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املسيح يسوع نسب

َويَُهوَذا 3 َوإِْخَوتَُه. يَُهوَذا َولََد َويَْعُقوُب يَْعُقوَب. َولََد َوإِْسحاُق إِْسحاَق. َولََد إِبْراِهيُم 2 إِبْراِهيَم: ٱبِْن َداُوَد ٱبِْن ٱلَْمِسيِح يَُسوَع ِميَالِد كِتَاُب َسلُْموَن.11 َولََد َونَْحُشوُن نَْحُشوَن. َولََد يَناَداُب َوَعمِّ يَناَداَب. َعمِّ َولََد َوأََراُم 4 أََراَم. َولََد وُن َوَحْرصُ وَن. َحْرصُ َولََد َوفَارُِص ثَاَماَر. ِمْن َوزَاَرَح فَارَِص َولََد
ِألُوِريَّا. ٱلَِّتي ِمَن َن َ ُسلَيْ َولََد ٱلَْملُِك َوَداُوُد ٱلَْملَِك. َداُوَد َولََد َويَىسَّ 6 . يَىسَّ َولََد َوُعوِبيُد َراُعوَث. ِمْن ُعوِبيَد َولََد َوبُوَعُز َراَحاَب. ِمْن بُوَعَز َولََد َوَسلُْموُن 5
َويُوثَاُم يُوثَاَم. َولََد يَّا َوُعزِّ 9 يَّا. ُعزِّ َولََد َويُوَراُم يُوَراَم. َولََد َويَُهوَشافَاُط يَُهوَشافَاَط. َولََد وَآَسا 8 آَسا. َولََد َوأَِبيَّا أَِبيَّا. َولََد َورََحبَْعاُم رََحبَْعاَم. َولََد ُن َ َوُسلَيْ 7
َسبِْي َوبَْعَد 12 بَاِبَل. َسبِْي ِعْنَد َوإِْخَوتَُه يَُكْنيَا َولََد َويُوِشيَّا 11 يُوِشيَّا. َولََد وَآُموُن آُموَن. َولََد َوَمَنىسَّ . َمَنىسَّ َولََد َوِحزِْقيَّا 10 ِحزِْقيَّا. َولََد َوأََحاُز أََحاَز. َولََد

َولََد َوَصاُدوُق َصاُدوَق. َولََد َوَعاُزوُر 14 َعاُزوَر. َولََد َوأَلِيَاِقيُم أَلِيَاِقيَم. َولََد َوأَِبيُهوُد أَِبيُهوَد. َولََد َوَزُربَّاِبُل 13 َزُربَّاِبَل. َولََد َوَشأَلِْتِئيُل َشأَلِْتِئيَل. َولََد يَُكْنيَا بَاِبَل
ٱلَِّذي يَُسوُع ِمْنَها ُولَِد ٱلَِّتي َمْريََم رَُجَل يُوُسَف َولََد َويَْعُقوُب 16 يَْعُقوَب. َولََد َوَمتَّاُن َمتَّاَن. َولََد َوأَلِيَعاَزُر أَلِيَعاَزَر. َولََد َوأَلِيُوُد 15 أَلِيُوَد. َولََد َوأَِخيُم أَِخيَم.
ٱلَْمِسيِح إَِىل بَاِبَل َسبِْي َوِمْن ِجيًال، َعَرشَ أَْربََعَة بَاِبَل َسبِْي إَِىل َداُوَد َوِمْن ِجيًال، َعَرشَ أَْربََعَة َداُوَد إَِىل إِبْراِهيَم ِمْن ٱْألَْجيَاِل فََجِميُع 17 ٱلَْمِسيَح. يُْدَعى

ِجيًال. َعَرشَ أَْربََعَة

املسيح يسوع ميالد

فَيُوُسُف 19 ٱلُْقُدِس. ٱلرُّوِح ِمَن ُحبَْىل ُوِجَدْت يَْجتَِمَعا، أَْن قَبَْل لِيُوُسَف، َمْخطُوبًَة ُه أُمُّ َمْريَُم كَانَْت َّ لَ َهَكَذا: فََكانَْت ٱلَْمِسيِح يَُسوَع ِوَالَدُة ا أَمَّ 18
يُوُسُف «يَا قَائًِال: ُحلٍْم ِيف لَُه ظََهَر قَْد ٱلرَّبِّ َمَالُك إَِذا ٱْألُُموِر، َهِذِه ِيف ُمتََفكٌِّر ُهَو َ ِفي َولَِكْن 20 ِرسا. تَْخلِيَتََها أََراَد يُْشِهرََها، أَْن يََشأْ َولَْم بَارا، كَاَن إِْذ رَُجلَُها
ِمْن َشْعبَُه يَُخلُِّص ِألَنَُّه يَُسوَع. ٱْسَمُه َوتَْدُعو ٱبًْنا فََستَلُِد 21 ٱلُْقُدِس. ٱلرُّوِح ِمَن ُهَو ِفيَها ِبِه ُحِبَل ٱلَِّذي ِألَنَّ ٱْمَرأَتََك. َمْريََم تَأُْخَذ أَْن تََخْف َال َداُوَد، ٱبَْن

ُ ٱ ُُه: تَْفِس ٱلَِّذي نُوئِيَل» َّ ِع ٱْسَمُه َويَْدُعوَن ٱبًْنا، َوتَلُِد تَْحبَُل ٱلَْعْذَراُء «ُهَوَذا 23 ٱلَْقائِِل: ِبٱلنَِّبيِّ ٱلرَّبِّ ِمَن ِقيَل َما يَِتمَّ ْ َ لِ كَاَن كُلُُّه َوَهَذا 22 َخطَايَاُهْم».
َمَعَنا.

يَُسوَع. ٱْسَمُه َوَدَعا ٱلِْبْكَر. ٱبَْنَها َولََدِت َحتَّى يَْعرِفَْها َولَْم 25 ٱْمَرأَتَُه. َوأََخَذ ، ٱلرَّبِّ َمَالُك أََمرَُه َ كَ فََعَل ٱلنَّْوِم ِمَن يُوُسُف ٱْستَيَْقَظ َّ فَلَ 24

املجوس زيارة

ٱلَْمْولُوُد ُهَو «أَيَْن : َ قَائِلِ 2 أُورَُشلِيَم إَِىل َجاُءوا قَْد ٱلَْمْرشِِق ِمَن َمُجوٌس إَِذا ٱلَْملِِك، ُوُدَس ِه أَيَّاِم ِيف ٱلْيَُهوِديَِّة، لَْحِم بَيِْت ِيف يَُسوُع ُولَِد َّ َولَ ُرَؤَساِء12 كُلَّ فََجَمَع 4 َمَعُه. أُورَُشلِيَم َوَجِميُع ٱْضطَرََب ٱلَْملُِك ُوُدُس ِه َسِمَع َّ فَلَ 3 لَُه». لَِنْسُجَد َوأَتَيَْنا ٱلَْمْرشِِق ِيف نَْجَمُه رَأَيَْنا فَِإنََّنا ٱلْيَُهوِد؟ َملُِك
أَرَْض لَْحٍم، بَيَْت يا َوأَنِْت 6 : ِبٱلنَِّبيِّ َمْكتُوٌب َهَكَذا ِألَنَُّه ٱلْيَُهوِديَِّة. لَْحِم بَيِْت «ِيف لَُه: فََقالُوا 5 ٱلَْمِسيُح؟». يُولَُد «أَيَْن َوَسأَلَُهْم: ْعِب، ٱلشَّ وَكَتَبَِة ٱلَْكَهَنِة

إِْرسَائِيَل». َشْعِبي يَْرَعى ُمَدبٌِّر يَْخُرُج ِمْنِك ِألَْن يَُهوَذا، ُرَؤَساِء َ ْ بَ ْغَرى ٱلصُّ لَْسِت يَُهوَذا،
َعِن ِبٱلتَّْدِقيِق وَٱفَْحُصوا «ٱْذَهبُوا َوقَاَل: لَْحٍم، بَيِْت إَِىل أَرَْسلَُهْم ثُمَّ 8 ظََهَر. ٱلَِّذي ٱلنَّْجِم زََماَن ِمْنُهْم َق َوتََحقَّ ِرسا، ٱلَْمُجوَس ُوُدُس ِه َدَعا ِحيَنِئٍذ 7

َجاَء َحتَّى ُمُهْم يَتََقدَّ ٱلَْمْرشِِق ِيف رَأَْوُه ٱلَِّذي ٱلنَّْجُم َوإَِذا َذَهبُوا. ٱلَْملِِك ِمَن َسِمُعوا َّ فَلَ 9 لَُه». َوأَْسُجَد أَيًْضا أَنَا َ ِ آ ْ َ لِ ، ِ فَأَْخِربُو ُوُه ُ َوَجْد َوَمتَى . ِبيِّ ٱلصَّ
ثُمَّ لَُه. َوَسَجُدوا فََخرُّوا ِه. أُمِّ َمْريََم َمَع ِبيَّ ٱلصَّ َورَأَْوا ٱلْبَيِْت، إَِىل َوأَتَْوا 11 ِجدا. ً َعِظي فَرًَحا فَرُِحوا ٱلنَّْجَم رَأَْوا َّ فَلَ 10 . ِبيُّ ٱلصَّ كَاَن َحيُْث فَْوُق، َوَوقََف
كُورَتِِهْم. إَِىل أُْخَرى طَِريٍق ِيف ٱنَْرصَفُوا ُوُدَس، ِه إَِىل يَرِْجُعوا َال أَْن ُحلٍْم ِيف إِلَيِْهْم أُوِحَي إِْذ ثُمَّ 12 َوُمرا. َولُبَانًا َذَهبًا َهَدايَا: لَُه ُموا َوقَدَّ كُُنوزَُهْم فَتَُحوا

ِمرص إىل الهرب

ُوُدَس ِه ِألَنَّ لََك. أَقُوَل َحتَّى ُهَناَك وَكُْن ، ِمْرصَ إَِىل وَٱْهرُْب ُه َوأُمَّ ِبيَّ ٱلصَّ َوُخِذ «قُْم قَائًِال: ُحلٍْم ِيف لِيُوُسَف ظََهَر قَْد ٱلرَّبِّ َمَالُك إَِذا ٱنَْرصَفُوا، َوبَْعَدَما 13

ِبٱلنَِّبيِّ ٱلرَّبِّ ِمَن ِقيَل َما يَِتمَّ ْ َ لِ ُوُدَس. ِه َوفَاِة إَِىل ُهَناَك وَكَاَن 15 . ِمْرصَ إَِىل َوٱنَْرصََف لَيًْال ُه َوأُمَّ ِبيَّ ٱلصَّ َوأََخَذ فََقاَم 14 لِيُْهلَِكُه». ِبيَّ ٱلصَّ يَطْلَُب أَْن ُمزِْمٌع
ٱبِْني». َدَعْوُت ِمْرصَ «ِمْن ٱلَْقائِِل:

ِ ْ َسَنتَ ٱبِْن ِمِن تُُخوِمَها، كُلِّ َوِيف لَْحٍم بَيِْت ِيف ٱلَِّذيَن بْيَاِن ٱلصِّ َجِميَع َوقَتََل فَأَرَْسَل ِجدا. َغِضَب ِبِه َسِخُروا ٱلَْمُجوَس أَنَّ ُوُدُس ِه رَأَى َّ لَ ِحيَنِئٍذ 16

.ٌ كَِث َوَعِويٌل َوبَُكاٌء نَْوٌح ٱلرَّاَمِة، ِيف ُسِمَع «َصْوٌت 18 ٱلَْقائِِل: ٱلنَِّبيِّ ِبِإرِْميَا ِقيَل َما تَمَّ ِحيَنِئٍذ 17 ٱلَْمُجوِس. ِمَن َقُه تََحقَّ ٱلَِّذي ٱلزََّماِن ِبَحَسِب ُدوُن، َ فَ
َْوُجوِديَن». ِ لَيُْسوا ِألَنَُّهْم تَتََعزَّى، أَْن تُِريُد َوَال أَْوَالِدَها َعَىل ِ تَبْ َراِحيُل

النارصة إىل العودة

َماَت قَْد ِألَنَُّه إِْرسَائِيَل، أَرِْض إَِىل َوٱْذَهْب ُه َوأُمَّ ِبيَّ ٱلصَّ َوُخِذ «قُْم قَائًِال: 20 ِمْرصَ ِيف لِيُوُسَف ُحلٍْم ِيف ظََهَر قَْد ٱلرَّبِّ َمَالُك إَِذا ُوُدُس، ِه َماَت َّ فَلَ 19
َعْن ِعَوًضا ٱلْيَُهوِديَِّة َعَىل ْلُِك َ أَرِْخيَالُوَس أَنَّ َسِمَع َّ لَ َولَِكْن 22 إِْرسَائِيَل. أَرِْض إَِىل َوَجاَء ُه َوأُمَّ ِبيَّ ٱلصَّ َوأََخَذ فََقاَم 21 .« ِبيِّ ٱلصَّ نَْفَس يَطْلُبُوَن كَانُوا ٱلَِّذيَن
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ِقيَل َما يَِتمَّ ْ َ لِ نَاِرصَُة، لََها يَُقاُل َمِديَنٍة ِيف َوَسَكَن َ َوأَ 23 ٱلَْجلِيِل. نََواِحي إَِىل ٱنَْرصََف ُحلٍْم، ِيف إِلَيِْه أُوِحَي َوإِْذ ُهَناَك. إَِىل يَْذَهَب أَْن َخاَف أَِبيِه، ُوُدَس ِه
يا». نَاِرصِ َسيُْدَعى «إِنَُّه ِبٱْألَنِْبيَاِء:

الطريق هد املعمدان يوحنا

ِقيَل ٱلَِّذي ُهَو َهَذا فَِإنَّ 3 َواِت. ٱلسَّ َملَُكوُت ٱقَْرتََب قَِد ِألَنَُّه «تُوبُوا، قَائًِال: 2 ٱلْيَُهوِديَِّة يَِّة بَرِّ ِيف يَْكِرُز ٱلَْمْعَمَداُن يُوَحنَّا َجاَء ٱْألَيَّاِم تِلَْك َوِيف َوَعَىل13 ٱْإلِِبِل، َوبَِر ِمْن لِبَاُسُه كَاَن َهَذا َويُوَحنَّا 4 ُمْستَِقيَمًة». ُسبُلَُه ٱْصَنُعوا . ٱلرَّبِّ طَِريَق وا أَِعدُّ ٱلَْربِّيَِّة: ِيف َصارٍِخ َصْوُت ٱلَْقائِِل: ٱلنَِّبيِّ ِبِإَشْعيَاَء َعْنُه
ِمْنُه َوٱْعتََمُدوا 6 ، ِبٱْألُرُْدنِّ ٱلُْمِحيطَِة ٱلُْكورَِة َوَجِميُع ٱلْيَُهوِديَِّة وَكُلُّ أُورَُشلِيُم إِلَيِْه َخَرَج ِحيَنِئٍذ 5 يا. بَرِّ َوَعَسًال َجرَاًدا طََعاُمُه وَكَاَن ِجلٍْد. ِمْن ِمْنطََقٌة َحْقَويِْه

ِبَخطَايَاُهْم. َ ُمْعَرتِِف ، ٱْألُرُْدنِّ ِيف
فَٱْصَنُعوا 8 ؟ ِ ٱْآل ٱلَْغَضِب ِمَن تَْهُربُوا أَْن أََراكُْم َمْن ٱْألَفَاِعي، «يَاأَْوَالَد لَُهْم: قَاَل َمْعُموِديَِّتِه، إَِىل يَأْتُوَن َ وِقيِّ دُّ وَٱلصَّ َ يِسيِّ ٱلَْفرِّ ِمَن ِيَن كَِث رَأَى َّ فَلَ 7
وَٱْآلَن 10 ِإلِبْراِهيَم. أَْوَالًدا ٱلِْحَجارَِة َهِذِه ِمْن يُِقيَم أَْن قَاِدٌر َ ٱ إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل ِّ ِألَ أَبًا. إِبْراِهيُم لََنا أَنُْفِسُكْم: ِيف تَُقولُوا أَْن تَْفتَِكُروا َوَال 9 ِبٱلتَّْوبَِة. تَلِيُق َاًرا ْ أَ
أَقَْوى ُهَو بَْعِدي ِ يَأْ ٱلَِّذي َولَِكِن لِلتَّْوبَِة، َاٍء ِ ُدكُْم أَُعمِّ أَنَا 11 ٱلنَّاِر. ِيف َوتُلَْقى تُْقطَُع َجيًِّدا َرًا َ تَْصَنُع َال َشَجرٍَة فَُكلُّ َجِر، ٱلشَّ أَْصِل َعَىل ٱلَْفأُْس ُوِضَعِت قَْد
ا َوأَمَّ ٱلَْمْخزَِن، إَِىل قَْمَحُه َويَْجَمُع بَيَْدرَُه، ي َوَسيَُنقِّ يَِدِه، ِيف رَفُْشُه ٱلَِّذي 12 َونَاٍر. ٱلُْقُدِس ِبٱلرُّوِح ُدكُْم َسيَُعمِّ ُهَو ِحَذاَءُه. أَْحِمَل أَْن أَْهًال لَْسُت ٱلَِّذي ِمنِّي،

تُطَْفأُ». َال ِبَناٍر فَيُْحرِقُُه ُ ْ ٱلتِّ

املسيح يسوع معمودية

إَِيلَّ!». ِ تَأْ َوأَنَْت ِمْنَك، أَْعتَِمَد أَْن ُمْحتَاٌج «أَنَا قَائًِال: َمَنَعُه يُوَحنَّا َولَِكْن 14 ِمْنُه. لِيَْعتَِمَد يُوَحنَّا إَِىل ٱْألُرُْدنِّ إَِىل ٱلَْجلِيِل ِمَن يَُسوُع َجاَء ِحيَنِئٍذ 13

َوإَِذا ِء، َ ٱلْ ِمَن لِلَْوقِْت َصِعَد يَُسوُع ٱْعتََمَد َّ فَلَ 16 لَُه. َسَمَح ِحيَنِئٍذ .« ِبرٍّ كُلَّ َل نَُكمِّ أَْن ِبَنا يَلِيُق َهَكَذا ِألَنَُّه ٱْآلَن، «ٱْسَمِح لَُه: َوقَاَل يَُسوُع فَأََجاَب 15
ُرسِرُْت». ِبِه ٱلَِّذي ٱلَْحِبيُب ٱبِْني ُهَو «َهَذا قَائًِال: َواِت َ ٱلسَّ ِمَن َوَصْوٌت 17 َعلَيِْه، وَآتِيًا َمٍة َ َح ِمثَْل نَازًِال ِ ٱ ُروَح فََرأَى لَُه، ٱنَْفتََحْت قَِد َواُت َ ٱلسَّ

التجربة يواجه يسوع

لَُه: َوقَاَل ٱلُْمَجرُِّب إِلَيِْه َم فَتََقدَّ 3 ًا. أَِخ َجاَع لَيْلًَة، َ َوأَْربَِع نََهاًرا َ أَْربَِع َصاَم َما فَبَْعَد 2 إِبْلِيَس. ِمْن لِيَُجرََّب ٱلرُّوِح ِمَن ٱلَْربِّيَِّة إَِىل يَُسوُع أُْصِعَد ثُمَّ فَِم14 ِمْن تَْخُرُج كَلَِمٍة ِبُكلِّ بَْل ٱْإلِنَْساُن، يَْحيَا َوْحَدُه ِبٱلُْخبِْز لَيَْس «َمْكتُوٌب: َوقَاَل: فَأََجاَب 4 ُخبْزًا». ٱلِْحَجارَُة َهِذِه َ تَِص أَْن فَُقْل ِ ٱ ٱبَْن كُْنَت «إِْن
أَنَُّه َمْكتُوٌب: ِألَنَُّه أَْسَفُل، إَِىل نَْفَسَك فَٱطَْرْح ِ ٱ ٱبَْن كُْنَت «إِْن لَُه: َوقَاَل 6 ٱلَْهيَْكِل، َجَناِح َعَىل َوأَْوقََفُه َسِة، ٱلُْمَقدَّ ٱلَْمِديَنِة إَِىل إِبْلِيُس أََخَذُه ثُمَّ 5 .« ِ ٱ
أَيًْضا أََخَذُه ثُمَّ 8 إِلََهَك». ٱلرَّبَّ تَُجرِِّب َال أَيًْضا: «َمْكتُوٌب يَُسوُع: لَُه قَاَل 7 رِْجلََك». ِبَحَجٍر تَْصِدَم َال ْ َ لِ يَْحِملُونََك أيَاِديِهْم فََعَىل ِبَك، َمَالئَِكتَُه يُوِيص

يَُسوُع: لَُه قَاَل ِحيَنِئٍذ 10 ِيل». َوَسَجْدَت َخَررَْت إِْن َجِميَعَها َهِذِه «أُْعِطيَك لَُه: َوقَاَل 9 َوَمْجَدَها، ٱلَْعالَِم لِِك َ َم َجِميَع َوأََراُه ِجدا، َعاٍل َجبٍَل إَِىل إِبْلِيُس
تَْخِدُمُه. فََصارَْت َجاَءْت قَْد َمَالئَِكٌة َوإَِذا إِبْلِيُس، تَرَكَُه ثُمَّ 11 تَْعبُُد». َوْحَدُه يَّاُه َوإِ تَْسُجُد إِلَِهَك لِلرَّبِّ َمْكتُوٌب: ِألَنَُّه ياَشيْطَاُن! «ٱْذَهْب

الجليل يف خدمته بداية

َونَْفتَالِيَم، َزبُولُوَن تُُخوِم ِيف ٱلْبَْحِر ِعْنَد ٱلَِّتي كَْفرَنَاُحوَم ِيف فََسَكَن َ َوأَ ٱلنَّاِرصََة َوتَرََك 13 ٱلَْجلِيِل. إَِىل ٱنَْرصََف أُْسلَِم، يُوَحنَّا أَنَّ يَُسوُع َسِمَع َّ َولَ 12

أَبَْرصَ ظُلَْمٍة ِيف ٱلَْجالُِس ْعُب ٱلشَّ 16 ٱْألَُمِم. َجلِيُل ، ٱْألُرُْدنِّ َعْربُ ٱلْبَْحِر، طَِريُق نَْفتَالِيَم، َوأَرُْض َزبُولُوَن، «أَرُْض 15 ٱلَْقائِِل: ٱلنَِّبيِّ ِبِإَشْعيَاَء ِقيَل َما يَِتمَّ ْ َ لِ 14
َملَُكوُت ٱقَْرتََب قَِد ِألَنَُّه «تُوبُوا َويَُقوُل: يَْكِرُز يَُسوُع ٱبْتََدأَ ٱلزََّماِن َذلَِك ِمْن 17 نُوٌر». َعلَيِْهْم أَْرشََق َوِظَاللِِه ٱلَْمْوِت كُورَِة ِيف َوٱلَْجالُِسوَن ، ً َعِظي نُوًرا

َواِت». َ ٱلسَّ

األول التالميذ دعوة

َصيَّاَديِْن. كَانَا َ فَِإنَُّه ٱلْبَْحِر، ِيف َشبََكًة يُلِْقيَاِن أََخاُه َوأَنَْدَراُوَس بُطْرُُس، لَُه يَُقاُل ٱلَِّذي ِسْمَعاَن أََخَويِْن: أَبَْرصَ ٱلَْجلِيِل بَْحِر ِعْنَد َماِشيًا يَُسوُع كَاَن َوإِْذ 18
َزبِْدي بَْن يَْعُقوَب آَخَريِْن: أََخَويِْن فََرأَى ُهَناَك ِمْن ٱْجتَاَز ثُمَّ 21 َوتَِبَعاُه. بَاَك ٱلشِّ تَرَكَا فَلِلَْوقِْت 20 ٱلنَّاِس». َصيَّاَدِي َ فَأَْجَعلُُك ِ َوَرا «َهلُمَّ : َ لَُه فََقاَل 19

َوتَِبَعاُه. َ َوأَبَاُه ِفيَنَة ٱلسَّ تَرَكَا فَلِلَْوقِْت 22 . َ فََدَعاُه ، َ ِشبَاكَُه يُْصلَِحاِن َ أَِبيِه َزبِْدي َمَع ِفيَنِة ٱلسَّ ِيف أََخاُه، َويُوَحنَّا

املرىض ويشفي يعلم يسوع

َجِميعِ ِيف َخَربُُه فََذاَع 24 ْعِب. ٱلشَّ ِيف َضْعٍف وَكُلَّ َمرٍَض كُلَّ َويَْشِفي ٱلَْملَُكوِت، ِبِبَشارَِة َويَْكِرُز َمَجاِمِعِهْم، ِيف يَُعلُِّم ٱلَْجلِيِل كُلَّ يَطُوُف يَُسوُع وَكَاَن 23
ِمَن ٌَة كَِث ُجُموٌع فَتَِبَعتُْه 25 فََشَفاُهْم. ، َ َوٱلَْمْفلُوِج َ وِع َوٱلَْمْرصُ َ َوٱلَْمَجانِ ُمْختَلَِفٍة، َوأَْوَجاٍع ِبأَْمرَاٍض َ ٱلُْمَصاِب ِء َ َق ٱلسُّ َجِميَع إِلَيِْه وا فَأَْحَرضُ ُسوِريََّة.

. ٱْألُرُْدنِّ َعْربِ َوِمْن َوٱلْيَُهوِديَِّة َوأُورَُشلِيَم ٱلُْمُدِن َوٱلَْعْرشِ ٱلَْجلِيِل
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التطويبات - الجبل عىل املوعظة

َملَُكوَت لَُهْم ِألَنَّ ِبٱلرُّوِح، ِ لِلَْمَساكِ َ «طُو 3 قَائًِال: وَعلََّمُهْم فَاُه فََفتََح 2 تََالِميُذُه. إِلَيِْه َم تََقدَّ َجلََس َّ فَلَ ٱلَْجبَِل، إَِىل َصِعَد ٱلُْجُموَع رَأَى َّ َولَ 15َ طُو 7 يُْشبَُعوَن. ِألَنَُّهْم ٱلِْربِّ، إَِىل َوٱلِْعطَاِش لِلِْجيَاِع َ طُو 6 ٱْألَرَْض. يَرِثُوَن ِألَنَُّهْم لِلُْوَدَعاِء، َ طُو 5 يَتََعزَّْوَن. ِألَنَُّهْم ، َ لِلَْحزَا َ طُو 4 َواِت. َ ٱلسَّ
أَْجِل ِمْن لِلَْمطُْروِديَن َ طُو 10 يُْدَعْوَن. ِ ٱ أَبَْناَء ِألَنَُّهْم َالِم، ٱلسَّ لَِصانِِعي َ طُو 9 .َ ٱ يَُعاِيُنوَن ِألَنَُّهْم ٱلَْقلِْب، لِْألَنِْقيَاِء َ طُو 8 يُرَْحُموَن. ِألَنَُّهْم ِء، َ لِلرَُّح
أَْجرَكُْم ِألَنَّ َوتََهلَّلُوا، اِفْرَُحوا 12 . َ كَاِذِب أَْجِيل، ِمْن يرٍَة، ِرشِّ كَلَِمٍة كُلَّ َعلَيُْكْم َوقَالُوا َوطَرَُدوكُْم ُوكُْم َّ َع إَِذا لَُكْم َ طُو 11 َواِت. َ ٱلسَّ َملَُكوَت لَُهْم ِألَنَّ ٱلِْربِّ،

قَبْلَُكْم. ٱلَِّذيَن ٱْألَنِْبيَاَء طَرَُدوا َهَكَذا فَِإنَُّهْم َواِت، َ ٱلسَّ ِيف َعِظيٌم

العا ونور األرض ملح

ِْكُن ُ َال ٱلَْعالَِم. نُوُر أَنْتُْم 14 ٱلنَّاِس. ِمَن َويَُداَس َخارًِجا يُطَْرَح ِألَْن إِالَّ ٍء، لَِيشْ بَْعُد يَْصلُُح َال َلَُّح؟ ُ َذا َ فَِب ٱلِْملُْح فََسَد إِْن َولَِكْن ٱْألَرِْض، ِملُْح «أَنْتُْم 13
فَلْيُِضْئ 16 ٱلْبَيِْت. ِيف ٱلَِّذيَن لَِجِميعِ فَيُِيضُء ٱلَْمَنارَِة َعَىل بَْل ٱلِْمْكيَاِل، تَْحَت َويََضُعونَُه ِرسَاًجا يُوِقُدوَن َوَال 15 َجبٍَل، َعَىل َمْوُضوَعٌة َمِديَنٌة تُْخَفى أَْن

َواِت. َ ٱلسَّ ِيف ٱلَِّذي أَبَاكُُم ُدوا َجِّ ُ َو ٱلَْحَسَنَة، لَُكُم َ أَْع يََرْوا ْ َ لِ ٱلنَّاِس، اَم قُدَّ َهَكَذا نُوُركُْم

الناموس ل إِك

يَزُوُل َال َوٱْألَرُْض ُء َ ٱلسَّ تَزُوَل أَْن إَِىل لَُكْم: أَقُوُل ٱلَْحقَّ ِّ فَِإ 18 َل. ِألُكَمِّ بَْل ِألَنُْقَض ِجئُْت َما ٱْألَنِْبيَاَء. أَِو ٱلنَّاُموَس ِألَنُْقَض ِجئُْت ِّ أَ تَظُنُّوا «َال 17
َملَُكوِت ِيف أَْصَغَر يُْدَعى َهَكَذا، ٱلنَّاَس َوَعلََّم ْغَرى ٱلصُّ ٱلَْوَصايَا َهِذِه إِْحَدى نََقَض فََمْن 19 . ٱلُْكلُّ يَُكوَن َحتَّى ٱلنَّاُموِس ِمَن َواِحَدٌة نُْقطٌَة أَْو َواِحٌد َحرٌْف
تَْدُخلُوا لَْن َ يِسيِّ َوٱلَْفرِّ ٱلَْكتَبَِة َعَىل ِبرُّكُْم يَزِْد لَْم إِْن إِنَُّكْم لَُكْم: أَقُوُل ِّ فَِإ 20 َواِت. َ ٱلسَّ َملَُكوِت ِيف ً َعِظي يُْدَعى فََهَذا َوَعلََّم، َعِمَل َمْن ا َوأَمَّ َواِت. َ ٱلسَّ

َواِت. ٱلسَّ َملَُكوَت

الغضب

يَُكوُن بَاِطًال أَِخيِه َعَىل يَْغَضُب َمْن كُلَّ إِنَّ لَُكْم: فَأَقُوُل أَنَا ا َوأَمَّ 22 ٱلُْحْكِم. ُمْستَْوِجَب يَُكوُن قَتََل َوَمْن تَْقتُْل، َال لِلُْقَدَماِء: ِقيَل أَنَُّه َسِمْعتُْم «قَْد 21
ٱلَْمْذبَِح، إَِىل قُْربَانََك ْمَت قَدَّ فَِإْن 23 َجَهنََّم. نَاِر ُمْستَْوِجَب يَُكوُن أَْحَمُق، يا قَاَل: َوَمْن ٱلَْمْجَمعِ، ُمْستَْوِجَب يَُكوُن رَقَا، ِألَِخيِه: قَاَل َوَمْن ٱلُْحْكِم، ُمْستَْوِجَب
ُمرَاِضيًا كُْن 25 قُْربَانََك. ْم َوقَدِّ تََعاَل َوِحيَنِئٍذ أَِخيَك، َمَع ٱْصطَلِْح أَوًَّال َوٱْذَهْب ٱلَْمْذبَِح، اَم قُدَّ قُْربَانََك ُهَناَك فَٱتْرُْك 24 َعلَيَْك، َشيْئًا ِألَِخيَك أَنَّ تََذكَّرَْت َوُهَناَك
َال لََك: أَقُوُل اَلَْحقَّ 26 ْجِن. ٱلسِّ ِيف فَتُلَْقى ، َِطيِّ ٱلرشُّ إَِىل ٱلَْقاِيض َويَُسلَِّمَك ٱلَْقاِيض، إَِىل ٱلَْخْصُم يَُسلَِّمَك لِئَالَّ ٱلطَِّريِق، ِيف َمَعُه ُدْمَت َما يًعا َرسِ لَِخْصِمَك

!َ ٱْألَِخ ٱلَْفلَْس تُوِيفَ َحتَّى ُهَناَك ِمْن تَْخُرُج

الزنا

َعيُْنَك كَانَْت فَِإْن 29 قَلِْبِه. ِيف ِبَها َ َز فََقْد لِيَْشتَِهيََها، ٱْمَرأٍَة إَِىل يَْنظُُر َمْن كُلَّ إِنَّ لَُكْم: فَأَقُوُل أَنَا ا َوأَمَّ 28 تَزِْن. َال لِلُْقَدَماِء: ِقيَل أَنَُّه َسِمْعتُْم «قَْد 27
فَٱقْطَْعَها َُك ِ تُْع ٱلْيُْمَنى يَُدَك كَانَْت َوإِْن 30 َجَهنََّم. ِيف كُلُُّه َجَسُدَك يُلَْقى َوَال أَْعَضائَِك أََحُد يَْهلَِك أَْن لََك ٌ ْ َخ ِألَنَُّه َعْنَك، َوأَلِْقَها فَٱقْلَْعَها َُك ِ تُْع ٱلْيُْمَنى

َجَهنََّم. ِيف كُلُُّه َجَسُدَك يُلَْقى َوَال أَْعَضائَِك أََحُد يَْهلَِك أَْن لََك ٌ ْ َخ ِألَنَُّه َعْنَك، َوأَلِْقَها

الطالق

فَِإنَُّه ُمطَلََّقًة يَتَزَوَُّج َوَمْن ، ِ تَْز يَْجَعلَُها َ ٱلزِّ لِِعلَِّة إالَّ ٱْمَرأَتَُه طَلََّق َمْن إِنَّ لَُكْم: فَأَقُوُل أَنَا ا َوأَمَّ 32 طََالٍق. كِتَاَب فَلْيُْعِطَها ٱْمَرأَتَُه طَلََّق َمْن «َوِقيَل: 31
. ِ يَْز

الَقَسم

َوَال 35 ، ِ ٱ كُرِْيسُّ ِألَنََّها ِء َ ِبٱلسَّ َال ٱلْبَتََّة، تَْحلُِفوا َال لَُكْم: فَأَقُوُل أَنَا ا َوأَمَّ 34 أَقَْساَمَك. لِلرَّبِّ أَْوِف بَْل تَْحَنْث، َال لِلُْقَدَماِء: ِقيَل أَنَُّه َسِمْعتُْم «أَيًْضا 33
َسْوَداَء. أَْو بَيَْضاَء َواِحَدًة َشْعرًَة تَْجَعَل أَْن تَْقِدُر َال ِألَنََّك ِبَرأِْسَك، تَْحلِْف َوَال 36 ٱلَْعِظيِم. ٱلَْملِِك َمِديَنُة ِألَنََّها ِبأُورَُشلِيَم َوَال قََدَميِْه، َمْوِطُئ ِألَنََّها ِبٱْألَرِْض

يِر. ِّ ٱلرشِّ ِمَن فَُهَو َذلَِك َعَىل زَاَد َوَما َال. َال نََعْم، نََعْم كََالُمُكْم: لِيَُكْن بَْل 37

االنتقام

َوَمْن 40 أَيًْضا. ٱْآلَخَر لَُه فََحوِّْل َِن ْ ٱْألَ َك َخدِّ َعَىل لَطََمَك َمْن بَْل ، َّ ٱلرشَّ تَُقاِوُموا َال لَُكْم: فَأَقُوُل أَنَا ا َوأَمَّ 39 . ِبِسنٍّ َوِسنٌّ ٍ ْ ِبَع ٌ ْ َع ِقيَل: أَنَُّه «َسِمْعتُْم 38
فََال ِمْنَك يَْقَرتَِض أَْن أََراَد َوَمْن فَأَْعِطِه، َسأَلََك َمْن 42 . ِ ْ ٱثَْن َمَعُه فَٱْذَهْب َواِحًدا ِميًال رََك َسخَّ َوَمْن 41 أَيًْضا. ٱلرَِّداَء لَُه فَٱتْرُْك ثَْوبََك َويَأُْخَذ يَُخاِصَمَك أَْن أََراَد

تَرُدَُّه.



