
َمرُْقَس إِنِْجيُل

الطريق هد املعمدان يوحنا

َصارٍِخ َصْوُت 3 اَمَك. قُدَّ طَِريَقَك يَُهيُِّئ ٱلَِّذي ، ِ َمَال َوْجِهَك أََماَم أُرِْسُل أَنَا «َها ٱْألَنِْبيَاِء: ِيف َمْكتُوٌب ُهَو َ كَ 2 ، ِ ٱ ٱبِْن ٱلَْمِسيِح يَُسوَع إِنِْجيِل بَْدُء إِلَيِْه11 َوَخَرَج 5 ٱلَْخطَايَا. لَِمْغِفرَِة ٱلتَّْوبَِة َْعُموِديَِّة ِ َويَْكِرُز ٱلَْربِّيَِّة ِيف ُد يَُعمِّ يُوَحنَّا كَاَن 4 ُمْستَِقيَمًة». ُسبُلَُه ٱْصَنُعوا ، ٱلرَّبِّ طَِريَق وا أَِعدُّ ٱلَْربِّيَِّة: ِيف
َعَىل ِجلٍْد ِمْن َوِمْنطََقًة ٱْإلِِبِل، َوبََر يَلْبَُس يُوَحنَّا وَكَاَن 6 ِبَخطَايَاُهْم. َ ُمْعَرتِِف ، ٱْألُرُْدنِّ نَْهِر ِيف ِمْنُه َجِميُعُهْم وَٱْعتََمُدوا أُورَُشلِيَم َوأَْهُل ٱلْيَُهوِديَِّة كُورَِة َجِميُع

ْدتُُكْم َعمَّ أَنَا 8 ِحَذائِِه. ُسيُوَر َوأَُحلَّ أَنَْحِنَي أَْن أَْهًال لَْسُت ٱلَِّذي ِمنِّي، أَقَْوى ُهَو َمْن بَْعِدي ِ «يَأْ قَائًِال: يَْكِرُز وَكَاَن 7 يا. بَرِّ َوَعَسًال َجرَاًدا َويَأْكُُل َحْقَويِْه،
ٱلُْقُدِس». ِبٱلرُّوِح ُدكُْم فََسيَُعمِّ ُهَو ا َوأَمَّ ِء، َ ِبٱلْ

وتجربته املسيح يسوع معمودية

وَٱلرُّوَح ْت، ٱنَْشقَّ قَِد َواِت َ ٱلسَّ رَأَى ِء َ ٱلْ ِمَن َصاِعٌد َوُهَو َولِلَْوقِْت 10 . ٱْألُرُْدنِّ ِيف يُوَحنَّا ِمْن وَٱْعتََمَد ٱلَْجلِيِل نَاِرصَِة ِمْن يَُسوُع َجاَء ٱْألَيَّاِم تِلَْك َوِيف 9

ُرسِرُْت». ِبِه ٱلَِّذي ٱلَْحِبيُب ٱبِْني «أَنَْت َواِت: َ ٱلسَّ ِمَن َصْوٌت وَكَاَن 11 َعلَيِْه. نَازًِال َمٍة َ َح ِمثَْل
تَْخِدُمُه. ٱلَْمَالئَِكُة َوَصارَِت ٱلُْوُحوِش. َمَع وَكَاَن يْطَاِن. ٱلشَّ ِمَن يَُجرَُّب يَْوًما َ أَْربَِع ٱلَْربِّيَِّة ِيف ُهَناَك وَكَاَن 13 ٱلَْربِّيَِّة، إَِىل ٱلرُّوُح أَْخرََجُه َولِلَْوقِْت 12

األول التالميذ دعوة

ِبٱْإلِنِْجيِل». وَآِمُنوا فَتُوبُوا ، ِ ٱ َملَُكوُت َوٱقَْرتََب ٱلزََّماُن كََمَل «قَْد َويَُقوُل: 15 ِ ٱ َملَُكوِت ِبِبَشارَِة يَْكِرُز ٱلَْجلِيِل إَِىل يَُسوُع َجاَء يُوَحنَّا أُْسلَِم َوبَْعَدَما 14

ِ َوَرا «َهلُمَّ يَُسوُع: َ لَُه فََقاَل 17 َصيَّاَديِْن. كَانَا َ فَِإنَُّه ٱلْبَْحِر، ِيف َشبََكًة يُلِْقيَاِن أََخاُه َوأَنَْدَراُوَس ِسْمَعاَن أَبَْرصَ ٱلَْجلِيِل بَْحِر ِعْنَد ِْيش َ ُهَو َ َوِفي 16

ِيف َ َوُه أََخاُه، َويُوَحنَّا َزبِْدي بَْن يَْعُقوَب فََرأَى قَلِيًال ُهَناَك ِمْن ٱْجتَاَز ثُمَّ 19 َوتَِبَعاُه. َ ِشبَاكَُه تَرَكَا فَلِلَْوقِْت 18 ٱلنَّاِس». َصيَّاَدِي َاِن تَِص َ فَأَْجَعلُُك
َوَراَءُه. َوَذَهبَا ٱْألَْجَرى َمَع ِفيَنِة ٱلسَّ ِيف َزبِْدي َ أَبَاُه فََرتَكَا لِلَْوقِْت. َ فََدَعاُه 20 بَاَك. ٱلشِّ يُْصلَِحاِن ِفيَنِة ٱلسَّ

نجس روح طرد

كَٱلَْكتَبَِة. َولَيَْس ُسلْطَاٌن لَُه كََمْن يَُعلُِّمُهْم كَاَن ِألَنَُّه تَْعلِيِمِه ِمْن فَبُِهتُوا 22 يَُعلُِّم. َوَصاَر بِْت ٱلسَّ ِيف ٱلَْمْجَمَع َدَخَل َولِلَْوقِْت كَْفرَنَاُحوَم، َدَخلُوا ثُمَّ 21

.«! ِ ٱ وُس قُدُّ أَنَْت: َمْن أَْعرِفَُك أَنَا لِتُْهلَِكَنا! أَتَيَْت ؟ ٱلنَّاِرصِيُّ يَُسوُع يَا َولََك لََنا َما «آِه! قَائًِال: 24 َخ فََرصَ نَِجٌس، ُروٌح ِبِه رَُجٌل َمْجَمِعِهْم ِيف وَكَاَن 23

بَْعًضا بَْعُضُهْم َسأََل َحتَّى كُلُُّهْم، ُوا َّ فَتََح 27 ِمْنُه. َوَخَرَج َعِظيٍم ِبَصْوٍت َوَصاَح ٱلنَِّجُس ٱلرُّوُح فََرصََعُه 26 ِمْنُه!». وَٱْخُرْج «ٱْخرَْس! قَائًِال: يَُسوُع فَٱنْتََهرَُه 25

ٱلُْمِحيطَِة ٱلُْكورَِة كُلِّ ِيف لِلَْوقِْت َخَربُُه فََخَرَج 28 فَتُِطيُعُه!». ٱلنَِّجَسَة ٱْألَْرَواَح َحتَّى يَأُْمُر ِبُسلْطَاٍن ِألَنَُّه ٱلَْجِديُد؟ ٱلتَّْعلِيُم َهَذا ُهَو َما َهَذا؟ «َما : َ قَائِلِ
ِبٱلَْجلِيِل.

وآخرين ِسمعان ة ح شفاء

فَلِلَْوقِْت َمْحُموَمًة، ُمْضطَِجَعًة ِسْمَعاَن ُة َ َح وَكَانَْت 30 َويُوَحنَّا، يَْعُقوَب َمَع َوأَنَْدَراُوَس ِسْمَعاَن بَيِْت إَِىل لِلَْوقِْت َجاُءوا ٱلَْمْجَمعِ ِمَن َخرَُجوا َّ َولَ 29

َجِميَع إِلَيِْه ُموا قَدَّ ْمُس، ٱلشَّ َغَربَِت إِْذ ٱلَْمَساُء، َصاَر َّ َولَ 32 تَْخِدُمُهْم. َوَصارَْت َحاًال ى ٱلُْحمَّ فََرتَكَتَْها ِبيَِدَها، َماِسًكا َوأَقَاَمَها َم فَتََقدَّ 31 َعْنَها. أَْخَربُوُه
يََدِع َولَْم ًَة، كَِث َ َشيَاِط َوأَْخَرَج ُمْختَلَِفٍة، ِبأَْمرَاٍض َمرَْىض كَانُوا ِيَن كَِث فََشَفى 34 ٱلْبَاِب. َعَىل ُمْجتَِمَعًة كُلَُّها ٱلَْمِديَنُة وَكَانَِت 33 . َ َوٱلَْمَجانِ ِء َ َق ٱلسُّ

َعرَفُوُه. ِألَنَُّهْم يَتََكلَُّموَن َ يَاِط ٱلشَّ

الجليل يف التبش

ٱلَْجِميَع «إِنَّ لَُه: قَالُوا َوَجُدوُه َّ َولَ 37 َمَعُه. َوٱلَِّذيَن ِسْمَعاُن فَتَِبَعُه 36 ُهَناَك، يَُصيلِّ وَكَاَن َخَالٍء، َمْوِضعٍ إَِىل َوَمَىض َوَخَرَج قَاَم ِجدا بَاكِرًا بِْح ٱلصُّ َوِيف 35

َويُْخِرُج ٱلَْجلِيِل كُلِّ ِيف َمَجاِمِعِهْم ِيف يَْكِرُز فََكاَن 39 َخرَْجُت». لَِهَذا ِّ ِألَ أَيًْضا، ُهَناَك ِألَكِْرَز ٱلُْمَجاِورَِة ٱلُْقَرى إَِىل «لَِنْذَهْب لَُهْم: فََقاَل 38 يَطْلُبُونََك».
. َ يَاِط ٱلشَّ

أبرص شفاء

فَٱطُْهْر!». «أُِريُد، لَُه: َوقَاَل َولََمَسُه يََدُه َوَمدَّ يَُسوُع فَتََحنََّن 41 .« ِ تُطَهَِّر أَْن تَْقِدْر أَرَْدَت «إِْن لَُه: َوقَائًِال َجاثِيًا إِلَيِْه يَطْلُُب أَبْرَُص إِلَيِْه َ فَأَ 40

ْم َوقَدِّ لِلَْكاِهِن نَْفَسَك أَِر ٱْذَهْب بَِل َشيْئًا، ِألََحٍد تَُقْل َال «ٱنْظُْر، لَُه: َوقَاَل 44 لِلَْوقِْت، َوأَرَْسلَُه فَٱنْتََهرَُه 43 َوطََهَر. ٱلَْربَُص َعْنُه َذَهَب يَتََكلَُّم َوُهَو فَلِلَْوقِْت 42
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كَاَن بَْل ظَاِهرًا، َمِديَنًة يَْدُخَل أَْن يَْقِدُر يَُعْد لَْم َحتَّى ٱلَْخَربَ، َويُِذيُع ًا كَِث يَُناِدي َوٱبْتََدأَ فََخَرَج ُهَو ا َوأَمَّ 45 لَُهْم». َشَهاَدًة ُموَىس، ِبِه أََمَر َما َِك تَطِْه َعْن
نَاِحيٍَة. كُلِّ ِمْن إِلَيِْه يَأْتُوَن وَكَانُوا َخالِيٍَة، َمَواِضَع ِيف َخارًِجا

مشلول شفاء

يَُخاِطبُُهْم فََكاَن ٱلْبَاِب. َحْوَل َما َوَال يََسُع يَُعْد لَْم َحتَّى ُوَن كَِث ٱْجتََمَع َولِلَْوقِْت 2 بَيٍْت. ِيف أَنَُّه فَُسِمَع أَيَّاٍم، بَْعَد أَيًْضا كَْفرَنَاُحوَم َدَخَل ثُمَّ َما12 َوبَْعَد كَاَن. َحيُْث ْقَف ٱلسَّ كََشُفوا ٱلَْجْمعِ، أَْجِل ِمْن إِلَيِْه يَْقَرتِبُوا أَْن يَْقِدُروا لَْم َوإِْذ 4 أَْربََعٌة. يَْحِملُُه َمْفلُوًجا َ ِم ُمَقدِّ إِلَيِْه َوَجاُءوا 3 ِبٱلَْكلَِمِة.
ٱلَْكتَبَِة ِمَن قَْوٌم وَكَاَن 6 َخطَايَاَك». لََك َمْغُفورٌَة ، بَُنيَّ «يَا لِلَْمْفلُوِج: قَاَل َانَُهْم، إِ يَُسوُع َرأَى َّ فَلَ 5 َعلَيِْه. ُمْضطَِجًعا ٱلَْمْفلُوُج كَاَن ٱلَِّذي يَر ِ ٱلرسَّ َدلَّْوا نََقبُوُه
أَنَُّهْم ِبُروِحِه يَُسوُع َشَعَر فَلِلَْوقِْت 8 َوْحَدُه؟». ُ ٱ إِالَّ َخطَايَا يَْغِفَر أَْن يَْقِدُر َمْن ِبتََجاِديَف؟ َهَكَذا َهَذا يَتََكلَُّم َذا َ «لِ 7 قُلُوِبِهْم: ِيف يَُفكُِّروَن َ َجالِِس ُهَناَك

وَٱْحِمْل قُْم يَُقاَل: أَْن أَْم َخطَايَاَك، لََك َمْغُفورٌَة لِلَْمْفلُوِج: يَُقاَل أَْن ، أَيَْرسُ َا ُّ أَ 9 قُلُوِبُكْم؟ ِيف ِبَهَذا تَُفكُِّروَن َذا َ «لِ لَُهْم: فََقاَل أَنُْفِسِهْم، ِيف َهَكَذا يَُفكُِّروَن
َوٱْذَهْب يرََك َرسِ وَٱْحِمْل قُْم أَقُوُل: «لََك 11 لِلَْمْفلُوِج: قَاَل ٱلَْخطَايَا». يَْغِفَر أَْن ٱْألَرِْض َعَىل ُسلْطَانًا ٱْإلِنَْساِن بِْن ِ أَنَّ تَْعلَُموا ْ َ لِ َولَِكْن 10 وَٱْمِش؟ يرََك َرسِ

.«! قَطُّ َهَذا ِمثَْل رَأَيَْنا «َما : َ قَائِلِ َ ٱ ُدوا َوَمجَّ ٱلَْجِميُع بُِهَت َحتَّى ، ٱلُْكلِّ اَم قُدَّ َوَخَرَج يَر ِ ٱلرسَّ َوَحَمَل لِلَْوقِْت فََقاَم 12 بَيِْتَك!». إَِىل

الوي دعوة

«ٱتْبَْعِني». لَُه: فََقاَل ٱلِْجبَايَِة، َمَكاِن ِعْنَد َجالًِسا َحلَْفى بَْن َالِوَي َرأَى ُمْجتَاٌز ُهَو َ َوِفي 14 فََعلََّمُهْم. ٱلَْجْمعِ كُلُّ إِلَيِْه َ َوأَ ٱلْبَْحِر. إَِىل أَيًْضا َخَرَج ثُمَّ 13

ٱلَْكتَبَُة ا َوأَمَّ 16 َوتَِبُعوُه. ِيَن كَِث كَانُوا ِألَنَُّهْم َوتََالِميِذِه، يَُسوَع َمَع يَتَِّكئُوَن َوٱلُْخطَاِة اِريَن ٱلَْعشَّ ِمَن ُوَن كَِث كَاَن بَيِْتِه ِيف ُمتَِّكٌئ ُهَو َ َوِفي 15 َوتَِبَعُه. فََقاَم
لَُهْم: قَاَل يَُسوُع َسِمَع َّ فَلَ 17 َوٱلُْخطَاِة؟». اِريَن ٱلَْعشَّ َمَع َويَْرشَُب يَأْكُُل بَالُُه «َما لِتََالِميِذِه: قَالُوا َوٱلُْخطَاِة، اِريَن ٱلَْعشَّ َمَع يَأْكُُل رَأَْوُه َّ فَلَ يِسيُّوَن َوٱلَْفرِّ

ٱلتَّْوبَِة». إَِىل ُخطَاًة بَْل أَبْرَاًرا ِألَْدُعَو آِت لَْم ٱلَْمرَْىض. بَِل طَِبيٍب إَِىل اُء ٱْألَِصحَّ يَْحتَاُج «َال

الصوم عن السؤال

لَُهْم فََقاَل 19 يَُصوُموَن؟». فََال تََالِميُذَك ا َوأَمَّ ، َ يِسيِّ َوٱلَْفرِّ يُوَحنَّا تََالِميُذ يَُصوُم َذا َ «لِ لَُه: َوقَالُوا فََجاُءوا يَُصوُموَن، َ يِسيِّ َوٱلَْفرِّ يُوَحنَّا تََالِميُذ وَكَاَن 18

يُرْفَُع َ ِح أَيَّاٌم ِ َستَأْ َولَِكْن 20 يَُصوُموا. أَْن يَْستَِطيُعوَن َال َمَعُهْم ٱلَْعِريُس َداَم َما َمَعُهْم؟ َوٱلَْعِريُس يَُصوُموا أَْن ٱلُْعرِْس بَُنو يَْستَِطيُع «َهْل يَُسوُع:
ٱلَْعِتيِق ِمَن يَأُْخُذ ٱلَْجِديُد فَٱلِْمْلُء َوإِالَّ َعِتيٍق، ثَْوٍب َعَىل َجِديَدٍة ِقطَْعٍة ِمْن رُقَْعًة يَِخيُط أََحٌد لَيَْس 21 ٱْألَيَّاِم. تِلَْك ِيف يَُصوُموَن فَِحيَنِئٍذ َعْنُهْم، ٱلَْعِريُس
يَْجَعلُوَن بَْل تَتْلَُف. وَٱلزِّقَاُق تَْنَصبُّ فَٱلَْخْمُر ٱلزِّقَاَق، ٱلَْجِديَدُة ٱلَْخْمُر تَُشقَّ لِئَالَّ َعِتيَقٍة، زِقَاٍق ِيف َجِديَدًة َخْمرًا يَْجَعُل أََحٌد َولَيَْس 22 أَرَْدأَ. ٱلَْخرُْق ُ فَيَِص

َجِديَدٍة». زِقَاٍق ِيف َجِديَدًة َخْمرًا

السبت رب

َال َما بِْت ٱلسَّ ِيف يَْفَعلُوَن َذا َ لِ «ٱنْظُْر! يِسيُّوَن: ٱلَْفرِّ لَُه فََقاَل 24 َسائُِروَن. َوُهْم َناِبَل ٱلسَّ يَْقِطُفوَن تََالِميُذُه فَٱبْتََدأَ ٱلزُُّروِع، َ ْ بَ بِْت ٱلسَّ ِيف وَٱْجتَاَز 23

ُخبَْز َوأَكََل ٱلَْكَهَنِة، رَئِيِس أَِبيَأَثَاَر أَيَّاِم ِيف ِ ٱ بَيَْت َدَخَل كَيَْف 26 َمَعُه؟ َوٱلَِّذيَن ُهَو َوَجاَع ٱْحتَاَج َ ِح َداُوُد فََعلَُه َما قَطُّ قََرأْتُْم «أََما لَُهْم: فََقاَل 25 ؟». يَِحلُّ
بِْت. ٱلسَّ ِألَْجِل ٱْإلِنَْساُن َال ٱْإلِنَْساِن، ِألَْجِل ُجِعَل َا َّ إِ بُْت «ٱلسَّ لَُهُم: قَاَل ثُمَّ 27 أَيًْضا». َمَعُه كَانُوا ٱلَِّذيَن َوأَْعطَى لِلَْكَهَنِة، إِالَّ أَكْلُُه يَِحلُّ َال ٱلَِّذي ٱلتَّْقِدَمِة

أَيًْضا». بِْت ٱلسَّ رَبُّ ُهَو ٱْإلِنَْساِن ٱبُْن إًِذا 28

السبت يف شفاء

ٱلَِّذي لِلرَُّجِل فََقاَل 3 َعلَيِْه. يَْشتَُكوا ْ َ لِ بِْت؟ ٱلسَّ ِيف يَْشِفيِه َهْل يُرَاِقبُونَُه: فََصاُروا 2 يَاِبَسٌة. يَُدُه رَُجٌل ُهَناَك وَكَاَن ٱلَْمْجَمعِ، إَِىل أَيًْضا َدَخَل ثُمَّ فََنظََر13 5 فََسَكتُوا. قَتٌْل؟». أَْو نَْفٍس تَْخلِيُص ؟ ِّ ٱلرشَّ ِفْعُل أَْو ِ ْ ٱلَْخ ِفْعُل بِْت ٱلسَّ ِيف يَِحلُّ «َهْل لَُهْم: قَاَل ثُمَّ 4 ٱلَْوْسِط!». ِيف «قُْم ٱلْيَاِبَسُة: ٱلْيَُد لَُه
َمَع لِلَْوقِْت يِسيُّوَن ٱلَْفرِّ فََخَرَج 6 كَٱْألُْخَرى. َصِحيَحًة يَُدُه فََعاَدْت َها، فََمدَّ يََدَك». «ُمدَّ لِلرَُّجِل: َوقَاَل قُلُوِبِهْم، ِغَالظَِة َعَىل َحِزيًنا ِبَغَضٍب، إِلَيِْهْم َحْولَُه

يُْهلُِكوُه. ْ َ لِ َعلَيِْه َوتََشاَوُروا َ ُوُدِسيِّ ٱلِْه

يسوع تتبع الجموع

َحْوَل َوٱلَِّذيَن . ٱْألُرُْدنِّ َعْربِ َوِمْن أَُدوِميََّة َوِمْن أُورَُشلِيَم َوِمْن 8 ٱلْيَُهوِديَِّة َوِمَن ٱلَْجلِيِل ِمَن ٌ كَِث َجْمٌع َوتَِبَعُه ٱلْبَْحِر، إَِىل تََالِميِذِه َمَع يَُسوُع فَٱنَْرصََف 7

َشَفى قَْد كَاَن ِألَنَُّه 10 يَزَْحُموُه، َال ْ َ ٱلَْجْمعِ، لَِسبَِب ٌَة َصِغ َسِفيَنٌة تَُالزَِمُه أَْن لِتََالِميِذِه فََقاَل 9 إِلَيِْه. أَتَْوا َصَنَع كَْم َسِمُعوا إِْذ ،ٌ كَِث َجْمٌع َوَصيَْداَء، ُصوَر
ًا كَِث َوأَْوَصاُهْم 12 .«! ِ ٱ ٱبُْن أَنَْت «إِنََّك قَائِلًَة: َوَرصََخْت لَُه َخرَّْت نَظَرَتُْه َ ِحيَن ٱلنَِّجَسُة َوٱْألَْرَواُح 11 َداٌء. ِفيِه َمْن كُلُّ لِيَلِْمَسُه َعلَيِْه َوقََع َحتَّى ِيَن، كَِث

يُظِْهُروُه. َال أَْن
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ِشَفاِء َعَىل ُسلْطَاٌن لَُهْم َويَُكوَن 15 لِيَْكِرُزوا، ِْسلَُهْم ُ َولِ َمَعُه، لِيَُكونُوا َعَرشَ ٱثَْنْي َوأَقَاَم 14 إِلَيِْه. فََذَهبُوا أََراَدُهْم ٱلَِّذيَن َوَدَعا ٱلَْجبَِل إَِىل َصِعَد ثُمَّ 13

ٱلرَّْعِد. ٱبَْنِي أَِي بَُوانَرِْجَس ٱْسَم َ لَُه َوَجَعَل يَْعُقوَب، أََخا َويُوَحنَّا َزبِْدي بَْن َويَْعُقوَب 17 بُطْرَُس. ٱْسَم لِِسْمَعاَن َوَجَعَل 16 . ِ يَاِط ٱلشَّ َوإِْخرَاِج ٱْألَْمرَاِض
إَِىل أَتَْوا ثُمَّ أَْسلََمُه. ٱلَِّذي ٱْإلِْسَخْريُوِطيَّ َويَُهوَذا 19 ، ٱلَْقانَِويَّ َوِسْمَعاَن اُوَس، َوتَدَّ َحلَْفى، بَْن َويَْعُقوَب َوتُوَما، َوَمتَّى، ُوَس، َ َوبَرْثُولَ َوِفيلُبَُّس، َوأَنَْدَراُوَس، 18

بَيٍْت.

