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 نسب يسوع وحداثته -ميالد يسوع  1
فِإبراهيم ولَد ِإسحقَ، وِإسحقُ ولَد يعقوب، ويعقوب ولَد يهوذا  2. كتاب ميالد يسوع المسيحِ ابنِ داود، ابنِ ِإبراهيم 1

 ،تَه3وِإخو ،من ثامار حوزار صفار ويهوذا ولَد  ،امَأر ولَد وحصروم ،صرومح ولَد 4وفارص  ،ينادابمع ولَد وَأرام

 ،لْمونس ولَد شونونَح ،شوننَح ولَد ينادابمن راعوتَ،  5وعم عوبيد ولَد زوبوع ،ن راحابم زبوع ولَد سلْمونو

وسلَيمان ولَد رحبعام، ورحبعام  7ولَد سلَيمان من التي كانت ُألورِيا،  وداود. ويسى ولَد داود الملك 6وعوبيد ولَد يسى، 

وعزيا ولَد يوتام، ويوتام ولَد  9وآسا ولَد يوشافاطَ، ويوشافاطُ ولَد يورام، ويورام ولَد عزيا،  8ولَد َأبيا، وَأبيا ولَد آسا، 

زح ولَد وآحاز ،ا، آحازيا،  10قيوشي ولَد وآمون ،آمون ى ولَدى، ومنسنَسم ا ولَد11وحزقي  تَهكُنْيا وِإخوي ا ولَدويوشي

هود ولَد وزربابُل ولَد َأبيهود، وَأبي 13ومن بعد جالء بابَل، يكُنْيا ولَد شََألْتئيَل، وشَألْتئيُل ولَد زربابَل،  12. في جالء بابل

 ،عازور ولَد وَألياقيم ،14َألياقيم  ،َأليهود ولَد وآكيم ،آكيم صادوقَ، وصادوقُ ولَد ولَد 15وعازور  ،َأِلعازار ولَد وَأِليهود

 ،يعقوب ولَد ومتَّان ،متَّان ولَد يسو 16وَألعازر ِلدالتي منها و ،مَل مريجفَ، ريوس ولَد عى المسيحويعقوبدالذي ي ،ع .

جالء  فجميع اَألجياِل ِإذَن، من ِإبراهيم الى داود َأربعةَ عشَر جيالً، ومن داود الى جالء بابَل َأربعةَ عشَر جيالً، ومن 17

 . بابَل الى المسيحِ َأربعةَ عشَر جيالً
 

 احلبل العجيب
18  المسيحِ فكان يسوع ِلدوا ملَى من الروحِ : هكذاوَأمبا، حكُنا معسي ِل َأنتْ، من قَبجدليوسفَ، و هُأم تْ مريمبا خُطلم

وفيما هو يفَكِّر في ذلك،  20. وِإذْ كان يوسفُ رجلُها صديقًا، ولم يرِد َأن يشْهرها، عزم على تَخْليتَهِا سرا 19. القدس

يا يوسفُ ابن داود، ال تَخَفْ َأن تَأخُذَ امرَأتَك مريم؛ فِإن الذي حبَِل به فيها ِإنَّما : "لرب، في الحلْمِ، وقاَلتراءى له مالك ا

م وكان هذا كُلُّه ليت 22". وستَلد ابنًا فتُسميه يسوع، َألنه هو الذي يخَلِّص شَعبه من خطاياهم 21. هو من الروحِ القدس

فلما نهض  24. اُهللا معنا: َأي" ها ِإن العذراء تَحبُل وتَلد ابنًا ويدعى اسمه عمانوئيَل" 23: ما قاَل الرب بالنَّبي، القائل

 .ها، فسماه يسوعوولَدت ابنَها، وهو لم يعرِفْ 25يوسفُ من النَّومِ، فعَل كما َأمره مالك الرب، فأخَذَ امرَأتَه؛ 
 

 زيارة اجملوس
2  ،قد َأقبلوا الى ُأورشليم ،المشرق من اذا مجوس الملك سفي َأيامِ هيرود ،ةيفي بيتَ لحمِ اليهود يسوع ِلدا و2ولم 

قائلين" :له دجنا لنَسووافَي في المشرق هم؟ فِإنَّا رَأينا نَجاليهود ملك ،المولود 3" َأين  باضطَر الملك هيرودس عا سمفلم

همع المسيح 4. هو وكُلُّ ُأورشليم يولَد هم َأينرةَ الشعبِ، واستَخْبوكَتَب ،الكهنة كُلَّ رَؤساء عم5. فَج في بيتَ : "فقالوا له

بالنبي بهكذا كُت َألنَّه ،ة6: لحمِ اليهودي "َأرض ،يا بيتَ لحم ،َألنَّه  وَأنت ،ةهوذا الرئيسينِ يدغْرى في مالص تيهوذا، لَس

عندئذ، دعا هيرودس المجوس سرا، وتحقَّقَ منْهم زمان ظهورِ  7". منك يخرج زعيم سوفَ يرعى شعبي ِإسرائيل
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قين؛ واذا ما وجدتموه فَأخبروني، لكي َأمضي، ِإذهبوا وابحثوا عنِ الصبي مدقِّ: "ثم أرسلَهم الى بيتَ لحم، قائالً 8النَّجم؛ 

له دا، وَأسجهم، حتى  9". َأنا أيضمتَقَدي ،في المشرق هي كانوا قد رَأوالذ انطَلقوا؛ وِإذا النَّجم ،الملك عوا هذا منا سمفلم

الصبي عِ الذي كان فيهووقَفَ فوقَ الموض ا النَّ 10. جاءا رَأوافلما جِدا عظيمفرِحوا فرح ودخلوا البيتَ  11. جم

 12. من الذهبِ واللُّبانِ والمر: فَأبصروا الصبي مع مريم، ُأمه؛ فخروا وسجدوا له، ثُم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا

 . ق ُأخرى، الى بالدهموِإذ ُأوعز ِإليهم في الحلمِ َأن ال يرجِعوا الى هيرودس، قَفَلوا، في طري
 

 اهلرب اىل مصر ومقتل االطفال
13 لْمِ، وقاَل لهليوسفَ في الح الرب ى مالكهم تراءوعلى َأثَرِ انْصراف" : ،رصالى م بواهر ،هوُأم الصبي فخُذ ،قُم

حتّى أقوَل لك هناك موَأق :ِلي الصبي َأن يطلُب كوشم هيرودس فِإنكَهلليالً، وانصرفَ  14". ه هوُأم وَأخذَ الصبي فنهض

حينئذ، لما  16". من مصر دعوتُ ابني: "وَأقام هناك ِإلى وفاة هيرودس، ليتم ما قاَل الرب بالنبي القائِل 15. الى مصر

ذَ فَقَتََل جميع الصبيانِ الذين في بيتَ لحم، وفي ضواحيها رَأى هيرودس َأن المجوس قَد سخروا منه، سخطَ جدا، وَأنفَ

: حينئذ تَم ما قيَل بِإرميا النبي، القائل 17. كلِّها، منِ ابنِ سنَتَينِ فما دون، على حسبِ الزمانِ الذي تحقَّقَه من المجوس

َألنَّهم لَيسوا بعد في : تَبكي على بنيها، وقد َأبتْ َأن تتعزى هي راحيُل: صوتٌ سمع في الرامة، بكاء وعويٌل كثير" 18

 ". الوجود
 

 االقامة يف الناصرة
19  ،رلْمِ، بِمصليوسفَ في الح الرب مالك رظَه ،ا مات هيرودس20ولم ضِ الى : "وقاَل لهوام هوُأم الصبي فخُذ ،قُم

وِإذْ  22. ، وَأخذَ الصبي وُأمه، ودخَل َأرض ِإسرائيل]يوسفُ[فنَهض  21". طاِلبو نَفْسِ الصبي َأرضِ ِإسرائيَل؛ فلَقَد ماتَ

وُأوعز ِإليه في الحلْمِ، فشَخَص . بلغَه َأن َأرخيالوس يملك على اليهودية مكان هيرودس َأبيه، خافَ ان يذهب الى هناك

 ".ِإنَّه يْدعى ناصريا: "وجاء وسكَن في مدينة تُسمى الناصرة، ليتم ما قيَل باَألنبياء 23الى نَواحي الجليل، 
 

 نبي االردن - اعالن ملكوت السماوات  2
3  ،ةيهودالي ةيظُ في برعي اندمعيوحنَّا الم رامِ ظهاَألي ويقول 2في تلك" :ملَكوتَ السماوات 3". قريب توبوا، فِإن 

 4". َأعدوا طريقَ الرب، قَوموا سبلَه: صوتُ صارِخٍ في البرية: "هو الذي تكلَّم علَيه َأشعيا النبي، ِإذ قال] ويوحنَّا هذا[

حينئذ، كانت  5. اد وعسَل البرَأما يوحنَّا فكان ِلباسه من وبرِ اِإلبِِل، وعلى حقْويه منْطَقَةٌ من جِلْد؛ وكان طعامه الجر

 ،ِإليه يْأتون ناُألرد ةقْعوكلُّ ب ،ةوكلُّ اليهودي بخَطاياهم 6ُأورشليم تَرِفينعم ،نرِ اُألردفي نَه هعلى يد دونتَما  7. ويعولم

قْبلون الى معموديي ينوقيوالصد ينيسيالفر من كثيرين قاَل لهمَأبصر ،هت" : نبِ مركم الى الْهن َأرشدَل اَألفاعي، ميا نَس

ِإن : فِإني َأقوُل لكم! إن َأبانا ِإبراهيم: وال يخْطُر لكم َأن تقولوا في َأنفُسكم 9َأثمروا ثَمر تَوبة الئقًا؛  8الغَضبِ اآلتي؟ 

فكلُّ شجرة ال تُثْمر ثمرا جيدا، : ها ِإن الفْأس على َأصِل الشجر 10. الدا ِإلبراهيماَهللا قادر َأن يقيم من هذه الحجارة، َأو

َأنا ُأعمدكم بالماء للتَّوبة، وَأما الذي يْأتي بعدي فهو َأقوى منّي، وَأنا ال َأستَحقُّ أنا َأحمَل " 11. تُقْطَع وتُلْقى في النار

معي وه؛ فهذاءكم بالروحِ القُدسِ والنَّارح12. د هردينقِّي بذْرى، ويالم هِإنَّه بيد : نا التِّبيِ، وأمرالى اله هحقَم معجفي

  ".فيحرِقُه بنارٍ ال تنطفئ
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 اعتماد يسوع
َأنا، : "فَأخذَ يوحنَّا يمانعه، قائالً 14. منه من الجليِل الى اُألردن، الى يوحنَّا ِليعتَمد] فَأقبَل[حينئذ ظهر يسوع؛  13

منك َأن َأعتمد حتاجالم ...وقال 15!" وَأنتَ تأتي ِإلي ،ه يسوعفَأجاب" : ني اآلنعل[دَل كلَّ ]َأفع؛ ِإذ هكذا يليقُ بنا َأن نُكَم

بِر ."كهتَر 16. حينئذ على الفَو جخر ،يسوع دا اعتَماِهللا ينزُِل فلم ورَأى روح ،تْ لهانفتح الماء؛ وِإذا السماواتُ قد نرِ م

 ".هذا ابني الحبيب، الذي به سرِرت: "وِإذا صوتٌ من السماوات يقول 17. بشَكِْل حمامة، ويحلُّ عليه
 

ية
ّ
 جتربة يسوع يف الرب

4  الروح اقتاد حينئذ]ج] القدسلي ةيالى البر ِإبليسيسوع هبا 2. رَأخير ليلةً، جاع ا وَأربعينيوم َأربعين َأن صام وبعد .

3 وقاَل له ،برجالم الحجارةُ َأرغفَة: "فدنا ِإليه ههذ يرتص َأن راِهللا، فم كنتَ ابن ا هو فَأجاب 4". ِإنَأم" :لَمكتوب ِإنَّه :

يحيا اِإلنسان هبالخُبزِ وحد من فمِ اهللاليس تخرج على  5". ، بل بكلِّ كلمة وَأقامه سةالمقد الى المدينة ِإبليس َأخذَه حينئذ

ِإنه يوصي مالئكتَه بك فتَحمِلُك على : ِإن كنتَ ابن اِهللا فَألق بنَفسك الى َأسفَل، َألنَّه مكتوب: "وقاَل له 6قمة الهيكِل، 

فَأخذَه َأيضا ِإبليس الى  8". ال تُجربِ الرب ِإلهك: مكتوب َأيضا: "فقاَل له يسوع 7". تَصدم بحجرٍ ما رِجلَك َأيديها، لئالَََّ

َل عندئذ قا 10". هذا كلُّه ُأعطيه لك ِإن خررتَ ساجدا لي: "وقاَل له 9جبٍل عاٍل جدا، وَأراه جميع مماِلك الدنْيا ومجدها، 

وِإذا مالئكةٌ . حينئذ تركَه ِإبليس 11". للرب ِإلهِك تَسجد، وِإياه وحده تَعبد: فِإنَّه مكتوب! ِإليك عنّي، يا شيطان: "له يسوع

 . َأقْبلَتْ، وَأخذَتْ تَخدمه
 

 عودة يسوع اىل اجلليل
12  عما سولم]يسوع [ ،عليه يوحنَّا قد قُبِض على  13. انطلقَ ِإلى الجليلَأن ،في كَفَرناحوم ةَ وَأتى فسكنالناصر ترك ثُم

َأرض زبلون، وَأرض نَفْتَاليم على " 15: ليتم ما قيَل بَأشعيا النبي، القائل 14شاطِئ البحرِ في نَواحي زبلون ونَفْتَاليم؛ 

جليُل اُألم ،دناُألر ربرِ، عحالب 16! مطريق  الموت ةقعفي ب قيمونا؛ والما عظيمنور َأبصر في الظُّلمة الجالس الشعب

 ". توبوا؛ فِإن ملكوتَ السماوات قريب: "ومنذُئذ طَفقَ يسوع يعظُ، ويقول 17". وظلِّه َأشرقَ علَيهم نور
 

 التالميذ االولون
يْلقيانِ شبكَةً في  -سمعان المدعو بطرس، واندراوس َأخاه-، َأبصر َأخوينِ وفيما كان ماشيا على شاطِئ بحرِ الجليِل 18

 21. فتركا في الحاِل الشِّباك، وتَبعاه 20". ِإتبعاني، فَأجعلَكُما صيادي بشَر: "فقاَل لهما 19. البحرِ، َألنََّهما كانا صيادين

نِ آخريَأى َأخوفر من هناك نِ وجازدى ويوحنَّا َأخاه-يبز بن باكَهما؛  -يعقوبانِ شحلصدى َأبيهِما، يبز عم في السفينة

 . فتركا في الحاِل السفينةَ وَأباهما، وتبِعاه 22. فدعاهما
 

 اجلموع حول يسوع
ويشفي كلَّ مرضٍ وكلَّ مرضٍ وكلَّ سقْمٍ  وكان يطوفُ في الجليِل كلِّه، يعلِّم في مجامعهِم ويبشِّر بِإنجيِل الملكوت؛ 23

المعذَّبين بشتَّى اَألمراضِ واَألوجاعِ، : وذاع خبره في سوريةَ كلِّها، فَأتَوا ِإليه بكلِّ من كان به سوء 24. في الشعب

ِل، والمدنِ العشْرِ وُأورشَليم، فتَبعتْه جموع كثيرةٌ من الجلي 25. والمجانين، والمصروعين، والمخلَّعين، فشَفاهم

ندرِ اُألربوع ،ةواليهودي. 
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 التطويبات: خطبة يسوع على اجلبل
طوبى " 3: ففَتح فاه وجعَل يعلِّمهم، قائالً 2ولما جلَس دنا ِإليه تالميذُه، . الجموع، صعد الى الجبل] يسوع[فلما رَأى  5

طوبى ِللحزانَى، فِإنَّهم  5طوبى للودعاء، فِإنَّهم يرِثون اَألرض؛  4فِإن لهم ملكوتَ السماوات؛ للمساكينِ بالروحِ، 

طوبى َألنقياء  8طوبى للرحماء، فِإنَّهم يرحمون؛  7طوبى للجِياعِ والعطاشِ الى البِر، فِإنَّهم يشبعون؛  6يعزون؛ 

طوبى للمضطَهدين من َأجِل البِر، فِإن  10طوبى لفاعلي السالمِ، فِإنَّهم يدعون َأبناء اهللا؛  9 القلوبِ، فِإنَّهم يعاينون اهللا؛

ِإفرحوا  12طوبى لكم اذا عيروكم، واضطهدوكم، وافتَروا علَيكم بكلِّ سوء من َأجلي؛  11لهم ملكوتَ السماوات؛ 

في الس كم عظيمَأجر قبلَكُموابتهِجوا؛ فِإن الذين دوا اَألنبِياءماوات؛ فانَّهم هكذا اضطه . 
 

 امللح والنور
13 "طري إالّ َألن ،لشيء من بعد ال يصلُح ه؟ ِإنَّهمطَع ِإليه درفبماذا ي لحالم داذا فس ،اَألرضِ؛ ولكن لحفي َأنتم م ح

وال يوقَد سراج ويوضع تحتَ  15؛ ال يمكن َأن تَخْفى مدينةٌ قائمةٌ على جبل؛ َأنتم نور العالَم 14. الخارجِ وتَدوسه النَّاس

هكذا، فَليضْئ نوركم قُدام الناسِ ليروا اعمالَكم الصالحةَ،  16. المكْياِل، بل على المنارة فيضيء لجميعِ من في البيت

 . ويمجدوا َأباكم الذي في السماوات
 

 اموسان العتيق واجلديدالن
ِإنَّه، ِإلى َأن : الحقَّ َأقوُل لكم 18. ال تظُنّوا َأنّي جِْئتُ َألنقُض الناموس َأوِ اَألنبياء؛ ِإنّي ما جِْئتُ َألنقُض بل ُألكمل" 17

وِإذن، فكلُّ من يتَعدى واحدةً من  19. تزوَل السماء واَألرض، ال يزوُل من الناموسِ ياء َأو نُقْطَةٌ واحدةٌ حتى يتم الكل

هكَذا، فِإنَّه يدعى اَألصغَر في ملَكوت السماوات؛ وَأما من ] َأن يفْعلوا[ويعلِّم النَّاس  -حتى من َأصغَرِها-هذه الوصايا 

ِإن لم يزِد بِركم على ما ِللكَتَبة : نّي َأقوُل لكمفِإ 20. يعمُل بها ويعلِّم، فهذا يدعى عظيما في ملَكوت السماوات

 22. ال تَقْتُْل؛ فِإن من قتََل يستَوجِب المحاكمة: سمعتُم َأنَّه قيَل لَألقدمين" 21. والفَريسيين، فلَن تَدخُلوا ملَكوتَ السماوات

يستَوجب حكم المحفل؛ ومن !" راقا"ى َأخيه يستَوجِب المحاكمة؛ ومن قاَل َألخيه ِإن كلَّ من غَضب عل: َأما َأنا فََأقوُل لكم

توه: "قاَل لهعالنَّار!" يا م نَّمهج ستَوجِب23. ي  ليكع َألخيك َأن ،ناكذَبح، وتذَكَّرتَ هعلى الم تَ قُربانَكمفِإن قَد ،وِإذَن

بادر الى االتِّفاق  25-. انَك هناك َأمام المذْبحِ، وامضِ َأوالً فَصاِلح َأخاك؛ وعندئذ اْئت وقَدم قُربانَكفدع قُرب 24شيًئا، 

 26. وخَصمك ما دمتَ معه في الطَّريق، لَئالَّ يسلمك هذا الخَصم الى القاضي، والقاضي الى الشُّرطي فتُلقى في السجن

: َأما َأنا فَأقوُل لكم 28. ال تَزنِ: سمعتُم َأنَّّه قيَل" 27. ِإنَّك ال تَخْرج من هناك حتّى تَُؤدي الفَلْس اَألخير: حقَّ َأقوُل لكفال

نى بها في قَلْبهشْتَهيها، فَقَد زحتّى لَي َأةِإلى امر نظَر نكلَّ م ا 29. ِإن ينُكع تْكفِإن عثَّر نكها، وانتَبِذْها عنى فاقلَعملي

وِإن عثَّرتْك يدك اليمنى فاقطَعها،  30. بعيدا؛ فِإنَّه خير لك َأن يهلك َأحد َأعضاِئك، وال يلقى جسدك كلُّه في جهنَّم

من طلَّقَ : ولقد قيَل 31 -.  يذهب جسدك كلُّه الى جهنَّمواطَّرِحها عنك بعيدا؛ فِإنَّه خَير لك َأن يهلك َأحد َأعضاِئك، وال

فقَد عرضها ِللزنى؛  - ِإالَّ في حالة الزنى-ِإن من طلَّقَ امرَأتَه : َأما َأنا فَأقوُل لكم 32. امرَأتَه فلْيدفَع ِإليها كتاب طَالق

. َأما َأنا فَأقوُل لكم 34. ال تَحنَثْ بل َأوف للرب بَأيمانك: سمعتُم َأيضا َأنَّه قيَل لَألقدمين" 33. ومن تَزوج مطَلَّقَةً فقََد زنى

ك وال باَألرضِ، َألنَّها موطُئ قدميه؛ وال بُأورشَليم، َألنَّها مدينَةُ المل 35ال بالسماء، َألنَّها عرشُ اهللا؛ : ال تَحلفوا البتَّة

نَعم، نعم؛ : فَلْيكُن كالمكم 37. وال تَحلفْ َأيضا برأسك َألنَّك ال تَقدر َأن تَجعَل شَعرةً منه بيضاء َأو سوداء 36. العظيم

ال : َأما َأنا فَأقوُل لكم 39. عين بعينٍ وسن بسن: "وسمعتُم َأنَّه قيَل" 38. وما يزاد على ذلك فهو من الشِّرير: ال، ال
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ومن َأراد َأن يرافعك الى القَضاء ويْأخُذَ  40. بل من لَطَمك على خَدك اَأليمنِ، فَقَدم له اآلخَر َأيضا. تُقاوِموا الشرير

من سَألَك فَأعطه، ومن َأراد َأن يقْتَرِض  42. لَينومن سخَّرك ِلميٍل واحد فامضِ معه مي 41ثَوبك، فَخَلِّ له الرداء َأيضا 

نْهع كجهْل ووفال تُح نكقيَل 43 -. م تُم َأنَّهعمك: وسوعد ضوَأبغ كقريب بِبا َأنا فأقوُل لكم 44. َأحكم، : َأموا َأعداءبَأح

فِإنَّه يطْلع شَمسه على اَألشرارِ : ونوا َأبناء َأبيكم الذي في السماواتلكي تَك 45وصلُّوا َألجِل الذين يضطهِدونَكم؛ 

فِإنكم ِإن َأحببتُم من يحبكم فأي َأجرٍ لكم؟ َأليس العشَّارون َأنفُسهم يفْعلون  46. والصالحين، ويمطر على اَألبرارِ واَألثَمة

 48على ِإخوانكُم فَقَط، فأي عمٍل خارق تَصنَعون؟ َأوليس الوثَنيون َأنفُسهم يفْعلون ذلك؟  وِإن لم تُسلِّموا ِإالَّ 47ذلك؟ 

