
  مـتَّى
  

  وعظمة نسبه جدود عيسى

١ 

١يماهرنِ ِإباب داونِ دسيحِ ابى الْميسبِ عجِلُّ نَسذَا س٢. ه ،قُوبعي باقُ َأنْجحِإساقَ، وحِإس بَأنْج يماهرإب
 ،تَهخْواوذَا وهي بَأنْج قُوبعي٣ونم حارزو صفَار بوذَا َأنْجهيو راصحو ،راصح بَأنْج صفَارو ،ارتَام 

 ،امآر ب٤َأنْج ،اِلـمس بشُ َأنْجنَاحشَ، ونَاح بَأنْج ابينَادمعو ،ابينَادمع بَأنْج امآر٥و زوعب بَأنْج اِلـمسو
بعوثَ، واعر نم يدبع بَأنْج زوعبو ،اباحر نى، مسي بَأنْج ٦يدكلاَلْم داود بى َأنْجسيو.  

وآسا ٨وسلَيمان َأنْجب رحبعام، ورحبعام َأنْجب َأبِيا، وَأبِيا َأنْجب آسا، ٧وداود َأنْجب سلَيمان من َأرملَة ُأورِيا، 
وعزيا َأنْجب يوتَام، ويوتَام َأنْجب آحاز، ٩ َأنْجب يورام، ويورام َأنْجب عزيا، َأنْجب يوشَافَاطَ، ويوشَافَاطُ

 ويوشيا َأنْجب١١وحزقيا َأنْجب منَسى، ومنَسى َأنْجب َأمون، وَأمون َأنْجب يوشيا، ١٠وآحاز َأنْجب حزقيا، 
  . يكُنْيا واخْوتَه وقْتَ اَألسرِ ِإلَى بابَِل

وزربابُِل َأنْجب َأبِيود، وَأبِيود َأنْجب ١٣يكُنْيا َأنْجب سَألْتيَل، وسَألْتيُل َأنْجب زربابَِل، : وبعد اَألسرِ ِإلَى بابَِل١٢
ع بَأنْج يماقَأِليو ،يماقَأِلي ،١٤ازِر ،ودَأِلي بَأنْج يمَأخو ،يمَأخ بقُ َأنْجادصقَ، وادص بَأنْج ازِرع١٥و ودَأِليو

 ،قُوبعي بَأنْج ينتمو ،ينتم بَأنْج رازأِلعو ،رازأِلع بى ١٦َأنْجيسع ُأم ميرَل مجفَ روسي بَأنْج قُوبعيو
الَّذيحسى الْمعدي ي.  

١٧ نمجِيلًا، و شَرةَ ععبَأر يابِلرِ الْبِإلَى اَألس داود نمجِيلًا، و شَرةَ ععبَأر داوِإلَى د يماهرِإب ناِل ميلَةُ اَألجمفَج
  .اَألسرِ الْبابِلي ِإلَى الْمسيحِ َأربعةَ عشَر جِيلًا

  يسىميالد ع
كَانَتْ مريم ُأمه مخْطُوبةً ِليوسفَ، ولَكن قَبَل َأن تَسكُن معه تَبين َأنَّها : وتَمتْ وِالَدةُ عيسى الْمسيحِ كَما يلي١٨

ن يفْضحها، بْل َأراد َأن يتْركَها وكَان يوسفُ رجلُها صاِلحا، فَلَم يرغَب في َأ١٩. حبلَى من الروحِ الْقُدوسِ
يا يوسفُ ابن داود، ال تَخَفْ : "وبينَما هو يفَكِّر في هذَا اَألمرِ، ظَهر لَه مالك من اِهللا في حلْمٍ وقَاَل لَه٢٠. سرا

بح فَهِي ،ارِكِإلَى د َأتَكرام ميرتَْأخُذَ م وسَِأنوحِ الْقُدالر نذُ ٢١. لَى منْقيس ى َألنَّهيسع يهمَأنْتَ تُسنًا واب دتَلسو
ذُنُوبِهِم نم هبي قَاَل٢٢."شَعالَّذ النَّبِي طَةاسيقًا ِلكَلَامِ اِهللا بِوقذَا تَحكُلُّ ه تَم قَدنً"٢٣: واب دتَلُل وبتَح اءذْرا الْع

فَلَما قَام يوسفُ من النَّومِ، فَعَل كَما َأمره الْمالك، وَأخَذَ امرَأتَه ِإلَى ٢٤. اُهللا معنَا: ويعني." ويدعونَه عمانُوِئيَل
ارِهى٢٥. ديسع اهعدا، ونَهاب تلَدتَّى وا حبِه عتَمجي لَم نَّهلَك.  

  



  
  

  العلماءزيارة

٢  
ولَما وِلد عيسى في بيتَ لَحم الَّتي في منْطَقَة يهوذَا، في عهد الْملك هيرودس، جاء علَماء من الشَّرق إلَى ١

فَلَما بلَغَ ٣." لشَّرق، فَجِْئنَا ِلنَسجد لَهَأين هو الْمولُود، ملك الْيهود؟ نَحن رَأينَا نَجمه في ا: "وسَألُوا٢. الْقُدسِ
فَجمع رَؤساء الَْأحبارِ وفُقَهاء الشَّعبِ كُلَّهم ٤. الْخَبر الْملك هيرودس، انْزعج وانْزعجتْ معه الْقُدس كُلُّها

مَألَهس؟: "ويحسالْم ولَدي نفَقَالُوا٥" َأيلَه " :انِ النَّبِيلَى ِلسقُوُل عي تَابالْك وذَا، َألنهي نْطَقَةي مف متَ لَحيي با ٦: في
ري يالَّذ ماكي الْحْأتي نْكوذَا، فَمهنِ يدم نيا بدةَ الشَّْأنِ َأبيرغص تلَس وذَا، َأنْتهضِ يي َأري فالَّت متَ لَحيى بع

قُوبعبِي ي٧." شَعمالنَّج رتَى ظَهم طببِالض منْهفَ مرعا ورس اءلَمالْع سوديرا هع٨. فَد متَ لَحيِإلَى ب ملَهسَأر ثُم
مقَاَل لَهو" :َأخْبِر ونَها تَجِدمنْدعنِ الطِّفِْل، وا عديثُوا جحابوا وبذْهالَه دجَأسا وضَأنَا َأي بي َألذْها ٩." ونفَلَم

وِإذَا النَّجم الَّذي رَأوه في الشَّرق يتَقَدمهم حتَّى جاء ِإلَى الْمكَانِ الَّذي فيه الطِّفُْل، . سمعوا كَلَام الْملك ذَهبوا
قَهقَّفَ فَوتَوا ا١٠. وَأوا رافَلَما جِديمظا عحوا فَرفَرِح م١١. لنَّجميرم هُأم عا الطِّفَْل مَأورو ،ارخَلُوا الددو .

رمخُورٍ وببٍ وذَه نا مايده وا لَهمقَدو مهوا كُنُوزفَتَحو ،وا لَهدجسوا وكَعلْمٍ ١٢. فَري حف ِإنْذَار مهاءج ثُم ِلكَي
  .ال يرجِعوا ِإلَى هيرودس، فَذَهبوا ِإلَى بِلَادهم من طَرِيق ُأخْرى

  الهرب إلى مصر
١٣قَاَل لَهلْمٍ وي حفَ فوساِهللا ِلي نم الكم روا، ظَهبا ذَهمدعبو :" مَأقو ،رصِإلَى م براهو هُأمالطِّفَْل و خُذو قُم

هقْتُلَهنِ الطِّفِْل ِليثُ عحبيس سوديره َألن ،كتَّى ُأخْبِرح ِإلَى ١٤." نَاك بذَهِل وي اللَّيف هُأمَأخَذَ الطِّفَْل وو فَقَام
رصانِ النَّب١٥ِ. ملَى ِلساِهللا ع كَالم تَم بِذَِلكو ،سوديراتَ هتَّى مح نَاكه َأقَاموي: "ينتُ ابوعد رصم نم".  

وَأرسَل وقَتََل كُلَّ اَألوالد الَّذين في بيتَ لَحم وما . ولَما رَأى هيرودس َأن العلَماء سخروا منْه، غَضب جِدا١٦
فَتَم كَالم اِهللا علَى ِلسانِ النَّبِي ١٧. ت الَّذي عرفَه من الْعلَماءحولَها، الَّذين عمرهم سنَتَانِ َأو َأقَلُّ، بِحسبِ الْوقْ

صوتٌ سمع في الرامة، صراخٌ وبكَاء ونَحيب شَديد، راحيُل تَبكي علَى َأولَادها، وتَرفُض َأن "١٨: ِإرميا
  ."تَتَعزى َألنَّهم ماتُوا

  رجوع إلى الناصرةال
١٩ ،رصي مف وهلْمٍ وي حفَ فوساِهللا ِلي نم الكم رظَه ،سوديراتَ ها ملَم٢٠وقَاَل لَهالطِّفَْل : "و خُذو ،قُم

فَقَام وَأخَذَ الطِّفَْل وُأمه وذَهب ِإلَى ٢١." واوُأمه واذْهب ِإلَى بِلَاد ِإسراِئيَل، َألن الَّذين كَانُوا يريدون َأن يقْتُلُوه ماتُ
لَكنَّه لَما سمع َأن َأرخالوس يملك علَى منْطَقَة يهوذَا مكَان َأبِيه هيرودس، خَافَ َأن يرجِع ِإلَى ٢٢. بِلَاد ِإسراِئيَل



نَاكلْمٍ، . هي حف ِإنْذَار هاءجيِل، ولالْج نْطَقَةِإلى م ب٢٣فَذَه ا، ِلكَييهف كَنسةُ ورا النَّاصهماس دينَةِإلَى م احرو
  .يتَحقَّقَ ما قَالَه اَألنْبِياء ِإنَّه يدعى نَاصرِيا

  
 يحيـى يعد الطريق

٣ 

.". تُوبوا َألن اَهللا َأوشَك َأن يقيم مملَكَتَه: "ويقُوُل٢ر في صحراء يهوذَا وفي تلْك اَأليامِ، بدَأ يحيى الْمغَطِّس يبش١ِّ
٣ ا قَاَل ِإنَّها لَميِإشَع النَّبِي نْهثَ عدي تَحالَّذ وذَا، هى هيحيقُوُل"ويو اءرحي الصخُ فرصتٌ يووا طَرِيقَ : صدَأع

وكَان يحيى يلْبس ثَوبا من وبرِ الْجِماِل، وحوَل وسطه حزام من الْجِلْد، وكَان ٤." ا، اجعلُوا سبلَه مستَقيمةًربنَ
يرَل الْبسالْعو ادرْأكُُل الْج٥. يي نْطَقَةكُلِّ مسِ والْقُد نم النَّاس هِإلَي بفَذَهنداُألر اءيعِ َأنْحمجوذَا وه .

٦ندرِ اُألري نَهف مهفَغَطَّس فُوا بِذُنُوبِهِمتَراعو.  
٧مطَاسِ فَقَاَل لَهِللْغ هِإلَي جِيُئوني ينيوقدالصو ينييسالْفَر نم يرى الْكَثيحَأى يرو" :ي، ماَألفَاع لَادا َأوي ينِ الَّذ

: وال تُفَكِّروا وتَقُولُوا في َأنْفُسكُم٩. اعملُوا َأعمالًا تَدلُّ علَى َأنَّكُم تُبتُم فعال٨َأنْذَركُم ِلتَهربوا من الْغَضبِ اآلتي؟ 
الْفَْأس اآلن في ١٠. ن هذه الْحجارة َأولَادا ِإلبراهيمَألنِّي َأقُوُل لَكُم ِإن اَهللا قَادر َأن يقيم م. ِإبراهيم هو َأبونَا

َأنَا ُأغَطِّسكُم في ١١. وضعِ االستعداد علَى جذُورِ الشَّجرِ، فَكُلُّ شَجرة ال تُثْمر ثَمرا جيدا تُقْطَع وتُرمى في النَّارِ
م تُبتُم، ولَكن الَّذي يجِيء بعدي هو َأقْوى منِّي، وَأنَا ال َأستَحقُّ َأن َأحمَل حذَاءه، هو الْماء كَعالمة علَى َأنَّكُ

نِ، َأما التِّبن والْمذْرى بِيده، فَينَقِّـي بيدره، ويجمع قَمحه ِإلَى الْمخْز١٢. يغَطِّسكُم في الروحِ الْقُدوسِ والنَّارِ
  ."فَيحرِقُه بِنَارٍ ال تَنْطَفُئ

  اهللا يكلم عيسى
َأنَا َأحتَاج : "فَحاوَل يحيى َأن يمنَعه وقَاَل لَه١٤. ثُم جاء عيسى من الْجليِل ِإلَى اُألردن، ِلكَي يغَطِّسه يحيى١٣

ي، ونَأنْتَ تُغَطِّس ؟َأنَّكي ِإلَيى١٥" َأنْتَ تَْأتيسع هابَأج" : يَئةشم بسح ءَل كُلَّ شَيمنَع َأن جِبي َألنَّه ،حِ اآلنمسا
 ينْزُِل فَلَما تَغَطَّس عيسى وخَرج في الْحاِل من الْماء، انْفَتَحت السماء ورَأى روح اِهللا١٦. َ فوافَقَ يحيى."اِهللا

،هلَيع رتَقسيو ةاممثَْل حقُوُل١٧مي اءمالس نتٌ موصي: "ونحفَري يالَّذ بِيبي الْحناب وذَا هه".  
  

 إبليس يمتحن عيسى

٤ 

١يسلِإب نَهتَحمِلي اءرحى ِإلَى الصيسع وسالْقُد وحالر قَاد ٢. ثُممدعبواعلَةً جلَي ينعبَأرا وموي ينعبَأر اما ص .
٣قَاَل لَهو يسلِإب اءزٍ: "فَجَل ِإلَى خُبوتَتَح َأن ةارجالْح هذاِهللا، فَقُْل ِله نكُنْتَ اب ٤." ِإنهابى َأجيسع نقُوُل : "لَكي



تَابالْك :يحي هدحزِ وفَمِ اِهللاال بِالْخُب نم جتَخْر ةمْل بِكُلِّ كَلب ،ان٥." ا اِإلنْس ،ةسقَدالْم ينَةدِإلَى الْم يسلِإب فََأخَذَه
يوصي : قُوُلِإن كُنْتَ ابن اِهللا، فَاطْرح نَفْسك ِإلَى تَحتُ، َألن الْكتَاب ي: "وقَاَل لَه٦وَأوقَفَه علَى قمة بيت اِهللا، 

ال تَمتَحنِ : والْكتَاب يقُوُل َأيضا: "فَقَاَل لَه عيسى٧." ملَاِئكَتَه بِك، فَيحملُونَك علَى َأيديهِم فَال تَصدم رِجلَك بِحجرٍ
كلَى ِإلَهو٨." الْمج اهَأرا، واٍل جِدٍل عبِإلى ج يسلِإب َأخَذَه ثُم ،ةظَمع نا ميها فما ونْيالد اِلكمم يع٩مقَاَل لَهو :

اُسجد : ابعد عنِّي يا شَيطَان، فَالْكتَاب يقُوُل: "فَقَاَل لَه عيسى١٠." ُأعطيك هذه كُلَّها ِإن كُنْتَ تَركَع وتَسجد ِلي"
ه هدباعو ، لَى ِإلَهِكوِللْمهدحو ١١." وهملَاِئكَةٌ ِلتَخْدتْ ماءجو ،يسلِإب كَهفَتَر.  

  
  عيسى يبدأ بشارته

ثُم تَرك النَّاصرةَ، وراح ِإلَى كَفْرنَاحوم ١٣. ولَما سمع عيسى َأن يحيى وضع في السجنِ، رجع ِإلَى الْجليِل١٢
َأرض زبولُون وَأرض "١٥: ِليتم ما قَالَه النَّبِي ِإشَعيا١٤طِئ الْبحرِ في بِلَاد زبولُون ونَفْتَاِلي، وسكَن عنْد شَا

في الظَّلَامِ الشَّعب الَّذي يعيشُ ١٦نَفْتَاِلي، الَّتي علَى طَرِيق الْبحرِ غَرب اُألردن، في منْطَقَة جليِل اَألجانبِ، 
هِمِ نُورلَيقَ عَأشْر لَاِلهظو توضِ الْمي َأرف يشُونعي ينالَّذا، ويمظا عَأى نُورى ١٧." ريسَأ عدب قْتالْو ذَِلك نمو

  ."تُوبوا ألن اَهللا َأوشَك َأن يقيم مملَكَتَه: "يبشِّر ويقُوُل
  أول أتباعِ عيسى

وبينَما هو ساِئر علَى شَاطِئ بحرِ الْجليِل، رَأى َأخَوينِ صيادينِ يرميانِ شَبكَةً في الْبحرِ، هما سمعان الَّذي ١٨
اوِسرَأنْد َأخُوهو سطْرب هما١٩. اسمانِ النَّ: "فَقَاَل لَهيدا تَصلْكُمعي، َأجانعتْبا٢٠!" اساهتَبِعالًا وح اككَا الشِّبفَتَر .

وسار في طَرِيقه، فَرَأى َأخَوينِ آخَرينِ هما يعقُوب ابن زبدي وَأخُوه يوحنَّا في قَارِبٍ مع َأبِيهِما زبدي ٢١
  .َأباهما وتَبِعا عيسىفَتَركَا الْقَارِب و٢٢فَنَاداهما . يجهزانِ شباكَهما

  عيسى يشفي الناس
وكَان يطُوفُ في كُلِّ الْجليِل، يعلِّم في بيوت الْعبادة ، ويعلن بشْرى قيامِ الْمملَكَة، ويشْفي النَّاس من كُلِّ ٢٣

اءدضٍ ور٢٤. مضا، فََأحيوري كُلِّ سف يتُهص فَذَاع ةعتَنَواضٍ مرى بَِأمضركَانُوا م ينالَّذ يعمج وا لَهر
مفَشَفَاه ،شْلُوِلينالْمو عرالص مهنْدع ينالَّذو يناطشَي بِهِم ينالَّذاعٍ وجبَِأو ابِينصالْمةٌ ٢٥. ويرغَف يراهمج تْهتَبِعو

  . الْعشْرِ والْقُدسِ ومنْطَقَة يهوذَا ومن شَرق اُألردنمن الْجليِل والْمدنِ



  
  هنيئا لكم

٥ 

١لَسجِل وبِإلَى الْج دعص ورهمَأى الْجا رفَلَم . ،يذُهتَلَام نْهم اقْتَربقَاَل٢وو مهلِّمعي "٣:فََأخَذَ يينِ فاكسيًئا ِللْمنه
وحِ، َألنلَكَةَ اِهللالرمم م٤.  لَهنوزتَعي مانَى، َألنَّهزيًئا ِللْحن٥. هضاَألر رِثوني مَألنَّه ،اءعديًئا ِللْونيًئا ٦. هنه

ونعشْبي ملَاحِ، َألنَّهِإلَى الص طَشُونعيو ونوعجي ن٧. ِلمري مَألنَّه ،اءمحيًئا ِللرنهونم٨. ح مهقُلُوب نيًئا ِلمنه
هنيًئا ِلمن يضطَهِدهم النَّاس ١٠. هنيًئا ِلمن يصنَعون السالم، َألنَّهم يدعون َأبنَاء اِهللا٩. نَقيةٌ، َألنَّهم يشَاهدون اَهللا

مي ما فيبنَص ملَه لَاحِ، َألنِل الصَأج ناِهللام ١١. لَكَة َألنَّكُم كُملَيا عوافْتَرو وكُمدطَهاضو وكُمِإذَا شَتَم يًئا لَكُمنه
فَِإنَّهم اضطَهدوا اَألنْبِياء الَّذين قَبلَكُم بِنَفْسِ . افْرحوا وابتَهِجوا، َألن َأجركُم في السماء عظيم١٢َأتْباعي، 

  .رِيقَةالطَّ
  أنتم ملح ونُور

لَكن ِإذَا فَقَد الْملْح ملُوحتَه، ال يمكن َأن نَرد لَه طَعمه، وهو ال يصلُح ِلشَيء، بْل يرمى . َأنْتُم ملْح اَألرضِ"١٣
النَّاس هوسديي الْخَارِجِ والَم١٤ِ. فالْع نُور َأنْتُم .ينَةٌ مدنِ األنْظَارِمٍل ال تَخْفَى عبلَى جةٌ عينُل ١٥. بشْعي دال َأحو

وبِنَفْسِ الطَّرِيقَة، يجِب ١٦. بْل يضعه علَى الْمنَارة فَيضيء ِلكُلِّ من في الدارِ! الْمصباح ويضعه تَحتَ الْمكْياِل
 امقُد كُمنُور يءضي َأناءمي السي فالَّذ اكُموا َأبحبسينَةَ وسالْح الَكُمما َأعوري النَّاسِ، ِلكَي.  
  عيسى يكمل الشريعة

كُم الْحقَّ، ما َأقُوُل ل١٨َ. ال تَظُنُّوا َأنِّي جِْئتُ َأللْغي التَّوراةَ َأو كُتُب اَألنْبِياء، َأنَا جِْئتُ ال َأللْغيها بْل ُألكَملَها١٧
ءكُلُّ شَي متْل يةٌ، بداحنُقْطَةٌ و َأو داحفٌ ورتَابِ حالْك نقُطَ مسي نِ، فَلَنتَيودجوم ضاَألرو اءمالس تامد .

١٩َأن النَّاس لَّمعا، وايصالْو هذه نم ةيصو غَرَأص لَوخَالَفَ و نفَم لَكَةمفي م كَانةطُّ مَأح لَه كُوني ،ثْلَهلُوا مفْعي 
ِإن كَان صلَاحكُم ال : فَِإنِّي َأقُوُل لَكُم٢٠. َأما من عمَل بِها وعلَّمها، تَكُون لَه مكَانَةٌ عاليةٌ في مملَكَة اِهللا. اِهللا

  .لفَريسيين، فَلَن تَدخُلُوا مملَكَةَ اِهللايزِيد عن صلَاحِ الْفُقَهاء وا
  الغضب

من غَضب : َأما َأنَا فََأقُوُل لَكُم٢٢. ال تَقْتُْل، ومن قَتََل يواجِه القَضاء: سمعتُم َأنَّه قيَل ِللنَّاسِ في قَديمِ الزمانِ"٢١
اءالقَض اجِهوي يهلَى َأخومن قَا. عيهَل َألخ :قَاَل لَه نملَى، واألع سلجالْم اجِهوقُ، يما َأحي : نَار اجِهوي ،ها تَافي

نَّمه٢٣. ج ،كلَيع ءشَي لَه َأخَاك تَ َأنتَذَكَّر نَاكهانِ، وبالْقُر ةنَصم نْدع تَكيدتَ همقَد ٢٤فَِإنيده كفَاتْر تَك
تَكيده مقَداَل وتَع ثُم ،َأخَاك اِلحصلًا وَأو باذْهو ، ةنَصالْم نْدع نَاك٢٥. ه ،ةعربِس كمخَص يضتُر اوِْل َأنح



لْقَاضي يسلِّمك ِإلَى الشُّرطي فَتُوضع في حتَّى وَأنْتَ معه في الطَّرِيق ِإلَى الْمحكَمة، ِلَئلَّا يسلِّمك ِإلَى الْقَاضي، وا
  .َأقُوُل لَك الْحقَّ، لَن تَخْرج من هنَاك حتَّى تَدفَع آخر فلْسٍ علَيك٢٦. السجنِ
  الزنـى

فَِإن ٢٩. رَأة بِشَهوة فَقَد زنَى بِها في قَلْبِهمن نَظَر ِإلَى ام: َأما َأنَا فََأقُوُل لَكُم٢٨. ال تَزنِ: سمعتُم َأنَّه قيَل"٢٧
 كلَتمى بِجمال تُرو نْكا موضع دتَفْق َأن لَك نسا، فََأحيدعا بهمارا وهقُطَ، اقْلَعتَس َأن لَك ببنَى تُسمالْي نُكيكَانَتْ ع

دك الْيمنَى تُسبب لَك َأن تَسقُطَ، اقْطَعها وارمها بعيدا، فََأحسن لَك َأن تَفْقد عضوا وِإن كَانَتْ ي٣٠. في الْجحيمِ
  .منْك وال تَذْهب بِجملَتك ِإلَى الْجحيمِ

  الطـالق
كُلُّ من طَلَّقَ امرَأتَه وهي لَم : َأما َأنَا فََأقُوُل لَكُم٣٢. من طَلَّقَ امرَأتَه فَيجِب َأن يعطيها شَهادةَ طَلَاق: وقيَل"٣١

 .تَزنِ، يجعلُها زانيةً، ومن يتَزوج بِمطَلَّقَة يزني
  القسم

َأما َأنَا ٣٤. بْل َأعط اَهللا ما حلَفْتَ بِه ك،ال تَتَراجع عن وعد: وسمعتُم َأيضا َأنَّه قيَل ِللنَّاسِ في قَديمِ الزمانِ"٣٣
شُ اِهللا، : فََأقُوُل لَكُمرا عَألنَّه اءما، ال بِالسدفُوا َأبلال ٣٥ال تَحو ،هيمقَد يهف عضي يالَّذ كَانا الْمضِ َألنَّهال بِاَألرو

 كلينَةُ الْمدا مسِ َألنَّهيمِبِالْقُدظ٣٦. الْع َأو اءضيةً بداحةً ورتَّى شَعَل حعتَج َأن رال تَقْد َألنَّك ،كْأسفْ بِرلال تَحو
اءدوال، تَقُوُل ال٣٧. س كدقَص كُونا يمنْدعو ،متَقُوُل نَع ،منَع كدقَص كُونا يمنْدْل عذَا فَ. بلَى هع ادا زمو وه

  .من الشِّريرِ
  

  ال تنتقموا
ال تَنْتَقموا من الَّذي يسيء ِإلَيكُم، بْل من : َأما َأنَا فََأقُوُل لَكُم٣٩. عين بِعينٍ وسن بِسنٍّ: سمعتُم َأنَّه قيَل"٣٨

اآلخَر ْل لَهونِ، فَحماَألي كلَى خَدع كبر٤٠. ضنماوضَأي كبثَو لَه كفَاتْر ،كيصْأخُذَ قَمِلي كيشْتَكي َأن ادَأر  .
َأعط من سَألَك، وال تَرد من َأراد ٤٢. ومن َأراد َأن يسخِّرك ِلتَمشي كيلُومتْرا واحدا، فَاذْهب معه كيلُومتْرين٤١ِ

  .كَأن يقْتَرِض منْ
  

  أحبوا أعداءكم
َأحبوا َأعداءكُم، وادعوا بِالْخَيرِ ِللَّذين : َأما َأنَا فََأقُوُل لَكُم٤٤. َأحب الْآخَرِين، واكْره عدوك: سمعتُم َأنَّه قيَل"٤٣

ونَكُمطَهِدض٤٥. يي السي فالَّذ َأبِيكُم نَاءتَكُونُوا َأب ِلكَي رطميو يناِلحالصارِ ولَى اَألشْرع هسشْرِقُ شَمي َألنَّه ،اءم
ينالظَّاِلمو اءيلَى اَألتْقذَا٤٦. عه لُونفْعاِئبِ يراةُ الضبتَّى ج؟ حكُمرَأج وا هفَم ،كُمبحي نم ونبتُح كُنْتُم فَِإن !



