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و ْلَماِسيْح، س إِخْف ّنْس أَْذ د-إِْهَوا زْڭ ُؤجنَّا  ِميْنِزي ِسيِذيْثنْغ، يشُّ

ا ن ُؤزْدِجيْف ن ْلَمااََلَكاْث  ْخِمي د َغا إِّفْغ ُڒوُموْر ذ ْثِميجَّ

ا ن ُؤُصوِضي س ُؤِييّشْ ن إَِشارِّي ن أَربِّي،   ُؤ ْخِمي إِ َغا ِثيِڒي ْثِميجَّ

ارْن ذ إِمْزُووَرا.   ُؤَشا إِمتَّاْن إِنِّي إِْدَجاْن ِذي ْلَماِسيْح أَْذ د-كَّ

ارْن،  يمْن ُؤ َعاْذ إِدَّ يْن، إِنِّي إِقِّ َخاْس ُؤَشا نشِّ

أَْذ ِكيْذسْن نّتَْواّكْس ذْڭ إِسْيُنوثْن 

و ْلَماِسيْح، ذْڭ ُؤجنَّا  َغاْر ُؤمْڒِقي أَْك-ذ ِسيِذيْثنْغ، يشُّ

و إِ َغا ِنيِڒي ڒْبَذا أَْك-ذ ِسيِذيْثنْغ.   ُؤَشا أَمُّ

اُلوِنيِكيّيْن 16:4، 17 1 إِِثيسَّ
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ْذ َوا 

ْذ ڒْخَباْر أَصْبَحاْن 

 إِ زَّايْس نْسَڒا 

 ُؤَشا أَْذ أَوْم ْنَباّرْح: 

أَريِّبِّ ذ َثاَفاْوْث، 

نتَّا َواْر َذايْس 

ورّْث  ُبو جُّ

ن َثاْدجْسْث.  

1 ُيوَحانَّا 1:5
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حْكمْم 

ْس إِّجْ ن ْڒُْحوْكْم

ذْن   إِسّڭْ

 ُؤ ّڭْم 

ارْن  ْس مْْثْخِسيْوْث إِشوَّ

ْذ أَّرْحمْث 

 إِّجْ أَْك-ذ وّنْغِني

َزاَكاِرييَّا 9:7
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ارْم  َواْر حصَّ

اْتْش ُؤَڒا ذ أَُيوِجيْڒ  َثاجَّ

َبارَّايِِن  ِنيْغ ْڒْ

 ُؤَڒا ذ أَمْژُڒوْض، 

يْم   ُؤ َواْر ّتجِّ

 ُؤَڒا ذ إِّجْ 

أَْذ إَِخارّْص ِذي ْڒَْغاْر 

ِضيّدْ إِ ُؤَماْس 

ذْڭ ُووْڒ ّنْس.  

َزاَكاِرييَّا 10:7
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اْر،  نقَّ َماَڒا 

َذاْينْغ  َواْر 

ُنوْب،  ّدْ ُپو 

يْق  َخارِّ نّسْ أََقا 

ّنْغ  ِييخْف  ْخ 

 ُؤَشا ِثيذّتْ 

َذاْينْغ َواْر 

 ثْدِجي.

1 ُيوَحانَّا 8:1  
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ِذي ْڒَْغاْر 

ْخ ُؤْمَقارّْب ّنْس 

 ُؤ َواْر ّتْخسْم 

َثاَجاْدِجيْث ن ُژوْر، 

َماَغاْر نّشْ َشارّْهْغ 

َمارَّا أََيا، 

اْر ِسيِذي.  إِقَّ

َزاَكاِرييَّا 17:8
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ذْڭ َواّسْ نِّي أَْذ إِْمَساْر 

ارْن  أََقا أََماْن إِدَّ

غْن  أَْذ د-ّفْ

ِزي ُؤرَْشاِليْم،

أَْزيْن زَّاْيسْن 

َغاْر ڒْبَحاْر أََشاْرِقي 

 ُؤ أَْزيْن ّنْغِني 

َغاْر ڒْبَحاْر 

ْن ْڒَْغاْرِبي.

