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مقدمة

العالم .وفي ملء الزم���ان قال الل ُه كلمته للعال���م وكلمته كانت
ف���ي البدء خلق الل���ه
َ
يجسد به مح ّبته وبشارته للعالم بالخلاص من
المسيح .أارسل الله المسيح اإلى العالم لكي ّ
العالم ح ّتى َبذ َل ابنَ ُه
الخطيئ���ة والموت وعبوديّة اإبليس والع���ذاب ال�أبدي« :هكذا أا َّ
حب الل ُه َ
يهلك ُّ
الوحيد لكي ل� َ
كل َم ْن يؤم ُن ب ِه بل تكون له الحياةُ ال�أبديّ ُة» (يوحنا  .)16:3والمسيح
َ
أ
أ
كم���ا قال هو عن نفس���ه« :انا ُه َو ُخ ْب��� ُز ال َحيا ِةَ .م ْن يا ِت اإ َل َّي فَلا يَج���و ُعَ ،و َم ْن ي ُ ْؤ ِم ْن بي فَلا
ي َ ْع َط ُش اإلى ال�أَب َ ِد» (يوحنا  .)35:3وال َخبَ ُر ع ّما عمل المسيح وع ّلم على ال�أرض هو ال إ�نجيل
أاي البشارة السا ّرة لل إانسان بالخلاص من الهلاك ال�أبدي ونوال الحياة ال�أبدية .وكُ ِت َب ال إ� ُ
نجيل
أا ّول ما كُ ِتب باللغة اليونانية ولك ّن أاولى ترجماته كانت اإلى السريانية لغة المسيح نفسه.
تتم ّيز هذه الترجمة عن غيرها من الترجمات العرب ّية المنشورة لل إانجيل بميزتين ،أاول�هما
تقدم في الصفحة
أانّها تعتمد الترجمة السريان ّية المعروفة بالبسيطة مصدراً لها ،وثانيهما أانَّها ّ
المقابل���ة ترجمة اإلى لهجة محك ّية هي اللهجة الماردين ّية المحك ّية في ماردين وتوابعها في
المرة ال�أولى الت���ي يترجم فيها العهد الجديد اإلى اإحدى
تركي���ا وفي الجزيرة الس���وريّة .اإنّها ّ
أ
اللهج���ات المحك ّي���ة اليوم في العالم العربي .الدافع اإلى ذلك هو ا ّن هناك نس���بة كبيرة من
ال�أم ّيي���ن الناطقي���ن بهذه اللهجة ل� يفهمون ال إ�نجيل بالعرب ّية الفصحى حق الفهم ومن حقّهم
المختصين في العالم أا ّن المتع ّلم
أان يفهموا ال إ�نجيل بلغتهم ال�أم ،ومن الم ّتفق عليه ب إاجماع
ّ
تقدم ،اللهجة
يفهم ويتع ّلم وينجح بلغته ال�أم بشكل أافضل من أاية لغة أاخرى .وعلاوة على ما ّ
الماردين ّية تكاد تُطابق في خواصها وتركيبها اللغة السريان ّية لغة الترجمة السريان ّية لل إانجيل
يسهل الترجمة منها اإلى الماردينية ترجمة واضحة ودقيقة
المعروفة بالبس���يطة ،ال�أمر الذي ّ
وطبيع ّية .أا ّما سبب اعتماد الترجمة السريان ّية المعروفة بالبسيطة مصدراً لهذه الترجمة اإلى
العرب ّية والماردين ّية فهو أا ّن هذه الترجمة السريان ّية هي أا َّول أوا ُ
فضل الترجمات في العالم على
واللاهوتي .أا ّما الدليل التاريخي فلا حاجة بنا
واللغوي
م���دى التاريخ ك ّله بالدليل التاريخي
ّ
ّ
اإلى التفصيل فيه ،ويكفي الم ّطلع على أاظهر مح ّطات تاريخ الكنيس���ة الس���ريانية أا ْن يتذ َّك َر
ِ
وهؤل�ء السريان استمروا
الحقائق التالية :كان مترجمو ال إ�نجيل اإلى السريانية من السريان.

موي والعباسي
ال�أساتذة ال�أساطين في الترجمة عن اليونانية اإلى السريانية حتى العصرين ال� أ ِّ
تمرسوا في
ونقلوا الفك َر اليوناني اإلى السريانية والعربية .وهؤل�ء ال�أساتذة ال�أساطين الذين ّ
كرسين .وعاشوا تجربة
وتكرس���وا لها كانوا أاصلا ً من العلماء ِّ
القديسين ال ُم َّ
ترجمة ال إ�نجيل َّ
عدة
تاريخي���ة ف���ي ترجمة ال إ�نجيل وتنقيحه امت���دت عبر القرون الميلاديّ���ة ال�أولى أوانتجت ّ
ترجمات وتنقيحات اإلى الس���ريانية ومنها اإلى لغ���ا ٍ
ت أاخرى ،ح ّتى فاقت كمية المخطوطات
السريانية القديمة للكتاب المقدس كاملة أاو مجزوءة كم ّية مخطوطا ِته في باقي لغات العالم
كما يذكر قداسة البطريرك زكّا ال� أ ّول الجالس في دراسة ق ِّيمة له عن الموضوع .وث َّم َة حقيقة
تاريخ َّية لع َّلها أا ُّهم من ِّ
تقدم هي أا َّن ال إ�نجيل يشتمل على كلام المسيح له المجد ورسله
كل ما َّ
ِ
وهؤل�ء جميعاً كانت ال�آرامية الس���ريانية لغتهم ال� أ ُّم .وا َّلذين كتبوا أاس���فار ال إ�نجيل
ال�أطهار
باليويانية المعروفة بالكونية ل� َّبد أان يكونوا من ِ
هؤل�ء الناطقين بال�آرامية السريانية ليفهموا
كلام المسيح ورسله ج ِّيداً ويد ِّونوهُ باليونانية ،والطبقة التحت َّي ُة لكثير من النصوص ال إ�نجيلية
تكش���ف من خلال كثير من ال�ألفاظ والتعابير الس���ريانية أاو اليونانية ذات ال�أصل والتركيب
الس���رياني أا َّن ِ
هؤل�ء الك ّتاب كانوا من الناطقين بال�آرامية الس���ريانية .وليس هنا مجال ذكر
ما يدعم هذه الحقيقة من كتب التراث الكنسي أاو اجتهادات الدارسين المعاصرين ليونانية
ال إ�نجيل في الغرب .ث َّم َة حقيقة أاخرى هي أا َّن ترجمة ال إ�نجيل اإلى السريانية عن اليونانية هي
«اس���ترداد بضاعة اإلى أاصحابِها »،أاي اإعادة الكلام اإلى لغته السريانية-ال�آرامية ال�أصل ّية.
ول�أن الترجمة السريانية كانت اإعادة الكلام اإلى لغته ال�أصلية ظهرت دقيقة واضحة طبيع َّية
أ
كانَّها كُ ِتبَ ْت أاصلا ً بالس���ريانية ،ح ّتى أاهمل المترجم ف���ي أاغلب ال�أحيان ترجمة عبارة «الذي
تفس���يره» بعد العبارات السريانية على لسان المس���يح أاو رسله الواردة في النص اليوناني
بلفظها السرياني ،ل�أنّه وجدها من قبيل تفسير الماء بالماء.
أوا ّم���ا الدلي���ل اللغ���وي واللاهوتي فيظهر بمقارنة نص البس���يطة مع الن���ص اليوناني
ال�أصلي .اإ َّن هذه المقارنة تكش���ف امتياز البسيطة بالتوازن وال إ�نسجام الذي يثير ال إ�عجاب
وال إ�كبار بين عناصر الدقة والوضوح والطبيع ّية .وهذه العناصر هي على وجه التحديد مبادئ
الترجم���ة ال ُمثلى .والمقصود بالدقة هو التعبير بلغ���ة أاخرى عن المعنى الذي أاراده الكاتب
ال�أصلي بدون زيادة أاو نقصان .والمقصود بالوضوح مقدرة القارئ على فهم الكلام ال ُمتر َجم.
والمقصود بالطبيع ّية هو التعبير بال�أس���اليب التي تسلكها اللغة ال ُمترجم اإليها فيفهم القارئ

أاو السامع الكلام ال ُمتر َجم بدون أان يشعر أانَّه ُمترجم عن لغة أاجنبية .وال إ�تيان بترجمة تنسجم
وتكرساً ومشقَّة ل� يتغ َّلب عليها
وتمرساً ُّ
بداعي يتط َّلب علماً وفهماً ُّ
فيها هذه العناصر عمل اإ ٌّ
عشاق ال َغلَبة وال إ�بداع.
اإل� ّ
حر الصلاة ليجعلها الله سبباً لخلاص نفوس كثيرة ولبناء
نشفع تعبنا في هذه الترجمة أبا ّ
نفوس المؤمنين بكلمة الله الف ّعالة ال�أمضى من ِّ
حدين .وتوخَّينا أاس���هل ما
كل س���يف ذي َّ
يمكن من نظام كتابي لتدوين ال إ�نجيل باللهجة الماردين ّية ،وهو النظام الكتابي للغة العرب ّية
ض قليل من الرم���وز الكتاب ّية المع ّبرة عن أاصوات في اللهجة الماردين ّية غير
م���ع اإضافة بع ٍ
موج���ودة في العرب ّية الفصحى .وفيما يلي جدول بالرموز الكتاب ّية المضافة لتس���هيل قراءة
اللهجة الماردين ّية.
دليل لفظي لقراءة العهد الجديد باللهجة الماردينيّة

اإمالة كسرية تُلفظ مثل حركة الرباص السريانية
ِا ،ىِِ ،يِ- ،ة

ܶ

والحرف الفرنسي ( .)éرموزها:

ِا مثل:

هو ِا ( هو .متى )21:1
ّ
و ِا (متى 20:1؛ )11 ،9 ،3:3
ن ْحن ِا ( نح ُن .متى 12:6؛ 14:9؛ )19:17
ه ّن ِا ( هم/ه َّن .متى 9 ،5:2؛ .)22 ،20:4
ن ِا (متى 18:2؛ 9:4؛ .)15 ،14:7
ي ِا ( ِه َي للتوكيد .اجتزاء من ِه ِّي .متى 40 ،34:5؛ .)22:6
ىِ ،مثلé :
لى ،متى (.)24:9
لى( ،متى )1:1؛ ب َ ِ
ح ْب ِ

ِي  ،مثلé :
ِي ِ ،ه ِّي ( ِه َي .متى 8:14؛ 27 ،25:15؛ .)20:20
يتيِق ( ،يُطيق ،يستطيع .متى .)24:6
ِة ،مثلé :ْش َويِّة( ،متى )27:6؛ البريِّة( ،متى )28:6؛ ِ
وحدة( ،مت )29:6؛ قاي ِمة ق ِا ْع ِدة ،متى
.23:9
اإمالة ضم ّية تُلفَظ مثل حركة الزقاف السريانية
( .)oرمزها:
ُو ،مثل:

ܳ

والحرف ال إ�نكليزي الصوتي

مو ما ،متى 18:2؛ 30 ،26 ،25:6؛
مو َضع ،متى 9:2؛ ُ
يسوع ،متى 1:1؛ ُفوق ُ
ُ
.21 ،19 ،18 ،3 ،1:7
حركة ال�ختلاس :الحرف الساكن/الحبيس الذي ل� ي ُ ْضبَط أبا ِّي شكل فحركته ال�ختلاس
صوتي ،مثل الميم والس���ين في فعل «مس���كا» متى  .25:9وحركة
م���ا ل���م يرد بعده حرف
ّ
ال�ختلاس هي حركة ا آخر حرف في لفظ اإذا أاتى بعد لفظ أا ّوله س���اكن ،مثل حرف الفاء في:
الر ْب» مت���ى  .20:1ل�حظ أان الفاء
«خ َّلف ا ْس���حق» مت���ى  ،2:1وحرف الكاف في « َملاك َّ
والكاف والميم غير مضبوطين أبا ّي شكل.
گ ،يُلفَظ مثل الجيم المصريّة .مثل« :گباريّة» متى .23،15 ،8:21
«وچ»
چ ،يُلفَظ مثل حرف ( )chفي ال إ�نكليزية مثل كلمة كنيسة بال�نكليزية  .churchمثلّ :
چفخ» يُه َرق .متى .17:9
البريّة .متى 30:6؛ «ي ْن ْ
وجه .متى 39:5؛ «ال ّچ ُول» ّ
تُكتَب الضمائر كما تُلفَظ فلا تُكتَب الهاء حين ل� تُلفَظ ويُكتفى بكتابة الحرف الصوتي
الملفوظ من الضمير .مثل:

َمع��� ْن معهم/معه��� ّن .متى  .15:9قا ْللن قال لهم/له ّن .مت���ى  .24:9قا ْللا قال لها .متى
 .22:9مس���كا أامس���كها .متى َ .25:9علَيا َعلَيهاَ .علَيو َعلَيه .متى  .24:9متى .18:9
متحركة بحركة
تَلاميذو … َخ ْلفو تلاميذه … خلفه .متى  .19:9يوصفوون (الواو الثانية ّ
اختلاس) يصفونهم بمعنى يمدحونهم .متى .2:6
متحركة بحركة اختلاس) يرونَهم .متى .5:6
ي َروو ْن (الواو الثانية ّ
متحركة بحركة اختلاس) فيهم .متى .8:9
ِفي ْن (الياء ّ
متحركة بحركة اختلاس) عيونهم/عيونه ّن .متى .30:9
َعينَي ْن (الياء ّ

اسفار العهد الجديد
م ّتى
مرقس
لوقا
يو َح ّنا
أ�عمال
روما
ثوس
 1كو ِرنْ َ
ثوس
 2كو ِرنْ َ
غَلا ِط ّيا
�إفسس
فيليبي
كولوسي
ِ 1تسالونيكي
ِ 2تسالونيكي
 1تيموثاوس
 2تيموثاوس
تيطس
فيلمون
عبر�ن ّيين
يعقوب
 1بطرس
 2بطرس
 1يو َح ّنا
 2يو َح ّنا
 3يو َح ّنا
ي َ ُه َوذ�
ُر ْؤيا

1
108
174
287
370
478
519
559
584
598
612
622
631
639
644
655
663
668
671
700
710
722
729
739
741
743
747

