
  اِإلنِجيلُ كَما دوَّنه يوحنا
  الكلمة صار جسدا

1 
كُلُّ شيٍء بِه كانَ، 3. هذا كانَ يف البدِء ِعند اِهللا2. يف البدِء كانَ الكَِلمةُ، والكَِلمةُ كانَ ِعند اِهللا، وكانَ الكَِلمةُ اَهللا1

والنور يضيُء يف الظُّلمِة، والظُّلمةُ مل 5 واحلياةُ كانت نور الناِس، فيِه كانِت احلياةُ،4. وبغِريِه مل يكُن شيٌء ِمما كانَ
دِركهت.  

مل يكُن هو 8. هذا جاَء للشهادِة ليشهد للنوِر، لكَي يؤِمن الكُلُّ بواِسطَِتِه7. كانَ إنسانٌ مرسلٌ ِمن اِهللا امسه يوحنا6
كانَ يف العالَِم، وكونَ العالَم 10. كانَ النور احلَقيقي الَّذي ينري كُلَّ إنساٍن آتيا إىل العالَِم9. النور، بل ليشهد للنوِر
العالَم عِرفه11. بِه، ومل يلهمل تقب هتِتِه جاَء، وخاصصريوا 12. إىل خاصا أنْ يلطانس مفأعطاه قَِبلوه ا كُلُّ الَّذينوأم

  .الَّذين وِلدوا ليس ِمن دٍم، وال ِمن مشيئَِة جسٍد، وال ِمن مشيئَِة رجٍل، بل ِمن اِهللا13. ، أِي املؤِمنونَ باِمسِهأوالد اِهللا
ِهد يوحنا ش15. والكَِلمةُ صار جسدا وحلَّ بيننا، ورأينا مجده، مجدا كما لوحيٍد ِمن اآلِب، مملوًءا ِنعمةً وحقا14

وِمن ِملئِه نحن 16". إنَّ الَّذي يأيت بعدي صار قُدامي، ألنه كانَ قَبلي: هذا هو الَّذي قُلت عنه: "له ونادى قائالً
 مل اَُهللا18. ألنَّ الناموس مبوسى أُعطي، أما النعمةُ واحلَق فبيسوع املَسيِح صارا17. مجيعا أخذنا، وِنعمةً فوق ِنعمٍة

  .اَِلابن الوحيد الَّذي هو يف ِحضِن اآلِب هو خبر. يره أحد قَطُّ
  شهادة يوحنا املعمدان

19سألوهلي نيةً والوينكه ليمشأور ِمن هودلَ اليأرس ا، حنينةُ يوحهاد؟: "وهِذِه هي شأنت نومل 20". م فرفاعت
وأقَر ،نِكري : "يإنأنا املَسيح 21". لَست؟: "فسألوها أنتأنا: "فقالَ". إذًا ماذا؟ إيلي ؟". "لَستأنت يبألن ."فأجاب :

أنا صوت صاِرٍخ : "قال23َ". من أنت، لنعطي جوابا للَّذين أرسلونا؟ ماذا تقولُ عن نفِسك؟: "فقالوا له22". ال"
فما : "فسألوه وقالوا له25وكانَ املُرسلونَ ِمن الفَريسيني، 24". ب، كما قالَ إشعياُء النيبقَوموا طريق الر: يف البريِة

أنا أُعمد مباٍء، ولكن يف : "أجابهم يوحنا قائال26ً". بالُك تعمد إنْ كُنت لَست املَسيح، وال إيليا، وال النيب؟
هو الَّذي يأيت بعدي، الَّذي صار قُدامي، الَّذي لَست مبستِحق أنْ أحلَّ سيور 27. ستم تعِرفونهوسِطكُم قائم الَّذي لَ

  .هذا كانَ يف بيِت عربةَ يف عِرب اُألردنّ حيثُ كانَ يوحنا يعمد28". ِحذائِه
  يسوع محل اهللا

هذا هو الَّذي قُلت 30! هوذا حملُ اِهللا الَّذي يرفَع خطيةَ العالَِم:"، فقالَويف الغِد نظَر يوحنا يسوع مقِبالً إليِه29
كانَ قَبلي: عنه هامي، ألنقُد لٌ صارجعدي، ر31. يأيت بأعِرفُه وأنا مل أكُن . دمأُع إلسرائيلَ لذلك ِجئت رظهلكن لي
وأنا مل أكُن 33.  رأيت الروح ناِزالً ِمثلَ حمامٍة ِمن السماِء فاستقَر علَيِهإني قد: "وشِهد يوحنا قائال32ً". باملاِء

الَّذي ترى الروح ناِزالً ومستِقرا علَيِه، فهذا هو الَّذي يعمد : أعِرفُه، لكن الَّذي أرسلَين ُألعمد باملاِء، ذاك قالَ يل
  ".د رأيت وشِهدت أنَّ هذا هو ابن اِهللاوأنا ق34. بالروِح القُدِس
  التالميذ األولون



!". هوذا حملُ اِهللا: "فنظَر إىل يسوع ماشيا، فقال36َويف الغِد أيضا كانَ يوحنا واِقفًا هو واثناِن ِمن تالميِذِه، 35
37سوعفتِبعا ي ،لميذاِن يتكَلَّمالت هِمع38. فسون سوعي فَتعاِن، فقالَ هلُمافالتما يتبهفقاال" ماذا تطلُباِن؟: "ظَر :

فأتيا ونظَرا أين كانَ يمكُثُ، ومكَثا ". تعالَيا وانظُرا: "فقالَ هلُما39". أين متكُثُ؟. "يا معلّم: الَّذي تفسريه" ربي"
ذلك اليوم هِة. ِعندِة العاِشراعالس حو40. وكانَ نسراوِني اللذَيِن ِمسعا كانَ أنداِلاثن ا ِمنواِحد سطرأخو ِسمعانَ ب 
ا وتِبعاهن41. يوحِسمعانَ، فقالَ له الً أخاهأو دا: "هذا وجسيدنا مقد وج "هالَّذي تفسري :فجاَء بِه إىل 42. املَسيح

سوعوقالَ. ي سوعإليِه ي ظَريونا: "فن ِسمعانُ بن أنت .دعت فاأنتى ص "هالَّذي تفسري :سطرب.  
  دعوة فيلبس ونثنائيل

43فقالَ له سفيلُب دجإىل اجلليِل، فو جخرأنْ ي سوعي ِد أرادعين: "يف الغ44". اتب يدا، ِمنيِت صب ِمن سوكانَ فيلُب
سطروب سراو45. مدينِة أندثَنائيلَ وقالَ لهن دوج ساموِس واألنبياُء و: "فيلُبى يف النموس عنه بدنا الَّذي كتج

قالَ له ". أِمن الناِصرِة يمِكن أنْ يكونَ شيٌء صاِلح؟: "فقالَ له نثَنائيل46ُ". يسوع ابن يوسف الَّذي ِمن الناِصرِة
سفيلُب" :تعالَ وانظُر."  

ِمن أين : "قالَ له نثَنائيل48ُ". هوذا إسرائيلي حقا ال ِغش فيِه: "الَ عنهورأى يسوع نثَنائيلَ مقِبالً إليِه، فق47
يا : "أجاب نثَنائيلُ وقالَ له49". قَبلَ أنْ دعاك فيلُبس وأنت حتت التينِة، رأيتك: "أجاب يسوع وقالَ له". تعِرفُين؟

إني رأيتك حتت : هل آمنت ألني قُلت لك: "أجاب يسوع وقالَ له50!". ئيلَأنت مِلك إسرا! معلّم، أنت ابن اِهللا
ِمن اآلنَ ترونَ السماَء مفتوحةً، ومالئكَةَ : احلَق احلَق أقولُ لكُم: "وقالَ له51!". التينِة؟ سوف ترى أعظَم ِمن هذا

  ".اِهللا يصعدونَ ويِرتلونَ على ابِن اإلنساِن
  
  

  العرس يف قانا اجلليل واملعجزة األوىل
2 
1هناك سوعي أُم تيف قانا اجلليِل، وكان رسرِس2. ويف اليوِم الثّاِلِث كانَ عإىل الع وتالميذُه سوعا يأيض عيود .
3له سوعي أُم قالَت ،غَِت اخلمرا فرولَم" :4". ليس هلُم مخرسوعيت ما : "قالَ هلا ييل ولِك يا امرأةُ؟ مل تأِت ساع
عداِم5". بدللخ هأُم قالَت" :لوههما قالَ لكُم فافع6". م بسح ،ةً هناكوضوعٍة مِحجار ةُ أجراٍن ِمنِست توكان

ثُم قالَ 8. فمألوها إىل فوق". ًءامألوا األجرانَ ما: "قالَ هلُم يسوع7. تطهِري اليهوِد، يسع كُلُّ واِحٍد ِمطريِن أو ثالثَةً
كإ: "هلُمئيِس املُتموا إىل را اآلنَ وقَدقوموا". است9. فقَد ِمن علَمي كُنا، ومل يلَ مخروحكإ املاَء املُتاملُت ئيسر ا ذاقفلَم

كُلُّ إنساٍن إنما : "وقالَ له10 رئيس املُتكإ العريس أين هي، لكن اخلُدام الَّذين كانوا قد استقَوا املاَء عِلموا، دعا
هِذِه بدايةُ 11!". أما أنت فقد أبقَيت اخلمر اجلَيدةَ إىل اآلنَ. يضع اخلمر اجلَيدةَ أوالً، ومتى سِكروا فحينئٍذ الدونَ

نفآم ،هجدم ريف قانا اجلليِل، وأظه سوعلها ياآلياِت فعبِه تالميذُه .  
  تطهري اهليكل



وكانَ ِفصح 13. وبعد هذا احنَدر إىل كفِرناحوم، هو وأُمه وإخوته وتالميذُه، وأقاموا هناك أياما لَيست كثرية12ً
 ،ليمشإىل أور سوعي ِعدا، فصهوِد قريب14اليقَربيعونَ بكانوا ي يف اهلَيكَِل الَّذين دجوو ياِرفا، والصماما وحما وغَن

. فصنع سوطًا ِمن ِحباٍل وطَرد اجلميع ِمن اهلَيكَِل، الغنم والبقَر، وكب دراِهم الصياِرِف وقَلَّب موائدهم15. جلوسا
: فتذَكَّر تالميذُه أنه مكتوب17!". ٍةال جتعلوا بيت أيب بيت ِتجار! ارفَعوا هِذِه ِمن ههنا: "وقالَ لباعِة احلَماِم16

  ".غَريةُ بيِتك أكَلَتين"
18ا لهوقالو هودالي لَ هذا؟: "فأجابى تفعرينا حتٍة تةَ آيوقالَ هلُم19". أي سوعي انقُضوا هذا اهلَيكَلَ، ويف : "أجاب

هاٍم أُقيم20 ."ثَالثَِة أيهودوأ: "فقالَ الي ؟يف ِستهقيماٍم تيف ثَالثَِة أي هذا اهلَيكَلُ، أفأنت ينةً بسن عنيا هو 21". ربوأم
فلَما قام ِمن األمواِت، تذَكَّر تالميذُه أنه قالَ هذا، فآمنوا بالِكتاِب والكَالِم الَّذي 22. فكانَ يقولُ عن هيكَِل جسِدِه

سوعي قاله.  
لكن يسوع مل يأتِمنهم 24. م يف عيِد الِفصِح، آمن كثريونَ باِمسِه، إذ رأوا اآلياِت الَّيت صنعولَما كانَ يف أورشلي23

اجلميع عِرفكانَ ي هفِسِه، ألن25. على نِلمع هعن اإلنساِن، ألن دأح دشها أنْ يحتاجم كُنمل ي هما كانَ يف  وألن
  .اإلنساِن

  
 

  نيقودميوسحديثه مع 
3 
يا معلّم، نعلَم أنك : "هذا جاَء إىل يسوع ليالً وقالَ له2. كانَ إنسانٌ ِمن الفَريسيني امسه نيقودميوس، رئيس لليهوِد1

لُ إنْ مل يتعم لَ هِذِه اآلياِت الَّيت أنتعمأنْ ي قِدري دا، ألنْ ليس أحلّمعاِهللا م ِمن يتقد أت3". كُِن اُهللا معه أجاب 
وقالَ له سوعي" :أقولُ لك احلَق اِهللا: احلَق ى ملكوترأنْ ي قِدرال ي فوق ِمن ال يولَد د4". إنْ كانَ أح قالَ له
ِه ث: "نيقودميوسأُم طنلَ بدخأنْ ي قِدري لَّه؟ ألَعيـخوهو ش اإلنسانَ أنْ يولَد مِكني ؟كيفةً ويولَد5". اني أجاب
سوعي" :أقولُ لك احلَق اِهللا: احلَق لَ ملكوتدخأنْ ي قِدروِح ال ياملاِء والر ِمن ال يولَد د6. إنْ كانَ أح ِمن املَولود

وِح هو روحالر ِمن هو، واملَولود دسِد ج7. اجلَسلك ي قُلتأن بجغي أنْ: ال تتعنبيفوق 8.  تولَدوا ِمن ُب يحاَلر
بأين تأيت وال إىل أين تذه ِمن ال تعلَم كها، لكنصوت عيثُ تشاُء، وتسموِح. حالر ِمن ِلدو نهكذا كُلُّ م."  

9وقالَ له نيقودميوس أنْ يكونَ هذا؟: "أجاب مِكني 10". كيفوقالَ له سوعي أجاب" :لّمعم أنت إسرائيلَ ولَست 
إنْ كُنت 12. إننا إنما نتكَلَّم مبا نعلَم ونشهد مبا رأينا، ولَستم تقبلونَ شهادتنا: احلَق احلَق أقولُ لك11! تعلَم هذا

د صِعد إىل السماِء إلَّا وليس أح13قُلت لكُم األرضياِت ولَستم تؤِمنونَ، فكيف تؤِمنونَ إنْ قُلت لكُم السموياِت؟ 
  .الَّذي نزلَ ِمن السماِء، ابن اإلنساِن الَّذي هو يف السماِء

لكَي ال يهِلك كُلُّ من يؤِمن بِه بل تكونُ 15وكما رفَع موسى احلَيةَ يف البريِة هكذا ينبغي أنْ يرفَع ابن اإلنساِن، "14
ألنه هكذا أحب اُهللا العالَم حتى بذَلَ ابنه الوحيد، لكَي ال يهِلك كُلُّ من يؤِمن بِه، بل تكونُ له 16. له احلياةُ األبديةُ



يدانُ، الَّذي يؤِمن بِه ال 18. ألنه مل يرِسِل اُهللا ابنه إىل العالَِم ليدين العالَم، بل ليخلُص بِه العالَم17. احلياةُ األبديةُ
إنَّ النور قد جاَء إىل العالَِم، : وهِذِه هي الدينونة19ُ. والَّذي ال يؤِمن قد دين، ألنه مل يؤِمن باسِم ابِن اِهللا الوحيِد

يآِت يبِغض النور، وال ألنَّ كُلَّ من يعملُ الس20. وأحب الناس الظُّلمةَ أكثَر ِمن النوِر، ألنَّ أعماهلُم كانت ِشريرةً
أعمالُه خبوِر لئالَّ توعمولَة21ٌ. يأيت إىل النها باِهللا مأن أعمالُه رتظه وِر، لكَيقِبلُ إىل النفي لُ احلَقفعي نا موأم."  
  شهادة يوحنا املعمدان للمسيح

وكانَ يوحنا أيضا يعمد 23. ، ومكَثَ معهم هناك، وكانَ يعمدوبعد هذا جاَء يسوع وتالميذُه إىل أرِض اليهوديِة22
ألنه مل يكُن يوحنا قد أُلقي بعد 24. يف عِني نوٍن بقُرِب ساليم، ألنه كانَ هناك مياه كثريةٌ، وكانوا يأتونَ ويعتِمدونَ 

  .يف السجِن
يا معلّم، هوذا الَّذي :"فجاءوا إىل يوحنا وقالوا له26.  يوحنا مع يهوٍد ِمن ِجهِة التطهِريوحدثَت مباحثَةٌ ِمن تالميِذ25

ال : "أجاب يوحنا وقال27َ". كانَ معك يف عِرب اُألردنّ، الَّذي أنت قد شِهدت له، هو يعمد، واجلميع يأتونَ إليِه
لَست أنا :  أنتم أنفُسكُم تشهدونَ يل أني قُلت28. ئًا إنْ مل يكُن قد أُعطي ِمن السماِءيقِدر إنسانٌ أنْ يأخذَ شي

هلٌ أمامرسي مبل إن ا 29. املَسيححفر حفرفي هعسموي ِقفريِس الَّذي يالع ديقا صوأم ،ريسفهو الع روسالع له نم
الَّذي يأيت ِمن فوق 31. ينبغي أنَّ ذلك يزيد وأني أنا أنقُص30. ذًا فرحي هذا قد كملَإ. ِمن أجِل صوِت العريِس

األرِض يتكَلَّم وِمن ،األرِض هو أرضي اجلميِع، والَّذي ِمن اجلميِع، . هو فوق ماِء هو فوقالس وما 32الَّذي يأيت ِمن
ألنَّ الَّذي أرسله 34ومن قَِبلَ شهادته فقد ختم أنَّ اَهللا صاِدق، 33.  أحد يقبلُهارآه وِمسعه بِه يشهد، وشهادته ليس

 الَّذي 36. اَآلب يِحب اِلابن وقد دفَع كُلَّ شيٍء يف يِدِه35. ألنه ليس بكَيٍل يعطي اُهللا الروح. اُهللا يتكَلَّم بكَالِم اِهللا
باِلابِن له اِهللايؤِمن بمكُثُ علَيِه غَضى حياةً بل يرباِلابِن لن ي ةٌ، والَّذي ال يؤِمنحياةٌ أبدي ."  

