
 لُوقَـا

  
 مقدمة

١ 

كَما سلَّمها ِإلَينَا الَّذين هم شُهود عيانِ الْكَلمة وخُدامها ٢كَثيرون َأخَذُوا يسجلُون قصةَ اُألمورِ الَّتي جرتْ عنْدنَا ١
ونيلب٣ِ. اَألص ءتُ كُلَّ شَيصي فَحا َأنِّي َأنَا نَفْسبِم ،ةً، ِلذَِلكتَّبرم ا لَكهَأكْتُب ا َأنضتُ َأنَا َأيَأير ،ةايالْبِد نم قَّةد

 .ِلكَي تَعرِفَ َأن اُألمور الَّتي تَعلَّمتَها هي علَى َأساسٍ صحيح٤ٍَأيها الْعزِيز حبِيب اِهللا، 
 المالك يبشر زكريا

٥م سوديرامِ هي َأيف كَان وناره اللَةس نم َأتُهراما، وَأبِي قَةرف نم وها وكَرِيز هماس ربوذَا، حهي نْطَقَةم كل
. ب فيهاوكَان كالهما صاِلحا في نَظَرِ اِهللا، ويعمُل بِكُلِّ وصاياه وفَراِئضه بِكَيفية ال عي٦. واسمها َأِليصاباتُ

  .وكَان كالهما كَبِير السن. لَكن لَم يكُن لَهما ولَد َألن َأِليصاباتَ كَانَتْ عاقرا٧
وقَعتْ علَيه ٩، وذَاتَ مرة لَما كَان زكَرِيا يقُوم بِفَراِئضِ الْعبادة في نَوبة فرقَته، وذَِلك كَحبرٍ في محضرِ اِهللا٨

خُوررِقَ الْبحيتَ اِهللا ويخَُل بدِلي ،اربا الَْأحهعتْبي ي كَانالَّت ةادالْع بسةُ حع١٠. الْقُر بِ كُلِّهالشَّع ورهمج كَانو
فَاضطَرب ١٢فًا عن يمينِ منَصة الْبخُورِ، فَظَهر لَه مالك واق١١. يصلِّي في الْخَارِجِ وقْتَ ِإحراق البخُورِ

ال تَخَفْ يا زكَرِيا، َألن اَهللا سمع دعاءك، وامرَأتُك َأِليصاباتُ : "فَقَاَل لَه الْمالك١٣. زكَرِيا لَما رآه، وخَافَ جِدا
َألنَّه سيكُون ١٥. فَيكُون فَرحا وسرورا لَك، وكَثيرون يبتَهِجون بِوِالدته١٤. ستَلد لَك ابنًا وَأنْتَ تُسميه يحيى

 ،هطْنِ ُأمي بف وهوسِ ووحِ الْقُدالر نُئ متَلميا، وركسال ما ورخَم بشْري لَناِهللا، و نْدا عيمظ١٦ع جِعريو
نم يرِينكَثلَى ِإلَهِهِمواِئيَل ِإلَى الْمري ِإسنِإلَى ١٧.  ب اءاآلب قُلُوب درِلي ،هتقُوو اسوحِ ِإلْينَا بِربر امَأم متَقَديو

  ."َأبنَاِئهِم والْعصاةَ ِإلَى الْحكْمة والصالحِ، فَيجهز ِلربنَا شَعبا مستَعدا
َأنَا : "َأجابه الْمالك١٩!" كَيفَ َأتََأكَّد من هذَا؟ فََأنَا رجٌل عجوز وامرَأتي كَبِيرةُ السن: "اَل زكَرِيا ِللْمالكفَق١٨َ

شْرالْب هذه كفَّ ِإلَيَأزو كلْتُ ُألكَلِّمسُأر قَدرِ اِهللا، وضحي مفُ في َأقرِيُل الَّذتًا فَال ٢٠. ىجِبامص تَكُونس اآلنو
هقْتي وف متيي سي الَّذقْ كَالمدتُص لَم ذَا، َألنَّكه يهثُ فدحي يمِ الَّذوِإلَى الْي ،تَتَكَلَّم َأن رتَقْد".  

فَلَما خَرج، لَم يقْدر َأن يكَلِّمهم، فَعرفُوا ٢٢.  بيت اِهللاوكَان الشَّعب ينْتَظر زكَرِيا ويتَعجب من تََأخُّرِه داخَل٢١
  .وكَان يخَاطبهم بِاِإلشَارة، وبقي َأخْرس. َأنَّه رَأى رْؤيا في بيت اِهللا

٢٣ارِهِإلَى د عجر ،هتمدخ امتْ َأيا انْتَهلَم٢٤. وذَِلك دعبرٍ، وةَ َأشْهسا خَمهَأتْ نَفْسخَبو ،َأتُهراتُ اماببِلَتْ َأِليصح 
  ."ِإنَّه في هذه اَأليامِ َأنْعم علَي وَأزاَل عنِّي الْعار بين النَّاسِ! ربي صنَع بِي هذَا"٢٥: وكَانَتْ تَقُوُل

 
 



 

  العذراء جبريل يبشر
ِإلَى عذْراء ٢٧السادسِ، ُأرسَل الْمالك جِبرِيُل ِإلَى بلْدة اسمها النَّاصرةُ في منْطَقَة الْجليِل، وفي الشَّهرِ ٢٦

داود اللَةس نم وهفُ، ووسي همٍل اسجِلر ةخْطُوبم .اءذْرالْع ماسو ميرا٢٨. مقَاَل لَهو اءفَج" :الما الستُهَأي 
فَقَاَل لَها ٣٠. فَاضطَربتْ من كَالمه جِدا، وَأخَذَتْ تُفَكِّر في معنَى هذه التَّحية٢٩." الْمولَى معك! الْمنْعم علَيها

الكالْم" : ،نْكع يضاَهللا ر َألن ميرا مي ي٣١ال تَخَافيدتَلو ينلبتَحـىفَسيسع ينَهمتُسنًا، واب ٣٢. ن كُونيس
َأبِيه داوشَ دراُهللا ع يهطعيو يلالْع نى ابعديا، ويمظ٣٣. ع كُوني لَنو ،دِإلَى اَألب قُوبعي تيلَى بع كلميو

  ."ِلملْكه نهايةٌ
٣٤الكِللْم ميرفَ: "فَقَالَتْ م؟كَياءذْرَأنَا عذَا وه نكم٣٥"  يالكا الْمهابةُ : "َأجقُوو ،كلَيي عْأتي وسالْقُد وحالر

ابنٍ وهي وِإن َأِليصاباتَ قَرِيبتَك، حبِلَتْ هي َأيضا ب٣٦ِ. الْعلي تُظَلِّلُك، ِلذَِلك الْقُدوس الَّذي سيولَد يدعى ابن اِهللا
نةُ السسِ. كَبِيرادا السرِهي شَهف اآلن يا هراقا عونَهعدي كَانُوا ي٣٧. فَالَّتءلَى اِهللا شَييُل عتَحسال يو ".

٣٨ميرا قُلْتَ: "فَقَالَتْ مِلي كَم كُنةُ اِهللا، فَلْيدبَأنَا ع ".هنْدع نم الكى الْمضماو.  
  أليصابات مريم تزور

ودخَلَتْ دار زكَرِيا ٤٠. وفي ذَِلك الْوقْت قَامتْ مريم، وراحتْ بِسرعة ِإلَى الْجِباِل، ِإلَى بلْدة في يهوذَا٣٩
جنين في بطْنها، وامتََألتْ من الروحِ فَلَما سمعتْ َأِليصاباتُ سالم مريم، قَفَز ال٤١ْ. وسلَّمتْ علَى َأِليصاباتَ

هذَا شَرفٌ كَبِير ِلي ٤٣. مباركَةٌ َأنْت في النِّساء، ومبارك ابنُك الَّذي تَلدينَه: "فَهتَفَتْ بَِأعلَى صوتها٤٢الْقُدوسِ، 
وهنيًئا ِلمن آمنَتْ ٤٥. غَ سالمك ِإلَى ُأذُنَي، قَفَز الْجنين في بطْني من الْفَرحِفَِإنَّه لَما بل٤٤ََأن تَزورني ُأم سيدي،
متيا ساِهللا لَه كَالم بَِأن".  

  نشيد مريم
٤٦ميرفَقَالَتْ م" :ني،  مبر دمي، ٤٧كُلِّ قَلْبِي َأحذنْقبِاِهللا م حي تَفْروحةَُألن٤٨َّريعضالْو تُهدبَأنَا ع ِإلَي نَظَر ه .

ورحمتُه هي ٥٠اسمه قُدوس، . َألن الْقَدير صنَع ِلي ُأمورا عظيمة٤٩ًفَمن اآلن كُلُّ اَألجياِل تَدعوني مباركَةً، 
تَّقُونَهي يناِل ِللَّذيي كُلِّ اَألجا٥١. فرَل بِذمةًعيمظاال عمَأع هع . ،مشَتَّتَه قُلُوبِهِمو مبَِأفْكَارِه ونرتَكَبي ينالَّذ

٥٢مهفَعر ونعاضتَوالْمو ،مهخَلَع هِموشرع نم كَّامالْح٥٣. وينفَارِغ مفَهرص اءياَألغْنرِ، وبِالْخَي مهعَأشْب اعالْجِي .
٥٤اعس محري َأن هدهبِع فَاءو ،هبِيداِئيَل عري ِإسنب اِئنَا٥٥دا قَاَل آلبكَم ،دِإلَى اَألب لَهنَسو يماهرتْ ٥٦." ِإبَأقَامو

  .مريم عنْدها حوالَي ثَالثَة َأشْهرٍ ثُم رجعتْ ِإلَى دارِها
  بن زكريا والدة يحيـى

وسمع جِيرانُها وَأقَارِبها َأن اَهللا غَمرها بِرحمته، فَفَرِحوا ٥٨. ِليصاباتُ فَحان وقْتُها ِلتَلد، فَولَدت ابنًاَأما َأ٥٧
: لَكن ُأمه قَالَت٦٠ْ. لَى اسمِ َأبِيهوفي الْيومِ الثَّامنِ جاءوا ِليخْتنُوا الطِّفَْل، وَأرادوا َأن يسموه زكَرِيا ع٥٩. معها



وَأشَاروا ِإلَى واِلده ِليعرِفُوا ٦٢." ال َأحد في َأقَارِبِك يدعى بِهذَا االسمِ: "فَقَالُوا لَها٦١." ال، بْل نُسميه يحـيى"
هيمسي َأن رِيداذَا ي٦٣. مع كَتَبا وحلَو فَطَلَب هى"لَيـيحي همسا ".موا كُلُّهبجا ٦٤. فَتَعكَرِيز فَم اِل انْفَتَحي الْحفو

فَامتََأل الْجِيران بِالْخَوف، وكَان النَّاس يتَحدثُون عن جميعِ هذه اُألمورِ في ٦٥. وانْطَلَقَ ِلسانُه، فَتَكَلَّم وسبح اَهللا
اجِبوذَا كُلِّهه٦٦. اِل يقُولُونيو ونفَكِّروا كَانُوا يعمس ينكُلُّ الَّذذَا الطِّفُْل؟: "وه كُونياذَا سى ما تُراِهللا " ي دي َألن

ـهعكَانَتْ م. 
 نشيد زكريا

. تَبارك اُهللا رب هذه اُألمة، َألنَّه جاء ِلمعونَتنَا وفداِئنَا"٦٨: وامتََأل زكَرِيا َأبوه من الروحِ الْقُدوسِ فَتَنَبَأ وقَاَل٦٧
٦٩ ،داود هدبع تيي با فيرذًا قَدنْقلَنَا م ان٧٠ِفََأقَامميمِ الزنْذُ قَدم يناِلحالص اِئها قَاَل بِفَمِ َأنْبِي٧١. كَم نذَنَا منْقِلي
ونَنَاَأعهكْري ني كُلِّ مدَأي نماِئنَا، وس٧٢ِ. دقَدالْم هدهي بِعفياِئنَا، وآب ونَح تَهمحر ظْهِري بِذَِلك٧٣. و مَأقْس َألنَّه

.  بِصالحٍ وتَقْوى َأمامه كُلَّ َأيامِ حياتنَا٧٥ف، َأن ينْقذَنَا من َأيدي َأعداِئنَا، فَنَعبده بِال خَو٧٤يمينًا ِإلبراهيم َأبِينَا، 
٧٦ ،قَهطُر دنَا ِلتُعبر امَأم متَتَقَد َألنَّك ،يلالْع ى نَبِيعي، تُدا ولَدَأنْتَ ي٧٧و ةرغْفبِم ياةَ هالنَّج َأن هبشَع لِّمفَتُع

نَا ٧٨. ذُنُوبِهِماِليِإلَهاَألع نم اقَةنَا بِِإشْرورزي ِلذَِلك ،يمحر انمحي الظَّالمِ ٧٩. رف يشُونعي ينلَى الَّذع يرنفَي
  ."وفي ظالِل الْموت، ويهدي َأقْدامنَا في طَرِيق السالمِ

٨٠ كَانوحِ، وى بِالرتَقَويو ونْمالطِّفُْل ي كَاناِئيَلوري ِإسنلَنًا ِلبع رظَه ِإلَى َأن اءرحي الصيشُ فعي. 
 

 والدة عيسى

٢ 

١ةاطُورِيبِركَّانِ اِإلمكُلِّ س اءصا بِِإحومسرم طُسُأغُس رصالْقَي ردامِ، َأصاَألي لْكي تفُل ٢. وَأو وذَا هه كَان
 تَم قَدو ،اءصاِإحيورلَى سا عماكح وسييرِنك ا كَان٣. لَمنَاكَل هجسِلي هتلْدِإلَى ب داحكُلُّ و بفَذَه.  

نَّه ويوسفُ َأيضا صعد من مدينَة النَّاصرة في الْجليِل، ِإلَى بيتَ لَحم، مدينَة داود الَّتي في منْطَقَة يهوذَا، َأل٤
 ،هاِئلَتعو داود تيب نم لَى٥كَانبح يهو ،هتيبخَط ميرم عم نَاكَل هجسي ِلكَي ذَِلك٦. و متَ لَحيي با فما هنَميبو

دا ِلتَلقْتُهو اءالْق٧ُ. ج نم ةطْعي قف لَفَّتْهو ،ا الْبِكْرنَهاب تلَدا فَوملَه كُني لَم اِئمِ، َألنَّههِللْب لَفعي مف تْهَأنَاماشِ، وم
قي الْفُنْدف كَانم. 

 الرعاة والمالئكة

هم مالك، فَظَهر ل٩َ. وكَان في نَفْسِ الْمنْطَقَة رعاةٌ يبِيتُون في الْحقُوِل، ويتَنَاوبون حراسةَ قَطيعهِم في اللَّيِل٨
. ال تَخَافُوا، فََأنَا ُأبشِّركُم بِخَبرٍ يفَرح كُلَّ النَّاسِ جِدا: "فَقَاَل لَهم الْمالك١٠. وَأضاء جالُل اِهللا حولَهم، فَخَافُوا جِدا

وهذه عالمةٌ لَكُم، َأنَّكُم تَجِدون طفْال ملْفُوفًا في ١٢ .الْيوم وِلد لَكُم منْقذٌ في مدينَة داود هو الْمسيح مولَانَا١١



لَفعي ما فنَاِئماشِ والْقُم نم ةطْعاَهللا ١٣." ق ونحبسي ،اِئيمالس نْدالْج نم ورهمج الكالْم عم رَأةً ظَهفَجو
قُولُونيي اَأل"١٤: والُل ِهللا فالنَّاسِالْج نم منْهع يضر نضِ ِلمي اَألرف المالساِلي، وع".  

تَعالَوا نَذْهب ِإلَى بيتَ لَحم، ونَرى : "ولَما تَركَتْهم الْمالِئكَةُ ورجعتْ ِإلَى السماء، قَاَل الرعاةُ بعضهم ِلبعض١٥ٍ
فَذَهبوا بِسرعة، ووجدوا مريم ويوسفَ والطِّفَْل نَاِئما في ١٦."  والَّذي َأخْبرنَا بِه اُهللاهذَا اَألمر الَّذي حدثَ

لَفعذَا الطِّفِْل١٧. الْمه نع ميَل لَهي قوا بِالْكَالمِ الَّذرَأخْب ،هَأوا را ق١٨َ. فَلَممم بجتَع عمس نكُلُّ ماةُوعالر الَه .
ورجع الرعاةُ وهم يسبحون اَهللا ويحمدونَه علَى كُلِّ ٢٠. َأما مريم فَكَانَتْ تَحفَظُ كُلَّ هذَا، وتُفَكِّر بِه في قَلْبِها١٩

ملَه الكا قاَل الْمكَم كَان ءكُلَّ شَي َألن ،هَأورو وهعما سم. 
 وتقديمه هللا ختان عيسى

ولَما ٢٢. وذَِلك كَما دعاه الْمالك قَبَل ما حبِلَتْ بِه مريم وفي الْيومِ الثَّامنِ، حان وقْتُ ختَانه، ودعوه عيسـى٢١
ميرمفُ ووسي ى، َأخَذَهوسم ةشَرِيع بسا حمقْتُ تَطْهِيرِهو انِإلَى اِهللاح اهمقَدي سِ ِلكَيي ٢٣.  ِإلَى الْقُدف درو فَقَد

يمامتَينِ َأو : وَأيضا ِلكَي يقَدما ضحيةً كَما ورد في التَّوراة٢٤. التَّوراة َأن كُلَّ ابنٍ بِكْرٍ يجِب َأن يكَرس ِهللا
  .حمامتَينِ صغيرتَينِ

وكَان الروح . وكَان في الْقُدسِ رجٌل صاِلح وتَقي اسمه سمعان، ينْتَظر مجِيء من سيعزي بني ِإسراِئيَل٢٥
 ،هلَيع وس٢٦الْقُدسري يالَّذ يحسال الْمى َأورا يمدعوتَ ِإال بمي لَن َأنَّه هى ِإلَيحاُهللافََأو اِهللا ٢٧. لُه تيِإلَى ب بفَذَه

حملَه سمعان علَى ٢٨ولَما دخََل اَألبوانِ ومعهما الطِّفُْل عيسـى ِليعمال لَه ما فَرضتْه الشَّرِيعةُ، . منْقَادا بِالروحِ
َألنِّي بِعينَي رَأيتُ الْمنْقذَ الَّذي ٣٠لقْ عبدك بِسالمٍ كَما وعدتَ، يا رب، اآلن َأطْ"٢٩: ذراعيه وبارك اَهللا وقَاَل

 كنْدع نكُلُّ النَّاس٣١ِم اهرِلي تَهددي َأعاِئيَل٣٢. الَّذري ِإسنب بِكِلشَع امِإكْرمِ، واُألم ةايِلهِد نُور وه".  
٣٣ُأمو وهَأب كَانونْهيَل عي قالْكَالمِ الَّذ نانِ مبجتَعي ٣٤. ههُأم ميرقَاَل ِلمو انعما سمكَهاربذَا الطِّفُْل : "وه

 َأفْكَار ونياتُ فَتَنْكَشف٣٥ُويكُون آيةً يرفُضونَها، . سيكُون السبب في سقُوط كَثيرِين وقيامِ كَثيرِين في ِإسراِئيَل
يرِينكَث .ي قَلْبِكفٌ فينْفُذُ سا يضَأي َأنْتو".  

٣٦يرَأش قَبِيلَة ننَّةُ بِنْتُ فَنُوِئيَل مح يةٌ هنَبِي نَاككَانَتْ ها . وهلجر عاشَتْ ما عاجِهوز دعفَب ،نةُ السكَبِير يهو
 يننس عبلَتْث٣٧ُسمتَر نَةً. مس ينانثَما وعبا َأرهرمع كَان قْتالْو ي ذَِلكفو . دبْل تَعتَ اِهللا، بيب ككَانَتْ ال تَتْرو

الةالصمِ ووا بالصارنَهال وَأخَذَتْ ٣٨. اَهللا لَيو ،هِمتْ ِإلَيمتَقَد ،ظَةاللَّح لْكي نَفْسِ تنِ فَفثَتْ عدتَحاَهللا، و حبتُس
  .الطِّفِْل مع جميعِ الَّذين كَانُوا ينْتَظرون تَحرِير مدينَة الْقُدسِ

٣٩ةرهِمِ النَّاصتلْديِل، ِإلَى بلوا ِإلَى الْجعجةُ اِهللا، رشَرِيع ها تَفْرِضكُلَّ م ميرمفُ ووسي ا َأتَملَمالطِّفُْل ٤٠. و كَانو
هلَيةُ اِهللا عمعكَانَتْ نةً، وكْمًئا حتَلمى، متَقَويو ونْمي.  



  الثانية عشرة عيسى في
ـنَةً، ولَما كَان عمـره اثْنَتَي عشْـرةَ س٤٢. وكَان َأبواه يذْهـبانِ ِإلَى الْقُدسِ كُلَّ سـنَة في عيد الْفصـح٤١ِ

ةـادكَالْع يدوا ِإلَى الْعـبسِ ٤٣. ذَهي الْقُدـى فيسع ـبِيالص يقب ،اهوَأب ـعجرو يدالْع امـتْ َأيا انْتَهلَمو
وَل الْيومِ، ثُم َأخَـذَا فَسـافَرا طُ. بْل كَانَا يظُـنَّانِ َأنَّه في جماعـة الْمسـافرِين٤٤وهـما ال يعلَمـانِ، 

ـارِفعالْماَألقَـارِبِ و نيب نْهـثَانِ عحب٤٥. ينْهـثَانِ عحبسِ يا ِإلَى الْقُدعجر ،اهجِـدي ا لَملَم٤٦. و دعبو
ينِ يالد اءلَمع نيا باِلساِهللا، ج تيي بف اهـدجامٍ وَأي ـِئلَةَثَالثَـةهِـمِ اَألسلَيع حطْـريو هِمِإلَي عـتَمكُلُّ ٤٧. سو

هتـوِبَأجو ـهمفَه نوا مـبجتَع وهعمس ين٤٨. الَّذـهُأم قَالَتْ لَهشَـا، وهانْد اهـوَأب آها رـاذَا : "فَلَمي، ِلمنا ابي
و وكـذَا؟ َأبلْتَ بِنَا هفَعيدشَـد ي قَلَقف ـننَحو نْكـثُ عحا٤٩!" َأنَا ظَـلَلْنَا نَبمـثَانِ : "فَقَاَل لَهحـاذَا تَبِلمو

ثُم ذَهـب معهـما ٥١. فَلَم يفْهـما ما قَالَه لَهـما٥٠" عنِّي؟ َأال تَعلَمانِ َأنِّي يجِـب َأن َأكُون في بيت َأبِي؟
راوما لَهـيعطم كَانو ،ةـرِإلَى النَّاص ـعـا. جي قَلْبِهورِ فاُألم هـذفَـظُ كُلَّ هتَح هكَانَتْ ُأم٥٢. و كَانو

هلَيالنَّاسِ عى اِهللا ورِض زِيديو ،ةالْقَامو ةكْمي الْحو فنْمى ييسع. 
 

 يعد الطريق يحيـى

٣ 

١ نَةي السوذَا، فهي نْطَقَةلَى ما عماكح ينْطالْب سبِيالط ا كَانلَم ،وسارِييبرِ طصكْمِ الْقَيح نةَ مشْـرةَ عسالْخَام
سانياس حاكما علَى وهيرودس حاكما علَى الْجليِل، وَأخُوه فيليب حاكما علَى منْطَقَة ِإيطُورِيةَ وتَراخُونيتي، وِلي

فَذَهب ِإلَى جميعِ ٣. وكَان حنَّا وقَيافَا رِئيسينِ ِللَْأحبارِ، كَلَّم اُهللا يحـيى بن زكَرِيا وهو في الصحراء٢ِإبِلينَةَ، 
وذَِلك كَما ورد في كتَابِ ٤. لْماء، فَيغْفر اُهللا لَهم ذُنُوبهمَأنْحاء اُألردن يدعو النَّاس َأن يتُوبوا ويتَغَطَّسوا في ا

كُلُّ واد ٥. صوتٌ يصرخُ في الصحراء ويقُوُل، َأعدوا طَرِيقَ ربنَا، اجعلُوا سبلَه مستَقيمةً: "َأقْواِل النَّبِي ِإشَعيا
كُلُّ جُئ، وتَلمتَوِييةُ تَسرعالْوو ،يمتَقةُ تَسجوعقُ الْمالطُّرو ،ضنْخَفتَلٍّ يٍل واةَ اِهللا٦. بشَرِ نَجى كُلُّ الْبريو".  

٧مهغَطِّسي ِلكَي هِإلَي جي تَخْريرِ الَّتاهمقُوُل ِللْجى ييحي كَاني: "واَألفَاع الدا َأوي !نِ الَّذم نوا مبرِلتَه كُمي َأنْذَر
َألنِّي َأقُوُل . ِإبراهيم هو َأبونَا: وال تَقُولُوا في َأنْفُسكُم. اعملُوا َأعماال تَدلُّ علَى َأنَّكُم تُبتُم فعال٨الْغَضبِ اآلتي؟ 

ةارجالْح هذه نم يمقي َأن راَهللا قَاد ِإن ،لَكُميماهرا ِإلبالدذُورِ ٩.  َأولَى جع اددعتعِ االسضي وف اآلن الْفَْأس
  ."الشَّجرِ، فَكُلُّ شَجرة ال تُثْمر ثَمرا جيدا تُقْطَع وتُرمى في النَّارِ

١٠بالشَّع َألَهسُل؟: "وماذَا نَع١١" ممهابا: "فََأجبثَو هنْدع نم امطَع هنْدع نمو ،هنْدع سلَي نم يطعي َأن جِبنِ ي
َل كَذَِلكمعي َأن جِب١٢." يفَقَالُوا لَه ،مهغَطِّسي اِئبِ ِلكَيرالض اةبج ضعا بضَأي اءجُل؟: "وماذَا نَعم ،لِّمعا مي "

١٣مال تَْأخُذُوا َأكْ: "فَقَاَل لَهلَكُم ا فُرِضمم ١٤." ثَرنُودالْج ضعا بضَأي َألَهسُل؟: "وماذَا نَعم ،ننَحو "مفَقَاَل لَه :
"تَّبِكُمروا بِماقْنَعو ،دلَى َأحوا عال تَفْتَرا، ودوا َأحمال تَظْل".  



