
  اِإلنِجيلُ كَما دوَّنه متى
  نسب يسوع املسيح

1 
1اَبِن إبراهيم داملَسيِح ابِن داو سوعميالِد ي 2: ِكتابإسحاق لَدو إبراهيم .يعقوب لَدو وإسحاق . لَدو ويعقوب

هتهوذا وإخو3. يثامار ِمن حوزار فاِرص لَدهوذا وصر. ويح لَدو ونَوفاِرص .أرام لَدصرونُ و4. وح لَدو وأرام
ينادابمحشونَ. عن لَدو ينادابمسلمونَ. وع لَدحشونُ و5. ونراحاب ِمن زبوع لَدوسلمونُ و . عوبيد لَدو زوبوع
وسلَيمانُ ولَد 7. د سلَيمانَ ِمن الَّيت ألورياوداود املَِلك ولَ. ويسى ولَد داود املَِلك6. وعوبيد ولَد يسى. ِمن راعوثَ
بعامحا. رأبي لَدو بعامحآسا. ور لَدا وهوشافاط8َ. وأبيي لَدوآسا و .يورام لَدهوشافاطُ وا. وييزع لَدو ويورام .

9يوثام لَدا ويزوع .أحاز لَدو ا. ويوثامِحزقي لَدو ى10. وأحازسنم لَدا وآمونَ. وِحزقي لَدى وسنوم . لَدوآمونُ و
. وشألِتئيلُ ولَد زرباِبلَ. وبعد سِيب باِبلَ يكُنيا ولَد شألِتئيل12َ. ويوشيا ولَد يكُنيا وإخوته ِعند سِيب باِبل11َ. يوشيا
13أبيهود لَداِبلُ وبرأليا. وز لَدو وأبيهودقيم .عازور لَدو 14. وألياقيمصادوق لَدو وعازور .أخيم لَدو وصادوق .

أليود لَدو 15. وأخيمرأليعاز لَدو انَ. وأليودتم لَدو روأليعاز .يعقوب لَدانُ وتلَ 16. ومجر فيوس لَدو ويعقوب
دعالَّذي ي سوعِمنها ي ِلدالَّيت و مريم17. ى املَسيح دداو جيالً، وِمن رةَ عشعأرب دإىل داو إبراهيم األجياِل ِمن فجميع

  .إىل سِيب باِبلَ أربعةَ عشر جيالً، وِمن سِيب باِبلَ إىل املَسيِح أربعةَ عشر جيالً
  ميالد يسوع املسيح

ت مريم أُمه مخطوبةً ليوسف، قَبلَ أنْ يجتِمعا، وِجدت حبلَى ِمن لَما كان: أما ِوالدةُ يسوع املَسيِح فكانت هكَذا18
  . فيوسف رجلُها إذ كانَ بارا، ومل يشأْ أنْ يشِهرها، أراد ختليتها ِسرا19. الروِح القُدِس

20رقد ظَه الرب الكيف هِذِه اُألموِر، إذا م فَكّرتفيما هو م لٍم قائالًولِكنيف ح أنْ : " له ال ختَف ،دداو ابن فيا يوس
كامرأت مريذَ مِس. تأخوِح القُدالر ِبلَ بِه فيها هو ِمن21. ألنَّ الَّذي حسوعي ها وتدعو امسابن ِلدفست . لّصخي هألن
مخطاياه ِمن هعبش."  

هوذا العذراُء تحبلُ وتِلد ابنا، ويدعونَ امسه "23: قيلَ ِمن الرب بالنيب القائِلوهذا كُلُّه كانَ لكَي يِتم ما 22
  .اَُهللا معنا: الَّذي تفسريه" ِعمانوئيلَ

24هذَ امرأتوأخ الرب الكم هرلَ كما أموِم فعالن ِمن فيقَظَ يوسا استه25. فلَمِت ابنى ولَدعِرفها حتومل يا الِبكر .
سوعي هعا امسود.  

  
  

  زيارة اوس
2 
1 ليمشاملَشِرِق قد جاُءوا إىل أُور ِمن جوساملَِلِك، إذا م ساِم هريودِة، يف أيهودييِت لَحِم الييف ب سوعي ِلدا وولَم
2يف املَ: "قائلني هجمــنا رأينا نهوِد؟ فإنالي ِلكم أين هو املَولودله دسجينا لن3". شِرِق وأت املَِلك سهريود ا ِمسعفلَم



معه ليمشأور ومجيع ب4. اضطَرعِب، وسأهلُمساِء الكهنِة وكتبِة الشكُلَّ رؤ عم؟: "فجاملَسيح 5". أين يولَدفقالوا له :
نِت يا بيت لَحٍم، أرض يهوذا، لَسِت الصغرى بني رؤساِء وأ6: ألنه هكَذا مكتوب بالنيب. يف بيِت لَحِم اليهوديِة"

  ".يهوذا، ألنْ ِمنِك يخرج مدبر يرعى شعيب إسرائيلَ
7رجِم الَّذي ظَهمانَ النز مِمنه ا، وحتَقَّقِسر املَجوس سعا هريودئٍذ ديِت لَحٍم، وقال8َ. حينإىل ب ملهأرس بوا اذ: "ثُمه

يبدقيِق عن الصصوا بالتوافح .له دا وأسجأنا أيض آِتي فأخِبروين، لكَي موهدتى وجتاملَِلِك 9". وم ا ِمسعوا ِمنفلَم
أَوا النجم فلَما ر10. وإذا النجم الَّذي رأَوه يف املَشِرِق يتقَدمهم حتى جاَء ووقَف فوق، حيثُ كانَ الصيب. ذَهبوا

ثُم فتحوا كُنوزهم . فخروا وسجدوا له. وأتوا إىل البيِت، ورأَوا الصيب مع مريم أُمِه11. فِرحوا فرحا عظيما ِجدا
س، انصرفوا يف طَريٍق ثُم إذ أوحي إليِهم يف حلٍم أنْ ال يرِجعوا إىل هريود12. ذَهبا ولُبانا ومرا: وقَدموا له هدايا

ِتِهمى إىل كورأُخر.  
  اهلرب إىل ِمصر

قُم وخِذ الصيب وأُمه واهرب إىل ِمصر، وكُن : "وبعدما انصرفوا، إذا مالك الرب قد ظَهر ليوسف يف حلٍم قائال13ً
ى أقولَ لكحت هناك .الص طلُبأنْ ي زِمعم سألنَّ هريودهِلكَهلي إىل 14". ِبي فرليالً وانص هوأُم يبذَ الصوأخ فقام

15. ِمصرسإىل وفاِة هريود القائِل. وكانَ هناك يببالن الرب ما قيلَ ِمن يِتم ـِـــي: "لكَي   ".ِمن ِمصر دعوت ابن
فأرسلَ وقَتلَ مجيع الصبياِن الَّذين يف بيِت لَحٍم ويف . ب ِجداحينئٍذ لَما رأَى هريودس أنَّ املَجوس سِخروا بِه غَِض16

حينئٍذ متَّ ما قيلَ بإرميا النيب 17. كُلّ تخوِمها، ِمِن ابِن سنتِني فما دونُ، حبسِب الزماِن الَّذي حتَقَّقَه ِمن املَجوِس
راحيلُ تبكي على أوالِدها وال تريد أنْ تـتعزى، .  وعويلٌ كثريصوت سِمع يف الرامِة، نوح وبكاٌء"18: القائِل

وجودينلَيسوا مب مهألن."  
  العودة إىل الناصرة

19 يف ِمصر فلٍم ليوسيف ح رقد ظَه بالر الكإذا م ،سهريود ا ماتقائال20ًفلَم" : بواذه هوأُم ِبيِذ الصوخ قُم
فقام وأخذَ الصيب وأُمه وجاَء إىل أرِض 21". إسرائيلَ، ألنه قد مات الَّذين كانوا يطلُبونَ نفس الصيبإىل أرِض 
. ولِكن لَما ِمسع أنَّ أرخيالوس يمِلك على اليهوديِة ِعوضا عن هريودس أبيِه، خاف أنْ يذهب إىل هناك22. إسرائيلَ

وأتى وسكَن يف مدينٍة يقالُ هلا ناِصرةُ، لكَي يِتم ما قيلَ 23. يِه يف حلٍم، انصرف إىل نواحي اجلليِلوإذ أوحي إل
  ".إنه سيدعى ناِصريا: "باألنبياِء

  
  

  يوحنا املعمدان ميهد الطَّريق
3 
. توبوا، ألنه قد اقترب ملكوت السماواِت: "قائال2ًِة يكِرز يف بريِة اليهودي ويف ِتلك األياِم جاَء يوحنا املعمدان1ُ
اصنعوا سبله . أِعدوا طريق الرب: صوت صاِرٍخ يف البريِة: فإنَّ هذا هو الَّذي قيلَ عنه بإشعياَء النيب القاِئِل3



. وكانَ طَعامه جرادا وعسالً بريا. قويِه ِمنطَقَةٌ ِمن ِجلٍدويوحنا هذا كانَ لباسه ِمن وبِر اإلِبِل، وعلى ح4". مستقيمةً
واعتمدوا ِمنه يف اُألردنّ، معتِرفني 6حينئٍذ خرج إليِه أورشليم وكُلُّ اليهوديِة ومجيع الكورِة املُحيطَِة باُألردنّ، 5

مخبطاياه.  
يا أوالد األفاعي، من أراكُم أنْ ربوا : " والصدوقيني يأتونَ إىل معموديِتِه، قالَ هلُمرأَى كثريين ِمن الفَريسيني فلَما7

ألني أقولُ . لَــنا إبراهيم أبا: وال تفتِكروا أنْ تقولوا يف أنفُِسكُم9. فاصنعوا أمثارا تليق بالتوبِة8ِمن الغضِب اآليت؟ 
واآلنَ قد وِضعِت الفأس على أصِل الشجِر، فكُلُّ 10. أنْ يقيم ِمن هِذِه اِحلجارِة أوالدا إلبراهيمإنَّ اَهللا قاِدر : لكُم

أنا أُعمدكُم مباٍء للتوبِة، ولِكِن الَّذي يأيت بعدي هو أقوى ِمني، 11. شجرٍة ال تصنع ثَمرا جيدا تقطَع وتلقَى يف الناِر
الَّذي رفشه يف يِدِه، وسينقّي بيدره، 12. هو سيعمدكُم بالروِح القُدِس وناٍر. ست أهالً أنْ أِمحلَ ِحذاَءهالَّذي لَ

  ".ويجمع قمحه إىل املَخزِن، وأما التنبُ  فيحِرقُه بناٍر ال تطفَـأُ
  معمودية يسوع املسيح

أنا محتاج أنْ أعتِمد : "ولِكن يوحنا منعه قائال14ً. إىل اُألردنّ إىل يوحنا ليعتِمد ِمنهحينئٍذ جاَء يسوع ِمن اجلليِل 13
تأيت إلَي وأنت ،15!". ِمنكوقالَ له سوعي فأجاب" :لَ كُلَّ ِبركَمبنا أنْ ن ليقهكَذا ي هِح اآلنَ، ألنامس ." حئٍذ مسحين

16. لها اعتٍة فلَمماماِهللا ناِزالً ِمثلَ ح فرأَى روح ،له تحقد انفَت ماواتاملاِء، وإذا الس للوقِت ِمن ِعدص سوعي دم
  ".هذا هو ابنـي احلَبيب الَّذي بِه سِررت: "وصوت ِمن السماواِت قاِئال17ًوآِتيا علَيِه، 

  
  

  يسوع يواجه التجربة
4 
1 سوعي أُصِعد ثُمإبليس ِمن برجوِح ليالر ِة ِمنيرا2. إىل البأخري ليلَةً، جاع عنيا وأربار عنيأرب ما صام عدفب .
3وقالَ له برإليِه املُج ما: "فتقَدبزةُ خهِذِه اِحلجار اِهللا فقُلْ أنْ تصري ابن وقال4َ ."إنْ كُنت فأجاب" :كتوبم  :

ثُم أخذَه إبليس إىل املدينِة املُقَدسِة، وأوقَفَه على 5". ِز وحده يحيا اإلنسانُ، بل بكُلّ كِلمٍة خترج ِمن فِم اِهللاليس باخلُب
 فعلى أنه يوصي مالئكَته بك،: إنْ كُنت ابن اِهللا فاطرح نفسك إىل أسفَلُ، ألنه مكتوب: "وقالَ له6جناِح اهلَيكَِل، 

ٍر ِرجلكجحب ال تصِدم لكَي كحِملوني 7". أياديِهمسوعي ا: "قالَ لهأيض كتوبم :إهلَك بِب الررج8". ال ت ثُم
 أُعطيك هِذِه مجيعها إنْ: "وقالَ له9أخذَه أيضا إبليس إىل جبٍل عاٍل ِجدا، وأراه مجيع مماِلِك العالَِم ومجدها، 

للرب إِهلك تسجد وإياه وحده : ألنه مكتوب! اذهب ياشيطانُ: "حينئٍذ قالَ له يسوع10". خررت وسجدت يل
د11". تعبهختِدم تفصار الِئكَةٌ قد جاءتوإذا م ،إبليس كَهتر ثُم.  

  بداية خدمته يف اجلليل
وترك الناِصرةَ وأتى فسكَن يف كفرناحوم الَّيت ِعند 13. سِلم، انصرف إىل اجلليِلولَما ِمسع يسوع أنَّ يوحنا أ12ُ

 ،فتاليمبولونَ ونخوِم زالقائِل14البحِر يف ت يبعياَء النما قيلَ بإش يِتم 15: لكَي" ،فتاليمن بولونَ، وأرضز أرض



الشعب اجلاِلس يف ظُلمٍة أبصر نورا عظيما،  واجلاِلسونَ يف كورِة املوِت 16. مِمطَريق البحِر، عرب اُألردنّ، جليلُ اُأل
نور علَيِهم قويقول17ُ". وِظالِلِه أشر كِرزي سوعدأ يماِن ابتالز ذلك ِمن" : ملكوت برقد اقت هوا ألنوبت

  ".السماواِت
  دعوة التالميذ األولني

بطرس، وأندراوس أخاه يلقياِن شبكَةً : ِسمعانَ الَّذي يقالُ له:  يسوع ماشيا ِعند حبِر اجلليِل أبصر أخويِنوإذ كان18َ
فللوقِت تركا الشـباك 20". هلُم ورائي فأجعلُكُما صيادِي الناِس: "فقالَ هلُما19. يف البحِر، فإنهما كانا صياديِن

يعقوب بن زبدي ويوحنا أخاه، يف السفينِة مع زبدي أبيِهما : ثُم اجتاز ِمن هناك فرأَى أخويِن آخريِن21. اهوتِبع
  .فللوقِت تركا السفينةَ وأباهما وتِبعاه22. يصِلحاِن ِشباكَهما، فدعاهما
  املسيح يعلم ويشفي املرضى 

ليِل يعلّم يف جماِمِعِهم، ويكِرز ببشارِة امللكوِت، ويشفي كُلَّ مرٍض وكُلَّ ضعٍف يف وكانَ يسوع يطوف كُلَّ اجل23
فأحضروا إليِه مجيع السقَماِء املُصابني بأمراٍض وأوجاٍع مختِلفٍَة، واملَجانني . فذاع خبره يف مجيِع سورية24َ. الشعِب

فش ،واملَفلوجني واملَصروعنيمِرب 25. فاهع ِة وِمنهوديوالي ليمشِن وأورشِر املُداجلليِل والع ةٌ ِمنكثري موعج تهِبعفـت
  .اُألردنّ

  
  

   التطويبات-املوعظة على اجلبل 
5 
1إليِه تالميذُه متقَد لَسا جِل، فلَمإىل اجلَب ِعدص ا رأَى اجلُموع2. ولَمهلَّموع فاه قائالًففتح ساكِني "3: مـى للمطوب

. طوبـى للودعاِء، ألنهم يِرثونَ األرض5. طوبـى للحزانى، ألنهم يتعزون4َ. بالروِح، ألنَّ هلم ملكوت السماواِت
طوبـى لألنقياِء 8. مونَطوبـى للرحماِء، ألنهم يرح7. طوبـى للجياِع والِعطاِش إىل الِبر، ألنهم يشبعون6َ

طوبـى للمطرودين ِمن أجِل 10. طوبـى ِلصاِنعي السالِم، ألنهم أبناَء اِهللا يدعون9َ. القَلِب، ألنهم يعاِينونَ اَهللا
 كَِلمٍة ِشريرٍة، ِمن طوبـى لكُم إذا عيروكُم وطَردوكُم وقالوا علَيكُم كُل11َّ. الِبر، ألنَّ هلُم ملكوت السماواِت

12. أجلي، كاِذبنيقَبلكُم دوا األنبياَء الَّذينهكَذا طَر مهماواِت، فإنيف الس عظيم كُمَلَّلوا، ألنَّ أجرحوا وِافر.  
  ملح األرض ونور العامل

13"ِملح مأنت صلُح؟ ال يلَّحمفَِبماذا ي اِمللح دإنْ فس األرِض، ولِكن ِمن داسا ويخاِرج حطريٍء، إال ألنْ يِلش عدب 
وال يوِقدونَ ِسراجا ويضعونه حتت 15ال يمِكن أنْ تخفَى مدينةٌ موضوعةٌ على جبٍل، . أنتم نور العالَِم14. الناِس

ئْ نوركُم هكَذا قُدام الناِس، لكَي يروا أعمالكُم فليِضــ16. اِملكياِل، بل على املَنارِة فيضيُء جلميِع الَّذين يف البيِت
  .احلَسنةَ، ويمجدوا أباكُم الَّذي يف السماواِت

  إكمال الناموس



إىل أنْ : فإني احلَق أقولُ لكُم18. ما ِجئت ألنقُض بل ُألكَملَ. ال تظُنوا أني ِجئت ألنقُض الناموس أو األنبياَء"17
فمن نقَض إحدى 19. لَ السماُء واألرض ال يزولُ حرف واِحد أو نقطَةٌ واِحدةٌ ِمن الناموِس حتى يكونَ الكُلُّتزو

وأما من عِملَ وعلَّم، فهذا يدعى . هِذِه الوصايا الصغرى وعلَّم الناس هكَذا، يدعى أصغر يف ملكوِت السماواِت
إنكُم إنْ مل يِزد بركُم على الكتبِة والفَريسيني لن تدخلوا : فإني أقولُ لكُم20.  ملكوِت السماواِتعظيما يف

  .ملكوت السماواِت
  الغضب

 كُلَّ من إنَّ: وأما أنا فأقولُ لكُم22. ومن قَتلَ يكونُ مستوِجب احلُكِم ،ال تقتلْ: قد ِمسعتم أنه قيلَ للقُدماِء"21
يا : رقا، يكونُ مستوِجب املَجمِع، ومن قالَ: يغضب على أخيِه باِطالً يكونُ مستوِجب احلُكِم، ومن قالَ ألخيِه

منهناِر ج وِجبستيكونُ م ،ق23. أمحيئًا علَيكش أنَّ ألخيك تذَكَّرت ِح، وهناكإىل املَذب كقُربان متفإنْ قَد ،
24كقُربان مئٍذ تعالَ وقَدوحين ،مع أخيك الً اصطَِلحأو بِح، واذهاملَذب امقُد كقُربان هناك كا 25. فاترراضيم كُن

ى يف خلَصِمك سريعا ما دمت معه يف الطَّريِق، ِلئالَّ يسلّمك اخلَصم إىل القاضي، ويسلّمك القاضي إىل الشرِطي، فتلقَ
  !ال خترج ِمن هناك حتى تويفَ الفَلس األِخري: احلَق أقولُ لك26. السجِن
  الزنــا

إنَّ كُلَّ من ينظُر إىل امرأٍة ليشتهيها، فقد زنى ا يف : وأما أنا فأقولُ لكُم28. ال تِزِن: قد ِمسعتم أنه قيلَ للقُدماِء"27
 عينك اليمنى تعِثرك فاقلَعها وألِقها عنك، ألنه خري لك أنْ يهِلك أحد أعضاِئك وال يلقَى فإنْ كانت29. قَلِبِه

منهيف ج كُلُّه كدس30. ج دأح هِلكأنْ ي لك ريخ هألن ،كنفاقطَعها وألِقها ع كعِثرى تمنالي كدي توإنْ كان
  .قَى جسدك كُلُّه يف جهنمأعضاِئك وال يل

  الطالق
 إنَّ من طَلَّق امرأته إال لِعلَِّة الزنى يجعلُها: وأما أنا فأقولُ لكُم32. من طَلَّق امرأته فليعِطها ِكتاب طَالٍق: وقيلَ"31

 .تزين، ومن يتزوج مطَلَّقَةً فإنه يزين

  القَسم
33"ما ِمسعتماِءأيضقيلَ للقُد هأن  :كأقسام ثْ، بل أوِف للربا أنا فأقولُ لكُم34. ال حتنةَ، ال : وأمتال حتِلفوا الب

وال 36. وال باألرِض ألنها موِطئُ قَدميِه، وال بأورشليم ألنها مدينةُ املَِلِك العظيِم35بالسماِء ألنها كُرسي اِهللا، 
 ،برأِسك يضاَء أو سوداَءحتِلفةً بةً واِحدعرلَ شأنْ جتع ال تقِدر ك37. ألنكُمكالم كُنال ال: بل لي ،معن معوما . ن

  .زاد على ذلك فهو ِمن الشريِر
  االنتقام
، بل من لَطَمك على خدك األميِن ال تقاِوموا الشر: وأما أنا فأقولُ لكُم39. عني بعٍني وِسن بِسن: ِمسعتم أنه قيلَ"38

ومن سخرك ميالً واِحدا 41. ومن أراد أنْ يخاِصمك ويأخذَ ثَوبك فاترك له الرداَء أيضا40. فحولْ له اآلخر أيضا
  .همن سألك فأعِطِه، ومن أراد أنْ يقتِرض ِمنك فال ترد42. فاذهب معه اثنِني



  حمبة األعداء
أحِسنوا . باِركوا الِعنيكُم. أِحبوا أعداَءكُم: وأما أنا فأقولُ لكُم44. تِحب قريبك وتبِغض عدوك: ِمسعتم أنه قيلَ"43

