
  اِإلنِجيلُ كَما دوَّنه لُوقَا
  مقدمة

1 
 كما سلَّمها إلَينا الَّذين كانوا منذُ البدِء معاِينني 2إذ كانَ كثريونَ قد أخذوا بتأليِف ِقصٍة يف اُألموِر املُتيقَّنِة ِعندنا، 1

ألوِل بتدقيٍق، أنْ أكتب على التوايل إلَيك أيها العزيز رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كُلَّ شيٍء ِمن ا3وخداما للكَِلمِة، 
 ،فيلُسبِه4ثاو لّمتةَ الكالِم الَّذي عِصح عِرفلت.  

  البشارة مبيالد يوحنا املعمدان
5 ِمن ها، وامرأتِفرقَِة أبي ا ِمنكَريز هامس ِة كاِهنهوديِلِك اليم ساِم هريودكانَ يف أيها أليصاباتناِت هارونَ وامسب  .
ومل يكُن هلُما ولَد، إذ كانت 7. وكانا ِكالهما باريِن أمام اِهللا، سالكِني يف مجيِع وصايا الرب وأحكاِمِه بال لوٍم6

  .وكانا ِكالهما متقَدمِني يف أياِمِهما. أليصابات عاِقرا
. حسب عادِة الكَهنوِت، أصابته القُرعةُ أنْ يدخلَ إىل هيكَِل الرب ويبخر9قَِتِه أمام اِهللا، فبينما هو يكهن يف نوبِة ِفر8

فظَهر له مالك الرب واِقفًا عن يمِني مذبِح 11. وكانَ كُلُّ جمهوِر الشعِب يصلّونَ خاِرجا وقت البخوِر10
ال ختَف يا زكَريا، ألنَّ ِطلبتك قد : "فقالَ له املالك13. يا اضطَرب ووقَع علَيِه خوففلَما رآه زكَر12. البخوِر

ويكونُ لك فرح وابِتهاج، وكثريونَ سيفرحونَ 14. سِمعت، وامرأتك أليصابات ستِلد لك ابنا وتسميِه يوحنا
. م الرب، ومخرا ومسِكرا ال يشرب، وِمن بطِن أُمِه يمتِلئُ ِمن الروِح القُدِسألنه يكونُ عظيما أما15بِوالدِتِه، 
16إلَِهِهم بين إسرائيلَ إىل الرب ِمن كثريين دراآلباِء إىل األبناِء، 17. وي قُلوب درِتِه، ليا وقوبروِح إيلي هأمام مويتقَد

كيف أعلَم هذا، ألني أنا :  "فقالَ زكَريا للمالِك18".  األبراِر، لكَي يهيئَ للرب شعبا مستِعداوالعصاةَ إىل ِفكِر
أنا ِجربائيلُ الواِقف قُدام اِهللا، وأُرِسلت ُألكَلّمك : "فأجاب املالك وقالَ له19". شيـخٌ  وامرأيت متقَدمةٌ يف أياِمها؟

 كرشكالمي 20. ذاوأُب قدصمل ت كإىل اليوِم الَّذي يكونُ فيِه هذا، ألن ،أنْ تتكَلَّم ا وال تقِدرتكونُ صاِمت وها أنت
فلَما خرج مل يستِطع 22. وكانَ الشعب منتِظرين زكَريا ومتعجبني ِمن إبطائِه يف اهلَيكَِل21". الَّذي سيِتم يف وقِتِه

  .فكانَ يوِمئُ إليِهم وبقي صاِمتا. لّمهم، ففَِهموا أنه قد رأَى رؤيا يف اهلَيكَِلأنْ يكَ
وبعد ِتلك األياِم حِبلَت أليصابات امرأته، وأخفَت نفسها خمسةَ 24. ولَما كِملَت أيام ِخدمِتِه مضى إىل بيِتِه23

 ." الرب يف األياِم الَّيت فيها نظَر إلَي، ليِرتع عاري بني الناِسقد فعلَ يب هكذا"25: أشهٍر قائلَةً

  البشارة مبيالد يسوع
إىل عذراَء مخطوبٍة لرجٍل 27ويف الشهِر الساِدِس أُرِسلَ ِجربائيلُ املالك ِمن اِهللا إىل مدينٍة ِمن اجلليِل امسها ناِصرةُ، 26

امس ديِت داوب ِمنفيوس ه .مريذراِء مالع وقال28َ. واسم لَ إليها املالكخعلَيها: "فد مها املُنعتلِك أي سالم ! بالر
!". ما عسى أنْ تكونَ هِذِه التحيةُ: "فلَما رأته اضطَربت ِمن كالِمِه، وفَكَّرت29". مباركَةٌ أنِت يف النساِء. معِك
وها أنِت ستحبلني وتِلدين ابنا وتسمينه 31. ال ختايف يا مريم، ألنِك قد وجدِت ِنعمةً ِعند اِهللا: " املالكفقالَ هلا30



سوعأبيِه، 32. ي دداو كُرسي اإلله بعطيِه الرى، ويدعي ليالع ا، وابنيِت 33هذا يكونُ عظيمعلى ب مِلكوي
  ".، وال يكونُ ملُلِكِه ِنهايةٌيعقوب إىل األبِد

الروح القُدس : "فأجاب املالك وقالَ هلا35". كيف يكونُ هذا وأنا لَست أعِرف رجالً؟: "فقالَت مريم للمالِك34
هوذا أليصابات نسيبتِك هي و36. يِحلُّ علَيِك، وقوةُ العلي تظَلّلُِك، فلذلك أيضا القُدوس املَولود ِمنِك يدعى ابن اِهللا

ألنه ليس شيٌء غَري ممِكٍن لَدى 37أيضا حبلَى بابٍن يف شيخوخِتها، وهذا هو الشهر الساِدس لِتلك املَدعوِة عاِقرا، 
  .الكفمضى ِمن ِعنِدها امل". ليكُن يل كقَوِلك. هوذا أنا أمةُ الرب: "فقالَت مريم38". اِهللا

  العذراء مرمي تزور أليصابات
ودخلَت بيت زكَريا وسلَّمت على 40فقامت مريم يف ِتلك األياِم وذَهبت بسرعٍة إىل اِجلباِل إىل مدينِة يهوذا، 39

ألي41. أليصابات ألتطِنها، وامتيف ب اجلَنني كَضارت مريم سالم أليصابات تا ِمسعِس، فلَموِح القُدالر ِمن صابات
42بصوٍت عظيٍم وقالَت تخرطِنِك: "وصةُ بركَةٌ هي ثَمبارساِء ومكَةٌ أنِت يف النبارأين يل هذا أنْ تأيتَ 43! م فِمن

فطوبى لليت آمنت 45 .فهوذا حني صار صوت سالِمِك يف أُذُني ارتكَض اجلَنني بابِتهاٍج يف بطين44أُم ربي إلَي؟ 
بِل الرِقب ما قيلَ هلا ِمن أنْ يِتم."  

  تسبحة مرمي
46مريم فقالَت" : ،بفسي الرن ظّمعلّصي، 47تخروحي باِهللا م ِهجِتِه48وتبتضاِع أمإىل ات ظَرن هفهوذا منذُ . ألن

ورمحته إىل جيِل األجياِل للَّذين 50صنع يب عظائم، وامسه قُدوس، ألنَّ القدير 49اآلنَ مجيع األجياِل تطَوبين، 
هقونةً بِذراِعِه51. يتقو عنص .مِبِفكِر قُلو كِبريناملُست تت52. شِضعنياملُت فَعور اَء عن الكَراسيلَ األِعزأنز .
كما كلَّم آباَءنا 55عضد إسرائيلَ فتاه ليذكُر رمحةً، 54. اِرغنيأشبع اجلياع خرياٍت وصرف األغنياَء ف53

  .فمكَثَت مريم ِعندها نحو ثالثَِة أشهٍر، ثُم رجعت إىل بيِتها56". إلبراهيم ونسِلِه إىل األبِد
  ميالد يوحنا املعمدان

. وِمسع جريانها وأقِرباؤها أنَّ الرب عظَّم رمحته هلا، ففَِرحوا معها58. بناوأما أليصابات فتم زمانها لتِلد، فولَدِت ا57
". بل يسمى يوحنا! ال: "فأجابت أمه وقالَت60. ويف اليوِم الثّاِمِن جاءوا ليخِتنوا الصيب، ومسوه باسِم أبيِه زكَريا59
فطَلَب 63. ثُم أومأوا إىل أبيِه، ماذا يريد أنْ يسمى62". ريِتِك تسمى ذا االسِمليس أحد يف عش: "فقالوا هلا61

فوقَع 65. ويف احلاِل انفَتح فمه ولسانه وتكَلَّم وبارك اَهللا64. فتعجب اجلميع". امسه يوحنا: "لوحا وكتب قائالً
على كُلّ جرياِنِهم وفخ .دحِة، وتهوديِذِه اُألموِر مجيِعها يف كُلّ ِجباِل الي َ66ث مِيف قُلو اِمعنيالس ها مجيععفأود

؟: "قائلنييبى ماذا يكونُ هذا الصرأت ." معه بالر دي توكان.  
  تسبحة زكريا

ارك الرب إله إسرائيلَ ألنه افتقَد وصنع ِفداًء لشعِبِه، مب"68: وامتأل زكَريا أبوه ِمن الروِح القُدِس، وتنبأ قائال67ً
69فتاه ديِت داولنا قَرنَ خالٍص يف ب هِر، 70. وأقامم منذُ الده   الَّذين يسنيبفَِم أنبيائِه الِقد خالٍص 71كما تكَلَّم

القَسم الَّذي حلَف 73محةً مع آبائنا ويذكُر عهده املُقَدس، ليصنع  ر72. ِمن أعدائنا   وِمن أيدي مجيِع مبِغضينا



بقَداسٍة وبر قُدامه مجيع أياِم 75أنْ يعطينا إننا بال خوٍف، منقَذين ِمن أيدي أعدائنا، نعبده 74: إلبراهيم أبينا
لتعطي شعبه معِرفَةَ 77. ، ألنك تتقَدم أمام وجِه الرب لتِعد طُرقَهوأنت أيها الصيب نيب العلي تدعى76. حياِتنا

 ،مِة خطاياهغِفرالعالِء78اخلالِص مب ِمن قنا املُشرقَدا افت ِة إِهلنا الَّيتمحيف 79. بأحشاِء ر ضيَء على اجلاِلسنيلي
  ".قدامنا يف طريِق السالِمالظُّلمِة وِظالِل املوِت، لكَي يهدي أ

  .أما الصيب فكانَ ينمو ويتقَوى بالروِح، وكانَ يف البراري إىل يوِم ظُهوِرِه إلسرائيل80َ
  
 

  ميالد يسوع املسيح
2 
لُ جرى إذ كانَ وهذا اِلاكِتتاب األو2. ويف ِتلك األياِم صدر أمر ِمن أوغُسطُس قَيصر بأنْ يكتتب كُلُّ املَسكونِة1

فصِعد يوسف أيضا ِمن اجلليِل ِمن مدينِة 4. فذَهب اجلميع ليكتتبوا، كُلُّ واِحٍد إىل مدينِتِه3. كريينيوس وايلَ سوريةَ
شريوع ديِت داوب لَحٍم، لكَوِنِه ِمن يتى بدعالَّيت ت دِة، إىل مدينِة داوهوديِة إىل الياِصرامرأِتِه 5ِتِه، الن مريمع م كتتبلي

فولَدِت ابنها الِبكر وقَمطَته وأضجعته يف اِملذوِد، إذ مل 7. وبينما هما هناك متَّت أيامها لتِلد6. املَخطوبِة وهي حبلَى
  .يكُن هلُما موِضع يف املَِرتِل

  الرعاة واملالئكة
8ِة رالكور وكانَ يف ِتلك ،ِتِهمعيسونَ ِحراساِت اللَّيِل على رحري يندتب9عاةٌ م جدوم ،مِ وقَف بالر وإذا مالك

فها أنا أُبشركُم بفَرٍح عظيٍم يكونُ جلميِع ! ال ختافوا: "فقالَ هلُم املالك10. الرب أضاَء حوهلُم، فخافوا خوفًا عظيما
ِجتدونَ ِطفالً : وهِذِه لكُم العالمة12ُ.  لكُم اليوم يف مدينِة داود مخلّص هو املَسيح الربأنه وِلد11: الشعِب

املَجد "14: وظَهر بغتةً مع املالِك جمهور ِمن اجلُنِد السماوي مسبحني اَهللا وقائلني13". مقَمطًا مضجعا يف ِمذوٍد
  ". األرِض السالم، وبالناِس املَسرةُِهللا يف األعايل، وعلى

لنذهِب اآلنَ إىل بيِت لَحٍم وننظُر هذا : "ولَما مضت عنهم املالئكَةُ إىل السماِء، قالَ الرجالُ الرعاةُ بعضهم لبعٍض15
الواِقع األمر بنا بِه الر16". الَّذي أعلَمدوا مجوو ،سِرعنيِدفجاءوا ما يف اِملذوعضجوالطّفلَ م فويوس مري .

17يبروا بالكالِم الَّذي قيلَ هلُم عن هذا الصأخب ها رأوعاِة18. فلَمالر ا قيلَ هلُم ِمنبوا ِممجِمسعوا تع وكُلُّ الَّذين .
ثُم رجع الرعاةُ وهم يمجدونَ اَهللا ويسبحونه 20. وأما مريم فكانت حتفَظُ مجيع هذا الكالِم متفَكّرةً بِه يف قَلِبها19

  .على كُلّ ما ِمسعوه ورأوه كما قيلَ هلُم
  ختان الطفل يسوع وتقدميه يف اهليكل

  . البطِنولَما متَّت ثَمانيةُ أياٍم ليخِتنوا الصيب سمي يسوع، كما تسمى ِمن املالِك قَبلَ أنْ حِبلَ بِه يف21



22 ،للرب موهقَدلي ليمشِعدوا بِه إىل أورى، صِة موسريعش بستطهِريها، ح امأي ا متَّتيف 23ولَم كتوبكما هو م
بناموِس الر :با للروسى قُددعِحٍم ير 24. أنَّ كُلَّ ذَكٍَر فاِتحبةً كما قيلَ يف ناموِس الرموا ذَبيحقَدولكي ي :

  .زوج يماٍم أو فَرخي حماٍم
. وكانَ رجلٌ يف أورشليم امسه ِسمعانُ، وهذا الرجلُ كانَ بارا تقيا ينتِظر تعزيةَ إسرائيلَ، والروح القُدس كانَ علَيِه25
. فأتى بالروِح إىل اهلَيكَِل27.  مسيح الربأوحي إليِه بالروِح القُدِس أنه ال يرى املوت قَبلَ أنْ يرى وكانَ قد26

: أخذَه على ِذراعيِه وبارك اَهللا وقال28َوعندما دخلَ بالصيب يسوع أبواه، ليصنعا له حسب عادِة الناموِس، 
الَّذي أعددته قُدام وجِه 31تا خالصك، ألنَّ عيني قد أبصر30اآلنَ تطِلق عبدك يا سيد حسب قَوِلك بسالٍم، "29

. وكانَ يوسف وأُمه يتعجباِن ِمما قيلَ فيِه33". نور إعالٍن لُألمِم، ومجدا لشعِبك إسرائيل32َ. مجيِع الشعوِب
.  يف إسرائيلَ، ولعالمٍة تقاومها إنَّ هذا قد وِضع لسقوِط وقياِم كثريين: "وباركَهما ِسمعانُ، وقالَ ملَريم أُمِه34
  ".وأنِت أيضا يجوز يف نفِسِك سيف، لتعلَن أفكار ِمن قُلوٍب كثريٍة35
36 عدب ِسنني وٍج سبعمع ز تٍة، قد عاشاٍم كثريةٌ يف أيمقدتوهي م ،ِسبِط أشري فنوئيلَ ِمن ةُ بنتنةٌ، حبين توكان

فهي يف 38. وهي أرملَةٌ نحو أربٍع وثَمانني سنةً، ال تفاِرق اهلَيكَلَ، عاِبدةً بأصواٍم وطَِلباٍت ليالً وارا37. بكوريِتها
ليمشِفداًء يف أور ِظرينمع مجيِع املُنت عنه توتكَلَّم ،بالر حبست ِة وقَفَتاعالس ِتلك.  

39سيٍء حلوا كُلَّ شا أكمِةولَماِصرالن ِتِهمدينعوا إىل اجلليِل إىل مجر ،بناموِس الر نمو 40. بي يبوكانَ الص
 .ويتقَوى بالروِح، ممتِلئًا ِحكمةً، وكانت ِنعمةُ اِهللا علَيِه

  الصيب يسوع ميكث يف اهليكل
ولَما كانت له اثنتا عشرةَ سنةً صِعدوا إىل أورشليم 42. صِحوكانَ أبواه يذهباِن كُلَّ سنٍة إىل أورشليم يف عيِد الِف41

. وبعدما أكملوا األيام بقي ِعند رجوِعِهما الصيب يسوع يف أورشليم، ويوسف وأُمه مل يعلَما43. كعادِة العيِد
ولَما مل يِجداه رجعا إىل 45.  يطلُباِنِه بني األقِرباِء واملَعاِرِفوإذ ظَناه بني الرفقَِة، ذَهبا مسريةَ يوٍم، وكانا44

وكُلُّ 47. وبعد ثالثَِة أياٍم وجداه يف اهلَيكَِل، جاِلسا يف وسِط املُعلّمني، يسمعهم ويسألُهم46. أورشليم يطلُباِنِه
يا بني، ملاذا فعلت بنا هكذا؟ هوذا : "وقالَت له أُمه. فلَما أبصراه اندهشا48. الَّذين ِمسعوه بِهتوا ِمن فهِمِه وأجِوبِتِه

". ملاذا كُنتما تطلُباِنين؟ ألَم تعلَما أنه ينبغي أنْ أكونَ يف ما أليب؟: "فقالَ هلُما49!" أبوك وأنا كُنا نطلُبك معذَّبِني
وكانت أُمه حتفَظُ . ثُم نزلَ معهما وجاَء إىل الناِصرِة وكانَ خاِضعا هلُما51. ي قاله هلُمافلم يفهما الكالم الَّذ50

  .وأما يسوع فكانَ يتقَدم يف اِحلكمِة والقامِة والنعمِة، ِعند اِهللا والناِس52. مجيع هِذِه اُألموِر يف قَلِبها
  
  
  
  
  



  يقيوحنا املعمدان ميهد الطَّر
3 
1 ئيسر سِة، وهريودهوديا على اليوالي نطيالب إذ كانَ بيالطُس ،رقَيص ِة طيباريوسسلطَن ةَ ِمنشرِة عِة اخلاِمسنويف الس

يف 2ِبليِة، ربٍع على اجلليِل، وفيلُبس أخوه رئيس ربٍع على إيطوريةَ وكورِة تراخونيِتس، وليسانيوس رئيس ربٍع على األ
فجاَء إىل مجيِع الكورِة املُحيطَِة 3أياِم رئيِس الكهنِة حنانَ وقَيافا، كانت كِلمةُ اِهللا على يوحنا بِن زكَريا يف البريِة، 

صوت صاِرٍخ : " النيب القائِلكما هو مكتوب يف ِسفِر أقواِل إشعياَء4باُألردنّ يكِرز مبعموديِة التوبِة ملَغِفرِة اخلطايا، 
كُلُّ واٍد يمتِلئُ، وكُلُّ جبٍل وأكَمٍة ينخِفض، وتصري 5. أِعدوا طريق الرب، اصنعوا سبله مستقيمةً: يف البريِة

  ".ويبِصر كُلُّ بشٍر خالص اِهللا6املُعوجات مستقيمةً، والشعاب طُرقًا سهلَةً، 
7ِمدوا ِمنهعتخرجوا لي موِع الَّذينِب اآليت؟ : "وكانَ يقولُ للجضالغ بوا ِمنر ْأن أراكُم ناألفاعي، م يا أوالد
قيم إنَّ اَهللا قاِدر أنْ ي: ألني أقولُ لكُم. لنا إبراهيم أبا: وال تبتِدئوا تقولونَ يف أنفُِسكُم. فاصنعوا أمثارا تليق بالتوبِة8

ا إلبراهيمِة أوالدهِذِه اِحلجار ا 9. ِمنديا جرثَم عٍة ال تصنرجِر، فكُلُّ شجعلى أصِل الش ِت الفأسِضعواآلنَ قد و
من من له ثَوباِن فليعِط : "فأجاب وقالَ هلُم11". فماذا نفعلُ؟: "وسأله اجلُموع قائلني10". تقطَع وتلقَى يف الناِر

فقالَ 13". يا معلّم، ماذا نفعلُ؟: "وجاَء عشارونَ أيضا ليعتِمدوا فقالوا له12". ليس له، ومن له طَعام فليفعلْ هكذا
ِلموا ال تظ: "فقالَ هلُم". وماذا نفعلُ نحن؟: "وسأله جنديونَ أيضا قائلني14". ال تستوفوا أكثَر ِمما فُِرض لكُم: "هلُم

فوا بعالئِفكُمٍد، واكتا، وال تشوا بأحدأح."  
15 ،املَسيح لَّها لَعنعن يوح مِفَكّرونَ يف قُلوي واجلميع ،ِظرنتي عبقائال16ًوإذ كانَ الش ا اجلميعنيوح أنا : "أجاب

هو سيعمدكُم بالروِح القُدِس . الً أنْ أحلَّ سيور ِحذائِهأُعمدكُم مباٍء، ولِكن يأيت من هو أقوى ِمني، الَّذي لَست أه
". الَّذي رفشه يف يِدِه، وسينقّي بيدره، ويجمع القمح إىل مخزِنِه، وأما التنب فيحِرقُه بناٍر ال تطفأ17ُ. وناٍر
18مهرشبوي عبِعظُ الشٍة كانَ يكثري را امرأِة 19. وبأشياَء أُخِب هريوديبلس ِمنه خببِع فإذ توالر ئيسر سا هريودأم

زاد هذا أيضا على اجلميِع أنه حبس يوحنا يف 20فيلُبس أخيِه، ولسبِب مجيِع الشروِر الَّيت كانَ هريودس يفعلُها، 
  .السجِن

  معمودية يسوع املسيح
ونزلَ علَيِه الروح القُدس يئٍَة 22وإذ كانَ يصلّي انفَتحِت السماُء، . يع الشعِب اعتمد يسوع أيضاولَما اعتمد مج21

  ".أنت ابين احلَبيب، بك سِررت: "وكانَ صوت ِمن السماِء قائالً. ِجسميٍة ِمثِل حمامٍة
  نسب يسوع املسيح

بِن متثات، بِن 24نَ له نحو ثالثني سنةً، وهو على ما كانَ يظَن ابن يوسف، بِن هايل، ولَما ابتدأَ يسوع كا23
 ،فا، بِن يوسنلكي، بِن ياِي، 25الوي، بِن مجسلي، بِن نبِن ح ،بِن ناحوم ،اثيا، بِن عاموصتبِن مآثَ، 26بِن م

بِن 28بِن يوحنا، بِن ريسا، بِن زرباِبلَ، بِن شألتيئيلَ، بِن نريي، 27ا، بِن متاثيا، بِن ِشمعي، بِن يوسف، بِن يهوذ
بِن 30بِن يوسي، بِن أليعازر، بِن يورمي، بِن متثات، بِن الوي، 29ملكي، بِن أدي، بِن قُصم، بِن أملودام، بِن عِري، 



،بِن يونانَ، بِن ألياقيم ،فهوذا، بِن يوس31 ِشمعونَ، بِن ي ،داثا، بِن ناثانَ، بِن داوتينانَ، بِن ملَيا، بِن مبِن 32بِن م
بِن عميناداب، بِن أرام، بِن حصرونَ، بِن فاِرص، بِن 33يسى، بِن عوبيد، بِن بوعز، بِن سلمونَ، بِن نحشونَ، 

بِنَ سروج، بِن رعو، بِن فالَج، بِن عاِبر، 35، بِن يعقوب، بِن إسحاق، بِن إبراهيم، بِن تارح، بِن ناحور34يهوذا، 
 ،36بِن شالَح ،كبِن ساِم، بِن نوِح، بِن الم ،بِن 37بِن قينانَ، بِن أرفَكشاد ،بِن ياِرد ،بِن أخنوخ ،توشالَحبِن م

  .بِن أنوش، بِن شيِت، بِن آدم، ابِن اِهللا38مهلَلئيلَ، بِن قينانَ، 
  
  

  جربةيسوع يواجه الت
4 
أربعني يوما يجرب ِمن 2أما يسوع فرجع ِمن اُألردنّ ممتِلئًا ِمن الروِح القُدِس، وكانَ يقتاد بالروِح يف البريِة 1

اِم. إبليساألي يئًا يف ِتلكا. ومل يأكُلْ شأخري جاع ا متَّت3. ولَمإبليس ا: "وقالَ له ابن ِر إنْ كُنتِهللا، فقُلْ هلذا احلَج
ثُم 5". أنْ ليس باخلُبِز وحده يحيا اإلنسانُ، بل بكُلّ كِلمٍة ِمن اِهللا: مكتوب: "فأجابه يسوع قائال4ً". أنْ يصري خبزا

لك أُعطي هذا : " له إبليسوقال6َ. أصعده إبليس إىل جبٍل عاٍل وأراه مجيع مماِلِك املَسكونِة يف لَحظٍَة ِمن الزماِن
أُريد وأنا أُعطيِه ملَن ،ِفعقد د إلَي هألن ،نهجدوم لطانَ كُلَّه7. الساجلميع أمامي يكونُ لك دت8". فإنْ سج هفأجاب

ثُم جاَء بِه إىل أورشليم، 9". للرب إِهلك تسجد وإياه وحده تعبد: إنه مكتوب! اذهب يا شيطانُ: "يسوع وقالَ
ناِح اهلَيكَِل وقالَ لهعلى ج ههنا إىل أسفَلُ، : "وأقام ِمن كفسن حاِهللا فاطر ابن 10إنْ كُنتكتوبم هيوصي : ألن هأن

 ،حفَظوكي لكَي بك هٍر11مالئكَتجحب ال تصِدم لكَي كحِملوني على أياديِهم مهوأن12".  ِرجلك سوعي فأجاب
قيلَ: "وقالَ له هإن :إهلَك بِب الررجإىل حٍني13". ال ت قَهٍة فاركُلَّ جتِرب لَ إبليسا أكمولَم.  