فََأجاب ١٦. كِّرون في َأنْفُسهِم بِشَْأنِ يحيى، فَربما يكُون هو الْمسيحيفَ وكَان الشَّعب ينْتَظر بِلَهفَة، والْكُل١٥ُّ
َأنَا ُأغَطِّسكُم في الْماء، لَكن سيجِيء واحد َأعظَم منِّي، وَأنَا ال َأستَحقُّ َأن َأحلَّ رِباطَ : "يحيى وقَاَل ِللْجميعِ

وه ،ذَاِئهالنَّارِحوسِ ووحِ الْقُدي الرف كُمغَطِّس١٧.  ي ،هنخْزِإلَى م حالْقَم عمجيو ،هرديب نَقِّيي ِلكَي هدى بِيذْرالْمو
  . النَّصاِئح ِللشَّعبِ ويبشِّرهموبَِأقْواٍل ُأخْرى كَثيرة كَان يحيى يقَدم١٨." َأما التِّبن فَيحرِقُه بِنَارٍ ال تَنْطَفُئ

١٩ َئةيالس اِلهملَى َأععو لَى ذَِلكى عيحي خَهبفَو ،يهَأةَ َأخرةَ اميوديره جوتَز قَد فَكَان ،ماكالْح سوديرا هَأم
  .نَّه وضع يحيى في السجنِوَأضافَ هيرودس ِإلَى كُلِّ سيَئاته َأ٢٠. اُألخْرى

  اهللا يكلم عيسى
ونَزَل علَيه ٢٢وبينَما هو يصلِّي، انْفَتَحت السماء . ولَما كَان يحيى يغَطِّس كُلَّ الشَّعبِ، تَغَطَّس عيسى َأيضا٢١

َأنْتَ ابني الْحبِيب الَّذي : " حمامة، وجاء صوتٌ من السماء يقُوُلالروح الْقُدوس بِصورة مجسمة علَى شَكِْل
 ."يفَرحني

 جدود عيسى وعظمة نسبه

نِ عاِلي، وكَان النَّاس يظُنُّون َأنَّه ابن يوسفَ، اب. ولَما بدَأ عيسى رِسالَتَه كَان عمره حوالَي ثَالثين سنَة٢٣ً
ابنِ متَاتيا، ابنِ عاموس، ابنِ نَاحوم، ابنِ حسلي، ٢٥ابنِ متَاتَ، ابنِ الوِي، ابنِ ملْكي، ابنِ ينَّا، ابنِ يوسفَ، ٢٤

 ،اينِ نَجوذَا، ٢٦ابهنِ يفَ، ابوسنِ يي، ابعمنِ شا، ابيتَاتنِ مآتَ، ابنِ م٢٧ابنِ ينِ ابا، ابنِ رِيسنَّا، ابوح
ابنِ يشُوع، ابنِ ٢٩ابنِ ملْكي، ابنِ َأدي، ابنِ قُصم، ابنِ َألْمودام، ابنِ عير، ٢٨زربابَِل، ابنِ سَألْتيَل، ابنِ نيرِي، 

 يهوذَا، ابنِ يوسفَ، ابنِ يونس، ابنِ َأِلياقيم، ابنِ شمعون، ابن٣٠ِلَعازر، ابنِ يورِيم، ابنِ متَاتَ، ابنِ الوِي، 
٣١ ،داونِ داب ،نِ نَاثَانتَاتَا، ابنِ منَّا، ابنِ ما، ابلَينِ منِ ٣٢اباب ،اِلمنِ ساب ،زوعنِ باب ،بِيدنِ عى، ابسنِ ياب

ابنِ يعقُوب، ابنِ ِإسحاقَ، ابنِ ٣٤ حاصر، ابنِ فَارِص، ابنِ يهوذَا، ابنِ عمينَاداب، ابنِ آرام، ابن٣٣ِنَاحشَ، 
 ،ورنِ نَاحاب ،حنِ تَاراب ،يماهر٣٥ِإب ،نِ شَالَحاب ،ابِرنِ عنِ فَالَقَ، ابو، اباعنِ راب ،وجرنِ سنِ ٣٦اباب ،ينَاننِ قاب

،امنِ ساب ،فَكْشَادَأر ،كنِ المنِ نُوحٍ، اب٣٧ اب ،ينَاننِ قلَلِْئيَل، ابهنِ ماب ،ارِدنِ ياب ،رِيسنِ إداب ،تُوشَالَحنِ ماب
  .ابنِ َأنُوشَ، ابنِ شيثَ، ابنِ آدم، ابنِ اِهللا٣٨
 

 إبليس يمتحن عيسى

٤ 

حيثُ امتَحنَه ِإبليس ٢وقَاده الروح في الصحراء .  الْقُدوسِورجع عيسـى من اُألردن وهو ممتَلٌئ بِالروح١ِ
ِإن كُنْتَ ابن اِهللا، فَقُْل ِلهذَا : "فَقَاَل لَه ِإبليس٣. فَلَما انْتَهتْ جاع. ولَم يْأكُْل شَيًئا طُوَل هذه الْفَتْرة. َأربعين يوما

وقَاده ِإبليس ٥." ال بِالْخُبزِ وحده يحيا اِإلنْسان: يقُوُل الْكتَاب: "فََأجابه عيسـى٤." ن يتَحوَل ِإلَى خُبزٍالْحجرِ َأ
 هذه الْمماِلك كُلِّها وما فيها ُأعطيك السلْطَةَ علَى: "وقَاَل لَه٦ِإلَى مكَانٍ عاٍل، وفي لَحظَة َأراه جميع مماِلك الدنْيا 



َأشَاء نا ِلميهطَأنَا ُأعتْ ِلي ويطا ُأعَألنَّه ،ةظَمع نا٧. مكُلُّه لَك ِلي، تَكُون دجكُنْتَ تَس ى٨." فَِإنيسع هابفََأج :
"تَابقُوُل الْكي : هدباعو ،لَى ِإلَهِكوِللْم دجاُسهدحو واِهللا ٩." ه تيب ةملَى قع قَفَهَأوسِ، وِإلَى الْقُد يسلِإب هقَادو

قَاَل لَهتُ، : "ونَا ِإلَى تَحه نم كنَفْس حاِهللا، فَاطْر نكُنْتَ اب قُوُل١٠ِإني تَابالْك َألن : بِك الِئكَتَهي موصي
 ،وكسرح١١ِليمحرٍفَيجبِح لَكرِج مدفَال تَص يهِمدلَى َأيع ـى١٢." لُونَكيسع هابفََأج" :تَابقُوُل الْكنِ : يتَحال تَم
كلَى ِإلَهوى١٣." الْمةٌ ُأخْرصفُر ينتَح ِإلَى َأن كَهانٍ، تَرحتكُلِّ ام نم يسلى ِإبا انْتَهفَلَم.  

١٤يسع عجراوكُلِّه نْطَقَةي الْمف نْهع رالْخَب انْتَشَروحِ، والر ةيِل بِقُول١٥. ـى ِإلَى الْج وتيي بف لِّمعي كَانو
ونَهظِّمعالْكُلُّ يو ،ةادبالْع. 

  ترفض عيسى الناصرة
فَقَدموا ١٧وقَام ِليقْرَأ، .  راح ِإلَى بيت الْعبادة حسب عادتهوفي يومِ السبت،. وجاء ِإلَى النَّاصرة، حيثُ نَشََأ١٦

روح اِهللا علَي، َألنَّه مسحني ُألبشِّر الْمساكين، "١٨: فَلَما فَتَحه، وجد الْمكَان الْمكْتُوب فيه. لَه كتَاب النَّبِي ِإشَعيا
لَنسا، َأراررَأح ينظْلُومقَ الْمرِ، ُألطْلصيِ بِالْبمِللْعو ،ةيربِالْح ينونجسِللْم ي١٩ي ُألنَاد نَةلُوِل سح نع نلُأعو

ين في بيت الْعبادة شَاخصةً وكَانَتْ عيون كُلِّ الَّذ. ثُم َأغْلَقَ الْكتَاب، وسلَّمه ِإلَى الْخَادمِ وجلَس٢٠." رِضى اِهللا
هقَاَل٢١. ِإلَيو مهبخَاطفََأخَذَ ي" :وهتُمعمي سالَّذ ذَا الْكَالمه تَم مو٢٢." الْي نم ونبجتَعيو ،لَه وندشْهي مكَانُوا كُلُّهو

ال شَك َأنَّكُم تَقُولُون ِلي هذَا : "فَقَاَل لَهم٢٣" َألَيس هذَا ابن يوسفَ؟: "واكَالمِ النِّعمة الَّذي يخْرج من فَمه، وقَالُ
  ."يا طَبِيب اشْف نَفْسك، اعمْل هنَا في بلْدتك اَألشْياء الَّتي سمعنَا َأنَّك عملْتَها في كَفْرنَاحوم: الْمثََل

فَالْحقيقَةُ هي َأنَّه في َأيامِ ِإلْياس، لَما ُأغْلقَت ٢٥. َأقُوُل لَكُم الْحقَّ، ال نَبِي يقْبُل في بلْدته ":وَأضافَ وقَاَل٢٤
في ذَِلك الْوقْت َأرامُل السماء ثَالثَ سنين وستَّةَ َأشْهرٍ، وحدثَتْ مجاعةٌ عظيمةٌ في كُلِّ الْبِالد، كَان في ِإسراِئيَل 

. لَكن ِإلْياس لَم يرسْل ِإلَى َأي واحدة منْهن، ِإنَّما ُأرسَل ِإلَى َأرملَة في الصرفَنْد في منْطَقَة صيدا٢٦. كَثيرةٌ
ن مصابون بِالْبرصِ، ولَم يشْفَ َأي واحد منْهم، لَكن نُعمان وفي َأيامِ النَّبِي َأِليشَع، كَان في ِإسراِئيَل كَثيرو٢٧

يشُف ورِيالس".  
٢٨ذَا الْكَالموا هعما سلَم ،ةادبالْع تيي بف ينودجوا كُلُّ الْمجِد بِإلَى خَارِجِ ٢٩. فَغَض ونَهفَعدَأخَذُوا يوا وقَامو

ولَكنَّه مر من بينهِم ٣٠. بلْدة، وجاءوا بِه ِإلَى حافَة الْجبِل الَّذي كَانَتْ بلْدتُهم مبنيةً علَيه، ِليطْرحوه ِإلَى تَحتُالْ
  .ومضى

  عيسى يطرد الروح الشرير
. وكَان يعلِّم النَّاس في يومِ السـبت. ـقَة الْجـليِلونَزَل ِإلَى كَفْرنَاحـوم، وهي مدينَةٌ في منْط٣١َ
٣٢لْطَـانس لَه هكَالم َألن هيملتَع نوا مـبجيرٍ، ٣٣. فَتَعرطَانٍ ششَي روح يهـٌل فجر ةادبالْع تيي بف كَانو

هتـولَى صخَ بَِأعـر٣٤: فَص"ا لَكم ،آهرِفُككَنَا؟ َأنَا َأعـلْل جِـْئتَ ِلتُه؟ هـرِيـى النَّاصيسا عَأنْتَ !  بِنَا ي
فَطَرح الشَّيطَـان الرجَل قُدامهم وخَرج !" اخْرس واخْـرج منْه: "فَوبخَـه عيسـى وقَاَل لَه٣٥!" قُدوس اِهللا



ما هي هذه الرسالَةُ؟ فَِإنَّه بِسلْطَانٍ وقُوة يْأمر : "فَانْدهشَ الْجميع وقَاَل بعضهم ِلبعض٣٦ٍ. ذيهمنْه من غَيرِ َأن يْؤ
جةَ فَتَخْريرالشِّر احو٣٧!" اَألرنْطَقَةالْم لْكت اءيعِ َأنْحمي جـى فيسع رخَب فَانْتَشَر. 

 سمعان ةويشفي حما

٣٨انعمس ارخََل ددو ةادبالْع تيب نم قَاما. وهيشْفي َأن َألُوهفَس ،ةيدى شَدمةً بِحابصم انعماةُ سمكَانَتْ حو .
٣٩مَأتْ تَخْددباِل وي الْحتْ فقَاما، وكَتْهى فَتَرمخَ الْحبوا وهونَى نَحفَانْحمه. 

 ويشفي كثيرين

٤٠ داحلَى كُلِّ وع هيدي عضـى، فَويسِإلَى ع موهرضَأح ،فَةخْتَللٍَل مى بِعضرم مهنْدع ينوبِ، كُلُّ الَّذالْغُر نْدعو
مشَفَاهو منْه٤١. مكَانَتْ تَصو ،يرِينكَث نتْ مجا خَرضَأي يناطالشَّيخُواِهللا: "ر نَأنْتَ اب ". حمسال يا وخُهبوي فَكَان

يحسالْم فَتْ َأنَّهرا عَألنَّه تَتَكَلَّم ا َأنلَه.  
 حاولُوا َأن ال لَكن الشَّعب كَان يبحثُ عنْه، فَلَما وجدوه. ولَما طَلَع النَّهار، خَرج وذَهب ِإلَى مكَانٍ منْعزٍِل٤٢

مكَهتْر٤٣. يمقَاَل لَه نَّها: "لَكضى َأياُألخْر اِهللا ِللْبِالد لَكَةمامِ ميى قشْرب نلُأع َأن جِبذَا . يلْتُ ِلهسَألنِّي ُأر
دو٤٤." الْقَصهي نْطَقَةي مي فالَّت ةادبالْع وتيي بف شِّربى يضذَافَم.  

 

 أتباع عيسى أول

٥ 

١لَهوا حدتَشحم بالشَّعتَ، ورنْسج ةريحِئ بلَى شَاطفًا عاقـى ويسع مٍ كَانوذَاتَ يةَ اِهللا ومكَل عمسَأى ٢. ِليفَر
فَركب َأحد الْقَارِبينِ وكَان ٣. وا يغْسلُون الشِّباكقَارِبينِ راسيينِ عنْد الشَّاطِئ، وقَد نَزَل الصيادون منْهما وكَانُ

رنِ الْبيال عقَل دعبي َأن نْهم طَلَبو ،انعمالْقَارِبِ. ِلس نم بالشَّع لِّمعَأخَذَ يو لَسج ثُم. 
 معجزة السمك الكثير

٤انعمقَاَل ِلس هكَالم ا َأتَملَمو" :ديِللص اكَكُمبَألْقُوا شو ،قمِإلَى الْع م٥." تَقَدانعمس ابَل : "فََأجنَا اللَّيبتَع ،ديا سي
اكي الشِّبُألْقس رِكَأم بسح نلَكًئا، وشَي دنَص لَمو ٦." كُلَّها جِديركًا كَثموا سادص ،لُوا ذَِلكا فَعلَمَأتْ ودتَّى با، ح

فََأتَوا ومُألوا الْقَارِبينِ، . فََأشَاروا ِإلَى شُركَاِئهِمِ الَّذين في الْقَارِبِ اآلخَرِ َأن يْأتُوا ويساعدوهم٧. شباكُهم تَتَمزقُ
اُبعد عنِّي يا : "نَفْسه عنْد ركْبتَي عيسـى وقَاَلفَلَما رَأى سمعان بطْرس ذَِلك، رمى ٨. حتَّى كَادا يغْرقَانِ

َألنَّه كَان في ذُهوٍل هو وكُلُّ َأصحابِه بِسببِ كَمية السمك الَّتي صادوها، ٩." سيدي، َألنِّي رجٌل خَاطٌئ
١٠نَا زنَّا ابوحيو قُوبعي شَرِيكَاه كَذَِلكيودب .انعمـى ِلسيسفَقَاَل ع" :النَّاس يدتَص اآلن نال تَخَفْ، م "!
  .ورجعوا بِالْقَارِبينِ ِإلَى الْبر، وتَركُوا كُلَّ شَيء، وتَبِعوا عيسـى١١



  األبرص عيسى يشفي
فَرمى نَفْسه علَى اَألرضِ .  كَان مملُوءا بِالْبرصِوذَاتَ مرة كَان عيسـى في ِإحدى الْمدنِ، فَرآه رجٌل١٢

فَمد عيسـى يده ولَمسه وقَاَل ١٣." يا سيد، ِإن كُنْتَ تُرِيد، فََأنْتَ تَقْدر َأن تَشْفيني: "ِإلَيه وقَاَل وسجد لَه، وتَوسَل
فَاشْفَ: "لَه ،ي ." ُأرِيدفوصرالْب نْهاَل عاِل زـى١٤. الْحيسع اهصا: "فََأودَأح رِ . ال تُخْبِربِإلَى الْح بِل اذْهب

  ."وَأرِه نَفْسك، وقَدم ما َأمر بِه موسى كَبرهانٍ لَهم َأنَّك شُفيتَ
لَيه جماهير من النَّاسِ ِلكَي يستَمعوا ِإلَيه وينَالُوا الشِّفَاء من لَكنِ انْتَشَرتْ َأخْبار عيسـى َأكْثَر، فَجاءتْ ِإ١٥

هِماضر١٦. َأملِّيصِلي ةخَاِلي ناكي َأمتَزُِل فعي كَان نَّهلَك. 
 ويشفي المشلول

١٧رِيناضالْح نيب كَانو ،لِّمعـى ييسع مٍ، كَانوذَاتَ يي وف ةيكُلِّ قَر نوا ماءج اءالْفُقَهو ينييسالْفَر ضعب 
فَجاء بعض النَّاسِ يحملُون رجال مشْلُوال ١٨. وكَانَتْ قُوةُ اِهللا معه ِلشفَاء الْمرضى. الْجليِل ويهوذَا ومن الْقُدسِ

دي لُوا َأناوحاشٍ، ورلَى فـىعيسع امقُد وهعضيارِ وِإلَى الد لُوهبِيال ١٩. خوا سجِدي امِ لَمحبِ الزببِس نلَكو
  .ِإلدخَاِله، فَصعدوا ِإلَى السطْحِ، وَأنْزلُوه علَى فراشه من فَتْحة في السقْف، ِإلَى الْوسط قُدام عيسـى

فََأخَذَ الْفُقَهاء والْفَريسيون ٢١." يا عزِيزِي، مغْفُورةٌ لَك ذُنُوبك: "ى عيسـى ِإيمانَهم قَاَل ِللرجِلفَلَما رَأ٢٠
ي قُلُوبِهِمف قُولُوني" :حِإال اُهللا و الذُّنُوب رغْفي َأن رقْدي نبِالْكُفْرِ؟ م تَكَلَّمي يذَا الَّذه ن؟مهـى ٢٢" ديسفَ عرعو

مَألَهفَس ،مه؟ : "َأفْكَاري قُلُوبِكُمذَا فبِه وناذَا تُفَكِّرَأقُوَل، ٢٣ِلم ُل، َأنها َأسمهَأي'كذُنُوب ةٌ لَكغْفُورَأقُوَل، ' .م َأن َأو
ثُم قَاَل ."  بشَرا عنْده السلْطَةُ علَى اَألرضِ َأن يغْفر الذُّنُوبولَكنِّي سُأثْبِتُ لَكُم َأن الَّذي صار٢٤' قُم وامشِ؟'

وفي الْحاِل قَام قُدامهم، وحمَل ما كَان يرقُد ٢٥." َأنَا آمرك، قُم واحمْل فراشَك واذْهب ِإلَى دارِك: "ِللْمشْلُوِل
ى ِإلَى دضمو ،هلَياَهللاع حبسي وهو قَالُوا٢٦. ارِهفُ والْخَو مَألهموا اَهللا، وحبسو ،يعمشَ الْجهفَانْد" : مونَا الْيَأير

اِئبجع". 

 الوي

." اتْبعني: " فَقَاَل لَهوبعد هذَا خَرج عيسـى، فَرَأى جابِي ضراِئب اسمه الوِي جاِلسا في مكْتَبِ الضراِئبِ،٢٧
٢٨هتَبِعو قَامو ،ءكُلَّ شَي كفَتَر.  
٢٩ارِهي دةً فةً كَبِيرِليمالوِي و لَه َأقَامو . ْأكُلُوني يناِلسج مرِهغَياِئبِ ورالض اةبج نم يرغَف ورهمج كَانو

مهع٣٠. مييسالْفَر رقَالُوافَتَذَمو هيذلَى تَالمع ماُؤهفُقَهو رِ : "ونغَياِئبِ ورالض اةبج عم ونبتَشْرو اذَا تَْأكُلُونِلم
اِلحين َأنَا جِْئتُ ال َألدعو الص٣٢. ال يحتَاج اَألصحاء ِإلَى طَبِيبٍ بِل الْمرضى: "فََأجابهم عيسـى٣١" الْمتَدينين؟

ِئينِل الْخَاطب ،ةبِإلَى التَّو". 



 عيسى والصيام

٣٣قَالُوا لَهو" : ْأكُلُونفَي يذُكا تَالمَأم ،ينييسيذُ الْفَرتَالم كَذَِلكا، ويركَث لُّونصيو ونومصى ييحيذُ يتَالم
ونبشْري٣٤!" ومى لَهيسفَقَاَل ع" :ْل ي؟ همهعم رِيسالْعو ونومصسِ يروفَ الْعيلُوا ضعتَج َأن نُكُمكا ٣٥ملَم نلَك

ونومصامِ ياَألي لْكي تف ،منْهع رِيسالْع بذْهيقْتُ والْو جِيءي".  
وِإال يتَمزقُ الْجـديد،  جديد ِليضعها في ثَوبٍ قَديمٍ،ال َأحد يقْطَع رقْعةً من ثَوبٍ : "وضرب لَهم هذَا الْمثََل٣٦

يمالْقَد ـبـا ال تُنَاسهةُ نَفْسقْعالر٣٧. و رالْخَـم ِإال فَِإنو ،ةيمقَد ةبري قةً فيددا جرخَم ـعضي ـدال َأحو
ةَ، فَتَنْسبرةَ تَشُقُّ الْقيددةُالْجبرتَتْلَفُ الْقو ،رالْخَـم ب٣٨. ـكةيددج ةبري قةُ فيددالْج رالْخَـم عْل تُوضب .

  ."الْعتيقُ َأحسـن: وال َأحـد بعدما يشْرب الْخَـمر الْمعتَّقَـةَ يرِيـد الْجـديدةَ، َألنَّه يقُـوُل٣٩
 

 مسألة يوم السبت

٦ 

١فو يهِمدا بَِأيكُونَهفْرينَابَِل، والس فُونقْطي يذُهحِ، فََأخَذَ تَالمقُوِل الْقَمطَ حسى ويسع رم ،تبامِ السَأي دي َأح
ْأكُلُوني٢. وينييسالْفَر ضعفَقَاَل ب" :مِ السوي يف لُهملُّ عحا ال يم لُونماذَا تَع؟ِلمتقَاَل٣" بى ويسع مهابفََأج" : َألَم

ِإنَّه دخََل بيتَ اِهللا وَأخَذَ وَأكََل من خُبزِ الْقُربانِ الْمقَدسِ الَّذي ال ٤تَقْرُأوا ما فَعلَه داود لَما جاع هو وَأصحابه؟ 
،مهدحارِ وبِإال ِللَْأح لُّ َأكْلُهحيابِهحا َألصضَأي نْهطَى مَأع٥."  ومقَاَل لَه ثُم " :تبالس بر وا هشَرب اري صالَّذ".  

 

  السبت يشفي في يوم
وكَان الْفُقَهاء ٧. وكَان هنَاك رجٌل يده الْيمنَى مشْلُولَةٌ.  بيت الْعبادة وَأخَذَ يعلِّموفي سبت آخَر ذَهب ِإلَى٦

تبمِ السوي يي فشْفي كَان ا ِإنورِلي ،ونَهباقرـى، فََأخَذُوا ييسع دى ضوا شَكْوجِدي َأن اوِلُونحي ونييسالْفَرو .
فَقَاَل لَهم ٩. فَقَام ووقَفَ َأمامهم." قفْ َأمام الْجميعِقُم و: "لَكنَّه عرفَ َأفْكَارهم، فَقَاَل ِللرجِل الَّذي يده مشْلُولَة٨ٌ

" عنْدي سَؤاٌل لَكُم، هْل يحلُّ في يومِ السبت عمُل الْخَيرِ َأم عمُل الشَّر؟ ِإنْقَاذُ حياة َأم ِإهالكُها؟: "عيسـى
فَغَضبوا جِدا، وتَشَاوروا معا ماذَا ١١. فَمدها فَشُفيتْ يده تَماما." مد يدك: "ِللرجِلوتَلَفَّتَ فيهِم جميعا وقَاَل ١٠

 .يفْعلُون بِعيسى
 الصحابة يختار

١٢الةي الصف َل كُلَّهى اللَّيقَضو ،لِّيصِل ِليبِإلَى الْج جامِ خَراَألي نمٍ موي يفوا١٣.  ِللهلَمى  ونَاد ،حبالص طَلَع
مهَل وسالر ماهعدو ،شَرع اثْنَي منْهم اخْتَارو ،يذَه١٤: تَالم قُوبعي ،َأخُوه اوِسرَأنْدو سطْرب اهمي سالَّذ انعمس

يهوذَا بن يعقُوب ١٦قُوب بن حلْفي وسمعان الَّذي يدعى الْغَيور، متَّى وتُوما، يع١٥ويوحنَّا، فيليب وبرتَلْمي، 
دعا بيمف ي خَانَهالَّذ يوتيوذَا الْقَرهيو.  



  الجماهير تتبعه
١٧طسنْبكَانٍ مي مقَفَ فوو ،مهعَل منَز تَال. ثُم نم يرغَف عمج نَاكه كَانكُلِّ و نالنَّاسِ م نم كَبِير عمجو ،هيذم

والَّذين كَانُوا . جاءوا ِليسمعوه وينَالُوا الشِّفَاء من َأمراضهِم١٨منْطَقَة يهوذَا والْقُدسِ وساحِل صور وصيدا، 
نَالُوا الشِّفَاء ةيرراحٍ شوبَِأر ذَّبِينع١٩. م نْهم جةً كَانَتْ تَخْرقُو َألن ،هسلْمي اوُِل َأنحي كُلُّه ورهمالْج كَانو

 .وتَشْفيهِم جميعا
 بركات ولعنات

هنيًئا لَكُم يا من ٢١. هنيًئا لَكُم َأيها الْمساكين، َألن لَكُم نَصيبا في مملَكَة اِهللا: "ونَظَر ِإلَى تَالميذه وقَاَل٢٠
ونعتَشْبس َألنَّكُم ،اآلن ونوعتَج .كُونحتَضس َألنَّكُم ،اآلن كُونتَب نا مي يًئا لَكُمن٢٢. ه كُمغَضِإذَا َأب يًئا لَكُمنه

افْرحوا في ٢٣. نَّكُم َأتْباع الَّذي صار بشَرا كََأنَّه عارالنَّاس، وِإذَا رفَضوكُم وشَتَموكُم وَأهانُوا اسمكُم بِاعتبارِ َأ
يمظع اءمي السف كُمرَأج لَّلُوا َألنتَهمِ ووالْي ذَِلك .بِنَفْسِ الطَّرِيقَة اءلُوا اَألنْبِيامع مهاءآب فَِإن. 

. الْويُل لَكُم يا من تَشْبعون اآلن، َألنَّكُم ستَجوعون٢٥. نياء، قَد نلْتُم نَعيمكُم هنَالَكنِ الْويُل لَكُم َأيها اَألغْ"٢٤
كُونتَبو نُونزتَحس َألنَّكُم ،اآلن كُونحتَض نا مي ُل لَكُمي٢٦. الْوكُلُّ النَّاسِ، فَِإن كُمحدِإذَا م ُل لَكُميالْو مهاءآب 

ةَ بِنَفْسِ الطَّرِيقَةوا النُّبوعاد نلُوا مامع. 
 أحبوا َأعداءكم

٢٧"ونعتَمسا الْمهَأي نِّي َأقُوُل لَكُملَكو : ،ونَكُمهكْري يننُوا ِإلَى الَّذسَأح ،كُماءدوا َأعب٢٨َأح ،نُونَكُملْعي ينارِكُوا الَّذب
ادوكُمِإلَي يُئونسي ينرِ ِللَّذوا بِالْخَي٢٩. عاآلخَر الْخَد لَه رِضفَاع كلَى خَدع كبرض نم . كاءرِد نْكَأخَذَ م نمو

عاملُوا النَّاس بِمثِْل ٣١. به بِهومن َأخَذَ ما هو لَك فَال تُطَاِل. َأعط كُلَّ من يسَألُك٣٠. فَال تَمنَع عنْه ثَوبك َأيضا
لُوكُمامعي َأن ونا تُرِيد٣٢. م نم ونبحي ارتَّى اَألشْرذَا؟ حي هٌل ففَض ْل لَكُمفَه ،كُمبحي نم ونبتُح كُنْتُم ِإن

مهبحِإل٣٣َ. ي نسحي نِإلَى م نُونستُح كُنْتُم ِإنذَاوه لُونفْعي ارتَّى اَألشْرذَا؟ حي هٌل ففَض ْل لَكُمفَه ،كُم٣٤. ي ِإنو
 اراَألشْر ونقْرِضي ارتَّى اَألشْرذَا؟ حي هٌل ففَض ْل لَكُمفَه ،اددبِالس قُوميس َأنَّه رِفُونتَع نم ونتُقْرِض كُنْتُم

دالس ونقَّعتَويِلوبِالْكَام ي ٣٥. ادٌل فَأم نَاكه سا لَينَميب موهَأقْرِضو ،هِمنُوا ِإلَيسَأحو ،كُماءدوا َأعبَأح نلَكو
رِينرِ الشَّاكلَى غَيتَّى عح منْعي وفَه ،يلالْع نَاءتَكُونُوا َأبا ويمظع كُمرَأج كُونفَي ،اددارِالساَألشْركُونُوا ٣٦.  و

يمحر اكُمَأب ا َأنكَم اءمحر.  
  على أحد ال تحكموا

٣٧"كُملَياُهللا ع كُمحال ي بِذَِلكو ،دلَى َأحوا عكُماُهللا. ال تَح كُمباسحال ي بِذَِلكا، ودوا َأحباسوا . ال تُححامس
. في حجرِكُم يصبون لَكُم كَيال مآلنًا ومكْبوسا ومهزوزا وفَاِئضا. َأعطُوا تُعطَوا٣٨. لَكُماآلخَرِين، فَيغْفر اُهللا 

لَكُم كَاُل بِهي هنَفْس وه ،ِلآلخَرِين بِه يلُوني تَكَل الَّذالْكَي َألن".  
  



لَيس التِّلْميذُ َأعلَى ٤٠ َأعمى َأن يقُود َأعمى؟ َأال يسقُطُ االثْنَانِ في حفْرة؟ هْل يقْدر: "وضرب لَهم هذَا الْمثََل٣٩
هلِّمعكَم كُوني ،هيملَل تَعَأكْم نْل كُلُّ مب ،هلِّمعم نم. 

٤١"ال تُالحو ،يكنِ َأخيي عي فالَّت ِإلَى الْقَشَّة اذَا تَنْظُر؟ ِلمكنيي عي فالْخَشَبِ الَّذ حفَ تَقُوُل ٤٢ظُ لَوْل كَيب
يكَألخ : حقُ، َأخْرِجِ اللَّونَافا م؟ يكنيي عي فالَّذ حى اللَّوا َأنْتَ ال تَرنَميب ،كنيع نالْقَشَّةَ م ي ُأخْرِجي، خَلِّنا َأخي

نَككمال، فَيَأو كنيع نميكنِ َأخيع نالْقَشَّةَ م ى ِلتُخْرِجتَر َأن . 
 من ثمرها نعرف الشجرة

َألن كُلَّ شَجرة ٤٤. ال يمكن ِلشَجرة طَيبة َأن تُعطي ثَمرا رديًئا، وال ِلشَجرة رديَئة َأن تُعطي ثَمرا طَيبا"٤٣
اِإلنْسان الصاِلح يقَدم صالحا من ٤٥! ن ال نَجني من الشَّوك تينًا وال من الْعلَّيق عنَبافَنَح. تُعرفُ من ثَمرِها

يهونِ فخْزالْم الشَّر نا مشَر مقَدي يرالشِّر انواِإلنْس ،ي قَلْبِهونِ فخْزالحِ الْمالص .تَكَلَّمي الْفَم ي َألنالَّت اءبِاَألشْي 
ُأل الْقَلْبتَم.  

