
قُسرم هَّنوِجيلُ كَما داِإلن  
  يوحنا املعمدان ميهد الطَّريق

1 
ها أنا أُرِسلُ أمام وجِهك مالكي، الَّذي يهيئُ : " كما هو مكتوب يف األنبياِء2بدُء إجنيِل يسوع املَسيِح ابِن اِهللا،1

كامقُد ِة3. طريقَكيرصاِرٍخ يف الب ال: صوت وا طريقةًأِعدقيمستم لهبعوا ساصن ،ِة 4". ربيريف الب دمعا يكانَ يوحن
وخرج إليِه مجيع كورِة اليهوديِة وأهلُ أورشليم واعتمدوا مجيعهم ِمنه يف ِر 5. ويكِرز مبعموديِة التوبِة ملَغِفرِة اخلطايا

مخبطاياه ِرفنيعتنّ، مسالً وكا6. اُألردا وعراديِه، ويأكُلُ جقوِجلٍد على ح اإلِبِل، وِمنطَقَةً ِمن روب سلبا ينَ يوحن
أنا 8. يأيت بعدي من هو أقوى ِمني، الَّذي لَست أهالً أنْ أحنَين وأحلَّ سيور ِحذائِه:"وكانَ يكِرز قائال7ً. بريا

عيا هو فسباملاِء، وأم كُمدتمِسعوِح القُدبالر كُمدم."  
  معمودية يسوع املسيح

وللوقِت وهو صاِعد ِمن املاِء رأَى 10. ويف ِتلك األياِم جاَء يسوع ِمن ناِصرِة اجلليِل واعتمد ِمن يوحنا يف اُألردن9ّ
أنت ابين احلَبيب الَّذي بِه : "صوت ِمن السماواِتوكانَ 11 .السماواِت قد انشقَّت، والروح ِمثلَ حمامٍة ناِزالً علَيِه

ِررتس". 

  جتربة املسيح
. وكانَ مع الوحوِش. وكانَ هناك يف البريِة أربعني يوما يجرب ِمن الشيطاِن13وللوقِت أخرجه الروح إىل البريِة، 12

هِت املالئكَةُ ختِدموصار. 
 

  األولنيدعوة التالميذ 
قد كملَ الزمانُ واقترب : "ويقول15ُوبعدما أُسِلم يوحنا جاَء يسوع إىل اجلليِل يكِرز بِبشارِة ملكوِت اِهللا 14

 ."ملكوت اِهللا، فتوبوا وآِمنوا باإلجنيِل

.  يف البحِر، فإنهما كانا صياديِنوفيما هو يمشي ِعند حبِر اجلليِل أبصر ِسمعانَ وأندراوس أخاه يلقياِن شبكَة16ً
17سوعاِس: "فقالَ هلُما يِي الناديلُكُما تصرياِن صورائي فأجع لُم18". هما وتِبعاهكا ِشباكَه19. فللوقِت تر ثُم

. فدعاهما للوقِت20. ِن الشباكاجتاز ِمن هناك قَليالً فرأَى يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه، وهما يف السفينِة يصِلحا
با وراَءهى وذَهِة مع األجرفينبدي يف السما زكا أباهفتر.  

  طرد روح جنس
21لّمعي بِت وصاريف الس علَ املَجمخوللوقِت د ،ناحوملوا كفرخد 22. ثُم نكم مهلّمعكانَ ي هتعليِمِه ألن ِهتوا ِمنفب

ما لنا ولك يا يسوع ! آِه: "قائال24ًوكانَ يف مجمِعِهم رجلٌ بِه روح نِجس، فصرخ 23. نٌ وليس كالكتبِةله سلطا
!". واخرج ِمنه! اخرس: "فانتهره يسوع قائال25ً!". قُدوس اِهللا: أنا أعِرفُك من أنت! الناِصري؟ أتيت لتهِلكَنا

26الر هعرفصِمنه بصوٍت عظيٍم وخرج وصاح ِجسالن 27. وحا قائلنيعضب مهعضى سألَ بحت ،مروا كُلُّهيفتح :



"هطيعةَ فتِجسالن ى األرواححت رلطاٍن يأمبس ه؟ ألناجلديد عليمللوقِت يف 28!". ما هذا؟ ما هو هذا الت هربخ فخرج
  .طَِة باجلليِلكُلّ الكورِة املُحي

  شفاء محاة ِسمعان وآخرين
وكانت حماةُ ِسمعانَ 30ولَما خرجوا ِمن املَجمِع جاءوا للوقِت إىل بيِت ِسمعانَ وأندراوس مع يعقوب ويوحنا، 29

. ى حاالً وصارت ختِدمهمبيِدها، فتركَتها احلُم فتقَدم وأقامها ماِسكًا31. مضطَِجعةً محمومةً، فللوقِت أخبروه عنها
32قَماِء واملَجاننيالس موا إليِه مجيعقَد ،مسِت الشباملساُء، إذ غَر ا صارةً على 33. ولَمِمعجتِت املدينةُ كُلُّها موكان
ِع الشياطني يتكَلَّمونَ ألنهم فشفَى كثريين كانوا مرضى بأمراٍض مختِلفٍَة، وأخرج شياطني كثريةً، ومل يد34. الباِب
فوهرع.  

  التبشري يف اجلليل
35 ،لّي هناكصوِضٍع خالٍء، وكانَ يى إىل مضوم وخرج ا قاما ِجدبِح باِكر36ويف الصمعه ِسمعانُ والَّذين هفتِبع .
37قالوا له دوها وجولَم" :كطلُبوني ا، : "مفقالَ هل38ُ". إنَّ اجلميعأيض هناك ِة ألكِرزى املُجاِورإىل القر بذهلن

ي هلذا خرجت39". ألنياطنيالش خِرجيف كُلّ اجلليِل وي يف جمامعهم كِرزفكانَ ي.  
 

  شفاء أبرص
40ا وقائالً لهإليِه جاثي طلُبي صى إليِه أبرين: "فأترطَهأنْ ت تقِدر دت41". إنْ أرننوقالَ فتح هسولَم هدي دوم سوعي 
له" :رفاطه ،42!". أُريدروطَه صرالب عنه بذَه للوقِت، 43. فللوقِت وهو يتكَلَّم لهوأرس هره44فانتوقالَ له :
وأما 45". ِه موسى، شهادةً هلُمانظُر، ال تقُلْ ألحٍد شيئًا، بل اذهب أَِر نفسك للكاِهِن وقَدم عن تطهِريك ما أمر ب"

 واِضعا يف ما، بل كانَ خاِرجلَ مدينةً ظاِهردخأنْ ي قِدري دعى مل يحت ،راخلَب ذيعا وينادي كثريدأَ يوابت هو فخرج
  .خاليٍة، وكانوا يأتونَ إليِه ِمن كُلّ ناحيٍة

  
  

  شفاء مشلول
2 
1أيض ناحوملَ كفرخد يٍتثُميف ب هأن ِمعاٍم، فسأي عدولَ 2. ا بوال ما ح عسي دعى مل يكثريونَ حت عموللوقِت اجت

وإذ مل يقِدروا أنْ يقتِربوا إليِه ِمن 4. وجاءوا إليِه مقَدمني مفلوجا يحِملُه أربعة3ٌ. فكانَ يخاِطبهم بالكَِلمِة. الباِب
يثُ كانَأجِل اجلَمِع، كشح قفا علَيِه. فوا السضطَِجعم الَّذي كانَ املَفلوج ريرا السلَّود قَبوهما ن عدا رأَى 5. وبفلَم

وكانَ قَوم ِمن الكتبِة هناك جاِلسني يفَكّرونَ يف 6". يا بني، مغفورةٌ لك خطاياك: "يسوع إميانهم، قالَ للمفلوِج
مِ؟"7: قُلوهخطايا إلَّا اُهللا وحد غِفرأنْ ي قِدري ن؟ مهذا هكذا بتجاديف بروِحِه 8". ملاذا يتكَلَّم سوعي رعفللوقِت ش

مغفورةٌ : أيما أيسر، أنْ يقالَ للمفلوِج9ملاذا تفَكّرونَ ذا يف قُلوبكُم؟ : "أُم يفَكّرونَ هكذا يف أنفُِسِهم، فقالَ هلُم



ولِكن لكَي تعلَموا أنَّ البِن اإلنساِن سلطانا على األرِض أنْ 10قُم واِمحلْ سريرك وامِش؟ : ك خطاياك، أم أنْ يقالَل
فقام للوقِت وحملَ السرير 12!". قُم واِمحلْ سريرك واذهب إىل بيِتك: لك أقولُ"11: قالَ للمفلوِج". يغِفر اخلطايا
  !".ما رأينا ِمثلَ هذا قَطُّ: "دام الكُلّ، حتى بِهت اجلميع ومجدوا اَهللا قائلنيوخرج قُ

  دعوة الوي
وفيما هو مجتاز رأَى الوي بن حلفَى جاِلسا ِعند 14. وأتى إليِه كُلُّ اجلَمِع فعلَّمهم. ثُم خرج أيضا إىل البحِر13

ِة، فقالَ لهكاِن اِجلبايعين: "ماتب ."هوتِبع ِكئونَ 15. فقامواخلُطاِة يت ارينشالع يِتِه كانَ كثريونَ ِمنِكئٌ يف بتوفيما هو م
وتِبعوه كانوا كثريين مهوتالميِذِه، ألن سوعواخلُطاِة، 16. مع ي ارينشيأكُلُ مع الع ها رأَوونَ فلَميسيا الكتبةُ والفَروأم

ال يحتاج األِصحاُء : "فلَما ِمسع يسوع قالَ هلُم17". ما بالُه يأكُلُ ويشرب مع العشارين واخلُطاِة؟: "ِذِهقالوا لتالمي
  ".مل آِت ألدعو أبرارا بل خطاةً إىل التوبِة. إىل طَبيٍب بل املَرضى
  السؤال عن الصوم

ملاذا يصوم تالميذُ يوحنا والفَريسيني، وأما تالميذُك : "جاءوا وقالوا لهوكانَ تالميذُ يوحنا والفَريسيني يصومونَ، ف18
هل يستطيع بنو العرِس أنْ يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم ال : "فقالَ هلُم يسوع19". فال يصومونَ؟

ليس 21.  العريس عنهم، فحينئٍذ يصومونَ يف ِتلك األياِمولِكن ستأيت أيام حني يرفَع20. يستطيعونَ أنْ يصوموا
وليس 22. أحد يخيطُ رقعةً ِمن ِقطعٍة جديدٍة على ثَوٍب عتيٍق، وإالَّ فاِمللُء اجلديد يأخذُ ِمن العتيِق فيصري اخلَرق أردأَ

بل يجعلونَ . مر اجلديدةُ الزقاق، فاخلمر تنصب والزقاق تتلَفأحد يجعلُ مخرا جديدةً يف ِزقاٍق عتيقٍَة، لئال تشق اخل
  ".مخرا جديدةً يف ِزقاٍق جديدٍة

  رب السبت
ملاذا ! انظُر: "فقالَ له الفَريسيون24َ. واجتاز يف السبِت بني الزروِع، فابتدأَ تالميذُه يقِطفونَ السناِبلَ وهم سائرون23َ
أما قَرأتم قَطُّ ما فعله داود حني احتاج وجاع هو والَّذين معه؟ : "فقالَ هلُم25". ونَ يف السبِت ما ال يِحلُّ؟يفعل
كيف دخلَ بيت اِهللا يف أياِم أبيأثار رئيِس الكهنِة، وأكَلَ خبز التقِدمِة الَّذي ال يِحلُّ أكلُه إالّ للكهنِة، وأعطَى 26
إذًا ابن 28. السبت إنما جِعلَ ألجِل اإلنساِن، ال اإلنسانُ ألجِل السبِت: "ثُم قالَ هلُم27". ذين كانوا معه أيضاالَّ

  ".اإلنساِن هو رب السبِت أيضا
  
  

  شفاء يف السبت
3 
هل يشفيِه يف السبِت؟ لكَي يشتكوا : ا يراِقبونهفصارو2. ثُم دخلَ أيضا إىل املَجمِع، وكانَ هناك رجلٌ يده ياِبسة1ٌ

هل يِحلُّ يف السبِت ِفعلُ اخلَِري أو ِفعلُ : "ثُم قالَ هلُم4!". قُم يف الوسِط: "فقالَ للرجِل الَّذي له اليد الياِبسة3ُ. علَيِه
مد : "ليِهم بغضٍب، حزينا على ِغالظَِة قُلوِم، وقالَ للرجِلفنظَر حوله إ5. فسكَتوا". الشر؟ ختليص نفٍس أو قَتلٌ؟



كدى". يةً كاُألخرحيحص هدي تها، فعادد6. فم روا علَيِه لكَيوتشاو نيسيونَ للوقِت مع اهلريوديسيالفَر فخرج
هِلكوهي.  

