
قُـسرم 

  
 يحيـى بن زكريا

١ 

َأنَا َأبعثُ رسوِلي قُدامك، ِلكَي يعد لَك : "قَاَل اُهللا في كتَابِ ِإشَعيا النَّبِي٢. بِدايةُ الْبشْرى بِعيسى الْمسيحِ ابنِ اِهللا١
  ."نَا، اجعلُوا سبلَه مستَقيمةًَأعدوا طَرِيقَ رب: صوتٌ يصرخُ في الصحراء٣الطَّرِيقَ، 

٤مهذُنُوب ماُهللا لَه رغْفِلي ،اءي الْموا فتَغَطَّسيوا وتُوبي َأن و النَّاسعدي ،اءرحى ِإلَى الصيحي اءج ٥. فَقَد هِإلَي بفَذَه
وكَان يحيى يلْبس ثَوبا ٦. سِ، واعتَرفُوا بِذُنُوبِهِم فَغَطَّسهم في نَهرِ اُألردنالْقُد كُلُّ َأهِل منْطَقَة يهوذَا وكُلُّ شَعبِ

يرَل الْبسالْعو ادرْأكُُل الْجي كَانو ،الْجِلْد نم امزح هطسَل ووحاِل، ورِ الْجِمبو ن٧. مالَتُهرِس هذكَانَتْ هو :
"ذَاِئهاطَ حلَّ رِبَأحو ينَأنْح قُّ َأنتَحَأنَا ال َأسنِّي، وم ظَمَأع داحي ودعب جِيء٨. ي وا هَأم ،اءي الْمف كُمَأنَا ُأغَطِّس

 ."فَيغَطِّسكُم في الروحِ الْقُدوسِ

 اهللا يكلم عيسى

٩النَّاص نـى ميسع اءج ذَِلك دعبندي اُألرى فيحي هغَطَّسيِل، ولالْج نْطَقَةي مي فالَّت ة١٠. ر خَارِج وا هنَميبو
ةاممثَْل حم هلَينْزُِل عي وسالْقُد وحالرتَنْشَقُّ و اءمَأى السر ،اءالْم نقُوُل١١. مي اءمالس نتٌ موص اءجَأنْتَ : "و

 ."بني الْحبِيب الَّذي يفَرحنيا

 الشيطان يمتحن عيسى

١٢اءرحـى ِإلَى الصيسع وسالْقُد وحالر قَاد ١٣. ثُم عم كَانو ،طَانالشَّي نَهتَحثُ اميا حموي ينعبا َأريهف فََأقَام
همالِئكَةُ تَخْدالْم كَانَتوشِ، وحالْو. 

 ول أتباع عيسىأ

حان الْوقْتُ، وَأوشَك : "ويقُوُل١٥وبعدما سجِن يحيى، ذَهب عيسـى ِإلَى منْطَقَة الْجليِل ينَادي بِبشْرى اِهللا، ١٤
 ".اُهللا َأن يقيم مملَكَتَه، فَتُوبوا وآمنُوا بِالْبشْرى

اطِئ بحيرة الْجليِل، رَأى صيادين هما سمعان وَأخُوه َأنْدراوِس يرميانِ الشَّبكَةَ في وبينَما هو ساِئر علَى ش١٦َ
ةريحـى١٧. الْبيسا عمفَقَاَل لَه" :انِ النَّاسيدا تَصلْكُمعي، َأجانعتْب١٨!" ااهتَبِعاال وح اككَا الشِّب١٩. فَتَرو ارس

اكانِ الشِّبزهجي الْقَارِبِ يا فمهنَّا ووحي َأخَاهي ودبز نب قُوبعَأى ييال، فَري ٢٠. قَلدبا زماهكَا َأبا، فَتَرماهفَنَاد
  .مع الْعماِل في الْقَارِبِ، وتَبِعا عيسـى



  الروح الشرير عيسى يطرد

فَتَعجبوا من ٢٢.  كَفْرنَاحوم، وفي يومِ السبت ذَهب عيسـى ِإلَى بيت الْعبادة وَأخَذَ يعلِّم النَّاسىثُم ذَهبوا ِإل٢١َ
اءكَالْفُقَه سلَيلْطَانٍ وبِس لِّمعي كَان َألنَّه ،هيمل٢٣. تَعهنْدي عالَّذ ةادبالْع تيي بف كَانويررش وحر يهٌل فجر ،م .

فَوبخَه ٢٥!" َأنْتَ قُدوس اِهللا! ما لَك بِنَا يا عيسـى النَّاصرِي؟ هْل جِْئتَ ِلتُهلكَنَا؟ َأنَا َأعرِفُك"٢٤: فََأخَذَ يصرخُ
قَاَل لَهـى ويسع" :سخْرا !نْهم جاخْرالش٢٦ِّ!" و وحالر حفَطَر جخَرةً، ويدخَةً شَدرخَ صرصَل، وجالر يرر

نْها٢٧. مضعب مهضعَأَل بسو يعمشَ الْجهةٌ: "فَانْديددالَةٌ جا رِسذَا؟ ِإنَّها هلْطَانٍ! ما بِسهمقَديو ! احوتَّى اَألرح
هيعا فَتُطهرْأمةُ ييريِلفَان٢٨ْ!" الشِّرلالْج نْطَقَةم اءعِ َأنْحميي جف ةعرـى بِسيسع رخَب تَشَر. 

 حماة سمعان ويشفي

٢٩اوِسرَأنْدو انعمارِ سوا ِإلَى دبذَه ،ةادبالْع تيب نوا مجا خَرلَمنَّا. ووحيو قُوبعا يضَأي مهعم بذَهو .
فَتَقَدم ِإلَيها، وَأمسك بِيدها ٣١.  سمعان في الْفراشِ مرِيضةً بِالْحمى، فََأخْبروا عيسـى عنْهاوكَانَتْ حماة٣٠ُ

 .فَتَركَتْها الْحمى وبدَأتْ تَخْدمهم. وَأقَامها
 ويشفي كثيرين

وتَجمع َأهُل الْبلْدة ٣٣. حضروا ِإلَيه كُلَّ الْمرضى والَّذين فيهِم شَياطينولَما غَربت الشَّمس وَأقْبَل الْمساء، َأ٣٢
فَعرفَتْه الشَّياطين، . فَشَفَى كَثيرِين كَانُوا مرضى بَِأمراضٍ متَنَوعة، وطَرد شَياطين كَثيرة٣٤ً. كُلُّهم عنْد الْبابِ

 .ه لَم يسمح لَها بَِأن تَتَكَلَّملَكنَّ
 ويبشر في الجليل

٣٥لِّيصزٍِل ِلينْعكَانٍ مِإلَى م بذَهارِ والد نم جخَررِ، وَل طُلُوعِ الْفَجرِ قَباكاحِ الْببي الصـى فيسع قَامو .
٣٦هابحَأصو انعمس نْهثَ عح٣٧. فَبا ولَموقَالُوا لَه وهدج" :نْكع ثُونحب٣٨." الْكُلُّ يمِإلَى : "فَقَاَل لَه با نَذْهالَوتَع

دذَا الْقَصا، َألنِّي جِْئتُ ِلهضَأي نَاكه شِّرُأب ِلكَي ةاوِرجى الْمى؛ ِإلَى الْقُرُأخْر ناكي كُلِّ ٣٩." َأمتَنَقَُّل في فَكَان
لالْجيناطالشَّي دطْريو ،ةادبالْع وتيي بف شِّربيِل، ي.  

  ويشفي األبرص

." ِإن كُنْتَ تُرِيد، فََأنْتَ تَقْدر َأن تَشْفيني: "وجاء رجٌل َأبرص ِإلَى عيسـى، وركَع قُدامه وتَوسَل ِإلَيه وقَاَل٤٠
٤١لَيـى عيسفََأشْفَقَ عقَاَل لَهو هسلَمو هدي دمو ،فَاشْفَ: "ه ،٤٢." ُأرِيديشُفو صرالْب نْهاَل عاِل زي الْحفو .
٤٣قُوُل لَهي وهو ةدبِش هذَّرا حمدعرِ، بلَى الْفَوـى عيسع فَهرِل اذْ"٤٤: فَصب ،ءا بِشَيدَأح تُخْبِر َأن اكِإلَى ِإي به

لَكنَّه ذَهب وَأخَذَ يذيع الْخَبر وينْشُره في ٤٥." الْحبرِ وَأرِه نَفْسك، وقَدم ما َأمر بِه موسى كَبرهانٍ لَهم َأنَّك شُفيتَ
. نًا، بْل كَان يقيم في الْخَارِجِ، في َأماكن منْعزِلَةكُلِّ مكَانٍ، حتَّى َأصبح عيسـى ال يقْدر َأن يدخَُل َأي بلْدة علَ

  .ومع ذَِلك تَوافَد علَيه النَّاس من كُلِّ مكَانٍ
 



 يشفي المشلول

٢ 

جمع عدد كَبِير منْهم، حتَّى لَم فَت٢َ. وبعد َأيامٍ قَليلَة رجع عيسـى ِإلَى كَفْرنَاحوم، فَسمع النَّاس َأنَّه في الدار١ِ
وجاء بعض النَّاسِ وَأحضروا ِإلَيه مشْلُوال يحملُه ٣. يبقَ مكَان َألحد وال قُدام الْبابِ، فََأخَذَ يحدثُهم بِكَالمِ اِهللا

منْهةٌ معب٤. َأرصنِ الْووا عزجع منَّهلَكامِوحبِ الزبـى بِسيسِإلَى ع ي . وِل بِهكَانِ الَّذقَ الْمقْفَ فَوفَكَشَفُوا الس
: فَلَما رَأى عيسـى ِإيمانَهم قَاَل ِللْمشْلُوِل٥. فيه عيسـى، وعملُوا فيه فَتْحةً، ثُم َأنْزلُوا الْفراشَ وعلَيه الْمشْلُوُل

هذَا الشَّخْص، ِلماذَا "٧: وكَان بعض الْفُقَهاء موجودين هنَاك فَقَالُوا في قُلُوبِهِم٦."  مغْفُورةٌ لَك ذُنُوبكيا ابني،"
كْفُري ؟ ِإنَّهالطَّرِيقَة هذبِه تَكَلَّم؟! يهدحِإال اَهللا و الذُّنُوب رغْفي َأن رقْدي نم"  

٨رفَعمَألَهفَس ،هِمي َأنْفُسذَا فبِه ونفَكِّركَانُوا ي مَأنَّه هوحـى بِريسي قُلُوبِكُمِ؟ : "فَ عذَا فبِه وناذَا تُفَكِّرا ٩ِلممهَأي
لَكنِّي سُأثْبِتُ ١٠'  واحمْل فراشَك وامشِ؟قُم'َأو َأن َأقُوَل لَه، ' مغْفُورةٌ لَك ذُنُوبك،'َأسهُل، َأن َأقُوَل ِلهذَا الْمشْلُوِل، 

الذُّنُوب رغْفي ضِ َأنلَى اَألرلْطَةُ عالس هنْدا عشَرب اري صالَّذ َأن شْلُوِل." لَكُمقَاَل ِللْم ١١: ثُم" قُم ،كرَأنَا آم
ارِكِإلَى د باذْهو اشَكرْل فماح١٢." ويعِفَقَاممالْج امقُد جخَرو اشَهرَل فمحاِل، وي الْحُل فجالر  . مشُوا كُلُّههفَانْد

 !"ما رَأينَا مثَْل هذَا َأبدا: "وسبحوا اَهللا وقَالُوا

 يدعو الوي

١٣ِإلَي اءجو ،ةريحِئ الْبى ِإلَى شَاطةً ُأخْررـى ميسع بذَه ثُممهلِّمعورِ فََأخَذَ يهمكُلُّ الْج ١٤. ه وا هنَميبو
اِئبِ، فَقَاَل لَهركْتَبِ الضي ما فاِلسي جلْفح نَأى الوِي بر ،اِئري: "سنعاَل اتْبتَع ".هتَبِعو فَقَام.  

س ِليْأكَُل معه ومع تَالميذه عدد كَبِير من جباة الضراِئبِ ولَما كَان عيسـى جاِلسا يْأكُُل في دارِ الوِي، جل١٥َ
يننيتَدرِ الْمغَيو .وهتَبِع منْهم يرِينكَث ١٦. َألن اةبجو يننيتَدرِ الْمغَي عْأكُُل مي ينييسالْفَر اءفُقَه آها رفَلَم

: وسمع عيسـى هذَا فَقَاَل لَهم١٧" ِلماذَا يْأكُُل مع جباة الضراِئبِ وغَيرِ الْمتَدينين؟: "الُوا ِلتَالميذهالضراِئبِ، قَ
"ِئينِل الْخَاطب يناِلحالص وعى، َأنَا جِْئتُ ال َألدضرِل الْمِإلَى طَبِيبٍ ب اءحاَألص تَاجحال ي". 

 عيسى والصيام

١٨يناِئمص ونييسالْفَرى ويحيذُ يتَالم كَانو .قَالُوا لَهـى ويسالنَّاسِ ِإلَى ع ضعب اءيذُ : "فَجتَالم ومصاذَا يِلم
هْل يصوم ضيوفُ الْعرسِ ": فََأجابهم عيسـى١٩" يحيى وتَالميذُ الْفَريسيين، َأما تَالميذُك فَال يصومون؟

ونومصال ي مهعم رِيسالْع اما د؟ ممهعم رِيسالْع٢٠. و ي ذَِلكف ،منْهع رِيسالْع بذْهيقْتُ والْو جِيءا يلَم نلَك
ونومصمِ يو٢١. الْيقُم نم ةقْعا بِريما قَدبثَو حلصي دال َأح دعبيشُ وةَ تَنْكَمقْعالر شْ، وإال فإننْكَمي لَم يدداشٍ ج

وال َأحد يضع خَمرا جديدةً في قربة قَديمة، وِإال فَِإن الْخَمر تَشُقُّ ٢٢. الْجديد عنِ الْقَديمِ، ويصير الْخَرقُ َأسوَأ
 ."بْل تُوضع الْخَمر الجديدةُ في قربة جديدة. مر والْقربةُ معاالْقربةَ فَتَتْلَفُ الْخَ



 مسألة يوم السبت

٢٣ي الطَّرِيقنَابَِل فالس فُونقْطي يذُهحِ، فََأخَذَ تَالمقُوِل الْقَمطَ حسـى ويسع رم ،تبامِ السَأي دي َأحففَقَال ٢٤. و
َألَم تَقْرُأوا ما فَعلَه داود لَما : "فََأجابهم٢٥" ِلماذَا يعملُون ما ال يحلُّ عملُه في يومِ السبت؟! اُنْظُر: "ريسيونلَه الْفَ

رِ اَألعلَى، وَأكََل من خُبزِ الْقُربانِ الْمقَدسِ ِإنَّه دخََل بيتَ اِهللا في َأيامِ َأبِيَأثَر الْحب٢٦احتَاج وجاع هو وَأصحابه؟ 
ابِهحا َألصضَأي نْهطَى مَأعو ،مهدحارِ وبِإال ِللَْأح لُّ َأكْلُهحي ال ي٢٧." الَّذمـى لَهيسقَاَل ع ثُم" : قخْلي اَهللا لَم ِإن

َل السعْل جب ،تبِللس انانِاِإلنْساِلحِ اِإلنْستَ ِلصا٢٨. بضَأي تبالس بر وا هشَرب اري صِإذَنِ الَّذ ".  
  

 السبت يشفي في يوم

٣ 

ن وكَان الْبعض يحاوِلُون َأ٢. وفي مرة ُأخْرى، ذَهب عيسـى ِإلَى بيت الْعبادة وكَان هنَاك رجٌل يده مشْلُولَة١ٌ
تبي السف يهشْفي كَان ا ِإنوري ِلكَي ونَهباقرـى، فََأخَذُوا ييسع دى ضوا شَكْوجِدي ٣. يِل الَّذجـى ِللريسفَقَاَل ع

 الْخَيرِ َأو عمُل الشَّر؟ ِإنْقَاذُ حياة َأو هْل يحلُّ في يومِ السبت عمُل: "ثُم قَاَل لَهم٤." قُم َأمام الْجميعِ: "يده مشْلُولَةٌ
فَمدها، فَشُفيتْ ." مد يدك: "ثُم قَاَل ِللرجِل. فَتَلَفَّتَ فيهِم بِغَضبٍ، وهو حزِين علَى قَساوة قُلُوبِهِم٥. فَسكَتُوا" قَتْلُها؟

 .يون، وتَآمروا مع الْهِيرودسيين ِليقْتُلُوا عيسىفَخَرج الْفَريس٦. يده تَماما
 تتبعه الجماهير

ويهوذَا والْقُدسِ وَأدوميةَ ٨فَانْصرفَ عيسـى وتَالميذُه ِإلَى الْبحيرة، وتَبِعه جمع غَفير من منَاطق الْجليِل، ٧
صو ،نداُألر قشَرواِلهمَأع نوا ععمس مَألنَّه هوا ِإلَياءا، جديصو ا ٩. ورقَارِب وا لَهدعي َأن هيذتَالم نم فَطَلَب

ورهمالْج همحزال ي ١٠. ِلكَيسلْمي ِلكَي هلَيع ماحتَزي ضرم بِه نكُلُّ م فَكَان ،يرِينشَفَى كَث َألنَّه١١. ه كَانَتو
  .فَكَان يحذِّرها بِشدة َأن ال تُعلن عنْه١٢." َأنْتَ ابن اِهللا: "اَألرواح الشِّريرةُ، عنْدما تَراه، تَسقُطُ قُدامه وتَصرخُ

  يختار الصحابة

١٣ادَأر ينالَّذ هى ِإلَينَادِل، وبِإلَى الْج دعص ثُمهوا ِإلَيبفَذَه ،مكُونُوا ١٤. هال، ِليسر ماهعدو شَرع اثْنَي اخْتَارو
سمعان : وهُؤالء االثْنَا عشَر هم١٦. ويكُون لَهم سلْطَةٌ َأن يطْردوا الشَّياطين١٥صحبتَه، ويرسلَهم ِليبشِّروا، 

طْرب اهمي سالَّذ ،١٧س ،دعنَيِ الرَأيِ اب جِسانَروا بماهمسو ،نَّا َأخُوهوحيي، ودبز نب قُوبعي١٨و ،اوِسرَأنْدو
 ،ورالْغَي انعمسو ،ساوتَدي، ولْفح نب قُوبعيا، وتُومتَّى، ومتَلْمي، وربو ،يبيلف١٩ويوذَا الْقَرهيي وي الَّذوت

خَانَه. 



