦

 .وهوين تمن يومتا شبعا
 وبيوما دحد بشبا كد كنيشينن دنقصا اوكرسطيا مملل هوا عمهون فولوس مطل دليوما احرنا عتيد هوا ٧

 .دنفوق له واجر هوا لممللو عدما لفلجه دلليا
 . وايت هوا تمن لمفادا دنورا سجياا بعليتا هي دكنيشين هوين به٨
س بكوتا وشمع وطبع بشنتا يقيرتا كد اجر هوا بملتا فولـوس             ويتب هوا عليما حد دشمه هوا اوطكو       ٩

 .وبشنته نفل هوا من تلتا مديرين واشتقل كد ميت
 . ونحت فولوس نفل لعل منه وعفقه وامر ال تتزيعون مطل دنفشه به هي١٠
 . كد سلق دين قصا لحما وطعم وهوا مملل عدما دسلق صفرا وهيدين نفق دنازل بيبشا١١
 .ما كد حي وحديو به روربايت ودبروهي لعلي١٢
 حنن دين نحتن اللفا وردين لوعدا دتسوس مطل دمن تمن عتيدين هوين دنقبليوهي لفولوس هكنـا                 ١٣

 .جير فقد هوا لن كد ازل هوا هو بيبشا
 . كد دين قبلنيهي من تسوس شقلنيهي بالفا واتين لميطولينا١٤
ليومـا احرنـا اتـين لسـموس وقـوين           ومن تمن ليوما احرنا ردين لوقبل كيوس جزرتا وتوب           ١٥

 .بطروجليون وليوما احرنا اتين لميليطوس
 فسيق هوا له جير لفولوس دنعبريه الفسوس دلما نشتوحر له تمن مطل دمسرهب هوا دان مشـكحا   ١٦

 .يوما دفنطقوسطا باورشلم نعبديوهي
 . ومنه من ميليطوس شدر ايتي لقشيشا دعدتا دافسوس١٧
ون انتون يدعين انتون دمن يوما قدميا دعلت السيا ايكنا هويت عمكـون كلـه     وكد اتو لوته امر له     ١٨
 .زبنا



 . كد فلح انا اللها بمكيكوتا سجياتا وبدمعا وبنسيونا ايلين دعدين هوو علي بنكليهون ديهوديا١٩
 . وال بسيت بمدم دفقح هوا لنفشتكون داكرز لكون والف بشوقا وببتا٢٠
 .ميا عل تيبوتا دلوت الها وهيمنوتا دبمرن يشوع مشيحا كد مسهد هويت ليهوديا والر٢١
 . وهشا انا اسير انا بروحا وازل انا الورشلم وال يدع انا منا ارع لي به٢٢
 . برم روحا دقودشا بكل مدينا مسهد لي وامر داسورا واولصنا عتيدين لك٢٣
وع داسهد عـل سـبرتا       اال لي ال حشيبا نفشي مدم ايك داشلم رهطي وتشمشتا دقبلت من مرن يش              ٢٤

 .دطيبوته دالها
 . وهشا انا يدع انا دتوب فرصوفي ال حزين انتون كلكون ايلين داتكركت اكرزت لكون ملكوتا٢٥
 . ومطل هنا مسهد انا لكون يوما ديومنا ددكا انا من دما دكلكون٢٦
 . ال جير اشتالت داودعكون كله صبينه دالها٢٧
تا هي داقيمكون به روحا دقودشا افسقوفا دترعون لعدته دالهـا       ازدهرو هكيل بنفشكون وبكله مرعي     ٢٨

 .هي دقنه بدمه
 . انا يدع انا دمن بتر دازل انا نعلون عمكون دابا تقيفا دال حيسين عل مرعيتا٢٩
 . واف منكون ديلكون نقومون جبرا ممللي معقمتا ايك دنهفكون لتلميدا دنازلون بترهون٣٠
دين دشنيا تلت ال شليت بلليا وبايمما كد بدمعا مرتا انا النش انـش               مطل هنا هويتون عيرين وعهي     ٣١

 .منكون
 وهشا مجعل انا لكون اللها ولملتا دطيبوته دهي مشكحا بنيا لكون ويهبا لكون يورتنا عـم كلهـون                 ٣٢

 .قديشا
 . كسفا او دهبا او نحتا ال رجت٣٣
 . ايدي وانتون يدعين انتون دلسنيقوتي واليلين دايت عمي شمش هلين٣٤
 وكلمدم حويتكون دهكنا وال لمالا ولماصف دايلين دكريهين ولمعهدو ملوهي دمرن يشوع مطل دهو          ٣٥

 .امر دطوبوهي الينا ديهب يتير من اينا دنسب
 . وكد هلين امر قعد عل بوركوهي وصلي وكلهون انشا عمه٣٦
 . وهوت بكتا ربتا بكلهون وعفقوهي ومنشقين هوو له٣٧
تنقين هوو عل هي ملتا دامر دال توب عتيدين دنحزون فرصوفه ولويوهي عـدما               يتيرايت دين مش   ٣٨
 .اللفا

 
Acts 21 

 . وفرشن منهون وردين تريصايت لقو جزرتا وليوما احرنا اتين لرودوس ومن تمن لفاطرا١
 . واشكحن تمن الفا دازال لفونيقا وسلقن له وردين٢
تين لسوريا ومن تمن مطين لصور تمـن جيـر    ومطين عدما لوت قوفروس جزرتا وشبقنه لسمال وا       ٣



 .ايت هوا له اللفا لمنحو طعنه
 وكد اشكحن تمن تلميدا قوين لوتهون يومتا شبعا وهلين امرين هوو كليوم لفولوس بروح دال نـازل                  ٤

 .الورشلم
 ومن بتر هلين يومتا نفقن دنازل باورحا وملوين هوو لن كلهون هنون ونشيهون وبنيهون عدما لبـر                  ٥

 .مدينتا وقعدو عل بوركيهون عل يد يما وصليومن 
 . ونشقن لحددا وسلقن اللفا وهفكو هنون لبتيهون٦
 . حنن دين ردين من صور واتين لعكو مدينتا ويهبن شلما الحا دتمن وشرين صاديهون يوما حد٧
 . شبعا وليوما احرنا نفقن واتين لقسريا وعلن شرين ببيته دفيليفوس مسبرنا اينا دايتوهي هوا من٨
 . وايت هوي له بنتا بتولتا اربع دمتنبين هوي٩

 . وكد ايتين تمن يومتا سجياا نحت هوا من يهود نبيا حد دشمه هوا اجبوس١٠
 وعل لوتن وشقل عرقتا دحصوهي دفولوس واسر رجال دنفشه وايدوهي وامر هكنا امـر روحـا                 ١١

 .ونشلمونه بايدي عممادقودشا دجبرا مره دعرقتا هدا هكنا ناسرونه يهوديا باورشلم 
 . وكد هلين مال شمعن بعين منه حنن وبني اترا دال نازل الورشلم١٢
 هيدين عنا وامر فولوس منا عبدين انتون دبكين انتون وشحقين انتون له للبي انا جير ال هوا داتاسر ١٣

 .بلحود مطيب انا اال اف داموت باورشلم حلف شمه دمرن يشوع
 .ن لن وامرن دصبينه دمرن نهوا وكد ال اتطفيس لن بهل١٤
 . وبتر يومتا هلين اتطيبن وسلقن لن الورشلم١٥
 واتو هوو عمن انشا تلميدا من قسريا كد دبيرين عمهون احا حد من تلميدا قدميا دشمه هوا منسون                   ١٦

 .وايتوهي هوا من قوفروس دنقبلن ببيته
 . وكد اتين الورشلم قبلون احا حديايت١٧
 .ن عم فولوس لوت يعقوب كد ايت هوا لوته كلهون قشيشا وليوما احرنا عل١٨
 . ويهبن لهون شلما ومشتعا هوا لهون فولوس بتر بتر كل ما دعبد الها بعمما بتشمشته١٩
 وكد شمعو شبحو اللها وامرو له حزا انت احون كما ربون ايت بيهود ايلين دهيمنو وكلهون هلـين         ٢٠

 .طننا انون دنموسا
ليك دملف انت دنفرقون من موشا كلهون يهوديا دبعمما كد امر انت دال نهـوون       اتامر لهون دين ع    ٢١

 .جزرين بنيهون وال بعيدا دنموسا نهوون مهلكين
 . مطل هكيل دمشتمعا هي لهون داتيت لكا٢٢
 . عبد مدم دامرينن لك ايت لن جبرا اربعا دندير لهون دنتدكون٢٣
تا ايك دنجرعون رشيهون ومتيـدعا لكلـنش دمـدم      دبر انون وزل اتدكا عمهون وافق عليهون نفق        ٢٤

 .داتامر عليك دجل هو وانت لنموسا شلم انت ونطر
 عل ايلين دين دهيمنو من عمما حنن كتبن دنهوون نطرين نفشهون من ددبيحا ومن زنيوتـا ومـن                ٢٥



 .حنيقا ومن دما
يكال كد مودع لهـون   هيدين فولوس دبر انون لجبرا هلين ليوما احرنا واتدكي عمهون وعل ازل له       ٢٦

 .موليا ديومتا دتدكيتا عدما داتقرب قوربنا دانش انش منهون
 وكد مطي يوما دشبعا يهوديا دمن اسيا حزاوهي بهيكال وجريو علوهي عما كله وارميـو علـوهي          ٢٧
 .ايديا
 كد مبجنين وامرين جبرا بني ايسريل عدرو هنا هو جبرا دلوقبل عما ديلن ملف بكل دوكا ولوقبـل    ٢٨
 .موسا ولوقبل اترا هنا واف الرميا اعل لهيكال وسيبه الترا هنا قديشان

 . قدمو هوو جير حزو عمه لطروفيمس افسيا بمدينتا وسبرين هوو دعم فولوس عل لهيكال٢٩
 واشتجشت مدينتا واتكنشو كله عما واحدوهي لفولوس وجروهي لبر من هيكال وبر شعته اتتحـدو                 ٣٠
 .ترعا
 .لمقطله اشتمعت لكليركا داسفير دكله مدينتا اتتزيعت له وكد بعا هوا كنشا ٣١
 وبر شعته دبر لقنطرونا والسطرطيوطا سجياا ورهطو عليهون وكد حزو لكليركا والسـطرطيوطا       ٣٢

 .بهلو من دمحين هوو له لفولوس
 . وقرب لوته كليركا واحده وفقد دناسرونه بترتين ششلن ومشال هوا علوهي دمنو ومنا عبد٣٣
ن هوو علوهي انشا من اكلوس مدم مدم ومطل قعتهون ال مشكح هوا لمدع ايدا هي شـريرتا                   وقعي ٣٤

 .وفقد هوا دنوبلونه لمشريتا
 . وكد مطي فولوس لدرجا طعنوهي اسطرطيوطا مطل قطيرا دعما٣٥
 . اتا هوا جير بتره عما سجياا وقعين هوو وامرين شقوليهي٣٦
ليركا ان مفس انت لي املل عمك هو ديـن امـر لـه               وكد مطي لمعل لمشريتا هو فولوس امر لك        ٣٧

 .يونايت يدع انت
 . ال هويت انت هو مصريا دقدم يومتا هلين ازيعت وافقت لمدبرا اربعا الفين جبرا عبدي بيشتا٣٨
 امر له فولوس انا جبرا انا يهوديا من طرسوس دقيليقيا مدينتا يديعتا دبه يليد انا بعا انا منك افس لي ٣٩

 .مالممللو لع
 . وكد افس له قم فولوس عل درجا وازيع هوا لهون ايده وكد بهلو ملل عمهون عبرايت وامر لهون٤٠
 

Acts 22 
 . احا وابهتا شمعو مفق بروح دلوتكون١
 . وكد شمعو دعبرايت مملل هوا عمهون يتيرايت بهلو وامر لهون٢
دا مدينتا عل جنب رجلوهي دجمليايـل        انا جبرا انا يهوديا ويليد انا بطرسوس دقيليقيا اتربيت دين به           ٣

 .واترديت جميرايت بنموسا دابهتن وايتي هويت طننا دالها ايك ما داف انتون كلكون ايتيكون
 . ولهدا اورحا ردفت عدما لموتا كد اسر هويت ومشلم هويت لبيت اسيرا جبرا ونشا٤



ت احـا دبدرمسـوق داف       ايك ما دسهد علي رب كهنا وكلهون قشيشا دمنهون قبلت اجرتا دازل لو             ٥
 .لهنون دايت هوو تمن ايتا انون الورشلم كد اسيرين ونقبلون مسم برشا

 وكد ازل هويت وشريت ممطا انا لدرمسوق بفلجه ديوما من تحيت شليا من شميا ازلج علي نـوهرا              ٦
 .سجياا

 . ونفلت عل ارعا وشمعت قال دامر هوا لي شاول شاول منا ردف انت لي٧
 .وامرت من انت مري وهو امر لي انا هو يشوع نصريا دانت ردف انت انا دين عنيت ٨
 . وانشا دايت هوو عمي حزو نوهرا قال دين ال شمعو دهو دمملل هوا عمي٩

 وامرت منا اعبد مري ومرن امر لي قوم زل لدرمسوق وتمن نتملل عمك عل كل مدم دمتفقد لـك               ١٠
 .دتعبد
را هو احدوني بايـدي هنـون دعمـي هـوو وعلـت              وكد ال متحزا هوا لي مطل تشبوحته دنوه        ١١

 .لدرمسوق
 . وجبرا حد حننيا كانا بنموسا ايك دسهدين هوو علوهي كلهون يهوديا دتمن١٢
 . اتا لوتي وامر لي شاول احي فتح عينيك وبه بشعتا اتفتح عيني وحرت به١٣
 . وامر لي الها دابهتن اقيمك لمدع صبينه وتحزا لزديقا وتشمع قال من فومه١٤
 . وتهوا له سهدا لوت كلهون بنينشا عل كول ما دحزيت وشمعت١٥
 . وهشا منا مشتوحر انت قوم عمد واتدكا من حطهيك كد قرا انت شمه١٦
 . وهفكت اتيت لكا الورشلم وصليت بهيكال١٧
 . وحزيته بحزوا كد امر لي استرهب وفوق لك من اورشلم مطل دال مقبلين سهدوتك دعلي١٨
ي اف هنون يدعين دانا مشلم هويت لبيت اسيرا ومحا هويت بكل كنوشـن اليلـين                 وانا امرت مر   ١٩

 .دمهيمنين هوو بك
 وكد متاشد هوا دمه داسطفنس سهدك واف انا عمهون قام هويت وشلم هويت لصبينهون دقطولوهي          ٢٠

 .ونطر هويت مانا دايلين درجمين هوو له
 .ما وامر لي زل دانا مشدر انا لك لروحقا لمكرزو لعم٢١
 وكد شمعوهي لفولوس عدما لهدا ملتا اريمو قلهون وقعو نشتقل من ارعا اينا دهكنا هو ال جير وال                   ٢٢

 .له لمحا
 . وكد مبجنين هوو ومشدين هوو مانيهون ومسقين هوو حال لشميا٢٣
 . فقد كليركا دنعلونه لمشريتا وفقد دبنجدا نشتال ايك دندع مطل ايدا علتا قعين هوو علوهي٢٤
د متحوهي بعرقا امر هو فولوس لقنطرونا دقام هوا علوهي مفس لكـون دلجبـرا رهوميـا دال        وك ٢٥

 .محيب دتنجدون
 . وكد شمع قنطرونا قرب لوت كليركا وامر له منا عبد انت هنا جير جبرا رهوميا هو٢٦
 . وقرب لوته كليركا وامر له امر لي انت رهوميا انت وامر له اين٢٧



 .ا بكسفا سجياا قنيته لرهوميوتا امر له فولوس انا دين اف به اتيلدت وعنا كليركا وامر ان٢٨
 ومحدا فرقو لهون منه هنون دبعين هوو لمنجدوته ودحل كليركا كد يلف درهوميا هو عل دفكـره                  ٢٩
 .هوا
 وليوما احرنا صبا هوا لمدع شريرايت دمنا هي قطجرنوتا دميتين هوو علوهي يهوديـا وشـريهي            ٣٠

 . كهنا وكله كنشا درشيهون ودبر لفولوس واحت اقيمه بينتهونوفقد دناتون ربي
 

Acts 23 
 . وكد حر فولوس بكنشهون امر جبرا احي انا بكل تارتا طبتا اتدبرت قدم الها عدما ليومنا١
 . وحننيا كهنا فقد لهنون دقيمين عل جبه دنمحونه لفولوس عل فومه٢
تا وانت يتب انت دان انت لي ايك دبنموسا كد عبر       وفولوس امر له عتيد هو الها دنمحيك استا محور         ٣

 .انت عل نموسا وفقد انت دنمحونني
 . وايلين دقيمين هوو تمن امرين له لكهنا دالها مصحا انت٤
 . امر لهون فولوس ال يدع هويت احي دكهنا هو كتيب هو جير دلرشا دعمك ال تلوط٥
يشا قعا هوا بكنشا جبرا احي انا فريشا انا بـر   وكد يدع فولوس دمنه دعما ايتوهي دزدوقيا ومنه دفر         ٦

 .فريشا وعل سبرا دقيمتا دميتا متدين انا
 . وكد هدا امر نفلو حد بحد فريشا وزدوقيا واتفلج عما٧
 . زدوقيا جير امرين دليت قيمتا وال مالكا وال روحا فريشا دين مودين بكلهين٨
ن هوو عمهون وامرين ال مشكحينن مدم دبـيش       وهوا قال ربا وقمو انشا سفرا من جبا دفريشا ونصي          ٩

 .بهنا جبرا ان دين روحا او مالكا ملل عمه منا ايت به بهدا
 وكد هوا شجوشيا ربا بينتهون دحل هوا كليركا دلما نفشحونه لفولوس وشـلح لرهوميـا دنـاتون                  ١٠

 .نحطفونه من مصعتهون ونعلونه لمشريتا
 له اتحيل مطل دايك داسهدت علي باورشلم هكنا عتيـد       وكد هوا لليا اتحزي له مرن لفولوس وامر        ١١

 .انت داف برهوما تسهد
 وكد هوا صفرا اتكنشو هوو انشين من يهوديا واحرمو عليهـون دال نـاكلون وال نشـتون عـدما                  ١٢

 .دنقطلونه لفولوس
 . هوين هوو دين هنون داقيمو بمومتا هنا قيما يتير من اربعين جبرين١٣
لوت قشيشا وامرين هوو دحرما احرمن علين دمدم ال نطعم عـدما دنقطـول               واتقربو لوت كهنا و    ١٤

 .لفولوس
 وهشا بعو انتون ورشا دكنوشتا من كليركا دنيتيوهي لوتكون ايك بعين انتون دتبصون شـريرايت                ١٥

 .سوعرنه وحنن مطيبينن دنقطليوهي عدال نمطا لوتكون
 .بدق لفولوس وشمع هوا بر حته دفولوس افرسنا هنا وعل لمشريتا و١٦



 . وشدر فولوس قرا لحد من قنطرونا وامر له اوبل لعليما هنا لوت كليركا ايت له جير مدم دنامر له١٧
 ودبره قنطرونا لعليما واعله لوت كليركا وامر فولوس اسيرا قرني وبعا مني دايتا هنا عليما لوتـك     ١٨

 .دايت له مدم دنامر لك
 .حد جبا ومشال هوا له دمنا ايت لك دتامر لي واحده بايده كليركا لعليما ونجده ل١٩
 وامر له عليما يهوديا اتحشبو دنبعون منك دتحت لفولوس محر لكنشهون ايك صـبين مـدم يتيـر                   ٢٠

 .دنالفون منه
 انت هكيل ال تتطفيس لهون ها جير يتير من اربعين جبرين منهون نطرين له بكمانا واحرمو عـل            ٢١

 .ما دنقطلونه وها مطيبين ومقوين لشووديكنفشهون دال ناكلون وال نشتون عد
 . وشريهي كليركا لعليما كد فقده دانش ال ندع دهلين بدقت لي٢٢
 وقرا لترين قنطرونين وامر لهون زلو عتدو رهوميا ماتين دنازلون لقسريا وفرشا شبعين وشـديي               ٢٣

 .بيمينا ماتين دنفقون من تلت شعين بلليا
 .ن لفولوس ونفلطونه لوت فيلكس هجمونا طيبو دين اف بعيرا ايك دنركبو٢٤
 . وكتب اجرتا يهب لهون دايت به هكنا٢٥
 . لوسيوس لفيلكس هجمونا نصيحا شلم٢٦
 . لجبرا هنا احدو يهوديا ايك دنقطلونه وقمت انا عم رهوميا وفرقته كد يلفت درهوميا هو٢٧
 . وكد بعا هويت لمدع علتا دمطلته رشين هوو له احتته لكنشهون٢٨
 .اشكحت دعل زطما دنموسهون رشين هوو له وعلتا دشويا السورا او لموتا ليت هوا لوته و٢٩
 وكد اتبدق لي نكال بكمانا دعبدو علوهي يهوديا محدا شدرته لوتك وفقـدت لقطجرنـوهي دنـاتون           ٣٠

 .ونامرون عمه قدميك هوي حليم
 .رس مدينتا هيدين رهوميا ايك داتفقدو دبروهي لفولوس بلليا وايتيوهي النطيفط٣١
 . وليوما احرنا شرو فرشا لرجال حبريهون دنهفكون لمشريتا٣٢
 . وايتيوهي لقسريا ويهبو اجرتا لهجمونا واقيموهي قدموهي لفولوس٣٣
 . وكد قرا اجرتا مشال هوا له دمن ايدا هوفركيا ايتوهي وكد يلف دمن قيليقيا٣٤
 .رطورين دهرودس امر له شمع انا لك ما داتو قطجرنيك وفقد دنطرونه بف٣٥
 

Acts 24 
 ومن بتر يومتا حمشا نحت حننيا رب كهنا عم قشيشا وعم طرطلوس رهطرا واودعو لهجمونا عـل                  ١

 .فولوس
 وكد اتقري اقف هوا طرطلوس مقطرج له وامر بسوجاا دشينا عمرينن مطلتك وتقنتا سجياتا هـوي                 ٢

 .لعما هنا بشقل طعنك
 .يلكس وكلن بكل دوك مقبلينن طيبوتك نصيحا ف٣



 . دال دين ناليك بسجياتا بعا انا منك دتشمع لمكيكوتن بفسيقتا٤
 اشكحن جير لجبرا هنا دايتوهي مشحطنا ومعير شجوشيا لكلهون يهوديا دبكله ارعا رشا هـو جيـر         ٥

 .ديولفنا دنصريا
 . ولهيكلن صبا لمسيبو وكد احدنيهي بعين دندونيوهي ايك دبنموسن٦
 .طيرا سجياا من ايدين اعديه ولك شدره اتا دين لوسيوس كليركا وبق٧
 وفقد لقطرجنوهي دناتون لوتك ومشكح انت كد مشال انت له دتالف منه عل كلهين هلين دمقطرجينن               ٨
 .له
 . اريبو دين علوهي اف هنون يهوديا كد امرين دهلين هكنا انين٩

يتيك دينـا دعمـا هنـا     ورمز هجمونا لفولوس دنملل وعنا فولوس وامر من شنيا سجياتا يدع انا دا  ١٠
 .ومطل هنا حديايت نفق انا روحا عل افي نفشي

 . كد مشكح انت لمدع دليت لي يتير من ترعسر يومين دسلقت الورشلم لمسجد١١
 . وال اشكحوني دمملل انا عم انش بهيكال وافال كنشا دكنش انا ال بكنوشتهون وال بمدينتا١٢
 .دهشا مقطرجين لي وال دنحوون مطيا بايديهون قدميك عل مدم ١٣
 برم دين هدا مودا انا دبه بهنا يولفنا دامرين به فلح انا اللها دابهي كد مهيمن انا لكلهـين دكتيـبن                      ١٤

 .بنموسا وبنبيا
 وكد ايت لي سبرا عل الها اينا داف هنون هلين مسبرين دعتيدا دتهوا قيمتا دمن بيت ميتـا دكانـا                    ١٥

 .ودعوال
 . دكيتا تهوا لي قدم الها وقدم بني انشا امينايت مطل هنا اف عمل انا دتارتا١٦
 . لشنين دين سجيان اتيت لوت بني عما ديلي داتل زدقتا واقرب قوربنا١٧
 . واشكحوني هلين بهيكال كد مدكي انا ال عم كنشا افال بشجوشيا١٨
ن مـدم   اال ان دشجشو انشين يهوديا داتو من اسيا ايلين دوال هوا دنقومون عمي قدميك ونقطرجـو     ١٩

 .دايت لهون
 . او هنون هلين نامرون منا اشكحو بي سكلوتا كد قمت قدم كنشهون٢٠
 . اال ان هدا حدا ملتا دقعيت كد قام انا بينتهون دعل قيمتا دميتا متدين انا يومنا قدميكون٢١
 فيلكس دين مطل ديدع هوا له الورحا هدا مليايت تهي انون كد امر دما داتا كليركـا شـمع انـا                       ٢٢
 .ينتكونب

 . وفقد لقنطرونا دنطريوهي لفولوس بنيحا ودال انش من يدوعوهي نتكال دنهوا مشمش له٢٣
 ومن بتر قليل يومتا شدر فيلكس ودورسال انتته دايتيه هوت يهوديتا وقرو له لفولوس وشمعو منـه                  ٢٤

 .عل هيمنوتا دمشيحا
لي دحلتا فيلكس وامر دهشـا زل        وكد مملل عمهون عل زديقوتا وعل قديشوتا وعل دينا دعتيد اتم           ٢٥

 .وامتي دنهوا لي اترا اشدر بترك



 سبر هوا جير دشوحدا متيهب هوا له من فولوس مطل هدا اف امينايت مشدر هوا ميتا له ومملـل                    ٢٦
 .عمه
 وكد ملي له ترتين شنين احرنا هجمونا اتا هوا لدوكته دمتقرا هوا فرقيوس فهسطوس فيلكس ديـن                  ٢٧

 .يهوديا شبقه لفولوس كد اسيرايك دنعبد طيبوتا ب
 

Acts 25 
 . وكد اتا فهسطوس لقسريا بتر تلتا يومين سلق الورشلم١
 . واودعوهي ربي كهنا ورشا ديهوديا عل فولوس وبعين هوو منه٢
 . كد شالين له هدا طيبوتا دنشدر نيتيوهي الورشلم كد عبدين هوو كمانا باورحا دنقطلونيهي٣
 .س متنطر بقسريا وانا مسرهب انا داحزوق وفهسطوس فني فتجما دفولو٤
 . ايلين هكيل دايت بكون دمطيا بايديهون نحتون عمن وعل كل سكلو دايت به بجبرا نقطرجون٥
 . وكد هوا تمن يومتا تمنيا او عسرا نحت له لقسريا وليوما احرنا يتب عل بيم وفقد دنيتون لفولوس٦
ا سجياا وقشيا ميتين هوو بتره ايلـين دال مشـكحين    وكد اتا حدروهي يهوديا دنحتو من اورشلم ورش     ٧

 .هوو دنحوون
 . وكد فولوس نفق هوا روحا دال اسكل مدم ال بنموسا ديهوديا وال بهيكال وال بقسر٨
 فهسطوس دين مطل دصبا هوا دنرشا طيبوتا بيهوديا امر له لفولوس صبا انت دتسق الورشلم وتمن                 ٩

 .عل هلين تتدين قدمي
امر عل بيم دقسر قام انا هركا هو زدق لي لمتدنو ال مدم حطيت ليهوديا ايـك داف                   عنا فولوس و   ١٠

 .انت يدع انت
 وان سكلوتا عبيدا لي او مدم دشوا لموتا ال مشتال انا من موتا ان دين ليت مدم صادي من هلـين                      ١١

 .دمقطرجين لي ال انش يهب لي لهون موهبت بجنوهي دقسر قرا انا
 .م بني ملكه وامر بجن قسر قريت لوت قسر ازل انت هيدين فهسطوس ملل ع١٢
 . وكد هوو يومتا نحت اجرفوس ملكا وبرنيقا لقسريا دنشالون شلمه دفهسطوس١٣
 وكد هوو لوته يومتا اشتعي فهسطوس لملكا دينه دفولوس كد امر جبرا حد اسيرا اشتبق من ايـدي             ١٤

 .فيلكس
 .قشيشا ديهوديا وبعو داعبد لهون دينا منه وكد هويت باورشلم اودعو لي علوهي ربي كهنا و١٥
 وامرت لهون دليت عيدا لرهوميا دنتلون برنشا موهبت لقطال عدما دناتا بعـل دينـه ونكسـيوهي                  ١٦

 .بافوهي ونتيهب له اترا لمفق بروحا عل ما دمترشا
 . وكد اتيت لكا دال توهيا ليوما احرنا يتبت عل بيم وفقدت دنيتونيهي لي لجبرا١٧
 . عمه قطرجنوهي وال اشكحو مدم رشينا بيشا دنحوون علوهي ايك ما دسبر هويت وقمو١٨
 زطما دين مدم مدم عل دحلتهون ايت هوا لهون لوته وعل يشوع انش دميت هو دامر هوا فولوس                   ١٩



 .دحي هو
 ومطل دال قام هويت انا عل بعتا دهلين امرت هويت لفولوس دان بعا انت دتازل الورشلم وتمـن                   ٢٠

 .عل هلينتتدين 
 . هو دين بعا دنتنطر لدينه دقسر وفقدت دنتنطر عدما داشدريوهي لوت قسر٢١
 . وامر اجرفوس صبا هويت داشمعيوهي لجبرا هنا وفهسطوس امر دلمحر شمع انت له٢٢
 وليوما احرنا اتا اجرفوس وبرنيقا بزوحا سجياا وعل لبيت دينا عم كليركا ورشـا دمـدينتا وفقـد                  ٢٣

 .وسفهسطوس واتا فول
 وامر فهسطوس اجرفوس ملكا وكلكون جبرا دايتيكون عمن عل هنا جبرا دحزين انتون كله عمـا                 ٢٤

 .ديهوديا قبلني باورشلم وهركا كد قعين دال توب وال لهنا دنحا
 . انا دين ادركت دمدم دشوا لموتا ال سعير له ومطل دهو بعا دنتنطر لدينه دقسر فقدت دنشتدر٢٥
توب علوهي لقسر مطل هنا صبيت لميتيوته قدميكون ويتيرايت قدميك ملكا اجرفا       وال يدع انا منا اك     ٢٦

 .دما داشتال دينه اشكح منا اكتوب
 . ال جير وال دكد مشدرينن جبرا اسيرا دال نكتوب سكلوته٢٧
 

Acts 26 
 وامر اجرفوس لفولوس مفس لك لممللو عل افي نفشك هيدين فولوس فشط ايده ونفق هـوا روحـا                   ١

 .وامر
 عل كل ما دمترشا انا من يهوديا ملكا اجرفا سبر انا عل نفشي دطوبنا انا دقدميك يومنـا نفـق انـا         ٢

 .روحا
 يتيرايت ديدع انا دمفس انت بكلهون زطما ونموسا ديهوديا مطل هنا بعا انا منك دبمجـرت روحـا                   ٣

 .تشمعني
دهوو لي مـن شـوريا       يدعين انون جير اف هنون يهوديا ان صبين دنسهدون دوبري دمن طليوتي              ٤

 .بعمي وباورشلم
 . مطل دمن نوجرا مفسين بي ويدعين دبيولفنا رشيا دفريشا حييت٥
 . وهشا عل سبرا دشووديا دهوا هوا البهتن من الها قام انا ومتدين انا٦
 دعل هنا سبرا ترتعسرا شربن مسبرن دنمنعن بصلوتا حفيطتا دايمما ودلليا وعلوهي عل هنا سـبرا                 ٧

 .من ايدي يهوديا ملكا اجرفامترشا انا 
 . منا دينين انتون ال وال دنهيمن دمقيم الها ميتا٨
 . انا جير من قديم سمت برعيني دسقوبال سجياا اسعور لوقبل شمه ديشوع نصريا٩

 هدا دعبدت اف باورشلم وقديشا سجياا ارميت بيت اسيرا بشولطنا دقبلت مـن ربـي كهنـا وكـد          ١٠
 . اليلين دحيبو انونمتقطلين هوو منهون اشتوتفت



 وبكل كنوشا مشتند هويت بهون كد الص هويت دنهوون مجدفين بشمه ديشوع وبروجزا سجياا دمال        ١١
 .هويت عليهون اف لمدينتا احرنيتا نفق هويت لمردف انون

 . وكد ازل هويت مطل هدا لدرمسوق بشولطنا وبمفسنوتا دربي كهنا١٢
 ملكا دازلج علي وعل كل دعمي هوو نوهرا دميتـر مـن              بفلجه ديوما باورحا حزيت من شميا او       ١٣

 .دشمشا
 ونفلن كلن عل ارعا وشمعت قال كد امر لي عبرايت شاول شاول منا ردف انت لي قشا هـو لـك    ١٤

 .لمبعطو لعوقسا
 . وانا امرت من انت مري ومرن امر لي انا هو يشوع نصريا دانت ردف انت١٥
اتحزيت لك داقيمك مشمشنا وسهدا دمدم دحزيتني ودعتيد         وامر لي قوم عل رجليك مطل هدا جير          ١٦

 .انت دتحزيني
 . وافصيك من عما ديهوديا ومن عمما احرنا دلوتهون مشدر انا لك١٧
 دتفتح عينيهون ايك دنهفكون من حشوكا لنهيرا ومن شولطنه دسطنا لوت الها ونقبلون شوبقن حطها    ١٨

 .وفسا عم قديشا بهيمنوتا دبي
 .ا اجرفا ال قمت بحرينا لوقبل حزوا شمينا مطل هدا ملك١٩
 اال اكرزت من لقودمين لهنون دبدرمسوق ولهنون دباورشلم ودبكلهين قوريا ديهـود واف لعممـا                ٢٠

 .اكرزت دنتوبون ونتفنون لوت الها ونعبدون عبدا دشوين لتيبوتا
 . وعل افي هلين احدوني يهوديا بهيكال وصبين هوو لمقطلني٢١
ها عدما ليوما هنا وها قام انا ومسهد انا لزعورا ولربا كد مدم لبر من موشا ونبيا ال                   عدرني دين ال   ٢٢

 .امر انا اال ايلين دهنون امرو دعتيدن دنهوين
 . دنحش مشيحا ونهوا رشيتا دقيمتا دمن بيت ميتا ودعتيد دنكرز نوهرا لعما ولعمما٢٣
 .يت لك فوال سفرا سجياا عبدك دتشنا وكد هكنا نفق هوا فولوس روحا قعا فهسطوس بقال رما شن٢٤
 . امر فولوس ال شنيت نصيحا فهسطوس اال ملي شررا وتقنوتا مملل انا٢٥
 واف ملكا اجرفوس يتيرايت يدع عليهين دهلين ومطل هنا عين بجال مملل انا قدموهي مطل دحدا                 ٢٦

 .من هلين مال ال سبر انا دطعين له دال هوا بطوشيا سعيرن
 .ا اجرفا لنبيا يدع انا دمهيمن انت مهيمن انت ملك٢٧
 . امر له اجرفوس بقليل مدم مفيس انت لي داهوا كرسطينا٢٨
 وفولوس امر بعا هويت من الها بقليل وبسجي ال هوا لك بلحود اال اف لكلهون ايلين دشمعين لـي                  ٢٩

 .يومنا دنهوون اكوتي لبر من اسورا هلين
 .بين هوو عمهون وقم له ملكا وهجمونا وبرنيقا وايلين ديت٣٠
 . وكد فرقو من تمن ممللين هوو حد عم حد وامرين دمدم دشوا لموتا او السورا ال عبد جبرا هنا٣١
 . وامر اجرفوس لفهسطوس مشكح هوا جبرا هنا دنشترا الو بجن قسر ال قرا٣٢



 
Acts 27 

جبـرا حـد    وفقد علوهي فهسطس دنشتدر لوت قسر اليطليا واشلمه لفولوس والسيرا احرنا عمـه ل             ١
 .قنطرونا من اسفير سبسطا دشمه هوا يوليوس

 وكد هوت دنردا نحتن اللفا دايتيه هوت من ادرمنطوس مدينتا وازال هوت الترا داسيا وعـل هـوا                   ٢
 .عمن اللفا ارسطركوس مقدونيا دمن تسلونيقا مدينتا

ل لوت رحموهي  وليوما احرنا مطين لصيدن واتحشح قنطرونا بمرحمنوتا لوت فولوس وافس له دناز   ٣
 .ونتتنيح

 . ومن تمن ردين ومطل دروحا سقوبلن هوي اتكركن عل قوفروس٤
 . وعبرن يما دقيليقيا ودفمفوليا ومطين لمورا مدينتا دلوقيا٥
 . واشكح تمن قنطرونا الفا من الكسندريا دازال هوت اليطليا واوتبن به٦
 قنيدوس جزرتا ومطل دال شبقا هـوت   ومطل ديقيرايت رديا هوت ليومتا سجياا لمحسن مطين لوقبل       ٧

 .روحا دنازل تريصايت اتكركن عل قرطا لوقبل سلمونا مدينتا
 . ولمحسن كد ردينن حدريه مطين لدوكتا دمتقريا لمانا شفيرا وقريبا هوت له مدينتا دشمه الساا٨
ما وملك هوا  وهوين تمن زبنا سجياا عدما دعبر اف يوما دصوما ديهوديا وهوا له قنطا دنردا انش بي              ٩

 .لهون فولوس
 وامر جبرا حزا انا دباولصنا وبحوسرنا سجياا هويا مرديتن لو بلحود دموبله دالفن اال اف دنفشتن                 ١٠
 .ديلن
 . قنطرونا دين لقوبرنطا ولمره دالفا شمع هوا يتير من ملوهي دفولوس١١
ا مـن تمـن وانهـو     ومطل دال عهن هوا هو لمانا لمستيو به ستوا سجياا منن صبين هـوو دنـرد    ١٢

 .دمشكحين دنمنعون ونستون بلمانا حد دايتوهي هوا بقرطا ومتقرا هوا فونكس وحار هوا لتيمنا
 . وكد نشبت روحا دتيمنا وسبرو دممطين ايك صبينهون ردين هوو حدري قرطا١٣
 . ومن بتر قليل نفق علين مشبا دعلعال دمتقرا طوفنيقوس اورقليدون١٤
 .حت دتقوم لوقبل روحا ويهبن اليدا دهي واتحطفت الفا وال اشك١٥
 . وكد عبرن جزرتا حدا دمتقريا قودا لمحسن اشكحن احدن لقرقورا١٦
 وكد شقلنه محيصين هوين ومتقنين له اللفا ومطل ددحلين هوين ددلما نفل بمحتته ديمـا احتنيهـي                  ١٧

 .الرمنون وهكوت ردين هوين
 .ين مانين بيما وكد قم له علين كيمونا قشيا ليوما احرنا شد١٨
 . وليوما دتلتا مانا ديله دالفا بايدين شدين١٩
 وكد احد له ستوا يومتا يتيرا وال شمشا متحزا هوا وال سهرا وال كوكبا سبرا دحيين كل كله اتفسق                    ٢٠

 .هوا له



 وكد انش مدم ال مستيبر هوا هيدين قم فولوس بينتهون وامر الو اتطفيستون لي جبرا ال ردين هوين   ٢١
 .قرطا ومتحسكين هوين من حوسرنا ومن اولصنا هنامن 
 . وهشا ملك انا دتهوون دال عقا نفشا جير منكون حدا ال ابدا اال ان الفا٢٢
 . اتحزي لي جير بلليا هنا مالكه دالها هو دديله انا وله فلح انا٢٣
 .ردين عمك وامر لي ال تدحل فوال عتيد هو لك لمقم قدم قسر وها يهب لك الها موهبتا لكل د٢٤
 . مطل هنا اتلببو جبرا مهيمن انا جير بالها دهكنا هوا ايك ما داتملل عمي٢٥
 . برم لجزرتا حدا ايت لن دنشتدا٢٦
 ومن بتر اربتعسر يومين دطعين واتطرفن بهدريوس يما بفلجه دلليا سبرو ملحا دالرعا متقـربين                 ٢٧
 .هوو
 .و واشكحو قومين حمشعسرا وارميو اوقينس واشكحو قومين عسرين وتوب قليل رد٢٨
 وكد دحيلين هوين دلما نشتكح لن بدوكيتا دايت بهين شوعا ارميو من حرته دالفا اوقيـنس اربـع                   ٢٩

 .ومصلين هوو دنهوا يوما
 . ملحا دين بعو لمعرق منه من الفا واحتو منه لقرقورا ليما بعلتا دنازلون به وناسرونه اللفا بارعا٣٠
رونا والسطرطيوطا دان هلين بالفا ال مكترين انتون ال مشكحين انتـون      وكد حزا فولوس امر لقنط     ٣١

 .دتحون
 . هيدين فسقو اسطرطيوطا لحبليه دقرقورا من الفا وشبقوه طعيا٣٢
 هو دين فولوس عدما دهوا صفرا مفيس هوا لكلهون دنقبلون سيبرتا كد امـر لهـون يومنـا هـا                     ٣٣

 .اربتعسر يومين من قنطا مدم ال طعيم لكون
 . مطل هدا بعا انا منكون دتقبلون ماكولتا لقويما دحييكون منتا جير من رشا دحد منكون ال ابدا٣٤
 . وكد هلين امر نسب لحما وشبح اللها قدم كلهون وقصا واقف لماكل٣٥
 . واتبياو كلهون وقبلو تورسيا٣٦
 . ايتين هوين دين بالفا ماتين وشبعين وشت نفشن٣٧
 .ن الفا وشقلو حطا وشدو بيما وكد سبعو ماكولتا اقلو م٣٨
 وكد هوا يوما سفنا ايدا هي ارعا ال اشتودعو اال حرو عل جنب يبشا كنفا حدا ديما ايكا درنين هوو      ٣٩

 .دان مشكحا ندحونه اللفا
 وفسقو اوقينس من الفا وارفيو انين بيما وشرو ركبا دسوكنا وتلو ارمنون زعورا لروحـا دنشـبا                  ٤٠

 .وردين هوو الفي يبشا
 وجشت الفا بدوكتا درما بينت ترين عومقين ديما واتحريت به وقم عليه جبه قدميا وال متتزيع هـوا       ٤١

 .جبه دين احريا اشتري من قطيرا دجلال
 . وصبو هوو اسطرطيوطا دنقطلون انون السيرا دال نرمون سحوا ونعرقون لهون منهون٤٢
 واليلين دمشكحين هوو لمرميو سحوا فقد  وقنطرونا كال انون من هدا مطل دصبا هوا دنحا لفولوس          ٤٣



 .لهون دبقدميا نسحون ونعبرون الرعا
 . ولشركا عل دفا وعل قيسا احرنا دالفا اعبرو انون وهكنا كلهون اشتوزبو الرعا٤٤
 

Acts 28 
 . ومن بتركن يلفن دمليطا متقريا هي جزرتا١
راون لكلن دنشحن مطـل مطـرا    وبربريا دعمرين هوو به رحما سجياا حويو لوتن واوحدو نورا وق   ٢

 .سجياا وقورشا دايت هوا
 . وفولوس شقل سوجاا دحبوبا وسم عل نورا ونفقت منهون اكدنا من رتحا دنورا ونكتت بايده٣
 وكد حزاوه بربريا دتليا بايده امرين هوو كبر هنا جبرا قطوال هو دكد اشتوزب من يمـا كانوتـا ال                     ٤

 .شبقته دنحا
 .ده وشده الكدنا بنورا ومدم دسنا ال هويهي هو دين فولوس انيف اي٥
 سبرين هوو دين بربريا دبر شعته متمسا ونفل كد ميت عل ارعا وكد عدنا سجياا سكيو وحزو دمدم                   ٦

 .دسنا ال هويهي شحلفو مليهون وامرو دالها هو
بيته تلتا  ايت هوا دين قوريا به بهو اترا لجبرا حد دشمه هوا فوفليوس دهو هوا رشه دجزرتا وقبلن ب                  ٧

 .يومين حديايت
 ابوهي دين دفوفليوس باشتا وبكاب معيا كريه هوا وعل لوته فولوس وصلي وسـم علـوهي ايـده                    ٨

 .واحلمه
 . وكد هوت هدا اف شركا ايلين دايت هوو به بجزرتا كريها قربين هوو لوته ومتاسين هوو٩

 . وايقرا روربا يقرون وكد نفقين هوين من تمن زودون١٠
 .ن بتر يرحا تلتا وردين بالفا الكسندريتا داستيت هوت به بجزرتا وايت هوت عليه اتا دتاما نفقن دي١١
 . واتين لسرقوسا مدينتا وقوين تمن يومتا تلتا١٢
 ومن تمن اتكركن ومنعن لرجيون مدينتا وبتر يوما حد نشبت لن روحا دتيمنا ولترين يومين اتـين                  ١٣

 .لفوطيالس مدينتا دايطليا
 .من احا وبعو منن وهوين لوتهون يومتا شبعا وهيدين ازلن لرهوما واشكحن ت١٤
 وكد شمعو احا دتمن نفقو الورعن عدما لشوقا دمتقرا افيوس فوروس وعدما لتلت حنون وكد حزا                 ١٥

 .انون فولوس اودي اللها واتحيل
 . وعلن لرهوما وافس قنطرونا لفولوس دنشرا ايكا دصبا عم اسطرطيوطا هو دنطر هوا له١٦
 ومن بتر تلتا يومين شدر فولوس قرا لرشنيهون ديهوديا وكد اتكنشو امر لهون جبرا احي انا كـد                    ١٧

 .بمدم ال قمت لوقبل عما ونموسا دابهي باسورا اشتلمت من اورشلم بايدا درهوميا
 . وهنون كد شالوني صبو دنشرونني مطل دال اشكحو بتري رشينا مدم دشوا لموتا١٨
 .قبلي يهوديا اتالصت داقعا بجن قسر ال ايك ايت لي داقطرج بمدم لبني عمي وكد قيمين هوو لو١٩



 مطل هنا بعيت منكون دتاتون واحزيكون واشتعا لكون هلين مطل سبرا جير دايسريل اسـير انـا                  ٢٠
 .بششلتا هدا

 امرين له هنون حنن اجرتا عليك ال قبلن من يهود وال انش من احا داتو من اورشلم امرو لن مدم                     ٢١
 .دبيش عليك

 . صبينن دين دنشمع منك مدم دمترعا انت مطل ديولفنا هنا يدعينن دعل انش ال مقبل٢٢
 واقيمو له يوما وكنشو واتو لوته سجياا كر دشرا هوا وجال لهون عل ملكوتا دالها كد مسهد ومفيس              ٢٣

 .لهون عل يشوع من نموسا دموشا ومن نبيا من صفرا وعدما لرمشا
 .تطفيسين هوو لملوهي واحرنا ال متطفيسين هوو وانشين منهون م٢٤
 واشتريو من لوته كد ال شلمين لحددا وامر لهون هو فولوس ملتا هدا شفير ملل روحا دقودشا بفوم                   ٢٥

 .اشعيا نبيا لوقبل ابهتكون
 . كد امر دزل لوت عما هنا وامر لهون دشمعا تشمعون وال تستكلون وتحزون وال تبحرون٢٦
لبه دعما هنا ومشمعتهون اوقرو وعينيهون عمصو دال نحزون بعينيهون ونشـمعون             اتعبي له جير     ٢٧

 .بادنيهون ونستكلون بلبهون ونتوبون لوتي واشبوق لهون
 . تتيدع لكون هكيل هدا دلعمما هو اشتدر هنا فورقنا دالها هنون جير اف شمعين له٢٨
 . وكد هلين امر نفقو يهوديا وسجي درشين هوو بينتهون٢٩
 .جر له فولوس من ديله بيتا وهوا به ترتين شنين ومقبل هوا تمن لكلهون ايلين داتين هوو لوته وا٣٠
  ܀. ومكرز هوا عل ملكوته دالها وملف هوا عين بجال عل مرن يشوع مشيحا دال كلين٣١
  ܀
 

Romans 1 
 . فولوس عبدا ديشوع مشيحا قريا وشليحا داتفرش الونجليون دالها١
 . نبيوهي بكتبا قديشا دمن قديم ملك بيد٢
 . عل بره هو داتيلد ببسر من زرعا دبيت دويد٣
 . واتيدع برا دالها بحيل وبروح قدوش دقم من بيت ميتا يشوع مشيحا مرن٤
 . دبه نسبن طيبوتا وشليحوتا بكلهون عمما ايك دنشتمعون لهيمنوتا دشمه٥
 . داف انتون منهون انتون قريا بيشوع مشيحا٦
 حبيبوهي دالها قريا وقديشا شلما وطيبوتا عمكون من الها ابون ومن مرن يشـوع                لكلهون دبرهومي  ٧

 .مشيحا
 . لوقدم مودا انا اللهي بيشوع مشيحا عل كلكون دهيمنوتكون اشتمعت بكله علما٨
 سهد هو لي جير الها دله مشمش انا بروح باونجليون دبره ددال شلوا بكلـزبن متـدكر انـا لكـون                  ٩

 .بصلوتي



 .انا دان من كدو تتفتح لي اورحا بصبينه دالها داتا لوتكون ومتحنن ١٠
 . مطل دطب سوا انا داحزكون واتل لكون موهبتا دروح دبه تشتررون١١
 . واكحدا نتبيا بهيمنوتا ديلكون وديلي١٢
 صبا انا دين احي دتدعون دزبنين سجيان صبيت داتا لوتكون واتكليت عدما لهشا داف بكون نهـوا        ١٣

 . دبشركا دعممالي ادشا ايك
 . يونيا وبربريا حكيما وسكال دلكلنش حيب انا داكرز١٤
 . وهكنا متحفط انا داف لكون دبرهومي اسبر١٥
 ال جير بهت انا به باونجليون مطل دحيال هو دالها لحيا دكل دمهيمنين به ان من يهوديا لوقدم وان                    ١٦

 .من ارميا
 .منوتا ايك دكتيب دكانا من هيمنوتا نحا كانوته جير دالها به متجليا من هيمنوتا لهي١٧
 متجال هو جير روجزه دالها من شميا عل كله عولهون وروشعهون دبنينشا هنون دقوشـتا بعـوال                  ١٨

 .احيدين
 . مطل ديديعوته دالها جليا هي بهون الها جير جله بهون١٩
لعلم دنهـوون دال مفـق    كسيته جير دالها من ترميته دعلما لبريته بسوكال متحزين وحيله والهوته د        ٢٠

 .بروح
 مطل ديدعو اللها وال ايك داللها شبحوهي واوديو له اال استرقو بمحشبتهون واتحشك لبهـون دال                 ٢١

 .مستكل
 . وكد سبرين بنفشهون دحكيمين انون شطو لهون٢٢
 وحلفو تشبوحته دالها دال متحبل بدموتا دصلما دبرنشا دمتحبل وبدموتا دفرحتا وداربعـت رجليـه                ٢٣
 .درحشا دارعاو

 . مطل هنا اشلم انون الها لرجيجتا طماتا دلبهون دنصعرون فجريهون بهون٢٤
 وحلفو شرره دالها بكدبوتا ودحلو وشمشو لبريتا طب من دلبرويهين دله تشـبحن وبـوركن لعلـم                 ٢٥

 .علمين امين
 . مكن اتحشح مطل هنا اشلم انون الها لكابا دصعرا نقبتهون جير حلف حشحتا دكينهين وبمدم دال٢٦
 وتوب اف دكريهون هكنا شبقو حشحتا دكينا دنقبتا واشترحو برجتا حد عل حد ودكرا عـل دكـرا          ٢٧

 .بهتتا عبدو وفورعنا دزدق هوا لطعيوتهون بقنومهون قبلوهي
 . وايك دال دنو بنفشهون دندعون اللها اشلم انون الها لمدعا دسريقوتا دنهوون عبدين مدم دال وال٢٨
كل عولوتا وزنيوتا ومريروتا وبيشوتا وعلوبوتا وحسما وقطال وحرينا ونكـال ومحشـبتا              كد ملين    ٢٩
 .بيشتا
 ورطنا وماكلقرصا وسنياين اللها مصعرنا حتيرا شبهرنا مشكحي بيشتا حسيري رعينا دالبهيهون ال ٣٠

 .متطفيسين



 . ودقيما ليت لهون وال حوبا وال شينا وال رحما ايت بهون٣١
ين دينه دالها داليلين دايك هلين سعرين لموتا محيب ال هوا بلحود عبدين لهين اال اف  ايلين دكد يدع ٣٢

 .مشتوتفين اليلين دهلين عبدين
 

Romans 2 
 مطل هنا ليت لك مفق بروحا او برنشا دان حبره بهو جير ددان انت حبرك نفشك هو محيب انـت                      ١

 .اف انت جير ددان انت بهين هو متهفك انت
 .وهي دينه دالها بقوشتا عل ايلين دبهلين متهفكين ويدعينن دايت٢
 منا دين متحشب انت او برنشا ددان انت اليلين دبهلين متهفكين كد اف انت بهين متهفك انت دانـت                    ٣

 .تعروق من دينه دالها
 او عل عوترا دبسيموته وعل مجرت روحه وعل اترا ديهب لك ممرح انت وال يدع انت دبسـيموته             ٤

 .هو ميتيا لكدالها لتيبوتا 
 . اال مطل قشيوت لبك دال تاب سام انت لك سيمتا دروجزا ليوما دروجزا ولجلينا ددينا كانا دالها٥
 . هو دفرع لكلنش ايك عبدوهي٦
 . اليلين دبمسيبرنوتا دعبدا طبا تشبوحتا وايقرا وال متحبلنوتا بعين يهب لهون حيا دلعلم٧
 . لعوال متطفيسين نفروع انون روجزا وحمتا ايلين دين دعصين وال متطفيسين لشررا اال٨
 . واولصنا وطورفا لكل برنش دفلح بيشتا ليهوديا لوقدم والرميا٩

 . تشبوحتا دين وايقرا وشلما لكل دفلح طبتا ليهوديا لوقدم والرميا١٠
 . ال جير ايت مسب بافا لوت الها١١
 .نموسا حطو من نموسا نتدينون ايلين جير ددال نموسا حطو اف دال نموسا نابدون وايلين دب١٢
 . ال هوا جير شموعوهي دنموسا كانين قدم الها اال عبودوهي دنموسا مزددقين١٣
 ان جير عمما دنموسا ليت لهون من كينهون نعبدون دنموسا هنون دكد نموسا ليـت هـوا لهـون                    ١٤

 .لنفشهون هوو نموسا
هون تارتهون كد محشبتهون مكونن او    وهنون محوين عبده دنموسا كد كتيب عل لبهون ومسهدا علي          ١٥

 .نفقن روحا لحددا
 . بيوما ددان الها كسيتا دبنينشا ايك اونجليون ديلي بيد يشوع مشيحا١٦
 . ان انت دين ديهوديا متقرا انت ومتتنيح انت عل نموسا ومشتبهر انت بالها١٧
 . ديدع انت صبينه وفرش انت وليتا ديليف انت من نموسا١٨
 .نفشك دمدبرنا انت دعويرا ونوهرا دايلين دايتيهون بحشوكا واتتكلت عل ١٩
 . وردويا دحسيري رعينا وملفنا دطليا وايت لك دوميا ديدعتا ودشررا بنموسا٢٠
 . انت هكيل دملف انت الحرنا لنفشك ال ملف انت ودمكرز انت دال نجنبون انت جنب انت٢١



 . فتكرا محلص انت بيت مقدشا ودامر انت دال نجورون انت جار انت وانت دشاط انت٢٢
 . وانت دمشتبهر انت بنموسا بهو دعبر انت عل نموسا اللها هو مصعر انت٢٣
 . شمه جير دالها مطلتكون هو متجدف بيت عمما ايك دكتيب٢٤
 . جزورتا جير مهنيا ان نموسا تجمور ان تعبر لك دين من نموسا جزورتك هوت له عورلوتا٢٥
 . فوقدنه دنموسا ال ها عورلوتا متحشبا له جزورتا ان هو دين دعورلوتا تطر٢٦
 . وتدون عورلوتا دمن كينه جمرا نموسا لك دبكتبا وبجزورتا عبر انت عل نموسا٢٧
 . ال هوا جير من دبجليا هو هو يهوديا افال ايدا دمتحزيا ببسرا جزورتا٢٨
بكتبا ايدا دتشبوحته ال هوت من  اال هو هو يهوديا اينا دبكسيا هو وجزورتا ايدا ددلبا هي بروح وال            ٢٩

 .بني انشا اال من الها
 

Romans 3 
 . منا هي هكيل يتيروته ديهوديا او منا يوترنه دجزورتا١
 . سجي بكل مدم لوقدم داتهيمن ملوهي دالها٢
 . ان منهون جير ال هيمنو دلما بدال هيمنو هيمنوته دالها بطلو٣
 .ايكنا دكتيب دتهوا كاين بمليك وتزكا كد دينين لك حس ايتوهي جير الها شريرا وكل برنش دجل ٤
 . ان دين عولن كانوته دالها مقيم منا نامر لما عول هو الها دميتا روجزه ايك برنشا هو مملل انا٥
 . حس وان ال ايكنا ندون الها لعلما٦
 . ان جير شرره دالها اتيتر بدجلوتي لتشبوحته ديله لمنا هكيل انا ايك حطيا متتدين انا٧
 . او دلما ايك دمجدفين علين وامرين دامرينن دنعبد بيشتا دناتين طبتا هنون ددينهون نطير هو لكانوتا٨
 . منا هكيل احيدينن يتيرا دقدمن فسقن عل يهوديا وعل ارميا دتحيت حطيتا انون كلهون٩

 . ايك دكتيب دليت كانا افال حد١٠
 . وال دمستكل وال دبعا اللها١١
 .دا واستليو وليت دعبد طبتا افال حد كلهون سطو اكح١٢
 . قبرا فتيحا ججرتهون ولشنيهون نكولتنين وحمتا داسفس تحيت سفوتهون١٣
 . فومهون مال لوطتا ومرتا١٤
 . ورجليهون قليلن لماشد دما١٥
 . شحقا ودوونا باورحتهون١٦
 . واورحا دشلما ال يدعو١٧
 . ودحلته دالها ليت قدم عينيهون١٨
 .مدم دامر نموسا اليلين دبنموسا انون امر دكل فوم نستكر وعلما كله نتحيب اللها يدعينن دين د١٩
 . مطل دمن عبدوهي دنموسا ال مزددق كل بسر قدموهي من نموسا جير اتيدعت حطيتا٢٠



 . هشا دين دال نموسا كانوته دالها اتجليت ومسهد عليه هو نموسا ونبيا٢١
 .شوع مشيحا لكلنش اف عل كلنش دمهيمن به ليت جير فورشنا كانوته دين دالها بيد هيمنوتا هي دي٢٢
 . مطل دكلهون حطو وحسيرين من تشبوحته دالها٢٣
 . ومزددقين بطيبوتا مجن وبفورقنا دايتوهي بيشوع مشيحا٢٤
 . هنا دقدم سمه الها حوسيا بهيمنوتا ددمه مطل حطهين دمن قديم حطين٢٥
ا دكانوته دبزبنا هنا دهو نهوا كانا ونزدق بكانوتـا لمـن             باترا ديهب لن الها بمجرت روحه لتحويت       ٢٦

 .دبهيمنوتا هو دمرن يشوع مشيحا
 . ايكو هكيل شوبهرا اتبطل له باينا نموسا دعبدا ال اال بنموسا دهيمنوتا٢٧
 . مترعينن هكيل دبهيمنوتا هو مزددق برنشا وال بعبدا دنموسا٢٨
 .اين اف دعمما لما جير الها ديهوديا هو بلحود ودعمما ال ٢٩
 . مطل دحد هو الها دمزدق جزورتا بهيمنوتا اف عورلوتا به بهيمنوتا٣٠
 . لما هكيل نموسا هو مبطلينن بهيمنوتا حس اال نموسا هو مقيمينن٣١
 

