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ْبَران�يِّ�يْن ْلع� َسالَة ل� الرِّ�
سالة هاذي تكتبت عام  ومان.70الرِّ نوا بالمسيح. كانوا الجيل الثِّاني متاع المؤمنين وعذِّبوهم اليهود والرِّ  بعد الميالد لليهود الِّي امِّ

سالة هاذي يأكِّد على انِّو اليهوديِّة والمسيحيِّة جاو من عند هللا آما المسيحيِّة كاملة أكثر وخير. يعطي الدِّليل على الشِّيء هاذا الكاتب متاع الرِّ
ي انِّو المسيحيِّة جابت عهد خير والمسيح هو الضحيِّة الكاملة. الخالص يجي ان متاع العهد القديم باش يورِّ كيقارن المسيح بالماليكة وموسى والكهِّ

ماإليمان بالمسيح آكاهو.
ع المؤمنين باش يحافظوا على إيمانهم برغم استعمل المثال متاع برشة شخصيِّات في التِّاريخ متاع اليهود باش يفسِّر الحياة باإليمان وشجِّ

عوا بعضهم ويستنِّوا رجوع المسيح. اإلضطهاد. المسيحيِّين يلزمهم يشجِّ

يْق اْبنُو ْة هللْا ْعلَى ْطر� ْلم� ك�

يْق اَألَْنب�يَاْء،  1  اْت ابَّْرَشة ُطُرْق ْعلَى ْطر� ْث ْلُكْل 2هللْا ْقبَْل َكلِّ�ْم ْجدُوْدنَا بَْرَشة َمرَّ ْر الْزَماْن، َراُهو َكلِّ�ْمنَا ْبِإ�ْبنُو الِّ�ي َحطُّوا َوار� ا، ف�ي آخ� آَما تَوَّ

ْن ْذنُوْبنَا 3َشْيء ْوب�يْه ُهَو ْخلَْق العَالَْم.  ْرنَا م� يَّة. ْوبَْعْد َما َطهِّ� ْلْمتُو الْقو� ْبْط، ي�تْْلَهى ب�العَالَْم ْبك� يفُو ب�الضَّ ُهَو النُّوْر ْمتَاْع َمْجْد هللْا الِّ�ي ي�ْلَمْع ْوك�

يْن هللْا العَال�ي ف�ي َمْجدُو ف�ي الْسَماْء. ْقعَْد ْعلَى ْيم�

1
الْمالَْيَكة ْم م� ْبْن َأَْعظ� اِإل�

يُهْم ُهوَما الُكْلُهْم.  4 ْن أََسام� ْم ابَّْرَشة م� ْث إ�ْسْم أَْعظ� الْمالَْيَكة ْعلَى قَْدْر َما ْور� ْم ابَّْرَشة م� االَ آنَاُهو الَمالَْك الِّ�ي قَالُّو هللْا: 5  ْوَهكَّا َولَّى أَْعظ� إ�مَّ

إ�ْنت� اْبن�ي،

ْبت�ْك؟ ْوآنَا اليُوْم ج�

الَّ: و�

بَاْش ْنُكوْنلُو بُو

ْيُكوْنل�ي إ�ْبْن. و�

ْلدُو الْكب�يْر ل�لعَالَْم قَاْل َزادَا: 6   ْل و� ْوَوْقت�لِّ�ي دَخِّ�

َخلِّ�ي الْمالَْيَكة ْمتَاْع هللْا الُكْلُهْم يُْسْجدُولُو.

ْوقَاْل ْعلَى الْمالَْيَكة ْمتَاُعو: 7  

ْيُرْد اَألَْريَاْح ْمالَي�ْكتُو،

الْجَمْر ُخدَّاُمو. النَّاْر و�

ْبْن: 8 آَما قَاْل ْعلَى اإل�

ْك يَا هللْا ثَاب�ْت ل�َألَبَْد، العَْرْش ْمتَاع�

ْك ْيُكوْن ْعَصا الُمْلْك. العَْدْل ْمتَاع� و�
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ْب الَحْق ْوتَْكَرْه الشَّْر، 9 تْح�

ْن ْصَحاب�ْك. يْت ْمتَاْع فَْرَحة ْكب�يَرة أَْكث�ْر م� ْك ب�الزِّ� ْسح� ْك م� َهاذَاَكا ْعالَْش هللْا إ�الَه�

ْوقَاْل َزادَا: 10  

يْت َساْس اَألَْرْض إ�ْنت� يَا َرْب، َحطِّ�

يْم الْزَماْن، ْن ْقد� م�

يْك، ْوْصنَْعْت الْسَماَواْت ب�ْيد�

ى 11 يَمة الِّ�ي ت�تَْهرَّ يَما اللِّ�ْبَسة الْقد� ُهوَما يَْفنَاْو ك�

آَما إ�ْنت� تَْبقَى.

يْف اللِّ�ْبَسة ْوُهوَما ي�تْبَدِّْلُوا، 12 يُهْم ك� ت�ْطو�

ْوإ�ْنت� تَْبقَى

ْك َما تُوفَى. ْوُعْمر�

ْوآنَاُهو الَمالَْك الِّ�ي قَالُّو هللْا: 13  

ين�ي أُْقعُْد ْعلَى ْيم�

ْك تَْحْت َساق�يْك؟ َحتَّى ل�يْن ْنُحْط اَألَْعدَاْء ْمتَاع�

لنَّاْس الِّ�ي يُْخْلُصوا. 14 ثُْهْم ل� ي الْمالَْيَكة َهاذُوَما َما ُهْمْش أَْرَواْح ي�ْخْدُموا ف�ي َربِّ�ي يَْبع� يَاخ�

يْم الَخالَْص الْعظ�

يْح.  1  يْق الْصح� يْح ف�ي التَّْعل�يْم الِّ�ي تْعَلِّ�ْمنَاْه بَاْش َما ْنَضيِّْعُوْش الْطر� دُّوا ْصح� ْمنَا ْنش� يْق 2َهاذَاَكا ْعالَْش ي�ْلز� َسالَة الِّ�ي تْبَْعث�ْت ْعلَى ْطر� الرِّ� و�

قَاْب الِّ�ي ي�ْستَْحقُّوْه.  لِّ�ي َحْقُروَها ْوَما َحطُّوَهاْش ف�ي بَاْلُهْم تْعَاْقبُوا الع� يَحة، و� َي ْصح� قَاْب 3الْمالَْيَكة ث�ْبت�ْت الِّ�ي ه� الع� يفَاْش أَْحنَا ن�ْمْنعُوا م� االَ ك� إ�مَّ

دُوُهوْلنَا النَّاْس الِّ�ي َسْمعُوْه،  ْل، ْوَزادُوا أَكِّْ � اَألُوِّ ْب َخبِّ�ْرنَا ب�يْه م� يَما َهاذَا؟ الرَّ إ�ذَا َما نَْعُطوْش ق�يَمة ْلَخالَْص ك�
ْد الْشَهادَاْت ْمتَاْعُهْم ْبأََماَراْت 4 هللا أَكِّ� و�

يْف َما َحْب. ْقَها ك� وْح القُدُْس الِّ�ي ْيفَرِّ� ْب ْمتَاْع الرُّ ْعَجاي�ْب ْوأَْنَواْع ْمتَاْع ُمْعْجَزاْت، ْوب�الَمَواه� و�

2
يْح ُهَو القَاي�ْد ْمتَاْعنَا الَمس�

ْة الْمالَْيَكة،  5 لِّ�ي ن�ْحُكوا ْعل�يْه تَْحْت ُسْلط� ْش العَالَْم الِّ�ي َجاْي و� ْنُهْم قَاْل ف�ي الْكتُْب الُمقَدَِّْسة: 6  َراُهو هللْا َما َحطِّ� ة ْشُكوْن م� ْوثَمَّ

ُرو؟ ْنَساْن يَا هللْا َحتَّى ل�يْن ت�تْذَكِّْ ْشُكونُو ُهَو اإل�

ْر ف�يْه؟ ْنَساْن َحتَّى ل�يْن تْفَكِّ� ْشُكوْن ُهَو إ�ْبْن اإل� و�

الْزَماْن، 7 الْمالَْيَكة ب�ْشَويَّة ْلُمدَّة م� يتُو أَقَْل م� َردِّ�
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يتُو َمْجْد ْوَكَراَمة، ْعط� و�

يْت ُكْل َشْيء تَْحْت َساق�يْه. 8 ْوَحطِّ�

ا َرانَا َما نَاْش ْنُشوفُوا ف�ي ُكْل َشْيء تَْحْت ُسْلْطتُو  يْع ف�يْه. آَما تَوَّ يْش اطِّ� إ�ذَا َكاْن هللْا َحْط ُكْل َشْيء تَْحْت ُسْلْطتُو َراُهو َما َخالَّْش َحتَّى َحاَجة َما ه�
آَما 9

ْل الْوَجاي�ْع ْمتَاْع الَكَراَمة ْعلَى َخاْطُرو تَْحمِّ� الْزَماْن، الِّ�ي ُهَو يَُسوْع، ْنُشوفُوْه َحاْط فُوْق َراُسو تَاْج الَمْجْد و� الْمالَْيَكة ب�ْشَويَّة ْلُمدَّة م� َهاَكا الِّ�ي هللْا َردُّو أَقَْل م�

ْر النَّاْس الُكْل. َخالَّْه ْيذُوْق الُموْت ْعلَى َخاط� ْم هللْا ْعل�ينَا ك� الُموْت، ْوْنع�

يْق 10 ْل ْعلَى ْطر� ْن ْوالَدُو ل�لَمْجْد، َرْد َرِئ�يْس َخالَْصُهْم َكام� ي بَْرَشة م� َحْب ي�ْهد� إ�ي ْنعَْم، بَاه�ي إ�نُّو هللْا الِّ�ي ُكْل َشْيء َكاْن ْعلَى َخاْطُرو ُهَو ْوب�يْه ُهَو، ك�

يُهْم إ�ْخَوة،  11الْوَجاي�ْع،  ْمْش ب�يُهْم بَاْش ْيَسمِّ� ْد، َهاذَاَكا ْعالَْش َما ي�ْحش� ْنْدُهْم أَْصْل َواح� لِّ�ي ي�تْقَدُِّْسوا ع� ْس و� ْيقُوْل: 12  َراُهو الِّ�ي ْيقَدِّ� و�

ْك ْر إ�ْخْوت�ي ْبِإ�ْسم� بَاْش ْنبَشِّ�

ْك. ْوف�ي ُوْسْط الْجَماَعة ْنَسبِّْح�

ْيقُوْل َزادَا: 13   و�

ْلْت ْعلَى هللْا. آنَا تَْوكِّ�

ْوَزادَا:

َهان�ي ْمَع الْوالَْد الِّ�ي ْعَطاُهْمل�ي هللْا.

ْة الُموْت، الِّ�ي ُهَو 14 و َعلِّ�ي َعْندُو ُسْلط� ي ْبدَمُّ ي بَاْش ي�ْقض� ْك ْمعَاُهْم يَُسوْع َزادَا ف�ي الْطب�يعَة َهاذ� الدَّْم، تَْشار� يْن ف�ي الْلَحْم و� تَْشاْرك� َكانُوا الْوالَْد م� ْوك�

الُموْت.  15ْبل�يْس،  ْر الِّ�ي َعدَّاْوا ْحيَاتُْهْم الُكْلَها َعب�يْد ْوَخاْيف�يْن م� ْيَحرَّ و�
يْم  16 يِّ�ْة إ�ْبَراه� ْن ذُرِّ� ْن الْمالَْيَكة، آَما بَاْش ْيعَاو� ي َكاْن الَْزُمو 17َجا ُموْش بَاْش ْيعَاو� يَاخ�

ْيَكفِّ�ْر ْعلَى ْذنُوْب الشَّْعْب،  ْة هللْا، و� ْدم� يْن ف�ي خ� يْم ْوأَم� اْن، َرح� ْن الِّ�ي 18ْيُكوْن ي�ْشب�ْه ل�ْخَواتُو ف�ي ُكْل َشْيء، بَاْش ْيُكوْن ْكبيْر الُكهَّ ْر بَاْش ْيعَاو� ْوَولَّي قَاد�

تْعَذَّْب. ْب و� بُوا ْعلَى َخاْطُرو ُهَو ب�يدُو تَْجرِّ� ي�تَْجرِّْ

ْن ُموَسى ْم م� يَُسوْع َأَْعظ�

يَماْن الِّ�ي ن�ْعتَْرفُوا ب�يْه، 1  اْن ْمتَاْع اإل� ْكبيْر الُكهَّ ُسوْل و� يْن ف�ي الدَّْعَوة ْمتَاْع هللْا، ُشوفُوا يَُسوْع الرَّ يْن الِّ�ي ْمَشاْرك� يس� االَ يَا ْخَوات�ي الق�دِّ� إ�مَّ

يْن ف�ي ب�يْت هللْا الُكلُّو.  2 يْف َما َكاْن ُموَسى أَم� يْن ْمَع الِّ�ي ْختَاُرو، ك� ْن ُموَسى، ْعلَى قَْد َما 3َراُهو أَم� ْستَْحْق ْلَمْجْد أَْكث�ْر م� َراُهو َهاذَا َولَّى م�

الدَّاْر.  هللا ُهَو الِّ�ي ي�ْبن�ي ُكْل َشْيء.  4ُهو البَنَّاْي ْمتَاْع الدَّاْر َعْندُو ْقدَْر أَْكث�ْر م� ْنْدَها بَنَّاْي، و� ْد 5ُكْل دَاْر ع� ْم ي�ْشه� يْن ف�ي ب�يْت هللْا الُكلُّو ْوَخاد� ْوُموَسى َكاْن أَم�

ْنْدنَا 6ْعلَى الشَّْيء الِّ�ي هللْا بَاْش ْيَخبِّ�ْر ب�يْه.  يْح ف�ي الفُْخَرة الِّ�ي ع� ينَا ْصح� َي أَْحنَا، إ�ذَا َكاْن َشدِّ� يْن ف�ي ب�يْت هللْا الِّ�ي ه� يْح، َما دَاُمو إ�ْبْن هللْا ُهَو أَم� آَما الَمس�

َجاْء ْمتَاْعنَا. الثِّ�يقَة والرَّ و�

3

اَحة ْمتَاْع هللْا الْدُخوْل ل�لرَّ

وْح القُدُْس: 7   يْف َما ْيقُوْل الرُّ َهاذَاَكا ْعالَْش، ك�
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اليُوْم، إ�ذَا ْسَمْعتُوا ُصوْت هللْا،

ُحوْش ْقلُوْبُكْم 8 َما تَْكسِّْ

يتُون�ي، ْت الِّ�ي ْعص� يْف َما ْعَمْلتُوا ْنَهار� ك�

ْحَراء، ْبتُون�ي ف�ي الصَّ ْت الِّ�ي َجرِّ� ْنَهار�

بُوني ْجدُوْدُكْم، 9 يْن َجرِّْ و�

يْن ْسنَة. ةْ أَْرْبع� ي ْلُمدِّ� ْوَشافُوا اَألَْعَماْل ْمتَاع�

يْل َهاذَاَكا ْوقُْلْت: 10 ْفْت الج� َهاذَاَكا ْعالَْش ع�

ْقلُوْبُهْم ْبقَاْت ف�ي الْضالَْل

ي، ْوَما َعْرفُوْش الثْنَايَا ْمتَاع�

ْحل�ْفْت َوْقت�لِّ�ي ْغَضْبْت ْعل�يُهْم 11 و�

ي. اَحة ْمتَاع� إ�نُِّْهْم َما يُْدْخلُوْش ل�لرَّ

ْن ْيبَعِّْدُو ْعلَى هللْا الَحْي،  12 ي ْوُموْش ُمْؤم� ْد قَْلبُو قَاس� ْخَوة، إ�نُّو َما ْيُكون�ْش ف�ي ُوْسْطُكْم َواح� عُوا ْبعَْضُكْم ُكْل يُوْم، َما دَاُمو 13ُردُّوا بَاْلُكْم، يَا اإل� آَما َشجِّْ

ي.  و الْذنُوْب ْوقَْلبُو ْيَولِّ�ي قَاس� ْد ف�يُكْم َما تْغُرُّ يْف َما ْيقُوْل الْكتَاْب الُمقَدَّْس، بَاْش َحتَّى َواح� ى »اليُوْم«، ك� يْن 14الَوْقْت َماَزاْل ي�تَْسمَّ تَْشاْرك� َرانَا أَْحنَا الُكْلنَا م�

ْل.  � اَألُوِّ ْنْدنَا م� ْخْر ف�ي الثِّ�يقَة الِّ�ي ع� يْح ل�ِإل� دُّوا ْصح� يْح إ�ذَا ْنش� ُحوْش 15  ْمَع الَمس� َراُهو الْكتَاْب الُمقَدَّْس ْيقُوْل: »اليُوْم، إ�ذَا َكاْن ْسَمْعتُوا ُصوْت هللْا َما تَْكسِّْ

يتُوا.«  ْت الِّ�ي ْعص� يْف َما ْعَمْلتُوا يُوم� ْن َمْصْر 16ْقلُوْبُكْم ك� ْجُهْم ُموَسى م� ي ُموْش ُهوَما الِّ�ي َخرِّ� ْشُكوْنُهْم الِّ�ي ثَاُروا ْعل�يْه بَْعْد َما َسْمعُوا ُصوتُو؟ يَاخ� و�

ْحَراء؟  17الُكْلُهْم؟  ي ُموْش َعلِّ�ي َعْملُوا الْذنُوْب ْوَطاُحوا ُموتَى ف�ي الصَّ يْن ْسنَة؟ يَاخ� ةْ أَْرْبع� ْعلَى ْشُكوْن هللْا ْغَضْب ْلُمدِّ� و�
ْعلَى ْشُكوْن ْحل�ْف »أَنُِّْهْم َما 18 و�

ي ُموْش َعلِّ�ي ثَاُروا ْعل�يْه؟  اَحة ْمتَاُعو؟« يَاخ� نُوا. 19يُْدْخلُوْش ل�لرَّ ْرُهْم َما َحبُّوْش ي�مِّْ اَحة ْمتَاُعو ْعلَى َخاط� ُموْش يُْدْخلُوا ل�لرَّ ْنُشوفُوا الِّ�ي ُهوَما َما نَجِّْ و�

نَّا ي�تَْخلِّ�ْف ْوَما يُْدُخْلْش.  1  ْد م� ْمنَا ْنَخافُوا لََواح� ْة هللْا، ي�ْلز� ْنْدنَا َوْعْد الِّ�ي أَْحنَا بَاْش نُْدْخلُوا ْلَراح� يْف َما 2َما دَاُمو ع� َراُهو ْسَمْعنَا الْبَشاَرة ك�

نُوْش ب�يْه.  ْرُهْم َما امِّْ الْكالَْم الِّ�ي َسْمعُوْه ْعلَى َخاط� اَحة ْمتَاْع 3  َسْمعُوَها ُهوَما، آَما ُهوَما َما ْستْفَادُوْش م� آَما أَْحنَا الُمْؤْمن�يْن َرانَا نُْدْخلُوا ل�لرَّ

ْنيَا.  لِّ�ي تَْخْلق�ْت الدِّ� ْت م� لِّ�ي اَألَْعَماْل ْمتَاُعو تَمِّ� ي!« َرْغم� اَحة ْمتَاع� يْف َما قَاْل: »ْحل�ْفْت َوْقت�لِّ�ي ْغَضْبْت إ�نُِّْهْم َما يُْدْخلُوْش ل�لرَّ ْوقَاْل ف�ي ْبالََصة ف�ي 4  هللْا. ك�

ْل ف�يُهْم الُكْلُهْم.«  ْن الَحاَجاْت الِّ�ي يَْعم� اَحة 5  الْكتَاْب ْعلَى الْنَهاْر السَّاب�ْع: »ْوإ�ْرتَاْح هللْا ف�ي الْنَهاْر السَّاب�ْع م� ْوقَاْل َزادَا ف�ي الْكتَاْب: »َما يُْدْخلُوْش ل�لرَّ

ي.«  اَحة ْمتَاْع هللْا  6ْمتَاع� يْن بَاْش يُْدْخلُوا ل�لرَّ ة أُْخر� ينُو، آَما ثَمَّ ْرُهْم َعاص� اَحة ْمتَاْع هللْا ْعلَى َخاط� ْل َما دَْخلُوْش ل�لرَّ � لِّ�ي َسْمعُوا الْبَشاَرة ف�ي اَألُوِّ و�
َهاذَاَكا 7  

يْف َما تْقَاْل: »اليُوْم، إ�ذَا َكاْن ْسَمْعتُوا ُصوْت هللْا َما يْل، ك� ة أُْخَرى ْنَهاْر آَخْر إ�ْسُمو »اليُوْم« ْعلَى ْلَساْن دَاُوْد، بَْعْد ْزَماْن ْطو� ْعالَْش َحْط هللْا َمرَّ

ُحوْش ْقلُوْبُكْم.«  ْر.  8تَْكسِّْ ْد ْعلَى يُوْم آخ� ْة هللْا، تَال�ي َراُهو هللْا َما ْحَكاْش ْمبَاع� ْلُهْم ْلَراح� اَحة ْمتَاْع 9لُوَكاْن يَُشوْع دَخِّ� يْف الرَّ االَ، ْبقَاْت ْلَشْعْب هللْا َراَحة ك� إ�مَّ

4
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اَألَْعَماْل ْمتَاُعو.  10هللْا ف�ي اليُوْم السَّاب�ْع،  يْف َما هللْا إ�ْرتَاْح م� ْن أَْعَمالُو ك� ْة هللْا يَْرتَاْح م� اَحة 11الِّ�ي يُْدُخْل ْلَراح� ْن بَاْش نُْدْخلُوا ل�لرَّ َخلِّ�ينَا نَْسعَاْو أَْكث�ْر َما يُْمك�

يَما َعْملُوا ْجدُوْدنَا ب�ْسبَْب الَمْعْصيَة ْمتَاْعُهْم. يْح ك� نَّا َما ْيط� ْد م� يَكا بَاْش َحتَّى َواح� َهاذ�

الُمْخ ْمتَاْع 12 ْل و� الْمفَاص� وْح و� الرُّ يْهت�يْن، تُْدُخْل ل�لْبالََصة الغَاْرقَة الِّ�ي َما ب�يْن النَّْفْس و� الج� ي م� يْف َماض� ْن ُكْل س� ْل، أَْمَضى م� ْة هللْا َحيَّة ْوتَْفع� ْلم� َراه�ي ك�

اَألَْفَكاْر ْمتَاُعو.  يْس القَْلْب و� ين�يْه ْوب�ْش 13الْعَظاْم، ْوتُْحُكْم ْعلَى أََحاس� اْش َحتَّى ْخل�يقَة تَْخفَى ْعلَى َربِّ�ي، آَما َراُهو ُكْل َشْيء َمْكُشوْف قُدَّاْم ع� ْوَما ثَمَّ

ْبنَا. ْيَحاس�

اْن يَُسوْع َرِئ�يْس الُكهَّ

يْم تْعَدَّى ف�ي الْسَماَواْت.  14 اْن ْعظ� ْنْدنَا يَُسوْع إ�ْبْن هللْا ْكبيْر الُكهَّ نُوا ب�يْه ْون�ْعتَْرفُو ب�يْه، َراُهو ع� يْح ف�ي الشَّْيء الِّ�ي ن�مِّْ دُّوا ْصح� اْن 15َخلِّ�ينَا ْنش� ْكبيْر الُكهَّ و�

ْب الُكْلَها آَما َما ْعَمْلْش الْذنُوْب.  يْفنَا ب�التََّجار� ْب ك� ْم َضْعْفنَا، ُهَو الِّ�ي تَْجرِّ� ي 16ْمتَاْعنَا ُموْش َكاْيدُو بَاْش يَْرح� ينَا ْنقَدُِّْموا ْبث�يقَة ل�لعَْرْش ْمتَاْع هللْا الِّ�ي يَْعط� َخلِّ�

ن�ْحتَاُجوا. نَّا ك� النِّ�ْعَمة بَاْش نَاْخذُوا َرْحَمة ْونَْلقَاْو ن�ْعَمة تْعَاو�

الْذبَاي�ْح بَاْش ْيَكفِّ�ْر 1  ْم القََراب�يْن و� ْدَمة ْمتَاْع هللْا، بَاْش ْيقَدِّ� ْر النَّاْس ف�ي الخ� ْن ب�يْن النَّاْس وي�تَْحْط ْعلَى َخاط� اْن ي�ْختَاُروْه م� َراُهو ُكْل ْكبيْر ُكهَّ

يْف،  2ْعلَى الْذنُوْب.  الِّ�يْن، ْعلَى َخاْطُرو ُهَو ب�يدُو ْضع� الضَّ اْل و� ْن ْعلَى الُجهَّ ْر بَاْش ْيح� يْف َما 3قَاد� ْم َكفَّاَرة ْعلَى ْذنُوبُو ك� ْوَكاْن الَْزُمو ْيقَدِّ�

ْم َكفَّاَرة ْعلَى ْذنُوْب الشَّْعْب.  يْف َما ْدَعى َهاُروْن. 4ْيقَدِّ� اْن، إ�الَّ إ�ذَا َكاْن هللْا ْدَعاْه ك� ْة ْكبيْر الُكهَّ ْد ْبالَص� ْد َما ْيش� ْوَحتَّى َواح�

5
ْبت�ْك.«  5   اْن، آَما هللْا ُهَو الِّ�ي قَالُّو: »إ�ْنت� اْبن�ي ْوآنَا اليُوْم ج� ْش ُروُحو ف�ي الْبالََصة ْمتَاْع ْكبيْر الُكهَّ يْح َزادَا َما َحطِّ� الَمس� و�

ْوقَالُّو ف�ي ْبالََصة أُْخَرى 6  

ْق.«  يَصاد� ْن ف�ْرق�ْة َمْلك� ْن ل�َألَبَْد م� الُموْت ْوُهَو 7ف�ي الْكتَاْب الُمقَدَّْس: »إ�ْنت� َكاه� ْر بَاْش ْيَخلُِّْصو م� ْت َربِّ�ي الِّ�ي قَاد� تَْشحِّ� ْوُهَو الِّ�ي َوْقت�لِّ�ي َكاْن بََشْر َصلَّى و�

ي، ْوْسَمْعلُو ْعلَى َخاْطُرو ُمتَّق�ي.  ي ْوي�ْبك� يْح ب�الْقو� ْبْن تْعَلِّ�ْم الطَّاَعة ب�الْوَجاي�ْع الِّ�ي َعانَاَها.  8ْيص� لِّ�ي ُهَو اإل� ْوَوْقت�لِّ�ي ْوُصْل ل�لَكَماْل َولَّى ْسبَْب ف�ي إ�نُّو 9ْوَرْغم�

يعُوْه الُكْلُهْم يُْخْلُصوا ل�َألَبَْد،  ْق. 10الِّ�ي ْيط� يَصاد� اْن ف�ي الف�ْرقَة ْمتَاْع َمْلك� اْه ْكبيْر الُكهَّ هللا َسمَّ و�

يَماْن ْرت�َداْد ْعلَى اِإل� اِإل�

ْرُكْم ت�ْفْهُموا ب�ْصعُوبَة،  11 ُروْه ْعلَى َخاط� يْب بَاْش ْنفَسِّْ ْل َهاذَا، آَما ْصع� اج� ُموا ْنقُولُوْه ْعلَى الرَّ ا تَْولِّ�يْوا 12ْوَعْنْدنَا بَْرَشة ْكالَْم انَّجِّْ ْمُكْم تَوَّ ْوَكاْن الَز�

يَّة.  يْن ل�لْحل�يْب، ُموْش ْلَماْكلَة ْقو� ْحتَاج� ْة هللْا. إ�ْنتُوَما م� ْلم� يْن ل�ْشُكوْن ْيعَلِّ�ْمُكْم الَحاَجاْت اَألُولَى ْمتَاْع ك� ْحتَاج� ْلتُوا م� يْن، آَما إ�ْنتُوَما َماز� لِّ�ي يُْشُرْب 13ُمعَلِّْم� و�

ْبَرة ف�ي الْكالَْم ْمتَاْع الب�ْر.  ْندُوْش خ� يْر َما ع� ْق َما 14الْحل�يْب آَكاُهو َراُهو ْطفُْل ْصغ� ْب ْعلَى إ�نُّو ْيفَرِّ� يَّة، َراه�ي ل�لْكبَاْر الِّ�ي إ�ْحَساْسُهْم ْمدَرِّ� آَما الَماْكلَة الْقو�

الشَّْر. يْر و� ب�يْن الخ�

يَماْن ب�اهلل 1  اإل� يْر َما ن�تَْخلِّوا ْعلَى التَّْوبَة ْعلَى اَألَْعَماْل الَخاْيبَة و� ْل، َمْن غ� لتَّْعل�يْم الَكام� يْح، ن�تْعَدَّاْو ل� َخلِّ�ينَا بَْعْد َما ْعَرْفنَا َمبادْْئ تَْعليْم اْلمس�

الُحْكْم الِّ�ي ْيدُوْم ل�َألَبَْد.  2 ْة الُموتَى و� ْقيَام� يْن و� يَّة ْوَحطَّاْن الْيد� بَادَاْت ْمتَاْع الَمْعُمود� الع� و�
ْوَهاذَا ُهَو الشَّْيء الِّ�ي بَاْش نَْعْملُوْه إ�ْن َشاْء هللْا. 3 6
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وْح القُدُْس،  4 يْن ف�ي الرُّ ة ْوذَاقُوا الَمْوْهبَة ْمتَاْع الْسَماْء ْوَوالَّْو ْمَشاْرك� الُمْعْجَزاْت ْمتَاْع الْزَماْن 5َراُهْم الِّ�ي َشافُوا النُّوْر َمرَّ اْلَحة و� ْة هللْا الصَّ ْلم� ْوذَاقُوا ك�

اْي،  يبُولُو العَاْر.  6الجَّ ْيج� ة أُْخَرى و� ْرُهْم يُْصْلبُوا إ�ْبْن هللْا َمرَّ يْب ْعل�يُهْم بَاْش ي�تَْجدَدُوا ْويَْرْجعُوا ْيتُوبُوا ْعلَى َخاط� ْد َطاُحوا، ْصع� ْمبَاع� و�
يْف ُكْل أَْرْض 7 ك�

ْكَها.  ْرُهْم، َراُهو هللْا ْيبَار� ْت ْعلَى َخاط� لِّ�ي تُْزْرع� اْت ْوَجاب�ْت ُخْضَرة بَاْهيَة ل� الْمَطْر الِّ�ي َصبِّ�ْت ْعل�يَها بَْرَشة َمرَّ ْر، 8ُشْرب�ْت م� ْسد� آَما إ�ذَا َكاْن َجاب�ْت ُشوْك و�

َي انَِّْها ت�تْْحَرْق. ْقريْب ت�تْْلعَْن ْوَعاْقب�تَْها ه� َراه�ي َمْرفُوَضة و�

يْر تَْخلِّ�يُكْم تُْخْلُصوا.  9 ْنْدُكْم َحاَجاْت َما خ� يْن الِّ�ي ع� د� تْأَكِّْ لِّ�ي أَْحنَا ْنقُولُوا ف�ي الْكالَْم َهاذَا، يَا ْحبَاْبنَا، َرانَا م� َراُهو هللْا ُموْش َظال�ْم َحتَّى ل�يْن ي�ْنَسى 10ْوَرْغم�

ْر إ�ْسُمو.  ْلتُوا ت�ْخْدُموا ف�يُهْم ْعلَى َخاط� ْخَوة الُمْؤْمن�يْن ْوَما ز� ْمتُوا اإل� ْرتُوَها َوْقت�لِّ�ي ْخد� الْمَحبَّة الِّ�ي َظهِّ� ْد 11الشَّْيء الِّ�ي ْعَمْلتُوْه و� بُّوا ُكْل َواح� آَما أَْحنَا َرانَا ْنح�

َجاْء ْمتَاْعُكْم اتِّ�ْم.  ْخْر، بَاْش الثِّ�يقَة الَكاْملَة الِّ�ي ف�ي الرِّ يْف َما َهكَّا َحتَّى ل�ِإل� ي الِّ�ي ُهَو يَْسعَى ك� يِّ�يْن، آَما تَبِّْعُوا النَّاْس 12ف�يُكْم ْيَورِّ� بُّوُكْمْش تُْكونُوا بُْخل� َما ْنح�

ْد ب�يْه هللْا. نُوا ْويُْصْبُروا، ْويُوْرثُوا الشَّْيء الِّ�ي ْوع� الِّ�ي ي�مِّْ

ْق اد� َوْعْد هللْا الصَّ

ْن ُروُحو بَاْش ي�ْحل�ْف ب�يْه،  13   ْم م� ْندُوْش ْشُكوْن ُهَو أَْعظ� يْم ْحل�ْف ْبُروُحو، ْعلَى َخاْطُرو َما ع� ْد إ�ْبَراه� ْنَكثِّ�ْر 14ْوَوْقت�لِّ�ي هللْا ْوع� ْك و� قَاْل: »بَاْش ْنبَاْرك�

يت�ْك بَْرَشة.«  يْم ْونَاْل الَوْعْد.  15ذُرِّ� وا الْعنَاْد.  16ْوَهكَّا ْصبَْر إ�ْبَراه� ْيقُصُّ دُوا ب�يْه ْكالَْمُهْم و� الَحْلفَاْن ْيأَكِّْ ْنُهْم، و� ْم م� النَّاْس ي�ْحْلفُوا ب�ْشُكوْن ُهَو أَْعظ� و�
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ْب ْعل�يْه.  ْم الشَّْيء الِّ�ي ْيح� ْد ل�لَواْرث�يْن الَوْعْد بَاْش ْيتَمِّ� َحْب ْيأَكِّ� ْعنَا بَْرَشة 18َزادَا، َزاْد ْعلَى ْكالَُمو ب�الَحْلفَاْن، ك� ْنْدنَا َما ْيَشجِّ� يْن ف�ي َربِّ�ي، ع� ْوإ�ْحنَا الِّ�ي َشادِّ�

ْب ف�يُهْم.  ْن هللْا ي�ْكذ� اْلقََسْم، ْوُهوَما َحاْجت�يْن ثَاْبت�يْن ُموْش ُمْمك� َجاْء الِّ�ي ْعَطاُهوْلنَا ب�الَوْعْد و� يْح ف�ي الرِّ دُّوا ْصح� يْف 19بَاْش ْنش� ْنفُوْسنَا ك� ي ل� الثِّ�يقَة َهاذ� و�

ْل ْعل�يْه ْويُْدُخْل ل�لْبالََصة الدَّْخالَن�يَّة الِّ�ي ْوَراء الْحَجاْب.  ي الِّ�ي ي�تْعَمِّ� اْن ل�َألَبَْد 20الُمْخَطاْف الْقو� ْسب�ْقنَا، ْوَولَّى ْكب�يْر الُكهَّ ْرنَا، ك� يْن ْدَخْل يَُسوْع ْعلَى َخاط� ْلو�

ْق. يَصاد� ف�ي الف�ْرقَة ْمتَاْع َمْلك�

ْن ْق َمل�ْك ْوَكاه� َصاد� َمْلك�

يْم بَْعْد َما ْغل�ْب الُملُوْك،  1   ْرَجْع إ�ْبَراه� يْم ْوبَاْرُكو ك� ْن هللْا العَال�ي، ْخَرْج بَاْش ْيقَاب�ْل إ�ْبَراه� ْق َهاذَا َكاْن َمل�ْك َسال�يْم ْوَكاه� يَصاد� ْعَطى 2ْوَمْلك� و�

ْق ْقبَْل ُكْل َشْيء ُهَو َمل�ْك العَْدْل، ْوَمْعنَاْه َزادَا َمل�ْك َسال�يْم، الِّ�ي َمْعنَاْه َصاد� الَمْعنَى ْمتَاْع إ�ْسْم َمْلك� ْق. و� َصاد� ْن ُكْل َشْيء ْلَمْلك� يْم الْعُشْر م� إ�ْبَراه�

ْن ل�َألَبَْد. 3َمل�ْك السَّالَْم.  يْف إ�ْبْن هللْا، يَْبقَى َكاه� ْوُهَو الَ َعْندُو الَ بُو ْوالَ أُْم ْوالَ َعاْيلَة، ْوالَ َوْقْت تُول�ْد ف�يْه ْوالَ َوْقْت َماْت ف�يْه. آَما ُهَو، ك�

7
ُهْم ف�ي الَحْرْب.  4 ةْ الَحاَجاْت الِّ�ي فَكِّْ ير� ْن خ� يْم ب�يدُو، ْعَطاْه الْعُشْر م� يْم! إ�ْبَراه� يعَة 5ُشوفُوا قَدَّاُشو ْعظ� ي تُأُْمْرُهْم الشَّر� ْن ْوالَْد الَو� اْن الِّ�ي ُهوَما م� الُكهَّ و�

يْم.  ْن إ�ْبَراه� لِّ�ي ُهوَما َزادَا َجاْو م� ْن ْوالَْد العَْرْش ْمتَاْعُهْم، َرْغم� الشَّْعْب، َمْعنَاَها م� إ�نُِّْهْم يَاْخذُوا الْعُشْر م�
ي، آَما َراُهو 6 يِّ�ْة الَو� ْن ذُرِّ� ْق َما َكان�ْش م� َصاد� ْوَمْلك�

ْنْد هللْا.  ْن ع� يْم َعْندُو َوْعْد م� لِّ�ي إ�ْبَراه� يْم ْوبَاْرُكو َرْغم� ْنْد إ�ْبَراه� ْن ع� يْر.  7ْخذَا الْعُشْر م� ْك الْصغ� يْد الْكب�يْر ُهَو الِّ�ي ْيبَار� ْهنَا الْعُشْر يَاْخذُوْه نَاْس بَاْش 8ْوأَك� و�

ْدلُو الِّ�ي ُهَو َحْي.  يْم َراُهو الْكتَاْب ي�ْشه� ْنْد إ�ْبَراه� ْن ع� ْق الِّ�ي ْخذَا الْعُشْر م� َصاد� ي ب�يدُو، ْوُهَو الِّ�ي يَاُخْذ ف�ي الْعُشْر، 9ْيُموتُوا، آَما َمْلك� انَّْجُموا ْنقُولُوا الِّ�ي الَو� و�

يْم،  يْق إ�ْبَراه� ْق بَاْش ْيقَاْبلُو. 10ْعَطى الْعُشْر ْعلَى ْطر� يَصاد� يْم َوْقت�لِّ�ي ْخَرْج َمْلك� ي َكاْن ف�ي َجَسْد بُوْه إ�ْبَراه� ْر الَو� ْعلَى َخاط�
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ْق َصاد� ْب يَُسوْع ْوَمْلك� الرَّ

ْن آَخْر بَْعْدُهْم ف�ي الف�ْرقَة ْمتَاْع 11 االَ ْعالَْش ن�ْحتَاُجوا بَاْش يُْظُهْر َكاه� يعَة، إ�مَّ يِّ�يْن، ْوب�يْه ُهَو ْخذَا الشَّْعْب الشَّر� ْوَكاْن َجا الَكَماْل تَْم ب�الَكَهنُوْت ْمتَاْع الالَّو�

ْق؟  يَصاد� اْش ْبِإ�ْسْم الف�ْرقَة ْمتَاْع َهاُروْن آَما ْبِإ�ْسْم الف�ْرقَة ْمتَاْع َمْلك� ْق ْوَما ي�تَْسمَّ َصاد� ْل.  12َمْلك� يعَة ت�تْبَدِّ� ْم الشَّر� ْل، الَز� لِّ�ي 13َراُهو إ�ذَا َكاْن الَكَهنُوْت ي�تْبَدِّ� و�

ْدَمة ْمتَاْع الَمْذب�ْح.  ْد ف�يُهْم ْعَمْل الخ� ي�تْقَاْل ف�يْه الْكالَْم َهاذَا َراُهو تَاب�ْع ْلعَْرْش آَخْر، ُعْمُرو َما َواح�
ْن ْساللة يَُهوذَا، ْوُموَسى َما 14 ْوَمْعُروْف إ�نُّو َربِّْنَا َجا م�

اْن. ْحَكاْش ْعلَى ْسالَلَة يَُهوذَا َوْقت�لِّ�ي ْحَكى ْعلَى الُكهَّ

ْق،  15 يَصاد� يْف َمْلك� ْن اآلَخْر ك� ْح أَْكث�ْر ُهَو إ�نُّو الَكاه� لِّ�ي ْيَخلِّ�ي الشَّْيء َهاذَا َواض� و�
ة 16 يْق الْسالَلَة ْمتَاْع البََشْر، آَما ب�القُوَّ ْن ُموْش ْعلَى ْطر� الِّ�ي َولَّى َكاه�

ْق.«  17ْمتَاْع َحيَاةْ َما تُوفَاْش.  يَصاد� ْن ف�ْرق�ْة َمْلك� ْن ل�َألَبَْد م� ْدلُو: »إ�ْنت� َكاه� الْكتَاْب ْشه� و�
ْرَها 18 يَمة الِّ�ي َكان�ْت ْقبَْل ْعلَى َخاط� يَّة الْقد� ْوَهكَّا بُْطل�ْت الْوص�

يفَة ْوَما ف�يَهاْش فَاْيدَة  بُوا ب�يْه هلْل. 19ْضع� ْنَها ن�تْقَرِّْ يْر م� تَْها َرَجاْء خ� يعَة ْمتَاْع ُموَسى َما ُوْصل�تْْش ل�لَكَماْل ف�ي َحتَّى َشْيء، ْوَولِّى َجا ف�ي ْبالَص� َراه�ي الشَّر�

يْر قََسْم،  20 ْن غ� اْن م� يِّ�يْن َهاذُوُكْم تَْحطُّوا ُكهَّ الالَّو� يْر قََسْم. و� ْن غ� ْش الشَّْيء َهاذَا م� ْب ْحل�ْف، 21ْوَما تَمِّ� ْحل�ْف هللْا ْوقَاْل: »الرَّ ْن ك� آَما يَُسوْع َراُهو تَْحْط َكاه�

ْن ل�َألَبَْد.«  ْم، الِّ�ي إ�ْنت� َكاه� ْل. 22ْوُموْش بَاْش ي�ْند� � العَْهْد اَألُوِّ يْر م� ْن ْلعَْهْد خ� ْوَهكَّا يَُسوْع َولَّى ضام�

يُشوا.  23 ْر الُموْت َما ْيَخلِّ�يُهْمْش ْيع� اْن َهاذُوُكْم بَْرَشة، ْعلَى َخاط� الُكهَّ و�
ْر 25آَما يَُسوْع الِّ�ي يَْبقَى ل�َألَبَْد، َراُهو الَكَهنُوْت ْمتَاُعو َما يُوفَاْش.  24 ْوُهَو قَاد�

يَما َحْي بَاْش ي�ْشفَْع ف�يُهْم. بُوا ب�يْه هلْل، ْعلَى َخاْطُرو د� ْل الِّ�ي ي�تْقَرِّْ بَاْش ْيَخلِّ�ْص ب�الَكام�

الْسَماَواْت.  26 يْب ْوَحتَّى ذَْنْب، ْطلَْع ْلفُوْق م� ْش َحتَّى ع� يْء َما ف�يه� ْلنَا، ُهَو قُدُّوْس بَر� اْن الِّ�ي يُْصْلح� االَ، يَُسوْع ُهَو ْكبيْر الُكهَّ إ�مَّ
اْن، 27 ْوَعْكْس َرِئيْس الُكهَّ

ْم ُروُحو. ة َوْحدَة، َوْقت�لِّ�ي قَدِّ� ْد ْذنُوْب الشَّْعْب، ْعلَى َخاْطُرو ْعَمْل الشَّْيء َهاذَا َمرَّ ْمبَاع� ْل ُكْل يُوْم، و� � ْم ْذبَاي�ْح ْعلَى ْذنُوبُو ُهَو ف�ي اَألُوِّ ْحتَاْج بَاْش ْيقَدِّ� ُموْش م�

ْل ل�َألَبَْد. 28 يعَة َراه�ي تُْحْط إ�ْبْن َكام� ْلَمة الِّ�ي ْحل�ْف ب�يَها هللْا الِّ�ي َجاْت بَْعْد الشَّر� اْن، آَما الك� يعَة ْمتَاْع ُموَسى تُْحْط ف�ي نَاْس ْضعَاْف ُرََؤَساْء ُكهَّ الشَّر� و�

يْد اْن ْمتَاْع َعْهْد ْجد� ْد ف�ي ُرََؤَساْء الُكهَّ يَُسوْع ُهَو َأَْعلَى َواح�

ة الِّ�ي ف�ي الْسَماْء،  1  يْن َعْرْش القُوَّ يْف َهكَّا، ْقعَْد ْعلَى ْيم� اْن ك� ْنْدنَا ْكب�يْر ُكهَّ َي إ�نَّا ع� ْلَمة ه� ْر ك� يَمة الَحقَّان�يَّة 2ْوآخ� الخ� ْم ف�ي قُْدْس اَألَْقدَاْس و� ي�ْخد�

ْنَساْن. ْب ُموْش اإل� الِّ�ي ْعَمْلَها الرَّ 8
ْم ْيُكوْن َعْندُو َشْيء ْيقَدُِّْمو.  3 اْن ْمتَاْعنَا ي�ْلز� الْذبَاي�ْح، َهاذَاَكا ْعالَْش ْكب�يْر الُكهَّ ْم القََراب�يْن و� اْن ي�تَْحْط بَاْش ْيقَدِّ� لُوَكاْن َجا يَُسوْع ف�ي 4ْوُكْل ْكبيْر ُكهَّ

يعَة.  يْف َما تْقُوْل الشَّر� اْن ْيقَدُِّْموا القََراب�يْن ك� ة ُكهَّ ْر ثَمَّ ْن، ْعلَى َخاط� ْش َكاه� َهاذُوَما ي�ْخْدُموا ف�ي َشْيء ي�ْشب�ْه ل�لْسَماَواْت 5اَألَْرْض تَال�ي َراُهو َما تَْحطِّ�

يت�ْك فُوْق الْجبَْل.« يْف َما َورِّ� ْل ُكْل َشْيء ك� ْص بَاْش تَْعم� يَمة ْوَحى ل�يْه هللْا ْوقَاْل: »أَْحر� ْل الخ� ْل ْمتَاْعَها. َوْقت�لِّ�ي ُموَسى َحْب يَْعم� الظِّ� و�

يْر 6 ْبن�ي ْعلَى ُوُعوْد خ� ْل، ْعلَى َخاْطُرو م� � العَْهْد اَألُوِّ يْر م� يْط ْمتَاْع َعْهْد خ� اْن الِّ�ي قَْبلُو ْعلَى قَْدْر َماُهو ْوس� لِّ�ي ْخذَاْوَها الُكهَّ يْر م� ْدَمة خ� يْح ْخذَا خ� آَما الَمس�

ْن الُوُعوْد َهاذُوُكْم.  ي َعْهْد ثَان�ي.  7م� ْم ْيج� يْب، تَال�ي َراُهو ُموْش الَز� ْش َحتَّى ع� ْل َما ف�يه� � هللا ْيلُوْم َشْعبُو َوْقت�لِّ�ي ْيقُوْل: 8  لُوَكاْن َجا العَْهْد اَألُوِّ و�

يْو أَيَّاَماْت »َهاْم بَاْش ْيج�

يْد ْمَع بَن�ي إ�ْسَراِئ�يْل ْل ف�يُهْم َعْهْد ْجد� نَْعم�

ْمَع بَن�ي يَُهوذَا، و�
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يْف العَْهْد الِّ�ي ْعَمْلتُو ْمَع ْجدُوْدُهْم. 9 ُموْش ك�

يتُْهْم، يُهْم شَّدِّ� ْن ْيد� م�

ْجتُْهْم، ْن أَْرْض َمْصْر َخرِّ� ْوم�

ي. ي َما ث�ْبتُوْش ْعلَى َعْهد� يَاخ�

ْلتُْهْم، ْيقُوْل َربِّ�ي. َهاذَاَكا ْعالَْش َهمِّ�

ْد ب�يْه بَن�ي إ�ْسَراِئ�يْل 10 ْوَهاذَا ُهَو العَْهْد الِّ�ي ْنعَاه�

بَْعْد اَألَيَّاَماْت َهاذُوَما، ْيقُوْل َربِّ�ي:

ي ف�ي ْعقُوْلُهْم يعَة ْمتَاع� بَاْش ْنُحْط الشَّر�

ْون�ْكت�ْبَها ْعلَى ْقلُوْبُهْم،

ْنُكوْن إ�الَْهُهْم. ْيُكونُوا َشْعب�ي و� و�

ْلْد ْبالَدُو 11 ْد َما ُهو بَاْش ْيعَلِّ�ْم و� ْوَحتَّى َواح�

ْف َربِّ�ي، ْيقُلُّو: أَْعر� الَّ ُخوْه و� و�

ْرُهْم بَاْش يَْعْرفُون�ي الُكْلُهْم ْعلَى َخاط�

يْرُهْم ل�ْكب�يْرُهْم، ْن ْصغ� م�

ْلُهْم ْذنُوْبُهْم 12 َران�ي ن�ْغْفر�

ْر ْغالَْطُهْم.« ي َما ن�تْذَكِّ� ْوُعْمر�

ْقريْب ي�ْفنَى. 13 ْكب�ْر و� يْم و� يْم، ْوُكْل َشْيء َولَّى ْقد� ْل ْقد� � يْد َرْد العَْهْد اَألُوِّ تَْكلِّ�ْم ْعلَى َعْهْد ْجد� هللا ك� و�

يْد يْح َجاْب العَْهْد الْجد� الَمس�

ْبالََصة ُمقَدَِّْسة ف�ي اَألَْرْض.  1  بَادَة و� ْل َكان�ْت َعْندُو فََراي�ْض ْمتَاْع الع� � ْن قُدَّاْم 2العَْهْد اَألُوِّ يَمة الِّ�ي م� َي الخ� يَمة َمْنُصوبَة ه� ة خ� َراه�ي َكان�ْت ثَمَّ

ْلْة الُخْبْز ْمتَاْع القُْربَاْن.  ى قُْدْس اَألَْقدَاْس، ْوف�يَها الْمنَاَرة ْوَطاو� يَمة أُْخَرى ي�تْقَال�ْلَها قُْدْس اَألَْقدَاْس، 3ْوت�تَْسمَّ ة ْوَراء الْحَجاْب الثَّان�ي خ� ْوَكاْن ثَمَّ

اللُّوْحت�يْن ْمتَاْع 4 ْت الْوَرْق و� الُكلُّو ْمغَلِّ�ْف ب�الْذَهْب، ْوف�يْه َطاَسة ْذَهْب ف�يَها الَمْن ْوف�يْه ْعَصا َهاُروْن الِّ�ي َطلِّْع� ْوف�يَها الَكانُوْن ْمتَاْع الْذَهْب ْوتَابُوْت العَْهْد و�

يْو ْعل�يُهْم 5العَْهْد.  ا نَْحك� ُموْش تَوَّ ْحَمة َحاَجاْت َما انَّجِّْ ي الرَّ ى ُكْرس� الَكاُروب�يْم ْمتَاْع الَمْجْد َكانُوا فُوْق التَّابُوْت ْيَظلَلُوا ْعلَى الْغَطاْء الِّ�ي َكاْن ي�تَْسمَّ و�

يْل. ب�التَّْفص�

9

بَادَة.  6 يَمة اَألُولَى ف�ي ُكْل َوْقْت ْويَْعْملُوا الفََراي�ْض ْمتَاْع الع� اْن ل�لخ� ي َحاْضَرة َهكَّا، يُْدْخلُوا الُكهَّ تُْكوْن الَحاَجاْت َهاذ� اْن ُهَو َوْحدُو الِّ�ي 7ك� آَما ْكب�يْر الُكهَّ

يْر َما ْن غ� ْعلَى الْذنُوْب الِّ�ي َعْملُوَها الشَّْعْب م� ْلَها إ�الَّ إ�ذَا َكاْن َهاْز الدَّْم الِّ�ي ْيقَدُِّْمو َكفَّاَرة ْعلَى ْذنُوبُو و� ة ف�ي العَاْم، ْوَما يُْدْخل� يَمة الثَّاْنيَة َمرَّ يُْدُخْل ل�لخ�

يَمة اَألُولَى َماَزال�ْت ُموُجودَة.  8يُْقْصدُوا  يْق ْلقُْدْس اَألَْقدَاْس ُموْش َمْحلُوْل َما دَاْمَها الخ� ي الِّ�ي الْطر� وْح القُدُْس ْيَورِّ� وب�الشَّْيء َهاذَا الرُّ
ْح 9 الشَّْيء َهاذَا ْيلَمَّ و�

ْل.  ْم ف�يُهْم َكام� يْر ْمتَاْع الِّ�ي ْيقَدِّ� م� ْش الضَّ ْذبَاي�ْح َما تُْردِّ� ْر، ْوَكانُوا ْيقَدُِّْموا ف�يْه ف�ي قََراب�يْن و� يْن ف�ي 10ل�لَوْقْت الَحاض� وا الْبدَْن ْوَمْحُصور� ْوُهوَما فََراي�ْض ْيُخصُّ

ي الَوْقْت الِّ�ي ْيَصلِّ�ْح ف�يْه هللْا ُكْل َشْيء. يْل، ْوَكان�ْت الَْزَمة َحتَّى ل�يْن ْيج� الْشَراْب ْوبَْرَشة ُطُرْق ْمتَاْع ْغس� الَماْكلَة و�



يْش تَاْبعَة 11 يْن البََشْر، َمْعنَاَها َماه� يْش َمْصنُوَعة ب�ْيد� ْم ْوَكاْملَة، َما ه� يَمة أَْعظ� تْعَدَّى ف�ي خ� ي و� يَراْت الِّ�ي بَاْش تْج� اْن ل�لخ� يْح َجا ْكبيْر الُكهَّ آَما الَمس�

ي،  ْفدَانَا ل�َألَبَْد.  12ل�لْخل�يقَة َهاذ� و، و� الْعُجوْل، آَما ْبدَمُّ يْس و� ة َوْحدَة، ُموْش ْبدَْم الْعتَار� ْدَخْل ْلقُْدْس اَألَْقدَاْس َمرَّ و�
الثِّ�يَراْن 13 يْس و� إ�ذَا َكاْن َرشَّاْن دَْم الْعتَار�

ْلُهْم ْبدُونَاتُْهْم،  ر� ْيَطهِّْ يْن و� ْس الَمْنُزوس� ْجلَة ْيقَدِّ� ْرَماْد ع� و�
يْب، قَدَّاْش 14 ْش َحتَّى ع� وْح الِّ�ي يَْبقَى ل�َألَبَْد قُْربَاْن َما ف�يه� ْم ُروُحو هلْل ب�الرُّ يْح الِّ�ي قَدِّ� االَ دَْم الَمس� إ�مَّ

يتَة بَاْش ن�ْعْبدُوا هللْا الَحْي. اَألَْعَماْل الم� ْر َضَماي�ْرنَا م� ْر ْعلَى إ�نُّو ْيَطهِّ� بَاْش ْيُكوْن قَاد�

يَراْث َمْوُعوْد ب�يْه ْيدُوْم ل�َألَبَْد، ْعلَى َخاْطُرو َماْت َكفَّاَرة ْعلَى الْذنُوْب 15 يْن ل�يْه بَاْش يَاْخذُوا م� ْستَْدع� يْد ل�لم� يْط الِّ�ي َجاْب َعْهْد ْجد� َهاذَاَكا ْعالَْش ُهَو الْوس�

ْل.  � يْو إ�نُّو الِّ�ي َوصَّى ب�يَها َماْت،  16الِّ�ي ْعَمْلَها الشَّْعْب ف�ي أَيَّاَماْت العَْهْد اَألُوِّ ْم ْنَورِّ� يَّة ي�ْلز� ة الْوص� يْن تُْكوْن ثَمَّ و�
يَّة َمْرُهونَة ف�ي ُموْت الِّ�ي َوصَّى 17 الْوص�

ْنْدَهاْش َحتَّى ق�يَمة إ�ذَا َكاْن ُموالََها َماَزاْل َحْي.  ب�يَها، َما ع�
ْل ثْب�ْت ب�الدَّْم،  18 � ُموَسى بَْعْد َما َخبِّ�ْر الشَّْعْب ب�الْوَصايَا الُكْلُهْم 19َهاذَاَكا ْعالَْش َحتَّى العَْهْد اَألُوِّ

ْعلَى يعَة ب�يدُو و� يَحاْن، ْوَرشُّو ْعلَى ْكتَاْب الشَّر� ْمعَاْه َماء ْوُصوْف أَْحَمْر ْوُعوْد ر� يْس، و� الْعتَار� يعَة، ْخذَا دَْم الْعُجوْل و� يْن ف�ي الشَّر� يْف َما ُهوَما ُموُجود� ك�

بَادَة ب�الدَّْم.  21ْوقَاْل: »َهاذَا ُهَو الدَّْم الِّ�ي ْيثَبِّ�ْت العَْهْد الِّ�ي أَْمْرُكْم ب�يْه هللْا.«  20الشَّْعْب الُكلُّو  الَماُعوْن ْمتَاْع الع� يَمة و� ْوَمْحُسوْب ف�ي 22ْوُموَسى َزاْد َرْش الخ�

اْش ُغْفَراْن الْذنُوْب إ�ذَا َكاْن َما َسال�ْش الدَّْم. ْر َكاْن ب�الدَّْم، ْوَما ثَمَّ يعَة َحتَّى َشْيء َما ْيَولِّ�ي َطاه� الشَّر�

الْذبَاي�ْح الُكْلَها ْم م� يْح َأَْعظ� الَمس�

ْر ب�ْذبَاي�ْح 23 ْمَها ت�طَّهِّ� ي، َراه�ي الَحاَجاْت الِّ�ي ف�ي الْسَماْء ب�يْدَها ي�ْلز� ْر ب�الفََراي�ْض َهاذ� ْمَها ت�طَّهِّ� إ�ذَا َكاْن اَألُُموْر الِّ�ي ت�ْشب�ْه ل�لَحاَجاْت الِّ�ي ف�ي الْسَماْء ي�ْلز�

يَكا،  ْن َهاذ� يْر م� ا 24خ� يْن البََشْر ت�ْشب�ْه ل�لْبالََصة الُمقَدَِّْسة الَحقَّان�يَّة، آَما َراُهو ْدَخْل ل�لْسَماء ب�يْدَها بَاْش تَوَّ يْح َما ْدَخْلْش ل�ْبالََصة ُمقَدَِّْسة َعْمل�تَْها ْيد� َراُهو الَمس�

ْرنَا،  اْن يُْدُخْل ْلقُْدْس اَألَْقدَاْس ُكْل َعاْم َهاْز دَْم ُموْش 25يُْظُهْر قُدَّاْم هللْا ْعلَى َخاط� يْف َما ْكب�يْر الُكهَّ اْت ك� ْم ُروُحو بَْرَشة َمرَّ ُموْش ْعلَى َخاْطُرو بَاْش ْيقَدِّ�

و،  ْم ُروُحو ْذب�يَحة 26دَمُّ ْيقَدِّ� ي الْذنُوْب ك� ْر الْزَماْن بَاْش ْينَحِّ� ة َوْحدَة ف�ي آخ� ا َمرَّ ْنيَا. آَما ُهَو ْظُهْر تَوَّ لِّ�ي تَْخْلق�ْت الدِّ� اْت م� ْب بَْرَشة َمرَّ َما َكان�ْش ي�ْلْزُمو ي�تْعَذِّ�

ْد ي�تَْحاْسبُوا،  27هلْل.  ْمبَاع� ة َوْحدَة، و� ْر ل�يُهْم إ�نُِّْهْم ْيُموتُوا َمرَّ يْف َما البََشْر ْمقَدِّ� ي ْذنُوْب بَْرَشة نَاْس. ْوب�ْش 28ْوك� ة َوْحدَة بَاْش ْينَحِّ� ْم ُروُحو َمرَّ يْح َزادَا قَدِّ� الَمس�

ْر الْذنُوْب، آَما بَاْش الِّ�ي ي�ْستَنُّوا ف�يْه يُْخْلُصوا. ة ثَاْنيَة، ُموْش ْعلَى َخاط� يُْظُهْر َمرَّ

ْمْش تَْخلِّي 1  االَ َما تْنَجِّ� َي ب�يْدَها الْحق�يقَة، إ�مَّ يْش ه� ي ْوَما ه� يعَة َماه�ي إ�الَّ ُظْل ْمتَاْع الَحاَجاْت البَاْهيَة الِّ�ي بَاْش تْج� َما دَاْمَها الشَّر�

يَما َعاْم بَْعْد َعاْم،  َي ب�يْدَها الِّ�ي ْيقَدُِّْموا ف�يَها د� يْن ب�الْذبَاي�ْح ه� بُوا ب�يَها هلْل ْيَولُّو َصاْلح� ْش ْيقَدُِّْموَها؟ 2الِّ�ي ي�تْقَرِّْ لُوا َما َعاد� الَّ َراُهْم بَطِّْ و�

سُّوا ب�الذَّْنْب ف�ي َضَماي�ْرُهْم.  ْش بَاْش ْيح� ة َوْحدَة، َراُهْم َما َعاد� إ�ذَا َكاْن الِّ�ي ي�ْعْبدُوا ف�ي هللْا اطَّْهُروا َمرَّ
يِّة َعاْم بَْعْد َعاْم، 3 ْر ب�اْلَخط� ي تْذَكِّ� آَما الْذبَاي�ْح َهاذ�

ي الْذنُوْب. 4 يْس ْينَحِّ� الْعتَار� يْل إ�نُّو دَْم الثِّ�يَراْن و� ْر ُمْستَح� ْعلَى َخاط�

10
يْح َوْقت�لِّ�ي َجا ل�لعَالَْم قَاْل: 5   َهاذَاَكا ْعالَْش الَمس�

َما َحبِّ�يت�ْش ْذب�يَحة ْوقُْربَاْن،

ْرتْل�ي َجَسْد، آَما َحضِّ�

ْوَما ْفَرْحت�ْش ب�القُْربَاْن الِّ�ي ي�تْْحَرْق 6

يِّة، ْوقُْربَاْن اْلَخط�

يْت 7 آَما قُْلْت: َهان�ي ج�
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ْب ْعل�يْه، ْل الِّ�ي تْح� يَا هللْا، بَاْش نَْعم�

يْف َما ُهَو َمْكتُوْب ْعل�يَّ ف�ي الْكتَاْب. ك�

يعَة. 8 يْف َما تْقُوْل الشَّر� َي ْيقَدُِّْموَها ك� لِّ�ي ه� َوْقت�لِّ�ي قَاْل: »َما َحبِّ�يت�ْش ْذبَاي�ْح ْوقََراب�يْن ْوالَ ْفَرْحْت ب�القََراب�يْن الَمْحُروقَة ْوالَ ْبقََراب�يْن الْذنُوْب.« َرْغم�

ْل بَاْش ي�ْبن�ي العَْهْد الثَّان�ي.  9 � ْب ْعل�يْه«، ُهَو َطيِّ�ْح العَْهْد اَألُوِّ ْل الشَّْيء الِّ�ي تْح� يْت بَاْش نَْعم� ْد قَاْل: »َهان�ي ج� ْمبَاع� و�
ْسنَا 10 يَكا أَْحنَا تْقَدِّ� َرادَة َهاذ� ْوب�اإل�

ة. يْح فَْرْد َمرَّ ب�القُْربَاْن ْمتَاْع َجَسْد يَُسوْع الَمس�

ي الْذنُوْب.  11 ْمْش تْنَحِّ� َي َما تْنَجِّ� اْت، ْوه� َي ب�يْدَها بَْرَشة َمرَّ ْم الْذب�يَحة ه� ْيقَدِّ� ْدْمتُو و� ْم خ� ْن يَاق�ْف ُكْل يُوْم ْوي�ْخد� ْم ْذب�يَحة 12ْوُكْل َكاه� يْح قَدِّ� آَما َوْقت�لِّ�ي الَمس�

يْن هللْا،  ْر الْذنُوْب، ْقعَْد ْعلَى ْيم� ة ْعلَى َخاط� ا ي�ْستَنَّى َحتَّى ل�يْن هللْا ْيُحْط اَألَْعدَاْء ْمتَاُعو تَْحْت َساق�يْه،  13َوْحدَة فَْرْد َمرَّ ْد َرْد 14ْوُهَو تَوَّ َراُهو ْبقُْربَاْن َواح�

ْسُهْم الُكْلُهْم َكاْمل�يْن ل�َألَبَْد. الِّ�ي قَدِّ�

ْلنَا. بَْعْد َما قَاْل: 15 وْح القُدُْس َزادَا ي�ْشْهد� الرُّ و�

ْب: 16   ْيقُوْل الرَّ

َهاذَا ُهَو العَْهْد الِّ�ي بَاْش نَْعْملُو ْمعَاُهْم

بَْعْد اَألَيَّاَماْت َهاذُوُكْم

ي ف�ي ْقلُوْبُهْم يعَة ْمتَاع� بَاْش ْنُحْط الشَّر�

ْون�ْكت�ْبَها ف�ي ْعقُوْلُهْم

ْغالَْطُهْم. 17 ْر ْذنُوْبُهْم و� ْش بَاْش ن�تْذَكِّ� ْوَما َعاد�

ْر الْذنُوْب. 18 ْم َحتَّى قُْربَاْن ْعلَى َخاط� ْم ي�تْقَدِّ� ْفُروا َهاذُوَما، ُموْش الَز� ي�تْغ� ك�

َخلِّ�ينَا نَاثْقُوا ف�ي هللْا

ْنْدنَا ث�يقَة الِّ�ي أَْحنَا نُْدْخلُوا ْلقُْدْس اَألَْقدَاْس ْبدَْم يَُسوْع،  19 ْخَوة، َمادَاْمنَا ع� الَحْي الِّ�ي ْعَمْلُهوْلنَا ف�ي 20َهاذَاَكا ْعالَْش أَْحنَا َواثْق�يْن، يَا اإل� يْد و� يْق الْجد� ب�الْطر�

يْم َمْسُؤوْل ْعلَى ب�يْت هللْا،  21الْحَجاْب، َمْعنَاَها ف�ي َجَسدُو،  ْن ْعظ� ْنْدنَا َكاه� ْقلُوْبنَا 22ْوَمادَاْم ع� يَماْن، و� ْق ْوب�الثِّ�يقَة الَكاْملَة ْمتَاْع اإل� َخلِّ�ينَا نُْقْربُوا ْبقَْلْب َصاد�

ْر،  ْبدُونَاتْنَا َمْغُسولَة ْبَماء َطاه� النِّ�يَّة الَخاْيبَة و� طَّْهَرة م� يْر َما ن�تَْردَدُوا، َراُهو هللْا الِّ�ي 23م� ْن غ� َجاْء ْمتَاْعنَا الِّ�ي ن�ْشْهدُوا ب�يْه م� يْح في الرِّ دُّوا ْصح� َخلِّ�ينَا ْنش�

يْن،  ْد أَم� اْلَحة،  24ْوع� اَألَْعَماْل الصَّ عُوا ْبعَْضنَا ْعلَى الْمَحبَّة و� يفَاْش ْنَشجِّْ ينَا نَْحْرُصوا ك� ْنُكْم، آَما 25ْوَخلِّ� لُوا ْجَماَعة م� يْف َما بَطِّْ لُوْش ن�تْقَاْبلُوا ك� ْوَما ْنبَطِّْ

ْب ْقُرْب. عُوا ْبعَْضنَا، ْبقَْدْر َما تُْشوفُوا الِّ�ي يُوْم الرَّ ْنَشجِّْ

ة ْذب�يَحة تَْكفِّ�ْر ْعلَى الْذنُوْب،  26 يْن، بَْعْد َما ْعَرْفنَا الَحْق، َراه�ي ُموْش بَاْش تَْبقَى ثَمَّ إ�ذَا َكاْن ن�ْذْنبُوا قَاْصد�
آَما ن�ْستَنَّاْو الْحَساْب ْونَاْر َشاْعلَة بَاْش تَاُكْل 27

يْن ْوإ�ْحنَا َخاْيف�يْن.  الَّ ثاْلَثَة ْشُهوْد،  28العَاص� ةْ ُزوْز و� يْر َرْحَمة ب�ْشَهاد� ْن غ� يعَة ْمتَاْع ُموَسى ْيُموْت م� قَاْب 29الِّ�ي ْيَخال�ْف الشَّر� َحْسْب َراْيُكْم قَدَّاُشو أَْكب�ْر الع�

نُّو النِّ�ْعَمة؟  ي م� وْح الِّ�ي تْج� ْحقَْر الرُّ ْس ب�يْه و� ْس الدَّْم ْمتَاْع العَْهْد الِّ�ي تْقَدِّ� ْل الِّ�ي َهاْن إ�ْبْن هللْا ْونَجِّ� اج� أَْحنَا نَْعْرفُوا الِّ�ي قَاْل: »آنَا الِّ�ي 30  الِّ�ي ي�ْستَْحقُّو الرَّ

ْب بَاْش يُْحُكْم ْعلَى َشْعبُو.«  يْن هللْا الَحْي! 31ن�ْنتَقَْم، آنَا بَاْش ْنَكاف�ي.« ْوقَاْل َزادَا: »الرَّ يْح ف�ي ْيد� يلُو الِّ�ي ْيط� يَا و�
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ْعذَاْب،  32 يَّة و� ْن ْحُروبَاْت ْقو� ْلتُوا م� ُروا اَألَيَّاَماْت الِّ�ي فَاتُوا بَْعْد َما ُشْفتُوا النُّوْر قَدَّاْش تَْحمِّ� يْق قُدَّاْم النَّاْس 33آَما تْذَكِّْ الضِّ� اْت َعاْيُروُكْم ْوَعان�يتُوا م� َمرَّ

ْلُهْم الشَّْيء َهاذَا.  ْكتُوا الِّ�ي ْوقَعِّ� اْت َشار� ْنْدُكْم أَْمالَْك َما 34ْوَمرَّ ْعَرْفتُوا الِّ�ي إ�ْنتُوَما ع� ْلُكْم ْوإ�ْنتُوَما فَْرَحان�يْن، و� ْقب�ْلتُوا إ�نُّو أَْمالَكُّْم ت�تْفَكِّ� يْن و� يتُوا ب�الَمْربُوط� َحسِّ� ك�

يْر ْوَما تَْفنَاْش.  ةْ 36َهاذَاَكا ْعالَْش َما تَْخلِّ�يْوْش ث�يق�تُْكْم تُْضعُْف، َراُكْم بَاْش تَاْخذُوا ْعل�يَها ثَْواْب ْكب�يْر.  35خ� ُموا تَْعْملُوا إ�َراد� ْبْر بَاْش تْنَجِّْ يْن ل�لصَّ ْحتَاج� َراُكْم م�

ْد ب�يْه. هللْا ْوتَاْخذُوا الشَّْيء الِّ�ي ْوع�

بَْعْد ْشَويَّة 37  

ي الِّ�ي َجاْي بَاْش ْيج�

ْوُموْش بَاْش يَْبَطى.

يَماْن بَاْش يَْحيَى 38 البَاْر ب�اإل�

ْوإ�ذَا َكاْن يَْرتَْد، َما نَْرَضاْش ْعل�يْه.

ْنْدُهْم إ�يَماْن ْويَْحْفُظوا ْرَواْحُهْم. 39 ْن َهاذُوُكْم الِّ�ي ع� يعُوا، آَما َرانَا م� ْيض� ْن َهاذُوُكْم الِّ�ي يَْرتَدِّو و� آَما أَْحنَا َرانَا َما نَاْش م�

يَماْن اِإل�

ْن َحاَجاْت َما نَاْش ْنُشوفُوا ف�يَها.  1  يْن م� د� تْأَكِّْ ْنُكونُوا م� وْه و� يَماْن ُهَو إ�نَّا نَاثْقُوا ف�ي الشَّْيء الِّ�ي ن�تَْرجُّ ْد هللْا ل�لْشيُوْخ 2اإل� ْوب�يْه ُهَو ْشه�

ْمتَاْع ْقبَْل. 11
يْش َظاْهَرة. 3 ْن َحاَجاْت َما ه� ْة هللْا، ْوَهكَّا الشَّْيء الِّ�ي ْنُشوفُوا ف�يْه ت�ْعَمْل م� ْلم� يَماْن ن�ْفْهُموا الِّ�ي العَالَْم ت�ْخلَْق ْبك� ب�اإل�

ْقب�ْل القََراب�يْن ْمتَاُعو، ُهَو َماْت آَما َماَزاْل 4 ْدلُو ك� ْل بَاْر، هللْا ْشه� يْف َراج� ْن قَاييْن، ْوب�يَها ْرَضى ْعل�يْه هللْا ك� ْم َهاب�يْل هلْل ْذب�يَحة َمْقبُولَة أَْكث�ْر م� يَماْن قَدِّ� ب�اإل�

يَماْن ْمتَاُعو.  ي�تَْكلِّ�ْم ب�اإل�
ْدلُو الِّ�ي ُهَو َرضَّى هللْا. 5 ْقبَْل َما ي�تْْرفَْع ت�ْشه� ْر هللْا َرْفعُو. و� ْش ْعلَى َخاط� يَماْن أَْخنُوْخ ت�ْرفَْع بَاْش َما ْيُشوف�ْش الُموْت، ْوَما ْلقَاْوه� ب�اإل�

ي الِّ�ي ْيفَْرْكُسوا ْعل�يْه.  6 ْن الِّ�ي ُهَو ُموُجوْد ْوإ�نُّو ْيَجاز� ْن هللْا ي�ْلْزُمو ي�مِّ� ْد يُْقُرْب م� يْوْه. َراُهو أَْي َواح� يْل ْنَرضِّ� يْر إ�يَماْن ُمْستَح� ْن غ� يَماْن نُوْح َحْط 7ْوم� ب�اإل�

يَماْن. ي ب�اإل� لب�ْر الِّ�ي ْيج� ْث ل� ْصنَْع الْسف�ينَة بَاْش ْيَمنَّْع َعاي�ْلتُو. ْوَهكَّا ْحُكْم ْعلَى العَالَْم ْوَولَّي َوار� نَبُِّْهو هللْا ْلَحاَجاْت َما ت�تَْشاف�ْش و� ف�ي قَْلبُو ك�

يْن 8 ْف ْعلَى ُروُحو و� ا ْوُهَو ُموْش َعار� ْخَرْج البَرَّ ثَْها، و� ي ل�لْبالََصة الِّ�ي َكاْن بَاْش يُور� يْم َطاْع َوْقت�لِّ�ي ْدَعاْه هللْا بَاْش يُْخُرْج ْوي�ْمش� يَماْن إ�ْبَراه� ب�اإل�

ي.  ينُو ف�ي الَوْعْد ُهَو 9َماش� ْن ف�ي الْخيَاْم ُهَو ْوإ�ْسَحاْق ْويَْعقُوْب الِّ�ي ْمَشاْرك� يبَة، َساك� ْعدُو ب�يَها هللْا َكِإ�نُّو ف�ي أَْرْض ْغر� ْن ف�ي اَألَْرْض الِّ�ي و� يَماْن ْسك� ب�اإل�

ب�يدُو. 
ْعَمْلَها. 10 ْنْدَها َساْس الِّ�ي هللْا ْبنَاَها و� ينَة الِّ�ي ع� يْم َكاْن ي�ْستَنَّى ف�ي الْمد� إ�ْبَراه�

يْن،  11 ْدَها أَم� ْبلَى َحتَّى بَْعْد َما ْعُمْرَها فَاْت، َما دَاْمَها َعْرف�ْت إ�نُّو الِّ�ي ْوع� ة ب�يْدَها َوالَّْت قَاْدَرة بَاْش تَْولِّ�ي ح� يَماْن َسارَّ ب�اإل�
ْل 12 ْن َراج� َهاذَاَكا ْعالَْش م�

الْرَمْل ْمتَاْع َشْط الْبَحْر. يَّة ْعدَْدُهْم ْكب�يْر قَْد ْنُجوْم الْسَماْء ْوَما ي�تْعَدُّوْش ك� ْت ذُرِّ� ْلد� يْب ْيُموْت تْو� لِّ�ي ُهَو ْقر� يْم و� ْد الِّ�ي ُهَو إ�ْبَراه� َواح�

اْعتَْرفُوا الِّ�ي ُهوَما َكانُوا 13 يْد. و� ْن ْبع� ْدُهْم ب�يْه هللْا، آَما َشافُوْه ْوَحيُّوْه م� يْر َما يَاْخذُوا الشَّْيء الِّ�ي ْوع� ْن غ� ْوَهاذُوَما الُكْلُهْم َماتُوا ْوُهوَما ُمْؤْمن�يْن م�

يْن ْعلَى اَألَْرْض،  تْعَدِّ� يْو الِّ�ي ُهوَما ْيفَْرْكُسوا ْعلَى ْبالَْد.  14ْبَراْين�يَّة ْوم� ُروا ف�ي َهاَكا اَألَْرْض الِّ�ي 15َراُهْم النَّاْس الِّ�ي ْيقُولُوا الْكالَْم َهاذَا ْيَورِّ� َكاْن َجاْو ْيفَكِّْ

ْنْدُهْم الفُْرَصة بَاْش يَْرْجعُوا.  ْنَها، تَال�ي َراه�ي َكان�ْت ع� َي الْبالَْد الِّ�ي ف�ي الْسَماْء. َهاذَاَكا 16َخْرُجوا م� يْر، الِّ�ي ه� بُّوا ْعلَى ْبالَْد َما خ� آَما ُهوَما َكانُوا ْيح�

ينَة. ْلُهْم ْمد� ر� ى إ�الَْهُهْم ْعلَى َخاْطُرو َحضِّْ ْن إ�نُّو ي�تَْسمَّ ْمْش م� ْعالَْش هللْا َما ي�ْحش�
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يْد الِّ�ي َعْندُو  17 ْم الْول�ْد الَوح� ْعدُو هللْا َكاْن ُمْستْعَْد بَاْش ْيقَدِّ� ْم إ�ْسَحاْق ْذب�يَحة، ْوُهَو الِّ�ي و� يْم َوْقت�لِّ�ي إْمتَْحنُو هللْا قَدِّ� يَماْن إ�ْبَراه� ب�اإل�
الِّ�ي تْقَاْل ْعل�يْه: 18