 قوة اهللا ال بعلزبول

ولَما سمع ٢١. ثُم ذَهب ِإلَى دارٍ، وتَجمع النَّاس مرةً ُأخْرى حتَّى تَعذَّر علَى عيسـى وتَالميذه َأن يْأكُلُوا٢٠
ص فَقَد قَالُوا ِإنَّه مَألنَّه ،ْأخُذُوهوا ِلياءج ،لُهَأههابسِ فَقَالُوا٢٢. والْقُد نوا ماءج ينالَّذ اءا الْفُقَهوُل، : "َأمبلَزعب يهف

 كَيفَ يقْدر الشَّيطَان َأن: "فَنَاداهم ِإلَيه وحدثَهم بَِأمثَاٍل وقَاَل٢٣." وهو يطْرد الشَّياطين بِواسطَة رِئيسِ الشَّياطينِ
. وِإنِ انْقَسمتْ عاِئلَةٌ علَى نَفْسها، ال تَصمد٢٥. ِإنِ انْقَسمتْ مملَكَةٌ علَى نَفْسها، ال تَصمد٢٤يطْرد الشَّيطَان؟ 

٢٦هرنْتَهِي َأمْل يب دمصال ي ،مانْقَسو هنَفْس دض طَانالشَّي قَام ٢٧. فَِإنَأح رقْدال ي ِل الْقَوِيجالر ارخَُل ددي َأن د
هارد بنْهي َأن نُهكمي بِذَِلكال، وَأو الْقَوِي دِإال ِإذَا قَي هنْدا عم بنْهييقَةَ، كُلُّ ذُنُوبِ النَّاسِ ٢٨. وقالْح َأقُوُل لَكُم

كْفُري يالَّذ تَّى الْكُفْرح ،ملَه تُغْفَرِإلَى ٢٩. ونَه هقَى ذَنْببْل يا، بدَأب لَه انوسِ، فَال غُفْروحِ الْقُدبِالر كْفُري نا مَأم
دا٣٠." اَألبيررا شوحر يهف قَالُوا ِإن ينلَى الَّذـى عيسع دذَا ربِهو.  

  أم عيسى واخوته

وكَان يجلس حولَه جمع غَفير، فَقَالُوا ٣٢. فُوا خَارِج الدارِ، وَأرسلُوا ِإلَيه يدعونَهوجاءتْ ُأمه واخْوتُه، ووق٣١َ
لَه" :ونَكطْلُبي مهارِ والد خَارِج تُكخْواو ك٣٣." ُأممهابي؟: "فََأجتخْواي وُأم ن٣٤" ميناِلسي الْجتَلَفَّتَ فو لَهوح 

  ."َألن كُلَّ من يعمُل مشيَئةَ اِهللا، هو َأخي وُأخْتي وُأمي٣٥! هُؤالء هم ُأمي واخْوتي: "وقَاَل
 

 مثل الزارع

٤ 

ركب قَارِبا  ثير جِدا، حتَّى ِإنَّهوفي مرة ُأخْرى، كَان عيسـى يعلِّم عنْد شَاطِئ الْبحيرة، فَاجتَمع ِإلَيه جمهور ك١َ
يهف لَسجو ةريحي الْبِئ. فلَى الشَّاطا عاِلسورِ جهمكُلُّ الْج كَانو. 

وبينَما هو ٤. ع ِليزرعاسمعوا، خَرج الزارِ"٣: فَقَاَل لَهم في تَعليمه. وعلَّمهم َأشْياء كَثيرةً عن طَرِيق اَألمثَاِل٢
َأكَلَتْهو ورالطُّي تاءفَج ،بِ الطَّرِيقانلَى جع بالْح ضعقَطَ بس ،عرزضٍ ٥. يلَى َأرع اآلخَر ضعقَطَ الْبسو

مع تَكُن ةَ لَمبالتُّر َألن ةعرتَ بِسابِ، فَنَبالتُّر يلَةقَل ةخْرِيَل ٦. يقَةًصذَباتُ وقَ النَّبتَرحا ،سالشَّم تا طَلَعلَم نلَك
جِذْر لَه كُني لَم ٧. َألنَّهرثْمي اتَ فَلَمخَنَقَ النَّبو كالشَّو فَطَلَع ،كالشَّو نيب ضعقَطَ الْبس ٨. ثُم اآلخَر ضعالْب نلَك
يضٍ جلَى َأرقَطَ عَئةًسم هضعبو ،تِّينس هضعبفًا، وعض ينثَالث هضعب َأنْتَجو ،رَأثْما ونَمتَ وفَنَب ،ةقَاَل٩." د ثُم :

"عمتَس آذَان لَكُم نا مي يونعمسا"!  
  لماذا تحدث بأمثال

َأعطَيتُكُم َأنْتُم سر مملَكَة اِهللا، : "فَقَاَل لَهم١١.  االثْنَا عشَر عنِ اَألمثَاِلولَما كَان وحده، سَألَه َأتْباعه والرسُل١٠
ا ال  حتَّى ِإنَّهم مهما نَظَروا ال يرون، ومهما سمعو١٢. َأما الَّذين هم خَارِج داِئرتنَا، فََأقُوُل لَهم كُلَّ شَيء بَِأمثَاٍل

مهذُنُوب ملَه وا فَتُغْفَرتُوبِلَئال ي ،ونمفْهي". 



 تفسير مثل الزارع

١٣مقَاَل لَه ثَاِل؟ : "ثُماَألم نم هرغَي ونمفَ تَفْهكَي ثََل؟ ِإذَنذَا الْموا همتَفْه ةَ اِهللا١٤َألَممكَل عرزي ارِعالز .
جانبِ الطَّرِيق، هو الَّذين عنْدما تُزرع الْكَلمةُ يسمعونَها، لَكن يْأتي الشَّيطَان حاال وينْزِع فَالْمزروع علَى ١٥

يهِمتْ فرِعي زةَ الَّتم١٦. الْكَلةَ ومالْكَل ونعمسي ينالَّذ وه ،ةخْرِيضٍ صي َأرف وعرزالْم كَذَِلكاال وا حلُونَهقْبي
ولَكنَّهم بِال جذُورٍ فَال يدومون، بْل عنْدما يحدثُ ضيقٌ َأوِ اضطهاد من َأجِل كَلمة اِهللا، يتَراجعون في ١٧بِفَرحٍ، 

لَكن تَْأتي هموم الدنْيا، وخداع الْغنَى، والرغْبةُ ١٩والْمزروع بين الشَّوك، هو الَّذين يسمعون الْكَلمةَ، ١٨. الْحاِل
ثُم الْمزروع في اَألرضِ الْجيدة، هو الَّذين ٢٠. في الْحصوِل علَى َأشْياء ُأخْرى، فَتَخْنُقُ الْكَلمةَ وتَجعلُها بِال ثَمرٍ

  ."بلُونَها ويثْمرون، بعضهم ثَالثين ضعفًا، وبعضهم ستِّين، وبعضهم مَئةًيسمعون كَلمةَ اِهللا ويقْ
  المصباح

٢١مقَاَل لَها ال: "وعرِيرِ؟ طَبتَ الستَح اِل َأوكْيتَ الْمتَح احبصالْم عنَض َأن حصْل يه !ةنَارلَى الْمع هعْل نَضب .
٢٢رظْهي يكُلُّ خَففُ، ونْكَشي ر٢٣. فَكُلُّ سعمتَس آذَان لَكُم نا مي يونعمسا"! 

 الكيل

٢٤مقَاَل لَهو" :ونعما تَسوا ِإلَى منْتَبِها !ع ادزيو لَكُم كَاُل بِهي هنَفْس وه ،ِلآلخَرِين بِه يلُوني تَكُل الَّذالْكَيهلَي .
٢٥نْهْؤخَذُ مي ي لَهيُل الَّذتَّى الْقَلفَح هنْدع سلَي نمو ،طَى َأكْثَرعي هنْدع نم".  

  الزرع الذي ينمو

النَّهارِ، والزرع ينْبتُ وينَام بِاللَّيِل ويقُوم ب٢٧ِ مملَكَةُ اِهللا هي مثُْل رجٍل يلْقي الْبزور علَى اَألرضِ،: "ثُم قَاَل٢٦
َأوال النَّباتُ اَألخْضر، ثُم السنْبُل، ثُم الْقَمح : فَاَألرض من نَفْسها تُعطي الثَّمر٢٨. وينْمو وهو ال يعلَم كَيفَ

  ." من يحصده بِالْمنْجِل، َألن وقْتَ الْحصاد جاءومتَى نَضج الْمحصوُل، فَحاال يرسُل٢٩. النَّاضج في السنْبِل
  حبة الخردل

ِإنَّها مثُْل حبة الْخَردِل، وهي َأصغَر كُلِّ الْبزورِ ٣١بَِأي شَيء نُشَبه مملَكَةَ اِهللا؟ وبَِأي مثٍَل نُوضحها؟ : "وقَاَل٣٠
ا فهعري نَزضِ، الَّتةً ٣٢ي اَألرا كَبِيروعفُر دتَمو ،آخَر اتكُلِّ نَب نم َأكْثَر رتَكْبو وا، تَنْمهعرا نَزمدعب نلَك

  ."حتَّى ِإن طُيور السماء تُعشِّشُ في ظلِّها
٣٣هذثِْل هم ةيرثَاٍل كَثاِهللا بَِأم كَالم مهلِّمعي فَكَانهِممرِ فَهلَى قَد٣٤. ، ع كَان نَّهثَاٍل، لَكرِ َأمبِغَي مهكَلِّمال ي كَانو

مهدحو هعتَى كَانُوا مم هيذِلتَالم ءكُلَّ شَي رفَسي. 
 عيسى يسكت العاصفة

٣٥هيذقَاَل ِلتَالم ،اءسلَّ الْما حمِ، لَموالْي ي ذَِلكفا: "وِئ اآلخَرِتَعِإلَى الشَّاط ربا نَع٣٦." لَو ،ورهمكُوا الْجفَتَر
وهبتْ رِيح شَديدةٌ عاصفَةٌ، وَأخَذَت األمواج ٣٧. وَأخَذُوه في الْقَارِبِ كَما كَان، وكَانَتْ معه َأيضا قَوارِب ُأخْرى

تَلمي تَّى كَادح ،الْقَارِب رِبتَضاء٣٨. ُئ بِالمةخَدلَى ما عَؤخَّرِ نَاِئمي الْمف وه كَانو .قَالُوا لَهو قَظُوها : "فََأيي



دوء فَسكَتَت الريح وساد الْه." اهدأي. اُسكُتي: "فَقَام ووبخَ الريحَ، وقَاَل ِلألمواج٣٩ِ" معلِّم، َأال يهمك َأن نَغْرقَ؟
٤٠. التَّامم؟: "فَقَاَل لَهانِإيم كُمنْدع سلَي اآلن دْل ِلح؟ هينخَاِئف ا لَكُمض٤١ٍ" معِلب مهضعقَاَل بوا وبتَعفَار" : نم

  "هو هذَا حتَّى تُطيعه الريح واألمواج؟
 

 من رجل يطرد الشياطين

٥ 

ولَما نَزَل عيسـى من الْقَارِبِ، قَابلَه من الْمقَابِرِ رجٌل ٢. لشَّاطِئ اآلخَرِ، حيثُ بِالد الْجراسينثُم جاءوا ِإلَى ا١
يررش وحر يهال٣. فتَّى بِالسال حو طَهبري َأن دكَانِ َأحي ِإمف دعي لَمقَابِرِ، والْم نيب يمقي ِلفَكَانكَانُوا ٤. س مَألنَّه

هعخْضي َأن دَأح رقْدي فَلَم ،ودالْقُي ركَسيَل والسالس طِّمحي كَان نَّهلَكِل، والسالسو ودا بِالْقُييركَث طُوهبر قَد .
فَلَما رَأى عيسـى من ٦. ، يصرخُ ويجرح نَفْسه بِالْحجارةوكَان طُوَل اللَّيِل والنَّهارِ، بين الْقُبورِ وفي الْجِباِل٥

 ،لَه دجسو هى ِإلَيرج ،يدع٧بهتولَى صخَ بَِأعرصبِاِهللا، ال : "و لِّفُك؟ ُأحيلاِهللا الْع نا ابـى ييسا عبِي ي ا لَكم
" ما اسمك؟: "وسَألَه عيسـى٩." َأيها الروح الشِّرير، اخْرج من الرجِل: "اَل لَهَألن عيسـى ق٨َ." تُعذِّبني
ابفََأج" :ونيرقَةٌ، َألنَّنَا كَثري فمس١٠." ا لْكت نةَ ميرالشِّر احواَألر دطْرال ي احٍ َأنـى بِِإلْحيسَل ِإلَى عستَوو

الْمنْطَقَة.  
: فَتَوسلَتْ ِإلَيه اَألرواح الشِّريرةُ وقَالَت١٢ْ. وكَان هنَاك قَطيع كَبِير من الْخَنَازِيرِ يرعى علَى جانبِ الْجبِل١١

. ريرةُ من الرجِل ودخَلَتْ في الْخَنَازِيرِفَسمح لَها، فَخَرجت اَألرواح الش١٣ِّ." َأرسلْنَا ِإلَى الْخَنَازِيرِ ِلنَدخَُل فيها"
فَهرب الرعاةُ ١٤. فَانْدفَع الْقَطيع، وسقَطَ من علَى الْجبِل ِإلَى الْبحيرة وغَرِقَ، وكَان عددها حوالَي َألْفَينِ

ورَأوا الرجَل الَّذي . وجاءوا ِإلَى عيسـى١٥َل النَّاس ِليروا ما جرى، فََأقْب. وَأخْبروا في الْمدينَة وفي الْقُرى
. كَان ملْبوسا بِالشَّياطينِ جاِلسا، والبِسا مالبِسه، وسليم الْعقِْل، هو الَّذي كَان فيه فرقَةٌ من الشَّياطينِ، فَخَافُوا جِدا

١٦وعِ الْخَنَازِيرِفََأخْبضوم نعينِ، واطا بِالشَّيوسلْبم ي كَانِل الَّذجى ِللررا جانِ بِميالْع ودشُه مهوا ١٧. رفَطَلَب
مهلَدب نَل عحري ـى َأنيسع نم.  