  اجلموع تتبع يسوع
وِمن أورشليم وِمن أدوميةَ وِمن 8 البحِر، وتِبعه جمع كثري ِمن اجلليِل وِمن اليهوديِة فانصرف يسوع مع تالميِذِه إىل7

فقالَ لتالميِذِه أنْ تالِزمه سفينةٌ 9. والَّذين حولَ صور وصيداَء، جمع كثري، إذ ِمسعوا كم صنع أتوا إليِه. عِرب اُألردنّ
. ألنه كانَ قد شفَى كثريين، حتى وقَع علَيِه ليلِمسه كُلُّ من فيِه داٌء10 اجلَمِع، كي ال يزحموه، صغريةٌ لسبِب

وأوصاهم كثريا أنْ ال 12!". إنك أنت ابن اِهللا: "واألرواح النِجسةُ حينما نظَرته خرت له وصرخت قائلَة11ً
ظِهروهي.  
  الرسل االثين عشراختيار 

وأقام اثني عشر ليكونوا معه، وليرِسلهم ليكِرزوا، 14. ثُم صِعد إىل اجلَبِل ودعا الَّذين أرادهم فذَهبوا إليِه13
ويعقوب بن 17. وجعلَ لِسمعانَ اسم بطرس16. ويكونَ هلُم سلطانٌ على ِشفاِء األمراِض وإخراِج الشياطِني15

وأندراوس، وفيلُبس، وبرثولَماوس، 18. زبدي ويوحنا أخا يعقوب، وجعلَ هلُما اسم بوانرِجس أِي ابنِي الرعِد
 ،ويوِسمعانَ القان ،ساولفَى، وتدح بن ى، وتوما، ويعقوبت19ومهالَّذي أسلَم ريوطيهوذا اإلسخا إىل . ويوأت ثُم

  . بيٍت
  سوع وبعلزبولي

إنه : "ولَما ِمسع أقِرباؤه خرجوا ليمِسكوه، ألنهم قالوا21. فاجتمع أيضا جمع حتى مل يقِدروا وال على أكِل خبٍز20
". لشياطِني يخِرج الشياطنيوإنه برئيِس ا! إنَّ معه بعلَزبولَ: "وأما الكتبةُ الَّذين نزلوا ِمن أورشليم فقالوا22!". مختلٌّ
وإِن انقَسمت مملكَةٌ على ذاِتها ال تقِدر 24كيف يقِدر شيطانٌ أنْ يخِرج شيطانا؟ : "فدعاهم وقالَ هلُم بأمثاٍل23

تاملَملكَةُ أنْ تثب 25. ِتلكتثبأنْ ي يتالب ذلك قِدرعلى ذاِتِه ال ي يتب ميطانُ على ذاِتِه 26. وإِن انقَسالش وإنْ قام
ال يستطيع أحد أنْ يدخلَ بيت قَوي وينهب أمِتعته، إنْ مل يرِبِط 27. وانقَسم ال يقِدر أنْ يثبت، بل يكونُ له انِقضاٌء

هيتب بنهئٍذ يالً، وحينأو أقولُ لكُم28. القَوي اَحلَق :اخلطايا ت هاإنَّ مجيعفوندجالَّيت ي جاديفِر، والتشين البلب غفَر .
: ألنهم قالوا30". ولِكن من جدف على الروِح القُدِس فليس له مغِفرةٌ إىل األبِد، بل هو مستوِجب دينونةً أبدية29ً

  ".إنَّ معه روحا نِجسا"
 

  عمل مشيئة اهللا
31هتئٍذ إخوحين فجاءتهدعونلوا إليِه يا وأرسقَفوا خاِرجوو ه32.  وأُمفقالوا له ،ولها حجاِلس هوذا : "وكانَ اجلَمع

كطلُبونا يخاِرج كتوإخو كقائال33ً". أُم مهيت؟: "فأجابي وإخوأُم نوقال34َ". م إىل اجلاِلسني ولهح ظَرن ثُم :
  ". من يصنع مشيئَةَ اِهللا هو أخي وأُخيت وأُميألن35َّها أُمي وإخويت، "
  



  
  مثَل الزارع وتفسريه

4 
واجلَمع كُلُّه كانَ  ،وابتدأَ أيضا يعلّم ِعند البحِر، فاجتمع إليِه جمع كثري حتى إنه دخلَ السفينةَ وجلَس على البحِر1

 .ِعند البحِر على األرِض

2عا بأمثاٍلفكانَ يكثري مهعوا"3: وقالَ هلُم يف تعليِمِه. لّمامس ! ،عزرلي قد خرج اِرعسقَطَ 4هوذا الز عزروفيما هو ي
ماِء وأكَلَتهالس طُيور على الطَّريِق، فجاءت عضةٌ، 5. بةٌ كثريربت له يثُ مل تكُنحِجٍر، حكاٍن معلى م روسقَطَ آخ

وسقَطَ 7. ولِكن لَما أشرقَِت الشمس احترق، وإذ مل يكُن له أصلٌ جف6.  إذ مل يكُن له عمق أرٍضفنبت حاالً
وسقَطَ آخر يف األرِض اجلَيدِة، فأعطَى ثَمرا يصعد وينمو، 8. آخر يف الشوِك، فطَلَع الشوك وخنقَه فلم يعِط ثَمرا

  ".من له أُذُناِن للسمِع، فليسمع: "ثُم قالَ هلُم9". ثالثني وآخر بستني وآخر ِمبئٍَةفأتى واِحد ب
قد أُعطي لكُم أنْ تعِرفوا ِسر ملكوِت : "فقالَ هلُم11ولَما كانَ وحده سأله الَّذين حوله مع اِلاثني عشر عن املَثَِل، 10
لكَي يبِصروا مبِصرين وال ينظُروا، ويسمعوا 12: ن خاِرٍج فباألمثاِل يكونُ هلُم كُلُّ شيٍءوأما الَّذين هم ِم. اِهللا

مهلُم خطاياه غفَررِجعوا فتموا، لئال يفهوال ي قالَ هلُم13". ساِمعني ثُم" : تعِرفونَ مجيع أما تعلَمونَ هذا املَثَلَ؟ فكيف
حيثُ تزرع الكَِلمةُ، وحينما يسمعونَ يأيت : وهؤالِء هم الَّذين على الطَّريِق15.  الكَِلمةَاَلزارع يزرع14األمثاِل؟ 

مِةَ يف قُلوةَ املَزروعالكَِلم ِرتعيطانُ للوقِت ويِة16. الشِرعوا على األماِكِن املُحِجرز الَّذين مه الِء كذلكوهؤ :
فبعد . ولِكن ليس هلُم أصلٌ يف ذَواِتِهم، بل هم إىل حٍني17نَ الكَِلمةَ يقبلونها للوقِت بفَرٍح، الَّذين حينما يسمعو

هؤالِء : وهؤالِء هم الَّذين زِرعوا بني الشوِك18. ذلك إذا حدثَ ضيق أو اضِطهاد ِمن أجِل الكَِلمِة، فللوقِت يعثُرونَ
وهموم هذا العالَِم وغُرور الِغنى وشهوات سائِر األشياِء تدخلُ وختنق الكَِلمةَ فتصري 19نَ الكَِلمةَ، هم الَّذين يسمعو

واِحد ثالثني : الَّذين يسمعونَ الكَِلمةَ ويقبلونها، ويثِمرونَ: وهؤالِء هم الَّذين زِرعوا على األرِض اجلَيدِة20. بال ثَمٍر
رِمئَةًوآخ روآخ نيِست ."  

  مثَل السراج
ألنه ليس شيٌء 22هل يؤتى بِسراٍج ليوضع حتت اِملكياِل أو حتت السريِر؟ أليس ليوضع على املَنارِة؟ : "ثُم قالَ هلُم21

علَنا إال ليكتومم وال صار ،رظهال ي فيمِع، ف23. خٍد أُذُناِن للسإنْ كانَ ألحعسملي."  
  مثَل الكيل

24عونَ: "وقالَ هلُماِمعونَ! انظُروا ما تسمها السلكُم أي زادكالُ لكُم وي25. بالكَيِل الَّذي بِه تكيلونَ ي له نألنَّ م
 ."ِعنده سيؤخذُ ِمنه سيعطَى، وأما من ليس له فالَّذي

  مثَل البذار النامية



وينام ويقوم ليالً وارا، والِبذار يطلُع 27كأنَّ إنسانا يلقي الِبذار على األرِض، : هكذا ملكوت اِهللا: "وقال26َ
 ،كيف علَمنمو، وهو ال يٍر28ويذاِتها تأيت بثَم ِمن ِل. ألنَّ األرضنبآلنَ يف السا مقمح الً، ثُمنبس ا، ثُمباتالً نأو .

  ".مر، فللوقِت يرِسلُ اِملنجلَ ألنَّ احلَصاد قد حضروأما متى أدرك الث29َّ
  مثَل حبة اخلردل

ِمثلُ حبِة خردٍل، متى زِرعت يف األرِض فهي أصغر مجيِع 31مباذا نشبه ملكوت اِهللا؟ أو بأي مثٍَل نمثّلُه؟ : "وقال30َ
ِرعت تطلُع وتصري أكبر مجيِع البقوِل، وتصنع أغصانا كبريةً، حتى تستطيع ولِكن متى ز32. البزوِر الَّيت على األرِض

وبأمثاٍل كثريٍة ِمثِل هِذِه كانَ يكَلّمهم حسبما كانوا يستطيعونَ أنْ يسمعوا، 33". طُيور السماِء أنْ تتآوى حتت ِظلّها
34مهكَلّمي كُنثٍَل مل يوبدوِن م .يٍءوأملتالميِذِه كُلَّ ش رفَسا على انِفراٍد فكانَ ي.  

  دئة العاصفة
. فصرفوا اجلَمع وأخذوه كما كانَ يف السفينِة36". لنجتز إىل العِرب: "وقالَ هلُم يف ذلك اليوِم لَما كانَ املساُء35

 عظيم، فكانِت األمواج تضِرب إىل السفينِة حتى صارت فحدثَ نوُء ريٍح37. وكانت معه أيضا سفُن أُخرى صغريةٌ
فقام 39". يا معلّم، أما يهمك أننا نهِلك؟: "فأيقَظوه وقالوا له. وكانَ هو يف املؤخِر على ِوسادٍة نائما38. متتِلئُ

ما بالُكُم خائفني : "وقالَ هلُم40.  الريح وصار هدوٌء عظيمفسكَنِت!". ِابكَم! اسكُت: "وانتهر الريح، وقالَ للبحِر
من هو هذا؟ فإنَّ الريح أيضا والبحر "فخافوا خوفًا عظيما، وقالوا بعضهم لبعٍض 41". هكذا؟ كيف ال إميانَ لكُم؟

  !".يطيعاِنِه
  
  

  شفاء إنسان به روح جنس
5 
1ِرب البحِر إىل كوروجاءوا إىل عنيري2. ِة اجلَد القُبوِر إنسانٌ بِه روح ِمن لهقبِة للوقِت استفينالس ِمن ا خرجولَم

 ،ِجسوال بسالِسلَ، 3ن رِبطَهأنْ ي دأح قِدريف القُبوِر، ومل ي هسكَن4 كانَ م ا بقُيوٍد وسالِسلَ فقَطَّعِبطَ كثريقد ر هألن
وكانَ دائما ليالً وارا يف اِجلباِل ويف القُبوِر، يصيح ويجرح 5. د، فلم يقِدر أحد أنْ يذَلـلهالسالِسلَ وكسر القُيو

ما يل ولك يا يسوع : "وصرخ بصوٍت عظيٍم وقال7َفلَما رأَى يسوع ِمن بعيٍد ركَض وسجد له، 6. نفسه باِحلجارِة
: وسأله9". اخرج ِمن اإلنساِن يا أيها الروح النِجس: "ألنه قالَ له8!". فُك باِهللا أنْ ال تعذّبينابن اِهللا العلي؟ أستحِل

. وطَلَب إليِه كثريا أنْ ال يرِسلهم إىل خاِرِج الكورِة10". امسي لَِجئونُ، ألننا كثريونَ: "فأجاب قائالً". ما امسك؟"
أرِسلنا إىل اخلَنازيِر : "فطَلَب إليِه كُلُّ الشياطِني قائلني12ند اِجلباِل قَطيع كبري ِمن اخلَنازيِر يرعى، وكانَ هناك ِع11

فخرجِت األرواح النِجسةُ ودخلَت يف اخلَنازيِر، فاندفَع القَطيع ِمن على . فأِذنَ هلُم يسوع للوقِت13". لندخلَ فيها
. وأما رعاةُ اخلَنازيِر فهربوا وأخبروا يف املدينِة ويف الضياِع14. وكانَ نحو ألفَِني، فاختنق يف البحِر. البحِراجلُرِف إىل 

وجاءوا إىل يسوع فنظَروا املَجنونَ الَّذي كانَ فيِه اللَِّجئونُ جاِلسا والِبسا وعاِقالً، 15. فخرجوا ليروا ما جرى



فابتدأوا يطلُبونَ إليِه أنْ يمضي ِمن 17. ثَهم الَّذين رأَوا كيف جرى للمجنوِن وعِن اخلَنازيِرفحد16. فخافوا
خوِمِهم18. ت ،ا أنْ يكونَ معهجنونإليِه الَّذي كانَ م ةَ طَلَبفينلَ السخا د19ولَمبل قالَ له ،سوعي عهدفلم ي :

فمضى وابتدأَ ينادي يف العشِر املُدِن كم 20".  أهِلك، وأخِبرهم كم صنع الرب بك ورِحمكاذهب إىل بيِتك وإىل"
سوعبِه ي عنص .اجلميع بجفتع.  