سلِّمون ِإلَّا علَى ِإخْوانكُم، فَهْل في هذَا شَيء غَير عاديٍّ؟ حتَّى الَّذين ال يعرِفُون اَهللا يفْعلُون وِإن كُنْتُم ال ت٤٧ُ
  .ِإذَن كُونُوا كَاملين كَما َأن َأباكُم السماِئي كَامٌل٤٨! هذَا

  
  الصدقة

٦ 

١"اجِبوا وارِستُم َأن اكُمِإيالنَّاس اكُمري َأن درِ بِقَصي الظَّاهةَ فيينالد كُمي . اتالَّذ َأبِيكُم نْدع رَأج لَكُم كُوني ِإلَّا لَنو
اءمي الس٢. فبالْع تيي بف قُوننَافُل الْمفْعا ييعِ كَمما ِللْجنْهلقَةً، فَال تُعدي صطا تُعمنْدع مهحدمي الشَّارِعِ ِلكَيو ةاد

النَّاس .مهرنَالُوا َأج مقَّ ِإنَّهالْح ٣. َأقُوُل لَكُم ،ينُكمي لُهما تَعبِم الَكمفْ شرقَةً، ال تُعدي صطا تُعمنْدْل ع٤ب ِلكَي
ى مري يالَّذ وكَأبو ي الْخَفَاءف قَتُكدص تَكُونابالثَّو يكطعي ي الْخَفَاءُل فمعا ي.  

  الصالة
٥" ِلكَي قلْتَقَى الطُّرم نْدعو ةادبالْع تيي بف لَاةفُوا ِللصقي َأن ونبحي مَألنَّه ،ينقنَاففَال تَكُونُوا كَالْم تُملَّيتَى صمو

النَّاس ماهرالْ. ي َأقُوُل لَكُممهرنَالُوا َأج مقَّ ِإنَّهلِّ ِإلَى ٦. حصو ،ابِل الْباقْفو ،فَتَكخُْل غُرلِّي، ادا تُصمنْدْل عب
دَأح اهري ال يالَّذ َأبِيك .ابالثَّو يكطعي ي الْخَفَاءُل فمعا يى مري يالَّذ وكَأبو.  

فَال تَكُونُوا ٨. رروا كَلَاما فَارِغًا كَالْوثَنيين، فَهم يظُنُّون َأنَّه كُلَّما كَثُر كَلَامهم يستَجاب لَهمومتَى صلَّيتُم فَال تُكَ"٧
مثْلَهم .َألُوهتَس َل َأنقَب كُماتاجيتاح لَمعي اكُمَأب َألن.  

٩"الص هذثِْل هبِم لُّوا َأنْتُمصالة :كمسِ استَقَدِلي ،اءمي السي فانَا الَّذ١٠. َأبلَكَتُكمم لَى . ِلتَْأتع يَئتُكشم ِلتَكُن
اءمي السف يا هضِ كَمز١١ٍ. اَألرخُب نينَا مكْفا يم موقْنَا الْيزا١٢. ار ننَح حاما نُسنَا، كَملَنَا ذُنُوب راغْفو بِينذْنلْم

  .آمين. ألن لَك الْملْك والْقُوةَ والْجالَل إلَى األبد. وال تُدخلْنَا في محنَة، بْل َأنْقذْنَا من الشِّرير١٣ِ. ِإلَينَا
١٤"اِئيمالس وكُمَأب لَكُم رغْفي ،لَى َأخْطَاِئهِمع النَّاس تُمحامس ١٥. فَِإنو وكُمَأب لَكُم رغْفال ي ،وا النَّاسحامتُس لَم ِإن

كُمَأخْطَاء.  
  الصوم

١٦"يناِئموا ِللنَّاسِ صرظْهِلي مهوهجو ونكَشِّري مفَِإنَّه ،ينقنَافكَالْم نابِسيفَال تَكُونُوا ع ،تُممتَى صمو . َأقُوُل لَكُم
ِلكَي ال يظْهر ِللنَّاسِ َأنَّك صاِئم، ١٨بْل عنْدما تَصوم، ادهن رْأسك واغْسْل وجهك، ١٧. الُوا َأجرهمالْحقَّ ِإنَّهم نَ

دَأح اهري ال يالَّذ ْل فَقَطْ َألبِيكب .ابالثَّو يكطعي ي الْخَفَاءُل فمعا يى مري يالَّذ وكَأبو.  



   في السماءكنز
١٩"رِقُونسيو وصاللُّص نْقُبثُ ييحُأ، ودالصثُّ وا الْعهدفْسثُ ييضِ حي اَألرا فكُنُوز وا لَكُمزِل ٢٠. ال تَكْنب

َألن قَلْبك يكُون ٢١.  ِليسرِقُوايفْسد عثٌّ َأو صدٌأ، وحيثُ ال ينْقُب لُصوص اكْنزوا لَكُم كُنُوزا في السماء حيثُ ال
ككَنْز يهي فكَانِ الَّذي الْمف. 

وِإذَا كَانَتْ عينُك شريرةً، يكُون ٢٣. فَِإذَا كَانَتْ عينُك سليمةً، يكُون جِسمك كُلُّه منَورا. الْعين مصباح الْجِسمِ"٢٢
ظْلم كُلُّه كماجِسم .ـيكف الظَّلَام ا َأشَدا، فَمظَلَام يكي فالَّذ النُّور كَان فَِإن!  

٢٤" رتَقحيِل وا ِلَألوصخْلم كُوني َأو ،يالثَّان بحيَل واَألو هكْري ا َأنِإم نِ، َألنَّهيديس مخْدي َأن دَأح رقْدال ي
ياال. الثَّانعاَل مالْموا اَهللا ومتَخْد َأن ونرتَقْد .  

  اهللا يعتني بنا
٢٥"كُمامسَألج لَابِسلَى مال عو ،كُميشَتعابٍ ِلمشَر امٍ َأولَى طَعال تَقْلَقُوا ع َأن َأنِّي َأقُوُل لَكُم ببالس وذَا هه .

الطَّع نم ماةُ َأهيالْح تسلَابِسِ؟ َألَيالْم نم مَأه مالْجِس٢٦امِ و دصال تَحو عرا ال تَزِإنَّه ،اءمورِ السوا ِإلَى طُياُنْظُر
، مهما قَلقَ، َأن هْل يقْدر واحد منْكُم٢٧َألَستُم َأهم منْها بِكَثيرٍ؟ . وال تَجمع في مخَازِن، وَأبوكُم السماِئي يرزقُها

وِلماذَا تَقْلَقُون علَى الْملَابِسِ؟ تََأملُوا زنَابِقَ الْحقِْل وكَيفَ تَنْمو، ِإنَّها ال ٢٨يضيفَ ولَو ساعةً واحدةً ِإلَى عمرِه؟ 
فَِإن كَان ٣٠. ي كُلِّ جلَاِله كَان يلْبس مثَْل واحدة منْهالَكنِّي َأقُوُل لَكُم، وال حتَّى سلَيمان ف٢٩. تَتْعب وال تَغْزُِل

الْعشْب الَّذي يوجد الْيوم في الْحقِْل ويرمى غَدا في النَّارِ، يلْبِسه اُهللا بِهذه الطَّرِيقَة، َأال يلْبِسكُم َأنْتُم بِاَألولَى يا 
كُلُّ هذه اُألمورِ يجرِي ٣٢ماذَا نَلْبس؟ : ماذَا نَشْرب؟ َأو: ماذَا نَْأكُُل؟ َأو: فَال تَقْلَقُوا وتَقُولُوا٣١! قَليلي اِإليمانِ

ولًا َأن تَمتَد مملَكَةُ اِهللا ويسود بِل اطْلُبوا َأ٣٣. وراءها َأهُل الدنْيا، وَأبوكُم السماِئي يعلَم َأنَّكُم تَحتَاجون ِإلَيها كُلِّها
ِإلَى ذَِلك افَةبِاِإلض طَى لَكُما تُعكُلُّه وراُألم هذهو ،هلَاحي ٣٤. صكْفي ،هبِنَفْس تَمهي الْغَد َألن ،لَى الْغَدفَال تَقْلَقُوا ع

  .كُلَّ يومٍ ما فيه من مشَاكَل
 

 وا على أحدال تحكم

٧ 

١"كُمرغَي كُملَيع كُمحال ي بِذَِلكو ،دلَى َأحوا عكُم٢. ال تَحكُملَيع كَمحي ،لَى اآلخَرِينع ونكُما تَحكَم ُل . َألنَّهالْكَيو
لَكُم كَاُل بِهي هنَفْس وه ،ِلآلخَرِين بِه يلُوني تَكاذَا تَنْظ٣ُ. الَّذِلم حظُ لَوال تُلَاحو ،يكنِ َأخيي عي فالَّت ِإلَى الْقَشَّة ر

يا ٥خَلِّني ُأخْرِج الْقَشَّةَ من عينك، بينَما اللَّوح في عينك َأنْتَ؟ : بْل كَيفَ تَقُوُل َألخيك٤الخَشَبِ الَّذي في عينك؟ 
نم حقُ، َأخْرِجِ اللَّونَافميكنِ َأخيع نالْقَشَّةَ م ى ِلتُخْرِجتَر َأن نَككملًا، فَيَأو كنيع .  

٦" كُملَيع بتَنْقَل ا ثُمهلجا بَِأرهوسِللْخَنَازِيرِ، ِلَئلَّا تَد كُمراهووا جمال تَرلَابِ، وةَ ِللْكسقَدالْم اءطُوا اَألشْيال تُع
زتُموقَكُم.  



  اسألوا تعطوا
٧"لَكُم فْتَحابِ يلَى الْبقُوا عوا، اُطْروا تَجِدا، اُطْلُبطَوَألُوا تُعس٨. ا نمو ،جِدي طْلُبي نمنَاُل، وَأُل يسي نكُلَّ م َألن

لَه فْتَحابِ يلَى الْبقُ عطْر٩. يمنه نُهاب ِإذَا طَلَب نْكُمم نا؟ مرجح يهطعا يز١٠ خُب يهطعكَةً يمس ِإذَا طَلَب َأو
فَِإن كُنْتُم َأنْتُم اَألشْرار، تَعرِفُون َأن تُعطُوا عطَايا صاِلحةً َألولَادكُم، فَكَم بِاَألولَى َأبوكُم الَّذي في ١١حيةً؟ 

ِللَّذ اتري الْخَيطعي اءمالسنْهم ونطْلُبي ين!  
١٢"لُوكُمامعي َأن ونا تُرِيدكَم لُوا اآلخَرِينامع .اءكُتُبِ اَألنْبِيو اةري التَّوف درا وم لَخَّصذَا مه.  

  الباب الضيق
١٣"سو عاسو ابب وه لَاكطَرِيقَ الْه َألن ،قيابِ الضالْب نخُلُوا ماُدنْهم خُلُوندي ونيركَثٌل، وهبِيٌل س .
١٤ونَهجِدي يلُونقَلو ،بعبِيٌل صسقٌ ويض ابب وه اةيطَرِيقَ الْحو. 

  من يدعون النبوة
١٥" مهو ،رِيَئةلَانٍ بمكَح كُمِإلَي ْأتُوني ينةَ الَّذوالنُّب ونعدي نموا مذَرحةٌافْتَرِسم َئابذ يقَةقي الْح١٦. ف مارِهمث نم

كُلُّ شَجرة صاِلحة تُعطي ثَمرا صاِلحا، ١٧تَعرِفُونَهم، هْل يمكن َأن نَجني من الشَّوك عنَبا َأو من الْعلَّيق تينًا؟ 
دا رري ثَمطيَئةُ تُعدةُ الررالشَّج١٨. يًئاو يَئةدالر ةرال ِللشَّجيًئا، ودا ررثَم يطتُع َأن ةاِلحالص ةرِللشَّج نكمال ي

ِإذَن من ثمارِهم ٢٠. كُلُّ شَجرة ال تُعطي ثَمرا صاِلحا، تُقْطَع وتُرمى في النَّار١٩ِ. َأن تُعطي ثَمرا صاِلحا
  .نَهمتَعرِفُو

. يدخُُل مملَكَةَ اِهللا، بْل من يعمُل ِإرادةَ َأبِي الَّذي في السماء! يا سيدي! يا سيدي: لَيس كُلُّ من يقُوُل ِلي"٢١
نَبْأنَا، وبِاسمك طَردنَا الشَّياطين، َألَيس بِاسمك تَ! يا سيدي! يا سيدي: في ذَِلك الْيومِ كَثيرون سيقُولُون ِلي٢٢

  .َأنَا ال َأعرِفُكُم َأبدا، ابتَعدوا عنِّي َأيها اَألشْرار: فََأقُوُل لَهم علَنًا٢٣وبِاسمك عملْنَا معجِزات كَثيرةً؟ 
  نوعانِ من األساس

فَنَزَل الْمطَر، ٢٥.  ويعمُل بِه يكُون مثَْل رجٍل عاقٍل بنَى داره علَى الصخْرِِإذَن كُلُّ من يسمع كَلَامي هذَا"٢٤
احيالر تبهوُل، ويالس تاءجخْرِ. ولَى الصةً عسَؤسا كَانَتْ مقُطْ، َألنَّهتَس فَلَم ارالد لْكتْ تبرض٢٦. و نكُلُّ مو

مسِليملَى الرع هارنَى دٍل باهٍل ججثَْل رم كُوني ،ُل بِهمعال يذَا وي هكَلَام ٢٧. ع تاءجو ،طَرَل الْمفَنَز
  ."السيوُل، وهبت الرياح، وصدمتْ تلْك الدار، فَسقَطَتْ وتَحطَّمتْ تَماما

َألنَّه كَان يعلِّمهم بِسلْطَانٍ ولَيس مثَْل ٢٩. من هذَا الْكَلَامِ تَعجبت الْجماهير من تَعليمهولَما انْتَهى عيسى ٢٨
اِئهِمفُقَه.  

  



 عيسى يشفي األبرص

٨ 

يا سيد، ِإن كُنْتَ تُرِيد، : "ص وسجد لَه وقَاَلفَجاء ِإلَيه رجٌل َأبر٢. ولَما نَزَل من الْجبِل، تَبِعتْه جماهير غَفيرة١ٌ
فَقَاَل ٤. وفي الْحاِل شُفي من برصه." ُأرِيد، فَاشْفَ: "فَمد عيسى يده ولَمسه وقَاَل لَه٣." فََأنْتَ تَقْدر َأن تَشْفيني

بِل اذْهب ِإلَى الْحبرِ وَأرِه نَفْسك، وقَدمِ الْهديةَ الَّتي َأمر بِها موسى كَبرهانٍ لَهم . اِإياك َأن تُخْبِر َأحد: "لَه عيسى
  ."َأنَّك شُفيتَ

  ويشفي خادم الضابط
يا سيد، خَادمي راقد في الْفراشِ في "٦: اَلولَما دخََل كَفْرنَاحوم، جاءه ضابِطٌ بِرتْبة قَاِئد مَئة وتَوسَل ِإلَيه وق٥َ

يا سيد، َأنَا ال َأستَحقُّ : "َأجاب الضابِط٨ُ." َأنَا َأروح وَأشْفيه"٧: فَقَاَل لَه عيسى." الدارِ، مشْلُوٌل ويعاني َأشَد اَأللَمِ
َأنَا عارِفٌ هذَا، َألنِّي َأنَا نَفْسي ِلي رَؤساء، ٩. في َأن تَْأمر فَقَطْ فَيشْفَى خَادميَأن تَدخَُل تَحتَ سقْفي، ولَكن يكْ
فَلَما ١٠." اعمْل هذَا، فَيعمُل: تَعاَل، فَيْأتي، وِلعبدي: اذْهب، فَيذْهب، وآلخَر: وَأيضا تَحتي جنُود، َأقُوُل ِلهذَا

مسونَهعتْبي ينقَاَل ِللَّذو ،بجذَا تَعى هيسع ذَا : "عثُْل هم هنْداِئيَل عري ِإسني با فداحو َأجِد قَّ، لَمالْح َأقُوُل لَكُم
ِإلَى الْماِئدة مع ِإبراهيم وِإسحاقَ ُأَؤكِّد لَكُم َأن كَثيرِين سيْأتُون من الشَّرق والْغَربِ، ويجلسون ١١. اِإليمانِ

." َأما من لَهم الْمملَكَةُ فَيطْرحون خَارِجا في الظَّلَامِ، هنَاك الْبكَاء وصرِير اَألسنَان١٢ِ. ويعقُوب في مملَكَة اِهللا
١٣ابِطى ِللضيسقَاَل عو" :انِإيم بسح ،بذْهتَاا طَلَبلَى مُل عصتَحس ا." كهنَفْس ظَةاللَّح لْكي تف مالْخَاد يفَشُف.  

  ويشفي حماة بطرس
فَلَمس يدها، ١٥. وجاء عيسى ِإلَى دارِ بطْرس، فَوجد حماةَ بطْرس راقدةً في الْفراشِ مرِيضةً بِالْحمى١٤

ا الْحكَتْهفَتَرهمَأتْ تَخْددبتْ وقَامى وم.  
 ويشفي كثيرين

١٦ يعمشَفَى جو ،ةمةَ بِكَليرالشِّر احواَألر دفَطَر ،يناطشَي يهِمف يرِينكَث وا لَهرضَأح ،اءسَل الْما َأقْبلَمو
  ."مَل َأمراضنَا وَأزاَل َأسقَامنَاح: "وبِذَِلك تَم قَوُل النَّبِي ِإشَعيا١٧. الْمرضى

  ثمن الوالء لعيسى
يا معلِّم، : "وجاء َأحد الْفُقَهاء وقَاَل لَه١٩. ولَما رَأى عيسى الْجمهور حولَه، َأمر بِالذَّهابِ ِإلَى الشَّاطِئ اآلخَر١٨ِ

ِللثَّعلَبِ جحر وِللطَّيرِ عشٌ، َأما الَّذي صار بشَرا فَلَيس لَه : "فَقَاَل لَه عيسى٢٠." يهَأتْبعك في َأي مكَانٍ تَذْهب ِإلَ
هْأسر يهف دنسي كَان٢١." مهيذتَلَام نم آخَر داحو قَاَل لَهو" :نفَأدو بَأذْه لًا َأنِلي َأو حمسا ،ديا سيياِلدو  ".

٢٢ى قَاَل لَهيسع نلَك" :متَاهوم نُونفدتَى يوخَلِّ الْمي، ونعتْبا".  



  يسكت العاصفة
٢٣يذُهتَلَام هفَتَبِع الْقَارِب بكر٢٤. وع كَانو ،الْقَارِب اجواَألم فَغَّطَت ةريحلَى الْبةٌ عيدفَةٌ شَداصتْ عبهى ويس

ما لَكُم خَاِئفين يا : "فَقَاَل لَهم٢٦!" يا سيد، َأنْقذْنَا، نَحن علَى وشْك الْغَرق: "فَراحوا وَأيقَظُوه وقَالُوا٢٥. نَاِئما
َأي رجٍل هذَا حتَّى : "دهشَ النَّاس وقَالُوافَان٢٧ْ. وقَام ووبخَ الريح واألمواج، فَحلَّ الْهدوء التَّام" قَليلي اِإليمانِ؟

اجواألمو يحالر هيعتُط"!  
  يطرد الشياطين من رجلين

 وجاء عيسى ِإلَى الشَّاطِئ اآلخَرِ، َأي ِإلَى بِالَد الْجدرِيين، وِإذَا بِرجلَينِ فيهِما شَياطين خَرجا من الْمقَابِر٢٨ِ
،لَاهقَابو الطَّرِيق لْكت نم رمي َأن رقْدي دَأح كُني تَّى لَما حنِ جِديكَانَا شَرِسخَا٢٩. ورصاِهللا؟ : "و نا اببِنَا ي ا لَكم

فَتَوسلَتْ ٣١. ازِيرِ يرعى علَى مسافَة منْهماوكَان قَطيع كَبِير من الْخَن٣٠َ" هْل جِْئتَ ِإلَى هنَا ِلتُعذِّبنَا قَبَل اَألوانِ؟
فََأمرها بَِأن تَذْهب، فَخَرجتْ من الرجلَينِ ٣٢." ِإن طَردتَنَا، فََأرسلْنَا ِإلَى قَطيعِ الْخَنَازِيرِ: "ِإلَيه الشَّياطين وقَالَتْ

فَعي الْخَنَازِيرِ، فَانْدخَلَتْ فدواءي الْمف لَكهو ةريحِل ِإلَى الْببلَى الْجع نقَطَ مسو كُلُّه يعاةُ، ٣٣.  الْقَطعالر برفَه
يناطا شَييهِمف كَان نى ِلمرا جبِمذَا ووا بِكُلِّ هرَأخْبو ينَةدوا ِإلَى الْماحرا ٣٤. وينَةُ كُلُّهدالْم تجفَخَر قَاءِلل

مهلَدب نَل عحري َأن نْهوا مطَلَب ،هَأوا رى، فَلَميسع.  
  يشفي المشلول

٩ 

١هتلْدِإلَى ب اءجةَ وريحالْب ربعو ،ى الْقَارِبيسع بكر اش٢ٍ. ثُمرلَى فا عداقشْلُولًا رم وا لَهرضَأى . فََأحا رلَمو
يسشْلُوِلعقَاَل ِللْم مانَهى ِإيم" :كذُنُوب ةٌ لَكغْفُوري، منا ابقْ ي٣." ثهِمفي َأنْفُس اءالْفُقَه ضعفَقَاَل ب" : ذَا الشَّخْصه
كْفُرقَاَل٤!" يو مهى َأفْكَاريسفَ عر؟ : "فَعي قُلُوبِكُمف بِالشَّر وناذَا تُفَكِّر٥ِلمهُلَأيها َأسم : ةٌ لَكغْفُورَأقُوَل م َأن

لَكنِّي سُأثْبِتُ لَكُم َأن الَّذي صار بشَرا عنْده السلْطَةُ علَى اَألرضِ َأن يغْفر ٦ذُنُوبك َأو َأن َأقُوَل قُم وامشِ؟ 
شْلُوِل." الذُّنُوبقَاَل ِللْم ثُم" :اشَكرْل فماحو قُمارِكِإلَى د باذْه٧."  وارِهِإلَى د بذَهو ٨. فَقَام َأى النَّاسا رفَلَم

  !ذَِلك، خَافُوا وسبحوا اَهللا الَّذي َأعطَى الْبشَر مثَْل هذَه السلْطَةَ
  يدعو متّى

: ى جاِلسا في مكْتَبِ الضراِئبِ، فَقَاَل لَه عيسىوراح عيسى من هنَاك، فَرَأى في طَرِيقه رجلًا اسمه مت٩َّ
  .فَقَام وتَبِعه." اتْبعني"

ولَما كَان عيسى جاِلسا يْأكُُل في دارِ متَّى، جلَس ِليْأكَُل معه ومع تَلَاميذه عدد كَبِير من جباة الضراِئبِ وغَيرِ ١٠
" ِلماذَا يْأكُُل معلِّمكُم مع جباة الضراِئبِ وغَيرِ الْمتَدينين؟: "فَلَما رَأى الْفَريسيون هذَا قَالُوا ِلتَلَاميذه١١. دينينالْمتَ



ُأرِيد : افْهموا معنَى هذه الْعبارة١٣. ال يحتَاج اَألصحاء ِإلَى طَبِيبٍ بِل الْمرضى: "وسمع عيسى هذَا فَقَاَل١٢
  ."َأنَا جِْئتُ ال َألدعو الصاِلحين بِل الْخَاطِئين. رحمةً ال ضحيةً

  
  عيسى والصيام

فَقَاَل لَهم ١٥" يذُك فَال يصومون؟ِلماذَا نَصوم نَحن والْفَريسيون، َأما تَلَام: "فَجاء ِإلَيه تَلَاميذُ يحيى وقَالُوا١٤
. هْل يحزن ضيوفُ الْعرسِ والْعرِيس معهم؟ لَكن لَما يجِيء الْوقْتُ ويذْهب الْعرِيس عنْهم يصومون: "عيسى

١٦ لَم يدداشٍ جقُم نم ةقْعا بِريما قَدبثَو حلصي دبِ، ال َأحنِ الثَّوع دعتَبشُ وةَ تَنْكَمقْعالر ِإلَّا فَِإنشْ، ونْكَمي
وال يضعون خَمرا جديدةً في قربة قَديمة، وِإلَّا تَنْشَقُّ الْقربةُ، فَتَنْسكب الْخَمر وتَتْلَفُ ١٧. ويصير الْخَرقُ َأسوَأ

  ."عون الْخَمر الْجديدةَ في قربة جديدة، فَتُحفَظَانِ معابْل يض. الْقربةُ
  يشفي مريضة ويقيم ميتة

بِنْتي ماتَت اآلن، : "وبينَما هو يقُوُل هذَا الْكَلَام، جاء واحد من الْمسُئوِلين عن بيت الْعبادة، وسجد لَه وقَاَل١٨
نالَكيا فَتَحهلَيع كدي عضاَل و١٩."  تَعيذُهتَلَامو وه هتَبِعى ويسع فَقَام.  
٢٠بِهفَ ثَوتْ طَرسلَمو هخَلْف نتْ ماءنَةً جةَ سشْرع نْذُ اثْنَتَيمٍ ما نَزِيفُ دهنْدَأةٌ عرام نَاككَانَتْ ها ٢١. وَألنَّه

." ثقي يا عزِيزتي، ِإيمانُك شَفَاك: "فَالْتَفَتَ عيسى ورآها وقَاَل٢٢." يكْفي َأن َألْمس ثَوبه فَُأشْفَى: "فْسهاقَالَتْ في نَ
ظَةاللَّح لْكي تَأةُ فرالْم تيفَشُف.  

. اُبعدوا من هنَا: "فَقَاَل٢٤. ِئزِيةَ والْجمهور في شَغَبٍووصَل عيسى ِإلَى دارِ الْمسُئوِل، فَوجد الْموسيقَى الْجنَا٢٣
وانْتَشَر ٢٦. فَلَما َأخْرجوا النَّاس، دخََل وَأمسك بِيد الْبِنْت فَقَامت٢٥ْ. فَسخروا منْه." لَم تَمت الْبِنْتُ، بْل هي نَاِئمةٌ

  .لْمنْطَقَة كُلِّهاهذَا الْخَبر في تلْك ا
  ويشفي أعميين

ولَما دخََل الدار، جاء ٢٨." ارحمنَا يا ابن داود: "ومضى عيسى في طَرِيقه، فَتَبِعه َأعميانِ يصيحانِ ويقُوالن٢٧ِ
فَلَمس عيونَهما ٢٩." نَعم يا سيد: "فَقَاال" ادر َأن َأعمَل هذَا؟هْل تُْؤمنَانِ َأنِّي قَ: "فَقَاَل لَهما عيسى ِإلَيه اَألعميانِ،

: فَحذَّرهما عيسى بِشدة وقَاَل لَهما. فَانْفَتَحتْ عيونُهما٣٠." حسب ِإيمانكُما ستَحصالنِ علَى ما طَلَبتُما: "وقَاَل
"لَمعي ا َأناكُمِإيدا٣١."  َأحكُلِّه نْطَقَةالْم لْكي تف هارانِ َأخْبنْشُرَأخَذَا يا، وبا ذَهمنَّهلَك.  

