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لُ   األصَحاُح اَألوَّ

  الَمْعَمَدانُ يُوَحنَّا 
اِْبِن هللاِ,  ١ الَمِسيحِ,  يَُسوَع  إِْنِجيِل  األَْنبِيَاِء: «٢بِدَايَةُ  فِي  َمْكتُوٌب  هَُو  أُرْ   َهاَكَما  ِسُل أَنَا 

َوْجِهكَ  أََماَم  أََماَمَك.    ,َرُسوِلي  َطِريقََك  َسيُِعدُّ  يَِّة: ٣الَِّذي  البَِرّ فِي  َصاِرخٍ  َواِحٍد  َصْوُت 
ّبِ, اِْجعَلُوا ُطُرقَهُ ُمْستَِقيَمةً».   يَِّة َويَْكِرُز  ٤أَِعدُّوا َطِريَق الرَّ ُس فِي البَّرِ َكاَن يُوَحنَّا يُغَّطِ

  بِتَْغِطْيِس التَّْوبَِة ِمْن أَْجِل ُغْفَراِن الَخَطايَا. 

ُسوا ُكلُُّهْم ِمْن قِبَِلِه َوُهنَاَك َخَرَجت إِلَْيِه ُكلُّ أَ ٥  ْرِض اليَُهوِديَِّة َوالَِّذيَن ِمْن أُوُرَشِليَم, َوُغّطِ
َويُوَحنَّا َكاَن َالبَِساً َشْعَر الَجَمِل, َوَحْوَل َوَسِطِه ٦فِي نَْهِر األُْردُِن, ُمْعتَِرفِيَن بَِخَطايَاهُْم.  

َوالعَ  الَجَرادَ  يَأُكُل  َوَكاَن  ِجْلٍد.  ِمْن  ,  ِحَزاٌم  يَّ البَّرِ بَْعِدي  ٧َسَل  َسيَأتِي  قَائَِالً:  يَِعُظ  َوَكاَن 
ِحذَائِِه.   ِربَاَط  َوأَُحلَّ  أَْنَحنِي  أَْن  أَْستَِحقُّ  َال  الَِّذي  ِمنِّي,  أَْقَوى  قَْد ٨َواِحدٌ  بِالَحِقيقَِة  أَنَا 

وحِ القُدُ  ُسُكْم فِي الرُّ   ِس. َغطَّْستُُكْم فِي َماٍء, َولَِكنَّهُ َسْوَف يُغَّطِ

  

  تَْغِطيُس َوتَْجِريُب يَسُوَع 
َس ِمْن قِبَِل يُوَحنَّا فِي  ٩ َوَحدََث فِي تِْلَك األَيَّاِم أَنَّ يَُسوَع أَتَى ِمْن نَاِصَرةِ الَجِليِل, َوُغّطِ

وَح يَْنِزُل  ١٠األُْردُِن.   َوفِي الَحاِل َوهَُو يَْخُرُج ِمَن الَماِء, َرأَى السََّماَواِت َمْفتُوَحةً, َوالرُّ
: «أَْنَت ُهَو اِْبنِي الَحِبيُب الَِّذي َقائَِالً َوأَتَى ُهنَاَك َصْوٌت ِمَن السََّماِء  ١١َعلَْيِه َكالَحَماَمِة,  
يَِّة,  َوفِي الَحاِل دَفَعَهُ ١٢بِِه قَْد سُِرْرُت».   وُح إِلَى البَّرِ يَِّة  ١٣ الرُّ َوَكاَن هَُو ُهنَاَك فِي البَّرِ

ِمنْ  ُب  يَُجرَّ يَْوَماً  إِْبِليسَ أَْربَِعيَن  حَ   َمَع  َوَكاَن  َوَكانَتْ .  يٍَّة,  بَّرِ تَْخِدُمهُ.    يََوانَاٍت  الَمَالئَِكةُ 
ْجِن, أَتَى يَُسوعُ إِلَ   َوبَْعدََما ُوِضعَ ١٤ بِإِْنِجيِل َملَُكوِت هللاِ يُوَحنَّا فِي الّسِ ى الَجِليِل َكاِرَزاً 
قُوا اِإلْنِجيلَ َوقَائَِالً: «١٥   . »الَوْقُت قَْد تَمَّ, َوَملَُكوُت هللاِ قَِد اِْقتََرَب. تُوبُوا َوَصّدِ
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  يَسُوعُ يَْدُعو َأْربَعََة تََالِميذٍ 
يُْلِقياَن  ١٦ أََخاهُ  َوآْندَراُوَس  ِسْمعَاَن  الَجِليِل, َرأَى  بَْحِر  َعلَى َجانِِب  يَْمِشي  َكاَن  َوِعْندََما 

َسَمٍك.   َصيَّادَي  َكانَا  ِألَنَُّهَما  البَْحِر,  فِي  «١٧َشبََكةً  لَُهَما:  قَاَل  َوأََنا َويَُسوعُ  اِتْبََعانِي, 
َصيَّاَديِ  تُْصبَِحاِن  َوتَبِعَاهُ. ١٨».  النَّاِس   َسأَْجَعلُكَُما  ِشبَاَكُهَما  تََرَكا  ُهَما  الَحاِل  َوفِي 

َزْبِدي َويُوَحنَّا أََخاهُ, الَّلذَْيِن َكانَا أَْيَضاً فِي    ِاْبنَ َوبَْعدََما َكاَن قَْد َساَر قَِليَالً, َرأَى يَْعقُوَب  ١٩
َما, َوهَُما تََرَكا أَبَاهَُما َزْبِدي فِي السَِّفينَِة  َوفِي الَحاِل دََعاهُ ٢٠السَِّفينَِة يُْصِلَحاِن ِشبَاَكُهَما.  

  .َمأُجوِريَن َوذََهبَا َوَراَءهُ َمَع الُخدَّاِم ال

  

وحِ النَِّجِس     َطْرُد الرُّ

َوَعلََّم.  ٢١ الَمْجَمعِ  إِلَى  السَّْبِت  يَْوِم  فِي  ُمبَاَشَرةً  هَُو  َودََخَل  َكْفِرنَاُحوَم,  إِلَى  ذََهبُوا  َوهُْم 
بُوا ِمْن تَْعِليِمِه, ِألَنَّهُ َكاَن يُعَلُِّمُهْم َكَواِحٍد لَهُ ُسْلَطاٌن, َولَْيَس َكالَكتَبَِة.  ٢٢ َوَكاَن ٢٣َوُهْم تَعَجَّ

قَائَِالً: اِتُْرْكنَا! َما َشأنَُك بِنَا يَا  ٢٤َمِعِهْم َرُجٌل فِيِه ُروٌح نَِجٌس. َوُهَو َصَرَخ  ُهنَاَك فِي َمجْ 
َرنَا؟ أَنَا أَْعِرفَُك َمْن أَْنَت:   ؟ َهْل أَتَْيَت ِلتُدَّمِ َويَُسوعُ ٢٥قُدُّوُس هللاِ!    َأْنتَ يَُسوَع النَّاِصِريَّ

وُح النَِّجُس َوَصَرَخ بَِصْوٍت  ٢٦  !»ْج ِمْنهُ اِْصُمْت َواُْخرُ َوبََّخهُ قَائَِالً: « قَهُ الرُّ َوِعْندََما َمزَّ
بُوا َجِميعَاً, َحتَّى أَنَُّهْم َسأَلُوا َما بَْيَن أَْنفُِسِهْم قَائِِليَن: َما َهذَا ٢٧َعاٍل, َخَرَج ِمْنهُ.   َوُهْم تَعَجَّ

ُسْلَطاٍن يَأُمُر َحتَّى األَْرَواَح النَِّجَسةَ َوُهَي تُِطيعُهُ!  الشَّْيُء؟ َما َهذَا التَّْعِليُم الَجِديدُ؟ ِألَنَّهُ بِ 
  َوفِي الَحاِل َشاَعْت ُشْهَرتُهُ فِي ُكّلِ نََواِحي الَجِليِل.  ٢٨

  

  الَمِريُض يُْشَفى َوالشَّيَاِطيُن تُْخَرُج  
َوَحالََما َخَرُجوا ِمَن الَمْجَمعِ, دََخلُوا إِلَى بَْيِت ِسْمعَاَن َوأَْندَراُوَس, َمَع يَْعقُوَب َويُوَحنَّا.  ٢٩
ِسْمعَاَن َكانَْت َمرِ ٣٠ َعْنَها.  َولَِكنَّ َحَماةَ  بالُحمَّى, َوفِي الَحاِل أَْخبَُروهُ  َوُهَو أَتَى  ٣١يَضةً 

ى, َوِهَي   َوفِي  ٣٢تَْخِدُمُهْم.    َصاَرتْ َوأََخذََها ِمْن يَِدَها َوأَْنَهَضَها. َوفِي الَحاِل تََرَكتَْها الُحمَّ
انُوا َمْسُكونِيَن ى َوالَِّذيَن كَ الَمَساِء ِعْندََما َغَربَْت الشَّْمُس, ُهْم أَْحَضُروا لَهُ ُكلَّ الَمْرضَ 

البَاِب.  ٣٣,  نٍ بَِشيَاِطي  ِعْندَ  عَْت  تََجمَّ الَمِدينَِة  َكانُوا  ٣٤َوُكلُّ  الَِّذيَن  ِمَن  َكثِيِريَن  َشفَى  َوُهَو 
يَتََكلَُّموا,  ِللشَّيَاِطيِن أَنْ لَْم يَْسَمْح  أَْخَرَج َشيَاِطيَن َكثِيَرةً. وَ   َمْرَضى بِأَْمَراٍض ُمْختَِلفٍَة, وَ 
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  ِألَنَُّهْم َعَرفُوهُ. 

  

  يَسُوُع يَْكِرُز فِي الَجِليلِ 
ُمْنعَِزٍل ٣٥ َمَكاٍن  إِلَى  َوَغادََر  َوَخَرَج  َطِويلٍَة,  ِبفَتَْرةٍ  النََّهاِر  قَْبَل  نََهَض  بَاحِ  الصَّ َوفِي 

تَبِعُوهُ.  ٣٦َوَصلَّى ُهنَاَك.   َوالَِّذيَن َكانُوا َمعَهُ  قَالُوا لَهُ: الُكلُّ ٣٧َوِسْمعَاُن  َوِعْندََما َوَجدُوهُ 
َدعُونَا َنْذَهُب إِلَى القَُرى الُمَجاِوَرِة َحتَّى أَْكِرَز ُهَناَك َل لَُهْم: «َوُهَو قَا٣٨يَْبَحثُوَن َعْنَك.  

الَجِليِل    نََواِحي  َوُهَو َكاَن يَْكِرُز فِي َمَجاِمِعِهْم َعْبَر ُكلِّ ٣٩».  أَْيَضاً, ِألَنِّي ِلذَِلَك أُْرِسْلتُ 
  َويَْطُردُ الشَّيَاِطيَن. 

  

  تَْطهِيُر اَألبَْرِص 
ْبَرٌص إِلَْيِه يَْطلُُب ِمْنهُ, َوَسَجدَ أََماَمهُ َوقَاَل لَهُ: إِْن ُكْنَت تُِريدُ, أَْنَت تَْستَِطيُع أَْن  َوأَتَى أَ ٤٠

َرنِي.   ». أَنَا أُِريُد, كُْن َطاِهَراً تََحنََّن َعلَْيِه, َمدَّ يَدَهُ َولََمَسهُ َوقَاَل لَهُ: «  بَعْدََماَويَُسوعُ  ٤١تَُطّهِ
َوُهَو أََمَرهُ بِِشدَّةٍ َوَصَرفَهُ فِي الَحاِل, ٤٣َوَحالََما تََكلََّم, تََرَكهُ البََرُص فِي الَحاِل َوَطُهَر.  ٤٢
ْم ِمْن اِْنُظْر, َال تُْخبِْر أَيَّ أَ َوقَاَل لَهُ: «٤٤ َحٍد, بَْل اِْذَهْب اِْعِرْض نَْفَسَك َعلَى الَكاِهْن, َوقَّدِ

ِلَشَهاَدٍة لَُهمْ  بَِها ُموَسى  أََمَر  األَْشيَاَء الَّتِي  تِْلَك  تَْطِهيِرَك  َوبَدَأَ  ٤٥».  أَْجِل  ذََهَب  َولَِكنَّهُ 
َعلَنَاً. َولَِكنَّهُ  يَْنُشُر الَخبََر َكثِيَراً َويُِذيعُهُ, َحتَّى أَنَّ يَُسوَع لَْم يَ  ْقِدْر بَْعدُ أَْن يَْدُخَل الَمِدينَةَ 

ْحَراِويَِّة َوُهْم أَتُوا إِلَْيِه ِمْن ُكّلِ َمَكاٍن.     َكاَن َخاِرَجاً فِي األََماِكِن الصَّ

  

 األصَحاُح الثَّانِي

  ِشَفاُء َرُجٍل ُمْقعَدٍ 
َوفِي الَحاِل ٢.  ُمعَيَّنٍ   أَيَّاٍم, َوِذيَع أَنَّهُ َكاَن فِي بَْيتٍ   بِْضعَةِ   َوثَانِيَةً دََخَل إِلَى َكْفِرنَاُحوَم بَْعدَ ١

ِالْستِْقبَاِلِهْم, َوَال َحتَّى ِعْندَ البَاِب. َوهَُو   بَعْدُ اِْجتََمَع َكِثيُروَن َمعَاً, َحتَّى أَنَّهُ لَْم يَُكْن َمَكاٌن  
لَُهْم.   بِالَكِلَمِة  أَتَ  ٣َكَرَز  أَْربَعَِة  َوُهْم  ِقبَِل  ِمْن  َمْحُموَالً  ُمْقعَدَاً  َواِحدَاً  ُمْحِضِريَن  إَِلْيِه  وا 

بَِسبَِب اِالْزِدَحاِم, ُهْم أََزالُوا السَّْقفَ ِعْندََما لَْم يَتََمكَّنُوا ِمَن اِالْقتَِراِب ِمْنهُ  وَ  ٤ َأْشَخاٍص.
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َوِعْندََما  ٥َحْيُث َكاَن. َوِعْندََما َكَسُروهُ ُهْم أَْنَزلُوا الِفَراَش الَِّذي َكاَن الُمْقعَدُ ُمْستَْلِقيَاً َعلَْيِه.  
َكتَبَةٌ   يُوَجدُ   َولَِكْن َكانَ ٦».  لَكَ يَا بُنَيَّ َخَطاَياَك َمْغفُوَرةٌ  َرأَى يَُسوعُ إِيَمانَُهْم قَاَل ِللُمْقعَِد: «

ُروَن فِي قُلُوبِِهْم:   ُف َهذَا  ٧ُمعَيَّنُوَن َجاِلُسوَن ُهنَاَك َويُفَّكِ ُجلُ ِلَماذَا يَُجدِّ َهَكذَا؟ َمْن يَْقِدُر    الرَّ
ي ُروِحِه أَنَُّهْم َكانُوا  َوفِي الَحاِل, ِعْندََما أَْدَرَك يَُسوعُ فِ ٨أَْن يَْغِفَر الَخَطايَا إِالَّ هللاُ َوْحدَهُ؟  

ُروَن بَِهذَا فِي أَْنفُِسِهْم, قَاَل لَُهْم: « أَيُُّهَما ٩ِلَماذَا تُفَِكُّروَن بَِهِذِه األَْشيَاِء فِي قُلُوبُِكْم؟  يُفَّكِ
َواِْحِملْ  اِْنَهْض  يُقَاَل:  أَْن  أَْم  لََك؟  َمْغفُوَرةٌ  َخَطاَياَك  ِللُمْقعَِد:  يَُقاَل  أَْن  فَِراَشَك أَْسَهُل؟   

يَْغِفَر ١٠َواِْمِش؟   أَْن  األَْرِض  َعلَى  ُسْلَطاٌن  لَهُ  اِإلْنَساِن  اِْبَن  أَنَّ  تَْعِرفُوا  َحتَّى  َولَِكْن 
  َك َواِْذَهْب ِإلَى بَْيتَِك!» «أََنا أَقُوُل لََك: اِْنَهْض َواِْحِمْل فَِراشَ ١١  ُهَو قَاَل ِللُمْقعَِد:الَخَطاَيا»  

بُوا َجِميعَاً  ١٢ َوفِي الَحاِل ُهَو نََهَض َوَحَمَل فَِراَشهُ َوذََهَب أََماَمُهْم َجِميعَاً, َحتَّى أَنَُّهْم تَعَجَّ
دُوا هللاَ قَائِِليَن: نَْحُن لَْم نََر    بَِهِذِه الصُّوَرةِ قَطُّ!  َشْيئَاً َوَمجَّ

  

  َدْعَوُة َمتَّى  
َوبَْينََما ُهَو  ١٤نِِب البَْحِر, َوُكلُّ الَجْمعِ أَتَوا إِلَْيِه َوُهَو َعلََّمُهْم.  َوَخَرَج يَُسوعُ ثَانِيَةً إِلَى َجا ١٣

َالِوي   َرأَى   , «  ِاْبنَ يَُمرُّ لَهُ:  َوقَاَل  َرائِِب,  الضَّ ِجبَايَِة  ِعْندَ  َجاِلَساً  َوُهَو  اِتْبَْعنِي! َحْلفَا   «
َوتَبِعَهُ.   َكاَن  ١٥نََهَض  ِعْندََما  َضَرائَِب  َوَحدََث  ُجبَاةَ  أَنَّ  بَْيتِِه,  فِي  ِللطَّعَاِم  يَُسوعُ َجاِلَساً 

ِألَنَّهُ َكاَن هُنَاَك َكثِيُروَن, َوُهْم تَبِعُوهُ.    َكثِيِريَن َوُخَطاةً َجلَسُوا أَْيَضاً َمَع يَُسوَع َوتََالِميِذِه,
يَأُكُل َمَع ُجبَ ١٦ يِسيُّوَن  َوالِفّرِ الَكتَبَةُ  ِلتََالِميِذِه: َوِعْندََما َرآهُ  قَالُوا  َرائِِب َوالُخَطاةِ,  اةِ الضَّ

َرائِِب َوالُخَطاةِ؟    يُْعقَلُ   َكْيفَ  يَأكُُل َويَْشَرُب َمَع ُجبَاةِ الضَّ َوِعْندََما َسِمعَُهْم يَُسوعُ  ١٧أَنَّهُ 
اُء َال يَْحتَاُجوَن ِإلَى َطبِيٍب, بَْل الَِّذيَن ُهْم مَ قَاَل لَُهْم: «   ى. أََنا لَْم آِت ِألَْدُعوَ ْرضَ األَِصحَّ

  ».األَْبَراَر بَِل الُخَطاةَ إِلَى التَّْوبَةِ 

  

  السَُّؤاُل َعِن الصَّْومِ 
يِسيُّوَن َكانُوا ُمْعتَاِديَن أَْن يَُصوُموا, فَأَتَوا َوقَالُوا لَهُ: ِلَماذَا يَُصوُم ١٨ َوتََالِميذُ يُوَحنَّا َوالِفّرِ

يَُصوُموَن؟   َال  تََالِميذََك  َولَِكنَّ  يِسيِّيَن,  َوالِفّرِ يُوَحنَا  « ١٩تََالِميذُ  يَُسوعُ:  لَُهْم  َهْل  فَقَاَل 
َ مُس  ـ؟ َما َداَم العَِري  العَِريُس َمعَُهمْ   أَْوَالُد العُْرِس أَْن يَُصوُموا وَ     تَِطيعُ ـيَسْ  َال   ْوُجوَداً ـ

لَِكنَّ األَيَّاَم َستَأتِي ِعْنَدَما يُؤَخذُ العَِريُس ِمْنُهْم, َوِعْنَدئٍِذ  وَ  ٢٠يَْستَِطيعُوَن أَْن يَُصوُموا.  
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َال يَُرقُِّع أََحٌد ثَْوَباً َعتِيقَاً بِِقْطعٍَة ِمْن ثَْوٍب َجِديٍد. َوإِالَّ  ٢١َسْوَف يَُصوُموَن فِي تِْلَك األَيَّاِم.  
َوَال أََحَد يََضُع  ٢٢فَِإنَّ الِقْطعَةَ الَجِديَدةَ الَّتِي َمَألَتْهُ تَأُخذُ ِمَن القَِديِم, َوالشُّقُّ يَُسوُء أَْكثََر.  

ُر الخَ   ِزَقاٍق قَِديَمٍة. َوإِالَّ َخْمَراً َجِديَدةً فِي   قَاَق, وَ تُفَّجِ ِسيُل الَخْمُر َوتَتْلَُف  تَ ْمُر الَجِديَدةُ الّزِ
قَاَق. َولَِكنَّ الَخْمَر الَجِديَدةَ يَِجُب أَْن تُوَضَع فِي ِزقَاٍق َجِديَدةٍ    .  »الّزِ

  

  يَسُوُع َربُّ السَّْبتِ 
بَدَأُوا ٢٣ تََالِميذَهُ  أَنَّ  السَّْبِت,  يَْوِم  فِي  السَّنَابِِل  ُحقُوِل  بَْيَن  ذَاِهبَاً  َكاَن  ِعْندََما  أَنَّهُ  َوَحدََث 

يِسيُّوَن قَالُوا لَهُ: اِْنظُْر, ِلَماذَا يَْفعَلُوَن ٢٤بِقَْطِف ُرُؤوِس السَّنَابِِل بَْينََما ُهْم يَْمُشوَن.   َوالِفّرِ
ال يَْوِم  َمْشُروَعاً؟  فِي  لَْيَس  الَِّذي  ذَِلَك  لَُهْم:  ٢٥سَّْبِت  ُهَو  فَعََل  أَ «فَقَاَل  َما  أَبََداً  تَْقَرأُوا  لَْم 

َكْيَف أَنَّهُ َدَخَل بَْيَت هللاِ فِي أَيَّاِم ٢٦َداُوُد ِعْنَدَما اِْحتَاَج َوَكاَن َجائَِعاً َمَع الَِّذيَن َكانُوا َمعَهُ,  
َرئِيِس الَكَهنَِة, َوأََكَل ُخْبَز التَّْقِدَمِة الَِّذي لَْيَس َمْشُروَعاً أَْن يُؤَكَل ِمْنهُ إِالَّ ِمْن آبِيَاثَاَر  

السَّْبُت ُصنَِع ِألَْجِل «َوُهَو قَاَل لَُهْم:  ٢٧  »أَْيَضاً الَِّذيَن َكانُوا َمعَهُ؟  قِبَِل الَكَهنَِة, َوأَْعَطى
ً ٢٨ ِألَْجِل السَّْبِت. اِإلْنَساِن, َولَْيَس اِإلْنَسانُ    . »ِلذَِلَك اِْبُن اِإلْنَساِن ُهَو َربُّ السَّْبِت أَْيَضا

  

 األصَحاُح الثَّاِلثُ 

َوهُْم َكانُوا يَُراقِبُونَهُ ِليََروا إِْن  ٢َودََخَل ثَانِيَةً إِلَى الَمْجَمعِ, َوَكاَن ُهنَاَك َرُجٌل يَدُهُ يَابَِسةٌ.  ١
َعَلْيِه.   يَْشتَُكوا  أَْن  يَْستَِطيعُوا  َحتَّى  السَّْبِت,  يَْوِم  فِي  َسيَْشِفيِه  ُجِل  ٣َكاَن  ِللرَّ قَاَل  َوهَُو 

َهْل هَُو َمْشُروٌع أَْن يُْفعََل الَحَسُن «َوُهَو قَاَل لَُهْم:  ٤ »!قُْم َوقِفْ « َسِة:  َصاِحِب اليَِد اليَابِ 
؟ أَْن تَُخلََّص نَْفٌس أَْم أَْن تُْقتَْل؟  لَِكنَُّهْم َظلُّوا َصاِمِتيَن.    »فِي أَيَّاِم السَّْبِت أَْم أَْن يُْفعََل الشَّرُّ

ُجِل:  ٥ َوِعْندََما نََظَر َحْولَهُ بِغََضٍب إِلَْيِهْم, ِلَكْونِِه َحِزينَاً ِمْن أَْجِل قََساَوةِ قُلُوبِِهْم, قَاَل ِللرَّ
يِسيُّوَن, َوفِي الَحاِل ٦, َوُهَو َمدَّ يَدَهُ َوَعادَْت يَدُهُ َكاِملَةً َكاألُْخَرى.  »ُمدَّ يََدكَ « َوذََهَب الِفّرِ

ُروهُ.  َعقَدُوا اِْجتِ    َماَعاً َمَع الِهيُروِدِسيِّيَن ِضدَّهُ, َكْيَف َسيَْستَِطيعُوَن أَْن يُدَّمِ

  
  يَسُوعُ يَْشِفي َكثِيِريَن ِعْنَد البَْحرِ 

تَبِعَهُ َجْمٌع َعِظيٌم ِمَن الَجِليِل   لَِكنَّ يَُسوَع َسَحَب نَْفَسهُ َمَع تََالِميِذِه إِلَى البَْحِر, وَ  وَ  ٧
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  إَِلْيهِ   ىأَتَ َجْمٌع َعِظيٌم  َوَراِء األُْردُِن, وَ   ِمنْ أَدُوِميَةَ وَ َوِمْن أُوُرَشِليَم َوِمْن  ٨َوِمَن اليَُهوِديَِّة  
َوُهَو  ٩الَّتِي فَعَلََها.    العَِظيَمةِ   األَْشيَاءِ   َعنْ ِمَن الَِّذيَن َحْوَل ُصوَر َوَصْيدَا, ِعْندََما َسِمعُوا  

ِألَنَّهُ َشفَى َكثِيِريَن,  ١٠قَاَل ِلتََالِميِذِه أَْن تَْنتَِظَرهُ َسِفينَةٌ َصِغيَرةٌ بَِسبَِب الَجْمعِ ِلئَالَّ يَْزَحُموهُ,  
  َواألَْرَواُح النَِّجَسةُ ١١َحتَّى أَنَّ ُكلَّ َمْن َكاَن ِعْندَُهْم أَْمَراٌض َكانُوا يَتَدَافَعُوَن ِلَكْي يَْلِمُسوهُ.  