انجيل يسوع
المسيح
للق ّديس متّى

اإنجيل يَسو َع ال َمسيح
للقديس م ّتى
ّ

ن ََسب َيس ُو ْع

(لوقا )38–23:3

1

ابن داهو ْد
كت ِا ْب ميلا ْد َيس ُوع ال َم ْ
سيح ْ
ابن ا ْبراهي ْم:
ف
واس َح ْق َخلَّ ْ
ا ْبراهي ْم َخلَّف ْاس َح ْقْ ،
ف ياهوذا واخوتو.
قوب َخلَّ ْ
َي ْعقوبْ ،و َي ْع ْ
من ثامار،
ف فارِص ْوزا َر ْح ْ
ْوياهوذا َخلَّ ْ
ف
ف َح ْصرونْ ،و َح ْصرو ْن َخلَّ ْ
ِص َخلَّ ْ
ْوفار ْ
يناداب
اآرا ْم ،واآرا ْم َخلَّ ْ
ف َع ّمينادابْ ،و َع ّم ْ
ف َس ْلمو ْن،
ف ن َْحشونْ ،ونَحشون َخلَّ ْ
َخلَّ ْ
راحاب ،بو َع ْز
من
ف بو َعز ْ
َس ْلمو ْن َخلَّ ْ
ْ
ْ
ف
من
راعوث ،عوبي ْد َخلَّ ْ
ف عوبي ْد ْ
َخلَّ ْ
2

3

4

5

1

تاب ميلا ِد يَسو َع ال َمسي ِح ابْ ِن داوو َد
ِك ُ
2
حق،
راهيم َو َل َد اإ ْس َ
راهيم :اإبْ ُ
بْ ِن اإبْ َ
قوب َو َل َد ي َ ُه َوذا
اإ ْس ُ
قوب ،ي َ ْع ُ
حق َو َل َد ي َ ْع َ
3
زاراح ِم ْن
واإخ َْوتَ ُه .ي َ ُه َوذا َو َل َد فا ِر َص َو َ
ثاما َرَ ،وفا ِر ُص َو َل َد َح ْصرو َنَ ،و ْح ْصرو ُن
4
يناداب،
آرام َو َل َد َع ّم
َ
آرام .وا ُ
َو َل َد ا َ
يناداب َو َل َد نَ ْحشو َنَ ،ونَ ْحشو ُن َو َل َد
َوع ّم
ُ
5
راحاب،
َس ْلمو َنَ .س ْلمو ُن َو َل َد بو َع َز ِم ْن
َ
عوبيد َو َل َد
راعوث،
عوبيد ِم ْن
بو َع ُز َو َل َد
َ
ُ
َ

1

م ّتى
ي َ ّسى6 .ي َ ّسى َو َل َد داوو َد ال َم ِل َك ،داوو ُد
َو َل َد ُسليما َن ِمن ا ْم أرا ِة أاوريّاُ 7 .سليما ُن
عام َو َل َد اآب ّيا ،اآب ّيا َو َل َد
عامَ ،ر َح ْب ُ
َو َل َد َر َح ْب َ
ُ
َ
هوشافاط
هوشافاط ،ي َ
ا آسا8 .ا آسا َو َل َد ي َ
يورام َو َل َد عوزيّا9 .عوزيّا َو َل َد
يورامُ ،
َو َل َد َ
يوثام َو َل َد اآحا َز ،ا آحا ُز َو َل َد ِح ْز ِق ّيا.
يوثامُ ،
َ
نسى َو َل َد ا آمو َن،
نسىَ ،م ّ
ِ 10ح ْز ِق ّيا َو َل َد َم ّ
ا آمو ُن َو َل َد يوش ّيا 11 .يوش ّيا َو َل َد يَكُنيا
الس ْب ِي اإلى باب َِلَ 12 .وب َ ْع َد
واإخ َْوتَ ُه في َّ
الس ْب ِي اإلى باب َِل ،يَكُنيا َو َل َد َش أا ْل ِت َ
ئيل،
َّ
13
َش أا ْل ِت ُ
ئيل َو َل َد زورباب َِل .زورباب ُِل َو َل َد
أ
أ
ياقيم َو َل َد
ياقيم ،اإ ْل ُ
ابِيو َد ،ابِيو ُد َو َل َد اإ ْل َ
صادوق
صادوق،
عازو َر14 .عازو ُر َو َل َد
ُ
َ
َو َل َد أاكي َن ،أاكي ُن َو َل َد اإ ِليو َد15 .اإ ِليو ُد َو َل َد
اإليعا َز َر ،اإليعا َز ُر َو َل َد َم ّتا َنَ ،م ّتا ُن َو َل َد
قوب َو َل َد يو ُس َف َر ُج َل
قوب 16 .ي َ ْع ُ
ي َ ْع َ
َم ْري َ َم ا َّلتي ِم ْنها ُو ِل َد يَسو ُع ا َّلذي ي ُ ْدعى
ال َمسي َح.
17
راهيم اإلى داوو َد
اإذاً ك ُُّل ال� أ ْجيا ِل ِم ْن اإبْ َ
أا ْرب َ َع َة َع َش َر جيلا ًَ ،و ِم ْن داوو َد اإلى َس ْب ِي
باب َِل أا ْرب َ َع َة َع َش َر جيلا ًَ ،و ِم ْن َس ْب ِي بابِل
اإلى ال َمسي ِح أا ْرب َ َع َة َع َش َر جيلا ً.
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ف داهود ال َم ْ
لك ،داهود
َي ّسىَ ،ي ّسى َخلَّ ْ
ال َم ْ
من َم ْرة اوريّا.
لك جاب ْسل ِيما ْن ْ
ف
ف َر َح ْبعا ْمَ ،ر َح ْبعا ْم َخلَّ ْ
ْسل ِيمان َخلَّ ْ
ْ
هوشافاط،
ف َي
ف اآسا .اآسا َخلَّ ْ
اآب ّيا ،اآب ّيا َخلَّ ْ
ْ
ف ُع ّزيّا.
َي
ف يورا ْم ،يورا ْم َخلَّ ْ
هوشافاط َخلَّ ْ
ف اآحا ْز ،اآحا ْز
ف يوثا ْم ،يوثا ْم َخلَّ ْ
ُع ّزيّا َخلَّ ْ
ف َم َن ّسىَ ،م َن ّسى
َخلَّف ِح َزق ّياَ ،ح ْز ِق ّيا َخلَّ ْ
ف يوش ّيا ،يوش ّيا
ف اآمو ْن ،اآمو ْن َخلَّ ْ
َخلَّ ْ
ات
السوق ّي ْ
ف َي ُك ْنيا واخوتو َ
َخلَّ ْ
ف َزمان َّ
ف
السوق ّي ْ
ات لَباب ْل َي ُك ْنيا َخلَّ ْ
لَباب ْلْ ،و َب ْعد َّ
ف َز ُربّاب ْل ،و َز ُربّاب ْل
شَ اَأل ِتئي ْل ،شَ اَأل ِتئي ْل َخلَّ ْ
ف اإلِياقي ْم ،اإلِياقي ْم
ف اَأبيهو ْد ،اَأبيهو ْد َخلَّ ْ
َخلَّ ْ
ْ
صادوق،
ف
ف عازو ْر ،عازو ْر َخلَّ ْ
َخلَّ ْ
ْ
ف اإلِيو ْد،
ف اَأخي ْم ،اَأخي ْم َخلَّ ْ
صادوق َخلَّ ْ
ف َمتّان،
ف اإليعا َز ْر ،اإليعا َز ْر َخلَّ ْ
اإلِيو ْد َخلَّ ْ
ف
قوب َخلَّ ْ
ْو َمتّا ْن َخلَّ ْ
قوبَ ،ي ْع ْ
ف َي ْع ْ
رجا ْل َم ْر َي ْم َل منّا ول ْد َيس ُو ْع َل
يوسف ّ
ْ
سيح.
ي ْت َس ّمى ال َم ْ
الاجيا ْل من ا ْبراهي ْم َل داهو ْد
َبقى ك ّل ْ
ات لَباب ْل
للسوق ّي ْ
ش جيلْ ،و ْ
من داهو ْد َّ
اَأ ْر َب َط ْع ْ
ات لَباب ْل دي لَ َم ْن
السوق ّي ْ
ش جيلْ ،وم َّ
اَأ ْر َب َط ْع ْ
ش جي ْل.
جا ال َم ْ
سيح اَأ ْر َب َط ْع ْ
6

7

8

9

10

11

12

13

14
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سيح
ولادة َيس ُوع ال َم ْ

سيح كذاِ
صارت:
ْ
هكَذا صا َر ْت وِل�دةُ يَسو َع ال َمسي ِح :ولاد ْة َيس ُوع ال َم ْ
يوسف،
حي َن كانَ ْت أُا ُّم ُه َم ْري َ ُم َم ْخطوب ًة ِليو ُس َف ،لَ َم ْن اأ ّمو َم ْر َي ْم
ْ
كانت َمخط ُوبِة لَ ْ
18

18
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م ّتى

4:2–19:1

من ُروح
يجت ْمعون انْ َو َج ْ
دت ح ْب ِ
َقب ْل لَ ْ
لى ْ
القدس.
ْ
ويوسف ر ّجالا كا ْن بارْ ،وما را ْد ي ْط َل ْعلا
ْ
صيت ،وا ْف َت َكر يفكّا بالخ ْف ِيةَ .و ْق ْت َل
ْ
ا ْف َت َك ْر َهالا ْفكا ْرَ ،ظ َه ْرلو َملاك ال َّر ْب ف
ابن داهو ْد ،لا
ال َمنام ْوقالْلو« :يوسف ْ
تْخافْ تاخ ْذ َم ْر َي ْم َم َر ْ
من َل ها ْذ َل
تكْ ،
القدس واِْ .و َت
من ُروح
ك ْلح ْب ْ
لت ِفيو ْ
ْ
من َل ه ّواِ َت
تولَ ْد َولَ ْد ،وت َْس ِّميو َيس ُوعْْ ،
اتنْ ».وهاي ك ّلا
َ
من َخ ِط ّي ْ
ص شَ ْعبو ْ
يخلّ ْ
صارت َت يت ْم شي َل انْقا ْل م ال َّر ْب َعلى
ْ
تح َبل
لْس ِان ال َّنبي َل قالْ« :هاي ال َع ْذرا ْ
ني :اَلله
ويس َّمو ُه َع َمنويِي ْل» ي ْع ِ
ْوتولَ ْد َولَ ْدَ ،
َم ْعنا.
من نَوموَ ،سوى كَما
ْولَ َم ْن قا ْم
يوسف ْ
ْ
َل اَأ َمرو َملاك ال َّر ْبَ ،و َاخ ْذ َم َرتوْ .وما َع َرفا
دي لَ َم ْن َولَدت ا ْبنا البكرْ ،و َس َّمتو َيس ُوعْ.

قَ ْب َل أا ْن ي َ ْجتَ ِمعا ُوج َِد ْت ُح ْبلى ِم ْن رو ِح
س.
الق ُُد ِ
يش ْأا أا ْن
َ 19ويو ُس ُف ب َ ْعلُها كا َن با ًّراَ ،و َل ْم َ
ي ُ ْش ِه َرها َوا ْرتَ أاى أا ْن ي ُ ْخ ِل َي َسبيلَها ِخ ْفيَ ًة.
َ 20وحي َن ا ْرتَ أاى هذاَ ،ظ َه َر َل ُه َم ُ
الر ِّب
لاك َّ
في ُح ْل ٍم َوقا َل َل ُه« :يا يو ُس ُف ب َن داوو َد،
ل� تَ َخ ْف أا ْن تَ أاخ َُذ َم ْري َ َم ا ْم َر أاتَ َكِ ،ل� أ َّن
س،
ا َّلذي ُحب َِل ِب ِه فيها ُه َو ِم ْن رو ِح الق ُُد ِ
َ 21و َستَ ِل ُد ابْناً َوتَ ْدعو ا ْس َم ُه يَسو َعِ ،ل�أنَّ ُه
َسيُ َخ ِّل ُص َش ْعبَ ُه ِم ْن َخطايا ُهمَ 22 ».و ِ
هذ ِه
كُ ُّلها صا َر ْت ِليَ ِت َّم ما َ
الر ِّب
قيل ِم َن َّ
23
راء تَ ْحبَ ُل َوتَ ِل ُد ابْناً
بيُ « :ه َوذا ال َع ْذ ُ
بِال َّن ِّ
َوي َ ْدعو َن ا ْس َم ُه ِع ّم َ
ْسيرهُ:
انوئيل» ا َّلذي تَف ُ
الل ُه َم َعنا.
َ
استيقظ يو ُس ُف ِم ْن نَو ِم ِه ،فَ َع َل
َ 24وحي َن
ما أا َم َرهُ ِب ِه َم ُ
الر ِّب َو أا َخ َذ ا ْم َر أاتَ ُه.
لاك َّ
َ 25و َل ْم ي َ ْع ِرفْها َح ّتى َو َل َد ِ
ت ابْنَها ال ِبك َْر
َو َد َع ِت ا ْس َم ُه يَسو َع.