  نوعان من األساس
كَالمي ويعمُل بِه،  كُلُّ من يْأتي ِإلَي ويسمع٤٧وال تَعملُون بِما َأقُوُل؟ ! يا سيد! يا سيد: ِلماذَا تَدعونَني"٤٦

 لَكُم هه٤٨ُأشَبا، فَحاري دنبٍل يجخْرِبِرلَى الصع اساَألس عضويقًا، ومع فَر . رالنَّه فَعانْد ،انضثَ فَيدا حفَلَم
َأما من يسمع كَالمي وال يعمُل بِه، ٤٩. علَى تلْك الدارِ، لَكنَّه لَم يقْدر َأن يزعزِعها َألنَّها كَانَتْ مبنيةً جيدا

  ."فَيشْبِه رجال بنَى دارا علَى التُّرابِ من غَيرِ َأساسٍ، فَانْدفَع النَّهر علَيها، فَانْهارتْ في الْحاِل وتَحطَّمتْ تَماما
 

 يشفي عبد الضابط

٧ 

وكَان هنَاك ضابِطٌ بِرتْبة قَاِئد مَئة، ٢. فْرنَاحومولَما انْتَهى عيسـى من التَّحدث بِكُلِّ هذَا ِإلَى الشَّعبِ، دخََل ك١َ
وسمع الضابِطُ عن عيسـى، فََأرسَل ِإلَيه بعض ٣. لَه عبد مرِيض وعلَى وشْك الْموت وكَان سيده يعزه جِدا

و يْأتي َأن َألُهسي ودهوخِ الْيشُيهدبع يشْفقَالُوا٤. ياحٍ وبِِإلْح هلُوا ِإلَيسـى، تَويسوا ِإلَى عاءا جقُّ : "فَلَمتَحسي ِإنَّه
 ،هطَلَب تَجِيبتَس ٥َأنةادبتَ الْعينَى لَنَا بي بالَّذ وهنَا، وبشَع بحي و٦." فَهمهعـى ميسع با. فَذَهلَمو نم باقْتَر 

قُوُل لَهي قَاءداَألص ضعابِطُ بالض هَل ِإلَيسارِ، َأرتَ : "الدخَُل تَحتَد قُّ َأنتَحفََأنَا ال َأس ،كنَفْس بي، ال تُتْعديا سي
َألنِّي َأنَا ٨. كْفي َأن تَْأمر فَتَجعَل خَادمي يشْفَىولَكن ي. وِلهذَا لَم َأعتَبِر نَفْسي َأهال َألن َأجِيء ِإلَيك٧. سقْفي

' اعمْل هذَا'وِلعبدي، . فَيْأتي' تَعاَل'وآلخَر،. فَيذْهب' اذْهب'نَفْسي ِلي رَؤساء، وَأيضا تَحتي جنُود، َأقُوُل ِلهذَا، 
َأقُوُل لَكُم، لَم َأجِد واحدا في : "ا تَعجب منْه، والْتَفَتَ ِإلَى الشَّعبِ الَّذي يتْبعه وقَاَلفَلَما سمع عيسى هذ٩َ." فَيعمُل

  .ورجع رسُل الضابِط ِإلَى الدارِ، فَوجدوا َأن الْعبد شُفي١٠." بني ِإسراِئيَل عنْده مثُْل هذَا اِإليمانِ



   يقيم ميتًاعيسى
فَلَما اقْتَرب ١٢. بعد هذَا ذَهب عيسـى ِإلَى بلْدة اسمها نَايين، وكَان يرافقُه تَالميذُه وجمهور غَفير من النَّاس١١ِ

. وكَان معها جمهور كَبِير من الْبلْدة. مه اَألرملَةمن بوابة الْبلْدة، كَان هنَاك ميتٌ خَارِجِين بِه، وهو ابن وحيد ُأل
: فَقَاَل. وتَقَدم ولَمس النَّعشَ، فَوقَفَ الَّذين يحملُونَه١٤!" ال تَبكي: "فَلَما رآها عيسى، َأشْفَقَ علَيها وقَاَل لَها١٣

"قُم ،ا الشَّابه١٥." َأيفَجهـى ُألميسع طَاهفََأع ،تَكَلَّمَأخَذَ يتُ ويالْم لَس.  
وانْتَشَر هذَا ١٧." ظَهر بينَنَا نَبِي عظيم، جاء اُهللا ِلمعونَة شَعبِه: "فَامتَُألوا كُلُّهم بِالْخَوف وسبحوا اَهللا وقَالُوا١٦

  . بِالد يهوذَا والْمنَاطق الْمجاوِرةالْخَبر عن عيسـى في كُلِّ
  سؤال يحيـى

١٨هيذتَالم نورِ ماُألم هذكُلِّ ه نى عـيحي عمسو . منْهنِ مى اثْنَي١٩فَنَادَألُهسى ييسا ِإلَى عملَهسَأرْل َأنْتَ : "وه
نَنْتَظ َأم جِيَئهم قَّعي نَتَوالَّذ و؟هآخَر ٢٠" رقَاال لَهـى ويسالنِ ِإلَى عجالر بفَذَه" : غَطِّسى الْمـيحلَنَا يسَأر

 ،َألَك؟'ِلنَسآخَر رنَنْتَظ َأم جِيَئهم قَّعي نَتَوالَّذ وْل َأنْتَ ه٢١" 'ه نم يرِينـى كَثيسشَفَى ع ةاعالس لْكي تفو
َأواضٍ ورَأميرِينانٍ كَثيمِلع رصالْب بهوو ،ةيرراحٍ شوَأراعٍ وا٢٢. جمقَاَل لَهو ابى : "فََأجـيحا يَأخْبِرا وبذْها

عون، والْموتَى الْعمي يبصرون، والْعرج يمشُون، والْبرص يبرُأون، والطُّرشُ يسم: بِما سمعتُما ورَأيتُما
  ."وهنيًئا ِلمن ال يخيب َأملُه في٢٣. يقُومون، والْمساكين يبشَّرون بِاِإلنْجِيِل

ي لَما خَرجتُم ِإلَيه ف: "فَلَما انْصرفَ تَالميذُ يحـيى، َأخَذَ عيسـى يحدثُ الْجمهور عن يحـيى فَقَاَل٢٤
ِإذَن لَما خَرجتُم ماذَا رَأيتُم؟ هْل رجال يرتَدي ٢٥. الصحراء، ماذَا رَأيتُم؟ هْل ساقَ نَبات تَهزها الريح؟ ال

لَكن لَما خَرجتُم ماذَا ٢٦. صورِالْمالبِس الْفَاخرةَ؟ ال، فَالَّذين يلْبسون الْمالبِس الْفَخْمةَ ويتَرفَّهون هم في الْقُ
نَبِي نم ظَمَأعْل وب ،يدبِالتَّْأك ما؟ نَعْل نَبِي؟ هتُمَأي٢٧. رتَابالْك نْهي قَاَل عالَّذ وذَا هه : ،كاموِلي قُدسثُ رعَأنَا َأب

كامالطَّرِيقَ َأم لَك دعي َأقُوُل٢٨. ِلكَيىوـيحي نم ظَمَأع وه نشَرِ مكُلِّ الْب نيب دوجال ي ،لَكُم  . غَرَأص نلَكو
نْهم ظَماِهللا َأع لَكَةمي مف داح٢٩." و َألن اراَهللا ب وا َأناِئبِ، شَهِدراةُ الضبتَّى جبِ، حذَا كُلُّ الشَّعه عما سفَلَم

ـيحيمهوا٣٠. ى غَطَّسسغْطي لَمو ميَئةَ اِهللا لَهشوا مفَضفَر ،ةالشَّرِيع اءلَمعو ونييسا الْفَرَأم.  
عامة ِإنَّهم مثُْل َأوالد قَاعدين في الساحة ال٣٢ْبِمن ُأشَبه هذَا الْجِيَل؟ من يشْبِهون يا تُرى؟ : "وقَاَل عيسى٣١

قُولُونيضٍ وعِإلَى ب مهضعب يحصي :فَلَم نَا لَكُمبوا، نَدقُصتَر فَلَم نَا لَكُمرمكُوا زال ٣٣. تَب غَطِّسى الْمـيحي اءج
 ،ا فَقُلْتُمرخَم بشْرال يا وزْأكُُل خُبي'طَانشَي يه٣٤' .فب اري صالَّذ اءجو ،فَقُلْتُم بشْريْأكُُل وا يٌل 'شَرجذَا ره

 ".والْحكْمةُ الصحيحةُ تَظْهر في من يتْبعونَها٣٥' .الْمتَدينين شَرِه وسكِّير، وصديقٌ ِلجباة الضراِئبِ وغَيرِ
 امرأة فاسدة تتوب

٣٦تَنَاوِلي ييسفَر داحو اهعدوةاِئدِإلَى الْم لَسجو ييسالْفَر ارخََل دفَد ،هنْدع امَأةٌ ٣٧. َل الطَّعرام ةلْدي الْبف كَانو
ييسارِ الْفَري دْأكُُل في اِلسـى جيسع فَتْ َأنرفَع ،لُوكَئةُ السيا. سرِ بِهمرالْم نةً مورتْ قَاررضفََأح ،طْرع 



وَأخَذَتْ تَبلُّ قَدميه بِدموعها وتَمسحهما بِشَعرِها، وتُقَبلُهما . ووقَفَتْ من الْخَلْف عنْد قَدميه وهي تَبكي٣٨
  .وتَدهنُهما بِالْعطْرِ

لَو كَان هذَا الرجُل نَبِيا، لَعلم من هي هذه الْمرَأةُ : "َل في نَفْسهفَلَما رَأى الْفَريسي الَّذي دعاه هذَا اَألمر، قَا٣٩
لُوكَئةُ السيا سا، َألنَّهالُها حمو ،هسي تَلْمـى٤٠." الَّتيسع هابفََأج" :لَك َأقُولُه ءي شَينْدع ،انعما سي ". ابفََأج

انعمتَ: "سلِّمعا مْل ياٍل: "فَقَاَل٤١." فَضوبِ َأماحص داحونَانِ ِلويدالنِ مجا . رمهدبِـَأح لَه ونيدينَار٥٠٠ٍمد  
ينسبِخَم اآلخَرن٤٢ِ. وا االثْنَيما همهحامفَس ،نيا الدددسي ا َأنهِمكَاني ِإمف سلَينْ. وم ن؟فَمَأكْثَر هبحا يمه "

٤٣انعمس ابرِ: "َأجلَغِ اَألكْبببِالْم هحامي سالَّذ ى." َأظُنيسقَاَل ع" :ابوقُلْتَ الص".  
٤٤انعمقَاَل ِلسو َأةرالْتَفَتَ ِإلَى الْم َأنْتَ لَ: "ثُمو كارخَلْتُ دَأةَ؟ َأنَا درالْم هذى هَأتَر ،يمِل قَدِلغَس اءِلي م متُقَد م

َأنْتَ لَم تُقَبلْني، َأما هي فَمنْذُ دخُوِلي هنَا، لَم تَتَوقَّفْ عن ٤٥. َأما هي فَقَد بلَّتْ قَدمي بِدموعها ومسحتْهما بِشَعرِها
يم٤٦. تَقْبِيِل قَدر نهتَد طْرَِأنْتَ لَمبِالْع يمنَتْ قَدهفَد يا هَأم ،تيي بِالزةَ ٤٧. ْأسيرا الْكَثهذُنُوب ِإن ذَا َأقُوُل لَكِله

مغْفُورةٌ لَك : "اثُم قَاَل لَه٤٨." َأما الَّذي يغْفَر لَه قَليٌل، فَيحب قَليال. غُفرتْ لَها، فََأظْهرتْ هذه الْمحبةَ الْكَبِيرةَ
ك٤٩." ذُنُوبهِمي َأنْفُسقَالُوا ف هعم يناِلسالْج ن؟ : "لَكالذُّنُوب رغْفتَّى يذَا حه وه ن٥٠مَأةرقَاَل ِللْم ثُم" : انُكِإيم

ةالمبِي بِالسذْها ،اكنَج".  
 

 النساء في خدمة الرسالة

٨ 

وكَان معه االثْنَا عشَر، . ان عيسـى يجوُل في كُلِّ مدينَة وقَرية يعلن بشْرى قيامِ مملَكَة اِهللاوبعد ذَِلك ك١َ
٢دجوفَةُ بِالْمرعالْم ميرم نهاضٍ، ورَأمو ةيرراحٍ شوَأر نم ينشُف قَد كُن اءالنِّس ضعا بضَأيو جي خَرالَّت ةِلي

 ،يناطةُ شَيعبا سنْه٣منهراتٌ غَييركَثو ،نسوسو ،سوديريِل هكَأةُ خُوزِي ورنَّةُ امحو . نم ذُلْنبي كُن ُؤالءه
هِمتداعسِلم اِلهِنوَأم. 

 مثل الزارع

خَرج الزارِع ِليزرع "٥: لِّ بلْدة، وتَجمع جمهور غَفير، فَكَلَّمهم بِمثٍَل وقَاَلوَأقْبَل النَّاس ِإلَى عيسـى من ك٤ُ
هورزب .اءمالس ورطُي َأكَلَتْهو ،اماَألقْد تْهاسفَد ،بِ الطَّرِيقانلَى جع بالْح ضعقَطَ بس ،عرزي وا هنَميبو .

٦وَل َألنَّهذَب ا طَلَعخْرِ، فَلَملَى الصع اآلخَر ضعقَطَ الْبس اءبِال م ٧. كَان فَطَلَع ،كالشَّو نيب ضعقَطَ الْبس ثُم
يرغاتَ الصخَنَقَ النَّبو هعم كفَطَل٨َ. الشَّو ،ةديضٍ جلَى َأرقَطَ عس اآلخَر ضعالْب نلَكفعَئةَ ضم َأنْتَجو ا ." علَمو

 !"اسمعوني يا من لَكُم آذَان تَسمع: "قَاَل هذَا نَادى



 لماذا تحدث بأمثال

، َأما اآلخَرون َأعطَيتُكُم َأنْتُم َأن تَعرِفُوا َأسرار مملَكَة اِهللا: "فَقَاَل١٠. وسَألَه تَالميذُه عن معنَى هذَا الْمثَِل٩
  .فَُأكَلِّمهم بَِأمثَاٍل، ِلكَي ينْظُروا لَكن ال يروا، ويسمعوا لَكن ال يفْهموا

ون ثُم يْأتي فَالْمزروع علَى جانبِ الطَّرِيق، هو الَّذين يسمع١٢. الْبزور هي كَلمةُ اِهللا: فَهذَا هو معنَى الْمثَِل"١١
والْمزروع علَى الصخْرِ، هو الَّذين يسمعون كَلمةَ ١٣. ِإبليس وينْزِع الْكَلمةَ من قُلُوبِهِم ِلكَي ال يْؤمنُوا وينْجوا

والَّذي سقَطَ بين ١٤. ثُم في وقْت الْمحنَة يتَراجعوناِهللا ويقْبلُونَها بِفَرحٍ، ولَكنَّهم بِال جذُورٍ، فَيْؤمنُون فَتْرةً، 
 جنْضا، فَال ينْيالد اةيلَذَّاتُ الْحمةُ ووالثَّرو وممالْه متَخْنُقُه ،ي الطَّرِيقف ما هنَميب نلَك ،ونعمسي ينالَّذ وه ،كالشَّو

مهرال١٥َّ. ثَما، وبِه كُونستَميةَ ومالْكَل ونعمسفَي ،اِلحصو بطَي مهقَلْب ينالَّذ وه ،ةديضِ الْجي اَألري فذ
 .ويثَابِرون حتَّى يثْمروا

 المصباح

 السرِيرِ، بْل نَضعه علَى الْمنَارة ِلكَي يرى ال يصح َأن نُشْعَل الْمصباح ثُم نُغَطِّيه بِوِعاء َأو نَضعه تَحتَ"١٦
النُّور لُوناخف١٧ُ. الدنْكَشيفُ ورعي يكُلَّ خَفو ،رظْهي ركُلَّ س ١٨. َألنونعمفَ تَسوا كَيِإذَنِ انْتَبِه . هنْدع نم

  ."ى الْقَليُل الَّذي يظُنُّه لَه يْؤخَذُ منْهيعطَى َأكْثَر، ومن لَيس عنْده، فَحتَّ
  أم عيسى واخوته

ُأمك واخْوتُك : "فَقَاَل لَه النَّاس٢٠. ثُم جاءتْ ِإلَيه ُأمه واخْوتُه، لَكنَّهم لَم يقْدروا َأن يصلُوا ِإلَيه بِسببِ الزحام١٩ِ
 ".ُأمي واخْوتي هم الَّذين يسمعون كَالم اِهللا ويعملُون بِه: "فََأجابهم٢١." دارِ ويرِيدون َأن يروكواقفُون خَارِج ال

 عيسى يسكت العاصفة

٢٢هيذـى ِلتَالميسمٍ، قَاَل عوذَاتَ يِئ اآلخَ: "وةَ ِإلَى الشَّاطريحالْب ربا نَعالَوتَعوا." رَأقْلَعا ووا قَارِببكفَر .
٢٣نَام ونربعي ما هنَميبي خَطَرٍ. ووا فحبَأصو اءُئ بِالْمتَلمي َأ الْقَارِبدبو ،ةريحلَى الْبفَةٌ عاصع تْ رِيحبهو .
فَقَام ووبخَ الريح واَألمواج الْهاِئجةَ، !" حن علَى وشْك الْغَرقيا سيد، يا سيد، نَ: "فَراحوا وَأيقَظُوه وقَالُوا٢٤

وءدالْه ادسكَتَتْ و٢٥. فَسم؟: "فَقَاَل لَهانُكُمِإيم نَأي "شَةهدو في خَوف مها وضعب مهضعَأَل بتَّى : "فَسذَا حه نم
الر رْأمي ؟ِإنَّههيعفَتُط اجواَألمو احي"  

  من رجل ويطرد الشياطين
فَلَما نَزَل عيسـى ِإلَى الشَّاطِئ، قَابلَه رجٌل من ٢٧. وَأبحروا ِإلَى بِالد الْجراسين، وهي تَقَع مقَابَِل الْجليِل٢٦

يناطشَي يهف ةلْدالْب .َأي سلْبال ي كَانقَابِرِوي الْمْل فارٍ بي دف كُنسال ينٍ طَوِيٍل، ومنْذُ زم البِسَأى ٢٨.  ما رفَلَم
هتولَى صبَِأع يحصي وهو هامقُد هى نَفْسمرخَ ورـى، صيسُل : "عس؟ َأتَويلاِهللا الْع نا ابـى ييسا عبِي ي الَكم

َألن عيسـى َأمر الروح الشِّرير َأن يخْرج من الرجِل، َألنَّه كَثيرا ما كَان يستَوِلي علَيه، ٢٩." عذِّبنيِإلَيك، ال تُ
طَانالشَّي وقُهسيطَ وبالر طِّمحي كَان نَّهلَك ،وهبِسحِلي ودالْقُيِل والسبِالس طُونَهبرفَياءرحى٣٠.  ِإلَى الصيسع َألَهفَس :



وتَوسلَت الشَّياطين ِإلَى عيسـى َأن ال يْأمرها ٣١. َألن شَياطين كَثيرةً دخَلَتْ فيه." فرقَةٌ: "فَقَاَل" ما اسمك؟"
ةاوِيابِ ِإلَى الْه٣٢. بِالذَّهم كَبِير يعقَط نَاكه كَانِلوببِ الْجانلَى جى ععرالْخَنَازِيرِ ي ن . حمسي َأن هلَتْ ِإلَيسفَتَو

فَانْدفَع الْقَطيع، . فَخَرجت الشَّياطين من الرجِل ودخَلَتْ في الْخَنَازِير٣٣ِ. لَها بَِأن تَدخَُل في الْخَنَازِيرِ، فَسمح لَها
ع نقَطَ مسغَرِقَوو ةريحِل ِإلَى الْببلَى الْج.  

فَخَرج النَّاس ِليروا ما جرى، ٣٥. ولَما رَأى الرعاةُ ما جرى، هربوا وَأخْبروا في الْمدينَة وفي الْقُرى٣٤
الشَّي نْهتْ مجي خَرَل الَّذجوا الردجوـى، ويسوا ِإلَى عاءجو ،هالبِسا مالبِسـى، ويسع يمقَد نْدا عاِلسج ،يناط

فَطَلَب كُلُّ ٣٧. وَأخْبرهم شُهود الْعيانِ كَيفَ َأن الَّذي كَان ملْبوسا بِالشَّياطينِ شُفي٣٦. وسليم الْعقِْل، فَخَافُوا
وتَوسَل ٣٨. فَركب الْقَارِب ورجع. ى َأن يرحَل عنْهم، َألنَّهم امتَُألوا خَوفًاَأهاِلي منْطَقَة الْجراسين من عيسـ

قَاَل لَهو فَهرص نَّهلَك ،هعم بذْهي َأن يناطالشَّي نْهتْ مجي خَرُل الَّذجالر هبِكُلِّ"٣٩: ِإلَي َأخْبِرو ارِكِإلَى د جِعرا 
كعاُهللا م لَهما عم ".ـى لَهيسع لَهما عبِم النَّاس رَأخْبو ةلْدي كُلِّ الْبف احفَر.  
  ويقيم ميتة يشفي مريضة

٤٠ونَهرنْتَظكَانُوا ي مَألنَّه ورهمالْج بِه بحـى، ريسع عجا رلَم٤١. وهمٌل اسجر اءجو و ،اِئري نم داحو وه
 ،ارِهِإلَى د يْأتي َأن هَل ِإلَيستَوـى، ويسع يمقَد نْدع هى نَفْسمرو ،ةادبالْع تيب نع ُئوِلينسبِنْتًا ٤٢الْم لَه َألن

الْم شْكلَى ونَةً، كَانَتْ عةَ سشْرع الَيِ اثْنَتَيوا حهرمةً عيدحوتو . يراهمالْج كَانَت ،بـى ذَاهيسا عنَميبو
  .تَزحمه جِدا

ومع َأنَّها َأنْفَقَتْ كُلَّ ما عنْدها علَى اَألطباء، لَم . وكَانَتْ هنَاك امرَأةٌ عنْدها نَزِيفُ دمٍ منْذُ اثْنَتَي عشْرةَ سنَة٤٣ً
َأن دَأح رقْدايهيشْفا٤٤.  يقَّفَ نَزِيفُهاِل تَوي الْحفو ،بِهفَ ثَوتْ طَرسلَمو ،هخَلْف نتْ ماءـى٤٥. فَجيسفَقَاَل ع :

: عيسـى قَاَللَكن ٤٦!" يا سيد، الْجماهير تُضيقُ علَيك وتَزحمك: "فَقَاَل بطْرس. فََأنْكَر الْجميع" من لَمسني؟"
فَلَما رَأت الْمرَأةُ َأنَّه علم بَِأمرِها، جاءتْ مرتَجِفَةً، ورمتْ ٤٧." واحد لَمسني، َألنِّي شَعرتُ بِقُوة خَرجتْ منِّي"

و تْهساذَا لَمكُلِّ النَّاسِ ِلم امتْ قُدرَأخْبو ،هيمقَد نْدا عهاِلنَفْسي الْحتْ فيا شُففَ َأنَّها٤٨. كَيي، : "فَقَاَل لَهتزِيزا عي
ةالمبِي بِالسذْها ،شَفَاك انُكِإيم".  

٤٩قَاَل لَهو ةادبالْع تينِ بُئوِل عسارِ الْمد نم داحو اءج ،تَكَلَّمي وا هنَميبو" :اتَتْ، ال تُتْعم بِنْتُكلِّمعبِ الْم ".
٥٠قَاَل لَهـى ويسع عمتُشْفَى. ال تَخَفْ: "فَس يهفَقَطْ و ن٥١." آم َأن دَألح حمسي ارِ، لَمَل ِإلَى الدصا ولَمو

: جميع يبكُون وينْدبون علَيها، فَقَاَل لَهموكَان ال٥٢ْ. يدخَُل معه غَير بطْرس ويعقُوب ويوحنَّا وواِلد الْبِنْت وُأمها
لَكنَّه َأمسك بِيدها ٥٤. فَسخروا منْه، َألنَّهم كَانُوا يعلَمون َأنَّها ماتَت٥٣ْ." ِإنَّها لَم تَمتْ، بْل هي نَاِئمةٌ. ال تَبكُوا"

. وَأمر بَِأن يعطُوها شَيًئا تَْأكُلُه. فَرجعتْ روحها وقَامتْ في الْحاِل٥٥!" ييا صبِيةُ، قُوم: "ونَادى وقَاَل
  .فَانْدهشَ واِلداها، لَكنَّه َأمرهما َأن ال يخْبِرا َأحدا بِما جرى٥٦
 
 



 يرسل االثني عشر للخدمة
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ثُم َأرسلَهم ِليعلنُوا بشْرى ٢. هم قُوةً وسلْطَةً ِلطَرد الشَّياطينِ وشفَاء اَألمراضِوجمع االثْنَي عشَر معا، وَأعطَا١
ا، ال تَْأخُذُوا معكُم شَيًئا ِللطَّرِيق ال عصا، وال مزودا، وال خُبز: "فَقَاَل لَهم٣. قيامِ مملَكَة اِهللا ويشْفُوا الْمرضى
فَِإن رفَضوا َأن ٥. وَأي دارٍ تَدخُلُونَها، َأقيموا فيها حتَّى تَرحلُوا من هنَاك٤. وال نُقُودا، وال حتَّى ثَوبا ِإضافيا

ما لَهِإنْذَار كُملجَأر نع اروا الْغُبانْفُضو هِمتلْدب نوا مجفَاخْر ،لُوكُمقْب٦." ي ،ةيِإلَى قَر ةيقَر نا موضموا وجفَخَر
  .وهم ينَادون بِالْبشْرى ويشْفُون الْمرضى في كُلِّ مكَانٍ

٧ريرِي، فَتَحجي ا كَانبِكُلِّ م ماكالْح سوديره عمسو قُولُونالنَّاسِ كَانُوا ي ضعب َألن" :ى قَاميحيتوالْم نم  ".
٨ضعالْبو" :رظَه اسِإلْي ".ضعالْبو" :اةيِإلَى الْح قَام ِليناَألو اءاَألنْبِي نم فَقَاَل٩." نَبِي سوديرا هى، : "َأمـيحي

هْأستُ ر؟. َأنَا قَطَعوراُألم هذه نْهع عمي َأسذَا الَّذه نكَ" فَمواهري ي َأنف غَبري ان. 
 بمعجزة ٥٠٠٠ عيسى يطعم

١٠ـلُوهما عـى بِكُلِّ ميسوا عرـُل، َأخْـبسالر ـعجـا رلَمو . ةلْدِإلَى ب ـمهدحفُوا وـرانْصو ـمفََأخَذَه
بِهِـم وعلَّمهـم عن مملَكَة اِهللا، وشَـفَى مـن كَانُوا فَعرفَ النَّاس وتَبِعوه، فَرحـب ١١. اسـمها بيتُ صـيدا

ِإلَى الشِّـفَاء تَاجِـينحم.  
١٢قَالُوا لَهو شَـراالثْنَا ع ـاءج ـاءسالْم بقُرو" : ،ةارِعِ الْقَرِيبـزالْمى ووا ِإلَى الْقُربذْهِلي النَّاس ـرِفصا

جِـدي زٍِلِلكَيـنْعـكَانٍ مي منَا فبِيتُوا، َألنَّنَا هيا وام١٣." وا طَعـمْأكُلُوا: "فَقَاَل لَهِلي َأنْـتُم ـمطُوهفَقَالُوا." َأع :
!"  ِلكُلِّ هذَا الشَّـعبِلَيس عنْدنَا َأكْثَر مـن خَمسـة َأرغفَة وسـمكَتَينِ ِإال ِإن كُنَّا نَذْهب ونَشْـتَرِي طَـعاما"

َأجلسوهم في جمـاعات، كُلُّ جـماعة حـوالَي : "فَقَاَل ِلتَالمـيذه.  رجـٍل٥٠٠٠حـوالَي َألنَّهـم كَانُوا ١٤
ـينس١٥." خَمـمكُلَّه ـموهلَسَأجلُوا وال١٦. فَفَعـةَ وسفَةَ الْخَمغقُ، ِإلَى فََأخَـذَ اَألرِإلَى فَو نَظَرنِ، وكَتَيـمس

فََأكَلُوا كُلُّهـم حـتَّى ١٧. السـماء، وشَكَر اَهللا علَى الطَّعامِ، ثُـم قَسم وَأعطَى التَّالمـيذَ ِليقَدمـوا ِللنَّاسِ
 . الْكسـرِورفَعوا مـا فَضـَل، اثْنَتَي عشْـرةَ قُفَّةً مـن. شَـبِعوا

 من نبي عيسى أعظم

١٨ادرلَى انْفـلِّي عصي كَان ،ةـرذَاتَ مو .مـَألَهفَس هـعـيذُ مالتَّالم كَانَأنَا؟: "و نْأيِ النَّاسِ، مي رف "
ياس، والْبعض اآلخَـر يقُـوُل ِإنَّك نَبِي يقُـوُل ِإنَّك يحـيى الْمغَطِّـس، والْبعض ِإنَّك ِإلْ الْبعض: "فََأجـابوا١٩