  إقامة ابنة يايرس وشفاء نازفة الدم
21كثري معإليِه ج عمِرب، اجتا إىل العِة أيضفينيف الس سوعي ا اجتازالبحِرولَم ساِء 22. ، وكانَ ِعندرؤ ِمن وإذا واِحد

لَيتك . ابنيت الصغريةُ على آِخِر نسمٍة: "وطَلَب إليِه كثريا قائال23ًولَما رآه خر ِعند قَدميِه، . املَجمِع امسه ياِيرس جاَء
  .ِبعه جمع كثري وكانوا يزحمونهفمضى معه وت24!". تأيت وتضع يدك علَيها لتشفَى فتحيا

وقد تألَّمت كثريا ِمن أِطباَء كثريين، وأنفَقَت كُلَّ ما ِعندها ومل تنتِفع 26وامرأةٌ بنزِف دٍم منذُ اثنتي عشرةَ سنةً، 25
: ألنها قالَت28 وراٍء، ومست ثَوبه، لَما ِمسعت بيسوع، جاءت يف اجلَمِع ِمن27. شيئًا، بل صارت إىل حاٍل أردأَ

"فيتش هولو ثياب ستساِء29". إنْ مالد ِمن ِرئَتها قد بيف ِجسِمها أن تِلمِمها، وعد نبوعي ففللوقِت ج .
فقالَ له 31". من لَمس ثيايب؟: "قالَفللوقِت التفَت يسوع بني اجلَمِع شاِعرا يف نفِسِه بالقوِة الَّيت خرجت ِمنه، و30

وتقولُ: "تالميذُه ،كمزحي اجلَمع تنظُر ين؟: أنتسلَم نهذا32". م لَتى الَّيت فعرلي ولهح نظُرا 33. وكانَ يوأم
يا ابنةُ، إميانِك : "فقالَ هلا34. ق كُلَّهاملَرأةُ فجاءت وهي خائفَةٌ ومرتِعدةٌ، عاِلمةً مبا حصلَ هلا، فخرت وقالَت له احلَ

  ".قد شفاِك، اذهيب بسالٍم وكوين صحيحةً ِمن دائِك
35ِع قائلنيئيِس املَجمداِر ر جاءوا ِمن ما هو يتكَلَّمينوب: "تمات كت؟. ابنعدب لّماملُع تِعب36". ملاذا ت سوعي ِمعفس

ومل يدع أحدا يتبعه إالَّ بطرس ويعقوب، 37". آِمن فقط! ال ختَف: " الَّيت قيلَت، فقالَ لرئيِس املَجمِعلوقِتِه الكَِلمةَ
ا أخا يعقوبا38. ويوحنجيجِع ورأَى ضئيِس املَجميِت را. فجاَء إىل بلِولونَ كثريبكونَ ويولَ وقالَ هلُم39. يخفد :

أما هو فأخرج اجلميع، وأخذَ أبا الصبيِة . فضِحكوا علَيِه40". كونَ؟ مل متُِت الصبيةُ لكنها نائمةٌملاذا تِضجونَ وتب"
الَّذي !". طَليثا، قومي: "وأمسك بيِد الصبيِة وقالَ هلا41وأُمها والَّذين معه ودخلَ حيثُ كانِت الصبيةُ مضطَِجعةً، 

هةُ، لِك أقولُي: تفسريبية42ً! قومي: ا صةَ سنشرع يتةَ اثنِت ابنها كانألن ،تشةُ ومبيِت الصِهتوا . وللوقِت قامفب
  .وقالَ أنْ تعطَى لتأكُلَ. فأوصاهم كثريا أنْ ال يعلَم أحد بذلك43. بهتا عظيما

  
  

  الناصرة ترفض يسوع
6 
وكثريونَ إذ ِمسعوا بِهتوا . ولَما كانَ السبت، ابتدأ يعلّم يف املَجمِع2.  إىل وطَِنِه وتِبعه تالميذُهوخرج ِمن هناك وجاَء1

ِمثلُ هِذِه؟ : "قائلني اتيِه قودعلى ي ى جتريحت له تةُ الَّيت أُعطيأين هلذا هِذِه؟ وما هِذِه اِحلكم أليس هذا هو 3ِمن 
ابن ارجنا؟النههنا ِعند هواتأخ تلَيسهوذا وِسمعانَ؟ أوويوسي وي وأخو يعقوب ،مريعثُرونَ بِه".  مفقالَ 4. فكانوا ي



سوعيِتِه: "هلُم يأقِربائِه ويف ب نيٍة إالَّ يف وطَِنِه وببال كرام يب5". ليس ن ةً، غَريةً واِحدوال قو هناك عصنأنْ ي قِدرومل ي
مفاهفش ى قَليلنيرضيِه على مدي عوض ه6. أنِم إمياِنِهمدع ِمن بجوتع .لّمعى املُحيطَةَ يالقر طوفي وصار.  

  إرسال االثين عشر
هم أنْ ال يحِملوا وأوصا8ودعا اِلاثني عشر وابتدأ يرِسلُهم اثنِني اثنِني، وأعطاهم سلطانا على األرواِح النِجسِة، 7

بل يكونوا مشدودين بِنعاٍل، وال يلبسوا 9. شيئًا للطريِق غَري عصا فقط، ال ِمزودا وال خبزا وال نحاسا يف اِملنطَقَِة
بلُكُم وال يسمع وكُلُّ من ال يق11. حيثُما دخلتم بيتا فأقيموا فيِه حتى خترجوا ِمن هناك: "وقالَ هلُم10. ثَوبِني

ةً علَيِهمهادش ِلكُمأرج الَّذي حتت رابوانفُضوا الت هناك جوا ِمنأقولُ لكُم. لكُم، فاخر اَحلَق : كونُ ألرِض سدومست
وأخرجوا 13. فخرجوا وصاروا يكِرزونَ أنْ يتوبوا12". وعمورةَ يوم الديِن حالَةٌ أكثَر احِتماالً ِمما لِتلك املدينِة
مفَوهفش ى كثريينرضيٍت منوا بزهةً، ودكثري ياطنيش.  

  قطع رأس يوحنا املعمدان
إنَّ يوحنا املعمدانَ قام ِمن األمواِت ولذلك تعملُ بِه " :وقالَ. فسِمع هريودس املَِلك، ألنَّ امسه صار مشهورا14

اترون15َ". القوقالَ آخ" :هاإنرونَ".  إيليِد األنبياِء: "وقالَ آخأو كأح يبن هقال16َ". إن سهريود ا ِمسعلَم ولِكن :
"هأنا رأس ا الَّذي قَطَعتاألمواِت. هذا هو يوحن ِمن قام هإن."!  

 هريوديا امرأِة فيلُبس أخيِه، إذ كانَ ألنَّ هريودس نفسه كانَ قد أرسلَ وأمسك يوحنا وأوثَقَه يف السجِن ِمن أجِل17
فحِنقَت هريوديا علَيِه، 19". ال يِحلُّ أنْ تكونَ لك امرأةُ أخيك: "ألنَّ يوحنا كانَ يقولُ هلريودس18. قد تزوج ا

 ،ومل تقِدر لهأنْ تقت ت20وأرادجر ها أنا عاِلميوحن هابكانَ ي سألنَّ هريودحفَظُهوكانَ ي ،يسوِقد وإذ . لٌ بار
وإذ كانَ يوم مواِفق، لَما صنع هريودس يف موِلِدِه عشاًء لعظَمائِه وقواِد اُأللوِف 21. ِمسعه، فعلَ كثريا، وِمسعه بسروٍر

مهما أردِت : "فقالَ املَِلك للصبيِة. ِكئني معهدخلَِت ابنةُ هريوديا ورقَصت، فسرت هريودس واملُت22ووجوِه اجلليِل، 
فخرجت وقالَت 24". مهما طَلَبِت ِمني ُألعطينِك حتى ِنصف مملكَيت: "وأقسم هلا أن23ْ". اطلُيب ِمني فأُعطيِك

أُريد أنْ : "سرعٍة إىل املَِلِك وطَلَبت قائلَةًفدخلَت للوقِت ب25". رأس يوحنا املعمداِن: "فقالَت". ماذا أطلُب؟: "ُألمها
. وألجِل األقساِم واملُتِكئني مل يِرد أنْ يردها. فحِزنَ املَِلك ِجدا26". تعطيين حاالً رأس يوحنا املعمداِن على طَبٍق

وأتى برأِسِه على طَبٍق . قَطَع رأسه يف السجِنفمضى و28. فللوقِت أرسلَ املَِلك سيافًا وأمر أنْ يؤتى برأِسِه27
  .ولَما ِمسع تالميذُه، جاءوا ورفَعوا جثَّته ووضعوها يف قٍَرب29. وأعطاه للصبيِة، والصبيةُ أعطَته ُألمها

 
  إشباع اخلمسة اآلالف رجل

تعالَوا أنتم منفَِردين : "فقالَ هلُم31. لّ ما فعلوا وكُلّ ما علَّمواواجتمع الرسلُ إىل يسوع وأخبروه بكُلّ شيٍء، ك30ُ
فمضوا يف 32. ألنَّ القاِدمني والذّاِهبني كانوا كثريين، ومل تتيسر هلُم فُرصةٌ لألكِل". إىل موِضٍع خالٍء واسترحيوا قَليالً
نفَِردينوِضٍع خالٍء مِة إىل مفينكثريونَفرآ33. الس فَهروع ،نطَِلقنيم اجلُموع مِن . همجيِع املُد ِمن فتراكَضوا إىل هناك
فلَما خرج يسوع رأَى جمعا كثريا، فتحنن علَيِهم إذ كانوا كِخراٍف ال راعي 34. مشاةً، وسبقوهم واجتمعوا إليِه



. املَوِضع خالٌء والوقت مضى: "اٍت كثريٍة تقَدم إليِه تالميذُه قائلنيوبعد ساع35. هلا، فابتدأَ يعلّمهم كثريا
فأجاب 37". ِاصِرفهم لكَي يمضوا إىل الضياِع والقرى حوالَينا ويبتاعوا هلُم خبزا، ألنْ ليس ِعندهم ما يأكُلون36َ

: فقالَ هلُم38". ضي ونبتاع خبزا ِمبئَتي ديناٍر ونعطيهم ليأكُلوا؟أنم: "فقالوا له". أعطوهم أنتم ليأكُلوا: "وقالَ هلُم
فأمرهم أنْ يجعلوا اجلميع يتِكئونَ 39". خمسةٌ ومسكَتاِن: "ولَما عِلموا قالوا". كم رغيفًا ِعندكُم؟ اذهبوا وانظُروا"

فأخذَ األرِغفَةَ اخلَمسةَ 41. ِمئَةً ِمئَةً وخمسني خمسني: صفوفًا صفوفًافاتكأوا 40. ِرفاقًا ِرفاقًا على العشِب األخضِر
والسمكَتِني، ورفَع نظَره نحو السماِء، وبارك ثُم كسر األرِغفَةَ، وأعطَى تالميذَه ليقَدموا إليِهم، وقَسم السمكَتِني 

وكانَ الَّذين 44. ثُم رفَعوا ِمن الِكسِر اثنتي عشرةَ قُفَّةً مملوةً، وِمن السمِك43. وافأكَلَ اجلميع وشِبع42للجميِع، 
  .أكَلوا ِمن األرِغفَِة نحو خمسِة آالِف رجٍل

  معجزة املشي على املاء
. بيِت صيدا، حتى يكونَ قد صرف اجلَمعوللوقِت ألزم تالميذَه أنْ يدخلوا السفينةَ ويسِبقوا إىل العِرب، إىل 45
46لّيصِل ليى إىل اجلَبضم مهعما ودعد47. وب رةُ يف وسِط البحِر، وهو على البفينِت الساملساُء كان ا صارولَم
ه48. وحدمهِضد تكان يحيف اجلَذِف، ألنَّ الر ذَّبنيعم ماهلَزيِع. ورآه حوا على ونماشي ماللَّيِل أتاه اِبِع ِمنالر 

مهزأنْ يتجاو خوا49. البحِر، وأرادرياالً، فصخ وها على البحِر ظَنماشي ها رأَوبوا50. فلَمواضطَر هرأَو ألنَّ اجلميع .
 السفينِة فسكَنِت الريح، فبِهتوا وتعجبوا يف فصِعد إليِهم إىل51". ال ختافوا. أنا هو! ِثقوا: "فللوقِت كلَّمهم وقالَ هلُم
فلَما عبروا جاءوا إىل أرِض 53. ألنهم مل يفهموا باألرِغفَِة إذ كانت قُلوبهم غَليظَة52ًأنفُِسِهم ِجدا إىل الغايِة، 

  .جنيسارت وأرسوا
  شفاء مرضى كثريين

فطافوا مجيع ِتلك الكورِة املُحيطَِة، وابتدأوا يحِملونَ املَرضى على 55.  للوقِت عرفوهولَما خرجوا ِمن السفينِة54
هناك هيثُ ِمسعوا أنٍة إىل حى يف األسواِق، وطَلَبوا 56. أِسرعوا املَرضٍن أو ضياٍع، وضدأو م لَ إىل قُرىخيثُما دوح
  .وكُلُّ من لَمسه شفي. إليِه أنْ يلِمسوا ولو هدب ثَوبِه

  
  

  الطاهر والنجس
7 
1ليمشأور ِمن الكتبِة قاِدمني ِمن ونَ وقَوميسيإليِه الفَر عما بأيٍد 2. واجتبزتالميِذِه يأكُلونَ خ ا ِمنعضا با رأَوولَم

 إنْ مل يغِسلوا أيديهم باعِتناٍء، ال يأكُلونَ، متمسكني ألنَّ الفَريسيني وكُلَّ اليهوِد3. دِنسٍة، أي غَِري مغسولٍَة، الموا
وأشياُء أُخرى كثريةٌ تسلَّموها للتمسِك ا، ِمن غَسِل . وِمن السوِق إنْ مل يغتِسلوا ال يأكُلون4َ. بتقليِد الشيوِخ

ملاذا ال يسلُك تالميذُك حسب تقليِد الشيوِخ، : "ونَ والكتبةُثُم سأله الفَريسي5. كؤوٍس وأباريق وآنيِة نحاٍس وأِسرٍة
: كما هو مكتوب! حسنا تنبأَ إشعياُء عنكُم أنتم املُرائني: "فأجاب وقالَ هلُم6". بل يأكُلونَ خبزا بأيٍد غَِري مغسولٍَة؟



ِعدبتفم ها قَلبيِه، وأمفَتين بشكِرمي عبا، هذا الشعيدي بناِس7 عهي وصايا الن لّمونَ تعاليمعم يين وهدونعبوباِطالً ي .
". غَسلَ األباريِق والكؤوِس، وأُمورا أُخر كثريةً ِمثلَ هِذِه تفعلونَ: ألنكُم تركتم وصيةَ اِهللا وتتمسكونَ بتقليِد الناِس8
أكِرم أباك وأُمك، ومن يشِتم أبا : ألنَّ موسى قال10َ!  وصيةَ اِهللا لتحفَظوا تقليدكُمرفَضتم! حسنا: "ثُم قالَ هلُم9

قُربانٌ، أي هديةٌ، هو الَّذي تنتِفع بِه ِمني : إنْ قالَ إنسانٌ ألبيِه أو أُمِه: وأما أنتم فتقولون11َ. أو أُما فليمت موتا
وأُمورا كثريةً ِمثلَ . مبِطلني كالم اِهللا بتقليِدكُم الَّذي سلَّمتموه13. ا بعد يفعلُ شيئًا ألبيِه أو أُمِهفال تدعونه يف م12