Romans 4 
 . منا هكيل امرينن عل ابرهم رشا دابهتا داشكح ببسر١
 . ال لوت الها الو جير ابرهم من عبدا ازددق هوا ايت هوا له شوبهرا اال٢
 . منا جير امر كتبا دهيمن ابرهم اللها واتحشبت له لزديقو٣
 . لمن دفلح دين ال متحشب له اجره ايك دبطيبو اال ايك من دمتتحيب له٤
 . لهو دين دال فلح اال هيمن بلحود بمن دمزدق لحطيا متحشبا له هيمنوته لكانو٥
 . حشب له زديقوتا دال عبدا كد امر ايكنا داف دويد امر عل طوبه دجبرا اينا دالها٦
 . دطوبيهون اليلين داشتبق لهون عولهون واتكسيو حطهيهون٧
 . وطوبوهي لجبرا دال نحشوب له الها حطيته٨
 . هنا هكيل طوبا عل جزورتا هو او عل عورلوتا امرينن جير داتحشبت البرهم هيمنوته لكانو٩

 .ال هوا بجزورتا اال بعورلوتا ايكنا هكيل اتحشبت له بجزورتا او بعورلوتا ١٠
 اتا هو جير شقله لجزورتا وحتما دكانوتا دهيمنوته دبعورلوتا دنهوا ابا لكلهون ايلين دمهيمنين مـن            ١١

 .عورلوتا دتتحشب اف لهون لكانو
 وابا لجزورتا ال هوا اليلين دمن جزورتا انون بلحود اال اف اليلـين دشـلمين لعقبتـا دهيمنوتـا                    ١٢

 .ن ابرهمدعورلوتا دابو
 . ال هوا جير بنموسا هوا مولكنا البرهم ولزرعه دنهوا يرتا لعلما اال بكانوتا دهيمنوته١٣
 . الو جير هلين دمن نموسا هوو يرتا سريقا هوت هيمنوتا ومبطل هوا مولكنا١٤
 . نموسا جير معبدنا هو دروجزا كر دليت جير نموسا افال عبر نموسا١٥



ا نزددق ونهوا شرير مولكنا لكله زرعه ال الينا دمن نموسا هو بلحود اال       مطل هنا بهيمنوتا دبطيبوت    ١٦
 .اف الينا دمن هيمنوتا هو دابرهم دايتوهي ابا دكلن

 ايكنا دكتيب دسمتك ابا لسوجاا دعمما قدم الها هو دهيمنت به دمحا ميتا وقرا اليلين دال ايتيهون ايك ١٧
 .ايتيهون

 .ا لسوجاا دعمما ايك دكتيب دهكنا نهوا زرعك ودال سبرا لسبرا هيمن دنهوا اب١٨
 . وال اتكره بهيمنوته كد متبقا بفجره ميتا دهوا بر ماا شنين وبمربعا ميتا دسرا١٩
 . وبمولكنا دالها ال اتفلج ايك حسير هيمنوتا اال اتحيل بهيمنوتا ويهب تشبوحتا اللها٢٠
 . واشر دمدم دملك له الها مشكح لمجمر٢١
 .بت له لكانو مطل هنا اتحش٢٢
 . وال هوا مطلته بلحود اتكتبت هدا داتحشبت هيمنوته لكانو٢٣
 . اال اف مطلتن دافلن عتيد هو دنحشوب ايلين دهيمنن بمن داقيم لمرن يشوع مشيحا من بيت ميتا٢٤
 . دهو اشتلم مطل حطهين وقم مطل دنزدقن٢٥
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 .ا بمرن يشوع مشيحا مطل دازددقن هكيل بهيمنوتا نهوا لن شلما لوت اله١
 . دبه اتقربن بهيمنوتا لطيبوتا هدا دبه قيمينن ومشتبهرينن بسبرا دتشبوحته دالها٢
 . وال هكنا بلحود اال اف باولصنين مشتبهرينن ديدعينن داولصنا مسيبرنوتا جمر بن٣
 . ومسيبرنوتا بوقيا وبوقيا سبرا٤
 .روحا دقودشا داتيهبت لن سبرا دين ال مبهت مطل دحوبه دالها مشفع عل لبوتن ب٥
 . ان دين مشيحا مطل كريهوتن بزبنا هنا حلف رشيعا ميت٦
 . لمحسن جير انش حلف رشيعا مات حلف طبا جير طك ممرح انش لممت٧
 . هركا محوا الها حوبه دلوتن دان كد حطيا ايتين هوين مشيحا حلفين ميت٨
 . كما هكيل يتيرايت نزددق هشا بدمه وبه نتفصا من روجزا٩

 . ان جير كد ايتين بعلدببا اترعي عمن الها بموتا دبره كما هكيل يتيرايت بترعوته نحا بحيوهي١٠
 . وال هكنا بلحود اال اف نشتبهر بالها بيد مرن يشوع مشيحا دبه هو هشا قبلن ترعوتا١١
ر موتا بهي    ايكنا جير دبيد حد برنشا علت حطيتا لعلما وبيد حطيتا موتا وهكنا بكلهون بني انشا عب                ١٢

 .دكلهون حطو
 . عدما جير لنموسا حطيتا كد ايتيه هوت بعلما ال حشيبا هوت حطيتا مطل دليت هوا نموسا١٣
 اال املك موتا من ادم وعدما لموشا اف عل ايلين دال حطو بدموتا دعبر نموسه دادم هو دايتـوهي                    ١٤

 .دموتا دهو دعتيد
 مطل شورعته دحد سجياا ميتو كما هكيـل يتيرايـت            اال ال هوا ايك شورعتا هكنا موهبتا ان جير         ١٥



 .طيبوته دالها وموهبته مطل حد برنشا يشوع مشيحا بسجياا تتيتر
 وال ايك سكلوتا دحد هكنا موهبتا دينا جير دهوا من حد لحويبا هوا موهبتا دين من حطهـا سـجياا        ١٦

 .هوت لكانو
بو سوجاا دطيبوتا ودموهبتا ودكانوتا بحيـا        ان جير مطل سكلوتا دحد املك موتا يتيرايت ايلين دنس          ١٧

 .نملكون بيد حد يشوع مشيحا
 اكزنا هكيل دمطل سكلوتا دحد هوا حويبا لكلهون بنينشا هكنا مطل كانوتا دحد تهوا زكوتـا لحيـا                   ١٨

 .لكلهون بنينشا
اا  ايكنا جير دمطل ال مشتمعنوته دحد برنشا حطيا سجياا هوو هكنا اف مطل مشتمعنوته دحد سـجي          ١٩

 .كانا هوين
 . معلنا دين دهوا لنموسا دتسجا حطيتا وكر دسجيت حطيتا تمن اتيترت طيبوتا٢٠
 . دايك داملكت حطيتا بموتا هكنا تملك طيبوتا بكانوتا لحيا دلعلم بيد مرن يشوع مشيحا٢١
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 . منا هكيل نامر نقوا به بحطيتا دطيبوتا تتيتر١
 .نا نحا به توب حس ايلين جير دميتن لحطيتا ايك٢
 . او ال يدعين انتون دايلين دعمدن بيشوع مشيحا بموته هو عمدن٣
 اتقبرن عمه بمعموديتا لموتا دايكنا دقم يشوع مشيحا من بيت ميتا بتشبوحتا دابوهي هكنـا اف حـنن          ٤

 .بحيا حدتا نهلك
 . ان جير اكحد اتنصبن عمه بدموتا دموته هكنا اف بقيمته نهوا٥
 .رنشن عتيقا ازدقف عمه دنتبطل فجرا دحطيتا دتوب ال نشمش لحطيتا يدعينن جير دب٦
 . اينا دميت جير اتحرر له من حطيتا٧
 . ان هكيل ميتن عم مشيحا نهيمن دعمه عم مشيحا نحا٨
 . يدعينن جير دمشيحا قم من بيت ميتا وتوب ال مات وموتا ال مشتلط به٩

 .اللها دميت جير لحطيتا هو ميت حدا زبن ودحي حي هو ١٠
 . هكنا اف انتون حشوبو نفشكون دميتا انتون لحطيتا وحيا انتون اللها بمرن يشوع مشيحا١١
 . ال هكيل تملك حطيتا بفجركون ميتا ايك دتشتمعون لرجيجته١٢
 واف ال تطيبون هدميكون زينا دعوال لحطيتا اال طيبو نفشكون اللها ايك انشا دمن ميتـا حييتـون                  ١٣

 . لكانوته دالهاوهدميكون زينا نهوون
 . وحطيتا ال مشتلطا عليكون ال جير ايتيكون تحيت نموسا اال تحيت طيبوتا١٤
 . منا هكيل نحطا دال هوين تحيت نموسا اال تحيت طيبوتا حس١٥
 ال يدعين انتون دلمن دمطيبين انتون نفشكون دتشتمعون له لعبدوتا ديله انتون عبدا دهو دمشتمعين                ١٦



 .ان لمشمع ادنا دكانوتاانتون له ان لحطيتا و
 . طيبو دين اللها دعبدا هويتون دحطيتا واشتمعتون من لبا لدموتا ديولفنا داشتلمتون له١٧
 . وكد اتحررتون من حطيتا اشتعبدتون لكانوتا١٨
 ايك دبيت بنينشا امر انا مطل كريهوتا دبسركون دايكنا دطيبتون هدميكون لعبدوتا دطنفوتا ودعوال               ١٩

 .طيبو هدميكون لعبدوتا دكانوتا ودقديشوتاهكنا اف هشا 
 . كد عبدا هويتون جير دحطيتا محررا هويتون لكانوتا٢٠
 . ومنا ادشا ايت هوا لكون هيدين اينا ديومنا بهتين انتون به حرته جير ايتيه موتا٢١
 . وهشا داتحررتون من حطيتا وهويتون عبدا اللها ايت لكون فارا قديشا دحرتهون حيا دلعلم٢٢
 . تاجورتا دين دحطيتا موتا هو وموهبته دالها حيا دلعلم بمرن يشوع مشيحا٢٣
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 . او ال يدعين انتون احي ليدعي نموسا جير مملل انا دنموسا شليط هو عل جبرا كما دحي١
 . ايك انتتا داسيرا هي ببعله كما دحي بنموسا ان دين ميت بعله اتحررت من نموسا دبعله٢
حي بعله تقف لجبر احرين هوت له جيرتا ان دين نموت بعله اتحررت مـن نموسـا وال    ان دين كد   ٣

 .ايتيه جيرتا ان تهوا لجبرا احرنا
 وهشا احي اف انتون ميتتون لنموسا بفجره دمشيحا دتهوون الحرين اينا دقم من بيت ميتـا دتتلـون                ٤

 .فارا اللها
 .و بهدمين دفارا نتل لموتا كد ببسرا هوين جير كابا دحطها دبنموسا متحفطين هو٥
 . هشا دين اتبطلن من نموسا وميتن لهو داحيد هوا لن دنشمش مكيل بحدتوتا دروحا وال بعتيقوت كتبا٦
 منا هكيل امرينن نموسا حطيتا هو حس اال لحطيتا ال يلفت اال بيد نموسا ال جير رجتا يدع هويت الو   ٧

 .ال نموسا دامر دال ترج
 .له حطيتا علتا وجمرت بي كل رجا بلعد نموسا جير حطيتا ميتا هوت وبهنا فوقدنا اشكحت ٨
 . انا دين حي هويت دال نموسا من قديم كد اتا دين فوقدنا حطيتا حيت وانا ميتت٩

 . واشتكح لي فوقدنا هو دحيا لموتا١٠
 . حطيتا جير بعلتا داشكحت له بيد فوقدنا اطعيتني وبه قطلتني١١
 .قدنا قديش هو وكاين وطب نموسا مدين قديش هو وفو١٢
 طبتا هكيل لي لموتا هو هوت حس اال حطيتا دتتحزا دحطيتا هي دبطبتا جمرت بي موتا ديتيرايت                  ١٣

 .تتحيب حطيتا بفوقدنا
 . يدعينن جير دنموسا دروح هو انا دين دبسر انا ومزبن انا لحطيتا١٤
 . اال مدم دسنا انا هو هو عبد انا مدم دسعر انا جير ال يدع انا وال هوا مدم دصبا انا عبد انا١٥
 . وان مدم دال صبا انا عبد انا سهد انا عل نموسا دشفير هو١٦



 . هشا دين ال هوا انا سعر انا هدا اال حطيتا دعمرا بي١٧
 يدع انا هو جير دال عمرا بي هنو دين ببسري طبتا داصبا جير بطبتا فشيق لي داسـعريه ديـن ال    ١٨

 .مشكح انا
 . لطبتا دصبا انا داعبد عبد انا اال بيشتا دال صبا انا داعبد له عبد انا ال هوا جير١٩
 . وان مدم دال صبا انا عبد انا ال هوا انا عبد انا اال حطيتا دعمرا بي٢٠
 . مشكح انا هكيل لنموسا دشلم لرعيني هو دصبا دنعبد طبتا مطل دبيشتا قريبا هي لي٢١
 .جو حدا انا جير بنموسه دالها ببرنشا دل٢٢
 حزا انا دين نموسا احرنا بهدمي دمقرب لوقبل نموسا درعيني وشبا لي لنموسـا دحطيتـا دايـت                   ٢٣

 .بهدمي
 . دويا انا برنشا منو نفصيني من فجرا هنا دموتا٢٤
 مودا انا اللها بيد مرن يشوع مشيحا هشا هكيل انا برعيني عبدا انا دنموسا دالها ببسري دين ايتي                   ٢٥

 .عبدا دنموسا دحطيتا
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 . مكيل ليت حيبوتا اليلين دال مهلكين ببسر بيشوع مشيحا١
 . نموسا جير دروحا دحيا دبيشوع مشيحا حررك من نموسا دحطيتا ودموتا٢
 مطل دمحيل هوا جير نموسا بيد كريهوته دبسرا شدر الها لبره بدموتا دبسرا دحطيتا مطلته دحطيتـا        ٣

 .دنحيبيه لحطيتا ببسره
 .موسا بن تتمال دال هوا ببسر مهلكينن اال بروح دكانوتا دن٤
 . ايلين جير دببسر انون دبسر هو مترعين وايلين ددروح انون دروح هو مترعين٥
 . ترعيتا جير دبسرا موتا هو وترعيتا دروحا حيا وشلما٦
 . مطل دترعيتا دبسرا بعلدببوتا هي لوت الها لنموسا جير دالها ال مشتعبدا مطل دال مشكحا٧
 .وايلين دببسر انون لمشفر اللها ال مشكحين ٨
 انتون دين ال هويتون ببسر اال بروح ان شريرايت روحه دالها عمرا بكون ان دين انش ليـت بـه                     ٩

 .روحه دمشيحا هنا ال هوا ديله
 . وان دين مشيحا بكون فجرا ميت هو مطل حطيتا روحا دين حيا هي مطل كانوتا١٠
ن يشوع مشيحا من بيت ميتا عمرا بكون هو من داقيمه ليشوع مشيحا    وان روحه دهو من داقيم لمر      ١١

 .من بيت ميتا اف لفجريكون ميتا نحا مطل روحه دعمرا بكون
 . هشا احي حيبينن لو لبسرا دببسر نهلك١٢
 ان جير ببسر حاين انتون عتيدين انتون هو لممت وان بروح هوفكي فجرا مميتين انتـون حـاين                   ١٣

 .انتون



 .ر دبروحا دالها متدبرين هلين بنيا انون دالها ايلين جي١٤
 . ال جير نسبتون روحا دعبدوتا توب لدحلتا اال نسبتون روحا دسيمت بنيا دبه قرينن ابا ابون١٥
 . وهي روحا مسهدا لروحن دايتين بنيا دالها١٦
 . وان بنيا اف يرتا يرتا دالها وبني يرتوته ديشوع مشيحا دان نحش عمه اف عمه نشتبح١٧
 . مترعا انا جير دال شوين حشوهي دزبنا هنا لتشبوحتا ايدا دعتيدا دتتجال بن١٨
 . كله جير بريتا مسبرا ومسكيا لجلينا دبنوهي دالها١٩
 . بريتا جير اشتعبدت لسريقوتا ال بصبينه اال مطل من دشعبده عل سبرا٢٠
 .ها داف هي بريتا تتحرر من عبدوتا دحبال بحرورا دتشبوحتا دبنيا دال٢١
 . يدعينن جير دكلهين بريتا متتنحن ومحبلن عدما ليومنا٢٢
 وال بلحود هنين اال اف حنن دايت بن رشيتا دروحا متتنحينن بنفشن ومسكينن لسيمت بنيا ولفورقنا                 ٢٣

 .دفجرين
 . مطل دبسبرا هو حيين سبرا دين دمتحزا ال هوا سبرا ان جير حزينن له منا مسكينن له٢٤
 . متحزا مسبرينن بمسيبرنوتا مقوينن ان دين لمدم دال٢٥
 هكنا اف هي روحا معدرا لكريهوتن منا جير نصال ايك ما دوال ال يدعينن اال هي روحا مصـليا                    ٢٦

 .حلفين بتنحتا دال متمللن
 . دماش دين لبوتا هو يدع منا هي ترعيتا دروحا دايك صبينه هو دالها مصليا حلف قديشا٢٧
 . اللها بكل مدم معدر لهون لطبتا اليلين دقدم سم دنهوون قريا يدعينن دين دايلين دمحبين٢٨
 . ومن لوقدم يدع انون ورشم انون بدموتا دصورتا دبره دهو نهوا بوكرا داحا سجياا٢٩
 . اليلين دين دقدم رشم لهون قرا واليلين دقرا لهون زدق واليلين دزدق لهون شبح٣٠
 . دلقوبلن منا هكيل نامر عل هلين ان الها حلفين منو٣١
 . وان عل بره ال حس اال حلف كلن اشلمه ايكنا ال كل مدم عمه نتل لن٣٢
 . منو نقبول عل جبيا دالها الها مزدق٣٣
 . منو محيب مشيحا ميت وقم وايتوهي عل يمينا دالها وبعا حلفين٣٤
ـ                 ٣٥ دينوس او   منو نفرشني من حوبه دمشيحا اولصنا او حبوشيا او ردوفيا او كفنا او عرطليوتا او قن
 .سيفا
 . ايك دكتيب دمطلتك كليوم ميتينن واتحشبن ايك امرا لنكستا٣٦
 . اال بهلين كلهين زكيينن بيد من داحبن٣٧
 . مفس انا جير دال موتا وال حيا وال مالكا وال شولطنا وال حيال وال دقيمن وال دعتيدن٣٨
 .دالها دبمرن يشوع مشيحا وال روما وال عومقا افال بريتا احرتا تشكح تفرشني من حوبه ٣٩
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 . قوشتا امر انا بمشيحا وال مدجل انا ورعيني مسهد علي بروحا دقودشا١
 . دكريوتا هي لي ربتا وكابا دمن لبي ال شال٢
 . مصال هويت جير دانا قنومي حرما اهوا من مشيحا حلف احي واحيني دببسر٣
 .تشبوحتا وقيما ونموسا وتشمشتا دبه ومولكنا دايتيهون بني ايسريل دديلهون هوت سيمت بنيا و٤
 . وابهتا ومنهون اتحزي مشيحا ببسر دايتوهي الها دعل كل دله تشبحن وبوركن لعلم علمين امين٥
 . ال هوا دين مفل نفلت ملته دالها ال هوا جير كلهون دمن ايسريل ايتيهون ايسريل٦
 .امر دبايسحق نتقرا لك زرعا افال مطل دمن زرعه انون دابرهم كلهون بنيا مطل دات٧
 . هنو دين ال هوا بنيا دبسرا ايتيهون بنيا دالها اال بنيا دمولكنا متحشبين لزرعا٨
 . دمولكنا جير ايتيه ملتا هدا دبزبنا هنا اتا ونهوا برا لسرا٩

 . ولو هدا بلحود اال اف رفقا كد عم حد ابون ايسحق ايت هوا له شوتفوتا١٠
وال نسعرون طبتا او بيشتا قدمت اتيدعت جبيوته دالها دهي تقوا ال بعبدا اال بيـد   عدال نتيلدون بنيه     ١١

 .من دقرا
 . اتامر جير دقشيشا نهوا عبدا لزعورا١٢
 . ايك دكتيب دليعقوب رحمت ولعسو سنيت١٣
 . منا هكيل نامر دلما عوال ايت لوت الها حس١٤
 .نا دحان انا ها اف لموشا امر ارحم عل اينا دمرحم انا واحون الي١٥
 . ال هكيل بايدي من دصبا وال بايدي من درهط اال بايدي الها مرحمنا١٦
 . امر جير بكتبا لفرعون دله لهدا اقيمتك داحوا بك حيلي ودنتكرز شمي بارعا كله١٧
 . مدين عل من دصبا هو مرحم وعل من دصبا مقشا١٨
 . وكبر تامر دلمنا رشا منو جير دنقوم لوقبل صبينه١٩
 .ت هكيل من انت او برنشا دفتجما اللها يهب انت دلما امرا جبيلتا لمن دجبله دلمنا هكنا جبلتني ان٢٠
 . او ال شليط فحرا عل طينه دمنه من جبيلتا نعبد مانا حد اليقرا وحد لصعرا٢١
 ان دين صبا الها دنحوا روجزه ونودع حيله ايتي بسوجاا دمجرت روحه روجزا عل مانا دروجزا                 ٢٢

 . البدنادجميرين
 . واشفع رحموهي عل مانا درحما دمطيبين هوو اللها لتشبوحتا٢٣
 . دايتين حنن قريا ال هوا بلحود من يهوديا اال اف من عمما٢٤
 . ايكنا داف بهوشع امر داقرا اليلين دال هوو عمي عما ديلي ولال اترحمت اترحمت٢٥
 .يا اللها حيا نهوا جير بدوكتا كر دمتقرين هوو ال عمي تمن نتقرون بن٢٦
 . اشعيا دين اكرز عل بني ايسريل دان نهوا منينا دبني ايسريل ايك حال دبيما شركنا دمنهون نحا٢٧
 . ملتا جرم وفسق ونعبديه مريا عل ارعا٢٨
 وايك مدم دقدم امر هو اشعيا دالو ال مريا صباوت اوتر لن سريدا ايك سدوم هوين هوين ولعمورا                   ٢٩



 .متدمين هوين
 .يل نامر دعمما دال رهطين هوو بتر كانوتا ادركو كانوتا كانوتا دين ايدا دمن هيمنوتا هي منا هك٣٠
 . ايسريل دين درهط هوا بتر نموسا دكانوتا لنموسا دكانوتا ال ادرك٣١
 . مطل منا مطل دال هوا من هيمنوتا اال من عبدوهي دنموسا اتتقلو جير بكافا دتوقلتا٣٢
 .صهيون كافا دتوقلتا وكافا دمكشوال ومن دبه نهيمن ال نبهت ايك دكتيب دها سام انا ب٣٣
 

Romans 10 
 . احي صبينا دلبي وبعوتي دلوت الها حلفيهون دنحون١
 . مسهد انا جير عليهون دطننا دالها ايت بهون اال لو بيدعتا٢
 . اشتعبدو كانوته جير دالها ال يدعو اال بعو دكانوتا دنفشهون نقيمون ومطل هنا لكانوته دالها ال٣
 . سكه جير دنموسا مشيحا هو لكانوتا لكل دمهيمن٤
 . موشا جير هكنا كتب كانوتا دبنموسا دمن دنعبد هلين نحا بهين٥
 . كانوتا دين دبهيمنوتا هكنا امرا دال تامر بلبك دمنو سلق لشميا واحت لمشيحا٦
 . ومنو نحت لتهوما دشيول واسق لمشيحا من بيت ميتا٧
 .ريب هو لك فتجما لفومك وللبك هدا هي ملتا دهيمنوتا دمكرزينن اال منا امر ق٨
 . وان تودا بفومك بمرن يشوع وتهيمن بلبك دالها اقيمه من بيت ميتا تحا٩

 . لبا جير دمهيمن به مزددق وفوما دمودا به حيا١٠
 . امر جير كتبا دكل دمهيمن به ال نبهت١١
 . جير مريا دكلهون دعتير بكل دقرا له وبهدا ال فرش ال ليهوديا وال الرميا حد هو١٢
 . كل جير دنقرا شمه دمريا نحا١٣
 ايكنا هكيل نقرون الينا دال هيمنو به او ايكنا نهيمنون لهو دال شـمعوهي او ايكنـا نشـمعون دال                     ١٤

 .مكرزنا
 . او ايكنا نكرزون ان ال نشتلحون ايك دكتيب دما ياين رجليهون دمسبري شلما ودمسبري طبتا١٥
 .ال ال هوا كلهون اشتمعو لسبرتا داونجليون اشعيا جير امر مري منو هيمن لبرت قلن ا١٦
 . مكيل هيمنوتا من مشمع ادنا هي ومشمع ادنا من ملتا دالها١٧
 . اال امر انا دلما ال شمعو وها بكله ارعا نفقت برت قلهون وبسوفيه دتبيل مليهون١٨
شا هكنا امر اطنكون بعـم دال عـم وبعمـا دال متطفـيس      اال امر انا دلما ال يدع ايسريل قدميا مو    ١٩

 .ارجزكون
 . اشعيا دين امرح وامر داتحزيت اليلين دال بعاوني واشتكحت اليلين دعلي ال شالو٢٠
 . اليسريل دين امر دفشطت ايدي يوما كله لوت عما دمتحرا وال متطفيس٢١
 



Romans 11 
 .ير من ايسريل انا من زرعه دابرهم من شربتا دبنيمين اال امر انا دلما دحقه الها لعمه حس اف انا ج١
 ال دحق الها لعمه اينا دمن قديم يديع هوا له او ال يدعين انتون بكتبا داليا منا امر كد قبل هوا اللهـا                   ٢

 .عل ايسريل وامر
 . مري لنبييك قطلو ولمدبحيك سحفو وانا هو بلحودي اشتحرت وبعين لنفشي٣
 .شبقت لنفشي شبعا الفين جبرين ايلين دعل بوركيهون ال بركو وال سجدو لبعال واتامر له بجلينا دها ٤
 . هكنا اف بهنا زبنا شركنا هو اشتحر بجبيتا دطيبوتا٥
 ان دين بطيبوتا ال هوا من عبدا وان ال طيبوتا ال ايتيه طيبوتا ان دين بعبدا ال هوا من طيبوتا وان ال           ٦

 .عبدا ال ايتوهي عبدا
 .دبعا هوا ايسريل ال اشكح جبيتا دين اشكحت شركهون دين اتعورو بلبهون منا هكيل هي ٧
 ايكنا دكتيب ديهب لهون الها روحا مدعرنيتا وعينا دال نبحرون بهين وادنا دال نشمعون عدما ليومـا                 ٨

 .ديومنا
 . ودويد توب امر نهوا فتورهون قدميهون لفحا وفورعنهون لتوقلتا٩

 .حصهون بكلزبن نهوا كفيف نحشكن عينيهون دال نحزون و١٠
 . امر انا دين دلما اتتقلو ايك دنفلون حس اال بتوقلتهون ديلهون هوو حيا لعمما لطننهون١١
 . وان توقلتهون هوت عوترا لعلما وحيبوتهون عوترا لعمما كما هكيل شومليهون١٢
 . لكون دين امر انا لعمما انا دايتي شليحا دعمما لتشمشتي مشبح انا١٣
 .اطن لبني بسري واحا انشين منهون دلما ١٤
 . ان جير مستلينوتهون ترعوتا لعلما هوت كما هكيل فونيهون اال حيا دمن بيت ميتا١٥
 . وان دين رشيتا قديشا اف جبيلتا وان عقرا قديش هو اف سوكا١٦
 .تا وان من سوكا اتفشح وانت دزيتا انت دبرا اتطعمت بدوكيتهين وهويت شوتفا لعقره ولشومنه دزي١٧
 . ال تشتبهر عل سوكا ان دين مشتبهر انت ال هوا انت شقيل له لعقرا اال هو عقرا شقيل لك١٨
 . وكبر تامر دسوكا داتفشح دانا بدوكيتهين اتطعم١٩
 . شفير هلين مطل دال هيمن اتفشح انت دين بهيمنوتا قمت ال تتريم برعينك اال دحل٢٠
 .لما افال عليك نحوس ان الها جير عل سوكا دمن كينهين ال حس د٢١
 حزي هكيل بسيموته وقشيوته دالها عل ايلين دنفلو قشيوتا عليك دين بسيموتا ان تقوا به ببسـيموتا                  ٢٢

 .وان ال اف انت تتفشح
 . وهنون ان ال نقوون بحسيروت هيمنوتهون اف هنون نتطعمون مشكح جير الها دتوب نطعم انون٢٣
كينك اتفشحت ودال بكينك اتطعمت بزيتا طبا كما هكيل هنون  ان جير انت دمن زيتا انت دبرا هو دب       ٢٤

 .ان نتطعمون بزيتا دكينهون
 صبا انا جير دتدعون احي ارزا هنا دال تهوون حكيمين برعين نفشكون دعويروت لبا من اتر قليل              ٢٥



 .هوت اليسريل عدما دنعول موليا دعمما
 . فروقا ونهفك عوال من يعقوب وهيدين كله ايسريل نحا ايكنا دكتيب دناتا من صهيون٢٦
 . وهيدين تهوا لهون ديتقا هي دمن لوتي ما دشبقت لهون حطهيهون٢٧
 . باونجليون دين بعلدببا انون مطلتكون وبجبيوتا حبيبين انون مطل ابهتا٢٨
 . ال جير هفكا الها بموهبته وبقرينه٢٩
 اتحننتون مطل ال متطفيسـنوتهون       ايكنا جير داف انتون ال متطفيسين هويتون اللها من قديم وهشا           ٣٠

 .دهنون
 . هكنا اف هلين ال اتطفيسو هشا لرحما دعليكون داف عليهون نهوون رحما٣١
 . حبش جير الها لكلنش بال متطفيسنوتا دعل كل انش نرحم٣٢
 . او عومقا دعوترا وحكمتا ومدعا دالها دانش ال مش دينوهي واورحته ال متعقبن٣٣
 .مريا او منو هوا له بعل ملكا منو جير يدع رعينه د٣٤
 . ومنو قدم يهب له وكن نسب منه٣٥
 . مطل دكل منه وكل به وكل بايده دله تشبحن وبوركن لعلم علمين امين٣٦
 

Romans 12 
 بعنا هكيل منكون احي برحموهي دالها دتقيمون فجريكون دبحتا حيتا وقديشتا ومقبلتا اللها بتشمشـتا                ١

 .مليلتا
ا هنا اال اشتحلفو بحودتا درعينيكون وهويتون فرشين اينا هو صبينا دالها طبا ومقبال        وال تتدمون لعلم   ٢

 .وجميرا
 امر انا دين بطيبوتا داتيهبت لي لكلكون دال تهوون مترعين لبر من ما دوال دتترعـون اال تهـوون                    ٣

 .مترعين بنكفوتا كلنش ايك دفلج له الها هيمنوتا بمشوحتا
 .ما سجياا ايت لن وكلهون هدما ال هوا حد سوعرنا ايت لهون ايكنا جير دبحد فجرا هد٤
 . هكنا اف حنن دسجياا حنن حد حنن فجر بمشيحا حد حد منن دين هدما حنن دحددا٥
 . اال ايت لن موهبتا مشحلفتا ايك طيبوتا داتيهبت لن ايت دنبيوتا ايك مشوحتا دهيمنوته٦
 .بيولفنه وايت دتشمشتا ايت له بتشمشته وايت دملفنا هو ٧
 . وايت دمبيانا هو ببوياه وديهب بفشيطوتا ودقام برشا بحفيطوتا ودمرحم بفصيحوتا٨
 . وال نهوا نكيل حوبكون اال هويتون سنين لبيشتا ومتنقفين لطبتا٩

 . هويتون رحمين الحيكون ومحبين حد لحد هويتون مقدمين ميقرين حد لحد١٠
 .بروح هويتون فلحين لمركون هويتون حفيطين وال حبننين هويتون رتحين ١١
 . هويتون حدين بسبركون هويتون مسيبرين اولصنيكون هويتون امينين بصلوتا١٢
 . هويتون مشتوتفين لسنيقوتا دقديشا هويتون رحمين اكسنيا١٣



 . بركو لردوفيكون بركو وال تلوطون١٤
 . حدو عم دحدين وبكو عم دبكين١٥
احيكون وال تترعون رعينا رما اال قفو اليلين دمكيكين          ومدم دمترعين انتون عل نفشكون اف عل         ١٦

 .وال هويتون حكيمين برعين نفشكون
 . وال تفرعون النش بيشتا حلف بيشتا اال نتبطل لكون دتعبدون طبتا قدم بنينشا كلهون١٧
 . وان مشكحا ايك دمن لوتكون عم كلبرنش شلما عبدو١٨
را لروجزا كتيب هو جير دان ال تعبد دينا لنفشك انـا             وال هويتون تبعين نفشكون حبيبي اال هبو ات        ١٩

 .اعبد دينك امر الها
 . وان كفن بعلدببك اوكليهي وان صها اشقيهي وان هلين تعبد له جومرا دنورا تقبر عل قرقفته٢٠
 . ال تزكيكون بيشتا اال زكاوه لبيشتا بطبتا٢١
 

Romans 13 
 دال هوا من الها هو وايلين شولطنا دايتيهون مـن            كل نفش لشولطنا دربوتا تشتعبد ليت جير شولطنا        ١

 .الها هو فقيدين
 . من دقام هكيل لوقبل شولطنا لوقبل فوقدنا دالها قام وهلين دقيمين لوقبلهون دينا نسبون٢
 دينا جير ال هوو دحلتا لعبدا طبا اال لبيشا صبا انت هكيل دال تدحل من شولطنا عبد طبتا وتشـبوحتا     ٣

 .تهوا لك منه
مشمشنا هو جير دالها اال لك لطبتا وان بيشتا عبد انت دحل ال هوا جير سريقايت اسـير لسفسـرا                     ٤

 .مشمشنا هو جير دالها وتبوعا دروجزا اليلين دعبدين بيشتا
 . ومطل هنا الصا لن دنشتعبد ال مطل روجزا بلحود اال اف مطل تارتن٥
 .لها دعليهين دهلين قيمين مطل هنا اف كسف رشا يهبين انتون مشمشنا انون جير دا٦
 فروعو هكيل لكلنش ايك دمتحيب له لمن دكسف رشا كسف رشا ولمن دمكسا مكسا ولمـن ددحلتـا               ٧

 .دحلتا ولمن دايقرا ايقرا
 . والنش مدم ال تحوبون اال حد لحد لمحبو من دمحب جير حبره نموسا ملي٨
ن ايت فوقدنا احرنا بهدا ملتا مشتلم  واف هي جير دامر دال تجور وال تقطول وال تجنوب وال ترج وا         ٩

 .دترحم لقريبك ايك نفشك
 . حوبا لقريبه بيشتا ال سعر مطل دحوبا موليه هو دنموسا١٠
 واف هدا دعو دزبنا هو وشعتا هي مكيل دنتعير من شنتن هشا هو جير اتقربو لن حيين يتير مـن                     ١١

 .دكد هيمنن
 .ا دحشوكا ونلبش زينه دنوهرا لليا مكيل عبر وايمما قرب ننيح منن هكيل عبد١٢
 . وايك دبايمما باسكما نهلك ال بزمرا وال برويوتا وال بمدمكا طنفا وال بحسما وبحرينا١٣



 . اال لوبشوهي لمرن يشوع مشيحا وال تاصفون دبسركون لرجيجتا١٤
 

Romans 14 
 . الينا دين دكريه بهيمنوتا هبو له ايدا وال تهوون متفلجين بمحشبتكون١
 .جير دمهيمن دكلمدم ناكول ودكريه يرقا هو اكل ايت ٢
 . هو دين داكل لهو من دال اكل ال نشوط وهو من دال اكل لهو من داكل ال ندون الها جير قربه٣
 انت من انت ددان انت لعبدا دال ديلك دان قام لمره قام وان نفل لمره نفل مقم هو دين قام مطا جيـر     ٤

 .بايدي مره دنقيميوهي
 . يوما من يوما وايت ددان كلهون يومتا كلنش دين بمدعا دنفشه نشترر ايت ددان٥
 من دمترعا ديوما لمره مترعا وكل دال مترعا ديوما لمره ال مترعا وداكل لمره اكل واللها مودا ودال ٦

 .اكل لمره ال اكل ومودا اللها
 . ليت جير انش منن دلنفشه حي وليت انش دلنفشه مات٧
 .ن حاينن وان ميتينن لمرن هو ميتينن وان حيينن هكيل وان ميتينن دمرن حنن مطل دان حاينن لمر٨
 . مطل هنا اف مشيحا ميت وحيا وقم دهو نهوا مريا لميتا ولحيا٩

 انت دين منا دان انت الحوك او اف انت لمنا شاط انت الحوك كلن جير عتيدينن لمقم قـدم بـيم                      ١٠
 .دمشيحا

 .ي تكوف كل بروك ولي نودا كل لشن ايك دكتيب دحي انا امر مريا دل١١
 . مدين كل انش منن فتجما حلف نفشه يهب اللها١٢
 . ال مكيل ندون حد لحد اال هدا دونو يتيرايت دتوقلتا الحوك ال تسيم١٣
 يدع انا جير ومفس انا بمريا يشوع دمدم دمسيب من لوته ليت اال الينا درنا عل مدم دطما لهو هو                     ١٤

 .بلحود طما
 مطل ماكولتا معيق انت الحوك ال هوا بحوبا مهلك انت ال توبد بماكولتك لهو دمطلته ميت                  ان دين  ١٥

 .مشيحا
 . وال تتجدف طبتن١٦
 . ملكوته جير دالها ال هوت ماكال ومشتيا اال كانوتا وشلما وحدوتا بروحا دقودشا١٧
 . من دبهلين جير مشمش لمشيحا شفر اللها وقدم بنينشا بقا١٨
 .ا نرهط وبتر بنينا حد دحد هشا بتر شلم١٩
 . وال مطل ماكولتا نشرا عبدا دالها كلمدم جير دكا هو اال بيش هو لبرنشا دبتوقلتا اكل٢٠
 . شفير هو دال ناكول بسرا وال نشتا حمرا وال مدم دمتتقل به احون٢١
 . انت دايت بك هيمنوتا بنفشك احوديه قدم الها طوبوهي لمن دال دن نفشه بمدم دفرش٢٢
 .اينا جير دمتفلج واكل اتحيب له مطل دلو بهيمنوتا كل مدم جير دال هوا من هيمنوتا حطيتا هو ٢٣



 
Romans 15 

 . حيبينن هكيل حنن حيلتنا دكورهنا دمحيال نشقول وال لنفشن نشفر١
 . اال انش منن لقريبه نشفر بطبتا ايك دلبنينا٢
 .ا دمحسدنيك نفل علي مطل داف مشيحا ال هوا لنفشه شفر اال ايك دكتيب دحسد٣
 . كل مدم جير دمن قديم اتكتب ليولفنا هو ديلن اتكتب دبمسيبرنوتا وببوياا دكتبا سبرا نهوا لن٤
 . الها دين دمسيبرنوتا ودبوياا نتل لكون دشويوتا تتحشبون حد عل حد بيشوع مشيحا٥
 . دبحد رعين وبحد فوم تشبحون اللها ابوهي دمرن يشوع مشيحا٦
 .و مقربين وطعنين لحددا ايكنا داف مشيحا قربكون لتشبوحته دالها مطل هدا هو٧
 . امر انا دين ديشوع مشيحا شمش جزورتا حلف شرره دالها ايكنا دنشر مولكنا دابهتا٨
 . وعمما نشبحون اللها حلف رحما دهوو عليهون ايك دكتيب داودا لك بعمما ولشمك ازمر٩

 . وتوب امر اتبسمو عمما عم عمه١٠
 .ب امر شبحو لمريا كلكون عمما شبحيهي كلهين اموتا وتو١١
 . وتوب اشعيا امر دنهوا عقرا اليشي ومن دنقوم نهوا رشا لعمما وعلوهي نسبرون عمما١٢
 . الها دين دسبرا نمليكون كله حدوتا وشلما بهيمنوتا دتتيترون بسبره بحيال دروحا دقودشا١٣
 ملين انتون هو طبتا ومشمليتون بكله يدعتا ومشكحين  مفس انا دين اف انا عليكون احي داف انتون       ١٤

 .انتون اف الحرنا لمرتيو
 . قليل دين مرحايت كتبت لكون احي ايكنا داعهدكون بطيبوتا داتيهبت لي من الها١٥
 داهوا مشمشنا ليشوع مشيحا بعمما وافلوح الونجليون دالها دنهوا قوربنا دعمما مقبل ومقدش بروحا  ١٦

 .دقودشا
 . لي هكيل شوبهرا بيشوع مشيحا لوت الها ايت١٧
 . ال جير ممرح انا دامر مدم دال سعر بايدي مشيحا لمشمعا دعمما بملتا وبعبدا١٨
 بحيال داتوتا ودتدمرتا وبحيال دروحه دالها ايكنا دمن اورشلم اتكرك عدما اللوريقون وامال سـبرته       ١٩

 .دمشيحا
 .يحا دال ابنا عل شتاستا نوكريتا كد متحفط انا اسبر ال كر داتقري شمه دمش٢٠
 . اال ايكنا دكتيب دايلين دال اتامر لهون علوهي نحزونه وايلين دال شمعو نتطفيسون٢١
 . مطل هنا اتتكست زبنين سجيان داتا لوتكون٢٢
 . هشا دين مطل ددوكا ليت لي بهلين اتروتا وسوا هويت من قدم شنيا سجياتا داتا لوتكون٢٣
فنيا مسبر انا داتا واحزيكون وانتون تلوونني لتمن ما دقليل مـن سـجي اتبسـمت        ما دازل انا الس    ٢٤

 .بحزتكون
 . هشا دين ازل انا الورشلم داشمش لقديشا٢٥



 . صبو جير هلين دبمقدونيا وباكايا دشوتفوتا تهوا لهون عم مسكنا قديشا دايت باورشلم٢٦
عممـا حيبـين انـون داف بدبسـر      صبو مطل داف حيبين لهون ان جير بدروح اشتوتفو عمهون   ٢٧

 .نشمشون انون
 . هدا هكيل ما دجمرت وحتمت لهون ادشا هنا عبر انا عليكون السفنيا٢٨
 . يدع انا دين دامتي داتا انا لوتكون بموليا هو دبوركتا داونجليون دمشيحا اتا انا٢٩
 .ا دحلفي لوت الها بعا انا دين منكون احي بمرن يشوع مشيحا وبحوبا دروحا دتعملون عمي بصلوت٣٠
 . داتفصا من ايلين دال متطفيسين دبيهود وتشمشتا دموبل انا لقديشا دباورشلم تتقبل شفير٣١
 . واتا لوتكون بحدوتا بصبينه دالها واتتنيح عمكون٣٢
 . الها دين دشلما نهوا عم كلكون امين٣٣
 

Romans 16 
 .نكراوس مجعل انا لكون دين لفوبا حتن دايتيه مشمشنيتا دعدتا دق١
 دتقبلونه بمرن ايك دزدق لقديشا وبكل صبو دبعيا منكون تقومون له مطل داف هـي قيومتـا هـوت     ٢

 .لسجياا اف لي
 . شالو بشلما دفريسقال وداقلس فلحا دعمي بيشوع مشيحا٣
 دهنون هلين حلف نفشي صوريهون يهبو وال هوا انا بلحودي مودا انا لهـون اال اف كلهـين عـدتا     ٤

 .دعمما
 .بو شلما لعدتا دايت ببيتهون شالو بشلما دافنطوس حبيبي اينا دايتوهي رشيتا داكايا بمشيحا وه٥
 . شالو بشلما دمريا ايدا دسجي اليت بكون٦
 . شالو بشلما داندرونيقوس وديونيا احيني دهوو شبيا عمي ويديعين انون بشليحا وبمشيحا قدمي هوو٧
 . شالو بشلما دامفليوس حبيبي بمرن٨
 .و بشلما داوربنوس فلحا دعمن بمشيحا وداسطكوس حبيبي شال٩

 . شالو بشلما دافال جبيا بمرن شالو بشلما دبني بيته دارسطبولوس١٠
 . شالو بشلما دهروديون احيني شالو بشلما دبني بيته دنرقسوس ايلين دايتيهون بمرن١١
 .تي ايدا دسجي اليت بمرن شالو بشلما دطروفنا ودطروفسا داليين بمرن شالو بشلما دفرسس حبيب١٢
 . شالو بشلما دروفس جبيا بمرن ودامه ديله وديلي١٣
 . شالو بشلما داسونقرطوس ودفلجون ودهرما ودفطربا ودهرما وداحا دعمهون١٤
 . شالو بشلما دفيللجوس وديوليا ودناروس ودحته ودالومفا ودكلهون قديشا دعمهون١٥
 .ن بشلمكون كلهين عدته دمشيحا شالو بشلما حد دحد بنوشقتا قديشتا شال١٦
 بعنا دين منكون احي دتزدهرون من ايلين دفلجوتا ومكشوال عبدين لبر من يولفنا دانتـون يلفتـون            ١٧

 .دتترحقون لكون منهون



 ايلين جير دهكنا انون ال مشمشين لمرن يشوع مشيحا اال لكرسهون وبمال بسيمتا وببوركتا مطعين                ١٨
 .لبوتا دفشيطا

ون دين ديلكون لكل برنش اتيدعت حدا انا هكيل بكون وصبا انا دتهوون حكيمين لطبتـا    مشتمعنوتك ١٩
 .وتميمين لبيشتا

 . الها دين دشلما نشحقيوهي بعجل لسطنا تحيت رجليكون طيبوته دمرن يشوع مشيحا تهوا عمكون٢٠
 . شالين بشلمكون طيمتاوس فلحا دعمي ولوقيوس وايسون وسوسيفطروس احيني٢١
 .ا بشلمكون انا طرطيوس دكتبت اجرتا بمرن شال ان٢٢
 . شال بشلمكون جايوس مقبلني ودكله عدتا شال بشلمكون ارسطوس ربيتا دمدينتا وقوارطوس احا٢٣
 اللها دين هو دمشكح دنشرركون باونجليون ديلي هو داتكرز عل يشوع مشيحا بجلينا دارزا دمـن                 ٢٤

 .زبني علما مكسي هوا
 .يد كتبا دنبيا وبفوقدنه دالها دلعلم اتيدع لكلهون عمما لمشمعا دهيمنوتا اتجلي دين بزبنا هنا ب٢٥
 . دهويو حكيما بلحودوهي شوبحا بيد يشوع مشيحا لعلمعلمين امين٢٦
 . طيبوته دمرن يشوع مشيحا عم كلكون امين٢٧
 
١Corinthians 1 
 . فولوس قريا وشليحا ديشوع مشيحا بصبينه دالها وسوستنس احا١
لها دبقورنتوس قريا وقديشا دبيشوع مشيحا مقدشين ولكلهون ايلين دقرين شمه دمرن يشـوع              لعدتا دا  ٢

 .مشيحا بكل اتر ديلهون وديلن
 . طيبوتا عمكون وشلما من الها ابون ومن مرن يشوع مشيحا٣
 . مودا انا اللهي بكلزبن حلفيكون عل طيبوتا دالها داتيهبت لكون بيشوع مشيحا٤
 . بكل مال وبكل يدعتا دبكل مدم عترتون به٥
 . ايك دسهدوته دمشيحا اشتررت بكون٦
 . دال اتبصرتون بحدا من موهبته اال مسكين انتون لجلينه دمرن يشوع مشيحا٧
 . دهو نشرركون عدما الحريتا ددال رشين تهوون بيومه دمرن يشوع مشيحا٨
 . مهيمن هو الها دبايده اتقريتون لشوتفوتا دبره يشوع مشيحا مرن٩

بعا انا دين منكون احي بشمه دمرن يشوع مشيحا دتهوا حدا ملتا لكلكون وال نهوين بكون فلجوتا اال  ١٠
 .تهوون جميرين بحدا ترعيتا وبحد رعينا

 . شلحو لي جير عليكون احي من بيت كالا دحرينا ايت بينتكون١١
انا وايت دامر انا دكافا انـا   هدا دين امر انا دايت منكون دامر انا دفولوس انا وايت دامر انا دافلو           ١٢

 .وايت دامر انا دمشيحا انا
 . دلما اتفلج له مشيحا او لما فولوس ازدقف عل افيكون او بشمه دفولوس عمدتون١٣



 . مودا انا اللهي دالنش منكون ال اعمدت اال لكريسفوس ولجايوس١٤
 . دال انش نامر دبشمي اعمدت١٥
 . ال يدع انا ان النش احرين اعمدت اعمدت دين اف لبيته داسطفنا توب دين١٦
 . ال جير شدرني مشيحا لمعمدو اال لمسبرو ال بحكمت مال دال نسترق زقيفه دمشيحا١٧
 . ملتا جير دزقيفا البيدا شطيوتا هي لن دين اليلين دحيينن حيال هي دالها١٨
 . كتيب جير داوبد حكمتا دحكيما واجلوز ترعيتا دسكولتنا١٩
 . ايكا هو سفرا او ايكا هو دروشا دعلما هنا ال ها اشطيه الها حكمته دعلما هنا ايكا هو حكيما او٢٠
 مطل جير دبحكمته دالها ال يدع علما بحكمتا اللها صبا الها دبشـطيوتا دكروزوتـا نحـا اليلـين              ٢١

 .دمهيمنين
 . مطل ديهوديا اتوتا شالين وارميا حكمتا بعين٢٢
 .تا ليهوديا والرميا شطيوتا حنن دين مكرزينن مشيحا كد زقيف توقل٢٣
 . لهنون دين دقرين يهوديا وارميا مشيحا حيال دالها وحكمتا دالها٢٤
 . مطل دشطيوته دالها حكيما هي من بنينشا وكريهوته دالها حيلتنيا هي من بني انشا٢٥
  حزو جير اف قريتكون احي دال سجياين بكون حكيما ببسر وال سجياين بكون حيلتنا وال سـجياين                ٢٦

 .بكون بني طوهما ربا
 . اال جبا الها لسكلوهي دعلما دنبهت لحكيما وجبا كريهوهي دعلما دنبهت لحيلتنا٢٧
 . وجبا اليلين دبصير طوهمهون بعلما ولمسليا واليلين دليت انون دنبطل اليلين دايتيهون٢٨
 . دال نشتبهر كل بسر قدموهي٢٩
 . لن حكمتا من الها وزديقوتا وقديشوتا وفورقنا اف انتون دين منه انتون بيشوع مشيحا هو دهوا٣٠
 . ايك دكتيب دمن دمشتبهر بمريا نشتبهر٣١
 
١Corinthians 2 
 . وانا احي كد اتيت لوتكون ال بمملال روربا افال بحكمتا سبرتكون ارزه دالها١
 . وال دنت نفشي بينتكون ايك دمدم يدع انا اال ان ليشوع مشيحا اف له كد زقيف٢
 .دحلتا سجياتا وبرتيتا هويت لوتكون وانا ب٣
 . وملتي وكروزوتي ال هوت بمفيسنوتا دمال دحكمتا اال بتحويتا دروحا ودحيال٤
 . دال تهوا هيمنوتكون بحكمتا دبنينشا اال بحيال دالها٥
 . حكمتا دين ممللينن بجميرا حكمتا ال دهنا علما افال دشليطنوهي دعلما هنا دمتبطلين٦
 .متا دالها بارز هي دمكسيا هوت وقدم هوا فرشه الها من قدم علما لشوبحا ديلن اال ممللينن حك٧
 . هي دحد من شليطنا دعلما هنا ال يدعه الو جير يدعوه لو لمره دتشبوحتا زقفين هوو٨
 اال ايك دكتيب دعينا ال حزت وادنا ال شمعت وعل لبا دبرنشا ال سلق مدم دطيب الها اليلين درحمين      ٩



 .له
 .ين جال الها بروحه روحا جير كلمدم بصيا اف عومقوهي دالها لن د١٠
 اينا هو جير برنشا ديدع دببرنشا اال ان روحا دبر دبه هكنا اف دبالها انش ال يدع اال ان روحـه                      ١١
 .دالها
 . حنن دين ال هوا روحا دعلما نسبن اال روحا دمن الها دندع موهبتا دمن الها اتيهب لن١٢
 .نن ال هوا بيولفنا دمال دحكمتا دبنينشا اال بيولفنا دروحا ولروحنا روحنيتا مفحمينن ايلين داف ممللي١٣
 . برنشا جير دبنفش هو ال مقبل روحنيتا شطيوتا انين جير له وال مشكح دندع دبروح متدين١٤
 . روحنا دين كل مدم دان وهو من انش ال متدين١٥
 .نا دمشيحا ايت لن منو جير يدع رعينه دمريا دنلفيوهي لن دين رعي١٦
 
١Corinthians 3 
 . وانا احي ال اشكحت داملل عمكون ايك دعم روحنا اال ايك دعم فجرنا وايك دليلودا بمشيحا١
 . حلبا اشقيتكون وال يهبت لكون ماكولتا ال جير عدكيل مشكحين هويتون اال افال هشا مشكحين انتون٢
ا وحرينا وفلجوتا ال ها فجرنـا انتـون وببسـر            عدكيل جير ببسر انتون ايكا جير دايت بكون حسم         ٣

 .مهلكين انتون
 . ما دامر جير انش انش منكون انا دفولوس انا واحرنا امر انا دافلو انا ال ها فجرنا انتون٤
 . منو جير فولوس او منو افلو اال مشمشنا دبايديهون هيمنتون وانش انش ايك ديهب له مريا٥
 . ربي انا نصبت وافلو اشقي اال الها٦
 . ال هكيل هو دنصب ايتوهي مدم وال هو دمشقا اال الها دمربا٧
 . من دنصب دين ومن دمشقا حد انون وانش ايك عمله اجره مقبل٨
 . عم الها جير فلحينن وفولحنا دالها وبنينا دالها انتون انون٩

بنا كلنش دين نحزا     وايك طيبوتا دالها داتيهبت لي سمت شتاستا ايك اردكال حكيما احرنا دين عليه               ١٠
 .ايكن بنا عليه

 . شتاستا جير احرتا سطر من هدا دسيما انش ال مشكح لمسم دايتيه يشوع مشيحا١١
 . وان انش دين بنا عل هدا شتاستا دهبا او ساما او كافا يقيرتا او قيسا او عميرا او حبتا١٢
كلنش ايكنـا ايتـوهي نـورا        عبدا دكلنش متجال يوما جير هو جال له مطل دبنورا متجال وعبده د             ١٣

 .تفرشيوهي
 . واينا دنقوا عبده هو دبنا اجره نقبل١٤
 . واينا دعبده ناقد نحسر هو دين نشتوزب هكنا دين ايك دمن نورا١٥
 . ال يدعين انتون دهيكله انتون دالها وروحه دالها عمرا بكون١٦
 .دانتون انون ومن دمحبل هيكله دالها محبل له الها هيكله جير دالها قديش هو ١٧



 . انش ال نطعا نفشه من دسبر بكون دحكيم هو بعلما هنا نهوا له سكال دنهوا حكيما١٨
 . حكمته جير دعلما هنا للوتا هي لوت الها كتيب هو جير داحد حكيما بحرعوتهون١٩
 . وتوب مريا يدع محشبتهون دحكيما دسريقن انين٢٠
 .يلكون هو مطل هنا ال انش نشتبهر ببنينشا كلمدم جير د٢١
 ان فولوس وان افلو وان كافا وان علما وان حيا وان موتا وان دقيمن وان دعتيدن كل مدم ديلكون                    ٢٢
 .هو
 . وانتون دمشيحا ومشيحا دالها٢٣
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 . هكنا هوين حشيبين لكون ايك مشمشنا دمشيحا وربي بتا دارزوهي دالها١
 .من نشتكح هركا مكيل متبعا بربي بتا دانش كد مهي٢
 . لي دين هدا بصيروتا هي لي دمنكون اتدين او من كل بر انش اال افال انا نفشي دان انا٣
 . ال جير مدم بنفشي حشيش انا اال لو بهدا ازددقت ديني جير مريا هو٤
 مطل هنا ال من قدم زبنا تهوون دينين عدما دناتا مريا هو دمنهر كسيته دحشوكا وجال محشـبتهون                    ٥

 .يدين نهوا شوبحا النش انش من الهادلبوتا وه
 هلين دين احي مطلتكون هو سمت عل فرصوفا ديلي ودافلو دبن تالفون دال تترعون يتير مـن مـا                    ٦

 .دكتيب وانش عل حبره ال نتريم مطل انش
 . منو جير بصك او منا ايت لك دال نسبت وان نسبت لمنا مشتبهر انت ايك هو دال نسبت٧
 .وعترتون وبلعدين املكتون اشتوف دين املكتون داف حنن نملك عمكون من كدو سبعتون لكون ٨
 . سبر انا جير دلن لشليحا احريا هو سمن الها ايك دلموتا دهوين تاطرون لعلما ولمالكا ولبنينشا٩

 حنن شطيا مطل مشيحا انتون دين حكيما بمشيحا حنن كريها وانتون حيلتنا انتون مشتبحين وحـنن               ١٠
 .مصطعرين

 .ا لهدا شعتا كفنينن وصهينن وعرطليينن ومتقفحينن وبيت قيما ليت لن عدم١١
 . والينن كد فلحينن بايدين مصعرين لن ومبركينن ردفين لن ومسيبرينن١٢
 . مصحين لن وبعينن منهون ايك نفتا دعلما هوين وكوفرا دكلنش عدما لهشا١٣
 .مرتا انا ال هوا ايك دابهتكون كتب انا هلين اال ايك دلبنيا حبيبا ١٤
 ان جير ربو تراا نهوون لكون بمشيحا اال ال سجياا ابها بيشوع جير مشيحا انـا هـو اولـدتكون                     ١٥

 .بسبرتا
 . بعا انا هكيل منكون دبي تتدمون١٦
 مطل هنا شدرت لوتكون لطيمتاوس دايتوهي بري حبيبا ومهيمنا بمريا دهـو نعهـدكون اورحتـي          ١٧

 .تادبمشيحا ايك مدم دملف انا بكلهين عد



 . ايك هو دين دال اتا انا لوتكون اتحترو انشا منكون١٨
 . اال ان مريا صبا بعجل اتا انا لوتكون وادع ال ملتهون دهلين دمريمين نفشهون اال حيلهون١٩
 . ملكوته جير دالها ال هوت بملتا اال بحيال٢٠
 . ايكنا صبين انتون بحوطرا اتا لوتكون او بحوبا وبروحا مكيكتا٢١
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 سكا مشتمعا بينتكون زنيوتا ودايك هدا زنيوتا ايدا دافال بيت حنفا مشتمها عدما دنسـب بـرا انتـت                    ١

 .ابوهي
 . وانتون حتيرين انتون وال دين يتيرايت يتبتون بابال دنشتقل من بينتكون هو من دهنا سوعرنا سعر٢
 .دو دنت ايك قريبا لهو من دهدا سعر انا جير كد رحيق انا منكون بفجر وقريب انا لكون بروح من ك٣
 . دبشمه دمرن يشوع مشيحا تتكنشون كلكون وانا عمكون بروح عم حيله دمرن يشوع مشيحا٤
 . وتشلمونه لهنا لسطنا البدنا دفجره دبروح نحا بيومه دمرن يشوع مشيحا٥
 . ال شفير شوبهركون ال يدعين انتون دحميرا قليل كله جبيلتا محمع٦
حميرا عتيقا دتهوون جبيلتا حدتا ايكنا دايتيكون فطيرا فصحا جير ديلـن مشـيحا هـو                 دكو منكون    ٧

 .داتنكس حلفين
 . مطل هنا نعبد عدعدا ال بحميرا عتيقا وال بحميرا دبيشوتا ودمريروتا اال بحميرا ددكيوتا ودقديشوتا٨
 . كتبت لكون باجرتا دال تتحلطون عم زنيا٩

ا هنا او عل علوبا او عل حطوفا او عل فلحي فتكرا وان ال حيبـين               ال دين امر انا عل زنيا دبعلم       ١٠
 .هويتون اف من علما لمفق

 هدا دين دكتبت لكون دال تتحلطون ان ايت دمتقرا احا وايتوهي زنيا او علوبا او فلـح فتكـرا او                     ١١
 .مصعرن او روي او حطوف عم اينا دهكنا هو افال لحما لماكل