اةـيِإلَى الْح قَـام ِليناَألو اءاَألنْبِي ـن٢٠." مـمَأنَا؟: "فَقَـاَل لَه ـنم ،َأنْتُم كُمْأيـي رفو "سطْـرب ـابَأج :
  ."َأنْتَ هو الْمسـيح الَّذي َأرسلَه اُهللا"



الَّذي صار بشَرا يجِـب َأن يتََألَّم كَثيرا، : "وقَاَل٢٢. ذَّرهم بِشـدة من َأن يقُـولُوا هـذَا َألحـدفَحـ٢١
  ."ثويرفُضـه الشُّـيوخُ ورَؤسـاء الَْأحبارِ والْفُقَهـاء، ويقْـتََل، ثُم يقُـوم حـيا في الْيومِ الثَّاِلـ

من َأراد َأن يتْبعـني، فَيجِـب عـلَيه َأن يتَخَـلَّى عن ذَاته، ويحـمَل صـليبه كُلَّ يومٍ : "وقَاَل ِللْجمـيع٢٣ِ
َألنَّه ٢٥.  في سـبِيلي فَِإنَّه ينْقـذُهاَأمـا من فَقَد حـياتَه. َألن من َأراد َأن ينْقـذَ حـياتَه يفْقدهـا٢٤. ويتْبعني

كُلُّ من يخْجُل منِّي ومن كَالمي، يخْجُل ٢٦. ماذَا يستَفيد اِإلنْسان لَو ربِح الْعالَم كُلَّه، لَكنَّه خَسر نَفْسه َأو ضيعها
وَأقُوُل لَكُم الْحقَّ، بعض ٢٧.  جالِله وفي جالِل اَألبِ والْمالِئكَة اَألطْهارِمنْه الَّذي صار بشَرا حين يجِيء في

 ."الْموجودين هنَا لَن يموتُوا حتَّى يروا مملَكَةَ اِهللا

 لمحة من جالل المسيح

٢٨امٍ، َأخَذَ عَأي ةيانثَم الَيوذَا الْكَالمِ بِحه دعبولِّيصِل ِليبِإلَى الْج دعصو قُوبعينَّا ووحيو سطْرـى بيس .
وفَجَأةً كَان يتَكَلَّم معه رجالنِ هما ٣٠. وبينَما هو يصلِّي، تَغَير منْظَر وجهِه، وصارتْ ثيابه بيضاء المعة٢٩ً

اسِإلْيى ووس٣١. مسِفَقَدي الْقُدف همتَميي سالَّذ هيلحر نانِ عتَكَلَّمكَانَا يالٍل، وي جا فرظَه . 
٣٢هيباحصو سطْرلَى بع غَلَب قَد اسالنُّع كَاننِ . وفَياقنِ الْولَيجالرـى ويسالَل عا جَأوا َأفَاقُوا، رلَم منَّهلَك
هع٣٣. مـىويسِلع سطْرقَاَل ب ،هفَارِقَانا يما هنَمينَا: "با هعلَى َأنَّنَا ما َأحم ،ديا سامٍ، ! ييُل ثَالثَ خمنَع ِإذَن

اسةً ِإللْيداحوى، ووسةً ِلمداحوو ،ةً لَكداحقُوُل." وا يم لَمعال ي كَانت٣٤َ. وي وا هنَميبةٌ وابحتْ ساءج ،كَلَّم
ةابحي السخَلُوا فا دفَخَافُوا لَم ،مغَطَّتْهقُوُل٣٥. وي ةابحالس نتٌ موص اءجو" : ،تُهي اخْتَري الَّذناب وذَا هه

وا لَهعمس٣٦." اهدحـى ويسوا عدجتُ، ووالص ا تَكَلَّممدعبكَ! وفَس َأي نع قْتالْو ي ذَِلكا فدوا َأحخْبِري لَمتُوا و
هَأوا رمم ءشَي. 
 من ولد يطرد الشيطان

يا معلِّم، : "وصرخَ رجٌل من بينِ الْجمهورِ وقَاَل٣٨. قَابلَهم جمهور غَفير وفي الْغَد لَما نَزلُوا من الْجبِل،٣٧
يجِيء علَيه روح بِال مقَدمات، فَيصرخُ فَجَأةً، ويجعلُه ٣٩تَوسُل ِإلَيك َأن تَنْظُر ِإلَى ابني، فَهو ولَدي الْوحيد، َأ

  ."ن يطْردوه، فَلَم يقْدرواوطَلَبتُ من تَالميذك َأ٤٠. يتَلَوى ويرغي بِفَمه، وال يتْركُه ِإال وبِه ِإصاباتٌ
وبينَما ٤٢." وَأحتَملُكُم؟ هات ابنَك هنَا ِإلَى متَى َأبقَى معكُم! يا شَعب غَير مْؤمنٍ وضالٌّ: "فََأجاب عيسـى٤١

 عيسـى وبخَ الروح الشِّرير، وشَفَى الْولَد، وَأعطَاه لَكن. هو قَادم، رماه الشَّيطَان على اَألرضِ وجعلَه يتَلَوى
اِهللا٤٣. َألبِيه ةظَمع نم يعمالْج بجفَتَع.  

هيذـى، قَاَل ِلتَالميسع لُهمعي ا كَانبِكُلِّ م بِينجعم يعمالْج ا كَاننَميذَا ا"٤٤: وبوا ِإلَى هنْتَبِها اري صلْكَالمِ، الَّذ
لَكنَّهم لَم يفْهموا هذَا الْكَالم، فَكَان غَامضا علَيهِم ِلكَي ال يفْهموا معنَاه، ٤٥." بشَرا سيسلَّم ِإلَى َأيدي النَّاسِ

نْهع َألُوهسي خَافُوا َأنو.  



  العظمة الحقيقية
٤٦هيذتَالم نيثَ بدحويهِمف داحو ظَمَأع وه ناٌل بِشَْأنِ م٤٧.  جِدمهَأفْكَار لَمعي ـى كَانيسع نفْال،  فََأخَذَ. لَكط

ارِهبِجِو قَفَهَأو٤٨. ومقَاَل لَهي: "ولُنقْبي يما السامذَا الطِّفَْل ِإكْرُل هقْبي نُل الَّ. مقْبي يلُنقْبي نميولَنسي َأرذ . َألن
داحو ظَمَأع وه كُلِّكُم يكُمف داحو غَرَأص." 

." يا سيد، رَأينَا واحدا يطْرد الشَّياطين بِقُوة اسمك، فَحاولْنَا َأن نَمنَعه َألنَّه ال يتْبعك معنَا: "فََأجاب يوحنَّا٤٩
  ."من لَيس علَيكُم فَهو معكُم! ال تَمنَعوه: "ه عيسـىفَقَاَل ل٥٠َ

  ترفضه قرية سامرية
وَأرسَل قُدامه رسال، فَذَهبوا ٥٢. ولَما حان وقْتُه ِليرفَع ِإلَى السماء، خَرج مصمما َأن يذْهب ِإلَى الْقُدس٥١ِ

فَلَما ٥٤. فَرفَض َأهلُها َأن يقْبلُوه َألنَّه كَان متَّجِها ِإلَى الْقُدس٥٣ِ. سامريةً ِلكَي يجهزوا لَه ما يلْزمودخَلُوا قَريةً 
فَالْتَفَتَ ٥٥" من السماء وتَحرِقَهم؟يا سيد، هْل تُرِيد َأن نَْأمر فَتَنْزَِل نَار : "رَأى ذَِلك تلْميذَاه يعقُوب ويوحنَّا، قَاال

  .وذَهبوا ِإلَى قَرية ُأخْرى٥٦. عيسـى ووبخَهما
  ثمن الوالء لعيسى

:  عيسـىفَقَاَل لَه٥٨." َأتْبعك في َأي مكَانٍ تَذْهب ِإلَيه: "وبينَما كَانُوا ساِئرِين في الطَّرِيق، قَاَل لَه رجٌل٥٧
"هْأسر يهف دنسي كَانم لَه سا فَلَيشَرب اري صا الَّذشٌ، َأمرِ عِللطَّيو رحلَبِ ج٥٩." ِللثَّعآخَر داحقَاَل ِلوو :
خَلِّ الْموتَى يدفنُون : "لَكنَّه قَاَل لَه٦٠." يا سيدي، اسمح ِلي َأوال َأن َأذْهب وَأدفن واِلدي: "فََأجابه." اتْبعني"

يا سيدي، سَأتْبعك لَكنِ اسمح : "وقَاَل لَه واحد آخَر٦١." موتَاهم، َأما َأنْتَ فَاذْهب وَأعلن بشْرى قيامِ مملَكَة اِهللا
من يضع يده علَى الْمحراث ثُم ينْظُر ِإلَى الْوراء، ال يصلُح : "لَه عيسـىفَقَاَل ٦٢." ِلي َأوال َأن ُأودع َأهلي

  ."ِلمملَكَة اِهللا
 

 للخدمة يرسل آخرين

١٠ 

ى كُلِّ بلَد ومكَانٍ حيثُ كَان ينْوِي بعد هذَا عين الْمسيح اثْنَينِ وسبعين آخَرِين، وَأرسلَهم قُدامه اثْنَينِ اثْنَينِ، ِإل١َ
بذْهي ٢. َأنمقَاَل لَهو" :ادصالْح هادصاال ِإلَى حمَل عسري َأن ادصالْح بَألُوا رفَاس ،يلُوناَل قَلمالْع نلَك يركَث .

ال تَْأخُذُوا معكُم محفَظَةً، وال مزودا، وال حذَاء، وال تُسلِّموا ٤.  ذَئابٍاذْهبوا، فََأنَا ُأرسلُكُم مثَْل حمالنٍ وسط٣َ
ي الطَّرِيقف دلَى َأحال، ٥. عا، قُولُوا َأوخُلُونَهارٍ تَدد َأيارِ،'والد هذلَى هع المالمِ، ٦' السُل السجر نَاكه كَان فَِإن

وَأقيموا في نَفْسِ الدارِ تَْأكُلُون وتَشْربون ما يقَدمونَه، َألن الْعامَل ٧. مكُم علَيه، وِإال يرجِع ِإلَيكُميحلُّ سال
تَهرقُّ ُأجتَحسارٍ. يارٍ ِإلَى دد نلُوا مفَال تَنْتَق.  



َأوشَك اُهللا َأن 'واشْفُوا الْمرضى الَّذين فيها وقُولُوا، ٩ها بِكُم، فَكُلُوا ما يقَدم لَكُم، ومتَى دخَلْتُم بلْدةً، ورحب َأهلُ"٨
نَكُميب لَكَتَهمم يمققُول١٠ُ' .يا وهارِعوا ِإلَى شَوجفَاخْر ،ا بِكُملُهَأه بحري لَمةً، ولْدب خَلْتُمتَى دم نتَّى '١١وا، لَكح

كُملَيع هنَنْفُض ننَا، نَحلجقَ بَِأري لَصالَّذ كُمتلْدب ارغُب .لَكَتَهمم يمقي اُهللا َأن شَكذَا، َأووا هلَما اع١٢' .ِإنَّم َأقُوُل لَكُم
الَةح نَل مهَأس تَكُونمِ، سوالْي ي ذَِلكف ومدالَةَ سح ِإنةلْدالْب لْكت .  

١٣"زِينا كُوري ُل لَكيا! الْوديتَ صيا بي ُل لَكيالْو ! ،اتجِزعم نا مكُمنْدى عرا جا مديصو وري صى فرج فَلَو
لَكن حالَةَ ١٤. لْخَيشَ، وعلَى رُؤوسهِم الرمادلَتَاب َأهلُهما من زمنٍ بعيد، وعبروا عن ذَِلك بَِأن جلَسوا البِسين ا

وَأنْت يا كَفْرنَاحوم، هْل تَرتَفعين ِإلَى السماء؟ ال، بْل ١٥. صور وصيدا في الْحسابِ ستَكُون َأسهَل من حالَتكُما
ينطبتُه ةاوِيِإلَى الْه.  

  ."كُم يسمع ِلي، ومن يرفُضكُم يرفُضني، ومن يرفُضني يرفُض الَّذي َأرسلَنيمن يسمع لَ"١٦
: فَقَاَل لَهم!" يا سيد، حتَّى الشَّياطين تَخْضع لَنَا بِقُوة اسمك: "ورجع االثْنَانِ والسبعون فَرحانين وقَالُوا١٧
َأنَا َأعطَيتُكُم السلْطَةَ ِلكَي تَدوسوا الْحيات والْعقَارِب وكُلَّ ١٩. يتُ الشَّيطَان يسقُطُ من السماء مثَْل الْبرقرَأ"١٨

ءشَي كُمرضال يو ،ودِللْع ة٢٠. قُوب ،لَكُم عتَخْض احواَألر وا بَِأنحال تَفْر ني لَكتْ فبكُت كُماءمَأس وا بَِأنحِل افْر
اءمالس".  

َأحمدك يا َأبِي، يا رب السماء واَألرضِ، َألنَّك : "في ذَِلك الْوقْت امتََأل عيسـى بِالْفَرحِ بِالروحِ الْقُدوسِ وقَاَل٢١
اءكَمنِ الْحع وراُألم هذتَ هَأخْفَيطَاءسا ِللْبكَشَفْتَهو ،اءلَمالْعةُ.  واِلحالص يَئتُكشم هذه ا َأبِي، َألني منَع.  

٢٢" نِإال االب اَألب وه نرِفُ معي دال َأحو ،ِإال اَألب ناالب وه نرِفُ معي دال َأح ،ءكََل ِلي كُلَّ شَيَأبِي َأو
 ".لَهم اء االبن َأن يكْشفَهوالَّذين يشَ

٢٣ةدلَى حع مقَاَل لَهو هيذالْتَفَتَ ِإلَى تَالمو" :نوا تَرى مي تَرونِ الَّتييًئا ِللْعن٢٤. ه نا ميركَث ِإن ،َألنِّي َأقُوُل لَكُم
نوا تَرا موري وا َأنادَأر لُوكالْمو اءوااَألنْبِيعمسي لَمو ونعما تَسوا معمسي َأنا، ووري لَمو ".  

  الصالح مثل السامري
يا معلِّم، ماذَا َأعمُل ِلكَي تَكُون حياةُ الْخُلُود : "وذَاتَ مرة، قَام واحد من علَماء الشَّرِيعة ِليمتَحن عيسـى فَقَاَل٢٥

نَص نـى٢٦" يبِي؟ميسع ا؟: "قَاَل لَهيهُأ فاذَا تَقْراةُ؟ مراذَا تَقُوُل التَّو٢٧" مابَأج" : بِكُلِّ قَلْبِك كلَى ِإلَهوالْم بَأح
كنَفْس با تُحكَم اآلخَرِين بَأحو ،كْرِككُلِّ فو ،كتركُلِّ قُدو ،ككُلِّ نَفْسفَقَاَل ل٢٨َ." وْل : "همعا ،يححص كابوج

  ."هذَا فَتَحيا
كَان رجٌل نَازِال : "َأجابه عيسـى٣٠" من تقْصد بِاآلخَرِين؟: "لَكن الرجَل َأراد َأن يبرر نَفْسه، فَقَاَل ِلعيسـى٢٩

. فَنَزعوا عنْه ثيابه وضربوه، وتَركُوه بين حي وميت ومضوامن الْقُدسِ ِإلَى َأرِيحا، فَوقَع في َأيدي لُصوصٍ، 
٣١ الطَّرِيق نى ماُألخْر ةيي النَّاحف ارس ،آها رفَلَم ،ي نَفْسِ الطَّرِيقنَازِال ف ينِ كَاناِل الدرِج دَأح فَ َأنادتَصو

لطَّرِيقَة، وصَل عنْد الْمكَانِ َأحد خُدامِ بيت اِهللا، فَلَما رآه، سار في النَّاحية اُألخْرى من وبِنَفْسِ ا٣٢. ومضى



نْه، فَاقْتَرب م٣٤. لَكن سامرِيا كَان مسافرا، وصَل عنْد الرجِل، فَلَما رآه َأشْفَقَ علَيه٣٣. الطَّرِيق ومضى
تَنَى بِهاعو قِإلَى فُنْد َأخَذَهو ،هتابلَى دَل عجالر كَبَأر ا، ثُمطَهبرو هوحرلَى جا عرخَمتًا ويز بصي ٣٥. وفو

 ،قَاَل لَهو قبِ الْفُنْداحا ِلصمطَاهَأعو ،ةضالْف ننِ ملَتَيمع جَأخْر ،الْغَد' هفَعذَا، َأده نم َأنْفَقْتَ َأكْثَر ِإنو ،تَنِ بِهعا
جِعا َأرمنْدع لَك.'  

َأجابه عاِلم ٣٧" فَفي رْأيك، َأي واحد من هُؤالء الثَّالثَة، قَام بِالْواجِبِ نَحو الَّذي وقَع في َأيدي اللُّصوصِ؟"٣٦
ةالَّ": الشَّرِيعةمحبِالر لَهامي عـى." ذيسفَقَاَل ع" :ثْلَهْل مماعو بذْها." 

 مريم ومرثا

٣٨ةيَل ِإلَى قَرصو ،ي الطَّرِيقف يذُهتَالمـى ويسع ا كَانلَما. وارِهي دثَا فرا مهمةٌ اسديس افَتْهكَانَتْ ٣٩. فََأضو
. َأما مرثَا فَكَانَتْ مرتَبِكَةً بِالشُّغِْل الْكَثير٤٠ِ. مريم جلَستْ عنْد قَدمي الْمسيحِ ِلتَسمع كَالمهلَها ُأخْتٌ اسمها 

َأجابها ٤١!" يا سيدي، َأال يهمك َأن ُأخْتي تَركَتْني َأشْتَغُل وحدي؟ قُْل لَها َأن تُساعدني: "فَجاءتْ وقَالَتْ
مريم . مع َأن الْحاجةَ ِإلَى َأمرٍ واحد٤٢يا مرثَا، يا مرثَا، َأنْت مهتَمةٌ ومضطَرِبةٌ بُِأمورٍ كَثيرة، : "عيسـى

  ."اخْتَارتْ َأحسن نَصيبٍ، ولَن يْؤخَذَ منْها
 

 الصالة

١١ 

١يسع مٍ، كَانوذَاتَ ياوكَانٍ مي ملِّي فصـى ي .هيذتَالم نم داحو ى، قَاَل لَها انْتَهفَلَم" : لِّينُص نَا َأنلِّمع ،ديا سي
يذَهى تَالمـيحي لَّما ع٢." كَممقُولُوا: "فَقَاَل لَه تُملَّيتَى صم :كمسِ استَقَدِلي ،ا اَألبهَأي . ِلتَْأتلَكَتُكمقْنَا ٣. مزار

  ."وال تُدخلْنَا في محنَة. واغْفر لَنَا ذُنُوبنَا، َألنَّنَا نَحن نُسامح كُلَّ من يذْنب ِإلَينَا٤. كُلَّ يومٍ ما يكْفينَا من خُبزٍ
٥مقَاَل لَه ْأ: "ثُميقٌ، فَيدص لَه كُمدَأح َأن ِلنَفْرِضقُوُل لَكيِل واللَّي فصي نف كي ِإلَيي ثَالثَةَ : تني، َأقْرِضيقدا صي

فَةغ٦. َأرلَه هما ُأقَدي منْدع سلَيي، وناءفَرٍ جي سيقًا فدص تَقُوَل٧. َألنِل واخالد نم هلَيع دي: فَتَرنجعال تُز !
ابَأغْلَقْنَا الْبكيطُأعو َأقُوم َأن راشِ، ال َأقْدري الْفي فالدَأوَأنَا ولَى ٨. ، وع يهطتُعو ال تَقُوم َأنَّك عم ،َأقُوُل لَكُم

هِإلَي تَاجحا يكُلَّ م يهطتُعو تَقُوم هاحبِ ِإلْحببِس نلَك ،يقُكدص اسِ َأنَّهَأس.  
َألن كُلَّ من يسَأُل ينَاُل، ومن ١٠. اسَألُوا تُعطَوا، اُطْلُبوا تَجِدوا، اُطْرقُوا علَى الْبابِ يفْتَح لَكُم: كُمفََأقُوُل لَ"٩

لَه فْتَحابِ يلَى الْبقُ عطْري نمو ،جِدي طْلُب١١. ي نُكاب ِإذَا طَلَب ،اءا اآلبهَأي نْكُمم نةً ميح يهطكَةً، تُعمس نْكم
فَِإن كُنْتُم َأنْتُم اَألشْرار، تَعرِفُون َأن تُعطُوا عطَايا ١٣َأو ِإذَا طَلَب بيضةً، تُعطيه عقْربا؟ ١٢بدَل السمكَة؟ 

ي الرطعي اِئيمالس لَى األببِاَألو فَكَم ،كُمالدةً َألواِلحصنْهم ونطْلُبي ينِللَّذ وسالْقُد وح"! 



 قوة اهللا ال بعلزبول

١٤سطَانًا َأخْرشَي دطْري كَانو .النَّاس بجفَتَع ،سُل اَألخْرجالر تَكَلَّم ،طَانالشَّي جا خَر١٥. فَلَم مهضعب نلَك
  .وطَلَب آخَرون منْه آيةً من السماء ِليخْتَبِروه١٦." واسطَة بعلَزبوَل رِئيسِ الشَّياطينِِإنَّه يطْرد الشَّياطين بِ: "قَاَل
١٧مقَاَل لَهو مهفَ َأفْكَاررا تَ: "فَعهلَى نَفْسع متَنْقَس اِئلَةكُلُّ عو ،با تَخْرهلَى نَفْسع متَنْقَس لَكَةمكُلُّ مارفَِإنِ ١٨. نْه

فَِإن ١٩انْقَسم الشَّيطَان علَى نَفْسه، كَيفَ تَصمد مملَكَتُه؟ َأنْتُم تَقُولُون ِإنِّي َأطْرد الشَّياطين بِواسطَة بعلَزبوَل، 
 نم طَةاسوَل، فَبِوبلَزعب طَةاسبِو يناطالشَّي دكُنْتُ َأنَا َأطْركُملَيع ونكُمحي مه ؟ ِلذَِلككُماعَأتْب مهدطْر٢٠. ي نلَك

نَكُميب لَكَتَهماُهللا م َأقَام قَد ِإذَن ،يناطالشَّي دعِ اِهللا َأطْربكُنْتُ بِِإص ِإن.  
٢١"َأم تَكُون ،هارد لَّحسالْم ُل الْقَوِيجالر سرحا يمنْدانٍعي َأمف الُه٢٢. و نْهى مَأقْو داحو هلَيع مجِإذَا ه نلَك

من لَيس معي فَهو علَي، ومن ال يجمع ٢٣. وغَلَبه، فَِإنَّه يْأخُذُ منْه سالحه الَّذي يتَّكُل علَيه، ويوزع الْغَنيمةَ
  .معي فَهو يفَرقُ

 

 الروحي خطر الفراغ

َأرجِع : فَيقُوُل. متَى خَرج الروح الشِّرير من ِإنْسانٍ، يذْهب ِإلَى َأماكن قَاحلَة بحثًا عنِ الراحة، فَال يجِدها"٢٤
نْهتُ مجي خَري الَّذتيا، ٢٥. ِإلَى بتَّبرميفًا ونَظ هجِديي وْأتف٢٦َفَينْهم ى َأشَراحٍ ُأخْروةَ َأرعبس رضحيو بذْهي .

  ."فَتَدخُُل األرواح، وتَسكُن هنَاك، فَتَكُون حالَةُ ذَِلك اِإلنْسانِ اَألخيرةُ َأسوَأ من حالَته اُألولَى
  الهناء الحق

." هنيًئا ُألمك الَّتي ولَدتْك وَأرضعتْك: " من الْجمهورِ صوتَها وقَالَتْ لَهوبينَما عيسى يقُوُل هذَا، رفَعتْ سيدة٢٧ٌ
 ".بْل هنيًئا ِلمن يسمعون كَالم اِهللا ويعملُون بِه: "فَقَاَل٢٨

  آية النبي يونس
. ب شرير، وهو يطْلُب آيةً، ولَن يعطَى آيةً غَير آية يونسهذَا شَع: "ولَما ازدحم الْجمهور، َأخَذَ يقُوُل٢٩
٣٠بذَا الْشَعا ِلهشَرب اري صالَّذ كُوني ى، كَذَِلكينَون ينَةدِل مةً َألهآي سوني ا كَاننُوبِ ٣١. فَكَمكَةُ الْجلم تَقُومس

هِل هذَا الْجِيِل وتَحكُم علَيهِم، َألنَّها جاءتْ من آخرِ اَألرضِ ِلتَسمع حكْمةَ سلَيمان، وهنَا في يومِ الدينِ مع َأ
انملَيس نم ظَمَأل٣٢. َأع ،هلَيع ونكُمحيذَا الْجِيِل وه عينِ ممِ الدوي يى فينَون ينَةدُل مَأه قُوميسى وينَوَل نَأه ن

سوني نم ظَمنَا َأعهو ،سوني مها َأنْذَروا لَمتَاب. 
 المصباح

بْل يوضع علَى الْمنَارة ِلكَي يرى الداخلُون ! ال َأحد يشْعُل الْمصباح ثُم يضعه في مخْبٍأ َأو تَحتَ الْمكْياِل"٣٣
٣٤. النُّوركمجِس احبصم يه نُكيا. عرنَوم كُلُّه كمجِس كُونةً، ييملس نُكيع ا تَكُونمنْدع . ا تَكُونمنْدعو



ك كُلُّه منَورا، فَِإن كَان جِسم٣٦! ِإذَنِ انْتَبِه، ِلَئال يكُون النُّور الَّذي فيك ظَالما٣٥. شريرةً، يكُون جِسمك مظْلما
بِنُورِه احبصم كلَيع اءَأض ا لَوكَم هلبِكَام يرني مٍ، فَِإنَّهظْلم ءزج َأي يهف سلَيو". 

 قادة الدين ونفاقهم

٣٧هنْدْأكَُل عِلي ييسفَر داحو اهعالْكَالمِ، د نى ما انْتَهلَمو .خََل وفَدةاِئدِإلَى الْم لَس٣٨. ج ييسَأى الْفَرا رفَلَم
َأنْتُم الْفَريسيون تُنَظِّفُون الْكَْأس والصحن : "فَقَاَل لَه عيسى٣٩. ذَِلك، انْدهشَ َألن عيسـى لَم يغْتَسْل قَبَل اَألكِْل

اخالد نم نَّكُملَكالْخَارِجِ، و نمادالْفَسبِ والنَّه نم ونلُوءم٤٠. ِل ماءا َأغْبِيي ! نَعص الْخَارِج نَعي صالَّذ سَألَي
كُم فَِإنَّ! الْويُل لَكُم َأيها الْفَريسيون٤٢. َأعطُوا ما عنْدكُم صدقَةً، فَيكُون كُلُّ شَيء نَقيا لَكُم٤١الداخَل َأيضا؟ 

كَان يجِب َأن تُمارِسوا . تُعطُون ِلله الْعشْر من النَّعنَاعِ والسذَّابِ وساِئرِ اَألعشَابِ، وتُهملُون الْعدَل ومحبةَ اِهللا
فَِإنَّكُم تُحبون َأن تَكُونُوا في ! فَريسيونالْويُل لَكُم َأيها ال٤٣ْ. هذه اُألمور من غَيرِ َأن تُهملُوا ِإعطَاء الْعشْرِ

ةامالْع اتاحي السف النَّاس كُملَيع لِّمسي َأنو ،ةادبالْع تيي بف يامفِّ اَألم٤٤. الصُل لَكُميورِ ! الْوثُْل الْقُبم فَِإنَّكُم
  ."لنَّاس وهم ال يعلَمونالْمخْفية، يمشي علَيها ا

٤٥ةالشَّرِيع اءلَمع نم داحو فَقَاَل لَه" :لِّمعا ما! يضَأي ننَا نَحذَا فََأنْتَ تَشْتُما تَقُوُل همنْدا : "فَقَاَل٤٦." عضَأي َأنْتُمو
ُل لَكُميالْو ،ةالشَّرِيع اءلَما عي !متُح فََأنْتُمموهداعا ِلتُسعبِإص لَوو كُونرال تُحو ،يلَةاٍل ثَقمبَِأح النَّاس لُون .

٤٧ُل لَكُميالْو !مقَتَلُوه ينالَّذ مه اُؤكُمآبو ،اءاَألنْبِي قَابِرم نُونتَب ٤٨. فَِإنَّكُمقُونافتُو بَِأنَّكُم تَرِفُونتَع ِإذَن لَى َأنْتُمع 
مهقَابِرم نُونتَب َأنْتُمو مقَتَلُوه مه ،اِئكُماِل آبم٤٩. َأعهتكْمي حذَا قَاَل اُهللا فَل، فَفَرِيقًا : ِلهسالرو اءاَألنْبِي مُل لَهسُأر

ونطَهِدضفَرِيقًا يو ،قْتُلُونُئوال٥٠. يسذَا الْجِيُل مه كُوني الَمِ، ِلذَِلكالْع ةاينْذُ بِدم كفي سالَّذ اءمِ كُلِّ اَألنْبِيد نع 
نَعم، ُأَؤكِّد لَكُم، هذَا الْجِيُل يكُون . من دمِ هابِيَل ِإلَى دمِ زكَرِيا الَّذي قُتَل بين منَصة الْقُربانِ والْمحراب٥١ِ

َألنَّكُم َأخَذْتُم مفْتَاح بابِ الْمعرِفَة، لَكنَّكُم لَم تَدخُلُوا، ! الْويُل لَكُم يا علَماء الشَّرِيعة٥٢. مسُئوال عن كُلِّ هذَا
  ."ومنَعتُم الداخلين من َأن يدخُلُوا

منْتَظرِين َأن ٥٤مونَه بِشدة، ويسَألُونَه عن ُأمورٍ كَثيرة، ولَما خَرج من هنَاك، بدَأ الْفُقَهاء والْفَريسيون يهاج٥٣ِ
قُولُهي ءي شَيف وهعوقي. 

