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ادَسح تيب عَت ةتلَڤلاف

 ماّدُق ميلَشروأ يف نَياكو 2 .ميلَشروأل عوسَي عَلْطو ،دوهيلا عَت ديع نَياك ناك ،ادَه دعَب 1
 3 ،تاناوطِس سمَخ اهيب نيرياد وناك ،اتاز تيب ةّيِربَعلاب اهواّمَس ةتلَڤلا دَحاو مَنْغلا باب
 دَحاو ةّمَت ناكو 5 4 ،نيلولشَمو نيناوعَك ،نييمَع ىضرَملام فاّزَب مُهيف نيلّسَكْم وناك
 يللاب فَراع ناكو ،لَّسَكْم عوسَي وفاش يك 6 .ةنْس نيتالْتو ةيِنَمْت نم ضيرْم ناسنإلا
 ىّتَح ناك ام ،يديس" :ضيرْملا وبجاو 7 "؟اربَت باح كار" :وللاق ،تقَولا هيلع لاط
 8 "يّنم لَبْق دَحاو طَبهَي ،طَبهَن حَيار نوكْن يكو ،املا كَّرَحتَي يك ةتلَڤلل ينيمرَي دَحاو
 كادو ،اشْمو وشارْف دَفْر ،لَجارلا ارْب مَت مَت 9 "حورو كَشارْف دَفرأ ،ضون" :عوسَي وللاق
 دَفرَت شكَلزوجْي ام ،تبَسلا مويلا" :ارْب يلل دوهيلا ولاق الاّمِه 10 .تبَس ناك مويلا
 :هَواسقَس 12 "يشمأو كَشارْف دَفرأ يللاق كادَه ،ينافْش يللا" :مُهبَواج َوُه 11 "كَشارْف
 َوُه نوكْش فَرعَي شناك ام ارْب يللا ادَه 13 "؟يشمأو دَفرأ كَلاق يللا ناسنإلا َوُه نوكْش"
 دَبعَملاف عوسَي هاقْل ادَه دعَب 14 .ناكْملا كاد يف ناك يللا يشاغلام باغ عوسَي رَطاخ
 لَجارلا دَّعَب 15 "ادكَه نم رَتْك شكَلارصَي ام شاب بَندَت شديزْت ام ،تيرْب كاه" :وللاقو
 عوسَي ىلع نينحاش دوهيلا وناك ادَه ىلع 16 ،هافْش يللا َوُه عوسَي يللاب دوهيلا رَّبَخو
 ىّتَح مَدخَي ولازام اباب" :مُهبَواج عوسَي حَّصَب 17 ،تبَسلا مويف يشلا داه ريدْي ناك رَطاخ
 كرَب يشام رَطاخ ،هولتُّقَي شاب رَتْك وسّوَح دوهيلا وداز ،ادَه ىلع 18 "مَدخَن انأو كرُدل
.هللااب وحور اواسو ،هاباب يللاب هللااع لوقْي ناك دازو ،تبَسلا فَلاخْي ناك

بآلاو نبإلا
 نم ةجاح ىّتَح ريدْي رَدقَي ام نبإلا ،حَصلا حَصلا مُكلَلوقْن" :مُهلَلاقو عوسَي مُهبَواج 19
 رَطاخ 20 .وريدْي ينات نبإلا ،كادَه ريدْي شاو ،ريدْي بآلا فوشْي شاو ريغ نم ،ودنع
 ودَه ىلع رابْك لامْع وليّرَوْي حَيارو ،َوُه ريدْي شاو لَماك وليّرَوْيو ،نبإلا بَحْي بآلا
 22 .بَحْي يللا ييحَي ينات نبإلا ،مُهييحَيو ىتوملا ضَّوَنْي بآلا اميك 21 .وشهَّدَت شاب
 اميك نبإلا ومّرَكْي لَماك شاب 23 ،مَكاحْي شاب نبإلل اطْع ،دَحاو ىّتَح مَكاحْي ام بآلا
 ،حَصلا حَصلا مُكلَلوقْن 24 .وتعَب يللا بآلا شمَّرَكْي ام نبإلا شمَّرَكْي ام يللا ،بآلا ومّرَكْي
 زاج رَطاخ شمَكاحتَي امو ،ةميادلا ةايْحلا ودنع ينتَعْب يللاب نَمايو يمالْك عَمسَي يللا يللاب