  رفض الناصرة له
يعلّم يف جمامعهم وكانَ 15. ورجع يسوع بقوِة الروِح إىل اجلليِل، وخرج خبر عنه يف مجيِع الكورِة املُحيطَِة14

 .ممجدا ِمن اجلميِع

فدِفع إليِه ِسفر 17ودخلَ املَجمع حسب عادِتِه يوم السبِت وقام ليقرأَ، . وجاَء إىل الناِصرِة حيثُ كانَ قد تربى16
يبعياَء النا في. إشكتوبالَّذي كانَ م املَوِضع دوج فرالس ا فتح18: ِهولَم" رشين ُألبحسم هألن ،علَي بالر روح

املَساكني،  أرسلَين ألشفي املُنكَِسري القُلوِب، ُألنادي للمأسورين باإلطالِق وللعمِي بالبصِر، وأُرِسلَ املُنسِحقني يف 
ومجيع الَّذين يف املَجمِع .  وسلَّمه إىل اخلاِدِم، وجلَسثُم طَوى السفر20". وأكِرز بسنِة الرب املَقبولَِة19احلُريِة، 

وكانَ اجلميع 22". إنه اليوم قد متَّ هذا املَكتوب يف مساِمِعكُم: "فابتدأَ يقولُ هلُم21. كانت عيونهم شاِخصةً إليِه
ِة ِمنِة اخلاِرجعمكِلماِت الن بونَ ِمنجويتع دونَ لهشه؟: " فِمِه، ويقولونَيفيوس فَقالَ هلُم23". أليس هذا ابن :

كم ِمسعنا أنه جرى يف كفِرناحوم، فافعلْ ذلك هنا ! أيها الطَّبيب اشِف نفسك: على كُلّ حاٍل تقولونَ يل هذا املَثَلَ"
ا يف وطَِنكأقولُ لكُم: "وقال24َ". أيض قب: احلَقم يبليس ن هأقولُ لكُم25. والً يف وطَِنِهإن ةً : وباحلَقإنَّ أراِملَ كثري



كُن يف إسرائيلَ يف أياِم إيليا حني أُغِلقَِت السماُء مدةَ ثالِث ِسنني وِستِة أشهٍر، لَما كانَ جوع عظيم   يف األرِض 
وبرص كثريونَ كانوا يف 27.  أرملٍَة، إىل صرفَِة صيداَءومل يرسلْ إيليا إىل واِحدٍة ِمنها، إال إىل امرأٍة26كُلّها، 

فامتأل غَضبا مجيع الَّذين يف املَجمِع 28". إسرائيلَ يف زماِن أليشع النيب، ومل يطَهر واِحد ِمنهم إالَّ نعمانُ السرياينُّ
وا بِه إىل حافَّةَِ اجلَبِل الَّذي كانت مدينتهم مبنيةً علَيِه حتى فقاموا وأخرجوه خاِرج املدينِة، وجاء29حني ِمسعوا هذا، 
  . أما هو فجاز يف وسِطِهم ومضى30. يطرحوه إىل أسفٍَل
  طرد روح جنس

، ألنَّ كالمه كانَ فبِهتوا ِمن تعليِمِه32. واحنَدر إىل كفِرناحوم، مدينٍة ِمن اجلليِل، وكانَ يعلّمهم يف السبوِت31
ما لنا ولك يا ! آِه: "قائال34ًوكانَ يف املَجمِع رجلٌ بِه روح شيطاٍن نِجٍس، فصرخ بصوٍت عظيٍم 33. بسلطاٍن

!". رج ِمنهواخ! اخرس: "فانتهره يسوع قائال35ً!". قُدوس اِهللا: أنا أعِرفُك من أنت! يسوع الناِصري؟ أتيت لتهِلكَنا
فوقَعت دهشةٌ على اجلميِع، وكانوا يخاِطبونَ بعضهم 36. فصرعه الشيطانُ يف الوسِط وخرج ِمنه ومل يضره شيئًا

ا قائلنيعضب" :جةَ فتخرِجسالن األرواح رٍة يأملطاٍن وقوبس هةُ؟ ألن37!". ما هِذِه الكَِلم صيت إىل كُلّ وخرج عنه
  .موِضٍع يف الكورِة املُحيطَِة
  شفاء محاة مسعان وآخرين

. فسألوه ِمن أجِلها. وكانت حماةُ ِسمعانَ قد أخذَا حمى شديدةٌ. ولَما قام ِمن املَجمِع دخلَ بيت ِسمعان38َ
وِعند غُروب الشمِس، مجيع الَّذين 40.  وصارت ختدمهمويف احلاِل قامت! فوقَف فوقَها وانتهر احلُمى فتركَتها39

مفاهوش ميِه على كُلّ واِحٍد ِمنهدي عضإليِه، فو مموهِلفٍَة قَدختقَماُء بأمراٍض مس مه41. كانَ ِعند ياطنيش توكان
فانتهرهم ومل يدعهم يتكَلَّمونَ، ألنهم عرفوه أنه !". بن اِهللاأنت املَسيح ا: "أيضا خترج ِمن كثريين وهي تصرخ وتقولُ

املَسيح.  
  التبشري يف اجلليل

فجاءوا إليِه وأمسكوه لئالَّ يذهب . ولَما صار النهار خرج وذَهب إىل موِضٍع خالٍء، وكانَ اجلُموع يفَتشونَ علَيِه42
مفقالَ هلُم43. عنه" :ي هلذا قد أُرِسلتا مبلكوِت اِهللا، ألنأيض رنَ اُألخاملُد رشغي يل أنْ أُبنبي ه44". إن كِرزفكانَ ي

  .يف جمامِع اجلليِل
  
  

  التالميذ األولني دعوة
5 
1يسارنِة جريحب ةَ اِهللا، كانَ واِقفًا ِعندكِلم عسمعلَيِه لي ِحمزدي وإذ كانَ اجلَمع2. ت ِني ِعندِني واِقفَتتفرأى سفين

باكلوا الشما وغَسادونَ قد خرجوا ِمنهيِة، والصريحأنْ 3. الب لِسمعانَ، وسأله تِني الَّيت كانتفينى السلَ إحدخفد
رقَليالً عن الب بِعدِة. يفينالس ِمن اجلُموع لّمعي وصار لَسج ا4. ثُمالكالِم قالَ لِسمعانَولَم غَ ِمنمِق : " فرإىل الع دابع



ولِكن على . يا معلّم، قد تِعبنا اللَّيلَ كُلَّه ومل نأخذْ شيئًا: "فأجاب ِسمعانُ وقالَ له5". وألقوا ِشباكَكُم للصيِد
فأشاروا إىل 7. دا، فصارت شبكَتهم تتخرقولَما فعلوا ذلك أمسكوا مسكًا كثريا ِج6". كِلمِتك أُلقي الشبكَةَ

مساِعدوهى أنْ يأتوا ويِة اُألخرفينيف الس الَّذين ِكائِهمرِق. شرذَتا يف الغى أخِني حتتفينألوا السا وموا رأَى 8. فأتفلَم
إذ اعترته 9!". ج ِمن سفينيت يا رب، ألني رجلٌ خاِطئٌاخر: "ِسمعانُ بطرس ذلك خر ِعند ركبتي يسوع قائالً

ذوهِك الَّذي أخميِد السةٌ على صهشد معه الَّذين ـدي اللذاِن كانا 10. ومجيعبا ابنا زنويوح ا يعقوبوكذلك أيض
ولَما جاءوا بالسفينتِني إىل 11!". طاد الناسِمن اآلنَ تكونُ تص! ال ختَف: "فقالَ يسوع لِسمعانَ. شريكَي ِسمعانَ

يٍء وتِبعوهكوا كُلَّ شتر رالب.  
 

  شفاء أبرص
يا سيد، إنْ : "فلَما رأَى يسوع خر على وجِهِه وطَلَب إليِه قائالً. وكانَ يف إحدى املُدِن، فإذا رجلٌ مملوٌء برصا12

فأوصاه أنْ ال 14. وللوقِت ذَهب عنه البرص!". أُريد، فاطهر: "فمد يده ولَمسه قائال13ً". أردت تقِدر أنْ تطَهرين
فذاع اخلَبر عنه 15". امِض وأِر نفسك للكاِهِن، وقَدم عن تطهِريك كما أمر موسى شهادةً هلُم"بل . يقولَ ألحٍد

ةٌ. أكثَركثري موعج عمفاجتأمراِضِهم شفَوا بِه ِمنعوا ويسمي لّي16.  لكَيصراري ويِزلُ يف البعتا هو فكانَ يوأم.  
  شفاء مشلول

ويف أحِد األياِم كانَ يعلّم، وكانَ فريسيونَ ومعلّمونَ للناموِس جاِلسني وهم قد أتوا ِمن كُلّ قريٍة ِمن اجلليِل 17
وإذا بِرجاٍل يحِملونَ على ِفراٍش إنسانا مفلوجا، وكانوا 18. وكانت قوةُ الرب لِشفائِهم. يمواليهوديِة وأورشل

هأمام عوهضلوا بِه ويدخطلُبونَ أنْ يطِح 19. يِعدوا على السِب اجلَمِع، صبلونَ بِه لسدخأين ي ِجدوا ِمنا مل يولَم
 مع الِفراِش ِمن هلَّوودسوعي امسِط قُدإىل الو رِني األج20. بقالَ له مها رأَى إميانفلَم" : ةٌ لكغفورها اإلنسانُ، مأي

21". خطاياكفَكّرونَ قائلنيونَ ييسيدأَ الكتبةُ والفَرخطايا : "فابت غِفرأنْ ي قِدري ن؟ مبتجاديف هذا الَّذي يتكَلَّم نم
؟إالَّ اُهللا وحدوقالَ هلُم22". ه وأجاب ،بأفكاِرِهم سوعي رع؟ : "فشفَكّرونَ يف قُلوبكُم23ماذا ترما أيسأنْ : أي

ولِكن لكَي تعلَموا أنَّ البِن اإلنساِن سلطانا على األرِض أنْ 24قُم وامِش؟ : مغفورةٌ لك خطاياك، أم أنْ يقالَ: يقالَ
ففي احلاِل قام أمامهم، وحملَ 25!". قُم واِمحلْ ِفراشك واذهب إىل بيِتك: لك أقولُ: " للمفلوِج، قالَ"يغِفر اخلطايا

فأخذَِت اجلميع حريةٌ ومجدوا اَهللا، وامتألوا خوفًا 26. ما كانَ مضطَِجعا علَيِه، ومضى إىل بيِتِه وهو يمجد اَهللا
نا قد رأي: "قائلنيإنجائبع نا اليوم."!  

  دعوة الوي
27ِة، فقالَ لهكاِن اِجلبايم ا ِعندالوي جاِلس ها امسارشع ظَرفن هذا خرج عدعين: "وب28". اتب يٍء وقامكُلَّ ش كفتر
هيِتِه29. وتِبعةً يف بالوي ضيافَةً كبري له عنكانو. وص ممعه ِكئنيتكانوا م والَّذينرينوآخ ارينشع ا ِمنا كثريمعا ج .
30ونَ على تالميِذِه قائلنييسيوالفَر مهتبكت رطاٍة؟: "فتذَموخ ارينشبونَ مع ع31". ملاذا تأكُلونَ وتشر فأجاب

  ".خطاةً إىل التوبِةمل آِت ألدعو أبرارا بل 32. ال يحتاج األِصحاُء إىل طَبيٍب، بل املَرضى: "يسوع وقالَ هلُم



  السؤال عن الصوم
33وقالوا له" : ا تالميذُكا، وأمأيض نييسيتالميذُ الفَر مونَ طَلَباٍت، وكذلكقَدا ويا كثرينتالميذُ يوح صومملاذا ي

ولِكن 35 العريس معهم؟ أتقِدرونَ أنْ جتعلوا بين العرِس يصومونَ ما دام: "فقالَ هلُم34". فيأكُلونَ ويشربونَ؟
ليس أحد يضع رقعةً : "وقالَ هلُم أيضا مثال36ً". ستأيت أيام حني يرفَع العريس عنهم، فحينئٍذ يصومونَ يف ِتلك األياِم

وليس أحد يجعلُ 37. الَّيت ِمن اجلديِدِمن ثَوٍب جديٍد على ثَوٍب عتيٍق، وإالَّ فاجلديد يشقُّه، والعتيق ال تواِفقُه الرقعةُ 
تتلَف قاقوالز قهرفهي ت ،قاقةُ الزاجلديد اخلمر قةً يف ِزقاٍق عتيقٍَة لئالَّ تشا جديدةً 38. مخرا جديدلونَ مخرجعبل ي

  ".العتيق أطيب: اجلديد، ألنه يقولُوليس أحد إذا شِرب العتيق يريد للوقِت 39. يف ِزقاٍق جديدٍة، فتحفَظُ مجيعا
  
  

  رب السبت
6 
. وكانَ تالميذُه يقِطفونَ السناِبلَ ويأكُلونَ وهم يفركونها بأيديِهم. ويف السبِت الثّاين بعد األوِل اجتاز بني الزروِع1
2نييسيالفَر ِمن ِحلُّ: "فقالَ هلُم قَوملونَ ما ال يبوِت؟ملاذا تفعيف الس وقالَ هلُم3".  ِفعلُه سوعي فأجاب" : مأما قَرأت

كيف دخلَ بيت اِهللا وأخذَ خبز التقِدمِة وأكَلَ، وأعطَى 4وال هذا الَّذي فعله داود، حني جاع هو والَّذين كانوا معه؟ 
  ".إنَّ ابن اإلنساِن هو رب السبِت أيضا: "وقالَ هلُم5". ِة فقطالَّذين معه أيضا، الَّذي ال يِحلُّ أكلُه إالَّ للكهن

  شفاء يف السبت
6لّمعي وصار علَ املَجمخد رةٌ، . ويف سبٍت آخى ياِبسمنالي هدلٌ يجر 7وكانَ هناك هراِقبونونَ ييسيوكانَ الكتبةُ والفَر

قُم وِقف يف : "أما هو فعِلم أفكارهم، وقالَ للرجِل الَّذي يده ياِبسة8ٌ. لَيِه ِشكايةًهل يشفي يف السبِت، لكَي يِجدوا ع
هل يِحلُّ يف السبِت ِفعلُ اخلَِري أو ِفعلُ الشر؟ ختليص : أسألُكُم شيئًا: "ثُم قالَ هلُم يسوع9. فقام ووقَف". الوسِط

فعادت يده صحيحةً . ففَعلَ هكذا". مد يدك: "م نظَر حوله إىل مجيِعِهم وقالَ للرجِلث10ُ". نفٍس أو إهالكُها؟
  .فامتألوا حمقًا وصاروا يتكالَمونَ فيما بينهم ماذا يفعلونَ بيسوع11. كاُألخرى

  اختيار الرسل االثين عشر
12ِل ليإىل اجلَب اِم خرجاألي ويف ِتلكلّيالِة ِهللا. صيف الص ى اللَّيلَ كُلَّهوقَض. 

ِسمعانَ الَّذي مساه أيضا 14": رسالً"ولَما كانَ النهار دعا تالميذَه، واختار ِمنهم اثني عشر، الَّذين مساهم أيضا 13
أخاه سراووأند سطرا. بنويوح يعقوب .سرثولَماووب سى وتوما15. فيلُبتلفَى وِسمعانَ الَّذي . مح بن يعقوب

يورى الغدعا16. يا أيضلّمسم الَّذي صار ريوطيهوذا اإلسخوي ،هوذا أخا يعقوبي.  
  املسيح يعلم ويشفي املرضى



17الش ِمن كثري مهورتالميِذِه، وج ِمن معوِضٍع سهٍل، هو وجيف م قَفوو ملَ معهزِة ونهوديمجيِع الي عِب، ِمن
 ،أمراِضِهم ا ِمنشفَووي عوهسمجاءوا لي يداَء، الَّذينوص وساِحِل صور ليمشٍة18وأورِجسأرواٍح ن ذَّبونَ ِمنواملُع .

  .ميعوكُلُّ اجلَمِع طَلَبوا أنْ يلِمسوه، ألنَّ قوةً كانت خترج ِمنه وتشفي اجل19. وكانوا يربأونَ
  بركات وويالت

طوباكُم أيها اجلياع اآلنَ، 21. طوباكُم أيها املَساكني، ألنَّ لكُم ملكوت اِهللا: "ورفَع عينيِه إىل تالميِذِه وقال20َ
، وإذا أفرزوكُم طوباكُم إذا أبغضكُم الناس22. طوباكُم أيها الباكونَ اآلنَ، ألنكُم ستضحكونَ. ألنكُم تشبعونَ

ِافرحوا يف ذلك اليوِم وَلَّلوا، فهوذا أجركُم عظيم يف 23. وعيروكُم، وأخرجوا امسكُم كِشريٍر ِمن أجِل ابِن اإلنساِن
. ِنلتم عزاَءكُمولِكن ويلٌ لكُم أيها األغنياُء، ألنكُم قد 24. ألنَّ آباَءهم هكذا كانوا يفعلونَ باألنبياِء. السماِء
ويلٌ 26. ويلٌ لكُم أيها الضاِحكونَ اآلنَ، ألنكُم ستحزنونَ وتبكونَ. ويلٌ لكُم أيها الشباعى، ألنكُم ستجوعون25َ

  .ألنه هكذا كانَ آباؤهم يفعلونَ باألنبياِء الكَذَبِة. لكُم إذا قالَ فيكُم مجيع الناِس حسنا
  ألعداءحمبة ا
باِركوا الِعنيكُم، وصلّوا ألجِل 28أِحبوا أعداَءكُم، أحِسنوا إىل مبِغضيكُم، : لِكني أقولُ لكُم أيها الساِمعونَ"27

سيئونَ إلَيكُمي 29. الَّذينأيض كثَوب عهفال متن ذَ ِرداَءكأخ نا، ومأيض راآلخ له فاعِرض كدعلى خ كبرض نام .
30طاِلبهفال ت ذَ الَّذي لكأخ نفأعِطِه، وم سألك نا 31. وكُلُّ مم أيضلوا أنتافع بكُم اسلَ النفعريدونَ أنْ يوكما ت

وإذا 33. وإنْ أحببتم الَّذين يِحبونكُم، فأي فضٍل لكُم؟ فإنَّ اخلُطاةَ أيضا يِحبونَ الَّذين يِحبونهمِ .32م هكذا
وإنْ أقرضتم الَّذين ترجونَ 34. أحسنتم إىل الَّذين يحِسنونَ إلَيكُم، فأي فضٍل لكُم؟ فإنَّ اخلُطاةَ أيضا يفعلونَ هكذا

بل أِحبوا 35. أنْ تستِردوا ِمنهم، فأي فضٍل لكُم؟ فإنَّ اخلُطاةَ أيضا يقِرضونَ اخلُطاةَ لكَي يستِردوا ِمنهم اِملثلَ
أعداَءكُم، وأحِسنوا وأقِرضوا وأنتم ال ترجونَ شيئًا، فيكونَ أجركُم عظيما وتكونوا بين العلي، فإنه منِعم على غَِري 

  . فكونوا رحماَء كما أنَّ أباكُم أيضا رحيم36. الشاِكرين واألشراِر
  إدانة اآلخرين

أعطوا تعطَوا، كيالً جيدا 38. ِاغِفروا يغفَر لكُم. ضوا على أحٍد فال يقضى علَيكُمال تق. وال تدينوا فال تدانوا"37
عطونَ يف أحضاِنكُما يا فائضهزوزا مدلَبكالُ لكُم. مفِس الكَيِل الَّذي بِه تكيلُونَ يبن هألن."  

ليس التلميذُ أفضلَ ِمن 40أما يسقُطُ اِلاثناِن يف حفرٍة؟ هل يقِدر أعمى أنْ يقود أعمى؟ : "وضرب هلُم مثال39ً
ملاذا تنظُر القَذَى الَّذي يف عِني أخيك، وأما اخلَشبةُ الَّيت يف 41. معلِّمِه، بل كُلُّ من صار كاِمالً يكونُ ِمثلَ معلِّمِه

 يا أخي، دعين أُخِرِج القَذَى الَّذي يف عيِنك، وأنت ال :أو كيف تقِدر أنْ تقولَ ألخيك42عيِنك فال تفطَن هلا؟ 
أخِرج أوالً اخلَشبةَ ِمن عيِنك، وحينئٍذ تبِصر جيدا أنْ تخِرج القَذَى الَّذي يف ! تنظُر اخلَشبةَ الَّيت يف عيِنك؟ يا مرائي

ِني أخيكع.  
  الشجرة ومثرها



. ألنَّ كُلَّ شجرٍة تعرف ِمن ثَمِرها44. جيدٍة تثِمر ثَمرا رديا، وال شجرٍة رديٍة تثِمر ثَمرا جيداألنه ما ِمن شجرٍة "43
ِح يخِرج اإلنسانُ الصاِلح ِمن كِرت قَلِبِه الصاِل45. فإنهم ال يجتنونَ ِمن الشوِك تينا، وال يقِطفونَ ِمن العلَّيِق ِعنبا
رالش خِرجيِر يركِرت قَلِبِه الش ِمن يررواإلنسانُ الش ،الحالص .هفم فضلَِة القَلِب يتكَلَّم ِمن هفإن .  