7–5 َمتَّى إِنِْجيُل 4

األعداء محبة

ِألَْجِل َوَصلُّوا ُمبِْغِضيُكْم، إَِىل أَْحِسُنوا َالِعِنيُكْم. بَارِكُوا أَْعَداءَكُْم. أَِحبُّوا لَُكْم: فَأَقُوُل أَنَا ا َوأَمَّ 44 َعُدوََّك. َوتُبِْغُض قَِريبََك تُِحبُّ ِقيَل: أَنَُّه «َسِمْعتُْم 43
ٱْألَبْرَاِر َعَىل ِْطُر ُ َو ، َ الِِح وَٱلصَّ ٱْألَْرشَاِر َعَىل َشْمَسُه يُْرشُِق فَِإنَُّه َواِت، َ ٱلسَّ ِيف ٱلَِّذي أَِبيُكُم أَبَْناَء تَُكونُوا ْ َ لِ 45 َويَطْرُُدونَُكْم، إِلَيُْكْم يُِسيئُوَن ٱلَِّذيَن
فَْضٍل فَأَيَّ فََقْط، إِْخَوتُِكْم َعَىل َسلَّْمتُْم َوإِْن 47 َذلَِك؟ يَْفَعلُوَن أَيًْضا اُروَن ٱلَْعشَّ أَلَيَْس لَُكْم؟ أَْجٍر فَأَيُّ يُِحبُّونَُكْم، ٱلَِّذيَن أَْحبَبْتُُم إِْن ِألَنَُّه 46 . َ وَٱلظَّالِِم

كَاِمٌل. ُهَو َواِت َ ٱلسَّ ِيف ٱلَِّذي أَبَاكُُم أَنَّ َ كَ َ كَاِملِ أَنْتُْم فَُكونُوا 48 َهَكَذا؟ يَْفَعلُوَن أَيًْضا اُروَن ٱلَْعشَّ أَلَيَْس تَْصَنُعوَن؟

الصَدقة

َصَدقًَة َصَنْعَت فََمتَى 2 َواِت. َ ٱلسَّ ِيف ٱلَِّذي أَِبيُكُم ِعْنَد أَْجٌر لَُكْم فَلَيَْس َوإِالَّ يَْنظُُروكُْم، ْ َ لِ ٱلنَّاِس اَم قُدَّ َصَدقَتَُكْم تَْصَنُعوا أَْن ِمْن «اِْحَرتُِزوا ا16 َوأَمَّ 3 أَْجرَُهْم! ٱْستَْوفَْوا قَِد إِنَُّهْم لَُكْم: أَقُوُل اَلَْحقَّ ٱلنَّاِس. ِمَن ُدوا َجَّ ُ ْ َ لِ ٱْألَزِقَِّة، َوِيف ٱلَْمَجاِمعِ ِيف ٱلُْمرَاُؤوَن يَْفَعُل َ كَ ِبٱلْبُوِق، اَمَك قُدَّ ْت تَُصوِّ فََال
َعَالنِيًَة. يَُجاِزيَك ُهَو ٱلَْخَفاِء ِيف يََرى ٱلَِّذي فَأَبُوَك ٱلَْخَفاِء. ِيف َصَدقَتَُك تَُكوَن ْ َ لِ 4 ِيُنَك، َ تَْفَعُل َما لََك َ ِش تَُعرِّْف فََال َصَدقًَة َصَنْعَت فََمتَى أَنَْت

الصالة

قَِد إِنَُّهْم لَُكْم: أَقُوُل اَلَْحقَّ لِلنَّاِس. يَظَْهُروا ْ َ لِ َواِرِع، ٱلشَّ َزَوايَا َوِيف ٱلَْمَجاِمعِ ِيف َ ِ ِ قَا يَُصلُّوا أَْن يُِحبُّوَن فَِإنَُّهْم ، َ كَٱلُْمرَائِ تَُكْن فََال َصلَّيَْت «َوَمتَى 5
يَُجاِزيَك ٱلَْخَفاِء ِيف يََرى ٱلَِّذي فَأَبُوَك ٱلَْخَفاِء. ِيف ٱلَِّذي أَِبيَك إَِىل َوَصلِّ بَابََك، َوأَْغلِْق ِمْخَدِعَك إَِىل فَٱْدُخْل َصلَّيَْت فََمتَى أَنَْت ا َوأَمَّ 6 أَْجرَُهْم! ٱْستَْوفَْوا

تَْحتَاُجوَن َما يَْعلَُم أَبَاكُْم ِألَنَّ ِبِهْم. تَتََشبَُّهوا فََال 8 لَُهْم. يُْستََجاُب كََالِمِهْم َِة ْ ِبَك أَنَُّه يَظُنُّوَن فَِإنَُّهْم كَٱْألَُمِم، بَاِطًال ٱلَْكَالَم تَُكرُِّروا َال تَُصلُّوَن َ َوِحيَن 7 َعَالنِيًَة.
تَْسأَلُوُه. أَْن قَبَْل إِلَيِْه

كََفافََنا ُخبْزَنَا 11 ٱْألَرِْض. َعَىل كََذلَِك ِء َ ٱلسَّ ِيف َ كَ َمِشيئَتَُك لِتَُكْن َملَُكوتَُك. لِيَأِْت 10 ٱْسُمَك. ِس لِيَتََقدَّ َواِت، َ ٱلسَّ ِيف ٱلَِّذي أَبَانَا َهَكَذا: أَنْتُْم «فََصلُّوا 9
َوٱلَْمْجَد، َة، َوٱلُْقوَّ ٱلُْملَْك، لََك ِألَنَّ يِر. ِّ ٱلرشِّ ِمَن َنا نَجِّ لَِكْن تَْجِربٍَة، ِيف تُْدِخلَْنا َوَال 13 إِلَيَْنا. َ لِلُْمْذنِِب أَيًْضا نَْحُن نَْغِفُر َ كَ ُذنُوبََنا لََنا وَٱْغِفْر 12 ٱلْيَْوَم. أَْعِطَنا
تُِكْم. زَالَّ أَيًْضا أَبُوكُْم لَُكْم يَْغِفْر َال تِِهْم، زَالَّ لِلنَّاِس تَْغِفُروا لَْم َوإِْن 15 . ِويُّ َ ٱلسَّ أَبُوكُُم أَيًْضا لَُكْم يَْغِفْر تِِهْم، زَالَّ لِلنَّاِس َغَفرْتُْم إِْن فَِإنَُّه 14 . َ آِم ٱْألَبَِد. إَِىل

الصوم

أَْجرَُهْم. ٱْستَْوفَْوا قَِد إِنَُّهْم لَُكْم: أَقُوُل اَلَْحقَّ . َ ِ ِ َصا لِلنَّاِس يَظَْهُروا ْ َ لِ ُوُجوَهُهْم ُوَن ِّ يَُغ فَِإنَُّهْم ، َ كَٱلُْمرَائِ َ َعاِبِس تَُكونُوا فََال ُصْمتُْم «َوَمتَى 16
يَُجاِزيَك ٱلَْخَفاِء ِيف يََرى ٱلَِّذي فَأَبُوَك ٱلَْخَفاِء. ِيف ٱلَِّذي ِألَِبيَك بَْل ًا، ِ َصا لِلنَّاِس تَظَْهَر َال ْ َ لِ 18 َوْجَهَك، وَٱْغِسْل رَأَْسَك فَٱْدُهْن ُصْمَت فََمتَى أَنَْت ا َوأَمَّ 17

َعَالنِيًَة.

ء الس يف كنوز

َال َحيُْث ِء، َ ٱلسَّ ِيف كُُنوزًا لَُكْم ٱكِْنزُوا بَِل 20 َويَْرسِقُوَن. ارِقُوَن ٱلسَّ يَْنُقُب َوَحيُْث َدأُ، وَٱلصَّ وُس ٱلسُّ يُْفِسُد َحيُْث ٱْألَرِْض َعَىل كُُنوزًا لَُكْم تَْكِنزُوا «َال 19
كَانَْت فَِإْن ، ُ ْ ٱلَْع ُهَو ٱلَْجَسِد ِرسَاُج 22 أَيًْضا. قَلْبَُك يَُكوُن ُهَناَك كَْنزَُك يَُكوُن َحيُْث ِألَنَُّه 21 يَْرسِقُوَن، َوَال َسارِقُوَن يَْنُقُب َال َوَحيُْث َصَدأٌ، َوَال ُسوٌس يُْفِسُد

يَُكوُن! كَْم فَٱلظََّالُم ظََالًما ِفيَك ٱلَِّذي ٱلنُّوُر كَاَن فَِإْن ، ً ُمظْلِ يَُكوُن كُلُُّه فََجَسُدَك يرًَة ِرشِّ َعيُْنَك كَانَْت َوإِْن 23 ًا، ِّ نَ يَُكوُن كُلُُّه فََجَسُدَك بَِسيطًَة َعيُْنَك
َل. َ َوٱلْ َ ٱ تَْخِدُموا أَْن تَْقِدُروَن َال ٱْآلَخَر. َويَْحتَِقَر ٱلَْواِحَد يَُالزَِم أَْو ٱْآلَخَر، َويُِحبَّ ٱلَْواِحَد يُبِْغَض أَْن ا إِمَّ ِألَنَُّه َسيَِّديِْن، يَْخِدَم أَْن أََحٌد يَْقِدُر «َال 24

بنا يعتني هللا

ِمَن أَفَْضَل َوٱلَْجَسُد ٱلطََّعاِم، ِمَن أَفَْضَل ٱلَْحيَاُة أَلَيَْسِت تَلْبَُسوَن. َا ِ ِألَْجَساِدكُْم َوَال بُوَن، تَْرشَ َا ِ َو تَأْكُلُوَن َا ِ لَِحيَاتُِكْم وا تَْهتَمُّ َال لَُكْم: أَقُوُل «لَِذلَِك 25
َوَمْن 27 ِمْنَها؟ أَفَْضَل ِبٱلَْحِريِّ أَنْتُْم أَلَْستُْم يَُقوتَُها. ِويُّ َ ٱلسَّ َوأَبُوكُُم َمَخاِزَن، إَِىل تَْجَمُع َوَال تَْحُصُد َوَال تَْزَرُع َال إِنََّها ِء: َ ٱلسَّ طُيُوِر إَِىل اُنْظُُروا 26 ٱللِّبَاِس؟
أَقُوُل َولَِكْن 29 تَْغزُِل. َوَال تَتَْعُب َال تَْنُمو! كَيَْف ٱلَْحْقِل زَنَاِبَق لُوا تَأَمَّ ِبٱللِّبَاِس؟ وَن تَْهتَمُّ َذا َ َولِ 28 َواِحَدًة؟ ِذَراًعا قَاَمِتِه َعَىل يَِزيَد أَْن يَْقِدُر ٱْهتَمَّ إَِذا ِمْنُكْم

َهَكَذا، ُ ٱ يُلِْبُسُه ٱلتَّنُّوِر، ِيف َغًدا َويُطَْرُح ٱلْيَْوَم يُوَجُد ٱلَِّذي ٱلَْحْقِل ُعْشُب كَاَن فَِإْن 30 ِمْنَها. كََواِحَدٍة يَلْبَُس كَاَن َمْجِدِه كُلِّ ِيف ُن َ ُسلَيْ َوَال إِنَُّه لَُكْم:
ِألَنَّ ٱْألَُمُم. تَطْلُبَُها كُلََّها َهِذِه فَِإنَّ 32 نَلْبَُس؟ َماَذا أَْو نَْرشَُب؟ َماَذا أَْو نَأْكُُل؟ َماَذا : َ قَائِلِ وا تَْهتَمُّ فََال 31 َاِن؟ ٱْإلِ ياقَلِيِيل أَنْتُْم يُلِْبُسُكْم ِجدا ِبٱلَْحِريِّ أَفَلَيَْس
َا ِ يَْهتَمُّ ٱلَْغَد ِألَنَّ لِلَْغِد، وا تَْهتَمُّ فََال 34 لَُكْم. تُزَاُد كُلَُّها َوَهِذِه َوِبرَُّه، ِ ٱ َملَُكوَت أَوًَّال ٱطْلُبُوا لَِكِن 33 كُلَِّها. َهِذِه إَِىل تَْحتَاُجوَن أَنَُّكْم يَْعلَُم ِويَّ َ ٱلسَّ أَبَاكُُم

َرشُُّه. ٱلْيَْوَم يَْكِفي لَِنْفِسِه.

اآلخرين إدانة

ِيف ٱلَِّذي ٱلَْقَذى تَْنظُُر َذا َ َولِ 3 لَُكْم. يَُكاُل تَِكيلُوَن ِبِه ٱلَِّذي َوِبالَْكيِْل تَُدانُوَن، تَِديُنوَن ِبَها ٱلَِّتي يُْنونَِة ِبٱلدَّ ِألَنَُّكْم 2 تَُدانُوا، َال ْ َ لِ تَِديُنوا «َال 17، ِ ُمرَا يَا 5 َعيِْنَك؟ ِيف ٱلَْخَشبَُة َوَها َعيِْنَك، ِمْن ٱلَْقَذى أُْخِرِج َدْعِني ِألَِخيَك: تَُقوُل كَيَْف أَْم 4 لََها؟ تَْفطَُن فََال َعيِْنَك ِيف ٱلَِّتي ٱلَْخَشبَُة ا َوأَمَّ أَِخيَك، ِ ْ َع
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لِئَالَّ ٱلَْخَناِزيِر، اَم قُدَّ ُدَرَركُْم تَطْرَُحوا َوَال لِلِْكَالِب، ٱلُْقْدَس تُْعطُوا َال 6 أَِخيَك! ِ ْ َع ِمْن ٱلَْقَذى تُْخِرَج أَْن َجيًِّدا تُبِْرصُ َوِحيَنِئٍذ َعيِْنَك، ِمْن ٱلَْخَشبََة أَوًَّال أَْخِرْج
فَتَُمزِّقَُكْم. َوتَلْتَِفَت ِبأَرُْجلَِها تَُدوَسَها

اقرعوا اطلبوا، اسألوا،

َسأَلَُه إَِذا ِمْنُكْم إِنَْساٍن أَيُّ أَْم 9 لَُه. يُْفتَُح يَْقَرُع َوَمْن يَِجُد، يَطْلُُب َوَمْن يَأُْخُذ، يَْسأَُل َمْن كُلَّ ِألَنَّ 8 لَُكْم. يُْفتَْح اِقَْرُعوا تَِجُدوا. اُطْلُبُوا تُْعطَْوا. «اِْسأَلُوا 7
ٱلَِّذي أَبُوكُُم ِبٱلَْحِريِّ فََكْم َجيَِّدًة، َعطَايَا أَْوَالَدكُْم تُْعطُوا أَْن تَْعرِفُوَن أَْرشَاٌر َوأَنْتُْم كُْنتُْم فَِإْن 11 َحيًَّة؟ يُْعِطيِه َسَمَكًة، َسأَلَُه َوإِْن 10 َحَجرًا؟ يُْعِطيِه ُخبْزًا، ٱبُْنُه

وَٱْألَنِْبيَاُء. ٱلنَّاُموُس ُهَو َهَذا ِألَنَّ ِبِهْم، أَيًْضا أَنْتُْم َهَكَذا ٱفَْعلُوا ِبُكُم ٱلنَّاُس يَْفَعَل أَْن تُِريُدوَن َما فَُكلُّ 12 يَْسأَلُونَُه! لِلَِّذيَن َاٍت ْ َخ يََهُب َواِت، َ ٱلسَّ ِيف

الضيق الباب

ٱلْبَاَب أَْضيََق َما 14 ِمْنُه! يَْدُخلُوَن ٱلَِّذيَن ُهُم ُوَن وَكَِث ٱلَْهَالِك، إَِىل يَُؤدِّي ٱلَِّذي ٱلطَِّريُق َورَْحٌب ٱلْبَاُب َواِسٌع ِألَنَُّه يِِّق، ٱلضَّ ٱلْبَاِب ِمَن «اُْدُخلُوا 13
يَِجُدونَُه! ٱلَِّذيَن ُهُم َوقَلِيلُوَن ٱلَْحيَاِة، إَِىل يَُؤدِّي ٱلَِّذي ٱلطَِّريَق َوأَكْرََب

رها و الشجرة

ِمَن يَْجتَُنوَن َهْل تَْعرِفُونَُهْم. َارِِهْم ِ ِمْن 16 َخاِطَفٌة! ِذئَاٌب َداِخٍل ِمْن َولَِكنَُّهْم ٱلُْحْمَالِن، ِبِثيَاِب يَأْتُونَُكْم ٱلَِّذيَن ٱلَْكَذبَِة ٱْألَنِْبيَاِء ِمَن «اِْحَرتُِزوا 15
أَْن َجيَِّدٌة َشَجرٌَة تَْقِدُر َال 18 رَِديًَّة، َاًرا ْ أَ فَتَْصَنُع ٱلرَِّديَُّة َجرَُة ٱلشَّ ا َوأَمَّ َجيَِّدًة، َاًرا ْ أَ تَْصَنُع َجيَِّدٍة َشَجرٍَة كُلُّ َهَكَذا 17 تِيًنا؟ ٱلَْحَسِك ِمَن أَْو ِعَنبًا، ْوِك ٱلشَّ

تَْعرِفُونَُهْم. َارِِهْم ِ ِمْن فَِإًذا 20 ٱلنَّاِر. ِيف َوتُلَْقى تُْقطَُع َجيًِّدا َرًا َ تَْصَنُع َال َشَجرٍَة كُلُّ 19 َجيَِّدًة. َاًرا ْ أَ تَْصَنَع أَْن رَِديٌَّة َشَجرٌَة َوَال رَِديًَّة، َاًرا ْ أَ تَْصَنَع
َذلَِك ِيف ِيل َسيَُقولُوَن ُوَن كَِث 22 َواِت. َ ٱلسَّ ِيف ٱلَِّذي ِ أَ إَِراَدَة يَْفَعُل ٱلَِّذي بَِل َواِت. َ ٱلسَّ َملَُكوَت يَْدُخُل ! يَارَبُّ ، يَارَبُّ ِيل: يَُقوُل َمْن كُلُّ «لَيَْس 21
ٱْذَهبُوا ! قَطُّ أَْعرِفُْكْم لَْم ِّ إِ لَُهْم: ُح أَُرصِّ فَِحيَنِئٍذ 23 ًَة؟ كَِث قُوَّاٍت َصَنْعَنا َوِبٱْسِمَك ، َ َشيَاِط أَْخرَْجَنا َوِبٱْسِمَك تََنبَّأْنَا، ِبٱْسِمَك أَلَيَْس ! يَارَبُّ ، يَارَبُّ ٱلْيَْوِم:

ٱْإلِثِْم! يافَاِعِيل َعنِّي

الجهالء والبناؤون ء الحك البناؤون

َوَوقََعْت يَاُح، ٱلرِّ َوَهبَِّت ٱْألَنَْهاُر، َوَجاَءِت ٱلَْمطَُر، فََنزََل 25 ْخِر. ٱلصَّ َعَىل بَيْتَُه بََنى َعاِقٍل، ِبرَُجٍل أَُشبُِّهُه ِبَها، َويَْعَمُل َهِذِه أَقَْواِيل يَْسَمُع َمْن «فَُكلُّ 24
ٱلرَّْمِل. َعَىل بَيْتَُه بََنى َجاِهٍل، ِبرَُجٍل يَُشبَُّه ِبَها، يَْعَمُل َوَال َهِذِه أَقَْواِيل يَْسَمُع َمْن وَكُلُّ 26 ْخِر. ٱلصَّ َعَىل ًسا ُمَؤسَّ كَاَن ِألَنَُّه يَْسُقْط، فَلَْم ٱلْبَيِْت َذلَِك َعَىل

.«! ً َعِظي ُسُقوطُُه وَكَاَن فََسَقَط، ٱلْبَيَْت َذلَِك َوَصَدَمْت يَاُح، ٱلرِّ َوَهبَِّت ٱْألَنَْهاُر، َوَجاَءِت ٱلَْمطَُر، فََنزََل 27
كَٱلَْكتَبَِة. َولَيَْس ُسلْطَاٌن لَُه كََمْن يَُعلُِّمُهْم كَاَن ِألَنَُّه 29 تَْعلِيِمِه، ِمْن ٱلُْجُموُع بُِهتَِت ٱْألَقَْواَل َهِذِه يَُسوُع أَكَْمَل َّ فَلَ 28

أبرص شفاء

َولََمَسُه يََدُه يَُسوُع فََمدَّ 3 .« ِ تُطَهَِّر أَْن تَْقِدْر أَرَْدَت إِْن َسيُِّد، «يَا قَائًِال: لَُه َوَسَجَد َجاَء قَْد أَبْرَُص َوإَِذا 2 ٌَة. كَِث ُجُموٌع تَِبَعتُْه ٱلَْجبَِل ِمَن نَزََل َّ َولَ ِبِه18 أََمَر ٱلَِّذي ٱلُْقْربَاَن ِم َوقَدِّ لِلَْكاِهِن، نَْفَسَك أَِر ٱْذَهْب بَِل ِألََحٍد. تَُقوَل َال أَْن «ٱنْظُْر يَُسوُع: لَُه فََقاَل 4 بَرَُصُه. طَُهَر َولِلَْوقِْت فَٱطُْهْر!». «أُِريُد، قَائًِال:
لَُهْم». َشَهاَدًة ُموَىس

املئة قائد ان إ

يَُسوُع: لَُه فََقاَل 7 ِجدا». بًا ُمتََعذِّ َمْفلُوًجا ٱلْبَيِْت ِيف َمطُْروٌح ُغَالِمي َسيُِّد، «يَا َويَُقوُل: 6 إِلَيِْه يَطْلُُب ِمئٍَة قَائُِد إِلَيِْه َجاَء كَْفرَنَاُحوَم، يَُسوُع َدَخَل َّ َولَ 5
إِنَْساٌن أَيًْضا أَنَا ِّ ِألَ 9 ُغَالِمي. فَيَْربَأَ فََقْط كَلَِمًة قُْل لَِكْن َسْقِفي، تَْحَت تَْدُخَل أَْن ُمْستَِحقا لَْسُت َسيُِّد، «يَا َوقَاَل: ٱلِْمئَِة قَائُِد فَأََجاَب 8 َوأَْشِفيِه». ِ آ «أَنَا
َوقَاَل َب، تََعجَّ يَُسوُع َسِمَع َّ فَلَ 10 فَيَْفَعُل». َهَذا! ٱفَْعْل َولَِعبِْدَي: ، ِ فَيَأْ ٱئِْت! َوِآلَخَر: فَيَْذَهُب، ٱْذَهْب! لَِهَذا: أَقُوُل يَِدي. تَْحَت ُجْنٌد ِيل ُسلْطَاٍن. تَْحَت
َمَع َويَتَِّكئُوَن َوٱلَْمَغارِِب ٱلَْمَشاِرِق ِمَن َسيَأْتُوَن ِيَن كَِث إِنَّ لَُكْم: َوأَقُوُل 11 َهَذا! ِْقَداِر ِ َانًا إِ إِْرسَائِيَل ِيف َوَال أَِجْد لَْم لَُكْم: أَقُوُل «اَلَْحقَّ يَتْبَُعوَن: لِلَِّذيَن
ثُمَّ 13 ٱْألَْسَناِن». يُر َوَرصِ ٱلْبَُكاُء يَُكوُن ُهَناَك ٱلَْخارِِجيَِّة. ٱلظُّلَْمِة إَِىل فَيُطْرَُحوَن ٱلَْملَُكوِت بَُنو ا َوأَمَّ 12 َواِت، َ ٱلسَّ َملَُكوِت ِيف َويَْعُقوَب َوإِْسَحاَق إِبْرَاِهيَم

اَعِة. ٱلسَّ تِلَْك ِيف ُغَالُمُه فََربَأَ لََك». لِيَُكْن آَمْنَت َ وَكَ «ٱْذَهْب، ٱلِْمئَِة: لَِقائِِد يَُسوُع قَاَل

وآخرين بطرس ة ح شفاء

ُموا قَدَّ ٱلَْمَساُء َصاَر َّ َولَ 16 َوَخَدَمتُْهْم. فََقاَمْت ى، ٱلُْحمَّ فََرتَكَتَْها يََدَها فَلََمَس 15 َوَمْحُموَمًة، َمطُْروَحًة تَُه َ َح َرأَى بُطْرَُس، بَيِْت إَِىل يَُسوُع َجاَء َّ َولَ 14
أَْمرَاَضَنا». َوَحَمَل أَْسَقاَمَنا أََخَذ «ُهَو ٱلَْقائِِل: ٱلنَِّبيِّ ِبِإَشْعيَاَء ِقيَل َما يَِتمَّ ْ َ لِ 17 َشَفاُهْم، ٱلَْمرَْىض َوَجِميَع ِبَكلَِمٍة، ٱْألَْرَواَح فَأَْخَرَج ِيَن، كَِث َ َمَجانِ إِلَيِْه
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الَتبعيَّة ن

يَُسوُع: لَُه فََقاَل 20 ِْيض». َ َ أَيَْن أَتْبَُعَك ُمَعلُِّم، «يَا لَُه: َوقَاَل كَاتٌِب َم فَتََقدَّ 19 ٱلَْعْربِ. إَِىل َهاِب ِبٱلذَّ أََمَر َحْولَُه، ًَة كَِث ُجُموًعا يَُسوُع رَأَى َّ َولَ 18
أَوًَّال أَْمِيضَ أَْن ِيل ٱئَْذْن َسيُِّد، «يَا تََالِميِذِه: ِمْن آَخُر لَُه َوقَاَل 21 َرأَْسُه». يُْسِنُد أَيَْن لَُه فَلَيَْس ٱْإلِنَْساِن ٱبُْن ا َوأَمَّ أَوْكَاٌر، ِء َ ٱلسَّ َولِطُيُوِر أَْوِجرٌَة «لِلثََّعالِِب

َمْوتَاُهْم». يَْدِفُنوَن َ ٱلَْمْو َودَِع «ٱتْبَْعِني، يَُسوُع: لَُه فََقاَل 22 .« ِ أَ َوأَْدِفَن

العاصفة تهدئة

تََالِميُذُه َم فَتََقدَّ 25 ًا. ِ نَا ُهَو وَكَاَن ِفيَنَة، ٱلسَّ ٱْألَْمَواُج َغطَِّت َحتَّى ٱلْبَْحِر ِيف َحَدَث قَْد َعِظيٌم ٱْضِطرَاٌب َوإَِذا 24 تََالِميُذُه. تَِبَعُه ِفيَنَة ٱلسَّ َدَخَل َّ َولَ 23
َعِظيٌم. ُهُدوٌّ فََصاَر َوٱلْبَْحَر، يَاَح ٱلرِّ وَٱنْتََهَر قَاَم ثُمَّ َاِن؟». ٱْإلِ قَلِيِيل يا َ َخائِِف بَالُُكْم «َما لَُهْم: فََقاَل 26 نَْهلُِك!». فَِإنََّنا َنا نَجِّ َسيُِّد، «يَا : َ قَائِلِ َوأَيَْقظُوُه

تُِطيُعُه!». َجِميًعا َوٱلْبَْحَر يَاَح ٱلرِّ فَِإنَّ َهَذا؟ إِنَْساٍن «أَيُّ : َ قَائِلِ ٱلنَّاُس َب فَتََعجَّ 27

الشياط طرد

تِلَْك ِمْن يَْجتَاَز أَْن يَْقِدُر أََحٌد يَُكْن لَْم َحتَّى ِجدا، َهائَِجاِن ٱلُْقبُوِر ِمَن َخارَِجاِن َمْجُنونَاِن ٱْستَْقبَلَُه ، َ ٱلِْجرَْجِسيِّ كُورَِة إَِىل ٱلَْعْربِ إَِىل َجاَء َّ َولَ 28
ٍَة كَِث َخَناِزيَر قَِطيُع ِمْنُهْم بَِعيًدا وَكَاَن 30 بََنا؟». لِتَُعذِّ ٱلَْوقِْت قَبَْل ُهَنا إَِىل أَِجئَْت ؟ ِ ٱ ٱبَْن يَُسوُع يا َولََك لََنا «َما : ِ ْ قَائِلَ َرصََخا قَْد َ ُه َوإَِذا 29 ٱلطَِّريِق.
قَِطيعِ إَِىل َوَمَضْوا فََخرَُجوا «ٱْمُضوا». لَُهُم: فََقاَل 32 ٱلَْخَناِزيِر». قَِطيعِ إَِىل نَْذَهَب أَْن لََنا فَأَْذْن تُْخرُِجَنا، كُْنَت «إِْن : َ قَائِلِ إِلَيِْه طَلَبُوا ُ يَاِط فَٱلشَّ 31 تَْرَعى.
كُلِّ َعْن َوأَْخَربُوا ٱلَْمِديَنِة، إَِىل َوَمَضْوا فََهَربُوا ٱلرَُّعاُة ا أَمَّ 33 ٱلِْميَاِه. ِيف َوَماَت ٱلْبَْحِر، إَِىل ٱلُْجرُِف َعَىل ِمْن ٱنَْدفََع قَِد كُلُُّه ٱلَْخَناِزيِر قَِطيُع َوإَِذا ٱلَْخَناِزيِر،

تُُخوِمِهْم. َعْن يَْنَرصَِف أَْن طَلَبُوا أَبَْرصُوُه َّ َولَ يَُسوَع. لُِمَالقَاِة َخرََجْت قَْد ٱلَْمِديَنِة كُلُّ فَِإَذا 34 . ِ ْ ٱلَْمْجُنونَ أَْمِر َوَعْن ٍء، َيشْ

مشلول شفاء

يا «ثِْق لِلَْمْفلُوِج: قَاَل َانَُهْم إِ يَُسوُع رَأَى َّ فَلَ ِفرَاٍش. َعَىل َمطُْروًحا إِلَيِْه ُمونَُه يَُقدِّ َمْفلُوٌج َوإَِذا 2 َمِديَنِتِه. إَِىل َوَجاَء وَٱْجتَاَز ِفيَنَة ٱلسَّ فََدَخَل 19ِّ ِبٱلرشَّ تَُفكُِّروَن َذا َ «لِ فََقاَل: أَفَْكارَُهْم، يَُسوُع فََعلَِم 4 ُف!». يَُجدِّ «َهَذا أَنُْفِسِهْم: ِيف قَالُوا قَْد ٱلَْكتَبَِة ِمَن قَْوٌم َوإَِذا 3 َخطَايَاَك». لََك َمْغُفورٌَة . بَُنيَّ
يَْغِفَر أَْن ٱْألَرِْض َعَىل ُسلْطَانًا ٱْإلِنَْساِن بِْن ِ أَنَّ تَْعلَُموا ْ َ لِ َولَِكْن 6 وَٱْمِش؟ قُْم يَُقاَل: أَْن أَْم َخطَايَاَك، لََك َمْغُفورٌَة يَُقاَل: أَْن ، أَيَْرسُ َا ُّ أَ 5 قُلُوِبُكْم؟ ِيف

أَْعطَى ٱلَِّذي َ ٱ ُدوا َوَمجَّ بُوا تََعجَّ ٱلُْجُموُع َرأَى َّ فَلَ 8 بَيِْتِه. إَِىل َوَمَىض فََقاَم 7 بَيِْتَك!». إَِىل َوٱْذَهْب ِفرَاَشَك ٱْحِمْل «قُِم لِلَْمْفلُوِج: قَاَل ِحيَنِئٍذ ٱلَْخطَايَا».
َهَذا. ِمثَْل ُسلْطَانًا ٱلنَّاَس

َمتَّى دعوة

ٱلْبَيِْت، ِيف ُمتَِّكٌئ ُهَو َ َوبَيَْن 10 َوتَِبَعُه. فََقاَم «ٱتْبَْعِني». لَُه: فََقاَل َمتَّى. ٱْسُمُه ٱلِْجبَايَِة، َمَكاِن ِعْنَد َجالًِسا إِنَْسانًا رَأَى ُهَناَك، ِمْن ُمْجتَاٌز يَُسوُع َ َوِفي 9
اِريَن ٱلَْعشَّ َمَع ُمَعلُِّمُكْم يَأْكُُل َذا َ «لِ لِتََالِميِذِه: قَالُوا يِسيُّوَن ٱلَْفرِّ نَظََر َّ فَلَ 11 َوتََالِميِذِه. يَُسوَع َمَع َوٱتََّكأُوا َجاُءوا قَْد ُوَن كَِث َوُخطَاٌة اُروَن َعشَّ إَِذا

آِت لَْم ِّ ِألَ َذِبيَحًة، َال رَْحَمًة أُِريُد ِّ إِ ُهَو: َما َوتََعلَُّموا فَٱْذَهبُوا 13 ٱلَْمرَْىض. بَِل طَِبيٍب إَِىل اُء ٱْألَِصحَّ يَْحتَاُج «َال لَُهْم: قَاَل يَُسوُع َسِمَع َّ فَلَ 12 َوٱلُْخطَاِة؟».
ٱلتَّْوبَِة». إَِىل ُخطَاًة بَْل أَبْرَاًرا ِألَْدُعَو

الصوم عن السؤال

بَُنو يَْستَِطيُع «َهْل يَُسوُع: لَُهْم فََقاَل 15 يَُصوُموَن؟». فََال تََالِميُذَك ا َوأَمَّ ًا، كَِث يِسيُّوَن َوٱلَْفرِّ نَْحُن نَُصوُم َذا َ «لِ : َ قَائِلِ يُوَحنَّا تََالِميُذ إِلَيِْه َ أَ ِحيَنِئٍذ 14

َجِديَدٍة ِقطَْعٍة ِمْن رُقَْعًة يَْجَعُل أََحٌد لَيَْس 16 يَُصوُموَن. فَِحيَنِئٍذ َعْنُهْم، ٱلَْعِريُس يُرْفَُع َ ِح أَيَّاٌم ِ َستَأْ َولَِكْن َمَعُهْم؟ ٱلَْعِريُس َداَم َما يَُنوُحوا أَْن ٱلُْعرِْس
تَْنَصبُّ فَٱلَْخْمُر ٱلزِّقَاُق، تَْنَشقَّ لِئَالَّ َعِتيَقٍة، زِقَاٍق ِيف َجِديَدًة َخْمرًا يَْجَعلُوَن َوَال 17 أَرَْدأَ. ٱلَْخرُْق ُ فَيَِص ٱلثَّْوِب، ِمَن يَأُْخُذ ٱلِْمْلَء ِألَنَّ َعِتيٍق، ثَْوٍب َعَىل

َجِميًعا». فَتُْحَفُظ َجِديَدٍة زِقَاٍق ِيف َجِديَدًة َخْمرًا يَْجَعلُوَن بَْل تَتْلَُف. وَٱلزِّقَاُق

الدم نازفة وشفاء يايرس ابنة إقامة

ُهَو َوتَِبَعُه يَُسوُع فََقاَم 19 فَتَْحيَا». َعلَيَْها يََدَك َوَضْع تََعاَل لَِكْن َماتَْت، ٱْآلَن ٱبَْنِتي «إِنَّ قَائًِال: لَُه فََسَجَد َجاَء قَْد رَئِيٌس إَِذا ِبَهَذا، يَُكلُِّمُهْم ُهَو َ َوِفي 18
فََقْط ثَْوبَُه َمَسْسُت «إِْن نَْفِسَها: ِيف قَالَْت ِألَنََّها 21 ثَْوِبِه، ُهْدَب ْت َوَمسَّ َوَرائِِه ِمْن َجاَءْت قَْد َسَنًة َعْرشََة ٱثَْنتَْي ُمْنُذ َدٍم نَازِفَُة ٱْمَرأٌَة َوإَِذا 20 َوتََالِميُذُه.
ٱلرَّئِيِس، بَيِْت إَِىل يَُسوُع َجاَء َّ َولَ 23 اَعِة. ٱلسَّ تِلَْك ِمْن ٱلَْمْرأَُة فَُشِفيَِت َشَفاِك». قَْد َانُِك إِ ٱبَْنُة، يا «ثِِقي فََقاَل: َوأَبَْرصََها، يَُسوُع فَٱلْتََفَت 22 ُشِفيُت».
ِبيَِدَها، َوأَْمَسَك َدَخَل ٱلَْجْمُع أُْخِرَج َّ فَلَ 25 َعلَيِْه. فََضِحُكوا ٌَة». ِ نَا لَِكنََّها ُْت َ لَْم ِبيََّة ٱلصَّ فَِإنَّ ْوا، «تََنحَّ لَُهْم: قَاَل 24 وَن، يَِضجُّ َوٱلَْجْمَع ِريَن ٱلُْمزَمِّ َونَظََر

