
 يوحنَّا

  
 الكلمة صار بشرا

١ 

. فَِإنَّه كَان في اَألصِل عنْد اِهللا٢والْكَلمةُ هو ذَاتُ اِإللَه، . وكَان الْكَلمةُ عنْد اِهللا. في اَألصِل كَان الْكَلمة١ُ
٣ءخْلَقْ شَيي لَم رِهبِغَيو ،ءخَلَقَ اُهللا كُلَّ شَي هطَتاس٤. بِوف ي النَّاسدهي يالَّذ النُّور يه اتُهيحاةُ، ويالْح يه .
٥َئهطْفي َأن رقْدي لَم الظَّالما، ونْيالد هذي ظَالمِ هشْرِقُ في النُّورو.  
لَم يكُن ٨. لنُّورِ ِلكَي يْؤمن الْكُلُّ بِواسطَتهجاء بِقَصد الشَّهادة، ِليشْهد ِل٧كَان رجٌل مرسٌل من اِهللا اسمه يحيى، ٦

  .فَالنُّور الْحقيقي الَّذي ينير كُلَّ ِإنْسانٍ كَان آتيا ِإلَى الْعالَم٩ِ. هو النُّور، بْل جاء ِليشْهد ِللنُّورِ
. جاء ِإلَى شَعبِه، لَكن شَعبه لَم يقْبلْه١١. لَمِ، لَكن َأهَل الْعالَمِ لَم يعرِفُوهوَأتَى ِإلَى الْعالَمِ، ومع َأنَّه صانع الْعا١٠
من ال َألنَّهم وِلدوا ١٣َأما الَّذين قَبِلُوه، َأيِ الَّذين آمنُوا بِاسمه، فََأعطَاهم الْحقَّ في َأن يصيروا َأبنَاء اِهللا، ١٢

  .بشَرٍ، وال بِقَرارٍ بشَرِي، وال عن رغْبة ِإنْسانٍ، بْل من اِهللا
ورَأينَا جاللَه، الْجالَل الَّذي لَه بِاعتبارِ َأنَّه االبن الْوحيد ِلَألبِ، وهو . والْكَلمةُ صار بشَرا، وعاشَ بينَنَا١٤

بِالنِّع لُوءمقِّمالْحو ةتَف١٥َ. مى فَهيحي لَه شَهِد" :نْهي قُلْتُ عالَّذ وذَا هه : نِّي َألنَّهم ظَمَأع كُونيي ودعب جِيءي
طيتْ بِواسطَة موسى، َأما َألن الشَّرِيعةَ ُأع١٧. ونَحن كُلُّنَا نلْنَا من غنَى نعمته بركَةً بِعد بركَة١٦." موجود قَبلي

لَكن االبن الْوحيد الَّذي بِجِوارِ اَألبِ، . ال َأحد رَأى اَهللا َأبدا١٨. النِّعمةُ والْحقُّ فَقَد جاءا بِواسطَة عيسى الْمسيحِ
نْهع رَأخْب وه.  

  يحيـى يشهد لعيسى

فَكَانَتْ هذه " من َأنْتَ؟: "ن في الْقُدسِ بعثُوا بعض الَْأحبارِ والالوِيين ِإلَى يحيى ِليسَألُوهوِإن الْقَادةَ الَّذي١٩
 ،تَهادْل قَاَل٢٠شَهب رنْكي لَموحٍ وضا بِولَنَهَأعو" :يحستُ الْم٢١." َأنَا لَسَألُوهْل َأنْ: "فَساذَا؟ هم ؟ِإذَناستَ ِإلْي "

اب؟: "فَقَالُوا." ال: "َأجْل َأنْتَ النَّبِيه "اب٢٢." ال: "َأجلُونَا: "فَقَالُوا لَهسَأر ينا ِللَّذابوج منُقَد َأن جِبَأنْتَ؟ ي نم .
اجعلُوا طَرِيقَ : وتُ واحد يصرخُ في الصحراءَأنَا، كَما قَاَل النَّبِي ِإشَعيا، ص: "فَقَاَل٢٣" ماذَا تَقُوُل عن نَفْسك؟

ِإن كُنْتَ ال الْمسيح، وال ِإلْياس، وال : "فَسَألُوه٢٥وكَان بين الْمبعوثين بعض الْفَرِيسيين، ٢٤." ربنَا مستَقيمةً
هو ٢٧لَكن موجود بينَكُم من ال تَعرِفُونَه، . َأنَا ُأغَطِّس في الْماء: "م يحيىَأجابه٢٦" النَّبِي، ِإذَن ِلماذَا تُغَطِّس؟

ذَاِئهاطَ حلَّ رِبَأح قُّ َأنتَحَأنَا ال َأسي، ودعب جِيءي يرِ ٢٨." الَّذنَه قي شَري فا الَّتنْيتَ عيب ةيي قَرذَا فى هرج
اُألراءي الْمف النَّاس غَطِّسى ييحي ثُ كَانيح ند.  



  عيسى حمل الفداء

اُهللا ِليرفَع خَطيَئةَ  هذَا هو حمُل الْفداء الَّذي َأرسلَه! اُنْظُروا: "وفي الْغَد رَأى يحيى عيسى مقْبِال ِإلَيه، فَقَاَل٢٩
وَأنَا ٣١. يجِيء بعدي واحد هو َأعظَم منِّي َألنَّه موجود من قَبلي: ذي تَحدثْتُ عنْه لَما قُلْتُهذَا هو ال٣٠َّ. النَّاسِ

  ."نَفْسي لَم َأكُن َأعرِفُه، لَكنِّي جِْئتُ ُألغَطِّس في الْماء ِلكَي يظْهر هو ِلبني ِإسراِئيَل
٣٢ي شَهِدقَاَلوى ويح" :هلَيع رتَقسيو ةاممكَح اءمالس ننْزُِل مي وحتُ الرَأيي ٣٣. رالَّذ نلَك ،رِفُهَأع ًأكُن َأنَا لَمو

ذي يغَطِّس في الروحِ الَّذي تَرى الروح ينْزُِل ويستَقر علَيه، هو الَّ'َأرسلَني ُألغَطِّس في الْماء قَاَل ِلي، 
 ."فََأنَا رَأيتُ هذَا بِنَفْسي، ِلهذَا َأشْهد َأنَّه هو ابن اِهللا٣٤' .الْقُدوسِ

 أول أتباع عيسى

٣٥هيذتَالم ننِ ماثْنَي عفًا ماقى وةً ُأخْررم نَاكى هييح كَان ي الْغَدف٣٦. واِئرى سيسَأى عروا: "ا فَقاَلواُنْظُر !
والْتَفَتَ عيسى فَرآهما ٣٨. فَسمع التِّلْميذَانِ كَالمه، فَتَبِعا عيسى٣٧." هذَا هو حمُل الْفداء الَّذي َأرسلَه اُهللا

فَذَهبا ونَظَرا َأين كَان ." تَعالَيا وانْظُرا: "َأجاب٣٩" ؟يا معلِّم، َأين تُقيم: "فَقَاال" ماذَا تُرِيدانِ؟: "يتْبعانه، فَسَألَهما
موالْي ذَِلك هعا ميقبرِ، والظُّه دعب ةابِعالَيِ الروةُ حاعالس كَانَتو ،يمق٤٠. ي سطْرب انعمَأخُو س اوِسرَأنْد كَانو

وفي الْحاِل راح َأنْدراوِس ووجد َأخَاه سمعان ٤١.  اللَّذَينِ سمعا ما قَالَه يحيى وتَبِعا عيسىهو َأحد التِّلْميذَينِ
قَاَل لَهو" :يحسنَا الْمدجى٤٢." ويسِإلَى ع َأخَذَهقَاَل. وو انعمى ِإلَى سيسع فَنَظَر" :وحي نب انعمنَّاَأنْتَ س .

  .َأي بطْرس." ولَكنِّي سَأدعوك صفَا
  فيليب ونثنئيل

٤٣فَقَاَل لَه يبيلف دجيِل، فَولِإلَى الْج بذْهي ى َأنيسى عنَو ي الْغَدفي: "ونعتْبا ٤٤." اديتَ صيب نم يبيلف كَانو
سطْربو اوِسرثَْل َأنْد٤٥. ميلفونَثَنِْئيَل فَقَاَل لَه دجو ا : "يبضَأي هذَكَرو اةري التَّوى فوسم هي ذَكَرنَا الَّذدجو

ةرالنَّاص ني مفَ الَّذوسي نى بيسع ،اءفَقَاَل نَثَنِْئيُل٤٦." اَألنْبِي" :ةرالنَّاص نم ! ءشَي ةرالنَّاص ني مْأتْل يه
هذَا من بني ِإسراِئيَل أصيٌل : "ورَأى عيسى نَثَنِْئيَل قَادما ِإلَيه، فَقَاَل٤٧." تَعاَل وانْظُر: "فَقَاَل لَه فيليب" ح؟صاِل

يهشَّ فنَثَنِْئيُل٤٨." ال غ ي؟: "فَقَاَل لَهفْتَنرفَ عى" كَييسع ابتَ : "َأجَأنْتَ تَحو تُكَأير اكا نَادَل مالتِّينِ قَب ةرشَج
يبيلفَقَاَل نَثَنِْئيُل٤٩." ف" :بذَا الشَّعه هرنْتَظي يالَّذ كلاِهللا، َأنْتَ الْم نَأنْتَ اب لِّمعا مى٥٠." ييسع ْل : "قَاَل لَهه

: َأقُوُل لَكُم الْحقيقَةَ: "ثُم قَاَل٥١." تِّينِ؟ ستَرى َأعظَم من هذَاآمنْتَ َألنِّي قُلْتُ لَك رَأيتُك وَأنْتَ تَحتَ شَجرة ال
 ".الَّذي صار بشَرا ستَرون السماء مفْتُوحةً ومالِئكَةَ اِهللا تَصعد وتَنْزُِل علَى

 



 عرس قانا معجزة في

٢ 

١دي مف سرع كَان ،مِ الثَّاِلثوي الْيفيِلولي الْجقَانَا ف ينَة .نَاكى هيسع كَانَتْ ُأمِإلَى ٢. و يذُهتَالمى ويسع يعدو
يا ُأمي، ِلماذَا تُرِيدين َأن : "فَقَاَل لَها عيسى٤." لَيس عنْدهم خَمر: "ونَفدت الْخَمر، فَقَالَتْ ُأم عيسى لَه٣. الْعرسِ

َأتَددعي بقْتو ْأتي م٥ِ!" خََّل؟ لَمِللخَد هفَقَالَتْ أًُم" :لَكُم قُولُها يلُوا كُلَّ ممعرٍ، ٦." اجح نارٍ متُّ جِرس نَاككَانَتْ هو
ا الْينْهم رتَطَّهيو ،اءالْم نم ثَالثَة ن َأوالَيكْيم ارقْدا منْهكُلٌّ م عسيهِمتادع بسح ودم٧ِ. هى ِللْخَديسفَقَاَل ع :

"اءبِالْم ارُألوا الْجِرمتْ." اتَّى فَاضا حُألوه٨. فَممقَاَل لَه ثُم" :ةِليمِئيسِ الْووا ِلرمقَدا، ونْهخُذُوا م ".وا لَهمفَقَد .
خَمرٍ ، ولَكنَّه لَم يكُن يعرِفُ من َأين جاءتُْ، لَكن الْخَدم الَّذين غَرفُوا الْماء فَذَاقَ الْماء وكَان قَد تَحوَل ِإلَى ٩

رِفُونع١٠. كَانُوا يقَاَل لَهو رِيسى الْعفَنَاد" :ي النَّاس كَرسا يمدعبال، وةَ َأوديالْج رالْخَم مقَدي داحكُلُّ و ملَه مقَد
هذه َأوُل آية عملَها عيسى وكَانَتْ في قَانَا ١١!" َأما َأنْتَ فََأبقَيتَ الْخَمر الْجيدةَ ِإلَى اآلن. الْخَمر اَألقَلَّ جودةً

يذُهتَالم بِه نفَآم اللَهج رَأظْهيِل، ولِإلَى١٢. الْج بذَه ذَِلك دعوا بَأقَامو ،يذُهتَالمو تُهخْواو هُأمو وه ومنَاحكَفْر 
  .هنَاك َأياما قَليلَةً

 بيت اهللا يطرد التجار من

 الْبقَر وفي ساحة بيت اِهللا وجد النَّاس يبِيعون١٤. واقْتَرب عيد الْفصحِ الْيهودي فَصعد عيسى ِإلَى الْقُدس١٣ِ
التمالْع رِفُونصي يناِلسج مهرغَي آخَرِينو ،اممالْحو الْغَنَم١٥. و نم مكُلَّه مهدطَراِل، وبالْح نوطًا مس نَعفَص

مقَرِهبو هِمغَنَم عاِهللا م تيب .مهدنَاضم قَلَبو ارِفيالص نُقُود ثَرعبام١٦ِ .ومارِ الْحقَاَل ِلتُجو" : نذَا موا هفَعرا
فَقَاَل لَه قَادةُ ١٨." الْغيرةُ علَى بيتك تَْأكُلُني: "فَتَذَكَّر تَالميذُه قَوَل الْكتَاب١٧ِ." هنَا، ال تَجعلُوا بيتَ َأبِي سوقًا

ودهالْي" :ةً تُثْبِتُ بِهْل لَنَا آيمعذَااَل كُلَّ همتَع َأن قِّكح نم ى١٩." ا َأنيسع مهابَأنَا : "َأجتَ، ويذَا الْبوا همدها
" مٍ؟هذَا الْبيتُ بني في ستٍّ وَأربعين سنَةً، فَكَيفَ تُقيمه َأنْتَ في ثَالثَة َأيا: "فَقَالُوا٢٠." ُأقيمه في ثَالثَة َأيامٍ

٢١وه همجِس ،تيي بِالْبنعي كَان نَّهبِالْكَالمِ ٢٢. لَكتَابِ ونُوا بِالْكفَآم ،ا قَالَهم يذُهتَالم تَذَكَّر ،توالْم نم ا قَامفَلَم
  .الَّذي قَالَه عيسى

  عيسى يعرف البشر

لَكن ٢٤. ، آمن بِه كَثير من النَّاسِ لَما رَأوا اآليات الَّتي كَان يعملُهاوبينَما هو في الْقُدسِ في عيد الْفصح٢٣ِ
وال يحتَاج ِإلَى من يخْبِره عنِ النَّاسِ، َألنَّه يعرِفُ ما ٢٥عيسى لَم يْأتَمنْهم علَى نَفْسه، َألنَّه كَان يعرِفُ الْكُلَّ، 

  .وبِ النَّاسِفي قُلُ
 



 نقديموس

٣ 

١وسيمدقن هماس ودهالْي ةقَاد نم ييسٌل فَرجر كَان٢. وقَاَل لَهِل، وي اللَّيى فيساء ِإلَى عفَج" : ننَح ،لِّمعا مي
." ن يعمَل هذه اآليات الَّتي تَعملُها ِإال ِإذَا كَان اُهللا معهنَعرِفُ َأنَّك معلِّم جِْئتَ من عنْد اِهللا، َألنَّه ال يقْدر َأحد َأ

فَقَاَل ٤." َأقُوُل لَك الْحقَّ، ِإن لَم يولَد اِإلنْسان وِالدةً جديدةً من فَوقُ، ال يقْدر َأن يرى مملَكَةَ اِهللا: "َأجابه عيسى٣
وسيمدقفَ: "ن؟كَيولَديةً ويةً ثَانرم هُأم طْنخَُل بدي َأن رقْدْل ي؟ هنالس كَبِير وهو اناِإلنْس ولَدي "  

يولَد ٦. اِهللاَأقُوُل لَك الْحقَّ، ِإن لَم يولَد اِإلنْسان من الْماء والروحِ، ال يقْدر َأن يدخَُل مملَكَةَ : "َأجابه عيسى٥
يجِب َأن : ال تَستَغْرِب َأنِّي قُلْتُ لَك٧. الشَّخْص الْوِالدةَ الْبشَرِيةَ من َأبويه، ويولَد الْوِالدةَ الروحيةَ من الروحِ

تَها لَكنَّك ال تَعلَم من َأين تَْأتي وال ِإلَى َأين فَالريح تَهب حيثُ تَشَاء َأن تَهب، وتَسمع صو٨. تُولَدوا من فَوقُ
  ."تَذْهب، ونَفْس الشَّيء بِالنِّسبة ِلكُلِّ من يولَد من الروحِ

٩وسيمدقذَا؟: "فَقَاَل نثَ هدحي َأن نكمفَ يى١٠" كَييسقَاَل ع" :ي هف تَاذٌ كَبِيرَأنْتَ ُأس هذرِفُ هال تَعو ،الْبِالد هذ
ِإن كُنْتُ ١٢. نَحن نَتَكَلَّم بِما نَعلَم، ونَشْهد بِما رَأينَا، ولَكنَّكُم ال تَقْبلُون شَهادتَنَا: َأقُوُل لَك الْحق١١َّاُألمور؟ 

فَكَي ،نُونال تُْؤما ونْيورِ الدُأم نع تُكُم؟ كَلَّماءمورِ السُأم نع تُكُمكَلَّم ِإن نُون١٣فَ تُْؤم اءمِإلَى الس دَأح دعصي لَم
  .ِإال الَّذي نَزَل من السماء، َأيِ الَّذي صار بشَرا

١٤"جِبا يضا َأيشَرب اري صفَالَّذ ،اءرحي الصةَ فيى الْحوسم فَعا ركَمو ،فَعري ١٥ َأن بِه نْؤمي ننَاَل كُلُّ مِلي
اةَ الْخُلُودياةَ ١٦. حينَاَل حْل يب ،بِه نْؤمي نكُلُّ م كلهال ي ِلكَي يدحالْو نَهذََل ابب َأنَّه ةجراُهللا كُلَّ النَّاسِ ِلد بَأح

ن١٧َ. الْخُلُودَل ابساَهللا َأر َألنمهينَجْل ِليب مهباقعِإلَى النَّاسِ ال ِلي ١٨. ه بِه نْؤمال ي نمو ،اقَبعال ي بِه نْؤمي نم
يدحنِ اِهللا الْوبِاب نْؤمي لَم َألنَّه ،قَابالْع هدض ردص فَقَد.  

. ى الْعالَمِ، فََأحب النَّاس الظَّالم بدال من النُّورِ، َألن َأعمالَهم شريرةٌجاء النُّور ِإلَ: وهذَا هو َأساس الْعقَابِ"١٩
٢٠الُهمفَ َأعِإلَى النُّورِ ِلَئال تَنْكَش جخْرال يو ،النُّور هكْري ُل الشَّرمعي ن٢١. كُلُّ م جخْرقِّ، فَيبِالْح لُكسي نا مَأمو

 ".ِإلَى النُّورِ ِلكَي يظْهر بِوضوحٍ َأنَّه يعمُل ما يعملُه بِقُوة اِهللا
  يحيـى يشهد لعيسى

٢٢غَطِّسي كَانو ،مهعم نَاكه َأقَاموذَا، وهي ِإلَى بِالد يذُهتَالمى ويسع احذَا ره دع٢٣. ب غَطِّسا يضى َأييحي كَانو
ونتَغَطَّسيو جِيُئوني النَّاس ةً، فَكَانيركَانَتْ كَث نَاكه اهيالْم َألن ،اِليمس نبِ مالْقُرب نُون نيي عف ٢٤. النَّاس ذَِلكو

  .قَبَل َأن يلْقَى يحيى في السجنِ



٢٥نم داحوى ويحي يذتَالم نياٌل بثَ جِددحووءضوعِ الْوضوي مف ودهقَالُوا٢٦.  الْيى ويحوا ِإلَى ياءفَج ا : "لَهي
اُنْظُر ،لِّمعكُلُّ النَّاسِ ! مو ،غَطِّسي اآلن وه ،تَ لَهشَهِدو نداُألر نم ةيقالشَّر فَّةلَى الضع كعم ي كَانُل الَّذجالر
 ".يهيروحون ِإلَ

َأنَا لَستُ الْمسيح، : َأنْتُم َأنْفُسكُم تَشْهدون ِلي بَِأنِّي قُلْت٢٨ُ. ال ينَاُل اِإلنْسان ِإال ما يعطيه لَه اُهللا: "َأجاب يحيى٢٧
هاموٌل قُدسْل ر٢٩. بمسيفُ وقرِيسِ فَييقُ الْعدا صرِيسِ، َأمِللع وسررِيسِالْعالْع توا ِلصجِد حفْريو ،هذَا . عه

  .ال بد َأنَّه هو يزِيد وَأنَا َأنْقُص٣٠. ِإذَن هو فَرحي، وهو اآلن كَامٌل
الَّذي يْأتي . َل َأهِل اَألرضِوالَّذي من اَألرضِ هو َأرضي، ويتَكَلَّم مثْ. الَّذي يْأتي من فَوقُ هو فَوقَ الْكُلِّ"٣١

من يقْبُل رِسالَتَه، يشْهد َأن ٣٣. ويخْبِر بِما رَأى وسمع، وال يقْبُل َأحد رِسالَتَه٣٢الْجميعِ،  من السماء هو فَوقَ
االبن، وجعَل  اَألب يحب٣٥. ، َألن اَهللا يعطيه روحه بِال كَيٍلالَّذي َأرسلَه اُهللا يتَكَلَّم بِكَالمِ اِهللا٣٤. اَهللا صادقٌ

هلْطَتتَ ستَح ءلُّ ٣٦. كُلَّ شَيحْل يب ،ياةَ الْخُلُودى حرنِ ال يبِاالب نْؤمال ي نمو ،اةُ الْخُلُوديح نِ لَهبِاالب نْؤمي نم
 ".علَيه غَضب اِهللا

 

 عيسى والمرأة السامرية

٤ 

١مهغَطِّسيى ويحي نم يذَ َأكْثَرتَالم هِإلَي بذجي ى كَانيسع َأن ونييسالْفَر عمس٢. و كُني لَم هى نَفْسيسع َأن عم
يذُهْل تَالمب غَطِّس٣. يم كتَر ،بِذَِلك ديالس ملا عيِلفَلَملِإلَى الْج عجروذَا وهي ٤. نْطَقَةَ يف رمي َأن لَه دال ب كَانو

ةرام٥. الس هنالب قُوبعا يطَاهي َأعضِ الَّتاَألر ةطْعق نبِ مبِالْقُر ،وكَارا سهماس ةرامي السف ينَةدَل ِإلَى مصفَو
وكَان الْوقْتُ حوالَيِ . وكَان عيسى قَد تَعب من السفَرِ، فَجلَس كَما هو عنْد الْبِْئرِ. ْئر يعقُوبوفيها ب٦ِيوسفَ، 

  .الظُّهرِ
٧اءةٌ ِإلَى الْبِْئرِ ِلتَْأخُذَ مرِيامَأةٌ سرام تاءجى. ويسا عي: "فَقَاَل لَهينقسي٨." اتَالم كَانو ينَةدوا ِإلَى الْمبذَه قَد ذُه

َألن " َأنْتَ يهودي وَأنَا سامرِيةٌ، فَكَيفَ تَطْلُب منِّي َأن َأسقيك؟: "فَقَالَت الْمرَأةُ السامرِيةُ لَه٩. ِليشْتَروا طَعاما
ينرِيامالس عم لُونامتَعال ي ودها١٠. الْيىَأجيسا عهب" :قُوُل لَكي يالَّذ وه نمةَ اِهللا، ويطع فْترع ي، : لَوينقسا
  ."لَطَلَبت َأنْت منْه فَيعطيك ماء حيا

َأبونَا يعقُوب ١٢ْأتي بِالْماء الْحي؟ لَيس معك دلْو، والْبِْئر عميقَةٌ، فَمن َأين تَ! ولَكن يا سيد: "قَالَتْ لَه الْمرَأة١١ُ
كُلُّ من : "َأجابها عيسى١٣" َأعطَانَا هذه الْبِْئر، وشَرِب منْها هو وَأوالده وغَنَمه، فَهْل َأنْتَ َأعظَم من يعقُوب؟

بِل . ما من يشْرب من الْماء الَّذي ُأعطيه َأنَا، فَلَن يعطَشَ َأبداَأ١٤يشْرب من هذَا الْماء يعطَشُ مرةً ُأخْرى، 
اةَ الْخُلُوديي حطعيفَّقُ وتَدي اءم وعنْبي هلاخي دف يرصي لَه يهطي ُأعالَّذ اءَأة١٥ُ." الْمرالْم قَالَتْ لَه" : ،ديا سي

." اذْهبِي ونَادي زوجك وتَعالَي"١٦: قَاَل لَها." ا الْماء ِلكَي ال َأعطَشَ وال َأعود ِإلَى هنَا آلخُذَ ماءَأعطني هذَ



فَقَد كَان لَك ١٨، َأنْت علَى حقٍّ َألنَّك قُلْت ِإنَّه لَيس لَك زوج: "قَاَل لَها عيسى." لَيس ِلي زوج: "َأجابت الْمرَأة١٧ُ
كجوز سلَي اآلن هعم ينيشي تَعُل الَّذجالراجٍ، ووةُ َأزسذَا. خَمي هف قْتدص َأنْت".  