 ،كُمدونطروي سيئونَ إلَيكُمي لّوا ألجِل الَّذينوص ،بِغضيكُما45إىل م تكونوا أبناَء أبيكُم لكَي هماواِت، فإنلَّذي يف الس
على األبراِر والظَّاِلمني مِطروي ،اِلحنيعلى األشراِر والص همسش شِرق46. ي فأي ،كُمونِحبي الَّذين مبتإنْ أحب هألن

 فضٍل تصنعونَ؟ أليس وإنْ سلَّمتم على إخوِتكُم فقط، فأي47أجٍر لكُم؟ أليس العشارونَ أيضا يفعلونَ ذلك؟ 
  .فكونوا أنتم كاِملني كما أنَّ أباكُم الَّذي يف السماواِت هو كاِمل48ٌالعشارونَ أيضا يفعلونَ هكَذا؟ 

  
  

  الصدقة
6 
. بيكُم الَّذي يف السماواِتِاحتِرزوا ِمن أنْ تصنعوا صدقَتكُم قُدام الناِس لكَي ينظُروكُم، وإال فلَيس لكُم أجر ِعند أ"1
. فمتى صنعت صدقَةً فال تصوت قُدامك بالبوِق، كما يفعلُ املُراؤونَ يف اامِع ويف األِزقَِّة، لكَي يمجدوا ِمن الناِس2

 فال تعرف ِشمالك ما تفعلُ يمينك، وأما أنت فمتى صنعت صدقَة3ً! إُم قد استوفَوا أجرهم: احلَق أقولُ لكُم
  .فأبوك الَّذي يرى يف اخلَفاِء هو يجازيك عالنيةً. لكَي تكونَ صدقَتك يف اخلَفاِء4

  الصالة

ِع، لكَي يظهروا ومتى صلَّيت فال تكُن كاملُرائني، فإنهم يِحبونَ أنْ يصلّوا قائمني يف اامِع ويف زوايا الشواِر"5
وأما أنت فمتى صلَّيت فادخلْ إىل ِمخدِعك وأغِلق بابك، وصلّ 6! إنهم قد استوفَوا أجرهم: احلَق أقولُ لكُم. للناِس

 تكَرروا الكَالم باِطالً وحينما تصلُّونَ ال7. فأبوك الَّذي يرى يف اخلَفاِء يجازيك عالنيةً. إىل أبيك الَّذي يف اخلَفاِء
ألنَّ أباكُم يعلَم ما حتتاجونَ إليِه قَبلَ أنْ . فال تـتشبهوا ِم8. كاُألمِم، فإنهم يظُنونَ أنه بكَثرِة كالِمِهم يستجاب هلُم

تسألوه.  
لتكُن مشيئَتك كما يف السماِء . ليأِت ملكوتك10. كأبانا الَّذي يف السماواِت، ليتقَدِس امس: فصلّوا أنتم هكَذا"9

. واغِفر لَــنا ذُنوبنا كما نغِفر نحن أيضا للمذِنبني إلَينا12. خبزنا كفافَـنا أعِطنا اليوم11. كذلك على األرِض
فإنه إنْ غَفَرتم 14. آمني. والقوةَ، واملَجد، إىل األبِدألنَّ لك املُلك، . وال تدِخلنا يف جتِربٍة، لِكن نجنا ِمن الشريِر13

ماويالس ا أبوكُملكُم أيض غِفري ،الَِّتِهماِس ز15. للنالَِّتكُما زأيض لكُم أبوكُم غِفرال ي ،الَِّتِهماِس زوإنْ مل تغِفروا للن.  
  الصوم
: احلَق أقولُ لكُم. املُرائني، فإنهم يغيرونَ وجوههم لكَي يظهروا للناِس صائمنيومتى صمتم فال تكونوا عاِبسني ك"16

مها أجرفَووُم قد است17. إ ،كواغِسلْ وجه كرأس نفاده متى صتفم ا أنتاِس 18وأمللن رال تظه لكَي
  . الَّذي يرى يف اخلَفاِء يجازيك عالنيةًفأبوك. صائما، بل ألبيك الَّذي يف اخلَفاِء

  كنوز يف السماء



بل 20. ال تكِنزوا لكُم كُنوزا على األرِض حيثُ يفِسد السوس والصدأُ، وحيثُ ينقُب الساِرقونَ ويسِرقونَ"19
ألنه 21ال ينقُب ساِرقونَ وال يسِرقونَ، اكِنزوا لكُم كُنوزا يف السماِء، حيثُ ال يفِسد سوس وال صدأٌ، وحيثُ 

  .حيثُ يكونُ كرتُك هناك يكونُ قَلبك أيضا
  العني مصباح اجلسد

22"تفإنْ كان ،نيِد هو العاجلَس ا،  ِسراجرييكونُ ن كُلُّه كدسسيطَةً فجب كينةً 23عيرِشر كينع توإنْ كان
 !نُ مظِلما، فإنْ كانَ النور الَّذي فيك ظَالما فالظَّالم كم يكونُفجسدك كُلُّه يكو

  اهللا واملال

24"راآلخ ِقرحتوي الواِحد الِزمأو ي ،راآلخ ِحبوي الواِحد بِغضا أنْ يإم هيِن، ألندسي خِدمأنْ ي دأح قِدرال . ال ي
  . الَتقِدرونَ أنْ ختِدموا اَهللا وامل

  اهللا يعتين بنا

ألَيسِت احلياةُ أفضلَ . ال تموا حلَياِتكُم مبا تأكُلونَ ومبا تشربونَ، وال ألجساِدكُم مبا تلبسونَ: لذلك أقولُ لكُم"25
 وال جتمع إىل مخاِزنَ، إنها ال تزرع وال حتصد: اُنظُروا إىل طُيوِر السماِء26ِمن الطَّعاِم، واجلَسد أفضلَ ِمن اللّباِس؟ 

ومن ِمنكُم إذا اهتم يقِدر أنْ يزيد على قامِتِه ِذراعا 27ألَستم أنتم باحلَري أفضلَ ِمنها؟ . وأبوكُم السماوي يقوتها
إنه : ولِكن أقولُ لكُم29. تغِزلُال تتعب وال ! وِلماذا تمونَ باللّباِس؟ تأملوا زناِبق احلَقِل كيف تنمو28واِحدةً؟ 

فإنْ كانَ عشب احلَقِل الَّذي يوجد اليوم ويطرح غَدا يف 30. وال سلَيمانُ يف كُلّ مجِدِه كانَ يلبس كواِحدٍة ِمنها
ماذا نأكُلُ؟ أو ماذا : فال تموا قائلني31؟ التنوِر، يلِبسه اُهللا هكَذا، أفَلَيس باحلَري ِجدا يلِبسكُم أنتم يا قَليلي اإلمياِن

. ألنَّ أباكُم السماوي يعلَم أنكُم حتتاجونَ إىل هِذِه كُلّها. فإنَّ هِذِه كُلَّها تطلُبها اُألمم32نشرب؟ أو ماذا نلبس؟ 
يكفي . فال تموا للغِد، ألنَّ الغد يهتم مبا لنفِسِه34. ملِكِن اطلُبوا أوالً ملكوت اِهللا وبره، وهِذِه كُلُّها تزاد لك33ُ

هرش اليوم.  
  
  

  إدانة اآلخرين
7 
وِلماذا 3. بالدينونِة الَّيت ا تدينونَ تدانونَ، وبالكَيِل الَّذي بِه تكيلونَ يكالُ لكُم ألنكُم2ال تدينوا لكَي ال تدانوا، "1

دعنـي أُخِرِج : أم كيف تقولُ ألخيك4ذي يف عِني أخيك، وأما اخلَشبةُ الَّيت يف عيِنك فال تفطَن هلا؟ تنظُر القَذَى الَّ
يا مرائي، أخِرج أوالً اخلَشبةَ ِمن عيِنك، وحينئٍذ تبِصر جيدا أنْ تخِرج 5القَذَى ِمن عيِنك، وها اخلَشبةُ يف عيِنك؟ 

ال تعطوا القُدس للِكالِب، وال تطرحوا درركُم قُدام اخلَنازيِر، ِلئالَّ تدوسها بأرجِلها وتلتِفت 6!  ِمن عِني أخيكالقَذَى
قَكُمزمفت.  

 



  اسألوا، اطلبوا، اقرعوا
. ، ومن يطلُب يِجد، ومن يقرع يفتح لهألنَّ كُلَّ من يسألُ يأخذ8ُ. ِاقرعوا يفتح لكُم. أُطلُبوا ِجتدوا. ِاسألوا تعطَوا"7
فإنْ كنتم وأنتم أشرار 11وإنْ سأله مسكَةً، يعطيِه حيةً؟ 10أم أي إنساٍن ِمنكُم إذا سأله ابنه خبزا، يعطيِه حجرا؟ 9

! ذي يف السماواِت، يهب خرياٍت للذين يسألونهتعِرفونَ أنْ تعطوا أوالدكُم عطايا جيدةً، فكم باحلَري أبوكُم الَّ
  .فكُلُّ ما تريدونَ أنْ يفعلَ الناس بكُم افعلوا هكَذا أنتم أيضا ِم، ألنَّ هذا هو الناموس واألنبياُء12

  الباب الضيق

13"الطَّريق حبور الباب واِسع هِق، ألنيالباِب الض لوا ِمنلونَ أُدخدخي الَّذين مي إىل اهلَالِك، وكثريونَ هدالَّذي يؤ 
14! ِمنههِجدوني الَّذين مي إىل احلياِة، وقَليلونَ هدالَّذي يؤ الطَّريق بوأكر الباب قما أضي!  

  الشجرة ومثرها

ِمن ِثماِرِهم 16! مالِن، ولِكنهم ِمن داِخٍل ِذئاب خاِطفَةٌِاحتِرزوا ِمن األنبياِء الكَذَبِة الَّذين يأتونكُم بثياِب احلُ"15
مها؟ . تعِرفونِك تيناحلَس ا، أو ِمنبوِك ِعنالش نونَ ِمنجتا 17هل يةً، وأمديا جأمثار عٍةَ تصنديٍة جرجهكَذا كُلُّ ش

الَ تقِدر شجرةٌ جيدةٌ أنَْ تصنع أمثارا رديةً، وال شجرةٌ رديةٌ أنْ تصنع أمثارا 18الشجرةُ الرديةُ فتصنع أمثارا رديةً، 
  .فإذًا ِمن ِثماِرِهم تعِرفونهم20. كُلُّ شجرٍة ال تصنع ثَمرا جيدا تقطَع وتلقَى يف الناِر19. جيدةً

  القول والعمل

بل الَّذي يفعلُ إرادةَ أيب الَّذي يف . يدخلُ ملكوت السماواِت! يا رب، يا رب:  يلليس كُلُّ من يقولُ"21
أليس باَِمسك تنبأنا، وباَِمسك أخرجنا شياطني، ! يا رب، يا رب: ذلك اليوِم كثريونَ سيقولونَ يل يف22. السماواِت

 !اذهبوا عني يا فاِعلي اإلِمث! إني مل أعِرفكُم قَطُّ: نئٍذ أُصرح هلُمفحي23وباَِمسك صنعنا قواٍت كثريةً؟ 

  البناؤون احلكماء والبناؤون اجلهالء
فنزلَ املَطَر، وجاَءِت 25. فكُلُّ من يسمع أقوايل هِذِه ويعملُ ا، أُشبهه برجٍل عاِقٍل، بنى بيته على الصخِر"24

 ،ارخِراألا على الصسسكانَ مؤ هسقُطْ، ألنيِت فلم يالب على ذلك تقَعوو ،ياحِت الرب26. وه عسمي نوكُلُّ م
، فنزلَ املَطَر، وجاَءِت األار، وهبِت الرياح27. أقوايل هِذِه وال يعملُ ا، يشبه برجٍل جاِهٍل، بنى بيته على الرمِل

  !".وصدمت ذلك البيت فسقَطَ، وكانَ سقوطُه عظيما
  .ألنه كانَ يعلّمهم كمن له سلطانٌ وليس كالكتبِة29فلَما أكملَ يسوع هِذِه األقوالَ بِهتِت اجلُموع ِمن تعليِمِه، 28
  
  

  شفاء أبرص
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1كثري موعج تهِل تِبعاجلَب لَ ِمنزا نقائال2ً. ةٌولَم له دقد جاَء وسج صأنْ : "وإذا أبر تقِدر دتإنْ أر ،ديا سي
انظُر أنْ ال : "فقالَ له يسوع4. وللوقِت طَهر برصه!". أُريد، فاطهر: "فمد يسوع يده ولَمسه قائال3ً". تطَهرين

  ".وقَدِم القُربانَ الَّذي أمر بِه موسى شهادةً هلُمبل اذهب أَِر نفسك للكاِهِن، . تقولَ ألحٍد
  إميان قائد املئة

يا سيد، غُالمي مطروح يف البيِت مفلوجا : "ويقول6ُولَما دخلَ يسوع كفرناحوم، جاَء إليِه قائد ِمئٍَة يطلُب إليِه 5
يا سيد، لَست مستِحقا أنْ تدخلَ حتت : "فأجاب قائد اِملئَِة وقال8َ". ِهأنا آيت وأشفي: "فقالَ له يسوع7". متعذّبا ِجدا

: أقولُ هلذا. يل جند حتت يدي. ألني أنا أيضا إنسانٌ حتت سلطاٍن9. سقفي، لِكن قُلْ كِلمةً فقط فيربأَ غُالمي
باذه !روآلخ ،بذهائِت: في !بديلْ هذا: فيأيت، ولعلُ!افعفع10".  في وقالَ للذين ،بجتع سوعي ا ِمسعفلَم
إنَّ كثريين سيأتونَ ِمن املَشاِرِق : وأقولُ لكُم11! مل أِجد وال يف إسرائيلَ إميانا ِمبقداِر هذا: احلَق أقولُ لكُم: "يتبعونَ

وأما بنو امللكوِت فيطرحونَ إىل الظُّلمِة 12واِت، واملَغاِرِب ويتِكئونَ مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب يف ملكوِت السما
فبرأَ ". اذهب، وكما آمنت ليكُن لك: "ثُم قالَ يسوع لقائِد اِملئَِة13". هناك يكونُ البكاُء وصرير األسناِن. اخلاِرجيِة

  .غُالمه يف ِتلك الساعِة
  شفاء محاة بطرس وآخرين

فلَمس يدها فتركَتها احلُمى، فقامت 15وع إىل بيِت بطرس، رأَى حماته مطروحةً ومحمومةً، ولَما جاَء يس14
متهمد16. وخ ،مفاهى شاملَرض ٍة، ومجيعبكَِلم األرواح جفأخر ،كثريين جاننيموا إليِه ماملساُء قَد ا صارولَم

  ".هو أخذَ أسقامنا وحملَ أمراضنا: "اَء النيب القائِللكَي يِتم ما قيلَ بإشعي17
  مثن التـبـعيـة

يامعلّم، أتبعك أينما : "فتقَدم كاِتب وقالَ له19. حوله، أمر بالذَّهاِب إىل العِرب ولَما رأَى يسوع جموعا كثرية18ً
". رةٌ ولطُيوِر السماِء أوكار، وأما ابن اإلنساِن فليس له أين يسِند رأسهللثَّعاِلِب أوِج: "فقالَ له يسوع20". متضي
اتبعين، ودِع : "فقالَ له يسوع22". يا سيد، ائذَنْ يل أنْ أمضي أوالً وأدِفن أيب" :وقالَ له آخر ِمن تالميِذِه21

مدِفنونَ موتاهى ياملوت". 

  دئة العاصفة

23ولَمتالميذُه هةَ تِبعفينلَ السخةَ، وكانَ 24. ا دفينالس ى غَطَِّت األمواجثَ يف البحِر حتدقد ح عظيم وإذا اضِطراب
لي ما بالُكُم خائفني يا قَلي: "فقالَ هلُم26!". يا سيد، نجنا فإننا نهِلك: "فتقَدم تالميذُه وأيقَظوه قائلني25. هو نائما
أي إنساٍن هذا؟ فإنَّ الرياح : "فتعجب الناس قائلني27. ثُم قام وانتهر الرياح والبحر، فصار هدو عظيم". اإلمياِن؟

هطيعا تمجيع والبحر."!  
  طرد الشياطني

ِن ِمن القُبوِر هائجاِن ِجدا، حتى مل يكُن أحد ولَما جاَء إىل العِرب إىل كورِة اِجلرجسيني، استقبله مجنوناِن خاِرجا28
ما لَـنا ولك يا يسوع ابن اِهللا؟ أِجئت إىل هنا : "وإذا هما قد صرخا قائلَِني29. يقِدر أنْ يجتاز ِمن ِتلك الطَّريِق



إنْ كُنت : "فالشياطني طَلَبوا إليِه قائلني31.  ترعىوكانَ بعيدا ِمنهم قَطيع خنازير كثريٍة30". قَبلَ الوقِت لتعذّبنا؟
فخرجوا ومضوا إىل قَطيِع اخلَنازيِر، ". امضوا: "فقالَ هلُم32". تخِرجنا، فأذَنْ لَــنا أنْ نذهب إىل قَطيِع اخلَنازيِر

أما الرعاةُ فهربوا ومضوا إىل املدينِة، 33. ات يف املياِهوإذا قَطيع اخلَنازيِر كُلُّه قد اندفَع ِمن على اجلُرِف إىل البحِر، وم
ولَما أبصروه طَلَبوا أنْ . فإذا كُلُّ املدينِة قد خرجت ملُالقاِة يسوع34. وأخبروا عن كُلّ شيٍء، وعن أمِر املَجنونِني

خوِمِهمعن ت ِرفنصي.  
  
  

  شفاء مشلول
9 
فلَما رأَى يسوع إميانهم . وإذا مفلوج يقَدمونه إليِه مطروحا على ِفراٍش2. جتاز وجاَء إىل مدينِتِهفَدخلَ السفينةَ وا1

فعِلم 4!". هذا يجدف: "وإذا قَوم ِمن الكتبِة قد قالوا يف أنفُِسِهم3". مغفورةٌ لك خطاياك. ِثق يا بني: "قالَ للمفلوِج
: مغفورةٌ لك خطاياك، أم أنْ يقالَ: أيما أيسر، أنْ يقال5َملاذا تفَكّرونَ بالشر يف قُلوبكُم؟ : "رهم، فقالَيسوع أفكا
قُِم : "حينئٍذ قالَ للمفلوِج". ولِكن لكَي تعلَموا أنَّ البِن اإلنساِن سلطانا على األرِض أنْ يغِفر اخلطايا6قُم وامِش؟ 

فلَما رأَى اجلُموع تعجبوا ومجدوا اَهللا الَّذي أعطَى 8. فقام ومضى إىل بيِتِه7!". ِفراشك واذهب إىل بيِتكاِمحلْ 
  .الناس سلطانا ِمثلَ هذا

  دعوة متى

. فقام وتِبعه". اتبعين: " فقالَ له.وفيما يسوع مجتاز ِمن هناك، رأَى إنسانا جاِلسا ِعند مكاِن اِجلبايِة، امسه متى9
فلَما نظَر 11. قد جاءوا واتكأوا مع يسوع وتالميِذِه وبينما هو متِكئٌ يف البيِت، إذا عشارونَ وخطاةٌ كثريون10َ

ال يحتاج : "ا ِمسع يسوع قالَ هلُمفلَم12". ملاذا يأكُلُ معلّمكُم مع العشارين واخلُطاِة؟: "الفَريسيونَ قالوا لتالميِذِه
إني أُريد رمحةً ال ذَبيحةً، ألني مل آِت ألدعو أبرارا بل : فاذهبوا وتعلَّموا ما هو13. األِصحاُء إىل طَبيٍب بل املَرضى

  ".خطاةً إىل التوبِة
  السؤال عن الصوم

14ا قائلنيى إليِه تالميذُ يوحنئٍذ أتصومونَ؟ملا: "حينفال ي ا تالميذُكا، وأمونَ كثرييسيوالفَر حنن صومفقالَ 15". ذا ن
سوعهلُم ي" : ،معنه ريسالع رفَعي حني امستأيت أي ؟ ولِكنممعه ريسالع نوحوا ما دامرِس أنْ ينو العب هل يستطيع

ِقطعٍة جديدٍة على ثَوٍب عتيٍق، ألنَّ اِمللَء يأخذُ ِمن الثَّوب، فيصري ليس أحد يجعلُ رقعةً ِمن 16. فحينئٍذ يصومونَ
بل . وال يجعلونَ مخرا جديدةً يف ِزقاٍق عتيقٍَة، لئال تنشق الزقاق، فاخلمر تنصب والزقاق تتلَف17. اخلَرق أردأَ

حفَظُ مجيعٍة فـتةً يف ِزقاٍق جديدا جديدلونَ مخرجعاي."  
  إقامة ابنة يايرس وشفاء نازفة الدم



إنَّ ابنيت اآلنَ ماتت، لِكن تعالَ وضع يدك علَيها : "وفيما هو يكَلّمهم ذا، إذا رئيس قد جاَء فسجد له قائال18ً
عشرةَ سنةً قد جاءت ِمن ورائِه وإذا امرأةٌ ناِزفَةُ دٍم منذُ اثنتي 20. فقام يسوع وتِبعه هو وتالميذُه19". فتحيا

: فالتفَت يسوع وأبصرها، فقال22َ". إنْ مسست ثَوبه فقط شفيت: "ألنها قالَت يف نفِسها21ومست هدب ثَوبِه، 
 إىل بيِت الرئيِس، ونظَر ولَما جاَء يسوع23. فشفيِت املَرأةُ ِمن ِتلك الساعِة". ِثقي يا ابنةُ، إميانِك قد شفاِك"

فلَما أُخِرج 25. فضِحكوا علَيِه". تنحوا، فإنَّ الصبيةَ مل متُت لكنها نائمةٌ: "قالَ هلُم24املُزمرين واجلَمع يِضجونَ، 
  .ِض كُلّهافخرج ذلك اخلَبر إىل ِتلك األر26. اجلَمع دخلَ وأمسك بيِدها، فقامِت الصبيةُ

  شفاء أعميني
ولَما جاَء إىل البيِت 28!". ارحمنا يا ابن داود" :وفيما يسوع مجتاز ِمن هناك، تِبعه أعمياِن يصرخاِن ويقوالِن27

سوعياِن، فقالَ هلُما يإليِه األعم ملَ هذا؟: "تقَدأنْ أفع ي أقِدرأتؤِمناِن أن ."ي: "قاال له ،معند29!". ا سي سئٍذ لَمحين
!". انظُرا، ال يعلَم أحد: "فانتهرهما يسوع قائالً. فانفَتحت أعينهما30". حبسِب إمياِنكُما ليكُن لكُما: "أعينهما قائالً

  .ولكنهما خرجا وأشاعاه يف ِتلك األرِض كُلّها31
  شفاء أخرس

فلَما أُخِرج الشيطانُ تكَلَّم األخرس، فتعجب 33.  إنسانٌ أخرس مجنونٌ قَدموه إليِهوفيما هما خاِرجاِن، إذا32
قائلني قَطُّ ِمثلُ هذا يف إسرائيلَ: "اجلُموع رظهونَ فقالوا34!". مل ييسيا الفَرأم " : خِرجياطِني يئيِس الشبر

ياطنيالش."!  
  الفعلة قليلون

35ٍض وكُلَّ وكانَ يرشفي كُلَّ مِة امللكوِت، ويبِبشار كِرزيف جمامِعها، وي لّمعى ينَ كُلَّها والقراملُد طوفي سوع
حينئٍذ 37. ولَما رأَى اجلُموع حتَنن علَيِهم، إذ كانوا مرتَِعجني ومنطَِرحني كغنٍم ال راِعي هلا36. ضعٍف يف الشعِب

  ".فاطلُبوا ِمن رب احلَصاِد أنْ يرِسلَ فعلَةً إىل حصاِدِه38. احلَصاد كثري ولكن الفَعلَةَ قَليلونَ: "ِهقالَ لتالميِذ
  
  

  اختيار الرسل االثين عشر
10 
.  وكُلَّ ضعٍفثُم دعا تالميذَه اِلاثني عشر وأعطاهم سلطانا على أرواٍح نِجسٍة حتى يخِرجوها، ويشفوا كُلَّ مرٍض1
يعقوب بن . بطرس، وأندراوس أخوه: يقالُ له األولُ ِسمعانُ الَّذي: وأما أمساُء اِلاثني عشر رسوالً فهي هِذِه2

ا أخوهبدي، ويوحن3. زسرثولَماووب ،سفيلُب .ارشى العتتوما، وم .املُلَقَّب ساولفَى، ولَبح بن يعقوبساوتد  .
4هالَّذي أسلَم ريوِطيهوذا اإلسخوي ،ِويِسمعانُ القان. 