كُلَِّها. ٱْألَرِْض تِلَْك إَِىل ٱلَْخَربُ َذلَِك فََخَرَج 26 ِبيَُّة. ٱلصَّ فََقاَمِت
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أعمي شفاء

َ لَُه فََقاَل ٱْألَْعَميَاِن، إِلَيِْه َم تََقدَّ ٱلْبَيِْت إَِىل َجاَء َّ َولَ 28 َداُوَد!». ٱبَْن يا «ٱرَْحْمَنا َويَُقوَالِن: يَْرصََخاِن أَْعَميَاِن تَِبَعُه ُهَناَك، ِمْن ُمْجتَاٌز يَُسوُع َ َوِفي 27
فَٱنَْفتََحْت 30 .« َ لَُك لِيَُكْن َ َانُِك إِ «ِبَحَسِب قَائًِال: َ أَْعيَُنُه لََمَس ِحيَنِئٍذ 29 َسيُِّد!». يا «نََعْم، لَُه: قَاَال َهَذا؟». أَفَْعَل أَْن أَقِْدُر ِّ أَ «أَتُْؤِمَناِن يَُسوُع:

كُلَِّها. ٱْألَرِْض تِلَْك ِيف َوأََشاَعاُه َخرََجا َ َولَِكنَُّه 31 أََحٌد!». يَْعلَْم َال «ٱنْظُرَا، قَائًِال: يَُسوُع َ فَٱنْتََهرَُه . َ أَْعيُُنُه

أخرس شفاء

ِمثُْل قَطُّ يَظَْهْر «لَْم : َ قَائِلِ ٱلُْجُموُع َب فَتََعجَّ ٱْألَْخرَُس، تََكلََّم يْطَاُن ٱلشَّ أُْخِرَج َّ فَلَ 33 إِلَيِْه. ُموُه قَدَّ َمْجُنوٌن أَْخرَُس إِنَْساٌن إَِذا َخارَِجاِن، َ ُه َ َوِفي 32
.«! َ يَاِط ٱلشَّ يُْخِرُج ِ يَاِط ٱلشَّ «ِبرَئِيِس فََقالُوا: يِسيُّوَن ٱلَْفرِّ ا أَمَّ 34 إِْرسَائِيَل!». ِيف َهَذا

قليلون الفعلة

رَأَى َّ َولَ 36 ْعِب. ٱلشَّ ِيف ُضْعٍف وَكُلَّ َمرٍَض كُلَّ َويَْشِفي ٱلَْملَُكوِت، ِبِبَشارَِة َويَْكِرُز َمَجاِمِعَها، ِيف يَُعلُِّم َوٱلُْقَرى كُلََّها ٱلُْمُدَن يَطُوُف يَُسوُع وَكَاَن 35

رَبِّ ِمْن فَٱطْلُبُوا 38 قَلِيلُوَن. ٱلَْفَعلََة َولَِكنَّ ٌ كَِث «ٱلَْحَصاُد لِتََالِميِذِه: قَاَل ِحيَنِئٍذ 37 لََها. َراِعَي َال كََغَنٍم َ َوُمْنطَرِِح َ ُمْنزَِعِج كَانُوا إِْذ َعلَيِْهْم، تََحنََّن ٱلُْجُموَع
َحَصاِدِه». إَِىل فََعلًَة يُرِْسَل أَْن ٱلَْحَصاِد

عرش االثني إرسال

ثَْنْي ِ ٱ ُء َ أَْس ا َوأَمَّ 2 ُضْعٍف. وَكُلَّ َمرٍَض كُلَّ َويَْشُفوا يُْخرُِجوَها، َحتَّى نَِجَسٍة أَْرَواٍح َعَىل ُسلْطَانًا َوأَْعطَاُهْم َعَرشَ ثَْنْي ِ ٱ تََالِميَذُه َدَعا ثُمَّ تُوَما،110 ُوُس. َ َوبَرْثُولَ ِفيلُبُُّس، 3 أَُخوُه. َويُوَحنَّا َزبِْدي، بُْن يَْعُقوُب أَُخوُه. َوأَنَْدَراُوُس بُطْرُُس، لَُه يَُقاُل ٱلَِّذي ِسْمَعاُن اَْألَوَُّل َهِذِه: فَِهَي رَُسوًال َعَرشَ
أَْسلََمُه. ٱلَِّذي ٱْإلِْسَخْريُوِطيُّ َويَُهوَذا ، ٱلَْقانَِويُّ ِسْمَعاُن 4 اُوَس. تَدَّ ُب ٱلُْملَقَّ َولَبَّاُوُس َحلَْفى، بُْن يَْعُقوُب اُر. ٱلَْعشَّ َوَمتَّى

بَيِْت ِخرَاِف إَِىل ِبٱلَْحِريِّ ٱْذَهبُوا بَِل 6 تَْدُخلُوا. َال َ اِمِريِّ لِلسَّ َمِديَنٍة َوإَِىل ُْضوا، َ َال أَُمٍم طَِريِق «إَِىل قَائًِال: َوأَْوَصاُهْم يَُسوُع أَرَْسلَُهْم َعَرشَ ثَْنا ِ ٱ َهؤَُالِء 5

انًا َمجَّ . َ َشيَاِط أَْخرُِجوا . َ َمْو أَِقيُموا بُرًْصا. طَهُِّروا َمرَْىض. اِْشُفوا 8 َواِت. َ ٱلسَّ َملَُكوُت ٱقَْرتََب قَِد إِنَُّه : َ قَائِلِ ٱكِْرُزوا َذاِهبُوَن أَنْتُْم َ َوِفي 7 الَِّة. ٱلضَّ إِْرسَائِيَل
طََعاَمُه. ُمْستَِحقٌّ ٱلَْفاِعَل ِألَنَّ َعًصا، َوَال أَْحِذيًَة َوَال ِ ْ ثَْوبَ َوَال لِلطَِّريِق ِمزَْوًدا َوَال 10 َمَناِطِقُكْم، ِيف نَُحاًسا َوَال ًة ِفضَّ َوَال َذَهبًا تَْقتَُنوا َال 9 أَْعطُوا. انًا َمجَّ أََخْذتُْم،
كَاَن فَِإْن 13 َعلَيِْه، َسلُِّموا ٱلْبَيَْت تَْدُخلُوَن َ َوِح 12 تَْخرُُجوا. َحتَّى ُهَناَك َوأَِقيُموا ، ُمْستَِحقٌّ ِفيَها َمْن فَٱفَْحُصوا َدَخلْتُُموَها قَْريٍَة أَْو َمِديَنٍة «َوأَيَُّة 11

َذلَِك ِمْن َخارًِجا فَٱْخرُُجوا كََالَمُكْم يَْسَمُع َوَال يَْقبَلُُكْم َال َوَمْن 14 إِلَيُْكْم. َسَالُمُكْم ِْجْع َ فَلْ ُمْستَِحقا يَُكْن لَْم إِْن َولَِكْن َعلَيِْه، َسَالُمُكْم فَلْيَأِْت ُمْستَِحقا ٱلْبَيُْت
ٱلَْمِديَنِة. لِِتلَْك َّ ِم ًال َ ٱْحِت ُ َ أَكْ َحالٌَة يِن ٱلدِّ يَْوَم َوَعُمورََة َسُدوَم ِألَرِْض َستَُكوُن لَُكْم: أَقُوُل اَلَْحقَّ 15 أَرُْجلُِكْم. ُغبَاَر َوٱنُْفُضوا ٱلَْمِديَنِة، تِلَْك ِمْن أَْو ٱلْبَيِْت
َمَجالَِس، إَِىل َسيُْسلُِمونَُكْم ِألَنَُّهْم ٱلنَّاِس، ِمَن ٱْحَذُروا َولَِكِن 17 ِم. َ كَٱلَْح َوبَُسطَاَء كَٱلَْحيَّاِت َء َ ُحَك فَُكونُوا ِذئَاٍب، َوْسِط ِيف كََغَنٍم أُرِْسلُُكْم أَنَا «َها 16
ِألَنَُّكْم تَتََكلَُّموَن، َا ِ أَْو كَيَْف وا تَْهتَمُّ فََال أَْسلَُموكُْم فََمتَى 19 َولِْألَُمِم. لَُهْم َشَهاَدًة أَْجِيل ِمْن َوُملُوٍك ُوَالٍة أََماَم َوتَُساقُوَن 18 يَْجلُِدونَُكْم. َمَجاِمِعِهْم َوِيف

َولََدُه، وَٱْألَُب ٱلَْمْوِت، إَِىل أََخاُه ٱْألَُخ َوَسيُْسلُِم 21 ِفيُكْم. يَتََكلَُّم ٱلَِّذي أَِبيُكُم ُروُح بَْل َ ٱلُْمتََكلِِّم أَنْتُُم لَْستُْم ِألَْن 20 ِبِه، تَتََكلَُّموَن َما اَعِة ٱلسَّ تِلَْك ِيف تُْعطَْوَن
َوَمتَى 23 يَْخلُُص. فََهَذا ٱلُْمْنتََهى إَِىل يَْصِربُ ٱلَِّذي َولَِكِن ٱْسِمي. أَْجِل ِمْن ٱلَْجِميعِ ِمَن َ ُمبَْغِض َوتَُكونُوَن 22 َويَْقتُلُونَُهْم، َوالِِديِهْم َعَىل ٱْألَْوَالُد َويَُقوُم

ٱْإلِنَْساِن. ٱبُْن َ ِ يَأْ َحتَّى إِْرسَائِيَل ُمُدَن لُوَن تَُكمِّ َال لَُكْم: أَقُوُل ٱلَْحقَّ ِّ فَِإ ٱْألُْخَرى. إَِىل فَٱْهُربُوا ٱلَْمِديَنِة َهِذِه ِيف طَرَُدوكُْم
ٱلْبَيِْت رَبَّ بُوا لَقَّ قَْد كَانُوا إِْن كََسيِِّدِه. َوٱلَْعبَْد كَُمَعلِِّمِه، يَُكوَن أَْن ٱلتِّلِْميَذ يَْكِفي 25 َسيِِّدِه. ِمْن أَفَْضَل ٱلَْعبُْد َوَال ٱلُْمَعلِِّم، ِمَن أَفَْضَل ٱلتِّلِْميُذ «لَيَْس 24
ٱلنُّوِر، ِيف قُولُوُه ٱلظُّلَْمِة ِيف لَُكْم أَقُولُُه اَلَِّذي 27 يُْعرََف. لَْن َخِفيٌّ َوَال يُْستَْعلََن، لَْن َمْكتُوٌم لَيَْس ِألَْن تََخافُوُهْم. فََال 26 بَيِْتِه! أَْهَل ِبٱلَْحِريِّ فََكْم بَْعلََزبُوَل،
ِمَن ِبٱلَْحِريِّ َخافُوا بَْل يَْقتُلُوَها، أَْن يَْقِدُروَن َال ٱلنَّْفَس َولَِكنَّ ٱلَْجَسَد يَْقتُلُوَن ٱلَِّذيَن ِمَن تََخافُوا َوَال 28 طُوِح، ٱلسُّ َعَىل ِبِه نَاُدوا ٱْألُُذِن ِيف تَْسَمُعونَُه َوٱلَِّذي
أَنْتُْم ا َوأَمَّ 30 أَِبيُكْم. ِبُدوِن ٱْألَرِْض َعَىل يَْسُقُط َال َ ِمْنُه َوَواِحٌد ِبَفلٍْس؟ يُبَاَعاِن ُعْصُفوَراِن أَلَيَْس 29 َجَهنََّم. ِيف َ كِلَيِْه َوٱلَْجَسَد ٱلنَّْفَس يُْهلَِك أَْن يَْقِدُر ٱلَِّذي

ِ أَ اَم قُدَّ ِبِه أَيًْضا أَنَا أَْعَرتُِف ٱلنَّاِس اَم قُدَّ ِ يَْعَرتُِف َمْن فَُكلُّ 32 ٍَة! كَِث َ َعَصاِف ِمْن أَفَْضُل أَنْتُْم تََخافُوا! فََال 31 ُمْحَصاٌة. َجِميُعَها ُرُؤوِسُكْم ُشُعوُر فََحتَّى
َواِت. َ ٱلسَّ ِيف ٱلَِّذي ِ أَ اَم قُدَّ أَيًْضا أَنَا أُنِْكرُُه ٱلنَّاِس اَم قُدَّ ِ يُْنِكُر َمْن َولَِكْن 33 َواِت، َ ٱلسَّ ِيف ٱلَِّذي

ِضدَّ َوٱلَْكنََّة َها، أُمِّ ِضدَّ بَْنَة ِ وَٱ أَِبيِه، ِضدَّ ٱْإلِنَْساَن ِألُفَرَِّق ِجئُْت ِّ فَِإ 35 َسيًْفا. بَْل َسَالًما ِألُلِْقَي ِجئُْت َما ٱْألَرِْض. َعَىل َسَالًما ِألُلِْقَي ِجئُْت ِّ أَ تَظُنُّوا «َال 34
يَأُْخُذ َال َوَمْن 38 ِني، يَْستَِحقُّ فََال ِمنِّي َ َ أَكْ ٱبَْنًة أَِو ٱبًْنا أََحبَّ َوَمْن ِني، يَْستَِحقُّ فََال ِمنِّي َ َ أَكْ أُما أَْو أَبًا أََحبَّ َمْن 37 بَيِْتِه. أَْهُل ٱْإلِنَْساِن َوأَْعَداُء 36 تَِها. َ َح

ٱلَِّذي يَْقبَُل يَْقبَلُِني َوَمْن يَْقبَلُِني، يَْقبَلُُكْم َمْن 40 يَِجُدَها. أَْجِيل ِمْن َحيَاتَُه أََضاَع َوَمْن يُِضيُعَها، َحيَاتَُه َوَجَد َمْن 39 ِني. يَْستَِحقُّ فََال َويَتْبَُعِني َصلِيبَُه
فََقْط بَارٍِد َماٍء كَأَْس َغاِر ٱلصِّ َهؤَُالِء أََحَد َسَقى َوَمْن 42 يَأُْخُذ، بَارٍّ فَأَْجَر بَارٍّ ِبٱْسِم بَارا يَْقبَُل َوَمْن يَأُْخُذ، نَِبيٍّ فَأَْجَر نَِبيٍّ ِبٱْسِم نَِبيا يَْقبَُل َمْن 41 أَرَْسلَِني.

أَْجرَُه». يُِضيُع َال إِنَُّه لَُكْم: أَقُوُل فَٱلَْحقَّ تِلِْميٍذ، ِبٱْسِم
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ُمُدنِِهْم. ِيف َويَْكِرَز لِيَُعلَِّم ُهَناَك ِمْن ٱنَْرصََف ، َعَرشَ ثَْنْي ِ ٱ لِتََالِميِذِه أَْمرَُه يَُسوُع أَكَْمَل َّ َولَ 111
املعمدان ويوحنا يسوع

فَأََجاَب 4 آَخَر؟». نَْنتَِظُر أَْم ِ ٱْآل ُهَو «أَنَْت لَُه: َوقَاَل 3 تََالِميِذِه، ِمْن ِ ْ ٱثَْن أَرَْسَل ٱلَْمِسيِح، ِل َ ِبأَْع ْجِن ٱلسِّ ِيف َسِمَع َّ فَلَ يُوَحنَّا ا أَمَّ 2
يَُقوُموَن، َ َوٱلَْمْو يَْسَمُعوَن، مُّ وَٱلصُّ يُطَهَُّروَن، َوٱلُْربُْص ُْشوَن، َ َوٱلُْعْرُج وَن، يُبِْرصُ اَلُْعْمُي 5 َوتَْنظُرَاِن: تَْسَمَعاِن َا ِ يُوَحنَّا َوأَْخِربَا «ٱْذَهبَا : َ لَُه َوقَاَل يَُسوُع

ِيفَّ». ُ ُ يَْع َال لَِمْن َ َوطُو 6 ُوَن. يُبَرشَّ ُ َوٱلَْمَساكِ
لِتَْنظُُروا؟ َخرَْجتُْم َماَذا لَِكْن 8 يُح؟ ٱلرِّ تَُحرِّكَُها أَقََصبًَة لِتَْنظُُروا؟ ٱلَْربِّيَِّة إَِىل َخرَْجتُْم «َماَذا يُوَحنَّا: َعْن لِلُْجُموِع يَُقوُل يَُسوُع ٱبْتََدأَ َهَذاِن َذَهَب َ َوبَيَْن 7
ِمْن َوأَفَْضَل لَُكْم، أَقُوُل نََعْم، أَنَِبيا؟ لِتَْنظُُروا؟ َخرَْجتُْم َماَذا لَِكْن 9 ٱلُْملُوِك. بُيُوِت ِيف ُهْم ٱلنَّاِعَمَة ٱلثِّيَاَب يَلْبَُسوَن ٱلَِّذيَن ُهَوَذا نَاِعَمًة؟ ثِيَابًا َالِبًسا أَإِنَْسانًا
ِمَن ٱلَْمْولُوِديَن َ ْ بَ يَُقْم لَْم لَُكْم: أَقُوُل اَلَْحقَّ 11 اَمَك. قُدَّ طَِريَقَك يَُهيُِّئ ٱلَِّذي ِ َمَال َوْجِهَك أََماَم أُرِْسُل أَنَا َها َعْنُه: كُِتَب ٱلَِّذي ُهَو َهَذا فَِإنَّ 10 . نَِبيٍّ

يُْغَصُب، َواِت َ ٱلسَّ َملَُكوُت ٱْآلَن إَِىل ٱلَْمْعَمَداِن يُوَحنَّا أَيَّاِم َوِمْن 12 ِمْنُه. أَْعظَُم َواِت َ ٱلسَّ َملَُكوِت ِيف ٱْألَْصَغَر َولَِكنَّ ٱلَْمْعَمَداِن، يُوَحنَّا ِمْن أَْعظَُم ٱلنَِّساِء
ْمعِ لِلسَّ أُُذنَاِن لَُه َمْن 15 .َ ِ يَأْ أَْن ٱلُْمزِْمُع إِيلِيَّا ُهَو فََهَذا تَْقبَلُوا، أَْن أَرَْدتُْم َوإِْن 14 تََنبَّأُوا. يُوَحنَّا إَِىل وَٱلنَّاُموَس ٱْألَنِْبيَاِء َجِميَع ِألَنَّ 13 يَْختَِطُفونَُه. َوٱلَْغاِصبُوَن

فَلْيَْسَمْع.
تَلِْطُموا! فَلَْم لَُكْم نُْحَنا تَرْقُُصوا! فَلَْم لَُكْم رْنَا زَمَّ َويَُقولُوَن: 17 أَْصَحاِبِهْم إَِىل يَُناُدوَن ٱْألَْسَواِق ِيف َ َجالِِس أَْوَالًدا يُْشِبُه ٱلِْجيَل؟ َهَذا أَُشبُِّه َْن ِ «َو 16

ُمِحبٌّ َخْمٍر، يُب َوِرشِّ أَكُوٌل إِنَْساٌن ُهَوَذا فَيَُقولُوَن: َويَْرشَُب، يَأْكُُل ٱْإلِنَْساِن ٱبُْن َجاَء 19 َشيْطَاٌن. ِفيِه فَيَُقولُوَن: يَْرشَُب، َوَال يَأْكُُل َال يُوَحنَّا َجاَء ِألَنَُّه 18

بَِنيَها». ِمْن تََربَّرَْت َوٱلِْحْكَمُة َوٱلُْخطَاِة. اِريَن لِلَْعشَّ

تَُتب التي للمدن ويل

ُصوَر ِيف ُصِنَعْت لَْو ِألَنَُّه َصيَْدا! بَيَْت يا لَِك َويٌْل كُوَرِزيُن! يا لَِك «َويٌْل 21 تَتُْب: لَْم ِألَنََّها اتِِه قُوَّ ُ َ أَكْ ِفيَها ُصِنَعْت ٱلَِّتي ٱلُْمُدَن يَُوبُِّخ ٱبْتََدأَ ِحيَنِئٍذ 20

َّ ِم يِن ٱلدِّ يَْوَم ًال َ ٱْحِت ُ َ أَكْ َحالٌَة َ لَُه تَُكوُن َوَصيَْداَء ُصوَر إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل َولَِكْن 22 وَٱلرََّماِد. ٱلُْمُسوِح ِيف ًا قَِد لَتَابَتَا ، َ ِفيُك ٱلَْمْصُنوَعُة ٱلُْقوَّاُت َوَصيَْداَء
َولَِكْن 24 ٱلْيَْوِم. إَِىل لَبَِقيَْت ِفيِك ٱلَْمْصُنوَعُة ٱلُْقوَّاُت َسُدوَم ِيف ُصِنَعْت لَْو ِألَنَُّه ٱلَْهاِويَِة. إَِىل َ َستُْهبَِط ِء! َ ٱلسَّ إَِىل ٱلُْمرْتَِفَعَة ياكَْفرَنَاُحوَم َوأَنِْت 23 . َ لَُك

لَِك». َّ ِم يِن ٱلدِّ يَْوَم ًال َ ٱْحِت ُ َ أَكْ َحالٌَة لََها تَُكوُن َسُدوَم أَرَْض إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل

للمتعب راحة

نََعْم 26 لِْألَطَْفاِل. َوأَْعلَْنتََها ِء َ َوٱلُْفَه ِء َ ٱلُْحَك َعِن َهِذِه أَْخَفيَْت ِألَنََّك وَٱْألَرِْض، ِء َ ٱلسَّ رَبُّ ٱْآلُب أَيَُّها «أَْحَمُدَك َوقَاَل: يَُسوُع أََجاَب ٱلَْوقِْت َذلَِك ِيف 25

أََراَد َوَمْن بُْن ِ ٱ إِالَّ ٱْآلَب يَْعرُِف أََحٌد َوَال ٱْآلُب، إِالَّ بَْن ِ ٱ يَْعرُِف أََحٌد َولَيَْس ، ِ أَ ِمْن إَِيلَّ ُدِفَع قَْد ٍء َيشْ كُلُّ 27 أََماَمَك. ٱلَْمَرسَُّة َصارَِت َهَكَذا ِألَْن ٱْآلُب، أَيَُّها
ٱلَْقلِْب، َوُمتََواِضُع َوِديٌع ِّ ِألَ ِمنِّي، َوتََعلَُّموا َعلَيُْكْم ِي نِ اِْحِملُوا 29 أُِريُحُكْم. َوأَنَا ِل، َ ٱْألَْح وَٱلثَِّقيِيل َ ٱلُْمتَْعِب َجِميَع يا إَِيلَّ تََعالَْوا 28 لَُه. يُْعلَِن أَْن بُْن ِ ٱ

َخِفيٌف». َوِحْمِيل ٌ ِّ َه ِي نِ ِألَنَّ 30 لُِنُفوِسُكْم. َراَحًة فَتَِجُدوا

السبت رب

لَُه: قَالُوا نَظَُروا َّ لَ يِسيُّوَن فَٱلَْفرِّ 2 َويَأْكُلُوَن. َسَناِبَل يَْقِطُفوَن وَٱبْتََدأُوا تََالِميُذُه فََجاَع ٱلزُُّروِع، َ ْ بَ بِْت ٱلسَّ ِيف يَُسوُع َذَهَب ٱلَْوقِْت َذلَِك ِيف بَيَْت112 َدَخَل كَيَْف 4 َمَعُه؟ َوٱلَِّذيَن ُهَو َجاَع َ ِح َداُوُد فََعلَُه َما قََرأْتُْم «أََما لَُهْم: فََقاَل 3 بِْت!». ٱلسَّ ِيف فَْعلُُه يَِحلُّ َال َما يَْفَعلُوَن تََالِميُذَك «ُهَوَذا
يَُدنُِّسوَن ٱلَْهيَْكِل ِيف بِْت ٱلسَّ ِيف ٱلَْكَهَنَة أَنَّ ٱلتَّْوَراِة ِيف قََرأْتُْم َما أََو 5 فََقْط. لِلَْكَهَنِة بَْل َمَعُه، لِلَِّذيَن َوَال لَُه أَكْلُُه يَِحلَّ لَْم ٱلَِّذي ٱلتَّْقِدَمِة ُخبَْز َوأَكََل ِ ٱ

ٱبَْن فَِإنَّ 8 ٱْألَبِْريَاِء! َعَىل َحَكْمتُْم َ لَ َذِبيَحًة، َال رَْحَمًة أُِريُد ِّ إِ ُهَو: َما َعلِْمتُْم فَلَْو 7 ٱلَْهيَْكِل! ِمَن أَْعظََم َهُهَنا إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل َولَِكْن 6 أَبِْريَاُء؟ َوُهْم بَْت ٱلسَّ
أَيًْضا». بِْت ٱلسَّ رَبُّ ُهَو ٱْإلِنَْساِن

فََقاَل 11 َعلَيِْه. يَْشتَُكوا ْ َ لِ بُوِت؟» ٱلسُّ ِيف ٱْإلِبْرَاُء يَِحلُّ «َهْل : َ قَائِلِ فََسأَلُوُه يَاِبَسٌة، يَُدُه إِنَْساٌن َوإَِذا 10 َمْجَمِعِهْم، إَِىل َوَجاَء ُهَناَك ِمْن ٱنَْرصََف ثُمَّ 9
إًِذا ٱلَْخُروِف! ِمَن أَفَْضُل ُهَو كَْم فَٱْإلِنَْساُن 12 َويُِقيُمُه؟ ِْسُكُه ُ َ أَفَ ُحْفرٍَة، ِيف بِْت ٱلسَّ ِيف َهَذا َسَقَط فَِإْن َواِحٌد، َخُروٌف لَُه يَُكوُن ِمْنُكْم إِنَْساٍن «أَيُّ لَُهْم:

كَٱْألُْخَرى. َصِحيَحًة فََعاَدْت َها. فََمدَّ يََدَك». «ُمدَّ لِْإلِنَْساِن: قَاَل ثُمَّ 13 بُوِت!». ٱلسُّ ِيف ِ ْ ٱلَْخ ِفْعُل يَِحلُّ

اُملختار هللا فتى

َال أَْن َوأَْوَصاُهْم 16 َجِميًعا. فََشَفاُهْم ٌَة كَِث ُجُموٌع َوتَِبَعتُْه ُهَناَك. ِمْن وَٱنَْرصََف يَُسوُع فََعلَِم 15 يُْهلُِكوُه، ْ َ لِ َعلَيِْه تََشاَوُروا يِسيُّوَن ٱلَْفرِّ َخَرَج َّ فَلَ 14
. ِبٱلَْحقِّ ٱْألَُمَم فَيُْخِربُ َعلَيِْه ُروِحي أََضُع نَْفِيس. ِبِه ُرسَّْت ٱلَِّذي َحِبيِبي ٱْخَرتْتُُه، ٱلَِّذي فَتَاَي «ُهَوَذا 18 ٱلَْقائِِل: ٱلنَِّبيِّ ِبِإَشْعيَاَء ِقيَل َما يَِتمَّ ْ َ لِ 17 يُظِْهُروُه،
ٱلنُّْرصَِة. إَِىل ٱلَْحقَّ يُْخِرَج َحتَّى يُطِْفُئ، َال َنًة ُمَدخِّ َوفَِتيلًَة يَْقِصُف، َال َمرُْضوَضًة قََصبًَة 20 َصْوتَُه. َواِرِع ٱلشَّ ِيف أََحٌد يَْسَمُع َوَال يَِصيُح، َوَال يَُخاِصُم َال 19

ٱْألَُمِم». رََجاُء يَُكوُن ٱْسِمِه َوَعَىل 21
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وبَعلَزبول يسوع

ٱبُْن ُهَو َهَذا «أَلََعلَّ َوقَالُوا: ٱلُْجُموِع كُلُّ فَبُِهَت 23 . َوأَبَْرصَ تََكلََّم ٱْألَْخرََس ٱْألَْعَمى إِنَّ َحتَّى فََشَفاُه، َوأَْخرَُس أَْعَمى َمْجُنوٌن إِلَيِْه أُْحِرضَ ِحيَنِئٍذ 22

«كُلُّ لَُهْم: َوقَاَل أَفَْكارَُهْم، يَُسوُع فََعلَِم 25 .« ِ يَاِط ٱلشَّ رَئِيِس ِببَْعلََزبُوَل إِالَّ َ يَاِط ٱلشَّ يُْخِرُج َال «َهَذا قَالُوا: َسِمُعوا َّ فَلَ يِسيُّوَن ٱلَْفرِّ ا أَمَّ 24 َداُوَد؟».
فََكيَْف َذاتِِه. َعَىل ٱنَْقَسَم فََقِد يْطَاَن ٱلشَّ يُْخِرُج يْطَاُن ٱلشَّ كَاَن فَِإْن 26 يَثْبُُت. َال َذاتِِه َعَىل ُمْنَقِسٍم بَيٍْت أَْو َمِديَنٍة وَكُلُّ تُْخرَُب، َذاتَِها َعَىل ُمْنَقِسَمٍة َمْملََكٍة
أُْخِرُج ِ ٱ ِبُروِح أَنَا كُْنُت إِْن َولَِكْن 28 قَُضاتَُكْم! يَُكونُوَن ُهْم لَِذلَِك يُْخرُِجوَن؟ َْن ِ فَأَبَْناُؤكُْم ، َ يَاِط ٱلشَّ أُْخِرُج ِببَْعلََزبُوَل أَنَا كُْنُت َوإِْن 27 َمْملََكتُُه؟ تَثْبُُت
بَيْتَُه؟ يَْنَهُب َوِحيَنِئٍذ أَوًَّال، ٱلَْقِويَّ يَْرِبِط لَْم إِْن أَْمِتَعتَُه، َويَْنَهَب ٱلَْقِويِّ بَيَْت يَْدُخَل أَْن أََحٌد يَْستَِطيُع كَيَْف أَْم 29 ! ِ ٱ َملَُكوُت َعلَيُْكْم أَقْبََل فََقْد ، َ يَاِط ٱلشَّ
يُْغَفَر فَلَْن ٱلرُّوِح َعَىل ٱلتَّْجِديُف ا َوأَمَّ لِلنَّاِس، يُْغَفُر َوتَْجِديٍف َخِطيٍَّة كُلُّ لَُكْم: أَقُوُل لَِذلَِك 31 يَُفرُِّق. فَُهَو َمِعي يَْجَمُع َال َوَمْن ، َعَيلَّ فَُهَو َمِعي لَيَْس َمْن 30
َجرََة ٱلشَّ اِْجَعلُوا 33 . ِ ٱْآل ِيف َوَال ٱلَْعالَِم َهَذا ِيف َال لَُه، يُْغَفَر فَلَْن ٱلُْقُدِس ٱلرُّوِح َعَىل قَاَل َمْن ا َوأَمَّ لَُه، يُْغَفُر ٱْإلِنَْساِن ٱبِْن َعَىل كَلَِمًة قَاَل َوَمْن 32 لِلنَّاِس.

َوأَنْتُْم الَِحاِت ِبٱلصَّ تَتََكلَُّموا أَْن تَْقِدُروَن كَيَْف ٱْألَفَاِعي! أَْوَالَد يَا 34 َجرَُة. ٱلشَّ تُْعرَُف ٱلثََّمِر ِمَن ِألَْن رَِديا، َرََها َ َو رَِديًَّة َجرََة ٱلشَّ ٱْجَعلُوا أَِو َجيًِّدا، َرََها َ َو َجيَِّدًة
يُْخِرُج يِر ِّ ٱلرشِّ ٱلَْكْنِز ِمَن يُر ِّ ٱلرشِّ َوٱْإلِنَْساُن الَِحاِت، ٱلصَّ يُْخِرُج ٱلَْقلِْب ِيف الِِح ٱلصَّ ٱلَْكْنِز ِمَن الُِح ٱلصَّ اَْإلِنَْساُن 35 ٱلَْفُم. يَتََكلَُّم ٱلَْقلِْب فَْضلَِة ِمْن فَِإنَُّه أَْرشَاٌر؟

تَُداُن». َوِبَكَالِمَك تَتََربَُّر ِبَكَالِمَك ِألَنََّك 37 يِن. ٱلدِّ يَْوَم ِحَسابًا َعْنَها يُْعطُوَن َسْوَف ٱلنَّاُس ِبَها يَتََكلَُّم بَطَّالٍَة كَلَِمٍة كُلَّ إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل َولَِكْن 36 وَر. ُ ٱلرشُّ

يونان آية

َوَال آيًَة، يَطْلُُب َوفَاِسٌق يٌر ِرشِّ «ِجيٌل لَُهْم: َوقَاَل فَأَجاَب 39 آيًَة». ِمْنَك نََرى أَْن نُِريُد ُمَعلُِّم، «يَا : َ قَائِلِ َ يِسيِّ َوٱلَْفرِّ ٱلَْكتَبَِة ِمَن قَْوٌم أََجاَب ِحيَنِئٍذ 38

أَيَّاٍم ََالثََة ث ٱْألَرِْض قَلِْب ِيف ٱْإلِنَْساِن ٱبُْن يَُكوُن َهَكَذا لَيَاٍل، ََالَث َوث أَيَّاٍم ََالثََة ث ٱلُْحوِت بَطِْن ِيف يُونَاُن كَاَن َ كَ ِألَنَُّه 40 . ٱلنَِّبيِّ يُونَاَن آيََة إِالَّ آيٌَة لَُه تُْعطَى
ٱلتَّيَْمِن َملَِكُة 42 َهُهَنا! يُونَاَن ِمْن أَْعظَُم َوُهَوَذا يُونَاَن، َُناَداِة ِ تَابُوا ِألَنَُّهْم َويَِديُنونَُه، ٱلِْجيِل َهَذا َمَع يِن ٱلدِّ ِيف َسيَُقوُموَن نِيَنَوى رَِجاُل 41 لَيَاٍل. ََالَث َوث
ٱلرُّوُح َخَرَج إَِذا 43 َهُهَنا! َن َ ُسلَيْ ِمْن أَْعظَُم َوُهَوَذا َن، َ ُسلَيْ ِحْكَمَة لِتَْسَمَع ٱْألَرِْض أَقَاِيص ِمْن أَتَْت ِألَنََّها َوتَِديُنُه، ٱلِْجيِل َهَذا َمَع يِن ٱلدِّ ِيف َستَُقوُم

َمْكُنوًسا فَارًِغا َويَِجُدُه ِ فَيَأْ ِمْنُه. َخرَْجُت ٱلَِّذي بَيِْتي إَِىل أَرِْجُع يَُقوُل: ثُمَّ 44 يَِجُد. َوَال َراَحًة يَطْلُُب َماٌء، ِفيَها لَيَْس أََماكَِن ِيف يَْجتَاُز ٱْإلِنَْساِن ِمَن ٱلنَِّجُس
لَِهَذا أَيًْضا يَُكوُن َهَكَذا أََوائِلِِه! ِمْن أََرشَّ ٱْإلِنَْساِن َذلَِك أََواِخُر ُ فَتَِص ُهَناَك، َوتَْسُكُن فَتَْدُخُل ِمْنُه، أََرشَّ أَُخَر أَْرَواٍح َسبَْعَة َمَعُه َويَأُْخُذ يَْذَهُب ثُمَّ 45 ُمَزيًَّنا.

يِر». ِّ ٱلرشِّ ٱلِْجيِل

هللا مشيئة عمل

أَْن َ طَالِِب َخارًِجا َواِقُفوَن َوإِْخَوتَُك َك أُمُّ «ُهَوَذا َواِحٌد: لَُه فََقاَل 47 يَُكلُِّموُه. أَْن َ طَالِِب َخارًِجا َوقَُفوا قَْد َوإِْخَوتُُه ُه أُمُّ إَِذا ٱلُْجُموَع يَُكلُِّم ُهَو َ َوِفي 46
َمِشيئََة يَْصَنُع َمْن ِألَنَّ 50 . ِ َوإِْخَو ي أُمِّ «َها َوقَاَل: تََالِميِذِه نَْحَو يََدُه َمدَّ ثُمَّ 49 ؟». إِْخَو ُهْم َوَمْن ي أُمِّ ِهَي «َمْن لَُه: لِلَْقائِِل َوقَاَل فَأََجاَب 48 يَُكلُِّموَك».