 

 احذروا النفاق

١٢ 

:  تَالميذَه َأوال فَقَالوَأخَذَ عيسى يكَلِّم. وفي َأثْنَاء ذَِلك اجتَمعتْ آالفٌ كَثيرةٌ من النَّاسِ حتَّى داس بعضهم بعضا١
"َأيِ النِّفَاق ،ينييسيرِ الْفَرخَم نوا مذَرحف٢ُ. ارعي ركُلُّ سو ،لَنعتُورٍ يسي الظَّالمِ، ٣. كُلُّ مف وها قُلْتُمفَكُلُّ م

  .اَألبوابِ الْمغْلَقَة، سينَادى بِه من علَى السطُوحِوما همستُم بِه في اُألذُنِ خَلْفَ . سيسمع في نُورِ النَّهارِ



٤"ذَِلك نم لُوا َأكْثَرفْعي َأن ونرقْدال ي ثُم ،مالْجِس قْتُلُوني ينالَّذ ناِئي، ال تَخَافُوا مزا َأعي َأقُوُل لَكُمنِّي ٥. ولَك
تَخَافُون نم يمِخَافُوا: ُأرِيكُمحي الْجف يمري ةُ َأنرالْقُد لَه ،مقْتُُل الجِسا يمدعي بالَّذ نذَا .  مه ،َأقُوُل لَكُم ،منَع

نْهخَافُوا م.  
تَّى شَعر رُؤوسكُم معدود َأما َأنْتُم فَح٧. يبِيعون الْخَمسةَ عصافير بِفلْسينِ، ومع ذَِلك ال ينْسى اُهللا واحدا منْها"٦

كُلُّه .ةيركَث يرافصع نَأغْلَى م فَال تَخَافُوا، َأنْتُم. 
 ومن ينْكرني قُدام٩. وَأقُوُل لَكُم، كُلُّ من يشَهد ِلي قُدام النَّاسِ، يشْهد لَه الَّذي صار بشَرا قُدام مالِئكَة اِهللا"٨

كُلُّ من قَاَل كَلمةً ضد الَّذي صار بشَرا يغْفَر لَه، َأما من يكْفَر بِالروحِ ١٠. النَّاسِ، ينْكَر قُدام مالِئكَة اِهللا
لَه غْفَري وسِ، فَلَنالْقُد.  

ِل السلْطَة، فَال تَقْلَقُوا بِشَْأنِ كَيفية الدفَاعِ عن َأنْفُسكُم َأو ماذَا ومتَى َأخَذُوكُم ِإلَى الْمحاكمِ وقُدام الْوالة ورِجا"١١
١٢. تَقُولُونتَقُولُوه َأن جِبا يبِم قْتالْو ي ذَِلكف كُملْهِمي وسالْقُد وحالر َألن".  

  مثل الغني الغبي
يا ": فَقَاَل لَه١٤." يا معلِّم، قُْل َألخي َأن يعطيني نَصيبِي من الْميراث: "عبِوقَاَل لَه واحد من بينِ الش١٣َّ

 احتَرِسوا من كُلِّ َأنْواعِ الطَّمعِ، َألن حياةَ! انْتَبِهوا: "وقَاَل لَهم١٥" عزِيزِي، من َأقَامني علَيكُما قَاضيا َأو مقَسما؟
هالكَأم ةي كَثْرتْ فسانِ لَياِإلنْس." 

ماذَا َأعمُل؟ : فَفَكَّر في نَفْسه وقَاَل١٧. رجٌل غَني، َأنْتَجتْ َأرضه محصوال وفيرا: "وضرب لَهم هذَا الْمثََل١٦
 َأعمُل هذَا، َأهدم مخَازِني وَأبني َأكْبر منْها، وَأجمع فيها كُلَّ :ثُم قَاَل١٨. لَيس عنْدي مكَان َأخْزِن فيه محصوِلي

استَرِيحي وكُلي . يا نَفْسي، عنْدك خَيراتٌ وفيرةٌ موضوعةٌ ِلسنين كَثيرة: وَأقُوُل ِلنَفْسي١٩غالِلي وخَيراتي، 
يا غَبِي، هذه اللَّيلَةَ نَفْسك تُستَرد منْك، فَهذَا الَّذي َأعددتَه ِلمن يكُون؟ : لَكن اَهللا قَاَل لَه٢٠. واشْربِي وتَنَعمي

 ."فَهذَا هو مصير من يخْزِن الْكُنُوز ِلنَفْسه، ولَكنَّه لَيس غَنيا في نَظَرِ اِهللا٢١

 اهللا يعتني بنا

٢٢هيذقَاَل ِلتَالمو" :كُمامسَألج البِسلَى مال عو ،كُميشَتعامٍ ِلملَى طَعال تَقْلَقُوا ع َأن ذَا َأقُوُل لَكُماةَ ٢٣. ِلهيالْح َألن
 تَزرع وال تَحصد، ولَيس عنْدها مخْزن تََأملُوا الْغربان، ِإنَّها ال٢٤. َأهم من الطَّعامِ، والْجِسم َأهم من الْمالبِسِ

هْل يقْدر واحد منْكُم، مهما قَلقَ، َأن يضيفَ ولَو ٢٥. َأنْتُم َأهم من الطُّيورِ بِكَثيرٍ. َأو مستَودع، واُهللا يرزقُها
   هذه اُألمور الصغيرةُ خَارِج ِإمكَانياتكُم، فَلماذَا تَقْلَقُون علَى الْباقي؟فَِإن كَانَت٢٦ْساعةً واحدةً ِإلَى عمرِه؟ 

 لَكنِّي َأقُوُل لَكُم، وال حتَّى سلَيمان في كُلِّ جالِله كَان. تََأملُوا الزنَابِقَ وكَيفَ تَنْمو، ِإنَّها ال تَتْعب وال تَغْزُِل"٢٧
فَِإن كَان الْعشْب الَّذي يوجد الْيوم في الْحقِْل ويرمى غَدا في النَّارِ، يلْبِسه اُهللا بِهذه ٢٨. يلْبس مثَْل واحدة منْها

كُلُّ ٣٠. بِما ستَْأكُلُون وتَشْربون وال تَقْلَقُوافَال تَهتَموا ٢٩الطَّرِيقَة، فَكَم بِاَألولَى يلْبِسكُم َأنْتُم يا قَليلي اِإليمانِ؟ 



بِل اطْلُبوا َأن تَمتَد مملَكَتُه، وهذه ٣١. هذه اُألمورِ يجرِي وراءها َأهُل الدنْيا، وَأبوكُم يعلَم َأنَّكُم تَحتَاجون ِإلَيها
بِاِإلض طَى لَكُمتُع وراُألمِإلَى ذَِلك ٣٢. افَةلَكَةمبِالْم كُملَيع منْعي َأن يضر وكُمفََأب ،يرغالص يعا الْقَطهال تَخَفْ َأي. 

 كنز في السماء

 ينْفَد، حيثُ ال يقْتَرِب منْه اقْتَنُوا َألنْفُسكُم َأكْياسا ال تَبلَى،كَنْزا في السماء ال. بِيعوا َأمالكَكُم وَأعطُوا صدقَةً"٣٣
وسس هدفْسال يو ،٣٤. ِلصككَنْز يهي فكَانِ الَّذي الْمف كُوني كقَلْب َألن.  

  استعدوا لرجوع سيدكم
ظرون رجوع سيدهم من وِليمة وَأنْتُم مثُْل رِجاٍل ينْت٣٦َ. كُونُوا مستَعدين، البِسين ومصابِيحكُم مشْتَعلَةً"٣٥

هنيًئا ِلهُؤالء الْعبِيد الَّذين متَى جاء سيدهم ٣٧. الْعرسِ، فَمتَى وصَل وطَرقَ علَى الْبابِ، يفْتَحون لَه في الْحاِل
رِيناهس مهجِدي .سلْبي قَّ، ِإنَّهالْح َأقُوُل لَكُممهمخْديي وْأتيو ةاِئدِإلَى الْم مهسلجيِل، وم٣٨.  ِللْع بِيدالْع ُؤالءيًئا ِلهنه

لَو علم صاحب : افْهموا هذَا٣٩. ِإذَا وجدهم سيدهم مستَعدين، حتَّى ولَو جاء في نصف اللَّيِل َأو قَبَل الْفَجرِ
تُنْقَب هارد كا تَرلَم اللِّص جِيءي ةاعس ي َأيارِ فا ٤٠. الدشَرب اري صالَّذ َألن ،يندتَعسا مضَأي كُونُوا َأنْتُم

  ."يجِيء في ساعة ال تَتَوقَّعونَه فيها
  الوكيل األمين

٤١سطْرْل تَقُوُل: "فَقَاَل به ،ديا سِللْكُلِّ؟ي ثََل لَنَا َأمذَا الْمى٤٢ " هيسي : "فَقَاَل عالَّذ يمكالْح ينيُل اَألمكالْو وه نم
ده يقُوم هو الَّذي عنْدما يرجِع سيده، يج٤٣ِيثقُ فيه سيده ِليعطي الْعبِيد اآلخَرِين نَصيبهم من الطَّعامِ في وقْته؟ 

هلمبِع .دبالْع يًئا ِلذَِلكن٤٤. ههالكلَى كُلِّ َأمع هيمقي هديس قَّ، ِإنالْح ٤٥. َأقُوُل لَكُمهي نَفْسف دبذَا الْعقَاَل ه ا ِإنَأم :
يْأتي سيد ذَِلك الْعبد ٤٦. وارِي، ويْأكُُل ويشْرب ويسكَروَأخَذَ يضرِب الْعبِيد والْج. سيدي سيتََأخَّر في الرجوعِ

 .في يومٍ ال يتَوقَّعه، وفي ساعة ال يعلَمها، فَيعاقبه عقَابا شَديدا، ويجعُل مصيره مع الْكُفَّارِ
 ال سالم بل انقسام

َأما الَّذي ال ٤٨.  ِإرادةَ سيده، ولَم يستَعد ولَم يعمْل ما يرِيده سيده، يضرب ضربا قَاسياوالْعبد الَّذي يعرِفُ"٤٧
كَثير يطْلَب منْه كُلُّ من ُأعطي الْ. يعرِفُ ِإرادةَ سيده، ويعمُل ما يستَحقُّ الضرب، فَِإنَّه يضرب ضربا َأخَفَّ

نْهم بَِأكْثَر طَالَبي ،يرالْكَث هَل ِإلَيكُأو نمو ،يرالْكَث.  
ِلي آالم ال بد َأن َأتََألَّمها، فَسَأكُون ٥٠! جِْئتُ ُأللْقي نَارا علَى اَألرضِ، وكَم َأتَمنَّى َأن تَكُون قَد اشْتَعلَتْ فعال"٤٩

تَّى تَنْتَهِيح يدشَد يقي ض٥١. فامسِل االنْقب ،يدضِ؟ ال بِكُلِّ تَْأكي اَألرف المثَ السعَأنِّي جِْئتُ َألب ْل تَظُنُّونه .
اَألب ٥٣. ، واثْنَانِ ضد ثَالثَةفَمن اآلن يكُون خَمسةٌ في عاِئلَة واحدة منْقَسمين علَى بعضهِم، ثَالثَةٌ ضد اثْنَين٥٢ِ

الْحماةُ ضد زوجة ابنها، وزوجةُ االبنِ ضد . اُألم ضد الْبِنْت، والْبِنْتُ ضد اُألم. ضد االبنِ، واالبن ضد اَألبِ
 ."حماتها



 الروحي الغباء

. وفعال ينْزُِل الْمطَر. سينْزُِل الْمطَر:  سحابةً طَاِلعةً في الْغَربِ، في الْحاِل تَقُولُونِإذَا رَأيتُم: "وقَاَل ِللشَّعب٥٤ِ
٥٥نُوبِ، تَقُولُونالْج تْ رِيحبِإذَا هو :يدشَد ـري حْأتيس .يدشَد ـري حْأتال يعف٥٦. وقُوننَافا مالَ! يح رِفُونةَ تَع

  الطَّقْسِ من منْظَرِ اَألرضِ والسماء، فَكَيفَ ال تَعرِفُون حالَةَ الزمنِ الَّذي تَعيشُون فيه؟
دك وَأنْتَ فَمثَال ِإن َأخَذَك خَصمك ِإلَى الْمحكَمة، ابذْل جه٥٨ِلماذا ال تُدرِكُون ما هو حقٌّ من تلْقَاء َأنْفُسكُم؟ "٥٧

هعم حطَلِلتَص ي الطَّرِيقي . فف كعضي يطالشُّرو ،يطِإلَى الشُّر كلِّمسي يالْقَاضي، وِإلَى الْقَاض كرجِلَئال ي
  ."ُأَؤكِّد لَك َأنَّك لَن تَخْرج من هنَاك حتَّى تَدفَع آخر فلْسٍ علَيك٥٩. السجنِ

 

 توبوا

١٣ 

وفي نَفْسِ الْوقْت، جاء الْبعض وَأخْبروا عيسـى عنِ الْجليليين الَّذين قَتَلَهم بِيالطس وخَلَطَ دمهم بِدمِ ١
ماهايح٢. ضمهابفََأج" :ب نم كَانُوا َأشَر ينييللالْج ُؤالءه َأن ْل تَظُنُّون؟ ها ذَِلكوقَاس ميِل َألنَّهلِل الْجي َأهال٣اق !

كُونلا تَهضَأي وا فََأنْتُمتَتُوب لَم ِإن ،لَكُم ِإنِّي ُأَؤكِّدي ٤. وف جرهِمِ الْبلَيقَطَ عس ينالَّذ شَرةَ عيانالثَّم َأن ْل تَظُنُّونه َأو
  ."وِإنِّي ُأَؤكِّد لَكُم، ِإن لَم تَتُوبوا فََأنْتُم َأيضا تَهلكُون! ال٥وا َأكْثَر ذَنْبا من باقي َأهِل الْقُدسِ؟ سلْوان وقَتَلَهم، كَانُ

  شجرة تين بال ثمر
. بحثُ عن ثَمرٍ فيها، فَلَم يجِدرجٌل عنْده شَجرةُ تينٍ مزروعةٌ في حديقَته، فَجاء ي: "وضرب لَهم هذَا الْمثََل٦
٧يتَانسفَقَاَل ِللْب :ال َأجِدو ،التِّينَة هذي هرٍ فثَم نثُ عحَأب َأجِيء يننِلي ثَالثُ س طُِّل . اآلناذَا تُعا، ِلمهقْطَعا

فَِإن حملَتْ ثمارا في الْعامِ ٩تَّى َأحفُر حولَها وَأضع زِبال، يا سيد، اتْركْها سنَةً ُأخْرى، ح: َأجابه٨اَألرض؟ 
  ."الْقَادمِ، حسنًا، وِإن لَم تَحمِل اقْطَعها

  السبت يشفي في يوم
١٠تبمِ السوي يف ةادبالْع وتيب دي َأحف لِّمعي كَانَأة١١ٌ. ورام نَاككَانَتْ هةَ وشْرع يانا ثَمهضرَأم وحا ريهف 
يا عزِيزتي، : "فَلَما رآها عيسـى، نَاداها ِإلَيه وقَاَل لَها١٢. فَكَانَتْ محنيةً جِدا، وال تَقْدر َأن تَنْتَصب َأبدا. سنَةً

كضرم نم قْتُأطْل ١٣." قَد هيدي عضو اَهللاثُم حبَأخَذَتْ تُسةً وبنْتَصقَفَتْ ماِل وي الْحفا، وهلَيع.  
ستَّةُ َأيامٍ هي الْمسموح : "فَغَضب الْمسُئوُل عنِ بيت الْعبادة، َألن عيسـى شَفَى في يومِ السبت، فَقَاَل ِللشَّعب١٤ِ

الَوِل، فَتَعما بِالْعيهفتبمِ السوي يا ال فيهتَشْفُوا فاسى١٥!" ا ويسع هابفََأج" :قُوننَافا مي ! نْكُمم داحلُّ كُلُّ وحَأال ي
براهيم، ربطَها وهذه الْمرَأةُ، وهي بِنْتُ ِإ١٦ثَوره َأو حماره من الْمعلَف في يومِ السبت، ويْأخُذُه ِليسقيه؟ 

ولَما قَاَل هذَا خَجَِل كُلُّ ١٧" الشَّيطَان منْذُ ثَماني عشْرةَ سنَةً، َأال يجِب َأن تُحلَّ من رِباطها في يومِ السبت؟
  .عة الَّتي كَان يعملُهاالَّذين كَانُوا يعارِضونَه، وفَرِح كُلُّ الشَّعبِ بِجميعِ اَألعماِل الراِئ



  حبة الخردل
ِإنَّها مثُْل حبة خَردٍل َأخَذَها رجٌل وزرعها في حديقَته، ١٩ماذَا تُشْبِه مملَكَةُ اِهللا، وبِماذَا ُأقَارِنُها؟ : "ثُم قَاَل١٨

مالس ورشَّشَتْ طُيعةً، ورتْ شَجارصتْ وافَنَمهوعي فُرف اء".  
  الخميرة

ِإنَّها مثُْل خَميرة َأخَذَتْها امرَأةٌ ووضعتْها في ثَالثَة َأكْياِل دقيق حتَّى ٢١بِماذَا ُأقَارِن مملَكَةَ اِهللا؟ : "وقَاَل َأيضا٢٠
 ".اخْتَمر الْكُلُّ

 الباب الضيق

فَسَألَه ٢٣. الْقُدسِ، وكَان يعلِّم النَّاس الَّذين في الْمدنِ والْقُرى الَّتي في طَرِيقهوتَابع عيسـى سفَره ِإلَى ٢٢
داح؟: "ويلُونقَل وننْجي ينِل الَّذه ،ديا سي "مَألنِّي ُأَؤ"٢٤: فَقَاَل لَه ،قيابِ الضالْب نخُلُوا متَد وا َأنتَهِدجا لَكُم كِّد

ونرقْدال يخُلُوا ودي َأن اوِلُونحيس يرِينكَث ٢٥. َأن كُمَأنْفُس ونتَجِد ،ابقَ الْبغْليارِ والد باحص قُومي َأن درجبِمو
 ،تَقُولُونابِ ولَى الْبع قُوني الْخَارِجِ تَطْرف ينفاقو'افْتَح ،ديا سلَنَاي . ' ،جِيبي نَّهرِفُ 'لَكال َأعو ،رِفُكُمَأنَا ال َأع

َأنْتُم نَأي ن٢٦' !م ،نَا'فَتَقُولُونارِعي شَوتَ فلَّمعو ،كعنَا مشَرِبقُوُل، ٢٧' !َأكَلْنَا وي نَّهال 'لَكو ،رِفُكُمَأنَا ال َأع
َأنْتُم نَأي نرِفُ مَأع !دعاُبارا اَألشْرهَأي نِّي كُلُّكُموا ع!'  

٢٨" َأنْتُماِهللا، و لَكَةمي مف اءكُلَّ اَألنْبِيو قُوبعياقَ وحِإسو يماهرِإب نوا تَرمنْدنَانِ، عاَألس رِيرصو كَاءالْب نَاكه كُونيو
اس من الشَّرق والْغَربِ ومن الشَّماِل والْجنُوبِ، ويجلسون في الْوِليمة في فَيْأتي الن٢٩َّ. مطْرودون في الْخَارِجِ

حقا، يوجد من هم في اآلخرِ هنَا يصيرون في اَألوِل هنَاك، ومن هم في اَألوِل هنَا يصيرون في ٣٠. مملَكَة اِهللا
  ."كاآلخرِ هنَا

  حزنه على القدس
٣١قَالُوا لَهو ينييسالْفَر ضعب هِإلَي اءج ،قْتي نَفْسِ الْوفو" : َأن رِيدي سوديره َألن ،براهنَا وه نم جاُخْر

قْتُلَك٣٢." يمهابلَبِ، : "فََأجذَا الثَّعقُولُوا ِلهوا وبذْها'ا دمِ ِإنِّي َأطْروي الْيف ا، ثُمغَدو موالْي ي النَّاسَأشْفو يناطلشَّي
لَكن يجِب َأن ُأواصَل سفَرِي الْيوم وغَدا وما بعدهما، َألنَّه ال يقْتَُل نَبِي ِإال في ٣٣' .الثَّاِلث َأنْتَهِي من عملي

  .الْقُدسِ
٣٤"ينَةَ الْقُددا مسِ! سِيينَةَ الْقُددا ما! يهِإلَي ينلسرةَ الْماجِمرو ،اءلَةَ اَألنْبِيا قَاتي ! كالدَأو عمَأج تُ َأندَأر ةرم كَم

وِإنِّي ُأَؤكِّد ! م تُتْرك لَكُم خَراباِإن داركُ! اُنْظُروا٣٥! كَما تَجمع الدجاجةُ فراخَها تَحتَ جنَاحيها، وَأنْتُم لَم تُرِيدوا
يهف قْتٌ تَقُولُونو يْأتي ِإلَى َأن اآلن دعي بنوتَر لَن َأنَّكُم مِ اِهللا: لَكُمي بِاساآلت كارتَب".  

 



 السبت يشفي في يوم

١٤ 

وكَان قُدامه رجٌل ٢. فَريسيين ِليتَنَاوَل الطَّعام، وكَانُوا يراقبونَهوذَاتَ سبت، ذَهب عيسـى ِإلَى دارِ َأحد قَادة ال١ْ
قَاءستبِاالس ابص٣. مينييسالْفَرو ةالشَّرِيع اءلَمـى ِلعيسال؟: "فَقَاَل ع الٌل َأمح تبمِ السوي يف ِل الشِّفَاءه "

من منْكُم يسقُطُ ابنُه َأو حتَّى ثَوره في بِْئرٍ في يومِ : "ثُم قَاَل لَهم٥. فََأمسك الرجَل وشَفَاه وصرفَه. والَكنَّهم سكَت٤ُ
  .فَلَم يقْدروا َأن يجاوِبوه علَى هذَا٦" السبت وال يخْرِجه حاال؟

  التواضع والكرم
٧ا الحلَمثََل فَقَاَلوذَا الْمه ملَه برنِ، ضاكاَألم نسوا َأحاخْتَار ينوعدالْم فَ َأنِإلَى "٨: ظَ كَي مهدَأح اكعتَى دم

َأعط 'اكُما ويقُوَل لَك، فَيْأتي الَّذي دع٩. تَجلس في َأحسنِ مكَانٍ، فَربما دعا واحدا َأهم منْك وِليمة عرسٍ، ال
. بْل متَى دعيتَ، اذْهب واجلس في َأقَلِّ اَألماكنِ َأهمية١٠ً. فَتَنْسحب بِخَجٍل ِلتَْأخُذَ َأقَلَّ مكَانٍ' .مكَانَك ِلهذَا الرجِل

 ،قُوُل لَكي ،اكعي دالَّذ اءتَى جفَم'تَفزِيزِي، ارا عينسكَانٍ َأحِإلَى م ع! ' ينودجوالْم وفيكُلِّ الض امقُد مفَتُكْر
كع١١. معتَفري هرِ نَفْسقَد نَل مَأنْز نمنْزُِل، وي هرِ نَفْسقَد نم فَعر نكُلَّ م َألن".  
١٢اهعي دـى ِللَّذيسقَاَل ع لْتَ غَ: "ثُممتَى عال مو كاءال َأقْرِبو تَكخْوال او كقَاءدَأص عفَال تَد ،شَاءع َأو اءد

كاءزا فَتَنَاَل جضَأي مه وكعدِلَئال ي ،اءياَألغْن انَك١٣. جِير اجِزِينالْعو اءالْفُقَر عةً، فَادِليملْتَ ومتَى عْل مب
يمالْعو جرالْع١٤، ويناِلحالص ةاميي قف كاءزفَتَنَاَل ج ،وكازجي َأن هِمكَانبِِإم سلَي ُؤالءه كًا، َألناربم فَتَكُون". 

 العظمية مثل الوليمة

فَقَاَل لَه ١٦." عام في مملَكَة اِهللاهنيًئا ِلمن يتَنَاوُل الطَّ: "سمع َأحد الْموجودين هذَا الْكَالم، قَاَل لَه ولَما١٥
وفي وقْت الْوِليمة، َأرسَل عبده ِليقُوَل ِللْمدعوين، ١٧. رجٌل عمَل وِليمةً عظيمةً، ودعا كَثيرِين: "عيسـى

'زاهج ءا، كُلُّ شَيالَو١٨' .تَع ونمقَدَأخَذُوا ي منَّهلَكةداحو بِطَرِيقَة ذَارُل، . اَألعفَقَاَل اَألو' جِبيقْال وتُ حياشْتَر
اشْتَريتُ خَمسةَ َأزواجٍ من الثِّيرانِ، وَأنَا ذَاهب َألخْتَبِرها، 'وقَاَل آخَر، ١٩' .َأن َأذْهب وَأراه، من فَضلك اعذُرني

نذُراع كلفَض ن٢٠' .يم ،قَاَل آخَرو'َأجِيء َأن رذَا ال َأقْدِلهتُ، وجوَأنَا تَز.'  
اُخْرج بِسرعة ِإلَى شَوارِعِ الْبلْدة 'فَغَضب صاحب الدارِ وقَاَل ِللْعبد، . فَرجع الْعبد، وَأخَبر سيده بِهذَا"٢١

يا سيد، نَفَّذْتُ َأمرك، 'وقَاَل الْعبد، ٢٢' .ى هنَا الْفُقَراء والْعاجِزِين والْعمي والْعرجوحوارِيها، وَأحضر ِإلَ
ْأتُوا، ِلكَي اُخْرج ِإلَى الدروبِ والْحارات وَأِلح علَيهِم َأن ي'فَقَاَل السيد ِللْعبد، ٢٣' .ومازاَل يوجد مكَان فَارِغٌ

  "'.فَِإنِّي ُأَؤكِّد لَكُم، وال واحد من ُأولَِئك الْمدعوين يذُوقُ من وِليمتي٢٤. تَمتَلَئ دارِي



  ثمن الوالء لعيسى
٢٥مقَاَل لَهـى، فَالْتَفَتَ ويسع عم يرالنَّاسِ تَس نةٌ ميرغَف يراهمكَانَتْ ج٢٦: و"ِإن هكْرال يو ي ِإلَيْأتي داحو كَان 

ومن ال يحمُل ٢٧. َأباه وُأمه، وزوجتَه وَأوالده، واخْوتَه وَأخَواته، بْل حتَّى نَفْسه، ال يقْدر َأن يكُون تلْميذي
  .ذيصليبه ويتْبعني، ال يقْدر َأن يكُون تلْمي

ِلنَفْرِض َأن َأحدكُم َأراد َأن يبني برجا، َأال يجلس َأوال ويعمُل حساب التَّكَاِليف، ِليرى ِإن كَان عنْده الْماُل "٢٨
الَّذين يرون الْمنْظَر يضحكُون علَيه وِإال بعدما يضع اَألساس ال يقْدر َأن يكَمَل، فَكُلُّ ٢٩الْكَافي ِإلتْمامه؟ 

٣٠ ،قُولُونيَل'وكَمي َأن رقْدي لَمي ونبَأ يدذَا بنَا هباحص!'  
٣١"كمي كَان ى ِإنرال ِليَأو سلجَأال ي ،كًا آخَرلم ارِبحي َأن شْكلَى وكًا علم َأن ِلنَفْرِض َأو اجِهوي َأن نُه
وفْدا، وهو مازاَل بعيدا عنْه يسَألُه عن  وِإال يرسُل ِإلَيه٣٢ ؟٢٠ ٠٠٠ رجٍل الَّذي يْأتي علَيه بِـ١٠ ٠٠٠بِـ

 .عنْده، ال يقْدر َأن يكُون تلْميذيوبِنَفْسِ الطَّرِيقَة، كُلُّ واحد منْكُم ال يتَخَلَّى عن كُلِّ ما ٣٣. شُروط الصلْحِ
٣٤"ِإذَا فَقَد نلَك ،ديج ءشَي لْحالْم  ،همطَع لَه دنَر َأن نكمال ي ،تَهلُوحم لْحال ٣٥الْمو ةبال ِللتُّر لُحصال ي وهو

 "!ي يا من لَكُم آذَان تَسمعاسمعون. ِللْمزبلَة، بْل يرمى في الْخَارِجِ
 

 رجل ضاع منه خروف

١٥ 

١وهعمسي ِلكَي يننيتَدرِ الْمغَياِئبِ ورالض اةبكُلُّ ج لَهوالْتَفَّ ح ةرذَاتَ مقَالُوا٢. وو اءالْفُقَهو ونييسالْفَر رفَتَذَم :
"بِغَي بحرُل يجذَا الرهمهعْأكُُل ميو يننيتَدثََل٣!" رِ الْمذَا الْمه ملَه برَئةُ "٤: فَضم هنْدع نْكُما مداحو َأن ِلنَفْرِض

لضالِّ حتَّى يجِده؟ َأال يتْرك التِّسعةَ والتِّسعين في الْبرية، ويذْهب ويبحثُ عنِ ا. خَروف، وَأضاع واحدا منْها
٥ ،ارِهِإلَى د جِعريحٍ، وبِفَر هفَيلَى كَتع لُهمحي ،هدجتَى وم٦و ،مقُوُل لَهيو انالْجِيرو قَاءدو اَألصعديوا 'وحفْرا

رِيقَة، يكُون فَرح في السماء بِخَاطٍئ واحد يتُوب َأكْثَر ُأَؤكِّد لَكُم َأنَّه بِنَفْسِ الط٧َّ' .وجدتُ خَروفي الضالَّ! معي
ةبِإلَى التَّو ونتَاجحا ال ياِلحص ينعستو ةعسبِت كُونا يمم. 