  إرسال االثين عشر



بل 6. إىل طريِق أُمٍم ال متضوا، وإىل مدينٍة للساِمريني ال تدخلوا: "هؤالِء اِلاثنا عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائال5ً
إنه قد اقترب ملكوت : وفيما أنتم ذاِهبونَ اكِرزوا قائلني7. رائيلَ الضالَِّةاذهبوا باحلَري إىل ِخراِف بيِت إس

ال تقتنوا 9. مجانا أخذتم، مجانا أعطوا. أخِرجوا شياطني. أقيموا موتى. طَهروا برصا. ِاشفوا مرضى8. السماواِت
،ناِطِقكُما يف محاسةً وال نا وال ِفضب10 ذَه ِحقستا، ألنَّ الفاِعلَ مصةً وال عِني وال أحذيا للطريِق وال ثَوبدوال ِمزو

هطَعام.  
وحني تدخلونَ البيت 12. وأيةُ مدينٍة أو قريٍة دخلتموها فافحصوا من فيها مستِحق، وأقيموا هناك حتى خترجوا"11

. ستِحقا فليأِت سالمكُم علَيِه، ولِكن إنْ مل يكُن مستِحقا فليرِجع سالمكُم إلَيكُمفإنْ كانَ البيت م13سلّموا علَيِه، 
14ِلكُمأرج املدينِة، وانفُضوا غُبار ِتلك يِت أو ِمنالب ذلك ا ِمنجوا خاِرجفاخر كُمكالم عسموال ي لُكُمقبال ي نوم .
  .كونُ ألرِض سدوم وعمورةَ يوم الديِن حالَةٌ أكثَر احِتماالً ِمما لِتلك املدينِةست: احلَق أقولُ لكُم15
 

  زمن االضطهاد
ولِكِن احذَروا ِمن الناِس، 17. ها أنا أُرِسلُكُم كغنٍم يف وسِط ِذئاٍب، فكونوا حكَماَء كاحلَياِت وبسطاَء كاحلَماِم"16

وتساقونَ أمام والٍة وملوٍك ِمن أجلي شهادةً هلُم 18. مجاِلس، ويف جمامعهم يجِلدونكُمألنهم سيسِلمونكُم إىل 
فمتى أسلَموكُم فال تموا كيف أو مبا تــتكَلَّمونَ، ألنكُم تعطَونَ يف ِتلك الساعِة ما تــتكَلَّمونَ 19. ولُألمِم

وسيسِلم األخ أخاه إىل املوِت، واألب 21. كَلّمني بل روح أبيكُم الَّذي يتكَلَّم فيكُمألنْ لَستم أنتم املُت20بِه، 
 ،مهلونقتوي على واِلديِهم األوالد قوموي ،هأجِل امسي22ولَد اجلميِع ِمن ِمن ضنيبغوتكونونَ م . صِبرولِكِن الَّذي ي

خلُصى فهذا يه23. إىل املُنتتىومبوا إىل اُألخريف هِذِه املدينِة فاهر دوكُمأقولُ لكُم. ى طَر ي احلَقلونَ : فإنكَمال ت
  .مدنَ إسرائيلَ حتى يأيتَ ابن اإلنساِن

. عبد كسيِدِهيكفي التلميذَ أنْ يكونَ كمعلِّمِه، وال25. ليس التلميذُ أفضلَ ِمن املُعلِّم، وال العبد أفضلَ ِمن سيِدِه"24
  !إنْ كانوا قد لَقَّبوا رب البيِت بعلَزبولَ، فكم باحلَري أهلَ بيِتِه

  خمافة اهللا
 26"مفال ختافوه .فعرلن ي فيوال خ ،علَنستلن ي كتوميف 27. ألنْ ليس م ِة قولوهيف الظُّلم لَـكُم الَّذي أقولُه

هعونوِر، والَّذي تسمطوِح، النلون28َ يف اُألذُِن نادوا بِه على السقتي الَّذين ال  وال ختافوا ِمن فسالن ولكن داجلَس
منهِكلَيِهما يف ج دواجلَس فسالن هِلكأنْ ي قِدرالَّذي ي ِمن لوها، بل خافوا باحلَريقتقِدرونَ أنْ يأليس 29. ي

وأما أنتم فحتى شعور رؤوِسكُم 30. واِحد ِمنهما ال يسقُطُ على األرِض بدوِن أبيكُمعصفوراِن يباعاِن بفَلٍس؟ و
  !أنتم أفضلُ ِمن عصافري كثريٍة! فال ختافوا31. مجيعها محصاةٌ

  االعتراف باملسيح
ولِكن من ينِكرنـي قُدام 33لَّذي يف السماواِت، فكُلُّ من يعتِرف يب قُدام الناِس أعتِرف أنا أيضا بِه قُدام أيب ا"32 

  .الناِس أُنِكره أنا أيضا قُدام أيب الَّذي يف السماواِت



  ال سالم بل انقسام
 فإني ِجئت ُألفَرق اإلنسان35َ. ما ِجئت ُأللِقي سالما بل سيفًا. ال تظُنوا أني ِجئت ُأللقي سالما على األرِض"34

من أحب أبا أو أُما أكثَر ِمني فال 37. وأعداُء اإلنساِن أهلُ بيِتِه36. ِضد أبيِه، واِلابنةَ ِضد أُمها، والكَنةَ ِضد حماِتها
من 39.  فال يستِحقُّينومن ال يأخذُ صليبه ويتبعنـي38يستِحقُّين، ومن أحب ابنا أو ابنةً أكثَر ِمني فال يستِحقُّين، 
  .وجد حياته يضيعها، ومن أضاع حياته ِمن أجلي يِجدها

  املكافأة

من يقبلُ نبيا باسِم نيب فأجر نيب يأخذُ، ومن يقبلُ بارا 41. من يقبلُكُم يقبلُين، ومن يقبلُنـي يقبلُ الَّذي أرسلَين"40
إنه : ومن سقَى أحد هؤالِء الصغاِر كأس ماٍء باِرٍد فقط باسِم ِتلميٍذ، فاحلَق أقولُ لكُم42 بار فأجر بار يأخذُ، باسِم

هأجر ضيعال ي."  
  
 
11 
 .ِهمولَما أكملَ يسوع أمره لتالميِذِه اِلاثني عشر، انصرف ِمن هناك ليعلّم ويكِرز يف مدِن1

  يسوع ويوحنا املعمدان

". أنت هو اآليت أم ننتِظر آخر؟: "وقالَ له3أما يوحنا فلَما ِمسع يف السجِن بأعماِل املَسيِح، أرسلَ اثنِني ِمن تالميِذِه، 2
ونَ، والعرج يمشونَ، والبرص العمي يبِصر5: اذهبا وأخِبرا يوحنا مبا تسمعاِن وتنظُراِن: "فأجاب يسوع وقالَ هلُما4

  ".وطوبــى ملَن ال يعثُر يف6َّ. يطَهرونَ، والصم يسمعونَ، واملوتى يقومونَ، واملَساكني يــبشرونَ
بةً تحركُها الريح؟ ماذا خرجتم إىل البريِة لتنظُروا؟ أقَص: "وبينما ذَهب هذاِن ابتدأ يسوع يقولُ للجموِع عن يوحنا7
. لِكن ماذا خرجتم لتنظُروا؟ أإنسانا الِبسا ثيابا ناِعمةً؟ هوذا الَّذين يلبسونَ الثّياب الناِعمةَ هم يف بيوِت املُلوِك8
9يبن لَ ِمنأقولُ لكُم، وأفض ،معا؟ نبينظُروا؟ أنلت مماذا خرجت فإنَّ هذا هو ا10. لِكنعنه ها أنا أُرِسلُ : لَّذي كُِتب

كامقُد ـئُ طريقَكيهالكي الَّذي يم وجِهك أقولُ لكُم11. أمام احلَق : ِمن ساِء أعظَمالن ِمن املَولودين نيب قُممل ي
ِمنه ماواِت أعظَميف ملكوِت الس راألصغ ا املعمداِن، ولكن12. يوحناِم يوحنأي وِمن ا املعمداِن إىل اآلنَ ملكوت

هِطفونختوالغاِصبونَ ي ،بغصماواِت يأوا13. السـبا تنإىل يوحن اموساألنبياِء والن أنْ 14. ألنَّ مجيع مدتوإنْ أر
  .من له أُذُناِن للسمِع فليسمع15. تقبلوا، فهذا هو إيليا املُزِمع أنْ يأيتَ

16"أُش نيف األسواِقومب ا جاِلسنيأوالد شِبههذا اجليلَ؟ ي هب  نادونَ إىل أصحاِبِهمرنا لكُم فلم : ويقولون17َيمز
جاَء ابن 19. فيِه شيطانٌ: ألنه جاَء يوحنا ال يأكُلُ وال يشرب، فيقولون18َ! نحنا لكُم فلم تلِطموا! ترقُصوا

واِحلكمةُ تـبررت ِمن . هوذا إنسانٌ أكولٌ وِشريب مخٍر، مِحب للعشارين واخلُطاِة: اإلنساِن يأكُلُ ويشرب، فيقولونَ
  ".بنيها

  املدن الَّيت مل تتب



20بها مل تتاِتِه ألنقو فيها أكثَر تِنعنَ الَّيت صاملُد خبدأَ يوئٍذ ابت21: حين"زينويلٌ لِك يا كور !يتويلٌ لِك يا ب 
ولِكن 22. ألنه لو صِنعت يف صور وصيداَء القوات املَصنوعةُ فيكُما، لَـتابــتا قَدميا يف املُسوِح والرماِد! صيدا

 إىل وأنِت يا كفرناحوم املُرتِفعة23َ. إنَّ صور وصيداَء تكونُ هلُما حالَةٌ أكثَر احِتماالً يوم الديِن ِمما لكُما: أقولُ لكُم
: ولِكن أقولُ لكُم24. ألنه لو صِنعت يف سدوم القوات املَصنوعةُ فيِك لَبقيت إىل اليوِم. ستهبطني إىل اهلاويِة! السماِء

  ".إنَّ أرض سدوم تكونُ هلا حالَةٌ أكثَر احِتماالً يوم الديِن ِمما لِك
  راحة للمتعبني

أمحدك أيـها اآلب رب السماِء واألرِض، ألنك أخفَيت هِذِه عن احلُكَماِء : "وع وقالَيف ذلك الوقِت أجاب يس25
كُلُّ شيٍء قد دِفع إلَي ِمن 27. نعم أيها اآلب، ألنْ هكَذا صارِت املَسرةُ أمامك26. والفُهماِء وأعلَنتها لألطفاِل

تعالَوا 28. ابن إال اآلب، وال أحد يعِرف اآلب إالّ اِلابن ومن أراد اِلابن أنْ يعِلن لهأبـــي، وليس أحد يعِرف اِل
كُموالثَّقيلي األمحاِل، وأنا أُرحي بنياملُتع يا مجيع 29. إلَي واِضعتوم ي وديعي، ألنلَّموا ِمنوتع ِاِمحلوا نريي علَيكُم

القَلِب، فتِجدوا راحفوِسكُم30. ةً لنفيفوِحملي خ نيألنَّ نريي ه."  
  
 

  رب السبت
12 
. يف ذلك الوقِت ذَهب يسوع يف السبِت بني الزروِع، فجاع تالميذُه وابتدأوا يقِطفونَ سناِبلَ ويأكُلون1َ
2ظَروا قالوا لها نونَ لَميسيفالفَر" :لونَ ما ال يفعي بِتهوذا تالميذُكيف الس ما " :فقالَ هلُم3!". ِحلُّ ِفعلُه مأما قَرأت

كيف دخلَ بيت اِهللا وأكَلَ خبز التقِدمِة، الَّذي مل يِحلَّ أكلُه له وال للَّذين 4فعله داود حني جاع هو والَّذين معه؟ 
ولِكن 6السبت وهم أبرياُء؟  كهنةَ يف السبِت يف اهلَيكَِل يدنسونَأو ما قَرأتم يف التوراِة أنَّ ال5. معه، بل للكهنِة فقط

! إني أُريد رمحةً ال ذَبيحةً، لَما حكَمتم على األبرياِء: فلو عِلمتم ما هو7! إنَّ ههنا أعظَم ِمن اهلَيكَِل: أقولُ لكُم
 ."فإنَّ ابن اإلنساِن هو رب السبِت أيضا8

   يف السبتالشفاء
9 ،ِعِهمجموجاَء إىل م هناك ِمن فرانص 10ثُمقائلني ةٌ، فسألوهياِبس هدِحلُّ اإلبراُء يف : "وإذا إنسانٌ يهل ي

أي إنساٍن ِمنكُم يكونُ له خروف واِحد، فإنْ سقَطَ هذا يف السبِت : "فقالَ هلُم11. لكَي يشتكوا علَيِه" السبوِت؟
ثُم 13!". إذًا يِحلُّ ِفعلُ اخلَِري يف السبوِت! فاإلنسانُ كم هو أفضلُ ِمن اخلَروِف12 حفرٍة، أفَما يمِسكُه ويقيمه؟ يف

  .فعادت صحيحةً كاُألخرى. فمدها". مد يدك: "قالَ لإلنساِن
  فىت اهللا املُختار

وتِبعته جموع كثريةٌ . فعِلم يسوع وانصرف ِمن هناك15يِه لكَي يهِلكوه، فلَما خرج الفَريسيونَ تشاوروا عل14َ
هوذا فتاي الَّذي "18: لكَي يِتم ما قيلَ بإشعياَء النيب القائِل17وأوصاهم أنْ ال يظِهروه، 16. فشفاهم مجيعا



ال يخاِصم وال يصيح، وال يسمع 19. وحي علَيِه فيخِبر اُألمم باحلَقأضع ر. اخترته، حبييب الَّذي سرت بِه نفسي
هواِرِع صوتيف الش دِة20. أحصرإىل الن احلَق خِرجى يطِفئُ، حتةً ال ينخدوفَتيلَةً م ،قِصفةً ال يرضوضةً مبقَص .

  ".وعلى اِمسِه يكونُ رجاُء اُألمِم21
  لزبوليسوع وبع

22روأبص تكَلَّم سى األخرى إنَّ األعمحت ،فاهفش سى وأخرجنونٌ أعمإليِه م ئٍذ أُحِضركُلُّ اجلُموِع 23. حين ِهتفب
ولَ رئيِس بببعلَزهذا ال يخِرج الشياطني إالَّ : "أما الفَريسيونَ فلَما ِمسعوا قالوا24". ألَعلَّ هذا هو ابن داود؟: "وقالوا

كُلُّ مملكٍَة منقَِسمٍة على ذاِتها تخرب، وكُلُّ مدينٍة أو بيٍت : "فعِلم يسوع أفكارهم، وقالَ هلُم25". الشياطِني
تثبنقَِسٍم على ذاِتِه ال يعلى ذاِتِه26. م ميطانَ فقد انقَسالش خِرجيطانُ يمل. فإنْ كانَ الشم تتثب ؟ فكيفهكَت

27كُمم يكونونَ قُضاته خِرجونَ؟ لذلكي نمب كُمفأبناؤ ،ياطنيالش بولَ أُخِرجعلَزأنا بب إنْ 28! وإنْ كُنت ولِكن
وي أم كيف يستطيع أحد أنْ يدخلَ بيت الق29َ! كُنت أنا بروِح اِهللا أُخِرج الشياطني، فقَد أقبلَ علَيكُم ملكوت اِهللا

من ليس معي فهو علَي، ومن ال يجمع معي فهو 30وينهب أمِتعته، إنْ مل يرِبِط القَوي أوالً، وحينئٍذ ينهب بيته؟ 
قفَرأقولُ لكُم31. ي اِس: لذلكللن غفَروِح فلن يعلى الر جديفا التاِس، وأمللن غفَرٍة وجتديٍف يطي32. كُلُّ خ نوم

  .قالَ كِلمةً على ابِن اإلنساِن يغفَر له، وأما من قالَ على الروِح القُدِس فلن يغفَر له، ال يف هذا العالَِم وال يف اآليت
  الشجرة ومثرها

33"ديها ررةً وثَمديةَ ررجلوا الشا، أو اجعديها جرةً وثَمديةَ جرجلوا الشةُِاجعرجالش فعرِر تالثَّم يا 34. ا، ألنْ ِمن
. كيف تقِدرونَ أنْ تــتكَلَّموا بالصاِلحاِت وأنتم أشرار؟ فإنه ِمن فضلَِة القَلِب يتكَلَّم الفَم! أوالد األفاعي

 الشرير ِمن الكَِرت الشريِر يخِرج اإلنسانُ الصاِلح ِمن الكَِرت الصاِلِح يف القَلِب يخِرج الصاِلحاِت، واإلنسان35ُ
رورأقولُ لكُم36. الش يِن: ولِكنالد ا يومعطونَ عنها ِحسابي سوف اسا الن طّالٍَة يتكَلَّمٍة ب37. إنَّ كُلَّ كِلم كألن

  ".بكَالِمك تــتبرر وبكَالِمك تدانُ
  آية يونان

38 ِمن قَوم ئٍذ أجابحينقائلني نييسيةً: "الكتبِة والفَرآي ى ِمنكرأنْ ن ريدن ،لّمعوقالَ هلُم39". يا م جيلٌ : "فأجاب
يبةَ يونانَ النةٌ إال آيآي عطَى لهةً، وال تآي طلُبي وفاِسق يراٍم 40. ِشرطِن احلوِت ثَالثَةَ أيكما كانَ يونانُ يف ب هألن

ِرجالُ نينوى سيقومونَ يف الديِن 41.  هكَذا يكونُ ابن اإلنساِن يف قَلِب األرِض ثَالثَةَ أياٍم وثَالثَ لَياٍلوثَالثَ لَياٍل،
مِلكَةُ التيمِن ستقوم يف الديِن مع 42! مع هذا اجليِل ويدينونه، ألنهم تابوا مبناداِة يونانَ، وهوذا أعظَم ِمن يونانَ ههنا

  !يِل وتدينه، ألنها أتت ِمن أقاصي األرِض لتسمع ِحكمةَ سلَيمانَ، وهوذا أعظَم ِمن سلَيمانَ ههناهذا اجل
  عودة الروح النجس

43"ِجدةً وال يراح طلُبليس فيها ماٌء، ي يف أماِكن جتازاإلنساِن ي ِمن ِجسالن وحالر يقول44ُ. إذا خرج ثُم : أرِجع
ثُم يذهب ويأخذُ معه سبعةَ أرواٍح أُخر أشر ِمنه، 45. فيأيت ويِجده فاِرغًا مكنوسا مزينا. بييت الَّذي خرجت ِمنهإىل 

  ".هكَذا يكونُ أيضا هلذا اجليِل الشريِر! فتدخلُ وتسكُن هناك، فتصري أواِخر ذلك اإلنساِن أشر ِمن أوائِلِه



  شيئة اهللاعمل م
46كَلّموهأنْ ي ا طاِلبنيقد وقَفوا خاِرج هتوإخو هإذا أُم اجلُموع كَلّم47. وفيما هو يواِحد فقالَ له" : كهوذا أُم

كَلّموكأنْ ي ا طاِلبنيواِقفونَ خاِرج كت48". وإخووقالَ للقائِل له م : "فأجابه ني ومهي أُم نم
ألنَّ من يصنع مشيئَةَ أيب الَّذي يف 50. ها أُمي وإخوتـي: "ثُم مد يده نحو تالميِذِه وقال49َ. "إخوتــــي؟

  ".السماواِت هو أخي وأُخيت وأُمي
 

  مثَل الزارع وتفسريه
13 
 كثريةٌ، حتى إنه دخلَ السفينةَ فاجتمع إليِه جموع2يف ذلك اليوِم خرج يسوع ِمن البيِت وجلَس ِعند البحِر، 1

لَساِطئ. وجعلى الش وقَف كُلُّه ا بأمثاٍل قائال3ً. واجلَمعكثري مهفكلَّم" : ،عزرلي قد خرج اِرعوفيما هو 4هوذا الز
وأكَلَته على الطَّريِق، فجاَءِت الطُّيور عضسقَطَ ب عزرعلى األماِك5. ي رةٌ وسقَطَ آخربت له يثُ مل تكُنِة، حِن املُحِجر
ولِكن ملّا أشرقَِت الشمس احترق، وإذ مل يكُن له أصلٌ 6. كثريةٌ، فــنـبـت حاالً إذ مل يكُن له عمق أرٍض

ف7. جقَهنوخ وكالش وِك، فطَلَععلى الش رعلى األرِض اجل8َ. وسقَطَ آخ رِمئَةً وسقَطَ آخ عضا، برِة فأعطَى ثَمدي
ثَالثني روآخ نيِست ر9. وآخعسممِع، فليأُذُناِن للس له نم."  