  البناؤون احلكماء والبناؤون اجلهالء
 إلَي ويسمع كالمي ويعملُ بِه كُلُّ من يأيت47يا رب، يا رب، وأنتم ال تفعلونَ ما أقولُه؟ : وملاذا تدعونين"46

شِبهي نم خِر48. أُريكُمعلى الص األساس عضوو قموع فَرا، وحيتى بنا بإنسان شِبهي . هرالن مدثَ سيلٌ صدا حفلَم
أما الَّذي يسمع وال يعملُ، فيشِبه إنسانا بنى و49. ذلك البيت، فلم يقِدر أنْ يزعِزعه، ألنه كانَ مؤسسا على الصخِر

  !".بيته على األرِض ِمن دوِن أساٍس، فصدمه النهر فسقَطَ حاالً، وكانَ خراب ذلك البيِت عظيما
  
  

  إميان قائد املئة
7 
1ناحوملَ كفرخعِب دساِمِع الشكُلَّها يف م لَ أقوالها أكمشِرفًا على املوِت، و2. ولَما مريضلقائِد ِمئٍَة، م بدكانَ ع

ها ِعندزيز3. وكانَ عهبدع شفيأنْ يأيتَ وي سألُههوِد يالي يوخلَ إليِه شأرس ،سوععن ي ا ِمسعا جاءوا إىل 4. فلَمفلَم
طَلَبوا إليِه باجِتهاٍد قائلني سوعلَ: "يفعأنْ ي ِحقستم ههذا، إن 5 لهعى لنا املَجمننا، وهو بتأُم ِحبي ه6". ألن بفذَه

ممعه سوعي .اِملئَِة أصِدقاَء يقولُ له لَ إليِه قائديِت، أرسعيٍد عن البب وإذ كانَ غَري" :بال تتع ،ديا سي . ي لَستألن
ألني أنا 8. لِكن قُلْ كِلمةً فيربأَ غُالمي. فسي أهالً أنْ آيتَ إلَيكلذلك مل أحِسب ن7. مستِحقا أنْ تدخلَ حتت سقفي

: فيأيت، ولعبدي! ائِت: فيذهب، وآلخر! اذهب: وأقولُ هلذا. أيضا إنسانٌ مرتب حتت سلطاٍن، يل جند حتت يدي
مل أِجد وال : أقولُ لكُم: "والتفَت إىل اجلَمِع الَّذي يتبعه وقالَولَما ِمسع يسوع هذا تعجب ِمنه، 9". فيفعلُ! افعلْ هذا

  .ورجع املُرسلونَ إىل البيِت، فوجدوا العبد املَريض قد صح10!". يف إسرائيلَ إميانا ِمبقداِر هذا
  إقامة ابن أرملة نايني

فلَما اقترب إىل 12. هب معه كثريونَ ِمن تالميِذِه وجمع كثريويف اليوِم التايل ذَهب إىل مدينٍة تدعى نايني، وذ11َ
فلَما رآها الرب حتَنن 13. إذا ميت محمولٌ، ابن وحيد ُألمِه، وهي أرملَةٌ ومعها جمع كثري ِمن املدينِة ،باِب املدينِة

!". قُم: أيها الشاب، لك أقولُ: "فقالَ.  النعش، فوقَف احلاِملونَثُم تقَدم ولَمس14". ال تبكي: "علَيها، وقالَ هلا
قد قام فينا نيب عظيم، : "فأخذَ اجلميع خوف، ومجدوا اَهللا قائلني16. فجلَس املَيت وابتدأَ يتكَلَّم، فدفَعه إىل أُمِه15

هعباُهللا ش قَد17". وافتهذا اخلَب ِة املُحيطَِةوخرجِة ويف مجيِع الكورهودييف كُلّ الي عنه ر.  
  يسوع ويوحنا املعمدان

أنت هو اآليت أم : "فدعا يوحنا اثنِني ِمن تالميِذِه، وأرسلَ إىل يسوع قائال19ً. فأخبر يوحنا تالميذُه ذا كُلِّه18
أنت هو اآليت أم ننتِظر : يوحنا املعمدانُ قد أرسلَنا إلَيك قائالً: "الِن قاالفلَما جاَء إليِه الرج20". ننتِظر آخر؟



. ويف ِتلك الساعِة شفَى كثريين ِمن أمراٍض وأدواٍء وأرواٍح ِشريرٍة، ووهب البصر لعمياٍن كثريين21". آخر؟
إنَّ العمي يبِصرونَ، والعرج يمشونَ، والبرص : ا مبا رأيتما وِمسعتمااذهبا وأخِبرا يوحن: "فأجاب يسوع وقالَ هلُما22

  ".وطوبى ملَن ال يعثُر يف23َّ. يطَهرونَ، والصم يسمعونَ، واملوتى يقومونَ، واملَساكني يبشرونَ
ماذا خرجتم إىل البريِة لتنظُروا؟ أقَصبةً تحركُها الريح؟ ": فلَما مضى رسوال يوحنا، ابتدأَ يقولُ للجموِع عن يوحنا24
. بل ماذا خرجتم لتنظُروا؟ أإنسانا الِبسا ثيابا ناِعمةً؟ هوذا الَّذين يف اللّباِس الفاِخِر والتنعِم هم يف قُصوِر املُلوِك25
ها أنا أُرِسلُ أمام : هذا هو الَّذي كُِتب عنه27! وأفضلَ ِمن نيب: ولُ لكُمبل ماذا خرجتم لتنظُروا؟ أنبيا؟ نعم، أق26

كامقُد ئُ طريقَكيهمالكي الَّذي ي ي أقولُ لكُم28! وجِهكألن : ِمن أعظَم يبساِء ليس نالن ِمن املَولودين نيب هإن
ومجيع الشعِب إذ ِمسعوا والعشارونَ برروا اَهللا 29". اِهللا أعظَم ِمنهيوحنا املعمداِن، ولكن األصغر يف ملكوِت 

  .وأما الفَريسيونَ والناموسيونَ فرفَضوا مشورةَ اِهللا ِمن ِجهِة أنفُِسِهم، غَري معتِمدين ِمنه30. معتِمدين مبعموديِة يوحنا
31بقالَ الر ثُم" :أُش نشِبهونَ؟ فبمهذا اجليِل؟ وماذا ي أُناس هنادونَ 32بوِق ييف الس ا جاِلسنيشِبهونَ أوالدي

ألنه جاَء يوحنا املعمدانُ ال يأكُلُ خبزا "33. نحنا لكُم فلم تبكُوا. زمرنا لكُم فلم ترقُصوا: بعضهم بعضا ويقولونَ
هوذا إنسانٌ أكولٌ وِشريب : جاَء ابن اإلنساِن يأكُلُ ويشرب، فتقولون34َ. يطانٌبِه ش: وال يشرب مخرا، فتقولونَ

  ".واِحلكمةُ تبررت ِمن مجيِع بنيها35. مخٍر، مِحب للعشارين واخلُطاِة
 

  يسوع يغفر المرأة خاطئة
وإذا امرأةٌ يف املدينِة كانت خاِطئَةً، إذ 37. فَريسي واتكأَوسأله واِحد ِمن الفَريسيني أنْ يأكُلَ معه، فدخلَ بيت ال36

ووقَفَت ِعند قَدميِه ِمن ورائِه باكيةً، وابتدأت تبلُّ 38عِلمت أنه متِكئٌ يف بيِت الفَريسي، جاءت بقارورِة طيٍب، 
فلَما رأَى الفَريسي الَّذي دعاه 39. وتقَبلُ قَدميِه وتدهنهما بالطّيِبقَدميِه بالدموِع، وكانت متسحهما بشعِر رأِسها، 

فأجاب 40". إنها خاِطئَةٌ! لو كانَ هذا نبيا، لَعِلم من هِذِه اِالمرأةُ الَّيت تلِمسه وما هي: "ذلك، تكَلَّم يف نفِسِه قائالً
وقالَ له سوعيا ِسمعانُ، ِعندي: "يلك يٌء أقولُهفقالَ".  ش" :لّمعديوناِن"41". قُلْ، يا معلى الواِحِد . كانَ ملُداِيٍن م

أيهما يكونُ أكثَر حبا : فقُلْ. وإذ مل يكُن هلُما ما يوفياِن سامحهما مجيعا42. خمسِمئَِة ديناٍر وعلى اآلخِر خمسونَ
ثُم التفَت إىل 44". بالصواِب حكَمت: "فقالَ له".  الَّذي سامحه باألكثَِرأظُن: "فأجاب ِسمعانُ وقال43َ". له؟

وأما هي فقد غَسلَت ِرجلَي . أتنظُر هِذِه املَرأةَ؟ إني دخلت بيتك، وماًء ألجِل ِرجلَي مل تعِط: "املَرأِة وقالَ لِسمعانَ
بزيٍت مل 46. قُبلَةً مل تقَبلين، وأما هي فمنذُ دخلت مل تكُف عن تقبيِل ِرجلَي45. ابالدموِع ومسحتهما بشعِر رأِسه

بالطّيِب ِرجلَي تنها هي فقد درأسي، وأم ن47. تدهأقولُ لك أجِل ذلك ها : ِمنةُ، ألنخطاياها الكَثري تقد غُِفر
فابتدأَ املُتِكئونَ معه 49". مغفورةٌ لِك خطاياِك: "ثُم قالَ هلا48".  يِحب قَليالًوالَّذي يغفَر له قَليلٌ. أحبت كثريا

ا؟: "يقولونَ يف أنفُِسِهمخطايا أيض غِفرهذا الَّذي ي نرأِة50". ميب بسالٍم: "فقالَ للمِك، ِاذهلَّصِك قد خإميان."  
  
  



  
  
  

  بعض النساء خيدمن يسوع
8 
وبعض النساِء كُن قد 2. ذلك كانَ يسري يف مدينٍة وقريٍة يكِرز ويبشر مبلكوِت اِهللا، ومعه اِلاثنا عشروعلى أثَِر 1

ويونا امرأةُ خوزي 3مريم الَّيت تدعى املَجدليةَ الَّيت خرج ِمنها سبعةُ شياطني، : شفني ِمن أرواٍح ِشريرٍة وأمراٍض
وكيِل هريودأمواِلِهن ِمن هخِدمني كُن كثريات رةُ، وأُخوسوسن ،س.  

  مثَل الزارع وتفسريه
وفيما هو . خرج الزاِرع ليزرع زرعه"5: فلَما اجتمع جمع كثري أيضا ِمن الَّذين جاءوا إليِه ِمن كُلّ مدينٍة، قالَ مبثٍَل4

وسقَطَ آخر على الصخِر، فلَما نبت جف ألنه مل 6. ، فانداس وأكَلَته طُيور السماِءيزرع سقَطَ بعض على الطَّريِق
وسقَطَ آخر يف األرِض الصاِلحِة، فلَما 8. وسقَطَ آخر يف وسِط الشوِك، فنبت معه الشوك وخنقَه7. تكُن له رطوبةٌ

  !".من له أُذناِن للسمِع فليسمع:"قالَ هذا ونادى". ِضعٍفنبت صنع ثَمرا ِمئَةَ 
9قائلني تالميذُه ى أنْ يكونَ هذا املَثَلُ؟: "فسألهسملكوِت اِهللا، : "فقال10َ". ما ع أنْ تعِرفوا أسرار قد أُعطي لكُم

الزرع هو كالم اِهللا، : وهذا هو املَثَل11ُ.  ال يفهمونَمبِصرين ال يبِصرونَ، وساِمعني: وأما للباقني فبأمثاٍل، حتى إُم
. والَّذين على الطَّريِق هم الَّذين يسمعونَ، ثُم يأيت إبليس ويِرتع الكَِلمةَ ِمن قُلوِم لئالَّ يؤِمنوا فيخلُصوا12
ِلمةَ بفَرٍح، وهؤالِء ليس هلُم أصلٌ، فيؤِمنونَ إىل حٍني، ويف والَّذين على الصخِر هم الَّذين متى ِمسعوا يقبلونَ الك13َ

والَّذي سقَطَ بني الشوِك هم الَّذين يسمعونَ، ثُم يذهبونَ فيختِنقونَ ِمن هموِم احلياِة 14. وقِت التجِربِة يرتدونَ
األرِض اجلَيدِة، هو الَّذين يسمعونَ الكَِلمةَ فيحفَظونها يف قَلٍب والَّذي يف 15. وِغناها ولَذّاِتها، وال ينِضجونَ ثَمرا

  .جيٍد صاِلٍح، ويثِمرونَ بالصِرب
  مثَل السراج

16"وراِخلونَ النالد نظُرٍة، لينارعلى م هعضسريٍر، بل ي حتت هعضطّيِه بإناٍء أو يغا ويِسراج يوِقد د17. وليس أحألن ه
علَنوي علَمال ي كتوموال م ،رظهال ي في18. ليس خ ليس له نعطَى، ومسي له نعونَ، ألنَّ متسم فانظُروا كيف

ذُ ِمنهــؤخي له هظُنفالَّذي ي."  
  عمل مشيئة اهللا

أُمك وإخوتك واِقفونَ : "فأخبروه قائلني20. مِعوجاَء إليِه أُمه وإخوته، ومل يقِدروا أنْ يِصلوا إليِه لسبِب اجل19َ
كورريدونَ أنْ يا، يوقالَ هلُم21". خاِرج ا: "فأجاب َلونعمةَ اِهللا ويعونَ كِلمسمي الَّذين ميت هي وإخوأُم."  

  دئة العاصفة



. وفيما هم سائرونَ نام23. فأقلَعوا". لنعبر إىل عِرب البحريِة: "ويف أحِد األياِم دخلَ سفينةً هو وتالميذُه، فقالَ هلُم22
يا معلّم، يا معلّم، إننا : "فتقَدموا وأيقَظوه قائلني24. فنزلَ نوُء ريٍح يف البحريِة، وكانوا يمتِلئونَ ماًء وصاروا يف خطٍَر

هِلكن ."!جومتَو يحالر رهوانت فقامدوه يا وصارهقالَ هلُم25.  املاِء، فانت ؟: "ثُمكُمأين إميان ." بوا قائلنيجفخافوا وتع
مهينفيما ب" :هطيعا واملاَء فتأيض ياحالر ريأم ههو هذا؟ فإن نم."!  

  شفاء إنسان به روح جنس
ولَما خرج إىل األرِض استقبله رجلٌ ِمن املدينِة كانَ فيِه 27. يِلوساروا إىل كورِة اجلَدريني الَّيت هي مقاِبلَ اجلل26

فلَما رأَى يسوع صرخ وخر له، 28. شياطني منذُ زماٍن طَويٍل، وكانَ ال يلبس ثَوبا، وال يقيم يف بيٍت، بل يف القُبوِر
ألنه أمر الروح النِجس 29!". لعلي؟ أطلُب ِمنك أنْ ال تعذّبينما يل ولك يا يسوع ابن اِهللا ا: "وقالَ بصوٍت عظيٍم

ألنه منذُ زماٍن كثٍري كانَ يخطَفُه، وقد رِبطَ بسالِسٍل وقُيوٍد محروسا، وكانَ يقطَع الربطَ . أنْ يخرج ِمن اإلنساِن
ألنَّ شياطني كثريةً دخلَت ". لَِجئونُ: "فقالَ". ما امسك؟: "سوع قائالًفسأله ي30. ويساق ِمن الشيطاِن إىل البراري

وكانَ هناك قَطيع خنازير كثريٍة ترعى يف اجلَبِل، فطَلَبوا 32. وطَلَب إليِه أنْ ال يأمرهم بالذَّهاِب إىل اهلاويِة31. فيِه
فخرجِت الشياطني ِمن اإلنساِن ودخلَت يف اخلَنازيِر، فاندفَع القَطيع 33.  هلُمإليِه أنْ يأذَنَ هلُم بالدخوِل فيها، فأِذنَ
قنِة واختريحِف إىل البعلى اجلُر ياِع، 34. ِمنروا يف املدينِة ويف الضبوا وأخببوا وذَهرعاةُ ما كانَ ها رأَى الرفلَم

سوع فوجدوا اإلنسانَ الَّذي كانِت الشياطني قد خرجت ِمنه الِبسا وجاءوا إىل ي. فخرجوا ليروا ما جرى35
فطَلَب إليِه كُلُّ 37. فأخبرهم أيضا الَّذين رأوا كيف خلَص املَجنون36ُ. وعاِقالً، جاِلسا ِعند قَدمي يسوع، فخافوا

ألن ،معنه بذهأنْ ي نيريِة اجلَدمهوِر كورجعظيم وفخ مراهاعت ه .عجةَ ورفينلَ السخلُ الَّذي 38. فدجا الرأم
ارِجع إىل بيِتك وحدثْ بكَم صنع "39: خرجت ِمنه الشياطني فطَلَب إليِه أنْ يكونَ معه، ولكن يسوع صرفَه قائالً

نادي يف املدينِة كُلّه". اُهللا بكى وهو يضفمسوعبِه ي عنص ا بكَم.  
  إقامة ابنة يايرس وشفاء نازفة الدم

40هِظروننتي مهكانوا مجيع مهألن اجلَمع قَِبله سوعي عجا ر41. ولَم ئيسقد جاَء، وكانَ ر سياِير هلٌ امسجوإذا ر
دخإليِه أنْ ي وطَلَب سوعي يمقَد ِعند قَعِع، فواملَجم ،هيتةً، 42لَ بةَ سنشرع يتاثن حوةٌ هلا نوحيد بنت كانَ له هألن

  .ففيما هو منطَِلق زحمته اجلُموع. وكانت يف حاِل املوِت
 ِمن أحٍد، وامرأةٌ بنزِف دٍم منذُ اثنتي عشرةَ سنةً، وقد أنفَقَت كُلَّ معيشِتها لألِطباِء، ومل تقِدر أنْ تشفَى43
44دبه تسورائِه ولَم ِمن ِمها. ثَوبِه جاءتد زفن 45. ففي احلاِل وقَفسوعين؟: "فقالَ يسِن الَّذي لَموإذ ". م

معه والَّذين سطرنِكرونَ، قالَ بي وتقولُ: "كانَ اجلميع ،كمونزحوي قونَ علَيكيضي اجلُموع ،لّمعِن الَّ: يا مذي م
فلَما رأِت املَرأةُ أنها مل 47". قد لَمسين واِحد، ألني عِلمت أنَّ قوةً قد خرجت ِمني: "فقالَ يسوع46". لَمسين؟

قالَ ف48. ختتِف، جاءت مرتِعدةً وخرت له، وأخبرته قُدام مجيِع الشعِب ألي سبٍب لَمسته، وكيف بِرئَت يف احلاِل
  ".ِثقي يا ابنةُ، إميانِك قد شفاِك، ِاذهيب بسالٍم: "هلا



49ِع قائالً لهئيِس املَجمداِر ر ِمن جاَء واِحد ،ما هو يتكَلَّمينوب" :كتِت ابنقد مات .لّمتِعِب املُع50". ال ت ِمعفس
فلَما جاَء إىل البيِت مل يدع أحدا يدخلُ إالَّ بطرس 51". آِمن فقط، فهي تشفَى! الختَف: "يسوع، وأجابه قائالً

مل متُت لكنها . ال تبكوا: "فقالَ. وكانَ اجلميع يبكونَ علَيها ويلِطمون52َ. ويعقوب ويوحنا، وأبا الصبيِة وأُمها
يا صبيةُ، : " خاِرجا، وأمسك بيِدها ونادى قائالًفأخرج اجلميع54. فضِحكوا علَيِه، عاِرفني أنها ماتت53". نائمةٌ
فأوصاهما أنْ ال يقوال . فبِهت واِلداها56. فأمر أنْ تعطَى لتأكُلَ. فرجعت روحها وقامت يف احلاِل55!". قومي

  .ألحٍد عما كانَ
  
  
  

  إرسال االثــين عشر
9 
1موأعطاه ،رعش ياالثن عا تالميذَهياطِني وِشفاِء أمراٍض، ودا على مجيِع الشلطانةً وسكِرزوا مبلكوِت 2 قولي ملهوأرس

ال عصا وال ِمزودا وال خبزا وال ِفضةً، وال يكونُ للواِحِد : ال حتِملوا شيئًا للطريِق: "وقالَ هلُم3. اِهللا ويشفوا املَرضى
وكُلُّ من ال يقبلُكُم فاخرجوا ِمن ِتلك املدينِة، 5. ك أقيموا، وِمن هناك اخرجواوأيَ بيٍت دخلتموه فهنا4. ثَوباِن

ةً علَيِهمهادش ِلكُما عن أرجأيض بارشفونَ يف 6". وانفُضوا الغرونَ ويشبجتازونَ يف كُلّ قريٍة يا خرجوا كانوا يفلَم
  .كُلّ موِضٍع

  حرية هريودس
7هريود ِمعا كانوا يقولونَفسألنَّ قَوم ،وارتاب ،بِع جبميِع ما كانَ ِمنهالر ئيسر األمواِت: "س ِمن ا قد قامنإنَّ يوح ."
فمن هو . يوحنا أنا قَطَعت رأسه: "فقالَ هريودس9". إنَّ نبيا ِمن القُدماِء قام: "وآخرين". إنَّ إيليا ظَهر: "وقَوما8

  .وكانَ يطلُب أنْ يراه". الَّذي أمسع عنه ِمثلَ هذا؟هذا 
  إشباع اخلمسة اآلالف رجل

. ولَما رجع الرسلُ أخبروه جبميِع ما فعلوا، فأخذَهم وانصرف منفَِردا إىل موِضٍع خالٍء ملدينٍة تسمى بيت صيدا10
11فقَِبله ،ِلموا تِبعوهإذ ع فاجلُموعمفاهفاِء شعن ملكوِت اِهللا، واملُحتاجونَ إىل الش مهوكلَّم 12. م هاردأ النفابت
اصِرِف اجلَمع ليذهبوا إىل القرى والضياِع حوالَينا فيبيتوا ويِجدوا طَعاما، ألننا : "فتقَدم اِلاثنا عشر وقالوا له. يميلُ

ليس ِعندنا أكثَر ِمن خمسِة أرِغفٍَة ومسكَتِني، : "فقالوا". أعطوهم أنتم ليأكُلوا: "هلُمفقالَ 13". ههنا يف موِضٍع خالٍء
أتِكئوهم : "فقالَ لتالميِذِه. ألنهم كانوا نحو خمسِة آالِف رجٍل14". إالَّ أنْ نذهب ونبتاع طَعاما هلذا الشعِب كُلِّه

مسنيخ مسنيقًا خ15". ِفرلوا هكذا، وأتكأوا اجلميع16. ففَع حون هظَرن فَعِني، وركَتمةَ والسذَ األرِغفَةَ اخلَمسفأخ
ثُم رِفع ما فضلَ عنهم ِمن . فأكَلوا وشِبعوا مجيعا17. السماِء وباركَهن، ثُم كسر وأعطَى التالميذَ ليقَدموا للجمِع

  .عشرةَ قُفَّةًالِكسِر اثنتا 



  إعتراف بطرس باملسيح
18الميذُ معهلّي على انِفراٍد كانَ التصقائالً. وفيما هو ي ي أنا؟: "فسأهلُمأن تقولُ اجلُموع نفأجابوا وقالوا19". م :
" وأنتم، من تقولونَ أني أنا؟: "فقالَ هلُم20". إنَّ نبيا ِمن القُدماِء قام: وآخرونَ. إيليا: وآخرونَ. يوحنا املعمدانُ"

  .فانتهرهم وأوصى أنْ ال يقولوا ذلك ألحٍد21!". مسيح اِهللا: "فأجاب بطرس وقالَ
  يسوع ينىبء مبوته وقيامته

كتبِة، ويقتلُ، ويف اليوِم إنه ينبغي أنَّ ابن اإلنساِن يتألَّم كثريا، ويرفَض ِمن الشيوِخ ورؤساِء الكهنِة وال: "قائال22ً
قومالثّاِلِث ي."  

