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ِبشاَرُة َمتَّى

ِسِجلُّ َنَسِب َيُسوع

َهذا ِسِجلُّ عائَِلِة َيُسوَع الَمِسيِح: جاَء َيُسوُع ِمْن 1 
نَسِل داُوَد، َوداُوُد ِمْن نَسِل اإْبراِهيَم.

2  اإْبراِهيُم ُهَو اأُبو اإْسَحاَق.  
   اإْسَحاُق اأُبو َيْعُقوَب.

   َيْعُقوُب اأُبَو َيُهوذا َواإخَوتِِه.
3  َيُهوذا اأُبو فاِرَص َوزاَرَح،  

ُهما ثاماُر.    اللََّذيِن اُأمُّ
   فاِرُص اأُبو َحْصُروَن.

   َحْصُروُن اأُبو اأراَم.
يناداَب. 4  اأراُم اأُبو َعمِّ  

يناداُب اأُبو نَْحُشوَن.    َعمِّ
   نَْحُشوُن اأُبو َسْلُموَن.

5  َسْلُموُن اأُبو ُبوَعَز،  
ُه راحاُب.    الَِّذي اُأمُّ

   ُبوَعُز اأُبو ُعوبِيَد،
ُه راُعوَث.    الَِّذي اُأمُّ

ى.    ُعوبِيُد اأُبو َيسَّ
ى اأُبو داُوَد الَمِلِك. 6  َيسَّ  

   داُوُد اأُبو ُسَلْيماَن،
ُه َزوَجَة اُأوِريّا.    الَِّذي كانَْت اُأمُّ

7  ُسَلْيماُن اأُبو َرُحْبعاَم.  
   َرُحْبعاُم اأُبو اأبِّيا.

   اأبِّيا اأُبو اآسا.
8  اآسا اأُبو َيُهوشافاَط.  

   َيُهوشافاُط اأُبو ُيوراَم.
يّا.    ُيوراُم اأُبو ُعزِّ
يّا اأُبو ُيوثاَم. 9  ُعزِّ  
   ُيوثاُم اأُبو اأحاَز.
   اأحاُز اأُبو ِحْزِقّيا.

ى. 10  ِحْزِقّيا اأُبو َمَنسَّ  
ى اأُبو اآُموَن.    َمَنسَّ
   اآُموُن اأُبو ُيوِشّيا.

11  ُيوِشّيا اأُبو َيُكْنيا أ َواإخَوتِِه.  

َهذا اإلَى َوْقِت َسْبِي َبِني اإْسرائِيَل اإلَى بابَِل.
ْبِي اإلَى بابَِل: 12َبْعَد السَّ

   َيُكْنيا اأُبو َشاألِْتِئيَل.
   َشاألِْتِئيُل اأُبو َزُربّابَِل.
13  َزُربّابُِل اأُبو اأبِيُهوَد.  
   اأبِيُهوُد اأُبو األِياِقيَم.
   األِياِقيُم اأُبو عاُزوَر.

14  عاُزوُر اأُبو صاُدوَق.  
   صاُدوُق اأُبو اأِخيَم.

   اأِخيُم اأُبو األُِيوَد.
15  األُِيوُد اأُبو األِعاَزَر.  
   األِعاَزُر اأُبو َمتّاَن.

   َمتّاُن اأُبو َيْعُقوَب.
16  َيْعُقوُب اأُبو ُيوُسَف، َزوِج َمْرَيَم.  

أ 11:1 َيُكْنيا. اْسم اآخر لَيُهوياكين.
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   َوَمْرَيُم ِهَي اُأمُّ َيُسوَع الَِّذي ُيْدَعى 
»الَمِسيَح.«

اإْبراِهيَم اإلَى داُوَد.  ِمْن  17َفُهناَك اأرَبَعَة َعَشَر ِجيلاً 

َواأرَبَعَة  ْبِي،  اإلَى َوْقِت السَّ ِمْن داُوَد  َواأرَبَعَة َعَشَر ِجيلاً 
ْبِي اإلَى الَمِسيِح. َعَشَر ِجيلاً ِمْن َوْقِت السَّ

ِوالَدُة َيُسوَع الَمِسيح
ْت َكما َيِلي: 18اأّما ِولاَدُة َيُسوَع الَمِسيِح َفَقْد َتمَّ

ُيوُسُف.  اْسُمُه  لَِرُجٍل  َمْخُطوَبًة  َمْرَيُم  ُه  اُأمُّ كانَْت 
ِة الرُّوِح  جا، َعِلَمْت اأنَّها ُحبَلى بُِقوَّ َولَِكْن َقبَل اأْن َيَتَزوَّ
الُقُدِس. 19َولَِكنَّ ُيوُسَف َرُجَلها كاَن صالِحاً، َولَْم َيَشاأْ 

َر اأْن َيتُرَكها بُِهُدوٍء. اأْن َيكِشَف اأْمَرها، َفَقرَّ
20َوَبيَنما كاَن ُيوُسُف ُيَفكُِّر بَِهذا، َظَهَر لَُه َملاٌك ِفي 

ُحْلٍم َوقاَل لَُه: »يا ُيوُسُف اْبُن داُوَد، لا َتَخْف اأْن َتْقَبَل 
أنَّ الطِّفَل الَِّذي ِهَي ُحبَلى بِِه ُهَو ِمَن  َمْرَيَم اْمراأًة لََك، لِا
يِه َيُسوَع،  الرُّوِح الُقُدِس. 21َوَسَتِلُد اْبناً، َواأنَت َسُتَسمِّ

َُّه َسُيَخلُِّص َشعَبُه ِمْن َخطاياُهْم.« أن لِا
22َحَدَث َهذا لَِكي َيِتمَّ ما قالَُه الرَّبُّ َعَلى لِساِن 

: النَِّبيِّ

23 » ها اإنَّ الَعْذراَء َسَتْحَبُل َوَسَتِلُد اْبناً،  
   َوَسُيْدَعى اْسُمُه ›ِعّمانُوئِيَل‹

اإَشْعياء 14:7    الَِّذي َمْعناُه: ›اهلُل َمَعنا.‹«  

24َوِعْنَدما اْسَتيَقَظ ُيوُسُف ِمْن نَوِمِه، َعِمَل بُِكلِّ ما 

، َفاأَخَذ اْمَراأَتُه اإلَى َبيِتِه. 25لَِكنَُّه لَْم  اأَمَرُه بِِه َملاُك الرَّبِّ
َيْعِرْفها َحتَّى َولََدِت الطِّفَل الَِّذي َسّماُه »َيُسوَع.«

رق ُحَكماٌء ِمَن الشَّ

َولَّما ُولَِد َيُسوُع ِفي َمِديَنِة َبيَت لَْحَم ِفي اإقِليِم 2 
ِهيُروُدَس، جاَء  الَمِلِك  ُحْكِم  اأيّاِم  ِفي  الَيُهوِديَِّة 
ْرِق اإلَى َمِديَنِة الُقْدِس، 2َوَساألُوا:  َبْعُض الُحَكماِء ِمَن الشَّ
»اأيَن ُهَو الطِّفُل الَِّذي ُولَِد َحِديثاً، َوالَِّذي َسَيُكوُن َمِلَك 
ْرِق، َوَقْد اأَتينا لَِنْسُجَد  َّنا َراأينا نَْجَمُه ِفي الشَّ أن الَيُهوِد؟ لِا

َذلَِك،  َسِمَع  ِعْنَدما  ِهيُروُدُس  الَمِلُك  3َفانَزَعَج  لَُه.« 
َوَكَذلَِك كُلُّ ُسكّاِن َمِديَنِة الُقْدِس. 4َفَجَمَع ِهيُروُدُس 
ِريَعِة، َوَساألَُهْم َعْن َمكاِن  كُلَّ ِكباِر الَكَهَنِة َوُمَعلِِّمي الشَّ
ِولاَدِة الَمِسيِح. 5َفقالُوا لَُه: »ِفي َمِديَنِة َبيَت لَْحَم ِفي 

: أنَّ َهذا ُهَو الَمْكُتوُب بَِيِد النَِّبيِّ اإقليِم الَيُهوِديَِّة، لِا

› اأنِت يا َبيَت لَْحَم الواِقَعَة ِفي اأْرِض الَيُهوِديَِّة،  6  
يَِّة َبيَن ُحكّاِم َيُهوذا، أَهمِّ    لَْسِت َقِليَلَة الا

َُّه ِمْنِك َسَيْخُرُج حاِكٌم، أن    لِا
ميخا 2:5    َيْرَعى َشعِبي َبِني اإْسرائِيَل.‹«  

7َفَدعا ِهيُروُدُس الُحَكماَء َوالَْتَقى بِِهْم ِسّراً، َوَعَرَف 

ِمْنُهُم الَوْقَت الَِّذي َظَهَر ِفيِه النَّْجُم بَِشكٍل َدِقيٍق، 8ثُمَّ 
اأْرَسَلُهم اإلَى َمِديَنِة َبيَت لَْحَم، َوقاَل: »اْذَهُبوا َوابَحثُوا 
اأنا  اآتَِي  َحتَّى  اأخِبُرونِي،  َتِجُدونَُه  َوِعْنَدما  الطِّفِل.  َعِن 

اأيضاً َواأسُجَد لَُه.«
9َفاْسَتَمَع الرِّجاُل الُحَكماُء اإلَى الَمِلِك ثُمَّ َذَهُبوا. َواإذا 

ْرِق َيسيُر اأماَمُهْم، َحتَّى جاَء  بِالنَّجِم الَِّذي َراأوُه ِفي الشَّ
َوَوَقَف َفوَق الَمكاِن الَِّذي كاَن ِفيِه الطِّفُل. 10َفَفِرُحوا 
َفَرحاً َعِظيماً ِعْنَدما َراَأْوا النَّْجَم. 11َفَدَخلُوا الَمنِزَل َوَراَأْوا 
أْرِض ساِجِديَن  الا َعَلى  َفَرَكُعوا  ِه،  اُأمِّ َمْرَيَم  َمَع  الطِّفَل 
ُموا لَُه َهدايا: َذَهباً  لَُه. ثُمَّ َفَتُحوا َصناِديَق كُُنوزِِهْم، َوَقدَّ
َرُهُم اهلُل ِفي ُحْلٍم ِمَن الَعوَدِة اإلَى  َوَبُخوراً َوُمّراً. 12ثُمَّ َحذَّ

ِهيُروُدَس، َفساَفُروا اإلَى بِلاِدِهْم ِفي َطِريٍق اآَخَر.

الُهُروُب إَلى ِمْصر
َملاُك  َظَهَر  الُحَكماُء،  الرِّجاُل  ساَفَر  اأْن  13َوَبْعَد 

الطِّفَل  ُخِذ  »قُْم  لَُه:  َوقاَل  ُحْلٍم  ِفي  لُِيوُسَف  الرَّبِّ 
أنَّ  ُه َواهُرْب اإلَى ِمْصَر، َواْبَق ُهناَك َحتَّى اُأخِبَرَك، لِا َواُأمَّ
ِهيُروُدَس َسَيبَحُث َعِن الطِّفِل لَِيقُتَلُه.« 14َفقاَم ُيوُسُف 
ُه لَيلاً َوَذَهَب اإلَى ِمْصَر. 15َوَبِقَي ُهناَك  َواأَخَذ الطِّفَل َواُأمَّ
الرَّبُّ  قالَُه  لَِيِتمَّ ما  َهذا  ِهيُروُدَس. َحَدَث  َموِت  َحتَّى 

: »ِمْن ِمْصَر َدَعوُت اْبِني.« أ َعَلْى لِساِن النَِّبيِّ

أ 15:2 ِمْن . . . اْبِني. من كتاب هوشع 1:11.
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ِهيُروُدُس َيْقُتُل أطفاَل َبيَت َلْحم
الُحَكماَء  الرِّجاَل  اأنَّ  ِهيُروُدُس  َعَرَف  16َوِعْنَدما 

ْبياِن ِفي  َخَدُعوُه، َغِضَب ِجّداً، َواأَمَر بَِقتِل َجِميِع الصِّ
ُعمِر  ِمْن  الُمجاِوَرِة،  الِمنَطَقِة  َوكُلِّ  لَْحَم  َبيَت  َمِديَنِة 
اأكََّدُه  الَِّذي  الَوقِت  بَِحَسِب  َوَذلَِك  ُدوَن،  َفما  َسَنَتيِن 
لَُه الرِّجاُل الُحَكماُء. 17ِحيَنِئٍذ َتمَّ ما ِقيَل َعَلْى لِساِن 

النَِّبيِّ اإرِميا:

18 » َصوٌت ُسِمَع ِفي الّراَمِة،  
   َصوُت ُبكاٍء َونَوٍح َعِظيٍم.

   اإنَُّه َصوُت راِحيَل َتبِكي َعَلى اأولاِدها،
َُّهْم َمْوَتى.«  أن    َوِهَي َترفُُض اأْن َتَتَعزَّى لِا

اإرميا 15:31  

الَعوَدُة ِمْن ِمْصر
19َبْعَد َموِت ِهيُروُدَس، َظَهَر َملاُك الرَّبِّ ِفي ُحْلٍم 

ُه  لُِيوُسَف ِفي ِمْصَر. 20َوقاَل لَُه: »قُْم ُخِذ الطِّفَل َواُأمَّ
أنَّ الَِّذيَن كانُوا ُيحاِولُوَن  اإلَى اأْرِض اإْسرائِيَل، لِا َوارِجْع 

َقتَل الطِّفِل ماتُوا.«
ُه َوَذَهَب اإلَى اأْرِض  21َفقاَم ُيوُسُف َواأَخَذ الطِّفَل َواُأمَّ

اإْسرائِيَل. 22َولَِكْن ِعنَدما َسِمَع اأنَّ اأْرِخيلاُوَس صاَر ُهَو 
الَمِلَك ِفي اإقليِم الَيُهوِديَِّة َمكاَن اأبِيِه ِهيُروُدَس، خاَف 
اهلُل ِفي حْلٍم،  َرُه  اأْن َحذَّ َوَبْعَد  ُهناَك.  اإلَى  َيْذَهَب  اأْن 
اْسُمها  َبْلَدٍة  ِفي  23َوَسَكَن  الَجِليِل،  اإقليِم  اإلَى  َذَهَب 
أنِبياُء بِاأنَّ الَمِسيَح  النّاِصَرُة. َحَدَث َهذا لَِيِتمَّ ما قالَُه الا

َسُيْدَعى ناِصِريّاً. أ

ُيوَحّنا الَمعَمدان

أيّاِم جاَء ُيوَحنّا الَمعَمداُن لَِيِعَظ ِفي 3  ِفي تِْلَك الا
أنَّ َمَلكوَت  يَِّة الَيُهوِديَِّة، 2َوكاَن َيُقوُل: »تُوُبوا لِا َبرِّ
ماواِت َقِريٌب.« 3َوُيوَحنّا َهذا ُهَو الَِّذي َتَكلََّم َعْنُه  السَّ

النَِّبيُّ اإَشْعياُء ِعنَدما قاَل:

اأنها كلمة تشبه  النّاصرة. كما  اإلى مدينة  أ 23:2 ناصريا. نسبة 

الكلمة العبرية الّتي تعني »غصن« َوالواردة في اإَشْعياء 1:11 اإشارة 
اإلى وعد مجيء المسيح من نسل داود.

يَِّة َوَيقوُل:   » َصوُت اإنساٍن ُيناِدي ِفي الَبرِّ
. وا الطَِّرْيَق للرَّبِّ › اأِعدُّ   

ُبَل ُمسَتِقْيَمًة ِمْن اأجِلِه.‹«     اجَعلُوا السُّ
اإَشْعياء 3:40  

َوَعَلى  الِجماِل،  َوَبِر  ِمْن  ثِياباً  َيلِبُس  ُيوَحنّا  4كاَن 

يّاً. 5ِفي  َوْسِطِه ِحزاٌم ِمْن ِجْلٍد، َوَياأكُُل َجراداً َوَعَسلاً َبرِّ
َذلَِك الَوقِت، َبَداأ كُلُّ النّاِس َياأتوَن ِمْن َمِديَنِة الُقدِس 
َوِمْن اإقليِم الَيُهوِديَِّة كُلِِّه، َوِمَن الِمنَطَقِة الُمِحيَطِة بَِنْهِر 
ُأرُدنِّ َبْعَد  ُدُهْم ِفي نَْهِر الا ُأرُدنِّ لَِيْسَمُعوُه. 6َوكاَن ُيَعمِّ الا

اأن َيعَتِرفوا بَِخطاياُهْم.
يِسيِّيَن  الِفرِّ ِمَن  َكِثيِريَن  اأنَّ  ُيوَحنّا  َراأى  7َوِعنَدما 

»يا  لَُهْم:  قاَل  َدُهْم،  ُيَعمِّ لَِكي  َياأتُوَن  ُدوِقيِّيَن  َوالصَّ
ِمَن  الُهُروِب  اإلَى  نَبََّهُكْم  الَِّذي  َمِن  أفاِعي،  الا نَسَل 
9َولا  َتوَبَتُكْم،  ُيَبرِهُن  َثَمراً  8اصَنُعوا  القاِدِم؟  الَغَضِب 
نِّي اأقُوُل لَُكْم  َتَتفاَخُروا بَِقولُِكْم: ›اإبراِهْيُم ُهَو اأُبونا.‹ َفاإ
اأولاداً  ُخوِر  الصُّ َهِذِه  ِمْن  َيخِلَق  اأْن  َعَلى  قاِدٌر  اهلَل  اإنَّ 
ْبراِهْيَم. 10ها ِهَي الَفاأُْس َموُضوَعٌة َعَلى اُأُصوِل ِسْيقاِن  لاإ
َجيِّداً،  َثَمراً  تُْثِمُر  لا  َشَجَرٍة  كُلُّ  َوَسُتقَطُع  الاأشجاِر. 

َوَسُيلَقى بِها ِفي النّاِر.
اأّما  َتوَبِتُكْم،  علاِن  لاإ ماٍء  ِفي  ُدكُْم  اُأَعمِّ 11»اأنا 

الَِّذي َياأتِي َبعِدي َفُهَو اأعَظُم ِمنِّي، َولَْسُت ُمسَتِحّقاً اأْن 
ُدكُْم ِفي الرُّوِح الُقُدِس َوناٍر.  اأخَلَع ِحذاَءُه. ُهَو َسُيَعمِّ
َفَيجَمَع  َبيَدَرُه،  ي  َوَسُيَنقِّ َيِدِه  ِفي  ِمْذراَتُه  12َسَيحِمُل 

ُحبوَبُه ِفي الَمْخَزِن، َوَيحِرَق التِّْبَن بِناٍر لا تُطَفاُأ.«

ُة َيُسوع َمعُموِديَّ
 ، ُأرُدنِّ 13ثُمَّ جاَء َيُسوُع ِمْن اإقِليِم الَجِليِل اإلَى نَْهِر الا

َدُه ُيوَحنّا. 14َولَِكنَّ ُيوَحنّا حاَوَل َمْنَعُه  َُّه اأراَد اأْن ُيَعمِّ أن لِا
؟« َدنِي، َفِلماذا َتاأتِي اإلَيَّ َوقاَل: »اأنا اأحتاُج اأْن تَُعمِّ

ِمَن  َُّه  أن لِا آَن،  الا بَِذلَِك  َيُسوُع: »اْسَمْح  15َفاأجاَبُه 

لَُه  َسَمَح  ِحيَنِئٍذ  اهلُل.«  َيطلُُبُه  َم كُلَّ ما  نَُتمِّ اأْن  الَّلائِِق 
َد. ُيوَحنّا بِاأْن َيَتَعمَّ

َد َيُسوُع ِفي الماِء. َوحاَل ُصُعوِدِه ِمَن الماِء،  16َفَتَعمَّ

ماُء، َوَراأى ُروَح اهلِل َينِزُل َعَلى َهيَئِة َحماَمٍة  انَفَتَحِت السَّ
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ماِء َيُقوُل: »اأنَت  َوَيسَتِقرُّ َعَليِه. 17َوجاَء َصوٌت ِمَن السَّ
ُهَو ابِني الَمحُبوُب. اأنا راٍض َعنَك كُلَّ الرِّضا.«

َتجِرَبُة َيُسوع

ِمْن 4  َب  لُِيَجرَّ يَِّة،  الَبرِّ اإلَى  َيُسوَع  وُح  الرُّ َوقاَد 
اإبِليَس. 2َفَبْعَد اأِن امَتَنَع َيُسوُع َعْن َتناُوِل الطَّعاِم 
اأرَبِعيَن نَهاراً َواأرَبعيَن لَيَلًة، جاَع. 3َفجاَء اإلَيِه الُمَجرُِّب أ 
َوقاَل لَُه: »اإْن كُْنَت اْبَن اهلِل، َفُقْل لَِهِذِه الِحجاَرِة اأْن 

َتِصيَر اأرِغَفَة ُخبٍز.«
4لَِكنَّ َيُسوُع اأجاَبُه: »َيُقوُل الِكتاُب:

نساُن َعَلى الُخبِز َوحَدُه.‹ › لا َيِعْيُش الاإ   
   َبْل بُِكلِّ َكِلَمٍة َتخُرُج ِمْن َفِم اهلِل.‹« 

التثنية 3:8  

َواأوَقَفُه  َسِة،  الُمَقدَّ الَمِديَنِة  اإلَى  اإبِليُس  اأَخَذُه  5ثُمَّ 

ِة الَهيَكِل. 6َوقاَل لَُه: »اإْن كُنَت َحّقاً اْبَن اهلِل،  َعَلى ِقمَّ
َفاْرِم بَِنفِسَك ِمْن ُهنا. َفالِكتاُب َيُقوُل:

المزمور 11:91 › ُيوِصي اهلُل َملائَِكَتُه بَِك.‹    

»َوبِاأنَُّهْم:

› َسَيْحِملونََك َعَلى اأياِدْيِهْم،   
المزمور 13:91    لَِئّلا َترَتِطَم َقَدُمَك بَِحَجٍر.‹« 

7َفاأجاَبُه َيُسوُع: »َيُقوُل الِكتاُب اأيضاً:

التثنية 16:6 › لا َتْمَتِحِن الرَّبَّ اإلََهَك.‹«     

8ثُمَّ اأَخَذُه اإبَليُس اإلَى َجَبٍل عاٍل، َوَعَرَض اأماَم َعيَنْيِه 

كُلَّ َممالِِك العالَِم َوَعَظَمِتها. 9ثُمَّ قاَل لَُه: »َساُأعِطيَك 
َهِذِه كُلَّها اإْن َسَجْدَت لِي.«

أ 3:4 الُمجّرب. اأي اإبليس.

َفالِكتاُب  َشيطاُن،  يا  »ابَتِعْد  َيُسوُع:  لَُه  10َفقاَل 

َيُقوُل:

› َينَبِغي اأْن َتعُبَد الرَّبَّ اإلََهَك،   
التثنية 13:6    َواأْن َتْسُجَد لَُه َوحَدُه.‹«  

11َحيَنِئٍذ َتَرَكُه اإبِليُس، َوجاَءِت الَملائَِكُة لَِتخِدَمُه.

َيُسوُع َيبَدأُ ِخْدَمَتُه ِفي الَجِليل
12َوِعنَدما َسِمَع َيُسوُع اأنَّ ُيوَحنّا َقِد اعُتِقَل، َرِجَع 

َبْل  النّاِصَرِة،  ِفي  َيمُكْث  لَْم  13َولَِكنَُّه  الَجِليِل.  اإلَى 
َذَهَب َوَسَكَن ِفي َمِديَنِة َكْفِرناُحوَم قُرَب ُبَحيَرِة الَجِليِل 
ِفي ِمنَطَقَتي َزُبولُوَن َونَْفتالِي. 14َحَدَث َهذا لَِيِتمَّ ما قالَُه 

: اهلُل َعَلى لِساِن اإَشْعياَء النَِّبيِّ

15 » اأْرُض َزُبولُوَن َونَفتالِي،  
ِط، َعْبَر النَّهِر،    َطِريُق الَبحِر الُمَتَوسِّ

ُأَمُم الَغِريَبُة.    اأْرُض الَجِليِل، َحيُث َتِعيُش الا
عُب الّساِكُن ِفي الظُّْلَمِة َراأى نُوراً َعِظيماً، 16  الشَّ  

   الجالُِسوَن ِفي اأْرِض ِظلاِل الَموِت
اإَشْعياء 1:9–2    اأشَرَق َعَليِهْم نُوٌر.«  

َوَيقوُل:  َيِعُظ  َيُسوُع  ابَتَداأ  الَوقِت،  َذلَِك  17ِمْن 

ماواِت َقِد اْقَتَرَب.« أنَّ َمَلُكوَت السَّ »تُوُبوا، لِا

َيُسوُع َيختاُر َبعَض َتالِميِذه
ُبَحيَرِة  شاِطِئ  َعَلى  َيِسيُر  َيُسوُع  كاَن  18َوَبيَنما 

الَجِليِل، َراأى اأَخَويِن ُهما ِسمعاُن الَّذي ُيدَعى ُبطُرَس 
َبَكَة ِفي الُبَحيَرِة، َفَقْد  اأيضاً، َواأُخوُه اأندراُوَس ُيلِقياِن الشَّ
كانا َصّياَدي َسَمٍك. 19َفقاَل لَُهما: »اتَبعانِي َفاأجَعَلُكما 

َصّياَديِن لِلنّاِس.« 20َفَتَركا ِشباَكُهما حالاً َوَتِبعاُه.
21ثُمَّ انَتَقَل َيُسوُع ِمْن ُهناَك، َفَراأى اأَخَويِن اآَخَريِن، 

ُهما َيعُقوُب اْبُن َزَبِدْي َواأخوُه ُيوَحنّا. َراآُهما ِفي القاِرِب 
َفَدعاُهما.  يِد،  الصَّ ِشباَك  ُيصِلَحوَن  َزَبِدْي  اأبيِهما  َمَع 

22َفَتَركا القاِرَب َواأباُهما حالاً َوَتِبعاُه.
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ُم َوَيشِفي َيُسوُع ُيَعلِّ
الَجِليِل،  اإقليِم  كُلِّ  ِفي  ُيساِفُر  َيُسوُع  23َوكاَن 

اهلِل.  َمَلكوِت  بِشاَرَة  ُمعِلناً  َمجاِمِعِهْم  ِفي  النّاَس  ُيَعلُِّم 
أمراِض َوالاأسقاِم الَِّتي ِفي النّاِس.  َوكاَن َيشِفي كُلَّ الا
24َوانَتَشَرِت الاأخباُر َعْنُه ِفي كُلِّ بِلاِد ُسوِريََّة، فاأحَضُروا 

ُمخَتِلَفٍة،  َواآلاٍم  بِاأمراٍض  الُمصابِيَن  الَمرَضى  كُلَّ  اإلَيِه 
َرِع  بِالصَّ َوالُمصابِيَن  يَرٍة،  ِشرِّ َباأرواٍح  َوالَمسُكونِيَن 
َوالَمشلُولِيَن، َفَشفاُهْم َيُسوُع. 25َوَتِبَعْتُه َجماِهيٌر َكِبيَرٌة 
الُمُدِن  َوِمَن  الَجِليِل،  اإقليِم  ِمَن  اأتُوا  الَِّذيَن  النّاِس  ِمَن 
الَعْشِر َوِمَن الُقدِس، َوِمْن اإقليِم الَيُهوِديَِّة، َوِمَن الجانِِب 

. ُأْرُدنِّ رقيِّ ِمْن نَْهِر الا الشَّ

َتعليُم َيُسوع

َتلٍَّة 5  اإلَى  َصِعَد  الُجُموَع،  َيُسوُع  َراأى  َوِعنَدما 
َيَتَكلَُّم  2َوابَتَداأ  َتلاِميُذُه،  اإلَيِه  َفجاَء  َوَجَلَس. 

َوُيَعلُِّمُهْم َوَيقوُل:

أنَّ َمَلُكوَت  3 » َهِنيئاً لِلَمساِكيِن بِالرُّوِح، لِا  
ماواِت َقْد اُأعِطَي لَُهْم. السَّ

يِهْم. أنَّ اهلَل َسُيَعزِّ 4  َهِنيِئاً لِلباِكيَن، لِا  
أْرَض. أ َُّهْم َسَيِرثُوَن الا أن 5  َهِنيِئاً لِلُمَتواِضِعيَن، لِا  

6  َهِنيِئاً لِلِجياِع َوالِعطاِش لَِعَمِل َمِشيَئِة اهلِل، ب   
أنَّ اهلَل َسُيشِبُعُهْم. لِا

أنَّ اهلَل َسَيْرَحُمُهْم. 7  َهِنيِئاً لِلرَُّحماِء، لِا  
َُّهْم َسَيَروَن اهلَل. أن 8  َهِنيِئاً لَِذِوي الُقلُوِب النَِّقيَِّة، لِا  

َُّهْم  أن لاِم، لِا 9  َهِنيِئاً لِلعاِمِليَن َعَلى اإحلاِل السَّ  
َسُيدَعوَن اأبناَء اهلِل.

أنَّ َمَلُكوَت  أجِل الِبرِّ، لِا 10  َهِنيِئاً لِلُمضَطَهِديَن لِا  
ماواِت َقْد اُأعِطَي لَُهْم. السَّ

11»َهِنيِئاً لَُكْم ِعنَدما ُيِهيُنُكُم النّاُس َوَيضَطِهُدونَُكْم، 

َتلاِميِذي.  لِاأنَُّكْم   ، رِّ الشَّ بَِعَمِل  َكِذباً  َوَيتَِّهمونَُكْم 

هنا  تعني  قد  المزمور 11:37.  انظر  األْرض.  سيرثون  أ 5:5 

ميراث روحّي مستقبلي.
ب 6:5 لعمل مشيئة اهلل. حرفياً: »اإلى البّر.«

َعِظيَمًة  َسَتُكوُن  ُمكاَفاأَتُكْم  أنَّ  لِا َوابَتِهُجوا،  12افَرُحوا 

أنِبياَء  الا َيضَطِهُدوَن  كانُوا  َهَكذا  َُّهْم  أن لا ماِء.  السَّ ِفي 
الَِّذيَن عاُشوا َقبَلُكْم اأيضاً.

ِملٌح َونُور
13»اأنُتْم ِمْلٌح لِلنّاِس َجِميعاً. لَِكْن اإذا َفَقَد الِملُح 

ِفيما  َيصلُُح  لا  لَِيُعوَد صالِحاً؟  نُعالُِجُه  َفِبماذا  َمذاَقُه، 
أْن ُيلَقى اإلَى خاِرِج البيِت، لَِتُدوَسُه  َبْعُد لَِشيٍء، اإلّا لِا

أْقداُم. الا
َمبِنيٍَّة  َمِديَنٍة  اإخفاُء  لاُيمِكُن  العالَْم.  نُوُر  14»اأنُتْم 

َوَيَضُعونَُه  ِمصباحاً  النّاُس  ُيشِعُل  15َولا  َجَبٍل،  َعَلى 
لَِكي  ُمرَتِفَعٍة  َحّمالٍَة  َعَلى  َيَضُعونَُه  َبْل  اإناٍء!  َتحَت 
ُيضيَئ َعَلى َجِميِع الَّذيَن ِفي الَمنِزِل. 16َهَكذا اأيضاً، 
اجَعلُوا نُوَركُْم ُيضيء اأماَم النّاِس، لَِكي َيَروا اأعمالَُكُم 

ماِء.« دوا اأباكُُم الَِّذي ِفي السَّ الّصالَِحَة، َوُيَمجِّ

َيُسوُع َوَشريَعُة ُموَسى
17»لا َتُظنُّوا اأنِّي ِجْئُت لَِكي اُألِغَي َشِريَعَة ُموَسى اأْو 

ُأعِطَيها َمعناها  أنِبياِء. لَْم اآِت لَِكي اُألِغَيها، َبْل لِا َتعليَم الا
ماُء  السَّ َتُزوَل  اأْن  اإلَى  لَُكْم،  الَحقَّ  18اأقوُل  الكاِمَل. 
ِريَعِة،  أْرُض، لَْن َيُزوَل اأصَغُر َحرٍف اأْو نُقَطٍة ِمَن الشَّ َوالا

َحتَّى َيِتمَّ كُلُّ ما ُهَو َمكُتوٌب ِفيها.
َوُيَعلُِّم  الَوصايا  َهِذِه  اأصَغَر  َيكِسُر  َمْن  19»لَِذلَِك 

َمَلُكوِت  ِفي  الاأصَغَر  َسُيعَتَبُر  ِمثَلُه،  َيفَعلُوا  اأْن  النّاَس 
آَخِريَن  ماواِت. اأّما َمْن ُيِطيُع َهِذِه الَوصايا َوُيَعلُِّم الا السَّ
ماواِت.  اأْن ُيِطيُعوها، َفَسُيعَتَبُر الاأعَظَم ِفي َمَلُكوِت السَّ
َعَلْى  هلِل  طاَعُتُكْم  َتِزْد  لَْم  ما  اإنَُّه  لَُكْم  اأقُوُل  ِّي  أن 20لِا

يِسيِّيَن، َفَلْن َتدُخلُوا َمَلُكوَت  ِريَعِة َوالِفرِّ طاَعِة ُمَعلِِّمي الشَّ
ماواِت. السَّ

الَغَضب
َوكُلُّ  َتقُتْل. ج  ›لا  آبائُِكْم:  لِا ِقيَل  اأنَُّه  21»َتعِرفُوَن 

َمْن َيقُتْل َيسَتِحقُّ الُمحاَكَمَة.‹ 22اأّما اأنا َفاأقُوُل لَُكْم اإنَّ 

ج 21:5 ال تقتل. من كتاب الخروج 13:20، وكتاب التثنية 17:5.
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نَُّه َيسَتِحقُّ الُمحاَكَمَة،  َمْن َيغَضُب ِمْن َشخٍص اآَخَر َفاإ
َمجِلِس  اأماَم  َيِقَف  اأْن  َينَبِغي  اآَخَر  َيشِتُم َشخصاً  َوَمْن 
 › الَغِبيُّ ›اأيُّها  اآَخَر:  لَِشخٍص  َيُقوُل  َمْن  َوكُلُّ  الَقضاِء. 

َيسَتِحقُّ الَجِحيَم.
الَمْذَبِح،  َعَلى  َتقِدَمًة  ُم  تَُقدِّ كُنَت  اإْن  23»لَِذلَِك 

َعَليَك،  َشيٌء  لَُه  اآَخَر  َشخصاً  اأنَّ  َتَذكَّْرَت  َوُهناَك 
24َفاتُرْك َتقِدَمَتَك ُهناَك اأماَم الَمْذَبِح، َواْذَهْب َواْصَطِلْح 

ْم َتقِدَمَتَك. لاً، ثُمَّ ارِجْع َوَقدِّ خِص اأوَّ َمَع َذلَِك الشَّ
َمَعُه  َتمِشي  َبيَنما  َسِريعاً،  َخصَمَك  25»سالِْم 

اإلَى  َسُيَسلُِّمَك  نَُّه  َفاإ َواإلّا  الَمحَكَمِة.  اإلَى  الطَِّريِق  ِفي 
ّجاِن َفُيلِقي بَِك  القاِضي، َوالقاِضي َسُيَسلُِّمَك اإلَى السَّ
ْجِن. 26اأقوُل الَحقَّ لََك، اإنََّك لَْن َتخُرَج ِمْن  اإلَى السِّ

ُهناَك اإلَْى اأْن َتُسدَّ اآِخَر ِفْلٍس َعَليَك.

َنى الزِّ
َفاأقُوُل  اأنا  28اأّما  ›لاَتْزِن.‹ أ  ِقيَل:  اأنَُّه  27»َسِمْعُتْم 

لَُكْم: اإنَّ كُلَّ َمْن نََظَر اإلَى اْمراأٍة لَِيشَتهَيها، َفَقْد َزنَى بِها 
ِفي َقلِبِه. 29لَِذلَِك اإْن كانَْت َعيُنَك الُيمَنى َتدَفُعَك اإلَى 
أفَضُل اأْن َتفِقَد  الَخِطيَِّة، َفاقَلْعها َواألِقها َبِعيداً َعْنَك. َفالا
ِجْسُمَك  ُيطَرَح  اأْن  ِمْن  ِجْسِمَك،  ِمْن  واِحداً  ُعْضواً 
كُلُُّه اإلَى َجَهنََّم. 30َواإْن كانَْت َيُدَك الُيمَنى َتدَفُعَك اإلَى 
أفَضُل اأْن َتفِقَد  الَخِطيَِّة، َفاقَطْعها َواألِقها َبِعيداً َعْنَك. َفالا
ُعْضواً واِحداً ِمْن ِجْسِمَك، ِمْن اأْن ُيطَرَح ِجْسُمَك كُلُُّه 

اإلَى َجَهنََّم.

الق الطَّ
َفلُيعِطها  َزوَجَتُه،  اأَحٌد  َطلََّق  ›اإذا  اأيضاً:  31»ِقيَل 

َوثِيَقًة تُثِبُت َذلَِك.‹ ب 32اأّما اأنا َفاأقُوُل لَُكْم اإنَّ كُلَّ َمْن 
نَُّه ُيَعرُِّضها لاْرتِكاِب  نَى، َفاإ ُيَطلُِّق َزوَجَتُه، اإلّا بَِسَبِب الزِّ

نَُّه َيزنِي. ُج اْمراأًة ُمَطلََّقًة، َفاإ نَى. َوَمْن َيَتَزوَّ الزِّ
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الَقَسم
َتحِلْف  ›لا  آبائُِكْم:  لِا اأيضاً  ِقيَل  اأنَُّه  33»َسِمْعُتْم 

.‹ ج  بِالَكِذِب، َبْل اأوِف بِما اأقَسْمَت بِاأْن َتفَعَلُه لِلرَّبِّ
34اأّما اأنا َفاأقُوُل لَُكْم: لا َتحِلُفوا ُمطَلقاً. 35لا َتحِلُفوا 

َّها َمسَنُد  أن أْرِض لِا َّها َعرُش اهلِل، َولا بِالا أن ماِء لِا لا بِالسَّ
َّها َمِديَنُة الَمِلِك الَعِظيِم.  أن َقَدميِه، د َولا بَِمِديَنِة الُقدِس لِا
ََّك لا َتسَتِطيُع اأْن َتجَعَل َشعَرًة  أن 36لا َتحِلْف بَِراأِسَك، لِا

َتُقولُوا ›نََعْم،‹  اأْن  اأَرْدتُْم  ْن  اأْو َبيضاَء. 37َفاإ ِمْنُه َسوداَء 
َفُقولُوا ›نََعْم.‹ َواإْن اأَرْدتُْم اأْن َتُقولُوا ›لا،‹ َفُقولُوا ›لا.‹ 

يِر. ه رِّ َوكُلُّ ما َيِزيُد َعْن َذلَِك َفُهَو ِمَن الشِّ

ّر ُمقاَوَمُة الشَّ
نُّ  َوالسِّ بِالَعيِن،  ›الَعيُن  ِقيَل:  اأنَُّه  38»َسِمْعُتْم 

اإْن  َبْل  رَّ.  الشَّ تُقاِوُموا  لا  َفاأقُوُل:  اأنا  39اأّما  .‹ و  نِّ بِالسِّ
آَخَر  ْم لَُه الَخدَّ الا أيَمِن، َفَقدِّ َك الا لََطَمَك اأَحٌد َعَلى َخدِّ
اأيضاً. 40َواإْن اأراَد اأَحٌد اأْن ُيحاِكَمَك لَِياأُخَذ َقِميَصَك، 
َعَلى  اأَحٌد  اأجَبَرَك  اأيضاً. 41َواإْن  ِمعَطَفَك  َياأُخُذ  َفَدْعُه 
يِر َمَعُه ِميلاً واِحداً، َفامِش َمَعُه ِميَليِن. 42َواإْن َطَلَب  السَّ
َمْن  اإقراَض  َترفُْض  َولا  اإيّاُه.  َفاأعِطِه  َشيئاً،  اأَحٌد  ِمْنَك 

َيطلُُب الاقِتراَض ِمْنَك.

