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.  ناذمویذانخ إیخرقن؟ اإلنجیل، أوار ن أربي، قناخ مامش یتواخراق ب
أربي . أطاس زكامي، أربي إخرق بناذم أمزوارو قاعا إسماث أدم

أربي میكسوض أروح ذي أدم . إخرق أدم زي ثعجاشت نثمورث
.أدم یوفا إخفیناس كیجن رعراسي قناص عدن. إكاد



قبر ما أدیخرق أربي أدم، إخرق دونشت إدجان ثصبح أطاس و 
مورا شواي شوایت، أربي یخرق ثی. ثعمار سرحوایج إیدجان شنین

وحن یوعران، إسغمي أربیع ن ربحار سواداي إومان، ثینواشین إك ف
ذ رشجورا یوعران، إجضاض سواریش إصبحن ذ ثیزیزوا 

.یتزبزیبن، أسرم أكي غطسن ذ إغرارن أكي تحروطوفن



غومزوارو قاعا، 
رامي أربي ویخریق

والو، إدجا ودیني 
را . حد إال نتا واھا

یوذان را إموشان 
.نیخ ذرحوایج

غومزوارو قاع، 
أربي یخرق أجنا ذ 

.ثمورث



جواغاس بو فورما ثمورث 
و ثسدجاست . نیخ ذ رفرغ

ثجدا مانیما سنج -دجا
خني . إثمورث

.  یسیوردأربي 
أج أذیني "

ثیري 
."ثفاوت



ت س أربي إسمى ثفاوت س نھار ذ ثسدجاس. أوشا ثوسد ثفاوتخني 
.أعشي ذ صبح دجا دجان ضنھار أمزوار. دجیرث



ناین، أربي یعذر إموشان ذ وامان ن  رموحیطات ذ-نھار ویسثذي 
ثراثا، -ذي نھار ویس. ربحورا ذي حوباض نوامان سواداي أوجنا

.ویوقع منیني ربار إباند." باند أربار: "إنا أربي



جورا أربي یومار راذ أربیع ذ رواذ ذ ثیشاجورا ثیمزیانین ذ ثیشا
-وأعشي ذ صبح دجا. و باننتید. ثیمقرانین أدباننت

.ثراثا-ذ نھار ویسدجان 



ي، خني أربي یخرق ثفوشت، ذ ثازیر
ذ وطاس ن یثران إدجان أوراد یجان 

ذ صبح وأعشي . میزما أن یحسب
.أربعا-ویسدجان ذ نھار -دجا



یجذاذ روحوش نربحار ذ إسرمان ذ 
ي أوارذنیثني دجا یازو أربي أذیخرق 

.  أربعا-إیمینیخرق ذي نھا ویس
خمسا یخرق -نھار ویسذي 

ذ ساذین أمزیان، أسرم أوخذمي 
میضان إزیران ذ یجذاذ نعامة 

أربي یخرق . إفارحنیتزقزیقن 
ماركاث إسرمان حوما أزیسن مارا 

إعمار أمان یدجان سنج إثمورث ذ 
مارا ماركاث ن یجذاذ حوما أذیران 

سنج إثمورث و أذیران سنج ذي 
دجان -و أعشي ذ صبح دجا. أجانا

.خمسة-نھار ویسذ 



ش ثمورث صوفغد روحو"ینطق، . أواري إمانیا، أربي یسیور عاوذ
كور ماركا ن روحوش ذ إباعوشان ذ روحوش إك ..." إیدارن

اذس دجا ذیني لفیالث یسنھزان ثمورث ذ رقن. تحروروذن نخرقند
إكشاون إك تنزراین ذ . راقویاذ إك داران ذ تماسح. إك شغرن
حوش مارا رو. زرفاث إیمغان ذ تموشوثین یشوخروثن. ثبغاغاثین

.إخرقیثن أربي ذي نھار ني

.ستھ-دجان ذ نھار ویس-و أعشي ذ صبح دجا



إجن حاجة وثدجي–ستھ -أربي إكا إجن حاجث نغني ذي نھار ویس
اشا دجا ذیني م. یدجا یاوجاذ إبناذم-كورشي دجا. أم شین حاجة نغني

االه ی"أربي یسیورد، . ذي رعراصیاث ذ روحوش بناذم إیزما أدیش
أثنج . أنخرق بناذم ذي صیفث نخ

ذناتا ذسیذس نكورشي ذي أدییري 
خني أربي یخرق ." ثمورث

.  ذي صیفث نس نتابناذم 
صیفث ن أربي ذي 

.أدمیخرق 



.أربي یسیور إك أدم
أش مین تخسد زي "

ماشا غاك. رعراسییا
أتشذ زي ثشجاث 
ذ نتماسنا ن ثوصبح

."توعفنا



أداس خرقخ . أریاز إخسا ویتیري وحذس"سیدي أربي إسیور، 
ن إجذاذ كورشي ذ روحوش إموزارأدم أربي یویازد إ ." ویثغیعاونن

مادام . و أدم یناد أسماون نسن كورشي. كورشي
رعقر غاس یحفظ أسماون نسن كورشي، أدم 

ذ روحوش كورشي واخا جا إجذاذ . إفسوس
إ أدم، واكیسد زاث جادجان كورشي 

.حوما أثیعاشایجن أوراد یوسي 



ت إكسازد ثغزذیس. إسوضاص أدم یویازد إجن ییضص إذقرأربي 
بي ثمغاثا إیخرق  أر. نس، زي ثغزذیست ن أدم أربي إخرق ثمغاث

.ثوسد أك أدم حوما أتیري تمغاث نس



ا أربي یج. أربي یخرق كورشي دي ستھ نھوراث
ھار سبعة نھار ن لبركة میزي إثیاجا ذ ن-نھار ویس
ذي رعراسي ن عندن، أدم ذ ثمغاث . ن أراحث

نس حواء عیشن إجن ثوذاث ثشنا ذي طاعث ن 
یدجا ذ لملك نسن ذ واني إداسن-أربي دجا. أربي

.إیتیشن كورشي ذ أمدوكر نسن



كورشيمي أربي إخرق 

اإلنجیلثحاجیت زي یاوار ن أربي، إجن 

أتافذ ذي

1-2أصل 

".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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