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ةيلادلا انأ

 ةّلَغلا شبيجْي ام َّيِف نَصْغ لُك 2 ،ةيلادلا حّالَف َوُه ابابو ةّيناِّقَحلا ةيلادلا َوُه انأ" 1
 لاج ىلع اياقْن مُكار َموتنأ 3 ،رَتْك ةّلَغ بيجْي شاب هيّقَنْي ةّلَغلا بيجْي يللا لَماكو ،هيّحَنْي
 ناكول ودنع نم ةّلَغلا شبيجْي ام نَصْغلا اميك .مُكيف انأو َّيِف واقبأ 4 ،مُكلوهتلُق يللا مالْكلا
 َموتنأو ةيلادلا انأ 5 ،ةّلَغلا شوبيجْت ام َّيِف شواقبَت ام ناكول ينات َموتنأ ،ةيلادلاف شاقبَي ام
 6 ،ولاو وريدْت وردَّقَت ام َّيِب الب رَطاخ ةضياف ةّلَغ بيجْي هيف انأو َّيِف اقبَي يللا ،ناصْغلا
 نيسبايلا ناصْغلا وّمَطنَيو ،سَبيَيو نَصْغلا اميك اّرَب امرَّتَي ،َّيِف شاقبَي ام دَحاولا ناكول
 نوكْيو وبلَّطأ وّبَحْت شاو ،مُكيف يمالْك اقبَيو َّيِف واقبَت ناكول 7 .وقرَحتَيو رانلاف وامرَّتَيو
 اميك 9 ،ديمالَت َّيِل ويّلَوْتو ةضياف ةّلَغ وبيجْت شاب ،اباب دَّجَمتَي يللا يشلا داه يف 8 ،مُكيل
 انأ اميك ،يتّبَحْم يف واقبَت ،يضيارْف وتعَط ّالَو 10 ،يتّبَحْمف واقبأ ،مكتيُّبَح انأ بآلا ينّبَح
 مُكيف يحرَف نوكْي شاب يشلا داه مُكلَتلُق 11 .وتّبَحْم يف تيقْبو اباب ضَيارْف تعَط
 13 ،انأ مكتيُّبَح اميك ضعَب مُكضعَب وّبَح ،يعَت ضرَفلا َوُه ادَه 12 .ةلماك نوكْت مُكتَحرَفو
 ونوكْت 14 ،مهُّبَحْي يللا لاج ىلع وتايْح دَمْي دَحاولا يللا ،يدَه نم رَتْك ةّبَحْم شاكام
 ام ماّدَخلا رَطاخ ،نيماّدَخ مُكلَّطَّيَعْن شديزْن ام 15 ،مُكرَمان شاو وريدْت ناكول يبابْح
 تعَمْس شاو لَماك مُكترَّبَخ رَطاخ ،يبابْح مكتيُّمَس َموتنأ حَّصَب ،وديس ريدْي شاو شفَرعَي
 وحورْت شاب مُكتفَّلَكو مُكترَّيَخ يللا انأ ،ينوترَّيَخ يللا َموتنأ يشام 16 ،اباب دنع نم
 شاو ادَه 17 .مُكلوهيطعَي ،يمسآب بآلام وبلَّطَت شاو شاب ،مُكتَّلَغ مودْتو ةّلَغ وبيجْتو
 ،لَّوألا انأ ينتَهرَك يللاب وفرَّعأ ،اينَدلا مُكتَهرَك ّالَو 18 ،ضعَب مُكضعَب وّبَح ،مكيُّصَوْن

 مُكتزَرْف انأ رَطاخ اينَدلام شوتيج ام يك حَّصَب ،اهّيِش بَحْت اينَدلا ،اينَدلام وتنُك ّالَو 19
 ىلع ريبْك يشام ماّدَخلا ،مُكلوهتلُق يللا مالْكلا ورّكَفتأ 20 ،اينَدلا مُكهَركَت ادَه ىلع ،اينَدلام
 21 ،ُمكمْالك وعيْطي ،يمالْك وعاط ّالَو ،مُكيلع ونحَّشَي ينات َموتنأ ،َّيِلع ونحَش ّالَو ،وديس
 22 ،ينتَعْب يللا شوفرَّعَي ام رَطاخ ،يمسآ لاج ىلع لَماك يشلا داه مُكلوريدْي حَّصَب
 شاو شاكام كرُد حَّصَب ،بنَد مُهدنع شنوكْي ام ،مُهاعم ترَدْهو شتيج ام ناكول
 لامْع مُهطسَو يف شترَد ام ناكول 24 ،اباب هَركَي ينهَركَي يللا 23 ،مُهبنْد ىلع مُهرَدعَي
 25 ،اباب وهرَكو ينوهرَكو ،وفاش كرُد حَّصَب ،بنْد شمُهدنع ام ناك ول ،مَهراْد ام دَحاو



 26 ،"ةّبَس الب ينوهرَك" مُهتَعيرَش يف بوتكَم يللا مالْكلا مَتْي شاب نوكْي يشلا داه حَّصَب
 َوُه ،بآلا دنع نم يجْي يللا قَحلا حور ،بآلا دنع نم مُكلوهتَعبَن يللا عيفَشلا يجْي يك
 .َياعم لَّوألام مُكار رَطاخ دوهْش َموتنأو 27 ،يلدَهشَي