 .فأنتُم ِإذن، كونوا كاملين كما َأن َأباكم السماوي هو كامل
 

 صفات الصدقة والصالة والصوم
 2. سِ لكي ينْظُروا ِإليكم؛ وِإالَّ فال َأجر لكم عند َأبيكم الذي في السماواتِإحتَرِزوا من َأن تَصنَعوا بِركم قُدام النَّا" 6

نَّاس؛ َألحقَّ فمتى صنعتَ صدقَةً فال تُبوقْ بها قُدامك، كما يفعُل المراءون في المجامعِ، وفي الشَّوارعِ، لكي يمجدهم ال"

لكي تكون صدقَتُك في  4َأما أنتَ، فِإن تصدقْتَ، فال تَعلَم شمالُك ما تَصنع يمينُك؛  3. رهمِإنَّهم قد نالوا َأج: َأقوُل لكم

ومتى صلَّيتُم فال تَكونوا كالمراءين؛ فِإنَّهم يحبون الصالةَ قياما  5 -. الخُفْية؛ وَأبوك الذي يرى في الخُفْية، يجازيك عنها

َأما َأنتَ، فمتى صلَّيتَ  6. ِإنَّهم قد نالوا َأجرهم: وفي زوايا الساحات لكي يظْهروا للنَّاس؛ َألحقَّ َأقوُل لكمفي المجامعِ، 

وفي " 7. فادخُْل حجرتَك وَأوصد الباب، وصلِّ الى َأبيك الذي في الخُفْية؛ وَأبوك الذي يرى في الخُفية هو يجازيك

 الةلهمالص تَجابسالكَالمِ ي ةَأنَّهم ِلكَثْر مونتَوهين؛ فِإنَّهم ييثنثَل الوثاً مبع روا الكالم8. ال تُكر  فِإن ،هوا بهم ِإذنفال تَتَشَب

ِليأت  10! سماوات، ليتَقَدسِ اسمكَأبانا الذي في ال: فَأنتُم ِإذن، صلُّوا هكَذا 9. َأباكم يعلَم بما تحتاجون ِإليه قَبَل َأن تَسألوه

على اَألرض! ملكوتُك كذِلك ماءكما في الس مشيئتُك نا اليوم؛  11! ِلتَكُننا كفافَنا َأعطز12خُب  رنا، كَما نَغْفلَنا ذُنوب راغفو

فِإنكم ِإن غفَرتُم للنَّاسِ زالَّتهِم يغْفر لكم َأيضاً " 14. ريروال تُدخلْنا في تجربة، بل نَجنا من الشِّ 13نَحن ِلمن َأساء ِإلَينا 

ومتى صمتُم فال " 16. ولكن، ِإن لم تَغْفروا للنَّاسِ زالَّتهِم، فأبوكم َأيضا ال يغْفِر لكم زالَّتكم 15. َأبوكم السماوي زالَّتكم

 17ِإنَّهم قد نالوا َأجرهم : م ينَكِّرون وجوههم ليظْهروا للنَّاسِ صائمين؛ َألحقَّ َأقوُل لكمتكونوا معبسين كالمراءين، فِإنَّه

لكي ال تَظْهر للنَّاسِ صائماً، بل َألبيك الذي في الخُفْية؛ وَأبوك  18َأما َأنتَ، فمتى صمتَ فَطَيب رْأسك، واغْسْل وجهك، 

 . الذي يجازيك الذي في الخُفْية هو
 

 التحرر من االرضيات 
بِل اكنزوا  20ال تَكنزوا لكم كُنوزا على اَألرضِ حيثُ العثُّ والصدُأ يتْلفان، وحيثُ اللُّصوص ينقُبون ويسرِقون؛ " 19

سوال ي لصوص ثُ ال ينقُبأ، وحيدثٌّ وال صفُ عتْليثُ ال يح ماءا في الس21. رِقونلكم كنوز  ،ككَنْز يثُ يكونح فَِإنَّه

وِإن  23وِإذن، ِإن كانَتْ عينُك صحيحةً فجسدك كُلُّه يكون مستَنيراً؛ . سراج الجسد العين 22. فهناك يكون قلبك َأيضا

ال يستَطيع َأحد " 24]! عندئذ[لذي فيك ظَالما، فيا لَلظُّلمة وِإذا كان النُّور ا. كانَتْ عينُك عليلةً، فجسدك كُلُّه يكون مظْلماً

! ال تَقْدرون َأن تَعبدوا اَهللا والمال: فِإنَّه ِإما يبغض الواحد ويحب اآلخر، َأو يلْزم الواحد ويرذُُل اآلخر: َأن يخدم سيدين

َألَيست النَّفس أفضَل من الطعام، . وا َألنفُسكم بما تَأكُلون، وال َألجسادكم بما تَلْبسونال تَهتَم: من َأجِل هذا َأقوُل لكم 25

فِإنَّها ال تَزرع وال تَحصد، وال تَجمع الى اَألهراء، وَأبوكم : ُأنظروا الى طُيورِ السماء 26والجسد أََعظَم من اللِّباس؟ 

 - من منكُم يستَطيع، مع الجهد، َأن يزيد على عمرِه ذراعاً واحدة؟  27فلَستُم، َأنتُم، أفْضَل منها بكَثير؟ السماوي يقوتُها؛ َأ

ِإن سلَيمان : وَأنا َأقوُل لكم 29ِإنَّها ال تَتْعب وال تَغْزِل؛ : ولماذا تَقْلَقون بِشأنِ اللِّباس؟ تَأملوا زنابِقَ الحقِْل كَيفَ تَنْمو 28
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فاذا كان عشْب الحقِل، الذي يكون اليوم، ويطرح في التنّورِ غَدا، يلْبسه  30. نَفْسه، في كُلِّ مجده، لم يلْبس كواحدة منها

ماذا : ماذا نَشْرب؟ أو: ذا نَْأكل؟ أوما: فال تَقْلَقوا ِإذن، قائلين 31اُهللا هكذا، فكم باَألحرى يلبسكم َأنتم، يا قَليلي اِإليمان؟ 

بِل اطلُبوا َأوالً ملكوتَ اِهللا  33. فهذا كلُّه يطلُبه الوثنيون، وَأبوكم السماوي عاِلم بَأنَّكم تحتاجون الى هذا كلِّه 32نَلْبس؟ 

 !ه همومه؛ يكفي كلَّ يومٍ همهفال تَهتموا ِإذن ِللغَد، فالغَد لَ 34. وبِره، وهذا كُلُّه يزاد لكم
 
 

 شروط احملبة احلقة للنفس وللقريب
ما بالُك تَنْظُر  3. فِإنَّكم بالدينونَة التي بها تَدينون تُدانون، وبالكَيِل الذي به تَكيلون يكاُل لكم 2: ال تَدينوا لكي ال تُدانُوا" 7

دعني ُأخْرج القَذى من : بل كَيفَ تَقوُل َألخيك 4! خشَبةُ التي في عينك ال تَنْتبِه لهاوال... الى القَذى الذي في عينِ َأخيك؟

َأيها المراءي، َأخْرِج َأوالً الخَشَبةَ من عينك، وعنْدئذ تُبصر كَيفَ تُخرِج القَذى من عينِ  5! عينك؛ وفي عينك َأنْتَ خَشَبة

. قَكمعطوا اَألقْداس ِللْكالب؛ وال تَطْرحوا جواهركم قُدام الخَنازير، لَئالَّ تَدوسها بَأرجلها، وتَرتد عليكم فَتُمزال تُ 6. َأخيك

. د؛ ومن يقْرع يفتَح لَهفِإن كلَّ من يسَأُل يعطَى؛ ومن يطْلب يجِ 8. إسَألوا فتُعطَوا؛ ُأطْلُبوا فَتَجدوا؛ ِإقْرعوا فَيفْتَح لكم" 7

 أو يسَألُه سمكَةً فيعطيه حية؟  10َأي ِإنسانٍ منكم يسَألُه ابنُه خُبزاً فيعطيه حجرا؟  9
 

 املسيحي احلقيقي
 11. في السماوات يدخُُل ملكوتَ السماوات؛ بل الذي يعمُل ِإرادةَ َأبي الذي! يا رب، يا رب: ليس كلُّ من يقوُل لي" 11

ي في فِإذا كُنتم، مع ما َأنْتم علَيه من الشَّر، تَعرِفون أن تُعطُوا العطايا الصالحةَ َألوالدكم، فكم باَألحرى َأبوكم الذ

فذِلك : فافعلوه َأنتم َأيضاً بهم وِإذن، فكُلُّ ما تُريدون َأن يفْعَل النّاس بكم، 12! السماوات يمنح الصاِلحات للَّذين يسَألونَه

، ورحبةٌ الطّريقُ التي تُؤدي الى الهالك، ]الباب[ُأدخلوا من البابِ الضيق، فِإنَّه واسع  13. هو النّاموس واَألنْبياء

لى الحياة، وقَليلون هم الذين ما َأضيقَ الباب، وما َأحرج الطّريقَ التي تُؤدي ا 14. وكثيرون هم الذين ينْتَهِجونَها

 ! يجِدونَها
 

 احلذر من دعاة الضالل
من ثمارِهم  16. ِإحذَروا من اَألنْبياء الكَذَبة، الّذين يْأتونَكم بثيابِ الحمالنِ، وهم، في الباطنِ، ذئاب خاطفة" 15

هكذا، كلُّ شجرة جيدة تُثمر ثمرا جيدا؛ وكلُّ شجرة رديئة  17سجِ تين؟ َأيجتَنى عنِ الشَّوك عنَب، أو عنِ العو: تَعرِفونَهم

فكلُّ شجرة  19ال تَستَطيع شجرةٌ جيدةٌ َأن تُثمر ثَمرا رديًئا، وال شجرةٌ رديئةٌ َأن تُثمر ثمرا جيدا؛  18. تُثمر ثمرا رديًئا

ا تُقطَعديا جثمر رفونَهم 20. وتُلقى في النار ال تُثمرتَع ،مارِهم ِإذنن ثاليوم 22. فم لي في ذلك يقولونس يا : كثيرون

يا رب ،كثيرة؟! رب نا عجائبنَعص كجنا الشَّياطين؟ وباسمقد َأخر كْأنا؟ وباسمقد تنب كمباس نَكُن 23 -َألم  نُأعل فحينئذ

فكلُّ من يسمع َأقوالي هذه، ويعمُل بها، يشبه برجٍل حكيمٍ بنى " 24! كم قَطَّ؛ ُأبعدوا عنّي، يا فاعلي اِإلثْمِإنّي ما عرفتُ: لَهم

فنزَل المطر، واندرَأت السيوُل، وهبت الرياح، واندفَعتْ على ذلك البيت، فلم يسقُطْ َألن َأساسه  25بيتَه على الصخْر، 

فهطَلَت  27وكلُّ من يسمع َأقْوالي هذه، وال يعمُل بها، يشبه برجٍل جاهٍل، بنى بيتَه على الرمل،  26. كان على الصخْر

ا فَرغَ ولم 28!". اَألمطار، وانْدرأت السيوُل، وهبت الرياح، واندفعتْ على ذلك البيت، فانهار؛ وكان انهياره عظيما

 ،هليممن تَع موعالج هتَتب طابِهمن خ هم 29يسوعتال ككتَب ،لْطانس له نم كَمهلِّمعي كان َألنَّه. 
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 شفاء ابرص -التبشري مبلكوت السماوات  3
يا سيدي، ِإن شْئتَ فَأنتَ قادر َأن : "، قائالًوِإذا بَأبرص قد تَقَدم وسجد له 2. ولما انحدر من الجبِل تَبِعتْه جموع كثيرة 8

ِإياك أََن : "فقاَل لَه يسوع 4. فطَهر للوقت من برصه!" لَقد شْئتُ، فاطْهر: "يده، ولمسه قائالً] يسوع[فمد  3". تُطَهرني

ن، وقَدللكاه كوَأرِ نَفس ريشَيًئا؛ ِإمضِ بالح موسى، شَهادةً لهمتَقوَل َألحد به الَّذي َأمر مِ القُربان." 
 
  
 

 شفاء غالم
5  ،تهَل ِإليهابو ،َئةم قاِئد دنا ِإليه ،خََل كَفَرناحوما دقائالً 6ولم" : ،دقْعم ،تيراشِ في البالف غُالمي طَريح دي، ِإنيا سي

يا سيدي، لَستُ بَأهٍل َأن تَدخَُل : "فَأجاب قاِئد المئة، وقال 8". ها َأناذا آتي وأََشْفيه": فقاَل لَه 7". ويتَعذَّب عذابا هاِئالً

فِإنّي، َأنا أيضا، ِإنْسان تَحتَ سلطانٍ، ولي جند تَحتَ يدي؛ فَأقوُل  9. تَحتَ سقْفي؛ ولكن، قُْل كلمةً فقَطْ، فيبرَأ غُالمي

فلما سمع يسوع ُأعجِب جدا؛ وقاَل للَّذين  10". فَيعمل! اعمْل هذا: اْئت، فَيْأتي؛ ولغُالمي: وآلخَرفيذْهب؛ ! اذهب: لهذا

عونَهتْبثَْل هذا اِإليمان: "يرائيَل مفي ِإس َأحد عند وَأنا َأقوُل لكم 11. َألحقَّ َأقوُل لكم، ِإنّي لم َأجِد : ْأتوني كَثيرين من ِإن

َأما َأبناء الملكوت فيلْقَون في  12المشْرق والمغْرب، ويتَّكئون مع ِإبراهيم وِإسحقَ ويعقوب في ملكوت السماوات؛ 

بحسبِ  ِإذْهب؛ ولْيكُن لَك:" ثم قاَل يسوع لقائد المئة 13". الظُّلْمة الخارِجية؛ هناك يكون البكاء وصريفُ اَألسنان

 . وشُفي الغُالم من تلك الساعة!" ِإيمانك
 

 شفاء مرضى كثريين
فنَهضتْ . فأخذَ بِيدها، ففارقَتْها الحمى 15. وَأتى يسوع بيتَ بطْرس، فرأى حماتَه طَريحةَ الفراشِ، تُساوِرها الحمى 14

فطَرد اَألرواح بكَلمة، وَأبرَأ َأيضا جميع من بِهِم . وا ِإليه كثيرين بِهِم شَياطينولما كان المساء قَدم 16. وأََخذَتْ تخدمهم

 ". ِإنَّه َأخذَ عاهاتنا، وحمَل َأوجاعنا: "ِليتم ما قيَل بَأشعيا النَّبي 17سوء؛ 
 

د شرط احلياة الرسولية
ُّ
 التجر

18  ،فُهتكتَن الجموع ا رأى يسوعرولمببالذَّهابِ الى الع وقاَل لَه 19. أمر بكات هيدي بين مثُما : "فتقديح كعلِّم، َأتْبعيا م

". الثَّعالب لها َأوجِرةٌ، وطُيور السماء َأوكار؛ َأما ابن البشر فلَيس له موضع يسنُد ِإليه رْأسه: "فقاَل لَه يسوع 20." تَذهب

ِإتْبعني، ودعِ الموتى : "فقاَل له يسوع 22". يا رب، ائذَن لي َأوالً َأن أََمضي وَأدفن َأبي: "وقاَل لَه آخر من تالميذه 21

 ". يدفنون موتاهم
 

 تسكني العاصفة
23  بكرو]تالميذُه] يسوع هفينةً وتَبِع24. س الب يغَش ظيمع رابفينَةوِإذا اضطالس رتحتَّى غَم ا . حرنَاِئم ا هو فكَانَأم

حينئذ نَهض " ِلم َأنتم خاِئفون، يا قَليلي اِإليمان؟: "فَقاَل لهم 26!" لقَد هلَكْنا! يا رب، نَجنا: "فدنَوا ِإليه، وَأيقَظوه، قائلين 25

من تُرى هذا، حتَّى تُطيعه الرياح : "هش ُأولئك الرجاُل، قائلينفد 27. وزجر الرياح والبحر، فساد هدوء عظيم

 !". والبحر
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يني
َ
 جمنونا اجلدر

وكانا من الشَّراسة بحيثُ لم يعد . ولما َأفضى الى العبرِ، في َأرضِ الجدرِيين، استَقْبلَه مجنونانِ قد خرجا من القُبور 28

ما لَنا ولَك يا ابن اهللا؟ َأجِْئتَ الى ههنا لتُعذِّبنا قَبَل : "وَأخذا يصيحانِ، قائلَين 29. د َأن يجتاز في تلك الطَّريقفي وِسعِ َأح

ع، فَأخذَ الشَّياطين يتضرعون الى يسو 31وكان على بعضِ المسافَة منْهما، قَطيع خَنازير كثيرة، تَرعى؛  30". اَألوان؟

وِإذا بالقطيعِ . فَخَرجوا ودخلوا في الخَنازير" ِإذهبوا: "فقاَل لهم 32". ِإن كُنْتَ تُخرِجنا فَأرسلْنا الى قَطيعِ الخَنازير: "قائلين

بِكُلِّ شَيء، وبَأمرِ وهرب الرعاةُ، ومضوا الى المدينة، وَأخبروا  33. كُلِّه يثب عن الجرف الى البحرِ، ويموتُ في المياه

 .وِإذا المدينةُ كلُّها قد خرجتْ ِللقاء يسوع؛ ولما رَأوه طَلَبوا ِإليه َأن يتَحوَل عن تُخومهِم 34. المجنونَين
 

 خملع كفرناحوم
ِلتَطب : "ما رَأى يسوع إيمانَهم، قاَل للمخلَّعفل. فقدموا ِإليه مخلَّعاً على فراش 2. فركب السفينَةَ وعبر، قافالً الى مدينَته 9

ِلم : "فَعلم يسوع َأفكارهم، فقال 4!" هذا يجدف: "فقاَل قوم من الكَتَبة في َأنْفُسهم 3". مغْفورةٌ لَك خَطاياك! نَفْسك، يا ابني

فلكي تَعلَموا ِإذن َأن  6قُم وامشِ؟ : مغْفورةٌ لك خَطاياك؛ َأم أن يقاَل: َأن يقاَل: ما اَأليسر 5تُفكِّرون بالشَّر في قُلوبِكم؟ 

 7". قُم، واحمْل فراشَك، وامضِ الى بيتك: "وقاَل عندئذ للمخلَّع..." ابن البشر، لَه سلطان على اَألرضِ َأن يغفر الخطايا

 . لمنظرِ، استَولى على الجموعِ خَوفٌ، ومجدوا اَهللا الذي آتى الناس سلطانًا كهذاولدى هذا ا 8. فنَهض، ومضى الى بيته
 

 دعوة مىت
9 متَّى، فقاَل لَه هة، اسمالجِباي ا الى ماِئدةِإنسانًا، جاِلس صرَأب ،ناكنصرِفٌ من هم ني: "وفيما يسوععه". اتْبوتَبع فقام .

10  وِإذْ كان]تَّ] يسوعهمتالميذ ومع هواتَّكأوا مع ،والخطََأة شَّارينمن الع َل كَثيرونَأقب تيا رَأى  11. كًئا في البفلم

هقالوا ِلتالميذ ذلك ونيسيوالخطَأة؟: "الفر شَّارينالع كم يَأكُل معلِّمعم فقاَل لهم 12" ِلم ،عمالى: "فَس ال يحتاجون اءحَأَألص 

ُأريد الرحمةَ ال الذَّبيحة؛ فِإنّي لم آت ]: هذا القَول[فاذْهبوا ِإذن، وتعلَّموا ما معنى  13طبيبٍ، بِل الَّذين ساءتْ حالُهم؛ 

 ". َألدعو الصديقين بِل الخطَأة
 

 جدال حول الصوم
: فقاَل لَهم يسوع 15" سيون نَصومُ، وتالميذُك ال يصومون؟ِلم نحن والفَري: "عندئذ دنا ِإليه تالميذُ يوحنَّا، وقالوا 14

"نْهم، وعع ريسفيها الع رفَعي امهم؟ ولكنَّها ستَْأتي أيعم ريسالع وا ما دامدحي رسِ َأننُو العب ستطيعيونَأوصومي نْدئذ .