الْيهود تَقُولُون ِإن الْمكَان آباُؤنَا عبدوا اَهللا في هذَا الْجبِل، وَأنْتُم ٢٠! يا سيد، َأعتَقد َأنَّك نَبِي: "قَالَت الْمرَأة١٩ُ
سالْقُد وه يهف دبنَع َأن جِبي يى٢١." الَّذيسا عال : "قَاَل لَه نلَك اَألب وندبتَع يهقْتٌ فو ينحَأةُ، يرا امي يينقدص

 الَّذي تَعبدونَه، ونَحن نَعرِفُ الَّذي نَعبده، َألن الْمنْقذَ يْأتي من َأنْتُم ال تَعرِفُون٢٢. في هذَا الْجبِل وال في الْقُدسِ
فَاَألب يرِيد . ويحين وقْتٌ، بْل حان الْوقْتُ الَّذي فيه الْعابِدون الْحقيقيون يعبدون اَألب بِالروحِ والْحق٢٣ِّ. عنْدنَا
َأنَا : "قَالَتْ لَه الْمرَأة٢٥ُ." اُهللا روح، فَيجِب علَى من يعبده َأن يعبده بِالروحِ وبِالْحق٢٤ِّ. النَّوع من الْعابِدينهذَا 

جِيءيس يحسالْم َأن لَمَأع .ءلَنَا كُلَّ شَي حشْري اءتَى جمى٢٦." ويسا عهابَأج" :كي ُأكَلِّمَأنَا الَّذ ،وَأنَا ه".  
َأو " ماذَا تُرِيد منْها؟: "ومع ذَِلك لَم يسَألْه َأحد. وعنْد ذَِلك، وصَل التَّالميذُ، فَاستَغْربوا َألنَّه كَان يكَلِّم امرَأة٢٧ً

تَعالَوا وانْظُروا رجال قَاَل "٢٩:  جرتَها ورجعتْ ِإلَى الْمدينَة، وقَالَتْ ِللنَّاسِفَتَركَت الْمرَأة٢٨ُ" ِلماذَا تَتَكَلَّم معها؟"
  .فَخَرجوا من الْمدينَة، وجاءوا ِإلَى عيسى٣٠" هْل يا تُرى هو الْمسيح؟! ِلي كُلَّ ما فَعلْتُ

٣١التَّالم كَان ذَِلك ي َأثْنَاءفوينقَاِئل ونَهجتَركُْل: "يذُ ي ،لِّمعا م٣٢." يمفَقَاَل لَه" : رِفُونَهال تَع آكُلُه امَأنَا ِلي طَع
٣٣." َأنْتُملُوناءتَسيذُ يامِ؟: "فََأخَذَ التَّالمبِالطَّع دَأح هاءْل جى٣٤" هيسع مَل: "فَقَاَل لَهمَأع أن وي هاميَئةَ طَعشم 

لَهمع مُأتَمي، ولَنسي أرقُوُل٣٥. الَّذثٌَل يم كُمنْدع :نِّي َأقُوُل لَكُملَكو ،ادصالْح جِيءورٍ يشُه ةعبَأر دعوا : بفْتَحا
اصد يْأخُذُ ُأجرتَه ويجمع الْمحصوَل ِلحياة وبدَأ الْح٣٦. عيونَكُم وانْظُروا الْحقُوَل، ِإنَّها نَضجتْ وحان حصادها

َأنَا َأرسلْتُكُم ِلتَحصدوا ٣٨. واحد يزرع وآخَر يحصد: ويصدقُ الْمثَُل٣٧. الْخُلُود، فَيفْرح الزارِع والْحاصد معا
يهوا فبتَتْع ا لَموا، . مبتَع كُمرغَيبِهِمارِ تَعمث نم ونعتَنْتَف َأنْتُمو".  

فَلَما ٤٠." قَاَل ِلي كُلَّ ما فَعلْتُ: "فَآمن بِه كَثير من السامرِيين في تلْك الْمدينَة، َألن الْمرَأةَ كَانَتْ تَشْهد وتَقُوُل٣٩
َأن هوعد ،ونرِيامالس هِإلَي اءنِجيموي نَاكه فََأقَام ،مهنْدع يمق٤١.  يهوا كَالمعما سلَم َأكْثَر ددع بِه نفَآم .

٤٢َأةرقَالُوا ِللمنْ: "وا مقح وه فْنَا َأنَّهرعنَا، وبَِأنْفُس نَاهعمْل َألنَّنَا سنَا، بترَأخْب ال َألنَّك ،ننُْؤم نالَمِنَحذُ الْعق".  
فَلَما ٤٥. وكَان هو نَفْسه قَد ذَكَر َأنَّه ال كَرامةَ ِلنَبِي في بلْدته٤٤. وبعد الْيومينِ، راح من هنَاك ِإلَى الْجليِل٤٣

 كَانُوا قَد مَألنَّه ،ونييللالْج بِه بحيِل، رلَل ِإلَى الْجصى ويسع لَهما عا كُلَّ مَأورو ،يدي الْعسِ فوا ِإلَى الْقُدبذَه
يدالْع ةي فَتْرف نَاكه. 
 الملك يشفي ابن خادم

نُه مرِيض في الْملك، اب وكَان رجٌل من حاشية. ثُم زار قَانَا الْجليِل مرةً ُأخْرى، حيثُ حوَل الْماء ِإلَى خَمر٤٦ٍ
ومنَاح٤٧. كَفْر يشْفيو هعم بذْهي َأن اهجتَرو هِإلَي بيِل، ذَهلوذَا ِإلَى الْجهي نْطَقَةم نم اءى جيسع َأن عما سفَلَم

توالْم شْكلَى وع ي كَانالَّذ نَهى٤٨. ابيسع نُو: "فَقَاَل لَهال تُْؤماِئبجعو اتا آيوتَر لَم ِإن ٤٩." ن فَقَاَل لَه



فَآمن الرجُل بِما قَالَه عيسى ." اذْهب، ابنُك حي: "قَاَل لَه عيسى٥٠." يا سيد، تَعاَل قَبَل َأن يموتَ ابني: "الرجُل
بذَهو.  

٥١قَاب ،ي الطَّرِيقف وا هنَميبويح نَهاب بَِأن وهرَأخْبو هبِيدع ٥٢. لَهمَألَه؟: "فَسالَتُهنَتْ حستَح ةاعس ةي َأيف "
وهابى: "َأجمالْح كَتْهرِ تَرالظُّه دعب ةداحالْو ةاعي السسِ في قَا٥٣." َأمالَّذ قْتالْو نَفْس َأنَّه فَ اَألبرفَع يهف َل لَه
هذه ِإذَن هي ثَاني معجِزة عملَها عيسى لَما رجع من منْطَقَة ٥٤. فَآمن هو وكُلُّ عاِئلَته." ابنُك حي: "عيسى

  .يهوذَا ِإلَى الْجليِل
 

 يشفي الكسيح

٥ 

١ بفَذَه ،يدع ودهالْي نْدع ذَا كَانه دعسِبى ِإلَى الْقُديسا ٢. عهمكَةٌ اسبِر دالْغَنَمِ، تُوج ةابوب نْدسِ عي الْقُدفو
الْمرضى، من عميٍ وعرجٍ ومشْلُوِلين،  يرقُد فيها عدد كَبِير من٣وكَان حولَها خَمس قَاعات . بِلُغَتهِم بيتُ حسدا

َألنَّهم كَانُوا يعتَقدون َأن مالكًا كَان ينْزُِل ِإلَى الْبِركَة َأحيانًا ويحرك الْماء، فََأوُل واحد ٤. ن تَحرِيك الْماءينْتَظرو
هضرم ا كَانمهشْفَى مي ،اءالْم رِيكتَح دعنْزُِل ب٥. يم رِيضٌل مجر نَاكه كَاننَةًوس ينثَالثانٍ و٦. نْذُ ثَم آهفَر

: َأجابه الْمرِيض٧" هْل تُرِيد َأن تُشْفَى؟: "فَقَاَل لَه. عيسى راقدا هنَاك، وعرفَ َأن لَه مدةً طَوِيلَةً علَى هذه الْحاِل
"م كَةي الْبِري فنْزِلُني دِلي َأح سلَي ،ديا سياءالْم كرتَى تَح .ي آخَرلنْزُِل قَبَأنَا نَازٌِل، يْل وى٨." بيسع فَقَاَل لَه :
  .وكَان هذَا في يومِ السبت. وفي الْحاِل شُفي الرجُل، وحمَل فراشَه ومشَى٩." قُم واحمْل فراشَك وامشِ"

١٠ودهةُ الْيفَقَاَل قَاديي شُفِللَّذ " :اشَكرَل فمتَح َأن لُّ لَكحتُ، ال يبالس مو١١." الْيمهابي قَاَل ِلي: "فََأجي شَفَانالَّذ :
عرِفُ من وكَان الرجُل ال ي١٣" احمْل فراشَك وامشِ؟: هو الَّذي قَاَل لَك من: "فَسَألُوه١٢." احمْل فراشَك وامشِ

 .هو، َألن عيسى اخْتَفَى وسطَ الْجمهورِ الْغَفيرِ
١٤اِهللا فَقَاَل لَه تيي بى فيسع هيذَا لَقه دعبو" :نْتَبِها !جِبيتَ فَيا  َأنْتَ شُفم كيبصِلَئال ي ،يَئةنِ الْخَطتَكُفَّ ع َأن

فََأخَذُوا يضطَهِدون ١٦. رجُل ِإلَى قَادة الْيهود، وَأخْبرهم بَِأن عيسى هو الَّذي شَفَاهفَذَهب ال١٥." هو َأسوُأ
تبمِ السوي يذَا فَل همع ى، َألنَّهيسع. 

 سلطة عيسى

ِلهذَا السببِ نَوى قَادةُ الْيهود فعال َأن ١٨." عمُل مثْلَهَأبِي ال يتَوقَّفُ عنِ الْعمِل َأبدا، وَأنَا َأ: "فَقَاَل لَهم عيسى١٧
  .يقْتُلُوه، َألنَّه َأوال خَالَفَ وصيةَ السبت، وثَانيا قَاَل ِإن اَهللا َأبوه، فَساوى نَفْسه بِاِهللا

. در االبن َأن يعمَل شَيًئا من نَفْسه، بْل يعمُل ما يرى اَألب يعملُهَأقُوُل لَكُم الْحقَّ، ال يقْ: "فَقَاَل لَهم عيسى١٩
ناالب ثْلَهُل ممعي اَألب لُهمعا ي٢٠. فَكُلُّ م نم ظَماال َأعمَأع ريهيسو ،لُهمعا يكُلَّ م رِيهيو ،ناالب بحي اَألب َألن

هذهشُونه٢١.  فَتَنْدشَاءي ني ميحي ناالب كَذَِلك ،يهِميحيتَى ووالْم يمقي اَألب ا َأنكَم٢٢. و باسحال ي اَألبو



 من ال يكْرِم االبن، ال .ِلكَي يكْرِم الْجميع االبن كَما يكْرِمون اَألب٢٣. َأحدا، َألنَّه َأعطَى الْحساب كُلَّه ِلالبنِ
لَهسي َأرالَّذ اَألب كْرِمي.  

٢٤" ينِ َألنَّهمِ الدوي يف هلَيع قَابال عو ،اةُ الْخُلُوديح ي، لَهلَنسَأر نبِم نْؤميي وكَالم عمسي نقَّ، مالْح َأقُوُل لَكُم
يحين وقْتٌ، بْل حان الْوقْتُ الَّذي فيه يسمع الْموتَى صوتَ ابنِ : َأقُوُل لَكُم الْحق٢٥َّ. حياةانْتَقََل من الْموت ِإلَى الْ

كُون مصدر وكَما َأن األب نَفْسه هو مصدر الْحياة، فَقَد َأعطَى االبن َأيضا َأن ي٢٦. اِهللا، وكُلُّ من يسمعه يحيا
اةيا٢٧. الْحشَرب اري صالَّذ وه َألنَّه ،ةرابِ اآلخسلْطَةَ حس طَاهَأع كَذَِلك٢٨. و ينحي ذَا، َألنَّهوا هتَغْرِبال تَس

 تَهوورِ صي الْقُبف ينكُلُّ الَّذ عمسي يهقْتٌ ف٢٩وونجخْرلُوا. فَيمع ينالَّذ ،الْخُلُود اةيِإلَى ح ونقُومي اتاِلحالص 
ةرابِ اآلخسِإلَى ح ونقُومي َئاتيلُوا السمع ينالَّذا ٣٠. وكَم باسْل ُأحي، بنَفْس نًئا مَل شَيمَأع َأن رَأنَا ال َأقْد

قُوُل ِلي اَألبٌل، َألنِّي ال َأطْلُ. يادابِي عسحيولَنسَأر نةَ مادْل ِإري، بتادِإر ب.  
  الشهادة لعيسى

٣١"ةيححص ري غَيتادي، فَشَهِلنَفْس دكُنْتُ َأشْه ة٣٢ٌ. ِإنيححِلي ص تَهادشَه َأن لَمَأنَا َأعِلي، و دشْهي نم دوجي .
. َأنَا َأقُوُل هذَا، ال َألنِّي َأتَّكُل علَى شَهادة النَّاسِ، بْل ِلكَي تَنْجوا٣٤. هِد ِللحقَِّأنْتُم َأرسلْتُم ِإلَى يحيى، وهو ش٣٣َ
لَكن ِلي شَهادةٌ َأعظَم ٣٦. كَان يحيى مصباحا منيرا ساطعا، ورضيتُم َأن تَستَمتعوا بِنُورِه فَتْرةً من الزمن٣٥ِ
نيملَنسَأر اَألب ِلي َأن دتَشْه يا هلُهمي َأعاُل الَّتما َأيِ اَألعبِه ي اَألبي كَلَّفَناُل الَّتمى، اَألعيحي ةاد٣٧.  شَه ثُم

وكَلمتُه لَا تَثْبتُ فيكُم، ٣٨. هيَئتَه َأبداَأنْتُم ال سمعتُم صوتَه وال رَأيتُم . اَألب الَّذي َأرسلَني هو نَفْسه يشْهد ِلي
لَهسَأر وي هالَّذ قُوندال تُص ٣٩. َألنَّكُم يهو ،الْخُلُود ياةِإلَى ح يكُمدا تَهَأنَّه وندتَقتَع َألنَّكُم ،الْكُتُب ونصتَفْح َأنْتُم

  . ال تُرِيدون َأن تَْأتُوا ِإلَي ِلتَكُون لَكُم هذه الْحياةُولَكنَّكُم٤٠. فعال تَشْهد ِلي
َأنَا جِْئتُ بِاسمِ َأبِي ولَم ٤٣. ولَكنِّي َأعرِفُكُم، وَأعرِفُ َأن محبةَ اِهللا لَيستْ فيكُم٤٢. َأنَا ال َأقْبُل مديح النَّاس٤١ِ

فَكَيفَ يمكن لَكُم َأن تُْؤمنُوا وَأنْتُم تَنْتَظرون الْمديح بعضكُم من ٤٤. د بِاسمِ نَفْسه تَقْبلُونَهِإن جاء واح. تَقْبلُوني
ذي يشْتَكيكُم هو الَّ. ال تَظُنُّوا َأنِّي َأشْتَكيكُم ِإلَى اَألب٤٥ِبعضٍ، وال تَطْلُبون الْمديح الَّذي يْأتي من اِهللا وحده؟ 

يهف لَكُمَأم ونعي تَضى الَّذوسنِّي٤٦. مع كَتَب وه ي، َألنَّهقُونَندتُص ى، لَكُنْتُموسم قُوندتُص كُنْتُم ٤٧. لَو فَِإن
  "كُنْتُم ال تُصدقُون ما كَتَبه، فَكَيفَ تُصدقُون كَالمي؟

 

 بمعجزة ٥٠٠٠ عيسى يطعم

٦ 

وتَبِعه جمهور غَفير َألنَّهم ٢. بعد هذَا عبر عيسى ِإلَى الضفَّة اُألخْرى من بحيرة الْجليِل َأي بحيرة طَبرِية١َ
يهِمشْفى فَيضرا ِللْملُهمعي يالَّت اتا اآليَأو٣. ربى ِإلَى الْجيسع دعصوهيذتَالم عم لَسجحِ ٤. ِل وصالْف يدع كَانو

  .الْيهودي قَرِيبا



قَاَل هذَا ٦" من َأين نَشْتَرِي الْخُبز ِلنُطْعمهم؟: "ورَأى جمهورا غَفيرا مقْبِال ِإلَيه، فَقَاَل ِلفيليب فَنَظَر عيسى٥
 وه َألنَّه ،هخْتَبِرُلِليمعيا سرِفُ معي كَان ه٧. نَفْسيبيلف هابَأج" : يةانثَم تَّبرُل مادعا يا بِمزنَا خُبيلَوِ اشْتَرو

ةيرغص ةرسلَى كع منْهم داحَل الْوصحي ِليكْفرٍ، ال ي٨." َأشْهَأنْد وه ،هيذتَالم نم داحو َأخُو فَقَاَل لَه اوِسر
سطْرب انعمبِ"٩: سذَا الشَّعِلكُلِّ ه هذه اذَا تَنْفَعم نلَككَتَانِ، ومسيرٍ وشَع فَةغةُ َأرسخَم هعم لَدنَا وه"!  