أَالَّ   اَوُهَو َحاَالً أََمَرهَ ١٢: أَْنَت ُهَو اِْبُن هللاِ!  ةً قَائِل  تْ هُ, َوَصَرخَ أَتْ أََماَمهُ ِعْندََما رَ   َطتْ َسقَ 
  هُ. تُْعِلنَ

  

  ْثَني َعَشرَ تَْعيِيُن االِ 
 ِمْنهُمْ   تِْلِميَذاً  ثْنَي َعَشرَ اِ َوَعيََّن  ١٤الَِّذيَن يُِريدُُهْم َوُهْم أَتُوا إِلَْيِه.    اَوَصعَدَ إِلَى َجبٍَل َودَعَ ١٣

ِليَْكِرُزوا,   يُْرِسلَُهْم  َوَحتَّى  َمعَهُ,  َيُكونُوا  األَْمَراَض ١٥َحتَّى  ِليَْشفُوا  ةٌ  قُوَّ لَُهْم  َوِلتَُكوَن 
اهُ: بُْطُرَس,  ١٦َويُْخِرُجوا الشَّيَاِطيَن.   َويَْعقُوُب اِبَن َزْبِدي َويُوَحنَّا أََخا  ١٧َوِسْمعَاُن ُهَو َسمَّ

اُهْما:   َسمَّ ْعِد.  يَْعقُوَب  الرَّ اْبنَيِ  أَيِ    , َوبَْرثُولََماُوسَ   ,َوفِيلُبُّسَ   ,َوأَْندََراُوسَ ١٨بَُوانَْرِجَس 
َحْلفَى  ,َوتُوَما  ,َوَمتَّى ْبَن  اْلقَانَِويَّ   ,َوتَدَّاُوسَ   ,َويَْعقُوَب   َويَُهوذَا ١٩  ,َوِسْمعَاَن 

  الَِّذي َخانَهُ أَْيَضاً. َوهُْم ذََهبُوا إِلَى بَْيٍت.  اِإلْسَخْريُوِطيَّ 

  

يِسيِّيَن     تَْجِديُف الِفّرِ
الُخْبَز.  ٢٠ يَأَكلُوا  أَْن  َحتَّى  يَْستَِطيعُوا  لَْم  َوُهْم  ثَانِيَةً  اِْجتََمعُوا  َسِمَع  ٢١َوالَجْمُع  َوِعْندََما 

  ! قَْد ُجنَّ ُهَو  قَالُوا:  ِألَنَُّهْم  بِِه,  ِليُْمِسُكوا  ذََهبُوا  هُْم  َهذَا,  َعْن  الَِّذيَن  ٢٢أَْصِدقَاُؤهُ  َوالَكتَبَةُ 
َوُهَو  ٢٣ِليَم قَالُوا: ُهَو بِِه بَْعلََزبُوُب, َوبِأَِميِر الشَّيَاِطيِن يُْخِرُج الشَّيَاِطيَن.  نََزلُوا ِمْن أُوُرشَ 

بِأَْمثَاٍل: « لَُهْم  َوقَاَل  أَْن يُْخِرَج الشَّْيَطاَن؟  دََعاُهْم  يَْستَِطيُع الشَّْيطاُن  َكانَْت  ٢٤َهْل  َوإِْن 
َوإِْن َكاَن بَْيٌت َمْقُسوٌم َعلَى  ٢٥ْلَك الَمْملََكةُ لَْن تَثْبَُت.  َمْملََكةٌ َمْقُسوَمةٌ َعلَى نَْفِسَها, فَتِ 

نَْفِسِه فَُهَو َمْقسُوٌم َوَال يَْستَِطيُع    َعلَىَوإِْن قَاَم الشَّْيَطاُن  ٢٦نَْفِسِه, فَذَاَك البَْيُت َال يَثْبُُت.  
ُجِل القَِوّيِ َويَْسِلَب ُمْمتَلََكاتِهِ َال أََحَد يَْستَِطيُع أَْن  ٢٧أَْن يَثْبَُت, بَْل لَهُ نَِهايَةٌ.     يَْدُخَل بَْيَت الرَّ

بَْيتَهُ.   َسيَْسِلُب  ُهَو  َوِعْنَدَها   , القَِويَّ ُجَل  الرَّ َالً  أَوَّ َربََط  إِْن  ُكلُّ  ٢٨إِالَّ  لَُكْم:  أَقُوُل  الَحقَّ 
بَِها.   فُوَن  َسيَُجّدِ الَّتِي  َوالتََّجاِديُف  النَّاِس,  ِألَْبَناِء  َستُْغفَُر  الَِّذي ٢٩الَخَطاَيا  ذَاَك   َولَِكْن 

ْينُونَِة األَ  وحِ القُُدِس َال يُوَجُد لَهُ ُغْفَراٌن أَبََداً, بَْل هَُو فِي َخَطِر الدَّ ُف َعلَى الرُّ ». بَِديَّةِ يَُجّدِ
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  ِألَنَُّهْم قَالُوا: ُهَو ِعْندَهُ ُروٌح نَِجٌس.  ٣٠ 

  

  َعائَِلُة يَسُوَع الَحِقيِقيَّةُ 
وَ ٣١ هُ,  َوأُمُّ إِْخَوتُهُ  ِحيَنئٍِذ  يَْدعُونَهُ.    بَْينََمافَأَتَى  إِلَْيِه  أَْرَسلُوا  الَخاِرجِ,  فِي  َواقِفُوَن  هُْم 
الَجاِلسُ ٣٢ يَْطلُبُونَكَ   ونَ َوالَجْمُع  َوإِْخَوتَُك  َك  أُمُّ اِْنُظْر,  لَهُ:  قَالُوا  َوُهَو  ٣٣َخاِرَجاً.    َحْولَهُ 

ي أَْو إِْخَوتِي؟ أََجابَُهْم قَائَالً: «  نََظَر إِلَى الَِّذيَن َكانُوا َجاِلِسيَن َحْولَهُ  َوُهَو  ٣٤»  َمْن ُهْم أُّمِ
ي َوإِْخَوتِي,  َوقَاَل: « ِألَنَّ ُكلَّ َمْن َسيَْفعَُل َمِشيئَةَ هللاِ, هَُو نَْفُسهُ أَِخي َوأُْختِي  ٣٥اِْنُظُروا أُّمِ

ي    ». َوأُّمِ

ابعُ   األصَحاُح الرَّ

ِ ثَ مَ  اِرع   ُل الزَّ
 َوُهَو بَدَأَ ثَانِيَةً يُعَلُِّمُهْم ِعْندَ البَْحِر, َوُجُموعٌ َعِظيَمةٌ اِْجتََمعَْت ِعْندَهُ, َحتَّى أَنَّهُ دََخَل إِلَى١

َعلَى الشَّاِطِئ.   َوقََف  ُكلُّهُ  ْمُع  البَْحِر. َوالجَّ فِي  َوَجلََس  َكثِيَرةٍ  ٢َسِفينٍَة  بِأَْشيَاَء  تََكلََّم  َوُهَو 
بِ  بِتَْعِليِمِه:  إِلَْيِهْم  ِليَْزَرَع,  «٣أَْمثَاٍل, َوقَاَل لَُهْم  ِعْنَدَما ٤اِْنُظُروا, َزاِرٌع َخَرَج  َوَحَدَث أَنَّهُ 

بَْعُض الِبذَاِر َعلَى َطَرِف الطَِّريِق. َوطُيُوُر السََّماِء أَتَْت َوأََكلَتُْها.  َكاَن يَْزَرُع َسقََطْت 
َسقََطْت َعلَى أَْرٍض َحَجِريٍَّة َحْيُث لَْم تَُكْن تُْربَةٌ َكثِيَرةٌ, َونَبَتَْت َحاَالً إِْذ    البَِذارِ َوبَْعُض  ٥

َوِعْنَدَما أَْشَرقَِت الشَّْمُس اِْحتََرقَْت. َوِألَنَّهُ لَْم يَُكْن لََها َجْذٌر  ٦ يَُكْن لََها ُعْمُق أَْرٍض.  لَمْ 
تُثِْمْر.    تْ َسقَطَ   البَِذارِ َوبَْعُض  ٧يَبَِسْت.   َولَْم  َوَخنَقَتَْها  نَبَتَْت  َواألَْشَواُك  األَْشَواِك,  بَْيَن 

َعلَى أَْرٍض َجيَِّدٍة َوأَْنَجبَْت ثََمَراً, الَِّذي نََما َوتََكاثََر, َوأَْخَرَجِت    َسقََطتْ   البَِذارِ َوبَْعُض  ٨
لَهُ آذَاٌن ِللسَّْمعِ   الَِّذي«َوُهَو قَاَل لَُهْم:  ٩.  »البَْعَض ثََالثِيَن َوالبَْعَض ِستِّيَن َوالبَْعَض ِمئَةً 

الَمثَِل. ١٠.  »فَْليَْسَمعْ  َعِن  َوَسأَلُوهُ  َحْولَهُ  َكانُوا  الَِّذيَن  التََّالِميذُ  أَتَى  َوْحدَهُ,  َكاَن  َوِعْندََما 
الَِّذيَن ُهْم ِمَن -لَُكْم قَْد أُْعِطَي أَْن تَْعِرفُوا ِسرَّ َملَُكوِت هللاِ. َولَِكْن لَُهْم «َوُهَو قَاَل لَُهْم: ١١

َحتَّى أَنَُّهْم نََظَراً يَْنظُُروَن َوَال يُْدِرُكوَن, َوَسْمعَاً ١٢ْعَمُل بِأَْمثَاٍل,  فَكُلُّ األَْشيَاِء تُ   -الَخاِرجِ 
َوُهَو قَاَل ١٣.  »  تُْغفََر لَُهْم َخَطايَاُهمْ   يَْسَمعُوَن َوَال يَْفَهُموَن, ِلئَالَّ يَتُوبُوا فِي أَّيِ َوْقٍت وَ 

اِرُع يَْزَرُع الَكِلَمةَ, ١٤َف إِذَاً َستَْعِرفُوَن ُكلَّ األَْمثَاِل؟  أََال تَْعِرفُوَن َهذَا الَمثََل؟ فََكيْ «لَُهْم:   الزَّ
ِعْنَد َجانِِب الطَِّريِق َحْيُث ُزِرَعْت الَكِلَمةُ, َولَِكْن ِعْنَدَما   يَُكونُونَ َوَهُؤَالِء ُهْم الَِّذيَن  ١٥

َوَهُؤَالءِ ١٦ الَّتِي ُزِرَعْت فِي قُلُوبِِهْم. يَْسَمعُونََها يَأتِي الشَّْيَطاُن ُمَباَشَرةً َويَأُخذُ الَكِلَمةَ 



٦٨                                                                                           ٤  ُمْرقُسْ يلُ جِ نْ إِ  
 

 , 

يَْقبَلُونََها بِفََرحٍ,    الَِّذيَن ُزِرُعوا فِي أَْرٍض َصْخِريٍَّة: الَِّذيَن بَْعَدَما َسِمعُوا  الَكِلَمةَ َحاَالً 
َوبَْعَدَها  ١٧ ِلفَتَْرٍة.  يَثْبُتُوَن  َوَهَكذَا  أَْنفُِسِهْم,  فِي  َجْذٌر  لَُهْم  يُق  َولَْيَس  الّضِ َيأتِي  ِعْنَدَما 

يَتَعَثَُّروَن.   ُهْم  الَحاِل  فِي  الَكِلَمِة,  ِألَْجِل  بَْيَن  ١٨َواِالْضِطَهاُد  ُزِرُعوا  الَِّذيَن  َوَهُؤَالِء 
َوُهُموُم َهذَا العَالَِم, َوِخَداُع الِغنَى, َوَشَهَواُت أَْشَياٍء ١٩أَْشَواٍك: الَِّذيَن يَْسَمعُوَن الَكِلَمةَ 

َوَهُؤَالِء هُُم الَِّذيَن يُْزَرُعوَن ٢٠ى تَْدُخُل ِإلَْيِهْم َوتَْخنُُق الَكِلَمةَ َوتَِصيُر َغْيَر ُمثِْمَرٍة.  أُْخرَ 
َويَْقبَلُونََها َويَْجِلبُوَن ثََمَراً, البَْعُض ثََالثِيَن   َعلَى أَْرٍض َجيَِّدٍة: الَِّذيَن يَْسَمعُوَن الَكِلَمةَ 

  . »يَن َوالبَْعُض ِمئَةً ِضْعفَاً َوالبَْعُض ِستِّ 

  

  َأْمَثاٌل َعِن الَمَلُكوتِ 
َهْل تُْجلَُب َشْمعَةٌ ِلتُوَضَع تَْحَت َسلٍَّة, أو تَْحَت َسِريٍر؟ أَلَْيَس لتُوَضَع  «َوُهَو قَاَل لَُهْم:  ٢١

اً ٢٢َعلَى َشْمعََداٍن؟   ِألَنَّهُ َال يُوَجُد َشْيٌء َمْخِفيٌّ َولَْن يُْظَهَر, َوَال أَيَّ َشْيٍء َمْحفُوٍظ ِسرَّ
اِْحذَُروا  «َوُهَو قَاَل لَُهْم: ٢٤. »ِللسَّْمعِ فَْليَْسَمعْ  اَن أَيُّ إِْنَساٍن لَهُ آذَانٌ إِْن كَ ٢٣َولَْن يُْعلََن. 

ا تَْسَمعُوَن. ِبالَكْيِل الَِّذي تَِكيلُوَن يَُكاُل لَُكْم. َولَُكُم   الَِّذيَن تَْسَمعُوَن َسيَُزاُد أَْكثََر.    َأيَُّهاِممَّ
َوُهَو  ٢٦.  »َسيُؤَخذُ ِمْنهُ َحتَّى الَِّذي ِعْنَدهُ ِألَنَّ الَِّذي لَهُ َسيُْعَطى لَهُ, َوالَِّذي لَْيَس لَهُ,  ٢٥

َويَنَاُم َويَقُوُم لَْيَالً ٢٧َهَكذَا إِنَّ َملَُكوَت هللاِ يَُكوُن َكَرُجٍل يَْطَرُح َزْرَعاً فِي األَْرِض,  « قَاَل:  
َكيَِف,   يَْعِرُف  ْرُع يَْطلَُع َويَْنُمو َوهَُو َال  ْرَض تُْنِجُب الثََّمَر ِمْن ِألَنَّ األَ ٢٨َونََهاَراً. َوالزَّ

َالً العُْشبَةَ, ثُمَّ السُّْنبُلَةَ, َوبَْعَدَها القَْمَح الَكاِمَل فِي السُّْنبُلَِة.   َولَِكْن ِعْنَدَما ٢٩نَْفِسَها, أَوَّ
  .  »يَْخُرُج الثََّمُر, فُهَو يََضُع الِمْنَجَل فِي الَحاِل ِألَنَّ الَحَصاَد قَْد أَتَى

يُْشبِهُ    إِنَّهُ   ٣١بَِماذَا َسنَُشبِّهُ لَُكْم َملَُكوَت هللاِ؟ أَْو بِأَّيِ ُمقَاَرنٍَة َسنُقَاِرنُهُ؟  «َوُهَو قَاَل:  ٣٠
َحبَّةَ الَخْرَدِل الَّتِي ِعْنَدَما تُْزَرعُ فِي األَْرِض فَِهَي أَْصغَُر ِمْن ُكّلِ البُذُوِر فِي األَْرِض. 

ُع ِهَي تَْنُمو َوتُْصبُِح أَْعَظَم ِمْن كُّلِ البُقُوِل َوتُْخِرُج أَْغَصانَاً َعِظيَمةً,  َولَِكْن ِعْنَدَما تُْزرَ ٣٢
قَاَل الَكِلَمةَ ٣٣.  »َحتَّى أَنَّ ُطيُوَر السََّماِء تَْستَِطيُع أَْن تَْبقَى تَْحَت ِظلَِّها َوبِأَْمثَاٍل َكثِيَرةٍ 

  وا لَِكْن بَِال أَْمثَاٍل لَْم يَُكلِّْمُهْم. َوِعْندََما َكانُ ٣٤يَْسَمعُوا,  لَُهْم َحَسَب َما َكانُوا يَْستَِطيعُوَن أَْن  
ُر ُكلَّ األَْشيَاِء ِلتََالِميِذِه.  مْ َوْحدَهُ    َكاَن يُفَّسِ
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  تَْهِدئَُة العَاِصَفةِ 
َدُعوَنا نَْعبُْر ِإلَى الَجانِِب اآلَخِر  «َوفِي نَْفِس اليَْوِم ِعْندََما أَتَى الَمَساُء, ُهَو قَاَل لَُهْم:  ٣٥

ْمَع أََخذُوهُ فِي السَِّفينَِة. َوَكاَن ُهنَاَك أَْيَضاً َمعَُهْم ُسفٌُن  َصَرفُوا الجَّ َوبَْعدََما  ٣٦  .»ِمَن البَْحرِ 
َوَهبَّْت هُنَاَك َعاِصفَةُ ِريحٍ َعِظيَمٍة, َوَضَربَْت األَْمَواُج السَِّفينَةَ َحتَّى أَنََّها  ٣٧قَِليلَةٌ أُْخَرى.  

َرةِ السَّ ٣٨اِْمتََألَْت.   ِفينَِة نَائَِماً َعلَى ِوَسادَةٍ. َوُهْم أَْيقَُظوهُ َوقَالُوا لَهُ: يَا  َوُهَو َكاَن فِي ُمَؤّخِ
نَْهلَُك؟   أَنَّنَا  َك  يُِهمُّ أََال  ْم,  ِللبَْحِر:  ٣٩ُمعَلِّ َوقَاَل  يَح  الّرِ قَاَم َوَوبََّخ  اِْصُمْت!«َوُهَو    » َسَالٌم, 

يُح تََوقَّفَْت َوَكاَن ُهنَاَك هُدُوٌء َعِظيٌم.   ِلَماذَا أَْنتُْم َخائِفُوَن َهَكذَا؟ «َو قَاَل لَُهْم:  َوهُ ٤٠َوالّرِ
لَْيَس لَُكْم إِْيَمانٌ   يُعَْقلُ   َكْيفَ  َوُهْم َخافُوا َكثِيَراً ِجدَّاً, َوقَاَل الَواِحدُ ِلآلَخِر: أَيَّ  ٤١  »؟أَنَّهُ 

يَح َوالبَْحَر    يُِطيعَانِِه؟ نَْوعٍ ِمَن البََشِر ُهَو َهذَا َحتَّى أَنَّ الّرِ

  

 األصَحاُح اْلَخاِمسُ 

  إِْخَراُج الشَّيَاِطيِن 
َوِعْندََما َخَرَج ِمَن السَِّفينَِة,  ٢انِِب اآلَخِر ِمَن البَْحِر إِلَى بَْلدَةِ الِجْدِريِّيَن,  إِلَى الجَّ َوُهْم أَتَوا  ١

َكاَن يَِعيُش ِعْندَ القُبُوِر. َولَْم يَُكْن   ٣ْندَهُ ُروٌح نَِجٌس  َالقَاهُ ِمَن القُبُوِر فِي الَحاِل َرُجٌل عِ 
بِالسََّالِسِل.   َوَال  َال  يَْربَِطهُ,  أَْن  يَْستَِطيُع  َوَسَالِسَل, ٤أََحدٌ  بِقُيُوٍد  يُْربَُط  َكاَن  ِعْندََما  ِألَنَّهُ 

َضهُ.    إِْنسَانٍ   ْع أَيُّ تُْقَطُع السََّالِسُل َعْن َطِريِقِه َوتَُكسَُّر القُيُودُ إِلَى قَِطعٍ. َولَْم يَْستَطِ  أَْن يَُرّوِ
بِأَْحَجاٍر. ٥ نَْفَسهُ  َويَْجَرُح  يَْصُرُخ  القُبُوِر  فِي الِجبَاِل َوفِي  ُهَو َكاَن  َونََهاَراً  لَْيَالً  َودَائَِماً 
ِلَي  َوَصَرَخ بَِصْوٍت َعِظيٍم َوقَاَل: َما ٧َوِعْندََما َرأَى يَُسوَع ِمْن بَِعيٍد, َرَكَض َوَسَجدَ لَهُ ٦

بَنِي.  يَا    َولَكَ  ِ أَالَّ تُعَذِّ ْخُرْج  اُ «ِألَنَّهُ َكاَن قَْد قَاَل لَهُ:  ٨يَُسوَع اِْبَن هللاِ العَِلّيِ؟ أَنَا أَْستَْحِلفَُك بِا
ُجِل   وُح النَِّجُس!  َأيَُّهاِمَن الرَّ َوهَُو أََجاَب قَائَِالً:    »َما ُهَو اِْسُمَك؟« َوُهَو قَاَل لَهُ:  ٩  »الرُّ

َوَكاَن  ١١َوُهَو َطلََب ِمْنهُ َكثِيَراً أَالَّ يُْرِسلَهُ َخاِرَج البَْلدَةِ.  ١٠اِْسِمي لَِجيُوَن, ِألَنَّنَا َكثِيُروَن.  
قَ  بَالِ ُهنَاَك  الّجِ ِمَن  الَخنَاِزيرِ   ِريبَاً  ِمَن  َعِظيٌم  ِمْنهُ  ١٢رَعى.  تَ   َجْمٌع  َطلَبُوا  َوالشَّيَاِطيُن 

فََسَمَح لَُهْم يَُسوعُ أَْن يَْخُرُجوا, َواألَْرَواُح  ١٣قَائِِليَن: أَْرِسْلنَا إِلَى الَخنَاِزيِر ِلنَْدُخَل فِيَها.  
ا إِلَى  الَحافَِّة  ِمَن  ِبعُْنٍف  اِْندَفََع  َوالقَِطيُع  الَخنَاِزيِر,  فِي  َودََخلَْت  َخَرَجْت  لبَْحِر,  النَِّجَسةُ 

َوالَِّذيَن َكانُوا يَْرَعوَن الَخنَاِزيَر, َهَربُوا  ١٤  َواِْختَنََق فِي البَْحِر (ُهْم َكانُوا َحَوالَي األَْلفَيِن). 
َوُهْم أَتَوا ١٥ُهْم َخَرُجوا ِليََروا َما الَِّذي َكاَن قَْد فُِعَل. فِي البَْلَدةِ. وَ  َوأَْخبَُروا فِي الَمِدينَِة وَ 
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ُسوَع, َوَرأَوا الَِّذي َكاَن َمْسُكونَاً بِالشَّْيَطاِن, َوَكاَن فِيِه لَِجيُوَن, َجاِلَساً َوَالبَِساً َوفِي  إِلَى يَ  
ال َخافُوا.  سَِّلْيمِ َعْقِلِه  َماَوالَِّذيَن رَ ١٦, َوُهْم  أَْخبَُروُهْم  َهذَا  َكاَن   الَِّذي  أَوا  الَِّذي  لَهُ,  َحدََث 

الشَّْيَطا  ِمَن  ِللَخنَاِزيِر.  َمْسُكونَاً  بِالنِّْسبَِة  يُغَاِدَر ١٧ِن, َوأَْيَضاً  أَْن  يَْطلُبُوَن ِمْنهُ  بَدَأُوا  َوهُْم 
ذَاَك الَِّذي َكاَن َمْسُكونَاً بِالشَّْيَطاِن أَْن  َطلََب ِمْنهُ  َوِعْندََما دََخَل إِلَى السَِّفينَِة,  ١٨ِديَاَرُهْم.  