يت لَح ْم َل
َو ْق ْت َل ول ْد َيس ُو ْع َ
ف َب ْ
هيرودس
ف ديرة الياهود ِّية َعلى اإيّ ِا ْم ُ
ال َم ْ
س،
جوس م الشَّ ْر ْق للق ْد ْ
لكَ ،جوا َم ْ
ين واِ َملك الياهو ْد َل ول ْد؟
يقولو ْن« :اَأ ْ
نجمتو ف الشَّ ْرقْ ،وجينا َت
من َل ا َرينا ْ
ْ
هيرودس ال َم ْ
لك ،وانْ َه ْز،
نسج ْدلوْ ».وسم ْع ُ
ْ
وج َم ْع ك ّل ْگباريّة
س ك ّلا َمعوَ .
والق ْد ْ

حي َن ُو ِل َد يَسو ُع في بَي ِ
ت َل ْح ِم
اليَهو ِديَّ ِة في أايّا ِم هيرو ُد َس ال َم ِل ِك،
أ
ليم،
أاتى َم ٌ
جوس ِم َن ال َم ْش ِر ِق اإلى او ُر َش َ
2قائلي َن :أ
«اي َن َم ِل ُك اليَهو ِد ا َّلذي ُو ِل َد؟
ِل�أنَّنا َر أاينا نَ ْج َم ُه في ال َم ْش ِر ِق َو أاتَينا
ِلنَ ْس ُج َد َل ُهَ 3 ».و َس ِم َع ال َم ِل ُك هيرو ُد ُس
أ
ليم َم َع ُهَ 4 .و َج َم َع ك َُّل
ف ْ
َاض َط َ
رب َوك ُُّل او ُر َش َ
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زيارة ال َمجوس

2
2

3

4

3

2

م ّتى
الش ْع ِ
استَف َْس َر
ِكبا ِر الكَ َهنَ ِة َوكَتَبَ ِة َّ
بَ ،و ْ
ِم ْن ُهم :أ
سيح؟»  5فَقالوا
«اي َن يو َل ُد ال َم ُ
ْ
أ
َل ُه« :في بَي ِت َل ْح ِم اليَهو ِديَّ ِةِ ،ل�نَّ ُه هكَذا
ْتوب في ال�أنْب ِ
يت
ِياء 6 :أ‘انْ ِت أايضاً يا ب َ َ
َمك ٌ
َل ْح ِم اليَهو ِديَّ ِة! َل ْس ِت بِنا ِق َص ٍة في ُم ِ
لوك
ي َ ُه َوذاِ ،ل�أنَّ ُه ِم ْن ِك ي َ ْخ ُر ُج ال َم ِل ُك ا َّلذي
ي َ ْرعى َش ْعب َِي اإ ْس َ
رائيل» ’.
جوس ِخ ْفيَ ًة
7فَحينَ ٍئذ َدعا هيرو ُد ُس ال َم َ
َو َع ِل َم ِم ْن ُه ْم في أا ِّي َو ْق ٍ
ت َظ َه َر َل ُه ُم ال َّن ْج ُم
َ 8و أا ْر َسلَ ُهم اإلى بَي ِ
ت َل ْح ٍم َوقا َل َل ُهم:
«ا ْذ َهبوا َوابْ َحثوا َع ِن ال ِّط ْف ِل َج ِّيداً َو َمتى
َو َج ْدتُموهُ فَتَعا َلوا َو أا ْخبِروني ِلكَي أا ْذ َه َب
أانا أايضاً َو أا ْس ُج َد َل ُه».
 9أا ّما ُهم فَحي َن َس ِمعوا ِم َن ال َم ِل ِك َذ َهبوا،
سير
َواإذا بِال َّن ْج ِم ا َّلذي َر أاوا في ال َم ْش ِر ِق ي َ ُ
َوق ال َم ِ
وض ِع
أاما َم ُهم َح ّتى أاتى َو َوقَ َف ف َ
ا َّلذي كا َن في ِه ال ِّطف ُْل10 .حي َن َر أاوا ال َّن ْج َم
فَ ِرحوا فَ َرحاً َعظيماً ج ًِّداَ 11 .و َد َخلوا اإلى
البَي ِت َو َر أاوا ال ِّطف َْل َم َع أُا ِّم ِه َم ْري َ َمَ ،و َوقَعوا
ساجِدي َن َل ُه َوفَتَحوا َخزا ِئنَهم َوقَ َّربوا َل ُه
قَرابي َن َذ َهباً َو ُم ًّرا َو ُلباناًَ 12 .و َظ َه َر َل ُهم في
ُح ْل ٍم أالّ� يَعودوا اإلى هيرو ُد َس ،ف ََذ َهبوا اإلى
َم ِ
وض ِعهِم ِم ْن َطري ٍق ا آ َخ َر.
َ 13وحي َن َذ َهبوا َظ َه َر َم ُ
الر ِّب في ُح ْل ٍم
لاك َّ
ِليو ُس َف َوقا َل َل ُه« :قُ ْم َوخ ُِذ ال ِّطف َْل َو أُا َّم ُه

13-5:2

اموس َت َبع الشَّ ْع ْب،
ال َك َه َنة و ْم َع ْلمين النّ ْ
سيح؟» ْوهنّ ِا
خب ْر منّ ْن« :اَأين يولَد ال َم ْ
ْ
واس َت َ
من َل كذاِ
قالواَ :
«ف َب ْ
يت لَح ْم ياهوذاْ ،
يت
توب ف س ْفر ال َّنبي‘ :وانْ ِت يا َب ْ
َم ْك ْ
لَح ْم ياهوذا! م ُو ْق َليل انْ ِت َب ْين ملو ْك ياهوذا،
من َل م ْن ِك َت ي ْط َل ْع َم ْ
لك راعي لَشَ ْعبي
ْ
ْاسرائي ْل» ’.
دس ،بالخ ْف ِية ساح
هاك ال َو ْق ْتُ ،
هيرو ْ
ال َمجوس ْو َع َرفْ منّ ْن اَأي َم ْت َظ َهرتْلن
لن:
ثن لَ َب ْ
يت لَحمْ ،وقالْ ْ
النّج ِمةْ .و َب َع ْ
من اَأ َريتنو
«روحواَ ،دوروا َع ال َولَد ْك َويّسْ ،و ْ
ُ
ِ
َتعوا َخ ْبروني ْبشان اَنا زا اَأ ُروح اَ ْسج ْدلو».
5

6

7

8

ْوهنّ ِا َبع ْد َل س ْمعوا م ال َم ْ
لك ،راحوا.
يش م ُو َيرو ْن هاك نج ِم ْة َل ا َروا ف الشَّ رق
ولَ ْ
فت ف ُو ْق
ّامن دي لَ َم ْن َج ْت َوقَّ ْ
رايحة قد ْ
َ
ِ
ِ
م ُو َض ْع لَ ّوا ال َولَ ْد .لَ َم ْن اَأ َروا النّجمة ،ف ْرحوا
يت َوا َروا
للب ْ
َف ْر َحة ْگبيرِة ْكثي ْرْ .و َد َخلوا َ
ال َولَ ْد َم ْع َم ْر َي ْم اأ ّمو .و َك َّبوا َس َجدولو ْو َف َتحوا
رابينَ :ذ َهب ْومر ْو َبخّو ْر.
َخ ْزناتن ْو َق َّربولو َق ْ
دس،
َوا َروا َ
ف َمنا ْم لا ي ْر َجعو ْن لَ َع ْن ْد ُ
هيرو ْ
من َغي ْر َطريِ ْق.
قاموا راحوا ل ْبلاد ْن ْ
9

10

11

12

الهروب َل َمصر
َ

ف
ْو َو ْق ْت َل راحواَ ،ظ َه ْر َملاك ال َّر ْب َ
َمنا ْم ليوسف ْوقالْلو« :قو ْم خذ ال َولَ ْد وا ّمو
13

4

م ّتى

22-14:2

رب لَ َمص ْر ،وا ْبقى َهون َْك دي لَ َمن اَق ْل
وا ْه ْ
ْ
دس َت ي َد ّور َع ال َولَد ْبشان
لكْ ،
من َل ُ
هيرو ْ
يوسف اَأ َخ ْذ ال َولَ ْد وا ّمو بال َلي ْل
ي َتوبلوْ ».وقا ْم
ْ
مات
ْو َه َر ْب لَ َمص ْرْ .و َبقى َهون َْك دي لَ َم ْن ْ
دسَ ،ت يت ْم شي َل انْقا ْل م ال َّر ْب
ُ
هيرو ْ
يت ا ْبني».
«من َمص ْر َد َع ُ
بال َّنبي َل قالْْ :

َوا ْه ُر ْب اإلى ِم ْص َر َوكُ ْن ُه َ
ناك َح ّتى أاقو َل
َل َكِ ،ل� أ َّن هيرو ُد َس ُم ْز ِم ٌع أا ْن ي َ ْطلُ َب ال ِّطف َْل
14
َقام يو ُس ُف َو أا َخ َذ ال ِّطف َْل
ِليُ ْه ِلكَ ُه ».ف َ
َو أُا َّم ُه َليلا ً َو َه َر َب اإلى ِم ْص َرَ 15 .وكا َن ُه َ
ناك
مات هيرو ُد ُسِ ،ليَ ِت َّم ما َ
بي
َح ّتى َ
قيل بِال َّن ِّ
وت ابْني».
ا َّلذي قا َلِ « :من ِمص َر َد َع ُ

دس اأ ْش َون
هاك ال َو ْق ْت َل َم ْن أارى ُ
هيرو ْ
جوس ما ْاس َت َعبرو ُهْ ،كثير انْ َح َمقْ ،و َب َع ْث
ال َم ْ
يت لَحم ْو َحولا
َع ْس َك ْر َق َت ْل ك ّل اولا ْد َب ْ
ابن َس ْن َتين ْولَ َت ْحتَ ،على
من ْ
َحوالَياْ ،
جوس.
ْ
موجب َزما ْن َل َعقَّب ْو َع َرفْ م ال َم ْ
هاك ال َو ْق ْت َت ْم شي َل انْقال ْب إار ْميا ال َّنبي َل
«سياح انْ َس َم ْع ف ال ّر ِامة ،بكا ْكثير
قالْْ :
ْو ِ
ولاوي ْل ،راح ِي ْل ت ْبكي َعلى اولادا ْوم ُو تْري ْد
وجودين ن ِا».
من َل م ُو َم
ْ
ت ْت َع ّزىْ ،

س أا َّن
 16حينَ ِئ ٍذ ،حي َن َر أاى هيرو ُد ُ
استَ َ
شاط
جوس قَ ْد َس ِخروا ِم ْن ُهْ ،
ال َم َ
َضباً َو أا ْر َس َل فَ َقتَ َل ك َُّل أا ْطفا ِل بَي ِ
ت
غ َ
َل ْح ٍم َوك ُِّل تُخو ِمها ِم ِن ابْ ِن َسنَتَي ِن فَما
دو ُن ِب َح َس ِ
الزما ِن ا َّلذي تَ َح َّق َق ُه ِم َن
ب َّ
س17 .حينَ ِئ ٍذ تَ َّم ما َ
قيل ِب إا َر ْميا
ال َمجو ِ
وت ُس ِم َع في
«ص ٌ
بي القا ِئ ِلَ 18 :
ال َّن ِّ
الرام ِة ،بُكا ٌء َو َع ٌ
ُ
راحيل تَ ْبكي
َثير.
ويل ك ٌ
ّ
أ
أ
عزى ِل�نَّ ُهم َليسوا
ناءها َول� تُ ُ
ريد ا ْن تَتَ ّ
أابْ َ
بِموجودي َن».

دسَ ،ظ َه ْر َملاك ال َّر ْب
ْولَ َم ْن ْ
مات ُ
هيرو ْ
ف َمنا ْم لَ
ف َمص ْرْ ،وقالْلو:
يوسفَ ،
َ
ْ
«قو ْم ،خذ ال َولَ ْد وا ّمو ْو ُرو ْح لا َ ْرض ْاسرائي ْل،
من َل ماتوا َهو ْك َل كان يريدو ْن ياخْ ذو ْن
ْ
يوسف اَأ َخذ ال َولَ ْد وا ّمو
ُروح ال َولَ ْد ».قا ْم
ْ
س َو ْق ْت َل سم ْع
ْوجا لا َ ْرض ْاسرائي ْلَ .ب ْ

مات هيرو ُد ُسَ ،ظ َه َر َم ُ
لاك
َ 19وحي َن َ
الر ِّب في ُح ْل ٍم ِليو ُس َف في ِم ْص َر،
َّ
أ
ُ
َ 20وقا َل َل ُه« :قُ ْم َوخ ُِذ ال ِّطف َْل َوا َّم ُه َوا ْذ َه ْب
ض اإ ْس َ
مات
اإلى أا ْر ِ
رائيلِ ،ل�أنَّ ُه قَ ْد َ
21
َقام
ا َّلذي َن ي َ ْطلُبو َن نَف َ
ْس ال ِّط ْف ِل ».ف َ
يو ُس ُف َو أا َخ َذ ال ِّطف َْل َو أُا َّم ُه َو أاتى اإلى
ض اإ ْس َ
رائيلَ 22 .ول ِك َّن ُه حي َن َس ِم َع أا َّن
أا ْر ِ
خيلاوس قَ ْد صا َر َم ِلكاً ِع َوضاً َع ْن
أا ْر
َ

14

15

16

17

18

اص َرة
من َمصر َل النّ ْ
َطريِق ال َّرج َعة ْ

19

20

21

22
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م ّتى
خاف أا ْن ي َ ْذ َه َب اإلى ُه َ
ناك.
هيرو ُد َس أابي ِه َ
َو َظ َه َر َل ُه في ُح ْل ٍم أا ْن ي َ ْذ َه َب اإلى ِم ْن َط َق ِة
ال َجلي ِلَ 23 .و أاتى َو َسكَ َن في َمدينَ ٍة تُ ْدعى
ال ّن ِ
اصرةَ ِليَ ِت َّم ما َ
بي« :اإنَّ ُه ي ُ ْدعى
قيل بِال َّن ِّ
ِ
ناصريًّا».

8:3–23:2

كصا ْر ْ
ملك َع الياهود ِّية ْم َبدال
س ّ
اَأ ْر ُ
خيلاو ْ
ف
يرو ْح لَون َْكَ .وارى َ
دس ،خاف ُ
اَبو ُه ُ
هيرو ْ
الجلي ْلْ .وجا َس َك ْن
يرو ْح لَديرة َّ
َمنا ْم َت ُ
اص َرةَ ،ت يت ْم شي َل انْقا ْل
َ
ف َب َل ْد ْاسمو النّ ْ
«ت ي ْت َس ّمى ناصري».
بال َّنبيَ :
23

يوحنّا ال َم ْع َمذا ْن
بشارة َ

يوحنّا )28–19:1
(مرقس  ،8–1:1لوقا َ ،18–1:3

جاء يو َح ّنا
َوفي ِت ْل َك ال�أيّا ِم َ
ال َم ْع َمدا ُن يَكْ ِر ُز في ب َ ِّريَّ ِة اليَهو ِديَّ ِة،
كوت
َ 2ويَقو ُل« :توبوا ،فَق َِد ا ْقتَ َر َب َملَ ُ
السماوا ِت3 ».فَهذا ُه َو ا َّلذي َ
قيل َع ْن ُه
َّ
وت صا ِر ٍخ في البَ ِّريَّ ِة:
«ص ُ
بيَ :
ب إا َش ْعيا ال َّن ِّ
الر ِّب َو َم ِّهدوا ُسبُلَ ُه» ’.
‘ َه ِّي ِئوا َط َ
ريق َّ
باس يو َح ّنا ِم ْن َش ْع ِر الجِ ما ِل،
َ 4وكا َن ِل ُ
َوي َ ُش ُّد ِحق َْوي ِه ِب ِم ْن َط َق ٍة ِم ْن ِج ْل ٍد َو َم ْأاكَلُ ُه
َجرا ٌد َو َع َس ُل البَ ِّرَ 5 .وكانَ ْت تَ ْخ ُر ُج اإ َلي ِه
اآنَ َ أ
ليم كُ ُّلها َوك ُُّل اليَهو ِديَّ ِة َوك ُُّل
ذاك او ُر َش ُ
ال ِم ْن َط َق ِة ال ُمحيط ِة بال� أُ ْر ُد ِّنَ 6 ،وكانوا
ي َ ْعتَ ِمدو َن ِم ْن ُه في نَ ْه ِر ال� أُ ْر ُد ِّن ُم ْعتَ ِرفي َن
ِب َخطايا ُهم.
َ 7وحي َن َر أاى كَثيري َن ِم َن الف َّريس ّيي َن
الص ّدوق ّيي َن قادمي َن ِللا ْع ِتما ِد ،قا َل
َو ّ
َل ُهم« :يا أاول� َد ال�أفاعيَ ،م ْن أاراكم أا ْن
تَ ْه ُربوا ِم َن ال َغ َض ِ
اصنَعوا
ب ال�آتي؟ ْ 8