10التالميذُ وقالوا له مبأمثاٍل؟: "فتقَد مهكَلّموقالَ هلُم11". ملاذا ت فأجاب" : لكُم أنْ تعِرفوا أسرار قد أُعطي هألن
. فإنَّ من له سيعطَى ويزاد، وأما من ليس له فالَّذي ِعنده سيؤخذُ ِمنه12. ، وأما ألولَئك فلم يعطَملكوِت السماواِت

فقد متَّت 14. ِمن أجِل هذا أُكَلّمهم بأمثاٍل، ألنهم مبِصرين ال يبِصرونَ، وساِمعني ال يسمعونَ وال يفهمون13َ
ألنَّ قَلب هذا الشعِب قد 15. تسمعونَ مسعا وال تفهمونَ، ومبِصرين تبِصرونَ وال تنظُرونَ: اَء القائلَةُفيِهم نبوةُ إشعي

وغَمضوا عيونهم، ِلئلّا يبِصروا بعيوِنِهم، ويسمعوا بآذاِنِهم، ويفهموا بقُلوِم، ويرِجعوا . غَلُظَ، وآذانهم قد ثَقُلَ مساعها
إنَّ أنبياَء : فإني احلَق أقولُ لكُم17. ولِكن طوبـى لعيوِنكُم ألنها تبِصر، وآلذاِنكُم ألنها تسمع16. يهمفأشف

  .وأبرارا كثريين اشتهوا أنْ يروا ما أنتم ترونَ ومل يروا، وأنْ يسمعوا ما أنتم تسمعونَ ومل يسمعوا
كُلُّ من يسمع كِلمةَ امللكوِت وال يفهم، فيأيت الشرير ويخطَف ما قد زِرع يف 19: مثَلَ الزاِرِع فامسعوا أنتم"18
واملَزروع على األماِكِن املُحِجرِة هو الَّذي يسمع الكَِلمةَ، وحاالً يقبلُها 20. هذا هو املَزروع على الطَّريِق. قَلِبِه

. فإذا حدثَ ضيق أو اضِطهاد ِمن أجِل الكَِلمِة فحاالً يعثُر. يس له أصلٌ يف ذاِتِه، بل هو إىل حٍنيولِكن ل21بفَرٍح، 
. واملَزروع بني الشوِك هو الَّذي يسمع الكَِلمةَ، وهم هذا العالَِم وغُرور الِغنى يخنقاِن الكَِلمةَ فيصري بال ثَمٍر22
23ا املَزروعوأممفهةَ ويالكَِلم عسمِة فهو الَّذي يدعلى األرِض اجلَي  . رِمئَةً وآخ عضب عصنٍر، فيوهو الَّذي يأيت بثَم

ثَالثني روآخ نيِست."  
  مثَل القمح والزوان



وفيما الناس نيام جاَء 25. دا يف حقِلِهجي يشِبه ملكوت السماواِت إنسانا زرع زرعا: "قَدم هلُم مثَالً آخر قائال24ً
فجاَء 27. فلَما طَلَع النبات وصنع ثَمرا، حينئٍذ ظَهر الزوانُ أيضا26. عدوه وزرع زوانا يف وسِط اِحلنطَِة ومضى

يِت وقالوا لهالب بر بيدقِل: عيف ح عترا زديا جرعأليس ز ،دوانٌ؟يا سيز أين له ؟ فِمنإنسانٌ : فقالَ هلُم28. ك
. لئالَّ تقلَعوا اِحلنطَةَ مع الزواِن وأنتم جتمعونه! ال: فقال29َأتريد أنْ نذهب ونجمعه؟ : فقالَ له العبيد. عدو فعلَ هذا

امجعوا أوالً الزوانَ واحِزموه حزما : أقولُ للحصاديندعوهما ينمياِن ِكالهما معا إىل احلَصاِد، ويف وقِت احلَصاِد 30
  ".ليحرق، وأما اِحلنطَةَ فامجعوها إىل مخزنـي

 
  مثَل حبة اخلردل ومثَل اخلمرية

وهي أصغر 32حقِلِه، يشِبه ملكوت السماواِت حبةَ خردٍل أخذَها إنسانٌ وزرعها يف : "قَدم هلُم مثَالً آخر قائال31ً
ولِكن متى نمت فهي أكبر البقوِل، وتصري شجرةً، حتى إنَّ طُيور السماِء تأيت وتــتآوى يف . مجيِع البزوِر
  ".أغصاِنها

33رثَالً آخا يف ثَالثَِة أ: "قالَ هلُم مأبا امرأةٌ وخَذةً أخمريماواِت خالس ملكوت شِبهي رمى اختقيٍق حتكياِل د
34". اجلميع ،مهكَلّمي كُنثٍَل مل يبأمثاٍل، وبدوِن م اجلُموع سوعبِه ي كلَّم ما قيلَ 35هذا كُــلُّـه يِتم لكَي

  ".سأفتح بأمثاٍل فمي، وأنِطق مبكتوماٍت منذُ تأسيِس العالَِم: "بالنيب القائِل
  زوانتفسري مثَل القمح وال

". فسر لَــنا مثَلَ زواِن احلَقِل: "فتقَدم إليِه تالميذُه قائلني. حينئٍذ صرف يسوع اجلُموع وجاَء إىل البيِت36
. كوِتهو بنو املل والزرع اجلَيد. واحلَقلُ هو العالَم38. اَلزاِرع الزرع اجلَيد هو ابن اإلنساِن: "فأجاب وقالَ هلُم37

. واحلَصادونَ هم املَالئكَةُ. واحلَصاد هو انِقضاُء العالَِم. والعدو الَّذي زرعه هو إبليس39. والزوانُ هو بنو الشريِر
مالئكَته  يرِسلُ ابن اإلنساِن41: فكما يجمع الزوانُ ويحرق بالناِر، هكَذا يكونُ يف انِقضاِء هذا العالَِم40

. هناك يكونُ البكاُء وصرير األسناِن. ويطرحونهم يف أتوِن الناِر42فيجمعونَ ِمن ملكوِتِه مجيع املَعاِثِر وفاِعلي اإلِمث، 
43مِس يف ملكوِت أبيِهمكالش ضيُء األبرارئٍذ يحين .عسممِع، فليأُذُناِن للس له نم. 

  أمثلة الكرت واللؤلؤة والشبكة
44"إنسانٌ فأخفاه هدقٍل، وجيف ح خفىماواِت كرتًا مالس ملكوت شِبها يكُلَّ ما كانَ . أيض ى وباعضِحِه مفر وِمن

 فلَما وجد46أيضا يشِبه ملكوت السماواِت إنسانا تاِجرا يطلُب َآلِلئَ حسنةً، 45. له واشترى ذلك احلَقلَ

أيضا يشِبه ملكوت السماواِت شبكَةً 47. اِحدةً كثريةَ الثَّمِن، مضى وباع كُلَّ ما كانَ له واشتراهالُــؤلُــؤةً و
فلَما امتألت أصعدوها على الشاِطئ، وجلَسوا وجمعوا اجلياد إىل 48. مطروحةً يف البحِر، وجاِمعةً ِمن كُلّ نوٍع

يخرج املَالئكَةُ ويفِرزونَ األشرار ِمن بِني : هكَذا يكونُ يف انِقضاِء العالَِم49. فطَرحوها خاِرجاأوعيٍة، وأما األردياُء 
  ".هناك يكونُ البكاُء وصرير األسناِن. ويطرحونهم يف أتوِن الناِر50األبراِر، 



51سوع؟: "قالَ هلُم يهذا كُلَّه مي: "فقالوا". أفَِهمت ،معندلٍّم يف : "فقالَ هلُم52". اسيعتكُلُّ كاِتٍب م أجِل ذلك ِمن
ولَما أكملَ يسوع هِذِه األمثالَ انتقَلَ 53". ملكوِت السماواِت يشِبه رجالً رب بيٍت يخِرج ِمن كِرتِه جددا وعتقاَء

هناك ِمن.  
 

  الناصرة ترفض يسوع
أليس 55ِمن أين هلذا هِذِه اِحلكمةُ والقوات؟ : " كانَ يعلّمهم يف مجمِعِهم حتى بِهتوا وقالواولَما جاَء إىل وطَِنِه54

أو لَيست أخواته مجيعهن 56هذا ابن النجاِر؟ ألَيست أُمه تدعى مريم، وإخوته يعقوب ويوسي وِسمعانَ ويهوذا؟ 
ليس نيب بال كرامٍة إالَّ يف وطَِنِه ويف : "وأما يسوع فقالَ هلُم. فكانوا يعثُرونَ بِه57". ذا هِذِه كُلُّها؟ِعندنا؟ فِمن أين هل

  .ومل يصنع هناك قواٍت كثريةً لعدِم إمياِنِهم58". بيِتِه
  
  

  قطع رأس يوحنا املعمدان
14 
1بِع خالر ئيسر سهريود الوقِت ِمسع يف ذلك ،سوعي رفقالَ لِغلماِنِه2ب" : ِمن ا املعمدانُ قد قامهذا هو يوحن

  ".ولذلك تعملُ بِه القوات! األمواِت
ألنَّ يوحنا كانَ 4فإنَّ هريودس كانَ قد أمسك يوحنا وأوثَقَه وطَرحه يف ِسجٍن ِمن أجِل هريوديا امرأِة فيلُبس أخيِه، 3

ال: "يقولُ لهِحلُّ أنْ تكونَ لك5".  ييبِمثلَ ن مهكانَ ِعند هعِب، ألنالش ِمن خاف لهقتأنْ ي ا أراد6. ولَم ا صارلَم ثُم
سهريود ترسِط فسا يف الوةُ هريوديِت ابنقَصر ،سهريود وِلدعطيها7. مي تهما طَلَبم هٍم أنبقَس دوع ثَم ِمن .

8ها قالَتأُم ِمن تقد تلَقَّن تا املعمداِن: "فهي إذ كانيوحن ٍق رأسنا على طَب9". أعِطنـي ههاملَِلك مفاغت . ولِكن
فأُحِضر رأسه على طَبٍق 11. فأرسلَ وقَطَع رأس يوحنا يف السجِن10. ِمن أجِل األقساِم واملُتِكئني معه أمر أنْ يعطَى

  .ثُم أتوا وأخبروا يسوع. فتقَدم تالميذُه ورفَعوا اجلَسد ودفَنوه12. ودِفع إىل الصبيِة، فجاءت بِه إىل أُمها
  إشباع اخلمسة اآلالف رجل

  .تِبعوه مشاةً ِمن املُدِنفسِمع اجلُموع و. فلَما ِمسع يسوع انصرف ِمن هناك يف سفينٍة إىل موِضٍع خالٍء منفَِردا13
14مرضاهفَى موش علَيِهم ننحا فــتا كثريمعج رأبص سوعي ا خرج15. فلَم إليِه تالميذُه ماملساُء تقَد ا صارولَم

ى: "قائلنيضقد م الٌء والوقتخ بتاعوا هلُ. املَوِضعى ويمضوا إىل القري لكَي اِاصِرِف اجلُموعفقالَ هلُم 16". م طَعام
سوعمضوا: "يةَ هلُم أنْ يم ليأكُلوا. ال حاجأنت م17". أعطوهةُ أرِغفٍَة : "فقالوا لهمسنا ههنا إالّ خليس ِعند

اخلَمسةَ ثُم أخذَ األرِغفَةَ . فأمر اجلُموع أنْ يتِكئوا على العشِب19". ائتونـي ا إىل هنا: "فقال18َ". ومسكَتاِن
فأكَلَ اجلميع 20. والسمكَتِني، ورفَع نظَره نحو السماِء وبارك وكسر وأعطَى األرِغفَةَ للتالميِذ، والتالميذُ للجموِع



 آالِف رجٍل، ما واآلِكلونَ كانوا نحو خمسِة21. ثُم رفَعوا ما فضلَ ِمن الِكسِر اثنتي عشرةَ قُفَّةً مملوءةً. وشِبعوا
ساَء واألوالددا النع.  

  معجزة املشي على املاء
22اجلُموع صِرفى يِرب حتإىل الع سِبقوهةَ ويفينلوا السدخأنْ ي تالميذَه سوعي م23. وللوقِت ألز فرما صعدوب

لّيصا لينفَِردِل مإىل اجلَب ِعدص امل. اجلُموع ا صارولَمهوحد يف 24. ساُء كانَ هناك تقد صار تةُ فكانفينا السوأم
ويف اهلَزيِع الراِبِع ِمن اللَّيِل مضى إليِهم يسوع ماشيا 25. ألنَّ الريح كانت مضادةً. وسِط البحِر معذَّبةً ِمن األمواِج

! وِمن اخلَوِف صرخوا". إنه خيالٌ: "بحِر اضطَربوا قائلنيفلَما أبصره التالميذُ ماشيا على ال26. على البحِر
يا سيد، إنْ كُنت أنت : "فأجابه بطرس وقال28َ". ال ختافوا. أنا هو! تشجعوا: "فللوقِت كلَّمهم يسوع قائال27ً

رس ِمن السفينِة ومشى على املاِء ليأيتَ إىل فــنزلَ بط". تعالَ: "فقال29َ". هو، فمرنـي أنْ آيتَ إلَيك على املاِء
سوع30. يةً خافديدش يحا رأَى الرلَم قائالً. ولِكن خرص ،قغردأ يين: "وإذ ابتجن ،ب31!". يا ر دففي احلاِل م

بِه وقالَ له كوأمس هدي سوع؟: "يكَكتول32َ". يا قَليلَ اإلمياِن، ملاذا شيحِت الرةَ سكَنفينال السخا د33. م والَّذين
قائلني دوا لهِة جاءوا وسجفيناِهللا: "يف الس ابن باحلَقيقَِة أنت."!  

  شفاء مرضى كثريين
34 ،تيسارنروا جاءوا إىل أرِض جبا عاملَكاِن35فلَم ِرجالُ ذلك فَهرِة. فعالكور لوا إىل مجيِع ِتلكاملُحيطَِة فأرس 

  .فجميع الَّذين لَمسوه نالوا الشفاَء. وطَلَبوا إليِه أنْ يلِمسوا هدب ثَوبِه فقط36وأحضروا إليِه مجيع املَرضى، 
  
  

  الطاهر والنجس
15 
1قائلني ليمشأور ِمن ونَ الَّذينيسيكتبةٌ وفَر سوعئٍذ جاَء إىل ي2: حين"ى تالميذُكدال ملاذا يتـع مهيوِخ، فإنالش تقليد 

وأنتم أيضا، ملاذا تـتـعدونَ وصيةَ اِهللا بسبِب : "فأجاب وقالَ هلُم3". يغِسلونَ أيديهم حينما يأكُلونَ خبزا؟
من قالَ : وأما أنتم فتقولون5َ. موتاأكِرم أباك وأُمك، ومن يشِتم أبا أو أُما فليمت : فإنَّ اَهللا أوصى قائال4ًتقليِدكُم؟ 
يا 7! فقد أبطَلتم وصيةَ اِهللا بسبِب تقليِدكُم6. فال يكِرم أباه أو أُمه. قُربانٌ هو الَّذي تنتِفع بِه ِمني: ألبيِه أو أُمِه
عب بفَِمِه، ويكِرمنـي بشفَتيِه، وأما قَلبه فمبتِعد يقتِرب إلَي هذا الش8: حسنا تـنــبأ عنكُم إشعياُء قائالً! مراؤونَ

  ".وباِطالً يعبدوننـي وهم يعلّمونَ تعاليم هي وصايا الناِس9. عني بعيدا
10وقالَ هلُم عا اجلَمعد موا: "ثُمعوا وافه11. امس جخراإلنسانَ، بل ما ي سجني لُ الفَمدخالفَِم هذا ليس ما ي ِمن

فأجاب 13". أتعلَم أنَّ الفَريسيني لَما ِمسعوا القَولَ نفَروا؟: "حينئٍذ تقَدم تالميذُه وقالوا له12". ينجس اإلنسانَ
 أعمى يقود أعمى وإنْ كانَ. هم عميانٌ قادةُ عمياٍن. اُتركوهم14. كُلُّ غَرٍس مل يغِرسه أيب السماوي يقلَع: "وقالَ

هل أنتم : "فقالَ يسوع16". فسر لَـــنا هذا املَثَلَ: "فأجاب بطرس وقالَ له15". يسقُطاِن ِكالهما يف حفرٍة



خرِج؟ أال تفهمونَ بعد أنَّ كُلَّ ما يدخلُ الفَم يمضي إىل اجلَوِف ويندِفع إىل امل17َأيضا حتى اآلنَ غَري فاِهمني؟ 
قَتلٌ، : ألنْ ِمن القَلِب خترج أفكار ِشريرة19ٌوأما ما يخرج ِمن الفَِم فِمن القَلِب يصدر، وذاك ينجس اإلنسانَ، 18

ةُ زوٍر، جتديفهادِسرقَةٌ، ش ،اإلنسان20َ. ِزىنً، ِفسق سجنغسولٍَة. هِذِه هي الَّيت تا األكلُ بأيٍد غَِري موأم سجنفال ي 
  ".اإلنسانَ

  إميان املرأة الكنعانية
وإذا امرأةٌ كنعانيةٌ خاِرجةٌ ِمن ِتلك التخوِم 22. ثُم خرج يسوع ِمن هناك وانصرف إىل نواحي صور وصيداَء21

فتقَدم تالميذُه وطَلَبوا . فلم يِجبها بكَِلمٍة23 ".ِابنيت مجنونةٌ ِجدا! ارحمين، يا سيد، يا ابن داود: "صرخت إليِه قائلَةً
وراَءنا: "إليِه قائلني ها تصيحوقال24َ!". اصِرفها، ألن الَِّة: "فأجابيِت إسرائيلَ الضلْ إالَّ إىل ِخراِف بمل أُرس ."

ا أنْ يؤخذَ خبز البنني ويطرح ليس حسن: "فأجاب وقال26َ!" يا سيد، أِعني: "فأتت وسجدت له قائلَة25ً
حينئٍذ 28!". والِكالب أيضا تأكُلُ ِمن الفُتاِت الَّذي يسقُطُ ِمن مائدِة أرباِبها! نعم، يا سيد: "فقالَت27". للِكالِب

  .تها ِمن ِتلك الساعِةفشفيِت ابن". ليكُن لِك كما تريدين! يا امرأةُ، عظيم إميانِك: "أجاب يسوع وقالَ هلا
  شفاء مرضى كثريين

29هناك لَسِل وجإىل اجلَب ِعدوجاَء إىل جاِنِب حبِر اجلليِل، وص هناك ِمن سوعقَلَ يانت 30. ثُم موعفجاَء إليِه ج
 يمقَد ِعند محوهرونَ كثريونَ، وطَرلٌّ وآخوش رسوخ ميوع رجع مةٌ، معهكثريسوعي . مفاه31فش بجى تعحت

  .ومجدوا إله إسرائيلَ. اجلُموع إذ رأَوا اخلُرس يتكَلَّمونَ، والشلَّ يِصحونَ، والعرج يمشونَ، والعمي يبِصرونَ
  إشباع األربعة اآلالف رجل

اآلنَ هلُم ثَالثَةَ أياٍم يمكُثونَ معي وليس هلُم ما إني أُشِفق على اجلَمِع، ألنَّ : "وأما يسوع فدعا تالميذَه وقال32َ
ِمن أين لَــنا يف البريِة : "فقالَ له تالميذُه33". ولَست أُريد أنْ أصِرفَهم صائمني لئالَّ يخوروا يف الطَّريِق. يأكُلونَ

سبعةٌ : "فقالوا". كم ِعندكُم ِمن اخلُبِز؟: "هلُم يسوعفقالَ 34". خبز ذا اِملقداِر، حتى يشِبع جمعا هذا عدده؟
وأخذَ السبع خبزاٍت والسمك، وشكَر 36فأمر اجلُموع أنْ يتِكئوا على األرِض، 35". وقَليلٌ ِمن ِصغاِر السمِك

ا اجلَمعوالتالميذُ أعطَو ،وأعطَى تالميذَه ر37. وكسوش ةَ ِسالٍل . ِبعوافأكَلَ اجلميعِر سبعالِكس لَ ِمنفَعوا ما فضر ثُم
ثُم صرف اجلُموع وصِعد إىل السفينِة 39. واآلِكلونَ كانوا أربعةَ آالِف رجٍل ما عدا النساَء واألوالد38مملوَءٍة، 

  .وجاَء إىل تخوِم مجدلَ
  

  طلب آية
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1ونَ والصيسيبوجاَء إليِه الفَررجونَ ليوقيماِءدالس ـةً ِمـنآي مهريأنْ ي فسـألوه ،وقالَ هلُم2. وه إذا : "فـأجـاب

مةٌ: كانَ املساُء قُلترحمماَء مألنَّ الس حوباِح3. صـبوسٍة: ويف الصةٌ بعرحمماَء مِشتاٌء ألنَّ الس راؤونَ.اليوميا م !