وبَعلَزبول يسوع

ٱلَِّذيَن ٱلَْكتَبَُة ا َوأَمَّ 22 .«! ُمْختَلٌّ «إِنَُّه قَالُوا: ِألَنَُّهْم لِيُْمِسُكوُه، َخرَُجوا أَقِْربَاُؤُه َسِمَع َّ َولَ 21 ُخبٍْز. أَكِْل َعَىل َوَال يَْقِدُروا لَْم َحتَّى َجْمٌع أَيًْضا فَٱْجتََمَع 20

يُْخِرَج أَْن َشيْطَاٌن يَْقِدُر «كَيَْف ِبأَْمثَاٍل: لَُهْم َوقَاَل فََدَعاُهْم 23 .« َ يَاِط ٱلشَّ يُْخِرُج ِ يَاِط ٱلشَّ ِبرَئِيِس َوإِنَُّه بَْعلََزبُوَل! َمَعُه «إِنَّ فََقالُوا: أُورَُشلِيَم ِمْن نَزَلُوا
قَاَم َوإِْن 26 يَثْبَُت. أَْن ٱلْبَيُْت َذلَِك يَْقِدُر َال َذاتِِه َعَىل بَيٌْت ٱنَْقَسَم َوإِِن 25 تَثْبَُت. أَْن ٱلَْمْملََكُة تِلَْك تَْقِدُر َال َذاتَِها َعَىل َمْملََكٌة ٱنَْقَسَمْت َوإِِن 24 َشيْطَانًا؟
أَوًَّال، ٱلَْقِويَّ يَْرِبِط لَْم إِْن أَْمِتَعتَُه، َويَْنَهَب قَِويٍّ بَيَْت يَْدُخَل أَْن أََحٌد يَْستَِطيُع َال 27 ٱنِْقَضاٌء. لَُه يَُكوُن بَْل يَثْبَُت، أَْن يَْقِدُر َال َوٱنَْقَسَم َذاتِِه َعَىل يْطَاُن ٱلشَّ

ٱلُْقُدِس ٱلرُّوِح َعَىل َف َجدَّ َمْن َولَِكْن 29 فُونََها. يَُجدِّ ٱلَِّتي َوٱلتََّجاِديَف ، ٱلْبََرشِ لِبَِني تُْغَفُر ٱلَْخطَايَا َجِميَع إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل اَلَْحقَّ 28 بَيْتَُه. يَْنَهُب َوِحيَنِئٍذ
نَِجًسا». ُروًحا َمَعُه «إِنَّ قَالُوا: ِألَنَُّهْم 30 أَبَِديًَّة». َديُْنونًَة ُمْستَْوِجٌب ُهَو بَْل ٱْألَبَِد، إَِىل َمْغِفرٌَة لَُه فَلَيَْس

هللا مشيئة عمل

يَطْلُبُونََك». َخارًِجا َوإِْخَوتَُك َك أُمُّ «ُهَوَذا لَُه: فََقالُوا َحْولَُه، َجالًِسا ٱلَْجْمُع وَكَاَن 32 يَْدُعونَُه. إِلَيِْه َوأَرَْسلُوا َخارًِجا َوَوقَُفوا ُه َوأُمُّ إِْخَوتُُه ِحيَنِئٍذ فََجاَءْت 31

ي». َوأُمِّ َوأُْخِتي أَِخي ُهَو ِ ٱ َمِشيئََة يَْصَنُع َمْن ِألَنَّ 35 ، ِ َوإِْخَو ي أُمِّ «َها َوقَاَل: َ ٱلَْجالِِس إَِىل َحْولَُه نَظََر ثُمَّ 34 ؟». ِ َوإِْخَو ي أُمِّ «َمْن قَائًِال: فَأََجابَُهْم 33

ه وتفس الزارع َمَثل

ٱْألَرِْض. َعَىل ٱلْبَْحِر ِعْنَد كَاَن كُلُُّه َوٱلَْجْمُع ٱلْبَْحِر، َعَىل َوَجلََس ِفيَنَة ٱلسَّ َدَخَل إِنَُّه َحتَّى ٌ كَِث َجْمٌع إِلَيِْه فَٱْجتََمَع ٱلْبَْحِر، ِعْنَد يَُعلُِّم أَيًْضا َوٱبْتََدأَ ٱلطَِّريِق،14 َعَىل بَْعٌض َسَقَط يَْزَرُع ُهَو َ َوِفي 4 لِيَْزَرَع، َخَرَج قَْد ٱلزَّاِرُع ُهَوَذا «ٱْسَمُعوا! 3 تَْعلِيِمِه: ِيف لَُهْم َوقَاَل ِبأَْمثَاٍل. ًا كَِث يَُعلُِّمُهْم فََكاَن 2

أَْرشَقَِت َّ لَ َولَِكْن 6 أَرٍْض. ُعْمُق لَُه يَُكْن لَْم إِْذ َحاًال فََنبََت ٌَة، كَِث تُْربٌَة لَُه تَُكْن لَْم َحيُْث ُمْحِجٍر، َمَكاٍن َعَىل آَخُر َوَسَقَط 5 َوأَكَلَتُْه. ِء َ ٱلسَّ طُيُوُر فََجاَءْت
َرًا َ فَأَْعطَى ٱلَْجيَِّدِة، ٱْألَرِْض ِيف آَخُر َوَسَقَط 8 َرًا. َ يُْعِط فَلَْم َوَخَنَقُه ْوُك ٱلشَّ فَطَلََع ْوِك، ٱلشَّ ِيف آَخُر َوَسَقَط 7 . َجفَّ أَْصٌل لَُه يَُكْن لَْم َوإِْذ ٱْحَرتََق، ْمُس ٱلشَّ

فَلْيَْسَمْع» ْمعِ، لِلسَّ أُُذنَاِن لَُه «َمْن لَُهْم: قَاَل ثُمَّ 9 ِئٍَة». ِ وَآَخُر َ ِبِستِّ وَآَخُر َ ِبثََالثِ َواِحٌد َ فَأَ َويَْنُمو، يَْصَعُد
ِمْن ُهْم ٱلَِّذيَن ا َوأَمَّ . ِ ٱ َملَُكوِت ِرسَّ تَْعرِفُوا أَْن لَُكْم أُْعِطَي «قَْد لَُهْم: فََقاَل 11 ٱلَْمثَِل، َعِن َعَرشَ ثَْنْي ِ ٱ َمَع َحْولَُه ٱلَِّذيَن َسأَلَُه َوْحَدُه كَاَن َّ َولَ 10

قَاَل ثُمَّ 13 َخطَايَاُهْم». لَُهْم فَتُْغَفَر يَرِْجُعوا لِئَالَّ يَْفَهُموا، َوَال َ َساِمِع َويَْسَمُعوا يَْنظُُروا، َوَال يَن ُمبِْرصِ وا يُبِْرصُ ْ َ لِ 12 ٍء، َيشْ كُلُّ لَُهْم يَُكوُن فَِبٱْألَْمثَاِل َخارٍِج
َ َوِحيَن ٱلَْكلَِمُة، تُْزَرُع َحيُْث ٱلطَِّريِق: َعَىل ٱلَِّذيَن ُهُم َوَهؤَُالِء 15 ٱلَْكلَِمَة. يَْزَرُع اَلزَّاِرُع 14 ٱْألَْمثَاِل؟ َجِميَع تَْعرِفُوَن فََكيَْف ٱلَْمثََل؟ َهَذا تَْعلَُموَن «أََما لَُهْم:
يَْسَمُعوَن َ ِحيَن ٱلَِّذيَن ٱلُْمْحِجرَِة: ٱْألََماكِِن َعَىل ُزرُِعوا ٱلَِّذيَن ُهُم كََذلَِك َوَهؤَُالِء 16 قُلُوِبِهْم. ِيف ٱلَْمْزُروَعَة ٱلَْكلَِمَة َويَْنِزُع لِلَْوقِْت يْطَاُن ٱلشَّ ِ يَأْ يَْسَمُعوَن
فَلِلَْوقِْت ٱلَْكلَِمِة، أَْجِل ِمْن ٱْضِطَهاٌد أَِو ِضيٌق َحَدَث إَِذا َذلَِك فَبَْعَد . ٍ ِح إَِىل ُهْم بَْل َذَواتِِهْم، ِيف أَْصٌل لَُهْم لَيَْس َولَِكْن 17 ِبَفَرٍح، لِلَْوقِْت يَْقبَلُونََها ٱلَْكلَِمَة

تَْدُخُل ٱْألَْشيَاِء َسائِِر َوَشَهَواُت ٱلِْغَنى َوُغُروُر ٱلَْعالَِم َهَذا َوُهُموُم 19 ٱلَْكلَِمَة، يَْسَمُعوَن ٱلَِّذيَن ُهُم َهؤَُالِء ْوِك: ٱلشَّ َ ْ بَ ُزرُِعوا ٱلَِّذيَن ُهُم َوَهؤَُالِء 18 ُوَن. ُ يَْع
َ ِستِّ وَآَخُر َ ََالثِ ث َواِحٌد َويُثِْمُروَن: َويَْقبَلُونََها، ٱلَْكلَِمَة يَْسَمُعوَن ٱلَِّذيَن ٱلَْجيَِّدِة: ٱْألَرِْض َعَىل ُزرُِعوا ٱلَِّذيَن ُهُم َوَهؤَُالِء 20 ٍَر. َ ِبَال ُ فَتَِص ٱلَْكلَِمَة َوتَْخُنُق

ِمئًَة». وَآَخُر

الرساج َمَثل

َصاَر َوَال يُظَْهُر، َال َخِفيٌّ ٌء َيشْ لَيَْس ِألَنَُّه 22 ٱلَْمَنارَِة؟ َعَىل لِيُوَضَع أَلَيَْس يِر؟ ِ ٱلرسَّ تَْحَت أَْو ٱلِْمْكيَاِل تَْحَت لِيُوَضَع ِبِرسَاٍج َ يُْؤ «َهْل لَُهْم: قَاَل ثُمَّ 21

فَلْيَْسَمْع». ْمعِ، لِلسَّ أُُذنَاِن ِألََحٍد كَاَن إِْن 23 لِيُْعلََن. إِالَّ َمْكتُوًما
فَٱلَِّذي لَُه لَيَْس َمْن ا َوأَمَّ َسيُْعطَى، لَُه َمْن ِألَنَّ 25 اِمُعوَن. ٱلسَّ أَيَُّها لَُكْم َويُزَاُد لَُكْم يَُكاُل تَِكيلُوَن ِبِه ٱلَِّذي ِبٱلَْكيِْل تَْسَمُعوَن! َما «ٱنْظُُروا لَُهُم: َوقَاَل 24

ِمْنُه». َسيُؤَْخُذ ِعْنَدُه

النامية البذار َمَثل

ِألَنَّ 28 كَيَْف، يَْعلَُم َال َوُهَو َويَْنُمو، يَطْلُُع َوٱلِْبَذاُر َونََهاًرا، لَيًْال َويَُقوُم َويََناُم 27 ٱْألَرِْض، َعَىل ٱلِْبَذاَر يُلِْقي إِنَْسانًا كَأَنَّ : ِ ٱ َملَُكوُت «َهَكَذا َوقَاَل: 26

.« َحَرضَ قَْد ٱلَْحَصاَد ِألَنَّ ٱلِْمْنَجَل يُرِْسُل فَلِلَْوقِْت ٱلثََّمُر، أَْدرََك َمتَى ا َوأَمَّ 29 ْنبُِل. ٱلسُّ ِيف َمْآلَن قَْمًحا ثُمَّ ُسْنبًُال، ثُمَّ نَبَاتًا، أَوًَّال ِبثََمٍر. ِ تَأْ َذاتَِها ِمْن ٱْألَرَْض
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الخردل حبة َمَثل

ٱْألَرِْض. َعَىل ٱلَِّتي ٱلْبُزُوِر َجِميعِ أَْصَغُر فَِهَي ٱْألَرِْض ِيف ُزرَِعْت َمتَى َخرَْدٍل، َحبَِّة ِمثُْل 31 َثِّلُُه؟ ُ َمثٍَل ِبأَيِّ أَْو ؟ ِ ٱ َملَُكوَت نَُشبُِّه َاَذا ِ » َوقَاَل: 30

ِمثِْل ٍَة كَِث َوِبأَْمثَاٍل 33 ِظلَِّها». تَْحَت تَتَآَوى أَْن ِء َ ٱلسَّ طُيُوُر تَْستَِطيَع َحتَّى ًَة، كَِب أَْغَصانًا َوتَْصَنُع ٱلْبُُقوِل، َجِميعِ أَكَْربَ ُ َوتَِص تَطْلُُع ُزرَِعْت َمتَى َولَِكْن 32

ٍء. َيشْ كُلَّ لِتََالِميِذِه ُ يَُفرسِّ فََكاَن ٱنِْفرَاٍد َعَىل ا َوأَمَّ يَُكلُِّمُهْم. يَُكْن لَْم َمثٍَل َوِبُدوِن 34 يَْسَمُعوا، أَْن يَْستَِطيُعوَن كَانُوا َ َحْسبَ يَُكلُِّمُهْم كَاَن َهِذِه

العاصفة تهدئة

أُْخَرى ُسُفٌن أَيًْضا َمَعُه وَكَانَْت ِفيَنِة. ٱلسَّ ِيف كَاَن َ كَ َوأََخُذوُه ٱلَْجْمَع فََرصَفُوا 36 ٱلَْعْربِ». إَِىل «لَِنْجتَْز ٱلَْمَساُء: كَاَن َّ لَ ٱلْيَْوِم َذلَِك ِيف لَُهْم َوقَاَل 35

لَُه: َوقَالُوا فَأَيَْقظُوُه ًا. ِ نَا ِوَساَدٍة َعَىل ِر ٱلُْمؤَخَّ ِيف ُهَو وَكَاَن 38 ْتَلُِئ. َ َصارَْت َحتَّى ِفيَنِة ٱلسَّ إَِىل تَْرضُِب ٱْألَْمَواُج فََكانَِت َعِظيٌم، ِريٍح نَْوُء فََحَدَث 37 ٌَة. َصِغ
بَالُُكْم «َما لَُهْم: َوقَاَل 40 َعِظيٌم. ُهُدوٌء َوَصاَر يُح ٱلرِّ فََسَكَنِت اِبَْكْم!». «ٱْسُكْت! لِلْبَْحِر: َوقَاَل يَح، ٱلرِّ وَٱنْتََهَر فََقاَم 39 نَْهلُِك؟». أَنََّنا َك يَُهمُّ أََما ُمَعلُِّم، «يَا

يُِطيَعانِِه!». َوٱلْبَْحَر أَيًْضا يَح ٱلرِّ فَِإنَّ َهَذا؟ ُهَو «َمْن لِبَْعٍض: بَْعُضُهْم َوقَالُوا ، ً َعِظي َخْوفًا فََخافُوا 41 لَُكْم؟». َاَن إِ َال كَيَْف َهَكَذا؟ َ َخائِِف

نجس روح به إنسان شفاء

ٱلُْقبُوِر، ِيف َمْسَكُنُه كَاَن 3 نَِجٌس، ُروٌح ِبِه إِنَْساٌن ٱلُْقبُوِر ِمَن ٱْستَْقبَلَُه لِلَْوقِْت ِفيَنِة ٱلسَّ ِمَن َخَرَج َّ َولَ 2 . َ ٱلَْجَدِريِّ كُورَِة إَِىل ٱلْبَْحِر َعْربِ إَِىل َوَجاُءوا ًا15 ِ َدا وَكَاَن 5 ِّلَُه. يَُذل أَْن أََحٌد يَْقِدْر فَلَْم ٱلُْقيُوَد، َ وَكَرسَّ َالِسَل ٱلسَّ فََقطََّع َوَسَالِسَل ِبُقيُوٍد ًا كَِث ُرِبَط قَْد ِألَنَُّه 4 ِبَسَالِسَل، َوَال يَْرِبطَُه أَْن أََحٌد يَْقِدْر َولَْم
َولََك ِيل «َما َوقَاَل: َعِظيٍم ِبَصْوٍت َخ َوَرصَ 7 لَُه، َوَسَجَد َركََض بَِعيٍد ِمْن يَُسوَع َرأَى َّ فَلَ 6 ِبٱلِْحَجارَِة. نَْفَسُه َويَُجرُِّح يَِصيُح ٱلُْقبُوِر، َوِيف ٱلِْجبَاِل ِيف َونََهاًرا لَيًْال

فَأََجاَب ٱْسُمَك؟». «َما َوَسأَلَُه: 9 ٱلنَِّجُس». ٱلرُّوُح أَيَُّها يَا ٱْإلِنَْساِن ِمَن «ٱْخُرْج لَُه: قَاَل ِألَنَُّه 8 بَِني!». تَُعذِّ َال أَْن ِ ِبٱ أَْستَْحلُِفَك ؟ ٱلَْعِيلِّ ِ ٱ ٱبَْن يَُسوُع يَا
يَْرَعى، ٱلَْخَناِزيِر ِمَن ٌ كَِب قَِطيٌع ٱلِْجبَاِل ِعْنَد ُهَناَك وَكَاَن 11 ٱلُْكورَِة. َخارِِج إَِىل يُرِْسلَُهْم َال أَْن ًا كَِث إِلَيِْه َوطَلََب 10 ُوَن». كَِث ِألَنََّنا لَِجئُوُن، «ٱْسِمي قَائًِال:
ٱلَْخَناِزيِر، ِيف َوَدَخلَْت ٱلنَِّجَسُة ٱْألَْرَواُح فََخرََجِت لِلَْوقِْت. يَُسوُع لَُهْم فَأَِذَن 13 ِفيَها». لَِنْدُخَل ٱلَْخَناِزيِر إَِىل «أَرِْسلَْنا : َ قَائِلِ ِ يَاِط ٱلشَّ كُلُّ إِلَيِْه فَطَلََب 12

فََخرَُجوا يَاِع. ٱلضِّ َوِيف ٱلَْمِديَنِة ِيف َوأَْخَربُوا فََهَربُوا ٱلَْخَناِزيِر ُرَعاُة ا َوأَمَّ 14 ٱلْبَْحِر. ِيف فَٱْختََنَق ، ِ ْ أَلَْف نَْحَو وَكَاَن ٱلْبَْحِر. إَِىل ٱلُْجرِْف َعَىل ِمْن ٱلَْقِطيُع فَٱنَْدفََع
لِلَْمْجُنوِن َجَرى كَيَْف َرأَْوا ٱلَِّذيَن ثَُهُم فََحدَّ 16 فََخافُوا. َوَعاِقًال، َوَالِبًسا َجالًِسا ٱللَِّجئُوُن ِفيِه كَاَن ٱلَِّذي ٱلَْمْجُنوَن فََنظَُروا يَُسوَع إَِىل َوَجاُءوا 15 َجَرى. َما َْوا َ لِ
يَُسوُع، يََدْعُه فَلَْم 19 َمَعُه، يَُكوَن أَْن َمْجُنونًا كَاَن ٱلَِّذي إِلَيِْه طَلََب ِفيَنَة ٱلسَّ َدَخَل َّ َولَ 18 تُُخوِمِهْم. ِمْن ِْيضَ َ أَْن إِلَيِْه يَطْلُبُوَن فَٱبْتََدأُوا 17 ٱلَْخَناِزيِر. َوَعِن
َب فَتََعجَّ يَُسوُع. ِبِه َصَنَع كَْم ٱلُْمُدِن ٱلَْعْرشِ ِيف يَُناِدي َوٱبْتََدأَ فََمَىض 20 َورَِحَمَك». ِبَك ٱلرَّبُّ َصَنَع كَْم َوأَْخِربُْهْم أَْهلَِك، َوإَِىل بَيِْتَك إَِىل «ٱْذَهْب لَُه: قَاَل بَْل

ٱلَْجِميُع.