3

يوحنّا ال َم ْع َمذا ْن ي ْكر ْز
ْو َفوك ِالايّ ِا ْم جا َ
ف َب ّر ِّية الياهود ِّية ،ويقولْ« :توبوا،
َ
من َل ها ْذ واِ
الس ْ
قربْ ».
ماوات ْ
َم َلكوت َّ
«صوت
ها ْك َل انْقا ْل َع َليو ب ِاش ْعيا ال َّنبيَ :
‘حضْ روا َطريِق ال َّر ْب،
يس ِي ْح ف َالب ّر ِّيةَ :
ْوس ِا َووا ط ْرقاتو» ’.
من شَ ْعر ال ّ ْجم ِالْ،
يوحنّا كا ْن ل ْبسو ْ
ْو َ
وسطو ف ج ْل ْدَ ،وا ْكلو َجراد ْو َع َسل
ويش ْد ْ
َالب ّر ِّيةْ .وكا ْن ي ْط َلعو ْن َل َع ْندو ن ِاس الق ْدس
ْوك ّل الياهود ِّية ْوك ّل الدّيرِة َحوالي الا ْرد ْن،
ف ن َْهر الا ْردن،
وي ْت َع َّمذو ْن َعلى ايدو َ
اتن.
ْوي ْعت ْرفو ْن َ
ف َخط ّي ْ

3

2

3

4

5

6

ت َل ارى ْكثي ْر م الفَ ّريس ِّية
ْو َو ْق ْ
يين َت ي ْت َع َّمذو ْن ،قالْلن:
َّ
والصدّوق ِّية ج ِا ْ
اكن َت ْتهربو ْن
الح ّي ْ
من َو ّر ْ
اتْ ،
«اولاد َ
يي؟ َبقى َس َووا َث َم ْر يليق
من َغ َضب ّ
ْ
الج ِا ِ
كن:
لل َّتوبِةْ .ولا ت ْفت ْكرو ْن وتْقلو ْن َ
ف َق ْل ْب ْ
7

8

9

6
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17-9:3

‘لنا اَأب ،ا ْبراهي ْم واِ اَأبونا ’.اَأق ْلكن :اَلله يت ِي ْق
يسي اولا ْد لا ْبراهي ْمْ .كوا
ْ
من َهالحج ِاير َ
الس َج ْرَ .بقى
الفاس َم ْحط ُو ْط َعلى َعقب ّ
ْ
سجرة َث َم ْر ْك َويّس م ُو ت َْسي ،ت ْنقطع
ك ْل َ
ْوت َق ْع ف النّا ْر .اأنا اَأ َع ّم ْذكن ْب َمي لل َّتوبِة،
يي ،اَأ ْقوى منّي واِ،
س ها ْك َل َب ْعدي ج ِا ِ
َب ْ
مس َتح ّق اَنا اَأ ْحم ْل َصولو ،ها ْك
ها ْك َل م ُو ْ
القدس والنّا ْر ،ها ْك َل
َت ي َع ّم ْذكن ْب ُروح
ْ
َرفشو ف ايدو وي َن ّقي بيدَرو ،ويل ّم الح ْن َطة
يحرقو ْبنار م ُو ت ْنطفي».
بن ْ
لَ َمخازنو والتّ ْ
10

11

12

يوحنّا ي َع ّمذ َيس ُو ْع
َ

(مرقس  ،11–9:1لوقا )22–21:3

الجلي ْل للا ْرد ْن
هاك ال َو ْق ْت جا َيس ُو ْع م َّ
يوحنّا
س َ
َل َع ْن ْد َ
يوحنّا َت ي ْت َع َّمذ منّوَ .ب ْ
ْ
حاجتك َت ْت َع ّم ْذني
ما َخ ّلا ُهْ ،وقالْ« :اَأنا ْب
وانْ َت تجي لَع ْندي؟» َيس ُو ْع ج ِا َوبو قالْلو:
من َل كذاِ لازم نْ َت ّم ْم ك ْل
َ
الس ْعْ ،
«خلّي َّ
برْ ».وهاك ال َو ْق ْت َخ ّلا ُهَ .و ْق ْت َل ْت َع َّم ْذ
السما،
َيس ُوعْ ،راساً َط َل ْع م ال َمي وانْ َف َت ْح ْتلو َّ
الح ِ
مامة ْو َج ْت
َوارى ُروح اَلله ن ِا ْزلِة كَما َ
السما يقولْ« :هذا
َع َليوْ .وجا َصوت م َّ
فرح ُت».
بيب َل ِفيو ْ
واِ ا ْبني َ
الح ْ
13

14

15

16

17
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ليق بِال َّتوب َ ِةَ 9 ،ول� تَ ْفتَ ِكروا َوتَقولوا
ِثماراً تَ ُ
أ
راهيم أاباًِ ’،ل�أنّي
في انْف ُِسكُمَ ‘ :لنا اإبْ ُ
أ
أ
قيم ِم ْن ِ
هذ ِه
اقو ُل َلكُم :اإ َّن الل َه قاد ٌر ا ْن ي ُ َ
أ
ِ
راهيم10 .فَ ُه َوذا الف ْأَا ُس
الحجا َر ِة اول�داً ِل إ�بْ َ
الش َج ِرِ ،لذا ك ُُّل
َموضو ٌع َعلى أا ْص ِل َّ
َش َج َر ٍة ل� تَ ْصنَ ُع ث َ َمراً َج ِّيداً تُ ْق َط ُع َوتُ ْلقى
في ال ّنا ِر 11 .أانا أُا َع ِّم ُدكم ب ٍ
ِماء ِلل َّتوب َ ِة ،أا ّما
ا َّلذي ي َ ْأاتي ب َ ْعدي فَ ُه َو أا َش ُّد ِم ّنيَ ،
ذاك
ذاءهُ،
ا َّلذي َل ْس ُت ُم ْستَ ِحقًّا أا ْن أا ْح ِم َل ِح َ
س َوبِال ّنا ِرَ 12 ،
َ
ذاك
ذاك ي ُ َع ِّم ُدكم بِرو ِح الق ُُد ِ
الرف ُْش َويُنقّي بَيد َرهَُ ،وي َ ْج َم ُع
ا َّلذي ِبيَ ِد ِه َّ
ِ
الح ْن َط َة اإلى َمخا ِز ِن ِهَ ،وي ُ ْح ِر ُق ال ِّت ْب َن بِنا ٍر
ل� تُ ْطف أَا».
13
جاء يَسو ُع ِم َن ال َجلي ِل اإلى
حينَ ِئ ٍذ َ
ال� أُ ْر ُد ِّن ،اإلى يو َح ّنا ِليَ ْعتَ ِم َد ِم ْن ُهَ 14 .ول ِك َّن
يو َح ّنا َمنَ َع ُه َوقا َل :أ
تاج أا ْن أا ْعتَ ِم َد
«انا ُم ْح ٌ
أ
لي؟»  15أا ّما يَسو ُع
ِم ْن َك َوانْ َت ِج ْئ َت اإ َّ
«اس َم ِح ال� آ َنِ ،ل�أنَّ ُه هكَذا
ف أَاجاب َ ُه َوقا َلْ :
ي َ ْنبَغي َلنا أا ْن نُكْ ِم َل ك َُّل ب ٍِّرَ ».وحينَ ِئ ٍذ
َس َم َح َل ُهَ 16 .وحي َن ا ْعتَ َم َد يَسو ُعَ ،خ َر َج
ت ِم َن ِ
ِل َلو ْق ِ
ماء
الماء َوانْ َفتَ َح ْت َل ُه َّ
الس ُ
روح الل ِه نا ِزل� ً كَ َحما َم ٍة َو أاتى َعلَي ِه.
َو َر أاى َ
الس ِ
ماء يَقو ُل« :هذا ُه َو
َ 17واإذا َص ٌ
وت ِم َن َّ
بيب ا َّلذي ِب ِه ُس ِر ْر ُت».
ابْني ال َح ُ

م ّتى

11-1:4

يج ّرب َيس ُو ْع
اإ ْبليس َ

س
الرو ِح الق ُُد ِ
حينَ ِئ ٍذ َ
سيق يَسو ُع ِم َن ّ
ليس.
اإلى البَ ِّريَّ ِة ِليُ َج َّر َب ِم ْن اإبْ َ
2
صام أا ْربَعي َن يَوماً َو أا ْربَعي َن َليل ًة َو أا َخيراً
َو َ
جا َعَ 3 .و َدنا اإ َلي ِه ال ُم َج ِّر ُب َوقا َل َل ُه« :اإ ْن
هذ ِه ِ
كُ ْن َت ابْ َن الل ِه ،ف ُم ْر أا ْن تَصي َر ِ
الحجارةُ
ْتوب:
جاب َوقا َل َل ُهَ « :مك ٌ
ُخ ْبزاً 4 ».ف أَا َ
يس بال ُخ ْب ِز َو ْح َدهُ ي َ ْحيا ال إ�نْسا ُن ،ب َ ْل
‘ َل َ
ِبك ُِّل كَ ِل َم ٍة تَ ْخ ُر ُج ِم ْن فَ ِم الل ِه» ’.
س
ليس اإلى َمدينَ ِة الق ُْد ِ
5حينَ ِئ ٍذ ساقَ ُه اإبْ ُ
َو أاقا َم ُه َعلى َجنا ِح ال َهيكَ ِلَ 6 .وقا َل َل ُه:
«اإ ْن كُ ْن َت ابْ َن الل ِه فَا ْر ِم نَف َْس َك اإلى أا ْسف ََل،
ْتوب‘ :يوصي َملائكَتَ ُه ب َِك
ِل�أنَّ ُه َمك ٌ
فَيَ ْح ِملونَ َك َعلى أايديهِم ِلئَ ّلا تَ ْعثُ َر ِب َح َج ٍر
ْتوب
ِر ْجلُ َك 7 » ’.قا َل َل ُه يَسو ُعَ « :مك ٌ
أايضاً‘ :ل� تُ َج ِّر ِ
الر َّب اإل َه َك» ’.
ب َّ
ليس أايضاً اإلى َجبَ ٍل عا ٍل
َ 8وساقَ ُه اإبْ ُ
ج ًِّدا َو أاراهُ َجمي َع َمما ِل ِك العا َل ِم َو َم ْج َدها.
َ 9وقا َل َل ُهِ :
«هذ ِه كُ ُّلها َل َك أُا ْعطيها اإ ْن تَق َْع
ساجِداً لي 10 ».حينَ ِئ ٍذ قا َل َل ُه يَسو ُع:
ْتوبِ ‘ :ل َّلر ِّب
«ا ْذ َه ْب يا َشيطا ُنِ ،ل�أنَّ ُه َمك ٌ
اإله َِك تَ ْس ُج ُد َواإيّاهُ َو ْح َدهُ تَ ْعبُ ُد» ’.
ليسَ ،واإذا َملائكَ ٌة قَ ْد
11حينَ ِئ ٍذ تَ َركَ ُه اإبْ ُ
صارت تَ ْخ ِد ُم ُه.
َدنَ ْت َو ْ

4

4

(مرقس  ،13–12:1لوقا )13–1:4

الو ْق ْتَ ،يس ُو ْع ا ْنساق ْب ُروح
هاك َ
ليس.
للب ّر ِّية َت ي ْت َج َّر ْب ْ
القدس َ
من اإ ْب ْ
ْ
ِ
ِ
عين لَيلةْ ،وف الا آخ ْر
عين َيو ْم َوا ْر ْب ْ
وصا ْم اَأ ْر ْب ْ
يج ّرب ْوقالْلوَ « :ل
جاعْْ .و َق َّر ْب ها ْك َل َ
ا ْبن اَلله اأنْ َتَ ،قول َت تْس ِي ْر َهالحج ِاير
توب‘ :م ُو
ْغ َبي ْزْ ».وه ّواِ َر ّد ْوقالْلوَ « :م ْك ْ
لى ْبك ْل ك ْل ِمة
س يعيش الانْسا ْنَ ،ب ِ
بالّغ َْبي ْز َب ّ
من ث ّم اَلله» ’.
ت ْط َل ْع ْ
ليس َل َب َل ْد القدسْ ،و َوقَّفوا
ْو َو ّدا ُه اإ ْب ْ
الهي َك ْلْ ،وقالْلوَ « :ل ا ْبن اَلله
َعلى ك ْتف َ
ْ
من َل َم ْكت ُو ْب
كب
حالك لَ َت ْح ْتْ ،
اأنْ َتْ ،
َين
واِ‘ :ي َو ّصي َملايكتو َع َليكْ ،و َعلى ايد ْ
ف َح َجر
يحملوكْ ،بشا ْن لا ت ْت َع َثو ْر َ
ْ
ِ
توب زا‘ :لا
ْاجر ْكَ » ’.يس ُو ْع قالْلوَ « :م ْك ْ
ت َْج ّرب ال َّر ْب اإ ْ
لهك» ’.
ليس َل َج َب ْل ع ِالي ْكثيرْ ،و َو ّرا ُه
ْو َو ّدا ُه اإ ْب ْ
ك ْل َمم ِالك ال ّدنْي ِا ْو َعظامتا ْوقالْلوَ « :هو ْذ
كلّ ْن َت ا ْع ْ
عت َس َج ْد ْت
طيك ن ِا َل َو َق ْ
«رو ْح يا
لي ».هاك ال َو ْق ْت َيس ُو ْع قالْلوُ :
توب‘ :لل َّر ْب اإ ْ
تسجد ْول ُه
لهك ْ
ش ِيطا ْنَ :م ْك ْ
ْب َو ْحدو ت ْعب ْد» ’.
هاك ال َو ْق ْت َخ ّلا ُه اإ ْبليسْ ،و َم ِ
لايكة َق َّربوا
ْو َبقى يخْ دمو ُه.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

8

م ّتى
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الجلي ْل
َيس ُو ْع َيبشّ ر ف َّ

(مرقس  ،15–14:1لوقا )15–14:4

يوحنّا ت َْسلَّمَ ،خلّى
ْولَ َم ْن َيس ُو ْع سم ْع َ
اص َرة ْوجا َس َكن
للجلي ْل .وعاف النّ ْ
ْو ْ
راح َّ
ف َك َف ْرناحو ْم َعلى شاطي َالبح ْر ف ْحدود
َ
َزب ُول ُون ْونَ ْفتاليَ ،ت يت ْم شي َل انْقا ْل
ض
ض َزب ُول ُون َوا ْر ْ
ب ِاش ْعيا ال َّنبي َل قالْ« :اَأ ْر ْ
ف ن َْهر الا ْرد ْن،
نَ ْفتاليَ ،طريِق َالبح ْرَ ،خ ْل ْ
َجليل الا َم ْم! شَ ْعب الق ِاع ْد ف الع ْت ِمة،
ف اَ ْرض ال َموت
نو ْر َقوي اَأرى ،الق ِا ْعدين َ
ين».
ْو َف ّياتو ،نو ْر نَ َّو ْر َع َل ْ
12