 .ون لدلجو دونو ما لي جير لمدن لبريا انت١٢
 . لبريا دين الها دان وشوقلوهي لبيشا من بينتكون١٣
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 . ممرح انش منكون كد ايت له دينا عم احوهي دندون قدم عوال وال قدم قديشا١
 . او ال يدعين انتون دقديشا لعلما ندونون وان علما بكون متدين ال شوين انتون لمدن دينا دقدقا٢
 .ون دلمالكا دينينن حد كما ايلين ددعلما انين هنا ال يدعين انت٣
 . اال ان ايت لكون دينا عل دعلما اليلين دبسين بعدتا اوتبو لكون بدينا٤
 . لكوارا هو دين امر انا لكون هكنا ليت بكون افال حد حكيما دنشكح نشوا بيت احا الحوهي٥
 . اال احا عم احوهي متدين وتوب قدم ايلين دال مهيمنين٦



من كدو هكيل قنومكون حبتون لكون ددينا حد عم حد ايت لكون مطل منا جير ال متعلبـين انتـون                     ٧
 .ومطل منا ال متجلزين انتون

 . اال انتون علبين انتون وجلزين انتون اف الحيكون٨
 او ال يدعين انتون دعوال ملكوته دالها ال يرتين ال تطعون ال زنيا وال فلحي فتكـرا وال جيـرا وال                      ٩

 .ال وال شكبي عم دكرامحب
 . وال علوبا وال جنبا وال رويا وال مصعرنا وال حطوفا هلين ملكوته دالها ال يرتين١٠
 وهلين ايت هوي بانش انش منكون اال سحيتون واتقدشتون وازددقتون بشمه دمرن يشوع مشـيحا                ١١

 .وبروحه دالهن
 .نشتلط كل شليط لي اال ال كل فقح لي كل شليط لي اال علي انش ال ١٢
 . ماكولتا دكرسا وكرسا دماكولتا الها دين لترتيهين مبطل فجرا دين ال لزنيوتا اال لمرن ومرن لفجرا١٣
 . الها دين ولمرن اقيم ولن مقيم بحيله١٤
 . ال يدعين انتون دفجريكون هدما انون دمشيحا نسب هدما دمشيحا نعبديوهي هدما دزنيتا حس١٥
 . لزنيتا حد هو فجر امير جير دنهوون تريهون حد فجر او ال يدعين انتون دمن دنقف١٦
 . من دنقف دين لمرن هوا عمه حدا روح١٧
 . عروقو من زنيوتا كل حطيتا دنعبد برنشا لبر من فجره هي من دمزنا دين بفجره هو حطا١٨
 او ال يدعين انتون دفجركون هيكال هو دروحا دقودشا دعمرا بكون هي دقبلتـون مـن الهـا وال                    ١٩
 .تون دنفشكونهوي
 . ازدبنتون جير بدميا هويتون هكيل مشبحين اللها بفجركون وبروحكون هنون دايتيهون دالها٢٠
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 . عل ايلين دكتبتون لي دين شفير هو لجبرا دالنتتا ال نتقرب١
 . اال مطل زنيوتا انش انتته ناحود وانتتا لبعله تاحود٢
 .ع هكنا اف هي انتتا لبعله جبرا النتته حوبا دمتتحيب نفرو٣
 . انتتا ال شليطا عل فجره اال بعله هكنا اف جبرا ال شليط عل فجره اال انتته٤
 ال هكيل تجلزون حد لحد اال امتي دتريكون تشتوون بزبن دتتعنون لصوما ولصلوتا وتوب له لصبوتا     ٥

 .تتفنون دال ننسيكون سطنا مطل رجتا دفجركون
 .محيال لو من فوقدنا هدا دين امر انا ايك دل٦
 انا جير صبا انا دكلهون بنينشا اكوتي نهوون بدكيوتا اال كلنش موهبتا يهيبا له من الها ايـت دهكنـا        ٧

 .وايت دهكنا
 . امر انا دين اليلين دليت لهون نشا والرملتا دفقح لهون ان نقوون اكوتي٨
 . برجتا ان ال دين مسيبرين نزدوجون فقح جير لمسب انتتا طب من دلماقد٩



 . اليلين دين دايت لهون نشا مفقد انا ال انا اال مري دانتتا من بعله ال تفروش١٠
 . وان تفروش تقوا دال جبرا او لبعله تترعا وجبرا النتته ال نشبوق١١
 لشركا دين امر انا انا ال مري ان ايت احا دايت له انتتا دال مهيمنا وهي صـبيا دتعمـر عمـه ال                 ١٢

 .نشبقيه
 .ا ايدا دايت له بعال دال مهيمن وهو صبا دنعمر عمه ال تشبوق بعله وانتت١٣
 مقدش هو جير جبرا اينا دال مهيمن بانتتا دمهيمنا ومقدشا هي انتتا ايدا دال مهيمنا بجبرا دمهـيمن                    ١٤

 .وان ال بنيهون طماين انون هشا دين دكين انون
 .هلين لشلما هو قرن الها ان دين هو دال مهيمن فرش نفروش ال مشعبد احا او حتا ب١٥
 . منا جير يدعا انتي انتتا ان لبعلكي تحين او انت جبرا يدع انت ان النتتك تحا١٦
 . اال انش انش ايك دفلج له مريا وانش ايك دقريهي الها هكنا نهلك واف لكلهين عدتا هكنا مفقد انا١٧
 .ري ال نجزور ان كد جزير انش اتقري ال نهفوك له لعورلوتا وان بعورلوتا اتق١٨
 . جزورتا جير ال هوت مدم اف ال عورلوتا اال نطورتا دفوقدنوهي دالها١٩
 . كلنش بقرينا داتقري به نقوا٢٠
 . ان عبدا اتقريت ال نتبطل لك اال افن مشكح انت لمتحررو جبي لك دتفلوح٢١
 .ا هو دمشيحا اينا جير دعبدا اتقري بمرن محررا هو دالها هكنا اف اينا دبر حارا اتقري عبد٢٢
 . بدميا ازدبنتون ال تهوون عبدا دبنينشا٢٣
 . كلنش بمدم داتقري احي به نقوا لوت الها٢٤
 عل بتولوتا دين فوقدنا من الها ال احيد انا ملكا دين يهب انا ايك جبرا داتحننت مـن الهـا داهـوا            ٢٥

 .مهيمن
 .نهوا وسبر انا دهدا شفيرا مطل اننقا دزبنا دفقح له لبرنشا دهكنا ٢٦
 . اسير انت بانتتا ال تبعا شريا شرا انت من انتتا ال تبعا انتتا٢٧
 وان تسب انتتا ال حطا انت وان بتولتا تهوا لجبرا ال حطيا اولصنا دين بفجر هوا اليلين دهكنا انون   ٢٨

 .انا دين عليكون حاس انا
 .ن ايك دليت لهون وهدا امر انا احي دزبنا مكيل ازدلهز له دايلين دايت لهون نشا نهوو٢٩
 . وايلين دبكين ايك ال بكين وايلين دحدين ايك ال حدين وايلين دزبنين ايك ال مقدين٣٠
 . وايلين دمتحشحين بعلما هنا ال لبر من زدقا دحشحتا عبر له جير اسكمه دعلما هنا٣١
 . لمره مطل هنا صبا انا ددال صفتا تهوون اينا جير دليت له انتتا رنا بدمره دايكنا نشفر٣٢
 . واينا دايت له انتتا يصف دعلما دايكنا نشفر النتته٣٣
 فورشنا دين ايت اف بينت انتتا لبتولتا ايدا دلجبرا ال هوت رنيا بمره دتهوا قديشا بفجره وبروحـه                   ٣٤

 .وايدا دايت له بعال رنيا دعلما دايكنا تشفر لبعله
ا رما انا لكون اال دتهـوون امينـين لـوت     هدا دين لعودرنكون هو ديلكون امر انا ال هوا محنوقيت     ٣٥



 .مركون باسكما شفيرا كد ال رنين انتون بعلما
 ان انش دين سبر دمتبزح ببتولته دعبر زبنه وال يهبه لجبرا ووليا دنتليه ايك دصبا نعبـد ال حطـا          ٣٦

 .تزدوج
ه دنطر بتولته   اينا دين دشريرايت فسق برعينه وال الصا له صبوتا وشليط عل صبينه وهكنا دن بلب               ٣٧

 .شفير عبد
 . واينا هكيل ديهب بتولته شفير عبد واينا دال يهب بتولته يتيرايت شفير عبد٣٨
 . انتتا كما دحي بعله اسيرا هي بنموسا ان دين ندمك بعله محررا هي دتهوا لمن دصبيا بلحود بمرن٣٩
 .دالها ايت بي طوبيه دين ان هكنا تقوا ايك رعيني ديلي سبر انا دين اف انا دروحا ٤٠
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 . عل دبحا دين دفتكرا يدعينن دبكلن ايت يدعتا ويدعتا محترا حوبا دين بنا١
 . ان انش دين سبر ديدع مدم ال عدكيل مدم يدع ايك ما دوال له لمدع٢
 . ان انش دين محب اللها هنا اتيدع منه٣
 .فتكرا بعلما ودليت اله احرين اال ان حد عل ماكولتا هكيل ددبحا دفتكرا يدعينن دال هوا مدم هو ٤
 . افن جير ايت دمتقرين الها او بشميا او بارعا ايكنا دايت الها سجياا ومروتا سجياا٥
 . اال لن ديلن حد هو الها ابا دكل منه وحنن به وحد مريا يشوع مشيحا دكل بايده واف حنن بايده٦
ن عدما لهشا دعل فتكرا ايك ددبيحا اكلـين ومطـل            اال ال هوا بكلنش يدعتا ايت جير انشا دبتارتهو         ٧

 .دكريها تارتهون متطوشا
 . ماكولتا دين ال مقربا لن اللها ال جير ان اكلينن متيترينن وال ان ال ناكول متبصرينن٨
 . حزو دين دلما شولطنكون هنا نهوا توقلتا لكريها٩

ال ها تارته مطل دكريه هو مشتررا  ان انش جير نحزيك لك دايت بك يدعتا دسميك انت بيت فتكرا ١٠
 .لماكل ددبيحا

 . وابد له بيدعتك ديلك هو اينا دمرع دمطلته ميت مشيحا١١
 . وان هكنا مسكلين انتون باحيكون ومقفحين انتون تارتهون مرعتا بمشيحا هو مسكلين انتون١٢
 . مطل هنا ان ماكولتا مكشال الحي لعلم بسرا ال اكول دال اكشل الحي١٣
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 لما ال هويت بر حارا او ال هويت شليحا او ليشوع مشيحا مرن ال حزيـت او ال هويتـون عبـدي                       ١

 .بمري
 . وان الحرنا ال هويت شليحا اال لكون ايتي وحتما دشليحوتي انتون انون٢
 . ومفق بروحي اليلين ددينين لي هنو٣



 . لما ال شليط لن لماكل ولمشتا٤
 . انتتا لمكركو عمن ايك شركا دشليحا وايك احوهي دمرن وايك كافا ولما ال شليط لن حتا٥
 . او انا بلحود وبرنبا ليت لن شولطنا دال نفلوح٦
 منو دمفلح بفلحوتا بنفقتا دنفشه او منو دنصب كرما ومن فاروهي ال اكل او منو درعا عنا ومن حلبا                  ٧

 .دمرعيته ال اكل
 .سا هلين امر دلما ايك برنشا هلين امر انا ها اف نمو٨
 . كتيب جير به بنموسا دموشا دال تبلوم تورا دمدرك لما عل تورا بطيل له اللها٩

 اال يديعا دمطلتن هو امر ومطلتن جير اتكتبت مطل دعل سبرا هو وال له لكروبا دنكـروب واينـا       ١٠
 .دمدرك عل سبرا دعللتا

 . ان حنن دروحا زرعن بكون ربا هي ان حنن منكون دفجرا نحصود١١
 وان الحرنا ايت لهون شولطنا عليكون ال لن وال يتيرايت اال ال اتحشحن بشولطنا هنـا اال كلمـدم    ١٢

 .مسيبرينن دبمدم ال نتكس سبرته دمشيحا
 ال يدعين انتون دايلين دبيت قودشا فلحين من بيت قودشا مستيبرين وايلين دلمدبحا فلحين عم مدبحا           ١٣

 .فلجين
 .دسبرته مكرزين من سبرته نحون هكنا اف مرن فقد دايلين ١٤
 انا دين ال اتحشحت بحدا من هلين ولو مطل هدا كتبت دهكنا نهوا لي فقح لي جير دممت اموت وال ١٥

 .دانش شوبهري نسرق
 . اف دمسبر انا جير ليت لي شوبهرا قطيرا جير سيم علي وي لي دين اال اسبر١٦
 . دال بصبيني ربت بيتوتا هو مهيمن انا ان جير بصبيني هدا سعر انا اجرا ايت لي ان دين١٧
 اينا هو هكيل اجري دكد مسبر انا دال نفقتا اعبديه لسبرته دمشيحا وال اتحشح بشولطنا ديهب لـي                   ١٨

 .باونجليون
 . كد محرر انا جير من كلهين لكلنش شعبدت نفشي دلسجياا اتر١٩
انون هويت ايـك دتحيـت نموسـا         وهويت عم يهوديا ايك يهوديا دليهوديا اتر وعم دتحيت نموسا            ٢٠

 .داليلين دتحيت نموسا انون اتر
 واليلين دنموسا ليت لهون هويت ايك دال نموس كد ال ايتي اللها دال نموس اال بنموسـه دمشـيحا                    ٢١

 .داف لهنون ددال نموس انون اتر
 . هويت عم كريها ايك كريها دلكريها اتر لكلنش كل هويت دلكلنش احا٢٢
 .نا مطل داهوا شوتفا لسبرتا هدا دين عبد ا٢٣
 ال يدعين انتون دايلين دباسطديون رهطين كلهون هو رهطين اال حد هو نسب لـه زكوتـا هكنـا                  ٢٤

 .هرطو ايك دتدركون
 كل انش دين داجونا عبد من كل مدم احد رعينه وهلين رهطين دنسبون كليال دمتحبل حنن دين دال               ٢٥



 .متحبل
 . ايك دعل مدم دال يديع وهكنا متكتش انا ال ايك هو دالار كتش انا هكيل هكنا رهط انا ال هوا٢٦
 . اال فجري هو كبش انا ومشعبد انا ددلما انا دالحرنا اكرزت انا قنومي استال لي٢٧
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 . صبا انا دين دتدعون احي دابهين كلهون تحيت عننا هوو وكلهون بيما عبرو١
 .ما وكلهون بيد موشا عمدو بعننا وبي٢
 . وكلهون حدا ماكولتا دروحا اكلو٣
 وكلهون حد مشتيا دروحا اشتيو شتين هوو جير من كافا دروحا داتيا هوت عمهون كافا دين هي هو                   ٤

 .هوا مشيحا
 . اال ال هوا بسوجاهون اصطبي الها نفلو جير بمدبرا٥
 . هلين دين طوفسا لن هو هوو دال هوين رجين بيشتا ايكنا دهنون رجو٦
 . نهوا فلحي فتكرا ايكنا داف منهون فلحو ايك دكتيب ديتب عما لماكل ولمشتا وقمو لمشتعيو وافال٧
 . وافال نزنا ايكنا دمنهون زنيو ونفلو بحد يوما عسرين وتلتا الفين٨
 . وال ننسا لمشيحا ايكنا دمنهون نسيو واوبدو انون حووتا٩

 .ا وافال ترطنون ايكنا دمنهون رطنو وابدو بايدي محبلن١٠
 هلين دين كلهين دجدش لهون لطوفسن هوي واتكتب مطل مردوتا ديلن دحرتهون دعلمـا علـين                  ١١

 .مطيت
 . مكيل من دسبر دقم نزدهر دال نفل١٢
 نسيونا ال مطيكون اال دبنينشا مهيمن هو دين الها دال نرفيكون دتتنسون يتير من مدم دمصين انتون            ١٣

 .ن لمسيبرواال نعبد لنسيونكون مفقنا ايكنا دتشكحو
 . مطل هنا حبيبي عروقو من فولحنا دفتكرا١٤
 . ايك دلحكيما امر انا دونو انتون مدم دامر انا١٥
 كسا هو دتوديتا دمبركينن ال هوا شوتفوتا ايتوهي ددمه دمشيحا ولحما هو دقصينن ال هوا شـوتفوتا    ١٦

 .ايتوهي دفجره دمشيحا
 . كلن جير من هو هو حد لحما نسبينن ايكنا دحد هو لحما هو هكنا كلن حد حنن فجر١٧
 . حزو اليسريل دببسر ال هوا ايلين داكلين دبحا هوين شوتفا لمدبحا١٨
 . منا هكيل امر انا دفتكرا مدم ايتوهي او دبحا دفتكرا مدم هو ال١٩
 . اال هو مدم ددبحين حنفا لشادا هو دبحين وال اللها ال دين صبا انا دتهوون شوتفا لشادا٢٠
شكحين انتون دتشتون كسا دمرن وكسا دشادا وال مشكحين انتون دتشتوتفون بفتـورا دمـرن                ال م  ٢١

 .وبفتورا دشادا



 . او دلما مطنو مطنينن لمرن دلما حسينينن منه٢٢
 . كل مدم شليط لي اال ال كل مدم فقح كل مدم شليط لي اال ال كل مدم مبنا٢٣
 . ال انش دنفشه نهوا بعا اال كلنش اف دحبره٢٤
 . كلمدم دمزدبن بمقلون هويتون اكلين دال عوقبا مطل تارتا٢٥
 . دمريا هي جير ارعا بماله٢٦
 ان انش دين من حنفا قرا لكون وصبين انتون لمازل كلمدم دمتسيم قدميكون اكولو دال عوقبا مطل                  ٢٧
 .تارتا
 . ان انش دين نامر لكون دهنا ددبيحا هو ال تاكلون مطل هو دامر لكون ومطل تارتا٢٨
 . تارتا دين امر انا ال هوا ديلكون اال دهو دامر لمنا جير حاروتي متدينا من تارتا داحرنا٢٩
 . ان انا بطيبوتا متحشح انا منا متجدف انا عل مدم دانا مودانا٣٠
 . ان اكلين انتون هكيل وان شتين انتون وان مدم عبدين انتون كلمدم لتشبوحتا دالها هويتون عبدين٣١
 . هوو ليهوديا والرميا ولعدته دالها دال توقال٣٢
 . ايك داف انا بكل مدم لكلنش شفر انا وال بعا انا مدم دلي فقح اال مدم دلسجياا فقح دنحون٣٣
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 . اتدمو بي ايكنا داف انا بمشيحا١
 .تون مشبح انا لكون دين احي دبكل مدم معهد انتون لي وايكنا داشلمت لكون فوقدنا احيدين ان٢
 . صبا انا دين دتدعون دكل جبر رشه مشيحا هو ورشه دانتتا جبرا هو ورشه دمشيحا الها هو٣
 . كل جبرا دمصال او متنبا كد مكسي رشه مبهت رشه٤
 . وكل انتتا دمصليا او متنبيا كد جال رشه مبهتا رشه شويا هي جير عم هي دجريع رشه٥
 .شكر هو النتتا لمستفرو او لمجرع تتكسا ان جير ال متكسيا انتتا اف تستفر ان دين م٦
 . جبرا جير ال حيب دنكسا رشه مطل ددموتا هو وتشبوحتا دالها انتتا دين تشبوحتا هي دجبرا٧
 . ال جير ايتوهي جبرا من انتتا اال انتتا من جبرا٨
 . وافال جير جبرا اتبري مطل انتتا اال انتتا مطل جبرا٩

 .هوا عل رشه مطل مالكا مطل هنا حيبا انتتا دشولطنا ن١٠
 . برم دين ال جبرا لبر من انتتا افال انتتا لبر من جبرا بمرن١١
 . ايكنا جير دانتتا من جبرا هكنا اف جبرا بيد انتتا كلمدم دين من الها هو١٢
 . دونو بينيكون لنفشكون ياا النتتا دكد جال رشه تصال اللها١٣
 .ره صعرا هو له افال هو كينا ملف لكون دجبرا ما دقام سع١٤
 . وانتتا ما دمربي سعره تشبوحتا هي له مطل دسعره حلف تكسيتا هو اتيهب له١٥
 . ان انش دين متحرا عل هلين لن ليت عيدا ايك هنا وال لعدته دالها١٦



 . هدا دين دمفقد انا ال ايك مشبح انا لكون مطل دال هوا لقدميكون اتيتون اال لبصيروتا هو نحتتون١٧
 .ير ما دمتكنشين انتون بعدتا فلجوتا شمع انا دايت بينتكون ومدم مدم مهيمن انا لوقدم ج١٨
 . عتيدين انون جير اف حرينا دنهوون بينتكون دايلين دبقين بكون نتيدعون١٩
 . ما هكيل دمتكنشين انتون لو ايك دزدق ليومه دمرن اكلين انتون وشتين٢٠
 .ن وحد روا اال انش انش حشميته قدم اكل له وهوا حد كف٢١
 دلما بتا ليت لكون دتاكلون وتشتون او بعدته دالها بسين انتون ومبهتين انتون اليلين دليت لهون منا             ٢٢

 .امر لكون اشبحكون بهدا ال مشبح انا
 . انا جير قبلت من مرن هو مدم داشلمت لكون دمرن يشوع بهو لليا دمشتلم هوا نسب هوا لحما٢٣
 . هنو فجري دعل افيكون متقصا هكنا هويتون عبدين لدوكرني وبرك وقصا وامر سبو اكولو٢٤
 هكنا من بتر داحشمو اف كسا يهب وامر هنا كسا ايتوهي ديتقا حدتا بدمي هكنا هويتون عبدين كل                   ٢٥

 .امتي دشتين انتون لدوكرني
ا  كل امتي جير داكلين انتون لحما هنا وشتين انتون كسا هنا موته هو دمرن معهدين انتـون عـدم                   ٢٦

 .لماتيته
 . اينا هكيل داكل من لحمه دمريا وشتا من كسه وال شوا له محيب هو لدمه دمريا ولفجره٢٧
 . مطل هنا نهوا انش بقا نفشه وهيدين اكل من لحما هنا وشتا من كسا هنا٢٨
 . من داكل جير وشتا منه كد ال شوا حويبا هو لنفشه اكل وشتا دال فرش فجره دمريا٢٩
 .ن بكون مرعا وكريها وسجياا ددمكين مطل هنا سجياي٣٠
 . الو جير نفشن دينين هوين ال متدينين هوين٣١
 . كد متدينينن دين من مرن مترديو متردينن دال عم علما نتحيب٣٢
 . مكيل احي امتي دمتكنشين انتون لماكل هويتون مقوين حد لحد٣٣
 . دين ما داتيت افقدكون من دين دكفن ببيته نلعس دال لحيبوتا تهوون متكنشين عل شركا٣٤
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 . عل روحنيتا دين احي صبا انا دتدعون١
 . دحنفا هويتون ولفتكرا ايلين دليت لهون قال دال فورشن متدبرين هويتون٢
 مطل هنا مودع انا لكون دليت انش دبروحا دالها مملل وامر دحرم هو يشوع وافال انش مشكح لمامر ٣

 . بروحا دقودشادمريا هو يشوع اال ان
 . فولجا دين دموهبتا ايتيهون اال حدا هي روحا٤
 . وفولجا دتشمشتا ايتيهون اال حد هو مريا٥
 . وفولجا دحيلوتا ايت اال حد هو الها دمعبد كل بكلنش٦
 . النش انش دين متيهب له جلينا دروحا ايك دعدرا له٧



 .عتا به بروحا ايت ديهيبا له بروحا ملتا دحكمتا الحرنا دين ملتا ديد٨
 . الحرنا هيمنوتا به بروحا الحرنا موهبتا داسيوتا به بروحا٩

 الحرنا دين حيال الحرنا دين نبيوتا الحرنا دين فروشوتا دروحا الحرنا دين زنيا دلشنا الحرنا دين                 ١٠
 .فوشقا دلشنا

 . كلهين دين هلين حدا هي روحا سعرا ومفلجا لكلنش ايك دهي صبيا١١
فجرا حد هو وايت به هدما سجياا كلهون دين هدما دفجرا كد سجياا ايتيهون حد انـون       اكزنا جير د   ١٢

 .فجر هكنا اف مشيحا
 اف حنن جير كلن بحدا روح لحد فجر عمدن ان يهوديا وان ارميا وان عبدا وان بني حارا وكلـن      ١٣

 .حدا روحا اشتين
 . اف فجرا جير ال هوا حد هدم اال سجياا١٤
 . دمطل دال هويت ايدا ال هويت منه من فجرا لو مطل هدا ليتيه منه من فجرا ان تامر جير رجال١٥
 . وان تامر ادنا عل دال هويت عينا ال هويت منه من فجرا لو مطل هدا ليتيه منه من فجرا١٦
 . الو جير كله فجرا عينا هوا ايكا هوت مشمعتا والو كله مشمعتا هوا ايكنا مريح هوا١٧
 .ل حد حد من هدما بفجرا ايكنا دهو صبا هشا دين الها سم ك١٨
 . الو دين كلهون حد هوو هدما ايكا هوا فجرا١٩
 . هشا دين هدما ايتيهون سجياا حد هو دين فجرا٢٠
 . ال مشكحا عينا دتامر اليدا دال متبعيا انتي لي افال رشا مشكح دنامر لرجال دال متبعين انتين لي٢١
 . دمحيلين عليهون هو سونقنا اال يتيرايت ايلين هدما دمستبرين٢٢
 وايلين دسبرينن دمصعرين انون بفجرا لهلين ايقرا يتيرا مسجينن وايلين ددنوكفا انون اسكما يتيـرا   ٢٣

 .عبدينن لهون
 ايلين دين هدما دايت بن دميقرين ال متبعا لهون ايقرا الها جير مزجه لفجرا ويهب ايقرا يتيرا لهدما        ٢٤

 .اينا دزعور
 .لجوتا بفجرا اال كلهون هدما شويايت حد عل حد نهوون يصفين دال تهوا ف٢٥
 . دامتي دحد هدم نهوا كاب كلهون نهوون حشين وان مشتبح حد هدم كلهون هدما نهوون مشتبحين٢٦
 . انتون دين فجره انتون دمشيحا وهدما بدوكتكون٢٧
دي حيال بترهـون موهبتـا       سم جير الها بعدته لوقدم شليحا بترهون نبيا بترهون ملفنا بترهون عب            ٢٨

 .داسيوتا ومعدرنا ومدبرنا وزنيا دلشنا
 . دلما كلهون شليحا دلما كلهون نبيا لما كلهون ملفنا لما كلهون سعري حيال٢٩
 . لما لكلهون ايت لهون موهبتا داسيوتا لما كلهون بلشنا ممللين او دلما كلهون مفشقين٣٠
 .وب احويكون اورحا دميترا ان دين طنين انتون بموهبتا روربتا انا ت٣١
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 . ان بكل لشن دبنينشا املل وبدمالكا وحوبا ال نهوا بي هويت لي نحشا دزام او صصال ديهب قال١
 وان تهوا بي نبيوتا وادع ارزا كلهون وكله يدعتا وان تهوا بي كله هيمنوتا ايكنا دطورا اشنا وحوبـا       ٢

 .ليت بي ال هويت مدم
 .كل دايت لي لمسكنا وان اشلم فجري دناقد وحوبا ال نهوا بي مدم ال يتر انا وان اوكل ٣
 . حوبا نجيرا هي روحه وبسيم حوبا ال حسم حوبا ال مشتجش وال متحتر٤
 . وال سعر دبهتتا وال بعا ديله وال متتفير وال مترعا دبيش٥
 . ال حدا بعوال اال حدا بقوشتا٦
 .ر كل سبل كل مدم مسيبر كلمدم مهيمن كل مسب٧
 . حوبا ممتوم ال نفل نبيوتا جير نتبطلن ولشنا نشتتقون ويدعتا تتبطل٨
 . قليل هو جير من سجي يدعينن وقليل من سجي متنبينن٩

 . امتي دين دتاتا جميروتا هيدين نتبطل هو مدم دقليل هوا١٠
ب هويت كد هويت  كد يلودا هويت ايك يلودا مملل هويت وايك يلودا مترعا هويت وايك يلودا متحش          ١١

 .دين جبرا بطلت هلين دطليوتا
 هشا ايك دبمحزيتا حزينن بفالتا هيدين دين افين لوقبل افين هشا يدع انا قليل من سجي هيدين دين                   ١٢

 .ادع ايك ما داتيدعت
 . هلين انين جير تلت دمكترن هيمنوتا وسبرا وحوبا درب دين منهين حوبا١٣
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 . وطنو بموهبتا دروحا يتيرايت دين دتتنبون هرطو بتر حوبا١
 . من دمملل جير بلشنا ال هوا لبنينشا مملل اال اللها ال جير انش شمع مدم دمملل اال بروح ارزا مملل٢
 . اينا دين دمتنبا لبنينشا مملل بنينا ولوببا وبوياا٣
 . دمملل بلشنا نفشه هو بنا ودمتنبا عدتا بنا٤
للون بلشنا يتيرايت دين دتتنبون رب هو جير اينا دمتنبا من هو دمملل بلشـنا      صبا انا دين دكلكون تم     ٥

 .ان ال مفشق ان دين مفشق عدتا بنا
 وهشا احي ان اتا لوتكون واملل عمكون بلشنا منا موتر انا لكون اال ان املل عمكون او بجلينـا او                     ٦

 .بيدعتا او بنبيوتا او بيولفنا
 نفشا ويهبن قال ان ابوبا وان قيترا ان فورشنا ال عبدن بيت قينتـا                اف صبوتا جير ايلين دليت بهين      ٧

 .لحبرته ايكنا متيدع مدم دمزدمر او مدم دمتنقش
 . وان قرنا تقرا قال دال فريش منو نتطيب لقربا٨
 هكنا اف انتون ان تامرون ملتا بلشنا وال تهوا مفشقا ايكنا متيدع مدم دامرين انتون هويتون لكون ايك ٩



 .م اار ممللين انتونهو دع
 . ها جير جنسا دلشنا سجياا ايت بعلما وليت حد منهون دال قال١٠
 . وان ال يدع انا حيله دقال هوا انا لي بربريا لهو دمملل واف هو دمملل هوا له لي بربريا١١
 . هكنا اف انتون مطل دطننا انتون دموهبتا دروحا لبنينا دعدتا بعو دتتيترون١٢
 .شنا نصال دنفشق وهو دمملل بل١٣
 . ان هو جير دهويت مصال بلشنا روحي هو مصليا مدعي دين دال فارين هو١٤
 . منا هكيل اعبد اصال بروحي واصال اف بمدعي وازمر بروحي وازمر اف بمدعي١٥
 وان ال ان مبرك انت بروح هو دممال دوكته دهديوطا ايكنا نامر امين عل توديتك ديلك مطل دمنا                    ١٦

 .دعامر انت ال ي
 . انت جير شفير مبرك انت اال حبرك ال متبنا١٧
 . مودا انا اللها ديتير من كلكون مملل انا بلشنا١٨
 . اال بعدتا صبا انا دحمش ملين بمدعي املل داف احرنا الف يتير من ربو ملين بلشنا١٩
 . احي ال هويتون طلين برعينيكون اال لبيشتا هوو يلودا وبرعينيكون هوو جميرين٢٠
 .بنموسا كتيب دبمملال نوكريا وبلشنا احرنا املل عمه عم عما هنا افال هكنا نشمعونني امر مريا ٢١
 مدين لشنا التا هو سيمين ال لمهيمنا اال اليلين دال مهيمنين نبيوتا دين ال هوا اليلين دال مهيمنين اال                   ٢٢

 .اليلين دمهيمنين
ن ونعلون هديوطا او ايلين دال مهيمنين ال امرين       ان هو هكيل دتتكنش كله عدتا وكلهون بلشنا نمللو         ٢٣

 .دهلين شنو لهون
 وان كلكون تهوون متنبين ونعول لوتكون هديوطا او من دال مهيمن متبصا من كلكون ومتكون من                 ٢٤

 .كلكون
 . وكسيتا دلبه متجلين وهيدين نفل عل افوهي ونسجود اللها ونامر شريرايت الها ايت بكون٢٥
احي دامتي دمتكنشين انتون الينا منكون دايت له مزمورا نامر واينا دايت له يولفنـا                امر انا هكيل     ٢٦

 .واينا دايت له جلينا واينا دايت له لشنا واينا دايت له فوشقا كلهين لبنينا نهوين
 . وان بلشنا انش نملل ترين نمللون وكد سجي تلتا وحد حد نمللون وحد نفشق٢٧
 .دتا هو دمملل بلشنا وبينوهي لنفشه واللها نملل وان ليت دمفشق نشتوق له بع٢٨
 . نبيا دين ترين او تلتا نمللون وشركا نفرشون٢٩
 . وان الحرنا نتجال كد يتب قدميا نشتوق له٣٠
 . مشكحين انتون جير كلكون دحد حد تتنبون دكلنش نالف وكلنش نتبيا٣١
 . روحا جير دنبيا لنبيا مشتعبدا٣٢
 .شيا اال دشلما ايك دبكلهين عدتا دقديشا مطل دالها ال هوا دشجو٣٣
 . نشيكون بعدتا نهوين شتيقن ال جير مفس لهين دنمللن اال دنشتعبدن ايكنا داف نموسا امر٣٤



 . وان مدم صبين دنالفن ببتيهين نشالن لبعليهين بهتتا هي جير دنشا بعدتا نمللن٣٥
 .مطت او دلما منكون هو نفقت ملته دالها او لوتكون هو بلحود ٣٦
 . ان انش دين منكون سبر دنبيا هو او دروحا هو ندع هلين دكتب انا لكون دفوقدنا انون دمرن٣٧
 . ان انش دين ال يدع ال ندع٣٨
 . طنو هكيل احي لمتنبيو ولممللو بلشنا ال تكلون٣٩
 . كلمدم دين باسكما وبطكسا نهوا٤٠
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 .تكون وقبلتونيهي وقمتون به مودع انا لكون دين احي اونجليون دسبر١
 . وبه حاين انتون بايدا ملتا سبرتكون ان عهدين انتون ان ال هوا سريقايت هيمنتون٢
 . اشلمت لكون جير من لوقدم ايك مدم دقبلت دمشيحا ميت عل افي حطهين ايكنا دكتيب٣
 . وداتقبر وقم لتلتا يومين ايك دكتيب٤
 . واتحزي لكافا وبتره لترعسر٥
 . اتحزي ليتير من حمشماا احين اكحدا دسجياا منهون قيمين انون عدما لهشا ومنهون دمكو وبتركن٦
 . ومن بتر هلين اتحزي ليعقوب وبتره لشليحا كلهون٧
 . لحرتا دين دكلهون ايك دليحطا اتحزي اف لي٨
 . انا انا جير زعورهون دشليحا وال شوا انا داتقرا شليحا مطل دردفت عدته دالها٩

ته دين دالها ايتي مدم دايتي وطيبوته دبي ال هوت سريقا اال يتير من كلهون اليت ال انـا اال               بطيبو ١٠
 .طيبوته دعمي

 . ان انا هكيل وان هنون هكنا مكرزينن وهكنا هيمنتون١١
 . ان دين مشيحا متكرز دقم من بيت ميتا ايكنا ايت بكون انشا دامرين ليت حيت ميتا١٢
 .مشيحا قم وان حيت ميتا ليت افال ١٣
 . وان مشيحا ال قم سريقا هي كروزوتن سريقا اف هيمنوتكون١٤
 . مشتكحين حنن دين اف سهدا دجال دالها داسهدن عل الها داقيم لمشيحا كد ال اقيم١٥
 . ان ميتا جير ال قيمين افال مشيحا قم١٦
 . وان مشيحا ال قم بطال هي هيمنوتكون وعدكيل بحطهيكون انتون١٧
 .لين ددمكو بمشيحا ابدو لهون وكبر اف اي١٨
 . وان بهلين هو حيا بلحود مسبرينن بمشيحا دوينن هو من كلهون بنينشا١٩
 . هشا دين مشيحا قم من بيت ميتا وهوا رشيتا ددمكا٢٠
 . وايكنا دبيد برنشا هوا موتا هكنا اف بيد برنشا هويا حيت ميتا٢١
 .شيحا كلهون حاين ايكنا جير دبادم كلهون بنينشا ميتين هكنا اف بم٢٢



 . انش انش بطكسه رشيتا هوا مشيحا بتركن ايلين ددمشيحا انون بماتيته٢٣
 . وهيدين تهوا حرتا ما دمشلم ملكوتا اللها ابا ما دبطل كل ريش وكل شولطن وكل حيلين٢٤
 . عتيد هو جير دنملك عدما دنسيم بعلدببوهي كلهون تحيت رجلوهي٢٥
 . واحريا بعلدببا متبطل موتا٢٦
 . كل جير شعبد تحيت رجلوهي ما دامر دين دكلمدم مشتعبد له يديعا دسطر من هو دشعبد له كل٢٧
 . وما داشتعبد له كل هيدين هو برا نشتعبد لهو دشعبد له كل دنهوا الها كل بكل٢٨
 . واال منا نعبدون هنون دعمدين حلف ميتا ان ميتا ال قيمين منا عمدين حلف ميتا٢٩
 .بكل شعا بقندينوس قيمينن ولمنا اف حنن ٣٠
 . يما انا بشوبهركون احي دايت لي بمرن يشوع مشيحا دكليوم مات انا٣١
 ان ايك دبيت بنينشا اشتديت لحيوتا بافسوس منا اتهنيت ان ميتا ال قيمين ناكول ونشتا محـر جيـر       ٣٢

 .ميتينن
 . ال تطعون محبلن رعينا بسيما شوعيتا بيشتا٣٣
 .وال تحطون ايت جير انشا ديدعتا دالها ليت بهون لبهتتكون هو امر انا اعيرو لبكون زديقايت ٣٤
 . نامر انش منكون دايكنا قيمين ميتا وباينا فجرا اتين٣٥
 . سكال زرعا دزرع انت ان ال مات ال حيا٣٦
 وهو مدم دزرع انت ال هوا هو فجرا دعتيد لمهوا زرع انت اال فردتا عرطليتا دحطا او دسعرا او                  ٣٧

 .دزرعونادشركا 
 . الها دين يهب له فجرا ايكنا دصبا ولحد حد من زرعونا فجرا دكينه٣٨
 ال هوا دين كل فجر شوا احرين هو جير فجرا دبر انشا واحرين دبعيرا واحرين دفرحتا واحـرين        ٣٩
 .دنونا
 . وايت فجرا شمينا وايت فجرا ارعنيا اال احرين هو شوبحا دشمينا واحرين دارعنيا٤٠
هو شوبحا دشمشا واحرين شوبحا دسهرا واحرين شوبحا دكوكبا وكوكبا من كوكبا ميتـر               واحرين   ٤١

 .هو بشوبحا
 . هكنا اف حيت ميتا مزدرعين بحبال قيمين دال حبال٤٢
 . مزدرعين بصعرا قيمين بشوبحا مزدرعين بكريهوتا قيمين بحيال٤٣
 .ت فجرا دروح مزدرعين فجرا نفشنيا قام فجرا روحنيا ايت جير فجرا دنفش واي٤٤
 . هكنا اف كتيب هوا ادم برنشا قدميا لنفش حيا وادم احريا لروحا محينيتا٤٥
 . اال ال هوا لوقدم روحنيا اال نفشنيا وهيدين روحنيا٤٦
 . برنشا قدميا عفرنا دمن ارعا برنشا دترين مريا من شميا٤٧
 .ميا هكنا اف شمينا ايكنا دايتوهي هو عفرنا هكنا اف عفرنا وايكنا دايتوهي هو دمن ش٤٨
 . وايك دلبشن دموتا دهو دمن عفرا هكنا نلبش دموتا دهو دمن شميا٤٩



 . هدا دين امر انا احي دبسرا ودما ملكوتا دشميا لمارت ال مشكحين وال حبال يرت ال متحبلنوتا٥٠
 . ها امر انا لكون ارزا لو كلن ندمك كلن دين نتحلف٥١
 .يتا كد تقرا ونقومون ميتا دال حبال وحنن نتحلف حريفايت ايك رفف عينا بقرنا احر٥٢
 . عتيد هو جير هنا دمتحبل دنلبش ال متحبلنوتا وهنا دمات دنلبش ال ميوتوتا٥٣
 ما دلبش دين هنا دمتحبل ال متحبلنوتا وهنا دمات ال ميوتوتا هيدين تهوا ملتا هي دكتيبا داتبلع موتا                   ٥٤

 .بزكوتا
 .كوتكي شيول ايكو عوقسك موتا او ايكا هي ز٥٥
 . عوقسه دين دموتا حطيتا هي وحيال دحطيتا نموسا هو٥٦
 . طيبو دين اللها ديهب لن زكوتا بيد مرن يشوع مشيحا٥٧
 مكيل احي وحبيبي هوو مشررين وال تهوون متزيعين اال هوو متيترين بكلزبن بعبده دمريـا كـد                  ٥٨

 .يدعين انتون دعملكون ال هوا سريق بمريا
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 . عل مدم دين دمتكنش لقديشا ايكنا دفقدت لعدتا دجلطيا هكنا اف انتون عبدو١
 بكل حد بشبا انش انش منكون ببيته نهوا سام ونطر هو مدم دمطا بايدوهي دال مـا داتيـت هيـدين                      ٢

 .نهوين جبيتا
 . وما داتيت اليلين دجبين انتون لهون اشدر باجرتا دنوبلون طيبوتكون الورشلم٣
 .شوا هو سوعرنا داف انا ازل عمي نازلون ان دين ٤
 . اتا انا دين لوتكون ما دعبرت من مقدونيا عبر انا له جير لمقدونيا٥
 . وكبر اف لوتكون اقوا او استا لوتكون دانتون تلوونني التر دازل انا٦
  ال جير صبا انا دهشا ايك عبر اورحا احزيكون مسبر انا جير داوحر زبنا لوتكون ان مري مفـس                   ٧
 .لي
 . مقوا انا دين بافسوس عدما لفنطقوسطا٨
 . ترعا جير ربا اتفتح لي دمال سوعرنا وسقوبال سجياين٩

 . ان دين ناتا صاديكون طيمتاوس حزو ددال دحال نهوا لوتكون عبدا جير دمريا فلح اكوتي١٠
 . لما هكيل انش نشوطيوهي اال لواوهي بشلما دناتا لوتي مقوا انا له جير عم احا١١
 من افلو دين احي سجي بعيت منه دناتا لوتكون عم احا وكبر ال هوا صبينا دناتا لوتكون امتي دين                    ١٢

 .دنهوا له اترا اتا لوتكون
 . اتتعيرو وقومو بهيمنوتا اتجبرو اتحسنو١٣
 . وكلهين صبوتكون بحوبا نهوين١٤
ن رشـيتا داكايـا وسـمو        بعا انا دين منكون احي عل بيتا داسطفنا مطل ديدعين انتون دهنون انو             ١٥



 .نفشهون لتشمشتا دقديشا
 . داف انتون تهوون مشتمعين اليلين دهكنا انون ولكلنش دالا عمن ومعدر١٦
 . حدا انا دين بماتيته داسطفنا ودفرطونطوس وداكايقوس دمدم دبصرتون لوتي هنون مليو١٧
 . انون انيحو جير روحي ديلي وديلكون هويتون هكيل مشتودعين اليلين دهكنا١٨
 . شالن بشلمكون عدتا كلهين دباسيا شالين بشلمكون سجي بمرن اقلوس وفريسقال عم عدتا دببيتهون١٩
 . شالين بشلمكون احين كلهون شالو بشلما حد دحد بنوشقتا قديشتا٢٠
 . شلما بكتبت ايدا ديلي دفولوس٢١
 . من دال رحم لمرن يشوع مشيحا نهوا حرم مرن اتا٢٢
 .وع مشيحا عمكون طيبوته دمرن يش٢٣
 . وحوبي عم كلكون بمشيحا يشوع٢٤
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 فولوس شليحا ديشوع مشيحا بصبينه دالها وطيمتاوس احا لعدتا دالها دايت بقورنتوس ولكلهون قديشا         ١

 .دايت باكايا كله
 . طيبوتا عمكون وشلما من الها ابون ومن مرن يشوع مشيحا٢
 . مشيحا ابا درحما والها دكل بويا مبرك هو الها ابوهي دمرن يشوع٣
 هو دمبيا لن بكلهون اولصنين داف حنن نشكح نبيا اليلين دبكل اولصنين انون بهـو بويـاا دحـنن                    ٤

 .متبياينن من الها
 . ايكنا جير دمتيترين بن حشوهي دمشيحا هكنا بيد مشيحا متيتر اف بويان٥
ن متالصينن وان متبيـاينن مطـل دانتـون     افن دين متالصينن عل افي بوياكون هو وعل افي حييكو    ٦

 .تتبياون وتهوا بكون حفيطوتا دتسيبرون انون لحشا هنون داف حنن حشينن لهون
 . وسبرن دعليكون شرير هو يدعينن جير دان شوتفين انتون بحشا شوتفين انتون اف ببوياا٧
من حيلن عدما دقريبين  صبينن دين دتدعون احين عل اولصنا دهوا لن باسيا دروربايت اتالصن يتير     ٨

 .هوو حيين لمتطلقو
 . وعل نفشن فسقن موتا دال نهوا لن توكلنا عل نفشن اال عل الها هو دمقيم ميتا٩

 . هو دمن موتا حسينا فرقن وتوب مسبرينن دفرق لن١٠
 بمعدرنوتا دبعوتكون دعل افين دتهوا موهبته دلوتن طيبوتا دعبيدا بافي سجياا وسجياا نودون له عل    ١١
 .افين
 شوبهرن جير هنو سهدوتا درعينن دبفشيطوتا وبدكيوتا وبطيبوتا دالها اتهفكن بعلمـا وال بحكمتـا                ١٢

 .دفجرا ويتيرايت لوتكون ديلكون
 ال هوا احرنين كتبينن لكون اال ايلين ديدعين انتون اف مشتودعين انتون تكيل انـا ديـن دعـدما                    ١٣



 .الحريتا تشتودعون
قليل من سجي دشوبهركون حنن ايك داف انتون ديلن بيومه دمـرن يشـوع    ايكنا داف اشتودعتون  ١٤

 .مشيحا
 . وبهنا توكلنا صبا هويت من قديم داتا لوتكون داعيفايت تقبلون طيبوتا١٥
 . واعبر عليكون لمقدونيا وتوب من مقدونيا لوتكون اتا وانتون تلوونني ليهود١٦
دلما دبسر انين ايلين دمترعا انا مطـل دوال هـوا    هدا هكيل داترعيت لما ايك مسرهبا اترعيت او   ١٧

 .دنهوا بهين اين اين وال ال
 . مهيمن هو الها دال هوت ملتن دلوتكون اين وال١٨
 بره جير دالها يشوع مشيحا هو دبايدن اتكرز لكون بي وبسلونوس وبطيمتاوس ال هوا اين وال اال                  ١٩

 .اين هوا به
 .مشيحا اين هوو مطل هنا بايده يهبينن امين لتشبوحته دالها كلهون جير مولكنوهي دالها به هو ب٢٠
 . الها هو دين مشرر لن عمكون بمشيحا هو دهو مشحن٢١
 . وحتمن ويهب رهبونا دروحه بلبوتن٢٢
 . انا دين اللها مسهد انا عل نفشي دمطل دحاس انا عليكون ال اتيت لقورنتوس٢٣
 . حنن دحدوتكون بهيمنوتا هو جير قيمين انتون ال هوا مطل دمري هيمنوتكون حنن اال معدرنا٢٤
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 . دنت دين هدا بنفشي دال توب بكريوتا اتا لوتكون١
 . ان انا جير مكرا انا لكون منو نحديني اال هو دانا اكريت له٢
دين  ودكتبت لكون هي هدا دال كد اتا نكرون لي هنون ايلين دوال هوا لهون دهنون نحدونني تكيل انا              ٣

 .عل كلكون دحدوتي دكلكون هي
 ومن اولصنا ربا ومن انوسيا دلبا كتبت لكون هلين بدمعا سجياتا ال مطل دتكـرا لكـون اال مطـل                     ٤

 .دتدعون حوبا يتيرا دايت لي لوتكون
 . ان دين انش اكري ال هوا لي اكري اال بصيرا قليل لكلكون دال تاقر ملتا عليكون٥
 .سجياا كدو له دين لهنا كاتا دمن ٦
 . ومكيل احرنيايت وال دتشبقون له وتبياونه دلما بكريوتا يتيرتا نتبلع له هو من دهكنا هو٧
 . مطل هنا بعا انا منكون دتشررون به حوبكون٨
 . مطل هنا جير كتبت اف دادع بنسينا ان بكلمدم مشتمعين انتون٩

 دشبقت مطلتكـون هـو شـبقت       لمن دانتون دين شبقين انتون اف انا اف انا جير مدم دشبقت لمن             ١٠
 .بفرصوفه دمشيحا

 . دال نعلبن سطنا يدعينن جير محشبته١١



 . كد اتيت دين لطرواس بسبرته دمشيحا واتفتح لي ترعا بمريا١٢
 . ال هوا لي نيحا بروحي دال اشكحت لططوس احي اال شريت انون ونفقت لي لمقدونيا١٣
 . وجال بن ريحا ديدعته بكل اتر طيبو دين اللها دبكل زبن حزتا عبد لن بمشيحا١٤
 . ريحا حنن جير بسيما بمشيحا اللها بايلين دحاين وبايلين دابدين١٥
 . اليلين دريحا دموتا لموتا واليلين دريحا دحيا لحيا ولهلين منو نشوا١٦
 ال هوين جير ايك شركا دممزجين ملوهي دالها اال ايك دبشررا وايك دمن الها قدم الهـا بمشـيحا                  ١٧
 .يننمملل
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 مشرينن لن توب من دريش دنحويكون منا حنن او دلما سنيقينن ايك احرنا داجرتا دفوقـدا نتكتـبن                   ١

 .لكون علين او دانتون تكتبون تفقدون علين
 . اجرتن دين ديلن انتون انون دكتيبا بلبن ويديعا ومتقريا من كلنش٢
نن دكتيبا ال بديوتا اال بروحا دالها حيا ال بلوحا دكافا  يدعيتون جير داجرته انتون دمشيحا داشتمشت م٣

 .اال بلوحا دلبا دبسرا
 . توكلنا دين هكنا ايت لن بمشيحا لوت الها٤
 . لو دحنن سفقينن دنترعا مدم ايك دمن نفشن اال حيلن من الها هو٥
 .ين محيا هو داشوين دنهوا مشمشنا دديتقا حدتا ال بكتبا اال بروحا كتبا جير قطل روحا د٦
 ان دين تشمشتا دموتا بكتبا اترشمت بكافا وهوت بتشبوحتا ايكنا دال نشكحون بنـي ايسـريل لمحـر        ٧

 .بفرصوفه دموشا مطل شوبحا دفرصوفه هو داتبطل
 . ايكنا هكيل تشمشتا دروحا ال يتيرايت تهوا بشوبحا٨
 .بحا ان جير لتشمشتا دحويبا هوا شوبحا حد كما تتيتر تشمشتا دزديقوتا بشو٩

 . ايك هو جير دافال مشبحا هي داشتبحت بفوحما دهنا شوبحا ميترا١٠
 . ان جير مدم داتبطل بشوبحا هوا يتيرايت اينا دمقوا بشوبحا نهوا١١
 . مطل دايت لن هكيل هنا سبرا يتيرايت بجال عين متدبرينن١٢
 . دهو دمتبطل وال ايك موشا درما هوا تحفيتا عل افوهي دال نحورون بني ايسريل بشولمه١٣
 اال اتعورو بمدعيهون عدما جير ليومنا امتي دديتقا عتيقتا متقريا هي هي تحفيتا قيما عليهـون وال                  ١٤

 .متجليا دبمشيحا هو متبطال
 . وعدما ليومنا امتي دمتقرا موشا تحفيتا عل لبهون رميا١٥
 . وامتي دانش منهون نتفنا لوت مريا مشتقال منه تحفيتا١٦
 .يو روحا واتر دروحه دمريا حاروتا هي مريا دين هو١٧
 حنن دين كلن بافا جليتا تشبوحته دمريا ايك دبمحزيتا حزينن وله لدموتا مشتحلفينن مـن شـوبحا                  ١٨



 .لشوبحا ايك دمن مريا روحا
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 . مطل هنا ال مانا لن بتشمشتا هدا داحيدينن ايك رحما دهوو علين١
ال مهلكينن بحرعوتا وال نكلينن ملته دالها اال بجليوتا دشررا محوينن نفشن             اال اسلينن كسيته دبهتتا و     ٢

 .لكلهون رعينا دبنينشا قدم الها
 . وان دين مكسي هو اونجليون ديلن اليلين دابدين هو مكسي٣
 ايلين دالهه دعلما هنا عور مدعيهون عل دال مهيمنين دال ندنح لهون نوهره داونجليـون دشـوبحه                   ٤

 .و دموته دالهادمشيحا دهوي
 . ال هوا جير نفشن مكرزينن اال لمشيحا يشوع مرن لنفشن دين دعبديكون حنن مطل يشوع٥
 مطل دالها هو دامر دمن حشوكا نوهرا ندنح هو دنح بلبوتن دنتنهر بيدعتا دشوبحه دالها بفرصـوفه                  ٦

 .ديشوع مشيحا
 .ا وال منن ايت لن دين سيمتا هدا بمانا دحصفا دربوتا دحيال من الها تهو٧
 . بكلمدم جير متالصينن اال ال متحنقينن متطرفينن اال ال حيبين حنن٨
 . متردفينن اال ال مشتبقينن مستحفينن اال ال ابدينن٩

 . بكلزبن ميتوته ديشوع بفجرين شقيلينن داف حيوهي ديشوع بفجرين نتجلون١٠
 .ع نتجلون بفجرن هنا دمات ان حنن جير حيا لموتا مشتلمينن مطل يشوع هكنا اف حيوهي ديشو١١
 . هشا موتا بن متحفط وحيا بكون١٢
 اف حنن هكيل دحدا هي روحا دهيمنوتا ايت لن ايك دكتيب دهيمنت مطل هنا اف مللت مهيمنيـنن             ١٣

 .مطل هنا اف ممللينن
 . ويدعينن دهو من داقيم لمرن يشوع اف لن بيد يشوع نقيم ونقربن عمكون لوته١٤
 . هو دكد متيترا طيبوتا بيد سجياا تسجا توديتا لشوبحه دالها كلمدم جير مطلتكون١٥
 . مطل هنا ال مانا لن اف ان برنشن جير بريا متحبل اال دمن لجو متحدت يوم من يوم١٦
 . اولصنه جير دزبنا هنا كد طب زعور وقليل شوبحا ربا دال سكا لعلم علمين مطيب لن١٧
 متحزين دمتحزين جير دزبنا انين دال متحزين دين دلعلـم            دال حدينن بهلين دمتحزين اال بهلين دال       ١٨
 .انين
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 . يدعينن جير دان بيتن دبارعا هنا دفجرا نشترا اال ايت لن بنينا دمن الها بيتا دال بعبد ايديا بشميا لعلم١
 . اف عل هدا جير متتنحينن وسوينن دنلبش بيتن دمن شميا٢
 . عرطل اال اف ما دلبشن نشتكح لن٣



 كد ايتين جير هشا بهنا بيتا متتنحينن من يوقره وال صبينن لمشلحه اال دنلبش لعل منه دتتبلع ميتوتـه        ٤
 .بحيا
 . ودمعتد لن له لهدا الها هو هو ديهب لن رهبونا دروحه٥
 . مطل ديدعينن هكيل ومفسينن دكما دبفجرا شرينن عنيدينن من مرن٦
 .يا بهيمنوتا هو جير مهلكينن وال بحز٧
 . مطل هنا تكيلينن ومسوحينن دنعند من فجرا ونهوا لوت مرن٨
 . ومتحفطينن دان عنودا حنن وان عمورا له هوين شفرين٩

 . كلن جير عتيدينن لمقم قدم بيم دمشيحا دنتفرع انش انش بفجره مدم دعبيد له ان دطب وان دبيش١٠
 دين جلينن سبر انا دين داف لمدعيكون         مطل ديدعينن هكيل دحلته دمرن لبنينشا هو مفيسينن اللها         ١١

 .ديلكون جلينن
 ال هوا توب نفشن مشبحينن لكون اال علتا هو يهبينن لكون دهويتون مشتبهرين بن لوت هنون دبافا                  ١٢

 .هو مشتبهرين وال بلبا
 . ان جير شطينن اللها وان تقنينن لكون١٣
 .مدين كلنش ميت له حوبه جير دمشيحا الص لن درنينن هدا دحد حلف كلنش ميت ١٤
 . وحلف كلنش هو ميت دايلين دحيين ال لنفشهون نحون اال لهو اينا دعل افيهون ميت وقم١٥
 . ومكيل حنن النش بفجر ال يدعينن وان يدعن بفجر لمشيحا اال من هشا ال يدعينن١٦
 . كل من دبمشيحا هو هكيل بريتا هو حدتا عتيقتا عبر لهين١٧
 .لها هو درعين له بمشيحا ويهب لن تشمشتا دترعوتا وكل مدم هوا حدتا من ا١٨
 الها هوا جير بمشيحا هو درعي لعلما عم ربوته وال حشب لهون حطهيهون وسم بن ديلـن ملتـا                    ١٩

 .دترعوتا
 ايزجدا حنن هكيل حلف مشيحا وايك هو دالها بعا منكون بايدن حلف مشيحا هكيل بعيـنن اترعـو        ٢٠
 .اللها
 .طيتا مطلتكون حطيتا عبده دحنن نهوا به زديقوتا دالها هو جير دال يدع هوا ح٢١
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 . وايك معدرنا بعينن منكون دال تسترق بكون طيبوتا دالها دقبلتون١
 . امر جير دبزبنا مقبال عنيتك وبيوما دحيا عدرتك ها هشا زبنا مقبال وها هشا يوما دحيا٢
 .وا موما بتشمشتن لما بمدم تتلون النش علتا دتوقلتا دال نه٣
 . اال بكل مدم نحوا نفشن دمشمشنا حنن دالها بمسيبرنوتا سجياتا باولصنا باننقس بحبوشيا٤
 . بنجدا باسورا بشجوشيا بالوتا بشهرا بصوما٥
 . بدكيوتا بيدعتا بنجيروت روحا ببسيموتا بروحا دقودشا بحوبا دال نكال٦



 .يمينا وبسمال بملتا دقوشتا بحيال دالها بزينا دزديقوتا دب٧
 . بشوبحا وبصعرا بقولسا وبجونيا ايك مطعينا وشريرا٨
 . ايك ال يديعا ويديعينن ايك ميتينن وها حيين حنن ايك دمتردينن وال ميتينن٩

 . ايك دكريا لن وبكلزبن حدينن ايك مسكنا ولسجياا معترينن ايك دمدم ليت لن وكل مدم احيدينن١٠
 . ولبن رويح فومن فتيح هو لوتكون قورنتيا١١
 . ال اليصيتون بن اليصيتون دين برحميكون١٢
 . ايك دلبنيا دين امر انا فورعوني حوبلي دلوتكون وروحو حوبكون لوتي١٣
 وال تهوون بني زوجا اليلين دال مهيمنين ايدا جير شوتفوتا ايت لزديقوتا عم عوال او اينا حولطنـا                   ١٤

 .ايت لنهيرا عم حشوكا
 . لمشيحا عم سطنا او ايدا منتا ايت لدمهيمن عم دال مهيمن او ايدا شلموتا ايت١٥
 ايدا دين اويوتا ايت لهيكله دالها عم دشادا انتون دين هيكله انتون دالها حيا ايكنا دامير داعمر بهون     ١٦

 .واهلك بهون واهوا الههون وهنون نهوون لي عما
 .ال تتقربون وانا اقبلكون مطل هنا فوقو من بينتهون واتفرشو منهون امر مريا ولطماا ١٧
 . واهوا لكون البا وانتون تهوون لي لبنيا ولبنتا امر مريا دكل احيد١٨
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 مطل دايت لن هكيل هلين مولكنا حبيبي ندكا نفشن من كله طماوتا دبسرا ودروحا ونفلوح قديشـوتا                  ١