 درهم امرأة ضاع منها

َأال تُشْعُل مصباحا، وتَكْنُس الدار، . ها درهما واحداَأو ِلنَفْرِض َأن امرَأةً عنْدها عشَرةُ دراهم، فََأضاعتْ منْ"٨
وجدتُ الدرهم ! افْرحوا معي'ومتَى وجدتْه، تَدعو اَألصدقَاء والْجِيران وتَقُوُل، ٩وتَبحثُ بِاجتهاد حتَّى تَجِده؟ 

  ."كُم َأنَّه بِنَفْسِ الطَّرِيقَة، يكُون فَرح بين مالِئكَة اِهللا بِخَاطٍئ واحد يتُوبُأَؤكِّد ل١٠َ' .الَّذي ضاع منِّي
  األب الغفور

 فَقَسم ما' .يا َأبِي، َأعطني نَصيبِي من اَألمالك'فَقَاَل اَألصغَر َألبِيه، ١٢. كَان رجٌل لَه ابنَانِ: "وقَاَل عيسـى١١
وهنَاك . وبعد َأيامٍ قَليلَة، جمع االبن اَألصغَر كُلَّ شَيء لَه وسافَر ِإلَى الْخَارِجِ، ِإلَى بلْدة بعيدة١٣. يملُكُه بينَهما



افراِإلس يشَةي عف تَهوثَر ذَّر١٤. بثَتْ مدح ،ءا َأنْفَقَ كُلَّ شَيمدعبو ،الْبِالد لْكت اءيعِ َأنْحمي جةٌ فيدةٌ شَداعج
. فَذَهب والْتَحقَ بِخدمة مواطنٍ من َأهِل تلْك الْبِالد، فََأرسلَه ِإلَى حقُوِله ِليرعى الْخَنَازِير١٥. وَأصبح محتَاجا

١٦نم طْنَهَأل بمي نَّى َأنتَمي كَانودَأح يهطعفَال ي ،تَْأكُلُه الْخَنَازِير ي كَانَتوبِ الَّذالْخَر .  
َأقُوم ١٨! كُلُّ الْخَدمِ الَّذين عنْد َأبِي يفْضُل عنْهم الطَّعام، وَأنَا هنَا َأموتُ من الْجوعِ'فَرجع ِإلَى نَفْسه وقَاَل، "١٧

ِإلَى َأبِي و بَأذْهوَأقُوُل لَه : ،قِّكي حفقِّ اِهللا وي حا َأبِي، َأخْطَْأتُ في ١٩يلْنعجا ،نَكى ابعُأد قُّ َأنتَحَأنَا ال َأس
كمخَد نم داحكَو.'  

٢٠"ِإلَى َأبِيه بذَهو فَقَام . ،هلَيفََأشْفَقَ ع وهَأب آها، ريدعاَل بازم وا هنَميبو لَهقَبو هنُقلَى عع هى نَفْسمرى ورجو
ةارر٢١. بِح ،َألبِيه نفَقَاَل االب'نَكى ابعُأد قُّ َأنتَحال َأسو ،قِّكي حفقِّ اِهللا وي حا َأبِي، َأخْطَْأتُ ففَقَاَل ٢٢' .ي

 ،هبِيدِلع اَألب'بٍ وثَو اتُوا َأفْخَرهوا ورِعَأسهلَيي رِجف ذَاءحو ،هدي يا فوا خَاتَمعضو ،وهَل ٢٣. َألْبِسجاتُوا الْعهو
 ،حنَفْرفَنَْأكَُل و وهحاذْبو نمس٢٤الْمجِداال فَوض كَانو ،اةيِإلَى الْح عجتًا فَريم ذَا كَاني هناب فََأخَذُوا ' .َألن

ونحفْري.  
٢٥"قْصالريقَى ووسالْم عمارِ، سالد نم باقْتَرو عجا رلَمقِْل، وي الْحف كَان راَألكْب نَهاب نا ٢٦. لَكداحى وفَنَاد

من، َألنَّه رجع ِإلَيه بِالصحة َأخُوك جاء، وَأبوك ذَبح الْعجَل الْمس'فَقَاَل لَه، ٢٧. من الْخَدمِ، وسَألَه عنِ الْموضوعِ
ةالمالسخَُل٢٨' .ودي َأن فَضرو بفَغَض .اهجتَرَأخَذَ يو وهَأب هِإلَي ج٢٩. فَخَر ،قَاَل لَهو اهَأب ابَأج نَّهلَك' هذكُلَّ ه

لَكن لَما ٣٠. مرا َأبدا، ولَم تُعطني ولَو جديا واحدا َألفْرح مع َأصحابِيالسنينِ وَأنَا َأخْدمك، ولَم ُأخَاِلفْ لَك َأ
نمسَل الْمجالْع تَ لَهحي، ذَبانوالز عم الَكم ذَّري بذَا، الَّذه نُكاب عجر!'  

٣١" ،وهَأب ا'فَقَاَل لَهي دعي، َأنْتَ منا ابيلَك وي هنْدا عكُلُّ ما، و٣٢. ِئم َألن ،تَهِجنَبو حنَفْر َأن جِبي كَان نلَك
جِداال فَوض كَانو ،اةيِإلَى الْح عجتًا فَريم ذَا كَانه َأخَاك.'"  

 

 األمين الوكيل غير

١٦ 

١هيذـى ِلتَالميسقَاَل عو" :ٌل غَنجر نَاكه يٌلكَانكو لَه ي .تَهوثَر ددبي يلَهكو ِل َأنجى ِإلَى الرتْ شَكْواءجو .
٢ ،قَاَل لَهو اهعتَدفَاس'اآلن دعي بيلكو تَكُون لَن ،ككَالَتو ابسح م؟ قَدنْكع هعمي َأسذَا الَّذا هيُل ٣' .مكفَقَاَل الْو

هي نَفْسذَا'، فةُ ِلهالْقُو يتْ فس؟ لَيةالحي الْفُل فْل َأشْتَغُل؟ هماذَا َأعم ،كَالَةنِ الْوي علُنفْصيي سديُل؟ ! سوْل َأتَسه
بيذَا عة٤ً! هكْرتُ فدجو !مارِهيي دف ي النَّاسلُنقْبيفَةُ، يظنِّي الْوتْ ماعض فَِإن!'  

مَئةُ برميٍل من زيت 'فَقَاَل، ٦' كَم علَيك ِلسيدي؟'فَاستَدعى الْوكيُل كُلَّ الَّذين علَيهِم دين ِلسيده، وسَأَل اَألوَل، "٥
وَأنْتَ، 'ثُم سَأَل اآلخَر، ٧' .ة واكْتُب خَمسينخُذ السنَد الَّذي علَيك، واجلس بِسرع' :فَقَاَل لَه الْوكيُل،' .الزيتُونِ

  '.خُذ السنَد الَّذي علَيك، واكْتُب ثَمانين'فَقَاَل لَه، ' .مَئةُ كيسِ قَمحٍ'قَاَل، ' كَم علَيك؟



٨"اءهفَ بِدرتَص ينِ َألنَّهاَألم رغَي يلَهكو ديالس حدفَ. فَم اءهد َأكْثَر مه ،ثَاِلهِمَألم هِملَتامعي ما فنْيالد هذَل هَأه ِإن
اكْسبوا لَكُم َأصدقَاء بِماِل هذه الدنْيا، حتَّى ِإذَا ذَهب عنْكُم، تُقْبلُون في دارِ : وَأنَا َأقُوُل لَكُم٩! من َأهِل النُّورِ

١٠. الْخُلُودةورِ الْكَبِيري اُألما فضَأي ينَأم وه ،يطَةسورِ الْبي اُألمف يناَألم . ،يطَةسورِ الْبي اُألمينِ فاَألم رغَيو
ةورِ الْكَبِيري اُألما فضينٍ َأيَأم رغَي و١١. هنْيالد هذاِل هلَى مع نَاءُأم رغَي كُنْتُم اِل فَِإنلَى الْمع نُكُمْأتَمي نا، فَم

ال يقْدر الْعبد َأن يخْدم ١٣وِإن كُنْتُم غَير ُأمنَاء علَى ما هو لَيس لَكُم، فَمن يعطيكُم ما هو لَكُم؟ ١٢الْحقِّ؟ 
ال تَقْدرون َأن تَخْدموا . اني، َأو يكُون مخْلصا ِلَألوِل ويحتَقر الثَّانيسيدينِ، َألنَّه ِإما َأن يكْره اَألوَل ويحب الثَّ

  ."اَهللا والْماَل معا
م تَظْهرون َأنْتُ": فَقَاَل لَهم١٥. وكَان الْفَريسيون يسمعون كُلَّ هذَا ويهزُأون بِعيسـى، َألنَّهم يحبون الْماَل١٤

كُمرِفُ قُلُوبعاَهللا ي ني نَظَرِ النَّاسِ، لَكف يناِلحي نَظَرِ اِهللا. صف وهكْرم وا هيمظع النَّاس هتَبِرعا يفَم. 
ةُ ِإلَى مملَكَة اِهللا، وكُلُّ من يدخُلُها ومن ذَِلك الْوقْت، بدَأت الدعو. عهد التَّوراة واَألنْبِياء هو ِإلَى يحـيى"١٦

اءدالْع اجِهوتَاب١٧ِ. يالْك نةٌ مداحقُطَ نُقْطَةٌ وتَس َأن نُل مهضِ َأساَألرو اءماَل السوز نلَك.  
  .وج بِمطَلَّقَة يزنيومن يتَز. كُلُّ من طَلَّقَ امرَأتَه وتَزوج بُِأخْرى يزني"١٨

  الغني ولعازر
وكَان شَحاذٌ اسمه لَعازر مطْروحا ٢٠. كَان هنَاك رجٌل غَني يلْبس الثِّياب الْغَاِليةَ، ويعيشُ في نَعيمٍ كُلَّ يومٍ"١٩

همجِس وحالْقُر غَطَّت قَدو ابِهب نْدت٢١َ. عي كَانويالْغَن ةاِئدم نقُطُ مسي يالَّذ الْفُتَات نْأكَُل مي نَّى َأنم . نُأ موَأسو
هوحقُر ستَلْحي وتَْأت البالْك كَانَت ،ذَِلك.  

٢٢"يماهرارِ ِإبالِئكَةُ ِإلَى جِوالْم لَتْهماذُ، فَحاتَ الشَّحمو .َأي ياتَ الْغَنمونفدا وي ٢٣. ضف ذَّبتَعي وهو فَنَظَر
ارِهِإلَى جِو رازلَعو يماهرِإب يدعب نَأى مفَر ،ِاتوالَمِ اَألمقَاَل، ٢٤. عى وفَنَاد' ،لَيقْ عَأشْف ،يماهرا َأبِي ِإبي

لَكن ِإبراهيم ٢٥' .ء ويبرد ِلساني، َألنِّي معذَّب في هذَا اللَّهِيبِوَأرسْل لَعازر ِليغْمس طَرفَ ِإصبعه في الْما
 ،ابا'َأجاليالْب رازنَاَل لَعو ،كاتيي حف كاترلْتَ خَين َأنَّك ي، تَذَكَّرنا ابي .ذَّبَأنْتَ تَتَعنَا وى هزتَعي وه فَاآلن .

٢٦بِاِإلضال وو ،ونرقْدال ي كُمنَا ِإلَيه نوا مربعي َأن ونرِيدي ينفَالَّذ ،نَكُميبنَنَا وييقَةٌ بمةٌ عوتْ هيمذَا، ُأقِإلَى ه افَة
َألن ٢٨يا َأبِي، َأن تُرسَل لَعازر ِإلَى دارِ َأبِي، َأتَوسُل ِإلَيك ِإذَن 'فَقَاَل، ٢٧' .الَّذين عنْدكُم يمكنُهم َأن يعبروا ِإلَينَا

عنْدهم كُتُب موسى 'فَقَاَل ِإبراهيم، ٢٩' .ِلي خَمسةَ اخْوة، ِلكَي يحذِّرهم، فَال يْأتُوا هم َأيضا ِإلَى مكَانِ الْعذَابِ هذَا
َأجاب ٣١' .ال يا َأبِي ِإبراهيم، بْل ِإذَا قَام واحد من الْموت يتُوبون'لَكنَّه قَاَل، ٣٠' .فيهاواَألنْبِياء، فَلْيعملُوا بِما 

 ،يماهرِإب'م داحو تَّى ِإذَا قَامال حوا وعقْتَني فَلَن ،اءاَألنْبِيى ووسي كُتُبِ ما فبِم لُونمعكَانُوا ال ي ِإنتوالْم ن.'"  
 



 الخطيئة والصفح

١٧ 

١هيذـى ِلتَالميسقَاَل عو" :ُئونخْطي ُل النَّاسعتَج اءثَ َأشْيدتَح َأن دي . البف ببالس كُوني نَل ِلميالْو نلَك
 ويرمى في الْبحرِ، من َأن يجعَل َأحد هُؤالء الصغَارِ فَخَير لَه َأن يربطَ حجر طَاحونَة حوَل رقَبته،٢. حدوثها
  .فَاحذَروا من هذَا٣. يخْطُئ

"هحامفَ ستََأس ِإنو ،خْهبو قِّكي حف َأخْطََأ َأخُوك ٤. ِإنِإلَي عجرمِ، ووي الْيف اترم عبس قِّكي حَأخْطََأ ف ِإنو ك
 ."سامحه' .َأنَا متََأسفٌ'سبع مرات وقَاَل، 

 اِإليمان

لَو كَان عنْدكُم ِإيمان مثُْل حبة الْخَردِل، لَكُنْتُم تَقُولُون ِلشَجرة التُّوت : "فَقَاَل٦." زِد ِإيمانَنَا: "وقَاَل الرسُل ِلعيسى٥
 ،هذانْ'هي وعنْقَلرِاحي الْبي فغَرِس. 'كُميعفَتُط.  

  التواضع في الخدمة
٧"،ْل تَقُوُل لَهقِْل، هالْح نم جِعرا يمنْدفَع ،ى الْغَنَمعري َأو ضثُ اَألررحي دبع لَه كُمدَأح َأن اَل  'ِلنَفْرِضتَع

جهز ِلي الْعشَاء، واستَعد واخْدمني بينَما آكُُل وَأشْرب، ثُم بعد 'قُوُل لَه، بْل تَ. طَبعا ال٨' بِسرعة واجلس وكُْل؟
بتَشْرتَْأكُُل َأنْتَ و ،؟ ٩' .ذَِلكبِه تَهرا َأمَل مفَع َألنَّه دبالْع ْل تَشْكُرهتَى ف١٠َوم ،لَكُم ةببِالنِّس ءالشَّي نَفْسو لْتُمع

 "'.نَحن عبِيد ال فَضَل لَنَا، فَِإنَّنَا قُمنَا بِواجِبِنَا فَقَطْ'كُلَّ ما ُأمرتُم بِه فَيجِب َأن تَقُولُوا، 
 من البرص يشفي عشرة

وبينَما هو يدخُُل ِإحدى ١٢. جليِلوفي طَرِيقه ِإلَى الْقُدسِ، كَان عيسـى يسافر علَى الْحدود بين السامرة وال١١ْ
فَلَما ١٤." يا سيدنَا عيسى، َأشْفقْ علَينَا: "ونَادوا١٣فَوقَفُوا من بعيد . الْقُرى قَابلَه عشَرةُ رِجاٍل مصابِين بِالْبرصِ

مقَاَل لَه ،مآهر" : كُموا َأنْفُسَأروا وبذْهارِابوا." ِللَْأحرطَه بِينا كَانُوا ذَاهنَميبو.  
١٥هتولَى صاَهللا بَِأع حبسي وهو عجر ،يشُف َأى َأنَّها رلَم ،منْهم داح١٦. فَو يمقَد نْدع هِهجلَى وع هى نَفْسمرو

َألَم يوجد من يرجِع ١٨َألَيس الْعشَرةُ طَهروا؟ فََأين التِّسعةُ؟ : " عيسىفَقَاَل١٧! عيسى وشَكَره، وكَان سامرِيا
 ."قُم واذْهب، ِإيمانُك شَفَاك: "وقَاَل لَه١٩" ويسبح اَهللا غَير هذَا اَألجنَبِي؟

  مملكة اهللا
٢٠ونييسالْفَر َألَهس ثُم" :يمقتَى ي؟ملَكَتَهماُهللا م  "مهابفََأج" :ةنْظُورم بِطَرِيقَة لَكَتَهمم يمقاَهللا ال ي ٢١. ِإن قُولُونفَال ي

نَاكه نَا َأوا هِإنَّه .نَكُميب يلَكَةَ اِهللا همم َأن ييقَةُ هقِل الْحب".  
٢٢هيذقَاَل ِلتَالم قْتٌ: "ثُمي وْأتيسنوال تَرا، وشَرب اري صامِ الَّذَأي نا مداحا وموا يوتَر َأن تَشْتَاقُون يهف  .
٢٣لَكُم قُولُونيوس :نَاكه نَا َأوه وا. ِإنَّهبفَال تَذْه موهعال تَتْبثَْل ٢٤. وم هموي يف كُونيا سشَرب اري صالَّذ َألن



االْبرِها ِإلَى آخِلهَأو نم اءمالس يرنيقُ وربي يالَّذ قذَا ٢٥. ره هفُضري َأنا ويركَث تََألَّمي ال َأنَأو جِبا يِإنَّم
بالشَّع. 

النَّاس يْأكُلُون ويشْربون، ويتَزوجون كَان ٢٧. وكَما حدثَ في َأيامِ نُوحٍ، سيحدثُ في َأيامِ الَّذي صار بشَرا"٢٦
وهو نَفْس ما حدثَ في ٢٨. ويزوجون، ِإلَى الْيومِ الَّذي دخََل فيه نُوح ِإلَى الْفُلْك، وجاء الطُّوفَان وَأهلَكَهم جميعا

لَكن يوم خَرج لُوطٌ من ٢٩. ربون، ويشْتَرون ويبِيعون، ويزرعون ويبنُونَأيامِ لُوط، فَكَان النَّاس يْأكُلُون ويشْ
  .سدوم، َأمطَرت السماء نَارا وكبرِيتًا فَهلَكُوا جميعا

٣٠"ءالشَّي ثُ نَفْسدحيا سشَرب اري صي الَّذْأتي مويال٣١ْ. و ي ذَِلكي فف تُهعتَأمطْحِ ولَى السع كَان نمِ، موي
من َأراد َأن ٣٣! تَذَكَّروا امرَأةَ لُوط٣٢. وِبالْمثِْل، من كَان في الْحقِْل، فَال يرجِع ِللدارِ. الدارِ، فَال ينْزِْل ِليْأخُذَها

ُأَؤكِّد لَكُم َأنَّه في تلْك اللَّيلَة، يكُون اثْنَانِ في فراشٍ ٣٤. قَد حياتَه، فَِإنَّه يحفَظُهاَأما من فَ. يحفَظَ حياتَه يفْقدها
اآلخَر كتْريو داحْؤخَذُ وفَي ،داحى٣٥. واُألخْر كتُتْرةٌ وداحا، تُْؤخَذُ وعنَانِ مَأتَانِ تَطْحرامالن٣٦ِ." وجري وف 
اآلخَر كتْريو داحْؤخَذُ وقِْل، ي٣٧. الْحَألُوه؟: "فَسديا سذَا يه كُوني نَأي "ابفََأج" : عتَمثَّةُ، تَجالْج ثُ تَكُونيح

ارِحوالْج".  
 

 الصالة بإلحاح

١٨ 

١َأن جِبي َأنَّه ملَه نيبثَال ِليم هيذِلتَالم برضفْشَلُوا، وال يا واِئملُّوا دصخَافُ : "فَقَاَل٢ يقَاضٍ ال ي ةلْدي بف كَان
النَّاس همهال ي٣. اَهللا ولْكي تف كَانو  ،تَقُوُل لَهي ولَةٌ تَْأتمَأر ةلْدي'الْبمخَص ني مفْنةً ٤' .َأنْصفَتْر فُضرظَلَّ يو

لَكنِّي سُأنْصفُ هذه اَألرملَةَ ٥صحيح َأنَا ال َأخَافُ اَهللا وال يهمني النَّاس، 'كنَّه َأخيرا قَاَل في نَفْسه، من الزمنِ، لَ
  "'.َألنَّها تُزعجني، وِإال تَظَلُّ تَْأتي وتُوجِع رْأسي

ِإذَن َأال ينْصفُ اُهللا الَّذين اخْتَارهم حين يصرخُون ِإلَيه نَهارا ٧!  الظَّاِلماسمعوا ما يقُولُه الْقَاضي: "وقَاَل عيسى٦
طبظَلُّ يْل يال؟ هلَي؟ ُئوهِملَيا٨ عرِيعس مفُهنْصي َأنَّه لَكُم لَى . ُأَؤكِّدع جِدْل يا، هشَرب اري صالَّذ جِيءي ينح نلَك

  "َألرضِ من يْؤمن بِه؟ا
  الفريسي وجابي الضرائب

٩اآلخَرِين ونرتَقحيو اءيَأتْق مَأنَّه وندتَقعي نثََل ِلمذَا الْما هضَأي برضاِهللا "١٠: و تيالنِ ِإلَى بجر دعص
اِئبرابِي ضج اآلخَرو ييسفَر داحو ،الةقَاَل، ١١. ِللصو ،هلِّي ِإلَى نَفْسصي ييسقَفَ الْفَرفَو' كِإنِّي َأشْكُر ماللَّه

َأصوم مرتَينِ في ١٢. َألنِّي لَستُ مثَْل باقي النَّاسِ، اللُّصوصِ والْمجرِمين والزنَاة، وال مثَْل هذَا الْجابِي
َأما جابِي الضراِئبِ، فَوقَفَ من بعيد وهو ال يشَاء حتَّى َأن ١٣' .لْعشْر من كُلِّ دخْلياُألسبوعِ، وُأعطي ِللَّه ا

اءمِإلَى الس نْظُرقُوُل، . ييو رِهدلَى صع رِبضي ْل كَانَئ'بي َأنَا الْخَاطنمحار مذ١٤َ' .اللَّهه َأن لَكُم ا ُأَؤكِّد



نْهاُهللا ع يضر قَدو ارِهِإلَى د بذَه ،ييسالْفَر ال ذَِلك ،ابِيالْج . نم ننْزُِل، لَكي هرِ نَفْسقَد نم فَعر نكُلَّ م َألن
عتَفري هرِ نَفْسقَد نَل مَأنْز". 

 يبارك األطفال

١٥عا بضَأي النَّاس هِإلَي رضَأحومهسلْمي غَارِ ِلكَياَألطْفَاِل الص ض . ينخُوا الَّذبذَا، ويذُ هَأى التَّالما رفَلَم
موهرضقَاَل١٦. َأحو هى اَألطْفَاَل ِإلَييسى عُل ِإلَى : "فَنَادخداَهللا ي َألن ،موهنَعال تَمو ِإلَي ْأتُونخَلُّوا اَألطْفَاَل ي

مممثْلُهم مه نم هق١٧َّ. لَكَتالْح َأقُوُل لَكُما: وخُلَهدي فٍْل، لَنلَكَةَ اِهللا كَطُل ممقْبال ي نم". 

 الرجل الغني

١٨اءَؤسالر دَأح َألَهسا: "ويي حف يبِلي نَص كُوني ُل ِلكَيماذَا َأعم ،اِلحالص لِّمعا الْمه؟َأيالْخُلُود ١٩" ة فَقَاَل لَه
ال تَزنِ، ال تَقْتُْل، ال تَسرِقْ، : الْوصايا َأنْتَ تَعرِف٢٠ُ. ِلماذَا تَدعوني صاِلحا؟ ال صاِلح ِإال اُهللا وحده: "عيسـى

كُأمو اكَأب ورِ، َأكْرِمبِالز دُل٢١." ال تَشْهجقَاَل الر" :نْذُ الصامايصالْو هذُل بِكُلِّ همَأنَا َأع٢٢." غَرِ و عما سفَلَم
قَاَل لَه ـى ذَِلكيسع" :كنْقُصاَل يازم داحو ءي : شَيف كَنْز لَك كُونفَي ،اءِللْفُقَر نَهثَم طَأعو كنْدا عكُلَّ م بِع

 .فَلَما سمع هذَا الْكَالم حزِن، َألنَّه كَان غَنيا جِدا٢٣." السماء، ثُم تَعاَل اتْبعني
مرور جمٍل من ثُقْبِ ِإبرة َأسهُل ٢٥! ما َأصعب دخُوَل اَألغْنياء ِإلَى مملَكَة اِهللا: "فَنَظَر عيسـى ِإلَيه وقَاَل٢٤

ما ال يقْدر : "فَقَاَل٢٧" ِإذَن، من يقْدر َأن ينْجو؟: "فَالَّذين سمعوا هذَا قَالُوا٢٦!" ة اِهللامن َأن يدخَُل غَني ِإلَى مملَكَ
  ."علَيه النَّاس، يقْدر علَيه اُهللا

٢٨سطْرب فَقَاَل لَه" :نَاكتَبِعنَا ونْدا عكْنَا كُلَّ مظْ َأنَّنَا تَرفَقَا٢٩." الحمقَّ: "َل لَهالْح ا : َأقُوُل لَكُمارد كتَر نكُلُّ م
ينَاُل في هذه الدنْيا َأضعافَ ما تَرك، وفي ٣٠َأو زوجةً َأو اخْوةً َأو واِلدينِ َأو َأوالدا في سبِيِل مملَكَة اِهللا، 

اةَ الْخُلُودينَاُل حي ةراآلخ". 

 مرة ثالثة عن موته وقيامتهيتنبأ 

٣١مقَاَل لَهو ادرلَى انْفع شَرع َأخَذَ االثْنَيوا: "ونْتَبِها ! ها كَتَبقَّقُ كُلُّ متَحيسسِ، وِإلَى الْقُد ي الطَّرِيقف ننَح
ويجلدونَه ٣٣، فَيهزُأون بِه ويشْتمونَه ويبصقُون علَيه َأنَّه سيسلَّم ِإلَى اَألجانب٣٢ِاَألنْبِياء عنِ الَّذي صار بشَرا، 

ومِ الثَّاِلثي الْيا فيح قُومي نَّهلَكو ،قْتُلُونَهيو".  
٣٤هِملَيا عضغَام ذَا الْكَالمه ْل كَانب ،ذَِلك نًئا موا شَيمفْهي يذُ فَلَما التَّالمَأمنَاهعرِفُوا معي لَمو ،. 

 يشفي األعمى

فَلَما سمع الْجمهور ٣٦. ولَما اقْتَرب عيسـى من َأرِيحا، كَان هنَاك َأعمى جاِلسا علَى جانبِ الطَّرِيق يتَسوُل٣٥
يا عيسـى يا ابن : "فَصرخ٣٨َ. اصرِي مار من هنَاكفَقَالُوا لَه ِإن عيسـى الن٣٧َّ. يسير، سَأَل عنِ الْموضوعِ

داوي! دنمح٣٩!" ارقَالُوا لَهو خُوهبو ،ةمقَدي الْمف ونيرسكَانُوا ي ينكُتْ: "فَالَّذاس ".خَ َأكَثْررص نَّهلَك" : نا ابي
داوي! دنمح٤٠!" ارقَّفَ عفَتَوهِإلَي وهرضحي َأن رَأمـى، ويس .َألَهس با اقْتَر؟"٤١: فَلَمَل لَكَأفْع َأن اذَا تُرِيدم "



وفي الْحاِل بدَأ يرى، وتَبِع ٤٣!" َأبصر، ِإيمانُك شَفَاك: "فَقَاَل لَه عيسـى٤٢." يا سيدي، ُأرِيد َأن ُأبصر: "فَقَاَل
اَهللاع حبسي وهـى وا. يسضوا اَهللا َأيحبذَا، سا هَأوا ربِ لَمفَكُلُّ الشَّع.  
 