 وعمَّسَي ىتوملا نيو تاج يهارو ةعاسلا يجْت ،حَصلا حَصلا مُكلَلوقْن 25 .ةايْحلل توملام
 ينات ادكَه ،هيف ةايْحلا ودنع بآلا اميك رَطاخ 26 ،وايحَي هوعمَّسَي يللاو ،هللا نبإ توص
 نبإ َوُه رَطاخ ،مَكاحْي شاب ةردُقلا هاطْعو 27 ،هيف ةايْحلا ودنع نوكْت شاب نبإلل اطْع
 مُهار يللا لَماك نيو ةعاسلا يجْت رَطاخ ،يشلا داه نم شوبرغَتسَت ام 28 .ناسنإلا
 رَشلا وراد يللا حَّصَب ،ةايْحلا ةمايْقل ريخلا وراد يللا وحورْيو 29 ،وتوص وعمَّسَي روبْقلاف
 ،بَساحْن عَمسَن اميك ،يدنع نم ةجاح ىّتَح ريدْن رَدقَن ام انأ 30 .ةبساحْملا ةمايْقل
 31 .ينتَعْب يللا دارُم ىلع سَّوَحْن ،يدارُم ىلع شسَّوَحْن ام رَطاخ ،ةّيِّقَح يعَت ةبساحْملاو
 فَراع ينارو ،يلدَهشَي يللا رُخآدَحاو 32 ،ةحيحْص يشام يتداهْش ،يحورل دَهشَن ناكول
 شاّنَتسَن ام انأ 34 ،قَحلل دَهْشو اّنَحويل وتتَعْب َموتنأ 33 ،ةحيحْص َّيِلع وتداهْش يللاب
 ةلعاشلا ةعمَشلا ناك اّنَحوي 35 .وكلَّسَت شاب يشلا داه لوقْن حَّصَب ،مَدانْب ةداهْش
 ةداهْش ىلع ةريبْك ةداهْش يدنع انأ 36 ،وعَت رونلاف ةعاس وعّتَمتَت وتيّبَحو ،ةيواضلاو
 مُهريدْن يللا تادلاب لامْعلا داه ،مُهلَّمَكْن شاب بآلا يلمُهاطْع يللا لامْعلا رَطاخ ،اّنَحوي
 وتعَمْس مُكرَمْع يف ام ،يلدَهشَي َوُه ينتَعْب يللا بآلاو 37 ،ينتَعْب بآلا يللاب يلودهَّشَي
 يللا شونمات ام رَطاخ ،مُكيف ةتبات وعَت ةملَكلا شمُكدنع امو 38 ،وهجو وتفَش ام ،وتوص
 َموهو ،مُهيب ةميادلا ةايْحلا مُكدنع نوكْت نيبساح رَطاخ بوتْكلاف وقّقَدْت 39 ،َوُه وتعَب
 شسَّوَحْن ام انأ 41 .ةايْح مُكدنع نوكْت شاب َّيِل ويجْت شوّبَحْت ام حَّصَب 40 ؛يلودهَّشَي
 تيج انأ 43 ،مُكيف هللا ةّبَحْم شمُكدنع ام يللاب مُكفَرعَن ينارو 42 ،سانلا دنع نم دجَملا
 ونمات وردَّقَت شافيك 44 ،هولبَّقَت َوُه ،ومسآب يجْي رُخآدَحاو ناكول ؛شينوتلَبْق امو اباب مَسآب
 شوسّوَحْت ام ودحَو هللا نم يللا دجَملاو ،ضعَب مُكضعَب نم دجَملا ولانْت وسوَّحْت َموتنأو
 وتيجْر يللا ىسوم َوُه مُكمَهتَي يللا، بآلا ماّدُق مُكمَهتَن انأ يللاب وبسَّحَت وكالَب 45 ،هيلع
 ام ّالَو حَّصَب 47 ،َّيِلع بَتْك َوُه رَطاخ ،َّيِب ونمات ،ىسومب ونمات ناكول رَطاخ 46 ،هيف
 "؟يمالْكب ونمات شافيك ،َوُه بَتْك شاوب شونمات