الدم نازفة وشفاء يايرس ابنة إقامة

َّ َولَ َجاَء. يَاِيرُُس ٱْسُمُه ٱلَْمْجَمعِ ُرَؤَساِء ِمْن َواِحٌد َوإَِذا 22 ٱلْبَْحِر. ِعْنَد وَكَاَن ،ٌ كَِث َجْمٌع إِلَيِْه ٱْجتََمَع ٱلَْعْربِ، إَِىل أَيًْضا ِفيَنِة ٱلسَّ ِيف يَُسوُع ٱْجتَاَز َّ َولَ 21

َوتَِبَعُه َمَعُه فََمَىض 24 فَتَْحيَا!». لِتُْشَفى َعلَيَْها يََدَك َوتََضُع ِ تَأْ لَيْتََك نََسَمٍة. آِخِر َعَىل َُة ِغ ٱلصَّ «ٱبَْنِتي قَائًِال: ًا كَِث إِلَيِْه َوطَلََب 23 قََدَميِْه، ِعْنَد َخرَّ رَآُه
يَزَْحُمونَُه. وَكَانُوا ٌ كَِث َجْمٌع

أَرَْدأَ. َحاٍل إَِىل َصارَْت بَْل َشيْئًا، تَْنتَِفْع َولَْم ِعْنَدَها َما كُلَّ َوأَنَْفَقْت ِيَن، كَِث أَِطبَّاَء ِمْن ًا كَِث تَأَلََّمْت َوقَْد 26 َسَنًة، َعْرشََة ٱثَْنتَْي ُمْنُذ َدٍم ِبَنزِْف وَٱْمَرأٌَة 25

َوَعلَِمْت َدِمَها، يَْنبُوُع َجفَّ فَلِلَْوقِْت 29 ُشِفيُت». ثِيَابَُه َولَْو َمَسْسُت «إِْن قَالَْت: ِألَنََّها 28 ثَْوبَُه، ْت َوَمسَّ َوَراُء، ِمْن ٱلَْجْمعِ ِيف َجاَءْت ِبيَُسوَع، َسِمَعْت َّ لَ 27

فََقاَل 31 ؟». ِ ثِيَا لََمَس «َمْن َوقَاَل: ِمْنُه، َخرََجْت ٱلَِّتي ِة ِبٱلُْقوَّ نَْفِسِه ِيف َشاِعرًا ٱلَْجْمعِ َ ْ بَ يَُسوُع ٱلْتََفَت فَلِلَْوقِْت 30 اِء. ٱلدَّ ِمَن بَرِئَْت قَْد أَنََّها ِجْسِمَها ِيف
َخائَِفٌة َوِهَي فََجاَءْت ٱلَْمْرأَُة ا َوأَمَّ 33 َهَذا. فََعلَْت ٱلَِّتي َى َ لِ َحْولَُه يَْنظُُر وَكَاَن 32 لََمَسِني؟». َمْن َوتَُقوُل: يَزَْحُمَك، ٱلَْجْمَع تَْنظُُر «أَنَْت تََالِميُذُه: لَُه

َدائِِك». ِمْن َصِحيَحًة ِ وَكُو ِبَسَالٍم ٱْذَهِبي َشَفاِك، قَْد َانُِك إِ ٱبَْنُة، «يَا لََها: فََقاَل 34 كُلَُّه. ٱلَْحقَّ لَُه َوقَالَْت فََخرَّْت لََها، َحَصَل َا ِ َعالَِمًة َوُمرْتَِعَدٌة،
ِقيلَْت، ٱلَِّتي ٱلَْكلَِمَة لَِوقِْتِه يَُسوُع فََسِمَع 36 بَْعُد؟». ٱلُْمَعلَِّم تُتِْعُب َذا َ لِ َماتَْت. «ٱبَْنتَُك : َ قَائِلِ ٱلَْمْجَمعِ رَئِيِس َداِر ِمْن َجاُءوا يَتََكلَُّم ُهَو َ َوبَيَْن 35

َورَأَى ٱلَْمْجَمعِ رَئِيِس بَيِْت إَِىل فََجاَء 38 يَْعُقوَب. أََخا َويُوَحنَّا َويَْعُقوَب، بُطْرَُس إِالَّ يَتْبَُعُه أََحًدا يََدْع َولَْم 37 فََقْط». آِمْن تََخْف! «َال ٱلَْمْجَمعِ: لِرَئِيِس فََقاَل
ٱلَْجِميَع، فَأَْخَرَج ُهَو ا أَمَّ َعلَيِْه. فََضِحُكوا 40 ٌَة». ِ نَا لَِكنََّها ِبيَُّة ٱلصَّ ُِت َ لَْم َوتَبُْكوَن؟ وَن تَِضجُّ َذا َ «لِ لَُهْم: َوقَاَل فََدَخَل 39 ًا. كَِث َويَُولِْولُوَن يَبُْكوَن َضِجيًجا.
َصِبيَُّة، يَا ُُه: تَْفِس ٱلَِّذي قُوِمي!». «طَلِيثَا، لََها: َوقَاَل ِبيَِّة ٱلصَّ ِبيَِد َوأَْمَسَك 41 ُمْضطَِجَعًة، ِبيَُّة ٱلصَّ كَانَِت َحيُْث َوَدَخَل َمَعُه َوٱلَِّذيَن َها َوأُمَّ ِبيَِّة ٱلصَّ أَبَا َوأََخَذ
ِبَذلَِك. أََحٌد يَْعلََم َال أَْن ًا كَِث فَأَْوَصاُهْم 43 . ً َعِظي بَْهتًا فَبُِهتُوا َسَنًة. َعْرشََة ٱثَْنتَْي ٱبَْنَة كَانَِت ِألَنََّها َوَمَشْت، ِبيَُّة ٱلصَّ قَاَمِت َولِلَْوقِْت 42 قُوِمي! أَقُوُل: لَِك

لِتَأْكَُل. تُْعطَى أَْن َوقَاَل

يسوع ترفض النارصة

لَِهَذا أَيَْن «ِمْن : َ قَائِلِ بُِهتُوا َسِمُعوا إِْذ ُوَن وَكَِث ٱلَْمْجَمعِ. ِيف يَُعلُِّم ٱبْتََدأَ بُْت، ٱلسَّ كَاَن َّ َولَ 2 تََالِميُذُه. َوتَِبَعُه َوطَِنِه إَِىل َوَجاَء ُهَناَك ِمْن َوَخَرَج َويُوِيس16 يَْعُقوَب َوأَُخو َمْريََم، ٱبَْن اَر ٱلنَّجَّ ُهَو َهَذا أَلَيَْس 3 َهِذِه؟ ِمثُْل قُوَّاٌت يََديِْه َعَىل تَْجِرَي َحتَّى لَُه أُْعِطيَْت ٱلَِّتي ٱلِْحْكَمُة َهِذِه َوَما َهِذِه؟
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َولَْم 5 بَيِْتِه». َوِيف أَقِْربَائِِه َ ْ َوبَ َوطَِنِه ِيف إِالَّ كَرَاَمٍة ِبَال نَِبيٌّ «لَيَْس يَُسوُع: لَُهْم فََقاَل 4 ِبِه. ُوَن ُ يَْع فََكانُوا ِعْنَدنَا؟». َهُهَنا أََخَواتُُه أََولَيَْسْت َوِسْمَعاَن؟ َويَُهوَذا
يَُعلُِّم. ٱلُْمِحيطََة ٱلُْقَرى يَطُوُف َوَصاَر َانِِهْم. إِ َعَدِم ِمْن َب َوتََعجَّ 6 فََشَفاُهْم. َ قَلِيلِ َمرَْىض َعَىل يََديِْه َوَضَع أَنَُّه َ ْ َغ َواِحَدًة، ًة قُوَّ َوَال ُهَناَك يَْصَنَع أَْن يَْقِدْر

عرش االثني إرسال

َال فََقْط، َعًصا َ ْ َغ لِلطَِّريِق َشيْئًا يَْحِملُوا َال أَْن َوأَْوَصاُهْم 8 ٱلنَِّجَسِة، ٱْألَْرَواِح َعَىل ُسلْطَانًا َوأَْعطَاُهْم ، ِ ْ ٱثَْن ِ ْ ٱثَْن يُرِْسلُُهُم َوٱبْتََدأَ َعَرشَ ثَْنْي ِ ٱ َوَدَعا 7

ِمْن تَْخرُُجوا َحتَّى ِفيِه فَأَِقيُموا بَيْتًا َدَخلْتُْم َ «َحيْثُ لَُهْم: َوقَاَل 10 . ِ ْ ثَْوبَ يَلْبَُسوا َوَال ِبِنَعاٍل، َمْشُدوِديَن يَُكونُوا بَْل 9 ٱلِْمْنطََقِة. ِيف نَُحاًسا َوَال ُخبْزًا َوَال ِمزَْوًدا
ِألَرِْض َستَُكوُن لَُكْم: أَقُوُل اَلَْحقَّ َعلَيِْهْم. َشَهاَدًة أَرُْجلُِكْم تَْحَت ٱلَِّذي َاَب ٱلرتُّ َوٱنُْفُضوا ُهَناَك ِمْن فَٱْخرُُجوا لَُكْم، يَْسَمُع َوَال يَْقبَلُُكْم َال َمْن وَكُلُّ 11 ُهَناَك.

ِبَزيٍْت َوَدَهُنوا ًَة، كَِث َ َشيَاِط َوأَْخرَُجوا 13 يَتُوبُوا. أَْن يَْكِرُزوَن َوَصاُروا فََخرَُجوا 12 ٱلَْمِديَنِة». لِِتلَْك َّ ِم ًال َ ٱْحِت ُ َ أَكْ َحالٌَة يِن ٱلدِّ يَْوَم َوَعُمورََة َسُدوَم
فََشَفْوُهْم. ِيَن كَِث َمرَْىض

املعمدان يوحنا رأس قطع

«إِنَُّه آَخُروَن: قَاَل 15 ٱلُْقوَّاُت». ِبِه تُْعَمُل َولَِذلَِك ٱْألَْمَواِت ِمَن قَاَم ٱلَْمْعَمَداَن يُوَحنَّا «إِنَّ َوقَاَل: َمْشُهوًرا. َصاَر ٱْسَمُه ِألَنَّ ٱلَْملُِك، ُوُدُس ِه فََسِمَع 14

ٱْألَْمَواِت!». ِمَن قَاَم إِنَُّه رَأَْسُه. أَنَا قَطَْعُت ٱلَِّذي يُوَحنَّا ُهَو «َهَذا قَاَل: ُوُدُس ِه َسِمَع َّ لَ َولَِكْن 16 ٱْألَنِْبيَاِء». كَأََحِد أَْو نَِبيٌّ «إِنَُّه آَخُروَن: َوقَاَل إِيلِيَّا».
كَاَن يُوَحنَّا ِألَنَّ 18 ِبَها. َج تَزَوَّ قَْد كَاَن إِْذ أَِخيِه، ِفيلُبَُّس ٱْمَرأَِة ُوِديَّا ِه أَْجِل ِمْن ْجِن ٱلسِّ ِيف َوأَْوثََقُه يُوَحنَّا َوأَْمَسَك أَرَْسَل قَْد كَاَن نَْفَسُه ُوُدَس ِه ِألَنَّ 17

أَنَُّه ً َعالِ يُوَحنَّا يََهاُب كَاَن ُوُدَس ِه ِألَنَّ 20 تَْقِدْر، َولَْم تَْقتُلَُه أَْن َوأََراَدْت َعلَيِْه، ُوِديَّا ِه فََحِنَقْت 19 أَِخيَك». ٱْمَرأَُة لََك تَُكوَن أَْن يَِحلُّ «َال ُوُدَس: لِِه يَُقوُل
اِد َوقُوَّ ئِِه َ لُِعظَ َعَشاًء َمْولِِدِه ِيف ُوُدُس ِه َصَنَع َّ لَ ُمواِفٌق، يَْوٌم كَاَن َوإِْذ 21 وٍر. ِبُرسُ َوَسِمَعُه ًا، كَِث فََعَل َسِمَعُه، َوإِْذ يَْحَفظُُه. وَكَاَن يٌس، َوِقدِّ بَارٌّ رَُجٌل

فَأُْعِطيَِك». ِمنِّي ٱطْلُِبي أَرَْدِت َ «َمْه ِبيَِّة: لِلصَّ ٱلَْملُِك فََقاَل َمَعُه. َ َوٱلُْمتَِّكِئ ُوُدَس ِه فََرسَّْت َورَقََصْت، ُوِديَّا ِه ٱبَْنُة َدَخلَِت 22 ٱلَْجلِيِل، َوُوُجوِه ٱْألُلُوِف
ٱلَْمْعَمَداِن». يُوَحنَّا «رَأَْس فََقالَْت: أَطْلُُب؟». «َماَذا َها: ِألُمِّ َوقَالَْت فََخرََجْت 24 َمْملََكِتي». نِْصَف َحتَّى َألُْعِطيَنَِّك ِمنِّي طَلَبِْت َ «َمْه أَْن: لََها َوأَقَْسَم 23

ٱْألَقَْساِم َوِألَْجِل ِجدا. ٱلَْملُِك فََحزَِن 26 طَبٍَق». َعَىل ٱلَْمْعَمَداِن يُوَحنَّا رَأَْس َحاًال تُْعِطيَِني أَْن «أُِريُد قَائِلًَة: َوطَلَبَْت ٱلَْملِِك إَِىل ِبُرسَْعٍة لِلَْوقِْت فََدَخلَْت 25

َوأَْعطَاُه طَبٍَق َعَىل ِبَرأِْسِه َ َوأَ ْجِن. ٱلسِّ ِيف رَأَْسُه َوقَطََع فََمَىض 28 ِبَرأِْسِه. َ يُْؤ أَْن َوأََمَر َسيَّافًا ٱلَْملُِك أَرَْسَل فَلِلَْوقِْت 27 يَرُدََّها. أَْن يُرِْد لَْم َ َوٱلُْمتَِّكِئ
قَْربٍ. ِيف َوَوَضُعوَها ُجثَّتَُه َورَفَُعوا َجاُءوا تََالِميُذُه، َسِمَع َّ َولَ 29 َها. ِألُمِّ أَْعطَتُْه ِبيَُّة وَٱلصَّ ِبيَِّة، لِلصَّ

َرجل اآلالف الخمسة إشباع

قَلِيًال». َوٱْسَرتِيُحوا َخَالٍء َمْوِضعٍ إَِىل ُمْنَفرِِديَن أَنْتُْم «تََعالَْوا لَُهْم: فََقاَل 31 َعلَُّموا. َما وَكُلِّ فََعلُوا َما كُلِّ ٍء، َيشْ ِبُكلِّ َوأَْخَربُوُه يَُسوَع إَِىل ٱلرُُّسُل وَٱْجتََمَع 30

، َ ُمْنطَلِِق ٱلُْجُموُع فَرَآُهُم 33 ُمْنَفرِِديَن. َخَالٍء َمْوِضعٍ إَِىل ِفيَنِة ٱلسَّ ِيف فََمَضْوا 32 لِْألَكِْل. فُرَْصٌة لَُهْم ْ تَتَيَرسَّ َولَْم ِيَن، كَِث كَانُوا َ اِهِب وَٱلذَّ َ ٱلَْقاِدِم ِألَنَّ
كَانُوا إِْذ َعلَيِْهْم فَتََحنََّن ًا، كَِث َجْمًعا رَأَى يَُسوُع َخَرَج َّ فَلَ 34 إِلَيِْه. وَٱْجتََمُعوا َوَسبَُقوُهْم ُمَشاًة، ٱلُْمُدِن َجِميعِ ِمْن ُهَناَك إَِىل فََرتَاكَُضوا ُوَن. كَِث َوَعرَفَُه

إَِىل ُْضوا َ ْ َ لِ اِْرصِفُْهْم 36 َمَىض. َوٱلَْوقُْت َخَالٌء «ٱلَْمْوِضُع : َ قَائِلِ تََالِميُذُه إِلَيِْه َم تََقدَّ ٍَة كَِث َساَعاٍت َوبَْعَد 35 ًا. كَِث يَُعلُِّمُهْم فَٱبْتََدأَ لََها، َراِعَي َال كَِخرَاٍف
ُخبْزًا َونَبْتَاُع ِْيض َ «أَ لَُه: فََقالُوا لِيَأْكُلُوا». أَنْتُْم «أَْعطُوُهْم لَُهْم: َوقَاَل فَأََجاَب 37 يَأْكُلُوَن». َما ِعْنَدُهْم لَيَْس ِألَْن ُخبْزًا، لَُهْم َويَبْتَاُعوا َحَوالَيَْنا َوٱلُْقَرى يَاِع ٱلضِّ

يَْجَعلُوا أَْن فَأََمرَُهْم 39 َوَسَمَكتَاِن». «َخْمَسٌة قَالُوا: َعلُِموا َّ َولَ َوٱنْظُُروا». ٱْذَهبُوا ِعْنَدكُُم؟ َرِغيًفا «كَْم لَُهْم: فََقاَل 38 لِيَأْكُلُوا؟». َونُْعِطيَُهْم ِديَناٍر ِئَتَْي ِ
َورَفََع ، ِ ْ َمَكتَ وَٱلسَّ ٱلَْخْمَسَة ٱْألَْرِغَفَة فَأََخَذ 41 . َ َخْمِس َ َوَخْمِس ِمئًَة ِمئًَة ُصُفوفًا: ُصُفوفًا فَاتََّكأُوا 40 . ٱْألَْخَرضِ ٱلُْعْشِب َعَىل رِفَاقًا رِفَاقًا يَتَِّكئُوَن ٱلَْجِميَع

ٱلِْكَرسِ ِمَن رَفَُعوا ثُمَّ 43 َوَشِبُعوا. ٱلَْجِميُع فَأَكََل 42 لِلَْجِميعِ، ِ ْ َمَكتَ ٱلسَّ َم َوقَسَّ إِلَيِْهْم، ُموا لِيَُقدِّ تََالِميَذُه َوأَْعطَى ٱْألَْرِغَفَة، َ كَرسَّ ثُمَّ َوبَارََك ِء، َ ٱلسَّ نَْحَو نَظَرَُه
رَُجٍل. آَالِف َخْمَسِة نَْحَو ٱْألَْرِغَفِة ِمَن أَكَلُوا ٱلَِّذيَن وَكَاَن 44 َمِك. ٱلسَّ َوِمَن ًة، َمْملُوَّ ًة قُفَّ َعْرشََة ٱثَْنتَْي

املاء عىل امليش معجزة

ٱلَْجبَِل إَِىل َمَىض َودََّعُهْم َوبَْعَدَما 46 ٱلَْجْمَع. َرصََف قَْد يَُكوَن َحتَّى َصيَْدا، بَيِْت إَِىل ٱلَْعْربِ، إَِىل َويَْسِبُقوا ِفيَنَة ٱلسَّ يَْدُخلُوا أَْن تََالِميَذُه أَلْزََم َولِلَْوقِْت 45

ٱلَْهِزيعِ َونَْحَو ُهْم. ِضدَّ كَانَْت يَح ٱلرِّ ِألَنَّ ٱلَْجْذِف، ِيف َ ِب ُمَعذَّ َورَآُهْم 48 َوْحَدُه. ٱلَْربِّ َعَىل َوُهَو ٱلْبَْحِر، َوْسِط ِيف ِفيَنُة ٱلسَّ كَانَِت ٱلَْمَساُء َصاَر َّ َولَ 47 . َ لِيَُصيلِّ
وَٱْضطََربُوا. َرأَْوُه ٱلَْجِميَع ِألَنَّ 50 فََرصَُخوا. َخيَاًال، ظَنُّوُه ٱلْبَْحِر َعَىل َماِشيًا َرأَْوُه َّ فَلَ 49 يَتََجاَوزَُهْم. أَْن َوأََراَد ٱلْبَْحِر، َعَىل َماِشيًا أَتَاُهْم ٱللَّيِْل ِمَن ٱلرَّاِبعِ

ِألَنَُّهْم 52 ٱلَْغايَِة، إَِىل ِجدا أَنُْفِسِهْم ِيف بُوا َوتََعجَّ فَبُِهتُوا يُح، ٱلرِّ فََسَكَنِت ِفيَنِة ٱلسَّ إَِىل إِلَيِْهْم فََصِعَد 51 تََخافُوا». َال ُهَو. أَنَا «ثُِقوا! لَُهْم: َوقَاَل كَلََّمُهْم فَلِلَْوقِْت
َوأَرَْسْوا. َجنِّيَسارََت أَرِْض إَِىل َجاُءوا َعَربُوا َّ فَلَ 53 َغلِيظًَة. قُلُوبُُهْم كَانَْت إِْذ ِبٱْألَْرِغَفِة يَْفَهُموا لَْم

أَنَُّه َسِمُعوا َحيُْث إَِىل أَِرسٍَّة َعَىل ٱلَْمرَْىض يَْحِملُوَن َوٱبْتََدأُوا ٱلُْمِحيطَِة، ٱلُْكورَِة تِلَْك َجِميَع فَطَافُوا 55 َعرَفُوُه. لِلَْوقِْت ِفيَنِة ٱلسَّ ِمَن َخرَُجوا َّ َولَ 54

ُشِفَي. لََمَسُه َمْن وَكُلُّ ثَْوِبِه. ُهْدَب َولَْو يَلِْمُسوا أَْن إِلَيِْه َوطَلَبُوا ٱْألَْسَواِق، ِيف ٱلَْمرَْىض َوَضُعوا ِضيَاٍع، أَْو ُمُدٍن أَْو قُرًى إَِىل َدَخَل َ َوَحيْثُ 56 ُهَناَك.