ي». َوأُمِّ َوأُْخِتي أَِخي ُهَو َواِت َ ٱلسَّ ِيف ٱلَِّذي ِ أَ

ه وتفس الزارع َمَثل

كُلُُّه َوٱلَْجْمُع َوَجلََس. ِفيَنَة ٱلسَّ َدَخَل إِنَُّه َحتَّى ٌَة، كَِث ُجُموٌع إِلَيِْه فَٱْجتََمَع 2 ٱلْبَْحِر، ِعْنَد َوَجلََس ٱلْبَيِْت ِمَن يَُسوُع َخَرَج ٱلْيَْوِم َذلَِك ِيف ٱلطُّيُوُر113 فََجاَءِت ٱلطَِّريِق، َعَىل بَْعٌض َسَقَط يَْزَرُع ُهَو َ َوِفي 4 لِيَْزَرَع، َخَرَج قَْد ٱلزَّاِرُع «ُهَوَذا قَائًِال: ِبأَْمثَاٍل ًا كَِث فََكلََّمُهْم 3 اِطِئ. ٱلشَّ َعَىل َوقََف
ٱْحَرتََق، ْمُس ٱلشَّ أَْرشَقَِت َّ لَ َولَِكْن 6 أَرٍْض. ُعْمُق لَُه يَُكْن لَْم إِْذ َحاًال فََنبََت ٌَة، كَِث تُْربٌَة لَُه تَُكْن لَْم َحيُْث ٱلُْمْحِجرَِة، ٱْألََماكِِن َعَىل آَخُر َوَسَقَط 5 َوأَكَلَتُْه.
وَآَخُر َ ِستِّ وَآَخُر ِمئًَة بَْعٌض َرًا، َ فَأَْعطَى ٱلَْجيَِّدِة ٱْألَرِْض َعَىل آَخُر َوَسَقَط 8 َوَخَنَقُه. ْوُك ٱلشَّ فَطَلََع ْوِك، ٱلشَّ َعَىل آَخُر َوَسَقَط 7 . َجفَّ أَْصٌل لَُه يَُكْن لَْم َوإِْذ

فَلْيَْسَمْع». ْمعِ، لِلسَّ أُُذنَاِن لَُه َمْن 9 . َ ََالثِ ث
ِألُولَِئَك ا َوأَمَّ َواِت، َ ٱلسَّ َملَُكوِت أَْرسَاَر تَْعرِفُوا أَْن لَُكْم أُْعِطَي قَْد «ِألَنَُّه لَُهْم: َوقَاَل فَأََجاَب 11 ِبأَْمثَاٍل؟». تَُكلُِّمُهْم َذا َ «لِ لَُه: َوقَالُوا ٱلتََّالِميُذ َم فَتََقدَّ 10

وَن، يُبِْرصُ َال يَن ُمبِْرصِ ِألَنَُّهْم ِبأَْمثَاٍل، أُكَلُِّمُهْم َهَذا أَْجِل ِمْن 13 ِمْنُه. َسيُؤَْخُذ ِعْنَدُه فَٱلَِّذي لَُه لَيَْس َمْن ا َوأَمَّ َويُزَاُد، َسيُْعطَى لَُه َمْن فَِإنَّ 12 يُْعَط. فَلَْم
قَلَْب ِألَنَّ 15 تَْنظُُروَن. َوَال وَن تُبِْرصُ يَن َوُمبِْرصِ تَْفَهُموَن، َوَال َسْمًعا تَْسَمُعوَن ٱلَْقائِلَُة: إَِشْعيَاَء ُة نُبُوَّ ِفيِهْم َّْت َ فََقْد 14 يَْفَهُموَن. َوَال يَْسَمُعوَن َال َ َوَساِمِع
فَأَْشِفيَُهْم. َويَرِْجُعوا ِبُقلُوِبِهْم، َويَْفَهُموا ِبآَذانِِهْم، َويَْسَمُعوا ِبُعيُونِِهْم، وا يُبِْرصُ لِئَالَّ ُعيُونَُهْم، ُضوا َوَغمَّ ُعَها. َ َس ثَُقَل قَْد وَآَذانَُهْم َغلَُظ، قَْد ْعِب ٱلشَّ َهَذا

َوأَْن يََرْوا، َولَْم تََرْوَن أَنْتُْم َما يََرْوا أَْن ٱْشتََهْوا ِيَن كَِث َوأَبْرَاًرا أَنِْبيَاَء إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل ٱلَْحقَّ ِّ فَِإ 17 تَْسَمُع. ِألَنََّها َوِآلَذانُِكْم ، تُبِْرصُ ِألَنََّها لُِعيُونُِكْم َ طُو َولَِكْن 16
يَْسَمُعوا. َولَْم تَْسَمُعوَن أَنْتُْم َما يَْسَمُعوا

َعَىل ٱلَْمْزُروُع ُهَو َهَذا قَلِْبِه. ِيف ُزِرَع قَْد َما َويَْخطَُف يُر ِّ ٱلرشِّ ِ فَيَأْ يَْفَهُم، َوَال ٱلَْملَُكوِت كَلَِمَة يَْسَمُع َمْن كُلُّ 19 ٱلزَّاِرِع: َمثََل أَنْتُْم «فَٱْسَمُعوا 18
َحَدَث فَِإَذا . ٍ ِح إَِىل ُهَو بَْل َذاتِِه، ِيف أَْصٌل لَُه لَيَْس َولَِكْن 21 ِبَفَرٍح، يَْقبَلَُها َوَحاًال ٱلَْكلَِمَة، يَْسَمُع ٱلَِّذي ُهَو ٱلُْمْحِجرَِة ٱْألََماكِِن َعَىل َوٱلَْمْزُروُع 20 ٱلطَِّريِق.
ُ فَيَِص ٱلَْكلَِمَة يَْخُنَقاِن ٱلِْغَنى َوُغُروُر ٱلَْعالَِم َهَذا َوَهمُّ ٱلَْكلَِمَة، يَْسَمُع ٱلَِّذي ُهَو ْوِك ٱلشَّ َ ْ بَ َوٱلَْمْزُروُع 22 .ُ ُ يَْع فََحاًال ٱلَْكلَِمِة أَْجِل ِمْن ٱْضِطَهاٌد أَِو ِضيٌق

.« َ ََالثِ ث وَآَخُر َ ِستِّ وَآَخُر ِمئًَة بَْعٌض فَيَْصَنُع ِبثََمٍر، ِ يَأْ ٱلَِّذي َوُهَو َويَْفَهُم. ٱلَْكلَِمَة يَْسَمُع ٱلَِّذي فَُهَو ٱلَْجيَِّدِة ٱْألَرِْض َعَىل ٱلَْمْزُروُع ا َوأَمَّ 23 ٍَر. َ ِبَال
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والزَّوان القمح َمَثل

ٱلِْحْنطَِة َوْسِط ِيف َزَوانًا َوَزَرَع ُه َعُدوُّ َجاَء نِيَاٌم ٱلنَّاُس َ َوِفي 25 َحْقلِِه. ِيف َجيًِّدا َزْرًعا َزَرَع إِنَْسانًا َواِت َ ٱلسَّ َملَُكوُت «يُْشِبُه قَائًِال: آَخَر َمثًَال لَُهْم َم قَدَّ 24
فَِمْن َحْقلَِك؟ ِيف َزَرْعَت َجيًِّدا َزْرًعا أَلَيَْس َسيُِّد، يَا لَُه: َوقَالُوا ٱلْبَيِْت رَبِّ َعِبيُد فََجاَء 27 أَيًْضا. ٱلزََّواُن ظََهَر ِحيَنِئٍذ َرًا، َ َوَصَنَع ٱلنَّبَاُت طَلََع َّ فَلَ 26 َوَمَىض.
َوأَنْتُْم ٱلزََّواِن َمَع ٱلِْحْنطََة تَْقلَُعوا لِئَالَّ َال! فََقاَل: 29 َونَْجَمَعُه؟ نَْذَهَب أَْن أَتُِريُد ٱلَْعِبيُد: لَُه فََقاَل َهَذا. فََعَل َعُدوٌّ إِنَْساٌن لَُهْم: فََقاَل 28 َزَواٌن؟. لَُه أَيَْن
ٱلِْحْنطََة ا َوأَمَّ لِيُْحرََق، ُحزًَما وَٱْحزُِموُه ٱلزََّواَن أَوًَّال ٱْجَمُعوا اِديَن: لِلَْحصَّ أَقُوُل ٱلَْحَصاِد َوقِْت َوِيف ٱلَْحَصاِد، إَِىل َمًعا َ كَِالُه يَْنِميَاِن َ َدُعوُه 30 تَْجَمُعونَُه.

.« ِ َمْخَز إَِىل فَٱْجَمُعوَها

ة الخم وَمَثل الخردل حبة َمَثل

َْت َ َمتَى َولَِكْن ٱلْبُزُوِر. َجِميعِ أَْصَغُر َوِهَي 32 َحْقلِِه، ِيف َوَزَرَعَها إِنَْساٌن أََخَذَها َخرَْدٍل َحبََّة َواِت َ ٱلسَّ َملَُكوُت «يُْشِبُه قَائًِال: آَخَر َمثًَال لَُهْم َم قَدَّ 31
أَْغَصانَِها». ِيف َوتَتَآَوى ِ تَأْ ِء َ ٱلسَّ طُيُوَر إِنَّ َحتَّى َشَجرًَة، ُ َوتَِص ٱلْبُُقوِل، أَكَْربُ فَِهَي

ِبِه كَلََّم كُلُُّه َهَذا 34 ٱلَْجِميُع». ٱْختََمَر َحتَّى َدِقيٍق أَكْيَاِل ََالثَِة ث ِيف َوَخبَّأَتَْها ٱْمَرأٌَة أََخَذتَْها ًَة َخِم َواِت َ ٱلسَّ َملَُكوُت «يُْشِبُه آَخَر: َمثًَال لَُهْم قَاَل 33
ٱلَْعالَِم». تَأِْسيِس ُمْنُذ َْكتُوَماٍت ِ َوأَنِْطُق فَِمي، ِبأَْمثَاٍل «َسأَفْتَُح ٱلَْقائِِل: ِبٱلنَِّبيِّ ِقيَل َما يَِتمَّ ْ َ لِ 35 يَُكلُِّمُهْم، يَُكْن لَْم َمثٍَل َوِبُدوِن ِبأَْمثَاٍل، ٱلُْجُموَع يَُسوُع

والزَّوان القمح َمَثل تفس

ٱلزَّْرَع «اَلزَّاِرُع لَُهْم: َوقَاَل فَأََجاَب 37 ٱلَْحْقِل». َزَواِن َمثََل لََنا ْ «فَرسِّ : َ قَائِلِ تََالِميُذُه إِلَيِْه َم فَتََقدَّ ٱلْبَيِْت. إَِىل َوَجاَء ٱلُْجُموَع يَُسوُع َرصََف ِحيَنِئٍذ 36

َوٱلَْحَصاُد إِبْلِيُس. ُهَو َزَرَعُه ٱلَِّذي َوٱلَْعُدوُّ 39 يِر. ِّ ٱلرشِّ بَُنو ُهَو وَٱلزََّواُن ٱلَْملَُكوِت. بَُنو ُهَو ٱلَْجيُِّد وَٱلزَّْرُع ٱلَْعالَُم. ُهَو َوٱلَْحْقُل 38 ٱْإلِنَْساِن. ٱبُْن ُهَو ٱلَْجيَِّد
َمَالئَِكتَُه ٱْإلِنَْساِن ٱبُْن يُرِْسُل 41 ٱلَْعالَِم: َهَذا ٱنِْقَضاِء ِيف يَُكوُن َهَكَذا ِبٱلنَّاِر، َويُْحرَُق ٱلزََّواُن يُْجَمُع َ فََك 40 ٱلَْمَالئَِكُة. ُهُم اُدوَن َوٱلَْحصَّ ٱلَْعالَِم. ٱنِْقَضاُء ُهَو
ْمِس كَٱلشَّ ٱْألَبْرَاُر يُِيضُء ِحيَنِئٍذ 43 ٱْألَْسَناِن. يُر َوَرصِ ٱلْبَُكاُء يَُكوُن ُهَناَك ٱلنَّاِر. أَتُوِن ِيف َويَطْرَُحونَُهْم 42 ٱْإلِثِْم، َوفَاِعِيل ٱلَْمَعاثِِر َجِميَع َملَُكوتِِه ِمْن فَيَْجَمُعوَن

فَلْيَْسَمْع. ْمعِ، لِلسَّ أُُذنَاِن لَُه َمْن أَِبيِهْم. َملَُكوِت ِيف

والشبكة واللؤلؤة الكنز أمثلة

أَيًْضا 45 ٱلَْحْقَل. َذلَِك َوٱْشَرتَى لَُه كَاَن َما كُلَّ َوبَاَع َمَىض فَرَِحِه َوِمْن فَأَْخَفاُه. إِنَْساٌن َوَجَدُه َحْقٍل، ِيف ُمْخًفى كَْنزًا َواِت َ ٱلسَّ َملَُكوُت يُْشِبُه «أَيًْضا 44
يُْشِبُه أَيًْضا 47 َوٱْشَرتَاَها. لَُه كَاَن َما كُلَّ َوبَاَع َمَىض ٱلثََّمِن، ََة كَِث َواِحَدًة لُْؤلَُؤًة َوَجَد َّ فَلَ 46 َحَسَنًة، َآللَِئ يَطْلُُب تَاِجرًا إِنَْسانًا َواِت َ ٱلسَّ َملَُكوُت يُْشِبُه
ا َوأَمَّ أَْوِعيٍَة، إَِىل ٱلِْجيَاَد َوَجَمُعوا َوَجلَُسوا اِطِئ، ٱلشَّ َعَىل أَْصَعُدوَها ٱْمتََألَْت َّ فَلَ 48 نَْوٍع. كُلِّ ِمْن َوَجاِمَعًة ٱلْبَْحِر، ِيف َمطُْروَحًة َشبََكًة َواِت َ ٱلسَّ َملَُكوُت
يَُكوُن ُهَناَك ٱلنَّاِر. أَتُوِن ِيف َويَطْرَُحونَُهْم 50 ٱْألَبْرَاِر، ِ ْ بَ ِمْن ٱْألَْرشَاَر َويُْفِرُزوَن ٱلَْمَالئَِكُة يَْخُرُج ٱلَْعالَِم: ٱنِْقَضاِء ِيف يَُكوُن َهَكَذا 49 َخارًِجا. فَطَرَُحوَها ٱْألَرِْديَاُء

ٱْألَْسَناِن». يُر َوَرصِ ٱلْبَُكاُء
رَُجًال يُْشِبُه َواِت َ ٱلسَّ َملَُكوِت ِيف ُمتََعلٍِّم كَاتٍِب كُلُّ َذلَِك أَْجِل «ِمْن لَُهْم: فََقاَل 52 َسيُِّد». يا «نََعْم، فََقالُوا: كُلَُّه؟». َهَذا «أَفَِهْمتُْم يَُسوُع: لَُهْم قَاَل 51

ُهَناَك. ِمْن ٱنْتََقَل ٱْألَْمثَاَل َهِذِه يَُسوُع أَكَْمَل َّ َولَ 53 َوُعتََقاَء». ُجُدًدا كَْنزِِه ِمْن يُْخِرُج بَيٍْت رَبَّ

يسوع ترفض النارصة

ُه أُمُّ أَلَيَْسْت اِر؟ ٱلنَّجَّ ٱبَْن َهَذا أَلَيَْس 55 َوٱلُْقوَّاُت؟ ٱلِْحْكَمُة َهِذِه لَِهَذا أَيَْن «ِمْن َوقَالُوا: بُِهتُوا َحتَّى َمْجَمِعِهْم ِيف يَُعلُِّمُهْم كَاَن َوطَِنِه إَِىل َجاَء َّ َولَ 54
ا َوأَمَّ ِبِه. ُوَن ُ يَْع فََكانُوا 57 كُلَُّها؟». َهِذِه لَِهَذا أَيَْن فَِمْن ِعْنَدنَا؟ َجِميُعُهنَّ أََخَواتُُه أََولَيَْسْت 56 َويَُهوَذا؟ َوِسْمَعاَن َويُوِيس يَْعُقوَب َوإِْخَوتُُه َمْريََم، تُْدَعى

َانِِهْم. إِ لَِعَدِم ًَة كَِث قُوَّاٍت ُهَناَك يَْصَنْع َولَْم 58 بَيِْتِه». َوِيف َوطَِنِه ِيف إِالَّ كَرَاَمٍة ِبَال نَِبيٌّ «لَيَْس لَُهْم: فََقاَل يَُسوُع

املعمدان يوحنا رأس قطع

تُْعَمُل َولَِذلَِك ٱْألَْمَواِت! ِمَن قَاَم قَْد ٱلَْمْعَمَداُن يُوَحنَّا ُهَو «َهَذا نِِه: َ لِِغلْ فََقاَل 2 يَُسوَع، َخَربَ بْعِ ٱلرُّ رَئِيُس ُوُدُس ِه َسِمَع ٱلَْوقِْت َذلَِك ِيف ٱلُْقوَّاُت».114 ِبِه
أَْن يَِحلُّ «َال لَُه: يَُقوُل كَاَن يُوَحنَّا ِألَنَّ 4 أَِخيِه، ِفيلُبَُّس ٱْمَرأَِة ُوِديَّا ِه أَْجِل ِمْن ِسْجٍن ِيف َوطَرََحُه َوأَْوثََقُه يُوَحنَّا أَْمَسَك قَْد كَاَن ُوُدَس ِه فَِإنَّ 3

فََرسَّْت ٱلَْوْسِط ِيف ُوِديَّا ِه ٱبَْنُة رَقََصِت ُوُدَس، ِه َمْولُِد َصاَر َّ لَ ثُمَّ 6 . نَِبيٍّ ِمثَْل ِعْنَدُهْم كَاَن ِألَنَُّه ْعِب، ٱلشَّ ِمَن َخاَف يَْقتُلَُه أَْن أََراَد َّ َولَ 5 لََك». تَُكوَن
ٱلَْمْعَمَداِن». يُوَحنَّا رَأَْس طَبٍَق َعَىل َهُهَنا «أَْعِطِني قَالَْت: َها أُمِّ ِمْن َنْت تَلَقَّ قَْد كَانَْت إِْذ فَِهَي 8 يُْعِطيَها. طَلَبَْت َ َمْه أَنَُّه ِبَقَسٍم َوَعَد ثَمَّ ِمْن 7 ُوُدَس. ِه
إَِىل َوُدِفَع طَبٍَق َعَىل رَأُْسُه فَأُْحِرضَ 11 ْجِن. ٱلسِّ ِيف يُوَحنَّا رَأَْس َوقَطََع فَأَرَْسَل 10 يُْعطَى. أَْن أََمَر َمَعُه َ َوٱلُْمتَِّكِئ ٱْألَقَْساِم أَْجِل ِمْن َولَِكْن ٱلَْملُِك. فَٱْغتَمَّ 9

يَُسوَع. َوأَْخَربُوا أَتَْوا ثُمَّ َوَدفَُنوُه. ٱلَْجَسَد َورَفَُعوا تََالِميُذُه َم فَتََقدَّ 12 َها. أُمِّ إَِىل ِبِه فََجاَءْت ِبيَِّة، ٱلصَّ
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َرجل اآلالف الخمسة إشباع

ٱلُْمُدِن. ِمَن ُمَشاًة َوتَِبُعوُه ٱلُْجُموُع فََسِمَع ُمْنَفرًِدا. َخَالٍء َمْوِضعٍ إَِىل َسِفيَنٍة ِيف ُهَناَك ِمْن ٱنَْرصََف يَُسوُع َسِمَع َّ فَلَ 13
قَْد َوٱلَْوقُْت َخَالٌء «ٱلَْمْوِضُع : َ قَائِلِ تََالِميُذُه إِلَيِْه َم تََقدَّ ٱلَْمَساُء َصاَر َّ َولَ 15 َمرَْضاُهْم. َوَشَفى َعلَيِْهْم فَتََحنََّن ًا كَِث َجْمًعا أَبَْرصَ يَُسوُع َخَرَج َّ فَلَ 14
لَُه: فََقالُوا 17 لِيَأْكُلُوا». أَنْتُْم أَْعطُوُهْم ُْضوا. َ أَْن لَُهْم َحاَجَة «َال يَُسوُع: لَُهْم فََقاَل 16 طََعاًما». لَُهْم َويَبْتَاُعوا ٱلُْقَرى إَِىل ُْضوا َ ْ َ لِ ٱلُْجُموَع اِْرصِِف َمَىض.
ٱلَْخْمَسَة ٱْألَْرِغَفَة أََخَذ ثُمَّ ٱلُْعْشِب. َعَىل يَتَِّكئُوا أَْن ٱلُْجُموَع فَأََمَر 19 ُهَنا». إَِىل ِبَها ِ «ٱئْتُو فََقاَل: 18 َوَسَمَكتَاِن». أَْرِغَفٍة َخْمَسُة إِالَّ َهُهَنا ِعْنَدنَا «لَيَْس

ٱلِْكَرسِ ِمَن فََضَل َما رَفَُعوا ثُمَّ َوَشِبُعوا. ٱلَْجِميُع فَأَكََل 20 لِلُْجُموِع. وَٱلتََّالِميُذ لِلتََّالِميِذ، ٱْألَْرِغَفَة َوأَْعطَى َ وَكَرسَّ َوبَارََك ِء َ ٱلسَّ نَْحَو نَظَرَُه َورَفََع ، ِ ْ َمَكتَ َوٱلسَّ
َوٱْألَْوَالَد. ٱلنَِّساَء َعَدا َما رَُجٍل، آَالِف َخْمَسِة نَْحَو كَانُوا كِلُوَن وَٱْآل 21 َمْملُوءًة. ًة قُفَّ َعْرشََة ٱثَْنتَْي

املاء عىل امليش معجزة

ُمْنَفرًِدا ٱلَْجبَِل إَِىل َصِعَد ٱلُْجُموَع َرصََف َوبَْعَدَما 23 ٱلُْجُموَع. يَْرصَِف َحتَّى ٱلَْعْربِ إَِىل َويَْسِبُقوُه ِفيَنَة ٱلسَّ يَْدُخلُوا أَْن تََالِميَذُه يَُسوُع أَلْزََم َولِلَْوقِْت 22
َوِيف 25 ُمَضادًَّة. كَانَْت يَح ٱلرِّ ِألَنَّ ٱْألَْمَواِج. ِمَن بًَة ُمَعذَّ ٱلْبَْحِر َوْسِط ِيف َصارَْت قَْد فََكانَْت ِفيَنُة ٱلسَّ ا َوأَمَّ 24 َوْحَدُه. ُهَناَك كَاَن ٱلَْمَساُء َصاَر َّ َولَ . َ لِيَُصيلِّ
ٱلَْخْوِف َوِمَن َخيَاٌل». «إِنَُّه : َ قَائِلِ ٱْضطََربُوا ٱلْبَْحِر َعَىل َماِشيًا ٱلتََّالِميُذ أَبَْرصَُه َّ فَلَ 26 ٱلْبَْحِر. َعَىل َماِشيًا يَُسوُع إِلَيِْهْم َمَىض ٱللَّيِْل ِمَن ٱلرَّاِبعِ ٱلَْهِزيعِ
َعَىل إِلَيَْك َ ِ آ أَْن ِ فَُمْر ُهَو، أَنَْت كُْنَت إِْن َسيُِّد، «يَا َوقَاَل: بُطْرُُس فَأََجابَُه 28 تََخافُوا». َال ُهَو. أَنَا ُعوا! «تََشجَّ قَائًِال: يَُسوُع كَلََّمُهْم فَلِلَْوقِْت 27 َرصَُخوا!
َخ َرصَ يَْغرَُق، ٱبْتََدأَ َوإِِذ َخاَف. َشِديَدًة يَح ٱلرِّ رَأَى َّ لَ َولَِكْن 30 يَُسوَع. إَِىل َ ِ لِيَأْ ِء َ ٱلْ َعَىل َوَمَىش ِفيَنِة ٱلسَّ ِمَن بُطْرُُس فََنزََل «تََعاَل». فََقاَل: 29 ِء». َ ٱلْ
يُح. ٱلرِّ َسَكَنِت ِفيَنَة ٱلسَّ َدَخَال َّ َولَ 32 َشَكْكَت؟». َذا َ لِ َاِن، ٱْإلِ قَلِيَل «يَا لَُه: َوقَاَل ِبِه َوأَْمَسَك يََدُه يَُسوُع َمدَّ ٱلَْحاِل فَِفي 31 ِني!». نَجِّ ، «يَارَبُّ قَائًِال:

.«! ِ ٱ ٱبُْن أَنَْت «ِبٱلَْحِقيَقِة : َ قَائِلِ لَُه َوَسَجُدوا َجاُءوا ِفيَنِة ٱلسَّ ِيف َوٱلَِّذيَن 33
ٱلَْمرَْىض، َجِميَع إِلَيِْه وا َوأَْحَرضُ ٱلُْمِحيطَِة ٱلُْكورَِة تِلَْك َجِميعِ إَِىل فَأَرَْسلُوا ٱلَْمَكاِن. َذلَِك رَِجاُل فََعرَفَُه 35 َجنِّيَسارََت، أَرِْض إَِىل َجاُءوا َعَربُوا َّ فَلَ 34

َفاَء. ٱلشِّ نَالُوا لََمُسوُه ٱلَِّذيَن فََجِميُع فََقْط. ثَْوِبِه ُهْدَب يَلِْمُسوا أَْن إِلَيِْه َوطَلَبُوا 36

والنجس الطاهر

أَيِْديَُهْم يَْغِسلُوَن َال فَِإنَُّهْم يُوِخ، ٱلشُّ تَْقلِيَد تََالِميُذَك ى يَتََعدَّ َذا َ «لِ 2 : َ قَائِلِ أُورَُشلِيَم ِمْن ٱلَِّذيَن يِسيُّوَن َوفَرِّ كَتَبٌَة يَُسوَع إَِىل َجاَء ِحيَنِئٍذ َك،115 َوأُمَّ أَبَاَك أَكْرِْم قَائًِال: أَْوَىص َ ٱ فَِإنَّ 4 تَْقلِيِدكُْم؟ ِبَسبَِب ِ ٱ َوِصيََّة ْوَن تَتََعدَّ َذا َ لِ أَيًْضا، «َوأَنْتُْم لَُهْم: َوقَاَل فَأََجاَب 3 ُخبْزًا؟». يَأْكُلُوَن َ ِحيَن
أَبْطَلْتُْم فََقْد 6 ُه. أُمَّ أَْو أَبَاُه يُْكرُِم فََال ِمنِّي. ِبِه تَْنتَِفُع ٱلَِّذي ُهَو قُْربَاٌن ِه: أُمِّ أَْو ِألَِبيِه قَاَل َمْن فَتَُقولُوَن: أَنْتُْم ا َوأَمَّ 5 َمْوتًا. فَلْيَُمْت أُما أَْو أَبًا يَْشِتْم َوَمْن
َعنِّي فَُمبْتَِعٌد قَلْبُُه ا َوأَمَّ ِبَشَفتَيِْه، َويُْكرُِمِني ِبَفِمِه، ْعُب ٱلشَّ َهَذا إَِيلَّ يَْقَرتُِب 8 قَائًِال: إَِشْعيَاُء َعْنُكْم تََنبَّأَ َحَسًنا ُمرَاُؤوَن! يَا 7 تَْقلِيِدكُْم! ِبَسبَِب ِ ٱ َوِصيََّة

ٱلنَّاِس». َوَصايَا ِهَي تََعالِيَم يَُعلُِّموَن َوُهْم يَْعبُُدونَِني َوبَاِطًال 9 بَِعيًدا.
ِحيَنِئٍذ 12 ٱْإلِنَْساَن». ُس يَُنجِّ َهَذا ٱلَْفِم ِمَن يَْخُرُج َما بَْل ٱْإلِنَْساَن، ُس يَُنجِّ ٱلَْفَم يَْدُخُل َما لَيَْس 11 وَٱفَْهُموا. «ٱْسَمُعوا لَُهُم: َوقَاَل ٱلَْجْمَع َدَعا ثُمَّ 10

ُهْم اُتْرُكُوُهْم. 14 يُْقلَُع. ِويُّ َ ٱلسَّ ِ أَ يَْغرِْسُه لَْم َغرٍْس «كُلُّ َوقَاَل: فَأََجاَب 13 نََفُروا؟». ٱلَْقْوَل َسِمُعوا َّ لَ َ يِسيِّ ٱلَْفرِّ أَنَّ «أَتَْعلَُم لَُه: َوقَالُوا تََالِميُذُه َم تََقدَّ
«َهْل يَُسوُع: فََقاَل 16 ٱلَْمثََل». َهَذا لََنا ْ «فَرسِّ لَُه: َوقَاَل بُطْرُُس فَأََجاَب 15 ُحْفرٍَة». ِيف َ كَِالُه يَْسُقطَاِن أَْعَمى يَُقوُد أَْعَمى كَاَن َوإِْن ُعْميَاٍن. قَاَدُة ُعْميَاٌن
فَِمَن ٱلَْفِم ِمَن يَْخُرُج َما ا َوأَمَّ 18 ٱلَْمْخَرِج؟ إَِىل َويَْنَدِفُع ٱلَْجْوِف إَِىل ِْيض َ ٱلَْفَم يَْدُخُل َما كُلَّ أَنَّ بَْعُد تَْفَهُموَن أََال 17 ؟ َ فَاِهِم ُ ْ َغ ٱْآلَن َحتَّى أَيًْضا أَنْتُْم
ُس تَُنجِّ ٱلَِّتي ِهَي َهِذِه 20 تَْجِديٌف. ُزوٍر، َشَهاَدُة ِرسْقٌَة، ِفْسٌق، ،ً ِز قَتٌْل، يرٌَة: ِرشِّ أَفَْكاٌر تَْخُرُج ٱلَْقلِْب ِمَن ِألَْن 19 ٱْإلِنَْساَن، ُس يَُنجِّ َوَذاَك يَْصُدُر، ٱلَْقلِْب

ٱْإلِنَْساَن». ُس يَُنجِّ فََال َمْغُسولٍَة ِ ْ َغ ِبأَيٍْد كُْل ٱْألَ ا َوأَمَّ ٱْإلِنَْساَن.

الكنعانية املرأة ان إ

يا «ٱرَْحْمِني، قَائِلًَة: إِلَيِْه َرصََخْت ٱلتُُّخوِم تِلَْك ِمْن َخارَِجٌة كَْنَعانِيٌَّة ٱْمَرأٌَة َوإَِذا 22 َوَصيَْداَء. ُصوَر نََواِحي إَِىل وَٱنَْرصََف ُهَناَك ِمْن يَُسوُع َخَرَج ثُمَّ 21
«لَْم َوقَاَل: فَأََجاَب 24 َوَراَءنَا!». تَِصيُح ِألَنََّها «ٱْرصِفَْها، : َ قَائِلِ إِلَيِْه َوطَلَبُوا تََالِميُذُه َم فَتََقدَّ ِبَكلَِمٍة. يُِجبَْها فَلَْم 23 ِجدا». َمْجُنونٌَة اِبَْنِتي َداُوَد! ٱبَْن يا َسيُِّد،
َويُطَْرَح َ ٱلْبَِن ُخبُْز يُؤَْخَذ أَْن َحَسًنا «لَيَْس َوقَاَل: فَأََجاَب 26 أَِعنِّي!» َسيُِّد، «يَا قَائِلًَة: لَُه َوَسَجَدْت فَأَتَْت 25 الَِّة». ٱلضَّ إِْرسَائِيَل بَيِْت ِخرَاِف إَِىل إِالَّ أُرَْسْل
ٱْمَرأَُة، «يَا لََها: َوقَاَل يَُسوُع أََجاَب ِحيَنِئٍذ 28 أَْربَاِبَها!». َمائَِدِة ِمْن يَْسُقُط ٱلَِّذي ٱلُْفتَاِت ِمَن تَأْكُُل أَيًْضا َوٱلِْكَالُب َسيُِّد! يا «نََعْم، فََقالَْت: 27 لِلِْكَالِب».

اَعِة. ٱلسَّ تِلَْك ِمْن ٱبَْنتَُها فَُشِفيَِت تُِريِديَن». َ كَ لَِك لِيَُكْن َانُِك! إِ َعِظيٌم

َرجل اآلالف األربعة إشباع

َوُخرٌْس َوُعْمٌي ُعْرٌج َمَعُهْم ٌَة، كَِث ُجُموٌع إِلَيِْه فََجاَء 30 ُهَناَك. َوَجلََس ٱلَْجبَِل إَِىل َوَصِعَد ٱلَْجلِيِل، بَْحِر َجانِِب إَِىل َوَجاَء ُهَناَك ِمْن يَُسوُع ٱنْتََقَل ثُمَّ 29
ُْشوَن، َ َوٱلُْعْرَج وَن، يَِصحُّ لَّ وَٱلشُّ يَتََكلَُّموَن، ٱلُْخرَْس رَأَْوا إِْذ ٱلُْجُموُع َب تََعجَّ َحتَّى 31 فََشَفاُهْم يَُسوَع. قََدَمْي ِعْنَد َوطَرَُحوُهْم ُوَن، كَِث وَآَخُروَن َوُشلٌّ

إِْرسَائِيَل. إِلََه ُدوا َوَمجَّ يُبِْرصُوَن. َوٱلُْعْمَي
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أَْرصِفَُهْم أَْن أُِريُد َولَْسُت يَأْكُلُوَن. َما لَُهْم َولَيَْس َمِعي ُْكثُوَن َ أَيَّاٍم ََالثََة ث لَُهْم ٱْآلَن ِألَنَّ ٱلَْجْمعِ، َعَىل أُْشِفُق ِّ «إِ َوقَاَل: تََالِميَذُه فََدَعا يَُسوُع ا َوأَمَّ 32
يَُسوُع: لَُهْم فََقاَل 34 َعَدُدُه؟». َهَذا َجْمًعا يُْشِبَع َحتَّى ٱلِْمْقَداِر، ِبَهَذا ُخبٌْز ٱلَْربِّيَِّة ِيف لََنا أَيَْن «ِمْن تََالِميُذُه: لَُه فََقاَل 33 ٱلطَِّريِق». ِيف ُروا يَُخوِّ لِئَالَّ َ ِ ِ َصا
َوَشَكَر َمَك، وَٱلسَّ ُخبْزَاٍت بَْع ٱلسَّ َوأََخَذ 36 ٱْألَرِْض، َعَىل يَتَِّكئُوا أَْن ٱلُْجُموَع فَأََمَر 35 َمِك». ٱلسَّ ِصَغاِر ِمْن َوقَلِيٌل «َسبَْعٌة فََقالُوا: ٱلُْخبِْز؟». ِمَن ِعْنَدكُْم «كَْم
أَْربََعَة كَانُوا وَٱْآلكِلُوَن 38 َمْملُوَءٍة، ِسَالٍل َسبَْعَة ٱلِْكَرسِ ِمَن فََضَل َما رَفَُعوا ثُمَّ َوَشِبُعوا. ٱلَْجِميُع فَأَكََل 37 ٱلَْجْمَع. أَْعطَْوا وَٱلتََّالِميُذ تََالِميَذُه، َوأَْعطَى َ وَكَرسَّ

َمْجَدَل. تُُخوِم إَِىل َوَجاَء ِفيَنِة ٱلسَّ إَِىل َوَصِعَد ٱلُْجُموَع َرصََف ثُمَّ 39 َوٱْألَْوَالَد. ٱلنَِّساَء َعَدا َما رَُجٍل آَالِف

آية طلب

ِألَنَّ َصْحٌو قُلْتُْم: ٱلَْمَساُء كَاَن «إَِذا لَُهْم: َوقَاَل فَأََجاَب 2 ِء. َ ٱلسَّ ِمَن آيًَة يُِريَُهْم أَْن فََسأَلُوُه بُوُه، لِيَُجرِّ وِقيُّوَن دُّ وَٱلصَّ يِسيُّوَن ٱلَْفرِّ إِلَيِْه َوَجاَء فََال116 ٱْألَزِْمَنِة َعَالَماُت ا َوأَمَّ ِء، َ ٱلسَّ َوْجَه َيِّزُوا ُ أَْن تَْعرِفُوَن ُمرَاُؤوَن! ِبُعبُوَسٍة.يَا ُمْحَمرٌَّة َء َ ٱلسَّ ِألَنَّ ِشتَاٌء ٱلْيَْوَم بَاِح: ٱلصَّ َوِيف 3 ُمْحَمرٌَّة. َء َ ٱلسَّ
َوَمَىض. تَرَكَُهْم ثُمَّ .« ٱلنَِّبيِّ يُونَاَن آيََة إِالَّ آيٌَة لَُه تُْعطَى َوَال آيًَة، يَلْتَِمُس فَاِسٌق يٌر ِرشِّ ِجيٌل 4 تَْستَِطيُعوَن!