  ".هِذِه تفعلونَ
14عا كُلَّ اجلَمِع وقالَ هلُمد موا: "ثُموافه ي كُلُّكُمعوا ِمنلَ 15. امسخخاِرِج اإلنساِن إذا د يٌء ِمنليس ش قِدرفيِه ي

". إنْ كانَ ألحٍد أُذناِن للسمِع، فليسمع16. أنْ ينجسه، لكن األشياَء الَّيت خترج ِمنه هي الَّيت تنجس اإلنسانَ
ري فاِهمني؟ أما أفأنتم أيضا هكَذا غَ: "فقالَ هلُم18. ولَما دخلَ ِمن ِعنِد اجلَمِع إىل البيِت، سأله تالميذُه عن املَثَِل17

 ،هسجنأنْ ي قِدرخاِرٍج ال ي لُ اإلنسانَ ِمندخمونَ أنَّ كُلَّ ما ي19تفه لُ إىل قَلِبِه بل إىل اجلَوِف، ثُمدخال ي هألن
. ذلك ينجس اإلنسانَإنَّ الَّذي يخرج ِمن اإلنساِن : "ثُم قال20َ". يخرج إىل اخلالِء، وذلك يطَهر كُلَّ األطِعمِة

ِسرقَةٌ، طَمع، خبثٌ، مكر، 22ِزىنً، ِفسق، قَتلٌ، : ألنه ِمن الداِخِل، ِمن قُلوِب الناِس، خترج األفكار الشريرة21ُ
  ".نجس اإلنسانَمجيع هِذِه الشروِر خترج ِمن الداِخِل وت23. عهارةٌ، عني ِشريرةٌ، جتديف، ِكربياُء، جهلٌ

 
  إميان املرأة الكنعانية

24 ،فيختأنْ ي قِدرفلم ي ،دأح علَمأنْ ال ي ريدا وهو ييتلَ بخيداَء، ودوص خوِم صورى إىل تضوم هناك ِمن قام ثُم
25مقَد ِعند تروخ تبِه، فأت تِمسع ِجسن ِتها روحةً، ويف ِجنِسها 26. يِهألنَّ امرأةً كانَ بابنمياالمرأةُ أُم توكان

دعي البنني أوالً يشبعونَ، ألنه ليس : "وأما يسوع فقالَ هلا27. فسألَته أنْ يخِرج الشيطانَ ِمِن ابنِتها. فينيقيةً سوريةً
والِكالب أيضا حتت املائدِة ! نعم، ياسيد: "ت لهفأجابت وقال28َ". حسنا أنْ يؤخذَ خبز البنني ويطرح للِكالِب

ننيفُتاِت الب يب: "فقالَ هلا29!". تأكُلُ ِمنِة، اذهِتِك. ألجِل هِذِه الكَِلميطانُ ِمِن ابنالش إىل 30". قد خرج تبفذَه
  .بيِتها ووجدِت الشيطانَ قد خرج، واِلابنةَ مطروحةً على الِفراِش

  شفاء أصم أعقد
وجاءوا إليِه بأصم 32. ثُم خرج أيضا ِمن تخوِم صور وصيداَء، وجاَء إىل حبِر اجلليِل يف وسِط حدوِد املُدِن العشِر31

ذُنيِه وتفَلَ ولَمس فأخذَه ِمن بِني اجلَمِع على ناحيٍة، ووضع أصاِبعه يف أ33ُ. أعقَد، وطَلَبوا إليِه أنْ يضع يده علَيِه
 ،ه34لسانماِء، وأنَّ وقالَ لهالس حون هظَرن فَعإفَّثا: "ور ."واحنَلَّ ِرباطُ 35. أِي انفَِتح ،أُذناه تحوللوقِت انفَت

. نادونَ أكثَر كثرياولِكن على قدِر ما أوصاهم كانوا ي. فأوصاهم أنْ ال يقولوا ألحٍد36. لساِنِه، وتكَلَّم مستقيما
37ِة قائلنيِهتوا إىل الغايا: "وبنسيٍء حِملَ كُلَّ شع هيتكَلَّمونَ! إن عونَ واخلُرسسمي ملَ الصعج."  

  
  



  
  

  إشباع األربعة اآلالف رجل
8 
: ونَ، دعا يسوع تالميذَه وقالَ هلُميف ِتلك األياِم إذ كانَ اجلَمع كثريا ِجدا، ومل يكُن هلُم ما يأكُل1) 9:1إىل)
وإنْ صرفتهم إىل بيوِتِهم 3 .إني أُشِفق على اجلَمِع، ألنَّ اآلنَ هلُم ثالثَةَ أياٍم يمكُثونَ معي وليس هلُم ما يأكُلونَ"2

ِمن أين يستطيع أحد أنْ يشِبع : "ميذُهفأجابه تال4". صائمني يخورونَ يف الطَّريِق، ألنَّ قَوما ِمنهم جاءوا ِمن بعيٍد
فأمر اجلَمع أنْ يتِكئوا على 6". سبعةٌ: "فقالوا". كم ِعندكُم ِمن اخلُبِز؟: "فسأهلُم5". هؤالِء خبزا هنا يف البريِة؟

موا، فقَدقَدلي وأعطَى تالميذَه روكس كَربزاٍت وشخ بعذَ الس7. موا إىل اجلَمِعاألرِض، وأخ قَليلٌ ِمن موكانَ معه
وكانَ 9. سبعةَ ِسالٍل: ثُم رفَعوا فضالِت الِكسِر. فأكَلوا وشِبعوا8. ِصغاِر السمِك، فبارك وقالَ أنْ يقَدموا هِذِه أيضا

  . تالميِذِه وجاَء إىل نواحي دملانوثَةَوللوقِت دخلَ السفينةَ مع10. ثُم صرفَهم. اآلِكلونَ نحو أربعِة آالٍف
  طلب آية

11بوهرجي ماِء، لكَيالس ةً ِمنآي ِمنه طاِلبني هحاِوروندأوا يونَ وابتيسيالفَر بروِحِه وقال12َ. فخرج دهملاذا : "فتن
  !".لن يعطَى هذا اجليلُ آيةً: يطلُب هذا اجليلُ آيةً؟ اَحلَق أقولُ لكُم

  مخري الفريسيني ومخري هريودس
ونسوا أنْ يأخذوا خبزا، ومل يكُن معهم يف السفينِة إالَّ 14. ثُم تركَهم ودخلَ أيضا السفينةَ ومضى إىل العِرب13

واِحد غيفقائال15ً. ر ممِري هري! انظُروا: "وأوصاهوخ نييسيمِري الفَرخ زوا ِمنوحتَرس16". ود ففَكَّروا قائلني
ملاذا تفَكّرونَ أنْ ليس ِعندكُم خبز؟ أال تشعرونَ بعد : "فعِلم يسوع وقالَ هلُم17". ليس ِعندنا خبز: "بعضهم لبعٍض

سمعونَ، وال تذكُرونَ؟ ألكُم أعين وال تبِصرونَ، ولكُم آذانٌ وال ت18وال تفهمونَ؟ أحتى اآلنَ قُلوبكُم غَليظَةٌ؟ 
". اثنتي عشرةَ: "قالوا له". حني كسرت األرِغفَةَ اخلَمسةَ للخمسِة اآلالِف، كم قُفَّةً مملوةً ِكسرا رفَعتم؟19
كيف ال : "مفقالَ هل21ُ". سبعةً: "قالوا". وحني السبعِة لألربعِة اآلالِف، كم سلَّ ِكسٍر مملوا رفَعتم؟"20

  ".تفهمونَ؟
  شفاء أعمى يف بيت صيدا

22 ،هلِمسى وطَلَبوا إليِه أنْ يموا إليِه أعميدا، فقَديِت صإىل خاِرِج القريِة، 23وجاَء إىل ب هجى وأخرِد األعمذَ بيفأخ
يِه علَيِه وسألهدي عضيِه، ووينيئًا؟ : وتفَلَ يف عش روقالَفتطَل24َّهل أبص مشونَ: "عكأشجاٍر ي اسالن 25". أُبِصر ثُم
يتطَلَّع لهعيِه، وجينا على عيِه أيضدي عا. وضليكُلَّ إنساٍن ج را وأبصحيحص يِتِه قائال26ً. فعادإىل ب لهال : "فأرس
  ".تدخِل القريةَ، وال تقُلْ ألحٍد يف القريِة

  إعتراف بطرس باملسيح



إني : من يقولُ الناس: "ويف الطَّريِق سألَ تالميذَه قائالً هلُم. م خرج يسوع وتالميذُه إىل قرى قَيصريِة فيلُبسث27ُ
وأنتم، من : "فقالَ هلُم29". واِحد ِمن األنبياِء:وآخرونَ. إيليا: وآخرونَ. يوحنا املعمدانُ: "فأجابوا28". أنا؟

  .فانتهرهم كي ال يقولوا ألحٍد عنه30!". أنت املَسيح: "فأجاب بطرس وقالَ له". إني أنا؟: تقولونَ
  يسوع ينبئ مبوته وقيامته

وبعد وابتدأ يعلّمهم أنَّ ابن اإلنساِن ينبغي أنْ يتألَّم كثريا، ويرفَض ِمن الشيوِخ ورؤساِء الكهنِة والكتبِة، ويقتلَ، 31
قوماٍم ية32ً. ثالثَِة أيوقالَ القَولَ عالني .هِهرنتدأَ يإليِه وابت سطرب ذَه33. فأخ سطرب رهفانت ،تالميذَه روأبص فَتفالت

  ".ألنك ال تم مبا ِهللا لِكن مبا للناِس! اذهب عني يا شيطانُ: "قائالً
فإنَّ من أراد 35. من أراد أنْ يأيتَ ورائي فلينِكر نفسه ويحِملْ صليبه ويتبعين: "ِذِه وقالَ هلُمودعا اجلَمع مع تالمي34

ألنه ماذا ينتِفع اإلنسانُ لو 36. أنْ يخلّص نفسه يهِلكُها، ومن يهِلك نفسه ِمن أجلي وِمن أجِل اإلجنيِل فهو يخلّصها
ألنَّ مِن استحى يب وبكالمي يف هذا 38أو ماذا يعطي اإلنسانُ ِفداًء عن نفِسِه؟ 37عالَم كُلَّه وخِسر نفسه؟ رِبح ال

يسنيجِد أبيِه مع املالئكَِة الِقدى جاَء مبتحي بِه مستاإلنساِن ي اجليِل الفاِسِق اخلاِطئ، فإنَّ ابن."  
9:1أقولُ ل: "وقالَ هلُم ٍة: كُماحلَقى بقواِهللا قد أت ا ملكوتورى يحت ذوقونَ املوتا ال يالقياِم ههنا قَوم إنَّ ِمن".  

  
  

  التجلي
9 
2مهوحد نفَِردينٍل عاٍل مبإىل ج مِ ِعدا، وصويوحن ويعقوب سطرب سوعذَ ياٍم أخِة أيِست عدوب . هيئَته تريوتغ

مهام3، قُدِمثلَ ذلك ضيبعلى األرِض أنْ ي ارقَص قِدرا كالثَّلِج، ال ييضاَء ِجدب عتلم هثياب تا 4. وصارهلُم إيلي روظَه
سوعى، وكانا يتكَلَّماِن مع ي5. مع موسسوعيقولُ لي سطرلَ بعكونَ ههنا: "فجأنْ ن ديدي، جثالثَ . يا سي عصنفلن

وكانت 7. ألنه مل يكُن يعلَم ما يتكَلَّم بِه إذ كانوا مرتِعبني6". لك واِحدةً، وملوسى واِحدةً، وإليليا واِحدةً: مظالَّ
مظَلّلُهةٌ تِة قائالً. سحابحابالس ِمن فجاَء صوت" :عوا. هذا هو ابين احلَبيبامس ةً ومل8". لهغتب وهلُمظَروا حا فـنوري 

ممعه هوحد سوعي ا غَريدأح.  
. وفيما هم ناِزلونَ ِمن اجلَبِل، أوصاهم أنْ ال يحدثوا أحدا مبا أبصروا، إال متى قام ابن اإلنساِن ِمن األمواِت9

إنَّ : ملاذا يقولُ الكتبةُ: " قائلِينفسألوه11". ما هو القيام ِمن األمواِت؟: "فحِفظوا الكَِلمةَ ألنفُِسِهم يتساَءلون10َ
وكيف هو مكتوب عن ابِن . إنَّ إيليا يأيت أوالً ويرد كُلَّ شيٍء: "فأجاب وقالَ هلُم12". إيليا ينبغي أنْ يأيتَ أوالً؟

ِملوا بِه كُلَّ ما أرادوا، كما هو إنَّ إيليا أيضا قد أتى، وع: لِكن أقولُ لكُم13. اإلنساِن أنْ يتألَّم كثريا ويرذَلَ
عنه كتوبم."  