ُة الَجِميع َمَحبَّ
َواأبُغْض  ›اأحِبْب صاِحَبَك،  ِقيَل:  اأنَُّه  43»َسِمْعُتْم 

اأعداَءكُْم،  اأِحبُّوا  لَُكْم:  َفاأقُوُل  اأنا  44اأّما  َك.‹ ز  َعُدوَّ
َوَصلُّوا ِمْن اأجِل الَِّذيَن َيْضَطِهُدونَُكْم، 45َفَتُكونُوا بَِذلَِك 
ْمَس  أنَّ اهلَل َيجَعُل الشَّ ماِء. لِا اأبناَء اأبِيُكُم الَِّذي ِفي السَّ
اإلَى  الَمَطَر  َوُيرِسُل  َوالّصالِِحيَن،  الُخطاِة  َعَلى  تُْشِرُق 
َفَقط،  ُيِحبُّونَُكْم  َمْن  اأحَبْبُتْم  ْن  46َفاإ أْشراِر.  َوالا أبراِر  الا
رائِِب  الضَّ جاِمُعو  َيْفَعُل  اأَفلا  وَن؟  َتسَتِحقُّ ُمكاَفَئٍة  َفاأيََّة 
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َفما  َفَقْط،  اإْخَوَتُكْم  تَُحيُّوَن  كُْنُتْم  47َواإْن  اأيضاً؟  َذلَِك 
عابُِدو  َحتَّى  َيفَعُل  اأَفلا  آَخِريَن؟  الا َعِن  ُيَميُِّزكُْم  الَِّذي 
اأنَّ  َكما  كاِمِليَن  كُونُوا  48لَِذلَِك  اأيضاً؟  َذلَِك  أوثاِن  الا

ماِويَّ كاِمٌل. اأباكُُم السَّ

الَعطاء

النّاِس 6  اأماَم  َصَدقاتُِكْم  َتْقديِم  ِمْن  »احَذُروا 
اأُبوكُُم  ُيكاِفَئُكْم  َفَلْن  َواإلّا  َيَروكُْم،  اأْن  بَِهَدِف 
ماِء. 2َفِعنَدما تُعِطي الُمحتاَج، لا تُعِلْن  الَِّذي ِفي السَّ
ِفي  الُمراُؤوَن  َيفَعُل  َكما  ُبوٍق  ِفي  َتنُفُخ  َوَكاأنََّك  َذلَِك 
الَحقَّ  اأقوُل  النّاِس.  لَِمديِح  َطَلباً  واِرِع  َوالشَّ الَمجاِمِع 
لَُكْم، اإنَُّهْم نالُوا بَِذلَِك ُمكاَفاأَتُهْم كاِمَلًة. 3َولَِكْن ِعنَدما 
َتعَملُُه  َتعَلُم ما  الُيْسَرى  َيَدَك  الُمحتاَج، لاَتَدْع  تُعِطي 
َواأُبوَك   . رِّ السِّ ِفي  َعطاُؤَك  َيُكوَن  4َحتَّى  الُيْمَنى،  َيُدَك 

رِّ، َسُيكاِفُئَك. الَِّذي َيَرى ما َيحُدُث ِفي السِّ

الة الصَّ
َُّهْم ُيِحبُّوَن  أن 5»َوِعنَدما تَُصلِّي، لاَتُكْن َكالُمرائِيَن، لِا

َيراُهُم  لَِكي  واِرِع  الشَّ َوَزوايا  الَمجاِمِع  ِفي  ُيَصلُّوا  اأْن 
بَِذلَِك ُمكاَفاأَتُهْم  نالُوا  اإنَُّهْم  لَُكْم،  الَحقَّ  اأقوُل  النّاُس. 
كاِمَلًة. 6لَِكْن ِعنَدما تَُصلِّي، ادُخْل اإلَى ُغرَفِتَك َواأغِلْق 
رِّ. َواأُبوَك الَِّذي َيَرى ما  باَبَك، َوَصلِّ اإلَى اأبِيَك ِفي السِّ

رِّ، َسُيكاِفُئَك. َيحُدُث ِفي السِّ
َفْهٍم  َتنُطُقوا بَِكِلماٍت بَِغيِر  7»َوِعنَدما تَُصلُّوَن، لا 

َصَلواتُِهْم  اأنَّ  َيُظنُّوَن  َفُهْم  أوثاِن،  الا عابُِدو  َيفَعُل  َكما 
َتُكونُوا  لا  َكْثَرِة َكلاِمِهْم. 8لَِذلَِك  بَِسَبِب  َسُتسَتجاُب 
اإلَيِه َحتَّى َقبَل  أنَّ اأباكُْم َيعِرُف ما َتحتاُجوَن  ِمثَلُهْم، لِا

اأْن َتطلُُبوُه ِمنُه. 9لَِذلَِك َصلُّوا َكما َيِلي:

ماِء، › اأبانا الَِّذي ِفي السَّ   
ِس اْسُمَك،    لَِيَتَقدَّ
10  لَِياأِت َمَلُكوتَُك،  

   َفَتُكوَن َمِشيِئُتَك،
ماِء. أْرِض َكما ِهَي ِفي السَّ    ُهنا َعَلى الا

11  اأعِطنا الَيْوَم ُخبَزنا َكفاَف َيوِمنا،  

12  َواغِفْر لَنا َخطايانا،  
   َكما َغَفْرنا نَحُن اأيضاً لِلَِّذيَن ُيِسيُئوَن اإلَينا.

13  َولا تُْدِخلنا ِفي َتجُرَبِة،  
يِر. أ رِّ    َبْل اأنِقْذنا ِمَن الشِّ

أنَّ لََك الُمْلَك َوالُقدَرَة َوالَمجَد،    لا
آبِديَن. اآمين‹    اإلَى اأَبِد الا

اأُبوكُُم  لَُكْم  َيْغِفْر  َزلّاتِِهْم،  لِلنّاِس  َغَفْرتُْم  اإْن  14لِاأنَُّكْم 

ماِويُّ اأيضاً. 15لَِكْن اإْن لَْم َتغِفُروا لِلاآَخِريَن َزلّاتِِهْم،  السَّ
َفَلْن َيغِفَر لَُكْم اأُبوكُْم َزلّاتُِكْم.

وم الصَّ
16»َوِعنَدما َتُصوُموَن، لا َتُكونُوا َكالُمرائِيَن الَِّذيَن 

َشكَل  ُيَغيُِّروَن  َُّهْم  أن لِا ُوُجوِهِهْم.  َعلى  الُحْزَن  ُيظِهُروَن 
اأنَُّهْم صائُِموَن.  بُِوُضوٍح  النّاُس  َيَرى  لَِكي  ُوُجوِهِهْم، 
اأقوُل الَحقَّ لَُكْم، اإنَُّهْم نالُوا ُمكاَفاأَتُهْم كاِمَلًة. 17لَِكْن 
ِعنَدما َتُصوُم، َضْع َزيتاً َعَلى َراأِسَك، َواْغِسْل َوجَهَك، 
18َحتَّى لا ُيلاِحَظ النّاُس اأنََّك صائٌِم. َفاأُبوَك الَِّذي لا 

َتراُه َيَرى َذلَِك. ِحيَنِئٍذ اأُبوَك الَِّذي َيَرى ما َيحُدُث ِفي 
رِّ، َسُيكاِفُئَك. السِّ

اهلُل أِم المال
أْرِض، َحيُث  أنُفِسُكْم كُُنوزاً َعَلى الا 19»لا َتخِزنُوا لِا

اأْن  لِلُُّصوِص  ُيمِكَن  َوَحيُث  َداُأ،  َوالصَّ الَعَفُن  ُيتِلُفها 
أنُفِسُكْم  َيقَتِحُموا ُبُيوَتُكْم َوَيسِرقُوها. 20لَِكِن اخِزنُوا لِا
َداأٌ، َولا  ماِء، َحيُث لا ُيتِلُفها َعَفٌن اأْو صَّ كُُنوزاً ِفي السَّ
أنَّ َقلَبَك  َيسَتِطيُع اللُُّصوُص اأْن َيدُخلُوا َوَيسِرقُوها. 21لِا

َسَيُكوُن َحيُث َيكوُن َكنُزَك.
َعيناَك  كانَْت  ْن  َفاإ الَعيُن.  ُهَو  الَجَسِد  22»ِسراُج 

23لَِكْن  نُوراً.  َسَيمَتِلُئ  كُلُُّه  َجَسَدَك  نَّ  َفاإ صالَِحَتْيِن، 
َسَيمَتِلُئ  اأيضاً  َجَسَدَك  َفاإنَّ  يَرًة،  ِشرِّ َعيُنَك  كانَْت  اإْن 
ْن كاَن النُّوُر الَِّذي ِفيَك َظلاماً ِفي َحِقيَقِتِه،  بِالظُّلَمِة. َفاإ

َفَكيَف َسَيُكوُن الظَّلاُم الَّذي ِفيَك؟

يطان )اإبليس(. ير. الشَّ رِّ أ 13:6 الشِّ
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اأْن  ّما  َفاإ َسيَِّدْيِن.  َيخِدَم  اأْن  أَحٍد  لا ُيمِكُن  24»لا 

أَحِدِهما  آَخَر، َواإّما اأْن ُيخِلَص لِا َيكَرَه اأَحَدُهما َوُيِحبُّ الا
آَخَر. لا ُيمِكُنُكْم اأْن َتخِدُموا اهلَل َوالِغَنى. أ َوَيحَتِقُر الا

الً َمَلُكوُت اهلِل أوَّ
25»لَِهذا اأقُوُل لَُكْم، لا َتقَلُقوا ِمْن ِجَهِة َمِعيَشِتُكْم، 

اأْي بَِشاأِْن ما َسَتاأْكُلُوَن َوَتْشَرُبوَن. َولا َتقَلُقوا ِمْن ِجَهِة 
اأكَثُر  الَحياَة  أنَّ  لِا َسَتلَبُسوَن.  ما  بَِشاأِْن  اأْي  َجَسِدكُْم، 
اللِّباِس.  ِمَن  اأَهِميًَّة  اأكَثُر  َوالَجَسَد  الطَّعاِم،  ِمَن  يًَّة  اأَهمِّ
ماِء، َفِهَي لا َتْبُذُر َولا َتحُصُد، َولا  26انُظُروا ُطُيوَر السَّ

َتجَمُع الَقمَح ِفي َمخاِزَن، َواأُبوكُُم الَسماويُّ ُيطِعُمها. 
األَسُتْم اأْثَمَن ِعْنَد اهلِل ِمَن الطُّيوِر؟ 27َمْن ِمنُكْم َيسَتِطيُع 

اأْن ُيِضيَف اإلَى ُعمِرِه ساَعًة واِحَدًة ِعنَدما َيقَلُق؟
28»َولِماذا َتقَلُقوَن بُِخُصوِص ما َسَتلَبُسوَن؟ انُظُروا 

َتغِزُل.  َولا  َتتَعُب  لا  اإنَّها  الُحُقوِل.  زَّنابُِق  َتنُمو  َكيَف 
واِحَدٍة  ِمثَل  اأَحٌد  ُيكَس  لَْم  اإنَُّه  لَُكْم،  اأقُوُل  29لَِكنِّي 

ِمنها، َولا َحتَّى ُسَلْيماُن ِفي كُلِّ َمجِدِه. 30َفاإْن كاَن 
َوِفي  الَيوَم،  ُهنا  َتراُه  الَِّذي  الُحُقوِل  ُعشَب  ُيلِبُس  اهلُل 
الَغِد ُيلَقى بِِه ِفي الُفرِن، اأَفلا َيهَتمُّ بُِكْم اأكَثَر ِمْن َذلَِك 

يماِن؟ يا َقِليِلي الاإ
›ماذا  اأنُفَسُكْم:  َتساألُوا  َولا  َتقَلُقوا  لا  31»لَِذلَِك 

َسَنلِبُس؟‹  ›ماذا  اأْو  َسَنْشَرُب؟‹  ›ماذا  اأْو  َسَناأكُُل؟‹ 
آَخروَن، َواأُبوكُُم  32َفَهِذِه اُأُموٌر َيسَعى اإلَيها اأهُل العالَِم الا

اإلَيها كُلِّها. 33لَِكِن  اأنَُّكْم َتحتاُجوَن  َيعِرُف  الَسماويُّ 
ِه، َوَسُتعَطى لَُكْم َجِميُع  بَِمَلُكوِت اهلِل َوبِرِّ لاً  وا اأوَّ اهَتمُّ
ُأُموُر اأيضاً. 34لا َتقَلُقوا بِشاأِن الَغِد، َفِلُكلِّ َيوٍم  َهِذِه الا

ما َيكِفيِه ِمَن الُهُموِم، َوَسَيُكوُن لِلَغِد ُهُموُمُه.

الُحْكُم َعَلى اآلَخِرين

آَخِريَن، َكي لا َيحُكَم اهلُل 7  »لا َتحُكُموا َعَلى الا
َُّه َسَيحُكُم بِالطَِّريَقِة الَِّتي َتحُكُموَن  أن َعَليُكْم. 2لِا
آَخِريَن. َوبِالَكيِل الَِّذي َتِكيلُوَن بِِه لِلاآَخِرْيَن  بِها َعَلى الا

َسُيكاُل لَُكْم.

أ 24:6 الِغَنى. حرفياً »مامونا.« وهي كلمة اآراميَّة تعني »ثروة،« 

بمعناها السلبي، اإذ تمثِّل هنا اإلهاً يخدمه النّاس من دون اهلل.

لا  لَِكنََّك  اأِخيَك  َعيِن  ِفي  َة  الَقشَّ َتَرى  3»لِماذا 

4َوَكيَف  اأنَت؟  َعيِنَك  ِفي  الَكِبْيَرَة  الَخَشَبَة  تُلاِحُظ 
ِمْن  َة  الَقشَّ اُأخِرُج  َدعِني  أِخيَك:  لِا َتُقوَل  اأْن  ُيمِكُنَك 
ُمناِفُق!  5يا  َعيِنَك؟  ِفْي  َكبيَرٌة  َخَشَبٌة  َوُهناَك  َعيِنَك، 
َسَتَرى  َذلَِك  َوَبعَد  َعيِنَك،  ِمْن  الَخَشَبَة  لاً  اأوَّ اأخِرْج 

ِة ِمْن َعيِن اأِخيَك. خراِج الَقشَّ بُِوُضوٍح لاإ
َترُموا  َولا  لِلِكلاِب،  ٌس  ُمَقدَّ ُهَو  ما  تُعُطوا  6»لا 

بِاأرُجِلها،  َتُدوُسها  َفالَخناِزيُر  الَخناِزيِر!  اأماَم  َجواِهَركُْم 
َوَتلَتِفُت الِكلاُب اإلَيُكْم َفُتَقطُِّعُكْم.

َلب الُمواَظَبُة َعَلى الطَّ
7»اطلُُبوا تُْعَطوا، اسُعوا َتِجُدوا، اقَرُعوا ُيفَتْح لَُكْم. 

أنَّ كُلَّ َمْن َيطلُُب َيناُل، َوكُلَّ َمْن َيسَعى َيِجُد، َوَمْن  8لِا

َيقَرُع ُيفَتُح لَُه. 9َفَمْن ِمنُكْم اإْن َطَلَب اْبُنُه َرِغيَف ُخبٍز، 
َحيًَّة؟  ُيعِطيِه  َسَمَكًة،  َطَلَب  اإْن  10اأْو  َحَجراً؟  ُيعِطيِه 
اأبناَءكُْم  تُعُطوَن  َكيَف  َتعِرفُوَن  كُْم،  َشرِّ ُرغَم  11اأنُتْم، 

اأجَدَر  ماِء  السَّ ِفْي  الَّذْي  الاآُب  اأَفَلْيَس  َحَسَنًة.  َعطايا 
بَِكِثيٍر بِاأْن ُيعِطَي َعطايا صالَِحًة لِلَِّذيَن َيطلُُبونَُه؟

ة َهِبيَّ القاِعَدُة الذَّ
آَخُروَن بِها،  12»َفِبالَكيفيَِّة الَّتْي تُِحبُّ اأْن ُيعاِمَلَك الا

َشِريَعِة  ُخلاَصُة  ِهَي  َهِذِه  تُعاِمَلُهْم.  اأْن  َعَليَك  َهَكذا 
أنِبياِء. ُموَسى َوَتعِليِم الا

ماِء َوَطِريُق الَجِحيم َطِريُق السَّ
اإلَى  ي  ُيَؤدِّ الَِّذي  يِِّق،  الضَّ الباِب  ِمَن  13»ادُخلُوا 

واِسٌع،  الَهلاِك  اإلَى  ي  ُيَؤدِّ الَِّذي  الباَب  أنَّ  لِا ماِء.  السَّ
الباُب  14اأّما  َيدُخلُونَُه.  َوَكِثيُروَن  َسهٌل،  اإلَيِه  َوالطَِّريُق 
اإلَيِه  َوالطَِّريُق  ِجّداً،  َفَضيٌِّق  الَحياِة  اإلَى  ي  ُيَؤدِّ الَِّذي 
ُعوباِت، َوَقِليلُوَن َفَقْط ُهْم َمْن َيِجُدوَن َهذا  َمِليٌء بِالصُّ

الطَِّريَق.

عاليِم الكاِذَبة َتحذيٌر ِمَن التَّ
أنِبياِء الَكَذَبِة الَِّذيَن َياأتُوَن اإلَيُكْم  15»احَذُروا ِمَن الا

ِذئاٌب  الّداِخِل  ِفي  َولَِكنَُّهْم  َوِديَعٍة،  ِخراٍف  ِفي ُصوَرِة 
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ُمفَتِرَسٌة. 16َسَتعِرفُونَُهْم ِمْن اأعمالِِهْم. َفلا َيجِني النّاُس 
الُعلِّيِق!  ِمَن  التِّيَن  َولا  وِك،  الشَّ ُشَجيراِت  ِمْن  الِعَنَب 
17َكَذلَِك َفاإنَّ كُلَّ َشَجَرٍة صالَِحٍة تُعِطي َثَمراً صالِحاً، 

َتسَتِطيُع  18لا  َرِديئاً.  َثَمراً  تُعِطي  َرِديَئٍة  َشَجَرٍة  َوكُلَّ 
َشَجَرٌة صالَِحٌة اأْن تُنِتَج َثَمراً َرِديئاً، َولا َشَجَرٌة َرِديَئٌة اأْن 
تُنِتَج َثَمراً صالِحاً. 19َوكُلُّ َشَجَرٍة لا تُنِتُج َثَمراً صالِحاً 
أنِبياَء  الا َسَتعِرفُوَن  20لَِذلَِك  النّاِر.  ِفي  َوتُلَقى  تُقَطُع 

الَكَذَبَة ِمْن َثَمِرهْم.
 ›، يا َربُّ  ، ›يا َربُّ لِي:  َيُقوُل  َمْن  21»ليَس كُلُّ 

اأبِي  َبْل َمْن َيعَمُل َمِشيَئَة  ماواِت،  َيدُخُل َمَلُكوَت السَّ
َذلَِك  ِفي  لِي  َسَيُقولُوَن  22َكِثيُروَن  ماِء.  السَّ ِفي  الَِّذي 
، األَْم نََتَنبَّاأ باسِمَك؟ األَْم  ، يا َربُّ أِخيِر: ›يا َربُّ الَيوِم الا
َعجائَِب  نَعَمْل  األَْم  باسِمَك؟  يَرَة  رِّ الشِّ أرواَح  الا نَطُرِد 
لَْم  بُِوُضوٍح:  لَُهْم  َساأقُوُل  23ِحيَنِئٍذ  باسِمَك؟‹  َكِثيَرًة 

. رِّ َيسِبْق لِي اأْن َعَرْفُتُكْم. ابَتِعُدوا َعنِّي يا فاِعِلي الشَّ

ُجُل الَغِبي ِكيُّ َوالرَّ ُجُل الذَّ الرَّ
24»كُلُّ َمْن َيسَتِمُع اإلَى َتعاليمي َهَذِه َوَيعَمُل بِها، 

25َفَسَقَط  ْخِر.  الصَّ َعَلى  َبيَتُه  َبَنى  َذِكيٍّ  بَِرُجٍل  اأْشَبُه 
يُح َوَضَرَبْت  ُيوِل، َوَهبَِّت الرِّ الَمَطُر، َواْرَتَفَعْت ِمياُه السُّ
أنَّ اأساَسُه كاَن َعَلى  َذلَِك الَبيَت، َولَِكنَُّه لَْم َيسُقْط، لِا
ْخِر. 26َوكُلُّ َمْن َيسَتِمُع اإلَى َكلاِمي َهذا َولا َيعَمُل  الصَّ
بِِه، َفُهَو اأْشَبُه بَِرُجٍل َغِبيٍّ َبَنى َبيَتُه َعَلى الرَّمِل. 27َفَنَزَل 
يُح َوَضَرَبْت  ُيوِل، َوَهبَِّت الرِّ الَمَطُر، َوارَتَفَعْت ِمياُه السُّ

َذلَِك الَبيَت، َفَسَقَط ُسقوطاً هائِلاً!«
28َوِعنَدما اأنَهى َيُسوُع َحِديَثُه َهذا، ُذِهَل النّاُس ِمْن 

َُّه كاَن ُيَعلُِّمُهْم بُِسلطاٍن َولَيَس َكُمَعلِِّمي  أن َتعِليِمِه، 29لِا
ِريَعِة. الشَّ

ُر أبرص َيُسوُع ُيَطهِّ

َوَتِبَعُه 8  الِجباِل،  ِمْنَطَقِة  ِمْن  َيُسوُع  نََزَل  ثُمَّ 
اأماَمُه  َوَسَجَد  اأبَرٌص  َرُجٌل  اإلَيِه  2َواأَتى  َكِثيُروَن. 
اإْن  طاِهراً،  َتجَعَلِني  اأْن  قاِدٌر  اأنَت  َسيُِّد،  »يا  َوقاَل: 
اأَرْدَت.« 3َفَمدَّ َيُسوُع َيَدُه َولََمَسُه َوقاَل: »نََعْم اُأِرْيُد، 
َفاْطُهْر.« َفِفي الحاِل َطُهَر َبَرُصُه. 4ثُمَّ قاَل لَُه َيُسوُع: 

»اإيّاَك اأْن تُخِبَر اأَحداً بِما َحَدَث َمَعَك، َبِل اْذَهْب َواأِر 
اأَمَر بِها ُموَسى،  ْم التَّْقِدَمَة الَّتي  نَفَسَك لِلكاِهِن، أ َوَقدِّ

َفَيعَلَم النّاُس اأنََّك ُشِفْيَت.«

إيماُن ضاِبٍط ُروماِنّي
5َوَدَخَل َيُسوُع َمِديَنَة َكْفِرناُحوَم، َفجاَء اإلَيِه ضابٌِط 

ِجّداً،  َمِريٌض  خاِدِمي  َسيُِّد،  »يا  6َوقاَل:   ب 
ُرومانِيٌّ

ِمْن  َوُيعانِي  ِحراٍك  بِلا  اإنَُّه  الَبيِت.  ِفي  الِفراِش  َوَطِريُح 
األٍَم َشِديٍد.«

7َفقاَل لَُه َيُسوُع: »َساأذَهُب َواأشِفيِه.«

8َفاأجاَبُه الّضابُِط: »يا َسيُِّد، اأنا لا اأسَتِحقُّ اأْن َتدُخَل 

َبيِتي، ما َعَليَك اإلّا اأْن َتُقوَل َكِلَمًة َفُيشَفى خاِدِمي. 9َفاأنا 
نَفِسي َرُجٌل َتحَت ُسلَطٍة، َولِي ُجُنوٌد َياأَْتِمُروَن بِاأمِري. 
آَخَر:  : ›اْذَهْب!‹ َفَيذَهُب. َواأقُوُل لِا اأقُوُل لَِهذا الُجنِديِّ
›َتعاَل!‹ َفَياأتِي. َواأقُوُل لِخاِدِمي: ›افَعْل َكذا!‹ َفَيفَعلُُه.«

لِلَِّذيَن كانُوا  انَْدَهَش َوقاَل  10َفَلّما َسِمعُه َيُسوُع، 

َهذا  ِمثَل  اأِجْد  لَْم  اإنِّي  لَُكْم،  الَحقَّ  »اأقوُل  َيتَبُعونَُه: 
يماِن َحتَّى َبيَن َبِني اإسرائِيَل. 11اأقُوُل لَُكْم اإنَُّه َسَياأتِي  الاإ
رِق َوالَغرِب، َوَسَياأُخُذوَن اأماِكَنُكْم ِفي  َكِثيُروَن ِمَن الشَّ
َمَلُكوِت  ِفي  َوَيعُقوَب،  َواإْسَحَق  اإْبراِهيَم  َمَع  الَولِيَمِة 
َيِرثُوا  اأْن  َينَبِغي  كاَن  الَِّذيَن  اُأولَِئَك  12اأّما  ماواِت.  السَّ
ُهناَك  الخاِرِج.  ِفي  الظُّلَمِة  اإلَى  َفَسُيْلَقوَن  الَمَلُكوَت، 

َسَيبِكي النّاُس، َوَيِصرُّوَن َعَلى اأسنانِِهْم!«
ما  َولَْيُكْن  »اْذَهْب،  لِلّضابِِط:  َيُسوُع  قاَل  13ثُمَّ 

اآَمْنَت بِِه.« َفُشِفَي خاِدُم َذلَِك الّضابِِط ِفي تِلَك اللَّحَظِة 
نَفِسها.

»َحَمَل أمراَضنا«
َراأى  ُبطُرَس،  َبيِت  اإلَى  َيُسوُع  جاَء  14َوِعنَدما 

ُمرَتِفَعٌة  َوَحراَرتُها  ِريِر،  السَّ ِفي  ُمسَتْلِقَيًة  ُبطُرَس  َحماَة 
ْى، َفقاَمْت  ِجّداً. 15َفَلَمَس َيُسوُع َيَدها، َفَتَرَكْتها الُحمَّ

َوابَتَداأْت َتخِدُمُه.

ُر بحسب  أ 4:8 اْذَهْب . . . للكاهن. كان الكاهن هو الَّذي يقرِّ

أبرُص طاهراً. الشريعة متى ُيعَتبُر الا
ب 5:8 ضابط روماني. حرفياً »قائد مئة.« مكررة في الاأعداد 8، 13.
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16َوِفي َذلَِك الَمساِء، اأحَضَر اإلَيِه النّاُس اأشخاصاً 

بِاأمٍر  أرواَح  الا َفَطَرَد  يَرٍة،  ِشرِّ بِاأرواٍح  َمسُكونِيَن  َكِثيِريَن 
ِمْن َفِمِه، َوَشَفى َجِميَع الَمرَضى. 17َحَدَث َهذا لَِيِتمَّ 

ما قالَُه اهلُل َعَلى لِساِن النَِّبيِّ اإَشْعياَء:

  » ُهَو اأَخَذ اعِتلالاتِنا،
اإَشْعياء 4:53    َوَحَمَل اأمراَضنا.«  

باُع َيُسوع اتِّ
18َواإْذ َراأى َيُسوُع اُأناساً َكِثيِريَن َحولَُه، اأَمَر َتلاِميَذُه 

هاِب اإلَى الِجَهِة الُمقابَِلِة ِمَن الُبَحيَرِة. بِالذَّ
»يا  لَُه:  َوقاَل  ِريَعِة  الشَّ ُمَعلِِّمي  اأَحُد  اإلَيِه  19َفجاَء 

ُمَعلُِّم، َساأتَبُعَك اأيَنما َذَهْبَت.«
َولُِطُيورِ  ُجُحوٌر،  »لِلثَّعالِِب  َيُسوُع:  لَُه  20َفقاَل 

نساِن َفَلْيَس لَُه َمكاٌن َيسِنُد  ماِء اأعشاٌش، اأّما ابُن الاإ السَّ
َعَلْيِه َراأَْسُه.«

، اْسَمْح  21َوقاَل لَُه تِلِميٌذ اآَخُر ِمْن َتلاِميِذِه: »ياَربُّ

لِي اأْن اأنَْتِظَر اإلَى اأْن اأدِفَن اأبِي.« 22َولَِكنَّ َيُسوَع قاَل 
أْمواَت َيدِفُنوَن َموتاُهْم.« لَُه: »اتَبعِني، َوَدِع الا

ِئ العاِصَفة َيُسوُع ُيَهدِّ
24ثُمَّ  َتلاِميُذُه.  َوَتِبَعُه  القاِرَب،  َيُسوُع  23َوَرِكَب 

هاَجْت ِفي الُبَحيَرِة عاِصَفٌة َشِديَدٌة، َحتَّْى اإنَّ القاِرَب 
أمواِج. اأّما َيُسوُع َفكاَن نائِماً. 25َفاقَتَرُبوا ِمْنُه  َتَغطَّى بِالا

نَّنا نَْغَرُق.« َواأيَقُظوُه َوقالوا: »يا َسيُِّد، َخلِّْصنا، َفاإ
26َفقاَل لَُهْم َيُسوُع: »لِماذا اأنُتْم خائُِفوَن، يا َقِليِلي 

ياَح َوالُبَحيَرَة، َفساَد ُهُدوٌء  يماِن؟« ثُمَّ قاَم َوانَتَهَر الرِّ الاإ
َعِظيٌم.

27اأّما ُهْم َفُدِهشوا َوقالُوا: »اأيُّ َرُجٍل َهذا، َحتَّْى 

ياَح َوالَبْحَر ُيِطيعانِِه؟« اإنَّ الرِّ

يَرًة ِمْن َرُجَلين َيُسوُع ُيخِرُج أرواحًا ِشرِّ
َعَلى  الَجدِريِّيَن  ِمْنَطَقِة  اإلَى  َيُسوُع  َوَصَل  28ثُمَّ 

آَخِر ِمَن الُبَحيَرِة، َفجاَء اإلَيِه َرُجلاِن ِمْن َبيِن  الجانِِب الا
يَرٍة. َوكاَن الرَُّجلاْن َخِطَريِن،  الُقُبورِ َمسُكوناِن بِاأرواٍح ِشرِّ

َفِر ِفي َذلَِك الطَِّريِق.  لَِذلَِك لَْم َيُكْن اأَحٌد َيجُرُؤ َعَلى السَّ
اْبَن  يا  ِمنّا  تُِريُد  يَرُة: »ماذا  رِّ الشِّ أْرواُح  الا 29َفَصَرَخِت 

ِد؟« َبنا َقبَل الَوقِت الُمَحدَّ اهلِل؟ َهْل اأَتيَت ُهنا لُِتَعذِّ
30َوكاَن ُهناَك َقِطيٌع َكِبيٌر ِمَن الَخناِزيِر َيرَعى َعَلى 

يَرُة اإلَيِه َوقالَْت:  رِّ أْرواُح الشِّ َلِت الا َمساَفٍة ِمنُهْم. 31َفَتَوسَّ
»اإْن اأَخَرْجَتنا، اأرِسْلنا اإلَى َقِطيِع الَخناِزيِر.«

أْرواُح  الا َفَخَرَجِت  »اْذَهُبوا.«  َيُسوُع:  32َفقاَل 

ِحيَنِئٍذ  الَخناِزيِر.  ِفي  َوَدَخَلْت  ُجَليِن،  الرَّ ِمَن  يَرُة  رِّ الشِّ
انَدَفَع كُلُّ الَقِطيِع ِمْن اأعَلى حافَِّة الَجَبِل اإلَى الُبَحيَرِة، 
َوَغِرَقِت الَخناِزيُر ِفي الماِء. 33َفَهَرَب الرُّعاُة اإلَى الَبْلَدِة، 
يَرٍة.  َواأخَبُروا النّاَس بِما َحَدَث لِلَمسُكونَيِن بِاأْرواٍح ِشرِّ
34َفَخَرَج َجِميُع اأهِل الَبْلَدِة لَِيَرْوا َيُسوَع. َوِعنَدما َراَأْوُه، 

َرَجْوُه اأْن ُيغاِدَر ِمنَطَقَتُهْم.

َيُسوُع َيشِفي َمشُلوال

َفَرِكَب َيُسوُع ِفي قاِرٍب لَِيعُبَر اإلَى الِجَهِة الاُأخَرى 9 
اإلَيِه  2َفاأحَضَر  َبْلَدتِِه.  اإلَى  َوَوَصَل  الُبَحيَرِة،  ِمَن 
َراأى  َفَلّما  ِفراِشِه.  َعَلى  ُمسَتلِقياً  َمشلُولاً  النّاِس  َبعُض 
 ، ُبَنيَّ يا  ْع  »َتَشجَّ لِلَمشلُوِل:  قاَل  اإيمانَُهْم،  َيُسوُع 

َخطاياَك َمغُفوَرٌة.«
ِريَعِة َيقولوَن: »َهذا الرَُّجُل  3َفاأَخَذ َبعُض ُمَعلِِّمي الشَّ

ُيِهيُن اهلَل بَِكلاِمِه.«
لَُهْم:  َوقاَل  بِِه،  ُيَفكُِّروَن  َيُسوُع ما كانُوا  4َفَعَرَف 

أمَرْيِن  يَرٍة ِفي قُلُوبُِكْم؟ 5اأيُّ الا »لِماذا تَُفكُِّروَن بِاأفكاٍر ِشرِّ
اأسَهُل: اأْن ُيقاَل: ›َخطاياَك َمغُفوَرٌة‹ اأْم اأْن ُيقاَل: ›انَهْض 
نساِن َيمِلُك ُسلطاناً  َوامِش؟‹ 6لَِكنِّي َساُأِريُكْم اأنَّ ابَن الاإ
أْرِض لَِمغِفَرِة الَخطايا.« َوقاَل لِلرَُّجِل الَمشلُوِل:  َعَلى الا

»انَهْض َواْحِمْل ِفراَشَك َواْذَهْب اإلَى َبيِتَك!«
7َفَنَهَض َوَذَهَب اإلَى َبيِتِه. 8َواإْذ َراأى النّاُس َهذا، 

ْلطاِن  َُّه اأعَطى ِمثَل َهذا السُّ أن ُدوا اهلَل لِا امَتلاأوا َرْهَبًة، َوَمجَّ
للنّاِس.

ى َيتَبُع َيُسوع َمتَّ
9َوَبيَنما كاَن َيُسوُع ُمجتازاً، َراأى َرُجلاً اْسُمُه َمتَّى 

َيُسوُع:  لَُه  َفقاَل  رائِِب.  الضَّ َجمِع  َمكاِن  ِعنَد  جالِساً 
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»اتَبعِني! َفقاَم َوَتِبَعُه.
َمتَّى، جاَء جاِمُعو  َبيِت  ِفي  َياأكُُل  كاَن  10َوَبيَنما 

َوَتلاِميِذِه.  َيُسوَع  َمَع  َواأَكلُوا  َكِثيُروَن  َوُخطاٌة  َضرائَِب 
لَِتلاِميِذِه: »لِماذا  يِسيُّوَن َذلَِك، قالُوا  الِفرِّ َراأى  11َفَلّما 

رائِِب َوالُخطاِة؟« َياأكُُل ُمَعلُِّمُكْم َمَع جاِمِعي الضَّ
َيحتاُج  »لا  قاَل:  َذلَِك،  َيُسوُع  َسِمَع  12َفَلّما 

أِصّحاُء اإلَى َطِبيٍب، َبِل الَمرَضى. 13َفاذَهُبوا َواْفَهُموا  الا
ما َيعِنيِه الِكتاُب ِعنَدما َيُقوُل:

› اُأريُد َرحَمًة لِلنّاِس،   
   لا َذبائَِح َحيوانِيًَّة.‹ أ

ِجئُت  لَِكنِّي  الّصالِِحيَن،  اأدُعَو  لَِكي  اآِت  لَْم  اأنا 
أدُعَو الُخطاَة.« لِا

ُسؤاٌل َحوَل الّصوم
14ثُمَّ اقَتَرَب اإلَيِه َتلاِميُذ ُيوَحنّا، َوَساألُوُه: »لِماذا نَُصوُم 

نَحُن َوالِفرِّيِسيُّوَن َكِثيراً، اأّما َتلاِميُذَك َفلا َيُصوُموَن؟«
الَعِريِس  ُضيوُف  »اأَيُنوُح  َيُسوُع:  لَُهْم  15َفقاَل 

الِعِريُس  ِفيِه  ُيؤَخُذ  َيوٌم  َسَياأتِي  لَِكْن  َبيَنُهْم؟  َوالَعِريُس 
ِمنُهْم، َفحيَنِئٍذ َسَيُصوُموَن.

16»َفلا اأَحَد ُيَرقُِّع َثوباً َقِديماً بِِقطَعِة قُماٍش َجِديَدٍة، 

ُق الثَّوَب  أنَّ ِقطَعَة الُقماِش الَجِديَدَة َسَتنَكِمُش َوتَُمزِّ لا
الَعِتيَق، َفُيصِبَح الثُّقُب اأسَواأ. 17َولا َيَضُع النّاُس نَبيذاً 
ُق  َتَتَمزَّ َفَعلُوا،  ْن  َفاإ َقِديَمٍة.  ِجلِديٍَّة  اأوِعَيٍة  ِفي  َجِديداً 
ُيوَضُع  لََذلَِك  الِجْلُد.  َوَيتَلُف  النَّبيُذ،  َوُيراُق  أوِعَيُة،  الا
النَّبيُذ الَجديُد ِفي اأوَعيٍة ِجْلِدَيٍة َجديَدٍة، َفُيحَفَظ النَّبيُذ 

أوِعَيُة َجِميعاً.« َوالا

َتًة  َيسوُع ُيقيُم َفتاًة َميِّ
َوَيشفي اْمرأًة ناِزَفة

َمجَمٍع  َرئِيُس  َيَتَكلَُّم، جاَء  َيُسوُع  كاَن  18َوَبيَنما 

آَن، لَِكْن َتعاَل  اإلَيِه َوانَحَنى اأماَمُه َوقاَل: »ابَنِتي ماَتِت الا

أ 13:9 أريد . . . حيوانّية. من كتاب هوشع 6:6.

َوَضْع َيَدَك َعَليها َفَتعيَش.« 19َفقاَم َيُسوُع َوَذَهَب َمَع 
َرئِيِس الَمجَمِع، َوَتِبَعُه َتلاِميُذُه.

ُمنُذ  اْمراأٌة عانَْت ِمْن نَزيٍف حادٍّ  20َوكانَْت ُهناَك 

اثَنَتي َعْشَرَة َسَنًة. َفجاَءْت ِمْن َوراِء َيُسوَع، َولََمَسْت 
اإْن  »َفَقْط  َقلِبها:  ِفي  قالَْت  21َفَقْد  َعباَءتِِه.  َطَرَف 

لََمْسُت َعباَءَتُه َفَساُأشَفى.«
ِعي  22َفالَتَفَت َيُسوُع َحولَُه، َفَراآها َوقاَل لَها: »َتَشجَّ

يا ابَنِتي، اإيمانُِك َقْد َشفاِك.« َفُشِفَيِت الَمراأُة َتماماً ِفي 
تِلَك اللَّحَظِة.

23َوِعنَدما َوَصَل َيُسوُع اإلَى َبيِت َرئِيِس الَمجَمِع، 

َراأى الَِّذيَن َيعِزفُوَن األحاَن الَجنازاِت، َوكاَن النّاُس ِفْي 
ِبيَُّة لَْم َتُمْت،  َفوَضْى. 24َفقاَل: »اخُرُجوا خاِرجاً. الصَّ
لَِكنَّها نائَِمٌة.« َفَضِحُكوا َعَليِه. 25َوِعنَدما اُأخِرَج النّاُس 
بَِيِدها  َواأمَسَك  ِبيَِّة  الصَّ ُغرَفَة  َيُسوُع  َدَخَل  الَبيِت،  ِمَن 
تِلَك  ِفي  َيُسوَع  َعْن  الاأخباُر  26َوانَتَشَرِت  َفقاَمْت. 

الِمنَطَقِة كُلِّها.