والنجس الطاهر

َمْغُسولٍَة، ِ ْ َغ أَْي َدنَِسٍة، ِبأَيٍْد ُخبْزًا يَأْكُلُوَن تََالِميِذِه ِمْن بَْعًضا رَأَْوا َّ َولَ 2 أُورَُشلِيَم. ِمْن َ قَاِدِم ٱلَْكتَبَِة ِمَن َوقَْوٌم يِسيُّوَن ٱلَْفرِّ إِلَيِْه وَٱْجتََمَع يَأْكُلُوَن.17 َال يَْغتَِسلُوا لَْم إِْن وِق ٱلسُّ َوِمَن 4 يُوِخ. ٱلشُّ ِبتَْقلِيِد َ ِك ُمتََمسِّ يَأْكُلُوَن، َال ِبٱْعِتَناٍء، أَيِْديَُهْم يَْغِسلُوا لَْم إِْن ٱلْيَُهوِد وَكُلَّ َ يِسيِّ ٱلَْفرِّ ِألَنَّ 3 َالُموا.
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تََالِميُذَك يَْسلُُك َال َذا َ «لِ َوٱلَْكتَبَُة: يِسيُّوَن ٱلَْفرِّ َسأَلَُه ثُمَّ 5 َوأَِرسٍَّة. نَُحاٍس وَآنِيَِة َوأَبَاِريَق كُُؤوٍس َغْسِل ِمْن ِبَها، ِك لِلتََّمسُّ تََسلَُّموَها ٌَة كَِث أُْخَرى َوأَْشيَاُء
ْعُب ٱلشَّ َهَذا َمْكتُوٌب: ُهَو َ كَ ! َ ٱلُْمرَائِ أَنْتُُم َعْنُكْم إَِشْعيَاُء تََنبَّأَ «َحَسًنا لَُهْم: َوقَاَل فَأََجاَب 6 َمْغُسولٍَة؟». ِ ْ َغ ِبأَيٍْد ُخبْزًا يَأْكُلُوَن بَْل يُوِخ، ٱلشُّ تَْقلِيِد َحَسَب

ُكوَن َوتَتََمسَّ ِ ٱ َوِصيََّة تَرَكْتُْم ِألَنَُّكْم 8 ٱلنَّاِس. َوَصايَا ِهَي تََعالِيَم يَُعلُِّموَن َوُهْم يَْعبُُدونَِني َوبَاِطًال 7 بَِعيًدا، َعنِّي فَُمبْتَِعٌد قَلْبُُه ا َوأَمَّ ِبَشَفتَيِْه، يُْكرُِمِني
ِألَنَّ 10 تَْقلِيَدكُْم! لِتَْحَفظُوا ِ ٱ َوِصيََّة رَفَْضتُْم «َحَسًنا! لَُهْم: قَاَل ثُمَّ 9 تَْفَعلُوَن». َهِذِه ِمثَْل ًَة كَِث أَُخَر َوأُُموًرا َوٱلُْكُؤوِس، ٱْألَبَاِريِق َغْسَل ٱلنَّاِس: ِبتَْقلِيِد

ِبِه تَْنتَِفُع ٱلَِّذي ُهَو َهِديٌَّة، أَْي قُْربَاٌن، ِه: أُمِّ أَْو ِألَِبيِه إِنَْساٌن قَاَل إِْن فَتَُقولُوَن: أَنْتُْم ا َوأَمَّ 11 َمْوتًا. فَلْيَُمْت أُما أَْو أَبًا يَْشتُُم َوَمْن َك، َوأُمَّ أَبَاَك أَكْرِْم قَاَل: ُموَىس
تَْفَعلُوَن». َهِذِه ِمثَْل ًَة كَِث َوأُُموًرا َسلَّْمتُُموُه. ٱلَِّذي ِبتَْقلِيِدكُُم ِ ٱ كََالَم َ ُمبِْطلِ 13 ِه. أُمِّ أَْو ِألَِبيِه َشيْئًا يَْفَعُل بَْعُد َما ِيف تََدُعونَُه فََال 12 ِمنِّي

ٱلَِّتي ٱْألَْشيَاَء لَِكنَّ َسُه، يَُنجِّ أَْن يَْقِدُر ِفيِه َدَخَل إَِذا ٱْإلِنَْساِن َخارِِج ِمْن ٌء َيشْ لَيَْس 15 َوٱفَْهُموا. كُلُُّكْم ِمنِّي «ٱْسَمُعوا لَُهُم: َوقَاَل ٱلَْجْمعِ كُلَّ َدَعا ثُمَّ 14

ٱلَْمثَِل. َعِن تََالِميُذُه َسأَلَُه ٱلْبَيِْت، إَِىل ٱلَْجْمعِ ِعْنِد ِمْن َدَخَل َّ َولَ 17 فَلْيَْسَمْع». ْمعِ، لِلسَّ أُْذنَاِن ِألََحٍد كَاَن إِْن 16 ٱْإلِنَْساَن. ُس تَُنجِّ ٱلَِّتي ِهَي ِمْنُه تَْخُرُج
إَِىل بَْل قَلِْبِه إَِىل يَْدُخُل َال ِألَنَُّه 19 َسُه، يَُنجِّ أَْن يَْقِدُر َال َخارٍِج ِمْن ٱْإلِنَْساَن يَْدُخُل َما كُلَّ أَنَّ تَْفَهُموَن أََما ؟ َ فَاِهِم ُ ْ َغ َهَكَذا أَيًْضا «أَفَأَنْتُْم لَُهْم: فََقاَل 18

قُلُوِب ِمْن اِخِل، ٱلدَّ ِمَن ِألَنَُّه 21 ٱْإلِنَْساَن. ُس يَُنجِّ َذلَِك ٱْإلِنَْساِن ِمَن يَْخُرُج ٱلَِّذي «إِنَّ قَاَل: ثُمَّ 20 ٱْألَطِْعَمِة». كُلَّ يُطَهُِّر َوَذلَِك ٱلَْخَالِء، إَِىل يَْخُرُج ثُمَّ ٱلَْجْوِف،
تَْخُرُج وِر ُ ٱلرشُّ َهِذِه َجِميُع 23 َجْهٌل. كِْربِيَاُء، تَْجِديٌف، يرٌَة، ِرشِّ ٌ ْ َع َعَهارٌَة، َمْكٌر، ُخبٌْث، طََمٌع، ِرسْقٌَة، 22 قَتٌْل، ِفْسٌق، ، ً ِز يرَُة: ِّ ٱلرشِّ ٱْألَفَْكاُر تَْخُرُج ٱلنَّاِس،

ٱْإلِنَْساَن». ُس َوتَُنجِّ اِخِل ٱلدَّ ِمَن

الكنعانية املرأة ان إ

ُروٌح ِبٱبَْنِتَها كَاَن ٱْمَرأًَة ِألَنَّ 25 يَْختَِفَي، أَْن يَْقِدْر فَلَْم أََحٌد، يَْعلََم َال أَْن يُِريُد َوُهَو بَيْتًا َوَدَخَل َوَصيَْداَء، ُصوَر تُُخوِم إَِىل َوَمَىض ُهَناَك ِمْن قَاَم ثُمَّ 24

يَُسوُع ا َوأَمَّ 27 ٱبَْنِتَها. ِمِن ْيطَاَن ٱلشَّ يُْخِرَج أَْن فََسأَلَتُْه ُسوِريًَّة. ِفيِنيِقيًَّة ِجْنِسَها َوِيف أَُمِميًَّة، ْمَرأَُة ٱ وَكَانَْت 26 قََدَميِْه. ِعْنَد َوَخرَّْت فَأَتَْت ِبِه، َسِمَعْت نَِجٌس
تَْحَت أَيًْضا َوٱلِْكَالُب َسيُِّد! يَا «نََعْم، لَُه: َوقَالَْت فَأََجابَْت 28 لِلِْكَالِب». َويُطَْرَح َ ٱلْبَِن ُخبُْز يُؤَْخَذ أَْن َحَسًنا لَيَْس ِألَنَُّه يَْشبَُعوَن، أَوًَّال َ ٱلْبَِن «َدِعي لََها: فََقاَل
قَْد يْطَاَن ٱلشَّ َوَوَجَدِت بَيِْتَها إَِىل فََذَهبَْت 30 ٱبَْنِتِك». ِمِن يْطَاُن ٱلشَّ َخَرَج قَْد ٱْذَهِبي. ٱلَْكلَِمِة، َهِذِه «ِألَْجِل لََها: فََقاَل 29 .«! َ ٱلْبَِن فُتَاِت ِمْن تَأْكُُل ئَِدِة َ ٱلْ

ٱلِْفرَاِش. َعَىل َمطُْروَحًة بَْنَة ِ وَٱ َخَرَج،

أعقد أصم شفاء

يََضَع أَْن إِلَيِْه َوطَلَبُوا أَْعَقَد، ِبأََصمَّ إِلَيِْه َوَجاُءوا 32 . ٱلَْعْرشِ ٱلُْمُدِن ُحُدوِد َوْسِط ِيف ٱلَْجلِيِل بَْحِر إَِىل َوَجاَء َوَصيَْداَء، ُصوَر تُُخوِم ِمْن أَيًْضا َخَرَج ثُمَّ 31

أَِي «إِفَّثَا». لَُه: َوقَاَل َوأَنَّ ِء، َ ٱلسَّ نَْحَو نَظَرَُه َورَفََع 34 لَِسانَُه، َولََمَس َوتََفَل أُُذنَيِْه ِيف أََصاِبَعُه َوَوَضَع نَاِحيٍَة، َعَىل ٱلَْجْمعِ ِ ْ بَ ِمْن فَأََخَذُه 33 َعلَيِْه. يََدُه
َ َ أَكْ يَُناُدوَن كَانُوا أَْوَصاُهْم َما قَْدِر َعَىل َولَِكْن ِألََحٍد. يَُقولُوا َال أَْن فَأَْوَصاُهْم 36 . ً ُمْستَِقي َوتََكلََّم لَِسانِِه، ِربَاُط َوٱنَْحلَّ أُْذنَاُه، ٱنَْفتََحْت َولِلَْوقِْت 35 ٱنَْفِتْح.

يَتََكلَُّموَن». َوٱلُْخرَْس يَْسَمُعوَن مَّ ٱلصُّ َجَعَل َحَسًنا! ٍء َيشْ كُلَّ َعِمَل «إِنَُّه : َ قَائِلِ ٱلَْغايَِة إَِىل َوبُِهتُوا 37 ًا. كَِث

َرجل اآلالف األربعة إشباع

لَُهْم ٱْآلَن ِألَنَّ ٱلَْجْمعِ، َعَىل أُْشِفُق ِّ «إِ 2 لَُهْم: َوقَاَل تََالِميَذُه يَُسوُع َدَعا يَأْكُلُوَن، َما لَُهْم يَُكْن َولَْم ِجدا، ًا كَِث ٱلَْجْمُع كَاَن إِْذ ٱْألَيَّاِم تِلَْك ِيف فَأََجابَُه18 4 بَِعيٍد». ِمْن َجاُءوا ِمْنُهْم قَْوًما ِألَنَّ ٱلطَِّريِق، ِيف ُروَن يَُخوِّ َ ِ ِ َصا بُيُوتِِهْم إَِىل َرصَفْتُُهْم َوإِْن 3 يَأْكُلُوَن. َما لَُهْم َولَيَْس َمِعي ُْكثُوَن َ أَيَّاٍم ََالثََة ث
يَتَِّكئُوا أَْن ٱلَْجْمَع فَأََمَر 6 «َسبَْعٌة». فََقالُوا: ٱلُْخبِْز؟». ِمَن ِعْنَدكُْم «كَْم فََسأَلَُهْم: 5 ٱلَْربِّيَِّة؟». ِيف ُهَنا ُخبْزًا َهؤَُالِء يُْشِبَع أَْن أََحٌد يَْستَِطيُع أَيَْن «ِمْن تََالِميُذُه:

أَْن َوقَاَل فَبَارََك َمِك، ٱلسَّ ِصَغاِر ِمْن قَلِيٌل َمَعُهْم وَكَاَن 7 ٱلَْجْمعِ. إَِىل ُموا فََقدَّ ُموا، لِيَُقدِّ تََالِميَذُه َوأَْعطَى وَكََرسَ َوَشَكَر ُخبْزَاٍت بَْع ٱلسَّ َوأََخَذ ٱْألَرِْض، َعَىل
َمَع ِفيَنَة ٱلسَّ َدَخَل َولِلَْوقِْت 10 َرصَفَُهْم. ثُمَّ آَالٍف. أَْربََعِة نَْحَو ٱْآلكِلُوَن وَكَاَن 9 ِسَالٍل. َسبَْعَة : ٱلِْكَرسِ فََضَالِت رَفَُعوا ثُمَّ َوَشِبُعوا. فَأَكَلُوا 8 أَيًْضا. َهِذِه ُموا يَُقدِّ

نُوثََة. َ َدلْ نََواِحي إَِىل َوَجاَء تََالِميِذِه
اَلَْحقَّ آيًَة؟ ٱلِْجيُل َهَذا يَطْلُُب َذا َ «لِ َوقَاَل: ِبُروِحِه فَتََنهََّد 12 بُوُه. يَُجرِّ ْ َ لِ ِء، َ ٱلسَّ ِمَن آيًَة ِمْنُه َ طَالِِب يَُحاِوُرونَُه َوٱبْتََدأُوا يِسيُّوَن ٱلَْفرِّ فََخَرَج 11

آيًَة!». ٱلِْجيُل َهَذا يُْعطَى لَْن لَُكْم: أَقُوُل

ودس ه وخم الفريسي خم

قَائًِال: َوأَْوَصاُهْم 15 َواِحٌد. َرِغيٌف إِالَّ ِفيَنِة ٱلسَّ ِيف َمَعُهْم يَُكْن َولَْم ُخبْزًا، يَأُْخُذوا أَْن َونَُسوا 14 ٱلَْعْربِ. إَِىل َوَمَىض ِفيَنَة ٱلسَّ أَيًْضا َوَدَخَل تَرَكَُهْم ثُمَّ 13

َذا َ «لِ لَُهْم: َوقَاَل يَُسوُع فََعلَِم 17 ُخبٌْز». ِعْنَدنَا «لَيَْس لِبَْعٍض: بَْعُضُهْم َ قَائِلِ فََفكَُّروا 16 ُوُدَس». ِه ِ َوَخِم َ يِسيِّ ٱلَْفرِّ ِ َخِم ِمْن َوتََحرَُّزوا «ٱنْظُُروا!
َوَال تَْسَمُعوَن، َوَال آَذاٌن َولَُكْم وَن، تُبِْرصُ َوَال ٌ ُ أَْع أَلَُكْم 18 َغلِيظٌَة؟ قُلُوبُُكْم ٱْآلَن أََحتَّى تَْفَهُموَن؟ َوَال بَْعُد تَْشُعُروَن أََال ُخبٌْز؟ ِعْنَدكُْم لَيَْس أَْن تَُفكُِّروَن

ٱْآلَالِف، لِْألَْربََعِة بَْعِة ٱلسَّ َ «َوِح 20 َعْرشََة». «ٱثَْنتَْي لَُه: قَالُوا رَفَْعتُْم؟». كَِرسًا ًة َمْملُوَّ ًة قُفَّ كَْم ٱْآلَالِف، لِلَْخْمَسِة ٱلَْخْمَسَة ٱْألَْرِغَفَة ُْت كَرسَّ َ ِح 19 تَْذكُُروَن؟
تَْفَهُموَن؟». َال «كَيَْف لَُهْم: فََقاَل 21 «َسبَْعًة». قَالُوا: رَفَْعتُْم؟». َمْملُوا كَِرسٍ َسلَّ كَْم
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صيدا بيت يف أعمى شفاء

يََديِْه َوَوَضَع َعيَْنيِْه، ِيف َوتََفَل ٱلَْقْريَِة، َخارِِج إَِىل َوأَْخرََجُه ٱْألَْعَمى ِبيَِد فَأََخَذ 23 يَلِْمَسُه، أَْن إِلَيِْه َوطَلَبُوا أَْعَمى إِلَيِْه ُموا فََقدَّ َصيَْدا، بَيِْت إَِىل َوَجاَء 22

َوأَبَْرصَ َصِحيًحا فََعاَد يَتَطَلَُّع. َوَجَعلَُه َعيَْنيِْه، َعَىل أَيًْضا يََديِْه َوَضَع ثُمَّ 25 ُْشوَن». َ كَأَْشَجاٍر ٱلنَّاَس «أُبِْرصُ َوقَاَل: فَتَطَلََّع 24 َشيْئًا؟ أَبَْرصَ َهْل َوَسأَلَُه: َعلَيِْه
ٱلَْقْريَِة». ِيف ِألََحٍد تَُقْل َوَال ٱلَْقْريََة، تَْدُخِل «َال قَائًِال: بَيِْتِه إَِىل فَأَرَْسلَُه 26 َجلِيا. إِنَْساٍن كُلَّ

باملسيح بطرس اعرتاف

«يُوَحنَّا فَأََجابُوا: 28 أَنَا؟». ِّ إِ ٱلنَّاُس يَُقوُل «َمْن لَُهْم: قَائًِال تََالِميَذُه َسأََل ٱلطَِّريِق َوِيف ِفيلُبَُّس. يَِّة قَيَْرصِ قَُرى إَِىل َوتَالِميُذُه يَُسوُع َخَرَج ثُمَّ 27

ٱلَْمِسيُح!». «أَنَْت لَُه: َوقَاَل بُطْرُُس فَأََجاَب أَنَا؟». ِّ إِ تَُقولُوَن َمْن «َوأَنْتُْم، لَُهْم: فََقاَل 29 ٱْألَنِْبيَاِء». ِمَن َواِحٌد وَآَخُروَن: إِيلِيَّا. وَآَخُروَن: ٱلَْمْعَمَداُن.
َعْنُه. ِألََحٍد يَُقولُوا َال ْ َ فَٱنْتََهرَُهْم 30

وقيامته وته يُنبئ يسوع

ٱلَْقْوَل َوقَاَل 32 يَُقوُم. أَيَّاٍم ََالثَِة ث َوبَْعَد َويُْقتََل، َوٱلَْكتَبَِة، ٱلَْكَهَنِة َوُرَؤَساِء يُوِخ ٱلشُّ ِمَن َويُرْفََض ًا، كَِث يَتَأَلََّم أَْن يَْنبَِغي ٱْإلِنَْساِن ٱبَْن أَنَّ يَُعلُِّمُهْم َوٱبْتََدأَ 31

لِلنَّاِس». َا ِ لَِكْن ِ ِ َا ِ تَْهتَمُّ َال ِألَنََّك َشيْطَاُن! يَا َعنِّي «ٱْذَهْب قَائًِال: بُطْرَُس فَٱنْتََهَر تََالِميَذُه، َوأَبَْرصَ فَٱلْتََفَت 33 يَْنتَِهرُُه. َوٱبْتََدأَ إِلَيِْه بُطْرُُس فَأََخَذُه َعَالنِيًَة.
يُْهلُِكَها، نَْفَسُه يَُخلَِّص أَْن أََراَد َمْن فَِإنَّ 35 َويَتْبَْعِني. َصلِيبَُه َويَْحِمْل نَْفَسُه فَلْيُْنِكْر ِ َوَرا َ ِ يَأْ أَْن أََراَد «َمْن لَُهْم: َوقَاَل تََالِميِذِه َمَع ٱلَْجْمَع َوَدَعا 34

ٱْإلِنَْساُن يُْعِطي َماَذا أَْو 37 نَْفَسُه؟ َوَخِرسَ كُلَُّه ٱلَْعالََم َرِبَح لَْو ٱْإلِنَْساُن يَْنتَِفُع َماَذا ِألَنَُّه 36 يَُخلُِّصَها. فَُهَو ٱْإلِنِْجيِل أَْجِل َوِمْن أَْجِيل ِمْن نَْفَسُه يُْهلُِك َوَمْن
ٱلَْمَالئَِكِة َمَع أَِبيِه َْجِد ِ َجاَء َمتَى ِبِه يَْستَِحي ٱْإلِنَْساِن ٱبَْن فَِإنَّ ٱلَْخاِطِئ، ٱلَْفاِسِق ٱلِْجيِل َهَذا ِيف َوِبَكَالِمي ِ ٱْستََحى َمِن ِألَنَّ 38 نَْفِسِه؟ َعْن ِفَداًء

ٍة». ِبُقوَّ َ أَ قَْد ِ ٱ َملَُكوَت يََرْوا َحتَّى ٱلَْمْوَت يَُذوقُوَن َال قَْوًما َهُهَنا ٱلِْقيَاِم ِمَن إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل «ٱلَْحقَّ لَُهُم: َوقَاَل 1 .« َ يِس 9ٱلِْقدِّ
التجيل

تَلَْمُع ثِيَابُُه َوَصارَْت 3 اَمُهْم، قُدَّ َهيْئَتُُه َْت َّ َوتََغ َوْحَدُهْم. ُمْنَفرِِديَن َعاٍل َجبٍَل إَِىل ِبِهْم َوَصِعَد َويُوَحنَّا، َويَْعُقوَب بُطْرَُس يَُسوُع أََخَذ أَيَّاٍم ِستَِّة َوبَْعَد 2

لِيَُسوَع: يَقوُل بُطْرُُس فََجَعَل 5 يَُسوَع. َمَع ِن َ يَتََكلَّ وَكَانَا ُموَىس، َمَع إِيلِيَّا لَُهْم َوظََهَر 4 َذلَِك. ِمثَْل يُبَيَِّض أَْن ٱْألَرِْض َعَىل اٌر قَصَّ يَْقِدُر َال كَٱلثَّلِْج، ِجدا بَيَْضاَء
. َ ُمرْتَِعِب كَانُوا إِْذ ِبِه يَتََكلَُّم َما يَْعلَُم يَُكْن لَْم ِألَنَُّه 6 َواِحَدًة». َوِإلِيلِيَّا َواِحَدًة، َولُِموَىس َواِحَدًة، لََك : َمظَالَّ ََالَث ث فَلَْنْصَنْع َهُهَنا. نَُكوَن أَْن َجيٌِّد َسيِِّدي، «يَا
َوْحَدُه يَُسوَع َ ْ َغ أََحًدا يََرْوا َولَْم بَْغتًَة َحْولَُهْم فََنظَُروا 8 ٱْسَمُعوا». لَُه ٱلَْحِبيُب. ٱبِْني ُهَو «َهَذا قَائًِال: َحابَِة ٱلسَّ ِمَن َصْوٌت فََجاَء تُظَلِّلُُهْم. َسَحابٌَة وَكَانَْت 7

َمَعُهْم.
ِألَنُْفِسِهْم ٱلَْكلَِمَة فََحِفظُوا 10 ٱْألَْمَواِت. ِمَن ٱْإلِنَْساِن ٱبُْن قَاَم َمتَى إِالَّ وا، أَبَْرصُ َا ِ أََحًدا ثُوا يَُحدِّ َال أَْن أَْوَصاُهْم ٱلَْجبَِل، ِمَن نَازِلُوَن ُهْم َ َوِفي 9

أَوًَّال ِ يَأْ إِيلِيَّا «إِنَّ لَُهْم: َوقَاَل فَأََجاَب 12 أَوًَّال؟». َ ِ يَأْ أَْن يَْنبَِغي إِيلِيَّا إِنَّ ٱلَْكتَبَُة: يَُقوُل َذا َ «لِ : َ ِ قَائِل فََسأَلُوُه 11 ٱْألَْمَواِت؟». ِمَن ٱلِْقيَاُم ُهَو «َما يَتََساَءلُوَن:
ُهَو َ كَ أََراُدوا، َما كُلَّ ِبِه َوَعِملُوا ، َ أَ قَْد أَيًْضا إِيلِيَّا إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل لَِكْن 13 َويُرَْذَل. ًا كَِث يَتَأَلََّم أَْن ٱْإلِنَْساِن ٱبِْن َعِن َمْكتُوٌب ُهَو وَكَيَْف ٍء. َيشْ كُلَّ َويَرُدُّ

َعْنُه». َمْكتُوٌب

نجس روح به غالم شفاء

ٱلَْكتَبََة: فََسأََل 16 َعلَيِْه. َوَسلَُّموا َوَركَُضوا ُوا، َّ تََح رَأَْوُه َّ لَ ٱلَْجْمعِ كُلُّ َولِلَْوقِْت 15 يَُحاِوُرونَُهْم. وَكَتَبًَة َحْولَُهْم ًا كَِث َجْمًعا َرأَى ٱلتََّالِميِذ ِإَىل َجاَء َّ َولَ 14

ِبأَْسَنانِِه َويَِرصُّ فَيُْزِبُد َزِّقُْه ُ أَْدَركَُه َ َوَحيْثُ 18 أَْخرَُس، ُروٌح ِبِه ٱبِْني إِلَيَْك ْمُت قَدَّ قَْد ُمَعلُِّم، «يَا َوقَاَل: ٱلَْجْمعِ ِمَن َواِحٌد فَأََجاَب 17 تَُحاِوُرونَُهْم؟» َاَذا ِ »
ُموُه قَدِّ أَْحتَِملُُكْم؟ َمتَى إَِىل َمَعُكْم؟ أَكُوُن َمتَى إَِىل ٱلُْمْؤِمِن، ُ ْ َغ ٱلِْجيُل «أَيَُّها لَُهْم: َوقَاَل فَأََجاَب 19 يَْقِدُروا». فَلَْم يُْخرُِجوُه أَْن لِتََالِميِذَك فَُقلُْت َويَيْبَُس.
«ُمْنُذ فََقاَل: َهَذا؟». أََصابَُه ُمْنُذ ٱلزََّماِن ِمَن «كَْم أَبَاُه: فََسأََل 21 َويُْزِبُد. ُغ يَتََمرَّ ٱْألَرِْض َعَىل فََوقََع ٱلرُّوُح، َرصََعُه لِلَْوقِْت رَآُه َّ فَلَ إِلَيِْه. ُموُه فََقدَّ 20 إَِيلَّ!».
تُْؤِمَن. أَْن تَْستَِطيُع كُْنَت «إِْن يَُسوُع: لَُه فََقاَل 23 َوأَِعنَّا». َعلَيَْنا فَتََحنَّْن َشيْئًا تَْستَِطيُع كُْنَت إِْن لَِكْن لِيُْهلَِكُه. ِء َ ٱلْ َوِيف ٱلنَّاِر ِيف أَلَْقاُه َما ًا وَكَِث 22 ِصبَاُه.