لَهُ:  ١٩َيكُوَن َمعَهُ,   َوقَاَل  لَهُ  يَْسَمْح  لَْم  يَُسوَع  البَْيِت, إلى أَْصِدَقائَِك,  «َولَِكنَّ  إِلَى  اِذَْهْب 
العَِظيمَ  األَْشيَاِء  َعِن  لَ َوأَْخبِْرهُْم  بُّ  الرَّ فََعلََها  الَّتِي  َوبَدَأَ ٢٠  .»َوَرَحَمكَ   كَ ِة  َغادََر  َوُهَو 

َب الَجِميُع.  العَِظيَمةَ  األَْشيَاءَ  ُر فِي الُمدُِن العَْشرِ يَْنشُ    الَّتِي فَعَلََها لَهُ يَُسوعُ, َوتَعَجَّ

  

  إَِقاَمُة اِبَنِة يَاْيُرَس  
َوِعْندََما َعبََر يَُسوعُ ثَانِيَةً بِالسَِّفينَِة إِلَى الطََّرِف اآلَخِر, اِْجتََمَع َحْولَهُ َشْعٌب َكثِيٌر َوُهَو  ٢١

اْيُرُس ِعْندََما َرآهُ َسقََط ِعْندَ  يَ الَمْجَمعِ اِْسُمهُ    قَادَةِ   َوإِْذ َواِحدٌ ِمنْ ٢٢َكاَن قَِريبَاً ِمَن البَْحِر.  
يَدَْيَك ٢٣قَدََمْيِه   َوَضْع  تَعَاَل  الَمْوِت.  َعلَى  ُمْشِرفَةٌ  اآلَن  اِْبنَتِي  قَائَِالً:  بِِشدَّةٍ  ِمْنهُ  َوَطلََب 

تَْحيَا.   َسْوَف  َوِهَي  َجْمعٌ   يَسُوعُ وَ ٢٤َعلَْيَها,  َوتَبِعَهُ  َمعَهُ,  َحْولَهُ.    ذََهَب  َوتََزاَحُموا  َكثِيٌر 
ثْنَتَي َعَشَرةَ َسنٍَة,  ٢٥ ِالِ َوَعانَْت ِمْن أَْشيَاَء َعِديدَةٍ ِمْن  ٢٦َواِْمَرأَةٌ ُمعَيَّنَةٌ َكانَْت تَْنِزُف دََماً 

بَ  َشْيٍء,  أَّيِ  فِي  تَتََحسَّْن  َولَْم  ِعْندََها  َكاَن  َما  ُكلَّ  َوأَْنفَقَْت  َكثِيِريَن,  بِاألَْحَرى  أَِطبَّاَء  ْل 
ِعْندََما َسِمعَْت َعْن يَُسوَع أَتَْت ِمْن َوَرائِِه فِي اِالْزِدَحاِم َولََمَسْت ثَْوبَهُ,  ٢٧  ,َصاَرْت أَْسَوءَ 

َوفِي الَحاِل تََوقََّف نَِزيُف دَِمَها, ٢٩ُس ثَْوبَهُ فَقَْط فََسوَف أُْشفَى.  َها قَالَْت: إِْن ُكْنُت أَْلمِ ِألَنَّ ٢٨
َعاِرفَاً فِي نَْفِسِه أَنَّ    ,فِي الَحالِ   َويَُسوعُ ٣٠ فِي َجَسِدَها أَنََّها ُشِفيَْت ِمْن َمَرِضَها.  َوَشعََرتْ 

ةً َخَرَجْت ِمْنهُ, اِْلتَفََت فِي اِالْزِدَحاِم َوقَاَل:  َوتََالِميذُهُ قَالُوا لَهُ:  ٣١  »َمْن لََمَس ثَوبِي؟« قُوَّ
َوُهَو نََظَر َحْولَهُ ِليََرى تِْلَك الَّتِي فَعَلَْت  ٣٢َك َوتَقُوُل َمْن لََمَسنِي؟ يَْزَحمُ ْمَع أَْنَت تََرى الجَّ 
َولَِكنَّ الَمْرأَةَ َوِهَي َخائِفَةٌ َوُمْرتَِجفَةٌ, َعاِرفَةً َما فُِعَل بَِها, أَتَْت َوَسقََطْت ٣٣َهذَا الشَّْيَء.  

الَحِقيقَِة. ُكلَّ  َوأَْخبََرتْهُ  لََها:  ٣٤  أََماَمهُ  قَاَل  فِي «َوُهَو  اِْذَهبِي  َشفَاِك!  قَْد  إِْيَمانُِك  اِْبنَةُ  َيا 
ِمْن َمَرِضكِ  َمْشِفيَّةً  يَتََكلَُّم أَتَى ِمنْ ٣٥.  »َسَالٍم َوُكونِي  َرئِيِس الَمْجَمعِ    بَْيتِ   َوبَْينََما ُهَو 

بَْعدُ؟    َشْخٌص ُمعَيَّنٌ  الُمعَلَِّم  تُْزِعُج  ِلَماذَا  َماتَْت.  اِْبنَتَُك قَْد  يَُسوعُ  ٣٦َوقَاَل:  َوَحالََما َسِمَع 
َوُهَو لَْم يَْسَمْح ِألَّيِ ٣٧.  »َال تََخْف! آِمْن فَقَطْ «الَكِلَمةَ الَّتِي قِيلَْت, قَاَل ِلَرئِيِس الَمْجَمعِ:  

َوُهَو أَتَى إِلَى بَْيِت َرئِيِس  ٣٨  يَْعقُوَب.  اَب َويُوَحنَّا أَخَ  َويَْعقُوإِْنَساٍن أَْن َيتَْبعَهُ إِالَّ بُْطُرسَ 
َوِعْندََما دََخَل قَاَل   ٣٩ اِْضِطَرابَاً, َوالَِّذيَن َكانُوا يَْبُكوَن َويَُوْلِولُوَن بِِشدَّةٍ. الَمْجَمعِ َوَرأَى 
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» الشَّْيَء  لَُهْم:  َهذَا  تَْفَعلُوَن  نَائَِمةً ِلَماذَا  بَْل  َميِّتَةً  لَْيَسْت  البِْنُت  َوُهْم ٤٠  .»َوتَْبُكوَن؟ 
َضِحُكوا َعلَْيِه اِْستِْهَزاًء. َولَِكْن ِعْندََما أَْخَرَج الَجِميَع, أََخذَ أَبَا َوأُمَّ البِْنِت َوالَِّذيَن َكانُوا  

َطاِليثَا َو أََخذَ البِْنَت بِيَِدَها َوقَاَل لََها: «َوهُ ٤١البِْنُت ُمْستَْلِقيَةً.    هُ َودََخَل إِلَى َحْيُث َكانَتْ َمعَ 
«قُوِمي!  التَّْرَجَمِة:  بَْعدَ  أَْي  قُوِمي! »  أَقُوُل  لَِك  اِْبنَةُ  البِْنُت  ٤٢  »يَا  قَاَمْت  الَحاِل  َوفِي 

بُوا بِدَْهَشٍة َعِظيَمٍة.   َوأََمَرُهْم  ٤٣َوَمَشْت, ِألَنَّ ُعْمَرَها َكاَن اِثَْنتَي َعَشَرةَ َسنَةً. َوُهْم تَعَجَّ
   بِِشدَّةٍ أَالَّ يَْعلََم أََحدٌ بَِهذَا. َوأََمَر أَْن يُْعَطى َشْيٌء لََها ِلتَأُكلَهُ.

 
 ِدسُ األصَحاُح السَّا

  يَسُوعُ يُْرَفُض ِمَن النَّاِصَرةِ  
َوِعْندََما أَتَى السَّْبُت بَدَأَ يُعَلُِّم فِي  ٢َوهَُو َخَرَج ِمْن ُهنَاَك َوأَتَى إِلَى بَْلدَتِِه َوتَِبعَهُ تََالِميذُهُ.  ١

ُجِل َهِذِه األَْشيَاُء؟ َوَما    ,الَمْجَمعِ  بُوا قَائِِليَن: ِمْن أَْيَن ِلَهذَا الرَّ َوَكثِيُروَن َوُهْم يَْسَمعُونَهُ تَعَجَّ
  أَلَْيَس َهذَا النََّجارُ ٣َهِذِه الِحْكَمةُ الَّتِي أُْعِطيَْت لَهُ َحتَّى تُْصنََع أَْعَماٌل َعِظيَمةٌ َكَهِذِه بِيَدَْيِه؟  

َمْريَمَ  َويُوِسيِاْبُن  يَْعقُوَب  أَُخو  َوُهْم    ,  َمعَنَا؟  ُهنَا  أََخَواتُهُ  َوأَلَْيَسْت  َوِسْمعَاَن؟  َويَُهوذَا 
فِيِه.   لَُهْم:  ٤تَعَثَُّروا  قَاَل  يَُسوَع  بَْيَن  «َولَِكنَّ  َوَما  بَْلَدتِِه,  فِي  إِالَّ  َكَراَمٍه  بَِال  لَْيَس  النَّبِيُّ 

َوهَُو لَْم يَْستَِطْع أَْن يَْعَمَل أَْعَماَالً َعِظيَمةً ُهنَاَك, ِسَوى أَْن يََضَع  ٥».  أَقَاِربِِه, َوفِي بَْيتِهِ 
َويَْشِفيَ  الَمْرَضى  بَْعِض  َعلَى  َحْوَل  ٦ْم.  هُ يَدَهُ  َوذََهَب  إِيَمانِِهْم,  َعدَِم  بَِسبَِب  َب  تَعَجَّ َوُهَو 

  القَُرى ُمعَلَِّماً.

  

  ُمهِمَُّة اِالْثَني َعَشرَ 
ثْنَي َعَشَر َوبَدَأَ يُْرِسلُُهْم اِْثنَيِن اِْثنَيِن. َوأَْعَطاُهْم ُسْلَطانَاً َعلَى األَْرَواحِ  إَِلْيِه االِ  اَوُهَو دَعَ ٧

َوأََمَرُهْم أَالَّ يَأُخذُوا َشْيئَاً ِلِرْحلَتِِهْم إِالَّ َعَصاً فَقَْط, َال َزادَاً َوَال ُخْبَزاً َوَال نُقُودَاً ٨النَِّجَسِة, 
أَيُّ َمَكاٍن َوُهَو قَاَل لَُهْم: «١٠ْل أَْن يَتَنَعَّلُوا بِأَْحِذيٍَة َوأَالَّ يَْلبُِسوا ِردَائَْيِن.  بَ ٩َمَحافِِظِهْم,  فِي

َوإِْن َكاَن أََحٌد َال يَْقَبلُُكْم َوَال ١١تَْدُخلُوَن فِيِه ِإلَى بَْيٍت, ُهنَاَك اِْبقُوا َحتَّى تُغَاِدُروا الَمَكاَن.  
فَِعْنَدَما   ِضدَُّهْم.  يَْسَمعُكُْم,  ِلَشَهاَدٍة  أَْرُجِلُكْم  تَْحَت  التَُّراَب  اِْنفُُضوا  ُهَناَك  ِمْن  تُغَاِدُروَن 

َسُدوَم َوَعُموَرةَ َستَكُوُن ُمْحتََملَةً أَْكثََر فِي يَْوِم الدَّْينُونَِة ِمنْ َحاَلَة الَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: أَنَّ 
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َوأَْخَرُجوا َشيَاِطيَن َكثِيَرةً  ١٣َوُهْم َخَرُجوا َوَكَرُزوا بِأَْن يَتُوَب النَّاُس.  ١٢».  تِْلَك الَمِدينَةِ 
ْيِت َكِثيِريَن ِمَن الَمْرَضى َوَشفُوُهْم.    َوَمَسُحوا بِالزَّ

 
  َمْوُت يُوَحنَّا الَمْعَمَداِن 

َشاَع. َوُهَو قَاَل: إِنَّ يُوَحنَّا الَمْعَمدَاِن  َوَسِمَع الَمِلُك ِهيُرودَُس َعْنهُ, ِألَنَّ اِْسَمهُ َكاَن قَْد  ١٤
َوآَخُروَن قَالُوا: َهذَا ١٥األَْمَواِت, َوِلذَِلَك أَْعَماٌل َعِظيَمةٌ تُْظِهُر نَْفَسَها فِيِه.    بَْينِ   قَْد قَاَم ِمنْ 

ِكْن ِعْندََما َسِمَع ِهيُرودُُس قَاَل: َولَ ١٦إِيِليَّا. َوآَخُروَن قَالُوا: َهذَا نَبِيٌّ أَْو َواِحدٌ ِمَن األَْنبِيَاِء.  
ِألَنَّ ِهيُرودَُس نَْفَسهُ أَْرَسَل ١٧إِنَّهُ يُوَحنَّا الَِّذي قََطْعُت أَنَا َرأَسهُ, ُهَو قَْد قَاَم ِمَن األَْمَواِت!  

ْجِن ِمْن أَْجِل ِهيُروِديَا َزوَجِة أَِخيِه فِي ِليبَُّس. ِألَنَّهُ َكاَن َوقَبََض َعلَى يُوَحنَّا َوَربََطهُ فِي الّسِ
َجَها.   تََزوَّ َج  ١٨قَْد  تَتََزوَّ أَْن  لََك  َمْشَروعاً  لَْيَس  ِإنَّهُ  ِلِهيُرودَُس:  قَاَل  قَْد  َكاَن  يُوَحنَّا  ِألَنَّ 

َها لَْم تَُكْن  ِلذَِلَك ِهيُروِديَا َكانَْت َحاقِدَةً َعلَْيِه, َوَكانَْت تُِريدُ أَْن تَْقتُلَهُ. َولَِكنَّ ١٩أَِخيَك.    َزْوَجةَ 
ِألَنَّ ِهيُرودَُس َكاَن يََخاُف ِمْن يُوَحنَّا, َعاِلَماً أَنَّهُ إِْنَساٌن بَارٌّ َوُمقَدٌَّس. َوُهَو  ٢٠تَْستَِطيُع.  

َسِمعَ  َوِعْندََما  يَتَتَبَّعُهُ,  َكثِيَرةً َكاَن  أَْشيَاَء  فَعََل  بِفََرحٍ.    هُ  اليَْوُم  ٢١َوَسِمعَهُ  أَتَى  َوِعْندََما 
ِميَال ا ِعيِد  يَوِم  فِي  َعَشاءً لُمنَاِسَب,  ِهيُرودُُس  َصنََع  وَ دَتِ قِاوَ ِلَسادَتِِه    ِدِه  ُ ِه  الَجِليِل.   قَادَة

ْت ِهيُرودَُس َوالَِّذيَن َكانُوا َجاِلِسيَن َمعَهُ,  ٢٢ َوِعْندََما دََخلَْت اِْبنَةُ ِهيُروِديَّا َوَرقََصْت َوَسرَّ
َوهَُو َحلََف لََها: كُلُّ  ٢٣قَاَل الَمِلُك ِللبِْنِت: اِْطلُبِي ِمنِّي أَيَّ َشْيٍء تُِريِديَن َوأَنَا َسأُْعِطيِه لَِك.  

َها: َماذَا أَْطلُُب؟ ٢٤.  يْملََكتِ مَ َف أُْعِطيِك, إِلَى نِْصَف  َما تَْطلُبِيَن َسوْ  َوِهَي ذََهبَْت َوَسأَلَْت أُمَّ
َوِهَي أَتَْت فِي الَحاِل بُِسْرَعٍة إِلَى الَمِلِك َوَسأَلَتْهُ  ٢٥َوِهَي قَالَْت: َرأَس يُوَحنَّا الَمْعَمدَاِن.  

َوالَمِلُك َكاَن َحِزينَاً ِجدَّاً. ٢٦نِي َرأَس يُوَحنَّا الَمْعَمدَاِن َعلَى َطبٍَق.  قَائِلَةً: أَنَا أُْريدُ أَْن تُْعِطيَ 
اِلِسيَن َمعَهُ لَْم يُِرْد أَْن يَْرفَُضَها.    َوَلِكنْ  َوفِي الَحاِل أَْرَسَل ٢٧ِمْن أَْجِل القََسِم َوِمْن أَْجِل الجَّ

بَِرأسِ  يُْجلََب  أَْن  َوأََمَر  َسيَّافَاً,  السَّْجِن,  الَمِلُك  فِي  َرأََسهُ  َوقََطَع  ذََهَب  َوُهَو  َوَجلََب ٢٨ِه. 
َها.   ِألُّمِ أَْعَطتْهُ  َوالبِْنُت  ِللبِْنِت,  َوأَْعَطاهُ  َعلَى َطبٍَق  تََالِميذُهُ  ٢٩َرأَسهُ   بِهََذاَوِعْندََما َسِمَع 

  أَتَوا َوأََخذُوا َجَسدَهُ َوَوَضعُوهُ فِي قَْبٍر. 

 
  آَالفٍ  ْطعَامُ الَخْمسَةِ إِ 

ُسُل بَْعُضُهُم البَْعُض َمَع يَُسوعَ وَ  وَ  ٣٠ أَْخبَُروهُ ُكلَّ األَْشيَاِء الَّتِي َصنَعُوَها,  اِْجتََمَع الرُّ



٧٣                                                                                           ٦  ُمْرقُسْ يلُ جِ نْ إِ  
 

 , 

تَعَالُوا أَْنتُْم ُهنَا َوْحَدُكْم إِلَى َمَكاٍن َخاٍل َواِْرتَاُحوا  َوُهَو قَاَل لَُهْم: «٣١َوالَّتِي َعلَُّموَها.   
َحتَّى  ِلفَتَْرةٍ  فََراغٍ  َوْقُت  لَدَْيِهْم  َيُكْن  َولَْم  َويَْخُرُجوَن  يَأتُوَن  َكثِيُروَن  ُهنَاَك  َكاَن  ِألَنَّهُ   .«

ُمْنفَِرِديَن.  ٣٢ِليَأكُلُوا.   بِالسَِّفينَِة  َخاٍل  َمَكاٍن  إِلَى  يُغَاِدُروَن  ٣٣َوَغادَُروا  َرآُهْم  َوالشَّْعُب 
لَى ُهنَاَك ِمْن ُكّلِ الُمدُِن َوَسبَقُوُهْم َوأَتُوا َمَع بَْعٍض إِلَْيِه. َوَكثِيُروَن َعَرفُوهُ َوَرَكُضوا إِ 

َويَسُوعُ ِعْندََما َخَرَج َرأَى َشْعبَاً َكثِيَراً َوتََحنََّن َعلَْيِهْم, ِألَنَُّهْم َكانُوا َكغَنٍَم َال َراِعَي لََها,  ٣٤
ِعْندََما َمَضى ُجْزٌء َكبِيٌر ِمَن النََّهاِر, أَتَى تََالِميذُهُ إِلَْيِه وَ ٣٥َوهَُو بَدَأَ يُعَلُِّمُهْم أَْشيَاَء َكثِيَرةً.  

البَْلَدةِ الُمَجاِوَرةِ   اِْصِرْفُهْم َحتَّى يَْذَهبُوا إِلَى٣٦َوقَالُوا: َهذَا َمَكاٌن َخاٍل, َوالَوْقُت قَْد َمَضى.  
لَْيَس ِعْندَُهْم َشْيٌء ِليَأُكلُوا.  َوإِلَى القَُرى َويَْشتَُروا ِألَْنفُِسِهْم ُخْبَزاً, ِألَنَّ  فَأََجاَب َوقَاَل  ٣٧هُ 

». َوقَالُوا لَهُ: َهْل نَْذَهُب َونَْشتَِري ُخْبَزاً بِِمئَتَي ِدينَاٍر َونُْعِطي  أَْعُطوُهْم أَْنتُْم ِليَأُكلُوالَُهْم: «
ِليَأكُلُوا؟   لَُهْم: «٣٨َهُؤَالِء  اِفَقَاَل  ِعْنَدُكْم؟  َرَغيَفاً  َواِْنُظُروا َكْم  َعَرفُوا  ْذَهبُوا  َوِعْندََما   .«

َوَسَمَكتَاِن.   َخْمَسةٌ  َعلَى ٣٩قَالُوا:  بَِمْجُموَعاٍت  يَْجِلُسوَن  الَجِميَع  يَْجعَلُوا  أَْن  َوأََمَرُهْم 
األَْخَضِر.   َوَخْمِسينَاٍت.  ٤٠العُْشِب  ِمئَاٍت  ِمْن  ُصفُوٍف  فِي  َجلَُسوا  أََخذَ ٤١َوهُْم  َوِعْندََما 

ْمَسةَ أَْرِغفٍَة َوالسََّمَكتَْيِن, نََظَر إِلَى السََّماِء َوبَاَرَك َوَكَسَر األَْرِغفَةَ َوأَْعَطاَها ِلتََالِميِذِه الخَ 
َجِميعَاً,   بَْينَُهْم  فِيَما  السََّمَكتَْيِن  َوقََسَم  أََماَمُهْم,  ُ َوالجَ ٤٢ِليََضعُوَها  َواِْمتََأل أََكلُوا  وا. ِميُع 

َوالَِّذيَن أََكلُوا ِمَن األَْرِغفَِة  ٤٤ثْنَتَي َعَشَرةَ َسلَّةً َمْملُوَءةً ِمَن الِكَسِر َواألَْسَماِك.  َوَرفَعُوا اِ ٤٣
   َكانُوا َحَوالَْي َخْمَسِة آَالِف َرُجٍل.

  

  يَسُوعُ يَْمِشي َعَلى البَْحِر 
ْيِت  َوفِي الَحاِل أَْجبََر تََالِميذَهُ أَْن يَْدُخلُوا السَِّفينَةَ َوأَْن يَْذَهبُوا إِلَى النَّاِحيَِة الثَّاِنيَِة أََماَم بَ ٤٥

كَ  بَْينََما  الُجُموعَ.  َصْيدَا  يَْصِرُف  ُهَو  ِليَُصلِّي. ٤٦اَن  َجبٍَل  إِلَى  َغادََر  َصَرفَُهْم  َوبَْعدََما 
َوُهَو  ٤٨َوِعْندََما أَتَى الَمَساُء َكانَْت السَِّفينَةُ فِي َوَسِط البَْحِر َوُهَو َوْحدَهُ َعلَى اليَابَِسِة.  ٤٧

ابِعِ ِمَن الَّليْ  ْبعِ الرَّ يَح َكانَْت ُمعَاِكَسةً لَُهْم. َوفِي الرُّ ِل  َرآُهْم َيتَعَذَّبُوَن فِي التَّْجِذيِف, ِألَنَّ الّرِ
َولَِكْن ِعْندََما َرأَْوهُ يَْمِشي َعلَى البَْحِر اِْعتَقَدُوا  ٤٩ َماِشيَاً َعلَى البَْحِر َوتََجاَوَزهُْم.  أَتَى إِلَْيِهمْ 

ِألَنَُّهْم َجِميعَاً َرأَْوهُ َواِْضَطَربُوا. َوُمبَاَشَرةً ُهَو تََكلََّم إِلَْيِهْم َوقَاَل   ٥٠أَنَّهُ ُروٌح َوَصَرُخوا,  
عُوا!  لَُهْم: «  أَنَا. َال تََخافُواتََشجَّ يُح. َوُهْم ٥١».  إِنَّهُ  ِفينَِة فَتََوقَّفَْت الّرِ إِلَى السَّ َوُهَو َصعَدَ 

بُوا ِجدَّاً فِي أَْنفُِسِهْم   لُوا  ٥٢َواِْندََهُشوا,    إِلَى أَْبعَِد َحدٍّ تَعَجَّ األَْرِغفَِة,    فِْي ُمعِْجَزةِ ِألَنَُّهْم لَْم يَتَأَمَّ
وا إِلَى أَْرِض َجنِّيَساَرَت َوَرَسوا َعلَى الشَّاِطِئ.َوبَْعدََما َعبَُروا أَتَ ٥٣قَسَّْت. ِألَنَّ قُلُوبَُهْم تَ 



٧٤                                                                                         ٧٬٦ ُمْرقُْس يلُ جِ نْ إِ  
 

 , 

 , الِمْنَطقَِة ُكلَِّها تِْلكَ  َعْبرَ َوَرَكُضوا ٥٥َوِعْندََما َخَرُجوا ِمَن السَِّفينَِة َعَرفُوهُ فِي الَحاِل. ٥٤ 
يَْحِملُوَن  أُ َوبَدَ  إِ   َعلَىوا  َمْرَضى  َكانُوا  الذين  َهُؤَالِء  ةٍ  أَنَّهُ أَِسرَّ َسِمعُوا  َحْيُث  َكاَن.    لَى 

فِي ٥٦ الَمْرَضى  يََضعُوَن  َكانُوا  البَْلدَاِت,  أَْو  الُمدُِن  أَو  القَُرى  إِلَى  يَْدُخُل,  َكاَن    َوأَْينََما 
  َف ثَْوبِِه. َوُكلُّ الَِّذيَن لََمُسوهُ ُشِفيُوا.  الشََّواِرعِ, َوَكانُوا يَْطلُبُوَن ِمْنهُ أَْن يََمسُّوا فَقَْط َطرَ 

  

 األصَحاُح السَّابعُ 

ُس اِإلْنسَاَن؟مَ    اَذا يَُنّجِ
يِسيُّوَن وَ ِحي١ َوِعْندََما َرأَوا  ٢ِمَن الَكتَبَِة الَِّذيَن أَتَوا ِمْن أُوُرَشِليَم.    بَْعضٌ نَئٍِذ أَتَى إِلَْيِه الِفّرِ

َسٍة (أَْي َغْيِر َمْغُسولٍَة) ُهْم َوَجدُوا   ِألَنَّ  ٣َخَطأً.    َذِلكَ بَْعَض تََالِميِذِه يَأُكلُوَن ُخْبَزاً بِأَْيٍد ُمنَجَّ
ِكيَن بِ  يِسيِّيَن َوَجِميَع اليَُهوِد إِْن لَْم يَْغِسلُوا أَْيِديِهْم َجيِّدَاً َال يَأُكلُوَن, ُمتََمّسِ تَْقِليِد الشُّيُوخِ. الِفّرِ

َكثِيَرةٌ أُْخَرى ُهمْ ِمَن السُّوِق إِْن لَْم يَْغتَِسلُوا َال يَأُكلُوَن, َوُهنَاَك أَ   ِعْندََما يَأتُونَ وَ ٤   ْشيَاُء 
َوالَمَوائِِد.   النَُّحاِس  َوأَْوِعيَِة  َواألَبَاِريِق  الُكُؤوِس  َكغَْسِل  ِليَْحفَظُوَها:   فََسأَلَهُ ٥اِْستَلَُموَها 

يِسيُّوَن َوالَكتَبَةُ: ِلَماذَا َال يَْسلُُك تََالِميذَُك َحَسَب تَْقِليِد الشُّيُوخِ, بَْل يَأُكلُوَن ُخْبَزاً بِأَيْ  ٍد الِفّرِ
َحَسنَاً تَنَبَّأَ إِْشِعيَاُء َعْنُكْم أَيَُّها الُمَراُؤوَن, َكَما ُهَو فَأََجاَب َوقَاَل لَُهْم: «٦َغْيِر َمْغُسولٍَة؟  

إِنََّما بَاِطالً يَْعبُُدونَنِي  ٧تُوٌب: «َهذَا الشَّْعُب يُْكِرُمنِي بَِشفَتَْيِه َولَِكنَّ قَْلبَهُ بَِعيٌد َعنِّي.  َمكْ 
تَتََمسَُّكوَن بِتَْقِليِد النَّاِس   -يَن َوَصاَيا هللاِ ُمْهِملِ - ِألَنَُّكْم  ٨ُمعَلِِّميَن تَعَاِليَم َوَوَصايَا النَّاِس».  