َزاَكاِرييَّا 8:14
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ي ن ُؤرَْشاِليْم ذ إِمزَْذاْغ ّنْس َزاَكاِرييَّا 41 - ْخ ُؤفكِّ

وْسْث ّنْم!  اْضْث ّنْم ِذي ْڒْ 1 ْخزَارْث، أَْذ د-َياْس إِّجْ ن َواّسْ إِ ِسيِذي إِ ِذي إِ َغا ثّتَْواْبَضا ْثكشَّ

ضْنْث ُؤ ِثيْمَغاِريْن أَْذ ّتَْوافْضحْنْث  ُمونْغ َمارَّا ڒْڭُنوْس إِ ُؤمْنِغي أَْك-ذ ُؤرَْشاِليْم. َثاْنِذيْنْث أَْذ ثّتَْواّطْف ُؤ ُثوْذِريْن أَْذ ّتَْواكّشْ 2 نّشْ أَْذ ّسْ

وْر َشا أَْذ إِّتَْواْقضْع.  3 ِسيِذي أَْذ إِّفْغ ُؤ نتَّا أَْذ إِْمنْغ أَْك-ذ ڒْڭُنوْس يمْن ن ْڒْڭْنْس َواْر ڭُّ ُؤ أَْزيْن ن ثْنِذيْنْث أَْذ إِّتَْواْنذْه َغاْر ْلمْنَفا، َماَشا ِميْن إِقِّ

 أَْم َماّمْش ُثوَغا إِّتْمْنَغا ڒْبَذا ذْڭ َواّسْ ن ُؤمْنِغي.  

يُثوْن  أَْذ إِّتَْوافْدجْق ِذي ْثَنايْن ن إِِزيْيَناْث،  اْرْق. أَْذَراْر ن زِّ يُثوْن ونِّي ِقيَباْتْش إِ ُؤرَْشاِليْم، َغاْر شَّ 4 ذْڭ َواّسْ نِّي أَْذ بّدْن إَِضارْن ّنْس ْخ وْذَراْر ن زِّ

اَماْل ُؤ أَْزيْن ّنْغِني ن وْذَراْر أَْذ إِمّيْڒ  رَاْنْث.  أَْزيْن ن وْذَراْر أَْذ إِمّيْڒ َغاْر شَّ اْرْق ُؤ َغاْر ْڒَْغارْْب، َماحْنْذ أَْذ ِذيْن ِثيِڒي إِْشْث ن ثْغُزورْْث ذ َثامّقْ َغاْر شَّ

ُوو ن إُِذوَراْر إُِنو، َماَغاْر َثاْغُزورْْث ن إُِذوَراْر أَْذ د-َثاوْض أَْڒ أََصاْل ُؤ كنِّيْو أَْذ َثارْوڒْم أَْم َماّمْش َثارْوڒْم كنِّيْو زْڭ  َغاْر ْلَجاُنوْب. 5 كنِّيْو أَْذ َثارْوڒْم ِزي هّكْ

اسْن أَِكيذْك.   يَيا، أَجْدِجيْذ ن َياُهوَذا، ُؤَشا ِسيِذي، أَربِّي إُِنو،  أَْذ د-َياْس ُؤ َمارَّا إِْمقدَّ اْن ن ُعوزِّ ورْْث ذْڭ ُووسَّ وْنهزِّي ن ثمُّ

شْن. 7 أَْذ ِييِڒي ذ إِّجْ ن َواّسْ إِّتَْواَفاْرْز، أَْذ ِييِڒي إِّتَْواّسْن َغاْر ِسيِذي.  يقْن أَْذ ثّتَْواكّمْ وْر أَْذ إِْمَساْر أََقا َواْر ثتِّيِڒي ْثَفاْوْث، إِْثرَاْن إِتِّيسِّ 6 ذْڭ َواّسْ نِّي ڭُّ

ي أَْذ ِثيِڒي ْثَفاْوْث.    وْقْث ن ُؤعشِّ َواْر إِْدِجي ذ أَّسْ ُؤَڒا ذ ْدِجيڒْث. أَْذ إِْمَساْر َغاْر ْڒْ