  شفاء غالم به روح جنس



14مهحاِورونوكتبةً ي وهلُما حا كثريمعا جاَء إىل التالميِذ رأَى جروا، 15. ولَمحتَي ها رأَووللوقِت كُلُّ اجلَمِع لَم
يا معلّم، قد : "فأجاب واِحد ِمن اجلَمِع وقال17َ" نهم؟مباذا تحاِورو: "فسألَ الكتبة16َ. وركَضوا وسلَّموا علَيِه

 ،سأخر ابين بِه روح إلَيك مت18قَدسيببأسناِنِه وي ِصروي زِبدفي قهزمي كَهيثُما أدروح . خِرجوهأنْ ي لتالميِذك فقُلت
!". تى أكونُ معكُم؟ إىل متى أحتِملُكُم؟ قَدموه إلَي املؤِمِن، إىل مأيها اجليلُ غَري: "فأجاب وقالَ هلُم19". فلم يقِدروا

كم ِمن الزماِن : "فسألَ أباه21. فلَما رآه للوقِت صرعه الروح، فوقَع على األرِض يتمرغُ ويزِبد. فقَدموه إليِه20
لِكن إنْ كُنت تستطيع شيئًا .  يف الناِر ويف املاِء ليهِلكَهوكَثريا ما ألقاه22. منذُ ِصباه: "فقالَ". منذُ أصابه هذا؟
فللوقِت 24". كُلُّ شيٍء مستطاع للمؤِمِن. إنْ كُنت تستطيع أنْ تؤِمن: "فقالَ له يسوع23". فتحنن علَينا وأِعنا

فلَما رأَى يسوع أنَّ اجلَمع يتراكَضونَ، انتهر 25". إمياينأوِمن يا سيد، فأِعن عدم : "صرخ أبو الولَِد بدموٍع وقالَ
قائالً له ِجسالن وحالر" :كرأنا آم ،ماألص ساألخر وحها الرا: أيأيض لهوال تدخ ِمنه ج26!". اخر هعروص خرفص

ا وخرجديدى قالَ كثريونَ. شيٍت، حتكم م: "فصار هإن27!". اتفقام ،هِدِه وأقامبي سوعي كَها 28. فأمسولَم
هذا اِجلنس ال يمِكن أنْ يخرج : "فقالَ هلُم29". ملاذا مل نقِدر نحن أنْ نخِرجه؟: "دخلَ بيتا سأله تالميذُه على انِفراٍد

  ".بشيٍء إال بالصالِة والصوِم
 

  يسوع ينبئ مبوته وقيامته
30 ،دأح علَمأنْ ي ِردواجتازوا اجلليلَ، ومل ي هناك 31وخرجوا ِمنلّمعكانَ ي هويقولُ هلُم ألن تالميذَه" : إنَّ ابن

هلونقتاِس فيإىل أيدي الن لَّمسيف اليوِم الثّاِلِث. اإلنساِن ي قوملَ يقتأنْ ي عدموا القَولَ،32". وبفهم فلم يا هوخافوا وأم 
سألوهأنْ ي. 

  من هو األعظم؟
33وجاَء إىل كفِرناحوم .يِت سأهلُميف الطَّريِق؟: "وإذ كانَ يف الب كُمينم تتكالَمونَ فيما بكَتوا، 34". مباذا كنتفس

هو أعظَم نعٍض يف ممع ب مهعضوا يف الطَّريِق بحتاج مه35. ألنعش يى اِلاثنوناد لَسوقالَ هلُمفج ر" : دأح إذا أراد
من "37: فأخذَ ولَدا وأقامه يف وسِطِهم ثُم احتضنه وقالَ هلُم36". أنْ يكونَ أوالً فيكونُ آِخر الكُلّ وخاِدما للكُلّ

  ".ذي أرسلَينقَِبلَ واِحدا ِمن أوالٍد ِمثلَ هذا بامسي يقبلُين، ومن قَِبلَين فليس يقبلُين أنا بل الَّ
  من ليس علينا فهو معنا

". يا معلّم، رأينا واِحدا يخِرج شياطني باِمسك وهو ليس يتبعنا، فمنعناه ألنه ليس يتبعنا: "فأجابه يوحنا قائال38ً
39سوعا أنْ: "فقالَ يسريع ةً بامسي ويستطيعقو عصني دليس أح هألن ،عوهاال متنرش ليس 40.  يقولَ علَي نألنَّ م

  . إنه ال يضيع أجره: ألنَّ من سقاكُم كأس ماٍء بامسي ألنكُم للمسيِح، فاحلَق أقولُ لكُم41. علَينا فهو معنا
  حتذير ملسبيب اخلطايا

42"قُهنع قلو طو له ريبــي، فخ غاِر املؤِمننيالص دأح أعثَر نيف البحِروم ى وطُِرححِر رج43.  حب تكوإنْ أعثَر
. خري لك أنْ تدخلَ احلياةَ أقطَع ِمن أنْ تكونَ لك يداِن ومتضي إىل جهنم، إىل الناِر الَّيت ال تطفأُ. يدك فاقطَعها



خري لك أنْ تدخلَ احلياةَ أعرج ِمن أنْ . اقطَعهاوإنْ أعثَرتك ِرجلُك ف45. حيثُ دودهم ال يموت والنار ال تطفأ44ُ
وإنْ 47. حيثُ دودهم ال يموت والنار ال تطفأ46ُ. تكونَ لك ِرجالِن وتطرح يف جهنم يف الناِر الَّيت ال تطفأُ

. كونَ لك عيناِن وتطرح يف جهنِم الناِرخري لك أنْ تدخلَ ملكوت اِهللا أعور ِمن أنْ ت. أعثَرتك عينك فاقلَعها
. اَِمللح جيد50. ألنَّ كُلَّ واِحٍد يملَّح بناٍر، وكُلَّ ذَبيحٍة تملَّح ِمبلٍح49. حيثُ دودهم ال يموت والنار ال تطفأ48ُ

  ". يف أنفُِسكُم ِملح، وساِلموا بعضكُم بعضاولِكن إذا صار اِمللح بال ملوحٍة، فبماذا تصِلحونه؟ ليكُن لكُم
  الزواج والطالق

10 
  .فاجتمع إليِه جموع أيضا، وكعادِتِه كانَ أيضا يعلّمهم. وقام ِمن هناك وجاَء إىل تخوِم اليهوديِة ِمن عِرب اُألردن1ّ
2ونَ وسألوهيسيالفَر مفتقَد" :جِحلُّ للر؟هل يهامرأت طَلّقِل أنْ ي ."بوهرجوقالَ هلُم3. لي فأجاب" : مباذا أوصاكُم

ِمن أجِل قَساوِة : "فأجاب يسوع وقالَ هلُم5". موسى أِذنَ أنْ يكتب ِكتاب طالٍق، فتطَلَّق: "فقالوا4". موسى؟
ِمن أجِل هذا يترك الرجلُ أباه 7. ليقَِة، ذَكَرا وأُنثَى خلَقَهما اُهللاولِكن ِمن بدِء اخل6َقُلوبكُم كتب لكُم هِذِه الوصيةَ، 

فالَّذي جمعه اُهللا ال 9. إذًا لَيسا بعد اثنِني بل جسد واِحد. ويكونُ اِلاثناِن جسدا واِحدا8وأُمه ويلتِصق بامرأِتِه، 
من طَلَّق امرأته وتزوج بأُخرى يزين : "فقالَ هلُم11أله تالميذُه أيضا عن ذلك، ثُم يف البيِت س10". يفَرقه إنسانٌ

  ".وإنْ طَلَّقَِت امرأةٌ زوجها وتزوجت بآخر تزين12. علَيها
  يسوع يبارك األطفال

13مهلِمسي ا لكَيموا إليِه أوالدوقَد .روا الَّذينهالميذُ فانتا التوأممموهاغتاظَ وقالَ 14.  قَد ذلك سوعا رأَى يفلَم
من ال يقبلُ ملكوت : اَحلَق أقولُ لكُم15. دعوا األوالد يأتونَ إلَي وال متنعوهم، ألنَّ ِملثِل هؤالِء ملكوت اِهللا: "هلُم

لهدخيِه علَي16". اِهللا ِمثلَ ولٍَد فلن يدي عضوو مهنضفاحتمكَهوبار ِهم.  
  الشاب الغين

17وسأله ثا لهوج واِحد كَضإىل الطَّريِق، ر ةَ؟: "وفيما هو خاِرجلُ ألِرثَ احلياةَ األبديماذا أعم ،اِلحالص لّمها املُعأي ."
18سوعي وهو اُهللا: "فقالَ له ا إال واِحدصاِلح دا؟ ليس أح19. ملاذا تدعوين صاِلح صاياأنتالو ال . ال تزِن: تعِرف
يا معلّم، هِذِه كُلُّها حِفظتها : "فأجاب وقالَ له20". أكِرم أباك وأُمك. ال تسلُب. ال تشهد بالزوِر. ال تسِرق. تقتلْ

ع كُلَّ ما لك وأعِط الفُقَراَء، ِاذهب ب: يعِوزك شيٌء واِحد: "فنظَر إليِه يسوع وأحبه، وقالَ له21". منذُ حداثَيت
ليبعين حاِمالً الصماِء، وتعالَ اتبكرتٌ يف الس كانَ ذا أمواٍل 22". فيكونَ لك ها، ألنزينى حضعلى القَوِل وم مفاغت

  .كثريٍة
فتحير التالميذُ ِمن 24!". ِهللاما أعسر دخولَ ذَوي األمواِل إىل ملكوِت ا: "فنظَر يسوع حوله وقالَ لتالميِذِه23

مرور 25! يا بين، ما أعسر دخولَ املُتِكلني على األمواِل إىل ملكوِت اِهللا: "فأجاب يسوع أيضا وقالَ هلُم. كالِمِه
فمن : "ِة قائلني بعضهم لبعٍضفبِهتوا إىل الغاي26". جمٍل ِمن ثَقِب إبرٍة أيسر ِمن أنْ يدخلَ غَين إىل ملكوِت اِهللا



ِعند الناِس غَري مستطاٍع، ولِكن ليس ِعند اِهللا، ألنَّ كُلَّ شيٍء : "فنظَر إليِهم يسوع وقال27َ". يستطيع أنْ يخلُص؟
  ".مستطاع ِعند اِهللا

28يقولُ له سطردأَ بيٍء وتِب: "وابتكنا كُلَّ شقد تر حنها نوقال29َ". عناك سوعي أقولُ لكُم: "فأجاب احلَق : لَيس
إالَّ ويأخذُ 30أحد ترك بيتا أو إخوةً أو أخواٍت أو أبا أو أُما أو امرأةً أو أوالدا أو حقوالً، ألجلي وألجِل اإلجنيِل، 

واٍت وأُمةً وأخا وإخويوتماِن، بهِر اآليت ِمئَةَ ِضعٍف اآلنَ يف هذا الزقوالً، مع اضِطهاداٍت، ويف الدا وحهاٍت وأوالد
  ".ولِكن كثريونَ أولونَ يكونونَ آِخرين، واآلِخرونَ أولني31. احلياةَ األبديةَ

  يسوع ينبئ مبوته وقيامته
.  وفيما هم يتبعونَ كانوا يخافونَ.وكانوا يف الطَّريِق صاِعدين إىل أورشليم ويتقَدمهم يسوع، وكانوا يتحيرون32َ

ثُ لهحدا سيمدأَ يقولُ هلُم عا وابتأيض رعش يذَ اِلاثن33: فأخ" لَّمساإلنساِن ي وابن ،ليمشصاِعدونَ إىل أور حنها ن
هزأونَ بِه ويجِلدونه ويتفُلونَ علَيِه في34إىل رؤساِء الكهنِة والكتبِة، فيحكُمونَ علَيِه باملوِت، ويسلّمونه إىل اُألمِم، 

قومويف اليوِم الثّاِلِث ي ،هلونقتوي."  
  طلبة يعقوب ويوحنا

ماذا : "فقالَ هلُما36". يا معلّم، نريد أنْ تفعلَ لنا كُلَّ ما طَلَبنا: "وتقَدم إليِه يعقوب ويوحنا ابنا زبدي قائلَِني35
فقالَ 38". أعِطنا أنْ نجِلس واِحد عن يميِنك واآلخر عن يساِرك يف مجِدك: "فقاال له37". كُما؟تريداِن أنْ أفعلَ ل

سوعما تعلَماِن ما تطلُباِن: "هلُما يِة الَّيت أصطَبغُِ . لَستبغها أنا، وأنْ تصطَِبغا بالصبالَّيت أشر با الكأسطيعاِن أنْ تشرستأت
أما الكأس الَّيت أشربها أنا فتشرباِنها، وبالصبغِة الَّيت أصطَبغُِ ا : "فقالَ هلُما يسوع". نستطيع: " لهفقاال "39ا أنا؟

  ".وأما اجلُلوس عن يميين وعن يساري فليس يل أنْ أُعطيه إالَّ للذين أُِعد هلُم40. أنا تصطَِبغاِن
أنتم تعلَمونَ أنَّ الَّذين : "وقالَ هلُم فدعاهم يسوع42.  يغتاظونَ ِمن أجِل يعقوب ويوحناولَما ِمسع العشرةُ ابتدأوا41

لَّطونَ علَيِهميتس مظَماَءهوأنَّ ع ،مهسودونِم يساَء اُألمبونَ رؤحسفال يكونُ هكَذا فيكُم43. ي . صريأنْ ي أراد نبل م
ألنَّ ابن اإلنساِن أيضا 45. ومن أراد أنْ يصري فيكُم أوالً، يكونُ للجميِع عبدا44 خاِدما، فيكُم عظيما، يكونُ لكُم

ةً عن كثريينِفدي هفسبِذلَ نولي خِدمبل لي مخدمل يأِت لي."  
  شفاء بارتيماوس األعمى

غَفٍري، كانَ بارتيماوس األعمى ابن تيماوس جاِلسا وفيما هو خاِرج ِمن أرحيا مع تالميِذِه وجمٍع . وجاءوا إىل أرحيا46
!" يا يسوع ابن داود، ارحمين: "فلَما ِمسع أنه يسوع الناِصري، ابتدأ يصرخ ويقول47ُ. على الطَّريِق يستعطي

فنادوا . فوقَف يسوع وأمر أنْ ينادى49!". يا ابن داود، ارحمين: "فانتهره كثريونَ ليسكُت، فصرخ أكثَر كثريا48
له ى قائلنياألعم" :ِثق !قُم !ناديك50". هوذا يسوعوجاَء إىل ي وقام ِرداَءه ح51. فطَروقالَ له سوعي فأجاب :

". إميانك قد شفاك. اذهب: " يسوعفقالَ له52!". يا سيدي، أنْ أُبِصر: "فقالَ له األعمى" ماذا تريد أنْ أفعلَ بك؟"
  .فللوقِت أبصر، وتِبع يسوع يف الطَّريِق

  



  
  الدخول إىل أورشليم

11 
اذهبا : "وقالَ هلُما2ولَما قَربوا ِمن أورشليم إىل بيِت فاجي وبيِت عنيا، ِعند جبِل الزيتوِن، أرسلَ اثنِني ِمن تالميِذِه، 1