  ويشفي األخرس
٣٢طَانشَي يهف سٍل َأخْرجالنَّاسِ بِر ضعب هِإلَي اءا، ججا خَرلَماَأل٣٣. و تَكَلَّم ،طَانى الشَّييسع دا طَرفَلَمسخْر .

ِإنَّه يطْرد الشَّياطين : "َأما الْفَريسيون فَقَالُوا٣٤." ما رَأينَا مثَْل هذَا َأبدا في ِإسراِئيَل: "فَتَعجب النَّاس وقَالُوا
  ."بِواسطَة رِئيسِ الشَّياطينِ



  شفقة عيسى
والْقُرى، يعلِّم في بيوت الْعبادة، ويعلن بشْرى قيامِ الْمملَكَة، ويشْفي من وكَان عيسى يطُوفُ في كُلِّ الْمدنِ ٣٥

اءدضٍ وركُلِّ م. 
: فَقَاَل ِلتَالميذه٣٧. ورَأى الْجماهير، فََأشْفَقَ علَيهِم جِدا، َألنَّهم كَانُوا معذَّبِين وباِئسين كَغَنَمٍ ال راعي لَها٣٦

" ،يلُوناَل قَلمالْع نلَك يركَث ادص٣٨الْحهادصالًا ِإلَى حمَل عسري َأن ادصالْح باحَألُوا صفَاس".  
 يرسل االثنَي عشر للخدمة

١٠ 

. دوا اَألرواح الشِّريرةَ، ويشْفُوا من كُلِّ مرضٍ وداءِإلَيه تَالميذَه االثْنَي عشَر، وَأعطَاهم سلْطَةً ِليطْر ونَادى١
٢شَرع ِل االثْنَيسالر اءمَأس هذهنَّا : ووحيي ودبز نب قُوبعي ،َأخُوه اوِسرَأنْدو سطْرى بعدي يالَّذ انعملًا سَأو

 ،ي، ٣َأخُوهرتَلْمبو يبفَيل ،ساوتَدي ولْفح ناب قُوبعاِئبِ، يرابِي الضتَّى جما ووذَا ٤تُومهيو ورالْغَي انعمس
ي خَانَهالَّذ يوتيالقَر.  

ا َأي مدينَة سامرِية، ال تَذْهبوا ِإلَى اَألجانبِ وال تَدخُلُو: "هُؤالء االثْنَا عشَر َأرسلَهم عيسى وَأوصاهم وقَاَل٥
٦الَّةاِئيَل الضري ِإسنب افروا ِإلَى خبِل اذْهقُولُوا٧. بو وا في الطَّرِيقشِّربو :لَكَتَهمم يمقي اُهللا َأن شَكشْفُوا ٨. َأوا

  .َأخَذْتُم مجانًا فََأعطُوا مجانًا. ياطينالْمرضى، َأقيموا الْموتَى، َأبرُِئوا الْبرص، اُطْردوا الشَّ
ال تَْأخُذُوا مزودا ِللطَّرِيق، وال ١٠. ال تَْأخُذُوا نُقُودا في جيوبِكُم، ال من ذَهبٍ وال من فضة وال من نُحاسٍ"٩

وَأي مدينَة َأو قَرية تَدخُلُونَها، اسَألُوا فيها ١١. يستَحقُّ طَعامهثَوبا ِإضافيا، وال حذَاء، وال عصا، َألن الْعامَل 
نَاكه نلُوا محتَّى تَرح هنْدوا عيمَأقو ،يفَكُمضي قُّ َأنتَحسي داحو نقُولُوا١٢. ع ارالد خُلُونتَد ينحو :المس .

ومن يرفُض َأن يقْبلَكُم َأو ١٤. هلُها، يحلُّ سالمكُم علَيهِم، وِإن لَم يستَحقُّوا، يرجِع سالمكُم ِإلَيكُمفَِإنِ استَحقَّ َأ١٣
لجَأر نع اروا الْغُبانْفُضو ةلْدالْب لْكت ارِ َأوالد لْكت نوا مجفَاخْر ،لَكُم عمسي َأن١٥. كُم تَكُونقَّ، سالْح َأقُوُل لَكُم

ةلْدالْب لْكت الَةح نَل مهينِ، َأسمِ الدوي يةَ فورمعو ومدالَةُ سح.  
روا من النَّاسِ، احذ١٧َ. َأنَا ُأرسلُكُم مثَْل خراف وسطَ ذَئابٍ، فَكُونُوا حذرِين كَالْحيات، ولُطَفَاء كَالْحمامِ"١٦

 ،ةادبالْع وتيي بف ونَكُمدلجيمِ، واكحِإلَى الْم ْأخُذُونَكُمي موا ١٨فَِإنَّهدبِي ِلتَشْهببِس لُوكمكَّامٍ وح امَأم ونَكُمرضحيو
في ذَِلك الْوقْت يعطَى . ب أن تَقُولُوه وال كَيفَ تَقُولُونَهومتَى َأخَذُوكُم، فَال تَقْلَقُوا علَى ما يج١٩ِ. لَهم وِلألجانبِ

لَكُم ٢٠. الْكَالميكُمف تَكَلَّمي َأبِيكُم وحْل رب ،ينتَكَلِّمالْم َأنْتُم تُم٢١. فَلَس قُوميو ،نَهاب اَألبو توِللْم اَألخُ َأخَاه لِّمسيو
. ويكْرهكُم جميع النَّاسِ بِسببِ اسمي، لَكن الَّذي يثْبتُ ِإلَى النِّهاية، ينْجو٢٢. ى واِلديهِم ويقْتُلُونَهماَألوالد علَ

تَهوا من كُلِّ مدنِ بني َألنِّي َأقُوُل لَكُم الْحقَّ قَبَل َأن تَنْ. ومتَى اضطَهدوكُم في مدينَة، اُهربوا ِإلَى غَيرِها٢٣
  .ِإسراِئيَل يْأتي الَّذي صار بشَرا



٢٤"هديس نلَى مَأع دبال الْعو ،هلِّمعم نلَى ميذُ َأعالتِّلْم س٢٥. لَيهديكَس دبالْعو ،هلِّمعكَم كُوني يذَ َأني التِّلْمكْفي .
كَانُوا قَد ِإنارِهِل دلَى َأهع َأكْثَر ونفْتَري مَأنَّه وَل، فَال شَكبلَزعارِ بِبالد بوا رلَقَّب .  

٢٦"منْهفُ. فَال تَخَافُوا مرعرٍّ يكُلُّ سو ،لَنعتُورٍ يسي نُورِ ٢٧. كُلُّ مف َأنْتُم ي الظَّلَامِ، قُولُوهف لَكُم ا َأقُولُهم
ال تَخَافُوا من الَّذين يقْتُلُون الْجِسم لَكنَّهم ٢٨. وما تَسمعونَه همسا في اُألذُنِ، نَادوا بِه من علَى السطُوحِ. هارِالنَّ

قْتُلُوا النَّفْسي َأن ونرقْدال ي .مالْجِسو النَّفْس كلهي رِ َأنالْقَاد نْل خَافُوا ميمِبحي الْجا فعم .  
٢٩"لْمِ َأبِيكُمرِ عضِ بِغَيا ِإلَى اَألرمنْهم داحو قَعال ي ذَِلك عملْسٍ، ونِ بِفيفُورصالْع ونبِيعتَّى ٣٠. يفَح ،ا َأنْتُمَأم

كُلُّه وددعم كُمُؤوسر ر٣١. شَعع نَأغْلَى م فَال تَخَافُوا، َأنْتُمةيركَث يرافص.  
٣٢"اءمي السي فَأبِي الَّذ امقُد لَه دالنَّاسِ، َأشْه امِلي قُد دشْهي ن٣٣. كُلُّ م هرالنَّاسِ، ُأنْك امي قُدنرنْكي نكُلُّ مو

اءمي السي فَأبِي الَّذ امقُد.  
الْخالفَ بين  جِْئتُ َألبعثَ. ٣٥السالم في اَألرضِ، ما جِْئتُ َألبعثَ سلَاما بْل سيفًاال تَظُنُّوا َأنِّي جِْئتُ َألبعثَ "٣٤

ه من َأحب َأباه َأو ُأم٣٧. ويكُون َأهُل اِإلنْسانِ َأعداءه٣٦. االبنِ وَأبِيه، والبِنْت وُأمها، وزوجة االبنِ وحماتها
ومن ال يحمُل صليبه ويتْبعني فَال ٣٨. َأكْثَر منِّي فَال يستَحقُّني، ومن َأحب ابنًا َأوِ ابنَةً َأكْثَر منِّي فَال يستَحقُّني

  .ه في سبِيلي فَِإنَّه يجِدهامن َأراد َأن يحفَظَ حياتَه يفْقدها، َأما من فَقَد حيات٣٩َ. يستَحقُّني
ومن يقْبُل . من يقْبُل نَبِيا َألنَّه نَبِي، ينَاُل َأجر نَبِي٤١. من يقْبلُكُم يقْبلُني، ومن يقْبلُني يقْبُل الَّذي َأرسلَني"٤٠

نَاُل َأجي ،اِلحٌل صجر ا َألنَّهاِلحلًا صجاِلحٍرٍل صجر ٤٢. ر لَوغَارِ والص ُؤالءه دي َأحقسي نقَّ، مالْح َأقُوُل لَكُمو
  ."كَْأس ماء بارِد َألنَّه تلْميذي، فَلَن يضيع َأجره َأبدا

  
 سؤال يحيـى

١١ 

 .ر، مضى في طَرِيقه ِليعلِّم ويبشِّر في بِلَادهمولَما انْتَهى عيسـى من تَوصية تَالَميذه االثْنَي عش١َ
هْل َأنْتَ هو الَّذي نَتَوقَّع : "ِليسَألُوه٣فََأرسَل ِإلَيه تَالميذَه . وسمع يحيى وهو في السجنِ عن َأعماِل الْمسيح٢ِ

الْعمي يبصرون، ٥: اذْهبوا وَأخْبِروا يحيى بِما تَسمعون وتَرون: "جابهم عيسـىفََأ٤" مجِيَئه َأم نَنْتَظر آخَر؟
ونشَّربي يناكسالْمو ،ونقُومتَى يوالْمو ،ونعمسشُ يالطُّرو ،ُأونربي صرالْبَو ،شُونمي جرالْعال٦. و يًئا ِلمننهو 

يف لُهَأم يبخي".  
لَما خَرجتُم ِإلَيه في الصحراء، : "فَلَما انْصرفَ تَلَاميذُ يحيى، َأخَذَ عيسـى يحدثُ الْجمهور عن يحيى فَقَاَل٧

جتُم ماذَا رَأيتُم؟ هْل رجلًا يرتَدي الْملَابِس ِإذَن لَما خَر٨. ماذَا رَأيتُم؟ هْل ساقَ نَبات تَهزها الريح؟    ال
لَكن لَما خَرجتُم ماذَا رَأيتُم؟ هْل نَبِيا؟ نَعم ٩. فَالَّذين يلْبسون الْملَابِس الْفَاخرةَ هم في قُصورِ الْملُوك. الْفَاخرةَ؟ ال

َأنَا َأبعثُ رسوِلي قُدامك، ِلكَي يعد لَك : هذَا هو الَّذي قَاَل عنْه اُهللا في الْكتَاب١٠ِ. م من نَبِيبِالتَّْأكيد، بْل وَأعظَ



كامغ١١َ. الطَّرِيقَ َأمى الْميحي نم ظَمَأع وه نشَرِ مكُلِّ الْب نيب رظْهي قَّ، لَمالْح َأقُوُل لَكُمطِّسِو . غَرَأص نلَكو
نْهم ظَماِهللا َأع لَكَةمي مف داح١٢. و اجِهوا يخُلُهدي نمو ،ةو بِقُولَكَةُ اِهللا تَنْممم ،غَطِّسِ ِإلَى اآلنى الْميحامِ يَأي نمو

اءدالت١٣َّ. الْعو ،اءا كُلُّ اَألنْبِينْهَأ عتَنَب قَدىويحي اءتَّى جا، حضاةُ َأير١٤. و َأن رِفُونتَع مهكَالم قْتُمدص فَإن
نْتَظَرالْم اسِإلْي وى هيح١٥! يآذَان لَكُم نا مي يونعمسا!  

زمرنَا ١٧: عامة يصيحون َألصحابِهِم ويقُولُونوبِمن ُأشَبه هذَا الْجِيَل؟ ِإنَّه مثُْل َأوالد قَاعدين في الساحة الْ"١٦
وجاء ١٩. فيه شَيطَان: فَقَد جاء يحيى ال يْأكُُل وال يشْرب، فَقَالُوا١٨! لَكُم فَلَم تَرقُصوا، نَدبنَا لَكُم فَلَم تَلْطُموا

. هذَا رجٌل شَرِه وسكِّير، وصديقٌ ِلجباة الضراِئبِ وغَيرِ الْمتَدينين: قَالُواالَّذي صار بشَرا يْأكُُل ويشْرب، فَ
  ."والْحكْمةُ الصحيحةُ تَظْهر في من يعملُون بِها

  الويل لمن ال يتوب
٢٠ ا َأكْثَريهَل فمي عالَّت خُ الْبِالدبوـى ييسَأخَذَ عواوتُوبي ا لَملَهَأه َألن ،هاتجِزعا "٢١: فَقَاَل. مي ُل لَكيالْو

زِينا! كُورديتَ صيا بي ُل لَكيالْو ! نا مملُهَأه لَتَاب ،اتجِزعم نا مكُمنْدى عرا جا مديصو وري صى فرج فَلَو
نوا عربعو ،يدعنٍ بمزهِمُؤوسلَى رع ادموا الرعضوشَ، ووا الْخَيلَبِس بَِأن الَةَ ٢٢.  ذَِلكح ا ِإننِّي َأقُوُل لَكُملَك

؟ ال، وَأنْت يا كَفْرنَاحوم، هْل تَرتَفعين ِإلَى السماء٢٣. صور وصيدا في يومِ الدينِ ستَكُون َأسهَل من حالَتكُما
ينطبتُه ةاوِيْل ِإلَى الْهب !تْ ِإلَى اآلنيقلَب ،اتجِزعم نم كنْدى عرا جم ومدي سى فرج ٢٤. فَلَو نِّي َأقُوُل لَكلَك

كالَتح نَل مهَأس تَكُونينِ سمِ الدوي يف ومدالَةَ سح ِإن".  
٢٥ـى فيسع تَكَلَّمقَاَلوو قْتالْو ي ذَِلك" : وراُألم هذتَ هَأخْفَي ضِ، َألنَّكاَألرو اءمالس با را َأبِي، يي كدمَأح

طَاءسا ِللْبكَشَفْتَهو ،اءلَمالْعو اءكَمنِ الْحة٢٦ُ. عاِلحالص يَئتُكشم هذه ا َأبِي، َألني منَع.  
  متعبينعيسى يريح ال

٢٧" َأن ناالب شَاءي ينالَّذو نِإلَّا االب رِفُ اَألبعي دال َأحو ،ِإلَّا اَألب نرِفُ االبعي دال َأح ،ءكََل ِلي كُلَّ شَيَأبِي َأو
ملَه فَهكْشي٢٨. يثَق مالُهمَأح ينالَّذو بِينتْعالْم يعما جا ِلي يالَوتَعكُمَأنَا ُأرِيحنِّي ٢٩. لَةٌ، ووا ملَّمتَعيرِي، ولُوا نمحا

كُمةً ِلنُفُوساحوا رالْقَلْبِ، فَتَجِد عاضتَومو يعديف٣٠ٌ. َألنِّي وي خَفلمحٌل وهيرِي سن َألن".  
  

 مسألةُ يومِ السبت

١٢ 

وكَان تَلَاميذُه جاِئعين، فََأخَذُوا يقْطفُون السنَابَِل . سبت وسطَ حقُوِل الْقَمحِفي ذَِلك الْوقْت مر عيسـى في يومِ ١
" .تَلَاميذُك يعملُون ما ال يحلُّ عملُه في يومِ السبت! اُنْظُر: "فَلَما رَأى الْفَريسيون هذَا، قَالُوا لَه٢. ويْأكُلُونَها

٣مهاب؟ : "فََأجهابحَأصو وه اعا جلَم داود لَها فَعُأوا متَقْر زِ ٤َألَمخُب نم هابحَأصو وَأكََل هتَ اِهللا، ويخََل بد ِإنَّه



ارِ وبا ِللَْأحِإنَّم مال لَهو لَه لُّ َأكْلُهحي ال يسِ الَّذقَدانِ الْمبالْقُرمهدمِ ٥. حوي يف اربالَْأح َأن اةري التَّوُأوا فتَقْر َألَم
هنَا واحد هو َأعظَم من بيت : فََأقُوُل لَكُم٦السبت يكْسرون وصيةَ السبت في بيت اِهللا، وال يحسبون مذْنبِين؟ 

َألن الَّذي صار بشَرا هو ٨. ُأرِيد رحمةً ال ضحيةً، ما حكَمتُم علَى الْبرِيء: نَى هذه الْعبارةولَو فَهِمتُم مع٧. اِهللا
تبالس بر".  

  يشفي في يوم السبت
٩ ،مهنْدي عالَّذ ةادبالْع تيِإلَى ب بذَهو هي طَرِيقى فضمن١٠َوه ثُ كَانيشْلُولَةٌحم هدٌل يجر اك . ضعالْب كَانو

َألُوهـى فَسيسع دى ضوا شَكْوجِدي َأن اوِلُونحالٌل؟: "يح تبمِ السوي يف ِل الشِّفَاء١١" همفَقَاَل لَه" : َأن ِلنَفْرِض
واِإلنْسان كَم هو َأفْضُل من ١٢ يومِ السبت، َأال يمسكُه ويرفَعه؟ واحدا منْكُم عنْده خَروفٌ، فَوقَع في حفْرة في

وفالٌل! الْخَرح تبمِ السوي يرِ فُل الْخَيمع ِل١٣." ِإذَنجقَاَل ِللر ثُم" :كدي دتْ ." مارصا وامتْ تَميا، فَشُفهدفَم
  .فَخَرج الْفَريسيون وتَآمروا ِليقْتُلُوا عيسـى١٤. رىسليمةً كَاُألخْ

  العبد المختار
١٥نَاكه نفَ مرفَانْص ،ـى بِذَِلكيسع ملعو .ماهضرم يعمالنَّاسِ، فَشَفَى ج نم كَبِير ددع هتَبِع١٦. و مهذَّرحو

نْهنُوا علعال ي ١٧. َأناِلييِإشَع انِ النَّبِيلَى ِلسُل اِهللا عقَو مي "١٨: تبِيبِي الَّذح ،تُهي اخْتَري الَّذدبع وذَا هه
ال يخَاصم وال يصيح وال يسمع َأحد صوتَه في ١٩. يفَرحني، َأضع روحي علَيه، فَيعلن الْحقَّ ِللشُّعوبِ

ر٢٠ِ. ارِعِالشَّوقَّ ِإلَى النَّصالْح قُودي خِّنَةً، ِإلَى َأنديلَةً متَّى فَتُئ حطْفال يةً، وشَّمها مصتَّى عح ركْسي ٢١. ال يف
  ."اسمه تَضع الشُّعوب رجاءها

  قوة اهللا ال بعلزبول
٢٢يهفو سى َأخْرملًا َأعجر هوا ِإلَيرضَأحوطَانَأى.  شَيرو َل تَكَلَّمجالر تَّى ِإنح شَ كُلُّ النَّاسِ ٢٣. فَشَفَاههفَانْد

هذَا الرجُل يطْرد الشَّياطين بِواسطَة : "ولَما سمع الْفَريسيون هذَا الْكَلَام قَالُوا٢٤" هْل هذَا هو ابن داود؟: "وقَالُوا
عينِباطِئيسِ الشَّيوَل رب٢٥." لَزمقَاَل لَهو مهفَ َأفْكَاررفَع" : َأو لَدكُلُّ بو ،با تَخْرهلَى نَفْسع متَنْقَس لَكَةمكُلُّ م

دما ال تَصهلَى نَفْسع متَنْقَس اِئلَة٢٦. ع فَقَد ،طَانالشَّي دطْري طَانالشَّي كَان ِإن دمفَ تَصكَيو ،هلَى نَفْسع مانْقَس
وِإن كُنْتُ َأنَا َأطْرد الشَّياطين بِواسطَة بعلَزبوَل، فَبِواسطَة من يطْردهم َأتْباعكُم؟ ِلذَِلك هم يحكُمون ٢٧مملَكَتُه؟ 

كُملَي٢٨. عوحِ اِهللا َأطْركُنْتُ بِر ِإن نلَكنَكُميب لَكَتَهماُهللا م َأقَام فَقَد ِإذَن ،يناطالشَّي خَُل ٢٩. ددي َأن دَأح رقْدفَ يكَي
هارد بنْهي َأن نُهكمي بِذَِلكلًا؟ وَأو الْقَوِي دِإلَّا ِإذَا قَي هنْدا عم بنْهيو ِل الْقَوِيجالر ارل٣٠َ. د نم وي فَهعم سي

لَيقُ. عفَري وي فَهعم عمجال ي نموحِ ٣١. وبِالر ا الْكُفْرِللنَّاسِ، َأم غْفَركُفْرٍ يكُلَّ ذَنْبٍ و ِإن بِ َأقُوُل لَكُمبذَا السِله
غْفَري وسِ فَلَنش٣٢َ. الْقُدب اري صالَّذ دةً ضمقَاَل كَل نم وسِ، فَلَنوحِ الْقُدالر دض تَكَلَّمي نا مَأم ،لَه غْفَرا ير

ةري اآلخال فا ونْيالد هذي هال ف لَه غْفَري.  



  نعرف الشجرة من ثمرها
٣٣"دةً ررشَج تُمعرز ِإنا، وبا طَيهرثَم كُونةً يبةً طَيرشَج تُمعرز يًئاِإندا رهرثَم كُونرِفُ . يَئةً ينَع نفَنَح

يا َأوالد اَألفَاعي، كَيفَ يمكنُكُم َأن تَقُولُوا كَالما صاِلحا وَأنْتُم َأشْرار؟ َألن الْفَم يتَكَلَّم ٣٤. الشَّجرةَ من ثَمرِها
ُأل الْقَلْبي تَمالَّت اءاِإلن٣٥ْ. بِاَألشْي مقَدي يرالشِّر اناِإلنْسو ،يهونِ فخْزالحِ الْمالص نا مالحص مقَدي اِلحالص انس

يهونِ فخْزالْم الشَّر نا م٣٦. شَرمِ الدوي يا فنْهع ونباسحي ا النَّاسقُولُهي طَّالَةب ةمكُلَّ كَل ِإن َأقُوُل لَكُمينِو .
٣٧اقَبتُع كبِكَالمُأ ورتَتَب كبِكَالم َألنَّك".  

  آية النبي يونس
٣٨قَالُوا لَهو ينييسالْفَرو اءالْفُقَه ضعب هكَلَّمو" :َأن نُرِيد ،لِّمعا مةً يآي نْكى م٣٩." نَرمهابفََأج" : يررش بشَع

فَكَما كَان يونس في بطْنِ الْحوت ثَلَاثَةَ َأيامٍ وثَلَاثَ ٤٠. ، ولَن يعطَى آيةً غَير آية النَّبِي يونسوفَاسقٌ يطْلُب آيةً
دينَة نينَوى في يومِ سيقُوم َأهُل م٤١. لَياٍل، كَذَِلك يكُون الَّذي صار بشَرا في قَلْبِ اَألرضِ ثَلَاثَةَ َأيامٍ وثَلَاثَ لَياٍل

سوني نم ظَمنَا َأعهو ،سوني مها َأنْذَروا لَمى تَابينَوَل نَأه َألن ،هلَيع ونكُمحيذَا الْجِيِل وه عينِ مالد .
٤٢كُمتَحذَا الْجِيِل وه عينِ ممِ الدوي ينُوبِ فكَةُ الْجلم تَقُومسةَ وكْمح عمضِ ِلتَسرِ اَألرآخ نتْ ماءا جَألنَّه ،هلَيع 

انملَيس نم ظَمنَا َأعهو ،انملَيس.  
  خطر الفراغ الروحي

٤٣"فَال ي ،ةاحنِ الرثًا عحب لَةقَاح ناكِإلَى َأم بذْهانٍ، يِإنْس نم يرالشِّر وحالر جتَى خَرامهقُوُل٤٤. جِدفَي :
نْهتُ مجي خَري الَّذتيِإلَى ب جِعا. َأرتَّبرميفًا ونَظفَارِغًا و هجِديي وْأتاحٍ ٤٥. فَيوةَ َأرعبس هعم رضحيو بذْهفَي

نْهم ى َأشَرا. ُأخْرح فَتَكُون ،نَاكه كُنتَسو ،احوخُُل اَألراُألولَىفَتَد هالَتح نَأ موةُ َأسيرانِ اَألخاِإلنْس ذَا . لَةُ ذَِلكفَه
  ."نَفْسه سيحدثُ مع هذَا الْشَّعبِ الشِّريرِ

  أم عيسى واخوته
٤٦طَلَبارِ، والد قَفُوا خَارِجوَو تُهخْواو هلَتْ ُأمصو ،النَّاس كَلِّمي وا هنَميبووهكَلِّمي ٤٧. وا َأن نم داحو فَقَاَل لَه

ينودجوالْم" :وككَلِّمي َأن ونرِيديارِ والد خَارِج فُوناقو تُكخْواو ك٤٨." ُأمهري َأخْبفَقَاَل ِللَّذ" : نمي وُأم نم
َألن كُلَّ من يعمُل مشيَئةَ َأبِي الَّذي ٥٠! هُؤالء هم ُأمي واخْوتي: " وقَاَلثُم َأشَار بِيده ِإلَى تَلَاميذه٤٩" اخْوتي؟

  ."في السماء هو َأخي وُأخْتي وُأمي
  



 مثل الزارع

١٣ 

١ةرـيحـِئ الْبلَى شَاطع لَسجارِ والد نـى ميسع جمِ، خَروالْي ي ذَِلكتَّى فَا٢. فح ،يرغَف ـورهمج هِإلَي عتَمج
فَكَلَّمهم بَِأمثَاٍل في ُأمـورٍ كَثيرة، ٣. ِإنَّه ركب قَارِبا وجـلَس فيه، وكَان كُلُّ الْجمهـورِ واقفًا علَى الشَّاطـِئ

رع، سقَطَ بعض الْحب علَى جـانبِ الطَّـرِيق، فَجاءت وبينَما هو يز٤. خَـرج الزارِع ِليزرع: "فَقَاَل
َأكَلَتْهو ور٥. الطُّـي تَكُن ةَ لَمبالتُّر َألن ةعرتَ بِسابِ، فَنَبالتُّر يلَةقَل ةخْرِيضٍ صلَى َأرع اآلخَر ضعقَطَ الْبسو

ثُم سقَطَ الْبعض بين الشَّوك، ٧. شَّمس، احتَرقَ النَّباتُ وذَبَل َألنَّه لَم يكُن لَه جِذْرلَكن لَما طَلَعت ال٦. عميقَةً
عفًا، لَكن الْبعض اآلخَر سقَطَ علَى َأرضٍ جيدة فََأثْمر، وَأنْتَج بعضه ثَلَاثين ض٨. فَطَلَع الشَّوك وخَنَقَ النَّباتَ

  !"اسمعوني يا من لَكُم آذَان٩. وبعضه ستِّين، وبعضه مَئةً
  لماذا تحدث بأمثال

١٠قَالُوا لَهيذُ والتَّالم اءثَاٍل؟: "فَجبَِأم مهاذَا تُكَلِّم١١" ِلممهابلَ: "فََأجمم ارررِفُوا َأستَع َأن َأنْتُم تُكُمطَيَأع ،اءمالس كَة
. ومن لَيس عنْده، فَحتَّى الْقَليُل الَّذي لَه يْؤخَذُ منْه. من عنْده يعطَى َأكْثَر فَيزِيد١٢. َأما هم فَلَم ُأعطهِم هذَا

١٣ ،نوروا ال يا نَظَرمهم متَّى ِإنَّهثَاٍل، حبَِأم مهذَا ُأكَلِّمِلهونمفْهوا ال يعما سمهمي ١٤. وُل اِهللا فقَو يهِمف متفَي 
َألن قَلْب هذَا الشَّعبِ تَقَسى، وآذَانَهم ثَقُلَتْ عنِ ١٥. مهما سمعتُم ال تَفْهمون، ومهما نَظَرتُم ال تَرون: نُبوة ِإشَعيا

  .عيونَهم، ِلَئلَّا يروا بِعيونهِم، ويسمعوا بِآذَانهِم، ويفْهموا بِقُلُوبِهِم، فَيرجِعوا ِإلَي فََأشْفيهمالسمعِ، وَأغْمضوا 
١٦"عما تَسَألنَّه كُمآلذَانى، وا تَرَألنَّه كُمونييًئا ِلعنفَه ،ا َأنْتُم١٧. َأمالْح َأقُوُل لَكُمو اءاَألنْبِي نا ميركَث قَّ، ِإن

  .والصاِلحين تَمنَّوا َأن يروا ما تَرون ولَم يروا، وَأن يسمعوا ما تَسمعون ولَم يسمعوا
  تفسير مثل الزارع

بِ الطَّرِيق هو من يسمع رِسالَةَ الْمملَكَة وال الْمزروع علَى جان١٩: فَاسمعوا َأنْتُم معنَى مثَِل الزارِعِ"١٨
ي قَلْبِهف رِعا زفُ مخْطيو يرالشِّر يسلي ِإبْأتا، فَيهمفْهي.  