. ي ثَوبٍ عتيق؛ َألن الرقْعةَ تَْأخذُ مَألها من الثَّوبِ، فيصير الخَرقُ َأسوأما من َأحد يجعُل رقْعةً من نَسيجٍ جديد ف" 16

بل تُجعُل الخَمر الجديدةُ . وال تُجعُل خَمر جديدةٌ في زِقاق عتيقَة، وِإالَّ فتَنْشَقُّ الزقاق؛ فتُراقُ الخَمر وتَتْلَفُ الزقاق 17

 ". جميعا في زِقاق جديدة، فتُحفَظُ
 

 احياء ابنة يائري
ولكن، هلُم وضع . إن ابنَتي قد ماتَت الساعة: "وفيما هو يكلِّمهم بهذا، ِإذا بَأحد الرؤساء يدنو ِإليه، ويسجد له، قائالً 18

نَزفُ دمٍ منذُ اثْنتَي عشْرةَ سنَةً، دنَتْ من  وِإذا امرأةٌ بها 20. فقام يسوع وتبعه هو وتالميذُه 19". يدك علَيها، فتحيا

والْتَفتَ يسوع ورآها،  22 -!"لو لَمستُ فَقَطْ رِداءه، لَبرِْئت: "َألنَّها كانَتْ تَقوُل في نَفْسها 21-وراِئه، ومستْ هدب رِداِئه 

ولما انْتهى يسوع الى دارِ الرئيسِ،  23. وبرَِئت المرَأةُ من تلك الساعة!" يا ابنَتي؛ ِإيمانُك خلَّصك! ِلتَطب نَفْسك: "فَقال
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 ،ونجضي عموالج ،ارينمأى الزناِئمة: "فَقال 24ر يْل هتْ، بالفَتاةَ لم تَم ا؛ ِإنوتَنَح ."نْهكوا مح25. فَض  ا ُأخْرِجولم

 . فَذَاع هذا الخَبر في تلْك اَألرضِ كلِّها 26. الفتاةَ بيدها، فنَهضتْالجمع، دخََل، وَأخذَ 
 

 شفاء اعميني
ولما دخَل البيتَ دنا  28!" يا ابن داود، ارحمنا: "وفيما يسوع منصرِفٌ من هناك، تَبعه َأعميانِ يصيحانِ، ويقوالن 27

حينئذ لَمس َأعينَهما،  29!" نعم، يا سيد: "قاال لَه" هل تُْؤمنانِ بأنِّي أقدر َأن َأفعَل هذا؟" :ِإليه اَألعميانِ، فقاَل لَهما يسوع

رجا أما هما، فَخَ 31!" ِإياكُما َأن يعلَم َأحد: "فانْتَهرهما، قائالً. فانْفَتَحتْ َأعينُهما 30!" بِحسبِ ِإيمانكما فَلْيكُن لكُما: "قاِئالً

 . وشَهراه في تلْك النَّاحية كلِّها
 

 شفاء جمنون أخرس
: فتعجب الجموع، قائلين. فلما ُأخرِج الشَّيطان تَكَلَّم اَألخْرس 33. وبعد َأن خَرجا، َأحضروا ِإليه َأخرس، به شَيطان 32

 !" ِإنَّه بِرئيسِ الشَّياطينِ يخرِج الشَّياطين: "ريسيون فكانُوا يقولُونَأما الف 34!" لم يظْهر قَطُّ مثُْل هذا في ِإسرائيل"
 

 احلصاد كثري والعملة قليلون
وكان يسوع يجوُل في جميعِ المدنِ والقُرى، يعلِّم في المجامعِ، ويكْرز بِإنجيِل الملَكوت، ويشْفي كلَّ مرضٍ وكلَّ  35

حينئذ قاَل  37. ى الجموع تحنَّن عليهم، َألنَّهم كانُوا منْهوكين، منطَرِحين مثَل غَنَمٍ ال راعي لهاولما رأ 36. سقْم

 ".فاطْلُبوا ِإذن ِإلى رب الحصاد أن يرسَل عملةً الى حصاده 38. ِإن الحصاد كثير، وَأما العملةُ فقليلون: "ِلتَالميذه
 

 عشر وبعثتهم الئحة االثىن
وهذه  2. ثم دعا تالميذَه االثْنَي عشَر وقلَّدهم سلْطانًا لكي يطْردوا اَألرواح النَّجِسة، ويشْفُوا كلَّ مرضٍ وكلَّ سقْم 10

فيليبس  3بدى ويوحنَّا َأخوه؛ اَألولَُ سمعان المدعو بطرس، ثم َأندراوس َأخوه؛ يعقوب بن ز: َأسماء االثنَي عشَر رسوالً

. سمعان القانوني، ويهوذا اِإلسخَريوطي الَّذي َأسلَمه 4وبارثُلماوس؛ توما ومتَّى العشَّار؛ يعقوب بن حلْفى وتَداوس؛ 

الوثنيين، وال ] الى مدنِ[كوا طريقًا ال تَسلُ: "هؤالء االثنا عشَر َأرسلَهم يسوع بعدما أوصاهم، قائالً 5: توجيهات للحاضر

: وفي الطَّريق بشِّروا، قائلين 7. بِل انْطلقوا بالحري الى الخراف الضالَّة من بيت ِإسرائيل 6. تَدخُلوا مدينةً للسامريين

مجانًا َأخَذْتم، مجانًا : وا البرص، َأخرِجوا الشَّياطينِإشْفُوا المرضى، َأقيموا الموتى، طَهر 8! ِإن ملكوتَ السماوات قريب

. وال مزودا للطَّريق وال ثَوبين، وال حذاء وال عصا 10ال تَقْتَنوا ذَهبا وال فضةً، وال نُحاسا في همايينكم،  9. َأعطُوا

أو قَرية دخَلْتموها، فاسَألوا عمن هو خَليقٌ بَأن يقْبلَكم، وَأقيموا هناك الى أن  وَأيةُ مدينة 11. فِإن الفاعَل مستَحقٌّ طعامه

فِإن كان ذِلك البيتُ َأهالً، فَلْيحلَّ سالمكم علَيه؛ وِإن لم يكُن َأهالً،  13وحين تدخلون البيتَ سلِّموا علَيه؛  12. تَنْصرِفوا

س رجِعكم ِإليكمفَلْيانْفُضوا  14. الم ،دينةالم او من تلك ،خُروجِكم من ذلك البيت ندفع ،لكم كَالم عسملوا، ولم يلم تُقْب وِإن

. ةَألحقَّ َأقوُل لكم، ِإن َأرض سدوم وعمورةَ، ستَكون، يوم الدينونة، َأهون مصيرا من تلك المدين 15. غُبار َأرجلكُم

ولكنِ  17. ها َأنا ُأرسلُكم كغَنَمٍ بين ذئاب؛ فكونوا ِإذن حكَماء كالحيات، وودعاء كالحمام" 16: توجيهات للمستقبل

ن وستُساقون الى الوالة والملوك م 18. احذَروا من النَّاسِ، فِإنَّهم سيسلمونَكُم الى المحافل، ويجلدونَكم في مجامعهِم

ِإن ما ينْبغي َأن : فمتى َأسلَموكم فال تَهتَموا لما تَقولون، وكَيفَ تَقولونَه 19. َأجلي، ِلتَشْهدوا َأمامهم، وَأمام الوثنيين

وسيسلم اَألخُ َأخاه  21. فيكم فِإنَّكم لَستُم َأنتُم المتكلِّمين، بل روح َأبيكم هو المتكلِّم 20تقولوه، تُعطَونَه في تلك الساعة؛ 
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ومن يثبتْ الى . وسيبغضكُم الجميع من َأجِل اسمي 22. ِللْموت؛ واَألب ابنَه؛ وينْهض اَألوالد على والديهم ويميتونَهم

َأقوُل لكم، ِإنَّكم لَن تُتموا مدن فالحقَّ . ومتى اضطَهدوكم في هذه المدينة فاهربوا الى ُأخرى 23. المنْتَهى فذلك يخلُص

. ليس التِّلميذُ أفضَل من المعلِّم، وال العبد أفضَل من سيده" 24: تحريض على الشجاعة. ِإسرائيَل حتَّى يجيء ابن البشَر

سيد البيت قد سموه بعَل زبول، فكَم باَألحرى َأهُل  فِإذا كان. حسب التِّلميذ َأن يكون كَمعلِّمه، والعبد َأن يكون كَسيده 25

فما َأقوُل لكم في الظُّلْمة، قولوه  27. فال تَخافُوهم ِإذن؛ فِإنَّه لَيس من خَفي إالّ سيظْهر، وال مكتومٍ ِإالَّ سيعلَن" 26! بيته

وال تخافُوا من الَّذين يقْتُلون الجسد وال  28. ي اُألذُنِ، نادوا به على السطوحَأنتُم في النُّور؛ وما يسر به ِإليكم ف

َأال يباع  29. يستَطيعون َأن يقْتُلوا النَّفس؛ بل خافُوا بالحري ممن يقدر َأن يهلك النَّفس والجسد كلَيهِما في جهنَّم

َأما َأنتُم فشَعر رُؤوسكُم محصى  30! َأبيكم] ِإذْنِ[ال يسقُطُ واحد منهما على اَألرضِ بدونِ ] كومع ذل[عصفورانِ بفَلْس؟ 

كلُّ من يعترفُ بي قُدام النَّاسِ َأعترفُ، َأنا َأيضا، " 32. فال تخافُوا، ِإذن؛ فِإنَّكم َأفْضُل من عصافير كثيرة 31! بَأجمعه

. وَأما من ينْكرني قُدام النَّاسِ، فِإنّي ُأنكره، َأنا أيضا، قُدام َأبي الذي في السماوات 33الذي في السماوات؛  به قُدام َأبي

. يفال تَظُنُّوا َأنّي جِْئتُ ُأللْقي على اَألرضِ السالم؛ ال، ما جِْئتُ ُأللقي السالم بِل الس" 34: محبة يسوع فوق كل محبة

. فَأعداء اِإلنسانِ َأهُل بيتِِه الخاص 36َأجْل، جِْئتُ ُألفرقَ اِإلنسان عن َأبيه، واالبنةَ عن ُأمها، والكنَّةَ عن حماتها؛  35

37 م َأكثَر َأو بِنتَه ابنَه بَأح نقُّني؛ ومتَحسمنّي فال ي َأكثَر هَأو ُأم َأباه بَأح نقُّني؛ فمتَحسْأخُذْ  38نِّي فال يال ي نوم

: مكافأة المعروف للرسل. من وجد نَفْسه َأضاعها، ومن َأضاع نفْسه من َأجلي وجدها 39. صليبه ويتْبعني فال يستَحقُّني

من قَبَِل نَبيا، على َأنَّه نبي، يصيب َأجر نبي؛ ومن قَبَِل  41. من قَبِلَكم فقَد قَبلَني؛ ومن قَبِلَني فقد قَبَِل الذي َأرسلني" 40

ومن سقى أحد هؤالء الصغارِ، على َأنَّه تلميذٌ لي، كأس ماء بارد  42. صديقًا، على َأنَّه صديقٌ، يصيب َأجر صديق

ي لَن هرَأج ضيعفقَطْ، فالحقَّ َأقوُل لكم، ِإن." 
 

 سر ملكوت السماوات 4
وفادة يوحنا ]. =اليهود[ولما فَرغَ يسوع من وصيته ِلتَالميذه االثنَي عشَر، انتَقََل من هناك ليعلِّم ويبشِّر في مدنِ  11

 المعمدان 
 

 وفادة يوحنا املعمدان
2 َأوفد ،سوعجنِ، بَأعماِل ييوحنَّا في الس معا سولم لَه قولوني نم هن تالميذ؟" 3: مآخر رْأتي، َأم نَنتَظي ن4" َأَأنتَ م 

َألعمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص  5: ِإنطَلقوا، وَأعلموا يوحنَّا بما تَسمعون وتَرون: "فَأجاب يسوع، وقاَل لَهم

وفيما ُأولئك  7!". وطوبى ِلمن ال يشُك في 6تى يقومون، والمساكين يبشَّرون؛ يطْهرون والصم يسمعون، والمو

وِإالَّ، فماذا  8... ماذا خَرجتم تَنْظُرون في البرية؟ َأقَصبةً تَهزها الريح؟: "ينْصرِفون، َأخذَ يسوع يقوُل للجموعِ عن يوحنَّا

فلم ِإذن خَرجتم  9. ِإن الَّذين عليهمِ الثِّياب النَّاعمةُ هم في قُصورِ الملوك... ِإنسانًا عليه ثياب ناعمة؟خََرجتُم تَنْظُرون؟ َأ

الكي َأمام هاَأنذا ُأرسُل م: "ِإنَّه هو المكتوب عنه 10. َأجْل، وَأفضَل من نَبي: َأقوُل لكم... الى البرية؟ َأِلتَروا نَبِيا؟

َألحقَّ َأقوُل لكم، ِإنَّه لم يقُم، في مواليد النِّساء، َأعظَم من يوحنَّا المعمدان؛ بيد " 11". وجهِك، فَهو يهيُئ لك الطَّريقَ قُدامك

انِ حتَّى اآلن ملكوتُ السماوات يغْتَصب، ومن َأيامِ يوحنَّا المعمد 12. َأن اَألصغَر في ملكوت السماوات َأعظَم منْه

وهو، ِإن شْئتُم َأن تَفْهموا، ِإيليا المزمع  14فجميع األنبِياء والنَّاموس تَنَبأوا الى يوحنَّا؛  13. والمغتصبون يْأخُذونَه عنْوةً

 ! من لَه ُأذُنانِ فَلْيسمع 15. َأن يْأتي
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 وع يف ابناء جيلهحكم يس
زمرنا لكم فلَم  17: ولكن، بمن ُأشبه هذا الجيل؟ ِإنَّه يشبِه صبيانًا جاِلسين في الساحات، يصيحون بآخَرين، قائلين" 16

وجاء ابن البشَرِ يْأكُل  19! ِإن به شَيطانًا: جاء يوحنَّا ال يْأكُُل وال يشْرب، فقالوا 18! ونُحنا فلم تَلْطموا! تَرقُصوا

 ". ِإالَّ َأن الحكْمةَ تَزكَّت بَأعماِلها! هوذا ِإنسان َأكُوٌل، شَروب ِللْخَمرِ، يحب العشَّارين والخَطََأة: ويشْرب، فقالوا
 

 الويل ملدن البحرية
20 ع رى فيها َأكثَرالتي َأج ندالم عقَرقَ يطَف ندئذع ،َألنَّها لم تَتُب ،قاِئالً  21جائبِه"رزينيا خُو يٌل لكيتَ ! ويا ب ويٌل لك

ولذلك،  22. َألنَّه لو صنع في صور وصيداء ما صنع فيكُما من العجائبِ، لتابتا من قَديمٍ، في المسوحِ والرماد! صيدا

وَأنت، يا كفَرناحوم، َأو تَرتَفعين  23. انِ َأهون مصيرا منكُما في يومِ الدينونَةِإن صور وصيداء ستكون: فِإنّي َأقوُل لكم

 24. َألنَّه لو صنع في سدوم ما صنع فيك من العجائبِ، لَثبتَتْ الى اليوم! ِإنَّه سيهبط بك الى الجحيم... حتَّى السماء؟

 ". ِإن َأرض سدوم ستكون َأهون مصيرا منْك في يومِ الدينونَة: ولذلك، فِإنّي َأقوُل لكم
 

 وحي اهللا قِسمة البسطاء
َأحمدك، يا َأبت، رب السماء واَألرضِ، َألنَّك َأخْفَيتَ ذلك عنِ الحمكاء وَأصحابِ : "في ذلك الوقت تكلَّم يسوع، وقال 25

لقد دفَع ِإلي َأبي كلَّ شَيء؛ وليس َأحد يعرِفُ  27... نَعم، يا َأبت، فِإنَّه هكذا حسن لَديك 26. ه لَألطفالالدهاء، وكشَفتَ

فَ لَهكْشَأن ي االبن ريدي نوم ،ِإالَّ االبن رِفُ اآلبعي وال َأحد ِإالَّ اآلب االبن . 
 

 نري يسوع لني
28 ا ِإليكم تعالَووَأنا ُأريح ،ثَقَّلينوالم بينتْعالم ميع29. يا ج  ديعلَيكم، وكونوا لي تَالميذَ، َألنّي ويري علوا نمِإح

 ".َأجْل، ِإن نيري لَين وحملي خَفيف 30. ومتَواضع القَلْبِ، فَتَجِدوا الراحةَ ِلنُفوسكم
 

 السبت
ّ
 يسوع رب

فَأبصر  2. فجاع تالميذُه، فَجعلوا يقْتَلعون سنْبالً ويْأكُلون. اجتاز يسوع، في السبت، بين الزروعفي ذلك الزمانِ  12

فقالوا لَه ،ذلك ونيسيبت: "الفَرفي الس لُهعلُّ فحما ال ي لونفْعي تالميذَك م 3!" ها ِإنفَقاَل لَه" :ْأتُم ما فَعَأما قَر حين َل داود

كيفَ دخََل بيتَ اِهللا، وَأكَلوا خُبز التَّقْدمة، الّذي ال يحلُّ لَه َأكلُه، وال للَّذين معه، بل ِللْكَهنة  4جاع هو والَّذين معه؟ 

ن السبتَ، في الهيكِل، وال يكون علَيهم َأوما قرْأتم َأيضاً في النَّاموسِ، َأن الكَهنةَ، َأيام السبوت ينْقُضو 5وحدهم؟ 

ِإنّي ُأريد الرحمةَ ال ]: هذا القَوِل[ولو كُنتم قد فَهِمتُم ما معنى  7ِإن ههنا َأعظَم من الهيكل؛ : فِإنّي َأقوُل لكم 6... ذَنْب؟

وِإذا  10ومضى من هناك، وجاء الى مجمعهِم؛  9". ب السبتفِإن ابن البشَرِ هو ر 8: الذَّبيحةَ، لما حكَمتم على َأبرياء

َأي ِإنسانٍ منكم، يكون : "فقاَل لَهم 11 -.بغْيةَ َأن يشْكوه-" هل يحلُّ الشِّفاء في السبت؟: "فَسألوه، قائلين. بِرجٍل يده يابسة

ففعُل ! واِإلنسان، كم هو أفضُل من الخَروف 12في حفْرة يوم السبت، ويرفعه؟  لَه خَروفٌ واحد، ال يمسكُه، ِإذا سقَطَ

فَخَرج  14. فمدها؛ فعادتْ صحيحةً مثَل اُألخرى". مد يدك: "حينئذ قاَل للرجل 13". الخَيرِ ِإذَن، يحلُّ في السبت

 لَيهواْئتَمروا ع ونيسيلكوهالفرهلكي ي.  
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 وجه يسوع يف نبوءة اشعيا
ِليتم ما قيَل  17وَأوصاهم بِشدة َأالَّ يشْهروه،  16فعلم يسوع، فانْصرفَ من هناك، وتَبعه كَثيرون فَشَفاهم جميعا؛  15

ت به " 18: بَأشعيا النَّبيرالَّذي س بيبيح ،تُهالذي اختَر وذا فَتايلهدبالع اُألمم شِّربلُّ روحي فيُأح لَيهال  19. نَفْسي؛ ع

ال يكْسر القَصبةَ المرضوضةَ، وال يطْفىء الفَتيلة  20يخاصم وال يصيح، وال يسمع َأحد صوتَه في الساحات العامة؛ 

 ". اسمه تُنيطُ اُألمم رجاءهاوب 21. المدخِّنةَ، ِإلى َأن يقود الحقَّ الى الغَلَبة
 

 يسوع وبعل زبول
َأفال : "فبهِتَ الجموع كلُّهم، وقالوا 23. حينئذ قُدم ِإلَيه مجنون َأعمى وَأخرس؛ فَشَفاه، حتَّى ِإن اَألخْرس تكلَّم وَأبصر 22

". جُل ال يخرِج الشَّياطين ِإالَّ بِبعَل زبوَل، رئيسِ الشَّياطينهذا الر: "وسمع الفريسيون، فقالوا 24" يكون هذا ابن داود؟

كلُّ مملكة تَنقَسم على ذاتها تَخْرب، وكلُّ مدينَة أو بيت ينقسم على نَفْسه ال : "وِإذ َأدرك يسوع َأفكارهم، قاَل لَهم 25

وِإن كُنتُ أنا ببعَل  27يطان فقد انْقَسم على نَفْسه؛ فكيفَ ِإذن، تَثْبتُ مملكتُه؟ فِإن كان الشَّيطان يخرِج الشَّ 26. يثْبت

وَأما ِإن كُنتُ بروحِ اهللا  28! زبوَل ُأخرِج الشَّياطين فَأبناُؤكم َأنتُم، بمن يخرِجونَهم؟ ِلذلك، هم َأنفُسهم، سيحكُمون علَيكم

 ،الشَّياطين لَكوتَ اهللا قد انتَهى ِإلَيكمُأخرِجم َأن 29. فذلك  ِإالَّ َأن ،تَهعَأمت بنْهوي ،يتَ القَويدخَُل بي َأن َأحد ستَطيعل يوه

يتَهب نْهبفقَطْ، ي ئذنْدالً؟ عَأو بِطَ القَويرفَ" 30. يمعي فهو ي عمجن ال يوم ،ليع ومعي فَه ليس نقمن َأجِل  31. رم

ومن تَكلَّم على  32. فلَن يغْفَر] القُدسِ[ِإن كُلَّ خَطيئة، وكُلَّ تَجديف يغْفر للنَّاس؛ َأما التَّجديفُ على الروحِ : ذلك َأقوُل لكم

 . ر لَه، ال في هذا الدهرِ، وال في اآلتيابنِ البشَرِ، يغْفَر لَه؛ وَأما من يتَكَلَّم على الروحِ القُدسِ، فال يغْفَ
 

 الكالم مرآة القلب
ا من الثَّمرة تُعرفُ ِإجعلوا الشَّجرةَ جيدةً، فتكون ثَمرتُها جيدة؛ َأوِ اجعلوا الشَّجرةَ رديَئةً، فَتَكون ثَمرتُها رديئة؛ َألنَّه" 33

فِإن الفَم يتَكلَّم من فَيضانِ ما في ! تَستَطيعون َأن تَنْطقوا بالصالحات وَأنتم أشرار؟ يا نَسَل اَألفاعي، كيفَ 34. الشَّجرة

 36. اِإلنسان الصالح من كَنزِه الصالحِ يخرِج الصالحات؛ واِإلنسان الشِّرير من كَنزِه الشِّريرِ يخْرِج الشُّرور 35. القَلب

َألنك من كَالمك تَتَبرُأ،  37. ِإن كُلَّ كَلمة بطَّالة ينطقُ بها النَّاس، سيَؤدون عنها حسابا في يومِ الدينونة: مفِإنّي َأقوُل لكُ

 ". ومن كَالمك يحكَم عليك
 

 آية يونان
! جِيٌل شرير فاسق: "فَأجابهم 39!". نُريد َأن نَرى منك آيةً يا معلِّم،: "عندئذ َأجابه قَوم من الكَتَبة والفَريسيين، وقالوا 38

النَّبي ةَ يونانطَى آيةً ِإالَّ آيعي آيةً، ولَن طْلب40. ي  ابن امٍ وثَالثَ لَياٍل، كَذلكثَالثَةَ َأي وتطْنِ الحفي ب َأقام يونان فكَما َأن

اَألر فوفي ج قيمشَرِ، يامٍ وثالثَ لَياٍلالْبهذا الجيِل،  41... ضِ ثَالثَةَ َأي عم ،نونةيفي الد ،قومونيينَوى سرِجاُل ن

ملكةُ الجنوبِ ستَقوم، في الدينونَة، مع هذا الجِيِل،  42! ويحكُمون علَيه، َألنَّهم تابوا بِوعظ يونان؛ وههنا َأعظم من يونان

ع لَيمانوتحكُممن س نا َأعظَمليمان؛ وههكْمةَ سح عَألنَّها َأتَت من َأقاصي اَألرضِ ِلتَسم ،ِإذا " 43! ليه ،النَّجِس وحالر ِإن

. خَرجتُ منهَأرجِع الى بيتي الَّذي : فيقوُل حينئذ 44. خَرج من اِإلنْسانِ يطوفُ في َأمكنَة قاحلَة، طَلَبا للراحة، وال يجِد

فيمضي عندئذ، ويْأخذُ معه سبعةَ َأرواحٍ آخَرين شَر منه، ثُم يدخُلون ويسكُنون  45. فيْأتي، فيجِده فارِغًا، مكنوسا، مزينًا

 !" جيِل الشِّريرفهكَذا يكون َأيضا من َأمرِ هذا ال. هناك، فتكون آخرةُ ذلك اِإلنْسانِ شَرا من ُأواله
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 قرابة يسوع الروحية
46 يكلِّموه َأن قَفوا في الخارجِ، طالبينقد و وِإخْوتُه هِإذا ُأم موعالج كلِّم47. وفيما هو ي ك : "فقال له واحدُأم ها إن

ومد يده نحو  49..." ُأمي ومن ِإخْوتي؟من : "فَأجاب وقاَل للذي َأخبره 48". وإخوتَك واقفون خارجا يريدون أن يكلِّموك

 ".فِإن كلَّ من يعمُل مشيئةَ َأبي الذي في السماوات، هو َأخي وُأختي وُأمي 50! ها ُأمي وِإخوتي: تالميذه، وقال
 

 مثل املزارع
ديه جموع كَثيرةٌ، حتَّى ِإنَّه صعد الى سفينة فاحتَشَدتْ ل 2. في ذلك اليومِ خرج يسوع من البيت، وجلس عند البحر 13

وفيما هو  4. هوذا الزارع قد خَرج ليزرع: "فكلَّمهم كثيرا بَأمثاٍل، قائالً 3. وجلس؛ وكان الجمع كلُّه واقفًا على الشَّاطئ

 عضقَطَ بس زرعي]بالح [رالطَّي فَأتت ،الطَّريق ةعلى قارِع 5. وأكلَتْه  له حيثُ لم يكُن ،ةجِرعلى َأرضٍ ح عضوسقَطَ ب