فَلَم يسمح لَه ١٩.  كَان ملْبوسا بِالشَّياطينِ َأن يذْهب معهوبينَما هو يركَب الْقَارِب، تَوسَل ِإلَيه الرجُل الَّذي١٨
ْل قَاَل لَهـى، بيسع" :كلَيع هتمحبِرو ،لَك كبر لَهما عبِكُلِّ م مهَأخْبِرو ،كل؛ ِإلَى َأهارِكِإلَى د بذْه٢٠." ا احفَر

 .س في منْطَقَة الْمدنِ الْعشْرِ بِما عملَه عيسـى لَه، فَانْدهشَ الْجميعوَأخَذَ يخْبِر النَّا
 ويقيم ميتة يشفي مريضة

فَاجتَمع ِإلَيه جمهور غَفير وهو علَى شَاطِئ . ورجع عيسـى في الْقَارِبِ مرةً ُأخْرى ِإلَى الشَّاطِئ الْمقَابِِل٢١
. وجاء واحد من الْمسُئوِلين عن بيت الْعبادة اسمه ياِئر، فَلَما رَأى عيسـى رمى نَفْسه عنْد قَدميه٢٢. بحيرةالْ



."  يديك علَيها، ِلكَي تُشْفَى وتَحيابِنْتي الصغيرةُ علَى حافَة الْموت، تَعاَل وضع: "وتَوسَل ِإلَيه بِِإلْحاحٍ وقَاَل٢٣
  .فَذَهب عيسـى معه، وتَبِعه جمهور غَفير يزحمه من كُلِّ جانب٢٤ٍ
وِيٍل عنْد َأطباء وعلَى الرغْمِ من عالجٍ ط٢٦َ. وكَانَتْ هنَاك امرَأةٌ عنْدها نَزِيفُ دمٍ منْذُ اثْنَتَي عشْرةَ سنَة٢٥ً

نستَتَح لَما والَتُهتْ حاءس ،كلا تَمثُ َأنْفَقَتْ كُلَّ ميح ،يرِينت٢٧ْ. كَثعمورِ  فَسهمي الْجتْ فاءجـى، ويسع نع
هبتْ ثَوسلَمو ،هخَلْف نا قَالَت٢٨ْ. مَألنَّه" :ث لَوو سَألْم ي َأنكْففَُأشْفَىي هاباِل، ٢٩." يي الْحمِ فقَّفَ نَزِيفُ الدفَتَو

وعلم عيسـى في نَفْسه َأن قُوةً خَرجتْ منْه، فَدار في وسط ٣٠. وشَعرتْ في جِسمها َأنَّها شُفيتْ من مرضها
َأنْتَ تَرى الْجمهور يزحمك، ومع ذَِلك تَقُوُل من : "قَاَل لَه تَالميذُهف٣١َ" من لَمس ثيابِي؟: "الْجمهورِ وقَاَل

َأما الْمرَأةُ، فَعرفَتْ ما حصَل لَها، وجاءتْ مرتَجِفَةً من ٣٣. ولَكنَّه تَلَفَّتَ حولَه ِليرى الَّتي فَعلَتْ هذَا٣٢" لَمسني؟
،فالْخَويقَةقكُلَّ الْح قَالَتْ لَهو ،هاما قُدهتْ نَفْسمرا٣٤.  وفَقَاَل لَه" : ،ةالمبِي بِالسذْها ،شَفَاك انُكي، ِإيمتزِيزا عي

كضرم نةً ميححي صكُونو".  
بِنْتُك ماتَتْ، ِلماذَا تُتْعب : "ِل عن بيت الْعبادة وقَالُوا لَهوبينَما هو يتَكَلَّم، جاء بعض النَّاسِ من دارِ الْمسُئو٣٥

ولَم يسمح ٣٧." آمن فَقَطْ. ال تَخَفْ: "َأما عيسـى فَلَم يهتَم بِكَالمهِم، وقَاَل ِللْمسُئوِل عنِ بيت الْعبادة٣٦" الْمعلِّم؟
حصي َأن دَألحقُوبعي ينَّا َأخوحيو قُوبعيو سطْرب رغَي ه٣٨. ب تينِ بُئوِل عسارِ الْملُوا ِإلَى دصا ولَمو

وننُوحيو كُونبي النَّاسا وـى شَغَبيسَأى عر ،ةادبقَاَل٣٩. الْعخََل وتَ: "فَد ؟ لَمكَاءالْبو ذَا الشَّغَباذَا هِلم تم
فَسخروا منْه، لَكنَّه َأخْرجهم كُلَّهم، ثُم َأخَذَ واِلد الْبِنْت وُأمها والَّذين بِصحبته، ودخََل ٤٠." الْبِنْتُ، بْل هي نَاِئمةٌ

فَحاال ٤٢. يا فَتَاةُ، آمرك َأن تَقُومي: معنَاهاو." طَليثَا قُومي: "وَأمسك بِيدها وقَاَل لَها٤١. حيثُ كَانَت الْبِنْتُ
فََأمرهم بِشدة ٤٣. فَانْدهشَ النَّاس انْدهاشًا عظيما. وكَان عمرها اثْنَتَي عشْرةَ سنَةً. قَامت الْفَتَاةُ وَأخَذَتْ تَمشي

قَاَل لَهو ،بِذَِلك دَأح لَمعال ي َأنًئا تَْأكُلُهطُوا الْبِنْتَ شَيعي َأن م.  
 

 بلدته بال كرامة في

٦ 

١يذُهتَالم هعتْبي هتلْدِإلَى ب اءجو ،نَاكه نـى ميسع جخَر٢. وةادبالْع تيي بف لِّمعَأ يدتُ، ببلَّ السا حلَمو .
جتَع وهعما سلَم ونيرقَالُوافَكَثوا وب" : نمو ،تْ لَهيطي ُأعةُ الَّتكْمالْح هذا هذَا؟ ملَى هُل عجذَا الرَل هصح نَأي نم

يهوذَا َألَيس هو النَّجار ابن مريم؟ وَأخُو يعقُوب ويوسي و٣َأين حصَل علَى هذه الْقُوة ِلعمِل الْمعجِزات؟ 
ال كَرامةَ ِلنَبِي في بلْدته وبين : "فَقَاَل لَهم عيسـى٤. ولَم يرِيدوا َأن يقْبلُوه" وسمعان؟ َألَيستْ َأخَواتُه هنَا معنَا؟

هلَأه عمو ِإل٥َّ." َأقَارِبِه ،اتجِزعم نَاكَل همعي َأن رقْدي لَموهِملَيع هيدي عضو بَِأن ينيلى قَلضرم فَاء٦. ا ش كَانو
هِمانمِ ِإيمدع نشًا مهنْدم. 



 عشر للخدمة يرسل االثني

لِّمعي وهو ةيِإلَى قَر ةيقَر نطُوفُ مـى ييسع كَان٧. وسرَأخَذَ يو ،شَرع االثْنَي ها ِإلَيعدنِونِ اثْنَياثْنَي ملُه .
ةيراحِ الشِّرولَى اَألرلْطَةً عس مطَاهَأعقَاَل٨. وو ماهصَأوا فَقَطْ، ال : "وصع رغَي ًئا ِللطَّرِيقشَي كُمعال تَْأخُذُوا م

وبِكُميي جا فال نُقُودا، ودوزال ما، وزذ٩َ. خُبوا حسلْبا ااِإنَّميافا ِإضبوا ثَوسال تَلْبو ،١٠." اءمقَاَل لَهارٍ : "ود َأيو
وَأي مكَانٍ يرفُض َأهلُه َأن يقْبلُوكُم وَأن يسمعوا لَكُم، اُخْرجوا منْه ١١. تَدخُلُونَها، َأقيموا فيها حتَّى تَتْركُوا الْبلْدةَ

وطَردوا شَياطين ١٣. فَذَهبوا وكَانُوا يدعون النَّاس َأن يتُوبوا١٢." بار عن َأرجلكُم ِإنْذَارا لَهموانْفُضوا الْغُ
مهشَفَوو تيبِالز يرِينى كَثضرنُوا مهدةً، ويركَث. 

 يقتل يحيـى هيرودس

ِإنَّه يحيى  وكَان بعض النَّاسِ يقُولُون عنْه. ، َألن اسمه صار مشْهوراوسمع الْملك هيرودس عن عيسـى١٤
اتجِزعُل الْممعي ِلذَِلك ،توالْم نم قَالُوا١٥. قَام آخَرِين نلَك" :النَّبِي اسِإلْي ِإنَّه ".مهرقَاَل غَيثُْل : "وم نَبِي وه

دَأحِليناَألو اءقَاَل١٦."  اَألنْبِي عما سفَلَم سوديرا هَأم :"توالْم نم قَام ،هْأستُ ري َأنَا قَطَعى الَّذيحي وذَا هه." 
.  هيروديةَ امرَأة َأخيه فيليبَألن هيرودس نَفْسه كَان قَد َأرسَل وقَبض علَى يحيى وقَيده في السجنِ، بِسبب١٧ِ

 ،سوديرا ههجوتَز ١٨فَقَدقُوُل لَهى ييحي كَانو" :يكَأةَ َأخرمتَْأخُذَ ا َأن لُّ لَكحةُ ١٩." ال ييوديرذَا كَانَتْ هِله
َألن هيرودس كَان يخَافُ من يحيى، ويعلَم َأنَّه رجٌل تَقي ٢٠. م تَقْدرتَحقد علَى يحيى، وتُرِيد َأن تَقْتُلَه، لَكنَّها لَ

هِإلَي عتَمسي َأن بحي فَكَان ذَِلك عما، وجِد تَبِكري كَان هِإلَي عتَمسي ا كَانلَمو ،يهمحي فَكَان ،اِلحصو.  
٢١ا حيرَأخو يدفَاِل بِعتيِل، ِلالحلانِ الْجيَأعو هاطبضو اِئهظَمِلع شَاءع سوديره ا َأقَامةَ، لَميودةُ ِلهِيرصالْفُر انَت

هيالد٢٢. موفَهيضو سوديرتْ هبجتْ، فََأعقَصرةَ ويوديرخَلَتْ بِنْتُ هدِل. و كلفَقَاَل الْما : "لْفَتَاةنِّي ماُطْلُبِي م
لَك هيطفَُأع ،ْئتا٢٣." شلَه مَأقْسي: "ولَكَتمفَ مصتَّى نح ،يكطُأع تا طَلَبمها٢٤!" مهَألَتْ ُأمستْ وجاذَا : "فَخَرم

ُأرِيد َأن : "فَتَاةُ ِإلَى الْملك في لَهفَة، وَأخْبرتْه بِطَلَبِهافََأسرعت ال٢٥ْ." رْأس يحيى الْمغَطِّسِ: "فََأجابتْها" َأطْلُب؟
قلَى طَبغَطِّسِ عى الْميحي ْأسا رري فَونيطا٢٦." تُعجِد كلالْم زِنشَْأ . فَحي لَم ،هوفيض اما َأملَه مَأقْس َألنَّه نلَك

هطَلَب فُضري ى٢٧. اَأنيحي ْأسر رضحي َأن هرَأمرِ، ولَى الْفَوافًا عيس كلَل الْمسي . فََأرف هْأسر قَطَعو بفَذَه
الميذُ يحيى، فَلَما سمع ت٢٩َ. وَأحضر الرْأس علَى طَبق، وَأعطَاها ِللْفَتَاة، والْفَتَاةُ َأعطَتْها ُألمها٢٨السجنِ، 

 .ذَهبوا وَأخَذُوا جثَّتَه، ودفَنُوها في قَبرٍ
 بمعجزة ٥٠٠٠ عيسى يطعم

٣٠وهلَّمعو لُوهما عبِكُلِّ م وهرَأخْبى، ويسُل ِإلَى عسالر عتَماج٣١. و ونوحريو جِيُئونالنَّاسِ ي نم يركَث كَانو
تَعالَوا معي وحدكُم ِإلَى : "فَقَاَل عيسى ِللتَّالميذ. الميذه، فَلَم يتْركُوا لَهم فُرصةً حتَّى ِلتَنَاوِل الطَّعامِعلَى عيسى وتَ

  ."مكَانٍ منْعزٍِل وارتَاحوا قَليال



لَكن كَثيرِين رَأوهم ذَاهبِين، وعرفُوا وِجهتَهم، ٣٣. فَركبوا الْقَارِب وحدهم، وذَهبوا ِإلَى مكَانٍ منْعزٍِل٣٢
فَلَما نَزَل عيسى من الْقَارِبِ، رَأى ٣٤. فََأسرعوا من كُلِّ الْبِالد ماشين علَى اَألقْدامِ وسبقُوهم ِإلَى ذَِلك الْمكَانِ

  .م َألنَّهم كَانُوا كَغَنَمٍ ال راعي لَها، وبدَأ يعلِّمهم َأشْياء كَثيرةًجمهورا كَثيرا، فََأشْفَقَ علَيهِ
اصرِف النَّاس، ِليذْهبوا ِإلَى ٣٦. هذَا مكَان منْعزٌِل، والْوقْتُ تََأخَّر: "وتََأخَّر الْوقْتُ، فَجاء ِإلَيه تَالميذُه وقَالُوا٣٥

زارِعِالْم ْأكُلُونَهًئا يشَـي موا لَهشْـتَريو ،ةى الْقَرِيبالْقُر٣٧." ومهابْأكُلُوا: "فََأجِلي َأنْتُم مطُوهَأع ".ْل : "قَالُوا لَهه
كَم رغيفًا عنْدكُم؟ : "فَسـَألَهم٣٨" لُوا؟نَذْهب ونَشْـتَرِي خُبزا بِمبلَغٍ يعادُل مرتَّب ثَمانية َأشْـهرٍ، ونُعطيهِم ِليْأكُ

فََأمرهم َأن يجلسـوا الْكُلَّ، جماعات ٣٩." خَمسـةُ َأرغفَة وسـمكَتَانِ: "ولَما عرفُوا، قَالُوا لَه." اذْهبوا وانْظُروا
 وَأخَذَ اَألرغفَةَ ٤١.  في مجموعات من مَئة ومن خَمسـينفَجلَسـوا٤٠. جماعات، علَى الْعشْـبِ اَألخْضرِ

الْخَمسـةَ والسـمكَتَينِ، ونَظَر ِإلَى فَوقُ، ِإلَى السـماء، وشَكَر اَهللا، ثُم قَسم الْخُبز، وَأعطَى تَالميذَه ِليقَدموا 
ثُم رفَعوا الْكسـر وفَضالت السـمك ٤٣. فََأكَلُوا كُلُّهم حتَّى شَبِعوا٤٢. تْينِ َأيضا ِللْجميعِوقَسم السمكَ. ِللنَّاسِ

  .وكَان الَّذين َأكَلُوا خَمسةَ آالف رجٍل٤٤. مْلء اثْنَتَي عشْرةَ قُفَّةً
  ماء البحر ويمشي على

. َألْزم تَالميذَه َأن يركَبوا الْقَارِب ويسـبِقُوه ِإلَى بيتَ صيدا، حتَّى يصرِفَ الْجمهوروبعد ذَِلك مباشَـرةً، ٤٥
٤٦لِّيصِل ِليبِإلَى الْج احر ،مهعدا ومدعبا ٤٧. وَأم ،ةريحالْب ـطسي وف الْقَارِب ُل، كَاناللَّي اءا جلَمـى ويسع

هدحو رلَى الْبع ٤٨. فَكَانمـةً لَهساكعكَانَتْ م يحالر َألن ،يفدي التَّجف ينقهرم مآهفَر . هِمِإلَي اءرِ جَل الْفَجقَبو
بِهِم رمي َأن كَادو ،اءلَى الْما عـياشلَى ا٤٩. ما عـياشم هَأوا رخُوافَلَمرفَص حشَـب ظَنُّوا َأنَّه ،اء٥٠. لْم مَألنَّه

وطَلَع ِإلَيهِم في الْقَارِبِ، ٥١." اطْمِئنُّوا، َأنَا هو، ال تَخَافُوا: "لَكنَّه كَلَّمهم في الْحاِل وقَاَل. رَأوه كُلُّهم فَارتَعبوا
يحالر ـكَتَتشُـوا جِ. فَسها، فَانْدقْفَلَة٥٢ًدم مهْل كَانَتْ قُلُوبزِ، بالْخُب ةجِزعم نًئا موا شَـيمفْهي لَم مَألنَّه. 

 ويشفي مرضى كثيرين

٥٣نَاكه طُوا الْقَارِببرتَ، وـرنْسـِئ جلُوا ِإلَى شَاطصةَ، وريحوا الْبربا علَم٥٤. ولُوا ما نَزَل مَأوو ن
فََأسـرعوا في جميعِ َأنْحاء الْمنْطَقَة، وَأخَذُوا يحملُون ِإلَيه ٥٥. الْقَارِبِ، عرفَ النَّاس علَى الْفَورِ َأنَّه عيسـى

يهف وا َأنَّهعـمكَانٍ ساشٍ ِإلَى كُلِّ مرلَى فى عضر٥٦. الْم هِإلَي احكَانٍ ري كُلِّ مفو ى َأوقُر اءـوـى، سيسع
بِهفَ ثَوطَر لَوـوا وسلْمي َأن نْهم ونطْلُبيو ،ةامالْع ـةاحي السى فضرالْم ونعضي النَّاس رِيفٌ، كَان َأو ندم .

يشُـف ـهسلَم نكُلُّ مو.  
 



 تقاليد الناس أم كالم اهللا؟

٧ 

فَرَأوا بعض تَالميذه يتَنَاولُون الطَّعام ٢. عيسـى الْفَريسيون وبعض الْفُقَهاء الْقَادمين من الْقُدسِواجتَمع ِإلَى ١
مهيدلُوا َأيغْسي لَم مَأنَّه َأي ،ةنَجِس د٣. بَِأيْأكُلُونال ي ودهكُلَّ الْيو ينييسالْفَر اةً َألناعرم مهيدلُوا َأيغْسي لَم ِإن 

موخُهشُي هضي فَرالَّذ يدلُوا٤. ِللتَّقْلغْتَستَّى يح ْأكُلُونال ي ،وقالس نم ونجِعرا يمنْدعو . ونارِسما كَانُوا يكَم
 ،يدالتَّقْل مهلَيا عهضةً فَريرى كَثا ُأخْرورُأمةياسي النُّحاناَألوو ةيعاَألوِل الْكُُؤوسِ وثَْل غَسم.  

٥اءالْفُقَهو ونييسالْفَر َألَه؟: "فَسةنَجِس دبَِأي ْأكُلُونْل يوخِ، بالشُّي يدبِتَقْل يذُكُل تَالممعاذَا ال ي٦" ِلممهابا : "فََأجي
قُوننَافِإشَ! م تَابِكَاني الْكِل اِهللا فبِقَو نْكُمَأ عا تَنَبقٍّ لَملَى حا عيع : يدعفَب ها قَلْبَأم ،هي بِشَفَتَينكْرِمي بذَا الشَّعه

َأنْتُم َأهملْتُم وصيةَ اِهللا، ٨.  النَّاسِيعبدني عبادةً هي بِال قيمة، والْعقَاِئد الَّتي يعلِّمها هي وصايا من تَْأِليف٧. عنِّي
  !"وتَمسكْتُم بِتَقْليد النَّاسِ

٩مقَاَل لَه ثُم" :نَكُمسا َأحم !كُميدفَظُوا تَقْلتَح ةَ اِهللا ِلكَييصو كْتُمتَر ى قَاَل١٠! لَقَدوسم فَِإن : ،كُأمو اكَأب َأكْرِم
نمقْتََلوي َأن جِبي هُأم َأو َأباه ب١١.  سفَتَقُولُون ا َأنْتُمَأم :هُأم َأو َألبِيه داحقَاَل و ِإن : وه بِه ولُكا كُنْتُ َأعم

 ،ِلله تُهطَيَأع َأي ،انب١٢قُرهُأم َأو َأبِيه ةداعسم نم ذَا الشَّخْصفَى هع١٣. ي كُميداِهللا بِتَقْل كَالم تُمنَقَض فََأنْتُم
ثارتَوالْم .هذثَْل هةً ميرى كَثُأخْر اءَأشْي لُونا تَفْعضَأيو".  