 .بدحلتا دالها
 . ال علبن سيبرون احين بانش ال اعولن النش ال حبلن النش٢
 . ال هوا لمحيبوتكون امر انا قدمت جير امرت دبلبن انتون لممت اكحدا ولمحا٣
 فرهسيا سجياتا ايت لي لوتكون وسجي ايت لي بكون شوبهرا ومال انا بوياا وسوجاا متيترا بي حدوتا        ٤

 .بكلهون اولصني
 من لبر قربـا ومـن لجـو     اف من داتين جير لمقدونيا افال حد نيح هوا لفجرن اال بكل مدم اتالصن        ٥

 .دحلتا
 . اال الها هو دمبيا لمكيكا بيان بماتيته دططوس٦
 وال بلحود بماتيته اال اف بنيحه هو داتنيح بكون سبرن جير عل حوبكـون دلـوتن وعـل ابلكـون                     ٧

 .وطننكون دعل افين وكد شمعت حدوتا سجياتا هوت لي
هوت حزا انا جير دهي اجرتا افن دشعتا اكريت  دافن اكريت لكون باجرتا ال تويا لي نفشي افن تويا            ٨

 .لكون
 اال حدوتا سجياتا عبدت لي ال عل دكريت لكون اال مطل دكريوتكون لتيبوتا ايتيتكون كريت لكـون                  ٩

 .جير بدالها ايكنا دبمدم ال تحسرون منن



 .هو عبدا كريوتا جير دمطل الها توت نفشا عبدا دال هفكا ومفنيا لحيا كريوتا دين دعلما موتا ١٠
 ها جير هي هدا داتتعيقتون مطل الها كما اعبدت بكون حفيطوتا ومفق بروحـا وروجـزا ودحلتـا     ١١

 .وحوبا وطننا وتبعتا وبكلمدم حويتون نفشكون ددكين انتون به بصبوتا
 تهوا دين هدا دكتبت لكون دال هوا مطل مسكلنا اف ال مطل هو من دمسكل به اال مطل دتتيدع قدم               ١٢

 .طوتكون دمطلتنالها حفي
 . مطل هنا اتبيان وعم بويان يتيرايت حدين بحدوته دططوس داتنيحت روحه عم كلكون١٣
 دبمدم داشتبهرت له عل افيكون ال بهتت اال ايك دكل مدم قوشتا مللن عمكون هكنا اف شـوبهرن                   ١٤

 .دلوت ططوس بقوشتا اشتكح
 .كلكون دبدحلتا وبرتيتا قبلتونيهي اف رحموهي يتيرايت سجيو عليكون كد متدكر مشتمعنوتا د١٥
 . حدا انا دبكل مدم تكيل انا عليكون١٦
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 . مودعينن لكون دين احين طيبوته دالها داتيهبت بعدتا دمقدونيا١
 . دببوقيا سجياا داولصنهون يتيروتا هوت لحدوتهون وعومقا دمسكنوتهون اتيتر بعوترا دفشيطوتهون٢
 .حيلهون ويتير من حيلهون بصبين نفشهون سهد انا جير دايك ٣
 . بعو منن ببعوتا سجياتا دنشتوتفون بطيبوتا دتشمشتا دقديشا٤
 . وال ايك ما دسبرين هوين اال نفشهون اشلمو لوقدم لمرن واف لن بصبينه دالها٥
 . دحنن نبعا من ططوس دايك دشري هكنا نشلم بكون اف طيبوتا هدا٦
 انتون بهيمنوتا وبملتا وبيدعتا وبكل حفيطو وبحوبن دلوتكون هكنا اف بهدا             اال ايكنا دبكلمدم متيترين    ٧

 .طيبوتا تتيترون
 . ال هوا مفقد فقد انا لكون اال بحفيطوتا دحبريكون شررا دحوبكون منسا انا٨
 يدعين انتون جير طيبوته دمرن يشوع مشيحا دمطلتكون اتمسكن كد ايتوهي عتيرا دانتون بمسكنوته               ٩

 .تعترون
 مملك دين ملك انا لكون هدا دمعدرا لكون مطل دمن اشتقدي شريتون لو لمصـبا بلحـود اال اف                    ١٠
 .لمعبد
 هشا دين شلمو بعبدا هو مدم دصبيتون دايكنا دهوا لكون سووحا لمصبا هكنا بعبدا تشلمون من مـا             ١١

 .دايت لكون
 .ليت له ان جير صبينا ايتوهي ايك ما دايت له هكوت متقبل ال هوا ايك ما د١٢
 . ال هوا جير دالحرنا تهوا روحتا ولكون اولصنا١٣
 اال بشويوتا هوو بزبنا هنا ديتيروتكون ديلكون تهوا لحسيروتهون دهلين داف يتيروتهـون دهنـون            ١٤

 .تهوا لحسيروتكون ديلكون دتهوا شويوتا



 . ايك دكتيب دهو داسجي شقل ال اتيتر له وهو دقليل شقل ال اتبصر له١٥
 .ين اللها ديهبه حفيطوتا هدا حلفيكون بلبه دططوس طيبو د١٦
 . بعوتن جير قبل ومطل دطب بطيل له من صبينه نفق صاديكون١٧
 . شدرن دين عمه الحون اينا دتشبوحته باونجليون بكلهين عدتا١٨
 هكنا داف مجبا جبا من عدتا دنفوق عمن بطيبوتا هدا دمشتمشا منن لشوبحه ديله دالهـا وللـوببن                   ١٩
 .ديلن
 . قنيطينن دين بهدا دال انش نسيم بن موما بهدا ربوتا دمشتمشا منن٢٠
 . يصيفينن جير دشفيرتا ال قدم الها بلحود اال اف قدم بنينشا٢١
 شدرن دين عمهون اف الحون اينا دلن بقا بكلزبن بسجياتا دحفيطا هو هشا دين يتيرايـت حفـيط                   ٢٢

 .بتوكلنا سجياا دعليكون
 هو ديلي ومعدرنا بكون وان احين احرنا شليحا انـون دعـدتا دشـوبحه                ان هكيل ططوس شوتفا    ٢٣

 .دمشيحا
 . مكيل تحويتا دحوبكون وشوبهرن دبكون بهون حوو بفرصوف عدتا كلهين٢٤
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 . عل تشمشتا دين دقديشا يتيرتا عبد انا ان كتب انا لكون١
لمقدونيا داكايا عتيدا هي من اشتقدي وطننا      يدع انا جير طويبه درعينكون ومطل هنا اشتبهرت بكون           ٢

 .ديلكون لسجياا جرج
 . شدرت دين الحا دال نسترق شوبهرن داشتبهرن بكون عل هدا صبوتا دايكنا دامرت تهوون مطيبين٣
 دلما ناتون عمي مقدونيا ونشكحونكون كد ال عتيدين انتون ونبهت حنن دال نـامر دانتـون تبهتـون                   ٤

 .بشوبهرا هو داشتبهرن
 مطل هنا اتبطل لي دابعا من احي هلين دناتون قدمي لوتكون ونعتدون بوركتـا هـي دمـن قـديم                     ٥

 .اشتمعتون دتهوا مطيبا هكنا ايك بوركتا ال هوا ايك يعنوتا
 . هدا دين من دزرع بحوسنا اف بحوسنا حصد ومن دزرع ببوركتا ببوركتا نحصود٦
 .ايك دمن قطيرا ليهوبا هو جير حديا رحم الها كل انش ايك دايت برعينه ال ايك دمن كريوتا او ٧
 مطيا هي دين بايدي الها كل طيبو دنيتر بكون دبكلزبن بكلمدم هو ما دسـفق لكـون نهـوا لكـون                      ٨

 .وتتيترون بكل عبد طب
 . ايك دكتيب دبدر ويهب لمسكنا وزديقوته قيما لعلم٩

 .كون ونربا فارا دزديقوتكون هو دين ديهب زرعا لزروعا ولحما لماكولتا هو نتل ونسجا زرع١٠
 . دبكل مدم تعترون بكله فشيطوتا دهي جمرا بايدن توديتا اللها١١
 . مطل دفولحنا دتشمشتا هدا ال هوا بلحود حسيروتا دقديشا ممال اال اف ميتر بتوديتا سجياتا اللها١٢



 واشـتوتفتون    مطل بوقيا جير دتشمشتا هدا اللها مشبحين داشتعبدتون لتوديتـا دسـبرته دمشـيحا              ١٣
 .بفشيطوتكون عمهون وعم كلنش

 . وصلوتا مقربين حلفيكون بحوبا سجياا مطل سوجاا دطيبوته دالها دعليكون١٤
 . طيبو دين اللها عل موهبته دال متملال١٥
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حيـق   انا دين فولوس بعا انا منكون بنيحوته وبمكيكوته دمشيحا دافن بافين مكيك انا لوتكون اال كد ر           ١

 .انا تكيل انا عليكون
 بعا انا دين منكون دال ما داتيت اتالص بتوكلنا دايت لي داشيح ايك دمترعا انا عل انشا ايلين دحشبين ٢

 .لن دايك دببسر مهلكينن
 . افن ببسر جير مهلكين حنن اال ال هوا دبسرا فلحينن٣
 .سنا مريدا زينا جير دفلحوتن ال هوا دبسرا اال دحيال دالها وبه كبشينن ح٤
 . وسترينن محشبتا وكل روما دمتتريم لوقبل يدعته دالها وشبينن كل ترعين لمشمعته دمشيحا٥
 . ومطيبينن لمعبد تبعتا من ايلين دال مشتمعين ما داتمليت مشتمعنوتكون٦
 بفرصوفا حيرين انتون ان انش تكيل عل نفشه ددمشيحا هو هنا ندع من نفشه دايك دهو دمشيحا هكنا       ٧

 .حنناف 
 ان جير اف مدم يتير اشتبهر عل شولطنا ديهب لي مرن ال بهت انا مطل دلبنينا هو ديلكون يهب لن                   ٨

 .وال لسوحفكون
 . مهما انا دين دال استبر ايك هو دمدحلو مدحل انا لكون باجرتي٩

 . مطل دايت انشا دامرين داجرتا يقيرن وحسينن ماتيه دين دجوشما كريه وملته شيطا١٠
دا نترعا من دهكنا امر دايكنا دايتين بملتا داجرتن كد رحيقينن هكنا ايتين اف مـا دقـريبينن                   اال ه  ١١
 .بعبدا
 ال جير ممرحينن دنحشوب او دنفحم نفشن عم هنون دمشبهرين نفشهون اال مطل دهنـون بهـون                  ١٢

 .لهون مفحمين ال مستكلين
 دفلج لن الهـا دنمطـا اف عـدما           حنن دين ال مشتبهرينن يتير من مشوحتن اال بمشوحتا دتحوما          ١٣

 .لوتكون
 . ال هوا جير ايك دال متمطينن لوتكون متحينن نفشن عدما جير لوتكون مطين بسبرته دمشيحا١٤
 وال مشتبهرينن لبر من مشوحتن بعمال داحرنا اال ايت لن سبرا دكد ربيا هيمنوتكون بكون نترورب         ١٥

 .ايك مشوحتن ونتيتر
 . بمشوحتا داحرنا بايلين دمتقنن نشتبهر اف لهل منكون لمسبرو ال١٦
 . هو دين دمشتبهر بمريا نشتبهر١٧



 . ال هوا جير من دنفشه مشبح هو هو بقا اال من دمريا نشبحيوهي١٨
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 . اشتوف دين مسيبرين هويتون لي قليل داملل فكيهايت اال اف مسيبرين انتون هو لي١
 .مكرتكون جير لجبرا حد بتولتا دكيتا داقرب لمشيحا طان انا جير بكون بطننا دالها ٢
 . دحل انا دين دلما ايك داطعي حويا لحوا بنكيلوته هكنا نتحبلون رعينيكون من فشيطوتا دلوت مشيحا٣
 ان جير هو داتا لوتكون احرنا يشوع اكرز لكون اينا دحنن ال اكرزن او روحا احرتا نسبتون ايدا دال ٤

 . ايدا دال قبلتون شفير متطفيسين هويتوننسبتون او سبرتا احرتا
 . رنا انا جير دمدم ال بصرت من شليحا ايلين دطب ميترين٥
 . افن جير بورا انا بملتي اال ال بيدعتي اال بكلمدم اتجلين لوتكون٦
 . او دلما مسكلو اسكلت دمككت نفشي دانتون تتريمون ومجن اكرزت لكون سبرته دالها٧
 .ونسبت نفقتا لتشمشتا ديلكون وعدتا احرنيتا حلصت ٨
 وكد اتيت صاديكون وحسر لي ال يقرت عل انش منكون سنيقوتي جير مليو احا داتو مـن مقـدونيا                    ٩

 .وبكل مدم نطرت نفشي ونطر انا دال اقر عليكون
 . ايتوهي بي شرره دمشيحا دهنا شوبهرا ال نتبطل بي باتروتا داكايا١٠
 .هو يدع لمنا مطل دال محب انا لكون الها ١١
 اال هدا دعبد انا اف اعبد دافسوق هو علتهون دايلين دبعين علتا دبهو مدم دمشـتبهرين نشـتكحون    ١٢

 .اكوتن
 . ايتيهون جير هلين شليحا دجال وفعال نكيال ومدمين نفشهون لشليحا دمشيحا١٣
 . وليت لمتدمرو بهدا ان هو جير دسطنا متدما بمالكا دنوهرا١٤
ن اف مشمشنوهي متدمين بمشمشنا دزديقوتا هنـون دحرتهـون تهـوا ايـك        ال هوت ربا صبوتا ا     ١٥

 .عبديهون
 توب دين امر انا لما انش نسبر علي ايك دسكال انا وان ال افن ايك سكال قبلوني داف انـا قليـل                       ١٦

 .اشتبهر
 . مدم دمملل انا ال هوا بمرن مملل انا اال ايك دبفكيهوتا بهدا دوكتا دشوبهرا١٧
 . مشتبهرين ببسرا اف انا اشتبهر مطل دسجياا١٨
 . منحين انتون هو جير لمشتمعو لحسيري رعينا كد انتون حكيما انتون١٩
 ومتدنين انتون لمن دمشعبد لكون ولمن داكل لكون ولمن دنسب منكون ولمن دمتريم عليكون ولمن                ٢٠

 .دمحا لكون عل افيكون
ت رعينا امر انا دبكلمدم دممرح انش اف         ايك دبصعرا امر انا ايك هو دحنن محيلينن هو بحسيرو          ٢١

 .انا ممرح انا



 . ان عبريا انون اف انا ان ايسرليا انون اف انا ان زرعه انون دابرهم اف انا٢٢
 ان مشمشنا انون دمشيحا بحسيروت رعينا امر انا ديتير منهون انا بالوتا يتير منهون بمحوتا يتيـر    ٢٣

 .جيانمنهون باسورا يتير منهون بموتا زبنين س
 . من يهوديا حمش زبنين اربعين اربعين حسير حدا بلعت٢٤
 تلت زبنين بشبطا اتنجدت حدا زبن اترجمت تلت زبنين هويت نووجا ايمما ولليا دال سـفينتا بيمـا               ٢٥

 .هويت
 باورحتا سجياتا بقندينوس دنهروتا بقندينوس دجيسا بقندينوس دمن طوهمي بقندينوس دمـن عممـا              ٢٦

 .مدينتا بقندينوس هويت بحوربا بقندينوس بيما بقندينوس دمن احا دجالبقندينوس هويت ب
 . بعمال وبالوتا بشهرا سجياا بكفنا وبصهيا بصوما سجياا بعريا وبعرطليوتا٢٧
 . سطر من يتيرتا وكنوشيا دعلي دكليوم وصفتي دعل افي كلهين عدتا٢٨
 . منو متكره وال انا متكره انا منو متكشل وال انا يقد انا٢٩
 . ان لمشتبهرو وال بكورهني اشتبهر٣٠
 . يدع هو الها ابوهي دمرن يشوع مشيحا مبركا دلعلم علمين دال مكدب انا٣١
 . بدرمسوق رب حيال دارطوس ملكا نطر هوا مدينتا ددرموسقيا لماحدني٣٢
 . ومن كوتا بسريجتا شبوني من شورا واتفلطت من ايدوهي٣٣
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 .اال ال فقح اتا انا لي جير لحزونا ولجلينوهي دمرن لمشتبهرو وال ١
 يدعنا جبرا بمشيحا من قدم اربعسرا شنين ان بفجر دين وان دال فجر ال يدع انـا الهـا هـو يـدع                ٢

 .داتحطف هو هنا عدما شميا دتلتا
 . ويدع انا له لهنا برنشا ان بفجر دين وان دال فجر ال يدع انا الها هو يدع٣
 . وشمع مال دال متمللن ايلين دال شليط لبرنشا لممللو انين داتحطف لفرديسا٤
 . عل هنا اشتبهر عل نفشي دين ال اشتبهر اال ان بكورهنا٥
 ان اصبا جير داشتبهر ال هوا انا شطيا شررا هو جير امر انا حاسنا دين دلما انش نترعا علي يتير                     ٦

 .من ما دحزا لي ودشمع مني
 .اشتلم لي شفيا لبسري مالكه دسطنا دنهوا مقفح لي دال اتريم ودال اتريم بيتيروتا دجلينا ٧
 . وعل هنا تلت زبنين بعيت من مري دنفرق مني٨
 وامر لي سفقا لك طيبوتي حيلي جير بكريهوتا هو متجمر حديايت هكيل اشتبهر بكورهني دنجن علي       ٩

 .حيله دمشيحا
ا دعل افي مشيحا امتي دكريه انا جيـر   مطل هنا صبا انا بكورهنا بصعرا باولصنا بردوفيا بحبوشي   ١٠

 .هيدين هو حيلتن انا



 ها هويت حسير رعينا بشوبهري دانتون الصتونني حيبين هويتون جير دانتون تسهدون علي مطل               ١١
 .دال بصرت مدم من شليحا ايلين دطب ميترين وافن ال هويت مدم

 .وبحيال اتوتا دشليحا عبدت بينتكون بكل مسيبرنو وبجبروتا وبتدمرتا ١٢
 . بمنا جير اتبصرتون من عدتا احرنيتا اال ان بهدا دانا ال يقرت عليكون شبوقو لي هدا سكلوتا١٣
 ها هدا دتلت هي زبنين دمطيب انا داتا لوتكون وال اقر عليكون مطل دال بعا انا ديلكون اال لكـون        ١٤

 .ال جير حيبين بنيا لمسم سيمتا البها اال ابها لبنيهون
ديايت ونفقتا افق واف قنومي اتل عل افي نفشتكون افن كد يتيرايت محب انا لكون انتون                 انا دين ح   ١٥

 .بصيرايت محبين انتون لي
 . وكبر انا ال يقرت عليكون اال ايك جبرا حرعا بنكال جنبتكون١٦
 . لما بيد انش احرين دشدرت لوتكون اتيعنت عليكون١٧
ن عليكون ططوس لو بحدا روحا هلكن وبهـين          من ططوس بعيت وشدرت عمه الحا لما مدم اتيع         ١٨

 .بعقبتا
 لما توب سبرين انتون دلكون نفقينن روحا قدم الها بمشيحا ممللينن وكلهين حبيبي مطل بنينـا هـو     ١٩

 .ديلكون
 دحل انا جير دلما اتا لوتكون وال اشكحكون ايك دصبا انا واشتكح لكون اف انا ايك ما دال صبيتون  ٢٠

 .حمتا وعصينا وماكل قرصا ورطنا وحتيروتا وشجوشيادلما حرينا وحسما و
 دلما كد اتا لوتكون نمككني الهي واتابل عل سجياا ايلين دحطو وال تبو من طنفوتا ومن زنيوتا ومن     ٢١

 .فحزوتا دعبدو
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 . هدا دتلت هي زبنين داتا انا لوتكون دعل فوم ترين وتلتا سهدين تقوم كل مال١
امرت هويت لكون وتوب مقدم انا امر انا لكون ايك داف ترتين زبنـين دهويـت لوتكـون            من قديم    ٢

 .امرت لكون واف هشا كد رحيق انا كتبنا لهلين دحطو ولشركا داحرنا دان اتا توب ال احوس
 . مطل دبوقيا بعيتون دمشيحا دمملل بي هو دال هوا محيل بكون اال حيلتن هو بكون٣
ا اال حي هو بحيال دالها واف حنن محيلينن عمه اال حيين حنن عمه بحـيال         افن ازدقف جير بمحيلوت    ٤

 .دالها دبكون
 نفشكون بقو ان به بهيمنوتا قيمين انتون نفشكون اسو او ال مشتودعيتون ديشوع مشيحا بكون هو وان       ٥

 .ال مسليا انتون
 . مسبر انا دين دتدعون دحنن ال هوين مسلين٦
نهوا بكون مدم دبيش ايك دبوقين ديلن نتحزا اال دانتون تهوون سعرين طبتا              بعا انا دين من الها دال        ٧

 .وحنن نهوا ايك مسليا



 . ال جير مشكحينن دنعبد مدم لوقبل قوشتا اال حلف قوشتا٨
 . حدينن دين ما دحنن كريهين وانتون حيلتنين هدا جير اف مصلينن دانتون تتجمرون٩

دال ما داتيت قشيايت اسعور ايك شولطنا ديهـب لـي مـري     مطل هنا كد رحيق انا هلين كتب انا     ١٠
 .لبنينكون وال لسوحفكون

 . مكيل احي حدو واتجمرو واتبياو واويوتا وشينا نهوا بكون والها دحوبا ودشلموتا نهوا عمكون١١
 . شالو بشلما حد دحد بنوشقتا قديشتا١٢
 . شالين بشلمكون كلهون قديشا١٣
 .ه دالها وشوتفوتا دروحا دقودشا عم كلكون امين شلمه دمرن يشوع مشيحا وحوب١٤
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 . فولوس شليحا ال من بنينشا وال بيد برنشا اال بيد يشوع مشيحا والها ابوهي هو داقيمه من بيت ميتا١
 . وكلهون احا دعمي لعدتا دايت بجلطيا٢
 . طيبوتا عمكون وشلما من الها ابا ومن مرن يشوع مشيحا٣
 .ه حلف حطهين دنفصين من علما هنا بيشا ايك صبينه دالها ابون هو ديهب نفش٤
 . دله شوبحا لعلم علمين امين٥
 . متدمر انا ايكنا بعجل متهفكين انتون من مشيحا هو دقركون بطيبوته الحرتا سبرتا٦
 . ايدا دال ايتيه اال انشا هو ايت ددلحين لكون وصبين دنشحلفون سبرته دمشيحا٧
 .و مالكا من شميا نسبركون لبر من ما دسبرنكون نهوا حرم اف ان حنن دين ا٨
 . ايكنا دمن لوقدم امرت وهشا توب امر انا دان انش مسبر لكون لبر من ما دقبلتون نهوا حرم٩

 هشا جير لبنينشا هو مفيس انا او اللها او لبنينشا بعا انا داشفر الو جير عدما لهشا لبنينشـا شـفر                      ١٠
 .ا هويتهويت عبدا دمشيحا ال هو

 . مودع انا لكون دين احي دسبرتا داستبرت مني ال هوت من برنشا١١
 . افال جير انا من برنشا قبلته ويلفته اال بجلينا ديشوع مشيحا١٢
 . شمعتون جير هوفكي دمن قديم دبيهوديوتا ديتيرايت ردف هويت عدته دالها وحرب هويت له١٣
ني دايت هوا بطوهمي ويتيرايت طان هويت بيولفنـا    ومتيتر هويت بيهوديوتا طب من سجياا بني ش        ١٤

 .دابهي
 . كد صبا دين هو من دفرشني من كرس امي وقرني بطيبوته١٥
 . دنجال بره بي داسبريوهي بعمما بر شعته ال جليت لبسرا ولدما١٦
 . وال ازلت الورشلم لوت شليحا دمن قدمي اال ازلت الربيا وتوب هفكت لدرمسوق١٧
 .نين ازلت الورشلم داحزا لكافا وقويت لوته يومتا حمشتعسر ومن بتر تلت ش١٨
 . الحرين دين من شليحا ال حزيت اال ان ليعقوب احوهي دمرن١٩



 . هلين دين دكتب انا لكون ها قدم الها دال مكدب انا٢٠
 . من بتر هلين اتيت التروتا دسوريا ودقيليقيا٢١
 .يحا وال يدعن هوي لي بافين عدتا دبيهود هلين دبمش٢٢
 اال هدا بلحود شمعين هوو دهو دمن قديم ردف هوا لن هشا ها مسبر هيمنوتا هي دمن قـدم زبنـا             ٢٣

 .مسحف هوا
 . ومشبحين هوو بي اللها٢٤
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 . توب دين من بتر اربعسرا شنين سلقت الورشلم عم برنبا ودبرت عمي لططوس١
مما وحويته اليلين دمستبرين هوو دمدم ايتيهـون         سلقت دين بجلينا وجليت لهون سبرتا دمكرز انا بع         ٢

 .بيني ولهون دم سريقايت رهطت او رهط انا
 . اف ططوس دعمي دارميا هوا ال اتانس دنجزور٣
 . مطل دين احا دجال دعلو علين دنجشون حاروتا دايت لن بيشوع مشيحا ايكنا دنشعبدونني٤
 . لوتكون افال مال شعا اترمين لشوعبدهون دشرره دسبرتا نقوا٥
 هنون دين دمستبرين دايتيهون مدم من دين ايتيهون ال بطيل لي الها جير بافي بنينشا ال نسب هنـون       ٦

 .دين هلين مدم ال اوسفو لي
 . اال احرنيايت حزو جير داتهيمنت سبرتا دعورلوتا ايك داتهيمن كافا بجزورتا٧
 .دعمما هو جير دحفط لكافا بشليحوتا دجزورتا حفط اف لي بشليحوتا ٨
 وكد يدعو طيبوتا داتيهبت لي يعقوب وكافا ويوحنن هنون دمستبرين هوو دايتيهـون عمـودا يمينـا                  ٩

 .دشوتفوتا يهبو لي ولبرنبا دحنن بعمما وهنون بجزورتا
 . بلحود دلمسكنا هوين عهدينن واتبطل لي دهي هدا اعبديه١٠
 .و به كد اتا دين كافا النطيوكي بافوهي اكسته مطل دمتتقلين هو١١
 دعدال ناتون انشا من لوت يعقوب عم عمما اكل هوا كد اتو دين نجد هوا نفشه وفرش مطل ددحل                    ١٢

 .هوا من هنون دمن جزورتا
 . واترميو هوو عمه لهدا اف شركا ديهوديا هكنا داف برنبا اتدبر هوا لمسب بافيهون١٣
ن كلهون ان انت ديهوديا انـت        وكد حزيت دال ازلين تريصايت بشرره داونجليون امرت لكافا لعي          ١٤

 .ارمايت حيا انت وال يهودايت ايكنا الص انت لعمما ديهودايت نحون
 . حنن جير دمن كينن يهوديا حنن وال هوين من عمما حطيا١٥
 مطل ديدعينن دال مزددق برنشا من عبدا دنموسا اال بهيمنوتا ديشوع مشيحا اف حنن بـه بيشـوع        ١٦

شيحا نزددق وال من عبدا دنموسا مطل دمن عبدا دنموسا ال مزددق كـل        مشيحا هيمنن دمن هيمنوته دم    
 .بسر



 ان دين كد بعينن دنزددق بمشيحا اشتكحن لن اف حنن حطيا مدين يشوع مشـيحا مشمشـنا هـو                    ١٧
 .دحطيتا حس

 . ان جير اليلين دسترت توب لهين بنا انا حويت عل نفشي دعبر عل فوقدنا انا١٨
 . ميتت داللها احا انا جير بنموسا لنموسا١٩
 وعم مشيحا زقيف انا ومكيل ال هوا انا حي انا اال حي بي مشيحا وهنا دهشا حي انا ببسر بهيمنوتا           ٢٠

 .هو دبره دالها حي انا هو داحبن ويهب نفشه حلفين
 . ال طلم انا طيبوته دالها ان جير بيد نموسا هي زديقوتا مشيحا مجن ميت٢١
 

Galatians 3 
ا جلطيا منو حسم بكون دها ايك هو دمصر صير هوا قدم عينيكون يشوع مشيحا كد        او حسيري رعين   ١

 .صليب
 . هدا بلحود صبا انا دادع منكون من عبدا دنموسا نسبتون روحا او من شمعا دهيمنوتا٢
 . هكنا سكلين انتون دشريتون بروحا وهشا ببسر مشلمين انتون٣
 . هلين كلهين ايقا سيبرتون واشتوف دين ايقا٤
 . هو هكيل ديهب بكون روحا وسعر بكون حيال من عبدا دنموسا او من شمعا دهيمنوتا٥
 . ايكنا دهيمن ابرهم اللها واتحشبت له لزديقو٦
 . دعو هكيل دايلين دمن هيمنوتا انون هنون انون بنيا دابرهم٧
ـ               ٨ ا قديشـا دبـك    مطل جير دقدم يدع الها دبهيمنوتا هو مزددقين عمما قدم سبر البرهم ايك دامر كتب

 .نتبركون كلهون عمما
 . مدين مهيمنا هو متبركين بابرهم مهيمنا٩

 ايلين جير دمن عبدا انون دنموسا تحيت لوطتا انون كتيب جير دليط هو كلمن دال نعبد كل دكتيـب       ١٠
 .بنموسا هنا

 . دال دين مزددق انش بنموسا لوت الها هدا جليا هي مطل دكتيب دزديقا بهيمنوتا نحا١١
 . نموسا دين ال هوا من هيمنوتا اال من دنعبد ايلين دكتيبن به نحا بهين١٢
 لن دين مشيحا زبنن من لوطتا دنموسا وهو هوا حلفين لوطتا كتيب جير دليط هو كلمـن دمتـتال                     ١٣
 .بقيسا
 . دبعمما تهوا بوركته دابرهم بيشوع مشيحا وحنن نسب شووديا دروحا بهيمنوتا١٤
 . امر انا دديتقا دبرنشا داشتررت انش ال مسال او مشحلف به مدم احي ايك دبيت بنينشا١٥
 البرهم دين اتملك مولكنا ولزرعه وال امر له دلزرعيك ايك دلسجياا اال لزرعك ايك دلحـد هـو                   ١٦

 .دايتوهي مشيحا
 هدا دين امر انا دديتقا دمن قديم اشتررت من الها بمشيحا نموسا هو دهوا من بتر اربع ماا وتلتـين   ١٧



 .شنين ال مشكح دنسليه ونبطل مولكنا
 . ان دين من نموسا هي يرتوتا مكيل ال هوت من مولكنا البرهم دين بمولكنا هو يهب له الها١٨
 منا هكيل نموسا مطل مسطينوتا اتتوسف عدما دناتا زرعا هو دله هوا شووديا واتيهب هو نموسـا                  ١٩

 .بيد مالكا بايدا دمصعيا
 .الها دين حد هو مصعيا دين ال هوا دحد ٢٠
 نموسا هكيل سقوبال هو دمولكنا دالها حس الو جير اتيهب هوا نموسا اينا دمشـكح هـوا لمحيـو                    ٢١

 .شريرايت من نموسا هويا هوت زديقوتا
 . اال حبش كتبا كلمدم تحيت حطيتا دمولكنا بهيمنوتا ديشوع مشيحا نتيهب اليلين دمهيمنين٢٢
 . هوا لن كد حبيشينن لهيمنوتا دعتيدا هوت لمتجليو عدال دين تاتا هيمنوتا نموسا نطر٢٣
 . نموسا هكيل تراا هوا لن لوت مشيحا دمن هيمنوتا نزددق٢٤
 . كد اتت دين هيمنوتا ال هوين تحيت تراا٢٥
 . كلكون جير بنيا انتون دالها بهيمنوتا ديشوع مشيحا٢٦
 . ايلين جير دبمشيحا عمدتون لمشيحا لبشتون٢٧
 ارميا ليت عبدا وال بر حارا ليت دكرا وال نقبتا كلكون جير حـد انتـون بيشـوع                ليت يهوديا وال   ٢٨

 .مشيحا
 . وان دمشيحا انتون مكيل زرعه انتون دابرهم ويرتا بمولكنا٢٩
 

Galatians 4 
 . امر انا دين دكما زبنا ديرتا طال ال فريش من عبدا كد مرا هو دكلهون١
 .ا لزبنا دسم ابوهي اال تحيت افطروفا ايتوهي وربي بتا عدم٢
 . هكنا اف حنن كد يلودا هوين تحيت اسطوكسوهي دعلما مشعبدين هوين٣
 . كد مطا دين شولمه دزبنا شدر الها لبره وهوا من انتتا وهوا تحيت نموسا٤
 . داليلين دتحيت نموسا انون نزبن ونقبل سيمت بنيا٥
 .يا ابا ابون ودايتيكون دين بنيا شدر الها روحا دبره للبوتكون هي دقر٦
 . مكيل ال هويتون عبدا اال بنيا وان بنيا اف يرتا دالها بيد يشوع مشيحا٧
 . هيدين جير كد ال يدعين هويتون اللها فلحتون لهنون دمن كينهون ال هوو الها٨
 هشا دين ديدعتون اللها ويتيرايت داتيدعتون من الها توب هفكتون لكون عل هنون اسطوكسا مرعـا     ٩

 .دريش صبيتون لمشتعبدو لهونومسكنا ومن 
 . يوما ويرحا وزبنا وشنيا نطريتون١٠
 . دحل انا دلما سريقايت اليت بكون١١
 . هوو اكوتي مطل داف انا اكوتكون هويت احي بعا انا منكون ال مدم اسكلتون بي١٢



 . يدعين انتون جير دبكريهوت بسري سبرتكون هويت من قديم١٣
 . ندتون اال ايك دلمالكا دالها قبلتونني وايك دليشوع مشيحا ونسيونا دبسري ال شطتون وال١٤
 . ايكو هكيل طوبكون سهد انا جير عليكون دالو مشكحا هوت عينيكون حصين هويتون ويهبين لي١٥
 . دلما بعلدببا هويت لكون داكرزت لكون شررا١٦
 .هون حسمين بكون ال هوا لشفيرتا اال لمحبشكون هو صبين دانتون تهوون حسمين ب١٧
 . شفير هو دين دتتحسمون بشفيرتا بكلزبن وال امتي دلوتكون انا بلحود١٨
 . بني ايلين دمن دريش محبل انا عدما دنتتصير بكون مشيحا١٩
 . صبا هويت دين داهوا لوتكون هشا واشحلف برت قلي مطل دتميه انا بكون٢٠
 .شمعين انتون امرو لي انتون ايلين دصبين دنهوون تحيت نموسا له لنموسا ال ٢١
 . كتيب جير دالبرهم ترين بنين هوو له حد من امتا وحد من حارتا٢٢
 . اال هو دمن امتا ببسر اتيلد هو دين دمن حارتا بمولكنا هوا٢٣
 . هلين دين ايتيهين فالتا دترتين ديتقس حدا دمن طور سيني يلدا لعبدوتا دايتيه هجر٢٤
 .هدا اورشلم وفلحا عبدوتا هي وبنيه هجر جير طورا هو دسيني دباربيا وشلما ل٢٥
 . هي دين اورشلم عليتا حارتا هي دايتيه امن٢٦
 كتيب جير داتبسمي عقرتا هي دال يلدا واتفصحي وجعي هي دال محبال مطل دسجيو بنيه دصـديتا                 ٢٧

 .يتير من بنيه دبعيلتا
 . حنن دين احي ايك ايسحق بني مولكنا حنن٢٨
 .بسرا ردف هوا لهو دبروحا هكنا اف هشا وايك دهيدين هو ديليد هوا ب٢٩
 . اال منا امر كتبا افقيه المتا ولبره مطل دال نارت بره دامتا عم بره دحارتا٣٠
 . حنن هكيل احي ال هوين بني امتا اال بني حارتا٣١
 

Galatians 5 
 . قومو هكيل بحاروتا هي دمشيحا حررن وال تتكدنون توب بنيرا دعبدوتا١
 .مر انا لكون دان تتجزرون مشيحا مدم ال مهنا لكون ها انا فولوس ا٢
 . مسهد انا دين توب لكل برنش دمتجزر دحيب هو دكله نموسا نعبد٣
 . اتبطلتون لكون من مشيحا ايلين دبنموسا مزددقيتون ومن طيبوتا نفلتون٤
 . حنن جير بروحا دمن هيمنوتا لسبرا دزديقوتا مقوينن٥
 .دم ايتيه وال عورلوتا اال هيمنوتا دمتجمرا بحوبا بمشيحا جير يشوع ال جزورتا م٦
 . شفير رهطين هويتون منو دودكون دلشررا ال تتطفيسون٧
 . فيسكون ال هوا من هو دقركون٨
 . حميرا قليل كله جبيلتا محمع٩



 انا تكيل انا عليكون بمرن دمدم احرين ال مترعيتون واينا ددلح لكون هو نسيبريوهي لـدينا مـن                    ١٠
 .دايتوهي

 . انا دين احي الو عدكيل جزورتا مكرز هويت لمنا متردف هويت دلما اتبطل له كشله دزقيفا١١
 . اشتوف دين اف مفسق نفسقون هنون ددلحين لكون١٢
 انتون دين لحاروتا هو اتقريتون احي بلحود ال تهوا حاروتكون لعلت بسـرا اال بحوبـا هويتـون                   ١٣

 .مشتعبدين حد لحد
 .ا ملتا متمال بهي دتحب لقريبك ايك نفشك كله جير نموسا بحد١٤
 . ان دين حد لحد منكتيتون واكليتون حزو دلما حد من حد تسوفون١٥
 . امر انا دين دبروحا هويتون مهلكين ورجتا دبسرا ال من متوم تعبدون١٦
م  بسرا جير راج مدم دنكا لروحا وروحا رجا مدم دنكا لبسرا وتريهون سقوبال انون حد دحد دال مد         ١٧

 .دصبيتون تهوون عبدين
 . ان دين بروحا متدبرين انتون ال هويتون تحيت نموسا١٨
 . يديعين انون جير عبدوهي دبسرا دايتيهون زنيوتا طنفوتا صحنوتا١٩
 . فولحنا دفتكرا حرشوتا بعلدببوتا حرينا طننا حمتا عصينا فلجوتا سدقا٢٠
هلين سعرين ايك دمن لوقدم امرت لكـون اف       حسما قطال رويوتا زمرا وكل دلهلين دمين وايلين د         ٢١

 .هشا امر انا دملكوته دالها ال يرتين
 . فارا دين دروحا ايتيهون حوبا حدوتا شلما مجرت روحا بسيموتا طبوتا هيمنوتا٢٢
 . مكيكوتا مسيبرنوتا عل هلين نموسا ال سيم٢٣
 . ايلين دين ددمشيحا انون بسرهون زقفو عم كلهون كابوهي ورجيجته٢٤
 . نحا هكيل بروحا ولروحا نشلم٢٥
 . وال نهوا سريقي شوبحا دمقلين حد عل حد وحسمين حد بحد٢٦
 

Galatians 6 
 احي ان انش منكون نتقدم بسكلوتا انتون ايلين دبروح انتون اتقنوهي بروحا مكيكتا وهويتون زهيرين        ١

 .ددلما اف انتون تتنسون
 .شيحا وطعنو يوقرا دحددا دهكنا ممليتون نموسه دم٢
 . ان جير انش سبر دايتوهي مدم كد ال ايتوهي نفشه مطعا٣
 . اال انش عبده نهوا بقا وهيدين بينوهي لنفشه نهوا شوبهره وال باحرنا٤
 . كلنش جير موبال دنفشه نشقول٥
 . نشتوتف دين هو دشمع ملتا لهو من دمشمع له بكلهين طبتا٦
 .ا هو هو حصد ال تطعون الها ال متبزح مدم دزرع جير بر انش٧



 . من دببسر زرع من بسرا حبال هو حصد ومن دبروح زرع من روحا حيا دلعلم نحصود٨
 . وكد عبدينن دطب ال هوت مانا لن نهوا جير زبنا دنحصود وال تمان لن٩

 . هشا هكيل عد زبنا ايت لن نفلوح طبتا لوت كلنش يتيرايت لوت بني بيتا دهيمنوتا١٠
 .كون بايدي حزو ايلين كتيبن كتبت ل١١
 . ايلين دصبين دنشتبهرون ببسرا هنون الصين لكون دتتجزرون دبلحود بزقيفه دمشيحا ال نتردفون١٢
 . افال جير هنون هلين دجزرين نطرين نموسا اال صبين دتتجزرون دببسركون ديلكون نشتبهرون١٣
 .ي وانا زقيف انا لعلما لي دين ال نهوا لي داشتبهر اال بزقيفه دمرن يشوع مشيحا دبه علما زقيف ل١٤
 . ال جير جزورتا ايتيه مدم وال عورلوتا اال بريتا حدتا١٥
 . وايلين دلهنا شبيال شلمين شلما نهوا عليهون ورحما وعل ايسريل دالها١٦
 . مكيل لي انش عمال ال نرما انا جير كوتمته دمرن يشوع بفجري شقيل انا١٧
 .امين طيبوته دمرن يشوع مشيحا عم روحكون احي ١٨
 

Ephesians 1 
 . فولوس شليحا ديشوع مشيحا بصبينه دالها اليلين دايتيهون بافسوس قديشا ومهيمنا بيشوع مشيحا١
 . شلما عمكون وطيبوتا من الها ابون ومن مرن يشوع مشيحا٢
 . مبرك هو الها ابوهي دمرن يشوع مشيحا هو دبركن بكل بوركن دروح بشميا بمشيحا٣
 . من قدم ترميته دعلما دنهوا قديشا ودال موم قدموهي وبحوبا قدم رشمن له ايكنا دقدم جبن به٤
 . وسمن لبنيا بيشوع مشيحا ايك دشفر لصبينه٥
 . دنشتبح شوبحا دطيبوته هو داشفع علين بيد حبيبه٦
 . دبه ايت لن فورقنا وبدمه شوبقنا دحطها ايك عوترا دطيبوته٧
 . هي داتيترت بن بكل حكما وبكل سوكل٨
 .اودعن ارزا دصبينه هو دقدم هوا سم دنسعور به و٩

 . لمدبرنوتا دموليهون دزبنا دكلمدم من دريش نتحدت بمشيحا دبشميا وبارعا١٠
 . وبه حنن اتجبين ايك دقدم رشمن وصبا هو دكل سعر ايك ترعيتا دصبينه١١
 . دنهوا حنن ايلين دقدمن سبرن بمشيحا لهدرا دتشبوحته١٢
ن ملتا دقوشتا دايتيه سبرتا دحييكون وبه هيمنتون واتحتمتون بروحا دقودشـا             داف انتون به شمعتو    ١٣

 .دمليكا هوت
 . هي دايتيه رهبونا ديرتوتن لفورقنا دايلين دحاين ولشوبحا دايقره١٤
 . مطل هنا اف انا ها من دشمعت هيمنوتكون دبمرن يشوع مشيحا وحوبكون دلوت قديشا١٥
 . ولمعهدكون بصلوتي ال مشتال انا لموديو عل افيكون١٦
 . دالهه دمرن يشوع مشيحا ابا دتشبوحتا نتل لكون روحا دحكمتا ودجلينا بيدعته١٧



 . وننهرن عينا دلبوتكون دتدعون منو سبرا دقرينه ومنو عوترا دشوبحا ديرتوته بقديشا١٨
 . ومنا هي يتيروتا دربوتا دحيله بن بايلين دمهيمنينن ايك معبدنوتا دتوقفا دحيله١٩
 . دعبد بمشيحا واقيمه من بيت ميتا واوتبه من يمينه بشميا٢٠
 لعل من كلهين اركوس وشولطنا وحيال ومروتا ولعل من كل شم دمشتمه ال بلحود بعلما هنا اال اف        ٢١

 .بدعتيد
 . وشعبد كلمدم تحيت رجلوهي وله دايتوهي لعل من كل يهبه رشا لعدتا٢٢
 .مال دايتيه جوشمه وشومليا دهو دكل بكل مش٢٣
 

Ephesians 2 
 . واف لكون دميتين هويتون بحطهيكون وبسكلوتكون١
 بهلين دمن قديم هلكتون هويتون بهين ايك علميوته دعلما هنا وايك صـبينه دريـش شـولطنا داار                   ٢

 .ودروحا هدا دمتحفطا ببنيا دال متطفيسنوتا
ن صبينا دبسرن ودترعيتن     بهنون عبدا داف حنن اتهفكن بهون من قديم برجيجتا دبسرن وعبدين هوي            ٣

 .وبنيا هوين دروجزا مليايت ايك شركا
 . الها دين دعتير برحموهي مطل حوبه سجياا داحبن٤
 . كد ميتين هوين بحطهين احين عم مشيحا وبطيبوته فرقن٥
 . واقيمن عمه واوتبن عمه بشميا بيشوع مشيحا٦
 .لين بيشوع مشيحا دنحوا لعلما داتين ربوتا دعوترا دطيبوته وبسيموته دهوت ع٧
 . بطيبوته هو جير اتفرقن بهيمنوتا وهدا ال هوت منكون اال موهبتا هي دالها٨
 . ال من عبدا دال انش نشتبهر٩

 . بريتا حنن جير ديله داتبرين بيشوع مشيحا لعبدا طبا هنون دمن قديم طيب الها دبهون نهلك١٠
يتون ومتقرين هويتون عورلوتا من هـي        مطل هدا هويتون عهدين دانتون عمما من قديم دبسر هو          ١١

 .دمتقريا جزورتا وايتيه عبد ايديا ببسرا
 وايتيكون هويتون بهو زبنا دال مشيحا ونوكريين هويتون من دوبرا دايسريل واكسـنيا هـو لـديتقا      ١٢

 .دمولكنا ودال سبر هويتون ودال اله بعلما
 .يبا هويتون بدمه دمشيحا هشا دين بيشوع مشيحا انتون دمن قديم رحيقين هويتون قر١٣
 . هويو جير شينن هو دعبد ترتيهين حدا وشرا سيجا دقام هوا بمصعتا١٤
 . وبعلدببوتا ببسره ونموسا دفوقدا بفوقدنوهي بطل دلتريهون نبرا بقنومه لحد برنشا حدتا وعبد شينا١٥
 . ورعي لتريهون بحد فجر عم الها وبزقيفه قطل بعلدببوتا١٦
 .كون لرحيقا ولقريبا واتا سبر شلما ل١٧
 . مطل دبه هو هوا لن قوربا لترين بحدا روح لوت ابا١٨



 . مكيل ال هويتون اكسنيا وال توتبا اال بني مدينتا دقديشا وبني بيته دالها١٩
 . واتبنيتون عل شتاستا دشليحا ودنبيا وهو هوا ريش قرنا دبنينا يشوع مشيحا٢٠
 .شا بمريا وبه متركب كله بنينا وربا لهيكال قدي٢١
 . كد اف انتون به متبنين انتون لمعمرا دالها بروح٢٢
 

Ephesians 3 
 . مطل هنا انا فولوس اسيرا انا ديشوع مشيحا عل افيكون عمما١
 . ان شمعتون مدبرنوتا دطيبوته دالها داتيهبت لي بكون٢
 . دبجلينا اتيدع لي ارزا ايكنا دكتبت لكون بزعوريتا٣
 .قرين انتون لمستكلو يدعتي دبارزه دمشيحا ايك ما دمشكحيتون كد ٤
 . هو دبدرا احرنا ال اتيدع لبنينشا ايك دهشا اتجلي لشليحوهي قديشا ولنبيوهي بروح٥
 . دنهوون عمما بني يرتوته وشوتفا دفجره ودمولكنا داتيهب به بيد اونجليون٦
 .وتا دحيله هو دانا هويت مشمشنه ايك موهبتا دطيبوته دالها داتيهبت لي من معبدن٧
 . لي دزعورا انا دكلهون قديشا اتيهبت طيبوتا هدا داسبر بعمما عوتره دمشيحا هو دال متعقب٨
 . وانهر لكلنش ايدا هي مدبرنوتا دارزا هو دكسا هوا من علما بالها دكل برا٩

 . دبيد عدتا تتيدع حكمته دالها مليت فورشنا الركوس ولشولطنا دبشميا١٠
 .ما وعبده بيشوع مشيحا مرن هي دعتد هوا من عل١١
 . هو دبه ايت لن فرهسيا وقريبوتا بتوكلنا دهيمنوته١٢
 . مطل هنا شالنا دال تمان لي باولصني دعل افيكون دهدا هي تشبوحتكون١٣
 . وكافنا بوركي لوت ابوهي دمرن يشوع مشيحا١٤
 . هو دمنه مشتمها كل ابهوتا دبشميا وبارعا١٥
 .بوحته دبحيال تشتررون بروحه دببرنشكون دلجو دنتل لكون ايك عوترا دتش١٦
 . نعمر مشيحا بهيمنوتا وبلبوتكون بحوبا كد نهوا شرير عقركون وشتاستكون١٧
 . دتشكحون لمدركو عم كلهون قديشا منو روما وعومقا واوركا وفتيا١٨
 . وتدعون ربوتا ديدعتا دحوبه دمشيحا وتتملون بكله موليا دالها١٩
 .يال يتير من كل لمعبد لن ويتير من ما دشالينن ورنينن ايك حيله دمستعر بن لهو دين دمصا بح٢٠
 . له تشبوحتا بعدته بيشوع مشيحا بكلهون درا دعلمي علمين امين٢١
 

Ephesians 4 
 . بعا انا هكيل منكون انا اسيرا بمرن دتهلكون ايكنا دياا لقرينا داتقريتون١
 .حا وهويتون مسيبرين حد لحد بحوبا بكله مكيكوت رعينا ونيحوتا ونجيروت رو٢



 . وهويتون حفيطين لمطر اويوتا دروحا بحزقا دشلما٣
 . دتهوون بحد فجرا وبحدا روحا ايك ما داتقريتون بحد سبرا دقرينكون٤
 . حد هو جير مريا وحدا هيمنوتا وحدا معموديتا٥
 . وحد الها ابا دكل وعل كل وبيد كل وبكلن٦
 .طيبوتا ايك مشوحتا دموهبته دمشيحا لحد حد منن دين اتيهبت ٧
 . مطل هنا امير دسلق لمروما وشبا شبيتا ويهب موهبتا لبنينشا٨
 . دسلق دين منا هي اال ان داف نحت لوقدم لتحتيته دارعا٩

 . هو دنحت هويو هو داف سلق لعل من كلهون شميا دنشلم كل١٠
 .وتا وايت دملفنا وهو يهب ايت دشليحا وايت دنبيا وايت دمسبرنا وايت درع١١
 . لجمرا دقديشا لعبدا دتشمشتا لبنينا دفجرا دمشيحا١٢
 عدما دكلن نهوا حد مدم بهيمنوتا وبيدعتا دبره دالها وحد جبرا جميرا بمشوحتا دقومتـا دشـومليه                  ١٣

 .دمشيحا
  وال نهوا يلودا دمزدعزعين ومشتنين لكل روح ديولفنا نكيال دبنينشا هنون دبحرعوتهون مصطنعين             ١٤

 .دنطعون
 . اال هوين شريرين بحوبن دكول مدم ديلن نربا بمشيحا دهويو رشا١٥
 ومنه كله فجرا متركب ومتقطر بكل شرين ايك موهبتا دمتيهبا بمشوحتا لكل هدم لتربيتا ديله دفجرا             ١٦

 .دبحوبا نشتلم بنينه
ا دمهلكين بسـريقوت   هدا دين امر انا ومسهد انا بمريا دمن هشا ال تهوون مهلكين ايك شركا دعمم          ١٧

 .رعينهون
 وحشوكين بمدعيهون ونوكريين انون من حيوهي دالها مطل دليت بهون يدعتا ومطـل عـويروت                ١٨

 .لبهون
 . هنون دفسقو سبرهون واشلمو نفشهون لفحزوتا ولفولحنا دكله طنفوتا بيعنوتهون١٩
 . انتون دين ال هوا هكنا يلفتونيهي لمشيحا٢٠
 . وبه يلفتون ايك ما دايتوهي قوشتا بيشوع ان شريرايت شمعتونيهي٢١
 . اال دتنيحون منكون هوفكيكون قدميا لبرنشا هو عتيقا دمتحبل برجيجتا دطوعيي٢٢
 . وتتحدتون بروحا دمدعيكون٢٣
 . وتلبشون لبرنشا حدتا هو دبالها اتبري بزديقوتا وبحسيوتا دقوشتا٢٤
 . قريبه هدما حنن جير حد دحد مطل هنا انيحو منكون كدبوتا ومللو قوشتا انش عم٢٥
 . رجزو وال تحطون وشمشا عل روجزكون ال نعرب٢٦
 . وال تتلون اترا الكل قرصا٢٧
 . واينا دجنب هوا مكيل ال نجنوب اال نالا بايدوهي ونفلوح طبتا دنهوا له لمتل لمن دسنيق٢٨



 .بوتا اليلين دشمعين كل مال سنيا من فومكون ال تفوق اال ايدا دشفيرا وحشحا لبنينا دتتل طي٢٩
 . وال تهوون معيقين لروحا قديشتا دالها داتحتمتون به ليوما دفورقنا٣٠
 . كله مريروتا وحمتا وروجزا وروبا وجودفا نشتقلن منكون عم كله بيشوتا٣١
 . وهويتون بسيمين حد لوت حد ومرحمنين وهويتون شبقين حد لحد ايكنا دالها بمشيحا شبق لن٣٢
 

Ephesians 5 
 .هويتون هكيل متدمين بالها ايك بنيا حبيبا ١
 . وهلكو بحوبا ايك داف مشيحا احبن واشلم نفشه عل افين قوربنا ودبحا اللها لريحا بسيما٢
 . زنيوتا دين وكله طنفوتا وعلوبوتا افال مشتمهو تشتمه بينتكون ايك دياا لقديشا٣
 . متبعين اال حلف هلين توديتا وال صوحيتا وال مال دشطيوتا او دبزحا او دشعيا هلين دال٤
 هدا دين هويتون يدعين دكلنش دايتوهي زنيا او طنفا او علوبا دايتوهي فلح فتكرا ليت لـه يرتوتـا                    ٥

 .بملكوته دمشيحا ودالها
 . دلما انش نطعيكون بمال سريقتا مطل هلين هو جير اتا روجزه دالها عل بنيا دال متطفيسنوتا٦
 .ا ال هكيل تهوون لهون شوتف٧
 . ايتيكون هويتون جير من لوقدم حشوكا هشا دين نوهرا انتون بمرن ايك بني نوهرا هكيل هكنا هلكو٨
 . فاروهي جير دنوهرا بكله انون طبوتا وزديقوتا وقوشتا٩

 . وهويتون فرشين منا شفير قدم مرن١٠
 .ون وال هويتون مشتوتفين لوت عبدا دحشوكا دفارا ليت بهون اال هويتون مكونين له١١
 . مدم جير دبطوشيي عبدين نديد هو اف لممللوته١٢
 . كل مدم جير متكون من نوهرا ومتجال وكلمدم دجال نوهرا هو١٣
 . مطل هنا امير داتتعير دمكا وقوم من بيت ميتا وننهر لك مشيحا١٤
 . حزو هكيل ايكنا تهلكون زهيايت ال ايك سكال اال ايك حكيما١٥
 .ا بيشا انون دزبنين قارسهون مطل ديومت١٦
 . مطل هنا ال تهوون حسيري رعينا اال استكلو منو صبينه دالها١٧
 . وال هويتون روين بحمرا دبه ايت اسوطوتا اال اتملو بروحا١٨
 . ومللو عم نفشكون بمزمورا وبتشبحتا وبزميرتا دروحا هويتون زمرين بلبوتكون لمريا١٩
 . يشوع مشيحا اللها ابا وهويتون مودين بكلزبن عل افي كلنش بشمه دمرن٢٠
 . وهويتون مشتعبدين حد لحد بحوبه دمشيحا٢١
 . نشا هويتين مشتعبدن لبعليكين ايك دلمرن٢٢
 . مطل دجبرا رشه هو دانتتا ايكنا داف مشيحا رشا هو دعدتا وهويو محينا دفجرا٢٣
 . اال ايكنا دعدتا مشتعبدا لمشيحا هكنا اف نشا لبعليهين بكلمدم٢٤



 . نشيكون ايك داف مشيحا احب لعدته ونفشه اشلم عل افيه جبرا احبو٢٥
 . دنقدشيه وندكيه بسحيا دميا وبملتا٢٦
 . ونقيميه عدتا لنفشه كد مشبحا وليت به طولشا وال قمطا وال مدم دلهلين دما اال تهوا قديشا دال موم٢٧
 .هو محب هكنا وال لجبرا دنحبون نشيهون ايك دلفجريهون من دالنتته جير محب نفشه ٢٨
 . ال جير انش ممتوم سنا فجره اال مترسا له ويصف ديله ايكنا داف مشيحا دعدته٢٩
 . مطل دهدما حنن دفجره ومن بسره حنن ومن جرموهي٣٠
 . مطل هنا نشبوق جبرا البوهي والمه ونقف النتته ونهوون تريهون حد بسر٣١
 . هنا ارزا رب هو انا دين امر انا عل مشيحا وعل عدته٣٢
 .برم اف انتون كل حد حد منكون هكنا نرحم انتته ايك دلنفشه انتتا دين تهوا دحال من بعله ٣٣
 

Ephesians 6 
 . بنيا اشتمعو البهيكون بمرن هدا جير كانا١
 . وهنو فوقدنا قدميا دمليك يقر البوك والمك٢
 . دنهوا لك دشفير وناركون حييك عل ارعا٣
 .ن بمردوتا وبيولفنا دمرن ابها ال ترجزون بنيكون اال ربو انو٤
 . عبدا اشتمعو لمريكون دببسر بدحلتا وبرتيتا وبفشيطوت لبا ايك دلمشيحا٥
 . ال بمحزا عينا ايك هو دلبنينشا شفرين انتون اال ايك عبدا دمشيحا دعبدين صبينا دالها٦
 . وشمشو انون من كله نفشكون بحوبا ايك دلمرن وال ايك دلبنينشا٧
 .مدم دعبد انش دشفير هو متفرع من مرن ان عبدا هو وان بر حارا كد يدعيتون دهو ٨
 اف انتون مريا هكنا هويتون عبدين لعبديكون هويتون شبقين لهون سكلوتا مطل ديدعين انتـون داف      ٩

 .مركون ديلكون ايتوهي بشميا ومسب بافا ليت لوته
 . مكيل احي اتحيلو بمرن وبتوقفا دحيله١٠
 . ايكنا دتشكحون لمقم لوقبل صنعته داكل قرصا ولبشو كله زينا دالها١١
 مطل دتكتوشكون ال هوا عم بسرا ودما اال عم اركوس وعم شليطنا وعم احيدي علما دهنا حشوكا                  ١٢

 .وعم روحا بيشتا دتحيت شميا
 . مطل هنا لبشو كله زينا دالها دتشكحون تارعون بيشا وكد معتدين انتون بكلمدم تقومون١٣
 .وقو حصيكون بقوشتا ولبشو شرينا دزديقوتا قومو هكيل وحز١٤
 . وسانو برجليكون طويبه داونجليون دشلما١٥
 . وعم هلين سبو لكون سكرا دهيمنوتا دبه تتمصون حيال لمدعكو كلهون جاروهي يقدا دبيشا١٦
 . وسيمو سنورتا دفورقنا واحودو سيفا دروحا دايتوهي ملتا دالها١٧
زبن بروح وبه بصلوتا هويتون شهرين بكلعدن كـد مصـليتون            وبكل صلون وبكل بعون صلو بكل      ١٨



 .امينايت ومتكشفين عل افي كلهون قديشا
 . اف علي دتتيهب لي ملتا بمفتح فومي دعين بجال اكرز ارزا دسبرتا١٩
 . هو دانا ايزجده بششلتا دبفرهسيا املليوهي ايك دوال لي لممللوته٢٠
سعر انا ها مودع لكون طوكيقوس احا حبيبـا ومشمشـنا    دتدعون دين اف انتون مدم دلوتي ومدم د  ٢١

 .مهيمنا بمرن
 . دله شدرت لوتكون عليه عل هدا دتدعون ما دلوتي ونبيا لبوتكون٢٢
 . شلما عم احين وحوبا عم هيمنوتا من الها ابا ومن مرن يشوع مشيحا٢٣
 . طيبوتا عم كلهون ايلين دمحبين لمرن يشوع مشيحا دال حبل امين٢٤
 