ماِء، وأمالس زوا وجهيمطيعونَتعِرفونَ أنْ تِة فال تستاألزِمن المات4! ا ع عطَى لهةً، وال تآي ِمسلتي فاِسق يرجيلٌ ِشر
يبةَ يونانَ النةٌ إال آيى". آيضوم مكَهتر ثُم.  

  مخري الفريسيني والصدوقيني
انظُروا، وحتَرزوا ِمن خمِري الفَريسيني  ":وقالَ هلُم يسوع6. ولَما جاَء تالميذُه إىل العِرب نسوا أنْ يأخذوا خبزا5

نيوقيد7". والصقائلني ا: "ففَكَّروا يف أنفُِسِهمبزذْ خنا مل نأخوقالَ هلُم8". إن سوعي ِلمفع" : فَكّرونَ يف أنفُِسكُمملاذا ت
ونَ؟ وال تذكُرونَ خمس خبزاِت اخلَمسِة اآلالِف وكم أحتى اآلنَ ال تفهم9يا قَليلي اإلمياِن أنكُم مل تأخذوا خبزا؟ 

كيف ال تفهمونَ أني ليس عن اخلُبِز قُلت 11وال سبع خبزاِت األربعِة اآلالِف وكم سال أخذتم؟ 10قُفَّةً أخذتم؟ 
ِهموا أنه مل يقُلْ أنْ يتحرزوا ِمن خمِري اخلُبِز، حينئٍذ ف12". لكُم أنْ تــتحرزوا ِمن خمِري الفَريسيني والصدوقيني؟

نيوقيدوالص نييسيتعليِم الفَر بل ِمن.  
  إعتراف بطرس باملسيح

". من يقولُ الناس إني أنا ابن اإلنساِن؟: "ولَما جاَء يسوع إىل نواحي قَيصريِة فيلُبس سألَ تالميذَه قائال13ً
وأنتم، من : "قالَ هلُم15". إرميا أو واِحد ِمن األنبياِء: إيليا، وآخرونَ: يوحنا املعمدانُ، وآخرونَ: قَوم: "افقالو14

: فأجاب يسوع وقالَ له17!". أنت هو املَسيح ابن اِهللا احلَي: "فأجاب ِسمعانُ بطرس وقال16َ". تقولونَ إني أنا؟
: وأنا أقولُ لك أيضا18. انُ بن يونا، إنَّ لَحما ودما مل يعِلن لك، لكن أيب الَّذي يف السماواِتطوبـى لك يا ِسمع"

وأُعطيك مفاتيح ملكوِت 19. أنت بطرس، وعلى هِذِه الصخرِة أبنـي كنيسيت، وأبواب اجلَحيِم لن تقوى علَيها
وكُلُّ ما حتُلُّه على األرِض يكونُ محلوالً يف . رِض يكونُ مربوطًا يف السماواِتالسماواِت، فكُلُّ ما ترِبطُه على األ

  .حينئٍذ أوصى تالميذَه أنْ ال يقولوا ألحٍد إنه يسوع املَسيح20". السماواِت
  يسوع ينبئ مبوته وقيامته

بغي أنْ يذهب إىل أورشليم ويتألَّم كثريا ِمن الشيوِخ ورؤساِء ِمن ذلك الوقِت ابتدأ يسوع يظِهر لتالميِذِه أنه ين21
قوملَ، ويف اليوِم الثّاِلِث يقتقائال22ً. الكهنِة والكتبِة، وي هِهرنتدأ يإليِه وابت سطرب ذَهفأخ" :بيا ر ال يكونُ ! حاشاك

  ".أنت معثَرةٌ يل، ألنك ال تم مبا ِهللا لِكن مبا للناِس!  عني يا شيطانُاذهب: "فالتفَت وقالَ لبطرس23!". لك هذا
فإنَّ من أراد أنْ 25ويحِملْ صليبه ويتبعين،  إنْ أراد أحد أنْ يأيتَ ورائي فلينِكر نفسه: "حينئٍذ قالَ يسوع لتالميِذِه24

 نهِلكُها، ومي هفسن لّصخهايِجدأجلي ي ِمن هفسن هِلك26. ي ِسروخ كُلَّه العالَم ِبحاإلنسانُ لو ر ِفعنتماذا ي هألن
فإنَّ ابن اإلنساِن سوف يأيت يف مجِد أبيِه مع مالئكَِتِه، وحينئٍذ 27نفسه؟ أو ماذا يعطي اإلنسانُ ِفداًء عن نفِسِه؟ 

ع بسجازي كُلَّ واِحٍد حِلِهيأقولُ لكُم28. م احلَق : ا ابنورى يحت ذوقونَ املوتا ال يالقياِم ههنا قَوم إنَّ ِمن
  ".اإلنساِن آتيا يف ملكوِتِه

  
  

  التجلي
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رت هيئَــته وتغي2. يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصِعدِ م إىل جبٍل عاٍل منفَِردين وبعد ِستِة أياٍم أخذ1َ

. وإذا موسى وإيليا قد ظَهرا هلُم يـتكَلَّماِن معه3. قُدامهم، وأضاَء وجهه كالشمِس، وصارت ثيابه بيضاَء كالنوِر
4سوعيقولُ لي سطرلَ بعكونَ ههنا: "فجأنْ ن ديج ،بظالَّ! يا رهنا ثَالثَ م عصنن فإنْ ِشئت :ى لكةٌ، وملوسواِحد 

هذا هو ابنـي : "وفيما هو يتكَلَّم إذا سحابةٌ نيرةٌ ظَلَّلَتهم، وصوت ِمن السحابِة قائال5ً". واِحدةٌ، وإليليا واِحدةٌ
ِررتالَّذي بِه س عوا. احلَبيبامس ا6". لهوخافوا ِجد جوِهِهمالتالميذُ سقَطوا على و ا ِمسعفج7. ولَم سوعاَء ي

  .فرفَعوا أعينهم ومل يروا أحدا إال يسوع وحده8". قوموا، وال ختافوا: "ولَمسهم وقالَ
". ال تعِلموا أحدا مبا رأيتم حتى يقوم ابن اإلنساِن ِمن األمواِت" :وفيما هم ناِزلونَ ِمن اجلَبِل أوصاهم يسوع قائال9ً

إنَّ : "فأجاب يسوع وقالَ هلُم11". إنَّ إيليا ينبغي أنْ يأيتَ أوالً؟: فلماذا يقولُ الكتبةُ: "يذُه قائلنيوسأله تالم10
. إنَّ إيليا قد جاَء ومل يعِرفوه، بل عِملوا بِه كُلَّ ما أرادوا: ولِكني أقولُ لكُم12. إيليا يأيت أوالً ويرد كُلَّ شيٍء

  .حينئٍذ فِهم التالميذُ أنه قالَ هلُم عن يوحنا املعمداِن13". إلنساِن أيضا سوف يتألَّم ِمنهمكذلك ابن ا
  شفاء غالم به شيطان

ع يا سيد، ارحِم ابنـي فإنه يصرع ويتألَّم شديدا، ويقَ: "وقائال15ًرجلٌ جاثيا له  ولَما جاءوا إىل اجلَمِع تقَدم إليِه14
أيها : "فأجاب يسوع وقال17َ". وأحضرته إىل تالميِذك فلم يقِدروا أنْ يشفوه16. كثريا يف الناِر وكثريا يف املاِء
رج فانتهره يسوع، فخ18!". متى أكونُ معكُم؟ إىل متى أحتِملُكُم؟ قَدموه إلَي ههنا اجليلُ غَري املؤِمِن، املُلتوي، إىل

ملاذا مل نقِدر نحن : "ثُم تقَدم التالميذُ إىل يسوع على انِفراٍد وقالوا19. فشفي الغالم ِمن ِتلك الساعِة. ِمنه الشيطانُ
خردٍل لكُنتم لو كانَ لكُم إميانٌ ِمثلُ حبِة : فاحلَق أقولُ لكُم. لعدِم إمياِنكُم: "قالَ هلُم يسوع20". أنْ نخِرجه؟

وأما هذا اِجلنس فال 21. انتِقلْ ِمن هنا إىل هناك فينتِقلُ، وال يكونُ شيٌء غَري ممِكٍن لَديكُم: تقولونَ هلذا اجلَبِل
  ".يخرج إلَّا بالصالِة والصوِم
  يسوع ينبئ مبوته وقيامته

22سوعدونَ يف اجلليِل قالَ هلُم يدم يتراِس : "وفيما هإىل أيدي الن لَّمسي اإلنساِن سوف ويف اليوِم 23ابن ،هلونقتفي
قوما". الثّاِلِث يِزنوا ِجدفح. 

  ضريبة اهليكل
". أما يويف معلّمكُم الدرهمِني؟: "ولَما جاءوا إىل كفرناحوم تقَدم الَّذين يأخذونَ الدرهمِني إىل بطرس وقالوا24
ماذا تظُن يا ِسمعانُ؟ ِممن يأخذُ ملوك األرِض اِجلبايةَ أو : "فلَما دخلَ البيت سبقَه يسوع قائالً". بلَى: "قال25َ

 .فإذًا البنونَ أحرار: "قالَ له يسوع". ِمن األجاِنِب: "قالَ له بطرس26". اِجلزيةَ، أِمن بنيِهم أم ِمن األجاِنِب؟
ولِكن لئالَّ نعِثرهم، اذهب إىل البحِر وألِق ِصنارةً، والسمكَةُ الَّيت تطلُع أوالً خذها، ومتى فتحت فاها ِجتد إستارا، 27

نكي وعنع وأعِطِهم ذهفخ."  
  



  
  من هو األعظم؟
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1قائلني سوعالتالميذُ إىل ي مِة تقَداعالس يف ِتلك" :نماواِت؟فميف ملكوِت الس ا 2".  هو أعظَمإليِه ولَد سوععا يفد

 يف وسِطِهم هأقولُ لكُم: "وقال3َوأقام ماواِت: احلَقالس لوا ملكوتإنْ مل ترِجعوا وتصريوا ِمثلَ األوالِد فلن تدخ .
ومن قَِبلَ ولَدا واِحدا ِمثلَ هذا بامسي فقد 5. فمن وضع نفسه ِمثلَ هذا الولَِد فهو األعظَم يف ملكوِت السماواِت4
  .قَِبلَين

  حتذير ملسبيب اخلطايا
ويلٌ 7. ومن أعثَر أحد هؤالِء الصغاِر املؤِمنني يب فخري له أنْ يعلَّق يف عنِقِه حجر الرحى ويغرق يف لُجِة البحِر"6

فإنْ أعثَرتك يدك أو 8!  أنْ تأيتَ العثَرات، ولِكن ويلٌ لذلك اإلنساِن الَّذي بِه تأيت العثرةُفال بد! للعالَِم ِمن العثَراِت
فاقطَعها وألِقها عنك داِن أو . ِرجلُكي ِة ولكاِر األبديلقَى يف النأنْ ت ِمن أو أقطَع جلَ احلياةَ أعرأنْ تدخ لك ريخ

خري لك أنْ تدخلَ احلياةَ أعور ِمن أنْ تلقَى يف جهنِم الناِر ولك . ك عينك فاقلَعها وألِقها عنكوإنْ أعثَرت9. ِرجالِن
  .عيناِن

  مثَل اخلروف الضال
ظُرونَ وجه أيب إنَّ مالئكَتهم يف السماواِت كُلَّ حٍني ين: اُنظُروا، ال حتتِقروا أحد هؤالِء الصغاِر، ألني أقولُ لكُم"10

ماذا تظُنونَ؟ إنْ كانَ إلنساٍن ِمئَةُ 12. ألنَّ ابن اإلنساِن قد جاَء لكَي يخلّص ما قد هلك11. الَّذي يف السماواِت
 أنْ يِجده، وإِن اتفَق13خروٍف، وضلَّ واِحد ِمنها، أفَال يترك التسعةَ والتسعني على اِجلباِل ويذهب يطلُب الضالَّ؟ 

هكَذا لَيست مشيئَةً أمام أبيكُم الَّذي يف 14. إنه يفرح بِه أكثَر ِمن التسعِة والتسعني الَّيت مل تِضلَّ: فاحلَق أقولُ لكُم
  .السماواِت أنْ يهِلك أحد هؤالِء الصغاِر

  إن أخطأ إليك أخوك
وإنْ مل يسمع، 16. إنْ ِمسع ِمنك فقد رِبحت أخاك. عاِتبه بينك وبينه وحدكُماوإنْ أخطأ إلَيك أخوك فاذهب و"15

وإنْ مل يسمع ِمنهم فقُلْ 17. فخذْ معك أيضا واِحدا أو اثنِني، لكَي تقوم كُلُّ كِلمٍة على فِم شاِهديِن أو ثَالثٍَة
كُلُّ ما ترِبطونه على : احلَق أقولُ لكُم18. ِة فليكُن ِعندك كالوثَين والعشاِروإنْ مل يسمع ِمن الكَنيس. للكَنيسِة

إِن : وأقولُ لكُم أيضا19. األرِض يكونُ مربوطًا يف السماِء، وكُلُّ ما حتُلّونه على األرِض يكونُ محلوالً يف السماِء
ألنه حيثُما 20ٍء يطلُباِنِه فإنه يكونُ هلُما ِمن ِقبِل أيب الَّذي يف السماواِت، اتفَق اثناِن ِمنكُم على األرِض يف أي شي

أكونُ يف وسِطِهم اثناِن أو ثَالثَةٌ بامسي فهناك عماجت."  
  مثَل العبد الَّذي اليغفر

قالَ له 22".  أخي وأنا أغِفر له؟ هل إىل سبِع مراٍت؟يا رب، كم مرةً يخِطئُ إلَي: "حينئٍذ تقَدم إليِه بطرس وقال21َ
سوعاٍت: "يرم ةً سبعرم اٍت، بل إىل سبعنيرإىل سبِع م ا 23. ال أقولُ لكماواِت إنسانالس ملكوت شِبهي لذلك



هبيدع حاِسبأنْ ي ِلكًا أرادإليِه24. م مِة قُدبدأ يف املُحاسا ابتٍةفلَمِة آالِف وزنشرديونٌ بعم 25.  واِحد كُنوإذ مل ي
ينويويف الد ،وكُلُّ ما له هوأوالد ههو وامرأت باعأنْ ي هدسي رما يويف أم قائال26ً. له له دوسج بدالع رفخ : ،ديا سي

اجلميع كفأوفي لْ علَيبِد27. متَهالع ذلك دسي ننفتحينالد له كوتر ،28.  وأطلَقَه دوج بدالع ذلك ا خرجولَم
فخر العبد 29. أوِفنـي ما يل علَيك: واِحدا ِمن العبيِد رفَقائِه، كانَ مديونا له ِمبئَِة ديناٍر، فأمسكَه وأخذَ بعنِقِه قائالً

فلم يِرد بل مضى وألقاه يف ِسجٍن حتى يويفَ 30. لْ علَي فأوفيك اجلميعمتَه: رفيقُه على قَدميِه وطَلَب إليِه قائالً
ينا31. الدِزنوا ِجدما كانَ، ح هفَقاؤر بيدا رأَى العى. فلَمركُلَّ ما ج ِدِهموا على سيا وقَصوئٍذ 32. وأتحين عاهفد

وقالَ له هدسي :يررالش بدها العأيإلَي طَلَبت كألن لك هكتيِن ترالد ا 33. ، كُلُّ ذلكأيض أنت كغي أننبأفَما كانَ ي
. وغَِضب سيده وسلَّمه إىل املُعذّبني حتى يويفَ كُلَّ ما كانَ له علَيِه34ترحم العبد رفيقَك كما رِحمتك أنا؟ 

  ". بكُم إنْ مل تتركوا ِمن قُلوبكُم كُلُّ واِحٍد ألخيِه زالَِّتِهفهكَذا أيب السماوي يفعل35ُ
  
  

  الزواج والطالق
19 
وتِبعته جموع كثريةٌ 2. ولَما أكملَ يسوع هذا الكَالم انتقَلَ ِمن اجلليِل وجاَء إىل تخوِم اليهوديِة ِمن عِرب اُألردن1ّ

هناك مفاهفش.  
أما : "فأجاب وقالَ هلُم4". هل يِحلُّ للرجِل أنْ يطَلّق امرأته لكُلّ سبٍب؟: "الفَريسيونَ ليجربوه قائلني لهوجاَء إليِه 3

 بامرأِتِه، ِمن أجِل هذا يترك الرجلُ أباه وأُمه ويلتِصق: وقال5َقَرأتم أنَّ الَّذي خلَق ِمن البدِء خلَقَهما ذَكَرا وأُنـثَى؟ 
: قالوا له7". فالَّذي جمعه اُهللا ال يفَرقُه إنسانٌ. إذًا لَيسا بعد اثنِني بل جسد واِحد6. ويكونُ اِلاثناِن جسدا واِحدا

كُم أِذنَ لكُم أنْ إنَّ موسى ِمن أجِل قَساوِة قُلوب: "قالَ هلُم8". فلماذا أوصى موسى أنْ يعطَى ِكتاب طَالٍق فتطَلَّق؟"
طَلّقوا ِنساَءكُمهكَذا. ت كُندِء مل يالب ِمن ى : وأقولُ لكُم9. ولِكنبأُخر جونا وتزِب الزبإالَّ بس هامرأت طَلَّق نإنَّ م

!".  مع املَرأِة، فال يواِفق أنْ يتزوجإنْ كانَ هكَذا أمر الرجِل: "قالَ له تالميذُه10". يزين، والَّذي يتزوج مبطَلَّقٍَة يزين
ألنه يوجد ِخصيانٌ وِلدوا هكَذا ِمن بطوِن 12ليس اجلميع يقبلونَ هذا الكَالم بل الَّذين أُعطي هلُم، : "فقالَ هلُم11

مِن استطاع أنْ . جِل ملكوِت السماواِتأُمهاِتِهم، ويوجد ِخصيانٌ خصاهم الناس، ويوجد ِخصيانٌ خصوا أنفُسهم أل
  ".يقبلَ فليقبلْ

  يسوع يبارك األطفال
دعوا األوالد يأتونَ : "أما يسوع فقال14َ. حينئٍذ قُدم إليِه أوالد لكَي يضع يديِه علَيِهم ويصلّي، فانتهرهم التالميذ13ُ

  .فوضع يديِه علَيِهم، ومضى ِمن هناك15".  هؤالِء ملكوت السماواِتإلَي وال متنعوهم ألنَّ ِملثِل
  الشاب الغين



16وقالَ له متقَد ةُ؟: "وإذا واِحدكونَ يلَ احلياةُ األبديلُ لتالٍح أعمص أي ،اِلحالص لّمها املُع17". أيملاذا : "فقالَ له
قالَ 18". ولِكن إنْ أردت أنْ تدخلَ احلياةَ فاحفَِظ الوصايا. حا إالَّ واِحد وهو اُهللاتدعونـي صاِلحا؟ ليس أحد صاِل

صايا؟: "لهةَ الوأي "سوعلْ: "فقالَ يال تزِن. ال تقت .وِر. ال تسِرقبالز د19. ال تشه كقريب وأِحب ،كوأُم أباك أكِرم
فِسك20". كنابالش داثَيت: "قالَ لهها منذُ حِفظت؟. هِذِه كُلُّها حعدنـي بعِوز21". فماذا يسوعي إنْ : "قالَ له

فلَما ِمسع 22". أردت أنْ تكونَ كاِمالً فاذهب وبِع أمالكَك وأعِط الفُقَراَء، فيكونَ لك كرتٌ يف السماِء، وتعالَ اتبعين
ا، ألنزينى حضةَ مالكَِلم ابٍةالشكانَ ذا أمواٍل كثري ه.  

إنَّ : وأقولُ لكُم أيضا24 !إنه يعسر أنْ يدخلَ غَين إىل ملكوِت السماواِت: احلَق أقولُ لكُم: "فقالَ يسوع لتالميِذِه23
إذًا : " تالميذُه بِهتوا ِجدا قائلنيفلَما ِمسع25!". مرور جمٍل ِمن ثَقِب إبرٍة أيسر ِمن أنْ يدخلَ غَين إىل ملكوِت اِهللا

هذا ِعند الناِس غَري مستطاٍع، ولِكن ِعند اِهللا كُلُّ شيٍء : "فنظَر إليِهم يسوع وقالَ هلُم26". من يستطيع أنْ يخلُص؟
طاعستم."  

27ئٍذ وقالَ لهحين سطرب يٍء وت: "فأجابكنا كُلَّ شقد تر حنها ن28". فماذا يكونُ لنا؟. ِبعناكسوعفقالَ هلُم ي :
إنكُم أنتم الَّذين تِبعتموين، يف التجديِد، متى جلَس ابن اإلنساِن على كُرسي مجِدِه، جتِلسونَ أنتم : احلَق أقولُ لكُم"

رعش يا تدينونَ أسباطَ إسرائيلَ اِلاثنكُرسي رعش يا على اثنا 29. أيضواٍت أو أبةً أو أخا أو إخويوتب كتر نوكُلُّ م
ولِكن كثريونَ أولونَ 30. أو أما أو امرأةً أو أوالدا أو حقوالً ِمن أجِل امسي، يأخذُ ِمئَةَ ِضعٍف ويِرثُ احلياةَ األبديةَ

لنيوآِخرونَ أو ،يكونونَ آِخرين.  
  