يََرتَاكَُضوَن، ٱلَْجْمَع أَنَّ يَُسوُع رَأَى َّ فَلَ 25 .« ِ َا إِ َعَدَم فَأَِعْن َسيُِّد، يَا «أُوِمُن َوقَاَل: ِبُدُموٍع ٱلَْولَِد أَبُو َخ َرصَ فَلِلَْوقِْت 24 لِلُْمْؤِمِن». ُمْستَطَاٌع ٍء َيشْ كُلُّ
َحتَّى كََميٍْت، فََصاَر َوَخَرَج. َشِديًدا َوَرصََعُه َخ فََرصَ 26 أَيًْضا!». تَْدُخلُْه َوَال ِمْنُه ٱْخُرْج آُمرَُك: أَنَا ، ٱْألََصمُّ ٱْألَْخرَُس ٱلرُّوُح «أَيَُّها لَُه: قَائًِال ٱلنَِّجَس ٱلرُّوَح ٱنْتََهَر

نُْخرَِجُه؟». أَْن نَْحُن نَْقِدْر لَْم َذا َ «لِ ٱنِْفرَاٍد: َعَىل تََالِميُذُه َسأَلَُه بَيْتًا َدَخَل َّ َولَ 28 فََقاَم. َوأَقَاَمُه، ِبيَِدِه يَُسوُع فَأَْمَسَكُه 27 َماَت!». «إِنَُّه ُوَن: كَِث قَاَل
ْوِم». وَٱلصَّ َالِة ِبٱلصَّ إِالَّ ٍء ِبَيشْ يَْخُرَج أَْن ِْكُن ُ َال ٱلِْجْنُس «َهَذا لَُهْم: فََقاَل 29

وقيامته وته يُنبئ يسوع

ٱلنَّاِس أَيِْدي إَِىل يَُسلَُّم ٱْإلِنَْساِن ٱبَْن «إِنَّ لَُهْم: َويَُقوُل تََالِميَذُه يَُعلُِّم كَاَن ِألَنَُّه 31 أََحٌد، يَْعلََم أَْن يُرِْد َولَْم ٱلَْجلِيَل، وَٱْجتَاُزوا ُهَناَك ِمْن َوَخرَُجوا 30

يَْسأَلُوُه. أَْن َوَخافُوا ٱلَْقْوَل، يَْفَهُموا فَلَْم ُهْم ا َوأَمَّ 32 ٱلثَّالِِث». ٱلْيَْوِم ِيف يَُقوُم يُْقتََل أَْن َوبَْعَد فَيَْقتُلُونَُه.
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األعظم؟ هو من

بَْعُضُهْم ٱلطَِّريِق ِيف وا تََحاجُّ ِألَنَُّهْم فََسَكتُوا، 34 ٱلطَِّريِق؟». ِيف بَيَْنُكْم َ ِفي تَتََكالَُموَن كُْنتُْم َاَذا ِ » َسأَلَُهْم: ٱلْبَيِْت ِيف كَاَن َوإِْذ كَْفرِنَاُحوَم. إَِىل َوَجاَء 33

َولًَدا فَأََخَذ 36 .« لِلُْكلِّ َوَخاِدًما ٱلُْكلِّ آِخَر فَيَُكوُن أَوًَّال يَُكوَن أَْن أََحٌد أََراَد «إَِذا لَُهْم: َوقَاَل َعَرشَ ثَْنْي ِ ٱ َونَاَدى فََجلََس 35 أَْعظَُم. ُهَو َمْن ِيف بَْعٍض َمَع
أَرَْسلَِني». ٱلَِّذي بَِل أَنَا يَْقبَلُِني فَلَيَْس قَِبلَِني َوَمْن يَْقبَلُِني، ِبٱْسِمي َهَذا ِمثَْل أَْوَالٍد ِمْن َواِحًدا قَِبَل «َمْن 37 لَُهْم: َوقَاَل ٱْحتََضَنُه ثُمَّ َوْسِطِهْم ِيف َوأَقَاَمُه

معنا فهو علينا ليس من

ِألَنَُّه َْنُعوُه، َ «َال يَُسوُع: فََقاَل 39 يَتْبَُعَنا». لَيَْس ِألَنَُّه فََمَنْعَناُه يَتْبَُعَنا، لَيَْس َوُهَو ِبٱْسِمَك َ َشيَاِط يُْخِرُج َواِحًدا رَأَيَْنا ُمَعلُِّم، «يَا قَائًِال: يُوَحنَّا فَأََجابَُه 38

لِلَْمِسيِح، ِألَنَُّكْم ِبٱْسِمي َماٍء كَأَْس َسَقاكُْم َمْن ِألَنَّ 41 َمَعَنا. فَُهَو َعلَيَْنا لَيَْس َمْن ِألَنَّ 40 َرشا. َعَيلَّ يَُقوَل أَْن يًعا َرسِ َويَْستَِطيُع ِبٱْسِمي ًة قُوَّ يَْصَنُع أََحٌد لَيَْس
أَْجرَُه. يُِضيُع َال إِنَُّه لَُكْم: أَقُوُل فَٱلَْحقَّ

ات الع منه تأ ملن تحذير

تَْدُخَل أَْن لََك ٌ ْ َخ فَٱقْطَْعَها. يَُدَك َتَْك َ أَْع َوإِْن 43 ٱلْبَْحِر. ِيف َوطُِرَح رًَحى ِبَحَجِر ُعُنُقُه َق طُوِّ لَْو لَُه ٌ ْ فََخ ، ِ َ ٱلُْمْؤِمِن َغاِر ٱلصِّ أََحَد َ َ أَْع «َوَمْن 42

فَٱقْطَْعَها. رِْجلَُك َتَْك َ أَْع َوإِْن 45 تُطَْفأُ. َال وَٱلنَّاُر ُوُت َ َال ُدوُدُهْم َحيُْث 44 تُطَْفأُ. َال ٱلَِّتي ٱلنَّاِر إَِىل َجَهنََّم، إَِىل ِْيضَ َ َو يََداِن لََك تَُكوَن أَْن ِمْن أَقْطََع ٱلَْحيَاَة
َتَْك َ أَْع َوإِْن 47 تُطَْفأُ. َال وَٱلنَّاُر ُوُت َ َال ُدوُدُهْم َحيُْث 46 تُطَْفأُ. َال ٱلَِّتي ٱلنَّاِر ِيف َجَهنََّم ِيف َوتُطَْرَح رِْجَالِن لََك تَُكوَن أَْن ِمْن أَْعَرَج ٱلَْحيَاَة تَْدُخَل أَْن لََك ٌ ْ َخ
كُلَّ ِألَنَّ 49 تُطَْفأُ. َال وَٱلنَّاُر ُوُت َ َال ُدوُدُهْم َحيُْث 48 ٱلنَّاِر. َجَهنَِّم ِيف َوتُطَْرَح َعيَْناِن لََك تَُكوَن أَْن ِمْن أَْعَوَر ِ ٱ َملَُكوَت تَْدُخَل أَْن لََك ٌ ْ َخ فَٱقْلَْعَها. َعيُْنَك

بَْعُضُكْم َوَسالُِموا ِملٌْح، أَنُْفِسُكْم ِيف لَُكْم لِيَُكْن تُْصلُِحونَُه؟ َذا َ فَِب ُملُوَحٍة، ِبَال ٱلِْملُْح َصاَر إَِذا َولَِكْن َجيٌِّد. اَلِْملُْح 50 ِلٍْح. ِ َلَُّح ُ َذِبيَحٍة وَكُلَّ ِبَناٍر، َلَُّح ُ َواِحٍد
بَْعًضا».

والطالق الزواج

يِسيُّوَن ٱلَْفرِّ َم فَتََقدَّ 2 يَُعلُِّمُهْم. أَيًْضا كَاَن وَكََعاَدتِِه أَيًْضا، ُجُموٌع إِلَيِْه فَٱْجتََمَع . ٱْألُرُْدنِّ َعْربِ ِمْن ٱلْيَُهوِديَِّة تُُخوِم إَِىل َوَجاَء ُهَناَك ِمْن َوقَاَم كِتَاُب110 يُْكتََب أَْن أَِذَن «ُموَىس فََقالُوا: 4 ُموَىس؟». أَْوَصاكُْم َاَذا ِ » لَُهْم: َوقَاَل فَأََجاَب 3 بُوُه. لِيَُجرِّ ٱْمَرأَتَُه؟». يُطَلَِّق أَْن لِلرَُّجِل يَِحلُّ «َهْل َوَسأَلُوُه:
ِمْن 7 .ُ ٱ َ َخلََقُه َوأُنْثَى ذَكَرًا ٱلَْخلِيَقِة، بَْدِء ِمْن َولَِكْن 6 ٱلَْوِصيََّة، َهِذِه لَُكْم كَتََب قُلُوِبُكْم قََساَوِة أَْجِل «ِمْن لَُهْم: َوقَاَل يَُسوُع فَأََجاَب 5 فَتُطَلَُّق». طََالٍق،

يَُفرِّقُْه َال ُ ٱ َجَمَعُه فَٱلَِّذي 9 َواِحٌد. َجَسٌد بَْل ِ ْ ٱثَْن بَْعُد لَيَْسا إًِذا َواِحًدا. َجَسًدا ثَْناِن ِ ٱ َويَُكوُن 8 ِبٱْمَرأَتِِه، َويَلْتَِصُق ُه َوأُمَّ أَبَاُه ٱلرَُّجُل يَْرتُُك َهَذا أَْجِل
َجْت َوتَزَوَّ َزْوَجَها ٱْمَرأٌَة طَلََّقِت َوإِْن 12 َعلَيَْها. ِ يَْز ِبأُْخَرى َج َوتَزَوَّ ٱْمَرأَتَُه طَلََّق «َمْن لَُهْم: فََقاَل 11 َذلَِك، َعْن أَيًْضا تََالِميُذُه َسأَلَُه ٱلْبَيِْت ِيف ثُمَّ 10 إِنَْساٌن».

.« ِ تَْز ِبآَخَر

األطفال يبارك يسوع

َوَال إَِيلَّ يَأْتُوَن ٱْألَْوَالَد «َدُعوا لَُهْم: َوقَاَل ٱْغتَاَظ َذلَِك يَُسوُع رَأَى َّ فَلَ 14 ُموُهْم. قَدَّ ٱلَِّذيَن فَٱنْتََهُروا ٱلتََّالِميُذ ا َوأَمَّ يَلِْمَسُهْم. ْ َ لِ أَْوَالًدا إِلَيِْه ُموا َوقَدَّ 13

َوبَاَركَُهْم. َعلَيِْهْم يََديِْه َوَوَضَع فَٱْحتََضَنُهْم 16 يَْدُخلَُه». فَلَْن َولٍَد ِمثَْل ِ ٱ َملَُكوَت يَْقبَُل َال َمْن لَُكْم: أَقُوُل اَلَْحقَّ 15 . ِ ٱ َملَُكوَت َهؤَُالِء لِِمثِْل ِألَنَّ َْنُعوُهْم، َ

الغني الشاب

َذا َ «لِ يَُسوُع: لَُه فََقاَل 18 ٱْألَبَِديََّة؟». ٱلَْحيَاَة ِألَرَِث أَْعَمُل َماَذا الُِح، ٱلصَّ ٱلُْمَعلُِّم «أَيَُّها َوَسأَلَُه: لَُه َوَجثَا َواِحٌد َركََض ٱلطَِّريِق، إَِىل َخارٌِج ُهَو َ َوِفي 17

َك». َوأُمَّ أَبَاَك أَكْرِْم تَْسلُْب. َال ِبٱلزُّوِر. تَْشَهْد َال تَْرسِْق. َال تَْقتُْل. َال تَزِْن. َال ٱلَْوَصايَا: تَْعرُِف أَنَْت 19 .ُ ٱ َوُهَو َواِحٌد إِالَّ َصالًِحا أََحٌد لَيَْس َصالًِحا؟ ِ تَْدُعو
َوأَْعِط لََك َما كُلَّ ِبْع اِْذَهْب َواِحٌد: ٌء َيشْ «يُْعِوزَُك لَُه: َوقَاَل َوأََحبَُّه، يَُسوُع إِلَيِْه فََنظََر 21 َحَداثَِتي». ُمْنُذ َحِفظْتَُها كُلَُّها َهِذِه ُمَعلُِّم، «يَا لَُه: َوقَاَل فَأََجاَب 20

ٍَة. كَِث أَْمَواٍل َذا كَاَن ِألَنَُّه َحِزيًنا، َوَمَىض ٱلَْقْوِل َعَىل فَٱْغتَمَّ 22 لِيَب». ٱلصَّ َحاِمًال ٱتْبَْعِني َوتََعاَل ِء، َ ٱلسَّ ِيف كَْنٌز لََك فَيَُكوَن ٱلُْفَقرَاَء،
لَُهْم: َوقَاَل أَيًْضا يَُسوُع فَأََجاَب كََالِمِه. ِمْن ٱلتََّالِميُذ َ َّ فَتََح 24 .«! ِ ٱ َملَُكوِت إَِىل ٱْألَْمَواِل َذِوي ُدُخوَل أَْعَرسَ «َما لِتََالِميِذِه: َوقَاَل َحْولَُه يَُسوُع فََنظََر 23

إَِىل فَبُِهتُوا 26 .« ِ ٱ َملَُكوِت إَِىل َغِنيٌّ يَْدُخَل أَْن ِمْن أَيَْرسُ إِبْرٍَة ثَْقِب ِمْن َجَمٍل ُمُروُر 25 ! ِ ٱ َملَُكوِت إَِىل ٱْألَْمَواِل َعَىل َ ٱلُْمتَِّكلِ ُدُخوَل أَْعَرسَ َما ، بَِنيَّ «يَا
ٍء َيشْ كُلَّ ِألَنَّ ، ِ ٱ ِعْنَد لَيَْس َولَِكْن ُمْستَطَاٍع، ُ ْ َغ ٱلنَّاِس «ِعْنَد َوقَاَل: يَُسوُع إِلَيِْهْم فََنظََر 27 يَْخلَُص؟». أَْن يَْستَِطيُع «فََمْن لِبَْعٍض: بَْعُضُهْم َ قَائِلِ ٱلَْغايَِة

.« ِ ٱ ِعْنَد ُمْستَطَاٌع
أََخَواٍت أَْو إِْخَوًة أَْو بَيْتًا تَرََك أََحٌد لَيَْس لَُكْم: أَقُوُل «ٱلَْحقَّ َوقَاَل: يَُسوُع فَأََجاَب 29 َوتَِبْعَناَك». ٍء َيشْ كُلَّ تَرَكَْنا قَْد نَْحُن «َها لَُه: يَُقوُل بُطْرُُس َوٱبْتََدأَ 28

َوأَْوَالًدا َهاٍت َوأُمَّ َوأََخَواٍت َوإِْخَوًة بُيُوتًا ٱلزََّماِن، َهَذا ِيف ٱْآلَن ِضْعٍف ِمئََة َويَأُْخُذ إِالَّ 30 ٱْإلِنِْجيِل، َوِألَْجِل ِألَْجِيل ُحُقوًال، أَْو أَْوَالًدا أَْو ٱْمَرأًَة أَِو أُما أَْو أَبًا أَْو
.« َ لِ أَوَّ وَٱْآلِخُروَن آِخِريَن، يَُكونُوَن أَوَّلُوَن ُوَن كَِث َولَِكْن 31 ٱْألَبَِديََّة. ٱلَْحيَاَة ِ ٱْآل ْهِر ٱلدَّ َوِيف ٱْضِطَهاَداٍت، َمَع َوُحُقوًال،
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وقيامته وته يُنبئ يسوع
َوٱبْتََدأَ أَيًْضا َعَرشَ ثَْنْي ِ ٱ فَأََخَذ يََخافُوَن. كَانُوا يَتْبَُعوَن ُهْم َ َوِفي ُوَن. َّ يَتََح وَكَانُوا يَُسوُع، ُمُهْم َويَتََقدَّ أُورَُشلِيَم إَِىل َصاِعِديَن ٱلطَِّريِق ِيف وَكَانُوا 32

إَِىل َويَُسلُِّمونَُه ِبٱلَْمْوِت، َعلَيِْه فَيَْحُكُموَن َوٱلَْكتَبَِة، ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساِء إَِىل يَُسلَُّم ٱْإلِنَْساِن َوٱبُْن أُورَُشلِيَم، إَِىل َصاِعُدوَن نَْحُن «َها 33 لَُه: َسيَْحُدُث َّ َع لَُهْم يَُقوُل
يَُقوُم». ٱلثَّالِِث ٱلْيَْوِم َوِيف َويَْقتُلُونَُه، َعلَيِْه َويَتُْفلُوَن َويَْجلُِدونَُه ِبِه فَيَْهزَأُوَن 34 ٱْألَُمِم،

ويوحنا يعقوب طلبة

فََقاَال 37 ؟». َ لَُك أَفَْعَل أَْن تُِريَداِن «َماَذا : َ لَُه فََقاَل 36 طَلَبَْنا». َما كُلَّ لََنا تَْفَعَل أَْن نُِريُد ُمَعلُِّم، «يَا : ِ ْ قَائِلَ َزبِْدي ٱبَْنا َويُوَحنَّا يَْعُقوُب إِلَيِْه َم َوتََقدَّ 35

ٱلَْكأَْس بَا تَْرشَ أَْن أَتَْستَِطيَعاِن تَطْلُبَاِن. َما ِن َ تَْعلَ َ «لَْستُ يَُسوُع: َ لَُه فََقاَل 38 َمْجِدَك». ِيف يََسارَِك َعْن وَٱْآلَخُر ِيِنَك َ َعْن َواِحٌد نَْجلَِس أَْن «أَْعِطَنا لَُه:
بَانَِها، فَتَْرشَ أَنَا بَُها أَْرشَ ٱلَِّتي ٱلَْكأُْس ا «أَمَّ يَُسوُع: َ لَُه فََقاَل «نَْستَِطيُع». لَُه: فََقاَال 39 أَنَا؟» ِبَها أَْصطَبُغ ٱلَِّتي بَْغِة ِبٱلصِّ تَْصطَِبَغا َوأَْن أَنَا، بَُها أَْرشَ ٱلَِّتي

لَُهْم». أُِعدَّ لِلَِّذيَن إِالَّ أُْعِطيَُه أَْن ِيل فَلَيَْس يََساِري َوَعْن ِيِني َ َعْن ٱلُْجلُوُس ا َوأَمَّ 40 تَْصطَِبَغاِن. أَنَا ِبَها أَْصطَِبُغ ٱلَِّتي بَْغِة َوبَالصِّ
ٱْألَُمِم ُرَؤَساَء يُْحَسبُوَن ٱلَِّذيَن أَنَّ تَْعلَُموَن «أَنْتُْم لَُهْم: َوقَاَل يَُسوُع فََدَعاُهْم 42 َويُوَحنَّا. يَْعُقوَب أَْجِل ِمْن يَْغتَاظُوَن ٱبْتََدأُوا ٱلَْعَرشَُة َسِمَع َّ َولَ 41

َ يَِص أَْن أََراَد َوَمْن 44 َخاِدًما، لَُكْم يَُكوُن ، ً َعِظي ِفيُكْم َ يَِص أَْن أََراَد َمْن بَْل ِفيُكْم. َهَكَذا يَُكوُن فََال 43 َعلَيِْهْم. يَتََسلَّطُوَن َءُهْم َ ُعظَ َوأَنَّ يَُسوُدونَُهْم،
ِيَن». كَِث َعْن ِفْديًَة نَْفَسُه َولِيَبِْذَل لِيَْخِدَم بَْل لِيُْخَدَم يَأِْت لَْم أَيًْضا ٱْإلِنَْساِن ٱبَْن ِألَنَّ 45 َعبًْدا. لِلَْجِميعِ يَُكوُن أَوًَّال، ِفيُكْم

األعمى وس بارتي شفاء

يَْستَْعِطي. ٱلطَِّريِق َعَىل َجالًِسا ُوَس َ تِي ٱبُْن ٱْألَْعَمى ُوُس َ بَارْتِي كَاَن ،ٍ َغِف َوَجْمعٍ تََالِميِذِه َمَع أَِريَحا ِمْن َخارٌِج ُهَو َ َوِفي أَِريَحا. إَِىل َوَجاُءوا 46

َداُوَد، ٱبَْن «يَا ًا: كَِث َ َ أَكْ َخ فََرصَ لِيَْسُكَت، ُوَن كَِث فَٱنْتََهرَُه 48 ٱرَْحْمِني!» َداُوَد، ٱبَْن يَُسوُع «يَا َويَُقوُل: ُخ يَْرصُ ٱبْتََدأَ ، ٱلنَّاِرصِيُّ يَُسوُع أَنَُّه َسِمَع َّ فَلَ 47

فَأََجاَب 51 يَُسوَع. إَِىل َوَجاَء َوقَاَم رَِداَءُه فَطََرَح 50 يَُناِديَك». ُهَوَذا قُْم! «ثِْق! لَُه: َ قَائِلِ ٱْألَْعَمى فََناَدْوا يَُناَدى. أَْن َوأََمَر يَُسوُع فََوقََف 49 ٱرَْحْمِني!».
، أَبَْرصَ فَلِلَْوقِْت َشَفاَك». قَْد َانَُك إِ «ٱْذَهْب. يَُسوُع: لَُه فََقاَل 52 .«! أُبِْرصَ أَْن َسيِِّدي، «يَا ٱْألَْعَمى: لَُه فََقاَل ِبَك؟» أَفَْعَل أَْن تُِريُد «َماَذا لَُه: َوقَاَل يَُسوُع