فإنَّ من أراد أنْ 24. إنْ أراد أحد أنْ يأيتَ ورائي، فلينِكر نفسه ويحِملْ صليبه كُلَّ يوٍم، ويتبعين: "وقالَ للجميِع23
ألنه ماذا ينتِفع اإلنسانُ لو رِبـــح العالَم 25. يخلّص نفسه يهِلكُها، ومن يهِلك نفسه ِمن أجلي فهذا يخلّصها

ألنَّ مِن استحى يب وبكالمي، فبهذا يستحي ابن اإلنساِن متى جاَء مبجِدِه ومجِد 26كُلَّه، وأهلك نفسه أو خِسرها؟ 
يسنيا أقولُ لكُم27. اآلِب واملالئكَِة الِقدقالقياِم ههنا : ح اِهللاإنَّ ِمن ا ملكوتورى يحت ذوقونَ املوتا ال يقَوم."  

  التجلي
28لّيصٍل ليبإىل ج ِعدوص ا ويعقوبنويوح سطرذَ باٍم، أخِة أيحِو ثَمانيهذا الكالِم بن عدلّي 29. وبصوفيما هو ي

اَللذاِن 31وهما موسى وإيليا،  ،إذا رجالِن يتكَلَّماِن معهو30. صارت هيئَةُ وجِهِه متغيرةً، ولباسه مبيضا الِمعا
ليمشيف أور لهكَما أنْ يتيدروِجِه الَّذي كانَ عجٍد، وتكَلَّما عن خرا مبفكانوا قد 32. ظَه واللَّذاِن معه سطرا بوأم

يا "وفيما هما يفاِرقاِنِه قالَ بطرس ليسوع 33.  الواِقفَِني معهفلَما استيقَظوا رأوا مجده، والرجلَِني. تثَقَّلوا بالنوِم
وهو ال يعلَم ". لك واِحدةً، وملوسى واِحدةً، وإليليا واِحدةً: فلنصنع ثالثَ مظالَّ. معلّم، جيد أنْ نـــكونَ ههنا

وصار صوت ِمن 35. فخافوا عندما دخلوا يف السحابِة. تهموفيما هو يقولُ ذلك كانت سحابةٌ فظَلَّل34َ. ما يقولُ
ولَما كانَ الصوت وِجد يسوع وحده، وأما هم فسكَتوا ومل 36". له امسعوا. هذا هو ابين احلَبيب: "السحابِة قائالً

روها أبصيٍء ِمماِم بشاألي ا يف ِتلكدخِبروا أحي.  
   روح جنسشفاء غالم به

37كثري معج لهقبِل، استاجلَب لوا ِمنزايل إذ نقائال38ً. ويف اليوِم الت خراجلَمِع ص لٌ ِمنجوإذا ر" : أطلُب ،لّمعيا م
يل. إلَيك وحيد هإىل ابين، فإن ا، وباجلَهِد 39. اُنظُرزِبدم هعصرةً، فيغتب خصرفي ذُهيأخ وها روحاها إيضضرم فاِرقُهي .
أيها اجليلُ غَري املؤِمِن واملُلتوي إىل : "فأجاب يسوع وقال41َ". وطَلَبت ِمن تالميِذك أنْ يخِرجوه فلم يقِدروا40

ه، فانتهر يسوع الروح وبينما هو آٍت مزقَه الشيطانُ وصرع42!". متى أكونُ معكُم وأحتِملُكُم؟ قَدِم ابنك إىل هنا
  .فبِهت اجلميع ِمن عظَمِة اِهللا43. النِجس، وشفَى الصيب وسلَّمه إىل أبيِه

  يسوع ينىبء مبوته وقيامته



إنَّ ابن : ضعوا أنتم هذا الكالم يف آذاِنكُم"44: وإذ كانَ اجلميع يتعجبونَ ِمن كُلّ ما فعلَ يسوع، قالَ لتالميِذِه
وأما هم فلم يفهموا هذا القَولَ، وكانَ مخفى عنهم لكَي ال يفهموه، 45". اإلنساِن سوف يسلَّم إىل أيدي الناِس
  .وخافوا أنْ يسألوه عن هذا القَوِل

  من هو األعظم؟
وقالَ 48ِفكر قَلِبِهم، وأخذَ ولَدا وأقامه ِعنده، فعِلم يسوع 47وداخلهم ِفكر من عسى أنْ يكونَ أعظَم فيِهم؟ 46
  ".من قَِبلَ هذا الولَد بامسي يقبلُين، ومن قَِبلَين يقبلُ الَّذي أرسلَين، ألنَّ األصغر فيكُم مجيعا هو يكونُ عظيما: "هلُم

  من ليس علينا فهو معنا
فقالَ له 50". نا واِحدا يخِرج الشياطني باِمسك فمنعناه، ألنه ليس يتبع معنايا معلّم، رأي: "فأجاب يوحنا وقال49َ

سوعليس علَينا فهو معنا: "ي نألنَّ م ،عوهال متن."  
  قرية سامرية ترفض يسوع

51 ،ليمشإىل أور نطَِلقلي هوجه تالرِتفاِعِه ثَب اممتَِّت األي لَ أم52وحنيلوا قريةً وأرسخبوا ودالً، فذَهسوجِهِه ر ام
وا لهِعدى يحت نياِمري53. للسليمشأور حوا نِجهتكانَ م هألنَّ وجه لوهقب54. فلم ي يعقوب ِتلميذاه ا رأَى ذلكفلَم

فالتفَت 55". تفنيهم، كما فعلَ إيليا أيضا؟يا رب، أتريد أنْ نقولَ أنْ تِرتلَ نار ِمن السماِء ف: "ويوحنا، قاال
". ألنَّ ابن اإلنساِن مل يأِت ليهِلك أنفُس الناِس، بل ليخلّص56! لَستما تعلَماِن ِمن أي روٍح أنتما: "وانتهرهما وقالَ

  .فمضوا إىل قريٍة أُخرى
ـَّــة   مثن التبعي

للثَّعاِلِب أوِجرةٌ، : "فقالَ له يسوع58". يا سيد، أتبعك أينما متضي: "يِق قالَ له واِحدوفيما هم سائرونَ يف الطَّر57
هرأس سِندأين ي اإلنساِن فليس له ا ابنوأم ،ماِء أوكار59". ولطُيوِر السرعين: "وقالَ آلخائذَنْ : "فقالَ". اتب ،ديا سي

دِع املوتى يدِفنونَ موتاهم، وأما أنت فاذهب وناِد مبلكوِت : "فقالَ له يسوع60". يبيل أنْ أمضي أوالً وأدِفن أ
ليس : "فقالَ له يسوع62". أتبعك يا سيد، ولِكِن ائذَنْ يل أوالً أنْ أودع الَّذين يف بييت: "وقالَ آخر أيضا61". اِهللا

  ".وينظُر إىل الوراِء يصلُح مللكوِت اِهللاأحد يضع يده على اِملحراِث 
  
  

  إرسال السبعني ورجوعهم
10 
وبعد ذلك عين الرب سبعني آخرين أيضا، وأرسلهم اثنِني اثنِني أمام وجِهِه إىل كُلّ مدينٍة وموِضٍع حيثُ كانَ هو 1

فاطلُبوا ِمن رب احلَصاِد أنْ يرِسلَ فعلَةً إىل . الفَعلَةَ قَليلونَ ، ولكنإنَّ احلَصاد كثري: "فقالَ هلُم2. مزِمعا أنْ يأيتَ
ال حتِملوا كيسا وال ِمزودا وال أحذيةً، وال تسلّموا على 4. ها أنا أُرِسلُكُم ِمثلَ حمالٍن بني ِذئاٍب! ِاذهبوا3. حصاِدِه

فإنْ كانَ هناك ابن السالِم يحلُّ سالمكُم 6. سالم هلذا البيِت:  فقولوا أوالًوأي بيٍت دخلتموه5. أحٍد يف الطَّريِق



إلَيكُم رِجع7. علَيِه، وإالَّ فيهتأُجر ِحقستألنَّ الفاِعلَ م ،مها ِعندِمم وشاِربني يِت آِكلنيالب ِقلوا . وأقيموا يف ذلكال تنت
: واشفوا املَرضى الَّذين فيها، وقولوا هلُم9ةَ مدينٍة دخلتموها وقَِبلوكُم، فكُلوا ِمما يقَدم لكُم، وأي8. ِمن بيٍت إىل بيٍت

حتى 11: وأيةُ مدينٍة دخلتموها ومل يقبلوكُم، فاخرجوا إىل شواِرِعها وقولوا10. قد اقترب ِمنكُم ملكوت اِهللا
: وأقولُ لكُم12. إنه قد اقترب ِمنكُم ملكوت اِهللا: ولِكِن اعلَموا هذا. ا ِمن مدينِتكُم ننفُضه لكُمالغبار الَّذي لَِصق بن

  .إنه يكونُ لسدوم يف ذلك اليوِم حالَةٌ أكثَر احِتماالً ِمما لِتلك املدينِة
  املدن غري التائبة

13"زينويلٌ لِك يا كور ! يتيداويلٌ لِك يا بتا  !صةُ فيكُما، لَتاباملَصنوع اتيداَء القووص يف صور تِنعلو ص هألن
.  ولكن صور وصيداَء يكونُ هلُما يف الديِن حالَةٌ أكثَر احِتماالً ِمما لكُما14. قَدميا جاِلستِني يف املُسوِح والرماِد

الَّذي يسمع ِمنكُم يسمع ِمني، والَّذي يرِذلُكُم 16. ستهبطني إىل اهلاويِة! ِءوأنِت يا كفرناحوم املُرتِفعةُ إىل السما15
  ".يرِذلُين، والَّذي يرِذلُين يرِذلُ الَّذي أرسلَين

17ٍح قائلنيبعونَ بفَرالس عجفر" :لنا باِمسك عختض ياطنيى الشحت ،با: "فقالَ هلُم18!". يا ر يطانَ ساِقطًا رأيتلش
. ها أنا أُعطيكُم سلطانا لتدوسوا احلَياِت والعقاِرب وكُلَّ قوِة العدو، وال يضركُم شيٌء19. ِمثلَ البرِق ِمن السماِء

  ".سمواِتأنَّ األرواح ختضع لكُم، بل افرحوا باحلَري أنَّ أمساَءكُم كُِتبت يف ال: ولِكن ال تفرحوا ذا20
  يسوع يبتهج

أمحدك أيها اآلب، رب السماِء واألرِض، ألنك أخفَيت هِذِه عن : "ويف ِتلك الساعِة َلَّلَ يسوع بالروِح وقال21َ
والتفَت إىل تالميِذِه 22". نعم أيها اآلب، ألنْ هكَذا صارِت املَسرةُ أمامك. احلُكَماِء والفُهماِء وأعلَنتها لألطفاِل

وليس أحد يعِرف من هو اِلابن إالَّ اآلب، وال من هو اآلب إالَّ اِلابن، ومن . كُلُّ شيٍء قد دِفع إلَي ِمن أيب: "وقالَ
له عِلنأنْ ي اِلابن إىل تالميِذِه على انِفراٍد وقال23َ". أراد فَتيوِن الَّ: "والتى للعطوبهما تنظُرون ي 24! يت تنظُرألن

إنَّ أنبياَء كثريين وملوكًا أرادوا أنْ ينظُروا ما أنتم تنظُرونَ ومل ينظُروا، وأنْ يسمعوا ما أنتم تسمعونَ ومل : أقولُ لكُم
  ".يسمعوا

  مثَل السامري الصاحل
ما هو مكتوب يف : "فقالَ له26" أعملُ ألِرثَ احلياةَ األبديةَ؟يا معلّم، ماذا : "وإذا ناموسي قام يجربه قائال25ً

تِحب الرب إهلَك ِمن كُلّ قَلِبك، وِمن كُلّ نفِسك، وِمن كُلّ قُدرِتك، : "فأجاب وقال27َ" كيف تقرأُ؟. الناموِس
فِسكِمثلَ ن كوقريب ،كُلّ ِفكِرك 28". وِمنفقالَ له" :بالصبتلْ هذا فتحيا. واِب أجأنْ 29". ِافع ا هو فإذ أرادوأم

سوعقالَ لي ،هفسن رربهو قرييب؟: "ي نوقال30َ". وم سوعي إىل أرحيا، : "فأجاب ليمشأور إنسانٌ كانَ ناِزالً ِمن
فعرض أنَّ كاِهنا نزلَ يف ِتلك الطَّريِق، فرآه 31. ميٍتفوقَع بني لُصوٍص، فعروه وجرحوه، ومضوا وتركوه بني حي و

قاِبلهم 32. وجازقاِبلهم وجاز ظَراملَكاِن جاَء ون ِعند ا، إذ صارأيض ا جاَء 33. وكذلك الويساِفرا مساِمري ولكن
 ،نحتَن ا رآه34إليِه، ولَمبِجراحاِتِه، وص دموض مٍق فتقَدى بِه إىل فُندِتِه، وأتعلى داب ها، وأركَبا ومخريتعلَيها ز 

اعتِن بِه، ومهما أنفَقت : ويف الغِد لَما مضى أخرج ديناريِن وأعطاهما لصاِحِب الفُندِق، وقالَ له35. واعتنى بِه



جوعي أوفيكر فِعند ى صا36. أكثَرالِء الثّالثَِة ترهؤ اللُّصوِص؟فأي نيب ا للذي وقَعقريب الَّذي : "فقال37َ". ر
  ".اذهب أنت أيضا واصنع هكذا: "فقالَ له يسوع". صنع معه الرمحةَ

  يف بيت مرثا ومرمي
ى مريم، الَّيت جلَست وكانت هلِذِه أُخت تدع39. وفيما هم سائرونَ دخلَ قريةً، فقَِبلَته امرأةٌ امسها مرثا يف بيِتها38

هكالم عتسم توكان سوعي يمقَد ٍة40. ِعندٍة كثريِبكَةً يف ِخدمرتم ترثا فكانا موأم .وقالَت قَفَتأما : "فو ،بيا ر
مرثا، مرثا، أنِت تمني : "افأجاب يسوع وقالَ هل41!". تبايل بأنَّ أُخيت قد تركَتين أخدم وحدي؟ فقُلْ هلا أنْ تعينين

  ".فاختارت مريم النصيب الصاِلح الَّذي لن يرتَع ِمنها. ولكن احلاجةَ إىل واِحٍد42وتضطَِربني ألجِل أُموٍر كثريٍة، 
  
  

  الصالة
11 
لّمنا أنْ نصلّي كما علَّم يوحنا أيضا رب، ع يا: "وإذ كانَ يصلّي يف موِضٍع، لَما فرغَ، قالَ واِحد ِمن تالميِذِه1

فقولوا: "فقالَ هلُم2". تالميذَه ملَّيتى صتم : كشيئَتم كُنلت ،كليأِت ملكوت ،كِس امستقَدمواِت، ليأبانا الَّذي يف الس
ِفر لنا خطايانا ألننا نحن أيضا نغِفر لكُلّ واغ4خبزنا كفافَنا أعِطنا كُلَّ يوٍم، 3. كما يف السماِء كذلك على األرِض

  ".من يذِنب إلَينا، وال تدِخلنا يف جتِربٍة لِكن نجنا ِمن الشريِر
نَّ أل6أرِغفٍَة،  من ِمنكُم يكونُ له صديق، ويمضي إليِه ِنصف اللَّيِل، ويقولُ له يا صديق، أقِرضين ثالثَةَ: "ثُم قالَ هلُم5

له مسفٍَر، وليس يل ما أُقَد ديقًا يل جاءين ِمنداِخٍل ويقول7َ. ص ِمن ذلك جيبزِعجين: فياآلنَ، ! ال ت غلَقم الباب
ن وإنْ كانَ ال يقوم ويعطيِه لكَوِنِه صديقَه، فإنه ِم: أقولُ لكُم8. ال أقِدر أنْ أقوم وأُعطيك. وأوالدي معي يف الِفراِش

حتاجما ي عطيِه قدروي قومِتِه ي9. أجِل لَجاجلكُم: وأنا أقولُ لكُم حفتعوا يا، اُطلُبوا ِجتدوا، ِاقرعطَوألنَّ 10. اسألوا ت
له حفتي عقري نوم ،ِجدي طلُبي نذُ، ومسألُ يأخي نب11. كُلَّ مخ هابن سألُهي ،وهو أب ،ِمنكُم نعطيِه فما، أفَيز

فإنْ كنتم وأنتم أشرار 13أو إذا سأله بيضةً، أفَيعطيِه عقربا؟ 12حجرا؟ أو مسكَةً، أفَيعطيِه حيةً بدلَ السمكَِة؟ 
  ".قُدس للَّذين يسألونه؟تعِرفونَ أنْ تعطوا أوالدكُم عطايا جيدةً، فكم باحلَري اآلب الَّذي ِمن السماِء، يعطي الروح ال

  يسوع وبعلزبول
14سأخر ا، وكانَ ذلكيطانش خِرجوكانَ ي .اجلُموع بجفتع ،ساألخر يطانُ تكلَّمالش ا أُخِرج15. فلَم ا قَوموأم

. وا ِمنه آيةً ِمن السماِء يجربونهوآخرونَ طَلَب16". ببعلَزبولَ رئيِس الشياطِني يخِرج الشياطني: "ِمنهم فقالوا
فإنْ كانَ 18. كُلُّ مملكٍَة منقَِسمٍة على ذاِتها خترب، وبيٍت منقَِسٍم على بيٍت يسقُطُ: "فعِلم أفكارهم، وقالَ هلُم17

فإنْ كُنت 19. إني ببعلَزبولَ أُخِرج الشياطني: الشيطانُ أيضا ينقَِسم على ذاِتِه، فكيف تثبت مملكَته؟ ألنكُم تقولونَ
كُمم يكونونَ قُضاته خِرجونَ؟ لذلكي نمب كُمفأبناؤ ،ياطنيالش بولَ أُخِرجعلَزبأصِبِع اِهللا 20! أنا بب إنْ كُنت ولِكن

. قَوي داره متسلّحا،تكونُ أموالُه يف أماٍنحينما يحفَظُ ال21. أُخِرج الشياطني، فقد أقبلَ علَيكُم ملكوت اِهللا



22هغَنائم عزكَلَ علَيِه، ويوالكاِملَ الَّذي ات هِسالح ِرتعوي ،هغِلبي هفإن ى ِمنههو أقو نى جاَء متم 23. ولِكن نم
قفَرعي فهو يم عجمال ي نوم ،عي فهو علَيليس م.  

   النجسعودة الروح
أرِجع إىل : متى خرج الروح النِجس ِمن اإلنساِن، يجتاز يف أماِكن ليس فيها ماٌء يطلُب راحةً، وإذ ال يِجد يقولُ"24

ِمنه ييت الَّذي خرجتا25. بنيزا مكنوسم هِجدةَ أرواٍح26. فيأيت ويذُ سبعويأخ بذهي ِمن ثُم رأش رلُ أُخفتدخ ،ه
 ."!وتسكُن هناك، فتصري أواِخر ذلك اإلنساِن أشر ِمن أوائِلِه

27له اجلَمِع وقالَت ها ِمنِت امرأةٌ صوتفَعذا، ر ِني اللذَيِن : "وفيما هو يتكَلَّموالثَّدي لكمطِن الَّذي حى للبطوب
  ".يسمعونَ كالم اِهللا ويحفَظونهبل طوبى للذين : "أما هو فقال28َ". رِضعتهما
  آية يونان

. يطلُب آيةً، وال تعطَى له آيةٌ إال آيةُ يونانَ النيب. هذا اجليلُ ِشرير: "وفيما كانَ اجلُموع مزدِحمني، ابتدأَ يقول29ُ
30ى، كذلكوةً ألهِل نينكما كانَ يونانُ آي هاإلنساِن أي ألن ا هلذا اجليِليكونُ ابنيف 31. ض قومِن ستيمِلكَةُ التم

الديِن مع ِرجاِل هذا اجليِل وتدينهم، ألنها أتت ِمن أقاصي األرِض لتسمع ِحكمةَ سلَيمانَ، وهوذا أعظَم ِمن سلَيمانَ 
م تابوا مبناداِة يونانَ، وهوذا أعظَم ِمن يونانَ ِرجالُ نينوى سيقومونَ يف الديِن مع هذا اجليِل ويدينونه، ألنه32! ههنا
  !ههنا

  العني مصباح اجلسد
33"وراِخلونَ النالد نظُري ِة، لكَياِملكياِل، بل على املَنار ٍة، وال حتتيف ِخفي هعضا ويِسراج يوِقد د34. ليس أح ِسراج

نيِد هو العس ،اجلَسب كينع تى كانتافمظِلميكونُ م كدسةً فجيرِشر تى كانتا، ومرييكونُ ن كُلُّه كدسيطَةً فج .
فإنْ كانَ جسدك كُلُّه نيرا ليس فيِه جزٌء مظِلم، يكونُ نيرا كُلُّه، 36. اُنظُر إذًا لئلَّا يكونَ النور الَّذي فيك ظُلمة35ً

الس ضيُء لكما يعاِنِهكما حينبلَم راج."  
  توبيخ الفريسيني والكتبة

وأما الفَريسي فلَما رأَى ذلك تعجب أنه مل 38. وفيما هو يتكَلَّم سأله فريسي أنْ يتغدى ِعنده، فدخلَ واتكأ37
يسيونَ تنقّونَ خاِرج الكأِس والقَصعِة، وأما باِطنكُم أنتم اآلنَ أيها الفَر" :فقالَ له الرب39. يغتِسلْ أوالً قَبلَ الغداِء
بل أعطوا ما ِعندكُم صدقَةً، 41يا أغبياُء، أليس الَّذي صنع اخلاِرج صنع الداِخلَ أيضا؟ 40. فمملوٌء اخِتطافًا وخبثًا

رونَ النعنع والسذاب وكُلَّ بقٍل، ألنكُم تعش! ريسيونَولِكن ويلٌ لكُم أيها الف42َ. فهوذا كُلُّ شيٍء يكونُ نقيا لكُم
ألنكُم ! ويلٌ لكُم أيها الفَريسيون43َ. كانَ ينبغي أنْ تعملوا هِذِه وال تتركوا ِتلك. وتتجاوزونَ عن احلَق ومحبِة اِهللا

ألنكُم ِمثلُ ! أيها الكتبةُ والفَريسيونَ املُراؤونَويلٌ لكُم 44. تِحبونَ املَجِلس األولَ يف اامِع، والتحياِت يف األسواِق
  !".القُبوِر املُختفيِة، والَّذين يمشونَ علَيها ال يعلَمونَ

45وقالَ له نياموسيالن ِمن واِحد ا: "فأجابأيض حننا نمتقولُ هذا تشت حني ،لّمعم : "فقال46َ!". يا موويلٌ لكُم أنت
ويلٌ 47. ألنكُم تحملونَ الناس أمحاالً عِسرةَ احلَمِل وأنتم ال متَسونَ األمحالَ بإحدى أصاِبِعكُم! لناموسيونَأيها ا



