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ىمْع دازْن يللا

 :ولاقو وعَت ديمالَتلا هَواسقَس 2 .دازْن يللام ىمْع دَحاو فاشو زَياج عوسَي ناك 1
 بَنْد ادَه ال" :عوسَي بَجاو 3 "؟ىمْع دازْن شاب هيلاوْم ّالَو ادَه ؟بَنْد يللا نوكْش ،خيش"
 ينتعْب يللا لامْع وريدْن انمَزال 4 ،هيف هللا لامْع ونابْي شاب ىمْع دازْن حَّصَب ،هيلاوْم الَو
 دعَب 6 "اينَدلا رون انأ ،اينَدلاف ينمادام 5 ،مَدخَي رَدقَي ام دَحاو نيو ليللا يجْي ؛راهنلا مادام
 :وللاقو 7 ،نيطلاب ىمْعلا نينيع نَهْدو قازْبلاب نيط رادو ،بارْتلاف قَزْب ،ادكَه لاق ام
 .فوشْي اجو لَسْغ ،ىمْعلا حار .")لوسرَملا اهتَنعَم ماولَس( ماولَس ةتلَڤ يف لَسغأ ،حور"
 نَياك 9 "؟بَلطَي دُعقَي ناك يللا ادَه يشام" :ولاق بَلطَي هوفوشْي وناك يللاو ناريجلا 8
 10 "َوُه انأ" :لوقْي ناك َوُهو ،"ولهَّبَشْي ،الال" :ولاق نيرخودَحاوو "َوُه ادَه" :ولاق يللا
 هويَّمَسْي يللا ناسنإلا" :َوُه بَجاو 11 "؟كينيع وّلَحْن الاّمِه شافيك" :ولولوقْي وناكو
 تيّلَو تلَسْغو تحُر يك ،لَسغأو ماولَسل حور ،يللاقو َّيِنيع يلنَهْدو نيطلا راد عوسَي
 ناك يللا واّدأ 13 "فَراع شينار ام" :مُهلَلاق "؟ادَه وهار نيو" :ولولاق 12 "فوشْن
 وداز 15 .هنينيع وّلَحو نيطلا عوسَي راد راهْن تبَس موي ناك 14 ،نيّيسيِّرَفلا دنع ىمْع
 َّيِنيع ىلع نيطلا طَح" :َوُه مُهلَلاق ،فوشْي ّالَو شافيك نيّيسيِّرَفلا عم ةّرَملا داه هَواسقَس
 رَطاخ ،هللا دنع نم يشام ناسنإلا داه" :نيّيسيِّرَف يش ولاق 16 "فوشْن ينارو تلَسْغو
 يك تارام ريدْي يطاخ مَدانْب رَدقَي شافيك" :ولاق نيرخودَحاو حَّصَب ،"تبَسلا شقَّبَطْي ام
 كَّلَح يللا َتنأ ،هيلع َتنأ لوقْت شاو" :ىمْعلل ولاق وداز 17 .مُهتانيب ام وفلاخْتو "؟ودَه
 ىّتَح فوشْي ّالَوو ىمْع ناك يللاب دوهيلا شونمآ ام 18 .يبَن َوُه يللاب مُهلَلاق "؟كينيع
 شافيك ؟ىمْع دازْن يللاب ولوقْت يللا مُكديلْو ادَه" :ولاقو مُهَواسقَسو 19 ،هيلاوْمل وطّيَع
 دازْن يللابو انديلْو ادَه يللاب نيفراع انار" :ولاقو هيلاوْم وبواج 20 "؟فوشْي وهار كرُد
 شانار ام هينيع وّلَح نوكْشو ،نيفراع شانار ام فوشْي وهار كرُد شافيك 21 ،ىمْع
 مالْكلا داه ولاق هيلاوْم 22 "وحور ىلع رَدهَي ،ريبْك وهار ،َوُه هَويسقَس ،نيفراع
 حيسَملا يللاب هيب فَرعَتسَي دَحاو ناك ول يللاب ومهافْت دوهيلا رَطاخ ،دوهيلام فوخلام
 وطّيَع وداز الاّمِه 24 "هَويسقَس ،ريبْك وهار" :ولاق يللا ادَه ىلع 23 ،ةغونْشلام زَواحتَي
 25 "يطاخ ناسنإلا داه يللاب نيفراع انار ،هللا حَّبَس" :ولولاقو ىمْع ناك يللا لَجارلل
 يللاب ،ةدحاو ةجاح فَرعَن ،فَراع شينار ام انأ ،يطاخ َوُه ّالَو" :َوُه مُهبَجاو الاّمِه



 27 "؟كينيع كَّلَح شافيك ؟كَلراد شاو" :ولولاق 26 "فوشْن ينار كرُدو ىمْع تنُك
 نيّباح ينات َموتنأ ؟وعمَّسَت وديزْت نيّباح مُكار شالعَو .شوتعَمْس امو مُكلَتلُق" :مُهبَجاو
 انْح 29 ،ىسوم ديمالَت انْح ،كادَه عَت ديملَت َتنأ" :ولاقو هوّبَس 28 "؟وعَت ديمالَت ويّلَوْت
 لَجارلا بَجاو 30 "ونينم شوفرَّعَن ام ادَه حَّصَب ،ىسوم عم رَدْه هللا يللاب نيفراع انار
 ام هللا يللاب وفرَّعَن 31 ،َّيِنيع يلّلَح َوُهو ونينم شوفرَّعَت ام ،ةبيرغوم يدَه" :مُهلَلاقو
 ام ورمَع 32 ،ولعَمسَي ودارُم ريدْيو ،يقَت دَحاو نوكْي ناك ول حَّصَب ،نييطاخلل شعَمسَي
 نم شناك ام لَجارلا داه ناكول 33 ،ىمْع داز دَحاو نينيع لَح دَحاو شاك يللاب عَمسَّتأ
 ،"انمَّلَعْت يجْتو بونْدلاف تدَز كَلامْكب َتنأ" :ولولاقو وبواج 34 "ولاو ريدْي رَدقَي ام ،هللا
 36 "؟ناسنإلا نبإب نَمات" :وللاق هاقْل يكو اّرَب هَوامْر يللاب عوسَي عَمْس 35 .اّرَب هَوامْرو
 َوُهو ،وتفَش" :عوسَي وللاق 37 "؟هيب نَمان شاب يديس اي َوُه نوكْشو" :لاقو َوُه بَجاو
 شاب" :عوسَي لاق 39 .ولدَجْسو "يّبَر اي نَمان" :لَجارلا لاق 38 "كاعم رَدهَي وهار يللا
 يش 40 "نييمَع ويّلَوْي وفوشْي يللاو ،وفوشْي نييمَعلا شاب ،اينَدلا داهل انأ تيج يللا زَرفَن
 ناكول" :عوسَي مُهلَلاق 41 "؟نييمَع ينات انْحو" :ولولاقو وعمَس هاعم وناك يللا نيّيسيِّرَف
 بنَدلا اقبَي ادَه ىلع ،وفوشْت يللاب ولوقْت مُكار كرُد ،بنَد مُكدنع شنوكْي ام نييمَع وتيج
 "مُكعَت