ٱلطَِّريِق. ِيف يَُسوَع َوتَِبَع

أورشليم إىل الدخول

ٱلَِّتي ٱلَْقْريَِة إَِىل «ٱْذَهبَا : َ لَُه َوقَاَل 2 تََالِميِذِه، ِمْن ِ ْ ٱثَْن أَرَْسَل يْتُوِن، ٱلزَّ َجبَِل ِعْنَد َعْنيَا، َوبَيِْت فَاِجي بَيِْت إَِىل أُورَُشلِيَم ِمْن قَُربُوا َّ َولَ َذا111 َ لِ أََحٌد: َ لَُك قَاَل َوإِْن 3 ِبِه. َوأْتِيَا ُه فَُحالَّ ٱلنَّاِس. ِمَن أََحٌد َعلَيِْه يَْجلِْس لَْم َمْربُوطًا َجْحًشا تَِجَداِن إِلَيَْها َداِخَالِن َ َوأَنْتُ فَلِلَْوقِْت ، َ أََماَمُك
َ لَُه فََقاَل 5 ُه. فََحالَّ ٱلطَِّريِق، َعَىل َخارًِجا ٱلْبَاِب ِعْنَد َمْربُوطًا ٱلَْجْحَش َوَوَجَدا فََمَضيَا 4 ُهَنا». إَِىل يُرِْسلُُه فَلِلَْوقِْت إِلَيِْه. ُمْحتَاٌج ٱلرَّبُّ فَُقوَال: َهَذا؟ تَْفَعَالِن

َ ثِيَابَُه َعلَيِْه َوأَلَْقيَا يَُسوَع، إَِىل ِبٱلَْجْحِش فَأَتَيَا 7 . َ فََرتَكُوُه يَُسوُع. أَْوَىص َ كَ لَُهْم فََقاَال 6 ٱلَْجْحَش؟». ِن تَُحالَّ تَْفَعَالِن، «َماَذا ُهَناَك: ٱلِْقيَاِم ِمَن قَْوٌم
كَانُوا تَِبُعوا َوٱلَِّذيَن ُموا، تََقدَّ َوٱلَِّذيَن 9 ٱلطَِّريِق. ِيف َوفَرَُشوَها َجِر ٱلشَّ ِمَن أَْغَصانًا قَطَُعوا وَآَخُروَن ٱلطَِّريِق. ِيف ثِيَابَُهْم فَرَُشوا ُوَن وَكَِث 8 َعلَيِْه. فََجلََس

ٱْألََعاِيل!». ِيف أُوَصنَّا ! ٱلرَّبِّ ِبٱْسِم ٱْآلتِيَُة َداُوَد أَِبيَنا َمْملََكُة ُمبَاَركٌَة 10 ! ٱلرَّبِّ ِبٱْسِم ِ ٱْآل ُمبَارٌَك «أُوَصنَّا! : َ قَائِلِ يَْرصُُخوَن

الت شجرة لعن

َّ لَ ٱلَْغِد َوِيف 12 . َعَرشَ ثَْنْي ِ ٱ َمَع َعْنيَا بَيِْت إَِىل َخَرَج أَْمَىس، قَْد ٱلَْوقُْت كَاَن إِْذ ٍء َيشْ كُلِّ إَِىل َحْولَُه نَظََر َّ َولَ َوٱلَْهيَْكَل، أُورَُشلِيَم يَُسوُع فََدَخَل 11

َوقَْت يَُكْن لَْم ِألَنَُّه َورَقًا، إِالَّ َشيْئًا يَِجْد لَْم إِلَيَْها َجاَء َّ فَلَ َشيْئًا. ِفيَها يَِجُد لََعلَُّه َوَجاَء َوَرٌق، َعلَيَْها بَِعيٍد ِمْن ٍ تِ َشَجرََة فََنظََر 13 َجاَع، َعْنيَا بَيِْت ِمْن َخرَُجوا
يَْسَمُعوَن. تََالِميُذُه وَكَاَن ٱْألَبَِد!». إَِىل بَْعُد َرًا َ ِمْنِك أََحٌد يَأْكُْل «َال لََها: َوقَاَل يَُسوُع فَأََجاَب 14 . ِ ٱلتِّ

الهيكل تطه

ِم. َ ٱلَْح بَاَعِة وَكَرَاِيسَّ يَارِفَِة ٱلصَّ َمَوائَِد َوقَلََّب ٱلَْهيَْكِل، ِيف َويَْشَرتُوَن يَِبيُعوَن كَانُوا ٱلَِّذيَن يُْخِرُج ٱبْتََدأَ ٱلَْهيَْكَل يَُسوُع َدَخَل َّ َولَ أُورَُشلِيَم. إَِىل َوَجاُءوا 15

لُُصوٍص». َمَغارََة َجَعلْتُُموُه َوأَنْتُْم ٱْألَُمِم؟ لَِجِميعِ يُْدَعى َصَالٍة بَيَْت بَيِْتي َمْكتُوبًا: «أَلَيَْس لَُهْم: قَائًِال يَُعلُِّم وَكَاَن 17 َتَاٍع. ِ ٱلَْهيَْكَل يَْجتَاُز أََحًدا يََدْع َولَْم 16

ٱلَْمِديَنِة. َخارِِج إَِىل َخَرَج ٱلَْمَساُء، َصاَر َّ َولَ 19 تَْعلِيِمِه. ِمْن كُلُُّه ٱلَْجْمُع بُِهَت إِْذ َخافُوُه، ِألَنَُّهْم يُْهلُِكونَُه، كَيَْف فَطَلَبُوا ٱلَْكَهَنِة َوُرَؤَساُء ٱلَْكتَبَُة َوَسِمَع 18

اليابسة التينة

يَِبَسْت!». قَْد لََعْنتََها ٱلَِّتي اَلتِّيَنُة ٱنْظُْر! َسيِِّدي، «يَا لَُه: َوقَاَل بُطْرُُس فَتََذكََّر 21 ٱْألُُصوِل، ِمَن يَِبَسْت قَْد ٱلتِّيَنَة رَأَْوا ُمْجتَاِزيَن كَانُوا إِْذ بَاِح ٱلصَّ َوِيف 20

بَْل قَلِْبِه، ِيف يَُشكُّ َوَال ٱلْبَْحِر! ِيف َوٱنْطَِرْح ٱنْتَِقْل ٱلَْجبَِل: لَِهَذا قَاَل َمْن إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل ٱلَْحقَّ ِّ ِألَ 23 . ِ ِبٱ َاٌن إِ لَُكْم «لِيَُكْن لَُهْم: َوقَاَل يَُسوُع فَأََجاَب 22

َوقَْفتُْم َوَمتَى 25 لَُكْم. فَيَُكوَن تََنالُوُه، أَْن فَآِمُنوا تَُصلُّوَن، َ ِحيَن تَطْلُبُونَُه َما كُلُّ لَُكْم: أَقُوُل لَِذلَِك 24 لَُه. يَُكوُن قَاَل َ فََمْه يَُكوُن، يَُقولُُه َما أَنَّ يُْؤِمُن
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ِيف ٱلَِّذي أَبُوكُُم يَْغِفْر َال أَنْتُْم تَْغِفُروا لَْم َوإِْن 26 تُِكْم. زَالَّ َواِت َ ٱلسَّ ِيف ٱلَِّذي أَبُوكُُم أَيًْضا لَُكْم يَْغِفَر ْ َ لِ ٌء، َيشْ أََحٍد َعَىل لَُكْم كَاَن إِْن فَٱْغِفُروا تَُصلُّوَن،
تُِكْم». زَالَّ أَيًْضا َواِت َ ٱلسَّ

يسوع ُسلطان عن السؤال

َوَمْن َهَذا؟ تَْفَعُل ُسلْطَاٍن «ِبأَيِّ لَُه: َوقَالُوا 28 يُوُخ، وَٱلشُّ َوٱلَْكتَبَُة ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساُء إِلَيِْه أَقْبََل ٱلَْهيَْكِل، ِيف ِْيش َ ُهَو َ َوِفي أُورَُشلِيَم. إَِىل أَيًْضا َوَجاُءوا 27

َهَذا أَفَْعُل ُسلْطَاٍن ِبأَيِّ لَُكْم فَأَقُوَل ، ِ أَِجيبُو َواِحَدًة. كَلَِمًة أَْسأَلُُكْم أَيًْضا «َوأَنَا لَُهْم: َوقَاَل يَُسوُع فَأََجاَب 29 َهَذا؟». تَْفَعَل َحتَّى لْطَاَن ٱلسُّ َهَذا أَْعطَاَك
َوإِْن 32 ِبِه؟ تُْؤِمُنوا لَْم َذا َ فَلِ يَُقوُل: ِء، َ ٱلسَّ ِمَن قُلَْنا: «إِْن : َ قَائِلِ أَنُْفِسِهْم ِيف فََفكَُّروا 31 .« ِ أَِجيبُو ٱلنَّاِس؟ ِمَن أَْم كَانَْت ِء َ ٱلسَّ ِمَن يُوَحنَّا: َمْعُموِديَُّة 30

«َوَال لَُهْم: َوقَاَل يَُسوُع فَأَجاَب نَْعلَُم». «َال لِيَسوَع: َوقَالوا فَأََجابُوا 33 . نَِبيٌّ ِبٱلَْحِقيَقِة أَنَُّه ٱلَْجِميعِ ِعْنَد كَاَن يُوَحنَّا ِألَنَّ ْعَب. ٱلشَّ فََخافُوا ٱلنَّاِس». ِمَن قُلَْنا:
َهَذا». أَفَْعُل ُسلْطَاٍن ِبأَيِّ لَُكْم أَقُوُل أَنَا

الكرام َمَثل

إَِىل أَرَْسَل ثُمَّ 2 َوَسافََر. َ كَرَّاِم إَِىل َوَسلََّمُه بُرًْجا، َوبََنى َمْعَرصٍَة، َحْوَض َوَحَفَر ِبِسيَاٍج، َوأََحاطَُه كَرًْما َغرََس «إِنَْساٌن ِبأَْمثَاٍل: لَُهْم يَُقوُل َوٱبْتََدأَ فَرََجُموُه112 آَخَر، َعبًْدا أَيًْضا إِلَيِْهْم أَرَْسَل ثُمَّ 4 فَارًِغا. َوأَرَْسلُوُه َوَجلَُدوُه فَأََخُذوُه 3 ٱلَْكرِْم، َِر َ ِمْن َ ٱلَْكرَّاِم ِمَن لِيَأُْخَذ َعبًْدا ٱلَْوقِْت ِيف َ ٱلَْكرَّاِم
إِلَيِْه، َحِبيٌب َواِحٌد ٱبٌْن أَيًْضا لَُه كَاَن فَِإْذ 6 بَْعًضا. َوقَتَلُوا بَْعًضا ِمْنُهْم فََجلَُدوا ِيَن، كَِث آَخِريَن ثُمَّ فََقتَلُوُه. آَخَر، أَيًْضا أَرَْسَل ثُمَّ 5 ُمَهانًا. َوأَرَْسلُوُه وُه َوَشجُّ

فَأََخُذوُه 8 َاُث! ٱلِْم لََنا فَيَُكوَن نَْقتُلُْه وا َهلُمُّ ٱلَْوارُِث! ُهَو َهَذا بَيَْنُهْم: َ ِفي قَالُوا َ ٱلَْكرَّاِم أُولَِئَك َولَِكنَّ 7 ٱبِْني! يََهابُوَن إِنَُّهْم قَائًِال: ًا، أَِخ إِلَيِْهْم أَيًْضا أَرَْسلَُه
ٱلَِّذي ٱلَْحَجُر ٱلَْمْكتُوَب: َهَذا قََرأْتُْم أََما 10 آَخِريَن. إَِىل ٱلَْكرَْم َويُْعِطي ، َ ٱلَْكرَّاِم َويُْهلُِك ِ يَأْ ٱلَْكرِْم؟ َصاِحُب يَْفَعُل َذا َ فَ 9 ٱلَْكرِْم. َخارَِج َوأَْخرَُجوُه َوقَتَلُوُه
ِألَنَُّهْم ٱلَْجْمعِ، ِمَن َخافُوا َولَِكنَُّهْم ِْسُكوُه، ُ أَْن فَطَلَبُوا 12 أَْعيُِنَنا!». ِيف َعِجيٌب َوُهَو َهَذا، كَاَن ٱلرَّبِّ ِقبَِل ِمْن 11 ٱلزَّاِويَِة؟ رَأَْس َصاَر قَْد ُهَو ٱلْبَنَّاُؤوَن، رَفََضُه

َوَمَضْوا. فََرتَكُوُه َعلَيِْهْم. ٱلَْمثََل قَاَل أَنَُّه َعرَفُوا

لقيرص الجزية دفع

ِألَنََّك ِبأََحٍد، تُبَاِيل َوَال َصاِدٌق أَنََّك نَْعلَُم ُمَعلُِّم، «يَا لَُه: قَالُوا َجاُءوا َّ فَلَ 14 ِبِكلَْمٍة. يَْصطَاُدوُه ْ َ لِ َ ُوُدِسيِّ َوٱلِْه َ يِسيِّ ٱلَْفرِّ ِمَن قَْوًما إِلَيِْه أَرَْسلُوا ثُمَّ 13

َذا َ «لِ لَُهْم: َوقَاَل ِريَاَءُهْم، فََعلَِم 15 نُْعِطي؟». َال أَْم نُْعِطي َال؟ أَْم لَِقيَْرصَ ِجْزيٌَة تُْعطَى أَْن أَيَُجوُز . ِ ٱ طَِريَق تَُعلُِّم ِبٱلَْحقِّ بَْل ٱلنَّاِس، ُوُجوِه إَِىل تَْنظُُر َال
َما «أَْعطُوا لَُهْم: َوقَاَل يَُسوُع فَأََجاَب 17 .« «لَِقيَْرصَ لَُه: فََقالُوا َوٱلِْكتَابَُة؟». ورَُة ٱلصُّ َهِذِه «لَِمْن لَُهْم: فََقاَل ِبِه. فَأَتَْوا 16 ِألَنْظُرَُه». ِبِديَناٍر ِ اِيتُو بُونَِني؟ تَُجرِّ

ِمْنُه. بُوا فَتََعجَّ .« ِ ِ ِ ِ َوَما لَِقيَْرصَ لَِقيَْرصَ

األموات قيامة عن السؤال

َولَْم ٱْمَرأًَة َوتَرََك أٌَخ، ِألََحٍد َماَت إِْن ُموَىس: لََنا كَتََب ُمَعلُِّم، «يَا 19 : َ قَائِلِ َوَسأَلُوُه ِقيَاَمٌة، لَيَْس يَُقولُوَن ٱلَِّذيَن ، َ وِقيِّ دُّ ٱلصَّ ِمَن قَْوٌم إِلَيِْه َوَجاَء 18

َولَْم َوَماَت، ِ ٱلثَّا فَأََخَذَها 21 نَْسًال. يَْرتُْك َولَْم َوَماَت، ٱْمَرأًَة ٱْألَوَُّل أََخَذ إِْخَوٍة. َسبَْعُة فََكاَن 20 ِألَِخيِه. نَْسًال َويُِقيَم ٱْمَرأَتَُه، أَُخوُه يَأُْخَذ أَْن أَْوَالًدا، يَُخلِّْف
تَُكوُن ِمْنُهْم لَِمْن قَاُموا، َمتَى ٱلِْقيَاَمِة، فَِفي 23 أَيًْضا. ٱلَْمْرأَُة َماتَِت ٱلُْكلِّ وَآِخَر نَْسًال. يَْرتُكُوا َولَْم بَْعُة، ٱلسَّ فَأََخَذَها 22 ٱلثَّالُِث. َوَهَكَذا نَْسًال. أَيًْضا ُهَو يَْرتُْك

ِمَن قَاُموا َمتَى ِألَنَُّهْم 25 ؟ ِ ٱ َة قُوَّ َوَال ٱلُْكتَُب تَْعرِفُوَن َال إِْذ تَِضلُّوَن، لَِهَذا «أَلَيَْس لَُهْم: وقَاَل يَُسوُع فَأََجاَب 24 بَْعِة». لِلسَّ َزْوَجًة كَانَْت ِألَنََّها َزْوَجًة؟
أَْمِر ِيف ُموَىس، كِتَاِب ِيف قََرأْتُْم َ أَفَ يَُقوُموَن: إِنَُّهْم ٱْألَْمَواِت ِجَهِة ِمْن ا َوأَمَّ 26 َواِت. َ ٱلسَّ ِيف كََمَالئَِكٍة يَُكونُوَن بَْل ُجوَن، يُزَوَّ َوَال ُجوَن يُزَوِّ َال ٱْألَْمَواِت

ًا!». كَِث تَِضلُّوَن إًِذا فَأَنْتُْم أَْحيَاٍء. إِلَُه بَْل أَْمَواٍت إِلََه ُهَو لَيَْس 27 يَْعُقوَب؟ َوإِلَُه إِْسَحاَق َوإِلَُه إِبْرَاِهيَم إِلَُه أَنَا قَائًِال: ُ ٱ كَلََّمُه كَيَْف ٱلُْعلَّيَْقِة،

العظمى الوصية

كُلِّ أَوََّل «إِنَّ يَُسوُع: فَأََجابَُه 29 ؟». ٱلُْكلِّ أَوَُّل ِهَي َوِصيٍَّة «أَيَُّة َسأَلَُه: َحَسًنا، أََجابَُهْم أَنَُّه رَأَى َّ فَلَ يَتََحاَوُروَن، َوَسِمَعُهْم ٱلَْكتَبَِة ِمَن َواِحٌد فََجاَء 28

ِهَي َهِذِه قُْدرَتَِك. كُلِّ َوِمْن ِفْكرَِك، كُلِّ َوِمْن نَْفِسَك، كُلِّ َوِمْن قَلِْبَك، كُلِّ ِمْن إِلََهَك ٱلرَّبَّ َوتُِحبُّ 30 َواِحٌد. رَبٌّ إِلَُهَنا ٱلرَّبُّ إِْرسَائِيُل. يَا ٱْسَمْع ِهَي: ٱلَْوَصايَا
ِألَنَُّه قُلَْت، ِبٱلَْحقِّ يَاُمَعلُِّم. «َجيًِّدا ٱلَْكاتُِب: لَُه فََقاَل 32 .« ِ ْ َهاتَ ِمْن أَْعظََم أُْخَرى َوِصيٌَّة لَيَْس كََنْفِسَك. قَِريبََك تُِحبُّ ِهَي: ِمثْلَُها َوثَانِيٌَة 31 ٱْألُوَىل. ٱلَْوِصيَُّة

ِمْن أَفَْضُل ِهَي كَٱلنَّْفِس، ٱلَْقِريِب َوَمَحبَُّة ٱلُْقْدرَِة، كُلِّ َوِمْن ٱلنَّْفِس، كُلِّ َوِمْن ٱلَْفْهِم، كُلِّ َوِمْن ٱلَْقلِْب، كُلِّ ِمْن َوَمَحبَّتُُه 33 ِسَواُه. آَخُر َولَيَْس َواِحٌد ُ ٱ
يَْسأَلَُه! أَْن َذلَِك بَْعَد أََحٌد يَْجُرسْ َولَْم .« ِ ٱ َملَُكوِت َعْن بَِعيًدا «لَْسَت لَُه: قَاَل ِبَعْقٍل، أََجاَب أَنَُّه يَُسوُع رَآُه َّ فَلَ 34 بَائِِح». وَٱلذَّ ٱلُْمْحرَقَاِت َجِميعِ

وداود املسيح

: ِّ لَِر ٱلرَّبُّ قَاَل ٱلُْقُدِس: ِبٱلرُّوِح قَاَل نَْفَسُه َداُوَد ِألَنَّ 36 َداُوَد؟ ٱبُْن ٱلَْمِسيَح إِنَّ ٱلَْكتَبَُة يَُقوُل «كَيَْف ٱلَْهيَْكِل: ِيف يَُعلُِّم َوُهَو َوقَاَل يَُسوُع أََجاَب ثُمَّ 35

وٍر. ِبُرسُ يَْسَمُعُه ُ ٱلَْكِث ٱلَْجْمُع وَكَاَن ٱبُْنُه؟». ُهَو أَيَْن فَِمْن َربا. يَْدُعوُه نَْفُسُه فََداُوُد 37 لَِقَدَميَْك. َمْوِطئًا أَْعَداَءَك أََضَع َحتَّى ِيِني، َ َعْن ٱْجلِْس
َوٱلُْمتََّكآِت ٱلَْمَجاِمعِ، ِيف ٱْألُوَىل َوٱلَْمَجالَِس 39 ٱْألَْسَواِق، ِيف وَٱلتَِّحيَّاِت ِبٱلطَّيَالَِسِة، ٱلَْمْيشَ يَْرَغبُوَن ٱلَِّذيَن ٱلَْكتَبَِة، ِمَن «تََحرَُّزوا تَْعلِيِمِه: ِيف لَُهْم َوقَاَل 38

أَْعظََم». َديُْنونًَة يَأُْخُذوَن َهؤَُالِء لََواِت. ٱلصَّ يُِطيلُوَن َولِِعلٍَّة ٱْألََراِمِل، بُيُوَت يَأْكُلُوَن ٱلَِّذيَن 40 ٱلَْوَالئِِم. ِيف ٱْألُوَىل
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األرملة فلسا

، ِ ْ فَلَْس َوأَلَْقْت ٌَة فَِق أَرَْملٌَة فََجاَءْت 42 ًا. كَِث يُلُْقوَن ُوَن كَِث أَْغِنيَاُء وَكَاَن ٱلِْخزَانَِة. ِيف نَُحاًسا ٱلَْجْمُع يُلِْقي كَيَْف َونَظََر ٱلِْخزَانَِة، تَُجاَه يَُسوُع َوَجلََس 41

ٱلَْجِميَع ِألَنَّ 44 ٱلِْخزَانَِة، ِيف أَلَْقْوا ٱلَِّذيَن َجِميعِ ِمْن َ َ أَكْ أَلَْقْت قَْد ََة ٱلَْفِق ٱْألَرَْملََة َهِذِه إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل «ٱلَْحقَّ لَُهُم: َوقَاَل تََالِميَذُه فََدَعا 43 ُربٌْع. َ ِقيَمتُُه
َمِعيَشِتَها». كُلَّ ِعْنَدَها، َما كُلَّ أَلَْقْت إِْعَوازَِها فَِمْن َهِذِه ا َوأَمَّ أَلَْقْوا، فَْضلَِتِهْم ِمْن

الزمان نهاية عالمات

َوقَاَل يَُسوُع فَأََجاَب 2 ٱْألَبِْنيَُة!». َوَهِذِه ٱلِْحَجارَُة! َهِذِه َما ٱنْظُْر! ُمَعلُِّم، «يَا تََالِميِذِه: ِمْن َواِحٌد لَُه قَاَل ٱلَْهيَْكِل، ِمَن َخارٌِج ُهَو َ َوِفي بُطْرُُس113 َسأَلَُه ٱلَْهيَْكِل، تَُجاَه يْتُوِن، ٱلزَّ َجبَِل َعَىل َجالٌِس ُهَو َ َوِفي 3 يُْنَقُض». َال َحَجٍر َعَىل َحَجٌر يُْرتَُك َال ٱلَْعِظيَمَة؟ ٱْألَبِْنيََة َهِذِه «أَتَْنظُُر لَُه:
«ٱنْظُُروا! يَُقوُل: َوٱبْتََدأَ يَُسوُع فَأََجابَُهْم 5 َهَذا؟». َجِميُع يَِتمُّ ِعْنَدَما ٱلَْعَالَمُة ِهَي َوَما َهَذا؟ يَُكوُن َمتَى لََنا «قُْل 4 ٱنِْفرَاٍد: َعَىل َوأَنَْدَراُوُس َويُوَحنَّا َويَْعُقوُب