غْن ِزي ُؤرَْشاِليْم، أَْزيْن زَّاْيسْن َغاْر ڒْبَحاْر أََشارِْقي ُؤ أَْزيْن ّنْغِني َغاْر ڒْبَحاْر ن ْڒَْغاْرِبي.  ارْن أَْذ د-ّفْ 8 ذْڭ َواّسْ نِّي أَْذ إِْمَساْر أََقا أََماْن إِدَّ

ورْْث. و إِ َغا ِييِڒي ذْڭ ُؤنْبُذو ُؤ ِذي ْثَڭارْْسْث. 9 ِسيِذي أَْذ ِييِڒي ذ أَجْدِجيْذ ْخ َمارَّا َثامُّ أَمُّ

وْن،  ورْْث أَْذ ثْذوْڒ أَْم ڒْوَضا، ِزي َجاْبَعا أَْڒ ِريمُّ ذْڭ َواّسْ نِّي أَْذ ِييِڒي نتَّا ذ أَينِّي ن ِسيِذي ُؤ إِسْم ّنْس ذ أَينِّي ن ِييسْم. 10 َمارَّا َثامُّ

ارْْث ارْْث ن ِبيْنَياِميْن أَْڒ أَْمَشاْن ن ثوَّ يهْث ن ْلَجاُنوْب ن ُؤرَْشاِليْم. َثاْنِذيْنْث أَْذ ثّتَْواْسڭّعْذ ُؤ أَْذ َذايْس زْذغْن إِْوَذاْن ذْڭ وْمَشاْن ّنْس، ِزي ثوَّ َغاْر جِّ

يڒْشْث ن ُؤجْدِجيْذ. ارْْث ن ثْغَمارْْث، ُؤ ِزي ْلُپوْرْج ن َحاَناِنيِييْل أَْڒ ِثيَساِريْن ن وْحرَاْي ن دِّ إِ ِذيْن ُثوَغا ِزيْش، أَْڒ َثاوَّ

اَماْن.  11 ِنيْثِني أَْذ َذايْس زْذغْن ُؤ َواْر ثتِّيِڒي َعاْذ ّنْعڒْث، ِميْنِزي ُؤرَْشاِليْم أَْذ إِزْذْغ ِذي ْڒَ

و  يشُّ يمْث ن ُكوْڒ ْبَناذْم أَْذ إِكِّ 12  َثا أَْذ ِثيِڒي ذ ِثيْشِثي إِ ِزي َغا إِّوْث ِسيِذي َمارَّا ڒْڭُنوْس نِّي إِّمْنغْن أَْك-ذ ُؤرَْشاِليْم: نتَّا أَْذ َياّرْ أَرِّ

وْم ّنْس.   و ذْڭ ُؤقمُّ يشُّ وْنْث ذْڭ إُِخوَباْش ْنسْن ُؤ إِڒْس ّنْس أَْذ إِكِّ يّشْ اِويْن ّنْس أَْذ كِّ أَْم نتَّا َعاْذ إِبّدْ ْخ إَِضارْن ّنْس ُؤ ِثيطَّ

رَاْن ِزي ِسيِذي أَْذ إِْذوْڒ َجاْر أَسْن أََڒاِمي إِ َغا إِّطْف ُكوْڒ إِّجْ أَُفوْس ن ُؤْمَقارّْب ّنْس  وْر أَْذ إِْمَساْر أََقا إِّجْ ن ُؤْمَخاْروْض ذ أَمّقْ 13 ذْڭ َواّسْ نِّي ڭُّ

ُؤ خنِّي أَُفوْس ن ُكوْڒ إِّجْن أَْذ إِّنْقڒْب ِضيّدْ إِ ُؤُفوْس ن ُؤْمَقارّْب ّنْس.