وسقَطَ  7. ولما شرقت الشَّمس احترق؛ وِإذْ لم يكُن له َأصٌل يبِس 6تُراب كثير، فنَبتَ ِلساعته، َألنَّه ليس له عمقُ تُراب؛

فخنقَه الشَّوك فطَلَع ،في الشَّوك ضعقطَ  8. بوسرفَأثْم ،دةفي اَألرضِ الجي بعض : واآلخَر ،تِّينس ئةً، واآلخَرم الواحد

 !" من له ُأذُنانِ فَلْيسمع 9. ثَالثين
 

 الباعث على التعليم بامثال
م، َأن تَعرِفوا َأسرار ملكوت لقد ُأوتيتُم، َأنت: "فَأجاب، وقال 11" ِلم تُكلِّمهم بَأمثال؟: "ودنا التَّالميذُ ِإليه، وقَالوا لَه 10

فُأكلِّمهم  13. فِإن من لَه يعطى فيزداد؛ وَأما من ليس لَه، فحتَّى ما هو لَه ينزع منه 12. السماوات، وَأما ُأولئك فلم يْؤتَوا

فَفيهم تَتم نُبوةُ َأشعيا  14. ن غيرِ َأن يسمعوا وال يفْهمواِإذن بَأمثاٍل، َألنَّهم يبصرون من غيرِ َأن يبصروا، ويسمعون م

فِإن قلب هذا الشَّعبِ قد غَلُظ؛ لقد ثَقَّلوا آذانَهم،  15سماعا تَسمعون وال تَفهمون، ونَظرا تنظُرون وال تُبصرون؛ : "القاِئلة

 16. يسمعوا بآذانهم، وال يفْهموا بقُلوبِهم، وال يرجِعوا ِإلي، فَأشفيهم وَأغمضوا عيونَهم، لكي ال يبصروا بعيونهم، وال

ِإن كثيرين من اَألنبياء والصديقين قد : َألحقَّ أقوُل لكم 17! وَأما َأنتم، فطوبى ِلعيونكم َألنَّها تُبصر، وآلذانكم َألنََّها تَسمع"

 . نْتم راءون ولم يروا، وَأن يسمعوا ما َأنْتم سامعون ولم يسمعوااشتَهوا َأن يروا ما َأ
 

 تفسري مثل الزارع
: كلُّ من يسمع كلمةَ الملكوت وال يفْهمها، يْأتي الشِّرير ويخْطَفُ ما قد زرِع في قَلْبِه" 19: فاسمعوا َأنْتم مثََل الزارع" 18

وَأما الذي تَلقَّى الزرع على َأرضٍ حجِرة، فهو الذي يسمع الكَلمةَ ويقبلُها  20. ى الزرع على قارِعة الطريقفهذا من تَلقَّ

 بيد َأنَّه ليس له َأصٌل في ذاته، فهو متَقلِّب؛ وِإذا ما طَرَأ ضيقٌ، َأوِ اضطهاد من َأجِل الكَلمة، ففي 21لساعته بفَرح؛ 

والَّذي تَلقَّى الزرع في الشَّوك، فهو الَّذي يسمع الكَلمةَ، ولكن هم هذا الدهرِ وغُرور الغنى يخْنُقانِ  22. الحاِل يعثُر

ذلك يثمر ويعطي  :والذي تَلقَّى الزرع في اَألرضِ الجيدة فهو الَّذي يسمع الكَلمةَ ويفْهمها 23. الكَلمةَ، فتَصير بال ثَمرة

 ". تارةً مئةً، وُأخرى ستِّين، وُأخرى ثَالثين
 

 مثل الزؤان
وفيما الرجاُل ناِئمون،  25. يشبه ملكوتُ السماوات بِإنسانٍ زرع في حقْله زرعا جيدا: "وضرب لهم مثالً آخَر، قاِئالً 24

نطَةطَ الحسو عروز هعدو ضى جاءؤانًا، وما 26. زَأيض َؤانالز رظَه ينئذا، حثَمر قَدا نَما النَّّباتُ وع27. ولم  فجاء

وقالوا له ،تيالب بر بيدؤان؟ : "عالز لَه َأين نا؟ فمديا جعرز كقْلفي ح عرتَز لَمَأو ،ديِإنسانًا : فقاَل لهم 28يا س ِإن
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ا فَعَل هذاعدبيد! والع ؟ : فقاَل لَههعمونَج بنَذه َأن عونَه: فقاَل 29َأتُريدندما تجمؤانِ عالز عنْطةَ مال، لَئالَّ تَقلَعوا الح .

30 ادينَأقوُل للحص صادوفي أوانِ الح ،صادا، حتَّى الحما معالهتانِ كنْبوهما يعالً : دعوا َأوا اجممزح طوهوارب ،ؤانالز

 ". ليحرق؛ َأما الحنطَةُ فاجمعوها الى َأهرائي
 

 مثال حبة اخلردل واخلمرية
ِإنَّها َأصغَر  32. يشْبِه ملكوتُ السماوات حبةَ خَردٍل، َأخَذها ِإنسان وزرعها في حقْله: "وضرب لهم مثالً آخَر، قائالً 31

شُ في جميعا؛ بيد َأنَّها نَمتْ تصير َأكبر البقوِل جميعا؛ ثم تُصبِح شَجرةً حتَّى ِإن طُيور السماء تَْأتي وتُعشِّ البزورِ

َأكياٍل من الدقيق، يشْبِه ملكوتُ السماوات خَميرةً َأخذَتْها امرَأةٌ، وخَبَأتها في ثالثة : "ثم قاَل لهم مثَالً آخَر 33". َأغصانها

: ليتم ما قيَل بالنَّبي القائل 35هذا كلُّه قالَه يسوع للجموعِ بَأمثال؛ وبغَيرِ مثٍَل لم يكُن يكَلِّمهم،  34". حتى اخْتَمر الجميع

 ".َأفْتَح فمي باَألمثاِل، وُأذيع بالمكنونات منذُ ِإنشاء العالَم"
 
  
 

 ؤانتفسري مثل الز
َألَّذي : "فَأجاب قائالً 37". فسر لنا مثََل زؤانِ الحقل: "فتَقَدم ِإليه تَالميذُه، وقالوا. حينئذ تَرك الجموع وجاء الى البيت 36

والعدو  39ان بنو الشرير؛ والحقُل هو العالَم؛ والزرع الجيد بنُو الملكوت؛ والزؤ 38يزرع الزرع الجيد هو ابن البشر؛ 

فكما َأن الزؤان يجمع ويحرقُ بالنَّارِ،  40. الذي زرعه هو الشَّيطان؛ والحصاد منْتَهى الدهر؛ والحصادون هم المالئكة

ويلْقونَهم  42كلَّ المعاثرِ وفاعلي اِإلثْم،  يرسُل ابن البشرِ مالئكتَه فيجمعون من مملكته 41: كذلك يكون في منتهى الدهر

من لَه . عندئذ يضيء الصديقون كالشَّمسِ في ملكوت َأبيهِم 43. هناك يكون البكاء وصريفُ اَألسنان. في َأتُّونِ النَّار

عمسُأذُنانِ فَلْي ! 
 

 مثال الكنز واللؤلؤة
44 "ماواتلكوتُ السم شبِهقْل ويفونًا في حدا مكَنز . كُلَّ ما لَه ضى وباعم ،هحن فَر؛ ومه َأخفاهدجالذي و فاِإلنْسان

فَلما وجد لُْؤلَؤةً نَفيسةً،  46. ويشبه ملكوتُ السماوات َأيضا ِإنسانًا تاجِرا يطْلُب آللَئ حسنَة 45. واشْتَرى ذلك الحقل

 ... ا كان لَه واشْتَراهامضى وباع كلَّ م
 

 مثل الشبكة
ولما امتََألتْ  48. من كُلِّ صنْف] سمكًا[ويشبِه ملكوتُ السماوات أيضا شَبكةً كَبيرةً ُألقيتْ في البحرِ، فجمعتْ " 47

يعفي َأو ديعوا الجملَسوا وجج الى الشَّاطِئ، ثُم ادونيها الصاَأطْلَعخارِج ا بهموفر ديءا الروَأم ،في  49. ة كونكذلك ي

هناك يكون البكاء . ويلقونَهم في َأتُّونِ النَّار 50يخرج المالِئكةُ، ويفْصلون اَألشْرار من بينِ الصديقين، : منْتَهى الدهر

من َأجِل ذلك، كلُّ كاتبٍ متَتَلْمذ ِلملَكوت : "فَقاَل لَهم 52". نَعم: "ا لَهقَالو -" َأفهِمتم هذا كلَّه؟" 51. وصريفُ اَألسنان

  ".السماوات يشبه ِإنْسانًا سيد بيت، يخرِج من كَنْزِه جددا وعتُقًا
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 يسوع يف الناصرة - الكنيسة باكورة ملكوت السماوات  5
وكان يعلِّم النَّاس في مجمعهم، . وجاء الى وطَنه 54ذه اَألمثاِل، مضى من هناك؛ ولما فَرغَ يسوع من ضربِ ه 53

َأوليس هو ابن النَّجار؟ َأليستْ ُأمه تُسمى مريم، وِإخوتُه  55من أين لَه هذه الحكْمةُ، وهذه العجاِئب؟ : "حتَّى بهِتُوا وقَالوا

وي ،عقوبوذايهوي ،عانمكلُّها؟ 56. وسى، وس هذه لَه َأين ننْدنا؟ فمع هنجميع تْ َأخَواتُهلَيسفي  57" َأو رينتحيوكانوا م

ِلعدمِ  ولم يصنَع هناك عجائب كثيرةً 58!". ال يكون نَبي بال كَرامة ِإالَّ في وطَنه، وفي بيته: "فقاَل لَهم يسوع. َأمرِه

 .ِإيمانهم
 

 مقتل يوحنا املعمدان
14  ،سوعرِ يبخَب سخارالتِّتْر سهيرود معمانِ سه 2في ذلك الزلْمانمدان: "فقاَل ِلغعاَألموات! هذا يوحنَّا الم قام من ِإنَّه !

قد قَبض على يوحنَّا، وَأوثَقَه وطَرحه في  فِإن هيرودس كان 3!". ومن َأجِل ذلك، فالقُدرةُ تُجري العجائب على يده

وكان يريد قَتْلَه،  5". ال يحلُّ لك َأن تَحتَفظَ بها: "َألن يوحنَّا كان يقوُل لَه 4السجنِ من َأجِل هيروديا، امرَأة َأخيه فيلبس؛ 

ع يوحنَّا كان معِ، َألنالج نخافَ م اِإالَّ َأنَّههم نَبي6. ند  ،طسا في الويروديابنَةُ ه ترقص سهيرود لدوكرى موفي ذ

َأعطني ههنا، في : فقالَتْ لَه، وقد تَلَقَّنَتْ من ُأمها 8. لذلك وعد بقَسمٍ َأنَّه يعطيها مهما سَألَت 7. فَأعجبتْ هيرودس

وَأنفذَ فقَطَع  10ولكن، من َأجِل اليمينِ والمتَّكئين معه، َأمر بَأن تُعطاه؛ . فَحزِن الملك 9". صحفة، رْأس يوحنَّا المعمدان

وَأتى تَالميذُه فَأخذوا الجثَّةَ  12. وُأتي بالرْأسِ في صحفَة، ودفع الى الفَتاة فحملَتْه الى ُأمها 11. رْأس يوحنَّا في السجن

سوع. فنوهاودروا يا وَأخْبَأتَو ثم . 
 

 تكثري االرغفة اخلمسة
. ودرِيت الجموع فتَبعوه ماشين، من شَتَّى المدن. فلما سمع يسوع، مضى من هناك في سفينة الى مكانٍ قَفْرٍ منْفَرِد 13

14  ا خَرجولم]فينَةالس ا، ف] منا غَفيرمعج رصضاهمَأبرلَيهم، وشَفى مع التَّالميذُ،  15. تحنَّن ِإليه متَقَد َل المساءا َأقبولم

فقاَل لهم  16". َألمكان قَفْر، والساعةُ قد فاتَتْ؛ فاصرِف الجموع لكي يمضوا الى القُرى ويبتاعوا لهم طَعاما: "وقالوا

 18". ليس عنْدنا ههنا ِإالَّ خَمسةُ َأرغفَة وسمكتان: "فَقالوا لَه 17". َأنتم ِليْأكلوا ال حاجةَ الى ذَهابِهم؛ َأعطوهم: "يسوع

وَأمر َأن يجلس الجموع على العشْبِ؛ ثم َأخَذَ الخَمسة اَألرغفَةَ والسمكَتَينِ، ونَظَر الى  19". ِإلي بها، ِإلى ههنا: "فقاَل

وبار ماءموعالسوالتَّالميذُ الى الج ،فَعها الى التَّالميذفَةَ، وداَألرغ ركس ا  20. ك؛ ثُممفَعوا، ما وشَبِعوا؛ ورميعفَأكلوا ج

 . والدوكان الرجاُل اآلكلون نحو خَمسة آالف، ما عدا النِّساء واَأل 21! فضَل من الكسرِ، اثْنَتَي عشْرةَ قُفَّةً مملوءة
 

 يسوع ميشي على املاء
ولما صرفَ الجموع  23. وعلى اَألثَرِ اضطَر التَّالميذَ َأن يركَبوا السفينَةَ ويسبِقوه ِإلى العبرِ، ريثَما يصرِفُ الجموع 22

َأما السفينةُ فكانَتْ في وسط البحرِ تَكُدها و 24. وعند المساء كان هناك وحده. صعد الى الجبِل، منْفَرِدا، ِليصلّي

فلَما َأبصروه  26. وفي الهزيعِ الرابعِ من الليِل، َأقْبَل نحوهم ماشيا على البحر 25. اَألمواج، َألن الريح كانَتْ معاكسة

َأنا ! ِلتَطب نُفوسكم: "فكلَّمهم في الحاِل، قاِئالً 27. وِللمخافَة صرخوا!" هو خَيال: "ماشيا على البحرِ َأخذَهم الذُّعر، وقالوا

!" هلُم: "قاَل 29". يا سيد، ِإن كُنْتَ َأنتَ هو، فمرني َأن آتي ِإليك على المياه: "فَأجاب بطْرس، قائالً 28". هو، فال تخافوا

ولكنَّه، لما رأى شدةَ الريحِ، خافَ وبدَأ يغْرق؛ فَصاح،  30. ى على المياه آتيا الى يسوعفنَزَل بطرس من السفينة، ومش
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ولما صعد  32" يا قليَل اِإليمانِ، ِلم ارتَبت؟: "وفي الحاِل مد يسوع يده وَأمسكَه، وقاَل له 31!". يا سيدي، نَجني: "قاِئالً

ولما عبروا انتَهوا الى  34!". َأنتَ حقا ابن اهللا: "فسجد لَه الذين كانوا في السفينَة، قاِئلين 33. سفينَة سكَنَت الريحالى ال

من كان به سوء؛  وِإذْ عرفه َأهُل ذلك المكانِ، َأشَاعوا الخَبر في تلك البقعة كلِّها، فقَدموا له كلَّ 35. َأرضِ جنِّيسارت

 .وكانوا يطْلُبون ِإليه َأن يلمسوا ولو هدب رِداِئه؛ وجميع الذين لَمسوه شُفوا تَماما 36
 

 جدال حول تقاليد الفريسيني
ن تَقْليد الشُّيوخ؟ فِإنَّهم ال يغْسلون ِلم تالميذُك يتعدو" 2: عندئذ تَقدم الى يسوع كَتَبةٌ وفَريسيون من ُأورشَليم، وقالُوا 15

َأكْرِم َأباك : فلَقد قاَل اهللا 4وَأنْتم، ِلم تَتَعدون وصيةَ اِهللا من َأجِل تقاليدكم؟ : "فَأجاب، وقاَل لَهم 3". َأيديهم حينَما يْأكُلون

... ِإن ما تَنْتفع به منِّي هو قُربان : من قاَل َألبيه َأو ُأمه: وَأما َأنتم فتَقُولون 5 .من لَعن َأباه َأو ُأمه فَلْيقتَْل: وُأمك؛ وَأيضا

 حسنًا تنبَأ َأشَعيا! َأيها المراءون 7. وهكَذا تُبطلون وصيةَ اِهللا باسمِ تَقْليدكم! لم يعد بعد ملْتزِما بَأن يكْرِم َأباه وُأمه 6

ِإذْ ِإنَّهم يعلِّمون : فَهم باطالً يعبدونَني 9هذا الشَّعب يكرِمني بشفتَيه، وَأما قُلوبهم فَبعيدةٌ عنِّي جِدا؛ " 8: علَيكم، ِإذْ قال

الفَم ينَجس اِإلنسان، بل ما  ليس ما يدخُُل 11! ِإسمعوا وافْهموا: "ثُم دعا الجمع وقاَل لَهم 10". تعاليم، هي وصايا النَّاس

َأتَدري َأن الفَريسيين تَشَكَّكوا لما سمعوا هذا : "عنْدئذ تقدم ِإليه الرسُل، وقَالُوا 12". يخْرج من الفَمِ هو ينجس اِإلنْسان

وِإذا كان ! ِإنَّهم عميان، قادةُ عميان: ُأتْركوهم 14. سماوي، تُقْلَعكُلُّ غَرسة لم يغْرِسها َأبي ال: "فَأجاب قاِئالً 13" الكَالم؟

َأو َأنتم : "فقال 16". فسر لنا هذا المثَل: "فََأجاب بطْرس، وقاَل لَه 15". َأعمى يقُود َأعمى، فَكالهما يسقُطانِ في حفْرة

وَأما ما يخرج من  18كُلَّ ما يدخُُل الفَم ينحدر ِإلى الجوف ويدفَع به الى المرحاض؟  َأما تَفْهمون َأن 17َأيضا بال فَهم؟ 

فمن القَلْبِ تَخرج اَألفكار الشِّريرةُ، والقَتُْل، والزنى، والفُسقُ،  19: الفَمِ فعنِ القَلْبِ يصدر، وهو الذي ينجس اِإلنسان

 ". ذلك هو ما ينجس اِإلنسان؛ وَأما اَألكُْل بَأيد غيرِ مغْسولة فال ينجس اِإلنسان 20. ةُ، وشَهادةُ الزورِ، والتَّجديفوالسرِقَ
 

 املرأة الكنعانية
جِهات، َأقْبلَتْ وِإذا امرَأةٌ كَنْعانيةٌ، من تلك ال 22. وخَرج يسوع من هناك، ومضى الى نَواحي صور وصيداء 21

فَدنا ِإليه التَّالميذُ، . فلم يجِبها بكَلمة 23". ِإن ابنتي بها شَيطان يعذِّبها جِدا! يا سيدي، يا ابن داود، ارحمني: "تَصيح، قاِئلةً

ي لم ُأرسْل ِإالَّ الى الخراف الضالَّة من بيت ِإنِّ: "فَأجاب وقال 24!" ِإصرِفْها، فِإنَّها تَصيح في ِإثْرِنا: "وسَألوه قاِئلين

ال يحسن َأن يْؤخذَ خُبز البنين : "فَأجاب، وقال 26!" يا سيدي، َأغثْني: "ِإالَّ َأنَّها َأتَتْ وسجدتْ له، قاِئلةً 25". ِإسرائيل

بيد َأن صغار الكالبِ تَْأكُل من الفُتات الذي يسقُطُ من موائد ! يَأجْل، يا سيد: "فقَالَت 27". ويلْقى ِلصغارِ الكالب

فشُفيت ابنَتُها من تلْك ". فَلْيكُن لك كَما تُريدين! ِإيمانُك عظيم، َأيتُها المرَأة: "حينئذ َأجاب يسوع، وقاَل لها 28". َأربابِها

 . الساعة
 

 ة تكثري االرغفة السبع
فَأقْبَل عليه جموع  30. وانتَقَل يسوع من هناك، وجاء الى شاطِئ بحرِ الجليِل، وصعد الى الجبِل، وجلس هناك 29

ذْ رَأوا فانذهَل الجمع ِإ 31غَفيرةٌ معهم عرج، وشُلٌّ، وعمي، وخُرس، وآخَرون كثيرون؛ وَألْقَوا بهم عند قَدميه فشَفاهم؛ 

غَير َأن يسوع دعا  32. ومجدوا ِإله ِإسرائيل. الخُرس يتكلَّمون، والشُلَّ َأصحاء، والعرج يمشون، والعمي يبصرون

لون؛ وال ُأريد َأن َأصرِفَهم ِإنِّي مشْفقٌ على هذا الجمع؛ فِإنَّهم معي منذُ ثالثة َأيامٍ، وليس لهم ما يْأك: "تَالميذَه، وقاَل لَهم

" من َأين لنا، في هذا القَفرِ، خُبز يشبِع مثَل هذا الجمع؟: "فقاَل لَه التَّالميذ 33". صائمين، لئالَّ تَخور قواهم في الطَّريق
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فَأمر الجمع َأن يتَّكُئوا على  35". سبعةٌ، ويسير من صغيرِ السمك: "قالُوا" كم رغيفًا عندكم؟: "فقاَل لَهم يسوع 34

فَأكَلوا جميعهم  37. ثم َأخذَ السبعةَ اَألرغفَةَ والسمك، وشَكَر، وكسر وَأعطى التَّالميذَ، والتَّالميذُ الجمع 36اَألرض؛ 

. ون َأربعةَ آالف رجٍل، ما خال النِّساء واَألوالدوكان اآلكل 38!. سبع قُفَف مملوءة: وشَبِعوا؛ ورفَعوا ما فَضَل من الكسر

 .وبعد َأن صرفَ الجموع، صعد الى السفينة وشَخَص الى تُخومِ مغَذان 39
 

 طلب آية من السماء
16 هم آيةً منرِيَأن ي ،بوهرجِلي ،وسَألوه ،ونيوقدوالص ونيسيالفر ِإليه مماء وتَقدوقاَل لهم 2. الس ،فََأجاب" : ِإذا كان

ِإنَّكم تَعرِفون . َألن السماء محمرةٌ كاِلحة! اليوم عاصفَةٌ: وفي الصباحِ 3َألن السماء محمرة؛ ! صحو] َأليوم: [المساء قُلْتُم

ِإنَّه يطلُب آيةً، ولَن يعطى ! جيٌل شرير فاسق 4! تَستَطيعون َأن تُميزوها َأن تَتَأولوا وجه السماء، وعالماتُ اَألزمنَة ال

وكانوا قَد نَسوا َأن يْأخُذوا معهم -وفيما التَّالميذُ يعبرون الى الشاطِئ اآلخَر  5. ثم تَركهم ومضى!" آيةً ِإالَّ آيةَ يونان

ذلك، َألنَّنا لم : "فَفَكَّروا في َأنْفُسهم، وقالُوا 7!" ِإياكم وخَمير الفَريسيين والصدوقيين! بِهواِإنْتَن: "قاَل لهم يسوع 6 -خُبزا

رون َأفال تَذكُ 9ِلم تُفَكِّرون في َأنفُسكم، يا قَليلي اِإليمانِ، َأنَّكم لَيس معكم خُبز؟ : "فعرفَ يسوع فقال 8". نَْأخُذْ معنا خُبزا