والصدوقي الفريسي خم

أَنُْفِسِهْم ِيف فََفكَُّروا 7 .« َ وِقيِّ دُّ وَٱلصَّ َ يِسيِّ ٱلَْفرِّ ِ َخِم ِمْن َوتََحرَُّزوا «ٱنْظُُروا، يَُسوُع: لَُهْم َوقَاَل 6 ُخبْزًا. يَأُْخُذوا أَْن نَُسوا ٱلَْعْربِ إَِىل تََالِميُذُه َجاَء َّ َولَ 5
َوَال تَْفَهُموَن؟ َال ٱْآلَن أََحتَّى 9 ُخبْزًا؟ تَأُْخُذوا لَْم أَنَُّكْم َاِن ٱْإلِ قَلِيِيل يا أَنُْفِسُكْم ِيف تَُفكُِّروَن َذا َ «لِ لَُهْم: َوقَاَل يَُسوُع فََعلَِم 8 ُخبْزًا». نَأُْخْذ لَْم «إِنََّنا : َ قَائِلِ

َعِن لَيَْس ِّ أَ تَْفَهُموَن َال كَيَْف 11 أََخْذتُْم؟ َسال وَكَْم ٱْآلَالِف ٱْألَْربََعِة ُخبْزَاِت َسبَْع َوَال 10 أََخْذتُْم؟ ًة قُفَّ وَكَْم ٱْآلَالِف ٱلَْخْمَسِة ُخبْزَاِت َخْمَس تَْذكُُروَن
َ يِسيِّ ٱلَْفرِّ تَْعلِيِم ِمْن بَْل ٱلُْخبِْز، ِ َخِم ِمْن يَتََحرَُّزوا أَْن يَُقْل لَْم أَنَُّه فَِهُموا ِحيَنِئٍذ 12 ؟». َ وِقيِّ دُّ وَٱلصَّ َ يِسيِّ ٱلَْفرِّ ِ َخِم ِمْن تَتََحرَُّزوا أَْن لَُكْم قُلُْت ٱلُْخبِْز

. َ وِقيِّ دُّ َوٱلصَّ

باملسيح بطرس اعرتاف

ٱلَْمْعَمَداُن، يُوَحنَّا «قَْوٌم: فََقالُوا: 14 ٱْإلِنَْساِن؟». ٱبُْن أَنَا ِّ إِ ٱلنَّاُس يَُقوُل «َمْن قَائًِال: تََالِميَذُه َسأََل ِفيلُبَُّس يَِّة قَيَْرصِ نََواِحي إَِىل يَُسوُع َجاَء َّ َولَ 13
ٱبُْن ٱلَْمِسيُح ُهَو «أَنَْت َوقَاَل: بُطْرُُس ِسْمَعاُن فَأََجاَب 16 أَنَا؟». ِّ إِ تَُقولُوَن َمْن «َوأَنْتُْم، لَُهْم: قَاَل 15 ٱْألَنِْبيَاِء». ِمَن َواِحٌد أَْو إِرِْميَا وَآَخُروَن: إِيلِيَّا، وَآَخُروَن:
أَيًْضا: لََك أَقُوُل َوأَنَا 18 َواِت. َ ٱلسَّ ِيف ٱلَِّذي ِ أَ لَِكنَّ لََك، يُْعلِْن لَْم َوَدًما ً لَْح إِنَّ يُونَا، بَْن ِسْمَعاُن يا لََك َ «طُو لَُه: َوقَاَل يَُسوُع فَأَجاَب 17 .«! ٱلَْحيِّ ِ ٱ
ٱْألَرِْض َعَىل تَْرِبطُُه َما فَُكلُّ َواِت، َ ٱلسَّ َملَُكوِت َمَفاتِيَح َوأُْعِطيَك 19 َعلَيَْها. تَْقَوى لَْن ٱلَْجِحيِم َوأَبَْواُب كَِنيَسِتي، أَبِْني ْخرَِة ٱلصَّ َهِذِه َوَعَىل بُطْرُُس، أَنَْت
ٱلَْمِسيُح. يَُسوُع إِنَُّه ِألََحٍد يَُقولُوا َال أَْن تََالِميَذُه أَْوَىص ِحيَنِئٍذ 20 َواِت». َ ٱلسَّ ِيف َمْحلُوًال يَُكوُن ٱْألَرِْض َعَىل تَُحلُُّه َما وَكُلُّ َواِت. َ ٱلسَّ ِيف َمْربُوطًا يَُكوُن

وقيامته وته يُنبئ يسوع

َوِيف َويُْقتََل، َوٱلَْكتَبَِة، ٱلَْكَهَنِة َوُرَؤَساِء يُوِخ ٱلشُّ ِمَن ًا كَِث َويَتَأَلََّم أُورَُشلِيَم إَِىل يَْذَهَب أَْن يَْنبَِغي أَنَُّه لِتََالِميِذِه يُظِْهُر يَُسوُع ٱبْتََدأَ ٱلَْوقِْت َذلَِك ِمْن 21
يَاَشيْطَاُن! َعنِّي «ٱْذَهْب لِبُطْرَُس: َوقَاَل فَٱلْتََفَت 23 َهَذا!». لََك يَُكوُن َال ! يَارَبُّ «َحاَشاَك قَائًِال: يَْنتَِهرُُه َوٱبْتََدأَ إِلَيِْه بُطْرُُس فَأََخَذُه 22 يَُقوَم. ٱلثَّالِِث ٱلْيَْوِم

لِلنَّاِس». َا ِ لَِكْن ِ ِ َا ِ تَْهتَمُّ َال ِألَنََّك ِيل، ٌَة َ َمْع أَنَْت
َوَمْن يُْهلُِكَها، نَْفَسُه يَُخلَِّص أَْن أََراَد َمْن فَِإنَّ 25 َويَتْبَْعِني، َصلِيبَُه َويَْحِمْل نَْفَسُه فَلْيُْنِكْر ِ َوَرا َ ِ يَأْ أَْن أََحٌد أََراَد «إِْن لِتََالِميِذِه: يَُسوُع قَاَل ِحيَنِئٍذ 24

ٱبَْن فَِإنَّ 27 نَْفِسِه؟ َعْن ِفَداًء ٱْإلِنَْساُن يُْعِطي َماَذا أَْو نَْفَسُه؟ َوَخِرسَ كُلَُّه ٱلَْعالََم َرِبَح لَْو ٱْإلِنَْساُن يَْنتَِفُع َماَذا ِألَنَُّه 26 يَِجُدَها. أَْجِيل ِمْن نَْفَسُه يُْهلُِك
ٱلَْمْوَت يَُذوقُوَن َال قَْوًما َهُهَنا ٱلِْقيَاِم ِمَن إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل اَلَْحقَّ 28 َعَملِِه. َحَسَب َواِحٍد كُلَّ يَُجاِزي َوِحيَنِئٍذ َمَالئَِكِتِه، َمَع أَِبيِه َمْجِد ِيف ِ يَأْ َسْوَف ٱْإلِنَْساِن

َملَُكوتِِه». ِيف آتِيًا ٱْإلِنَْساِن ٱبَْن يََرْوا َحتَّى

التجيل

َوْجُهُه َوأََضاَء اَمُهْم، قُدَّ َهيْئَتُُه َْت َّ َوتََغ 2 ُمْنَفرِِديَن. َعاٍل َجبٍَل إَِىل ِبِهْم َوَصِعَد أََخاُه َويُوَحنَّا َويَْعُقوَب بُطْرَُس يَُسوُع أََخَذ أَيَّاٍم ِستَِّة َوبَْعَد أَْن117 َجيٌِّد ، «يَارَبُّ لِيَُسوَع: يَُقوُل بُطْرُُس فََجَعَل 4 َمَعُه. ِن َ يَتََكلَّ لَُهْم ظََهرَا قَْد َوإِيلِيَّا ُموَىس َوإَِذا 3 كَٱلنُّوِر. بَيَْضاَء ثِيَابُُه َوَصارَْت ْمِس، كَٱلشَّ
ِمَن َوَصْوٌت ظَلَّلَتُْهْم، ٌَة ِّ نَ َسَحابٌَة إَِذا يَتََكلَُّم ُهَو َ َوِفي 5 َواِحَدٌة». َوِإلِيلِيَّا َواِحَدٌة، َولُِموَىس َواِحَدٌة، لََك : َمظَالَّ ََالَث ث ُهَنا نَْصَنْع ِشئَْت فَِإْن َهُهَنا! نَُكوَن
َولََمَسُهْم يَُسوُع فََجاَء 7 ِجدا. َوَخافُوا ُوُجوِهِهْم َعَىل َسَقطُوا ٱلتََّالِميُذ َسِمَع َّ َولَ 6 ٱْسَمُعوا». لَُه ُرسِرُْت. ِبِه ٱلَِّذي ٱلَْحِبيُب ٱبِْني ُهَو «َهَذا قَائًِال: َحابَِة ٱلسَّ

َوْحَدُه. يَُسوَع إِالَّ أََحًدا يََرْوا َولَْم أَْعيَُنُهْم فَرَفَُعوا 8 تََخافُوا». َوَال «قُوُموا، َوقَاَل:
: َ قَائِلِ تََالِميُذُه َوَسأَلَُه 10 ٱْألَْمَواِت». ِمَن ٱْإلِنَْساِن ٱبُْن يَُقوَم َحتَّى رَأَيْتُْم َا ِ أََحًدا تُْعلُِموا «َال قَائًِال: يَُسوُع أَْوَصاُهْم ٱلَْجبَِل ِمَن نَازِلُوَن ُهْم َ َوِفي 9
قَْد إِيلِيَّا إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل َولَِكنِّي 12 ٍء. َيشْ كُلَّ َويَرُدُّ أَوًَّال ِ يَأْ إِيلِيَّا «إِنَّ لَُهْم: َوقَاَل يَُسوُع فَأََجاَب 11 أَوًَّال؟». َ ِ يَأْ أَْن يَْنبَِغي إِيلِيَّا إِنَّ ٱلَْكتَبَُة: يَُقوُل َذا َ «فَلِ
ٱلَْمْعَمَداِن. يُوَحنَّا َعْن لَُهْم قَاَل أَنَُّه ٱلتََّالِميُذ فَِهَم ِحيَنِئٍذ 13 ِمْنُهْم». يَتَأَلَُّم َسْوَف أَيًْضا ٱْإلِنَْساِن ٱبُْن كََذلَِك أََراُدوا. َما كُلَّ ِبِه َعِملُوا بَْل يَْعرِفُوُه، َولَْم َجاَء
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شيطان به غالم شفاء

ِء. َ ٱلْ ِيف ًا وَكَِث ٱلنَّاِر ِيف ًا كَِث َويََقُع َشِديًدا، َويَتَأَلَُّم ُع يُْرصَ فَِإنَُّه ٱبِْني ٱرَْحِم َسيُِّد، «يَا َوقَائًِال: 15 لَُه َجاثِيًا رَُجٌل إِلَيِْه َم تََقدَّ ٱلَْجْمعِ إَِىل َجاُءوا َّ َولَ 14
أَْحتَِملُُكْم؟ َمتَى إَِىل َمَعُكْم؟ أَكُوُن َمتَى إَِىل ٱلُْملْتَِوي، ٱلُْمْؤِمِن، ُ ْ َغ ٱلِْجيُل «أَيَُّها َوقَاَل: يَُسوُع فَأََجاَب 17 يَْشُفوُه». أَْن يَْقِدُروا فَلَْم تََالِميِذَك إَِىل َوأَْحَرضْتُُه 16
لَْم َذا َ «لِ َوقَالُوا: ٱنِْفرَاٍد َعَىل يَُسوَع إَِىل ٱلتََّالِميُذ َم تََقدَّ ثُمَّ 19 اَعِة. ٱلسَّ تِلَْك ِمْن ٱلُْغَالُم فَُشِفَي يْطَاُن. ٱلشَّ ِمْنُه فََخَرَج يَُسوُع، فَٱنْتََهرَُه 18 َهُهَنا!». إَِيلَّ ُموُه قَدِّ
ٱنْتَِقْل ٱلَْجبَِل: لَِهَذا تَُقولُوَن لَُكْنتُْم َخرَْدٍل َحبَِّة ِمثُْل َاٌن إِ لَُكْم كَاَن لَْو لَُكْم: أَقُوُل فَٱلَْحقَّ َانُِكْم. إِ «لَِعَدِم يَُسوُع: لَُهْم فََقاَل 20 نُْخرَِجُه؟». أَْن نَْحُن نَْقِدْر

ْوِم». وَٱلصَّ َالِة ِبٱلصَّ إِالَّ يَْخُرُج فََال ٱلِْجْنُس َهَذا ا َوأَمَّ 21 لََديُْكْم. ُمْمِكٍن َ ْ َغ ٌء َيشْ يَُكوُن َوَال فَيَْنتَِقُل، ُهَناَك إَِىل ُهَنا ِمْن
ِجدا. فََحزِنُوا يَُقوُم». ٱلثَّالِِث ٱلْيَْوِم َوِيف فَيَْقتُلُونَُه، 23 ٱلنَّاِس أَيِْدي إَِىل يَُسلَُّم َسْوَف ٱْإلِنَْساِن «ٱبُْن يَُسوُع: لَُهْم قَاَل ٱلَْجلِيِل ِيف يََرتَدَُّدوَن ُهْم َ َوِفي 22

الهيكل رضيبة

ٱلْبَيَْت َدَخَل َّ فَلَ «بََىل». قَاَل: 25 ؟». ِ ْ رَْهَم ٱلدِّ ُمَعلُِّمُكُم يُوِيف «أََما َوقَالُوا: بُطْرَُس إَِىل ِ ْ رَْهَم ٱلدِّ يَأُْخُذوَن ٱلَِّذيَن َم تََقدَّ كَْفرَنَاُحوَم إَِىل َجاُءوا َّ َولَ 24
ٱْألََجانِِب». «ِمَن بُطْرُُس: لَُه قَاَل 26 ٱْألََجانِِب؟». ِمَن أَْم بَِنيِهْم أَِمْن ٱلِْجْزيََة، أَِو ٱلِْجبَايََة ٱْألَرِْض ُملُوُك يَأُْخُذ ْن ِممَّ ِسْمَعاُن؟ يا تَظُنُّ «َماَذا قَائًِال: يَُسوُع َسبََقُه

تَِجْد فَاَها فَتَْحَت َوَمتَى ُخْذَها، أَوًَّال تَطْلُُع ٱلَِّتي َمَكُة وَٱلسَّ ِصنَّارًَة، َوأَلِْق ٱلْبَْحِر إَِىل ٱْذَهْب َُهُم، ِ نُْع لِئَالَّ َولَِكْن 27 أَْحرَاٌر. ٱلْبَُنوَن «فَِإًذا يَُسوُع: لَُه قَاَل
َوَعْنَك». َعنِّي َوأَْعِطِهْم فَُخْذُه إِْستَاًرا،

وات الس ملكوت يف األعظم

َوْسِطِهْم ِيف َوأَقَاَمُه َولًَدا إِلَيِْه يَُسوُع فََدَعا 2 َواِت؟». َ ٱلسَّ َملَُكوِت ِيف أَْعظَُم ُهَو «فََمْن : َ قَائِلِ يَُسوَع إَِىل ٱلتََّالِميُذ َم تََقدَّ اَعِة ٱلسَّ تِلَْك ِيف فَُهَو118 ٱلَْولَِد َهَذا ِمثَْل نَْفَسُه َوَضَع فََمْن 4 َواِت. َ ٱلسَّ َملَُكوَت تَْدُخلُوا فَلَْن ٱْألَْوَالِد ِمثَْل ُوا َوتَِص تَرِْجُعوا لَْم إِْن لَُكْم: أَقُوُل «اَلَْحقَّ َوقَاَل: 3
ِيف يَُعلََّق أَْن لَُه ٌ ْ فََخ ِ َ ٱلُْمْؤِمِن َغاِر ٱلصِّ َهؤَُالِء أََحَد َ َ أَْع َوَمْن 6 قَِبلَِني. فََقْد ِبٱْسِمي َهَذا ِمثَْل َواِحًدا َولًَدا قَِبَل َوَمْن 5 َواِت. َ ٱلسَّ َملَُكوِت ِيف ٱْألَْعظَُم
فَِإْن 8 َُة! ْ ٱلَْع ِ تَأْ ِبِه ٱلَِّذي ٱْإلِنَْساِن لَِذلَِك َويٌْل َولَِكْن َاُت، َ ٱلَْع َ ِ تَأْ أَْن بُدَّ فََال َاِت! َ ٱلَْع ِمَن لِلَْعالَِم َويٌْل 7 ٱلْبَْحِر. ِة لُجَّ ِيف َويُْغرََق ٱلرََّحى َحَجُر ُعُنِقِه

َتَْك َ أَْع َوإِْن 9 رِْجَالِن. أَْو يََداِن َولََك ٱْألَبَِديَِّة ٱلنَّاِر ِيف تُلَْقى أَْن ِمْن أَقْطََع أَْو أَْعَرَج ٱلَْحيَاَة تَْدُخَل أَْن لََك ٌ ْ َخ َعْنَك. َوأَلِْقَها فَٱقْطَْعَها رِْجلَُك أَْو يَُدَك َتَْك َ أَْع
َعيَْناِن. َولََك ٱلنَّاِر َجَهنَِّم ِيف تُلَْقى أَْن ِمْن أَْعَوَر ٱلَْحيَاَة تَْدُخَل أَْن لََك ٌ ْ َخ َعْنَك. َوأَلِْقَها فَٱقْلَْعَها َعيُْنَك

الضال الخروف َمَثل

ٱبَْن ِألَنَّ 11 َواِت. َ ٱلسَّ ِيف ٱلَِّذي ِ أَ َوْجَه يَْنظُُروَن ٍ ِح كُلَّ َواِت َ ٱلسَّ ِيف َمَالئَِكتَُهْم إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل ِّ ِألَ َغاِر، ٱلصِّ َهؤَُالِء أََحَد تَْحتَِقُروا َال «اُنْظُُروا، 10
ٱلِْجبَاِل َعَىل َ وَٱلتِّْسِع ٱلتِّْسَعَة يَْرتُُك أَفََال ِمْنَها، َواِحٌد َوَضلَّ َخُروٍف، ِمئَُة ِإلِنَْساٍن كَاَن إِْن تَظُنُّوَن؟ َماَذا 12 َهلََك. قَْد َما يَُخلَِّص ْ َ لِ َجاَء قَْد ٱْإلِنَْساِن

أََماَم َمِشيئًَة لَيَْسْت َهَكَذا 14 . تَِضلَّ لَْم ٱلَِّتي َ َوٱلتِّْسِع ٱلتِّْسَعِة ِمَن َ َ أَكْ ِبِه يَْفَرُح إِنَُّه لَُكْم: أَقُوُل فَٱلَْحقَّ يَِجَدُه، أَْن ٱتََّفَق َوإِِن 13 ؟ الَّ ٱلضَّ يَطْلُُب َويَْذَهُب
َغاِر. ٱلصِّ َهؤَُالِء أََحُد يَْهلَِك أَْن َواِت َ ٱلسَّ ِيف ٱلَِّذي أَِبيُكُم

أخوك إليك أخطأ إن

أَِو َواِحًدا أَيًْضا َمَعَك فَُخْذ يَْسَمْع، لَْم َوإِْن 16 أََخاَك. َرِبْحَت فََقْد ِمْنَك َسِمَع إِْن . َ َوْحَدكُ َوبَيَْنُه بَيَْنَك َوَعاتِبُْه فَٱْذَهْب أَُخوَك إِلَيَْك أَْخطَأَ «َوإِْن 15

كَٱلَْوثَِنيِّ ِعْنَدَك فَلْيَُكْن ٱلَْكِنيَسِة ِمَن يَْسَمْع لَْم َوإِْن لِلَْكِنيَسِة. فَُقْل ِمْنُهْم يَْسَمْع لَْم َوإِْن 17 ََالثٍَة. ث أَْو َشاِهَديِْن فَِم َعَىل كَلَِمٍة كُلُّ تَُقوَم ْ َ لِ ، ِ ْ ٱثَْن
لَُكْم َوأَقُوُل 19 ِء. َ ٱلسَّ ِيف َمْحلُوًال يَُكوُن ٱْألَرِْض َعَىل تَُحلُّونَُه َما وَكُلُّ ِء، َ ٱلسَّ ِيف َمْربُوطًا يَُكوُن ٱْألَرِْض َعَىل تَْرِبطُونَُه َما كُلُّ لَُكْم: أَقُوُل اَلَْحقَّ 18 اِر. َوٱلَْعشَّ
ِبٱْسِمي ََالثٌَة ث أَْو ٱثَْناِن ٱْجتََمَع َ َحيْثُ ِألَنَُّه 20 َواِت، َ ٱلسَّ ِيف ٱلَِّذي ِ أَ ِقبَِل ِمْن َ لَُه يَُكوُن فَِإنَُّه يَطْلُبَانِِه ٍء َيشْ أَيِّ ِيف ٱْألَرِْض َعَىل ِمْنُكْم ٱثَْناِن ٱتََّفَق إِِن أَيًْضا:

َوْسِطِهْم». ِيف أَكُوُن فَُهَناَك

يغفر ال الذي العبد َمَثل

َسبْعِ إَِىل لََك أَقُوُل «َال يَُسوُع: لَُه قَاَل 22 َمرَّاٍت؟». َسبْعِ إَِىل َهْل لَُه؟ أَْغِفُر َوأَنَا أَِخي إَِيلَّ يُْخِطُئ َمرًَّة كَْم ، «يَارَبُّ َوقَاَل: بُطْرُُس إِلَيِْه َم تََقدَّ ِحيَنِئٍذ 21

َواِحٌد إِلَيِْه َم قُدِّ ٱلُْمَحاَسبَِة ِيف ٱبْتََدأَ َّ فَلَ 24 َعِبيَدُه. يَُحاِسَب أَْن أََراَد َملًِكا إِنَْسانًا َواِت َ ٱلسَّ َملَُكوُت يُْشِبُه لَِذلَِك 23 َمرَّاٍت. َسبَْع َمرًَّة َ َسبِْع إَِىل بَْل َمرَّاٍت،
يا قَائًِال: لَُه َوَسَجَد ٱلَْعبُْد فََخرَّ 26 يُْن. ٱلدَّ َويُوَيف لَُه، َما وَكُلُّ َوأَْوَالُدُه وَٱْمَرأَتُُه ُهَو يُبَاَع أَْن َسيُِّدُه أََمَر يُوِيف َما لَُه يَُكْن لَْم َوإِْذ 25 َوزْنٍَة. آَالِف ِبَعَرشِ َمْديُوٌن
كَاَن رُفََقائِِه، ٱلَْعِبيِد ِمَن َواِحًدا َوَجَد ٱلَْعبُْد َذلَِك َخَرَج َّ َولَ 28 يَْن. ٱلدَّ لَُه َوتَرََك َوأَطْلََقُه، ٱلَْعبِْد َذلَِك َسيُِّد فَتََحنََّن 27 ٱلَْجِميَع. فَأُوِفيََك َعَيلَّ َهَّْل َ َسيُِّد،
ٱلَْجِميَع. فَأُوِفيََك َعَيلَّ َهَّْل َ قَائًِال: إِلَيِْه َوطَلََب قََدَميِْه َعَىل رَِفيُقُه ٱلَْعبُْد فََخرَّ 29 َعلَيَْك. ِيل َما أَْوِفِني قَائًِال: ِبُعُنِقِه َوأََخَذ فَأَْمَسَكُه ِديَناٍر، ِئَِة ِ لَُه َمْديُونًا

فََدَعاُه 32 َجَرى. َما كُلَّ َسيِِّدِهْم َعَىل وا َوقَصُّ َوأَتَْوا ِجدا. َحزِنُوا كَاَن، َما رُفََقاُؤُه ٱلَْعِبيُد رَأَى َّ فَلَ 31 يَْن. ٱلدَّ يُوِيفَ َحتَّى ِسْجٍن ِيف َوأَلَْقاُه َمَىض بَْل يُرِْد فَلَْم 30
رَِحْمتَُك َ كَ رَِفيَقَك ٱلَْعبَْد تَرَْحُم أَيًْضا أَنَْت أَنََّك يَْنبَِغي كَاَن َ أَفَ 33 إَِيلَّ. طَلَبَْت ِألَنََّك لََك تَرَكْتُُه يِْن ٱلدَّ َذلَِك كُلُّ يُر، ِّ ٱلرشِّ ٱلَْعبُْد أَيَُّها لَُه: َوقَاَل َسيُِّدُه ِحيَنِئٍذ
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ِألَِخيِه َواِحٍد كُلُّ قُلُوِبُكْم ِمْن تَْرتُكُوا لَْم إِْن ِبُكْم يَْفَعُل ِويُّ َ ٱلسَّ ِ أَ فََهَكَذا 35 َعلَيِْه. لَُه كَاَن َما كُلَّ يُوِيفَ َحتَّى َ ِب ٱلُْمَعذِّ إَِىل َوَسلََّمُه َسيُِّدُه َوَغِضَب 34 أَنَا؟
تِِه». زَالَّ

والطالق الزواج

ُهَناَك. فََشَفاُهْم ٌَة كَِث ُجُموٌع َوتَِبَعتُْه 2 . ٱْألُرُْدنِّ َعْربِ ِمْن ٱلْيَُهوِديَِّة تُُخوِم إَِىل َوَجاَء ٱلَْجلِيِل ِمَن ٱنْتََقَل ٱلَْكَالَم َهَذا يَُسوُع أَكَْمَل َّ َولَ ٱلَِّذي119 أَنَّ قََرأْتُْم «أََما لَُهْم: َوقَاَل فَأََجاَب 4 َسبٍَب؟». لُِكلِّ ٱْمَرأَتَُه يُطَلَِّق أَْن لِلرَُّجِل يَِحلُّ «َهْل لَُه: َ قَائِلِ بُوُه لِيَُجرِّ يِسيُّوَن ٱلَْفرِّ إِلَيِْه َوَجاَء 3
ِ ْ ٱثَْن بَْعُد لَيَْسا إًِذا 6 َواِحًدا. َجَسًدا ثَْناِن ِ ٱ َويَُكوُن ِبٱْمَرأَتِِه، َويَلْتَِصُق ُه َوأُمَّ أَبَاُه ٱلرَُّجُل يَْرتُُك َهَذا أَْجِل ِمْن َوقَاَل: 5 َوأُنْثَى؟ ذَكَرًا َ َخلََقُه ٱلْبَْدِء ِمَن َخلََق
أَْجِل ِمْن ُموَىس «إِنَّ لَُهْم: قَاَل 8 فَتُطَلَُّق؟». طََالٍق كِتَاُب يُْعطَى أَْن ُموَىس أَْوَىص َذا َ «فَلِ لَُه: قَالُوا 7 إِنَْساٌن». يَُفرِّقُُه َال ُ ٱ َجَمَعُه فَٱلَِّذي َواِحٌد. َجَسٌد بَْل
، ِ يَْز ِبأُْخَرى َج َوتَزَوَّ ٱلزِّنَا ِبَسبَِب إِالَّ ٱْمَرأَتَُه طَلََّق َمْن إِنَّ لَُكْم: َوأَقُوُل 9 َهَكَذا. يَُكْن لَْم ٱلْبَْدِء ِمَن َولَِكْن نَِساءَكُْم. تُطَلُِّقوا أَْن لَُكْم أَِذَن قُلُوِبُكْم قََساَوِة

َهَذا يَْقبَلُوَن ٱلَْجِميُع «لَيَْس لَُهْم: فََقاَل 11 يَتَزَوََّج!». أَْن يُواِفُق فََال ٱلَْمْرأَِة، َمَع ٱلرَُّجِل أَْمُر َهَكَذا كَاَن «إِْن تََالِميُذُه: لَُه قَاَل 10 .« ِ يَْز ُطَلََّقٍة ِ ُج يَتَزَوَّ َوٱلَِّذي
أَنُْفَسُهْم َخَصْوا ِخْصيَاٌن َويُوَجُد ٱلنَّاُس، َخَصاُهُم ِخْصيَاٌن َويُوَجُد َهاتِِهْم، أُمَّ بُطُوِن ِمْن َهَكَذا ُولُِدوا ِخْصيَاٌن يُوَجُد ِألَنَُّه 12 لَُهم، أُْعِطَي ٱلَِّذيَن بَِل ٱلَْكَالَم

فَلْيَْقبَْل». يَْقبََل أَْن ٱْستَطَاَع َمِن َواِت. َ ٱلسَّ َملَُكوِت ِألَْجِل

األطفال يبارك يسوع

لِِمثِْل ِألَنَّ َْنُعوُهْم َ َوَال إَِيلَّ يَأْتُوَن ٱْألَْوَالَد «َدُعوا فََقاَل: يَُسوُع ا أَمَّ 14 ٱلتََّالِميُذ. فَٱنْتََهرَُهُم ، َ َويَُصيلِّ َعلَيِْهْم يََديِْه يََضَع ْ َ لِ أَْوَالٌد إِلَيِْه َم قُدِّ ِحيَنِئٍذ 13

ُهَناَك. ِمْن َوَمَىض َعلَيِْهْم، يََديِْه فََوَضَع 15 َواِت». َ ٱلسَّ َملَُكوَت َهؤَُالِء

الغني الشاب

أََحٌد لَيَْس َصالًِحا؟ ِ تَْدُعو َذا َ «لِ لَُه: فََقاَل 17 ٱْألَبَِديَُّة؟». ٱلَْحيَاُة ِيلَ لِتَُكوَن أَْعَمُل َصَالٍح أَيَّ الُِح، ٱلصَّ ٱلُْمَعلُِّم «أَيَُّها لَُه: َوقَاَل َم تََقدَّ َواِحٌد َوإَِذا 16
َال تَْرسِْق. َال تَزِْن. َال تَْقتُْل. «َال يَُسوُع: فََقاَل ٱلَْوَصايَا؟». «أَيََّة لَُه: قَاَل 18 ٱلَْوَصايَا». فَٱْحَفِظ ٱلَْحيَاَة تَْدُخَل أَْن أَرَْدَت إِْن َولَِكْن .ُ ٱ َوُهَو َواِحٌد إِالَّ َصالًِحا
يَُسوُع: لَُه قَاَل 21 بَْعُد؟». ِ يُْعِوُز َذا َ فَ َحَداثَِتي. ُمْنُذ َحِفظْتَُها كُلَُّها «َهِذِه : ابُّ ٱلشَّ لَُه قَاَل 20 كََنْفِسَك». قَِريبََك َوأَِحبَّ َك، َوأُمَّ أَبَاَك أَكْرِْم 19 ِبٱلزُّوِر. تَْشَهْد
َحِزيًنا، َمَىض ٱلَْكلَِمَة ابُّ ٱلشَّ َسِمَع َّ فَلَ 22 ٱتْبَْعِني». َوتََعاَل ِء، َ ٱلسَّ ِيف كَْنٌز لََك فَيَُكوَن ٱلُْفَقرَاَء، َوأَْعِط أَْمَالكََك َوِبْع فَٱْذَهْب كَاِمًال تَُكوَن أَْن أَرَْدَت «إِْن

ٍَة. كَِث أَْمَواٍل َذا كَاَن ِألَنَُّه
إِبْرٍَة ثَْقِب ِمْن َجَمٍل ُمُروَر إِنَّ أَيًْضا: لَُكْم َوأَقُوُل 24 َواِت! َ ٱلسَّ َملَُكوِت إَِىل َغِنيٌّ يَْدُخَل أَْن يَْعُرسُ إِنَُّه لَُكْم: أَقُوُل «ٱلَْحقَّ لِتََالِميِذِه: يَُسوُع فََقاَل 23
لَُهْم: َوقَاَل يَُسوُع إِلَيِْهْم فََنظََر 26 يَْخلَُص؟». أَْن يَْستَِطيُع َمْن «إًِذا : َ قَائِلِ ِجدا بُِهتُوا تََالِميُذُه َسِمَع َّ فَلَ 25 .«! ِ ٱ َملَُكوِت إَِىل َغِنيٌّ يَْدُخَل أَْن ِمْن أَيَْرسُ

ُمْستَطَاٌع». ٍء َيشْ كُلُّ ِ ٱ ِعْنَد َولَِكْن ُمْستَطَاٍع، ُ ْ َغ ٱلنَّاِس ِعْنَد «َهَذا
أَنْتُُم إِنَُّكْم لَُكْم: أَقُوُل «ٱلَْحقَّ يَُسوُع: لَُهْم فََقاَل 28 لََنا؟». يَُكوُن َذا َ فَ َوتَِبْعَناَك. ٍء َيشْ كُلَّ تَرَكَْنا قَْد نَْحُن «َها لَُه: َوقَاَل ِحيَنِئٍذ بُطْرُُس فَأََجاَب 27

. َعَرشَ ثَْنْي ِ ٱ إِْرسَائِيَل أَْسبَاَط تَِديُنوَن كُرِْسيا َعَرشَ ٱثَْنْي َعَىل أَيًْضا أَنْتُْم تَْجلُِسوَن َمْجِدِه، كُرِْيسِّ َعَىل ٱْإلِنَْساِن ٱبُْن َجلََس َمتَى ٱلتَّْجِديِد، ِيف ، ِ تَِبْعتُُمو ٱلَِّذيَن
َولَِكْن 30 ٱْألَبَِديََّة. ٱلَْحيَاَة َويَرُِث ِضْعٍف ِمئََة يَأُْخُذ ٱْسِمي، أَْجِل ِمْن ُحُقوًال أَْو أَْوَالًدا أَْو ٱْمَرأًَة أَِو أُما أَْو أَبًا أَْو أََخَواٍت أَْو إِْخَوًة أَْو بُيُوتًا تَرََك َمْن وَكُلُّ 29

. َ لِ أَوَّ وَآِخُروَن آِخِريَن، يَُكونُوَن أَوَّلُوَن ُوَن كَِث

الكرم يف الفعلة َمَثل

َوأَرَْسلَُهْم ٱلْيَْوِم، ِيف ِديَناٍر َعَىل ٱلَْفَعلَِة َمَع فَٱتََّفَق 2 لَِكرِْمِه، فََعلًَة لِيَْستَأِْجَر بِْح ٱلصُّ َمَع َخَرَج بَيٍْت رَبَّ رَُجًال يُْشِبُه َواِت َ ٱلسَّ َملَُكوَت «فَِإنَّ يَِحق120ُّ َما فَأُْعِطيَُكْم ٱلَْكرِْم إَِىل أَيًْضا أَنْتُْم ٱْذَهبُوا لَُهُم: فََقاَل 4 ، َ بَطَّالِ وِق ٱلسُّ ِيف ِقيَاًما آَخِريَن َوَرأَى ٱلثَّالِثَِة اَعِة ٱلسَّ نَْحَو َخَرَج ثُمَّ 3 كَرِْمِه. إَِىل
لَُهْم: فََقاَل ، َ بَطَّالِ ِقيَاًما آَخِريَن َوَوَجَد َخَرَج َعْرشََة ٱلَْحاِديََة اَعِة ٱلسَّ نَْحَو ثُمَّ 6 كََذلَِك. َوفََعَل وَٱلتَّاِسَعِة اِدَسِة ٱلسَّ اَعِة ٱلسَّ نَْحَو أَيًْضا َوَخَرَج 5 فََمَضْوا. لَُكْم.
ٱلَْمَساُء كَاَن َّ فَلَ 8 لَُكْم. يَِحقُّ َما فَتَأُْخُذوا ٱلَْكرِْم إَِىل أَيًْضا أَنْتُْم ٱْذَهبُوا لَُهُم: قَاَل أََحٌد. يَْستَأِْجرْنَا لَْم ِألَنَُّه لَُه: قَالُوا 7 ؟ َ بَطَّالِ ٱلنََّهاِر كُلَّ َهُهَنا َوقَْفتُْم َذا َ لِ
ِديَناًرا. ِديَناًرا َوأََخُذوا َعْرشََة ٱلَْحاِديََة اَعِة ٱلسَّ أَْصَحاُب فََجاَء 9 . َ لِ ٱْألَوَّ إَِىل ٱْآلِخِريَن ِمَن ُمبْتَِدئًا ٱْألُْجرََة َوأَْعِطِهُم ٱلَْفَعلََة ٱدُْع لِوَكِيلِِه: ٱلَْكرِْم َصاِحُب قَاَل
ٱْآلِخُروَن َهؤَُالِء : َ قَائِلِ 12 ٱلْبَيِْت رَبِّ َعَىل ُروا تََذمَّ يَأُْخُذوَن ُهْم َ َوِفي 11 ِديَناًرا. ِديَناًرا أَيًْضا ُهْم فَأََخُذوا .َ َ أَكْ يَأُْخُذوَن أَنَُّهْم ظَنُّوا ٱْألَوَّلُوَن َجاَء َّ فَلَ 10
َمِعي اتََّفْقَت أََما ظَلَْمتَُك! َما َصاِحُب، يا ِمْنُهْم: لَِواِحٍد َوقَاَل فَأَجاَب 13 ! َوٱلَْحرَّ ٱلنََّهاِر ثَِقَل ٱْحتََملَْنا ٱلَِّذيَن نَْحُن ِبَنا َساَويْتَُهْم َوقَْد َواِحَدًة، َساَعًة َعِملُوا
َصالٌِح؟ أَنَا ِّ ِألَ يرٌَة ِرشِّ َعيُْنَك أَْم ِيل؟ َا ِ أُِريُد َما أَفَْعَل أَْن ِيل يَِحلُّ َما أََو 15 ِمثْلََك. َ ٱْألَِخ َهَذا أُْعِطَي أَْن أُِريُد ِّ فَِإ َوٱْذَهْب، لََك ٱلَِّذي فَُخِذ 14 ِديَناٍر؟ َعَىل