فحالَّه .  الَّيت أمامكُما، فللوقِت وأنتما داِخالِن إليها ِجتداِن جحشا مربوطًا مل يجِلس علَيِه أحد ِمن الناِسإىل القريِة
فمضيا 4". فللوقِت يرِسلُه إىل هنا. الرب محتاج إليِه: ملاذا تفعالِن هذا؟ فقوال: وإنْ قالَ لكُما أحد3. وأتيا بِه

ماذا تفعالِن، : "فقالَ هلُما قَوم ِمن القياِم هناك5. حش مربوطًا ِعند الباِب خاِرجا على الطَّريِق، فحالَّهووجدا اجلَ
فأتيا باجلَحِش إىل يسوع، وألقَيا علَيِه ثيابهما فجلَس 7. فتركوهما. فقاال هلُم كما أوصى يسوع6". حتُالَِّن اجلَحش؟

والَّذين 9. وآخرونَ قَطَعوا أغصانا ِمن الشجِر وفَرشوها يف الطَّريِق.  فرشوا ثيابهم يف الطَّريِقوكَثريون8َ. علَيِه
خونَ قائلنيصرتِبعوا كانوا ي موا، والَّذينا: "تقَدنأوص !اآليت باسِم الرب كبارةُ 10! ماآلتي دملكَةُ أبينا داوكَةٌ مبارم

ا يف األعايل! باسِم الربنأوص."!  
  لعن شجرة الَّتني

فدخلَ يسوع أورشليم واهلَيكَلَ، ولَما نظَر حوله إىل كُلّ شيٍء إذ كانَ الوقت قد أمسى، خرج إىل بيِت عنيا مع 11
رعش ي12. اِلاثن ،يِت عنيا جاعب ا خرجوا ِمنِد لَم13ويف الغ ةَ تٍني ِمنرجش ظَرفن لَّهوجاَء لَع ،قعيٍد علَيها ورب

ال يأكُلْ : "فأجاب يسوع وقالَ هلا14. فلَما جاَء إليها مل يِجد شيئًا إلَّا ورقًا، ألنه مل يكُن وقت التِني. يِجد فيها شيئًا
  .وكانَ تالميذُه يسمعونَ!". أحد ِمنِك ثَمرا بعد إىل األبِد

 
  تطهري اهليكل

15ليمشوجاءوا إىل أور . وائدم رونَ يف اهلَيكَِل، وقَلَّبشتبيعونَ ويكانوا ي الَّذين خِرجدأَ ياهلَيكَلَ ابت سوعلَ يخا دولَم
: أليس مكتوبا": وكانَ يعلّم قائالً هلُم17. ومل يدع أحدا يجتاز اهلَيكَلَ مبتاٍع16. الصياِرفَِة وكراسي باعِة احلَماِم

وِمسع الكتبةُ ورؤساُء الكهنِة فطَلَبوا كيف 18". بييت بيت صالٍة يدعى جلميِع اُألمِم؟ وأنتم جعلتموه مغارةَ لُصوٍص
  .دينِةولَما صار املساُء، خرج إىل خاِرِج امل19. يهِلكونه، ألنهم خافوه، إذ بِهت اجلَمع كُلُّه ِمن تعليِمِه

  الَّتينة اليابسة
! يا سيدي، انظُر: فتذَكَّر بطرس وقالَ له21ويف الصباِح إذ كانوا مجتازين رأَوا التينةَ قد يِبست ِمن اُألصوِل، 20

تِبسها قد ينتةُ الَّيت لَعينوقالَ هلُم 22!". اَلت سوعي لكُم إميانٌ باِهللا: "فأجاب كُنأقولُ لكُمأل23. لي ي احلَقإنَّ : ن
. وال يشك يف قَلِبِه، بل يؤِمن أنَّ ما يقولُه يكونُ، فمهما قالَ يكونُ له! انتِقلْ وانطَِرح يف البحِر: من قالَ هلذا اجلَبِل

ومتى وقَفتم تصلّونَ، 25. كُلُّ ما تطلُبونه حينما تصلّونَ، فآِمنوا أنْ تنالوه، فيكونَ لكُم: لذلك أقولُ لكُم24
الَِّتكُمماواِت زالَّذي يف الس ا أبوكُملكُم أيض غِفري يٌء، لكَيٍد شوإنْ مل تغِفروا 26. فاغِفروا إنْ كانَ لكُم على أح

الَِّتكُما زماواِت أيضالَّذي يف الس أبوكُم غِفرم ال يأنت."  



  السؤال عن سلطان يسوع
: وقالوا له28وفيما هو يمشي يف اهلَيكَِل، أقبلَ إليِه رؤساُء الكهنِة والكتبةُ والشيوخ، . يضا إىل أورشليموجاءوا أ27
وأنا أيضا : "فأجاب يسوع وقالَ هلُم29". بأي سلطاٍن تفعلُ هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطانَ حتى تفعلَ هذا؟"

ِمن السماِء كانت أم ِمن : معموديةُ يوحنا30أجيبوين، فأقولَ لكُم بأي سلطاٍن أفعلُ هذا . أسألُكُم كِلمةً واِحدةً
ِمن : وإنْ قُلنا32فلماذا مل تؤِمنوا بِه؟ : ِمن السماِء، يقولُ: إنْ قُلنا:"ففَكَّروا يف أنفُِسِهم قائلني31". الناِس؟ أجيبوين

فأجاب ". ال نعلَم: "فأجابوا وقالوا ليسوع33. ألنَّ يوحنا كانَ ِعند اجلميِع أنه باحلَقيقَِة نيب. فخافوا الشعب". الناِس
  ".وال أنا أقولُ لكُم بأي سلطاٍن أفعلُ هذا: "يسوع وقالَ هلُم
  مثَل الكرامني
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ٍج، وحفَر حوض معصرٍة، وبنى برجا، وسلَّمه إىل كرامني إنسانٌ غَرس كرما وأحاطَه بسيا: "وابتدأَ يقولُ هلُم بأمثاٍل1

ِر الكَرِم، 2. وسافَرثَم ِمن امنيالكَر ذَ ِمنا ليأخبديف الوقِت ع امنيلَ إىل الكَرأرس 3ثُم لوهوأرس لَدوهوج ذوهفأخ
ثُم آخرين . ثُم أرسلَ أيضا آخر، فقَتلوه5. وه وشجوه وأرسلوه مهاناثُم أرسلَ إليِهم أيضا عبدا آخر، فرجم4. فاِرغًا

: فإذ كانَ له أيضا ابن واِحد حبيب إليِه، أرسله أيضا إليِهم أخريا، قائال6ً. كثريين، فجلَدوا ِمنهم بعضا وقَتلوا بعضا
! هلُموا نقتله فيكونَ لنا املرياثُ! هذا هو الواِرثُ: كَرامني قالوا فيما بينهمولكن أولئك ال7! إُم يهابونَ ابين

فماذا يفعلُ صاِحب الكَرِم؟ يأيت ويهِلك الكَرامني، ويعطي الكَرم إىل 9. فأخذوه وقَتلوه وأخرجوه خاِرج الكَرِم8
رين10. آخهذا املَكتوب مأما قَرأت :ِة؟ احلَجاويالز رأس اؤونَ، هو قد صارنالب هفَضالَّذي ر كانَ 11ر ِل الربِقب ِمن

. فطَلَبوا أنْ يمِسكوه، ولِكنهم خافوا ِمن اجلَمِع، ألنهم عرفوا أنه قالَ املَثَلَ علَيِهم12!". هذا، وهو عجيب يف أعيِننا
  .فتركوه ومضوا
  صردفع اجلزية لقي

يا معلّم، نعلَم : "فلَما جاءوا قالوا له14. ثُم أرسلوا إليِه قَوما ِمن الفَريسيني واهلريودسيني لكَي يصطادوه بِكلمٍة13
 تعطَى ِجزيةٌ لقَيصر أيجوز أنْ. أنك صاِدق وال تبايل بأحٍد، ألنك ال تنظُر إىل وجوِه الناِس، بل باحلَق تعلّم طريق اِهللا

فقالَ . فأتوا بِه16". ملاذا تجربونين؟ ايتوين بديناٍر ألنظُره:"فعِلم رياَءهم، وقالَ هلُم15". أم ال؟ نعطي أم ال نعطي؟
وا ما لقَيصر لقَيصر وما ِهللا أعط: "فأجاب يسوع وقالَ هلُم17". لقَيصر:"فقالوا له". ملَن هِذِه الصورةُ والِكتابةُ؟: "هلُم
  .فتعجبوا ِمنه". ِهللا

  السؤال عن قيامة األموات
18قائلني ةٌ، وسألوهيقولونَ ليس قيام الَّذين ،نيوقيدالص ِمن ى"19: وجاَء إليِه قَوملنا موس بكت ،لّمعيا م : إنْ مات

أوالد لّفخامرأةً ومل ي كوتر ،ٍد أخسالً ألخيِهألحن قيموي ،هامرأت ذَ أخوهٍة20. ا، أنْ يأخةُ إخوذَ . فكانَ سبعأخ
فأخذَها 22. وهكذا الثّاِلثُ. فأخذَها الثّاين ومات، ومل يترك هو أيضا نسال21ً. األولُ امرأةً ومات، ومل يترك نسالً

ففي القيامِة، متى قاموا، ملَن ِمنهم تكونُ زوجةً؟ ألنها 23. ِت املَرأةُ أيضاوآِخر الكُلّ مات. السبعةُ، ومل يتركوا نسالً



أليس هلذا تِضلّونَ، إذ ال تعِرفونَ الكُتب وال قوةَ اِهللا؟ : "فأجاب يسوع وقالَ هلُم24". كانت زوجةً للسبعِة
وأما ِمن ِجهِة 26.  وال يزوجونَ، بل يكونونَ كمالئكٍَة يف السماواِتألنهم متى قاموا ِمن األمواِت ال يزوجون25َ

أنا إله إبراهيم وإله إسحاق : أفَما قَرأتم يف ِكتاِب موسى، يف أمِر العلَّيقَِة، كيف كلَّمه اُهللا قائالً: األمواِت إُم يقومونَ
  !".فأنتم إذًا تِضلّونَ كثريا.  أحياٍءليس هو إله أمواٍت بل إله27وإله يعقوب؟ 
  الوصية العظمى

28ا، سألهنسح مهأجاب ها رأَى أنرونَ، فلَميتحاو مهالكتبِة وِمسع ِمن لُ الكُلّ؟: "فجاَء واِحدٍة هي أوةُ وصيأي ."
29سوعي هصايا هي: "فأجابلَ كُلّ الويا إسرائيلُ: إنَّ أو عامس .واِحد بإهلنا ر 30. الرب ِمن إهلَك بالر ِحبوت

ِتككُلّ قُدر وِمن ،كُلّ ِفكِرك وِمن ،فِسككُلّ ن وِمن ،ةُ األولَى. كُلّ قَلِبكصيةٌ ِمثلُها هي31. هِذِه هي الووثاني :
فِسككن كقريب ِحبِني. تهات ِمن ى أعظَمةٌ أُخر32". ليس وصيالكاِتب فقالَ له" :لّمعا يا مديج . هألن ،قُلت باحلَق

ِسواه روليس آخ ةُ 33. اُهللا واِحدبحِة، ومكُلّ القُدر فِس، وِمنكُلّ الن كُلّ الفَهِم، وِمن كُلّ القَلِب، وِمن ِمن هتبحوم
لَست : "فلَما رآه يسوع أنه أجاب بعقٍل، قالَ له34".  والذَّبائِحالقريِب كالنفِس، هي أفضلُ ِمن مجيِع املُحرقاِت

  !ومل يجسر أحد بعد ذلك أنْ يسأله". بعيدا عن ملكوِت اِهللا
  املسيح وداود

ألنَّ داود نفسه قالَ 36كيف يقولُ الكتبةُ إنَّ املَسيح ابن داود؟ : "ثُم أجاب يسوع وقالَ وهو يعلّم يف اهلَيكَِل35
. فداود نفسه يدعوه ربا37. اجِلس عن يميين، حتى أضع أعداَءك موِطئًا لقَدميك: قالَ الرب لربي: بالروِح القُدِس

  .وكانَ اجلَمع الكَثري يسمعه بسروٍر". فِمن أين هو ابنه؟
  التحذير من الكتبة

واملَجاِلس 39حتَرزوا ِمن الكتبِة، الَّذين يرغَبونَ املَشي بالطَّياِلسِة، والتحياِت يف األسواِق، : "م يف تعليِمِهوقالَ هل38ُ
 هؤالِء. الَّذين يأكُلونَ بيوت األراِمِل، ولِعلٍَّة يطيلونَ الصلَواِت40. األولَى يف اامِع، واملُتكآِت األولَى يف الوالئِم

ةً أعظَمينونذونَ ديأخ."  
  فلسا األرملة

. وكانَ أغنياُء كثريونَ يلقونَ كثريا. وجلَس يسوع تجاه اِخلزانِة، ونظَر كيف يلقي اجلَمع نحاسا يف اِخلزانِة41
42بعما رهتِني، قيمفلس ةٌ وألقَتلَةٌ فقريأرم 43. فجاءتوقالَ هلُم عا تالميذَهأقولُ لكُم: "فد لَةَ : احلَقإنَّ هِذِه األرم

ألنَّ اجلميع ِمن فضلَِتِهم ألقَوا، وأما هِذِه فِمن إعواِزها 44الفَقريةَ قد ألقَت أكثَر ِمن مجيِع الَّذين ألقَوا يف اِخلزانِة، 
  ".ألقَت كُلَّ ما ِعندها، كُلَّ معيشِتها

  
  

  عالمات اية الزمان
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فأجاب 2!" وهِذِه األبنيةُ! ما هِذِه اِحلجارةُ! يا معلّم، انظُر: "فيما هو خاِرج ِمن اهلَيكَِل، قالَ له واِحد ِمن تالميِذِهو1
وقالَ له سوعي" :نقَضٍر ال يجعلى ح رجح كترةَ؟ ال يةَ العظيمهِذِه األبني نظُرِل3". أتبعلى ج وفيما هو جاِلس 