  
  

  حديثه مع امرأة سامرية
4 
 يكُن مع أنَّ يسوع نفسه مل2فلَما عِلم الرب أنَّ الفَريسيني ِمسعوا أنَّ يسوع يصير ويعمد تالميذَ أكثَر ِمن يوحنا، 1

 ،بل تالميذُه دمعا إىل اجلليِل3يى أيضضةَ ومهوديالي كة4َ. تراِمرالس جتازأنْ ي له د5. وكانَ ال ب ى إىل مدينٍة ِمنفأت
فإذ كانَ . بوكانت هناك بئر يعقو6. الساِمرِة يقالُ هلا سوخار، بقُرِب الضيعِة الَّيت وهبها يعقوب ليوسف ابِنِه

فجاَءِت امرأةٌ ِمن الساِمرِة لتستقي 7. يسوع قد تِعب ِمن السفَِر، جلَس هكذا على الِبئِر، وكانَ نحو الساعِة الساِدسِة
سوعماًء، فقالَ هلا ي" :با8". أعطيين ألشربتاعوا طَعاما إىل املدينِة ليوضكانوا قد م املَرأةُ 9. ألنَّ تالميذَه له فقالَت

. ألنَّ اليهود ال يعاِملونَ الساِمريني". كيف تطلُب ِمني لتشرب، وأنت يهودي وأنا امرأةٌ ساِمريةٌ؟: "الساِمريةُ
طَلَبِت أنِت ِمنه لو كُنِت تعلَمني عطيةَ اِهللا، ومن هو الَّذي يقولُ لِك أعطيين ألشرب، لَ: "أجاب يسوع وقالَ هلا10

ألَعلَّك أعظَم 12فِمن أين لك املاُء احلَي؟ . يا سيد، ال دلو لك والِبئر عميقَةٌ: "قالَت له املَرأة11ُ". فأعطاِك ماًء حيا



كُلُّ من يشرب : " هلاأجاب يسوع وقال13َ". ِمن أبينا يعقوب، الَّذي أعطانا الِبئر، وشِرب ِمنها هو وبنوه ومواشيِه؟
ولكن من يشرب ِمن املاِء الَّذي أُعطيِه أنا فلن يعطَش إىل األبِد، بل املاُء الَّذي أُعطيِه 14. ِمن هذا املاِء يعطَش أيضا

 املاَء، لكَي ال أعطَش وال آيتَ إىل يا سيد، أعِطين هذا: "قالَت له املَرأة15ُ". يصري فيِه ينبوع ماٍء ينبع إىل حياٍة أبديٍة
قي16". هنا ألستسوعإىل ههنا: "قالَ هلا ي ِك وتعالَيوجيب وادعي ز17". اذهِت املَرأةُ وقالتليس يل : "أجاب

وجز ."سوعا قُلِت: "قالَ هلا ينسح : ،وجةُ أزواٍج، والَّذي لِك اآلن18َليس يل زمسكانَ لِك خ هليس هو ألن 
آباؤنا سجدوا يف هذا اجلَبِل، وأنتم 20! يا سيد، أرى أنك نيب: "قالَت له املَرأة19ُ". هذا قُلِت بالصدِق. زوجِك
 ساعةٌ، ال يا امرأةُ، صدقيين أنه تأيت: "قالَ هلا يسوع21". إنَّ يف أورشليم املَوِضع الَّذي ينبغي أنْ يسجد فيِه: تقولونَ

ألنَّ . أنتم تسجدونَ ملا لَستم تعلَمونَ، أما نحن فنسجد ملا نعلَم22. يف هذا اجلَبِل، وال يف أورشليم تسجدونَ لآلِب
ولكن تأيت ساعةٌ، وهي اآلنَ، حني الساِجدونَ احلَقيقيونَ يسجدونَ لآلِب بالروِح 23. اخلَالص هو ِمن اليهوِد

له اِجدينِمثلَ هؤالِء الس طاِلب ألنَّ اآلب ،24. واحلَقغي أنْ . اَُهللا روحنبي وِح واحلَقفبالر دونَ لهسجي والَّذين
". يٍءفمتى جاَء ذاك يخِبرنا بكُلّ ش. أنا أعلَم أنَّ مسيا، الَّذي يقالُ له املَسيح، يأيت: "قالَت له املَرأة25ُ". يسجدوا
26سوعِك هو: "قالَ هلا يأنا الَّذي أُكَلّم."  
ملاذا تتكَلَّم "أو " ماذا تطلُب؟: "ولكن مل يقُلْ أحد. وِعند ذلك جاَء تالميذُه، وكانوا يتعجبونَ أنه يتكَلَّم مع امرأٍة27

. هلُموا انظُروا إنسانا قالَ يل كُلَّ ما فعلت"29: اِسفتركَِت املَرأةُ جرتها ومضت إىل املدينِة وقالَت للن28". معها؟
  .فخرجوا ِمن املدينِة وأتوا إليِه30". ألَعلَّ هذا هو املَسيح؟

31قائلني تالميذُه كُلْ: "ويف أثناِء ذلك سأله ،لّمعأنا: "فقالَ هلُم32". يا م مأنت هتعِرفون مآلكُلَ لَست يل طَعام ."
طَعامي أنْ أعملَ مشيئَةَ الَّذي : "قالَ هلُم يسوع34" ألَعلَّ أحدا أتاه بشيٍء ليأكُلَ؟: "الَ التالميذُ بعضهم لبعٍضفق33

لهمع مملَين وأُتأما تقولون35َ. أرس :؟ ها أنا أقولُ لكُميأيت احلَصاد ٍر ثُمةُ أشهعيكونُ أرب هكُ: إننارفَعوا أعي م
واحلاِصد يأخذُ أُجرةً ويجمع ثَمرا للحياِة األبديِة، لكَي يفرح الزاِرع 36. وانظُروا احلُقولَ إنها قد ابيضت للحصاِد

ما مل  أنا أرسلتكُم لتحصدوا 38. إنَّ واِحدا يزرع وآخر يحصد: ألنه يف هذا يصدق القَول37ُ. واحلاِصد معا
  ".آخرونَ تِعبوا وأنتم قد دخلتم على تعِبِهم. تتعبوا فيِه

 
  كثريون من السامريني يؤمنون

39دتشه تِب كالِم املَرأِة الَّيت كانببس نياِمريالس املدينِة كثريونَ ِمن ِتلك بِه ِمن نفآم هأن" :لتقالَ يل كُلَّ ما فع ."
. فآمن بِه أكثَر ِجدا بسبِب كالِمِه41.  الساِمريونَ سألوه أنْ يمكُثَ ِعندهم، فمكَثَ هناك يومِنيفلَما جاَء إليِه40
إننا لَسنا بعد بسبِب كالِمِك نؤِمن، ألننا نحن قد ِمسعنا ونعلَم أنَّ هذا هو باحلَقيقَِة املَسيح مخلّص : "وقالوا للمرأِة42
  ".ِمالعالَ

  شفاء ابن خادم امللك



". ليس لنيب كرامةٌ يف وطَِنِه: "ألنَّ يسوع نفسه شِهد أن44ْوبعد اليومِني خرج ِمن هناك ومضى إىل اجلليِل، 43
ألنهم هم أيضا جاءوا فلَما جاَء إىل اجلليِل قَِبله اجلليليونَ، إذ كانوا قد عاينوا كُلَّ ما فعلَ يف أورشليم يف العيِد، 45

وكانَ خاِدم للمِلِك ابنه مريض يف . فجاَء يسوع أيضا إىل قانا اجلليِل، حيثُ صنع املاَء مخرا46. إىل العيِد
ِرتلَ و47. كفِرناحومأنْ ي إليِه وسأله ِة إىل اجلليِل، انطَلَقهوديالي قد جاَء ِمن سوعأنَّ ي هذا إذ ِمسع هألن هابن شفيي

يا : "قالَ له خاِدم املَِلِك49". ال تؤِمنونَ إنْ مل تروا آياٍت وعجائب: "فقالَ له يسوع48. كانَ مشِرفًا على املوِت
لَّيت قاهلا له يسوع، فآمن الرجلُ بالكَِلمِة ا". ِابنك حي. اذهب: "قالَ له يسوع50". سيد، انِزلْ قَبلَ أنْ يموت ابين

ب51. وذَهقائلني روهوأخب هبيدع لهقبوفيما هو ناِزلٌ است" :يح كِة الَّيت فيها 52". إنَّ ابناععن الس مهرخبفاست
ذَ يتعافَى، فقالوا لهى: "أخاحلُم كَتهِة تراِبعِة الساعيف53". أمِس يف الس هأن األب فيها ففَِهم ِة الَّيت قالَ لهاعالس ِتلك 

سوعي" :يح كإنَّ ابن ."كُلُّه هيتهو وب نِة إىل اجلليِل54. فآمهوديالي ا جاَء ِمنلَم سوعها يعنةٌ صةٌ ثانيا آيهِذِه أيض.  
  
  

  شفاء مريض بيت حسدا
5 
ويف أورشليم ِعند باِب الضأِن ِبركَةٌ يقالُ هلا بالِعربانيِة 2. ورشليموبعد هذا كانَ عيد لليهوِد، فصِعد يسوع إىل أ1
 يف هِذِه كانَ مضطَِجعا جمهور كثري ِمن مرضى وعمٍي وعرٍج وعسٍم، يتوقَّعونَ 3. هلا خمسةُ أرِوقٍَة" بيت ِحسدا"

فمن نزلَ أوالً بعد حتريِك املاِء كانَ يربأُ ِمن أي .  الِبركَِة ويحرك املاَءألنَّ مالكًا كانَ يِرتلُ أحيانا يف4. حتريك املاِء
راهٍض اعترة5ً. مسن منذُ ثَماٍن وثَالثني ضرإنسانٌ بِه م ا 6. وكانَ هناكمانز أنَّ له ِلما، وعضطَِجعم سوعي هذا رآه
ا، فقالَ لهأنْ ترب: "كثري ريد7". أ؟أتاملَريض هاملاُء: "أجاب كى حتَرتلقيين يف الِبركَِة مليس يل إنسانٌ ي ،دما . يا سيينبل ب

رامي آخِرتلُ قُد8". أنا آٍت، يسوعي وامِش. قُِم: "قالَ له ك9". اِمحلْ سرير هلَ سريرماإلنسانُ وح ِرئفحاالً ب
  .توكانَ يف ذلك اليوِم سب. ومشى

10فيللَّذي ش هودفقالَ الي" :سبت هإن !كأنْ حتِملَ سرير ِحلُّ لك11". ال يمهإنَّ الَّذي أبرأين هو قالَ يل: "أجاب :
أما الَّذي شفي فلم 13". اِمحلْ سريرك وامِش؟: من هو اإلنسانُ الَّذي قالَ لك: "فسألوه12". اِمحلْ سريرك وامِش

ي كُنيمعلَ، إذ كانَ يف املَوِضِع جزاعت سوعهو، ألنَّ ي نم 14. علَميف اهلَيكَِل وقالَ له سوعي هدذلك وج عدها : "ب
رأش ا، لئالَّ يكونَ لكخِطئْ أيضفال ت ،ِرئتقد ب 15". أنتهو الَّذي أبرأه سوعأنَّ ي هودالي رى اإلنسانُ وأخبضفم .  

  ب واالبنعمل اآل
أيب يعملُ : "فأجابهم يسوع17. وهلذا كانَ اليهود يطردونَ يسوع، ويطلُبونَ أنْ يقتلوه، ألنه عِملَ هذا يف سبٍت16

ط، بل قالَ فِمن أجِل هذا كانَ اليهود يطلُبونَ أكثَر أنْ يقتلوه، ألنه مل ينقُِض السبت فق18". حتى اآلنَ وأنا أعملُ
  .أيضا إنَّ اَهللا أبوه، معاِدالً نفسه باِهللا



19وقالَ هلُم سوعي أقولُ لكُم: "فأجاب احلَق لُ: احلَقعمي اآلب نظُريئًا إالَّ ما يفِسِه شن لَ ِمنعمأنْ ي اِلابن قِدرال ي .
ألنَّ اآلب يِحب اِلابن ويريِه مجيع ما هو يعملُه، وسيريِه أعماالً 20. ألنْ مهما عِملَ ذاك فهذا يعملُه اِلابن كذلك

مبوا أنتجهِذِه لتتع ِمن شاُء21. أعظَمي نحيي ما يأيض حيي، كذلك اِلابنوي األموات قيمي كما أنَّ اآلب هألن .
22ا، بل قد أعطَى كُلَّ الددأح دينال ي ِة لِلابِن، ألنَّ اآلب23ينونكِرمونَ اآلبكما ي اِلابن اجلميع كِرمي لكَي . نم

لهالَّذي أرس اآلب كِرمال ي اِلابن كِرمال ي.  
د إنَّ من يسمع كالمي ويؤِمن بالَّذي أرسلَين فله حياةٌ أبديةٌ، وال يأيت إىل دينونٍة، بل ق: احلَق احلَق أقولُ لكُم"24

إنه تأيت ساعةٌ وهي اآلنَ، حني يسمع األموات صوت ابِن اِهللا، : احلَق احلَق أقولُ لكُم25. انتقَلَ ِمن املوِت إىل احلياِة
ِه، ألنه كما أنَّ اآلب له حياةٌ يف ذاِتِه، كذلك أعطَى اِلابن أيضا أنْ تكونَ له حياةٌ يف ذاِت26. والساِمعونَ يحيونَ

ال تتعجبوا ِمن هذا، فإنه تأيت ساعةٌ فيها يسمع مجيع الَّذين 28. وأعطاه سلطانا أنْ يدين أيضا، ألنه ابن اإلنساِن27
 ،هئاِت إىل قيا29يف القُبوِر صوتيِملوا السع ِة احلياِة، والَّذيناِلحاِت إىل قياملوا الصفع الَّذين جخرِةفيينونِة الد30. م 

كما أمسع أدين، ودينونيت عاِدلَةٌ، ألني ال أطلُب مشيئَيت بل مشيئَةَ اآلِب الَّذي . أنا ال أقِدر أنْ أفعلَ ِمن نفسي شيئًا
  .أرسلَين

  الشهادة عن االبن
و آخر، وأنا أعلَم أنَّ شهادته الَّيت يشهدها يل الَّذي يشهد يل ه32. إنْ كُنت أشهد لنفسي فشهاديت لَيست حقا"31

ق33. هي حقللح ِهدا فشنإىل يوح ملتأرس مخلُصوا 34.  أنتإنساٍن، ولكين أقولُ هذا لت ةً ِمنهادلُ شوأنا ال أقب
مِهجو35. أنتأنْ تبت مدتم أروأنت ،املُنري املوقَد راجةً كانَ هو الس36. ا بنوِرِه ساع ِمن ةٌ أعظَمهادا أنا فلي شوأم

يوحنا، ألنَّ األعمالَ الَّيت أعطاين اآلب ُألكَملها، هِذِه األعمالُ بعيِنها الَّيت أنا أعملُها هي تشهد يل أنَّ اآلب قد 
ولَيست لكُم كِلمته 38قَطُّ، وال أبصرتم هيئَته، مل تسمعوا صوته . واآلب نفسه الَّذي أرسلَين يشهد يل37. أرسلَين

. فتشوا الكُتب ألنكُم تظُنونَ أنَّ لكُم فيها حياةً أبدية39ً. ثاِبتةً فيكُم، ألنَّ الَّذي أرسله هو لَستم أنتم تؤِمنونَ بِه
  .لكُم حياةٌوال تريدونَ أنْ تأتوا إلَي لتكونَ 40. وهي الَّيت تشهد يل

أنا قد أتيت باسِم 43. ولكين قد عرفتكُم أنْ لَيست لكُم محبةُ اِهللا يف أنفُِسكُم42مجدا ِمن الناِس لَست أقبلُ، "41
 مجدا بعضكُم كيف تقِدرونَ أنْ تؤِمنوا وأنتم تقبلون44َ. إنْ أتى آخر باسِم نفِسِه فذلك تقبلونه. أيب ولَستم تقبلونين

  ِه الواِحِد لَستم تطلُبونه؟ِمن بعٍض، واملَجد الَّذي ِمن اإللَ
ألنكُم لو كنتم 46. يوجد الَّذي يشكوكُم وهو موسى، الَّذي علَيِه رجاؤكُم. ال تظُنوا أني أشكوكُم إىل اآلِب"45

هين، ألنقوندصت مى لكُنتقونَ موسدصيتنع بقونَ 47.  هو كتدصت فكيف ،ذاك بقونَ كُتدصت مم لَستفإنْ كنت
  ".كالمي؟

  
  
  



  إشباع اخلمسة اآلالف رجل
6 
 وتِبعه جمع كثري ألنهم أبصروا آياِتِه الَّيت كانَ يصنعها2. بعد هذا مضى يسوع إىل عِرب حبِر اجلليِل، وهو حبر طَبرية1َ

فرفَع يسوع 5. وكانَ الِفصح، عيد اليهوِد، قريبا4. فصِعد يسوع إىل جبٍل وجلَس هناك مع تالميِذِه3. يف املَرضى
سقِبلٌ إليِه، فقالَ لفيلُبا ما كثريمعأنَّ ج ظَريِه ونينا ليأكُلَ هؤالِء؟: "عبزخ بتاعأين ن 6" ِمنما قالَ هذا ليوإن ،هِحنمت

". ال يكفيِهم خبز ِمبئَتي ديناٍر ليأخذَ كُلُّ واِحٍد ِمنهم شيئًا يسريا: "أجابه فيلُبس7. ألنه هو عِلم ما هو مزِمع أنْ يفعلَ
8سطرأخو ِسمعانَ ب سراوتالميِذِه، وهو أند ِمن واِحد ةُ أر"9: قالَ لهمسخ معه كَتاِن، هنا غُالمعٍري ومسِغفَِة ش

وكانَ يف املَكاِن عشب كثري، فاتكأ الرجالُ ". اجعلوا الناس يتِكئونَ: "فقالَ يسوع10" ولكن ما هذا ِملثِل هؤالِء؟
. وا املُتِكئنيوأخذَ يسوع األرِغفَةَ وشكَر، ووزع على التالميِذ، والتالميذُ أعط11َ. وعددهم نحو خمسِة آالٍف

". امجعوا الِكسر الفاِضلَةَ لكَي ال يضيع شيٌء: "فلَما شِبعوا، قالَ لتالميِذِه12. وكذلك ِمن السمكَتِني بقَدِر ما شاءوا
فلَما رأَى 14. ت عن اآلِكلنيفجمعوا ومألَُوا اثنتي عشرةَ قُفَّةً ِمن الِكسِر، ِمن خمسِة أرِغفَِة الشعِري، الَّيت فضل13َ

وأما يسوع فإذ عِلم أُم 15!". إنَّ هذا هو باحلَقيقَِة النيب اآليت إىل العالَِم: "الناس اآليةَ الَّيت صنعها يسوع قالوا
هِل وحدا إىل اجلَبأيض فرِلكًا، انصم لوهجعلي ِطفوهختزِمعونَ أنْ يأتوا ويم.  

