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وريدْن ،بآلا هيب ينرَماي يللا

 تويْب نَياك اباب راد يف 2 ،ينات َّيِب ونمآو هللااب ونمآ ،مُكبلَق لَّوَهتَي شمَزال ام" 1
 حورْن ،حورْن ّالَو 3 ،ناكْم مُكلَّدَّجَوْن حَيار ينار مُكلَلوقْن تنُك ،ادكَه يشام ناكول ،فاّزَب
 4 ،ينات َموتنأ ونوكْت انأ نوكْن نيو شاب ،يدنَعل مكيُّدَنو يّلَوْن دَواعْن ،ناكْم مُكلَّدَّجَوْن شاب
 كار نيو نيفراع شانار ام ،يديس" :اموت وللاق 5 "قيرْطلا وفرَّعَتو حورْن نيو وفرَّعَتو
 ،ةايْحلاو قَحلاو قيرْطلا َوُه انأ" :عوسَي وللاق 6 "؟قيرْطلا وفرَّعَن وردَّقَن شافيك ،حَيار
 هوفرَّعَت مُكار كرُد نمو ،اباب وتفَرْع ونوكْت ينوتفَرْع ّالَو 7 ،َّيِب ريغ بآلل يجْي ام دَحاو
 تقَولا لَماك" :عوسَي وللاق 9 "انيفكَي ادَهو بآلا انيّرَو ،يديس" :بيليف وللاق 8 "هوتفَشو
 َتنأ شافيك ،بآلا فاش ينفاش يللا ؟بيليف اي شينتفَرْع ام لاز امو مُكاعم ينار يللا
 ام ،مُكلوهلوقْن يللا مالْكلا ؟َّيِف بآلاو بآلاف انأ يللاب شنَمات ام 10 ؟بآلا انيّرَو ،لوقْت
 بآلاف انأ يللاب ينونمآ 11 ،ولامْع ريدْي يللا َوُه َّيِف نَكاس يللا بآلا ،يدنع نم شولوقْن
 يللا ،حَصلا حَصلا مُكلَلوقْن 12 ،لامْعلا داه لاج ىلع ينونمآ شاك ام ّالَو ،َّيِف بآلاو
 ينار انأ رَطاخ ،مُهنم رَتْك ريدْي ديزْيو مُهريدْي ينات َوُه مُهريدْن يللا لامْعلا ،َّيِب نَماي
 وتبَلْط ّالَو 14 ،نبإلاف بآلا دَّجَمتَي شاب ،وريدْن يمسآب هوبلَّطَت يللاو 13 ،بآلل حَيار
 بَلطَن حَيار ينار انأو 16 ،يضيارْف وعيطْت ،ينوّبَحْت ّالَو 15 .اهريدْن يمسآب ةجاح
 ام اينَدلا يللا قَحلا حور 17 ،ماوْدلل مُكاعم اقبَي شاب رُخآدَحاو عيفْش مُكليطعَيو بآلام
 18 ،مُكيف وهارو مُكاعم اقبَي رَطاخ هوفرَّعَت َموتنأ ،وفرَّعَت ام وفوشْت ام رَطاخ ولبَّقَت شرَدقَت
 َموتنأ حَّصَب ينفوشْت شديزْت ام اينَدلاو ةّيِوْش لازام 19 ،مُكيل يجْن ،ىماتْي شمكيُّلَخْن ام
 اباب يف انأ يللاب َموتنأ وفرَّعَت ،راهْنلا كادَه يف 20 ،وايحَت َموتنأو ّيَح انأ رَطاخ ينوفوشْت
 ينّبَحْي يللا ،ينّبَحْي يللا كادَه ،مُهعيطْيو يضيارْف ودنع يللا 21 ،مُكيف انأو َّيِف َموتنأو
 شافيك ،يديس" :يطويرَخسإلا يشام ادوهَي وللاق 22 "َّيِب وفرَّعَنو وّبَحْن انأو اباب وّبَحْي
 ،ينّبَحْي دَحاو ناك ّالَو" :وللاقو عوسَي بَجاو 23 "؟الال اينَدلاو كيب انفَّرَعْت انْح شاب
 شعيطْي ام ،شينّبَحْي ام يللاو 24 ،ودنع ونكُّسَنو هيل وحورْن ،اباب وّبَحْيو يمالْك عيطْي
 يشلا داه مُكلَتلُق 25 .ينتَعْب يللا بآلا مالْك ،يمالْك يشام هوعمَّسَت يللا مالْكلاو يمالْك
 لُك مُكمَّلَعْي َوُه ،يمسآب بآلا وتعَّبَي يللا سوّدُقلا حورلا ،عيفْشلا 26 ،مُكاعم ينلَزام انأو



 ام انأ ،مُكليطعَن انأ يمالْس ،مكليُّلَخْن مالْسلا 27 ،مُكلَتلُق شاو لَماكب مُكرَّكَفْيو يش
 وتعَمْس 28 ،فاخْي شمَزال امو مُكبلَق لَّوَهتَي شمَزال ام ،اينَدلا يطعَت اميك شمُكليطعَن
 رَطاخ ،بآلل حَيار ينار يللا وحرَّفَت ينوّبَحْت وتيج ّالَو ،مُكيل يجْنو حورْن ،مُكلَتلُق يللاب
 30 ،ونمات ارصَي يك شاب ،يشلا ارصَي ام لَبْق مُكلَترَدْه ينار كرُد 29 ،َّيِلع ريبْك بآلا
 31 ،َّيِف ولاو ودنع امو اينَدلا ريمأ ياج وهار رَطاخ ،فاّزَب مُكاعم رَدهَن شديزْن ام
 اّيَه ،وضون ،بآلا ينرَمآ اميك ريدْن يللابو بآلا بَحْن يللاب اينَدلا فَرعَت مَزال حَّصَب
 "اّنم وحورْن