 .٥٠٠٠حوالَي عدد الرجاِل فَجلَسوا وكَان ." َأجلسوا النَّاس: "وكَان في الْمكَانِ عشْب كَثير فَقَاَل عيسى١٠
. وعمَل نَفْس الشَّيء بِالسمكَتَينِ. وَأخَذَ عيسى اَألرغفَةَ، وشَكَر اَهللا، ثُم وزعها علَى الْجاِلسين بِقَدرِ ما َأرادوا١١
١٢هيذوا، قَاَل ِلتَالما شَبِعلَمَل ِلكَ:"وا فَضوا معمجاءشَي يعضال ي ١٣." ي نةَ قُفَّةً مشْرع ُألوا اثْنَتَيموا وعمفَج

: فَلَما رَأى النَّاس هذه اآليةَ الَّتي صنَعها قَالُوا١٤. الْكسرِ الَّتي فَضلَتْ عنِ الَّذين َأكَلُوا من خَمسة َأرغفَة الشَّعيرِ
وعلم عيسى َأنَّهم يرِيدون َأن يخْطفُوه ويجعلُوه ملكًا، ١٥." بِي الَّذي نَتَوقَّع َأن يْأتي ِإلَى الْعالَمِحقا هذَا هو النَّ"

  .فَابتَعد عنْهم ورجع وحده ِإلَى الْجبِل
  ويمشي على الماء

١٦َل تَالمنَز ،اءسَل الْما َأقْبلَمو ،ةريحِإلَى الْب ١٧يذُهومنَاحةَ ِإلَى كَفْرريحالْب ونربعَأخَذُوا يا ووا قَارِببكرلَّ . وحو
قَ بِهِملَح ى قَديسع كُني لَمو ١٨. الظَّالماهيالْم تاجةٌ، فَهيدشَد تْ رِيحبه١٩. وةَ َأوعبوا َأرا قَطَعمدعبةَ وسخَم 

." َأنَا هو، ال تَخَافُوا: "فَقَاَل لَهم٢٠. كيلُومتْرات، رَأوا عيسى ماشيا علَى الْماء ويقْتَرِب من الْقَارِبِ فَخَافُوا
 .الَّذي كَانُوا يقْصدونَهفََأرادوا َأن يْأخُذُوه في الْقَارِبِ، لَكن الْقَارِب وصَل في الْحاِل ِإلَى الشَّاطِئ ٢١

 خبز الحياة عيسى

وفي الْغَد الحظَ الْجمهور الَّذي بقي علَى الضفَّة اُألخْرى من البحيرة، َأنَّه كَان هنَاك قَارِب واحد وَأن عيسى ٢٢
التَّالم با ذَهِإنَّم ،هيذتَالم عم هكَبري لَممهدحةَ، ٢٣. يذُ ورِيطَب نلَتْ مصو ى قَدارِبِ اُألخْرالْقَو ضعكَانَتْ بو

ى الشُّكْريسنَا عديس ما قَدمدعب يهي َأكَلُوا فكَانِ الَّذالْم نبِ مال ٢٤. بِالْقُرى ويسال ع َأن ورهمَأى الْجا رفَلَم
فَلَما وجدوه علَى الضفَّة اُألخْرى ٢٥. ك، ركبوا الْقَوارِب وراحوا ِإلَى كَفْرنَاحوم يبحثُون عن عيسىتَالميذَه هنَا

قَالُوا لَه ،ةريحالْب ننَا؟: "ملْتَ ِإلَى هصتَى وم ،لِّمعا مى٢٦" ييسع مهابقَّ،: "َأجالْح نِّي، َأقُوُل لَكُمع ثُونحتَب َأنْتُم 
تُمشَبِعزِ والْخُب نم َأكَلْتُم ْل َألنَّكُمب ،اتآي تُمَأير ٢٧. ال َألنَّكُم اءروا ورِل اجفْنَى، بي يامِ الَّذالطَّع اءروا ورال تَج

الْخُلُود اةيي ِإلَى حَؤديو ومدي يامِ الَّذالطَّع .ه اَألب هخَتَما، وشَرب اري صالَّذ لَكُم يهطعي يالَّذ امالطَّع وذَا ه
همبِخَات".  

٢٨نَّا؟: "قَالُوا لَها اُهللا مهرِيدي ياُل الَّتماَألع يا هى٢٩" ميسع مهابَأج" : َأن وه نْكُماُهللا م هرِيدي يُل الَّذمالْع
آباُؤنَا َأكَلُوا الْمن ٣١ما هي اآليةُ الَّتي تَعملُها ِلنَرى ونُْؤمن بِك؟ ماذَا تَعمُل؟ : "فَقَالُوا لَه٣٠." وا بِمن َأرسلَهتُْؤمنُ

َأقُوُل لَكُم الْحقَّ، : "جابهم عيسىَأ٣٢." َأعطَاهم خُبزا من السماء ِليْأكُلُوا: في الصحراء، كَما ورد في كتَابِ اِهللا



اءمالس نم ييققالْح زالْخُب اآلن يكُمطعي يالَّذ وْل َأبِي هب ،اءمالس نم ييققالْح زالْخُب كُمطعي ى لَموس٣٣. م َألن
عيو اءمالس ننْزُِل مي يالَّذ واِهللا ه زاةَ ِللنَّاسِخُبيي الْحط".  

َأنَا هو خُبز الْحياة، من يْأتي ِإلَي ال يجوع، : "َأجابهم عيسى٣٥." يا سيد، َأعطنَا داِئما هذَا الْخُبز: "لَه فَقَالُوا٣٤
كُلُّ من يعطيهم ٣٧. رَأيتُموني، ومع ذَِلك ال تُْؤمنُون بِيَأنَا قُلْتُ لَكُم ِإنَّكُم ٣٦. ومن يْؤمن بِي ال يعطَشُ َأبدا

ِإلَي ْأتُونِلي، ي ا. اَألبدَأب هدال َأطْر ،ي ِإلَيْأتي نمةَ ٣٨. وادْل ِإري، بتادَل ِإرمال َألع ،اءمالس نلْتُ مَألنِّي نَز
ذه هي ِإرادةُ الَّذي َأرسلَني، َأن ال َأفْقد َأي واحد من الَّذين َأعطَاهم ِلي، بْل ُأقيمهم في وه٣٩. الَّذي َأرسلَني
  ."يمه في الْيومِ اآلخرِفَِإن ِإرادةَ َأبِي هي َأن كُلَّ من يراني ويْؤمن بِي ينَاُل حياةَ الْخُلُود، وَأنَا ُأق٤٠. الْيومِ اآلخرِ

َألَيس هذَا هو عيسى ابن : "وقَالُوا٤٢." َأنَا هو الْخُبز الَّذي نَزَل من السماء: "فَتَذَمر النَّاس علَيه َألنَّه قَاَل٤١
. ال تَتَذَمروا فيما بينَكُم: "َأجابهم عيسى٤٣" من السماء؟يوسفَ؟ نَحن نَعرِفُ َأباه وُأمه، فَكَيفَ يقُوُل َأنَا نَزلْتُ 

ورد في صحف ٤٥. ال يقْدر َأحد َأن يْأتي ِإلَي، ِإال ِإذَا جذَبه اَألب الَّذي َأرسلَني، وَأنَا ُأقيمه في الْيومِ اآلخر٤٤ِ
اءاَألنْبِي :لَّمتَعاِهللاي نم يعمالْج  .ي ِإلَيْأتي نْهم لَّمتَعِلَألبِ و عمس ني ٤٦. فَكُلُّ مالَّذ داحالْو رغَي َأى اَألبر دال َأح

َأى اَألبر هدحو واِهللا، فَه نم اءق٤٧َّ. جالْح َأقُوُل لَكُم :اةُ الْخُلُوديح فَلَه نآم نَأ٤٨. ماةيالْح زخُب ونَا ه .
لَكن هنَا الْخُبز الَّذي نَزَل من السماء ِليْأكَُل منْه ٥٠. آباُؤكُم َأكَلُوا الْمن في الصحراء، ومع ذَِلك ماتُوا٤٩

وهذَا . من يْأكُُل من هذَا الْخُبزِ يحيا ِإلَى اَألبد. ماءَأنَا هو الْخُبز الْحي الَّذي نَزَل من الس٥١. اِإلنْسان وال يموتَ
ا النَّاسيحي ِلكَي لُهذي الَّذي َأبمجِس وه زالْخُب".  

َأقُوُل : "فََأجابهم عيسى٥٣." هكَيفَ يقْدر هذَا َأن يعطينَا جِسمه ِلنَْأكُلَ: "فَحدثَ جِداٌل عنيفٌ بين الشَّعبِ وقَالُوا٥٢
يكُماةُ فيالْح تَكُون فَلَن ،هموا دبتَشْرا وشَرب اري صالَّذ متَْأكُلُوا جِس لَم قَّ، ِإنالْح ي ٥٤. لَكُممْأكُُل جِسي نم

وي الْيف هيمَأنَا ُأقو اةُ الْخُلُوديح ي، لَهمد بشْريرِو٥٥. مِ اآلخ ابشَر وي همدو ،ييققح امطَع وي همجِس َألن
ييقق٥٦. حيهَأنَا فو يتُ فثْبي، يمد بشْريي ومْأكُُل جِسي نا ٥٧. ميَأنَا َأحي، ولَنسَأر يالْح اَألب ا َأنكَمو

هذَا هو الْخُبز الَّذي نَزَل من السماء، وهو لَيس مثَْل الْمن الَّذي ٥٨. لُني يحيا بواسطَتيبِواسطَته، فَكَذَِلك من يْأكُ
في بيت الْعبادة في هذَا كُلُّه قَالَه عيسى وهو يعلِّم ٥٩." من يْأكُُل هذَا الْخُبز يحيا ِإلَى اَألبد. َأكَلَه آباُؤكُم وماتُوا

ومنَاحكَفْر.  
 كالم الحياة

فَعلم عيسى في نَفْسه ٦١" من يقْدر َأن يسمعه؟. هذَا كَالم صعب: "فَكَثير من تَالميذه، لَما سمعوا هذَا قَالُوا٦٠
مفَقَاَل لَه ،ونرتَذَمي يذَهتَالم ْل: "َأن؟ هكُممدصي ذَا الْكَالمِإلَى ٦٢ ه دعصا يشَرب اري صالَّذ تُمَأيثُ ِإذَا ردحاذَا يفَم

. الْكَالم الَّذي كَلَّمتُكُم بِه هو روح وحياةٌ. الْجِسم ال ينْفَع. الروح هو الَّذي يعطي الْحياة٦٣َحيثُ كَان من قَبُل؟ 
٦٤نُونْؤمال ي نم يكُمف نلَكو ". وه نمو ،نُوا بِهْؤمي لَم ينالَّذ مه نِل ماَألو نرِفُ معي كَان ذَا، َألنَّهى هيسقَاَل ع

خُونُهي يقَاَل٦٥. الَّذ ثُم" :َأنِّي قُلْتُ لَكُم ببالس وذَا هه :َأن دَأح رقْدال يذَِلك اَألب هنَحمي لَم ِإن ِإلَي يْأتي ".  



٦٦هتباحصم نوا عانْقَطَعو ،هيذتَالم نم يركَث هرجه قْتالْو ذَِلك نم٦٧. وشَرع ى ِلالثْنَييسفَقَاَل ع" : ،َأنْتُمو
يا سيد، ِإلَى من نَذْهب وكَالمك هو الَّذي يهدينَا ِإلَى : "ه سمعان بطْرسَأجاب٦٨" هْل تُرِيدون َأن تَتْركُوني مثْلَهم؟

َأنَا اخْتَرتُكُم َأنْتُم االثْنَي عشَر، ومع ذَِلك : "َأجابهم عيسى٧٠!" نَحن آمنَّا وعرفْنَا َأنَّك قُدوس اِهللا٦٩حياة الْخُلُود؟ 
طَانشَي نْكُمم داح٧١!" و خَانَه نَّهلَك ،شَرع االثْنَي نم داحو َأنَّه عفَم ،يوتيالْقَر انعمنِ سوذَا بهي نذَا عقَاَل ه

دعا بيمف.  
 

 يؤمنوا به إخوته لم

٧ 

واقْتَرب عيد ٢. ب منْطَقَةَ يهوذَا َألن َأهلَها كَانُوا يرِيدون َأن يقْتُلُوهبعد هذَا كَان عيسى يتَنَقَُّل في الْجليِل، ويتَجن١َّ
يودهامِ الْيي٣. الْختُهخْوا ا: فَقَاَل لَهلُهمي تَعالَّت اتاآلي يذُكى تَالمري وذَا، ِلكَيهِإلَى ي باذْهنَا وه نرِفْ منْصا .

٤َألني الْخَفَاءُل فمعةَ، ال يرالشُّه رِيدي يالَمِ.  الَّذِللْع كنَفْس تُظْهِر َأن جِباَل، فَيماَألع هذُل همتَ تَعمادم ".
٥نُوا بِهْؤمي لَم مهَأنْفُس تُهخْوتَّى افَح.  
ال يقْدر الْعالَم َأن يكْرهكُم، لَكنَّه ٧. ما َأنْتُم فَالْوقْتُ منَاسب لَكُم داِئمالَم يْأت وقْتي بعد، َأ: "فَقَاَل لَهم عيسى٦

لْعيد َألن اذْهبوا َأنْتُم ِإلَى الْعيد، َأنَا ال َأذْهب اآلن ِإلَى هذَا ا٨. يكْرهني َأنَا َألنِّي َأشْهد علَيه بَِأن َأعمالَه شريرةٌ
دعب ْأتي ي لَمقْتيِل٩." ولي الْجف انْتَظَرذَا وقَاَل ه.  

  الخيام في عيد

١٠ري السْل فا برا، ال ظَاهضَأي وه بذَه ،يدِإلَى الْع تُهخْوا با ذَهمدعب ن١١. لَك ثُونحبسِ يُل الْقُدَأه كَانو
ِإنَّه رجٌل : "وكَان النَّاس يتَهامسون كَثيرا في شَْأنه، فَبعضهم يقُوُل١٢" َأين هو؟: "عيد ويقُولُونعنْه في الْ

اِلحقُوُل." صي مهضعبال: "و .بلُّ الشَّعضي ْل ِإنَّهف١٣ً." بلَنًا، خَوع نْهع دَأح تَكَلَّمي لَم نلَكهِمتقَاد نا م.  
١٤لِّمعَأ يدباِهللا و تيى ِإلَى بيسع احر ،فُهصن يدالْع نى مضا ملَمقَالُوا١٥. وو ودهةُ الْيقَاد بجفَتَع" : نكمفَ يكَي

من َأراد ١٧. تَعليمي لَيس منِّي، بْل من الَّذي َأرسلَني: "َأجابهم عيسى١٦" ِلهذَا َأن يعرِفَ الْكتَاب وهو لَم يتَعلَّم؟
من يتَكَلَّم من نَفْسه يطْلُب الْمديح ِلنَفْسه، َأما ١٨. َأن يعمَل مشيَئةَ اِهللا سيعرِفُ ِإن كَان تَعليمي من اِهللا َأو منِّي َأنَا

الْم طْلُبي نميهف قٌ ال شَرادص وفَه ،لَهسَأر نِلم يحُل ١٩. دمعي نْكُمم داحال وو نةَ، لَكالشَّرِيع طَاكُمى َأعوسم
ةي؟. بِالشَّرِيعتَقْتُلُون َأن اوِلُوناذَا تُح٢٠" ِلمبالشَّع هابَأج" :طَانشَي يكف !قْتُلَكي َأن رِيدي نى٢١" ؟ميسع ابَأج :

"كُلُّكُم تُمجعفَانْز تبمِ السوي يا فداحال وملْتُ عمي ٢٢. عتَّى فح تَانالْخ ونارِستُم ِلذَِلكتَانِ، وبِالْخ كُمرى َأموسم
تبمِ السوي !م نَأ مدب تَانالْخ ي َأننعذَا ال يه ظُوا َأنالحاءاآلب نْل مى ب٢٣. وس موي اناِإلنْس نُونتَخْت كُنْتُم فَِإن

ال تَحكُموا ٢٤السبت ِلَئال تُخَاِلفُوا شَرِيعةَ موسى، فَهْل تَغْضبون علَي َألنِّي شَفَيتُ ِإنْسانًا بِكَامله في يومِ السبت؟ 
كُمِل احرِ، بالظَّاه بسِلحدوا بِالْع".  



  عيسى هو المسيح

ومع ذَِلك فَهو يتَكَلَّم علَنًا وال يقُولُون لَه ٢٦َألَيس هذَا هو الَّذي يرِيدون َأن يقْتُلُوه؟ : "قَاَل بعض َأهِل الْقُدس٢٥ِ
نَحن نَعرِفُ هذَا الرجَل من َأين هو، لَكن عنْدما يجِيء ٢٧سيح؟ فَهْل يا تُرى اقْتَنَع قَادتُنَا فعال بَِأنَّه الْم! شَيًئا

وه نَأي نم درِفُ َأحعال ي ،يحسقَاَل٢٨." الْماِهللا و تيي بف لِّمعي وهو تَهوى صيسع فَعي : "فَررِفُونَنتَع ،منَع
َأما َأنَا ٢٩. ومع ذَِلك َأنَا لَم آت من نَفْسي، فَالَّذي َأرسلَني هو صادقٌ، وَأنْتُم ال تَعرِفُونَه! نَاوتَعرِفُون من َأين َأ

.  وقْتَه لَم يكُن حان بعدفَحاولُوا َأن يقْبِضوا علَيه، لَكن لَم يمسكْه َأحد، َألن٣٠." فََأعرِفُه، َألنِّي منْه وهو َأرسلَني
  "عنْدما يجِيء الْمسيح، هْل يعمُل آيات َأكْثَر من الَّتي عملَها هذَا؟: "فَآمن بِه عدد كَبِير من النَّاسِ وقَالُوا٣١
ه، فََأرسَل رَؤساء الَْأحبارِ والْفَريسيون حرس بيت اِهللا وسمع الْفَريسيون الشَّعب يتَهامس بِهذَا الْكَالمِ عن٣٢ْ

هلَيوا عى٣٣. ِليقْبِضيسفَقَاَل ع" :ا ثُميرقْتًا قَصو كُمعي َأنَا ملَنسي َأرِإلَى الَّذ جِعال ٣٤. َأرنِّي وع ثُونحتَبس
ِإلَى َأين ينْوِي َأن : "فَقَاَل النَّاس بعضهم ِلبعض٣٥ٍ." ْأتُوا ِإلَى الْمكَانِ الَّذي َأكُون فيهتَجِدوني، وال تَقْدرون َأن تَ
: ني بِقَوِلهماذَا يع٣٦َأن يذْهب ِإلَى بِالد اَألجانبِ حيثُ شَعبنَا مشَتَّتٌ ويعلِّم اَألجانب؟  يذْهب فَال نَجِده؟ هْل ينْوِي

 "ستَبحثُون عنِّي وال تَجِدوني، وال تَقْدرون َأن تَْأتُوا ِإلَى الْمكَانِ الَّذي َأكُون فيه؟
 الماء الحي

فَلْيأت ِإلَي ِإن عطشَ َأحد، : "من الْعيد، وهو َأهم يومٍ، وقَفَ عيسى وقَاَل بِصوت عاٍل وفي آخرِ يوم٣٧ٍ
بشْري٣٨. وتَابا قَاَل الْككَمو :يالْح اءالْم نم ارَأنْه هلاخد نرِي مبِي تَج نآم نم." 

٣٩بِه نُونْؤمالْم نَالُهي يوحِ اِهللا الَّذنِ رذَا عقَاَل ه .وحكُنِ الري لَم قْتالْو ذَِلك دِلح فَِإنَّه ِللنَّاسِ، َألن يطُأع قَد 
دعب دجتَم قَد كُني ى لَميس٤٠. عمهضعقَاَل ب ،ذَا الْكَالموا هعما سلَمو" :النَّبِي وذَا ها هق٤١." حمهرقَاَل غَيو :

"يحسالْم وذَا هقَاَل." ه اآلخَر ضعالْب ني الْ: "لَكْأتيِلال يلالْج نم يحس٤٢. م كُوني يحسالْم قُوُل ِإني تَابالْك َألن
داوا دنْهاءَ مي جالَّت ةيالْقَر ،متَ لَحيب نمو ،داود ةيذُر ن٤٣." مهي شَْأنالنَّاسِ ف ْأير م٤٤. فَانْقَس ضعالْب ادَأرو

لَيع قْبِضي َأندَأح كْهسمي لَم نلَك ،ه.  
٤٥ونييسالْفَرارِ وبالَْأح اءَؤسر مَألَهاِهللا، س تيب سرح عجا رلَم؟: "ووهرضتُح اذَا لَم٤٦" ِلمسرالْح ابَأج" : لَم

هْل آمن بِه َأحد من قَادتنَا َأو ٤٨هْل َأنْتُم َأيضا ضلَلْتُم؟ : "سيونفَقَاَل الْفَري٤٧." يتَكَلَّم َأحد َأبدا مثَْل هذَا الرجِل
لَكن نقديموس، وهو واحد ٥٠!" َأما هُؤالء الرعاع الَّذين ال يعرِفُون الشَّرِيعةَ، فَعلَيهِم اللَّعنَة٤٩ُمن الْفَريسيين؟ 

منْهممى، قَاَل لَهيسُل ِإلَى عقَب نم اءج قَد كَانال "٥١:  وَأو نْهم عمنَس َأن وند دلَى َأحتُنَا عشَرِيع كُمْل تَحه
." ي من الْجليِل َأبداهْل َأنْتَ َأيضا من الْجليِل؟ ابحثْ فَتَجِد َأنَّه ال يْأتي نَبِ: "َأجابوه٥٢" ونَعرِفَ ما فَعَل؟

٥٣ارِهِإلَى د داحكُلُّ و بذَهو.  
 