13

14

15

16

ومناك ال َو ْق ْتَ ،بدا َيس ُو ْع ي ْكر ْز ويقولْ:
ماوات».
الس ْ
«توبواْ ،
من َل َق َّرب َم َلكوت َّ
17

ساحن َيس ُو ْع
س َل
ْ
اَأ َّول النّ ِا ْ
َت يس ِيرو ْن َتلاميذو

َ 12وحي َن َس ِم َع يَسو ُع أا َّن يو َح ّنا قَ ْد أُا ْس ِل َم
انْتَق ََل اإلى ال َجلي ِلَ 13 .وتَ َر َك ال ّن ِ
اصرةَ َو أاتى
ناحوم َعلى شا ِط ِئ البَ ْح ِر
َو َسكَ َن في كَ ْف ِر َ
في تُخو ِم َزبولو َن َونَفْتاليِ 14 ،ليَ ِت َّم ما
قيل ِب إا َش ْعيا ال َّنبي ا َّلذي قا َل 15 :أ
َ
«ا ْر ُض
ِّ
ريق البَ ْح ِر،
َزبولو َن ،أا ْر ُ
ض نَفْتاليَ ،ط ُ
َع ْب ُر ال� أُ ْر ُد ِّنَ ،ج ُ
الش ْع ُب
ليل ال� أُ ُم ِمَّ 16 ،
الجا ِل ُس في ال ُّظ ْل َم ِة ،نوراً َعظيماً َر أاى،
َوالجا ِلسو َن في َم ِ
وض ِع ال َم ِ
وت َوفي
ضاء َل ُهم».
ِظلا ِل ِه نو ٌر أا َ
17
الو ْق ِ
ت ب َ َد أا يَسو ُع يَكْ ِر ُز
َو ِم ْن ذ ِل َك َ
كوت
َويَقو ُل« :توبوا فَق َِد ا ْقتَ َر َب َملَ ُ
السماوا ِت».
َّ

(مرقس  ،20–16:1لوقا )11–1:5

َو ْق ْت َل كا ْن َيس ُو ْع ي ْمشي َعلى شاطي
ين اخْ وِة :شَ ْمعون
َب ْحر َّ
الجلي ْل ،اَأرى ا ْث َن ْ
س اَأخو ُه ي َن ْزلون
رس َوانْد ُ
َراو ْ
َل ت َْس ّمى ب ْط ْ
دين كانوا.
الشَّ َب ْ
من َل ص ّي ِا ْ
كات ف َالبح ْرْ ،
ويكن
لن َيس ُوعَْ « :تعوا َخ ْلفيَ ،ت َاس ْ
ْوقالْ ْ
س».
ص ّي ِا ْ
دين ن ِا ْ
18

19

9

َ 18وفيما ُه َو ي َ ْمشي َعلى شا ِط ِئ ب َ ْح ِر
أ أ
عي
ال َجلي ِل َراى ا َخ َوي ِنِ ،س ْمعا َن ا َّلذي ُد َ
كيفا َو أانْ َدرا ُو َس أاخاهُ ،ي ُ ْل ِقيا ِن َشبَكَ َة
الص ِيد في البَ ْح ِر ،فَق َْد كانا َص ّيا َدي ِن.
َّ
َ 19وقا َل َل ُهما يَسو ُعَ « :هلُ َّم َورائي
ف ََس أا ْج َعلُكُما َص ّيا َدي ب َ َش ٍر».

م ّتى
20
راءهُ.
َو ِل َلو ْق ِت تَ َركا َشبَكَتَ ُهما َو َذ َهبا َو َ
َ 21وحي َن َعبَ َر ِم ْن ُه َ
ناك َر أاى أا َخ َوي ِن اآ َخري ِن،
قوب بْ َن َزبَدي َويو َح ّنا أاخاهُ َم َع َزبَدي
ي َ ْع َ
أابيهِما ي ُ ْص ِلحا ِن ِشباكَ ُهماَ ،و َدعاهما
22
لو ْق ِ
السفينَ َة
ت تَ َركا َّ
يَسو ُع َو ُهما ِل َ
راءهُ.
َو أاباهما َو َذ َهبا َو َ

4:5–20:4

كاتن ْوراحوا َخ ْلفو.
ْوهنّ ِا راساً عافوا شَ َب ْ
ْولَ َم ْن َق َط ْع م َنون ْ
ين اخْ وِة
َك ،اَأرى ا ْث َن ْ
يوحنّا اَأخو ُه ف
َغير ْنَ :ي ْعقوب ْ
ابن َز َبدي ْو َ
كاتن.
الس ّفي ِنة َمع َز َبدي اَأبوون َ
يصلحو ْن شَ َب ْ
َّ
ِ
الس ّفي ِنة
ْ
وساح ْن َيس ُوعْْ .وهنّا راساً عافوا َّ
َوابوون ْوراحوا َخ ْلفو.
20

21

22

راضى
َيس ُو ْع ي َعلّم ْويشْ في َم ِ

طوف في ال َجلي ِل َوي ُ َع ِّل ُم
َ 23وكا َن يَسو ُع ي َ ُ
في َمجا ِم ِعهِم َويَكْ ِر ُز ِببِشا َرةَ ال َملَكو ِ
ت
الش ْع ِ
ب.
ض في َّ
َوي َ ْشفي ك َُّل أا َل ٍم َو َم َر ٍ
َ 24و ُس ِم َع َخبَ ُرهُ في ك ُِّل سوريّاَ ،و َجلَبوا
ض
ساء حا ُل ُهم في أا ْمرا ٍ
اإ َلي ِه ك َُّل ا َّلذي َن َ
ُم ْختَ ِل َف ٍة َوال ُم َع َّذبي َن ب أِا ْصنا ِ
ف ال َعذا ِ
ب
ِالص َر ِع َو ُم َخ َّلعي َن
َو َم ْمسوسي َن َو ُمصابي َن ب َّ
25
ناس كَثيرو َن
راءهُ أُا ٌ
َوشفا ُهمَ .و َذ َه َب َو َ
ِم َن ال َجلي ِل َو ِم َن ال َع ْش ِر ال ُم ُد ِن َو ِم ْن
أ
ليم َواليَهو ِديَّ ِة َو َع ْب ِر ال� أُ ْر ُد ِّن.
او ُر َش َ

يروح ْويجي ف ك ّل
ْو َيس ُو ْع كا ْن ُ
معنْ ،وي ْكر ْز ب ْبشارة
َّ
الجلي ْل ،ي َعلّ ْم ف مج ِا ْ
ضف
ال َم َل ْ
كوتْ ،ويشْ في ك ْل َو َجع ْو َم َر ْ
الشَّ ْع ْب .وانْ َس َم ْع َخ َبرو ف ك ْل سوريّا،
راض مخْ تل ِفة،
ْوجابولو ك ّل ال ّ ْم َو َّج ْ
عين با ْم ْ
عين
من شَ
ياطين ،وال ّ ْم َص َّر ْ
ْ
بين ْ
وال ّ ْم َع َّذ ْ
راح َخ ْلفو
فاهنْ .و ْ
وال ّ ْم َك ْر َسحينْ ،وشَ ْ
الجلي ْلْ ،وم ال َعش ْر مدنْ ،وم
ن ِاس ْكثي ْر م َّ
س ،والياهود ِّيةْ ،و َخ ْلف ن َْهر الا ْرد ْن.
الق ْد ْ
23

24

25

5

الج َب ْل
َوع َظة َيس ُو ْع َع َّ

سَ ،ط َل ْع
حي َن َر أاى يَسو ُع ال ُجمو َعَ ،ص ِع َد
ْولَ َم ْن اَأرى َيس ُو ْع لَ ّمات النّ ِا ْ
للج َب ْلْ .ولَ َم ْن قع ْدَ ،ق َّربوا َل َع ْندو
اإلى ال َجبَ ِلَ ،وحي َن َجلَ َس َدنا اإ َلي ِه
َّ
تَ ُ
من ،قالْ:
لاميذهَُ .وفَتَ َح فَ َم ُه َوكا َن ي ُ َع ِّل ُم ُهم قائلا ًَ :تلاميذوْ ،و َف َتح ث ّمو ي َعلّ ْ

5

2

2

الحقيق ِّية
السعا ِدة َ
َّ

لهن واِ
ِالرو ِح ِل� أ َّن َل ُهم « َهن ّية ْ
تازين َلالله بال ّر ُو ْحْ :
المح ْ
«طوبى ِلل َمساكي ِن ب ّ
ِ
زانى :هنّ ِا َت
الس
الس ْ
الح ِ
َملَ َ
ماواتَ .هن ّية َ
كوت َّ
ماوات .طوبى ِلل َحزانى َم َلكوت َّ
3

3

4

4

10

م ّتى

16-5:5

عين :هنّ ِا َت يو َرثون
ي ْت َع َّزو ْنَ .هن ّية المتْواضْ ْ
طاشي للب ْر:
الج ِ
ضَ .هن ّية َّ
واعى وال َع ِ
الا َ ْر ْ
ين َت
هنّ ِا َت يشْ َبعو ْنَ .هن ّية ال َّر
حومينَ :ع َل ْ
ْ
بن طاه ْر :هنّ ِا َت
تْكو ْن ال َّر ْح ِمةَ .هن ّية َل َق ْل ْ
يسون َسلام :اولاد اَلله
َيرون اَللهَ .هن ّية َل َ
طهدو ْن لَخاط ْر
َت ي ْت َس َّمو ْنَ .هن ّية َل ي ْن ْ
ماوات.
الس ْ
الب ْرْ :
لهن واِ َم َلكوت َّ
5

6

7

8

9

10

دوكن
تكن َل َم ْن يهينوكن ْويضْ ْ
طه ْ
« َهن ّي ْ
يكن ك ْل ك ْل ِمة عا ْط ِلة بالگ ْذ ْب
ويقولو ْن َع َل ْ
لَخاطري .هاك ال َو ْق ْت ا ْف َرحوا ْو َه ْلهلوا،
من
الس ْ
ماواتْ ،
ْ
من َل اَأج ْركن ْگبير واِ ف َّ
ِ
كن.
َل كذا اضْ َط َهدوا الاَنْ ِبيا َقب ْل ْ
11

12

ضَ .ل صا ْر الم ْل ْح َبلا
«اأنْ ْتن واِ م ْلح الا َ ْر ْ
يش َت ي ْت َملَّ ْح؟ َل
َط ْع ِمة َبلا َفكا َهةَ ،
ف اَأ ْ
داس م
شي م ُو ي ْن َف ْع َغي ْر َت ي ْن َك ْب َب ّرا ْوي ْن ْ
تن واِ نور ال ّدنْي ِا .م ُو تْت ِي ْق ت ْت َخ ّبا
س .اأنْ ْ
النّ ِا ْ
َمدي ِنة ْم َع َّم َرة َعلى َج َب ْلْ .وم ُو يشعلون
لى َعلى
راج ويحطّو ُه َت ْح ْت كَي ْلَ ،ب ِ
ْس ْ
يت.
ك ْرسي َّ
ويض ّوي َل ك ْل لَنّ ِا ف َالب ْ
الضو َ
سَ ،ت
كذاِ َخلّي َ
يض ّوي َض ْ
وكن قدّام النّ ِا ْ
بوكن
َيرون ا ْعمالْكن ّ
ويس ْبحو ْن لا َ ْ
الص َ
الحة َ
ماوات.
الس ْ
َل ف َّ
13