  

  مثَل الفعلة يف الكرم
20 
فاتفَق مع الفَعلَِة على ديناٍر 2 ملكوت السماواِت يشِبه رجالً رب بيٍت خرج مع الصبِح ليستأِجر فعلَةً لكَرِمِه، فإنَّ"1

: هلُمفقالَ 4ثُم خرج نحو الساعِة الثّاِلثَِة ورأَى آخرين قياما يف السوِق بطّالني، 3. يف اليوِم، وأرسلهم إىل كرِمِه
وخرج أيضا نحو الساعِة الساِدسِة والتاِسعِة وفَعلَ 5. فمضوا. اذهبوا أنتم أيضا إىل الكَرِم فأُعطيكُم ما يِحق لكُم

فقالَ هلُم6. كذلك ،طّالنيا بقيام رينآخ دجوو ةَ خرجشرةَ عِة احلادياعالس حون هه: ثُم مهاِر ملاذا وقَفتنا كُلَّ الن
فلَما كانَ 8. اذهبوا أنتم أيضا إىل الكَرِم فتأخذوا ما يِحق لكُم: قالَ هلُم. ألنه مل يستأِجرنا أحد: قالوا له7بطّالني؟ 

فجاَء أصحاب 9. ىل األولنيادع الفَعلَةَ وأعِطِهم اُألجرةَ مبتِدئًا ِمن اآلِخرين إ: املساُء قالَ صاِحب الكَرِم لوكيِلِه
فأخذوا هم أيضا دينارا . فلَما جاَء األولونَ ظَنوا أُم يأخذونَ أكثَر10. الساعِة احلاديةَ عشرةَ وأخذوا دينارا دينارا

 ساعةً واِحدةً، وقد هؤالِء اآلِخرونَ عِملوا: قائلني12وفيما هم يأخذونَ تذَمروا على رب البيِت 11. دينارا
هاِر واحلَرلنا ِثقَلَ النماحت الَّذين حنبنا ن مهيت13! ساوموقالَ لواِحٍد ِمنه فأجاب :كما ظَلَمت ،يا صاِحب ! فَقتأما ات

ما يِحلُّ يل أنْ أفعلَ ما أو 15. فخِذ الَّذي لك واذهب، فإني أُريد أنْ أُعطي هذا األخري ِمثلك14معي على ديناٍر؟ 



هكَذا يكونُ اآلِخرونَ أولني واألولونَ آِخرين، ألنَّ كثريين يدعونَ 16أُريد مبا يل؟ أم عينك ِشريرةٌ ألني أنا صاِلح؟ 
  ".وقَليلني ينتخبونَ

  يسوع ينبئ مبوته وقيامته
17أخ ليمشا إىل أورصاِعد سوعِتلميذًا على انِفراٍد يف الطَّريِق وقالَ هلُموفيما كانَ ي رعش ي18: ذَ اِلاثن" حنها ن

ويسلّمونه إىل 19صاِعدونَ إىل أورشليم، وابن اإلنساِن يسلَّم إىل رؤساِء الكهنِة والكتبِة، فيحكُمونَ علَيِه باملوِت، 
  ".يف اليوِم الثّاِلِث يقوماُألمِم لكَي يهزأوا بِه ويجِلدوه ويصِلبوه، و

 
  طلب أُم ابين زبدي

: قالَت له". ماذا تريدين؟: "فقالَ هلا21. حينئٍذ تقَدمت إليِه أُم ابني زبدي مع ابنيها، وسجدت وطَلَبت ِمنه شيئًا20
لَستما : "فأجاب يسوع وقال22َ". ملكوِتكقُلْ أنْ يجِلس ابناي هذاِن واِحد عن يميِنك واآلخر عن اليساِر يف "

قاال ". أتستطيعاِن أنْ تشربا الكأس الَّيت سوف أشربها أنا، وأنْ تصطَِبغا بالصبغِة الَّيت أصطَبغُِ ا أنا؟. تعلَماِن ما تطلُباِن
له" :طيعستِة الَّيت أ: "فقالَ هلُما23". نبغباِنها، وبالصا كأسي فتشرا أنا تصطَِبغاِنأم ُعن . صطَِبغ ا اجلُلوسوأم

فلَما ِمسع العشرةُ اغتاظوا ِمن أجِل 24". يمينـي وعن يساري فليس يل أنْ أُعطيه إال للذين أُِعد هلُم ِمن أيب
فال 26.  والعظَماَء يتسلَّطونَ علَيِهمأنتم تعلَمونَ أنَّ رؤساَء اُألمِم يسودونهم،: "فدعاهم يسوع وقال25َ. األخويِن

ومن أراد أنْ يكونَ فيكُم أوالً فليكُن 27بل من أراد أنْ يكونَ فيكُم عظيما فليكُن لكُم خاِدما، . يكونُ هكَذا فيكُم
  ".يةً عن كثريينكما أنَّ ابن اإلنساِن مل يأِت ليخدم بل ليخِدم، وليبِذلَ نفسه ِفد28لكُم عبدا، 

  شفاء أعميني يف أرحيا
29 ،كثري معج هأرحيا تِبع م خاِرجونَ ِمنياِن جاِلساِن على الطَّريِق30وفيما هوإذا أعم . جتازم سوعا ِمسعا أنَّ يفلَم

ارحمنا يا : "نا يصرخاِن أكثَر قائلَِنيفانتهرهما اجلَمع ليسكُتا، فكا31!". ارحمنا يا سيد، يا ابن داود: "صرخا قائلَِني
دداو يا ابن ،دما وقال32َ!". سيوناداه سوعي قَفلَ بكُما؟: "فوريداِن أنْ أفع33". ماذا تأنْ : "قاال له ،ديا سي

  .اهفتحنن يسوع ولَمس أعينهما، فللوقِت أبصرت أعينهما فتِبع34!". تنفَِتح أعيننا
  
 

  الدخول إىل أورشليم
21 
ِاذهبا : "قائالً هلُما2ولَما قَربوا ِمن أورشليم وجاءوا إىل بيِت فاجي ِعند جبِل الزيتوِن، حينئٍذ أرسلَ يسوع ِتلميذَيِن 1

وإنْ قالَ لكُما أحد 3. تيانـي ِماإىل القريِة الَّيت أمامكُما، فللوقِت ِجتداِن أتانا مربوطَةً وجحشا معها، فحالَّهما وأ
قولوا البنِة "5: فكانَ هذا كُلُّه لكَي يِتم ما قيلَ بالنيب القائِل4". فللوقِت يرِسلُهما. الرب محتاج إليِهما: شيئًا، فقوال
ب التلميذاِن وفَعال كما أمرهما فذَه6". هوذا مِلكُِك يأتيِك وديعا، راِكبا على أتاٍن وجحٍش ابِن أتاٍن: ِصهيونَ
 ،سوععلَيِهما7ي لَسما فجهعا علَيِهما ثيابضيا باألتاِن واجلَحِش، وويف الطَّريِق8. وأت مهشوا ثيابفر األكثَر واجلَمع .



موا والَّذين تِبعوا كانوا يصرخونَ واجلُموع الَّذين تقَد9. وآخرونَ قَطَعوا أغصانا ِمن الشجِر وفَرشوها يف الطَّريِق
قائلني" :دا البِن داونأوص !اآليت باسِم الرب كبارا يف األعايل! منِت املدينةُ 10!". أوصجارت ليمشلَ أورخا دولَم

  ".ِة اجلليِلهذا يسوع النيب الَّذي ِمن ناِصر: "فقالَِت اجلُموع11". من هذا؟: "كُلُّها قائلَةً
  تطهري اهليكل

يف اهلَيكَِل، وقَلَب موائد الصياِرفَِة  ودخلَ يسوع إىل هيكَِل اِهللا وأخرج مجيع الَّذين كانوا يبيعونَ ويشترون12َ
وتقَدم 14!". ارةَ لُصوٍصوأنتم جعلتموه مغ. بييت بيت الصالِة يدعى: مكتوب: "وقالَ هلُم13وكراسي باعِة احلَماِم 

مفاهيف اهلَيكَِل فش رجوع ميخونَ يف 15. إليِه عصري واألوالد ،عنالَّيت ص جائبساُء الكهنِة والكتبِة العا رأَى رؤفلَم
أما ! نعم: "قالَ هلُم يسوعف". أتسمع ما يقولُ هؤالِء؟: "وقالوا له16غَِضبوا !". أوصنا البِن داود: "اهلَيكَِل ويقولونَ

ثُم تركَهم وخرج خاِرج املدينِة إىل بيِت عنيا وبات 17". ِمن أفواِه األطفاِل والرضِع هيأت تسبيحا؟: قَرأتم قَطُّ
هناك.  

  شجرة الَّتني تيبس
18 ،ا إىل املدينِة جاعبِح إذ كانَ راِجعةَ 19ويف الصرجش ظَريئًا إلَّا فنفيها ش ِجدتٍني على الطَّريِق، وجاَء إليها فلم ي

فلَما رأَى التالميذُ ذلك تعجبوا 20. فيِبسِت التينةُ يف احلاِل!". ال يكُن ِمنِك ثَمر بعد إىل األبِد: "فقالَ هلا. ورقًا فقط
ةُ يف احلاِل؟: "قائلنيينِت التِبسي س21" كيفي وقالَ هلُمفأجاب أقولُ لكُم: "وع إنْ كانَ لكُم إميانٌ وال : احلَق

وكُلُّ ما 22. انتِقلْ وانطَِرح يف البحِر فيكونُ: تشكّونَ، فال تفعلونَ أمر التينِة فقط، بل إنْ قُلتم أيضا هلذا اجلَبِل
هتنالون الِة مؤِمننييف الص هتطلُبون."  

  يحالسؤال عن سلطان املس
23قائلني ،لّمععِب وهو يالش يوخساُء الكهنِة وشإليِه رؤ ما جاَء إىل اهلَيكَِل تقَدولَم: " نلُ هذا؟ وملطاٍن تفعس بأي

وأنا أيضا أسألُكُم كِلمةً واِحدةً، فإنْ قُلتم يل عنها، أقولُ : "فأجاب يسوع وقالَ هلُم24". أعطاك هذا السلطانَ؟
ففَكَّروا يف ". الناِس؟ ِمن أين كانت؟ ِمن السماِء أم ِمن: معموديةُ يوحنا25: كُم أنا أيضا بأي سلطاٍن أفعلُ هذال

قائلني ماِء، يقولُ لنا: إنْ قُلنا: "أنفُِسِهمالس وإنْ قُلنا26فلماذا مل تؤِمنوا بِه؟ : ِمن :الش ِمن خافاِس، نالن عِب، ِمن
يباجلميِع ِمثلُ ن ا ِعندوقالوا27". ألنَّ يوحن سوعفأجابوا ي" :علَما". ال نفقالَ هلُم هو أيض" : وال أنا أقولُ لكُم بأي

  .سلطاٍن أفعلُ هذا
  مثَل االبنني

: فأجاب وقال29َ. ملْ يف كرمييا ابين، اذهِب اليوم اع: ماذا تظُنونَ؟ كانَ إلنساٍن ابناِن، فجاَء إىل األوِل وقالَ"28
ى. ما أُريدضا ومأخري ِدمن ه30. ولكنوقالَ. وجاَء إىل الثّانـي وقالَ كذلك فأجاب :دمِض. ها أنا يا سيومل ي .
 العشارين والزواينَ إنَّ: احلَق أقولُ لكُم: "قالَ هلُم يسوع". األولُ: "قالوا له". فأي اِلاثنِني عِملَ إرادةَ األِب؟31

ألنَّ يوحنا جاَءكُم يف طريِق احلَق فلم تؤِمنوا بِه، وأما العشارونَ والزوانـي فآمنوا 32يسِبقونكُم إىل ملكوِت اِهللا، 
  .وأنتم إذ رأيتم مل تندموا أخريا لتؤِمنوا بِه. بِه



  مثَل الكرامني
33"رثَالً آخعوا مإىل كانَ : ِامس ها، وسلَّمرجى بنةً، وبرعصفيِه م فَربسياٍج، وح ا، وأحاطَهكرم سيٍت غَرب بإنسانٌ ر

وسافَر امني34. كرهذَ أمثارليأخ امنيإىل الكَر هبيدلَ عاألمثاِر أرس وقت با قَر35. ولَم هبيدامونَ عذَ الكَرفأخ
. ثُم أرسلَ أيضا عبيدا آخرين أكثَر ِمن األولني، ففَعلوا ِم كذلك36. بعضا ورجموا بعضاوجلَدوا بعضا وقَتلوا 

! هذا هو الواِرثُ: وأما الكَرامونَ فلَما رأَوا اِلابن قالوا فيما بينهم38! يهابونَ ابين: فأخريا أرسلَ إليِهم ابنه قائال37ً
قتوا نلُمهذْ مرياثَهونأخ 39! لهلوهالكَرِم وقَت خاِرج جوهوأخر ذوهلُ 40. فأخفعالكَرِم، ماذا ي ى جاَء صاِحبتفم

أولئك األردياُء يهِلكُهم هالكًا رديا، ويسلّم الكَرم إىل كرامني آخرين يعطونه : "قالوا له41". بأولئك الكَرامني؟
احلَجر الَّذي رفَضه البناؤونَ هو قد صار رأس : أما قَرأتم قَطُّ يف الكُتِب: "قالَ هلُم يسوع42".  أوقاِتهااألمثار يف

إنَّ ملكوت اِهللا يرتَع ِمنكُم ويعطَى : لذلك أقولُ لكُم43! الزاويِة؟ ِمن ِقبِل الرب كانَ هذا وهو عجيب يف أعيِننا
ٍة تعمُألمه44. لُ أمثارقُهسحسقَطَ هو علَيِه ي نوم ،ضضِر يترسقَطَ على هذا احلَج نوم."!  

45علَيِهم تكَلَّم هفوا أنرع ،ونَ أمثالهيسيساُء الكهنِة والفَررؤ ا ِمسع46. ولَم خافوا ِمن ،مِسكوهطلُبونَ أنْ يوإذ كانوا ي
هكانَ ِعند هاجلُموِع، ألنيبِمثلَ ن م.  

  
  

  مثَل عرس ابن امللك
22 
وأرسلَ 3يشِبه ملكوت السماواِت إنسانا مِلكًا صنع عرسا البِنِه، "2: وجعلَ يسوع يكَلّمهم أيضا بأمثاٍل قائال1ً

هوذا : قولوا للمدعوين: دا آخرين قائالًفأرسلَ أيضا عبي4. عبيده ليدعوا املَدعوين إىل العرِس، فلم يريدوا أنْ يأتوا
هدتغَدائي أعد .دعيٍء موكُلُّ ش ،تنايت قد ذُِبحمسرِس. ثريانـي وما إىل الع5! تعالَو ا، واِحدوضنوا وماو مهولِكن

فلَما ِمسع املَِلك غَِضب، وأرسلَ 7. قَتلوهموالباقونَ أمسكوا عبيده وشتموهم و6إىل حقِلِه، وآخر إىل ِتجارِتِه، 
مهتدينم قوأحر القاِتلني أولئك وأهلك هنودبيِدِه8. جقالَ لع ونَ فلم يكونوا : ثُما املَدعووأم ،دعستفم رسا العأم

ِحقّنيست9. م موهدتوج نِق، وكُلُّ مفاِرِق الطُّربوا إىل مرِسفاذهإىل الع ِق، 10. فادعوهإىل الطُّر بيدالع أولئك فخرج
ا وصاِلحنيأشرار مدوهوج عوا كُلَّ الَّذينموج .ِكئنياملُت ِمن رسأل العرأَى 11. فامت ،ِكئنياملُت نظُرلي لَ املَِلكخا دفلَم

يا صاِحب، كيف دخلت إىل هنا وليس علَيك لباس العرِس؟ :  لهفقال12َ. هناك إنسانا مل يكُن الِبسا لباس العرِس
كَتاِم13. فسدللخ ئٍذ قالَ املَِلكِة: حينِة اخلاِرجييف الظُّلم حوهواطر ذوهيِه، وخدطوا ِرجلَيِه وييكونُ . ارب هناك

  ". ينتخبونَألنَّ كثريين يدعونَ وقَليلني14. البكاُء وصرير األسناِن
  دفع اجلزية لقيصر

يا : "فأرسلوا إليِه تالميذَهم مع اهلريودسيني قائلني16. حينئٍذ ذَهب الفَريسيونَ وتشاوروا لكَي يصطادوه بكَِلمٍة15
: فقُلْ لَــنا17. ظُر إىل وجوِه الناِسمعلّم، نعلَم أنك صاِدق وتعلّم طريق اِهللا باحلَق، وال تبايل بأحٍد، ألنك ال تن



ملاذا تجربوننـي يا مراؤونَ؟ : "فعِلم يسوع خبثَهم وقال18َ". ماذا تظُن؟ أيجوز أنْ تعطَى ِجزيةٌ لقَيصر أم ال؟
". لقَيصر: "قالوا له21". رةُ والِكتابةُ؟ملَن هِذِه الصو: "فقالَ هلُم20. فقَدموا له دينارا". أرونـي معاملَةَ اِجلزيِة19

  .فلَما ِمسعوا تعجبوا وتركوه ومضوا22". أعطوا إذًا ما لقَيصر لقَيصر وما ِهللا ِهللا: "فقالَ هلُم
  السؤال عن قيامة األموات

23 ةٌ، فسألوهيقولونَ ليس قيام ونَ، الَّذينوقيداليوِم جاَء إليِه ص 24يف ذلكى: "قائلنيقالَ موس ،لّمعيا م : إنْ مات
أخوه جوزـتي ،أوالد وليس له دسالً ألخيِه أحن ِقم25. بامرأِتِه ويلُ وماتاألو جوٍة، وتزةُ إخونا سبعفكانَ ِعند .
. وآِخر الكُلّ ماتِت املَرأةُ أيضا27. لسبعِةوكذلك الثّانـي والثّاِلثُ إىل ا26. وإذ مل يكُن له نسلٌ ترك امرأته ألخيِه

تِضلّونَ إذ ال : "فأجاب يسوع وقالَ هلُم29!". ففي القيامِة ملَن ِمن السبعِة تكونُ زوجةً؟ فإنها كانت للجميِع28
. وجونَ، بل يكونونَ كمالئكَِة اِهللا يف السماِءألنهم يف القيامِة ال يزوجونَ وال يتز30. تعِرفونَ الكُتب وال قوةَ اِهللا

 أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله 32: وأما ِمن ِجهِة قيامِة األمواِت، أفَما قَرأتم ما قيلَ لكُم ِمن ِقبِل اِهللا القائِل31
  .ِهتوا ِمن تعليِمِهفلَما ِمسع اجلُموع ب33". يعقوب؟ ليس اُهللا إله أمواٍت بل إله أحياٍء

  الوصية العظمى
34ها ِمسعوا أنونَ فلَميسيا الفَرا،  أمععوا مماجت نيوقيدالص قائال35ًأبكَم هبرجلي ،وهو ناموسي ،مِمنه واِحد وسأله :
تِحب الرب إلَهك ِمن كُلّ قَلِبك، وِمن : "فقالَ له يسوع37". يا معلّم، أيةُ وصيٍة هي العظمى يف الناموِس؟"36

كُلّ ِفكِرك وِمن ،فِسكى38. كُلّ نظمةُ األولَى والعصيةُ ِمثلُها39. هِذِه هي الووالثّاني :فِسككن كقريب ِحبت .
  ".اتِني الوصيتِني يتعلَّق الناموس كُلُّه واألنبياُء40

  املسيح وداود
ابن : "قالوا له" يف املَسيِح؟ ابن من هو؟ ماذا تظُنونَ: " قائال42ًما كانَ الفَريسيونَ مجتِمعني سأهلُم يسوع وفي41
دا؟ قائالً: "قالَ هلُم43". داوبوِح ربالر دداو دعوهي ي44: فكيفبلر قالَ الرب : عى أضمينـي حتعن ي اجِلس

. فلم يستِطع أحد أنْ يجيبه بكَِلمٍة46". فإنْ كانَ داود يدعوه ربا، فكيف يكونُ ابنه؟45. ا لقَدميكأعداَءك موِطئً
  .وِمن ذلك اليوِم مل يجسر أحد أنْ يسأله بتةً

  
  

  التحذير من الكتبة والفريسيني
23 
1 وتالميذَه اجلُموع سوعي ئٍذ خاطَبونَ، : "قائال2ًحينيسيالكتبةُ والفَر لَسى جموس فكُلُّ ما قالوا 3على كُرسي

فإنهم يحِزمونَ 4. لكُم أنْ حتفَظوه فاحفَظوه وافعلوه، ولِكن حسب أعماِلِهم ال تعملوا، ألنهم يقولونَ وال يفعلونَ
وكُلَّ أعماِلِهم 5 الناِس، وهم ال يريدونَ أنْ يحركوها بإصِبِعِهم، أمحاالً ثَقيلَةً عِسرةَ احلَمِل ويضعونها على أكتاِف

اسالن مهتنظُر ها لكَيلونعمي : ،ثياِبِهم ظّمونَ أهدابعوي مهصائبضونَ عرعالئِم، 6فيلَ يف الوكأَ األوونَ املُتِحبوي



وأما أنتم فال تدعوا 8! سيدي، سيدي: اِت يف األسواِق، وأنْ يدعوهم الناسوالتحي7واملَجاِلس األولَى يف اامِع، 
وال تدعوا لكُم أبا على األرِض، ألنَّ أباكُم واِحد الَّذي يف 9. سيدي، ألنَّ معلّمكُم واِحد املَسيح، وأنتم مجيعا إخوةٌ

فمن يرفَع 12. وأكبركُم يكونُ خاِدما لكُم11. نَّ معلّمكُم واِحد املَسيحوال تدعوا معلّمني، أل10. السماواِت
ِفعرتي هفسن عضي نوم ،ِضعيت هفسن.  