َحقَّاً  َوهَُو قَاَل لَُهْم: «٩».  َكغَْسِل األَْوِعيَِة َوالكُُؤوِس, َوأَْشيَاَء َكثِيَرٍة أُْخَرى َكَهِذِه تَْفعَلُونَ 
َك, ١٠أَْنتُْم تَْرفُُضوَن َوِصيَّةَ هللاِ َحتَّى تَْحفَُظوا تَْقِليَدُكْم,   ِألَنَّ ُموَسى َقاَل: «أَْكِرْم أَبَاَك َوأُمَّ

اً فَْليَُمْت َمْوتَاً».  َوُكلُّ َمْن يَ  ِه: ١١ْلعَُن أَبَاً أَْو أُمَّ َولَِكنَُّكْم تَقُولُوَن: إِْن قَاَل َرُجٌل ِألَبِيِه َوأُّمِ
َوتَْسَمُحوَن ١٢.  سَيَُكوُن َمعِْفيَّاً قُْرَباٌن»,    ُهوَ «إِنَّ ُكلَّ َما يُْمِكُن أَْن يُِفيَدُكَما ِمْن َعَطاَياَي  

ِه.    يَْنبَِغيا  لَهُ أَالَّ يَْفعََل مَ  َجاِعِليَن َكِلَمةَ هللاِ بُِدوِن تَأثِيٍر َعْن َطِريِق تَْقِليِدُكْم  ١٣ِألبِيِه أَْو أُّمِ
  ,إَِلْيهِ  َعا كُلَّ الشَّْعبِ دَ قَْد    َكانَ ا  مَ َوِعْندَ ١٤.  »تَتَنَاقَلُونَهُ, َوأَْشَياَء َكثِيَرةً َكَهِذِه تَْفعَلُونَ الَِّذي  

َال يُوَجُد ُهنَاَك َشْيٌء َخاِرَج اِإلْنَساِن  ١٥َواِْفَهُموا:    ِمْنُكمْ    َواِحٍد  ُكلُّ ِإلَيَّ    ْصغُواأَ «قَاَل لَُهْم:  
ُس   تُنَّجِ الَّتِي  ِهَي  تِْلَك  ِمْنهُ  تَْخُرُج  الَّتِي  األَْشيَاُء  بَْل  َسهُ,  يُنَّجِ أَْن  يَْستَِطيُع  ِإلَْيِه  يَْدُخُل 

فَْليَْسَمعْ ١٦اِإلْنَساَن.   ِليَْسَمَع,  آذَاٌن  لَهُ  أََحٌد  َكاَن  البَْيتِ ١٧  .»إِْن  إِلَى  دََخَل   َوِعْندََما 
َهْل أَْنتُْم أَْيَضاً بَِال فَْهٍم؟ أَالَ « َوُهَو قَاَل لَُهْم: ١٨ِمَن الشَّْعِب, َسأَلَهُ تََالِميذُهُ بَِشأِن الَمثَِل.  



٧٥                                                                                          ٧ ُمْرقُْس يلُ جِ نْ إِ  
 

 , 

َسهُ,  تُْدِرُكوَن أَنَّ ُكلَّ َشْيٍء يَْدُخُل إِلَى اِإلْنَساِن ِمَن الَخاِرجِ َال يَْستَِطيُع أَْن يُنَ   ِألَنَّهُ  ١٩ّجِ
ِإلَى بَْطنِهِ  بَْل  ِإلَى قَْلبِِه,  يَْدُخُل  ُكلَّ األَْطِعَمِة؟   َال  فَاً  ُمنَّظِ ِإلَى الَجَفاِف  َوُهَو  ٢٠  »َويَْخُرُج 

ُس اِإلْنَساَن. «قَاَل:   ِألَنَّهُ ِمَن الدَّاِخِل, ِمْن قَْلِب  ٢١ذَاَك الَِّذي يَْخُرُج ِمَن اِإلْنَساِن ُهَو يُنَّجِ
يَرةٌ: ِزَنا, َدَعاَراٌت, قَتٌْل,   , ِخَداٌع, َشْهَوةٌ, ٢٢النَّاِس تَْخُرُج أَْفَكاٌر ِشّرِ َسِرقَاٌت, َطَمٌع, َشرٌّ

يَرةٌ, تَْجِديٌف, ِكبْ  يَرِة تَ ُكلُّ َهذِ ٢٣ِريَاٌء, َغبَاٌء.  َعْيٌن ِشّرِ ّرِ ْخُرُج ِمَن الدَّاِخِل  ِه األَْشَياِء الّشِ
ُس اِإلْنَسانَ    . »َوتُنَّجِ

  

  إِيَماُن اِْمَرَأٍة إِْغِريِقيَّةٍ 
أَْن  ٢٤ يُِرْد  َولَْم  بَْيٍت  إِلَى  َودََخَل  َوَصْيدَا,  نََواِحي ُصوَر  إِلَى  نََهَض َوذََهَب  ُهنَاَك  َوِمْن 

ِألَنَّ اِْمَرأَةً َكاَن فِي ِاْبنَتَِها ُروٌح  ٢٥يَْعِرَف أَيُّ إِْنَساٍن. َولَِكنَّهُ لَْم يَْستَِطْع أَْن يُْخِفي نَْفَسهُ,  
وَ  َعْنهُ,  َسِمعَْت  قَدََمْيِه.  نَِجٌس  ِعْندَ  َوَسقََطْت  أَْصٍل  ٢٦أَتَْت  ِمْن  إِْغِريِقيَّةً  َكانَْت  الَمْرأَةُ 

فِينِيِقّيٍ, َوتََوسَّلَْت إِلَْيِه أَْن يُْخِرَج الشَّْيَطاَن ِمْن اِْبنَتَِها.   َولَِكنَّ يَُسوَع قَاَل لََها:  ٢٧ُسوِرّيٍ 
ُخْبُز األَْبَناِء َويُْطَرَح للِكَالبِ   ئْ ِليَْمتَلِ « َال يَِليُق أَْن يُؤَخذَ  َالً, ِألَنَّهُ  َوِهَي  ٢٨.  »األَْبنَاُء أَوَّ

األَْبنَاِء.  فُتَاِت  ِمْن  تَأَُكُل  الَمَوائِِد  تَْحَت  الِكَالَب  َولَِكنَّ   , َربُّ يَا  نَعَْم  لَهُ:  َوقَالَْت  أََجابَْت 
لََها:  ٢٩ قَاَل  اِْبنَتِِك! ِمْن  «َوُهَو  ِمْن  َخَرَج  قَْد  الشَّْيَطاُن  ِاْذَهبِي:  القَْوِل,  َهذَا    » أَْجِل 
  َوِعْندََما أَتَْت إِلَى بَْيتَِها ِهَي َوَجدَْت الشَّْيَطاَن قَْد َخَرَج, َواِْبنَتََها نَائَِمةً َعلَى السَِّريِر. ٣٠

  

  اِْنسَاٌن َأْخَرُس َوَأَصمُّ يُْشَفى
َوثَانِيَةً َوهَُو ُمغَاِدٌر ِمْن نََواِحي ُصوَر َوَصْيدَا, أَتَى إِلَى بَْحِر الَجِليِل ِمْن ِخَالِل نََواِحي  ٣١

اً َوَكاَن ِعْندَهُ ِعلَّةٌ فِي النُّْطِق, َوُهْم َطلَبُوا  ٣٢الُمدُِن العَْشَرةِ.   َوَجلَبُوا إِلَْيِه َواِحدَاً َكاَن أََصمَّ
 َوهَُو أََخذَهُ إِلَى َجانٍِب ِمَن الَجْمعِ َوَوَضَع أََصابِعَهُ فِي أُذَُنْيهِ ٣٣ِمْنهُ أَْن يََضَع يَدَْيِه َعلَْيِه. 

ِلَسانَهُ,   َولََمَس  إِلَىَون٣٤ََوتَفََل  لَهُ:    اِظَراً  َوقَاَل  دَ  تَنَهَّ ُهَو  اِْنَفتِْح.    ».إِْفتََحا«السََّماِء  أَْي: 
َوُهَو أََمَرُهْم أَالَّ يُْخبُِروا  ٣٦َوفِي الَحاِل اِْنفَتََحْت أُذُنَاهُ َوُحلَّ ِربَاطُ ِلَسانِِه َوتََكلََّم بَِطَالقٍَة.  ٣٥

أََمَرُه  ُكلََّما  َولَِكْن  إِْنَساٍن,  أَْكثََر.  أَيَّ  يُِذيعُونَهُ  َكانُوا  هُْم  بُوا  ٣٧ْم  تَعَجَّ َحدٍّ َوُهْم  أَْبعَِد  إِلَى 
مَّ قَائِِليَن: هَُو فَعََل كُلَّ األَْشيَاِء َحَسنَاً. هَُو يَْجعَُل  . ونَ َس يَتََكلَّمُ رْ خُ لَوا  ونَ يَْسَمعُ  الصُّ
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 األصَحاُح الثَّاِمنُ 

  ْطعَامُ اَألْربَعَِة آَالفٍ إِ 
َوقَاَل    إَِلْيهِ فِي تِْلَك األَيَّاِم, َوالُجُموعُ عَِظيَمةٌ َولَْيَس لَُهْم َما يَأُكلُونَهُ, دََعا يَُسوعُ تََالِميذَهُ  ١

َشْيٌء «٢لَُهْم:   ِعْنَدهُْم  َولَْيَس  أَيَّاٍم  ِلثََالثَِة  َمِعي  اآلَن  ِألَنَُّهْم  الُجُموعِ,  َعلَى  أُْشِفُق  أَنَا 
بُيُوتِ   َصَرْفتُُهمْ ْن  َوإِ ٣يَأُكلُونَهُ.   َصائِِميَن,  ِإلَى  الطَِّريقِ فَ ُهْم  فِي  َسيَُخوُروَن  ِألَنَّ   .»ُهْم 

َوأََجابَهُ تََالِميذُهُ: ِمْن أَْيَن يَْستَِطيُع اِْنَساٌن أَْن يُْشبََع َهُؤَالِء  ٤  .َكثِيِريَن ِمْنُهْم أَتَوا ِمْن بَِعيدٍ 
يَِّة؟   البَّرِ فِي  ُهنَا  «َوُهوَ ٥بُِخْبٍز  َسأَلَُهْم:  ِعْنَدُكْم؟  َرِغيفاً  َسْبعَةٌ.  َكْم  قَالُوا:  أََمَر  ٦»  َوُهَو 

الشَّْعَب أَْن يَْجِلُسوا َعلَى األَْرِض َوأََخذَ السَّْبعَةَ أَْرِغفٍَة َوَشَكَر َوَكَسَر َوأَْعَطى تََالِميذَهُ  
الشَّْعِب.   أََماَم  َوَضعُوَها  َوُهْم  أََماَمُهْم,  األَْسَماِك ٧ِليََضعُوَها  ِمْن  قَِليٌل  ِعْندَُهْم  َوَكاَن 

َوهُوَ  ِغيَرةِ,  أََماَمُهْم.    الصَّ أَْيَضاً  تُوَضَع  أَْن  َوأََمَر  َوَرفَعُوا  ٨بَاَرَك  َوَشبِعُوا,  أََكلُوا  َهَكذَا 
عَامَ ِكَسَر   ٍت.    الطَّ َوالَِّذيَن أََكلُوا َكانُوا َحَوالَْي أَْربَعَِة آَالٍف.  ٩الَِّذي َكاَن قَْد بَِقَي فِي َسْبعِ َسالَّ

  َل إِلَى َسِفينٍَة َمَع تََالِميِذِه َوأَتَى إِلَى نََواِحي دَْلَمانُوثَةَ.  َوفِي الَحاِل دَخَ ١٠َوهَُو َصَرفَُهْم, 

 

يِسيُّوَن يَْطُلبُوَن آيًَة     الِفّرِ
يِسيُّوَن أَتَ ١١ بُوهُ. أُ وا َوبَدَ َوالِفّرِ َوُهَو  ١٢وا يَتََجادَلُوَن َمعَهُ َطاِلبِيَن ِمْنهُ آيَةً ِمَن السََّماِء ِليَُجّرِ

َعِميقَاً فِي ُروِحِه َوقَاَل: « دَ  الَجْيُل َعْن آيٍَة؟ الَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: لَْن  ِلَماذَا يَْبَحُث َهذَا  تَنَهَّ
الِجيلِ  ِلَهذَا  آيَةٌ  إِلَى١٣».  تُْعَطى  َودََخَل  النَّاِحيَِة    َوتََرَكُهْم  إِلَى  ُمغَاِدَراً  ثَانِيَةً  السَِّفينَِة 

إِالَّ َرِغيٌف    ي السَِّفينَةِ دَُهْم فِ نَِسيُوا أَْن يَأُخذُوا ُخْبَزاً, َولَْم َيُكْن ِعنْ   التََّالِميذُ وَ ١٤األُْخَرى.  
«١٥َواِحدٌ,   قَائَِالً:  أََمَرُهْم  َوِمْن َوهَُو  يِسيِّيَن  الِفّرِ َخِميَرِة  ِمْن  اِْحذَُروا    اِْنتَبُِهوا, 

 .َوُهْم تََجادَلُوا فِيَما بَْينَُهْم قَائِِليَن: َهذَا بَِسبَِب أَنَّهُ لَْيَس ِعْنَدنَا ُخْبزٌ ١٦».  َخِميَرِة ِهيُروِدسَ 
َماذَا تَتََجاَدلُوَن ِبأَنَّهُ لَْيَس ِعْنَدكُْم ُخْبٌز؟ أََال تُْدِرُكوَن لِ َوِعْندََما َعِرَف يَُسوعُ قَاَل لَُهْم: «١٧

َهْل لَُكْم أَْعيٌُن َوَال تََروَن؟ َولَُكْم  ١٨إِلَى اآلِن َوَال تَْفَهُموَن؟ َهْل َما َزالَْت قُلُوبُُكْم قَاِسيَةً؟ 
ُت الَخْمَسةَ أَْرِغفٍَة بَْيَن الَخْمَسِة آَالٍف,  ِعْنَدَما َكَسرْ ١٩آذَاٌن َوَال تَْسَمعُوَن َوَال تَْفَهُموَن؟  

َوالسَّْبعةَ َما بَْيَن األَْربَعَِة آَالٍف,   «٢٠» فَقَالُوا: اِثْنَتَي َعَشرةً.  َكْم َسلَّةً ِمَن البَقَاَيا َرفَْعتُْم؟ 
»  ؟ْيَف إِذَاً َال تَْفَهُموَن بَْعدُ كَ   فَقَاَل لَُهْم: «  ٢١» قَالُوا: َسْبٌع.    ؟  َكْم َسلَّةً ِمَن الَبَقايَا َرفَْعتُمْ 
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فَأََخذَ  ٢٣َوُهَو أَتَى إِلَى بَْيِت َصْيدَا. َوَجلَبُوا إِلَْيِه َرُجالً أَْعَمى َوَطلَبُوا ِمْنهُ أَْن يَْلِمَسهُ.  ٢٢ 
ُجَل األَْعَمى بِيَِدِه َوقَادَهُ َخاِرَج الَمِدينَِة. َوِعْندََما تَفََل َعلَى َعْيَنيِه َوَوَضَع يَدَْيِه َعلَْيِه,  الرَّ

يََرى.   َكاَن  إِْن  يَْمُشوَن.  ٢٤َسأَلَهُ  َكأَْشَجاٍر  النَّاَس  أََرى  أَنَا  َوقَاَل:  فَْوٍق  إِلَى  نََظَر  َوُهَو 
ا َوَضَع يَدَْيِه َعلَى َعْينَْيِه ثَانِيَةً َوَجعَلَهُ يَْنُظُر إِلَى األَْعلَى َوهَُو َعادَ َصِحيَحاً َوبَْعدَ َهذَ ٢٥

َال تَْدُخل ِإلَى َمِدينٍَة َوَال تُْخبِْر  َوأَْرَسلَهُ إِلَى بَْيتِِه قاَئِالً: «٢٦َوَرأَى ُكلَّ َشْخٍص َواِضَحاً.  
  ».  أَيَّ َشْخٍص فِي الَمِدينَةِ 

  

  تَِراُف بُْطُرَس بِاِإلْيَمانِ اِعْ 
َخَرَج يَُسوعُ َوتََالِميذُهُ إِلَى ُمدُِن قَْيَصِريَِّة فِيِليبَُّس. َوفِي الطَِّريِق َسأََل تََالِميذَهُ قَائَِالً وَ ٢٧

 » ُهَو؟لَُهْم:  أَنَا  أَنِّي  النَّاُس  يَقُوُل  البَْعَض  ٢٨»  َمْن  َولَِكنَّ  الَمْعَمدَاُن,  يُوَحنَّا  َوأََجابُوهُ: 
ِمَن األَْنبِيَاِء.    ,إِيِليَّا  يَُقوُلونَ  َولَِكْن َمْن تَقُولُوَن أَْنتُْم َوهَُو قَاَل لَُهْم: « ٢٩َوآَخُروَن َواِحدٌ 

أَنَا ُهَو؟  لَهُ: أَْنَت الَمِسيُح!  أَنِّي  أََمَرُهْم أَالَّ يُْخبُِروا أَيَّ   َوهُوَ ٣٠» فَأََجاَب بُْطُرُس َوقَاَل 
  إِْنَساٍن َعْنهُ.

  

   ُمْستَْقبَِليَّةٍ  َأْحَداثٍ اِإلْعَالُن َعْن 
َل أَْشيَاَء َكِثيَرةً َويُْرفََض ِمْن قِبَِل الشُّيُوخِ ٣١   َوبَدَأَ يُعَلُِّمُهْم أَنَّ اِْبَن اِإلْنَساِن يَِجُب أَْن يَتََحمَّ
بَْعدَ ثََالثَِة أَيَّاٍم.    قَادَةِ   وَ  ً َوُهَو قَاَل َهذَا  ٣٢الَكَهنَِة َوالَكتَبَِة َويُْقتََل, َويَقُوَم ثَانِيَةً    . القَْوَل َعلَنَا

َولَِكْن ِعْندََما اِْلتَفََت َونََظَر إِلَى تََالِميِذِه, َوبََّخ بُْطُرَس قَائَِالً:  ٣٣َوأََخذَهُ بُْطُرُس َوبَدَأَ يَُوبُِّخهُ.  
ُر بِأَْشَياِء هللاِ بَْل بِأَْشيَاِء النَّاِس  اِْذَهْب َعنِّي يَا َشْيَطاُن! ِألَنَّكَ «  ا َوِعْندََما دَعَ ٣٤ .»َال تُفَّكِ

َويَْحِمْل  ُكلُّ َمْن يُِريُد أَْن يَتْبَعَنِي فَْليُْنِكْر نَْفَسهُ َمَع تََالِميِذِه أَْيَضاً قَاَل لَُهْم: « إَِلْيهِ الشَّْعَب 
 َمنْ   لَِكْن ُكلُّ   ُرَها. وَ ـيَْخسَ ـَ س   َحيَاتَهُ ِألَنَّ ُكلَّ َمْن يُِريُد أَْن يَُخلَِّص    ٣٥يَتْبَْعنِي.    َصِليبَهُ وَ 

ِألَنَّهُ َماذَا يَْنتَِفُع اِإلْنَساُن  ٣٦اِإلْنِجيِل ُهَو َسيَُخلُِّصَها.    َأْجلِ َسيَْخَسُر َحَياتَهُ ِمْن أَْجِلي َوِمْن  
ِلذَِلَك ٣٨أَْو َماذَا َسيُْعِطي اِإلْنَساُن بََدالً َعْن نَْفِسِه؟ ٣٧إِْن َربَِح الَعالََم ُكلَّهُ َوَخِسَر نَْفَسهُ؟ 

انِي َوالَخاِطِئ, ِمْنهُ َسيَسْ  تَِحي أَْيَضاً  ُكلُّ َمْن َسيَْستَِحي بَِي َوبَِكِلَماتِي فِي َهذَا الِجيِل الزَّ
يِسينَ  ».  اِْبُن اِإلْنَساِن ِعْنَدَما َيأتِي فِي َمْجِد أَبِيِه َمَع الَمَالئَِكِة الِقّدِ
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 األصَحاُح التَّاِسعُ 

لَُهْم: «١ يَذُوقُوا  َوقَاَل  لَْن  الَِّذيَن  ُهنَا,  الَواقِِفيَن  ِمَن  بَْعضاً  ُهنَاَك  أَنَّ  لَُكْم:  أَقُوُل  الَحقَّ 
ةٍ    ».  الَمْوَت َحتَّى يََروا َملَكُوَت هللاِ يَأتِي بِقُوَّ

  

  تََغيُُّر َهيْئَِة يَسُوعَ 
ِلَوْحِدِهْم. ٢ إِلَى َجبٍَل َعاٍل  يَُسوعُ بُْطُرَس َويَْعقُوَب َويُوَحنَّا َوقَادَهُْم  أَيَّاٍم أََخذَ  ِستَِّة  َوبَْعدَ 

 َوثَْوبُهُ أَْصبََح ُمِشعَّاً أَْبيََضاً َساِطعَاً َكالثَّْلجِ, َحتَّى أَنَّهُ َال يَْستَِطيعُ ٣َوتَغَيََّرْت َهْيئَتُهُ أََماَمُهْم,  
َوَظَهَر لَُهْم إِيِليَّا َوُموَسى َوهَُما َكانَا يَتََكلََّماِن َمَع  ٤.  َهَكَذا  هُ اٌرَعلَى األَْرِض أَْن يُبَيِّضَ قَصَّ 

َوأََجاَب بُْطُرُس َوقَاَل ِليَُسوَع: يَا ُمعَلِّْم, إِنَّهُ َحَسٌن لَنَا أَْن نَُكوَن هُنَا! دَْعنَا نَْصنَْع  ٥يَُسوَع.  
يِليَّا.  ثََالَث ِخيَاٍم, وَ  ِألَنَّهُ لَْم يَْعِرْف َماذَا يَقُوُل, ِألَنَُّهْم  ٦اِحدَةً لََك َوَواِحدَةً ِلُموَسى َوَواِحَدةً ِإلِ

َوَكانَْت ُهنَاَك َغْيَمةٌ َظلَّلَتُْهْم َوَصْوٌت َخَرَج ِمَن الغَْيَمِة قَائَِالً: «َهذَا  ٧َكانُوا َخائِِفيَن ِجدَّاً.  
َوفَْجأَةً ِعْندََما نََظُروا َحْولَُهْم لَْم يََروا أَيَّ إِْنَساٍن َمعَُهْم بَْعدُ,  ٨  اِْسَمعُوه!»  الَحِبيُب,  ُهَو اِْبنِي 

َوبَْينََما ُهْم يَْنِزلُوَن ِمَن الَجبَِل, أََمَرُهْم أَالَّ يُْخبُِروا أَيَّ أََحٍد بِاألَْشيَاِء الَّتِي ٩إِالَّ يَُسوَع فَقَْط.  
األَْمَواِت.   ِمَن  قَاَم  قَْد  اِإلْنَساِن  اِْبُن  يَُكوَن  َحتَّى  فِي  ١٠َرأَْوَها,  القَْوَل  َهذَا  َحِفُظوا  َوُهْم 

  ُم اآلَخَر َعْن َمْعنَى الِقيَاَمِة ِمَن األَْمَواِت.أَْنفُِسِهْم ُمتََسائِِليَن َواِحدُُه 

َالً؟  ١١  أَوَّ يَأتَِي  أَْن  يَِجُب  إِيِليَّا  أَنَّ  الَكتَبَةُ  يَقُوُل  ِلَماذَا  قَائِِليَن:  َسأَلُوهُ  أََجاَب ١٢َوُهْم  َوُهَو 
» وَ َوأَْخبََرهُْم:  َالً  أَوَّ َيأتِي  إِيِليَّا  األَ بِالَحِقيقَِة  ُكلَّ  اِْبِن  يُْصِلُح  َعن  ُكتَِب  أَنَّه  َكَما  ْشَياِء. 