يَّة.«  ْك ذُرِّ� ْند� »ْبِإ�ْسَحاْق بَاْش تُْكوْن ع�
الُموْت َكِإ�نُّو َماْت ْوقَاْم.  19 ْع إ�ْسَحاْق م� الُموْت ْوَرجَّ ْر بَاْش ْيقَيِّ�ْم النَّاْس َحتَّى م� ْم إ�نُّو هللْا قَاد� يْم ْفه� إ�ْبَراه�

يَماْن 20 ب�اإل�

يُسو ْبَحاَجاْت بَاْش تَاقَْع ف�ي الُمْستَْقب�ْل.  ْك يَْعقُوْب ْوع� إ�ْسَحاْق بَار�
ْد ْعلَى 21 ثْن�يْن ْوُهَو َساج� ْك ْوالَْد يُوُسْف اإل� يْب ْيُموْت بَار� يَماْن يَْعقُوْب َوْقت�لِّ�ي ْقر� ب�اإل�

يفَاْش بَاْش ي�ْدْفنُوا ْعَظاُمو. 22َراْس الْعَصا ْمتَاُعو  اُهْم ك� ْن َمْصْر ْوَوصَّ يفَاْش بَاْش يُْخْرُجوا م� ْر ُعْمُرو ْحَكى ْلبَن�ي إ�ْسَراِئ�يْل ك� يَماْن يُوُسْف ف�ي آخ� ب�اإل�

القََراْر ْمتَاْع الَمل�ْك.  23 ْزيَاْن ْوَما َخافُوْش م� َشافُوا الِّ�ي ُهَو م� و ْوبُوْه ثاْلَثَة ْشُهْر، ك� يَماْن ُموَسى َوْقت�لِّ�ي تُول�ْد َخبُّوْه أُمُّ ب�اإل�
يَماْن ُموَسى َوْقت�لِّ�ي ْكب�ْر 24 ب�اإل�

ْلْد ب�ْنْت فَْرُعوْن،  ى و� يِّة،  25َما َحبِّ�ْش ي�تَْسمَّ يَخاْت ْمتَاْع اْلَخط� يْش ْذل�يْل ْمَع َشْعْب هللْا ْعلَى إ�نُّو ي�تَْمتَّْع ب�الشِّ� اْختَاْر بَاْش ْيع� و�
ْر 26 إ�ْعتَب�ْر الِّ�ي الْعذَاْب ْعلَى َخاط�

ْن ْكنُوْز َمْصْر، ْعلَى َخاْطُرو َكاْن يُْخُزْر ل�لثَْواْب الِّ�ي بَاْش يَاْخذُوا ف�ي الُمْستَْقب�ْل  ْم م� يْح ثَْرَوة أَْعظ� ْن َمْصْر ُموْش َخاي�ْف 27الَمس� يَماْن ُموَسى ْخَرْج م� ب�اإل�

الغُْش ْمتَاْع الَمل�ْك، ْعلَى َخاْطُرو ْصبَْر َكِإ�نُّو ْيُشوْف ف�لِّ�ي َما ي�تَْشاف�ْش.  ي 28م� ْش الْولَْد البَْدر� سِّ� يَماْن ْعَمْل الف�ْصْح ْوَرْش الدَّْم، بَاْش َمالَْك الُموْت َما ْيم� ب�اإل�

ف�ي ُكْل دَاْر.

يِّ�يْن َحبُّوا يَْعْملُوا الشَّْيء ُهَو ب�يدُو َغْرقُوا.  29 يْو ف�ي البَْر، آَما َوْقت�لِّ�ي الَمْصر� يَماْن بَن�ي إ�ْسَراِئ�يْل تْعَدَّاْو ف�ي الْبَحْر اَألَْحَمْر َكِإ�نُِّْهْم ي�ْمش� ب�اإل�
يَماْن 30 ب�اإل�

يَحا بَْعْد َما دَاُروا ب�يَها بَن�ي إ�ْسَراِئ�يْل َسْبعَة أَيَّاْم.  ْت اَألَْسَواْر ْمتَاْع أَر� يْن، ْعلَى 31َطاح� تَْها ُموْش بَاْهيَة َما َمات�تْْش ْمَع العَاص� ير� يَماْن َراَحاْب الِّ�ي س� ب�اإل�

يْس. ْرَها َضيِّْف�ْت الَجَواس� َخاط�

اَألَْنب�يَاْء.  32 ْدُعوْن ْوبَاَراْق ْوَشْمُشوْن ْويَْفتَاْح ْودَاُوْد ْوَصُموِئ�يْل و� ي ْعلَى ج� يَماْن َغْلبُوا 33ْوآْش بَاْش ْنقُوْل آَخْر؟ الَوْقْت َما ي�ْكف�ين�يْش بَاْش نَْحك� الِّ�ي ب�اإل�

ُروا افَّاْم الْصيُودَا  ْدُهْم ب�يْه هللْا ْوَسكِّْ ْخذُوا الشَّْيء الِّ�ي ْوع� اْو بَْعْد َما َكانُوا 34بُْلدَاْن ْوُحْكُموا ب�العَْدْل و� تْقَوَّ الُموْت ب�الْسيُوفَا و� ْنَجاْو م� ْوَطفَّاْو النَّاْر الَهاْيَجة و�

ْو ْجيُوْش الْبَراْين�يَّة يُْهْربُوا،  يِّ�يْن ف�ي الَحْرْب ْوَخالَّ ة ْشُكوْن تْعَذِّْبُوا ْوَما َحبُّوْش 35ْضعَاْف ْوَوالَّْو ْقو� ْنَساء َرْجعُوْلُهْم الِّ�ي َماتُوْلُهْم بَْعْد َما قَاُموا. ْوثَمَّ و�

يْر،  ة أُْخَرى ْلَحيَاةْ َما خ� ي�تَْسيِّْبُوا بَاْش ْيقُوُموا َمرَّ
الَحْبْس.  36 ْل و� الْسالَس� ْربَاْن ب�السُّوْط، ْوَعانَاْو َحتَّى م� الضَّ يْر و� ْسخ� التْم� يْن َعانَاْو م� ة أُْخر� ة ْشُكوْن 37ثَمَّ ْوثَمَّ

يْن، يْن ْوَمْظلُوم� يْن ْوَمْقُهور� يْز َمْحُروم� الْمع� يْن ْجلُوْد الْغنَْم و� دُوا الَْبس� ة ْشُكوْن تَْشرِّْ تْقَتْلُوا ب�الْسيُوفَا ْوثَمَّ وا ْعلَى ثْن�يْن و� ة ْشُكوْن تْقَصُّ ْنُهْم الِّ�ي تُْرْجُموا ْوثَمَّ م�

يْس ْمتَاْع اَألَْرْض. 38 الْدَوام� ْر و� الْمغَاغ� الْجبَاْل و� يْن ف�ي الْخالَء و� ْلُهْم، َضاْيع� ْستَْحقِّ� العَالَْم َما َكان�ْش م�

ْلُهْم الِّ�ي ُهوَما ُمْؤْمن�يْن،  39 دِّ� لِّ�ي ت�ْشه� يْر ل�ينَا أَْحنَا بَاْش َما 40ْوَهاذُوَما الُكْلُهْم َما ْخذُوْش الشَّْيء الِّ�ي تَْوْعدُوا ب�يْه َرْغم� ْر َحاَجة َما خ� َما دَاُمو هللْا َحضِّ�

يْرنَا. ْن غ� ْيُكونُوْش َكاْمل�يْن م�

الْذنُوْب الِّ�ي الَْصقَة ف�ينَا، ْوَخلِّ�ينَا 1  يْو ْعل�ينَا ُكْل ْرَزْن و� َهاذَاَكا ْعالَْش َما دَاْمنَا دَاْيَرة ب�ينَا ْسَحابَة ْكب�يَرة ْمتَاْع ْشُهوْد، َخلِّ�ينَا انَّحِّ�

ينَا ف�يْه،  بَاْق الِّ�ي تَْحطِّ� يْو ْبَصْبْر ف�ي السِّ� يْن ْليَُسوْع الِّ�ي إ�يَمانَّا ي�ْبدَى ف�يْه ُهَو ْويُوفَى ف�يْه ُهَو، الِّ�ي ْصبَْر ْعلَى 2ن�ْجر� ْوإ�ْحنَا َخاْزر�

يْن العَْرْش ْمتَاْع هللْا.  ْقعَْد ْعلَى ْيم� ْل ْحَساْب ل�لعَاْر، و� ل�يْب ْعلَى َجاْل الفَْرَحة الِّ�ي ت�ْعَطاتْلُو ْوُموْش َعام� ُروا ف�ي َهاَكا الِّ�ي ْصبَْر ْعلَى الْعذَاْب الِّ�ي 3الصَّ فَكِّْ

ْلْش. ْقلُوْبُكْم َما ت�ْفش� ْذْنب�يْن بَاْش َما ت�تْْعبُوْش و� َعذِّْبُوْه ب�يْه النَّاْس الم�

12
ي.  4 ُكْم ي�ْجر� ْمتُوْش الْذنُوْب َحتَّى ل�يْن دَمِّْ ْلتُوا َما قَاو� يْف ْوالَدُو: 5  َراُكْم َما ز� ْع الِّ�ي ْيَكلِّ�ْمُكْم ب�يْه ك� يتُوا الْكالَْم الِّ�ي ْيَشجَّ ي ْنس� يَاخ�

ْب، يْب الرَّ ي، َما تَْحق�ْرْش تَأْد� ْلد� يَا و�

ْك، ْوَما تَيِّ�ْسْش َوْقت�لِّ�ي ْيَوبِّْخ�
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ْب ْيأَدِّْبُوا 6 بُّو الرَّ َراُهو الِّ�ي ْيح�

ْلدُو الِّ�ي ي�ْقْبلُو. ْب ب�السُّوْط و� ْويَْضر�

يْف ْوالَدُو، ْوآنَاُهو الْولَْد الِّ�ي بُوْه َما ْيأَدِّْبُوْش؟  7 ْل ف�يُكْم ك� ْب ف�يُكْم ب�يُهْم. هللْا ْيعَام� لُوا الْوَجاي�ْع الِّ�ي هللْا ْيأَدِّ� ْمُكْم ت�تَْحمِّْ ي�ْلز�
إ�ذَا َكاْن تَْبقَاْو َما ت�تْأَدِّْبُوْش، 8

االَ َراُكْم ْوالَْد ْزنَى ُموْش ْوالَْد هللْا.  النَّاْس الُكْل تْأَدِّْبُوا، إ�مَّ و�
ي ُموْش 9 ْنْدنَا أُبَّيَّاْن ف�ي اَألَْرْض ْيأَدِّْبُوا ف�ينَا ْوإ�ْحنَا ْسَمْعنَا ْكالَْمُهْم. يَاخ� يْد ْعلَى َهاذَا َكانُوا ع� ز�

ْمنَا ن�ْسْمعُوا أَْكث�ْر ْكالَْم بُونَا الِّ�ي ف�ي الْسَماْء ْونَْحيَاْو؟  تْنَا بَاْش ْنَشاْرُكوْه ف�ي 10الَز� ْبنَا ْلَمْصْلح� يْف َما َحبُّوا، آَما ُهَو ْيأَدِّ� َراُهْم َهاذُوَما أَدِّْبُونَا ْشَويَّة َوْقْت ك�

يْب الغَلَّة ْمتَاْع الب�ْر الِّ�ي ف�يَها السَّالَْم ل�لِّ�ي ادَّْربُوا ْعلَى 11قَدَاْستُو.  ْر ْيج� خِّ� ْح، ْوف�ي اإل� نُّو ْيفَرَّ ْن أَْكث�ْر م� يْب يُْظُهْر الِّ�ي ُهَو ْيَحزِّ� ْر ُكْل تَأْد� ف�ي الَوْقْت الَحاض�

يْب َهاذَاَكا. التَّأْد�

ْة هللْا َعاق�ْبْة الُكْفْر ْبن�ْعم�

ْرَكاي�ْبُكْم الِّ�ي تُْرُعْش،  12 يَّة و� ْرخ� يُكْم الم� ْصَوابَة ْلَساق�يُكْم بَاْش العَاي�ْب َما ْيَولِّ�يْش ُمعَاْق ْوب�العَْكْس ي�تْْشفَى. 13َهاذَاَكا ْعالَْش إ�ْكْبُسوا ْيد� ْوأَْعْملُوا ثْنَايَا م�

يْرَها َحتَّى َحْد َما ُهو بَاْش ْيُشوْف هللْا.  14 ْن غ� ُموا بَاْش تُْكوْن َعالَق�تُْكْم بَاْهيَة ْمَع النَّاْس الُكْل، ْوأَْسعَاْو بَْرَشة ل�لقَدَاَسة الِّ�ي م� لُّوا 15اْسعَاْو أَْكث�ْر َما تْنَجِّْ ح�

ْيَخلِّ�ي بَْرَشة نَاْس ي�ْفْسدُوا،  ْل و� ْيَسب�ْب َمَشاك� ْرْق ْمَراَرة و� ْة هللْا، بَاْش َما ي�ْنب�تْْش ع� ْن ن�ْعم� ْم م� ْد َما ي�تْْحر� ين�يُكْم بَاْش َحتَّى َواح� ْد َما ْيُكوْن 16ع� بَاْش َحتَّى َواح�

ْد.  يُسو الِّ�ي بَاْع َحقُّو ف�ي إ�نُّو ُهَو الْكب�يْر ف�ي الْعُمْر ب�ْفُطوْر َواح� يْف ع� يْن ك� ْندُوْش د� الَّ َما ع� ْد و� ْث البَْرَكة َما 17فَاس� ْد َوْقت�لِّ�ي َحْب يُور� َراُكْم تَْعْرفُوا الِّ�ي ْمبَاع�

ي ب�الْدُموْع. ْس ْعل�يَها ْوُهَو ي�ْبك� لِّ�ي فَْرك� ْش َعْندُو فُْرَصة بَاْش ْيتُوْب، َرْغم� ت�ْقب�ْلْش ْوَما َعاد�

يَّة،  18 ْمَطْر ْقو� ْضبَاْب و� ْظالَْم و� ْم ي�تَْمْس، ْلنَاْر َشاْعلَة و� يتُوْش ل�ْجبَْل ْينَجِّ� ْلَماْت َخلَّى الِّ�ي ي�ْسْمعُوا ف�يْه يُْطْلبُوا 19َراُكْم َما ج� ْوُصوْت بُوْق ْوُصوْت الك�

ْلَمة أُْخَرى.  ْلُهْم َحتَّى ك� ْس الْجبَْل َراُهو بَاْش ْيتَْرَجْم.«  20  بَاْش َما ي�تْقَال� لُوا اَألَْمْر الِّ�ي ت�ْعَطاْلُهْم: »إ�ذَا َكاْن َحتَّى َحيََواْن ْيم� ُموْش ي�تَْحمِّْ  ْوُهوَما َما نَجِّْ

الُخوْف.« 21 ْد م� ْب َحتَّى ل�يْن ُموَسى قَاْل: »َران�ي ن�تْْرع� ْر َكاْن ي�ْرع� الَمْنظ�

يْن،  22 ْلَمْحف�ْل ْمتَاْع النَّاْس الُمْجتَْمع� ْمالَْيَكة ْبالَ ْحَساْب و� ين�ْة هللْا الَحْي، أُوْرَشل�يْم ْمتَاْع الْسَماْء و� ْهيُوْن، ل�ْمد� يتُوا ل�ْجبَْل ص� ة 23آَما َراُكْم ج� ْكن�يس� و�

َألَْرَواْح اَألَْبَراْر الِّ�ي َوالَّْو َكاْمل�يْن،  ي ْمتَاْع النَّاْس الُكْل، و� هللا الِّ�ي ُهَو القَاض� يُهْم َمْكتُوبَة ف�ي الْسَماْء، و� يْن الْلَوالَى الِّ�ي أََسام� ْليَُسوْع الِّ�ي ُهَو 24  الُمولُود� و�

ْن دَْم َهاب�يْل. يْر م� ْلدَْم َمْرُشوْش ي�تَْكلِّ�ْم خ� يْد، و� يْب السَّالَْم ْمتَاْع َعْهْد ْجد� يْط الِّ�ي ْيج� الْوس�

يفَاْش أَْحنَا بَاْش نُْهْربُوا 25 َرْفُضوا الِّ�ي نَبِّ�ْهُهْم ف�ي اَألَْرْض، ك� ُموْش يُْهْربُوا ك� أَْحْرُصوا ْعلَى إ�نُِّْكْم َما تُْرْفُضوْش َهاَكا الِّ�ي ي�تَْكلِّ�ْم. إ�ذَا ُهوَما َما نَجِّْ

الْسَماْء؟  نُْرْفُضوا الِّ�ي نَبِّ�ْهنَا م� ْل اَألَْرْض آَكاُهو، آَما بَاْش 26  ك� ة أُْخَرى، َما ن�يْش بَاْش ْنَزْلز� ْد: »َمرَّ ا ْوع� ْل اَألَْرْض، آَما تَوَّ ُصوتُو ف�ي الَوْقْت َهاذَاَكا َزْلز�

ْل الْسَماْء َزادَا.«  ْلْش. 27ْنَزْلز� َي َمْخلُوقَة، بَاْش تَْبقَى الَحاَجاْت الِّ�ي َما ت�تَْزْلز� لِّ�ي ه� ى و� ْل ت�تْنَحَّ ي الِّ�ي الَحاَجاْت الِّ�ي ت�تَْزْلز� ة أُْخَرى« تَْورِّ� ي »َمرَّ ْلَمة َهاذ� الك�

ْب، 28 يْف َما ْيح� ْنَخافُوْه ك� لِّ�ي ب�يْه ن�ْعْبدُوا هللْا ْون�ْحتَْرُموْه و� ْلْش، و� يْن نَاْخذُوا ف�ي َمْمْلَكة َما ت�تَْزْلز� ْنْدنَا ُشْكْر هلْل ْوإ�ْحنَا قَاْعد� َهاذَاَكا ْعالَْش َخلِّ�ينَا ْيُكوْن ع�

َراُهو »إ�الَْهنَا نَاْر تَاُكْل.« 29
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ْخَوة تُْكوْن دَاْيَمة  1  ة ْشُكوْن الِّ�ي َضيِّْفُوا 2َخلِّ�ي الْمَحبَّة الِّ�ي ب�يْن اإل� بُوا ب�الْبَراْين�يَّة، َراُهو ب�الشَّْيء َهاذَا ثَمَّ ْوَما تَْنَساْوْش بَاْش تَْرحِّْ

يْر َما يَْعْرفُوا.  ْن غ� اْلَمْذلُول�ين َكِإ�نُِّْكْم َمْذلُول�يْن ْمعَاُهْم. 3ْمالَْيَكة م� يْن ف�ي الَحْبْس َكِإ�نُِّْكْم ف�ي الَحْبْس ْمعَاُهْم، و� ُروا الِّ�ي َمْربُوط� اذَّكِّْ

لِّ�ي يَْزنُوا.  4 يْن و� ْر، َراُهو هللْا بَاْش يُْحُكْم ْعلَى الفَاْسد� يَّة، ْوَخلِّ�ي الفَْرْش ْيُكوْن َطاه� ْوج� تُْكْم تُْكوْن 5  َخلِّ�ي النَّاْس الُكْلُهْم ي�ْحتَْرُموا اْلَحياةْ الزَّ ير� َخلِّ�ي س�

ل�ْك ْوالَ ْنَخلِّ�يْك.«  ي َما ْنَهمِّْ ْنْدُكْم. َراُهو هللْا قَاْل: »ُعْمر� ْن ْمَحبِّ�ْة الْفلُوْس. اْقتَْنعُوا ب�لِّ�ي ع� انَّْجُموا ْنقُولُوا ْوإ�ْحنَا َواثْق�يْن: 6  َطاْهَرة م� و�

13
نِّ�ي ْب ْيعَاو� الرَّ

َما ْنَخاف�ْش.

لِّ�ي؟ ة البََشْر بَاْش يَْعم� ْشنُوَّ

يَماْن.  7 تُْهْم ْوتَبِّْعُوُهْم ف�ي اإل� ير� ْة هللْا. أُْخْزُروا ل�ْنَهاي�ْة س� ْلم� ُروا القَادَة ْمتَاْعُكْم الِّ�ي ْحَكاْوْلُكْم ْعلَى ك� اليُوْم ْول�َألَبَْد.  8اذَّكِّْ ْس و� يْح ُهَو ب�يدُو آم� َما 9يَُسوْع الَمس�

تْْش الِّ�ي تَبِّْعُوَها.  بَادَاْت َما نَْفع� ْل ْمتَاْع ع� اك� ى ب�النِّ�ْعَمة، ُموْش بُمَّ يْف َما َجا، َراُهو بَاه�ي إ�ذَا َكاْن القَْلْب ي�تْقَوَّ يْب ْوك� ْنْدنَا َمْذبَْح 10اتَّْبعُوْش أَْي تَْعل�يْم ْغر� ع�

نُّو.  يَمة الَحْق بَاْش يَاْكلُوا م� ْر الْذنُوْب 11َماَكان�ْش للِّ�ي َكانُوا ي�ْخْدُموا ف�ي الخ� اْن ْلقُْدْس اَألَْقدَاْس ْعلَى َخاط� ُهْم ْكب�يْر الُكهَّ يْب دَمِّْ َراُهْم الَحيََوانَاْت الِّ�ي ْيج�

ينَة.  الْمد� ة م� ي�تَْحْرقُوا البَرَّ
و ُهَو.  12 ْس النَّاْس ْبدَمُّ ينَة، بَاْش ْيقَدِّ� الب�يبَاْن ْمتَاْع الْمد� ة م� ْب ْلبَرَّ ينَة 13ْوَهكَّا يَُسوْع َزادَا، تْعَذِّ� الْمد� ا م� االَ َخلِّ�ينَا نُْخْرُجولُو ْلبَرَّ إ�مَّ

و ُهَو.  العَاْر الِّ�ي َهزُّ وا الْعذَاْب و� زُّ ْنه� و�
ي ف�ي الُمْستَْقب�ْل.  14 ينَة الِّ�ي بَاْش تْج� ُجوا ْعلَى الْمد� ينَة دَاْيَمة ل�ْهنَا، آَما َرانَا نلَوِّْ ْنْدنَاْش ْمد� يَما 15َرانَا َما ع� َخلِّ�ينَا د�

ْف ْبِإ�ْسُمو.  الفُْم الِّ�ي ي�ْعتَر� َي الغَلَّة الِّ�ي تُْخُرْج م� يْق يَُسوْع، الِّ�ي ه� يْر ْوت�تَْشاْرُكوا 16ْنقَدُِّْموا ْلَربِّ�ي ْذب�يَحة ْمتَاْع تَْسب�يْح ْعلَى ْطر� َما تَْنَساْوْش بَاْش تَْعْملُوا الخ�

ي هللْا. يْف َهكَّا تَْرضِّ� ْنْدُكْم، َراه�ي الْذبَاي�ْح الِّ�ي ك� ف�ي الَحاَجاْت الِّ�ي ع�

يْن ْعلَى ْرَواْحُكْم َكِإ�نُِّْهْم بَاْش ي�تَْحاْسبُوا ْعل�يَها، بَاْش يَْعْملُوا الشَّْيء َهاذَا ْوُهوَما فَْرَحان�يْن، 17 يعُوا القَادَة ْمتَاْعُكْم ْوأَْسْمعُوا ْكالَْمُهْم، َراُهْم َحاْرص� ط�

ُموْش ْوُهوَما ْحَزانَى َما َكان�ْش َراُكْم َما ت�ْستْفَادُوْش.

فُوا ب�الْقدَا ف�ي ُكْل َشْيء.  18 بُّوا ن�تَْصرِّْ يْر، ْنح� ْنْدنَا َضم� يْن الِّ�ي أَْحنَا ع� د� تْأَكِّْ ْلُكْم ف�يَسْع. 19َصلِّ�يْوْلنَا، َرانَا م� ْن بَاْش تَْصلِّ�يو إ�نِّ�ي نَْرْجع� ْد ْعل�يُكْم أَْكث�ْر َما يُْمك� ْنأَكِّ�

ْر خِّ� ْصالَْة ف�ي اِإل�

يْم ْمتَاْع الْغنَْم، ْبدَْم العَْهْد الِّ�ي يَْبقَى ل�َألَبَْد،  20 ي الْعظ� اع� ْن ب�يْن الُموتَى، الِّ�ي ُهَو الرَّ ْوإ�الَْه السَّالَْم الِّ�ي قَيِّْم َربِّْنَا يَُسوْع م�
يُكْم ُكْل َشْيء بَاه�ي 21 بَاْش يَْعط�

يْن. يْح ل�يْه الَمْجْد ل�َألَبَْد. آم� يْق يَُسوْع الَمس� يْه ْعلَى ْطر� ْل ف�ينَا ف�ي الشَّْيء الِّ�ي ْيَرضِّ� ْد يَْعم� ُموا تَْعْملُوا إ�َراْدتُو ؛ ْوُهَو قَاع� بَاْش تْنَجِّْ

ْخَران�يَّة ْلَمة اِإل� الك�

ْعتُْكْم ب�يْه، َران�ي ْكت�ْبتُْهوْلُكْم ْبِإ�ْخت�َصاْر.  22 لُوا ْجَواب�ي الِّ�ي َشجَّ ْنُكْم، يَا ْخَوات�ي، إ�نُِّْكْم ت�تَْحمِّْ الَحْبْس. تَْو 23نُْطلُْب م� ْنَخبِّ�ْرُكْم الِّ�ي ُخونَا ت�يُموثَاُوْس ْخَرْج م�

يْب. ي ْعلَى ْقر� يُكْم آنَا ْويَاْه إ�ذَا َكاْن ْيج� ْنج�

ْن إ�يَطاْليَا. 24 ْخَوة الِّ�ي َجاْو م� ْعلَى الُمْؤْمن�يْن الُكْلُهْم. ْيَسْلُموا ْعل�يُكْم اإل� َسلُِّْموا ْعلَى القَادَة ْمتَاْعُكْم الُكْلُهْم و�

يْن. 25 النِّ�ْعَمة ْمعَاُكْم الُكْلُكْم. آم�
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