 عيسى يغفر الذنوب

٨ 

والْتَفَّ حولَه كُلُّ النَّاسِ، فَجلَس وَأخَذَ . ثُم رجع ِإلَى بيت اِهللا عنْد الْفَجر٢َِأما عيسى فَذَهب ِإلَى جبِل الزيتُونِ، ١
هلِّمعييعِ ٣. ممالْج اما قُدقَفُوهَأوي، ونتَز يها وطُوهبَأةً ضرام ونييسالْفَرو اءالْفُقَه رضَأح٤وقَالُوا لَهو" : ،لِّمعا مي

ثَْل هذه نَقْتُلُها بِالرجمِ، فَماذَا تَقُوُل وموسى َأوصانَا في الشَّرِيعة َأن م٥. هذه الْمرَأةُ ضبِطَتْ وهي تَرتَكب الزنَى
. َأما عيسى فَانْحنَى وكَتَب بِِإصبعه علَى اَألرضِ. وضعوا لَه هذَا السَؤاَل كَفَخٍّ، ِلكَي يجِدوا شَكْوى ضده٦" َأنْتَ؟

." من كَان منْكُم بِال خَطيَئة، فَلْيكُن َأوَل من يرميها بِحجرٍ: "سته وقَاَل لَهمولَما استَمروا يسَألُونَه، اعتَدَل في جل٧ْ
. فَلَما سمعوا هذَا، انْصرفُوا الْواحد بعد اآلخَرِ، ابتداء من الشُّيوخ٩ِ. وانْحنَى مرةً ُأخْرى وكَتَب علَى اَألرض٨ِ
باوكَانَهفَةٌ ماقَأةُ ورالْمو هدحى ويسع يا١٠. ققَاَل لَهو هتلْسي جى فيسَل عتَدفَاع" : كُمحي ؟ َألَممه نَأةُ َأيرا امي

  ."اذْهبِي وال تَرجِعي ِإلَى الْخَطيَئة. كوال َأنَا َأحكُم علَي: "فَقَاَل لَها عيسى." ال يا سيد: قَالَت١١ْ" علَيك َأحد منْهم؟
  عيسى نور العالم

." من يتْبعني ال يمشي في الظَّالمِ، بْل يكُون لَه نُور الْحياة. َأنَا هو نُور الْعالَمِ: "وكَلَّمهم عيسى َأيضا وقَاَل١٢
١٣ونييسالْفَر َأنْ: "فَقَاَل لَهحال تَص تُكادفَشَه ،كِلنَفْس دتَشْه ى١٤." تَ اآلنيسع مهابي : "َأجِلنَفْس دَأنِّي َأشْه عم

بَأذْه نِإلَى َأيجِْئتُ و نَأي نم لَمَألنِّي َأع ،حي تَصتادال ِإلَى. فَشَهجِْئتُ و نَأي نم ونلَمفَال تَع ا َأنْتُمَأم نَأي 
ب١٥. َأذْهدلَى َأحع كُمَأنَا ال َأحشَرِ، ويسِ الْبقَايبِم ونكُمتَح ١٦. َأنْتُم كُمَألنِّي ال َأح يححي صكْمتُ، فَحكَمِإذَا حو

فََأنَا َأشْهد ِلنَفْسي، ١٨. ينِ تَصحورد في شَرِيعتكُم أن شَهادةَ شَاهد١٧. وحدي، بْل َأنَا واَألب الَّذي َأرسلَني
َأنْتُم ال تَعرِفُوني : "َأجاب عيسى" َأين َأبوك؟: "قَالُوا لَه١٩." والشَّاهد اآلخَر الَّذي معي هو اَألب الَّذي َأرسلَني

  ."ضالَو عرفْتُموني لَعرفْتُم َأبِي َأي. وال تَعرِفُون َأبِي
ولَم يقْبِض علَيه َأحد َألن وقْتَه لَم يكُن . قَاَل عيسى هذَا الْكَالم عنْد صنْدوق التَّبرعات، وهو يعلِّم في بيت اِهللا٢٠

دعب انح.  
  ينذر غير المؤمنين

 عنِّي ولَكنَّكُم تَموتُون في خَطيَئتكُم، وال تَقْدرون َأن تَْأتُوا ِإلَى الْمكَانِ َأنَا ذَاهب وستَبحثُون: "وقَاَل لَهم ثَانية٢١ً
هِإلَي بي َأنَا ذَاه٢٢." الَّذودهةُ الْيقُوُل: "فَقَاَل قَادي ؟ َألنَّههقْتُُل نَفْسيْل سكَانِ الَّ: هتَْأتُوا ِإلَى الْم َأن ونري ال تَقْدذ

هِإلَي ب٢٣." َأنَا ذَاهمقُ: "فَقَاَل لَهفَو نَأنَا مفَُل، وَأس نم ا. َأنْتُمنْيالد هذه نتُ مَأنَا لَسا، ونْيالد هذه نم َأنْتُم .
٢٤قُلْتُ لَكُم ِلذَِلك :اكُمي خَطَايف وتُونتَمَأنِّ. س نُونال تُْؤم كُنْتُم ِإناكُمي خَطَايف وتُونتَم ،و٢٥." ي َأنَا هفَقَالُوا لَه :

عنْدي َأشْياء كَثيرةٌ َأقُولُها عنْكُم، وَأشْياء كَثيرةٌ ٢٦َأنَا هو ما قُلْتُه لَكُم من اَألوِل، : "َأجابهم عيسى" من َأنْتَ؟"
كُملَيا عبِه كُما. َأح نلَكالَمالْع بِه ُأخْبِر نْهم تُهعما سمقٌ، وادي صلَنسي َأرنِ ٢٧." لَّذع مثُهدحي كَان وا َأنَّهمفْهي فَلَم



 شَيًئا من نَفْسي، متَى رفَعتُم الَّذي صار بشَرا، تَعرِفُون َأنِّي َأنَا هو، وَأنِّي ال َأعمُل: "وقَاَل لَهم عيسى٢٨. اَألبِ
ي اَألبنلَّما عْل َأقُوُل م٢٩. بيهضرا يا ماِئمُل دمي، َألنِّي َأعدحي وكُنتْرال ي وهي وعم وي هلَنسي َأرالَّذ ِإن ".

٣٠ونيركَث بِه نذَا آمبِه تَكَلَّمي وا هنَميبو.  
  أوالد إبراهيم

فَتَعرِفُون الْحقَّ، والْحقُّ ٣٢في كَالمي تَكُونُون حقا تَالميذي،  ِإن ثَبتُّم: " عيسى ِللَّذين آمنُوا بِهوقَاَل٣١
كُمررح٣٣." يوهابا: "َأجدَأب دا َألحبِيدع نَكُن لَمو ،يماهرِإب الدَأو ني. نَحفَ تَقُوُل لَنَا تَصا؟كَياررَأح ونر "

والْعبد ال يقيم في الدارِ ِإلَى ٣٥. َأقُوُل لَكُم الْحقَّ، كُلُّ من يرتَكب الْخَطيَئةَ هو عبد ِللخَطيَئة: "َأجابهم عيسى٣٤
دا ِإلَى اَألبيهف يمقفَي نا االبَأم ،د٣٦. اَألباالب كُمررح افَِإنقا حاررَأح ونيرتَص ،٣٧. ن الدَأو َأنَّكُم لَمَأنَا َأع

ي قُلُوبِكُما فلَه كَاني لَا متمكَل ي، َألنتَقْتُلُون َأن ونتُرِيد نَّكُملَك ،يماهر٣٨. ِإب َأنْتُمَأبِي، و نْدتُ عَأيا ربِم كُمَأنَا ُأكَلِّم
بِم لُونمتَعَأبِيكُم نم تُمعما س".  

٣٩وهابَأج" :يماهرِإب وونَا هى." َأبيسع مقَاَل لَه" :يماهراَل ِإبمَأع لُونمتَع لَكُنْتُم يماهرِإب الدَأو كُنْتُم ٤٠. لَو نَّكُملَك
الْح ي قُلْتُ لَكُمي، َأنَا الَّذتَقْتُلُون َأن وناِهللاتُرِيد نم تُهعمي سذَا. قَّ الَّذْل همعي لَم يماهراَل ٤١. ِإبمَأع لُونمتَع َأنْتُم

َأبِيكُم ".زِنًى: "قَالُوا لَه نم نُولَد لَم ناُهللا. نَح وه يدحونَا الْوَأب".  
  أبناء إبليس

 لَكُنْتُم تُحبوني، َألنِّي من اِهللا خَرجتُ وجِْئتُ، فَلَم َأحضر من نَفْسي، بْل لَو كَان اُهللا َأباكُم: "قَاَل لَهم عيسى٤٢
ِإبليس هو َأبوكُم، وَأنْتُم ٤٤. ِلماذَا ال تَفْهمون ما َأقُوُل؟ َألنَّكُم ال تَقْدرون َأن تَسمعوا كَالمي٤٣. هو َأرسلَني

نَاُؤهال. َأبقَات كَان ءدالْب نم وفَه ،َأبِيكُم اتغَبلُوا رمتَع َأن ونتُرِيد ِلذَِلك . ءشَي يهف سقِّ، فَلَيلَى الْحتْ عثْبي لَمو
َأما َأنَا فَِإنِّي َأقُوُل الْحقَّ، ٤٥.  الْكذْبِعنْدما يكْذب، فَهذَا َأمر طَبِيعي بِالنِّسبة لَه، َألنَّه كَذَّاب وَأبو. من الْحقِّ

من منْكُم يقْدر َأن يثْبِتَ َأنِّي ارتَكَبتُ خَطيَئةً؟ ِإن كُنْتُ َأقُوُل الْحقَّ، فَلماذَا ال تُْؤمنُون ٤٦. وِلهذَا ال تُْؤمنُون بِي
  ."وَأنْتُم ال تَسمعون َألنَّكُم لَستُم من اِهللا. الَّذي من اِهللا يسمع كَالم اِهللا٤٧بِي؟ 

  قبل إبراهيم عيسى كائن من

٤٨قَاَل النَّاس" :طَانشَي يكفو رِيامس نَقُوُل ِإنَّك ينقٍّ حلَى حع نى٤٩." نَحيسع مهابَأج" :طَانشَي يف سَأنَا لَي .
َأقُوُل ٥١. َأنَا ال َأطْلُب الْمجد ِلي، يوجد من يطْلُبه وهو الَّذي يحكُم في هذَا٥٠. تُم تَحتَقرونيبْل ُأكْرِم َأبِي، وَأنْ

 ماتَ ِإبراهيم، .اآلن تََأكَّدنَا َأن فيك شَيطَانًا: "قَاَل لَه النَّاس٥٢." لَكُم الْحقَّ، من يعمُل بِكَالمي لَن يموتَ َأبدا
هْل َأنْتَ َأعظَم من َأبِينَا ِإبراهيم الَّذي ماتَ؟ ٥٣' !من يعمُل بِكَالمي لَن يموتَ َأبدا'وماتَ اَألنْبِياء، وَأنْتَ تَقُوُل، 

ولَكن .  كُنتُ ُأمجد نَفْسي، فَمجدي هو ال شَيءِإن: "َأجابهم عيسى٥٤" حتَّى اَألنْبِياء ماتُوا، من تَحسب نَفْسك؟
 ،نْهع ي تَقُولُونالَّذ وهي، وندجمي يالَّذ ونَا'َأبِي هِإلَه و٥٥' .هرِفُهَأنَا َأعو ،رِفُونَهال تَع قُلْتُ ِإنِّي ال . َأنْتُم ِإنو

ِإبراهيم ًأبوكُم اشْتَاقَ بِفَرحٍ َأن يرى يومي، فَرآه ٥٦. لَكنِّي َأعرِفُه وَأعمُل بِكَالمه. مَأعرِفُه َأكُون كَذابا مثْلَكُ



جتَه٥٧." واب؟: "فَقَالُوا لَهدعب ينسلُغِ الْخَمتَب َأنْتَ لَمو ،يماهرتَ ِإبَأيفَ رى٥٨" كَييسع مقَّ، َأقُوُل: "قَاَل لَهالْح لَكُم 
وَأنَا ه ،يماهرِإب كُوني َل َأناِهللا٥٩." قَب تيب نم جخَراخْتَفَى و نَّهلَك ،وهمجرةً ِليارجلُوا حفَتَنَاو.  

 

 عيسى يشفي األعمى

٩ 

١هتنْذُ وِالدى ممال َأعجَأى رر اِئرس وا هنَميبتَال٢. و َألَهفَسيذُهتَّى : "مح اهاِلدو ُل َأمجذَا الرَأخْطََأ، ه نم ،لِّمعا مي
مادام ٤. ال هو َأخْطََأ وال واِلداه، ولَكنَّه وِلد َأعمى ِلكَي تَظْهر فيه َأعماُل اِهللا: "َأجاب عيسى٣" وِلد َأعمى؟

َأن جِبا، فَيارقْتُ نَهيالْولَنسي َأراَل الَّذمَل َأعمنَع  .يهَل فمعي َأن دَأح رقْدال يُل، وي اللَّيْأتيي ٥. ستُ فمادم
لَى ولَما قَاَل هذَا، بصقَ علَى اَألرضِ، وصنَع طينًا من الْبصاق، ووضع الطِّين ع٦." الْعالَمِ فََأنَا نُور الْعالَمِ

  .فَذَهب واغْتَسَل، ورجع مبصرا. َأي رسوٍل." اذْهب واغْتَسْل في بِركَة سلْوان: "وقَاَل لَه٧عينَي الرجِل، 
" جُل الَّذي كَان يجلس ويستَعطي؟َألَيس هذَا هو الر: "فَالْجِيران والَّذين كَانُوا يعرِفُون من قَبُل َأنَّه شَحاذٌ قَالُوا٨ 
٩ضعقَاَل الْب" :منَع ".ونقَاَل آخَرو" :هشْبِهْل يفَقَاَل." ال، ب وا هَأم" :و١٠." َأنَا هتْ : "فَقَالُوا لَهفَ انْفَتَحكَي ِإذَن

اذْهب ِإلَى سلْوان ' طينًا ووضعه علَى عينَي وقَاَل ِلي، الرجُل الَّذي اسمه عيسى، صنَع: "َأجاب١١" عينَاك؟
  ."ال َأعرِفُ: "قَاَل" َأين هو؟: "فَقَالُوا لَه١٢." فَذَهبتُ واغْتَسلْتُ وَأصبحتُ َأرى' .واغْتَسْل

  الفريسيون يستجوبون الرجل

وكَان الْيوم الَّذي عمَل فيه عيسى الطِّين وفَتَح عينَي اَألعمى، ١٤. الْفَريسيينفََأخَذُوا الَّذي كَان َأعمى ِإلَى ١٣
تبس موي وى١٥. هري حبفَ َأصا كَيضأي ونييسالْفَر َألَهفَس .ملْتُ، فََأنَا : "قَاَل لَهاغْتَسو نَييلَى عينًا عط عضو

كَيفَ : "وقَاَل آخَرون." هذَا الرجُل لَيس من اِهللا َألنَّه يخَاِلفُ شَرِيعةَ السبت: "فَقَاَل بعض الْفَريسيين١٦." رىَأ
وَأنْتَ بِما : "عمى مرةً ُأخْرىفَسَألُوا اَأل١٧. فَوقَع الْخالفُ بينَهم" يمكن ِلرجٍل خَاطٍئ َأن يعمَل مثَْل هذه اآليات؟

لَكن قَادةَ الْيهود لَم يصدقُوا َأنَّه كَان َأعمى وَأصبح يرى، ١٨." ِإنَّه نَبِي: "َأجاب" َأنَّه فَتَح عينَيك، ما رْأيك فيه؟
 هياِلدا ووعتَدتَّى اسا١٩حمَألُوهسو" :؟هى اآلنرفَ يى؟ فَكَيمَأع ِلدو ي تَقُوالنِ ِإنَّها الَّذنُكُمذَا اب٢٠" ْل ه ابَأج

اهاِلدى: "ومَأع ِلدو َأنَّهنُنَا، وذَا ابه َأن لَم٢١. نَعلَمفَال نَع ،هنَييع فَتَح نمو ،ى اآلنرفَ يا كَيَأم .فَه ،وه َألُوهسا و
قَاَل واِلداه هذَا ِلخَوفهِما من قَادة الْيهود، َألن الْقَادةَ اتَّفَقُوا معا َأن من ٢٢." يقْدر َأن يجاوِب عن نَفْسه َألنَّه باِلغٌ

ةادبالْع تيب نم نَعمي ،يحسالْم وى هيسع بَِأن دشْهذ٢٣َ. يِلهواهاِلداِلغٌ: "ا قَاَل وب َألنَّه وه َألُوهسا".  
٢٤قَالُوا لَهى ومَأع ي كَانَل الَّذجالر ونييسى الْفَرعتَداس ةيالثَّان ةرِللمقَّ: "وتَقُوَل الْح بِاِهللا َأن لِّفُكنُح . لَمنَع ننَح

َأنِّي كُنْتُ َأعمى : ِإنَّما َأعلَم شَيًئا واحدا. خَاطٌئ َأو غَير خَاطٍئ، َأنَا ال َأعلَم: "َأجاب٢٥." َأن هذَا الرجَل خَاطٌئ
رِيدون ِلماذَا تُ. قُلْتُ لَكُم ولَم تَسمعوا: "َأجابهم٢٧" ماذَا عمَل لَك؟ كَيفَ فَتَح عينَيك؟: "قَالُوا لَه٢٦." واآلن َأرى

َأنْتَ تلْميذُه َأما نَحن : "فَشَتَموه وقَالُوا٢٨" َأن تَستَمعوا مرةً ثَانيةً؟ هْل َأنْتُم َأيضا تَرغَبون في َأن تَكُونُوا تَالميذَه؟



: َأجابهم الرجُل٣٠." شَّخْص فَال نَعلَم من َأين هونَحن نَعلَم َأن موسى كَلَّمه اُهللا، َأما هذَا ال٢٩. فَتَالميذُ موسى
نَحن نَعلَم َأن اَهللا يستَجِيب ِلمنِ اتَّقَاه وعمَل ِإرادتَه، ٣١! َأنْتُم ال تَعلَمون من َأين هو مع أنَّه فَتَح عينَي! عجبا"

فَلَو كَان هذَا ٣٣. ولَم نَسمع في التَّارِيخِ كُلِّه عن واحد فَتَح عينَي شَخْصٍ وِلد َأعمى٣٢. نوال يستَجِيب ِللخَاطِئي
"  َأن تُعلِّمنَا؟َأنْتَ كُلُّك مولُود في الذُّنُوبِ، وتُرِيد: "فََأجابوه٣٤." الرجُل لَيس من اِهللا، لَما استَطَاع َأن يعمَل شَيًئا

 .وطَردوه خَارِجا
 العمى الروحي

٣٥فَقَاَل لَه هيلَقو ،وهدطَر مى َأنَّهيسع عمسا؟: "وشَرب اري صبِالَّذ ن٣٦" َأتُْؤمهابَأج" : نُأْؤم ِلكَي ،ديا سي وه نم
: فَقَاَل عيسى٣٩. وسجد لَه." آمنْتُ يا سيد: "قَاَل٣٨." ، وهو الَّذي يكَلِّمكَأنْتَ رَأيتَه: "قَاَل لَه عيسى٣٧" بِه؟

"نورين يى الَّذمعيو ،نورال ي ينى الَّذري بَِأن كُمَأح الَمِ ِلكَيذَا الْعجِْئتُ ِإلَى ه"!  
٤٠ينالَّذ ينييسالْفَر ضعب هعمفَقَالُوافَس ،هع؟: " كَانُوا ميما عضَأي نْل تَقُوُل ِإنَّنَا نَحى٤١" هيسع مقَاَل لَه" : لَو

ذَنْب كُملَيع ا كَانا لَميمع كُنْتُم . ،تَقُولُون نَّكُملَكى'ونَر ننَح. 'ذَنْبِكُم نع ُئولُونسم فََأنْتٌم ِإذَن.  
 

 الصالحالراعي  عيسى

١٠ 

١"ِلصارِقٌ وس وفَه ،كَانٍ آخَرم نم طْلَعْل يابِ، بالْب نم افرالْخ ةيرظخُُل ِإلَى حدال ي نقَّ، مالْح َأقُوُل لَكُم .
٢نخُُل مدي نمو افري الْخاعر وابِ، فَهافُ ت٣ُ. الْبرالْخو ،لَه فْتَحي ابوالْبوهتوي ِإلَى صغص . افَهري خنَادفَي

ةيرظا ِإلَى خَارِجِ الْحهقُوديو هما بِاسنْهم داحا ٤. كُلَّ وَألنَّه ،هعتَتْب يها وهامي قُدشما، يا كُلَّههجتَى َأخْرمو
تَهورِفُ ص٥. تَعْل تَهب ،الْغَرِيب عال تَتْب يهواءبتَ الْغُرورِفُ صا ال تَعَألنَّه ،نْهم ب٦." ر مى لَهيسع برض

هى كَالمغْزوا ممفْهي لَم منَّهثََل، لَكذَا الْمه.  
اقٌ ولُصوص، ولَكن كُلُّ الَّذين جاءوا قَبلي هم سر٨. َأقُوُل لَكُم الْحقَّ، َأنَا هو باب الْخراف: "فَقَاَل عيسى٧

ملَه عمتَس افَ لَمرى٩. الْخعرم جِديو جخْريخُُل ودو، فَينْجنِّي يخََل مد نم ،ابالْب وي ١٠. َأنَا هْأتارِقُ يالس
كلهيو حذْبيرِقَ وسْل. ِلياةٌ، بيح ملَه ا َأنَا فَجِْئتُ ِلتَكُونةٌَأميرفاةٌ ويح .  