َيُسوُع َيشِفي أعَمَييِن 
يرًا َوُيخِرُج ُروحًا ِشرِّ

27َوَبعَد اأْن َتَرَك َيُسوُع َذلَِك الَمكاَن، َتِبَعُه اأعَمياِن، 

َوُهما َيصُرخاِن: »يا اْبَن داُوَد، ارَحْمنا.«
28َوِعنَدما َدَخَل َيُسوُع الَبيَت جاَء اإلَيِه الاأعَمياِن، 

َفقاَل َيُسوُع لَُهما: »اأتُْؤِمناِن اأنَِّني اأسَتِطيُع ِشفاَءكُما؟« 
َفاأجاباُه: »نََعْم، يا َسيُِّد.«

29ِحيَنِئٍذ لََمَس اأعُيَنُهما َوقاَل: »لَِيُكْن لَُكما َكما 

َرُهما  َحذَّ ثُمَّ  الَبَصَر.  الاأعَمياِن  30َفاْسَتعاَد  اآَمنُتما.« 
ِمّما  َشيئاً  َيعِرُف  اأَحداً  َتَدعا  َوقاَل: »لا  ٍة  بِِشدَّ َيُسوُع 

َحَدَث َمَعُكما.«
تِلَك  كُلِّ  ِفي  الَخَبَر  َونََشرا  َذَهبا  31لَِكنَُّهما 

الِمنَطَقِة.
اإلَى  النّاِس  َبعُض  اأحَضَر  ذاِهَبيِن،  كانا  32َوَبيَنما 

بِاأرواٍح  َمسُكوناً  كاَن  َُّه  أن لِا اأخَرَس،  َرُجلاً  َيُسوَع 
يَر، َفابَتَداأ الاأخَرُس  رِّ يَرٍة. 33َفاأخَرَج َيُسوُع الرُّوَح الشِّ ِشرِّ
بِالَكلاِم. َفُدِهَش النّاُس َوقالُوا: »لَْم ُيَر َشيٌء ِمثُل َهذا 

ِفي اإْسرائِيَل ِمْن َقبُل.«
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َيطُرُد  »اإنَُّه  َيُقولُوَن:  اْبَتَداُأوا  يِسيِّيَن  الِفرِّ 34َولَِكنَّ 

أرواِح.« ِة َبعَلَزُبوَل، أ َرئِْيِس تِلَك الا ْيَرَة بُِقوَّ رِّ أرواَح الشِّ الا

الَحصاُد َكثيٌر
َوالُقَرى،  الُمُدِن  كُلِّ  ِفي  َينَتِقُل  َيُسوُع  35َوكاَن 

َوُيَعلُِّم النّاَس ِفي َمجاِمِعِهْم، َوُيعِلُن بِشاَرَة الَمَلُكوِت. 
كاَن َيشِفي كُلَّ َمَرٍض َوكُلَّ ِعلٍَّة ِفي النّاِس. 36َوِعنَدما 
َُّهْم كانُوا  أن َراأى َيسوُع ُجُموَع النّاِس، َتَحنََّن َعَليُهْم، لِا
ُمَتضايِِقيَن َوبِلا ُمِعيٍن، َكِخراٍف لا راِعَي لَها. 37َفقاَل 
الحاِصِدْيَن  لَِكنَّ  َكِثْيٌر،  »الَحصاُد  لَِتلاِميِذِه:  َيُسوُع 
َحّصاِديَن  ُيرِسَل  اأْن  الَحصاِد  لَِربِّ  38َفَصلُّوا  َقِليلُوَن. 

اإلَى الَحصاِد.«

َيُسوُع ُيرِسُل َتالِميَذه

َعَشَر، 10  الاثَني  َتلاِميَذُه  َيُسوُع  َوَدعا 
النَِّجَسِة،  أرواِح  الا َعَلْى  ُسلطاناً  َواأعطاُهْم 
ِهَي  2َوَهِذِه  َوالِعَلِل.  أمراِض  الا َجِميِع  َوِشفاِء  لَِطرِدها 

اأسماُء الاثَني َعَشَر َرُسولاً:

لاً ِسمعاُن الَّذي ُيدَعى اأيضاً ُبطُرَس،    اأوَّ
   َواأُخوُه اأندراُوُس، َيعُقوُب ْبُن َزَبِدي َواأُخوُه 

ُيوَحنّا،
3  ِفيِلبُُّس َوَبْرثِْلماُوُس،  

رائِِب،    تُوما َوَمتَّى جاِمُع الضَّ
   َيعُقوُب ْبُن َحْلَفى َوَتّداُوَس،

4  ِسمعاُن الَّذي ُيدَعى اأيضاً »الَغيُّوَر،« ب  
ْسَخرُيوِطيُّ الَِّذي خاَن َيُسوَع.    َوَيُهوذا الاإ

َواأعطاُهُم  َعَشَر  الاثَني  َهُؤلاِء  َيُسوُع  اأرَسَل  5َوَقْد 

التَّعِليماِت التّالَِيَة: »لا َتذَهُبوا اإلَى ِمْنَطَقٍة َغيِر َيُهوِديٍَّة، 
ِخراِف  اإلَى  اذَهُبوا  6َبِل  ساِمِريًَّة،  َمِديَنًة  َتدُخلُوا  َولا 
ماواِت  َبني اإْسرائِيَل الّضالَِّة، 7َواأعِلُنوا اأنَّ َمَلُكوَت السَّ
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ُيدَعى حزب »الغيورون.«

َقِريٌب. 8اشُفوا الَمرَضى، اأِقيُموا الَموَتى، اشُفوا الُبرَص، 
لطاَن لَِعَمِل َذلَِك  يَرَة. اأَخْذتُُم السُّ رِّ أرواَح الشِّ اأخِرُجوا الا
آَخِريَن َمّجاناً اأيضاً. 9لا َتحِملُوا ِفي  َمّجاناً، َفاأعُطوا الا
النُّحاِس،  اأْو  ِة  الِفضَّ اأْو  َهِب  الذَّ ِمَن  نُُقوداً  اأحِزَمِتُكْم 
10َولا َتحِملُوا َحِقيَبًة َولا َثوباً اإضاِفياً اأْو ِحذاًء اإضاِفياً اأْو 

ُعكّازاً. َفالعاِمُل َيسَتِحقُّ َطعاَمُه.
11»َوِعنَدما َتدُخلُوَن اأيََّة َمِديَنٍة اأْو َقرَيٍة، اْبَحثُوا َعْن 

َحتَّى  ِعنَدُه  َواْمُكثُوا  َيسَتقِبَلُكْم،  اأْن  َيسَتِحقُّ  َشخٍص 
َعَلى  َسلُِّموا  َبيتاً  َتدُخلُوَن  12َوِعنَدما  الَمِديَنَة.  تُغاِدُروا 
يَن، َفاإنَّ َسلاَمُكْم  ْن كاَن اأهُل الَبيِت ُمسَتِحقِّ اأهِلِه. 13َفاإ
يَن، َفاإنَّ َسلاَمُكْم  َسَياأتِي َعَليِهْم. َواإْن كانوا َغيَر ُمسَتِحقِّ
ِفي  بُِكْم  ُيَرِحبُّ  لا  اأَحٌد  كاَن  14اإْن  اإلَيُكْم.  َسَيرِجُع 
َبيٍت اأْو ِفي َمِديَنٍة، َولا َيسَتِمُع اإلَى ِرسالَِتُكْم، َفاخُرُجوا 
ِمْن َذلَِك الَبيِت اأْو تِلَك الَمِديَنِة، َوانُفُضوا الُغباَر الَِّذي 
ينونَِة،  َعِلَق بِاأقداِمُكْم. 15اأقوُل الَحقَّ لَُكْم، ِفي َيوِم الدَّ
ِمّما  وَرَة حاٌل اأكَثَر احِتمالاً  َسَيُكوُن لاأهِل َسُدوَم َوَعمُّ

لِِتْلَك الَمِديَنِة.

يقات ُر ِمَن الضِّ َيُسوُع ُيَحذِّ
َفُكونُوا  ئاِب.  الذِّ َبيَن  َكالَغَنِم  اُأرِسلُُكْم  اأنا  16»ها 

ِمَن  17احَذُروا  َكالَحماِم.  َواأبِرياَء  َكالَحّياِت،  اأذِكياَء 
َُّهْم َسُيَسلُِّمونَُكْم لِلُمحاَكَمِة ِفي َمحاِكِمِهْم،  أن النّاِس، لِا
اإلَى  18َوَسُيَسلُِّمونَُكْم  َمجاِمِعِهْم.  ِفي  َوَسيجِلُدونَُكْم 
ُحكّاٍم َوُملُوٍك لِاأنَُّكْم َتلاِميِذي. َسَتُكوُن َهِذِه فُرَصُتُكْم 
لَِتشَهُدوا َعنِّي للَيهوِد َولَِغيِر الَيُهوِد. 19َوِعنَدما َيقِبَضوَن 
لاأنَُّكْم  َسَتُقولُونَُه،  ما  بُِخُصوِص  َتقَلُقوا  لا  َعَليُكْم، 
َسُتْعَطوَن الَكلاَم الُمناِسَب ِفي تِْلَك الّساَعِة 20َتَذكَُّروا 
ُهَو  اأبِيُكْم  ُروُح  َبْل  َسَتَتَكلَُّموَن،  الَِّذيَن  اأنُتُم  لَيَس  اأنَُّه 

الَِّذي َسَيَتَكلَُّم فيُكْم.
أُب  الا َوَسُيَسلُِّم  لِلَقتِل،  اأخاُه  أُخ  الا 21»َسُيَسلُِّم 

َوَيقُتلُونَُهْم.  َوالِِديِهْم  َعَلى  أولاُد  الا َوَسَينَقِلُب  َولََدُه. 
َولَِكِن  اْسِمي،  بَِسَبِب  النّاِس  َجِميُع  22َوَسُيبُغُضُكْم 

الَِّذي َيبَقى اأميناً اإلَى النِّهاَيِة، َفَهذا َسَيخلُُص. 23َوِعنَدما 
َمِديَنٍة  اإلَى  اهُرُبوا  الُمُدِن،  اإحَدى  ِفي  َيضَطِهُدونَُكْم 
هاِب اإلَى  اُأْخَرى. اأقوُل الَحقَّ لَُكْم، لَْن َتنَتُهوا ِمَن الذَّ
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نساِن ثانَِيًة. كُلِّ ُمُدِن اإْسرائِيَل َحتَّى َياأتِي اْبُن الاإ
24»ما ِمْن تِلِميٍذ اأفَضُل ِمْن ُمَعلِِّمِه، َولا َعبٍد اأعَظُم 

َكُمَعلِِّمِه،  َيِصيَر  بِاأْن  التِّلِميُذ  25َفْلَيكَتِف  َسيِِّدِه.  ِمْن 
بوا َراأَس الَبيِت  ْن لَقَّ َولَْيكَتِف الَعْبُد بِاأْن َيِصيَر َكَسيِِّدِه. َفاإ

بوَن َبقيََّة اأعضاَء الَبيِت؟ »َبعَلَزُبوَل،أ« َفماذا َسُيَلقِّ

الَخوُف ِمَن اهلِل ال ِمَن الّناس
اإلّا  َمخِفيٍّ  ِمْن  َفما  ِمنُهِم،  َتخافُوا  26»َفلا 

َوَسُيعَلُن. 27َفُكلُّ ما  اإلّا  ِمْن َمسُتوٍر  َوما  َوَسُيكَشُف، 
اأقُولُُه لَُكْم ِفي الظُّلَمِة، قُولُوُه ِفي النُّوِر، َوكُلُّ ما ُهِمَس 

آذاِن، اأذيُعوُه ِمْن َفوِق ُسُطوِح الُبُيوِت. بِِه ِفي الا
لَِكنَُّهْم  الَجَسَد،  َيقُتلُوَن  الَِّذيَن  ِمَن  َتخافُوا  28»لا 

الَِّذي  َذلَِك  ِمْن  َبْل خافُوا  النَّفِس،  َقتَل  َيسَتِطيُعوَن  لا 
َيسَتِطيُع اإهلاَك الَجَسِد َوالنَّفِس ِكَليِهما ِفي َجَهنََّم.

29»األا ُيباُع ُعصُفوراِن بِِفْلٍس واِحٍد؟ َوَمَع َذلَِك، 

ْذِن اأبِيُكْم. 30اأّما  أْرِض اإلّا بِاإ لا َيسُقُط اأَحُدُهما َعَلْى الا
اأنُتْم َفَحتَّى َشعُر َراأِْسُكْم كُلُُّه َمعُدوٌد. 31اإذاً لا َتخافُوا، 

َفاأنُْتْم اأثَمُن ِمْن َعصاِفيَر َكِثيَرٍة.

االعِتراُف ِبالَمِسيِح أماَم الّناس
آَخِريَن، َفَساأعَتِرُف  32»كُلُّ َمْن َيعَتِرُف بِي اأماَم الا

اأماَم  ُينِكُرنِي  33َوَمْن  ماِء.  السَّ ِفي  الَِّذي  اأبِي  اأماَم  بِِه 
ماِء. النّاِس، َساُأنِكُرُه اأماَم اأبِي الَِّذي ِفي السَّ

الً الَمسيُح أوَّ
َعَلى  َسلاماً  َخ  اُأَرسِّ لَِكي  ِجئُت  اأنِّي  َتُظنُّوا  34»لا 

ُأعِطَي َسلاماً َبْل َسيفاً! 35اأَتيُت: أْرِض. لَْم اآِت لِا الا

› لَِينَقِسَم الرَُّجُل َعَلْى اأبِيِه،   
ها،    َوالِبنُت َعَلْى اُأمِّ

   َوالَكنَُّة َعَلْى َحماتِها.
نساِن ُهْم اأهَل َبيِتِه!‹  36  َفَيكوَن اأعداُء الاإ  

ميخا 6:7  
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ُه اأكَثَر ِمنِّي، لا َيسَتِحقُّ  أنَّ َمْن ُيِحبُّ اأباُه َواُأمَّ 37»لِا

اأكَثَر  ابَنًة  اأْو  اْبناً  ُيِحبُّ  َمْن  ِتي.  ِمْن خاصَّ َيُكوَن  اأْن 
لا  38َوَمْن  ِتي.  ِمْن خاصَّ َيُكوَن  اأْن  َيسَتِحقُّ  لا  ِمنِّي، 
نْي. 39َمْن ُيحاِوُل  َياأُخُذ َصِليَبُه َوَيتَبُعِني َفُهَو لا َيسَتِحقُّ
أجِلي  اأْن َيرَبَح َحياَتُه َسَيخَسُرها، اأّما َمْن َيخَسُر َحياَتُه لِا

َفَسَيرَبُحها.
َوَمْن  بِي.  ُب  ُيَرحِّ نَُّه  َفاإ بُِكْم،  ُب  ُيَرحِّ 40»َمْن 

41َفالَِّذي  اأرَسَلِني.  بِالَِّذي  ُب  ُيَرحِّ نَُّه  َفاإ بِي،  ُب  ُيَرحِّ
َوالَِّذي   . نَِبيٍّ ُمكاَفاأَة  َسَيناُل   ، نَِبيٌّ َُّه  أن لِا بَِنِبيِّ  ُب  ُيَرحِّ
. 42َوَمْن ُيعِطي  َُّه بارٌّ َسَيناُل ُمكاَفاأَة بارٍّ أن ، لِا ُب بِبارٍّ ُيَرحِّ
الُمَتواِضِعيَن،  َتلاِميِذي  أَحِد  لِا باِرٍد  ماٍء  َكاأَس  َولَو 
ِمْن  ُيحَرَم  لَْن  اإنَُّه  لَُكْم  اأقُوُل  َفالَحقُّ  تِلِميِذي،  َُّه  أن لِا

ُمكاَفاأَتُه.«

َوِعنَدما انَتَهى َيُسوُع ِمْن َتعِليِمِه لَِتلاِميِذِه 11 
الاثَني َعَشَر، غاَدَر َذلَِك الَمكاَن، َوَذَهَب 

لُِيَعلَِّم َوُيعِلَن ِرسالََتُه ِفي اإقليِم الَجِليِل.

َيُسوُع َوُيوَحّنا الَمعَمدان
جِن، َسِمَع  2َوَبيَنما كاَن ُيوَحنّا الَمعَمداُن ِفي السِّ

َعْن كُلِّ ما كاَن الَمِسيُح َيعَملُُه، َفاأرَسَل ِرسالًَة َمَع َبعِض 
َتلاِميِذِه 3َوَساألَُه: »َهْل اأنَت الَّذي نَْنَتِظُرُه، اأْم َينَبغي اأْن 

نَنَتِظَر اآَخَر؟«
4َفاأجاَبُهْم َيُسوُع َوقاَل: »اذَهَبوا َواأخِبروا ُيوَحنّا بِما 

َسِمْعُتْم َوشاَهْدتُْم: 5ها ُهُم الُعمُي ُيبِصُروَن، َوالُمقَعُدوَن 
مُّ َيسَمُعوَن، َوالَموَتى  َيمُشوَن، َوالُبْرُص َيْطُهُروَن، َوالصُّ
َيحَيوَن، َوالَمساِكيُن َيسَمُعوَن الِبشاَرَة. 6َوَهِنيئاً لَِمْن لا 

يماِن بِي.« ُد ِفي الاإ َيَتَردَّ
َيُسوُع  َبَداأ  الَمكاَن،  ُيوَحنّا  َتلاِميُذ  غاَدَر  7َواإْذ 

ُث اإلَى النّاِس َعْن ُيوَحنّا َفقاَل: »ما الَِّذي َخَرجُتْم  َيَتَحدَّ
يُح؟ 8لِماذا َخَرجُتْم  يَِّة لَِتَروُه؟ َقَصَبًة تَُؤرِجُحها الرِّ اإلَى الَبرِّ
َيرَتُدوَن  الَِّذيَن  اإنَّ  ناِعَمًة؟  ثِياباً  َيلَبُس  َرُجلاً  لَِتَروا  اإذاً؟ 
9َفِلماذا  الُملُوِك.  قُُصوِر  ِفي  َيِعيُشوَن  النّاِعَمَة  الثِّياَب 
َخَرْجُتْم اإذاً؟ لَِتَروا نَِبّياً؟ ُهَو َكَذلَِك. َبْل اإنِّي اأقُوُل لَُكْم 
! 10َفَهذا ُهَو الَِّذي  اإنَُّكْم َراأيُتْم َمْن ُهَو اأعَظُم ِمْن نَِبيٍّ

كُِتَب َعنُه:
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› ها اأنا اُأرِسُل َرُسولِي قُّداَمَك.   
ملاخي 1:3    لُِيِعدَّ الطَِّريَق اأماَمَك.‹« 

11»اأقوُل الَحقَّ لَُكْم، لَْم َيْظَهْر َبيَن الَِّذيَن َولََدتُهُم 

النِّساُء َمْن ُهَو اأعَظُم ِمْن ُيوَحنّا الَمْعَمداِن. َغيَر اأنَّ اأَقلَّ 
12َفِمْن  ِمنُه.  اأعَظُم  ماواِت  السَّ َمَلُكوِت  ِفي  َشخٍص 
ُيواِجُه  َوالَمَلُكوُت  آَن،  الا اإلَى  الَمْعَمداِن  ُيوَحنّا  َوقِت 
ِة.  بِالُقوَّ اأخَذُه  ُيحاِولُوَن  َوالُعَنفاُء  َعِنيَفًة،  ُهُجوماٍت 
َوْقِت  َحتَّى  َتَنّباَأوا  أنِبياِء  الا َوكُلَّ  ُموَسى  َشِريَعَة  أنَّ  13لِا

ِريَعُة،  أنِبياُء َوالشَّ ْن اأَردتُْم قُُبوَل ما َيُقولُُه الا ُيوَحنّا. 14َفاإ
لَُه  15َمْن  َمِجيِئِه. أ  َعْن  َتَنبَّاُأوا  الَِّذي  اإيِلّيا  ُهَو  َفُيوَحنّا 

اُأُذناِن، َفْلَيسَمْع.«
بِاأطفاٍل  اأشَبُه  اإنَُّه  الِجيِل؟  َهذا  اُأَشبُِّه  16»بِماذا 

َيجِلُسوَن ِفي الاأسواِق، ُيناُدوَن ِرفاَقُهْم َوَيُقولُوَن:

ْرنا لَُكْم، َفَلْم َترقُُصوا. › َزمَّ  17  
   َوَغنَّْينا لَُكْم اأغانَِي الَجنازاِت، َفَلْم َتُنوُحوا!‹

آَخِريَن  َكالا َياأكُُل  َيُكْن  لَْم  الَِّذي  ُيوَحنّا،  18َفَقْد جاَء 

النّاُس:  َعنُه  َفقاَل  آَخِريَن،  َكالا نَبيذاً  َيشَرُب  َيُكْن  َولَْم 
نساِن الَِّذي َياأكُُل  يٌر.‹ 19ثُمَّ جاَء اْبُن الاإ ›ِفيِه ُروٌح ِشرِّ
آَخِريَن، َفقاَل َعنُه النّاُس: ›انُظُروا اإلَى  َوَيشَرُب نَبيذاً َكالا
نساِن، َفُهَو َشِرٌه َوِسكِّيٌر، َوُهَو َصِديٌق لِجاِمِعي  َهذا الاإ
رائِِب َوالُخطاِة!‹ لِكنَّ ثِماَر الِحْكَمِة ِهَي الَِّتي تُثِبُت  الضَّ

اأنَّها ِحْكَمٌة َصِحيَحٌة.«

ُر الُمَدَن الخاِطَئة َيُسوُع ُيَحذِّ
ِفيها  َعِمَل  الَِّتي  الُمُدَن  ُيَوبُِّخ  َيُسوُع  ابَتَداأ  20ثُمَّ 

أنَّ ُسكّانَها لَْم َيُتوُبوا َعْن َخطاياُهْم.  ُمعَظَم ُمعِجزاتِِه، لِا
َبْيَت  يا  لَِك  الَويُل  كُوْرِزْيُن!  يا  لَِك  »الَويُل  21َفقاَل: 

َُّه لَْو َجَرِت الُمعِجزاُت الَِّتي َجَرْت ِفْيُكما ِفي  أن َصيدا! لِا

نحو سنِة  اهلِل  اأنبياِء  اأحَد  كاَن  اإيلّيا  . . . مجيئه.  إيليا  أ 14:11 

بناًء على ملاخي  اليهوُد يتوقَّعوَن َمجيَئُه  الميلاد. وكاَن  850 قبل 
.6–5:4

اأهلُها  َولارَتَدى  َبِعيٍد،  َزَمٍن  ُمنُذ  لَتاَبتا  َوَصيداَء،  ُصوَر 
الَخيَش، َوَجَلُسوا َعَلى الرَّماِد. 22َولَِكنِّي اأقُوُل لَُكْم اإنَّ 
ِمْن حالُِكما  اأهَوَن  َسَيُكوُن  َوَصيداَء  ُصوَر  اأهِل  حاَل 

يُنونَِة. َيوَم الدَّ
ِمْيَن اأنَِّك َسُترَفِعيَن  23َواأنِت يا َكْفَرناُحوَم، َهْل َتَتَوهَّ

اأنَّ  َفَلو  الهاِوَيِة!  اإلَى  َسَتهِبِطْيَن  َبْل  لا،  ماِء؟  السَّ اإلَى 
الُمعِجزاِت الَِّتي َجَرْت ِفيِك، َجَرْت ِفي َسُدوَم، لََبِقَيْت 
اأهِل  حاَل  اإنَّ  لَُكْم  اأقُوُل  24َولَِكنِّي  َهذا.  َيوِمنا  اإلَى 
َسُدوَم، َسَيُكوُن اأكَثَر احِتمالاً ِمْن حاِل اأهِلِك ِفي َيوِم 

ينونَِة.« الدَّ

َيُسوُع ُهَو َمصَدُر الّراَحة
25ِفي َذلَِك الَوقِت، َتَكلََّم َيُسوُع َوقاَل: »اأشُكُرَك 

َهِذِه  اأخَفْيَت  َفَقْد  أْرِض.  َوالا ماِء  السَّ الاآُب، َربَّ  اأيُّها 
لِلُبَسطاِء  َوَكَشْفَتها  أذِكياِء،  َوالا الُحَكماِء  َعِن  ُأُموَر  الا
ََّك ُسِرْرَت بَِعَمِل َهذا.« أن َكالاأطفاِل. 26نََعْم يا اأبِي، لِا

27»لََقْد َسلََّمِني الاآُب كُلَّ َشيٍء. َفلا اأَحَد َيعِرُف 

آَب اإلّا الاْبُن َوكُلُّ  الاْبَن اإلّا الاآُب، َولا اأَحَد َيعِرُف الا
َمْن َيشاُء الابُن اأْن َيكِشَف لَُه.«

28»َتعالُوا اإلَيَّ اأيُّها الُمتَعِبيَن َويا َمْن َتحِملُوَن اأحمالاً 

نِيِري ب  29احِملُوا  الّراَحَة.  َساُأعِطيُكُم  َواأنا  َثِقيَلًة، 
الَقْلِب،  َوُمَتواِضُع  َوِديٌع  ِّي  أن لِا ِمنِّي،  َوَتَعلَُّموا  َعَليُكْم، 
أنَّ النِّيَر الَِّذي اأنا اُأعِطيِه  َفَتِجُدوا راَحًة لُِنُفوِسُكْم. 30لِا

َسهٌل، َوالِحمُل الَِّذي اأَضُعُه َعَليُكْم َخِفيٌف.«

َيُسوُع: َربُّ الّسبت

ى ِفي 12  ِفي َذلَِك الَوقِت، َذَهَب َيُسوُع لَِيَتَمشَّ
بِت. َفجاَع  السَّ اأيّاِم  ِمْن  َيوٍم  الُحُقوِل ِفي 
َوَياأكُلُونَها.  الَقمِح  َسنابَِل  َيلَتِقُطوَن  َوابَتَداُأوا  َتلاِميُذُه 
يِسيُّوَن َذلَِك قالُوا لَُه: »ها اإنَّ  2َولَِكْن ِعنَدما َراأى الِفرِّ

بِت.« َتلاِميَذَك َيعَملُوَن ما لا َيُجوُز ِفعلُُه ِفي السَّ
3َفقاَل لَُهْم َيُسوُع: »األَْم َتقَراُأوا ِفي الِكتاِب ما َفَعَلُه 

ب 29:11 نيري. النير اأداة خشبية توضع على الحيوانات لتساعدها 

على حمل الاأحمال الثقيلة، وهو رمز يهودي للشريعة.
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داُوُد ِعنَدما جاَع ُهَو َوَمْن َمَعُه؟ 4لََقْد َدَخَل اإلَى َبيِت 
َمِة اإلَى اهلِل، َمَع اأنَُّه لا  اهلِل َواأَكَل ِمْن اأرِغَفِة الُخبِز الُمَقدَّ
َيُجوُز لَُه َولا لَِمْن َمَعُه اأْن َياأْكَُل َذلَِك الُخبَز، َبْل ُيسَمُح 
َشِريَعِة  ِفي  اأيضاً  َتقَراُأوا  5األَْم  َوحَدُهْم.«  لِلَكَهَنِة  َذلَِك 
ْبِت لا َيحَفُظوَن  َيوِم السَّ الَكَهَنَة ِفي  اأنَّ  ُموَسى َكيَف 
ْبِت؟ َوَمْع َهذا لا ُيحاَسُبوَن َعَلى  ِريَعَة الُمَتَعلَِّقَة بِالسَّ الشَّ
َعَمِلِهْم َهذا، 6لَِكنِّي اأقُوُل لَُكْم اإنَّ ُهناَك ما ُهَو اأعَظُم 
ِحيَن  الِكتاُب  َيعِنيِه  ما  َعَرْفُتْم  7َولَو  ُهنا.  الَهيَكِل  ِمَن 
لِما  َحيوانِيًَّة.‹ أ  َذبائَِح  لا  لِلنّاِس،  َرحَمًة  ›اُأريُد  َيُقوُل: 
ُهَو  نساِن  الاإ اْبَن  أنَّ  8لِا أبِرياِء.  الا اُأولَِئَك  َعَلى  َحَكْمُتْم 

بِت.« َربُّ السَّ

بت فاُء َيوَم السَّ الشِّ
َمجَمِعِهْم.  اإلَى  َوَذَهَب  الَمكاَن،  َذلَِك  َتَرَك  9ثُمَّ 

النّاُس  َفَساأَل  َمشلُولٌَة.  َيُدُه  َرُجٌل  ُهناَك  10َوكاَن 

الرَُّجِل  َهذا  َيِد  بِِشفاِء  ِريَعُة  الشَّ َتسَمُح  »َهْل  َيُسوَع: 
َدلِيٌل  لََديِهْم  َيُكوَن  لَِكي  َذلَِك،  َساألُوُه  ْبِت؟«  السَّ َيوَم 

َيشَتُكوَن بِِه َعَليِه.
َخُروٌف  لَُه  اأَحَدكُْم  اأنَّ  »افَتِرَضوا  لَُهْم:  11َفقاَل 

بِت، األا تُمِسُكونَُه َوتُخِرُجونَُه؟  َوَقَع ِفي ُحفَرٍة َيوَم السَّ
يًَّة ِمَن الَخُروِف. اإذاً َفَعَمُل الَخيِر  نساُن اأكَثُر اأَهمِّ 12َوالاإ

ِريَعِة.« ْبِت، َيَتواَفُق َمَع الشَّ َيوَم السَّ
»ابُسْط  َمشلُولٌَة:  َيُدُه  لِلَِّذي  َيُسوُع  قاَل  13ثُمَّ 

َكَيِدِه الاُأخَرى.  َيَدَك.« َفَبَسَطها َفعاَدْت َسِليَمًة َتماماً 
َكيَف  لَِيعِرفُوا  َيَتاآَمُروَن  َواْبَتَداُأوا  يِسيُّوَن  الِفرِّ 14َفَخَرَج 

َيْقُتلوَن َيُسوَع.

َيُسوُع: خاِدُم اهلِل الُمختار
15َفَعَرَف َيُسوُع ُمَخطََّطُهْم، َوَتَرَك َذلَِك الَمكاَن. 

َفَتِبَعْتُه َجماِهيُر َكِبيَرٌة، َفَشفاُهْم َجِميعاً، 16َواأَمَرُهْم اأْن 
لا َيكِشُفوا َمْن ُهَو. 17َحَدَث َهذا لَِيِتمَّ ما قالَُه اهلُل َعَلْى 

لِساِن النَِّبيِّ اإَشْعياَء:

أ 7:12 أريد . . . حيوانّية. من كتاب هوشع 6:6.

18 » ُهَوذا خاِدِمي الَِّذي اخَتْرتُُه،  
   َحِبيِبي الَِّذي ُسِرْرُت بِِه.

   َساأَضُع ُروِحي َعَليِه،
   َفُيعِلَن الَعدَل لِلاُأَمِم.

19  لَْن ُيخاِصَم اأَحداً َولَْن َيصُرَخ،  
   َولَْن ُيسِمَع اأَحداً َصوَتُه ِفي َشواِرِعِهْم.

20  لَْن َيكِسَر َحتَّى الَقَصَبَة الُمنَحِنَيَة،  
َنَة.    َولَْن ُيطِفَئ َحتَّى الَفِتيَلَة الُمَدخِّ

   َوَسَيسَتِمرُّ اإلَى اأْن َيجَعَل الَعدَل َينَتِصُر.
ُأَمِم َسَتَضُع َرجاَءها ِفيِه.«  21  َوكُلُّ الا  

اإَشْعياء 1:42–4  

ُسلطاُن َيُسوع
َُّه كاَن  أن 22ثُمَّ اأحَضُروا اإلَيِه َرُجلاً اأعَمى َواأخَرَس لِا

َيَتَكلَُّم  الاأخَرُس  َفصاَر  َفَشفاُه.  يٍر،  ِشرِّ بِروٍح  َمسُكوناً 
َوَيَرى. 23َفانَْدَهَش النّاُس َوقالُوا: »َهْل ُيمِكُن اأْن َيُكوَن 

َهذا الرَُّجُل اْبَن داُوَد؟«
»َهذا  قالُوا:  َهذا،  يِسيُّوَن  الِفرِّ َسِمَع  24َفِعنَدما 

َرئِيِس  َبعَلَزُبولَ ب  ِة  بُِقوَّ يَرَة  رِّ الشِّ أرواَح  الا الرَُّجُل ُيخِرُج 
يَرِة.« رِّ أرواِح الشِّ الا

»اإنَّ  لَُهْم:  قاَل  اأفكاَرُهْم،  َيُسوُع  َعَرَف  25َواإْذ 

ُهَو  َوَيَتحاَرُبوَن  اأهلُها  َينَقِسُم  َممَلَكٍة  كُلِّ  َمِصيَر 
الَخراُب. َوكُلُّ َمِديَنٍة اأْو َبيٍت َيَتحاَرُب اأهلُُه لا َيُدوُم. 
ذاَتُه،  َوُيحاِرُب  أرواَح  الا َيْطُرُد  يطاُن  الشَّ كاَن  ذا  26َفاإ

اأنا  كُنُت  ْن  27َفاإ َممَلَكَتُه؟  َتصُمَد  اأْن  ُيمِكُن  َفَكيَف 
َيطُرُدها  َفِبماذا  َبعَلَزُبوَل،  ِة  بُِقوَّ ْيَرَة  رِّ الشِّ أرواَح  الا اأطُرُد 
28لَِكْن  َعَليُكْم.  َيحُكُموَن  الَِّذيَن  َفُهُم  َتلاِميُذكُْم؟ 
يَرَة بُِروِح اهلِل، َفَقْد صاَر  رِّ أرواَح الشِّ اإْن كُنُت اأطُرُد الا
َواِضحاً اأنَّ َمَلُكوَت اهلِل َقْد جاَء اإلَيُكْم. 29َكيَف ُيمِكُن 
أَحٍد اأْن َيدُخَل َبيَت َرُجٍل َقِويٍّ َوَينَهَب اأملاَكُه، اإلّا  لا
لاً؟ ِحيَنِئٍذ ُيصِبُح قاِدراً َعَلى  ُجَل الَقِويَّ اأوَّ اإذا َرَبَط الرَّ

نَهِب َبيِتِه.

ب 24:12 َبعلزبول. من اأسماء الشيطان. اأيضاً في العدد 27.
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30»َمْن لَيَس َمْعي َفُهَو ِضدِّي. َوَمْن لا َيجَمُع َمِعي 

َواإهانٍَة  َخِطيٍَّة  كُلُّ  لَُكْم:  اأقُوُل  31لَِذلَِك  ُيَبعِثُر.«  َفُهَو 
َفَلْن  الُقُدِس  الرُّوِح  اإهانَُة  اأّما  لِلنّاِس،  تُغَفَر  اأْن  ُيمِكُن 
نساِن ُيغَفُر لَُه،  تُغَفَر. 32َمْن َيَتَكلَُّم بَِشيٍء ِضدَّ اْبِن الاإ
َواأّما َمْن َيَتَكلَُّم بَِشيٍء ِضدَّ الرُّوِح الُقُدِس َفلا ُيمِكُن اأْن 

آتِي. ُيغَفَر لَُه، لا ِفي َهذا العالَِم َولا ِفي العالَِم الا

َمُر ُيظِهُر الَحقيقة الثَّ
َجيَِّدًة.  َشَجَرًة  ازَرْع  َجيِّداً،  َثَمراً  َتناَل  33»لَِكي 

َجَرَة  أنَّ الشَّ اأّما الَشَجَرُة الرَّديَئُة، َفُتعطيَك َثَمراً َرِديئاً. لِا
أفاِعي، َكيَف ُيمِكُنُكْم اأْن  تُعَرُف بَِثَمِرها. 34يا اأولاَد الا
أنَّ الَفَم َيَتَكلَُّم  ُأُموِر الّصالَِحِة َواأنُتْم اأشراٌر؟ لِا َتَتَكلَُّموا بِالا
نساُن الّصالُِح ُيخِرُج ما ُهَو  بِما َيمَتِلُئ بِِه الَقلُب. 35َفالاإ
ْيُر ُيخِرُج ما ُهَو  رِّ نساُن الشِّ صالٌِح ِمَن َكنِزِه الّصالِِح، َوالاإ
رِّ الَمخُزوِن لََديِه. 36َولَِكنِّي اأقُوُل لَُكْم اإنَُّه  يٌر ِمَن الشَّ ِشرِّ
ينونَِة، َسُيْساأُل النّاُس َعْن كُلِّ َكِلَمٍة قالُوها.  ِفي َيوِم الدَّ

ُر َبراَءَتَك اأْو اإدانََتَك.« 37َوَكلاُمَك َسُيَقرِّ

قاَدُة الَيُهوُد َيطُلُبوَن ُبرهانًا
يِسيُّوَن  ِريَعِة َوالِفرِّ 38ثُمَّ َطَلَب ِمْنُه َبعُض ُمَعلِِّمي الشَّ

َوقالوا: »يا ُمَعلُِّم، نُِريُد اأْن نََرى َمْنَك ُبرهاناً ُمْعِجزيّاً.«
َيبَحُث  الفاِسُق  يُر  رِّ الشِّ الِجيُل  »َهذا  39َفاأجاَبُهْم: 

النَِّبيِّ  ُبْرهاَن  اإلّا  ُيعَطى  َولَْن  ُيؤِمَن.  لَِكي  ُبرهاٍن  َعْن 
َمَكِة الَكِبيَرِة  ُيوناَن. 40َفَكما اأنَّ ُيوناَن َبِقَي ِفي َبطِن السَّ
نساِن ِفي  َثلاَثَة اأيّاٍم َوَثلاَث لَياٍل، َهَكذا َسَيبَقى اْبُن الاإ
أْرِض َثلاَثَة اأيّاٍم َوَثلاَث لَياٍل. 41َسَيِقُف اأهُل  َجوِف الا
َُّهْم  أن يُنونَِة ِضدَّ َهذا الِجيِل، َوَسَيِديُنونَُه لا نِيَنَوى َيوَم الدَّ
آَن ُهنا اأماَمُكْم َمْن ُهَو  تاُبوا اإْذ َسِمعوا َتحِذْيَر ُيوناَن. َوالا

اأعَظُم ِمْن ُيوناَن.
يُنونَِة ِضدَّ َهذا  42»َوَسَتِقُف َمِلَكُة الَجُنوِب أ َيوَم الدَّ

أْرِض لَِكْي  الِجيِل َوَستديُنُه. َفَقْد جاَءْت ِمْن اأقاِصي الا

األفي  نحو  قطعت  وقد  َسَباَأ.  ملكة  الجنوب.  ملكة  أ 42:12 

كيلومتر لكي تسمع حكمة اهلل على فم الملك ُسَلْيمان. انظر كتاب 
أوَّل 1:10–13. الملوك الا

آَن ُهنا اأماَمُكْم َمْن ُهَو اأعَظُم  َتسَمَع ِحكَمَة ُسَلْيماَن. َوالا
ِمْن ُسَلْيماَن.

النفُس الفاِرغة
نَُّه  َفاإ اإنساٍن،  ِمْن  نَِجٌس  ُروٌح  َيخُرُج  43»ِعنَدما 

َيجتاُز اأماِكَن جافًَّة ساِعياً اإلَى َمكاِن راَحٍة، َفلا َيِجُد، 
44حيَنِئٍذ َيُقوُل: ›َساأُعوُد اإلَى َبيِتي الَِّذي ِجئُت ِمنُه.‹ 

َوُمَرتَّباً. 45حيَنِئٍذ  َوُمَكنَّساً  َفَيذَهُب َوَيِجُد الَبيَت فاِرغاً 
َيذَهُب َوُيحِضُر َمَعُه َسبَعَة اأرواٍح اُأَخَر َتُفوقُُه َشّراً، َفَتدُخُل 
نساِن  الاإ َذلَِك  حالَُة  َتُكوُن  َوَهَكذا  ُهناَك.  َوَتسُكُن 
َمَع  َسَيحُدُث  َهَكذا  ُأولَى.  الا ِمْن حالَِتِه  اأسَواأ  أِخْيَرِة  الا

يِر.« رِّ َهذا الِجيِل الحاِضِر الشِّ

َتالِميُذ َيُسوَع ُهْم عاِئَلُته
النّاِس،  ُجُموِع  اإلَى  َيَتَكلَُّم  َيُسوُع  كاَن  46َوَبيَنما 

ثُوا  ُه َواإخَوتُُه َوَوَقُفوا ِفي الخاِرِج، َوَطَلُبوا اأْن َيَتَحدَّ اأَتْت اُأمُّ
َك َواإخَوتَُك  اإلَيِه. 47َفقاَل اأَحُد الاأشخاِص لَِيُسوَع: »اُأمُّ
َث اإلَيَك.« 48َفاأجاَبُه  َيِقُفوَن ِفي الخاِرِج َوُيِريُدوَن التََّحدُّ
َيُسوُع: »َمْن ِهَي اُأمِّي، َوَمْن ُهْم اإْخَوتِي؟« 49ثُمَّ اأشاَر 
َواإخَوتِي،  اُأمِّي  ُهْم  »َهُؤلاِء  َوقاَل:  َتلاِميِذِه  اإلَى  بَِيِدِه 
ُهَو  ماِء  السَّ ِفي  الَِّذي  اأبِي  َمِشيَئَة  َيعَمُل  الَِّذي  أنَّ  50لِا

اأِخي َواُأخِتي َواُأمِّي.«

َمَثُل الِبذار

ِفي َذلَِك الَيوِم، َتَرَك َيُسوُع الَبيَت َوَجَلَس 13 
َحولَُه  2َفاجَتَمَعْت  الُبَحيَرِة.  شاِطِئ  َعَلى 
َبيَنما  ِفيِه،  َوَجَلَس  قاِرٍب  اإلَى  فَصِعَد  َكِثيَرٌة.  َجماِهيُر 
َكِثيَرًة  اأشياَء  لَُهْم  3َوقاَل  الّشاِطِئ.  َعَلى  النّاُس  َوَقَف 

بِاأمثاٍل. َفقاَل لَُهْم:
»َخَرَج َفّلاٌح لَِيبِذَر. 4َوَبيَنما ُهَو َيبُذُر، َوَقَع َبعُض 
َواأَكَلتُه.  الُطُيوُر  َفجاَءِت  الطَِّريِق،  جانِِب  اإلَى  الِبذاِر 
5َوَوَقَع َبعُض الِبذاِر َعَلى اأْرٍض َصخِريٍَّة، َحيُث لا تُوَجُد 

أنَّ التُّرَبَة لَْم َتُكْن  تُرَبٌة كاِفَيٌة، َفَنَمِت الُحُبوُب بُِسرَعٍة لِا
َّها  أن مُس احَتَرَقْت، َولِا َعميَقًة. 6لَِكْن ِعنَدما اأشَرَقِت الشَّ
َعَلْى  الِبذاِر  َبعُض  7َوَوَقَع  َذُبَلْت.  ُجذوٍر  بِلا  كانَْت 
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8َوَوَقَعْت  ُه.  نُُموَّ َوَعطََّلْت  الاأشواُك  َفَنَمِت  الاأشواِك. 
ِمَئَة  َبعُضها  َفاأْثَمَر  الّصالَِحِة  أْرِض  الا َعَلى  اُأْخَرى  ُبُذوٌر 
ِضعٍف، َوَبعُضها ِستِّيَن ِضعفاً، َوَبعُضها َثلاثِيَن ِضعفاً. 