 زكي

١٩ 

وكَان هنَاك رجٌل اسمه زكي وهو رِئيس علَى جباة الضراِئبِ، ٢. ودخََل عيسـى َأرِيحا، وَأخَذَ يمر فيها١
فَجرى قُدامهم ٤. وحاوَل َأن يرى من هو عيسـى، فَلَم يقْدر بِسببِ الزحامِ َألنَّه كَان قَصيرا٣. وكَان غَنيا

نَاكه نم رميس ـى كَانيسع َألن ،اهري زٍ ِلكَييمةَ جرلَّقَ شَجتَس٥. و ـى ِإلَى ذَِلكيسَل عصا وفَلَم كَانِ، نَظَرالْم
قَاَل لَهقُ وِإلَى فَو" :موالْي ارِكي دف كورَأز َأن جِبَألنِّي ي ةعرنْزِْل بِسا ،يكا ز٦." ي لَهتَقْباسو ،ةعرَل بِسفَنَز

فَوقَفَ ٨!"  ِليكُون ضيفًا عنْد واحد غَيرِ متَدينٍذَهب: "ورَأى الْجميع هذَا، فََأخَذُوا يتَذَمرون ويقُولُون٧. بِسرورٍ
سُأعطي نصفَ ممتَلَكَاتي ِللْفُقَراء، وِإن كُنْتُ ظَلَمتُ َأحدا في شَيء، َأرد ! اسمع يا مولَاي: "زكي وقَاَل ِللْمسيحِ
افعةَ َأضعبَأر ـىفَقَاَل ل٩َ." لَهيسع ه" : نا ابضَأي وَل هجذَا الره ارِ، َألنالد هذاةُ ِإلَى هالنَّج تاءج موالْي

يماهر١٠. ِإلبمذَهنْقيو يناِلكنِ الْهثَ عحبي ِلكَي اءا جشَرب اري صالَّذ َألن". 

 الذهبية مثل العمالت

معون ِإلَى هذَا، ضرب لَهم عيسـى مثَال، َألنَّه كَان بِالْقُربِ من الْقُدسِ، وكَانُوا يظُنُّون َأن وبينَما هم يست١١َ
رٍ بَِأن يصبِح سافَر َأحد اُألمراء ِإلَى دولَة بعيدة، ِلكَي يحصَل علَى قَرا: "فَقَاَل١٢. مملَكَةَ اِهللا ستَظْهر في الْحاِل

جِعري كًا ثُمل١٣. م ،مقَاَل لَهبِ، والذَّه نلَةً ممع منْهم داحطَى كُلَّ وَأعو هبِيدع نةً مشَرى عا ِإلَى 'فَنَادوا بِهتَاجِر
جِعَأر َأن.'  

ومع ذَِلك ١٥' .ال نُرِيد َأن هذَا الشَّخْص يملك علَينَا'دا يقُوُل، لَكن شَعبه كَان يكْرهه، فََأرسلُوا وراءه وفْ"١٤
هلَدِإلَى ب عجركًا، ولم بِحصي ارِ بَِأنلَى الْقَرَل عصاذَا . حرِفَ معاَل ِليالْم مطَاهَأع ينالَّذ بِيدالْع اءعدتبِاس رَأمو

كُلٌّ م بِحرهتارجي تف مقَاَل، ١٦. نْهُل واَألو اءفَج'التمع شْرتْ عبِحر لَتُكمع ،ديا س١٧' .ي ،نْتَ 'فَقَاَل لَهسَأح
يا سيد، 'ي وقَاَل، وجاء الثَّان١٨' .َأيها الْعبد الصاِلح، كُنْتَ َأمينًا في َأمرٍ بسيط، فَكُن حاكما علَى عشْرِ مدنٍ

التمع ستْ خَمبِحر لَتُكم١٩' .ع ،نٍ'فَقَاَل لَهدسِ ملَى خَما عماكح َأنْتَ، كُنقَاَل، ٢٠' .وو راآلخ اءجا 'وي
َأنْتَ رجٌل قَاسٍ، تَْأخُذُ من حيثُ لَم تَضع َألنِّي خفْتُ منْك، ف٢١َسيد، هذه هي عملَتُك حفظْتُها ملْفُوفَةً في منْديٍل، 

عرتَز ثُ لَميح نم دصتَح٢٢' .و ،فَقَاَل لَه'كلَيع كُمَأح كفَم نم ،يرالشِّر دبا الْعهٌل . َأيجارِفٌ َأنِّي رَأنْتَ ع
صَأحو عَأض ثُ لَميح نَأنِّي آخُذُ مقَاسٍ، وعرَأز ثُ لَميح نم ٢٣! د نْدفَع ،نْكي الْباِلي فم عتَض اذَا لَممفَل ِإذَن

' .خُذُوا الْعملَةَ منْه، وَأعطُوها ِلمن معه عشَر عمالت'وقَاَل ِللْموجودين، ٢٤' رجوعي كُنْتُ َأستَلمه مع رِبحٍ؟
٢٥ ،ةٌ'فَقَالُوا لَهشْـرع هنْدع ،ديا س٢٦' !ي ،ـابفََأج'طَـى َأكْثَرعي هنْدع نم ِإن ،لَكُم ُأَؤكِّد . ،هنْدع سلَي نمو



نْهْؤخَـذُ مي ي لَهيُل الَّذـتَّى الْقَلل٢٧َ. فَحع كلَأم وا َأنرِيدي لَم ينالَّذ ،اِئي ُأولَِئكدا َأعنَا َأمه ـماتُوهفَه ،هِمي
 "'.واقْتُلُوهـم قُدامـي

 القدس تستقبل عيسى

ولَما اقْتَرب من بيتَ فَج وبيتَ عنْيا عنْد ٢٩. وبعدما قَاَل عيسـى هذَا، تَقَدم في طَرِيقه ِإلَى مدينَة الْقُدس٢٨ِ
اذْهبا ِإلَى الْقَرية الَّتي َأمامكُما، : "وقَاَل لَهما٣٠ جبِل الزيتُونِ، َأرسَل اثْنَينِ من تَالميذه، الْجبِل الْمعروف بِاسمِ

ِلماذَا : ن سَألَكُما َأحدفَِإ٣١. وعنْدما تَدخُالنها، تَجِدانِ جحشًا مربوطًا لَم يركَبه َأحد َأبدا، حاله وَأحضراه ِإلَى هنَا
؟ فَقُوال لَههالنتَح :لَه تَاجحم ديالس".  

ِلماذَا تَحالنِ : "وبينَما هما يحالنِ الْجحشَ، قَاَل لَهما َأصحابه٣٣. فَذَهب الْمرسالنِ ووجدا كَما قَاَل لَهما تَماما٣٢
. فََأحضراه ِإلَى عيسـى، وطَرحا ثيابهما علَيه، وَأركَبا عيسـى علَيه٣٥." السيد محتَاج لَه: "االفَق٣٤َ "الْجحشَ؟

٣٦ي الطَّرِيقف مهابيث شَ النَّاسفَر اِئرس وا هيمفِل ٣٧. وبج نالنَّازِِل م الطَّرِيق نم با اقْتَرلَمتُونِ، َأخَذَ ويالز
تَبارك : "ويقُولُون٣٨كُلُّ جمهورِ التَّالميذ يسبحون اَهللا بِفَرحٍ بِصوت عاٍل علَى كُلِّ الْمعجِزات الَّتي رَأوها، 

:  لَه بعض الْفَريسيين من بينِ الْجمهورِفَقَاَل٣٩." سالم في السماء، وجالٌل في اَألعاِلي. الْملك اآلتي بِاسمِ اِهللا
"يذَكخْ تَالمبو ،لِّمعا م٤٠." يابفُ: "فََأجتةُ تَهارجكَتُوا، فَالْحس مه ِإن ،لَكُم ُأَؤكِّد"!  

  يبكي على القدس
لَيتَك علمت ولَو في هذَا الْيومِ، ما الَّذي يجلُب لَك : "اَلوق٤٢َولَما اقْتَرب من الْقُدسِ ورآها بكَى علَيها، ٤١

المالس !نْكذَا عه يُأخْف ن٤٣. لَك كلَيع قُونيضيو ،بِك يطُونحيو ،اُؤكدَأع كراصحي ينح امَأي كلَيي عتَْأتفَس
 ،ةكُلِّ جِه ن٤٤ممدهيوكلاخي دف لُكَأهضِ وِإلَى اَألر ي . ونَكملَم تَفْه رٍ، َألنَّكجلَى حا عرجح يكف كُونتْرال يو

 كونَتعاُهللا ِلم اءا جلَم". 

  بيت اهللا يطرد التجار من
٤٥ ،ونبِيعي ينالَّذ دطْرَأخَذَ ياِهللا، و تيـى ِإلَى بيسع بذَه٤٦ومقَاَل لَهاِهللا: "و تَابقُوُل كتَ : ييب كُوني يتيب

  ."الصالة، لَكن َأنْتُم جعلْتُموه مغَارةَ لُصوصٍ
اوِلُون َأن يقْتُلُوه، وكَان رَؤساء الَْأحبارِ والْفُقَهاء وَأعيان الشَّعبِ يح. وكَان كُلَّ يومٍ يعلِّم النَّاس في بيت اِهللا٤٧
٤٨هاعِ ِإلَيمتا بِاالسولَعم بِ كَانكُلَّ الشَّع بِيال، َألنس وا ِإلَى ذَِلكجِدي فَلَم.  
 



 يتحدى رؤساء الدين

٢٠ 

١اءى، جشْري بِالْبنَادياِهللا و تيي بف النَّاس لِّمعـى ييسع ا كَانمٍ، لَموذَاتَ يو عم اءالْفُقَهارِ وبالَْأح اءَؤسر 
وَأنَا : "فََأجابهم٣" قُْل لَنَا، بَِأي سلْطَة تَعمُل هذه اَألشْياء؟ ومن َأعطَاك السلْطَةَ ِلتَعملَها؟: "وقَالُوا لَه٢الشُّيوخِ 

  "ى يحـيى السلْطَةَ ِليغَطِّس؟ هِل اُهللا َأمِ النَّاس؟من َأعط٤َقُولُوا ِلي، : َأيضا َأسَألُكُم سَؤاال
فَالشَّعب ' .النَّاس'وِإن قُلْنَا، ٦' ِإذَن ِلماذَا لَم تُْؤمنُوا بِه؟'يقُوُل لَنَا، ' .اُهللا'ِإن قُلْنَا، : "فَتَشَاوروا فيما بينَهم وقَالُوا٥

 نَا َألنَّهمجري كُلُّهى نَبِيـيحي َأن عقْتَنقَالُوا٧." موا وابرِفُ: "فََأجـى٨." ال نَعيسفَقَاَل ع" : بَِأي ال َأنَا َأقُوُل لَكُمو
اءاَألشْي هذُل همَأع لْطَةس".  

  األشرار مثل الفالحين
. نًا، وَأجره ِإلَى فَالحين، ثُم سافَر ِإلَى الْخَارِجِ مدةً طَوِيلَةًغَرس رجٌل بستَا: "وضرب هذَا الْمثََل ِللشَّعبِ فَقَاَل٩

لَكن الْفَالحين ضربوه . وفي الْموسمِ، َأرسَل عبدا ِإلَى الْفَالحين، ِلكَي يعطُوه نَصيبه من ثَمرِ الْبستَان١٠ِ
يدفَارِغَ الْي وهعجَأرن١١ِ. نِويدفَارِغَ الْي وهعجَأرو انُوهَأها وضَأي وه وهبرفَض ،ا آخَردبَل عسَل ١٢. فََأرسَأرو

ا ماذَا َأعمُل؟ ُأرسُل ابني الْحبِيب، ربم'فَقَاَل صاحب الْبستَانِ، ١٣. عبدا ثَاِلثًا، فَجرحوه ورموه خَارِجا
ونَهتَرِمح١٤' .ي ،منَهيا بيمقَالُوا ف ،ونالْفَالح آها راثُ لَنَا'فَلَميرالْم كُونفَي ا نَقْتُلُهالَوارِثُ، تَعالْو وذَا هه. '

١٥قَتَلُوهتَانِ وسالْب خَارِج هومتَانِ؟ . فَرسالْب باحص ُل بِهِممعاذَا ي١٦فَمي ِإنَّهطعيو ينالْفَالح قْتُُل ُأولَِئكيي وْأتي 
مرِهِلغَي تَانسذَا قَالُوا." الْبوا هعما ساُهللا: "فَلَم حمقَاَل١٧!" ال سـى ويسع هِمِإلَي ِل : "فَنَظَرنَى قَوعا مفَم ِإذَن

كُلُّ من يقَع علَى هذَا الْحجرِ يتَكَسر، ومن يقَع هذَا ١٨ صار تَاج الْبِنَاء؟ الْحجر الَّذي رفَضه الْبنَّاُؤون،: الْكتَابِ
قُهحسي هلَيع رجالْح".  

ه قَاَل هذَا الْمثََل ضدهم، وفي تلْك اللَّحظَة حاوَل الْفُقَهاء ورَؤساء الَْأحبارِ َأن يقْبِضوا علَيه، َألنَّهم عرفُوا َأن١٩َّ
 .ولَكنَّهم خَافُوا من الشَّعبِ

 ضريبة قيصر

٢٠ونَهباقرَأخَـذُوا يو . ءي شَـيف ـوهعوقي ِلكَـي ،اءـيَأتْق ـمبَِأنَّه ونـرتَظَاهي يساسوج ـلُوا لَهسفََأر
يا معلِّم، نَحن نَعلَم َأنَّك تَتَكَلَّم وتُعلِّم بِالصدق، : "فَسَألُوه٢١. ى قَضـاء الْحاكمِ وسلْطَتهيقُولُه، ِلكَي يسـلِّموه ِإلَ

فَفَهِم ٢٣" َأم ال؟هْل حالٌل َأن نَدفَع الضرِيبةَ ِلقَيصر ٢٢. وال تَهمك مراكز النَّاسِ، بْل تُعلِّم طَرِيقَ اِهللا بِالْحقِّ
مقَاَل لَهو مهكْر؟"٢٤: مهلَيع نم ماسو نةُ مورا، صينَاري دونقَالُوا" َأر" :رص٢٥." قَيما : "فَقَاَل لَهطُوا مَأع ِإذَن

ِللَّه ا ِللَّهمو ،رصِلقَي رصي ش٢٦َ." ِلقَيف وهعوقي وا َأنرقْدي لَمكَتُواوسو ابِهوشُوا ِلجهانْدالنَّاسِ، و امقُد قُولُهي ءي.  



  ال زواج في اآلخرة
٢٧َألُوهسو ،توالْم نم ةاميبِالْق نُونْؤمال ي ينالَّذ مهو ينيوقدالص ضعب هِإلَي اءجطَانَا "٢٨: وى َأعوسم ،لِّمعا مي

ِإذَا ماتَ رجٌل وتَرك وراءه زوجةً ولَم يخَلِّفْ َأوالدا، وكَان ِلهذَا الرجِل َأخٌ، فَاَألخُ يْأخُذُ اَألرملَةَ : وصيةَهذه الْ
يهمِ َأخلَى اسا عالدَأو نْجِبي٢٩. وةً وجوُل زَأخَذَ اَألو ،ةخْوةُ اعبس نَاكه فَكَانالدرِ َأوغَي ناتَ عا ٣٠. مفََأخَذَه

فَفي يومِ الْقيامة، ٣٣. وآخر الْكُلِّ ماتَت الْمرَأة٣٢ُ. والثَّاِلثُ، وباقي السبعة، ولَم يخَلِّفُوا َأوالدا وماتُوا٣١الثَّاني، 
الس ؟ َألنمنْهم داحو ةَ َأيجوز تَكُوناسوهجوةَ تَزعـى٣٤!" بيسع مهابفََأج" : ونجوتَزنِ يمذَا الزُل هَأه

ونجوزي٣٥. وونجوزال يو ونجوتَزفَال ي ،توالْم نم ةاميالْقو الْخُلُود اةيي حف يبنَص ملَه ينا الَّذال ٣٦. َأمو
وحتَّى موسى نَفْسه ٣٧. وهم َأبنَاء اِهللا، وِلذَِلك قَاموا من الْموت. تُوا بعد ذَِلك، َألنَّهم كَالْمالِئكَةيمكن َأن يمو

ر ِإلَى اِهللا َأنَّه يرشثُ ييح ،قَةلَّيوعِ الْعضوي مف ذَِلكو ،ونقُوماتَ يواَألم لَنَا َأن حضواقَ يحِإس برو يماهرِإب ب
قُوبعي بر٣٨. وهنْدع اءيَأح يعمالْجو ،اتوال َأم ،اءيَأح بر و٣٩." فَهاءالْفُقَه ضعا : "فَقَاَل بي نْتَ الْكَالمسَأح

لِّمعَأ٤٠!" م َألَهسي َأن ذَِلك دعب دْأ َأحرتَجي لَمىوِئلَةً ُأخْرس. 
 المسيح سيد داود

٤١مقَاَل لَه؟ : "وداود ناب وه يحسالْم ِإن قُولُونفَ ييرِ، ٤٢كَيامزتَابِ الْمي كقُوُل في هنَفْس داود قَاَل اُهللا 'َألن
فَداود يدعو الْمسيح سيده فَكَيفَ يكُون ٤٤' .ميكحتَّى َأضع َأعداءك تَحتَ قَد٤٣اجلس عن يميني : ِلسيدي

 "الْمسيح ابنَه؟
 من الفقهاء يحذر الناس

يلَة احذَروا من الْفُقَهاء الَّذين يحبون َأن يتَجولُوا في ثيابٍ طَوِ"٤٦: وقَاَل ِلتَالميذه بِمسمعٍ من كُلِّ الشَّعب٤٥ِ
 َأنو ةادبالْع تيي بف يامفِّ اَألمي الصكُونُوا في َأنو ،ةامالع اتاحي السف هِمِ النَّاسلَيع لِّمسي َأنو ،ةرفَاخ

مون صلَوات طَوِيلَةً ِلكَي يلْفتُوا نَظَر وهم ينْهبون ماَل اَألرامِل، ويقَد٤٧. يجلسوا في مقَاعد الشَّرف في الْوالِئمِ
هِمذَابِ. النَّاسِ ِإلَيالْع َأشَد نَالُوني مِإنَّه".  

 

 العطاء

٢١ 

 فَقيرةً ورَأى َأرملَة٢ً. ونَظَر عيسـى فَرَأى اَألغْنياء يضعون عطَاياهم في صنْدوق التَّبرعات في بيت اِهللا١
َألنَّهم جميعا َأعطَوا ٤. هذه اَألرملَةُ الْفَقيرةُ وضعتْ َأكْثَر منْهم كُلِّهِم: َأقُوُل لَكُم الْحقَّ: "فَقَاَل٣. وضعتْ فلْسينِ

 ."ذي كَانَتْ تَعيشُ منْهمما فَضَل عنْهم، َأما هي فََأعطَتْ ما تَحتَاج ِإلَيه، بْل كُلَّ الَّ



 يتنبأ عن خراب القدس

٥ِللَّه ا النَّاسهمقَد فتُحو ،يلَةمج ةارجبِح نيزم فَ َأنَّهكَياِهللا و تينِ بع ثُوندتَحي مهضعب كَانفَقَاَل. و :
." ها، سيْأتي الْوقْتُ حين ال يتْرك فيها حجر علَى حجرٍ، بْل يهدم الْكُلُّبِالنِّسبة ِلهذه اَألشْياء الَّتي تُشَاهدونَ"٦
٧َألُوه؟: "فَسهوثدبِ حلَى قُرلُّ عي تَدةُ الَّتالمالْع يا همذَا؟ وثُ هدحيتَى سم ،لِّمعا مي"  
. فَال تَتْبعوهم. َأنَا هو، حان الْوقْتُ: َألنَّه سيْأتي كَثيرون بِاسمي ويقُولُون.  َأحداحذَروا من َأن يضلَّكُم: "فَقَاَل٨
َألن هذَا البد َأن يحدثَ َأوال لَكن ال تَْأتي النِّهايةُ . وعنْدما تَسمعون عن حروبٍ وثَورات، فَال تَفْزعوا٩
وتَحدثُ زالزُِل عظيمةٌ ومجاعاتٌ وَأوبَِئةٌ ١١. تَقُوم ُأمةٌ علَى ُأمة، ومملَكَةٌ علَى مملَكَة: "ثُم قَاَل لَهم١٠." سرعةبِ

اءمالس نةٌ ميمظاتٌ عالمعيفَةٌ وخاثٌ مدرِي َأحتَجو ،ةيركَث ناكي َأمف.  
١٢"نلَكونَكُمطَهِدضيو كُملَيع ونقْبِضذَا، يَل كُلِّ هونِ.  قَبجالسمِ واكحِإلَى الْم ْأخُذُونَكُميو . امَأم ونَكُمرضحيو

فَكِّروا مسبقًا في كَيفية صمموا علَى َأن ال ت١٤ُ. فَتَكُون هذه فُرصةٌ لَكُم ِلتَشْهدوا١٣. ملُوك وحكَّامٍ بِسببِ اسمي
كُمَأنْفُس نفَاعِ عا١٥. الدهارِضعي ا َأوهقَاوِمي َأن اِئكُمدَأع نم دَأح رقْدةً ال يكْمحاال وَأقْو يكُمطَألنِّي َأنَا ُأع .

. ويكْرهكُم جميع النَّاسِ بِسببِي١٧. صدقَاء، ويقْتُلُون بعضكُمويخُونُكُم الْواِلدون واِإلخْوةُ واَألقْرِباء واَأل١٦
١٨كُمُؤوسر نةٌ مداحةٌ ورقُطَ شَعتَس لَن ،ذَِلك عم١٩. وكُموا نُفُوسحبتُوا فَتَراُثْب.  
ذَا يجِب فَالَّذين في منْطَقَة يهو٢١. اعلَموا َأن خَرابها قَرِيبوعنْدما تَرون الْقُدس وقَد حاصرتْها الْجيوشُ، فَ"٢٠

 الْجِباِل، والَّذين في الْمدينَة يجِب َأن يخْرجوا منْها، والَّذين في اَألرياف يجِب َأن ال يدخُلُوا َأن يهربوا ِإلَى
يا شَقَاء الْحبالَى والْمرضعات في ٢٣. ذَا هو وقْتُ االنْتقَامِ، حيثُ يتم كُلُّ ما جاء في الْكتَابَِألن ه٢٢. الْمدينَةَ

ذُون ويموتُون بِالسيف، ويْؤخ٢٤َ. َألنَّه يكُون ضيقٌ شَديد في الْبِالد، وغَضب علَى هذَا الشَّعبِ. تلْك اَأليامِ
مقْتُهو نْتَهِيي سِ ِإلَى َأنينَةَ الْقُددم بانتَلُّ اَألجحيوبِ، وى ِإلَى كُلِّ الشُّعرَأس. 

 مرة ثانية عيسى سيأتي

ة بِسببِ ثَورة وعلَى اَألرضِ تَكُون الشُّعوب في ضيق وحير. وتَحدثُ عالماتٌ في الشَّمسِ والْقَمرِ والنُّجومِ"٢٥
هانجيهرِ وح٢٦. الْبتَجةَ تَراِئيمالس امراَألج الَمِ، َألنلُّ بِالْعحا يقُّعِ متَو نمو فالْخَو نلَى النَّاسِ مى عغْميو .

٢٧و ةزبِكُلِّ ع ةابـحي سا فيا آتشَرب اري صالَّذ نوري ـالٍلثُمثُ، ٢٨. جدتَح وراُألم هـذُأ هدا تَبمنْدفَع
  ."انْتَصـبوا وارفَعوا رُؤوسـكُم َألن نَجاتَكُم قَرِيبةٌ

 تَنْظُرون متَى طَلَع ورقُها،٣٠. اُنْظُروا ِإلَى شَجرة التِّينِ وغَيرِها من اَألشْجارِ: "وضرب لَهم هذَا الْمثََل٢٩
فَ قَرِيبيالص َأن كُمَأنْفُس لْقَاءت نم رِفُونتَع٣١. و شَكاَهللا َأو فُوا َأنرعثُ، ادتَح وراُألم هذه تُمَأيتَى رم كَذَِلكو

لَكَتَهمم يمقي ق٣٢َّ. َأنَأقُوُل الْح :ما يَل مثُ قَبدحيالْكُلَّ س ذَا الْجِيُلِإنا ٣٣. وتُ هوالنِ، َأمتَز ضاَألرو اءمالس
  .كَالمي فَال يزوُل



مثَْل ٣٥انْتَبِهوا َألنْفُسكُم ِلَئال تَنْشَغَل قُلُوبكُم بِالْملَذَّات والسكْرِ وهمومِ الْحياة، فَيْأتي ذَِلك الْيوم علَيكُم فَجَأةً "٣٤
فَكُونُوا يقظين داِئما، وادعوا اَهللا لَعلَّكُم تَقْدرون َأن تَهربوا ٣٦. َألنَّه سيْأتي علَى كُلِّ حي علَى وجه اَألرضِ. فَخٍّ

 ".من كُلِّ هذه اُألمورِ الَّتي ستَحدثُ، ثُم تَقفُوا قُدام الَّذي صار بشَرا
٣٧ كَانِل وبمِ جبِاس وفرعِل الْمبي الْجبِيتَ فِلي جخْرِل يي اللَّيفاِهللا، و تيي بف النَّاس لِّمعارِ يي النَّهـى فيسع

  .هوكَان كُلُّ الشَّعبِ يذْهب ِإلَيه في بيت اِهللا في الصباحِ الْباكرِ ِليستَمع ِإلَي٣٨. الزيتُونِ
 

 مؤامرة لقتل عيسى

٢٢ 

وكَان رَؤساء الَْأحبارِ والْفُقَهاء يبحثُون عن طَرِيقَة ِليقْتُلُوا ٢. واقْتَرب عيد الْفَطيرِ الْمعروفُ بِعيد الْفصح١ِ
 .عيسـى، لَكنَّهم كَانُوا خَاِئفين من الشَّعبِ

  يهوذا الخائن
فَذَهب ِإلَى رَؤساء الَْأحبارِ وقَادة ٤. شَّيطَان في يهوذَا الْمدعو الْقَريوتي، وهو واحد من االثْنَي عشَرودخََل ال٣

مـى لَهيسيمِ علتَس طَّةخ نَاقَشَةاِهللا ِلم تيسِ بر٥. حضعب طُوهعي وا َأندهتَعوا واِلفَفَرِحَأخَذَ ٦.  الْمافَقَ وفَو
  .يتَرقَّب الْفُرصةَ الْمنَاسبةَ ِليسلِّمه لَهم عنْدما ال يكُون الْجمهور موجودا

  العيد
يسـى بطْرس ويوحنَّا فََأرسَل ع٨. وجاء يوم الْفَطيرِ الَّذي كَان من عادتهِم َأن يذْبحوا فيه خَروفَ الْفصح٧ِ

عنْدما تَدخُالنِ : "فَقَاَل لَهما١٠" َأين تُرِيد َأن نُجهزه؟: "فَقَاال٩." اذْهبا وجهزا لَنَا ِلنَْأكَُل عشَاء الْفصحِ: "وقَاَل لَهما
اءةَ مرٌل جامٌل حجا رقَابِلُكُمينَةَ، يدالْم .عتْبا، اخُلُهدي يارِ الَّتِإلَى الد ارِ، ١١اهالد بقُوال ِلرو' ،قُوُل لَكي لِّمعالْم

فَيرِيكُما غُرفَةً كَبِيرةً مفْروشَةً في الطَّابِق اَألعلَى، ١٢' َأين الْغُرفَةُ الَّتي آكُُل فيها عشَاء الْفصحِ مع تَالميذي؟
ج نَاكاهز١٣." هحصا الْفزهجـى ويسا عما قَاَل لَهكَم ءا كُلَّ شَيدجوا وبفَذَه.  

١٤ةاِئدِإلَى الْم لُهسرـى ويسع لَسةُ، جاعالس انَتا حلَم١٥. ومقَاَل لَهو": حصذَا الْفآكَُل ه قَلْبِي َأن نشْتَقْتُ ما
." َألنِّي ُأَؤكِّد لَكُم َأنِّي لَن آكَُل منْه مرةً ُأخْرى، حتَّى يتَحقَّقَ معنَاه الْمقْصود في مملَكَة اِهللا١٦. َأن َأتََألَّممعكُم قَبَل 

م َأنِّي لَن َأشْرب من عصيرِ الْكَرمة َألنِّي َأَؤكِّد لَك١٨ُ. خُذُوا هذه واقْتَسموها بينَكُم: "وَأخَذَ كَْأسا، وشَكَر وقَاَل١٧
لَكَتَهماُهللا م يمقتَّى يى حةً ُأخْررم".  