14

15

16

11

ِل�أنَّ ُهم ي ُ َع َّزو َن5 .طوبى ِلل ُمتَ ِ
واضعي َن ِل�أنَّ ُهم
6
ش
ياع َوال ِعطا ِ
ي َ ِرثو َن ال� أ ْر َض .طوبى ِللجِ ِ
اإلى الب ِِّر ِل�أنَّ ُهم ي ُ ْشبَعو َن7 .طوبى ِل ُّلر َح ِ
ماء
ِل�أنَّ ُهم ي ُ ْر َحمو َن8 .طوبى ِل�أنْ ِق ِ
ياء القُلو ِ
ب
السلا ِم
ِل�أنَّ ُهم ي َ َرو َن الل َه9 .طوبى ِلصا ِنعي َّ
ناء الل ِه ي ُ ْد َعو َن10 .طوبى ِل َّلذي َن
ِل�أنَّ ُهم أابْ َ
كوت
ْ
اض ُطهِدوا ِم ْن أا ْج ِل الب ِِّر ِل� أ َّن َل ُهم َملَ َ
السماوا ِت.
َّ
11
«طوبى َلكُم اإ ْذ ي ُ َع ِّيرونَكْم
َوي َ ْض َطهِدونَكْم َويَقولو َن َعلَيكُم ك َُّل كَ ِل َم ٍة
ِش ّرير ٍة ِم ْن أا ْجلي ك َِذباً12 .ا ْف َرحوا َوتَ َه َّللوا
أ
السماوا ِت،
ظيم في َّ
حينَ ٍئذ ِل� أ َّن ا ْج َركُم َع ٌ
ِياء ا َّلذي َن
ِل�أنَّ ُهم هكَذا ْ
اض َط َهدوا ال�أنْب َ
قَ ْبلَكُم.
 13أ
ض .اإ ْن فَق ََد ال ِم ْل ُح
«انْتُم ِم ْل ُح ال� أ ْر ِ
َط ْع َم ُه فَبِماذا ي ُ َم َّل ُح؟ ِل َش ٍ
يء ل� ي َ ْصلُ ُح
س.
داس ِم َن ال ّنا ِ
اإلّ� أا ْن ي ُ ْلقى خا ِرجاً َوي ُ َ
 14أانْتُم نو ُر العا َل ِم .ل� ي ُ ْم ِك ُن أا ْن تَ ْخفى
َمدينَ ٌة َم ْب ِن َّي ٌة َعلى َجبَ ٍلَ 15 ،ول� يُنيرو َن
ِسراجاً َوي َ َضعون َ ُه تَ ْح َت ِمكْيا ٍل ،ب َ ْل
َعلى ال َمنار ِة ليُني َر ِلك ُِّل َم ْن في البَي ِت.
16
أ
س ِليَروا
مام ال ّنا ِ
فَ ْليُ ِضئ هكَذا نو ُركُم ا َ
الصالح َة فَيُ َم ِّجدوا أاباكُم ا َّلذي
أا ْعما َلكُم ّ
السماوا ِت.
في َّ
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اموس
«17ل� تَ ُظ ّنوا أانّي ِج ْئ ُت ِل�أنْق َُض ال ّن َ
ُض ب َ ْل ِل�أُكْ ِم َل.
ِياءَ .ل ْم اآ ِت ل�أنْق َ
أا ِو ال�أنْب َ
ماء
18ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :اإلى أا ْن تَ ْعبُ َر َّ
الس ُ
َوال� أ ْر ُض يا ٌء وا ِح َدةٌ أاو ُخ َط ٌ
يط وا ِح ٌد ل�
س َح ّتى يَكو َن الك ُُّل 19اإذاً
ي َ ْعبُ ُر ِم َن ال ّنامو ِ
ُض وا ِح َدة ً ِم ْن ِ
الوصايا
ك ُُّل َم ْن ي َ ْنق ُ
هذ ِه َ
اس هكَذا ،نا ِقصاً
َّ
الصغير ِة َوي ُ َع ِّل ُم ال ّن َ
ِ
ي ُ ْدعى في َملَ ِ
ماواتَ .ول ِك َّن
الس
كوت َّ
ا َّلذي ي َ ْع َم ُل َوي ُ َع ِّل ُم فَهذا َعظيماً ي ُ ْدعى في
السماوا ِتِ 20 .ل�أنّي أاقو ُل َلكُم:
َملَكو ِت َّ
اإ ْن َل ْم ي ِز ْد ب ُِّركُم َعلى ب ِِّر الكَتَبَ ِة َوالف َّريس ّيي َن
السماوا ِت.
فَلَ ْن تَ ْدخُلوا َملَ َ
كوت َّ
َ «21س ِم ْعتُم أانَّ ُه َ
قيل للاأ َّولي َن :ل� تَ ْقتُ ْل،
الدينونَ َة 22 .أا ّما
َوك ُُّل َم ْن قَتَ َل ي َ ْستَوج ُِب َّ
أانا ف أَاقو ُل َلكُم :ك ُُّل َم ْن ي َ ْغ َض ُب َعلى أاخي ِه
الدينونَ َةَ ،وك ُُّل َم ْن يَقو ُل
باطلا ً ي َ ْستَوج ُِب َّ
ِل�أخي ِه ‘راقا ’،ي َ ْستَوج ُِب ال َم ْج َم َعَ ،وك ُُّل
َم ْن يَقو ُل‘ :ليلو ’،ي َ ْستَوج ُِب نا َر َج َه َّن َم.
23اإذاً اإ ْن كُ ْن َت تُق َِّد ُم قُ ْربانَ َك َعلى ال َم ْذب َ ِح،
َو ُه َ
يك اإساءةٌ
ناك تَ َذك َّْر َت أانَّ ُه يؤ َخ ُذ َعلَ َ
أ
خيك24 ،ف ََد ْع ُه َ
ِل� أ َ
مام ال َم ْذب َ ِح
ناك قُ ْربانَ َك ا َ
لح َم َع أا َ
خيكَ ،وحينَ ِئ ٍذ
اص َط ْ
َوا ْذ َه ْب أا َّول� ً َو ْ

24-17:5

اموس
راي ال َم ْ
سيح ف النّ ْ

اموس
«لا ت ْفت ْكرو ْن ُ
جيت َت ا َبطّل النّ ْ
لى َت
يا الاَنْ ِبيا .ما
جيت َت ا َبطّ ْلَ ،ب ِ
ُ
كن :دي لَ َم ْن تْزول
ا َت ّم ْم.
الح ْق اَأقولْ ْ
َ
وح ِدة يا شَ خْ َطة
ض ،ن ْق َطة ْ
َّ
السما والا َ ْر ْ
اموس دي لَ َم ْن الك ّل يت ْم.
م ُو تزو ْل م النّ ْ
من َهال َوص ّيات
من َيبطّ ْل ْ
وح ِدة ْ
َبقى ك ْل ْ
ناقص َت ي ْت َس ّمى
سْ ،
ال ّ ْزغارْ ،وكذاِ ي َعلّم النّ ِا ْ
س ك ْل واِح ْد
الس ْ
َ
ف َم َلكوت َّ
ماواتَ .ب ْ
ف
ي ْع َم ْل وي َعلّ ْم ،ها ْذ ْگبير َت ي ْت َس ّمى َ
كنَ :ل
الس ْ
من َل اقولْ ْ
ماواتْ .
َم َلكوت َّ
اموس
كن اَأ ْك َث ْر ْ
م ُو يك َث ْر ب ْر ْ
من ب ّر ْم َعلمين النّ ْ
ماوات.
الس ْ
وال َف ّريس ِّية ،م ُو ت ْدخلو ْن َم َلكوت َّ
17

18

19

20

الغ ََضب

«سم ْعتن انْقا ْل َل ن ِاس الا َ َّولْ :لا ت ْقت ْل!
س اَنا
َواينا َل ي ْقت ْل ْ
يس َتح ّق الحك ْمَ .ب ّ
كن :ك ْل واِح ْد يغ َْض ْب َعلى اَأخو ُه َبلا
اَأقولْ ْ
َس َب ْب ي َق ْع َت ْحت الحك ْمْ .و َل يق ْللو‘ :راقا’،
يس َتح ْق حكم ال َم ْج َمعْ ،و َل يقول ‘اَ ْح َم ْق’،
ْ
يس َتح ّق ْج َه َّنم النّا ْرَ .بقى َل ج ْب ْت َق ْر ْ
بانك
ْ
َك جا َل ْ
لل َم ْذ َبحْ ،و َهون ْ
بالك اَأخو ْك َل
ف َق ْلبو منّ ْكَ ،خلّي َق ْر ْ
بانك َهون َْك
ك ْل َبقى َ
قدّام ال َم ْذ َبحْ ،و ُروح ف الا َ َّول تْصالَ ْح َمع
21

22

23

24

12
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32-25:5

اَخوكْ ،و َب ْعدا َتعا َق ّد ْم َق ْر ْ
فيف
بانكَ .خ ْ
اتّف ْق َمع المدّعي َع َل ْ
يك وانْ َت َبع ْد َمعو
يسلّمك المدّعي
ف ال َّطريِ ْقْ ،بشا ْن لا َ
يسلّ ْ
للجابيْ ،وت َق ْع
مك ّ
للقاضي ،والقاضي َ
الح ْق اَأقو ْل ْ
لك :م ُو ت ْط َل ْع
سَ .
ف َ
الح ْب ْ
س َع َل ْ
يك.
ْ
من َهون َْك َل م ُو ت ْعطي اآِخ ْر ف ْل ْ
25

26

ال ّز ِنى

س
ْ
«وسم ْعتن ا ْنقالْ‘ :لا ت ْزنيَ ’.ب ّ
ِ
ف َم َرة َت
كن :ك ْل واح ْد ي َطلّ ْع َ
اَنا اَأقولْ ْ
ف َق ْلبوَ .بقى َل كا ْن
يشْ ت ِهيا ،راساً ي ْزني َ
َعينك َاليمين ْت َعثورك ،ا ْق َلعا ْوك ّبا لَ ْبعي ْد
من َل اَأ ْح َس ْن لك واِ ي ْت َتو َب ْل عضو
منّ ْكْ ،
من َج َسدكْ ،ولا َج َسد ْك كلّو ي َق ْع
واِح ْد ْ
ف ْج َه َّن ْمْ .و َل كا ْن ايدك َاليمين ْت َعثْورك،
من َل اَأ ْح َس ْن لك ي ْت َتو َب ْل
ا ْق َطعا ْوك ّبا منّ ْكْ ،
من َج َسدك ْولا َج َسدك كلّو
عضو واِح ْد ْ
ي َق ْع ف ْج َه َّن ْم.
28

27

29

30

ال َّطلاق

«وانْقالَْ ‘ :ل ي َطلّ ْق َم َرتو ،لاز ْم ي ْع ِطيا
ْكت ِا ْب َط ْ
من
كن :ك ْل ْ
س اَنا اَأقولْ ْ
لاقَ ’.ب ّ
يس َويا َت
ي َطلّ ْق َم َرتو لَ َس َب ْب َغير ال ّز ِ
نىَ ،
ت ْزنيْ .و َل ياخذ ْم َطلَّقَة ي ْزني.
31

32

13

فق َم َع َخ ْص ِم َك
تَعا َل وقَ ِّد ْم قُ ْربانَك25 .ا َّت ْ
َسريعاً َو أانْ َت ما تَزا ُل َم َع ُه في ال َّطري ِق ِلئَ ّلا
ي ُ َس ِّل َم َك َخ ْص ُم َك اإلى القاضي َوي ُ َس ِّل َم َك
الس ْج ِن.
القاضي اإلى الجابي فَتَ َق َع في ِّ
َ 26وال َح َّق أاقو ُل َل َك :اإنَّ َك ل� تَ ْخ ُر ُج ِم ْن
ُه َ
ناك َح ّتى تو ِف َي ال َف ْل َس ال�أخي َر.
َ « 27س ِم ْعتُم أانَّ ُه َ
قيل‘ :ل� ْتزنِ 28 ’.أا ّما أانا
ف أَاقو ُل َلكُم :اإ َّن َم ْن ي َ ْن ُظ ُر ا ْم َر أاة ً ِليَ ْشتَهيَها
ف إانَّ ُه حال� ً ْيزني بِها في قَ ْل ِب ِه29 .فَ إا ْن كانَ ْت
َعينُ َك اليُ ْمنى تُ ْع ِث ُر َك فَا ْقلَ ْعها َو أا ْل ِقها
َع ْن َكِ ،ل�أنَّ ُه َخ ٌير َل َك أا ْن ي َ ْه ِل َك هذا ال ُع ْض ُو
الوا ِح ُد ِم ْن َك َول� ي ُ ْلقى َج َس ُد َك كُ ُّل ُه في
َج َه َّن َمَ 30 .واإ ْن كانَ ْت ي َ ُد َك اليُ ْمنى تُ ْع ِث ُر َك،
فَا ْق َط ْعها َو أا ْل ِقها َع ْن َكِ ،ل�أنَّ ُه َخ ٌير َل َك
أا ْن ي َ ْه ِل َك وا ِح ٌد ِم ْن أا ْعضا ِئ َك َول� ي ُ ْلقى
َج َس ُد َك كُ ُّل ُه في َج َه َّن َم.
َ «31لق َْد َ
قيلَ ‘ :م ْن ف ََّك ا ْم َر أاتَ ُه فَ ْليُ ْع ِطها
تاب َطلاقٍ 32 ’.أا ّما أانا ف أَاقو ُل َلكُم :ك ُُّل
ِك َ
الزنى ي َ ْج َعلُها
َم ْن ف ََّك ا ْم َر أاتَ ُه ِل ِع َّل ٍة غَي ِر ِّ
تَ ْزنيَ ،و َم ْن أا َخ َذ َم ْتروكَ ًة ي َ ْزني.
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َ « 33س ِم ْعتُم أايضاً أانَّ ُه َ
قيل ِللاأ َّولي َن:
‘ل� تَك ِْذ ْب ب أِا ْقسا ِم َك ب َ ْل أاو ِ
ف ِل َّلر ِّب
أا ْقسا َم َك 34 ’.أا ّما أانا ف أَاقو ُل َلكُم :ل�
ِالس ِ
ماء ِل�أنَّها َع ْر ُش
تُق ِْسموا البَ َّت َة ،ل� ب َّ
داس تَ ْح َت
الل ِهَ 35 ،ول� بِال� أ ْر ِ
ض ِل�أنَّها َم ٌ
أ
ليم ِل�أنَّها َمدينَ ُة ال َم ِل ِك
قَ َد َمي ِهَ ،ول� بِاو ُر َش َ
ال َعظي ِمَ 36 ،ول� ِب َر ْأا ِس َك ِل�أنَّ َك ل� تَ ْستَطي ُع
وداء أاو
أا ْن تَ ْج َع َل في ِه َش ْع َرة ً وا ِح َدة ً َس َ
يضاءَ 37 .ول ِك ْن ِلتَكُ ْن كَ ِل َمتُكُم ‘نَ َع ْم
بَ َ
يزيد َعلى هاتَي ِن
نَ َع ْمَ ’.و ‘ل� ل� ’.ما ُ
الش ّري ِر ُه َو.
فَ ِم َن ِّ
َ « 38س ِم ْعتُم أانَّ ُه َ
قيلَ ‘ :عي ٌن ِب َعي ٍن َو ِس ٌّن
ب ِِس ٍّن 39 ’.أا ّما أانا ف أَاقو ُل َلكُم :ل� تُقاوموا
الش ّري َر ،ب َ ْل َم ْن َل َط َم َك َعلى َخ ِّد َك ال�أي َم ِن
ِّ
ف أَا ِد ْر َل ُه ال� آ َخ َر أايضاًَ 40 .و َم ْن أارا َد أا ْن
داء َك
يُنا ِز َع َك َوي َ ْأاخ َُذ قَ َ
ميص َك فَاتْ ُر ْك َل ُه ِر َ
أايضاًَ 41 .م ْن س ّخ َر َك ميلا ً فَا ْذ َه ْب َم َع ُه
اثْنَي ِنَ 42 .م ْن َس أا َل َك ف أَا ْع ِط ِهَ ،و َم ْن أارا َد أا ْن
ي َ ْقتَ ِر َض ِم ْن َك فَلا تَ ْمنَ ْع ُه.