9َمْن لَُه اُأُذناِن، َفْلَيسَمْع.«

َمُع َوالَفهم السَّ
10َوجاَء اإلَيِه التَّلاِميُذ َوَساألُوُه: »لِماذا َتَتَكلَُّم اإلَْيِهْم 

أمثلِة الَرمزيَِّة؟« باْسِتخداِم الا
11َفاأجاَبُهْم َيُسوُع: »لََقْد اأعطاكُُم اهلُل امِتياَز َمعِرَفِة 

أنَّ  ماواِت، َولَِكنَُّه لَْم ُيْعِطِه لَُهْم. 12لِا ِسرِّ َمَلُكوِت السَّ
الَِّذي  اأّما  َعْنُه،  َوَيفيُض  لَُه،  َسُيزاُد  َيملُُك أ  َمْن  كُلَّ 
اإلَْيِهْم  اأَتَكلَُّم  13لَِهذا  لَُه.  ما  ِمنُه  َفَسُينَتَزُع  َيمِلُك،  لا 
َوَمْع  ُيدِركُوَن.  لا  اأنَُّهْم  اإلّا  َيَروَن،  اأنَُّهْم  َفَمْع  بِاأمثاٍل، 
اأنَُّهْم َيسَمُعوَن، اإلّا اأنَُّهْم لا َيفَهُموَن. 14َوبَِهذا َتنَطِبُق 

ُة اإَشْعياَء: َعَليِهْم نُُبوَّ

› َسَتسَمُعوَن َوَتسَمُعوَن،   
   لَِكنَُّكْم لَْن َتفَهُموا.

   َوَسَتنُظُروَن َوَتنُظُروَن،
   لَِكنَُّكْم لَْن تُْبِصروا.

عِب َبِليداً، 15  َفَقْد صاَر ِذْهُن َهذا الشَّ  
   َوصاَر َسَمُعُهْم َثقيلاً.

   اأغَمُضوا ُعُيونَُهْم،
   َفلا َيقِدُروَن اأْن ُيلاِحُظوا بُِعُيونِِهْم،

   َولا اأْن َيْسَمُعوا بِاآذانِِهْم،
   َولا اأْن َيفَهُموا بُِقلُوبِِهْم،

اإَشْعياء 9:6–10    لَِكيلا َيرِجُعوا اإلَيَّ َفاُأْشِفْيِهْم.‹  

َّها  أن لِا َواآذانُِكْم  َتَرى،  َّها  أن لِا لُِعُيونُِكْم  َفَهِنيئاً  اأنُتْم  16اأّما 

َواأبراراً َكِثْيِريَن  َتسَمُع. 17اأقوُل الَحقَّ لَُكْم، اإنَّ ُملُوكاً 
اْشتاَقوا اأْن َيَروا ما َتَروَن َولَْم َيَروا، َواْشَتَهوا اأْن َيسَمُعوا 

ما َتسَمُعوَن َولَْم َيسَمُعوا.

أ 12:13 من يملك. ربما المقصوُد »من يملك فهماً.«

َمعَنى َمَثِل الِبذار
19ِعنَدما  الِبذاِر:  َمَثِل  َشْرِح  اإلَى  18»َفاْسَتِمُعوا 

َياأتِي  َيفَهُمها،  َولا  الَمَلُكوِت  ِرسالََة  َشخٌص  َيسَمُع 
يُر ب َوَياأُخُذ الُبُذوَر الَِّتي ُزِرَعْت ِفي َقْلِبِه. َهذا ُهَو  رِّ الشِّ

َمعَنى الُبُذوِر الَِّتي َسَقَطْت اإلَى جانِِب الطَِّريِق.
خِريَِّة، َفُتْشِبُه  أْرِض الصَّ 20»اأّما الَّتي َسَقَطْت َعَلى الا

َُّه بِلا  أن َمْن َيسَمُع الَكِلَمَة َفَيقَبلُها حالاً بَِفَرٍح، 21لَِكْن لا
َوِعنَدما  َقِصيٍر،  لَِوقٍت  َيْصُمُد  نَُّه  َفاإ نَفِسِه،  ِفي  ُجُذوٍر 
َقِبَلها،  الَِّتي  الَكِلَمِة  بَِسَبِب  َوالاضِطهاُد  يُق  الضِّ َياأتِي 

َيفِقُد اإيمانَُه َسِريعاً.
َمْن  َفُتشِبُه  الاأشواِك،  َبيَن  َسَقَطْت  الَّتي  22»اأّما 

الماِل  َواإغراءِت  الَحياِة،  ُهُموَم  لَكِّنَّ  الَكِلَمَة،  َيسَمُع 
َتخُنُق الَكِلَمَة، َفلا تُثِمُر.

َفُهَو  الّصالَِحِة،  أْرِض  الا َعَلى  ُزِرَع  الَّذي  23»اأّما 

َفَيحُصَد  بِالِفِعِل.  َفُيثِمَر  َوَيفَهُمها  الَكِلَمَة  َيْسَمُع  الَّذي 
َثلاثِيَن  ًة  َوَمرَّ ِضعفاً،  ِستِّيَن  ًة  َوَمرَّ ِضعٍف،  ِمَئَة  ًة  َمرَّ

ِضعفاً.«

ة َمَثُل الَقمِح َواألعشاِب الّضارَّ
ماواِت  24َوقاَل لَُهْم َمَثلاً اآَخَر: »ُيشِبُه َمَلُكوُت السَّ

َرُجلاً َزَرَع ُبُذوراً َجيَِّدًة ِفي َحقِلِه. 25َولَِكْن َبيَنما كاَن 
ًة َبيَن  النّاُس نائِِميَن، جاَء َعُدوُّ الرَُّجِل َوَبَذَر اأعشاباً ضارَّ
الَقمِح ثُمَّ َذَهَب. 26َوِعنَدما نََبَت الَقمُح َوَشكََّل َسنابَِل، 
َعِبيُدُه  اإلَيِه  27َفجاَء  َكَذلَِك.  ُة  الّضارَّ الاأعشاُب  نََبَتِت 
َوقالُوا لَُه: ›يا َسيُِّد، األَْم َتزَرْع ُبُذوراً َجِيَدًة ِفي َحقِلَك؟ 

ُة؟‹ َفِمْن اأيَن اإذاً جاَءْت َهِذِه الاأعشاُب الّضارَّ
ي َفَعَل َذلَِك.‹ َفَساألَُه  28»َفاأجاَبُهُم الرَُّجُل: ›َعُدوِّ

َعِبيُدُه: ›َهْل تُِريُدنا اأْن نَذَهَب َونَقَتِلَعها؟‹
َتقَتِلُعوَن  ِعنَدما  لِاأنَُّكْم  ›لا،  الرَُّجُل:  29»َفاأجاَب 

َمَعها.  الَقمَح  َتقَتِلُعوَن  َقْد  َة،  الّضارَّ الاأعشاَب 
ِحيَنِئٍذ  الَحصاِد،  َوقِت  َحتَّى  َمعاً  َينُمواِن  30َدُعوُهما 

لاً،  اأوَّ َة  الّضارَّ الاأعشاَب  لِلَحّصاِديَن: ›اجَمُعوا  َساأقُوُل 

ب 19:13 الّشرير. اأي الشيطان. )اأيضاً ِفي العدد 38(
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َواحِزُموها ِفي ُحَزٍم لِلَحِريِق. اأّما الَقمُح َفاجَمُعوُه َوَضُعوُه 
ِفي ِمخَزنِي.‹«

َمَثال الَخرَدِل َوالَخميَرة
اآَخَر: »ُيشِبُه َمَلُكوُت  31ثُمَّ قاَل لَُهْم َيُسوُع َمَثلاً 

ِفي  َوَزَرَعها  اإنساٌن  اأَخَذها  َخرَدٍل  بِذَرَة  ماواِت  السَّ
نَّها  َفاإ َتنُمو،  لَِكْن ِعنَدما  الُبُذوِر.  َحقِلِه. 32اإنَّها اأصَغُر 
َتُكوُن اأكَبَر نَباتاِت الَبساتِيِن، اإْذ تُصِبُح َشَجَرًة َكِبيَرًة، 
اأعشاَشها  َوَتصَنُع  اإلَيها،  َتاأتِي  ماِء  السَّ ُطيوَر  اإنَّ  َحتَّْى 

ِفي اأغصانِها.«
ماواِت  33َوقاَل لَُهْم َمَثلاً اآَخَر: »ُيشِبُه َمَلُكوُت السَّ

ِمَن  َمقاِدْيَر  َثلاَثِة  ِفي  َوَخَلَطْتها  اْمراأٌة  اأَخَذْتها  َخِميَرًة 
الطَِّحيِن َحتَّى اخَتَمَر الَعجيُن كُلُُّه.«

أمثاَل.  ُأُموِر ُمسَتخِدماً الا 34قاَل َيُسوُع كُلَّ َهِذِه الا

َولَْم َيُكْن ُيَكلُِّم النّاَس اإلّا بِاأمثاٍل. 35َفَهذا ُهَو ما قالَُه 
: اهلُل َعَلْى لِساِن النَِّبيِّ

  » َساأفَتُح َفِمي بِاأمثاٍل،
   َوَساأنِطُق بِاُأُموٍر َمخِفيٍَّة ُمنُذ اأْن ُخِلَق العالَُم.« 
المزمور 2:78  

اإلَى  َوَدَخَل  الُجُموَع،  َيُسوُع  َصَرَف  36ِحيَنِئٍذ 

َمَثَل  لَنا  »اْشَرْح  َوقالوا:  َتلاِميُذُه  اإلَيِه  َم  َفَتَقدَّ الَبيِت. 
ِة ِفي الَحقِل.« الاأعشاِب الّضارَّ

ُهَو  الَجيَِّدَة  الُبُذوَر  َزَرَع  »الَِّذي  لَُهْم:  37َفقاَل 

الَجيَِّدُة  َوالُبُذوُر  العالَُم،  ُهَو  38َوالَحقُل  نساِن،  الاإ اْبُن 
ُة َفُهُم  اأّما الاأعشاَب الّضارَّ ُهُم الَِّذيَن لَُهُم الَمَلُكوُت. 
يِر. 39َوالَعُدوُّ الَِّذي َبَذَرُهْم ُهَو  رِّ الَِّذيَن َينَتموَن اإلَى الشِّ
ُهُم  َوالَحّصاُدوَن  العالَِم.  نِهاَيُة  ُهَو  َوالَحصاُد  اإبِليُس. 

الَملائَِكُة.
َوتُحَرُق  تُجَمُع  َة  الّضارَّ الاأعشاَب  اأنَّ  40»َوَكما 

َسُيرِسُل  41اإْذ  العالَِم.  نِهاَيُة  َسَتُكوُن  َهَكذا  بِالنّاِر، 
َمَلُكوتِِه  ِمْن  َسَيجَمُعوَن  الَِّذيَن  َملائَِكَتُه  نساِن  الاإ اْبُن 
الُفرِن  َوالاأشراِر، 42ثُمَّ َيطَرُحونَُهْم ِفي  كُلَّ الُمفِسِديَن 
الُمشَتِعِل. ُهناَك َيبِكي النّاُس َوَيِصرُّوَن َعَلى اأسنانِِهْم. 

مِس ِفي َمَلُكوِت اأبِيِهْم.  أبراُر َكالشَّ 43ِحيَنِئٍذ َسَيْسَطُع الا

َمْن لَُه اُأُذناِن، َفْلَيسَمْع.

َمَثال الَكْنِز َواَلُلؤُلَؤة
ِفي  َمدفُوناً  َكْنزاً  ماواِت  السَّ َمَلُكوُت  44»ُيشِبُه 

ِة َفَرِحِه، َذَهَب  َحقٍل. َوَجَدُه َشخٌص َفَدَفَنُه ثانَِيًة. َولِِشدَّ
َوباَع كُلَّ ما َيمِلُكُه َواشَتَرى َذلَِك الَحقَل.

َعْن  َيبَحُث  تاِجراً  ماواِت  السَّ َمَلُكوُت  45»َوُيشِبُه 

آلَِئ َجِميَلٍة. 46َوِعنَدما َوَجَد لُؤلَُؤًة َثِميَنًة ِجّداً، َذَهَب  لا
َوباَع كُلَّ ما يِمِلُكُه َواْشَتراها.

يد َمَثُل َشَبَكِة الصَّ
اإلَى  اُألِقَيْت  َشَبَكًة  ماواِت  السَّ َمَلُكوُت  47»َوُيشِبُه 

الُبَحيَرِة، َواأمَسَكْت َسَمكاً ِمْن اأنواٍع ُمخَتِلَفٍة. 48َوِعنَدما 
ّياُدوَن اإلَى الّشاِطِئ. ثُمَّ  َبَكُة، َسَحَبها الصَّ امَتلاأِت الشَّ
َمَك الَجيَِّد َوَيَضُعونَُه ِفي  َجَلُسوا َواأَخُذوا َيختاُروَن السَّ
49َهذا  َفاألُقوُه خاِرجاً.  الرَِّديُء  َمُك  السَّ اأّما  ِسلاٍل، 
الَملائَِكُة  َسَتاأتِي  اإْذ  العالَِم،  نِهاَيِة  ِفي  َسَيحُدُث  ما 
الاأشراَر  تُلِقي  50ثُمَّ  أبراِر،  الا َعِن  الاأشراَر  َوَسَتفِصُل 
اإلَى الُفرِن الُمشَتِعِل. ُهناَك َيبِكي النّاُس َوَيِصرُّوَن َعَلى 

اأسنانِِهْم.«
51َوَساأَل َيُسوُع َتلاِميَذُه: »َهْل َتفَهُموَن َجِميَع َهِذِه 

ُأُموِر؟« َفاأجاُبوا: »نََعْم.« الا
َيَتَعلَُّم  ِريَعِة  لِلشَّ ُمَعلٍِّم  كُلُّ  »لَِذلَِك  لَُهْم:  52َفقاَل 

ماواِت، ُهَو ِمثُل َربِّ َبيٍت ُيخِرُج ِمْن  َعْن َمَلُكوِت السَّ
َمخَزِن الَبيِت اأشياًء َجِديَدًة َواأشياًء َعِتيَقًة.«

َيُسوُع َيذَهُب إَلى َمِديَنِته
أمثاِل، َتَرَك  53َولَّما انَتَهى َيُسوُع ِمَن َسْرِد تِلَك الا

َذلَِك الَمكاَن. 54َولَّما َذَهَب اإلَى َبلَدتِِه، ابَتَداأ ُيَعلُِّمُهْم 
ِفي َمجَمِعِهْم. َفانَدَهَش الَجِميُع َوقالُوا: »ِمْن اأيَن جاَء 
َهذا الرَُّجُل بَِهِذِه الِحْكَمِة َوَهِذِه الُمعِجزاِت؟ 55األَيَس 
ُه َمْرَيَم؟ األَيَس اإْخَوتُُه َيعُقوَب  ُهَو اْبَن النَّّجاِر؟ األَيَسْت اُأمُّ
اأَخواتِِه  َجِميُع  تُقيُم  56األا  َوَيُهوذا؟  َوِسمعاَن  َوُيوُسَف 
57َفكاَن  لََديِه؟«  ما  كُلِّ  َعَلى  َحَصَل  اأيَن  َفِمْن  َبيَننا؟ 
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َذلَِك عائِقاً َيمَنُعُهْم ِمْن قُُبولِِه.
َكراَمٍة  بِلا  نَِبيٌّ  َيُكوُن  لَُهْم: »لا  َفقاَل  َيُسوُع  اأّما 
اإلّا ِفي َوَطِنِه َوِفي َبيِتِه!« 58َفَلْم َيعَمْل ُمعِجزاٍت َكِثيَرًة 

ُهناَك، بَِسَبِب َعَدِم اإيمانِِهْم.

ِهيُروُدُس َيسَمُع َعْن َيُسوع

والِي 14  ِهيُروُدُس  َسِمَع  الَوقِت،  َذلَِك  ِفي 
لُِخّداِمِه:  2َفقاَل  َيُسوَع.  َعْن  الَجِليلِ أ 
»اإنَُّه ُيوَحنّا الَمعَمداُن، قاَم ِمَن الَموِت، َولَِهذا تُجَرى 

الُمعِجزاُت بِواِسَطِتِه!«

َمْقَتُل ُيوَحّنا الَمْعَمدان
3َفِهيُروُدُس ُهَو الَِّذي َقَبَض َعَلى ُيوَحنّا َوَوَضَعُه ِفي 

جِن، َوَهذا بَِسَبِب ِهيُروِديّا َزوَجِة اأِخيِه ِفيِلبَُّس، 4لاأنَّ  السِّ
َزوَجَة  َتاأُخَذ  اأْن  لََك  َيِحقُّ  لِِهيُروُدَس: »لا  قاَل  ُيوَحنّا 
اأِخيَك.« 5لَِهذا كاَن ِهيُروُدُس ُيِريُد َقتَلُه، َولَِكنَُّه كاَن 

َُّهِم كانُوا َيعَتِبُروَن ُيوَحنّا نَِبّياً. أن َيخاُف ِمَن النّاِس، لِا
6لَِكْن لَّما جاَء َيوُم ِعيِد ِميلاِد ِهيُروُدَس، َرَقَصِت 

ِهيُروُدَس  َفاأسَعَدْت  ُضُيوِفِه،  َواأماَم  اأماَمُه  ِهيُروِديّا  ابَنُة 
ِجّداً، 7َحتَّى اإنَُّه َوَعَد َواأقَسَم بِاأْن ُيعِطَيها ما َتطلُُبُه َمْهما 
َنْتها ما َتطلُُب، َفقالَْت:  كاَن. 8لَِكنَّ اُأمَّها كانَْت َقْد لَقَّ

»اأعِطِني َراأَس ُيوَحنّا الَمْعَمداِن ُهنا َعَلى َطَبٍق.«
بَِسَبِب  َطَلِبها  بَِتلِبَيِة  اأَمَر  لَِكنَُّه  الَمِلُك،  9َفَحِزَن 

َراأَس  َيقَطُع  َمْن  10َفاأرَسَل  لُِضُيوِفِه.  َواْحِتراماً  َقَسِمِه، 
جِن. 11ثُمَّ اُأحِضَر َراأُسُه َعَلى َطَبٍق َواُأعِطَي  ُيوَحنّا ِفي السِّ
ها. 12ِحيَنِئٍذ اأَتى َتلاِميُذ ُيوَحنّا َواأَخُذوا  ُأمِّ لَها، َفاأعَطْتُه لِا

َجَسَدُه َوَدَفُنوُه. ثُمَّ َذَهُبوا َواأخَبُروا َيُسوَع بِما َحَدَث.

َيُسوُع ُيطِعُم أكَثَر ِمْن َخمسِة آالف
13َوِعنَدما َسِمَع َيُسوُع بَِهذا، َرِكَب قاِرباً َوَذَهَب 

َوَخَرُجوا  َذلَِك،  الُجُموُع  َفَعَرَفِت  ُمنَعِزٍل.  َمكاٍن  اإلَى 
نُُزولِِه  َوَتِبُعوُه. 14َوِعْنَد  أقداِم  الا َعَلى  َمْشياً  ُمُدنِِهْم  ِمْن 

َقْد  الّروماُن  كاَن  بِع.«  الرُّ »والِي  الَجِليل. حرفّياً  واِلي  أ 1:14 

ى حاِكُم كُلِّ ِولاَيٍة  اإلَى اأربِع ِولاياٍت، لَِذلَِك ُيَسمَّ ُموا ِفِلسِطيُن  َقسَّ
بِع اأْو والي الرُّبِع. انظر بشاَرَة لُوقا 1:3. بِحاِكِم الرُّ

اإلَى الّشاِطِئ، َراأى َجْمعاً َكِبيراً، َفَتَحنََّن َعَليُهْم، َوَشَفى 
الَمرَضى ِمْنُهْم.

»َهذا  لَُه:  َوقالُوا  َتلاِميُذُه  جاَء  الَمساِء،  15َوِفي 

النّاَس  َفاصِرِف  ِجّداً،  ٌر  ُمَتاأخِّ َوالَوقُت  َمعُزوٌل  الَمكاُن 
لَِيذَهُبوا اإلَى الُقَرى َوَيشَتُروا َطعاماً لَُهْم.«

لَِذهابِِهْم،  داعَي  »لا  لَُهْم:  قاَل  َيُسوَع  16لَِكنَّ 

اأعُطوُهْم اأنُتْم َشيئاً لَِياأكُلُوا.«
17َفقاَل لَُه َتلاِميُذُه: »لَيَس لََدينا َشيٌء ُهنا ِسَوى 

َخمَسِة اأرِغَفٍة ِمَن الُخبِز َوَسَمَكِتيِن.«
19َواأَمَر   ». اإلَيَّ »اأحِضُروها  َيُسوُع:  لَُهْم  18َفقاَل 

النّاَس بِالُجلُوِس َعَلى الُعْشِب. ثُمَّ اأَخَذ َيُسوُع اأرِغَفَة 
َمَكِتْيِن، َوَشَكَر اهلَل راِفعاً َعيَنيِه اإلَى  الُخبِز الَخمَسَة َوالسَّ
أرِغَفَة لَِتلاِميِذِه َفَوزَُّعوها  َمها َواأعَطى الا ماِء. ثُمَّ َقسَّ السَّ
ى  َعَلى النّاِس. 20َفاأَكلُوا َوَشِبُعوا َجِميعاً. َوَرَفُعوا ما َتَبقَّ
ِمَن الطَّعاِم، َفكاَن اثَنتي َعْشَرَة َسلًَّة َمملوَءًة بِالِكَسِر. 
21َوَقْد كاَن َعَدُد الَِّذيَن اأَكلُوا َخمَسَة اآلاِف َرُجٍل، ما 

َعدا النِّساِء َوالاأطفاِل.

َيُسوُع َيمِشي َعَلى الماء
22ثُمَّ َطَلَب َيُسوُع ِمْن َتلاِميِذُه اأْن َيرَكبوا القاِرَب 

ِة الاُأخَرى، َبيَنما َيصِرُف ُهَو الَجْمَع.  فَّ َوَيسِبُقوُه اإلَى الضِّ
لُِيَصلِّي.  َوحَدُه  الَجَبِل  اإلَى  َصِعَد  َصَرَفُهْم،  23َوَبعَدما 

َوِعنَدما جاَء الَمساُء كاَن ُهناَك َوِحيداً. 24َوكاَن القاِرُب 
بِِه  َتصَطِدُم  أمواُج  َوالا الُبَحيَرِة،  َمنَتَصِف  في  َقْد صاَر 

يَح كانَْت ُمعاِكَسًة لاتِّجاِه القاِرِب. أنَّ الرِّ ٍة، لِا بِِشدَّ
ماِشياً  اإلَْيِهْم  َيُسوُع  جاَء  بَِقِليٍل،  الَفجِر  25َوَقبَل 

َعَلى الُبَحيَرِة. 26َفَلّما َراآُه َتلاِميُذُه ماِشياً َعَلى الُبَحيَرِة 
ارَتَعُبوا ِمَن الَخوِف، َوقالُوا »اإنَُّه َشَبٌح،« َوِمْن َخوِفِهْم 

َصَرُخوا.
ُعوا، اإنَُّه اأنا،  27َفقاَل لَُهْم َيُسوُع َعَلى الَفوِر: »َتَشجَّ

لا َتخافُوا.« 28َفاأجاَبُه ُبطُرُس: »يا َربُّ اإْن كاَن َهذا 
اأنَت َحّقاً، َفُمرنِي اأْن اآتَِي اإلَيَك ماِشياً َعَلى الماِء.«

القاِرِب  ِمَن  ُبطُرُس  َفَنَزَل  »َتعاَل.«  لَُه:  29َفقاَل 

ِعنَدما  30لَِكْن  َيُسوَع.  باتِّجاِه  الماِء  َعَلى  َوَمَشى 
ِديَدِة، خاَف َوابَتَداأ َيغَرُق،  يِح الشَّ انَتَبَه ُبطُرُس اإلَى الرِّ
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َوَصَرَخ: »يا َربُّ اأنِقذنِي.«
31َفَمدَّ َيُسوُع َيَدُه َعَلى الَفوِر َواأمَسَك بِِه، َوقاَل لَُه: 

يماِن، لِماذا َشَكْكَت؟« »يا َقِليَل الاإ
القاِرِب،  اإلَى  َوُبطُرُس  َيُسوُع  َصِعَد  32َوِعنَدما 

َسَجُدوا  القاِرِب  ِفي  كانُوا  33َوالَِّذيَن  يُح.  الرِّ َتَوقََّفِت 
لَِيُسوَع َوقالُوا: »اأنَت اْبُن اهلِل َحّقاً.«

َيُسوُع ُيشِفي َكِثيِرين
ِمْنَطَقِة  اإلَى  َوَصلُوا  الُبَحيَرَة،  َعَبُروا  34َولَّما 

َجنِّيساَرَت. 35َواإْذ َعَرَف ُسكّاُن تِلَك الِمنَطَقِة َيُسوَع، 
اأعَلُنوا ِفي كُلِّ الِمنَطَقِة الُمِحيَطِة َعْن َمِجيِئِه، َفاأحَضروا 
لَُهْم  بِاأْن َيسَمَح  اإلَيِه  لُوا  اإلَيِه َجِميَع الَمرَضى، 36َوَتَوسَّ
نالُوا  لََمُسوُه  الَِّذيَن  َوكُلُّ  َفَقط.  َثوبِِه  َطَرِف  بَِلْمِس 

فاَء. الشِّ

َشِريَعُة اهلِل َوَتقاليُد الّناس

َوُمَعلُِّمو 15  يِسيِّيَن  الِفرِّ َبعُض  جاَء  ِحيَنِئٍذ 
َيُسوَع،  اإلَى  الُقدِس  َمِديَنِة  ِمْن  ِريَعِة  الشَّ
َوَساألُوُه: 2»لِماذا َيكِسُر َتلاِميُذَك التَّقالِيَد الَِّتي اأَخْذناها 
َتناُوِل  َقبَل  اأيِدَيُهْم  َيغِسلُوَن  لا  َفُهْم  اأجداِدنا؟  َعْن 

الطَّعاِم.«
َوِصيََّة  اأنُتْم  َتكِسُروَن  »َولِماذا  َيُسوُع:  3َفاأجاَبُهْم 

اهلِل بَِسَبِب َتقالِيِدكُْم؟ 4َفاهلُل اأوَصْى َوقاَل: ›اأكِرْم اأباَك 
ُيقَتُل.‹ ب  ُه  اُأمَّ اأْو  اأباُه  َيْشُتُم  ›َمْن  َوقاَل:  َواُأمََّك،‹ أ 
اأسَتِطيُع  لا  ِه:  اُأمِّ اأْو  أبِيِه  لِا قاَل  ›َمْن  َتُقولُوَن:  5لَِكنَُّكْم 

. َفُهَو  ْمُتُه لِلرَّبِّ أنَّ كُلَّ ما اأمَتِلُكُه َقْد َقدَّ ُمساَعَدَتُكما، لِا
ِه.‹ 6َوبَِهذا َتجاَهْلُتْم َوِصيََّة  َغيُر ُملَزٍم بِاإكراِم اأبِيِه اأْو اُأمِّ
اهلِل بَِسَبِب َتقالِيِدكُْم. 7اأيُّها الُمناِفُقوَن، َصَدَق اإَشْعياُء 

ِحيَن َتَنبَّاأ َعنُكْم َفقاَل:

ُدنِي بَِشَفَتيِه، عُب ُيَمجِّ › َهذا الشَّ  8  
   َواأّما َقْلُبُه َفَبِعيٌد َعنِّي.

وكتاب  الخروج 12:20،  أّمك. من كتاب   . . . أكرم  أ 4:15 

التثنية 16:5.
ب 4:15 من يشتم . . . يقتل. من كتاب الخروج 17:21.

9  ِعباَدتُُهْم بِلا فائَِدٍة،  
َُّهْم ُيَعلُِّموَن َتعالِيماً ِهَي لَيَسْت ِسَوى  أن    لِا

اإَشْعياء 13:29 َوصايا َبَشِريٍَّة.‹«  

»اسَتِمُعوا  لَُهْم:  َوقاَل  اإلَيِه  النّاَس  َيُسوُع  10َوَدعا 

نساِن  الاإ َفَم  َيدُخُل  ما  11لَيَس  اأقُوُل:  ما  َوافَهُموا  لِي 
ُسُه.« ُسُه، َبْل ما َيخُرُج ِمْن َفِمِه، َفَهذا ُيَنجِّ ُيَنجِّ

اأنَّ  »اأَتعَلُم  َوقالُوا:  التَّلاِميُذ  اإلَيِه  جاَء  12ِحيَنِئٍذ 

يِسيِّيَن انَزَعجوا ِعنَدما َسِمعوا َكلاَمَك؟« الِفرِّ
13َفاأجاَب َيُسوُع: »كُلُّ نَبَتٍة لَْم َيزَرْعها اأبِي َسُتقَلُع 

َيُقوُدوَن ُعْمياً.  َفُهْم ُعْمٌي  ِمْن ُجُذوِرها. 14اتُركُوُهْم، 
ِفي  َسَيَقعاِن  ِكَليِهما  َفاإنَّ  اأعَمًى،  اآَخَر  اأعَمًى  قاَد  َواإْن 

الُحفَرِة.«
َهذا  َمعَنى  لَنا  »اشَرْح  ُبطُرُس:  15َفاأجاَب 

التَّشِبيِه.«
16َفقاَل َيُسوُع: »األَْم َتفَهُموا َبعُد؟«

نساِن َيدُخُل  17األا َتفَهُموَن اأنَّ كُلَّ ما َيدُخُل َفَم الاإ

الَمِعَدَة، َوِمْن ثُمَّ َيخُرُج اإلَى الخاِرِج؟ 18لَِكْن ما َيخُرُج 
ُس  نساِن، َيْصُدُر َعِن الَقْلِب. َوَهذا ما ُيَنجَّ ِمْن َفِم الاإ
يَرُة،  رِّ الشِّ أفكاُر  الا َتاأتِي  الَقْلِب،  ِمَن  َُّه  أن 19لِا نساَن.  الاإ
وِر،  الزُّ َوَشهاَدُة  ِرَقُة،  َوالسَّ نَى،  َوالزِّ َوالِفْسُق،  َوالَقتُل، 
نساَن، اأّما  ُس الاإ هانَُة. 20َهِذِه ِهَي الاأشياُء الَِّتي تَُنجِّ َوالاإ

نساَن نَِجساً.« الاأكُل بِاأيٍد َغيِر َمغُسولٍَة َفلا َيجَعُل الاإ

َيُسوُع ُيساِعُد اْمرأًة َغريَبًة
ِمْنَطَقِة  اإلَى  َوَذَهَب  الَمكاَن  َذلَِك  َيُسوُع  21َوَتَرَك 

كانَْت  َكنعانِيٌَّة  اْمراأٌة  اإلَيِه  22َوجاَءْت  َوَصيدا.  ُصوَر 
َتِعيُش ِفي تِلَك الِمنَطَقِة، َوَبَداأْت َتصُرُخ: »ارَحْمِني يا 
يٍر، َوِهَي  ، يا اْبَن داُوَد. َفابَنِتي َمسُكونٌَة بُِروٍح ِشرِّ َربُّ

َتَتاألَُّم ِجّداً.«
23َفَلْم ُيِجْبها َيُسوُع بِاأيَِّة َكِلَمٍة. َفجاَء اإلَيِه َتلاِميُذُه 

َتتَبُعنا  َّها  أن لِا ُهنا،  ِمْن  »اطُرْدها  َوقالُوا:  ِمنُه  َوَطَلُبوا 
َوَتصُرُخ.«

اإْسرائِيَل  َبني  اإلَى ِخراِف  اإلّا  اُأرَسْل  24َفقاَل: »لَْم 

الّضائَِعِة.«



َمتَّى 102512:16

25لَِكنَّ الَمراأَة اقَتَرَبْت اإلَيِه َوَسَجَدْت اأماَمُه َوقالَْت: 

، ساِعدنِي.« »يا َربُّ
َطعاَم  ناُخَذ  اأْن  َجيِّداً  »لَيَس  َيُسوُع:  26َفاأجاَبها 

أبناِء، َونُلِقيِه لِلِكلاِب.« الا
27َفقالَْت: »َصِحيٌح يا َسيُِّد، َولَِكْن َحتَّى الِكلاُب 

َتاأكُُل ِمّما َيسُقُط ِمْن مائَِدِة اأصحابِها.«
28ِحيَنِئٍذ اأجاَبها َيُسوُع: »يا اْمراأُة، اإيمانُِك َعِظيٌم 

اللَّحَظِة،  تِلَك  َوِفي  تُِريِديَنُه.«  ما  لَِك  لَِيُكْن  ِجّداً. 
ُشِفَيِت ابَنُتها.

َيُسوُع َيشِفي َكِثيِرين
ِمْنَطَقٍة  اإلَى  َوَذَهَب  الَمكاَن  َذلَِك  َيُسوُع  29َوَتَرَك 

قُرَب ُبَحيَرِة الَجِليِل. َوَصِعَد اإلَى َتلٍَّة َوَجَلَس ُهناَك.
َمَعُهْم ُعرٌج  َكِبيَرٌة، َوكاَن  اإلَيِه ُجُموٌع  30َفجاَءْت 

َوُعْمٌي َوَمشلُولُوَن َوُصمٌّ ُبْكٌم َوَمرَضى اآَخُروَن َكِثيُروَن. 
َفَوَضُعوُهْم ِعنَد اأقداِم َيُسوَع، َفَشفاُهْم. 31َفانَدَهَشْت 
مَّ الُبْكَم َيَتَكلُُّموَن، َوالُعْرَج  ُجُموُع النّاِس ِعنَدما َراَأْوا الصُّ
ُيبِصُروَن،  َوالُعْمَي  َيمُشوَن،  َوالَمشلُولِيَن  وَن،  َيِصحُّ

ُدوا اإلََه اإْسرائِيَل. َفَمجَّ

َيُسوُع ُيطِعُم أكَثَر ِمْن أرَبَعِة آالف
اُأشِفُق  »اإنَِّني  َوقاَل:  َتلاِميَذُه  َيُسوُع  32َفاْسَتْدَعى 

َعَلى َهُؤلاِء النّاِس، َفُهْم َمِعي ُمنُذ َثلاَثِة اأيّاٍم َولا َشيَء 
َمَعُهْم لَِياأكُلُوا. َولا اُأريُد اأْن اأصِرَفُهْم َجْوَعى، لَِئّلا ُيْغَمْى 

َعَليِهْم ِفي الطَِّريِق.«
33َفقاَل لَُه َتلاِميُذُه: »ِمْن اأيَن َسَنحُصُل َعَلى ُخْبٍز 

الَمعُزوِل؟«  الَمكاِن  َهذا  ِمثِل  ِفي  الَجمِع  لَِهذا  َيكِفي 
34َفقاَل لَُهْم َيُسوُع: »َكْم َرِغيفاً لََديُكْم؟« َفقالُوا لَُه: 

ِغيِر.« َمِك الصَّ »َسبَعُة اأرِغَفٍة َوَبعُض السَّ
أْرِض.  الا َعَلى  بِالُجلُوِس  النّاَس  َيُسوُع  35َفاأَمَر 

َم  َوَقسَّ َوَشَكَر،  َمَك،  َوالسَّ بَعَة  السَّ أرِغَفَة  الا 36َواأَخَذ 

أرِغَفَة َواأعطاها لِلتَّلاميِذ الَّذيَن َوزَُّعوها َعَلى الَجِميِع.  الا
37َفاأَكَل الَجِميُع َوَشِبُعوا. ثُمَّ َجَمُعوا ما زاَد ِمَن الِكَسِر، 

آِكِليَن  الا َعَدُد  38َوكاَن  ُممَتِلَئًة.  ِسلاٍل  َسبَع  َفكانَْت 
39َوِعنَدما  َوالاأطفاِل.  النِّساِء  َعدا  َرُجٍل،  اآلاِف  اأرَبَعَة 

َصَرَف َيُسوُع ُجُموَع النّاِس، َصِعَد اإلَى قاِرٍب َوَذَهَب 
اإلَى ِمْنَطَقِة َمجَدَل.

قاَدُة الَيُهوِد َيمَتِحُنوَن َيُسوع

َيُسوَع 16  اإلَى  ُدوِقيُّوَن  َوالصَّ يِسيُّوَن  الِفرِّ َوجاَء 
ُبْرهاناً  ُيعطَيُهْم  اأْن  اإلَيِه  َفَطَلُبوا  لَِيمَتِحُنوُه، 

َعَلْى َتاأيِيِد اهلِل لَُه.
ْمِس َتُقولُوَن:  2َفاأجاَبُهْم َيُسوُع: »ِعنَد َمِغيِب الشَّ

ماَء ُمْحَمرٌَّة.‹ 3وفي  أنَّ السَّ ›َسَيُكوُن الطَّقُس َجِميلاً، لِا
أنَّ  باِح الباِكِر، َتقولُوَن: ›َسَيكوُن الَيوُم عاِصفاً، لا الصَّ
َتفِسيَر  تُحِسُنوَن  اأنُتْم  َمٌة.‹  َوُمَتَجهِّ ٌة  ُمْحَمرَّ ماَء  السَّ
أزِمَنَة الَِّتي  َعلاماِت الَمناِخ، لِكنَُّكْم لا تُْحِسنوَن َفْهَم الا
يُر الفاِسُق َيبَحُث َعْن  رِّ َتِعيُشوَن ِفيها! 4َهذا الِجيُل الشِّ
اإلّا ُبْرهاَن ُيوناَن.« ثُمَّ  ُبرهاٍن لَِكي ُيؤِمَن. َولَْن ُيعَطى 

َتَرَكُهْم َيُسوُع َوابَتَعَد َعْنُهْم.