يُْنتََخبُوَن». َ َوقَلِيلِ يُْدَعْوَن ِيَن كَِث ِألَنَّ آِخِريَن، وَٱْألَوَّلُوَن َ لِ أَوَّ ٱْآلِخُروَن يَُكوُن َهَكَذا 16

وقيامته وته يُنبئ يسوع

َوٱبُْن أُورَُشلِيَم، إَِىل َصاِعُدوَن نَْحُن «َها 18 لَُهْم: َوقَاَل ٱلطَِّريِق ِيف ٱنِْفرَاٍد َعَىل تِلِْميًذا َعَرشَ ثَْنْي ِ ٱ أََخَذ أُورَُشلِيَم إَِىل َصاِعًدا يَُسوُع كَاَن َ َوِفي 17
يَُقوُم». ٱلثَّالِِث ٱلْيَْوِم َوِيف َويَْصلِبُوُه، َويَْجلُِدوُه ِبِه يَْهزَأُوا ْ َ لِ ٱْألَُمِم إَِىل َويَُسلُِّمونَُه 19 ِبٱلَْمْوِت، َعلَيِْه فَيَْحُكُموَن َوٱلَْكتَبَِة، ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساِء إَِىل يَُسلَُّم ٱْإلِنَْساِن
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زبدي ابني أُم طلب

َهَذاِن ٱبَْناَي يَْجلَِس أَْن «قُْل لَُه: قَالَْت تُِريِديَن؟». «َماَذا لََها: فََقاَل 21 َشيْئًا. ِمْنُه َوطَلَبَْت َوَسَجَدْت ٱبَْنيَْها، َمَع َزبِْدي ٱبَْنْي أُمُّ إِلَيِْه َمْت تََقدَّ ِحيَنِئٍذ 20

أَنَا، بَُها أَْرشَ َسْوَف ٱلَِّتي ٱلَْكأَْس بَا تَْرشَ أَْن أَتَْستَِطيَعاِن تَطْلُبَاِن. َما ِن َ تَْعلَ َ «لَْستُ َوقَاَل: يَُسوُع فَأََجاَب 22 َملَُكوتَِك». ِيف ٱلْيََساِر َعِن وَٱْآلَخُر ِيِنَك َ َعْن َواِحٌد
ا َوأَمَّ تَْصطَِبَغاِن. أَنَا ِبَها أَْصطَِبُغ ٱلَِّتي بَْغِة َوِبالصِّ بَانَِها، فَتَْرشَ كَأِْيس ا «أَمَّ : َ لَُه فََقاَل 23 «نَْستَِطيُع». لَُه: قَاَال أَنَا؟». ِبَها أَْصطَِبُغ ٱلَِّتي بَْغِة ِبٱلصِّ تَْصطَِبَغا َوأَْن
يَُسوُع فََدَعاُهْم 25 ٱْألََخَويِْن. أَْجِل ِمْن ٱْغتَاظُوا ٱلَْعَرشَُة َسِمَع َّ فَلَ 24 .« ِ أَ ِمْن لَُهْم أُِعدَّ لِلَِّذيَن إِالَّ أُْعِطيَُه أَْن ِيل فَلَيَْس يََساِري َوَعْن ِيِني َ َعْن ٱلُْجلُوُس
لَُكْم فَلْيَُكْن ً َعِظي ِفيُكْم يَُكوَن أَْن أََراَد َمْن بَْل ِفيُكْم. َهَكَذا يَُكوُن فََال 26 َعلَيِْهْم. يَتََسلَّطُوَن َء َ َوٱلُْعظَ يَُسوُدونَُهْم، ٱْألَُمِم ُرَؤَساَء أَنَّ تَْعلَُموَن «أَنْتُْم َوقَاَل:

ِيَن». كَِث َعْن ِفْديًَة نَْفَسُه َولِيَبِْذَل لِيَْخِدَم، بَْل لِيُْخَدَم يَأِْت لَْم ٱْإلِنَْساِن ٱبَْن أَنَّ َ كَ 28 َعبًْدا، لَُكْم فَلْيَُكْن أَوًَّال ِفيُكْم يَُكوَن أَْن أََراَد َوَمْن 27 َخاِدًما،

أريحا يف أعمي شفاء

ياَسيُِّد، «ٱرَْحْمَنا : ِ ْ قَائِلَ َرصََخا ُمْجتَاٌز يَُسوَع أَنَّ َسِمَعا َّ فَلَ ٱلطَِّريِق. َعَىل َجالَِساِن أَْعَميَاِن َوإَِذا 30 ،ٌ كَِث َجْمٌع تَِبَعُه أَِريَحا ِمْن َخارُِجوَن ُهْم َ َوِفي 29
تُِريَداِن «َماَذا َوقَاَل: َ َونَاَداُه يَُسوُع فََوقََف 32 َداُوَد!». ٱبَْن يا ياَسيُِّد، «ٱرَْحْمَنا : ِ ْ قَائِلَ َ َ أَكْ يَْرصَُخاِن فََكانَا لِيَْسُكتَا، ٱلَْجْمُع َ فَٱنْتََهرَُه 31 َداُوَد!». ٱبَْن يا

فَتَِبَعاُه. َ أَْعيُُنُه أَبَْرصَْت فَلِلَْوقِْت ، َ أَْعيَُنُه َولََمَس يَُسوُع فَتََحنََّن 34 أَْعيُُنَنا!». تَْنَفِتَح أَْن َسيُِّد، «يَا لَُه: قَاَال 33 ؟». َ ِبُك أَفَْعَل أَْن

أورشليم إىل الدخول

ٱلَِّتي ٱلَْقْريَِة إَِىل «اِْذَهبَا : َ لَُه قَائًِال 2 تِلِْميَذيِْن يَُسوُع أَرَْسَل ِحيَنِئٍذ يْتُوِن، ٱلزَّ َجبَِل ِعْنَد فَاِجي بَيِْت إَِىل َوَجاُءوا أُورَُشلِيَم ِمْن قَُربُوا َّ َولَ فَلِلَْوقِْت121 . َ إِلَيِْه ُمْحتَاٌج ٱلرَّبُّ فَُقوَال: َشيْئًا، أََحٌد َ لَُك قَاَل َوإِْن 3 . َ ِبِه ِ َوأْتِيَا َ ُه فَُحالَّ َمَعَها، َوَجْحًشا َمْربُوطًَة أَتَانًا تَِجَداِن فَلِلَْوقِْت ، َ أََماَمُك
أَتَاٍن». ٱبِْن َوَجْحٍش أَتَاٍن َعَىل َراكِبًا َوِديًعا، يَأْتِيِك َملُِكِك ُهَوَذا ِصْهيَْوَن: بَْنِة ِ «قُولُوا 5 ٱلَْقائِِل: ِبٱلنَِّبيِّ ِقيَل َما يَِتمَّ ْ َ لِ كُلُُّه َهَذا فََكاَن 4 .« َ يُرِْسلُُه

ٱلطَِّريِق. ِيف ثِيَابَُهْم فَرَُشوا ُ َ ٱْألَكْ َوٱلَْجْمُع 8 . َ َعلَيِْه فََجلََس َ ثِيَابَُه َ َعلَيِْه َوَوَضَعا َوٱلَْجْحِش، ِبٱْألَتَاِن َوأَتَيَا 7 يَُسوُع، َ أََمرَُه َ كَ َوفََعَال ٱلتِّلِْميَذاِن فََذَهَب 6
ِ ٱْآل ُمبَارٌَك َداُوَد! بِْن ِ «أُوَصنَّا : َ قَائِلِ يَْرصَُخوَن كَانُوا تَِبُعوا َوٱلَِّذيَن ُموا تََقدَّ ٱلَِّذيَن َوٱلُْجُموُع 9 ٱلطَِّريِق. ِيف َوفَرَُشوَها َجِر ٱلشَّ ِمَن أَْغَصانًا قَطَُعوا وَآَخُروَن
نَاِرصَِة ِمْن ٱلَِّذي ٱلنَِّبيُّ يَُسوُع «َهَذا ٱلُْجُموُع: فََقالَِت 11 َهَذا؟». «َمْن قَائِلًَة: كُلَُّها ٱلَْمِديَنُة ِت ٱرْتَجَّ أُورَُشلِيَم َدَخَل َّ َولَ 10 ٱْألََعاِيل!». ِيف أُوَصنَّا ! ٱلرَّبِّ ِبٱْسِم

ٱلَْجلِيِل».

الهيكل تطه

لَُهْم: َوقَاَل 13 ِم َ ٱلَْح بَاَعِة وَكَرَاِيسَّ يَارِفَِة ٱلصَّ َمَوائَِد َوقَلََب ٱلَْهيَْكِل، ِيف َويَْشَرتُوَن يَِبيُعوَن كَانُوا ٱلَِّذيَن َجِميَع َوأَْخَرَج ِ ٱ َهيَْكِل إَِىل يَُسوُع َوَدَخَل 12
ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساُء رَأَى َّ فَلَ 15 فََشَفاُهْم. ٱلَْهيَْكِل ِيف َوُعْرٌج ُعْمٌي إِلَيِْه َم َوتََقدَّ 14 لُُصوٍص!». َمَغارََة َجَعلْتُُموُه َوأَنْتُْم يُْدَعى. َالِة ٱلصَّ بَيَْت بَيِْتي «َمْكتُوٌب:

لَُهْم فََقاَل َهؤَُالِء؟». يَُقوُل َما «أَتَْسَمُع لَُه: َوقَالُوا 16 َغِضبُوا َداُوَد!». بِْن ِ «أُوَصنَّا َويَُقولُوَن: ٱلَْهيَْكِل ِيف يَْرصَُخوَن وَٱْألَْوَالَد َصَنَع، ٱلَِّتي ٱلَْعَجائَِب َوٱلَْكتَبَِة
ُهَناَك. َوبَاَت َعْنيَا بَيِْت إَِىل ٱلَْمِديَنِة َخارَِج َوَخَرَج تَرَكَُهْم ثُمَّ 17 تَْسِبيًحا؟». َهيَّأَْت عِ وَٱلرُّضَّ ٱْألَطَْفاِل أَفَْواِه ِمْن : قَطُّ قََرأْتُْم أََما «نََعْم! يَُسوُع:

تَيَبس الت شجرة

يَُكْن «َال لََها: فََقاَل فََقْط. َورَقًا إِالَّ َشيْئًا ِفيَها يَِجْد فَلَْم إِلَيَْها َوَجاَء ٱلطَِّريِق، َعَىل ٍ تِ َشَجرََة فََنظََر 19 َجاَع، ٱلَْمِديَنِة إَِىل َراِجًعا كَاَن إِْذ بِْح ٱلصُّ َوِيف 18
َوقَاَل يَُسوُع فَأََجاَب 21 ٱلَْحاِل؟». ِيف ٱلتِّيَنُة يَِبَسِت «كَيَْف : َ قَائِلِ بُوا تََعجَّ َذلَِك ٱلتََّالِميُذ رَأَى َّ فَلَ 20 ٱلَْحاِل. ِيف ٱلتِّيَنُة فَيَِبَسِت ٱْألَبَِد!». إَِىل بَْعُد ٌَر َ ِمْنِك
فَيَُكوُن. ٱلْبَْحِر ِيف َوٱنْطَِرْح ٱنْتَِقْل ٱلَْجبَِل: لَِهَذا أَيًْضا قُلْتُْم إِْن بَْل فََقْط، ٱلتِّيَنِة أَْمَر تَْفَعلُوَن فََال تَُشكُّوَن، َوَال َاٌن إِ لَُكْم كَاَن إِْن لَُكْم: أَقُوُل «اَلَْحقَّ لَُهْم:

تََنالُونَُه». َ ُمْؤِمِن َالِة ٱلصَّ ِيف تَطْلُبُونَُه َما وَكُلُّ 22

يسوع ُسلطان عن السؤال

لْطَاَن؟». ٱلسُّ َهَذا أَْعطَاَك َوَمْن َهَذا؟ تَْفَعُل ُسلْطَاٍن «ِبأَيِّ : َ قَائِلِ يَُعلُِّم، َوُهَو ْعِب ٱلشَّ َوُشيُوُخ ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساُء إِلَيِْه َم تََقدَّ ٱلَْهيَْكِل إَِىل َجاَء َّ َولَ 23
أَيَْن ِمْن يُوَحنَّا: َمْعُموِديَُّة 25 َهَذا: أَفَْعُل ُسلْطَاٍن ِبأَيِّ أَيًْضا أَنَا لَُكْم أَقُوُل َعْنَها ِيل قُلْتُْم فَِإْن َواِحَدًة، كَلَِمًة أَْسأَلُُكْم أَيًْضا «َوأَنَا لَُهْم: َوقَاَل يَُسوُع فَأََجاَب 24
ِمَن نََخاُف ٱلنَّاِس، ِمَن قُلَْنا: َوإِْن 26 ِبِه؟ تُْؤِمُنوا لَْم َذا َ فَلِ لََنا: يَُقوُل ِء، َ ٱلسَّ ِمَن قُلَْنا: «إِْن : َ قَائِلِ أَنُْفِسِهْم ِيف فََفكَُّروا ٱلنَّاِس؟». ِمَن أَْم ِء َ ٱلسَّ ِمَن كَانَْت؟

َهَذا. أَفَْعُل ُسلْطَاٍن ِبأَيِّ لَُكْم أَقُوُل أَنَا «َوَال أَيًْضا: ُهَو لَُهْم فََقاَل نَْعلَُم». «َال َوقَالُوا: يَُسوَع فَأََجابُوا 27 .« نَِبيٍّ ِمثُْل ٱلَْجِميعِ ِعْنَد يُوَحنَّا ِألَنَّ ْعِب، ٱلشَّ

االبن َمَثل

َوَمَىض. ًا أَِخ نَِدَم َولَِكنَُّه أُِريُد. َما َوقَاَل: فَأََجاَب 29 كَرِْمي. ِيف ٱْعَمْل ٱلْيَْوَم ٱْذَهِب ٱبِْني، يا َوقَاَل: ٱْألَوَِّل إَِىل فََجاَء ٱبَْناِن، ِإلِنَْساٍن كَاَن تَظُنُّوَن؟ «َماَذا 28
«ٱلَْحقَّ يَُسوُع: لَُهْم قَاَل «ٱْألَوَُّل». لَُه: قَالُوا ٱْألَِب؟». إَِراَدَة َعِمَل ِ ْ ثَْن ِ ٱ فَأَيُّ 31 ِْض. َ َولَْم َسيُِّد. يا أَنَا َها َوقَاَل: فَأََجاَب كََذلَِك. َوقَاَل ِ ٱلثَّا إَِىل َوَجاَء 30
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ِبِه. فَآَمُنوا ِ وَٱلزََّوا اُروَن ٱلَْعشَّ ا َوأَمَّ ِبِه، تُْؤِمُنوا فَلَْم ٱلَْحقِّ طَِريِق ِيف َجاءَكُْم يُوَحنَّا ِألَنَّ 32 ، ِ ٱ َملَُكوِت إَِىل يَْسِبُقونَُكْم َ ِ وَٱلزََّوا اِريَن ٱلَْعشَّ إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل
ِبِه. لِتُْؤِمُنوا ًا أَِخ تَْنَدُموا لَْم رَأَيْتُْم إِْذ َوأَنْتُْم

الكرام َمَثل

قَرَُب َّ َولَ 34 َوَسافََر. َ كَرَّاِم إَِىل َوَسلََّمُه بُرًْجا، َوبََنى َمْعَرصًَة، ِفيِه َوَحَفَر ِبِسيَاٍج، َوأََحاطَُه كَرًْما، َغرََس بَيٍْت رَبُّ إِنَْساٌن كَاَن آَخَر: َمثًَال «اِْسَمُعوا 33
آَخِريَن َعِبيًدا أَيًْضا أَرَْسَل ثُمَّ 36 بَْعًضا. َورََجُموا بَْعًضا َوقَتَلُوا بَْعًضا َوَجلَُدوا َعِبيَدُه ٱلَْكرَّاُموَن فَأََخَذ 35 َارَُه. ْ أَ لِيَأُْخَذ َ ٱلَْكرَّاِم إَِىل َعِبيَدُه أَرَْسَل َاِر ْ ٱْألَ َوقُْت
ٱلَْوارُِث! ُهَو َهَذا بَيَْنُهْم: َ ِفي قَالُوا بَْن ِ ٱ رَأَْوا َّ فَلَ ٱلَْكرَّاُموَن ا َوأَمَّ 38 ٱبِْني! يََهابُوَن قَائًِال: ٱبَْنُه إِلَيِْهُم أَرَْسَل ًا فَأَِخ 37 كََذلَِك. ِبِهْم فََفَعلُوا ، َ لِ ٱْألَوَّ ِمَن َ َ أَكْ
«أُولَِئَك لَُه: قَالُوا 41 ؟». َ ٱلَْكرَّاِم ِبأُولَِئَك يَْفَعُل َماَذا ٱلَْكرِْم، َصاِحُب َجاَء فََمتَى 40 َوقَتَلُوُه. ٱلَْكرِْم َخارَِج َوأَْخرَُجوُه فَأََخُذوُه 39 َاثَُه! ِم َونَأُْخْذ نَْقتُلُْه وا َهلُمُّ
ٱلَِّذي ٱلَْحَجُر ٱلُْكتُِب: ِيف قَطُّ قََرأْتُْم «أََما يَُسوُع: لَُهْم قَاَل 42 أَْوقَاتَِها». ِيف َاَر ْ ٱْألَ يُْعطُونَُه آَخِريَن َ كَرَّاِم إَِىل ٱلَْكرَْم َويَُسلُِّم رَِديا، َهَالكًا يُْهلُِكُهْم ٱْألَرِْديَاُء

ٍة ِألُمَّ َويُْعطَى ِمْنُكْم يُْنَزُع ِ ٱ َملَُكوَت إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل لَِذلَِك 43 أَْعيُِنَنا! ِيف َعِجيٌب َوُهَو َهَذا كَاَن ٱلرَّبِّ ِقبَِل ِمْن ٱلزَّاِويَِة؟ َرأَْس َصاَر قَْد ُهَو ٱلْبَنَّاُؤوَن رَفََضُه
يَْسَحُقُه!». َعلَيِْه ُهَو َسَقَط َوَمْن ُض، يََرتَضَّ ٱلَْحَجِر َهَذا َعَىل َسَقَط َوَمْن 44 َارَُه. ْ أَ تَْعَمُل

ِعْنَدُهْم كَاَن ِألَنَُّه ٱلُْجُموِع، ِمَن َخافُوا ِْسُكوُه، ُ أَْن يَطْلُبُوَن كَانُوا َوإِْذ 46 َعلَيِْهْم. تََكلََّم أَنَُّه َعرَفُوا أَْمثَالَُه، يِسيُّوَن َوٱلَْفرِّ ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساُء َسِمَع َّ َولَ 45
. نَِبيٍّ ِمثَْل

امللك ابن ُعرس َمَثل

يَن ٱلَْمْدُعوِّ لِيَْدُعوا َعِبيَدُه َوأَرَْسَل 3 بِْنِه، ِ ُعرًْسا َصَنَع َملًِكا إِنَْسانًا َواِت َ ٱلسَّ َملَُكوُت «يُْشِبُه 2 قَائًِال: ِبأَْمثَاٍل أَيًْضا يَُكلُِّمُهْم يَُسوُع َوَجَعَل وَكُل122ُّ ُذِبَحْت، قَْد ِ َنا َوُمَسمَّ ِ َا ثِ أَْعَدْدتُُه. ِ َغَدا ُهَوَذا يَن: لِلَْمْدُعوِّ قُولُوا قَائًِال: آَخِريَن َعِبيًدا أَيًْضا فَأَرَْسَل 4 يَأْتُوا. أَْن يُِريُدوا فَلَْم ٱلُْعرِْس، إَِىل
َسِمَع َّ فَلَ 7 َوقَتَلُوُهْم. َوَشتَُموُهْم َعِبيَدُه أَْمَسُكوا َوٱلْبَاقُوَن 6 تَِجارَتِِه، إَِىل وَآَخُر َحْقلِِه، إَِىل َواِحٌد َوَمَضْوا، تََهاَونُوا َولَِكنَُّهْم 5 ٱلُْعرِْس! إَِىل تََعالَْوا . ُمَعدٌّ ٍء َيشْ
. َ ُمْستَِحقِّ يَُكونُوا فَلَْم وَن ٱلَْمْدُعوُّ ا َوأَمَّ ، فَُمْستََعدٌّ ٱلُْعرُْس ا أَمَّ لَِعِبيِدِه: قَاَل ثُمَّ 8 َمِديَنتَُهْم. َوأَْحرََق َ ٱلَْقاتِلِ أُولَِئَك َوأَْهلََك ُجُنوَدُه َوأَرَْسَل َغِضَب، ٱلَْملُِك
. َ َوَصالِِح أَْرشَاًرا َوَجُدوُهْم ٱلَِّذيَن كُلَّ َوَجَمُعوا ٱلطُّرُِق، إَِىل ٱلَْعِبيُد أُولَِئَك فََخَرَج 10 ٱلُْعرِْس. إَِىل فَٱْدُعوُه ُوُه ُ َوَجْد َمْن وَكُلُّ ٱلطُّرُِق، َمَفاِرِق إَِىل فَٱْذَهبُوا 9
َدَخلَْت كَيَْف َصاِحُب، يا لَُه: فََقاَل 12 ٱلُْعرِْس. لِبَاَس َالِبًسا يَُكْن لَْم إِنَْسانًا ُهَناَك َرأَى ، َ ٱلُْمتَِّكِئ لِيَْنظَُر ٱلَْملُِك َدَخَل َّ فَلَ 11 . َ ٱلُْمتَِّكِئ ِمَن ٱلُْعرُْس فَٱْمتََألَ
يَُكوُن ُهَناَك ٱلَْخارِِجيَِّة. ٱلظُّلَْمِة ِيف َوٱطْرَُحوُه َوُخُذوُه َويََديِْه، رِْجلَيِْه ٱْربُطُوا اِم: لِلُْخدَّ ٱلَْملُِك قَاَل ِحيَنِئٍذ 13 فََسَكَت. ٱلُْعرِْس؟ لِبَاُس َعلَيَْك َولَيَْس ُهَنا إَِىل

يُْنتََخبُوَن». َ َوقَلِيلِ يُْدَعْوَن ِيَن كَِث ِألَنَّ 14 ٱْألَْسَناِن. يُر َوَرصِ ٱلْبَُكاُء

لقيرص الجزية دفع

َوتَُعلُِّم َصاِدٌق أَنََّك نَْعلَُم ُمَعلُِّم، «يَا : َ قَائِلِ َ ُوُدِسيِّ ٱلِْه َمَع تََالِميَذُهْم إِلَيِْه فَأَرَْسلُوا 16 ِبَكلَِمٍة. يَْصطَاُدوُه ْ َ لِ َوتََشاَوُروا يِسيُّوَن ٱلَْفرِّ َذَهَب ِحيَنِئٍذ 15

ُخبْثَُهْم يَُسوُع فََعلَِم 18 َال؟». أَْم لَِقيَْرصَ ِجْزيٌَة تُْعطَى أَْن أَيَُجوُز ؟ تَظُنُّ َماَذا لََنا: فَُقْل 17 ٱلنَّاِس. ُوُجوِه إَِىل تَْنظُُر َال ِألَنََّك ِبأََحٍد، تُبَاِيل َوَال ، ِبٱلَْحقِّ ِ ٱ طَِريَق
.« «لَِقيَْرصَ لَُه: قَالُوا 21 َوٱلِْكتَابَُة؟». ورَُة ٱلصُّ َهِذِه «لَِمْن لَُهْم: فََقاَل 20 ِديَناًرا. لَُه ُموا فََقدَّ ٱلِْجْزيَِة». ُمَعاَملََة ِ أَُرو 19 ُمرَاُؤوَن؟ يا بُونَِني تَُجرِّ َذا َ «لِ َوقَاَل:

َوَمَضْوا. َوتَرَكُوُه بُوا تََعجَّ َسِمُعوا َّ فَلَ 22 .« ِ ِ ِ ِ َوَما لَِقيَْرصَ لَِقيَْرصَ َما إًِذا «أَْعطُوا لَُهْم: فََقاَل

األموات قيامة عن السؤال

أَُخوُه يَتَزَوَّْج أَْوَالٌد، لَُه َولَيَْس أََحٌد َماَت إِْن ُموَىس: قَاَل ُمَعلُِّم، «يَا : َ قَائِلِ 24 فََسأَلُوُه ِقيَاَمٌة، لَيَْس يَُقولُوَن ٱلَِّذيَن وِقيُّوَن، َصدُّ إِلَيِْه َجاَء ٱلْيَْوِم َذلَِك ِيف 23

إَِىل وَٱلثَّالُِث ِ ٱلثَّا وَكََذلَِك 26 ِألَِخيِه. ٱْمَرأَتَُه تَرََك نَْسٌل لَُه يَُكْن لَْم َوإِْذ َوَماَت. ٱْألَوَُّل َوتَزَوََّج إِْخَوٍة، َسبَْعُة ِعْنَدنَا فََكاَن 25 ِألَِخيِه. نَْسًال َويُِقْم ِبٱْمَرأَتِِه
«تَِضلُّوَن لَُهْم: َوقَاَل يَُسوُع فَأََجاَب 29 لِلَْجِميعِ!». كَانَْت فَِإنََّها َزْوَجًة؟ تَُكوُن بَْعِة ٱلسَّ ِمَن لَِمْن ٱلِْقيَاَمِة فَِفي 28 أَيًْضا. ٱلَْمْرأَُة َماتَِت ٱلُْكلِّ وَآِخَر 27 بَْعِة. ٱلسَّ
ٱْألَْمَواِت، ِقيَاَمِة ِجَهِة ِمْن ا َوأَمَّ 31 ِء. َ ٱلسَّ ِيف ِ ٱ كََمَالئَِكِة يَُكونُوَن بَْل ُجوَن، يَتَزَوَّ َوَال ُجوَن يُزَوِّ َال ٱلِْقيَاَمِة ِيف ِألَنَُّهْم 30 . ِ ٱ َة قُوَّ َوَال ٱلُْكتَُب تَْعرِفُوَن َال إِْذ
ٱلُْجُموُع َسِمَع َّ فَلَ 33 أَْحيَاٍء». إِلَُه بَْل أَْمَواٍت إِلََه ُ ٱ لَيَْس يَْعُقوَب؟ َوإِلَُه إِْسَحاَق َوإِلَُه إِبْرَاِهيَم إِلَُه أَنَا 32 ٱلَْقائِِل: ِ ٱ ِقبَِل ِمْن لَُكْم ِقيَل َما قََرأْتُْم َ أَفَ

تَْعلِيِمِه. ِمْن بُِهتُوا

العظمى الوصية

ِهَي َوِصيٍَّة أَيَُّة ُمَعلُِّم، «يَا 36 قَائًِال: بَُه لِيَُجرِّ ، نَاُموِيسٌّ َوُهَو ِمْنُهْم، َواِحٌد َوَسأَلَُه 35 َمًعا، ٱْجتََمُعوا َ وِقيِّ دُّ ٱلصَّ أَبَْكَم أَنَُّه َسِمُعوا َّ فَلَ يِسيُّوَن ٱلَْفرِّ ا أَمَّ 34
َوٱلُْعظَْمى. ٱْألُوَىل ٱلَْوِصيَُّة ِهَي َهِذِه 38 ِفْكرَِك. كُلِّ َوِمْن نَْفِسَك، كُلِّ َوِمْن قَلِْبَك، كُلِّ ِمْن إِلََهَك ٱلرَّبَّ «تُِحبُّ يَُسوُع: لَُه فََقاَل 37 ٱلنَّاُموِس؟». ِيف ٱلُْعظَْمى

َوٱْألَنِْبيَاُء». كُلُُّه ٱلنَّاُموُس يَتََعلَُّق ِ ْ ٱلَْوِصيَّتَ ِ ْ ِبَهاتَ 40 كََنْفِسَك. قَِريبََك تُِحبُّ ِمثْلَُها: وَٱلثَّانِيَُة 39
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وداود املسيح

«فََكيَْف لَُهْم: قَاَل 43 َداُوَد». «ٱبُْن لَُه: قَالُوا ُهَو؟» َمْن ٱبُْن ٱلَْمِسيِح؟ ِيف تَظُنُّوَن «َماَذا قَائًِال: 42 يَُسوُع َسأَلَُهْم َ ُمْجتَِمِع يِسيُّوَن ٱلَْفرِّ كَاَن َ َوِفي 41
يَُكوُن فََكيَْف َربا، يَْدُعوُه َداُوُد كَاَن فَِإْن 45 لَِقَدَميَْك. َمْوِطئًا أَْعَداَءَك أََضَع َحتَّى ِيِني َ َعْن ٱْجلِْس : ِّ لَِر ٱلرَّبُّ قَاَل 44 قَائًِال: َربا؟ ِبٱلرُّوِح َداُوُد يَْدُعوُه

بَتًَّة. يَْسأَلَُه أَْن أََحٌد يَْجُرسْ لَْم ٱلْيَْوِم َذلَِك َوِمْن ِبَكلَِمٍة. يُِجيبَُه أَْن أََحٌد يَْستَِطْع فَلَْم 46 ٱبَْنُه؟».

والفريسي الكتبة من التحذير

فَٱْحَفظُوُه تَْحَفظُوُه أَْن لَُكْم قَالُوا َما فَُكلُّ 3 يِسيُّوَن، َوٱلَْفرِّ ٱلَْكتَبَُة َجلََس ُموَىس كُرِْيسِّ «َعَىل قَائًِال: 2 َوتََالِميَذُه ٱلُْجُموَع يَُسوُع َخاطََب ِحيَنِئٍذ أَكْتَاِف123 َعَىل َويََضُعونََها ٱلَْحْمِل َعِرسََة ثَِقيلًَة ًال َ أَْح يَْحزُِموَن فَِإنَُّهْم 4 يَْفَعلُوَن. َوَال يَُقولُوَن ِألَنَُّهْم تَْعَملُوا، َال لِِهْم َ أَْع َحَسَب َولَِكْن وَٱفَْعلُوُه،
َويُِحبُّوَن 6 ثِيَاِبِهْم، أَْهَداَب َويَُعظُِّموَن َعَصائِبَُهْم فَيَُعرُِّضوَن ٱلنَّاُس: تَْنظُرَُهُم ْ َ لِ يَْعَملُونََها لِِهْم َ أَْع وَكُلَّ 5 ِبِإْصِبِعِهْم، يَُحرِّكُوَها أَْن يُِريُدوَن َال َوُهْم ٱلنَّاِس،
ِألَنَّ َسيِِّدي، تُْدَعْوا فََال أَنْتُْم ا َوأَمَّ 8 َسيِِّدي! َسيِِّدي ٱلنَّاُس: يَْدُعَوُهُم َوأَْن ٱْألَْسَواِق، ِيف َوٱلتَِّحيَّاِت 7 ٱلَْمَجاِمعِ، ِيف ٱْألُوَىل َوٱلَْمَجالَِس ٱلَْوَالئِِم، ِيف ٱْألَوََّل ٱلُْمتََّكأَ
ُمَعلَِّمُكْم ِألَنَّ ، َ ُمَعلِِّم تُْدَعْوا َوَال 10 َواِت. َ ٱلسَّ ِيف ٱلَِّذي َواِحٌد أَبَاكُْم ِألَنَّ ٱْألَرِْض، َعَىل أَبًا لَُكْم تَْدُعوا َوَال 9 إِْخَوٌة. َجِميًعا َوأَنْتُْم ٱلَْمِسيُح، َواِحٌد ُمَعلَِّمُكْم

يَرْتَِفْع. نَْفَسُه يََضْع َوَمْن يَتَِّضْع، نَْفَسُه يَرْفَْع فََمْن 12 لَُكْم. َخاِدًما يَُكوُن َوأَكَْربُكُْم 11 ٱلَْمِسيُح. َواِحٌد

والفريسي للكتبة الويالت

َ اِخلِ ٱلدَّ تََدُعوَن َوَال أَنْتُْم تَْدُخلُوَن فََال ٱلنَّاِس، اَم قُدَّ َواِت َ ٱلسَّ َملَُكوَت تُْغلُِقوَن ِألَنَُّكْم ٱلُْمرَاُؤوَن! يِسيُّوَن َوٱلَْفرِّ ٱلَْكتَبَُة أَيَُّها لَُكْم َويٌْل «لَِكْن 13
َويٌْل 15 أَْعظََم. َديُْنونًَة تَأُْخُذوَن لَِذلَِك َصلََواتُِكْم. تُِطيلُوَن ولِِعلٍَّة ٱْألََراِمِل، بُيُوَت تَأْكُلُوَن ِألَنَُّكْم ٱلُْمرَاُؤوَن! يِسيُّوَن َوٱلَْفرِّ ٱلَْكتَبَُة أَيَُّها لَُكْم َويٌْل 14 يَْدُخلُوَن.