42-33:5

الحلفان َخط ِّية

«وسم ْعتن انْقال َل ن ِاس الا َ َّولْ‘ :لا
ْ
تحلف ْوت ْر َجع ف ح ْل ْ
فانك ،لازم ت َْسي
ْ
س اَنا
لل َّر ْب شي َل َح َل ْف ْت َت ت َْسيَ ’.ب ّ
من َل
كن :لا ْ
بالسما ْ
اَأقولْ ْ
تحلفو ْن اَأ َب ْد ،لا َّ
من لَ ّي ِا م ُو َض ْع
ض ْ
ك ْرسي اَلله ي ِاْ ،ولا بالا َ ْر ْ
من لَ ّي ِا َمدينة
س ْ
َدوسة ْاج َريوْ ،ولا بالق ْد ْ
لك ال َعظي ْمْ .ولا ْب ْ
ال َم ْ
من
راسك ْ
لفْ ،
تح ْ
وح ِدة َسودا يا
َل م ُو تْت ِيق ت َْسي ِفيو شَ ْع َرة ْ
َبيضاَ .خلّي كَلا ْمكن يكون ‘اأ ِي اأ ِي ’.يا
من َهو ْذ م الشَّ ّري ْر واِ.
‘لا لاْ ’.وشي لَ ّواِ اَأ ْك َث ْر ْ
33

34

35

36

37

الحيف
اَأخذ َ

(لو )30–29:6

«سم ْعتن ا ْنقالَْ ‘ :عين ْب َعين ْوض ْرس
كن :لا تْقومو ْن ف
س اَنا اَأقولْ ْ
ْبض ْر ْ
سَ ’.ب ّ
وچ الشَّ ّري ْرَ .ل يضْ َر ْ
مين،
ّ
بك َعلى َخدّك َالي ْ
ديرلو اللاخْ زاِْ .و َل يري ْد ي َو ّديك لل َم ْح َكمةِ
ميسكَ ،ع ْ
ْ
ْبشان يشَ لّ ْ
بايتك زاِ َخلّيلو
حك َق
يسخّ ر ْك مي ْل واِح ْدُ ،رو ْح َمعو
ي ِاْ .
من َل َ
لب منّك ،ا ْع ِطيوْ .و َل
ينْ .
ا ْث َن ْ
من َل ي ْط ْ
يري ْد يت َد َّي ْن منّ ْك ،لا تْر ّدو.
38

39

40

41

42

14

م ّتى

3:6–43:5

مح ّبة ال َعدو
َ

(لو  28–27:6و )36–32

ض
«سم ْعتن انقالْْ :
‘حب َقرايبك وا ْب َغ ْ
كن،
كن :ح ّبوا ع ْدوانْ ْ
س اَنا اَأقولْ ْ
َعدو ْكَ ’.ب ّ
س
ب ِا ْركوا َعلى َل ي ْت َن ّع ْل َع َل ْ
يكنْ ،و َس َووا ْك َويّ ْ
لَها ْذ َل ي ْبغَضْ كنْ ،و َصلَّوا ْبشا ْن َهو ْذ َل
دوكنْ ،بشان تْكونون
يغْصبوكن ْويضْ ْ
طه ْ
يخلّي شَ ْمسو
السماوي ها ْك َل َ
اولا ْد اَأبوكن َّ
ت ْز ْ
حين ،وي َن ّز ْل َم َطرو
حين والطّالْ ْ
رق َع الصالْ ْ
مينَ .بقى َل كان تْح ّبو ْن
َع البا ّر ْين والا آ ْث ْ
لكن؟ م ُو ْكوا
يش اَأج ْر ْ
َهو ْك َل يح ّب ْ
وكن ،اَأ ْ
يسو ْن؟
َل يل ّمون َّ
الض ْ
رايب زاِ هاي نَ ْفسا َ
س،
ْو َل كان ت َْس ْلمو ْن َعلى اأخوت ْ
ْكن َب ْ
يش زاِي ْد ف ُوق العا ِدة ت َْسو ْن؟ م ُو ْكوا َهو ْك
اَأ ْ
يسو ْن؟
َل يل ّمون َّ
الضرايب زاِ هاي نَ ْفسا َ
لين كَما لَ ّواِ اَأبوكن
تن كونوا كا ْم ْ
َبقى اأنْ ْ
السماوي كام ْل.
َّ
ِ
س
« َط ْلعوا لَ َسدَق ْت ْ
كن ،لا ت َْسوا قدّام النّا ْ
لكن
لَخاط ْر َيروكن ،والّا واِ اَأج ْر ما ْ
ماواتَ .بقى اَأي َم ْت
الس ْ
ع ْند اَبوكن َل ف َّ
يت َس َد َقة ،لا ت َْخلّي يدقّو ْن ز ْرنايِة
َل َس ْ
قد ْ
قين
يسون َهوك ال ّ ْمنا ْف ْ
ّامك ،كَما َل َ
ف المج ِام ْع والطّ ْر ْقات ْبشا ْن يوصفوون
كنَ :هو ْك اَأ َخذوا اَأ ْجر ْن.
الح ْق اَأقولْ ْ
سَ .
النّ ِا ْ
س انْ َت َو ْق ْت َل ت َْسي َس َد َقة ،لا ت َْخلّي
َب ّ
43

44

45

46

47

48
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3

15

َ « 43س ِم ْعتُم أانَّ ُه َ
قيل :أ‘ا ْحب ِْب قَريبَ َك
َو أابْ ِغ ْض َعد َّو َك 44 ’.أا ّما أانا ف أَاقو ُل َلكُم:
داءكم ،با ِركوا ل� ِعنيكُم،
أا ِح ّبوا أا ْع َ
أا ْح ِسنوا اإلى ُم ْب ِغضيكُمَ ،و َص ّلوا ِل� أ ْج ِل
ا َّلذي َن ي َ ْغ ِصبونَكم َوي َ ْض َطهِدونَكُمِ 45 ،لكَي
السماوا ِت،
ناء أابيكُم ا َّلذي في َّ
تَكونوا أابْ َ
الصالحي َن
ذ ِل َك ا َّلذي ي ُ ْش ِر ُق َش ْم َس ُه َعلى ّ
َوال ّطالحي َن َوي ُ ْم ِط ُر َعلى ال�أبْرا ِر َوال�آثمي َن.
ِ 46ل�أنَّ ُه اإ ْن كُ ْنتُم تُ ِح ّبو َن ا َّلذي َن ي ُ ِح ّبونَكُم
يس ال َع ّشارو َن أايضاً
ف أَا ُّي أا ْج ٍر َلكُم؟ أا َو َل َ
ِ
هذ ِه ي َ ْف َعلو َن؟ َ 47واإ ْن كُ ْنتُم تُ َس ِّلمو َن َعلى
يس
اإخ َْو ِتكُم فَق َْط ف أَا َّي ف َْض ٍل تَ ْف َعلو َن؟ أا َو َل َ
ال َع ّشارو َن أايضاً ِ
هذ ِه ي َ ْف َعلو َن؟  48اإذاً
كونوا أانْتُم كا ِملي َن كَما أا َّن أاباكُم ا َّلذي في
السماوا ِت كا ِم ٌل.
َّ
أ
أ
مام
« ُانْ ُظروا الّ� تَ ْف َعلوا َص َدقَ ِتكم ا َ
س ِلكَي ي َ ْن ُظروكُمَ ،واإلّ� فَلا أا ْج َر
ال ّنا ِ
ِ
ماوات.
الس
َلكُم ِع ْن َد أابيكُم ا َّلذي في َّ
 2اإذاً َمتى َصنَ ْع َت َص َدقَ ًة فَلا تُبَ ِّو ْق بِالبو ِق
أاما َم َك كَما ي َ ْف َع ُل ال ُمراؤو َن في ال َمجا ِم ِع
س ،فَال َح َّق
َوال� أ ْسوا ِق ِليُ َم َّجدوا ِم َن ال ّنا ِ
أاقو ُل َلكُم :اإنَّ ُهم تَلَقَّوا أا ْج َر ُهم 3 .أا ّما أانْ َت
فَحي َن تَ ْصنَ ُع َص َدقَ ًة فَلا تَ ْع ِر ْف ِشما ُل َك ما

6

م ّتى

12-4:6

يش ت َْسي َي ْ
مينكْ .بشان
تَ ْصنَ ُع يَمينُ َكِ ،لكَي تَكو َن َص َدقَتُ َك في ْشمالك ت ْعرفْ َأا ْ
بوك ا َّلذي يَرى في ال َخ ِ
ال َخ ِ
فاء َو أا َ
يش
فاء ُه َو تْكو ْن َسدَقتك بالخ ْف ِيةَ ،وابو ْك َل يرى اَأ ْ
ْ
يُ َ
جازيك َعلا ِنيَ ًة.
ين.
يس ِير بالخ ْف ِية ،ه ّواِ َت
يكافيك قدّام ال َع ْ
4

4

والصوم
الصلاة َّ
َّ
َ «5وحي َن تُ َص ّلي فَلا تَكُ ْن كال ُمرائي َن
يام في ال َمجا ِم ِع َوفي
ا َّلذي َن ي ُ ِح ّبو َن ال ِق َ
لصلا ِة ِلكَي ي َ ْظ َهروا
َزوايا َّ
وارع ِل َّ
الش ِ
س ،فَال َح َّق أاقو ُل َلكُم :اإنَّ ُهم تَلَقَّوا
ِلل ّنا ِ
يت فَا ْدخ ُْل
أا ْج َر ُهم 6 .أا ّما أانْ َت فَ َمتى َص َّل َ
اإلى َم ْخ َد ِع َك َو أا ْغ ِل ْق باب َ َك َو َص ِّل ِل� أ َ
بيك
ا َّلذي في ال َخ ِ
فاء َو أا َ
بوك ا َّلذي يَرى في
ال َخ ِ
َ
جازيك َعلا ِنيَ ًةَ 7 .و َمتى
فاء ُه َو ي ُ
كالوث َ ِن ّيي َنِ ،ل�أنَّ ُهم
َص َّليتم فَلا تَ ْه ُذروا َ
جاب َل ُهم.
ي َ ُظ ّنو َن أانَّ ُه بِالكَلا ِم الكَثي ِر ي ُ ْستَ ُ
8فَلا تَتَ َش َّبهوا ِبهِمِ ،ل� أ َّن أاباكُم ي َ ْع ِر ُف ما
ي ُ ْع ِو ُزكم قَ ْب َل أا ْن تَ ْس أالوهُ.
«9هكَذا اإذاً َص ّلوا أانْتُم :أابانا ا َّلذي في
اس ُم َكِ 10 ،ل ْأيا ِ
ِ
ت
الس
قد ِ
ماواتِ ،ليَتَ َّ
س ْ
َّ
َملَكوتُ َكِ ،لتَك ُْن َمشيئتُ َك ،كَما في
الس ِ
ض 11 .أا ْع ِطنا ُخ ْب َز
ماء كذ ِل َك َعلى ال� أ ْر ِ
َّ
12
وم َوا ْغ ِف ْر َلنا ما َعلينا كَما
حا َج ِتنا اليَ َ

(لوقا )4–2:11

قين
ْ
«و َل َم ْن ت َْصلَّي لا تْكو ْن كَما ال ّ ْمنا ْف ْ
ِ
يصلَّو ْن ف المجامع
َل يح ّبون يقمون َ
الح ّق
سَ .
ْو َقراني الطّ ْر ْقات ْبشان َيروون النّ ِا ْ
س انْ َت
اَقولْ ْ
كن َهوك اَأ َخذوا اَأ ْجر ْنَ .ب ّ
اَأي َم ْت َل َصلَّيت ،ا ْدخل َل اأ ُو ْ
دتك وا ْقفل
الباب َع َليكْ ،و َصلّي لاَبو ْك َل ف الخ ْف ِية،
ْ
يش يس ِي ْر ف الخ ْف ِية ،ه ّواِ
َوابوك َل يرى اَأ ْ
ينْ .ولَ َم ْن
َت يكافيك اَش َكرا قدّام ال َع ْ
ت َْصلَّو ْن ،لا ْت َطولو ْن كَلا ْم فاضي كَما ال َوثَن ِّية
لن.
َل يقولو ْن َب ْلكي ْبكثْرة ال َكلا ْم ي ْنسم ْع ْ
بوكن
من َل ي ْعرفْ اَأ ْ
ينْ ،
َبقى لا تتْشَ َّبهو ْن ِف ْ
كن َقب ْل َل ت ْطلبو ْن منّو.
يش ي ْل َز ْم ْ
اَأ ْ
5

6

7

8

َصلاة الاأبانا

تن :اَأبونا َل ف
«كذاِ َبقى َصلَّوا أا ْن ْ
اس ْ
مك ،يجي
الس
ْ
ماوات! يت َقدَّس ْ
َّ
ِ
َم َلكوتك ،تْكو ْن َمش ّي ْ
تك ،كَما لَ ّيا ف
ض .ا ْعطينا
َّ
السما نَفس الشِّ ي َع الا َ ْر ْ
وسامحنا َعلى ْذنو ْبنا
ْغ َبي ْز َل ي ْكفينا َاليو ْم.
ْ
نوبن
كَما َل ْ
نحن ِا زاِ سا َم ْحنا َغيرنْا َعلى ْذ ْ
9

10

11

12

16

م ّتى

21-13:6

لى
ف َتج ِربِةَ ،ب ِ
ف َح ْقناْ .ولا ْتدَخّ ْلنا َ
َ
لك واِ
ْ
من َل ْ
الملك والق ِّوة
نَ ّجينا م الشَّ ّري ْرْ ،
دين.
وال َّت ْس ِب َحة َل اَأ َب ْد الا آ ْب ْ
13

نوبن،
س َعلى ْذ ْ
« َبقى َل سا َم ْحتن النّ ِا ْ
كن.
السماوي زاِ َت
ْ
يسامح ْ
اَأبوكن َّ
بوكن زاِ م ُو
س ،اَأ ْ
س َل ما سا َم ْحتن النّ ِا ْ
َب ْ
كن.
ْ
كن َعلى ْذنو ْب ْ
يسامح ْ
بوسين
ْ
«و َو ْق ْت َل تْصومون لا تْكنو ْن َع ْ
وچن ْبشان ي َو َّرو ْن
قين َل ي ْقلبو ْن ّ
كَما ال ّ ْمنا ْف ْ
كن
س
الح ْق اَأقولْ ْ
ْ
ُرو ْ
صايمين ن ِاَ .
حن للنّ ِا ْ
َهو ْك اَأ َخذوا اَأ ْجر ْن .اأنْ َت َو ْق ْت َل تْصو ْم،
ْ
وچ ْ
راسك بالعط ْر،
ك وا ْمشَ ْح
َخ ّس ْل ّ
ْبشا ْن لا ت َْب ّي ْن لا أ َّح ْد صاي ْم َغي ْر لاَبو ْك َل
ف الخ ْف ِيةَ ،وابو ْك َل يرى ف الخ ْف ِية ،ه ّواِ
ْ
يكافيك.
َت
14

15

16

17

18

نَ ْح ُن أايضاً َغف َْرنا ِل َم ْن َلنا َعلَيه ِْمَ 13 .ول�
الش ّري ِر،
تُ ْد ِخ ْلنا في تَ ْج ِرب َ ٍة ،ل ِك ْن نَ ِّجنا ِم َن ِّ
ِل� أ َّن َل َك ال ُم ْل َك َوالق َُّوةَ وال َّت ْسبِح َة اإلى أَاب َ ِد
ال�آبِدي َن اآمي َن.
س َزلّ� ِتهم ي َ ْغ ِف ْر
غفرتُم ِلل ّنا ِ
ِ «14ل�أنَّكم اإ ْن ْ
ِ
ماوات
الس
َلكُم أايضاً أابوكم ا َّلذي في َّ
س ف أَابوكم أايضاً ل�
َ 15واإ ْن َل ْم تَ ْغ ِفروا ِلل ّنا ِ
ي َ ْغ ِف ُر َلكُم َزلّ� ِتكُم.
َ «16و َمتى ُص ْمتم فَلا تَكونوا عابِسي َن
كال ُمرائي َنِ ،ل�أنَّ ُهم يُف ِْسدو َن ُوجو َه َهم ِلكَي
س صا ِئمي َن ،فَال َح َّق أاقو ُل
ي َ ْظ َهروا ِلل ّنا ِ
َلكُم :اإنَّ ُهم تَلَقَّوا أا ْج َر ُهم 17 .أا ّما أانْ َت فَ َمتى
ُص ْم َت فَاغ ِْس ْل َو ْج َه َك َوا ْد ُه ْن َر ْأا َس َك،
س صائماً ،ب َ ْل ِل� أ َ
بيك
ِ 18لئَ ّلا تَ ْظ َه َر ِلل ّنا ِ
ا َّلذي في ال َخ ِ
فاءَ ،و أا َ
بوك ا َّلذي في
ال َخ ِ
فاء ُه َو ي ُ َ
جازيك.