َعَدُم الَفهم
ِمَن  الاُأخَرى  الِجَهٍة  اإلَى  َيُسوَع  َتلاِميَذ  5َوَعَبَر 

لَُهْم  6َوقاَل  ُخْبزاً.  ُيْحِضُروا  اأْن  نََسوا  لَِكنَُّهْم  الُبَحيَرِة، 
يِسيِّيَن  الِفرِّ َخِميَرِة  ِمْن  َواحَتِرُسوا  »احَذُروا  َيُسوُع: 

ُدوِقيِّيَن.« َوالصَّ
َبيَنُهْم:  َوَيقولوَن ِفي ما  ثُوَن  َيَتَحدَّ التَّلاِميُذ  7َفابَتَداأ 

»لَِكنَّنا لَْم نُحِضْر ُخبزاً!«
8َفَعَرَف َيُسوُع ما كانُوا َيُقولُونَُه، َوقاَل لَُهْم: »يا 

يماِن، لِماذا َتَتجاَدلوَن ِفي ما َبيَنُكْم َحوَل َعَدِم  َقِليِلي الاإ
أرِغَفَة  الا َتذكُُروَن  األا  َبْعُد؟  تُدِركُوا  9األَْم  ُخْبٍز؟  ُوجوِد 
ِمَن  َجَمْعُتْم  َسلًَّة  َوَكْم  اآلاٍف،  لِلَخمَسِة  الَخمَسَة 
بَعَة لِلاأرَبَعِة اآلاٍف،  أرِغَفَة السَّ الِكَسِر؟ 10األا َتذكُُروَن الا
َوَكْم َسلًَّة َجَمْعُتْم ِمَن الِكَسِر؟ 11لِماذا لا َتفَهُموَن اأنَِّني 
كُنُت  َبْل   ، العاِديِّ الُخبِز  َعِن  َمَعُكْم  اأَتَكلَُّم  اأكُْن  لَْم 
يِسيِّيَن  ُركُْم لَِكي َتحَفُظوا اأنُفَسُكْم ِمْن َخِميَرِة الِفرِّ اُأَحذِّ

ُدوِقيِّيَن.« َوالصَّ
ْن  اأ َيقِصْد  لَْم  نَُّه  اأ َتلاِميُذُه  َفِهَم  12ِحيَنِئٍذ 

يِسيِّيَن  الِفرِّ َتعِليِم  ِمْن  َبْل  الُخْبِز،  َخِميَرِة  ِمْن  َرُهْم  ُيَحذِّ
ُدوِقيِّيَن. َوالصَّ
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ُبطُرُس ُيعِلُن أنَّ َيُسوَع ُهَو الَمِسيح
13َوِعنَدما اأَتى َيُسوُع اإلَى اإقليِم َقيَصِريَِّة ِفيِلبَُّس، َساأَل 

نساِن؟« َتلاِميَذُه: »َمْن َيُقوُل النّاُس اإنِّي اأنا، اْبَن الاإ
ُيوَحنّا  اإنََّك  َيُقوُل  »َبعُضُهْم  َتلاِميُذُه:  14َفاأجاَب 

الَمْعَمداُن، َواآَخُروَن اإنََّك اإيِلّيا، َواآَخُروَن اإنََّك اإرِميا، اأْو 
أنِبياِء.« نَِبيٌّ َكباِقي الا

15َفقاَل لَُهْم: »َواأنُتْم، َمْن اأنا ِفي َراأيُِكْم؟«

الَمِسيُح،  ُهَو  »اأنَت  ُبطُرُس:  ِسمعاُن  16َفاأجاَب 

». اْبُن اهلِل الَحيِّ
17َفاأجاَبُه َيُسوُع: »َهِنيئاً لََك يا ِسمعاُن ْبَن ُيونا، 

أنَّ َمْن اأعَلَن لََك َذلَِك لَيَس اإنساٌن، َبْل ُهَو اأبِي الَِّذي  لِا
َهِذِه  َوَعَلى  ُبطُرُس، أ  اإنََّك  لََك  18َواأقُوُل  ماِء.  السَّ ِفي 
خَرِة اأبِني َكِنيَسِتي، َواأبواُب الهاِوَيةِ ب لَْن َتقِدَر اأْن  الصَّ
ماواِت،  السَّ َمَلُكوِت  َمفاتِيَح  19َوَساُأعِطيَك  َتهِزَمها. 
ِفي  َسَيربُِطُه  اهلَل  نَّ  َفاإ أْرِض  الا َعَلى  َتربُِطُه  ما  َفُكلُّ 
أْرِض، َفاإنَّ اهلَل َسَيُحلُُّه  ماِء، َوكُلُّ ما َتُحلُُّه َعَلى الا السَّ
ُيخِبُروا  لا  اأْن  ٍة  بِِشدَّ َتلاِميَذُه  نَبََّه  20ثُمَّ  ماِء.«  السَّ ِفي 

اأَحداً اإنَُّه ُهَو الَمِسيُح.

ِة َموِته ُم َعْن َحْتميَّ َيُسوُع َيَتَكلَّ
َيشَرُح  َيُسوُع  ابَتَداأ  َفصاِعداً،  الَوقِت  َذلَِك  21ِمْن 

لَِتلاِميِذِه اأنَُّه َينَبغي اأْن َيذَهَب اإلَى َمِديَنِة الَقدِس، َواأْن 
ُيوِخ َوِكباِر الَكَهَنِة َوُمَعلِِّمْي  ُيعانَِي اأشياَء َكِثيَرًة ِمَن الشُّ

ريَعِة. َكما َينَبِغي اأْن ُيقَتَل َوُيقاَم ِفي الَيوِم الثّالِِث. الشَّ
22اأّما ُبطُرُس َفَقْد اأَخَذ َيُسوَع جانِباً َواْبَتَداأ ُيَوبُِّخُه 

َوَيقوُل: »لا َسَمَح اهلُل بَِذلَِك يا َسيُِّد! لَْن َيحُدَث لََك 
َهذا اأَبداً!«

يا  َعنِّي  »ابَتِعْد  لُِبطُرَس:  َوقاَل  َيُسوُع  23َفالَتَفَت 

اهلِل،  ُأُموِر  لِا َتهَتمُّ  لا  ََّك  أن لا اأماِمي  اأنَت عائٌق  َشيطاُن! 
ُأُموِر الَبَشِر.« َبْل لِا

اأْن  اأَحٌد  اأراَد  »اإذا  لَِتلاِميِذِه:  َيُسوُع  قاَل  24ثُمَّ 

ِليَب  َياأتَِي َمِعي، َفلا ُبدَّ اأْن ُينِكَر نَفَسُه، َواأْن َيرَفَع الصَّ
ُيَخلَِّص َحياَتُه،  اأْن  ُيِريُد  َوَيتَبَعِني. 25َفَمْن  لَُه  الُمعَطى 
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َسَيخَسُرها. اأّما َمْن َيخَسُر َحياَتُه ِمْن اأجِلي، َفَسُيِجُدها. 
نساُن لَْو َربَِح العالََم كُلَُّه، َوَخِسَر نَفَسُه؟  26ماذا َينَتِفُع الاإ

اْبَن  أنَّ  27لِا َحياَتُه؟  لَِيسَتِردَّ  نساُن  الاإ َيسَتِطيُع  َوماذا 
نساِن َسَياأتِي ِفي َمجِد اأبِيِه َمَع َملائَِكِتِه، َوَسُيجاِزي  الاإ
كُلَّ واِحٍد بَِحَسِب اأعمالِِه. 28اأقُوُل الَحقَّ لَُكْم، اإنَّ ِمْن 
اأْن  َقبَل  الَموَت  َيُذوقُوا  لَْن  اأشخاصاً  ُهنا  الواِقِفيَن  َبيِن 

نساِن اآتِياً ِفي َمَلُكوتِِه.« َيَروا اْبَن الاإ

َيُسوُع َوَمَعُه ُموَسى َوإيِلّيا

َبعَد ِستَِّة اأيّاٍم، اأَخَذ َيُسوُع ُبطُرَس َوَيعُقوَب 17 
عاٍل  َجَبٍل  اإلَى  َوقاَدُهْم  ُيوَحنّا،  َواأخاُه 
َمظَهُر  َتَغيََّر  ُهناَك،  كانُوا  2َوَبيَنما  َوحَدُهْم.  لَِيُكونُوا 
َبيضاَء  ثِياُبُه  َوصاَرْت  ْمِس،  َكالشَّ َيْلَمُع  َوصاَر  َيُسوَع 
َكالنُّوِر. 3َوَفجاأًة َظَهَر ُموَسى َواإيِلّيا اأماَم التَّلاميِذ، َوكانا 

َيَتَكلَّماِن َمَع َيُسوَع.
اأْن  اأجَمَل  ما  َسيُِّد،  »يا  لَِيُسوَع:  ُبطُرُس  4َفقاَل 

ُهنا،  َخيماٍت  َثلاَث  اأنِصُب  ِشئَت  ْن  َفاإ ُهنا!  نَُكوَن 
يِلّيا.« واِحَدًة لََك، َوواِحَدًة لُِموَسى، َوواِحَدًة لاإ

5َوَبيَنما كاَن ُبطُرُس َيَتَكلَُّم، َظلََّلْتُهْم َغيَمٌة لاِمَعٌة، 

َوَخَرَج ِمْنها َصوٌت َيقوُل: »َهذا ُهَو ابِني َحبيبي الَِّذي 
ُسُروِري بِِه َعِظيٌم. َفاأصُغوا اإلَيِه.«

6َفِعنَدما َسِمَع التَّلاِميُذ َذلَِك، ارَتَعُبوا َوَسَقُطوا َعَلى 

أْرِض َعَلى ُوُجوِهِهْم. 7َفاقَتَرَب َيُسوُع َولََمَسُهْم َوقاَل:  الا
»انَهضوا، لا َتخافُوا.« 8َوِعنَدما نََظُروا َحولَُهْم، لَْم َيَروا 

اأَحداً ِسَوى َيُسوَع.
َيُسوُع  اأوصاُهْم  الَجَبِل،  ِمَن  َينِزلُوَن  ُهْم  9َوَبيَنما 

اْبُن  ُيقاَم  اأْن  اإلَى  َراأيُتْم  بِما  اأَحداً  تُخِبُروا  »لا  َوقاَل: 
نساِن ِمَن الَموِت.« الاإ

ِريَعِة اإنَّ  10َوَساألَُه َتلاِميُذُه: »لِماذا َيُقوُل ُمَعلُِّمو الشَّ
لاً؟« ج اإيِلّيا َينَبِغي اأْن َياأتَِي اأوَّ

11َفاأجاَبُهْم َيُسوُع: »نََعْم، َياأتِي اإيِلّيا لَِيُردَّ كُلَّ َشيٍء 

اإلَى اأصِلِه. 12لَِكنِّي اأقُوُل لَُكْم اإنَّ اإيِلّيا َقْد اأَتى، َوالنّاُس 
َواْبُن  ُيِريُدونَها.  الَِّتي  بِالطَِّريَقِة  عاَملُوُه  َبْل  َيعِرفُوُه،  لَْم 

ج 10:17 إيليا . . . أوالً. اإيلّيا كاَن اأحَد اأنبياِء اهلِل نحو سنِة 850 قبل 
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نساِن اأيضاً َسَيلَقى تِلَك الُمعاَمَلَة ِمْنَهْم.« 13ِحيَنِئٍذ  الاإ
َفِهَم َتلاِميُذُه اأنَُّه كاَن َيَتَكلَُّم َعْن ُيوَحنّا الَمعَمداِن.

يرًا ِمْن َصِبي َيُسوُع ُيخِرُج ُروحًا ِشرِّ
اإلَى  َرُجٌل  جاَء  الَجمِع،  اإلَى  عاُدوا  14َوِعنَدما 

 ، يا َربُّ ابِني،  اأماَمُه 15َوقاَل: »ارَحِم  َوَسَجَد  َيُسوَع 
ٍة. َوَكِثيراً ما َيَقُع ِفي  َرِع َوَيَتاألَُّم بِِشدَّ َفُهَو ُمصاٌب بِالصَّ
النّاِر اأْو الماِء. 16َوَقْد اأحَضْرتُُه اإلَى َتلاِميِذَك، لَِكنَُّهْم لَْم 

َيسَتِطيُعوا اأْن ُيشُفوُه.«
الُمؤِمِن  َغْيُر  الَجيُل  يُّها  »اأ َيُسوُع:  17َفقاَل 

َمَتى  اإلَى  َمَعُكْم،  اأكُوُن  َمَتى  اإلَى  َوالُمنَحِرُف، 
اأحَتِملُُكْم؟« ثُمَّ قاَل للَرُجِل: »اأحِضِر ابَنَك اإلَيَّ ُهنا.« 
َفُشِفَي  ِمْنُه،  َيخُرَج  بِاأْن  يَر  رِّ الشِّ الرُّوَح  َيُسوُع  18َفاأَمَر 

الَصبيُّ ِفي الحاِل.
19ثُمَّ اأَتى اإلَيِه َتلاِميُذُه َعَلى انِفراٍد َوَساألُوُه: »لِماذا 

لَْم نَسَتِطْع نَحُن اإخراَجُه؟«
اأقوُل  اإيمانُِكْم.  ِقلَِّة  »بَِسَبِب  َيُسوُع:  20َفاأجاَبُهْم 

الَحقَّ لَُكْم، لَْو كاَن اإيمانُُكْم ِفي َحجِم بِْذَرِة الَخرَدِل، 
نَُّكْم َتسَتِطيُعوَن اأْن َتُقولُوا لَِهذا الَجَبِل: انَتِقْل ِمْن ُهنا  َفاإ
اإلَى ُهناَك، َفَسَينَتِقُل، َولَْن َيُكوَن ُهناَك َشيٌء ُمسَتِحيٌل 
بِالَصلاِة  اإلّا  َيْخُرُج  لا  النَّوُع  َهذا  21لَِكنَّ  َعليُكْم. 

وِم.« َوالصَّ

َيُسوُع ُينِبُئ باقِتراِب َموِته
لُوَن ِفي الَجِليِل َمعاً، قاَل لَُهْم  22َوَبيَنما كانُوا َيَتَنقَّ

نساِن اأْن ُيوَضَع َتحَت ُسلطاِن  َيُسوُع: »ُيوِشُك ابُن الاإ
الَبَشِر. 23َوَسَيقُتلُونَُه. َولَِكنَُّه ِفي الَيوِم الثّالِِث َسَيُقوُم ِمَن 

الَموِت.« َفَحِزَن التَّلاِميُذ ِجّداً.

َضريبُة الَهيكل
اإلَى  َكْفِرناُحوَم، جاَء  اإلَى  َيُسوُع  َدَخَل  24َوِعنَدما 

لِلَهيَكِل،  رَهَميِن  الدِّ َضِريَبَة  َيجَمُعوَن  الَِّذيَن  ُبطُرَس 
رَهَميِن؟« َوَساألُوُه: »األا َيدَفُع ُمَعلُِّمُكْم َضِريَبَة الدِّ

َذَهَب  ثُمَّ  َيفَعُل.«  »َبَلى،  ُبطُرُس:  25َفاأجاَبُهْم 

َوقاَل:  بِالَكلاِم  َيُسوُع  َفباَدَرُه  الَبيِت.  اإلَى  ُبطُرُس 

الِجْزَيَة  الُملُوُك  َيجَمُع  ْن  ِممَّ ِسْمعاُن،  يا  »اأخِبْرنِي 
ِمَن  اأْم  َشعِبِهْم،  اأبناِء  ِمْن  َيجَمُعونَها  َهْل  رائَِب؟  َوالضَّ

ُعوِب الاُأخَرى؟« الشُّ
ُعوِب  26َفاأجاَب ُبطُرُس: »اإنَُّهْم َيجَمُعونَها ِمَن الشُّ

ِمَنها.  ُمْعَفوَن  أبناُء  َفاألا »اإذاً  َيُسوُع:  َفقاَل  الاُأخَرى.« 
27َولَِكْن لَِئّلا نَُسبَِّب لَُهْم ُمْشِكَلًة، اْذَهْب اإلَى البَحيَرِة، 

َتصطاُدها،  َسَمَكٍة  َل  اأوَّ ُخْذ  ثُمَّ  يِد.  الصَّ َصنّاَرَة  َواألِق 
اأرَبَعُة  قيَمُتها  نَقِديًَّة  ِقطَعًة  ِفيها  َفَسَتِجُد  َفَمها.  َوافَتْح 

َدراِهِم. ُخْذها َواأعِطها لَُهْم َعنِّي َوَعْنَك.«

َمْن ُهَو األعَظم

ِفي َذلَِك الَوقِت، اأَتى التَّلاِميُذ اإلَى َيُسوَع 18 
َمَلُكوِت  ِفي  الاأعَظُم  ُهَو  »َمْن  َوَساألوُه: 

ماواِت؟« السَّ
2ِحيَنِئٍذ َدعا َيُسوُع ِطفلاً اإلَيِه، َواأوَقَفُه ِفي َوَسِطِهْم، 

َوَتِصيُروا  َتَتَغيَُّروا  لَْم  ما  لَُكْم،  الَحقَّ  »اأقوُل  3َوقاَل: 

ماواِت. 4لَِذلَِك َمْن  َكاأطفاٍل، َفَلْن َتدُخلُوا َمَلُكوَت السَّ
ِفي  الاأعَظُم  َيُكوُن  نَُّه  َفاإ ِغيِر  الصَّ الطِّفِل  َكَهذا  َيَتواَضُع 
َكَهذا باسِمي  َيقَبُل ِطفلاً  ماواِت. 5َوَمْن  َمَلُكوِت السَّ

نَّما َيقَبلُني.« َفاإ

َتحذيٌر ِمَن الَعَثرات
غاِر الُمْؤِمِنيَن بِي،  6»اأّما َمْن ُيعِثُر اأَحَد َهُؤلاِء الصِّ

َحوَل  ُوِضَع  الرََّحى  َحَجَر  اأنَّ  لَْو  لَُه  اأفَضَل  َفَسَيُكوُن 
ِمْن  لِلعالَِم  7َويٌل  َفَغِرَق!  الَبحِر  ِفي  بِِه  َواُألِقَي  َرَقَبِتِه، 
لِلَِّذيَن  َويٌل  لَِكْن  تاأتي،  اأْن  ُبدَّ  لا  الَّتي  الَعَثراِت  َهِذِه 

َيَتَسبَّبوَن بِها!
اإلَى  َتْدَفُعَك  ِرجلَُك  اأْو  َيُدَك  كانَْت  اإْن  8»لَِذلَِك 

أفَضِل  الا ِمَن  َعْنَك!  َبِعيداً  َواألِقها  َفاقَطْعها  الَخِطيَِّة، 
اأْو الرِّجِل، ِمْن  الَيِد  أَبِديََّة َمقُطوَع  اأْن َتدُخَل الَحياَة الا
اإلَى النّاِر  َوتُْلَقى  اْثَنتاِن  اأْو ِرجلاِن  اأْن َيُكوَن لََك َيداِن 
الَخِطيَِّة،  اإلَى  َتْدَفُعَك  َعيُنَك  كانَْت  9َواإْن  أَبِديَِّة.  الا
أفَضِل اأْن َتدُخَل  نَُّه ِمَن الا َفاقَلْعها َواألِقها َبِعيداً َعْنَك! َفاإ
اْثَنتاِن  َعيناِن  لََك  َيُكوَن  اأْن  ِمْن  واِحَدٍة،  بَِعيٍن  الَحياَة 

َوتُْلَقى اإلَى ناِر َجَهنََّم.«
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الَخُروُف الّضاّل
بِاأَحِد  اأْن َتسَتِخفوا  10َوقاَل َيُسوُع: »احَذُروا ِمْن 

ِّي اُأخِبُركُْم اأنَّ الَملائَِكَة الُموَكَلَة  أن َتلاِميِذي الُبَسطاِء. لِا
دائِماً.  ماِء  السَّ ِفي  الَِّذي  اأبِي  َوجَه  َيَروَن  بِِحماَيِتِهْم 

نساَن جاَء لَِكي ُيَخلَِّص الّضائِِعْيَن. أنَّ ابَن الاإ 11لِا

12»َفماذا َتقولوَن ِفي َرُجٍل لَُه ِمَئُة َخُروٍف، َفَضلَّ 

َعَلى  َخُروفاً  َوالتِّْسِعيَن  التِّْسَعَة  َيتُرُك  األا  واِحٌد،  ِمْنها 
13اأقوُل  ؟  َضلَّ الَِّذي  الَخُروَف  َوَيِجَد  لَِيْذَهَب  الَجَبِل 
الَحقَّ لَُكْم، اإنَُّه ِعنَدما َيِجُدُه، َسَيُكوُن اأكَثَر َسعاَدًة بِِه 
 . َتِضّلْ لَْم  الَِّتي  َخُروفاً  َوالتِّْسِعيَن  بِالتِّْسَعِة  َسعاَدتِِه  ِمْن 
ماِء اأْن َيهِلَك  14َهَكذا اأيضاً لا ُيِريُد اأُبوكُُم الَِّذي ِفي السَّ

واِحٌد ِمْن َتلاِميِذي الُبَسطاِء َهُؤلاِء.

صاِلْح أخاك
ْث  اإلَيِه َوَتَحدَّ اإلَيَك، َفاْذَهْب  15»اإذا اأخَطاأ اأُخوَك 

ِن اسَتَمَع اإلَيَك، َتُكوُن َقْد َربِْحَت  َمْعُه َعَلى انِفراٍد. َفاإ
اأْو  واِحداً  ُخْذ  اإلَيَك،  َيسَتِمْع  لَْم  اإْن  16َولَِكْن  اأخاَك. 
اأْو  بَِشهاَدِة شاِهَديِن  الَكلاُم  َحتَّى َيكوَن  َمَعَك،  اْثَنيِن 
ْن َرَفَض الاْسِتماَع اإلَيِهما، اأخِبِر الَكِنيَسَة.  َثلاَثٍة. أ 17َفاإ
اأْن  َعَليَك  ِحيَنِئٍذ  الَكِنيَسِة،  اإلَى  الاْسِتماَع  َرَفَض  ْن  َفاإ

رائِِب. أوثاِن َوجاِمَع الضَّ تُعاِمَلُه َكما تُعاِمُل عابَِد الا
َعَلى  َتربُِطونَُه  ما  كُلَّ  اإنَّ  لَُكْم،  الَحقَّ  18»اأقوُل 

ماِء. َوكُلُّ ما َتُحلُّونَُه َعَلى  أْرِض َيُكوُن َمرُبوطاً ِفي السَّ الا
ماِء. 19اأقوُل الَحقَّ لَُكْم،  أْرِض َيُكوُن َمحلُولا ِفي السَّ الا
أجِلِه، َفاإنَّ  اإِن اتََّفَق اْثناِن ِمْنُكْم َعَلى اأيِّ اأْمٍر تَُصلُّوَن لِا
َُّه اإِن اجَتَمَع  أن ُقُه لَُهما. 20لِا ماِء َسُيَحقِّ اأبِي الَِّذي ِفي السَّ

اْثناِن اأْو َثلاَثٌة باْسِمي، َفاأنا اأكُوُن َبيَنُهْم.«

الُمساَمَحُة ِبال ُحدود
21ثُمَّ جاَء ُبطُرُس اإلَى َيُسوَع َوقاَل لَُه: »يا َربُّ َكْم 

، َوَمْع َهذا اُأساِمُحُه؟  أِخي بِاأْن ُيخِطَئ اإلَيَّ ًة اأسَمُح لِا َمرَّ
اَأاُأساِمُحُه اإلَى َسْبِع َمّراٍت؟« 22ًفقاَل لَُه َيُسوُع: »لَيَس 
اإلَى َسْبِع ِمّراٍت َفَقْط، َبْل َحتَّى اإلَى َسبِعيَن َمرٍَّة، َوفي 
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ٍة َسْبُع َمّراٍت!« ب كُلِّ َمرَّ
ماواِت بَِمِلٍك  23»لَِذلَِك ُيمِكُن َتشِبيُه َمَلُكوِت السَّ

بَِتصِفَيِة  َبَداأ  24َولَّما  َعِبيِدِه.  َمَع  ِحساباتِِه  َتصِفَيَة  َر  َقرَّ
َضْخٍم  بَِمبَلٍغ  لَُه  َمدُيوٌن  َرُجٌل  اإلَيِه  اُأحِضَر  ِحساباتِِه، 
يَن، َقرََّر  ِجّداً. ج 25َواإْذ لَْم َيُكْن َيمِلُك ما َيُسدُّ بِِه الدَّ
ما  َوكُلِّ  َواأطفالِِه  َزوَجِتِه  َمَع  الَمدُيوُن  ُيباَع  اأْن  يُِّد  السَّ

يِن. َيمِلُكُه، َواأْن ُيسَتخَدَم الثََّمُن لَِسداِد الدَّ
اأماَم الَمِلِك،  26»ِحيَنِئٍذ َسَجَد الَعْبُد َعَلى ُركَبَتيِه 

، َوَساأدَفُع لََك كُلَّ  ْل َعَليَّ َل اإلَيِه َوهَو َيقوُل: ›َتَمهَّ َوَتَوسَّ
يَن كاِملاً  يُِّد َعَليِه، َواألَغى َعْنُه الدَّ يِن.‹ 27َفاأشَفَق السَّ الدَّ

َوَتَرَكُه َيْذَهُب.
الَعِبيِد،  ِرفاِقِه  اأَحَد  َوَجَد  ذاِهٌب،  ُهَو  28»َوَبيَنما 

َوابَتَداأ  بُِعْنِقِه  َفاأمَسَك  َزِهيٍد.  بَِمبَلٍغ  لَُه  َمدُيوناً  َوكاَن 
لِي.‹  َديٍن  ِمْن  َعَليَك  ما  ›ُسدَّ  لَُه:  َوَيُقوَل  َيخُنُقُه 
َوهَو  اإلَيِه  َل  َوَتَوسَّ اأماَمُه،  ُركَبَتيِه  َعَلى  الَعْبُد  29َفَسَجَد 

›. ، َوَساأدَفُع ما َعَليَّ ْل َعَليَّ َيقوُل: ›َتَمهَّ
ْجِن  30»َولَِكنَُّه َرَفَض َذلَِك، َبْل اأَخَذُه َواألقاُه اإلَى السِّ

آَخُروَن  َحتَّْى َيدَفَع كُلَّ َديِنِه. 31َوِعنَدما َراأى الَعِبيُد الا
بُِكلِّ  َسيَِّدُهْم  لُِيخِبُروا  َوَذَهُبوا  ِجّداً،  َحِزنُوا  َحَدَث  ما 

ما َحَدَث.
يُر، اأما  رِّ 32»َفَدعاُه َسيُِّدُه َوقاَل لُه: ›اأيُّها الَعْبُد الشِّ

 . ْلَت اإلَيَّ ََّك َتَوسَّ أن يِن الَِّذي َعَليَك لِا ساَمْحُتَك بُِكلِّ الدَّ
33اأما كاَن َعَليَك اأْن َترَحَم الَعْبَد َرِفيَقَك َكما َرَحْمُتَك 

اأنا اأيضاً؟‹ 34َوَغِضَب َسيُِّدُه َجّداً، َوَسلََّمُه لُِيعاَقَب َحتَّى 
َيدَفَع كُلَّ َديِنِه.

ماِويُّ اأيضاً، ما لَْم  اأبِي السَّ 35»َهَكذا َسُيعاِملُُكْم 

ُيساِمْح كُلُّ واِحٍد ِمْنُكْم اأخاُه ِمْن َقْلِبِه.«

االتِّحاُد ِفي الَزواج

َهِذِه 19  َحوَل  َحِديَثُه  َيُسوُع  اأنَهى  اأْن  َوَبْعَد 
ُأُموِر، َتَرَك اإقليَم الَجِليَل َوَذَهَب اإلَى اإقليِم  الا

ب 22:18 سبعين . . . مرات. اأي بلا حدود.

اأْو  وزنة  اآلاف  مبلغ ضخم جدًا. حرفياً: »عشرة  ج 24:18 

النقدية  القطع  األف كيلوغرام من  نحو 300  يعادل  وهذا  قنطاراً، 
المستخدمة اآنذاك.«
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ِمَن  َكِبيَرٌة  ُجُموٌع  2َوَتِبَعْتُه   . ُأرُدنِّ الا نَْهِر  َوراَء  الَيُهوِديَِّة 
النّاِس َفَشفاُهْم ُهناَك.

ُيحاِولُوَن  َيُسوَع  اإلَى  يِسيِّيَن  الِفرِّ َبْعُض  3َوجاَء 

َزوَجَتُه  ُيَطلَِّق  اأْن  لِلرَُّجِل  َيُجوُز  َفقالُوا: »َهْل  امِتحانَُه، 
أيِّ َسَبٍب؟« لِا

4َفاأجاَب َيُسوُع: »األَْم َتقَراُأوا ِفي الِكتاِب اأنَّ اهلَل 

ُمنُذ الِبداَيِة ›َخَلَق النّاَس َذَكراً َواُأنَثى؟‹ أ 5ثُمَّ قاَل: ›لَِهذا 
ُه، َوَيتَِّحدُّ بَِزوَجِتِه، َفَيِصيَر الاثناِن  َيتُرُك الرَُّجُل اأباُه َواُأمَّ
َجَسداً واِحداً.‹ ب 6َوبَِهذا لا َيُكوناِن ِفيما َبْعُد اْثَنيِن، 
َبْل واِحداً. َفلا َينَبِغي اأْن َيفِصَل اأَحٌد َبيَن َمْن َجَمَعُهما 

اهلُل.«
7َفقالُوا لَُه: »لِماذا اإذاً اأَمَر ُموَسى بِاأْن تُعَطْى الَزوَجُة 

»َسَمَح  َيُسوُع:  8َفاأجاَبُهْم  َفُتَطلََّق؟«  َطلاٍق، ج  َوثِيَقَة 
أْمَر لَْم  ُموَسى بَِذلَِك بَِسَبِب قُلُوبُِكُم القاِسَيِة، اإلّا اأنَّ الا
َيُكْن َكَذلَِك ِفي الِبداَيِة. 9لَِذلَِك اأقُوُل لَُكْم اإنَُّه كُلُّ َمْن 
َيرَتِكُب  بِاُأخَرى  ُج  َوَيَتَزوَّ َزنَْت،  اإذا  اإلّا  َزوَجَتُه،  ُيَطلُِّق 

نَى.« الزِّ
10َفقاَل لَُه َتلاِميُذُه: »اإْن كاَن َهذا ُهَو الحاُل َبيَن 

واِج!« أفَضِل َعَدُم الزَّ نَُّه ِمَن الا وِج َوَزوَجِتِه، َفاإ الزَّ
َقُبوَل  الَجِميُع  َيسَتِطيُع  »لا  َيُسوُع:  لَُهْم  11َفقاَل 

َهذا التَّعِليِم اإلّا الَِّذيَن ُيعِطيِهُم اهلُل الُقدَرَة َعَلى َذلَِك. 
بِلا  ُولُِدوا  َُّهْم  أن لِا واَج  الزَّ 12ُهناَك ِرجاٌل لا َيسَتِطيُعوَن 

واَج  واِج. َوُهناَك ِرجاٌل لا َيسَتِطيُعوَن الزَّ قُدَرٍة َعَلى الزَّ
واِج. َوُهناَك ِرجاٌل  أنَّ النّاَس اأفَقَدوُهُم الُقدَرَة َعَلى الزَّ لِا
ماواِت.  ُجوا ِمْن اأجِل َمَلُكوِت السَّ َيَتَزوَّ اأْن لا  اختاُروا 

َمْن َيسَتِطيُع قُُبوَل َهذا التَّعِليِم َفْلَيْقَبْلُه.«

ُب ِباألطفال َيُسوُع ُيَرحِّ
َيَديِه  َيَضَع  لَِكي  اأطفالاً  اإلَيِه  اأحَضُروا  13ِحيَنِئٍذ 

َعَليِهْم َوُيَصلِّي، َولَِكنَّ َتلاِميَذُه َوبَُّخوُهْم. 14ِحيَنِئٍذ قاَل 
، َولا َتمَنُعوُهْم َعنِّي،  َيُسوُع: »َدُعوا الاأطفاَل َياأتُوَن اإلَيَّ

أ 4:19 خلق . . . َوأنثى. من كتاب التكوين 27:1، 2:5.

ب 5:19 يترك . . . واِحدًا. من كتاب التكوين 24:2.

ج 7:19 وثيقة طالق. انظر كتاب التثنية 1:24.

َوَضَع  15ثُمَّ  ماواِت.«  السَّ َمَلُكوَت  َهُؤلاِء  لِِمثِل  أنَّ  لِا
َيُسوُع َيَديِه َعَليِهْم، َوَتَرَك َذلَِك الَمكاَن.

عاِئُق الِغَنى
ما  ُمَعلُِّم،  »يا  َوَساألَُه:  َيُسوَع  اإلَى  َرُجٌل  16َوجاَء 

اأناَل  َحتَّى  اأعَمَله  اأْن  َينَبِغي  الَِّذي  الّصالُِح  الَعَمُل  ُهَو 
أَبِديََّة؟« الَحياَة الا

17َفاأجاَبُه َيُسوُع: »لِماذا َتساألُِني َعّما ُهَو صالٌِح؟ 

اأنَُّه لا صالَِح اإلّا اهلُل؟ َولَِكْن اإْن اأَرْدَت الَحياَة  اأَتعِرُف 
أَبِديََّة، َفَعَليَك الَعَمُل بِالَوصايا.« الا

18َفقاَل الرَُّجُل: »اأيَُّة َوصايا؟« َفقاَل َيُسوُع: »›لا 

َتقُتْل، لا َتْزِن، لا َتسِرْق. 19لا َتْشَهْد ُزوراً، اأْكِرْم اأباَك 
َواُأمََّك.‹ د َو›تُِحبُّ صاِحَبَك ه َكما تُِحبُّ نَفَسَك.‹ و«

: »اأنا اُأِطيُع كُلَّ َهِذِه الَوصايا،  20َفقاَل لَُه الّشابُّ

َفماذا َينُقُصِني َبْعُد؟«
َتُكوَن  اأْن  َتِريُد  كُْنَت  »اإْن  لَُه:  َيُسوُع  21َفقاَل 

كاِملاً، اْذَهْب َوبِْع كُلِّ ما َتمِلُك َواأعِط الُفَقراَء. بَِهذا 
ماِء. ثُمَّ َتعاَل َواتَبْعِني.« َتمِلُك َكنزاً ِفي السَّ

َُّه كاَن  أن 22َفلَّما َسِمَع الّشابُّ َذلَِك، َذَهَب َحِزيناً لِا

َغِنّياً ِجّداً.
23ِحيَنِئٍذ قاَل َيُسوُع لَِتلاِميِذِه: »اأقوُل الَحقَّ لَُكْم، 

ماواِت.  السَّ َمَلُكوِت  ُدُخوُل  الَغِنيِّ  َعَلى  ْعِب  الصَّ ِمَن 
24اأقُوُل لَُكْم ثانَِيًة اأنَّ ُمُروَر َجَمٍل ِمْن ثُقِب اإبَرٍة، اأيَسُر 

ِمْن اأْن َيدُخَل َغِنيٌّ َمَلُكوَت اهلِل.«
25َفلَّما َسِمَع َتلاِميُذُه َهذا، ُدِهشوا َوقالُوا: »َفَمْن 

ُيمِكُن اأْن َيخلَُص اإذاً؟«
ُمسَتِحيٌل  لَُهْم: »َهذا  َوقاَل  اإلَْيِهْم  َيُسوُع  26َفَنَظَر 

ِعْنَد النّاِس، اأّما ِعْنَد اهلِل َفُكلُّ الاأشياِء ُممِكَنٌة.«
27َحيَنِئٍذ قاَل لَُه ُبطُرُس: »ها نَحُن َقْد َتَركنا كُلَّ 

َشيٍء لَِكْي نَتَبَعَك! َفماذا َسَيُكوُن لَنا؟«

د 19:19 ال تقتل . . . َوأّمك. من كتاب الخروج 12:20–16، 

وكتاب التثنية 16:5–20.
ه 19:19 صاحبك. بِالرجوع اإلى بشارة لوقا 25:10–37، نفهم 

اأَن المقصود بِالصاحب هو كّل اإنسان في حاجة اإلى المساعدة.
و 19:19 تحب . . . نفسك. من كتاب اللاويين 18:19.
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ِعنَدما  لَُكْم،  الَحقَّ  »اأقوُل  َيُسوُع:  لَُهْم  28َفقاَل 

الَعْصِر  ِفي  الَمِجيِد  َعرِشِه  َعَلى  نساِن  الاإ اْبُن  َيجِلُس 
اْثَني  َعَلى  َتِبْعُتُمونِي  الَِّذيَن  اأنُتُم  َسَتجِلُسوَن  الَجِديِد، 
َعَشَر َعْرشاً، لَِتحُكُموا َعَلى َقبائِِل َبنْي اإسرائِيَل الاثَنَتي 
اأْو  اأَخواٍت  اأْو  اإْخَوًة  اأْو  ُبُيوتاً  َتَرَك  َمْن  َعْشَرَة. 29َوكُلُّ 
َسَيناُل  نَُّه  َفاإ اأجِلي،  ِمنء  ُحُقولاً  اأْو  اأبناءاً  اأْو  اُأّماً  اأْو  اأباً 
أَبِد.«  آتَِيَة َمَع اهلِل اإلَى الا ِمَئَة ِضْعٍف، َوَسَيَرُث الَحياَة الا
ُل النّاِس الَّذيَن َسَيصيروَن اآِخَر النّاِس،  30فَكثيروَن ُهْم اأوَّ

َل النّاِس. َوَكثيروَن ُهْم اآِخُر النّاِس الَّذيَن َسَيصيروَن اأوَّ

َمَثُل ُعّماِل الَكرم

ماواِت َرُجلاً صاِحَب 20  »َوُيشِبُه َمَلُكوُت السَّ
لَِيسَتاأِجَر  باِكراً  باِح  الصَّ ِفي  َخَرَج  اأْرٍض، 
ُعّمالاً لَِكْرِمِه. 2َواتََّفَق َمَع الُعّماِل اأْن َيدَفَع لَُهْم ِديناراً 

واِحداً َعْن كُلِّ َيوٍم، ثُمَّ اأرَسَلُهْم لِلَعَمِل ِفي َكرِمِه.
التّاِسَعِة،  الّساَعِة  نَحَو  الَكرِم  3»َوَخَرَج صاِحُب 

وِق لا َيعَملُوَن  َفَراأى َبْعَض الرِّجاِل َيِقُفوَن ِفي ِمْنَطَقِة السُّ
َشيئاً. 4َفقاَل لَُهْم: ›اذَهُبوا اأنُتْم اأيضاً لِلَعَمِل ِفي َكْرِمي 
أْجَر الَّذي َتسَتِحقونَُه.‹ 5َفَذَهُبوا لِلَعَمِل  َوَساُأعِطيُكُم الا

ِفي الَكْرِم.
َوَكَذلَِك  َعْشَرَة  الثّانَِيَة  الّساَعِة  نَحَو  ثانَِيًة  »َوَخَرَج 
الّساَعَة الثّالَِثَة، َواسَتاأَجَر ُعّمالاً اآَخِريَن. 6َونَحَو الّساَعِة 
ِفي  َيِقُفوَن  اآَخِريَن  َوَوَجَد  اُأْخَرى،  ًة  َمرَّ َخَرَج  الخاِمَسِة 
ِمْن  الَيوَم كُلَُّه  َوَقْفُتُم  َفَساألَُهْم: ›لِماذا  وِق،  ِمْنَطَقِة السُّ

ُدوِن َعَمٍل؟‹
لَُهْم:  َفقاَل  اأَحٌد.‹  َيستاِجْرنا  ›لَْم  لَُه:  7»َفقالُوا 

›اذَهُبوا اأنُتْم اأيضاً لِلَعَمِل ِفي َكْرِمي.‹
لَِوِكيِلِه:  الَكْرِم  قاَل صاِحُب  الَيوِم،  نِهاَيِة  8»َوِفي 

›اْدُع الُعّماَل َوادَفْع لَُهْم اُأُجوَرُهْم، ُمبَتِدئاً بَِمْن جاَء اآِخَر 
، َوُمنَتِهياً بَِمْن جاَء ِفي الِبداَيِة.‹ الُكلِّ

9»َفجاَء الَِّذيَن اسُتْئِجُروا الّساَعَة الخاِمَسَة، َواأَخَذ 

لاً،  كُلُّ واِحٍد ِمْنُهْم ِديناراً. 10ثُمَّ جاَء الَِّذيَن اْسُتئِجُروا اأوَّ
ِديناراً  ِمْنُهْم  كُلٌّ  َفاأَخَذ  اأكَثَر،  َسَياأُخُذوَن  اأنَُّهْم  َفَظنُّوا 
َعَلى صاِحِب  ُروَن  َيَتَذمَّ َوابَتَداُأوا  11َفاأَخُذوها،  اأيضاً. 
، َعِملُوا  الَكْرم. 12َوَيقولوَن: ›الَِّذيَن اسُتئِجُروا اآِخَر الُكلِّ

ساَعًة واِحَدًة َفَقْط، َوَقْد َدَفْعَت لَُهْم بَِقْدِر ما َدَفْعَت لَنا، 
ْمِس!‹ َمَع اأنَّنا َعِمْلنا كُلَّ النَّهاِر ِفي َحرِّ الشَّ

13»َفقاَل صاِحُب الَكْرِم لِواِحٍد ِمْنُهْم: ›لَْم اأظِلْمَك 

ِديناٍر  ُمقابَِل  الَعَمِل  َعَلى  َمِعي  َتتَِّفْق  األَْم  َصديقي!  ياَ 
اُأعِطَي  اأْن  اُأِريُد  َفاأنا  َواْذَهْب.  اأْجَرَك  14َفُخُذ  واِحٍد؟ 
الَِّذي اسَتاأَجْرتُُه اآِخَر النَّهاِر، الاأجَر نَفَسُه الَِّذي اأعَطيُتُه 
لََك. 15األَيَس لَِي الَحقُّ اأْن اأفَعَل ما اُأِريُد بِما اأمِلُك؟ اأْم 

ِّي صالٌِح َمَع َغيِرَك؟‹ أن اأنََّك ِغْرَت لِا
ُل النّاِس اآِخَر النّاِس، وَيصيُر اآِخُر  16»َهَكذا َيصيُر اأوَّ

َل النّاِس.« النّاِس اأوَّ

َيُسوُع ُينِبُئ ِبَموِتِه َوِقياَمِته
17َوَبيَنما كاَن َيُسوُع ِفي َطِريِقِه اإلَى َمِديَنِة الُقْدِس، 

اأَخَذ الاْثَني َعْشَر َعَلى انِفراٍد َوقاَل لَُهْم: 18»ها نَحُن 
نساِن  ذاِهُبوَن اإلَى َمديَنِة الُقْدِس َحيُث َسُيَسلَُّم اْبُن الاإ
َعَليِه  َفَيحُكُموَن  ِريَعِة  الشَّ َوُمَعلِِّمي  الَكَهَنِة  ِكباِر  اإلَى 
بِالَمْوِت، 19َوُيَسلُِّمونَُه اإلَى َغيِر الُمؤِمنيِن لَِيسَتهِزئُوا بِِه 
َوَيجِلُدوُه َوَيصِلُبوُه. َولَِكنَُّه ِفي الَيوِم الثّالِِث َسَيُقوُم ِمَن 

الَموِت.«

ذي َيخِدم األعَظُم ُهَو الَّ
اْبَنيها،  َمَع  َزَبِدي  اْبَنْي  اُأمُّ  اإلَيِه  جاَءْت  20ثُمَّ 

َفَسَجَدْت لَُه لَِتطلَُب ِمْنُه َشيئاً.
لَُه:  َفقالَْت  تُِريِديَن؟«  َيُسوُع: »ماذا  لَها  21َفقاَل 

»ِعْدنِي اأْن َيجِلَس ابناَي َهذاِن ِفي َمَلُكوتَِك، واِحٌد َعْن 
آَخُر َعْن َيساِرَك.« 22َفقاَل َيُسوُع: »اأنُتما  َوالا َيِميِنَك 
لا َتعِرفاِن ما َتطلُباِن. َهْل َتسَتِطيعاِن اأْن َتشَربا الَكاأَس أ 

الَِّتي َساأشَرُبها؟« َفقالا لَُه: »نََعْم نَسَتِطيُع.«
اأّما  َفَسَتشَربانِها،  َكاأِسي  »اأّما  لَُهما:  23َفقاَل 

اأْن  اأسَتطيُع  َفلا  َيساِري،  َوَعْن  َيِميِني  َعْن  الُجلوُس 
آُب لَُهْم.« ُه الا اُأعِطَيُه اإلّا لَِمْن اأَعدَّ

24َفَلّما َسِمَع الَعْشَرُة الباقُوَن َهذا الطََّلَب، اْغتاظوا 

أَخَويِن. 25ِحيَنِئٍذ َدعاُهْم َيُسوُع اإلَيِه َوقاَل:  ِجّداً ِمَن الا

آلام َوالمعاناة. اأيضاً في العدد 23. أ 22:20 الكأس. اأي كاأس الا
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ُأَمِم ُيماِرُسوَن ُحكماً ُمطَلقاً َعَلى  »َتعِرفُوَن اأنَّ ُحكّاَم الا
ُشُعوبِِهْم، َوقاَدتُُهْم ُيماِرُسوَن ُسلُطاتِِهْم َعَليِهْم. 26لَِكنَّ 
َهذا لا َيْنَبِغي اأْن َيُكوَن َبيَنُكْم، َبْل َمْن اأراَد اأْن َيُكوَن 
َعِظيماً َبيَنُكْم، َفَعَليِه اأْن َيُكوَن خاِدَمُكْم. 27َوَمْن اأراَد 
لَُكْم.  َعْبداً  َيُكوَن  اأْن  َفَعَليِه  َبيَنُكْم،  َل  أوَّ الا َيُكوَن  اأْن 
َبْل  لُِيخَدَم،  َياأِت  لَْم  الَِّذي  نساِن  الاإ اْبُن  28َكَذلَِك 

َم َحياَتُه ِفدَيٍة لَِتحِريِر َكِثيِريَن.« لَِيخِدَم، َولُِيَقدِّ

َيُسوُع َيْشِفي أعَمَيين
29َوَبيَنما كانُوا ُيغاِدُروَن َمِديَنَة اأِريحا، َتِبَعْتُه ُجُموٌع 

َكِثيَرٌة ِمَن النّاِس. 30َوكاَن ُهناَك اأعَمياِن جالِساِن َعَلى 
جانِِب الطِِّريِق. َوِعنَدما َسِمعا اأنَّ َيُسوَع كاَن ماّراً ِفي 

الطَِّريِق، َصَرخا: »يا َسيُِّد، يا اْبَن داُوَد، ارَحْمنا.«
لَِكنَُّهما  31َفَوبََّخُهما النّاُس َواأَمروُهما بِاأْن َيسُكتا، 

َرَفعا َصوَتُهما اأكَثَر: »يا َسيُِّد، يا اْبَن داُوَد، ارَحْمنا.«
32َفَتَوقََّف َيُسوُع َوَدعاُهما َوقاَل: »ماذا تُِريداِن اأْن 

اأفَعَل لَُكما؟«
33َفقالا: »يا َسيُِّد، افَتْح اأُعيَننا.«

34َفَتَحنََّن َيُسوُع َعليِهما، َولََمَس اأْعُيَنُهما، َفاأبَصرا 

حالاً َوَتِبعاُه.