اْس. اْس س َواطَّ وْض أَطَّ 14 َعاْذ أَْذ إِْمنْغ َياُهوَذا ِذي ُؤرَْشاِليْم ُؤَشا أَْذ ّتَْواْسُمونْن َواْڭَڒا ن َمارَّا ڒْڭُنوْس إِ ذ أَْس د-إِّنْضْن:  ُؤرْغ ذ نُّوَقارْْث ذ َوارُّ

و إِ َغا ِثيِڒي َعاوْذ ثْشِثي ن ُؤِييْس ذ ُؤَسارُْذوْن ذ وْڒغْم ذ يْغَياْڒ ذ َمارَّا ڒَْْماْڒ نِّي إِْدَجاْن ِذي ْڒْعْسَكاَراْث، ََقا ِثيْشِثي أََيا أَْذ ثْن ثْڒقْف.  15 أَمُّ

َواْس ِحيَما أَْذ سْجذْن إِ ُؤجْدِجيْذ،  َواْس   أَْڒ أَسّڭْ ذْن زْڭ ُؤسّڭْ يمْن ِزي َمارَّا ڒْڭُنوْس نِّي د-ُيوِسيْن َغاْر ُؤرَْشاِليْم، أَْذ ڭّعْ 16 أَْذ إِْمَساْر أََقا َمارَّا إِنِّي إِقِّ

يْذ َشا َغاْر ُؤرَْشاِليْم  ورْْث َواْر د-إِّتِْڭيعِّ اْدَجاْث ن ثمُّ وثْن. 17 أَْذ إِْمَساْر بلِّي َماْن وْن ِزي ْڒَ إِ ِسيِذي ن ْڒْعْسَكاَراْث، ُؤ ِحيَما أَْذعّيْذْن ْڒِْعيْذ ن إُِعوشُّ

ي َشا وْنَژاْر. ِحيَما أَْذ إِْسجْذ إِ ُؤجْدِجيْذ، إِ ِسيِذي ن ْڒْعْسَكاَراْث، أََقا َواْر َخاْس إِوطِّ

يْث وْنَژاْر. َثا أَْذ ِثيِڒي ذ ِثيْشِثي إِ ِزي َغا إِْڒقْف ِسيِذي ڒْڭُنوْس  18 َماَڒا ْڒَاْدْج ن ِميْصرَا َواْر د-إِڭّعْذ ُؤ َواْر د-ُثوِسي َشا، خنِّي َواْر َخاسْن إِشِّ

وثْن. يذْن َشا ِحيَما أَْذعّيْذْن ِفيْشَثا ن ْڒِْعيْذ ن إُِعوشُّ نِّي َواْر ِذيْن إِّتِْڭيعِّ

وثْن.  ُنوْب ن ِميْصرَا ُؤَڒا ذ ِثيْشِثي إِ َمارَّا ڒْڭُنوْس، إِنِّي َواْر ِذيْن إِّتْڭّعذْن، ِحيَما أَْذعّيْذْن ْڒِْعيْذ ن إُِعوشُّ وْر أَْذ ِثيِڒي ذ ِثيْشِثي إِ ّدْ 19 َثا ڭُّ

ي  اْوَياْث إِ ُؤُروشِّ ارْْث ن ِسيِذي أَْذ إِِڒيْن أَْم طَّ اْس إِ ِسيِذي!’ ّتَْناَجاْر ِذي َثادَّ وْر أَْذ ِييِڒي ْخ ْثَناُقوِسيْن ن يْيَساْن ‘ذ أَْمقدَّ  20 ذْڭ َواّسْ نِّي ڭُّ

مْن ِثيْوِهيِبيْن،  سْن إِ ِسيِذي ن ْڒْعْسَكاَراْث ُؤ َمارَّا إِنِّي إِ د َغا َياسْن ِحيَما أَْذ قّدْ زَّاْث إِ ُؤَعاْلَطاْر. 21 َمارَّا ّتَْناَجاْر ِذي ُؤرَْشاِليْم ُؤ ِذي َياُهوَذا أَْذ إِِڒيْن قّدْ

نّنْن. أَْذ زَّاْيسْنْث ْكِسيْن ُؤ أَْذ َذاْيسْنْث ّسْ

ارْْث ن ِسيِذي ن ْڒْعْسَكاَراْث.   ذْڭ َواّسْ نِّي َواْر ِذيْن إِتِّيِڒي ُؤَڒا ذ إِّجْ ن ُؤكْنَعاِني ِذي َثادَّ
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