َويَُهاَن.   َكثِيَرةً  أَْشيَاَء  يُقَاِسَي  أَْن  يَِجُب  أَنَّهُ  إِيِليَّا  ١٣اِإلْنَساِن  إِنَّ  لَُكْم:  أَقُوُل  َولََكنِّي 
  ». َمْكتُوٌب َعْنهُ بِالَحِقيقَِة قَْد أَتَى, َوُهْم فَعَلُوا بِِه ُكلَّ األَْشَياِء الَّتِي أََراُدوَها, َكَما ُهَو 

 

ِذي بِِه َشْيَطانٌ    ِشَفاُء الَوَلِد الَّ
َمعَُهْم. ١٤ يَتََجادَلُوَن  َوالَكتَبَةَ  َحْولَُهْم,  َعِظيَماً  َجْمعَاً  َرأَى  تََالِميِذِه,  إِلَى  أَتَى  َوِعْندََما 
إِلَْيِه ِليَُسلُِّموا َعلَْيِه.  ١٥ بُوا َكثِيَراً َوَرَكُضوا  الشَّْعُب, فِي الَحاِل تَعَجَّ َوُهَو  ١٦َوِعْندََما َرآهُ 

ْم, أَ ١٧ »بَِماذَا تَتََجاَدلُوَن َمعَُهْم؟ «َسأََل الَكتَبَةَ:  نَا َوَواِحدٌ ِمَن الَجْمعِ أََجاَب َوقَاَل: يَا ُمعَلِّ
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قُهُ, َوُهَو يُزبِدُ  ١٨الَِّذي فِيِه ُروٌح أَْخَرٌس,    ,أَْحَضْرُت اِْبنِي إِلَْيكَ   َوَحيثَُما يَأُخذُهُ ُهَو يَُمِزّ
َوُهَو ١٩أَنَا تََكلَّْمُت َمَع تََالِميِذَك ِليُْخِرُجوهُ, لَِكنَُّهْم لَْم يَْستَِطيعُوا.  َويَُصرُّ بِأَْسنَانِِه َويَتَيَبَُّس. وَ 

أَيَُّها الِجيُل َغْيُر الُمؤِمِن! ِإلَى َمتَى َسأَكُوُن َمعَُكْم؟ إِلَى َمتَى َسأَْحتَِملُُكْم؟  «أََجابَهُ َوقَاَل:  
وُح فِي الَحاِل, َوَسقََط َعلَى  ٢٠.  »اِئْتُوا بِِه إِلَيَّ  الرُّ قَهُ  َمزَّ إِلَْيِه, َوِعْندََما َرآهُ  َوُهْم َجلَبُوهُ 

غُ ُمْزبِدَاً.   َوُهَو قَاَل:    »ُمْنذُ َمتَى أَتَى َهذَا َعلَْيِه؟ «َوُهَو َسأََل أَبَاهُ:  ٢١األَْرِض َوُهَو يَتََمرَّ
َرهُ. َولَِكْن إِْن ُكْنَت تَْستَِطيُع   َوَكثِيَراً َما يَْطَرُحهُ ٢٢ُمْنذُ ُطفُولَتِِه.  فِي النَّاِر َوفِي الِميَاِه ِليُدَّمِ

إِْن كُْنَت أَْنَت تَْستَِطيُِع أَْن تُْؤِمَن, فَُكلُّ  «فَقَاَل َيسُوعُ لَهُ:  ٢٣أَْن تَْفعََل َشْيئَاً, اِْرَحْمنَا َوأَِعنَّا!  
ي الَحاِل َصَرَخ أَبُو الَولَِد بِدُُموعٍ َوقَاَل: يَا َربُّ  َوفِ ٢٤. »األَْشيَاِء ُمْستََطاَعهٌ ِللَِّذي يُؤِمنُ 

َوِعْندََما َرأَى يَُسوعُ أَنَّ الشَّْعَب أَتَى َراِكَضاً, َوبََّخ ٢٥أَنَا أُْؤِمْن! فَأَِعْن أَْنَت َعدََم إِيَمانِي. 
وَح النَِّجَس قَائَِالً لَهُ:   وُح األََصمُّ َواألَْخَرسُ   َأيَُّها «الرُّ , أَنَا آُمُرَك: اِْخُرْج ِمْنهُ َوَال تَعُْد الرُّ

وحُ فََصَرَخ  ٢٦  »ثَانِيَةً!   تَْدُخْلهُ  قَهُ بِِشدَّةٍ َوَخَرَج ِمْنهُ. َوُهَو َكاَن َكَميٍِّت َحتَّى أَنَّ   الرُّ َوَمزَّ
َوِعْندََما أَتَى  ٢٨هُ بِيَِدِه َوَرفَعَهُ, َوهَُو اِْنتَفََض.  َولَِكنَّ يَُسوَع أََخذَ ٢٧َكثِيِريَن قَالُوا: لَقَْد َماَت!  

َوُهَو قَاَل لَُهْم:  ٢٩ا لَْم نَْستَِطْع نَْحُن أَْن نُْخِرَجهُ؟  : ِلَماذَ ةٍ إِلَى البَْيِت َسأَلَهُ تََالِميذُهُ َعلَى ِحدَ 
َالةِ « ْوِم َوالصَّ وا ٣٠.  »َهذَا النَّْوُع َال يُْمِكُن أَْن يَْخُرَج إِالَّ ِبالصَّ َوُهْم َغادَُروا ِمْن ُهنَاَك َوَمرُّ

َهذَا,   أََحدٌ  يَْعِرَف  أَْن  يُِرْد  لَْم  َوهَُو  الَجِليِل.  لَُهْم:  ٣١َعْبَر  َوقَاَل  تََالِميذَهُ  َعلََّم  اِْبُن «ِألَنَّهُ 
تَُل َسْوَف يَقُوُم فِي  اِإلْنَساِن قَْد أُْسِلَم ِإلَى أَْيِدي النَّاِس َوُهْم َسْوَف يَْقتُلُونَهُ. َوبَْعَدَما يُقْ 

  َولَِكنَُّهْم لَْم يَْفَهُموا َهذَا القَْوَل, َوَكانُوا َخائِِفيَن أَْن يَْسأَلُوهُ. ٣٢. »اليَْوِم الثَّاِلثِ 

  

  التَّْلَمَذُة الَحِقيِقيَّةُ 
َماذَا ُكْنتُْم تَتََشاَجُروَن    َحْولَ «َوهَُو أَتَى إِلَى َكْفِرنَاُحوَم, َوإِْذ َكانَوا فِي البَْيِت ُهَو َسأَلَُهْم:  ٣٣

 َولَِكنَُّهْم َصَمتُوا, ِألَنَُّهْم فِي الطَِّريِق َكانُوا يَتََشاَجُروَن بَْينَ ٣٤  »بَْيَن بَْعِضكُْم فِي الطَِّريِق؟
إِْن َكاَن أََحٌد «ْثنَي َعَشَر َوقَاَل لَُهْم:  َوُهَو َجلََس َودََعا االِ ٣٥األَْعَظُم.    ُهوَ َمْن    عَنْ بَْعِضِهْم  

َالً فَْليَُكْن آِخَر الكُّلِ َوَخاِدَم الُكلِّ  َوُهَو أََخذَ ِطْفَالً َوَوَضعَهُ فِي  ٣٦».  يَْشتَِهي أَْن يَُكوَن أَوَّ
َواِحَداً ِمْن َهُؤَالِء كُلُّ َمْن َسيَْقبَُل  «٣٧َوَسِطِهْم, َوِعْندََما أََخذَهُ فِي ِحْضنِِه ُهَو قَاَل لَُهْم:  

أَْرَسلَنِي الَِّذي  ذَاَك  بَْل  أََنا,  يَْقَبلُنِي  َال  َسيَْقبَلُنِي  َمْن  َوكُلُّ  يَْقَبلُنِي,  بِِاْسِمي  .  »األَْطفَاِل 
عُنَا, فَأََجابَهُ يُوَحنَّا قَائَِالً: يَا ُمعَلُِّم, نَْحُن َرأَْينَا َواِحدَاً يُْخِرُج الشَّيَاِطيَن بِِاْسِمَك َوهَُو َال يَتْبَ ٣٨

يَْصنَعُ ! ِألَنَّهُ َال يُوَجُد إِْنَساٌن  وهُ َال تَْمنَعُ « لَِكنَّ يَُسوَع قَاَل:  ٣٩َونَْحُن َمنَْعنَاهُ ِألَنَّهُ َال َيْتبَعُنَا.  
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ِبالشَّّرِ َعنِّي.    يَتََكلََّم  أَْن  ِباْسِمي يَْستَِطيُع َسِريعَاً  َنا ُهَو ٤٠ُمْعِجَزةً  لَْيَس ِضدَّ ِألَنَّ الَِّذي 
إِلَى ٤١َمعَنَا.   تَْنتَُموَن  ِألَنَُّكْم  ِباْسِمي,  ِلتَْشَربُوا  الَماِء  ِمَن  َكأَساً  َسيُْعِطيكُْم  َمْن  ُكلَّ  ِألَنَّ 

  َهُؤَالءِ َوُكلُّ َمْن َسيُعَثُِّر َواِحَداً ِمْن  ٤٢الَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: هَُو لَْن يَْخَسَر َجائَِزتَهُ.  الَمِسيحِ,  
غَاِر الُمْؤِمنِيَن بَِي, لَهُ أَْن يَُعلََّق َحَجُر َرًحى َحْوَل ُعنُِقِه َويُْطَرَح    ْفَضلِ األَ   َكاَن ِمنَ   الّصِ

البَْحِر.   بِيٍَد ٤٣فِي  الَحيَاةَ  تَْدُخَل  أَْن  لََك  أَْفَضُل  إِنَّهُ  فَِاْقَطْعَها!  تُعَثُِّرَك  يَُدَك  َكانَْت  َوإِْن 
إِلَى   َجَهنََّم,  إِلَى  َوتَْذَهَب  يََداِن  لََك  َيكُوَن  أَْن  ِمْن  أَبََداً,  َمْقُطوَعٍة  تُْطفَأَ  لَْن  الَّتِي  النَّاِر 

َوإِْن َعثََّرتَْك ِرْجلَُك فَِاْقَطْعَها! إِنَّهُ أَْفَضُل لََك  ٤٥ُدوُدُهْم َال يَُموُت َوالنَّاُر َال تُْطَفأُ.    َحْيثُ ٤٤
ْجِل ِمْن أَْن يَُكوَن لََك ِرْجَالِن َوتُْطَرَح فِي   فِي النَّاِر    ,َجَهنَّمَ أَْن تَْدُخَل الَحيَاةَ َمْقُطوَع الّرِ

َوإِْن َكاَْنت َعْينَُك تُعَثُِّرَك ٤٧َحْيُث ُدوُدُهْم َال يَُموُت َوالنَّاُر َال تُْطفَأُ.  ٤٦الَّتِي لَْن تُْطَفأَ أَبََداً,  
ُكوَن لََك َعْينَاِن  فَِاْقلَْعَها! ِألَنَّهُ أَْفَضُل لََك أَْن تَْدُخَل إِلَى َملَُكوِت هللاِ بِعَْيٍن َواِحَدٍة ِمْن أَْن يَ 

ِألَنَّ ُكلَّ َواِحٍد َسيَُملَُّح  ٤٩َحْيُث ُدوُدُهْم َال يَُموُت َوالنَّاُر َال تُْطفَأُ.  ٤٨َوتُْطَرَح فِي نَاِر َجَهنَِّم.  
هُ فَبَِماذَا الِمْلُح َجيٌِّد َولَِكْن إِْن فَقَد الِمْلُح ُملُوَحتَ ٥٠بِالنَّاِر, َوُكلُّ ذَبِيَحٍة َستَُملَُّح بِالِمْلحِ.  

  . »تُْصِلُحونَهُ؟ ِليَُكْن لَُكْم ِمْلٌح فِي أَْنفُِسُكْم َوُكونُوا فِي َسَالٍم َواِحُدُكْم َمَع اآلَخرِ 

 
 األصَحاُح اْلعَاِشرُ 

َالُق  َواُج َوالطَّ   الزَّ
َوُهَو قَاَم ِمْن هُنَاَك َوأَتَى إِلَى نََواِحي اليَُهوِديَِّة َعْن َطِريِق الِجَهِة األَْبعَِد ِمَن األُْردُِن, ١

ُمْعتَادَاً.   َكاَن  َكَما  ثَانِيَةً  َعلََّمُهْم  َوُهَو  ثَانِيَةً  إَِلْيِه  أَتَوا  يِسيُّوَن ٢َوالشَّْعُب  الِفّرِ إِلَْيِه  َوأَتَى 
ْنَساٍن أَْن يَُطلَِّق َزْوَجتَهُ َوَسأَلُوهُ: هَ  بِيَن إِيَّاهُ.    ْل ُهَو َمْشُروعٌ ِإلِ  ُهَو أََجاَب َوقَالَ   وَ ٣؟ ُمَجّرِ

َوهُْم قَالُوا: ُموَسى َسَمَح أَْن تُْكتََب َوثِيقَةُ َطَالٍق َوأَْن  ٤  »بَِماذَا أَْوَصاُكْم ُموَسى؟« لَُهْم:  
بَِسبَِب قََساَوِة قُلُوبُِكْم ُهَو َكتََب َهِذِه الَوِصيَّةَ لَُكْم.  «فَأََجاَب يَُسوعُ َوقَاَل لَُهْم:  ٥تَُطلََّق.  

َوأُْنثَ ٦ ذََكَراً  هللاُ  َجعَلَُهُم  الَخِليقَِة  بَِدايَِة  ِمْن  هُ  ٧ى,  َولَِكْن  َوأُمَّ أََباهُ  ُجُل  الرَّ َسيَتُْرُك  ِلذَِلَك 
ثْنَاِن َسيَِصيَراِن َجَسَداً َواِحَداً, َحتَّى أَنَُّهَما َال يَُكونَاِن فِيَما بَْعُد  َواالِ ٨َويَْلتَِصُق بَِزْوَجتِِه, 

قُهُ تََدْع ِلذَِلَك َما َجَمعَهُ هللاُ َال ٩اِثْنَيِن بَْل َجَسَداً َواِحَداً.  َوفِي البَيِت َسأَلَهُ  ١٠. »إِْنَساَناً يُفَّرِ
ُج «َوهَُو قَاَل لَُهْم:  ١١تََالِميذُهُ ثَانِيَةً َعْن نَْفِس الَمْوُضوعِ.   ُكلُّ َمْن يَُطلُِّق َزْوَجتَهُ َويَتََزوَّ

جَ ١٢ِبأُْخَرى يَْزنِي َعلَى َزْوَجتِِه,   ِهَي تَْرتَِكُب  فَ ْت بِآَخَر  َوإِْن َطلَّقَِت اِْمَرأَةٌ َزْوَجَها َوتََزوَّ
نَا .»الّزِ



٨١                                                                                             ١٠ ُمْرقُْس يلُ جِ نْ إِ  
 

 , 

َغاَر    يَسُوعُ يُبَاِرُك اَألْطَفاَل الّصِ
َوُهْم أَْحَضُروا لَهُ أَْطفَاَالً ِصغَاَراً َحتَّى يَْلِمَسُهْم, َوتََالِميذُهُ َوبَُّخوا الَِّذيَن أَْحَضُروُهْم.  ١٣
غَاِر  «َولَِكْن ِعْندََما َرأَى يَُسوعُ ذَِلَك ُهَو تََضايََق ِجدَّاً َوقَاَل لَُهْم:  ١٤ اِْسَمُحوا ِلْألَْوَالِد الّصِ

الَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: ُكلُّ  ١٥َال تَْمنَعُوهُْم, ِألَنَّ َملَُكوَت هللاِ هَُو ِلِمثِْل َهُؤَالِء.  أَْن يَأتُوا إِلَيَّ وَ 
يَْدُخَل   لَْن  َصِغيٍر  َكِطْفٍل  َملَُكوَت هللاِ  يَْقبََل  لَْن  ِذَراَعْيِه ١٦.  »إِلَْيهِ َمْن  بَْيَن  أََخذَُهْم  َوُهَو 

  َوَوَضَع يَدَْيِه َعلَْيِهْم َوبَاَرَكُهْم. 

 
  الَحاِكمُ الشَّابُّ الَغنِيُّ 

اِلُح,  ١٧ َوِعْندََما ذََهَب فِي الطَِّريِق أَتَى َواِحدٌ يَرُكُض َوَسَجدَ لَهُ َوَسأَلَهُ: أَيَُّها الُمعَلُِّم الصَّ
ِلَماذَا تَْدُعونِي َصاِلَحاً؟ لَْيَس «فَقَاَل لَهُ يَُسوعُ:  ١٨َماذَا أَْفعَُل َحتَّى أَِرَث الَحيَاةَ األَبَِديَّةَ؟  

, َال تَْقتُْل, َال تَْسِرْق, َال تَْعِرُف الَوَصاَيا: َال تَْزنِ أَْنَت ١٩هللاُ.   َوُهوَ َواِحٌد َصاِلٌح إِالَّ  ُهَناكَ 
كَ  ُم, ُكلُّ َهِذِه قَْد ٢٠. »تَْشَهْد ُزوَراً, َال تَْسِلْب, أَْكِرْم أَبَاَك َوأُمَّ َوُهَو أََجاَب َوقَاَل لَهُ: يَا ُمعَلِّ

َشْيٌء َواِحٌد يَْنقُُصَك. «ِعْنَدئٍِذ نََظَر يَسُوعُ إِلَْيِه َوأََحبَّهُ َوقَاَل لَهُ:  ٢١َحِفْظتَُها ُمْنذُ ِصغَِري.  
يَُكوُن ِعْنَدَك َكْنٌز فِي السََّماِء  ِاْذَهْب فِي َطِريِقَك, بِْع ُكلَّ َما ُهَو لََك َوأَْعِط الفُقََراَء. َوسَ 

َوُهَو َكاَن َحِزينَاً ِمْن َهذَا القَْوِل َوذََهَب ُمْكتَئِبَاً ِألَنَّهُ  ٢٢.  »َوتََعاَل اِْحِمْل َصِليبََك َواِتْبَْعنِي 
ا أَْصعََب أَْن يَْدُخَل مَ « َونََظَر يَُسوعُ َحْولَهُ َوقَاَل ِلتََالِميِذِه:  ٢٣َكاَن ِعْنَدهُ ُمْمتَلََكاٌت َعِظيَمةٌ.  

بُوا ِمْن َكِلَماتِِه. لَِكنَّ يَُسوَع أََجابَ   وَ   ٢٤.  »  األَْغنِيَاُء إِلَى َملَُكوِت هللاِ   ثَانِيَةً   التََّالِميذُ تَعَجَّ
يَا أَْوَالُد, َكْم ُهَو َصْعٌب ِللَِّذيَن يَثِقُوَن فِي الِغنَى أَْن يَْدُخلُوا َملَُكوَت هللاِ!  «َوقَاَل لَُهْم:  

َملَُكوِت  ٢٥ ِإلَى  َرُجٌل َغنِيٌّ  ْيْدُخَل  أَْن  اِإلْبَرِة ِمْن  َعْيِن  فِي  يَْدُخَل  أَْن  َمِل  ِللجَّ أَْسَهُل  إِنَّهُ 
بُوا  ٢٦.  »هللاِ  َويَُسوعُ  ٢٧قَائِِليَن بَْيَن أَْنفَُسُهْم: َمْن يَْقِدُر إِذَاً أَْن يَْخلَُص؟     َحدٍّ إِلَى أَْبعَدِ َوُهْم تَعَجَّ

قَاَل:   إِلَْيِهْم  النَّاِس  « نَاِظَراً  األَْشَياِء   َهَذاَمَع  ُكلَّ  ِألَنَّ  هللاِ,  َمَع  لَْيَس  َولَِكْن  ُمْستَِحيٌل, 
بُْطُرُس يَقُوُل لَهُ: اِْنُظْر, نَْحُن تََرْكنَا الكُلَّ َوتَبِْعنَاَك. ٢٨.  »ُمْستََطاَعةٌ َمَع هللاِ  ِعْنَدئٍِذ بَدَأَ 

الَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: َال يُوَجُد إِْنَساٌن تََرَك بَْيتَاً أَْو إِْخَوةً أَْو أََخَواٍت  «فَأََجاَب يَسُوعُ َوقَاَل:  ٢٩
اً أَْو َزْوَجةً أَْو  ِمئَةَ   إِالَّ َسيَنَالُ ٣٠اِإلْنِجيِل,  َأْجلِ وَ  أَْوَالَداً أَْو أََراٍض ِمْن أَْجِليأَْو أََباً أَْو أُمَّ

َهاٍت َوأَْطفَاالً َوأََراٍض َمَع  الَحاِضرِ ِضْعٍف فِي َهذَا الَوْقِت   : بُيُوتَاً َوإِْخَوةً َوأََخَواٍت َوأُمَّ
لُوَن يَُكونُوَن آِخِرينَ ٣١  اِْضِطَهاَداٍت, َوفِي العَالَِم اآلتِي َحَياةً أَبَِديَّةً.  ,َولِكْن َكثِيُروَن أَوَّ

ِليَن». َوآِخُروَن أَوَّ
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  يَسُوُع يُْخبُِر َثانِيًَة َعْن َمْوتِهِ 
بُوا.  ٣٢ َوُهْم َكانُوا فِي الطَِّريِق َصاِعِديَن إِلَى أُوُرَشِليَم. َوذََهَب يَسُوعُ أََماَمُهْم, َوهُْم تَعَجَّ

َكانُوَوبَْينََما ُهْم   يُْخبُِرُهْم بِاألَْشيَاِء  ا َخائِِفيَن, َوهَُو أََخذَ االِ َيْتبَعُونَهُ  َوبَدَأَ  ثْنَي َعَشَر ثَانِيَةً 
اِْنُظُروا, نَْحُن نَْصعَُد ِإلَى أُوُرَشِليَم. َواِْبُن اِإلْنَساِن َسيَُسلَُّم  «:  َقائَِالً   ٣٣الَّتِي َستَْحُصُل لَهُ  

ِإلَى األَُمِم.   قَاَدةِ إِلَى   الَكَهنَِة َوالَكتَبَِة, َوُهْم َسْوَف يَْحُكُموَن َعلَْيِه بِالَمْوِت َويَُسلُِّمونَهُ 
َويَْجِلُدونَهُ َويَْبُصقُوَن َعلَْيِه َويَْقتُلُونَهُ, َوفِي اليَْوِم الثَّاِلِث َوُهْم َسْوَف يَْستَْهِزئُوَن بِِه  ٣٤

  .»َسيَقُوُم ثَانِيَةً 

  

  ُطُموُح يَْعُقوَب َويُوَحنَّا
ْم نَْحُن نُِريدُ أَْن تَْفعََل لَنَا ُكلَّ ٣٥ َما    َويَْعقُوُب َويُوَحنَّا أَْوَالدُ َزْبِدي أَتَيَا إِلَْيِه قَائِِليَن: يَا ُمعَلِّ

ْد أَْن يُْسَمَح لَنَا ٣٧  »َماذَا تُِريَداِن أَْن أَْفعََل لَُكَما؟«َوُهَو قَاَل لَُهَما:  ٣٦نَْشتَِهيِه.   فَقَاَال لَهُ: أَّكِ
َولَِكنَّ يَُسوَع قَاَل لَُهَما:  ٣٨ْن نَْجِلَس َواِحدٌ َعْن يَِمينَِك َواآلَخُر َعْن ِشَماِلَك فِي َمْجِدَك.  أَ 

 ِمْنَها  ِمَن الَكأِس الَّتِي أَْشَربُ أَْنتَُما َال تَْعِرَفاِن َماذَا تَْسأََالِن. َهْل تَْستَِطيَعاِن أَْن تَْشَربَا  «
تُغَطََّسا َوقَاَل ٣٩  »أَنَا؟  أَُغطَُّسهُ الَِّذي    الغَْطسَ   َوأَْن  نَْستَِطيُع!  نَْحُن  لَهُ:  قَاَال    َوُهَما 
 الَِّذي  الغَْطسَ , وَ ِمْنَها  ِمَن الَكأِس الَّتِي أَْشَربُ أَْنتَُما ِبالَحِقيقَِة َستَْشَربَاِن    «لَُهَما يَُسوعُ:  

َولَِكْن أَْن تَْجِلَسا َعْن يَِمينِي َوَعْن يََساِري ُهَو لَْيَس ِلَي ِألُْعِطيِه, ٤٠َستُغَطََّساِن.  هُ  َغطَّسُ أُ 
َوِعْندََما َسِمَع العََشَرةُ َهذَا, بَدَأُوا يَتََضايَقُوَن ِجدَّاً ِمْن يَْعقُوَب ٤١. »َلُهمْ بَْل ِللَِّذيَن قَْد أُِعدَّ  

  ُمْستَِحّقِينَ أَْنتُْم تَْعِرفُوَن أَنَّ الَِّذيَن يُْحَسبُوَن  «َولَِكنَّ يَُسوَع دََعاُهْم َوقَاَل لَُهْم:  ٤٢َويُوَحنَّا.  
َولَِكْن َال  ٤٣َوُعَظَماُءُهْم يَُماِرسُوَن السُّْلَطةَ َعلَْيِهْم.  أَْن يَْحُكُموا األَُمِم يَُسوُدوَن َعلَْيِهْم,  
َوُكلُّ  ٤٤يُِريُد أَْن يَكُوَن َعِظيَماً بَْينَُكْم ِليَُكْن َخاِدَمُكْم.    يَكُْن َهذَا فِيَما بَْينَُكْم. َولَِكْن ُكلُّ َمنْ 

عِ.  َمْن يُِريُد أَْن يَكُوَن َرئِيَساً فَْليَكُْن َخاِدَم الَجِمي
ِألَنَّهُ َحتَّى اِْبُن اِإلْنَساِن لَْم َيأِت ِليُْخَدَم, ٤٥

  ». بَْل ِليَْخِدَم َويُْعِطي َحَياتَهُ فِْديَةً َعْن َكثِيِرينَ 

 
  بَْرتِيَماُوُس يُبِْصرُ 

َوُهْم أَتَوا إِلَى أَِريَحا. َوبَْينََما ُهَو يَْخُرُج ِمْن أَِريَحا َمَع تََالِميِذِه َوَعدٍَد َعِظيٍم ِمَن الشَّْعِب, ٤٦
َوِعْندََما ٤٧اُوَس َجاِلَساً َعلَى َجانِِب الطَِّريِق يَْستَْعِطي. َكاَن بَْرتِيَماُوُس األَْعَمى اِْبُن تِيمَ 
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يَُسوعُ!    َويَقُوُل:  يَْصُرُخ  بَدَأَ   , النَّاِصِريُّ َيسُوعُ  أَنَّهُ  اِْرَحْمنِي!    يَاَسِمَع  دَاُودَ  اِْبَن 
فََوقََف ٤٩اِْبَن دَاُود اِْرَحْمنِي!    يَاَوَكثِيُروَن أََمُروهُ أَْن يَْصُمَت, َولَِكنَّهُ َصَرَخ أَْكثََر ِجدَّاً:  ٤٨

ُجَل األَْعَمى ْع, اِ   يَُسوعُ َوأََمَر أَْن يُْدَعى. فَدََعوا الرَّ ْض, ُهَو يُنَاِديَك!  هَ نْ قَائِِليَن لَهُ: تََشجَّ
َماذَا فَأََجاَب يَُسوعُ َوقَاَل لَهُ: « ٥١ َعْنهُ ثَْوبَهُ, قَاَم َوأَتَى إِلَى يَُسوَع.  َوُهَو بَْعدََما َطَرحَ ٥٠

ُجُل األَْعَمى ِليَُسوَع: يَا َربُّ أَْن أُْبِصَر.  تُِريُد أَْن أَْفعََل لََك؟  فَقَاَل يَُسوعُ لَهُ:  ٥٢» فَقَاَل الرَّ
  » َوفِي الَحاِل ُهَو أَْبَصَر َوتَبَِع يَُسوعَ فِي الطَِّريِق. َشفَاَك!ِاْذَهْب فِي َطِريِقَك. إِيَمانَُك قَْد  «

  
 األصَحاُح اْلَحاِدي َعَشرَ 

  الدُُّخوُل اِالْنتَِصاِريُّ 
ْيتُوِن, ُهَو أَْرَسَل  ١ َوِعْندََما اِْقتََربُوا ِمْن أُوُرَشِليَم إِلَى بَْيِت فَاِجي َوبَْيِت َعْنيَا, ِعْندَ َجبَِل الزَّ
اِْذَهبَا فِي َطِريِقُكَما ِإلَى القَْريَِة الَّتِي أََماَمُكَما. َوَحالََما «َوقَاَل لَُهَما: ٢نَْيِن ِمْن تََالِميِذِه, اِثْ 

َواِْجِلَباهُ.  هُ  ُحالَّ قَْط,  إِْنَساٌن  َعلَْيِه  يَْجِلْس  لَْم  َمْربُوَطاً  َجْحَشاً  َستَِجَداِن  إِلَْيَها,  تَْدُخَالِن 
بَّ يَْحتَاُجهُ. َوفِي الَحاِل ُهَو  َوإِْن قَاَل لَكَُما أَيُّ إِْنَساٍن: ِلَماذَا تَْفعَالِن هَ ٣ ذَا؟ قُوَال: إِنَّ الرَّ

ُهنَا ِإلَى  الجَّ ٤.  »َسيُْرِسلُهُ  َوَوَجدَا  َطِريِقِهَما,  فِي  ذََهبَا  البَاِب َوُهَما  ِعْندَ  َمْربُوَطاً    ْحَش 
هُ.  فِي الَخاِرجِ, ِعْندَ   َن الَِّذيَن َكانُوا َواقِِفينَ بَْعٌض مِ   وَ   ٥نُْقَطِة تََالقِي َطِريقَْيِن, َوُهَما َحالَّ

يَُسوعُ,   اقَاَال لَُهْم َكَما أَْوَصاُهمَ   َوُهَما٦ُهنَاَك قَالُوا لَُهَما: َماذَا تَْفعََالِن َحالَّيِن الَجْحَش؟  
َوأَْحَضَرا الَجْحَش إِلَى يَُسوعَ, َوَطَرَحا ثِيَابَُهَما َعلَْيِه, َوُهَو َجلََس  ٧َوُهْم تََرُكوُهَما يَْذَهبَاِن.  

