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مي یخرق أربي أریاز ! أربي یخرق كورشي
، أدم، إیعیش أك ثمغاث نس حواء ذي أمزوار

أدم ذ ثمغاث نس حواء عیشن . ن عدنرعراسي 
ثوذاث ثشنا ذي طاعث ن أربي و یعجباسن إجن 

میزي أربي أقاث رحار 
...دیوسا إیجن نھارأرامي أكیسن



ما "فیغا إسقسا حواء 
أربي واتاتشا زي یناش 

حواء " ؟كورشيثشجورا 
نزمار أنش زي رثما كورشي إال إجن "ثجاوبیث 
اذاث مارا نشا رثما ني نیخ نح" "ییجن ثشجاث،رثما ن 

."واتماتیمشا"فیغا ییناس سثضحاشت ."  أنمث
ثذوار حواء ." أم أربيأدوراد "

.  ثشجاث نيثارزو رثما ن 
ثروح فیغا ني و ثصنط غا 

.نتشجاث نيثشا زي رثما 



أومي حواء ثوفا إخفنس ثعصى 
اث أربي مي ثشا زي رثما ني نتشج
.  اثنده أكیس أدم ثوشاس أدیش رانت

نش ! ال"أدم جاغاس أسیني، 
."وعاصیغشا أوار ن أربي



رموعصیث، ذوران توران إخفنسن ذي كین حواءأومي أدم ذ 
ا كوماصان دارن إخفنسن س وافار ن ثشجورا ومي دیوس. عایانن

.نوفان زایس أواري إثشجورا تیمزیانینأربي 



.  أومي یصمض رحار غاوعشي أربي یوسید غ رعراسي
حواء . أدم یارا طرام ذي حواء. إسن مین یخذم أدم ذ حواء

.فیغایا ملعون إكدجا"أربي یناسن، . ثارا طرم ذي فیغا
ثیمغارین أتاف أدزانت رحریق میغاتارونت إحنجان 

أدم، على سبت ثكید رموعصیث، ."إمزیانن
.  نعرخت سي سنانن ذي شوكذانثمورث 
و أتدذاذ حوما أتویذ أرقوز نش أتتاماذ 

."كور نھارنواغروم 



یقرع خ أدم ذ حواء زيأربي 
.  رعراسي ن جنث إصبحن

، على سبت كین رموعصیث
مسفراقن أك أربي نسن 

.خرقنإني 



أربي یخرق أخذمي نتماسي 
أربي . حوما أنیج غابارا إجنث

یخرق ثیبولطا س ییرم إ أدم ذ
مانیس أربي إدیویا . حواء

ییرماون؟



ل میثسن أمزوار قابی. یعذا روقث، أدم ذ حواء یذور غاسن رواشون
سا ن یدجا ذ أمیی-ثناین ھابیل دجا-میثسن ویس. یدجا ذ أفدجاح-دجا

.  إجن نھار قابیل یویازد إ یربي شوایت ن رخوضاث. ربایم
.  یویازد إ یربي أحوري إغاس یصبحھابیل 

مینازد أربي إعجباس 
.ھابیلیاوي 



ي واسیعجیب شا مین دازد یاوأربي 
ماشا. قابیل إعصب أطاس. قابیل

ن مارا ثكیذ مینیدجا"أربي یناس، 
"نیشان، ناش زعما واش قبرخشا؟



ان یعذ. إعصب و یوكي أذیتوقابیل 
ووسان ذي رعراسي قابیل إمعوشب

!وشا ینغیث–إك أوماس ھابیل 



ماني یدجا أوماش. "أربي یسور غا قابیل
واسینخ ماني"قابیل إسخارق، " ھابیل؟

"  یاك ما نش حطیخ أوما؟." "یدجا أوما
ار أربي إسعوقفاس إ ھابیل یاریث وایزم

.أدي فدجح و إذور إتازر ذي دونشت واھا



.  یمراش أك یدجیس ن أدام ذ حواء. قابیل إفغ زي أرحمث ن أربي
ذغیا، أیاون ذ ویاون ن ویاون ن قابیل عمان . یكار واشون نس
.ثقبیتش ني إیوفا



ذي روقث . ذي ثساعت ذیشت، رواشون ن أدم ذ حواء یمغار ذغیا
.وذاع عیشن أوسان كتار زي یوذان ن روخا‘ني، 



ث وشایي سییاربي "یخرق سیث غا حواء، ثنا أومي 
یدجا -سیث دجا." حوما أثارخ ذي أمشان ن ھابیل إنو

إسكووسا و 912إعیش ذرمومن ذي جو ثاراس 
.إحنجانأبارو خرقن غاس 



دونشث، إوذان ذوران ذي عفانن نھار أ واري نھار ذي 
غونكار، . كتار ذ أرا أواري یاراأنیان 

أربي یعزم أذیادج بناذم ذ روحوش ذ یجذاذ 
ماشا. یندم ماغا یخرق بناذمأربي . كورشي

إسرقحن وریاز إذاس إجن 
...إیربي أور 



-إكاد زي ثاروا ن سیث، نوح دجا. یدجا ذ نوح-أریاز ني دجا
.  یدجا ذیجو ثاراس ن لمعقول واخاس تطفض والو ن رعیب

. یاربا ثروانس خ وبریذ ن أربي. یوجار أك أربي
أربي یخس أذي سخذم روخا 

إجن رخذمث نوح كي 
.أمنتاثوایذجي 



وایازبدو نتفقاحین ن 

ثحاجیت زي یاوار ن أربي، اإلنجیلإجن 

أتافذ ذي

6-3أصل 

".نواوارن نش تیش ثفاوتثواث "
130:119َمْزمور 
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نھایة



.  ن یعناناإلنجیل ثقرانخ خ أربي نخ أمقران، إخرقانخ و یرزو أثنسن مثحاجیت 

ث أسعوقب نرموعصی. إسن نشین نكا ثوعفنا نتا إقراص رمعاصيأربي 
أربي إسعزیكنیو سوطاص سویني إسقاذد غثمورث میس . ذرموتنتاث 
غاص غیجن میس واھا، قناص عیسى، إجیثن اثنغن خي جو كشوذ واخا 
ام صالیب حوما أكوم یسمح أربي خ رمعاصي ني إثكیم دي ثوداث نوقناص 

عیسى أدیعقب غ ثمورث حوما . وتمتیمشا على سبت نسنتوحوما 
.نوام مارا، وكنیو مارا أكیس ثعیشم إربداأدعیش غداخر 

:ثومند إال منیا إكدجان ذتیضت، إني یوارا إ یاربيمارا 
ذبناذم سیذي عیسى، نش أومنخ إال شك ذ أربي، نش سنخ إال ثدورذ 

یاله خ. على سبت رمعاصي إنو، وروخا شك أقاش تعیشذ زیجذیذحوما أتموثذ 
أراحید غثوذاث إنو سمحاي خ رمعاصي إنو، حوما أغاري ثیري ثوذاث ذجذیذ

عوناي حوما أشكخ أراي . روخا، وإجن نھار أقاث إتسد أكیش إریخ إربدا
.أمین. أدعیشخ على سبت نش أم میش أمزیانوحوما 

16:3یوحنا ! اإلنجیل وسیور أك أربي كور نھارغار 
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