  معجزة املشي على املاء
وكانَ . فدخلوا السفينةَ وكانوا يذهبونَ إىل عِرب البحِر إىل كفِرناحوم17ولَما كانَ املساُء نزلَ تالميذُه إىل البحِر، 16

ا كانوا قد جذَّفوا فلَم19. وهاج البحر ِمن ريٍح عظيمٍة ُب18. يكُن يسوع قد أتى إليِهم الظَّالم قد أقبلَ، ومل
أنا : "فقالَ هلُم20. نحو خمٍس وِعشرين أو ثَالثني غَلوةً، نظَروا يسوع ماشيا على البحِر مقتِربا ِمن السفينِة، فخافوا

 .وا ذاِهبني إليهاوللوقِت صارِت السفينةُ إىل األرِض الَّيت كان. أنْ يقبلوه يف السفينِة فرضوا21!". هو، ال ختافوا

22 ٍة، وهي ِتلكى واِحدى ِسوةٌ أُخرسفين هناك مل تكُن هِرب البحِر أنيف ع كانوا واِقفني الَّذين ا رأَى اجلَمعِد لَمويف الغ
مهوحد ى تالميذُهضةَ مع تالميِذِه بل مفينِل السدخمل ي سوعوأنَّ ي ،لها تالميذُهخ23. الَّيت د فُنس جاءت هأن غَري

بالر كَرإذ ش ،ةَ إىل قُرِب املَوِضِع الَّذي أكَلوا فيِه اخلُبزريطَب وال 24. ِمن ليس هو هناك سوعأنَّ ي ا رأَى اجلَمعفلَم
سوعطلُبونَ يي وجاءوا إىل كفِرناحوم فُنا السم أيضلوا هخد ،تالميذُه .  

  احلياةأنا هو خبز 
25ِرب البحِر، قالوا لهيف ع دوها وجهنا؟: "ولَم ى ِصرتتم ،لّمعوقال26َ". يا م سوعي مهأقولُ : "أجاب احلَق احلَق
 البائِد، بل ِاعملوا ال للطَّعاِم27. أنتم تطلُبونين ليس ألنكُم رأيتم آياٍت، بل ألنكُم أكَلتم ِمن اخلُبِز فشِبعتم: لكُم

همتقد خ اإلنساِن، ألنَّ هذا اُهللا اآلب ابن عطيكُمِة الَّذي ي28". للطَّعاِم الباقي للحياِة األبديلُ : "فقالوا لهفعماذا ن
فقالوا 30 ".أنْ تؤِمنوا بالَّذي هو أرسله: هذا هو عملُ اِهللا: "أجاب يسوع وقالَ هلُم29". حتى نعملَ أعمالَ اِهللا؟

لُ؟ : "له؟ ماذا تعمبك ى ونؤِمنرلن عٍة تصنةَ آي31فأيكتوبِة، كما هو ميريف الب نا أكَلوا املَنآباؤ  : مأعطاه هأن
  ".خبزا ِمن السماِء ليأكُلوا



32سوعأقولُ لكُم: "فقالَ هلُم ي احلَق ِم: احلَق اخلُبز ى أعطاكُمليس موس ِمن احلَقيقي اخلُبز عطيكُمماِء، بل أيب يالس ن
يا سيد، أعِطنا يف كُلّ حٍني : "فقالوا له34". ألنَّ خبز اِهللا هو الناِزلُ ِمن السماِء الواِهب حياةً للعالَِم33السماِء، 
35". هذا اخلُبزسوعاحلياِة: "فقالَ هلُم ي بزقِبلْ . أنا هو خي نامأبد عطَشيب فال ي يؤِمن نوم ،جوعفال ي إلَي .
كُلُّ ما يعطيين اآلب فإلَي يقِبلُ، ومن يقِبلْ إلَي ال 37. إنكُم قد رأيتموين، ولَستم تؤِمنونَ: ولكين قُلت لكُم36

وهِذِه مشيئَةُ 39.  بل مشيئَةَ الَّذي أرسلَينألني قد نزلت ِمن السماِء، ليس ألعملَ مشيئَيت،38. أُخِرجه خاِرجا
ألنَّ هِذِه هي مشيئَةُ الَّذي 40. أنَّ كُلَّ ما أعطاين ال أُتِلف ِمنه شيئًا، بل أُقيمه يف اليوِم األخِري: اآلِب الَّذي أرسلَين

  ".، وأنا أُقيمه يف اليوِم األخِريأنَّ كُلَّ من يرى اِلابن ويؤِمن بِه تكونُ له حياةٌ أبديةٌ: أرسلَين
أليس هذا هو يسوع بن : "وقالوا42". أنا هو اخلُبز الَّذي نزلَ ِمن السماِء: "فكانَ اليهود يتذَمرونَ علَيِه ألنه قال41َ

: فأجاب يسوع وقالَ هلُم43". ِء؟إني نزلت ِمن السما: يوسف، الَّذي نحن عاِرفونَ بأبيِه وأُمِه؟ فكيف يقولُ هذا
"كُمينروا فيما بيف اليوِم األخِري44. ال تتذَم هلَين، وأنا أُقيمالَّذي أرس اآلب ِذبهجتإنْ مل ي قِبلَ إلَيأنْ ي دأح قِدرال ي .

ليس أنَّ 46. ن ِمسع ِمن اآلِب وتعلَّم يقِبلُ إلَيفكُلُّ م. ويكونُ اجلميع متعلّمني ِمن اِهللا: إنه مكتوب يف األنبياِء45
أنا 48. من يؤِمن يب فله حياةٌ أبديةٌ: احلَق احلَق أقولُ لكُم47. هذا قد رأَى اآلب. أحدا رأَى اآلب إالَّ الَّذي ِمن اِهللا

هذا هو اخلُبز الناِزلُ ِمن السماِء، لكَي يأكُلَ ِمنه اإلنسانُ 50. واآباؤكُم أكَلوا املَن يف البريِة ومات49. هو خبز احلياِة
موتماِء51. وال يالس لَ ِمنزالَّذي ن احلَي حيا إىل األبِد. أنا هو اخلُبزهذا اخلُبِز ي ِمن دالَّذي أنا . إنْ أكَلَ أح واخلُبز

  ".ياِة العالَِمأُعطي هو جسدي الَّذي أبِذلُه ِمن أجِل ح
52ا قائلنيعضب مهعضب هودالي ملنأكُلَ؟: "فخاص هدسنا جعطيهذا أنْ ي قِدري 53". كيفسوعفقالَ هلُم ي" : احلَق

دي من يأكُلُ جس54. إنْ مل تأكُلوا جسد ابِن اإلنساِن وتشربوا دمه، فليس لكُم حياةٌ فيكُم: احلَق أقولُ لكُم
من 56. ألنَّ جسدي مأكَلٌ حق ودمي مشرب حق55ويشرب دمي فله حياةٌ أبديةٌ، وأنا أُقيمه يف اليوِم األخِري، 

كما أرسلَين اآلب احلَي، وأنا حي باآلِب، فمن يأكُلين فهو يحيا 57. يأكُلْ جسدي ويشرب دمي يثبت يفَّ وأنا فيِه
من يأكُلْ هذا اخلُبز فإنه يحيا إىل . ليس كما أكَلَ آباؤكُم املَن وماتوا. هذا هو اخلُبز الَّذي نزلَ ِمن السماِء58. يب

  .قالَ هذا يف املَجمِع وهو يعلّم يف كفِرناحوم59". األبِد
  كثريون من التالميذ يتركون يسوع

فعِلم يسوع يف نفِسِه أنَّ 61". من يقِدر أنْ يسمعه؟! إنَّ هذا الكَالم صعب: "ِمسعوافقالَ كثريونَ ِمن تالميِذِه، إذ 60
! فإنْ رأيتم ابن اإلنساِن صاِعدا إىل حيثُ كانَ أوال62ًأهذا يعِثركُم؟ : "تالميذَه يتذَمرونَ على هذا، فقالَ هلُم

ولكن ِمنكُم 64الكَالم الَّذي أُكَلّمكُم بِه هو روح وحياةٌ، . سد فال يفيد شيئًاأما اجلَ. اَلروح هو الَّذي يحيي63
هلذا قُلت : "فقال65َ. ألنَّ يسوع ِمن البدِء عِلم من هم الَّذين ال يؤِمنونَ، ومن هو الَّذي يسلّمه". قَوم ال يؤِمنونَ

  ". يأيتَ إلَي إنْ مل يعطَ ِمن أيبإنه ال يقِدر أحد أنْ: لكُم
66مشونَ معهعودوا يراِء، ومل يتالميِذِه إىل الو كثريونَ ِمن عجهذا الوقِت ر 67. ِمنرعش يلِلاثن سوعفقالَ ي :
ذهب؟ كالم احلياِة األبديِة يا رب، إىل من ن: "فأجابه ِسمعانُ بطرس68". ألَعلَّكُم أنتم أيضا تريدونَ أنْ متضوا؟"



 ،ك69ِعنداِهللا احلَي ابن املَسيح أنت كفنا أنرا وعنقد آم حن70". ونسوعي مهأجاب" : ،كُمرتي أنا اختأليس أن
مزِمعا أنْ يسلّمه، وهو قالَ عن يهوذا ِسمعانَ اإلسخريوطي، ألنَّ هذا كانَ 71!". اِلاثني عشر؟ وواِحد ِمنكُم شيطانٌ

رعش ياِلاثن ِمن واِحد.  
  
  

  يسوع يذهب إىل أورشليم
7 
وكانَ يسوع يتردد بعد هذا يف اجلليِل، ألنه مل يِرد أنْ يتردد يف اليهوديِة ألنَّ اليهود كانوا يطلُبونَ أنْ 1) 8:1إىل (

لوهقتي.  
انتِقلْ ِمن هنا واذهب إىل اليهوديِة، لكَي يرى تالميذُك : "فقالَ له إخوته3. عيد املَظالّ، قريباوكانَ عيد اليهوِد، 2

إنْ كُنت تعملُ هِذِه . يعملُ شيئًا يف اخلَفاِء وهو يريد أنْ يكونَ عالنيةً ألنه ليس أحد4أيضا أعمالك الَّيت تعملُ، 
للعالَِماألشياَء فأظِهر كفسا مل يكونوا يؤِمنونَ بِه5".  نأيض هت6. ألنَّ إخوسوعفقالَ هلُم ي" : ،عدب رحضإنَّ وقيت مل ي

ففي كُلّ حٍني حاِضر كُما وقت7. وأم علَيِه أنَّ أعماله دي أشهين أنا، ألنبِغضي هولكن ،كُمبِغضأنْ ي العالَم قِدرال ي
قالَ هلُم هذا 9". أنا لَست أصعد بعد إىل هذا العيِد، ألنَّ وقيت مل يكملْ بعد. ِاصعدوا أنتم إىل هذا العيِد8. ِشريرةٌ

  .ومكَثَ يف اجلليِل
هود فكانَ الي11. ولَما كانَ إخوته قد صِعدوا، حينئٍذ صِعد هو أيضا إىل العيِد، ال ظاِهرا بل كأنه يف اخلَفاِء10

إنه : "بعضهم يقولونَ. وكانَ يف اجلُموِع مناجاةٌ كثريةٌ ِمن نحِوِه12". أين ذاك؟: "يطلُبونه يف العيِد، ويقولونَ
رونَ يقولونَ". صاِلحوآخ" :عبِضلُّ الش13". ال، بل ي ِب اخلَوِف ِمنبا لسِجهار عنه يتكَلَّم دأح كُنولكن مل ي
  .وِداليه
14لّمعإىل اهلَيكَِل، وكانَ ي سوعي ِعدص ،فصقد انت ا كانَ العيد15. ولَمقائلني هودالي بجفتع" : عِرفهذا ي كيف

إنْ شاَء أحد أنْ يعملَ 17. تعليمي ليس يل بل للَّذي أرسلَين: "أجابهم يسوع وقال16َ". الكُتب، وهو مل يتعلَّم؟
من يتكَلَّم ِمن نفِسِه يطلُب مجد نفِسِه، وأما من 18. ئَته يعِرف التعليم، هل هو ِمن اِهللا، أم أتكَلَّم أنا ِمن نفسيمشي

وليس فيِه ظُلم فهو صاِدق لهالَّذي أرس جدم طلُب19. يعمي ِمنكُم د؟ وليس أحاموسالن ى قد أعطاكُملُ أليس موس
اموسلوين؟! النملاذا تطلُبونَ أنْ تقت."  

عمالً واِحدا عِملت : "أجاب يسوع وقالَ هلُم21". من يطلُب أنْ يقتلك؟. بك شيطانٌ: "أجاب اجلَمع وقالوا20
. ففي السبِت ختِتنونَ اإلنسانَ. هلذا أعطاكُم موسى اِخلتانَ، ليس أنه ِمن موسى، بل ِمن اآلباِء22. فتتعجبونَ مجيعا

فإنْ كانَ اإلنسانُ يقبلُ اِخلتانَ يف السبِت، لئلَّا ينقَض ناموس موسى، أفَتسخطونَ علَي ألني شفَيت إنسانا كُلَّه يف 23
  ".ال حتكُموا حسب الظّاِهِر بل احكُموا حكما عاِدال24ًالسبِت؟ 

  يسوع هو املسيح حقًا



25ليمشأهِل أور ِمن ؟ : "فقالَ قَوملوهقتطلُبونَ أنْ ي26أليس هذا هو الَّذي ي ا وال يقولونَ لهِجهار وها هو يتكَلَّم
 ال ولكن هذا نعلَم ِمن أين هو، وأما املَسيح فمتى جاَء27ألَعلَّ الرؤساَء عرفوا يقينا أنَّ هذا هو املَسيح حقا؟ ! شيئًا

  ".يعِرف أحد ِمن أين هو
أرسلَين هو  تعِرفونين وتعِرفونَ ِمن أين أنا، وِمن نفسي مل آِت، بل الَّذي: "فنادى يسوع وهو يعلّم يف اهلَيكَِل قائال28ً

هتعِرفون مم لَستالَّذي أنت ،قلَين29. حوهو أرس ،ي ِمنهألن ا فطَلَبوا أن30ْ". أنا أعِرفُهدي دلِق أحومل ي ،مِسكوهي 
عدب قد جاءت مل تكُن هتاجلَمِع، وقالوا31. علَيِه، ألنَّ ساع بِه كثريونَ ِمن نلُ آياٍت : "فآمعمى جاَء يتم لَّ املَسيحألَع

  ".أكثَر ِمن هِذِه الَّيت عِملها هذا؟
فقالَ هلُم 33. ِمن نحِوِه، فأرسلَ الفَريسيونَ ورؤساُء الكهنِة خداما ليمِسكوهِمسع الفَريسيونَ اجلَمع يتناجونَ ذا 32

سوعلَين: "يأمضي إىل الَّذي أرس ثُم ،عدا بسريا يمانز يثُ أكونُ أنا ال 34. أنا معكُمين، وحين وال ِجتدونطلُبونست
إىل أين هذا مزِمع أنْ يذهب حتى ال نِجده نحن؟ ألَعلَّه مزِمع : "فيما بينهمفقالَ اليهود 35". تقِدرونَ أنتم أنْ تأتوا

ستطلُبونين وال ِجتدونين، وحيثُ أكونُ : ما هذا القَولُ الَّذي قال36َأنْ يذهب إىل شتاِت اليونانيني ويعلّم اليونانيني؟ 
  ".أنا ال تقِدرونَ أنتم أنْ تأتوا؟

من آمن 38. إنْ عِطش أحد فليقِبلْ إلَي ويشرب: "ويف اليوِم األخِري العظيِم ِمن العيِد وقَف يسوع ونادى قائال37ً
يماٍء ح ارطِنِه أب جتري ِمن ،أنْ 39". يب، كما قالَ الِكتاب زِمعنيوِح الَّذي كانَ املؤِمنونَ بِه مقالَ هذا عن الر

يعدب دجقد م كُنمل ي سوعألنَّ ي ،عدب قد أُعطي كُنمل ي سالقُد وحألنَّ الر ،لوها 40. قباجلَمِع لَم فكثريونَ ِمن
ألَعلَّ : "وآخرونَ قالوا!". هذا هو املَسيح: " آخرونَ قالوا41". هذا باحلَقيقَِة هو النيب: "ِمسعوا هذا الكَالم قالوا

ألَم يقُِل الِكتاب إنه ِمن نسِل داود، وِمن بيِت لَحٍم، القريِة الَّيت كانَ داود فيها، يأيت 42سيح ِمن اجلليِل يأيت؟ املَ
 وكانَ قَوم ِمنهم يريدونَ أنْ يمِسكوه، ولكن مل يلِق أحد علَيِه44. فحدثَ انِشقاق يف اجلَمِع لسبِبِه43" املَسيح؟
األيادي.  

  عدم إميان قادة اليهود
45نييسيساِء الكهنِة والفَرإىل رؤ ام46". ملاذا مل تأتوا بِه؟: "فقالَ هؤالِء هلُم. فجاَء اخلُداماخلُد قَطُّ : "أجاب مل يتكَلَّم

ألَعلَّ أحدا ِمن الرؤساِء 48قد ضلَلتم؟ ألَعلَّكُم أنتم أيضا : "فأجابهم الفَريسيون47َ!". إنسانٌ هكذا ِمثلَ هذا اإلنساِن
قالَ هلُم نيقودميوس، الَّذي 50". ولكن هذا الشعب الَّذي ال يفهم الناموس هو ملعون49ٌأو ِمن الفَريسيني آمن بِه؟ 

مِمنه 51: جاَء إليِه ليالً، وهو واِحد"سما مل يإنسان دينلَّ ناموسنا يلَ؟ألَعماذا فع عِرفالً ويأو ِمنه أجابوا 52". ع
ا لهوقالو" :وانظُر شاجلليِل؟ فت ا ِمنأيض أنت لَّكاجلليِل! ألَع ِمن يبن قُممل ي هيِتِه53". إنى كُلُّ واِحٍد إىل بضفم.  