١٤مقَاَل لَهى وةً ُأخْررم هِإلَي ورهما الْجعد وا، : "ثُممافْهو ي كُلُّكُمونعمس١٥ا نم ءانِ ِإذَا ال شَيخَارِجِ اِإلنْس
اناِإلنْس سنَجذَا يانِ، هاِإلنْس نم جخْرا يا مِإنَّم ،هسنَجي َأن نكمي خَلَه١٦. دعمتَس آذَان لَكُم نا مي يونعمسا"!  

١٧يذُهتَالم َألَهارِ، سخََل ِإلَى الددو ورهمالْج كا تَرلَمثَِلونِ الْم١٨.  عم؟ َأال : "فَقَاَل لَهمثْلُهم اءَأغْبِي ْل َأنْتُمه
َألنَّه ال يدخُُل ِإلَى قَلْبِه، بْل ِإلَى معدته ومنْها يخْرج ِإلَى ١٩تَعرِفُون َأن ما يدخُُل اِإلنْسان من الْخَارِجِ ال ينَجسه؟ 

  .هذَا َأعلَن عيسى َأن كُلَّ الطَّعامِ طَاهربِ." الْمرحاضِ
َألنَّه من الداخِل، من قُلُوبِ النَّاسِ، تَخْرج ٢١. الَّذي ينَجس اِإلنْسان هو ما يخْرج منْه: "ثُم َأضافَ وقَاَل٢٠

الزنَى، الطَّمع، الْخُبثُ، الْغشُّ، الْفُجور، الْحسد، تَشْوِيه السمعة، ٢٢، الْفسقُ، السرِقَةُ، الْقَتُْل: اَألفْكَار الشِّريرةُ
  ."فَكُلُّ هذه الشُّرورِ تَْأتي من الداخِل وتُنَجس اِإلنْسان٢٣الْكبرِياء، الْحماقَةُ، 

  من فتاة يطرد الشيطان

٢٤احرو ،نَاكه نم قَام ارٍثُمخََل ِإلَى ددو ،ورص نْطَقَةِإلَى م  . لَم نَّهلَك ،كَانَهم درِفَ َأحعي َأن رِيدال ي كَانو
يخْتَفي َأن رقْد٢٥. ييررش وحا رهي بِنْتف َأةٌ كَانرام نْهتْ ععمفَس .يمقَد نْدا عهتْ نَفْسمراال وتْ حاءفَج ،ه

لَكن حيثُ ِإن الْمرَأةَ كَانَتْ َأجنَبِيةً من الْجِنْسِ السورِي الْفينيقي، . وتَوسلَتْ ِإلَيه َأن يطْرد الشَّيطَان من بِنْتها٢٦
." نَْأخُذَ طَعام اَألوالد ونَرميه ِللْكالبِخَلِّ اَألوالد يشْبعون َأوال، َألنَّه ال يصح َأن : "قَاَل لَها عيسـى٢٧



٢٨تْهابي: "فََأجديا سي منَع !الداَألو نقُطُ مسي يالَّذ الْفُتَات نم ةاِئدتَ الْمتَْأكُُل تَح البتَّى الْكح نلَكفَقَاَل ٢٩." و
فَرجعتْ ِإلَى الدارِ، ووجدتْ بِنْتَها راقدةً في ٣٠." خَرج الشَّيطَان من بِنْتكَألنَّك قُلْت هذَا، اذْهبِي، قَد : "لَها

  .الْفراشِ، والشَّيطَان قَد خَرج منْها فعال
  ويشفي األطرش األخرس

. طَقَة الْمدنِ الْعشْرِ، وجاء ِإلَى بحيرة الْجليِلثُم تَرك عيسـى منْطَقَةَ صور، ومر بِمدينَة صيدا، ثُم بِمن٣١ْ
٣٢هلَيع هدي عضي َأن هلُوا ِإلَيستَوانِ، واللِّس دقنْعمشَ وال َأطْرجر وا لَهرض٣٣. فََأح ،ادرلَى انْفـى عيسع فََأخَذَه

ونَظَر ِإلَى فَوقُ، ِإلَى ٣٤. صابِعه في ُأذْنَيِ الرجِل، ثُم بصقَ ولَمس ِلسان الرجِلبعيدا عنِ الْجمهورِ، ووضع َأ
قَاَل لَهو دتَنَهو ،اءمِإفَاتَا: "الس "َأي :حنْفَتتَكَل٣٥َّ. اَأخَذَ يو ،هانةُ ِلسقْدلَّتْ عانْحو ،تْ ُأذْنَاهاال انْفَتَحوحٍفَحضبِو م .

٣٦دقُولُوا َألحال ي ـى َأنيسع مهرفََأم .َأكْثَر هرخَب ونيعذكَانُوا ي ،مهرا َأمرِ ملَى قَدع ن٣٧. لَك بِينجعكَانُوا مو
قُولُونيا وجِد بِه" :و ،عمسشَ يتَّى اَألطْرَل حعنًا، جسح ءَل كُلَّ شَيمعتَكَلَّمي ساَألخْر".  

 

 بمعجزة ٤٠٠٠يطعم 

٨ 

١مقَاَل لَهو يذَهـى تَالميسى عْأكُلُوا، فَنَادِلي ءشَي مهعم كُني لَمو ،يركَث ورهما جضَأي عتَمجا ذَِلك دعَأنَا "٢: ب
فَِإن صرفْتُهم ِإلَى ديارِهم ٣. الثَة َأيامٍ ولَيس معهم شَيء ِليْأكُلُواَأشْفقُ علَى الْجمهورِ َألنَّهم معي هنَا منْذُ ثَ

يدعب نم اءج مهضعب َألن ،ي الطَّرِيقف يدالشَّد ادهاِإلج مهيبصي يناِئع٤." جيذُهتَالم هابفََأج" : َألي نكمفَ يكَي
َأن داح؟واءرحالص هذي هنَا فزِ هبِالْخُب ُؤالءه شْبِع٥"  يمَألَه؟: "فَس كُمنْديفًا عغر ةٌ: "فَقَالُوا" كَمعبس".  

تَالميذَه ِلكَي فََأمر الْجمهور َأن يجلسوا علَى اَألرضِ، وَأخَذَ اَألرغفَةَ السبعةَ، وشَكَر اَهللا وقَسم وَأعطَى ٦
وكَان معهم َأيضا قَليٌل من صغَارِ السمك، فَباركَها عيسـى وَأمر تَالميذَه َأن ٧. يوزعوا علَى النَّاسِ، فَوزعوها

وكَان الَّذين ٩. فَضَل من الْكسرِ سبعةَ سالٍلفََأكََل النَّاس حتَّى شَبِعوا، ثُم رفَع التَّالميذُ ما ٨. يوزعوها َأيضا
آالف ةعبَأر الَيوـى، . َأكَلُوا حيسع مفَهرص ذَِلك دعب ١٠ثُم نْطَقَةِإلَى م اءجو هيذتَالم عم الْقَارِب بكرو

  .دلْمانُوتَةَ
  يطلبون آية الفريسيون

١١يسالْفَر اءجووهخْتَبِرِلي اءمالس نةً مآي نْهوا مـى، فَطَلَبيسع لُونادجَأخَذُوا يو ون١٢. ي اقماَألع نم دفَتَنَه
هم ورجع ِإلَى ثُم تَرك١٣َ!" ِلماذَا يطْلُب هذَا الشَّعب آيةً؟ َأقُوُل لَكُم الْحقَّ، لَن يعطَى هذَا الشَّعب آيةً: "وقَاَل

 .الْقَارِبِ وراح ِإلَى الشَّاطِئ اآلخَرِ



 الخمير رمز الفساد

وَأوصاهم عيسـى ١٥. معهم خُبزا، فَلَم يكُن معهم في الْقَارِبِ ِإال رغيفٌ واحد ونَسي التَّالميذُ َأن يْأخُذُوا١٤
!" ال خُبز معنَا: "فَقَالُوا فيما بينَهم١٦." سوا من خَميرِ الْفَريسيين وخَميرِ الْملك هيرودساحتَرِ! انْتَبِهوا: "وقَاَل
١٧مقَاَل لَهـى ويسفَ عرفَع" :ال تَفْه اآلن دْل ِلح؟ هزخُب كُمعم سلَي ِإنَّه نَكُميا بيمف اذَا تَقُولُونال ِلمو ونم

لَما قَسمتُ اَألرغفَةَ ١٩هْل لَكُم عيون ال تَرى وآذَان ال تَسمع؟ َأال تَذْكُرون ١٨تَعرِفُون؟ هْل قُلُوبكُم مقْفَلَةٌ؟ 
ولَما قَسمتُ اَألرغفَةَ السبعةَ "٢٠." تَي عشْرةَاثْنَ: "فَقَالُوا" الْخَمسةَ ِللْخَمسة اآلالف؟ كَم قُفَّةً مملُوءةً بِالْكسرِ رفَعتُم؟

  "ومازِلْتُم ال تَفْهمون؟: "فَقَاَل لَهم٢١." سبعةً: "فَقَالُوا" ِلَألربعة اآلالف، كَم سلَّةً مملُوءةً بِالْكسرِ رفَعتُم؟
  األعمى المسيح يشفي

٢٢ ةيوا ِإلَى قَراءجوهسلْمي َأن هلُوا ِإلَيستَوى ومال َأعجر وا لَهرضا، فََأحديتَ صي٢٣. ب هقَادى وماَألع دفََأخَذَ بِي
َألَهسو هلَيع هيدي عضوو ،هنَييي عقَ فصب ثُم ،ةي؟: "ِإلَى خَارِجِ الْقَرءشَي ى َأيْل تَرقَاَلفَنَظ٢٤َ" هو ى : "رَأر

فَلَما فَتَح الرجُل عينَيه . فَوضع عيسـى يديه علَى عينَيِ الرجِل مرةً ُأخْرى٢٥!" النَّاس مثَْل َأشْجارٍ تَمشي
 ."ال تَذْهب ِإلَى الْقَرية: " لَهفََأرسلَه ِإلَى دارِه وقَاَل٢٦. ونَظَر، َأصبح صحيحا يرى كُلَّ شَيء بِوضوحٍ

 أعظم من نبي عيسى

٢٧يذُهتَالمـى ويسع بذَهو يذَهَأَل تَالمس ي الطَّرِيقفو ،يبيلف ةرِيصى قَيَأنَا؟: "ِإلَى قُر نْأيِ النَّاسِ، مي رف "
والْبعض ِإنَّك ِإلْياس، والْبعض اآلخَر يقُوُل ِإنَّك واحد من . سالْبعض يقُوُل ِإنَّك يحـيى الْمغَطِّ: "فَقَالُوا٢٨

اء٢٩." اَألنْبِيمَألَهَأنَا؟: "فَس نم ،َأنْتُم كُمْأيي رفو "سطْرب هابفََأج" :يحسالْم وقُولُوا ٣٠." َأنْتَ هي َأن نم مهذَّرفَح
نْهع دَألح.  

  يتنبأ عن موته

٣١اري صالَّذ َأن مهلِّمعَأ يدبو  قْتََل، ثُميو اءالْفُقَهارِ وبالَْأح اءَؤسروخُ والشُّي هفُضريا، ويركَث تََألَّمي َأن جِبا يشَرب
. وضوعِ بِكُلِّ صراحة، فََأخَذَه بطْرس علَى جانبٍ وبدَأ يعاتبهوتَحدثَ في هذَا الْم٣٢. بعد ثَالثَة َأيامٍ يقُوم حيا

َأنْتَ تُفَكِّر كَالْبشَرِ ولَيس كَما يفَكِّر ! ابعد عنِّي يا شَيطَان: "لَكنَّه الْتَفَتَ ورَأى تَالميذَه، ووبخَ بطْرس وقَاَل٣٣
  ."اُهللا

٣٤ ثُممقَاَل لَهو هيذتَالم عم ورها الْجمعد" :نم  هيبلَل صمحيو ،هذَات نتَخَلَّى عي َأن هلَيع جِبي، فَينعتْبي َأن ادَأر
ي سبِيلي وفي سبِيِل رِسالَة اِإلنْجِيِل فَِإنَّه َأما من فَقَد حياتَه ف. َألن من َأراد َأن ينْقذَ حياتَه يفْقدها٣٥. ويتْبعني

وماذَا يمكن َأن يقَدم اِإلنْسان فديةً ٣٧َألنَّه ماذَا يستَفيد اِإلنْسان لَو ربِح الْعالَم كُلَّه، لَكنَّه ضيع نَفْسه؟ ٣٦. ينْقذُها
 يخْجُل منِّي ومن كَالمي َأمام هذَا الشَّعبِ الْفَاسق الشِّريرِ، يخْجُل منْه الَّذي صار بشَرا كُلُّ من٣٨عن نَفْسه؟ 

  ."حين يجِيء في جالِل َأبِيه مع الْمالِئكة اَألطْهارِ



 لمحة من جالل المسيح

٩ 

١مقَاَل لَها: "و ضعقَّ، بالْح َأقُوُل لَكُمةبِقُو رلَكَةَ اِهللا تَظْهما مورتَّى يوتُوا حمي نَا لَنه ينودجولْم".  
٢مهدحو نَاكاٍل فَكَانُوا هٍل عبِإلَى ج بِهِم دعصنَّا، ووحيو قُوبعيو سطْرـى بيسامٍ َأخَذَ عَأي تَّةس دعبو .

وظَهر ٤. وصارتْ ثيابه بيضاء تَلْمع جِدا، ال يقْدر صباغٌ في الدنْيا َأن يبيض مثْلَها٣دامهم، وتَغَيرتْ هيَئتُه قُ
  .لَهم ِإلْياس وموسى، وكَانَا يتَكَلَّمانِ مع عيسـى

ثَالثَ خيامٍ، واحدةً لَك، وواحدةً ِلموسى،  ِإذَن نَعمُل! نَا معا هنَايا سيد، ما َأحلَى َأنَّ: "فَقَاَل بطْرس ِلعيسـى٥
اسةً ِإللْيداحوا٦." وجِد ينكَانُوا خَاِئف مقُوُل َألنَّهاذَا يم لَمعال ي كَانو. 

٧ةابحالس نتٌ موص اءجو ،مغَطَّتْهةٌ وابحتْ ساءقُوُلفَجي " :وا لَهعمسا ،بِيبي الْحناب وذَا ها تَلَفَّتُوا ٨." هفَلَم
هدحـى ويسِإال ع مهعا مدا َأحوري َأةً لَمفَج ،ملَهوح!  

فَعملُوا ١٠. ا بعدما يقُوم هو من الْموتولَما كَانُوا نَازِِلين من الْجبِل، َأوصاهم َأن ال يخْبِروا َأحدا بِما رَأوا ِإل٩َّ
ِلماذَا يقُوُل الْفُقَهاء ِإن ِإلْياس : "فَسَألُوه١١." يقُوم من الْموت"بِوصيته، ولَكنَّهم كَانُوا يتَباحثُون معا في معنَى 

لَكن ِلماذَا يقُوُل كتَاب اِهللا عنِ . صحيح، ِإلْياس يْأتي َأوال ويصلح كُلَّ اُألمورِ: "همفَقَاَل ل١٢َ" يجِب َأن يْأتي َأوال؟
 شَاءوا، كَما فََأقُوُل لَكُم ِإن ِإلْياس جاء فعال، وفَعلُوا بِه ما١٣الَّذي صار بشَرا ِإنَّه يجِب َأن يتََألَّم كَثيرا ويهان؟ 

تَابالْك نْهقَاَل ع". 

 الشيطان من ولد يطرد

١٤ملُونَهادجي اءالْفُقَه ضعبو ،ملَهوا حيرا غَفورهما جَأور ،يذي التَّالماقوا ِإلَى بعجا ر١٥. فَلَم َأى النَّاسا رفَلَم
يا : "فََأجابه واحد من الْجمهور١٧ِ" ما هذَا الْجِداُل؟: فَسَأَل١٦. ِليسلِّموا علَيهعيسـى، انْدهشُوا كُلُّهم وجروا 

سَأخْر لَهعج وحر يهفو ،ي لَكنتُ ابرضَأح ،لِّمع١٨. م هي بِفَمغرضِ، فَيلَى اَألرع يهمري ،هلَيع جِيءا يمنْدعو
صينْشَفُويو هنَانبَأس وا. ررقْدي فَلَم ،وهدطْري َأن كيذتَالم نتُ مـى١٩." فَطَلَبيسع مفَقَاَل لَه" : رغَي با شَعي

لَما رآه الروح، جعَل الْولَد فَ. فََأحضروه لَه٢٠." ِإلَى متَى َأبقَى معكُم؟ ِإلَى متَى َأحتَملُكُم؟ هاتُوا ِلي الْولَد! مْؤمنٍ
هي بِفَمغريغُ ورتَمي كَانضِ، ولَى اَألرع قَعى، فَوتَلَوي.  