Philippians 1 
 فولوس وطيمتاوس عبدا ديشوع مشيحا لكلهون قديشا دبيشوع مشيحا دايت بفيليفـوس عـم قشيشـا                 ١

 .ومشمشنا
 . طيبوتا عمكون وشلما من الها ابون ومن مرن يشوع مشيحا٢
 . مودا انا اللهي عل عوهدنكون امينا٣
 . دبكل بعوتي دعل افيكون وكد حدا انا متكشف انا٤
 .نجليون من يوما قدميا وعدما لهشا عل شوتفوتكون دباو٥
 . مطل دتكيل انا عل هدا دهو من دشري بكون عبدا طبا هو نشلم عدما ليومه دمرن يشوع مشيحا٦
 هكنا جير زدق لي لمترعيو عل كلكون مطل دبلبي سيمين انتون وباسوري وبمفق بروحـي دعـل                  ٧

 .شرره داونجليون دشوتفي انتون بطيبوتا
 . دايكنا محب انا لكون برحموهي ديشوع مشيحا سهد هو لي جير الها٨
 . وهدا مصال انا دتوب نسجا ونتيتر حوبكون بيدعتا وبكل سوكل دروح٩

 . دتهوون فرشين ايلين دعهنن وتهوون دكين دال توقال بيومه دمشيحا١٠
 . وملين فارا دزديقوتا دبيشوع مشيحا لشوبحا واليقرا دالها١١
 .عرني ديلي يتيرايت اتا لقدموهي باونجليون صبا انا دين دتدعون احي دسو١٢
 . هكنا داف اسوري اتجليو بمشيحا بفرطورين كله ولشركا دكلنش١٣
 . وسوجاا داحا دبمرن اتتكلو عل اسوري واشيحو يتيرايت دال دحال لممللو ملتا دالها١٤
 . وانش انش من حسما وحرينا انش انش دين بصبينا طبا وبحوبا لمشيحا مكرزين١٥
 .طل ديدعين دلمفق بروحا داونجليون سيم انا م١٦
 . هنون دين دبحرينا لمشيحا مكرزين ال هوا دكيايت اال دسبرين دموسفين اولصنا السوري١٧
 . وبهدا حديت وحدا انا دبكل فروس ان بعلتا وان بقوشتا مشيحا نتكرز١٨
 .شيحا يدع انا جير دهلين لحيا مشتكحن لي ببعوتكون وبموهبتا دروحا ديشوع م١٩



 ايكنا دمسبر انا ومسكا انا دبمدم ال ابهت اال بجليوت افا ايك دبكلزبن اف هشا نتـرورب مشـيحا                    ٢٠
 .بفجري ان بحيا وان بموتا

 . حيي جير ديلي مشيحا هو وان اموت يوترنا هو لي٢١
 . ان دين اف بهلين حيا دبسرا فارا ايت لي بعبدي ال يدع انا منا اجبا لي٢٢
 .رتيهين لمفطر رجيج انا دعم مشيحا اهوا وهدا طب فقحا هوت لي الصن لي جير ت٢٣
 . اال اف داقوا بفجري الصا لي صبوتا مطلتكون٢٤
 . وهدا تكياليت يدع انا دفاش انا ومقوا انا لحدوتا ديلكون ولتربيتا دهيمنوتكون٢٥
 . دكد اتا توب لوتكون نتيتر بي شوبهركون دبيشوع مشيحا بلحود٢٦
سبرته دمشيحا هويتون متدبرين دان اتا احزيكون وان فريق انا اشمع عليكـون دقيمـين      ايكنا دياا ل   ٢٧

 .انتون بحدا روح وبحدا نفش ومتنصحيتون اكحد بهيمنوتا داونجليون
 . وبمدم ال متتزيعين انتون من هنون دقيمين لقوبلن لتحويتا دابدنهون ولحيا ديلكون٢٨
 .د مهيمنو تهيمنون به بمشيحا اال اف دعل افوهي تحشون وهدا من الها هو اتيهبت لكون دال بلحو٢٩
 . وتسيبرون اجونا ايك هو دحزيتون بي وهشا شمعيتون علي٣٠
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 . ان ايت لكون هكيل بوياا بمشيحا وان ممال بلبا بحوبا وان شوتفوتا دروحا وان روحفا ورحما١
 .ش وحدا ترعيتا شلمو حدوتي دحد رعينا نهوا لكون وحد حوبا وحدا نف٢
 . ومدم بحرينا او بتشبوحتا سريقتا ال تعبدون اال بمكيكوت رعينا كلنش لحبره ايك دميتر منه نحشوب٣
 . وال انش دنفشه ناصف اال كلنش اف دحبره٤
 . وهدا اترعو بنفشكون هي داف يشوع مشيحا٥
 .ها هو دكد ايتوهي بدموتا دالها ال هوا حطوفيا حشبه هدا دايتوهي فحما دال٦
 . اال نفشه سرق ودموتا دعبدا نسب وهوا بدموتا دبنينشا وباسكما اشتكح ايك برنشا٧
 . ومكك نفشه واشتمع عدما لموتا موتا دين دزقيفا٨
 . مطل هنا اف الها اسجي رمرمه ويهب له شما دميتر من كل شمهين٩

 . دبشمه ديشوع كل بروك تكوف دبشميا وبارعا ودلتحت من ارعا١٠
 . نودا دمريا هو يشوع مشيحا لشوبحا دالها ابوهي وكل لشن١١
 مكيل حبيبي ايكنا دبكلزبن اشتمعتون ال كد قريب انا لكون بلحود اال هشـا درحيـق انـا منكـون          ١٢

 .يتيرايت بدحلتا وبرتيتا فلوحو فولحنا دحييكون
 . الها هو جير محفط بكون اف لمصبا اف لمسعر هو مدم دصبين انتون١٣
 . عبدين دال رطنا ودال فولج كلمدم هويتون١٤
 دتهوون تميما ودال موم ايك بنيا دكيا دالها دعمرين بدرا عسقا ومعقما واتحزو بينتهون ايك نهيـرا                 ١٥



 .بعلما
 . دايتيكون لهون بدوكت حيا لشوبهري ديلي بيومه دمشيحا دال هوا ايقا رهطت وال سريقايت عملت١٦
 .هيمنوتكون حدا انا وروز انا عم كلكون اال افن متنقا انا عل دبحتا وتشمشتا د١٧
 . هكنا اف انتون حدو وروزو عمي١٨
 مسبر انا دين بمرن يشوع داشدر لوتكون لطيمتاوس بعجل داف لي نهـوا لـي نيحـا كـد الـف             ١٩

 .مطلتكون
 . ليت لي جير احرين هركا دايك نفشي هو داكيفايت يصف ديلكون٢٠
 .مشيحا كلهون جير دنفشهون هو بعين وال ديشوع ٢١
 . بوقيه دين دهنا يدعيتون دايك برا عم ابوهي هكنا فلح عمي بسبرتا٢٢
 . لهنا مسبر انا داشدر لوتكون بعجل ما دحزيت ما دلوتي٢٣
 . وتكيل انا عل مري داف انا بعجل اتا انا لوتكون٢٤
كون دين  هشا دين الصتني صبوتا داشدر لوتكون الففروديطس احا دايتوهي معدرنا وفلحا دعمي ديل  ٢٥

 .شليحا ومشمشنا دحشحتي
 . مطل دسوا هوا لمحزا لكلكون ومعق هوا ديدع دشمعتون داتكره٢٦
 اف اتكره جير عدما لموتا اال الها رحم علوهي ال هوا دين علوهي بلحود اال اف علي دال تهوا لي           ٢٧

 .عقا عل عقا
 .وا نفاشا حفيطايت هكيل شدرته لوتكون دكد تحزونيهي توب تحدون ولي قليل نه٢٨
 . قبلوهي هكيل بمريا بكل حدوا واليلين دهكنا انون بايقرا احودو انون٢٩
 مطل عبدا جير دمشيحا عدما لموتا مطي وبسر عل نفشه دنمال مدم دبصرتون هويتـون بتشمشـتا          ٣٠

 .دلوتي
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 . مكيل احي حدو بمرن هنين كد هنين داكتوب لكون ال مانا لي مطل دلكون مزهرن١
 . ازدهرو من كلبا ازدهرو من فعال بيشا ازدهرو من فسق بسرا٢
 . جزورتا جير حنن ايتين ايلين دفلحينن اللها بروحا ومشتبهرينن بيشوع مشيحا وال تكيلينن عل بسرا٣
 . كد لي ايت هوا لي توكلنا اف عل بسرا ان جير انش سبر دتوكلنه ببسرا هو يتير منه انا٤
 . من طوهما دايسريل من شبطا دبنيمين عبريا بر عبريا بنموسا فريشيا جزيرا بر تمنيا يومين٥
 . بطننا ردوفا دعدتا وبزديقوتا دنموسا دال رشين هويت٦
 . اال هلين ديوترنا هوي لي حوسرنا حشبت انين مطل مشيحا٧
 اف حشب انا لهين كلهين حوسرنا مطل ربوتا ديدعته ديشوع مشيحا مري هو دمطلته كلمدم حسرت                 ٨
 .ايك زبال حشبت دلمشيحا اترو



 واشتكح به كد ليت لي زديقوتا دنفشي هي دمن نموسا اال هي دمن هيمنوتا دمشيحا دايتيـه زديقوتـا              ٩
 .دمن الها

 . دبه اشتودع ليشوع ولحيال دقيمته واشتوتف بحشوهي واتدما بموته١٠
 . دلما اشكح امطا لقيمتا دمن بيت ميتا١١
 كدو اتجمرت اال رهط انا دلما ادرك لمدم دمطلتـه ادركنـي يشـوع     ال هوا من كدو نسبت او من     ١٢

 .مشيحا
 . احي انا عل نفشي ال رنا انا دادركت حدا دين يدع انا ددبستري طعا انا ولقدمي مشتوشط انا١٣
 . ورهط انا لوقبل نيشا داسب زكوتا دقرينا دلعل دالها بيشوع مشيحا١٤
 .مدم احرنيايت مترعين انتون اف هدا الها نجال لكون ايلين دجميرين هكيل هلين نترعون وان ١٥
 . برم لهدا دمطين بحد شبيال نشلم وبحدا اويوتا١٦
 . اتدمو بي احي وهويتون متبقين بايلين دهكنا مهلكين ايك دموتا دبن حزيتون١٧
  ايت جير سجياا داحرنيايت مهلكين هنون دزبنين سجيان امرت لكون عليهون هشا دين كد بكا انـا             ١٨

 .امر انا هنون دبعلدببا انون دزقيفه دمشيحا
 . دحرتهون ابدنا هي هنون دالههون كرسهون وتشبوحتهون بهتتهون هلين دترعيتهون بارعا هي١٩
 . ديلن دين فولحنن بشميا هو ومن تمن مسكينن لمحينا لمرن يشوع مشيحا٢٠
 . هو دبه كل اشتعبد له دهو نحلف فجرا دموككن دنهوا بدموتا دفجرا دشوبحه ايك حيله ربا٢١
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 . مكيل احي حبيبا ورحيما وحدوتي وكليلي هكنا قومو بمرن حبيبي١
 . من اوهديا بعا انا ومن سونطيكا دحد رعينا نهوا لهين بمرن٢
 اف منك بعا انا بر زوجي شريرا دتهوا معدر لهين دهنين الي عمي باونجليون عم قلميس وعم شركا ٣

 . دشمهيهون كتيبين بكتبا دحيادمعدرني هنون
 . حدو بمرن بكلزبن وتوب امر انا حدو٤
 . ومكيكوتكون تتيدع لوت كلنش مرن قريب هو٥
 . دمدم ال تاصفون اال بكلزبن بصلوتا وببعوتا وبتوديتا شالتكون نتيدعن قدم الها٦
 . وشلمه دالها هو درب من كل مدع ننطر لبوتكون ومدعيكون بيشوع مشيحا٧
احي ايلين دشريرن وايلين دنكفن وايلين دكانن وايلين ددكين وايلين درحيمن وايلين دشـبيحن               مكيل   ٨

 .وايلين عبدا دشوبحا ودقولسا هلين اترعو
 . هلين ديلفتون وقبلتون وشمعتون وحزيتون بي هلين سعورو والها دشلما نهوا عمكون٩

 .فين هويتون اال ال سفيقين هويتون روربايت دين حديت بمرن داقفتون لماصف ديلي ايكنا داف يص١٠
 . ال هوا دين مطل دحسر لي امر انا انا جير يلفت دنهوا سفق لي هو مدم دايت لي١١



 يدع انا داتمكك يدع انا هو اف داتيتر بكل وبكل مدم مدرش انا اف بسبعا اف بكفنـا بمشـرتحوتا                     ١٢
 .وبحسيروتا

 . دكل مدم مصا انا حيال بمشيحا دمحيل لي١٣
 . شفير عبدتون داشتوتفتون الولصني برم١٤
 يدعين انتون دين اف انتون فيليفسيا دبشوريا دسبرتا كد نفقت من مقدونيا افال حدا من عدتا اشتوتف ١٥

 .لي بحوشبن مسبا ومتال اال انتون بلحود
 . داف لتسلونيقا حدا زبن وترتين حشحتي شدرتون لي١٦
 .سجون لكون لو دموهبتا بعا انا اال بعا انا دفارا ن١٧
 كلمدم قبلت ويتير لي ومال انا ونسبت كل دشدرتون لي بيد اففروديطس ريحا بسيما ودبحـا مقـبال      ١٨

 .دشفر اللها
 . والهي نمال كله سنيقوتكون ايك عوتره بشوبحا ديشوع مشيحا١٩
 . اللها دين ابون شوبحا وايقرا لعلم علمين امين٢٠
 .ا شالين بشلمكون احا دعمي شالو بشلما دكلهون قديشا دبيشوع مشيح٢١
 . شالين بشلمكون كلهون قديشا يتيرايت هلين دمن بيته دقسر٢٢
 . طيبوته دمرن يشوع مشيحا عم كلكون امين٢٣
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 . فولوس شليحا ديشوع مشيحا بصبينه دالها وطيمتاوس احا١
 .يبوتا من الها ابون اليلين دايت بقولسوس احا قديشا ومهيمنا بيشوع مشيحا شلما عمكون وط٢
 . مودينن اللها ابوهي دمرن يشوع مشيحا بكلزبن ومصلينن عليكون٣
 . ها من دشمعن هيمنوتكون دبيشوع مشيحا وحوبكون دلوت كلهون قديشا٤
 . مطل سبرا هو دنطير لكون بشميا هو دمن قديم شمعتون بملتا دقوشتا دسبرتا٥
ويهبا فارا ايكنا داف بكـون مـن يومـا دشـمعتون             هي داتكرزت لكون ايك داف لكله علما وربيا          ٦

 .واشتودعتون طيبوته دالها بقوشتا
 . ايك ما ديلفتون من اففرا كنتن حبيبا دهو ايتوهي حلفيكون مشمشنا مهيمنا دمشيحا٧
 . وهو اودعن حوبكون دبروحا٨
ينه دالها بكل  مطلهنا اف حنن من يوما دشمعن ال شلينن لمصليو عليكون ولمشال دتتملون يدعتا دصب             ٩

 .حكما وبكل سوكل دروح
 . دتهلكون ايك دزدق وتشفرون اللها بكل عبدين طبين وتتلون فارا وتربون بيدعتا دالها١٠
 . وبكل حيل تتحيلون ايك ربوتا دشوبحه بكل مسيبرنو وبمجرت روح وبحدوتا١١
 . تودون اللها ابا داشوين لمنتا ديرتوتا دقديشا بنوهرا١٢



 .طنه دحشوكا وايتين لملكوتا دبره حبيبا وفرقن من شول١٣
 . هو دبه ايت لن فورقنا وشوبقنا دحطها١٤
 . هو دهويو دموتا دالها دال متحزا وبوكرا دكلهين بريتا١٥
 وبه اتبري كلمدم دبشميا وبارعا كل دمتحزا وكل دال متحزا ان موتبا وان مروتا وان اركوس وان                  ١٦

 .شولطنا كلمدم بايده وبه اتبري
 .هويو دمن قدم كل وكلمدم به قام و١٧
 . وهويو رشا دفجرا دعدتا دايتوهي رشا وبوكرا دمن بيت ميتا دنهوا قدمي بكل١٨
 . دبه هو صبا كله موليا لمعمر١٩
 . وبايده لمرعيو له كلمدم وشين بدما دزقيفه بايدوهي ان دبارعا وان دبشميا٢٠
 .يكون مطل عبديكون بيشا شينكون هشا اف لكون دمن قديم نوكريا هويتون وبعلدببا برعين٢١
 . بفجرا دبسره وبموته دنقيمكون قدموهي قديشين دال موم ودال رشين٢٢
 ان تقوون بهيمنوتكون كد شريرا شتاستكون وال متتزيعيتون من سبرا داونجليون هـو دشـمعتون                ٢٣

 .داتكرز بكله بريتا دتحيت شميا هو دانا فولوس هويت مشمشنه
دعل افيكون وممال انا حسيروتا داولصنوهي دمشيحا ببسري حلف فجره دايتـوهي             وحدا انا بحشا     ٢٤
 .عدتا
 . هي دانا هويت مشمشنه ايك مدبرنوتا دالها داتيهبت لي بكون داشمال ملته دالها٢٥
 . ارزا هو دمكسي هوا من علما ومن درا هشا دين اتجلي لقديشوهي٢٦
 .دارزا هنا بعمما دهويو مشيحا دبكون سبرا دشوبحن اليلين دصبا الها دنودع منو عوترا دشوبحه ٢٧
 هو دحنن مكرزينن وملفينن ومسكلينن لكل برنش بكل حكما دنقيم لكل برنش كـد جميـر بيشـوع           ٢٨

 .مشيحا
 . بهدا هو جير اف عمل انا ومتكتش انا بمعدرنوتا دحيال دمتيهب لي٢٩
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فيكون وحلف هنون دبلديقيا وحلف شركا ايلين دفرصوفي         صبا انا دين دتدعون اينا اجونا ايت لي حل         ١

 .ال حزو ببسر
 . دنتبياون لبوتهون ونتقربون بحوبا لكله عوترا دفيسا ولسوكال ديدعته دارزا دالها ابا ودمشيحا٢
 . هو دبه كسين كلهين سيمتا دحكمتا وديدعتا٣
 . هدا دين امر انا دال انش نهوا مطعا لكون بفيسا دمال٤
سر جير فريق انا منكون اال بروح عمكون انا وحدا انا دحزا انـا مطكسـوتكون وشـريروتا            افن بب  ٥

 .دهيمنوتكون دبمشيحا
 . ايكنا هكيل دقبلتون ليشوع مشيحا مرن به هلكو٦



 . كد مشررين عقريكون ومتبنين انتون به ومتقيمين انتون بهيمنوتا هي ديلفتون دبه تتيترون بتوديتا٧
حلصكون بفيلسفوتا وبطعيوتا سريقتا ايك يولفنا دبنينشا وايك اسطوكسوهي دعلما           ازدهرو دلما انش ن    ٨

 .وال ايك مشيحا
 . دبه عمر كله موليا دالهوتا جوشمنايت٩

 . وبه اف انتون مشتمليتون دهو ايتوهي رشا دكلهين اركوس وشولطنا١٠
 . وبه اتجزرتون جزورتا دال بايدين بشلح بسرا دحطها بجزورته دمشيحا١١
 . واتقبرتون عمه بمعموديتا وبه قمتون عمه دهيمنتون بحيال دالها داقيمه من بيت ميتا١٢
 . ولكون دميتين هويتون بحطهيكون وبعورلوت بسركون احيكون عمه وشبق لن كلهون حطهين١٣
 . وعطا بفوقدنوهي شطر حوبين هو دايتوهي هوا سقوبلن وشقله من مصعتا وقبعه بزقيفه١٤
 .سي الركوس ولشليطنا وابهت انون جليايت بقنومه وبشلح فجره فر١٥
 . ال هكيل انش ندودكون بماكال وبمشتيا او بفولجا دعادا ودريش يرحا ودشبا١٦
 . هلين دايتيهين طلنيتا دايلين دعتيدن فجرا دين مشيحا هو١٧
 حـزا    ولما انش نصبا بمكيكوت رعينا لمحيبوتكون دتشتعبدون لفولحنا دمالكا بدسعا عل مـدم دال              ١٨

 .وسريقايت متحتر برعينا دبسره
 . وال احد رشا دمنه كله فجرا متركب ومتقيم بشرينا وبهدما وربا تربيتا دالها١٩
 . ان جير ميتتون عم مشيحا من اسطوكسوهي دعلما لمنا ايك هو دحيين انتون بعلما متدينين انتون٢٠
 . ال لم تقروب وال تطعم وال تقف٢١
 .دمتحبال وفوقدا انين ويولفنا دبنينشا دايتيهين هلين حشحتا ٢٢
 ومتحزين دايت بهين ملتا دحكمتا بفرصوف مكيكوتا ودحلت الها ودال حيسين عل فجرا لـو بمـدم          ٢٣

 .دميقر اال بايلين دحشحتا انين دبسرا
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 . ان هكيل قمتون عم مشيحا دلعل بعو اتر دمشيحا يتب عل يمينا دالها١
 .بارعا دلعل اترعو وال د٢
 . ميتتون لكون جير وحييكون كسين عم مشيحا بالها٣
 . وامتي دمشيحا متجال دهويو حيين هيدين اف انتون تتجلون عمه بشوبحا٤
 . اميتو هكيل هدميكون دبارعا زنيوتا وطنفوتا وكابا ورجتا بيشتا وعلوبوتا دهي هي دحلت فتكرا٥
 .يسنوتا مطل هلين جير اتا روجزه دالها عل بنيه دال متطف٦
 . وبهلين اف انتون هلكتون من قديم كد متهفكين هويتون بهين٧
 . هشا دين انيحو منكون كلهين هلين روجزا حمتا بيشوتا جودفا مملال طنفا٨
 . وال تهوون مدجلين حد بحد اال شولحوهي لبرنشا عتيقا عم كلهون هوفكوهي٩



 . ولبشو حدتا دمتحدت بيدعتا بدموتا دبريه١٠
يهوديا وارميا وال جزورتا وعورلوتا وال يونيا وبربريا وال عبدا وبرحارا اال كل وبكلنش          كر دليت    ١١

 .مشيحا هو
 لبشو هكيل ايك جبيا دالها قديشا وحبيبا رحما وروحفا وبسيموتا ومكيكوت رعينا ونيحوتا ونجيروت     ١٢

 .روحا
ا ايكنا دمشـيحا شـبق    وهويتون مسيبرين حد لحد وشبقين حد لحد وان ايت النش عل حبره روعم          ١٣

 .لكون هكنا اف انتون شبوقو
 . وعم هلين كلهين حوبا دهويو حزقا دجميروتا١٤
 . وشلمه دمشيحا ندبر لبوتكون دله اتقريتون بحد فجر وهويتون مودين لمشيحا١٥
 دملته تعمر بكون عتيرايت بكل حكما وهويتون ملفين وردين نفشكون بمزمورا وبتشبحتا وبزميرتا               ١٦

 .وبطيبوتا هويتون زمرين بلبوتكون اللهادروحا 
 وكل مدم دسعرين انتون بملتا وبعبدا بشمه دمرن يشوع مشيحا هويتون عبدين وهويتـون مـودين                 ١٧

 .بايده اللها ابا
 . نشا اشتعبدين لبعليكين ايك دزدق بمشيحا١٨
 . جبرا احبو نشيكون وال تهوون مريرين عليهين١٩
 .م هكنا جير شفير قدم مرن بنيا اشتمعو البهيكون بكلمد٢٠
 . ابها ال ترجزون بنيكون دال نتتعيقون٢١
 عبدا اشتمعو بكلمدم لمريكون دفجرا ال بمحزا عينا ايك هنون دشفرين لبنينشا اال بلبا فشيطا وبدحلته ٢٢

 .دمريا
 . وكل دعبدين انتون من كله نفشكون عبدو ايك دلمرن وال ايك دلبنينشا٢٣
 .تون فورعنا بيرتوتا لمريا جير مشيحا فلحيتون ودعو دمن مرن مقبلي٢٤
 . مسكلنا دين متفرع ايك مدم داسكل وليت مسب بافا٢٥
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 . مريا عبدو شويوتا وكانوتا لوت عبديكون وهويتون يدعين داف لكون ايت هو مرا بشميا١
 . بصلوتا اتامنو وهويتون عيرين انتون به ومودين٢
 . نفتح لن ترعا دملتا لممللو ارزا دمشيحا دمطلته اسير انا ومصلين اف علين دالها٣
 . داجليوهي واملليوهي ايكنا دوال لي٤
 . بحكمتا هلكو لوت بريا وزبنو قارسكون٥
 وملتكون بكلزبن بطيبوتا ايك دبملحا تهوا ممدكا وهويتون يدعين النش انش ايكنا وال لكـون لمتبـو                  ٦

 .فتجما



 .قوس احا حبيبا ومشمشنا مهيمنا وكنتن بمريا مدم دلوتي دين نودعكون طوكي٧
 . هنا دشدرت لوتكون عليه عل هدا دندع ما دلوتكون ونبيا لبوتكون٨
 . عم انسيموس احا مهيمنا وحبيبا هو دايتوهي منكون هنون نودعونكون مدم دلوتن٩

اتـا   شال بشلمكون ارسطركوس شبيا دعمي ومرقوس بر دده دبرنبا هو داتفقـدتون علـوهي دان               ١٠
 .لوتكون تقبلونيهي

 ويشوع هو دمتقرا يوسطوس هلين دايتيهون من جزورتا وهنون بلحود عـدروني بملكوتـه دالهـا          ١١
 .وهنون هوو لي بوياا

 شال بشلمكون اففرا هو دمنكون عبدا دمشيحا كد بكلزبن عمل حلفيكون بصلوتا دتقومـون جميـرا          ١٢
 .ومشمليا بكله صبينه دالها

 .ي دطننا سجياا ايت له حلفيكون وحلف هنون دبلديقيا ودبايرفوليس سهد انا جير علوه١٣
 . شال بشلمكون لوقا اسيا حبيبن ودما١٤
 . شالو بشلما داحا دبلديقيا ودنومفا ودعدتا دببيته١٥
 . وما داتقريت اجرتا هدا لوتكون عبدو داف بعدتا دلديقيا تتقرا وهي داتكتبت من لديقيا قراوه انتون١٦
 .ركيفوس دازدهر بتشمشتا هي دقبلت بمرن دتهوا مشمال له وامرو ال١٧
 . شلما هنا بايدا ديلي دفولوس هويتون عهدين السوري طيبوتا عمكون امين١٨
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 . فولوس وسلونوس وطيمتاس لعدتا دتسلونيقيا دبالها ابا وبمرن يشوع مشيحا طيبوتا عمكون وشلما١
 .ون ومتدكرينن لكون بصلوتن امينايت مودينن اللها بكلزبن عل كلك٢
 . وعهدينن قدم الها ابا عبدا دهيمنوتكون وعمال دحوبكون ومسيبرنوتا دسبركون دبمرن يشوع مشيحا٣
 . يدعينن جير جبيوتكون احي حبيبوهي دالها٤
 مطل دمسبرنوتن ال هوا بمال بلحود هوت لوتكون اال اف بحيال وبروحا دقودشا وبفيسا شـريرا اف                  ٥
 .ون يدعين انتون ايكنا هوين بينتكون مطلتكونانت
 . وانتون بن اتدميتون وبمرن دقبلتون ملتا باولصنا ربا وبحدوتا دروحا دقودشا٦
 . وهويتون دموتا لكلهون مهيمنا دايت بمقدونيا وباكايا٧
تمعت ايكنا  منكون جير اشتمعت ملته دمرن ال بلحود بمقدونيا وباكايا اال بكل اتر هيمنوتكون دبالها اش      ٨

 .دال نستنق دنامر عليكون مدم
 هنون جير مشتعين اينا معلنا هوا لن لوتكون وايكنا اتفنيتون لوت الها من دحلت فتكرا دتفلحون اللها              ٩

 .حيا وشريرا
 . كد مسكيتون لبره من شميا ليشوع هو داقيم من بيت ميتا دهو مفصا لن من روجزا داتا١٠
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 .دعين انتون احي دمعلنن دلوتكون ال هوا سريقايت هوا وانتون ي١
 اال لوقدم حشنن واصطعرنن ايك ديدعيتون بفيليفوس وهيدين باجونا ربا مللن عمكون بفرهسيا دالهن               ٢

 .سبرته دمشيحا
 . بويان جير ال هوا من طعيوتا افال من طنفوتا افال بنكال٣
 .ممللينن ال ايك دلبني انشا نشفر اال اللها هو دبقا لبوتن اال ايك ما دبقينن اللها دتتهيمن سبرته هكنا ٤
 . افال جير ممتوم اتحشحن بمملال شدال ايك ديدعين انتون وال بعلتا ديعنوتا الها سهد٥
 وال بعين شوبحا من بنينشا ال منكون وال من احرنا كد مشكحين هوين يقيـرا لمهـوا ايـك شـليحا                 ٦

 .دمشيحا
 .وايك مربينيتا دمحببا بنيه اال هوين بينتكون مكيكا ٧
 هكنا اف حنن محببينن ومسوحينن لمتل لكون ال بلحود سبرته دالها اال اف نفشـن مطـل دحبيبـين            ٨

 .انتون
 . عهدين انتون جير احين دالين هوين وعملين بعبد ايدين بلليا وبايمما دعل حد منكون ال ناقر٩

ا دكيايت وكانايت ودال رشين هوين لوت كلهـون   انتون سهدين والها ايكنا اكرزن لكون سبرته داله      ١٠
 .مهيمنا
 ايكنا ديدعين انتون دمن حد حد منكون ايك ابا من بنوهي بعـين هـوين وملـين هـوين بلبكـون             ١١

 .ومسهدينن لكون
 . دتهلكون ايك دياا اللها هو دقركون لملكوته ولشوبحه١٢
تون منن ال هوا ايك ملتا دبنينشا قبلتونه اال          مطل هنا اف حنن مودينن امينايت اللها دملتا دالها دقبل          ١٣

 .ايكنا دايتيه شريرايت ملتا دالها وهي بعبدا مستعرا بكون بايلين دمهيمنين
 انتون دين احي اتدميتون لعدتا دالها دبيهود هلين دبيشوع مشيحا دهكن سيبرتون اف انتون من بني                 ١٤

 .شربتكون ايكنا داف هنون من يهوديا
شوع مشيحا قطلو ولنبيا دمنهون ولن ردفو واللها ال شفرين وعبيدين سقوبال لكلهون             هنون دلمرن ي   ١٥

 .بني انشا
 . دكلين لن دنملل عم عمما دنحون لمشلمو حطهيهون بكلزبن مطي دين عليهون روجزا عدما لحرتا١٦
كون بحوبا   حنن دين احين هوين يتما منكون زبنا دشعتا بافين وال بلبن ويتيرايت اتحفطن لمحزا افي               ١٧

 .سجياا
 . وصبين دناتا لوتكون انا فولوس حدا زبن وترتين وعوكني سطنا١٨
 . اينو جير سبرن وحدوتن وكليال دشوبهرن اال ان انتون قدم مرن يشوع بماتيته١٩
 . انتون انون جير تشبوحتن وحدوتن٢٠
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 . ومطل دال حمسنن صبين لمفش باتنوس بلحودين١
تكون لطيمتاوس احون ومشمشنا دالها ومعدرنن بسبرته دمشيحا دنشرركون ونبعا منكـون             ونشدر لو  ٢

 .عل هيمنوتكون
 . دال انش منكون تتقطع له باولصنا هلين انتون جير يدعين انتون دلهدا هو سيمينن٣
 . اف كد لوتكون هوين جير قدمن امرن لكون دعتيدينن لمتالصو ايكنا ديدعين انتون دهوا٤
ا اف انا ال حمسنت عدما دشدرت دادع هيمنوتكون ددلما ننسيكون منسـينا ونهـوا عملـن                  مطل هن  ٥

 .سريقا
 هشا دين من داتا لوتن طيمتاوس من صاديكون وسبرن عل هيمنوتكون وعل حوبكون ودايت لوتكون      ٦

 .عوهدنن طبا بكل عدن وسوين انتون لمحزين ايكنا داف حنن لكون
 .كلهين عقتن واولصنين مطل هيمنوتكون مطل هنا اتبيان بكون احين عل ٧
 . وهشا هو حيينن ان انتون تتقيمون بمرن٨
 . ايدا جير توديتا مشكحينن لمفرع حلفيكون اللها عل كل حدوتا دحدينن مطلتكون٩

 . اال دقدم الها يتيرايت نتكشف بلليا وبايمما دنحزا افيكون ونجمور ما دحسيرا هيمنوتكون١٠
 .رن يشوع مشيحا نتروص اورحن لوتكون هو دين الها ابون وم١١
 . ونسجا ونيتر حوبكون دحد لوت حد ودلوت كلنش ايكنا دحنن محبينن لكون١٢
 . ونقيم لبوتكون دال رشين بقديشوتا قدم الها ابون بماتيته دمرن يشوع مشيحا دعم كلهون قديشوهي١٣
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شوع دايك دقبلتون منن ايكن وال لكـون دتهلكـون      مكيل احي بعينن منكون ومتكشفينن لكون بمرن ي        ١

 .وتشفرون اللها ديتيرايت توسفون
 . يدعين انتون جير ايلين فوقدنا يهبن لكون بمرن يشوع٢
 . هنو جير صبينه دالها قديشوتكون ودتهوون فريقين من كل زنيوتا٣
 . ونهوا يدع انش انش منكون لمقنا مانه بقديشوتا وبايقرا٤
 .تا ايك شركا دعمما هنون دال يدعين اللها وال بحشا درج٥
 وال تهوون مشيحين لمعبر ولمعلب انش الحوهي بهدا صبوتا مطل دمرن هو تبوعا عل هلين كلهين                 ٦

 .ايكنا داف من قدم زبنا امرن لكون وسهدن
 . ال جير قركون الها لطنفوتا اال لقديشوتا٧
 .ب بكون روحه قديشتا مكيل من دطلم ال هوا لبرنشا طلم اال اللها هو ديه٨
 . عل حوبا دين داحا ال سنيقيتون لمكتب لكون انتون جير قنومكون ملفا انتون دالها دتحبون حد لحد٩

 . اف عبدين انتون هكنا لكلهون احا دبكله مقدونيا بعا انا دين منكون احي دتتيترون١٠



 .ايكنا دفقدنكون وتتحفطون دتهوون شلين وعنين بسوعرنيكون وهويتون فلحين بايديكون ١١
 . دتهوون مهلكين باسكما لوت بريا وعل انش ال تستنقون١٢
 . صبا انا دين دتدعون احي دعل ايلين ددمكين ال تهوا كريا لكون ايك شركا دانشا دسبرا ليت لهون١٣
 . ان جير مهيمنينن ديشوع ميت وقم هكنا اف الها اليلين ددمكو بيشوع ميتا عمه١٤
ون بملته دمرن دحنن ايلين دمشتحرينن بماتيته دمرن دحيينن ال نـدرك اليلـين         هدا دين امرينن لك    ١٥

 .ددمكو
 . مطل دهو مرن بفوقدنا وبقال دريش مالكا وبقرنا دالها نحت من شميا وميتا دبمشيحا نقومون لوقدم١٦
 وهيدين حنن ايلين دمشتحرينن دحيينن نتحطف عمهون اكحدا بعننا الورعه دمـرن بـاار وهكنـا                 ١٧
 .لزبن عم مرن نهوابك
 . هوو هكيل مبياين حد لحد بمال هلين١٨
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 . عل زبنا دين وعدنا احي ال سنيقيتون لمكتب لكون١
 . انتون جير شريرايت يدعين انتون ديومه دمرن ايك جنبا بلليا هكنا اتا٢
 . عل بطنتا وال نمدون كد نامرون دشلما هو وشينا وهيدين منشليا نقوم عليهون ابدنا ايك حبال٣
 . انتون دين احي ال هويتون بحشوكا دهو يوما ايك جنبا ندرككون٤
 . كلكون جير بني نوهرا انتون وبني ايمما وال هويتون بني لليا وال بني حشوكا٥
 . ال ندمك هكيل ايك شركا اال هوين عيرين ومهونين٦
 .هو روين ايلين جير ددمكين بلليا هو دمكين وايلين دروين بلليا ٧
 حنن دين دبني ايمما حنن هوين عيرين برعينن ولبيشين شرينا دهيمنوتا ودحوبا ونسيم سنورتا دسبرا          ٨

 .دحيا
 . مطل دال سمن الها لروجزا اال لقنينا دحيا بمرن يشوع مشيحا٩

 . هو دميت عل افين دان عيرينن وان دمكينن اكحدا عمه نحا١٠
 . ايكنا داف عبديتون مطل هنا بياو حد لحد وبنو حد لحد١١
 . بعينن دين منكون احي دهويتون يدعين اليلين دالين بكون وقيمين بافيكون بمرن وملفين لكون١٢
 . دهوو حشيبين لكون بحوبا يتيرا ومطل عبدهون اشتينو عمهون١٣
 بعينن دين منكون احي ردو لمسكلنا ولببو لزعوري نفشا وسبو طعنا دمحيال واجرو روحكون لوت                ١٤
 .شكلن
 وازدهرو دلما انش منكون بيشتا حلف بيشتا نفروع اال بكلزبن هرطو بتر طبتا لوت حددا ولـوت                  ١٥

 .كلنش
 . هوو حدين بكلزبن١٦



 . ومصلين دال شلوا١٧
 . وبكل مدم هوو مودين هنو جير صبينه دالها بيشوع مشيحا بكون١٨
 . روحا ال تدعكون١٩
 . نبيوتا ال تسلون٢٠
 .حودو كلمدم بقو ودشفير ا٢١
 . ومن كل صبو بيشا عروقو٢٢
 هو دين الها دشلما نقدشكون جميرايت لكلكون وكله روحكون ونفشكون وفجركون ننطر دال رشين               ٢٣

 .لماتيته دمرن يشوع مشيحا
 . مهيمن هو من دقركون دهو نعبد٢٤
 . احي صلو علين٢٥
 . شالو بشلما داحين كلهون بنوشقتا قديشتا٢٦
 .دتتقرا اجرتا هدا لكلهون احا قديشا موما انا لكون بمرن ٢٧
 . طيبوته دمرن يشوع مشيحا عمكون امين٢٨
 
٢Thessalonians 1 
 . فولوس وسلونوس وطيمتاوس لعدتا دتسلونيقيا دبالها ابون ومرن يشوع مشيحا١
 . طيبوتا عمكون وشلما من الها ابون ومن مرن يشوع مشيحا٢
ايك ما دوال ديتيرايت ربيا هيمنوتكون وسجا حوبا دكلكون          لموديو اللها بكلزبن حيبينن عليكون احي        ٣

 .دكلنش لوت حبره
 ايك داف حنن بكون نهوا مشتبهرين حنن بعدتا دالها عل هيمنوتكون وعـل مسـيبرنوتكون دبكلـه                  ٤

 .رديفوتكون واولصنيكون دمسيبرين انتون
 . لتحويتا ددينا كانا دالها دتشوون لملكوته هي دعل افيه حشيتون٥
 .ن كانا قدم الها دنفروع اولصنا اللوصيكون وا٦
 . ولكون دمتالصيتون نحا عمن بجلينه دمرن يشوع مشيحا دمن شميا عم حيال دمالكوهي٧
 ما دعبد تبعتا بجوزال دنورا من هنون دال يدعو اللها ومن هنون دال اشتودعو لسبرته دمرن يشـوع               ٨

 .مشيحا
 .فه دمرن ومن شوبحا دحيله دهنون بدينا نتفرعون ابدنا دلعلم من فرصو٩

 . ما داتا دنشتبح بقديشوهي ونحوا تدمرته بمهيمنوهي دتتهيمن سهدوتن دعليكون بهو يوما١٠
 مطلهنا بكلزبن مصلينن عليكون دنشويكون الها لقرينكون ونمليكون كلـه صـبينا دطبتـا وعبـدا                 ١١

 .دهيمنوتا بحيال
 .ايك طيبوته دالهن ومرن يشوع مشيحا دنشتبح بكون شمه دمرن يشوع مشيحا اف انتون به ١٢



 
٢Thessalonians 2 
 . بعينن دين منكون احي عل ماتيته دمرن يشوع مشيحا وعل كنوشيا ديلن دلوته١
 دال عجل تتزيعون برعينيكون وال تتوهون ال من ملتا وال من روحا وال من اجرتا دايك دمن لـوتن                    ٢

 .هي دها لم مطي يومه دمرن
 .حد من اسكمين مطل دان ال تاتا لوقدم مرودوتا ونتجال برنشا دحطيتا بره دابدنا لما انش نطعيكون ب٣
 هو دلقوبال هو ومشتعال عل كل من دمتقرا اله ودحال ايكنا داف بهيكال دالها ايك الها نتب ونحوا عل           ٤

 .نفشه ايك دالها هو
 . ال عهديتون دكد لوتكون هويت هلين امرت هويت لكون٥
 .ن ما داحيد دنتجال هو بزبنه وهشا يدعين انتو٦
 . ارزا جير دعوال من كدو شري لمتحفطو بلحود ان هو ما دهشا احيد نشتقل من مصعتا٧
 . وهيدين نتجال عوال هو دمرن يشوع نسيفيوهي بروح فومه ونبطليوهي بجلينا دماتيته٨
 . ماتيته جير دهو بمعبدنوتا هي دسطنا بكل حيل واتوتا وتدمرتا دجلتا٩

 .ه طوعيي دعوال دهويا بابيدا عل دال قبلو حوبا دقوشتا دبه نحون وبكل١٠
 . مطلهنا نشدر لهون الها معبدنوتا دطوعيي دنهيمنون لشوقرا١١
 . ونتدينون كلهون ايلين دال هيمنو بقوشتا اال اصطبيو بعوال١٢
من رشيتا لحيا  حنن دين حيبينن لموديو اللها بكلزبن عل افيكون احين حبيبوهي دمرن دجبكون الها   ١٣

 .بقديشوتا دروحا وبهيمنوتا دشررا
 . لهلين هو جير قركون بمسبرنوتا ديلن دتهوون تشبوحتا لمرن يشوع مشيحا١٤
 . مكيل احي اتقيمو وحمسنو بفوقدنا ديلفتون ان بملتا وان باجرتا ديلن١٥
 .ا بطيبوته هو دين مرن يشوع مشيحا والها ابون هو داحبن ويهب لن بوياا دلعلم وسبرا طب١٦
 . نبيا لبوتكون ونقيم بكل مال وبكل عبد طب١٧
 
٢Thessalonians 3 
 . من هشا احين صلو علين دملته دمرن تهوا رهطا ومشتبحا بكل دوكا ايك دلوتكون١
 . ودنتفصا من بنينشا بيشا وعنتا لو جير دكلنش هي هيمنوتا٢
 . مهيمن هو دين مريا دهو ننطركون ونشوزبكون من بيشا٣
 .كيلينن دين عليكون بمرن دمدم دمفقدينن لكون عبدتون اف عبديتون ت٤
 . ومرن نتروص لبوتكون لحوبه دالها ولمسبرنوته دمشيحا٥
 مفقدينن لكون دين احي بشمه دمرن يشوع مشيحا دهويتون فريقين من كل احا اينا دبيش بيش مهلك                  ٦

 .وال ايك فوقدنا دقبلو منن



 . وال لمتدميو بن دال هلكن بيش بيش بينتكون انتون جير يدعين انتون ايكنا٧
 افال لحما دمجن اكلن من انش منكون اال بعمال وبالوتا بلليا وبايمما فلحين هوين دعل انش منكون ال           ٨

 .ناقر
 . ال هوا مطل دال شليط لن اال دبنفشن نتل لكون طوفسا دبن تتدمون٩

 .دال صبا دنفلوح افال نلعس اف كد لوتكون هوين جير هدا مفقدين هوين لكون دكل ١٠
 . شمعينن جير دايت بكون انشا دبيش بيش مهلكين ومدم ال فلحين اال ان سريقتا١١
 . لهون دين لهلين مفقدينن وبعينن منهون بمرن يشوع مشيحا دبشليا نهوون فلحين واكلين لحمهون١٢
 . انتون دين احي ال تمان لكون لمعبد دشفير١٣
 .ن هلين دباجرتا نتفرش لكون هنا وال هويتون متحلطين عمه دنبهت وان انش ال مشتمع لملي١٤
 . وال ايك بعلدببا تاحدونه اال هويتون مرتين له ايك دالحا١٥
 . هو دين مره دشلما نتل لكون شلما بكلزبن بكلمدم مرن عم كلكون١٦
 . شلما بكتبت ايدي انا فولوس كتبت دايتوهي اتا دبكلهين اجرتي هكنا كتب انا١٧
 . طيبوته دمرن يشوع مشيحا عم كلكون امين١٨
 
١Timothy 1 
 . فولوس شليحا ديشوع مشيحا بفوقدنا دالها محينن ودمشيحا يشوع سبرن١
 . لطيمتاوس برا شريرا بهيمنوتا طيبوتا ورحما وشلما من الها ابون ومشيحا يشوع مرن٢
 .نش دال نلفون يولفنا مشحلفا بعيت هويت منك كد ازل انا لمقدونيا دتقوا بافسوس وتفقد النش ا٣
 وال نترمون لشوعيتا ولتشعيتا دشربتا دسكا ليت لهون هلين دحرينا هو عبـدن يتيرايـت وال بنينـا                   ٤

 .بهيمنوتا دالها
 . سكه دين دفوقدنا ايتوهي حوبا دمن لبا دكيا ومن تارتا طبتا ومن هيمنوتا شريرتا٥
 . ومنهين من هلين طعو انشا وسطو لمال سريقتا٦
 . بدبعو لمهوا ملفنا دنموسا كد ال مستكلين مدم دممللين وال مدم دعلوهي متحرين٧
 . يدعينن دين دنموسا شفير هو ان انش اكوته دنموسا نتدبر به٨
 كد يدع دلكانا نموسا ال سيم اال لعوال ولمرودا ولرشيعا ولحطيا ولعنتا واليلـين دال دكـين واليلـين      ٩

 .المهتهون ولقطوالدمحين البهيهون واليلين دمحين 
 ولزنيا ولشكبي عم دكرا ولجنبي بني حارا ولدجال ولعبري عل مومتا ولكلمدم دايتـوهي سـقوبال                 ١٠

 .ليولفنا حليما
 . داونجليون دتشبوحته دالها مبركا هو دانا اتهيمنت١١
 . ومودا انا له دحيلني لمرن يشوع مشيحا دحشبني مهيمنا وسمني لتشمشته١٢
دفن هويت وردوف ومصعرن اال اتحننت مطل دكد ال يـدع هويـت عبـدت دال                 لي دمن قديم مج    ١٣



 .هيمنوتا
 . سجيت بي دين طيبوته دمرن وهيمنوتا وحوبا دبيشوع مشيحا١٤
 . مهيمنا هي ملتا وشويا هي لمقبلوته ديشوع مشيحا اتا لعلما لمحيو لحطيا دقدميهون انا انا١٥
 مشيحا كله مجرت روحه لتحويتا دايلـين دعتيـدين           اال مطل هنا رحم علي دبي قدما نحوا يشوع         ١٦

 .دنهيمنون به لحيا دلعلم
 . لملكا دين دعلما لهو دال متحبل وال متحزا دهويو حد الها ايقرا وتشبوحتا لعلم علمين امين١٧
 هنا فوقدنا مجعل انا لك بري طيمتاوس ايك نبيوتا قدميتا دهوي عليك دتفلوح بهـين فلحوتـا هـدا          ١٨

 .شفيرتا
 . بهيمنوتا وبتارتا طبتا ايلين جير دلهدا دحقو منهون من هيمنوتا استرقو١٩
 . ايك هومناوس والكسندروس هلين داشلمت لسطنا دنتردون دال نهوون مجدفين٢٠
 
١Timothy 2 
 . بعا انا هكيل منك دمن قدم كلمدم بعوتا تهوا مقرب اللها وصلوتا وتحننتا وتوديتا حلف كلهون بنينشا١
 .ا وروربنا دعومرا شليا ونيحا نعمر بكله دحلت الها ودكيوتا حلف ملك٢
 . هدا جير شفيرا ومقبال قدم الها محينن٣
 . هو دصبا دكلهون بنينشا نحون ونتفنون ليدعتا دشررا٤
 . حد هو جير الها وحد هو مصعيا دالها ودبنينشا برنشا يشوع مشيحا٥
 .زبنه هو ديهب نفشه فورقنا حلف كل انش سهدوتا داتت ب٦
 . هي دانا اتسيمت كروزه وشليحه قوشتا امر انا وال مدجل انا دهويت ملفنا دعمما بهيمنوتا دشررا٧
 . صبا انا هكيل دهوو مصلين جبرا بكل دوكا كد مريمين ايديهون دكيايت دال روجزا ودال محشبتا٨
ال وبدهبا او بمرجنيتـا او   هكنا اف نشا باسكما نكفا دلبوشا بتحمصتا وبنكفوتا نهوا تصبيتهين ال بجدو       ٩

 .بنحتا شفيرا
 . اال بعبدا طبا ايكنا دياا لنشا دمشتودين دحلت الها١٠
 . انتتا بشليا هوت يلفا بكل شوعبد١١
 . النتتا جير لملفو ال مفس انا وال لممرحو عل جبرا اال تهوا بشليا١٢
 . ادم جير اتجبل لوقدم وهيدين حوا١٣
 .وعبرت عل فوقدنا وادم ال طعا انتتا دين طعت ١٤
 . حيا دين بيد يلديه ان نقوون بهيمنوتا وبحوبا وبقديشوتا وبنكفوتا١٥
 
١Timothy 3 
 . مهيمنا هي ملتا دان انش راج قشيشوتا عبدا طبا راج١



 وال دين دنهوا قشيشا اينا دموما ال مشتكح به وهوا بعال دحدا انتتا اينا دعير رعينه ونكف ومطكـس            ٢
 .ورحم اكسنيا وملفن

 . وال عبر عل حمرا وال رهطا ايده لممحا اال نهوا مكيك وال نصي وال رحم كسفا٣
 . ومدبر بيته شفير واحيد بنوهي بشوعبدا بكله دكيوتا٤
 . ان جير بيتا دنفشه ال يدع دندبر شفير ايكنا مشكح عدته دالها دندبر٥
 . وال نهوا طال تولمده دال نتريم ونفل بدينه دسطنا٦
 .ف سهدوتا شفيرتا ايت له من بريا دال نفل بحسدا وبفحا دسطنا وال دين دا٧
 واف مشمشنا هكنا نهوون دكين وال نمللون ترتين وال نهوون صلين لحمـرا سـجياا وال نرحمـون             ٨

 .يوترنا طنفا
 . اال ناحدون ارزا دهيمنوتا بتارتا دكيتا٩

 . وهنون هلين نتبقون لوقدم وهيدين نشمشون كد ايتيهون دال رشين١٠
 . هكنا اف نشا نهوين نكفن ونهوا عير رعينهين ونهوين مهيمنن بكل مدم وال نهوين اكلن قرصا١١
 . مشمشنا نهوون اينا دحدا انتتا هوت له ودبر بنوهي وبيته شفير١٢
 . ايلين جير دشمشو شفير درجا طبا قنين لنفشهون ومجال افا سجياا بهيمنوتا ديشوع مشيحا١٣
 . مسبر انا دبعجل اتا انا لوتك هلين كتب انا لك كد١٤
 وان هو دين دموحر انا دتدع ايكنا وال لمتهفكو ببيته دالها دايتيه عدتا دالها حيا عمـودا وشتاسـتا                    ١٥

 .دشررا
 وشريرايت رب هو ارزا هنا دكانوتا داتجلي ببسر وازددق بروح واتحزي لمالكا واتكـرز بيـت                 ١٦

 .عمما واتهيمن بعلما واستلق بشوبحا
 
١Timothy 4 
 روحا دين فشيقايت امرا دبزبنا احريا نفرقون انش انش من هيمنوتا ونازلون بتر روحا طعيتا وبتـر     ١

 .يولفنا دشادا
 . هلين دباسكما دجال مطعين وممللين كدبوتا وكوين بتارتهون٢
يـدعين   وكلين لمزدوجو ومفرقين من ماكلتا ايلين دالها برا انين لحوشحا ولتوديتا اليلين دمهيمنين و              ٣

 .شررا
 . مطل دكل دبرا اللها شفير هو وليت مدم دمسلي ان بتوديتا نتنسب٤
 . متقدش جير بملتا دالها وبصلوتا٥
 هلين ان تهوا ملف الحيك مشمشنا طبا تهوا ديشوع مشيحا كد متربا انت بمال دهيمنوتا وبيولفنا طبـا       ٦

 .ديليف انت
 .بكانوتا من شوعيتا دين فكيهتا دسبتا اشتال ودرش نفشك ٧



 دورشا جير دفجرا زبنا هو زعورا موتر كانوتا دين بكل مدم موترا وايت له شووديا دحيا دزبنا هنا                   ٨
 .ودعتيد

 . مهيمنا هي ملتا وشويا هي لمقبلوته٩
 مطل هدا هو جير الينن ومتحسدينن دمسبرينن بالها حيا دايتوهي محينا دبنينشا كلهـون يتيرايـت                 ١٠

 .دمهيمنا
 .فقد هلين الف و١١
 . وال انش نبسا عل طليوتك اال هوي دموتا لمهيمنا بملتا وبهوفكا وبحوبا وبهيمنوتا وبدكيوتا١٢
 . عد اتا انا اتحفط بقرينا وببعوتا وبيولفنا١٣
 . وال تبسا بموهبتا دايت بك هي داتيهبت لك بنبيوتا وبسيم ايدا دقشيشوتا١٤
 .اتا انت بهلين اتهجا وبهين هوي دتتيدع لكلنش دلقدميك ١٥
 . وازدهر بنفشك وبيولفنك وحمسن بهون كد هلين جير تعبد نفشك تحا واليلين دشمعين لك١٦
 
١Timothy 5 
 . بقشيشا ال تجعور اال افيسيهي ايك دالبا واليلين دطلين ايك دالحيك١
 . ولقشيشتا ايك امهتا واليلين دطلين ايك دالحوتك بكله دكيوتا٢
 . انين بشررا الرملتا يقر اليلين دارملتا٣
 وان ايت ارملتا دايت له بنيا او بني بنيا نالفون لوقدم دببني بيتهـون نزددقـون ونفرعـون حـوبال                ٤

 .البهيهون هدا جير مقبال قدم الها
 . ايدا دين دشريرايت ارملتا هي ومشوحدتا هدا سبره عل الها هو وامينا بصلوتا وببعوتا بلليا وبايمما٥
 . ميتا هي كد حيا ايدا دين دفلحا اسطرنيا٦
 . هلين هويت مفقد لهين ددال رشين نهوين٧
 ان انش جير دايلين دديله انون ويتيرايت دايلين دايتيهون بني بيتا دهيمنوتا ال يصف هنـا كفـر لـه      ٨

 .بهيمنوتا وبيش هو من ايلين دال مهيمنين
 .هوت هويت هكيل جبا ارملتا ايدا دال بصيرا من شتين شنين ايدا دلحد هو جبرا ٩

 وايت له سهدوتا دعبدا شفيرا ان ربيت بنيا ان قبلت اكسنيا ان اشيجت رجليهون دقديشا ان اروحت          ١٠
 .الليصا ان هلكت بكل عبد طب

 . من ارملتا دين ايلين دطلين اشتال مصطرين لهين جير عل مشيحا وبعين لمهوا لجبرا١١
 . ودينهين قيم هو دطلم هيمنوتهين قدميتا١٢
ف حبننوتا كد متكركن بيت بتا وال بلحود حبننوتا اال اف دنسجين مملال ونفرقن سـريقتا        يلفن دين ا   ١٣

 .ونمللن مدم دال وال
 صبا انا هكيل دايلين دطلين نزدوجن ونالدن بنيا وندبرن بتيهين وال نتلن لبعلدببا افال حـدا علتـا                   ١٤



 .دصوحيتا
 . عل دهشا جير شريو انش انش لمسطا بتر سطنا١٥
 مهيمنا او مهيمنتا ايت لهون ارملتا نترسون انين وال ناقرن عل عدتا داليلين دارملتا انـين    ان انش  ١٦

 .دشررا تسفق
 . قشيشا ايلين دشفير متدبرين اليقرا عفيفا نشوون يتيرايت ايلين دالين بملتا وبيولفنا١٧
 . امر جير كتبا دال تبلوم تورا بدركتا وشوا هو فعال اجره١٨
 .وتا ال تقبل اال عل فوم ترين وتلتا سهدين عل قشيشا قطجرن١٩
 . اليلين دحطين قدم كلنش كون داف شركا دانشا ندحلون٢٠
 مسهد انا لك قدم الها ومرن يشوع مشيحا ومالكوهي جبيا دهلين تطر وال نتقدم رعينك لمـدم وال                   ٢١

 .تسعور مدم بمسب بافا
 .فشك طر بدكيوتا ايدا بعجل عل انش ال تسيم وال تشتوتف بحطها نوكريا ن٢٢
 . ومكيل ميا ال تشتا اال حمرا قليل هويت شتا مطل اسطومكك ومطل كورهنيك امينا٢٣
 . ايت بنينشا دحطهيهون يديعين انون ومقدمين لهون لبيت دينا وايت دبترهون ازلين٢٤
 . هكنا اف عبدا طبا يديعين انون وايلين داحرنيايت انون لمطشا ال مشكحين٢٥
 
١Timothy 6 
 .يلين دايتيهون تحيت نيرا دعبدوتا لمريهون بكل ايقر ناحدون دال نهوا شمه دالها ويولفنه متجدف ا١
 ايلين دين دايت لهون مريا مهيمنا ال نبسون بهون عل داحيهون انون اال يتيرايت نشمشون انون عل                  ٢

 .دمهيمنا انون وحبيبا هلين دمتتنيحين بتشمشتهون هلين الف وبعي منهون
 .ايت انش دملف يولفنا احرنا وال متقرب لمال حليمتا دمرن يشوع مشيحا وليولفنا ددحلت الها ان دين ٣
 هنا متريم كد مدم ال يدع اال كريه بدرشا وببعتا دمال دمنهين هوا حسما وحرينا وجودفا ومسم برعينا               ٤

 .بيشا
 دحلت الها انت دين      وشحقا دبنينشا ايلين دمحبل رعينهون وجليزين من قوشتا وسبرين دتجورتا هي           ٥

 .اترحق من هلين
 . تاجورتن جير ديلن ربا هي دايتيه دحلت الها بحشحتا دمستن٦
 . مدم جير ال اعلن لعلما ويديعا دافال دنفق منه مشكحينن٧
 . مطل هنا سفقا لن ماكولتا وتكسيتا٨
طبعن لبنينشا بحبال  ايلين دين دصبين لمعتر نفلين بنسيونا وبفحا وبرجيجتا سجياتا دسكلن ومسجفن وم       ٩

 .وبابدنا
 عقرا دين دكولهين بيشتا ايتيه رحمت كسفا وايت انشا داترجرجو له ومن هيمنوتا طعو ونفشـهون                 ١٠

 .اعلو لداونا سجياا



 انت دين او برنشا دالها من هلين عروق وهرط بتر زديقوتا وبتر كانوتا وبتر هيمنوتا وبتر حوبـا                   ١١
 .وبتر مسيبرنوتا وبتر مكيكوتا

 . واتكتش باجونا طبا دهيمنوتا وادرك حيا دلعلم دلهون اتقريت واوديت توديتا طبتا قدم سهدا سجياا١٢
 . مسهد انا لك قدم الها هو دمحا كل ويشوع مشيحا هو داسهد قدم فنطيوس فيلطوس سهدوتا شفيرتا١٣
 . دتطريوهي فوقدنا دال طولشا ودال موما عدما لجلينه دمرن يشوع مشيحا١٤
 .دعتيد بزبنه نحويوهي الها مبركا وحيلتنا بلحودوهي ملكا دملكا ومرا دمروتا هو ١٥
 هو دهو بلحودوهي ال متحبل وعمر بنوهرا دانش ال مشكح دنتقرب له وانش من بنينشا ال حزيهي                  ١٦