 11وال السبعةَ اَألرغفَةَ لَألربعة اآلالف وكم سلَّة رفَعتم منها؟  10الخَمسةَ اَألرغفَةَ للخَمسة اآلالف وكم قُفَّة رفعتُم منها؟ 

عندئذ فَهِموا َأنَّه يحذِّرهم  12". دوقيين؟ِإياكم وخمير الفَريسيين والص: كَيفَ ال تَفْهمون َأنّي لَستُ في شَْأنِ الخُبزِ قُلتُ لكم

 .ال من خَميرِ الخُبزِ، بل من تَعليمِ الفَريسيين والصدوقيين
  
 

 اعرتاف بطرس بالوهة يسوع
 14". ن تُرى، ابن البشَرِ في نَظَرِ النَّاس؟م: "ولما انتَهى يسوع ِإلى ضواحي قَيصرِية فيليبس، سأَل تَالميذَه، قاِئالً 13

: فَقاَل لَهم 15". ِإنَّه ِإرميا َأو واحد من اَألنبِياء: ِإنَّه ِإيليا؛ وغَيرهم: ِإنَّه يوحنَّا المعمدان؛ وغَيرهم: بعضهم يقولون: "قالوا

َأجاب يسوع، وقاَل  17!". َأنتَ المسيح، ابن اِهللا الحي: "طرس، وقالَأجاب سمعان ب 16". وفي نَظَرِكم، َأنتم، من َأنا؟"

ماوات: "لَهْل َأبي الَّذي في السهذا، ب لَنا لكَأع موالد اللَّحم لَيس يونا، فِإنَّهبار عانميا س ،18. طوبى لك َأنا أقوُل لكو :

وسُأعطيك مفاتيح ملكوت  19. ي كَنيستي؛ وَأبواب الجحيمِ لَن تَقْوى علَيهاَأنتَ صخْر وعلى هذه الصخْرة سَأبن

فَكلُّ ما تَربطُه على اَألرضِ يكون مربوطًا في السماوات، وما تَحلُّه على اَألرضِ يكون محلوالً في : السماوات

 . ِإنَّه المسيح: يقولُوا َألحد ثُم َأوصى التَّالميذَ بَأن ال 20". السماوات
 

نبئ مبوته
ُ
 يسوع ي

لشُّيوخِ، ورَؤساء ومنذُئذ شَرع يسوع يبين ِلتَالميذه َأنَّه ينْبغي لَه َأن يمضي الى ُأورشَليم، ويتعذَّب كَثيرا من قبِل ا 21

! معاذَ اِهللا، يا رب: "فاجتَذَبه بطْرس ِإليه، وطَفقَ يزجره، قائالً 22. اليومِ الثَّاِلثالكَهنَة، والكَتَبة؛ وَأن يقتََل، وَأن يقوم في 

ِإنَّك لي معثَرة؛ َألن َأفكارك ليستْ ! ِإذهب خَلْفي، يا شَيطان: "َأما هو فالْتفَتَ، وقاَل لبطرس 23!" ال، لَن يكون ذلك البتَّة

  ".، بْل َأفكار النَّاسَأفكار اِهللا
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 الشروط التباع يسوع
24 هِلتالميذ سوعقاَل ي ينئذني: "حعتْبوي ،هليبْل صمحلْيو ،هبِنَفْس ني، فَلْيكفُرتْبعي َأن ادَأر ن25. م  خلِّصي أن ن َأرادم

وماذا ينفع اِإلنسان َأن يربح العالم كلَّه، ِإذا خَسر نَفْسه؟ َأم ماذا  26. انفسه َأضاعها، ومن َأضاع نَفسه من َأجلي وجده

فِإن ابن البشرِ سوفَ يْأتي في مجد َأبيه، مع مالئكته، وعندئذٍٍ يجازي كلَّ َأحد بِحسبِ  27يعطي اِإلنْسان فداء عن نَفْسه؟ 

 ".ِإن في القائمين ههنا من ال يذُوقون الموتَ، حتَّى يروا ابن البشرِ آتيا في ملكوته: لكم فالحقَّ َأقوُل 28. َأعماِله
 

 التجلي االهلي
17  ،ةدبٍل عاٍل، على حبهم الى ج دعوص ،حنَّا َأخاهويو عقوبوي ،طرسب سوعامٍ، َأخذَ يَأي تَّةس عده 2وبم، وتَجلَّى َأمام

فََأجاب بطْرس،  4. وِإذا موسى وِإيليا قد ظَهرا لَهم، يخاطبانه 3. فَأضاء وجهه كالشَّمسِ، وصارتْ ثيابه بيضاء كالنُّور

وسى واحدةً، وِإليليا لك واحدةً، وِلم: يا رب، ِإنَّه لَحسن َأن نَكون ههنا؛ ِإن تَشَْأ َأصنَع ههنا ثَالثَ مظَال: "وقاَل ليسوع

هذا هو ابني الحبيب، الذي به : "وفيما هو يتَكَلَّم ِإذا غَمامةٌ نَيرةٌ قد ظَلَّلَتْهم، وِإذا صوتٌ من الغَمامة يقول 5". واحدة

ِإنْهضوا، : "وتَقَدم يسوع ولَمسهم، قاِئالً 7. افَلَما سمع التَّالميذُ سقَطوا على َأوجهِهم، وخافُوا جِد 6". سرِرت؛ فاسمعوا لَه

ال : "وفيما هم نازِلون من الجبِل َأوصاهم يسوع، قاِئالً 9. فَرفَعوا َأعينَهم فَلم يبصروا ِإالَّ يسوع وحده 8". وال تَخافُوا

يشرِ من بالب ناب قومتَّى يْؤيا حا بالرالتَّالميذُ، قاِئلين 10". نِ اَألمواتتُخْبروا َأحد َألَها : "وسِإيلي قوُل الكَتَبةُ، ِإني ،لماذا ِإذَن

ِإن ِإيليا قد َأتى ولم : بيد َأنِّي َأقوُل لكم 12ِإن ِإيليا يْأتي ويصلح كلَّ شَيء؛ : "فَأجابَ، وقال 11" ينْبغي َأن يْأتي َأوالً؟

رِفوهعكلَّ ما َأرادواي لوا بههم. ، بل فَعلبن قا مَأيض تَألَّميس شرِ، فِإنَّهالب ابن هم  13". وكَذلككَلَّم َأنَّه ندئذالتَّالميذُ ع فَفَهِم

 . عن يوحنَّا المعمدان
 
 
 

 شفاء ولد جمنون
14 وج ،ِإنْسان ِإليه ممعِ، تَقدا الى الجوا انْتهولم ،ا: "وقال 15ثا لَهجِد يتََألّمو ،روعصم ني؛ فِإنَّهمِ ابحدي، ارييا س .

فَأجاب يسوع،  17". وقد جِْئتُ به تَالميذَك فلم يقْدروا َأن يشْفُوه 16. فَكَثيرا ما يقَع في النَّارِ، وكثيرا ما يقَع في الماء

وانْتَهره  18". ِإلي به الى ههنا... ِإلى متى َأحتَملُكم؟... ْؤمنِ، اَألعوج، الى متى َأكون معكم؟َأيها الجيُل الغَير الم: "وقال

ِلم : "حينئذ تَقدم التَّالميذُ الى يسوع، على خَلْوة، وقَالُوا لَه 19. يسوع، فَخَرج منه الشَّيطان، وشُفي الولَد من تلْك الساعة

لَو كان لكُم من اِإليمانِ مثُْل حبة خَردٍل، لكُنتم : فالحقَّ َأقوُل لكم. ِلقلَّة ِإيمانكم: "فقاَل لهم 20" م نَقْدر نَحن، َأن نُخرِجه؟لَ

هذا الجنس ال يطرد إالّ بالصالة  ثم ِإن21. انْتَقْل من هنا الى هناك، فينْتقل؛ ولَما استحاَل شَيء عليكم: تَقولون ِلهذا الجبِل

فيقتُلونَه؛ وفي  23ِإن ابن البشَرِ سيسلَم الى َأيدي النَّاسِ : "وفيما كانُوا يطوفُون في الجليِل، قاَل لَهم يسوع 22". والصوم

 . فحزِنوا جِدا". اليومِ الثَّالث يقوم
 

 يسوع يدفع الضريبة
24  ا جاءباةُ ولمَل جَأقب نِ"ِإلى كَفَرناحوميمهروقالوا" الد ،سطْرن؟: "على بيمهرالد كمعلِّمي مَؤدلَى: "قال 25". َأما يب ."

الجِزية؟ َأمن ماذا تَرى، يا سمعان؟ ممن يتَقاضى ملوك اَألرضِ المكُوس َأوِ : "ولما وصَل الى البيت ابتَدره يسوع، قائالً

ولكن، ِلكَي ال نُعثِّر هُؤالء  27... فالبنُون ِإذَن َأحرار: "أجاب يسوع". بْل من الغُرباء: "قال 26". بنيهم َأم من الغُرباء؟
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ح فاها فَتَجِد فيه ِإستارا؛ فخُذْه وَأده لهم عنِّي الرجاَل، امضِ ِإلى البحرِ، وَألْق الصنَّارة؛ وَأوُل سمكة تُْؤخَذُ، َأمسكْها، وافْتَ

 ".وعنك
 

 التشبه باالوالد واحرتامهم
فَدعا ولَدا، وَأقامه في  2". منِ اَألعظَم في ملكوت السماوات؟: "وفي تلك الساعة تَقَدم التَّالميذُ الى يسوع، وقَالوا 18

فَمن وضع نَفْسه  4. لحقَّ َأقوُل لكُم، ِإن لم تَرجِعوا فَتَصيروا كاَألوالد، فلَن تَدخُلوا ملكوتَ السماواتَأ: "وقَال 3وسطهِم، 

ا الَّذي وَأم 6. ومن يقْبْل ولَدا كهذا، على َأنَّه لي، فِإياي يقبل 5. مثَل هذا الولد، فذاك هو اَألعظَم في ملكوت السماوات

ويٌل للعالَمِ  7. ق البحريعثِّر َأحد هُؤالء الصغارِ المْؤمنين بي، فَحرِي به َأن يعلَّقَ بعنُقه رحى الحمارِ، ويزج في َأعما

فِإن عثَّرتْك يدك، َأو رِجلُك، " 8! لمعاثر عن يدهال بد َأن تَقَع المعاثر حتْما، ولكن، ويٌل لِإلنسانِ الذي تَقَع ا! من المعاثر

فَخَير لك َأن تَدخَُل الحياةَ، وَأنتَ َأقْطَع أو َأعرج، من َأن تُلْقى في النَّار اَألبدية، ولك يدانِ : فاقْطَعها واطَّرِحها عنك بعيدا

فخَير لك َأن تَدخَُل الحياةَ بعينٍ واحدة، من َأن تُلقى في : لَعها، وانْتَبِذْها عنك بعيداوِإن عثَّرتْك عينُك فاقْ 9. َأو رِجالن

ِإن مالِئكتَهم في السماوات : فِإنّي َأقوُل لكم: ِإياكم َأن تَحتَقروا َأحدا من هُؤالء الصغار 10. جهنَّمِ النَّارِ ولك عينان

دونشاهماواتيَأبي الذي في الس هجطاعٍ، وما كان هالكًا 11. ، بال انْق خلِّصلي البشرِ قد جاء ابن إن . 
 

 
ّ
 اخلروف الضال

12 " ةَ والتِّسعينعالتِّس كترنْها، َأفال يم دلَّ واحوض ،ئةُ خَروفِإلنسانٍ م ؟ ِإذا كاننوفي الجِباِل، ] اُألخْرى[ماذا تَر

اّل؟ ويضي في طَلَبِ الضفالحقَّ َأقوُل لكم 13م ،هيجِد َأن واذا اتَّفقَ لَه : والتِّسعين ةبالتِّسع رورهمن س َأكثَر به رسي ِإنَّه

 .فَهكَذا ال يريد َأبوكُم الذي في السماوات، َأن يهلك َأحد من هْؤالء الصغار 14. التي لم تَضّل
 
  
 

 االصالح األخوي
15 "هدحو نَهيوب ينَكب هولُم ِإليه بفاذْه َئ َأخوكربِحتَ َأخاك؛ . ِإذا خَط ،لك معس ا  16فِإندواح كعفخُذْ م ،عسملم ي وِإن

ى أن يسمع لهم فقُل للكَنيسة؛ وِإن أبى أن فِإن أب 17. أوِ اثنَينِ، لكي يبتَّ في القَضية كلِّها على شَهادة اثنَينِ أو ثالثَة

ِإن كلَّ ما تَربطونَه على اَألرضِ يكون مربوطًا : ألحقَّ أقوُل لكم 18. يسمع للكنيسة أيضا، فَلْيكُن عندك كالوثَني والعشَّار

 . في السماء، وكلَّ ما تُحلُّونَه على األرض يكون محلوالً في السماء
 

 الصالة اجلمهورية
ِإذا اتَّفَقَ اثنانِ منكم على اَألرضِ، في َأي شَيء يطلُبانه، فِإنَّه يكون لهما من قبِل َأبي الَّذي : وَأقوُل لكم َأيضا الحقَّ" 19

 ". َألنَّه حيثُما اجتمع اثنانِ او ثَالثةٌ باسمي، فَأنا َأكون هناك، في وسطهم 20: في السماوات
 

 واجب املغفرة
21 وقاَل لَه ،طرسب متَقد ينئذات؟: "حرعِ مب؟ َأِإلى سلَه روَأغْف خْطُأ َأخي ِإليةً يرد، كم ميسوع 22" يا سي ال : "فقاَل لَه

ات: َأقوُل لَكمر عبةً سرم عينببل الى س ،اترعِ مب23. الى س شَبي ولذلك بحاسي َأن َأراد كلبم ماواتلكوتُ السم ه
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وِإذْ لم يكُن لَه ما يوفي به َأمر سيده  25. فلما شَرع في المحاسبة قُدم ِإليه واحد له عليه عشَرةُ آالف وزنَة 24عبيده؛ 

 ،ما لَه ميعوج هوَأوالد ،وامرَأتُه هو باعي لَيهبَأنوفي ما عقاِئالً 26. وي ،له جدوس ،العبد كُلَّ ما : فَخر كهِلْني فُأوفيَأم

وفيما ذلك العبد خارج، صادفَ واحدا من رفَقاِئه العبيد، لَه " 28. فتحنَّن سيد ذلك العبد، وَأطْلقَه، وتَرك له الدين 27. لَك

: فَخر رفيقُه على قَدميه، وجعَل يتضرع، قائالً 29! َأد ما علَيك: بض علَيه، وَأخذهَ بِخناقه، وهو يقولعليه مئةُ دينار؛ فقَ

تاءوا فلما رَأى العبيد رفَقاُؤه ما كان، اس 31. فلم يرِد؛ ومضى وطرحه في السجنِ حتَّى يوفي الدين 30. َأمهِلْني فُأوفيك

لقد تَركتُ لك كلَّ ذلك الدينِ، ! َأيها العبد الشرير: فَدعاه سيده، وقاَل لَه 32. جِدا، وجاءوا فَأعلَموا سيدهم بكُلِّ ما جرى

وغَضب سيده، ودفعه  34 -تُك َأنا؟ َأفما كان ينْبغي لك، َأنتَ َأيضا، َأن تَرحم رفيقَك، كما رحم 33َألنَّك تَضرعتَ ِإلي؛ 

فهكذا يفعُل َأبي السماوي بكُم، ِإن لم يغْفر كلُّ واحد منكم َألخيه، من كُلِّ  35. الى الجالَّدين حتَّى يوفي جميع ما لَه عليه

 ".قَلْبِه
 

 الزواج املسيحي -قرب حلول ملكوت السماوات  6
19 ا فَرغَ يولمنرِ اُألردبفي ع ،ةهوديالى تُخومِ الي جاءليِل، والج من هذا الكَالمِ، انْتقََل من 2. سوع  جموع تْهفَتبِع

 ناكضاهم[غَفيرةٌ، فشَفى هروقالُوا 3]. م ،بوهجرلي ونيسيفر نا ِإليهدلكُلِّ : "و طلِّقَ امرَأتَهي جِل َأنلُّ للرحلَّة؟هل ي4" ع 

ِلذلك يترك الرجُل َأباه وُأمه ويلْزم : وَأنَّه قاَل 5َأما قَرْأتُم، َأن الخاِلقَ، من البدء، خَلَقَهما ذَكرا وُأنْثى؟ : "فََأجاب، قاِئالً

وِإذن، فما جمعه اُهللا فال يفَرقْه . عد، بل جسد واحدومن ثَم، فلَيسا هما اثنَينِ ب 6امرَأتَه، ويصيرانِ كالهما جسدا واحدا؟ 

ِإنَّه ِلقساوة قُلوبِكم، َأذن : "فقاَل لهم 8" لماذا ِإذن، َأوصى موسى بَأن تُعطى كتاب طَالق، وتُخلَّى؟: "فَقالوا لَه 7". ِإنسان

دفي الب ،نكم؛ ولكساءتُطَلِّقوا ن وسى َأنكذِلكلكَم م رلم يكُنِ اَألم ،وِإنَّي َأقوُل لكم 9. ء : طلَّقَ امرَأتَه نم- ِإالَّ في حالة

!". ِإن كانَتْ هذه حاُل الرجِل مع امرَأته فاَألولى لَه َأن ال يتَزوج: "فَقاَل لَه التَّالميذ 10". وتَزوج ُأخْرى، فَقَد زنى -الزنى

فِإن من الخصية من  12. ، وحدهم]َأن يفْهموا[ليس الجميع يفْهمون هذا الكَالم، بْل ُأولئك الذين ُأوتُوا " :فقاَل لهم 11

فمنِ . اتوِلدوا هكذا من بطونِ ُأمهاتهم، ومنْهم من خَصاهم النَّاس، ومنْهم من صانُوا َأنْفُسهم من َأجِل ملكوت السماو

مفْهفَلْي فْهمي َأن تطاعاس ."! 
 

 يسوع واالطفال
دعوا اَألوالد : "َأما يسوع فقال 14. فَزجرهم التَّالميذ. عندئذ قُدم ِإليه َأوالد صغار ِليضع يديه علَيهم، ويصلِّي 13

؛ فِإنْأتوا ِإليي ال تَمنَعوهم َأن ،غارماوات الصلكوتَ السم ضى من  15". ِلمثِْل هُؤالءهم، ملَيع هيدي عضو َأن عدوب

 . هناك
 

 الشاب الغني
 ِلم: "قاَل لَه 17". يا معلِّم، ماذا علَي َأن َأعمَل من الصالحِ ُألحرِز الحياةَ اَألبدية؟: "وِإذا ِإنسان تَقَدم ِإليه، وقال 16

". َأي وصايا؟: "فَقاَل له 18". ولكن، ِإن شْئتَ َأن تدخَُل الحياةَ فاحفَظ الوصايا! تَسَألُني عما هو صاِلح؟ ِإنَّما الصالح واحد

 20". َأحبِب قَريبك كنَفْسك: َأكرِم َأباك وُأمك؛ وَأيضا 19ال تَقتُْل، ال تَزنِ، ال تَسرِقْ، ال تَشهد بالزور؛ : "قاَل له يسوع

الشَّاب عد؟: "فقاَل لَهني بنقُصظْتُه؛ فماذا يفيسوع 21". كُلُّ هذا قد ح ما : قاَل لَه وبِع بالً، فاذْهكام تَكون ْئتَ َأنش ِإن

عتَعاَل اتْب ماوات؛ ثمفي الس كَنز لك كونفَي ،وِزينعِللْم هطْوَأع ،زينًا،  22". نيلَكضى حم هذا الكَالم الشَّاب عما سفلم

 24ِإنَّه لَيعسر على الغني َأن يدخَُل ملكوتَ السماوات؛ : َألحقَّ َأقوُل لكم: "فقاَل يسوع لتَالميذه 23. َألنَّه كان ذا ماٍل كثير
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فلما سمع التَّالميذُ بهِتُوا  25". ٌل في ثَقْبِ ِإبرة من َأن يدخَُل غني ملكوتَ السماواتِإنَّه َألسهُل َأن يدخَُل جم: بْل َأقوُل لكم

ذلك مستحيٌل عنْد النَّاسِ، وَأما عند اِهللا : "فَحدقَ يسوع ِإلَيهم، وقاَل لَهم 26". من يستَطيع ِإذَن َأن يخلُص؟: "جِدا، وقالوا

 ". لُّ شَيء ممكنفك
 

د
ّ
 مكافأة التجر

27 وقاَل لَه ،طْرسب َأجاب ندئذلنا؟: "ع كونفَماذا، تُرى، ي ،ناكوتَبِع كْنا كُلَّ شَيءقد تَر سوع 28". ها نَحنفقاَل لَهم ي :

عهد التَّجديد، على عرشِ مجده، تَجلسون، َأنتم  ِإنَّكم، َأنتُم الذين تبِعتُموني، متى جلَس ابن البشرِ، في: َألحقَّ َأقوُل لكم"

فكلُّ من تَرك بيوتًا، َأو ِإخْوةً َأو َأخوات، َأو َأبا  29. َأيضا، على اثنَي عشَر كُرسيا، ِلتَدينوا َأسباطَ ِإسرائيَل االثنَي عشَر

 . يْأخُذُ مئةَ ضعف، ويرِثُ الحياةَ الخاِلدةَأو ُأما َأو بنين، َأو حقوالً، من َأجِل اسمي، 
 

 مثل العملة املرسلني اىل الكرم
 :وكثيرون َأولون يكونون آخرين، وآخرون يكونون َأولين" 30

 
20 "لةً ِلكَرمع تَْأجِرسالفَجرِ، ِلي عم جخَر ،تيب بر شْبِهي ماواتملكوتَ الس ه؛ َألنلةَ على دينارٍ في  2ممفاتَّفقَ والع

مهلَهم الى كَرومِ، وَأرس3. الي  ،ينتَعطِّلم ،ةاحفي الس ينجاِلس آخَرِين رصفَأب ،الثَّالثَة اعةالس نَحو خَرج 4ثم مفقاَل له :

وخَرج َأيضا نحو الساعة السادسة، والتَّاسعة، وصنَع . فَذَهبوا 5؛ اذْهبوا، َأنتم َأيضا، الى الكَرمِ، وَأنا ُأعطيكم ما يحقُّ لكم

ما بالُكم تُقيمون ههنا، النَّهار كُلَّه، بغَيرِ : وخَرج نحو الساعة الحاديةَ عشْرةَ فوجد آخَرِين واقفين، فَقاَل لهم 6. كذلك

ولما كان المساء، قاَل رب الكَرمِ " 8. امضوا َأنتم َأيضا الى الكَرم: فقاَل لهم. ستَْأجِرنا َأحدَألنَّه لم ي: "فَقالُوا 7... عمل؟

هِلين: لوكيلا باَألونتَهِيمرين وًئا باآلختَدبهِمِ اُألجرةَ، مطلةَ، وَأعمالع ع9. اد شْرةَ عالحادي اعةالس حابَأص مةَ، وَأخَذُوا فَتَقَد

وفيما هم  11. فََأخذوا، هم َأيضا كلُّ واحد دينارا. ولما جاء اَألولون، حسبوا َأنَّهم يْأخُذون َأكثر 10. كلُّ واحد دينارا

 ،تيالب برون على رتَذمقُوا يطَف ،ْأخُذونلوا ِإالَّ: وقَالُوا 12يمما ع رِيناآلخ ُؤالءه ةً، وَأنْتَ تُساوِيهم بِنا، وقد ِإنساع 

رلْنا نَحن ثقَل النَّهارِ والحمنْهم 13! حم دوقاَل ِلواح فَأجاب :تُكعلى دينارٍ وافَقْتَني؟ . يا صاحِ، ما ظَلَم سفخُذْ ما  14َألَي

لي َأن َأفْعَل بمالي ما ُأريد؟ َأم عينُك شريرةٌ َألنِّي َأنا  َأولَيس 15. لك وانْصرِفْ؛ ِإنِّي ُأريد َأن ُأعطي هذا اَألخير مثلَك

 ...". فَعلى هذا النَّحوِ يكون اآلخرون َأولين، واَألولون آخرين 16! صاِلح
 

 انباء آخر باالالم
17  ،رادعلى انْف ،شَرع أخذَ االثنَي ،شليما الى ُأوردصاع سوعي 18: وقاَل لهم في الطَّريقوفيما كان " دونصاع ها نحن

ويدفَعونَه الى اُألممِ ليسخَروا  19الى ُأورشليم، وابن البشَرِ سيسلَم الى رَؤساء الكَهنة، والكَتَبة، فَيحكُمون عليه بالموت؛ 

 ". به، ويجلدوه ويصلبوه؛ وفي اليومِ الثَّالث يقوم
 

 زبدى طلب ابني
مر : "فقالَتْ له". ماذا تُريدين؟: "فَقاَل لها 21. حينئذ تقدمتْ ِإليه ُأم ابنَي زبدي مع ابنَيها، وسجدتْ له، تَلْتَمس شَيًئا 20

ِإنَّكُما ال تَعلَمانِ ما : "قالفأجاب يسوع، و 22". أن يجلس ابناي هذَانِ، َأحدهما عن يمينك واآلخَر عن يسارِك، في مْلكك
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. أما كَْأسي فتَشْربانها: "فقاَل لهما 23". نَستطيع: "قاال له" َأتَستَطيعانِ َأن تَشربا الكَْأس التي أنا مزمع أن َأشْربها؟. تَطْلُبان

و؛ ِإنَّما ههيلي أن ُأعط ساري، فلَيسن يميني وعن يع لوسا الجِل أبي وأمبق نلهم م دُأع ِللَّذين ." 
 