٢١بِيالص اِلدـى ويسَأَل ع؟: "فَسهيبصذَا يَأ هدتَى بم "ابفْال، : "فََأجط نْذُ كَانا٢٢ميركَثي النَّارِ وف اهما رم 
كَهلهِلي اءي الْمفنَا. وداعسنَا ولَيقْ عفََأشْف ،ءشَي َل َأيتَفْع َأن يعتَطكُنْتَ تَس ِإن نـى٢٣." لَكيسع هابَأج" : ِإن

يعتَطكُنْتُ َأس !نْؤمي نِلم تَطَاعسم ءم، فَكُلُّ شَي٢٤." نَعرقَاَلفَصاِل وي الْحف لَدو الْوي : "خَ َأبنداعنْتُ، فَسآم
َأيها : "ولَما رَأى عيسـى َأن الْجمهور يجرِي نَحوه، وبخَ الروح الشِّرير وقَاَل٢٥." َألتَغَلَّب علَى عدمِ ِإيماني

فَصرخَ الروح، وجعَل الْولَد ٢٦." رك، اُخْرج منْه وال تَدخُْل فيه مرةً ُأخْرىِإنِّي آم: الروح اَألخْرس واَألطْرشُ



نْهم جخَرو ،نْفى بِعتَلَواتَ. يال معف ِإنَّه ونيرتَّى قَاَل كَثح تيكَالْم ار٢٧. فَص هَأقَامو هدبِي كسـى َأميسع نلَك
هذَا النَّوع : "فَقَاَل لَهم٢٩" ِلماذَا لَم نَقْدر نَحن َأن نَطْرده؟: "ولَما دخََل الدار، سَألَه تَالميذُه علَى انْفراد٢٨. وقَفَفَ

الةِإال بِالص جخْرال ي".  
  عن موته وقيامته يتنبأ مرة ثانية

٣٠رمو ،نَاكه نوا مجخَرودَأح بِه لَمعي َأن رِيدال ي كَانيِل، ولالْج نْطَقَةي م٣١. وا ف يذَهتَالم لِّمعي كَان َألنَّه
مقُوُل لَهيو " :ي الْيا فيح قُومقْتََل يي َأن دعبو ،قْتُلُونَهي النَّاسِ فَيدِإلَى َأي لَّمسيا سشَرب اري صالَّذمِ الثَّاِلثو ".

٣٢َألُوهسي خَافُوا َأنو ،ذَا الْكَالموا همفْهي لَم منَّهلَك.  
  العظمة الحقيقية

٣٣ومنَاحوا ِإلَى كَفْراءج ثُم .يذَهَأَل تَالمارِ سي الدف؟: "وي الطَّرِيقا فعم لُونادتُج اذا كُنْتُمكَتُوا، َألن٣٤َّ" ِلمفَس مه
يهِمف داحو ظَمَأع وه نا بِشَأنِ مضعب مهضعب لُونادجكَانُوا ي ي الطَّرِيققَاَل ٣٥. فو شَرع ى االثْنَينَادو لَسفَج

مالْكُلِّ: "لَه مخَادالْكُلِّ و رآخ كُوني َأن جِبَل، فَياَألو كُوني َأن ادَأر ن٣٦." مو ثُم ،هِمطسي وف قَفَهَأوفْال وَأخَذَ ط
مقَاَل لَهو نَهضي "٣٧: حِل الَّذي َأنَا بلُنقْبال ي وي فَهلُنقْبي نمي، ولُنقْبي يما السامذَا ِإكْرثَْل هفْال مُل طقْبي نم

  ."َأرسلَني
فَقَاَل ٣٩." م، رَأينَا واحدا يطْرد الشَّياطين بِقُوة اسمك، فَحاولْنَا َأن نَمنَعه َألنَّه ال يتْبعنَايا معلِّ: "وقَاَل لَه يوحنَّا٣٨

من لَيس ٤٠. السوءَألنَّه ال َأحد يعمُل معجِزةً بِقُوة اسمي، ثُم حاال بعدها يتَكَلَّم علَي بِ! ال تَمنَعوه: "عيسـى
وَأقُوُل لَكُم الْحقَّ، من يسقيكُم كَْأس ماء ِإكْراما السمي َألنَّكُم َأتْباع الْمسيحِ، لَن يضيع َأجره ٤١. علَينَا فَهو معنَا

  .َأبدا
 الَّذين يْؤمنُون بِي، فَخَير لَه َأن يربطَ حجر طَاحونَة ثَقيٌل من يتَسبب في َأن يخْطَئ َأحد هُؤالء الصغَارِ"٤٢

فَِإن كَانَتْ يدك تُسبب لَك َأن تُخْطَئ اقْطَعها، فََأحسن لَك َأن تَدخَُل ِإلَى ٤٣. حوَل رقَبته، ويرمى في الْبحرِ
احو دي لَكو اةيُئالْحي ال تَنْطَفيمِ، ِإلَى النَّارِ الَّتحِإلَى الْج بتَذْهانِ ودي لَك تَكُون َأن نةٌ مال ٤٤. د مهودثُ ديح

 ِإلَى الْحياة ولَك وِإن كَانَتْ قَدمك تُسبب لَك َأن تُخْطَئ اقْطَعها، فََأحسن لَك َأن تَدخَُل٤٥. يموتُ والنَّار ال تَنْطَفُئ
وِإن ٤٧. حيثُ دودهم ال يموتُ والنَّار ال تَنْطَفُئ٤٦. قَدم واحدةٌ من َأن تَكُون لَك قَدمانِ وتُرمى في الْجحيمِ

ِإلَى مملَكَة اِهللا ولَك عين واحدةٌ من َأن تَكُون لَك كَانَتْ عينُك تُسبب لَك َأن تُخْطَئ اقْلَعها، فََأحسن لَك َأن تَدخَُل 
  .كُلُّ واحد يملَّح بِالنَّار٤٩ِ. حيثُ دودهم ال يموتُ والنَّار ال تَنْطَفُئ٤٨عينَانِ وتُرمى في الْجحيمِ، 

٥٠"لُوحم ِإذَا فَقَد نلَك ،ديج ءشَي لْحالْمهمطَع لَه دنَر َأن نكمال ي ،تَه ! كُمضعب يناِلمسكُونُوا مو ،لْحم يكُمف كُنِلي
  ."ِلبعضٍ

 



 الطـالق

١٠ 

١نداُألر نى ماُألخْر فَّةِإلَى الض وذَا ثُمهي نْطَقَةِإلَى م بذَهو نَاكه نم قَامو .هِإلَي عتَمالنَّاسِ فَاج نم ورهمج 
هتادع بسح مهلِّمعى، فََأخَذَ يةً ُأخْررفَقَالُوا٢. م ،وهخْتَبِرَؤاٍل ِليبِس ينييسالْفَر ضعب هِإلَي متَقَدو" : الٌل َأنْل حه

موسى سمح بَِأن نَكْتُب شَهادةَ طَالق : "قَالُوا٤" وسى؟بِماذَا َأوصاكُم م: "فََأجاب٣" يطَلِّقَ الرجُل امرَأتَه؟
لَكن من بدء الْخَليقَة، ٦. بِسببِ قَساوة قُلُوبِكُم كَتَب موسى لَكُم هذه الْوصيةَ: "قَاَل عيسـى لَهم٥." ونُطَلِّقَها

ويصير االثْنَانِ واحدا، فَمن ٨ا السببِ يتْرك الرجُل َأباه وُأمه ويقْتَرِن بِامرَأته، ِلهذ٧َ. خَلَقَهما اُهللا ذَكَرا وُأنْثَى
  ."وما جمعه اُهللا ال يفَرقُه اِإلنْسان٩. ذَِلك الْوقْت هما واحد ال اثْنَانِ

١٠نيذُ عالتَّالم َألَهارِ، سي الدفاوضذَا َأي١١.  هما: "فَقَاَل لَههلَيي عنزى، يبُِأخْر جوتَزو َأتَهرطَلَّقَ ام نم .
 ".وِإن طَلَّقَت امرَأةٌ زوجها وتَزوجتْ بِآخَر، فَهِي تَزني١٢

 يبـارك األطفال

١٣ي اَألطْفَاِل ِلكَي ضعب النَّاس هِإلَي رضَأحوموهرضَأح ينخُوا الَّذبيذَ والتَّالم نلَك ،مهسَأى ١٤. لْما رفَلَم
مقَاَل لَهو بذَا غَضـى هيسع" : مه نم هلَكَتمُل ِإلَى مخداَهللا ي َألن ،موهنَعال تَمو ِإلَي ْأتُونخَلُّوا اَألطْفَاَل ي

مثْلُهَأقُوُل ١٥. مقَّوالْح ا: لَكُمخُلَهدي فٍْل لَنلَكَةَ اِهللا كَطمُل مقْبال ي ن١٦." م هِملَيع هيدي عضوو ،منَهضح ثُم
مكَهاربو.  

  الرجل الغني

١٧َألَهسو لَه دجسٌل وجر هى ِإلَيرج ،ِإلَى الطَّرِيق خَارِج وا هنَميبو" :هَأياِلحالص لِّمعا الْم ! كُوني ُل ِلكَيماذَا َأعم
َأنْتَ ١٩. ِلماذَا تَدعوني صاِلحا؟ ال صاِلح ِإال اُهللا وحده: "فَقَاَل لَه عيسـى١٨" ِلي نَصيب في حياة الْخُلُود؟

: قَاَل لَه الرجُل٢٠." هد بِالزورِ، ال تَغشَّ، َأكْرِم َأباك وُأمكال تَقْتُْل، ال تَزنِ، ال تَسرِقْ، ال تَشْ: تَعرِفُ الْوصايا
ينْقُصك شَيء : "فَنَظَر ِإلَيه عيسـى بِمحبة وقَاَل لَه٢١." يا معلِّم، منْذُ الصغَرِ وَأنَا َأعمُل بِكُلِّ هذه الْوصايا"

داحبِ: وو بذْهيانعاَل اتْبتَع ثُم ،اءمي السف كَنْز لَك كُونفَي ،اءلَى الْفُقَرع نَهثَم عزوو ،كنْدا عكُلَّ م ع ".
  .فَحزِن الرجُل من هذَا الْكَالمِ وذَهب مغْموما، َألنَّه كَان غَنيا جِدا٢٢
٢٣و لَهوـى حيسفَتَلَفَّتَ عهيذاِهللا: "قَاَل ِلتَالم لَكَةمِإلَى م اءيخُوَل اَألغْند بعا َأص٢٤!" م نيذُ مشَ التَّالمهفَانْد

هى. كَالمةً ُأخْررم مـى لَهيساِهللا: "فَقَاَل ع لَكَةمخُوَل ِإلَى مالد بعا َأصي مالدا َأوثَقْبِ ٢٥! ي نٍل ممج وررم
ِإذَن من يقْدر َأن : "فَانْدهشُوا َأكْثَر وقَاَل بعضهم ِلبعض٢٦ٍ!" ِإبرة َأسهُل من َأن يدخَُل غَني ِإلَى مملَكَة اِهللا

  ." اَهللا علَى كُلِّ شَيء قَديرالنَّاس ال يقْدرون، لَكن اَهللا يقْدر، َألن: "فَنَظَر عيسـى ِإلَيهِم وقَاَل٢٧" ينْجو؟



٢٨سطْرب فَقَاَل لَه" :نَاكتَبِعو ءكْنَا كُلَّ شَيتَر نـى٢٩." نَحيسقَّ: "فَقَاَل عالْح َأقُوُل لَكُم : ا َأوارد كتَر نكُلُّ م
ينَاُل في هذه الدنْيا، حتَّى ٣٠ال في سبِيلي وفي سبِيِل اِإلنْجِيِل، اخْوةً َأو َأخَوات َأو ُأما َأو َأبا َأو َأوالدا َأو حقُو

مع االضطهادات، مَئةَ ضعف من الديارِ واِإلخْوة واَألخَوات واُألمهات واَألوالد والْحقُوِل، وفي اآلخرة ينَاُل 
اةَ الْخُلُودي٣١. حكَثي وف ونيرصنَا يرِ هي اآلخف مه نمو ،نَاكرِ هي اآلخف ونيرصنَا يِل هي اَألوف مه ونير
نَاكِل هاَألو". 

 عن موته وقيامته يتنبأ مرة ثالثة

٣٢مهامقُد يرسى ييسعسِ والْقُد ينَةدِإلَى م ينداعص ي الطَّرِيقكَانُوا فو . ينالَّذ النَّاسو ،رِينيتَحيذُ مالتَّالم فَكَان
ينكَانُوا خَاِئف وهتَبِع .ثُ لَهدحيا سبِم مهرَأخْبو ادرلَى انْفى عةً ُأخْررم شَرع ى االثْنَييسفَقَاَل٣٣. فََأخَذَ ع :

 والَّذي صار بشَرا سيسلَّم ِإلَى رَؤساء الَْأحبارِ والْفُقَهاء، فَيحكُمون علَيه نَحن في الطَّرِيق ِإلَى الْقُدسِ،! انْتَبِهوا"
 حيا بعد ولَكنَّه يقُوم. فَيهزُأون بِه، ويبصقُون علَيه، ويجلدونَه، ويقْتُلُونَه٣٤بِالْموت ثُم يسلِّمونَه ِإلَى اَألجانبِ، 

 ."ثَالثَة َأيامٍ

 أعظمهم خادم الناس

٣٥قَاال لَهي ودبنَا زنَّا ابوحيو قُوبعي هِإلَي متَقَدو" :نْكم ها نَطْلُبَل لَنَا كُلَّ ممتَع َأن نُرِيد ،لِّمعا ما٣٦." يمفَقَاَل لَه :
." َأعطنَا َأن نَجلس، واحد عن يمينك واآلخَر عن شماِلك في جالِلك: "فََأجاباه٣٧" ما؟ماذَا تُرِيدانِ َأن َأعمَل لَكُ"

تَنْزِال ِإلَى هْل تَقْدرانِ َأن تَشْربا الْكَْأس الَّتي َأشْربها َأنَا، َأو ! َأنْتُما ال تَعلَمانِ ما تَطْلُبانِ: "فَقَاَل لَهما عيسـى٣٨
تَشْربانِ كَْأسي وتُقَاسيانِ آالمي، : "فَقَاَل لَهما عيسـى." نَعم، نَقْدر: "فَقَاال لَه٣٩" َأعماق اَأللَمِ الَّذي سُأقَاسيه َأنَا؟

  ."من ُأعد لَهمَأما الْجلُوس عن يميني َأو شماِلي، فَلَيس ِلي َأن ُأعطيه، ِإنَّه ِل٤٠
َأنْتُم تَعلَمون َأن : "فَنَاداهم عيسـى ِإلَيه وقَاَل لَهم٤٢. فَلَما سمع الْعشَرةُ هذَا، استَاءوا من يعقُوب ويوحنَّا٤١

ع ونديتَسوبِ يلَى الشُّعا عكَّامح مهَأنْفُس ونتَبِرعي ينالَّذهِملَيع لَّطُونتَسي مهاءظَمع َأنو ،هِمذَا ٤٣. لَيه كُنفَال ي
ا لَكُممخَاد كُنفَلْي ،نَكُميا بيمظع كُوني َأن ادَأر نْل مب ،نَكُميا ٤٤. بدبع كُنفَلْي ،نَكُميَل باَألو كُوني َأن ادَأر نمو

  ."َألن الَّذي صار بشَرا، جاء ال ِليكُون سيدا بْل خَادما، وِليبذَُل نَفْسه فديةً عنِ الْكَثيرِين٤٥. ِللْجميعِ
  األعمى ابن طماوي يشفي

من النَّاسِ، كَان الشَّحاذُ وبينَما هو خَارِج من هنَاك ومعه تَالميذُه وجمهور غَفير . وجاءوا ِإلَى َأرِيحا٤٦
بِ الطَّرِيقانلَى جا عاِلساوِي جمط ناوِي َأيِ ابمطارى بمَأخَذَ ٤٧. اَألع ،رِيـى النَّاصيسع َأنَّه عما سفَلَم

يا ابن : "لَكنَّه صرخَ َأكْثَر." اُسكُتْ: "لُوا لَهفَوبخَه الْكَثيرون وقَا٤٨!" يا عيسـى يا ابن داود ارحمني: "يصرخُ
فَرمى ٥٠." قُم، فَهو ينَاديك! َأبشر: "فَنَادوا اَألعمى وقَالُوا لَه." نَادوه: "فَتَوقَّفَ عيسـى وقَاَل٤٩!" داود ارحمني

يا سيدي، ُأرِيد َأن : "فَقَاَل اَألعمى" ماذَا تُرِيد َأن َأفْعَل لَك؟: "َألَه عيسـىفَس٥١. ثَوبه، وقَفَز وجاء ِإلَى عيسـى
رصـى٥٢." ُأبيسع فَقَاَل لَه" :شَفَاك انُكِإيم ،بذْها "!ي الطَّرِيقـى فيسع تَبِعى، ورَأ يداِل بي الْحفو.  