 .وافال مصا لمحزيه هو دله ايقرا وشولطنا لعلم علمين امين
هون وال نتتكلون عل عوترا دليت علوهي توكلنا اال عـل            لعتيرا دعلما هنا فقد دال نتريمون برعيني       ١٧

 .الها حيا هو ديهب لن كل عتيرايت لنيحن
 . ونعبدون عبدا طبا ونعترون بسوعرنا شفيرا ونهوون دليلين لمتل ولمشتوتفو١٨
 . ونسيمون لنفشهون شتاستا طبتا لمدم دعتيد دندركون حيا شريرا١٩
 .عروق من بنت قال سريقتا ومن هفكتا ديدعتا دجلتا او طيمتاا ازدهر بمدم داتجعل لك و٢٠
 . ايلين جير دمشتودين له طعو لهون من هيمنوتا طيبوتا عمك امين٢١
 
٢Timothy 1 
 . فولوس شليحا ديشوع مشيحا بصبينه دالها وبمولكنا دحيا دبيشوع مشيحا١
 .حا لطيمتاوس برا حبيبا طيبوتا ورحما وشلما من الها ابا ومن مرن يشوع مشي٢
 . مودا انا اللها هو دله مشمش انا من ابهتي بتارتا دكيتا دامينايت متدكر انا لك بصلوتي دلليا ودايمما٣
 . وسوا انا لمحزيك ومتدكر انا دمعيك داتمال حدوتا٤
 بعوهدنا دهوا لي بهيمنوتك شريرتا هي دشرت لوقدم باما دامك لوايس وبامك اونيقا مفس انـا ديـن                ٥

 .داف بك
 .نا معهد انا لك دتعير موهبتا دالها هي دايت بك بسيم ايدي مطل ه٦
 . ال جير يهب لن الها روحا ددحلتا اال دحيال ودحوبا ودمرتينوتا٧
 . ال هكيل تبهت بسهدوته دمرن افال بي باسيره اال شقول بيشتا عم اونجليون بحيال دالها٨
 وطيبوته هي داتيهبت لن بيشوع مشـيحا         هو داحين وقرن بقرينا قديشا لو ايك عبدين اال ايك صبينه           ٩

 .من قدم زبنا دعلما
 . واتجليت هشا بجلينه دمحينن يشوع مشيحا دبطل لموتا وحوي حيا وال متحبلنوتا باونجليون١٠
 . هو داتتسيمت به انا كروزا وشليحا وملفنا دعمما١١
 دمطيا بايدوهي جـوعلني   مطل هدا مسيبر انا هلين وال بهت انا يدع انا جير بمن هيمنت ومفس انا     ١٢

 .لمطر لي ليوما هو



 . نهوين لك حورا مال حليمتا دشمعت مني بهيمنوتا وبحوبا دبيشوع مشيحا١٣
 . جوعلنا طبا طر بروحا دقودشا هي دعمرت بن١٤
 . يدع انت هدا دهفكو مني كلهون هلين دباسيا دايتيهون منهون فوجلوس وهرمجنوس١٥
 .وس دزبنين سجيان انيحني وبششلتا داسوري ال بهت نتل مرن رحما لبيته دانسيفور١٦
 . اال اف كد اتا لرهومي بحفيطوتا بعني واشكحني١٧
 . نتل له مرن دنشكح رحما لوت مرن بيوما هو وكما دشمشني بافسوس يتيرايت يدع انت١٨
 
٢Timothy 2 
 . انت هكيل بري اتحيل بطيبوتا دبيشوع مشيحا١
 .ياا هنين اجعل النشا مهيمنا ايلين دمطيا بايديهون اف الحرنا لملفو وايلين دشمعت مني بيد سهدا سج٢
 . وسيبر بيشتا ايك فلحا طبا ديشوع مشيحا٣
 . ال انش فلح ومتفكر بصبوتا دعلما دنشفر لهو من دجبيهي٤
 . وان متكتش انش ال متكلل ان بنموسه ال متكتش٥
 . الكرا دالا وال له دقدما من فاروهي نستيبر٦
 .مدم دامر انا نتل لك مرن حكمتا بكل مدم استكل ٧
 . اتدكر ليشوع مشيحا دقم من بيت ميتا هو دايتوهي من زرعا ددويد ايك اونجليون ديلي٨
 . دبه سبل انا بيشتا عدما السورا ايك عبد بيشتا اال ملته دالها ال اسيرا٩

 .حا عم شوبحا دلعلم مطل هنا كلمدم مسيبر انا مطل جبيا داف هنون نشكحون حيا دبيشوع مشي١٠
 . مهيمنا هي ملتا ان جير ميتن عمه اف عمه نحا١١
 . وان نسيبر اف نملك عمه ان دين نكفور به اف هو نكفور بن١٢
 . وان ال نهيمن به هو بهيمنوته مقوا دنكفور جير بنفشه ال مشكح١٣
حفا دايلين دشمعين  هلين هويت معهد لهون ومسهد قدم مرن دال نهوون متحرين بمال دال يوترن لسو    ١٤
 .لهين
 . ونتبطل لك دتقيم نفشك جميرايت قدم الها فلحا دال بهتتا دمكرز تريصايت ملتا دشررا١٥
 . ومن مال سريقتا دليت بهين حشحو اشتال يتيرايت جير نوسفون عل روشعهون هنون دعنين بهين١٦
 .اوس واحرنا فيلطوس وملتهون ايك حلديتا نوما تاحود بسجياا ايتوهي دين حد منهون هومن١٧
 . هلين دطعو من شررا كد امرين دقيمتا دميتا هوت له وهيمنوتا دانش انش مهفكين١٨
 شتاستا دين شريرتا دالها قيما هي وايت له حتما هنا ويدع مريا اليلين دديله انون ونفروق من عوال  ١٩

 .كل دقرا لشمه دمريا
اما ايت به اال اف دقيسا اف دفحـرا منهـون اليقـرا       ببيتا دين ربا ال هوا مانا ددهبا بلحود او دس          ٢٠

 .ومنهون لصعرا



 . ان انش هكيل ندكا نفشه من هلين هوا مانا دكيا اليقرا دعهن لحوشحا دمره ومطيب لكل عبد طب٢١
 من كلهين رجيجتا دطليوتا عروق وهرط بتر كانوتا وهيمنوتا وحوبا وشلما عم ايلين دقرين لمـرن        ٢٢

 .بلبا دكيا
 .ا سكال ايلين ددال مردو انون اشتال منهون يدع انت جير دتكتوشا مولدين حرين٢٣
 . عبده دين دمرن ال حيب لمتكتشو اال دنهوا مكيك لوت كلنش وملفن ونجيرا روحه٢٤
 . دنهوا ردا اليلين دمتحرين لقوبله بمكيكوتا دلما نتل لهون الها تيبوتا وندعون شررا٢٥
 .حه دسطنا دبه اتتصيدو لصبينه ونعهدون نفشهون ونفرقون من ف٢٦
 
٢Timothy 3 
 . هدا دين هويت يدع دبيومتا احريا ناتون زبنا قشيا١
 ونهوون بنينشا رحمي نفشهون ورحمي كسفا شبهرنا رما مجدفنا دالنشيهون ال متطفيسـين كفـري                ٢

 .بطيبوتا رشيعا
 . اكلي قرصا مشعبدي لرجتا بعريريا سنيي طبتا٣
 .رحمي رجيجتا طب من حوبه دالها مشلمنا مسرهبا حتيرا ٤
 . دايت لهون اسكما ددحلت الها ومن حيله رحيقين ايلين دهكنا انون دحوق انون منك٥
 . منهون انون جير هلين دمحلدين بيت بتا وشبين نشا دطميرن بحطها ومتدبرن لرجيجتا مشحلفتا٦
 . دبكلزبن يلفن وممتوم ليدعتا دشررا لماتا ال مشكحين٧
 دينس ويمبريس قمو لوقبل موشا هكنا اف هنون قيمين لوقبل شررا انشا دمحبل رعينهـون   ايكنا دين  ٨

 .وسلين من هيمنوتا
 . اال ال ناتون لقدميهون شطيوتهون جير متيدعا هي لكلنش ايكنا داف دهنون اتيدعت٩

  انت دين اتيت بتر يولفني وبتر دوبري وبتر صبيني وبتر هيمنوتي وبتر نجيروت روحـي وبتـر                 ١٠
 .حوبي وبتر مسيبرنوتي

 وبتر رديفوتي وبتر حشي ويدع انت ايلين سيبرت بانطيكيا وبايقنون وبلوسطرا ايدا رديفوتا سيبرت          ١١
 .ومن كلهين فصيني مري

 . وكلهون دين ايلين دصبين بدحلت الها دنحون بيشوع مشيحا متردفين١٢
 .عين بنينشا دين بيشا ومطعينا نوسفون عل بيشوتهون كد طعين ومط١٣
 . انت دين قوا بايلين ديلفت واشتررت يدع انت جير من منو يلفت١٤
 . ودمن طليوتك سفرا قديشا يليف انت دمشكحين دنحكمونك لحيا بهيمنوتا ديشوع مشيحا١٥
 . كل كتب دبروحا اتكتب موترنا هو ليولفنا ولكوونا ولتورصا ولمردوتا دبكانوتا١٦
 .طب مشلمن دنهوا جمير برنشا دالها ولكل عبد ١٧
 



٢Timothy 4 
 . مسهد انا لك قدم الها ومرن يشوع مشيحا هو دعتيد لمدن حيا وميتا بجلينا دملكوته١
 . اكرز ملتا وقوم بحفيطوتا بزبنا ودال زبنا اكس وكون بكله مجرت روحا ويولفنا٢
حوتحتـا   نهوا جير زبنا دليولفنا حليما ال نشتمعون اال ايك رجيجتهون نسـجون لنفشـهون ملفنـا ب                 ٣

 .دمشمعتهون
 . ومن شررا نهفكون ادنهون لشوعيتا دين نسطون٤
 . انت دين هويت عير بكلمدم وسيبر بيشتا وعبدا عبد دمسبرنا وتشمشتك شلم٥
 . انا جير مكيل متنقا انا وزبنا داشترا مطا٦
 . اجونا شفيرا اتكتشت ورهطي شلمت وهيمنوتي نطرت٧
رعيوهي لي مري بيوما هو دهويو دينا كانا ال دين بلحود لي اال              ومن هشا نطير لي كليال دكانوتا دنف       ٨

 .اف اليلين داحبو لجلينه
 . نتبطل لك دتاتا لوتي بعجل٩

 . دما جير شبقني واحب علما هنا وازل له لتسلونيقا قرسقوس لجلطيا ططوس لدلمطيا١٠
 . لوقا هو بلحودوهي عمي لمرقوس دبر وايتيهي عمك عهن لي جير لتشمشتا١١
 . لطوكيقوس دين شدرت الفسوس١٢
 . بيت كتبا دين دشبقت بطرواوس لوت قرفوس ما داتا انت ايتيهي وكتبا يتيرايت كركا دمجال١٣
 . الكسندرس قينيا بيشتا سجياتا حويني فرع له مرن ايك عبدوهي١٤
 . اف انت دين ازدهر منه طب جير زقيف لوقبل ملين١٥
 .اال كلهون شبقوني ال تتحشب لهون هدا بمفق بروحي قدميا ال انش هوا عمي ١٦
 . مري دين قم لي وحيلني دبي كروزوتا تشتلم ونشمعون عمما كلهون داتفصيت من فوما داريا١٧
 . ونفصيني مري من كل عبد بيش ونحيني بملكوته دبشميا دله شوبحا لعلم علمين امين١٨
 . هب شلما لفريسقال والقلوس ولبيتا دانسيفوروس١٩
 .ش له بقورنتوس طروفيموس دين شبقته كد كريه بميليطوس مدينتا ارسطوس ف٢٠
 . نتبطل لك دقدم ستوا تاتا شال بشلمك اوبولوس وفودس ولينوس وقلوديا واحا كلهون٢١
 . مرن يشوع مشيحا عم روحك طيبوتا عمك امين٢٢
 

Titus 1 
 .ررا دبدحلت الها فولوس عبده دالها وشليحه ديشوع مشيحا بهيمنوتا دجبيا دالها ويدعتا دش١
 . عل سبرا دحيا دلعلم دملك الها شريرا قدم زبنوهي دعلما٢
 . وجال ملته بزبنه بيد كروزوتن هي داتهيمنت انا بفوقدنا دالها محينن٣
 . لططوس برا شريرا بهيمنوتا دجوا طيبوتا وشلما من الها ابا ومن مرن يشوع مشيحا محينن٤



 .ن دحسيرن تتقن وتقيم قشيشا بمدينا مدينا ايكنا دفقدتك مطلهنا هو شبقتك هويت بقرطا دايلي٥
 اينا ددال رشين هو وهوا بعال دحدا انتتا وايت له بنيا مهيمنا دال مصحين وال ايتيهـون دال شـوعبد                     ٦

 .باسوطوتا
 حيب هو جير قشيشا دنهوا دال رشين ايك ربيتا دالها وال نهوا متدبر برعين نفشه وال نهوا حمتن وال            ٧

 .بر عل حمرا وال تهوا رهطا ايده لممحا وال نهوا رحم يوترنا طنفانهوا ع
 . اال نهوا رحم اكسنيا ونهوا رحم طبتا ونهوا نكف ونهوا كاين ونهوا حسيا ولبيك نفشه من رجيجتا٨
 . وبطيل له عل يولفنا دملتا دهيمنوتا دنشكح اف لمبياو بيولفنه حليما ولمكسو اليلين دمتحرين٩

اا دال مشتعبدين وسريقن مليهون ومطعين رعينا دبنينشا يتيرايت ايلين دمن جزورتـا   ايت جير سجي ١٠
 .انون
 . هنون دوال لمسكرو فومهون بتا جير سجياا محبلين وملفين مدم دال وال مطل يوترنا طنفا١١
 . امر انش منهون نبيا ديلهون دبني قرطا بكلزبن دجلين انون حيوتا بيشتا وكرستا بطيلتا١٢
 .يرايت ايتيه سهدوتا هدا مطل هنا قشيايت هويت مكس لهون دنهوون حليمين بهيمنوتا وشر١٣
 . وال نترمون لشوعيتا ديهوديا ولفوقدا دبنينشا دسنين شررا١٤
 كلمدم جير دكا هو لدكيا اليلين دين دمسيبين وال مهيمنين مدم ددكا ليـت لهـون اال مسـيب هـو                 ١٥

 .رعينهون وتارتهون
 .اللها بعبديهون دين كفرين به وايتيهون سنياا ودال فيس ومسليا لكل عبد طب ومودين ديدعين ١٦
 

Titus 2 
 . انت دين ملل مدم دياا ليولفنا حليما١
 والف دنهوون قشيشا عيرين برعينيهون ونهوون نكفين ونهوون دكين ونهـوون حليمـين بهيمنوتـا                ٢

 .وبحوبا وبمسيبرنوتا
اا لدحلت الها وال نهوين اكلن قرصا وال نهوين مشعبدن لحمـرا            واف قشيشتا هكنا دنهوين باسكما دي      ٣

 .سجياا ونهوين ملفن شفيرتا
 . ومنكفن اليلين دطلين دنرحمن بعليهين وبنيهين٤
 ونهوين نكفن وقديشن ونهوين يصفن شفير دبتيهين ومشتعبدن لبعليهين دال انش نجـدف عـل ملتـه         ٥

 .دالها
 .كفين ومن ايلين دطلين هكنا بعي دنهوون ن٦
 . بكلمدم دين دموتا بنفشك حوا بكل عبدا طبا وبملفنوتك تهوا لك ملتا حليمتا٧
 . دنكفا وال محبال وال انش بسر له داينا دقام لقوبلن نبهت كد ال نشكح دنامر علين مدم دسنا٨
 . عبدا لمريهون نشتعبدون بكلمدم ونشتفرون وال هوو معصين٩

 .طبا بكلمدم دنصبتون بكلمدم يولفنه دالها محينن وال هوو جنبين اال نحوون شررهون ١٠



 . اتجليت جير طيبوته دالها محيت كل لبنينشا كلهون١١
 . ورديا لن دنكفور بروشعا وبرجيجتا دعلما ونحا بعلما هنا بنكفوتا وبكانوتا وبدحلت الها١٢
 . كد مسكينن لسبرا بريكا ولجلينا دتشبوحته دالها ربا ومحينن يشوع مشيحا١٣
 .دهو يهب نفشه حلفين دنفرقن من كل عوال وندكين لنفشه عما حدتا دحسم بعبدا طبا ١٤
 . هلين ملل وبعي وكون بكل فوقدن وال انش نبسا بك١٥
 

Titus 3 
 . وهويت معهد لهون دلرشا ولشليطنا نشتمعون ونشتعبدون ودنهوون عتيدين لكل عبد طب١
ون مكيكين وبكلمدم نحـوون بسـيموتهون لـوت          وعل انش ال نجدفون وال نهوون متكتشين اال نهو         ٢

 .كلهون بنينشا
 اف حنن جير من قديم دال رعينا هوين ودال فيسا وطعين هوين ومشعبدين هوين الرجيجتا مشـحلفتا         ٣

 .وببيشوتا وبحسما متهفكين هوين وسنيايين هوين اف حد لحد سنين هوين
 . كد دين اتجليت بسيموته ومرحمنوته دالها محينن٤
 .بعبدا دزديقوتا دعبدن اال برحموهي ديله احين بسحتا دمولدا دمن دريش وبحودتا دروحا دقودشا ال ٥
 . هي داشد علين عتيرايت بيد يشوع مشيحا محينن٦
 . دبطيبوته نزددق ونهوا يرتا بسبرا بحيا دلعلم٧
طبـا ايلـين     مهيمنا هي ملتا وبهلين صبا انا داف انت هويت مشرر لهون دنتبطل لهون لمفلح عبدا                 ٨

 .دهيمنو بالها هلين انين طبن وموترن لبنينشا
 من بعتا دين سكلتا ومن تشعيتا دشربتا ومن حرينا ومن تكتوشا دسفرا اشتال يوترن جير ليت بهـين               ٩

 .وسريقن انين
 . من جبرا هرسيوطا من بتر حدا زبن وترتين دمرتا انت له اشتال١٠
 .وهو حيب نفشه وهويت يدع دمن دهكنا هو معقم هو وحطا ١١
 ما دشدرت لوتك الرطما او لطوكيقوس نتبطل لك دتاتا لوتي لنيقفوليس تمن جير سـمت برعينـي        ١٢
 .داستا
 . عل زنا دين سفرا وعل افلو نتبطل لك دتلوا انون شفير دمدم ال نحسر لهون١٣
 . فارا ونالفون اف ايلين دديلن انون دنهوون فلحين عبدا طبا بصبوتا دالصن دال نهوون دال١٤
 شالين بشلمك كلهون ايلين دعمي انون شال بشلما دكلهون ايلين درحمين لن بهيمنوتا طيبوتـا عـم     ١٥

 .كلكون امين
 

Philemon 1 
 . فولوس اسيره ديشوع مشيحا وطيمتاوس احا لفيلمون حبيبا وفلحا دعمن١



 . والفيا حبيبتن والركيفوس فلحا دعمن ولعدتا دببيتك٢
 .ا من الها ابون ومن مرن يشوع مشيحا طيبوتا عمكون وشلم٣
 . مودا انا اللهي بكلزبن ومتدكر انا لك بصلوتي٤
 . ها من دشمعت هيمنوتك وحوبا دايت لك لوت مرن يشوع ولوت كلهون قديشا٥
 . دتهوا شوتفوتا دهيمنوتك يهبا فارا بعبدا وبيدعتا دكل طبن دايت لكون بيشوع مشيحا٦
 .وياا دبيد حوبك اتتنيحو رحما دقديشا حدوتا جير سجياتا ايت لن وب٧
 . مطل هدا فرهسيا سجياتا ايت لي بمشيحا دافقود لك ايلين دزدقن٨
 مطل حوبا دين مبعا هو بعا انا منك انا فولوس دايتي سبا ايك ديدع انت هشا دين اف اسيرا ديشوع                     ٩

 .مشيحا
 . وبعا انا منك عل بري اينا ديلدت باسوري انسيموس١٠
 . ليت هوا لك به حشحو هشا دين اف لك اف لي طب حشح هو دبزبن١١
 . وشدرته لك انت دين ايك دليلدا ديلي هكنا قبليهي١٢
 . صبا هويت جير دلوتي احديوهي دنهوا مشمش لي حلفيك باسورا داونجليون١٣
 . بلعد ملكك دين ال صبيت مدم لمعبد دال ايك دبقطيرا تهوا طبتك اال بصبينك١٤
 . هدا شني دشعتا دلعلم تاحديوهي كبر دين اف مطل١٥
 . ال مكيل ايك عبدا اال يتير من عبدا احا حبيبا ديلي حد كما ديلك وببسر وبمرن١٦
 . ان هكيل ايتيك لي شوتفا قبليهي ايك دلي١٧
 . وان مدم حسرك او حيب هدا علي حشوب١٨
 . انا فولوس كتبت بايدي انا فرع انا دال امر لك داف نفشك حيب انت لي١٩
 . اين احي انا اتتنيح بك بمرن انيح رحمي بمشيحا٢٠
 . مطل دتكيل انا دشمع انت لي كتبت لك ويدع انا ديتير من ما دامر انا عبد انت٢١
 . بحدا دين اف طيب لي بيت مشريا مسبر انا جير دبصلوتكون متيهب انا لكون٢٢
 . شال بشلمك اففرا شبيا دعمي بيشوع مشيحا٢٣
 .ودما ولوقا معدرني ومرقوس وارسطركوس ٢٤
 . طيبوته دمرن يشوع مشيحا عم روحكون امين٢٥
 

Hebrews 1 
 . بكل منون وبكل دمون ملل الها عم ابهين بنبيا من قديم١
 . وبهلين يومتا احريا ملل عمن ببره دله سم يرتا دكلمدم وبه عبد لعلما٢
ومه عبد دوكيا دحطهين ويتـب       دهويو صمحا دشوبحه وصلما دايتوته واحيد كل بحيال دملته وهو بقن           ٣

 .عل يمينا دربوتا بمروما



 . وهنا كله يرب من مالكا ايك ما دميتر شما ديرت من ديلهون٤
 الينا جير من مالكا ممتوم امر الها دبري انت انا يومنا يلدتك وتوب دانا اهوا له البا وهو نهوا لـي                      ٥

 .لبرا
 .كلهون مالكا دالها توب دين امتي دمعل بوكرا لعلما امر دله نسجدون ٦
 . عل مالكا دين هكنا امر دعبد مالكوهي روح ومشمشنوهي نور يقدا٧
 . عل برا دين امر دكورسيك ديلك الها لعلم علمين شبطا فشيطا شبطا دملكوتك٨
 . رحمت كانوتا وسنيت عوال مطل هنا مشحك الها الهك مشحا دحدوتا يتير من حبريك٩

 .يه دارعا وشميا عبد ايديك انون وتوب انت من بريشيت سمت شتاس١٠
 . هنون نعبرون وانت قيم انت وكلهون ايك نحتا نبلون١١
 . وايك تكسيتا تعوف انون هنون نتحلفون وانت ايك دايتيك انت وشنيك ال نجمرن١٢
 . لمن دين من مالكا ممتوم امر دتب من يميني عدما داسيم بعلدببيك كوبشا تحيت رجليك١٣
 .هون روحا دتشمشتا دمشتدرين بتشمشتا مطل ايلين دعتيدين لمارت حيا ال ها كلهون ايتي١٤
 

Hebrews 2 
 . مطل هنا حيبينن ديتيرايت نهوا زهيرين بمدم دشمعن دال نفل١
 . ان جير ملتا داتمللت بيد مالكا اشتررت وكل دشمعه وعبر عليه قبل فورعنا بكانوتا٢
 حيين هنون دشريو من مرن لمتمللو ومن ايلين دمنه  ايكنا حنن نعروق ان نبسا عل ايلين دهنون انون ٣

 .شمعو بن اشتررو
 . كد سهد عليهون الها باتوتا وبتدمرتا وبحيال مشحلفا وبفولجا دروحا دقودشا داتيهبو ايك صبينه٤
 . ال هوا جير لمالكا شعبد علما دعتيد دعلوهي ممللينن٥
 .انشا دسعرتيهي اال ايك دمسهد كتبا وامر منو جبرا دعهدتيهي وبره د٦
 . امكتيهي قليل من مالكا تشبوحتا وايقرا سمت بريشه واشلطتيهي بعبدا دايديك٧
 وكل مدم شعبدت تحيت رجلوهي بهي دين دكل مدم شعبد له ال شبق مدم دال مشعبد هشـا ديـن ال                       ٨

 .عدكيل حزينن دكل مدم مشعبد له
وته وتشبوحتا وايقرا سيم بريشه هـو       هو دين دمك قليل من مالكا حزينن دهويو يشوع مطل حشا دم            ٩

 .جير بطيبوته الها حلف كلنش طعم موتا
 ياا هوا جير لهو دكل بايده وكل مطلته وبنيا سجياا اعـل لتشـبوحتا دلريشـا دحييهـون بحشـه                     ١٠

 .نجمريوهي
 . هو جير دقدش وهنون داتقدشو من حد انون كلهون مطل هنا ال بهت دنقرا انون احوهي١١
 . شمك الحي وبجوه دعدتا اشبحك كد امر اسبر١٢
 . وتوب دانا اهوا تكيل علوهي وتوب ها انا وبنيا ديهب لي الها١٣



 مطل جير دبنيا اشتوتفو ببسرا ودما اف هو به بدموتا اشتوتف بهين بهلين دبموته نبطل لمن داحيد                  ١٤
 .شولطنا دموتا دايتوهي سطنا

 .ن مشعبدين هوو لعبدوتا ونشرا لهنون ايلين دبدحلتا دموتا بكلهون حييهو١٥
 . ال هوا جير عل مالكا مشلط هوا موتا اال عل زرعه دابرهم مشلط هوا١٦
 مطل هنا زدق هوا دبكل مدم نتدما الحوهي دنهوا مرحمنا ورب كومرا مهيمنا بدالها ونهوا محسـا            ١٧

 .عل حطهوهي دعما
 . بهي جير دهو حش واتنسي مشكح دنعدر اليلين دمتنسين١٨
 

Hebrews 3 
 . مكيل احي قديشا داتقريتون بقرينا دمن شميا حزاوهي لهنا شليحا ورب كومرا دتوديتن يشوع مشيحا١
 . دمهيمن لمن دعبده ايك موشا بكله بيته٢
 . سجياا هي جير تشبوحته دهنا طب من دموشا ايكنا دسجي ايقرا دبنيه دبيتا طب من بنينه٣
 .ل الها هو كل بيتا جير من انش هو متبنا هو دين دبنا ك٤
 . وموشا ايك عبدا اتهيمن ببيتا كله لسهدوتا دايلين دعتيدن هوي لمتمللو بايده٥
 . مشيحا دين ايك برا عل بيته وايتوهي بيته حنن ان عدما لحرتا ناحود جليوت افا وشوبهرا دسبره٦
 . مطل دامرت روحا دقودشا ديومنا ان بقله تشمعون٧
 .مرمرنا وايك يوما دنسيونا دبمدبرا ال تقشون لبوتكون لمرجزوته ايك م٨
 . دنسيوني ابهيكون وبقو حزو عبدي اربعين شنين٩

 . مطل هنا مانت لي بدرا هو وامرت دعما هو دطعا لبهون وهنون ال يدعو اورحتي١٠
 . وايك ديميت بروجزي دال نعلون لنيحتي١١
 .ون من الها حيا ازدهرو هكيل احي دلما نهوا بانش منكون لبا بيشا دال مهيمن وتفرق١٢
 . اال بعو من نفشكون كلهون يومتا عدما ليوما دمتقرا يومنا دال نتقشا انش منكون بطعيوتا دحطيتا١٣
 . اتحلطن جير عم مشيحا ان من ريشيتا وعدما الحريتا به بقيما هنا شريرا نحمسن١٤
 . ايكنا دامير ديومنا ان برت قله تشمعون ال تقشون لبوتكون لمرجزوته١٥
 .ن انون جير هنون دشمعو وارجزوهي ال كلهون هلين دنفقو من مصرين بيد موشا م١٦
 . وبايلين مانت له اربعين شنين اال بهنون دحطو وجرميهون نفلو بمدبرا١٧
 . وعل ايلين يما دال نعلون لنيحته اال عل هنون دال اتطفيسو١٨
 . وحزينن دال اشكحو لمعل مطل دال هيمنو١٩
 

Hebrews 4 
 .كيل دلما كد قيم مولكنا دمعلتا دلنيحته نشتكح انش منكون دفاش من دلمعل ندحل ه١



 اف حنن جير استبرن ايك داف هنون اال ال اوترت انون لهنون ملتا دشمعو مطل دال ممزجا هـوت           ٢
 .بهيمنوتا لهنون دشمعوه

لنيحتـي دهـا     عالينن دين لنيحتا حنن ايلين دهيمنن ايكنا دين امر ايك ديميت بروجزي دال نعلـون                 ٣
 .عبدوهي دالها من شوريه دعلما هوو

 . ايك دامر عل شبتا داتنيح الها بيوما شبيعيا من عبدوهي كلهون٤
 . وهركا توب امر دال نعلون لنيحتي٥
 . مطل هكيل دايت هوا اترا دانش انش نعول له وهنون داستبرو قدميا ال علو بدال اتطفيسو٦
جياا ايكنا دمن لعل كتيب دامر دويد ديومنا ان بقله تشـمعون ال              توب يوما احرنا سام من بتر زبنا س        ٧

 .تقشون لبوتكون
 . الو جير يشوع بر نون انيح هوا انون ال امر هوا من بتركن عل يوما احرنا٨
 . مدين قيم هو لمشبتو لعمه دالها٩

 . اينا جير دعل لنيحته اتتنيح اف هو من عبدوهي ايك دالها من ديله١٠
 . دنعول لهي نيحتا دال نفل بدموتا دهنون دال اتطفيسو نتحفط هكيل١١
 حيا هي جير ملته دالها وكل سعرا وحريفا طب من سفسرا دترين فوميه وعاال عدما لفورشنا دنفشا       ١٢

 .ودروحا ودشريتا ودموحا ودجرما ودينا محشبتا وترعيتا دلبا
 .ي دله يهبينن فتجما وليت بريتا دطشيا من قدميه اال كل مدم عرطل وجال قدم عينوه١٣
 . مطل دايت لن هكيل رب كومرا ربا يشوع مشيحا بره دالها دسلق لشميا نحمسن بتوديته١٤
 . ال جير ايت لن ربكومرا دال مصا دنحش عم كريهوتن اال دمنسي بكلمدم اكوتن سطر من حطيتا١٥
 .بزبنا داولصنا نتقرب هكيل بجال عين لكورسيا دطيبوته دنسب رحما ونشكح طيبوتا لعودرنا ١٦
 

Hebrews 5 
 كل رب كومرا جير دمن بنينشا هوا حلف بنينشا قام عل ايلين ددالها انين دنقرب قوربنا ودبحا حلف               ١

 .حطها
 . اينا دمشكح دنمك نفشه ونحش عم ايلين دال يدعين وطعين مطل داف هو كريهوتا لبيش٢
 .عل حطهوهي ومطلته حيب هو دايكنا دحلف عما هكنا اف حلف نفشه نقرب ٣
 . وال هوا لنفشه انش نسب ايقرا اال اينا دمتقرا من الها ايكنا داهرون٤
 . هكنا اف مشيحا ال هوا نفشه شبح دنهوا رب كومرا اال هو دامر له دبري انت انا يومنا يلدتك٥
 . ايك داف بدوكتا احرتا امر دانت هو كومرا لعلم بدموته دملكيزدق٦
ا وتكشفتا بجعتا حيلتنيتا وبدمعا قرب هوا لمن دمشكح هـوا مـن موتـا          اف كد بسرا لبيش هوا بعوت      ٧

 .دنحيوهي واشتمع
 . وكد طب برا ايتوهي من دحلتا وحشا دسبل يلفه لمشتمعنوتا٨



 . وهكنا اتجمر وهوا لكلهون ايلين دمشتمعين له علتا دحيا دلعلم٩
 . واشتمه من الها رب كومرا بدموته دملكيزدق١٠
نا ملكيزدق سجياا هي لن ملتا لمامره وعسقا لمفشقوته مطـل دهويتـون لكـون     علوهي دين عل ه  ١١

 .كريها بمشمعتكون
 حيبين هويتون جير ملفنا لمهوا مطل دزبنا لكون بيولفنا هشا دين توب سنيقين انتون دتالفون ايلـين    ١٢

 .شريرتاانين كتيبتا قدميتا دريش ملوهي دالها وهويتون لكون سنيقا عل حلبا وال عل ماكولتا 
 . كلنش دين دماكولته حلبا هو ال مفس بملتا دكانوتا مطل دشبرا هو١٣
 . دجميرا هي دين ماكولتا شريرتا ايلين دمطل دمدرشين اتنفقو رجشيهون لمفرش طبتا وبيشتا١٤
 

Hebrews 6 
ا مـن   مطل هنا نشبوق شوريا دملته دمشيحا وناتا لجميروتا او لما توب شتاستا احرتا مرميتون لتيبوت  ١

 .عبدا ميتا ولهيمنوتا دبالها
 . وليولفنا دمعموديتا ودسيم ايدا ولقيمتا دمن بيت ميتا ولدينا دلعلم٢
 . ان مريا مفس نعبد هدا٣
 . اال ال مشكحين هنون دحدا زبن لمعموديتا نحتو وطعمو موهبتا دمن شميا ونسبو روحا دقودشا٤
 . وطعمو ملتا طبتا دالها وحيال دعلما دعتيد٥
 .توب نحطون دمن دريش نتحدتون لتيبوتا ومن دريش نزقفون لبره دالها ونصعرون د٦
 ارعا جير داشتيت مطرا داتا له زبنين سجيان واوعيت عسبا دحشح لهنون دمطلتهون متفلحا مقـبال                 ٧

 .بوركتا من الها
 .و ان هو دين دتفق قورطبا ودردرا هويا له مسليتا وال رحيقا من لوطتا اال حرته يقدنا ه٨
 . مفيسينن دين عليكون احي ايلين دشفيرن وقريبن لحيا افن هكنا ممللينن٩

 . ال هوا جير عول الها دنطعا عبديكون وحوبكون هو دحويتون بشمه دشمشتون لقديشا ومشمشيتون١٠
 . صبينن دين دانش انش منكون هي هدا حفيطوتا نحوا لشومليا دسبركون عدما لحرتا١١
 . دتهوون ممرينا لهنون دبهيمنوتا وبنجيروت روحا هوو يرتا دمولكنا ودال تتقطع لكون اال١٢
 . البرهم جير كد ملك له الها مطل دليت هوا له درب منه دناما به يما بنفشه١٣
 . وامر دمبركو ابركك ومسجيو اسجيك١٤
 . وهكنا اجر روحه وقبل مولكنا١٥
 . شولما شريرا بمومتا هوا له بنينشا جير بدرب منهون يمين وعل كل حرين دهوا بينتهون١٦
 . مطل هنا يتيرايت صبا الها دنحوا ليرتا دمولكنا دشووديه ال مشتحلف وحبشه بمومتا١٧
 دبترتين صبون دال مشتحلفن دال مشكح الها دندجل بهين بوياا ربا نهوا لن داتجوسن بـه ونـاحود               ١٨

 .سبرا دمليك لن



 .تتزيع وعال لجو من افي ترعا هو دايتوهي لن ايك اوقينا دلبيك بنفشن دال ١٩
 . بدموته دملكيزدقV عل حلفين يشوع وهوا كومرا لعلV كر دقد٢٠
 

Hebrews 7 
 كد هفك من حربا دملكا      V كومرا دالها مريما وهو ارعه البره      V هنا دين ملكيزدق ايتوهي ملك شلي      ١

 .وبركه
 Vدكانوتا وتوب ملك شلي    دايت هوا عمه متفشق دين شمه ملكا         V معسرا من كلمد   V وله فرش ابره   ٢

 .دايتوهي ملكا دشلما
 دال ابوهي وال امه اتكتبو بشربتا وال ريشيتا ديوموهي وال شولما دحيوهي اال بدموتا دبره دالها مقويا             ٣

 .Vكومروته لعل
 . ريش ابهتا له يهب معسرا درشيتاV حزو دين كما رب هنا دابره٤
فوقدنا ايت هوا لهون دنموسا دنسبون معسرا من عما          ايلين جير من بني لوي دمقبلين هوو كومروتا          ٥

 . نفقوVهنون من احيهون كد اف هنون من حصه دابره
 . وبركه لهو دقبل مولكناV هنا دين دال كتيب بشربتهون معسرا شقل من ابره٦
 . دال حرينا دين هو دبصير متبرك من هو دميتر منه٧
 .داسهد علوهي كتبا دحي هو وهركا بنينشا دميتين نسبين معسرا لهل دين هو ٨
 . اف لوي هو دمعسرا نسب هوا اف هو اتعسرV وايك انش نامر بيد ابره٩

 . عدكيل جير بحصه هوا دابوهي كد ارعه لملكيزدق١٠
 نموسا لعما لمنا متبعا هوا كومرا احرنا        V الو هكيل جميروتا بيد كومروتا دلويا ايتيه هوت دبه سي          ١١
 .دين دبدموته داهرون نهوا بدموته دملكيزدق امر Vدنقو
 . اال ايكنا دهوا شوحلفا بكومروتا هكنا هوا شوحلفا اف بنموسا١٢
 . منه ال شمش بمدبحاV هو جير داتامر علوهي هلين من شربتا هو احرتا اتيلد دانش ممتو١٣
 . عل كومروتاV جليا هي جير دمن يهودا دنح مرن من شربتا دال امر عليه موشا مد١٤
 . كومرا احرناVتوب يديعا بهي دامر دبدموته دملكيزدق قا ويتيرايت ١٥
 . هو دال هوا بنموسا دفوقدنا فجرنيا هوا اال بحيال دحيا دال مشترين١٦
 . بدموته دملكيزدقV مسهد جير علوهي دانت هو كومرا لعل١٧
 . شوحلفا دين دهوا لفوقدنا قدميا مطل محيلوته وديوترن ليت هوا به١٨
 . نموسا عل دين حلفوهي سبرا دميتر منه دبه متقربينن اللها جير ال جمرV مد١٩
 . وشرره لن بمومتا٢٠
 هنون جير دال مومتا هوو كومرا هنا دين بمومتا ايك دامر له بيد دويد ديما مريا وال ندجل دانـت                     ٢١

 . بدموته دملكيزدقVهو كومرا لعل



 . هنا كله ميترا ديتقا هدا دهوا به عربا يشوع٢٢
 .و كومرا سجياا مطل دميتين هوو وال مشتبقين هوو دنقوون وهنون هو٢٣
 . ال عبرا كومروتهV قيV هنا دين مطل دلعل٢٤
 . اليلين دمتقربين بايده اللها حي هو جير بكلزبن ومسق صلوتا حلفيهونV ومشكح لمحيو لعل٢٥
 لعـل   Vمري دايك هنا جير كومرا اف زدق هوا لن دكيا دال بيشو ودال طولشا دفريق من حطها و                 ٢٦

 .من شميا
 حلف حطهوهي نقرب دبحا وهيدين حلف عما هدا  V ايك ربي كومرا دلوقد    V وليت له اولصنا كليو    ٢٧

 .جير عبده حدا زبن بنفشه دقرب
 .V كومرا ملتا دين دمومتا دهوت بتر نموسا برا جميرا لعلV نموسا جير بنينشا هو كريها مقي٢٨
 

Hebrews 8 
 .ب كومرا اينا ديتب من يمينا دكورسيا دربوتا بشميا ريشا دين دكلهين ايت لن ر١
 . وهوا مشمشنا دبيت قودشا ودمشكنا دشررا هو دقبع الها وال برنشا٢
 V دنقرب قوربنا ودبحا مطل هنا زدقا هوت اف لهنا دنهوا ايت لـه مـد               V كل رب كومرا جير دقا     ٣

 .دنقرب
 .كومرا دمقربين هوو قوربنا ايك دبنموسا والو بارعا هوا افال كومرا هوا هوا مطل دايتيهون هوو ٤
 هنون دمشمشين لدموتا ولطلنيتا دهلين دبشميا ايك داتامر لموشا كد عبد هوا مشكنا دحـزي وعبـد                  ٥

 . بدموتا هي داتحزيت لك بطوراVكلمد
 هشا دين تشمشتا دميترا من هي قبل يشوع مشيحا اكما دميترا اف ديتيقا هـي دعبيـد بـه مصـعيا         ٦

 .يترين من دهي اتيهبتوبشووديا دم
 . الو جير ايتيه هوت قدميتا دال رشين ليت هوا اترا لهدا دترتين٧
 رشا لهون جير وامر دها يومتا اتين امر مريا واجمور عل بيتا دبيت ايسريل وعل بيتا دبيت يهـودا           ٨

 .ديتقا حدتا
ا دمصرين مطل دهنون     ال ايك هي ديتقا ديهبت البهيهون بيوما داحدت بايدهون وافقت انون من ارع             ٩

 .ال قويو بديتقا ديلي اف انا بسيت بهون امر مريا
 هدا دين ديتقا داتل لبيتا دبيت ايسريل بتر يومتا هنون امر مريا اتليوهي لنموسي بمدعيهون وعـل                  ١٠

 .لبوتهون اكتبيوهي واهوا لهون انا الها وهنون نهوون لي عما
مر ددع لمريا مطل دكلهون ندعونني مـن زعورهـون           وال نلف انش لبر مدينته افال الحوهي ونا        ١١

 .وعدما لقشيشهون
 . واحسا انون من عولهون وحطهيهون توب ال اتدكر لهون١٢
 . بهي دامر حدتا لقدميتا اعتقه واينا دعتق وساب قريب هو لحبال١٣



 
Hebrews 9 

 . بقدميتا دين ايت هوا به فوقدا دتشمشتا وبيت قودشا علمنيا١
 . افا ومتقرا هوا بيت قودشاVميا داتعبد ايت هوا به منرتا وفتورا ولح مشكنا جير قد٢
 . مشكنا دين جويا دلجو من افي ترعا دترين متقرا هوا قدوش قودشا٣
 وايت هوا به بيت بسما ددهبا وقبوتا دديتقا دقريما كله بدهبا وايت به قسطا ددهبا هي دايت هوا بـه                     ٤

 .ديتقامننا وشبطا داهرون هو دافرع ولوحا د
 ولعل منه كروبا دشوبحا دمطلين عل حوسيا ال هوا دين زبنا هو دنامر عل حدا حدا من هلين دهكنا                    ٥

 .متقنن هوي
 . ولمشكنا بريا بكلزبن عالين هوو كومرا ومشلمين هوو تشمشتهون٦
 لمشكنا دين دلجو منه حدا هو بشنتا بلحودوهي عال هوا ربكومرا بدما هو دمقرب هوا حلف نفشـه                   ٧
 .حلف سكلوته دعماو
 بهدا دين مودعا هوت روحا دقودشا دال اتجليت عدكيل اورحا دقديشا كما زبنا دايت هوا قيما لمشكنا                  ٨

 .قدميا
 وايتوهي هوا متال هنا لزبنا هو دبه قوربنا ودبحا متقربين هوو ايلين دال مشكحين هوو لمجمر تارته                  ٩

 .دمن دمقرب لهون
 .بمعموديتا دزنين زنين دايتيهين فوقدا دبسرا دسيمين عدما لزبنا دتورصا اال بماكال وبمشتيا بلحود و١٠
 مشيحا دين داتا هوا ربكومرا دطبتا دسعر وعل لمشكنا ربا ومشلمنا دال عبيد بايديا وال هـوا مـن            ١١

 .هلين بريتا
 .V وال عل بدما دصفريا ودعجال اال بدما دنفشه عل حدا زبن لبيت مقدشا واشكح فورقنا دلعل١٢
 ان جير دما دصفريا ودعجال وقطما دعجلتا مترسس هوا عل ايلين دمتطماين هوو ومقدش لهـون                 ١٣

 .لدوكيا دبسرهون
 اللها ندكا تارتن من عبدا ميتا       V نفشه قرب دال مو    V كما هكيل يتيرايت دمه دمشيحا دبروحا دلعل       ١٤

 .دنشمش اللها حيا
وا فورقنا اليلين دعبرو عل ديتقا قدميتا دنسـبون   مطل هنا هو هوا مصعيا دديتقا حدتا دبموته هو ه     ١٥

 .Vمولكنا ايلين داتقريو ليرتوتا دلعل
 . ايكا جير دايت ديتقا موتا هو محويا دهو دعبده١٦
 . عل ميتا دين بلحود مشتررا مطل دكما دحي هو دعبده ليت به حشحو١٧
 . مطل هنا افال قدميتا دال دما اشتررت١٨
نا من موشا لعما كله بنموسا نسب هوا موشـا دمـا دعجلتـا وميـا بعمـرا       كد اتفقد جير كله فوقد   ١٩

 .دزحوريتا وزوفا ورس عل سفرا وعل عما كله



 . وامر لهون هنا هو دما دديتقا هي داتفقدت لكون من الها٢٠
 . اف عل مشكنا وعل كلهون مانا دتشمشتا منه من دما رس٢١
 .دما ليت شوبقنا بدما هو متدكا بنموسا ودال شوفع V مطل دكلمد٢٢
 . اننقا هي جير دهلين ددموتا انين دشمينيتا بهلين متدكين هلين دين شمينيتا بدبحا دميترين من هلين٢٣
 ال هوا جير لبيت مقدشا دعبيد بايديا عل مشيحا دايتوهي دموتا دهو شريرا اال له لشميا عل دنتحزا                 ٢٤
 . فرصوفه دالها حلفينVقد
 .جياتا ايك دعبد هوا رب كومرا وعال بكل شنا لبيت مقدشا بدما دال ديله افال دنقرب نفشه زبنتا س٢٥
 وان ال حيب هوا دزبنتا سجياتا نحش من شوريه دعلما هشا دين بحرته دعلما حدا هو زبن قـرب                  ٢٦

 .نفشه بدبيحوته دنبطليه لحطيتا
 . لبنينشا دحدا زبن نموتون ومن بتر موتهون ديناV وايكنا دسي٢٧
يحا حدا زبن اتقرب وبقنومه دبح حطها دسجياا دترتين دين زبنين دال حطهين متحـزا       هكنا اف مش   ٢٨

 .لحييهون دايلين دمسكين له
 

Hebrews 10 
 نموسا جير طلنيتا ايت هوا به دطبتا دعتيدن ال هوا قنوما ديلهين دصبوتا مطل هنا كد بكل شنا هنون           ١

 .يلين دمقربين لهون اشكحو دنجمرون الVكد هنون دبحا متقربين هوو ال ممتو
 الو جير جمرين هوو كبر دين اتتنيحو من قوربنيهون مطل دال مكيل طريا هوت لهـون تـارتهون                   ٢

 .بحطها اليلين دحدا زبن اتدكيو لهون
 . اال بهون بدبحا مدكرين حطهيهون بكل شنا٣
 . ال جير مشكح دما دتورا ودصفريا لمدكيو حطها٤
 .ا وقوربنا ال صبيت فجرا دين البشتني مطل هنا كد عال لعلما امر بدبح٥
 . ويقدا شلما دحلف حطها ال شالت٦
 . هيدين امرت دها انا اتا انا دبريش كتبا كتيب علي داعبد صبينك الها٧
 . من لعل امر ددبحا وقوربنا ويقدا شلما دحلف حطها ال صبيت هنون دمتقربين هوو بنموسا٨
 .ا بهدا بطل لقدميتا دنقيم لدترتين وبتره امر دها اتا انا داعبد صبينك اله٩

 . بهنا جير صبينه اتقدشن بقوربنا دفجره ديشوع مشيحا دحدا زبن١٠
 كل رب كومرا جير دقام هوا ومشمش كليوم هنون بهنون دبحا مقرب هوا ايلـين دمـن متـوم ال                   ١١

 .مشكحين هوو لمدكيو حطها
 .لم هنا دين حد دبحا قرب حلف حطها ويتب عل يمينا دالها لع١٢
 . ومقوا مكيل عدما دنتتسيمون بعلدببوهي كوبشا تحيت رجلوهي١٣
 . بحد جير قوربنا جمر اليلين دمتقدشين به لعلم١٤



 . سهدا لن دين اف روحا دقودشا دامرت١٥
 هدا هي ديتقا داتل لهون من بتر يومتا هنون امر مريا اتليوهي لنموسي بمدعيهون وعل لبوتهـون                  ١٦

 .اكتبيوهي
 .وحطهيهون ال اتدكر لهون وعولهون ١٧
 . ايكا دين دايت شوبقنا دحطها ال متبعا قوربنا دحلف حطها١٨
 . ايت لن هكيل احي جليوت افا بمعلنا دبيت قودشا بدمه ديشوع١٩
 . واورحا دحيا دحدت لن هشا بافي ترعا دايتوهي بسره٢٠
 . وايت لن كومرا ربا عل بيته دالها٢١
كلنا دهيمنوتا كد رسيسين لبوتن ودكين من تارتا بيشتا ومسحي فجرن          نقروب هكيل بلبا شريرا وبتو     ٢٢

 .بميا دكيا
 . ونحمسن بتوديتا دسبرن وال نصطال مهيمن هو جير من دملك لن٢٣
 . ونحور حد بحد بجورجا دحوبا ودعبدا طبا٢٤
ن دقرب  وال نهوا شبقين كنوشين ايك دايت عيدا النش انش اال بعو حد من حد يتيرايت كما دحزيتو              ٢٥

 .يوما هو
 . ان جير بصبينه نحطا انش من بتر دقبل يدعتا دشررا ليت مكيل دبحتا دتتقرب حلف حطها٢٦
 . اال عتيد هو دينا دحيال وطننا دنورا داكل لبعلدببا٢٧
 . ان جير اينا دعبر عل نموسا دموشا عل فوم ترين وتلتا سهدين دال رحمين مات٢٨
برشا نقبل اينا ددشه لبره دالها وحشب دما دديتقا ديله ايك دكلـنش              كما سبرين انتون يتيرايت مسم       ٢٩

 .دبه اتقدش وصعر لروحا دطيبوتا
 . يدعينن لهو دامر دديلي هي تبعتا وانا افروع وتوب دندون مريا لعمه٣٠
 . دحلتا هي ربتا لمفل بايدوهي دالها حيا٣١
اجونـا ربـا سـيبرتون دحشـا بحسـدا       اتدكرو هكيل ليومتا قدميا هنون دبهون قبلتون معموديتا و    ٣٢

 .وباولصنا
 . ودهويتون حزونا واف اشتوتفتون النشا دهلين سيبرو٣٣
 وكاب لكون عل ايلين داسيرين وحطوفيا دنكسيكون بحدوتا سيبرتون مطل ديدعين انتـون دايـت                ٣٤

 .لكون قنينا بشميا دميتر هو وال عبر
 .اجرا سجياا ال هكيل توبدون جليوت افا دايت لكون دعتيد له ٣٥
 . مسيبرنوتا هو جير متبعيا لكون دتعبدون صبينا دالها وتسبون مولكنا٣٦
 . مطل دقليل هو زبنا وطب زعور دناتا هو داتا وال نوحر٣٧
 . كانا دين من هيمنوتا ديلي نحا وان متقطعا له ال صبيا به نفشي٣٨
 .لن نفشن حنن دين ال هوين دقوطعا دموبال البدنا اال دهيمنوتا دمقنيا ٣٩



 
Hebrews 11 

 ايتيه دين هيمنوتا فيسا عل ايلين دايتيهين بسبرا ايك هو دهوي لهين بسـوعرنا وجلينـا دايلـين دال                ١
 .متحزين

 . وبهدا هوت سهدوتا عل قشيشا٢
 . بهيمنوتا جير مستكلينن داتتقنو علما بملتا دالها وهلين دمتحزين هوي من ايلين دال متحزين٣
ل دبحتا دميترا طب من دقاين اللها ومطلته هوت علوهي سهدوتا دكانا هو وسـهد                بهيمنوتا قرب هبي   ٤

 .عل قوربنه الها ومطلته اف كد مييت مملل
 بهيمنوتا اشتني حنوك وموتا ال طعم وال اشتكح مطل دشنيه الها من قدم دنشنيوهي جير هوت علوهي     ٥

 .سهدوتا دشفر اللها
لها حيب هو جير من دمتقرب لوت الها دنهـيمن دايتـوهي             دال هيمنوتا دين ال انش مشكح دنشفر ال        ٦

 .واليلين دبعين له هوا فروعا
 بهيمنوتا نوح كد اتملل عمه عل ايلين دال متحزين هوي دحل وعبد له قبوتا لحيا دبني بيته دبه حيبـه    ٧

 .لعلما وهوا يرتا دكانوتا دبهيمنوتا
تيد هوا دنسب ليرتوتا ونفق كد ال يدع هوا اليكـا   بهيمنوتا ابرهم كد اتقري اشتمع دنفوق الترا هو دع  ٨

 .ازل
 بهيمنوتا هوا توتبا بارعا هي داتملكت له ايك دبنوكريتا وبمشكنا عمر عم ايسحق ويعقوب بني يرتوتا              ٩

 .ديله دمولكنا
 . مسكا هوا جير لمدينتا دشتاستا ايت له داومنه وعبوده الها هو١٠
حيال دتقبل زرعا ودال بزبنا دشنيه يلدت عل داشرت دمهيمن        بهيمنوتا اف سرا دعقرتا هوت نسبت        ١١

 .هو هو دملك له
 مطل هنا من حد دبطل بسيبوتا اتيلدو سجياا ايك كوكبا دبشميا وايك حال دعل سفته ديما دمنين ليت               ١٢
 .له
 بهيمنوتا ميتو هلين كلهون وال نسبو مولكنهون اال من روحقا حزاوهي وحديو به واوديو داكسـنيا                 ١٣

 .انون وتوتبا بارعا
 . ايلين دين دهلين امرين محوين دلمدينتهون بعين١٤
 . والو لمدينتا هي دنفقو منه بعين هوو ايت هوا لهون زبنا دتوب نهفكون نازلون له١٥
 هشا دين يديعا دلدطبا منه رجين هوو لهي دايتيه بشميا مطل هنا ال نكف الها دالههون نتقرا طيـب       ١٦

 .لهون جير مدينتا
 . بهيمنوتا قرب ابرهم اليسحق بنسيونه وليحيده اسق لمدبحا لهو دقبل هوا بمولكنا١٧
 . اتامر هوا له جير دبايسحق نتقرا لك زرعا١٨



 . واترعي هوا بنفشه دمطيا بايدوهي دالها اف من ميتا لمقمو ومطل هنا بمتال اتيهب له١٩
 . بهيمنوتا دمدم دعتيد هوا برك ايسحق ليعقوب ولعسو٢٠
 .بهيمنوتا كد مات يعقوب برك لكل حد حد من بنوهي ديوسف وسجد عل ريش حوطره ٢١
 . بهيمنوتا يوسف كد مات عهد لمفقتا دبني ايسريل وفقد عل جرموهي٢٢
 بهيمنوتا ابهوهي دموشا طشيوهي كد اتيلد يرحا تلتا دحزو دشفير هوا طليا وال دحلو مـن فوقـدنا                ٢٣
 .دملكا
 .را كفر دال نتقرا برا لبرته دفرعون بهيمنوتا موشا كد هوا جب٢٤
 . وجبا له دباولصنا عم عمه دالها نهوا وال دزبن زعور نتبسم بحطيتا٢٥
 . واترعي دميتر هو عوترا دحسده دمشيحا طب من سيمته دمصرين حار هوا جير بفورعن اجرا٢٦
 . دال متحزا بهيمنوتا شبقه لمصرين وال دحل من حمته دملكا وسيبر ايك هو دحزا هوا اللها٢٧
 . بهيمنوتا عبد فصحا ورسس دما دال نتقرب لهون هو دمحبل هوا بوكرا٢٨
 . بهيمنوتا عبرو يما دسوف ايك دعل ارعا يبيشتا وبه اتبلعو مصريا كد امرحو علوهي٢٩
 . بهيمنوتا شوريه دايريحو نفلو من داتكركو شبعا يومين٣٠
 .عو دقبلت لجشوشا بشلما بهيمنوتا رحب زنيتا ال ابدت عم هنون دال اشتم٣١
 ومنا توب امر زعور هو لي جير زبنا داشتعا عل جدعون وعل برق وعل شمشون وعـل نفـتح                    ٣٢

 .وعل دويد وعل شموايل وعل شركا دنبيا
 . ايلين دبهيمنوتا زكو لملكوتا وفلحو كانوتا وقبلو مولكنا وسكرو فوما داريوتا٣٣
 واتحيلو من كورهنا وهوو حيلتنا بقربا وسحفو مشريتا          ودعكو حيال دنورا واتفصيو من فوما دسيفا       ٣٤

 .دبعلدببا
 . ويهبو لنشا بنيهين من قيمتا دميتا واحرنا بشندا ميتو وال سكيو لمتفصيو دقيمتا ميترتا تهوا لهون٣٥
 . احرنا دين لبزحا ولنجدا علو احرنا السورا ولحبوشيا اشتلمو٣٦
 دسيفا ميتو احرنا اتكركو كد لبيشين مشكا دامرا ودعـزا            احرنا اترجمو احرنا اتنسرو احرنا بفوما      ٣٧

 .وسنيقين واليصين ومطرفين
 . انشا دال شوا هوا لهون علما وهوو ايك طعيا بحوربا وبطورا وبمعرا وبفعريه دارعا٣٨
 . وهلين كلهون دهوت عليهون سهدوتا بهيمنوتهون ال قبلو مولكنا٣٩
 .لعدين نتجمرون مطل دالها قدم حر بعودرنن ديلن دال ب٤٠
 

Hebrews 12 
 مطل هنا اف حنن دايت لن هلين كلهون سهدا دايك عننا حديرين لن نشدا منن كل يوقرين اف حطيتا     ١

 .دبكلزبن مطيبا هي لن وبمسيبرنوتا نرهطيوهي الجونا هنا دسيم لن
ل بهتتـا    ونحور بيشوع دهو هوا ريشا وجمورا لهيمنوتن دحلف حدوتا دايت هوا له سيبر صليبا وع               ٢



 .امسر وعل يمينا دكورسيه دالها يتب
 . حزو هكيل كما سيبر من حطيا هنون دهنون هوو سقوبال لنفشهون دال تمان لكون وال تترفا نفشكون٣
 . ال عدكيل مطيتون عدما لدما باجونا دلوقبل حطيتا٤
وال ترفا نفشـك امتـي    وطعيتونيهي ليولفنا اينا دايك دلبنيا امر لكون بري ال تهما من مردوته دمريا     ٥

 .دمنه متكون انت
 . لمن درحم جير مريا ردا له ومنجد لبنيا ايلين دهو صبا بهون٦
 . سيبرو هكيل مردوتا مطل دايك دلوت بنيا سعر صاديكون الها اينو جير برا دال ردا له ابوهي٧
 . وان دال مردوتا انتون هي دبه متردا كلنش هويتون لكون نوكريا وال بنيا٨
 ابهين دبسرا ردين هوو لن وبهتين هوين منهون كما هكيل حيبينن دنشتعبد البـوهين دروحتـا                  وان ٩

 .ونحا
 . هنون جير لزبن هو زعور ايك دصبين هوو ردين هوو لن الها دين لعودرنن دنشتوتف لقديشوته١٠
قوتـا يهبـا     كل مردوتا دين بزبنه ال مستبرا ددحدوتا هي اال دكريوتا لحرتا دين فارا دشلما ودزدي               ١١

 .اليلين دبه اتدرشو
 . مطل هنا ايديكون مشريتا وبوركيكون رعلتا شررو١٢
 . وشبيال تريصا عبدو لرجليكون دهدما دحجير ال نطعش اال نتاسا١٣
 . هرطو بتر شلما عم كل انش وبتر قديشوتا دبلعديه انش لمرن ال حزا١٤
 دالها او دلما عقرا دمررا نفق عوفيـا         وهويتون زهيرين دلما انش نشتكح بكون دحسير من طيبوتا         ١٥