َيعيُش الَمِلك

َوجاءوا 21  الُقدِس،  َمديَنِة  ِمَن  اقَتَرُبوا  َواإِذ 
يُتوِن،  اإلَى َبْلَدَة َبيَت فاِجي قُْرَب َجَبِل الزَّ
اأرَسَل َيُسوُع اْثَنيِن ِمْن َتلاِميِذِه، 2َوقاَل لَُهما: »اذَهبا 
اإلَى الَقْرَيِة الَِّتي اأماَمُكما. َوَسَتِجداِن ِحماراً َصغيراً اإلَى 
3َواإْن  بِِهما.  َواأتِيانِي  َفُحّلاُهما  َمربوطيِن،  ِه  اُأمِّ جانِِب 
قاَل اأَحٌد لَُكما َشيئاً، قُولا لَُه: ›الرَّبُّ َيحتاُج اإلَيِهما، 

َوَسُيعيُدُهما َقريباً.‹«
: 4َحَدَث َهذا لَِكي َيِتمَّ ما قالَُه النَِّبيُّ

5 » قُولُوا لِلَمِديَنِة الَعِزيَزِة ِصْهَيْوَن: أ  
› ها اإنَّ َمِلَكِك اآٍت اإلَيِك،   

أ 5:21 الَعزيَزُة ِصْهَيْون. حرفّياً »الابنة ِصْهَيْون.«

   ُمَتواِضعاً َوراِكباً َعَلى ِحماٍر،
ْت لِلَعَمِل.‹«     ِحماٍر َصغيٍر ابِن دابٍَّة اُأِعدَّ

زكريا 9:9  

6َفَذَهَب التِّلِميذاِن َوَعِملا َكما قاَل َيُسوَع. 7َفاأَتيا 

ِه َوَوَضعا َعَليِهما ثِياَبُهما، َفَجَلَس  غيِر َواُأمِّ بِالِحماِر الصَّ
َيفِرُشوَن  النّاِس  ُمعَظُم  8َوكاَن  الثِّياِب.  َعَلى  َيُسوُع 
اأرِدَيَتُهْم َعَلى الطَِّريِق. َولَِكنَّ اآَخِريَن َقَطُعوا اأغصاناً ِمَن 
الاأشجاِر َوَفَرُشوها َعَلى الطَِّريِق. 9َوُجُموُع النّاِس الَِّذيَن 

كانُوا َيِسيُروَن اأماَمُه َوَخْلَفُه كانُوا َيهِتُفوَن:

  » َيعيُش الَمِلُك! ب َيعيُش اْبُن داُوَد.
 ›. آتِي بِاْسِم الرَّبِّ › ُمباَرٌك ُهَو الا   

المزمور 25:118–26  
   َيعيُش الَمِلُك ِفي ُعلاُه.«

ِت  اهَتزَّ الُقدِس،  َمِديَنَة  َيُسوُع  َدَخَل  10َوِعنَدما 

َهذا  ُهَو  »َمْن  َيساألُوَن:  النّاُس  َوكاَن  كُلُّها.  الَمِديَنُة 
الرَُّجُل؟« 11َوكانَِت الُجُموُع الَِّتي َتتَبُعُه َتُقوُل: »َهذا 
ُهَو النَِّبيُّ َيُسوُع، الَِّذي ِمْن َمِديَنِة النّاِصَرِة، ِمْن اإقليِم 

الَجِليِل.«

َيُسوُع ِفي الَهيَكل
كُلَّ  َوَطَرَد  الَهيَكِل،  ساَحَة  َيُسوُع  َدَخَل  12ثُمَّ 

الَِّذيَن كانُوا َيِبيُعوَن َوَيشَتُروَن ِفي ساَحِة الَهيَكِل. َوَقَلَب 
لَُهْم:  13َوقاَل  الَحماِم.  باَعِة  َوَمقاِعَد  ّرافيَن  الصَّ َموائَِد 
لُونَُه  »َمكتوٌب ›َبيِتي ُيدَعى َبيَت َصلاٍة‹ ج لَِكنَُّكْم تَُحوِّ

اإلَى ›َوْكِر لُُصوِص!‹ د«
ساَحِة  ِفي  َوالُعرِج  الُعْمِي  َبعُض  اإلَيِه  14َوجاَء 

ِريَعِة  الَهيَكِل َفَشفاُهْم. 15َوَراأى ِكباُر الَكَهَنِة َوُمَعلُِّمو الشَّ

ب 9:21 َيعيش الَمِلك. حرفّياً: »ُهوَشعنا.« ومعناها في العبريَِّة: 

»َخلِِّص الاآن.« َوالاأرجُح انَّها ُهنا صيَحُة ُهتاٍف لتسبيِح اهلِل وَمسيِحِه 
الَمِلك. مكررة في العدد 15.

ج 13:21 بيتي . . . َصالة. من كتاب اإَشْعياء 7:56.

د 13:21 وكر لصوص. من كتاب اإرميا 11:7.
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الَعجائَِب الَِّتي َعِمَلها، َوَراَأْوا الاأطفاَل َيهِتُفوَن ِفي ساَحِة 
الَهيَكِل:

  » َيعيُش الَمِلُك!
   َيعيُش اْبُن داُوَد،«

َفَغِضُبوا ِجّداً َوقالُوا لَُه: »األا َتسَمُع ما َيُقولُُه َهُؤلاِء 
الاأطفاُل؟« 16َفاأجاَب َيُسوُع: »َبَلى، َولَِكْن اأما َقَراأتُْم 

ِفي الِكتاِب:

ِع، › ِمْن اأفواِه الاأطفاِل َوالرُّضَّ   
المزمور 2:18    َصَنْعَت َتسِبيحاً‹؟«  

َبْلَدِة  اإلَى  17ثُمَّ َتَرَكُهْم َيُسوُع َوَخَرَج ِمَن الَمِديَنِة 

َبيِت َعْنيا، َواأمَضى اللَّيَلَة ُهناَك.

ُة اإليمان ُقوَّ
باِح الباِكِر اإلَى  18َوَبيَنما كاَن َيُسوُع ذاِهباً ِفي الصَّ

الَمِديَنِة، جاَع. 19َوَراأى َشَجَرَة تِيٍن َعَلى جانِِب الطَِّريِق، 
أوراِق، َفقاَل  َه اإلَيها، لَِكنَُّه لَْم َيِجْد َعَليها ِسَوى الا َفَتَوجَّ
ْت َشَجَرُة التِّيِن  لَها: »لَْن تُنِتِجي ثِماراً ِفيما َبْعُد.« َفَجفَّ
بوا َوَساألُوُه:  ِفي الحاِل. 20َفَلّما َراأى التَّلاِميُذ َهذا َتَعجَّ

ْت َشَجَرُة التِّيِن َهَكذا؟« »َكيَف َجفَّ
لََديُكْم  كاَن  اإْن  لَُكْم،  الَحقَّ  »اأقوُل  21َفاأجاَبُهْم: 

اإيماٌن َولا َتُشكُّوَن، َفَلْن َتُكونُوا قاِدِريَن َفَقط َعَلى َعَمِل 
الَجَبِل  لَِهذا  قُْلُتْم  اإْن  َبْل  التِّيِن،  بَِشَجَرِة  اأنا  َعِمْلُتُه  ما 
َكلاَمُكم  نَّ  َفاإ الَبْحِر،‹  ِفْي  َوتُْلَق  َمكانَِك  ِمْن  ›لُِتقَلْع 
نَُّكْم  َفاإ تَُصلُّوَن،  َواأنُْتْم  َتطلُُبونَُه  ما  22َوكُلُّ  ُق.  َسَيَتَحقَّ

َسَتنالُونَُه اإْن اآَمْنُتْم.«

الّتشكيُك ِبُسلطاِن َيُسوع
اإلَيِه  َوجاَء  الَهيَكِل،  اإلَى ساَحِة  َيُسوُع  23َوَذَهَب 

َوقالُوا  ُيَعلُِّم،  َبيَنما كاَن  عِب  الشَّ َوُشُيوُخ  الَكَهَنِة  ِكباُر 
لَُه: »اأخِبرنا بِاأيِّ ُسلطاٍن َتفَعُل َهِذِه الاأشياَء، َوَمِن الَِّذي 

لطاَن؟« اأعطاَك َهذا السُّ

اأيضاً،  اأنا  »َوَساأساألُُكْم  َيُسوُع:  24َفاأجاَبُهْم 

ُأُموَر:  الا َهِذِه  اأعَمُل  ُسلطاٍن  بِاأيِّ  اُأخِبْركُْم  َفاأجيبونِي 
ِمَن  اأْم  اهلِل  ِمَن  ُيوَحنّا؟  َمعُموِديَُّة  جاَءْت  اأيَن  25ِمْن 

النّاِس؟«
َوَيقولوَن: »اإْن  َبيَنُهْم  ِفيما  َذلَِك  ُيناِقُشوَن  َفاْبَتَداُأوا 
قُْلنا اإنَّها ِمَن اهلِل َفَسَيْساألُنا: ›لِماذا لَْم تُْؤِمُنوا بِِه؟‹ 26َواإْن 
َُّهْم  أن لِا النّاِس،  ِمَن  نَخاُف  نَّنا  َفاإ النّاِس،  ِمَن  اإنَّها  قُْلنا 

َجِميعاً َيعَتِبُروَن ُيوَحنّا نَِبّياً.«
َفقاَل  نَعَلُم.«  َوقالوا: »لا  َيُسوَع  اأجاُبوا  27لَِذلَِك 

لَُهْم َيُسوُع: »َولا اأنا اُأخِبُركُْم بِاأيِّ ُسلطاٍن اأفَعُل َهِذِه 
ُأُموَر.« الا

َمَثُل االبَنين
ِة التّالَِيِة:  َتُقولُوَن ِفي الِقصَّ 28َوقاَل َيُسوُع: »ماذا 

 ، ِل َوقاَل لَُه: ›يا ُبَنيَّ أوَّ كاَن لَِرُجٍل ابناِن. َفَذَهَب اإلَى الا
اْذَهِب الَيوَم َواْعَمْل ِفي َكرِمي.‹

29»َفاأجاَب الاْبُن: ›لا اُأِريُد الذَّهاَب.‹ َولَِكنَُّه َغيََّر 

َموِقَفُه َوَذَهَب.
أمَر  آَخِر َوَطَلَب ِمنُه الا أُب اإلَى اْبِنِه الا 30»ثُمَّ َذَهَب الا

ذاَتُه. َفاأجاَب الاْبُن: ›نََعْم يا َسيُِّد، َساأذَهُب.‹ َولَِكنَُّه 
لَْم َيْذَهْب. 31َفاأيُّ الاْبَنيَن َعِمَل ما اأراَدُه الاأُب؟«

أوَُّل.« َفقالُوا: »الا
رائَِب  َفقاَل لَُهْم: »اأقوُل الَحقَّ لَُكْم، اإنَّ جاِمِعي الضَّ
أنَّ ُيوَحنّا  وانِي َسَيسِبُقونَُكْم اإلَى َمَلُكوِت اهلِل. 32لِا َوالزَّ
، َواأنُتْم لَْم تُْؤِمُنوا بِِه،  الَمْعَمداَن جاَء لُِيِرَيُكْم َطريَق الَحقِّ
وانِي َفاآَمُنوا بِِه. َوَحتَّى ِعنَدما  رائِِب َوالزَّ اأّما جاِمُعوا الضَّ

َراأيُتْم ما َعِملُوُه، لَْم َتُتوُبوا َوتُْؤِمُنوا بِِه.

َمَثُل ابِن صاِحِب الَكرم
َرُجٌل  ُهناَك  كاَن  اآَخَر:  َمَثٍل  اإلَى  33»َواْسَتِمُعوا 

صاِحُب اأْرٍض، َفَغَرَس َكرماً َواأحاَطُه بِِسياٍج َوَحَفَر ِفيِه 
َرُه لَِبعِض  ِمعَصَرًة لِلِعَنِب، َوَبَنى ُبرجاً لِلِحراَسِة. ثُمَّ اأجَّ
َقطِف  َوقُت  34َوِعنَدما جاَء  َبِعيداً.  َوساَفَر  الَفّلاِحيَن 
َعَلى  لِلُحُصوِل  الَفّلاِحيَن  اإلَى  َعِبيَدُه  اأرَسَل  الِعَنِب، 

نَِصيِبِه ِمَن الِعَنِب.
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َوَضَرُبوا  بَِعِبيِدِه،  اأمَسُكوا  الَفّلاِحيَن  35»َولَِكنَّ 

36َفاأرَسَل  اآَخَر.  َوَرَجُموا  اآَخَر،  َوَقَتلُوا  ِمْنُهْم،  واِحداً 
ُأولَى. َفعاَمَلُهُم  ِة الا المالُِك َعِبيداً اأكَثَر ِمّما اأرَسَل ِفي الَمرَّ
الَفّلاُحوَن بِالطَِّريَقِة نَفِسها. 37َواأِخيراً اأرَسَل اْبَنُه، َوقاَل 

ِفي نَفِسِه: ›َسَيحَتِرُموَن اْبِني.‹
اْبُن  ُهَو  اأنَّ َهذا  الَفّلاُحوَن  َراأى  38»َولَِكْن ِعنَدما 

المالِِك، َتشاَوُروا ِفيما َبيَنُهْم َوقالُوا: ›َهذا ُهَو الَوِريُث، 
َعَليِه  39َفَقَبَضوا  ِميراثِِه.‹  َعَلى  نَْستولي  لَِكي  َفلَنقُتْلُه 

َواألَقوُه خاِرَج الَكْرِم َوَقَتلُوُه.
40»َفماذا َتُظنُّوَن اأنَّ صاِحَب الَكرِم َسَيصَنُع بِاأولَِئَك 

الَفّلاحيَن ِعْنَدما َيُعوُد؟«
َُّهْم  أن 41َفقالُوا لَُه: »َسَيقِضي َعَليِهْم بَِطِريَقٍة َرِهيَبٍة لِا

اأشراٌر، ثُمَّ ُيعِطي الَكْرَم لَِفّلاِحيَن اآَخِريَن ُيعُطونَُه الثََّمَر 
َتقَراأوا  »األَْم  َيُسوُع:  لَُهْم  42َوقاَل  الثََّمِر.«  َموِسِم  ِفي 

الَمكتوَب:

› الَحَجُر الَِّذي َرَفَضُه الَبنّاُؤوَن،   
   ُهَو الَِّذي صاَر َحَجَر الاأساِس.‹

   الرَّبُّ َصَنَع َهذا،
   َوُهَو اأْمٌر َعظيٌم ِفي ُعُيونِنا‹؟ 
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43»لَِذلَِك اأقُوُل لَُكْم: اإنَّ َمَلُكوَت اهلِل ُيْؤَخُذ ِمْنُكْم، 

ٍة تُنِتُج َثَمراً ُيناِسُب الَمَلُكوَت. 44َفُكلُّ َمْن  ُأمَّ َوُيعَطى لِا
ُر، َوكُلُّ َمْن َوَقَع الَحَجُر  َيسُقُط َعَلى َهذا الَحَجِر َيَتَكسَّ

َعَليِه ُيسَحُق!«
اأمثاَل  يِسيُّوَن  َوالِفرِّ الَكَهَنِة  ِكباُر  َسِمَع  45َوِعنَدما 

َيُسوَع، َعَرفُوا اأنَُّه كاَن َيَتَكلَُّم َعْنُهْم. 46لَِذلَِك حاَولُوا 
الَِّذيَن  النّاِس  ِمَن  كانُوا خائِِفيَن  لَِكنَُّهْم  َعَليِه،  الَقْبَض 

كانُوا َيعَتِبُروَن َيُسوَع نَِبّياً.

َمَثُل َوِليَمِة الُعْرس

َرْمزيٍَّة 22  بِاأمثاٍل  اُأْخَرى  ًة  َمرَّ َيُسوُع  َوَكلََّمُهْم 
َفقاَل:

ماواِت َمِلكاً َعِمَل َولِيَمَة ُعْرٍس  2»ُيشِبُه َمَلُكوُت السَّ

يَن اإلَى  لاْبِنِه. 3َواأرَسَل الَمِلُك َعِبيَدُه لاْسِتدعاِء الَمدُعوِّ
َولِيَمِة الُعْرِس، َولَِكنَُّهْم لَْم ُيِريُدوا الَمِجيَء.

لَُهْم: ›قُولُوا  َوقاَل  اآَخِريَن  َعِبيداً  الَمِلُك  4»َفاأرَسَل 

يَن اإنَّ الَولِيَمَة جاِهَزٌة. َفِثيرانِي َوُعُجولِي  ُأولَِئَك الَمدُعوِّ لِا
اإلَى  َفَتعالَوا  َشيٍء جاِهٌز.  َوكُلُّ  ُذبَِحْت.  َقْد  َنُة  الُمَسمَّ

َولِيَمِة الُعْرِس.‹
أْمِر، َوَمَضى كُلُّ  وا بِالِا يَن لَْم َيهَتمُّ 5»َولَِكنَّ الَمدُعوِّ

واِحٍد ِمْنهْم ِفي َطِريِقِه. َفَذَهَب واِحٌد لِلَعَمِل ِفي َحقِلِه، 
َواآَخُر اإلَى تِجاَرتِِه. 6اأّما الباقُوَن َفاأمَسُكوا بَِعِبيِد الَمِلِك 
َواأرَسَل  الَمِلُك  َغِضَب  7ِحيَنِئٍذ  َوَقَتلُوُهْم.  َوَضَرُبوُهْم 

َجيَشُه َفَقَتلُوا اُأولَِئَك الَقَتَلَة، َواأحَرقُوا َمِديَنُتُهْم.
8»ثُمَّ قاَل الَمِلُك لَِعِبيِدِه: ›َولِيَمُة الُعرِس جاِهَزٌة، 

ونَها. 9لَِذلَِك  يَن لَْم َيُكونُوا َيسَتِحقُّ َولَِكْن اُأولَِئَك الَمدُعوِّ
واِرِع، َوادُعوا كُلَّ الَّذيَن َتِجُدونَُهْم  اْذَهُبوا اإلَى َزوايا الشَّ
واِرِع،  الشَّ اإلَى  10َفَخَرُجوا  الُعْرِس.  َولِيَمِة  لُِحُضوِر 
َوَجَمُعوا كُلَّ الَّذيَن َوَجُدوُهْم، اأشراراً كانوا اأْم صالِِحيَن، 

ُيوِف. َحتَّى امَتلاأْت قاَعُة الَولِيَمِة بِالضُّ
ُيوَف، َراأى َرُجلاً  11»َولَّما َدَخَل الَمِلُك لَِيَرْى الضُّ

الَمِلُك  12َفقاَل  الُعْرِس.  ثِياَب  َيلِبُس  َيُكْن  لَْم  ُهناَك 
لَُه: ›يا َصِديُق، َكيَف َدَخْلَت اإلَى ُهنا َواأنَت لا َتلِبُس 
ثِياَب الُعْرِس، َولَِكنَّ الرَُّجَل َبِقَي صاِمتاً. 13َفقاَل الَمِلُك 
اإلَى  خاِرجاً  َواألُقوُه  َوَيَديِه،  ِرجَليِه  ›اربُِطوا  لُِخّداِمِه: 
الظُّْلَمِة، َحيُث َيبِكي النّاُس َوَيُصرُّوَن َعَلى اأسنانِِهْم.‹ 
أنَّ َكِثيِريَن ُيدَعوَن، َولَِكْن َقِليِليَن َفَقْط ُيختاُروَن.« 14لِا

وَن ُيحاِوُلوَن اإليقاَع ِبَيُسوع يسيُّ الِفرِّ
َكيَف  لَِيَتشاَوروا  َواجَتَمُعوا  يِسيُّوَن،  الِفرِّ 15َفَذَهَب 

ُيمِكُنُهُم اأْن يّصطادوا َيُسوَع بَِشيٍء َيُقولُُه. 16َفاأرَسلُوا 
َتلاِميَذُهْم اإلَيِه َمَع اأشخاٍص ِمْن َجماَعِة ِهيُروُدَس، َوقالُوا 
لَُه: »يا ُمَعلُِّم، نَحُن نَعَلُم اأنََّك صاِدٌق َوتَُعلُِّم َطِريَق اهلِل 
َتنُظُر  لا  ََّك  أن لا اأَحداً،  تُجاِمُل  لا  َواأنََّك  ِصدٍق.  بُِكلِّ 
اإلَى َمقاماِت النّاِس. 17َفاأخِبْرنا بِراأيَك، اأَيُجوُز اأْن تُدَفَع 

رائُِب لِلَقيَصِر اأْم لا؟« الضَّ
يَر، َفقاَل لَُهْم:  رِّ 18لَِكنَّ َيُسوَع َعَرَف َقْصَدُهُم الشِّ

19اأُرونِي  تُحاِولُوَن اصِطياِدي؟  لِماذا  الُمراُءوَن،  »اأيُّها 
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ِديناراً.  اإلَيِه  َفاأحَضُروا  َتسَتخِدُمونَها.«  الَِّتي  الُعمَلَة 
20َفقاَل لَُهْم: »لَِمْن َهذا الرَّسُم َوَهذا الاْسُم الَمنقوَشيِن 

يناِر؟« َعَلى الدِّ
21َفقالُوا لَُه: »اإنَُّهما لِلَقيَصِر.«

ُه، َواأعُطوا  َفقاَل لَُهْم: »اإذاً اأعُطوا الَقيَصَر ما َيُخصُّ
ُه.« اهلَل ما َيُخصُّ

22َفَلّما َسِمُعوا َجواَبُه َهذا، انَدَهُشوا ِجّداً، َوَتَركُوُه 

َوَذَهُبوا ِفي َطِريِقِهْم.

وَن ُيحاِوُلوَن اإليقاَع ِبَيُسوع ُدوِقيُّ الصَّ
ُدوِقيِّيَن،  الصَّ َبعُض  اإلَيِه  الَيوِم، جاَء  َذلَِك  23َوِفي 

َوُهُم الَِّذيَن َيُقولُوَن اإنَُّه لا تُوَجُد ِقياَمٌة، َوَساألُوُه: 24»يا 
ُمَعلُِّم، قاَل ُموَسى أ اإنَُّه اإْن ماَت َرُجٌل َولَْم َيْتُرْك اأولاداً، 
َج اأرَمَلَتُه، َواأْن ُينِجَب َولَداً ُيْنَسُب  َفَعَلى اأِخيِه اأْن َيَتَزوَّ
ُل َوماَت.  أوَّ َج الا أِخيِه. 25َفكاَن َبيَننا َسْبَعُة اإْخَوٍة، َفَتَزوَّ لِا
َج اأُخوُه اأرَمَلَتُه. 26َوَحَدَث  َُّه لَْم ُينِجْب اأولاداً، َتَزوَّ أن َولِا
َذلَِك لِلاأِخ َوالثّانِي َوالثّالِِث َوَحتَّى الّسابِِع. 27َوَبْعَد اأْن 
ْبَعِة  ماتُوا َجِميعاً، ماَتِت الَمراأُة اأيضاً. 28َفِلَمْن ِمَن السَّ

َسَتُكوُن َزوَجًة َيوَم الِقياَمِة؟ َفَقْد َتَزَوُجوها َجِميعاً.«
لا  لِاأنَُّكْم  َضلاٍل  ِفي  »اأنُتْم  َيُسوُع:  29َفاأجاَبُهْم 

َة اهلِل. 30َفافَهموا اأنَُّه ِفي  َتعِرفُوَن الِكتاَب، َولا َتعِرفُوَن قُوَّ
ُجوَن  أَبِديَِّة َبْعَد ِقياَمِة الاأمواِت، النّاُس لا َيَتَزوَّ الَحياِة الا
ماِء.  ُجوَن َبناتِِهْم، َبْل َيُكونُوَن َكالَملائَِكِة ِفي السَّ َولا ُيَزوِّ
31اأّما بُِخُصوِص ِقياَمِة الاأمواِت، اأَفَلْم َتقَراُأوا ما قالَُه اهلُل؟ 

32›اأنا اإلَُه اإْبراِهيَم َواإلَُه اإْسحاَق َواإلَُه َيعُقوَب.‹ ب َولَيَس 

اهلُل اإلََه اأْمواٍت، َبْل اإلَُه اأْحياٍء.«
33َفَلّما َسِمَع النّاُس َهذا الَكلاَم انَدَهُشوا ِجّداً ِمْن 

َتعِليِمِه.

ة أعَظُم َوِصيَّ
جاَوَب  َيُسوَع  اأنَّ  يِسيُّوَن  الِفرِّ َسِمَع  34َوِعنَدما 

ُدوِقيِّيَن َفاأسَكَتُهْم، اجَتَمُعوا َمعاً. 35َوَساألَُه َخِبيٌر ِفي  الصَّ

أ 24:22 قاَل موسى. انظر كتاب التثنية 5:25، 6.

ب 32:22 أنا . . . يعقوب. من كتاب الخروج 6:3.

يقاَع بِِه َفقاَل: 36»يا ُمَعلُِّم، ما ِهَي  ِريَعِة ُمحاِولاً الاإ الشَّ
ِريَعِة؟« اأعَظُم َوِصيٍَّة ِفي الشَّ

37َفقاَل لَُه َيُسوُع: »›تُِحّب الرَّبَّ اإلََهَك بُِكلِّ َقلِبَك، 

الَوِصيَُّة  ِهَي  38َهِذِه  َعقِلَك،‹  َوبُِكلِّ  نَفِسَك،  َوبُِكلِّ 
ُأولَى:  ُأولَى َوالُعظَمى، 39اأّما الَوِصيَُّة الثّانَِيُة َفِهَي َكالا الا
ِريَعُة  نَفَسَك.‹ د 40الشَّ تُِحبُّ  ›تُِحبُّ صاِحَبَك ج َكما 

أنِبياِء َتَتَعلَُّق بِهاَتيِن الَوِصيََّتيِن.« كُلُّها َوكُُتُب الا

ُد داود الَمسيُح َسيِّ
يِسيُّوَن ُمجَتِمِعيَن َحولَُه، َساألَُهْم  41َوِفيما كاَن الِفرِّ

َمْن  اْبُن  الَمِسيِح؟  َحوَل  َتعَتِقُدوَن  42»ماذا  َيُسوُع: 
يِسيُّوَن: »ُهَو اْبُن داُوَد.« ُهَو؟« َفاأجاَبُه الِفرِّ

43َفقاَل لَُهْم: »اإذاً َكيَف َدعاُه داُوُد ›َسيِّداً‹ِعنَدما 

قاَل َوُهَو ُمقاٌد بِالرُّوِح:

› قاَل الرَّبُّ لَِسيِِّدي:  44  
   اجِلْس َعْن َيِميِني

   اإلَى اأْن اأجَعَل اأعداَءَك َتْحَت َقَدَميَك‹؟
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45َفاإْن كاَن داُوُد َيدُعو الَمسيَح َسيِّداً، َفَكيَف َيُكوُن 

اْبَنُه؟« 46َفَلْم َيسَتِطْع اأَحٌد اأْن ُيِجيَبُه بَِشيٍء، َولَْم َيجُرْؤ 
اأَحٌد َبعَد َذلَِك اأْن َيساألَُه َمِزيداً ِمَن الاأسِئَلِة.

َيُسوُع َينَتِقُد ِرجاَل الّدين

النّاِس 23  ُجُموِع  اإلَى  َيُسوُع  َتَكلََّم  ثُمَّ 
ِريَعِة  الشَّ »ُمَعلُِّمو  2َفقاَل:  َتلاِميِذِه  َواإلَى 
ِريَعِة. 3َفاحَفُظوا  يِسيُّوَن َخَلُفوا ُموَسى ِفي َتفِسيِر الشَّ َوالِفرِّ
َومارِسوا كُلَّ ما َيُقولُونَُه لَُكْم، َولَِكْن لا َتعَملُوا اأعمالِِهْم. 
َُّهْم َيُقولُوَن، َولا َيعَملُوَن َوْفَق ما َيُقولُوَن. 4ُيرِهُقوَن  أن لِا

ج 39:22 صاحبك. بِالرجوع اإلى بشارة لوقا 25:10–37، نفهم 

اأَن المقصود بِالصاحب هو كّل اإنسان في حاجة اإلى المساعدة.
اللاويين  َنفَسك. من كتاب   . . . ُتِحبُّ صاِحَبَك  د 39:22 
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النّاَس بِاأعباٍء َصعَبِة الَحمِل، اأّما ُهْم َفلا َيرَغُبوَن ِفي َبذِل 
اأيِّ ُجْهٍد لاتِّباِعها.

اإنَّما  َيعَملُونَها  الَِّتي  الّصالَِحِة  الاأعماِل  5»كُلُّ 

َفَيِزيُدوَن  َتقواُهْم،  َوُيظِهُروَن  النّاُس.  لَِيراُهُم  َيعَملُونَها 
لوَن اأهداَب اأثوابِِهْم. 6ُيِحبُّوَن  َحْجَم َعصائِِبُهمْ أ، َوُيَطوِّ
َوَعَلى  الَولائِِم،  ِفي  الَمقاِعِد  اأفَضِل  َعَلى  الُجلُوَس 
ُيَحيِّيِهُم  اأْن  أماِميَِّة ِفي الَمجاِمِع. 7َوُيِحبُّوَن  الَمقاِعِد الا
َيدُعوُهْم:  َواأْن  الاأسواِق،  ِفي  ٍة  بَِتِحّياٍت خاصَّ النّاُس 

›يا ُمَعلُِّم.‹
8»اأّما اأنُتْم َفلا َتَدُعوا النّاَس ُيناُدوكُْم: ›يا ُمَعلُِّم.‹ 

أنَّ لَُكْم ُمَعلِّماً واِحداً، َكما اأنَُّكْم َجِميعاً اإْخَوٌة. 9َولا  لِا
أنَّ لَُكْم اأباً  أْرِض ُيناديُكْم ›يا اأبِي،‹ لِا َتدُعوا اأَحداً َعَلى الا
. 10َولا َتَدُعوا النّاَس ُيناُدوكُْم  ماِويُّ واِحداً ُهَو الاآُب السَّ
الَمِسيُح.  ُهَو  واِحداً  َسيِّداً  لَُكْم  أنَّ  لِا َسيِِّدي،‹  ›يا 
لَُكْم. 12َفُكلُّ  11َعَلى الاأعَظِم ِفيُكْم اأْن َيُكوَن خاِدماً 

َمْن َيرَفُع ِمْن َقْدِر نَفِسِه َيَضُعُه اهلُل، َوكُلُّ َمْن َيَتواَضُع 
َيرَفُع اهلُل َقدُرُه.

ِريَعِة  الشَّ َوُمَعلِّمو  يِسيُّوَن  الِفرِّ اأيُّها  لَُكْم  13»َويٌل 

ماواِت  السَّ َمَلُكوِت  اأبواَب  تُغِلُقوَن  َفاأنُتْم  الُمراُءوَن! 
لِلَِّذيَن  َتسَمُحوَن  َولا  َتْدُخلُوَن،  اأنُْتْم  َفلا  النّاِس،  اأماَم 

ُخوَل بِاأْن َيدُخلُوا. ُيحاِولُوَن الدُّ
ِريَعِة  الشَّ َوُمَعلِّمو  يِسيُّوَن  الِفرِّ اأيُّها  لَُكْم  14»َويٌل 

َوَتسِرقُوَن  أراِمِل  الا َعَلى  َتحتالُوَن  لِاأنَُّكْم  الُمراُءوَن! 
لَفِت  اأجِل  ِمْن  َطِويَلًة  َصَلواٍت  َوتَُصلُّوَن   . ُبُيوَتُهنَّ

. أنظاِر، لَِذلَِك َسَتنالُوَن ِعقاباً اأَشدَّ الا
ِريَعِة  الشَّ َوُمَعلِّمو  يِسيُّوَن  الِفرِّ اأيُّها  لَُكْم  15»َويٌل 

لَِتكِسُبوا  َوالَبرِّ  الَبحِر  َعْبَر  تُساِفُروَن  لِاأنَُّكْم  الُمراُءوَن! 
َتجَعلُونَُه  َكَذلَِك،  ُيصِبُح  َوِعنَدما  لَُكْم.  واِحداً  تابِعاً 

وَن اأنُتْم. َيسَتِحقُّ َجَهنََّم ِضعَف ما َتسَتِحقُّ
َمْن  يا  الُعْمُي،  الُمرِشُدوَن  اأيُّها  لَُكْم  16»َويٌل 

ُملَزماً  َيُكوُن  َفلا  بِالَهيَكِل  اأَحٌد  َحَلَف  ›اإْن  َتُقولُوَن: 

اليهود يكتبون مقاطع معينة من  أ 5:23 عصائبهم. كان َبْعض 

الكتاب المقدس ويضعونها في اأكياس جلدية صغيرة، ثم يشدونها 
بعصائب من الُقماش اإلى جبهة الراأس اأْو الذراع اليسرى، مظهرين 

بذلك شّدة تّدينهم.

ِفي  الَِّذي  َهِب  بِالذَّ َحَلَف  اإْن  اأّما  َقَسَمُه،  َيحَفَظ  بِاأْن 
الَحْمَقى  17اأيُّها  َيحَفَظُه!‹  اأْن  ُملَزماً  َفَيُكوُن  الَهيَكِل، 
اأِم  الَهيَكِل،  ِفي  الَِّذي  َهُب  الذَّ اأعَظُم:  اأيُُّهما  الُعْمُي! 