 

 القدس تستقبل عيسى

١١ 

١تُونِ،ويِل الزبج نْدا عنْيتَ عيبو تَ فَجيلُوا ِإلَى بصوسِ، والْقُد ينَةدم نوا مبا اقْتَرلَم  ننِ مـى اثْنَييسَل عسَأر
 ،هيذا٢تَالممقَاَل لَهخُال: "وا تَدَل مَأوا، وكُمامي َأمالَّت ةيا ِإلَى الْقَربذْها دَأح هكَبري وطًا لَمبرشًا محانِ جا، تَجِدهن

قُوال لَه السيد محتَاج لَه، وسيرجِعه ' ِلماذَا تَفْعالنِ هذَا؟'وَأي واحد يقُوُل  لَكُما، ٣. َأبدا، حاله وَأحضراه ِإلَى هنَا
  .ِإلَى هنَا علَى الْفَورِ

٤فَذَهالهفَح لَى الطَّرِيقي الْخَارِجِ عابِ فواَألب دَأح نْدوطًا عبرشَ محا الْجدجويذَانِ، والتِّلْم ا ٥. بمفَقَاَل لَه
نَاكه ينفاقالْو ضعشَ؟: "بحالنِ الْجالنِ، تَحاذَا تَفْع٦" مكُوهـى، فَتَريسى عصا َأوكَم مافَقَاال لَها ٧. مرضفََأح

هلَيع بكفَر ،هلَيا عمهابيا ثحطَرـى، ويسشَ ِإلَى عح٨. الْج ونآخَرو ،ي الطَّرِيقف مهابيث ونيرشَ كَثفَرو
تَبارك اآلتي بِاسمِ ! الْجالُل: "هتفُونوكَان الَّذين َأمامه والَّذين وراءه ي٩. فَرشُوا َأغْصانًا قَطَعوها من الْحقُوِل

  !"الْجالُل في األعاِلي. تَباركَتْ مملَكَةُ َأبِينَا داود الَّتي نَنْتَظرها١٠. اِهللا
١١ءِإلَى كُلِّ شَي لَهوح نَظَراِهللا، و تيِإلَى ب اءجو ،سـى الْقُديسخََل عدو .الْو كَانو عم جفَخَر ،تََأخَّر قْتُ قَد

 .االثْنَي عشَر ِإلَى بيتَ عنْيا
  شجرة تين بال ثمر

فَرَأى من بعيد شَجرةَ تينٍ علَيها ورقٌ، فَذَهب ِإلَيها ١٣. وفي الْغَد، لَما خَرجوا من بيتَ عنْيا، َأحس بِالْجوع١٢ِ
جِدي لَّهالتِّينِلَع مسوم كُني لَم قَ، َألنَّهرا ِإال الْويهف جِدي ا لَمهَل ِإلَيصا والتِّينِ، فَلَم ضعا بيها١٤.  ففَقَاَل لَه" : لَن

  .وسمع تَالميذُه هذَا الْكَالم." يْأكَُل َأحد ثَمرا منْك َأبدا
  بيت اهللا يطرد التجار من

وقَلَب . وَأخَذَ يطْرد الَّذين يبِيعون ويشْتَرون هنَاك م وصلُوا ِإلَى الْقُدسِ، وذَهب عيسـى ِإلَى بيت اِهللا،ث١٥ُ
.  وهو يحمُل متَاعاولَم يسمح َألحد بَِأن يمر في ساحة الْبيت١٦منَاضد الصيارِف ومقَاعد تُجارِ الْحمامِ، 

  ."بيتي يدعى بيتَ الصالة ِلكُلِّ الشُّعوبِ، لَكن َأنْتُم جعلْتُموه مغَارةَ لُصوصٍ: يقُوُل كتَاب اِهللا: "وعلَّمهم وقَاَل١٧
١٨نع ثُونحبفََأخَذُوا ي ،اءالْفُقَهارِ وبالَْأح اءَؤسر عمسو كُلَّه بالشَّع َألن نْهم ينكَانُوا خَاِئف مَألنَّه ،قْتُلُوهِلي طَرِيقَة 

هيملا بِتَعا جِدبجعم ١٩. كَانينَةدالْم نم يذُهتَالمـى ويسع جخَر ،اءسَل الْما َأقْبلَمو. 
 شجرة التين العبرة من

٢٠ناجِعيا كَانُوا رلَمذُورِوالْج نلَتْ مةَ التِّينِ ذَبرشَج ا َأنَأوحِ، ربي الص٢١.  فقَاَل لَهو سطْرب ا : "فَتَذَكَّري
ي اُنْظُرديلَتْ! سا ذَبنْتَهي َأنْتَ لَعةُ التِّينِ الَّترى٢٢." شَجيسع مهابنُوا بِاِهللا: "َأجق٢٣َّ. آمالْح َأقُوُل لَكُم داحو َأي ،

انْتَقْل من هنَا وانْطَرِح في الْبحرِ، وال يشُك في قَلْبِه، بْل يْؤمن َأن ما يقُولُه يتم، فَهو فعال يتم : يقُوُل ِلهذَا الْجبِل



آ٢٤. لَه ،الةي الصف ونَها تَطْلُبكُلُّ م ،َأقُوُل لَكُم ِلذَِلكطَى لَكُمعال، فَيعف هلَيع لْتُمصح نُوا َأنَّكُم٢٥. م تُمتَى قُممو
وِإن لَم ٢٦. ِللصالة، فَسامحوا من َأخْطََأ في حقِّكُم، ِلكَي يغْفر لَكُم َأبوكُم الَّذي في السماء َأخْطَاءكُم َأيضا

 ."م َأبوكُم الَّذي في السماء َأخْطَاءكُمتُسامحوا، ال يغْفر لَكُ

 الدين يتحدى رؤساء

وبينَما كَان عيسـى يتَمشَّى في ساحة بيت اِهللا، جاء ِإلَيه رَؤساء الَْأحبارِ . ورجعوا ِإلَى الْقُدسِ مرةً ُأخْرى٢٧
: فَقَاَل لَهم٢٩" بَِأي سلْطَة تَعمُل هذه اَألشْياء؟ ومن َأعطَاك السلْطَةَ ِلتَعملَها؟: "وا لَهوقَال٢٨ُوالْفُقَهاء والشُّيوخُ، 

"اءاَألشْي هذُل همَأع لْطَةس بَِأي فََأقُوَل لَكُم نْهي عونَؤاال، َأجِيبس َألُكُمَأنَا َأسى ٣٠: وـيحطَى يَأع نلْطَةَ مالس
  ."ِليغَطِّس؟ هِل اُهللا َأمِ النَّاس؟ َأجِيبوني

٣١منَهيا بيمقَالُوا فوا ورقُلْنَا: "فَتَشَاو قُوُل لَنَا: ِإن؟ : اُهللا، ينُوا بِهتُْؤم اذَا لَمِلم ْل نَقُوُل٣٢ِإذَن؟: فَهالنَّاس " منَّهلَكو
بِ، َألنالشَّع نقِّخَافُوا مبِالْح ى نَبِيـيحي َأن ونتَبِرعكَانُوا ي يعمـى٣٣.  الْجيسقَالُوا ِلعوا وابرِفُ: "فََأجال نَع ".

  ."وَأنَا ال َأقُوُل لَكُم بَِأي سلْطَة َأعمُل هذه اَألشْياء: "فَقَاَل لَهم عيسـى
  

 األشرار مثل الفالحين

١٢ 

١َأخَذَ يثَاٍل فَقَاَلوبَِأم مهكَلِّم" : جرب يهف نَىةً، وبرصعم يهف فَرحا، وورس لَهونَى حبتَانًا، وسٌل بجر سغَر
ين ِليستَلم منْهم نَصيبه وفي الْموسمِ، َأرسَل عبدا ِإلَى الْفَالح٢. حراسة، ثُم َأجره ِإلَى فَالحين وسافَر ِإلَى الْخَارِجِ

فََأرسَل ِإلَيهِم عبدا آخَر، فَضربوه علَى رْأسه ٤. فََأمسكُوه وضربوه وَأرجعوه فَارِغَ الْيدين٣ِ. من ثَمرِ الْبستَانِ
انُوهَأهو وهحرج٥. وذَا قَتَلُوههو ،َل آخَرسفََأر .ثُمضعقَتَلُوا الْبو ضعوا الْببرفَض ،مهرغَي يرِينَل كَثسا ٦.  َأرفَم

لَكن ُأولَِئك الْفَالحين قَالُوا ٧' .ِإنَّهم سيحتَرِمون ابني'بقي ِللرجِل غَير ابنه الْحبِيبِ، فََأرسلَه ِإلَيهِم َأخيرا َألنَّه قَاَل، 
ف ،منَهيا بارِثُ'يمالْو وذَا هاثُ لَنَا. هيرالْم كُونفَي ا نَقْتُلُهالَوتَان٨ِ' .تَعسالْب خَارِج هومرو قَتَلُوهو كُوهساذَا ٩. فََأمفَم

تَانسي الْبطعيو ينقْتُُل الْفَالحيي وْأتي تَانِ؟ ِإنَّهسالْب باحُل صمعيمرِهة١٠َ.  ِلغَياآلي هذُأوا هتَقْر ي : َألَمالَّذ رجالْح
الْبِنَاء تَاج ارص ،نَّاُؤونالْب هفَضي نَظَرِنَا١١! رف جِيبع ءشَي وهذَا، وَل همنَا عبوا ١٢." رقْبِضي لُوا َأناوفَح

  .لْمثََل ضدهم، ولَكنَّهم خَافُوا من الشَّعبِ، فَتَركُوه وانْصرفُواعلَيه َألنَّهم عرفُوا َأنَّه قَاَل ا
  ضريبة قيصر

١٣هي كَالمف وهعوقي ِلكَي ينيسودالْهِير نمو ينييسالْفَر نةً ماعمج هلُوا ِإلَيسَأر ١٤. ثُمقَالُوا لَهوا واءا : "فَجي
هْل . م، نَحن نَعلَم َأنَّك رجٌل نَزِيه، وال تَخَافُ من َأحد، وال تَهمك مراكز النَّاسِ، بْل تُعلِّم طَرِيقَ اِهللا بِالْحقِّمعلِّ

ِلماذَا تُحاوِلُون َأن : "هم، وقاَل لَهمفَفَهِم نفَاق١٥َ" حالٌل َأن نَدفَع الضرِيبةَ ِلقَيصر َأم ال؟ هْل نَدفَع َأم ال نَدفَع؟



." قَيصر: "قَالُوا" صورةُ من هذه، واسم من هذَا؟: "فَقَدموه لَه، فَقَاَل لَهم١٦." تُوقعوني؟ هاتُوا ِلي دينَارا َألرى
 .فَذُهلُوا منْه."  وما ِللَّه ِللَّهَأعطُوا ما ِلقَيصر ِلقَيصر،: "فَقَاَل لَهم عيسـى١٧

 ال زواج في اآلخرة

١٨َألُوهسو ،توالْم نم ةاميبِالْق نُونْؤمال ي ينالَّذ مهو ينيوقدالص ضعب هِإلَي اءجطَانَا "١٩: وى َأعوسم ،لِّمعا مي
 وتَرك وراءه زوجةً ولَم يخَلِّف ابنًا، وكَان ِلهذَا الرجِل َأخٌ، فَاَألخُ يْأخُذُ اَألرملَةَ ِإذَا ماتَ رجٌل: هذه الْوصيةَ

يهمِ َأخلَى اسا عالدَأو نْجِبيو.  
٢٠الدخَلِّفْ َأوي لَماتَ ومةً وجوُل زَأخَذَ اَألو ،ةخْوةُ اعبس نَاكه خَلِّفْ ٢١. افَكَاني لَماتَ ومي وا الثَّانفََأخَذَه

فَفي ٢٣. وآخر الْكُلِّ ماتَت الْمرَأةُ. َأخَذَها السبعةُ كُلُّهم وماتُوا دون َأن يخَلِّفُوا َأوالدا٢٢. َأوالدا، وكَذَِلك الثَّاِلثُ
والْم قُوما يمنْدع ،ةاميمِ الْقوايوهجوةَ تَزعبالس ؟ َألنمنْهم داحو ةَ َأيجوز تَكُونـى٢٤!" تَى، سيسع مهابفََأج :

بْل عنْدما يقُوم الْموتَى، ال يتَزوجون وال ٢٥! َأنْتُم علَى ضالٍل، َألنَّكُم ال تَعرِفُون كتَاب اِهللا وال قُوةَ اِهللا"
زياءمي السف الِئكَةكَالْم كُونُونا يِإنَّم ،ونجي ٢٦. وى، فوسم اةري تَوُأوا فتَقْر تَى، َألَموالْم ةاميق ةجِه نا مَأم

 ،اَهللا قَاَل لَه َأن قَةلَّيوعِ الْعضوم'ي براقَ وحِإس برو يماهرِإب بر و؟َأنَا هقُوب٢٧' ع بال ر ،اءيَأح بر وفَه
اتوبِينٍ. َأمالٍل ملَى ضع ِإذَن َأنْتُم".  

 

  أهم وصية

٢٨َألَهس ،هِملَيع دي الرف نسـى َأحيسع َأى َأنا رفَلَم ،تَنَاقَشُوني مهعمسو اءج قَد اءالْفُقَه دَأح كَانو" :ا هم ي
فََأحب ٣٠. اسمع يا شَعبِي، الْمولَى ِإلَهنَا هو اُهللا اَألحد: َأهم وصية هي: "فََأجاب عيسـى٢٩" َأهم الْوصايا كُلِّها؟

كتركُلِّ قُدو ،كْرِككُلِّ فو ،ككُلِّ نَفْسو ،بِكُلِّ قَلْبِك كلَى ِإلَهوال٣١. الْمويةُ هيثَّان : با تُحكَم اآلخَرِين بَأح
كنِ. نَفْساتَيه نم ظَمى َأعةَ ُأخْريصال و٣٢." ويهالْفَق فَقَاَل لَه" :لِّمعا منْتَ يسَأح ! ،داحاَهللا و ِإن ،ّقلَى حَأنْتَ ع

وِإال ه ال ِإلَهبِكُلِّ ال٣٣ْ. و هبنُح َأنو نُل منَا، َأفْضَأنْفُس با نُحكَم اآلخَرِين بنُحو ،ةركُلِّ الْقُدمِ وكُلِّ الْفَهقَلْبِ و
لَم و." َأنْتَ لَستَ بعيدا عن مملَكَة اِهللا: "فَلَما رَأى عيسـى َأنَّه َأجاب بِعقٍْل قَاَل لَه٣٤." كُلِّ الْقَرابِينِ والضحايا

 .يتَجرْأ َأحد بعد ذَِلك َأن يسَألَه َأسِئلَةً ُأخْرى
 المسيح سيد داود

َألن داود نَفْسه، ٣٦كَيفَ يقُوُل الْفُقَهاء ِإن الْمسيح هو ابن داود؟ : "ولَما كَان عيسـى يعلِّم في بيت اِهللا، قَاَل٣٥
فَداود نَفْسه ٣٧' اجلس عن يميني حتَّى َأضع َأعداءك تَحتَ قَدميك: قَاَل اُهللا ِلسيدي' الروحِ الْقُدوسِ، قَاَل بِوحيِ

  .ـى بِسرورٍوكَان الْجمهور الْغَفير يصغي ِإلَى عيس" يدعو الْمسيح سيده، فَكَيفَ يكُون الْمسيح ابنَه؟



  من الفقهاء يحذر الناس

٣٨هيملي تَعقَاَل فو" : مهلَيع لِّمسي َأنو ،ةرفَاخ ابٍ طَوِيلَةيي ثلُوا فوتَجي َأن ونبحي ينالَّذ اءالْفُقَه نوا مذَرحا
 ،ةامالْع اتاحي السف ي ٣٩النَّاسكُونُوا في َأنو فالشَّر دقَاعي موا فسلجي َأنو ،ةادبالْع تيي بف يامفِّ اَألمالص

ِلذَِلك ينَالُون . وهم ينْهبون ماَل اَألرامِل، ويقَدمون صلَوات طَوِيلَةً ِلكَي يلْفتُوا نَظَر النَّاسِ ِإلَيهِم٤٠في الْوالِئمِ، 
 ."لْعذَابَِأشَد ا

 العطاء

وَأخَذَ يراقب النَّاس وهم يضعون فيه النُّقُود، . وجلَس عيسـى مقَابَِل صنْدوق التَّبرعات الَّذي في بيت اِهللا٤١
فَقيرةٌ ووضعتْ في الصنْدوق فلْسينِ قيمتُهما ثُم جاءتْ َأرملَةٌ ٤٢. كَبِيرةً فَكَان كَثير من اَألغْنياء يضعون مباِلغَ

هذه اَألرملَةُ الْفَقيرةُ وضعتْ في الصنْدوق َأكْثَر مما : َأقُوُل لَكُم الْحقَّ: "فَنَادى تَالميذَه وقَاَل لَهم٤٣. قَليلَةٌ جِدا
مكُلُّه وناآلخَر هعضطَتْ َأل٤٤. وا َأعَألنَّه ،هِإلَي تَاجا تَحطَتْ مفََأع يا هَأم ،منْهَل عا فَضما مطَوا َأعيعمج منَّه

نْهيشُ ما كَانَتْ تَعكُلَّ م ما، نَعهنْدا عكُلَّ م".  
 

 خراب القدس يتنبأ عن

١٣ 

١وا هنَميباِهللا، قَاَل لَ و تيب نم خَارِجهيذتَالم نم داحو ه" : هذهةَ وارجالْح هذه عوا َأرم اُنْظُر ،لِّمعا مي
يانبـى٢!" الْميسع رٍ،: "فَقَاَل لَهجلَى حع رجا حيهف كتْري ةَ؟ لَنيمظالْع يانبالْم هذى هْل تَرالْكُلُّ ه مدهْل يب." 