 إذًا تشهدونَ وترضونَ بأعماِل آبائكُم، ألنهم هم قَتلوهم48. ألنكُم تبنونَ قُبور األنبياِء، وآباؤكُم قَتلوهم! لكُم
مهم تبنونَ قُبورةُ اِهللا49. وأنتِحكم ا قالَتأيض دونَ، : لذلكطروي ملونَ ِمنهقتالً، فيسأنبياَء ور ي أُرِسلُ إليِهمإن

لَّذي أُهِلك ِمن دِم هابيلَ إىل دِم زكَريا ا51لكَي يطلَب ِمن هذا اجليِل دم مجيِع األنبياِء املُهرق منذُ إنشاِء العالَِم، 50
ألنكُم أخذتم ِمفتاح ! ويلٌ لكُم أيها الناموسيون52َ! إنه يطلَب ِمن هذا اجليِل: نعم، أقولُ لكُم. بني املَذبِح والبيِت

  ".ما دخلتم أنتم، والداِخلونَ منعتموهم. املَعِرفَِة
وهم يراِقبونه 54كتبةُ والفَريسيونَ يحنقونَ ِجدا، ويصاِدرونه على أُموٍر كثريٍة، وفيما هو يكَلّمهم ذا، ابتدأَ ال53

  .طاِلبني أنْ يصطادوا شيئًا ِمن فِمِه لكَي يشتكوا علَيِه
  
 

  حتذيرات وتشجيعات
12 
1 دوسي مهعضى كانَ بعِب، حتالش واتبر عمإذ اجت ،دأَ يقولُ لتالميِذِهويف أثناِء ذلكا، ابتعضزوا : "بالً حتَرأو

لذلك كُلُّ ما 3. فليس مكتوم لن يستعلَن، وال خفي لن يعرف2ألنفُِسكُم ِمن خمِري الفَريسيني الَّذي هو الرياُء، 
ولِكن أقولُ لكُم يا 4. اِدِع ينادى بِه على السطوِحقُلتموه يف الظُّلمِة يسمع يف النوِر، وما كلَّمتم بِه اُألذنَ يف املَخ

خافوا ِمن : بل أُريكُم ِممن ختافون5َ. ال ختافوا ِمن الَّذين يقتلونَ اجلَسد، وبعد ذلك ليس هلُم ما يفعلونَ أكثَر: أِحبائي
منهيف ج لقيلطانٌ أنْ يس لُ، لهقتما يعدالَّذي ب .عأقولُ لكُمن ،هذا خافوا: م 6! ِمن باعت صافريةُ عمسخ تألَيس

أنتم أفضلُ ِمن ! فال ختافوا. بل شعور رؤوِسكُم أيضا مجيعها محصاة7ٌبفَلسِني، وواِحد ِمنها ليس منسيا أمام اِهللا؟ 
ومن أنكَرين 9. لناِس، يعتِرف بِه ابن اإلنساِن قُدام مالئكَِة اِهللاكُلُّ مِن اعترف يب قُدام ا: وأقولُ لكُم8! عصافري كثريٍة

وكُلُّ من قالَ كِلمةً على ابِن اإلنساِن يغفَر له، وأما من جدف على الروِح 10. قُدام الناِس، ينكَر قُدام مالئكَِة اِهللا
له غفَرِس فال ي11. القُدى قَدتونَ أو مبا ومجأو مبا حتت وا كيفمت الطِني فالساِء والسؤامِع والرإىل ا موكُم

  ".ألنَّ الروح القُدس يعلّمكُم يف ِتلك الساعِة ما يِجب أنْ تقولوه12تقولونَ، 
 

  مثَل الغين الغيب
يا إنسانُ، من أقامين علَيكُما : "فقالَ له14".  يقاِسمين املرياثَيا معلّم، قُلْ ألخي أنْ: "وقالَ له واِحد ِمن اجلَمِع13

". انظُروا وحتَفَّظوا ِمن الطَّمِع، فإنه متى كانَ ألحٍد كثري فلَيست حياته ِمن أمواِلِه: "وقالَ هلُم15". قاضيا أو مقَسما؟
ماذا أعملُ، ألنْ ليس يل موِضع : ففَكَّر يف نفِسِه قائال17ًأخصبت كورته، إنسانٌ غَين : "وضرب هلُم مثالً قائال16ً

وأقولُ 19أهِدم مخاِزين وأبين أعظَم، وأمجع هناك مجيع غالَّيت وخريايت، : أعملُ هذا: وقال18َأمجع فيِه أمثاري؟ 
يا : فقالَ له اُهللا20! ِاسترحيي وكُلي واشريب وافرحي. كثريٍةيا نفس لِك خريات كثريةٌ، موضوعةٌ لِسنني : لنفسي
تكونُ؟ ! غَيب ها ملَندتفهِذِه الَّيت أعد ،ِمنك كفسن طلَبا ِهللا21هِذِه اللَّيلَةَ تفِسِه وليس هو غَنيلن كِنزهكذا الَّذي ي."  

  اهللا يعتين بنا



احلياةُ أفضلُ 23. ال تموا حلَياِتكُم مبا تأكُلونَ، وال للجسِد مبا تلبسونَ: لُ لكُمِمن أجِل هذا أقو: "وقالَ لتالميِذِه22
أنها ال تزرع وال حتصد، وليس هلا مخدع وال مخزنٌ، : تأملوا الِغربان24َ. ِمن الطَّعاِم، واجلَسد أفضلُ ِمن اللّباِس

ومن ِمنكُم إذا اهتم يقِدر أنْ يزيد على قامِتِه ِذراعا واِحدةً؟ 25! أفضلُ ِمن الطُّيوِركم أنتم باحلَري . واُهللا يقيتها
ال تتعب وال : تأملوا الزناِبق كيف تنمو27فإنْ كنتم ال تقِدرونَ وال على األصغِر، فلماذا تمونَ بالبواقي؟ 26

فإنْ كانَ العشب الَّذي يوجد 28.  سلَيمانُ يف كُلّ مجِدِه كانَ يلبس كواِحدٍة ِمنهاإنه وال: تغِزلُ، ولِكن أقولُ لكُم
فال تطلُبوا أنتم 29اليوم يف احلَقِل ويطرح غَدا يف التنوِر يلِبسه اُهللا هكذا، فكم باحلَري يلِبسكُم أنتم يا قَليلي اإلمياِن؟ 

وأما أنتم فأبوكُم يعلَم أنكُم حتتاجونَ إىل . فإنَّ هِذِه كُلَّها تطلُبها أُمم العالَِم30 وال تقلَقوا، ما تأكُلونَ وما تشربونَ
  .بل اطلُبوا ملكوت اِهللا، وهِذِه كُلُّها تزاد لكُم31. هِذِه
ِاعملوا . بيعوا ما لكُم وأعطوا صدقَة33ً. لكوتال ختَف، أيها القَطيع الصغري، ألنَّ أباكُم قد سر أنْ يعطيكُم امل"32

 ،بلي سوسوال ي ساِرق بقريثُ ال يماواِت، حيف الس نفَدى وكرتًا ال يا ال تفنيثُ يكونُ 34لكُم أكياسح هألن
  . كرتُكُم هناك يكونُ قَلبكُم أيضا

  مثَل العبيد املستعدين
35"مم كُمأحقاؤ كُنةً، لتموقَد كُمجرى إذا 36نطَقَةً وسرِس، حتالع ِمن رِجعى يتم مهدِظرونَ سينتِمثلُ أُناٍس ي موأنت

إنه : احلَق أقولُ لكُم. إذا جاَء سيدهم يِجدهم ساِهرين طوبى ألولَئك العبيِد الَّذين37. جاَء وقَرع يفتحونَ له للوقِت
وإنْ أتى يف اهلَزيِع الثّاين أو أتى يف اهلَزيِع الثّاِلِث ووجدهم هكذا، فطوبى 38. ق ويتِكئُهم ويتقَدم ويخدمهميتمنطَ

. يته ينقَبأنه لو عرف رب البيِت يف أيِة ساعٍة يأيت الساِرق لَسِهر، ومل يدع ب: وإنما اعلَموا هذا39. ألولَئك العبيِد
  ".فكونوا أنتم إذًا مستِعدين، ألنه يف ساعٍة ال تظُنونَ يأيت ابن اإلنساِن40

  مثَل الوكيل األمني
41سطرب ألَــنا تقولُ هذا املَثَلَ: "فقالَ له ،با؟ يا رللجميِع أيض 42". أمبفقالَ الر" : كيلُ األمنيهو الو نفم

طوبى لذلك العبِد الَّذي إذا جاَء سيده يِجده 43لَّذي يقيمه سيده على خدِمِه ليعطيهم العلوفَةَ يف حيِنها؟ احلَكيم ا
سيدي يبِطئُ : ولِكن إنْ قالَ ذلك العبد يف قَلِبِه45. إنه يقيمه على مجيِع أمواِلِه: باحلَق أقولُ لكُم44! يفعلُ هكذا

يأيت سيد ذلك العبِد يف يوٍم ال ينتِظره ويف 46. دومه، فيبتِدئ يضِرب الِغلمانَ واجلَواري، ويأكُلُ ويشرب ويسكَرقُ
مع اخلائنني هصيبلُ نجعوي هقطَععِرفُها، فيٍة ال يِع47. ساعستِدِه وال يةَ سيإراد علَمالَّذي ي بدالع ا ذلكلُ وأمفعوال ي د

فكُلُّ من أُعطي . ولكن الَّذي ال يعلَم، ويفعلُ ما يستِحق ضرباٍت، يضرب قَليال48ً. حبسِب إرادِتِه، فيضرب كثريا
بأكثَر هطاِلبونا يكثري هيوِدعون نوم ،كثري ِمنه طلَبا يكثري.  

  ال سالم بل انقسام
49"ُأللقي ؟ ِجئتتملو اضطَر ا على األرِض، فماذا أُريدلَ؟ 50 ناركمى تحت أحنَِصر ها، وكيفةٌ أصطَِبغويل ِصبغ
ألنه يكونُ ِمن اآلنَ خمسةٌ يف 52. انِقساما بل: أتظُنونَ أني ِجئت ُألعطي سالما على األرِض؟ كالَّ، أقولُ لكُم51



نقَِسمنييٍت واِحٍد مِني، واثناِن على ثالثٍَةثالثَ: بعلى 53. ةٌ على اثن على األِب، واُألم على اِلابِن، واِلابن األب نقَِسمي
  ".الِبنِت، والِبنت على اُألم، واحلَماةُ على كنِتها، والكَنةُ على حماِتها

  متييز األزمنة
. إنه يأيت مطَر، فيكونُ هكذا: ن املَغاِرِب فللوقِت تقولونَإذا رأيتم السحاب تطلُع ِم: "ثُم قالَ أيضا للجموِع54
تعِرفونَ أنْ تميزوا وجه األرِض ! يا مراؤون56َ. إنه سيكونُ حر، فيكونُ: وإذا رأيتم ريح اجلَنوِب ُب تقولون55َ

حينما تذهب مع 58حتكُمونَ باحلَق ِمن ِقبِل نفوِسكُم؟ وملاذا ال 57والسماِء، وأما هذا الزمانُ فكيف ال تميزونه؟ 
خصِمك إىل احلاِكِم، ابذُِل اجلَهد وأنت يف الطَّريِق لتتخلَّص ِمنه، لئالَّ يجرك إىل القاضي، ويسلّمك القاضي إىل 

  ".ناك حتى تويفَ الفَلس األخريال خترج ِمن ه: أقولُ لك59. احلاِكِم، فيلقيك احلاِكم يف السجِن
  
  

  وجوب التوبة
13 
1بذَبائِحِهم مهمد لَطَ بيالطُسخ الَّذين نيعن اجلليلي هخِبروني الوقِت قَوم ا يف ذلك2. وكانَ حاِضرفأجاب  سوعي

أقولُ !  كال3َّ اجلليليني ألنهم كابدوا ِمثلَ هذا؟ أتظُنونَ أنَّ هؤالِء اجلليليني كانوا خطاةً أكثَر ِمن كُلّ: "وقالَ هلُم
أو أولئك الثَّمانيةَ عشر الَّذين سقَطَ علَيِهم البرج يف ِسلوام 4. بل إنْ مل تتوبوا فجميعكُم كذلك ِلكونَ: لكُم

بل إنْ مل : أقولُ لكُم!  كال5َِّس الساِكنني يف أورشليم؟ وقَتلهم، أتظُنونَ أنَّ هؤالِء كانوا مذِنبني أكثَر ِمن مجيِع النا
  ".تتوبوا فجميعكُم كذلك ِلكونَ

 
  مثَل الَّتينة الَّيت التثمر

ذا هو: فقالَ للكَراِم7. كانت لواِحٍد شجرةُ تٍني مغروسةٌ يف كرِمِه، فأتى يطلُب فيها ثَمرا ومل يِجد: "وقالَ هذا املَثَل6َ
ِة ومل أِجدينا يف هِذِه الترثَم آيت أطلُب ا؟ ! ِاقطَعها. ثالثُ ِسننيأيض طّلُ األرضب8ملاذا توقالَ له فأجاب : ،ديا سي

  ".فإنْ صنعت ثَمرا، وإالَّ ففيما بعد تقطَعها9. اتركها هِذِه السنةَ أيضا، حتى أنقُب حوهلا وأضع ِزبالً
  ء امرأة منحنية يف السبتشفا
وإذا امرأةٌ كانَ ا روح ضعٍف ثَماينَ عشرةَ سنةً، وكانت منحنيةً ومل 11وكانَ يعلّم يف أحِد اامِع يف السبِت، 10

ووضع 13!". ضعِفِكيا امرأةُ، إنِك محلولَةٌ ِمن : "فلَما رآها يسوع دعاها وقالَ هلا12. تقِدر أنْ تنتِصب البتةَ
فأجاب رئيس املَجمِع، وهو مغتاظٌ ألنَّ يسوع أبرأ يف السبِت، 14. علَيها يديِه، ففي احلاِل استقامت ومجدِت اَهللا

فأجابه الرب 15!". هي ِستةُ أياٍم ينبغي فيها العملُ، ففي هِذِه ائتوا واستشفوا، وليس يف يوِم السبِت: "وقالَ للجمِع
وهِذِه، 16أال يحلُّ كُلُّ واِحٍد ِمنكُم يف السبِت ثَوره أو ِحماره ِمن اِملذوِد ويمضي بِه ويسقيِه؟ ! يا مرائي: "وقالَ



". لرباِط يف يوِم السبِت؟وهي ابنةُ إبراهيم، قد ربطَها الشيطانُ ثَماينَ عشرةَ سنةً، أما كانَ ينبغي أنْ تحلَّ ِمن هذا ا
17ِة ِمنهِة الكائنكُلُّ اجلَمِع جبميِع األعماِل املَجيد وفَِرح ،هعاِندونكانوا ي الَّذين وإذ قالَ هذا أُخِجلَ مجيع.  

  مثَل حبة اخلردل ومثَل اخلمرية 
ةَ خردٍل أخذَها إنسانٌ وألقاها يف بستاِنِه، فنمت يشِبه حب19ماذا يشِبه ملكوت اِهللا؟ ومباذا أُشبهه؟ : "فقال18َ

 ."وصارت شجرةً كبريةً، وتآوت طُيور السماِء يف أغصاِنها

يشِبه خمريةً أخذَا امرأةٌ وخبأا يف ثالثَِة أكياِل دقيٍق حتى اختمر 21اِهللا؟  مباذا أُشبه ملكوت: "وقالَ أيضا20
 ."عاجلمي

  الباب الضيق
22 ،ليمشأور حون ساِفروي لّمعى يٍن وقُرديف م 23واجتازواِحد خلُصونَ؟: "فقالَ لهي الَّذين مأقَليلٌ ه ،ديا سي ."

ي أقولُ لكُم"24: فقالَ هلُمِق، فإنيالباِب الض لوا ِمنِهدوا أنْ تدخاجت :طلُبونَ أنْ يسي قِدرونَ إنَّ كثريينلوا وال يدخ
25قائلني عونَ البابا وتقرتِقفونَ خاِرج مدأتوابت ،الباب وأغلَق يِت قد قامالب بعِد ما يكونُ رب يا : ِمن ،بيا ر
بلنا! ر حويقولُ لكُم. افت ،جيبي :مأين أنت ِمن ِدئونَ تقولون26َ! ال أعِرفُكُمئٍذ تبتِربنا، أكَلنا : حينوش كامقُد

هناك 28! الأعِرفُكُم ِمن أين أنتم، تباعدوا عني يا مجيع فاِعلي الظُّلِم: أقولُ لكُم: فيقول27ُ! وعلَّمت يف شواِرِعنا
األنبياِء يف ملكوِت اِهللا، وأنت ومجيع ويعقوب وإسحاق إبراهيم مى رأيتتاألسناِن، م ريركاُء وصطروحونَ يكونُ البم م

وهوذا آِخرونَ 30. ويأتونَ ِمن املَشاِرِق وِمن املَغاِرِب وِمن الشماِل واجلَنوب، ويتِكئونَ يف ملكوِت اِهللا29. خاِرجا
لونَ يكونونَ آِخرينوأو ،لنييكونونَ أو."  

  يسوع يرثي أورشليم
31له قائلني نييسيالفَر عضب ماليوِم تقَد يف ذلك" :لكقتأنْ ي ريدي سههنا، ألنَّ هريود ِمن بواذه جفقالَ 32". اخر
لُ: امضوا وقولوا هلذا الثَّعلَِب: "هلُما، ويف اليوِم الثّاِلِث أُكَموغَد وأشفي اليوم ،ياطنيش غي 33. ها أنا أُخِرجنببل ي

مِكنال ي هليِه، ألنا وما يوغَد اليوم أنْ أسريليمشا عن أورخاِرج يبن هِلك34!  أنْ يليمشيا أور ،ليمشيا قاِتلَةَ ! يا أور
األنبياِء وراِجمةَ املُرسلني إليها، كم مرٍة أردت أنْ أمجع أوالدِك كما جتمع الدجاجةُ ِفراخها حتت جناحيها، ومل 

مبارك اآليت : إنكُم ال ترونين حتى يأيتَ وقت تقولونَ فيِه: واحلَق أقولُ لكُم!  خراباهوذا بيتكُم يترك لكُم35! تريدوا
بباسِم الر."!  

  
  

  يف بيت فريسي
14 
1هراِقبونا، كانوا يبزبِت ليأكُلَ خيف الس نييسيساِء الفَرِد رؤيِت أحسٍق كان2َ. وإذ جاَء إىل بستوإذا إنسانٌ مهامقُد  .
فأمسكَه وأبرأه . فسكَتوا4". هل يِحلُّ اإلبراُء يف السبِت؟: "فأجاب يسوع وكلَّم الناموسيني والفَريسيني قائال3ً



هم وقال5َ. وأطلَقَهأجاب بِت: "ثُمحاالً يف يوِم الس لُهنشيف بئٍر وال ي هأو ثَور هسقُطُ ِحماري ِمنكُم نقِدروا 6". ؟مفلم ي
عن ذلك جيبوهأنْ ي.  

متى دعيت ِمن أحٍد إىل عرٍس فال "8: وقالَ للمدعوين مثالً، وهو يالِحظُ كيف اختاروا املُتكآِت األولَى قائالً هلُم7
ِمنه عييكونُ قد د ِمنك ملَّ أكرِل، لَعكإ األوِكئْ يف املُتفيأيتَ الَّذي 9. تتويقولَ لك اهوإي عاكا هلذا: دكانأعِط م .

األخري ذُ املَوِضعٍل تأخجخب ِدئئٍذ تبتى إذا جاَء الَّذي 10. فحينِكئْ يف املَوِضِع األخِري، حتوات بفاذه عيتى دتبل م
يقولُ لك عاكد :إىل فوق ِفعارت ،ديقيا ص . أمام جدم ئٍذ يكونُ لكحينمعك ِكئني11. املُت هفسن رفَعي نألنَّ كُلَّ م

ِفعرتي هفسن عضي نوم ِضعيت."  
12عاها للذي دغَداًء أو: "وقالَ أيض عتنوال اجلريانَ  إذا ص وال أقِرباَءك كتوال إخو أصِدقاَءك شاًء فال تدعع

املَساكني، اجلُدع، العرج، : بل إذا صنعت ضيافَةً فادع13.  لك مكافاةٌاألغنياَء، لئال يدعوك هم أيضا، فتكونَ
 ،ميِة األبراِر14العكافَى يف قيامت كألن ،كافوكى يى إذ ليس هلُم حتالطّوب فيكونَ لك."  

  مثَل الوليمة العظيمة
15قالَ له ِكئنياملُت ِمن واِحد ذلك ا ِمسعفلَم" :ا يف ملكوِت اِهللاطوببزيأكُلُ خ 16". ى ملَنفقالَ له" : عنإنسانٌ ص

 ،عا كثريينا ودشاًء عظيم17عيندعوشاِء ليقولَ للمِة العيف ساع هبدلَ عوأرس :يٍء قد أُِعدا ألنَّ كُلَّ شتعالَو .
أسألُك أنْ . إني اشتريت حقالً، وأنا مضطَر أنْ أخرج وأنظُره: قالَ له األولُ. فابتدأ اجلميع برأٍي واِحٍد يستعفون18َ
إني : وقالَ آخر20. أسألُك أنْ تعفيين. إني اشتريت خمسةَ أزواِج بقٍَر، وأنا ماٍض ألمتِحنها: وقالَ آخر19. تعفيين

حينئٍذ غَِضب رب البيِت، وقالَ . ك العبد وأخبر سيده بذلكفأتى ذل21. تزوجت بامرأٍة، فلذلك ال أقِدر أنْ أجيَء
: فقالَ العبد22. اخرج عاِجالً إىل شواِرِع املدينِة وأِزقَِّتها، وأدِخلْ إىل هنا املَساكني واجلُدع والعرج والعمي: لعبِدِه

اخرج إىل الطُّرِق والسياجاِت وألِزمهم : فقالَ السيد للعبِد23. يا سيد، قد صار كما أمرت، ويوجد أيضا مكانٌ
  ".إنه ليس واِحد ِمن أولئك الرجاِل املَدعوين يذوق عشائي: ألني أقولُ لكُم24بالدخوِل حتى يمتِلئَ بييت، 

  مثن التبعيــة
إنْ كانَ أحد يأيت إلَي وال يبِغض أباه وأُمه وامرأته "26: لَ هلُموكانَ جموع كثريةٌ سائرين معه، فالتفَت وقا25

قِدرا، فال يأيض هفسى نواِتِه، حتوأخ هتوإخو هويأيت ورائي فال 27. أنْ يكونَ يل ِتلميذًا وأوالد هليبحِملُ صال ي نوم
هو يريد أنْ يبين برجا ال يجِلس أوالً ويحِسب النفَقَةَ، هل ِعنده ما يلزم ومن ِمنكُم و28. يقِدر أنْ يكونَ يل ِتلميذًا

هذا اإلنسانُ ابتدأَ : قائلني30يكَملَ، فيبتِدئ مجيع الناِظرين يهزأونَ بِه،  لئالَّ يضع األساس وال يقِدر أن29ْلكَماِلِه؟ 
هل يستطيع : وأي مِلٍك إنْ ذَهب ملُقاتلَِة مِلٍك آخر يف حرٍب، ال يجِلس أوالً ويتشاور31. يبين ومل يقِدر أنْ يكَملَ

وإالَّ فما دام ذلك بعيدا، يرِسلُ ِسفارةً ويسألُ ما هو 32أنْ يالقي بعشرِة آالٍف الَّذي يأيت علَيِه بِعشرين ألفًا؟ 
  . ٍد ِمنكُم ال يترك مجيع أمواِلِه، ال يقِدر أنْ يكونَ يل ِتلميذًافكذلك كُلُّ واِح33. للصلِح

  مثَل اِمللح



34"ديج فبماذا. اِمللح ،اِمللح دإذا فس ؟  ولِكنصلَحا35يخاِرج هحونطرلٍَة، فيألرٍض وال ملَزب صلُحأذُناِن . ال ي له نم
عسممِع، فليللس".  