١١افرِل الْخَأج نم هي بِنَفْسحضي اِلحي الصاعالرو ،اِلحي الصاعالر وثَْل ١٢. َأنَا هم سلَي ةرُل بِاُألجامالْع
افربِ الْخاحي صاعافَ . الررالْخ كتْرقْبِال، يم ُل الذِّْئبامَأى الْعافَ ِإذَا ررالْخ فُ الذِّْئبخْطفَي ،برهيو

َأنَا هو الراعي الصاِلح، وَأعرِفُ خرافي ١٤. فَهو يهرب َألنَّه عامٌل بِاُألجرة، وال تَهمه الْخراف١٣ُ. ويبددها
وِلي ١٦. وَأنَا ُأضحي بِنَفْسي من َأجِل الْخراف. َأعرِفُ اَألبكَما َأن اَألب يعرِفُني وَأنَا ١٥وخرافي تَعرِفُني، 

 يعقَط نَاكه كُونيي، وتوِإلَى ص يغا، فَتُصضَأي ا ِإلَيهعمَأج َأن جِبفَي ،ةيرظالْح هذه نتْ مسى لَيافٌ ُأخْررخ
داحاعٍ ورو داح١٧. و ةًاَألبيا ثَانَأنَالَه ي ِلكَياتيي بِححي، َألنِّي ُأضنبحْل َأنَا ١٨. ينِّي، با مْأخُذُهي دال َأح



ايا بِرِضي بِهحةً. ُأضيا ثَانَأنَالَه لْطَةُ َأني السنْدعا، وبِه يحُأض لْطَةُ َأني السنْدي بِ. عانصا َأوم وذَا هه ه
اَألب".  
. فيه شَيطَان، ِإنَّه مجنُون: "فَقَاَل كَثير منْهم٢٠. ومرةً ثَانيةً وقَع الْخالفُ الْحاد بين الشَّعبِ بِسببِ هذَا الْكَالم١٩ِ

هْل يقْدر الشَّيطَان َأن يفْتَح عينَي . شَيطَانلَيس هذَا كَالم من فيه : "وقَاَل آخَرون٢١" ِلماذَا تَستَمعون ِإلَيه؟
  "اَألعمى؟

  ألوهيته عيسى يؤكد

. وكَان عيسى يتَمشَّى في قَاعة سلَيمان في بيت اِهللا٢٣. وكَان ذَِلك في الشِّتَاء. وجاء عيد التَّجديد في الْقُدس٢٢ِ
٢٤قَالُوا لَهو النَّاس لَهوفَالْتَفَّ ح" :ةاحرفَقُْل لَنَا بِص يحسكُنْتَ الْم نَا؟ ِإنريتَى تُحى٢٥." ِإلَى ميسع مهابقُلْتُ : "َأج

نُونال تُْؤم نَّكُملَكو ،ِلي. لَكُم دتَشْه يمِ َأبِي ها بِاسلُهمي َأعاُل الَّتم٢٦. اَألع نم تُملَس َألنَّكُم نُونال تُْؤم نَّكُملَكو
وَأنَا ُأعطيها حياةَ الْخُلُود، فَال تَهلك َأبدا، ٢٨. خرافي تُصغي ِإلَى صوتي، وَأنَا َأعرِفُها وهي تَتْبعني٢٧. خرافي

عطَاها ِلي هو َأعظَم من الْكُلِّ، وال يقْدر َأحد َأن يخْطفَ شَيًئا من يد َأبِي الَّذي َأ٢٩. وال يخْطفُها َأحد من يدي
َأريتُكُم : "فَقَاَل لَهم عيسى٣٢. ومرةً ثَانيةً، تَنَاوَل النَّاس حجاَرةً ِلكَي يرجموه٣١." َأنَا واَألب واحد٣٠. اَألبِ

نَحن ال نَرجمك بِسببِ عمٍل : "َأجابوه٣٣" بسببِ َأي عمٍل منْها تَرجموني؟. ِلحةً كَثيرةً من اَألبَِأعماال صا
َأنَا قُلْتُ ِإنَّكُم : ورد في كتَابِكُم: "َأجابهم عيسى٣٤." صاِلحٍ، بْل بِسببِ الْكُفْرِ، فَمع َأنَّك ِإنْسان، تَقُوُل ِإنَّك اُهللا

فَهْل تَقُولُون ِللَّذي اخْتَاره ٣٦. فَهو يدعو الَّذين جاءتْ ِإلَيهِم كَلمةُ اِهللا آِلهةً، والْكتَاب داِئما علَى حق٣٥ٍّ. آِلهةٌ
. ِإن كُنْتُ ال َأعمُل َأعماَل َأبِي فَال تُصدقُوني٣٧ ابن اِهللا؟ َألنِّي قُلْتُ ِإنِّي' .َأنْتَ كَافر'اَألب وَأرسلَه ِإلَى الْعالَمِ، 

لَكن ِإن كُنْتُ َأعملُها، فَصدقُوا هذه اَألعماَل ِإن لَم تُصدقُوني َأنَا، فَتَعرِفُوا وتَعلَموا َأن اَألب في وَأنَا في ٣٨
  . يقْبِضوا علَيه مرةً ُأخْرى، لَكنَّه َأفْلَتَ من َأيديهِمفَحاولُوا َأن٣٩." اَألبِ
٤٠نَاكه َأقَامِل، وي اَألوف يهف غَطِّسى ييحي ي كَانكَانِ الَّذِإلَى الْم احرى، وةً ُأخْررم نداُألر ربع٤١. و اءجو

النَّاسِ، و نم يركَث هِإلَيقُولُونكَانُوا ي" :يححص وِل هجذَا الره نى عيحي ا قَالَهكُلُّ م نلَك ،اتْل آيمعي ى لَميحي ".
٤٢نَاكه ونيركَث بِه نآمو.  
 

 لعازر مات

١١ 

ومريم هي الَّتي دهنَت السيد ٢. خْتها مرثَاوكَان رجٌل مرِيض هو لَعازر من بيتَ عنْيا، من قَرية مريم وُأ١
يا : "فََأرسلَت اُألخْتَانِ ِإلَى عيسى تَقُوالن٣ِ. ولَعازر الْمرِيض هذَا هو َأخُوها بِالْعطْرِ ومسحتْ قَدميه بِشَعرِها،

رِيضم هبي تُحالَّذ ،دي٤." سا سى قَاَلفَلَميسع عم" : اِهللا، ِلكَي دجِلم وا هِإنَّم ،توِإلَى الْم يَؤدي لَن ضرذَا الْمه
مينِ ومع ذَِلك، لَما سمع َأنَّه مرِيض، انْتَظَر يو٦. وكَان عيسى يحب مرثَا وُأخْتَها ولَعازر٥." يتَمجد بِه ابن اِهللا



يا معلِّم، : "فَقَاَل لَه التَّالميذ٨ُ." تَعالَوا بِنَا نَرجِع ِإلَى بِالد يهوذَا: "ثُم قَاَل ِللتَّالميذ٧. في الْمنْطَقَة الَّتي كَان فيها
تُوجد في النَّهارِ اثْنَتَا عشْرةَ : "َأجاب عيسى٩" منْذُ قَليٍل حاوَل قَادتُهم َأن يرجموك، فَهْل تَرجِع ِإلَى هنَاك؟

ومن يمشي في اللَّيِل يعثُر، َألن النُّور لَيس ١٠. ساعةً، فَمن يمشي في النَّهارِ، ال يعثُر َألنَّه يرى نُور هذَا الْعالَمِ
يه١١." فمقَاَل لَه ذَِلك دعب" :لَعظَهُألوق بنِّي َأذْهلَكو ،نَا نَامبِيبح ريذ١٢ُ." ازالتَّالم قَاَل لَه" : قَد كَان ِإن ،ديا سي

عيسى فَقَاَل لَهم ١٤. وكَان عيسى يقْصد َأنَّه ماتَ، لَكنَّهم ظَنُّوا َأنَّه يتَكَلَّم عنِ النَّومِ الْعادي١٣." نَام يشْفَى
." وَأنَا مسرور َأنِّي لَم َأكُن هنَاك، َألن هذَا ِلفَاِئدتكُم ِلكَي تُْؤمنُوا، فَتَعالَوا نَذْهب ِإلَيه١٥. لَعازر ماتَ: "بِوضوحٍ

١٦يذالتَّالم الِئهمِلز َأمى التَّوعدي يا الَّذوتُ نَ: "قَاَل تُوما نَمالَوتَعهعا مضَأي نح".  
  األختين عيسى يعزي

١٧َأن دجى، ويسَل عصا ولَمامٍ وةُ َأيعبرِ َأري الْقَبف لَه ارص رازسِ، ١٨. لَعالْقُد نةً ما قَرِيبنْيتُ عيكَانَتْ بو
اتتْريلُومك ثَالثَة الَيوا١٩. ح نم كَبِير ددع كَاناويهِمي َأخف ميرمثَا وروا مزعوا ِلياءج ا ٢٠. لنَّاسِ قَدفَلَم

يا سيد، لَو : "فَقَالَتْ مرثَا ِلعيسى٢١. سمعتْ مرثَا َأن عيسى قَادم، خَرجتْ ِلتُقَابِلَه، َأما مريم فَقَعدتْ في الدارِ
." ولَكن، حتَّى في هذَا الْوقْت، َأنَا َأعرِفُ َأن كُلَّ ما تَطْلُبه من اِهللا، يعطيه لَك٢٢. خي قَد ماتَكُنْتَ هنَا ما كَان َأ

." مِ اآلخرَِأنَا َأعرِفُ َأنَّه سيقُوم في الْقيامة في الْيو: "قَالَتْ لَه مرثَا٢٤." سيقُوم َأخُوك: "قَاَل لَها عيسى٢٣
ومن كَان حيا وآمن بِي فَلَن ٢٦. من آمن بِي ولَو ماتَ فَسيحيا. َأنَا هو الْقيامةُ والْحياةُ: "قَاَل لَها عيسى٢٥

ك َأنْتَ الْمسيح ابن اِهللا الَّذي نَتَوقَّع َأن يْأتي نَعم يا سيد، َأنَا ُأْؤمن َأنَّ: "قَالَتْ لَه٢٧" هْل تُْؤمنين بِهذَا؟. يموتَ َأبدا
  ."ِإلَى الْعالَمِ

ولَما سمعتْ مريم ٢٩." الْمعلِّم هنَا وهو يدعوك: "قَالَتْ هذَا ثُم راحتْ ونَادتْ ُأخْتَها مريم وقَالَتْ لَها سرا٢٨
تْ بِسذَا، قَامههتْ ِإلَيبذَهو ةع٣٠. رى قَديسع كُني لَمو  يهف لَتْهي قَابكَانِ الَّذي الْمف ْل كَانب ،ةيَل ِإلَى الْقَرصو

ة وخَرجتْ، فَتَبِعوها والنَّاس الَّذين كَانُوا في الدارِ مع مريم يعزونَها، رَأوا كَيفَ أنَّها قَامتْ بِسرع٣١. مرثَا
نَاكه يكرِ ِلتَبةٌ ِإلَى الْقَببا ذَاهظَنُّوا َأنَّه م٣٢. َألنَّه نْدا عهتْ نَفْسمر ،َأتْهرى ويسع ثُ كَانيلَتْ ِإلَى حصا وفَلَم

قَالَتْ لَهو هيمقَد" :َأخ ا كَاننَا مكُنْتَ ه لَو ،ديا ساتَيم وا ٣٣." ي قَداءج ينالَّذ النَّاسي، وكى تَبيسا عآها رفَلَم
نزالْح هلَيع رظَهو دتَنَه ،كُونبا يهعقَاَل٣٤. م؟: "ووهفَنْتُمد نَأي "قَالُوا لَه" :انْظُراَل وتَع ،ديا سكَى ٣٥." يفَب

ِإنَّه فَتَح عينَيِ اَألعمى، َأما كَان يقْدر : "لَكن قَاَل بعضهم٣٧." انْظُروا كَم كَان يحبه: "فَقَاَل الشَّعب٣٦. عيسى
غَارة علَى ثُم وصَل ِإلَى الْقَبرِ، وكَان عبارةً عن م. فَتَنَهد عيسى مرةً ثَانية٣٨ً" َأن يحفَظَ لَعازر من الْموت؟

رجا حهخَلدم.  
  من الموت يقيم لعازر عيسى

." يا سيد، ِإنَّه َأنْتَن َألن هذَا هو رابِع يومٍ لَه: "فَقَالَتْ مرثَا ُأخْتُ الْميت." ارفَعوا الْحجر: "فَقَاَل عيسى٣٩
: فَرفَعوا الْحجر، ونَظَر عيسى ِإلَى فَوقُ وقَاَل٤١" آمنْت تَرين جالَل اِهللا؟َألَم َأقُْل لَك ِإن : "َأجابها عيسى٤٠



ولَكنِّي قُلْتُ هذَا من َأجِل الشَّعبِ . َأنَا عارِفٌ َأنَّك داِئما تَستَجِيب ِلي٤٢. َأشْكُرك يا َأبِي َألنَّك استَجبتَ ِلي"
فَخَرج ٤٤!" يا لَعازر اخْرج: "وبعدما قَاَل هذَا صاح بَِأعلَى صوته٤٣."  ِلكَي يْؤمنُوا َأنَّك َأرسلْتَنيالْواقف حوِلي

حلُّوا عنْه اَألكْفَان : "ىفَقَاَل لَهم عيس. الْميتُ وهو ملْفُوفٌ بِاَألكْفَانِ علَى يديه ورِجلَيه، ووجهه معصوب بِمنْديٍل
بذْهي خَلُّوهو".  

  عيسى مؤامرة لقتل

٤٥نُوا بِهى، فَآميسع لَهما عا مَأور ميرم ةاروا ِلزِياءج ينالنَّاسِ الَّذ نم يركَثوا ِإلَى ٤٦. وبذَه منْهةً ماعمج نلَك
موهرَأخْبو ينييسالْفَرلَهما عقَالُوا٤٧.  بِملَى، وسِ اَألعلجا ِللماعمتاج ونييسالْفَرارِ وبالَْأح اءَؤسر قَدذَا : "فَعه

ي الرومانيون ِإن تَركْنَاه علَى هذه الْحاِل يْؤمن بِه الْجميع، فَيْأت٤٨الرجُل يعمُل آيات كَثيرةً، فَماذَا نَعمُل؟ 
َأنْتُم ال : "قَاَل واحد منْهم هو قَيافَا الَّذي كَان الْحبر اَألعلَى في تلْك السنَة٤٩." ويدمرون بيتَ اِهللا ويْأخُذُون ُأمتَنَا

قَاَل هذَا ٥١."  رجٌل واحد عنِ الشَّعبِ وال تَهلك اُألمةُ كُلُّهاوال تَفْهمون َأنَّه خَير لَكُم َأن يموت٥٠َتَعرِفُون شَيًئا، 
ةنِ اُألموتُ عميى سيسع َأ َأنتَنَب ،نَةالس لْكي تلَى فاَألع ربالْح كَان ْل ِلَأنَّهب ،هنَفْس ن٥٢. ال م لْكت نع سلَيو

ا، بهدحو ةااُألمداحو ملَهعجيو مهعمجلَي ،ينقتَفَراِهللا الْم نَاءَأب نا عض٥٣. ْل َأي ودهةُ الْيقَاد رمِ قَروالْي ذَِلك نمو
  .َأن يقْتُلُوا عيسى

ى الْمنْطَقَة الْمجاوِرة ِللصحراء، ِإلَى بلْدة فَكَفَّ عيسى عن َأن يظْهر علَنًا بين الشَّعبِ، وراح من هنَاك ِإل٥٤َ
هيذتَالم عا ميهف َأقَامو ،مايا َأفْرهماس.  

هِيرِ قَبَل واقْتَرب عيد الْفصحِ الْيهودي، فَذَهب عدد كَبِير من َأهاِلي الْقُرى ِإلَى الْقُدسِ ِليقُوموا بِفَرِيضة التَّط٥٥ْ
يداِهللا٥٦. الْع تيي بف فُوناقو مهضٍ، وعِلب مهضعقُوُل بيى ويسع نع ثُونحبكَانُوا يو" : جِيءيْل س؟ هكُمْأيا رم

كُلَّ من يعرِفُ مكَانَه يخْبِرهم، ِلكَي يقْبِضوا وكَان رَؤساء الَْأحبارِ والفَريسيون قَد َأمروا َأن ٥٧" ِإلَى الْعيد َأم ال؟
هلَيع.  
 

 العطر على قدمي عيسى

١٢ 

١توالْم نم هي َأقَامالَّذ رازلَع كُنسي ثُ كَانيا، حنْيتَ عيى ِإلَى بيسع اءامٍ، جَأي تَّةحِ بِسصَل الْفقَب٢. و لُوا لَهمفَع
عنَاكه شَاء .ةاِئدِإلَى الْم هعم يناِلسالْج دَأح رازلَع كَانو ،مثَا تَخْدركَانَتْ مطْرٍ ٣. وةَ عورقَار ميرفََأخَذَتْ م

.  فَامتََألت الدار من راِئحة الْعطْرِ.غَاِلي الثَّمنِ من النَّارِدينِ النَّقي، ودهنَتْ قَدمي عيسى، ثُم مسحتْهما بِشَعرِها
٤دعا بيمف ي خَانَهالَّذ ،يوتيوذَا الْقَرهي وهو هيذتَالم دلَغٍ "٥: فَقَاَل َأحببِم طْرذَا الْعه اعبي َأن نكمي اذَا؟ كَانِلم

قَاَل هذَا، ال َألنَّه كَان يهمه الْفُقَراء، بْل َألنَّه ِلص، وكَان صنْدوقُ النُّقُود ٦!" ءيعادُل مرتَّب سنَة ويعطَى ِللْفُقَرا



يهف عوضا يمرِقُ مسي فَكَان هعى٧. ميسفَقَاَل ع" :ي ِللْداددمِ ِإعومِ، يوِللْي طْرذَا الْعظَتْ هفا حا، ِإنَّهكْهفْنِاتْر .
  ."الْفُقَراء عنْدكُم داِئما، َأما أنَا فَال َأبقَى عنْدكُم داِئما٨

  مؤامرة لقتل لعازر

٩ هي َأقَامالَّذ رازا لَعورْل ِليى فَقَطْ، بيسِل عأج نوا ال ماءفَج ،نَاكى هيسع بِ َأنالشَّع نم يركَث ورهمج ملعو
متوالْم ا، ١٠. نضَأي رازقْتُلُوا لَعي ارِ َأنبالَْأح اءَؤسر ر١١فَقَر مكُونَهتْري ونيركَث نَاس بِه كَانببِس َألن

  .ويْؤمنُون بِعيسى
  القدس تستقبل عيسى

١٢الْكَبِير ورهمالْج عمس ي الْغَدفَأ و ،يدِللع اءي جسِالَّذِإلَى الْقُد هي طَرِيقى فيسع النَّخِْل ١٣. ن انلُوا َأغْصمفَح
فُونتهي مهو اِلهقْبتوا السجخَرالُل: "والْج !ةاُألم هذه كلم كارمِ اِهللا، تَبي بِاساآلت كارى ١٤." تَبيسع دجوو

هذَا ملكُكُم يْأتي راكبا علَى جحشٍ ابنِ ! ال تَخَافُوا يا َأهَل الْقُدسِ"١٥: رد في الْكتَابِفَركب علَيه كَما و جحشًا،
ةابد." 
هذه اَألشْياء عنْه، لَكن بعدما تَمجد عيسى، فَهِموا َأن الْكتَاب ذَكَر . وفي َأوِل اَألمرِ، لَم يفْهم تَالميذُه كُلَّ هذَا١٦

ا لَهنَفَّذُوه مَأنَّهث١٧َ. ودا حبِم رَأخْب ،توالْم نم هَأقَامرِ والْقَب نم رازى لَعا نَادلَم هعم ي كَانالَّذ بالشَّعو .
١٨مع وا َأنَّهعمس مَألنَّه ،اِلهقْبتالس النَّاس جذَا خَرةَِلهاآلي هذض١٩ٍ. َل هعِلب مهضعب ونييسفَقَاَل الْفَر" : ننَح

 !"الْعالَم كُلُّه يتْبعه. فَشلْنَا تَماما
 موته وقيامته عيسى يتنبأ عن

فَذَهبوا ِإلَى فيليب، وهو من بيتَ ٢١. وكَان بين الَّذين جاءوا ِإلَى الْقُدسِ ِليعبدوا اَهللا في الْعيد بعض اَألجانب٢٠ِ
قَالُوا لَهيِل، ولي الْجي فا الَّتديى: "صيسى عنَر َأن نُرِيد ،ديا س٢٢." ي بذَهو ،اوِسرَأنْد رَأخْبو يبيلف بفَذَه
. جاءت الساعةُ الَّتي فيها يتَمجد الَّذي صار بشَرا: " عيسىفََأجابهم٢٣. َأنْدراوِس وفيليب وَأخْبرا عيسى

َأقُوُل لَكُم الْحقَّ، ِإن كَانَتْ حبةُ الْقَمحِ ال تَقَع في اَألرضِ وتَموتُ، فَِإنَّها تَبقَى حبةً واحدةً، َأما ِإن ماتَتْ فَِإنَّها ٢٤
من ٢٦. من يحب حياتَه يفْقدها، ومن يكْرهها في هذه الدنْيا يربحها وتَكُون لَه حياةُ الْخُلُود٢٥. كَثيراتُنْتج حبا 

يهي َأنَا فكَانِ الَّذي الْمف كُوني يمخَاد ي، ِلَأننعتْبي َأن جِبي فَينمخْدي َأن ادَأبِي. َأر هكْرِمي ينمخْدي نكُلُّ مو.  
٢٧"طَرِبضم ْل َأقُوُل. قَلْبِي اآلنفَه :ةاعالس هذ؟ ال، فََأنَا جِْئتُ ِلهةاعالس هذه نا َأبِي مي يذْنا َأبِي، ٢٨. َأنْقي

كماس دجقُوُل." مي اءمالس نتٌ موص اءفَج" :جاَأنَا مضَأي هدجُأمو ،تُه٢٩." د عمس نَاكه ي كَانالَّذ ورهمفَالج
هذَا الصوتُ جاء، ال من َأجلي َأنَا، : "فَقَاَل عيسى٣٠." كَلَّمه مالك: "آخَرون قَالُوا." حدثَ رعد: "الصوتَ وقَاَل

َأنْتُم كُملَأج نْل م٣١. ب ااآلننْيالد هذلَى هع قَابلُّ الْعحا. ينْيالد هذه ديس دطْري ٣٢. اآلن نتُ معفتَى رَأنَا مو
  .بِهذَا الْكَالمِ َأشَار ِإلَى الطَّرِيقَة الَّتي سيموتُ بِها٣٣." اَألرضِ، َأجذب ِإلَي جميع النَّاسِ



٣٤بالشَّع هابفَ تَقُوُل َأنْتَ: "فََأجفَكَي ،دقَى ِإلَى اَألببي يحسالْم تَابِ َأنالْك ننَا معمس : اري صالَّذ فَعري َأن دال ب
لُوا السير مادام ِإذَن واص. النُّور معكُم وقْتًا قَصيرا: "قَاَل لَهم عيسى٣٥" بشَرا، فَمن هو هذَا الَّذي صار بشَرا؟

الظَّالم كُملَيع جِيءِلَئال ي ،كُملَيشْرِقُ عي النُّور .بذَاه وه نَأي لَمعي الظَّالمِ ال يي فشمي يالَّذ ٣٦. َألن ادامم
  . ثُم ذَهب واخْتَفَى عنْهمقَاَل عيسى هذَا." النُّور معكُم، آمنُوا بِالنُّورِ ِلتَصيروا َأهَل النُّورِ

  كفر اليهود

٣٧نُوا بِهْؤمي لَم منَّهلَك مهامةً قُديركَث اتَل آيمع َأنَّه عم٣٨. وا النَّبِييِإشَع ي قَالَهالَّذ الْكَالم تَم بِذَِلكو" : ،با ري
َأعمى "٤٠: كَما َأن ِإشَعيا قَاَل َأيضا. فَلَم يقْدروا َأن يْؤمنُوا٣٩"  قُوةُ ذراعِ اِهللا؟من آمن بِرِسالَتنَا، وِلمن ظَهرتْ

مهيفََأشْف وا ِإلَيجِعرفَي ،وا بِقُلُوبِهِممفْهيو ،هِمونيا بِعورِلَئال ي ،مهى قُلُوبقَسو ،مونَهي٤١." عقَاَل ِإشَع ذَا َألنَّها هي
نْهع تَكَلَّمى ويسالَل عَأى جر.  