: ما هو جاِلس علَى جبِل الزيتُونِ مقَابَِل بيت اِهللا، سَألَه بطْرس ويعقُوب ويوحنَّا وَأنْدراوِس علَى انْفرادوبين٣َ
  "متَى سيحدثُ هذَا؟ وما هي الْعالمةُ الَّتي تَدلُّ علَى قُربِ حدوثه؟: قُْل لَنَا"٤
. َأنَا هو، ويضلُّون كَثيرِين: سيْأتي كَثيرون بِاسمي ويقُولُون٦. احذَروا من َأن يضلَّكُم َأحد: "هم عيسـىفَقَاَل ل٥َ
٧ثَ، لَكدحي َأن دذَا البه وا، َألنجعوبٍ، فَال تَنْزرارِ حَأخْبوبٍ ورح نع ونعما تَسمنْدعو يه هذتْ هسلَي ن

هذه هي . فَتَقُوم ُأمةٌ علَى ُأمة، ومملَكَةٌ علَى مملَكَة، وتَحدثُ زالزُِل في َأماكن كَثيرة، وَأيضا مجاعات٨ٌ. النِّهايةُ
  .مجرد بِداية اآلالمِ

٩كُموا َألنْفُسفَانْتَبِه .ببِس َألنَّهادةبالْع وتيي بف ونلَدتُجمِ، واكحِإلَى الْم ْأخُذُونَكُمبِي ي . لُوكمكَّامٍ وح امَأم فُونتَقو
موا لَهدبِي ِلتَشْهبال١٠. بِسوبِ َأوي كُلِّ الشُّعى فشْرالْب رتَنْتَش َأن جِبيَأخَذ١١ُ. وو كُملَيوا عضتَى قَبمفَال و ،وكُم

قْتالْو ي ذَِلكف طَى لَكُمعا يا قُولُوا مِإنَّم ،تَقُولُوه َأن جِبا يلَى مقًا عبستَقْلَقُوا م . وحِل الرب ،ينتَكَلِّمالْم َأنْتُم تُمفَلَس
وسق١٢ُ. الْقُديو ،نَهاب اَألبو ،توِللْم اَألخُ َأخَاه لِّمسيوميقْتُلُونَهو يهِماِلدلَى وع الداَألو ١٣. وم يعمج كُمهكْريو

  .لَكن الَّذي يثْبتُ ِإلَى النِّهاية ينْجو. النَّاسِ بِسببِي



١٤" همسي االَّذ تُمَأيتَى رفَم"ابالْخَرةُ واسالنَّج " مفْها ،جِبثُ ال ييا حودجوم نْطَقَةي مف ينا الْقَارُِئ، فَالَّذهذَا َأيه
ومن ١٦. ومن كَان علَى السطْحِ، فَال ينْزُِل وال يدخُُل ِليْأخُذَ ما في دارِه١٥. يهوذَا، يجِب َأن يهربوا ِإلَى الْجِباِل

هبْأخُذَ ثَوِلي جِعرقِْل، فَال يي الْحف ام١٧ِ. كَاناَألي لْكي تف اتعضرالْمالَى وبالْح ا شَقَاءثَ ١٨. يدحال ي لُّوا ِلكَيص
ي الشِّتَاءذَا فم١٩ِ. هواُهللا ِإلَى الْي ي خَلَقَهالَمِ الَّذالْع ةاينْذُ بِدم ثْلُهثْ مدحي يقٌ لَمامِ ضاَألي لْكي تلُّ فحيس َألنَّه ،

ولَو لَم يقَصرِ اُهللا تلْك اَأليام، ما َأمكَن َألحد َأن ينْجو، ولَكن َألجِل الْمخْتَارِين الَّذين ٢٠. ولَن يتَكَرر َأبدا
اماَألي لْكت رقَص وه ،مهاخْتَار.  

٢١" ،داحو قَاَل لَكُم نَا، 'فَِإنه يحسالْم،نَاكه قُوا' َأود٢٢. فَال تُص نمو يحسالْم مَأنَّه ونعدي نم رظْهيس َألنَّه
ذَِلك كَنَأم اُهللا، لَو مهاخْتَار ينلُّوا الَّذضي ِلكَي اتجِزعمو اتآي لُونمعيةَ، ووالنُّب ونعدوا، َأنَا ٢٣. يِإذَنِ انْتَبِه

  .َأخْبرتُكُم بِكُلِّ شَيء مسبقًا
  مرة ثانية عيسى سيأتي

٢٤" ،يءضال ي رالْقَمو ،سالشَّم متُظْل ،يقالض ذَِلك دعبةُ ٢٥واِئيمالس امراَألجو ،اءمالس نقُطُ متَس ومالنُّجو
تَج٢٦. تَرب اري صالَّذ ى النَّاسري الٍلثُمجو ةزابِ بِكُلِّ عحي السا فيا آت٢٧. شَر عمجيالِئكَةَ وُل الْمسري ثُم

اءمتَ السكَانٍ تَحكُلِّ م ننُوبِ، مالْجاِل والشَّمبِ والْغَرو قالشَّر نم مهاخْتَار ينالَّذ.  
٢٨"ةرشَج نم سرذَا الدوا هلَّمالتِّينِتَع  :فَ قَرِيبيالص َأن رِفُونقُ، تَعرالْو طَلَعا وانُهتَى النَتْ َأغْصم .
َأقُوُل لَكُم ٣٠. كَذَِلك، متَى رَأيتُم هذه اُألمور تَحدثُ، اعرفُوا َأن الَّذي صار بشَرا قَرِيب، بْل علَى اَألبواب٢٩ِ

قَّ، كُلُّ هذَا الْجِيُلالْحوتَ همي َل َأنثُ قَبدتَحس اءاَألشْي هوُل٣١. ذزي فَال يا كَالموالنِ، َأمتَز ضاَألرو اءمالس.  
٣٢"ال االبو ،اءمي السف ينالِئكَةُ الَّذةُ، ال الْماعالس لْكتو موالْي ذَِلك ينحتَى يرِفُ معي دال َأح هدحو ا اَألبِإنَّم ،ن

مثَْل رجٍل تَرك داره وسافَر ٣٤. َألنَّكُم ال تَعلَمون متَى يحين الْوقْتُ! اسهروا! انْتَبِهوا٣٣. هو الَّذي يعرِفُ
هلمي عف داحكُلَّ و فرةَ التَّصُئوِليسم هبِيدطَى عَأعا، ويدعبرهسي َأن ابوى الْبصَأو٣٥. ، و َألنَّكُم ،وا ِإذَنرهسا

ِلَئال ٣٦ال تَعلَمون متَى يجِيء صاحب الدارِ، هْل في الْمساء، َأو في نصف اللَّيِل، َأو في الْفَجرِ، َأو في الصبحِ، 
يننَاِئم كُمجِدَأةً فَيفَج جِيءيع٣٧ِ .يمِللْج َأقُولُه ،لَكُم ا َأقُولُهموا: ورهسا"!  

 

 مؤامرة لقتل عيسى

١٤ 

١نِ، كَانيمويرِ بِيالْفَطحِ وصالْف يدَل عقَبـى  ويسلَى عوا عقْبِضِلي يلَةي حف ونفَكِّري اءالْفُقَهارِ وبالَْأح اءَؤسر
قْتُلُوهيقَالُواِإال َأ٢. و منَّه" :بالشَّع ثُورِلَئال ي ،يدي الْعذَا فُل هال نَفْع." 



  قارورة العطر

٣ تاءج ،صراَألب انعمس همٍل اسجارِ ري دف ةاِئدِإلَى الْم اِلسج وا هنَميبا، ونْيتَ عيب ةيي قَرـى فيسع كَانو
رورةٌ من الْمرمرِ بِها عطْر نَارِدين نَقي غَاِلي الثَّمنِ، وكَسرت الْقَارورةَ وسكَبت الْعطْر علَى امرَأةٌ معها قَا

هْأس٤. رمنَهيا بيمقَالُوا فو رِيناضالْح ضعب تَاء؟ : "فَاسطْرذَا الْعفَ هاذَا ُأتْل٥ِلم َأن نكمي ُل كَانادعلَغٍ يببِم اعبي
اءِللْفُقَر نطَى الثَّمعيو ،نَةتَّبِ سرم نم َأكْثَر ".َأةرلَى الْمع بِينكَانُوا غَاضـى فَقَاَل٦. ويسا عا، : "َأمكُوهاتْر

ء عنْدكُم داِئما، ومتَى َأردتُم تَقْدرون َأن تُحسنُوا ِإلَيهِم، َألن الْفُقَرا٧ِلماذَا تُزعجونَها؟ هذَا عمٌل صاِلح عملَتْه ِلي، 
وَأقُوُل لَكُم ٩. ِإنَّها عملَتْ ما تَقْدر علَيه، دهنَتْ جِسمي بِالْعطْرِ ِإعدادا ِللدفْن٨ِ. َأما َأنَا فَال َأبقَى عنْدكُم داِئما

يقَّ، حاالْحونَهتَذَكَّريذَا وا ههلمبِع ثُ النَّاسدتَحالَمِ، يي كُلِّ الْعى فشْرالْب تا انْتَشَرثُم".  
  يهوذا الخائن

١٠ع لِّمسي ارِ، ِلكَيبالَْأح اءَؤسِإلَى ر بذَه ،شَرع االثْنَي نم داحو وهي، ووتيوذَا الْقَرهي ِإن ثُممـى لَهيس .
١١ملَه هلِّمسةَ ِليبنَاسةَ الْمصالْفُر قَّبتَراِل، فََأخَذَ يالْم ضعب طُوهعي َأن وهدعووا وذَا فَرِحوا هعما سفَلَم. 

 العيد

١٢نم ي كَانالَّذ موالْي وهيرِ، والْفَط يدع نِل ممِ اَألووي الْيفحِ، قَاَل وصوفَ الْفخَر يهوا فحذْبي َأن هِمتادع 
فََأرسَل اثْنَينِ من تَالميذه وقَاَل ١٣" َأين تُرِيد َأن نَذْهب ونُجهز لَك ِلتَْأكَُل عشَاء الْفصحِ؟: "التَّالميذُ ِلعيسـى

الْمعلِّم : وحيثُ يدخُُل، تَقُوالنِ ِلرب الدار١٤ِ. ابِلَكُما رجٌل حامٌل جرةَ ماء فَاتْبعاهاذْهبا ِإلَى الْمدينَة، فَيقَ: "لَهما
 في فَيرِيكُما غُرفَةً كَبِيرةً مفْروشَةً ومعدة١٥ًَأين غُرفَتي الَّتي آكُُل فيها عشَاء الْفصحِ مع تَالميذي؟ : يقُوُل

فَراح التِّلْميذَانِ، ودخَال الْمدينَةَ، ووجدا كُلَّ شَيء كَما قَاَل عيسـى لَهما ١٦." هنَاك جهزا لَنَا. الطَّابِق اَألعلَى
حصا الْفزهجو.  

١٧شَـرع االثْنَي عـى ميسع ـاءج ،ـاءسَل الْما َأقْبلَم١٨. ولَمقَاَل و ،ْأكُلُوني ةاِئدِإلَى الْم ـيناِلسا كَانُوا ج
فَحزِنُوا وَأخَذَ الْواحد بعد ١٩." واحد منْكُم سـيخُونُني، وهو يْأكُُل معي اآلن: َأقُـوُل لَكُم الْحـقَّ: "عيسـى

ـَألُهسْل َأنَا؟: "اآلخَرِ ي٢٠" همفَقَاَل لَه :وـنِهحي الصي فعم سغْمي وهو شَـرع االثْنَي نم داحي ٢١.  والَّذ 
خُونُهي يـِل الَّذجالر ُل ِلذَِلكينِ الْولَك ،تَابالْك نْها قَاَل عوتُ كَممـيا سشَرب ارص !ولَدي لَم لَو ا لَهرخَي كَان"!  

 عشاء السيد المسيح

٢٢بقَاَلوو ،مطَاهَأعو مقَساَهللا و شَكَرا وزـى خُبيسَأخَذَ ع ،ْأكُلُوني ما هنَمي: "يمجِس وذَا هَأخَذَ ٢٣." خُذُوا ه ثُم
ما كُلُّهنْهوا مفَشَـرِب ،مطَاهَأعو شَـكَرو ٢٤. الْكَْأسمقَاَل لَهو" :ي بِهي الَّذمد وذَا هه ،كُمعم هدهُل اُهللا عمعي 

يرِينبِيِل كَثي سف فَكسي وهمِ ٢٥. ووى، ِإلَى الْيةً ُأخْررم ةميرِ الْكَرصع نم بَأشْـر قَّ، ِإنِّي لَنالْح َأقُوُل لَكُمو
  .ا ُأغْنيةً وخَرجوا ِإلَى جبِل الزيتُونِثُم غَنَّو٢٦." الَّذي فيه َأشْـربه جديدا في مملَكَة اِهللا



  سيتركه أتباعه

لَكن بعدما ٢٨. َأضرِب الراعي فَتَتَشَتَّتُ الْخرافُ: كُلُّكُم تَتَراجعون، َألن الْكتَاب يقُوُل: "وقَاَل لَهم عيسـى٢٧
." حتَّى ولَو تَراجع عنْك الْكُلُّ فََأنَا ال َأتَراجع: "فَقَاَل لَه بطْرس٢٩." جليِلَأقُوم من الْموت، َأسبِقُكُم ِإلَى الْ

الْيوم، نَعم في هذه اللَّيلَة، قَبَل َأن يصيح الديك مرتَينِ، تُنْكرني ثَالثَ : َأقُوُل لَك الْحقَّ: "َأجابه عيسـى٣٠
وقَاَل التَّالميذُ كُلُّهم ." ولَو لَزِم اَألمر َأن َأموتَ معك، فَال ُأنْكرك َأبدا: "لَكن بطْرس قَاَل بِِإصرار٣١ٍ." تمرا

  .نَفْس هذَا الْكَالمِ
  في جسيماني

٣٢هيذي، فَقَاَل ِلتَالمانيمسج همكَانٍ اسوا ِإلَى مبذَهنْ: " ولِّياا ُأصنَمينَا بوا هر٣٣." تَظ سطْرب هعَأخَذَ مو
يدنِ الشَّدزالْحو فبِالْخَو رشْعَأ يدبنَّا، ووحيو قُوبعي٣٤. ومقَاَل لَهو" :توالْم ةجرا ِإلَى دزِينَةٌ جِدي حنَفْس .

بتَعد قَليال، ورمى نَفْسه علَى اَألرضِ، وكَان يصلِّي ِلكَي تَعبـر عنْه تلْك ثُم ا٣٥." انْتَظروا هنَا، واسهروا
كَنَأم ةُ ِإناعقَاَل٣٦. السا: "وابا با َأبِي! يي !الْكَْأس هذنِّي هع دعَأب ،يرقَد ءلَى كُلِّ شَيَأنْتَ ع .تُكادِإر ِلتَكُن نلَك 

َأنْتَ نَاِئم؟ َألَم تَقْدر َأن ! يا سمعان: "ثُم رجع ِإلَى التَّالميذ فَوجدهم نَاِئمين، فَقَاَل ِلبطْرس٣٧." َأنْتَ ال ِإرادتي َأنَا
ن تَعملُوا الصواب، لَكن الطَّبِيعةَ الْبشَرِيةَ اسهروا وصلُّوا ِلَئال تَقَعوا في محنَة، تُرِيدون َأ٣٨تَسهر ساعةً واحدةً؟ 

ورجع مرةً ُأخْرى، فَوجدهم نَاِئمين َألن عيونَهم ٤٠. وذَهب وصلَّى مرةً ُأخْرى نَفْس هذه الصالة٣٩!" ضعيفَةٌ
جاءت ! كَفَى! نَاموا واستَرِيحوا: "ثُم رجع مرةً ثَاِلثَةً وقَاَل لَهم٤١. ون لَهكَانَتْ ثَقيلَةً، فَلَم يعرِفُوا ماذَا يقُولُ

 ."جاء الَّذي خَانَني! اُنْظُروا. قُوموا ِلنَذْهب٤٢. الَّذي صار بشَرا يسلَّم ِإلَى َأيدي اَألشْرارِ! اُنْظُروا! الساعةُ

 القبض على عيسى

٤٣ يصالْعو وفيةٌ بِالسلَّحسةٌ مابصع هعمو ،شَرع االثْنَي نم داحو وي هوذَا الَّذهي اءج ،تَكَلَّمي وا هنَميبو
الَّذي ُأقَبلُه هو : "عالمةً وقَاَلوكَان الَّذي خَانَه قَد َأعطَاهم ٤٤. َأرسلَها رَؤساء الَْأحبارِ والْفُقَهاء والشُّيوخُ

طْلُوبالْم .ةيدشَد ةاسرتَ حتَح خُذُوهو هلَيوا عقْبِض٤٥." اقَاَل لَهـى، ويسةً ِإلَى عاشَربم بذَهو" :لِّمعا مي" ،
لَهقَب٤٦. وكُوهسَأمـى ويسلَى عع ضا الْقَبسِ ف٤٧َ. فََألْقَوِئير دبع برضو فَهيس ينودجوالْم نم داحو جَأخْر

ُأذْنَه ارِ فَقَطَعبـى٤٨. الَْأحيسع م؟ : "فَقَاَل لَهيصعو وفيبِس لَيوا عِلتَقْبِض تُمجتَّى خَرح ،ْل َأنَا ِلصكُلَّ ٤٩ه
ي بف لِّمُأع كُمعمٍ كُنْتُ موتَابِيالْك كَالم متي َأن جِبي نلَك ،لَيوا عتَقْبِض اِهللا، فَلَم توا٥٠." يبرهو يعمالْج كَهفَتَر.  