 
   الضالمثَل اخلروف

15 
1عوهسملي دنونَ ِمنهواخلُطاِة ي ارينشالع 2. وكانَ مجيعونَ والكتبةُ قائلنييسيالفَر رطاةً ويأكُلُ : "فتذَملُ خقبهذا ي

مذا املَثَِل قائال3ً!". معه مها ِمنها، أال يت"4: فكلَّمواِحد روٍف، وأضاعِمئَةُ خ له إنساٍن ِمنكُم ةَ أيسعالت كر
ويأيت إىل بيِتِه ويدعو 6وإذا وجده يضعه على منِكبيِه فِرحا، 5والتسعني يف البريِة، ويذهب ألجِل الضالّ حتى يِجده؟ 

الَّ: األصِدقاَء واجلريانَ قائالً هلُمرويف الضخ دتي وجعي، ألنحوا مهكذا: أقولُ لكُم7! افر هيف إن حيكونُ فر 
  .السماِء خباِطٍئ واِحٍد يتوب أكثَر ِمن ِتسعٍة وِتسعني بارا ال يحتاجونَ إىل توبٍة

  مثَل الدرهم املفقود
تى أو أيةُ امرأٍة هلا عشرةُ دراِهم، إنْ أضاعت ِدرهما واِحدا، أال توِقد ِسراجا وتكنس البيت وتفَتش باجِتهاٍد ح"8

هكذا، 10. افرحن معي ألني وجدت الدرهم الَّذي أضعته: وإذا وجدته تدعو الصديقاِت واجلاراِت قائلَة9ًِجتده؟ 
  ".يكونُ فرح قُدام مالئكَِة اِهللا خباِطٍئ واِحٍد يتوب: أقولُ لكُم

  مثَل االبن الضال
فقَسم هلُما . يا أيب أعِطين الِقسم الَّذي يصيبين ِمن املاِل: أصغرهما ألبيِهفقالَ 12. إنسانٌ كانَ له ابناِن: "وقال11َ

هتعيشيٍش 13. مبع ماله ذَّرب ٍة، وهناكعيدٍة بإىل كور يٍء وسافَركُلَّ ش راألصغ اِلابن عمٍة جبكَثري تاٍم لَيسأي عدوب
فمضى والتصق بواِحٍد 15. يٍء، حدثَ جوع شديد يف ِتلك الكورِة، فابتدأَ يحتاجفلَما أنفَق كُلَّ ش14. مسِرٍف

نازيرى خرعقوِلِه ليإىل ح لهِة، فأرسالكور أهِل ِتلك ِت 16. ِمناخلُرنوب الَّذي كان ِمن هطنمأل بهي أنْ يشتوكانَ ي
دعِطِه أحفلم ي ،تأكُلُه فِسِه وقال17َ. اخلَنازيرإىل ن عجا: فرجوع وأنا أهِلك اخلُبز لُ عنهفضأجٍري أليب ي ِمن كم !

18إىل أيب وأقولُ له بوأذه أقوم : ،كامماِء وقُدإىل الس ا19يا أيب، أخطأتابن ى لكأنْ أُدع عدا بِحقستم ولَست .
ِد أجراكلين كأحوجاَء إىل20. ِاجع ِقِه .  أبيِهفقامنعلى ع قَعوو كَضور ننفتح ،أبوه ا رآهعيدلْ بزوإذ كانَ مل ي

له21. وقَباِلابن ا: فقالَ لهابن ى لكأنْ أُدع عدا بِحقستم ولَست ،كامماِء وقُدإىل الس فقالَ 22. يا أيب، أخطأت
وقَدموا الِعجلَ املُسمن 23 وألِبسوه، واجعلوا خاتما يف يِدِه، وِحذاًء يف ِرجلَيِه، أخِرجوا احلُلَّةَ األولَى: األب لعبيِدِه

 ،حفرفنأكُلَ ون حوه24واذبِجدفو وكانَ ضاال ،ا فعاشتيحونَ. ألنَّ ابين هذا كانَ مفردأوا ي25. فابت هوكانَ ابن
: فدعا واِحدا ِمن الِغلماِن وسأله26. ِمن البيِت، ِمسع صوت آالِت طَرٍب ورقصافلَما جاَء وقَرب . األكبر يف احلَقِل

فغِضب ومل يِرد 28. أخوك جاَء فذَبح أبوك الِعجلَ املُسمن، ألنه قَِبله ساِلما: فقالَ له27ما عسى أنْ يكونَ هذا؟ 
ها أنا أخِدمك ِسنني هذا عددها، وقَطُّ مل أتجاوز : فأجاب وقالَ ألبيِه29. فخرج أبوه يطلُب إليِه. أنْ يدخلَ

ولِكن لَما جاَء ابنك هذا الَّذي أكَلَ معيشتك مع الزواين، 30. وصيتك، وجديا مل تعِطين قَطُّ ألفرح مع أصِدقائي



نمالِعجلَ املُس له حت31! ذَبفقالَ له :يا بعي يف كُلّ حٍني، وكُلُّ ما يل فهو لكم أنت يغي 32. ننبكانَ ي ولِكن
ِجدفو وكانَ ضاال ،ا فعاشتـــيهذا كانَ م ألنَّ أخاك ،رسون حفرأنْ ن."  

  
  مثَل وكيل الظلم

16 
ما هذا الَّذي : فدعاه وقالَ له2. ه يبذّر أموالهكانَ إنسانٌ غَين له وكيلٌ، فوشي بِه إليِه بأن: "وقالَ أيضا لتالميِذِه1

ماذا أفعلُ؟ ألنَّ : فقالَ الوكيلُ يف نفِسِه3. بعد أمسع عنك؟ أعِط ِحساب وكالَِتك ألنك ال تقِدر أنْ تكونَ وكيالً
قد عِلمت ماذا أفعلُ، حتى إذا عِزلت 4. يلَست أستطيع أنْ أنقُب، وأستحي أنْ أستعط. سيدي يأخذُ ِمني الوكالَةَ

يوِتِهملوين يف بقبكالَِة يِل5. عن الوِدِه، وقالَ لألوديوين سيم عا كُلَّ واِحٍد ِمندي؟ : فديلس علَيك ِمئَةُ : فقال6َكم
ِمئَةُ كُر : وأنت كم علَيك؟ فقالَ: لَ آلخرثُم قا7. خذْ صكَّك واجِلس عاِجالً واكتب خمسني: فقالَ له. بثّ زيٍت

فمدح السيد وكيلَ الظُّلِم إذ ِحبكمٍة فعلَ، ألنَّ أبناَء هذا الدهِر أحكَم 8. خذْ صكَّك واكتب ثَمانني: فقالَ له. قمٍح
وِر يف جيِلِهمأبناِء الن 9. ِمنعوا لكُم أصِدقاَء مب: وأنا أقولُ لكُميف املَظالّ اصن كُملونقبي مى إذا فنيتاِل الظُّلِم، حت

فإنْ مل تكونوا أُمناَء 11. األمني يف القَليِل أمني أيضا يف الكَثِري، والظّاِلم يف القَليِل ظاِلم أيضا يف الكَثِري10. األبديِة
ال 13وا أُمناَء يف ما هو للغِري، فمن يعطيكُم ما هو لكُم؟ وإنْ مل تكون12يف ماِل الظُّلِم، فمن يأتِمنكُم على احلَق؟ 

راآلخ ِقرحتوي الواِحد الِزمأو ي ،راآلخ ِحبوي الواِحد بِغضا أنْ يإم هيِن، ألندسي خِدمأنْ ي خاِدم قِدرال تقِدرونَ . ي
  ".أنْ ختِدموا اَهللا واملالَ

  تعاليم املسيح
 أنتم الَّذين تبررونَ: "فقالَ هلُم15. لفَريسيونَ أيضا يسمعونَ هذا كُلَّه، وهم مِحبونَ للماِل، فاستهزأوا بِهوكانَ ا14

 .إنَّ املُستعلي ِعند الناِس هو ِرجس قُدام اِهللا. ولكن اَهللا يعِرف قُلوبكُم! أنفُسكُم قُدام الناِس

. وِمن ذلك الوقِت يبشر مبلكوِت اِهللا، وكُلُّ واِحٍد يغتِصب نفسه إليِه. س واألنبياُء إىل يوحناكانَ النامو"16
كُلُّ من يطَلّق امرأته ويتزوج 18. ولكن زوالَ السماِء واألرِض أيسر ِمن أنْ تسقُطَ نقطَةٌ واِحدةٌ ِمن الناموِس17

  . وكُلُّ من يتزوج مبطَلَّقٍَة ِمن رجٍل يزينبأُخرى يزين،
  الغين ولعازر

وكانَ ِمسكني امسه لعازر، الَّذي 20. كانَ إنسانٌ غَين وكانَ يلبس األرجوانَ والبز وهو يتنعم كُلَّ يوٍم مترفّها"19
شبع ِمن الفُتاِت الساِقِط ِمن مائدِة الغين، بل كانِت الِكالب تأيت ويشتهي أنْ ي21طُِرح ِعند باِبِه مضروبا بالقُروِح، 

هقُروح س22. وتلحاملالئكَةُ إىل ِحضِن إبراهيم لَتهموح اِملسكني فمات . ،ِفنا ودأيض ينالغ يِه يف 23وماتينع فَعفر
يا أيب إبراهيم، ارحمين، وأرِسلْ : فنادى وقال24َيٍد ولعازر يف ِحضِنِه، اجلَحيِم وهو يف العذاِب، ورأَى إبراهيم ِمن بع

يا ابين، اذكُر أنك : فقالَ إبراهيم25. لعازر ليبلَّ طَرف إصبِِعِه مباٍء ويبرد لساين، ألني معذَّب يف هذا اللَّهيِب
 رلعاز وكذلك ،ياِتكيف ح رياِتكخ وفَيتالباليااست .ذَّبتتع ى وأنتزنا 26. واآلنَ هو يتعينهذا كُلِّه، ب وفَوق



 هناك ِمن قِدرونَ، وال الَّذينال ي ههنا إلَيكُم ِمن بورريدونَ العي ى إنَّ الَّذينحت ،تةٌ قد أُثِبتةٌ عظيمهو كُمينوب
ألنَّ يل خمسةَ إخوٍة، حتى يشهد هلُم 28ِت، أنْ ترِسله إىل بيِت أيب، أسألُك إذًا، يا أب: فقال27َ. يجتازونَ إلَينا

: فقال30َ. ِعندهم موسى واألنبياُء، ليسمعوا ِمنهم: قالَ له إبراهيم29. لكَيال يأتوا هم أيضا إىل موِضِع العذاِب هذا
ِمن واِحد ى إليِهمضبل إذا م ،31.  األمواِت يتوبونَال، يا أيب إبراهيمى : فقالَ لهموس عونَ ِمنسمإنْ كانوا ال ي
  ".واألنبياِء، وال إنْ قام واِحد ِمن األمواِت يصدقونَ

  
  

  العثرة واملغفرة واإلميان
17 
 له لو طوق عنقُه حبجِر رحى خري2! ال يمِكن إالَّ أنْ تأيتَ العثَرات، ولِكن ويلٌ للَّذي تأيت بواِسطَِتِه: "وقالَ لتالميِذِه1

وإنْ أخطأ إلَيك أخوك فوبخه، وإنْ تاب . ِاحتِرزوا ألنفُِسكُم3. وطُِرح يف البحِر، ِمن أنْ يعِثر أحد هؤالِء الصغاِر
له اٍت يف الي4. فاغِفررم سبع إلَيك عجاٍت يف اليوِم، وررم سبع وِم قائالًوإنْ أخطأ إلَيك :له فاغِفر ،أنا تائب ."

5لُ للربسنا: "فقالَ الرإميان 6!". ِزدبِة: "فقالَ الريزتقولونَ هلِذِه اجلُم مٍل، لكُنتردِة خبلو كانَ لكُم إميانٌ ِمثلُ ح :
كُمطيعِرسي يف البحِر فتانقَِلعي وانغ.  

  العبد والواجب
7"ع له ِمنكُم ناحلَقِلوم لَ ِمنخإذا د ى، يقولُ لهرعثُ أو يحري ِكئْ: بدا واتسريع م8. تقَدما : بل أال يقولُ له أعِدد

فهل لذلك العبِد فضلٌ ألنه فعلَ 9أتعشى بِه، ومتَنطَق واخِدمين حتى آكُلَ وأشرب، وبعد ذلك تأكُلُ وتشرب أنت؟ 
إننا عبيد بطّالونَ، ألننا إنما عِملنا ما : كذلك أنتم أيضا، متى فعلتم كُلَّ ما أُِمرتم بِه فقولوا10.  أظُنما أُِمر بِه؟ ال

  ".كانَ يِجب علَينا
  شفاء العشرة الربص

قريٍة استقبله عشرةُ ِرجاٍل برٍص، وفيما هو داِخلٌ إىل 12. ويف ذَهاِبِه إىل أورشليم اجتاز يف وسِط الساِمرِة واجلليِل11
اذهبوا وأروا أنفُسكُم : "فنظَر وقالَ هلُم14!". يا يسوع، يا معلّم، ارحمنا: "ورفَعوا صوتا قائلني13فوقَفوا ِمن بعيٍد 

وخر 16رجع يمجد اَهللا بصوٍت عظيٍم، فواِحد ِمنهم لَما رأَى أنه شفي، 15. وفيما هم منطَِلقونَ طَهروا". للكهنِة
أليس العشرةُ قد طَهروا؟ فأين التسعةُ؟ : "فأجاب يسوع وقال17َ. على وجِهِه ِعند ِرجلَيِه شاِكرا له، وكانَ ساِمريا

  ".قُم وامِض، إميانك خلَّصك: " لهثُم قال19َ". ألَم يوجد من يرِجع ليعطي مجدا ِهللا غَري هذا الغريِب اِجلنِس؟18
  مىت يأيت ملكوت اهللا؟

: وال يقولون21َال يأيت ملكوت اِهللا مبراقَبٍة، : "أجابهم وقالَ". متى يأيت ملكوت اِهللا؟: "ولَما سأله الفَريسيون20َ
  ".ألنْ ها ملكوت اِهللا داِخلكُم! هوذا هناك: هوذا ههنا، أو



: ويقولونَ لكُم23. ستأيت أيام فيها تشتهونَ أنْ تروا يوما واِحدا ِمن أياِم ابِن اإلنساِن وال ترونَ: "لتالميِذوقالَ ل22
ألنه كما أنَّ البرق الَّذي يربق ِمن ناحيٍة حتت السماِء يضيُء 24ال تذهبوا وال تتبعوا، ! هوذا هناك: أو! هوذا ههنا
اإلنساِن يف يوِمِهإىل ناحي ا ابنيكونُ أيض ماِء، كذلكالس 25. ٍة حتت ِمن رفَضا ويكثري الً أنْ يتألَّمغي أونبي ولِكن
كانوا يأكُلونَ ويشربونَ، 27: وكما كانَ يف أياِم نوٍح كذلك يكونُ أيضا يف أياِم ابِن اإلنساِن26. هذا اجليِل

كذلك أيضا كما 28. ، إىل اليوِم الَّذي فيِه دخلَ نوح الفُلك، وجاَء الطّوفانُ وأهلك اجلميعويزوجونَ ويتزوجونَ
ولكن اليوم الَّذي فيِه خرج 29. كانوا يأكُلونَ ويشربونَ، ويشترونَ ويبيعونَ، ويغِرسونَ ويبنونَ: كانَ يف أياِم لوٍط

. هكذا يكونُ يف اليوِم الَّذي فيِه يظهر ابن اإلنساِن30. تا ِمن السماِء فأهلك اجلميعلوطٌ ِمن سدوم، أمطَر نارا وِكربي
 يف ذلك اليوِم من كانَ على السطِح وأمِتعته يف البيِت فال يِرتلْ ليأخذَها، والَّذي يف احلَقِل كذلك ال يرِجع إىل 31
إنه يف : أقولُ لكُم34. من طَلَب أنْ يخلّص نفسه يهِلكُها، ومن أهلكَها يحييها33! اُذكُروا امرأةَ لوٍط32. الوراِء

راآلخ كتروي ذُ الواِحداللَّيلَِة يكونُ اثناِن على ِفراٍش واِحٍد، فيؤخ ةُ 35. ِتلكذُ الواِحدا، فتؤخعناِن متاِن تطحتكونُ اثن
". أين يا رب؟: "فأجابوا وقالوا له37". ناِن يف احلَقِل، فيؤخذُ الواِحد ويترك اآلخريكونُ اث36. وتترك اُألخرى

  ".حيثُ تكونُ اجلُثَّةُ هناك جتتِمع النسور: "فقالَ هلُم
  
  

  مثَل األرملة وقاضي الظلم
18 
كانَ يف مدينٍة قاٍض ال يخاف اَهللا وال : "قائال2ًيملَّ، وقالَ هلُم أيضا مثالً يف أنه ينبغي أنْ يصلَّى كُلَّ حٍني وال 1

. وكانَ ال يشاُء إىل زماٍن4! أنِصفين ِمن خصمي: وكانت تأيت إليِه قائلَةً. وكانَ يف ِتلك املدينِة أرملَة3ٌ. يهاب إنسانا
فإني ألجِل أنَّ هِذِه األرملَةَ تزِعجين، 5 إنسانا، وإنْ كُنت ال أخاف اَهللا وال أهاب: ولِكن بعد ذلك قالَ يف نفِسِه

أفال ينِصف اُهللا مختاريِه، 7. امسعوا ما يقولُ قاضي الظُّلِم: "وقالَ الرب6!". أُنِصفُها، لئالَّ تأيتَ دائما فتقمعين
ولِكن متى جاَء ابن اإلنساِن، ألَعلَّه ! ه ينِصفُهم سريعاإن: أقولُ لكُم8الصاِرخني إليِه ارا وليالً، وهو متمهلٌ علَيِهم؟ 

  ".يِجد اإلميانَ على األرِض؟
  مثَل الفريسي والعشار

 إنساناِن صِعدا إىل اهلَيكَِل ليصلّيا، واِحد"10: وقالَ لقَوٍم واِثقني بأنفُِسِهم أُم أبرار، ويحتِقرونَ اآلخرين هذا املَثَل9َ
ارشع رواآلخ يسيفِسِه هكذا11. فرلّي يف نصي قَففو يسيا الفَراِس : أمِمثلَ باقي الن ي لَستأن كأنا أشكُر ّماللّه

وأما العشار 13. أصوم مرتِني يف اُألسبوِع، وأُعشر كُلَّ ما أقتنيِه12. اخلاِطفني الظّاِلمني الزناِة، وال ِمثلَ هذا العشاِر
أقولُ 14. اللّهمّ ارحمين، أنا اخلاِطئَ: فوقَف ِمن بعيٍد، ال يشاُء أنْ يرفَع عينيِه نحو السماِء، بل قَرع على صدِرِه قائالً

  ".، ومن يضع نفسه يرتِفعإنَّ هذا نزلَ إىل بيِتِه مبررا دونَ ذاك، ألنَّ كُلَّ من يرفَع نفسه يتِضع: لكُم
  يسوع يبارك األطفال



15مروههالميذُ انتالت ما رآهفلَم ،مهلِمسا ليموا إليِه األطفالَ أيضوقال16َ. فقَد معاهفد سوعا يأم" : عوا األوالدد
من ال يقبلُ ملكوت اِهللا ِمثلَ ولٍَد فلن : ق أقولُ لكُماحل17َ. يأتونَ إلَي وال متنعوهم، ألنَّ ِملثِل هؤالِء ملكوت اِهللا

لهدخي."  
  الشاب الغين

ملاذا تدعوين : "فقالَ له يسوع19" أيها املُعلّم الصاِلح، ماذا أعملُ ألِرثَ احلياةَ األبديةَ؟: "وسأله رئيس قائال18ً
. ال تشهد بالزوِر. ال تسِرق. ال تقتلْ. ال تزِن: أنت تعِرف الوصايا20.  اُهللاصاِلحا؟ ليس أحد صاِلحا إالّ واِحد وهو

كوأُم أباك داثَيت: "فقال21َ". أكِرمها منذُ حِفظت22". هِذِه كُلُّها حقالَ له ذلك سوعي ا ِمسعا : "فلَمأيض كعِوزي
فلَما ِمسع ذلك حِزنَ، ألنه 23". ، فيكونَ لك كرتٌ يف السماِء، وتعالَ اتبعينبع كُلَّ ما لك ووزع على الفُقَراِء: شيٌء

ألنَّ دخولَ 25! ما أعسر دخولَ ذَوي األمواِل إىل ملكوِت اِهللا: "فلَما رآه يسوع قد حِزنَ، قال24َ. كانَ غَنيا ِجدا
دخأنْ ي ِمن رٍة أيسثَقِب إبر ٍل ِمنمإىل ملكوِت اِهللاج ِمسعوا26!". لَ غَين ؟: "فقالَ الَّذينخلُصأنْ ي يستطيع نفم "

  ".غَري املُستطاِع ِعند الناِس مستطاع ِعند اِهللا: "فقال27َ
28سطرفقالَ ب" :يٍء وتِبعناككنا كُلَّ شقد تر حن29". ها نأقولُ لكُم: "فقالَ هلُم ا أو إنْ ليس : احلَقيتب كتر دأح

إالَّ ويأخذُ يف هذا الزماِن أضعافًا كثريةً، ويف الدهِر 30واِلديِن أو إخوةً أو امرأةً أو أوالدا ِمن أجِل ملكوِت اِهللا، 
  ".اآليت احلياةَ األبديةَ

  يسوع ينبئ مبوته وقيامته
 إىل أورشليم، وسيِتم كُلُّ ما هو مكتوب باألنبياِء عن ابِن ها نحن صاِعدونَ: "وأخذَ اِلاثني عشر وقالَ هلُم31

ويجِلدونه، ويقتلونه، ويف اليوِم الثّاِلِث 33ألنه يسلَّم إىل اُألمِم، ويستهزأُ بِه، ويشتم ويتفَلُ علَيِه، 32اإلنساِن، 
قوميئًا، 34". يش ذلك موا ِمنفهم فلم يا هعلَموا ما قيلَوأمومل ي ،معنه خفىم وكانَ هذا األمر.  

  شفاء أعمى يف أرحيا
ما عسى أنْ : "فلَما ِمسع اجلَمع مجتازا سأل36َ. ولَما اقترب ِمن أرحيا كانَ أعمى جاِلسا على الطَّريِق يستعطي35

!". يا يسوع ابن داود، ارحمين: "فصرخ قائال38ً. فأخبروه أنَّ يسوع الناِصري مجتاز37". يكونَ هذا؟
فوقَف يسوع وأمر أنْ يقَدم 40!". يا ابن داود، ارحمين: "فانتهره املُتقَدمونَ ليسكُت، أما هو فصرخ أكثَر كثريا39
: فقالَ له يسوع42!". يا سيد، أنْ أُبِصر: "فقالَ. "ماذا تريد أنْ أفعلَ بك؟: "قائال41ًولَما اقترب سأله . إليِه

"أبِصر .فاكقد ش كاَهللا43". إميان دجموهو ي هوتِبع ،رحوا اَهللا. ويف احلاِل أبصا سبعِب إذ رأوالش ومجيع.  
  