  .أما يسوع فمضى إىل جبِل الزيتوِن8:1
  
  
  



  
  املرأة الزانية

8 
وقَدم إليِه الكتبةُ والفَريسيونَ امرأةً 3. م حضر أيضا إىل اهلَيكَِل يف الصبِح، وجاَء إليِه مجيع الشعِب فجلَس يعلّمهمث2ُ

ِفعِل، يا معلّم، هِذِه املَرأةُ أُمِسكَت وهي تزين يف ذاِت ال: "قالوا له4ولَما أقاموها يف الوسِط . أُمِسكَت يف ِزنا
5مرجاموِس أوصانا أنَّ ِمثلَ هِذِه تى يف الن؟. وموسيكونَ هلُم ما 6". فماذا تقولُ أنت لكَي ،بوهرجقالوا هذا لي

ولَما استمروا يسألونه، انتصب 7. وأما يسوع فاحنَنى إىل أسفَلُ وكانَ يكتب بإصِبِعِه على األرِض. يشتكونَ بِه علَيِه
. ثُم احنَنى أيضا إىل أسفَلُ وكانَ يكتب على األرِض8!". من كانَ ِمنكُم بال خطيٍة فليرِمها أوالً حبجٍر: "وقالَ هلُم

9يوِخ إىل اآلِخرينالش ِمن ِدئنيبتا، ما فواِحدخرجوا واِحد ،مهكّتبت مهمائرض تا ِمسعوا وكانم فلَما هوأم . قيوب
يا امرأةُ، أين هم : "فلَما انتصب يسوع ومل ينظُر أحدا ِسوى املَرأِة، قالَ هلا10. يسوع وحده واملَرأةُ واِقفَةٌ يف الوسِط

اذهيب . وال أنا أدينِك: "فقالَ هلا يسوع!". ال أحد، يا سيد"فقالَت 11". أولئك املُشتكونَ علَيِك؟ أما دانِك أحد؟
  ".وال تخِطئي أيضا
  أنا هو نور العامل

". الظُّلمِة بل يكونُ له نور احلياِة من يتبعين فال يمشي يف. أنا هو نور العالَِم: "ثُم كلَّمهم يسوع أيضا قائال12ً
وإنْ كُنت : "جاب يسوع وقالَ هلُمأ14". شهادتك لَيست حقا. أنت تشهد لنفِسك: "فقالَ له الفَريسيون13َ

بوإىل أين أذه يتأين أت ِمن ي أعلَمألن ،قيت حهادفسي فشلن دأين آيت وال إىل أين . أشه م فال تعلَمونَ ِمنا أنتوأم
با15. أذهدأح أدين ا أنا فلَستِد تدينونَ، أماجلَس بسح م16. أنتأنا أدين وإنْ كُنت ي لَستألن ،قيت حينونفد 

أنا هو الشاِهد 18: وأيضا يف ناموِسكُم مكتوب أنَّ شهادةَ رجلَِني حق17. وحدي، بل أنا واآلب الَّذي أرسلَين
. ين أنا وال أيبلَستم تعِرفون: "أجاب يسوع". أين هو أبوك؟: "فقالوا له19". لنفسي، ويشهد يل اآلب الَّذي أرسلَين

  ".لو عرفتموين لَعرفتم أيب أيضا
  .ومل يمِسكه أحد، ألنَّ ساعته مل تكُن قد جاءت بعد. هذا الكَالم قاله يسوع يف اِخلزانِة وهو يعلّم يف اهلَيكَِل20
". حيثُ أمضي أنا ال تقِدرونَ أنتم أنْ تأتوا. مأنا أمضي وستطلُبونين، ومتوتونَ يف خطيِتكُ: "قالَ هلُم يسوع أيضا21
22هودى يقولُ: "فقالَ اليحت هفسلُ نقتي لَّهم أنْ تأتوا؟: ألَعيثُ أمضي أنا ال تقِدرونَ أنتفقالَ هلُم23". ح" : ِمن مأنت

فوق ا أنا فِمنأسفَلُ، أم .ِمن ا أنا فلَستهذا العالَِم، أم م ِمنلكُم24.  هذا العالَِمأنت متوتونَ يف : فقُلت كُمإن
ي أنا هو متوتونَ يف خطاياكُمإنْ مل تؤِمنوا أن كُمألن ،25". خطاياكُم؟: "فقالوا لهأنت نم ."سوعأنا : "فقالَ هلُم ي

.  ا ِمن نحِوكُم، لكن الَّذي أرسلَين هو حقإنَّ يل أشياَء كثريةً أتكَلَّم وأحكُم26. ِمن البدِء ما أُكَلّمكُم أيضا بِه
متى : "فقالَ هلُم يسوع28. ومل يفهموا أنه كانَ يقولُ هلُم عن اآلِب27". وأنا ما ِمسعته ِمنه، فهذا أقولُه للعالَِم

. ن نفسي، بل أتكَلَّم ذا كما علَّمين أيبرفَعتم ابن اإلنساِن، فحينئٍذ تفهمونَ أني أنا هو، ولَست أفعلُ شيئًا ِم
  ".والَّذي أرسلَين هو معي، ومل يتركين اآلب وحدي، ألني يف كُلّ حٍني أفعلُ ما يرضيِه29



  أبناء إبراهيم
إنْ ثَبتم يف كالمي فباحلَقيقَِة إنكُم : "فقالَ يسوع لليهوِد الَّذين آمنوا بِه31. وبينما هو يتكَلَّم ذا آمن بِه كثريون30َ

! إننا ذُريةُ إبراهيم، ومل نستعبد ألحٍد قَطُّ: "أجابوه33". وتعِرفونَ احلَق، واحلَق يحرركُم32تكونونَ تالميذي، 
تقولُ أنت ا؟: كيفتصريونَ أحرار كُم34". إنسوعي مهأقولُ لكُ: "أجاب احلَق ةَ هو : ماحلَقلُ اخلَطيعمي نإنَّ كُلَّ م

فإنْ حرركُم اِلابن فباحلَقيقَِة 36. والعبد ال يبقَى يف البيِت إىل األبِد، أما اِلابن فيبقَى إىل األبِد35. عبد للخطيِة
 38. أنْ تقتلوين ألنَّ كالمي ال موِضع له فيكُملكنكُم تطلُبونَ .  أنا عاِلم أنكُم ذُريةُ إبراهيم37. تكونونَ أحرارا

أبيكُم ِعند ملونَ ما رأيتم تعمأيب، وأنت ِعند مبا رأيت كَلَّم39". أنا أتأجابوا وقالوا له " :قالَ هلُم ". أبونا هو إبراهيم
سوعي" :لونَ أعمالَ إبراهيمتعم ملكُنت ،إبراهيم م أوالدكنت لوين، وأنا إنسانٌ قد 40! لَواآلنَ تطلُبونَ أنْ تقت كُمولكن

إننا مل نولَد ِمن : "فقالوا له". أنتم تعملونَ أعمالَ أبيكُم41. هذا مل يعمله إبراهيم. كلَّمكُم باحلَق الَّذي ِمسعه ِمن اِهللا
  ".لنا أب واِحد وهو اُهللا. ِزنا

  أبناء إبليس
ألني مل آِت ِمن نفسي، بل . لو كانَ اُهللا أباكُم لكُنتم تِحبونين، ألني خرجت ِمن ِقبِل اِهللا وأتيت: "يسوعفقالَ هلُم 42

أنتم ِمن أٍب هو إبليس، 44. ملاذا ال تفهمونَ كالمي؟ ألنكُم ال تقِدرونَ أنْ تسمعوا قَويل43. ذاك أرسلَين
متى تكَلَّم . ذاك كانَ قَتاالً للناِس ِمن البدِء، ومل يثبت يف احلَق ألنه ليس فيِه حق. نَ أنْ تعملواوشهواِت أبيكُم تريدو

من 46. وأما أنا فألني أقولُ احلَق لَستم تؤِمنونَ يب45. بالكَِذِب فإنما يتكَلَّم ِمما له، ألنه كذّاب وأبو الكَذّاِب
تؤِمنونَ يب؟ ِمنكُم مفلماذا لَست ،أقولُ احلَق ٍة؟ فإنْ كُنتطيين على خكّتباِهللا47 ي كالم عسماِهللا ي لذلك . الَّذي ِمن

  ".أنتم لَستم تسمعونَ، ألنكُم لَستم ِمن اِهللا
  يسوع وإبراهيم

48وقالوا له هودا: "فأجاب الينسقولُ حس: ألَسنا ن كيطانٌ؟إنش وبك 49". اِمريسوعي أنا ليس يب : "أجاب
احلَق احلَق أقولُ 51. يوجد من يطلُب ويدين .أنا لَست أطلُب مجدي50. شيطانٌ، لكين أُكِرم أيب وأنتم تهينونين

قد . اآلنَ عِلمنا أنَّ بك شيطانا: هودفقالَ له الي52". إنْ كانَ أحد يحفَظُ كالمي فلن يرى املوت إىل األبِد: لكُم
ألَعلَّك أعظَم ِمن 53. إنْ كانَ أحد يحفَظُ كالمي فلن يذوق املوت إىل األبِد: مات إبراهيم واألنبياُء، وأنت تقولُ

كُنت أُمجد نفسي فليس إنْ : "أجاب يسوع54". من جتعلُ نفسك؟. أبينا إبراهيم الَّذي مات؟ واألنبياُء ماتوا
وإنْ . وأما أنا فأعِرفُه. ولَستم تعِرفونه55هكُم، �أيب هو الَّذي يمجدين، الَّذي تقولونَ أنتم إنه إل. مجدي شيئًا

قُلت :وأحفَظُ قَوله ا، لكين أعِرفُهكاِذب أكونُ ِمثلكُم أعِرفُه ي لَست56َ. إن إبراهيم ى يومي فرأَى أبوكُمرلَّلَ بأنْ ي
57". وفَِرحهودالي ؟: "فقالَ لهإبراهيم أفَرأيت ،عدةً بمسونَ سنخ 58". ليس لكسوعأقولُ : "قالَ هلُم ي احلَق احلَق
 ِمن اهلَيكَِل مجتازا يف أما يسوع فاختفَى وخرج. فرفَعوا ِحجارةً ليرجموه59". قَبلَ أنْ يكونَ إبراهيم أنا كائن: لكُم

  .وسِطِهم ومضى هكذا
  



  
  شفاء املولود أعمى

9 
هذا أم أبواه حتى وِلد : يا معلّم، من أخطأ: "فسأله تالميذُه قائلني2وفيما هو مجتاز رأَى إنسانا أعمى منذُ ِوالدِتِه، 1

ينبغي أنْ أعملَ أعمالَ الَّذي 4.  لكن لتظهر أعمالُ اِهللا فيِهال هذا أخطأ وال أبواه،: "أجاب يسوع3". أعمى؟
ار لَين ما داملَ. أرسعمأنْ ي دأح ال يستطيع العالَِم5. يأيت ليلٌ حني يف العالَِم فأنا نور متما د."  

6ينا وطَلَى بالطِّني عفِل طينالت ِمن عنىقالَ هذا وتفَلَ على األرِض وص7. ِي األعمِسلْ يف بركَِة : "وقالَ لهِب اغتاذه
ِسلوام "ها: الَّذي تفسريصريى بلَ وأتسى واغتضلٌ، فمرسم. 

 آخرونَ 9". أليس هذا هو الَّذي كانَ يجِلس ويستعطي؟: "فاجلريانُ والَّذين كانوا يرونه قَبالً أنه كانَ أعمى، قالوا8
". كيف انفَتحت عيناك؟: "فقالوا له10". إني أنا هو: "وأما هو فقالَ". إنه يشِبهه: "وآخرونَ".  هوهذا: "قالوا
11وقالَ أجاب وقالَ يل: "ذاك ،يينا وطَلَى عطين عنص سوعي قالُ لهِسلْ: إنسانٌ يواغت إىل بركَِة ِسلوام باذه .

فأبص لتسواغت يتضفم12". رت؟: "فقالوا لهقالَ". أين ذاك" :ال أعلَم". 

  الفريسيون حيققون يف واقعة الشفاء
13نييسيا إىل الفَروى فأتيِه14. بالَّذي كانَ قَبالً أعمينع حوفَت الطّني سوعي عنص حني 15. وكانَ سبت فسأله

: فقالَ قَوم ِمن الفَريسيني16". ع طينا على عيني واغتسلت، فأنا أُبِصروض:"الفَريسيونَ أيضا كيف أبصر، فقالَ هلُم
"بتحفَظُ السال ي هاِهللا، ألن رونَ قالوا". هذا اإلنسانُ ليس ِمنلَ ِمثلَ هِذِه : "آخعمإنسانٌ خاِطئٌ أنْ ي قِدري كيف

: فقالَ". ماذا تقولُ أنت عنه ِمن حيثُ إنه فتح عينيك؟: "يضا لألعمىقالوا أ17. وكانَ بينهم انِشقاق". اآلياِت؟
"يبن ه18!". إنرِي الَّذي أبصوا أبوعى دحت رى فأبصكانَ أعم هأن عنه هودِق اليدص19. فلم يما قائلنيفسألوه :
"أعم ِلدو هكُما الَّذي تقوالِن إناآلنَ؟أهذا ابن بِصري وقاال20". ى؟ فكيف واهأب مهأجاب" : ِلدو هنا، وأنأنَّ هذا ابن علَمن

اسألوه فهو يتكَلَّم عن . هو كاِملُ السن. أو من فتح عينيِه فال نعلَم. وأما كيف يبِصر اآلنَ فال نعلَم21. أعمى
ما كانا يخافاِن ِمن اليهوِد، ألنَّ اليهود كانوا قد تعاهدوا أنه إِن اعترف أحد بأنه قالَ أبواه هذا ألنه22". نفِسِه

  ".إنه كاِملُ السن، اسألوه: "لذلك قالَ أبواه23. املَسيح يخرج ِمن املَجمِع
24ى، وقالوا لهةً اإلنسانَ الَّذي كانَ أعما ثانيوعفد" :جدأنَّ هذا اإلنسانَ خاِطئٌ. ا ِهللاأعِط م علَمن حن25". ن فأجاب

: فقالوا له أيضا26". أني كُنت أعمى واآلنَ أُبِصر: إنما أعلَم شيئًا واِحدا. أخاِطئٌ هو؟ لَست أعلَم: "ذاك وقالَ
ملاذا تريدونَ أنْ تسمعوا أيضا؟ . عواقد قُلت لكُم ومل تسم: "أجابهم27". ماذا صنع بك؟ كيف فتح عينيك؟"

. أنت ِتلميذُ ذاك، وأما نحن فإننا تالميذُ موسى: "فشتموه وقالوا28". ألَعلَّكُم أنتم تريدونَ أنْ تصريوا له تالميذَ؟
! إنَّ يف هذا عجبا: "الرجلُ وقالَ هلُمأجاب 30". نحن نعلَم أنَّ موسى كلَّمه اُهللا، وأما هذا فما نعلَم ِمن أين هو29

يينع أين هو، وقد فتح تعلَمونَ ِمن ملَست كُمطاِة31. إنللخ عسمأنَّ اَهللا ال ي علَمقي اَهللا . ونيت دولكن إنْ كانَ أح



عسمفلهذا ي ،هشيئَتلُ مفع32. ويا فتحدأنَّ أح عسمهِر مل يىمنذُ الدولوٍد أعمم ييناِهللا مل 33.  ع هذا ِمن كُنلو مل ي
  .فأخرجوه خاِرجا!". يف اخلطايا وِلدت أنت جبملَِتك، وأنت تعلّمنا: " أجابوا وقالوا له34". يقِدر أنْ يفعلَ شيئًا
  العمى الروحي

من هو يا سيد : " أجاب ذاك وقال36َ". أتؤِمن بابِن اِهللا؟: "هفسِمع يسوع أُم أخرجوه خاِرجا، فوجده وقالَ ل35
  .وسجد له!". أوِمن يا سيد: "فقال38َ!". قد رأيته، والَّذي يتكَلَّم معك هو هو: "فقالَ له يسوع37". ألوِمن بِه؟

39سوعبِص: "فقالَ يى يأنا إىل هذا العالَِم، حت يتٍة أتينونبِصرونَلدي ى الَّذينعمبِصرونَ ويال ي الَّذين 40". ر ِمعفس
نييسيالفَر ِمن كانوا معه هذا الَّذين، ميانٌ؟: "وقالوا لها عأيض حنلَّنا ن41". ألَعسوعا لَما : "قالَ هلُم يميانم علو كنت

  .فخطيتكُم باقيةٌولكن اآلنَ تقولونَ إننا نبِصر، . كانت لكُم خطيةٌ
  
 

  أنا هو الراعي الصاحل
10 
إنَّ الَّذي ال يدخلُ ِمن الباِب إىل حظريِة اِخلراِف، بل يطلَع ِمن موِضٍع آخر، فذاك ساِرق : احلَق احلَق أقولُ لكُم"1

الباِب فهو راعي اِخلراِف2. ولص لُ ِمندخا الَّذي يا3. وأم حفتهلذا ي دعو ِخرافَهفي ،هصوت عتسم واِخلراف ،ابولب
وأما 5. ومتى أخرج ِخرافَه اخلاصةَ يذهب أمامها، واِخلراف تتبعه، ألنها تعِرف صوته4. اخلاصةَ بأمساٍء ويخِرجها

هذا املَثَلُ قاله هلُم يسوع، وأما هم فلم يفهموا ما 6 ".الغريب فال تتبعه بل رب ِمنه، ألنها ال تعِرف صوت الغرباِء
  .هو الَّذي كانَ يكَلّمهم بِه

مجيع الَّذين أتوا قَبلي هم سراق ولُصوص، 8. إني أنا باب اِخلراِف: احلَق احلَق أقولُ لكُم: "فقالَ هلُم يسوع أيضا7
اَلساِرق 10. إنْ دخلَ يب أحد فيخلُص ويدخلُ ويخرج ويِجد مرعى. نا هو البابأ9. ولكن اِخلراف مل تسمع هلُم

أنا هو الراعي الصاِلح، 11. ال يأيت إالَّ ليسِرق ويذبح ويهِلك، وأما أنا فقد أتيت لتكونَ هلُم حياةٌ وليكونَ هلُم أفضلُ
 هفسبِذلُ ني اِلحاعي الصى 12. عن اِخلراِفوالررفي ،له ِت اِخلرافا، الَّذي لَيسوليس راعي ،ا الَّذي هو أجريوأم

واألجري يهرب ألنه أجري، وال يبايل 13. الذّئب مقِبالً ويترك اِخلراف ويهرب، فيخطَف الذّئب اِخلراف ويبددها
كما أنَّ اآلب يعِرفُين وأنا أعِرف 15ِلح، وأعِرف خاصيت وخاصيت تعِرفُين، أما أنا فإني الراعي الصا14. باِخلراِف
فسي عن اِخلراِف. اآلبن ع16. وأنا أض عا فتسمأيض غي أنْ آيتَ بِتلكنبِة، يهِذِه احلَظري ِمن تلَيس رأخ ويل ِخراف

ةٌ وراٍع واِحدةٌ واِحدعياهلذا17. صويت، وتكونُ رذَها أيضفسي آلخن عي أضألن ،ين اآلبِحب18.  ي دليس أح
  ".هِذِه الوصيةُ قَِبلتها ِمن أيب. يل سلطانٌ أنْ أضعها ويل سلطانٌ أنْ آخذَها أيضا. يأخذُها ِمني، بل أضعها أنا ِمن ذايت