ولَكنَّه بِال جذُورٍ، فَال يدوم، ٢١. والْمزروع في اَألماكنِ الصخْرِية هو من يسمع الْكَلمةَ ويقْبلُها حالًا بِفَرحٍ"٢٠
  .بْل عنْدما يحدثُ ضيقٌ َأوِ اضطهاد من َأجِل كَلمة اِهللا، يتَراجع في الْحاِل

نُقَانِ الْكَلمةَ ويجعلَانها بِال والْمزروع بين الشَّوك، هو من يسمع الْكَلمةَ، لَكن هم الدنْيا، وخداع الْغنَى يخْ"٢٢
 .ثَمرٍ
٢٣" ،فعَئةَ ضم ضعي، الْبطعيو رثْمي وا، فَههمفْهيةَ ومالْكَل عمسي نم وه ،ةديضِ الْجي اَألرف وعرزالْمو

ينثَلَاث ضعالْبو ،تِّينس ضعالْبو".  



  الزوان
٢٤رضفَقَاَلو ثَلًا آخرم ملَه ي: "با فديا جعرز عرٍل زجثُْل رم يه اءملَكَةُ السمم هقْلالْكُلُّ ٢٥. ح ا كَانلَمو

 سنَابِلُه، ظَهر الزوان فَلَما طَلَع الْقَمح، وتَكَونَت٢٦ْ. نَاِئمين، جاء عدوه وزرع زوانًا في وسط الْقَمحِ ومضى
' َألَم تَزرع زرعا جيدا في حقْلك؟ فَمن َأين جاء الزوان؟! يا سيد'فَجاء عبِيد صاحبِ الْحقِْل وقَالُوا لَه، ٢٧. َأيضا

ِلَئال تَقْلَعوا الْقَمح وَأنْتُم . ال'َأجابهم، ٢٩' يد َأن نَذْهب ونَجمعه؟هْل تُرِ'فَقَاَل الْعبِيد لَه، ' .عدو فَعَل هذَا'فَقَاَل، ٢٨
انوالز ونعم٣٠. تَجينادصَأقُوُل ِللْح ،ادصالْح قْتي وفو ،ادصمِ الْحوا ِإلَى يعانِ مونْما يمكُوهوا : اتْرعمجا

  "'. واربطُوه في حزمٍ ِليحرقَ، َأما الْقَمح فَاجمعوه ِإلَى مخْزنيالزوان َأولًا
  حبة الخردل

فَمع ٣٢. مملَكَةُ السماء هيَ مثُْل حبة خَردٍل َأخَذَها رجٌل وزرعها في حقْله: "وضرب لَهم مثَلًا آخَر فَقَاَل٣١
ا َأصَأنَّهنم رَأكْب يرو، تَصا تَنْممنْدا عنَّهورِ، لَكزكُلِّ الْب غَر  ورطُي تَّى ِإنةً حرشَج يرْل تَصب ،يقَةدالْح اتَاتنَب

  ".السماء تَْأتي وتُعشِّشُ في فُروعها
 الخميرة

ماء هي مثُْل خَميرة َأخَذَتْها امرَأةٌ ووضعتْها في ثَلَاثَة َأكْياِل دقيق حتَّى مملَكَةُ الس: "وحدثَهم بِمثٍَل آخَر فَقَاَل٣٣
  ."اخْتَمر الْكُلُّ

٣٤يسع قَالَه ذَا كُلُّهثَاِلهورِ بِاَألمهمثَاٍل، . ى ِللْجرِ َأمبِغَي مهكَلِّمال ي كَانل٣٥َوُل اِهللا عقَو فَتَمانِ النَّبِيى ِلس :
"ينالَمالْع نْذُ خَلْقةً ميخْفكَانَتْ م اءَأشْي نلُأعو ،ثَاِل َأتَكَلَّمبِاَألم".  

لَّذي ا: "فَقَاَل٣٧." ِلفَسر لَنَا مثََل الزوانِ في الْحقْ: "فَجاء ِإلَيه تَلَاميذُه وقَالُوا. وتَرك الْجمهور ورجع ِإلَى الدار٣٦ِ
ه ديالْج عرالز عرزيا وشَرب اري ص٣٨. الَّذالَمالْع وقُْل هالْحو .ه ديالْج عرالزو وه انوالزو ،لَكَةمالْم نَاءَأب و

يسلِإب نَاءيرَِأب٣٩.  الشِّرا الْعَأمالز عري زالَّذ وادويسلِإب وفَه ن .مةُ الزايهن وه ادصالْحالْوانِ، وصح مه وناد
ي النَّار٤٠ِ. لَاِئكَةُالْمقُ فرحيو قْلَعي انوفَالز .مالز ةايهي نثُ فدحي ءالشَّي نَفْس٤١: انِورا يشَرب اري صُل الَّذس

ويرمونَهم في َأتُـونِ النَّارِ، هنَاك ٤٢ةَ وكُلَّ من يعمُل الشَّر، بب الْخَطيَئن مملَكَته كُلَّ ما يسون مينْزِعملَاِئكَتَه، فَ
  !اسمعوني يا من لَكُم آذَان. ملشَّمسِ في مملَكَة َأبِيهِون، فَيضيُئون مثَْل اَأما الصاِلح٤٣. الْبكَاء وصرِير اَألسنَانِ

  الكنز
٤٤" كلما يكُلَّ م اعبو احر هحفَر نمو ،نَاكه ٌل فََأخْفَاهجر هدجقٍْل، وي حفُونٍ فدثُْل كَنْزٍ مم يه اءملَكَةُ السمم

  .واشْتَرى ذَِلك الْحقَْل
 الجوهرة

٤٥"ملَكَةُ السمم ،ةرِ الْكَرِيماهونِ الْجثُ عحبثُْل تَاجِرٍ يم يه ا ٤٦اءكُلَّ م اعبى وضينَةً، فَمةً ثَمرهوج دجفَو
  .يملك واشْتَراها



  الشبكة
٤٧"الس تعمرِ، فَجحي الْبف وناديا الصاهمر كَةثُْل شَبم يه اءملَكَةُ السمعٍمكُلِّ نَو نم كتََألتْ، ٤٨. ما املَمو

ونَفْس الشَّيء يحدثُ في ٤٩. َأخْرجوها ِإلَى الشَّاطِئ، وجلَسوا وجمعوا الْجيد في سالٍَل، وطَرحوا الرديء بعيدا
ويرمون اَألشْرار في َأتُونِ النَّارِ، هنَاك ٥٠ار عنِ الصاِلحين، يْأتي الْمالَِئكَةُ ويعزِلُون اَألشْر: نهاية الزمانِ

  ."الْبكَاء وصرِير اَألسنَانِ
  الجديد والقديم

ذي يصبِح تلْميذًا في ِلذَِلك فَِإن الْمعلِّم الَّ: "فَقَاَل٥٢." نَعم: "قَالُوا لَه" هْل فَهِمتُم كُلَّ هذَا؟: "وسَألَهم عيسـى٥١
  ."مملَكَة السماء هو كَصاحبِ الدارِ الَّذي يقَدم من مخْزنه كُنُوزا جديدةً وكُنُوزا قَديمةً

٥٣ ،نَاكه نى مضثَاَل، ماَألم هذـى هيسع ا َأتَملَم٥٤وَأخَذَ يو ،هتلْدِإلَى ب اءجي والَّذ ةادبالْع تيي بف النَّاس لِّمع
مهنْدقَالُوا. عوا وبج؟ : "فَتَعاتجِزعِل الْممِلع ةالْقُو هذلَى هعو ،ةكْمالْح هذلَى هُل عجذَا الرَل هصح نَأي نم

٥٥را مهماس هُأمارِ؟ والنَّج ناب وه سوذَا؟ َألَيهيو انعمسفُ ووسيو قُوبعي مه تُهخْوا؟ ومتْ كُلُّ ٥٦يسَألَي
ال كَرامةَ ِلنَبِي في : "فَقَاَل عيسـى لَهم. ولَم يرِيدوا َأن يقْبلُوه٥٧" َأخَواته معنَا؟ فَمن َأين حصَل علَى كُلِّ هذَا؟

عمو هتلْدبهل٥٨."  َأههِمانمِ ِإيمدةً ِلعيركَث اتجِزعم نَاكْل همعي لَمو.  
  

 هيرودس يقتل يحيـى

١٤ 

هذَا هو يحيى الْمغَطِّس قَام من الْموت، : "فَقَاَل ِلحاشيته٢في ذَِلك الْوقْت سمع هيرودس الْحاكم بَِأخْبارِ عيسى، ١
َألن هيرودس كَان قَد قَبض علَى يحيى وقَيده ووضعه في السجنِ، وذَِلك بِسببِ ٣." ذَِلك يعمُل الْمعجِزاتِل

يبفَيل يهَأخ َأةرةَ اميودير٤. هقُوُل لَهي ى كَانيحي ا: "َألنتَْأخُذَه َأن لُّ لَكح٥." ال ي ،قْتُلَهي َأن سوديره ادَأرو
نَبِي َأنَّه ونتَبِرعكَانُوا ي مبِ َألنَّهالشَّع نخَافَ م نَّه٦. لَك امةَ َأميوديرتْ بِنْتُ هقَصر ،سوديره يالَدم يدي عفو

سوديرتْ هبجَأعو وفيا٧. الضلَه مَأقْسا وهدعفَوهتَطْلُب ءشَي ا َأيهيطعي ٨.  َأنقَالَتْ لَها، وهُأم نفَتَلَقَّنَتْ م :
لَكن َألنَّه َأقْسم لَها َأمام ضيوفه، َأمر بَِأن يعطُوها . فَحزِن الْملك٩." َأعطني هنَا علَى طَبق رْأس يحيى الْمغَطِّسِ"

وَأحضروا الرْأس علَى طَبق، وَأعطَوها ِللْفَتَاة، فََأخَذَتْها ١١. فََأرسَل وقَطَع رْأس يحيى في السجن١٠ِ. طَلَبها
  .فَذَهب تَالَميذُ يحيى، وَأخَذُوا الْجثَّةَ، ودفَنُوها ثُم ذَهبوا وَأخْبروا عيسى١٢. ِإلَى ُأمها
  بمعجزة  ٥٠٠٠طعم عيسى ي

١٣هدحزٍِل ِلونْعكَانٍ مي قَارِبٍ ِإلَى مف نَاكه نفَ مرذَا، انْصـى بِهيسع عما سفَلَم . نم وهتَبِعو ،فَ النَّاسرفَع
. ا، فََأشْفَقَ علَيهِم وشَفَى مرضاهمفَلَما نَزَل من الْقَارِبِ، رَأى جمهورا كَثير١٤. الْمدنِ ماشين علَى اَألقْدامِ



١٥قَالُوا لَهو هيذُ ِإلَيالتَّالَم اءج ،اءسلَّ الْما حلَموا ِإلَى : "وبذْهِلي النَّاس رِفصى، اضم ارالنَّهزٌِل ونْعم كَانذَا مه
فَقَالُوا ١٧." ال داعي َأن يذْهبوا، َأعطُوهم َأنْتُم ِليْأكُلُوا: "اَل لَهم عيسـىفَق١٦َ." الْقُرى ويشْتَروا َألنْفُسهِم طَعاما

كَتَانِ فَقَطْ: "لَهمسو فَةغةُ َأرسنَا خَمنَا هنْدا ِلي: "فَقَاَل١٨." عاتُوهلَى ١٩." هوا عسلجي َأن ورهمالْج رَأمو
خَذَ اَألرغفَةَ الْخَمسةَ والسمكَتَينِ، ونَظَر ِإلَى فَوقُ، ِإلَى السماء، وشَكَر اَهللا ثُم قَسم الْخُبز وَأعطَى الْعشْبِ، ثُم َأ

ا النَّاسطَويذُ َأعالتَّالميذَ، ووا٢٠. التَّالَمتَّى شَبِعح مَل . فََأكَلُوا كُلُّها فَضوا مفَعر ةَ قُفَّةً ثُمشْرع رِ، اثْنَتَيسالْك نم
  .وكَان الَّذين َأكَلُوا حوالَي خَمسة آالف رجٍل، وَأضفْ ِإلَى ذَِلك النِّساء واَألطْفَاَل٢١. مملُوءةً

  ويمشي على ماء البحر
. رِب ويسبِقُوه ِإلَى الشَّاطِئ اآلخَرِ، حتَّى يصرِفَ الْجمهوروحالًا بعد ذَِلك، َألْزم تَالَميذَه َأن يركَبوا الْقَا٢٢
٢٣ادرلَى انْفع لِّيصِل ِليبِإلَى الْج احر ،ورهمفَ الْجرا صفَلَم .هدحو نَاكه ُل كَاناللَّي اءا جلَم٢٤. و كَانو

رنِ الْبع دتَعاب قَد الْقَارِبةً لَهساكعكَانَتْ م يحالر َألن هرِبتَض اجواَألم َأخَذَتو ،ةريحالْب طسِإلَى و .  
٢٥اءلَى الْما عياشم هيذـى ِإلَى تَالَميسع اءرِ، جَل الْفَجقَبقَالُوا٢٦. ووا وبتَعار اءلَى الْما عياشم هَأوا رفَلَم :

"هحذَا شَب ".فالْخَو نخُوا مرصقَاَل٢٧. واِل وي الْحف مهكَلَّم نَّهالَ تَخَافُوا: "لَك ،وِئنُّوا، َأنَا هطْم٢٨!" ا فَقَاَل لَه
سطْرب" :اءلَى الْمع كِإلَي َأجِيء ي َأننرفَم ،وكُنْتَ َأنْتَ ه ِإن ،ديا س٢٩." ياَل: "فَقَاَل لَهتَع ". نم سطْرَل بفَنَز

يا سيد، : "ولَكنَّه لَما رَأى الريح شَديدةً خَافَ، وبدَأ يغْرقُ فَصرخ٣٠َ. الْقَارِبِ ومشَى علَى الْماء نَحو عيسـى
ولَما ركبا في ٣٢" يا قَليَل اِإليمانِ، ِلماذَا شَكَكْتَ؟: "هفَمد عيسـى يده في الْحاِل وَأمسكَه وقَاَل ل٣١َ." َأنْقذْني

يحالر كَتَتقَالُوا٣٣. الْقَارِبِ، سي الْقَارِبِ وف ينالَّذ لَه دجاِهللا: "فَس نا َأنْتَ ابقح".  
  ويشفي مرضى كثيرين

فَعرفَه َأهُل الْمكَانِ، وبعثُوا الْخَبر في الْمنْطَقَة كُلِّها، ٣٥. طِئ جنْسرتَولَما عبروا الْبحيرةَ، وصلُوا ِإلَى شَا٣٤
وطَلَبوا منْه َأن يسمح ِللْمرضى بَِأن يلْمسوا طَرفَ ثَوبِه فَقَطْ، وكُلُّ من لَمسه ٣٦. فََأحضروا لَه كُلَّ الْمرضى

يشُف.  
  
 

  اليد الناس أم كالم اهللا؟تق

١٥ 

ِلماذَا يخَاِلفُ تَالَميذُك التَّقْليد الَّذي فَرضه "٢: وجاء ِإلَى عيسـى بعض الْفَريسيين والْفُقَهاء من الْقُدسِ وقَالُوا١
وِلماذَا تُخَاِلفُون َأنْتُم وصيةَ اِهللا ِلكَي تُحافظُوا علَى : "بهمفََأجا٣" الشُّيوخُ، فَال يغْسلُون َأيديهم قَبَل َأن يْأكُلُوا؟

ِإن قَاَل : َأما َأنْتُم فَتَقُولُون٥. َأكْرِم َأباك وُأمك، ومن سب َأباه َأو ُأمه يجِب َأن يقْتََل: َألن اَهللا قَاَل٤تَقَاِليدكُم؟ 
فََأنْتُم نَقَضتُم كَالَم اِهللا من . فَال تَفْرِضوا علَيه َأن يكْرِم َأباه٦ ما كُنْتُ َأعولُك بِه َأعطَيتُه هللا،: بِيه َأو ُأمهواحد َأل



كُمِل تَقَاِليد٧. َأجقُوننَافا مي !بِقَو نْكُمَأ عا تَنَبلَم ّقلَى حا عيِإشَع ٨: ِل اِهللاكَان ها قَلْبَأم ،هي بِشَفَتَينكْرِمي بذَا الشَّعه
  ."يعبدني عبادةً هي بِال قيمة، والْعقَاِئد الَّتي يعلِّمها هي وصايا من تَْأِليف النَّاس٩ِفَبعيد عنِّي، 

١٠مقَاَل لَهو هِإلَي ورهما الْجعدو" :وا، امافْهوا وعمالْفَمِ ١١س نم جخْرا يا مِإنَّم ،اناِإلنْس سنَجال ي خُُل الْفَمدا يم
اناِإلنْس سنَجي يالَّذ و١٢." هقَالُوا لَهيذُ والتَّالم اءجذَا الْ: "ووا هعما سوا لَممدص ينييسالْفَر َأن لَمْل تَع؟هكَالم "

١٣مهابفََأج" :جِذْرِه نم قْلَعي ،اِئيمَأبِي الس هعرزي لَم اتانًا١٤. كُلُّ نَبيمع ونقُودي انيمع مه ،مكُوهاُتْر . ِإنو
ةفْري حقُطُ االثْنَانِ فسى، يمَأع قُودى يمَأع كَان".  

١٥سطْرب ثََل: "فَقَاَل لَهلَنَا الْم ر١٦." فَسهاب؟ : "فََأجمثْلُهم اءا َأغْبِيضَأي ْل َأنْتُم١٧ه خُُل الْفَمدا يم َأن رِفُونَأال تَع
بِ، وهو الَّذي ينَجس َأما ما يخْرج من الْفَمِ، فَهو يجِيء من الْقَل١٨ْيذْهب ِإلَى الْبطْنِ ثُم يخْرج ِإلَى الْمرحاضِ؟ 

انة١٩ُ. اِإلنْسيرالشِّر اَألفْكَار جالْقَلْبِ تَخْر نم َألنَّه : ورِ، تَشْوِيهةُ الزادرِقَةُ، شَهقُ، السسنَى، الْفالْقَتُْل، الز
ةعما٢٠. السَأم ،اناِإلنْس سي تُنَجالَّت اءاَألشْي يه هذههسنَجفَالَ ي ولَةغْسرِ مغَي داَألكُْل بَِأي ".  

  يطرد الشيطان من فتاة
فَجاءتْ ِإلَيه امرَأةٌ كَنْعانيةٌ من تلْك الْبِالد ٢٢. وخَرج عيسـى من هنَاك وانْصرفَ ِإلَى منْطَقَة صور وصيدا٢١

. لَكنَّه لَم يرد علَيها حتَّى بِكَلمة٢٣." بِنْتي فيها شَيطَان يعذِّبها جِدا! ا سيدي يا ابن داودارحمني ي: "وهي تَصرخُ
 فَقَطْ ِإلَى خراف بني َأنَا ُأرسلْتُ: "فََأجاب٢٤." اصرِفْها، َألنَّها تَصرخُ وراءنَا: "فَجاء تَالميذُه وطَلَبوا منْه وقَالُوا

الَّةاِئيَل الضرقَالَت٢٥ْ." ِإسو هامتْ قُدكَعرَأةُ ورالْم تاءي: "فَجديا سي ينداع٢٦!" سابنَْأخُذَ : "فََأج َأن حصال ي
ولَكن حتَّى الْكالب تَْأكُُل من الْفُتَات الَّذي يسقُطُ من ! ينَعم يا سيد: "فَقَالَت٢٧ْ." طَعام اَألوالد ونَرميه ِللْكالبِ

  .فَشُفيتْ بِنْتُها من تلْك اللَّحظَة." لَك ما طَلَبت! َأيتُها الْمرَأةُ ِإيمانُك عظيم: "فََأجابها عيسـى٢٨." ماِئدة َأسيادها
  ويشفى كثيرين

٢٩خَرونَاكه لَسجِل وبِإلَى الْج دعصيِل، ولالْج ةريحِإلَى ب اءجو ،نَاكه نـى ميسع ٣٠. ج ورهمج هِإلَي اءفَج
فَشَفَاه هيمقَد نْدع موهعضوو ،مهرغَي ونيركَثو سخُرو شْلُولُونمو يمعو جرع مهعم يرغَف٣١. م بجفَتَع

مهبوا رحبسو ،نوري يمالْعو ،شُونمي جرالْعو ،ونحصي شْلُوِلينالْمو ،ونتَكَلَّمي سا الْخُرَأوا رلَم النَّاس.  
   بمعجزة٤٠٠٠ويطعم 

٣٢مقَاَل لَهو يذَهـى تَالَميسى عنَادلَى : "وقُ عِإنِّي َأشْف ءشَي مهعم سلَيامٍ وَأي نْذُ ثَالَثَةنَا مي هعم مورِ َألنَّههمالْج
نَحن في : "فَقَاَل لَه التَّالميذ٣٣ُ." ُأرِيد َأن َأصرِفَهم جاِئعين ِلَئالَّ يصيبهم اِإلجهاد الشَّديد في الطَّرِيق وال. ِليْأكُلُوا

 ،اءرحيرِ؟صورِ الْغَفهمذَا الْجاعِ هي ِإلشْبكْفا يزخُب نَجِد لَنَا َأن نكمفَ يـى٣٤" فَكَييسع ميفًا : "فَقَاَل لَهغر كَم
وَأخَذَ ٣٦. فََأمر الْجمهور َأن يجلسوا علَى اَألرض٣٥ِ." سبعةٌ وقَليٌل من سمك صغيرٍ: "فَقَالُوا" عنْدكُم ؟

ورهما الْجطَويذُ َأعالتَّالميذَ، وطَى التَّالمَأعو مقَساَهللا و شَكَرو ،كمالسةَ وعبفَةَ السغوا، ٣٧. اَألرتَّى شَبِعفََأكَلُوا ح



ةلُوءمالٍل مةَ سعبرِ سسالْك نَل ما فَضوا مفَعر ٣٨. ثُمالَّذ كَانو فْ ِإلَى ذَِلكَأضٍل، وجر ةَ آالفعبَأكَلُوا َأر ين
  .ثُم صرفَ النَّاس، وركب الْقَارِب وجاء ِإلَى منْطَقَة مجدان٣٩. النِّساء واَألطْفَاَل

  
 الغباء الروحي

١٦ 

١ َأن نْهوا مطَلَبو ،ونيوقدالصو ونييسالْفَر اءجووهخْتَبِري ِلكَي ،اءمالس نةً مآي مهرِي٢. يمهابفََأج" : كَانَت ِإن
وبِ تَقُولُونالْغُر نْدع اءرمح اءميال: السمج والْج كُونيحِ ٣. سبي الصومَِ فةً بِالْغُيدلَبمو اءرمكانَتْ ح ِإنو

تَ: تَقُولُون موفَةٌالْياصع به .نَةماَألز اتالموا عرتُفَس َأن ونرال تَقْدو ،اءمالس نْظَروا مرتُفَس َأن رِفُونتَع !
٤سوني ةآي رطَى غَيعال يةً، وآي طْلُبقٌ يفَاسو يررش بى." شَعضمو مكَهتَر ثُم.  

  الخمير رمز الفساد
٥لَماوزخُب مهعْأخُذُوا مي وا َأنةَ، نَسريحيذُ البالتَّالَم ربـى٦. ا عيسع مقَاَل لَهوا: "ونْتَبِهيرِ ! اخَم نوا مذَرحا

ينيوقدالصو ينييس٧." الْفَرمنَهيا بيما: "فَقَالُوا فزنَا خُبعنَْأخُذْ م ٨!" لَمفَ عرفَعمقَاَل لَهـى وي : "يسيلا قَلي
هْل ِلحد اآلن الَ تَفْهمون وال تَذْكُرون اَألرغفَةَ الْخَمسةَ ٩ِلماذَا تَقُولُون فيما بينَكُم ِإنَّه لَيس معكُم خُبز؟ ! اِإليمانِ

قُفَّةً َأخَذْتُم كَمو ةَ آالفستْ خَمعي َأشْب؟ ١٠؟ الَّتلَّةً َأخَذْتُمس كَمو ةَ آالفعبتْ َأرعي َأشْبةَ الَّتعبفَةَ السغاَألرو
عنْد ذَِلك ١٢." بِل احذَروا من خَميرِ الْفَريسيين والصدوقيين! ِلماذَا ال تَفْهمون؟ َأنَا لَم َأكُن َأتَكَلَّم عنِ الْخُبز١١ِ
زِفَهِمي الْخُبف عوضي ييرِ الَّذالْخَم نال م ،ينيوقدالصو ينييسيمِ الْفَرلتَع نوا مذَري احنعي هكَالم يذُ َأنالتَّالم .  