ُمَضاَعًفا. ِمْنُكْم َ َ أَكْ لَِجَهنََّم ٱبًْنا تَْصَنُعونَُه َحَصَل َوَمتَى َواِحًدا، َدِخيًال لِتَْكَسبُوا َوٱلَْربَّ ٱلْبَْحَر تَطُوفُوَن ِألَنَُّكْم ٱلُْمرَاُؤوَن! يِسيُّوَن َوٱلَْفرِّ ٱلَْكتَبَُة أَيَُّها لَُكْم
َا ُّ أَ َوٱلُْعْميَاُن! ٱلُْجهَّاُل أَيَُّها 17 يَلْتَزُِم. ٱلَْهيَْكِل ِبَذَهِب َحلََف َمْن َولَِكْن ٍء، ِبَيشْ فَلَيَْس ِبٱلَْهيَْكِل َحلََف َمْن ٱلَْقائِلُوَن: ٱلُْعْميَاُن! ٱلَْقاَدُة أَيَُّها لَُكْم َويٌْل 16
ٱلُْجهَّاُل أَيَُّها 19 يَلْتَزُِم. َعلَيِْه ٱلَِّذي ِبٱلُْقْربَاِن َحلََف َمْن َولَِكْن ٍء، ِبَيشْ فَلَيَْس ِبٱلَْمْذبَِح َحلََف َوَمْن 18 َهَب؟ ٱلذَّ ُس يَُقدِّ ٱلَِّذي ٱلَْهيَْكُل أَِم َهُب أَلذَّ أَْعظَُم:
ِبٱلَْهيَْكِل َحلََف َوَمْن 21 َعلَيِْه! َما َوِبُكلِّ ِبِه َحلََف فََقْد ِبٱلَْمْذبَِح َحلََف َمْن فَِإنَّ 20 ٱلُْقْربَاَن؟ ُس يَُقدِّ ٱلَِّذي ٱلَْمْذبَُح أَِم ٱلُْقْربَاُن أَْعظَُم: َا ُّ أَ َوٱلُْعْميَاُن!
ِألَنَُّكْم ٱلُْمرَاُؤوَن! يِسيُّوَن َوٱلَْفرِّ ٱلَْكتَبَُة أَيَُّها لَُكْم َويٌْل 23 َعلَيِْه. َوِبالَْجالِِس ِ ٱ ِبَعرِْش َحلََف فََقْد ِء َ ِبٱلسَّ َحلََف َوَمْن 22 ِفيِه، اكِِن َوِبالسَّ ِبِه َحلََف فََقْد

ٱلُْعْميَاُن! ٱلَْقاَدُة أَيَُّها 24 تِلَْك. تَْرتُكُوا َوَال َهِذِه تَْعَملُوا أَْن يَْنبَِغي كَاَن َاَن. وَٱْإلِ وَٱلرَّْحَمَة ٱلَْحقَّ ٱلنَّاُموِس: أَثَْقَل َوتَرَكْتُْم وَن، َوٱلَْكمُّ ِبثَّ وَٱلشِّ ٱلنَّْعَنَع وَن ُ تَُعرشِّ
َداِخٍل ِمْن َ َوُه ْحَفِة، وَٱلصَّ ٱلَْكأِْس َخارَِج وَن تَُنقُّ ِألَنَُّكْم ٱلُْمرَاُؤوَن! يِسيُّوَن َوٱلَْفرِّ ٱلَْكتَبَُة أَيَُّها لَُكْم َويٌْل 25 ٱلَْجَمَل. َويَبْلَُعوَن ٱلْبَُعوَضِة َعِن وَن يَُصفُّ ٱلَِّذيَن
يِسيُّوَن َوٱلَْفرِّ ٱلَْكتَبَُة أَيَُّها لَُكْم َويٌْل 27 نَِقيا. أَيًْضا َ َخارُِجُه يَُكوَن ْ َ لِ ْحَفِة وَٱلصَّ ٱلَْكأِْس َداِخَل أَوًَّال نَقِّ ٱْألَْعَمى! يِيسُّ ٱلَْفرِّ أَيَُّها 26 َوَدَعارًَة. ٱْخِتطَافًا َمْملُوآِن
َخارٍِج ِمْن أَيًْضا: أَنْتُْم َهَكَذا 28 نََجاَسٍة. وَكُلَّ أَْمَواٍت ِعظَاَم َمْملُوَءٌة َداِخٍل ِمْن َوِهَي َجِميلًَة، َخارٍِج ِمْن تَظَْهُر ُمبَيََّضًة قُبُوًرا تُْشِبُهوَن ِألَنَُّكْم ٱلُْمرَاُؤوَن!
َوتَُزيُِّنوَن ٱْألَنِْبيَاِء قُبُوَر تَبُْنوَن ِألَنَُّكْم ٱلُْمرَاُؤوَن! يِسيُّوَن َوٱلَْفرِّ ٱلَْكتَبَُة أَيَُّها لَُكْم َويٌْل 29 ًا. ْ َوإِ ِريَاًء َمْشُحونُوَن َداِخٍل ِمْن َولَِكنَُّكْم أَبْرَاًرا، لِلنَّاِس تَظَْهُروَن
فَٱْمَألُوا 32 ٱْألَنِْبيَاِء. قَتَلَِة أَبَْناُء أَنَُّكْم أَنُْفِسُكْم َعَىل تَْشَهُدوَن فَأَنْتُْم 31 ٱْألَنِْبيَاِء. َدِم ِيف َشاَركَْناُهْم َ لَ آبَائَِنا أَيَّاِم ِيف كُنَّا لَْو َوتَُقولُوَن: 30 ، َ يِق دِّ ٱلصِّ َمَداِفَن
تَْقتُلُوَن فَِمْنُهْم وَكَتَبًَة، َء َ َوُحَك أَنِْبيَاَء إِلَيُْكْم أُرِْسُل أَنَا َها لَِذلَِك 34 َجَهنََّم؟ َديُْنونَِة ِمْن تَْهُربُوَن كَيَْف ٱْألَفَاِعي! أَْوَالَد ٱلَْحيَّاُت أَيَُّها 33 آبَائُِكْم. ِمْكيَاَل أَنْتُْم
إَِىل يِق دِّ ٱلصِّ َهاِبيَل َدِم ِمْن ٱْألَرِْض، َعَىل ُسِفَك ٍّ ِ َز َدٍم كُلُّ َعلَيُْكْم َ ِ يَأْ ْ َ لِ 35 َمِديَنٍة، إَِىل َمِديَنٍة ِمْن َوتَطْرُُدوَن َمَجاِمِعُكْم، ِيف تَْجلُِدوَن َوِمْنُهْم َوتَْصلِبُوَن،

ٱلِْجيِل! َهَذا َعَىل ِ يَأْ كُلَُّه َهَذا إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل اَلَْحقَّ 36 َوٱلَْمْذبَِح. ٱلَْهيَْكِل َ ْ بَ قَتَلْتُُموُه ٱلَِّذي بَرَِخيَّا بِْن َزكَِريَّا َدِم

أورشليم ير يسوع

َجَناَحيَْها، تَْحَت ِفرَاَخَها َجاَجُة ٱلدَّ تَْجَمُع َ كَ أَْوَالَدِك أَْجَمَع أَْن أَرَْدُت َمرٍَّة كَْم إِلَيَْها، َ ٱلُْمرَْسلِ َوَراِجَمَة ٱْألَنِْبيَاِء قَاتِلََة يا أُورَُشلِيُم! يا أُورَُشلِيُم، «يَا 37
.«! ٱلرَّبِّ ِبٱْسِم ِ ٱْآل ُمبَارٌَك تَُقولُوا: َحتَّى ٱْآلَن ِمَن تََرْونَِني َال إِنَُّكْم لَُكْم: أَقُوُل ِّ ِألَ 39 َخرَابًا. لَُكْم يُْرتَُك بَيْتُُكْم ُهَوَذا 38 تُِريُدوا! َولَْم
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أَقُوُل اَلَْحقَّ َهِذِه؟ َجِميَع تَْنظُُروَن «أََما يَُسوُع: لَُهْم فََقاَل 2 ٱلَْهيَْكِل. أَبِْنيََة يُُروُه ْ َ لِ تََالِميُذُه َم فَتََقدَّ ٱلَْهيَْكِل، ِمَن َوَمَىض يَُسوُع َخَرَج ثُمَّ يُْنَقُض!».124 َال َحَجٍر َعَىل َحَجٌر َهُهَنا يُْرتَُك َال إِنَُّه لَُكْم:
ْهِر؟». ٱلدَّ َوٱنِْقَضاِء َمِجيِئَك َعَالَمُة ِهَي َوَما َهَذا؟ يَُكوُن َمتَى لََنا «قُْل : َ قَائِلِ ٱنِْفرَاٍد َعَىل ٱلتََّالِميُذ إِلَيِْه َم تََقدَّ يْتُوِن، ٱلزَّ َجبَِل َعَىل َجالٌِس ُهَو َ َوِفي 3

تَْسَمُعوَن َوَسْوَف 6 ِيَن. كَِث َويُِضلُّوَن ٱلَْمِسيُح! ُهَو أَنَا : َ قَائِلِ ِبٱْسِمي َسيَأْتُوَن ِيَن كَِث فَِإنَّ 5 أََحٌد. يُِضلَُّكْم َال «ٱنْظُُروا! لَُهْم: َوقَاَل يَُسوُع فَأََجاَب 4
َمْملََكٍة، َعَىل َوَمْملََكٌة ٍة أُمَّ َعَىل ٌة أُمَّ تَُقوُم ِألَنَُّه 7 بَْعُد. ٱلُْمْنتََهى لَيَْس َولَِكْن كُلَُّها، َهِذِه تَُكوَن أَْن بُدَّ َال ِألَنَُّه تَرْتَاُعوا. َال اُنْظُُروا، ُحُروٍب. َوأَْخبَاِر ِبُحُروٍب
َجِميعِ ِمْن َ ُمبَْغِض َوتَُكونُوَن َويَْقتُلُونَُكْم، ِضيٍق إَِىل يَُسلُِّمونَُكْم ِحيَنِئٍذ 9 ٱْألَْوَجاِع. ُمبْتََدأُ كُلََّها َهِذِه َولَِكنَّ 8 أََماكَِن. ِيف َوزََالزُِل َوأَْوِبئٌَة َمَجاَعاٌت َوتَُكوُن

َِة ْ َولَِك 12 ِيَن. كَِث َويُِضلُّوَن ُوَن كَِث كََذبٌَة أَنِْبيَاُء َويَُقوُم 11 بَْعًضا. بَْعُضُهْم َويُبِْغُضوَن بَْعًضا بَْعُضُهْم َويَُسلُِّموَن ُوَن كَِث ُ ُ يَْع َوِحيَنِئٍذ 10 ٱْسِمي. ِألَْجِل ٱْألَُمِم
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ثُمَّ ٱْألَُمِم. لَِجِميعِ َشَهاَدًة ٱلَْمْسُكونَِة كُلِّ ِيف َهِذِه ٱلَْملَُكوِت ِبِبَشارَِة َويُْكَرُز 14 يَْخلُُص. فََهَذا ٱلُْمْنتََهى إَِىل يَْصِربُ ٱلَِّذي َولَِكِن 13 ِيَن. ٱلَْكِث َمَحبَُّة تَْربُُد ٱْإلِثِْم
ٱلُْمْنتََهى. ِ يَأْ

ٱلْيَُهوِديَِّة ِيف ٱلَِّذيَن لِيَْهرُِب فَِحيَنِئٍذ 16 - ٱلَْقاِرئُ لِيَْفَهِم - ِس ٱلُْمَقدَّ ٱلَْمَكاِن ِيف ًَة ِ قَا ٱلنَِّبيُّ َدانِيآُل َعْنَها قَاَل ٱلَِّتي ٱلَْخرَاِب» «رِْجَسَة نَظَرْتُْم «فََمتَى 15
ِيف َوٱلُْمرِْضَعاِت لِلَْحبَاَىل َوَويٌْل 19 ثِيَابَُه. لِيَأُْخَذ َوَرائِِه إَِىل يَرِْجْع فََال ٱلَْحْقِل ِيف َوٱلَِّذي 18 َشيْئًا، بَيِْتِه ِمْن لِيَأُْخَذ يَْنزِْل فََال طِْح ٱلسَّ َعَىل َوٱلَِّذي 17 ٱلِْجبَاِل، إَِىل
يَُكوَن. َولَْن ٱْآلَن إَِىل ٱلَْعالَِم ٱبِْتَداِء ُمْنُذ ِمثْلُُه يَُكْن لَْم َعِظيٌم ِضيٌق ِحيَنِئٍذ يَُكوُن ِألَنَُّه 21 َسبٍْت، ِيف َوَال ِشتَاٍء ِيف َهَربُُكْم يَُكوَن َال ْ َ لِ َوَصلُّوا 20 ٱْألَيَّاِم! تِلَْك
فََال ُهَناَك! أَْو: ُهَنا! ٱلَْمِسيُح ُهَوَذا أََحٌد: لَُكْم قَاَل إِْن ِحيَنِئٍذ 23 ٱْألَيَّاُم. تِلَْك ُ تَُقرصَّ ٱلُْمْختَاِريَن ِألَْجِل َولَِكْن َجَسٌد. يَْخلُْص لَْم ٱْألَيَّاُم تِلَْك ْ تَُقرصَّ لَْم َولَْو 22
َسبَْقُت قَْد أَنَا َها 25 أَيًْضا. ٱلُْمْختَاِريَن أَْمَكَن لَْو يُِضلُّوا َحتَّى َوَعَجائَِب، َعِظيَمًة آيَاٍت َويُْعطُوَن كََذبٌَة َوأَنِْبيَاُء كََذبٌَة ُمَسَحاُء َسيَُقوُم ِألَنَُّه 24 قُوا. تَُصدِّ
إَِىل َويَظَْهُر ٱلَْمَشاِرِق ِمَن يَْخُرُج ٱلَْربَْق أَنَّ َ كَ ِألَنَُّه 27 قُوا. تَُصدِّ فََال ٱلَْمَخاِدِع! ِيف ُهَو َها تَْخرُُجوا. فََال ٱلَْربِّيَِّة! ِيف ُهَو َها لَُكْم: قَالُوا فَِإْن 26 َوأَْخَربْتُُكْم.

ٱلنُُّسوُر. تَْجتَِمُع فَُهَناَك ٱلُْجثَُّة، تَُكِن َ َحيْثُ ِألَنَُّه 28 ٱْإلِنَْساِن. ٱبِْن َمِجيُء أَيًْضا يَُكوُن َهَكَذا ٱلَْمَغارِِب،
َوِحيَنِئٍذ 30 تَتَزَْعَزُع. َواِت َ ٱلسَّ َوقُوَّاُت ِء، َ ٱلسَّ ِمَن تَْسُقُط َوٱلنُُّجوُم َضْوَءُه، يُْعِطي َال َوٱلَْقَمُر ْمُس، ٱلشَّ تُظْلُِم ٱْألَيَّاِم تِلَْك ِضيِق بَْعَد «َولِلَْوقِْت 29
ِْسُل ُ فَ 31 .ٍ كَِث َوَمْجٍد ٍة ِبُقوَّ ِء َ ٱلسَّ َسَحاِب َعَىل آتِيًا ٱْإلِنَْساِن ٱبَْن وَن َويُبِْرصُ ٱْألَرِْض، قَبَائِِل َجِميُع تَُنوُح َوِحيَنِئٍذ ِء. َ ٱلسَّ ِيف ٱْإلِنَْساِن ٱبِْن َعَالَمُة تَظَْهُر
َصاَر َمتَى ٱلَْمثََل: تََعلَُّموا ِ ٱلتِّ َشَجرَِة فَِمْن 32 أَقَْصائَِها. إَِىل َواِت َ ٱلسَّ أَقَْصاِء ِمْن يَاِح، ٱلرِّ ٱْألَْربَعِ ِمَن ُمْختَاِريِه فَيَْجَمُعوَن ْوِت، ٱلصَّ َعِظيِم ِببُوٍق َمَالئَِكتَُه
أَقُوُل اَلَْحقَّ 34 ٱْألَبَْواِب. َعَىل قَِريٌب أَنَُّه فَٱْعلَُموا كُلَُّه َهَذا رَأَيْتُْم َمتَى أَيًْضا، أَنْتُْم َهَكَذا 33 قَِريٌب. يَْف ٱلصَّ أَنَّ تَْعلَُموَن أَْوَراقََها، َوأَْخرََجْت رَْخًصا ُغْصُنَها

يَزُوُل. َال كََالِمي َولَِكنَّ تَزُوَالِن َوٱْألَرُْض ُء َ اَلسَّ 35 كُلُُّه. َهَذا يَُكوَن َحتَّى ٱلِْجيُل َهَذا ِْيض َ َال لَُكْم:

الدائم االستعداد

ٱبِْن َمِجيُء أَيًْضا يَُكوُن كََذلَِك نُوٍح أَيَّاُم كَانَْت َ وَكَ 37 َوْحَدُه. ِ أَ إِالَّ َواِت، َ ٱلسَّ َمَالئَِكُة َوَال أََحٌد، َ ِبِه يَْعلَُم فََال اَعُة ٱلسَّ َوتِلَْك ٱلْيَْوُم َذلَِك ا «َوأَمَّ 36
يَْعلَُموا َولَْم 39 ٱلُْفلَْك، نُوٌح ِفيِه َدَخَل ٱلَِّذي ٱلْيَْوِم إَِىل ُجوَن، َويُزَوِّ ُجوَن َويَتَزَوَّ بُوَن َويَْرشَ يَأْكُلُوَن ٱلطُّوفَاِن قَبَْل ٱلَِّتي ٱْألَيَّاِم ِيف كَانُوا َ كَ ِألَنَُّه 38 ٱْإلِنَْساِن.

تَطَْحَناِن اِثَْنتَاِن 41 ٱْآلَخُر. َويُْرتَُك ٱلَْواِحُد يُؤَْخُذ ٱلَْحْقِل، ِيف ٱثَْناِن يَُكوُن ِحيَنِئٍذ 40 ٱْإلِنَْساِن. ٱبِْن َمِجيُء أَيًْضا يَُكوُن كََذلَِك ٱلَْجِميَع، َوأََخَذ ٱلطُّوفَاُن َجاَء َحتَّى
أَيِّ ِيف ٱلْبَيِْت رَبُّ َعرََف لَْو أَنَُّه َهَذا: وَٱْعلَُموا 43 َربُُّكْم. ِ يَأْ َساَعٍة أَيَِّة ِيف تَْعلَُموَن َال ِألَنَُّكْم إًِذا «اِْسَهُروا 42 ٱْألُْخَرى. َوتُْرتَُك ٱلَْواِحَدُة تُؤَْخُذ ٱلرََّحى، َعَىل

ٱْإلِنَْساِن. ٱبُْن ِ يَأْ تَظُنُّوَن َال َساَعٍة ِيف ِألَنَُّه يَن، ُمْستَِعدِّ أَيًْضا أَنْتُْم كُونُوا لَِذلَِك 44 يُْنَقُب. بَيْتَُه يََدْع َولَْم لََسِهَر اِرُق، ٱلسَّ ِ يَأْ َهِزيعٍ

األم العبد َمَثل

يَْفَعُل يَِجُدُه َسيُِّدُه َجاَء إَِذا ٱلَِّذي ٱلَْعبِْد لَِذلَِك َ طُو 46 ِحيِنِه؟ ِيف ٱلطََّعاَم لِيُْعِطيَُهُم َخَدِمِه َعَىل َسيُِّدُه أَقَاَمُه ٱلَِّذي ٱلَْحِكيُم ُ ٱْألَِم ٱلَْعبُْد ُهَو فََمْن 45
ٱلَْعِبيَد يَْرضُِب فَيَبْتَِدئُ 49 قُُدوَمُه. يُبِْطُئ َسيِِّدي قَلِْبِه: ِيف ٱلرَِّديُّ ٱلَْعبُْد َذلَِك قَاَل إِْن َولَِكْن 48 أَْمَوالِِه. َجِميعِ َعَىل يُِقيُمُه إِنَُّه لَُكْم: أَقُوُل اَلَْحقَّ 47 َهَكَذا!
ُهَناَك . َ ٱلُْمرَائِ َمَع نَِصيبَُه َويَْجَعُل فَيَُقطُِّعُه 51 يَْعرِفَُها، َال َساَعٍة َوِيف يَْنتَِظرُُه َال يَْوٍم ِيف ٱلَْعبِْد َذلَِك َسيُِّد ِ يَأْ 50 َكاَرى. ٱلسُّ َمَع َويَْرشَُب َويَأْكُُل رُفََقاَءُه

ٱْألَْسَناِن. يُر َوَرصِ ٱلْبَُكاُء يَُكوُن

العرش العذارى َمَثل

َوَخْمٌس ٍت، َ َحِكي ِمْنُهنَّ َخْمٌس وَكَاَن 2 ٱلَْعِريِس. لِلَِقاِء َوَخرَْجَن َمَصاِبيَحُهنَّ أََخْذَن َعَذاَرى، َعْرشَ َواِت َ ٱلسَّ َملَُكوُت يُْشِبُه «ِحيَنِئٍذ أَبْطَأ125َ َ َوِفي 5 . َمَصاِبيِحِهنَّ َمَع آنِيَِتِهنَّ ِيف َزيْتًا فَأََخْذَن ُت َ ٱلَْحِكي ا َوأَمَّ 4 َزيْتًا، َمَعُهنَّ يَأُْخْذَن َولَْم َمَصاِبيَحُهنَّ فَأََخْذَن ٱلَْجاِهَالُت ا أَمَّ 3 َجاِهَالٍت.
َوأَْصلَْحَن ٱلَْعَذاَرى أُولَِئَك َجِميُع فََقاَمْت 7 لِلَِقائِِه! فَٱْخرُْجَن ُمْقِبٌل، ٱلَْعِريُس ُهَوَذا ُرصَاٌخ: َصاَر ٱللَّيِْل نِْصِف فَِفي 6 َْن. ِ َو َجِميُعُهنَّ نََعْسَن ٱلَْعِريُس
بَِل ، َولَُكنَّ لََنا يَْكِفي َال لََعلَُّه قَائِالٍت: ُت َ ٱلَْحِكي فَأََجابَِت 9 تَْنطَِفُئ. َمَصاِبيَحَنا فَِإنَّ َزيِْتُكنَّ ِمْن أَْعِطيَنَنا ِت: َ لِلَْحِكي ٱلَْجاِهَالُت فََقالَِت 8 . َمَصاِبيَحُهنَّ

بَِقيَُّة َجاَءْت ًا أَِخ 11 ٱلْبَاُب. َوأُْغلَِق ٱلُْعرِْس، إَِىل َمَعُه َدَخلَْن اُت َوٱلُْمْستَِعدَّ ٱلَْعِريُس، َجاَء لِيَبْتَْعَن َذاِهبَاٌت ُهنَّ َ َوِفي 10 . لَُكنَّ َوٱبْتَْعَن ٱلْبَاَعِة إَِىل َ ْ ٱْذَه
اَعَة ٱلسَّ َوَال ٱلْيَْوَم تَْعرِفُوَن َال ِألَنَُّكْم إًِذا فَٱْسَهُروا 13 . أَْعرِفُُكنَّ َما ِّ إِ : لَُكنَّ أَقُوُل ٱلَْحقَّ َوقَاَل: فَأََجاَب 12 لََنا! ٱفْتَْح َسيُِّد، يا َسيُِّد، يا قَائَِالٍت: أَيًْضا ٱلَْعَذاَرى

ٱْإلِنَْساِن. ٱبُْن ِفيَها ِ يَأْ ٱلَِّتي

الوزنات َمَثل

َوَسافََر طَاقَِتِه. قَْدِر َعَىل َواِحٍد كُلَّ َوزْنًَة. وَآَخَر ، ِ ْ َوزْنَتَ وَآَخَر َوزَنَاٍت، َخْمَس َواِحًدا فَأَْعطَى 15 أَْمَوالَُه، َوَسلََّمُهْم َعِبيَدُه َدَعا ُمَساِفٌر إِنَْساٌن َا َّ «وَكَأَ 14
ٱلَِّذي ا َوأَمَّ 18 . ِ ْ أُْخَريَ ِ ْ َوزْنَتَ أَيًْضا َرِبَح ، ِ ْ ٱلَْوزْنَتَ أََخَذ ٱلَِّذي َوَهَكَذا 17 أَُخَر. َوزَنَاٍت َخْمَس فََرِبَح ِبَها، َوتَاَجَر َوزَنَاٍت ٱلَْخْمَس أََخَذ ٱلَِّذي فََمَىض 16 لِلَْوقِْت.
َم َوقَدَّ َوزَنَاٍت ٱلَْخْمَس أََخَذ ٱلَِّذي فََجاَء 20 َوَحاَسبَُهْم. ٱلَْعِبيِد أُولَِئَك َسيُِّد َ أَ طَِويٍل زََماٍن َوبَْعَد 19 َسيِِّدِه. َة ِفضَّ َوأَْخَفى ٱْألَرِْض ِيف َوَحَفَر فََمَىض ٱلَْوزْنََة أََخَذ
! ُ َوٱْألَِم الُِح ٱلصَّ ٱلَْعبُْد أَيَُّها َّ نِِع َسيُِّدُه: لَُه فََقاَل 21 فَْوقََها. َرِبْحتَُها أَُخُر َوزَنَاٍت َخْمُس ُهَوَذا َسلَّْمتَِني. َوزَنَاٍت َخْمَس َسيُِّد، يا قَائًِال: أَُخَر َوزَنَاٍت َخْمَس
أُْخَريَاِن َوزْنَتَاِن ُهَوَذا َسلَّْمتَِني. ِ ْ َوزْنَتَ َسيُِّد، يا َوقَاَل: ِ ْ ٱلَْوزْنَتَ أََخَذ ٱلَِّذي َجاَء ثُمَّ 22 َسيِِّدَك. فََرِح إَِىل اُْدُخْل .ِ ٱلَْكِث َعَىل فَأُِقيُمَك ٱلَْقلِيِل ِيف أَِميًنا كُْنَت
أَيًْضا َجاَء ثُمَّ 24 َسيِِّدَك. فََرِح إَِىل اُْدُخْل .ِ ٱلَْكِث َعَىل فَأُِقيُمَك ٱلَْقلِيِل ِيف أَِميًنا كُْنَت ! ُ ٱْألَِم الُِح ٱلصَّ ٱلَْعبُْد أَيَُّها َّ نِِع َسيُِّدُه: لَُه قَاَل 23 . َ فَْوقَُه َ َرِبْحتُُه
َوأَْخَفيُْت َوَمَضيُْت فَِخْفُت 25 تَبُْذْر. لَْم َحيُْث ِمْن َوتَْجَمُع تَْزَرْع، لَْم َحيُْث تَْحُصُد قَاٍس، إِنَْساٌن أَنََّك َعرَفُْت َسيُِّد، يا َوقَاَل: ٱلَْواِحَدَة ٱلَْوزْنََة أََخَذ ٱلَِّذي
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أَبُْذْر، لَْم َحيُْث ِمْن َوأَْجَمُع أَْزَرْع، لَْم َحيُْث أَْحُصُد ِّ أَ َعرَفَْت َوٱلَْكْسَالُن، يُر ِّ ٱلرشِّ ٱلَْعبُْد أَيَُّها لَُه: َوقَاَل َسيُِّدُه فَأََجاَب 26 لََك. ٱلَِّذي ُهَوَذا ٱْألَرِْض. ِيف َوزْنَتََك
ِألَنَّ 29 َوزَنَاٍت. ٱلَْعْرشُ لَُه لِلَِّذي َوأَْعطُوَها ٱلَْوزْنََة ِمْنُه فَُخُذوا 28 ِربًا. َمَع ِيل ٱلَِّذي آُخُذ كُْنُت َمِجيِئي فَِعْنَد يَارِفَِة، ٱلصَّ ِعْنَد ِتي ِفضَّ تََضَع أَْن يَْنبَِغي فََكاَن 27
ٱْألَْسَناِن. يُر َوَرصِ ٱلْبَُكاُء يَُكوُن ُهَناَك ٱلَْخارِِجيَِّة، ٱلظُّلَْمِة إَِىل ٱطْرَُحوُه ٱلْبَطَّاُل َوٱلَْعبُْد 30 ِمْنُه. يُؤَْخُذ ِعْنَدُه فَٱلَِّذي لَُه لَيَْس َوَمْن فَيَزَْداُد، يُْعطَى لَُه َمْن كُلَّ

والجداء الخراف

فَيَُميُِّز ُعوِب، ٱلشُّ َجِميُع أََماَمُه َويَْجتَِمُع 32 َمْجِدِه. كُرِْيسِّ َعَىل يَْجلُِس فَِحيَنِئٍذ َمَعُه، َ يِس ٱلِْقدِّ ٱلَْمَالئَِكِة َوَجِميُع َمْجِدِه ِيف ٱْإلِنَْساِن ٱبُْن َجاَء «َوَمتَى 31
تََعالَْوا ِيِنِه: َ َعْن لِلَِّذيَن ٱلَْملُِك يَُقوُل ثُمَّ 34 ٱلْيََساِر. َعِن َوٱلِْجَداَء ِيِنِه َ َعْن ٱلِْخرَاَف فَيُِقيُم 33 ٱلِْجَداِء، ِمَن ٱلِْخرَاَف ٱلرَّاِعي َيُِّز ُ َ كَ بَْعٍض ِمْن بَْعَضُهْم

ُعْريَانًا 36 . ِ فَآَويْتُُمو َغِريبًا كُْنُت . ِ فََسَقيْتُُمو َعِطْشُت . ِ فَأَطَْعْمتُُمو ُجْعُت ِّ ِألَ 35 ٱلَْعالَِم. تَأِْسيِس ُمْنُذ لَُكْم ٱلُْمَعدَّ ٱلَْملَُكوَت رِثُوا ، ِ أَ ِ ُمبَاَر يا
َوَمتَى 38 فََسَقيَْناَك؟ َعطَْشانًا أَْو فَأَطَْعْمَناَك، َجائًِعا َرأَيَْناَك َمتَى ، يَارَبُّ : َ قَائِلِ ِحيَنِئٍذ ٱْألَبْرَاُر فَيُِجيبُُه 37 إَِيلَّ. فَأَتَيْتُْم َمْحبُوًسا . ِ ُو ُ فَُزْر َمِريًضا . ِ ُو ُ فََكَسْو
أَنَُّكْم َا ِ لَُكْم: أَقُوُل ٱلَْحقَّ لَُهُم: َويَُقوُل ٱلَْملُِك فَيُِجيُب 40 إِلَيَْك؟ فَأَتَيَْنا َمْحبُوًسا أَْو َمِريًضا رَأَيَْناَك َوَمتَى 39 فََكَسْونَاَك؟ ُعْريَانًا أَْو فَآَويَْناَك، َغِريبًا َرأَيَْناَك

فََعلْتُْم. فَِبي ٱْألََصاِغِر، َهؤَُالِء ِ إِْخَو ِبأََحِد فََعلْتُُموُه
فَلَْم َعِطْشُت . ِ تُطِْعُمو فَلَْم ُجْعُت ِّ ِألَ 42 َوَمَالئَِكِتِه، ِإلِبْلِيَس ِة ٱلُْمَعدَّ ٱْألَبَِديَِّة ٱلنَّاِر إَِىل ُ ياَمَالِع َعنِّي ٱْذَهبُوا ٱلْيََساِر: َعِن لِلَِّذيَن أَيًْضا يَُقوُل «ثُمَّ 41
أَْو َجائًِعا َرأَيَْناَك َمتَى ، يَارَبُّ : َ قَائِلِ أَيًْضا ُهْم يُِجيبُونَُه ِحيَنِئٍذ 44 . ِ تَزُوُرو فَلَْم َوَمْحبُوًسا َمِريًضا . ِ تَْكُسو فَلَْم ُعْريَانًا . ِ تَأُْوو فَلَْم َغِريبًا كُْنُت 43 . ِ تَْسُقو
لَْم فَِبي ٱْألََصاِغِر، َهؤَُالِء ِبأََحِد تَْفَعلُوُه لَْم أَنَُّكْم َا ِ لَُكْم: أَقُوُل ٱلَْحقَّ قَائًِال: فَيُِجيبُُهْم 45 نَْخِدْمَك؟ َولَْم َمْحبُوًسا أَْو َمِريًضا أَْو ُعْريَانًا أَْو َغِريبًا أَْو َعطَْشانًا

أَبَِديٍَّة». َحيَاٍة إَِىل وَٱْألَبْرَاُر أَبَِديٍّ َعَذاٍب إَِىل َهؤَُالِء فَيَْمِيض 46 تَْفَعلُوا.

يسوع لقتل التآمر

لِيُْصلََب». يَُسلَُّم ٱْإلِنَْساِن َوٱبُْن ٱلِْفْصُح، يَُكوُن ِ ْ يَْوَم بَْعَد أَنَُّه «تَْعلَُموَن 2 لِتََالِميِذِه: قَاَل كُلََّها ٱْألَقَْواَل َهِذِه يَُسوُع أَكَْمَل َّ َولَ َْكٍر126 ِ يَُسوَع ِْسُكوا ُ ْ َ لِ َوتََشاَوُروا 4 قَيَافَا، يُْدَعى ٱلَِّذي ٱلَْكَهَنِة رَئِيِس َداِر إَِىل ْعِب ٱلشَّ َوُشيُوُخ َوٱلَْكتَبَُة ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساُء ٱْجتََمَع ِحيَنِئٍذ 3

ْعِب». ٱلشَّ ِيف َشَغٌب يَُكوَن لِئَالَّ ٱلِْعيِد ِيف «لَيَْس قَالُوا: َولَِكنَُّهْم 5 َويَْقتُلُوُه.