قُلْ لنا متى يكونُ هذا؟ وما هي "4: الزيتوِن، تجاه اهلَيكَِل، سأله بطرس ويعقوب ويوحنا وأندراوس على انِفراٍد
فإنَّ كثريين سيأتونَ 6. ال يِضلُّكُم أحد! انظُروا: "فأجابهم يسوع وابتدأَ يقول5ُ". العالمةُ عندما يِتم مجيع هذا؟

فإذا ِمسعتم حبروٍب وبأخباِر حروٍب فال ترتاعوا، ألنها ال بد أنْ تكونَ، 7. ويِضلّونَ كثريين! إني أنا هو: قائلنيبامسي 
عدى بهليس املُنت 8. ولِكن جاعاتوتكونُ م ،ملكٍَة، وتكونُ زالِزلُ يف أماِكنملكَةٌ على مٍة، ومةٌ على أُمأُم تقوم هألن

ألنهم سيسلّمونكُم إىل مجاِلس، وتجلَدونَ يف مجاِمع، . فانظُروا إىل نفوِسكُم9. هِذِه مبتدأُ األوجاِع. ضِطراباتوا
فمتى 11. وينبغي أنْ يكرز أوالً باإلجنيِل يف مجيِع اُألمِم10. وتوقَفونَ أمام والٍة وملوٍك، ِمن أجلي، شهادةً هلُم

ألنْ . كُم ليسلّموكُم، فال تعتنوا ِمن قَبلُ مبا تتكلَّمونَ وال تموا، بل مهما أُعطيتم يف ِتلك الساعِة فبذلك تكَلَّمواساقو
سالقُد وحبل الر كَلّمنيم املُتأنت معلى12. لَست األوالد قوموي ،هولَد إىل املوِت، واألب أخاه األخ سِلموسي واِلديِهم 

مهلونقتأجِل امسي13. وي اجلميِع ِمن ِمن ضنيبغوتكونونَ م .خلُصى فهذا يهإىل املُنت صِبرالَّذي ي ى 14. ولكنتفم
 مظَرتةَ اخلَراِب"نغي " ِرجسنبيثُ ال يةً حقائم ،يبالَّيت قالَ عنها دانيآلُ الن- ِم القاِرئفهئ- لييف  فحين ِب الَّذينهرٍذ لي

والَّذي يف احلَقِل 16والَّذي على السطِح فال يِرتلْ إىل البيِت وال يدخلْ ليأخذَ ِمن بيِتِه شيئًا، 15اليهوديِة إىل اِجلباِل، 
هذَ ثَوبراِء ليأخإىل الو رِجعاِم17. فال ياألي بالَى واملُرِضعاِت يف ِتلكيلٌ للحيف و18! وو كُمبرال يكونَ ه لّوا لكَيص

. ألنه يكونُ يف ِتلك األياِم ضيق مل يكُن ِمثلُه منذُ ابِتداِء اخلَليقَِة الَّيت خلَقَها اُهللا إىل اآلنَ، ولَن يكون19َ. ِشتاٍء
20دسج خلُصمل ي ،اماألي ِتلك ِر الربقَصولو مل ي .ألجِل املُختارين ولِكناماألي رقَص ،مهاختار ئٍذ 21.  الَّذينحين

دهنا: إنْ قالَ لكُم أح أو! هوذا املَسيح :قوا! هوذا هناكدصةٌ، 22. فال تةٌ وأنبياُء كذَبحاُء كذَبسم قومسي هألن
ها أنا قد سبقت وأخبرتكُم بكُلّ . نتمفانظُروا أ23. ويعطونَ آياٍت وعجائب، لكَي يِضلّوا لو أمكَن املُختارين أيضا

  .شيٍء
ونجوم السماِء تتساقَطُ، 25فالشمس تظِلم، والقَمر ال يعطي ضوَءه، : وأما يف ِتلك األياِم بعد ذلك الضيِق"24

ععزماواِت تتزالَّيت يف الس ات26. والقواإلنساِن آتي بِصرونَ ابنئٍذ يجٍد، وحينٍة ومٍة كثريا يف سحاٍب بقو
فِمن شجرِة 28. فيرِسلُ حينئٍذ مالئكَته ويجمع مختاريِه ِمن األربِع الرياِح، ِمن أقصاِء األرِض إىل أقصاِء السماِء27

هكَذا أنتم أيضا، متى 29. يف قريبمتى صار غُصنها رخصا وأخرجت أوراقًا، تعلَمونَ أنَّ الص: التِني تعلَّموا املَثَلَ
ال يمضي هذا اجليلُ حتى يكونَ : اَحلَق أقولُ لكُم30. رأيتم هِذِه األشياَء صائرةً، فاعلَموا أنه قريب على األبواِب

زول31ُ. هذا كُلُّهكالمي ال ي تزوالِن، ولكن اَلسماُء واألرض.  
  السهر الدائم

! اُنظُروا33. ليوم وِتلك الساعةُ فال يعلَمِ ما أحد، وال املالئكَةُ الَّذين يف السماِء، وال اِلابن، إلَّا اآلبوأما ذلك ا"32
ى يكونُ الوقتتال تعلَمونَ م كُملّوا، ألنروا وصلطانَ، 34. ِاسهالس هبيدوأعطَى ع ،هيتب كتر ساِفرما إنسانٌ مكأن 

ِاسهروا إذًا، ألنكُم ال تعلَمونَ متى يأيت رب البيِت، أمساًء، أم 35. كُلّ واِحٍد عمله، وأوصى البواب أنْ يسهرول



: وما أقولُه لكُم أقولُه للجميِع37! لئالّ يأيتَ بغتةً فيِجدكُم نياما36. ِنصف اللَّيِل، أم صياح الديِك، أم صباحا
روااسه."  

  
  

  التآمر لقتل يسوع
14 
وكانَ رؤساُء الكهنِة والكتبةُ يطلُبونَ كيف يمِسكونه مبكٍر ويقتلونه، . وكانَ الِفصح وأيام الفَطِري بعد يومِني1
 ."ليس يف العيِد، لئالَّ يكونَ شغب يف الشعِب: "ولِكنهم قالوا2

  سكب الطيب على يسوع
 بيِت عنيا يف بيِت ِسمعانَ األبرِص، وهو متِكئٌ، جاءِت امرأةٌ معها قارورةُ طيِب ناِرديٍن خاِلٍص كثِري وفيما هو يف3

ملاذا كانَ تلَف الطّيِب هذا؟ : "وكانَ قَوم مغتاظني يف أنفُِسِهم، فقالوا4. فكسرِت القارورةَ وسكَبته على رأِسِه. الثَّمِن
: أما يسوع فقال6َ. وكانوا يؤنبونها". ن أنْ يباع هذا بأكثَر ِمن ثالِثِمئَِة ديناٍر ويعطَى للفُقَراِءألنه كانَ يمِك5
ألنَّ الفُقَراَء معكُم يف كُلّ حٍني، ومتى أردتم تقِدرونَ أنْ 7! ملاذا تزِعجونها؟ قد عِملَت يب عمالً حسنا! اتركوها"

خ مِ لوااتعميف كُلّ حٍني. ري معكُم ا أنا فلَستها8. وأمما ِعند ِملَتدي . عسبالطّيِب ج تنهود قَتقد سب
  ".حيثُما يكرز ذا اإلجنيِل يف كُلّ العالَِم، يخبر أيضا مبا فعلَته هِذِه، تذكارا هلا: اَحلَق أقولُ لكُم9. للتكفِني

  خيانة يهوذا
ولَما ِمسعوا فِرحوا، 11.  يهوذا اإلسخريوطي، واِحدا ِمن اِلاثني عشر، مضى إىل رؤساِء الكهنِة ليسلّمه إليِهمثُم إن10َّ

 .وكانَ يطلُب كيف يسلّمه يف فُرصٍة مواِفقٍَة. ووعدوه أنْ يعطوه ِفضةً

  عشاء الفصح مع التالميذ
أين تريد أنْ نمضي ونِعد لتأكُلَ : "حني كانوا يذبحونَ الِفصح، قالَ له تالميذُه. ن الفَطِريويف اليوِم األوِل ِم12

. ِاتبعاه. اذهبا إىل املدينِة، فيالقيكُما إنسانٌ حاِملٌ جرةَ ماٍء: "فأرسلَ اثنِني ِمن تالميِذِه وقالَ هلُما13" الِفصح؟
فهو يريكُما 15أين املَِرتلُ حيثُ آكُلُ الِفصح مع تالميذي؟ : إنَّ املُعلّم يقولُ:  لرب البيِتوحيثُما يدخلْ فقوال14

  .فأعدا الِفصح. فخرج ِتلميذاه وأتيا إىل املدينِة، ووجدا كما قالَ هلُما16". هناك أِعدا لنا. ِعلّيةً كبريةً مفروشةً معدةً
إنَّ واِحدا : احلَق أقولُ لكُم: "وفيما هم متِكئونَ يأكُلونَ، قالَ يسوع18. ساُء جاَء مع اِلاثني عشرولَما كانَ امل17

". هل أنا؟: "وآخر". هل أنا؟: "فابتدأوا يحزنونَ، ويقولونَ له واِحدا فواِحدا19!". اَآلِكلُ معي. ِمنكُم يسلّمين
إنَّ ابن اإلنساِن ماٍض كما هو 21.  واِحد ِمن اِلاثني عشر، الَّذي يغِمس معي يف الصحفَِةهو: "فأجاب وقالَ هلُم20

  !".كانَ خريا لذلك الرجِل لو مل يولَد. مكتوب عنه، ولِكن ويلٌ لذلك الرجِل الَّذي بِه يسلَّم ابن اإلنساِن
  عشاء الرب



ثُم أخذَ 23". خذوا كُلوا، هذا هو جسدي: " يسوع خبزا وبارك وكسر، وأعطاهم وقالَوفيما هم يأكُلونَ، أخذ22َ
مِربوا ِمنها كُلُّهفش ،موأعطاه كَروش وقالَ هلُم24. الكأس" : ِمن سفَكهِد اجلديِد، الَّذي يمي الَّذي للعهذا هو د

أقولُ لكُم25. أجِل كثريين اَحلَق :ا يف ملكوِت إنجديد هبما أشراليوِم حين ِة إىل ذلكِنتاِج الكَرم ِمن عدب بي ال أشر
  .ثُم سبحوا وخرجوا إىل جبِل الزيتوِن26". اِهللا

  يسوع ينبئ بإنكار بطرس له
27سوعوقالَ هلُم ي" :كتوبم هكّونَ يفَّ يف هِذِه اللَّيلَِة، ألنتش إنَّ كُلَّكُم  :اِخلراف ددفتتب اعيالر ي أضِربأن .
فقالَ له 30!". وإنْ شك اجلميع فأنا ال أشك: "فقالَ له بطرس29". ولِكن بعد قيامي أسِبقُكُم إىل اجلليِل28
سوعي" :أقولُ لك احلَق :رم يكالد صيحيف هِذِه اللَّيلَِة، قَبلَ أنْ ي اليوم كاٍتإنرين ثالثَ منِكرِني، تفقالَ 31". ت

  .وهكذا قالَ أيضا اجلميع!". ولِو اضطُِررت أنْ أموت معك ال أُنِكرك: "بأكثَِر تشديٍد
  يف جثسيماين

 ."اجِلسوا ههنا حتى أُصلّي: "وجاءوا إىل ضيعٍة امسها جثسيماين، فقالَ لتالميِذِه32

33سطرب ذَ معهأخ ثُمئبكتوي شدهدأَ يا، وابتويوحن ى املوِت:"فقالَ هلُم34.  ويعقوبا حتةٌ ِجدزينفسـي حن !
: وقال36َ. ثُم تقَدم قَليالً وخر على األرِض، وكانَ يصلّي لكَي تعبر عنه الساعةُ إنْ أمكَن35". اُمكُثوا هنا واسهروا

ثُم 37". ولِكن ليكُن ال ما أُريد أنا، بل ما تريد أنت.  مستطاع لك، فأِجز عني هِذِه الكأسيا أبا اآلب، كُلُّ شيٍء"
سطرا، فقالَ لبنيام مهدججاَء وو" :نائم ةً؟ ! يا ِسمعانُ، أنتةً واِحدساع رأنْ تسه رتلّوا 38أما قَدروا وصِاسه

. ومضى أيضا وصلَّى قائالً ذلك الكالم بعيِنِه39".  أما الروح فنشيطٌ، وأما اجلَسد فضعيف.لئالَّ تدخلوا يف جتِربٍة
40هجيبونعلَموا مباذا يثَقيلَةً، فلم ي مهنأعي تا، إذ كانا نيامأيض مهدجوو عجر جاَء ثاِلثَةً وقالَ هلُم41. ثُم ثُم :

"كفي! رحيواناموا اآلنَ واستةُ! ياعِت السإىل أيدي اخلُطاِة! قد أت لَّمساإلنساِن ي 42. هوذا ابنبذههوذا ! قوموا لن
برين قد اقتلّمسالَّذي ي."!  

  القبض على يسوع
43رعش ياِلاثن ِمن هوذا، واِحدلَ يأقب يوٍف وِعص ،وللوقِت فيما هو يتكَلَّمبس كثري معج ساِء ومعهِعنِد رؤ ِمن ي

أمِسكوه، وامضوا بِه . الَّذي أُقَبلُه هو هو: "وكانَ مسلّمه قد أعطاهم عالمةً قائال44ً. الكهنِة والكتبِة والشيوِخ
. سكوهفألقَوا أيديهم علَيِه وأم46 .وقَبله!" يا سيدي، ياسيدي: "فجاَء للوقِت وتقَدم إليِه قائال45ً". ِحبرٍص
47هأُذن ئيِس الكهنِة فقَطَعر بدع بروض ،يفالس احلاِضرين ِمن لَّ واِحدفاست. 