َوَكثِيُروَن فََرُشوا ثِيَابَُهْم فِي الطَِّريِق. َوآَخُروَن قََطعُوا أَْغَصاَن األَْشَجاِر َوأَْلقُوَها  ٨َعلَْيِه.  
الطَِّريِق.   َمِة,  ٩فِي  الُمقَدِّ فِي  ذََهبُوا  قَائِِليَن:  َوالَِّذيَن  َصَرُخوا  تَبِعُوا  أُوَصنَّا! «َوالَِّذيَن 

ّبِ!   الرَّ بِاْسِم  يَأتِي  الَِّذي  ُهَو  بِاْسِم   ُهوَ ُمبَاَرٌك  ١٠ُمبَاَرٌك  يَأتِي  الَِّذي  دَاُودَ  أَبِينَا  َملَُكوُت 
ّبِ. أُوَصنَّا فِي األََعاِلي! ِعْندََما نََظَر  وَ   .ْيَكلِ الهَ   إِلَىأُوُرَشِليَم, وَ إِلَى  َوَيسُوعُ دََخَل  ١١  »الرَّ

َعنْ  بَْيَت  إِلَى  قَْد أَتَى الَمَساُء, َخَرَج  ِعْندََها  إِلَى ُكّلِ األَْشيَاِء, َوَكاَن  ثْنَي  يَا َمَع االِ َحْولَهُ 
   َعَشَر.

 
  تَْطِهيُر الَهْيَكِل 

بَاحِ ِعْندََما أَتَوا ِمْن بَْيِت َعْنيَا, وَ  ١٢ إِْذ َرأَى َشَجَرةَ تِينٍ  وَ  ١٣  ُهَو َكاَن َجائِعَاً.  فِي الصَّ
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  ً إِالَّ    ِمْن بَِعيٍد لََها أَْوَراٌق, أَتَى لَعَلَّهُ يَِجدُ َعلَْيَها أَيَّ َشْيٍء. َوِعْندََما أَتَى إِلَْيَها لَْم يَِجْد َشْيئَا
أََحٌد   َال يَأُكلْ «َويَُسوعُ أََجاَب َوقَاَل لََها:  ١٤.  َقْد َحانَ األَْوَراَق, ِألَنَّ َوْقَت التِّيِن لَْم يَُكْن  

َوُهْم أَتَوا إِلَى أُوُرَشِليَم. َويَُسوعُ  ١٥.  َهَذاَوتََالِميذُهُ َسِمعُوا    »ثََمراً ِمْنِك ِفيَما بَْعُد إِلَى األَبَِد! 
الَهْيَكِل, َوقَلََب َمَوائِدَ  فِي  َيبِيعُوَن َويَْشتَُروَن  الَِّذيَن َكانُوا  َوبَدَأ يَْطُردُ  إِلَى الَهْيَكِل  دََخَل 

الَِّذيَن َكانُوا يَِبيعُوَن الَحَماَم.  الَصيَ  َواِحٍد أَْن يَْحِمَل أَيَّ  ١٦اِرفَِة َوَمقَاِعدَ  يَْسَمْح ِألَّيِ  َولَْم 
الَهْيَكِل.   فِي  لَُهْم:  ١٧ِوَعاٍء  قَائَِالً  َعلََّم  َمْكتُوٌب:  «َوُهَو  ُهَو  ِمْن « أَلَْيَس  َسيُْدَعى  بَْيتِي 

ال بَْيَت  األَُمِم  َجِميعِ  لُُصوٍص!»صََّالةِ قِبَِل  ُجبَّ  َجعَْلتُُموهُ  َولَِكنَُّكْم  وَ ١٨  »؟  ُ َوالَكتَبَةُ    قَادَة
بُو ا  الَكَهنَِة َسِمعُوا َوتَبَاَحثُوا َكْيَف َسيَْستَِطيعُوَن تَْدِميَرهُ, ِألَنَُّهْم َخافُوهُ ِألَنَّ ُكلَّ الَشْعِب تَعَجَّ

  الَمَساُء َخَرَج ِمَن الَمِدينَِة. َوِعْندََما أَتَى ١٩ِمْن تَْعِليِمِه. 

  

ُة اِإليَماِن    ُقوَّ
وَن, َرأَْوا َشَجَرةَ التِّيِن قَْد َجفَّْت ِمَن الُجذُوِر.  ٢٠ بَاحِ َوبَْينََما ُهْم يَُمرُّ َوبُْطُرُس ٢١َوفِي الصَّ

ُم, الشََّجَرةُ الَّتِي لَعَْنتََها قَدْ  َراً قَاَل لَهُ: اِْنُظْر يَا ُمعَلِّ َويَُسوعُ قَاَل لَهُ ُمِجيبَاً:  ٢٢ذَبُلَْت!    ُمذَّكِ
ِ.    ِعْنَدُكمْ ِليَكُْن  « بِا ِلَهذَا الَجبَِل: ٢٣إِيَماٌن  َمْن َسيَقُوُل  لَُكْم: إِنَّ ُكلَّ  أَقُوُل  ِألَنِّي الَحقَّ 

ُق أَنَّ تِْلَك األَْشيَاءَ كَّ فِي قَْلبِِه, بَْل يُ ـُدوَن أَْن يَشُ   ,  اِْنَطِرْح فِي البَْحرِ   ِلْع وَ اِْنقَ   الَّتِي  َصّدِ
ِلذَِلَك أَنَا أَقُوُل لَُكْم: ُكلُّ األَْشيَاِء الَّتِي تَْشتَُهوَن, ٢٤َقالََها َستَْحُدُث, َسيَُكوُن لَهُ َما يَقُوُل. 

َن ُمَصلِّيَن اِْغِفُروا َوِعْنَدَما تَِقفُو٢٥ِعْنَدَما تَُصلُّوَن آِمنُوا أَنَّكُْم تَنَالُونََها َوَستَُكوُن لَُكْم.  
إِْن َكاَن لَُكْم َعلَى أََحٍد أَيُّ َشْيٍء, َحتَّى يَْغِفَر لَُكْم أَبُوُكْم الَِّذي فِي السََّماِء أَْيَضاً َخَطايَاُكْم. 

  .  »مْ َولَِكْن إِْن ُكْنتُْم َال تَْغِفُروَن فَلَْن يَْغِفَر لَُكْم أَبُوُكْم الَِّذي فِي السََّماِء َخَطايَاكُ ٢٦

  

  تََحّدِي سُْلَطاَن يَسُوَع  
ُ َوُهْم أَتَْوا ثَانِيَةً إِلَى أُوُرَشِليَم. َوبَْينََما ُهَو يَْمِشي فِي الَهْيَكِل, أَتَى إِلَْيِه  ٢٧ الَكَهنَِة َوالَكتَبَةُ    قَادَة

َوقَالُوا لَهُ: بِأَّيِ ُسْلَطاٍن تَْفعَُل َهِذِه األَْشيَاِء؟ َوَمْن أَْعَطاَك َهذَا السُّْلَطاَن ِلتَْفعََل ٢٨َوالشُّيُوُخ,  
أََنا َسْوَف أَْسأَلُُكْم سَُؤاَالً َواِحَداً, أَِجيبُونِي  «فَأََجاَب يَُسوعُ َوقَاَل لَُهْم:  ٢٩َهِذِه األَْشيَاِء؟  

بِ  أُْخبُِرُكْم  َسْوَف  األَْشيَاَء:  َوأَنَا  َهِذِه  أَْفعَُل  سُْلَطاٍن  يُوَحنَّا,  ٣٠أَّيِ    َكاَن   َهلْ تَْغِطيُس 
َوُهْم تََحاَجُجوا َمَع أَْنفُِسِهْم قَائِِليَن: إِْن قُْلنَا ِمنَ ٣١  ».ِمَن السََّماِء أَْم ِمَن النَّاِس؟ أَِجيبُونِي 
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قُوهُ؟    إِْن قُْلنَا ِمَن النَّاِس نََخاُف الشَّْعَب! ِألَنَّ الكُلَّ  وَ  ٣٢ السََّماِء َسيَقُوُل: ِلَماذَا إِذَاً لَْم تَُصدِّ
ً يُوَحنَّا نَبِيَّ يَْعتَبُِروَن   .    ا َوُهْم أََجابُوا َوقَالُوا ِليَُسوعَ: نَْحُن َال نَْستَِطيُع أَْن نُْخبَِر.  ٣٣بِالَحّقِ

 َ   . »أُْخبُِرُكْم بِأَّيِ ُسْلَطاٍن أَْفعَُل َهِذِه األَْشيَاءَ َوَال أََنا « : َجاَب يَُسوعُ قَائَِالً لَُهمْ فَأ

 
 األصَحاُح الثَّانِي َعَشرَ 

  ُل الُمَزاِرِعينَ ثَ مَ 
َحْوِض    َمَكاَناً ِمْن َأْجلِ َكْرَماً, َوَسيََّجهُ َوَحفََر    َماَزَرَع إِْنَساٌن  َوبَدَأَ يَتََكلَُّم لَُهْم بِأَْمثَاٍل: « ١

بَِعيَدٍة.  المِ  بَْلَدٍة  ِإلَى  َوذََهَب  ِللُمَزاِرِعيَن  َوَسلََّمهُ  بُْرَجاً,  َوبَنَى  الَموِسِم  ٢ْعَصَرِة,  َوفِي 
الُمَزاِرِعيَن ثََمَر الَكْرِم.   ِمَن  يَْستَِلَم  َحتَّى  َعْبَداً  ِإلَى الُمَزاِرِعيَن  أَْمَسُكوهُ  ٣أَْرَسَل  َوُهْم 

 ً َفاِرَغا َوأَْرَسلُوهُ  فِي  ٤.  َوَضَربُوهُ  َوَجَرُحوهُ  َوَرَجُموهُ  آَخَر,  َعْبَداً  إِلَْيِهْم  أَْرَسَل  َوثَانِيَةً 
ُمَهاَناً.   َوأَْرَسلُوهُ  َضاِربِيَن ٥َرأِسِه  أَْيَضاً  َوَكثِيِريَن  قَتَلُوهُ,  وَهذَا  آَخَراً  أَْرَسَل  َوثَانِيَةً 
ٌد هَُو َمْحبُوبُهُ, أَْرَسلَهُ أَْيَضاً أَِخيَراً إِلَْيِهْم َوإِْذ َكاَن لَهُ اِْبٌن َواحِ ٦البَْعَض َوَقاتِِليَن البَْعَض.  

َولَِكنَّ َهُؤَالِء الُمَزاِرِعيَن قَالُوا بَْيَن أَْنفُِسِهْم: َهذَا ُهَو  ٧قَائَِالً: ُهْم َسْوَف يََهابُوَن اِْبنِي!  
 ُهْم أََخذُوهُ َوقَتَلُوهُ َوَطَرُحوهُ   وَ   ٨َسيَُكوُن الِميَراُث لَنَا.    َدُعونَا نَْقتُْلهُ وَ وَ الَوِريُث, تََعالُوا  

ُر الُمَزاِرِعيَن َويُْعِطي ٩َخاِرَج الَكْرِم.   فََماذَا َسيَْفعَُل إِذَاً َربُّ الَكْرِم؟ هَُو َسْوَف يَأتِي َويَُدّمِ
َحَجُر الَِّذي َرفََضهُ البَنَّاُؤوَن قَْد َصاَر  أََولَْم تَْقَرأُوا َهذَا الِكتَاَب: ال١٠الَكْرَم ِإلَى آَخِريَن.  

اِويَِة,   الزَّ أَْعيُنِنَا١١َرأَس  فِي  َعِجيٌب  َوُهَو  ّبِ  الرَّ فِْعُل  ُهَو  أَْن  ١٢؟»  َهذَا  أََرادُوا  َوُهْم 
يَ  َكاَن  أَنَّهُ  َعَرفُوا  ِألَنَُّهْم  النَّاَس,  يََخافُوَن  َكانُوا  َولَِكنَُّهْم  َعلَْيِه,  الَمثَِل  يَْقبُِضوا  بَِهذَا  تََكلََّم 

  َعْنُهْم, َوُهْم تََرُكوهُ َوذََهبُوا فِي َطِريِقِهْم. 

 
  الِجْزيَُة ِلَقيَْصرْ 

َكَالِمِه. ١٣ فِي  ِليُْمِسُكوهُ  الِهيُروِدِسيِّيَن  َوِمَن  يِسيِّيَن  الِفّرِ ِمَن  ُمعَيَّنِيَن  إِلَْيِه  أَْرَسلُوا  َوُهْم 
, َوأَنََّك َال تَْهتَُم بِإِْنَساٍن ِألَنََّك َال  َصاِدقٌ َك  َوِعْندََما أَتَوا قَالُوا: يَا ُمعَلُِّم, نَْحُن نَْعِرُف أَنَّ ١٤

أَْن تُْعَطى الِجْزيَةُ   . َهْل هَُو َمْشُروعٌ  تَُراِعي َشْخَص النَّاِس بَْل تُعَلُِّم َطِريَق هللاِ بِالَحّقِ
َال؟   أَْم  أَ ١٥ِلقَيَصَر  نُْعِطي  لَهُ   مْ َهْل  قَاَل  ِريَاَءُهْم  َعاِرفَاً  َولَِكنَّهُ  نُْعِطي؟  «َال  ِلَماذَا ْم: 

بُونَنِي؟ أَْحِضُروا ِلَي ِدينَاَراً َحتَّى أََراهُ  ِلَمنْ  قَاَل لَُهْم: « ُهْم أَْحَضُروهُ. وَ  وَ  ١٦».  تَُجّرِ
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 , 

أَْعطُوا فَأََجاَب يَُسوعُ َوقَاَل لَُهْم: « ١٧؟» َوُهْم قَالُوا لَهُ: ِلقَْيَصَر.  َهِذِه الصُّوَرةُ َوالنَّْقشُ 
 ِ ِ األَْشيَاَء الَّتِي  بُوا ِمْنهُ. ِلقَْيَصَر األَْشيَاَء الَّتِي ِلقَْيَصَر, َو   ». َوُهْم تَعَجَّ

 

  الصُّدُّوقِيُّوَن َوالِقيَاَمةُ 
دُّوقِيُّوَن الَِّذيَن يَقُولُونَ ١٨ ُم,  ١٩َال تُوَجدُ قِيَاَمةٌ, َوَسأَلُوهُ قَائِِليَن:    َأنَّهُ   َوأَتَى إِلَْيِه الصُّ يَا ُمعَلِّ

َج   أَْوَالدٌ, أَْن يَتََزوَّ َيكُْن لَهُ  َولَْم  إِْن َماَت أَُخو َرُجٍل َوتََرَك َزْوَجتَهُ  أَنَّهُ  لَنَا  ُموَسى َكتََب 
ُل َزْوَجةً َوَماَت لَقَْد َكاَن ُهنَاَك  ٢٠أَُخوهُ َزْوَجتَهُ َويُِقيَم نَْسَالً ِألَِخيِه.   َسْبعَةُ إِْخَوةٍ, َوأََخذَ األَوَّ

نَْسالً.   يَتُْرْك  َوالثَّاِلُث ٢١َولَْم  نَْسَالً,  يَتُْرْك  لَْم  َهذَا  َوَحتَّى  َوَماَت,  أَْيَضاً  أََخذََها  َوالثَّانِي 
َماتَ ٢٢َكذَِلَك.   نَْسَالً. َوأَِخيَراً  يَتُْرُكوا  َولَْم  أََخذُوَها  أَْيَضاً.  َوالسَّْبعَةُ  الَمْرأَةُ  ِلذَِلَك فِي  ٢٣ِت 

َويَُسوعُ ٢٤َمْن ِمْنُهْم َستَُكوُن؟ ِألَنََّها َكانَْت َزْوَجةَ السَّْبعَِة.    الِقيَاَمِة ِعْندََما َسيَقُوُموَن, َزْوَجةَ 
ةَ هللاِ؟  أََجاَب َوقَاَل لَُهْم: « ِألَنَُّهْم  ٢٥أَلَْستُْم أَْنتُْم تُْخِطئُوَن إِذَاً ِألَنَُّكْم َال تَْعِرفُوَن الُكتُُب َوَال قُوَّ

يَُكونُوَن  َولَِكنَُّهْم  ُجوَن,  يَُزوَّ َوَال  ُجوَن  يَتََزوَّ َال  ُهْم  األَْمَواِت  ِمَن  َسيَقُوُموَن  ِعْنَدَما 
َوِبالنِّْسبَِة ِلألَْمَواِت أَنَُّهْم يَقُوُموَن: أَلَْم تَْقَرأُوا فِي ِكتَاِب ٢٦اِء.  َكالَمَالئَِكِة الَِّذيَن فِي السَّمَ 

 : أََنا ِإلَهُ إِْبَراِهيَم َوإِلَهُ إِْسَحَق َوإِلَهُ يَْعقُوَب؟  قَائَِالً   هِ إِلَيْ عُلَّْيقَِة تََكلََّم هللاُ  ُموَسى أَنَّهُ فِي ال
  ». بَِل إِلَهَ األَْحَياِء. أَْنتُْم ِلذَِلَك تُْخِطئُوَن ِجدَّاً ِجدَّاً ُهَو لَْيَس إِلَهَ األَْمَواِت ٢٧

  
  الَوِصيَُّة العُْظَمى 

َوَواِحدٌ ِمَن الَكتَبَِة أَتَى, َوبَْعدََما َسِمعَُهْم يَتََجادَلُوَن َمعَاً ُمْدِرَكاً أَنَّهُ أََجاَب َصِحيَحاً َسأَلَهُ:  ٢٨
: ِهيَ   كُّلِ الَوَصايَا  بَْينِ ْولَى ِمْن  األُ   الَوِصيَّةُ َويَُسوعُ أََجابَهُ: «٢٩َما ِهَي الَوِصيَّةُ العُْظَمى؟  

بُّ إِلَُهَك ُهَو َربٌّ َواِحٌد.   َيا اِْسَرائِيُل, الرَّ بُِكّلِ  ٣٠اِْسَمْع  ِإلََهَك  بَّ  َوأَْنَت َسْوَف تُِحبُّ الرَّ
تَِك, َهِذِه ِهَي الَوِصيَّةُ األُولَى.   تِي َوالثَّانِيَةُ  ٣١قَْلبَِك َوبُِكّلِ نَْفِسَك َوبُِكّلِ فِْكِرَك َوبُِكّلِ قُوَّ  الَّ

أَْعَظُم ِمْن َهاتَْينِ ِمثْلَُها   َوالَكاتُِب ٣٢».  ِهَي: أَْن تُِحبَّ قَِريبََك َكنَْفِسَك. َال تُوَجُد َوِصيَّةٌ 
! ِألَنَّهُ ُهنَاَك إِلَهٌ َواِحدٌ َولَْيَس آَخُر إِالَّ هَُو.  َوأَْن  ٣٣قَاَل لَهُ: َحَسٌن يَا ُمعَلَُّم, أَْنَت قُْلَت الَحقَّ

ةِ ِب َوِمْن ُكّلِ اِإلْدَراِك َوِمْن ُكّلِ النَْفِس َوِمْن  تُِحبَّهُ ِمْن ُكّلِ القَلْ  َوأَْن تُِحبَّ قَِريبََك   ,ُكّلِ القُوَّ
َوالذَّبَائِحِ.    َفَذاكَ    َكنَْفِسَك, الُمْحَرقَاِت  ُكّلِ  ِمْن  أََجاَب ٣٤أَْعَظُم  أَنَّهُ  يَُسوعُ  َرأَى  َوِعْندََما 

  ». َولَْم يَْجُرؤ أََحدٌ أَْن يَْسأَلَهُ بَْعدَ َهذَا.لَْسَت بَِعيَداً َعْن َملَُكوِت هللاِ  أَْنتَ بِِحْكَمٍة قَاَل لَهُ: «
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 , 

  السَُّؤاُل َحْوَل اِبِْن َداُودَ 
َكْيَف يَقُوُل الَكتَبَةُ أَنَّ الَمِسيَح  َويَُسوعُ أََجاَب َوقَاَل بَْينََما ُهَو َكاَن يُعَلُِّم فِي الَهْيَكِل: «٣٥

بُّ ِلَربِّي: اِْجِلْس َعْن  ٣٦ُهَو اِْبُن َداُوَد؟   وحِ القُُدِس: «قَاَل الرَّ ِألَنَّ َداُوَد نَْفَسهُ يَقُوُل بِالرُّ
ُهَو    إَِذاً ِمْن أَْيَن  فَ َداُوُد إِذَاً يَْدُعوهُ َربَّاً.  ٣٧يَِمينِي َحتَّى أَْجعََل أَْعَداَءَك َمْوِطَئ قََدَمْيَك».  