 السيادة خدمة
َأنتُم تَعلَمون َأن الرَؤساء عند : "فَدعاهم يسوع، وقال 25. فلما سمع ذلك العشَرةُ اآلخَرون، غَضبوا على اَألخَوين 24

ما فيكم فَال يكُن شَيء من هذا؛ بل من َأراد َأن يكون فيكم كبيرا وَأ 26. اُألممِ، يتسلَّطون علَيهم، والعظَماء يسودونَهم

فِإنَّه لم يْأت ليخْدم بل ليخْدم : على مثاِل ابنِ البشَر 28ومن أراد أن يكون اَألوَل، يكون لكم عبدا؛  27يكون لكم خادما؛ 

  ".ويبذَُل نَفْسه فديةً عن كثيرِين
 

 اعميا أرحيا
وِإذا َأعميانِ جاِلسانِ على الطَّريق، قد سمعا َأن يسوع مجتاز،  30. وفيما هم خارِجون من َأريحا واكَبه جمع غَفير 29

يا سيد، يا : "صياحا، قائلَين ِإالَّ َأنَّهما زداد. فزجرهما الجمع ِليسكُتا 31!". يا سيد، يا ابن داود، ارحمنا: "فَصاحا، قائلَين

يا سيد، َأن تَنْفَتح : "فقاال لَه 33". ماذا تُريدانِ َأن َأفَعَل لكُما؟: "فوقَفَ يسوع ودعاهما، وقاَل لَهما 32!". ابن داود، ارحمنا

  .عاهفتحنَّن يسوع ولَمس َأعينَهما، فَأبصرا في الحاِل، وتَبِ!". َأعينُنا

  

 دخول اورشليم يف موكب عظيم
امضيا : "وقاَل لهما 2ولما قَربوا من ُأورشليم، وصاروا عنْد بيتَ فاجي، على جبِل الزيتونِ، َأرسَل يسوع تلميذَينِ،  21

وِإن قاَل َأحد لكما شَيًئا،  3. هما وْأتياني بهماالى القَرية التي َأمامكما، فَتَجِدا في الحاِل، َأتانًا مربوطَةً وجحشًا معها؛ فحالَّ

هوذا : "قولوا البنَة صهيون" 5: وكان هذا ليتم ما قيَل بالنَّبي القاِئل 4". الرب يحتاج ِإليهما، وسيردهما سريعا: "فَقوال

فَأتيا  7. فَذَهب التِّلْميذانِ وفَعال ما َأمرهما به يسوع 6". ابنِ َأتان ملكُك يْأتيك وديعا، راكبا على جحشٍ، على جحشٍ

وفَرشَ جماعاتٌ من الشَّعبِ َأرديتَهم في الطَّريق؛  8. باَألتانِ والجحشِ، ووضعا علَيه رداءيهما، وجلَس يسوع علَيهِما

وكان الجموع الذين قُدامه والذين وراءه يهتفون،  9. جعلوا ينْثُرونَها في الطَّريقوقَطَع آخَرون َأغصانًا من الشَّجرِ، و

ولما دخَل ُأورشليم، ارتجت المدينَةُ  10!". هْوشَعنا في اَألعالي! مبارك اآلتي باسمِ الرب! هوشَعنا البنِ داود: "قاِئلين

 ". هذا يسوع النبي، الذي من ناصرة الجليل: "وكانت الجموع تَقول 11". ؟من هذا: "كلُّها؛ وقيل
 

 طرد الباعة من اهليكل
12اعب دقاعوم يارِفَةالص مواِئد يكِل، وقَلَبفي اله شْتَرونوي بيعوني الذين ميعج ديكُل، وطَراله سوعخَل يمام ودالح 13ة 

وتَقَدم ِإليه في الهيكِل عمي  14!". بيتي بيتَ صالة يدعى، وَأنتم قد صيرتموه مغارةَ لُصوص: ه مكتوبِإنَّ: "وقاَل لهم

: ولما رَأى رَؤساء الكَهنَة والكَتَبةُ، العجاِئب التي صنع، واَألوالد يهتفون في الهيكَِل، ويقولون 15. وعرج، فَشفَاهم

من : نعم؛ َأوما قَرْأتُم قطُّ، َأنَّه: "فقاَل لهم يسوع". َأتَسمع ما يقوُل هُؤالء؟: "وقالوا لَه 16، سخطوا، !"شَعنا البنِ داودهو"

  .ناكثم تَركَهم وخَرج من المدينَة الى بيتَ عنْيا، وباتَ ه 17". تسبيحا؟] لك[فَمِ اَألطفاِل والرضعِ َأعددتَ 
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 التينة امللعونة
وِإذْ رَأى شَجرةَ تينٍ على الطَّريق دنا ِإليها، فلَم يجِد فيها ِإالَّ ورقًا  19. وفيما هو راجِع، في الغَداة الى المدينَة، جاع 18

: فلَما رَأى التَّالميذُ ذلك تَعجبوا، وقالوا 20. فيبِست التِّينَةُ من ساعتها!". ال تكُن فيك ثَمرةٌ الى اَألبد: "فقاَل لها. فقَطْ

ِإن كان لكم ِإيمان وال تَتَرددون، ال : َألحقَّ َأقوُل لكم: "فَأجاب يسوع، وقاَل لهم 21!". كَيفَ يبست التِّينَةُ من ساعتها؟"

قُلْتم َأيض ْل ِإنفَقَطْ، ب لْتُ بالتِّينَةلون ما فَعبلتَفْعذلك: ا لهذا الج كوني رِ، فِإنَّهحبِطْ في البنا واهمن هه وكُلُّ ما  22. قُم

 ". تَسَألونَه بِإيمانٍ، في الصالة، تَنالونَه
 

حرج موقف اعدائه
ُ
 يسوع ي

بَأي سلْطانٍ تَفعُل هذا؟ ومن : "م، وقالواولما جاء الى الهيكِل، تَقَدم ِإليه رَؤساء الكَهنة وشُيوخُ الشَّعبِ، فيما هو يعلِّ 23

وَأنا َأيضا، لي ِإليكم سؤال؛ فِإن َأجبتُموني، قُلتُ لكم َأنا َأيضا، بَأي : "فَأجاب يسوع وقاَل لَهم 24". آتاك هذا السلطان؟

ِإن : "فَجعلوا يفَكِّرون في َأنْفُسهِم، قائلين". ماء َأم من النَّاس؟معموديةُ يوحنَّا من َأين كانَتْ، من الس 25: سلطانٍ َأفْعُل هذا

من النَّاسِ، فِإنَِّا نَخافُ من الجمع؛ َألن الجمع يعدون : وِإن قُلْنا 26لماذا ِإذَن لم تَْؤمنوا بِه؟ : من السماء، قاَل لَنا: قُلْنا

 ". وال َأنا َأقوُل لكم بَأي سلطانٍ َأفعُل هذا: "فقاَل لهم هو َأيضا". ال نَعرِف: "ابوا يسوع، وقالوافَأج 27". يوحنَّا نبيا
 

 مثل االبنني
: وقال فَأجاب، 29. يا ابني، اذْهبِ اليوم واعمْل في الكَرم: فَدنا ِإلى اَألوِل، وقاَل لَه. ماذا تَرون؟ كان ِلرجٍل ابنان" 28

. ولَم يذْهب. ها َأناذا َأذْهب، يا سيدي: فَأجاب وقال. ودنَا الى اآلخَرِ، وقاَل لَه القوَل نَفْسه 30. ثُم نَدم، وذَهب. ال ُأريد

العشَّارين والبغايا يسبِقونَكم الى  ِإن: َألحقَّ َأقوُل لكم: "فَقاَل لَهم يسوع". اَألول: "قالوا". فَأي االثنَينِ فَعَل ِإرادةَ اَألب؟ 31

ولَقد رَأيتم ذِلك . فِإن يوحنَّا قَد جاءكم من طَريق البِر، فلم تُْؤمنوا بِه؛ َأما العشَّارون والبغايا فَقد آمنوا بِه 32. ملكوت اهللا

 ! ولم تَنْدموا من بعد ِلتُْؤمنوا بِه
 

امني القتلة
ّ
 مثل الكر

كان ِإنْسان رب بيت، غَرس كَرما، وحوطَه بسياجٍ، وحفَر معصرةً، وبنى برجا، وسلَّمه الى : ِإسمعوا مثالً آخَر" 33

ير َأن الكَرامين غَ 35]. كَرمه[ولما حان َأوان الثَّمرِ َأرسَل غلْمانَه الى الكَرامين، ليْأخُذَ ثمار  34. كرامين، وسافَر

فَأرسَل َأيضا غلْمانًا آخَرين َأكثر من اَألولين؛  36. قَبضوا على الغلْمانِ، فَجلَدوا بعضا، وقَتَلوا بعضا، ورجموا بعضاً

ا رَأى الكرامون االبن، قالُوا في ما فَلم 38. سيهابون ابني: وفي اآلخرِ َأرسَل ِإليهمِ ابنَه، قاِئالً 37. فَفَعلوا بهم كَذلك

فِإذا " 40. فَقَبضوا علَيه، وطَرحوه خارج الكَرمِ، وقَتَلوه 39. نَقْتُلُه ونَستَولي على ميراثه! هلُموا. هذا هو الوارِث: بينَهم

ِإنَّه يهلك ُأولئك اَألردياء على شَر وجه، ويدفَع الكَرم الى : "قالُوا لَه 41" جاء رب الكَرمِ، فماذا يفْعُل بُأولئك الكَرامين؟

ِإن الحجر الَّذي رذَلَه : َأما قرْأتم قَطُّ في الكُتُب: "حينئذ قاَل لَهم يسوع 42". كَرامين آخَرين، يَؤدون ِإليه الثَّمر في َأوانه

ْأسر صار وه ،نا؟ البنَّاءوننيفي َأع جيبع ووه ،ذِلك كان بِل الربن قة؛ ماوِيأقوُل لكم" 43ا للز ِل ذلكمن َأج : ِإن

". وإن من سقَطَ على هذا الحجرِ تهشَّم، ومن سقطَ هو عليه سحقَه 44. ملكوتَ اِهللا ينْزع منكم ويدفَع ِإلى ُأمة تَستَثْمره

45 بهمفَلم ضعري فَهِموا َأنَّه ،ثالَهَأم ونيسيوالفَر الكَهنة َؤساءر عم46. ا س  نلَيه، ِإالَّ َأنَّهم خافوا مقْبِضوا عي طَلبوا َأنو

  .الجموعِ، َألنَّه كان عندهم نَبيا
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 مثل وليمة العرس
 3. يشبه ملكوتُ السماوات بِملك صنَع عرسا البنه" 2: يد بَأمثاٍل، قاِئالًواستَْأنفَ يسوع الكالم، وخَاطَبهم من جد 22

قولُوا : فََأرسَل َأيضا غلْمانًا آخَرين، وقَال 4. فلم يريدوا َأن يْأتُوا. وَأرسَل غلْمانَه ِليستَقْدموا المدعوين الى العرس

ولكنَّهم لم  5. د َأعددتُ غَذاءي؛ ثيراني ومسمناتي قد ذُبِحت؛ كلُّ شيء معد، فَهلُموا ِإلى العرسها ِإنِّي قَ: للمدعوين

فَتَميز  7. واآلخَرون قَبضوا على الغلْمانِ فَشَتَموهم وَأماتُوهم 6يكْتَرِثوا، بْل ذَهبوا هذا الى حقْله، وهذا الى تجارته؛ 

العرس معد وَأما المدعوون فغَير : حينئذ قاَل ِلغلْمانه 8. يظًا، وَأنْفذَ جيوشَه، فَأهلَك ُأولئك القَتَلَةَ، وَأحرقَ مدينَتَهمالملك غَ

لِئك الغلْمان الى الطُّرق فَخَرج ُأو 10. فَاذْهبوا الى مفارق الطُّرق، وكُلَّ من وجدتم فَادعوه الى العرس 9. مستَحقِّين

ودخَل الملك ِلينْظُر المتَّكئين، فَأبصر " 11. وجمعوا كلَّ من وجدوا، َأشْرارا وصاِلحين؛ فحفَلتْ قاعةُ العرسِ بالمتَّكئين

فلم يفُه  -الى ههنا وليس عليك حلَّةُ العرس؟ يا صاحِ، كيفَ دخَلْتَ: فَقاَل لَه 12. هناك ِإنْسانًا ليس عليه حلَّةُ العرس

هناك يكون البكاء وصريفُ : َأوثقوا يديه ورِجلَيه، واطْرحوه في الظُّلْمة الخارِجية: عندئذ قاَل الملك للغلْمان 13. بِكَلمة

 ". تارون فَقَليلونفِإن المدعوين كَثيرون، َأما المخْ 14! اَألسنان
 

 ضريبة قيصر
فََأوفَدوا ِإليه تَالميذَهم والهيرودسيين،  16. فمضى ِإذْ ذاك الفَريسيون، واْئتَمروا بغْيةَ َأن يوقعوه في حبائِل الكَالم 15

قولُوا لَهطَريقَ: "ِلي تُعلِّم قٌ، وَأنَّكصاد نا َأنَّكملعلِّم، لقد عالنَّاس؛  يا م وهال تُحابي وج َألنَّك ،اِهللا بالحقّ؛ وال تُبالي بَأحد

ِلم تُجربونَني، َأيها : "فَأدرك يسوع خُبثَهم، فَقال 18" َأيجوز َأن تُدفَع الجِزيةُ ِلقَيصر َأم ال؟: فَقُْل لَنا ماذا تَرى 17

: قالُوا لَه 21" ِلمن هذه الصورةُ؟ وهذه الكتابة؟: "فقاَل لَهم 20. َأتَوه بِدينارف". َأروني نَقْد الجِزية 19المراءون؟ 

 . فَلما سمعوا تَعجبوا، وتَركوه ومضوا 22". ِإذَن، ردوا ما ِلقيصر ِلقَيصر، وما ِهللا هللا: "حينئذ قاَل لهم". ِلقَيصر"
 

 قيامة االموات
ِإن : يا معلِّم، قاَل موسى: "قاِئلين 24وسَألوه،  -وهم القاِئلون بعدمِ القيامة- يومِ عينه تَقَدم ِإليه صدوقيون وفي ذلك ال 23

، تَزوج اَألوُل ومات؛ وِإذْ لم وكان عنْدنا سبعةُ ِإخْوة 25. ماتَ َأحد عن غَيرِ ولَد، فَلْيتزوج َأخوه امرَأتَه ويقم عقبا َألخيه

ففي  28. وفي آخرِ الكُلِّ ماتَت المرَأة 27. وكذلك الثَّاني والثَّاِلثُ ، ِإلى السبعة 26يكُن له عقب تَرك امرَأتَه َألخيه؛ 

اتَّخَذوها ز قد ميعالج امرَأةً، فِإن تكون عةبالس نم نِلم ،ةيامجة؟القوقاَل لهم 29" و ،سوعي الٍل، : "َأجابَأنتم على ض

 31. ففي القيامة ال يزوجون وال يتَزوجون؛ وِإنَّما يكونون كمالِئكة في السماء 30. َألنَّكم ال تَعرِفون الكُتُب وال قُدرةَ اهللا

َأنا ِإله ِإبراهيم، وِإله ِإسحقَ، وِإله  32: رْأتم ما قيَل لكم من قبِل اِهللا، القائلوَأما ما هو من َأمرِ قيامة اَألموات، َأفما قَ

 . فَلما سمع الجموع بهِتوا جِدا من تَعليمه 33!" يعقوب؟ فليس هو ِإله َأموات، بل ِإله َأحياء
 

 الوصية العظمى
: وسَألَه واحد منْهم، وهو من علَماء النَّاموسِ، ِليجربه 35. حم الصدوقيين، فَتَألَّبوا حولَهونَمى ِإلى الفَريسيين َأنَّه َأفْ 34

 38. َأحبِبِ الرب ِإلهك بكلِّ قلبِك، وكلِّ نَفسك، وكلِّ ذهنك: "فقاَل لَه 37" يا معلِّم، ما َأعظَم الوصايا في النَّاموس؟" 36
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بهاتَينِ الوصيتَينِ يتَعلَّقُ النَّاموس كلُّه  40. َأحبِب قريبك كنَفْسك: والثَّانيةُ تُشْبِهها 39. هذه هي الوصيةُ الكُبرى واُألولى

 ". واَألنبياء
 

ه
ّ
 املسيح ابن داود ورب

41  ،سوعَألَهم يس تَمعونجم ونيسي؟ماذ: "قاِئالً 42وفيما الفَروه نم في المسيحِ؟ ابن نوا تَر ."داود: "قالوا لَه 43". ابن 

اجلس عن يميني، حتَّى َأجعَل : قاَل الرب ِلربي" 44: كَيفَ ِإذن يدعوه داود، بوحيِ الروحِ، ربا، ويقول: "فقاَل لَهم

ومن . فلم يستَطع َأحد َأن يجيبه بكَلمة 46". د يدعوه ربا، فكَيفَ يكون هو ابنَه؟فِإن كان داو 45َأعداءك موطًئا ِلقَدميك؛ 

  .ذلك اليومِ لم يجسر َأحد البتَّةَ َأن يلْقي علَيه سَؤاالً

  

سيني
ّ
 رئاء الكتبة والفري

23  ،وتَالميذَه موعالج سوعي كلَّم ندئذوسى، " :قائالً 2عم على كُرسي ونيسيالكَتَبةُ والفر لَس3لَقَد ج  ،ما قالوا لكُمهفم

ِإنَّهم يحزِمون َأحماالً ثَقيلَةً،  4. فِإنَّهم يقولون وال يفْعلون: فاعملوا بِه واحفَظوه؛ ولكن، ال تَسلُكوا بحسبِ َأعماِلهِم

فكُلُّ ما يفْعلون ِإنَّما يفْعلونَه لكي  5. سِ، وال يريدون هم، َأن يحركوها بِِإحدى َأصابِعهمويضعونَها على َأكْتاف النَّا

يحبون المتَّكَأ اَألوَل في الوالِئم، والمجالس اُألولى في  6يعرضون عصاِئبهم، ويطَولون َأهدابهم؛ : يبصرهم النَّاس

وَأما َأنتُم فال تُدعون رابي، فِإن معلِّمكم واحد وَأنْتم  8. رابي: والتَّحيات في الساحات، وَأن يدعوهم النَّاس 7، المجامعِ

دعكُم َأحد وال ي 10وال تَدعوا َأحدا على اَألرضِ َأبا، فِإن َأباكم واحد، وهو الذي في السماوات؛  9جميعكم ِإخْوة؛ 

فَمن رفَع نَفْسه وضع، ومن وضع  12. واَألكبر فيكُم يكون لكُم خادما 11مدبرين، َألن مدبركُم واحد، وهو المسيح؛ 

ون، في وجه النَّاسِ، ملكوتَ السماوات؛ فال ويٌل لكم، َأيها الكَتَبةُ والفريسيون المراءون، َألنَّكم تُغْلق" 13. نَفْسه رفع

ويٌل لكم، أيها الكتبةُ والفريسيون المراءون، فإنّكم تأكلون بيوتَ األرامِل،  14! تَدخُلون َأنْتُم، وال تَدعون الداخلين يدخُلون

سع ينونةٌ أشدراً، من أجِل ذلك ستنالُكم دتظاه لواتاوتُطيلون الص15. ر  ،ونراءالم ونيسيةُ والفَرها الكَتَبٌل لكم، َأييو

 فَيعض نَّمهج ناب تُموهريَل صصا، وِإذا ما حدخيالً واحبوا ولو دِلتَكْس روالب رحالب هَألنَّكم تَطُوفونلَيٌل  16! ما َأنتُم عيو

،ميانةُ العها القادلكم، َأي لْتزِم: القاِئلونم يكِل فهوبِ الهلَفَ بذَهح نوم ،ْأسيكَِل فال بلَفَ بالهح نقَى  17! ممها الحَأي

فَ من حلَفَ بالمذْبحِ فال بْأس، وَأما من حلَ: وَأيضا 18 -َألذَّهب َأمِ الهيكُل الذي يقَدس الذَّهب؟: والعميان، ما اَألعظَم

فمن  20َألقُربان َأمِ المذبح الذي يقَدس القُربان؟ : َأيها العميان، ما اَألعظَم 19! بالقُربانِ الذي على المذْبحِ فهو ملْتَزِم

ومن حلَفَ بالسماء فقد  22. يهومن حلَفَ بالهيكِل فقد حلَفَ به وبالساكنِ ف 21حلَفَ بالمذبحِ فقد حلَفَ به وبكُلِّ ما علَيه، 