 .ونهركون وبه سجياا نستيبون
 . او لما انش نشتكح بكون دزني ورفا ايك عسو دبحدا ماكولتا زبن بوكروته١٦
 يدعين انتون جير داف من بتركن صبا هوا دنارت بوركتا واستلي اترا جير لتيبوتا ال اشـكح كـد         ١٧

 .بدمعا بعه
 . ديقدا ومتجشا افال لحشوكا ولعرفال ولعرورا ال جير اتقربتون لنورا١٨
 . وال لقال دقرنا ولقال دمال هو دهنون دشمعوهي اشتالو دال نتتوسف نتملل عمهون١٩
 . ال جير مشكحين هوو لمسيبرو مدم داتفقدو دافن حيوتا تتقرب لوت طورا تترجم٢٠
 . وهكنا دحيل هوا حزوا دموشا امر ددحيل انا ورتيت انا٢١
 . دين اتقربتون لطورا دصهيون ولمدينتا دالها حيا الورشلم دبشميا ولكنشا دربوتا دمالكا انتون٢٢
 . ولعدتا دبوكرا دمتكتبين بشميا واللها دينا دكل ولروحتا دكانا داتجمرو٢٣
 . وليشوع مصعيا دديتقا حدتا ولرسس دمه دمملل طب من هو دهبيل٢٤
ون ان جير هنون ال اتفصيو داشـتالو مـن دملـل             ازدهرو هكيل دلما تشتالون من من دملل عمك        ٢٥

 .عمهون بارعا حد كما حنن ان نشتال من من دملل عمن من شميا
 . اينا دقله ارعا ازيع هشا دين ملك وامر دتوب حدا زبن انا ازيع ال بلحود ارعا اال اف شميا٢٦



قـوون هنـون دال    هدا دين دامر حدا زبن محويا شوحلفا دهنون دمتزيعين مطل دعبيـدا انـون دن      ٢٧
 .متزيعين

 . مطل هكيل دقبلن ملكوتا دال متزيعا ناحود طيبوتا دبه نشمش ونشفر اللها بتحمصتا وبدحلتا٢٨
 . الهن جير نورا هو اكلتا٢٩
 

Hebrews 13 
 . حوبا داحا نكتر بكون١
 . ورحمتا داكسنيا ال تطعون بهدا جير شوو انشا دكد ال رجيشين نقبلون مالكا٢
ن داسيرين ايك هو دعمهون اسيرين انتون اتدكرو اليلين داليصين ايك انشا دبسرا لبيشين             عهدو اليلي  ٣

 .انتون
 . ميقر هو زووجا بكل وعرسهون دكيا هي لزنيا دين ولجيرا دان الها٤
 ال هوا رحم كسفا رعينكون اال نسفق لكون مدم دايت لكون هو جير مريا امر دال اشبقك وال ارفا بك      ٥

 .ايديا
 . لن دنامر تكياليت مري معدرني ال ادحل منا عبد لي برنشا وايت٦
 هويتون عهدين لمدبرنيكون ايلين دمللو عمكون ملتـا دالهـا اتبقـو بشـولما ددوبريهـون ومـرو                   ٧

 .بهيمنوتهون
 . يشوع مشيحا اتملي ويومنا هويو ولعلم٨
وال بماكلتا مطل دال اتعدرو      ليولفنا نوكريا ومشحلفا ال تتدبرون شفير هو جير دبطيبوتا نشرر لبوتن             ٩

 .ايلين دهلكو بهين
 . ايت لن دين مدبحا دال شليط لماكل منه لهنون دبمشكنا مشمشين١٠
 حيوتا جير هلين دمعل هوا دمهين رب كومرا لبيت مقدشا حلف حطها بسرهين يقد هوا لبـر مـن             ١١

 .مشريتا
 . مطل هنا اف يشوع دنقدش لعمه بدمه لبر من مدينتا حش١٢
 .ف حنن هكيل نفوق لوته لبر من مشريتا كد شقيلينن حسده وا١٣
 . ليت لن جير مدينتا دمقويا هركا اال اليدا دعتيدا مسكينن١٤
 . وبايده نسق دبحا دتشبوحتا بكلزبن اللها دايتيه فارا دسفوتا دمودين لشمه١٥
 . وال تطعون مرحمنوتا وشوتفوتا دمسكنا بهلين جير دبحا شفر انش اللها١٦
طفيسو لمدبرنيكون واشتمعو لهون هنون جير شهرين حلف نفشتكون ايك انشا ديهبين حوشبنكون              ات ١٧

 .دبحدوتا نهوون عبدين هدا وال بتنحتا مطل دال فقحا لكون
 . صلو علين تكيلينن جير دتارتا طبتا ايت لن دبكلمدم صبينن دشفير نتدبر١٨
 .كون يتيرايت بعا انا منكون دتعبدون هدا دبعجل اتفنا ل١٩



 الها دين دشلما هو داسق من بيت ميتا لرعيا ربا دمرعيتا بدما دديتقا دلعلم دايتوهي يشوع مشـيحا                   ٢٠
 .مرن
 هو نجموركون بكل عبد طب دتعبدون صبينه وهو نسعور بن مدم دشفير قدموهي بيد يشوع مشيحا                 ٢١

 .دله شوبحا لعلم علمين امين
 .لتا دبوياا مطل دبزعوريتا هو كتبت لكون بعا انا دين منكون احي دتجرون روحكون بم٢٢
 . دعو دين الحون طيمتاوس داشتري وان بعجل ناتا عمه احزيكون٢٣
 . شالو بشلما دكلهون مدبرنيكون ودكلهون قديشا شالين بشلمكون كلهون دمن ايطليا٢٤
  ܀. طيبوتا عم كلكون امين٢٥

 .شعماا
 

James 1 
 .رتعسرا شربن دزريعن بعمما شلم يعقوب عبده دالها ودمرن يشوع مشيحا لت١
 . كل حدوا تهوا لكون احي كد تعلون لنسيونا مشحلفا وسجياا٢
 . يدعين انتون جير دبوقيا دهيمنوتا مقنا لكون مسيبرنوتا٣
 . له دين لمسيبرنوتا نهوا له عبدا مشمليا دتهوون جميرين ومشلمنين وبمدم ال هويتون حسيرين٤
 .كمتا نشال من الها ديهب لكل فشيطايت وال محسد ومتيهبا له ان انش دين منكون حسير من ح٥
 . نشال دين بهيمنوتا كد ال متفلج هو جير دمتفلج دما لجلال ديما دشجشا لهون روحا٦
 . وال نسبر هو برنشا دنسب مدم من مريا٧
 . اينا دفليج برعينه وشجيش بكلهين اورحته٨
 . نشتبهر دين احا مكيكا برومرمه٩

 .موككه مطل دايك هببا دعسبا هكنا عبر وعتيرا ب١٠
 دنح جير شمشا بحومه وموبش له لعسبا وهببه نفل وشوفرا دحزوه ابـد هكنـا اف عتيـرا حمـا                     ١١

 .بهوفكوهي
 . طوبوهي لجبرا دمسيبر نسيونا دما داتبحر نسب كليال دحيا هو دملك الها اليلين درحمين له١٢
 .ا الها جير ال منسي ببيشتا وهو النش ال منسا ال نامر انش كد متنسا دمن الها متنسا ان١٣
 . اال انش انش من رجته هو متنسا ومترجرج ومتنجد١٤
 . وهدا رجتا بطنا ويلدا حطيتا حطيتا دين ما داتجمرت يلدا موتا١٥
 . ال تطعون احي حبيبا١٦
ـ                   ١٧ ال طلنيتـا    كل موهبتا طبتا ومشمليتا من لعل نحتا من ابا دنهيرا هو دليت لوته شـوحلفا مـدم اف

 .دشوجنيا
 . هويو صبا ويلدن بملتا دقوشتا دنهوا رشيتا دبريته١٨



 . وانتون احي حبيبا كلنش منكون نهوا مسرهب لمشمع وموحر لممللو وموحر لمرجز١٩
 . روجزه جير دجبرا زديقوتا دالها ال عبد٢٠
صيبا بكينن دهي مشكحا     مطل هنا ارحقو منكون كله طنفوتا وسوجاا دبيشوتا وبمكيكوتا قبلو ملتا دن            ٢١

 .دتحا انين نفشتكون
 . هوو دين عبودا دملتا وال شموعا بلحود وال تطعون نفشتكون٢٢
 . ان انش جير نهوا شموعه دملتا وال عبوده هنا دما لهو دحزا افوهي بمحزيتا٢٣
 . حزا جير نفشه وعبر وطعا دايكنا هوا٢٤
هوا شموعا دشمعا دمتطعا اال عبودا دعبدا وهنا         كل دين دحر بنموسا مشلمنا دحاروتا وقوي به ال           ٢٥

 .طوبنا نهوا بعبده
 . وان انش سبر دمشمش اللها وال احد لشنه اال مطعا له لبه دهنا سريقا هي تشمشته٢٦
 تشمشتا جير دكيتا وقديشتا قدم الها ابا هدا هي لمسعر يتما وارملتا باولصنيهون ولمطر انش نفشـه      ٢٧

 .من علما دال طولشا
 

James 2 
 . احي ال بمسب بافا تهوون احيدين لهيمنوتا دتشبوحته دمرن يشوع مشيحا١
 . ان جير نعول لكنوشتكون انش دعزقته ددهبا او دمانوهي شفيرا ونعول مسكنا بمانا صاا٢
 وتحورون بهو دلبيش مانا شفيرا وتامرون له انت هركا تب شفير ولمسكنا تامرون له انت قوم لهـل         ٣

 .قدم كوبشا درجليناو تب لك هركا 
 . ال ها اتفلجتون لكون بنفشكون وهويتون مفرشنا دمحشبتا بيشتا٤
 شمعو احي حبيبا ال هوا لمسكنا دعلما عتيرا دين بهيمنوتا جبا الها دنهوون يرتا بملكوتا هـي دملـك    ٥

 .الها اليلين درحمين له
 .جدين لكون لبيت دينا انتون دين شطتونيهي لمسكنا ال ها عتيرا مشتعلين عليكون وهنون ن٦
 . ال ها هنون مجدفين عل شما طبا داتقري عليكون٧
 . وان نموسا دالها بهدا مشلميتون ايك دكتيب دترحم لقريبك ايك نفشك شفير عبدين انتون٨
 . ان دين بافا نسبين انتون حطيتا عبدين انتون ومتكونين انتون من نموسا ايك عبري عل نموسا٩

 .سا نطر وبحدا شرع لكله نموسا اتحيب اينا جير دكله نمو١٠
 هو جير دامر دال تجور هو امر دال تقطول ان دين ال جار انت اال قطل انت هويت لك عبر عـل              ١١

 .نموسا
 . هكنا هويتون ممللين وهكنا هويتون سعرين ايك انشا دبنموسا دحاروتا عتيدين انتون لمتدنو١٢
 .ما مشتعلين انتون برحما عل دينا دينا جير هوا دال رحما عل هو دال عبد رح١٣
 . منا هنينا احي ان انش امر دايت لي هيمنوتا وعبدا ليت له دلما مشكحا هيمنوته دتحيوهي١٤



 . وان احا او حتا نهوون عرطليين وحسيرين سيبرتا ديوما١٥
 . ونامر لهون انش منكون زلو بشلما شحنو وسبعو وال تتلون لهون سنيقوته دفجرا منا هنينا١٦
 . هكنا اف هيمنوتا دال عبدا ميتا هي بلحوديه١٧
 امر جير انش لك ايت لك هيمنوتا ولي ايت لي عبدا حوني هيمنوتك دال عبدا وانا محوا انـا لـك                      ١٨

 .هيمنوتي من عبدي
 . مهيمن انت دحد هو الها شفير عبد انت اف شادا مهيمنين ورعلين١٩
 .ال عبدا ميتا هي صبا انت دين دتدع او برنشا حلشا دهيمنوتا د٢٠
 . ابون ابرهم ال هوا من عبدا ازددق داسق اليسحق بره عل مدبحا٢١
 . حزا انت دهيمنوته سيعت لعبدوهي ومن عبدا هيمنوته اتجمرت٢٢
 . وشلم كتبا دامر دهيمن ابرهم بالها واتحشبت له لزديقو ورحما دالها اتقري٢٣
 .وتا بلحود حزا انت دمن عبدا مزددق برنشا وال هوا من هيمن٢٤
 . هكنا اف رحب زنيتا ال هوا من عبدا ازددقت دقبلت لجشوشا وباورحا احرتا افقت انون٢٥
 . ايكنا دفجرا دال روحا ميت هو هكنا اف هيمنوتا دال عبدا ميتا هي٢٦
 

James 3 
 . ال سجياا ملفنا نهوون بكون احي اال هويتون يدعين ددينا يتيرا حيبينن١
 . كلن كل دبملتا ال شرع هنا ايتوهي جبرا جميرا دمشكح نشعبد اف كله فجره سجياتا جير مشترعينن٢
 . ها جير فجودا بفوما دركشا رمينن ايك دنشتعبدون لن وكله جوشمهون مهفكينن٣
 . اف الفا عشينتا كد دبيرن لهين روحا قشيتا من قيسا زعورا متنتفن التر دحار صبينه دهو دمدبر٤
 .ورا ومشتعال اف نورا زعورتا عبا سجياا موقدا هكنا اف لشنا هدما هو زع٥
 ولشنا نورا هو وعلما دحطيتا ايك عبا هو وهو لشنا كد ايتوهي بهدمين مكتم له لكله فجـرن وموقـد      ٦

 .يوبال دشربتن درهطين ايك جيجال ويقد اف هو بنورا
 . كلهون جير كينا دحيوتا ودفرحتا ورحشا ديما وديبشا مشتعبدين لكينا دانشوتا٧
 . لشنا دين انش ال اشكح دنكبشيوهي بيشتا هدا دال متتكسا مال هو سما دموتا٨
 . به مبركينن لمريا وابا وبه ليطينن لبنينشا دبدموتا دالها عبيدين٩

 . ومنه من فوما نفقن بوركتا ولوطتا ال وال احي دهلين هكنا نستعرن١٠
 . دلما مشكحا دمن حد مبوعا نفقون ميا حليا ومريرا١١
 .و دلما مشكحا تتا احي دزيتا تعبد او جفتا تانا هكنا اف ال ميا مليحا مشكحين دنتعبدون حليا ا١٢
 . منو منكون دحكيم وردا نحوا عبدوهي بهوفكا شفيرا بحكمتا مكيكتا١٣
 . ان دين حسما مريرا ايت بكون او حرينا بلبيكون ال تتحترون عل قوشتا وتدجلون١٤
 .نحتت اال ايتيه ارعنيتا من حوشبا دنفشا ومن شادا مطل دهدا حكمتا من لعل ال ١٥



 . ايكا جير دايت حسما وحرينا تمن اف دلوحيا وكلمدم دبيش١٦
 حكمتا دين دمن لعل دكيا هي ومليا شلما ومكيكا ومشتمعنيا ومليا رحما وفارا طبا ودال فلجوتا هي                  ١٧

 .وبافا ال نسبا
 .بدين شلما فارا دين دزديقوتا بشينا مزدرعين اليلين دع١٨
 

James 4 
 . من ايكا ايت بكون قربا ومصوتا ال هوا من رجيجتا دمقربن بهدميكون١
 مترجرجين انتون وليت لكون وقطلين انتون وطنين انتون وال اتيا بايديكون ونصين انتـون وقربـا                 ٢

 .عبدين انتون وليت لكون مطل دال شالين انتون
 .ت شالين انتون ايك دتترسون رجيجتكون شالين انتون وال نسبين انتون مطل دبيشاي٣
 جيرا ال يدعين انتون درحمته دعلما هنا بعلدببوتا هي دالها اينا هكيل دصبا دنهوا رحما دعلما هنـا                   ٤

 .بعلدببا هوا اللها
 . او دلما سريقايت سبرين انتون دامر كتبا دبطننا رجا روحا دعمرا بن٥
 .ر دالها ممكك لرما ولمكيكا يهب طيبوتا طيبوتا دين يتيرتا يهب لن مرن مطل هدا ام٦
 . اشتعبدو هكيل اللها وقومو لوقبل سطنا وعرق منكون٧
 . وقروبو لوت الها ونتقرب لكون دكو ايديكون حطيا قدشو لبوتكون فليجي نفشا٨
 . اتمككو واتابلو وجوحككون البال نتهفك وحدوتكون لعقتا٩

 . اتمككو قدم مريا ونرمرمكون١٠
ممللين عل حددا احي هو جير دمملل عل احوهي او دان الحوهي مملل عل نموسا ودان        ال تهوون    ١١

 .لنموسا وان لنموسا دان انت ال هويت عبوده دنموسا اال دينه
 . حد هو سام نموسا ودينا دهو مشكح دنحا ونوبد انت دين من انت ددان انت له لقريبك١٢
محر ازلينن لمدينتا ايدا دهي وعبدينن تمن شنتا حـدا   منا دين نامر اف عل ايلين دامرين ديومنا او    ١٣

 .ومتتجرينن ويترينن
 . وال يدعين منا هوا محر منا انون جير حيين اال ان لهجا دقليل متحزا وطلق وموفا١٤
 . حلف دنامرون دان مريا نصبا ونحا عبدينن هدا او هي١٥
 . مشتبهرين بحتيروتهون كل شوبهرا دايك هنا بيشا هو١٦
 .نا ديدع طبتا وال عبد له حطها هوا له واي١٧
 

James 5 
 . او عتيرا ايللو وبكو عل دوونا داتين عليكون١
 . عوتركون جير اتحبل وسري ومانيكون اتاكلو من سسا٢



 ودهبكون وسامكون اشحت له وشوحتهون هويا لسهدوتا عليكون وهي عتيدا دتاكول بسركون نـورا               ٣
 .كنشتون لكون ليومتا احريا

 .جرا دفعال دحصدو ارعتكون هو دطلمتون قعا وجعتا دحصودا الدنوهي دمريا صباوت علت ها ا٤
 . بسمتون جير عل ارعا واتلعبتون وترسيتون فجريكون ايك دليوما دنكستا٥
 . حيبتون وقطلتون لزديقا وال قم لوقبلكون٦
را دارعه ومجر روحه     انتون دين احي اجرو روحكون عدما لماتيته دمريا ايك اكرا دمسكا لفارا يقي             ٧

 .عليهون عدما دنسب مطرا بكيريا ولقيشيا
 . هكنا اف انتون اجرو روحكون ولبوتكون شررو قربت له جير ماتيته دمرن٨
 . ال تتنحون حد عل حد احي دال تتدينون ها جير دينا قدم ترعا قام٩

 .يا دموتا لنبيا سبو لكون احي لمجرت روحا داولصنيكون هنون دمللو بشمه دمر١٠
 ها جير يهبينن طوبا اليلين دسيبرو شمعتون مسيبرنوته دايوب وحرتا دعبد له مريا حزيتون مطل                 ١١

 .دمرحمن هو مريا ومرحفن
 قدم كل مدم دين احي ال هويتون يمين ال بشميا وال بارعا افال بمومتا احرتا اال تهوا ملتكون ايـن                     ١٢

 .اين وال ال دال تتحيبون تحيت دينا
 .نكون نهوا باولصنا نهوا مصال وان حدا نهوا مزمر وان انش م١٣
 . وان كريه نقرا لقشيشا دعدتا ونصلون علوهي ونمشحونه مشحا بشمه دمرن١٤
 . وصلوتا دهيمنوتا محلما له لهو دكريه ومقيم له مرن وان حطها عبيدين له مشتبقين له١٥
دتتاسون رب هو جير حيلـه       هويتون دين مودين سكلوتكون حد لحد وهويتون مصلين حد عل حد             ١٦

 .دصلوتا ايدا دزديقا مصال له
 اف اليا برنشا هوا حشوشا اكوتن وصلي دال نحوت مطرا عل ارعا وال نحت تلت شـنين وشـتا                    ١٧

 .يرحين
 . وتوب صلي وشميا يهبو مطرا وارعا يهبت فاريه١٨
 . احي ان انش منكون نطعا من اورحا دقوشتا ونفنيوهي انش من طعيوته١٩
 .ع دهو دمهفك لحطيا من طعيوتا داورحه محا نفشه من موتا وعطا سوجاا دحطهوهي ند٢٠
 
١Peter 1 
 . فطروس شليحا ديشوع مشيحا لجبيا وتوتبا دزريعين بفنطوس وبجلطيا وبقفودقيا وباسيا وببيتونيا١
ع مشيحا   ايلين داتجبيو بمقدموت يدعته دالها ابا بقديشوتا دروحا دنهوون لمشمعتا ولرسس دمه ديشو             ٢

 .طيبوتا وشلما نسجا لوتكون
 مبرك هو الها ابوهي دمرن يشوع مشيحا هو دبحننه سجياا اولدن من دريش بقيمته ديشوع مشـيحا                  ٣

 .لسبرا دحيا



 . وليرتوتا دال متحبال وال متطنفا وال حميا هي دمطيبا لكون بشميا٤
 . لزبنا احريا كد نطيرين انتون بحيال دالها وبهيمنوتا لحيا دمطيبين دنتجلون٥
 . دبهون تحدون لعلم افن بهنا زبنا قليل متتعيقين انتون بنسيونا مشحلفا دعدين عليكون٦
 ايكنا دبوحرنا دهيمنوتكون نتحزا دميتر من دهبا سنينا داتبقي بنورا لتشبوحتا واليقرا ولقولسا بجلينه                ٧

 .ديشوع مشيحا
 .ن انتون بحدوتا مشبحتا دال متملال هو دال حزيتونيهي ومحبين انتون له وبهيمنوته روزي٨
 . دتقبلون فورعنا دهيمنوتكون حيا دنفشتكون٩

 . هنون حيا دعقبو هوو عليهون نبيا كد اتنبيو عل طيبوتا دعتيدا هوت دتتيهب لكون١٠
 وبصو دباينا زبنا محويا ومسهدا روحه دمشيحا دعمرا بهون دعتيدين حشوهي دمشيحا وتشـبوحته             ١١

 .دمن بتركن
تجلي لهون كل دبصين هوو مطل دلو لنفشهون بعين هوو اال لن ديلن متنبين هوو ايلـين دهشـا     وا ١٢

اتجلي لكون بيد ايلين دسبرنكون بروحا دقودشا داشتدر من شميا دبهين بهلين مترجـرجين اف مالكـا              
 .دنديقون

ينه دمـرن   مطل هنا حزوقو حصا دترعيتكون واتتعيرو جميرايت وسبرو عل حدوتا داتيا لكون بجل     ١٣
 .يشوع مشيحا

 . ايك بنيا مشتمعنا وال تشتوتفون توب لرجيجتكون قدميتا ايلين درجين هويتون دال بيدعتا١٤
 . اال هوو قديشين بكلهون هوفكيكون ايك دقديش هو من دقركون١٥
 . مطل دكتيب دهويتون قديشين ايكنا داف انا قديش انا١٦
 مسب بافا ودان لكلنش ايك عبدوهي بدحلتا اتدبرو بزبنا          وان هو دابا قرين انتون هو دليت قدموهي        ١٧

 .هنا دتوتبوتكون
 . كد يدعين انتون دال بكسفا دبال وال بدهبا اتفرقتون من عبديكون سريقا هنون دقبلتون من ابهيكون١٨
 . اال بدما يقيرا دامرا دموما وطولشا ليت به دايتوهي مشيحا١٩
 .ميته دعلما واتجلي باحريتهون دزبنا مطلتكون هو دمقدم هوا فريش لهدا من قدم تر٢٠
 ايلين دبايده هيمنتون بالها هو داقيمه من بيت ميتا ويهب له شوبحا دهيمنوتكون وسبركون نهوا عل                 ٢١
 .الها
 كد نهوين قديشن نفشتكون بمشتمعنوته دشررا ونهوين ملين حوبا دال مسب بافـا دمـن لبـا دكيـا        ٢٢

 .وجميرا تهوون محبين حد لحد
 . ايك انشا دمن دريش اتيلدتون ال من زرعا دبال اال من اينا دال بال بملتا حيتا دالها دقيما لعلم٢٣
 . مطل دكل بسر عميرا وكله يايوته ايك عوفيا دحقال يبش عميرا وحما عوفيا٢٤
 . وملته دالهن قيما لعلمين وهدا هي ملتا هي داستبرتون٢٥
 



١Peter 2 
 .تا وكله نكال ومسب بافا وحسما وماكل قرصا انيحو هكيل منكون كله بيشو١
 . وهوو ايك يلودا شبرا واترجرجو له لملتا ايك دلحلبا نقدا وروحنا دبه تتربون لحيا٢
 . ان طعمتون وحزيتون دطب هو مريا٣
 . هو دله متقربين انتون دايتوهي كافا حيا داسليوهي بني انشا وجبا وميقر لوت الها٤
تا اتبنو وهوو هيكال روحنا وكهنا قديشا لمسقو دبحا روحنا دمقبلين قدم الهـا               واف انتون ايك كافا حي     ٥

 .بيد يشوع مشيحا
 . امير هو جير بكتبا دها سام انا بصهيون كافا بحيرتا ويقيرتا بريش زويتا ومن دمهيمن به ال نبهت٦
 . لكون هكيل اتيهب هنا ايقرا اليلين دمهيمنين لهنون دين دال متطفيسين٧
 .هو دتوقلتا وابنا دكشال ومتتقلين به بدال متطفيسين لملتا دلهدا سيمين كافا ٨
 انتون دين شربتا انتون جبيتا دمكهنا لملكوتا عما قديشا كنشا فريقا تسبرون تشبحته دهو دقركون من                 ٩

 .حشوكا لنوهره ميترا
 عليكون هشا ديـن      ايلين دمن قديم ال حشيبين هويتون عما هشا دين عما دالها افال رحما ايت هوو               ١٠

 .اشتفعو عليكون رحما
 حبيبي بعا انا منكون ايك عرصا وايك توتبا اتفرقو من كلهين رجيجته دفجرا هلين دعبـدن قربـا                   ١١

 .لوقبل نفشا
 ونهوون شفيرين هوفكيكون قدم كلهون بني انشا ايلين دممللين عليكون مال بيشتا نحزون عبـديكون   ١٢

 .رناشفيرا ونشبحون اللها بيوما دبوح
 . وهويتون مشتعبدين لكلهون بني انشا مطل الها لملكا مطل شولطنهون١٣
 . ولدينا مطل دمنه مشتدرين لتبعتا دمسكلنا ولتشبوحتا دعبدي طبتا١٤
 . دهكنا هو صبينا دالها دبعبديكون شفيرا تسكرون فوما دسكال هنون دال يدعين اللها١٥
 .اروتهون تحفيتا لبيشوتهون اال ايك عبدوهي دالها ايك بني حارا وال ايك انشا دعبيدا لهون ح١٦
 . لكلنش يقرو الحيكون احبو ومن الها دحلو ولملكا يقرو١٧
 . وايلين عبدا دايت بكون اشتعبدو لمريكون بدحلتا ال بلحود لطبا ولمكيكا اال اف لقشيا ولعسقا١٨
 .سيبرين عقتا داتين عليهون بعوال لهلين جير ايت لهون طيبوتا قدم الها اليلين دمطل تارتا شفيرتا م١٩
 ايلين دين دمطل سكلوتهون مسيبرين اولصنا ايدا تشبوحتا هويا لهون اال ما دعبدين انتون دشـفير                 ٢٠

 .والصين لكون ومسيبرين انتون هيدين يربا تشبوحتكون لوت الها
 .لكون لهدا جير اتقريتون داف مشيحا ميت حلفين وشبق لن هنا طوفسا دانتون بعقبته ته٢١
 . هو دال عبد حطيتا افال نكال اشتكح بفومه٢٢
 . هو دمصطحا هوا وال مصحا وحاش هوا وال متلحم اال مشلم هوا دينه لدينا دكانوتا٢٣
 وشقل حطهين كلهون واسق انون بفجره لصليبا دكد ميتينن لحطيتا بزديقوتا ديله نحا بشومته جيـر            ٢٤



 .اتاسيتون
 .نيتون هشا لوت رعيا وسعورا دنفشتكون دطعين هويتون ايك عربا واتف٢٥
 
١Peter 3 
 هكنا اف انتين نشا اشتعبدين لبعليكين دايلين دال متطفيسين لملتا بدوبريكين شفيرا دال عمـال تقنـين                  ١

 .انون
 . كد حزين دبدحلتا وبنكفوتا متدبرن انتين٢
 .ترا وال تصطبتن بصبتا بريا دجدوال دسعريكين او دحشلتا ددهبا او دلبوشا مي٣
 . اال اصطبتين ببرنشا كسيا دلبا بروحا مكيكتا دال متحبال صبتا دميتر قدم الها٤
 هكنا جير اف من قديم نشا قديشتا ايلين دمسبرن هوي بالها مصبتن هوي نفشتهين ومشتعبدن هـوي                  ٥

 .لبعليهين
طبـا كـد ال      ايكنا دسرا مشتعبدا هوت البرهم وقريا هوت له مري هي دهوين انتين له بنتا بعبـدا                  ٦

 .متتزيعن انتين من كل دحال
 وانتون جبرا هكنا عمرو عم نشيكون بيدعتا وايك دلمانا محيال بايقرا احودو انين مطـل داف هنـين    ٧

 .عمكون يرتن موهبتا دحيا دلعلم دال تهوون متتقلين بصلوتكون
ـ               ٨ د وهويتـون   شولما دين دتهوون كلكون باويوتا وهويتون حشين عم ايلين دحشين ورحمين حـد لح

 .رحمتنين ومكيكين
 والنش بيشتا حلف بيشتا ال تفرعون وافال صوحيتا حلف صوحيتا اال دلقوبال دهلين هويتون مبركين                ٩

 .لهدا جير اتقريتون دبوركتا تارتون
 . من دصبا هكيل حيا ورحم يومتا طبا لمحزا نطر لشنه من بيشتا وسفوته ال نمللن نكال١٠
 .بتا ونبعا شلما ونرهط بتره نعبر من بيشتا ونعبد ط١١
 . مطل دعينوهي دمريا عل زديقا وادنوهي لمشمع انون وافوهي دمريا عل بيشا١٢
 . ومنو دنعبد لكون بيشتا ان تهوون طننا دطبتا١٣
 . وان هو دتحشون عل افي كانوتا طوبيكون وال تدحلون من ايلين دمدحلين لكون وال تشتجشون١٤
مشيحا وهويتون مطيبين لمفق بروحا لكل دتبع لكون ملتـا عـل سـبرا               اال قدشو بلبوتكون لمريا      ١٥

 .دهيمنوتكون بمكيكوتا وبدحلتا
 كد ايت لكون تارتا طبتا ايكنا دهنون دممللين عليكون ايك دعل انشا بيشا نبهتون ايك انشا دطلمين                  ١٦

 .لدوبريكون شفيرا دبمشيحا
ون بيشتا ان هكنا هو صـبينا دالهـا وال كـد     عدرا هي لكون جير دكد عبدين انتون عبدا طبا تسبل      ١٧

 .عبدين انتون بيشتا
 مطل داف مشيحا حدا زبن ميت حلف حطهين زديقا حلف حطيا دنقربكون اللها وميت بفجر وحيا                 ١٨



 .بروح
 . واكرز لنفشتا ايلين داحيدن هوي بشيول١٩
تهوا قبوتا عـل سـبرا    هلين دمن قديم ال اتطفيس هوي بيومته دنوح كد مجرت روحه دالها فقدت د   ٢٠

 .دتيبوتهون وتمنا بلحود نفشن علين له وحيي بميا
 داف انتون به بهو طوفسا حيين انتون بمعموديتا لو كد فجرا مشيجين انتون من صاتا اال كد مودين             ٢١

 .انتون بالها بتارتا دكيتا وبقيمته ديشوع مشيحا
 . مالكا وشليطنا وحيلوتا هو داتعلي لشميا وايتوهي عل يمينا دالها واشتعبدو له٢٢
 
١Peter 4 
 ان مشيحا هكيل حش حلفيكون ببسر واف انتون به بهنا رعينا ازدينو كلمن دمات جير بفجره شلي له  ١

 .من كلهون حطها
 . دال مكيل لرجيجتا دبنينشا نحا كما زبنا دايتوهي بفجرا اال لصبينا دالها٢
 باسوطوتا وبرويوتا وبصحنوتا وبزمرا وبفولحنـا        سفق جير زبنا هو دعبر دفلحتون به صبينا دحنفا         ٣

 .دشادا
 . وها هشا متدمرين ومجدفين عليكون بدال مشترحيتون عمهون بهي اسوطوتا قدميتا٤
 . هنون ديهبين فتجما اللها هو دعتيد لمدن ميتا وحيا٥
 . مطل هنا جير استبر اف لميتا دنتدينون ايك بنينشا ببسر ونحون بالها بروح٦
 .ه دين حرتا دكل مطل هنا اتنكفو واتتعيرو لصلوتا مطيت ل٧
 . وقدم كل مدم حوبا حريفا لوت حددا نهوا لكون حوبا جير محفا سوجاا دحطها٨
 . وهويتون رحمين اكسنيا دال رطنا٩

 . وكلنش منكون موهبتا دقبل من الها نشمش به لحبروهي ايك ربي بتا طبا دطيبوتا مفرشتا دالها١٠
ك ملتا دالها نملل وكلمن دمشمش ايك دمن حيال هو دالها يهب له دبكل دعبدين انتون  كلمن دمملل اي ١١

 .نشتبح الها بيد يشوع مشيحا هو دديله هي تشبوحتا وايقرا لعلم علمين امين
 . حبيبي ال تتدمرون بنسيونا دهوين لكون ايك دمدم نوكري جدش لكون مطل دلبوحرنكون هو هوين١٢
 .نتون لحشوهي دمشيحا دهكنا اف بجلينا دتشبوحته تحدون وتروزون اال حدو دمشتوتفين ا١٣
 . وان متحسدين انتون عل افي شمه دمشيحا طوبيكون دروحا مشبحتا دالها متتنيحا عليكون١٤
 . بلحود ال انش منكون ايك قطوال او ايك جنبا او ايك عبد بيشتا نهوا حاش١٥
 .لها به بهنا شما ان دين حاش ايك كرسطينا ال نبهت اال نشبح ال١٦
 مطل دزبنا هو دنشرا دينا من بيته دالها ان دين منن مشرا ايدا هي حرتا دايلـين دال متطفيسـين                     ١٧

 .لسبرته دالها
 . وان زديقا لمحسن حيا رشيعا وحطيا ايكا مشتكح١٨



 . مطل هنا ايلين دحشين ايك صبينه دالها نجعلون له نفشتهون بعبدا شفيرا ايك دلبرويا مهيمنا١٩
 
١Peter 5 
 بعا انا دين من قشيشا دايت بكون انا قشيشا حبركون وسهدا دحشوهي دمشيحا وشوتفا دشوبحه هـو                  ١

 .دعتيد دنتجال
 رعو مرعيتا دالها دمشلما لكون وسعورو روحنايت ال بقطيرا اال بصبينا ال بيوترنا طنفا اال من كله                  ٢

 .لبكون
 .دموتا شفيرتا ال ايك مريا دمرعيتا اال ايك دتهوون لهون ٣
 . دكد نتجال رب رعوتا تقبلون منه كليال دشوبحا دال حما٤
 وانتون عليما اشتعبدو لقشيشيكون واتعطفو حيصايت مكيكوت رعينا لوت حددا مطل دالها سقوبال هو      ٥

 .دايلين دمتتريمين ولمكيكا يهب طيبوتا
 . اتمككو هكيل تحيت ايده تقيفتا دالها دهي تريمكون بزبنا دزدق٦
 . وصفتكون كله شدو عل الها دله بطيل عليكون٧
 . اتتعيرو وعهدو مطل دبعلدببكون سطنا ايك اريا نهم ومهلك وبعا دلمنو نبلع٨
 قومو هكيل لقوبله كد مشررين انتون بهيمنوتا ودعو داف عل احيكون دبعلما هنـون هلـين حشـا                   ٩

 .عرصين
مشيحا هو ديهب لن دكد نسيبر هلين اولصـنا          الها دين دطيبوتا هو دقرن لشوبحه دلعلم بيد يشوع           ١٠

 .زعورا دنتحيل ونشترر ونتقيم به لعلم
 . دله شوبحا واوحدنا وايقرا لعلم علمين امين١١
 هلين زعوريتا ايك دسبر انا كتبت لكون بيد سلونوس احا مهيمنا ومفس انا وسهد انـا دهـدا هـي        ١٢

 .طيبوتا شريرتا دالها هدا دقيمين انتون به
 .شلمكون عدتا جبيتا دبببل ومرقوس بري شاال ١٣
 . شالو بشلما حد دحد بنوشقتا قديشتا شلما عم كلهون ايلين دبمشيحا انون امين١٤
 
٢Peter 1 
 شمعون فطروس عبدا وشليحا ديشوع مشيحا اليلين دلهيمنوتا شويت بايقرا عمن اشـتويو بزديقوتـا                ١

 .دمرن وفروقن يشوع مشيحا
 . بشوودعا دمرن يشوع مشيحا طيبوتا وشلما نسجا لكون٢
 ايك من دكلهين ايلين دايتيهين دحيال الهيا لوت حيا ودحلت الها يهب بيد شوودعا دهـو دقـرا لـن                     ٣

 .بتشبوحتا ديله وميتروتا
 دبايديهين شووديا روربا ويقيرا لكون يهب دبيد هلين تهوون شوتفا دكينا الهيا كد عرقين انتون مـن                  ٤



 .حبال درجيجتا دبعلما
 .هي دين هدا كد شقلطعنا كله معلين انتون اوسفو عل هيمنوتكون ميتروتا عل دين ميتروتا يدعتا و٥
 . عل دين يدعتا محمسننوتا عل دين محمسننوتا مسيبرنوتا عل دين مسيبرنوتا دحلت الها٦
 . عل دين دحلت الها رحمت احوتا عل دين رحمت احوتا حوبا٧
هوا بطيال افال دال فارا مقيمن لكون بشوودعه دمرن يشـوع            هلين جير كد شكيحن لكون ويتيرن ال         ٨

 .مشيحا
 . هو جير دال شكيحن له هلين سميا ايتوهي دال حزا دطعا دوكيا دحطهوهي قدميا٩

 وعل هي يتيرايت احي يصفو دبيد عبديكون طبا قريتكون وجبيتكون مشررتا تعبدون كد جير هلين                ١٠
 .عبدين انتون ال متوم مشترعين انتون

 . هكنا جير عتيرايت متيهبا لكون معلتا دملكوتا دلعلم دمرن وفروقن يشوع مشيحا١١
 وعل هدا ال ممان انا من دمعهد انا لكون امينايت عل هلين كد طب اف يدعين انتـون وسـميكين                     ١٢

 .انتون عل شررا هنا
 . دكانا دين استبرت لي دكما دايتي بفجرا هنا اعيركون بعوهدنا١٣
 .عوندنا دفجري بعجل هوا ايكنا داف مرن يشوع مشيحا اودعني كد يدع انا د١٤
 . يصف انا دين داف امينايت هوا ايت لكون داف من بتر مفقنا ديلي عوهدنا دهلين تهوون عبدين١٥
 ال هوا جير كد بتر متال دعبيدين باومنوتا ازلينن اودعنكون حيله وماتيته دمرن يشوع مشيحا اال كد     ١٦

 .يلهحزيا هوين دربوتا د
 كد جير نسب من الها ابا ايقرا وتشبوحتا كد قال اتا له دايك هنا من تشبوحتا فايت بربوته دهنو بري  ١٧

 .هو حبيبا هو دبه اصطبيت
 . اف حنن له لهنا قال شمعنن من شميا داتا له كد ايتين هوين عمه بطورا قديشا١٨
د به حيرين انتون ايك دبشرجا دمنهـر   وايت لن دشريرا اف ملتا دنبيوتا هي دشفير عبدين انتون ك         ١٩

 .باترا عموطا عدما دايمما ننهر وشمشا ندنح بلبوتكون
 . كد هدا لوقدم يدعين انتون دكل نبيوتا شريا دكتبا ديله ال هويا٢٠
 ال هوا جير بصبينا دبرنشا اتت من متوم نبيوتا اال كد من روحا قديشا متنجدين مللو قديشا بنينشـا                    ٢١
 .دالها

 
٢Peter 2 
 هوو دين اف نبيا دجال بعما ايك داف بكون نهوون ملفنا دجال ايلين دمعلين هرسيس دابـدنا وبمـرا             ١

 .دزبن انون كفرين كد ميتين عل نفشهون ابدنا مسرهبا
 . وسجياا نازلون بتر طنفوتا ديلهون هلين دمطلتهون اورحا دشررا تتجدف٢
 .ون من قديم ال بطل وابدنهون ال نام وبعلوبوتا وبمال دبديا نتتجرون بكون هلين ددينه٣



 ان جير الها عل مالكا دحطو ال حس اال بششلتا دعمطنا عجن انون بتحتيتا واشلم انون دنتنطـرون                 ٤
 .لدينا دشونقا

 . وعل علما قدميا ال حس اال لنوح دتمنيا كروزا دكانوتا نطر كد طوفنا عل علما درشيعا ايتي٥
 .د وبهفوكيا حيب انين كد تحويتا لرشيعا دعتيدين دنهوون سم وكد لمدينتا دسدوم ودعمورا اوق٦
 . اف للوط زديقا دمتقفح هوا من هوفكا دبطنفوتا دهلين ددال نموسا ايتيهون هوو فصي٧
 بحزتا جير وبشمعا كد عمر هوا كانا هو بينتهون يوم من يوم لنفشه زديقتا بعبدا دال نمـوس مشـنق               ٨

 .هوا
 .لصنا اليلين ددحلين له لعوال دين ليوما ددينا كد مشتنقين نطر يدع هو مريا دنفروق من او٩

 يتيرايت دين اليلين دبتر بسرا برجتا دطماوتا ازلين وعل مروتا مبسرين مرحـا ومشـقال دمـن                  ١٠
 .تشبوحتا ال زيعين كد مجدفين

 . ايكا دمالكا دبحيال وبعوشنا روربين منهون ال ميتين عليهون من مريا دينا دجودفا١١
هلين دين دايك حيوتا حرشتا هوو بكينا لحربا ولحبال كد بايلين دال يدعين مجدفين بحـبال ديلهـون      ١٢

 .نتحبلون
 كد ايلين دهوا بهون عوال اجرا دعوال هنيوتا حشيب لهون بوسما دهوا بايمما مكتما ومليي مومـا                   ١٣

 .دكد متبسمين بنيحتهون متفنقين
ال موفين كد مشدلين لنفشتا دال سـميكن ولبـا دمـدرش             كد عينا ايت لهون دملين جورا وحطها د        ١٤

 .بعلوبوتا ايت لهون بنيا دلوطتا
 . دكد شبقو اورحا تريصتا شجو وازلو باورحا دبلعم بر بعور هو داجرا دعوال احب١٥
 . مكسنوتا دين دهوت له لمتعبرنوته اتنا دال قال دبقال دبنينشا مللت كلت لشطيوته دنبيا١٦
 .ا دال ميا عننا دمن علعال متردفن هلين دعمطنا دحشوكا نطير لهون هلين انون معين١٧
 كد جير جونحا دسريقوتا ممللين مشدلين برجيجتا طنفتا دبسرا اليلين دبمال قليل عرقين من ايلـين                 ١٨

 .دبطعيوتا متهفكين
 .شعبد وحاروتا لهون مشتودين كد هنون عبدا ايتيهون دحبال لهو جير مدم دانش زكا له لهنا اف م١٩
 ان جير كد عرقو من طنفوته دعلما بشوودعه دمرن يشوع مشـيحا وفـروقن بهـين بهلـين كـد         ٢٠

 .متعرزلين توب مزدكين هوت له حرتهون دبيشا من قدميتا
 فقح هوا لهون جير دال نشتودعون الورحا دزديقوتا او دكد اشتودعو لبترا نهفكون من فوقدنا قديشا              ٢١

 .داشتلم لهون
 .ن هلين دمتال شريرا دكلبا دهفك عل تيوبه وحزيرتا دسحت بعورجال دسينا جدش لهون دي٢٢
 
٢Peter 3 
 . هدا من كدو حبيبي اجرتا دترتين كتب انا لكون هلين دبهين معير انا بعوهدنا لرعينكون شفيا١



 . دتتعهدون لمال دقدم اتامر من نبيا قديشا ولفوقدنه دمرن وفروقن دبيد شليحا٢
 .عين انتون دناتون بحرتا ديومتا مبزحنا دمبزحين كد ايك رجيجتا ديلهون مهلكين كد هدا لوقدم يد٣
 . وامرين دايكا ايتوهي مولكنا دماتيته من كد جير ابهتن شكبو كلمدم هكنا مكتر من شوريه دبريتا٤
 . طعيا لهون جير هدا كد صبين دشميا ايتيهون هوو من قديم وارعا من ميا وبيد ميا قمت بملتا دالها٥
 . هلين دبايديهون علما دهيدين طف بميا وابد٦
 . شميا دين دهشا وارعا بملتا ديله اسينين كد لنورا متنطرين ليوما ددينا ودابدنا دبنينشا رشيعا٧
 . هدا دين حدا ال تطعيكون حبيبي دحد يوما لمريا ايك الف شنين ايتوهي والف شنين ايك يوما حد٨
 دانشين شووحرا مسبرين اال مجر روحه مطلتكون بدال صبا دانش            ال مشتوحر مريا بمولكنوهي ايك     ٩

 .نابد اال كلنش لتيبوتا ناتا
 اتا دين يومه دمريا ايك جنبا هو دبه شميا من شلي عبرين اسطوكسا دين كد يقدين نشترون وارعا                   ١٠

 .وعبدا دبه تشتكح
 .ن قديشا وبدحلت الها كد هكيل هلين كلهون مشترين دايك ايلين زدق لكون دتهوون بهوفكيكو١١
 كد مسكين انتون وسوحين انتون لماتيتا ديومه دالها هو دبه شميا كد متبحـرين بنـورا نشـترون                   ١٢

 .واسطوكسا كد يقدين نشوحون
 . لشميا دين حدتا وارعا حدتا ايك مولكنا ديله مسكينن هلين دبهون زديقوتا عمرا١٣
 .ال كوتما ودال موما له تشتكحون بشلما مطل هنا حبيبي كد لهلين مسكين انتون يصفو دد١٤
 ولمجرت روحه دمريا فورقنا تحشبون ايكنا داف احون حبيبا فولوس ايك حكمتا داتيهبت له كتـب                 ١٥
 .لكون
 ايكنا دبكلهين اجرته ملل بهين عل هلين ايلين دايت بهين مدم دعسيق لسوكال هلـين دايلـين ددال                   ١٦

 .يك داف لهلين كتبا دشركا لوت ابدنا ديلهونيولفنا انون وال سميكين معقمين لهين ا
 انتون هكيل حبيبي كد قدمين انتون يدعين طرو نفشكون ددلما كد ازلين انتون بتر طعيوتا دايلـين                  ١٧

 .ددال نموس انون تفلون من سمكا ديلكون
هشـا   هويتون دين متربين بطيبوتا وبيدعتا دمرن وفروقن يشوع مشيحا ودالها ابا دله تشبوحتا اف               ١٨

 .وبكلزبن وليومي علما امين
 
١John 1 
 مسبرينن لكون لهو دايتوهي هوا من برشيت هو دشمعن وحزينيهي بعينين حزين وجشن بايدين هـو              ١

 .دايتوهي ملتا دحيا
 . وحيا اتجليو وحزين وسهدينن ومكرزينن لكون حيا دلعلم هنون دايتيهون هوو لوت ابا واتجليو لن٢
ينن اف لكون دتهوا لكون شوتفوتا عمن وشوتفوتن دين ديلن ايتيه عم ابا              ومدم دحزين وشمعن مودع    ٣

 .وعم بره يشوع مشيحا



 . وهلين كتبينن لكون دحدوتن دبكون تهوا مشمليا٤
 . وهدا هي سبرتا دشمعن منه ومسبرينن لكون دالها نوهرا هو وحشوكا كل كله ليت به٥
 .ا دجال حنن ولو بشررا ردينن وان امرينن دشوتفوتا ايت لن عمه ومهلكينن بحشوك٦
 ان دين بنوهرا مهلكينن ايك دهو ايتوهي بنوهرا ايت لن شوتفوتا عم حددا ودما ديشوع بره مدكا لن                   ٧

 .من كلهون حطهين
 . وان نامر دليت لن حطيتا نفشن مطعينن وشررا ليت بن٨
 .ولن ان دين مودينن بحطهين مهيمن هو وزديق دنشبوق لن حطهين وندكين من كله ع٩

 . وان امرينن دال حطين عبدينن له دجال وملته ليت لوتن١٠
 
١John 2 
 . بني هلين كتب انا لكون دال تحطون وان انش نحطا ايت لن فرقلطا لوت ابا يشوع مشيحا زديقا١
 . هويو جير حوسيا دعل افي حطهين ولو حلفين ديلن بلحود اال اف حلف كله علما٢
 .نطرينن فوقدنوهي وبهدا مرجشينن ديدعنيهي ان ٣
 . هو جير دامر ديدعته وفوقدنوهي ال نطر دجال هو وشررا ليت به٤
 . هو دين دنطر ملته بهنا مشلم شريرايت حوبه دالها بهدا جير يدعينن دبه حنن٥
 . هو دامر دبه ايتي وال له دايك هلكته ديله نهلك٦
يت هوا لكون من برشيت فوقدنا دين عتيقا        حبيبي لو فوقدنا حدتا كتب انا لكون اال فوقدنا عتيقا هو دا            ٧

 .ايتوهي ملتا هي دشمعتون
 توب فوقدنا حدتا كتب انا لكون هو دايتوهي شريرا به وبكون دحشوكا عبر له ونوهرا شريرا شري                  ٨

 .متحزا
 . من دامر هكيل دايتوهي بنوهرا وسنا الحوهي بحشوكا ايتوهي عدما لهشا٩

 .ر وكشال ليت به هو دين دمحب الحوهي بنوهرا مكت١٠
 هو دين دسنا الحوهي بحشوكا ايتوهي وبحشوكا مهلك وال يدع اليكا ازل مطل دحشوكا سمي انين                 ١١

 .عينوهي
 . كتب انا لكون بنيا داشتبقو لكون حطهيكون مطل شمه١٢
 كتب انا لكون ابها ديدعتونيهي لهو دايتوهي هوا من برشيت كتب انا لكون عليما دزكيتونيهي لبيشا                 ١٣
 .تبت لكون طليا ديدعتون الباك

 كتبت لكون ابها ديدعتون لهو دمن برشيت كتبت لكون عليما دحيلتنا انتون وملته دالها شريا بكون                  ١٤
 .وزكيتونيهي لبيشا

 . ال ترحمون لعلما وال لمدم دايت به من جير درحم لعلما حوبه دابا ليت به١٥
ا دعينا وشوبهرا دعلما هلين دال هوي من ابا اال           كل مدم جير دايت به بعلما رجتا هو دفجرا ورجت          ١٦



 .منه انين من علما
 . وعبر علما هو ورجته هو دين دعبد صبينه دالها مقوا لعلم١٧
 بني زبنا هو احريا وايك مدم دشمعتون داتا مشيحا دجال وهشا هوو لهون سجياا مشيحا دجال ومن                  ١٨

 .هدا يدعينن دزبنا هو احريا
 .منن هوو الو جير منن هوو لوتن مكترين هوو اال نفقو منن دتتيدع دلو منن هوو منن نفقو اال لو ١٩
 . وانتون مشيحوتا ايت لكون من قديشا وفرشين انتون هو لكل انش٢٠
 ال كتبت لكون دال يدعين انتون له لشررا اال ديدعين انتون له ودكله دجلوتا ال هـوت منـه مـن                      ٢١

 .شررا
 . ديشوع ال هوا مشيحا هنا هو مشيحا دجال هو دكفر بابا كفر اف ببرا منو دجال اال ان اينا دكفر٢٢
 . وهو دكفر ببرا افال بابا مهيمن من دمودا ببرا اف بابا مودا٢٣
 وانتون مدم دشمعتون من قديم نقوا لوتكون ان جير مقوا لوتكون مدم دشمعتون من قديم اف انتون                  ٢٤

 .مقوين انتون بابا وببرا
 .شتودي لن حيا دلعلم وهنو شووديا دا٢٥
 . هلين دين كتبت لكون مطل ايلين دمطعين لكون٢٦
 واف انتون ان تقوا لوتكون مشيحوتا دقبلتون منه ال سنيقين انتون دانش نلفكون اال ايك مشـيحوتا                  ٢٧

 .دايتيه من الها هي ملفا لكون عل كلمدم وشريرا هي وليت به دجلوتا وايك دالفكون قوو به
 .به دما دمتجال ال نبهت منه اال تهوا لن جليوت افا بماتيته وهشا بني قوو ٢٨
 . ان يدعتون دزديق هو دعو داف كل دعبد زديقوتا منه ايتوهي٢٩
 
١John 3 
 . وحزو دكما سجي حوبه دابا لوتن دبنيا قرن اف عبدن مطل هنا علما ال يدع لن مطل دافال له يدع١
 لهشا منا عتيدينن دنهوا يدعينن دين دما داتجلي بدموته          حبيبي هشا بنوهي حنن دالها وال اتجلي عدما        ٢

 .هوينن وحزينن له ايك مدم دايتوهي
 . وكل اينا دايت له علوهي هنا سبرا مدكا نفشه ايك دهو دكا هو٣
 . من دين دعبد حطيتا عوال سعر حطيتا جير كله عوال هي٤
 . ويدعين انتون دهو داتجلي دنسب حطهين وحطيتا به ليت٥
 .دبه مقوا ال حطا وكل دحطا ال حزيهي وال يدعه وكل ٦
 . بني ال انش نطعيكون هو دعبد زديقوتا زديقا هو ايك داف هو مشيحا ايتوهي زديقا٧
 هو دسعر حطيتا من سطنا هو مطل دمن رشيتا هو سطنا حطيا هو ومطل هنا اتحزي بـره دالهـا                     ٨

 .دنشرا عبدوهي دسطنا
 .مطل دزرعه به ايتوهي وال مشكح لمحطا دمن الها اتيلد كل داتيلد من الها حطيتا ال عبد ٩



 بهدا متفرشين بنوهي دالها من بنوهي دسطنا كل دال عبد زديقوتا وال محب الحوهي ليتوهي مـن                  ١٠
 .الها
 . دهنو فوقدنا دشمعتون من قديم دتحبون حد لحد١١
 مطـل دبيشـين هـوو        لو ايك قاين هو دايتوهي هوا من بيشا وقطل الحوهي ومطل منا قطله اال              ١٢

 .عبدوهي وداحوهي زديقين
 . وال تتدمرون احي ان سنا لكون علما١٣
 . حنن يدعينن دشنينن من موتا لحيا بهدا دمحبينن الحين هو دال محب الحوهي مقوا بموتا١٤
 كل جير دسنا الحوهي قطل انشا هو ويدعين انتون دكل دقطل انشا ال مشكحين مقـوين بـه حيـا       ١٥
 .دلعلم
 .دا يدعينن حوبه دلوتن دهو يهب نفشه حلفين واف حنن زدق لن دعل افي احين نتل نفشتن به١٦
 . واينا دايت له قنينا دعلما ونحزا الحوهي دسنيق وناحود رحموهي منه ايكنا ايت به حوبه دالها١٧
 . بني ال نحب حد لحد بمال وبلشنا اال بعبدا وبشررا١٨
 .قدم دناتا هو مفيسينن لبن وبهدا مشتودعينن دمن شررا ايتين و١٩
 . دان هو لبن بسر لن كما الها درب من لبن ويدع كلمدم٢٠
 . حبيبي ان لبن ال بسر لن جلين انين افين قدم الها٢١
 . وكلمدم دشالينن نسبينن منه مطل دنطرينن فوقدنوهي وشفيرتا سعرينن قدموهي٢٢
 . لحد ايك دفقدن وهنا هو فوقدنه دنهيمن بشما دبره يشوع مشيحا ونحب حد٢٣
 . واينا دنطر فوقدنوهي به متنطر وهو شرا به وبهدا مستكلينن دشرا بن من روحه هي ديهب لن٢٤
 
١John 4 
 حبيبي ال لكل روحين تهيمنون اال هويتون فرشين روحا ان من الها ايتيهين مطل دسجياا نبيا دجـال                ١

 .نفقو به بعلما
 . ديشوع مشيحا اتا ببسر من الها هي بهدا متيدعا روحه دالها كل روحا دمودين٢
 وكل روحا دال موديا ديشوع اتا ببسر ليتيه من الها اال هدا من مشيحا هي دجال هو دشمعتون داتـا                     ٣

 .وهشا بعلما ايتوهي من كدو
 . انتون دين من الها ايتيكون بنيا وزكيتون انون مطل درب هو دبكون من هو دبعلما٤
 . من علما ممللين وعلما لهون شمع وهلين من علما انون مطل هنا٥
 حنن دين من الها حنن وهو ديدع اللها شمع لن وهو دال ايتوهي من الها ال شمع لن به بهدا مستكلينن ٦

 .لروحا دشررا ولروحا دمطعينوتا
 . حبيبي نحب حد لحد مطل دحوبا من الها هو وكل من دمحب من الها يليد ويدع اللها٧
 . دال محب ال يدع اللها مطل دالها حوبا هو وكل٨



 . بهدا اتيدع حوبه دالها دلوتن دلبره يحيديا شدر الها لعلما دنحا بايده٩
 . بهنا ايتوهي حوبا ال هوا دحنن احبن اللها اال هو احبن وشدر لبره حوسيا عل افي حطهين١٠
 . حبيبي ان هكنا احبن الها اف حنن حيبينن حد لحد لمحبو١١
 .زيهي ان دين نحب حد لحد الها بن مقوا وحوبه مشتمال بن اللها ممتوم انش ال ح١٢
 . وبهدا يدعينن دبه مقوينن وهو مقوا بن دمن روحه يهب لن١٣
 . وحنن حزين ومسهدينن دابا شدر لبره فروقا لعلما١٤
 . كل دمودا بيشوع دهويو بره دالها الها به مقوا وهو مقوا بالها١٥
 .لها صادين الها جير حوبا هو وكل دمقوا بحوبا بالها مقوا وحنن هيمنن ويدعن حوبا دايت له ال١٦
 وبهدا مشتلم حوبه عمن دجليوت افا تهوا لن بيوما ددينا مطل دايك دهوا هو هكنا اف حنن ايتـين                    ١٧

 .بهنا علما
 دحلتا بحوبا ليت اال حوبا مشمليا لبر شدا له لدحلتا مطل ددحلتا بقنطا ايتيه هو دين ددحل ال مشملي ١٨
 .بابحو
 . حنن هكيل نحب اللها مطل دهو قدميت احبن١٩
 ان دين انش نامر دمحب انا اللها والحوهي سنا دجال هو هو جير دالحوهي دمتحزا ال محب اللها                ٢٠

 .هو دال متحزا ايكنا مشكح دنحب
 . وهنا فوقدنا قبلن منه دكل دمحب اللها نحب اف الحوهي٢١
 
١John 5 
 .حا من الها يليد وكل دمحب ليلودا محب اف لهو داتيلد منه كل دمهيمن ديشوع ايتوهي مشي١
 . وبهدا يدعينن دمحبينن لبنوهي دالها ما داللها محبينن وعبدينن فوقدنوهي٢
 . هنا هو جير حوبه دالها دنطر فوقدنوهي وفوقدنوهي ال يقيرين٣
 . مطل دكل ديليد من الها زكا له لعلما وهدا هي زكوتا دزكته لعلما هيمنوتن٤
 . منو جير دزكا له لعلما اال هو دمهيمن ديشوع بره هو دالها٥
 . هنو داتا بيد ميا ودما يشوع مشيحا ال هوا بميا بلحود اال بميا ودما٦
 . وروحا مسهدا دهي روحا ايتيه شررا٧
 . وايتيهون تلتا سهدين روحا وميا ودما وتلتيهون بحد انون٨
 .وته دالها دربا هي وهدا هي سهدوته دالها داسهد عل بره ان سهدوتا دبنينشا مقبلينن حد كما سهد٩