ومع ذَِلك، آمن بِه عدد كَبِير من الْقَادة َأنْفُسهِم، ولَكنَّهم لَم يعلنُوا ِإيمانَهم، ِلخَوفهِم من الْفَريسيين ِلَئال ٤٢
ادبالْع وتيب نم موهدطْرياِهللا٤٣. ة ني مْأتي ييحِ الَّذدالْم نم النَّاسِ َأكْثَر يحدنَالُوا مي وا َأنبَأح مَألنَّه.  

ومن رآني، رَأى الَّذي ٤٥. من يْؤمن بِي، يْؤمن بِالَّذي َأرسلَني، ال بِي َأنَا وحدي: "فَقَاَل عيسى بِصوت عاٍل٤٤
من يسمع كَالمي وال ٤٧. َأنَا النُّور الَّذي جاء ِإلَى الْعالَمِ، فَكُلُّ من آمن بِي ال يبقَى في الظَّالم٤٦ِ. نيَأرسلَ

هلَيع كُمفََأنَا ال َأح ،ُل بِهمعي .ذَ النَّاسْل ُألنْقلَى النَّاسِ، بع كُم٤٨. َألنِّي جِْئتُ، ال َألحي نُل مقْبال يي ونفُضر
هلَيع كُمحي نم ي، لَهرِ: كَالممِ اآلخوي الْيف هلَيع كُمتَحا سي بِهي ُأنَادي الَّتتمِل ٤٩. كَلي، بنْدع نم ًأتَكَلَّم َألنِّي لَم

َأتَكَلَّما َأقُوُل وي بِمانصَأو وي، هلَنسي َأرالَّذ ٥٠. اَألب فَالْكَالم ،الْخُلُود اةيي ِإلَى حدتَه تَهيصو ارِفٌ َأنَأنَا عو
ِلي اَألب ي قَالَهالَّذ وه ي َأقُولُهالَّذ".  

 

 تالميذه يغسل أرجل

١٣ 

فَهو َأحب الَّذين ينْتَمون . لْعالَمِ ِإلَى اَألبِوكَان عيسى يعلَم َأن وقْتَه حان ِليرحَل من هذَا ا. واقْتَرب عيد الْفصح١ِ
وددى الْحِإلَى َأقْص مهبالَمِ، َأحذَا الْعي هف نِ ٢. لَهوذَا بهي قَلْبِ يف عضو قَد طَانالشَّي ا، كَانعم نشَّوتَعي ما هنَميفَب

وكَان عيسى يعلَم َأن اَألب وضع كُلَّ شَيء تَحتَ سلْطَته هو، وَأنَّه جاء ٣. ون عيسىسمعان الْقَريوتي َأن يخُ
جِعرِإلَى اِهللا ياِهللا، و نم. 

٤هطسَل ووا حطَهبرنْشَفَةً وَأخَذَ مو ،تَهاءبع خَلَعو ،شَاءنِ الْعع ٥. فَقَاماءم بصُل وغْسَأ يدبٍل، وغْسي مف 
هطسلَى والتِّي ع نْشَفَةا بِالمهحسميو يذَل التَّالمج٦. َأرلَه انعمقَاَل س سطْرب انعمَل ِإلَى سصا وي، : "فَلَمديا سي

لَن : "قَاَل بطْرس٨." م ما َأعملُه، لَكنَّك ستَفْهم فيما بعدَأنْتَ اآلن ال تَفْه: "َأجابه عيسى٧" َأنْتَ تَغْسُل رِجلَي؟
يا : "قَاَل لَه سمعان بطْرس٩." ِإن لَم َأغْسلْك، فَلَن يكُون لَك نَصيب معي: "َأجابه عيسى." تَغْسَل رِجلَي َأبدا



فَقَطْ، ب لَيي، ال رِجدياسضي َأيْأسرو يدى١٠." ْل ييسع ِإال : "قَاَل لَه تَاجحفَال ي ،هلَتما بِجينَق ارص متَحنِ اسم
هلَيِل رِجِإلَى غَس .يكُمف داحكُلُّ و سلَي نلَك ،اءيَأنْق َأنْتُمخ١١ُ." ويي سنِ الَّذرِفُ معي ى كَانيسع ذَا فَِإنِله ،ونُه

  ."لَستُم كُلُّكُم َأنْقياء: "قَاَل
١٢مقَاَل لَهو لَسجو تَهباءع لَبِس ملَهجَل َأرا غَس؟ : "فَلَملَكُم لْتُهما عم ونمْل تَفْه١٣ه لِّمعي الْمونَنعتَد َأنْتُم

عقٍّ َألنِّي فلَى حع َأنْتُمو ،ديالسو١٤. ال كَذَِلك َأن كُملَيع جِبفَي ،لَكُمجلْتُ َأرغَس كُملِّمعمو كُمديَأنَا سكُنْتُ، و فَِإن
َأقُوُل ١٦ .َألنِّي جعلْتُ من نَفْسي قُدوةً لَكُم، ِلتَعملُوا َأنْتُم َأيضا كَما عملْتُ معكُم١٥. تَغْسلُوا بعضكُم َأرجَل بعضٍ

فَِإن علمتُم هذَا، هنيًئا لَكُم ِإن ١٧. لَيس الْعبد َأعظَم من سيده، وال الرسوُل َأعظَم من الَّذي َأرسلَه: لَكُم الْحقَّ
بِه لْتُممع. 

 ويتنبأ أن يهوذا سيخونه

١٨"كُميعمج نذَا عَأنَ. َأنَا ال َأقُوُل همتُهاخْتَر ينارِفٌ الَّذتَابِ. ا عي الْكف درا وم متي َأن دالب نلَك : ني َأكََل مالَّذ
َأقُوُل ٢٠. وَأنَا ُأخْبِركُم اآلن بِهذَا قَبَل ما يحدثُ، حتَّى متَى حدثَ تُْؤمنُون َأنِّي َأنَا هو١٩. خُبزِي انْقَلَب ضدي

وبعدما قَاَل عيسى هذَا، َأعلَن وهو ٢١." لَكُم الْحقَّ، من يقْبُل الَّذي ُأرسلُه يقْبلُني، ومن يقْبلُني يقْبُل الَّذي َأرسلَني
  ."َأقُوُل لَكُم الْحقَّ، واحد منْكُم سيخُونُني: "مضطَرِب جِدا

وكَان َأحد التَّالميذ، ٢٣. الميذُ بعضهم ِإلَى بعضٍ حاِئرِين ال يعلَمون من هو الشَّخْص الَّذي قَصدهفَنَظَر الت٢٢َّ
 هو فََأشَار ِإلَيه سمعان بطْرس َأن يسَألَه من٢٤. وهو الَّذي كَان عيسى يحبه، جاِلسا ِإلَى جِوارِ عيسى

ودقْص٢٥. الْمقَاَل لَهى ويسرِ عدلَى صع اءراَل ِللو؟: "فَموه نم ،ديا سى٢٦" ييسع ابَأج" : يهطي ُأعالَّذ وه
فَلَما َأخَذَها، دخَلَه ٢٧. ن الْقَريوتيفَغَمس اللُّقْمةَ ورفَعها وَأعطَاها ِليهوذَا بنِ سمعا." هذه اللُّقْمةَ بعدما َأغْمسها

طَانى. الشَّييسع فَقَاَل لَه" :ةعربِس لْهمعا لَهمتَع تَ َأنيا نَواذَا ٢٨." مِلم شَاءي الْعف ينودجوالْم نم دَأح مفْهي فَلَم
ذَِلك وقَ ا٢٩. قَاَل لَهنْدص َألن نازِمِ لَكلَو ضعب شْتَرِيي َأن ى قَاَل لَهيسع َأن مهضعب وذَا، ظَنهي عم كَان لنُّقُود

اءًئا ِللفُقَرشَي يطعي َأن َأو يد٣٠. الْعَأظْلَم ُل قَداللَّي كَانو ،ةعربِس جخَرةَ ووذَا اللُّقْمهَل يفَتَنَاو.  
  وبطرس سينكره

وِإن كَان اُهللا ٣٢. حان الْوقْتُ َأن يتَمجد الَّذي صار بشَرا، ويتَمجد اُهللا بِواسطَته: "فَلَما خَرج قَاَل عيسى٣١
. والدي، سَأبقَى معكُم فَتْرةً قَصيرةًيا َأ٣٣. يتَمجد بِواسطَته، فَِإن اَهللا يمجد االبن في ذَاته، ويمجده دون تَْأخيرٍ

اآلن لَكُم بِ َأقُولُهِللشَّع ا قُلْتُهمو :هِإلَي بي َأنَا ذَاهكَانِ الَّذتَْأتُوا ِإلَى الْم َأن ونرال تَقْدنِّي وع ثُونحتَب٣٤. س هذه
ا لَكُميهطةٌ ُأعيددةٌ جيصو: وباَأحضعب كُمضعَأنَا. ا ب تُكُمببا َأحا كَمضعب كُمضعوا بب٣٥. َأح يعمرِفُ الْجعذَا يبِه

  ."َأنَّكُم تَالميذي، ِإن كُنْتُم تُحبون بعضكُم بعضا
٣٦سطْرب انعمس ؟: "فَقَاَل لَهديا سي بَأنْتَ ذَاه نىَأ" ِإلَى َأييسع هابي ِإلَى : "جنعتَتْب َأن رال تَقْد َأنْتَ اآلن

دعا بيمي فنعتَتْبس نَّكلَك ،هِإلَي بي َأنَا ذَاهكَانِ الَّذ٣٧." الْمسطْرب ؟ : "قَاَل لَهاآلن كعَأتْب َأن راذَا ال َأقْدِلم ،ديا سي



ُأض َأن دتَعسَأنَا مكبِيلي سي فاتيبِح يى٣٨." حيسع ابقَّ، : "َأجالْح ي؟ َأقُوُل لَكبِيلي سف كاتيي بِححَأنْتَ تُض
اتري ثَالثَ منرتُنْك يكالد يحصي َل َأنقَب".  

 

 عيسى هو الطريق

١٤ 

١"كُمقُلُوب طَرِبنُوا بِي. ال تَضآمنُوا بِاِهللا وة٢ٌ. آميركَث ناكسارِ َأبِي مي دا كُنْتُ . فا، ميححذَا صه كُني لَم لَو
لَكُم كَانًا. َأقُولُهم لَكُم دُألع بكَانِ ٣. َأنَا ذَاهي الْمي، ِلتَكُونُوا فعم آخُذُكُمو جِعَأر ،كَانالْم لَكُم دُأعو با َأذْهمدعبو

يا سيد نَحن ال نَعلَم َأين : "فَقَاَل لَه تُوما٥." َأنْتُم تَعرِفُون الطَّرِيقَ ِإلَى الْمكَانِ الَّذي َأنَا ذَاهب ِإلَيه٤. نَا فيهالَّذي َأ
ال يقْدر َأحد .  الْحقُّ، َأنَا هو الْحياةَُأنَا هو الطَّرِيقُ، َأنَا هو: "قَاَل لَه عيسى٦" َأنْتَ ذَاهب، فَكَيفَ نَعرِفُ الطَّرِيقَ؟

بْل من اآلن تَعرِفُونَه وقَد . ِإن كُنْتُم تَعرِفُوني، فَستَعرِفُون َأبِي َأيضا٧. َأن يْأتي ِإلَى اَألبِ ِإال بِواسطَتي
وهتُمَأير".  

٨يبيلف َأرِنَا : "قَاَل لَه ،ديا سي لَنَايكْفذَا يهو ،ى٩." اَألبيسع ال : "قَاَل لَه ذَِلك عمو ،قْتذَا الْوكُلَّ ه كُمعَأنَا م
َأى اَألبي رآنر ن؟ ميبيلا في يرِفُنفَ تَقُوُل. تَع؟ : فَكَي١٠َأرِنَا اَألب ؟ الْكَالميف اَألبي اَألبِ وَأنِّي ف نَأال تُْؤم

صدقُوني َأنِّي في اَألبِ ١١. ذي َأقُولُه لَكُم ال َأقُولُه من عنْدي، بِل اَألب هو الَّذي يقيم في ويعمُل َأعمالَهالَّ
يف اَألبا. وهنَفْس اتجِزعبِ الْمبذَا بِسقُوا هدلَى اَألقَلِّ صع ق١٢َّ. َأوالْح اَل َأقُوُل لَكُممُل اَألعمعبِي ي نْؤمي نم ،

وكُلُّ ما تَطْلُبونَه بِاسمي َأعملُه، ِلكَي يتَمجد اَألب ١٣. الَّتي َأعملُها، بْل ويعمُل َأعظَم منْها َألنِّي ذَاهب ِإلَى اَألبِ
  .ي َأعملُهِإن طَلَبتُم شَيًئا بِاسم١٤. بِواسطَة االبنِ

  الروح القدوس الوعد بإرسال

١٥ ،ايايصبِو لُونمي، تَعونبتُح كُنْتُم ١٦ِإن ،دِإلَى اَألب كُمعقَى مبي ينًا آخَرعم يكُمطعاَألبِ، فَي نم َأنَا َأطْلُبو
َأنْتُم تَعرِفُونَه َألنَّه معكُم، . مِ َألنَّهم ال يرونَه وال يعرِفُونَهذَِلك هو روح الْحقِّ، الَّذي ال يقْبلُه َأهُل الْعال١٧َ

يكُمف كُونيس١٨. وكُمِإلَي جِعَأرْل سى، بتَامي كُكُمي١٩. ال َأتْرنَنوفَتَر ا َأنْتُمَأم ،الَمي الْعانري يٍل لَنقَل دعَألنِّي . بو
يحنويتَحا سضَأي ٢٠.  فََأنْتُميكُمَأنَا فو ،يف َأنَّكُمي َأبِي، وَأنِّي ف رِفُونمِ تَعوالْي ي ذَِلك٢١. ف ايايصُل وقْبي نم

  ."ر لَه ذَاتيوالَّذي يحبني يحبه َأبِي وَأنَا ُأحبه وُأظْهِ. ويعمُل بِها فَهو الَّذي يحبني
من : "َأجابه عيسى٢٣" كَيفَ يمكن يا سيد َأن تُظْهِر ذَاتَك لَنَا ولَيس ِللعالَمِ؟): "لَيس الْقَريوتي(فَقَاَل لَه يهوذَا ٢٢

عم يمنُقو هي ِإلَينَْأتَأبِي، و هبحي، فَيُل بِكَالممعي ينبحيي٢٤. هُل بِكَالممعي، ال ينبحال ي ني . مالَّذ ذَا الْكَالمه
  .تَسمعونَه لَيس من عنْدي، بْل هو كَالم اَألبِ الَّذي َأرسلَني

٢٥"كُمعَأنَا مذَا وه ٢٦. قُلْتُ لَكُم لُهسريي سالَّذ وسالقُد وحالر ،ينعا الْميَأممبِاس اَألب  ،ءكُلَّ شَي كُملِّمعي وفَه
لَكُم ا قُلْتُهبِكُلِّ م كُمذَكِّريو. 



٢٧"يكُمطي ُأعالمس ،لَكُم كا َأتْرالمس .ثْلَهم يطعي الَمِ َأنِللع نكمَأنَا ال ي يهطا ُأعمال . وو كُمقُلُوب طَرِبال تَض
فَِإن كُنْتُم تُحبوني، افْرحوا َألنِّي ذَاهب ِإلَى اَألبِ، َألن . َأنَا ذَاهب، ثُم َأرجِع ِإلَيكُم: سمعتُم ما قُلْتُه٢٨. تَخَافُوا

لَن ُأطيَل علَيكُم الْكَالم، ٣٠. َأخْبرتُكُم بِهذَا اآلن قَبَل ما يحدثُ، حتَّى متَى حدثَ تُْؤمنُون٢٩. اَألب َأعظَم منِّي
لَيلْطَانٍ عس َأي لَه سلَيو ،ما قَادنْيالد هذه ديس ُل ٣١. َألنمَأنِّي َأعو ،اَألب بَأنِّي ُأح الَمرِفَ الْععي َأن جِبي نلَك

ي بِهانصا َأونَا. بِمه نم بوا نَذْهقُوم.  
 

 مة واألغصانالكر

١٥ 

١"امالْكَر وَأبِي هةُ، وييققةُ الْحمالْكَر و٢. َأنَا ه رثْمي ِلكَي نَقِّيهي رثْمنٍ يكُلُّ غُصو ،هقْطَعي رثْمال ي ينٍ فكُلُّ غُص
لَك٣ُ. َأكْثَر ي قُلْتُهِل الْكَالمِ الَّذبِفَض اءيَأنْق اآلن َأنْتُم٤. ميكُمتُ فا َأثْبكَم يتُوا فاثْب . َأن رقْدال ي نالْغُص ا َأنكَمو

يتُوا فتَثْب لَم وا ِإنرتُثْم َأن ونرا ال تَقْدضَأي فََأنْتُم ،ةمي الْكَرتْ فثْبي لَم ِإن هنَفْس نم رثْمي.  
من ال ٦. من يثْبتُ في يثْمر ثَمرا كَثيرا، َألنَّكُم بِدوني ال تَقْدرون َأن تَعملُوا شَيًئا. غْصانَأنَا الْكَرمةُ، وَأنْتُم اَأل٥

ن ثَبتُّم في ِإ٧. واَألغْصان الْيابِسةُ تُجمع وتُرمى في النَّارِ وتُحرقُ. يثْبتُ في، يرمى بعيدا مثَْل غُصنٍ يابِسٍ
فَتَنَالُوه ونا تُرِيدوا مفَاطْلُب ،يكُمي فتَ كَالمثَبَأبِي٨. و دجتَمذَا يي: بِهيذتَالم َأنَّكُم رظْها، فَييرا كَثروا ثَمرتُثْم َأن.  

٩"ي متُوا ففَاثْب ،تُكُمببا َأحضَأنَا َأي ،ي اَألبنبا َأحيكَمتبا ١٠. حي، كَمتبحي مف تُونتَثْب ايايصبِو لُونمتَع كُنْتُم ِإن
هتبحي متُ فَأثْبا َأبِي وايصُل بِومال١١. َأنِّي َأعكَام كُمحفَر كُوني، فَيثْلوا محذَا، ِلتَفْره ١٢. قُلْتُ لَكُم يه هذه

ال تُوجد محبةٌ َأعظَم من َأن يضحي الْواحد بِنَفْسه في سبِيِل ١٣. ا بعضكُم بعضا كَما َأحببتُكُمَأحبو: وصيتي
اِئهباِئي١٤. َأحبَأح فََأنْتُم ايايصبِو لْتُممع ١٥. ِإنالْع َألن ،اآلن دعا ببِيدع وكُمعُل َأنَا ال َأدمعا يرِفُ معال ي دب
هديَأبِي. س نم تُهعما سبِكُلِّ م فْتُكُمراِئي، َألنِّي عبَأح تُكُموعا د١٦. ِإنَّم تُكُمي اخْتَري، َأنَا الَّذونتَخْتَار لَم َأنْتُم

عفَي ،ومدا يوا ثَمررتُثْموا وبِلتَذْه نْتُكُميعيومبِاس ونَها تَطْلُبكُلَّ م اَألب يكُم١٧. طي لَكُمتيصو يه هذوا : فَهبَأح
  .بعضكُم بعضا

  العالم يكره أتباع عيسى

١٨"كُمهكْرا يَل مي قَبنكَرِه وا َأنَّهلَمفَاع ،الَمالْع كُمكَرِه ١٩. ِإنِل الْعَأه نم كُنْتُم لَوهلكََأه كُمبحي الَمالْع الَمِ، لَكَان .
كُمهكْري َأنَّه ببالس وذَا ههو ،هلَأه نم تُملَس الَمِ، فََأنْتُمالْع نم تُكُمَأنَا اخْتَر ن٢٠. لَكلَكُم ا قُلْتُهوا متَذَكَّر : لَيس

 ِإن ،هديس نم ظَمَأع دبي الْعلُوا بِكَالممع كَانُوا قَد ِإنا، وضَأي َأنْتُم ونَكُمطَّهِدضيي فَسوندطَهاض كَانُوا قَد
لَو ٢٢ .وهم يفْعلُون كُلَّ هذَا بِكُم بِسببِ اسمي، َألنَّهم ال يعرِفُون الَّذي َأرسلَني٢١. فَسيعملُون بِكَالمكُم أنْتُم َأيضا

ذَنْب هِملَيع ا كَانلَم ،متُهكَلَّمجِْئتُ و قَد َأكُن لَم .ي ذَنْبِهِمف ملَه ذْرال ع نِ اآلنَأبِي ٢٣. لَك هكْري ينهكْري نم



لَكنَّهم رَأوا معجِزاتي، . ان علَيهِم ذَنْبلَو لَم َأكُن قَد عملْتُ معهم معجِزات لَم يعملْها غَيرِي، لَما ك٢٤َ. َأيضا
  .كَرِهوني بِال سببٍ: وبِذَِلك تَم الْقَوُل الْوارِد في كتَابِهِم٢٥. وكَرِهوني َأنَا وَأبِي

وَأنْتُم ٢٧. الَّذي يْأتي من اَألبِ، هو يشْهد ِليُأرسلُه لَكُم من عنْد اَألبِ، روح الْحقِّ  ومتَى جاء الْمعين الَّذي"٢٦
 .َأيضا تَشْهدون ِلي، َألنَّكُم معي من اَألوِل

 

١٦ 

تٌ، يظُن فيه من في الْحقيقَة يجِيء وقْ. سيطْردونَكُم من بيت الْعبادة٢. قُلْتُ لَكُم هذه اَألشْياء ِلكَي ال تَتَراجعوا"١
لَكنِّي َأخْبرتُكُم بِهذَا، حتَّى ٤. وهم يعملُون ذَِلك، َألنَّهم ال يعرِفُون َأبِي وال يعرِفُوني٣. يقْتُلُكُم َأنَّه يقَدم خدمةً ِهللا

َأنَا لَم ُأخْبِركُم بِها من اَألوِل َألنِّي كُنْتُ . نِّي قُلْتُ لَكُم عنْهامتَى حان الْوقْتُ ِلتَحدثَ هذه اَألشْياء، تَذْكُرون َأ
كُمعم.  