ملاذا . بِه شيطانٌ وهو يهذي: "فقالَ كثريونَ ِمنهم20. فحدثَ أيضا انِشقاق بني اليهوِد بسبِب هذا الكَالِم19
  ".ألَعلَّ شيطانا يقِدر أنْ يفتح أعين العمياِن؟. ليس هذا كالم من بِه شيطانٌ: " آخرونَ قالوا21". تستِمعونَ له؟
  ودعدم إميان اليه



وكـانَ يـسـوع يتمشـى يف اهلَيكَِل 23. وكـانَ عيـد التـجــديـِد يف أورشليـم، وكـانَ ِشتـاٌء22
". إىل متى تعلّق أنفُسنا؟ إنْ كُنت أنت املَسيح فقُلْ لنا جهرا: "فاحتاطَ بِه اليهود وقالوا له24يف ِرواِق سلَيمانَ، 

25سوعي مهتؤِمنونَ ":أجاب ملكُم ولَست ي قُلتيل. إن دلُها باسِم أيب هي تشه26. األعمالُ الَّيت أنا أعم كُمولكن
وأنا أُعطيها 28. ِخرايف تسمع صويت، وأنا أعِرفُها فتتبعين27. لَستم تؤِمنونَ ألنكُم لَستم ِمن ِخرايف، كما قُلت لكُم

ِلك ةً، ولَنديحياةً أبديي ِمن دخطَفُها أحالكُلّ، وال 29.  إىل األبِد، وال ي ِمن اها هو أعظَمأيب الَّذي أعطاين إي
  ". أنا واآلب واِحد30. يقِدر أحد أنْ يخطَف ِمن يِد أيب

31موهرجةً ليا ِحجارأيض هودلَ الي32. فتناوسوعي مهةً : "أجابنسةً حِعنِد أيبأعماالً كثري ِمن كُميتأر . ِب أيببس
لَسنا نرجمك ألجِل عمٍل حسٍن، بل ألجِل جتديٍف، فإنك وأنت : " أجابه اليهود قائلني33". عمٍل ِمنها ترجمونين؟
إنْ قالَ آِلهةٌ 35نكُم آِلهةٌ؟ أنا قُلت إ: أليس مكتوبا يف ناموِسكُم: "أجابهم يسوع34". إنسانٌ جتعلُ نفسك إلَها

 ،املَكتوب نقَضأنْ ي مِكنةُ اِهللا، وال يكِلم إليِهم تصار الَّذين إىل العالَِم، 36ألولئك لهوأرس اآلب هسفالَّذي قَد
قولونَ لهأت :ي قُلتألن ،فدجت كاِهللا؟ : إن ي ابنلُ أع37إنأعم لَست ولكن 38. مالَ أيب فال تؤِمنوا يبإنْ كُنت

  ".إنْ كُنت أعملُ، فإنْ مل تؤِمنوا يب فآِمنوا باألعماِل، لكَي تعِرفوا وتؤِمنوا أنَّ اآلب يفَّ وأنا فيِه
ا يعمد ومضى أيضا إىل عِرب اُألردنّ إىل املَكاِن الَّذي كانَ يوحن40أيضا أنْ يمِسكوه فخرج ِمن أيديِهم،  فطَلَبوا39

كَثَ هناكالً ومى إليِه كثريونَ وقالوا41. فيِه أوا عن : "فأتنيوح ةً، ولكن كُلُّ ما قالهةً واِحدلْ آيفعا مل ينإنَّ يوح
  .فآمن كثريونَ بِه هناك42". هذا كانَ حقا

  
  

  موت لعازر
11 
وكانت مريم، الَّيت كانَ لعازر أخوها 2.  ِمن قريِة مريم ومرثا أُخِتهاوكانَ إنسانٌ مريضا وهو لعازر، ِمن بيِت عنيا1

يا سيد، هوذا : "فأرسلَِت اُألختاِن إليِه قائلَتِني3. مريضا، هي الَّيت دهنِت الرب بطيٍب، ومسحت ِرجلَيِه بشعِرها
ريضم هِحبالَّذي ت."  

4 ،سوعي ا ِمسعاِهللا بِه: "قالَفلَم ابن دجمتجِد اِهللا، ليليس للموِت، بل ألجِل م ض5". هذا املَر ِحبي سوعوكانَ ي
رها ولعازرثا وأُختِني6. مئٍذ يف املَوِضِع الَّذي كانَ فيِه يومكَثَ حينم ريضم هأن ا ِمسعذلك قالَ 7. فلَم عدب ثُم

يا معلّم، اآلنَ كانَ اليهود يطلُبونَ أنْ يرجموك، وتذهب : "قالَ له التالميذ8ُ".  إىل اليهوديِة أيضالنذهب: "لتالميِذِه
ا إىل هناك9". أيضسوعي أجاب" : هألن عثُرهاِر ال يمشي يف الني دةَ؟ إنْ كانَ أحشرع يتهاِر اثنالن ساعات تألَيس

نور نظُرليس فيِه10 هذا العالَِم، ي ورألنَّ الن ،عثُرمشي يف اللَّيِل يي دذلك 11". ولكن إنْ كانَ أح عدقالَ هذا، وب
". يا سيد، إنْ كانَ قد نام فهو يشفَى: "فقالَ تالميذُه12". لكين أذهب ألوِقظَه. لعازر حبيبنا قد نام: "قالَ هلُم
لعازر : "فقالَ هلُم يسوع حينئٍذ عالنية14ً. عن موِتِه، وهم ظَنوا أنه يقولُ عن رقاِد النوِموكانَ يسوع يقولُ 13



لتؤِمنوا15. مات ،هناك ي مل أكُنإن ألجِلكُم حإليِه. وأنا أفر بذه16!". ولكن لن ،وأمالت قالُ لهفقالَ توما، الَّذي ي
  !".ذهب نحن أيضا لكَي نموت معهلن: "للتالميِذ رفَقائِه

  أنا هو القيامة واحلياة
وكانت بيت عنيا قريبةً ِمن أورشليم نحو خمس 18. فلَما أتى يسوع وجد أنه قد صار له أربعةُ أياٍم يف القَِرب17

فلَما ِمسعت مرثا أنَّ 20. ثا ومريم ليعزوهما عن أخيِهماوكانَ كثريونَ ِمن اليهوِد قد جاءوا إىل مر19. عشرةَ غَلوةً
يا سيد، لو كُنت ههنا مل يمت : "فقالَت مرثا ليسوع21. يسوع آٍت القَته، وأما مريم فاستمرت جاِلسةً يف البيِت

". سيقوم أخوِك: "قالَ هلا يسوع23". يعطيك اُهللا إياهلكين اآلنَ أيضا أعلَم أنَّ كُلَّ ما تطلُب ِمن اِهللا 22! أخي
من . أنا هو القيامةُ واحلياةُ: "قالَ هلا يسوع25". أنا أعلَم أنه سيقوم يف القيامِة، يف اليوِم األخِري: "قالَت له مرثا24

نعم : "قالَت له27". أتؤِمنني ذا؟. ن يموت إىل األبِدوكُلُّ من كانَ حيا وآمن يب فل26آمن يب ولو مات فسيحيا، 
داِهللا، اآليت إىل العالَِم. يا سي ابن املَسيح أنت كأن نتأنا قد آم."  

  إقامة لعازر من املوت
أما ِتلك فلَما ِمسعت 29". دعوِكاملُعلّم قد حضر، وهو ي: "ولَما قالَت هذا مضت ودعت مريم أُختها ِسرا، قائلَة28ً

ثُم 31. ومل يكُن يسوع قد جاَء إىل القريِة، بل كانَ يف املَكاِن الَّذي القَته فيِه مرثا30. قامت سريعا وجاءت إليِه
إنها تذهب إىل : "خرجت، تِبعوها قائلنيإنَّ اليهود الَّذين كانوا معها يف البيِت يعزونها، لَما رأَوا مريم قامت عاِجالً و

هناك بكي32". القَِرب لتِرجلَيِه قائلَةً له ِعند ترخ ،ورأته سوعيثُ كانَ يإىل ح تا أتلَم مريفم" : لو كُنت ،ديا سي
يبكونَ، انزعج بالروِح واضطَرب، فلَما رآها يسوع تبكي، واليهود الَّذين جاءوا معها 33!". ههنا مل يمت أخي

انظُروا كيف : "فقالَ اليهود36. بكَى يسوع35". يا سيد، تعالَ وانظُر: "قالوا له". أين وضعتموه؟: "وقال34َ
هِحب37!". كانَ يمِمنه عضلَ هذا: "وقالَ بجعى أنْ يِي األعمينع هذا الَّذي فتح قِدري ؟ألَمموتا ال يأيض ."  

38رجعلَيِه ح ِضعةً وقد وغارفِسِه وجاَء إىل القَِرب، وكانَ ما يف نأيض سوعي جع39. فانزسوعارفَعوا : "قالَ ي
راملَيِت!". احلَج رثا، أُختم له اٍم: "قالَتةَ أيعأرب ألنَّ له نقد أنت ،د40". يا سيسوعأقُلْ لِكألَ: "قالَ هلا ي إنْ : م

أيها : "فرفَعوا احلَجر حيثُ كانَ املَيت موضوعا، ورفَع يسوع عينيِه إىل فوق، وقال41َ". آمنِت ترين مجد اِهللا؟
ِف قُلت، ولكن ألجِل هذا اجلَمِع الواِق. وأنا عِلمت أنك يف كُلّ حٍني تسمع يل42اآلب، أشكُرك ألنك ِمسعت يل، 

فخرج املَيت ويداه 44!". لعازر، هلُم خاِرجا: "ولَما قالَ هذا صرخ بصوٍت عظيٍم43". ليؤِمنوا أنك أرسلتين
  ".حلّوه ودعوه يذهب: "فقالَ هلُم يسوع. وِرجاله مربوطات بأقِمطٍَة، ووجهه ملفوف ِمبنديٍل

  التآمر لقتل يسوع
وأما قَوم ِمنهم فمضوا إىل 46. ونَ ِمن اليهوِد الَّذين جاءوا إىل مريم، ونظَروا ما فعلَ يسوع، آمنوا بِهفكثري45

سوعلَ يا فعموقالوا هلُم ع نييسيا وقالوا47. الفَرعجمونَ ميسيساُء الكهنِة والفَررؤ عم؟ فإنَّ هذا : "فجعصنماذا ن
". إنْ تركناه هكذا يؤِمن اجلميع بِه، فيأيت الرومانيونَ ويأخذونَ موِضعنا وأُمتنا48.  يعملُ آياٍت كثريةًاإلنسانَ
وال تفَكّرونَ 50أنتم لَستم تعِرفونَ شيئًا، : "فقالَ هلُم واِحد ِمنهم، وهو قَيافا، كانَ رئيسا للكهنِة يف ِتلك السنِة49



 هةُ كُلُّهاأناُألم ِلك عِب والعن الش إنسانٌ واِحد موتلنا أنْ ي ريفِسِه، بل إذ كانَ 51!". خن ومل يقُلْ هذا ِمن
 وليس عن اُألمِة فقط، بل ليجمع أبناَء اِهللا52رئيسا للكهنِة يف ِتلك السنِة، تنبأ أنَّ يسوع مزِمع أنْ يموت عن اُألمِة، 

  .املُتفَرقني إىل واِحٍد
53لوهقتروا ليذلك اليوِم تشاو إىل 54. فِمن هناك ى ِمنضةً، بل مالنيهوِد عالي نيمشي با يأيض سوعي كُنفلم ي

  .الكورِة القريبِة ِمن البريِة، إىل مدينٍة يقالُ هلا أفراِيم، ومكَثَ هناك مع تالميِذِه
فكانوا يطلُبونَ 56. فصِعد كثريونَ ِمن الكوِر إىل أورشليم قَبلَ الِفصِح ليطَهروا أنفُسهم. ِفصح اليهوِد قريباوكانَ 55

وكانَ أيضا 57". ماذا تظُنونَ؟ هل هو ال يأيت إىل العيِد؟: "يسوع ويقولونَ فيما بينهم، وهم واِقفونَ يف اهلَيكَِل
  . والفَريسيونَ قد أصدروا أمرا أنه إنْ عرف أحد أين هو فليدلَّ علَيِه، لكَي يمِسكوهرؤساُء الكهنِة

  
  

  سكب الطيب على يسوع
12 
ه فصنعوا ل2. ثُم قَبلَ الِفصِح بِستِة أياٍم أتى يسوع إىل بيِت عنيا، حيثُ كانَ لعازر املَيت الَّذي أقامه ِمن األمواِت1

فأخذَت مريم منا ِمن طيِب ناِرديٍن خاِلٍص 3. وكانت مرثا ختِدم، وأما لعازر فكانَ أحد املُتِكئني معه. هناك عشاًء
اِحد ِمن فقالَ و4. كثِري الثَّمِن، ودهنت قَدمي يسوع، ومسحت قَدميِه بشعِرها، فامتَأل البيت ِمن رائحِة الطّيِب

هلّمسأنْ ي املُزِمع ،ريوطيهوذا ِسمعانُ اإلسخعطَ "5: تالميِذِه، وهو يبثَالثَِمئَِة ديناٍر وي هذا الطّيب عبملاذا مل ي
 يحِملُ ما قالَ هذا ليس ألنه كانَ يبايل بالفُقَراِء، بل ألنه كانَ ساِرقًا، وكانَ الصندوق ِعنده، وكان6َ". للفُقَراِء؟
ألنَّ الفُقَراَء معكُم يف كُلّ حٍني، وأما أنا فلَست 8إنها ليوِم تكفيين قد حِفظَته، ! اتركوها: "فقالَ يسوع7. يلقَى فيِه

  ".معكُم يف كُلّ حٍني
  حماولة قتل لعازر

ط، بل لينظُروا أيضا لعازر الَّذي أقامه ِمن فعِلم جمع كثري ِمن اليهوِد أنه هناك، فجاءوا ليس ألجِل يسوع فق9
ألنَّ كثريين ِمن اليهوِد كانوا بسبِبِه يذهبونَ ويؤِمنونَ 11فتشاور رؤساُء الكهنِة ليقتلوا لعازر أيضا، 10. األمواِت
سوعبي.  

  الدخول إىل أورشليم
فأخذوا سعوف النخِل وخرجوا 13 العيِد أنَّ يسوع آٍت إىل أورشليم، ويف الغِد ِمسع اجلَمع الكَثري الَّذي جاَء إىل12

ووجد يسوع جحشا فجلَس علَيِه 14!". مِلك إسرائيلَ! مبارك اآليت باسِم الرب ! أوصنا: "للقائِه، وكانوا يصرخونَ
كتوبونَ"15: كما هو مهيِةَ صال ختايف يا ابن .حٍش أتاٍنهوذا ما على جمل 16". ِلكُِك يأيت جاِلس وهِذِه اُألمور

عوا هِذِه لهنص مهوأن ،ةً عنهكتوبم تئٍذ تذَكَّروا أنَّ هِذِه كانحين ،سوعي دا متَجالً، ولكن لَمأو مها تالميذُهفهي .
17ِمن رعا لعازد هأن دشهي الَّذي معه األمواِتوكانَ اجلَمع ِمن ه18.  القَِرب وأقام مهألن ،اجلَمع ا القاههلذا أيض



هوذا العالَم ! إنكُم ال تنفَعونَ شيئًا! انظُروا: "فقالَ الفَريسيونَ بعضهم لبعٍض19. ِمسعوا أنه كانَ قد صنع هِذِه اآليةَ
وراَءه بقد ذَه."!  
  يسوع ينبئ مبوته

فتقَدم هؤالِء إىل فيلُبس الَّذي ِمن بيِت صيدا 21. ناس يونانيونَ ِمن الَّذين صِعدوا ليسجدوا يف العيِدوكانَ أ20ُ
قائلني اجلليِل، وسألوه" :سوعى يرأنْ ن ريدن ،د22". يا سي سوفيلُب سراوقالَ أند ثُم ،سراووقالَ ألند سى فيلُبفأت

سوعما قائال23ً. ليهفأجاب سوعا ياإلنساِن: "وأم ابن دجمتةُ لياعِت السأقولُ لكُم24. قد أت احلَق احلَق : إنْ مل تقَع
من يِحب نفسه يهِلكُها، ومن 25. ولكن إنْ ماتت تأيت بثَمٍر كثٍري. حبةُ اِحلنطَِة يف األرِض ومتُت فهي تبقَى وحدها

إنْ كانَ أحد يخِدمين فليتبعين، وحيثُ أكونُ أنا هناك أيضا 26. يبِغض نفسه يف هذا العالَِم يحفَظُها إىل حياٍة أبديٍة
أيها اآلب نجين ِمن : وماذا أقولُ. اَآلنَ نفسي قد اضطَربت27. وإنْ كانَ أحد يخِدمين يكِرمه اآلب. يكونُ خاِدمي

: فجاَء صوت ِمن السماِء!". أيها اآلب، مجِد امسك28. ِذِه الساعِة؟ ولكن ألجِل هذا أتيت إىل هِذِه الساعِةه
قد كلَّمه : "وآخرونَ قالوا!". قد حدثَ رعد: "فاجلَمع الَّذي كانَ واِقفًا وِمسع، قال29َ!". مجدت، وأُمجد أيضا"

الكوقالَأ30!". م سوعي جاب" :أجِلكُم بل ِمن ،وتهذا الص أجلي صار ةُ هذا العالَِم31. ليس ِمنينوناَآلنَ د .
قالَ هذا مشريا إىل 33". وأنا إِن ارتفَعت عن األرِض أجِذب إلَي اجلميع32. اَآلنَ يطرح رئيس هذا العالَِم خاِرجا

نحن ِمسعنا ِمن الناموِس أنَّ املَسيح يبقَى إىل األبِد، فكيف تقولُ : "فأجابه اجلَمع34.  يموتأيِة ميتٍة كانَ مزِمعا أنْ
النور معكُم زمانا قَليالً بعد، : "فقالَ هلُم يسوع35". أنت إنه ينبغي أنْ يرتِفع ابن اإلنساِن؟ من هو هذا ابن اإلنساِن؟

فسريوا ما دامالظَّالم دِركَكُملئالَّ ي ورالن لكُم  .بذهإىل أين ي علَميف الظَّالِم ال ي سري36. والَّذي ي ورالن لكُم ما دام
  .تكَلَّم يسوع ذا ثُم مضى واختفَى عنهم". آِمنوا بالنوِر لتصريوا أبناَء النوِر
  اليهود يصرون على عدم إميام

37ها، مل يؤِمنوا بِه، ومع أنددآياٍت هذا ع مهأمام عنكانَ قد ص 38هالَّذي قاله يبعياَء النقَولُ إش ِتملي: " نم ،بيا ر
قد أعمى "40: ألنَّ إشعياَء قالَ أيضا. هلذا مل يقِدروا أنْ يؤِمنوا39".  صدق خبرنا؟ وملَِن استعِلنت ِذراع الرب؟

مهرِجعوا فأشفيوي ،مِروا بقُلوشعوي ،يوِنِهمبِصروا بعلئالَّ ي ،مهوأغلَظَ قُلوب ،مهيونرأَى 41". ع عياُء هذا حنيقالَ إش
عنه وتكَلَّم هجد42. معتمل ي نييسيِب الفَربُم لسأ ا، غَريساِء أيضؤالر بِه كثريونَ ِمن نِرفوا بِه، ولكن مع ذلك آم

  .ألنهم أحبوا مجد الناِس أكثَر ِمن مجِد اِهللا43لئلَّا يصريوا خاِرج املَجمِع، 
. والَّذي يراين يرى الَّذي أرسلَين45. الَّذي يؤِمن يب، ليس يؤِمن يب بل بالَّذي أرسلَين: "فنادى يسوع وقال44َ
وإنْ ِمسع أحد كالمي ومل يؤِمن 47.  حتى كُلُّ من يؤِمن يب ال يمكُثُ يف الظُّلمِةأنا قد ِجئت نورا إىل العالَِم،46

العالَم لّصبل ُألخ العالَم ي مل آِت ألدينألن ،ه48. فأنا ال أدينهديني نم لْ كالمي فلهقبذَلَين ومل ير نالَّذي . م الكَالم
ماذا : ألني مل أتكَلَّم ِمن نفسي، لكن اآلب الَّذي أرسلَين هو أعطاين وصية49ً اليوِم األخِري، تكَلَّمت بِه هو يدينه يف

كَلَّمة50ٌ. أقولُ ومباذا أتهي حياةٌ أبدي هتأنَّ وصي وأنا أعلَم .كَلَّمهكذا أت أنا بِه، فكما قالَ يل اآلب كَلَّمفما أت."  
  