 المسيح ابن اهللا

١٣يذَهَأَل تَالمس يبفَيل ةرِيصقَي نْطَقَةـى ِإلَى ميسَل عصا ولَمو" :َأنَا؟ف نْأيِ النَّاسِ، مفَقَالُوا١٤" ي ر" : ضعالْب
اءاَألنْبِي نم داحو ا َأويمِإر قُوُل ِإنَّكي اآلخَر ضعالْبو ،اسِإلْي ِإنَّك ضعالْبو ،غَطِّسى الْميحي قُوُل ِإنَّكفَقَاَل ١٥." ي

ملَه" :نم ،َأنْتُم كُمْأيي رف١٦"  َأنَا؟وسطْرب انعمس ابَأج" : ياِهللا الْح ناب يحسالْم و١٧." َأنْتَ ه فَقَاَل لَه
وِإنِّي ١٨. الَّذي كَشَفَ لَك هذَا لَيس بشَرا، ِإنَّما َأبِي الَّذي في السماء. هنيًئا لَك يا سمعان بن يونَا: "عيسـى
اَأقُوُل لَكضا:  َأيهلَيى عتَقْو لَن تواتُ الْمابوبي وتُأم يمُأق ةخْرالص هذلَى هعو سطْر١٩. َأنْتَ ب يكطُأعو

 بِه حما تَسكُلُّ مو ،اءمي السف نَعمضِ يلَى اَألرع هنَعا تَمفَكُلُّ م ،اءمالس لَكَةمم يحفَاتم بِه حمسضِ يلَى اَألرع
اءمي الس٢٠." فيحسالْم ِإنَّه دقُولُوا َألحي َأن نم مهذَّرح ثُم.  

  وقيامته عيسى يتنبأ عن موته
دسِ، ويتََألَّم كَثيرا علَى َأيدي ومن ذَِلك الْوقْت، بدَأ عيسـى يوضح ِلتَالميذه َأنَّه يجِب علَيه َأن يذْهب ِإلَى الْق٢١ُ

مِ الثَّاِلثوي الْيا فيح قُومي قْتََل ثُميو ،اءالْفُقَهارِ وبالَْأح اءَؤسروخِ وَأ ٢٢. الشُّيدببٍ، وانلَى جع سطْرب فََأخَذَه



َأنْتَ ! اُبعد عنِّي يا شَيطَان: "فَالْتَفَتَ وقَاَل ِلبطْرس٢٣!" ا لَن يجرِي لَكهذَ! ال سمح اُهللا يا سيد: "يعاتبه ويقُوُل
  ."عقَبةٌ في طَرِيقي، َألنَّك تُفَكِّر كَالْبشَرِ ولَيس كَما يفَكِّر اُهللا

٢٤هيذى ِلتَالميسقَاَل ع جِ: "ثُمي، فَينعتْبي َأن ادَأر نمَأن هلَيع ي بنعتْبيو هيبلَل صمحيو ،هذَات نتَخَلَّى عي .
َألنَّه ماذَا يستَفيد اِإلنْسان لَو ٢٦. َألن من َأراد َأن ينْقذَ حياتَه يفْقدها، َأما من فَقَد حياتَه في سبِيلي فَِإنَّه يجِدها٢٥

َألن الَّذي صار بشَرا ٢٧لْعالَم كُلَّه، لَكنَّه ضيع نَفْسه؟ َأو ماذَا يمكن َأن يقَدم اِإلنْسان فديةً عن نَفْسه؟ ربِح ا
هلمع بسح داحازِي كُلَّ وجيو ،الِل َأبِيهي جف هالِئكَتم عي مْأتي٢٨. سنَا َأقُوُل لَكُمه ينودجوالْم ضعقَّ، بالْح 

هلَكَتمي ما فيا آتشَرب اري صا الَّذورتَّى يوتُوا حمي لَن".  
  

 لمحة من جالل المسيح

١٧ 

١ٍل عبِإلَى ج بِهِم دعصنَّا، ووحي َأخَاهو قُوبعيو سطْرـى بيسامٍ َأخَذَ عَأي تَّةس دعبورادتْ ٢. اٍل علَى انْفرتَغَيو
وفَجَأةً ظَهر لَهم موسى وِإلْياس، وكَانَا ٣. هيَئتُه قُدامهم، وَأضاء وجهه كَالشَّمسِ، وصارتْ ثيابه بيضاء كَالنُّورِ

  .يتَكَلَّمانِ مع عيسـى
فَِإن شْئتَ، َأعمُل هنَا ثَالثَ خيامٍ، واحدةً لَك، وواحدةً . د، ما َأحلَى َأنَّنَا معا هنَايا سي: "فَقَاَل بطْرس ِلعيسـى٤

اسةً ِإللْيداحوى، ووس٥." ِلمةابحالس نتٌ موقَاَل صةٌ، ويرنةٌ مابحس مغَطَّتْه ،تَكَلَّمي وا هنَميبو" :ذَا هي هناب و
وا لَهعمي، اسنحفَري يالَّذ بِيبا٦." الْحخَافُوا جِدو هِموهجلَى ووا عقَعو ،يذُ ذَِلكالتَّالم عما س٧. فَلَم بفَاقْتَر

مقَاَل لَهو مهسلَمـى ويسوا، ال تَخَافُوا: "ع٨." قُوميسا ِإلَّا عوري لَموا وفَنَظَرهدحـى و.  
ال تُخْبِروا َأحدا بِهذه الرْؤيا ِإلَّا بعدما َأقُوم من : "ولَما كَانُوا نَازِِلين من الْجبِل، َأوصاهم عيسـى وقَاَل٩

تويذ١٠ُ." الْمالتَّالم َألَهَأ: "فَس جِبي اسِإلْي ِإن اءقُوُل الْفُقَهاذَا يال؟ِلمَأو يْأتي ١١" نمهابفََأج" : اسِإلْي ،يححص
وبِنَفْسِ . فََأقُوُل لَكُم ِإن ِإلْياس جاء فعال ولَم يعرِفُوه، بْل فَعلُوا بِه ما شَاءوا١٢. يْأتي ويصلح كُلَّ اُألمورِ

  .فَفَهِم التَّالميذُ َأنَّه كَان يكَلِّمهم عن يحيى الْمغَطِّس١٣ِ." م علَى َأيديهِمالطَّرِيقَة فَِإن الَّذي صار بشَرا يتََألَّ
  من ولد يطرد الشيطان

١٤ هامقُد كَعرٌل، وجر هِإلَي اءورِ، جهموا ِإلَى الْجعجا رقَاَل١٥فَلَمو" :ي فَِإنَّهنمِ ابحرا ،ديا سعِ يربِالص ابصم 
اءي الْمفي النَّارِ وا فيركَث قَعيا، وجِد ذَّبتَعي١٦. وشْفُوهي وا َأنرقْدي فَلَم ،كيذِإلَى تَالم تُهرضَأح قَد١٧." و ابفََأج

." لَى متَى َأحتَملُكُم؟ هاتُوا الْولَد ِإلَى هنَاِإلَى متَى َأبقَى معكُم؟ وِإ! يا شَعب غَير مؤمنٍ وضالٌّ: "عيسـى
١٨ظَةاللَّح لْكت نم يشُفو لَدالْو نم جفَخَر ،طَانى الشَّييسخَ عب١٩. فَو ادرلَى انْفـى عيسيذُ ِإلَى عالتَّالم اءفَج

قَالُوا لَهو" : َأن ننَح رنَقْد اذَا لَم؟ِلمهد٢٠" نَطْرميٌل: "فَقَاَل لَهقَل انَكُمِإيم َألن . كُمنْدع كَان قَّ، لَوالْح َأقُوُل لَكُمو



وهذَا ٢١. ءانْتَقْل من هنَا فَينْتَقُل، وال يستَحيُل علَيكُم شَي: ِإيمان مثُْل حبة الْخَردِل، لَكُنْتُم تَقُولُون ِلهذَا الْجبِل
  ."النَّوع ال يخْرج ِإال بِالصالة والصومِ
  يتنبأ مرة ثانية عن موته وقيامته

فَيقْتُلُونَه، وفي ٢٣الَّذي صار بشَرا سيسلَّم ِإلَى َأيدي النَّاسِ : "ولَما كَانُوا في الْجليِل معا، قَاَل لَهم عيسـى٢٢
  .فَحزِنُوا جِدا." لثَّاِلث يقُوم حياالْيومِ ا

  ضريبة بيت اهللا
: ِإلَى بطْرس وقَالُوا. ولَما وصَل عيسـى وتَالميذُه ِإلَى كَفْرنَاحوم، جاء الَّذين يجمعون ضرِيبةَ الدرهمين٢٤ِ

: فَلَما دخََل بطْرس ِإلَى الدارِ، سبقَه عيسـى بِالْكَالمِ وقَاَل لَه." نَعم: "جابفََأ٢٥" هْل يدفَع معلِّمكُم الدرهمينِ؟"
" نم َأم نَاِئهِمَأب نْل م؟ هادةَ اَألفْررِيبض خِْل َأوةَ الدرِيبا ضنْيالد هذه لُوكْأخُذُ مي نمم ،انعما سي كْأيا رم

لَكن ِلكَي ال ٢٧. ِإذَن فَاَألبنَاء َأحرار ال يدفَعون: "فَقَاَل لَه عيسـى." من الْغُرباء: "فََأجاب٢٦" الْغُرباء؟
 فَتَجِد فيه قطْعةَ نَقْد قيمتُها نَصدمهم، اذْهب ِإلَى الْبحيرة وَألْق الصنَّارةَ، وخُذْ َأوَل سمكَة تَطْلَع، وافْتَح فَمها

نْكعنِّي وع ما لَههطَأعا وخُذْه ،ماهرةُ دعبَأر".  
  

 العظمة الحقيقية

١٨ 

١َألُوهسـى ويسيذُ ِإلَى عالتَّالَم اءج قْتالْو ي ذَِلكفاِهللا؟: "و لَكَةمي مف داحو ظَمَأع وه نفَن٢َ" م قَفَهَأوفْال وى طاد
 ،هِمطسي وقَاَل٣فلَكَةَ اِهللا: "ومخُلُوا متَد ثَْل اَألطْفَاِل، لَنوا ميرتَصوا ورتَتَغَي لَم قَّ، ِإنالْح ٤. َأقُوُل لَكُم نفَم

ومن يقْبُل طفْال مثَْل هذَا ِإكْراما السميِ ٥. ة اِهللايتَواضع ِليكُون مثَْل هذَا الطِّفِْل، هو َأعظَم واحد في مملَكَ
  .يقْبلُني

من يتَسبب في َأن يخْطَئ َأحد هُؤالء الصغَارِ الَّذين يْؤمنُون بِي، فَخَير لَه َأن يوضع حجر طَاحونَة ثَقيٌل "٦
قَ فغْريو ،هتقَبَل رورِححالْب اقم٧. ي َأعُئونخْطي ُل النَّاسعي تَجالَّت اءاَألشْي نالَمِ مُل ِللْعيالْو . دالَ ب اءاَألشْي هذه

  .َأن تَحدثَ، لَكن الْويَل ِلمن يكُون السبب في حدوثها
٨" لَك ببتُس لُكرِج َأو كدكَانَتْ ي ِإن دي لَكو اةيخَُل ِإلَى الْحتَد َأن لَك نسا، فََأحيدعا بهمارا وهقْطَعَئ، اتُخْط َأن

ةيدي النَّارِ اَألبى فمتُرالنِ ورِج انِ َأودي لَك تَكُون َأن نةٌ مداحٌل ورِج ةٌ َأوداح٩. وببتُس نُكيكَانَتْ ع ِإنو لَك 
َأن تُخْطَئ، اقْلَعها وارمها بعيدا، فََأحسن لَك َأن تَدخَُل ِإلَى الْحياة ولَك عين واحدةٌ من َأن تَكُون لَك عينَانِ 

  .وتُرمى في نَارِ الْجحيمِ



ارِ، َألنِّي َأقُوُل لَكُم ِإن مالِئكَتَهم في السماء هم داِئما فَي ِإياكُم َأن تَحتَقروا َأي واحد من هُؤالء الصغَ"١٠
اءمي السي فرِ َأبِي الَّذضح١١. ميناِلكذَ الْهنْقِلي اءا جشَرب اري صالَّذ َألن".  
  رجل ضاع منه خروف

١٢"كُمْأيا رم :و ،وفَئةُ خَرم هنْدٌل عجر بذْهياِل، وي الْجِبف ينعالتِّسةَ وعالتِّس كتْرا، َأال ينْهم داحلَّ وض
فَِإن وجده، َأقُوُل لَكُم الْحقَّ، يفْرح بِه َأكْثَر من فَرحه بِالتِّسعة والتِّسعين الَّتي لَم ١٣ِليبحثَ عنِ الَّذي ضلَّ؟ 

  .وبِنَفْسِ الطَّرِيقَة، َأبوكُم الَّذي في السماء ال يشَاء َأن يهلك واحد من هُؤالء الصغَار١٤ِ. تَضلَّ
  األخ الذي يخطئ

١٥"ادرلَى انْفع نَهيبو نَكيب هباتع بذْها ،قِّكي حف َأخْطََأ َأخُوك ِإن .ر فَقَد ،لَك عمس فَِإنتَ َأخَاك١٦. بِح لَم ِإنو
ثَالثَة نِ َأويدشَاه ةادلَى شَهع بِنَاء كُوني ةيقَض ي َأيف كْمالْح نِ، َألنَأوِ اثْنَي ا آخَرداحو كعفَخُذْ م ،عمسي .

١٧يننْؤمةَ الْماعمج ا، َأخْبِرملَه عمسي َأن فَضر ِإنو .ا وكَم لْهامفَع ،يننْؤمالْم ةاعمتَّى ِلجح عمسي َأن فَضر ِإن
َأقُوُل لَكُم الْحقَّ، كُلُّ ما تَربِطُونَه علَى اَألرضِ يربطُ في السماء، وكُلُّ ما ١٨. تُعامُل الْوثَني َأو جابِي الضراِئبِ

لَى اَألرع لُّونَهتَحاءمي السلُّ فحضِ ي.  
١٩" يهطعي اءمي السي فَأبِي الَّذ فَِإن ،هانطْلُبي ءلَى شَيضِ عي اَألرف نْكُما، ِإنِ اتَّفَقَ اثْنَانِ مضَأي َأقُوُل لَكُمو

  ."نَاك في وسطهِمَألنَّه حيثُ اجتَمع اثْنَانِ َأو ثَالثَةٌ بِاسمي، فََأنَا ه٢٠لَهما، 
  الخادم غير الرحيم

٢١قَاَل لَهو سطْرب اءجقِّي؟: "وي حُئ فخْطا يمنْدي عَأخ حامةً ُأسرم كَم ،ديا س؟ ياترم عبْل س٢٢" ه هابَأج
 . مراتَأقُوُل لَك، ال سبع مرات، بْل سبعين مرةً سبع: "عيسـى

٢٣"هبِيدع باسحي َأن ادَأر كلثُْل مم يلَكَةَ اِهللا همم ٢٤. فَِإن نم لَةمون علْيونٍ بميدم داحبِو هوا ِإلَياءَأ، جدا بفَلَم
ةض٢٥. الْفنيالد بِه ددسا يم هنْدع كُني لَمو .ديس رفََأم ددسي ِلكَي كلما يكُلُّ مو ،هالدَأوو َأتُهرامو وه اعبي َأن ه
نيقَاَل، ٢٦. الدو لَه دجسو هامقُد هنَفْس دبى الْعمفَر'ءكُلَّ شَي لَك ددَأنَا ُأسو لَيع بِرص٢٧' .ا ذَِلك ديفََأشْفَقَ س

 ،دبنِالْعيبِالد هحامسو هاحرَأطْلَقَ س٢٨. و ونًا لَهيدم كَان بِيدالْع الَِئهمز نا مداحو يلَق ،دبالْع ذَِلك جا خَرلَمو
ةضالْف نم لَةمع َئةقَاَل، . بِمو خْنُقُهي هتقَببِر كسفََأم'كلَيا عم فَعدف٢٩َ' .ا هَل ِإلَيستَوو هامقُد هنَفْس دبذَا الْعى همر

ورَأى ٣١. فَرفَض وَأخَذَ الرجَل ورماه في السجنِ حتَّى يسدد الدين٣٠' .اصبِر علَي وَأنَا ُأسدده لَك'وقَاَل، 
زِنُوا جِدى، فَحرا جم وناآلخَر بِيدىالْعرا جبِكُلِّ م مهديوا سرَأخْبوا واحر٣٢. ا، و ،قَاَل لَهو هديس اها 'فَنَادهَأي

 ،لْتَ ِإلَيستَو َألنَّك بِه تُكحامنِ َأنَا سيالد كُلُّ ذَِلك ،يرالشِّر دبَأَأ٣٣الْع ِإذَن اجِبِكو نم سلَيالْع محتَر ن ،يلَكمز دب
وَأبِي السماِئي يعاملُكُم ٣٥. وغَضب سيده، وسلَّمه ِإلَى الْجلَّادين حتَّى يسدد لَه كُلَّ الدين٣٤ِ' كَما رحمتُك َأنَا؟

  ."لْبِبِنَفْسِ الطَّرِيقَة ِإن لَم يسامح كُلُّ واحد منْكُم َأخَاه من الْقَ
  



 الطـالق

١٩ 

١ نم ةيقالشَّر فَّةلَى الضي عوذَا الَّتهي نْطَقَةِإلَى م بذَهيَل ولالْج كذَا الْكَالمِ، تَره نـى ميسى عا انْتَهلَمو
ند٢. اُألرنَاكه مالنَّاسِ، فَشَفَاه نم يرغَف ورهمج هفَتَبِع.  

٣تَقَدفَقَالُواو ،وهخْتَبِرِلي ينييسالْفَر ضعب هِإلَي بٍ؟: "مبس َألي َأتَهرُل امجطَلِّقَ الري الٌل َأنْل ح٤" هابفََأج" : َألَم
ببِ يتْرك الرجُل َأباه وُأمه ويقْتَرِن ِلهذَا الس'وَأنَّه قَاَل، ٥تَقْرُأوا َأن الْخَاِلقَ من الْبدء خَلَقَهما ذَكَرا وُأنْثَى ، 

." وما جمعه اُهللا ال يفَرقُه اِإلنْسان. فَمن ذَِلك الْوقْت هما واحد ال اثْنَان٦ِ؟ 'بِامرَأته، ويصير االثْنَانِ واحدا
٧ى بِ: "فَقَالُوا لَهوسم راذَا َأمِلم ا؟ِإذَننُطَلِّقَهو ةَ طَالَقادشَه يطنُع ٨" َأنمفَقَاَل لَه" : حمس قُلُوبِكُم ةاوبِ قَسببِس

كُماءستُطَلِّقُوا ن َأن ى لَكُموسذَا. مه كُني لَم ءدي الْبف نبٍ غ٩َ. لَكبس َألي َأتَهرطَلَّقَ ام نم ،ِإنِّي َأقُوُل لَكُمو ري
ِإن كَان هذَا هو الوضع بين الزوجِ والزوجة، فَعدم : "فَقَاَل لَه تَالَميذُه١٠." الزنَى، ثُم تَزوج بُِأخْرى، فَِإنَّه يزني

نساجِ َأحو١١." الزما: "فَقَاَل لَهِإنَّم ،يعمالْج لُهقْبال ي ذَا الْكَالمهبِذَِلك هِملَيع مُأنْع ينالَّذ ١٢.  فَقَط نم دوجفَي
ولَدتْهم ُأمهاتُهم عاجِزِين عنِ الزواجِ، ويوجد من خَصاهم النَّاس، ويوجد الَّذين يرفُضون الزواج في سبِيِل 

  ."هذَا فَلْيفْهممن يقْدر علَى فَهمِ . مملَكَة اِهللا
  يبـارك األطفال

١٣موهرضَأح ينخُوا الَّذبيذَ والتَّالم نلَك ،هِملَأج نم لِّيصيو هِملَيع هيدي عضي َأطْفَاال ِلكَي وا لَهرضَأحو .
ثُم ١٥." وهم، َألن اَهللا يدخُل ِإلَى مملَكَته من هم مثْلُهمخَلُّوا اَألطْفَاَل يْأتُون ِإلَي وال تَمنَع: "فَقَاَل عيسـى١٤

نَاكه نفَ مرانْصو هِملَيع هيدي عضو.  
  الرجل الغني

١٦قَاَل لَهٌل وجر هِإلَي اءجاةَ الْخُ: "ويَأنَاَل ح الحٍ ِلكَيص نُل مماذَا َأعم ،لِّمعا م؟ي١٧" لُودي : "فَقَاَل لَهَألُناذَا تَسِلم
" َأي وصايا؟: "فَقَاَل لَه١٨." َأردتَ َأن تَدخَُل الْحياةَ، اعمْل بِالْوصايا فَِإن. عنِ الصالحِ؟ يوجد صاِلح واحد فَقَطْ

َأكْرِم َأباك وُأمك، وَأحب اآلخَرِين كَما تُحب ١٩هد بِالزورِ، الَ تَقْتُْل، ال تَزنِ، الَ تَسرِقْ، ال تَشْ: "قَاَل عيسـى
ك٢٠." نَفْسالشَّاب ا: "قَاَل لَهايصالْو هذُل بِكُلِّ همي؟. َأنَا َأعننْقُصاذَا يـى٢١" فَميسع قَاَل لَه" : تَ َأندَأر ِإن

." ع َأمالكَك ووزع ثَمنَها علَى الْفُقُراء، فَيكُون لَك كَنْز في السماء، ثُم تَعاَل اتْبعنيتَكُون كَامال، اذْهب وبِ
 لَكُم الْحقَّ، َأقُوُل: "فَقَاَل عيسـى ِلتَالميذه٢٣. فَلَما سمع الشَّاب هذَا الْكَالم، ذَهب مغْموما َألنَّه كَان غَنيا جِدا٢٢

ُأَؤكِّد لَكُم َأن مرور جمٍل من ثَقْبِ ِإبرة َأسهُل من َأن يدخَُل غَني ٢٤. من الصعبِ َأن يدخَُل غَني ِإلَى مملَكَة اِهللا
فَنَظَر عيسـى ٢٦" ِإذَن، من يقْدر َأن ينْجو؟: " وقَالُوافَانْدهشَ التَّالميذُ جِدا لَما سمعوا هذَا٢٥!" ِإلَى مملَكَة اِهللا

  ."النَّاس الَ يقْدرون علَى هذَا، َأما اُهللا فَهو علَى كُلِّ شَيء قَدير: "ِإلَيهِم وقَاَل



٢٧سطْرب فَقَاَل لَه" :نَاكتَبِعو ءكْنَا كُلَّ شَيظْ َأنَّنَا تَرنَا؟. الحيبنَص وا هى٢٨" فَميسع مفَقَاَل لَه" : َأقُوُل لَكُم
عنْد تَجديد كُلِّ شَيء، متَى جلَس الَّذي صار بشَرا علَى عرشِ جالِله، فََأنْتُم الَّذين تَبِعتُموني تَجلسون : الْحقَّ

وكُلُّ من تَرك ديارا َأو اخْوةً َأو ٢٩. حاسبوا قَباِئَل ِإسراِئيَل االثْنَتَي عشْرةََأيضا علَى اثْنَي عشَر عرشًا ِلتُ
الْخُلُود اةيي حف يبنَص لَه كُونيو فعَئةَ ضنَاُل مي، يمسبِيِل اي سقُوال فح ا َأوالدَأو ا َأوُأم ا َأوَأب َأو اتَأخَو .

٣٠نَاكِل هي اَألوف ونيرصنَا يرِ هي اآلخف مه نمو ،نَاكرِ هي اآلخف ونيرصنَا يِل هي اَألوف مه ونيركَثو.  
  