كُلَّ يوٍم كُنت معكُم يف اهلَيكَِل 49! كأنه على لص خرجتم بسيوٍف وِعصي لتأخذوين: "فأجاب يسوع وقالَ هلُم48
وتِبعه شاب الِبسا إزارا على عرِيِه، 51. فتركَه اجلميع وهربوا50". ملَ الكُتبولِكن لكَي تك! أُعلّم ومل تمِسكوين
  .فترك اإلزار وهرب ِمنهم عريانا52فأمسكَه الشبانُ، 
  أمام جممع اليهود



وكانَ بطرس قد تِبعه 54. خ والكتبةُفمضوا بيسوع إىل رئيِس الكهنِة، فاجتمع معه مجيع رؤساِء الكهنِة والشيو53
وكانَ رؤساُء الكهنِة واملَجمع 55. ِمن بعيٍد إىل داِخِل داِر رئيِس الكهنِة، وكانَ جاِلسا بني اخلُداِم يستدِفئُ ِعند النار

ثُم 57. دوا علَيِه زورا، ومل تتِفق شهاداتهمألنَّ كثريين شِه56. كُلُّه يطلُبونَ شهادةً على يسوع ليقتلوه، فلم يِجدوا
ا قائلنيِهدوا علَيِه زوروش قَوم يقولُ"58: قام ِمسعناه حناٍم : نباأليادي، ويف ثالثَِة أي هذا اهلَيكَلَ املَصنوع ي أنقُضإن

فقام رئيس الكهنِة يف الوسِط وسألَ يسوع 60. قوال ذا كانت شهادتهم تتِف59". أبين آخر غَري مصنوٍع بأياٍد
فسأله رئيس . أما هو فكانَ ساِكتا ومل يِجب بشيٍء61". أما تجيب بشيٍء؟ ماذا يشهد بِه هؤالِء علَيك؟: "قائالً

ا وقالَ لهِك؟: "الكهنِة أيضاملُبار ابن املَسيح 62". أأنتسوعا .أنا هو: "فقالَ ياإلنساِن جاِلس بِصرونَ ابنت وسوف 
قد 64ما حاجتنا بعد إىل شهوٍد؟ : "فمزق رئيس الكهنِة ثيابه وقال63َ". عن يمِني القوِة، وآتيا يف سحاِب السماِء

جاديفالت م؟! ِمسعتكُماملوِت". ما رأي وِجبستم هكَموا علَيِه أنح طّونَ فاب65. فاجلميعغقونَ علَيِه، ويبصي دأَ قَومت
ويقولونَ له هلكُمونوي هأْ: "وجهبتن ."هلِطموني اموكانَ اخلُد.  

  إنكار بطرس
فلَما رأت بطرس يستدِفئُ، نظَرت 67. وبينما كانَ بطرس يف الداِر أسفَلَ جاءت إحدى جواري رئيِس الكهنِة66

وخرج !". لَست أدري وال أفهم ما تقولني: "فأنكَر قائال68ً!". وأنت كُنت مع يسوع الناِصري: "تإليِه وقالَ
يكالد هليِز، فصاحا إىل الد69. خاِرجتقولُ للحاِضرين دأتا وابتةُ أيضاجلاري فرأته" :م70!". إنَّ هذا ِمنه فأنكَر

فابتدأَ 71!". حقا أنت ِمنهم، ألنك جليلي أيضا ولُغتك تشِبه لُغتهم: " احلاِضرونَ لبطرسوبعد قَليٍل أيضا قالَ. أيضا
حِلفوي نلعي" :لَ الَّذي تقولونَ عنهجهذا الر ي ال أعِرفالقَولَ الَّذي 72!". إن سطرب ةً، فتذَكَّرثاني يكالد وصاح
سوعي له اٍت ":قالهرين ثالثَ منِكرِني، تترم يكالد صيحقَبلَ أنْ ي ككَى". إنبِه ب ا تفَكَّرفلَم.  

  
  

  أمام بيالطس
15 
وللوقِت يف الصباِح تشاور رؤساُء الكهنِة والشيوخ والكتبةُ واملَجمع كُلُّه، فأوثَقوا يسوع ومضوا بِه وأسلَموه إىل 1

بيالطُس.  
. وكانَ رؤساُء الكهنِة يشتكونَ علَيِه كثريا3". أنت تقولُ: "فأجاب وقالَ له". أنت مِلك اليهوِد؟: "سأله بيالطُسف2
فلم يِجب يسوع أيضا بشيٍء حتى 5!". أما تجيب بشيٍء؟ اُنظُر كم يشهدونَ علَيك: "فسأله بيالطُس أيضا قائال4ً

  .ستعجب بيالطُ
  احلكم بالصلب

6طَلَبوه نا، ما واِحدهلُم يف كُلّ عيٍد أسري طِلقيف 7. وكانَ ي ِة، الَّذينفَقائِه يف الِفتنموثَقًا مع ر ى باراباسموكانَ املُس
: فأجابهم بيالطُس قائال9ً. مفصرخ اجلَمع وابتدأوا يطلُبونَ أنْ يفعلَ كما كانَ دائما يفعلُ هل8ُ. الِفتنِة فعلوا قَتالً



فهيج رؤساُء 11. ألنه عرف أنَّ رؤساَء الكهنِة كانوا قد أسلَموه حسدا10". أتريدونَ أنْ أُطِلق لكُم مِلك اليهوِد؟"
باراباس هلُم باحلَري طِلقي لكَي ا وقالَ هلُم12. الكهنِة اجلَمعأيض بيالطُس لَ بالَّذي ف: "فأجابريدونَ أنْ أفعماذا ت

ههوِد؟: تدعونالي ِلكا13" مخوا أيضرفص" :14!". اصِلبهِملَ؟: "فقالَ هلُم بيالطُسع رش ا " وأيفازدادوا ِجد
أسلَم يسوع، بعدما فبيالطُس إذ كانَ يريد أنْ يعملَ للجمِع ما يرضيِهم، أطلَق هلُم باراباس، و15!". اصِلبه: "صراخا

صلَبلي ،هلَدج.  
  استهزاء اجلنود

وألبسوه أُرجوانا، وضفَروا 17. فمضى بِه العسكَر إىل داِخِل الداِر، الَّيت هي دار الِواليِة، وجمعوا كُلَّ الكَتيبِة16
وكانوا يضِربونه 19!". السالم يا مِلك اليهوِد: "ئلنيوابتدأوا يسلّمونَ علَيِه قا18إكليالً ِمن شوٍك ووضعوه علَيِه، 

كَِبِهمعلى ر جاثني دونَ لهسجي قونَ علَيِه، ثُمبصٍة، ويب20. على رأِسِه بقَص عوا عنهزهزأوا بِه، نما استعدوب
صِلبوهخرجوا بِه لي ثُم ،هثياب سوه21. اُألرجوانَ وألبجروا رخاحلَقِل، وهو ِسمعانُ فس ا ِمنا كانَ آتيجتازالً م
هليبحِملَ صلي ،وروفُس سرندواينُّ أبو ألكسالقَري.  

  الصلب
وأعطَوه مخرا ممزوجةً مبر ليشرب، فلم 23". جمجمٍة"الَّذي تفسريه موِضع " جلجثَةَ"وجاءوا بِه إىل موِضِع 22
. وكانِت الساعةُ الثّاِلثَةُ فصلَبوه25ماذا يأخذُ كُلُّ واِحٍد؟ : صلَبوه اقتسموا ثيابه مقتِرعني علَيهاولَما 24. يقبلْ
فتم 28. وصلَبوا معه لصِني، واِحدا عن يميِنِه وآخر عن يساِرِه27". مِلك اليهوِد: "وكانَ عنوانُ ِعلَِّتِه مكتوبا26

يا ناِقض ! آِه: "وكانَ املُجتازونَ يجدفونَ علَيِه، وهم يهزونَ رؤوسهم قائلني29". وأُحصي مع أثَمٍة: "ائلُالِكتاب الق
وكذلك رؤساُء الكهنِة وهم مستهِزئونَ 31!". خلّص نفسك وانِزلْ عن الصليِب30! اهلَيكَِل وبانيه يف ثالثَِة أياٍم

ليِرتِل اآلنَ املَسيح مِلك إسرائيلَ 32! خلَّص آخرين وأما نفسه فما يقِدر أنْ يخلّصها: "لكتبِة، قالوافيما بينهم مع ا
ى ونؤِمنرليِب، لنراِنِه!". عن الصيعكانا ي ِلبا معهواللذاِن ص.  

  املوت
ويف الساعِة التاِسعِة صرخ 34. ِض كُلّها إىل الساعِة التاِسعِةولَما كانِت الساعةُ الساِدسةُ، كانت ظُلمةٌ على األر33

فقالَ قَوم ِمن 35إهلي، إهلي، ملاذا تركتين؟ : الَّذي تفسريه". إلوي، إلوي، لَما شبقتين؟: "يسوع بصوٍت عظيٍم قائالً
:  ومأل إسِفنجةً خال وجعلها على قَصبٍة وسقاه قائالًفركَض واِحد36". هوذا ينادي إيليا: "احلاِضرين لَما ِمسعوا

  !".لنر هل يأيت إيليا ليِرتله. اتركوا"
37وحالر بصوٍت عظيٍم وأسلَم سوعي خرإىل أسفَل38ُ. فص فوق ِني، ِمناهلَيكَِل إىل اثن ِحجاب قا 39. وانشولَم

م اِملئَِة الواِقف قالَرأَى قائد ،وحالر هكذا وأسلَم خرص هأن اِهللا: "قاِبله ا كانَ هذا اإلنسانُ ابنق40!" ح توكان
اللوايت أيضا تِبعنه 41أيضا ِنساٌء ينظُرنَ ِمن بعيٍد، بينهن مريم املَجدليةُ، ومريم أُم يعقوب الصغِري ويوسي، وسالومةُ، 

  .وأُخر كثريات اللوايت صِعدنَ معه إىل أورشليم. ني كانَ يف اجلليِلوخدمنه ح
  الدفن



جاَء يوسف الَّذي ِمن الرامِة، مشري شريف، وكانَ 43ولَما كانَ املساُء، إذ كانَ اِلاسِتعداد، أي ما قَبلَ السبِت، 42
فتعجب بيالطُس أنه مات كذا 44.  إىل بيالطُس وطَلَب جسد يسوعهو أيضا منتِظرا ملكوت اِهللا، فتجاسر ودخلَ

. ولَما عرف ِمن قائِد اِملئَِة، وهب اجلَسد ليوسف45". هل له زمانٌ قد مات؟: "فدعا قائد اِملئَِة وسأله. سريعا
46عضاِن، ووبالكَت هوكفَّن لها، فأنزانى كترا على باِب القَِربفاشترجح جحرٍة، ودخرا يف صنحوتيف قٍَرب كانَ م ه .
47ِضعيوسي تنظُراِن أين و أُم مريةُ وملياملَجد مريم توكان.  

  
  
  
  

  القيامة
16 
وباِكرا ِجدا يف 2. ا ليأتني ويدهنهوبعدما مضى السبت، اشترت مريم املَجدليةُ ومريم أُم يعقوب وسالومةُ، حنوط1ً

مسِت الشإىل القَِرب إذ طَلَع نيِل اُألسبوِع أت3. أونهينفيما ب قُلني عن باِب القَِرب؟: "وكُن رلنا احلَج حِرجدي نم ."
4حِرجقد د رأنَّ احلَج ورأين ا! فتطَلَّعنا ِجدكانَ عظيم ها 5. ألنمِني الِبسا عن اليا جاِلسشاب رأين القَرب لنخا دولَم

شنهيضاَء، فاندلَّةً ب6. حفقالَ هلُن" :ِهشنال تند !املَصلوب اِصريالن سوعي تطلُنب نأنت .ليس هو ههنا! قد قام .
هناك ترونه كما قالَ . إنه يسِبقُكُم إىل اجلليِل: ِذِه ولبطرسلِكِن اذهنب وقُلن لتالمي7. هوذا املَوِضع الَّذي وضعوه فيِه

  .ومل يقُلن ألحٍد شيئًا ألنهن كُن خائفاٍت. فخرجن سريعا وهربن ِمن القَِرب، ألنَّ الرعدةَ واحلَريةَ أخذَتاهن8". لكُم
  يسوع يظهر ملرمي ادلية

9باِكر ما قامعدوبياطنيةَ شِمنها سبع جِة، الَّيت كانَ قد أخرلياملَجد مالً ملَريأو رِل اُألسبوِع ظَه10. ا يف أو تبفذَه
  .فلَما ِمسع أولئك أنه حي، وقد نظَرته، مل يصدقوا11. هِذِه وأخبرِت الَّذين كانوا معه وهم ينوحونَ ويبكونَ

  نظهوره لتلميذي
وذَهب هذاِن وأخبرا الباقني، فلم 13. وبعد ذلك ظَهر يئٍَة أُخرى الثنِني ِمنهم، وهما يمشياِن منطَِلقَِني إىل البريِة12

 .يصدقوا وال هذَيِن
 

  ظهوره للتالميذ
. ساوةَ قُلوِم، ألنهم مل يصدقوا الَّذين نظَروه قد قامأخريا ظَهر لألحد عشر وهم متِكئونَ، ووبخ عدم إمياِنِهم وق14َ
15ليقَِة كُلّها: "وقالَ هلُمواكِرزوا باإلجنيِل للخ عبوا إىل العالَِم أمج16. اذه مل يؤِمن نوم ،لَصخ دمواعت نآم نم
يحِملونَ حياٍت، 18. ياطني بامسي، ويتكَلَّمونَ بألِسنٍة جديدٍةيخِرجونَ الش: وهِذِه اآليات تتبع املؤِمنني17. يدنْ

  ".وإنْ شِربوا شيئًا مميتا ال يضرهم، ويضعونَ أيديهم على املَرضى فيربأونَ



  صعود الرب يسوع إىل السماء
وأما هم فخرجوا وكرزوا يف كُلّ مكاٍن، 20. ن يمِني اِهللاثُم إنَّ الرب بعدما كلَّمهم ارتفَع إىل السماِء، وجلَس ع19

 .آمني. والرب يعملُ معهم ويثَبت الكالم باآلياِت التاِبعِة