  عشاء السيد المسيح
وا هذَا اعملُ. هذَا هو جِسمي الَّذي يعطَى من َأجلكُم: "وَأخَذَ عيسى خُبزا وشَكَر اَهللا وقَسم وَأعطَاهم، وقَاَل١٩

هذه الْكَْأس هي الْعهد الْجديد، يعملُه اُهللا معكُم : "وبِنَفْسِ الطَّرِيقَة، َأخَذَ الْكَْأس بعد الْعشَاء وقَاَل٢٠." تَذْكَارا ِلي
كُملَأج نم فَكسي يي الَّذموا٢١. بِدنِ انْتَبِهلَك !جوي مخُونُني يالَّذةاِئدلَى الْمي ععم ا ٢٢. ودشَرب اري صالَّذ 



خُونُهي يِل الَّذجالر ُل ِلذَِلكينِ الْولَك ،رقَرم وا هوتُ كَممي٢٣!" سمنَهيا بيمف لُوناءتَسيذُ ينَّا : "فََأخَذَ التَّالمم نم
  "هو الَّذي سيعمُل هذَا؟

  أعظمهم سخادم النا
٢٤داحو ظَمَأع وه يهِمف نبِشَْأنِ م منَهيا بضاٌل َأيثَ جِددحـى٢٥. ويسع مفَقَاَل لَه" : ونديتَسوبِ يالشُّع لُوكم

 لَقَب مطُونَهعي مهنْدع لْطَةالس ابحَأصو ،هِملَينِ"عسحفَال٢٦" الْم ا َأنْتُمَأمكُمعذَا مثَ هدحي َأن جِبي  . ظَمْل َأعب
َألن من َأعظَم، هِل الَّذي يجلس ٢٧. واحد فيكُم يجِب َأن يكُون كََأصغَرِ واحد، والرِئيس يجِب َأن يكُون كَالْخَادمِ

  !ولَكنِّي َأنَا بينَكُم كَالَّذي يخْدم! ذي يجلس ِإلَى الْماِئدةِإلَى الْماِئدة َأمِ الَّذي يخْدم؟ طَبعا الَّ
ِلكَي ٣٠سُأعطيكُم السلْطَةَ ِلتَملكُوا كَما َأعطَاني َأبِي السلْطَةَ َألملك، ٢٩وَأنْتُم الَّذين وقَفْتُم معي في محني، ٢٨

وا عبتَشْرةَتَْأكُلُوا وشْرع اِئيَل االثْنَتَيراِئَل ِإسوا قَبباسوشٍ ِلتُحرلَى عوا عسلتَجي، ولَكَتمي مي فتاِئدلَى م. 
 بطرس سينكره

٣١"حالْقَم بُِل الْفَالَّحغَرا يكَم نَكُمتَحمي َأن طَانالشَّي طَلَب ،انعما سي ،انعما س٣٢. ينِّي دا لَكي كلَأج نتُ اَهللا موع
انُكفْشََل ِإيمال ي ِلكَي ،انعمس .تَكخْوا يتُقَو َأن جِبي تَ ِإلَيعجتَى رفَقَاَل٣٣." فَم" : َأن دتَعسي، َأنَا مديا سي

توِإلَى الْمنِ وجِإلَى الس كعم ب٣٤." َأذْهابطْ: "فََأجا بي اترثَالثَ م رتُنْك ،موالْي يكالد يحصي َل َأنقَب ،سر
 ."َأنَّك تَعرِفُني

٣٥مقَاَل لَه؟: "وءِإلَى شَي تُمتَجِل احه ذَاءال حو دوزال مو فَظَةحبِال م لْتُكُمسا َأر٣٦." ال: "قَالُوا" لَممفَقَاَل لَه :
" ا اآلنَأمْأخُذْهفَلْي دوزم هنْدع نما، وْأخُذْهفَظَةٌ فَلْيحم هنْدع نفَم . هبثَو بِيعي َأن جِبفٌ، فَييس هعم سلَي نمو

 َألن ما يقُولُه الْكتَاب عنِّي حسب مع اَألشْرارِ،: ُأَؤكِّد لَكُم، يجِب َأن يتم في قَوُل الْكتَاب٣٧ِ. ويشْتَرِي سيفًا
متييذ٣٨ُ." سفَانِ: "فَقَاَل التَّالمينَا سه ديا سي اُنْظُر ".مفَقَاَل لَه" :كَفَاكُم"!  

  في جسيماني
٣٩يذُهتَالم هتَبِعتُونِ، ويِل الزبِإلَى ج هتادكَع بذَهو جخَرَل٤٠. وصا ولَمومكَانِ، قَاَل لَهلُّوا ِلَئال : " ِإلَى الْمص

نَةحي موا فقَاَل٤١." تَقَعلَّى وصو كَعريال، وقَل منْهع دتَعاب ٤٢: ثُم" هذنِّي هع دعَأب ،كُنْتَ تُرِيد ا َأبِي، ِإني
وكَان في صراعٍ شَديد، ٤٤. وظَهر لَه مالك من السماء يقَويه٤٣." نَاالْكَْأس، لَكن ِلتَكُن ِإرادتُك َأنْتَ ال ِإرادتي َأ

  .فََأخَذَ يصلِّي بِحرارة َأكْثَر، وصار عرقُه مثَْل نُقَط دمٍ نَازِلَة علَى اَألرضِ
٤٥جو ،يذِإلَى التَّالم عجرو ،الةالص نم ا قَامنِفَلَمزالْح نم يننَاِئم مه٤٦. دموا : "فَقَاَل لَه؟ قُوموننَاِئم اذَا َأنْتُمِلم

نَةحي موا فلُّوا ِلَئال تَقَعصو".  
  القبض على عيسى

 واحد من االثْنَي عشَر، واقْتَرب المدعو يهوذَا الْقَريوتي الَّذي هو وبينَما هو يتَكَلَّم، جاءتْ عصابةٌ يقُودها٤٧
لَهقَبى ِلييسع نى٤٨. ميسع ا؟: "فَقَاَل لَهشَرب اري صالَّذ تَخُون لَةْل بِقُبوذَا، هها يى ٤٩" ييسع اعَأى َأتْبا رفَلَم



وضرب واحد منْهم عبد رِئيسِ الَْأحبارِ، فَقَطَع ُأذْنَه ٥٠" ا؟هْل نَضرِب بِالسيف يا مولَانَ: "ما سيحدثُ، قَالُوا
ثُم قَاَل عيسى ِلرَؤساء الَْأحبارِ وقَادة ٥٢. ولَمس ُأذْن الرجِل وشَفَاه!" كُفَّ عن هذَا: "فَقَاَل عيسى٥١. الْيمنَى

كُنْتُ معكُم ٥٣هْل َأنَا ِلص، حتَّى خَرجتُم علَي بِسيوف وعصي؟ : " الَّذين جاءوا علَيهحرسِ بيت اِهللا والشُّيوخِ
لَيوا عتَقْبِض مٍ، فَلَمواِهللا كُلَّ ي تيي بف .ـلَّطُ الظَّـالمتَسثُ يـيح ،تُكُمـاعس يه هذ٥٤." ه هلَيـوا عضفَقَب

ارِوبسِ الَْأحِئيارِ رِإلَى د وهـرضَأحو ـاقُوهس .ـيدعب ـنم سطْـرب هتَبِعو.  
  بطرس ينكره

٥٥منَهيب سطْرب لَسا، جعوا ملَسجو ةاحالس طسي وا فلُوا نَارا َأشْعالنَّارِ ٥٦. فَلَم ءوالِل ضخ نةٌ ممخَاد َأتْهفَر
يا امرَأةُ َأنَا ال : "لَكنَّه َأنْكَر وقَاَل٥٧." هذَا الرجُل َأيضا كَان مع عيسـى: "وهو جاِلس، فَتَفَرستْ فيه وقَالَتْ

رِفُهقَاَل٥٨." َأعو آخَر داحو آهيٍل رقَل دعبو" :منْهم داحا وضَأنْتَ َأيطْ." وب نقَاَللَك سُل: "رجا ركَال ي "!
." بِالتَّْأكيد هذَا الرجُل َأيضا كَان مع عيسـى، َألنَّه جليلي: "وبعد حوالَي ساعة، َأصر واحد آخَر وقَاَل٥٩
فَالْتَفَتَ عيسى ٦١. ا هو مازاَل يتَكَلَّم، صاح الديكوبينَم." يا رجُل، َأنَا ال َأعرِفُ ما تَقُوُل: "لَكن بطْرس قَاَل٦٠

قَاَل لَه فَ َأنَّهكَيى ويسع كَالم سطْرب فَتَذَكَّر ،سطْرِإلَى ب نَظَري ثَالثَ : "ونرتُنْك ،موالْي يكالد يحصي َل َأنقَب
اتر٦٢." مقَةركَى بِحبو جفَخَر.  

  أمام المحكمة الدينية
٦٣ ،ونَهرِبيضو بِه ُأونزهـى، كَانُوا ييسع ونسرحكَانُوا ي يناُل الَّذجالر٦٤ولَه قُولُونيو ههجو غَطُّونيو :

  .ووجهوا ِإلَيه شَتَاِئم ُأخْرى كَثيرة٦٥ً" تَنَبْأ، من ضربك؟"
٦٦ا طَلَعلَمهِمِ وسلجـى ِإلَى ميساقُوا عسو ،اءالْفُقَهارِ وبالَْأح اءَؤسر مهبِ، ووخِ الشَّعشُي سلجم عتَماج ،ارالنَّه 

وِإن سَألْتُكُم ال ٦٨ون، ِإن قُلْتُ لَكُم ال تُصدقُ: "َأجابهم." ِإن كُنْتَ َأنْتَ هو الْمسيح، فَقُْل لَنَا: "وقَالُوا٦٧. اَألعلَى
ونير٦٩ِ. تُجِيبينِ اِهللا الْقَدمي نا عشَرب اري صالَّذ سلجي اآلن نم ن٧٠." لَكمفَقَالُوا كُلُّه" : ناب ْل َأنْتَ ِإذَنه

  !"ادة َأكْثَر؟ نَحن سمعنَاها من فَمه هوِلماذَا نَحتَاج ِإلَى شَه: "فَقَالُوا٧١." قُلْتُم الصواب: "َأجاب" اِهللا؟
 

 أمام بيالطس وهيرودس

٢٣ 

١سـى ِإلَى بِيالطيسوا عرضَأحا، وةُ كُلُّهاعمالْج تفَقَالُوا٢. فَقَام ،هدض مالتُّه ونمقَدَأخَذُوا يذَا : "ونَا هدجو
تَنَا عُأم ضرحي الشَّخْصكلم وي هنعي ،يحسالْم َأنَّه معزيو ،رصِلقَي ةرِيبالض فْعد ارِضعيو ،ةرلَى الثَّو "!

٣سبِيالط َألَه؟: "فَسودهالْي كلْل َأنْتَ مه "هابفََأج" :ابو٤." قُلْتَ الصالْجارِ وبالَْأح اءَؤسِلر سيرِفَقَاَل بِيالطاهم :
"هدى ضاسٍ ِللشَّكْوَأس ِل َأيجذَا الري هف قَالُوا٥." َأنَا ال َأجِدوا ورَأص منَّهلَك" : نْطَقَةي كُلِّ مف بالشَّع يرثي ِإنَّه

هاِليموذَا بِتَعهنَا. يَل ِإلَى هصو اآلنيِل ولي الْجَأ فد٦." بعما سفَلَم نُل مجالر كَان َأَل ِإنيِل، سلالْج كْرذ سبِيالط 



نَاكي ٧. هسِ في الْقُدا فضَأي وه ي كَانالَّذ سوديرِإلَى ه لَهسَأر ،سوديره اءِلقَض ـى تَابِعيسع َأن كرا َأدفَلَم
قْتالْو ٨. ذَِلكع سوديرَأى ها رفَلَم ،نْهع عمس طَوِيٍل َألنَّه قْتنْذُ وم اهري َأن رِيدي كَان ا فَقَدجِد ـى، فَرِحيس

هامةً قُدجِزعـى ميسَل عمعي نَّى َأنتَمي كَان٩. وهلَيع دري ـى لَميسع نةً، لَكيرِئلَةً كَثَأس هلَي١٠. فََألْقَى عفَتَقَد م
ةدبِش هدض شْتَكُونوَأخَذُوا ي اءالْفُقَهارِ وبالَْأح اءَؤس١١. رُأوا بِهزهو هنُودجو سوديره هتَقَرفَاح . اءرِد هسَألْب ثُم

سِإلَى بِيالط هعجَأرا ور١٢. فَاخسبِيالطو سوديره حبمِ َأصوالْي ي ذَِلككَانَا ف َل ذَِلكا قَبمنِ، َألنَّهيقَيدص 
  .عدوينِ

َأنْتُم َأحضرتُم ِلي هذَا الشَّخْص وقُلْتُم ِإنَّه : "وقَاَل لَهم١٤. فَدعا بِيالطس رَؤساء الَْأحبارِ والْقَادةَ والشَّعب معا١٣
و ،ةرلَى الثَّوع بالشَّع ضرحيهدا ضونَهمي تُقَدى الَّتاسٍ ِللشَّكْوَأس َأي َأجِد فَلَم كُمامقُد هعقَّقْتُ مال ١٥. َأنَا حو

." لقُ سراحهِإذَن سَأجلده وُأط١٦ْ. فَهو لَم يفْعْل ما يستَحقُّ الْموتَ. هيرودس وجد َأي شَيء، َألنَّه َأرجعه ِإلَينَا
١٧يدي الْعا فداحجِينًا وس مقَ لَهطْلي َأن سلَى بِيالطع كَانا١٨. وعم كُلُّه ورهمخَ الْجرقْ لَنَا : "فَصَأطْلو اُقْتُلْه

لَكن ٢٠. ة حدثَتْ في الْمدينَة وِلجرِيمة قَتٍْلوكَان ابن عباسٍ هذَا، قَد ُألْقي في السجنِ بِسببِ ثَور١٩." ابن عباسٍ
: لَكنَّهم ردوا علَيه بِالصراخ٢١ِبِيالطس كَان يرِيد َأن يطْلقَ سراح عيسـى، فَخَاطَب الْجمهور مرةً ُأخْرى، 

"هبلصا !هبلصةً ثَاِل٢٢!" ارم مهقَاَلفَكَلَّمقُّ : "ثَةً وتَحسا يم يهف ؟ َأنَا ال َأجِدهتَكَبي ارالَّذ الذَّنْب وا هاذَا؟ مِلم
هاحرقُ سُأطْلو هدلَأجس تَ، ِلذَِلكو٢٣." الْمهبلصي َأن هِمتولَى صخُوا بَِأعرصو ،لَى طَلَبِهِموا عرَأص منَّهلَك .

  .ب صراخُهموغَلَ
٢٤مهطَلَب مهنَحمي َأن سبِيالط ربِ ٢٥. فَقَربنِ بِسجي السف ي كَانَأيِ الَّذ ،وهي طَلَبِل الَّذجالر احرفََأطْلَقَ س

  .الثَّورة والْقَتِْل، وَأعطَاهم عيسـى ِليعملُوا بِه ما شَاءوا
  الصليب

َأخَذُوه، َأمسكُوا سمعان الْقَيرواني وهو راجِع من الريف، ووضعوا علَيه الصليب ِليحملَه وراء فَلَما ٢٦
فَالْتَفَتَ ٢٨. هوتَبِعه عدد كَبِير من النَّاسِ من ضمنهِم نساء كَثيراتٌ كُن يلْطمن ويولْوِلْن علَي٢٧. عيسـى

َألنَّه سيْأتي ٢٩. يا بنَاتَ الْقُدسِ، ال تَبكين علَي، بِل ابكين علَى َأنْفُسكُن وعلَى َأوالدكُن: "عيسـى ِإلَيهِن وقَاَل
 ،قُوُل النَّاسي ينقْتٌ حتَ'و ي لَمالالت اءِللنِّسرِ، واقويًئا ِللْعنهنعضتُر لَمو لْنب٣٠' .ح قُولُوني قْتالْو ي ذَِلكف

َألنَّه ِإن كَان النَّاس يعملُون هذَا بِالشَّجرة الْخَضراء، فَماذَا يحدثُ ٣١' .غَطِّينَا'وِللتِّالِل، ' .اسقُطي علَينَا'ِللْجِباِل، 
  "عنْدما تَيبس؟

فَلَما وصلُوا ِإلَى الْمكَانِ الَّذي اسمه الْجمجمةُ، ٣٣. نَينِ آخَرينِ كَانَا مجرِمينِ ِلكَي يقْتُلُوهما معهوَأخَذُوا اث٣٢ْ
اِلهمش نع اآلخَرو هينمي نع داحنِ، ويرِمجالْم عم نَاكه وهلَبـى٣٤. صيسا َأبِي، : "فَقَاَل عال ي مَألنَّه ملَه راغْف

لُونفْعا يم ونلَمعي ".ةعبِالْقُر منَهيب هابيوا ثمقَسو.  



٣٥قُولُونيو ُأونزهةُ يالْقَاد كَانو ،ونجتَفَري قَفَ النَّاسوو" :طَفَاهصي االَّذ كلال الْمعف كَان فَِإن ،هراُهللا، َأنْقَذَ غَي 
هذْ نَفْسنْقا ٣٦!" فَلْيخَل وا لَهمقَدوا وبفَاقْتَر ،بِه ُأونزها يضَأي نُودالْج كَانقَالُوا٣٧وذْ : "وفََأنْق ،ودهالْي كلكُنْتَ م ِإن

كتَةً تَقُوُل٣٨." نَفْسالف قَهوا فَوعضوو" :ودهالْي كلذَا مه".  
٣٩قُوُلويو همشْتنِ يلَّقَيعنِ الْميرِمجالْم دَأح كَان" :يحسالْم ذْنَا! َأنْتَ تَقُوُل ِإنَّكَأنْقو كذْ نَفْسَأنْق ٤٠!" ِإذَن اآلخَر نلَك

قَاَل لَهو خَهبو" :ثْلَهقَابِ مالْع ٤١. َأال تَخَافُ اَهللا؟ َأنْتَ تَنَاُل نَفْسِل، َألنَّنَا نَنَاُل لَكدبِالْع ونَا هقَابلَنَا، ع ةببِالنِّس ن
." يا عيسـى، افْتَكرني عنْدما تَْأتي في ملْكك: "ثُم قَاَل٤٢." َأما هذَا الرجُل فَلَم يرتَكب َأي خَطٍَأ. جزاء ما عملْنَا

  ."الْيوم ستَكُون معي في الْجنَّة: وُل لَك الْحقََّأقُ: "فَقَاَل لَه عيسـى٤٣
  موت المسيح

وانْشَقَّت . َألن الشَّمس َأظْلَمت٤٥ْوجاء الظُّهر، وخَيم الظَّالم علَى كُلِّ اَألرضِ حتَّى الساعة الثَّاِلثَة عصرا، ٤٤
تيي بةُ فودجوةُ الْمتَارنِالسيقَاَل٤٦.  اِهللا ِإلَى شَطْرةً واِليخَةً عرـى صيسخَ عرفَص" : عَأض كيدي يا َأبِي، في

  .ولَما قَاَل هذَا تُوفِّي." روحي وديعةً
وكُلُّ ٤٨." ن هذَا الرجُل صاِلحاحقا كَا: "َأما الضابِطُ قَاِئد الْحرسِ، فَلَما رَأى ما حدثَ، سبح اَهللا وقَاَل٤٧

مهوردص ونرِبضي مهوا وعجرى، ورا جوا مدنْظَرِ، شَاهذَا الْمِله عمي تَجورِ الَّذهم٤٩. الْج ابِهحا كُلُّ َأصَأم
م ينفاقيِل، فَكَانُوا ولالْج نم نَهي تَبِعاللَّات اءالنِّسووراُألم هذوا هدشَاهو ،يدعب ن.  

  دفن المسيح
٥٠ ،اِلحصو يٌل تَقجر وهفُ، ووسي هملَى اسسِ اَألعلجي الْمف وضع نَاكه كَان٥١و مارِهلَى قَرقْ عافوي لَمو

هِمفرلَى تَصال عةٌ. ولْدب يهو ةامالر نم كَاناِهللاو لَكَةمم ورظُه رنْتَظي كَانوذَا، وهي يِإلَى ٥٢.  ف بفَذَه
فََأنْزلَه ولَفَّه في كَفَنٍ من الْكَتَّانِ، ووضعه في قَبرٍ محفُورٍ في الصخْرِ لَم ٥٣. بِيالطس وطَلَب جثْمان عيسى

  .ان ذَِلك الْيوم هو يوم اِإلعداد والسبتُ يقْتَرِبوك٥٤َ. يوضع فيه َأحد َأبدا
٥٥انثْمالْج يهف عضفَ وكَيو رالْقَب نَأيرفَ، ووسي نيِل، تَبِعلالْج نـى ميسع عم ي جِْئناللَّات اءالنِّس٥٦. و ثُم

 .وفي السبت استَرحن حسب الْوصية. را وَأطْيابارجعن ِإلَى الدارِ وَأعددن عطُو
 

 من الموت المسيح قام

٢٤ 

فَوجدن َأن الْحجر ٢وفي يومِ اَألحد عنْد طُلُوعِ الْفَجرِ، َأخَذَت النِّساء الْعطُور الَّتي َأعددنَها، وذَهبن ِإلَى الْقَبرِ، ١
د رِقَدنِ الْقَبع رِجـى٣. حيسنَا عديس انثْمج نجِدي لَمو خَلْن٤. فَد نلَه رذَا، ظَهه نم ةريي حف نا هنَميبو

نارِهقَفَا بِجِووو ،ةعابٍ الميي ثالنِ فج٥. رِإلَى اَألر نهُؤوسر ننَكَّسو اءالنِّس ضِفَخَافَت .نالنِ لَهجفَقَاَل الر :



ِإن ٧اُذْكُرن كَيفَ َأنَّه وهو معكُن في الْجليِل قَاَل ! هو لَيس هنَا، بْل قَام٦ِلماذَا تَبحثْن عنِ الْحي بين الْموتَى؟ "
  .فَتَذَكَّرن كَالمه٨." نبِين ويصلَب وفي الْيومِ الثَّاِلث يقُوم حياالَّذي صار بشَرا يجِب َأن يسلَّم ِإلَى َأيدي الْمذْ

واللَّاتي َأخْبرن الرسَل بِهذَا هن ١٠. فَرجعن من الْقَبرِ، وَأخْبرن اَألحد عشَر والْباقين جميعا بِكُلِّ هذه اُألمور٩ِ
الْم ميرمهِناتباحي صاقبو قُوبعي ُأم ميرمنَّةُ وحةُ وِليد١١. ج رظَه نهكَالم َألن ،اءقُوا النِّسدصي ُل فَلَمسا الرَأم

ثُم رجع . اَألكْفَان موضوعةً وحدهالَكن بطْرس قَام وجرى ِإلَى الْقَبرِ، وانْحنَى فَرَأى ١٢. لَهم كََأنَّه غَير معقُوٍل
  .ِإلَى الدارِ وهو في حيرة مما حدثَ

  في الطريق إلى عمواس
رة وفي نَفْسِ الْيومِ، كَان اثْنَانِ من التَّالميذ في طَرِيقهِما ِإلَى قَرية اسمها عمواس، علَى بعد حوالَي عش١٣ْ

وبينَما هما في الْحديث والْمنَاقَشَة، ١٥. وكَانَا يتَكَلَّمانِ معا عنِ اُألمورِ الَّتي حدثَت١٤ْ. كيلُومتْرات من الْقُدسِ
  .، فَلَم يعرِفَاهلَكن كَما لَو َأن عيونَهما ُأغْمضت١٦ْ. جاء عيسـى بِنَفْسه وَأخَذَ يمشي معهما

وَأجابه ١٨. فَتَوقَّفَا وكَان الْحزن ظَاهرا علَى وجهيهِما" عن ماذَا تَتَحدثَانِ وَأنْتُما ماشيانِ معا؟: "فَقَاَل لَهما١٧
اسكَلُوب هماسا ومنْهم داحو" :ف يدحالْو الشَّخْص َأنَّك دالب هذي ها فيهثَ فدا حرِفُ معي ال يسِ الَّذكَّانِ الْقُدي س

عيسـى النَّاصرِي كَان نَبِيا قَديرا في الْكَالمِ واَألعماِل في نَظَرِ : "قَاال لَه" ماذَا حدثَ؟: "فَقَاَل لَهما١٩!" اَأليامِ
ونَحن كُنَّا نَرجو َأنَّه هو ٢١. اء َأحبارِنَا وقَادتَنَا َأسلَموه ِلحكْمِ اِإلعدامِ وصلَبوهلَكن رَؤس٢٠اِهللا وكُلِّ النَّاسِ، 

ساء من ثُم ِإن بعض الن٢٢ِّ. زِد علَى ذَِلك َأن هذَا هو الْيوم الثَّاِلثُ ِلتلْك اَألحداث! الَّذي ينْقذُ بني ِإسراِئيَل
ولَم يجِدن جثْمانَه، فَرجعن وقُلْن ِإنَّهن شَاهدن ٢٣جماعتنَا حيرنَنَا، فَقَد ذَهبن ِإلَى الْقَبرِ في الصباحِ الْباكرِ، 

يح ا قَالُوا ِإنَّهْؤيي رالِئكَةً فابِنَا ِإلَى٢٤. محَأص ضعب بذَه ثُم وا هَأم ،اءالنِّس ا قَالَتاَل كَموا الْحدجرِ، فَوالْقَب 
هوري فَلَم".  

كَان يجِب َأن ٢٦هْل ِإلَى هذه الدرجة بالدةُ الْقَلْبِ، فَال تُْؤمنَانِ بِكُلِّ ما قَالَه اَألنْبِياء؟ ! يا لَلْغَباء: "فَقَاَل لَهما٢٥
يانعيالِلهخَُل ِإلَى جدي ثُم اآلالم هذه يحسا ٢٧!"  الْما مملَه حفَشَر ،اءكُلِّ اَألنْبِي فحصى ووسم اةرتَو نَأ متَدابو

  .ورد بِشَْأنه في جميعِ الْكُتُبِ
من : "لَكنَّهما قَاال٢٩. اهر عيسـى بَِأنَّه ذَاهب ِإلَى مكَانٍ َأبعدواقْتَربوا من الْقَرية الَّتي كَانَا يقْصدانها، فَتَظ٢٨َ

اءسالْم باقْتَرو قْتُ تََأخَّرنَا، فَالْونْداَل عتَع كلا." فَضمهنْدبِيتَ عخََل ِليَأخَذَ ٣٠. فَد ،ةاِئدا ِإلَى الْممهعم لَسا جلَمو
زاالْخُبمطَاهَأعو مقَساَهللا و شَكَر٣١.  وفَاهرعا ومونُهيتْ عا. فَانْفَتَحمنْهاخْتَفَى ع نَّها ِلآلخَر٣٢ِ. لَكمهدفَقَاَل َأح :

وقَاما في الْحاِل ورجعا ٣٣!" تُبِلهذَا كَان في قَلْبِنَا شَوقٌ وحرارةٌ لَما كَان يحدثُنَا في الطَّرِيق ويشْرح لَنَا الْكُ"
بِالْحقيقَة قَام السيد من : "ويقُولُون٣٤فَوجدا اَألحد عشَر وباقي َأصحابِهِم مجتَمعين معا هنَاك، . ِإلَى الْقُدسِ

انعمِلس رظَهو توي ال٣٥." الْمثَ فدا حا بِمرفََأخْبزالْخُب ما قَسلَم ديفَا السرا عمفَ َأنَّهكَيو ،طَّرِيق. 



 للتالميذ عيسى يظهر

٣٦مقَاَل لَهو هِمطسي وف هـى بِنَفْسيسقَفَ عذَا، وانِ بِهتَكَلَّما يما هنَميبو" :كُملَيع الموا، ٣٧." السبتَعارلُوا وفَذُه
اُنْظُروا ِإلَى ٣٩ِلماذَا هذَا االضطراب؟ وِلماذَا هذَا الشَّك في قُلُوبِكُم؟ : "فَقَاَل لَهم٣٨.  َأنَّهم يشَاهدون شَبحاوظَنُّوا

لَيرِجو يدي. يبِنَفْس ووا. َأنَا هانْظُري وونسلْما . اكَم ظْمعو ملَح لَه سلَي حِليالشَّب نوتَر".  
٤٠هلَيرِجو هيدي ماهذَا، َأرا قَاَل هلَم٤١. ومفَقَاَل لَه ،شَةهالدحِ والْفَر ةدش نم ينقدصم رظَلُّوا غَي منَّهلَكْل : "وه

  .فََأخَذَها وَأكَلَها قُدامهم٤٣وِي، فََأعطَوه قطْعةً من السمك الْمش٤٢ْ" عنْدكُم هنَا شَيء آكُلُه؟
٤٤مقَاَل لَهو" : فحصى ووسم اةري تَونِّي فع درا وكُلُّ م متي َأن وهو ،كُمعا كُنْتُ ملَم لَكُم ي قُلْتُهالَّذ وذَا هه

يقُوُل الْكتَاب ِإن الْمسيح يتََألَّم ثُم يقُوم من : "وقَاَل لَهم٤٦.  ِليفْهموا الْكتَابثُم فَتَح عقُولَهم٤٥." اَألنْبِياء والْمزاميرِ
مِ الثَّاِلثوي الْيف تو٤٧. الْمهماس طَةاسبِو مهذُنُوب وا ِلتُغْفَرتُوبي وبِ َأنكُلِّ الشُّع نةُ النَّاسِ موعد جِبُأوا . فَيداب

وسُأرسُل ِإلَيكُم ما وعد بِه َأبِي، فََأقيموا في الْمدينَة ِإلَى َأن تُلْبسوا قُوةً من ٤٩. واشْهدوا بِهذَا٤٨من الْقُدسِ، 
اءمالس".  

  ويصعد إلى السماء
٥٠ي فَعرا، ونْيتَ عيب نبِ مبِالْقُر بِهِم جخَرومكَهاربو هي٥١. داءمِإلَى الس عفرو مكَهتَر ،مارِكُهبي وا هنَميبو .
 .بيت اِهللا يسبحون اَهللا وكَانُوا داِئما في٥٣. فَسجدوا لَه، ثُم رجعوا ِإلَى الْقُدسِ بِفَرحٍ عظيم٥٢ٍ
  


