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انديس واّدأ

 لازام ناك يك يركَب حابْصلا رَبْقلل ةّيِلَدجَملا مَيرَم تاج ،ةنامْسلا عَت لَّوألا مويلا 1
 ديملَتلاو سُرطُب ناعمَس دنع يرجَت تاج 2 .رَبْقلاع ةيحَنْم ةرجَحلا تَفاشو ،مالْضلا
 "هوّطَح نيو نيفراع شانارامو رَبْقلام انديس واّدأ" :مُهلَّتَلاقو وبَحْي عوسَي ناك يللا رُخآلا

 قَبْس رُخآلا ديملَتلا حَّصَب ويرجَي وناك 4 ،رَبْقلل واجو رُخآلا ديملَتلاو سُرطُب جَرْخ 3
 6 .شلَخْد ام حَّصَب طوطحَم نَفْكلا فاشو سَباط 5 ،رَبْقلل ينالوألا لَصْوو سُرطُب
 ناك يللا ليدنَملاو 7 ،ةّمَت طوطحَم نَفْكلا فاشو رَبْقلل لَخْدو ينات سُرطُب ناعمَس لَصْو
 رُخآلا ديملَتلا 8 ،هيج ىلع طوطحَمو فوفلَم ناك ،نَفْكلا عم شناكام عوسَي سار ىلع
 نيو شومهَف ام لازام وناك رَطاخ 9 ،نَمآو فاشو رَبْقلل ينات لَخْد ينالوألا لَصْو يللا
.مُهرايْدل وحار ودواعو 10 ،ىتوملا نيب ام موقْي مَزال ناك عوسَي يللاب بوتكَم

ةكيالَم جوز
 تَفاشو 12 ،رَبْقلا ةهيج تَسباط يكبَت تَناك يكو ،يكبَت رَبْقلا دنع اّرَب تَفقَو مَيرَم 11
 دنع رُخآلاو سارلا دنع دَحاو ،طوطحَم عوسَي ناك نيو ضَيْبلاب نيدعاق ةكيالَم جوز
 يديس وقرَس" :مُهلتَلاق "؟يكبَت يكار شالعَو ،ارْم اي" :َموه اهلولاق 13 ،نيلجَرلا
"هوّطَح نيو ةفراع شينارامو

موقْي عوَسي
 15 .َوُه يللاب شوتافرَع امو فَقاو عوسَي تَفاشو رولل تَراد ،يشلا داه تَلاق يك 14
 عَت حّالَفلا وتابسَح "؟يسّوَحْت يكار نم ىلع ؟يكبَت يكار شالعَو ،ارْم اي" :عوسَي اهلَلاق
 اهلَلاق 16 "هيّدَن انأو وتيّطَح نيو يللوق ،وتيّدأ يللا َتنأ تنُك ّالَو ،دَّيِس اي" :ولتَلاقو نانْجلا
 :عوسَي اهلَلاق 17 ،خيش اهتَنعَمو "ينوّبَر" :ةّيِربِعلاب ولتَلاقو َيِه تَراد "مَيرَم" :عوسَي
 ينار مُهليلوقو يتواخ دنع يحور حَّصَب ،بآلل شتعَلْط ام لازام رَطاخ شينيّسَمْت ام"
 : مُهلتَلاق وديمالَتلل ةّيِلدجَملا مَيرَم تاج 18 "مُكهَلإو يهَلإ دنع ،مُكابابو اباب دنع عَلاط
اهلَلاق شاوب مُهترَّبَخو "بَرلا تَفش"

 نابيبلا نيقلاغ ديمالَتلا وناك ،ةنامْسلا عَت لَّوألا راهْنلا ناك ،ةّيِشْعلا عم راهْنلا كادَه 19
 يشلا داه لاق 20 "مُكيل مالْس" :مُهلَلاقو طسَولاف فَقْو عوسَي اجو ،دوهيلام فوخلام



 ،مُكيل مالْس" :مُهلَلاق داز 21 .بَرلا وفاش يك فاّزَب ديمالَتلا وحرَفو وبنَجو هيّدَي مهلاُّرَوو
 ولان" :مُهلَلاقو مُهيف فَسْن ،يشلا داه لاق ام دعَبو 22 "مُكتَعبَن ينات انأ ،بآلا ينتَعْب اميك
 مُهبونْد مُهيلع ومكَّحَت يللاو ،مُهلورفَغتَي مُهبونْد مُهولورفَّغَت يللا 23 ،سوّدُقلا حورلا
."مُهيلع ومكَحتَي

اموت
 25 .عوسَي اج يك مُهاعم شناكامو "يموتلا" ولوطّيَعْيو شانْطلام دَحاو اموت ناكو 24
 عَت ةماشلا هيّدَي يف شفوشْن ام ناكول" :مُهلَلاق َوُه "بَرلا انفَش" :نيرخألا ديمالَتلا ولولاق
 وداز ،ماّيأ نمَت دعَب 26 "شنَمان ام وبنَج يف يّدَي طَحْنو ،يعبَص اهيف طَحْنو رَماسْملا
 طسَولاف فَقْو ؛نيقولغَم نابيبلا وناكو عوسَي اج .مُهاعم اموت ناكو رادلاف ديمالتلا وناك
 كَّدَي بيجو َّيِدَي فوشو انهَللا كَعبَص بيج" :اموتل لاق دعَبموأ 27 "مُكيل مالْس" :لاقو
 وللاق 29 "يهَلإو يّبَر" :وللاقو اموت بَجاو 28 "نَمآ ،شكَشْت امو يبنَج يف اهّطَحو
 ديمالَتلا ماّدُق عوسَي راد 30 "ونمآو شوفاش ام يللا دعَس اي ؟تنَمآ ينتفْش يك " :عوسَي
 مُهار يللا ودَه 31 ،باتْكلا داهف نيبوتكَم شمُهارام فاّزَب نيرخودَحاو تارام وعَت
 ةايْحلا ولانْت ونمات يك شابو ،هللا نبإ حيسَملا َوُه عوسَي يللاب ونمات شاب وبتَكْن ،نيبوتكَم
 .ومسآب