ةُ َسِمعُوه بِفََرحٍ.  اِْبنُهُ؟  اِْحذَُروا ِمَن الَكتَبَِة الَِّذيَن  َوهَُو قَاَل لَُهْم فِي تَْعِليِمِه: «٣٨» َوالعَامَّ
األَْسَواِق,   فِي  َوالتَِّحيَّاِت  َطِويٍل,  بِِلَباٍس  الَمْشَي  فِي  ٣٩يُِحبُّوَن  ئِيِسيَّةَ  الرَّ َواألََماِكَن 

وَن الَِّذيَن يَْلتَِهُموَن بُيُوَت األََراِمِل َويَتََظاَهرُ ٤٠الَمَجاِمعِ, َوالغَُرَف الَعاِليَةَ فِي الَمَحافِِل.  
لََواِت. َهُؤَالِء َسْوَف َيَنالُوَن َدْينُونَةً أَْعَظمَ    ».  بِِإَطالَِة الصَّ

  
  فِْلُس اَألْرَمَلةِ 

ْندُوِق.٤١ ْندُوِق َوَالَحَظ َكْيَف أَنَّ الشَّْعَب يَْطَرُحوَن الَماَل فِي الصُّ  َوَجلََس يَُسوعُ أََماَم الصُّ
َكثِيَراً.   َطَرُحوا  األَْغنِيَاِء  ِمَن  الَّلذَْيِن  ٤٢َوَكِثيٌر  فِْلَسْيِن,  َوَرَمْت  فَِقيَرةٌ  َما  أَْرَملَةٌ  َوأَتَْت 

الَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َهِذِه األَْرَملَةَ  َوُهَو دََعا تََالِميذَهُ َوقَاَل لَُهْم: «٤٣يَُساِويَاِن ُرْبعَاً َواِحدَاً.  
ْنُدوِق.  الفَِقيَرةَ  َرَموا فِي الصُّ ِمْن كُّلِ َهُؤَالِء الَِّذيَن  أَْكثََر  َرَمْت  ِمْن ٤٤  َرَموا  ِألَنَّ الُكلَّ 

  ».  َمِعيَشتَِها  َحتَّى ُنُقودَ فَْيِضِهْم. َولَِكنََّها ِمْن َعْوِزَها َرَمْت كُلَّ َما لََها, 

  
 األصَحاُح الثَّاِلُث َعَشرَ 

  نَِهايَِة َهَذا الدَّْهرِ َعَالَماُت 
ُم اِْنُظْر أَيَّةَ أَْحَجاٍر َوأَْبنِيَةٍ َوبَْينََما ُهَو يَْخُرُج ِمَن الَهْيَكِل,  ١   َواِحدٌ ِمْن تََالِميِذِه قَاَل لَهُ: يَا ُمعَلِّ

أََال تََرى َهِذِه األَْبنِيَةَ العَِظيَمةَ؟ لَْن يَْبقَى َحَجٌر َواِحٌد َويَُسوعُ أََجاَب َوقَاَل لَهُ: «٢!  ُهنَا
ْيتُوِن أََماَم الَهْيَكِل,  ٣».  فَْوَق اآلَخِر إِالَّ َويَتََهدَّمُ   هُ أَلَ سَ َوبَْينََما ُهَو َكاَن َجاِلَساً َعلَى َجبَِل الزَّ

أَْخبِْرنَا َمتَى َستَْحدُُث َهِذِه األَْشيَاُء؟  ٤َعلَى اِْنِفَراٍد:  َويَْعقُوُب َويُوَحنَّا َوأَْندََراُوُس  بُْطُرُس  
اِْحذَُروا ِلئَالَّ يَْخَدَعكُْم  َوأََجاَب يَُسوعُ َوقَاَل: «٥ْشيَاُء؟  َوَما ِهَي العََالَمةُ ِعْندََما تَتِمُّ َهِذِه األَ 

أََنا  ٦أََحٌد!   َويَقُولُوَن:  بِِاْسِمي  َسَيأتُوَن  َكثِيِريَن  َكثِيِريَن.   الَمِسيُح.ِألَنَّ  َوَسيَْخَدُعوَن 
َال بُدَّ    َهِذِه اَألْشيَاءَ َوِعْنَدَما َستَْسَمعُوَن بُِحُروٍب َوإَِشاَعاِت ُحُروٍب َال تَْضَطِربُوا. ِألَنَّ  ٧

ٍة, َوَمْملََكةٌ َعلَى َمْملََكٍة. ٨أَْن تَْحُدَث, َولَِكنَّها لَْيَسْت النَِهايَةَ بَْعُد.   ةً َستَقُوُم َعَلى أُمَّ ِألَنَّ أًمَّ
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وَ   َواِْضِطَرابَاٌت,  َمَجاَعاٌت  َوَستَُكوُن  ُمْختَِلفٍَة,  أََماِكَن  فِي  َزَالِزٌل  ُهَناَك    َلِكنْ َوَستَُكوُن 
َضاِت.    ِهيَ َهِذِه   التََمخُّ الَمَحاِكِم ٩بَِدايَةُ  ِإلَى  َسيَُسلُِّمونَُكْم  ِألَنَُّهْم  ِألَْنفُِسُكْم,  اِْحذَُروا 

أَْجِل   ِمْن  أَْجِلي,  ِمْن  َوُملُوٍك  ُحكَّاٍم  أََماَم  َوَسيُْحِضُرونَُكْم  الَمَجاِمعِ,  فِي  َوَستُْضَربُوَن 
َالً ١٠شََّهاَدِة ِضدَُّهْم.   َولَِكْن ِعْنَدَما ١١َما بَْيَن ُكلَّ األَُمِم.    َواِإلْنِجيُل يَِجُب أَْن يُبَشََّر بِِه أَوَّ

لُوا, َولَِكْن ُكلُّ َما   ُروا ِمْن قَْبُل بَما َستَقُولُوَن َوَال تَتَأَمَّ َسيَقُوُدونَُكْم َويَُسلُِّمونَُكْم, َال تُفَّكِ
وُح    َسيُْعَطى لَكُْم فِي تِْلَك السَّاَعِة َهذَا قُولُوهُ. ِألَنَُّكْم لَْستُْم أَْنتُمْ  الَِّذيَن تَتََكلَُّموَن بَْل الرُّ

َعَلى  ١٢القُُدُس.   َسيَقُوُموَن  َواألَْوَالُد  اِالْبَن,  َواألَُب  الَمْوِت,  ِإلَى  أََخاهُ  األَُخ  َسيَخون 
َوَستُْكَرُهوَن ِمَن الَجِميعِ ِمْن أَْجِل اِْسِمي. َولَِكْن ١٣أََهاِليِهْم َوَسيَُكونُوَن َسبََب قَتِْلِهْم.  

ذَاَك َسيَْخلُُص.  ُهوَ  ِإلَى النَِّهايَِة  الَِّذي َسيَْصبُِر  الَخَراِب  َولَ ١٤  تََرْوَن ِرْجَس  ِعْنَدَما  ِكْن 
ً النَّبِيُّ َدانيَاُل َواقِفَ   تََكلََّم َعْنهُ   ِذيالَّ  ِليَْفَهِم القَاِرُئ) ِعْنَدئٍِذ َعلَى الَِّذيَن فِي  َحْيُث َال يَِليُق (  ا

   َال يَْدُخلْ  َوالَِّذي َعلَى السَّْطحِ َال يَْنِزْل ِإلَى البَْيِت وَ ١٥ْهُربُوا ِإلَى الِجبَاِل, اليَُهوِديَِّة أَْن يَ 
 َولَِكنِ ١٧.   ثَْوبَهُ   َوَال يَْرِجْع الَِّذي ُهَو فِي الَحْقِل ِليَأُخذَ ١٦,   ِلَيأُخذَ أَيَّ َشْيٍء ِمْن بَْيتِهِ   ُهَناكَ 

األَيَّاِم.   تِْلَك  فِي  َوِللُمْرِضَعاِت  ِللَحَبالَى  ِشتَاٍء.  ١٨الَوْيُل  فِي  ُهُروبُُكْم  يَُكوَن  أَالَّ  َوَصلُّوا 
تِْلَك األَيَّاِم َسَيكُوُن ِضيٌق لَْم يَْحُدْث ِمْثلُهُ ِمْنذُ بَْدِء الَخِليقَِة الَّتِي َخلَقََها هللاُ   فِيِألَنَّهُ  ١٩

َر تِْلَك األَيَّاَم لََما نََجا َجَسٌد, َولَِكْن  ٢٠ِإلَى َهذَا الَوْقِت, َولَْن يَْحُدَث.   بَّ قَصَّ َولَْوَال أَنَّ الرَّ
ُر األَيَّاُم.ِمْن أَْجِل الُمْختَاِريَن   اِْختَاَرهُْم ُهَو َسيُقَّصِ لَُكْم:  َوِحينَئِ ٢١  الَِّذيَن  ٍذ إِْن قَاَل أََحٌد 

قُوهُ.  ُهَو  ا  هَ َنا الَمِسيُح!» أَْو «ا هُ هَ « ِألَنَّ ُمَسَحاَء ُمَزيَِّفيَن َوأَْنبِيَاَء ٢٢ُهنَاَك!» َال تَُصّدِ
اٍت َوَعَجائَِب ِليُْغُروا َحتَّى الُمْختَاِريَن إِْن أَْمَكَن. ُمَزيَِّفيَن َسَيقُوُموَن, َوَسيَْستَْعِرُضوَن آيَ 

َولَِكْن فِي تِْلَك ٢٤َولَِكْن اِْحذَُروا أَْنتُْم! َها أَنَا قَْد أَْخبَْرتُُكْم ِمْن قَْبُل بِكُّلِ َهِذِه األَْشيَاِء.  ٢٣
لَْن   َوالقََمُر  َستُْظِلُم,  الشَّْمُس  يقَِة,  الّضِ بَْعَد  نُوَرهُ,  األَيَّاِم  السََّماِء  ٢٥يُْعِطَي  َونُُجوُم 

اُت الَّتِي فِي السََّماِء َستَتََزْعَزُع,   َوِحينَئٍِذ َستََرْوَن اِْبَن اِالْنَساِن قَاِدَماً ٢٦َستَْسقُُط, َوالقُوَّ
ٍة َعِظيَمٍة َوَمْجٍد,   ُمْختَاِريِه ِمَن َوَسيُْرِسُل ِعْنَدَها َمَالئَِكتَهُ, َوَسيَْجَمُع  ٢٧فِي الغُيُوِم بِقُوَّ

السََّماِء.   أَْقَصى  ِإلَى  األَْرِض  أَْقَصى  ِمْن  األَْربَعَِة  يَاحِ  مَ ٢٨الّرِ اآلَن  َشَجَرِة ثَ تَعَلَُّموا  َل 
َهَكذَا ٢٩التِّيِن: ِعْنَدَما يَكُوُن ُغْصنَُها لَيِّنَاً َوتُْخِرُج أَْوَراَقاً, تَْعِرفُوَن أَنَّ الَصْيَف قَِريٌب.  

قَِريٌب,أَْنتُْم أَيْ  , َعلَى األَْبَواِب. َنعَمْ   َضاً ِعْنَدَما تََرْوَن َهِذِه األَْشيَاَء تَْحُدُث, اِْعِرفُوا أَنَّهُ 
السََّماُء ٣١الَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ َهذَا الِجيَل لَْن يَُزوَل َحتَّى تَْحُدَث كُلُّ َهِذِه األَْشَياِء.  ٣٠

لَِكنَّ   َستَُزوَالِن,  تَُزوَل.  َواألَْرُض  لَْن  وَ ٣٢َكِلَماتِي  اليَْوِم  ذَاَك   السَّاَعةِ   تِْلكَ َولَِكْن 
اِْحذَُروا, ٣٣َال يَْعِرفُُهَما إِْنَساٌن, َال َوَال الَمَالئَِكةُ الَِّذيَن فِي السََّماِء َوَال اِالْبُن, إِالَّ اآلُب.   
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َكَرُجٍل   ِألَنَّ اِْبَن اِالْنسَاِن ُهوَ   ٣٤اِْسَهُروا, َوَصلُّوا ِألَنَُّكْم َال تَْعِرفُوَن ِمتَى ُهَو الَوْقُت.   
اَب أَْن  ِلُخدَّاِمِه, َوِلكُّلِ َرُجٍل َعَملُهُ, َوأََمَر البَوَّ َسافََر بَِعيَداً َوتََرَك بَْيتَهُ َوأَْعَطى ُسْلَطانَاً 

َهُروا ِلذَِلَك ِألَنَّكُْم َال تَْعلَُموَن َمتَى يَأتِي َربُّ البَْيِت, ِعْنَد الَمَساِء أَْو ِعْنَد  اِسْ ٣٥يَْسَهَر.  
ْبحِ.   يِك أَْو فِي الصُّ َوَما ٣٧ِلئَالَّ َيأتِي فَْجأَةً َويَِجَدُكْم َنائِِميَن.  ٣٦الظُّْهِر أَْو ِعْنَد ِصيَاحِ الّدِ

  . »: اِْسَهُرواأَقُولُهُ لَُكْم أَقُولُهُ ِلْلُكلِّ 

ابُع َعَشرَ   األصَحاُح الرَّ

   َمْسُح يَسُوَع فِي بَْيِت َعْنيَا

وَ بَ ١ َوالفَِطيِر,  الِفْصحِ  ِعيدُ  َكاَن  يَْوَمْيِن  ُ ْعدَ  َكانُوا    قَادَة َوالَكتَبَِة  َطِريقَةً الَكَهنَِة    يَْطلُبُوَن 
َس فِي الِعيِد ِلئَالَّ  ـلَيْ   َولَِكنَُّهْم قَالُوا: ٢وَع بِالِحيلَِة َويَْقتُلُوهُ.  ـأَْن يَأُخذُوا يَسُ   بََها تَِطيعُونَ ـيَسْ 

الشَّْعِب.   فِي  اِْضِطَراٌب  ُهنَاَك  بَْيِت    َكانَ   َماِحينَو٣يَُكوَن  فِي  َعْنيَا,  بَْيِت  فِي  َمْوُجوداً 
يَأُكَل, أَتَْت اِْمَرأَةٌ َمعََها قَاُروَرةُ ِعْطٍر ِمَن النَّاْرِديِن  ِسْمعَاَن األَْبَرِص, َوبَْينََما ُهَو َجاِلٌس لِ 

َعلَى َرأِسِه.   َوَسَكبَتَْها  القَاُروَرةَ  َكَسَرْت  َوِهَي  ِجدَّاً.  البَْعُض فِي ٤ثَِمينَةٌ  ُهنَاَك  َواِْغتَاَظ 
ِألَنَّهُ َكاَن ِمَن الُمْمِكِن أَْن يُبَاعَ ِبثََالثِِمئَِة  ٥أَْنفُِسِهْم, َوقَالُوا: ِلَماذَا ُصنَِع َهذَا التَّْبِذيُر بِالِعْطِر؟  

ِللفُقََراِء.   َويُْعَطى  َعلَْيَها.  ِدينَاٍر  ِدُموَن  يُدَّمْ «٦َوبَدَأُوا  يَُسوعُ:  ِلَماذَا َوقَاَل  اِتُْركُوَها! 
بَِي!   َصاِلَحاً  َعَمَالً  َصنَعَْت  ِهَي  َدائَِماً,  ٧تُْزِعُجونََها؟  َمعَُكْم  ُهْم  الفُقََراَء  َوِحينََما ِألَنَّ 

ِهَي قَْد ٨تُِريُدوَن تَْستَِطيعُوَن أَْن تَْصنَعُوا لَُهْم َحَسنَاً. َولَِكنَّنِي لَْن أَُكوَن ِعْنَدكُْم َدائَِماً.  
ِللدَّْفِن.  َصنَ  ِلتَْمَسَح َجَسِدي  قَْبُل  ِمْن  َوأَتَْت  تَْستَِطيُع.  َحْيثَُما  ٩عَْت َما  َلكُْم:  أَقُوُل  الَحقَّ 

العَالَِم,   أَْنَحاِء  ُكّلِ  فِي  اِإلْنِجيِل  بَِهذَا  أَْجِل َهَذا  يُبَشَُّر  ِمْن  َسيُقَاُل  َصنَعَتْهُ  الَِّذي  أَْيَضاً 
, َواِحدٌ ِمَن االِ سْ َويَُهوذَا اإلِ ١٠.  »ِذْكِرَها الَكَهنَِة ِليَُخونَهُ    قَادَةِ ثْنَي َعَشَر, ذََهَب إِلَى  َخْريُوِطيُّ

َوِعْندََما َسِمعُوا فَِرُحوا, َوَوَعدُوهُ أَْن يُْعُطوهُ نُقُودَاً. َوُهَو َكاَن يَْبَحُث َعْن  ١١ِلَصاِلِحِهْم.  
  يَُخونَهُ.َطِريقٍَة ُمنَاِسبٍَة  يَْستَِطيُع بَِها أَْن 

  

  العََشاُء اَألِخيرُ 
ِل ِمَن الِفْطِر ِعْندََما َذبَُحوا  ١٢ الِفْصحِ, تََالِميذُهُ قَالُوا لَهُ: أَْيَن تُِريدُ    َخُروفَ َوفِي اليَْوِم األَوَّ

اِْذَهبَا «َوُهَو أَْرَسَل ِاثْنَْيِن ِمْن تََالِميِذِه َوقَاَل لَُهَما:  ١٣أَْن نَْذَهَب َونُِعدَّ َحتَّى تَأُكَل الِفْصَح؟  
ةَ َماٍء, اِتْبَعَاهُ.  ِإلَى الَمِدينَ  بِّ ١٤ِة, َوُهَناَك َستُقَابَِالِن َرُجَالً يَْحِمُل َجرَّ َوَحْيُث يَْدُخُل قُوَال ِلرَّ
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أَْينَ   يَقُوُل:  الُمعَلُِّم  سَ   البَْيِت:  الَّتِي  الِضيَافَِة  تََالِميِذي؟  ُغْرفَةُ  َمَع  فِيَها  الِفْصَح  آُكُل 
يُِريُكمَ ١٥ َسْوَف  َمْفُروَشةً  غُْرفَةً   اَوُهَو  يَِّة,  العُلِّ فِي  َكبِيَرةً  زَّ وَ   َجّهِ ُهنَاَك  لَنَاُمعَدَّةً.  .  »ا 
َزا الِفْصَح.  ١٦ ذََهبَا َودََخَال الَمِدينَةَ َوَوَجدَا َكَما َكاَن قَْد قَاَل لَُهَما, َوَجهَّ َوفِي  ١٧َوتِلِميذَاهُ 

الَحقَّ  «َوبَْينََما ُهْم َكانُوا َجاِلِسيَن يَأُكلُوَن قَاَل يَُسوعُ:  ١٨ثْنَي َعَشَر.  الَمَساِء أَتَى َمَع االِ 
لَُكْم:   َسيَُخونُنِيأَقُوُل  َمِعي,  يَأكُُل  الَِّذي  ِمْنُكْم,  َوقَاَل  ١٩».  َواِحٌد  يَْحَزنُوَن,  بَدَأُوا  َوُهْم 

  ُهوَ َوقَاَل لَُهْم: «  َوُهَو أََجابَ ٢٠: َهْل هَُو أَنَا؟  َقالَ الَواِحدُ تِْلَو اآلَخِر: َهْل ُهَو أَنَا؟ َوآَخُر  
ْحِن.  َواِحٌد ِمَن االِ  اِْبُن اِإلْنَساِن فِي الَحِقيقَِة ٢١ثْنَي َعَشَر, الَِّذي يَْغِمُس َمِعي فِي الصَّ

اِْبُن  َسيَُخاُن  بَِواِسَطتِِه  الَِّذي  ُجِل  الرَّ ِلذَِلَك  َوْيٌل  َولَِكْن  َعْنهُ,  َمْكتُوٌب  ُهَو  َكَما  َيذَْهُب 
َخذَ يَُسوعُ ُخْبَزاً  أَ َوبَْينََما ُهْم يَأُكلُوَن  ٢٢».  ُوِلَد أَبََداً لَْم يَُكْن قَْد    لَوْ َساِن! َكاَن أَْفَضُل لَهُ  اِإلنْ 

  َوأََخذَ الَكأَس, َوِعْندََما ٢٣».  , َهذَا ُهَو َجَسِدياُكلُو  اُخذُوَوبَاَرَك َوَكَسَر َوأَْعَطاُهْم َوقَاَل: «
َهذَا ُهَو َدِمي ِللعَْهِد الَجِديِد  َوُهَو قَاَل لَُهْم: «٢٤َوهُْم َشِربُوا ِمْنهُ َجِميعَاً.    ,لَُهمْ  َشَكَر أَْعَطى

الَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: أَنَا لَْن أَْشَرَب ِمْن ثََمِر الَكْرَمِة َحتَّى ذَِلَك ٢٥الَِّذي يُْسفَُك ِألَْجِل َكثِيِريَن.  
    ».ٍد فِي َملَكُوِت هللاِ اليَْوِم ِحيَن َسأَْشَربَُها ِمْن َجِدي

  

  اِإلْخبَاِر بِإِْنَكاِر بُْطُرسَ 
ْيتُوِن.  ٢٦ أَْنتُْم َجِميَعاً َوقَاَل لَُهْم يَُسوعُ: «٢٧َوبَْعدََما َرنَُّموا تَْرنِيَمةً َخَرُجوا إِلَى َجبَِل الزَّ

اِعي فَتَتَبَدَُّد الِخَراِف».   لَِكْن  ٢٨َستَتَعَثَُّروَن بَِي َهِذِه الَّلْيلَةَ. ِألَنَّهُ َمْكتُوٌب: «َسأَْضِرُب الرَّ
و أَنَّ الَجِميَع  قَاَل لَهُ: َحتَّى لَ لَِكنَّ بُْطُرَس  ٢٩».  بَْعَدَما أَقُوُم َسأَْذَهُب أََماَمُكْم ِإلَى الَجِليلِ 

الَحقَّ أَقُوُل لََك: أَنََّك اليَْوَم َوفِي َهِذِه  َويَُسوعُ قَاَل لَهُ: «٣٠  !َأْفعَلَ َسيَتََعثَُّروَن, لَِكنِّي لَْن  
يُك َمرَّ  اتٍ   تَْيِن َستُْنِكُرنِي ثََالثَ الَّلْيلَِة, قَْبَل أَْن يَِصيَح الّدِ قَاَل بِِشدَّةٍ أَْكثََر: ٣١».  َمرَّ لَِكنَّهُ 

    َوإِْن ُكْنُت أَُموُت َمعََك لَْن أُْنِكَرَك بِأَّيِ َطِريقٍَة. َهَكذَا أَْيَضاً قَالُوا َجِميعُُهْم.َحتَّى 

  

  ِصَراعُ يَسُوَع فِي َجْثسَيَْمانِي 
.  »اِْجِلُسوا ُهنَا َرْيثََما أَُصلِّي« َوُهْم أَتَوا إِلَى َمَكاٍن يُْدَعى َجثَْسْيَمانِي, َوقَاَل ِلتََالِميِذِه:  ٣٢
نَْفِسي  «َوقَاَل لَُهْم:  ٣٤َوأََخذَ َمعَهُ بُْطُرَس َويَْعقُوَب َويُوَحنَّا, َوبَدَأَ يَْرَهُب َويَْكتَئُِب ِجدَّاً. ٣٣

َوُهَو ذََهَب إِلَى األََماِم َمَسافَةً قَِليلَةً ٣٥.  »َحِزينَةٌ ِجدَّاً َحتَّى الَمْوِت. اِْنتَِظُروا ُهنَا َواِْسَهُروا 
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َوهَُو قَاَل:  ٣٦ْرِض َوَصلَّى َحتَّى تَُمرَّ َهِذِه السَّاَعةُ َعْنهُ إِْن َكاَن ُمْمِكنَاً.  َوَسقََط َعلَى األَ  
أَبِي, ُكلُّ األَْشيَاِء ُمْستََطاَعةٌ ِعْنَدَك, فَُخْذ َعنِّي َهِذِه الَكأَس. َولَِكْن لَْيَس َما أُِريُد    ,بَاآ«

يَا ِسْمعَاَن, َهْل أَْنَت  « َوقَاَل ِلبُْطُرَس:    ,َوأَتَى َوَوَجدَُهْم نَائِِمينَ ٣٧.  »تُِريُدهُ أَْنتَ   أَنَا بَْل َما
لُوا فِي تَْجِربٍَة. اِْسَهُروا َوَصلُّوا ِلئَالَّ تَْدخُ ٣٨َنائٌِم؟ أَلَْم تَْستَِطْع أَْن تَْسَهَر َساَعةً َواِحَدةً؟ 

وُح   َوذََهَب ثَانِيَةً َوَصلَّى َوقَاَل نَْفَس  ٣٩.  »ِعيفٌ الَحِقيقَِة ُمْستَِعدٌّ, لَِكنَّ الَجَسَد ضَ فِي  الرُّ
يَْعِرفُوا ٤٠الَكِلَماِت.   َولَْم  أَْيَضاً, ِألَنَّ ُعيُونَُهْم َكانَْت ثَِقيلَةً  َوِعْندََما َرِجَع َوَجدَُهْم نَائِِميَن 

ةَ الثَّاِلثَةَ َوقَاَل لَُهْم: ٤١بَِماذَا يُِجيبُونَهُ.  اآلَن َواِْرتَاُحوا. يَْكِفي, السَّاَعةُ   َناُموا«َوأَتَى الَمرَّ
 َها  اِْنَهُضوا َدُعونَا نَْذَهْب.٤٢َحانَْت. اِْنُظُروا, اِْبُن اِإلْنَساِن قَْد ِخيَن فِي أَْيِدي الُخَطاِة.  

  . »ُهَو الَِّذي يَُخونُنِي قَِريبٌ 

  
  ِخيَاَنُة يَسُوَع َوالَقْبُض َعَلْيهِ 

َوَمعَهُ َجْمٌع َعِظيٌم    -ثْنَي َعَشرَ َواِحدٌ ِمَن االِ -تَى يَُهوذَا  بَْينََما هَُو يَتََكلَُّم أَ َوفِي الَحاِل,  ٤٣
َوالَِّذي َخانَهُ أَْعَطاُهْم  ٤٤الَكَهنَِة َوالَكتَبَِة َوالشُّيُوخِ.    قَادَةِ َمعَُهْم ُسيُوفَاً َوِعِصيَّاً, ِمْن    َحاِمِلينَ 

أُقَ  قَائَِالً: الَِّذي  بَِحذٍَر.  َعَالَمةً  َوقُودُوهُ  فَهذَا ُهَو, ُخذُوهُ  ذََهَب ُمبَاَشَرةً  َحالََما أَتَى  وَ ٤٥بِّلُهُ 
َوَواِحدٌ ِمَن ٤٧َوُهْم َوَضعُوا أَْيِديِهْم َعلَْيِه َوأََخذُوهُ.  ٤٦إِلَْيِه َوقَاَل: يَا ُمعَلُِّم يَا ُمعَلُِّم! َوقَبَّلَهُ.  