  غسل أرجل التالميذ
13 
1 بهذا العالَِم إىل اآلِب، إذ كانَ قد أح ِقلَ ِمننتلي قد جاءت هتأنَّ ساع قَبلَ عيِد الِفصِح، وهو عاِلم سوعا يأم

فحني كانَ العشاُء، وقد ألقَى الشيطانُ يف قَلِب يهوذا ِسمعانَ 2. خاصته الَّذين يف العالَِم، أحبهم إىل املُنتهى
يسوع وهو عاِلم أنَّ اآلب قد دفَع كُلَّ شيٍء إىل يديِه، وأنه ِمن ِعنِد اِهللا خرج، وإىل اِهللا 3إلسخريوطي أنْ يسلّمه، ا

 أرجلَ ثُم صب ماًء يف ِمغسٍل، وابتدأَ يغِسل5ُقام عن العشاِء، وخلَع ثيابه، وأخذَ ِمنشفَةً واتزر ا، 4يمضي، 
يا سيد، أنت تغِسلُ : "فقالَ له ذاك. فجاَء إىل ِسمعانَ بطرس6. التالميِذ ويمسحها باِملنشفَِة الَّيت كانَ متِزرا ا

7!". ِرجلَيوقالَ له سوعي أجاب" :عدفيما ب مفهست كولكن ،عاآلنَ ما أنا أصن أنت تعلَم 8". لَستب قالَ لهسطر :
يا : "قالَ له ِسمعانُ بطرس9". إنْ كُنت ال أغِسلُك فليس لك معي نصيب: "أجابه يسوع!". لن تغِسلَ ِرجلَي أبدا"

الَّذي قد اغتسلَ ليس له حاجةٌ إالَّ إىل غَسِل : "قالَ له يسوع10". سيد، ليس ِرجلَي فقط بل أيضا يدي ورأسي
لَستم كُلُّكُم : "ألنه عرف مسلّمه، لذلك قال11َ". وأنتم طاِهرونَ ولكن ليس كُلُّكُم. ، بل هو طاِهر كُلُّهِرجلَيِه
طاِهرين."  

 أنتم تدعونين13أتفهمونَ ما قد صنعت بكُم؟ : "فلَما كانَ قد غَسلَ أرجلهم وأخذَ ثيابه واتكأ أيضا، قالَ هلُم12
فإنْ كُنت وأنا السيد واملُعلّم قد غَسلت أرجلكُم، فأنتم يِجب 14. معلّما وسيدا، وحسنا تقولونَ، ألني أنا كذلك

. ألني أعطَيتكُم ِمثاالً، حتى كما صنعت أنا بكُم تصنعونَ أنتم أيضا15علَيكُم أنْ يغِسلَ بعضكُم أرجلَ بعٍض، 
إنْ عِلمتم هذا فطوباكُم 17. إنه ليس عبد أعظَم ِمن سيِدِه، وال رسولٌ أعظَم ِمن مرِسِلِه: احلَق احلَق أقولُ لكُم16

موهِملتإنْ ع .  
  يسوع ينبئ خبيانة يهوذا له

18"أقولُ عن مجيِعكُم لَست .مهرتاخت الَّذين الِكت. أنا أعلَم ِتملكن لياب :هِقبع علَي فَعر عي اخلُبزالَّذي يأكُلُ م .
الَّذي يقبلُ من : احلَق احلَق أقولُ لكُم20. أقولُ لكُم اآلنَ قَبلَ أنْ يكونَ، حتى متى كانَ تؤِمنونَ أني أنا هو19

  ".أُرِسلُه يقبلُين، والَّذي يقبلُين يقبلُ الَّذي أرسلَين
!". إنَّ واِحدا ِمنكُم سيسلّمين: احلَق احلَق أقولُ لكُم: "قالَ يسوع هذا اضطَرب بالروِح، وشِهد وقالَلَما 21
22قالَ عنه نحتارونَ يف مم معٍض وهإىل ب مهعضنظُرونَ ب23. فكانَ التالميذُ ي سوعِكئًا يف ِحضِن يتوكانَ م

. فأومأَ إليِه ِسمعانُ بطرس أنْ يسألَ من عسى أنْ يكونَ الَّذي قالَ عنه24. كانَ يسوع يِحبهواِحد ِمن تالميِذِه، 
25وقالَ له سوعدِر يعلى ص كأ ذاكهو؟: "فات نم ،د26". يا سيسوعي ةَ : "أجابأنا اللُّقم الَّذي أغِمس هو ذاك

ما : "فقالَ له يسوع. فبعد اللُّقمِة دخله الشيطان27ُ. عطاها ليهوذا ِسمعانَ اإلسخريوطيفغمس اللُّقمةَ وأ!". وأُعطيِه
ألنَّ قَوما، إذ كانَ 29وأما هذا فلم يفهم أحد ِمن املُتِكئني ملاذا كلَّمه بِه، 28". أنت تعملُه فاعمله بأكثَِر سرعٍة

  .اشتِر ما نحتاج إليِه للعيِد، أو أنْ يعطي شيئًا للفُقَراِء: نوا أنَّ يسوع قالَ لهالصندوق مع يهوذا، ظَ
  اجلديدة الوصية



اآلنَ متَجد ابن اإلنساِن ومتَجد اُهللا : "فلَما خرج قالَ يسوع31. وكانَ ليالً. فذاك لَما أخذَ اللُّقمةَ خرج للوقِت30
يا أوالدي، أنا معكُم زمانا قَليالً 33.  قد متَجد فيِه، فإنَّ اَهللا سيمجده يف ذاِتِه، ويمجده سريعاإنْ كانَ اُهللا32. فيِه
عدهوِد. بللي ين، وكما قُلتطلُبونم اآلنَ: ستم أنْ تأتوا، أقولُ لكُم أنتأنا ال تقِدرونَ أنت بيثُ أذهةً 34. حوصي

ذا يعِرف 35. كما أحببتكُم أنا تِحبونَ أنتم أيضا بعضكُم بعضا. أنْ تِحبوا بعضكُم بعضا: كُمجديدةً أنا أُعطي
  ".إنْ كانَ لكُم حب بعضا لبعٍض: اجلميع أنكُم تالميذي

  يسوع ينبئ بإنكار بطرس له
36سطرِسمعانُ ب ؟: "قالَ لهبإىل أين تذه ،ديا سي."سوعي هأجاب " : كين، ولكنعاآلنَ أنْ تتب ال تقِدر بيثُ أذهح

أجابه 38!". يا سيد، ملاذا ال أقِدر أنْ أتبعك اآلنَ؟ إني أضع نفسي عنك:"قالَ له بطرس37". ستتبعين أخريا
سوعي" :أقولُ لك احلَق ي؟ احلَقنع كفسن عضص: أتاٍتال يرين ثَالثَ منِكرى تحت يكالد يح.  

  
  

  أنا هو الطَّريق واحلق واحلياة
14 
1"كُمقُلوب م تؤِمنونَ باِهللا فآِمنوا يب. ال تضطَِربلكُم2. أنت قد قُلت ي كُنتةٌ، وإالَّ فإنناِزلُ كثرييِت أيب مأنا .  يف ب

دت لكُم مكانا آيت أيضا وآخذُكُم إلَي، حتى حيثُ أكونُ أنا تكونونَ وإنْ مضيت وأعد3أمضي ُألِعد لكُم مكانا، 
  ".وتعلَمونَ حيثُ أنا أذهب وتعلَمونَ الطَّريق4أنتم أيضا، 

و الطَّريق أنا ه: "قالَ له يسوع6". يا سيد، لَسنا نعلَم أين تذهب، فكيف نقِدر أنْ نعِرف الطَّريق؟: "قالَ له توما5
وِمن اآلنَ تعِرفونه وقد . لو كنتم قد عرفتموين لَعرفتم أيب أيضا7. ليس أحد يأيت إىل اآلِب إالَّ يب. واحلَق واحلياةُ

موه8". رأيتسفيلُب وكفانا: "قالَ له أِرنا اآلب ،د9". يا سيسوعي قالَ له" :تدا هِذِه ممانز ومل تعِرفين يا أنا معكُم ه
سفيلُب !تقولُ أنت فكيف ،؟ : الَّذي رآين فقد رأَى اآلبيفَّ؟ 10أِرنا اآلب ي أنا يف اآلِب واآلبأن تؤِمن ألَست

ين أني يف صدقو11. الكَالم الَّذي أُكَلّمكُم بِه لَست أتكَلَّم بِه ِمن نفسي، لكن اآلب احلالَّ يفَّ هو يعملُ األعمالَ
من يؤِمن يب فاألعمالُ الَّيت أنا : احلَق احلَق أقولُ لكُم12. اآلِب واآلب يفَّ، وإالَّ فصدقوين لسبِب األعماِل نفِسها

د اآلب ومهما سألتم بامسي فذلك أفعلُه ليتمج13. أعملُها يعملُها هو أيضا، ويعملُ أعظَم ِمنها، ألني ماٍض إىل أيب
  .إنْ سألتم شيئًا بامسي فإني أفعلُه14. باِلابِن

  الوعد بالروح القدس
15" ،ين فاحفَظوا وصايايونِحبم تإىل األبِد، 16إنْ كنت مكُثَ معكُملي را آخيزعم عطيكُماآلِب في ِمن وأنا أطلُب
17قبأنْ ي العالَم الَّذي ال يستطيع احلَق ويكونُ روح ماِكثٌ معكُم هألن هم فتعِرفونا أنتوأم ،عِرفُهوال ي راهال ي هألن ،له
إني أنا حي فأنتم . بعد قَليٍل ال يراين العالَم أيضا، وأما أنتم فترونين19. إني آيت إلَيكُم. ال أتركُكُم يتامى18. فيكُم



الَّذي ِعنده وصاياي ويحفَظُها فهو 21.  تعلَمونَ أني أنا يف أيب، وأنتم يفَّ، وأنا فيكُم يف ذلك اليوِم20. ستحيونَ
  ".الَّذي يِحبين، والَّذي يِحبين يِحبه أيب، وأنا أُِحبه، وأُظِهر له ذايت

22ريوطيهوذا ليس اإلسخي زِم: "قالَ لهم كى إنثَ حتدماذا ح ،دلنا وليس للعالَِم؟يا سي كذات ظِهرأنْ ت ع ."
23وقالَ له سوعي ِرتالً: "أجابم عصنن هأيب، وإليِه نأيت، وِعند هِحبحفَظْ كالمي، ويي دين أحبالَّذي ال 24. إنْ أح

. ذا كلَّمتكُم وأنا ِعندكُم25. لَينوالكَالم الَّذي تسمعونه ليس يل بل لآلِب الَّذي أرس. يِحبين ال يحفَظُ كالمي
  .وأما املُعزي، الروح القُدس، الَّذي سيرِسلُه اآلب بامسي، فهو يعلّمكُم كُلَّ شيٍء، ويذَكّركُم بكُلّ ما قُلته لكُم26
.  تضطَِرب قُلوبكُم وال ترهبال. ليس كما يعطي العالَم أُعطيكُم أنا. سالمي أُعطيكُم. سالما أترك لكُم"27
لو كنتم تِحبونين لكُنتم تفرحونَ ألني قُلت أمضي إىل اآلِب، ألنَّ . إلَيكُم أنا أذهب ثُم آيت: ِمسعتم أني قُلت لكُم28

كَلَّم أيضا معكُم كثريا، ألنَّ ال أت30. وقُلت لكُم اآلنَ قَبلَ أنْ يكونَ، حتى متى كانَ تؤِمنون29َ. أيب أعظَم ِمني
. ولكن ليفهم العالَم أني أُِحب اآلب، وكما أوصاين اآلب هكذا أفعل31ُ. رئيس هذا العالَِم يأيت وليس له يفَّ شيٌء

  .قوموا ننطَِلق ِمن ههنا
  
  

  أنا الكرمة احلقيقية
15 
1"امةُ وأيب الكَرةُ احلَقيقي2. أنا الكَرمٍر أكثَرقّيِه ليأيتَ بثَمنٍر يوكُلُّ ما يأيت بثَم ،هِرتعٍر يكُلُّ غُصٍن يفَّ ال يأيت بثَم .
كما أنَّ الغصن ال يقِدر أنْ يأيتَ بثَمٍر ِمن . اُثبتوا يفَّ وأنا فيكُم4. أنـتم اآلنَ أنقياُء لسبِب الكَالِم الَّذي كلَّمتكُم بِه3

الَّذي يثبت يفَّ وأنا فيِه . أنا الكَرمةُ وأنتم األغصان5ُ. يثبت يف الكَرمِة، كذلك أنتم أيضا إنْ مل تثبتوا يفَّذاِتِه إنْ مل 
إنْ كانَ أحد ال يثبت يفَّ يطرح خاِرجا كالغصِن، 6. هذا يأيت بثَمٍر كثٍري، ألنكُم بدوين ال تقِدرونَ أنْ تفعلوا شيئًا

. إنْ ثَبتم يفَّ وثَبت كالمي فيكُم تطلُبونَ ما تريدونَ فيكونُ لكُم7. ف ويجمعونه ويطرحونه يف الناِر، فيحتِرقفيِج
 .اُثبتوا يف محبيت. كما أحبين اآلب كذلك أحببتكُم أنا9. أنْ تأتوا بثَمٍر كثٍري فتكونونَ تالميذي: ذا يتمجد أيب8
كلَّمتكُم ذا 11. إنْ حِفظتم وصاياي تثبتونَ يف محبيت، كما أني أنا قد حِفظت وصايا أيب وأثبت يف محبِتِه10

كُمحلَ فركمحي فيكُم ويفر تثبي لكَي.  
12"كُمبتا كما أحبعضب كُمعضوا بِحبيت أنْ ت13. هِذِه هي وصيبٍد حهذاليس ألح ِمن أعظَم  : هفسن دأح عضأنْ ي

ال أعود أُسميكُم عبيدا، ألنَّ العبد ال يعلَم ما يعملُ 15. أنتم أِحبائي إنْ فعلتم ما أوصيكُم بِه14. ألجِل أِحبائِه
ليس أنتم اخترتموين بل أنا اخترتكُم، 16. يبسيده، لكين قد مسيتكُم أِحباَء ألني أعلَمتكُم بكُلّ ما ِمسعته ِمن أ

ذا أوصيكُم حتى تِحبوا 17. وأقَمتكُم لتذهبوا وتأتوا بثَمٍر، ويدوم ثَمركُم، لكَي يعطيكُم اآلب كُلَّ ما طَلَبتم بامسي
  .بعضكُم بعضا

  العامل يبغض يسوع والتالميذ



ولكن . لو كنتم ِمن العالَِم لكانَ العالَم يِحب خاصته19. ضكُم فاعلَموا أنه قد أبغضين قَبلكُمإنْ كانَ العالَم يبِغ"18
العالَم كُمبِغضالعالَِم، لذلك ي ِمن كُمرتالعالَِم، بل أنا اخت ِمن ملَست كُملكُم20. ألن هالَّذي قُلت ليس : اُذكُروا الكَالم

. إنْ كانوا قد اضطَهدوين فسيضطَِهدونكُم، وإنْ كانوا قد حِفظوا كالمي فسيحفَظونَ كالمكُم. عظَم ِمن سيِدِهعبد أ
لو مل أكُن قد ِجئت 22. لِكنهم إنما يفعلونَ بكُم هذا كُلَّه ِمن أجِل امسي، ألنهم ال يعِرفونَ الَّذي أرسلَين21

لو مل 24. الَّذي يبِغضين يبِغض أيب أيضا23. تكُن هلُم خطيةٌ، وأما اآلنَ فليس هلُم عذر يف خطيِتِهموكلَّمتهم، مل 
. أكُن قد عِملت بينهم أعماالً مل يعملها أحد غَريي، مل تكُن هلُم خطيةٌ، وأما اآلنَ فقد رأَوا وأبغضوين أنا وأيب

25تِتم لكن لكَيةُ يف ناموِسِهمةُ املَكتوبٍب:  الكَِلمضوين بال سبُم أبغإ.  
. ومتى جاَء املُعزي الَّذي سأُرِسلُه أنا إلَيكُم ِمن اآلِب، روح احلَق، الَّذي ِمن ِعنِد اآلِب ينبِثق، فهو يشهد يل"26
  .وتشهدونَ أنتم أيضا ألنكُم معي ِمن اِلابِتداِء27