 مثل العمال

٢٠ 

واتَّفَقَ مع الْعماِل علَى ٢. رمهمملَكَةُ اِهللا هي مثُْل واحد صاحبِ َأرضٍ خَرج عنْد الْفَجرِ ِليستَْأجِر عماال ِلكَ"١
همِإلَى كَر ملَهسَأرمِ، ووي الْيينَارٍ في ٣. دف ينفاقو اال آخَرِينمَأى عا، فَراحبص ةعالتَّاس ةاعالس الَيوح جخَر ثُم

ثُم . فَراحوا٥' .وا َأنْتُم َأيضا ِإلَى الْكَرمِ، وسُأعطيكُم ما يحقُّ لَكُمروح'فَقَاَل لَهم، ٤. الساحة الْعامة بِال عمٍل
ءالشَّي َل نَفْسمعرِ والظُّه دعب الثَّاِلثَة ةاعالس الَيوى حةً ُأخْررمرِ، والظُّه نْدى عةً ُأخْررم ج٦. خَر الَيوح ثُم

ةاعالسينفاقو آخَرِين دجفَو جخَر اءسم ةسالْخَام  . ،مارِ؟'فَقَاَل لَهٍل طُوَل النَّهمنَا بِال عه قَفْتُماذَا و٧' ِلم ،قَالُوا لَه
'دنَا َأحتَْأجِرسي لَم. ' ،ممِ'فَقَاَل لَها ِإلَى الْكَرضَأي وا َأنْتُموحلَّ ٨' .را حلَمو ،هيلكمِ ِلوالْكَر باحقَاَل ص ،اءسالْم' نَاد

  '.الْعماَل، وادفَع لَهم ُأجورهم وعلَيك َأن تَبدَأ بِالَّذين جاءوا في اآلخرِ حتَّى تَصَل ِإلَى الَّذين جاءوا في اَألوِل
فَلَما جاء الَّذين عملُوا من َأوِل ١٠. خَامسة، واستَلَم كُلُّ واحد منْهم دينَارافَجاء الَّذين عملُوا من الساعة الْ"٩

َأكْثَر ْأخُذُونيس مارِ، ظَنُّوا َأنَّها. النَّهداحا وينَارد تَلَماس منْهم داحكُلَّ و نلَكوا١١. ورا َأخَذُوا، تَذَملَى فَلَمع 
هُؤالء الَّذين جاءوا في اآلخرِ اشْتَغَلُوا ساعةً واحدةً، فَساويتَهم بِنَا نَحن الَّذين 'وقَالُوا، ١٢صاحبِ اَألرضِ، 

يدالشَّد ري الْحف مِ كُلِّهوالْي بلْنَا تَعتَم١٣' .اح ،منْهم داحبِي،'فَقَاَل ِلواحا صيكمَأظْل لَى .  َأنَا لَمي ععقْ متَتَّف َألَم
َألَيس من حقِّي َأن ١٥. َأنَا ُأرِيد َأن ُأعطي هذَا الَّذي جاء في اآلخرِ مثْلَك َأنْتَ. خُذْ حقَّك وانْصرِف١٤ْدينَارٍ؟ 

ِإذَن من هم في اآلخرِ يصيرون في اَألوِل، ومن ١٦' نِّي كَرِيم؟َأتَصرفَ في ماِلي كَما َأشَاء؟ هْل َأنْتَ حسود َأل
  ."هم في اَألوِل يصيرون في اآلخرِ

  يتنبأ مرة ثالثة عن موته وقيامته
! انْتَبِهوا"١٨:  انْفراد وقَاَل لَهموفي الطَّرِيق َأخَذَ االثْنَي عشَر علَى. وكَان عيسـى صاعدا ِإلَى مدينَة الْقُدس١٧ِ

 ،توبِالْم هلَيع ونكُمحفَي ،اءالْفُقَهارِ وبالَْأح اءَؤسِإلَى ر لَّمسيا سشَرب اري صالَّذسِ، وِإلَى الْقُد ي الطَّرِيقف ننَح
  ."ولَكنَّه يقُوم حيا في الْيومِ الثَّاِلث. ه ويجلدوه ويصلبوهثُم يسلِّمونَه ِإلَى اَألجانبِ ِليهزُأوا ب١٩ِ



  أعظمهم خادم الناس 
" ؟ماذَا تُرِيدين: "فَقَاَل لَها٢١. ثُم تَقَدمتْ ِإلَيه ُأم ابنَي زبدي ومعها ابنَاها، وسجدتْ لَه وطَلَبتْ منْه شَيًئا٢٠

تْهابَأج" :كلْكي مف اِلكمش نع اآلخَرو كينمي نع داحذَانِ، وه نَاياب سلجي بَِأن رتَْأم َأن ا ٢٢." ُأرِيدمفَقَاَل لَه
." نَعم، نَقْدر: "فَقَاال لَه." سَأشْربها َأنَاهْل تَقْدرانِ َأن تَشْربا الْكَْأس الَّتي ! َأنْتُما ال تَعلَمانِ ما تَطْلُبانِ: "عيسـى

َأما الْجلُوس عن يميني َأو شماِلي، فَلَيس ِلي َأن ُأعطيه، ِإنَّه ِلمن َأعده لَهم . حقا، ستَشْربانِ كَْأسي: "فَقَاَل لَهما٢٣
  ."َأبِي
٢٤ةُ هشَرالْع عما سنِفَلَمياَألخَو نوا متَاء٢٥. ذَا، اسمقَاَل لَهو هـى ِإلَييسع ماهفَنَاد" : كَّامح َأن ونلَمتَع َأنْتُم

هِملَيع لَّطُونتَسي مهاءظَمع َأنو ،هِملَيع ونديتَسوبِ ي٢٦. الشُّعادَأر نْل مب ،نَكُميذَا به كُنا فَال ييمظع كُوني َأن 
ا لَكُممخَاد كُنفَلْي ،نَكُمي٢٧. با لَكُمدبع كُنفَلْي ،نَكُميَل باَألو كُوني َأن ادَأر نم٢٨. و اءا جشَرب اري صالَّذ ا َأنكَم

  ." الْكَثيرِينال ِليكُون سيدا بْل خَادما، وِليبذَل نَفْسه فديةً عنِ
  يشفي أعميين

وكَان يجلس علَى جانبِ الطَّرِيق َأعميانِ، ٣٠. ولَما كَانُوا خَارِجِين من َأرِيحا، تَبِعه جمهور غَفير من النَّاس٢٩ِ
: فَوبخَهما النَّاس وقَالُوا لَهما٣١!" يا ابن داودارحمنَا يا مولَانَا : "فَسمعا َأن عيسى مار من هنَاك، فَصرخَا

ماذَا : "فَتَوقَّفَ عيسـى، ونَاداهما وقَاَل لَهما٣٢!" ارحمنَا يا مولَانَا، يا ابن داود: "لَكنَّهما صرخَا َأكْثَر." اسكُتَا"
فََأشْفَقَ عيسـى علَيهِما، ولَمس عيونَهما، وفي ٣٤." يا مولَانَا، افْتَح عيونَنَا: "فَقَاال لَه٣٣" تُرِيدانِ َأن َأفْعَل لَكُما؟

اها فَتَبِعيري ا َأنمكَنَهاِل َأمالْح.  
  

 القدس تستقبل عيسى

٢١ 

١يلُوا ِإلَى بصوسِ، والْقُد ينَةدم نوا مبا اقْتَرلَمو ،هيذتَالم ننِ مـى اثْنَييسَل عستُونِ، َأريِل الزبج نْدع تَ فَج
وِإن ٣. حلَّاهما وهاتُوهما ِلي. اذْهبا ِإلَى الْقَرية الَّتي َأمامكُما، فَتَجِدا حمارةً مربوطَةً ومعها جحشٌ: "وقَاَل لَهما٢

وقَد حدثَ هذَا ِليتم ما قَالَه اُهللا علَى ِلسانِ ٤." السيد محتَاج لَهما، وسيرجِعهما: حد َأي شَيء، فَقُوالقَاَل لَكُما َأ
سِ"٥: النَّبِيِل الْقُدقُولُوا َأله :و ةارملَى حا عباكرا ويعدو كُمي ِإلَيْأتي كُكُملذَا مهةابنِ دشٍ ابح٦." ج بفَذَه

. فََأحضرا الْحمارةَ والْجحشَ ووضعا ثيابهما علَيهِما، فَركب عيسى٧. التِّلْميذَانِ، وعمال كَما َأمرهما عيسـى
ن قَطَعوا َأغْصانًا من الشَّجرِ وفَرشُوها في وفَرشَ جمهور كَبِير من النَّاسِ ثيابهم في الطَّرِيق، وآخَرو٨

٩. الطَّرِيقفُونتهي هاءرو ينالَّذو هامَأم ينالَّذ النَّاس كَانو" :داوالُل البنِ دمِ اِهللا ! الْجي بِاساآلت كارالُل . تَبالْج



هذَا هو النَّبِي : "فََأجابت الْجماهير١١" من هذَا؟: "اجت الْمدينَةُ كُلُّها وقَالَتْولَما دخََل الْقُدس، ه١٠!" في األعاِلي
  ."عيسـى الَّذي من مدينَة النَّاصرة بِالْجليِل

  يطرد التجار من بيت اهللا
وقَلَب منَاضد الصيارِف ومقَاعد . يعون ويشْتَرون هنَاكوذَهب عيسـى ِإلَى بيت اِهللا، وطَرد كُلَّ الَّذين يب١٢ِ

  ."لَكن َأنْتُم تَجعلُونَه مغَارةَ لُصوصٍ' بيتي يسمى بيتَ الصالة،': يقُوُل كتَاب اِهللا: "وقَاَل لَهم١٣تُجارِ الْحمامِ، 
فَغَضب رَؤساء الَْأحبارِ والْفُقَهاء لَما رَأوا الْعجاِئب ١٥. لْعرج وهو في بيت اِهللا فَشَفَاهموجاء ِإلَيه الْعمي وا١٤

َأجابهم " ؟هْل تَسمع ما يقُولُون: "فَسَألُوه١٦!" الْجالُل البنِ داود: "الَّتي عملَها واَألطْفَاَل يهتفُون في بيت اِهللا
ثُم تَركَهم، وخَرج من الْمدينَة ١٧" جعلْتَ اَألطْفَاَل والرضع يرفَعون السبح لَك؟: نَعم، َألَم تَقْرُأوا َأبدا: "عيسـى

نَاكاتَ هبا، ونْيتَ عيِإلَى ب.  
  تين بال ثمر شجرة

فَرَأى شَجرةَ تَينٍ بِجانبِ الطَّرِيق، فَذَهب ١٩. ، وهو راجِع ِإلَى الْمدينَة، َأحس بالْجوعِوفي الصباحِ الْباكر١٨ِ
 التَّالميذُ هذَا، فَلَما رَأى٢٠. فَذَبلَت الشَّجرةُ في الْحاِل." لَن تُثْمرِي َأبدا: "فَقَاَل لَها. ِإلَيها، فَلَم يجِد فيها ِإلَّا الْورقَ

َأقُوُل لَكُم الْحقَّ، ِإن كُنْتُم تُْؤمنُون والَ : "َأجابهم عيسـى٢١" كَيفَ ذَبلَتْ شَجرةُ التِّينِ في الْحاِل؟: "تَعجبوا وقَالُوا
انْتَقْل من هنَا وانْطَرِح في : فَحتَّى ِإن قُلْتُم ِلهذَا الْجبِل. ثَرتَشُكُّون، فَِإنَّكُم تَعملُون ما عملْتُه بِشَجرة التِّينِ بْل وَأكْ

  ."فَِإن كَان عنْدكُم ِإيمان، كُلُّ شَيء تَطْلُبونَه في الصالَة تَنَالُونَه٢٢. يتم هذَا فعال. الْبحرِ
  يتحدى رؤساء الدين

بَِأي سلْطَة تَعمُل : "فَجاء ِإلَيه رَؤساء الَْأحبارِ وشُيوخُ الشَّعبِ وقَالُوا. ِهللا، وَأخَذَ يعلِّم النَّاسوذَهب ِإلَى بيت ا٢٣
ال، فَِإن كُنْتُم تُجِيبونَني وَأنَا َأيضا َأسَألُكُم سَؤا: "َأجابهم عيسـى٢٤" هذه اَألشْياء، ومن َأعطَاك السلْطَةَ ِلتَعملَها؟

اءاَألشْي هذُل همَأع لْطَةس بَِأي َأقُوُل لَكُم ،نْه؟٢٥: عِل اُهللا َأمِ النَّاس؟ هغَطِّسلْطَةَ ِليى السـيحطَى يَأع نم "
النَّاس، نَخَافُ من : وِإن قُلْنَا٢٦ِإذَن ِلماذَا لَم تُْؤمنُوا بِه؟ : ااُهللا، يقُوُل لَنَ: ِإن قُلْنَا: "بينَهم وقَالُوا فَتَشَاوروا فيما

ى نَبِييحي َأن ونتَبِرعي يعمالْج بِ، َألنـى٢٧." الشَّعيسقَالُوا ِلعوا وابرِفُ: "فََأجال نَع ".مَأنَا الَ َأقُوُل : "فَقَاَل لَهو
  ".ة َأعمُل هذه اَألشْياءلَكُم بَِأي سلْطَ

 مثل االبنين والتوبة

ال : فََأجابه٢٩. يا ابني، اذْهبِ الْيوم واشْتَغْل في الْكَرمِ: ما رْأيكُم؟ كَان ِلرجٍل ابنَانِ، فَجاء ِإلَى اَألوِل وقَاَل"٢٨
ُأرِيد .بذَهو منَد ذَِلك دعب نَّه٣٠ .لَكهابفََأج ،ءالشَّي نَفْس قَاَل لَهي وِإلَى الثَّان اءجو :ديا سي بَأذْهس . لَم نَّهلَكو

بذْهةَ اَألبِ؟٣١. يادَل ِإرمنِ عاالثْنَي نم نُل: "قَالُوا" فَمـى." اَألويسع مفَقَاَل لَه" :بج قَّ، ِإنالْح اةَ َأقُوُل لَكُم
لَكُماِهللا قَب لَكَةمِإلَى م خُلُوندي يانوالزاِئبِ ور٣٢. الض لَم نَّكُملَكالحِ، وطَرِيقَ الص لَكُم نيبي ى ِلكَييحي اءج فَقَد

نُوا بِهتُْؤم .نُوا بِهي فَآمانوالزاِئبِ وراةُ الضبا جا. َأممدعتَّى بحونُوا بِهتُْؤم لَموا وتَتُوب ذَا، لَمه تُمْأير .  



  مثل الفالحين األشرار
٣٣"ثَال آخَروا معمسا : يهنَى فبةً، ورصعم يهف فَرحا، وورس لَهونَى حبتَانًا، وسب سضٍ غَرَأر باحٌل صجر

ولَما اقْتَرب موسم الثَّمرِ، َأرسَل عبِيده ِإلَى الْفَلَّاحين ٣٤. ثُم سافَر ِإلَى الْخَارِجِ. حينبرج حراسة، وَأجره ِإلَى فَلَّا
فََأرسَل ٣٦. اِلثَفََأمسك الْفَلَّاحون عبِيده وضربوا اَألوَل، وقَتَلُوا الثَّاني، ورجموا الث٣٥َّ. ِليستَلم نَصيبه من الثَّمرِ

ءالشَّي نَفْس لُوا بِهِماُألولَى، فَفَع ةرالْم نم َأكْثَر ا آخَرِينبِيدقَاَل٣٧. ع َألنَّه نَههِمِ ابَل ِإلَيسا َأريرَأخو : مِإنَّه
هذَا هو الْوارِثُ، تَعالَوا نَقْتُلُه ونَستَوِلي علَى :  بينَهمفَلَما رَأى الْفَلَّاحون االبن، قَالُوا فيما٣٨. سيحتَرِمون ابني

هاثير٣٩. مقَتَلُوهتَانِ وسالْب خَارِج هومرو كُوهس٤٠. فََأم ُؤالءُل بِهفْعاذَا يتَانِ، مسالْب باحص جِعرا يمنْدفَع
يقْتُُل هُؤالَء اَألشْرار شَر قَتٍْل، ويَؤجر الْبستَان ِلفَلَّاحين آخَرِين يعطُونَه نَصيبه من الثَّمرِ ": قَالُوا لَه٤١" الْفَلَّاحين؟
هقْتي وـى٤٢." فيسع مقَاَل لَه" :ص نَّاُؤونالْب هفَضي رالَّذ رجالْح تَابِ اِهللا َأني كُأوا فتَقْر َألَمالْبِنَاء تَاج ار !

ِلذَِلك َأقُوُل لَكُم ِإن فُرصةَ دخُوِلكُم ِإلَى مملَكَة اِهللا ستَضيع ٤٣. ربنَا عمَل هذَا، وهو شَيء عجِيب في نَظَرِنَا
ا الْحجرِ يتَكَسر، ومن يقَع هذَا الْحجر علَيه فَمن يقَع علَى هذ٤٤َ. علَيكُم وتُعطَى ِلشَعبٍ يعمُل ما يطْلُبه اُهللا

قُهحسي".  
٤٥منْهع تَكَلَّمي كَان فُوا َأنَّهرع ،ثَالَهَأم ونييسالْفَرارِ وبالَْأح اءَؤسر عما س٤٦. فَلَم ،هلَيوا عقْبِضي لُوا َأناوفَح

  .ا من الشَّعبِ، َألن الشَّعب كَان يعتَبِر َأنَّه نَبِيولَكنَّهم خَافُو
  

  وليمة الملك

٢٢ 

وَأرسَل ٣. مملَكَةُ اِهللا هي مثُْل ملك َأقَام وِليمةً في عرسِ ابنه"٢: وكَلَّمهم عيسـى بِاَألمثَاِل مرةً ُأخْرى فَقَاَل١
ِإلَى الْم هبِيدْأتُواعي وا َأنفَضسِ، فَررْأتُوا ِإلَى الْعي ِلكَي ينو٤. دع ،مقَاَل لَهو ا آخَرِينبِيدَل عسقُولُوا 'فََأر

' .ى الْعرسِِللْمدعوين ِإنِّي جهزتُ عشَاِئي، وذَبحتُ ثيراني وعجوِلي الْمسمنَةَ، وكُلُّ شَيء جاهز، فَتَعالَوا ِإلَ
٥هتارجِإلَى ت آخَرو ،هقْلِإلَى ح داحو بوا، فَذَهتَمهي لَم منَّهلَك٦. ومقَتَلُوهو موهشَتَمو هبِيدكُوا عسَأم اقُونالْبو .
٧رَأحالْقَتَلَةَ و ُؤالءه لَكَأهو هراكسَل عسَأرو ،كلالْم بفَغَضمينَتَهد٨. قَ م ،هبِيدقَاَل ِلع ثُم' نلَكةٌ، وزاهةُ جِليمالْو

' .اذهبوا ِإلَى مفَارِق الطُّرق، وكُلُّ من تَجِدونَه اُدعوه ِإلَى وِليمة الْعرس٩ِ. الَّذين دعوتُهم الَ يستَحقُّونَها
لشَّوارِعِ، وجمعوا كُلَّ الَّذين وجدوهم من َأشْرارٍ وصاِلحين، فَامتََألتْ قَاعةُ الْعرسِ فَخَرج الْعبِيد ِإلَى ا١٠

وفيس١١ِ. بِالضرالْع ابيالَبِسٍ ث رال غَيجر نَاكَأى هوفَ، فَريى الضرِلي كلخََل الْمد١٢. و ،ا 'فَقَاَل لَهي
اربطُوه من يديه 'فَقَاَل الْملك ِللْعبِيد، ١٣. فَسكَتَ' يفَ دخَلْتَ ِإلَى هنَا وَأنْتَ غَير البِسٍ ثياب الْعرسِ؟صاحبِي، كَ



كَثيرون، ولَكن َألن الْمدعوين ١٤' .هنَاك الْبكَاء وصرِير اَألسنَانِ. ورِجلَيه وارموه خَارِجا في الظَّالمِ
يلُونقَل خْتَارِينالْم".  
  ضريبة قيصر

١٥هي كَالمف وهعقوي وا ِلكَيرتَآمو ونييسالْفَر احرقَالُوا١٦. وو ينيسودالْهِير عم هِإلَي ميذَهلُوا تَالمسا : "فََأري
. نَزِيه، وتُعلِّم طَرِيقَ اِهللا بِالْحقِّ، وال تَخَافُ من َأحد، والَ تَهمك مراكـز النَّـاسِمعلِّم، نَحن نَعلَم َأنَّك رجٌل 

١٧كْأيا رال؟: قُـْل لَنَا م َأم ـرصةَ ِلقَيـرِيبالض فَعنَد ـالٌل َأنـْل حقَاَل١٨" هو مهكْرـى ميسع ا : "فَفَهِمي
. فََأحضروا لَه دينَارا." َأروني الْعملَةَ الَّتي تَدفَعونَها في الضرِيبة١٩ون، ِلماذَا تُحاوِلُون َأن تُوقعوني؟ منَافقُ
٢٠مذَا؟: "فَقَاَل لَهه نم ماسو ،هذه نةُ مورقَالُوا٢١" ص" :رصقَي ".مطُوا: "فَقَاَل لَهَأع ِإذَن ،رصِلقَي رصا ِلقَيم 

  .فَلَما سمعوا هذَا الْكَالم ذُهلُوا، وتَركُوه وانْصرفُوا٢٢." وما ِهللا ِهللا
  ال زواج في اآلخرة

يا "٢٤: لْموت، وسَألُوهوفي نَفْسِ الْيومِ، جاء ِإلَيه بعض الصدوقيين وهم الَّذين ال يْؤمنُون بِالْقيامة من ا٢٣
' .ِإذَا ماتَ رجٌل، ولَم يخَلِّفْ َأوالدا، فََأخُوه يْأخُذُ اَألرملَةَ، وينْجِب َأوالدا علَى اسمِ َأخيه'معلِّم، موسى قَاَل، 

٢٥اتَ عم نَّهلَك جوُل تَزاَألو ،ةخْوةُ اعبنَا سنْدع فَكَانيهَألخ تَهجوز كفَتَر ،الدرِ َأوغَي ٢٦. ن ءالشَّي نَفْسو
كُلِّهِم ةعبالس عمو ،الثَّاِلثي، والثَّان عثَ مدَأة٢٧ُ. حرالْم اتَتالْكُلِّ م رآخةَ ٢٨. وجوز تَكُونس ،ةاميمِ الْقوي يفَف

ةعبالس نم داحو اَأيهجوالْكُلَّ تَز ـى٢٩!" ؟ َألنيسع مهاباِهللا، : "فََأج تَابك رِفُونال تَع الٍل، َألنَّكُملَى ضع َأنْتُم
َأما ٣١. ي السماءبْل عنْدما يقُوم الْموتَى، ال يتَزوجون وال يزوجون، ِإنَّما يكُونُون كَالْمالِئكَة ف٣٠! وال قُوةَ اِهللا

اُهللا لَكُم ا قَالَهُأوا متَقْر تَى، َألَموالْم ةاميق ةجِه ن٣٢: م و؟ فَهقُوبعي براقَ وحِإس برو يماهرِإب بر وَأنَا ه
اتوَأم بال ر ،اءيَأح ب٣٣." رتَع ،هكَالم النَّاس عما سلَموهيملتَع نوا مبج.  

  أهم وصية
واخْتَبره واحد منْهم وهو من علَماء الشَّرِيعة ٣٥. وسمع الْفَريسيون َأنَّه َأسكَتَ الصدوقيين، فَاجتَمعوا معا٣٤

َأحب الْمولَى ِإلَهك بِكُلِّ قَلْبِك، : "فََأجابه٣٧" صية في الشَّرِيعة؟يا معلِّم، ما هي َأعظَم و: "فَقَاَل٣٦بِهذَا السَؤاِل، 
كْرِككُلِّ فو ،ككُلِّ نَفْس٣٨. وةيصو مَأهو ظَمَأع يه هذ٣٩. هكنَفْس با تُحكَم اآلخَرِين با، َأحثْلُهةُ ميالثَّانو .

  ."التَّوراة وكُتُبِ اَألنْبِياء يعتَمد علَى هاتَينِ الْوصيتَينِكُلُّ ما في ٤٠
  المسيح سيد داود

ابن : "فَقَالُوا لَه" ما رْأيكُم في الْمسيحِ، ابن من هو؟"٤٢: ولَما كَان الْفَريسيون مجتَمعين معا، سَألَهم عيسـى٤١
داو٤٣" .دموسِ : "قَاَل لَهوحِ الْقُديِ الرحبِو داود وهعدفَ يكَي ي"ِإذَنديا قَاَل، " سي٤٤'لَمديقَاَل اُهللا ِلس : سلجا

كيمتَ قَدتَح كاءدَأع عتَّى َأضي حينمي نك٤٥ُ' .عفَ يفَكَي ،هديس يحسو الْمعدي داو؟فَدنَهاب يحسالْم ٤٦". ون لَمو
ةمبِكَل هاوِبجي َأن دَأح رقْدى. يِئلَةً ُأخْرَأس َألَهسي َأن دْأ َأحرتَجي مِ لَموالْي ذَِلك نمو.  



  
 يحذر الناس من قادة الدين

٢٣ 

١هيذتَالَمبِ وـى ِللشَّعيسقَاَل ع ٢: ثُم"اءى، الْفُقَهوساةَ مرتَو ونَكُملِّمعي ونييسالْفَر٣ و قُولُونَها يلُوا بِكُلِّ ممفَاع
وهيعَأطو لَكُم .هالفبِخ لُونمعيو ءبِشَي وننَادي مَألنَّه ،مالَهملُوا َأعمال تَع نيلَةً، ٤. لَكاال ثَقمَأح ونزِمحي مِإنَّه

يوموهداعسا ِليبِعِإص لَوو كُونرحال يالنَّاسِ، و لَى َأكْتَافا عونَهعض.  
٥" ابِهِميث ابدَأهةً، ورِيضع مهاِئبصع لُونعجي مفَه ،هِمالنَّاسِ ِإلَي تُوا نَظَرلْفي َأن دبِقَص وه لُونَهمعا يكُلُّ مو

ويحبون َأن يجلسوا في مقَاعد الشَّرف في الْوالِئمِ، وَأن يكُونُوا في الصفِّ اَألمامي في بيت الْعبادة، ٦. طَوِيلَةً
٧لِّمعالْم موهعديو ةامالْع اتاحي السف هِمِ النَّاسلَيع لِّمسي َأنو.  
وال تَدعوا َأحدا علَى ٩. تَسمحوا َألحد َأن يدعوكُم الْمعلِّم، َألن لَكُم معلِّما واحدا، وَأنْتُم كُلُّكُم اخْوةٌَأما َأنْتُم فَالَ "٨

اءمي السف وها وداحا وَأب لَكُم َألن ،ضِ اَألبك١٠ُ. اَألروعدي َأن دوا َألححمال تَسا وديس لَكُم ةَ، َألنادالس م
يحسالْم وا هداح١١. وكُممخَاد كُوني َأن جِبي يكُمف داحو رَأكْبَل ١٢. وَأنْز نمنْزُِل، وي هرِ نَفْسقَد نم فَعر نم

عتَفري هرِ نَفْسقَد نم.  
فَِإنَّكُم تَقْفلُون باب مملَكَة اِهللا في وجه النَّاسِ، فَالَ َأنْتُم تَدخُلُون ! هاء والْفَريسيون الْمنَافقُونالْويُل لَكُم َأيها الْفُقَ"١٣

  .وال تَسمحون ِللداخلين بَِأن يدخُلُوا
١٤"الْم ونييسالْفَرو اءا الْفُقَههَأي ُل لَكُميالْوقُوننَاف ! طَوِيلَةً ِلكَي اتلَوص ونمتُقَدِل، واماَل اَألرم ونبتَنْه فَِإنَّكُم

كُمالنَّاسِ ِإلَي تُوا نَظَرذَابِ. تَلْفالْع َأشَد تَنَالُون ِلذَِلك.  
١٥"قُوننَافالْم ونييسالْفَرو اءا الْفُقَههَأي ُل لَكُميخُُل فَ! الْودا يداحا وشَخْص لَولُوا وعا ِلتَجربا ورحب ونرافتُس ِإنَّكُم

قُّونتَحتَس ا َأنْتُمفَ معض يمحقُّ الْجتَحسي لُونَهعخََل تَجتَى دمو ،كُميني دف.  
من يحلفُ بِبيت اِهللا فَالَ يهم، َأما من يحلفُ بِالذَّهبِ الَّذي في 'قُولُون، الْويُل لَكُم َأيها الْقَادةُ الْعميان فَِإنَّكُم تَ"١٦

هب َأيهما َأعظَم، الذَّهب َأم بيتُ اِهللا الَّذي يجعُل الذَّ! َأيها الْجهاُل الْعميان١٧' .بيت اِهللا، فَيجِب َأن يفي بِالْقَسمِ
من يحلفُ بِمنَصة الْقُربانِ فَال يهم، َأما من يحلفُ بِالْهدية الَّتي علَيها، فَيجِب َأن يفي 'وتَقُولُون، ١٨مقَدسا؟ 

فَمن يحلفُ بِالْمنَصة، ٢٠الَّتي تَجعُل الْهديةَ مقَدسةً؟ َأيهما َأعظَم، الْهديةُ َأمِ الْمنَصةُ ! َأيها الْعميان١٩' .بِالْقَسمِ
ومن يحلفُ بِالسماء، يحلفُ ٢٢. ومن يحلفُ بِبيت اِهللا، يحلفُ بِه وبِالساكنِ فيه٢١. يحلفُ بِها وبِكُلِّ ما علَيها

  . علَيهبِعرشِ اِهللا وبِالْجاِلسِ
٢٣"ُل لَكُميالْو قُوننَافالْم ونييسالْفَرو اءا الْفُقَههَأي !طُونتُع فَِإنَّكُم  قَدونِ، والْكَمتَرِ وعالسنَاعِ والنَّع نم شْرِهللا الْع

ةي الشَّرِيعا فم مَأه لْتُممَأه :اَألمةَ ومحالرَل ودلُوا . انَةَالْعمتُه رِ َأنغَي نم وراُألم هذوا هارِستُم َأن جِبي كَان
  !َأنْتُم تُزِيلُون الْبعوضةَ من الْماء وتَبلَعون الْجمَل! َأيها الْقَادةُ الْعميان٢٤. ِإعطَاء الْعشْرِ



٢٥"و اءا الْفُقَههَأي ُل لَكُميالْوقُوننَافالْم ونييسِل ! الْفَراخالد نا ممهالْخَارِجِ، و نم نحالصو الْكَْأس تُنَظِّفُون فَِإنَّكُم
اخِل، فَيكُون َأيها الْفَريسي اَألعمى نَظِّفْ َأوال الْكَْأس من الد٢٦! مملوءانِ بِما حصلْتُم علَيه بِالنَّهبِ والطَّمعِ

  .الْخَارِج َأيضا نَظيفًا
٢٧"قُوننَافالْم ونييسالْفَرو اءا الْفُقَههَأي ُل لَكُميالْو ! نم يهالْخَارِجِ، و نيلَةً ممو جدتَب ،ةضيبورِ الْمثُْل الْقُبم فَِإنَّكُم

وَأنْتُم َأيضا من الْخَارِجِ تَظْهرون ِللنَّاسِ صاِلحين، لَكنَّكُم من ٢٨. الْموتَى وكُلِّ نَجاسةالداخِل مملُوءةٌ من عظَامِ 
ادالْفَسو النِّفَاق نم ونلُوءمِل ماخالد.  