َهَب؟ ُس الذَّ الَهيَكُل الَِّذي ُيَقدِّ
18»َوَتُقولُوَن: ›اإْن َحَلَف بِالَمْذَبِح. لا َيُكوُن ُملَزماً 

بِِحفِظ َقَسِمِه، َولَِكْن اإْن َحَلَف اأَحٌد بِالتَّقِدَمِة الَِّتي َعَلى 
الُعْمُي!  19اأيُّها  بِِحفِظِه!‹  ُملَزماً  َيُكوُن  نَُّه  َفاإ الَمذَبِح، 
الَمْذَبُح  اأِم  الَمْذَبِح،  َعَلى  الَِّتي  التَّقِدَمُة  اأعَظُم:  اأيُُّهما 
اأَحٌد  كاَن  اإْن  َُّه  أن 20لِا َسًة؟  ُمَقدَّ التَّقِدَمَة  َيجَعُل  الَِّذي 
نَُّه ُيقِسُم بِِه َوبُِكلِّ ماَ َعَليِه. 21َواإْن  ُيقِسُم بِالَمذَبِح، َفاإ
نَُّه ُيقِسُم بِِه َوبِالَِّذي َيسُكُن ِفيِه.  اأقَسَم اأَحٌد بِالَهيَكِل َفاإ
اهلِل  بَِعْرِش  ُيقِسُم  نَُّه  َفاإ ماِء،  بِالسَّ اأَحٌد  اأقَسَم  22َواإْن 

َوبِالجالِِس َعَليِه.
ِريَعِة  الشَّ َوُمَعلِّمو  يِسيُّوَن  الِفرِّ اأيُّها  لَُكْم  23»َويٌل 

َشيٍء،  كُلِّ  ُعْشَر  للَهيَكِل  َتدَفُعوَن  َفاأنُتْم  الُمراُءوَن! 
وِن. لَِكنَُّكْم َتغاَفْلُتْم َعِن  ِبِث ب َوالَكمُّ َحتَّى الَنعَنِع َوالشِّ
أمانَِة. كاَن َعَليُكْم اأْن َتفَعلُوا َهِذِه  نصاِف َوالَرْحَمِة َوالا الاإ
ُأُموَر، ِمْن ُدوِن اأْن تُهِملُوا َغيَرها. 24اأيُّها الُمرِشُدوَن  الا
الُعْمُي، اإنَُّكْم َترَفُعوَن الَبُعوَضَة ِمْن َكاأِسُكْم، َولَِكنَُّكْم 

َتبَلُعوَن الَجَمَل!
ِريَعِة  الشَّ َوُمَعلِّمو  يِسيُّوَن  الِفرِّ اأيُّها  لَُكْم  25»َويٌل 

الُمراُءوَن! َفاأنُتْم تَُنظُِّفوَن خاِرَج الَكاأِْس اأِو الطََّبِق، َبيَنما 
يِسيُّوَن  الِفرِّ 26اأيُّها  َدواِخَلُكْم.  َوالُخبُث  الَجَشُع  َيملاُأ 
ُيصِبَح  َحتَّى  الكاِس،  داِخَل  لاً  اأوَّ اغِسلُوا  الُعْمُي، 

الخاِرُج اأيضاً نَِظيفاً.
ِريَعِة  الشَّ َوُمَعلِّمو  يِسيُّوَن  الِفرِّ اأيُّها  لَُكْم  27»َويٌل 

الُمراُءوَن. َفاأنُتْم ِمثُل الُقُبوِر الَمطِليَِّة بِالَبياِض. َفِهَي َتبُدو 
َجِميَلًة ِمَن الخاِرِج، اأّما ِفي الّداِخِل َفِهَي َمِليَئٌة بِالِعظاِم 
َتظَهُروَن  اأيضاً،  اأنُتْم  28َهَكذا  النَّجاَسِة.  اأنواِع  َوبُِكلِّ 

. رِّ ياِء َوالشَّ اأبراراً ِفي الظاِهِر، اأّما داِخلُُكْم َفَمملُوٌء بِالرِّ
ِريَعِة  الشَّ َوُمَعلِّمو  يِسيُّوَن  الِفرِّ اأيُّها  لَُكْم  29»َويٌل 

َوتَُزيُِّنوَن َمداِفناً  لِلاأنِبياِء،  قُُبوراً  َتبُنوَن  لِاأنَُّكْم  الُمراُءوَن! 
لَما  اأجداِدنا،  اأيّاِم  للاأبراِر. 30َوَتُقولُوَن: ›لَو ِعْشنا ِفي 

ِبث. نبات كانت تستخدم بذورة في الطبخ َكالتوابل،  ب 23:23 الشِّ

كما اأن له َبْعض الاستخدامات الطبية.
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أنِبياِء.‹ 31َوبَِهذا تَُؤكُِّدوَن اأنَُّكْم نَسُل  شاَرْكنا ِفي َقتِل الا
أنِبياَء، 32َفاأكِملُوا ما ابَتَداأ بِِه اأجداُدكُْم. الَِّذيَن َقَتلُوا الا

أفاِعي! َكيَف ُيمِكُنُكُم  33»اأيُّها الَحّياُت َواأولاُد الا

الَهَرُب ِمْن َديُنونَْة َجَهنََّم؟ 34لَِذلَِك اُأخِبُركُْم بِاأنِّي َساُأرِسُل 
َبعَضُهْم،  َوَسَتقُتلُوَن  َوُمَعلِِّميَن.  َوُحَكماَء  اأنِبياَء  اإلَيُكْم 
َوَسَتصِلُبوَن َبعَضُهْم، َوَسَتجِلُدوَن اآَخِريَن ِفي َمجاِمِعُكْم، 
َوتُطاِرُدونَُهْم ِمْن َمِديَنٍة اإلَى اُأْخَرى. 35لَِذلَِك َسُتحاَسُبوَن 
هابِيَل  َدِم  ِمْن  أْرِض:  الا َعَلى  قُِتَل  َبِريٍء  كُلِّ  َدِم  َعَلى 
َبيَن  ما  قُِتَل  الَِّذي  َبَرِخيَّا، أ  ْبِن  َزَكِريّا  َدِم  اإلَى  الَبريء 

الَهيَكِل َوالَمْذَبِح.
36»اأقوُل الَحقَّ لَُكْم، اإنَّ ِعقاَب كُلِّ َهِذِه الَجرائِِم 

َسَيَقُع َعَلى َهذا الِجيِل.

َيُسوُع ُينِذُر َشعَب َمِديَنِة الُقدس
37 » يا قُدُس، يا قُْدُس،  

أنِبياَء َوَترُجِميَن ُرُسَل اهلِل     يا َمْن َتقُتِليَن الا
اإلَيِك!

   َكِثيراً ما اشَتقُت اأْن اأجَمَع اأبناَءِك َمعاً
   َكَدجاَجٍة َتجَمُع ِصغاَرها َتحَت َجناَحْيها!

   لَِكنَُّكْم َرَفْضُتْم.
38  ها اإنَّ َبيَتُكْم َسُيتَرُك لَُكْم فاِرغاً َمْهُجوراً!  

ًة اُأْخَرى اإلَى اأْن  َّي اأقُوُل لَُكْم، لَْن َتَرونِي َمرَّ أن 39  لا  
َتُقولُوا:

.‹ ب« › ُمباَرٌك ُهَو الَِّذي َياأْتِي بِاْسِم الرَّبِّ   

َيُسوُع ُينِبُئ ِبَدماِر الَهيَكل

َوَبيَنما كاَن 24  الَهيَكِل.  َيُسوُع ساَحَة  َوَتَرَك 
َُّهْم اأراُدوا اأْن  أن ماِشياً، جاَء اإلَيِه َتلاِميُذُه، لِا
كُلَّ  »اأَتَروَن  َيُسوُع:  لَُهْم  2َفقاَل  الَهيَكِل.  اأبِنَيَة  ُيُروُه 
أبِنَيَة؟ اأقوُل الَحقَّ لَُكْم، لا َيبَقى ِفيها َحَجٌر َعَلى  َهِذِه الا

َحَجٍر، اإْذ َسُتهَدُم كُلُّها!«

لِزمِن  َوْفقاً  قُِتلوا  الَّذيَن  واآِخُر  لُّ  اأوَّ . . . زكريا.  هابيل  أ 35:23 

وكتاب  التكوين 8:4،  )راجع كتاب  القديم.  العهد  َونَصِّ كتب 
أيام الثّاني 20:24( اأخبار الا

ّب. من المزمور 26:118. ب 39:23 مبارك . . . الرَّ

يُتوِن،  الزَّ َجَبِل  َعَلى  جالِساً  َيُسوُع  كاَن  3َوَبيَنما 

جاَء اإلَيِه َتلاِميُذُه َعَلى انِفراٍد، َوقالُوا لَُه: »اأخِبْرنا َمَتى 
ُأُموُر؟ َوما ِهَي َعلاَمُة َعوَدتَِك َونِهاَيِة  َسَتحُدُث َهِذِه الا
َتنَخِدُعوا.  لَِئّلا  »انَتِبُهوا  َيُسوُع:  4َفاأجاَبُهْم  َمِن؟«  الزَّ
ُهَو  ›اأنا  َفَيقولوَن:  اْسِمي،  َوَينَتِحلوَن  َكِثيُروَن  5َسَياأْتِي 

بِاأخبارِ  6َسَتسَمُعوَن  َكِثيِريَن.  َوَسَيخَدُعوَن  الَمسيْح‹ 
اأْن  ُبدَّ  َفلا  َتخافُوا.  األّا  َفَينَبغي  َوالثَّوراِت،  الُحُروِب 
العالَِم  نِهاَيَة  َتُكوَن  لَْن  لَِكنَّها  الاأشياُء،  َهِذِه  َتحُدَث 
َعَلى  َوَممَلَكٌة  ٍة،  اُأمَّ َعَلى  ٌة  اُأمَّ َسَتُقوُم  َُّه  أن 7لِا َبْعُد.« 
َهِذِه  8َولَِكنَّ  َوَمجاعاٌت،  َزلاِزُل  َسَتحُدُث  َممَلَكٍة. 

َل اآلاِم الَمخاِض. كُلَّها َسَتُكوُن اأوَّ
9»َفَسُيَسلُِّمونَُكْم لِلِعقاِب، َوَسَيقُتلُوَن َبعضاً ِمنُكْم. 

ُأَمِم ِمْن اأجِل اْسِمي. 10ِفي َذلَِك  َوَسُتبِغُضُكُم َجِميُع الا
آَخَر  يماَن، َوَسُيَسلُِّم اأَحُدُهُم الا الَوقِت، َسَيتُرُك َكِثيُروَن الاإ
َبعضاً. 11َوَسَيظَهُر  َبعُضُهْم  َوَسُيبِغُض  ْلطاِت،  السُّ اإلَى 
رِّ،  اأنِبياُء َكَذَبٌة، َوَيخَدُعوَن َكِثيِريَن. 12َوبَِسَبِب زِياَدِة الشَّ
َسَتبُرُد َمَحبَُّة َكثيريَن ِمَن الُمؤمنيَن، 13َولَِكِن الَِّذي َيبَقى 
بِشاَرُة  14َوَسُتعَلُن  َسَيخلُُص.  َفَهذا  النِّهاَيِة،  اإلَى  اأميناً 
ثُمَّ  الَيُهوِد،  لَِغيِر  العالَِم َكَشهاَدٍة  اهلِل ِفي كُلِّ  َمَلُكوِت 

َتاأتِي النِّهاَيُة.
15»َفِعْنَدما َتَروَن »النَِّجَس الُمَخرَِّب« ج الَّذي اأشاَر 

ِس – لَِيْفَهِم  ِفي الَمكاِن الُمَقدَّ ، قائِماً  اإليِه دانَياُل النَِّبيُّ
الَِّذيَن  َجِميُع  الَكلاَم – 16َفلَيهُرْب حيَنِئٍذ  َهذا  القاِرُئ 
ِفي اإقليِم الَيُهوِديَِّة اإلَى الِجباِل، 17َولا َينِزِل الَِّذي َعَلى 
ْطِح لَِياأُخَذ ُممَتَلكاتِِه ِمَن الَبيِت. 18َولا َيُعِد العاِمُل  السَّ

ِفي الَحقِل اإلَى بيِتِه لَِياأُخَذ ِرداَءُه.
ِفي  َوالُمرِضعاِت  الَحواِمِل  اأحواَل  اأعَسَر  19»َوما 

ِفي  َهَرُبُكْم  َيُكوَن  لا  اأْن  َصلُّوا  20لَِكْن  أيّاِم!  الا تِلَك 
َذلَِك  ِفي  َسَيُكوُن  َُّه  أن 21لِا َسْبٍت.  َيوِم  ِفي  اأْو  تاِء  الشِّ
الَوقِت ِضيٌق َعِظيٌم لَْم َيُكْن ِمثلُُه ُمنُذ بِداَيِة العالَِم، َولَْن 
أيّاِم، لَما  ِر اهلُل َتقِصيَر تِْلَك الا َيُكوَن ِمثَلُه. 22َولَو لَْم ُيَقرِّ
ُر  الُمختاِر، َسُيَقصِّ أجِل َشعِبِه  لِا َولَِكْن  َحّياً.  اأَحٌد  َبِقَي 

ج 15:24 النجس الُمخّرب. انظر كتاب دانيال 27:9، 11:12، 
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ْن قاَل لَُكْم اأَحٌد: ›ها اإنَّ الَمِسيُح  أيّاَم. 23َفاإ اهلُل تِْلَك الا
أنَّ  قُوا َكلاَمُه. 24لِا اأْو ›ها ُهَو ُهناَك!‹ َفلا تَُصدِّ ُهنا،‹ 
اأكَثَر ِمْن َمِسيٍح ُمَزيٍَّف َسَيظَهُر، َواأكَثَر ِمْن نَِبيٍّ كاِذٍب. 
َوَسَيصَنعوَن ُمعِجزاٍت َوَعجائَِب لَِيخَدُعوا الَِّذيَن اختاَرُهُم 
َقبَل  َشيٍء  بُِكلِّ  اأخَبْرتُُكْم  اأنا  25ها  اسَتطاُعوا.  لَْو  اهلُل 

ُحُدوثِِه.
َيِة،‹  26»َقْد َيُقوُل اأَحُدُهْم: ›ها اإنَّ الَمِسيَح ِفي الَبرَّ

اإحَدى  ِفي  اإنَُّه  ›ها  َيُقوُل:  اأْو  ُهناَك.  اإلَى  َتذَهُبوا  َفلا 
ِمَن  الَبْرُق  َياأتي  َكما  َُّه  أن 27لِا قُوُه.  تَُصدِّ َفلا  الُغَرِف،‹ 
ماِء اإلَى الَغرِب، َهَكذا َسَيظَهُر  ْرِق، َوَيْلَمُع ِفي السَّ الشَّ
نساِن. 28َوَحيثُما َتِجُدوَن الُجثََّة َتِجُدوَن النُُّسوَر  اْبُن الاإ
تِْلَك  ِفي  َسَيحُدُث  الَِّذي  يِق  الضِّ َبْعَد  29َوَفوراً  اأيضاً. 

أيّاِم، الا

ْمُس، › َسُتظِلُم الشَّ   
   َوالَقَمُر لَْن ُيعِطَي نُوَرُه.

ماِء،    َسَتسُقُط النُُّجوُم ِمَن السَّ
ماِويَُّة.‹     َوتَُزعَزُع الاأجراُم السَّ

اإَشْعياء 10:13، 4:34  

نساِن  30»ِفي َذلَِك الَوقِت، َسَتظَهُر َعلاَمُة اْبِن الاإ

ابَن  َوَسَيَروَن  أْرِض،  الا َقبائُِل  َوَسَتُنوُح  ماِء.  السَّ ِفي 
ٍة َوَمجٍد َعِظيٍم.  ماِء بُِقوَّ نساِن قاِدماً ِفي َسحاِب السَّ الاإ
ُمرَتِفٍع،  ُبوٍق  َصوِت  بُِمصاَحَبِة  َملائَِكَتُه  31َوَسُيرِسُل 

ِمْن  أرَبِع،  الا الِجهاِت  ِمَن  اختاَرُهْم  الَِّذيَن  َفَيجَمُعوَن 
ماِء اإلَى اأقصاها. اأقَصى السَّ

تُصِبُح  َفحالَما  التِّيِن.  َشَجَرِة  ِمْن  32»َتَعلَُّموا 

يَف  الصَّ اأنَّ  َتعِرفُوَن  اأوراقُها،  َوَتظَهُر  َطِريًَّة،  اأغصانُها 
َقِريٌب. 33َهَكذا اأيضاً ِعنَدما َتَروَن َجِميَع َهِذِه الاأشياَء، 
34اأقوُل  أبواِب.  الا َعَلى  َقِريٌب  الَوقَت أ  اأنَّ  َسَتعِرفُوَن 
الَحقَّ لَُكْم: لَْن َينَقِضَي َهذا الِجيُل اإلَى اأْن َتحُدَث كُلُّ 
َكلاِمَي  اأّما  أْرُض،  َوالا ماُء  السَّ 35َتُزوُل  الاأشياِء.  َهِذِه 

َفَلْن َيُزوَل اأَبداً.

أ 33:24 الوقت. قارن مع بشارة لوقا 31:21.

اآلُب َوحُدُه َيعَلم
الَيوُم  َذلَِك  َيُكوَن  َمَتى  اأَحٌد  َيعِرُف  لا  36»لَِكْن 

ماِء َيعِرفوَن، َولا الاْبُن،  َوتِْلَك الّساَعُة، َولا َملائَِكُة السَّ
لَِكِن الاآُب َوحَدُه َيعَلُم.

37»َوَكما كاَن الحاُل ِفي اأيّاِم نُوَح، َهَكذا َسَيُكوُن 

الَِّتي  أيّاِم  الا 38َفِفي  نساِن.  الاإ ابُن  َياأْتِي  ِعنَدما  الحاُل 
ُجوَن  َسَبَقِت الطََّوفاَن، كاَن النّاُس َياأكُلُوَن َوَيشَرُبوَن َوَيَتَزوَّ
ُجوَن َبناتِِهْم َحتَّى َذلَِك الَيوِم الَِّذي َدَخَل ِفيِه نُوُح  َوُيَزوِّ
ِفيَنَة. 39َفَلْم َيُكونُوا َيعِرفُوَن ما َسَيحُدُث، َحتَّى جاَء  السَّ
الطََّوفاُن َواأَخَذُهْم. َهَكذا َسَيُكوُن اأيضاً ِفي َمِجيِء اْبِن 
َيعَملاِن  َرُجلاِن  َيُكوُن  الَوقِت،  َذلَِك  نٍساِن. 40ِفي  الاإ
آَخُر. 41َوَتُكوُن امَراأتاِن  ِفي َحقٍل، َفُيؤَخُذ واِحٌد َوُيتَرُك الا
واِحَدٌة  َفُتؤَخُذ  الرََّحى،  َحَجِر  َعَلى  الُحُبوَب  َتطَحناِن 

َوتُتَرُك الاُأخَرى.
ُظوا اإذاً، لِاأنَُّكْم لا َتعِرفُوَن َمَتى َياأتي َربُُّكْم.  42»َفَتَيقَّ

43تاأكَُّدوا اأنَُّه لَْو َعِلَم صاِحُب الَبيِت اأيََّة ساَعٍة ِمَن الليِل 

َينِوي اللِّصُّ اأْن َياأْتَِي، لاسَتيَقَظ َوما َتَرَكُه َيسُطو َعَلى 
ابَن  أنَّ  لا ْيَن،  ُمسَتِعدِّ اأيضاً  اأنُتْم  كُونُوا  44لَِذلَِك  َبيِتِه. 

نساِن َسَياأْتِي ِفي لَحَظٍة لا َتَتَوقَُّعونَها. الاإ

ير رِّ الَعبُد الّصاِلُح َوالَعبُد الشِّ
يُِّد  ُنُه السَّ أِميُن الَفِطُن الَِّذي ُيَعيِّ 45»َفَمْن ُهَو الخاِدُم الا

َمسُؤولاً َعْن َعبيِدِه، لُِيعِطَيُهْم َطعاَمُهْم ِفي َوقِتِه؟ 46َهِنيئاً 
لَِذلَِك الخاِدِم الَِّذي ِحيَن َياأْتِي َسيُِّدُه َيِجُدُه َيُقوُم بِواِجِبِه. 

47اأقُوُل لَُكُم الَحقَّ، اإنَُّه َسُيوِكلُُه َعَلى َجِميِع اأملاِكِه.

›َسيِِّدي  نَفِسِه:  ِفي  َفَيُقوُل  يُر  رِّ الشِّ الخاِدُم  48اأّما 

ُر.‹ 49َفَيبَداُأ بَِضرِب ِرفاِقِه الُخّداِم، َوَيبَداُأ بِالاأكِل  َسَيَتاأخَّ
الخاِدِم  َذلَِك  َسيُِّد  50َفَياأْتِي  كاَرْى.  السُّ َمَع  ْرِب  َوالشُّ
51َفُيعاِقُبُه  َيعِرفُها.  لا  ساَعٍة  َوِفي  َيَتَوقَُّعُه،  لا  َيوٍم  ِفي 
َوَيَضَعُه َمَع الُمناِفقيَن َحيُث َيبِكي النّاُس َوَيِصرُّوَن َعَلى 

اأسنانِِهْم.

َمَثُل الَفَتياِت الَعْشر

َعْشَر 25  ماواِت  السَّ َمَلُكوُت  ُيشِبُه  »حيَنِئٍذ 
لِِلقاِء  َوَخَرْجَن  َمصابِيَحُهنَّ  اأَخْذَن  َفَتياٍت 
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َذِكّياٌت.  َوَخْمَسٌة  َغِبّياٌت،  ِمْنُهنَّ  2َخمَسٌة  الَعِريِس. 
َياأُخْذَن  لَْم  لَِكْن   ، َمصابِيَحُهنَّ الَغِبّياُت  3َفاأَخَذِت 

اإضاِفّياً  ِكّياُت َفاأَخْذَن َزيتاً  . 4اأّما الذَّ َمَعُهنَّ اإضاِفّياً  َزيتاً 
َر الَعِريُس، َفَنِعَسِت  ِفي اأباِريِقِهنَّ َمَع الَمصابِيِح. 5َفَتاأخَّ

الَفَتياُت َجِميعاً َونِْمَن.
6»لَِكْن ِفي ُمنَتَصِف اللَّيِل َصَرَخ اأَحُدُهْم: ›الَعِريُس 

قاِدٌم، َفاخُرجَن لِِلقائِِه.‹
 . 7»ِحيَنِئٍذ اسَتيَقَظِت الَفَتياُت َواأعَدْدَن َمصابِيَحُهنَّ

 ، ِكّياِت: ›اأعُطونا َشيئاً ِمْن َزيِتُكنَّ 8َوقالَِت الَغِبّياُت لِلذَّ

َفَمصابِيُحنا َتكاُد َتنَطِفُئ.‹
ِكّياُت: ›لا نَسَتِطيُع، َفهَو لا َيكِفي  9»َفاأجاَبِت الذَّ

›. . َفاْذَهْبَن اإلَى الباَعِة لِِشراِء َزيٍت بِاأنُفِسُكنَّ لَنا َولَُكنَّ
َوَصَل  يِت،  الزَّ لِِشراِء  ذاِهباٍت  كُنَّ  10»َوَبيَنما 

َمَعُه  َفَدَخْلَن  ُمسَتِعّداٍت،  ِكّياُت  الذَّ َوكانَِت  الَعِريُس. 
اإلَى َولِيَمِة الُعْرِس. ثُمَّ اُأغِلَق الباُب.

11»َواأِخيراً جاَءْت َبِقيَُّة الَفَتياِت َوقُْلَن: ›يا َسيُِّد، يا 

َسيُِّد، افَتْح لَنا الباَب.‹
لا  اإنَِّني   ، الَحقَّ لَُكنَّ  ›اأقُوُل  قاَل:  12»َولَِكنَُّه 

ُظوا، لِاأنَُّكْم لا َتعِرفُوَن الَيوَم َولا  !‹ 13لَِذلُِك َتَيقَّ اأعِرفُُكنَّ
نساِن. الّساَعَة الَِّتي َسَياأتِي ِفيها اْبُن الاإ

الَثة َمَثُل الَعِبيِد الثَّ
كاَن  َرُجلاً  ماواِت  السَّ َمَلكوُت  ُيشِبُه  14»َكَذلَِك 

ُممَتَلكاتِِه.  كُلِّ  َعَلى  َوَوكََّلُهْم  َعِبيَدُه  َفَدعا  َسُيساِفُر. 
النُُّقوِد،  ِمَن  اأكياسٍ أ  َخْمَسَة  ِمْنُهْم  واِحداً  15َفاأعَطى 

واِحداً. اأعَطى  َواأعَطى الثّاني كيسيِن، َوالثّالَِث ِكيساً 
َفوراً.  َذلَِك  َبْعَد  ساَفَر  ثُمَّ  قُْدَرتِِه.  بَِحَسِب  واِحٍد  كُلَّ 
16َفابَتَداأ الَِّذي اأَخَذ الاأكياَس الَخمَسَة باسِتثماِرها َفوراً 

ِفي التِّجاَرِة، َفَكِسَب َخمَسَة اأكياِس اُأْخَرى. 17َوَعِمَل 
َكيَسيِن  َوَكِسَب  ِل،  أوَّ الا ِمثَل  الِكيَسيِن  اأَخَذ  الَِّذي 
َذَهَب  َفَقْد  واِحداً،  اأَخَذ كيساً  الَِّذي  18اأّما  اآَخَريِن. 

أْرِض، َوَخبَّاأ ِفيها ماَل َسيِِّدِه. َوَحَفَر ُحفَرًة ِفي الا

أ 15:25 خمسة أكياس. حرفياً »وزنات اأْو قناطير« َوالوزنة تعادل 

نحو 27 اإلى 36 كيلوغراماً من الذهب اأْو الفّضة اأْو النحاس.

الَعِبيِد،  َهُؤلاِء  َسيُِّد  َرِجَع  َطِويٍل،  َزَمٍن  19»َوَبْعَد 

الاأكياَس  اأَخَذ  الَِّذي  20َفجاَء  ُيحاِسُبُهْم.  َوابَتَداأ 
›يا  َوقاَل:  اُأْخَرى  اأكياٍس  َخمَسَة  َوَكِسَب  الَخمَسَة، 
َسيِِّدي، اأعَطيَتِني َخمَسَة اأكياٍس، َوَهِذِه َخمَسُة اأكياٍس 
اُأْخَرى َكِسْبُتها.‹ 21َفقاَل لَُه َسيُِّدُه: ›اأحَسنَت اأيُّها الَعْبُد 
أِميُن. كُنَت اأِميناً ِفي الَقَليِل، لَِذلَِك َساُأوِكلَُك  الّصالُِح َوالا

َعَلى الَكِثيِر. ادُخْل َوشاِرْك ِفي َفَرِح َسيِِّدَك.‹
›يا  َوقاَل:  الِكيَسيِن،  اأَخَذ  الَِّذي  جاَء  22»ثُمَّ 

اآَخراِن  ِكيساِن  َوَهذاِن  ِكيَسيِن،  اأعَطيَتِني  َسيِِّدي، 
الَعْبُد  اأيُّها  ›اأحَسنَت  َسيُِّدُه:  لَُه  23َفقاَل  َكِسْبُتُهما.‹ 
أِميُن. كُنَت اأِميناً ِفي الَقَليِل، لَِذلَِك َساُأوِكلَُك  الّصالُِح َوالا

َعَلى الَكِثيِر. ادُخْل َوشاِرْك ِفي َفَرِح َسيِِّدَك.‹
َوقاَل:  واِحداً،  ِكيساً  اأَخَذ  الَِّذي  جاَء  24»ثُمَّ 

ِمْن  نََّك َتحُصُد  َفاإ قاٍس،  َرُجٌل  اأنََّك  اأعِرُف  َسيُِّد،  ›يا 
َتبُذْرها.  لَْم  ُحُقوٍل  ِمْن  َوَتجِني  َتزَرْعُه،  لَْم  َمحُصوٍل 
25َوَقْد كُنُت خائِفاً ِمْنَك، َفَذَهْبُت َوَخبَّاأُت ِكيَسَك ِفي 

أْرِض. َفُخْذ مالََك.‹ الا
َوَكُسوٌل.  يٌر  ِشرِّ َعْبٌد  ›اأنَت  َسيُِّدُه:  26»َفاأجاَبُه 

َفما ُدْمَت َتعِرُف اأنِّي اأحُصُد ِمْن َمحُصوٍل لَْم اأزَرْعُه، 
َواأجِني ِمْن ُحُقوٍل لَْم اأبُذْرها، 27َفِلماذا لَْم تُوِدْع مالِي 
َمَع  مالِي  اآُخُذ  كُنُت  ُرُجوِعي  َوِعْنَد  الَمْصِرِف،  ِفي 

فائَِدٍة؟
لِصاِحِب  َواأعُطوُه  ِمنُه،  الكيَس  ُخُذوا  28»لَِذلَِك 

َُّه َسُيعَطى الَمِزيُد لَِمْن َيمِلُك،  أن الاأكياِس الَعشِر. 29لِا
َبْل َوَسَيفيُض َعنُه، اأّما الَِّذي لا َيمِلُك َشيئاً، َفَسُينَتَزُع 
النّاِفِع  َغيُر  الَعْبُد  َذلَِك  30اأّما  َيمِلُكُه.  ما  َحتَّى  ِمنُه 
لَِشيٍء، َفاألُقوُه ِفي الخاِرِج، اإلَى الظَّلاِم، َحيُث َيبِكي 

النّاُس َوَيِصرُّوَن َعَلى اأسنانِِهْم.

يان اْبُن اإلنساِن ُهَو الدَّ
نساِن ِفي َمجِدِه َمَع كُلِّ  َياأتِي اْبُن الاإ 31»َوِعنَدما 

َملائَِكِتِه، َسَيجِلُس َعَلى َعرِشِه الَمِجيِد. 32ثُمَّ تُجَمُع 
ُأَمِم اأماَمُه. َوُهَو َسَيفِرُز َبعَضُهْم َعْن َبعٍض، َكما  كُلُّ الا
َيفِرُز الّراِعي الِخراَف َعِن الِجداِء ِفي َقِطيِعِه. 33َفَسَيَضُع 

الِخراَف َعْن َيِميِنِه، َوالِجداَء َعْن َيساِرِه.
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›َتعالَوا  َيِميِنِه:  َعْن  لِلَِّذيَن  الَمِلُك  َسَيُقوُل  34»ثُمٍّ 

اُأِعدَّ لَُكْم  اأبِي. ُخُذوا الَمَلُكوَت الَِّذي  يا َمْن باَرَكُهْم 
َفاأطَعْمُتُمونِي.  ِّي كُنُت جائِعاً  أن العالَِم. 35لِا َخْلِق  ُمْنُذ 
َفاآَويُتُمونِي.  َغِريباً  كُنُت  َفَسَقيُتُمونِي.  َعطشاناً  كُْنُت 
36كُنُت ُعرياناً َفاألَبْسُتُمونِي. كُْنُت َمِريضاً َفاعَتَنيُتْم بِي. 

كُنُت َمسُجوناً َفُزرتُموني.‹
جائِعاً  َراأيناَك  َمَتى  َربُّ  ›يا  أبراُر:  الا 37»َفُيجيُبُه 

َفاأطَعْمناَك، اأْو َعطشاناً َفَسَقيناَك؟ 38َوَمَتى َراأيناَك َغِريباً 
َمِريضاً  َراأيناَك  39َوَمَتى  َفاألَبْسناَك؟  ُعرياناً  اأْو  َفاآَويناَك، 
الَحقَّ  ›اأقوُل  الَمِلُك:  40َفَيقوُل  َفُزْرناَك.‹  َمسُجوناً  اأْو 
نَّما  َعفاِء َفاإ أَحِد اإْخَوتِي الضُّ لَُكْم، كُلُّ َشيٍء َعِمْلُتُموُه لِا

َقْد َعِمْلُتُموُه لِي.‹«
َيساِرِه:  َعْن  َيِقُفوَن  لِلَِّذيَن  الَمِلُك  َيُقوُل  41»ثُمَّ 

أَبِديَِّة  ›ابَتِعُدوا َعنِّي اأيُّها الَملُعونُوَن، َواْذَهبوا اإلَى النّاِر الا
َفَلْم  جائِعاً  كُنُت  ِّي  أن 42لِا َوَملائَِكِتِه.  بِليَس  لاإ ِة  الُمَعدَّ
تُْطِعموني. كُْنُت َعطشاناً َفَلْم َتْسقوني. 43كُنُت َغِريباً 
َفَلْم َتاأُوونِي. َوكُْنُت ُعرياناً َفَلْم تُلِبُسونِي. َوكُنُت َمِريضاً 

َوَمسُجوناً َفَلْم َتزورونِي.‹
، َمَتى َراأيناَك جائِعاً اأْو  أْشراُر: ›يا َربُّ 44»َفُيجيُبُه الا

َعطشاناً اأْو َغِريباً اأْو ُعرياناً اأْو َمِريضاً اأْو َمسُجوناً، َولَْم 
ْم لََك ما َتحتاُج؟‹ نَُقدِّ

ِعنَدما  لَُكْم،  الَحقَّ  ›اأقوُل  الَمِلُك:  45»َفَيقوُل 

نَُّكْم اإنَّما  َعفاِء، َفاإ أَحِد اإْخَوتِي الضُّ اأهَمْلُتْم َعَمَل َذلَِك لِا
اأهَمْلُتْم َعَمَلُه لِي اأنا.‹

، اأّما  أْشراُر اإلَى ِعقاٍب اأَبِديٍّ 46»َوَهَكذا َيْذَهُب الا

أبراُر َفَيْذَهُبوَن اإلَى َحياٍة اأَبِديٍَّة.« الا

ُطوَن ِلَقتِل َيُسوع قاَدُة الَيُهوِد ُيَخطِّ

قاَل 26  الَكلاَم  َهذا  َيُسوُع  اأنَهى  اأْن  َبْعَد 
لَِتلاِميِذِه: 2»َتعِرفُوَن اأنَّ ِعيَد الِفْصِح َبْعَد 

أيِدي اأعدائِِه لُِيصَلَب.« نساِن َسُيَسلَُّم لِا َغٍد، َواْبُن الاإ
عِب ِفي  3َوكاَن َقِد اجَتَمَع ِكباُر الَكَهَنِة َوُشُيوُخ الشَّ

َقْصِر َرئِيِس الَكَهَنِة ِقيافا. 4َوَخطَُّطوا لِلَقْبِض َعَلى َيُسوَع 
بِالِخداِع َوَقتِلِه. 5َوكانُوا َيُقولُوَن: »لا َيْنَبِغي اأْن نَفَعَل 

َغَب َبيَن النّاِس.« َهذا ِخلاَل الِعيِد، لَِنَتَجنََّب الشَّ

اْمرأٌة َتسُكُب الِعْطَر َعَلى َيُسوع
َبيِت  َعْنيا ِفي  َبيِت  َبْلَدِة  ِفي  َيُسوُع  6َوَبيَنما كاَن 

أْبَرِص، 7جاَءِت اْمراأٌة اإلَيِه، َوكاَن َمَعها ِعْطٌر  ِسْمعاَن الا
َثِميٌن ِفي ُزجاَجٍة ِمْن َمرَمٍر، َفَسَكَبْتها َعَلى َراأِسِه َبيَنما 

كاَن َياأكُُل.
»لَِم  َوقالُوا:  َغِضُبوا  َذلَِك  َتلاِميُذُه  َراأى  8َوِعنَدما 

ْسراُف؟ 9كاَن ُممِكناً اأْن ُيباَع َهذا الِعْطُر بَِمبَلٍغ  َهذا الاإ
َكِبْيٍر ِمَن الماِل ُيْعَطى لِلُفَقراِء.«

10َفَعَرَف َيُسوُع ما كانُوا َيَتَكلَُّموَن بِِه، َفقاَل لَُهْم: 

رائِعاً  »لِماذا تُزِعُجوَن َهِذِه الَمراأَة؟ َفَقْد َعِمَلْت َعَملاً 
َفَلْن  اأنا  اأّما  دائِماً، أ  ِعْنَدكُْم  َسَيُكونُوَن  11الُفَقراُء  لِي. 
اأكُوَن دائِماً َمَعُكْم. 12لََقْد َسَكَبِت الِعْطَر َعَلى َجَسِدي 
ُه لِلَدْفِن. 13اأقُوُل لَُكُم الَحقَّ: َحيثُما اُأعِلَنِت َهِذِه  لُِتِعدَّ
َهِذِه  َفَعَلْتُه  بِما  اأيضاً  ُث  َسُيَحدَّ العالَِم،  ِفي  الِبشاَرُة 

الَمْراأُة، لَِيَتَذكََّرها الَجِميُع.«

َيُهوذا اإلْسَخرُيوِطّي َيخوُن َيسوع
َيُهوذا  َواْسُمُه  َعْشَر،  الاْثَني  اأَحُد  َذَهَب  14ِحيَنِئٍذ 

، اإلَى ِكباِر الَكَهَنِة، 15َوقاَل لَُهْم: »ماذا  ْسَخرُيوِطيُّ الاإ
ُموا اإلَيِه َثلاثِيَن  تُعُطونَني اإْن َسلَّْمُت َيُسوَع اإلَيُكْم؟« َفَقدَّ
َيُهوذا  ابَتَداأ  اللَّحَظِة  تِْلَك  16َوِمْن  ِة.  الِفضَّ ِمَن  ِقطَعًة 

َيبَحُث َعْن فُرَصٍة ُمناِسَبٍة لَِتسِليِم َيُسوَع اإلَْيِهْم.

َعَلى ماِئَدِة الِفْصح
الُمخَتِمِر، جاَء  َغيِر  الُخْبِز  ِعيِد  اأيّاِم  ِل  اأوَّ 17َوِفي 

اإلَيِه التَّلاِميُذ َوقالُوا لَُه: »اأيَن تُِريُدنا اأْن نُِعدَّ لََك َطعاَم 
الِفْصِح؟«

الَقرَيِة،  ِفي  فُلاٍن  اإلَى  »اْذَهُبوا  َيُسوُع:  18َفقاَل 

اقَتَرَب،  َقِد  الُمَعيَُّن  َوقِتي  َيُقوُل:  ›الُمَعلُِّم  لَُه:  َوقُولُوا 
َوَساأحَتِفُل بِالِفْصِح َمَع َتلاٍميِذي ِفي َبيِتَك.‹« 19َفَفَعَل 

وا َعشاَء الِفْصِح. التَّلاِميُذ َكما اأخَبَرُهْم َيُسوُع، َواأَعدُّ
اأماَم  ُمتَِّكئاً  َيُسوُع  كاَن  الَمساُء،  20َوِعنَدما جاَء 

كانُوا  21َوَبيَنما  َعْشَر.  الاْثَني  َتلاِميِذِه  َمَع  المائَِدِة 
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َياأكُلُوَن قاَل لَُهْم: »اأقُوُل الَحقَّ لَُكْم: َسَيُخونُِني واِحٌد 
ِمنُكْم.«

آَخِر: »اأُهَو  22َفَحِزنُوا َوابَتَداأوا َيَساألُونَُه واِحداً َبعَد الا

؟« اأنا ياَ َربُّ
ِفي  َمِعي  َيَدُه  َيغِمُس  »الَِّذي  َيُسوُع:  23َفاأجاَب 

نساِن ماٍض َوْفقاً  الطََّبِق، ُهَو َمْن ُيَسلُِّمِني. 24اإنَّ ابَن الاإ
الَِّذي  الرَُّجِل  لَِذلَِك  َويٌل  لَِكْن  َعْنُه،  َمكتوٌب  ُهَو  لِما 
»! نساِن. كاَن َخيراً لَُه لَْو اأنَُّه لَْم ُيولَْد َقطًّ َيُخوُن اْبَن الاإ
يا  اأنا  »اأُهَو  َسَيخونُُه:  كاَن  الَِّذي  َيُهوذا  25َفَساألَُه 

ُمَعلُِّم؟« َفقاَل لَُه َيُسوُع: »اأنَت ُهَو َكما قُْلَت!«

ّباِنّي الَعشاُء الرَّ
اهلَل،  َوباَرَك  ُخبزاً  اأَخَذ  َياأكُلُوَن،  كانُوا  26َوَبيَنما 

َمُه َواأعَطى التَّلاميَذ َوقاَل: »ُخُذوا كُلُوا، َفَهذا ُهَو  َوَقسَّ
َواأعطاها  َوَشَكَر،  نَبيٍذ،  َكاأَس  اأَخَذ  27ثُمَّ  َجَسِدي.« 
أنَّ َهذا ُهَو  لَُهْم َوقاَل: »اْشَرُبوا ِمْن َهَذِه كُلُُّكْم. 28لِا
َدِمي، َدُم الَعْهِد الَِّذي ُيسَفُك ِمْن اأجِل َكِثيِريَن، لَِمغِفَرِة 
النَّبيَذ  َهذا  اأشَرَب  لَْن  اإنِّي  لَُكْم  29َواأقُوُل  َخطاياُهْم. 
َحتَّى َذلَِك الَيْوِم الَّذي ِفيِه اأشَرُبُه َجِديداً ِفي َمَلُكوِت 
اأبِي.« 30َبْعَد َذلَِك، َرتَّلوا َبعَض الَتراتيِل، َوَخَرُجوا اإلَى 

يُتوِن. َجَبِل الزَّ

َيُسوُع ُيْنبُئ ِبإنكاِر ُبْطُرس
31ثُمَّ قاَل لَُهْم َيُسوُع: »كُلُُّكْم َسَتفِقُدوَن اإيمانَُكْم 

َُّه َمكُتوٌب: أن بِي اللَّيَلَة. لِا

› َساأْضِرُب الّراِعي،   
زكريا 7:13    َفَتَتَشتَُّت ِخراُف الَقطيِع.‹  

َساأسِبُقُكْم  نِّي  َفاإ الَمْوِت،  ِمَن  اأقُوَم  اأْن  َبْعَد  32َولَِكْن 

اإلَى الَجِليِل.«
33َفاأجاَبُه ُبطُرُس: »َحتَّى لَو َفَقَد الَجِميُع اإيمانَُهْم 

بَِك، َفاأنا لا ُيمِكُن اأْن اأفِقَد اإيمانَِي بَِك.«
34َفقاَل لَُه َيُسوُع: »الَحقَّ اأقُوُل لََك، ِفي َهِذِه الَليَلِة، 

يُك، َسُتنِكُرنِي َثلاَث َمّراٍت.« َوَقبَل اأْن َيِصيَح الدِّ

35َفقاَل لَُه ُبطُرُس: »َحتَّى لَو كاَن َعَليَّ اأْن اأُموَت 

ِمثَل  التَّلاِميِذ  َجِميُع  َوقاَل  اُأنِكَرَك!«  لَْن  نِّي  َفاإ َمَعَك، 
َهذا الَكلاِم.