  عمل الروح القدوس

نِّي ولَكن َأل٦َأين َأنْتَ ذَاهب؟ : َأما اآلن، فََأنَا ذَاهب ِإلَى الَّذي َأرسلَني، ومع ذَِلك وال واحد منْكُم سَألَني"٥
كُمقُلُوب نزَأل الْحم ،اءاَألشْي هذبِه تُكُمركُنْتُ ال ٧. َأخْب َألنِّي ِإن ،بَأذْه َأن لَكُم رخَي قَّ، ِإنَّهالْح نِّي َأقُوُل لَكُملَك

وعنْدما يجِيء يبين َألهِل الْعالَمِ َأنَّهم علَى خَطٍَإ ٨. مَأذْهب ال يجِيء ِإلَيكُم الْمعين، َأما ِإن ذَهبتُ فَِإنِّي ُأرسلُه لَكُ
وصالحي يظْهر في َأنِّي راجِع ١٠. فَخَطيَئتُهم هي َأنَّهم ال يْؤمنُون بِي٩. من جِهة الْخَطيَئة والصالحِ والعقَابِ

  .عقَاب هو الْحكْم الَّذي صدر ضد سيد هذه الدنْياوال١١ْ. ِإلَى اَألبِ ولَن تَروني
١٢"اآلن لُوهتَمتَح َأن ونرال تَقْد نَّكُملَكو ،لَكُم َألقُولَه يري الْكَثنْدِإلَى ١٣. ع كُمدشرقِّ يالْح وحر جِيءا يمنْدع نلَك

وهو سيمجدني، َألن ما ١٤.  يقُوُل شَيًئا من عنْده، بْل يتَكَلَّم بِما يسمع ويخْبِركُم بِما سيحدثُكُلِّ الْحقِّ، َألنَّه ال
بعد ١٦.  هو من عنْديوِلهذَا قُلْتُ لَكُم ِإن ما يخْبِركُم بِه. كُلُّ ما هو ِلَألبِ هو ِلي١٥. يخْبِركُم بِه هو من عنْدي

بعد قَليٍل ال : ماذَا يقْصد بِقَوِله لَنَا: "فَقَاَل بعض تَالميذه ِلبعض١٧ٍ." قَليٍل ال تَروني، ثُم بعد ذَِلك بِقَليٍل تَروني
ما معنَى بعد قَليٍل؟ نَحن ال نَفْهم : "وقَالُوا١٨" ا راجِع ِإلَى اَألبِ؟َأنَ: ثُم قَوِله. تَروني، ثُم بعد ذَِلك بِقَليٍل تَروني

هكَالم".  
١٩مفَقَاَل لَه ،َألُوهسي َأن ونرِيدي مى َأنَّهيسع ملعِلي: "وقَو نع نَكُميا بيمف لُوناءتَتَس :ب ي، ثُمنويٍل ال تَرقَل دعب دع

ستَحزنُون لَكن حزنَكُم . َأقُوُل لَكُم الْحقَّ، ستَبكُون وتَنُوحون، وَأما َأهُل الْعالَمِ فَيفْرحون٢٠. ذَِلك بِقَليٍل تَروني
 متَى ولَدتْ طفْلَها، تَنْسى َأوجاعها َألنَّها تَفْرح لَكن. الْمرَأةُ تَتََألَّم وهي تَلد َألن وقْتَها جاء٢١. يتَحوُل ِإلَى فَرحٍ

فََأنْتُم َأيضا تَحزنُون اآلن، لَكنِّي سَأراكُم مرةً ُأخْرى، فَيفْرح قَلْبكُم، وال يسلب َأحد ٢٢. بِوالدة ِإنْسانٍ في الْعالَمِ
نْكُمم كُمحي ذ٢٣َ. فَرًئافنِّي شَيم ونمِ، ال تَطْلُبوالْي ِلك . يهطعي يمًئا بِاساَألبِ شَي نم تُمطَلَب قَّ، ِإنالْح َأقُوُل لَكُم

ي٢٤. لَكُممًئا بِاسوا شَيتَطْلُب لَم ال. ِلآلنكَام كُمحفَر كُونوا تَنَالُوا فَياُطْلُب.  



 الرموز في حديثي معكُم، لَكن يْأتي وقْتٌ ال ُأحدثُكُم فيه بِرموزٍ، بْل ُأخْبِركُم عنِ اَألبِ مع َأنِّي استَعملْتُ"٢٥
فَاَألب ٢٧. موَأنَا ال َأقُوُل ِإنِّي سَأدعو اَألب بِالنِّيابة عنْكُ. ذَِلك الْيومِ تَطْلُبون منْه بِاسمي في٢٦. بِكَالمٍ واضحٍ

ِإلَى هذَا الْعالَمِ، ثُم  نَعم، من اَألبِ جِْئتُ، وَأتَيت٢٨ُ. نَفْسه يحبكُم، َألنَّكُم تُحبوني وقَد آمنْتُم َأنِّي جِْئتُ من اِهللا
ونَحن نَعلَم اآلن ٣٠.  تَتَكَلَّم بِوضوحٍ ولَيس بِرموزٍَأنْتَ اآلن: "فَقَاَل تَالميذُه٢٩." َأتْرك الْعالَم وَأذْهب ِإلَى اَألبِ

هل : "َأجابهم عيسى٣١." َأنَّك تَعرِفُ كُلَّ شَيء، وال تَحتَاج ِإلَى من يسَألُك، ِلذَِلك نُْؤمن َأنَّك جِْئتَ من اِهللا
لَكنِّي . حان الْوقْتُ الَّذي فيه تَتَفَرقُون كُلُّ واحد في حاِله وتَتْركُوني وحديسيحين وقْتٌ، بْل ٣٢" تُْؤمنُون اآلن؟

ستُعانُون الضيقَ في الْعالَمِ، لَكن . قُلْتُ لَكُم هذَا ِليكُون عنْدكُم سالم بِواسطَتي٣٣. لَستُ وحدي َألن اَألب معي
  ."َأنَا غَلَبتُ الْعالَمثقُوا 
 

 في تالميذه عيسى يتشفع

١٧ 

َألنَّك ٢حان الْوقْتُ، مجد ابنَك ِلكَي يمجدك ابنُك،  يا َأبِي،: "وبعد هذَا الْكَالمِ، نَظَر عيسى ِإلَى السماء وقَاَل١
وحياةُ الْخُلُود هي أن ٣. كَي يمنَح حياةَ الْخُلُود ِلكُلِّ الَّذين َأعطَيتَهم لَهًأعطَيتَه السلْطَةَ علَى جميعِ الْبشَرِ، ِل

لْتَهسي َأرالَّذ يحسى الْميسرِفُوا ععيو ،كدحقَّ والْح َأنْتَ اِإللَه رِفُوكعت٤ُ. يزضِ، بَِأنِّي َأنْجلَى اَألرع تُكدجَأنَا م 
ي بِهي كَلَّفْتَنَل الَّذم٥. الْعينالَمالْع َل خَلْققَب كنْدِلي ع ي كَانالَّذ دجا َأبِي بِالمي ارِكي ِإلَى جِوندجم اآلنو.  

وهم عملُوا بكَالمك، . عطَيتَهم ِليكَانُوا لَك فََأ. َأنَا َأظْهرتُ اسمك ِللَّذين َأعطَيتَهم ِلي من بينِ َأهِل الْعالَمِ"٦
٧كنْدع نم وِلي ه تَهطَيا َأعكُلَّ م َأن فُوا اآلنرعا لَي٨. وتَهطَيي َأعالَةَ الَّتسالر ملَّغْتُها . فََأنَا بقَبِلُوه مهو

فَال َأدعو َألهِل الْعالَمِ، بْل ِللَّذين . َأنَا َأدعو لَهم٩. َأنَّك َأرسلْتَنيوعرفُوا حقا َأنِّي جِْئتُ من عنْدك، وآمنُوا 
لَك مِلي َألنَّه متَهطَيِلي١٠. َأع وفَه لَك وا همو ،لَك وِلي فَه وا هكُلُّ مو .هِمطَتاسبِو دجَأنَا َأتَم١١. و اقُونب مه

َأيها اَألب الْقُدوس، احفَظْهم بِقُوة اسمك الَّذي . ا الْعالَمِ، َأما َأنَا فَلَن َأبقَى في هذَا الْعالَمِ َألنِّي راجِع ِإلَيكفي هذَ
داحَأنَا وا َأنَّنَا َأنْتَ وا، كَمداحكُونُوا وي ِلي، ِلكَي تَهطَيا كُنْتُ ١٢. َأعلَم ةبِقُو متُهسرحو هِملَيافَظْتُ عح ،مهعم

  .اسمك الَّذي َأعطَيتَه ِلي، ولَم يهلك منْهم َأحد ِإال الَّذي اخْتَار ِلنَفْسه الْهالك ِليتم ما ورد في الْكتَابِ
َأنَا ١٤. هذه اَألشْياء وَأنَا مازِلْتُ في الْعالَمِ، ِليفْرحوا مثْلي فَرحا كَامالواآلن َأنَا راجِع ِإلَيك، وِإنَّما َأقُوُل "١٣

منْك َأن َأنَا ال َأطْلُب ١٥. بلَّغْتُهم كَلمتَك، فَكَرِههم َأهُل الْعالَمِ َألنَّهم لَيسوا من الْعالَمِ، كَما َأنِّي َأنَا لَستُ من الْعالَمِ
اجعلْهم ١٧. هم لَيسوا من الْعالَمِ، كَما َأنِّي َأنَا لَستُ من الْعالَم١٦ِ. تَْأخُذَهم من الْعالَمِ، بْل َأن تَحفَظَهم من الشِّريرِ

. لْتَني ِإلَى الْعالَمِ، َأنَا َأيضا َأرسلْتُهم ِإلَى الْعالَمِوكَما َأرس١٨. كَلمتُك هو الْحقُّ. مخَصصين لَك بِواسطَة الْحقِّ
  .وِإنِّي كَرستُ نَفْسي تَماما من َأجلهِم، ِلكَي يكَرسوا هم َأيضا َأنْفُسهم تَماما ِللْحق١٩ِّ



  ويتشفع في كل المؤمنين به

ِلكَي يكُونُوا كُلُّهم واحدا، َأيها ٢١. ، بْل َأيضا ِلمن يْؤمنُون بِي بِواسطَة كَالمهِموَأنَا ال َأدعو ِلهُؤالء فَقَطْ"٢٠
يكَأنَا فو يَأنْتَ ف ا َأنَّككَم ،ي. اَألبلْتَنسَأر َأنَّك الَمالْع نْؤمي ينَا، بِذَِلكا فضأي مكُونُوا هبِنَفْسِ َأنَا َأ٢٢. فَلْي متُهمكْر

داحَأنَا وا َأنَّنَا َأنْتَ وا، كَمداحكُونُوا وي ِلي، ِلكَي كامرِفَ ٢٣. ِإكْرعلَةً، فَيكَام متُهدوِح ِلتَكُون يَأنْتَ فو يهِمَأنَا ف
  .الْعالَم َأنَّك َأرسلْتَني وَأنَّك تُحبهم كَما تُحبني

معي في الْمكَانِ الَّذي َأكُون فيه، فَيروا الْمجد الَّذي  َأيها اَألب، هُؤالء الَّذين َأعطَيتَهم ِلي ُأرِيد َأن يكُونُوا"٢٤
ينالَمالْع ِل خَلْققَب ني متَنببَأح ِلي، َألنَّك تَهطَي٢٥. َأع ،ارالْب ا اَألبهَأيفْتُكرا َأنَا فَعَأم ،رِفُوكعي الَمِ لَمُل الْعَأه .

َأنَا عرفْتُهم بِشَخْصك، وسُأعرفُهم بِه، ِلكَي تَكُون فيهِمِ الْمحبةُ الَّتي َأحببتَني ٢٦. وهُؤالء عرفُوا َأنَّك َأرسلْتَني
يهِمَأنَا ف َأكُونا، وبِه".  

 

 القبض على عيسى

١٨ 

١ونردي قادو ربعو ،هيذتَالم عى ميسع جخَر ،الةالص هذه دعبو .يذُهتَالمو وه خَلَهفَد ،تَانسب نَاكه كَانو .
فََأخَذَ يهوذَا ٣. الميذه هنَاك عدةَ مراتوكَان يهوذَا الَّذي خَانَه، يعرِفُ ذَِلك الْمكَان، َألن عيسى اجتَمع مع ت٢َ

وكَان . فرقَةً من الْعسكَرِ وجماعةً من الْحرسِ الَّذين َأرسلَهم رَؤساء الَْأحبارِ والفَريسيون، وراح ِإلَى الْبستَانِ
الحسُل وشَاعمو ابِيحصم مهعم.  

٤قَاَلوو جفَخَر ،ثُ لَهدحيا سكُلَّ م لَمعى ييسع كَان م؟: "لَهونتَطْلُب نوا٥" مابفََأج" :رِيى النَّاصيسع ".مقَاَل لَه :
"وَأنَا ه ".مهعفًا ماقو ي خَانَهوذَا الَّذهي كَان٦. ومى لَهيسا قَاَل عفَلَم" :،ولَى "َأنَا هوا عقَعوو اءروا ِإلَى الْوعجر 

قُلْتُ لَكُم َأنَا هو، فَِإن : "َأجاب عيسى٨." عيسى النَّاصرِي: "قَالُوا" من تَطْلُبون؟: "فَسَألَهم عيسى ثَانية٧ً. اَألرضِ
ونبذْهي ُؤالءي َأنَا، خَلُّوا هونتُرِيد ٩." كُنْتُمبِهاوي قَالَهةُ الَّتمالْكَل تِلي: "ذَا تَم متَهطَيَأع ينالَّذ نا مدَأح دَأفْق لَم ".

وكَان اسم الْعبد . وكَان مع سمعان بطْرس سيفٌ، فََأخْرجه وضرب عبد الْحبرِ اَألعلَى، وقَطَع ُأذُنَه الْيمنَى١٠
لْخُس١١ .مسطْرى ِلبيسفَقَاَل ع" :هدمي غف فَكيس عا؟. ضهبَأال َأشْر ي اَألبطَاني َأعالَّت الْكَْأس"  

١٢ وهدقَيى ويسلَى عع ودهالْي سرحو القَاِئدو كَرسالْع ض١٣فَقَبافَا الْحو قَيمح وهنَّا، وال ِإلَى حَأو اقُوهسرِ وب
نَةالس لْكي تلَى فب١٤ِ. اَألعنِ الشَّعال عدب داحٌل وجوتَ رمي َأن رخَي َأنَّه ودهةَ اليقَاد حي نَصالَّذ وافَا هقَيو.  

  بطرس ينكره

ر كَان يعرِفُه رِئيس الَْأحبارِ، فَدخََل مع هذَا التِّلْميذُ اآلخَ. وكَان سمعان بطْرس وتلْميذٌ آخَر يتْبعانِ عيسى١٥
فَخَرج التِّلْميذُ اآلخَر الَّذي كَان . َأما بطْرس فَوقَفَ في الْخَارِجِ عنْد الْباب١٦ِ. عيسى ِإلَى قَصرِ رِئيسِ الَْأحبارِ
هْل َأنْتَ َأيضا من : "فَقَالَت الْخَادمةُ الْبوابةُ ِلبطْرس١٧. بةَ وَأدخََل بطْرسرِئيس الَْأحبارِ يعرِفُه، وكَلَّم البوا



. نفََأوقَد الْخَدم والحرس نَارا، ووقَفُوا يتَدفَُّأو. وكَان الْبرد شَديدا١٨." ال، لَستُ منْهم: "فَقَاَل" تَالميذ هذَا الرجِل؟
مهعفَُّأ متَدا يضَأي سطْرقَفَ بوو.  

  حنا يستجوب عيسى

١٩ي بِهنَادي ييمِ الَّذلنِ التَّععو هيذتَالم نى عيسارِ عبالَْأح سِئيَأَل رى٢٠. فَسيسع هابفََأج" : الَمتُ الْعَأنَا كَلَّم
يي بتُ فلَّما عاِئمدلَنًا، وعري السًئا فَأقُْل شَي لَمو ،ودهكُلُّ الْي عتَمجثُ يياِهللا ح تيي بفو ةادبالْع ٢١. وت ِإذَن

لَما قَاَل عيسى ف٢٢َ." ِلماذَا تَسَألُني َأنَا؟ اسَأِل الَّذين سمعوا، عنِ اَألشْياء الَّتي كَلَّمتُهم بِها، فَهم يعرِفُون ما قُلْتُ
قَاَل لَهو بِهانبِج سِ كَانرالْح نم داحو هِهجلَى وع هذَا، لَطَمارِ؟: "هبسِ الَْأحِئيلَى رع دتَر الطَّرِيقَة هذَأبِه "

" نْتُ تَكَلَّمتُ بِالصوابِ، فَلماذَا تَضرِبني؟وِإن كُ. ِإن كُنْتُ َأخْطَْأتُ في كَالمي، فَبينِ الْخَطََأ: "َأجابه عيسى٢٣
 .فََأرسلَه حنَّا مقَيدا ِإلَى قَيافَا الْحبرِ الَْأعلَى٢٤

 مرة ثانية وثالثة بطرس ينكره

٢٥فَُّأ فَقَالُوا لَهتَدفًا ياقو سطْرب انعمس كَانو" :هيذتَالم نا مضْل َأنْتَ َأيقَاَل" ؟هو فََأنْكَر" :منْهتُ مال، لَس ".
٢٦ُأذُنَه سطْرب ي قَطَعِل الَّذجالر قَرِيب وهارِ وبسِ الَْأحِئير بِيدع نم داحتَانِ؟: "فَقَاَل وسي الْبف هعم تُكَأيا رَأم "
 .الديكوعنْد ذَِلك صاح . فََأنْكَر بطْرس ًأيضا٢٧

 عيسى أمام الحاكم الروماني

٢٨ةرِ الْوِاليافَا ِإلَى قَصقَي نْدع نى ميساقُوا عسرِ، ِلَئال . وِإلَى الْقَص ودهخُِل الْيدي فَلَم ،طَلَع قَد حبالص كَانو
لَو "٣٠: َأجابوه" بِماذَا تَتَّهِمون هذَا الرجَل؟: " ِإلَيهِم وقَاَلِلذَِلك خَرج بِيالطس٢٩. يتَنَجسوا فَال يْأكُلُوا من الْفصحِ

لَك نَاهلَّما كُنَّا سا لَمرِمجم كُني ٣١." لَمسبِيالط مفَقَاَل لَه" :كُمتشَرِيع بسح وهماكحو َأنْتُم خُذُوه ". فَقَاَل لَه
ودهالْي" :غَي نانَحدنَقْتَُل َأح وحٍ لَنَا َأنمسم ا٣٢." روتُ بِهميي سالَّت نِ الطَّرِيقَةى عيسع ا قَالَهم تَم بِذَِلكو.  