٢٩"قُوننَافالْم ونييسالْفَرو اءا الْفُقَههَأي ُل لَكُميفَِإنَّ! الْوينيقدالص نافدم نُونيتُزو ،اءاَألنْبِي قَابِرم نُونتَب كُم .
٣٠تَقُولُونو :اءمِ اَألنْبِيد فْكي سف مهعكْنَا ما اشْتَراِئنَا، لَمامِ آبي َأيشْنَا فع ٣١. لَو كُملَى َأنْفُسع وندتَشْه فََأنْتُم

  .ِإذَن كَملُوا ما بدَأه آباُؤكُم٣٢. اء قَتَلَة اَألنْبِياءبَِأنَّكُم َأبنَ
ِلهذَا فَِإنِّي ُأرسُل لَكُم اَألنْبِياء ٣٤كَيفَ يمكنُكُم َأن تَهربوا من عقَابِ الْجحيمِ؟ ! يا َأوالد اَألفَاعي! َأيها الْحياتُ"٣٣

عالْمو اءكَمالْحوينِإلَى . لِّم ينَةدم نم ونتُطَارِدو ، ةادبالْع وتيي بف وندلفَرِيقًا تَجو ،ونبلتَصو فَفَرِيقًا تَقْتُلُون
ينَةدابِيَل ا٣٥. ممِ هد نضِ مي اَألرف كفي سالَّذ يناِلحمِ كُلِّ الصلَى دع قَابالْع نْزُِل بِكُممِ فَيِإلَى د يقدلص

َأقُوُل لَكُم الْحقَّ، هذَا كُلُّه ينْزُِل علَى هذَا ٣٦. زكَرِيا بنِ بركْيا الَّذي قَتَلْتُموه بين الْمحرابِ ومنَصة الْقُربانِ
  .الْجِيِل

كَم مرة َأردتُ َأن َأجمع َأوالدك ! َألنْبِياء، وراجِمةَ الْمرسلين ِإلَيهايا قَاتلَةَ ا! يا مدينَةَ الْقُدسِ! يا مدينَةَ الْقُدسِ"٣٧
فَِإنِّي ٣٩! ِإن داركُم تُتْرك لَكُم خَرابا! اُنْظُروا٣٨! كَما تَجمع الدجاجةُ فراخَها تَحتَ جنَاحيها وَأنْتُم لَم تُرِيدوا

  "'.تَبارك اآلتي بِاسمِ اِهللا'كِّد لَكُم َأنَّكُم لَن تَروني بعد اآلن ِإلَى َأن يْأتي وقْتٌ تَقُولُون فيه، ُأَؤ
  يتنبأ عن خراب القدس

٢٤ 

.  يلْفتُوا نَظَره ِإلَى مباني الْبيتوبينَما هو في طَرِيقه، جاء ِإلَيه تَالميذُه ِلكَي. وخَرج عيسـى من بيت اِهللا١
٢مهابالْكُلُّ: "فََأج مدهْل يرٍ، بجلَى حع رجا حيهف كتْري قَّ لَنالْح ؟ َأقُوُل لَكُمهذكُلَّ ه نوْل تَره".  
متَى سيحدثُ هذَا؟ وما : قُْل لَنَا: "الميذُ علَى انْفراد وقَالُوا لَهوبينَما هو جاِلس علَى جبِل الزيتُونِ، جاء ِإلَيه الت٣َّ

  "هي الْعالمةُ الَّتي تَدلُّ علَى مجِيِئك ونهاية الزمانِ؟
َأنَا هو الْمسيح، : سمي ويقُولُونَألنَّه سيْأتي كَثيرون بِا٥. احذَروا من َأن يضلَّكُم َأحد: "َأجابهم عيسـى٤

يرِينكَث لُّونضي٦. و نثَ، لَكدحي َأن دذَا البه وا، َألنجعتَنْز َأن اكُموبٍ، ِإيرارِ حَأخْبوبٍ ورح نع ونعمتَسسو
. ة، ومملَكَةٌ علَى مملَكَة، وتَحدثُ مجاعاتٌ وزالزُِل في َأماكن كَثيرةفَتَقُوم ُأمةٌ علَى ُأم٧. لَيستْ هذه هي النِّهايةُ

  .كُلُّ هذه هي مجرد بِداية اآلالم٨ِ



يخُون بعضهم بعضا، ويكْره فَيرتَد كَثيرون، و١٠. ثُم يعذِّبونَكُم ويقْتُلُونَكُم، وتَكْرهكُم كُلُّ الشُّعوبِ بِسببِي"٩
. ويعم الشَّر، فَتَبرد محبةُ الْكَثيرِين١٢. ويظْهر كَثيرون يدعون النُّبوةَ ويضلُّون كَثيرِين١١. بعضهم بعضا

شر الْبشْرى بِمملَكَتي في جميعِ َأنْحاء الْعالَمِ وتَصُل الَشَّهادةُ ِلكُلِّ وتَنْت١٤َ. لَكن الَّذي يثْبتُ ِإلَى النِّهاية ينْجو١٣
  .الشُّعوبِ، ثُم تَْأتي اآلخرةُ

١٥" همي اسالَّذ تُمَأيتَى رفَم"ابالْخَرةُ واسالنَّج "نْهع ي تَكَلَّما  الَّذودجواُل، مياند النَّبِي مفْهسِ، اقَدكَانِ الْمي الْمف
ومن كَان علَى السطْحِ، فَال ينْزِْل ١٧. فَالَّذين في منْطَقَة يهوذَا يجِب َأن يهربوا ِإلَى الْجِباِل١٦هذَا َأيها الْقَارُِئ، 
ارِهي دا فْأخُذَ م١٨. ِليرقِْل، فَال يي الْحف كَان نموهبْأخُذَ ثَوِلي ١٩. جِع لْكي تف اتعضرالْمالَى وبالْح ا شَقَاءي

الْوقْت ضيقٌ  َألنَّه سيحلُّ في ذَِلك٢١. صلُّوا ِإذَن ِلكَي ال يحدثَ هربكُم في الشِّتَاء َأو يومِ السبت٢٠. اَأليامِ
ثْلَهثْ مدحي لَم يمظاعدَأب رتَكَري لَنمِ، ووالَمِ ِإلَى الْيالْع ةاينْذُ بِد٢٢.  م َأن دَألح كَنا َأمم ،اماَألي لْكت رتُقَص لَم لَوو

اماَألي لْكت رتُقَصس خْتَارِينِل الْمَألج نلَكو ،ونْجي.  
َألنَّه سيظْهر من يدعون َأنَّهم ٢٤. فَال تُصدقُوا' .الْمسيح هنَا َأو هنَاك'ك الْوقْت، فَِإن قَاَل لَكُم واحد في ذَِل"٢٣

َأم اُهللا، لَو مهاخْتَار ينلُّوا الَّذضي ِلكَي اتجِزعمةً ويمظع اتآي لُونمعيةَ، ووالنُّب ونعدي نمو يحسالْمذَِلك كَن .
هو في 'َأو، . فَالَ تَخْرجوا ِإلَى هنَاك' .هو في الصحراء'فَِإن قَالُوا لَكُم، ٢٦. فَانْتَبِهوا، لَقَد َأخْبرتُكُم مسبقًا٢٥

ن مثَْل الْبرق الَّذي يضيء من الشَّرق َألن مجِيء الَّذي صار بشَرا سيكُو٢٧' .فَالَ تُصدقُوا. الْبيوت من الداخِل
  .حيثُ تَكُون الْجثَّةُ، تَجتَمع الْجوارِح٢٨. ِإلَى الْغَربِ

  عيسى سيأتي مرة ثانية
طُ من السماء، واَألجرام وفي الْحاِل، بعد ضيق تلْك اَأليامِ، تُظْلم الشَّمس، والْقَمر ال يضيء، والنُّجوم تَسقُ"٢٩

تَجةُ تَراِئيمض٣٠ِ. السوبِ اَألركُلُّ شُع با، فَتَنْتَحشَرب اري صةُ الَّذآي ماءي السف رتَظْه قْتالْو ي ذَِلكفو . اهريو
يرسُل مالَِئكَتَه ومعهم بوقٌ عظيم، فَيجمعون الَّذين و٣١. النَّاس آتيا علَى سحابِ السماء بِكُلِّ عزة وجالٍَل

اءمتَ السكَانٍ تَحكُلِّ م ننُوبِ، مالْجاِل والشَّمبِ والْغَرو قالشَّر نم مهاخْتَار.  
. ها وطَلَع الْورقُ، تَعرِفُون َأن الصيفَ قَرِيبمتَى النَتْ َأغْصانُ: تَعلَّموا هذَا الدرس من شَجرة التِّينِ"٣٢
: َأقُوُل لَكُم الْحق٣٤َّ. كذَِلك متَى رْأيتُم كُلَّ هذه اُألمورِ، اعرفُوا َأن الَّذي صار بشَرا قَرِيب، بْل علَى اَألبواب٣٣ِ

  .السماء واَألرض تَزوالنِ، َأما كَالمي فَال يزوُل٣٥. ن يموتَ هذَا الْجِيُلكُلُّ هذه اَألشْياء ستَحدثُ قَبَل َأ
٣٦" هدحو ا اَألبِإنَّم ،نال االبو ،اءمي السف ينالَِئكَةُ الَّذةُ، ال الْماعالس لْكتو موالْي ذَِلك ينحتَى يرِفُ معي دال َأح

كَان النَّاس في اَأليامِ ٣٨. وكَما حدثَ في َأيامِ نُوح، سيحدثُ عنْد مجِيء الَّذي صار بشَرا٣٧. ذي يعرِفُهو الَّ
ولَم ٣٩. ه نُوح ِإلَى الْفُلْكالَّتي سبقَت الطُّوفَان، يْأكُلُون ويشْربون ويتَزوجون ويزوجون، ِإلَى الْيومِ الَّذي دخََل في

فَعنْد مجِيء الَّذي صار بشَرا سيحدثُ نَفْس . يكُونُوا علَى علْمٍ بِما سيحدثُ، حتَّى جاء الطُّوفَان وَأخَذَهم جميعا
ءْؤخَذ٤٠ُ. الشَّيقِْل، يي الْحالنِ فجر كُوني ،قْتالْو ي ذَِلكفاآلخَر كتْريو داحلَى ٤١.  ونَانِ عَأتَانِ تَطْحرامو



افْهموا ٤٣. فَاسهروا ِإذَن، َألنَّكُم ال تَعلَمون في َأي يومٍ يْأتي سيدكُم٤٢. الطَّاحونَة، تُْؤخَذُ واحدةٌ وتُتْرك اُألخْرى
فَكُونُوا ٤٤. ي َأي ساعة من اللَّيِل يجِيء اللِّص، لَظَلَّ ساهرا ولَم يتْرك داره تُنْقَبلَو علم صاحب الدارِ ف: هذَا

  .َأنْتُم َأيضا مستَعدين، َألن الَّذي صار بشَرا يجِيء في ساعة ال تَتَوقَّعونَه فيها
  الوكيل األمين

٤٥"بالْع وه ن؟ مهقْتي وف مهامطَع اآلخَرِين بِيدالْع يطعِلي ،هديس يهقُ فثي يالَّذ يمكالْح يناَألم ي ٤٦دالَّذ وه
هلمبِع قُومي هجِدي ،هديس جِعرا يمنْدع .دبالْع يًئا ِلذَِلكن٤٧. هيس قَّ، ِإنالْح َأقُوُل لَكُمهالَكلَى كُلِّ َأمع هيمقي هد .

٤٨ ،هي نَفْسقَاَل فا ويررش دبذَا الْعه كَان ا ِإنَأم'تََأخَّريي سديْأكُُل ٤٩' .سيو ،هالَءمز بِيدالْع رِبضَأخَذَ يو
 ،كِّيرِينالس عم بشْري٥٠و دبالْع ذَِلك ديي سْأتا، يهلَمعالَ ي ةاعي سفو ،هقَّعتَومٍ الَ يوي يا ٥١فقَابع هباقعفَي

ينقنَافالْم عم هيرصُل معجيا، ويدنَانِ. شَداَألس رِيرصو كَاءالْب نَاكه.  
  

 البنات الجاهالت والعاقالت

٢٥ 

وكَانَتْ ٢. كَة اِهللا مثَْل عشْرِ بنَات َأخَذْن مصابِيحهن وخَرجن ِللقَاء الْعرِيسِفي ذَِلك الْوقْت، يكُون ظُهور مملَ"١
الَتاقع سخَمو ،الَتاهج ننْهم ستًا٣. خَميز نهعم ْأخُذْني لَمو نهابِيحصالَتُ ماهالْج الَتُ ٤. فََأخَذَتاقا الْعَأم

وعنْد نصف اللَّيِل، عال ٦. وَأبطََأ الْعرِيس، فَنَعسن جميعا ونمن٥. َأخَذَتْ كُلُّ واحدة زيتًا في ِإنَاء مع مصباحهافَ
احيالص :رِيسالْع اءج !قَاِئهِلل نج٧! اُخْرَأتْ كُلُّ ويهو شْرنَاتُ الْعالْب تافَقَامهاحبصم ةدالَتُ ٨. احاهالْج فَقَالَت

 ،الَتاقُئ'ِللْعنَا تَنْطَفابِيحصم َألن ،كُنتيز نينَنَا مطالَتُ، ٩' .َأعاقالْع تابفََأج'لَكُني لَنَا وكْفا الَ يمبال، فَر . نم
 يناعيِإلَى الْب نبتَذْه ِل َأناَألفْضهِإلَي نتَجا تَحم اءر١٠' .ِلشرِيسَل الْعصو ،اءاتٌ ِللشِّربذَاه نا هنَميبو . خَلَتفَد

ابقَ الْبُأغْلسِ، ورفِْل الْعِإلَى ح هعاتُ مدتَعس١١. الْم ،قُلْنو نَاتي الْباقتْ باءج ،ةفَتْر دعبو'ا سي ،ديا سي افْتَح ،دي
فَاسهروا ِإذَن، َألنَّكُم ال تَعرِفُون الْيوم وال ١٣' .َأقُوُل لَكُن الْحقَّ، َأنَا ال َأعرِفُكُن'فََأجاب الْعرِيس، ١٢' .لَنَا

  .الساعةَ
  مثل الوزنات

فََأعطَى َأحدهم خَمس وزنَات من الْماِل، ١٥. مهم َأمالَكَهوهذَا مثُْل رجٍل مسافرٍ بعيدا، فَنَادى عبِيده، وسلَّ"١٤
افَرسو ،هطَاقَت بسح داحةً، كُلَّ وداحنَةً وزالثَّاِلثَ ونِ، ونَتَيزو يالثَّان١٦. و احر ،سالْخَم نَاتزي َأخَذَ الْوفَالَّذ

بِه رتَاجاِل وي الْحىفُأخْر نَاتزو سخَم بِحرنِ، ١٧. ا، ويينِ ُأخْرنَتَيزو بِحفَر ،ثْلَهَل ممنِ، عنَتَيزي َأخَذَ والَّذو
١٨هدياَل سَأ مخَبضِ، وي اَألرف فَرحو احةَ، فَرداحنَةَ الْوزي َأخَذَ الْوا الَّذَأم.  



جاء وقَدم معها خَمس  فَالَّذي َأخَذَ الْوزنَات الْخَمس،٢٠. يلَة، رجع سيد ُأولَِئك الْعبِيد وحاسبهموبعد مدة طَوِ"١٩
فَقَاَل لَه سيده، ٢١' .يا سيد، َأنْتَ سلَّمتَني خَمس وزنَات، وَأنَا ربِحتُ فَوقَها خَمس وزنَات'وقَاَل، . وزنَات ُأخْرى

'يناَألم اِلحالص دبا الْعهنْتَ َأيسَأح !ةورٍ كَبِيرلَى ُأمع كيمُأقفَس ،يطسرٍ بي َأمينًا فيمِ . كُنْتَ َأمبِنَع تَّعتَماَل وتَع
كديقَاَل،٢٢' .سا وضَأي اءنِ، جنَتَيزي َأخَذَ الْوالَّذنِ 'ونَتَيزا ومقَهتُ فَوبِحَأنَا رنِ، ونَتَيزي وتَنلَّمَأنْتَ س ،ديا سي. '

٢٣ ،هديس فَقَاَل لَه'يناَألم اِلحالص دبا الْعهنْتَ َأيسَأح !ةورٍ كَبِيرلَى ُأمع كيمُأقفَس ،يطسرٍ بي َأمينًا فكُنْتَ َأم .
اَل وتَعكدييمِ سبِنَع تَّعقَاَل، ٢٤' .تَما وضَأي اءةَ، فَجداحنَةَ الْوزي َأخَذَ الْوا الَّذٌل 'َأمجر ارِفٌ َأنَّكَأنَا ع ،ديا سي

رزتَب ثُ لَميح نم عمتَجو ،عرتَز ثُ لَميح نم دصخ٢٥َ. قَاسٍ، تَحتُ وحرفْتُ وضِفَخي اَألرف نَتَكزْأتُ وب .
الُكم وذَا ه٢٦' .فَه ،هديس فَقَاَل لَه'النالْكَس يرالشِّر دبا الْعهَأي ! ،عرَأز ثُ لَميح نم دصارِفٌ َأنِّي َأحَأنْتَ ع

.  ماِلي في الْبنْك، فَعنْد رجوعي كُنْتُ َأستَلمه مع رِبحٍِإذَن كَان يجِب َأن تَضع٢٧وَأجمع من حيثُ لَم َأبزر؟ 
٢٨نَاتزو شْرع هعم نا ِلمطُوهَأعو نْهنَةَ مز٢٩. خُذُوا الْو هنْدع سلَي نمو ،زِيدفَي طَى َأكْثَرعي هنْدع نم َألن

ي ي لَهيُل الَّذتَّى الْقَلفَحنْه٣٠. ْؤخَذُ م كَاءالْب نَاكي الظَّالَمِ، ها فخَارِج وهمرا ،نْهةَ مي ال فَاِئدالَّذ دبذَا الْعهو
  '.وصرِير اَألسنَانِ

  يوم الدين
وتَجتَمع َأمامه ٣٢. عرشه الْعظيمِوعنْدما يجِيء الَّذي صار بشَرا في جالِله ومعه كُلُّ الْمالَِئكَة، يجلس علَى "٣١

فَيضع الْخرافَ ٣٣. النَّاس بعضهم عن بعضٍ، كَما يفْصُل الراعي الْخرافَ عنِ الْجِداء كُلُّ الشُّعوبِ، فَيفْصُل
اِلهمش نع اءالْجِدو ،هينمي نِل٣٤. ع كلقُوُل الْمي ثُم ،هينمي نع ينلَّذ'كُميبَأبِي، خُذُوا نَص مكَهارب نا ما يالَوتَع :

ينالَمالْع نْذُ خَلْقلكم م دعالْم لْكي، ٣٥. الْمونتُميا فَآوي، كُنْتُ غَرِيبونتُمقَيشْتُ فَسطي، عونتُممتُ فََأطْععَألنِّي ج
٣٦وانًا فَكَسيرعِإلَي ا فَجِْئتُموسبحي، مونتُمرا فَزرِيضي، مون٣٧' .تُم ،اءياَألتْق هجِيبفَي' نَاكَأيتَى رلَانَا، موا مي

 ،نَاكقَيطْشَانًا فَسع َأو ،نَاكما فََأطْعاِئع٣٨جانًا فَكَسيرع َأو ،نَاكيا فَآوغَرِيب نَاكْأيتَى رم؟ ونَاك٣٩و نَاكَأيتَى رمو
َأقُوُل لَكُم الْحقَّ بِما َأنَّكُم فَعلْتُم هذَا مع َأحد اخْوتي الْبسطَاء، 'فَيجِيبهم الْملك، ٤٠' مرِيضا َأو محبوسا فَجِْئنَا ِإلَيك؟

ابعدوا عنِّي يا مالَعين ِإلَى النَّارِ اَألبدية الْمعدة ِإلبليس ' الشِّماِل، ثُم يقُوُل ِللَّذين عن٤١ِ' .فَقَد فَعلْتُموه ِلي
 ،هالَِئكَتمي، ٤٢وقُونتَس شْتُ فَلَمطي، عونمتُطْع تُ فَلَمع٤٣َألنِّي ج انا فَلَميرعي، وونتَْأو ا فَلَمكُنْتُ غَرِيب

يا مولَانَا، متَى رَأينَاك جاِئعا َأو 'فَيرد هُؤالء َأيضا ويقُولُون، ٤٤' .ضا ومحبوسا فَلَم تَزورونيتَكْسوني، مرِي
الْحقَّ بِما َأنَّكُم لَم َأقُوُل لَكُم 'فَيقُوُل لَهم، ٤٥' عطْشَانًا َأو غَرِيبا َأو عريانا َأو مرِيضا َأو محبوسا ولَم نَخْدمك؟

فَيذْهبون ِإلَى الْعقَابِ اَألبدي، َأما اَألتْقياء فَِإلَى حياة ٤٦' .تَفْعلُوا هذَا مع َأحد هُؤالَء الْبسطَاء، فَلَم تَفْعلُوه ِلي
الْخُلُود".  



 مؤامرة لقتل عيسى

٢٦ 

١ نـى ميسى عا انْتَهلَموهيذذَا الْكَالَمِ، قَاَل ِلتَالَما "٢: كُلِّ هشَرب اري صالَّذنِ ويموي دعحِ بصالْف يدع َأن ونلَمتَع
لَبصِلي لَّمسي".  

وتَشَاوروا ٤. الَّذي اسمه قَيافَاوفي ذَِلك الْوقْت، اجتَمع رَؤساء الَْأحبارِ وشُيوخُ الشَّعبِ في قَصرِ الْحبرِ اَألعلَى ٣
قْتُلُوهيى ويسلَى عوا عقْبِضِلي يلَةي حا فعقَالُوا٥. م مِإلَّا َأنَّه" :بالشَّع ثُورِلَئلَّا ي ،يدي الْعذَا فُل هال نَفْع".  

  قارورة العطر
٦ا، فنْيتَ عيب ةيي قَرـى فيسع ا كَانلَمصِ،وراَألب انعمارِ س٧ ي د نةٌ مورا قَارهعَأةٌ مرما هتْ ِإلَياءج

ةاِئدِإلَى الْم اِلسج وهو هْأسلَى رع تْهكَبسنِ، وغَاِلي الثَّم طْرا عرِ، بِهمروا ٨. الْمتَاءذَا، اسيذُ هَأى التَّالَما رفَلَم
فَعلم عيسـى بِهذَا ١٠." كَان يمكن َأن يباع بِمبلَغٍ كَبِيرٍ ويعطَى الثَّمن ِللْفُقَراء٩ذَا ُأتْلفَ هذَا الْعطْر؟ ِلما: "وقَالُوا

مقَاَل لَهِلي، : "و لَتْهمع اِلحٌل صمذَا عَأةَ؟ هرالْم هذه ونجعاذَا تُز١١ِلماءالْفُقَر قَى َألنا َأنَا فَالَ َأبا َأماِئمد كُمنْدع 
: َأقُوُل لَكُم الْحق١٣َّ. وهي لَما سكَبتْ هذَا الْعطْر علَى جِسمي، ِإنَّما عملَتْ هذَا ِإعدادا ِلدفْني١٢. عنْدكُم داِئما

  ."مِ، يتَحدثُ النَّاس بِعملها هذَا ويتَذَكَّرونَهاحيثُما انْتَشَرتْ هذه الْبشْرى في كُلِّ الْعالَ
  يهوذا الخائن

ماذَا : "وقَاَل١٥ثُم ِإن الْمدعو يهوذَا القَريوتي، وهو واحد من االثْنَي عشَر، ذَهب ِإلَى رَؤساء الَْأحبارِ ١٤
ومن ذَِلك الْوقْت، َأخَذَ يهوذَا يتَرقَّب الْفُرصةَ ١٦. فَدفَعوا لَه ثَالَثين عملَةً من الْفضة" كُم؟تُعطُونَني ِإن سلَّمتُه لَ

ـملَه هلِّمسةَ ِليبنَاسالْم.  
  العـيد

َأين تُرِيد َأن نُجهز لَك ِلتَْأكَُل عشَاء : " وقَالُواوفي الْيومِ اَألوِل من عيد الْفَطيرِ، جاء التَّالَميذُ ِإلَى عيسـى١٧
جاء وقْتي، وسَأحتَفُل بِالْفصحِ مع 'الْمعلِّم يقُوُل، : اذْهبوا ِإلَى الْمدينَة ِإلَى فُالَنٍ وقُولُوا لَه: "فَقَاَل١٨" الْفصحِ؟

ارِكي دي فيذ١٩" '.تَالَممفَعحصوا الْفزهجـى ويسع مهرا َأميذُ كَمَل التَّالم.  
٢٠شَرع االثْنَي عم ةاِئدِإلَى الْم لَسج ،اءسَل الْما َأقْبلَمقَاَل٢١. و ْأكُلُوني ما هنَميبو" : داحقَّ، والْح َأقُوُل لَكُم

الَّذي يخُونُني هو : "فََأجاب٢٣" هْل َأنَا يا سيد؟: "دا وَأخَذَ الْواحد بعد اآلخَرِ يسَألُهفَحزِنُوا ج٢٢ِ." منْكُم سيخُونُني
الَّذي صار بشَرا سيموتُ كَما قَاَل عنْه الْكتَاب، لَكنِ الْويُل ِلذَِلك ٢٤. واحد قَد غَمس يده معي في الصحنِ

نَعم : "فَقَاَل لَه" هْل َأنَا يا معلِّم؟: "فََأجاب يهوذَا الَّذي خَانَه٢٥!" كَان خَيرا لَه لَو لَم يولَد! لرجِل الَّذي يخُونُها
  ."َأنْتَ



  عشاء السيد المسيح
خُذُوا وكُلُوا، هذَا هو : "سم، وَأعطَى التَّالَميذَ وقَاَلوبينَما هم يْأكُلُون، َأخَذَ عيسـى خُبزا وشَكَر اَهللا وق٢٦َ

َألن هذَا هو دمي الَّذي بِه يعمُل اُهللا ٢٨اشْربوا منْها كُلُّكُم، : "ثُم َأخَذَ الْكَْأس وشَكَر وَأعطَاهم وقَاَل٢٧." جِسمي
ف فَكسي وهو ،كُمعم هدهالذُّنُوبِع ةرغْفِلم يرِينبِيِل كَثذَا ٢٩. ي سه ةميرِ الْكَرصع نم بَأشْر َأنِّي لَن لَكُم ُأَؤكِّد

  .جبِل الزيتُونِثُم غَنَّوا ُأغْنيةً وخَرجوا ِإلَى ٣٠." مرةً ُأخْرى، ِإلَى الْيومِ الَّذي َأشْربه جديدا معكُم في مملَكَة َأبِي
  سيتركه أتباعه

َأضرِب الراعي فَتَتَشَتَّتُ خرافُ 'هذه اللَّيلَةَ كُلُّكُم تَتَراجعون عنِّي، فَالْكتَاب يقُوُل، : "ثُم قَاَل لَهم عيسـى٣١
حتَّى ولَو تَراجع عنْك الْكُلُّ : "فَقَاَل لَه بطْرس٣٣." ى الْجليِلالْموت، َأسبِقُكُم ِإلَ لَكن بعدما َأقُوم من٣٢' .الْقَطيعِ

عاجَأتَر ـى٣٤." فََأنَا لَنيسع هابقَّ: "َأجالْح َأقُوُل لَك :اتري ثَالثَ منرتُنْك ،يكالد يحصي َل َأنلَةَ قَباللَّي هذه ".
٣٥سطْرب ا ":فَقَاَل لَهدَأب كرفَال ُأنْك ،كعوتَ مَأم َأن راَألم لَزِم لَوذَا الْكَالمِ." وه نَفْس ميذُ كُلُّهقَاَل التَّالمو.  