ي ُمنَفِردًا َيُسوُع ُيَصلِّ
ُيدَعى  َمكاٍن  اإلَى  َمَعُهْم  َيُسوُع  َذَهَب  36ِحيَنِئٍذ 

ُجْثَسيمانِي، َوقاَل لِلتَّلاِميِذ: »اجِلُسوا ُهنا َبيَنما اأْذَهُب 
ُأَصلَِّي.« 37َواأَخَذ َمَعُه ُبطُرَس َواْبَني َزَبِدي،  اإلَى ُهناَك لِا
َوابَتَداأ َيشُعُر بِالُحزِن َوالانِزعاِج. 38ثُمَّ قاَل لَُهْم: »ُحزنِي 
اإنَُّه َيكاُد َيقُتلُِني! ابُقوا ُهنا َواْسَهُروا  َشِديٌد ِجّداً َحتَّى 

َمِعي.«
َوَوجُهُه  َوَسَجَد  َقِليلاً،  َعْنُهْم  َيُسوُع  39َوابَتَعَد 

ُممِكناً،  كاَن  اإْن  اأبِي،  »يا  ُيَصلِّي:  َوَبَداأ  أْرِض  الا اإلَى 
اأنا،  اُأريُد  َكماَ  لَيَس  لَِكْن  الَكاأُس أ.  َهِذِه  َفلَتَتجاَوْزنِي 
َبْل َكما تُِريُد اأنَت.« 40َوجاَء اإلَى َتلاِميِذِه، َفَوَجَدُهْم 
نائِِميَن، َفقاَل لُِبطُرَس: »اأَهَكذا لَْم َتقِدُروا اأْن َتْسَهروا 
ُبوا.  َمِعي ساَعًة واِحَدًة؟ 41اْسَهُروا َوَصلُّوا لَِكي لا تَُجرَّ

ُروُحُكْم َتسَعى اإلَى َذلَِك، اأّما َجَسُدكُْم َفَضِعيٌف.«
لَْم  اإْن  اأبِي،  »يا  فُقاَل:  لُِيَصلَِّي،  ثانَِيًة  42َوابَتَعَد 

َيُكْن ِمَن الُمْمِكِن ُعُبوُر َهذا الكاِس َعنِّي، َبْل َينَبغي اأْن 
اأشَرَبها، َفْلَتُكْن َمِشيَئُتَك.«

أنَّ النُّعاَس اأثَقَل  43ثُمَّ عاَد ثانَِيٌة َفَوَجَدُهْم نِياماً، لِا

َفقاَل  لُِيَصلَِّي،  ثالَِثًة  ًة  َمرَّ َوَذَهَب  44َفَتَرَكُهْم  ُعُيونَُهْم. 
لاً. الَكِلماِت نَفَسها الَِّتي قالَها اأوَّ

45ثُمَّ عاَد اإلَى التَّلاِميِذ َوقاَل لَُهْم: »اأما ِزلُْتْم نائِميَن 

اْبُن  َوَسُيَسلَُّم  َقْد حاَن،  الَوْقَت  اإنَّ  ها  َوُمسَتِريحيَن؟ 
َقِد  ها  َولَنذَهْب.  46قُوُموا  الُخطاِة.  أيِدي  لِا نساِن  الاإ

اقَتَرَب الرَُّجُل الَِّذي خانَِني.«

الَقبُض َعَلى َيُسوع
َيُهوذا  َظَهَر  َيَتَكلَُّم،  َيزاُل  ما  كاَن  47َوَبيَنما 

ُسُيوفاً  َيحِملُوَن  َكبيٌر  َجْمٌع  َوَمَعُه  َعْشَر،  الاْثَني  اأَحُد 
عِب.  َوُشُيوُخ الشَّ الَكَهَنِة  اأرَسَلُهْم ِكباُر  َقْد  َوَهراواٍت، 

آلام َوالمعاناة. مكررة في العدد 42. أ 39:26 الكأس. اأي كاأس الا
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48َوكاَن الخائُِن َقْد اأعطاُهْم َعلاَمًة َوقاَل: »الَِّذي اُأَقبِّلُُه 

ُهَو الرَُّجُل الَمطلُوُب، َفاقِبُضوا َعَليِه.« 49َفاقَتَرَب حالاً 
ِمْن َيُسوَع َوقاَل لَُه: »اُأَحّييَك يا ُمَعلُِّم!« َوَقبََّلُه.

ِجْئَت  ما  اعَمْل  َصِديُق،  »يا  َيُسوُع:  لَُه  50َفقاَل 

أجِلِه.« ِحيَنِئٍذ اقَتَرَبوا َواأمَسُكوا بَِيُسوَع َوَقَبُضوا َعَليِه.  لِا
51َفَمدَّ اأَحُد الَِّذيَن كانُوا َمَع َيُسوَع َيَدُه، َواْسَتلَّ َسيَفُه، 

َوَضَرَب َعْبَد َرئِيِس الَكَهَنِة َفَقَطَع اُأُذنَُه.
52َفقاَل لَُه َيُسوُع: »اأرِجْع َسيَفَك اإلَى َمكانِِه. َفُكلُّ 

تُدِركُوَن  53األا  َسُيقَتُل.  يِف  بِالسَّ يَف،  بِالسَّ َيْقُتُل  َمْن 
اأكَثَر  لِي  َسُيرِسُل  َوُهَو  الاآَب،  اأدُعَو  اأْن  اأسَتِطيُع  اأنَِّني 
ِمِن اثَنتي َعْشَرَة ِفرَقًة ِمَن الَملائَِكِة حالاً؟ 54لَِكْن، اإْن 
َهِذِه  اأنَّ  اأَعَلَنْت  الَّتي  الُكُتُب  ُق  َسَتَتَحقَّ َكيَف  َفعْلُت، 

ُأموَر َسَتْحُدُث َهَكذا.« الا
لِلُجُموِع: »َهْل  َيُسوُع  اللَّحَظِة قاَل  تِْلَك  55َوِفي 

ُيوِف َوالَهراواِت َكما َتخُرُجوَن َعَلى  َخَرجُتْم َعَليَّ بِالسُّ
ُأَعلَِّم،  ُمجِرٍم؟ كُنُت اأجِلُس كُلَّ َيوٍم ِفي ساَحِة الَهيَكِل لِا
َكَتَبُه  لَِيِتمَّ ما  ! 56َولَِكنَّ َهذا َحَدَث  َتقِبُضوا َعَليَّ َولَْم 

أنِبياُء.« ثُمَّ َتَخلَّى َعْنُه َجِميُع التَّلاميِذ َوَهَرُبوا! الا

َيُسوُع أماَم قاَدِة الَيُهود
َبيِت  اإلَى  َعَليِه  َقَبُضوا  الَِّذيَن  اْقتاَدُه  َذلَِك،  57َبْعَد 

ِريَعِة  الشَّ ُمَعلُِّمو  اجَتَمَع  َحيُث  الَكَهَنِة،  َرئِيِس  ِقيافا 
اإلَى  َوَدَخَل  َبِعيٍد،  ِمْن  َفَتِبَعُه  ُبطُرُس  58اأّما  ُيوُخ.  َوالشُّ
ساَحِة َبيِت َرئِيِس الَكَهَنِة. َفَدَخَل َوَجَلَس َمَع الُحّراِس 

لَِيَرى ماذا َسَيحُدُث ِفي النِّهاَيِة.
َمجِلِس  اأعضاِء  َوَجِميُع  الَكَهَنِة،  ِكباُر  59َوكاَن 

الَيُهوِد َيبَحثُوَن َعْن َشهاَدِة ُزوٍر ِضدَّ َيُسوَع لَِكي َيقُتلُوُه. 
َم ُشُهوُد ُزوٍر َكِثيُروَن  60لَِكنَُّهْم لَْم َيِجُدوا، َمَع اأنَُّه َتَقدَّ

61َوقالا:  َرُجلاِن،  َم  َتَقدَّ َواأِخيراً  اأكاِذيَب.  َعْنُه  َوقالُوا 
»َهذا الرَُّجلُ أ قاَل: ›اأسَتِطيُع اأْن اأهِدَم َهيَكَل اهلِل َواأبِنَيُه 

ِفي َثلاَثِة اأيّاٍم.‹«
62َفَوَقَف َرئِيُس الَكَهَنِة َوقاَل: »األَْن تُداِفَع َعْن كُلِّ 

63اأّما  الرَُّجلاِن؟«  َهذاِن  بِها  َيتَِّهُمَك  الَِّتي  الاتِّهاماِت 

يتجنبوَن  اأعداؤه  كان  فقد  يسوع،  اأي  الرجل.  هذا  أ 61:26 

النطق بِاْسِمِه!

َيُسوُع َفَبِقَي صاِمتاً. َفقاَل لَُه َرئِيُس الَكَهَنِة: »اُأناِشُدَك 
بِاْسِم اهلِل الَحيِّ اأْن تُخِبرنا اإْن كُْنَت اأنَت الَمِسيَح اْبَن 

اهلِل.«
64َفاأجاَبُه َيُسوُع: »نََعْم اأنا ُهَو َكما قُْلَت. َواأقُوُل 

نساِن جالِساً  لَُكْم: ِمَن الَيوِم َفصاِعداً، َسَتَرْوَن اْبَن الاإ
ماِء.« َعْن َيِميِن َعْرِش اهلِل، َواآتِياً َعَلى ُسُحِب السَّ

»لََقْد  َوقاَل:  ثِياَبُه  الَكَهَنِة  َرئِيُس  َق  َمزَّ 65ِحيَنِئٍذ 

اأَهْنَت اهلَل، َفما الحاَجُة َبْعُد اإلَى ُشُهوٍد؟ َفَقْد َسِمْعُتُم 
َفاأجاُبوُه: »اإنَُّه  اإهانََتُه هلِل. 66َفِبماذا َتحُكُموَن؟«  آَن  الا

َيسَتِحقُّ الَموَت.«
بَِقْبضاتِِهْم  َوَضَرُبوُه  َوجِهِه،  ِفي  َبَصُقوا  67ِحيَنِئٍذ 

َولََطُموُه. 68َوكانُوا َيُقولُوَن لَُه: »َتَنبَّاأ لَنا اأيُّها الَمِسيُح، 
َمِن الَِّذي َضَرَبَك؟«

ُبطُرُس ُينِكُر َيسوع
أثناِء، كاَن ُبطُرُس جالِساً ِفي الّساَحِة  69ِفي َهِذِه الا

ِفي الخاِرِج. َفجاَءْت اإلَيِه خاِدَمُة َرئِيِس الَكَهَنِة َوقالَْت: 
.« 70لَِكنَّ ُبطُرَس  »اأنَت اأيضاً كُْنَت َمَع َيُسوَع الَجِليِليِّ
َتُقولِيَن!«  اأفَهُم ما  َوقاَل: »لا  الَجِميِع  اأماَم  اأنَكَر َهذا 
اُأْخَرى  َفقالَْت خاِدَمٌة  الّساَحِة،  َبّواَبِة  اإلَى  َخَرَج  71ثُمَّ 

َيُسوَع  َمَع  كاَن  ُجُل  الرَّ »َهذا  ُهناَك:  كانُوا  لَِمْن 
ًة اُأْخَرى، َواأقَسَم  .« 72َفاأنَكَر ُبطُرُس َذلَِك َمرَّ النّاِصِريِّ
َوقاَل: »اإنِّي لا اأعِرُف َهذا الرَُّجَل.« 73َوَبْعَد َقِليٍل، جاَء 
اإلَيِه الواِقِفوَن ُهناَك َوقالُوا لَُه: »اأنَت ِفعلاً واِحٌد ِمْنُهْم، 
.« 74ِحيَنِئٍذ ابَتَداأ َيْلَعُن ب  َفَلهَجُتَك َتكِشُف اأنََّك َجِليِليٌّ
َوِفي  الرَُّجَل.«  َهذا  اأعِرُف  لا  »اأنِّي  َوَيقوُل:  َوَيحِلُف 
الَكلاَم  ُبطُرُس  َتَذكََّر  75ِحيَنِئٍذ  يُك.  الدِّ الحاِل صاَح 
الَِّذي قالَُه َيُسوُع لَُه: »َسُتنِكُرنِي َثلاَث َمّراٍت َقبَل اأْن 

يُك،« َفَخَرَج َوَبَكى بَِمراَرٍة َشِديَدٍة. َيِصيَح الدِّ

ِيُسوُع أماَم الواِلي ِبيالُطس

ِكباُر 27  اجَتَمَع  التّالِي،  الَيوِم  َصباِح  َوِفي 
لَِكي  َوَتشاَوُروا  عِب،  الشَّ َوُشُيوُخ  الَكَهَنِة 

ب 74:26 يلعن. اأي ُيقِسُم َعَلى نَفِسِه بِاللّعِن اإن كاَن كاِذباً!
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الوالي  اإلَى  َوَسلَُّموُه  َواقتاُدوُه  2َفَقيَُّدوُه  َيُسوَع.  َيقُتلُوا 
بِيلاُطَس.

َيُهوذا َيقُتُل َنفَسه
َقرَّروا  اأنَُّهْم  َيُسوَع،  الَِّذي خاَن  َيُهوذا  َراأى  3َفَلّما 

الُحْكَم َعَلى َيُسوَع بِالَمْوِت، نَِدَم َعَلى ماَ َفَعَلُه. َفاأعاَد 
ُيوِخ،  اإلَى ِكباِر الَكَهَنِة َوالشُّ ِة  الثَّلاثِيَن ِقطَعًة ِمَن الِفضَّ
َبِريئاً  َشخصاً  بَِتسِليِمي  اأخَطاأُت  »َقْد  لَُهْم:  4َوقاَل 

لُِيقَتَل.«
أْمَر  الا َهذا  َتَدبَّْر  بِنا؟  َهذا  َعلاَقُة  »ما  لَُه:  َفقالُوا 

بَِنفِسَك.«
غاَدَر،  ثُمَّ  الَهيَكِل  ِفي  النَّْقِد  ِقَطَع  َيُهوذا  5َفاألَقى 

النَّْقِد  ِقَطَع  الَكَهَنِة  ِكباُر  نَفَسُه. 6َفاأَخَذ  َوَشَنَق  َوَذَهَب 
َوقالُوا: »لَيَس َمسُموحاً بِاأْن نََضَع َهذا الماَل ِفي َخِزيَنِة 
ُروا اأْن َيشَتُروا بِِه  َُّه َثَمُن َحياِة اإنساٍن.« 7َفَقرَّ أن الَهيَكِل لِا
ُيعَرُف  8َولَِهذا  لِلُغَرباِء.  َمقَبَرًة  لَِيكوَن  الَفّخاِريِّ  َحقَل 
ِم« اإلَى َيوِمنا َهذا. 9َوبَِهذا َتمَّ  الَحقُل بِاْسِم »َحقِل الدَّ

: ما قالَُه اهلُل َعَلى لِساِن اإرِميا النَِّبيِّ

ِة، َوُهَو الثََّمُن  »اأَخُذوا الثَّلاثِيَن ِقطَعًة ِمَن الِفضَّ
الَِّذي اتََّفَق َبنو اإْسرائِيَل َعَلى َدفِعِه. 10َواشتروا 

.« أ ، َكما اأَمَرنِي الرَّبُّ بِِه َحقِل الَفّخاِريِّ

َيُسوُع أماَم ِبيالُطس
»َهْل  َفَساألَُه:  الوالِي،  اأماَم  َيُسوُع  11َوَوَقَف 

قُْلَت  َكما  »ُهَو  َيُسوُع:  َفقاَل  الَيُهوِد؟«  َمِلُك  اأنَت 
بَِنفِسَك.«

َيشَتُكوَن  ُيوُخ  َوالشُّ الَكَهَنِة  ِكباُر  كاَن  12َوِعنَدما 

َعَليِه لَْم يِنِطْق بَِشيٍء. 13ثُمَّ َساألَُه بِيلاُطُس: »األا َتسَمُع 
َهِذِه التَُّهَم الَكِثيَرَة الَِّتي َيتَِّهُمونََك بِها؟«

اأيِّ  عَلى  َرّداً  بيلاُطَس  ُيعِط  لَْم  َيُسوَع  14َولَِكنَّ 

ُب ِمْن َصمِتِه. َكلاٍم اتََّهموُه بِِه. َفكاَن بِيلاُطُس َيَتَعجَّ

زكريا 12:11–13،  انظر كتاب  الرب.   . . . أخذوا  أ 10:27 

وكتاب اإرميا 6:32–9.

َفَشُل ِبيالُطَس في إطالِق َيُسوع
ُيطِلَق  اأْن  الِفْصِح  ِعيِد  ِفي  ُمعتاداً  الوالِي  15َوكاَن 

للنّاِس َسِجيناً َيختارونَُه. 16َوكاَن ُهناَك َسِجيٌن َمشُهوٌر 
ِه، اْسُمُه باراباُس. ب 17فِعنَدما اجَتَمَع النّاُس، قاَل  بَِشرِّ
َيُسوَع  لَُكْم:  اُأطِلَق  اأْن  تُِريُدوَن  »َمْن  لَُهْم:  بِيلاُطُس 
الَمدُعوَّ الَمِسيَح، اأْم باراباَس؟« 18َفَقْد َعَرَف بِيلاُطُس 

اأنَُّهْم َسلَُّموا َيُسوَع اإلَيِه بَِسَبِب َحَسِدِهْم.
19َوَبيَنما كاَن بِيلاُطُس جالِساً َعَلى كُرِسيِّ الَقضاِء، 

اأرَسَلْت َزوَجُتُه اإلَيِه ِرسالًَة َتُقوُل: »لا َتفَعْل َشّراً بَِهذا 
ِّي كُنُت ُمنَزِعَجًة َطواَل اللَّيِل بَِسَبِب  أن الرَُّجِل الَبِريِء، لِا

ُه.« ُحْلٍم َيُخصُّ
ُيوَخ اأقَنُعوا ُجُموَع النّاِس  20َولَِكنَّ ِكباَر الَكَهَنِة َوالشُّ

بِاأْن َيطلُُبوا اإطلاَق َسراِح باراباَس، َوَقتَل َيُسوَع.
اُأطِلَق  اأْن  تُِريُدوَن  الاثَنيِن  »اأيُّ  الوالِي:  21َفقاَل 

لَُكْم؟« َفقالُوا: »باراباَس.«
22َفَساألَُهْم بِيلاُطُس: »َفماذا اأصَنُع بَِيُسوَع الَمدُعوِّ 

الَمِسيِح؟« َفاأجاُبوا َجِميعاً: »َفْلُيصَلْب.«
23َفقاَل لَُهْم بِيلاُطُس: »لِماذا؟ ما َجريَمُتُه؟« لَِكنَُّهْم 

َصَرُخوا اأكَثَر: »لُِيصَلْب.« 24َولَّما َراأى بِيلاُطُس اأْن لا 
اأَخَذ  َبَداأْت،  َقْد  الَفوَضى  اإنَّ  َبْل  ُمحاَولَِتِه،  ِمْن  فائَِدَة 
َبعَض الماِء َوَغَسَل بِِه َيَديِه اأماَم الَجْمِع َوقاَل: »اأنا َغيُر 
َمسُؤوٍل َعْن َموِت َهذا الرَُّجِل، اإنَّها َمسُؤولِيَُّتُكْم اأنُتْم.«

َوَعَلى  َعَلينا  »َدُمُه  عِب:  الشَّ َجِميُع  25َفقاَل 

اأولاِدنا.«
بِاأْن  َواأَمَر  لَُهْم،  باراباَس  بِيلاُطُس  اأطَلَق  26ِحيَنِئٍذ 

ُيجَلَد َيُسوُع، َواأسَلَمُه لُِيصَلَب.

الُجُنوُد َيسَتهِزُئوَن ِبَيُسوع
27ثُمَّ اْقتاَد ُجُنوُد الوالِي َيُسوَع اإلَى َقْصِر الِولاَيِة، 

َوَجَمُعوا َعَليِه َكتيَبُة الُحّراِس، 28َفَنَزُعوا ثِياَبُه ثُمَّ األَبُسوُه 
اأغصاٍن  ِمْن  تاجاً  لَُه  29َوَجَدلُوا  اللَّوِن. ج  ِقرُمزَي  ِرداًء 

ب 16:27 باراباس. اأْو »يسوع باراباس« كما في َبْعض النسخ 

اليونانية.
لون. اأْو اأرجواني، وذلَك استهزاًء بِه،  ج 28:27 ألَبسوُه . . . الَّ

فهذا لوُن رداِء الملوك.



َمتَّى 104358:27

َيِدِه  ِفي  َقَصَبًة  َوَوَضُعوا  َراأِسِه،  َعَلى  َوَوَضُعوُه  شائَِكٍة 
الُيمَنى، َوَسَجُدوا اأماَمُه ُمسَتهِزئيَن َوُهْم َيقولوَن: »َيعيُش 
َمِلُك الَيُهوِد!« 30ثُمَّ َبَصُقوا َعَليِه، َواأَخُذوا الَقَصَبَة ِمْن 
ِمَن  َفَرُغوا  31َولَّما  َراأِسِه.  َعَلى  َيْضِرُبونَُه  َوَبداأوا  َيِدِه، 
خِرَيِة بِِه، نََزُعوا َعْنُه الثَّوَب، َواألَبُسوُه ثِياَبُه، َوَخَرُجوا  السُّ

بِِه لَِيصِلُبوُه.

ِليب َيُسوُع َعَلى الصَّ
ِقيِريَن  َمِديَنِة  ِمْن  َرُجلاً  َوَجُدوا  َخَرُجوا،  32َفَلّما 

ِليِب.  الصَّ َحمِل  َعَلى  َفاأجَبُروُه  ِسْمعاُن،  اْسُمُه 
33َوِعنَدما َوَصلُوا اإلَى َمكاٍن ُيعَرُف بِاْسِم »الُجْلُجَثَة،« 

نَبيذاً  َيُسوَع  34اأعُطوا  الُجْمُجَمِة،«  »َمكاَن  اأي 
اأْن  َرَفَض  ذاَقُه،  َفَلّما  لَِيْشَرَبُه.  ٍة  ُمرَّ بِماَدٍة  َممُزوجاً 

َيْشَرَب.
ُموا ثِياَبُه َعَليِهْم، َواألُقوا  35َولَّما َصَلُبوا َيُسوَع، َقسَّ

قُرَعًة َبيَنُهْم. 36ثُمَّ َجَلُسوا ُهناَك َيحُرُسونَُه. 37َوَعلَُّقوا 
َمِلُك  َيُسوُع،  »َهذا  َعَليها:  كُِتَب  لاِفَتًة  َراأِسِه  َفوَق 

الَيُهوِد،« بِاعِتباِرها تُْهَمَتُه.
َيِميِنِه  َعْن  واِحٌد  ُمجِرماِن،  َيسوَع  َمَع  38َوُصِلَب 

وَن  َواآَخُر َعْن َيساِرِه. 39َوكاَن المارُّوَن َيْشِتُمونَُه، َوَيُهزُّ
الَهيَكَل  َسَتهِدُم  َمْن  يا  »اأنَت  40َوَيقولوَن:  ُرُؤوَسُهْم 
َفَخلِّْص  اهلِل،  اْبَن  كُنَت  اإْن  اأيّاٍم،  َثلاَثِة  ِفي  َوَتبِنيِه 

ِليِب!« نَفَسَك، َوانِزْل َعِن الصَّ
ِريَعِة  41َوَكَذلَِك َسِخَر بِِه ِكباُر الَكَهَنِة َوُمَعلُِّمو الشَّ

َيسِتِطيُع  لا  لَِكنَُّه  َغيَرُه،  42»َخلََّص  َوقالُوا:  ُيوُخ  َوالشُّ
َفْلَينِزْل َعِن  اأْن ُيَخلَِّص نَْفَسُه! ُهَو َمِلَك َبني اإْسرائِيَل! 
َفْلُينِقْذُه  بِاهلِل،  ثَِقَتُه  بِِه! 43َوَضَع  َفُنْؤِمَن  آَن  الا ِليِب  الصَّ
اهلِل‹؟«  اْبُن  ›اأنا  َيُقْل:  اأَفَلْم  ِفعلاً.  اأراَدُه  اإْن  آَن  الا اهلُل 
َيشِتمانِِه  كانا  َمْعُه  الَمصلُوباِن  الُمجِرماِن  44َوَكَذلَِك 

بَِكلاٍم ُمشابٍِه.

َموُت َيُسوع
الظَّلاُم  َخيََّم  ُظْهراً،  َعْشَرَة  الثّانَِيَة  الّساَعِة  45َوِمَن 

الظُّهِر.  َبعَد  الثّالَِثِة  الّساَعِة  َحتَّى  أْرِض  الا كُلِّ  َعَلى 
عاٍل  بَِصوٍت  َيُسوُع  َصَرَخ  الثّالَِثِة،  الّساَعِة  46َونَْحَو 

»اإلَهي،  اأي:  َشَبْقَتِني؟« أ  لَما  اإيِلي،  »اإيِلي،  َوقاَل: 
الواِقِفيَن  َبعُض  َسِمَعُه  47َولَّما  َتَرْكَتِني؟«  لِماذا  اإلَهي، 

ُهناَك، قالُوا: »اإنَُّه ُيناِدي اإيِلّيا!« ب
اإْسَفنَجًة  َواأَخَذ  ُهناَك،  الواِقِفيَن  اأَحُد  اأسَرَع  48ثُمَّ 

َمها  ، َوَوَضَعها َعَلى َقَصَبٍة َطويَلٍة، َوَقدَّ َوَغَمَسها بِالَخلِّ
لَُه لَِيْشَرَب. 49اأّما الباقُوَن َفكانُوا َيُقولُوَن: »لَِننَتِظْر َونََر 

اإْن كاَن اإيِلّيا َسَياأتِي لُِينِقَذُه!«
َواأسَلَم  ُمرَتِفٍع،  بَِصوٍت  ثانَِيًة  َيُسوُع  َصَرَخ  50ثُمَّ 

الرُّوَح.
ْت ِستاَرُة الَهيَكلِ ج اإلَى نِْصَفيِن ِمْن َفوٍق  51َفانَشقَّ

ُخوُر،  الصُّ َقِت  َوَتَشقَّ أْرُض،  الا ِت  َواهَتزَّ اأسَفِل،  اإلَى 
ِمَن  َكِثيِريَن  اأجساُد  َوقاَمْت  الُقُبوُر،  52َوانَفَتَحِت 

53َوَبْعَد  ماتُوا.  َقْد  كانُوا  الَِّذيَن  سيَن  الُمَقدَّ المؤِمنيَن 
قُُبوِرها،  ِمْن  الاأجساُد  تِْلَك  َخَرَجْت  َيُسوُع،  قاَم  اأْن 

َسِة، َوَظَهَرْت لَِكِثيِريَن. َوَدَخَلْت اإلَى الَمِديَنِة الُمَقدَّ
كانُوا  الَِّذيَن  َوالُحّراُس  ، د  الرُّومانِيُّ الّضابُِط  54اأّما 

َوالاأحداَث  لَْزلََة  الزَّ َراَأْوا  َفَلّما  َيُسوَع،  َجَسَد  َيحُرُسوَن 
الاُأخَرى، ارَتَعُبوا ِجّداً َوقالُوا: »كاَن َهذا َحّقاً اْبَن اهلِل!« 
َوكُنَّ  َبِعيٍد،  ِمْن  َوَينُظْرَن  َيِقْفَن  نِساٌء  ُهناَك  55َوكانَْت 

َقْد َتِبْعَن َيُسوَع ِمَن الَجِليِل لَِيخِدْمَنُه. 56َفِمْنُهنَّ َمرَيُم 
الَمجَدلِيَُّة، َوَمرَيُم اُأمُّ َيعُقوَب َوُيوُسَف، َوَكَذلَِك اُأمُّ اْبَني 

َزَبِدّي. ه

َدْفُن َيُسوع
الُقْدِس  َمِديَنِة  اإلَى  جاَء  الَمساُء،  57َوِعنَدما جاَء 

َوَقْد  الّراَمِة.  َبْلَدِة  ِمْن  َوهَو  ُيوُسُف،  اْسُمُه  َغِنيٌّ  َرُجٌل 
كاَن ُهَو اأيضاً تِلِميذاً لَِيُسوَع. 58َفَذَهَب اإلَى بِيلاُطَس 

أ 46:27 إيلي . . . شبقتني. من المزمور 1:22.

أرامية،  ب 47:27 ينادي إيليا. الكلمة »اإيلي« بِالعبرية و »اإيلو« بِالا

عام 850  نحو  معروف عاش  نبي  اْسم  وهو  »اإيليا«  الاسم  تشبه 
قبل الميلاد.

تفصل »قدس  الَّتي كانت  الستارة  الهيكل.  ستارة  ج 51:27 

الاأقداس يمثل  اليهودي. وكان قدس  الهيكل  بقية  الاأقداس« عن 
لهي. الحضور الاإ

د 54:27 ضابط روماني. حرفياً »قائد مئة.«

ه 56:27 ابنّي زبدي. يعقوب ويوحنا.
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عطائِِه  بِاإ بِيلاُطُس  َفاأَمَر  َيُسوَع.  َجَسَد  ِمنُه  َوَطَلَب 
ُه بُِقماٍش َجِديٍد  الَجَسَد. 59َفاأَخَذ ُيوُسُف الَجَسَد َولَفَّ
ِمَن الَكتّاِن، 60ثُمَّ َوَضَعُه ِفي َقْبِرِه الَجِديِد الَِّذي كاَن 
َعَلى  ْخِر، ثُمَّ َدحَرَج َحَجراً َضْخماً  َقْد َحَفَرُه ِفي الصَّ
َمدَخِل الَقْبِر َوَذَهَب. 61َوكانَْت َمرَيُم الَمجَدلِيَُّة، َوَمْرَيُم 

الاُأخَرى جالَِسَتيِن ُمقابَِل الَقْبِر.

ِحراَسُة َقْبِر َيُسوع
الُجُمَعِة،  َيوُم  انَتَهى  اأِن  َبْعَد  التّالِي،  الَيوِم  62َوِفي 

يِسيِّوَن َمَع بِيلاُطَس، 63َوقالُوا  اجَتَمَع ِكباُر الَكَهَنِة َوالِفرِّ
لَُه: »يا َسيُِّد، نََتَذكَُّر اأنَّ َهذا الُمِضلُّ قاَل َقبَل اأْن َيموَت: 
اأمراً  64َفاصِدْر  اأيّاٍم.«  َثلاَثِة  َبْعَد  الَموِت  ِمَن  »َساأقُوُم 
بِِحراَسِة الَقْبِر َحتَّى الَيوِم الثّالِِث، َحتَّى لا َياأتَِي َتلاِميُذُه 
َوَيسِرقُوا الَجَسَد ثُمَّ َيُقولُوا للنّاِس: ›لََقْد قاَم ِمَن الَموِت.‹ 

أوَِّل.« لاِل الا لاُل اأسَواأ ِمَن الضَّ َفَيكوَن َهذا الضَّ
65َفقاَل لَُهْم بِيلاُطُس: »ُخُذوا ُحّراساً ِمَن الُجْنِد، 

َواْذَهُبوا َوَتاأكَُّدوا ِمْن كُلَّ َشيٍء بَِمعِرَفِتُكْم.« 66َفَذَهُبوا 
َوَضَبُطوا الَقْبِر. َوَوَضُعوا َخْتماً َعَلى الَحَجِر، َكما اأقاُموا 

ُحّراساً ِمَن الُجْنِد َعَليِه.

ِقياَمُة َيُسوع

ِل َيوٍم ِفي 28  ْبِت، ِفي اأوَّ َوَبْعَد انِتهاِء َيوِم السَّ
الاُأسُبوِع، جاَءْت َمرَيُم الَمجَدلِيَُّة، َوَمرَيُم 

الاُأخَرى اإلَى الَقْبِر.
أنَّ  ٌة اأْرِضيٌَّة َقِويٌَّة، لِا 2َفَحَدَثْت ِفي تِْلَك اللَّحَظِة ِهزَّ

ماِء، َوَذَهَب اإلَى الَقْبِر َوَدحَرَج  َملاَك الرَّبِّ نََزَل ِمَن السَّ
الَحَجَر َعِن الباِب، ثُمَّ َجَلَس َعَليِه. 3َوكاَن َمنَظُرُه لاِمعاً 
ِمْنُه  الُحّراُس  4َفخاَف  َكالثَّْلِج.  َبيضاَء  َوثِياُبُه  َكالَبرِق، 

ِجّداً َوصاُروا َكاأمواٍت.
5َوقاَل الَملاُك لِلَمراأَتيِن: »لا َتخافا، اأعِرُف اأنَُّكما 

َموُجوداً  لَيَس  6اإنَُّه  ُصِلَب.  الَِّذي  َيُسوَع  َعْن  َتبَحثاِن 

ُهنا، َفَقْد قاَم ِمَن الَموِت َكما َسَبَق َوقاَل. َتعالَيا َوانُظرا 
الَمكاَن الَِّذي كاَن ِفيِه، 7ثُمَّ اذَهبا َسِريعاً اإلَى َتلاِميِذِه 
اإلَى  َوَسَيسِبُقُكْم  الَموِت،  ِمَن  قاَم  َقْد  لَُهْم:  َوقُولا 

الَجِليِل، َوَسَتَرْونَُه ُهناَك. ها اأنا َقْد اأخَبْرتُُكما.«
اْخَتَلَط  َوَقِد  َسِريعاً  الَقْبَر  الَمراأتاِن  8ِحيَنِئٍذ غاَدَرِت 

َخوفُُهما بَِفَرٍح َكبيٍر، َوَرَكَضتا لُِتخِبرا َتلاِميَذ َيُسوَع بِما 
»َسلاٌم.«  َوقاَل:  َيُسوُع،  الَتقاُهما  9َوَفجاأًة  َحَدَث. 
10َفقاَل  لَُه.  َوَسَجَدتا  بَِقَدميِه،  َواأمَسَكتا  اإلَيِه،  َفاقَتَرَبتا 
بِاأْن  اإْخَوتِي  َواأخِبرا  اذَهبا  َتخافا،  »لا  َيُسوُع:  لَُهما 

َيْذَهُبوا اإلَى الَجِليِل، َفَسَيرونَِني ُهناَك.«

قريُر الكاِذب التَّ
11َوَبيَنما كانَِت الَمراأتاِن ِفي َطِريِقِهما، َذَهَب َبعُض 

ماَ  بُِكلِّ  الَكَهَنِة  ِكباَر  َواأخَبُروا  الَمِديَنِة،  اإلَى  الُحّراِس 
َوَتشاَوُروا  ُيوِخ،  بِالشُّ الَكَهَنِة  ِكباُر  12َفاجَتَمَع  َحَدَث. 
ِفيما َبيَنُهْم، ثُمَّ اأعُطوا الُجنَد مالاً َكِثيراً، 13َوقالُوا لَُهْم: 
»اأشيعوا َبيَن النّاِس اأنَّ َتلاِميَذ َيُسوَع جاُءوا ِفي اللَّيِل 
َوَسَرقُوا َجَسَدُه َبيَنما اأنُتْم نِياٌم. 14َواإْن َوَصَل َهذا الَخَبُر 
15َفاأَخَذ  اآِمنيَن.«  َونُبِقيُكْم  َسُنقِنُعُه،  نَّنا  َفاإ الوالِي،  اإلَى 
الُجُنوُد الماَل، َوَعِملُوا َكما ِقيَل لَُهْم. َوَهَكذا انَتَشَرْت 

ُة َبيَن الَيُهوِد اإلَى َهذا الَيوِم. َهِذِه الِقصَّ

ُم إَلى َتالِميِذه َيُسوُع َيَتَكلَّ
اإلَى  الَجِليِل،  اإلَى  تِلِميذاً  َعَشَر  أَحَد  الا 16َوَذَهَب 

الَجَبِل الَِّذي اأخَبَرُهْم َيُسوُع اأْن َيذَهُبوا اإلَيِه. 17َوِعنَدما 
َراأوُه َسَجُدوا لَُه، َمَع اأنَُّه كانَْت لََدى َبعِضِهْم ُشُكوٌك. 
َم َيُسوُع اإلَْيِهْم َوقاَل: »اُأعِطَي لِي كُلُّ ُسلطاٍن ِفي  18َفَتَقدَّ

أْرِض. 19َفاذَهُبوا، َوَتلِمُذوا َجِميَع اُأَمِم  ماِء َوَعَلى الا السَّ
دوُهْم بِاْسِم الاآِب َوالاْبِن َوالرُّوِح الُقُدِس،  أْرِض، َوَعمِّ الا
20َوَعلُِّموُهْم اأْن ُيِطيُعوا كُلَّ ما اأوَصيُتُكْم بِِه. َوَتَذكَُّروا 

ْهِر.« اأنِّي َساأكُوُن َمَعُكْم دائِماً، َواإلَى نِهاَيِة الدَّ



License Agreement for Bible Texts
World Bible Translation Center
Last Updated: September 21, 2006

Copyright © 2006 by World Bible Translation Center
All rights reserved.

These Scriptures:
•	 Are	copyrighted	by	World	Bible	Translation	Center.
•	 Are	not	public	domain.
•	 May	not	be	altered	or	modified	in	any	form.
•	 May	not	be	sold	or	offered	for	sale	in	any	form.
•	 May	not	be	used	for	commercial	purposes	(including,	but	not	limited	to,	use	in	advertising	or	Web	banners	used	

for	the	purpose	of	selling	online	add	space).	
•	 May	be	distributed	without	modification	in	electronic	form	for	non-commercial	use.	However,	they	may	not	be	

hosted	on	any	kind	of	server	(including	a	Web	or	ftp	server)	without	written	permission.		A	copy	of	this	license	
(without	modification)	must	also	be	included.

•	 May	be	quoted	for	any	purpose,	up	to	1,000	verses,	without	written	permission.	However,	the	extent	of	
quotation	must	not	comprise	a	complete	book	nor	should	it	amount	to	more	than	50%	of	the	work	in	which	
it	is	quoted.		A	copyright	notice	must	appear	on	the	title	or	copyright	page	using	this	pattern:		“Taken	from	
the	HOLY	BIBLE:	EASY-TO-READ	VERSION™	©	2006	by	World	Bible	Translation	Center,	Inc.	and	used	by	
permission.”	If	the	text	quoted	is	from	one	of	WBTC’s	non-English	versions,	the	printed	title	of	the	actual	text	
quoted	will	be	substituted	for	“HOLY	BIBLE:	EASY-TO-READ	VERSION™.”	The	copyright	notice	must	appear	
in	English	or	be	translated	into	another	language.		When	quotations	from	WBTC’s	text	are	used	in	non-saleable	
media,	such	as	church	bulletins,	orders	of	service,	posters,	transparencies	or	similar	media,	a	complete	copyright	
notice	is	not	required,	but	the	initials	of	the	version	(such	as	“ERV”	for	the	Easy-to-Read	Version™	in	English)	
must	appear	at	the	end	of	each	quotation.

Any	use	of	these	Scriptures	other	than	those	listed	above	is	prohibited.	For	additional	rights	and	permission	for	
usage,	such	as	the	use	of	WBTC’s	text	on	a	Web	site,	or	for	clarification	of	any	of	the	above,	please	contact	World	
Bible	Translation	Center	in	writing	or	by	email	at	distribution@wbtc.com.

World Bible Translation Center
P.O.	Box	820648
Fort	Worth,	Texas	76182,	USA
Telephone:	1-817-595-1664
Toll-Free	in	US:	1-888-54-BIBLE
E-mail:	info@wbtc.com

WBTC’s web site – World	Bible	Translation	Center’s	web	site:	http://www.wbtc.org

Order online – To	order	a	copy	of	our	texts	online,	go	to:	http://www.wbtc.org

Current license agreement – This license is subject to change without notice.  The current license can be found at:
http://www.wbtc.org/downloads/biblelicense.htm

Trouble viewing this file – If	the	text	in	this	document	does	not	display	correctly,	use	Adobe	Acrobat	
Reader	6.0	or	higher.	Download	Adobe	Acrobat	Reader	from:
http://get.adobe.com/reader/

Viewing Chinese or Korean PDFs – To	view	the	Chinese	or	Korean	PDFs,	it	may	be	necessary	to	
download	the	Chinese	Simplified	or	Korean	font	pack	from	Adobe.	Download	the	font	packs	from:
http://www.adobe.com/products/acrobat/acrrasianfontpack.html


	بِشارَةُ مَتَّى