يسوع عىل الِطيب سكب

ُمتَِّكٌئ. َوُهَو َرأِْسِه َعَىل فََسَكبَتُْه ٱلثََّمِن، ِ كَِث ِطيٍب قَاُرورَُة َمَعَها ٱْمَرأٌَة إِلَيِْه َمْت تََقدَّ 7 ٱْألَبْرَِص، ِسْمَعاَن بَيِْت ِيف َعْنيَا بَيِْت ِيف يَُسوُع كَاَن َ َوِفي 6
لَُهْم: َوقَاَل يَُسوُع فََعلَِم 10 لِلُْفَقرَاِء». َويُْعطَى ٍ ِبَكِث ٱلطِّيُب َهَذا يُبَاَع أَْن ِْكُن ُ كَاَن ِألَنَُّه 9 ٱْإلِتَْالُف؟ َهَذا َذا َ «لِ : َ قَائِلِ ٱْغتَاظُوا َذلَِك تََالِميُذُه رَأَى َّ فَلَ 8
َهَذا َسَكبَْت إِْذ فَِإنََّها 12 . ٍ ِح كُلِّ ِيف َمَعُكْم فَلَْسُت أَنَا ا َوأَمَّ ، ٍ ِح كُلِّ ِيف َمَعُكْم ٱلُْفَقرَاَء ِألَنَّ 11 َحَسًنا! َعَمًال ِ َعِملَْت قَْد فَِإنََّها ٱلَْمْرأََة؟ تُزِْعُجوَن َذا َ «لِ
لََها». تَْذكَاًرا َهِذِه فََعلَتُْه َا ِ أَيًْضا يُْخَربْ ٱلَْعالَِم، كُلِّ ِيف ٱْإلِنِْجيِل ِبَهَذا يُْكَرْز َ َحيْثُ لَُكْم: أَقُوُل اَلَْحقَّ 13 تَْكِفيِني. ِألَْجِل َذلَِك فََعلَْت َا َّ إِ َجَسِدي َعَىل ٱلطِّيَب

يهوذا خيانة

إِلَيُْكْم؟». أَُسلُِّمُه َوأَنَا ِ تُْعطُو أَْن تُِريُدوَن «َماَذا َوقَاَل: 15 ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساِء إَِىل ، ٱْإلِْسَخْريُوِطيَّ يَُهوَذا يُْدَعى ٱلَِّذي ، َعَرشَ ثَْنْي ِ ٱ ِمَن َواِحٌد َذَهَب ِحيَنِئٍذ 14

لِيَُسلَِّمُه. فُرَْصًة يَطْلُُب كَاَن ٱلَْوقِْت َذلَِك َوِمْن 16 ِة. ٱلِْفضَّ ِمَن َ ََالثِ ث لَُه فََجَعلُوا

التالميذ مع الِفصح عشاء

َوقُولُوا فَُالٍن إَِىل ٱلَْمِديَنِة، إَِىل «ٱْذَهبُوا فََقاَل: 18 ٱلِْفْصَح؟». لِتَأْكَُل لََك نُِعدَّ أَْن تُِريُد «أَيَْن لَُه: َ قَائِلِ يَُسوَع إَِىل ٱلتََّالِميُذ َم تََقدَّ ِ ٱلَْفِط أَيَّاِم أَوَِّل َوِيف 17
ٱلِْفْصَح. وا َوأََعدُّ يَُسوُع أََمرَُهْم َ كَ ٱلتََّالِميُذ فََفَعَل 19 تََالِميِذي». َمَع ٱلِْفْصَح أَْصَنُع ِعْنَدَك قَِريٌب. َوقِْتي إِنَّ يَُقوُل: ٱلُْمَعلُِّم لَُه:

َواِحٍد كُلُّ َوٱبْتََدأَ ِجدا، فََحزِنُوا 22 يَُسلُِّمِني». ِمْنُكْم َواِحًدا إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل «ٱلَْحقَّ قَاَل: يَأْكُلُوَن ُهْم َ َوِفي 21 . َعَرشَ ثَْنْي ِ ٱ َمَع ٱتََّكأَ ٱلَْمَساُء كَاَن َّ َولَ 20
َمْكتُوٌب ُهَو َ كَ َماٍض ٱْإلِنَْساِن ٱبَْن إِنَّ 24 يَُسلُِّمِني! ُهَو ْحَفِة ٱلصَّ ِيف َمِعي يََدُه يَْغِمُس «ٱلَِّذي َوقَاَل: فَأََجاَب 23 ؟». يَارَبُّ ُهَو أَنَا «َهْل لَُه: يَُقوُل ِمْنُهْم

َسيِِّدي؟». يا ُهَو أَنَا «َهْل َوقَاَل: ُمَسلُِّمُه يَُهوَذا فَأََجاَب 25 يُولَْد!». لَْم لَْو ٱلرَُّجِل لَِذلَِك ًا ْ َخ كَاَن ٱْإلِنَْساِن. ٱبُْن يَُسلَُّم ِبِه ٱلَِّذي ٱلرَُّجِل لَِذلَِك َويٌْل َولَِكْن َعْنُه،
قُلَْت». «أَنَْت لَُه: قَاَل

الرب عشاء

قَائًِال: َوأَْعطَاُهْم َوَشَكَر ٱلَْكأَْس َوأََخَذ 27 َجَسِدي». ُهَو َهَذا كُلُوا. «ُخُذوا َوقَاَل: ٱلتََّالِميَذ َوأَْعطَى َ وَكَرسَّ َوبَارََك ٱلُْخبَْز، يَُسوُع أََخَذ يَأْكُلُوَن ُهْم َ َوِفي 26
ِمْن أَْرشَُب َال ٱْآلَن ِمَن ِّ إِ لَُكْم: َوأَقُوُل 29 ٱلَْخطَايَا. لَِمْغِفرَِة ِيَن كَِث أَْجِل ِمْن يُْسَفُك ٱلَِّذي ٱلَْجِديِد لِلَْعْهِد ٱلَِّذي َدِمي ُهَو َهَذا ِألَنَّ 28 كُلُُّكْم، ِمْنَها بُوا «ٱْرشَ

يْتُوِن. ٱلزَّ َجبَِل إَِىل َوَخرَُجوا َسبَُّحوا ثُمَّ 30 .« ِ أَ َملَُكوِت ِيف َجِديًدا َمَعُكْم بُُه أَْرشَ َ ِحيَن ٱلْيَْوِم َذلَِك إَِىل َهَذا ٱلَْكرَْمِة نِتَاِج
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له بطرس بإنكار يُنبئ يسوع

إَِىل أَْسِبُقُكْم ِقيَاِمي بَْعَد َولَِكْن 32 ٱلرَِّعيَِّة. ِخرَاُف ُد فَتَتَبَدَّ ٱلرَّاِعَي أَْرضُِب ِّ أَ َمْكتُوٌب: ِألَنَُّه ٱللَّيْلَِة، َهِذِه ِيف ِيفَّ تَُشكُّوَن «كُلُُّكْم يَُسوُع: لَُهْم قَاَل ِحيَنِئٍذ 31

يَِصيَح أَْن قَبَْل ٱللَّيْلَِة َهِذِه ِيف إِنََّك لََك: أَقُوُل «ٱلَْحقَّ يَُسوُع: لَُه قَاَل 34 أَبًَدا». أَُشكُّ َال فَأَنَا ٱلَْجِميُع ِفيَك َشكَّ «َوإِْن لَُه: َوقَاَل بُطْرُُس فَأََجاَب 33 ٱلَْجلِيِل».
ٱلتََّالِميِذ. َجِميُع أَيًْضا قَاَل َهَكَذا أُنِْكرَُك!». َال َمَعَك أَُموَت أَْن ٱْضطُِررُْت «َولَِو بُطْرُُس: لَُه قَاَل 35 َمرَّاٍت». ََالَث ث ِ تُْنِكُر ِديٌك

جثسي يف

َوٱبَْنْي بُطْرَُس َمَعُه أََخَذ ثُمَّ 37 ُهَناَك». َ َوأَُصيلِّ أَْمِيضَ َحتَّى َهُهَنا «ٱْجلُِسوا لِلتََّالِميِذ: فََقاَل ، ِ َ َجثَْسيْ لََها يَُقاُل َضيَْعٍة إَِىل يَُسوُع َمَعُهْم َجاَء ِحيَنِئٍذ 36

وَكَاَن َوْجِهِه، َعَىل َوَخرَّ قَلِيًال َم تََقدَّ ثُمَّ 39 َمِعي». َوٱْسَهُروا َهُهَنا اُْمُكثُوا ٱلَْمْوِت. َحتَّى ِجدا َحِزيَنٌة «نَْفِيس لَُهْم: فََقاَل 38 َويَْكتَِئُب. يَْحزَُن َوٱبْتََدأَ َزبِْدي،
فََقاَل نِيَاًما، فََوَجَدُهْم ٱلتََّالِميِذ إَِىل َجاَء ثُمَّ 40 أَنَْت». تُِريُد َ كَ بَْل أَنَا أُِريُد َ كَ لَيَْس َولَِكْن ٱلَْكأُْس، َهِذِه َعنِّي فَلْتَْعُربْ أَْمَكَن إِْن أَبَتَاُه، «يَا قَائًِال: يَُصيلِّ

فََمَىض 42 فََضِعيٌف». ٱلَْجَسُد ا َوأَمَّ فََنِشيٌط ٱلرُّوُح ا أَمَّ تَْجِربٍَة. ِيف تَْدُخلُوا لِئَالَّ َوَصلُّوا اِْسَهُروا 41 َواِحَدًة؟ َساَعًة َمِعي تَْسَهُروا أَْن قََدرْتُْم َما «أََهَكَذا لِبُطْرَُس:
كَانَْت إِْذ نِيَاًما، أَيًْضا فََوَجَدُهْم َجاَء ثُمَّ 43 َمِشيئَتَُك». فَلْتَُكْن بََها، أَْرشَ أَْن إِالَّ ٱلَْكأُْس َهِذِه َعنِّي تَْعُربَ أَْن ِْكْن ُ لَْم إِْن أَبَتَاُه، «يَا قَائًِال: َوَصىلَّ ثَانِيًَة أَيًْضا
قَِد اَعُة ٱلسَّ ُهَوَذا َوٱْسَرتِيُحوا! ٱْآلَن «نَاُموا لَُهْم: َوقَاَل تََالِميِذِه إَِىل َجاَء ثُمَّ 45 ِبَعيِْنِه. ٱلَْكَالَم َذلَِك قَائًِال ثَالِثًَة َوَصىلَّ أَيًْضا َوَمَىض فََرتَكَُهْم 44 ثَِقيلًَة. أَْعيُُنُهْم

ٱقَْرتََب!». قَِد يَُسلُِّمِني ٱلَِّذي ُهَوَذا نَْنطَلِْق! قُوُموا 46 ٱلُْخطَاِة. أَيِْدي إَِىل يَُسلَُّم ٱْإلِنَْساِن وَٱبُْن ٱقَْرتَبَْت،

يسوع عىل القبض

أَْسلََمُه َوٱلَِّذي 48 ْعِب. ٱلشَّ َوُشيُوِخ ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساِء ِعْنِد ِمْن َوِعِيصٍّ ِبُسيُوٍف ٌ كَِث َجْمٌع َوَمَعُه َجاَء قَْد َعَرشَ ثَْنْي ِ ٱ أََحُد يَُهوَذا إَِذا يَتََكلَُّم، ُهَو َ َوِفي 47
َصاِحُب، «يَا يَُسوُع: لَُه فََقاَل 50 َوقَبَّلَُه. َسيِِّدي!» يا َالُم «ٱلسَّ َوقَاَل: يَُسوَع إَِىل َم تََقدَّ فَلِلَْوقِْت 49 أَْمِسُكوُه». ُهَو. ُهَو أُقَبِّلُُه «ٱلَِّذي قَائًِال: َعَالَمًة أَْعطَاُهْم

ٱلَْكَهَنِة، رَئِيِس َعبَْد َوَرضََب َسيَْفُه َوٱْستَلَّ يََدُه َمدَّ يَُسوَع َمَع ٱلَِّذيَن ِمَن َواِحٌد َوإَِذا 51 َوأَْمَسُكوُه. يَُسوَع َعَىل ٱْألَيَاِدَي َوأَلَْقْوا ُموا تََقدَّ ِحيَنِئٍذ ِجئَْت؟». َذا َ لِ
ِ أَ إَِىل أَطْلَُب أَْن ٱْآلَن أَْستَِطيُع َال ِّ أَ أَتَظُنُّ 53 يَْهلُِكوَن! يِْف ِبٱلسَّ يَْف ٱلسَّ يَأُْخُذوَن ٱلَِّذيَن كُلَّ ِألَنَّ َمَكانِِه. إَِىل َسيَْفَك «رُدَّ يَُسوُع: لَُه فََقاَل 52 أُْذنَُه. فََقطََع

يَُكوَن؟». أَْن يَْنبَِغي َهَكَذا أَنَُّه ٱلُْكتُُب: ُل تَُكمَّ فََكيَْف 54 ٱلَْمَالئَِكِة؟ ِمَن َجيًْشا َعَرشَ ٱثَْنْي ِمِن َ َ أَكْ ِيل َم فَيَُقدِّ
َولَْم ٱلَْهيَْكِل ِيف أَُعلُِّم َمَعُكْم أَْجلُِس كُْنُت يَْوٍم كُلَّ ! ِ لِتَأُْخُذو َوِعِيصٍّ ِبُسيُوٍف َخرَْجتُْم لِصٍّ َعَىل «كَأَنَُّه لِلُْجُموِع: يَُسوُع قَاَل اَعِة ٱلسَّ تِلَْك ِيف 55

َوَهَربُوا. كُلُُّهْم ٱلتََّالِميُذ تَرَكَُه ِحيَنِئٍذ ٱْألَنِْبيَاِء». كُتُُب َل تَُكمَّ ْ َ لِ كَاَن فََقْد كُلُُّه َهَذا ا َوأَمَّ 56 . ِ ِْسُكو ُ

اليهود مجمع أمام

ٱلَْكَهَنِة، رَئِيِس َداِر إَِىل بَِعيٍد ِمْن فَتَِبَعُه بُطْرُُس ا َوأَمَّ 58 يُوُخ. وَٱلشُّ ٱلَْكتَبَُة ٱْجتََمَع َحيُْث ٱلَْكَهَنِة، رَئِيِس قَيَافَا إَِىل ِبِه َمَضْوا يَُسوَع أَْمَسُكوا َوٱلَِّذيَن 57
فَلَْم 60 يَْقتُلُوُه، ْ َ لِ يَُسوَع َعَىل ُزوٍر َشَهاَدَة يَطْلُبُوَن كُلُُّه َوٱلَْمْجَمُع يُوُخ وَٱلشُّ ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساُء وَكَاَن 59 ٱلنَِّهايََة. لِيَْنظَُر اِم ٱلُْخدَّ َ ْ بَ َوَجلََس َداِخٍل إَِىل فََدَخَل
أَيَّاٍم ََالثَِة ث َوِيف ، ِ ٱ َهيَْكَل أَنُْقَض أَْن أَقِْدُر ِّ إِ قَاَل: «َهَذا َوقَاَال: 61 ُزوٍر َشاِهَدا َم تََقدَّ ًا أَِخ َولَِكْن يَِجُدوا. لَْم ُوَن، كَِث ُزوٍر ُشُهوُد َجاَء أَنَُّه َوَمَع يَِجُدوا.
لَُه: َوقَاَل ٱلَْكَهَنِة رَئِيُس فَأََجاَب َساكِتًا. فََكاَن يَُسوُع ا َوأَمَّ 63 َعلَيَْك؟». َهَذاِن ِبِه يَْشَهُد َماَذا ٍء؟ ِبَيشْ تُِجيُب «أََما لَُه: َوقَاَل ٱلَْكَهَنِة رَئِيُس فََقاَم 62 أَبِْنيِه».

َجالًِسا ٱْإلِنَْساِن ٱبَْن وَن تُبِْرصُ ٱْآلَن ِمَن لَُكْم: أَقُوُل َوأَيًْضا قُلَْت! «أَنَْت يَُسوُع: لَُه قَاَل 64 ؟». ِ ٱ ٱبُْن ٱلَْمِسيُح أَنَْت َهْل لََنا: تَُقوَل أَْن ٱلَْحيِّ ِ ِبٱ «أَْستَْحلُِفَك
تَْجِديَفُه! َسِمْعتُْم قَْد َها ُشُهوٍد؟ إَِىل بَْعُد َحاَجتَُنا َما َف! َجدَّ «قَْد قَائًِال: ثِيَابَُه ِحيَنِئٍذ ٱلَْكَهَنِة رَئِيُس فََمزََّق 65 ِء». َ ٱلسَّ َسَحاِب َعَىل وَآتِيًا ِة، ٱلُْقوَّ ِ ِ َ َعْن
َمْن ٱلَْمِسيُح، أَيَُّها لََنا «تََنبَّأْ : َ قَائِلِ 68 لَطَُموُه وَآَخُروَن َولََكُموُه، َوْجِهِه ِيف بََصُقوا ِحيَنِئٍذ 67 ٱلَْمْوِت». ُمْستَْوِجُب «إِنَُّه َوقَالُوا: فَأََجابُوا تََرْوَن؟». َماَذا 66

بََك؟». َرضَ

بطرس إنكار

أَْدِري «لَْسُت قَائًِال: ٱلَْجِميعِ اَم قُدَّ فَأَنَْكَر 70 .«! ٱلَْجلِيِيلِّ يَُسوَع َمَع كُْنَت «َوأَنَْت قَائِلًَة: َجاِريٌَة إِلَيِْه فََجاَءْت اِر، ٱلدَّ ِيف َخارًِجا َجالًِسا فََكاَن بُطْرُُس ا أَمَّ 69
أَْعرُِف لَْسُت ِّ «إِ ِبَقَسٍم: أَيًْضا فَأَنَْكَر 72 .«! ٱلنَّاِرصِيِّ يَُسوَع َمَع كَاَن «َوَهَذا ُهَناَك: لِلَِّذيَن فََقالَْت أُْخَرى، رَأَتُْه ْهلِيِز ٱلدِّ إَِىل َخَرَج إِْذ ثُمَّ 71 .«! َ تَُقولِ َما

ٱلرَُّجَل!». أَْعرُِف َال ِّ «إِ َويَْحلُِف: يَلَْعُن ِحيَنِئٍذ فَٱبْتََدأَ 74 تُظِْهرَُك!». لَُغتََك فَِإنَّ ِمْنُهْم، أَيًْضا أَنَْت «َحقا لِبُطْرَُس: َوقَالُوا ٱلِْقيَاُم َجاَء قَلِيٍل َوبَْعَد 73 ٱلرَُّجَل!».
ُمرا. بَُكاًء َ َوبَ َخارٍِج إَِىل فََخَرَج َمرَّاٍت». ََالَث ث ِ تُْنِكُر يُك ٱلدِّ يَِصيَح أَْن قَبَْل «إِنََّك لَُه: قَاَل ٱلَِّذي يَُسوَع كََالَم بُطْرُُس فَتََذكََّر 75 يُك. ٱلدِّ َصاَح َولِلَْوقِْت

نفسه يشنق يهوذا

ٱلْبُْنِطيِّ ِبيَالطَُس إَِىل َوَدفَُعوُه ِبِه َوَمَضْوا فَأَْوثَُقوُه 2 يَْقتُلُوُه، َحتَّى يَُسوَع َعَىل ْعِب ٱلشَّ َوُشيُوُخ ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساِء َجِميُع تََشاَوَر بَاُح ٱلصَّ كَاَن َّ َولَ ٱلَْواِيل.127
بَِريئًا». َدًما َسلَّْمُت إِْذ أَْخطَأُْت «قَْد قَائًِال: 4 يُوِخ وَٱلشُّ ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساِء إَِىل ِة ٱلِْفضَّ ِمَن َ ٱلثََّالثِ َورَدَّ نَِدَم ِديَن، قَْد أَنَُّه أَْسلََمُه ٱلَِّذي يَُهوَذا َرأَى َّ لَ ِحيَنِئٍذ 3

نُلِْقيََها أَْن يَِحلُّ «َال َوقَالُوا: َة ٱلِْفضَّ ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساُء فَأََخَذ 6 نَْفَسُه. َوَخَنَق َمَىض ثُمَّ َوٱنَْرصََف، ٱلَْهيَْكِل ِيف َة ٱلِْفضَّ فَطََرَح 5 .«! أَبِْرصْ أَنَْت َعلَيَْنا؟ «َماَذا فََقالُوا:



27 َمتَّى إِنِْجيُل 21

َما تَمَّ ِحيَنِئٍذ 9 ٱلْيَْوِم. َهَذا إَِىل ِم» ٱلدَّ «َحْقَل ٱلَْحْقُل َذلَِك َي ُسمِّ لَِهَذا 8 لِلُْغَربَاِء. َمْقَربًَة اِريِّ ٱلَْفخَّ َحْقَل ِبَها َوٱْشَرتَْوا فَتََشاَوُروا 7 َدٍم». َُن َ ِألَنََّها ٱلِْخزَانَِة ِيف
.« ٱلرَّبُّ ِ أََمَر َ كَ ، اِريِّ ٱلَْفخَّ َحْقِل َعْن َوأَْعطَْوَها 10 إِْرسَائِيَل، بَِني ِمْن َُّنوُه َ ٱلَِّذي ِن ٱلُْمثَمَّ ََن َ ِة، ٱلِْفضَّ ِمَن َ ٱلثََّالثِ «َوأََخُذوا ٱلَْقائِِل: ٱلنَِّبيِّ ِبِإرِْميَا ِقيَل

بيالطس أمام

يُوُخ وَٱلشُّ ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساُء كَاَن َ َوبَيَْن 12 تَُقوُل». «أَنَْت يَُسوُع: لَُه فََقاَل ٱلْيَُهوِد؟». َملُِك «أَأَنَْت قَائًِال: ٱلَْواِيل فََسأَلَُه ٱلَْواِيل. أََماَم يَُسوُع فََوقََف 11
ِجدا. ٱلَْواِيل َب تََعجَّ َحتَّى َواِحَدٍة، كَلَِمٍة َعْن َوَال يُِجبُْه فَلَْم 14 َعلَيَْك؟». يَْشَهُدوَن كَْم تَْسَمُع «أََما ِبيَالطُُس: لَُه فََقاَل 13 ٍء. ِبَيشْ يُِجْب لَْم َعلَيِْه يَْشتَُكوَن

ُمْجتَِمُعوَن ُهْم َ فَِفي 17 بَاَرابَاَس. ى يَُسمَّ َمْشُهوٌر ٌ أَِس ِحيَنِئٍذ لَُهْم وَكَاَن 16 أََراُدوُه. َمْن َواِحًدا، ًا أَِس لِلَْجْمعِ يُطْلَِق أَْن ٱلِْعيِد ِيف ُمْعتَاًدا ٱلَْواِيل وَكَاَن 15
َعَىل َجالًِسا كَاَن َوإِْذ 19 َحَسًدا. أَْسلَُموُه أَنَُّهْم َعلَِم ِألَنَُّه 18 ٱلَْمِسيَح؟». يُْدَعى ٱلَِّذي يَُسوَع أَْم بَاَرابَاَس لَُكْم؟ أُطْلَِق أَْن تُِريُدوَن «َمْن ِبيَالطُُس: لَُهْم قَاَل

ٱلُْجُموَع َحرَُّضوا يُوَخ وَٱلشُّ ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساَء َولَِكنَّ 20 أَْجلِِه». ِمْن ُحلٍْم ِيف ًا كَِث ٱلْيَْوَم تَأَلَّْمُت ِّ ِألَ ، ٱلْبَارَّ َوَذلَِك يَّاَك «إِ قَائِلًَة: ٱْمَرأَتُُه إِلَيِْه أَرَْسلَْت ٱلِْوَاليَِة كُرِْيسِّ
ِبيَالطُُس: لَُهْم قَاَل 22 «بَاَرابَاَس!». فََقالُوا: لَُكْم؟». أُطْلَِق أَْن تُِريُدوَن ِ ْ ثَْن ِ ٱ ِمْن «َمْن لَُهْم: َوقَاَل ٱلَْواِيل فَأَجاَب 21 يَُسوَع. َويُْهلُِكوا بَاَرابَاَس يَطْلُبُوا أَْن َعَىل
«لِيُْصلَْب!». : َ قَائِلِ ُرصَاًخا يَزَْداُدوَن فََكانُوا َعِمَل؟». َرشٍّ «َوأَيَّ ٱلَْواِيل: فََقاَل 23 «لِيُْصلَْب!». ٱلَْجِميُع: لَُه قَاَل ٱلَْمِسيَح؟». يُْدَعى ٱلَِّذي ِبيَُسوَع أَفَْعُل َذا َ «فَ
أَنْتُْم!». وا أَبِْرصُ ! ٱلْبَارِّ َهَذا َدِم ِمْن بَِريٌء ِّ «إِ قَائًِال: ٱلَْجْمعِ اَم قُدَّ يََديِْه َوَغَسَل َماًء أََخَذ َشَغٌب، يَْحُدُث ِبٱلَْحِريِّ بَْل َشيْئًا، يَْنَفُع َال أَنَُّه ِبيَالطُُس رَأَى َّ فَلَ 24

لِيُْصلََب. َوأَْسلََمُه فََجلََدُه يَُسوُع ا َوأَمَّ بَاَرابَاَس، لَُهْم أَطْلََق ِحيَنِئٍذ 26 أَْوَالِدنَا». َوَعَىل َعلَيَْنا «َدُمُه َوقَالُوا: ْعِب ٱلشَّ َجِميُع فَأََجاَب 25

الجنود استهزاء

َعَىل َوَوَضُعوُه َشْوٍك ِمْن إِكْلِيًال َوَضَفُروا 29 ِقرِْمِزيا، رَِداًء َوأَلْبَُسوُه فََعرَّْوُه 28 ٱلَْكِتيبَِة، كُلَّ َعلَيِْه َوَجَمُعوا ٱلِْوَاليَِة َداِر إَِىل يَُسوَع ٱلَْواِيل َعْسَكُر فَأََخَذ 27
رَأِْسِه. َعَىل بُوُه َوَرضَ ٱلَْقَصبََة َوأََخُذوا َعلَيِْه، َوبََصُقوا 30 ٱلْيَُهوِد!». َملَِك يا َالُم «ٱلسَّ : َ قَائِلِ ِبِه َويَْستَْهزِئُوَن اَمُه قُدَّ يَْجثُوَن وَكَانُوا ِيِنِه. َ ِيف َوقََصبًَة َرأِْسِه،

لِْب. لِلصَّ ِبِه َوَمَضْوا ثِيَابَُه، َوأَلْبَُسوُه ٱلرَِّداَء َعْنُه نَزَُعوا ِبِه، ٱْستَْهزَأُوا َما َوبَْعَد 31

الصلب

ٱلُْمَسمَّى َوُهَو ُجلُْجثَُة، لَُه يَُقاُل َمْوِضعٍ إَِىل أَتَْوا َّ َولَ 33 َصلِيبَُه. لِيَْحِمَل ُروُه فََسخَّ ِسْمَعاُن، ٱْسُمُه ََوانِيا ْ قَ إِنَْسانًا َوَجُدوا َخارُِجوَن ُهْم َ َوِفي 32
ِقيَل َما يَِتمَّ ْ َ لِ َعلَيَْها، َ ُمْقَرتِِع ثِيَابَُه ٱقْتََسُموا َصلَبُوُه َّ َولَ 35 يَْرشََب. أَْن يُرِْد لَْم َذاَق َّ َولَ لِيَْرشََب. َرَارٍَة ِ َمْمزُوًجا َخال أَْعطَْوُه 34 ٱلُْجْمُجَمِة» «َمْوِضَع
َملُِك يَُسوُع ُهَو «َهَذا َمْكتُوبًَة: ِعلَّتَُه َرأِْسِه فَْوَق َوَجَعلُوا 37 ُهَناَك. يَْحرُُسونَُه َجلَُسوا ثُمَّ 36 قُْرَعًة». أَلَْقْوا لِبَاِيس َوَعَىل بَيَْنُهْم، ِ ثِيَا «ٱقْتََسُموا : ِبٱلنَِّبيِّ

ٱلْيََساِر. َعِن َوَواِحٌد ِ ٱلْيَِم َعِن َواِحٌد اِن، لِصَّ َمَعُه ُصلَِب ِحيَنِئٍذ 38 ٱلْيَُهوِد».
فَٱنْزِْل ِ ٱ ٱبَْن كُْنَت إِْن نَْفَسَك! َخلِّْص أَيَّاٍم، ََالثَِة ث ِيف َوبَانِيَُه ٱلَْهيَْكِل نَاِقَض «يَا : َ قَائِلِ 40 ُرُؤوَسُهْم يَُهزُّوَن َوُهْم َعلَيِْه فُوَن يَُجدِّ ٱلُْمْجتَاُزوَن وَكَاَن 39
كَاَن إِْن يَُخلَِّصَها! أَْن يَْقِدُر َ فَ نَْفُسُه ا َوأَمَّ آَخِريَن «َخلََّص 42 قَالُوا: يُوِخ وَٱلشُّ ٱلَْكتَبَِة َمَع يَْستَْهزِئُوَن َوُهْم أَيًْضا ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساُء وَكََذلَِك 41 لِيِب!». ٱلصَّ َعِن
اِن ٱللِّصَّ كَاَن أَيًْضا َوِبَذلَِك 44 .«! ِ ٱ ٱبُْن أَنَا قَاَل: ِألَنَُّه أََراَدُه! إِْن ٱْآلَن فَلْيُْنِقْذُه ، ِ ٱ َعَىل ٱتََّكَل قَِد 43 ِبِه! فَُنْؤِمَن لِيِب ٱلصَّ َعِن ٱْآلَن فَلْيَْنزِِل إِْرسَائِيَل َملَِك ُهَو

َانِِه. ِّ يَُع َمَعُه ُصلِبَا ٱللََّذاِن

املوت

إِيِيل، «إِيِيل، قَائًِال: َعِظيٍم ِبَصْوٍت يَُسوُع َخ َرصَ ٱلتَّاِسَعِة اَعِة ٱلسَّ َونَْحَو 46 ٱلتَّاِسَعِة. اَعِة ٱلسَّ إَِىل ٱْألَرِْض كُلِّ َعَىل ظُلَْمٌة كَانَْت اِدَسِة ٱلسَّ اَعِة ٱلسَّ َوِمَن 45
َوأََخَذ ِمْنُهْم َواِحٌد َركََض َولِلَْوقِْت 48 إِيلِيَّا». يَُناِدي «إِنَُّه قَالُوا: َسِمُعوا َّ لَ ُهَناَك َ ٱلَْواِقِف ِمَن فََقْوٌم 47 تَرَكْتَِني؟ َذا َ لِ إِلَِهي، إِلَِهي، أَْي: َشبَْقتَِني؟» َ لَ
َعِظيٍم، ِبَصْوٍت أَيًْضا يَُسوُع َخ فََرصَ 50 يَُخلُِّصُه!». إِيلِيَّا ِ يَأْ َهْل َى َ لِ «ٱتْرُْك. فََقالُوا: ٱلْبَاقُوَن ا َوأَمَّ 49 َوَسَقاُه. قََصبٍَة َعَىل َوَجَعلََها َخال َوَمَألََها إِْسِفْنَجًة

ٱلرُّوَح. َوأَْسلََم
أَْجَساِد ِمْن ٌ كَِث َوقَاَم تََفتََّحْت، َوٱلُْقبُوُر 52 َقْت، تََشقَّ ُخوُر وَٱلصُّ تَزَلْزَلَْت، وَٱْألَرُْض أَْسَفُل. إَِىل فَْوُق ِمْن ، ِ ْ ٱثَْن إَِىل ٱنَْشقَّ قَِد ٱلَْهيَْكِل ِحَجاُب َوإَِذا 51

يَُسوَع يَْحرُُسوَن َمَعُه َوٱلَِّذيَن ٱلِْمئَِة قَائُِد ا َوأَمَّ 54 ِيَن. لَِكِث َوظََهُروا َسَة، ٱلُْمَقدَّ ٱلَْمِديَنَة َوَدَخلُوا ِقيَاَمِتِه، بَْعَد ٱلُْقبُوِر ِمَن َوَخرَُجوا 53 ٱلرَّاِقِديَن َ يِس ٱلِْقدِّ
ِمَن يَُسوَع تَِبْعَن قَْد كُنَّ َوُهنَّ بَِعيٍد، ِمْن يَْنظُرَْن َاٌت كَِث نَِساٌء ُهَناَك وَكَانَْت 55 .«! ِ ٱ ٱبَْن َهَذا كَاَن «َحقا َوقَالُوا: ِجدا َخافُوا كَاَن، َوَما ٱلزَّلْزَلََة رَأَْوا َّ فَلَ

َزبِْدي. ٱبَْنْي َوأُمُّ َويُوِيس، يَْعُقوَب أُمُّ َوَمْريَُم ٱلَْمْجَدلِيَُّة، َمْريَُم َوبَيَْنُهنَّ 56 يَْخِدْمَنُه، ٱلَْجلِيِل

الدفن

فَأََمَر يَُسوَع. َجَسَد َوطَلََب ِبيَالطَُس إَِىل َم تََقدَّ فََهَذا 58 لِيَُسوَع. تِلِْميًذا أَيًْضا ُهَو وَكَاَن يُوُسُف، ٱْسُمُه ٱلرَّاَمِة ِمَن َغِنيٌّ رَُجٌل َجاَء ٱلَْمَساُء، كَاَن َّ َولَ 57
َدْحَرَج ثُمَّ ْخرَِة، ٱلصَّ ِيف نََحتَُه قَْد كَاَن ٱلَِّذي ٱلَْجِديِد قَْربِِه ِيف َوَوَضَعُه 60 ، نَِقيٍّ ِبَكتَّاٍن ُه َولَفَّ ٱلَْجَسَد يُوُسُف فَأََخَذ 59 ٱلَْجَسُد. يُْعطَى أَْن ِحيَنِئٍذ ِبيَالطُُس

ٱلَْقْربِ. تَُجاَه ِ ْ َجالَِستَ ٱْألُْخَرى َوَمْريَُم ٱلَْمْجَدلِيَُّة َمْريَُم ُهَناَك وَكَانَْت 61 َوَمَىض. ٱلَْقْربِ بَاِب َعَىل ًا كَِب َحَجرًا
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ِّ إِ : َحيٌّ َوُهَو قَاَل ٱلُْمِضلَّ َذلَِك أَنَّ تََذكَّرْنَا قَْد َسيُِّد، «يَا : َ قَائِلِ 63 ِبيَالطَُس إَِىل يِسيُّوَن َوٱلَْفرِّ ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساُء ٱْجتََمَع ْسِتْعَداِد ِ ٱ بَْعَد ٱلَِّذي ٱلَْغِد َوِيف 62
َاللَُة ٱلضَّ فَتَُكوَن ٱْألَْمَواِت، ِمَن قَاَم إِنَُّه ْعِب: لِلشَّ َويَُقولُوا َويَْرسِقُوُه، لَيًْال تََالِميُذُه َ ِ يَأْ لِئَالَّ ٱلثَّالِِث، ٱلْيَْوِم إَِىل ٱلَْقْربِ ِبَضبِْط فَُمْر 64 أَقُوُم. أَيَّاٍم ََالثَِة ث بَْعَد
ٱلَْحَجَر. َوَختَُموا ِبٱلُْحرَّاِس ٱلَْقْربَ َوَضبَطُوا فََمَضْوا 66 تَْعلَُموَن». َ كَ وَٱْضبُطُوُه اِْذَهبُوا ُحرَّاٌس. «ِعْنَدكُْم ِبيَالطُُس: لَُهْم فََقاَل 65 ٱْألُوَىل!». ِمَن أََرشَّ َُة ٱْألَِخ

القيامة

ٱلرَّبِّ َمَالَك ِألَنَّ َحَدثَْت، َعِظيَمٌة زَلْزَلٌَة َوإَِذا 2 ٱلَْقْربَ. لِتَْنظُرَا ٱْألُْخَرى َوَمْريَُم ٱلَْمْجَدلِيَُّة َمْريَُم َجاَءْت ٱْألُْسبُوِع، أَوَِّل فَْجِر ِعْنَد بِْت، ٱلسَّ َوبَْعَد ٱلُْحرَّاُس128 ٱرْتََعَد َخْوِفِه فَِمْن 4 كَٱلثَّلِْج. أَبْيََض َولِبَاُسُه كَٱلَْربِْق، َمْنظَرُُه وَكَاَن 3 َعلَيِْه. َوَجلََس ٱلْبَاِب، َعِن ٱلَْحَجَر َوَدْحَرَج َوَجاَء ِء َ ٱلسَّ ِمَن نَزََل
َّ َهلُ قَاَل! َ كَ قَاَم ِألَنَُّه َهُهَنا، ُهَو لَيَْس 6 ٱلَْمْصلُوَب. يَُسوَع تَطْلُبَاِن َ أَنَُّك أَْعلَُم ِّ فَِإ ، َ أَنْتُ تََخافَا «َال : ِ ْ َ لِلَْمْرأَت َوقَاَل ٱلَْمَالُك فَأََجاَب 5 كَأَْمَواٍت. َوَصاُروا
أَنَا َها تََرْونَُه. ُهَناَك ٱلَْجلِيِل. إَِىل يَْسِبُقُكْم ُهَو َها ٱْألَْمَواِت. ِمَن قَاَم قَْد إِنَُّه لِتََالِميِذِه: قُوَال يًعا َرسِ َوٱْذَهبَا 7 ِفيِه. ُمْضطَِجًعا ٱلرَّبُّ كَاَن ٱلَِّذي ٱلَْمْوِضَع ٱنْظُرَا
َوقَاَل: َ َالقَاُه يَُسوُع إَِذا تََالِميَذُه لِتُْخِربَا ُمْنطَلَِقتَاِن َ ُه َ َوِفي 9 تََالِميَذُه. لِتُْخِربَا ِ ْ َراكَِضتَ َعِظيٍم، َوفََرٍح ِبَخْوٍف ٱلَْقْربِ ِمَن يًعا َرسِ فََخرََجتَا 8 .« َ لَُك قُلُْت قَْد

يََرْونَِني». َوُهَناَك ٱلَْجلِيِل، إَِىل يَْذَهبُوا أَْن ِ ِإلِْخَو قُوَال اِْذَهبَا تََخافَا. «َال يَُسوُع: َ لَُه فََقاَل 10 لَُه. َوَسَجَدتَا ِبَقَدَميِْه َوأَْمَسَكتَا َمتَا فَتََقدَّ .« َ لَُك «َسَالٌم

الحراس أقوال

َوأَْعطَْوا َوتََشاَوُروا، يُوِخ، ٱلشُّ َمَع فَٱْجتََمُعوا 12 كَاَن. َما ِبُكلِّ ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساَء َوأَْخَربُوا ٱلَْمِديَنِة إَِىل َجاُءوا ٱلُْحرَّاِس ِمَن قَْوٌم إَِذا َذاِهبَتَاِن َ ُه َ َوِفي 11
.« َ ُمطَْمِئنِّ َونَْجَعلُُكْم نَْستَْعِطُفُه، فََنْحُن ٱلَْواِيل ِعْنَد َذلَِك ُسِمَع َوإَِذا 14 نِيَاٌم. َونَْحُن َوَرسَقُوُه لَيًْال أَتَْوا تََالِميَذُه إِنَّ «قُولُوا : َ قَائِلِ 13 ًَة كَِث ًة ِفضَّ ٱلَْعْسَكَر

ٱلْيَْوِم. َهَذا إَِىل ٱلْيَُهوِد ِعْنَد ٱلَْقْوُل َهَذا فََشاَع َعلَُّموُهْم، َ كَ َوفََعلُوا َة ٱلِْفضَّ فَأََخُذوا 15

للتالميذ يظهر يسوع

َم فَتََقدَّ 18 َشكُّوا. بَْعَضُهْم َولَِكنَّ لَُه، َسَجُدوا رَأَْوُه َّ َولَ 17 يَُسوُع. أََمرَُهْم َحيُْث ٱلَْجبَِل، إَِىل ٱلَْجلِيِل إَِىل فَٱنْطَلَُقوا تِلِْميًذا َعَرشَ ٱْألََحَد ا َوأَمَّ 16
ٱلُْقُدِس. وَٱلرُّوِح بِْن ِ َوٱ ٱْآلِب ِبٱْسِم ُدوُهْم َوَعمِّ ٱْألَُمِم َجِميَع َوتَلِْمُذوا فَٱْذَهبُوا 19 ٱْألَرِْض، َوَعَىل ِء َ ٱلسَّ ِيف ُسلْطَاٍن كُلُّ إَِيلَّ «ُدِفَع قَائًِال: وَكَلََّمُهْم يَُسوُع

. َ آِم ْهِر». ٱلدَّ ٱنِْقَضاِء إَِىل ٱْألَيَّاِم كُلَّ َمَعُكْم أَنَا َوَها ِبِه. أَْوَصيْتُُكْم َما َجِميَع يَْحَفظُوا أَْن َوَعلُِّموُهْم 20
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