  توبيخ الكتبة والفريسيني
 قُدام الناِس، فال تدخلونَ أنتم ألنكُم تغِلقونَ ملكوت السماواِت! لِكن ويلٌ لكُم أيها الكتبةُ والفَريسيونَ املُراؤونَ"13

ألنكُم تأكُلونَ بيوت األراِمِل، ولِعلٍَّة ! ويلٌ لكُم أيها الكتبةُ والفَريسيونَ املُراؤون14َ. وال تدعونَ الداِخلني يدخلونَ
لَواِتكُمطيلونَ صت .ةً أعظَمينونذونَ دتأخ ها الكتبة15ُ. لذلكونَ املُراؤونَويلٌ لكُم أييسيتطوفونَ !  والفَر كُمألن

ويلٌ لكُم أيها القادةُ 16. البحر والبر لتكسبوا دخيالً واِحدا، ومتى حصلَ تصنعونه ابنا جلَهنم أكثَر ِمنكُم مضاعفًا
! أيها اجلُهالُ والعميان17ُ. حلَف بذَهِب اهلَيكَِل يلتِزممن حلَف باهلَيكَِل فليس بشيٍء، ولِكن من : القائلونَ! العميانُ

ما أعظَم؟ : أيبالذَّه سقَدأِم اهلَيكَلُ الَّذي ي ببالقُرباِن 18ألذَّه لَفح نم يٍء، ولِكنِح فليس بشباملَذب لَفح نوم
ِزملتميان19ُ. الَّذي علَيِه يالُ والعها اجلُهأي !ما أعظَمالقُربانَ؟ : أي سقَدالَّذي ي ح20ألقُربانُ أِم املَذب لَفح نفإنَّ م

ومن حلَف بالسماِء 22ومن حلَف باهلَيكَِل فقد حلَف بِه وبالساِكِن فيِه، 21! باملَذبِح فقد حلَف بِه وبكُلّ ما علَيِه
ألنكُم تعشرونَ النعنع والشِبثَّ ! ويلٌ لكُم أيها الكتبةُ والفَريسيونَ املُراؤون23َ. ِهفقد حلَف بعرِش اِهللا وباجلاِلِس علَي
أيها القادةُ 24. كانَ ينبغي أنْ تعملوا هِذِه وال تتركوا ِتلك. احلَق والرمحةَ واإلميانَ: والكَمونَ، وتركتم أثقَلَ الناموِس

ألنكُم تنقّونَ ! ويلٌ لكُم أيها الكتبةُ والفَريسيونَ املُراؤون25َ. ين يصفّونَ عن البعوضِة ويبلَعونَ اجلَملَالَّذ! العميانُ
نق أوالً داِخلَ الكأِس ! أيها الفَريسي األعمى26. خاِرج الكأِس والصحفَِة، وهما ِمن داِخٍل مملوآِن اخِتطافًا ودعارةً

ألنكُم تشِبهونَ قُبورا ! ويلٌ لكُم أيها الكتبةُ والفَريسيونَ املُراؤون27َ. الصحفَِة لكَي يكونَ خاِرجهما أيضا نقياو
اِرٍج ِمن خ: هكَذا أنتم أيضا28. مبيضةً تظهر ِمن خاِرٍج جميلَةً، وهي ِمن داِخٍل مملوَءةٌ ِعظام أمواٍت وكُلَّ نجاسٍة

! ويلٌ لكُم أيها الكتبةُ والفَريسيونَ املُراؤون29َ. تظهرونَ للناِس أبرارا، ولكنكُم ِمن داِخٍل مشحونونَ رياًء وإمثًا
 ،يقنيدالص داِفننونَ ميزاألنبياِء وت تبنونَ قُبور كُموتقولون30َألن : مكناهاِم آبائنا لَما شارا يف أيِم األنبياِءلو كُنيف د .

أيها احلَيات أوالد 33. فامألوا أنتم ِمكيالَ آبائكُم32. فأنتم تشهدونَ على أنفُِسكُم أنكُم أبناُء قَتلَِة األنبياِء31
فِمنهم تقتلونَ لذلك ها أنا أُرِسلُ إلَيكُم أنبياَء وحكَماَء وكتبةً، 34كيف ربونَ ِمن دينونِة جهنم؟ ! األفاعي

لكَي يأيتَ علَيكُم كُلُّ دٍم زكي سِفك 35وتصِلبونَ، وِمنهم جتِلدونَ يف جمامِعكُم، وتطردونَ ِمن مدينٍة إىل مدينٍة، 
: احلَق أقولُ لكُم36. على األرِض، ِمن دِم هابيلَ الصديِق إىل دِم زكَريا بِن برخيا الَّذي قَتلتموه بني اهلَيكَِل واملَذبِح

  !إنَّ هذا كُلَّه يأيت على هذا اجليِل
  املسيح يرثي أورشليم



37"ليمشيا أور ،ليمشيا أور ! عِك كما جتمأوالد عأنْ أمج دتٍة أررم إليها، كم لنيةَ املُرسيا قاِتلَةَ األنبياِء وراِجم
إنكُم ال : ألني أقولُ لكُم39. هوذا بيتكُم يترك لكُم خرابا38!  تريدواالدجاجةُ ِفراخها حتت جناحيها، ومل

  !".مبارك اآليت باسِم الرب: تروننـي ِمن اآلنَ حتى تقولوا
  
  

  عالمات اية الزمان
24 
أما تنظُرونَ مجيع : "فقالَ هلُم يسوع2. اهلَيكَِلثُم خرج يسوع ومضى ِمن اهلَيكَِل، فتقَدم تالميذُه لكَي يروه أبنيةَ 1

  !".إنه ال يترك ههنا حجر على حجٍر ال ينقَض: هِذِه؟ احلَق أقولُ لكُم
3إليِه التالميذُ على انِفراٍد قائلني ميتوِن، تقَدِل الزبعلى ج ى يكونُ هذا؟ وما هي: "وفيما هو جاِلستقُلْ لَــنا م 

فإنَّ كثريين سيأتونَ بامسي 5. ال يِضلَّكُم أحد! انظُروا: "فأجاب يسوع وقالَ هلُم4". عالمةُ مجيئك وانِقضاِء الدهِر؟
قائلني :أنا هو املَسيح !ِضلّونَ كثريينروٍب6. ويروٍب وأخباِر حعونَ حبتسم اُنظُروا، ال ترتاعوا. وسوف . دال ب هألن
ألنه تقوم أُمةٌ على أُمٍة ومملكَةٌ على مملكٍَة، وتكونُ مجاعات وأوبئَةٌ 7.  تكونَ هِذِه كُلُّها، ولِكن ليس املُنتهى بعدأنْ

الِزلُ يف أماِكندأُ األوجاِع8. وزبتهِذِه كُلَّها م وتكونونَ 9. ولكن ،كُملونقتإىل ضيٍق وي كُملّمونسئٍذ يحين ضنيبغم
ويقوم 11. وحينئٍذ يعثُر كثريونَ ويسلّمونَ بعضهم بعضا ويبِغضونَ بعضهم بعضا10. ِمن مجيِع اُألمِم ألجِل امسي

ِضلّونَ كثريينةٌ كثريونَ وي12. أنبياُء كذَبةُ الكَثريينبحم دِة اإلِمث تربإىل13. وِلكَثر صِبرى فهذا ولِكِن الَّذي يهاملُنت 
خلُصِم14. يةً جلميِع اُألمهادِة شِة امللكوِت هِذِه يف كُلّ املَسكونبِبشار زكرى. ويهيأيت املُنت ثُم.  
15" مظَرتى نتةَ اخلَراِب"فمِس " ِرجسةً يف املَكاِن املُقَدقائم يبالَّيت قالَ عنها دانيآلُ الن-ِم القاِرئفهئٍذ 16 -  ليفحين

والَّذي يف احلَقِل فال 18والَّذي على السطِح فال يِرتلْ ليأخذَ ِمن بيِتِه شيئًا، 17ليهرِب الَّذين يف اليهوديِة إىل اِجلباِل، 
هذَ ثيابإىل ورائِه ليأخ رِجعاِم19. ياألي بالَى واملُرِضعاِت يف ِتلكيلٌ للحال20! وو لّوا لكَييف وص كُمبريكونَ ه 

ولو مل 22. ألنه يكونُ حينئٍذ ضيق عظيم مل يكُن ِمثلُه منذُ ابِتداِء العالَِم إىل اآلنَ ولَن يكون21َِشتاٍء وال يف سبٍت، 
دسج خلُصمل ي اماألي ِتلك رقَصت .اماألي ِتلك رقَصت ألجِل املُختارين ئٍذ إ23. ولِكنحيندهوذا : نْ قالَ لكُم أح

ألنه سيقوم مسحاُء كذَبةٌ وأنبياُء كذَبةٌ ويعطونَ آياٍت عظيمةً وعجائب، 24. فال تصدقوا! هناك: أو! املَسيح هنا
فال ! لبريِةها هو يف ا: فإنْ قالوا لكُم26. ها أنا قد سبقت وأخبرتكُم25. حتى يِضلّوا لو أمكَن املُختارين أيضا

ألنه كما أنَّ البرق يخرج ِمن املَشاِرِق ويظهر إىل املَغاِرِب، هكَذا 27. فال تصدقوا! ها هو يف املَخاِدِع. خترجوا
  .ألنه حيثُما تكُِن اجلُثَّةُ، فهناك جتتِمع النسور28. يكونُ أيضا مجيُء ابِن اإلنساِن

29" عداِموللوقِت باألي عطي: ضيِق ِتلكال ي روالقَم ،مسالش ظِلمت  اتماِء، وقوالس تسقُطُ ِمن جوموالن ،وَءهض
ععززماواِت تــتماِء30. السةُ ابِن اإلنساِن يف السالمع رئٍذ تظهقَبائِل األرِض، . وحين مجيع ئٍذ تنوحوحين
اإلنساِن آتي بِصرونَ ابنجٍد كثٍريويٍة ومماِء بقووِت، 31. ا على سحاِب السببوٍق عظيِم الص هالئكَترِسلُ مفي



متى : فِمن شجرِة التِني تعلَّموا املَثَل32َ. فيجمعونَ مختاريِه ِمن األربِع الرياِح، ِمن أقصاِء السماواِت إىل أقصائها
هكَذا أنتم أيضا، متى رأيتم هذا كُلَّه فاعلَموا 33. قَها، تعلَمونَ أنَّ الصيف قريبصار غُصنها رخصا وأخرجت أورا

اَلسماُء واألرض 35. ال يمضي هذا اجليلُ حتى يكونَ هذا كُلُّه: احلَق أقولُ لكُم34. أنه قريب على األبواِب
  .تزوالِن ولكن كالمي ال يزولُ

  االستعداد الدائم
وكَما كانت أيام 37. أحد، وال مالئكَةُ السماواِت، إالَّ أيب وحده وأما ذلك اليوم وِتلك الساعةُ فال يعلَمِ ما"36

ألنه كما كانوا يف األياِم الَّيت قَبلَ الطّوفاِن يأكُلونَ ويشربونَ 38. نوٍح كذَلك يكونُ أيضا مجيُء ابِن اإلنساِن
وويتزلَ فيِه نوحخجونَ، إىل اليوِم الَّذي دوزجونَ وي  ،39الفُلك ،ذَ اجلميعى جاَء الطّوفانُ وأخعلَموا حتومل ي

ِاثنتاِن 41. حينئٍذ يكونُ اثناِن يف احلَقِل، يؤخذُ الواِحد ويترك اآلخر40. كذلك يكونُ أيضا مجيُء ابِن اإلنساِن
حناِن على الرىتطحاُألخر كترةُ وتذُ الواِحدى، تؤخ. 

أنه لو عرف رب البيِت يف أي هزيٍع : واعلَموا هذا43. إذًا ألنكُم ال تعلَمونَ يف أيِة ساعٍة يأيت ربكُم ِاسهروا"42
نقَبي هيتب عدومل ي ِهرلَس ،اِرق44. يأيت السستا مم أيضكونوا أنت لذلك ونَ يأيت ابنٍة ال تظُنيف ساع هألن ،ينِعد

  .اإلنساِن
  مثَل العبد األمني

طوبـى لذلك العبِد 46فمن هو العبد األمني احلَكيم الَّذي أقامه سيده على خدِمِه ليعطيهم الطَّعام يف حيِنِه؟ "45
ولِكن إنْ قالَ ذلك 48. إنه يقيمه على مجيِع أمواِلِه: احلَق أقولُ لكُم47! الَّذي إذا جاَء سيده يِجده يفعلُ هكَذا

يأيت 50. فيبتِدئ يضِرب العبيد رفَقاَءه ويأكُلُ ويشرب مع السكارى49. سيدي يبِطئُ قُدومه: العبد الردي يف قَلِبِه
هِظرنتبِد يف يوٍم ال يالع ذلك دعِرفُها، سيٍة ال ي51 ويف ساعمع املُرائني هصيبلُ نجعوي هقَطّعكاُء . فييكونُ الب هناك

  .وصرير األسناِن
  
  

  مثَل العذارى العشر
25 
 وكانَ خمس ِمنهن2. حينئٍذ يشِبه ملكوت السماواِت عشر عذارى، أخذنَ مصابيحهن وخرجن لِلقاِء العريِس"1

وأما احلَكيمات فأخذنَ 4 أما اجلاِهالت فأخذنَ مصابيحهن ومل يأخذنَ معهن زيتا، 3. حكيماٍت، وخمس جاِهالٍت
صابيِحِهنمع م ِتِهنا يف آنييت5. زوِنمن نهمجيع سنعن ريس6. وفيما أبطأَ العراخص هوذا : ففي ِنصِف اللَّيِل صار

ريسلِلقائِهالع جنقِبلٌ، فاخر7!  منهصابيحم ى وأصلَحنذارالع أولئك مجيع ت8. فقام فقالَِت اجلاِهالت
لَعلَّه ال يكفي لَــنا ولكُن، : فأجابِت احلَكيمات قائالٍت9. أعطيننا ِمن زيِتكُن فإنَّ مصابيحنا تنطَِفئُ: للحكيماِت

إىل الباع نببل اذهلكُن عنرِس، 10. ِة وابتإىل الع معه لنخد اتِعدواملُست ،ريسجاَء الع عنبتلي ذاِهبات نوفيما ه



الباب ا قائالٍت11. وأُغِلقى أيضذارةُ العقيب ا جاءتلنا: أخري حافت ،ديا سي ،دوقال12َ! يا سي أقولُ : فأجاب احلَق
ي ما أع: لكُنإناإلنساِن13. ِرفُكُن ةَ الَّيت يأيت فيها ابناعوال الس ال تعِرفونَ اليوم كُمروا إذًا ألنفاسه.  

  مثَل الوزنات
14" ،أمواله مهوسلَّم هبيدعا عد ساِفرما إنسانٌ مة15ًوكأنوزن رِني، وآختوزن رناٍت، وآخوز مسا خفأعطَى واِحد .

فمضى الَّذي أخذَ اخلَمس وزناٍت وتاجر ا، فرِبح خمس وزناٍت 16. وسافَر للوقِت.  على قَدِر طاقَِتِهكُلَّ واِحٍد
رِني17. أُخيِني أُخرتا وزنأيض ِبحِني، رتزنذَ الويف األرِض 18. وهكَذا الَّذي أخ فَرى وحضةَ فمزنذَ الوا الَّذي أخوأم

ِدِهوأخفَى ِفض19. ةَ سيمهببيِد وحاسالع أولئك دى سيماٍن طَويٍل أتز عدناٍت 20. وبوز ذَ اخلَمسفجاَء الَّذي أخ
فقالَ 21. هوذا خمس وزناٍت أُخر رِبحتها فوقَها. يا سيد، خمس وزناٍت سلَّمتين: وقَدم خمس وزناٍت أُخر قائالً

هدسي له :ِنِعمواألمني اِلحالص بدها الععلى الكَثِري! ا أي كا يف القَليِل فأُقيمأمين كُنت .ِدكِح سيلْ إىل فر22. اُدخ ثُم
 :قالَ له سيده23. هوذا وزنتاِن أُخرياِن رِبحتهما فوقَهما. يا سيد، وزنتِني سلَّمتين: جاَء الَّذي أخذَ الوزنتِني وقالَ
األمني اِلحالص بدها العا أيعلى الكَثِري! ِنِعم كا يف القَليِل فأُقيمأمين كُنت .ِدكِح سيلْ إىل فرا 24. اُدخجاَء أيض ثُم
. يثُ مل تبذُريا سيد، عرفت أنك إنسانٌ قاٍس، حتصد حيثُ مل تزرع، وجتمع ِمن ح: الَّذي أخذَ الوزنةَ الواِحدةَ وقالَ

أيها العبد الشرير : فأجاب سيده وقالَ له26. هوذا الَّذي لك. فِخفت ومضيت وأخفَيت وزنتك يف األرِض25
 ،يثُ مل أبذُرح ِمن عوأمج ،عيثُ مل أزرح دي أحصأن فتر27والكَسالنُ، ع يت ِعندِفض عغي أنْ تضنبفكانَ ي

االصذُ الَّذي يل مع ِربآخ جيئي كُنتم ناٍت28. ياِرفَِة، فِعندوز شرالع ةَ وأعطوها للذي لهزنالو ذوا ِمنهألنَّ 29. فخ
ذُ ِمنهيؤخ هفالَّذي ِعند ليس له نوم ،زدادعطَى فيي له نِة30. كُلَّ مِة اخلاِرجيإىل الظُّلم حوهطّالُ اطرالب بدوالع هناك ،

  .يكونُ البكاُء وصرير األسناِن
  اخلراف واجلداء

ويجتِمع 32. ومتى جاَء ابن اإلنساِن يف مجِدِه ومجيع املَالئكَِة الِقديسني معه، فحينئٍذ يجِلس على كُرسي مجِدِه"31
الر زيمعٍض كما يب ِمن مهعضب زيمعوِب، فيالش مجيع هاِجلداِء، أمام ِمن ميِنِه 33اعي اِخلرافعن ي اِخلراف قيمفي

تعالَوا يا مباركي أِبي، ِرثوا امللكوت املُعد لكُم منذُ تأسيِس : ثُم يقولُ املَِلك للذين عن يميِنِه34. واِجلداَء عن اليساِر
مريضا . عريانا فكسوتموين36. ت غَريبا فآويتموينكُن. عِطشت فسقَيتموين. ألني جعت فأطعمتموين35. العالَِم

يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا : فيجيبه األبرار حينئٍذ قائلني37. محبوسا فأتيتم إلَي. فزرتموين
ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إلَيك؟ 39؟ ومتى رأيناك غَريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك38فسقَيناك؟ 

40قُول هلُموي املَِلك جيبأقولُ لكُم: في احلَق :ملتالِء األصاِغِر، فيب فعيت هؤِد إخوبأح موهلتفع كُممبا أن.  
ألني جعت 42اِر األبديِة املُعدِة إلبليس ومالئكَِتِه، اذهبوا عني يا مالعني إىل الن: ثُم يقولُ أيضا للذين عن اليساِر"41

مريضا ومحبوسا فلم . عريانا فلم تكسوين. كُنت غَريبا فلم تأووين43. عِطشت فلم تسقوين. فلم تطِعموين
انا أو غَريبا أو عريانا أو مريضا أو يا رب، متى رأيناك جائعا أو عطش: حينئٍذ يجيبونه هم أيضا قائلني44. تزوروين



. مبا أنكُم مل تفعلوه بأحِد هؤالِء األصاِغِر، فيب مل تفعلوا: احلَق أقولُ لكُم: فيجيبهم قائال45ًمحبوسا ومل نخِدمك؟ 
  ".فيمضي هؤالِء إىل عذاٍب أبدي واألبرار إىل حياٍة أبديٍة46

  
  

  عالتآمر لقتل يسو
26 
تعلَمونَ أنه بعد يومِني يكونُ الِفصح، وابن اإلنساِن يسلَّم "2:ولَما أكملَ يسوع هِذِه األقوالَ كُلَّها قالَ لتالميِذِه1

صلَبلي."  
وتشاوروا لكَي 4حينئٍذ اجتمع رؤساُء الكهنِة والكتبةُ وشيوخ الشعِب إىل داِر رئيِس الكهنِة الَّذي يدعى قَيافا، 3

لوهقتكٍر ويمب سوعمِسكوا يقالوا5. ي مهعِب: "ولِكنيف الش بغليس يف العيِد ِلئالَّ يكونَ ش."  
  سكب الطيب على يسوع

ِن، تقَدمت إليِه امرأةٌ معها قارورةُ طيٍب كثِري الثَّم7وفيما كانَ يسوع يف بيِت عنيا يف بيِت ِسمعانَ األبرِص، 6
ألنه كانَ يمِكن أنْ 9ملاذا هذا اإلتالف؟ : "فلَما رأَى تالميذُه ذلك اغتاظوا قائلني8. فسكَبته على رأِسِه وهو متِكئٌ

 يب عمالً ملاذا تزِعجونَ املَرأةَ؟ فإنها قد عِملَت: "فعِلم يسوع وقالَ هلُم10". يباع هذا الطّيب بكَثٍري ويعطَى للفُقَراِء
فإنها إذ سكَبت هذا الطّيب 12. ألنَّ الفُقَراَء معكُم يف كُلّ حٍني، وأما أنا فلَست معكُم يف كُلّ حٍني11! حسنا

أيضا حيثُما يكرز ذا اإلجنيِل يف كُلّ العالَِم، يخبر : احلَق أقولُ لكُم13. على جسدي إنما فعلَت ذلك ألجِل تكفيين
  ".مبا فعلَته هِذِه تذكارا هلا

  خيانة يهوذا
ماذا تريدونَ : "وقال15َحينئٍذ ذَهب واِحد ِمن اِلاثني عشر، الَّذي يدعى يهوذا اإلسخريوطي، إىل رؤساِء الكهنِة 14

  .وِمن ذلك الوقِت كانَ يطلُب فُرصةً ليسلّمه16. فجعلوا له ثَالثني ِمن الِفضِة". أنْ تعطونـي وأنا أُسلّمه إلَيكُم؟
  عشاء الِفصح مع التالميذ

17له قائلني سوعالتالميذُ إىل ي ماِم الفَطِري تقَدِل أي؟: "ويف أولتأكُلَ الِفصح لك ِعدأنْ ن ريدبوا : "فقال18َ". أين تاذه
يقولُاملُ: إىل املدينِة، إىل فُالٍن وقولوا له لّمع :مع تالميذي. إنَّ وقيت قريب الِفصح عأصن كلَ التالميذُ 19". ِعندففَع

وا الِفصحدوأع سوعي مهركما أم.  
20رعش يكأَ مع اِلاثنا كانَ املساُء اتم يأكُلونَ قال21َ. ولَمأقولُ لكُم: "وفيما ه ين: احلَقلّمسي ا ِمنكُمإنَّ واِحد" .
22يقولُ له مدأ كُلُّ واِحٍد ِمنها، وابتِزنوا ِجد؟: "فحبوقال23َ". هل أنا هو يا ر عي : "فأجابم هدي غِمسالَّذي ي

 إنَّ ابن اإلنساِن ماٍض كما هو مكتوب عنه، ولِكن ويلٌ لذلك الرجِل الَّذي بِه يسلَّم ابن24! يف الصحفَِة هو يسلّمين
: قالَ له". هل أنا هو يا سيدي؟: "فأجاب يهوذا مسلّمه وقال25َ!". كانَ خريا لذلك الرجِل لو مل يولَد. اإلنساِن

"قُلت أنت."  