ويٌل لكم، َأيها الكَتَبةُ والفريسيون المراءون، َألنَّكم تَُؤدون العشْر من النَّعناعِ " 23. حلَفَ بعرشِ اِهللا وبالجاِلسِ علَيه

حمةَ، واَألمانة؛ فكان عليكم َأن تَعملوا بهذه من غَيرِ َأن َألعدَل والر: والشِّبث والكَمونِ، وقَد َأهملْتم َأثْقَل ما في النَّاموس

ويٌل لكم، َأيها الكَتَبةُ والفريسيون  25! يا ِللْقادة العميانِ، الَّذين يصفُّون من البعوضة ويبلَعون الجمل 24. تُهملوا تلك

 خارج رونفِإنَّكم تُطَه ،ونراءاالمشَعا وجلْبعانِ ستْرِل، ماخالد نما، موه فةحى،  26! الكَْأسِ والصماَألع يسيها الفَرَأي

كم ويٌل لكمِ، َأيها الكَتَبةُ والفريسيون المراءون، َألنَّ" 27. طَهر َأوالً داخَل الكَْأسِ والصحفة لكي يتطَهر خارِجهما َأيضا

كذِلك َأنْتم  28. ِإنَّها تَبدو من الخارجِ جميلةً، وهي من الداخِل، مليئةٌ بعظامِ َأموات وكلِّ نجاسة: تُشْبِهون القُبور المكلَّسة

ٌل لكم، َأيها الكَتَبةُ والفَريسيون وي 29! فَخارِجكم يوهم النَّاس َأنَّكم صديقون، وَأما الداخُل فمفْعم رِئاء وِإثْما: َأيضا

 ،يقيندالص اِئحرض نونوتُزي ،اَألنْبياء قُبور دونون، فِإنَّكم تُشيراءم : وتَقُولون 30المكْناهام آباِئنا لما شارشْنا في َأيلو ع
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َأيها الحياتُ، " 33! فَجمموا َأنتم، مكْياَل آباِئكم 32. بنُو قَتَلة اَألنْبياءفَأنتم تَشْهدون على َأنْفُسكم، َأنَّكم  31في دمِ اَألنْبياء؛ 

من أجِل ذلك، ها َأنا ُأرسُل ِإليكم َأنْبياء وحكَماء وكَتَبة؛ فَمنْهم من  34كيفَ تَنْجون من دينونة جهنَّم؟ ! نَسُل اَألفاعي

لكي ينْزَِل علَيكم كلُّ دمٍ زكي  35م من تَجلدون في مجامعكم، وتُطارِدون من مدينَة الى مدينَة، تَقْتُلون وتَصلبون، ومنْه

قوُل فالحقَّ َأ 36! بحهدر على اَألرضِ، من دمِ هابيَل الصديق الى دمِ زخَريا ابنِ برخيا، الذي قَتَلْتُموه بين الْهيكَِل والمذْ

يا ُأورشَليم، يا ُأورشَليم، يا قاتلَةَ اَألنبِياء، وراجِمةَ المرسلين ِإلَيها، كم مرةً " 37. ِإن هذا كلَّه سينْزُِل بهذا الجيل: لكم

 39. ذَا بيتُكُم يتْرك لكم خَرابافَهو 38! ، ولم تُريدوا...شْئتُ َأن َأجمع بنيك كما تَجمع الدجاجةُ فراخَها تَحتَ جناحيها

  !".مبارك اآلتي باسمِ الرب: ِإنَّكم لَن تَروني من اآلن حتَّى تَقُولوا: فِإنّي َأقوُل لكم

  

 خراب اورشليم ومنتهى العامل
َأال تَرون هذا كُلَّه؟ : "فَأجاب، وقاَل لَهم 2. فدنا ِإليه تالميذُه ِليروه َأبنيةَ الهيكل. وخرج يسوع من الهيكِل ومضى 24

وفيما هو جاِلس على جبِل الزيتونِ، تَقَدم ِإلَيه  3!". ِإنَّه لَن يتْرك ههنا حجر على حجرٍ إالّ ينْقَض: َألحقَّ َأقوُل لكم

 " ا، وما تَكون عالمةُ مجيِئك ومنْتهى العالَم؟قُْل لَنا متى يكون هذ: "التَّالميذُ، على انْفراد، وقالوا
 

 خراب اورشليم
4 وقاَل لَهم ،سوعي د: "فَأجابلَّكم َأحضي ذَروا َأنقُولون 5! احمي، ويتَ استَح ،ْأتونيس كثيرين المسيح؛ : فِإن وَأنا ه

فِإنَّه ال بد َأن يكون هذا؛ ولكن، ليس هو : حروب؛ ُأنْظُروا، ال تَقْلَقُوا وستَسمعون بِحروبٍ، وبَأخبارِ 6. ويضلُّون كَثيرين

وهذا كلُّه َأوُل  8. فَستَنْهض ُأمةٌ على ُأمة، ومملكَةٌ على مملكَة، وتَكون مجاعاتٌ وزالزُِل في َأماكن شَتَّى 7. المنْتَهى بعد

حينَئذ َأيضا يشُك  10. يسلمونَكُم الى الضيق، ويقْتُلونَكم؛ وِيبغضكُم جميع اُألممِ من َأجِل اسمي حينَِئذٍ" 9. اَألوجاع

 12. ويقوم جمهرةٌ من اَألنْبِياء الكَذَبة، ويضلِّلون كَثيرين 11. كَثيرون؛ فيسلم بعضهم بعضا، ويمقُتُ بعضهم بعضا

وسيبشَّر بِإنجيِل الملكوت هذا  14. ولكن، من يثْبتُ الى المنْتَهى فذلك يخْلُص 13. وِلكَثْرة اِإلثْمِ تَبرد المحبةُ عنْد كثيرين

رْأيتُم رجاسةَ الخرابِ، التي تَكَلَّم  فِإذا ما" 15الكارثة ... في المسكونة كُلِّها، شَهادةً لجميعِ اُألمم؛ عنْدئذ يْأتي المنْتَهى

 17فعنْدئذ الَّذين في اليهودية فَلْيهربوا الى الْجِباِل،  16 - !ِليفهمِ القارئ-عنْها دانياُل النبي، قائمةً في المكانِ المقَدس 

 ،هتيْأخُذَ ما في بنْزِْل ليطْحِ فال يهوال 18والَّذي على السْأخُذَ رِداءلي راءالى الو جِعرقِْل فال يبالى  19. ذي في الحٌل للحيو

وسيكون ِإذْ ذاك ضيقٌ شَديد، لم " 21. صلُّوا لَئالّ يكون هربكُم في الشِّتاء َأو في السبت 20! والمرضعات في تلك اَأليام

ولَو لم تُقَصر تلْك اَأليام، لما كان ينْجو حي؛ ولكنَّها ستُقَصر، تلك  22. ى اآلن ولَن يكُونيكُن مثْلُه منذُ بدء العالَمِ حتَّ

فِإنَّه سيقوم مسحاء  24هوذَا المسيح هنا، َأو هناك، فال تُصدقوا؛ : حينَئذ، ِإن قيَل لكم 23. اَأليام، من َأجِل المخْتارين

ها َأنا قَد سبقْتُ  25. ذَبةٌ، وَأنبِياء كَذَبةٌ، ويجرون آيات عظيمةً، وخَوارِقُ، حتَّى لَيضلُّون المخْتارين َأنْفُسهم، ِإن َأمكَنكَ

 . ، فَال تُصدقواها هو في المخادعِ: ها هو في البرية، فال تَخرجوا؛ َأو. وِإذَن، فِإن قيَل لكم 26! فَأخْبرتُكم
 

 جمئ ابن البشر
وحيثُما تكون الجثَّةُ  28. فمثْلَما َأن البرقَ ينْبثقُ من المشْرِق ويلْمع حتَّى المغْرِبِ، كذلك يكون مجيء ابنِ البشَر" 27

، تُظْلم الشَّمس، ويحبِس القَمر ضوءه، وتَتَساقَطُ الكَواكب من وعلى اَألثَرِ، بعد ضيق تلك اَأليامِ 29. فَهناك تَجتَمع النُّسور

وعنْدئذ تَظْهر عالمةُ ابنِ البشَرِ في السماء؛ وعندئذ َأيضا ينوح جميع قَبائِل  30. السماء، وتَتَزعزع قُواتُ السماوات
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ويرسُل مالِئكَتَه بالْبوق العظيمِ،  31. آتيا على سحابِ السماء في كثيرٍ من القُدرة والمجد اَألرضِ، ويشاهدون ابن البشَرِ

فَمن التِّينَة تَعلَّموا " 32زمن هذا المجيء . فَيجمعون مخْتارِيه من مهاب الريحِ األربعة، من َأقْصى السماوات الى َأقْصاها

فَهكَذا َأيضا، ِإذا رْأيتُم هذا كُلَّه فاعلَموا َأن  33. ِإنَّها اذا النَتْ َأغْصانُها وَأورقَتْ، علمتُم َأن الصيفَ قَريب: لالمثَ

]وعلى اَألبواب] المجيء ،هذا كُلُّه: َألحقَّ َأقوُل لكم 34. قريب متي زوُل الى َأنهذا الجيَل ال ي ا 35. ِإن واَألرض ماءلس

َأما ذلك اليوم وتلك الساعةُ، فال يعلَمهما َأحد، وال مالئكةُ السماوات، وال  36. تَزوالنِ، وَأما كَالمي فلَن يزوَل البتَّة

 . االبن، ِإالَّ اآلب وحده
 

 حتريض على السهر
37 "ا مَأيض نُوحٍ يكون امثْلَما كانَتْ َأيشَرفمنِ الباب 38. جيء  ْأكلوني ،الطُّوفان تمامِ التي تَقدفي اَألي ،النَّاس فكما كان

هكذا . ولم يعلَموا حتَّى جاء الطُّوفان وذَهب بهم جميعا 39ويشْربون، ويتزوجون ويزوجون الى يوم دخََل نُوح التَّابوت؛ 

اب في مجيء ا يكونشرَأيضاآلخَر؛  40. نِ الب كتروي ْؤخذُ الواحدقٍْل فياثْنانِ في ح يكون نانِ على  41حينئذواثْنتانِ تَطْح

وتَيقَّنوا َأنَّه لو  43. فاسهروا ِإذَن، َألنَّكم ال تَعلَمون في َأي وقت يْأتي سيدكم 42. رحى فتُْؤخَذُ الواحدةُ وتُترك اُألخْرى

لنقَبعي بيتَه عدولم ي هِرارقُ، لَسْأتي السزيعٍ يه في َأي البيت بر 44. م  ناب َألن ،ينتَعدسا، مَأنتم َأيض ،فكونُوا ِإذَن

مه سيده على َأهِل بيته تَمثَّلوا العبد اَألمين الحكيم، الذي َأقَا" 45مثل النجم االمين . البشَرِ يْأتي في ساعة ال تظُنُّونَها

ِإنَّه يقيمه : َألحقَّ َأقوُل لكم 47! فَطوبى لذلك العبد، الذي، اذا جاء سيده، وجده يفعُل هكذا 46: ليعطيهم الطَّعام في حينه

فَأخذَ يضرِب رفقاءه  49ِإن سيدي مبطٌئ؛ : ي قَلْبِهولكن، ِإن كان ذِلك العبد شريرا، فَقاَل ف 48. على جميعِ َأمواِله

ويفْصلُه،  51. فِإن سيد ذلك العبد يْأتي في يومٍ ال ينْتَظره، وفي ساعة ال يعلَمها 50العبيد، ويْأكُُل ويشْرب مع السكارى؛ 

  . بكاء وصريفُ اَألسنانويجعُل نصيبه مع المراءين؛ هناك ال

  

  مثل العذارى العشر
خَمس منْهن جاهالتٌ  2عندئذ يشَبه ملكوتُ السماوات بعشْرِ عذارى، َأخَذْن مصابيحهن، وخَرجن ِللقاء العريس؛ " 25

وَأما الحكيمات فَأخذْن مع مصابيحهِن،  4. ن زيتًافَأخذَت الجاهالتُ مصابيحهن ولم يْأخُذْن معه 3وخَمس حكيمات؛ 

نيتًا في قواريرِه5. ز نما ونجميع نسنَع طَأ العريسراخٌ" 6. وِإذْ َأبفَ الليُل انطَلَقَ صا انتَصريس: ولموذا العه !

َأعطينَنا من : فقالَت الجاهالتُ للحكيمات 8. ددن مصابيحهنحينئذ نَهضتْ جميع ُأولئك العذارى، وَأع 7! ُأخرجن ِللقاِئه

ال، فقد ال يكْفي لنا ولَكُن؛ فامضين بالحري الى الباعة، : فََأجابت الحكيماتُ، وقُلْن 9. زيتكُن فِإن مصابيحنا تَنْطَفئ

لَكُن نتَعتَ 10. واببلي ماضيات ريسوفيما كُنالع وفَد نقَ الباب. عسِ وُأغلراتُ قاعةَ العدستَعالم هع11. فدخَلَتْ م  عدئذوب

وقُلْن ،ذراى اُألخَرالع لنا: "وافَت افْتَح ديد، يا سيوقال 12! يا س فَأجاب" :َألحقَّ َأقوُل لَكُن :13 -.ِإنِّي ال َأعرِفُكُن 

 . نَّكم ال تعرِفون اليوم وال الساعةفاسهروا ِإذَن، َأل
 
 

 حتريض على العمل
فَأعطى واحدا خَمس وزنات، وآخَر وزنتَينِ، وآخَر  15: وذلك كَمثَِل رجٍل مسافرٍ، دعا عبيده، ودفَع ِإلَيهم مالَه" 14

ضى الذي َأخَذَ الخَمس الوزنات، وتاجر بها، وربِح خَمس وزنات م 16وِللحاِل . وزنَةً، كُال على قَدرِ طاقَته، وسافَر

وَأما الذي َأخَذَ الوزنَةَ فِإنَّه مضى وحفَر في اَألرضِ،  18. وكذلك الذي َأخَذَ الوزنَتَينِ ربح وزنَتَينِ ُأخْريين 17. ُأخْرى
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فتَقَدم الذي َأخَذَ الخَمس الوزنات وقَدم  20. نٍ طَويٍل قَدم سيد ُأولِئك العبيد، وحاسبهموبعد زم" 19. ودفَن فضةَ سيده

فَقاَل لَه  21. يا سيدي، خَمس وزنات دفَعتَ ِإلي، وهذه خَمس وزنات ُأخْرى قد ربِحتُها: خَمس وزنات ُأخْرى، وقال

وتَقَدم  22. كعما، َأيها العبد الصالح اَألمين؛ لقد كُنْتَ َأمينًا في القَليِل فسُأقيمك على الكثير؛ ُأدخُْل ِإلى فَرحِ سيدن: سيده

: فقاَل لَه سيده 23. قد ربحتُهمايا سيدي، وزنَتَينِ دفَعتَ ِإلي، وهاتانِ وزنتانِ ُأخْريانِ : َأيضا الذي َأخَذَ الوزنَتَينِ، وقال

وتقَدم َأيضا  24. َأيها العبد الصاِلح اَألمين؛ لقَد كُنْتَ َأمينًا في القَليِل، فسُأقيمك على الكثير؛ ُأدخُْل ِإلى فَرحِ سيدك! نعما

 25الً قاسيا، تَحصد حيثُ لم تَزرع، وتجمع من حيثُ لم تَبذُر، يا سيدي، ِإنّي عهِدتُك رج: الذي َأخَذَ الوزنَةَ، وقاَل

! َأيها العبد الشِّرير، الكَسالن: فأجاب سيده وقاَل لَه 26. فخفْتُ، ومضيتُ فدفَنْتُ وزنَتَك في اَألرضِ؛ فَدونَك مالَك

فكان علَيك َأن تُسلِّم فضتي الى الصيارِفَة، ومتى قَدمتُ  27جمع من حيثُ لم َأبذُر، عهِدتَني َأحصد حيثُ لم َأزرع وَأ

فِإن كُلَّ من لَه يعطى فَيزداد،  29: فخُذوا منْه الوزنَةَ، وَأعطُوها للَّذي معه العشْر الوزنات 28!... َأستَرِد مالي مع رِبى

ننْه ومم عنْزي لَه وتَّى ما هفَح ،لَه سة 30. لَيالخارِجِي ةفي الظُّلم طَّاُل فَألقُوهالب دبا العريفُ : وَأموص كاءالب يكون ناكه

 ! اَألسنان
 

 الدينونة العامة
31 " حينَِئذ ،هعم المالِئكَة ميعوج ،هدجشَرِ بمالب ابن ومتى جاء ،هجدشِ مرعلى ع سجلمِ،  32ياُألم ميعج هيلَد شَروتُح

. ويقيم الخرافَ عن يمينه، والجداء عن يسارِه 33.. فَيفْصُل بعضهم عن بعضٍ، كما يفْصُل الراعي الخرافَ عنِ الجِداء،

َألنّي جعتُ  35. ا، يا مباركي َأبي، رِثُوا الملْك المعد لكم منْذُ ِإنشاء العالَمتَعالَو: حينَئذ يقوُل الملك للَّذين عن يمينه" 34

وعريانًا فكَسوتُموني؛ وكنتُ مريضا فَعدتُموني،  36فَأطْعمتُموني، وعطشْتُ فسقَيُتموني؛ كُنْتُ غَريبا فآويتُموني، 

تُم ِإليا فَأتي37-. ومحبوس قائلين حينئذ ،يقوندالص هجيبقَيناك؟ : "يفس طشانَأو ع مناكا فأطعجائع متى رَأيناك ،بيا ر

فيجيبهم  40 -ومتى رَأيناك مريضا َأو محبوسا فجِئنا ِإليك؟ 39ومتى رَأيناك غريبا فآويناك، َأو عريانًا فكَسوناك؟  38

ِإن كُلَّ ما صنَعتموه ِإلى واحد من ِإخْوتي هُؤالء، ِإلى واحد من اَألصاغرِ، فِإلَي قد : َأقوُل لكمَألحقَّ : الملك، قائالً لهم

ه؛ ِإذْهبوا عنّي يا مالعين، الى النَّارِ األبدية، التي ُأعدتْ ِإلبليس ومالِئكَت: ثم يقوُل َأيضا للَّذين عن يساره" 41. صنَعتُموه

وكُنْتُ غَريبا فلم تُْؤووني، وعريانًا فلم تَكْسوني؛ وكُنتُ مريضا  43فقَد جعتُ فلم تُطْعموني، وعطشْتُ فلم تَسقوني؛  42

ريانًا، يا سيد، متى رْأيناك جاِئعا َأو عطْشان، غَريبا َأو ع: فيجِيبونَه هم َأيضا ويقولون 44-. ومحبوسا فلم تَزوروني

ِإن كلَّ ما لم تَصنعوه ِإلى َأحد هُؤالء : َألحقَّ َأقوُل لكم: حينئذ يجيبهم، قائالً 45 - مريضا َأو محبوسا ولم نخدمك؟

نَعوها لم تَصَأيض غارِ، فِإلية" 46. الصخاِلد ياةِإلى ح يقوندوالص ،يذابٍ َأبدِإلى ع هُؤالء ذهبوي."  

  

 املؤامرة على يسوع -اآلالم اخلالصية والقيامة اجمليدة  7
ِإن الفصح، على ما تَعلمون، بعد يومينِ؛ وابن البشَرِ يسلَم " 2: ولما فرغَ يسوع من هذا الكَالمِ كُلِّه، قاَل لتَالميذه 26

واْئتَمروا َأن يلْقوا القَبض  4يوخُ الشَّعبِ في دارِ رئيسِ الكَهنَة، المدعو قَيافا، عندئذ اجتَمع رَؤساء الكَهنَة وشُ 3". للصلْب

  ".ال في العيد لئالَّ يقَع بلْباٌل في الشَّعب: "بيد َأنَّهم كانوا يقولون 5. على يسوع، بِحيلَة، ويقْتُلوه

  

  
  
 



مـتىإنجيل القديس    29 

 

www.kobayat.org | الطبعة االلكترونية 
 

 تضميخ يسوع بالطيب
6 بب سوعي صِ، وفيما كاناَألبر معانس تينْيا، في بتَ ع7ي  تْها، وَأفاضيسٍ جِديبٍ نَفها قارورةُ طعامرَأةٌ م نَتْ ِإليهد

لقَد كان في اِإلمكانِ َأن يباع  9ِلم هذا اِإلتْالف؟ : "فلما َأبصر التَّالميذُ ذلك غَضبوا، وقالوا 8. على رْأسه، وهو متَّكئ

ِلم تُزعجون هذه المرَأة؟ فِإنَّها قد َأحسنَتْ في ما صنَعت : "فَعلم يسوع فَقاَل لهم 10". الطِّيب بكَثيرٍ، ويعطى للفُقَراء هذا

هذا الطِّيب على وهذه، ِإذْ َأفاضتْ 12فِإن الفُقَراء عنْدكم في كلِّ حينٍ، وَأما َأنا فَلَستُ معكم في كلِّ حين؛  11ِإلي؛ 

يخبر َأيضا بما فَعلَتْ  -في العالَمِ كلِّه- ِإنَّه حيثُما كُرِز بهذا اِإلنجيِل : َألحقَّ َأقوُل لكم 13. جسدي، ِإنَّما فعلَتْه َألجِل دفْني

 ". هذه، تَذكارا لها
 

 خيانة يهوذا
14 سالم ،شَرع االثْنَي دانطَلَقَ َأح نْدئذع ،نةالكَه َؤساءالى ر ،يوطيخَرهوذا اِإلسى يقاَل لَهم 15مو" : َأن ماذا تُريدون

 . ومنذُئذ كان يطْلُب فُرصةً سانحةً ليسلمه 16. فَجعلوا له ثَالثين من الفضة" تُعطوني، وَأنا ُأسلمه ِإليكُم؟
 

 العشاء الفصحي
ِإذْهبوا : "قال 18" َأين تُريد َأن نُعد لك فتَْأكَُل الفصح؟: "وِل من الفَطيرِ، دنا التَّالميذُ ِإلى يسوع، وقالواوفي اليومِ األ 17

قولوا لَهالى فُالنٍ، و ،دينَةقول: الى المي لِّمعتَال: الم عم حصالف َأصنَع كندب؛ فعاقْتَر ماني قَدز َّل  19". ميذيِإنففَع

وفيما هم يْأكلون،  21. ولما كان المساء اتَّكََأ مع التَّالميذ االثْنَي عشَر 20. التَّالميذُ كما َأمرهم يسوع، وَأعدوا الفصح

َألَعلّي َأنا، : "د، وشَرع كُلُّ واحد يقوُل لَهفاستَولى علَيهِم حزن شَدي 22". ِإن واحدا منكُم سيسلمني: َألحقَّ َأقوُل لكم: "قال

ِإن ابن البشَرِ ماضٍ بحسبِ ما  24! ِإن الذي غَمس يده معي في الصحفَة، هو الذي يسلمني: "فَأجاب، وقاَل 23" يا رب؟

فَأجاب  25!" فلَقَد كان خَيرا لذلك الرجِل َأن ال يولَد! بن البشَرهو مكْتوب عنْه؛ ولكن، ويٌل لذلك الرجِل الذي يسلم ا