 كلمن دمهيمن ببره دالها ايت له هدا سهدوتا بنفشه كل دال مهيمن اللها دجـال عبـده بـدال هـيمن         ١٠
 .لسهدوتا داسهد الها عل بره

 . وهدا هي سهدوتا دحيا دلعلم يهب لن الها وهنون حيا ببره ايتيهون١١
 .اف لحيا وكل دال احيد لبره دالها ليت له حيا كل داحيد لبرا احيد ١٢



 . هلين كتبت لكون دتدعون دحيا دلعلم ايت لكون اليلين دهيمنتون بشمه دبره دالها١٣
 . وهدا فرهسيا ايت لن لوته دكل دشالينن له ايك صبينه شمع لن١٤
 .منه وان مفسينن دشمع لن عل مدم دشالينن منه تكيلينن دقبلن من كدو شالتن دشالن ١٥
 ان انش نحزا الحوهي دحطا حطها دال محيب لموتا نشال ومتيهبين له حيا اليلين دال هـوا ايـك                    ١٦

 .دلموتا حطين ايت جير حطها دموتا ال هوا عل هنا امر انا دنبعا انش
 . كل عوال جير حطيتا هو وايت حطها دال هوا دموتا هو١٧
 . من الها نطر نفشه وبيشا ال متقرب له ويدعينن دكل ديليد من الها ال حطا هو جير ديليد١٨
 . يدعينن دمن الها حنن وعلما كله ببيشا هو سيم١٩
 ويدعينن دبره دالها اتا ويهب لن مدعا دندع لشريرا ونهوا به بشريرا ببره يشوع مشيحا هنا هو الها ٢٠

 .شريرا وحيا دلعلم
 . بني طرو نفشكون من دحلت فتكرا٢١
 
٢John 1 
ريا ولبنيه ايلين دانا محب انا بشررا ال هوا دين انـا بلحـودي اال كلهـون ايلـين                    قشيشا لجبيتا قو   ١

 .ديدعوهي لشررا
 . مطل شررا اينا دمقوا بن وعمن ايتوهي لعلم٢
 . تهوا عمن طيبوتا ورحما وشلما من الها ابا ومن مرن يشوع مشيحا بره دابا بشررا وبحوبا٣
 . ايكنا دفوقدنا نسبنن من ابا حديت سجي داشكحت من بنيكي دمهلكين بشررا٤
 وهشا مفيس انا لكي قوريا ال هوا ايك فوقدنا حدتا كتب انا لكي اال هو دايت هوا لـن مـن شـوريا            ٥

 .دنحب حد لحد
 وهنا ايتوهي حوبا دنهلك ايك فوقدنوهي هنا فوقدنا ايتوهي ايك ما دشمعتون من شوريا دبه هويتـون            ٦

 .مهلكين
ه بعلما ايلين دال مودين ديشوع مشيحا اتا ببسـر هنـا ايتـوهي مطعينـا      مطل دسجياا مطعينا نفقو ب ٧

 .وانطيكريسطوس
 . ازدهرو بنفشكون دال توبدون مدم دفلحتون اال اجرا مشلمنا تتفرعون٨
 . كل اينا دعبر وال مقوا بيولفنه دمشيحا الها ليت به هو دمقوا بيولفنه هنا والبا ولبرا ايت له٩

 .هنا يولفنا ال ميتا ال تقبلونيهي ببيتا وحدي لك ال تامرون له ان انش اتا لوتكون و١٠
 . هو جير دامر له حدي لك مشوتف هو لعبدوهي بيشا١١
 كد سجياتا ايت هوا لي لمكتب لكون ال بعيت دبيد كرطيسا وديوتا اال مسبر انا داتا لوتكون وفومـا              ١٢

 .لوت فوما نملل دحدوتا ديلن تهوا مشمليا
 .نيا دحتكي جبيتا امين شالين شلمكي ب١٣



 
٣John 1 
 . قشيشا لجايوس حبيب لهو دانا محب انا بشررا١
 . حبيبن بكلمدم مصال انا عليك دتصلح وتهوا حليم ايك ما دمصلحا نفشك٢
 . حديت جير سجي داتين احا وسهدين عل شررك ايك ما دانت بشررا مهلك انت٣
 .را مهلكين دربا من هدا حدوتا ليت لي داشمع دبنيا ديلي بشر٤
 . حبيبن بهيمنوتا عبد انت هو ما دسعر انت لوت احا ويتيرايت دايتيهون اكسنيا٥
 . ايلين داسهدو عل حوبك قدم كله عدتا لهنون شفير عبد انت دمزود انت لهون ايك ما دفاا اللها٦
 . حلف جير شمه نفقو كد مدم ال نسبو من عمما٧
 .درنا نهوا لشررا حنن هكيل حيبينن لمقبلو لدايك هلين دمع٨
 . بعا هويت اكتوب لعدتا اال هو درحم دنهوا قدميا ديلهون ديوطرفيس ال مقبل لن٩

 مطل هنا ان هو داتا اعهد عبدوهي هنون دعبد دبمال بيشتا ستر لن وكد ال سفق له هلـين ال هـو                   ١٠
 .مقبل الحا واليلين دمقبلين كال ومفق من عدتا

 .تا هو دعبد طبتا من الها ايتوهي هو دعبد بيشتا ال حزيهي اللها حبيبن ال تتدما ببيشتا اال بطب١١
 عل دميطريوس ايت هو سهدوتا من كلنش ومنه دعدتا ومنه دشررا اف حنن دين سـهدينن ويـدع         ١٢

 .انت دسهدوتا ديلن شريرا هي
 . سجياتا ايت هوا لي لمكتب لك اال ال بعا انا دبيد ديوتا وقنيا اكتوب لك١٣
شلما نهوا عمك شالين شلمك رحمـا    ) ٥١ : ١ن دبعجل احزيك وفوما لوت فوما نمللع         مسبر انا دي   ١٤

 .شال شلما درحما دكلنش بشمه
 

Jude 1 
 . يهودا عبدا ديشوع مشيحا احا دين ديعقوب لعمما قريا دبالها ابا رحيمين وبيشوع مشيحا نطيرين١
 . رحما وشلما وحوبا نسجا لكون٢
نا لمكتب لكون عل حيا ديلن دجوا اننقا ايت لي لمكتب لكون كد مفـيس        حبيبي كد كله يصيفوتا عبد ا      ٣

 .انا داجونا تعبدون حلف هيمنوتا ايدا دحدا زبن اشتلمت لقديشا
 قنو جير انشين معلنوتا ايلين دمن شوريا قدمو اتكتبو بحويبا هنا انشا رشيعا دلطيبوته دالهن مهفكـين    ٤

 . ومرن يشوع مشيحا كفرينلطنفوتا وبهو دايتوهي بلحودوهي مرا الها
 لمعهدوتكون دين صبا انا كد يدعين انتون كلهين دالها كد حدا زبن لعما من مصرين فرق هي دترتين ٥

 .اليلين دال هيمنو اوبد
 ولمالكا ايلين دال نطرو ريشنوتهون اال شبقو عومرا ديلهون لدينا ديوما ربا باسورا ال يديعا تحيـت                  ٦

 .عمطنا نطر



 وعمورا ومدينتا دحدريهين دبه بدموتا دهلين زني وازل بتر بسرا احرنا سـيمن تحيـت    ايكنا دسدوم  ٧
 .تحويتا دنورا دلعلم كد محيبن لدينا

 . به بدموتا اف هلين دبحلما مشترجرجين لبسرا من مطنفين لمروتا دين طلمين ولتشبوحتا مجدفين٨
 فجره دموشا ال امرح دنيتا علوهي        ميكايل دين ريش مالكا هو دعم اكلقرصا كد دان مملل هوا مطل            ٩

 .دينا دجودفا اال امر دنجعور بك مريا
 . هلين دين بايلين دال يدعين مجدفين بايلين دين دكينايت ايك حيوتا حرشتا مفسين بهين متحبلين١٠
 . وي لهون دباورحه دقاين ازلو وبتر طعيوته دبلعم باجرا اشترحو وبعصييوته دقورح ابدو١١
ن ايلين دبنيحتهون كد مكتمين متفرفعين كد دال دحلتا نفشهون رعين عننا دال مطرا دمن    هلين ايتيهو  ١٢

 .روحا فهين ايلنا داوفي ابهون دايتيهون دال فارا دميتو تنينوت وسلقو من عقريهون
 جلال عزيزا ديما دبيد روعتهون محوين بهتتهون كوكبا مطعينا لهلين دعمطنا دحشوكا لعلم لهـون                ١٣
 .نطير
 .تنبي دين اف لهلين هو دايتوهي دشبعا من ادم حنوك كد امر دها مريا اتا بربوتا دقديشا ا١٤
 دنعبد دينا عل كل ولمكسو لكل نفشتا مطل كلهون عبدا ايلين دارشعو ومطل كلهين مال قشيتا ايلين                  ١٥

 .دمللو حطيا رشيعا
 وفومهون مملـل جنيحتـا    هلين انون دمرطنين وعدلين بكل صبون كد ايك رجيجتا ديلهون مهلكين  ١٦

 .ومشبحين لفرصوفا مطل يوترنا
 . انتون دين حبيبي اتدكرو لمال ايلين دقدم اتامر من شليحوهي دمرن يشوع مشيحا١٧
 . دامرين هوو لكون دبحرتا دزبنا نهوون ايلين دمبزحين دايك رجيجتا ديلهون ازلين بتر روشعا١٨
 .ليت لهون هلين ايتيهون ايلين دمفرشين نفشنيا دروحا ١٩
 . انتون دين حبيبي بهيمنوتا ديلكون قديشتا اتبنو من دريش بروحا قديشا كد مصلين٢٠
 . نفشن دين بحوبا دالها نطر كد مسكينن لحننه دمرن يشوع مشيحا لحيا ديلن دلعلم٢١
 . ولمنهون من من نورا حطوفو٢٢
 . دمن بسرا دمكتما كد دين متتوين اترحمو عليهون بدحلتا كد سنين انتون اف لكوتينا٢٣
 . لهو دين دمشكح دننطر لن دال شورعتا ودال كوتما ونقيم دال موما٢٤
 بلحودوهي الها فروقن بيد يشوع مشيحا مرن قدم تشبوحته بحدوتا له شوبحا واوحدنا وايقرا وربوتا               ٢٥

 .اف هشا وبكلهون علما امين
 

Revelation 1 
بدوهي ما ديهيب لمهوا بعجل وشودع كد شلح بيد مالكه           جلينا ديشوع مشيحا ديهب له الها لمحويو لع        ١

 .لعبده يوحنن
 . هو داسهد لملتا دالها ولسهدوته ديشوع مشيحا كل ما دحزا٢



 . طوبوهي لمن دقرا واليلين دشمعين مال دنبيوتا هدا ونطرين ايلين دكتيبن به زبنا جير قرب٣
توهي وايتوهي هوا واتا ومن شبع روحا ايلين  يوحنن لشبع عدتا دباسيا طيبوتا لكون وشلما من هو داي     ٤

 .دقدم كورسيه
 ومن يشوع مشيحا سهدا مهيمنا بوكرا دميتا ورشا دملكا دارعا هو دمحب لن وشرا لن من حطهـين                 ٥

 .بدمه
 . وعبد لن ملكوتا كهنيتا اللها وابوهي وله تشبوحتا واوحدنا لعلم علمين امين٦
اف ايلين ددقروهي ونرقدن علوهي كل شـربتا دارعـا ايـن             ها اتا عم عننا ونحزينيهي كل عينا و        ٧

 .وامين
 . انا الف وتو امر مريا الها هو دايتوهي وايتوهي هوا واتا هو داحيد كل٨
 انا يوحنن هو احوكون وبر شوتفكون باولصنا وبمسيبرنوتا دبيشوع هويت بجزرتا دمتقريا فطمـوس           ٩

 .مطل ملتا دالها ومطل سهدوتا ديشوع مشيحا
 .هويت بروح بيوما دحدبشبا وشمعت من بستري قال ربا ايك شيفورا و١٠
 دامر ايلين دحزيت كتوب بكتبا وشدر لشبع عدتا الفسـوس ولزمورنـا ولفرجمـوس ولتـاوطيرا                 ١١

 .ولسرديس ولفيلدلفيا وللديقيا
 . وهفكت لمدع قال اينا دملل عمي وكد عطفت حزيت شبع منرن ددهبا١٢
 .تا دبرنشا ولبيش افودا واسير صيد تدوهي اسرا ددهبا وبمصعتا دمنرتا ايك دمو١٣
 . رشه دين وسعره حور ايك عمرا وايك تلجا وعينوهي ايك شلهبيتا دنورا١٤
 . ورجلوهي بدموتا دنحشا لبنيا دمحم باتونا وقله ايك قال دميا سجياا١٥
 . شمشا محويا بحيله وايت له بايده ديمينا شبعا كوكبين ومن فومه نفقا رومحا حريفتا وحزته ايك١٦
 . وكد حزيته نفلت عل رجلوهي ايك ميتا وسم علي ايده ديمينا لمامر ال تدحل دانا ايتي قدميا واحريا١٧
 . ودحي ودميتا هويت وها حيا ايتي لعلم علمين امين وايت لي قليدا دموتا ودشيول١٨
 . كتوب هكيل ما دحزيت وايلين دايتيهين وعتيدن لمهوا بتر هلين١٩
رزا دشبعا كوكبين ايلين دحزيت عل يميني وشبع منرتا شبعا كوكبين مالكا دشبع عـدتا ايتيهـون         ا ٢٠

 .ومنرتا شبع ددهبا ايلين دحزيت شبع انين عدتا
 

Revelation 2 
 . ولمالكا دبعدتا دافسوس كتوب هكنا امر هو داحيد شبعا كوكبين بايده هو دمهلك بينت منرتا ددهبا١
 ومسيبرنوتك ودال مصيت لمطعن لبيشا ونسيت اليلين دامرين نفشهون دشليحا            يدع انا عبديك وعملك    ٢

 .ايتيهون وليتيهون واشكحت انون دجال
 . ومسيبرنوتا ايت لك وطعنت مطل شمي وال اليت٣
 . اال ايت لي عليك دحوبك قدميا شبقت٤





 .ال ربا وامرين فورقنا اللهن ولديتب عل كورسيا والمرا وقعين بق١٠
 . وكلهون مالكا قيمين هوو حدروهي دكورسيا ودقشيشا وداربع حيون ونفلو قدم كورسيا عل افيهون١١
 كد امرين امين تشبوحتا وبوركتا وحكمتا وقوبل طيبوتا وايقرا وحيال وعوشنا اللهن لعلـم علمـين             ١٢
 .امين
 . وامر لي هلين دعطيفين اسطال حورتا من انون ومن ايكا اتو وعنا حد من قشيشا١٣
 وامرت له مري انت يدع انت وامر لي هلين انون ايلين داتو من اولصنا ربا وحللـو اسـطليهون                   ١٤

 .وحورو انين بدما دامرا
 مطل هنا ايتيهون قدم كورسيا دالها ومشمشين له ايمما ولليا بهيكله وديتـب عـل كورسـيا نجـن           ١٥

 .نعليهو
 . ال نكفنون وال نصهون وشمشا عليهون ال نفل وال كل شوبا١٦
 مطل دامرا دبمصعت كورسيا نرعا انون ونشبل انون صيد حيا وصيد عينتا دميا ونلحا كل دمعـا                  ١٧

 .من عينيهون
 

Revelation 8 
 . وكد فتح طبعا دشبعا هوا شتقا بشميا ايك فلجوت شعا١
 .ها قيمين هوو داتيهبو لهون شبعا شيفورين وحزيت لشبعا مالكين ايلين دقدم ال٢
 واحرنا مالكا اتا وقم عل مدبحا وايت له فيرما ددهبا واتيهب له بسما سجياا دنتل بصـلوتا دكلهـون       ٣

 .قديشا عل مدبحا دقدم كورسيا
 . وسلق عطرا دبسما بصلوتا دقديشا من يد مالكا قدم الها٤
 .حا وارمي عل ارعا وهوو رعما وقال وبرقا ونودا ونسب مالكا لفيرما ومليهي من نورا دعل مدب٥
 . وشبعا مالكين دعليهون شبعا شيفورين طيبو نفشهون لمزعقو٦
 وهو قدميا ازعق وهوا بردا ونورا دفتيكين بميا واترميو عل ارعا وتولته دارعا يقد وتولتا دايلنا يقد                  ٧

 .وكل عسبا دارعا يقد
 .ل بيما وهوا تولته ديما دما ودترين زعق وهوا ايك طورا ربا ديقد نف٨
 . وميت تولتا دكل بريتا دبيما دايت به نفشا وتولتا دالفا اتحبل٩

 . ودتلتا زعق ونفل من شميا كوكبا ربا ديقد ايك شلهبيتا ونفل عل تولتا دنهروتا وعل عينتا دميا١٠
ميتو مطل داتمرمـرو     وشمه دكوكبا متامر افسيتنا وهوا تولتهون دميا ايك افسنتين وسوجاا دبنينشا             ١١
 .ميا
 وداربعا زعق وبلع تولته دشمشا وتولته دسهرا وتولتا دكوكبا وحشكو تولتهون ويوما ال حوي تولته                ١٢

 .ولليا هكوت
 وشمعت لنشرا حد دفرح بشميا دامر وي وي وي لعموريه دارعا من قال دشيفورا دتلتـا مالكـين                   ١٣



 .دعتيدين لمزعقو
 

Revelation 9 
 .حزيت كوكبا دنفل من شميا عل ارعا واتيهب له قليدا دباروهي دتهوما ودحمشا زعق و١
 . وسلق تننا من بارا ايك تننا داتونا ربا دمشتجر وحشك شمشا واار من تننا دبارا٢
 . ومن تننا نفقو قمصا عل ارعا واتيهب لهون شولطنا دايت لعقربا دارعا٣
ال اليلنا اال ان لبنينشا ايلين دليت لهـون حتمـا    واتامر لهون دال نهرون لعسبه دارعا ولكل يورق اف        ٤

 .دالها بيت عينيهون
 واتيهب لهون دال نقطلون انون اال نشتنقون يرحا حمشا وتشنيقهون ايك تشنيقا دعقربا ما دنفال عـل                  ٥

 .انش
 . وبيومتا هنون نبعون بنينشا لموتا وال نشكحونيهي ونترجرجون لممت ونعروق موتا منهون٦
صا ايك دموتا دركشا دمطيبين لقربا وعل رشيهون ايك كليال ددموتا ددهبا وافيهون ايـك               ودموتا دقم  ٧

 .افا دانشا
 . وسعرا ايت لهون ايك سعرا دنشا وشنيهون ايك داريوتا٨
 وايت هوا لهون شرينا ايك شرينا دفرزال وقال دجفيهون ايك قال دمركبتا دركشا سـجياا درهطـين                  ٩

 .لقربا
 ايك دموتا دعقربا وعوقسا دين بدونبيتهون وشولطنهون لمهرو لبنينشـا يرحـا              وايت لهون دونبيتا   ١٠

 .حمشا
 . وايت عليهون ملكا مالكه دتهوما دشمه عبرايت عبدو وارمايت شما له ايت شرا١١
 . وي حد ازل ها توب اتين ترين وي١٢
 .لها بتر هلين مالكا دشتا زعق وشمعت قال حد من اربع قرنته دمدبحا ددهبا دقدم ا١٣
 . دامر لمالكا شتيتيا دايت له شيفورا شري الربعا مالكا داسيرين عل نهرا ربا فرت١٤
 . واشتريو اربعا مالكين ايلين دمطيبين لشعتا وليوما وليرحا ولشنتا دنقطلون تولتا دبنينشا١٥
 . ومنينا دحيلوتا دفرشا ترتين ربو ربون شمعت منينهون١٦
ين عليهون ايت شرينا دنورا وقركدنا دكبريتا وقرقفتا دركشـهون           وهكنا حزيت ركشا بحزوا ولديتب     ١٧

 .ايك قرقفتا داريوتا ومن فومهون نفقا نورا وكبريتا وتننا
 . ومن هلين تلت محون اتقطلو تولتا دبنينشا ومن نورا ومن كبريتا ومن تننا دنفق من فومهون١٨
 . مطل دشولطنا دركشا بفومهون واف بدونبيتهون١٩
نينشا دال اتقطلو بمحوتا هلين وال تبو من عبد ايديهون دال نسجدون لديوا ولفتكرا ددهبـا                 وشركا دب  ٢٠

 .ودساما ودنحشا ودقيسا ودكافا ايلين دال لمحزا وال لمشمع مصين او لمهلكو
 . وال تبو من قطليهون ومن حرشيهون ومن زنيوتهون٢١



 
Revelation 10 

ننا وقشتا دشميا عل رشـه وحـزوه ايـك شمشـا             وحزيت احرنا مالكا دنحت من شميا ومعطف ع        ١
 .ورجلوهي ايك عمودا دنورا

 . وايت له بايده كتبونا فتيحا وسم رجله ديمينا عل يما دسمال دين عل ارعا٢
 . وقعا بقال رما ايك اريا دجسر وكد قعا مللو شبعا رعمين بقليهون٣
عا دامر حتوم هو مـا دمللـو         وكد مللو شبعا رعمين مطيب هويت لمكتب وشمعت قال من شميا دشب            ٤

 .شبعا رعمين وال تكتبيوهي
 . ومالكا هو دحزيت دقام عل يما وعل يبشا داريم ايده لشميا٥
 . ويما بهو دحي لعلم علمين هو دبره لشميا ودبه والرعا ودبه دتوب زبنا ال نهوا٦
 .ي نبيا اال بيومتا دمالكا دشبعا ما دعتيد لمزعق واشتلم ارزه دالها هو دسبر لعبدوه٧
 . وقال شمعت من شميا توب دمملل عمي وامر زل سب لكتبونا دبايده دمالكا دقام عل ارعا وعل يما٨
 وازلت لوت مالكا كد امر انا له لمتل لي لكتبونا وامر لي سب واكوليهي ونمر لك كرسك اال بفومك                  ٩

 .نهوا ايك دبشا
 . ايك دبشا حليا وكد اكلته مرت كرسي ونسبت لكتبونا من ايده دمالكا واكلته وايت هوا بفومي١٠
 . وامر لي يهيب لك توب زبنا لمتنبيو عل عمما واموتا ولشنا وملكا سجياا١١
 

Revelation 11 
 واتيهب لي قنيا دموتا دشبطا وقام هوا مالكا وامر قوم ومشوح لهيكال دالها ولمدبحا واليلين دسجدين                 ١
 .به
 تمشحيه مطل داتيهبت لعمما ولمدينتا قديشتا ندوشون يرحـا           ولدرتا دلجو من هيكال افق من لبر وال        ٢

 .اربعين وترين
 . واتل لترين سهدي لمتنبيو يومين الف وماتين وشتين كد عطيفين سقا٣
 . هلين انون ترين زيتين وترتين منرن دقدم مرا دكله ارعا قيمين٤
نا دصبا دنهر انون هكـن يهيـب         ومن دبعا دنهر انون نفقا نورا من فومهون واكال لبعلدببيهون والي           ٥

 .لهون لمتقطلو
 وهلين ايت لهون شولطنا دناحدون لشميا دال نحوت مطرا بيومتا دنبيوتهون وايـت لهـون شـولطنا       ٦

 .دنهفكون ميا لدما ودنمحون الرعا بكل محون كما دنصبون
 .ون وما دشمليو سهدوتهون حيوتا دسلقا من يما تعبد عمهون قربا وتزكا انون وتقطول ان٧
 . وشلديهون عل شوقا دمدينتا ربتا ايدا دمتقريا روحنايت سدوم ومصرين ايكا دمرهون اصطلب٨
 وحزين من اموتا وشربتا ولشنا وعمما لشلديهون تلتا يومين وفلجه ولشلديهون ال نشبقون لمتتسـمو                 ٩



 .بقبرا
يـين دشـنقو     وعموريه دارعا نحدون عليهون ونتفصحون وموهبتا نشدرون لحددا مطل تـرين نب            ١٠

 .لعموريه دارعا
 ومن بتر تلتا يومين وفلجه روحا حيتا من الها علت بهون وقمو عل رجليهون وروحا دحيا نفلـت                   ١١

 .عليهون ودحلتا ربتا هوت عل ايلين دحزين لهون
 . وشمعو قال ربا من شميا دامر لهون سقو لكا وسلقو لشميا بعننا ومصدين بهون بعلدببيهون١٢
ا زوعا ربا وحد من عسرا دمدينتا نفلو واتقطلو بزوعا شـمها دجبـرا الفـا شـبعا      وبشعتا هي هو  ١٣

 .ودشركا هوو بدحلتا ويهبون تشبوحتا اللها دبشميا
 . ها ترين وي ازلو وها وي دتلتا اتا محدا١٤
 ومالكا دشبعا زعق وهوو قال روربا بشميا دامرين هوت ملكوته دعلما دالهن ودمشيحه واملك لعلم                ١٥

 .علمين
 . وعسرين واربعا قشيشا ايلين دقدم الها يتبين عل كورسوتهون نفلو عل افيهون وسجدو اللها١٦
 . لمامر مودينن لك مريا الها احيد كل دايتوهي وايتوهي هوا دنسبت بحيلك ربا واملكت١٧
 وعمما رجزو واتا روجزك وزبنا دميتا دنتدينون وتتل اجرا لعبديك نبيا ولقديشـا ولـدحلي شـمك        ١٨
 .زعورا عم روربا وتحبل اليلين دحبلو الرعال

 . واتفتح هيكال بشميا واتحزيت قيبوتا دديتقا ديله بهيكال وهوو برقا ورعما وقال ونودا وبردا ربا١٩
 

Revelation 12 
 . واتا ربتا اتحزيت بشميا انتتا دعطيفا شمشا وسهرا تحيت رجليه وكليال دكوكبا ترعسر عل رشه١
 .لن اف مشتنقا دتالد وبطنا وقعيا ومحب٢
 واتحزيت اتا احرتا بشميا وها تنينا ربا دنورا دايت له شبعا رشين وعسر قرنتا وعل رشوهي شـبعا        ٣

 .تاجين
 ودونبه جرشا لتولتا دكوكبا دبشميا وارمي انون عل ارعا وتنينا قام هوا قدم انتتا دعتيدا دتالـد دمـا            ٤

 .ديلدت ناكليوهي لبره
تيد لمرعا لكلهون عمما بشبطا دفرزال واتحطف بـره لـوت الهـا ولـوت                ويلدت برا دكرا هو دع     ٥

 .كورسيه
 وانتتا عرقت لحوربا اتر دايت هوا له تمن دوكتا دمطيبا من الها دنترسونه يـومين الـف ومـاتين                    ٦

 .وشتين
 . وهوا قربا بشميا ميكايل ومالكوهي مقربين عم تنينا وتنينا ومالكوهي اقربو٧
 .ا اشتكح لهون بشميا وال اتمصيو وال اتر٨
 واترمي تنينا ربا هو حويا رشا هو دمتقرا اكلقرصا وسطنا هو داطعي لكله ارعا واترمي عل ارعا                  ٩



 .ومالكوهي عمه اترميو
 وشمعت قال ربا من شميا دامر ها هوا شووزبا وحيال وملكوتا دالهن داترمي مسورا داحـين هـو                   ١٠

 .دمسر هوا لهون لليا وايمما قدم الهن
 .هنون زكو بدما دامرا وبيد ملتا دسهدوته وال احبو نفشهون عدما لموتا و١١
 مطلهنا شميا اتفصحو وايلين دبهون شرين وي الرعا وليما عل دنحت اكلقرصا لوتهون دايت لـه                 ١٢

 .حمتا ربتا كد يدع دقليل زبنا ايت له
 . وكد حزا تنينا داترمي عل ارعا ردف النتتا ايدا ديلدت دكرا١٣
ب النتتا ترين جفين دنشرا ربا دتفرحي لحوربا لدوكته لمتترسيو تمن عدن عدنين وفلجـوت                واتيه ١٤

 .عدن من قدم افوهي دحويا
 . وارمي حويا من فومه بتر انتتا ميا ايك نهرا دشقيلت ميا نعبديه١٥
 . وعدرت ارعا النتتا وفتحت ارعا فومه وبلعته لنهرا هو دارمي تنينا من فومه١٦
عل انتتا وازل لمعبد قربا عم شركا دزرعه هلين دنطرين فوقدنوهي دالها وايت لهون               ورجز تنينا    ١٧

 .سهدوته ديشوع
 

Revelation 13 
 وقمت عل حال ديما وحزيت دسلقا حيوتا من يما دايت له عسر قرنن وشبع قرقفن وعل قرنته عسرا                  ١

 .تاجين وعل قرقفته شما دجودفا
رجليه ايك ددبا وفومه ايك داريوتا ويهب لـه تنينـا حيلـه              وحيوتا هي دحزيت دموتا هوت دنمرا و       ٢

 .وكورسيه وشولطنا ربا
 . وحدا من قرقفته ايك فعيعتا لموتا ومحوتا دموته اتاسيت واتدمرت كله ارعا بتر حيوتا٣
 وسجدو لتنينا ديهب شولطنا لحيوتا وسجدو لحيوتا لمامر منو ددما لحيوتا هدا ومنو مشـكح لمقربـو                ٤

 .عمه
 .هب له فوما دمملل روربتا وجودفا واتيهب له شولطنا لمعبد يرحا اربعين وترين واتي٥
 . وفتحت فومه لمجدفو قدم الها دتجدفي بشما وبمشريا دايلين دشرين بشميا٦
 واتيهب له لمعبد قربا عم قديشا ولمزكا انون واتيهب له شولطنا عل كلهين شـربتا واموتـا ولشـنا                    ٧

 .وعمما
 عموريه دارعا هنون ايلين دال كتيبين بكتبا دحيا هو دامرا قطيال قـدم ترميتـه                 ونسجدون له كلهون   ٨

 .دعلما
 . من دايت له ادنا نشمع٩

 . من دبشبيا موبل بشبيا ازل واينا دبحربا قطل بحربا نتقطل هركا هي هيمنوتا ومسيبرنوتا دقديشا١٠
 .ميا المرا ومملال هوت ايك تنينا وحزيت حيوتا احرتا دسلقا من ارعا وايت هوا له ترتين قرنن ود١١



 وشولطنا دحيوتا قدميتا كله تعبد قدموهي وتعبد الرعا ولدعمرين به ونسجدون لحيوتا قـدميتا هـي     ١٢
 .داتحلمت محوتا دموته

 . وتعبد اتوتا روربتا ايكنا دنورا تعبد لمحت من شميا عل ارعا قدم بنينشا١٣
 له لمعبد قدم حيوتا لمامر لدعمرين عل ارعـا لمعبـد             وتطعا لدعمرين عل ارعا بيد اتوتا داتيهب       ١٤

 .صلما لحيوتا ايدا دايت له محوتا دحربا وحيت
 . واتيهب له دتتل روحا لصلما دحيوتا وتعبد دكل دال نسجدون له لصلما دحيوتا نتقطلون١٥
يمينا او  وتعبد لكلهون زعورا وروربا عتيرا ومسكنا مريا وعبدا دنتيهب لهون روشما عل ايديهون د١٦

 .عل بيت عينيهون
 . دال انش نزبن او نزبن توب اال اينا دايت علوهي روشما دشما دحيوتا او منينا دشمه١٧
 . هركا ايتيه حكمتا ودايت به هونا نحشبيوهي لمنينا دحيوتا منينا هو جير دبرنشا شتماا وشتين وشت١٨
 

Revelation 14 
ماا واربعين واربعا الفين دايت عليهون شمه وشما         وحزيت وها امرا قام عل طورا دصهيون وعمه          ١

 .دابوهي كتيب عل بيت عينيهون
 وشمعت قال من شميا ايك قال دميا سجياا وايك قال درعما ربا قال اينا دشمعت ايك قيتـرودا دنقـش                  ٢

 .بقيتروهي
فـه   ومشبحين ايك تشبوحتا حدتا قدم كورسيا وقدم اربع حيون وقدم قشيشا وال انـش اتمصـي لمال                 ٣

 .لتشبوحتا اال ان ماا واربعين واربعا الفين زبيني من ارعا
 هلين انون ايلين دعم نشا ال اتطوشو بتوال جير ايتيهون هلين دنقفوهي المرا كل كر دنـازل هلـين                    ٤

 .ازدبنو من انشا رشيتا اللها والمرا
 . دبفومهون ال اشتكحت دجلوتا دال موم جير انون٥
صعت شميا وايت له علوهي سبرتا دلعلم لمسبرو عل يتبي ارعا وعـل   وحزيت احرنا مالكا دفرح م     ٦

 .كل عم وامون وشربن ولشن
 لمامر بقال ربا دحلو من الها وهبو له تشبوحتا مطل داتت شعتا ددينه وسجودو لدعبد شـميا وارعـا          ٧

 .ويما وعينتا دميا
 . دزنيوته اشقيت لكلهون عمما واحرنا دترين نقيف هوا له وامر نفلت نفلت ببيل ربتا ايدا دمن حمتا٨
 . واحرنا مالكا دتلتا نقف لهون لمامر بقال ربا اينا دسجد لحيوتا ولصلمه وشقل روشمه بيت عينوهي٩

 اف هو نشتا من حمرا دحمته دمريا دمزيج دال حلطا بكسا دروجزه ونشتنق بنورا وكبريتـا قـدم                   ١٠
 .مالكا قديشا وقدم امرا

ين نسق وليت لهون نفاشا ايمما ولليا ايلين دسجدين لحيوتا ولصلمه ولمن             وتننا دتشنيقهون لعلم علم    ١١
 .دشقل روشما دشمه



 . هركا ايتيه مسيبرنوتا دقديشا ايلين دنطرو فوقدنوهي دالها وهيمنوته ديشوع١٢
 وشمعت قال من شميا دامر كتوب طوبيهون لميتا ايلين دعندو بمرن من هشا اين امر روحا مطـل                ١٣

 . عمليهوندنتتنيحون من
 وها عننا حورتا وعل عننا يتب دموتا دبرنشا وايت له عل رشه كليال ددهبـا وعـل ايـده مجلتـا       ١٤

 .حريفتا
 واحرنا مالكا نفق من هيكال وقعا بقال ربا لديتب عل عننا شدر مجلتك وحصود مطل داتت شـعتا                   ١٥

 .لمحصد
 . وارمي هو ديتب عل عننا مجلته عل ارعا واتحصدت ارعا١٦
 .حرنا مالكا نفق من هيكال دبشميا وعلوهي ايت مجلتا حريفتا وا١٧
 واحرنا مالكا نفق من مدبحا دايت له شولطنا عل نورا وقعا بقال ربا لدايت له مجلتا حريفتا شـدر                    ١٨

 .انت مجلتك حريفتا وقطوف لسجوال دكرمه دارعا مطل دربي عنبوهي
 .مي بمعصرتا ربتا دحمته دالها وارمي مالكا مجلته عل ارعا وقطف لكرمه دارعا وار١٩
 واتتديشت معصرتا لبر من مدينتا ونفق دما من معصرتا عدما لفجودا دركشا عـل الـف ومـاتين          ٢٠

 .اسطدون
 

Revelation 15 
 وحزيت احرتا اتا بشميا ربتا وتميهتا مالكا دايت عليهون محوتا شبع احريتا دبهين اشـتمليت حمتـه       ١

 .دالها
تا دفتيكا بنورا ولدزكو من حيوتا ومن صلمه ومن منينا دشمه دقيمين لعـل              وحزيت ايك يما دزجوجي    ٢

 .من يما دزجوجيتا وايت عليهون قيتروهي دالها
 ومشبحين تشبوحتا دموشا عبده دالها وتشبوحتا دامرا وامرين روربين وتميهين عبديك مريا الها احيد               ٣

 .كل كانين وشريرين عبديك ملكا دعلما
يا ونشبح لشمك مطل دانت هو بلحود حسيا مطل دكلهون عمما ناتون ونسجدون              من ال ندحل لك مر     ٤

 .قدميك مطل دتريص انت
 . ومن بتر هلين حزيت واتفتح هيكال دمشكنا دسهدوتا بشميا٥
 ونفقو شبعا مالكين من هيكال هنون دايت عليهون شبع محون كد لبيشين كتنا دكيا ونهيرا واسـيرين                  ٦

 .عل حدييهون اسرا ددهبا
 وحدا من اربع حيوتا يهبت لشبعا مالكين شبع زبورين دملين حمته دالها دايتوهي حيا لعلـم علمـين           ٧

 .امين
 واتملي هيكال من تننا دتشبوحته دالها ومن حيله وليت دمصا هوا لمعل لهيكال عدما دنشتملين شـبع                  ٨

 .محون دشبعا مالكين



 
Revelation 16 

 . مالكين زلو واشودو شبع زبورين دحمته دالها عل ارعا وشمعت قال ربا من هيكال دامر لشبعا١
 وازل قدميا واشد زبوره عل ارعا وهوا شوحنا بيشا وكابنا عل انشا دايت لهـون روشـما دحيوتـا             ٢

 .وايلين دسجدين لصلمه
 . ومالكا دترين اشد زبوره بيما وهوا يما ايك ميتا وكل نفشا حيتا ميتت بيما٣
 .بنهروتا وبعينتا دميا وهوو دما ومالكا دتلتا اشد زبوره ٤
 . وشمعت لمالكا دميا دامر زديق انت هو دايتوهي وايتوهي هوا وحسيا دهلين دنت٥
 . مطل ددما دنبيا ودقديشا اشدو ودما يهبت لهون لمشتا شوين انون٦
 . وشمعت لمدبحا دامر اين مريا الها احيد كل شريرين وزديقين دينيك٧
 . عل شمشا واتيهب له دنحم لبنينشا بنورا ومالكا داربعا اشد زبوره٨
 واتحممو بنينشا بحوما ربا وجدفو لشما دالها دايت له شولطنا عل محوتا هلين وال تبـو لمتـل لـه                     ٩

 .تشبوحتا
 ومالكا دحمشا اشد زبوره عل كورسيه دحيوتا وهوت ملكوته حشوكتا وملعسين هوو لشنيهون مـن       ١٠
 .كابا
 . كابيهون ومن شوحنيهون وال تبو من عبديهون وجدفو لشما دالها دشميا من١١
 . ومالكا دشتا اشد زبوره عل نهرا ربا فرت ويبشو موهي دتتطيب اورحا دملكا من مدنحي شمشا١٢
 . وحزيت من فومه دتنينا ومن فومه دحيوتا ومن فومه دنبيا دجال روحا تلت ال دكيتا ايك اوردعا١٣
اتوتا دازلن عل ملكا دتابيل لمكنشو انون لقربا ديوما هو ربا            ايتيهين جير روحا دشادا ايلين دعبدن        ١٤

 .دالها احيد كل
 . ها اتا ايك جنبا طوبوهي لهو دعير ونطر مانوهي دال عرطل نهلك ونحزون بهتته١٥
 . ونكنش انون الترا دمتقرا عبرايت مجدو١٦
 .امر هوا ومالكا دشبعا اشد زبوره باار ونفق قال ربا من هيكال من قدم كورسيا د١٧
 وهوو برقا ورعما ونودا هوا ربا داكوته ال هوا من دهوو بنينشا عل ارعا دايك هنا زوعـا هكنـا             ١٨

 .رب هوا
 وهوت مدينتا ربتا لتلت منون ومدينتا دعمما نفلي وببيل ربتا اتدكرت قدم الها لمتل له كسا دحمـرا          ١٩

 .دحمته ودروجزه
 . وكل جزرتا عرقت وطورا ال اشتكحو٢٠
دا ربا ايك ككرا نحت من شميا عل بنينشا وجدفو بنينشا اللها عل محوتا دبردا مطل دربا هـي    وبر ٢١

 .محوته طب
 



Revelation 17 
 واتا حد من شبعا مالكا دايت عليهون شبع زبورين وملل عمي لمامر تا بتري احويك دينا دزنيتا ديتبا    ١

 .عل ميا سجياا
 .ريه دارعا من حمرا دزنيوته دعمه زنيو ملكيه دارعا ورويو كلهون عمو٢
 وافقني لحوربا بروح وحزيت انتتا ديتبا عل حيوتا سومقتا دمليا شمها دجودفا دايت له رشـا شـبعا                   ٣

 .قرنتا دين عسر
 وانتتا ايت هوا دمعطفا ارجونا وزحوريتا دمدهبن بدهبا وكافا طبتا ومرجنيتا وايت له كسا ددهبا عل                 ٤

 .هايده ومال طماوتا وسويبا دزنيوت
 . وعل بيت عينيه كتيب ارزا ببيل ربتا اما دزنيتا ودسويبيه دارعا٥
 . وحزيت انتتا درويا من دما دقديشا ومن دما دسهدوهي ديشوع واتدمرت دومرا ربا كد حزيته٦
 وامر لي مالكا لمنا اتدمرت انا امر انا لك رازا دانتتا ودحيوتا دطعينا له دايت له شبعا رشين وعسر         ٧

 .قرنن
وتا دحزيت ايتيه هوت وليتيه عتيدا دتسق من يما والبدنا ازال ونتدمرون عمري عل ارعا هنـون               حي ٨

 .دال كتيبين شمهيهون بسفرا دحيا من ترميته دعلما دحزين حيوتا دايتيه هوت وليتيه وقربت
 . هركا هونا لدايت له حكمتا شبعا رشين شبعا انون طورين ايكا ديتبا انتتا عليهون٩

 .بعا انون حمشا نفلو وحد ايتوهي هو احرنا ال عدكيل اتا وما داتا قليل يهيب له لمكترو وملكا ش١٠
 . وتنينا وحيوتا هي دايتيه وليتيه وهي دتمنيا ومن شبعا هي والبدنا ازال١١
 وعسر قرنن دحزيت عسرا ملكين انون ايلين دملكوتا ال عدكيل نسبو اال شولطنا ايك ملكا حدا شعتا ١٢

 .وتاشقلين عم حي
 . هلين حد صبينا ايت لهون وحيال وشولطنا ديلهون لحيوتا يهبين١٣
 هلين عم امرا نقربون وامرا نزكا انون مطل دمرا هو دمروتا وملك ملكا ودعمـه قريـا وجبيـا                    ١٤

 .ومهيمنا
 . وامر لي ميا دحزيت دعليهون يتبا زنيتا عمما وكنشا واموتا ولشنا ايتيهون١٥
وتا هلين نسنين لزنيتا وحربتا وعرطليتا نعبدونه وبسره ناكلون ونوقدونـه        وعسر قرنتا دحزيت لحي    ١٦

 .بنورا
 الها جير يهب بلبوتهون دنعبدون صبينه ونعبدون صبينهون حد ونتلون ملكوتهون لحيوتا هي عدما               ١٧

 .دنشتملين ملوهي دالها
 . وانتتا ايدا دحزيت مدينتا ربتا ايدا دايت له ملكوتا عل ملكيه دارعا١٨
 

Revelation 18 
 . ومن بتر هلين حزيت احرنا مالكا دنحت من شميا دايت له شولطنا ربا وارعا نهرت من تشبوحته١



 . وقعا بقال ربا نفلت نفلت ببيل ربتا وهوت معمرا لشادا ونطورتا لكل روحا ال دكيتا وسنيتا٢
دارعا من حيال دشنيه   مطل دمن حمرا دزنيوته مزجت لكلهون عمما وملكيه دارعا عمه زنيو وتجرا              ٣

 .عترو
 . وشمعت احرنا قال من شميا دامر فوقو من جوه عمي دال تشتوتفون بحطهيه دلما تسبون من محوته٤
 . مطل ددبقو به حطها عدما لشميا واتدكر الها عوليه٥
 . فورعوه ايكنا داف هي فرعت وعوفو له اعفا عل عبديه بكسا هو دمزجت مزوجو له اعفا٦
ت نفشه واشتعليت دايك هكن شونقا وابال مطل دبلبه امرا ديتبا انا ملكتا وارملتا ليتـي            عل مدم دشبح   ٧

 .وابال ال احزا
 . مطلهنا بحد يوما ناتين عليه محوتا موتا وابال وكفنا وبنورا تاقد مطل دحيلتن مريا ددنه٨
 .يقدنه ونبكونه ونرقدون عليه ملكيه دارعا هنون دزنيو عمه واشتعليو ما دحزين تننا د٩

 كد قيمين من قبول من دحلتا دتشنيقه ونامرون وي وي وي مدينتا ربتا ببيل مدينتا عشـينتا مطـل                    ١٠
 .دبحدا شعا اتا دينكي

 . وتجرا دارعا نبكون ونتابلون عليه وموبلهون ليت دزبن توب١١
 قيس دبسما    موبال ددهبا ودساما ودكافا يقيرتا ودمرجنيتا ودبوصا ودارجونا وشاريا دزحوريتا وكل           ١٢

 .وكل مان دشنا وكل مان دقيسا يقيرا ونحشا وفرزال وشيشا
 وقونيمون وبسما ومورون ولبونتا وحمرا ومشحا وسميدا وعربا وركشا ومركبتا وفجـرا ونفشـتا               ١٣

 .دبنينشا
 . وابكي رجتا دنفشكي ازل منكي وكل دشمين وشبيح ازل منكي وال توب تحزين انون١٤
 . دهلين دعترو منه من قبول نقومون من دحلتا دشونقه كد بكين وابيلين وال نشكحون انون تجرا١٥
 . وامرين وي وي مدينتا ربتا دمعطفا بوصا وارجونا وزحوريتا دمدهبن بدهبا وكافا يقيرتا ومرجنيتا١٦
 مطل دبحدا شعا استرق عوترا دايك هنا وكل مدبري الفا وكل ازلي بالفا لدوكيتا والفرا وكل دبيما                  ١٧

 . من روحقا قموفلحين
 . وبكاوه كد حزين تننا ديقدنه وامرين من هي ددميا لمدينتا ربتا١٨
 وارميو عفرا عل ريشيهون وقعو كد بكين وابيلين وامرين وي وي مدينتا ربتا ايدا دبه عترو ايلين                  ١٩

 .دايت لهون الفا بيما من ايقره دبحدا شعا حربت
 .طل ددن الها دينكون منه اتفصحو عليه شميا وقديشا وشليحا ونبيا م٢٠
 وشقل حد من مالكا حيلتنا كافا ربتا ايك رحيا وارمي بيما وامر هكنا بحافا تشتدا ببيل مدينتا ربتـا                ٢١

 .وال تشكح توب
 . وقال دقيترا ودشيفورا ودزني زمرا ودمزعوقا ال نشتمع بكي توب٢٢
تمع بكي توب مطل دتجريكي ايـت        ونوهرا دشرجا ال نتحزا لكي توب وقال دحتنا وقال دكلتا ال نش            ٢٣

 .هوو روربنيه دارعا مطل دبحرشيكي اطعيتي لكلهون عمما



 . وبه اشتكح دما دنبيا وقديشا دقطيلين عل ارعا٢٤
 

Revelation 19 
 . ومن بتر هلين شمعت قال ربا دكنشا سجياا بشميا دامرين هللويا فورقنا وتشبوحتا وحيال اللهن١
ي مطل ددن لزنيتا ربتا ايدا دحبلت الرعا بزنيوته وتبع دما دعبـدوهي          مطل دشريرين وكانين دينوه    ٢

 .من ايديه
 . دترتين امرو هللويا وتننه سلق لعلم علمين٣
 . ونفلو عسرين واربعا قشيشين واربع حيون وسجدو اللهن ديتب عل كورسيا وامرين امين هللويا٤
 .مه كلهون زعورا عم روربا وقال من كورسيا دامر شبحو اللهن كلهون عبدوهي ودحلي ش٥
 وشمعت قال ايك دكنشا سجياا وايك قال دميا سجياا وايك قال درعما حيلتنا دامرين هللويا مطل داملك                ٦

 .مريا الها احيد كل
 . حدينن ومتفصحينن نتل له تشبوحتا مطل داتت مشتوته دامرا وانتته طيبت نفشه٧
 .تريصتا انين دقديشا واتيهب له دتتعطف بوصا دكيا ونهيرا بوصا جير ٨
 وامرو لي كتوب طوبيهون اليلين دلحشميتا دمشتوته دامرا ايتيهون قريا وامر لي هلين مال دشريرن                ٩

 .دالها ايتيهين
 ونفلت قدم رجلوهي وسجدت له وامر لي ال كنتك ايتي وداحيك هلين دايت لهون سهدوتا ديشـوع                  ١٠

 .ا دنبيوتااللها سجود يتيرايت سهدوتا جير ديشوع ايتيه روح
 . وحزيت شميا دفتيح وها سوسيا حورا وديتب علوهي متقرا مهيمنا وشريرا وبكانوتا دان ومقرب١١
 . عينوهي دين ايك شلهبيتا دنورا وعل ريشه تاجا سجياا وايت له شما كتيبا اينا دال يدع اال ان هو١٢
 . ومعطف مانا دزليع بدما ومتقرا شمه ملتا دالها١٣
 . نقيفين هوو له عل ركشا حورا ولبيشين بوصا حورا ودكيا وحيلوتا دشميا١٤
 ومن فومهون نفقا حربا حريفتا دبه نقطلون لعمما وهو نرعا انون بشبطا دفرزال وهو داش معصرتا ١٥

 .دروجزه دالها احيد كل
 . وايت له عل مانوهي عل عطمته شما كتيبا ملكا دملكا ومرا دمروتا١٦
شمشا وقعا بقال رما وامر لفرحتا دفرحا مصعت شميا اتكنشو لحشـميتا             وحزيت احرنا مالكا دقام ب     ١٧

 .ربتا دالها
 دتاكلون بسرا دملكا وبسرا درشي الفا وبسرا دعشينا وبسرا دركشا ودايلين ديتبين عليهون وبسـرا       ١٨

 .دحارا ودعبدا ودزعورا ودروربا
قربا عم هو ديتب عل سوسيا وعم  وحزيت لحيوتا ولحيلوته وملكا دارعا ولفلحيهون دمكنشين لمعبد          ١٩

 .فلحوهي
 واتتصيدت حيوتا ونبيا دجال عمه هو دعبد اتوتا قدميه دبهين اطعي اليلين دنسبو روشـما دحيوتـا           ٢٠



 .واليلين دسجدو لصلمه ونحتو تريهون واترميو بيمتا دنورا ديقدا ودكبريتا
فومه وكلـه طيـرا سـبعت مـن         ودشركا دين اتقطلو بحربه دهو ديتب عل سوسيا بايدا دنفقا من             ٢١

 .بسرهون
 

Revelation 20 
 . وحزيت احرنا مالكا دنحت من شميا دايت علوهي قليدا دتهوما وشيشلتا ربتا بايده١
 . ولبكه لتنينا حويا قدميا هو دايتوهي اكلقرصا وسطنا واسره الف شنين٢
 .ن يهيب لمشريه قليل زبنا وارميه بتهوما واحد وطبع لعل منه دال توب نطعا لكلهون عمما بتر هلي٣
 وحزيت موتبا ويتبو عليهون ودينا اتيهب لهون ونفشتا هلين داتفسق مطل سهدوتا ديشوع ومطل ملتا                ٤

دالها ودايلين دال سجدو لحيوتا وال لصلمه وال نسبو روشما عل بيت عينيهون او عل ايـديهون دحيـو               
 .واملكو عم مشيحا الف شنين

 . وهدا هي قيمتا قدميتا٥
طوبنا هو وقديشا من دايت له منتا بقيمتا قدميتا وعل هلين ليت شولطنا لموتا تنينا اال نهـوون كهنـا         ٦

 .دالها ودمشيحا ونملكون عمه الف شنين
 . وما داشتلم الف شنين نشترا سطنا من حبوشيه٧
منينهون  ونفوق لمطعيو لكلهون عمما باربع زويته دارعا لجوج ولمجوج ولمكنشو انون لقربا ايلين د              ٨

 وسلقو عل فتيه دارعا وحدروه لمدينتا دمشريتا دقديشا ولمدينتا حبيبتا ونحتت نورا من              9.ايك حال ديما  
 .شميا من الها واكلت انون

 واكلقرصا مطعينهون اترمي بيمتا دنورا وكبريتا ايكا دحيوتا ونبيا دجال ونشتنقون ايمما ولليا لعلـم              ١٠
 .علمين
ولديتب لعل منه هو دمن قدم افوهي عرقت ارعا وشميا واتر ال اشتكح              وحزيت كورسيا ربا حورا      ١١
 .لهون
 وحزيت لميتا روربا وزعورا دقمو قدم كورسيا وسفرا اتفتحو واحرنا سفرا اتفتح دايتـوهي ددينـا            ١٢

 .واتدينو ميتا من ايلين دكتيبن بسفرا ايك عبديهون
 .ن واتدين حد حد منهون ايك عبديهون ويهب يما ميتا دبه وموتا وشيول يهبو ميتا دصايديهو١٣
 . وموتا وشيول اترميو بيمتا دنورا هنا دايتوهي موتا تنينا١٤
 . واينا دال اشتكح درشيم بكتبا دحيا اترمي بيمتا دنورا١٥
 

Revelation 21 
 . وحزيت شميا حدتتا وارعا حدتا شميا جير قدميتا وارعا قدميتا ازلو ويما ليتوهي توب١
 .يشتا اورشلم حدتا حزيته دنحتا من شميا من صيد الها دمطيبا ايك كلتا مصبتتا لبعله ولمدينتا قد٢



 وشمعت قال ربا من شميا دامر ها مشريا دالها عم بنينشا وشرا عمهون وهنون عما ديله نهوون وهو              ٣
 .الها عمهون ونهوا لهون الها

 .ال روبا وال كابا توب نهوا عل افيه وهو نلحا كل دمعا من عينيهون وموتا ال نهوا مكيل وال ابال و٤
 وازلت وامر لي ديتب عل كورسيا ها حدتا عبد انا كل وامر لي كتوب هلين مال مهيمنتا وشـريرتا                    ٥

 .ايتيهين
 . وامر لي هوي انا الف وانا تو ريشيتا وشولما لدصها انا اتل من عينا دميا حيا مجن٦
 .برا ودزكا هو نارت هلين واهوا له الها ونهوا لي ٧
 لقنوطتنا دين وال مهيمنا وعوال ومسيبا وقطوال وحرشا وزنيا وفلحي فتكرا وكلهون دجـال منتهـون               ٨

 .بيمتا يقدتا دنورا وكبريتا ايدا دايتيه موتا تنينا
 واتا حد من شبعا مالكين ايلين دايت عليهون شبع زبورين دملين شبع محوتا احريتـا وملـل عمـي       ٩

 . دامرالمامر تا احويك لكلتا انتته
 . واوبلني بروح لطورا ربا ورما وحويني لمدينتا قديشتا اورشلم دنحتا من شميا من صيد الها١٠
 . وايت له تشبوحتا دالها ونوهره ايك دموتا دكافا يقيرتا ايك يشفه ايك دوميا دقروسطلوس١١
يبا ايلـين    وايت له شورا ربا ورما وايت له ترعا ترعسر وعل ترعا مالكا ترعسر وشمهيهون كت               ١٢

 .دايتيهون شمها دترعسر شبطا دايسريل
 . من مدنحا ترعا تلتا ومن جربيا ترعا تلتا ومن تيمنا ترعا تلتا ومن معربا ترعا تلتا١٣
 . وشورا دمدينتا ايت له شتاسا ترتعسرا وعليهين ترعسر شمها دشليحوهي دبرا١٤
 .مشحه لمدينتا ولشوره وهو دمملل هوا عمي ايت هوا علوهي قنيا دمشوحتا ددهبا لم١٥
 ومدينتا مربعايت سيما واوركه ايك فتيه ومشحه لمدينتا بقنيا عل ترعسر الفين اسـطدوتا اوركـه                 ١٦

 .وفتيه ورومه شوين انون
 . ومشحه لشوره ماا واربعين واربع امين بمشوحتا دانشا ايدا دايتيه دمالكا١٧
 .جيتا دكيتا ودومسا دشوره يشفه ومدينتا ددهبا دكيا بدموتا دزجو١٨
 وشتاسا دشورا دمدينتا بكافا يقيرتا مصبتن وشتاستا قدميتا يشفه ودترتين سـفيال ودتلـت قركـدنا                 ١٩

 .وداربع زمرجدا
 ودحمش سردون وطفرا ودشت سردون ودشبع كاف دهبا ودتمنا بروال ودتشع طوفنديون ودعسـر            ٢٠

 .كروسفرسا دحدعسرا يوكنتوس دترتعسرا اموتسس
ترتعسرا مرجنيتا حدا لحدا وكلحد من ترعا ايت هوا من حدا مرجنيتا وشوقا دين               وترعسر ترعا و   ٢١

 .دمدينتا ددهبا دكيا ايك زجوجيتا ايت به
 . وهيكال ال حزيت به مريا جير الها احيد كل هو ايتوهي هيكله٢٢
يتـوهي   والمرا ولمدينتا ال متبعا شمشا وال سهرا دننهرون له تشبوحته جير دالها انهرته وشرجه ا               ٢٣
 .امرا



 . ومهلكين عمما بنوهره وملكا دارعا ميتين له تشبوحتا٢٤
 . وترعيه ال نتتحدون بايمما لليا جير ال نهوا تمن٢٥
 . ونيتون له تشبوحتا وايقرا دعمما٢٦
 . وال نهوا تمن كل طما ودعبد مسيبوتا ودجلوتا اال ان ايلين دكتيبن بكتبه دامرا٢٧
 

Revelation 22 
 . دميا حيا دكيا اف نهيرا ايك جليدا ونفق من كورسيه دالها ودامرا وحويني نهرا١
 ومصعت شوقيه مكا ومكا عل نهرا قيسا دحيا دعبد فارا ترعسر وبكل يرح يهب فاروهي وطرفوهي         ٢

 .السيوتا دعمما
 . وكل حرما ال نهوا تمن وكورسيه دالها ودامرا به نهوا وعبدوهي نشمشونيهي٣
 . بيت عينيهون ونحزون افوهي وشمه عل٤
 ولليا ال نهوا تمن وال نتبعا لهون نوهرا وشرجا ونوهره دشمشا مطل دمريا الها منهر لهون وملكهون      ٥

 .لعلم علمين
 وامر لي هلين مال مهيمنن وشريرن ومريا الها دروحتا دنبيا قديشا شدر لمالكه لمحويو لعبدوهي ما                 ٦

 .ديهيب لمهوا بعجل
 .من دنطر مال دنبيوتا دكتبا هنا وها اتا انا بعجل طوبوهي ل٧
 . انا يوحنن دحزا وشمع هلين وكد حزيت وشمعت نفلت لمسجد قدم رجلوهي دمالكا دمحوا لي هلين٨
 . وامر لي حزي ال كنتك ايتي وداحيك نبيا ودايلين دنطرين هلين مال دكتبا هنا اللها سجود٩

 . وامر لي ال تحتوم مال دنبيوتا دكتبا هنا زبنا جير قرب١٠
 . ودمعول توب نعول ودصع توب نصطعصع وزديقا توب نعبد زديقوتا وقديشا توب نتقدش١١
 . ها اتا انا محدا واجري عمي واتل لكلنش ايك عبده١٢
 . انا الف وانا تو قدميا واحريا وشوريا وشولما١٣
 . طوبيهون لدعبدين فوقدنوهي نهوا شولطنهون عل قيسا دحيا وبترعا نعلون لمدينتا١٤
 .وزنيا وقطوال وفلحي فتكرا لبر وطماا وحرشا وكل حزيي وعبدي دجلوتا ١٥
 انا يشوع شدرت لمالكي دنسهد بكون هلين قدم عدتا انا انا عقرا وشربته ددويد وعمـه وكوكـب                   ١٦

 .صفرا نهيرا
 . وروحا وكلتا امرين تا ودشمع نامر تا ودصها ناتا ونسب ميا حيا مجن١٧
نبيوتا دكتبا هنا داينا دنسيم عليهين نسيم علوهي الها محوتا دكتيبن بكتبـا        مسهد انا لكل دشمع ملتا د      ١٨
 .هنا
 واينا دمبصر من مال دكتبا دنبيوتا هدا نبصر الها منته من قيسا دحيا ومن مـدينتا قديشـتا ايلـين                     ١٩

 .دكتيبن بكتبا هنا



 . امر كد مسهد هلين اين اتا انا بعجل تا مريا يشوع٢٠
 ܀܀ مشيحا عم كلهون قديشوهي امين طيبوته دمرن يشوع٢١