  

  زكا رئيس العشارين
19 



وطَلَب أنْ يرى يسوع من 3 وهو رئيس للعشارين وكانَ غَنيا، وإذا رجلٌ امسه زكّا،2. ثُم دخلَ واجتاز يف أرحيا1
فركَض متقَدما وصِعد إىل جميزٍة لكَي يراه، ألنه كانَ مزِمعا أنْ 4. هو، ومل يقِدر ِمن اجلَمِع، ألنه كانَ قَصري القامِة

هناك ِمن رمإىل5. ي سوعا جاَء يفلَموقالَ له ،فرآه إىل فوق ظَرغي أنْ : " املَكاِن، ننبي هوانِزلْ، ألن كّا، أسِرعيا ز
يِتكيف ب ا6". أمكُثَ اليومفِرح لَ وقَِبلهزون ع7. فأسرروا قائلنيتذَم ذلك ا رأَى اجلميعفلَم" : ِعند بيتلَ ليخد هإن

ها أنا يا رب أُعطي ِنصف أموايل للمساكِني، وإنْ كُنت قد وشيت بأحٍد : "ا وقالَ للربفوقَف زك8ّ". رجٍل خاِطٍئ
ألنَّ ابن 10اليوم حصلَ خالص هلذا البيِت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم، : "فقالَ له يسوع9". أرد أربعةَ أضعاٍف

  ".د هلكاإلنساِن قد جاَء لكَي يطلُب ويخلّص ما ق
  َمثَل األمناء

11 رظهأنْ ي تيداِهللا ع ونَ أنَّ ملكوتظُنوكانوا ي ،ليمشأور ا ِمنكانَ قريب هثالً، ألنفقالَ م عونَ هذا عادسموإذ كانوا ي
  . يف احلاِل

فدعا عشرةَ عبيٍد له وأعطاهم 13. يرجعِإنسانٌ شريف اِجلنِس ذَهب إىل كورٍة بعيدٍة ليأخذَ لنفِسِه ملكًا و: "فقال12َ
ال نريد : وأما أهلُ مدينِتِه فكانوا يبِغضونه، فأرسلوا وراَءه سفارةً قائلني14. تاِجروا حتى آيتَ: عشرةَ أمناٍء، وقالَ هلُم
يدعى إليِه أولئك العبيد الَّذين أعطاهم الِفضةَ، ليعِرف ولَما رجع بعدما أخذَ املُلك، أمر أنْ 15. أنَّ هذا يمِلك علَينا
ِنِعما أيها العبد : فقالَ له17. يا سيد، مناك رِبــح عشرةَ أمناٍء: فجاَء األولُ قائال16ً. مبا تاجر كُلُّ واِحٍد

اِلحل! الصس لك كُنا يف القَليِل، فليأمين كُنت كدٍنألنشِر مجاَء الثّاين قائال18ً. طانٌ على ع ِملَ : ثُمع ناكم ،ديا سي
يا سيد، هوذا مناك الَّذي : ثُم جاَء آخر قائال20ً. وكُن أنت على خمِس مدٍن: فقالَ هلذا أيضا19. خمسةَ أمناٍء

 أنت إنسانٌ صاِرم، تأخذُ ما مل تضع وحتصد ما مل ألني كُنت أخاف ِمنك، إذ21كانَ ِعندي موضوعا يف ِمنديٍل، 
ع22. تزرفقالَ له :يررالش بدها العأي كأدين فِمك ما مل . ِمن دوأحص ،عذُ ما مل أضآخ ،ي إنسانٌ صاِرمأن فترع

 ،عى 23أزرتم ياِرفَِة، فكُنتِة الصيت على مائدِفض عا؟ فِلماذا مل تضوفيها مع ِربأست 24ِجئتقالَ للحاِضرين ثُم :
إنَّ : ألني أقولُ لكُم26! يا سيد، ِعنده عشرةُ أمناٍء: فقالوا له25. خذوا ِمنه املَنا وأعطوه للذي ِعنده العشرةُ األمناُء

ذُ ِمنهيؤخ هفالَّذي ِعند ليس له نعطَى، ومي له ن27. كُلَّ مأم ،علَيِهم ريدوا أنْ أمِلكمل ي الَّذين ا أعدائي، أولئك
  ".فأتوا ِم إىل هنا واذبحوهم قُدامي

  الدخول إىل أورشليم
28ليمشا إىل أورصاِعد ما قالَ هذا تقَدلَ 29. ولَمبى جدعِل الَّذي ياجلَب يِت عنيا، ِعنديِت فاجي وبب ِمن بوإذ قَر

ِاذهبا إىل القريِة الَّيت أمامكُما، وحني تدخالِنها ِجتداِن جحشا مربوطًا مل : "قائال30ًِن، أرسلَ اثنِني ِمن تالميِذِه الزيتو
ب إنَّ الر: ملاذا حتُالَِّنِه؟ فقوال له هكذا: وإنْ سألكُما أحد31. فحالَّه وأتيا بِه. يجِلس علَيِه أحد ِمن الناِس قَطُّ

ملاذا : "وفيما هما يحالَِّن اجلَحش قالَ هلُما أصحابه33. فمضى املُرسالِن ووجدا كما قالَ هلُما32". محتاج إليِه
وأتيا بِه إىل يسوع، وطَرحا ثيابهما على اجلَحِش، وأركَبا 35". الرب محتاج إليِه: "فقاال34". حتُالَِّن اجلَحش؟

سوعيف الطَّريِقو36. ي مهشوا ثيابفر مهوِر 37. فيما هو سائردأَ كُلُّ جيتوِن، ابتِل الزبِر جدنحم ِعند با قَرولَم



مبارك املَِلك اآليت باسِم : "قائلني38التالميِذ يفرحونَ ويسبحونَ اَهللا بصوٍت عظيٍم، ألجِل مجيِع القواِت الَّيت نظَروا، 
بيف األعايل! الر جدماِء وميف الس 39!". سالماجلَمِع فقالوا له ِمن نييسيالفَر عضا بوأم" : ِهرانت ،لّمعيا م

وقالَ هلُم40!". تالميذَك أقولُ لكُم: "فأجاب :خةُ تصرهؤالِء فاِحلجار إنْ سكَت هإن."!  
  يسوع يبكي على أورشليم

41ن ِربقتكَى علَيها وفيما هو يإىل املدينِة وب ا: "قائال42ًظَرِلمِت أنِت أيضِك لو عى يف يوِمِك هذا، ما هو  ،إنحت
فإنه ستأيت أيام ويحيطُ بِك أعداؤِك ِمبترسٍة، ويحِدقونَ بِك 43. ولِكِن اآلنَ قد أُخفي عن عينيِك! لسالِمِك

مونِك وبنيِك فيِك، وال يتركونَ فيِك حجرا على حجٍر، ألنِك مل تعِريف زمانَ ويهِد44ويحاِصرونِك ِمن كُلّ ِجهٍة، 
  ".افِتقاِدِك

  تطهري اهليكل
. إنَّ بييت بيت الصالِة: مكتوب: "قائالً هلُم46ولَما دخلَ اهلَيكَلَ ابتدأَ يخِرج الَّذين كانوا يبيعونَ ويشترونَ فيِه 45

عم جةَ لُصوٍصوأنتغارم موهكُلَّ يوٍم يف اهلَيكَِل47!". لت لّمعجوِه  ،وكانَ يساُء الكهنِة والكتبةُ مع ووكانَ رؤ
 ،هِلكوهطلُبونَ أنْ يعِب ي48الشِمنه عسملّقًا بِه يعتكانَ م كُلَّه عبلونَ، ألنَّ الشفعِجدوا ما يومل ي.  

  
 

  السؤال عن سلطان يسوع
20 
وكَلَّموه 2ويف أحِد ِتلك األياِم إذ كانَ يعلّم الشعب يف اهلَيكَِل ويبشر، وقَف رؤساُء الكهنِة والكتبةُ مع الشيوِخ، 1

لطانَ؟: قُلْ لنا: "قائلنيهذا الس هو الَّذي أعطاك نلُ هذا؟ أو ملطاٍن تفعس وقالَ هلُم3". بأي ا : "فأجابوأنا أيض
: فتآمروا فيما بينهم قائلني5". ِمن السماِء كانت أم ِمن الناِس؟: معموديةُ يوحنا4: ألُكُم كِلمةً واِحدةً، فقولوا يلأس
هم واِثقونَ بأنَّ ِمن الناِس، فجميع الشعِب يرجموننا، ألن: وإنْ قُلنا6فلماذا مل تؤِمنوا بِه؟ : ِمن السماِء، يقولُ: إنْ قُلنا"

يبا نن7". يوحأين علَمونَ ِمنُم ال ي8. فأجابوا أسوعلُ هذا: "فقالَ هلُم يلطاٍن أفعس وال أنا أقولُ لكُم بأي."  
  مثَل الكرامني

ويف الوقِت أرسلَ 10. ا طَويالًإنسانٌ غَرس كرما وسلَّمه إىل كرامني وسافَر زمان: "وابتدأَ يقولُ للشعِب هذا املَثَل9َ
فعاد وأرسلَ عبدا آخر، 11. إىل الكَرامني عبدا لكَي يعطوه ِمن ثَمِر الكَرِم، فجلَده الكَرامونَ، وأرسلوه فاِرغًا

فقالَ 13. ضا وأخرجوهثُم عاد فأرسلَ ثاِلثًا، فجرحوا هذا أي12. فجلَدوا ذلك أيضا وأهانوه، وأرسلوه فاِرغًا
فلَما رآه الكَرامونَ تآمروا فيما بينهم 14! ماذا أفعلُ؟ أُرِسلُ ابين احلَبيب، لَعلَّهم إذا رأوه يهابونَ: صاِحب الكَرِم

لنا املرياثُ! هذا هو الواِرثُ: قائلني صريي لكَي لهقتوا نلُمالكَرِم و15! ه خاِرج جوهفأخرلوهقَت . مِ ُلفعفماذا ي
فنظَر 17!". حاشا: "فلَما ِمسعوا قالوا". يأيت ويهِلك هؤالِء الكَرامني ويعطي الكَرم آلخرين16صاِحب الكَرِم؟ 

كُلُّ من يسقُطُ على 18احلَجر الَّذي رفَضه البناؤونَ هو قد صار رأس الزاويِة؟ : إذًا ما هو هذا املَكتوب: "إليِهم وقالَ



قُهسحسقَطَ هو علَيِه ي نوم،ضضِر يتراحلَج 19!". ذلك علَيِه يف ِتلك لقوا األياديساُء الكهنِة والكتبةُ أنْ يرؤ فطَلَب
قالَ هذا املَثَلَ علَيِهم هفوا أنرع مهألن ،عبخافوا الش مهِة، ولِكناعالس.  

  لقيصردفع اجلزية 
. فراقَبوه وأرسلوا جواسيس يتراَءونَ أُم أبرار لكَي يمِسكوه بكَِلمٍة، حتى يسلّموه إىل حكِم الوايل وسلطاِنِه20
21قائلني فسألوه" :لّمعت بل باحلَق ،جوهلُ الووال تقب ،لّمعوت ِة تتكَلَّمباالسِتقام كأن علَمن ،لّمعاِهللايا م طريق  .
ملَِن . أروين دينارا24ملاذا تجربونين؟ : "فشعر مبكِرِهم وقالَ هلُم23" أيجوز لنا أنْ نعطي ِجزيةً لقَيصر أم ال؟22

فلم يقِدروا 26. "أعطوا إذًا ما لقَيصر لقَيصر وما ِهللا ِهللا: "فقالَ هلُم25". لقَيصر: "فأجابوا وقالوا" الصورةُ والِكتابةُ؟
  .أنْ يمِسكوه بكَِلمٍة قُدام الشعِب، وتعجبوا ِمن جواِبِه وسكَتوا

  السؤال عن قيامة األموات
27 ِة، وسألوهالقيام قاِومونَ أمري الَّذين ،نيوقيدالص ِمن قَوم رضح28وى: "قائلنيلنا موس بكت ،لّمعيا م : إنْ مات

وأخذَ األولُ امرأةً . فكانَ سبعةُ إخوٍة29.  أخ وله امرأةٌ، ومات بغِري ولٍَد، يأخذُ أخوه املَرأةَ ويقيم نسالً ألخيِهألحٍد
ا ومل يتركوا ولَد. ثُم أخذَها الثّاِلثُ، وهكذا السبعة31ُفأخذَ الثّاين املَرأةَ ومات بغِري ولٍَد، 30ومات بغِري ولٍَد، 

!". ففي القيامِة، ملَن ِمنهم تكونُ زوجةً؟ ألنها كانت زوجةً للسبعِة33. وآِخر الكُلّ ماتِت املَرأةُ أيضا32. وماتوا
34سوعوقالَ هلُم ي جونَ، : "فأجابوزجونَ ويوزهِر يصوِل على 35أبناُء هذا الدِسبوا أهالً للحح الَّذين ولكن
جونَ، ذلكوزجونَ وال يوزاألمواِت، ال ي ِة ِمنهِر والقيامِمثلُ 36 الد مها، ألنموتوا أيضإذ ال يستطيعونَ أنْ ي

 وأما أنَّ املوتى يقومونَ، فقد دلَّ علَيِه موسى أيضا يف أمِر العلَّيقَِة37. املالئكَِة، وهم أبناُء اِهللا، إذ هم أبناُء القيامِة
وليس هو إله أمواٍت بل إله أحياٍء، ألنَّ اجلميع ِعنده 38. الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب: كما يقولُ

  .ومل يتجاسروا أيضا أنْ يسألوه عن شيٍء40!". يا معلّم، حسنا قُلت: "فأجاب قَوم ِمن الكتبِة وقالوا39". أحياٌء
  املسيح وداود

اجِلس : قالَ الرب لربي: وداود نفسه يقولُ يف ِكتاِب املَزامِري42كيف يقولونَ إنَّ املَسيح ابن داود؟ : "وقالَ هلُم41
  ".فكيف يكونُ ابنه؟. فإذًا داود يدعوه ربا44. حتى أضع أعداَءك موِطئًا لقَدميك43عن يميين 

  حتذير من الكتبة
احذَروا ِمن الكتبِة الَّذين يرغَبونَ املَشي بالطَّياِلسِة، ويِحبونَ "46: فيما كانَ مجيع الشعِب يسمعونَ قالَ لتالميِذِهو45

ِل، الَّذين يأكُلونَ بيوت األراِم47. التحياِت يف األسواِق، واملَجاِلس األولَى يف اامِع، واملُتكآِت األولَى يف الوالئِم
  !".هؤالِء يأخذونَ دينونةً أعظَم. ولِعلٍَّة يطيلونَ الصلَواِت

  
  

  فلسا األرملة
21 



باحلَق : "فقال3َ. ورأى أيضا أرملَةً ِمسكينةً ألقَت هناك فلسِني2وتطَلَّع فرأَى األغنياَء يلقونَ قَرابينهم يف اِخلزانِة، 1
ألنَّ هؤالِء ِمن فضلَِتِهم ألقَوا يف قَرابِني اِهللا، وأما هِذِه 4 ،ةَ الفَقريةَ ألقَت أكثَر ِمن اجلميِعإنَّ هِذِه األرملَ: أقولُ لكُم

 ."فِمن إعواِزها، ألقَت كُلَّ املَعيشِة الَّيت هلا

  عالمات اية األزمنة
5نسٍة حِحبجار نيزم هيقولونَ عن اهلَيكَِل إن ٍف، قالَوإذ كانَ قَومحفيها "6: ٍة وت كترال ي امها، ستأيت أينوهِذِه الَّيت تر

نقَضٍر ال يجعلى ح رج7". حقائلني هذا؟: "فسألوه صريةُ عندما يى يكونُ هذا؟ وما هي العالمتم ،لّمعيا م ."
. فال تذهبوا وراَءهم! والزمانُ قد قَرب!  إني أنا هو:فإنَّ كثريين سيأتونَ بامسي قائلني. ال تِضلّوا! انظُروا: "فقال8َ
ثُم قالَ 10". فإذا ِمسعتم حبروٍب وقالِقٍل فال جتزعوا، ألنه البد أنْ يكونَ هذا أوالً، ولِكن ال يكونُ املُنتهى سريعا9
وتكونُ .  زالِزلُ عظيمةٌ يف أماِكن، ومجاعات وأوبئَةٌوتكون11ُتقوم أُمةٌ على أُمٍة ومملكَةٌ على مملكٍَة، : "هلُم

وقَبلَ هذا كُلِّه يلقونَ أيديهم علَيكُم ويطردونكُم، ويسلّمونكُم إىل 12. مخاِوف وعالمات عظيمةٌ ِمن السماِء
فضعوا يف قُلوبكُم أنْ ال 14.  لكُم شهادةًفيؤولُ ذلك13. مجاِمٍع وسجوٍن، وتساقونَ أمام ملوٍك ووالٍة ألجِل امسي

. ألني أنا أُعطيكُم فما وِحكمةً ال يقِدر مجيع معاِنديكُم أنْ يقاِوموها أو يناِقضوها15تموا ِمن قَبلُ لكَي حتتجوا، 
وتكونونَ مبغضني ِمن اجلميِع 17. نَ ِمنكُموسوف تسلَّمونَ ِمن الواِلدين واإلخوِة واألقِرباِء واألصِدقاِء، ويقتلو16

ومتى رأيتم أورشليم 20. بصِربكُم اقتنوا أنفُسكُم19. ولكن شعرةً ِمن رؤوِسكُم ال ِلك18. ِمن أجِل امسي
 يف اليهوديِة إىل اِجلباِل، والَّذين يف حينئٍذ ليهرِب الَّذين21. محاطَةً جبيوٍش، فحينئٍذ اعلَموا أنه قد اقترب خرابها

. ألنَّ هِذِه أيام انِتقاٍم، ليِتم كُلُّ ما هو مكتوب22وسِطها فليِفروا خاِرجا، والَّذين يف الكوِر فال يدخلوها، 
. سخطٌ على هذا الشعِبألنه يكونُ ضيق عظيم على األرِض و! وويلٌ للحبالَى واملُرِضعاِت يف ِتلك األياِم23
  .ويقَعونَ بفَِم السيِف، ويسبونَ إىل مجيِع اُألمِم، وتكونُ أورشليم مدوسةً ِمن اُألمِم، حتى تكَملَ أزِمنةُ اُألمِم24
والناس 26مواج تِضج، البحر واأل. وتكونُ عالمات يف الشمِس والقَمِر والنجوِم، وعلى األرِض كرب أُمٍم حبريٍة"25

ععزماواِت تتزاِت السِة، ألنَّ قووٍف وانِتظاِر ما يأيت على املَسكونخ ِمن ى علَيِهمغش27. ي بِصرونَ ابنئٍذ يوحين
 ألنَّ نجاتكُم ومتى ابتدأت هِذِه تكونُ، فانتِصبوا وارفَعوا رؤوسكُم28. اإلنساِن آتيا يف سحابٍة بقوٍة ومجٍد كثٍري

ِربتقت."  
متى أفرخت تنظُرونَ وتعلَمونَ ِمن أنفُِسكُم أنَّ 30. اُنظُروا إىل شجرِة التِني وكُلّ األشجاِر: "وقالَ هلُم مثال29ً

بقد قَر يفاِهللا31. الص ةً، فاعلَموا أنَّ ملكوتهِذِه األشياَء صائر مى رأيتتا، مم أيضهكذا أنت32.  قريب احلَق
  . اَلسماُء واألرض تزوالِن، ولكن كالمي ال يزول33ُ. إنه ال يمضي هذا اجليلُ حتى يكونَ الكُلُّ: أقولُ لكُم

  السهر والصالة
ألنه كالفَخ 35. م بغتةًفاحتِرزوا ألنفُِسكُم لئالَّ تثقُلَ قُلوبكُم يف خماٍر وسكٍر وهموِم احلياِة، فيصاِدفَكُم ذلك اليو"34

ِاسهروا إذًا وتضرعوا يف كُلّ حٍني، لكَي تحسبوا أهالً للنجاِة ِمن 36. يأيت على مجيِع اجلاِلسني على وجِه كُلّ األرِض
  ".مجيِع هذا املُزِمِع أنْ يكونَ، وتِقفوا قُدام ابِن اإلنساِن



وكانَ كُلُّ 38. كَِل، ويف اللَّيِل يخرج ويبيت يف اجلَبِل الَّذي يدعى جبلَ الزيتوِنوكانَ يف النهاِر يعلّم يف اهلَي37
عوهسمكّرونَ إليِه يف اهلَيكَِل ليبعِب يالش.  

  
  التآمر لقتل يسوع

22 
1الِفصح قالُ لهالفَطِري، الَّذي ي عيد بطلُبو2. وقَرساُء الكهنِة والكتبةُ يخافوا وكانَ رؤ مهألن ،هلونقتي نَ كيف

عبالش.  
  خيانة يهوذا

3رعش يملَِة اِلاثنج وهو ِمن ،ريوطيى اإلسخدعهوذا الَّذي ييطانُ يف يلَ الشخساِء 4. فدمع رؤ ى وتكَلَّمضفم
إليِهم هلّمسي اِد اجلُنِد كيف5. الكهنِة وقوأنْ ي دوهةًففَِرحوا وعاهِفض 6. عطوهمهدفواع . هلّمسةً ليفُرص طلُبوكانَ ي

  .إليِهم ِخلوا ِمن جمٍع
  اإلعداد للفصح

7فيِه الِفصح حذبغي أنْ ينبالفَطِري الَّذي كانَ ي ا قائال8ً. وجاَء يومنويوح سطرلَ بفأرس" : ا لنا الِفصحبا وأِعداذه
ِاتبعاه . إذا دخلتما املدينةَ يستقِبلُكُما إنسانٌ حاِملٌ جرةَ ماٍء: "فقالَ هلُما10". أين تريد أنْ نِعد؟": فقاال له9". لنأكُلَ

أين املَِرتلُ حيثُ آكُلُ الِفصح مع تالميذي؟ : يقولُ لك املُعلّم: وقوال لرب البيِت11إىل البيِت حيثُ يدخلُ، 
  .فانطَلَقا ووجدا كما قالَ هلُما، فأعدا الِفصح13". هناك أِعدا. لّيةً كبريةً مفروشةًفذاك يريكُما ِع12

  عشاء الرب
14 ،سوالً معهر ركأ واِلاثنا عشةُ اتاعِت السا كانقَبلَ : "وقالَ هلُم15ولَم معكُم أنْ آكُلَ هذا الِفصح يتههوةً اشتش

 ،16أنْ أتألَّملَ يف ملكوِت اِهللا: ي أقولُ لكُمألنكمى يحت عدب ي ال آكُلُ ِمنهوقال17َ". إن كَرا وشلَ كأستناو ثُم :
" ،كُمينِسموها بذوا هِذِه واقتي أقولُ لكُم18خاِهللا: ألن ى يأيتَ ملكوتِة حتِنتاِج الكَرم ِمن بي ال أشرإن ."

19وكس كَرا وشبزذَ خقائالًوأخ موأعطاه ر" :بذَلُ عنكُمدي الَّذي يسعوا هذا لِذكري. هذا هو جِاصن ."
ولِكن 21. هِذِه الكأس هي العهد اجلديد بدمي الَّذي يسفَك عنكُم: "وكذلك الكأس أيضا بعد العشاِء قائال20ً

 اإلنساِن ماٍض كما هو محتوم، ولِكن ويلٌ لذلك اإلنساِن وابن22. هوذا يد الَّذي يسلّمين هي معي على املائدِة
هلّمس23!". الَّذي يمهيندأوا يتساَءلونَ فيما بلَ هذا؟: "فابتفعأنْ ي هو املُزِمع مى ِمنهتر َنم."  