  عشاء الرب
". يهذا هو جسد. خذوا كُلوا: "وفيما هم يأكُلونَ أخذَ يسوع اخلُبز، وبارك وكسر وأعطَى التالميذَ وقال26َ
ألنَّ هذا هو دمي الَّذي للعهِد اجلديِد الَّذي 28اشربوا ِمنها كُلُّكُم، : "وأخذَ الكأس وشكَر وأعطاهم قائال27ً

إني ِمن اآلنَ ال أشرب ِمن ِنتاِج الكَرمِة هذا إىل ذلك اليوِم : وأقولُ لكُم29. يسفَك ِمن أجِل كثريين ملَغِفرِة اخلطايا
  .ثُم سبحوا وخرجوا إىل جبِل الزيتوِن30". ا أشربه معكُم جديدا يف ملكوِت أيبحينم

  يسوع ينبئ بإنكار بطرس له
31سوعئٍذ قالَ هلُم يحين" :كتوبم هيف هِذِه اللَّيلَِة، ألن كّونَ فـيتش كُلُّكُم : ِخراف ددبفتــت اعيالر ي أضِربأن
عيإىل اجلليِل32. ِةالر قيامي أسِبقُكُم عدب 33". ولِكنوقالَ له سطرب فأجاب" : كفأنا ال أش اجلميع فيك كوإنْ ش
قالَ 35". إنك يف هِذِه اللَّيلَِة قَبلَ أنْ يصيح ديك تنِكرنـي ثَالثَ مراٍت: احلَق أقولُ لك: "قالَ له يسوع34". أبدا
  .هكَذا قالَ أيضا مجيع التالميِذ!". ولِو اضطُِررت أنْ أموت معك ال أُنِكرك: "رسله بط

  يف جثسيماين
". اجِلسوا ههنا حتى أمضي وأُصلّي هناك: "حينئٍذ جاَء معهم يسوع إىل ضيعٍة يقالُ هلا جثسيماين، فقالَ للتالميِذ36
37وابن سطرب ذَ معهأخ ثُمئبكتنُ ويحزدأَ يبدي، وابتز ى املوِت: "فقالَ هلُم38. يا حتةٌ ِجدزينفسي حاُمكُثوا . ن

يا أبتاه، إنْ أمكَن فلتعبر عني هِذِه : "ثُم تقَدم قَليالً وخر على وجِهِه، وكانَ يصلّي قائال39ً". ههنا واسهروا معي
أهكَذا : "ثُم جاَء إىل التالميِذ فوجدهم نياما، فقالَ لبطرس40". ريد أنا بل كما تريد أنتالكأس، ولِكن ليس كما أُ

أما الروح فــنشيطٌ وأما اجلَسد . ِاسهروا وصلّوا لئالّ تدخلوا يف جتِربٍة41ما قَدرتم أنْ تسهروا معي ساعةً واِحدةً؟ 
عيفا42". فضى أيضضلَّى قائالًفمةً وصثاني " : كُنها، فلتبإالّ أنْ أشر ي هِذِه الكأسنع رأنْ تعب مِكنإنْ مل ي ،تاهيا أب
كشيئَتثَقيلَة43ً". م مهنأعي تا، إذ كانا نيامأيض مهدججاَء فو لَّى ثاِلثَةً قائالً 44. ثُما وصى أيضضوم مكَهفتر

الكَالم يِنِهذلكجاَء إىل تالميِذِه وقالَ هلُم45.  بع رحيوا: "ثُماإلنساِن ! ناموا اآلنَ واست وابن ،تبرةُ قد اقتاعهوذا الس
  !".هوذا الَّذي يسلّمنـي قد اقترب! قوموا ننطَِلق46. يسلَّم إىل أيدي اخلُطاِة
  القبض على يسوع

أحد اِلاثني عشر قد جاَء ومعه جمع كثري بسيوٍف وِعصي ِمن ِعنِد رؤساِء الكهنِة وفيما هو يتكَلَّم، إذا يهوذا 47
فللوقِت تقَدم إىل 49". أمِسكوه. الَّذي أُقَبلُه هو هو: "والَّذي أسلَمه أعطاهم عالمةً قائال48ً. وشيوِخ الشعِب
حينئٍذ تقَدموا وألقَوا ". يا صاِحب، ملاذا ِجئت؟: "فقالَ له يسوع50. بلهوقَ!" السالم يا سيدي: "يسوع وقالَ

كوهوأمس سوععلى ي ئيِس الكهنِة، 51. األيادير بدع بروض لَّ سيفَهواست هدي دم سوعمع ي الَّذين ِمن وإذا واِحد
هأُذن 52. فقَطَعسوعي سي: "فقالَ له دكاِنِهرإىل م هِلكونَ. فَكيِف يبالس يفذونَ السيأخ 53! ألنَّ كُلَّ الَّذين ظُنأت

أنه : فكيف تكَملُ الكُتب54أني ال أستطيع اآلنَ أنْ أطلُب إىل أيب فيقَدم يل أكثَر ِمِن اثني عشر جيشا ِمن املَالئكَِة؟ 
  ".هكَذا ينبغي أنْ يكونَ؟



كُلَّ يوٍم كُنت أجِلس ! كأنه على لص خرجتم بسيوٍف وِعصي لتأخذوين: "يف ِتلك الساعِة قالَ يسوع للجموِع55
حينئٍذ تركَه التالميذُ ". وأما هذا كُلُّه فقد كانَ لكَي تكَملَ كُتب األنبياِء56. معكُم أُعلّم يف اهلَيكَِل ومل تمِسكوين

  .هم وهربواكُلُّ
  أمام جممع اليهود

57يوخالكتبةُ والش عميثُ اجتئيِس الكهنِة، حا بِه إىل قَيافا روضم سوعكوا يأمس 58. والَّذين ِمن هفتِبع سطرا بوأم
هايالن نظُراِم لياخلُد نيب لَسلَ إىل داِخٍل وجخئيِس الكهنِة، فدعيٍد إىل داِر ر59. ةَب يوخساُء الكهنِة والشوكانَ رؤ

 ،لوهقتي لكَي سوعةَ زوٍر على يهادطلُبونَ شي كُلُّه عِجدوا60واملَجمزوٍر كثريونَ، مل . فلم ي هودجاَء ش هومع أن
 هيكَلَ اِهللا، ويف ثَالثَِة أياٍم إني أقِدر أنْ أنقُض: هذا قالَ: "وقاال61ولِكن أخريا تقَــدم شاِهــدا زوٍر . يِجدوا
وأما يسوع فكانَ 63". أما تجيب بشيٍء؟ ماذا يشهد بِه هذاِن علَيك؟: "فقام رئيس الكهنِة وقالَ له62". أبنيِه
قالَ 64".  ابن اِهللا؟هل أنت املَسيح: أستحِلفُك باِهللا احلَي أنْ تقولَ لَــنا: "فأجاب رئيس الكهنِة وقالَ له. ساِكتا

سوعي له" :قُلت أنت !ا أقولُ لَــكُما على : وأيضِة، وآتيمِني القوا عن ياإلنساِن جاِلس بِصرونَ ابناآلنَ ت ِمن
ا قد ِمسعتم ما حاجتنا بعد إىل شهوٍد؟ ه! قد جدف: "فمزق رئيس الكهنِة حينئٍذ ثيابه قائال65ً". سحاِب السماِء

نَ؟66! جتديفَهوا". ماذا تراملوِت: "فأجابوا وقالو وِجبستم هرونَ 67". إنوآخ ،قوا يف وجِهِه ولكَموهصئٍذ بحين
 68لَطَموه؟: "قائلنيكبرض نم ،ها املَسيحأْ لَــنا أيبتن."  

  إنكار بطرس
فأنكَر 70!". وأنت كُنت مع يسوع اجلليلي: "لداِر، فجاءت إليِه جاريةٌ قائلَةًأما بطرس فكانَ جاِلسا خاِرجا يف ا69

وهذا : "ثُم إذ خرج إىل الدهليِز رأته أُخرى، فقالَت للذين هناك71!". لَست أدري ما تقولني: "قُدام اجلميِع قائالً
اِصريالن سوعٍم72!". كانَ مع يا بقَسأيض لَ: "فأنكَرجالر أعِرف ي لَستوقالوا 73!". إن قَليٍل جاَء القيام عدوب

سطرلب" :كظِهرت كتفإنَّ لُغ ،ما ِمنهأيض ا أنتق74!". ححِلفوي نلعئٍذ يدأ حينلَ: "فابتجالر ي ال أعِرفإن ."!
يكالد 75. وللوقِت صاحسوعي كالم سطرب فتذَكَّرنـي ثَالثَ : " الَّذي قالَ لهنِكرت يكالد صيحقَبلَ أنْ ي كإن

  .فخرج إىل خاِرٍج وبكَى بكاًء مرا". مراٍت
  
  

  يهوذا يشنق نفسه
27 
1 ،لوهقتى يحت سوععِب على يالش يوخساِء الكهنِة وشرؤ مجيع رتشاو باحا كانَ الصا2ولَموضوم بِه  فأوثَقوه

 .ودفَعوه إىل بيالطُس البنطي الوايل

قد : "قائال4ًحينئٍذ لَما رأَى يهوذا الَّذي أسلَمه أنه قد دين، نِدم ورد الثَّالثني ِمن الِفضِة إىل رؤساِء الكهنِة والشيوِخ 3
فطَرح الِفضةَ يف اهلَيكَِل وانصرف، ثُم مضى 5". !ماذا علَينا؟ أنت أبِصر: "فقالوا". أخطأت إذ سلَّمت دما بريئًا



هفسن قنةَ وقالوا6. وخساُء الكهنِة الِفضذَ رؤٍم: "فأخد نها ثَمِة ألنها يف اِخلزانلقيِحلُّ أنْ نا 7". ال يورروا واشتفتشاو
حينئٍذ متَّ ما قيلَ بإرميا النيب 9. إىل هذا اليوِم" حقلَ الدِم"ذلك احلَقلُ هلذا سمي .8 ا حقلَ الفَخاري مقبرةً للغرباِء

وأعطَوها عن حقِل الفَخاري، 10وأخذوا الثَّالثني ِمن الِفضِة، ثَمن املُثَمِن الَّذي ثَمنوه ِمن بنـي إسرائيلَ، : "القائِل
ين الربركما أم."  
  أمام بيالطس

11الوايلفو أمام سوعي الوايل قائالً. قَف هوِد؟: "فسألهالي ِلكم أأنت ."سوعي تقولُ: "فقالَ له ما كانَ 12". أنتينوب
". أما تسمع كم يشهدونَ علَيك؟: "فقالَ له بيالطُس13. رؤساُء الكهنِة والشيوخ يشتكونَ علَيِه مل يِجب بشيٍء

14ِجبهافلم يالوايل ِجد بجى تعٍة، حتٍة واِحدوال عن كِلم .  
15أرادوه نا، ما واِحدمِع أسريللج طِلقا يف العيِد أنْ يعتادى 16. وكانَ الوايل ممسي شهورم ئٍذ أسريوكانَ هلُم حين

17. باراباسِمعونَ قالَ هلُم بيالطُسجتم مريدونَ أنْ: "ففيما هت نى مدعالَّذي ي سوعي أم لكُم؟ باراباس أُطِلق 
إياك : "وإذ كانَ جاِلسا على كُرسي الِواليِة أرسلَت إليِه امرأته قائلَة19ً. ألنه عِلم أُم أسلَموه حسدا18". املَسيح؟

ن رؤساَء الكهنِة والشيوخ حرضوا اجلُموع على أنْ ولك20". وذلك البار، ألني تألَّمت اليوم كثريا يف حلٍم ِمن أجِلِه
سوعهِلكوا يوي طلُبوا باراباسالوايل وقالَ هلُم21. ي لكُم؟: "فأجاب ريدونَ أنْ أُطِلقِني تاِلاثن ِمن نفقالوا". م :

"22!". باراباسى املَس: "قالَ هلُم بيالطُسدعالَّذي ي سوعلُ بي؟فماذا أفعيح ."اجلميع قالَ له" :صلَبفقالَ 23!". لي
فلَما رأَى بيالطُس أنه ال ينفَع شيئًا، بل 24!". ليصلَب: "فكانوا يزدادونَ صراخا قائلني". وأي شر عِملَ؟: "الوايل

!". أبِصروا أنتم!  بريٌء ِمن دِم هذا البارإني: "باحلَري يحدثُ شغب، أخذَ ماًء وغَسلَ يديِه قُدام اجلَمِع قائالً
حينئٍذ أطلَق هلُم باراباس، وأما يسوع فجلَده 26". دمه علَينا وعلى أوالِدنا: "فأجاب مجيع الشعِب وقالوا25

صلَبلي هوأسلَم.  
  استهزاء اجلنود

27مِة وجإىل داِر الِوالي سوعالوايل ي سكَرذَ عِة، فأخا، 28عوا علَيِه كُلَّ الكَتيبِرداًء ِقرِمزي سوهوألب هورفع
: وكانوا يجثونَ قُدامه ويستهِزئونَ بِه قائلني. وضفَروا إكليالً ِمن شوٍك ووضعوه على رأِسِه، وقَصبةً يف يميِنِه29

وبعد ما استهزأوا بِه، نزعوا 31. وا القَصبةَ وضربوه على رأِسِهوبصقوا علَيِه، وأخذ30!". السالم يا مِلك اليهوِد"
  .عنه الرداَء وألبسوه ثيابه، ومضوا بِه للصلِب

 
  الصلب

32هليبحِملَ صلي روهخِسمعانُ، فس ها امسوانيا قَريدوا إنسانم خاِرجونَ وجوِضٍع33. وفيما ها إىل موا أتولَم قالُ لهي 
. ولَما ذاق مل يِرد أنْ يشرب.  أعطَوه خالًّ ممزوجا مبرارٍة ليشرب34" موِضع اجلُمجمِة"جلجثَةُ، وهو املُسمى 

35يبما قيلَ بالن يِتم علَيها، لكَي ِرعنيقتم هموا ثيابساقت لَبوها صولَم" :مهينموا ثيايب بسا اقتوعلى لباسي ألقَو ،



". هذا هو يسوع مِلك اليهوِد: "وجعلوا فوق رأِسِه ِعلَّته مكتوبة37ً. ثُم جلَسوا يحرسونه هناك36". قُرعةً
  .حينئٍذ صِلب معه لصاِن، واِحد عن اليمِني وواِحد عن اليساِر38
يا ناِقض اهلَيكَِل وبانيه يف ثَالثَِة أياٍم، خلّص : "قائلني40 يهزونَ رؤوسهم وكانَ املُجتازونَ يجدفونَ علَيِه وهم39

كفسليِب! ناِهللا فانِزلْ عن الص ابن يوِخ 41!". إنْ كُنتهِزئونَ مع الكتبِة والشستم يا وهساُء الكهنِة أيضوكذلك رؤ
إنْ كانَ هو مِلك إسرائيلَ فليِرتِل اآلنَ عن الصليِب ! يقِدر أنْ يخلّصهاخلَّص آخرين وأما نفسه فما "42: قالوا

وبذلك أيضا كانَ اللّصاِن 44!". أنا ابن اِهللا: ألنه قالَ! قد اتكَلَ على اِهللا، فلينِقذه اآلنَ إنْ أراده43! فنؤِمن بِه
  .اللذاِن صِلبا معه يعيراِنِه

  املوت
ونحو الساعِة التاِسعِة صرخ يسوع 46. ن الساعِة الساِدسِة كانت ظُلمةٌ على كُلّ األرِض إىل الساعِة التاِسعِةوِم45

فقَوم ِمن الواِقفني هناك لَما ِمسعوا 47إهلي، إهلي، ملاذا تركتين؟ : أي" إيلي، إيلي، لَما شبقتين؟: "بصوٍت عظيٍم قائالً
. وللوقِت ركَض واِحد ِمنهم وأخذَ إسِفنجةً ومألها خالًّ وجعلها على قَصبٍة وسقاه48". إنه ينادي إيليا: "الواق

  .فصرخ يسوع أيضا بصوٍت عظيٍم، وأسلَم الروح50!". لنرى هل يأيت إيليا يخلّصه. اترك: "وأما الباقونَ فقالوا49
والقُبور 52واألرض تزلزلَت، والصخور تشقَّقَت، . جاب اهلَيكَِل قد انشق إىل اثنِني، ِمن فوق إىل أسفَلُوإذا ِح51

 اِقدينالر يسنيأجساِد الِقد ِمن كثري وقام ،تحةَ، 53تفَتسلوا املدينةَ املُقَدخِتِه، ودقيام عدالقُبوِر ب وخرجوا ِمن
: وأما قائد اِملئَِة والَّذين معه يحرسونَ يسوع فلَما رأَوا الزلزلَةَ وما كانَ، خافوا ِجدا وقالوا54. ا لكَثريينوظَهرو

وكانت هناك ِنساٌء كثريات ينظُرنَ ِمن بعيٍد، وهن كُن قد تِبعن يسوع ِمن اجلليِل 55!". حقا كانَ هذا ابن اِهللا"
  .وبينهن مريم املَجـدليةُ، ومـريـم أُم يعقوب ويوسي، وأُم ابني زبدي56ِدمنه، يخ

  الدفن
57سوعا ِتلميذًا ليوكانَ هو أيض ،فيوس هِة امسامالر ِمن لٌ غَينجا كانَ املساُء، جاَء رإىل58. ولَم مفهذا تقَد 

ي دسج وطَلَب بيالطُسسوع .دعطَى اجلَسئٍذ أنْ يحين بيالطُس ر59. فأم ،قياٍن نبكَت ولَفَّه داجلَس فذَ يوسفأخ
. ووضعه يف قَِربِه اجلديِد الَّذي كانَ قد نحته يف الصخرِة، ثُم دحرج حجرا كبريا على باِب القَِرب ومضى60
61املَجد مريم هناك تالقَِربوكان جاهتِني تى جاِلساُألخر مريةُ وملي.  

  احلراس عند القرب
62 ونَ إىل بيالطُسيسيساُء الكهنِة والفَررؤ عماِلاسِتعداِد اجت عدِد الَّذي ب63ويف الغقد تذَكَّرنا أنَّ : "قائلني ،ديا سي

ياملُِضلَّ قالَ وهو ح ا: ذلكثَالثَِة أي عدي بإنليالً 64. ٍم أقوم بِط القَِرب إىل اليوِم الثّاِلِث، لئلّا يأيتَ تالميذُهبض رفم
: فقالَ هلُم بيالطُس65!" إنه قام ِمن األمواِت، فتكونَ الضاللَةُ األخريةُ أشر ِمن األولَى: ويسِرقوه، ويقولوا للشعِب

"اسرح كُمكما. ِعند طوهبوا واضب66".  تعلَمونَِاذهرموا احلَجتاِس وخباحلُر طوا القَرببا وضوضفم.  
  
  



  القيامة
28 
1نظُرا القَربى لتاألخر مريةُ وملياملَجد مريم ِل اُألسبوِع، جاءتفجِر أو بِت، ِعندالس عدةٌ 2. وبلَةٌ عظيملزوإذا ز

لَ ِمنزن الرب الكألنَّ م ،ثَتدعلَيِهح لَسعن الباِب، وج راحلَج جحرماِء وجاَء ودرِق، 3.  السكالب هنظَروكانَ م
ال ختافا أنتما، : "فأجاب املَالك وقالَ للمرأتِني5. فِمن خوِفِه ارتعد احلُراس وصاروا كأمواٍت4. ولباسه أبيض كالثَّلِج

هلُما انظُرا املَوِضع الَّذي كانَ الرب ! ليس هو ههنا، ألنه قام كما قال6َ. ع املَصلوبفإني أعلَم أنكُما تطلُباِن يسو
ها أنا . هناك ترونه. ها هو يسِبقُكُم إىل اجلليِل. إنه قد قام ِمن األمواِت: واذهبا سريعا قوال لتالميِذِه7. مضطَِجعا فيِه
وفيما هما منطَِلقَتاِن 9. سريعا ِمن القَِرب خبوٍف وفَرٍح عظيٍم، راِكضتِني لتخِبرا تالميذَهفخرجتا 8". قد قُلت لكُما

: فقالَ هلُما يسوع10. فتقَدمتا وأمسكَتا بقَدميِه وسجدتا له". سالم لكُما: "لتخِبرا تالميذَه إذا يسوع القاهما وقالَ
  ".خويت أنْ يذهبوا إىل اجلليِل، وهناك يرونينِاذهبا قوال إل. ال ختافا"

  أقوال احلراس
فاجتمعوا مع 12. وفيما هما ذاِهبتاِن إذا قَوم ِمن احلُراِس جاءوا إىل املدينِة وأخبروا رؤساَء الكهنِة بكُلّ ما كان11َ

. قولوا إنَّ تالميذَه أتوا ليالً وسرقوه ونحن نيام": قائلني13الشيوخ، وتشاوروا، وأعطَوا العسكَر ِفضةً كثريةً 
  وإذا سِمع ذلك ِعند الوايل 14
 

نيئنطمم لُكُمجعون ،عِطفُهستن حنهوِد15". فنالي هذا القَولُ ِعند فشاع ،ملَّموهلوا كما عةَ وفَعذوا الِفضإىل  فأخ
 .هذا اليوِم

  يسوع يظهر لتالميذه
16سوعي مهريثُ أمِل، حِتلميذًا فانطَلَقوا إىل اجلليِل إىل اجلَب رعش دا األح17. وأم ولكن ،دوا لهسج ها رأَوولَم

فاذهبوا 19دِفع إلَي كُلُّ سلطاٍن يف السماِء وعلى األرِض، : "فتقَدم يسوع وكلَّمهم قائال18ً. بعضهم شكّوا
. وعلّموهم أنْ يحفَظوا مجيع ما أوصيتكُم بِه20. ا مجيع اُألمِم وعمدوهم باسِم اآلِب واِلابِن والروِح القُدِسوتلِمذو

  .آمني". وها أنا معكُم كُلَّ األياِم إىل انِقضاِء الدهِر