  
  
 
16 
سيخِرجونكُم ِمن اامِع، بل تأيت ساعةٌ فيها يظُن كُلُّ من يقتلُكُم أنه يقَدم 2. قد كلَّمتكُم ذا لكَي ال تعثُروا"1

ا جاَءِت الساعةُ لكين قد كلَّمتكُم ذا حتى إذ4. وسيفعلونَ هذا بكُم ألنهم مل يعِرفوا اآلب وال عرفوين3. ِخدمةً ِهللا
  .ومل أقُلْ لكُم ِمن الِبدايِة ألني كُنت معكُم. تذكُرونَ أني أنا قُلته لكُم

  عمل الروح القدس
لكن ألني قُلت لكُم هذا قد مأل 6أين متضي؟ : وأما اآلنَ فأنا ماٍض إىل الَّذي أرسلَين، وليس أحد ِمنكُم يسألُين"5

كُم7. احلُزنُ قُلوباحلَق لكين أقولُ لكُم : بتي، ولكن إنْ ذَهزاملُع ال يأتيكُم إنْ مل أنطَِلق هألن ،لكُم أنْ أنطَِلق ريخ هإن
إلَيكُم ٍة8. أُرِسلُهينونوعلى د ٍة وعلى برطيعلى خ العالَم كّتبي ى جاَء ذاكتال يؤِمنو9: وم مهٍة فألنطيا على خنَ أم

  .وأما على دينونٍة فألنَّ رئيس هذا العالَِم قد دين11وأما على بر فألني ذاِهب إىل أيب وال ترونين أيضا، 10يب، 
وأما متى جاَء ذاك، روح احلَق، 13. إنَّ يل أُمورا كثريةً أيضا ألقولَ لكُم، ولكن ال تستطيعونَ أنْ حتتِملوا اآلنَ"12

ذاك 14. دكُم إىل مجيِع احلَق، ألنه ال يتكَلَّم ِمن نفِسِه، بل كُلُّ ما يسمع يتكَلَّم بِه، ويخِبركُم بأُموٍر آتيٍةفهو يرِش
كُمخِبرا يل ويذُ ِمميأخ هين، ألندجمكُلُّ ما لآلِب هو يل15. ي .هلذا قُلت :كُمخِبرا يل ويذُ ِمميأخ ه16. إن عدب

  ".قَليل ال تبِصرونين، ثُم بعد قَليٍل أيضا ترونين، ألني ذاِهب إىل اآلِب
  حزن التالميذ سيتحول إىل فرح

بعد قَليٍل ال تبِصرونين، ثُم بعد قَليٍل أيضا : ما هو هذا الَّذي يقولُه لنا: "فقالَ قَوم ِمن تالميِذِه، بعضهم لبعٍض17
وإىل اآلِب؟تر ي ذاِهبين، وألنفقالوا18". ن" :مباذا يتكَلَّم علَم؟ لَسنا ن19!". ما هو هذا القَليلُ الَّذي يقولُ عنه ِلمفع

، بعد قَليٍل ال تبِصرونين: أعن هذا تتساَءلونَ فيما بينكُم، ألني قُلت: "يسوع أُم كانوا يريدونَ أنْ يسألوه، فقالَ هلُم



أنتم ستحزنونَ، ولكن . إنكُم ستبكونَ وتنوحونَ والعالَم يفرح: احلَق احلَق أقولُ لكُم20ثُم بعد قَليٍل أيضا ترونين 
د تذكُر املَرأةُ وهي تِلد حتزنُ ألنَّ ساعتها قد جاءت، ولكن متى ولَدِت الطّفلَ ال تعو21. حزنكُم يتحولُ إىل فرٍح

ولكين سأراكُم أيضا . فأنتم كذلك، ِعندكُم اآلنَ حزن22ٌ. الشدةَ لسبِب الفَرِح، ألنه قد وِلد إنسانٌ يف العالَِم
 ِمنكُم كُمحفر دأح ِرتعوال ي ،كُمقُلوب حيئًا23فتفرين شأقولُ لكُم. ويف ذلك اليوِم ال تسألون احلَق إنَّ كُلَّ ما : احلَق

عطيكُماآلِب بامسي ي ِمن ميئًا بامسي24. طَلَبتكاِمالً. إىل اآلنَ مل تطلُبوا ش كُمحذوا، ليكونَ فراُطلُبوا تأخ.  
 يف 26. قد كلَّمتكُم ذا بأمثاٍل، ولكن تأيت ساعةٌ حني ال أُكَلّمكُم أيضا بأمثاٍل، بل أُخِبركُم عن اآلِب عالنيةً"25

ألنَّ اآلب نفسه يِحبكُم، ألنكُم قد 27ولَست أقولُ لكُم إني أنا أسألُ اآلب ِمن أجِلكُم، . ذلك اليوِم تطلُبونَ بامسي
ِعنِد اِهللا خرجت ي ِمنأن منتموين، وآمبتالعال28َ. أحب كا أترإىل العالَِم، وأيض يتِعنِد اآلِب، وقد أت ِمن خرجت م

  ".وأذهب إىل اآلِب
29تالميذُه ا: "قالَ لهثَالً واِحدتقولُ م ةً ولَستالنيع 30. هوذا اآلنَ تتكَلَّم يٍء، ولَستبكُلّ ش عاِلم كأن علَماَآلنَ ن

دأح سألكأنْ ي حتتاج .اِهللا خرجت ِمن كأن 31". هلذا نؤِمنسوعي مهةٌ، 32نَ؟ أآلنَ تؤِمنو: "أجابهوذا تأيت ساع
قد 33. وأنا لَست وحدي ألنَّ اآلب معي. وقد أتِت اآلنَ، تتفَرقونَ فيها كُلُّ واِحٍد إىل خاصِتِه، وتتركونين وحدي

ذا ليكونَ لكُم يفَّ سالم كُمولكن ِثقوا. كلَّمت ،يف العالَِم سيكونُ لكُم ضيق :العالَم أنا قد غَلَبت."  
  
  

  ة يسوعصال
17 
إذ 2مجِد ابنك ليمجدك ابنك أيضا، . أيها اآلب، قد أتِت الساعةُ: "تكلَّم يسوع ذا ورفَع عينيِه نحو السماِء وقال1َ

هأعطَيت نةً لكُلّ محياةً أبدي عطيٍد ليسا على كُلّ جلطانس ه3. أعطَيتةُوهِذِه هي احلياةُ األبدي : اإللَه أنت عِرفوكأنْ ي
هلتالَّذي أرس املَسيح سوعوي كوحد على األرِض4. احلَقيقي كدتجأنا م .هلتلَ قد أكمين ألعملَ الَّذي أعطَيتمالع .

  .لَِمواآلنَ مجدين أنت أيها اآلب ِعند ذاِتك باملَجِد الَّذي كانَ يل ِعندك قَبلَ كوِن العا5
  الصالة من أجل تالميذه

واآلنَ عِلموا 7. كانوا لك وأعطَيتهم يل، وقد حِفظوا كالمك. أنا أظهرت امسك للناِس الَّذين أعطَيتين ِمن العالَِم"6
 ،ِعنِدك ين هو ِمنم قَِبلو8أنَّ كُلَّ ما أعطَيتوه ،مهين قد أعطَيتالَّذي أعطَيت ألنَّ الكَالم ِمن ي خرجتا أنقينِلموا يا وع
لَست أسألُ ِمن أجِل العالَِم، بل ِمن أجِل الَّذين أعطَيتين . ِمن أجِلِهم أنا أسأل9ُ. ِعنِدك، وآمنوا أنك أنت أرسلتين

لك مه10. ألنفيِهم دجمفهو يل، وأنا م وما هو لك ،11. وكُلُّ ما هو يل فهو لكا ولَستيف العالَِم، وأم عدأنا ب 
م يف العالَِم، وأنا آيت إلَيكا كما . هؤالِء فهين، ليكونوا واِحدأعطَيت الَّذين يف اِمسك ماحفَظه ،وسالقُد ها اآلبأي

حن12. نيف اِمسك مأحفَظُه يف العالَِم كُنت ممعه كُنت حني . ،مهِفظتين حأعطَيت الَّذين إالَّ ابن دأح مِمنه هِلكومل ي
الِكتاب ِتم13. اهلَالِك ليي آيت إلَيكا اآلنَ فإنأم .حي كاِمالً فيِهمذا يف العالَِم ليكونَ هلُم فر كَلَّمأنا قد 14. وأت



لَست أسألُ أنْ 15ست ِمن العالَِم، أعطَيتهم كالمك، والعالَم أبغضهم ألنهم لَيسوا ِمن العالَِم، كما أني أنا لَ
قَدسهم يف 17. لَيسوا ِمن العالَِم كما أني أنا لَست ِمن العالَِم16. تأخذَهم ِمن العالَِم بل أنْ حتفَظَهم ِمن الشريِر

قّكح .قهو ح كأنا إىل العالَِم، 18. كالم مهلتين إىل العالَِم أرسلتأنا ذايت، ليكونوا 19كما أرس سأُقَد وألجِلِهم
يف احلَق سنيقَدا مم أيضه.  

  الصالة من أجل كل املؤمنني
20" ،يؤِمنونَ يب بكَالِمِهم أجِل الَّذين ا ِمنأجِل هؤالِء فقط، بل أيض أسألُ ِمن ا، 21ولَستواِحد ليكونَ اجلميع

يفَّ وأنا فيك ها اآلبأي أنت ككما أنالعالَم ا فينا، ليؤِمنا واِحدم أيضين ، ليكونوا هلتأرس كوأنا قد 22. أن
واِحد حننا نا كما أنين، ليكونوا واِحدالَّذي أعطَيت املَجد مهإىل 23. أعطَيت لنيكَميفَّ ليكونوا م وأنت أنا فيِهم

ين، وأحبلتأرس كأن العالَم علَمينواِحٍد، وليبتكما أحب مهعي 24. بتين يكونونَ مأعطَيت أنَّ هؤالِء الَّذين أُريد ها اآلبأي
أيها اآلب البار، إنَّ العالَم مل 25. حيثُ أكونُ أنا، لينظُروا مجدي الَّذي أعطَيتين، ألنك أحببتين قَبلَ إنشاِء العالَِم

وعرفتهم امسك وسأُعرفُهم، ليكونَ فيِهم احلُب الَّذي 26. ؤالِء عرفوا أنك أنت أرسلتينيعِرفك، أما أنا فعرفتك، وه
ين بِه، وأكونَ أنا فيِهمبتأحب."  

  
  

  القبض على يسوع
18 
وكانَ يهوذا 2. ذُهقالَ يسوع هذا وخرج مع تالميِذِه إىل عِرب وادي قَدرونَ، حيثُ كانَ بستانٌ دخله هو وتالمي1

املَوِضع عِرفي هلّمسا مع تالميِذِه ،مكثري هناك عماجت سوعساِء 3. ألنَّ يِعنِد رؤ ا ِمنامدوخ هوذا اجلُندذَ يفأخ
يت علَيِه، وقالَ فخرج يسوع وهو عاِلم بكُلّ ما يأ4. الكهنِة والفَريسيني، وجاَء إىل هناك مبشاِعلَ ومصابيح وِسالٍح

وكانَ يهوذا مسلّمه أيضا واِقفًا ". أنا هو: "قالَ هلُم يسوع". يسوع الناِصري" :أجابوه5". من تطلُبونَ؟: "هلُم
ما قالَ هلُم6. معهي أنا هو: "فلَمراِء وسقَطوا على األرِض"إنعوا إىل الوجا7. ، رأيض تطلُبونَ؟: "فسأهلُم نم." 
". فإنْ كنتم تطلُبونين فدعوا هؤالِء يذهبونَ. إني أنا هو: قد قُلت لكُم:"أجاب يسوع8". يسوع الناِصري: "فقالوا
9القَولُ الَّذي قاله ِتما: "ليدأح مِمنه ين مل أُهِلكأعطَيت إنَّ الَّذين."  
10فاست ،سيف كانَ معه سطرإنَّ ِسمعانَ ب ىثُممنالي هأُذن ئيِس الكهنِة، فقَطَعر بدع بروض بِد . لَّهالع وكانَ اسم

سلخ11. مسطرلب سوعيف الِغمِد: "فقالَ ي لْ سيفَكها؟! اجعبأال أشر الَّيت أعطاين اآلب الكأس."  
  أمام حنان

ومضوا بِه إىل حنانَ أوالً، ألنه كانَ حما قَيافا 13 يسوع وأوثَقوه، ثُم إنَّ اجلُند والقائد وخدام اليهوِد قَبضوا على12
وكانَ قَيافا هو الَّذي أشار على اليهوِد أنه خري أنْ يموت إنسانٌ واِحد 14. الَّذي كانَ رئيسا للكهنِة يف ِتلك السنِة

  .عن الشعِب



  إنكار بطرس األول
بطرس والتلميذُ اآلخر يتبعاِن يسوع، وكانَ ذلك التلميذُ معروفًا ِعند رئيِس الكهنِة، فدخلَ مع وكانَ ِسمعانُ 15

فخرج التلميذُ اآلخر الَّذي كانَ معروفًا . وأما بطرس فكانَ واِقفًا ِعند الباِب خاِرجا16. يسوع إىل داِر رئيِس الكهنِة
ألَست أنت أيضا ِمن تالميِذ هذا : "فقالَِت اجلاريةُ البوابةُ لبطرس17.  وكلَّم البوابةَ فأدخلَ بطرسِعند رئيِس الكهنِة،

وكانَ العبيد واخلُدام واِقفني، وهم قد أضرموا جمرا ألنه كانَ برد، وكانوا 18!". لَست أنا: "قالَ ذاك". اإلنساِن؟
  . بطرس واِقفًا معهم يصطَلييصطَلونَ، وكانَ
  أمام رئيس الكهنة

أنا علَّمت كُلَّ . أنا كلَّمت العالَم عالنيةً: "أجابه يسوع20. فسألَ رئيس الكهنِة يسوع عن تالميِذِه وعن تعليِمِه19
ملاذا تسألُين أنا؟ ِاسأِل الَّذين 21.  مل أتكلَّم بشيٍءويف اخلَفاِء. حٍني يف املَجمِع ويف اهلَيكَِل حيثُ يجتِمع اليهود دائما

مهأنا. قد ِمسعوا ماذا كلَّمت عِرفونَ ماذا قُلتاِم كانَ 22". هوذا هؤالِء ياخلُد ِمن واِحد سوعي ا قالَ هذا لَطَمولَم
نْ كُنت قد تكَلَّمت رديا فاشهد على الردي، إ: "أجابه يسوع23". أهكذا تجاِوب رئيس الكهنِة؟: "واِقفًا، قائالً

  .وكانَ حنانُ قد أرسله موثَقًا إىل قَيافا رئيِس الكهنِة24". وإنْ حسنا فلماذا تضِربين؟
  إنكار بطرس الثاين والثالث

!". لَست أنا: "فأنكَر ذاك وقالَ". ِه؟ألَست أنت أيضا ِمن تالميِذ: "فقالوا له. وِسمعانُ بطرس كانَ واِقفًا يصطَلي25
26هأُذن سطرب الَّذي قَطَع سيبئيِس الكهنِة، وهو نبيِد رع ِمن ستاِن؟: "قالَ واِحديف الب أنا معه كأما رأيت ."
  .وللوقِت صاح الديك. فأنكَر بطرس أيضا27

  أمام بيالطس
ومل يدخلوا هم إىل داِر الِواليِة لكَي ال يتنجسوا، . يافا إىل داِر الِواليِة، وكانَ صبحثُم جاءوا بيسوع ِمن ِعنِد ق28َ

وقال29َ. فيأكُلونَ الِفصح إليِهم بيالطُس مونَ على هذا اإلنساِن؟: "فخرجقَدٍة تةَ ِشكاي30". أيأجابوا وقالوا له :
خذوه أنتم واحكُموا علَيِه حسب : "فقالَ هلُم بيالطُس31!".  سلَّمناه إلَيكلو مل يكُن فاِعلَ شر لَما كُنا قد"

ناموِسكُم ."هودالي ا: "فقالَ لهدلَ أحقتلنا أنْ ن جوزٍة كانَ 32". ال يِة ميتا إىل أيشريم الَّذي قاله سوعقَولُ ي ِتملي
موتا أنْ يزِمعم.  

أِمن ذاِتك : "أجابه يسوع34". أنت مِلك اليهوِد؟: "الطُس أيضا إىل داِر الِواليِة ودعا يسوع، وقالَ لهثُم دخلَ بي33
. ألَعلّي أنا يهودي؟ أُمتك ورؤساُء الكهنِة أسلَموك إلَي: "أجابه بيالطُس35". تقولُ هذا، أم آخرونَ قالوا لك عني؟

لت36". ؟ماذا فعسوعي هذا العالَِم: "أجاب ِمن تملكَيت لَيسامي . مدهذا العالَِم، لكانَ خ ملكَيت ِمنم تلو كان
". أفأنت إذًا مِلك؟: "فقالَ له بيالطُس37". ولكن اآلنَ لَيست مملكَيت ِمن هنا. يجاِهدونَ لكَي ال أُسلَّم إىل اليهوِد

سوعي أجاب" :تقولُأنت  :ِلكي مإن .قللح دإىل العالَِم ألشه يتأنا، وهلذا قد أت ِلدتهلذا قد و . هو ِمن نكُلُّ م
أنا لَست : "ولَما قالَ هذا خرج أيضا إىل اليهوِد وقالَ هلُم!". ما هو احلَق؟: "قالَ له بيالطُس38". احلَق يسمع صويت



فيِه ِعلَّةً واِحد ا يف الِفصِح39. ةًأِجدلكُم واِحد ةٌ أنْ أُطِلقعاد هوِد؟. ولكُمالي ِلكلكُم م ريدونَ أنْ أُطِلقأفت ."
40قائلني مها مجيعخوا أيضرفص" :ا!". ليس هذا بل باراباسلص وكانَ باراباس.  