  في جسيماني
٣٦يذي، فَقَاَل ِللتَّالمانيمسج همكَانٍ اسِإلَى م مهعـى ميسع بذَه ثُم" :نَمينَا بوا هرنْتَظا نَاكِإلَى ه با َأذْه

نَفْسي حزِينَةٌ جِدا : "ثُم قَاَل لَهم٣٨. وَأخَذَ معه بطْرس وابنَي زبدي، وبدَأ يشْعر بِالْكَآبة والْحزن٣٧ِ." وُأصلِّي
توالْم ةجري. ِإلَى دعوا مرهاسنَا، ووا هرنْتَظ٣٩." اتَعاب لَّى ثُمصو دجسضِ ولَى اَألرع هى نَفْسمريال، وقَل د

ثُم رجع ِإلَى التَّالميذ، ٤٠." لَكن ِلتَكُن ِإرادتُك َأنْتَ ال ِإرادتي َأنَا. يا َأبِي، ِإن َأمكَن، َأبعد عنِّي هذه الْكَْأس: "وقَاَل
يننَاِئم مهدجفَقَاَل. فَوسطْرةً؟ : " ِلبداحةً واعي سعوا مرهتَس وا َأنرتَقْد ي ٤١َألَموا فلُّوا ِلَئلَّا تَقَعصوا ورهسا

نَةحيفَةٌ. معةَ ضشَرِيةَ الْبالطَّبِيع نلَك ،ابولُوا الصمتَع َأن ونل٤٢َّ!" تُرِيدصةً ويةً ثَانرم بذَه قَاَلثُما : "ى وي
تُكادِإر ا، فَلْتَكُنهبَأشْر َأن دالَبو الْكَْأس هذنِّي هع ربتَع َأن نكمال ي كَان ى ٤٣." َأبِي، ِإنةً ُأخْررم عجرو

ثُم ٤٥. ا، وصلَّى مرةً ثَاِلثَةً نَفْس هذه الصالَةفَتَركَهم وذَهب َأيض٤٤. فَوجدهم نَاِئمين َألن عيونَهم كَانَتْ ثَقيلَةً
مقَاَل لَهو يذِإلَى التَّالم عجوا: "رتَرِيحاسوا ووا! نَامارِ! اُنْظُري اَألشْردِإلَى َأي لَّمةُ ِلُأساعالس تاءوا ٤٦. جقُوم

بوا. ِلنَذْهي خَانَ! اُنْظُـرالَّذ اءيجن".  
  القبض على عيسى

٤٧ وفيةٌ بِالسلَّحسةٌ مةٌ كَبِيرابصع هعمو ،شَرع االثْنَي نم داحو وي هوذَا الَّذهي اءج ،تَكَلَّمي وا هنَميبو
الَّذي ُأقَبلُه هو : "نَه قَد َأعطَاهم عالمةً وقَاَلوكَان الَّذي خَا٤٨. والْعصي َأرسلَها رَؤساء الَْأحبارِ وشُيوخُ الشَّعبِ

هلَيوا عقْبِضا ،طْلُوب٤٩." الْمقَاَل لَهـى ويسةً ِإلَى عاشَربم بفَذَه" :لِّمعا مي المالس ".لَهقَب٥٠. و فَقَال لَه
وهنَا مد واحد من ٥١. قَدموا وَألْقَوا الْقَبض علَى عيسـى وَأمسكُوهفَتَ" يا صاحبِي ِلماذَا َأنْتَ هنَا؟: "عيسـى

ُأذُنَه ارِ، فَقَطَعبِئيسِ الَْأحر دبع برضو فَهيس جَأخْرو هدـى ييسع عم ينـى٥٢. الَّذيسع فَقَاَل لَه" : جِعَأر



هكَانِإلَى م فَكيسكلهي فيفَ، بِالسيُل السمتَعسي نَل ٥٣. ، فَكُلُّ مسرَأبِي، فَي نم َأطْلُب َأن رَأنِّي ال َأقْد ْل تَظُنه
  ."ا ورد في الْكتَابِِإنَّما يجِب َأن يحدثَ هذَا ِليتم م٥٤ِلي في الْحاِل َأكْثَر منِ اثْنَي عشَر جيشًا من الْمالَِئكَة؟ 

هْل َأنَا ِلص، حتَّى خَرجتُم ِلتَقْبِضوا علَي بِسيوف وعصيٍّ؟ كُلَّ : "وفي ذَِلك الْوقْت قَاَل عيسـى ِللْجمهور٥٥ِ
لَيوا عتَقْبِض اِهللا، فَلَم تيي بف لِّمُأع سلمٍ كُنْتُ َأجو٥٦. يدح نتَابِ لَكي كف اءاَألنْبِي ا قَالَهم متي ذَا ِلكَيثَ كُلُّ ه

  .ثُم تَركَه التَّالميذُ كُلُّهم وهربوا." اِهللا
  أمام المحكمة الدينية

٥٧اءالْفُقَه ثُ كَانيارِ حبسِ الَْأحِئيافَا رِإلَى قَي اقُوهـى سيسلَى عوا عضقَب ينفَالَّذهنْدع ينعتَمجوخُ مالشُّيو  .
  .وتَبِعه بطْرس من بعيد ِإلَى ساحة دارِ رِئيسِ الَْأحبارِ، ودخََل وجلَس مع الْخَدمِ ِليرى نهايةَ اَألمر٥٨ِ
فَلَم يجِدوا، ٦٠هادةَ زورٍ ضد عيسـى ِلكَي يقْتُلُوه، وكَان رَؤساء الَْأحبارِ والْمجلس اَألعلَى كُلُّه يطْلُبون ش٥٩َ

َأستَطيع َأن َأهدم بيتَ اِهللا، وفي :هذَا الرجُل قَاَل: "وقَاال٦١وَأخيرا تَقَدم اثْنَانِ . مع َأن شُهود زورٍ كَثيرِين تَقَدموا
يهنامٍ َأبَأي قَاَل٦٢ ."ثَالَثَةارِ وبالَْأح سِئيقَفَ رانِ؟: "فَودذَانِ الشَّاهه كدا ضهمقَدي يمِ الَّتلَى التُّهع در كنْدْل عه "

"  هو الْمسيح ابن اِهللا؟هْل َأنْتَ: ُأحلِّفُك بِاِهللا الْحي َأن تَقُوَل لَنَا: "فَقَاَل لَه رِئيس الَْأحبارِ. لَكن عيسـى سكَت٦٣َ
قُلْتَ الصواب، وُأَؤكِّد لَكُم جميعا، َأنَّه من اآلن ستَرون الَّذي صار بشَرا جاِلسا عن يمينِ : "فَقَاَل لَه عيسـى٦٤

اءمابِ السحلَى سا عيآتيرِ، والَْأ٦٥." اِهللا الْقَد سِئيقَاَلفَشَقَّ رو هابيارِ ثبح" :كَفَر ؟ . لَقَدودِإلَى شُه تَاجاذَا نَحِلم
الْكُفْر تُمعمس اآلن ؟٦٦! َأنْتُمكُمْأيا رفَم "وهابتَ: "َأجوقُّ الْمتَحسي ٦٧." ِإنَّه ضعالْبو ،وهلَكَمو هِهجي وقُوا فصفَب

وهلَطَم منْهق٦٨َ. م؟: "الُواوكبرض نم ،يحسا الْمهْأ لَنَا َأيتَنَب"  
  بطرس ينكره

َأنْتَ َأيضا كُنْتَ مع عيسـى : "فَجاءتْ ِإلَيه خَادمةٌ وقَالَتْ. وكَان بطْرس جاِلسا في الْخَارِجِ في ساحة الدار٦٩ِ
ييلل٧٠." الْجقُد َأنْكَر نَّهقَاَللَكيعِ ومالْج ام" :ا تَقُوِلينرِفُ مةٌ ٧١!" َأنَا ال َأعداحو َأتْهارِ، فَرخَِل الددِإلَى م جخَر ثُم

ينودجوى، فَقَالَتْ ِللْمُأخْر" :رِيـى النَّاصيسع عم ُل كَانجذَا الرقَاَل٧٢." هلَفَ وحى، وةً ُأخْررم َأنَا : "فََأنْكَر
بِالتَّْأكيد َأنْتَ واحد منْهم، َألن : "وبعد قَليٍل تَقَدم الْواقفُون هنَاك ِإلَى بطْرس وقَالُوا لَه٧٣." ال َأعرِفُ الرجَل

يقَتَكقح نيتُب تَكجقُوُل٧٤." لَهيو مفُ لَهلحيو هنَفْس نلْعَل": فََأخَذَ يجرِفُ الرَأنَا ال َأع ".يكالد احص ذَِلك نْدعو .
  .فَخَرج وبكَى بِحرقَة." قَبَل َأن يصيح الديك، تُنْكرني ثَالثَ مرات: "فَتَذَكَّر بطْرس الْكَالم الَّذي قَالَه عيسـى٧٥

  



 يهوذا ينتحر

٢٧ 

وقَيدوه وساقُوه ٢. تَّخَذَ كُلُّ رَؤساء الَْأحبارِ وشُيوخِ الشَّعبِ قَرارا ضد عيسـى ِليقْتُلُوهولَما طَلَع الصبح، ا١
 .بِيالطس الْحاكمِ وسلَّموه ِإلَى

الثين عملَةً من الْفضة ِإلَى رَؤساء الَْأحبارِ فَلَما رَأى يهوذَا الْخَاِئن َأن عيسـى قَد حكم علَيه، نَدم وَأرجع الث٣َّ
فَرمى الْفضةَ في ٥!" دبر َأنْتَ شَْأنَك! ماذَا يهمنَا: "فَقَالُوا لَه." َأخْطَْأتُ َألنِّي خُنْتُ ِإنْسانًا برِيًئا: "وقَاَل٤والشُّيوخِ، 

جخَراِهللا و تيب .بذَه ثُمهشَنَقَ نَفْسقَالُوا٦.  وةَ وضارِ الْفبالَْأح اءَؤسفََأخَذَ ر" : تياِل بوَأم عا مهعنَض لُّ َأنحال ي
ِلهذَا فَِإن هذَا ٨. نبِفَتَشَاوروا معا واشْتَروا بِها حقَْل الْفَخَّارِي، ِليكُون مقْبرةً ِلَألجا٧." اِهللا َألنَّها ثَمن دمِ ِإنْسانٍ

وَأخَذُوا الثَّالثين عملَةً من الْفضة، الْمبلَغَ الَّذي اتَّفَقَ : "فَتَم ما قَالَه النَّبِي ِإرميا٩. الْحقَْل ِإلَى الْيومِ اسمه حقُْل الدمِ
 ،نَهثَم كُوناِئيَل ِليرنُو ِإسب هلَياش١٠ْعي اُهللاونرا َأمكَم قَْل الْفَخَّارِيا حا بِهوتَر".  
  بيالطس يحكم بصلب عيسى

١١ماكالْح َألَهمِ، فَساكـى ِإلَى الْحيسوا عرضَأح؟": وودهالْي كلْل َأنْتَ مـى" هيسفَقَاَل ع" :ابوقُلْتَ الص ".
َأالَ تَسمع كُلَّ هذه التُّهمِ : "فَقَاَل لَه بِيالطس١٣. يوخُ يقَدمون التُّهم ضده، فَالَ يردوكَان رَؤساء الَْأحبارِ والش١٢ُّ

  .لَكن عيسـى لَم يرد علَيه بِشَيء حتَّى تَعجب الْحاكم جِدا١٤" الَّتي يقَدمونَها ضدك؟
١٥ع نم كَانوبالشَّع هخْتَاري ينونجسالْم نم داحو احرس مقَ لَهطْلي َأن ،يدي كُلِّ عمِ فاكالْح ة١٦. اد كَانو

من : "سفَلَما اجتَمع الْجمهور، قَاَل لَهم بِيالط١٧. عنْدهم في ذَِلك الْوقْت مسجون مشْهور اسمه ابن عباسٍ
َألنَّه عرفَ َأنَّهم سلَّموا لَه عيسـى عن ١٨" تُرِيدون َأن ُأطْلقَ لَكُم؟ ابن عباسٍ َأم عيسـى الَّذي اسمه الْمسيح؟

دسح.  
ِإياك وهذَا الرجَل الصاِلح، َألنِّي : "قُوُلولَما كَان بِيالطس جاِلسا علَى كُرسي الْقَضاء، َأرسلَتْ لَه زوجتُه ت١٩َ

  ."الْيوم تََألَّمتُ جِدا بِسببِه في حلْمٍ
فََأجابهم ٢١. لَكن رَؤساء الَْأحبارِ والشُّيوخَ حرضوا الشَّعب ِلكَي يطَاِلبوا بِِإطْالق ابنِ عباسٍ وقَتِْل عيسـى٢٠

وماذَا َأفْعُل : "فَقَاَل لَهم بِيالطس٢٢." ابن عباسٍ: "فَقَالُوا" من من االثْنَينِ تُرِيدون َأن ُأطلقَ لَكُم؟: "حاكمالْ
فَصرخُوا "  الَّذي ارتَكَبه؟ِلماذَا؟ ما هو الذَّنْب: "فَقَاَل٢٣!" اصلبه: "فَقَالُوا كُلُّهم" بِعيسـى الَّذي اسمه الْمسيح؟

َأكْثَر" :هبلصقَاَل٢٤!" االنَّاسِ و امقُد هيدَل يغَسو اءَأخَذَ م ،اجه بالشَّع َأنةَ، والَ فَاِئد َأنَّه سَأى بِيالطا رلَمو :
فََأطْلَقَ ٢٦." دمه علَينَا وعلَى َأوالدنَا: "فََأجاب كُلُّ الشَّعب٢٥ِ!" نَكُمَأنَا برِيء من دمِ هذَا الرجِل، دبروا َأنْتُم شَْأ"

  .وَأمر بِجلْد عيسـى، ثُم سلَّمه ِلكَي يصلَب. لَهم ابن عباسٍ



  العسكر يهزأون بالمسيح
٢٧ـى ِإلَى قَصيسمِ َأخَذُوا عاكالْح كَرسع ِإن اثُمقَةَ كُلَّهرالْف هلَيوا ععمجو ،ة٢٨. رِ الْوِالي هابيث نْهوا ععنَزو

 ،زِيمرق نُهلَو اءرِد وهسَألْب٢٩و هدي يا فصوا ععضوو ،هْأسلَى رع وهعضوو كالشَّو نا موا تَاجفَرضو
وبصقُوا علَيه، وَأخَذُوا منْه ٣٠!" َأهال بِك يا ملك الْيهود: "بِهِم قُدامه، وهزُأوا بِه وقَالُواالْيمنَى، وركَعوا علَى ركَ

هْأسلَى را عبِه وهبرضا، وصَأخ٣١َ. الْعو ،هابيث وهسَألْبو اءدالر نْهوا ععنَز ،ُأوا بِهزا همدعبووهبلصِلي ذُوه.  
  الصليب

ولَما ٣٣. ولَما كَانُوا خَارِجِين، قَابلُوا رجال من الْقَيروانِ اسمه سمعان، فََأجبروه َأن يحمَل صليب عيسـى٣٢
 ،ةمجمالْج كَانم ثَةُ، َأيلْجج همكَانٍ اسلُوا ِإلَى مصوا ِل٣٤وما قَدا ذَاقَهفَلَم ،بشْررٍّ ِليخْلُوطَةً بِما مرـى خَميسع

شْري َأن فَضاره٣٥. بوهلَبصو .قَس ثُم ،ةعبِالْقُر منَهيب هابيوا ث٣٦مونَهسرحي نَاكوا هلَسجةَ ٣٧. وموا التُّهكَتَبو
  .هذَا عيسـى ملك الْيهود: وقَ رْأسهالْموجهةَ ضده ووضعوها فَ

٣٨اِلهمش نع اآلخَرو هينمي نا عداحنِ، ويِلص هعوا ملَبص٣٩. و مهُؤوسر ونزهيو ،ونَهمشْتةُ يارالم كَانو
٤٠قُولُونيو" :يهنتَب تَ اِهللا ثُميب مدتَهس نا مامٍيَأي ي ثَالثَةاِهللا!  ف نكُنْتَ اب يبِ ِإنلنِ الصانْزِْل عو كذْ نَفْسَأنْق ".
٤١قُولُونيوخُ والشُّيو اءالْفُقَه مهعمو ،بِنَفْسِ الطَّرِيقَة بِه ُأونزهارِ يبالَْأح اءَؤسر كَان٤٢: و" رقْدال يو هرَأنْقَذَ غَي
َأنهذَ نَفْسنْقاِئيَل.  يرِإس كلم وه !بِه نيبِ فَنُْؤملنِ الصع نْزِِل اآلن٤٣. فَلْي ذُهنْقلَّ اَهللا يلَى اِهللا، فَلَعكَُّل عتَوي كَان

  .لُوبانِ معه يشْتمانه بِنَفْسِ الطَّرِيقَةوكَان اللِّصانِ الْمص٤٤." َأنَا ابن اِهللا: اآلن ِإن كَان يرضى عنْه، َألنَّه قَاَل
  موت المسيح

وحوالَيِ الساعة الثَّاِلثَة، صرخَ ٤٦. وخَيم الظَّالَم علَى كُلِّ اَألرضِ من الظُّهرِ حتَّى الساعة الثَّاِلثَة عصرا٤٥
فَلَما سمع بعض ٤٧ومعنَاها ِإلَهِي، ِإلَهِي، ِلماذَا تَركْتَني؟ " ا سبكْتَاني؟ِإيلي، ِإيلي، لَم: "عيسـى بِصوت عظيمٍ

فَجرى واحد منْهم، وَأخَذَ اسفنْجةً، ومَألها بِالْخَلِّ، ووضعها ٤٨." ِإنَّه ينَادي النَّبِي ِإلْياس: "الْواقفين هنَاك، قَالُوا
عبشْرِلي ها ِإلَيهفَعرا، وص٤٩. لَى عونفَقَاَل اآلخَر" :ذَهنْقِلي اسِإلْي جِيءْل يى هِلنَر ،كْهى ٥٠." اُتْريسخَ عرفَص

هوحر لَّمسةً واِليخَةً عرا صضاِهللا ِإلَى ٥١. َأي تيي بةُ فودجوةُ الْمتَارالس انْشَقَّتتُوقُ ِإلَى تَحفَو ننِ ميشَطْر .
 ،خُورالص تَشَقَّقَتو ،ضاَألر لَتلْزتَز٥٢وورالْقُب تانْفَتَحو . اةيوا ِإلَى الْحتَى قَاموالْم يناِلحالص نم يركَثو

 ،هِمامسخَلُو٥٣بَِأجدو ،هتاميق دعورِ بالْقُب نوا مجخَرويرِينوا ِلكَثرظَهةَ وسقَدينَةَ الْمد٥٤. ا الْم ابِطُ قَاِئدا الضَأم
الْحرسِ والرجاُل الَّذين كَانُوا معه يحرسون عيسـى، فَلَما رَأوا الزلْزاَل واَألشْياء الَّتي جرتْ، خَافُوا جِدا 

  ."ا ابن اِهللاحقا كَان هذَ: "وقَالُوا
٥٥يدعب نم نباقراتٌ ييركَث اءسن نَاككَانَتْ هو .هتمدبِخ نقُمييِل ولالْج نـى ميسع نتَبِع قَد كُن٥٦. و ننْهمو

  .مريم الْمجدِليةُ، ومريم ُأم يعقُوب ويوسفَ، وُأم ابنَي زبدي



  دفن المسيح
٥٧اءج ،اءسلَّ الْما حلَمـى  ويسع يذتَالم نا مضَأي وه كَانفُ، ووسي هماس ةامالر نم يٌل غَنج٥٨ر بفَذَه

لَفَّه في كَتَّانٍ نَقي، فََأخَذَ يوسفُ الْجثْمان و٥٩. فََأمر بَِأن يعطَى لَه. ِإلَى بِيالطس وطَلَب جثْمان عيسـى
. ثُم دحرج حجرا كَبِيرا علَى مدخَِل الْقَبرِ ومضى. ووضعه في قَبرِه الْجديد الَّذي كَان قَد حفَره في الصخْر٦٠ِ
٦١نَاكنِ هتَياِلسى جاُألخْر ميرمةُ وِليدجالْم ميركَانَتْ مرِوقَابَِل الْقَبم .  

  حراسة القبر
٦٢ سا ِإلَى بِيالطعم ونييسالْفَرارِ وبالَْأح اءَؤسر احر ،اددمِ اِإلعوي دعب َأي ي الْغَدفقَالُوا٦٣وو" : ،ديا سي

فََأصدر َأمرا بِحراسة الْقَبرِ ِإلَى الْيومِ ٦٤. بعد ثَالثَة َأيامٍسَأقُوم : تَذَكَّرنَا َأن ذَِلك الْمضلَّ، لَما كَان حيا قَاَل
توالْم نم قَام قُولُوا ِللنَّاسِ ِإنَّهيو رِقُوهسيو يذُهتَالَم يْأتِلَئلَّا ي ،اُألولَى. الثَّاِلث نم ةُ َأشَريراللَةُ اَألخالض فَتَكُون ".

فَذَهبوا وَأحكَموا الْقَبر وخَتَموا الْحجر ٦٦." فَاذْهبوا واحرسوه كَما تَرون! الْحرس عنْدكُم: "قَاَل لَهم بِيالطسف٦٥َ
  .وَأقَاموا علَيه حراسا

  
  المسيح قام من الموت

٢٨ 

وفَجَأةً ٢. الْمجدِليةُ ومريم اُألخْرى ِلتَنْظُرا الْقَبر يومِ اَألحد، راحتْ مريموبعد انْتهاء السبت، ومع طُلُوعِ فَجرِ ١
هعلَي لَسجو رجالْح جرحدو اءجو اءمالس نَل مالكًا نَزم َألن ،يداٌل شَدثَ زِلْزد٣. ح ،قرثَْل الْبم هنْظَرم كَانو

  .فَارتَعد الْحراس من الْخَوف وصاروا كَالْموتَى٤. وثَوبه َأبيض مثَْل الثَّلْجِ
 هو لَيس هنَا، َألنَّه قَام٦. َأنَا عارِفٌ َأنَّكُما تَبحثَانِ عن عيسـى الَّذي صلَبوه. ال تَخَافَا: "فَقَاَل الْمالَك ِللْمرَأتَين٥ِ

اذْهبا بِسرعة وَأخْبِرا تَالميذَه َأنَّه قَام من الْموت، ٧. تَعالَيا وانْظُرا الْمكَان الَّذي كَان موضوعا فيه! كَما قَاَل
  ".فَهنَاك تَرونَه، َأنَا اآلن بلَّغْتُكُما الرسالَةَ. وهو يسبِقُكُم ِإلَى الْجليِل

. فَتَركَت الْمرَأتَانِ الْقَبر بِسرعة وهما في خَوف وفي فَرحٍ عظيمٍ، وكَانَتَا تَجـرِيانِ ِلتُبشِّـرا التَّالميذ٨َ
ال : "فَقَاَل لَهما عيسـى١٠ .فَتَقَدمـتَا وَأمسكَتَا قَدميه وسجدتَا لَه." سـالَم: "وفَجـَأةً قَابلَهما عيسـى وقَاَل٩

  ."اذْهبا وقُوال ِإلخْوتي َأن يذْهبوا ِإلَى الْجليِل فَهنَاك يرونَني. تَخَافَا
  افتراء قادة اليهود

. حبارِ بِكُلِّ ما حدثَوبينَما هما في الطَّرِيق، ذَهب بعض الْحراسِ ِإلَى الْمدينَة، وَأخْبروا رَؤساء الَْأ١١
: وقَالُوا لَهم١٣فَاجتَمع رَؤساء الَْأحبارِ مع الشُّيوخِ ودبروا خطَّةً، فََأعطَوا الْحراس مبلَغًا كَبِيرا من الْماِل ١٢



وِإذَا سمع الْحاكم هذَا الْكَالَم، نُرضيه ونَرد اَألذَى ١٤' .جاء تَالَميذُه في اللَّيِل وسرقُوه ونَحن نَاِئمون'قُولُوا، "
نْكُم١٥." عما قَالُوا لَهلُوا كَمفَعاَل ومِ. فََأخَذُوا الْموِإلَى الْي ودهالْي نيةُ بايوالر هذتْ هفَانْتَشَر.  

  ِاذهبوا إلى كل العالم
فَلَما رَأوه ١٧ اَألحد عشَر ِإلَى الْجليِل، ِإلَى الْجبِل الَّذي َأخْبرهم عيسـى َأن يذْهبوا ِإلَيه، وذَهب التَّالَميذ١٦ُ

شَك منْهم ضعالْب نلَك ،وا لَهدجقَاَل١٨. سو مهكَلَّمـى ويسع باَأل: "فَاقْتَرو اءمي السف لْطَةتْ كُلُّ سيطضِ ُأعر
وعلِّموهم َأن يعملُوا ٢٠. اذْهبوا وتَلْمذُوا كُلَّ الشُّعوبِ، وغَطِّسوهم بِاسمِ اَألبِ واالبنِ والروحِ الْقُدوس١٩ِ. ِلي

  ."تهاء الزمانِبِكُلِّ ما َأوصيتُكُم بِه، وتََأكَّدوا َأنِّي معكُم كُلَّ اَأليامِ وِإلَى انْ
 