سَ  َسَحَب  َواقِِفيَن  َكانُوا  َرئِيِس الَِّذيَن  َخاِدَم  َوَضَرَب  أُذُنَهُ.    ْيفَاً  َوقََطَع  فَأََجاَب  ٤٨الَكَهنَِة 
أَنَا ُكْنُت  ٤٩َهْل َخَرْجتُْم َكَما َعلَى َساِرٍق بُِسيُوٍف َوِعِصّيٍ ِلتَأُخذُونِي؟  «يَُسوعُ َوقَاَل لَُهْم:  

لَْم   َوأَْنتُْم  ُمعَلَِّماً,  الَهْيَكِل  فِي  َمعَُكْم  تَتِمَّ يَْوِميَّاً  أَْن  بُدَّ  َال  الُكتَُب  َولَِكنَّ  . »تَأُخذُونِي. 
َمْطُروٌح    ِكتَّانِ ال  نَ  مِ َوَكاَن ُهنَاَك َشاٌب ُمعَيٌَّن َيتْبَعُهُ لَهُ ِردَاءٌ ٥١َوالَجِميُع تََركُوهُ َوَهَربُوا.  ٥٠

 ِكتَّاِن َوَهَرَب ِمْنُهْم ُعْريَانَاً. فَتََرَك ِردَاَء ال٥٢العَاِري, َوالشُّبَّاُن قَبَُضوا َعلَْيِه,  َجسَِدهِ َعلَى 

  

  يَسُوُع َأَمامَ قِيَاَفا 
ُمْجتَِمِعيَن   َهنَِة َوالشُّيُوخِ َوالَكتَبَةِ الكَ   قَادَةِ َوُهْم قَادُوا يَُسوَع إِلَى َرئِيِس الَكَهنَِة, َوَكاَن ُكلُّ  ٥٣

الُخدَّاِم َودَفَّأَ نَْفَسهُ ِعْندَ النَّاِر.  َوتَبِعَهُ بُْطُرُس إِلَى قَْصِر َرئِيِس الَكَهنَِة َوَجلََس َمعَ ٥٤َمعَهُ.  
ُ َوبََحَث  ٥٥ يَِجدُوا.    قَادَة َولَْم  ِليَْقتُلُوهُ  ِضدَّهُ  َشاِهٍد  عن  الَمْجَمعِ  َوُكلُّ    ِألَنَّ ٥٦الَكَهنَِة 

البَْعُض َوَشِهدُوا َعلَْيهِ َوقَاَم   ٥٧ َكثِيِريَن َشِهدُوا ُزوَراً َعلَْيِه َولَِكنَّ َشَهادَتَُهْم لَْم تَتََوافَْق. 
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ُر َهذَا الَهْيَكَل الَمْصنُوَع بِأَيَاٍد َوبِثََالثَِة أَيَّاٍم َسأَْبنِي  ٥٨ُزوَراً قَائِِليَن:    َسِمْعنَاهُ يَقُوُل: َسأُدَّمِ
بِأَيَاٍد.   َمْصنُوَعاً  لَْيَس  تَتََوافَْق.  ٥٩َواِحدَاً  لَْم  َهُؤَالِء  َشَهادَةُ  َحتَّى  َرئِيُس  وَ ٦٠َولَِكْن  َوقََف 

  َهُؤَالءِ   بِهِ يَْشَهدُ    الَِّذي    اَهذَ َال تَِجيُب بَِشْيٍء؟ َما  الَكَهنَِة فِي الَوَسِط َوَسأََل يَُسوَع قَائَِالً: أَ 
َهْل أَْنَت  ٦١ِضدََّك؟   َوقَاَل لَهُ:  َرئِيُس الَكَهنَِة ثَانِيَةً  بَِشْيٍء. فََسأَلَهُ  يُِجْب  َولَْم  َسَكَت  لَِكنَّهُ 

أََنا ُهَو, َوَستََرْوَن اِْبَن اِإلْنَساِن َجاِلَساً َعْن يَِميِن فَقَاَل يَُسوعُ: «٦٢الَمِسيُح اِْبُن الُمبَاَرِك؟  
ِعْندَئٍِذ َشقَّ َرئِيُس الَكَهنَِة َمَالبَِسهُ َوقَاَل: أَيُّ َحاَجٍة  ٦٣».   السََّماءِ القُْدَرِة َوآتِيَاً فِْي ُغيُومِ 

إِلَى ُشُهوٍد؟   أَنَّهُ  أَْنتُْم َسِمْعتُْم التَّْجِديَف. َماذَا تَْعتَِقدُوَن؟ َوالَجِميُع َحَكُموا َعلَْيهِ ٦٤لَنَا بَْعدُ 
َيْبُصقُوَن َعلَْيِه, َويُغَطُّوَن َوْجَههُ َويَْضِربُونَهُ َويَقُولُوَن  َوالبَْعُض بَدَأُوا  ٦٥ُمْستَِحقٌّ الَمْوَت.  
  َضَربُوهُ ِبُكفُوِف أَْيِديْهْم.    لَهُ: تَنَبَّأْ! َوالُخدَّامُ 

  

  ِليَسُوعَ  إِْنَكاُر بُْطُرسَ 
َوبَْينََما َكاَن بُْطُرُس فِي األَْسفَِل فِي القَْصِر, أَتَْت َواِحدَةٌ ِمْن َخاِدَماِت َرئِيِس الَكَهنَِة.  ٦٦
َمَع يَُسوَع ٦٧ َوأَْنَت ُكْنَت أَْيَضاً  َوقَالَْت:  إِلَْيِه  نََظَرْت  نَْفَسهُ  يُدَفُِّئ  بُْطُرَس  َوِعْندََما َرأَْت 

َكَر َوقَاَل: َال أَْعِرُف َوَال أَْفَهُم َما تَقُوِليَن! َوهَُو َخَرَج َخاِرَجاً إِلَى لَِكنَّهُ أَنْ ٦٨النَّاِصِرّيِ.  
يُك.   الدِّ الدَّاِر, َوَصاَح  َمعَهُ:  ٦٩َمْدَخِل  اِلِسيَن  ِللجَّ َوقَالَْت  ثَانِيَةً  َرأَتْهُ  ِمْنُهْم!  َهذَا  َوَخاِدَمةٌ 

ِمْنُهْم ِألَنََّك    َواِحدٌ َوُهَو أَْنَكَر ثَانِيَةً. َوبَْعدَ ُمدَّةٍ قَِليلٍَة قَاَل الَواقِفُوَن ِلبُْطُرَس: بِالتَّأِكيِد أَْنَت  ٧٠
, َوَكَالُمَك يَُوافُِق   ُجَل الَّذِ   َقائَِالً:َوهَُو بَدَأَ يَْلعَُن َويَْحِلُف  ٧١.  َهَذاَجِليِليٌّ ي أَنَا َال أَْعِرُف الرَّ

ةً ثَانِيَةً, َوتَذَكََّر بُْطُرُس الَكِلَمةَ الَّتِي قَالََها يَُسوعُ لَهُ:  ٧٢تَتََكلَُّموَن َعْنهُ!   يُك َمرَّ َوَصاَح الدِّ
اٍت» تَْيِن َستُْنِكُرنِي ثََالَث َمرَّ يُك َمرَّ ُر بَِهذَا بََكى.   .«قَْبَل أَْن يَِصيَح الدِّ   َوبَْينََما ُهَو يُفَّكِ

 
 ْلَخاِمُس َعَشرَ األصَحاُح ا

 ِ   يَسُوُع َأَمامَ بِيَالُطَس البِْنِطّي
ْبحِ تََشاَوَر  ١ ُ َوُمبَاَشَرةً فِي الصُّ , َوَرَبُطوا  هِ الَكتَبَِة َوالَمْجَمعِ كُلِّ الَكَهنَِة َمَع الشُّيُوخِ وَ   قَادَة

َوبِيَالُطُس َسأَلَهُ: َهْل أَْنَت َمِلُك اليَُهوِد؟ فَأََجاَب ٢َيسُوَع َوَحَملُوهُ َوَسلَُّموهُ إِلَى بِيَالُطَس.  
لَهُ: « تَقُولُ َوقَاَل  َكثِيَرةٍ.    قَادَةُ وَ ٣».  أَْنَت  بِأَْشيَاَء  اِتََّهُموهُ  بَِشْيٍء. ٤الَكَهنَِة  يُِجْب  لَْم  لَِكنَّهُ 

َوِبيَالطُُس َسأَلَهُ ثَانِيَةً قَائَِالً: ِلَماذَا َال تُِجيُب بَِشْيٍء؟ اِْنُظْر َكْم ِمْن أَْشيَاَء َكثِيَرةٍ يَْشَهدُونَ 
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َب.  لَِكنَّ ٥َعلَْيَك بَِها!    َوِعْندَ الِعيِد َكاَن هَُو يُْطِلُق  ٦ يَُسوَع لَْم يُِجْبهُ, َحتَّى أَنَّ بِيَالُطَس تَعَجَّ
بِِه.   يَْرَغبُوَن  َكانُوا  الَِّذي  الَسِجيَن  ُهنَاَك  ٧لَُهْم  مَ   بََرابَاسُ اِْسُمهُ    َواِحدٌ َوَكاَن  َع  َمْسُجونَاً 

 ً َصاِرِخيَن بَِصْوٍت  -َوالشَّْعُب  ٨َوالَِّذيَن َكانُوا قَْد قَتَلُوا أَثْنَاَء الشَّغَِب.    ,الَِّذيَن َعِملُوا َشغَبَا
ِمْنهُ    -َعالٍ  يَْطلُبُوَن  يَْفعََل  بَدَأُوا  لَُهْم.  َأْن  دَائَِماً  يَْفعَُل  َكاَن  أََجابَُهْم  ٩َكَما  بِيَالُطَس  َولَِكنَّ 

الَكَهنَِة َكانُوا    قَادَةَ ِألَنَّهُ َكاَن يَْعِرُف أَنَّ  ١٠ْم َمِلَك اليَُهوِد؟  قَائَِالً: َهْل تُِريدُوَن أَْن أُْطِلَق لَكُ 
الَحَسِد.   بَِسبَِب  َسلَُّموهُ  ِليُْطلِ   قَادَةَ َولَِكنَّ  ١١قَْد  الشَّْعَب  ُكوا  َحرَّ بِاألَْحَرى  الَكَهنَِة  لَُهْم  َق 

لَُهْم: َماذَا تُِريدُوَن إِذَاً أَْن أَْفعَلَ فَأََجاَب ِبيَالُطُس َوقَاَل  ١٢.  بََرابَاسَ  ِذي  ثَانِيَةً  تَْدُعونَهُ   بِالَّ
ِحينَئٍِذ قَاَل بِيَالُطُس لَُهْم: ِلَماذَا؟ أَيُّ َشّرٍ  ١٤َوُهْم َصَرُخوا ثَانِيَةً: اِْصِلْبهُ!  ١٣َمِلَك اليَُهوِد؟  

َوبِيَالطُُس َوهَُو َعاِزٌم أَْن يُْرِضي الشَّعَب, أَْطلََق ١٥َفعََل؟ َوُهْم َصَرُخوا أَْكثََر: اِْصِلْبهُ!  
  بَاَربَاَس لَُهْم. َوأَْسلََم َيسُوَع ِليُْصلََب بَْعدََما َكاَن قَْد َجلَدَهُ.  

  

ُل بِالشَّْوِك    يَسُوُع يَُكلَّ
الَةُ, َوَجَمعُوا فِرْ ١٦ َوأَْلبَُسوهُ  ١٧قَةَ الُجنُوِد كُلََّها.  َوالُجنُودُ قَادُوهُ إِلَى القَاَعِة الَّتِي تُْدَعى: الصَّ

َوبَدَأُوا يَُحيُّونَهُ: َسَالماً يَا  ١٨أُْرُجَوانَاً َوَعقَدُوا إِْكِليَالً ِمَن أَْشَواٍك َوَوَضعُوهُ َعلَى َرأِسِه.  
يَن ُرَكبَُهْم.  َوَضَربُوهُ َعلَى َرأِسِه بِعََصاً, َوبََصقُوا َعَلْيِه َوَسَجدُوا لَهُ َحانِ ١٩َمِلَك اليَُهوِد!  

ةَ َوقَادُوهُ  ٢٠ َوبَْعدََما اِْستَْهَزأُوا بِِه أََخذُوا األُْرُجَواَن ِمْنهُ, َوَوَضعُوا َعلَْيِه َمَالبَِسهُ الَخاصَّ
   ِليُْصلََب.

  

  يَسُوُع يُْصَلبُ 
البَْلدَةِ,  ٢١ ِمَن  َخاِرَجاً  َمرَّ  الَِّذي  القَْيَرَواِن,  ِمَن  ِسْمعَاُن  اِْسَمهُ  َواِحدَاً  أَْجبَُروا  أَبُو  َوهُْم 

َوأَتَوا بِِه إِلَى َمَكاٍن اِْسُمهُ: الُجْلُجثَةُ. الَِّذي ُهَو ٢٢أَْن يَْحِمَل َصِليبَهُ.    َوُروفُسَ   اِإلْسَكْندَرْ 
. لَِكنَّهُ لَْم يَْقبَْلهُ.  ٢٣اُن الُجْمُجَمِة. بَْعدَ التَّْرَجَمِة: َمكَ  َوأَْعَطوا لَهُ َنبِيذَاً ِليَْشَرَب َمْخلُوَطاً بُِمّرٍ

ُمْلِقيَن  ٢٤ ِثيَابَهُ  قَسَُّموا  َصلَبُوهُ  ِليَْعِرفُ َوِعْندََما  َعلَْيَها,  َرُجلٍ والقُْرَعةَ  ُكلُّ  َسيَأُخذُ  َماذَا   .ا 
َصلَبُوهُ.  ٢٥ َوُهْم  الثَّاِلثَةُ.  السَّاَعةُ  اليَُهوِد». ٢٦َوَكانَْت  َمْكتُوبَاً: «َمِلُك  َكاَن  تُْهَمتِِه  َونَْقُش 
ْيِن, َواِحدَاً َعْن يَِمينِِه َوآَخَر َعْن يََساِرِه.  ٢٧ ْت اآليَةُ الَّتِي تَقُوُل:  ٢٨َوَمعَهُ َصلَبُوا ِلصَّ َوتَمَّ

يَن ُرُؤوَسُهمْ ٢٩َطاةِ».  «َوُهَو أُْحِصَي َمَع الخُ  وَن َكانُوا يُعَيُِّرونَهُ َهاّزِ َوالَِّذيَن َكانُوا يَُمرُّ
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أَيَّاٍم,    ثََالثَِة  فِي  َوتَْبِنيِه  الَهْيَكَل  ُر  تُدَّمِ الَِّذي  أَْنَت  ِمَن  ٣٠َوقَائِِليَن:  َوِاْنِزْل  نَْفَسَك  َخلِّْص 
ِليِب!   أَْيَضاً  ٣١الصَّ الطَِّريقَِة  ُ قَاَل  َوبَِهِذِه  َخلََّص   قَادَة ُمْستَْهِزئِيَن:  أَْنفُِسِهْم  بَْيَن  الَكَهنَِة 

ِليِب ٣٢َال يَْستَِطيُع أَْن يَُخلَِّص نَْفَسهُ.  وَ آَخِريَن,   ِليَْنِزْل الَمِسيُح َمِلُك إِْسَرائِيَل اآلَن ِمَن الصَّ
 َحتَّى نََرى َونُؤِمَن! َوالَِّذيَن ُصِلبُوا َمعَهُ أََهانُوهُ. 

 
  َمْوُت يَسُوعَ 

َوِعْندََما أَتَْت السَّاَعةُ السَّاِدَسةُ َكاَن ُهنَاَك َظَالٌم َعلَى ُكّلِ األَْرِض إِلَى السَّاَعِة التَّاِسعَِة. ٣٣
»  ِإلَِوي ِإلَِوي لََما َشبَْقتَنِي؟ َوِعْندَ السَّاَعِة التَّاِسعَِة َصَرَخ يَُسوعُ بَِصْوٍت َعاٍل قَائَِالً: «٣٤

َوالبَْعُض ِمْنُهْم, الَِّذيَن َكانُوا  ٣٥»  إِلَِهي إِلَِهي ِلَماذَا تََرْكتَنِي؟بَْعدَ التَّْرَجَمِة: «  عْنِيتَ   الَّتِي
إِيِليَّا!   يَْطلُُب  اِْسِفْنَجةً ٣٦َواقِِفيَن, ِعْندََما َسِمعُوا قَالُوا: اِْنُظُروا إِنَّهُ  َرَكَض َوَمَألَ  َوَواِحدٌ 

إِْن َكاَن إِيِليَّا    ِمَن الَخّلِ َوَوَضعََها َعلَى عُوٍد َوأَْعَطاهُ ِليَْشَرَب قَائَِالً: اِتُْرُكوهُ! دَْعنَا نََرى
َويَُخلُِّصهُ.   وَح.  ٣٧َسيَأتِي  الرُّ َوأَْسلََم  َعِظيٍم  بَِصْوٍت  َصَرَخ  ِحَجاُب  وَ ٣٨َويَُسوعُ  اِْنَشقَّ 

َكاَن َواقِفَاً    َوِعْندََما َرأَى َرئِيُس الِمئَِة الَِّذي٩٣األَْعلَى إِلَى األَْسفَِل.    نْ ْطَرْيِن مِ الَهْيَكِل شَ 
ُجَل َكاَن اِْبَن هللاِ!  أََماَمهُ أَنَّ  وَح قَاَل: بِالَحّقِ إِنَّ َهذَا الرَّ َوَكاَن ُهنَاَك  ٤٠هُ َصَرَخ َوأَْسلََم الرُّ

ِغيَر َويُوِسي أَْيَضاً نَِساٌء يَْنُظْرَن ِمْن بَِعيٍد, َوبَْينَُهنَّ َمْريَُم الَمْجدَِليَّةُ, َوَمْريَُم أُمُّ     يَْعقُوَب الصَّ
ِليِل َوَخدَْمنَهُ. َونَِساٌء أُْخَريَاٌت َكثِيَراٌت الَّلواتِي تَبِْعنَهُ أَْيَضاً ِحيَن َكاَن فِي الجَّ ٤١َوَسالُوَمةُ,  

  أَتَْيَن َمعَهُ إِلَى أُوُرَشِليَم. 

  

  يَسُوعُ يُوَضُع فِي الَقْبرِ 
يُوسُُف ٤٣التَّْحِضيِر, أَْي اليَْوَم الَِّذي يَْسبُِق السَّْبَت, يَْومَ َوِعْندََما أَتَى الَمَساُء ِألَنَّهُ َكاَن ٤٢

اَمِة, ُمْستََشاٌر نَبِيٌل َكاَن يَْنتَِظُر أَْيَضاً َمَلكُوَت هللاِ, أَتَى َوذََهَب بُِجْرأَةٍ إِلَى بِيَالُطَس  ِمَن الرَّ
يَُسوَع.   قَدْ ٤٤َوَطلََب َجَسدَ  َكاَن  أَنَّهُ  َب  تَعَجَّ َرئِيَس بِالِفْعلِ  َماَت  َوبِيَالُطُس  َوُهَو دَاِعيَاً   .

َوِعْندََما َعَرَف ِمْن َرئِيِس الِمئَِة, أَْعَطى الَجَسدَ ٤٥الِمئَِة َسأَلَهُ إِْن َكاَن قَْد َماَت ُمْنذُ فَتَْرةٍ. 
بِالِكتَّاِن َوَوضَ ٤٦ِليُوُسَف.   عَهُ فِي َقْبٍر َكاَن قَْد ُحِفَر  َوهَُو اِْشتََرى ِكتَّانَاً نَِقيَّاً َوأَْنَزلَهُ َولَفَّهُ 

َحَجرَ  َودَْحَرَج  ْخِر.  الصَّ القَْبِر.    اً فِي  بَاِب  َوَمْريَُم  ٤٧َعلَى  الَمْجدَِليَّةُ  يُوِسي   ُأمُّ َوَمْريَُم 
َالَحَظتَا أَْيَن ُوِضَع. 
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 األصَحاُح السَّاِدُس َعَشرَ 

  قِيَاَمُة يَسُوعَ 
يَْعقُوَب َوَسالُوَمةُ قَِد اِْشتََريَن أَْطيَابَاً   ُأمُّ َوِعْندََما َمرَّ الَسْبُت َكانَْت َمْريَُم الَمْجدَِليَّةُ, َوَمْريَُم  ١

َويَْدهَ  يَأتِيَن  أَْن  يَْستَِطعَن  َحتَّى  ِل  ٢.  نَّهُ ِعْطِريَّةً  أَوَّ ُصْبحِ  فِي  ِجدَّاً  ِمَن    يَْومٍ َوبَاِكَراً 
الشَّْمِس.   ُشُروِق  ِعْندَ  القَْبِر  إِلَى  لَنَا  ٣األُْسبُوعِ,أَتَيَن  َسيُدَْحِرُج  َمْن   : أَْنفُِسِهنَّ فِْي  َوقُْلَن 

القَْبِر؟   بَاِب  َعْن  َكاَن  ٤الَحَجَر  ِألَنَّهُ  دُْحِرَج!  قَْد  َكاَن  الَحَجَر  أَنَّ  َرأَيَن  نََظْرَن  َوِعْندََما 
ُهنَّ يَْدُخْلَن إِلَى القَْبِر َرأَيَن َشابَّاً َجاِلَساً َعلَى الَجانِِب األَْيَمِن َوَالبَِساً    ْينََمابَ وَ ٥َعِظيَماً ِجدَّاً.  

ً ثَْوبَاً أَْبيَضَ  : «َال تََخْفَن! أَْنتُنَّ تَْطلُْبَن َيسُوَع  ٦َطِويَالً, َوُهنَّ ُكنَّ َخائِفَاٍت.    ا َوهَُو قَاَل لَُهنَّ
َب, ُهَو قَاَم! هَُو لَْيَس ُهنَا. اِْنُظْرَن الَمَكاَن الَِّذي َكاَن ُمْضَطِجعَاً فِيِه. ُصلِ   النَّاِصِريَّ الَِّذي

لَِكْن اِْذَهبَن فِي َطِريِقُكنَّ َوأَْخبِرَن تََالِميذَهُ َوبُْطُرَس أَنَّهُ يَْذَهُب َقْبلَُكْم إِلَى الَجِليِل. ُهنَاَك ٧
ُهنَّ َخَرْجَن َسِريعَاً َوَهَرْبَن ِمَن القَْبِر, ِألَنَُّهنَّ اِْرتََجْفَن َوُكنَّ  وَ ٨َسْوَف تََرْونَهُ َكَما قَاَل َلُكْم.  

َخائِفَاٍت.   ُكنَّ  ِألَنَُّهنَّ  ِألََحٍد  َشْيٍء  أَيَّ  يَقُلَن  َولَْم  باٍت.  َكاَن  ٩ُمتَعَّجِ قَاَم   يَسُوعُ َوِعْندََما  قَْد 
ِل ِمَن األُْسبُوعِ,  اليَْومِ   بَاِكَراً فِي َالً ِلَمْريََم الَمْجدَِليَّةَ الَّتِي َكاَن قَْد َطَرد ِمْنَها   األَوَّ َظَهَر أَوَّ

َشيَاِطيَن.   يَْبُكوَن وَ   ١٠َسْبَع  َكانُوا  ُهْم  بَْينََما  َمعَهُ  َكانُوا  الَِّذيَن  َوأَْخبََرْت  ذََهبَْت  ِهَي 
قُوا.  َوِعْندََما َسِمعُوا أَنَّهُ َحيٌّ َوأَنَّهُ ُشوِهدَ  ١١َويَنُوُحوَن.   َوُهَو َظَهَر  ١٢ِمْن قِبَِلَها لَْم يَُصدِّ

البَْلَدةَ.   َويَْدُخَالِن  يَْمِشياِن  َوهَُما  ِمْنُهْم  ِالثْنَْيِن  ثَانِيَةً  ةً  البَِقيَّةَ. ١٣َمرَّ َوأَْخبََرا  ذََهبَا  َوُهَما 
بَْعدَ َهذَا َظَهَر ِلألََحدَ َعَشَر بَْينََما ُهْم َجاِلُسوَن ِللطَّعَاِم, ١٤َوَهُؤَالِء أَْيَضاً لَْم يَُصِدّقُوهَُما.  

قُ  لَْم يَُصدِّ ِألَنَُّهْم  قُلُوبِِهْم,  إِيَمانِِهْم َوقََساَوةِ  بَِسبَِب َعدَِم  قَْد َوَوبََّخُهْم  َهُؤَالِء الَِّذيَن َكانُوا  وا 
اِْذَهبُوا ِإلَى ُكّلِ الَعالَِم َواِْكِرُزوا بِاِإلْنِجيِل ِلكُّلِ الَخِليقَِة. َوُهَو قَاَل لَُهْم: «١٥َرأَْوهُ بَْعدََما قَاَم.  

َسيَُداُن.  ١٦ يُؤِمُن  َال  الَِّذي  َولَِكنَّ  َسيَْخلُُص,  َس  ُغّطِ َوقَْد  يُْؤِمُن  اآليَاُت  ١٧الَِّذي  َوَهِذِه 
َجِديَدٍة.  بِأَْلِسنٍَة  َوَسيَتََكلَُّموَن  الشَّيَاِطيَن,  َسيَْطُرُدوَن  بِاْسِمي  يُؤِمنُوَن:  الَِّذيَن  َستَتْبَُع 

َحيَّاٍت, َوإِْن َشِربُوا أَيَّ َشْيٍء ُمِميٍت لَْن يُؤِذيِهْم, َسيََضعُوَن األَْيِدي َعلَى   ْنِزُعونَ َسيَ ١٨
بُّ قَْد تََكلََّم َمعَُهْم, ُهَو أُِخذَ إِلَى السََّماِء  ١٩».  تَعَافُونَ الَمْرَضى َوَسيَ  َوَهَكذَا بَْعدََما َكاَن الرَّ

َمعَُهْم    َكانَ َوُهْم ذََهبُوا َوبَشَُّروا فِي كُّلِ َمَكاٍن. وَ ٢٠َوَجلََس َعْن يَِميِن هللاِ.   بُّ َعاِمَالً  الرَّ
  بَعَُها. آِميْن.   َوُمَؤيِّدَاً الَكِلَمةَ بِآيَاٍت تَتْ 