٣٣قَاَل لَهى ويسا ععدرِ، وِإلَى الْقَص سخََل بِيالط؟: "فَدودهالْي كلْل َأنْتَ مى٣٤" هيسع هابْل تَقُو: "َأجذَا هُل ه
هْل َأنَا يهودي؟ شَعبك ورَؤساء : "َأجاب بِيالطس٣٥" بِحسبِ تَفْكيرِك َأنْتَ، َأم بِحسبِ كَالمِ اآلخَرِين عنِّي؟

لَو كَان ملْكي ينْتَمي ِإلَى . ملْكي ال ينْتَمي ِإلَى هذَا الْعالَمِ: "َأجاب عيسى٣٦" ماذَا عملْتَ؟. الَْأحبارِ سلَّموك ِلي
قَاَل لَه ٣٧." هذَا الْعالَمِ، لَكَان خُدامي يحارِبون عنِّي ِلكَي ال يقْبِض الْيهود علَي، ولَكن ملْكي ال ينْتَمي ِإلَى هنَا

س؟: "بِيالطكلفََأنْتَ م ى" ِإذَنيسع ابَأج" :وقُلْتَ الصكلَأنَا م ،ذَا. ابالَمِ ِلهجِْئتُ ِإلَى الْعتُ وِلدو قَدو : دَألشْه
ولَما قَاَل هذَا خَرج ثَانيةً ِإلَى " ما هو الْحقُّ؟: "قَاَل لَه بِيالطس٣٨." فَكُلُّ من ينْتَمي ِإلَى الْحقِّ يسمع ِلي. ِللحقِّ

مقَاَل لَهبِ وذَنْبٍ: "الشَّع َأي يهف ٣٩. ال َأجِد ي أنف ونغَبْل تَرحِ، فَهصي الْفا فداحو قَ لَكُمُأطْل َأن تُمدوتَع نلَك
  .ن عباسٍ ِلصاوكَان اب." بِل ابن عباسٍ! ال تُطْلقْ هذَا: "فََأجابوه بِالصراخِ وقَالُوا٤٠" ُأطْلقَ لَكُم ملك الْيهود؟

 



 عيسى بالصلب الحكم على

١٩ 

١لَدجي بَِأن رَأمى ويسع س٢. فََأخَذَ بِيالط اءرِد وهسَألْبو ،هْأسلَى رع وهعضوو كالشَّو نا متَاج نُودالْج فَرضو
يانوجُأر نُه٣. لَويو هِإلَي ونمتَقَدَأخَذُوا يوقُولُون" :ودهالْي كلا مي ال بِكَأه "!هِهجلَى وع ونَهملْطي مه٤. و جخَرو

ودهقَاَل ِلليى وةً ُأخْررم سذَنْبٍ: "بِيالط َأي يهف رِفُوا َأنِّي ال َأجِدِلتَع كُمِإلَي هُأخْرِجوا، سى، ٥." انْظُريسع جفَخَر
هلَيعويوانجاُألر اءدالرو كالشَّو تَاج  .سبِيالط مُل: "فَقَاَل لَهجالر وذَا هارِ ٦." هبالَْأح اءَؤسر آها رفَلَم

." د فيه َأي ذَنْبٍخُذُوه َأنْتُم واصلبوه َألنِّي ال َأجِ: "فَقَاَل لَهم بِيالطس." اصلبه، اصلبه: "والْحرس صرخُوا
٧ودهالْي هاباِهللا: "َأج ناب ي َأنَّهعدي وتَ َألنَّهمي َأن جِبي ةالشَّرِيع هذه بسحةٌ، و٨." لَنَا شَرِيع سبِيالط عما سفَلَم

فَقَاَل ١٠. فَلَم يرد عيسى علَيه" من َأين َأنْتَ؟: "يسىفَرجع ِإلَى داخِل الْقَصرِ وسَأَل ع٩. هذَا الْكَالم، خَافَ جِدا
سبِيالط ؟: "لَهكبلَأص لْطَةَ َأنالسو قَكُأطْل لْطَةَ َأنِلي الس َأن لَمي؟ َأال تَعنتُكَلِّم َأن فُضْل تَرى١١" هيسع هابَأج :

  ."ِلذَِلك فَالَّذي سلَّمني ِإلَيك ذَنْبه َأعظَم. و لَم يكُن َأعطَاها اُهللا لَكلَيس لَك سلْطَةٌ علَي لَ"
١٢هاحرقَ سطْلي َأن سَل بِيالطاوذَا حِلهو .ودهخَ الْيركُلَّ : "فَص َألن ،رصقَي بفََأنْتَ ال تُح ،هاحرَأطْلَقْتَ س ِإن

عزي نمرصي قَيادعي كلم َأنَّه م".  
١٣ ةرِيببِالعالطُ، والْب همكَانٍ اسي مف اءالْقَض يسلَى كُرع لَسجى، ويسع جَأخْر ،ذَا الْكَالمه سبِيالط عما سفَلَم

: فَصرخُوا١٥." هذَا هو ملكُكُم: "فَقَاَل ِلليهود. اد ِللْفصحِوكَان الْوقْتُ حوالَي الظُّهرِ في يومِ اِإلعد١٤. جباثَا
"اقْتُلْه !اقْتُلْه !هبلصا "!سبِيالط م؟: "فَقَاَل لَهكَكُملم بلْل َأصارِ" هبالَْأح اءَؤسر ابَأج" : رنَا غَيلَيع كلال م

رص١٦." قَيلَّما سيرَأخوكَرسالْع فََأخَذَه ،لَبصِلي هِمِإلَي ه. 
 الصليب

وصلَبوه هنَاك، ١٨. وخَرج عيسى وهو حامٌل صليبه ِإلَى الْمكَانِ الَّذي اسمه الْجمجمةُ، وبِالعبرِية الْجلْجثَة١٧ُ
نَا وه نم ،هعم نينِ آخَروا اثْنَيلَبصوطسي الْوى فيسعنَا وه نتَةً تَقُوُل١٩. مالف سبِيالط كَتَبى : "ويسع

ودهالْي كلم رِييبِ!" النَّاصللَى الصا عوهعضو٢٠. و يهف بلي صالَّذ كَانالْم َألن ،ودهالْي نم يرتَةَ كَثَأ الالففَقَر
فَقَاَل رَؤساء الَْأحبارِ ٢١.  من الْمدينَة، وكَانَت الْكتَابةُ بِاللُّغَات الْعبرِية والالتينية واليونَانيةعيسى كَان بِالقُربِ

سِلبِيالط" :ال تَكْتُب :ِل اكْتُبب ،ودهالْي كلم :ودهالْي كلُل قَاَل َأنَا مجذَا الر٢٢." هفََأجسبِيالط اب" : تُ قَدا كَتَبم
  ."كَتَبتُ
٢٣مسق كَرِيسامٍ، ِلكُلِّ عَأقْس ةعبا ِإلَى َأروهمقَسو هابيى، َأخَذُوا ثيسوا علَبا صفَلَم كَرسا الْعَأمَأخَذُوا . وو

نةً موجنْسةً مداحةً وطْعق كَانا، وضَأي يصالْقَماطَةيرِ ختُ بِغَيقُ ِإلَى تَحض٢٤ٍ.  فَوعِلب مهضعفَقَاَل ب" : ال نَشُقُّه



ْأخُذُهي نى مةً ِلنَرعي قُرْل نُلْقتَابِ." بي الْكف درا وم ةً: "فَتَمعا قُري َألْقَوالبِسلَى معو ،منَهيابِي بيوا ثمذَا ." قَسفَه
  . فَعلَه الْعسكَرهو ما

فَرَأى عيسى ُأمه ٢٦. وكَانَتْ َأم عيسى واقفَةً عنْد صليبِه، ومعها ُأخْتُها مريم امرَأةُ كلُوبا، ومريم الْمجدِلية٢٥ُ
ومن ذَِلك ." هذه ُأمك: "ثُم قَاَل ِللتِّلْميذ٢٧." مي، هذَا ابنُكيا ُأ: "وِإلَى جانبِهِا التِّلْميذُ الَّذي كَان يحبه فَقَاَل لَها

ارِهيذُ ِإلَى دا التِّلْمَأخَذَه قْتالو. 
 موت المسيح

٢٨تَم ءكُلَّ شَي ى َأنيسَأى عرتَابِ قَاَل. وي الْكف درا وقَّقَ متَحي ِلكَيو" :طْشَان٢٩" .َأنَا ع اءوِع نَاكه كَانو
فَلَما تَنَاوَل ٣٠. فَغَمسوا فيه ِإسفنْجةً، ووضعوها علَى غُصنٍ من نَبات السعتَرِ، ورفَعوها إلَى فَمه. مملُوء بِالخَلِّ

  .وحهثُم حنَى رْأسه وسلَّم ر." تَم كُلُّ شَيء: "عيسى الْخَلَّ قَاَل
٣١الْكَبِير موالْي ،تبالس موي هدعي بْأتيو ،ادداِإلع موذَا يه كَانو . رتُكْس َأن سبِيالط نم ودهةُ الْيقَاد فَطَلَب

فَجاء الْعسكَر وكَسروا ساقَيِ ٣٢. السبتسيقَان الْمصلُوبِينِ وتُنْزَل جثَثُهم، ِلكَي ال تَبقَى علَى الصليبِ ِإلَى يومِ 
فَطَعنَه ٣٤. لَكن لَما وصلُوا ِإلَيه، وجدوا َأنَّه ماتَ، فَلَم يكْسروا ساقَيه٣٣. اَألوِل واآلخرِ المصلُوبينِ مع عيسى

فو ،نْبِهي جف ةبركَرِ بِحسالْع نم داحواءمو مد جاِل خَرةٌ ٣٥. ي الْحادشَه َأى، فَهِير نةُ مادشَه يه هذهو
وحدثَ هذَا ِلكَي يتَحقَّقَ ما ورد في ٣٦. وهو يعلَم َأنَّه يقُوُل الصدقَ، ويقَدمها ِلكَي تُْؤمنُوا َأنْتُم َأيضا. صادقَةٌ
 ."سينْظُرون ِإلَى الَّذي طَعنُوه: "ويقُوُل الْكتَاب َأيضا في مكَانٍ آخَر٣٧." لَن يكْسر عظْم منْه: "الْكتَابِ

 دفن المسيح

٣٨ودهالْي ةقَاد نخَافُ مي كَان َألنَّه ري السى فيسيذُ علْمت وهو ،يامفُ الروسي اءذَا جه دعب نم طَلَبو ،
سبِيالط لَه حمى فَسيسع انثْمْأخُذَ جي َأن سبِيالط .انثْمَأخَذَ الْجو اح٣٩. فَر اري زالَّذ وسيمدقن هعم احرو

و ودالعو رالْم نا مزِيجم هعم وسيمدقَأخَذَ نِل، وي اللَّيُل فقَب نى ميساعامريلوجك ينثَالثو ةعبَأر الَيوح نُهز .
٤٠متَاهوفْنِ مي دف ودهالْي ةادع بسكَتَّانٍ، ح نالطِّيبِ بَِأكْفَانٍ م عم لَفَّاهى ويسع انثْمي ٤١. فََأخَذَا جف كَانو

فَدفَنَا عيسى في ذَِلك الْقَبرِ ٤٢.  الْبستَانِ قَبر جديد لَم يدفَن فيه َأحدالْمكَانِ الَّذي صلبوا فيه عيسى بستَان، وفي
ودهالْي نْدع ادداِإلع موي كَان موالْي ذَِلك َألنا، وقَرِيب كَان َألنَّه.  

 

 من الموت المسيح قام

٢٠ 

فَرَأتْ َأن . لْباكرِ بينَما مازاَل الْوقْتُ ظَالما، راحتْ مريم الْمجدِليةُ ِإلَى الْقَبرِوفي يومِ اَألحد، في الصباحِ ا١
لَتْ فََأسرعتْ وراحتْ ِإلَى سمعان بطْرس والتِّلْميذ اآلخَرِ الَّذي كَان عيسى يحبه، وقَا٢. الْحجر نُقَل عنِ الْقَبرِ

وكَانَا يجرِيانِ ٤. فَخَرج بطْرس والتِّلْميذُ اآلخَر ِإلَى الْقَبر٣ِ." َأخَذُوا السيد من الْقَبرِ، وال نَعلَم َأين وضعوه: "لَهما



لَهرِ قَبَل ِإلَى الْقَبصفَو ،سطْرقَ ببس يذَ اآلخَرالتِّلْم نا، لَكعا٥. مو لَم نَّهلَكةً، ووعضوم َأى اَألكْفَاننَى فَرنْح
لَكن الْمنْديَل الَّذي كَان ٧. ثُم وصَل سمعان بطْرس بعده، ودخََل ِإلَى الْقَبرِ ورَأى اَألكْفَان موضوعة٦ً. يدخُْل

فَدخََل التِّلْميذُ اآلخَر َأيضا ِإلَى ٨. نِ، بْل ملْفُوفٌ في مكَانٍ آخَر وحدهعلَى رْأسِ عيسى غَير موضوعٍ مع اَألكْفَا
نآمَأى وفَر ،سطْرَل بَل قَبصو قَد كَانرِ، و٩. الْقَب َأن جِبي تَابِ ِإنَّهَل الْكوا قَوفَهِم كُونُوا قَدي يذَ، لَمالتَّالم فَِإن

م قُوميتوالْم ار١٠ِ. نيذَانِ ِإلَى الدالتِّلْم عجر ثُم.  
  وظهر لمريم المجدلية

فَرَأتْ مالكَينِ في ثيابٍ ١٢فَانْحنَتْ ِلتَنْظُر داخَل الْقَبرِ وهي تَبكي، . َأما مريم فَكَانَتْ واقفَةً خَارِج الْقَبرِ تَبكي١١
اِلسج ،اءضيابودجوى ميسع انثْمج ثُ كَانينِ حلَيجالر نْدع اآلخَرْأسِ والر نْدا عداحنِ وا١٣. ياذَا : "فَقَاال لَهِلم

 الْتَفَتَتْ ِإلَى الْوراء، قَالَتْ هذَا ثُم١٤." َأخَذُوا سيدي وال َأعلَم َأين وضعوه: "فَقَالَتْ لَهما" تَبكين َأيتُها الْمرَأةُ؟
" ِلماذَا تَبكين َأيتُها الْمرَأةُ؟ ومن تَطْلُبِين؟: "فَقَاَل لَها عيسى١٥. فَرَأتْ عيسى واقفًا، لَكنَّها لَم تَعلَم َأنَّه عيسى

فَقَالَتْ لَه يتَانسالْب فَظَنَّتْ َأنَّه" :ِإن ،ديا سيَأنَا آخُذُهو تَهعضو نفَقُْل ِلي َأي ،ا ١٦."  كُنْتَ َأنْتَ َأخَذْتَهفَقَاَل لَه
ال تُمسكيني، : "فَقَاَل لَها عيسى١٧". يا معلِّم"ومعنَاها " ربوني،: "فَالتَفَتَتْ وقَالَتْ لَه بِالعبرِية!" يا مريم: "عيسى

ِإلَى اَألبَِألنِّي لَم دعب دعَأص  .ِإلَهِكُمِإلَهِي وو َأبِيكُمِإلَى َأبِي و داعِإنِّي ص مقُوِلي لَهي وتخْوبِي ِإلَى انِ اذْهلَك ".
١٨قَاَل لَه َأنَّهو ديالس َأتا ريذَ بَِأنَّهالتَّالم ترأخْبةُ وِليدجالْم ميرتْ ماحفَرذَا الْكَالما ه.  

  وظهر لتالميذه

وجاء . مجتَمعين واَألبواب مقْفَلَةً ِلخَوفهِم من قَادة اليهود وفي مساء ذَِلك الْيومِ، يومِ اَألحد، كَان التَّالميذ١٩ُ
فَفَرِح التَّالميذُ لَما رَأوا . ما قَاَل هذَا، َأراهم يديه وجنْبهوبعد٢٠." السالم علَيكُم: "عيسى ووقَفَ بينَهم وقَاَل

دية٢١ً. السيى ثَانيسع مقَاَل لَهو" :كُملَيع الما. السضَأنَا َأي لُكُمسُأر ،ي اَألبلَنسا َأرذَا نَفَخَ ٢٢." كَما قَاَل هلَمو
 ."ِإن غَفَرتُم َألحد ذُنُوبه تُغْفَر لَه، وِإن لَم تَغْفروها ال تُغْفَر٢٣. اقْبلُوا الروح الْقُدوس: " لَهمفيهِم وقَاَل

 وظهر لتوما

٢٤لَم مهعم كُني لَم ،شَرع االثْنَي نم داحو وهو ،َأمى التَّوعدي يا الَّذتُوم نلَكىويسع اءي ٢٥. ا جاقب فَقَاَل لَه
يذالتَّالم" :دينَا السَأيا." ركَانِ : "قَاَل تُومي مي فعبتُ ِإصعضوو ،هيدي ييرِ فامسالْم تُ َأثَرَأيقُ ِإال ِإذَا ردال ُأص

نْبِهي جي فدييرِ وامسالْم".  
٢٦َأي ةيانثَم دعبومهعا متُومى، وةً ُأخْررارِ مي الديذُ فالتَّالم ى . امٍ، كَانيسع اءقْفَلَةً، فَجم ابواَألب كَانَتو

 وضعها في هات ِإصبعك هنَا وانْظُر يدي، وهات يدك: "ثُم قَاَل ِلتُوما٢٧." السالم علَيكُم: "ووقَفَ بينَهم وقَاَل
هْل آمنْتَ َألنَّك : "قَاَل لَه عيسى٢٩!" يا ربي وِإلَهِي: "َأجاب تُوما٢٨." جنْبِي، وال تَكُن غَير مْؤمنٍ بْل مْؤمنًا

  ."رَأيتَني؟ هنيًئا ِللَّذين آمنُوا من غَيرِ َأن يروا



َأما هذه فَكُتبتْ ِلكَي تُْؤمنُوا َأن ٣١.  كَثيرةً قُدام تَالميذه، لَم تُكْتَب في هذَا الْكتَابِوعمَل عيسى آيات ُأخْرى٣٠
انِ بِهاةَ بِاِإليميتَنَالُوا الْح ِلكَياِهللا، و ناب يحسالْم وى هيسع.  
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٢١ 

١ع رذَا، َأظْهه دعبىوةً ُأخْررم يذِللتَّالم هى نَفْسيس . هذبِه هنَفْس رَأظْهةَ، ورِيطَب ةريحِئ بلَى شَاطع ذَِلك كَان
٢: الطَّرِيقَةيِل، ولقَانَا الْج ني منَثْنَِئيُل الَّذو ،َأمى التَّوعدي يا الَّذتُومو ،سطْرب انعمس عتَماثْنَانِ اجي، ودبنَا زاب

هيذتَالم نانِ م٣. آخَرسطْرب انعمس مفَقَاَل لَه" :ديِللص بَأنَا ذَاه ".فَقَالُوا لَه" :كعم بوا ." نَذْهبكروا وجفَخَر
  .الْقَارِب، لَكنَّهم لَم يصيدوا شَيًئا تلْك اللَّيلَةَ

هْل معكُم ! يا َأوالد: "فَقَاَل لَهم٥. جرِ، وقَفَ عيسى علَى الشَّاطِئ، ولَم يعرِف التَّالميذُ َأنَّه عيسىوعنْد الْف٤َ
لَم يقْدروا َأن فَرموها، و." ارموا الشَّبكَةَ ِإلَى يمينِ الْقَارِبِ تَجِدوا السمك: "فَقَاَل لَهم٦." ال: "َأجابوه" سمك؟

كمالس ةكَثْر نا موهبحس٧. يسطْرى ِلبيسع هبحي ييذُ الَّذفَقَاَل التِّلْم" :ديالس وه ". َأنَّه سطْرب انعمس عما سفَلَم
وجاء باقي التَّالميذ في الْقَارِبِ وهم يسحبون ٨. نَفْسه في الْماءالسيد، تَستَّر بِثَوبِه َألنَّه كَان قَد خَلَعه، وَألْقَى بِ

ولَما نَزلُوا من ٩. الشَّبكَةَ بِما فيها من السمك، َألنَّهم لَم يكُونُوا بعيدين عنِ الشَّاطِئ، حوالَي مَئة متْرٍ فَقَطْ
  .اطِئ، وجدوا جمرا متَّقدا علَيه سمك وخُبزالْقَارِب ِإلَى الشَّ

فَصعد سمعان بطْرس ِإلَى الْقَارِبِ، وسحب ١١." هاتُوا من السمك الَّذي صدتُموه اآلن: "فَقَاَل لَهم عيسى١٠
ركَةَ ِإلَى الْبالشَّب . كَانَتْ قَدتََألتْ بِـوكَة١٥٣ًاممةً سالْكَبِيرِ.  كَبِير ددذَا الْعه نقْ مزتَتَم لَم ذَِلك عمقَاَل ١٢. وو

قَدم فَت١٣َ. من َأنْتَ؟ َألنَّهم عرِفُوا َأنَّه السيد: "ولَم يتَجرْأ َأحد من التَّالميذ َأن يسَألَه." تَعالَوا افْطروا: "لَهم عيسى
كمالس لَككَذو ،مطَاهَأعو زَأخَذَ الْخُبى ويس١٤. ع نم هتاميق دعب هيذى ِلتَالميسا عيهف رظَه ةرثَاِلثُ م يه هذه

توالْم.  
  بطرس عيسى يشجع

١٥سطْرب انعمى ِلسيسا َأكَلُوا قَاَل عمدعبا: "وعما سالْكُلِّ؟ي نم ةً َأكْثَريدةً شَدبحي منبْل تُحنَّا، هوحي نب قَاَل " ن
لَه" :كبَأنِّي ُأح لَمَأنْتَ تَع ،ديا سي منَع ".ي": "فَقَاَل لَهالنمح مة١٦ً." َأطْعيثَان قَاَل لَهْل : "ونَّا، هوحي نب انعما سي

نبةً؟تُحيدةً شَدبحي م "هابَأج" :كبَأنِّي ُأح لَمَأنْتَ تَع ،ديا سي منَع ".ي: "فَقَاَل لَهغَنَم عرةً ثَاِلثَة١٧ً." ارم قَاَل لَهو :
يا سيد َأنْتَ تَعلَم : "فََأجابه" هْل تُحبني؟: "ثَةًفَحزِن بطْرس َألنَّه قَاَل لَه مرةً ثَاِل" يا سمعان بن يوحنَّا، هْل تُحبني؟"

ءكُلَّ شَي .كبَأنِّي ُأح لَمى." َأنْتَ تَعيسع ي: "فَقَاَل لَهغَنَم م١٨. َأطْع سا، كُنْتَ تَلْبا كُنْتَ شَابقَّ، لَمالْح َأقُوُل لَك
يح بتَذْهو كبِنَفْس كبثُ ثَويِإلَى ح ْأخُذُكيو ،كبثَو كلْبِسي كرغَيو كيدي دخًا، تَمشَي بِحا تُصمنْدع نلَكو ،ثُ تَرِيد



ا١٩." ال تُرِيداُهللا بِه دجتَميو سطْرا بوتُ بِهميي سالَّت ى ِإلَى الطَّرِيقَةيسع ذَا الْكَالمِ َأشَاربِه .ثُمقَاَل لَه  :
  ."اتْبعني"

وهو التِّلْميذُ الَّذي ماَل علَى صدرِ عيسى . والتَفَتَ بطْرس وراءه فَرَأى التِّلْميذَ الَّذي كَان عيسى يحبه يتْبعهما٢٠
قَاَل لَهو شَاءالْع ي َأثْنَاءخُ: "في يالَّذ وه نم ،ديا س؟يى٢١" ونُكيسقَاَل ِلع سطْرب آها راذَا : "فَلَمذَا مهو ،ديا سي

فَشَاع الْكَالم ٢٣." اتْبعني َأنْتَ. لَو َأردتُ َأن يبقَى ِلحد ما َأرجع، فَهذَا ال يعنيك: "قَاَل لَه عيسى٢٢" سيحدثُ لَه؟
ه َأن ةاِإلخْو نيوتَبمي يذَ لَنْل. ذَا التِّلْموتَ، بمي لَن قْل ِإنَّهي ى لَميسع نلَك" : ،جِعا َأرم دقَى ِلحبي تُ َأندَأر لَو

يكنعذَا ال يفَه".  
وعمَل عيسى ُأمورا ٢٥. ن شَهادتَه صادقَةٌوهذَا التِّلْميذُ هو الَّذي يشْهد بِهذه اُألمورِ، وكَتَبها هنَا، ونَعلَم َأ٢٤

  .لَو كُتبتْ كُلُّ واحدة منْها، ال َأظُن الْعالَم نَفْسه يسع الْكُتُب الَّتي تَحوِيها. كَثيرةً
  