أَْن َالبُدَّ ِألَنََّها تَرْتَاُعوا، فََال ُحُروٍب َوِبأَْخبَاِر ِبُحُروٍب َسِمْعتُْم فَِإَذا 7 ِيَن. كَِث َويُِضلُّوَن ُهَو! أَنَا ِّ إِ : َ قَائِلِ ِبٱْسِمي َسيَأْتُوَن ِيَن كَِث فَِإنَّ 6 أََحٌد. يُِضلُُّكْم َال
ُمبْتََدأُ َهِذِه وَٱْضِطرَابَاٌت. َمَجاَعاٌت َوتَُكوُن أََماكَِن، ِيف زََالزُِل َوتَُكوُن َمْملََكٍة، َعَىل َوَمْملََكٌة ٍة، أُمَّ َعَىل ٌة أُمَّ تَُقوُم ِألَنَُّه 8 بَْعُد. ٱلُْمْنتََهى لَيَْس َولَِكْن تَُكوَن،

َويَْنبَِغي 10 لَُهْم. َشَهاَدًة أَْجِيل، ِمْن َوُملُوٍك، ُوَالٍة أََماَم َوتُوقَُفوَن َمَجاِمَع، ِيف َوتُْجلَُدوَن َمَجالَِس، إَِىل َسيَُسلُِّمونَُكْم ِألَنَُّهْم نُُفوِسُكْم. إَِىل فَٱنْظُُروا 9 ٱْألَْوَجاِع.
اَعِة ٱلسَّ تِلَْك ِيف أُْعِطيتُْم َ َمْه بَْل وا، تَْهتَمُّ َوَال تَتََكلَُّموَن َا ِ قَبُْل ِمْن تَْعتَُنوا فََال لِيَُسلُِّموكُْم، َساقُوكُْم فََمتَى 11 ٱْألَُمِم. َجِميعِ ِيف ِبٱْإلِنِْجيِل أَوًَّال يُْكَرَز أَْن

َويَْقتُلُونَُهْم. َوالِِديِهْم َعَىل ٱْألَْوَالُد َويَُقوُم َولََدُه، وَٱْألَُب ٱلَْمْوِت، إَِىل أََخاُه ٱْألَُخ َوَسيُْسلُِم 12 ٱلُْقُدُس. ٱلرُّوُح بَِل َ ٱلُْمتََكلِِّم أَنْتُُم لَْستُْم ِألَْن تََكلَُّموا. فَِبَذلَِك
َدانِيآُل َعْنَها قَاَل ٱلَِّتي ٱلَْخرَاِب» «رِْجَسَة نَظَرْتُْم فََمتَى 14 يَْخلُُص. فََهَذا ٱلُْمْنتََهى إَِىل يَْصِربُ ٱلَِّذي َولَِكنَّ ٱْسِمي. أَْجِل ِمْن ٱلَْجِميعِ ِمَن َ ُمبَْغِض َوتَُكونُوَن 13

لِيَأُْخَذ يَْدُخْل َوَال ٱلْبَيِْت إَِىل يَْنزِْل فََال طِْح ٱلسَّ َعَىل َوٱلَِّذي 15 ٱلِْجبَاِل، إَِىل ٱلْيَُهوِديَِّة ِيف ٱلَِّذيَن لِيَْهرُِب فَِحيَنِئٍذ ٱلَْقاِرئُ- يَْنبَِغي-لِيَْفَهِم َال َحيُْث ًَة ِ قَا ، ٱلنَِّبيُّ
ِشتَاٍء. ِيف َهَربُُكْم يَُكوَن َال ْ َ لِ َوَصلُّوا 18 ٱْألَيَّاِم! تِلَْك ِيف َوٱلُْمرِْضَعاِت لِلَْحبَاَىل َوَويٌْل 17 ثَْوبَُه. لِيَأُْخَذ ٱلَْوَراِء إَِىل يَرِْجْع فََال ٱلَْحْقِل ِيف َوٱلَِّذي 16 َشيْئًا، بَيِْتِه ِمْن

يَْخلُْص لَْم ٱْألَيَّاَم، تِلَْك ٱلرَّبُّ ِ يَُقرصِّ لَْم َولَْو 20 يَُكوَن. َولَْن ٱْآلَن، إَِىل ُ ٱ َخلََقَها ٱلَِّتي ٱلَْخلِيَقِة ٱبِْتَداِء ُمْنُذ ِمثْلُُه يَُكْن لَْم ِضيٌق ٱْألَيَّاِم تِلَْك ِيف يَُكوُن ِألَنَُّه 19

َسيَُقوُم ِألَنَُّه 22 قُوا. تَُصدِّ فََال ُهَناَك! ُهَوَذا أَْو: ُهَنا! ٱلَْمِسيُح ُهَوَذا أََحٌد: لَُكْم قَاَل إِْن ِحيَنِئٍذ 21 ٱْألَيَّاَم. َ قَرصَّ ٱْختَارَُهْم، ٱلَِّذيَن ٱلُْمْختَاِريَن ِألَْجِل َولَِكْن َجَسٌد.
ٍء. َيشْ ِبُكلِّ َوأَْخَربْتُُكْم َسبَْقُت قَْد أَنَا َها أَنْتُْم. فَٱنْظُُروا 23 أَيًْضا. ٱلُْمْختَاِريَن أَْمَكَن لَْو يُِضلُّوا ْ َ لِ َوَعَجائَِب، آيَاٍت َويُْعطُوَن كََذبٌَة، َوأَنِْبيَاُء كََذبٌَة ُمَسَحاُء

تَتَزَْعَزُع. َواِت َ ٱلسَّ ِيف ٱلَِّتي اُت َوٱلُْقوَّ تَتََساقَُط، ِء َ ٱلسَّ َونُُجوُم 25 َضْوَءُه، يُْعِطي َال َوٱلَْقَمُر تُظْلُِم، ْمُس فَٱلشَّ يِق، ٱلضِّ َذلَِك بَْعَد ٱْألَيَّاِم تِلَْك ِيف ا «َوأَمَّ 24

إَِىل ٱْألَرِْض أَقَْصاِء ِمْن يَاِح، ٱلرِّ ٱْألَْربَعِ ِمَن ُمْختَاِريِه َويَْجَمُع َمَالئَِكتَُه ِحيَنِئٍذ ِْسُل ُ فَ 27 َوَمْجٍد، ٍَة كَِث ٍة ِبُقوَّ َسَحاٍب ِيف آتِيًا ٱْإلِنَْساِن ٱبَْن وَن يُبِْرصُ َوِحيَنِئٍذ 26

رَأَيْتُْم َمتَى أَيًْضا، أَنْتُْم َهَكَذا 29 قَِريٌب. يَْف ٱلصَّ أَنَّ تَْعلَُموَن أَْوَراقًا، َوأَْخرََجْت رَْخًصا ُغْصُنَها َصاَر َمتَى ٱلَْمثََل: تََعلَُّموا ِ ٱلتِّ َشَجرَِة فَِمْن 28 ِء. َ ٱلسَّ أَقَْصاِء
َولَِكنَّ تَزُوَالِن، وَٱْألَرُْض ُء َ اَلسَّ 31 كُلُُّه. َهَذا يَُكوَن َحتَّى ٱلِْجيُل َهَذا ِْيض َ َال لَُكْم: أَقُوُل اَلَْحقَّ 30 ٱْألَبَْواِب. َعَىل قَِريٌب أَنَُّه فَٱْعلَُموا َصائِرًَة، ٱْألَْشيَاَء َهِذِه

يَزُوُل. َال كََالِمي

الدائم السهر

َال ِألَنَُّكْم َوَصلُّوا، اِْسَهُروا اُنْظُُروا! 33 ٱْآلُب. إِالَّ بُْن، ِ ٱ َوَال ِء، َ ٱلسَّ ِيف ٱلَِّذيَن ٱلَْمَالئَِكُة َوَال أََحٌد، َ ِبِه يَْعلَُم فََال اَعُة ٱلسَّ َوتِلَْك ٱلْيَْوُم َذلَِك ا «َوأَمَّ 32

ِألَنَُّكْم إًِذا، اِْسَهُروا 35 يَْسَهَر. أَْن اَب ٱلْبَوَّ َوأَْوَىص َعَملَُه، َواِحٍد َولُِكلِّ لْطَاَن، ٱلسُّ َعِبيَدُه َوأَْعطَى بَيْتَُه، تَرََك ُمَساِفٌر إِنَْساٌن َا َّ كَأَ 34 ٱلَْوقُْت. يَُكوُن َمتَى تَْعلَُموَن
لِلَْجِميعِ: أَقُولُُه لَُكْم أَقُولُُه َوَما 37 نِيَاًما! فَيَِجَدكُْم بَْغتًَة َ ِ يَأْ لِئَالَّ 36 َصبَاًحا. أَْم يِك، ٱلدِّ ِصيَاَح أَْم ٱللَّيِْل، نِْصَف أَْم أََمَساًء، ٱلْبَيِْت، رَبُّ ِ يَأْ َمتَى تَْعلَُموَن َال

ٱْسَهُروا».

يسوع لقتل التآمر

ِيف «لَيَْس قَالُوا: َولَِكنَُّهْم 2 َويَْقتُلُونَُه، َْكٍر ِ ِْسُكونَُه ُ كَيَْف يَطْلُبُوَن َوٱلَْكتَبَُة ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساُء وَكَاَن . ِ ْ يَْوَم بَْعَد ِ ٱلَْفِط َوأَيَّاُم ٱلِْفْصُح وَكَاَن ْعِب».114 ٱلشَّ ِيف َشَغٌب يَُكوَن لِئَالَّ ٱلِْعيِد،

يسوع عىل الِطيب سكب

ٱلَْقاُرورََة فََكَرسَِت ٱلثََّمِن. ِ كَِث َخالٍِص نَارِِديٍن ِطيِب قَاُرورَُة َمَعَها ٱْمَرأٌَة َجاَءِت ُمتَِّكٌئ، َوُهَو ٱْألَبْرَِص، ِسْمَعاَن بَيِْت ِيف َعْنيَا بَيِْت ِيف ُهَو َ َوِفي 3

ِديَناٍر ِئَِة ِ ََال ث ِمْن َ َ ِبأَكْ َهَذا يُبَاَع أَْن ِْكُن ُ كَاَن ِألَنَُّه 5 َهَذا؟ ٱلطِّيِب تَلَُف كَاَن َذا َ «لِ فََقالُوا: أَنُْفِسِهْم، ِيف َ ُمْغتَاِظ قَْوٌم وَكَاَن 4 رَأِْسِه. َعَىل َوَسَكبَتُْه
َوَمتَى ، ٍ ِح كُلِّ ِيف َمَعُكْم ٱلُْفَقرَاَء ِألَنَّ 7 َحَسًنا! َعَمًال ِ َعِملَْت قَْد تُزِْعُجونََها؟ َذا َ لِ «ٱتْرُكُوَها! فََقاَل: يَُسوُع ا أَمَّ 6 يُؤَنِّبُونََها. وَكَانُوا لِلُْفَقرَاِء». َويُْعطَى

أَقُوُل اَلَْحقَّ 9 . ِ لِلتَّْكِف َجَسِدي ِبٱلطِّيِب َوَدَهَنْت َسبََقْت قَْد ِعْنَدَها. َما َعِملَْت 8 . ٍ ِح كُلِّ ِيف َمَعُكْم فَلَْسُت أَنَا ا َوأَمَّ ًا. ْ َخ ِبِهْم تَْعَملُوا أَْن تَْقِدُروَن أَرَْدتُْم
لََها». تَْذكَاًرا َهِذِه، فََعلَتُْه َا ِ أَيًْضا يُْخَربْ ٱلَْعالَِم، كُلِّ ِيف ٱْإلِنِْجيِل ِبَهَذا يُْكَرْز َ َحيْثُ لَُكْم:
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يهوذا خيانة

وَكَاَن ًة. ِفضَّ يُْعطُوُه أَْن َوَوَعُدوُه فَرُِحوا، َسِمُعوا َّ َولَ 11 إِلَيِْهْم. لِيَُسلَِّمُه ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساِء إَِىل َمَىض ، َعَرشَ ثَْنْي ِ ٱ ِمَن َواِحًدا ، ٱْإلِْسَخْريُوِطيَّ يَُهوَذا إِنَّ ثُمَّ 10

ُمواِفَقٍة. فُرَْصٍة ِيف يَُسلُِّمُه كَيَْف يَطْلُُب

التالميذ مع الفصح عشاء

تََالِميِذِه ِمْن ِ ْ ٱثَْن فَأَرَْسَل 13 ٱلِْفْصَح؟». لِتَأْكَُل َونُِعدَّ ِْيضَ َ أَْن تُِريُد «أَيَْن تََالِميُذُه: لَُه قَاَل ٱلِْفْصَح، يَْذبَُحوَن كَانُوا َ ِح .ِ ٱلَْفِط ِمَن ٱْألَوَِّل ٱلْيَْوِم َوِيف 12

آكُُل َحيُْث ٱلَْمْنزُِل أَيَْن يَُقوُل: ٱلُْمَعلَِّم إِنَّ ٱلْبَيِْت: لِرَبِّ فَُقوَال يَْدُخْل َ َوَحيْثُ 14 اِتْبََعاُه. َماٍء. َجرََّة َحاِمٌل إِنَْساٌن َ فَيَُالِقيَُك ٱلَْمِديَنِة، إَِىل «ٱْذَهبَا : َ لَُه َوقَاَل
ا فَأََعدَّ . َ لَُه قَاَل َ كَ َوَوَجَدا ٱلَْمِديَنِة، إَِىل َوأَتَيَا تِلِْميَذاُه فََخَرَج 16 لََنا». ا أَِعدَّ ُهَناَك ًة. ُمَعدَّ َمْفُروَشًة ًَة كَِب ِعلِّيًَّة َ يُِريُك فَُهَو 15 تََالِميِذي؟ َمَع ٱلِْفْصَح

ٱلِْفْصَح.
َمِعي!». اَْآلكُِل يَُسلُِّمِني. ِمْنُكْم َواِحًدا إِنَّ لَُكْم: أَقُوُل «ٱلَْحقَّ يَُسوُع: قَاَل يَأْكُلُوَن، ُمتَِّكئُوَن ُهْم َ َوِفي 18 . َعَرشَ ثَْنْي ِ ٱ َمَع َجاَء ٱلَْمَساُء كَاَن َّ َولَ 17

ِيف َمِعي يَْغِمُس ٱلَِّذي ، َعَرشَ ثَْنْي ِ ٱ ِمَن َواِحٌد «ُهَو لَُهْم: َوقَاَل فَأََجاَب 20 أَنَا؟». «َهْل وَآَخُر: أَنَا؟». «َهْل فََواِحًدا: َواِحًدا لَُه َويَُقولُوَن يَْحزَنُوَن، فَٱبْتََدأُوا 19

يُولَْد!». لَْم لَْو ٱلرَُّجِل لَِذلَِك ًا ْ َخ كَاَن ٱْإلِنَْساِن. ٱبُْن يَُسلَُّم ِبِه ٱلَِّذي ٱلرَُّجِل لَِذلَِك َويٌْل َولَِكْن َعْنُه، َمْكتُوٌب ُهَو َ كَ َماٍض ٱْإلِنَْساِن ٱبَْن إِنَّ 21 ْحَفِة. ٱلصَّ

الرب عشاء

بُوا فََرشِ َوأَْعطَاُهْم، َوَشَكَر ٱلَْكأَْس أََخَذ ثُمَّ 23 َجَسِدي». ُهَو َهَذا كُلُوا، «ُخُذوا َوقَاَل: َوأَْعطَاُهْم ، َ وَكَرسَّ َوبَارََك ُخبْزًا يَُسوُع أََخَذ يَأْكُلُوَن، ُهْم َ َوِفي 22

إَِىل ٱلَْكرَْمِة نِتَاِج ِمْن بَْعُد أَْرشَُب َال ِّ إِ لَُكْم: أَقُوُل اَلَْحقَّ 25 ِيَن. كَِث أَْجِل ِمْن يُْسَفُك ٱلَِّذي ٱلَْجِديِد، لِلَْعْهِد ٱلَِّذي َدِمي ُهَو «َهَذا لَُهْم: َوقَاَل 24 كُلُُّهْم. ِمْنَها
يْتُوِن. ٱلزَّ َجبَِل إَِىل َوَخرَُجوا َسبَُّحوا ثُمَّ 26 .« ِ ٱ َملَُكوِت ِيف َجِديًدا بُُه أَْرشَ َ ِحيَن ٱلْيَْوِم َذلَِك

له بطرس بإنكار يُنبئ يسوع

إَِىل أَْسِبُقُكْم ِقيَاِمي بَْعَد َولَِكْن 28 ٱلِْخرَاُف. ُد فَتَتَبَدَّ ٱلرَّاِعَي أَْرضُِب ِّ أَ َمْكتُوٌب: ِألَنَُّه ٱللَّيْلَِة، َهِذِه ِيف ِيفَّ تَُشكُّوَن كُلَُّكْم «إِنَّ يَُسوُع: لَُهْم َوقَاَل 27

يُك ٱلدِّ يَِصيَح أَْن قَبَْل ٱللَّيْلَِة، َهِذِه ِيف ٱلْيَْوَم إِنََّك لََك: أَقُوُل «ٱلَْحقَّ يَُسوُع: لَُه فََقاَل 30 .«! أَُشكُّ َال فَأَنَا ٱلَْجِميُع َشكَّ «َوإِْن بُطْرُُس: لَُه فََقاَل 29 ٱلَْجلِيِل».
ٱلَْجِميُع. أَيًْضا قَاَل َوَهَكَذا أُنِْكرَُك!». َال َمَعَك أَُموَت أَْن ٱْضطُِررُْت «َولَِو تَْشِديٍد: ِ َ ِبأَكْ فََقاَل 31 َمرَّاٍت». ََالَث ث ِ تُْنِكُر ، ِ ْ َمرَّتَ

جثسي يف

.« َ أَُصيلِّ َحتَّى َهُهَنا «ٱْجلُِسوا لِتََالِميِذِه: فََقاَل ، ِ َ َجثَْسيْ ٱْسُمَها َضيَْعٍة إَِىل َوَجاُءوا 32

ثُمَّ 35 وَٱْسَهُروا». ُهَنا اُْمُكثُوا ٱلَْمْوِت! َحتَّى ِجدا َحِزيَنٌة «نَْفِيس لَُهْم: فََقاَل 34 َويَْكتَِئُب. يَْدَهُش َوٱبْتََدأَ َويُوَحنَّا، َويَْعُقوَب بُطْرَُس َمَعُه أََخَذ ثُمَّ 33

َولَِكْن ٱلَْكأَْس. َهِذِه َعنِّي فَأَِجْز لََك، ُمْستَطَاٌع ٍء َيشْ كُلُّ ٱْآلُب، أَبَا «يَا َوقَاَل: 36 أَْمَكَن. إِْن اَعُة ٱلسَّ َعْنُه تَْعُربَ ْ َ لِ يَُصيلِّ وَكَاَن ٱْألَرِْض، َعَىل َوَخرَّ قَلِيًال َم تََقدَّ
اِْسَهُروا 38 َواِحَدًة؟ َساَعًة تَْسَهَر أَْن قََدرَْت أََما نَائٌِم! أَنَْت ِسْمَعاُن، «يَا لِبُطْرَُس: فََقاَل نِيَاًما، َوَوَجَدُهْم َجاَء ثُمَّ 37 أَنَْت». تُِريُد َما بَْل أَنَا، أُِريُد َما َال لِيَُكْن

نِيَاًما، أَيًْضا َوَوَجَدُهْم رََجَع ثُمَّ 40 ِبَعيِْنِه. ٱلَْكَالَم َذلَِك قَائًِال َوَصىلَّ أَيًْضا َوَمَىض 39 فََضِعيٌف». ٱلَْجَسُد ا َوأَمَّ فََنِشيٌط، ٱلرُّوُح ا أَمَّ تَْجِربٍَة. ِيف تَْدُخلُوا لِئَالَّ َوَصلُّوا
يَُسلَُّم ٱْإلِنَْساِن ٱبُْن ُهَوَذا اَعُة! ٱلسَّ أَتَِت قَْد يَْكِفي! وَٱْسَرتِيُحوا! ٱْآلَن «نَاُموا لَُهْم: َوقَاَل ثَالِثًَة َجاَء ثُمَّ 41 يُِجيبُونَُه. َاَذا ِ يَْعلَُموا فَلَْم ثَِقيلًَة، أَْعيُُنُهْم كَانَْت إِْذ

ٱقَْرتََب!». قَِد يَُسلُِّمِني ٱلَِّذي ُهَوَذا لَِنْذَهَب! قُوُموا 42 ٱلُْخطَاِة. أَيِْدي إَِىل

يسوع عىل القبض

وَكَاَن 44 يُوِخ. وَٱلشُّ َوٱلَْكتَبَِة ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساِء ِعْنِد ِمْن َوِعِيصٍّ ِبُسيُوٍف ٌ كَِث َجْمٌع َوَمَعُه ، َعَرشَ ثَْنْي ِ ٱ ِمَن َواِحٌد يَُهوَذا، أَقْبََل يَتََكلَُّم ُهَو َ ِفي َولِلَْوقِْت 43

َوقَبَّلَُه. َسيِِّدي!» يَا َسيِِّدي، «يَا قَائًِال: إِلَيِْه َم َوتََقدَّ لِلَْوقِْت فََجاَء 45 ِبِحرٍْص». ِبِه وَٱْمُضوا أَْمِسُكوُه، ُهَو. ُهَو أُقَبِّلُُه «ٱلَِّذي قَائًِال: َعَالَمًة أَْعطَاُهْم قَْد ُمَسلُِّمُه
أُْذنَُه. فََقطََع ٱلَْكَهَنِة رَئِيِس َعبَْد َوَرضََب يَْف، ٱلسَّ يَن ٱلَْحاِرضِ ِمَن َواِحٌد فَٱْستَلَّ 47 َوأَْمَسُكوُه. َعلَيِْه أَيِْديَُهْم فَأَلَْقْوا 46

ْ َ لِ َولَِكْن ! ِ ِْسُكو ُ َولَْم أَُعلُِّم ٱلَْهيَْكِل ِيف َمَعُكْم كُْنُت يَْوٍم كُلَّ 49 ! ِ لِتَأُْخُذو َوِعِيصٍّ ِبُسيُوٍف َخرَْجتُْم لِصٍّ َعَىل «كَأَنَُّه لَُهْم: َوقَاَل يَُسوُع فَأََجاَب 48

ُعْريَانًا. ِمْنُهْم َوَهرََب ٱْإلِزَاَر فََرتََك 52 بَّاُن، ٱلشُّ فَأَْمَسَكُه ُعْرِيِه، َعَىل إِزَاًرا َالِبًسا َشابٌّ َوتَِبَعُه 51 َوَهَربُوا. ٱلَْجِميُع فََرتَكَُه 50 ٱلُْكتُُب». تُْكَمَل

اليهود مجمع أمام

رَئِيِس َداِر َداِخِل إَِىل بَِعيٍد ِمْن تَِبَعُه قَْد بُطْرُُس وَكَاَن 54 َوٱلَْكتَبَُة. يُوُخ وَٱلشُّ ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساِء َجِميُع َمَعُه فَٱْجتََمَع ٱلَْكَهَنِة، رَئِيِس إَِىل ِبيَُسوَع فََمَضْوا 53

ِألَنَّ 56 يَِجُدوا. فَلَْم لِيَْقتُلُوُه، يَُسوَع َعَىل َشَهاَدًة يَطْلُبُوَن كُلُُّه َوٱلَْمْجَمُع ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساُء وَكَاَن 55 ٱلنَّاِر. ِعْنَد يَْستَْدِفُئ اِم ٱلُْخدَّ َ ْ بَ َجالًِسا وَكَاَن ٱلَْكَهَنِة،
ٱلَْمْصُنوَع ٱلَْهيَْكَل َهَذا أَنُْقُض ِّ إِ يَُقوُل: َسِمْعَناُه «نَْحُن 58 : َ قَائِلِ ُزوًرا َعلَيِْه َوَشِهُدوا قَْوٌم قَاَم ثُمَّ 57 َشَهاَداتُُهْم. تَتَِّفْق َولَْم ُزوًرا، َعلَيِْه َشِهُدوا ِيَن كَِث
«أََما قَائًِال: يَُسوَع َوَسأََل ٱلَْوْسِط ِيف ٱلَْكَهَنِة رَئِيُس فََقاَم 60 تَتَِّفُق. َشَهاَدتُُهْم كَانَْت ِبَهَذا َوَال 59 ِبأَيَاٍد». َمْصُنوٍع َ ْ َغ آَخَر أَبِْني أَيَّاٍم ََالثَِة ث َوِيف ِبٱْألَيَاِدي،
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ٱبُْن ٱلَْمِسيُح «أَأَنَْت لَُه: َوقَاَل أَيًْضا ٱلَْكَهَنِة رَئِيُس فََسأَلَُه ٍء. ِبَيشْ يُِجْب َولَْم َساكِتًا فََكاَن ُهَو ا أَمَّ 61 َعلَيَْك؟». َهؤَُالِء ِبِه يَْشَهُد َماَذا ٍء؟ ِبَيشْ تُِجيُب
ثِيَابَُه ٱلَْكَهَنِة رَئِيُس فََمزََّق 63 ِء». َ ٱلسَّ َسَحاِب ِيف وَآتِيًا ِة، ٱلُْقوَّ ِ ِ َ َعْن َجالًِسا ٱْإلِنَْساِن ٱبَْن وَن تُبِْرصُ َوَسْوَف ُهَو. «أَنَا يَُسوُع: فََقاَل 62 ٱلُْمبَارَِك؟».