  .وهرب عريانًالَكنَّه تَرك الْعباءةَ ٥٢فََأمسكُوه . وتَبِعه شَاب لَيس علَيه من الْمالبِسِ غَير عباءة من الْكَتَّان٥١ِ
 أمام المحكمة الدينية

٥٣مكُلُّه اءالْفُقَهوخُ والشُّيارِ وبالَْأح اءَؤسر عتَمارِ، فَاجبسِ الَْأحِئيـى ِإلَى ريساقُوا عس٥٤. و قَد سطْرب كَانو
بسِ الَْأحِئيارِ رد ةاحِل ساخِإلَى د يدعب نم هالنَّارِتَبِع نْدفَُّأ عتَدمِ يالْخَد عم نَاكه لَسجارِ، و.  



ومع َأن ٥٦. وكَان رَؤساء الَْأحبارِ والْمجلس اَألعلَى كُلُّه يطْلُبون شَهادةً ضد عيسـى ِلكَي يقْتُلُوه، فَلَم يجِدوا٥٥
نَحن ٥٨: ثُم قَام بعضهم، وشَهِدوا ضده بِالزورِ وقَالُوا٥٧. رِ، لَكن لَم تَتَّفقْ شَهاداتُهمكَثيرِين شَهِدوا ضده بِالزو

وحتَّى ٥٩." اسسَأهدم بيتَ اِهللا هذَا الَّذي صنَعه النَّاس، وفي ثَالثَة َأيامٍ َأبني غَيره لَم يصنَعه النَّ: سمعنَاه يقُوُل
ماتُهادقْ شَهتَتَّف ذَا لَمي هـى٦٠. فيسَأَل عسسِ ولجالْم طسي وارِ فبالَْأح سِئيقَفَ رلَى : "فَوع در كنْدْل عه

هْل َأنْتَ هو الْمسيح : " فَسَألَه رِئيس الَْأحبارِ.لَكنَّه سكَتَ ولَم يرد٦١" التُّهمِ الَّتي يقَدمها ضدك هُؤالء الشُّهود؟
نَعم، َأنَا هو، وستَرون الَّذي صار بشَرا جاِلسا عن يمينِ اِهللا : "َأجاب عيسـى٦٢" ابن اِهللا تَبارك وتَعالَى؟

اءمابِ السحلَى سا عيآتيرِ، وقَاَلفَش٦٣َ!" الْقَدو هابيارِ ثبالَْأح سِئي؟ : "قَّ رودِإلَى شُه تَاجاذَا نَح٦٤ِلم تُمعمس َأنْتُم
؟! الْكُفْركُمْأيا رتَ" فَموقُّ الْمتَحسي بَِأنَّه يعمالْج هلَيع كَم٦٥. فَح ههجا وغَطَّوو ،هلَيقُ عصبي مهضعفََأخَذَ ب

ولَه قُولُوني مهو ،وهْأ: "لَكَمتَنَب ".ونَهملْطي سرَأخَذَ الْحو.  
  بطرس ينكره

ورَأتْ بطْرس يتَدفَُّأ، ٦٧. ولَما كَان بطْرس تَحتُ في ساحة الدارِ، جاءتْ واحدةٌ من خَادمات رِئيسِ الَْأحبار٦٦ِ
تْ فقَالَتْفَتَطَلَّعو يه" :رِيـى النَّاصيسع عا كُنْتَ مضقَاَل٦٨." َأنْتَ َأيو َأنْكَر نَّها : "لَكم مال َأفْهرِفُ وَأنَا ال َأع

تَقُوِلين "!يكالد احصارِ، وخَِل الددِإلَى م جخَر َأخَذَتْ تَقُوُل٦٩. ثُمو ،نَاكةُ همالْخَاد َأتْهفَرينودجوذَا : " ِللْمه
منْهم داحى٧٠!" وةً ُأخْررم َأنْكَر سطْرب نلَك .ا لَهضَأي ينفاقالْو ضعيٍل، قَاَل بقَل دعب ثُم" : داحَأنْتَ و يدبِالتَّْأك

." َأنَا ال َأعرِفُ هذَا الرجَل الَّذي تَقُولُون عنْه: "حلفُ لَهم ويقُوُلفََأخَذَ يلْعن نَفْسه وي٧١." منْهم، َألنَّك جليلي فعال
قَبَل َأن يصيح الديك مرتَينِ، : "وعنْد ذَِلك صاح الديك مرةً ثَانيةً، فَتَذَكَّر بطْرس الْكَالم الَّذي قَالَه لَه عيسـى٧٢

  .فَانْفَجر بِالْبكَاء." ثَالثَ مراتتُنْكرني 
 

 بيالطس يحكم بصلب عيسى

١٥ 

١لَى كُلِّهسِ اَألعلجالْمو اءالْفُقَهوخِ والشُّي عا مارارِ قَربالَْأح اءَؤستَّخَذَ را ،حبالص ا طَلَعلَمـى، . ويسوا عدفَقَي
واتَّهمه ٣." قُلْتَ الصواب: "َأجابه" هْل َأنْتَ ملك الْيهود؟: "فَسَألَه بِيالطس٢. يالطسوساقُوه وسلَّموه ِإلَى بِ

ةيركَث اءارِ بَِأشْيبالَْأح اءَؤسى٤. رةً ُأخْررم سبِيالط َألَهسمِ : "والتُّه هذكُلَّ ه ؟ اُنْظُرءبِشَي اوِبا تُجي َأمالَّت
كدا ضونَهمقَد٥!" يسبِيالط بجتَّى تَعح ،ءبِشَي دري ـى فَلَميسا عَأم.  

٦ونَهطْلُبي داحجِينٍ وس احرس مقَ لَهطْلي َأن يدي الْعف سبِيالط ةادع نم كَاناسٍ ٧. وبع نبا همسٌل اجر كَانو
فَذَهب الْجمهور وطَلَبوا من بِيالطس َأن يعمَل ٨. نًا، وهو َأحد الثَّورِيين الَّذين ارتَكَبوا الْقَتَْل َأثْنَاء الثَّورةمسجو

هتادع بسح م٩. لَهمهابْل: "فََأجو ههالْي كلم احرس قَ لَكُمُأطْل َأن ون؟تُرِيدارِ ١٠" دبالَْأح اءَؤسر َأن ملع َألنَّه
دسح نـى عيسع وا لَهلَّماس١١ٍ. سبنِ عوا ِإطْالقَ ابخْتَاري ِلكَي بوا الشَّعجيارِ هبالَْأح اءَؤسر ن١٢. لَكادفَع 



مقَاَل لَهو سي تُ: "بِيالطُل بِالَّذاذَا َأفْعم ؟ِإذَنودهالي كلم ونَهمخُوا١٣" سرفَص" :هبلص١٤!" اسبِيالط مفَقَاَل لَه :
فَقَرر بِيالطس َأن يرضي الشَّعب، فََأطْلَقَ لَهم ١٥!" اصلبه: "فَصرخُوا َأكْثَر" ِلماذَا؟ ما هو الذَّنْب الَّذي ارتَكَبه؟"

اسٍ، وبع نابلَبصي ِلكَي هلَّمس ـى ثُميسع لْدبِج رَأم. 
 العسكر يهزأون بالمسيح

ثُم َألْبسوه رِداء لَونُه ١٧. فََأخَذَ الْعسكَر عيسـى ِإلَى داخِل الْقَصرِ، َأي قَصرِ الْوِالية، وجمعوا الْفرقَةَ كُلَّها١٦
َأهال بِك يا : "وَأخَذُوا يقَدمون لَه التَّحيةَ ويقُولُون١٨ا تَاجا من الشَّوك ووضعوه علَى رْأسه، ُأرجواني، وضفَرو

ودهالْي كل١٩!" مجسيو كَبِهِملَى رع ونكَعريو ،هلَيع قُونصبيا، وصبِع هْأسلَى رع ونَهرِبضي مهو ،لَه وند
٢٠وهبلصِلي وا بِهجخَرو ،هابيث وهسَألْبو ،يانوجاُألر اءدالر نْهوا ععنَز ،ُأوا بِهزا همدعبو. 

 الصليب

٢١،يفالر نا ماجِعر ي الطَّرِيقوفَا، فرو ركَنْدسو اَأب ،يانورالْقَي انعمس كَانو يبلَل صمحي َأن وهربفََأج 
ثُم قَدموا لَه خَمرا مخْلُوطَةً بِمر، ٢٣.  وَأخَذُوا عيسى ِإلَى مكَانٍ اسمه جلْجثَةُ، َأي مكَان الْجمجمة٢٢. عيسـى

بشْري َأن فَض٢٤. فَروهلَبصو .منَهيب هابيوا ثمقَس ثُممنْهم داحْأخُذُ كُلُّ واذَا يا مورِلي ،ةع٢٥.  بِالْقُر كَانَتو
وهلَبا صا لَماحبةَ صعةُ التَّاساعتَقُوُل٢٦. الس هدض ةهجوالْم ةمتَةً بِالتُّهوا الفكَتَبو" :ودهالْي كلم".  

٢٧داحنِ، ويِلص هعوا ملَبصواِلهمش نع اآلخَرو هينمي نقُوُل٢٨. ا عي يتَابِ الَّذالْك كَالم فَتَم" : عم بسح
! امٍيا من ستَهدم بيتَ اِهللا ثُم تَبنيه في ثَالثَة َأي: "وكَان الْمارةُ يشْتمونَه ويهزون رُؤوسهم ويقُولُون٢٩." اَألشْرارِ

٣٠كذْ نَفْسَأنْقيبِ ولنِ الصنْزِْل عا ٣١." ايمف قُولُونيو بِنَفْسِ الطَّرِيقَة بِه ُأونزهي اءالْفُقَهارِ وبالَْأح اءَؤسر كَانو
منَهيب" : ،هذَ نَفْسنْقي َأن رقْدال يو هرنِ ٣٢َأنْقَذَ غَيع نْزِِل اآلنى ِلياِئيَل، فَنَررِإس كلم يحسذَا الْميبِ، هلالص

ننُْؤمو "!هانمشْتي هعانِ ملُوبصانِ الْماللِّص كَانو.  
  موت المسيح

ة الثَّاِلثَة، صرخَ وفي الساع٣٤. وعنْد الظُّهر، خَيم الظَّالم علَى كُلِّ اَألرضِ حتَّى الساعة الثَّاِلثَة عصرا٣٣
فَلَما سمع ٣٥" ِإلَهِي، ِإلَهِي، ِلماذَا تَركْتَني؟: "ومعنَاها" َألُوِي، َألُوِي، لَما سبكْتَاني؟: "عيسـى بِصوت عظيمٍ

فَجرى واحد، ومَأل ِإسفنْجةً بِالْخَلِّ، ووضعها ٣٦." ِإنَّه ينَادي النَّبِي ِإلْياس! اسمعوا: " بعض الْواقفين هنَاك، قَالُوا
فَصرخَ عيسى صرخَةً ٣٧." اتْركُوه ِلنَرى هْل يجِيء ِإلْياس ِلينْزِلَه: "علَى عصا، ورفَعها ِإلَيه ِليشْرب وهو يقُوُل

فِّيتُوةً واِليتَا٣٨. عالس انْشَقَّتتُوقُ ِإلَى تَحفَو ننِ مياِهللا ِإلَى شَطْر تيي بةُ فودجوةُ الْم٣٩. ر ابِطُ قَاِئدا الضَأم
  ."حقا كَان هذَا الرجُل ابن اِهللا: "الْحرسِ الَّذي كَان واقفًا مقَابِلَه، فَلَما رَأى كَيفَ تُوفِّي، قَاَل

ك َأيضا جماعةٌ من النِّساء تُراقب من بعيد فيها مريم الْمجدِليةُ، ومريم ُأم يعقُوب الصغيرِ وكَانَتْ هنَا٤٠
اتٌ غَيرهن ذَهبن هُؤالء كُن من َأتْباعه، وكُن يقُمن بِخدمته لَما كَان في الْجليِل، وكَثير٤١. ويوسي، وساِلمةُ

 .معه ِإلَى الْقُدسِ وكُن موجودات عنْد الصليبِ



 دفن المسيح

٤٢تبابِقَ ِللسالس موَأيِ الْي ،اددقْتُ اِإلعو وذَا هه كَانو . ،اءسلَّ الْما ح٤٣فَلَم وضع ووه ،يامفُ الروسي اءج
 كَبِير انثْمج طَلَبو ،سِإلَى بِيالط ةاءربِج بذَهاِهللا، و لَكَةمم ورظُه ونرنْتَظي ينالَّذ نملَى، وسِ اَألعلجي الْمف
 مضى علَى موته هْل: فَانْدهشَ بِيالطس من َأنَّه ماتَ بِهذه السرعة، ونَادى قَاِئد الْحرسِ وسَألَه٤٤. عيسى

فَاشْتَرى يوسفُ كَفَنًا من الْكَتَّانِ، ٤٦. فَلَما عرفَ من قَاِئد الْحرسِ، سمح ِليوسفَ بِالْجثْمان٤٥ِ" بعض الْوقْت؟
خْرِ، وي الصفُورٍ فحرٍ مي قَبف هعضوي الْكَتَّانِ وف لَفَّهى ويسَل عَأنْزرِوخَِل الْقَبدلَى ما عرجح جرحَأتْ ٤٧. درو

يهف عضي والَّذ كَاني الْموسي ُأم ميرمةُ وِليدجالْم ميرم.  
 

 من الموت المسيح قام

١٦ 

١ قُوبعي ُأم ميرمةُ وِليدجالْم ميرتْ مشْتَرتُ، ابى السا انْتَهلَموهلَيا عنَهعضيو نبذْهي ا ِلكَيطُورةُ، عاِلمسو .
من يدحرِج لَنَا : " وكُن يقُلْن فيما بينَهن٣. وفي يومِ اَألحد، ذَهبن ِإلَى الْقَبرِ باكرا جِدا مع طُلُوعِ الشَّمس٢ِ

فَدخَلْن الْقَبر، ورَأين ٥. ا تَطَلَّعن، رَأين َأن الْحجر قَد دحرِج مع َأنَّه كَان كَبِيرا جداولَم٤" الْحجر عن بابِ الْقَبرِ؟
َأنْتُن تَبحثْن ! جنال تَنْزع: " فَقَاَل لَهن٦. في الْجِهة الْيمنَى شَابا جاِلسا، البِسا ثَوبا َأبيض، فَارتَعبت النِّساء جِدا

قَام نَا َألنَّهه سلَي وه ،وهلَبي صالَّذ ريى النَّاصيسع نع !نه! اُنْظُريف وهعضي والَّذ كَانالْم وذَا ه٧. ه نبذْها
سطْربو يذَهتَالم نَأخْبِريِل: ولِإلى الْج بِقُكُمسي نَ. ِإنَّهفَها قَاَل لَكُمكَم نهوتَر رِ ٨." اكالْقَب نم اءالنِّس تجفَخَر
ةريحبٍ وعي رف نبرهو .خاِئفَات كُن نَألنَّه ءا بِشَيدَأح نخْبِري لَمو. 

 لتالميذه وظهر

. مريم الْمجدِلية الَّتي كَان قَد طَرد منْها سبعةَ شَياطينبعدما قَام عيسى باكرا في يومِ اَألحد، ظَهر َأوال ِل٩
١٠كُونبيو وننُوحا كَانُوا ينَميب هابحتْ َأصرَأخْبتْ وبقُوا١١. فَذَهدصي لَم ،َأتْها رَأنَّهو يح وا َأنَّهعما سفَلَم .
١٢َأظْه ذَِلك دعبيفا ِإلَى الري طَرِيقهِمكَانَا ف منْهنِ مى الثْنَيُأخْر َئةيي هف هى نَفْسيسع ا ١٣. ررَأخْبا وبفَذه

وبخَهم علَى عدمِ ثُم َأظْهر نَفْسه ِلَألحد عشَر بينَما كَانُوا جاِلسين يْأكُلُون، و١٤. الباقين، لَكنَّهم لَم يصدقُوهما
ا قَاممدعب هَأور ينقُوا الَّذدصي لَم مَألنَّه ،قَلُوبِهِم ةاوقَسو هِمانِإيم. 

 العالم  اذهبوا إلى كل

١٥مقَاَل لَهى ِلكُلِّ النَّاسِ: " وشْروا الْبانْشُرالَمِ، ووا ِإلَى كُلِّ الْعبذْهْؤ١٦. اي نال م نمو، ونْجي تَغَطَّسيو نم
كلهي نْؤم١٧. ينُونْؤمي ينالَّذ باحاتُ تُصجِزعالْم هذهو : ،ةيددج بِلُغَات ونتَكَلَّميي، ومباس يناطون الشَّيدطْري

." لْقَاتَل ال يضرهم، ويضعون َأيديهم علَى الْمرضى فَيشْفَونويمسكُون الْحيات بَأيديهِم، وِإن شَرِبوا السم ا١٨



َأما هم فَذَهبوا ينْشُرون الدعوةَ ٢٠. وبعدما تَكَلَّم سيدنَا عيسى معهم، رفع ِإلَى السماء، وجلَس عن يمينِ اِهللا١٩
  .والْمسيح يعمُل معهم، ويَؤيد الرسالَةَ بِالْمعجِزات الَّتي تُرافقُهافي كُلِّ مكَانٍ، 

  