  من هو األكرب؟
ملوك اُألمِم يسودونهم، واملُتسلّطونَ : "فقالَ هلُم25. كبروكانت بينهم أيضا مشاجرةٌ من ِمنهم يظَن أنه يكونُ أ24

حِسننينَ مودعي كاخلاِدِم26. علَيِهم مقَدِر، واملُتكاألصغ كُنفيكُم لي م فليس هكذا، بل الكَبريا أنت27. وأم نألنْ م
رهو أكب :؟ أليس الَّذي يتمخدِكئُ أِم الَّذي يألذي يتمخدكالَّذي ي كُميني أنا بعي 28. ِكئُ؟ ولِكنتوا مثَب الَّذين مأنت



لتأكُلوا وتشربوا على مائديت يف ملكويت، وجتِلسوا على 30وأنا أجعلُ لكُم كما جعلَ يل أيب ملكوتا، 29يف جتاِريب، 
رعش يتدينونَ أسباطَ إسرائيلَ اِلاثن كراسي."  

  كار بطرس لهيسوع ينبئ بإن
31بكاِحلنطَِة: "وقالَ الر رِبلكُمغي لكَي كُميطانُ طَلَب32! ِسمعانُ، ِسمعانُ، هوذا الش لكَي أجِلك ِمن ي طَلَبتولِكن

كى إميانفنال ي .كتإخو تثَب عتجى رتم 33". وأنتفقالَ له" : معك أنْ أمضي ِعدستي مإن ،بى إىل يا رحت
  ".ال يصيح الديك اليوم قَبلَ أنْ تنِكر ثالثَ مراٍت أنك تعِرفُين: أقولُ لك يا بطرس: "فقال34َ!". السجِن وإىل املوِت

: هلُمفقالَ 36". ال: "فقالوا". حني أرسلتكُم بال كيٍس وال ِمزوٍد وال أحذيٍة، هل أعوزكُم شيٌء؟: "ثُم قالَ هلُم35
"كذلك دوِمزو ذهفليأخ كيس له نِر سيفًا. لِكِن اآلنَ، مشتوي هثَوب ِبعفلي ليس له ني أقولُ لكُم37. ومألن : هإن

ا هذا املَكتوبيفَّ أيض غي أنْ يِتمنبٍة: يمع أثَم انِقضاٌء. وأُحصي يت لهِجه فقالوا38". ألنَّ ما هو ِمن" :بهوذا يا ر ،
  !".يكفي: "فقالَ هلُم". هنا سيفاِن

  يسوع يصلي على جبل الزيتون
39ا تالميذُهأيض هيتوِن، وتِبعِل الزبِة إىل جى كالعادضوم إىل املَكاِن قالَ هلُم40. وخرج ا صارال : "ولَم لّوا لكَيص

يا أبتاه، إنْ ِشئت أنْ : "قائال42ًٍر وجثا على ركبتيِه وصلَّى وانفَصلَ عنهم نحو رميِة حج41". تدخلوا يف جتِربٍة
ي هِذِه الكأسنع جيزت .كتيت بل إرادال إراد كُنلت يِه43". ولِكنقَوماِء يالس ِمن مالك له روإذ كانَ يف 44. وظَه

ثُم قام ِمن الصالِة وجاَء إىل 45. اِت دٍم ناِزلٍَة على األرِضِجهاٍد كانَ يصلّي بأشد لَجاجٍة، وصار عرقُه كقَطَر
  ".ملاذا أنتم نيام؟ قوموا وصلّوا لئلَّا تدخلوا يف جتِربٍة: "فقالَ هلُم46. تالميِذِه، فوجدهم نياما ِمن احلُزِن

  القبض على يسوع
فقالَ له 48. وذا، أحد اِلاثني عشر، يتقَدمهم، فدنا ِمن يسوع ليقَبلهوبينما هو يتكَلَّم إذا جمع، والَّذي يدعى يه47

سوعاإلنساِن؟: "ي ابن لّمسهوذا، أبقُبلٍَة تما يكونُ، قالوا49". يا ي ولهح ا رأَى الَّذينفلَم" : ضِربأن ،بيا ر
دعوا إىل : "فأجاب يسوع وقال51َ. ِس الكهنِة فقَطَع أُذنه اليمنىوضرب واِحد ِمنهم عبد رئي50". بالسيِف؟

  .ولَمس أُذنه وأبرأها!". هذا
! كأنه على لص خرجتم بسيوٍف وِعصي: "ثُم قالَ يسوع لرؤَساِء الكهنِة وقواِد جنِد اهلَيكَِل والشيوِخ املُقِبلني علَيِه52
  ".ولكن هِذِه ساعتكُم وسلطانُ الظُّلمِة. لَّ يوٍم يف اهلَيكَِل مل متُدوا علَي األياديإذ كُنت معكُم ك53ُ

  إنكار بطرس
ولَما أضرموا نارا يف وسِط الداِر 55. وأما بطرس فتِبعه ِمن بعيٍد. فأخذوه وساقوه وأدخلوه إىل بيِت رئيِس الكهنِة54

!". وهذا كانَ معه: "فرأته جاريةٌ جاِلسا ِعند الناِر فتفَرست فيِه وقالَت56. س بطرس بينهموجلَسوا معا، جلَ
يا إنسانُ، : "فقالَ بطرس!". وأنت ِمنهم: "وبعد قَليٍل رآه آخر وقال58َ!". لَست أعِرفُه يا امرأةُ: "فأنكَره قائال57ً

!". باحلَق إنَّ هذا أيضا كانَ معه، ألنه جليلي أيضا: " مضى نحو ساعٍة واِحدٍة أكَّد آخر قائالًولَما59!". لَست أنا
60سطرما تقولُ: "فقالَ ب أعِرف يا إنسانُ، لَست ."!يكالد صاح ما هو يتكَلَّمين61. ويف احلاِل ب بالر فَتفالت



". إنك قَبلَ أنْ يصيح الديك تنِكرين ثالثَ مراٍت: "كَّر بطرس كالم الرب، كيف قالَ لهونظَر إىل بطرس، فتذَ
  .فخرج بطرس إىل خاِرٍج وبكَى بكاًء مرا62

  استهزاء احلَرس
63 ،هجِلدونم يهِزئونَ بِه وهستكانوا ي سوعي كانوا ضاِبطني جالُ الَّذينو64والر هضِربونَ وجهوكانوا ي هغَطَّو

قائلني هسألونأْ: "ويب؟! تنكبرهو الَّذي ض ن65". مفنيدجةً كانوا يقولونَ علَيِه مكثري روأشياَء أُخ.  
إنْ كُنت : "قائلني67 رؤساُء الكهنِة والكتبةُ، وأصعدوه إىل مجمِعِهم: ولَما كانَ النهار اجتمعت مشيخةُ الشعِب66

منذُ 69. وإنْ سألت ال تجيبونين وال تطِلقونين68إنْ قُلت لكُم ال تصدقونَ، : "فقالَ هلُم!". أنت املسيح، فقُلْ لنا
نتم تقولونَ إني أ: "فقالَ هلُم". أفأنت ابن اِهللا؟: "فقالَ اجلميع70". اآلنَ يكونُ ابن اإلنساِن جاِلسا عن يمِني قوِة اِهللا

  ".ما حاجتنا بعد إىل شهادٍة؟ ألننا نحن ِمسعنا ِمن فِمِه: "فقالوا71". أنا هو
  
  

  أمام بيالطس  وهريودس
23 
1 ،وجاءوا بِه إىل بيالطُس مهوِرِهمكُلُّ ج 2فقامكونَ علَيِه قائلنيشتدأوا يةَ، : "وابتاُألم فِسددنا هذا ينا وجإن عمنوي

: فأجابه وقالَ". أنت مِلك اليهوِد؟: "فسأله بيالطُس قائال3ً". إنه هو مسيح مِلك: أنْ تعطَى ِجزيةٌ لقَيصر، قائالً
فكانوا يشددونَ 5". إني ال أِجد ِعلَّةً يف هذا اإلنساِن: "فقالَ بيالطُس لرؤساِء الكهنِة واجلُموِع4". أنت تقولُ"

اجلليِل إىل هنا: "قائلني ِدئًا ِمنبتِة مهودييف كُلّ الي لّمعوهو ي عبالش جيهي هإن."  
وحني عِلم أنه ِمن سلطَنِة هريودس، أرسله إىل 7" هل الرجلُ جليلي؟: "فلَما ِمسع بيالطُس ِذكر اجلليِل، سأل6َ

  .ِتلك األيام يف أورشليمهريودس، إذ كانَ هو أيضا 
وأما هريودس فلَما رأَى يسوع فِرح ِجدا، ألنه كانَ يريد ِمن زماٍن طَويٍل أنْ يراه، لسماِعِه عنه أشياَء كثريةً، 8

ِمنه عصنةً تي آيرى أنْ يجيٍء9. وتربش ِجبهبكالٍم كثٍري فلم ي س10. وسألهرؤ قَفكونَ ووشتاُء الكهنِة والكتبةُ ي
فصار 12. فاحتقَره هريودس مع عسكَِرِه واستهزأَ بِه، وألبسه لباسا الِمعا، ورده إىل بيالطُس11علَيِه باشِتداٍد، 

  .نهمابيالطُس وهريودس صديقَِني مع بعِضِهما يف ذلك اليوِم، ألنهما كانا ِمن قَبلُ يف عداوٍة بي
  احلكم بالصلب

13 ،عبظَماَء والشساَء الكهنِة والعرؤ عا بيالطُسوقالَ هلُم14فد" :عبالش فِسدي نهذا اإلنسانَ كم إلَي ممتقد قَد .
أيضا، ألني وال هريودس 15 .وها أنا قد فحصت قُدامكُم ومل أِجد يف هذا اإلنساِن ِعلَّةً ِمما تشتكونَ بِه علَيِه

وكانَ مضطَرا أنْ يطِلق هلُم كُلَّ 17". فأنا أؤدبه وأُطِلقُه16. وها ال شيَء يستِحق املوت صِنع ِمنه. أرسلتكُم إليِه
السجِن وذاك كانَ قد طُِرح يف 19!". وأطِلق لنا باراباس! خذْ هذا: "فصرخوا جبملَِتِهم قائلني18عيٍد واِحدا، 

: فصرخوا قائلني21فناداهم أيضا بيالطُس وهو يريد أنْ يطِلق يسوع، 20. ألجِل ِفتنٍة حدثَت يف املدينِة وقَتٍل



"اصِلبه !فقالَ هلُم ثاِلثَة22ً!". اصِلبه" :وأُطِلقُه هبدفيِه ِعلَّةً للموِت، فأنا أؤ ي مل أِجدِملَ هذا؟ إنع رش فأي ."
23صلَبأنْ ي ٍة طاِلبنيونَ بأصواٍت عظيمِلجساِء الكهنِة. فكانوا يرؤ وأصوات مهأصوات ت24. فقَوي كَمفح

مهتأنْ تكونَ ِطلب 25. بيالطُس سوعي وأسلَم ،ٍة وقَتٍل، الَّذي طَلَبوهجِن ألجِل ِفتنيف الس الَّذي طُِرح هلُم فأطلَق
ملَشيئَِتِهم.  
  الصلب

26سوعي لفخ حِملهلي ليبعوا علَيِه الصضاحلَقِل، وو ا كانَ آتيـاً ِمنوانيالً قَريجكوا ِسمعانَ، را بِه أمسوضا مولَم .
: ن يسوع وقالَفالتفَت إليِه28 .وتِبعه جمهور كثري ِمن الشعِب، والنساِء اللوايت كُن يلِطمن أيضا وينحن علَيِه27

" ،وعلى أوالِدكُن على أنفُِسكُن بل ابكني علَي ال تبكني ،ليمشناِت أورتأيت يقولونَ فيها29يا ب امهوذا أي هألن :
رِضعالَّيت مل ت والثُّدي طوِن الَّيت مل تِلدواِقِر والبى للعِدئونَ يقولونَ للِجباِل30! طوببتئٍذ يولآلكاِم! سقُطي علَيناا: حين :

وجاءوا أيضا باثنِني آخريِن 32". ألنه إنْ كانوا بالعوِد الرطِب يفعلونَ هذا، فماذا يكونُ بالياِبِس؟31!  غَطّينا
قتال معهِني ليذِنبم.  

. ِني، واِحدا عن يميِنِه واآلخر عن يساِرِهصلَبوه هناك مع املُذِنب" جمجمةَ"ولَما مضوا بِه إىل املَوِضِع الَّذي يدعى 33
34سوعلونَ: "فقالَ يفععلَمونَ ماذا يال ي مههلُم، ألن اغِفر ،تاهعوا علَيها". يا أبراقت هموا ثيابسوإذ اقت.  
35رونَ بِه قائلنيسخي ما معهساُء أيضؤنظُرونَ، والري واِقفني عبإنْ كانَ : "وكانَ الش هفسن لّصخفلي ،رينآخ لَّصخ

إنْ كُنت أنت مِلك : "قائلني37واجلُند أيضا استهزأوا بِه وهم يأتونَ ويقَدمونَ له خال، 36!". هو املَسيح مختار اِهللا
كفسن لّصهوِد فخٍة وروم38!". اليٍف يونانيبأحر فوقَه كتوبنوانٌ مٍةوكانَ عٍة وِعربانيهوِد: "انيالي ِلكهذا هو م ."

!". إنْ كُنت أنت املَسيح، فخلّص نفسك وإيانا: "وكانَ واِحد ِمن املُذِنبِني املُعلَّقَِني يجدف علَيِه قائال39ً
أما نحن فبعدٍل، ألننا 41كِم بعيِنِه؟ أوالَ أنت ختاف اَهللا، إذ أنت حتت هذا احلُ: "فأجاب اآلخر وانتهرهَ قائال40ً

اذكُرين يا رب متى ِجئت يف : "ثُم قالَ ليسوع42". ننالُ اسِتحقاق ما فعلنا، وأما هذا فلم يفعلْ شيئًا ليس يف محلِّه
43". ملكوِتكسوعي فقالَ له" :أقولُ لك عي يف ا: احلَقتكونُ م اليوم كوِسإنلِفرد."  
  املوت
وأظلَمِت الشمس، وانشق 45. وكانَ نحو الساعِة الساِدسِة، فكانت ظُلمةٌ على األرِض كُلّها إىل الساعِة التاِسعِة44

ما قالَ ولَ". يا أبتاه، يف يديك أستوِدع روحي: "ونادى يسوع بصوٍت عظيٍم وقال46َ. ِحجاب اهلَيكَِل ِمن وسِطِه
وحالر اَهللا قائال47ً. هذا أسلَم دجاِملئَِة ما كانَ، م ا رأَى قائدا: "فلَموكُلُّ 48!". باحلَقيقَِة كانَ هذا اإلنسانُ بار

مهدورعونَ صقرم يعوا وهجروا ما كانَ، را أبصهلذا املَنظَِر، لَم ِمعنيجتكانوا م وكان49َ. اجلُموِع الَّذين مجيع 
نظُرونَ ذلكعيٍد يب ِمن اجلليِل، واِقفني ِمن هقد تِبعن عاِرِفِه، وِنساٌء كُنم.  

  الدفن
الرامِة  هذا مل يكُن مواِفقًا لرأِيِهم وعمِلِهم، وهو ِمن51. وإذا رجلٌ امسه يوسف، وكانَ مشريا ورجالً صاِلحا بارا50

وأنزله، ولَفَّه 53هذا تقَدم إىل بيالطُس وطَلَب جسد يسوع، 52. كانَ هو أيضا ينتِظر ملكوت اِهللاو. مدينٍة لليهوِد



وتِبعته 55. وكانَ يوم اِلاسِتعداِد والسبت يلوح54. بكَتاٍن، ووضعه يف قٍَرب منحوٍت حيثُ مل يكُن أحد وِضع قَطُّ
ويف . فرجعن وأعددنَ حنوطًا وأطيابا56. تني معه ِمن اجلليِل، ونظَرنَ القَرب وكيف وِضع جسدهِنساٌء كُن قد أ

  .السبِت استرحن حسب الوصيِة
  

  القيامة
24 
1 ،هدنإىل القَِرب حاِمالٍت احلَنوطَ الَّذي أعد نيلَ الفَجِر، أتِل اُألسبوِع، أويف أو ثُمأُناس ن2. ومعه ردنَ احلَججفو

وفيما هن محتارات يف ذلك، إذا رجالِن وقَفا ِن 4. فدخلن ومل يِجدنَ جسد الرب يسوع3مدحرجا عن القَِرب، 
ليس 6طلُنب احلَي بني األمواِت؟ ملاذا ت: "وإذ كُن خائفاٍت ومنكّساٍت وجوههن إىل األرِض، قاال هلُن5. بثياٍب براقٍَة

قام هيف اجلليِل ! هو ههنا، لكن عدوهو ب كُنكلَّم اإلنساِن يف أيدي أُناٍس : قائال7ًاُذكُرنَ كيف ابن لَّمسغي أنْ ينبي هإن
قومويف اليوِم الثّاِلِث ي ،صلَبطاٍة، وي8". خ ،ه9فتذَكَّرنَ كالمِمن عنجور الباقني ومجيع رعش درنَ األحالقَِرب، وأخب 

فتراَءى 11. وكانت مريم املَجدليةُ ويونا ومريم أُم يعقوب والباقيات معهن، اللوايت قُلن هذا للرسِل .10ذا كُلِّه
نقوهدصهلُم كاهلَذَياِن ومل ي نهإىل12. كالم كَضور سطرب ها، فقامةً وحدوضوعاألكفانَ م ظَرى ونالقَِرب، فاحنَن 
  .فمضى متعجبا يف نفِسِه ِمما كانَ

  ظهوره لتلميذي عمواس
وكانا 14". ِعمواس"امسها  ،وإذا اثناِن ِمنهم كانا منطَِلقَِني يف ذلك اليوِم إىل قريٍة بعيدٍة عن أورشليم ِستني غَلوة13ً

وفيما هما يتكَلَّماِن ويتحاوراِن، اقترب إليِهما يسوع نفسه 15. اِن بعضهما مع بعٍض عن مجيِع هِذِه احلَواِدِثيتكَلَّم
ما هذا الكالم الَّذي تتطارحاِن بِه : "فقالَ هلُما17. ولِكن أُمِسكَت أعينهما عن معِرفَِتِه16. وكانَ يمشي معهما
هل أنت متغرب وحدك يف أورشليم : "فأجاب أحدهما، الَّذي امسه ِكليوباس وقالَ له18". اِبسِني؟وأنتما ماشياِن ع

املُختصةُ بيسوع الناِصري، : "فقاال". وما هي؟: "فقالَ هلُما19". ومل تعلَِم اُألمور الَّيت حدثَت فيها يف هِذِه األياِم؟
كيف أسلَمه رؤساُء الكهنِة وحكّامنا 20.  نبيا مقتِدرا يف الِفعِل والقَوِل أمام اِهللا ومجيِع الشعِبالَّذي كانَ إنسانا

لَبوهإسرائيل21َ. لقَضاِء املوِت وص فديأنْ ي هو املُزِمع هرجو أنا نكُن حناٍم . ونثالثَةُ أي له مع هذا كُلِّه، اليوم ،ولِكن
منذُ حثَ ذلكالقَِرب، 22. د ا ِعندباِكر نا إذ كُنرنــيا حساِء ِمنالن عض23بل ب نيأت هدسِجدنَ جا مل يولَم
ومضى قَوم ِمن الَّذين معنا إىل القَِرب، فوجدوا هكذا كما قالَت 24. إنهن رأين منظَر مالئكٍَة قالوا إنه حي: قائالٍت
أيضهورا هو فلم يساُء، وأمبِه األنبياُء: "فقالَ هلُما25". ا الن طيئا القُلوب يف اإلمياِن جبميِع ما تكَلَّماِن والببيها الغأي !
فَسر هلُما ثُم ابتدأَ ِمن موسى وِمن مجيِع األنبياِء ي27". أما كانَ ينبغي أنَّ املَسيح يتألَّم ذا ويدخلُ إىل مجِدِه؟26

  .اُألمور املُختصةَ بِه يف مجيِع الكُتِب
28دكاٍن أبعإىل م نطَِلقم هكأن رنطَِلقَِني إليها، وهو تظاهبوا إىل القريِة الَّيت كانا مراقت قائلَِني29. ثُم ماهامكُثْ : "فألز

هاراملساِء وقد مالَ الن حون هلَ ". معنا، ألنخمافدمكُثَ معه30. لي روكس كا وباربزذَ خما، أخكأ معها اتفلَم



ألَم يكُن قَلبنا ملتِهبا فينا إذ : "فقالَ بعضهما لبعٍض32فانفَتحت أعينهما وعرفاه ثُم اختفَى عنهما، 31وناوهلُما، 
فقاما يف ِتلك الساعِة ورجعا إىل أورشليم، ووجدا األحد عشر 33". كانَ يكَلّمنا يف الطَّريِق ويوِضح لنا الكُتب؟

 ممعه م والَّذينه ،ِمعنيجتيقولون34َم ملِسمعانَ: "وه رباحلَقيقَِة وظَه قام بخِبراِن 35!". إنَّ الرما فكانا يا هوأم
  .ِر اخلُبِزمبا حدثَ يف الطَّريِق، وكيف عرفاه ِعند كس

  ظهوره للتالميذ
فجِزعوا وخافوا، وظَنوا 37!". سالم لكُم: "وفيما هم يتكَلَّمونَ ذا وقَف يسوع نفسه يف وسِطِهم، وقالَ هلُم36

إني :  وِرجلَياُنظُروا يدي39ما بالُكُم مضطَِربني، وملاذا ختطُر أفكار يف قُلوبكُم؟ : "فقالَ هلُم38. أُم نظَروا روحا
. وحني قالَ هذا أراهم يديِه وِرجلَيِه40". جسوين وانظُروا، فإنَّ الروح ليس له لَحم وِعظام كما ترونَ يل! أنا هو
ا ِمن مسٍك �زًءفناولوه ج42". أِعندكُم ههنا طَعام؟: "وبينما هم غَري مصدقني ِمن الفَرِح، ومتعجبونَ، قالَ هلُم41

  .فأخذَ وأكَلَ قُدامهم43. مشوي، وشيئًا ِمن شهِد عسٍل
أنه ال بد أنْ يِتم مجيع ما هو مكتوب عني يف ناموِس : هذا هو الكالم الَّذي كلَّمتكُم بِه وأنا بعد معكُم: "وقالَ هلُم44

هكَذا هو مكتوب، وهكذا كانَ : "وقالَ هلُم46.  فتح ِذهنهم ليفهموا الكُتبحينئٍذ45". موسى واألنبياِء واملَزامِري
وأنْ يكرز باِمسِه بالتوبِة ومغِفرِة اخلطايا جلميِع اُألمِم، 47ينبغي أنَّ املَسيح يتألَّم ويقوم ِمن األمواِت يف اليوِم الثّاِلِث، 

 دأً ِمنبتم  
 

ليمشو48. أورلذلك هودش مأيب49. أنت وِعدم ةً . وها أنا أُرِسلُ إلَيكُمسوا قولبإىل أنْ ت ليمشفأقيموا يف مدينِة أور
 ."ِمن األعايل

  صعوده إىل السماء
50مكَهيِه وباردي فَعيِت عنيا، ورا إىل بخاِرج مهج51. وأخر معنه دانفَر ،مباِركُهماِءوفيما هو يإىل الس وأُصِعد .
  .آمني. وكانوا كُلَّ حٍني يف اهلَيكَِل يسبحونَ ويباِركونَ اَهللا53فسجدوا له ورجعوا إىل أورشليم بفَرٍح عظيٍم، 52