َعلَيِْه، يَبُْصُقوَن قَْوٌم فَٱبْتََدأَ 65 ٱلَْمْوَت. ُمْستَْوِجٌب أَنَُّه َعلَيِْه َحَكُموا فَٱلَْجِميُع رَأْيُُكْم؟». َما ٱلتََّجاِديَف! َسِمْعتُُم قَْد 64 ُشُهوٍد؟ إَِىل بَْعُد َحاَجتَُنا «َما َوقَاَل:
يَلِْطُمونَُه. اُم ٱلُْخدَّ وَكَاَن «تََنبَّأْ». لَُه: َويَُقولُوَن َويَلُْكُمونَُه َوْجَهُه َويَُغطُّوَن

بطرس إنكار

َمَع كُْنَت «َوأَنَْت َوقَالَْت: إِلَيِْه نَظَرَْت يَْستَْدِفُئ، بُطْرَُس رَأَْت َّ فَلَ 67 ٱلَْكَهَنِة. رَئِيِس َجَواِري إِْحَدى َجاَءْت أَْسَفَل اِر ٱلدَّ ِيف بُطْرُُس كَاَن َ َوبَيَْن 66

تَُقوُل َوٱبْتََدأَْت أَيًْضا ٱلَْجاِريَُة فََرأَتُْه 69 يُك. ٱلدِّ فََصاَح ْهلِيِز، ٱلدِّ إَِىل َخارًِجا َوَخَرَج .«! َ تَُقولِ َما أَفَْهُم َوَال أَْدِري «لَْسُت قَائًِال: فَأَنَْكَر 68 .«! ٱلنَّاِرصِيِّ يَُسوَع
لَُغتَُهْم!». تُْشِبُه َولَُغتَُك أَيًْضا َجلِيِيلٌّ ِألَنََّك ِمْنُهْم، أَنَْت «َحقا لِبُطْرَُس: وَن ٱلَْحاِرضُ قَاَل أَيًْضا قَلِيٍل َوبَْعَد أَيًْضا. فَأَنَْكَر 70 ِمْنُهْم!». َهَذا «إِنَّ يَن: لِلَْحاِرضِ

أَْن قَبَْل «إِنََّك يَُسوُع: لَُه قَالَُه ٱلَِّذي ٱلَْقْوَل بُطْرُُس فَتََذكََّر ثَانِيًَة، يُك ٱلدِّ َوَصاَح 72 َعْنُه!». تَُقولُوَن ٱلَِّذي ٱلرَُّجَل َهَذا أَْعرُِف َال ِّ «إِ َويَْحلُِف: يَلَْعُن فَٱبْتََدأَ 71

. َ بَ ِبِه تََفكََّر َّ فَلَ َمرَّاٍت». ََالَث ث ِ تُْنِكُر ، ِ ْ َمرَّتَ يُك ٱلدِّ يَِصيَح

بيالطس أمام

ِبيَالطَُس. إَِىل َوأَْسلَُموُه ِبِه َوَمَضْوا يَُسوَع فَأَْوثَُقوا كُلُُّه، َوٱلَْمْجَمُع َوٱلَْكتَبَُة يُوُخ وَٱلشُّ ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساُء تََشاَوَر بَاِح ٱلصَّ ِيف َولِلَْوقِْت ِبيَالطُُس115 فََسأَلَُه 4 ًا. كَِث َعلَيِْه يَْشتَُكوَن ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساُء وَكَاَن 3 تَُقوُل». «أَنَْت لَُه: َوقَاَل فَأََجاَب ٱلْيَُهوِد؟». َملُِك «أَنَْت ِبيَالطُُس: فََسأَلَُه 2

ًا أَِس ِعيٍد كُلِّ ِيف لَُهْم يُطْلُِق وَكَاَن 6 ِبيَالطُُس. َب تََعجَّ َحتَّى ٍء ِبَيشْ أَيًْضا يَُسوُع يُِجْب فَلَْم 5 َعلَيَْك!». يَْشَهُدوَن كَْم اُنْظُْر ٍء؟ ِبَيشْ تُِجيُب «أََما قَائًِال: أَيًْضا
َ كَ يَْفَعَل أَْن يَطْلُبُوَن َوٱبْتََدأُوا ٱلَْجْمُع َخ فََرصَ 8 قَتًْال. فََعلُوا ٱلِْفتَْنِة ِيف ٱلَِّذيَن ٱلِْفتَْنِة، ِيف رُفََقائِِه َمَع ُموثًَقا بَاَرابَاَس ى ٱلُْمَسمَّ وَكَاَن 7 طَلَبُوُه. َمْن َواِحًدا،

َحَسًدا. أَْسلَُموُه قَْد كَانُوا ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساَء أَنَّ َعرََف ِألَنَُّه 10 ٱلْيَُهوِد؟». َملَِك لَُكْم أُطْلَِق أَْن «أَتُِريُدوَن قَائًِال: ِبيَالطُُس فَأََجابَُهْم 9 لَُهْم. يَْفَعُل ًا ِ َدا كَاَن
َملَِك تَْدُعونَُه ِبٱلَِّذي أَفَْعَل أَْن تُِريُدوَن َذا َ «فَ لَُهْم: َوقَاَل أَيًْضا ِبيَالطُُس فَأَجاَب 12 بَاَرابَاَس. ِبٱلَْحِريِّ لَُهْم يُطْلَِق ْ َ لِ ٱلَْجْمَع ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساُء فََهيََّج 11

يَْعَمَل أَْن يُِريُد كَاَن إِْذ فَِبيَالطُُس 15 «ٱْصلِبُْه!». ُرصَاًخا: ِجدا فَٱزَْداُدوا َعِمَل؟» َرشٍّ «َوأَيَّ ِبيَالطُُس: لَُهْم فََقاَل 14 «ٱْصلِبُْه!». أَيًْضا: فََرصَُخوا 13 ٱلْيَُهوِد؟»
لِيُْصلََب. َجلََدُه، بَْعَدَما يَُسوَع، َوأَْسلََم بَاَرابَاَس، لَُهْم أَطْلََق يُرِْضيِهْم، َما لِلَْجْمعِ

الجنود استهزاء

َعلَيِْه، َوَوَضُعوُه َشْوٍك ِمْن إِكْلِيًال َوَضَفُروا أُرُْجَوانًا، َوأَلْبَُسوُه 17 ٱلَْكِتيبَِة. كُلَّ َوَجَمُعوا ٱلِْوَاليَِة، َداُر ِهَي ٱلَِّتي اِر، ٱلدَّ َداِخِل إَِىل ٱلَْعْسَكُر ِبِه فََمَىض 16

ُركَِبِهْم. َعَىل َ َجاثِ لَُه يَْسُجُدوَن ثُمَّ َعلَيِْه، َويَبُْصُقوَن ِبَقَصبٍَة، رَأِْسِه َعَىل بُونَُه يَْرضِ وَكَانُوا 19 ٱلْيَُهوِد!». َملَِك يَا َالُم «ٱلسَّ : َ قَائِلِ َعلَيِْه يَُسلُِّموَن َوٱبْتََدأُوا 18

ُّ ِ ََوا ْ ٱلَْق ِسْمَعاُن َوُهَو ٱلَْحْقِل، ِمَن آتِيًا كَاَن ُمْجتَازًا رَُجًال ُروا فََسخَّ 21 لِيَْصلِبُوُه. ِبِه َخرَُجوا ثُمَّ ثِيَابَُه، َوأَلْبَُسوُه ٱْألُرُْجواَن َعْنُه نَزَُعوا ِبِه، ٱْستَْهزَأُوا َوبَْعَدَما 20

َصلِيبَُه. لِيَْحِمَل َوُروفَُس، أَلَْكَسْنَدرَُس أَبُو

الصلب

ٱقْتََسُموا َصلَبُوُه َّ َولَ 24 يَْقبَْل. فَلَْم لِيَْرشََب، ُرٍّ ِ َمْمزُوَجًة َخْمرًا َوأَْعطَْوُه 23 «ُجْمُجَمٍة». َمْوِضُع ُُه تَْفِس ٱلَِّذي «ُجلُْجثََة» َمْوِضعِ إَِىل ِبِه َوَجاُءوا 22

َواِحًدا ، ِ ْ لِصَّ َمَعُه َوَصلَبُوا 27 ٱلْيَُهوِد». «َملُِك َمْكتُوبًا: ِعلَِّتِه ُعْنَواُن وَكَاَن 26 فََصلَبُوُه. ٱلثَّالِثَُة اَعُة ٱلسَّ وَكَانَِت 25 َواِحٍد؟ كُلُّ يَأُْخُذ َماَذا َعلَيَْها: َ ُمْقَرتِِع ثِيَابَُه
نَاِقَض يَا «آِه : َ قَائِلِ ُرُؤوَسُهْم يَُهزُّوَن َوُهْم َعلَيِْه، فُوَن يَُجدِّ ٱلُْمْجتَاُزوَن وَكَاَن 29 ٍَة». َ أَ َمَع «َوأُْحِيصَ ٱلَْقائُِل: ٱلِْكتَاُب فَتَمَّ 28 يََسارِِه. َعْن وَآَخَر ِيِنِه َ َعْن

«َخلََّص قَالُوا: ٱلَْكتَبَِة، َمَع بَيَْنُهْم َ ِفي ُمْستَْهزِئُوَن َوُهْم ٱلَْكَهَنِة ُرَؤَساُء وَكََذلَِك 31 لِيِب!». ٱلصَّ َعِن وَٱنْزِْل نَْفَسَك َخلِّْص 30 أَيَّاٍم! ََالثَِة ث ِيف َوبَانِيَُه ٱلَْهيَْكِل
َانِِه. ِّ يَُع كَانَا َمَعُه ُصلِبَا وَٱللََّذاِن َونُْؤِمَن!». َى َ لِ لِيِب، ٱلصَّ َعِن إِْرسَائِيَل َملُِك ٱلَْمِسيُح ٱْآلَن لِيَْنزِِل 32 يَُخلَِّصَها! أَْن يَْقِدُر َ فَ نَْفُسُه ا َوأَمَّ آَخِريَن

املوت

«إِلُِوي، قَائًِال: َعِظيٍم ِبَصْوٍت يَُسوُع َخ َرصَ ٱلتَّاِسَعِة اَعِة ٱلسَّ َوِيف 34 ٱلتَّاِسَعِة. اَعِة ٱلسَّ إَِىل كُلَِّها ٱْألَرِْض َعَىل ظُلَْمٌة كَانَْت اِدَسُة، ٱلسَّ اَعُة ٱلسَّ كَانَِت َّ َولَ 33

َوَمَألَ َواِحٌد فَرَكََض 36 إِيلِيَّا». يَُناِدي «ُهَوَذا َسِمُعوا: َّ لَ يَن ٱلَْحاِرضِ ِمَن قَْوٌم فََقاَل 35 تَرَكْتَِني؟ َذا َ لِ إِلَِهي، إِلَِهي، ُُه: تَْفِس اَلَِّذي َشبَْقتَِني؟». َ لَ إِلُِوي،
لِيُْنزِلَُه!». إِيلِيَّا ِ يَأْ َهْل َ َ لِ «ٱتْرُكُوا. قَائًِال: َوَسَقاُه قََصبٍَة َعَىل َوَجَعلََها َخال إِْسِفْنَجًة

أَنَُّه ُمَقاِبلَُه ٱلَْواِقُف ٱلِْمئَِة قَائُِد َرأَى َّ َولَ 39 أَْسَفُل. إَِىل فَْوُق ِمْن ، ِ ْ ٱثَْن إَِىل ٱلَْهيَْكِل ِحَجاُب َوٱنَْشقَّ 38 ٱلرُّوَح. َوأَْسلََم َعِظيٍم ِبَصْوٍت يَُسوُع َخ فََرصَ 37

يَْعُقوَب أُمُّ َوَمْريَُم ٱلَْمْجَدلِيَُّة، َمْريَُم بَيَْنُهنَّ بَِعيٍد، ِمْن يَْنظُرَْن نَِساٌء أَيًْضا وَكَانَْت 40 «! ِ ٱ ٱبَْن ٱْإلِنَْساُن َهَذا كَاَن «َحقا قَاَل: ٱلرُّوَح، َوأَْسلََم َهَكَذا َخ َرصَ
أُورَُشلِيَم. إَِىل َمَعُه َصِعْدَن ِ ٱللََّوا َاٌت كَِث َوأَُخُر ٱلَْجلِيِل. ِيف كَاَن َ ِح َوَخَدْمَنُه تَِبْعَنُه أَيًْضا ِ ٱللََّوا 41 َوَسالُوَمُة، َويُوِيس، ِ ِغ ٱلصَّ
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الدفن

، ِ ٱ َملَُكوَت ُمْنتَِظرًا أَيًْضا ُهَو وَكَاَن يٌف، َرشِ ٌ ُمِش ٱلرَّاَمِة، ِمَن ٱلَِّذي يُوُسُف َجاَء 43 بِْت، ٱلسَّ قَبَْل َما أَْي ْسِتْعَداُد، ِ ٱ كَاَن إِْذ ٱلَْمَساُء، كَاَن َّ َولَ 42

َّ َولَ 45 َماَت؟». قَْد زََماٌن لَُه «َهْل َوَسأَلَُه: ٱلِْمئَِة قَائَِد فََدَعا يًعا. َرسِ كََذا َماَت أَنَُّه ِبيَالطُُس َب فَتََعجَّ 44 يَُسوَع. َجَسَد َوطَلََب ِبيَالطَُس إَِىل َوَدَخَل فَتََجاَرسَ
بَاِب َعَىل َحَجرًا َوَدْحَرَج َصْخرٍَة، ِيف َمْنُحوتًا كَاَن قَْربٍ ِيف َوَوَضَعُه ِبٱلَْكتَّاِن، َنُه وَكَفَّ فَأَنْزَلَُه كَتَّانًا، فَٱْشَرتَى 46 لِيُوُسَف. ٱلَْجَسَد َوَهَب ٱلِْمئَِة، قَائِِد ِمْن َعرََف

ُوِضَع. أَيَْن تَْنظُرَاِن يُوِيس أُمُّ َوَمْريَُم ٱلَْمْجَدلِيَُّة َمْريَُم وَكَانَْت 47 ٱلَْقْربِ.

القيامة

إَِىل َ ْ َ أَت ٱْألُْسبُوِع أَوَِّل ِيف ِجدا َوبَاكِرًا 2 َويَْدُهنَُّه. َ لِيَأْتِ َحُنوطًا َوَسالُوَمُة، يَْعُقوَب أُمُّ َوَمْريَُم ٱلَْمْجَدلِيَُّة َمْريَُم ٱْشَرتَْت بُْت، ٱلسَّ َمَىض َوبَْعَدَما ِألَنَُّه116 ُدْحِرَج! قَْد ٱلَْحَجَر أَنَّ َوَرأَيَْن فَتَطَلَّْعَن 4 ٱلَْقْربِ؟». بَاِب َعْن ٱلَْحَجَر لََنا يَُدْحِرُج «َمْن : بَيَْنُهنَّ َ ِفي يَُقلَْن وَكُنَّ 3 ْمُس. ٱلشَّ طَلََعِت إِْذ ٱلَْقْربِ
ٱلنَّاِرصِيَّ يَُسوَع َ ْ تَطْلُ َّ ُ أَنْ تَْنَدِهْشَن! «َال : لَُهنَّ فََقاَل 6 فَٱنَْدَهْشَن. بَيَْضاَء، ُحلًَّة َالِبًسا ِ ٱلْيَِم َعِن َجالًِسا َشابا رَأَيَْن ٱلَْقْربَ َدَخلَْن َّ َولَ 5 ِجدا. ً َعِظي كَاَن
َ كَ تََرْونَُه ُهَناَك ٱلَْجلِيِل. إَِىل يَْسِبُقُكْم إِنَُّه َولِبُطْرَُس: لِتََالِميِذِه َوقُلَْن َ ْ ٱْذَه لَِكِن 7 ِفيِه. َوَضُعوُه ٱلَِّذي ٱلَْمْوِضُع ُهَوَذا َهُهَنا. ُهَو لَيَْس قَاَم! قَْد ٱلَْمْصلُوَب.

َخائَِفاٍت. كُنَّ ِألَنَُّهنَّ َشيْئًا ِألََحٍد يَُقلَْن َولَْم . أََخَذتَاُهنَّ ََة ْ َوٱلَْح ٱلرِّْعَدَة ِألَنَّ ٱلَْقْربِ، ِمَن َوَهَربَْن يًعا َرسِ فََخرَْجَن 8 لَُكْم». قَاَل

املجدلية ملريم يظهر يسوع

َمَعُه كَانُوا ٱلَِّذيَن َوأَْخَربَِت َهِذِه فََذَهبَْت 10 . َ َشيَاِط َسبَْعَة ِمْنَها أَْخَرَج قَْد كَاَن ٱلَِّتي ٱلَْمْجَدلِيَِّة، لَِمْريََم أَوًَّال ظََهَر ٱْألُْسبُوِع أَوَِّل ِيف بَاكِرًا قَاَم َوبَْعَدَما 9

قُوا. يَُصدِّ لَْم نَظَرَتُْه، َوقَْد ، َحيٌّ أَنَُّه أُولَِئَك َسِمَع َّ فَلَ 11 َويَبُْكوَن. يَُنوُحوَن َوُهْم

لتلميذين ظهوره

َهَذيِْن. َوَال قُوا يَُصدِّ فَلَْم ، َ ٱلْبَاِق َوأَْخَربَا َهَذاِن َوَذَهَب 13 ٱلَْربِّيَِّة. إَِىل ِ ْ ُمْنطَلَِق ِْشيَاِن َ َ َوُه ِمْنُهْم، ِ ْ ثَْن ِ أُْخَرى ِبَهيْئٍَة ظََهَر َذلَِك َوبَْعَد 12

للتالميذ ظهوره

إَِىل «ٱْذَهبُوا لَُهُم: َوقَاَل 15 قَاَم. قَْد نَظَُروُه ٱلَِّذيَن قُوا يَُصدِّ لَْم ِألَنَُّهْم قُلُوِبِهْم، َوقََساَوَة َانِِهْم إِ َعَدَم َوَوبََّخ ُمتَِّكئُوَن، َوُهْم َعَرشَ لِْألََحَد ظََهَر ًا أَِخ 14

َ يَاِط ٱلشَّ يُْخرُِجوَن : َ ٱلُْمْؤِمِن تَتْبَُع ٱْآليَاُت َوَهِذِه 17 يَُدْن. يُْؤِمْن لَْم َوَمْن َخلََص، وَٱْعتََمَد آَمَن َمْن 16 كُلَِّها. لِلَْخلِيَقِة ِبٱْإلِنِْجيِل َوٱكِْرُزوا أَْجَمَع ٱلَْعالَِم
فَيَْربَأُوَن». ٱلَْمرَْىض َعَىل أَيِْديَُهْم َويََضُعوَن يَُرضُُّهْم، َال ُمِميتًا َشيْئًا بُوا َرشِ َوإِْن َحيَّاٍت، يَْحِملُوَن 18 َجِديَدٍة. ِبأَلِْسَنٍة َويَتََكلَُّموَن ِبٱْسِمي،

ء الس إىل يسوع الرب صعود

ٱلَْكَالَم َويُثَبُِّت َمَعُهْم يَْعَمُل وَٱلرَّبُّ َمَكاٍن، كُلِّ ِيف وَكََرُزوا فََخرَُجوا ُهْم ا َوأَمَّ 20 . ِ ٱ ِ ِ َ َعْن َوَجلََس ِء، َ ٱلسَّ إَِىل ٱرْتََفَع كَلََّمُهُم بَْعَدَما ٱلرَّبَّ إِنَّ ثُمَّ 19

. َ آِم ٱلتَّاِبَعِة. ِبٱْآليَاِت
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