 !" َأنْتَ قُلْت: "فقاَل لَه" َألعلّي َأنا، رابي؟: "يهوذا الذي كان مزمعا َأن يسلمه، وقال
 

 رسم االفخارستيا
ثم  27". خُذُوا، كُلُوا، هذا هو جسدي: "سر وَأعطى التَّالميذَ، قاِئالًوفيما هم يْأكُلون َأخَذَ يسوع خُبزا، وبارك، ثم كَ 26

، الذي يهراقُ عن ]الجديد[فِإن هذا هو دمي، دم العهد  28ِإشْربوا منها كُلُّكم؛ : "َأخَذَ كَْأسا، وشَكَر، وَأعطاهم، قاِئالً

ِإنّي لَن َأشْرب بعد من عصيرِ الكَرمة ِإلى اليومِ الذي فيه َأشْربه معكم جديدا، : وَأقوُل لكم 29. كثيرين لمغْفرة الخَطايا

 ". في ملَكوت َأبي
 

 االنباء جبحود بطرس
: ة، َألنَّه مكْتوبكلُّكم تَضعفون بسببي، في هذه الليلَ: "حينئذ قاَل لهم يسوع 31. ثم سبحوا وخَرجوا ِإلى جبِل الزيتون 30

لو : "َأجاب بطرس، وقاَل لَه 33". ولكن، متى قُمتُ َأسبِقُكم الى الجليل 32. سَأضرِب الراعي فتَتَبدد خرافُ القَطيع

هذه الليلة، وقَبَل َأن يصيح ِإنَّك في : َألحقَّ َأقوُل لك: "فقاَل لَه يسوع 34!" ضعفَ الجميع بسببِك، ما ضعفْتُ َأنا البتَّة

وهكذا قاَل َأيضا جميع !" لَوِ اضطُرِرتُ َأن َأموتَ معك، ما َأنْكَرتُك: "قاَل لَه بطرس 35". الديك، تُنْكرني ثالثَ مرات

 . التَّالميذ
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 يف بستان الزيتون
". ُأمكُثوا ههنا ريثَما َأمضي الى هناك وُأصلِّي: "وقاَل للتَّالميذ حينئذ جاء يسوع معهم ِإلى موضعٍ يدعى جِتْسماني، 36

ِإن نَفْسي حزينةٌ حتَّى الموت؛ فَأقيموا : "عندئذ قاَل لهم 38ثم َأخذَ معه بطرس وابنَي زبدى، وطَفقَ يحزن ويكْتَئب،  37

! يا َأبتاه، ِإن َأمكن، فَلْتَجز عنِّي هذه الكَْأس: "الً، وسقَطَ على وجهِه، وصلَّى، قائالًثم تقدم قلي 39". ههنا واسهروا معي

لم تَقْدروا َأن ! هكذا: "ثم جاء الى التَّالميذ فوجدهم نائمين؛ فقاَل لبطرس 40". ولكن، ليس ما ُأريد َأنا، بْل ما تُريد َأنْت

روا معي ساعهدةتَسخُلوا في تَجرِبة 41! ةً واحلُّوا ِلئالَّ تَدروا وصهعيف: ِإسفَض دسا الجنَشيطٌ، َأم وحالر 42". ِإن  ثم

ورجع  43!" يا َأبتاه، ِإن كان ال يمكن َأن تَجوز هذه الكَْأس ِإالَّ َأن َأشْربها، فَلْتكُن مشيئتُك: "مضى َأيضا وصلَّى، قائالً

حينئذ جاء  45. فتَركَهم ومضى َأيضا، وصلَّى ثاِلثةً، قائالً الكالم بعينه 44فوجدهم َأيضا نائمين ألن عيونَهم كانَتْ ثقيلة؛ 

! قوموا 46!... ي الخَطَأةها قد دنَت الساعةُ، وابن البشَرِ يسلَم ِإلى َأيد... ناموا اآلن واستَريحوا: "الى التالميذ، وقاَل لهم

 ". ِإن الَّذي يسلمني قَريب! هيا بِنا
 

 القبض على يسوع
هنة وفيما هو يتكلَّم، ِإذا يهوذا، َأحد االثنَي عشَر، قد َأقْبَل في جمعٍ كثيرٍ، بسيوف وعصي، من قبِل رَؤساء الكَ 47

وفي الحاِل دنا ِإلى يسوع،  49!" الذي ُأقبله هو هو، فَأمسكوه: "قد َأعطاهم هذه العالمةَ وكان مسلمه 48. وشُيوخِ الشَّعب

عندئذ تقدموا وَألْقَوا َأيديهم على !" َأيها الصديق، ِإذْهب في ما َأنتَ فيه: "فقاَل لَه يسوع 50. وقَبلَه!" السالم، رابي: "وقال

. وِإن واحدا ممن كانوا مع يسوع، مد يده، واستلَّ سيفَه، وضرب غُالم رئيسِ الكَهنة، فقطَع ُأذُنَه 51. َأمسكوهيسوع، و

52 سوعقاَل لَه ي يف: "حينئذبالس كونلهفَ، ييالس ْأخُذوني الذين جميع َألن ،هعوضالى م فَكيس دَأنِّي ال  53. ر تظُنَأو

فكيفَ ِإذن تَتم الكتب  54!... َأستطيع َأن َأسَأَل َأبي، فيقيم لي، في الحاِل، ما ينيفُ على اثنتَي عشْرةَ كَتيبةً من المالئكة

بكم خرجتُم على ِلص بسيوف  كَأنِّي: "في تلك الساعة قاَل يسوع للجموع 55" ِإن هذا ما ينْبغي َأن يكون؟]: القائلةُ[

. وِإنَّما كان هذا كُلُّه ِلتَتم كُتُب اَألنبياء 56!..." كلَّ يومٍ كُنتُ ُأعلِّم، جاِلسا في الهيكِل، ولم تُمسكوني! وعصي ِلتَْأخُذوني

 . عندئذ تركَه التَّالميذُ كلُّهم؛ وهربوا
 

 يسوع امام رئيس الكهنة
وكان بطرس  58. الذين قَبضوا على يسوع فمضوا به ِإلى قَيافا رئيسِ الكَهنة، حيثُ اجتمع الكتبةُ والشُّيوخ وَأما 57

وكان رَؤساء الكَهنة،  59. يتبعه من بعيد ِإلى دارِ رئيسِ الكَهنة؛ ثم ولََج ِإلى الداخِل، وجلس بين الشُّرط ِليرى العاقبة

َأخيرا . ولم يجِدوا، مع َأن شُهود زورٍ كثيرين قد تَقدموا 60والمحفُل كُلُّه َأجمع، يطلُبون على يسوع شَهادةَ زورٍ ِليقْتُلوه؛ 

فَقام رئيس  62". الثة َأيامفي وِسعي َأن َأهدم هيكَل اِهللا وَأبنيه في ثَ: ِإن هذا الرجَل قاَل: "وقاال 61تقدم شاهدا زورٍ، 

: فقاَل لَه رئيس الكَهنة. َأما يسوع فكان صامتًا 63!" ماذا يشْهد به هذانِ علَيك! َأما تُجيب بشَيء: "الكَهنة، وقاَل لَه

وَأيضا َأقوُل لكم، ِإنَّكم منذُ . َأنتَ قُلت: "يسوع فقاَل لَه 64". َأستَحلفُك باِهللا الحي َأن تقوَل لنا هْل َأنتَ المسيح، ابن اهللا"

: عندئذ شَقَّ رئيس الكَهنة ثيابه، وقال 65". اآلن تُبصرون ابن البشَرِ جاِلسا عن يمينِ القُدرة، وآتيا على سحابِ السماء

 67". ِإنَّه يستَوجِب الموت: "َأجابوا" فماذا تَرون؟ 66! تم تَجديفَهفما حاجتُنا بعد ِإلى شُهود؟ ها ِإنَّكم قد سمع! لقد جدف"

 ،لَكَموه ولَطَموه؛ وآخَرون ،هِهجقوا في وصب نْدئذين 68عسيح: "قائلْأ لَنا، يا مك؟] قُْل! [تَنببرمن الذي ض " 
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 جحود بطرس
 70!". َأنتَ َأيضا كُنتَ مع يسوع الجليلي: "فتَقَدمتْ ِإليه جارِيةٌ، وقالَتْ. لداروَأما بطْرس فكان جاِلسا خارِجا في ا 69

هذا كان مع : "ثم تقدم نَحو البوابة فرَأتْه ُأخْرى، فقالَتْ للَّذين هناك 71!" ال َأدري ما تقولين: "فَأنْكَر قُدام الجميعِ، قائالً

وبعد قليٍل، تقَدم القائمون هناك، وقالوا  73!" ِإنّي ال َأعرِفُ الرجل: "فَأنكَر َأيضا بقَسمٍ، وقال 72". اصرييسوع النَّ

!". عرِفُ الرجلِإنّي ال َأ: "فَأخَذَ حينئذ يلْعن ويحلفُ 74!" فِإن لَهجتَك تَشْهد علَيك: في الحقيقة َأنتَ َأيضا منْهم: "ِلبطْرس

ديك للوقت احسوع 75. وصي الذي قالَه الكَالم سطْرب ات: "فذَكَررني ثَالثَ مرتُنْك ،يكالد صيحي َل َأنقَب ،ضى ". ِإنَّكفم

  .ِإلى خارِجٍ، وبكى بكاء مرا

  

وبعد َأن َأوثَقوه مضوا به،  2. يوخِ الشَّعبِ على يسوع، لكي يميتوهولما كان الصباح تَشاور جميع رَؤساء الكَهنة وشُ 27

 . ودفعوه ِإلى بيالطُس الوالي
 

 انتحار يهوذا
 4الكَهنَة والشُّيوخِ،  اءحينئذ، لما رَأى يهوذا، الذي َأسلَمه، َأنَّه قد حكم علَيه، تَنَدم، ورد الثَّالثين من الفضة الى رَؤس 3

فطَرح الفضةَ في الهيكِل، وانصرفَ،  5!" ماذا يهمنا؟ َأنتَ وما تَرى"فَقالوا ". لَقد خَطْئتُ ِإذْ َأسلَمتُ الدم الزكي: "وقال

هضى فخَنقَ نَفْسةَ، وقالوا 6. ومضالف نَةالكَه َؤساءلُّ َأ: "فَأخَذَ رحمال يد بما َأنَّها ثَمن زانَةها في الخنُلْقي 7". ن  َأن دعوب

فتَم عندئذ  9. ِإلى هذا اليوم" حقَْل الدمِ"لذلك سمي ذلك الحقُل  8. مقْبرةً للغُرباء". حقَْل الفَخَّاري"تَفاوضوا، ابتاعوا بها 

ودفعوها عن حقِْل  10الثَّالثين من الفضة، ثَمن المثَمنِ، الذي ثَمنَه بنُو ِإسرائيل،  وَأخَذوا: "قَوُل ِإرميا النَّبي القائل

برني الرعلى نحوِ ما َأم ،الفَخَّاري ." 
 

 يسوع يف دار الوالية
وِإذْ كان  12". َأنتَ قُلْت: "َأجاب يسوع" د؟َأَأنتَ ملك اليهو: "َأما يسوع فحضر قُدام الوالي، فَسألَه الوالي، قائالً 11

 14" ؟!َأما تَسمع كلَّ ما يشْهدون به علَيك: "حينئذ قاَل لَه بيالطُس 13. رَؤساء الكَهنة والشُّيوخُ يشْكُونَه، لم يجِب بشَيء

ان من عادة الوالي َأن يطْلقَ للجمعِ في العيد، َأسيرا، من وك 15. فلم يجِبه عن شَيء بكَلمة، حتَّى تعجب الوالي جِدا

من تُريدون َأن ُأطْلقَ : "فَقاَل لَهم بيالطُس، وهم محتَشدون 17. وكان لَهم وقْتئذ َأسير شَهير، يدعى بارَأبا 16. شَاءوا

وفيما كان جاِلسا على  19. فِإنه كان يعلَم َأنَّهم قد َأسلَموه عن حسد 18 -"لكم، َأبارَأبا َأم يسوع الذي يدعى المسيح؟

". ال تُسىء ِإلى ذاك الصديق، فِإنّي اليوم قَد تَوجعتُ كثيرا من َأجله في الحلْم: "كُرسي القَضاء َأرسلَتْ ِإليه امرَأتُه تَقول

: واستَْأنفَ الوالي الكَالم، وقاَل لَهم 21. ء الكَهنَة والشُّيوخَ َأقنَعوا الجموع بطَلَبِ بارأََبا وِإهالك يسوعغَير َأن رَؤسا 20

" المسيح؟ وماذا َأصنَع ِإذَن بِيسوع الذي يدعى: "فَقاَل لهم بيالطُس 22!" بارَأبا: "قالوا" َأي االثْنَينِ تُريدون َأن ُأطلقَ لكُم؟"

وِإذْ رَأى بيالطُس َأن جهوده  24!" ليصلَب: "فتَمادوا في الصياحِ، قائلين" وَأي شَر فَعل؟: "قال 23!" ليصلَب: "قالوا كلُّهم

َأنا برِي من هذا الدم؛ فَأنتُم : "، قاِئالًتَذهب سدى، بل بالحري يتَفَاقَم البلْبال، َأخذَ ماء، وغَسَل يديه على مشْهد من الجمعِ

حينئذ َأطْلقَ لَهم بارَأبا، ثُم جلَد يسوع،  26 -!"دمه علَينا وعلى َأوالدنا: "فَأجاب الشَّعب كلُّه، وقالوا 25!" وما تَرون

 .وَأسلَمه ِليصلَب
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 اكليل الشوك
ونَزعوا عنه ثيابه، وَألْبسوه رِداء  28الي يسوع ِإلى دارِ الوِالية، وجمعوا عليه الكَتيبةَ كلَّها؛ حينِئذ َأخَذَ جنْد الو 27

قَصبةً في يمينه، وجثَوا قُدامه، وهزُأوا به، ] وضعوا[ثم ضفَروا ِإكليالً من الشَّوك، ووضعوه على رْأسه، و 29قرمزِيا؛ 

وبعدما سخروا منه نَزعوا  31. وبصقوا علَيه، وَأخَذوا القَصبةَ وضربوا بها رْأسه 30!" سالم، يا ملك اليهود: "نقائلي

 . عنه الرداء، وَألْبسوه ثيابه، ومضوا به ِليصلبوه
 

 اجللجثة
32 ا، اسوانيرالً قَيجفوا رصاد هوفيما هم خارجونليبَل صمحِلي خَّروهمعان؛ فَسس هوضعٍ  33. ما الى موا َأفْضولم

وبعدما  35. فَذاقَ ولم يرِد َأن يشْرب. َأعطَوه خَمرا ممزوجةً بمرارة ِليشْرب 34 -َأي موضع الجمجمة-يسمى الجلْجثَّةَ 

قْتَرعينم ،هياباقْتَسموا ث لبوهلَيها صسونَه 36. عرحي ناكلَسوا هكْتوبةً  37. وجم ،لَيهكْمِ علَّةَ الحع هْأسعوا فَوقَ رضوو

وكان  39. عندئذ صلب معه ِلصانِ، واحد عن يمينه، وواحد عن يسارِه 38". هذا يسوع، ملك اليهود]: "هكذا[

لَيه، ويع فونجدي جتازونهمالمُؤوسر ونهزم يوه ،ك" 40: قولونذْ نَفْسامٍ، َأنْقَأي في ثَالثة هيكِل وبانياله مَأنتَ، يا هاد !

وكذلك َأيضا، رَؤساء الكَهنة كانوا يسخَرون منه، مع الكَتَبة والشُّيوخِ،  41!" ِإن كنتَ ابن اِهللا، فانْزِْل ِإذَن عنِ الصليب

! فَلْينْزِِل اآلن عنِ الصليبِ فنُْؤمن به!... هو ملك ِإسرائيل! خلَّص اآلخَرين، وال يقدر َأن يخلِّص نَفْسه" 42: ولونويق

، كان اللصانِ، اللذانِ وبذلك َأيضا 44!" َأنا ابن اهللا: فِإنَّه قد قَال! لقد تَوكََّل على اِهللا، فَلْينْقذْه اآلن ِإن كان راضيا عنه 43

ونَحو الساعة التَّاسعة  46. ومن الساعة السادسة حتى الساعة التَّاسعة طَبقَ الظَّالم اَألرض كلَّها 45. صلبا معه، يعيرانه

وسمعه بعض القائمين  47" ِلم تركْتَني؟! لهيِإلهي، ِإ: "َأي" ِلما شَبقْتاني؟! ِإيلي، ِإيلي: "صرخَ يسوع بصوت عظيمٍ، قائالً

وفي الحاِل هرع واحد منهم، وَأخذَ ِإسفَنْجةً، فَأشْبعها خَال، ووضعها على قَصبة،  48!" ِإن هذا ينادي ِإيليا: "هناك، فَقالُوا

َأما يسوع فَأطْلَقَ من جديد صوتًا جهيرا،  50!" يْأتي ِإيليا وينْقذُه سوفَ نَرى هْل! دعه: "فقاَل اآلخَرون 49. وجعَل يسقيه

 52وِإذا حجاب الهيكِل قد انْشقَّ اثنَينِ، من فَوقُ ِإلى َأسفَل، واَألرض تَزلْزلَتْ، والصخور تَشقَّقَتْ؛  51. وَأسلَم الروح

 نم تْ، وكثيرونتفتَّح هم فيها، قاموا، والقُبورَأجساد دةالراق يسيندخلوا  53القود ،هيامتق عدالقبورِ، ب جوا منوخَر

َأما قائد المئة، ومن معه من حراسِ يسوع، فلما رَأوا الزلْزلَة، وما جرى، خافوا  54. المدينةَ المقدسةَ، وتراءوا لكثيرين

وهن الالَّئي تبِعن يسوع من . وكان هناك بِضع نساء ينْظُرن من بعيد 55!" في الحقيقة كان هذا ابن اهللا" :جدا، وقالُوا

نَهمخْدليِل يدى 56. الجبز ابنَي ويوسى، وُأم قوبعي ُأم ةُ، ومريمجدليالم مريم ننَهيوب . 
 

 القرب املقدس
فدخََل على بيالطُس  58 -كان هو َأيضا تلْميذًا ليسوع- ان المساء َأقْبَل رجٌل غني، من الرامة، اسمه يوسفُ ولما ك 57

ووضعه في قَبرِه  60فَأخذَ يوسفُ الجسد، ولفَّه في كَفَنٍ نقي،  59. حينئذ َأمر بيالطُس بَأن يعطاه. وطلَب جسد يسوع

وكانَتْ هناك مريم  61. يد الذي كان قد نَحتَه في الصخْرة، ثُم دحرج حجرا ضخْما على بابِ القَبرِ، ومضىالجد

الى  وفي الغَد الذي يلي التَّهيَئةَ، اجتمع رَؤساء الكَهنة والفريسيون 62. المجدليةُ، ومريم اُألخرى، جاِلستَينِ قُبالَةَ القبر

 ،63بيالطُس وقَالُوا لَه" :حي لَّ قاَل، وهو بعدضالم ذلك نا َأند، لقد تَذَكَّرها السيامٍ َأقوم: َأيَأي ثَالثة 64. ِإنِّي بعد  رفَم

ِإنَّه قام من اَألموات؛ فتكون الضاللةُ : عبِِإذَن بِضبط القَبرِ الى اليومِ الثَّالث، لئالَّ يْأتي تالميذُه ويسرِقوه، ويقولُوا للشَّ
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فمضوا وضبطوا  66". دونَكم حرسا؛ فاذْهبوا وتحوطوا كما تَعلَمون: "فقاَل لهم بيالطُس 65". اَألخيرةُ شَرا من اُألولى

  .القَبر بخَتْمِ الحجرِ وِإقامة الحراس

  

 القرب اخلايل
 2. سبتُ، عنْد فَجرِ اليومِ اَألوِل من اُألسبوعِ، جاءتْ مريم المجدليةُ، ومريم اُألخرى، ِلتنظُرا القَبرولما انقَضى ال 28

ره وكان منْظَ 3. وِإذا زلْزاٌل عظيم قد انْبعثَ، َألن مالك الرب انْحدر من السماء، وَأتى ودحرج الحجر، وجلَس علَيه

ال : "وخاطَب المالك النِّسوةَ وقاَل لَهن 5. فارتَعد الحراس من الذُّعرِ، وغَدوا كاَألموات 4. كالبرق، وِلباسه َأبيض كالثَّلْج

َأنتُن لوب! تخَفْنصالم يسوع نتَطْلُب َأنَّكُن نا 6. إِِنِّي َأعلَمهه لَيس كَما قَالفَقد : ِإنَّه قام . الذي كان عوضالم نوانْظُر لُمه

ِإنّه قَد قام من بينِ اَألموات، وِإنَّه يْسبِقُكم الى الجليِل؛ فَهناك : ثُم امضين في سرعة، وقُلْن ِلتالميذه 7مضجعا فيه، 

 ". هذا ما شْئتُ َأن َأقوَل لكُن. تَرونَه
 

 للنسوةظهور يسوع 
وِإذا يسوع يالقيهِن،  9. فغادرن القَبر في سرعة، يتنازعهن خَوفٌ وفَرح عظيم، وهرعن الى التَّالميذ ليخْبِرنَهم 8

نقوُل لهوي" :لَكُن الملَه!" الس ندجوس ،هميبقَد وَأخذْن ننَوسوع 10. فدي نقاَل له ِإلخْوتي : "حينئذ وقُلْن ضين؛ امال تَخَفْن

 ". ليذْهبوا الى الجليل؛ وهناك يرونَني
 

اس
ّ
 اشاعة احلر

فاجتمع هُؤالء  12. وفيما كُن في الطَّريق، َأقْبَل نَفَر من الحراسِ الى المدينَة، وَأخْبروا رَؤساء الكَهنة بِكلِّ ما جرى 11

 14. قُولُوا، ِإن تَالميذَه جاءوا لَيالً، وسرقوه ونحن ناِئمون: "قائلين 13تَفاوضوا، وَأعطَوا الجنْد ماالً كَثيرا، مع الشُّيوخِ و

ذا فشاع ه. فََأخذوا الماَل وفَعلوا بِحسبِ ما تَلقَّنوا 15". وِإذا نَمى ذلك الى الوالي فنَحن نُرضيه، ونَجعلُكم في طُمْأنينَة

 . القوُل عند اليهود حتَّى اليوم
 

 املهمة الكربى
هم الذين . فَلما رَأوه سجدوا لَه 17. وَأما التَّالميذُ األحد عشَر فمضوا ِإلى الجليِل، الى الجبِل الذي عينَه يسوع لهم 16

 19: لَقد دفع ِإلي كلُّ سلطانٍ في السماء وعلى اَألرضِ: "هم، قاِئالًفَدنا يسوع وكلَّم 18. كانوا، من قَبُل، قَد ارتابوا

وعلِّموهم َأن يحفظوا جميع ما َأوصيتُكم  20. فاذْهبوا، وتَلْمذوا جميع اُألممِ، وعمدوهم باسمِ اآلبِ واالبنِ والروحِ القدس

امِ، ال: بهكم كلََّ اَأليعروها َأناذا مهالد ضاءى انْق."  
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