  احلكم بصلب يسوع
19 
1هلَدوج سوعي ذَ بيالطُسئٍذ أخ2. فحينفَروض ثَوب سوهعلى رأِسِه، وألب عوهضوٍك ووش إكليالً ِمن سكَرالع 

: فخرج بيالطُس أيضا خاِرجا وقالَ هلُم4. وكانوا يلِطمونه!". السالم يا مِلك اليهوِد: "وكانوا يقولون3َأُرجواٍن، 
فخرج يسوع خاِرجا وهو حاِملٌ إكليلَ الشوِك 5".  واِحدةًها أنا أُخِرجه إلَيكُم لتعلَموا أني لَست أِجد فيِه ِعلَّةً"

! اصِلبه: "فلَما رآه رؤساُء الكهنِة واخلُدام صرخوا قائلني6!". هوذا اإلنسانُ: "فقالَ هلُم بيالطُس. وثَوب اُألرجواِن
اصِلبه ."!أِج: "قالَ هلُم بيالطُس ي لَستألن ،م واصِلبوهأنت ذوهفيِه ِعلَّةًخ 7". دهودالي هأجاب" : بسوح ،لنا ناموس

فدخلَ أيضا إىل 9. فلَما ِمسع بيالطُس هذا القَولَ ازداد خوفًا8". ناموِسنا يِجب أنْ يموت، ألنه جعلَ نفسه ابن اِهللا
سوعِة وقالَ لي؟: "داِر الِواليأين أنت فل". ِمن سوعا ياوأموابعِطِه ج10. م يبيالطُس فقالَ له" : ين؟ ألَستكَلّمأما ت

مل يكُن لك علَي سلطانٌ البتةَ، لو مل تكُن : " أجاب يسوع11". تعلَم أنَّ يل سلطانا أنْ أصِلبك وسلطانا أنْ أُطِلقَك؟
فوق ِمن ط. قد أُعطيتخ له ين إلَيكلذلك الَّذي أسلَمةٌ أعظَم12". ي ،طِلقَهأنْ ي طلُبي هذا الوقِت كانَ بيالطُس ِمن

خونَ قائلنيصركانوا ي هودالي ولكن" :را لقَيصِحبم هذا فلَست إنْ أطلَقت .رقَيص قاِومِلكًا يم هفسلُ نجعي نكُلُّ م."!  
وبالِعربانيِة " البالطُ"ع، وجلَس على كُرسي الِواليِة يف موِضعُ قالُ له فلَما ِمسع بيالطُس هذا القَولَ أخرج يسو13
! خذه: "فصرخوا15!". هوذا مِلكُكُم: "فقالَ لليهوِد. وكانَ اسِتعداد الِفصِح، ونحو الساعِة الساِدسِة14". جباثا"

ذهخ !اصِلبه ."!ِل: "قالَ هلُم بيالطُسم ؟أأصِلبساُء الكهنِة". كَكُمرؤ أجاب" :رإال قَيص ِلكئٍذ 16!". ليس لنا مفحين
صلَبلي إليِهم هأسلَم.  

  الصلب
ويقالُ له " موِضع اجلُمجمِة"فخرج وهو حاِملٌ صليبه إىل املَوِضِع الَّذي يقالُ له 17. فأخذوا يسوع ومضوا بِه

  .حيثُ صلَبوه، وصلَبوا اثنِني آخريِن معه ِمن هنا وِمن هنا، ويسوع يف الوسِط18، "جلجثَةُ"بالِعربانيِة 
فقَرأ هذا 20". يسوع الناِصري مِلك اليهوِد: "وكانَ مكتوبا. وكَتب بيالطُس عنوانا ووضعه على الصليِب19

وكانَ مكتوبا بالِعربانيِة واليونانيِة . نَ الَّذي صِلب فيِه يسوع كانَ قريبا ِمن املدينِةالعنوانَ كثريونَ ِمن اليهوِد، ألنَّ املَكا
!". أنا مِلك اليهوِد: إنَّ ذاك قالَ: مِلك اليهوِد، بل: ال تكتب: "فقالَ رؤساُء كهنِة اليهوِد لبيالطُس21. والالَّتينيِة
22بيالطُس ما ك: "أجاببتقد كت بتلوها 23". تعوج هذوا ثيابأخ ،سوعلَبوا يا كانوا قد صلَم سكَرإنَّ الع ثُم

. وكانَ القَميص بغِري خياطٍَة، منسوجا كُلُّه ِمن فوق. وأخذوا القَميص أيضا. أربعةَ أقساٍم، لكُلّ عسكَري ِقسما
اقتسموا ثيايب بينهم، وعلى : "ليِتم الِكتاب القائلُ". ه، بل نقتِرع علَيِه ملَن يكونُال نشقُّ: "فقالَ بعضهم لبعٍض24

  .هذا فعله العسكَر". لباسي ألقَوا قُرعةً



فلَما رأَى يسوع 26. وكانت واِقفاٍت ِعند صليِب يسوع، أُمه، وأُخت أُمِه، مريم زوجةُ ِكلوبا، ومريم املَجدلية25ُ
وِمن ِتلك ". هوذا أُمك: "ثُم قالَ للتلميِذ27". يا امرأةُ، هوذا ابنِك: "أُمه، والتلميذَ الَّذي كانَ يِحبه واِقفًا، قالَ ُألمِه

  .الساعِة أخذَها التلميذُ إىل خاصِتِه
  املوت
وكانَ إناٌء موضوعا مملوا 29". أنا عطشانُ: " كملَ، فلكَي يِتم الِكتاب قالَبعد هذا رأَى يسوع أنَّ كُلَّ شيٍء قد28

". قد أُكِملَ: "فلَما أخذَ يسوع اخلَلَّ قال30َ. خال، فمألَُوا إسِفنجةً ِمن اخلَلّ، ووضعوها على زوفا وقَدموها إىل فِمِه
وحالر وأسلَم هرأس كَّسون.  

31ا، سألَ ثُمبِت كانَ عظيمذلك الس بِت، ألنَّ يومليِب يف السعلى الص ال تبقَى األجساد فلكَي ،إذ كانَ اسِتعداد 
وأما 33. فأتى العسكَر وكسروا ساقَِي األوِل واآلخِر املَصلوب معه32. اليهود بيالطُس أنْ تكسر سيقانهم ويرفَعوا

لكن واِحدا ِمن العسكَِر طَعن جنبه حبربٍة، 34. ءوا إليِه مل يكِسروا ساقَيِه، ألنهم رأَوه قد ماتيسوع فلَما جا
ألنَّ هذا 36. والَّذي عاين شِهد، وشهادته حق، وهو يعلَم أنه يقولُ احلَق لتؤِمنوا أنتم35. وللوقِت خرج دم وماٌء

ِتمالقائلُكانَ لي الِكتاب " :ِمنه ركسال ي ظم37". عرآخ ا يقولُ ِكتابوأيض" :نوهنظُرونَ إىل الَّذي طَعسي."  
  الدفن
ثُم إنَّ يوسف الَّذي ِمن الرامِة، وهو ِتلميذُ يسوع، ولكن خفيةً لسبِب اخلَوِف ِمن اليهوِد، سألَ بيالطُس أنْ يأخذَ 38

ي دسجفأِذنَ بيالطُس ،سوع .سوعي دسذَ جليالً، 39. فجاَء وأخ سوعالً إىل يى أوالَّذي أت ،ا نيقودميوسوجاَء أيض
فأخذا جسد يسوع، ولَفّاه بأكفاٍن مع األطياِب، كما لليهوِد عادةٌ أنْ 40. وهو حاِملٌ مزيج مر وعوٍد نحو ِمئَِة منا

فهناك 42. وكانَ يف املَوِضِع الَّذي صِلب فيِه بستانٌ، ويف البستاِن قَرب جديد مل يوضع فيِه أحد قَط41ُّ. يكَفّنوا
  .وضعا يسوع لسبِب اسِتعداِد اليهوِد، ألنَّ القَرب كانَ قريبا

  
  

  القيامة
20 
فركَضت 2. فنظَرِت احلَجر مرفوعا عن القَِرب. را، والظَّالم باٍقويف أوِل اُألسبوِع جاءت مريم املَجدليةُ إىل القَِرب باِك1

أخذوا السيد ِمن القَِرب، ولَسنا : "وجاءت إىل ِسمعانَ بطرس وإىل التلميِذ اآلخِر الَّذي كانَ يسوع يِحبه، وقالَت هلُما
عوهأين وض علَملميذ3ُ!". نوالت سطرب يا إىل القَِربفخرجوأت را4.  اآلخعركُضاِن ملميذُ . وكانَ اِلاثناِن يالت قبفس

ثُم جاَء ِسمعانُ بطرس 6. واحنَنى فنظَر األكفانَ موضوعةً، ولكنه مل يدخل5ْاآلخر بطرس وجاَء أوالً إىل القَِرب، 
األكفانَ م ظَرون لَ القَربخود ،هعةً، يتبلفوفًا 7وضوعا مع األكفاِن، بل موضوعواِملنديلَ الَّذي كانَ على رأِسِه ليس م

هوِضٍع وحد8. يف م ،نالً إىل القَِرب، ورأَى فآمالَّذي جاَء أو رلميذُ اآلخا التلَ أيضخئٍذ د9فحين عدمل يكونوا ب مهألن
عِرفونَ الِكتابي :غي أنْ ينبي هاألمواِتأن ِمن وِضِعِهما10. قوما إىل ملميذاِن أيضى التضفم.  



  ظهوره ملرمي ادلية
فنظَرت مالكَِني بثياٍب بيٍض 12وفيما هي تبكي احنَنت إىل القَِرب، . أما مريم فكانت واِقفَةً ِعند القَِرب خاِرجا تبكي11

رأِس واآلخالر ا ِعندِني واِحدجاِلسا  ِعندوضوعم سوعي دسيثُ كانَ ججلَِني، حيا امرأةُ، ملاذا : "فقاال هلا13. الر
ولَما قالَت هذا التفَتت إىل الوراِء، 14!". إنهم أخذوا سيدي، ولَست أعلَم أين وضعوه: "قالَت هلُما". تبكني؟

سوعي هأن واِقفًا، ومل تعلَم سوعي تظَر15. فنسوع؟: "قالَ هلا يتطلُبني ن؟ ميا امرأةُ، ملاذا تبكني ." ِتلك تفـظَـن
له ستاينُّ، فقالَتالب هفقُلْ يل: "أن هلتمقد ح أنت إنْ كُنت ،ديا سي :ذُهوأنا آخ ،هعت16". أين وضسوعيا : "قالَ هلا ي

مريم ."له وقالَت ِتلك تفَتوين ":فالتبر "!هالَّذي تفسري :لّمع17. يا مسوعقالَ هلا ي" : عدب دي مل أصعال تلِمسيين ألن
فجاءت مريم 18". هي وإلَِهكُم�إني أصعد إىل أيب وأبيكُم وإل: ولكن اذهيب إىل إخويت وقويل هلُم. إىل أيب

ها رأِت الرِت التالميذَ أنرةُ وأخبليقالَ هلا هذااملَجد هوأن ،ب.  
  ظهوره للتالميذ

ولَما كانت عشيةُ ذلك اليوِم، وهو أولُ اُألسبوِع، وكانِت األبواب مغلَّقَةً حيثُ كانَ التالميذُ مجتِمعني لسبِب 19
ولَما قالَ هذا أراهم يديِه وجنبه، 20!". سالم لكُم: "اخلَوِف ِمن اليهوِد، جاَء يسوع ووقَف يف الوسِط، وقالَ هلُم

با الرالتالميذُ إذ رأَو ا21. ففَِرحأيض سوعلكُم: "فقالَ هلُم ي أنا! سالم أُرِسلُكُم لَين اآلبا قالَ 22". كما أرسولَم
وقالَ هلُم فَخهذا ن" :سالقُد وحلوا الر23. اقب غفَرت خطاياه مغَفَرت نمأُمِسكَت خطاياه مكتأمس نوم ،له."  

  ظهوره لتوما
24سوعجاَء ي حني ممعه كُنفلم ي ،وأمالت قالُ لهالَّذي ي ،رعش ياِلاثن دا توما، أحرون25َ. أمالتالميذُ اآلخ فقالَ له :
"باملَ: "فقالَ هلُم!". قد رأينا الر يِه أثَرديف ي نِبِه، ال إنْ مل أُبِصردي يف جي عإصِبعي يف أثَِر املَسامِري، وأض عسامِري، وأض

أوِمن."  
26ما داِخالً وتوما معهأيض اٍم كانَ تالميذُهِة أيثَماني عدسِط وقالَ. وبيف الو قَفلَّقَةٌ، ووغم واألبواب سوعفجاَء ي :
عك إىل هنا وأبِصر يدي، وهاِت يدك وضعها يف جنيب، وال تكُن غَري هاِت إصِب: "ثُم قالَ لتوما27!". سالم لكُم"

! ألنك رأيتين يا توما آمنت: "قالَ له يسوع29!". هي�ربي وإل: "أجاب توما وقالَ له28". مؤِمٍن بل مؤِمنا
  ".طوبى للَّذين آمنوا ومل يروا

30عنةً صكثري ريف هذا الِكتاِبوآياٍت أُخ بكتتالميِذِه مل ت امقُد سوع31.  ي سوعلتؤِمنوا أنَّ ي تا هِذِه فقد كُِتبوأم
  .هو املَسيح ابن اِهللا، ولكَي تكونَ لكُم إذا آمنتم حياةٌ باِمسِه

  
  

  معجزة صيد السمك الكثري
21 



كانَ ِسمعانُ بطرس، وتوما الَّذي يقالُ له 2: ظَهر هكذا.  طَبريةَبعد هذا أظهر أيضا يسوع نفسه للتالميِذ على حبِر1
عِضِهمتالميِذِه مع ب راِن ِمنبدي، واثناِن آخقانا اجلليِل، وابنا ز ثَنائيلُ الَّذي ِمنون ،وأم3. التسطرقالَ هلُم ِسمعانُ ب :

"ديصألت بأنا أذه ."قالوا له" :ن بذهنا معكأيض ةَ للوقِت". حنفينلوا السخاللَّيلَِة مل . فخرجوا ود ويف ِتلك
فقالَ 5. ولكن التالميذَ مل يكونوا يعلَمونَ أنه يسوع. ولَما كانَ الصبح، وقَف يسوع على الشاِطئ4. يمِسكوا شيئًا
سوعا؟: "هلُم يإدام كُملَّ ِعنديا ِغلمانُ ألَع" .ِن : "فقالَ هلُم6!". ال: "أجابوهِة األميفينكَةَ إىل جاِنِب السبألقوا الش
فقالَ ذلك التلميذُ الَّذي كانَ يسوع يِحبه 7. فألقَوا، ومل يعودوا يقِدرونَ أنْ يجِذبوها ِمن كثرِة السمِك". فتِجدوا
سطرلب" :بِسمعانُ!". هو الر ا ِمسعيف البحِرفلَم هفسا، وألقَى نريانكانَ ع هبثَوبِه، ألن رزات ،بالر هأن سطرا 8.  بوأم

التالميذُ اآلخرونَ فجاءوا بالسفينِة، ألنهم مل يكونوا بعيدين عن األرِض إلَّا نحو ِمئَتي ِذراٍع، وهم يجرونَ شبكَةَ 
قَدموا : "قالَ هلُم يسوع10. وا إىل األرِض نظَروا جمرا موضوعا ومسكًا موضوعا علَيِه وخبزافلَما خرج9. السمِك

فصِعد ِسمعانُ بطرس وجذَب الشبكَةَ إىل األرِض، ممتِلئَةً مسكًا كبريا، ِمئَةً 11". ِمن السمِك الَّذي أمسكتم اآلنَ
مسنيكَةُومع ه. وثَالثًا وخبِق الشرِة مل تتخ12. ِذِه الكَثرسوعا: "قالَ هلُم يودوا تغلُمه ."! ِمن دأح رجسومل ي
سألهالتالميِذ أنْ ي :بالر هعلَمونَ أن؟ إذ كانوا يأنت ن13. مكموكذلك الس موأعطاه ذَ اخلُبزوأخ سوعجاَء ي ثُم .

  .اِلثَةٌ ظَهر يسوع لتالميِذِه بعدما قام ِمن األمواِتهِذِه مرةٌ ث14
  بطرس يعود إىل مكانته األوىل

15سطرلِسمعانَ ب سوعا قالَ يودما تغ عدهؤالِء؟: "فب ِمن ين أكثَرِحبيونا، أت يا ِسمعانُ بن ."قالَ له" : ،بيا ر معن
كي أُِحبأن تعلَم قالَ". أنتِخرايف: " له ة16ً". ارعا ثانيأيض ين؟: "قالَ لهِحبيونا، أت يا ِسمعانُ بن ."يا : "قالَ له معن

كي أُِحبأن تعلَم أنت ،بر ."مي: "قالَ لهغَن ثاِلثَة17ً". ارع ين؟: "قالَ لهِحبيونا، أت يا ِسمعانُ بن ." سطرِزنَ بفح
 قالَ له هثاِلثَةًألن :ين؟ فقالَ لهِحبيٍء: "أتكُلَّ ش تعلَم أنت ،بيا ر .كي أُِحبأن تعِرف أنت ."سوعي قالَ له" : ارع

ولكن متى ِشخت . لَما كُنت أكثَر حداثَةً كُنت تمنِطق ذاتك ومتشي حيثُ تشاُء: احلَق احلَق أقولُ لك18. غَنمي
قالَ هذا مشريا إىل أيِة ميتٍة كانَ مزِمعا أنْ يمجد اَهللا 19". د يديك وآخر يمنِطقُك، ويحِملُك حيثُ ال تشاُءفإنك متُ

  ". اتبعين: "ولَما قالَ هذا قالَ له .ا
 
: يضا الَّذي اتكأ على صدِرِه وقت العشاِء، وقالَفالتفَت بطرس ونظَر التلميذَ الَّذي كانَ يسوع يِحبه يتبعه، وهو أ20
قالَ له 22" يا رب، وهذا ما له؟: "فلَما رأَى بطرس هذا، قالَ ليسوع21". يا سيد، من هو الَّذي يسلّمك؟"

سوعي" :عين أنت؟ اتبى أجيَء، فماذا لكبقَى حتي هأشاُء أن 23!". إنْ كُنتِةفذاعاإلخو نيإنَّ ذلك :  هذا القَولُ ب
موتلميذَ ال يبل. الت ،موتال ي هإن سوعي ؟: "ولكن مل يقُلْ لهى أجيَء، فماذا لكبقَى حتي هأشاُء أن إنْ كُنت."  

أُخر كثريةٌ صنعها يسوع، إنْ وأشياُء 25. ونعلَم أنَّ شهادته حق. هذا هو التلميذُ الَّذي يشهد ذا وكتب هذا24
  .آمني. كُِتبت واِحدةً واِحدةً، فلَست أظُن أنَّ العالَم نفسه يسع الكُتب املَكتوبةَ