ال َّزنگ ِنة

(لوقا )34–33:12

ض،
«لا ت ْكنزو ْلكن ْكنو ْز ف الا َ ْر ْ
يخ ْربونْ ،و َحرام ِّية
م ُو َض ْع َل سوس ْواآِك ِلة َ
لى ا ْكنزولْكن ْكنو ْز
ي ْنقبون ْويشْ بطو ْنَ .ب ِ
سوس َت
السما ،م ُو َض ْع َل ما في لا
ف َّ
ْ
يس ّوسن ْولا اآِ ْك ِلة َت تاكلنْ ،ولا َحرام ِّية
َ
من َل م ُو َض ْع لَ ّواِ
بطنْ .
َت ت ْنقب ْوتشْ ْ
كن زاِ.
كنَ ،هون َْك واِ َق ْل ْب ْ
َك ْن ْز ْ
19

20

21

17

ض
«19ل� تَكْ ِنزوا َلكُم كُنوزاً في ال� أ ْر ِ
يث ي ُ ِ
يث ي َ ْنق ُُب
وس َوال� آ ِكلَ ُة َو َح ُ
َح ُ
الس ُ
فس ُد ّ
السارقو َن َوي َ ْس ِرقو َن20 .ب ِل اكْ ِنزوا َلكُم
ّ
الس ِ
يث ل� ي ُ ِ
سوس
ماء َح ُ
فس ُد ٌ
كُنوزاً في َّ
السا ِرقو َن
َول� ا آ ِكلَ ٌة َو َح ُ
يث ل� ي َ ْنق ُُب ّ
يث يَكو ُن كَ ْن ُزكُم
َوي َ ْس ِرقو َنِ 21 .ل�أنَّ ُه َح ُ
ُه َ
ناك يَكو ُن قَ ْلبُكُم أايضاً.

م ّتى

29-22:6

الج َس ْد
َض ّو َّ

(لوقا )36–34:11

ِ 22
راج ال َج َس ِد ال َعي ُن .فَ إا ْن كانَ ْت
«س ُ
َعينُ َك قَويم ًة فَ َج َس ُد َك كُ ُّل ُه يَكو ُن نَ ِّيراً.
َ 23واإ ْن تَكُ ْن َعينُ َك ِش ّريرة ً فَ َج َس ُد َك كُ ُّل ُه
ي ُ ْمسي َظلاماً .اإذاً اإ ْن يَكُ ِن ال ّنو ُر ا َّلذي
َ
فيك َظلاماً فَ َظلا ُم َك ك َْم يَكو ُن؟

كانت
ينَ .بقى َل ْ
«سراج َّ
الج َس ْد ي ِا ال َع ْ
ْ
ِ
ينك َبسي َطةَ ،ج َس ْ
َع ْ
دك كلّو زا َضوي
كانت َع ْ
ينك شَ ّر َيرةَ ،ج َسدك
يكو ْنْ .و َل ْ
كلّو ع ْت ِمة يكو ْنَ .بقى َل كا ْن َضو َل ْ
فيك
ع ْت ِمة ،ع ْت ْ
متك اَأ ْش َق ْد َت تْكو ْن؟
22

23

اَلله والمال
(لو  31–22:12و )13:16

«24ل� أا َح َد ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي َ ْخ ِد َم َس ِّيدي ِن،
ِل�أنَّ ُه اإ ّما أا ْن يُب ِغ َض وا ِحداً َوي ُ ِح َّب ال� آ َخ َر أاو
يُكْ ِر َم وا ِحداً َوي َ ْحتَ ِق َر ال� آ َخ َرِ 25 .لهذا أاقو ُل
َلكُم :ل� تَ ْهتَ ّموا ِل�أنْف ُِسكُم ماذا تَ ْأاكُلو َن
يس ِت ال َّنف ُْس أاف َْض َل ِم َن
َوماذا تَ ْش َربو َن .أا َل َ
ذاء َوال َج َس ُد ِم َن ال ِك ِ
ال ِغ ِ
ساء؟ 26انْ ُظروا
الس ِ
ماء ا َّلتي ل� تَ ْز َر ُع َول�
اإلى ُطيو ِر َّ
تَ ْح ُص ُد َول� تَ ْخ ُز ُن في َمخا ِز َن َو أابوكُم ا َّلذي
السماوا ِت يَقوتُها .أا َل ْستُم أانْتُم أاف َْض َل
في َّ
ِم ْنها؟ َ 27و َم ْن ِم ْنكُم اإذا ا ْهتَ َّم ي َ ْستَطي ُع أا ْن
زيد َعلى قا َم ِت ِه ِذراعاً وا ِح َدةً؟ َ 28و ِلماذا
يَ َ
س؟ تَ أا َّملوا ُزهو َر البَ ِّريَّ ِة
تَ ْهتَ ّمو َن بِال ِّلبا ِ
َيف تَ ْنمو .اإنَّها ل� تَ ْت َع ُب َول� تَ ْغ ِز ُل.
ك َ
 29أاقو ُل َلكُمَ :ول� ُسلَيما ُن في ك ُِّل َم ْج ِد ِه

َين ،يا ي ْك َر ْه
«اأ َّح ْد م ُو يت ِي ْق يخْ د ْم َس ّيد ْ
يحتر ْم واِح ْد
واِح ْد
ويحب اللاخْ  ،يا ْ
ّ
يحتق ْر اللاخْ  .م ُو تْت ِيقو ْن ت ْت َع َّبدو ْن َلالله
ْو ْ
كن :لا ت ْن َه ّمو ْن َل
من هاي اَأقولْ ْ
والمالْْ .
ايش تشْ َربونْ ،ولا
َفس ْ
ن ْ
يش تا ْكلون َو ْ
كن اَأ ْ
يش ال َّنفس
َل َج َس ْد ْ
يش ت ْلبسو ْن .لَ ْ
كن اَأ ْ
س؟
م ُو اَأ ْح َس ْن م الاَك ْل ي ِاَّ ،
والج َس ْد م الل ْب ْ
السما ،لا ي ْز َرعون ْولا
َط ْلعوا ف ْطي ُور َّ
السماوي
ْ
يحصدون ْولا يخْ زنو ْنَ ،وابوكن َّ
لنْ .وم ُو ْكوا اأنْتن اَأ ْح َس ْن منّ ْن
زقن اَأ ْك ْ
ي ْر ْ
كن َو ْق ْت َل ي ْن َه ّم يت ِي ْق
من واِ م ْن ْ
تن؟ ْو ْ
انْ ْ
يزي ْد َعلى قامتو ْذراع واِح ْد يا َعلى ع ْمرو
يش تا ْكلو ْن؟
س لَ ْ
ْش َو ِّية َو ْق ْت؟ و َه ّم الل ْب ْ
َط ْلعوا ْزه ُور َالب ّر ِّية اَأ ْش َو ْن ي ْگ َبرو ْن ،لا ي ْت َعبون
ْولا يغْزلو ْن .اَأق ْلكنْ :ولا ْسل ِيما ْن ف
24

25

26

27

28

29

18

م ّتى

5:7–30:6

وح ِدة منّ ْنَ .بقى َل
لبس كَما ْ
ك ْل ع ّزو ْ
َحشيش ال ّچ ُول لَ ّواِ َاليو ْم ْو َغداِ ي َق ْع ف ال َّتنّ ُور
ض ب ْكثي ْر اأنْ ْتن يا
اَلله كذاِ ي َل ّبسو ،اأنْ ْتن م ُو اَ ْف َر ْ
َقليلين ايما ْن؟ َبقى لا تا ْكلو ْن َه ْم وتْقلو ْن:
ايش َت
ايش َت نشْ َر ْب َو ْ
يش َت ناك ْل َو ْ
‘اَأ ْ
بس؟’ َهال َمساي ْل ك ّلا اأ َمم ال ّدنْي ِا ال َوثَن ِّية
ن ْل ْ
السماوي ي ْعرفْ
س اأنْ ْ
تن اَأبوكن َّ
ي ْطلبوواَ ،ب ْ
لكن زاِ ت ْل َز ْم هاي كلا .ا ْطلبوا َقب ْل ك ْل
ْ
شي َم َلكوت اَلله ْوب ّروْ ،وهاي ك ّلا َت ت ْنزاد
كن .لا تا ْكلو ْن َه ْم َغداَِ .غداِ ياك ْل َه ْم
لْ ْ
ُروحوَ :اليو ْم شَ ْر َل ِفيو ي ْكفيو.
30

31

32

33

34

َلب َِس كَوا ِح َد ٍة ِم ْنها 30 .فَ إا ْن كا َن ُع ْش ُب
وم َوغَداً ي َ َق ُع في
ال َح ْق ِل ا َّلذي يو َج ُد اليَ َ
ال َّت ّنو ِر هكَذا ي ُ ْلب ُِس ُه الل ُه ،أافَلَ ْستُم أاف َْض َل
ج ًِّدا يا قَليلي ال إ�يمانِ؟ 31فَلا تَ ْهتَ ّموا أاو
تَقولوا‘ :ماذا نَ ْأاك ُُل َوماذا نَ ْش َر ُب َوماذا
نَ ْلبَ ُس؟’ ِ 32ل� أ َّن ِ
هذ ِه كُ َّلها تَ ْطلُبُها أُا َم ُم
ِ
ماوات
الس
العا َل ِم .أا ّما أابوكم ا َّلذي في َّ
فَيَ ْعلَ ُم أانَّكُم تَ ْحتاجو َن اإلى ك َُّل ِ
هذ ِه.
كوت الل ِه َوب َِّرهَُ ،وك ُُّل
33فَا ْطلُبوا أا َّول� ً َملَ َ
ِ
هذ ِه تُزا ُد َلكُم34 .اإذاً ل� تَ ْهتَ ّموا بِال َغ ِدِ ،ل� أ َّن
وم َش ُّرهُ.
ال َغ َد ي َ ْهتَ ُّم بِما ِلنَف ِْس ِه .يَكْفي اليَ َ

س
الحك ْم َع النّ ِا ْ

7

(لوقا  38–37:6و )42–41

تحكمو ْن َعلى اأ َّح ْد ،م ُو ي ْنحك ْم
«لا ْ
تحكمو ْن ي ْنحك ْم
يكنْ :بحك ْم َل ْ
َع َل ْ
كن.
يكن ،و ْب َكي ْل َل تْكيلو ْن ي ْنكال لْ ْ
َع َل ْ
ين اَأخوك،
القصلايِة َل َ
يش ترى ْ
ف َع ْ
لَ ْ
ف َع ْ
َس ْر؟ َو ْاش َون
ْوق ْرمة َل َ
ينك م ُو ْتف ّ
القصلايِة
تْقول لاخو ْكَ :
‘خلّي َت اط ِالع ْ
ف َع ْ
ينك؟ يا
من َعينكْ ’.وهاي ق ْر ِمة َ
ْ
ِ
ِ
من َعينك،
ْمناف ْق ،طال ْع اَأ َّو ْل شي الق ْرمة ْ
من
ْوهاك ال َو ْق ْت َت ْتف َّسر تْط ِالع ْ
القصلايِة ْ
ين اَأخو ْك.
َع ْ
2

3

4

5

19

«ل� تَدينوا ِلئَ ّلا تُدانوا! ِ 2ل�أنَّكُم
ِالدينونَ ِة ا َّلتي بِها تَدينو َن تُدانو َن،
ب َّ
َوبِالكَي ِل ا َّلذي تَكيلو َن يُكا ُل َلكُمِ 3 .لماذا
تَرى الق ََّش َة ا َّلتي في َعي ِن أا َ
خيك َوال َخ َشبَ ُة
َيف تَقو ُل
ا َّلتي في َعي ِن َك ل� تَتَبَ َّينُها 4 .أا ْم ك َ
ِل� أ َ
خيكَ ‘ :د ْعني أُا ْخ ِر ُج الق ََّش َة ِم ْن َعي ِن َك’.
َوها َخ َشبَ ٌة في َعي ِن َك؟ 5يا ُمرا ِئي ،أا ْخ ِر ْج
أا َّول� ً ال َخ َشبَ َة ِم ْن َعي ِن َكَ ،وحينَ ِئ ٍذ يَتَبَ َّي ُن َل َك
أا ْن تُ ْخ ِر َج الق ََّش َة ِم ْن َعي ِن أا َ
خيك.

7

م ّتى

14-6:7

َّس ل ْلك ْل ِاب،
«ل� تُ ْعطوا قُ ْدساً ِلل ِكلا ِب َول� تُ ْلقوا «لا ت ْع َطو ْن شي لَ ّواِ ْم َقد ْ
أ
كن قدّام الخن ِازير ْبشا ْن
مام ال َخنازي ِر ِلئَ ّلا تَدو َسها ْولا تْك ّبو ْن َجواه ْر ْ
ِب َجوا ِه ِركم ا َ
فوكن.
ب أِا ْقدا ِمها َوتَ ْلتَ ِف َت فَتُ َم َّزقَكُم.
لا يدَوسوو ْن ْ
باج َرينْ ،وي ْندارون يشَ ْط ْ
6

6

ا ْطلبوا تن َع َطون

(لوقا )13–9:11

«اس أالوا تُ ْع َطواُ .ا ْطلُبوا تَجِ دوا.
ْ 7
ِا َقرعوا يُفتَ ْح َلكُمِ 8 .ل� أ َّن ك َُّل َم ْن ي َ ْس أا ُل
ي َ أاخ ُُذ َو َم ْن ي َ ْطلُ ُب يَجِ ُد َو َم ْن ي َ ْق َر ُع يُفتَ ُح َل ُه.
 9أا ُّي َر ُج ٍل ِم ْنكُم ي َ ْس أا ُل ُه ابْنُ ُه ُخ ْبزاً فَيُنا ِو ُل ُه
َح َجراً؟ َ 10واإ ْن َس َمكَ ًة أافَيُنا ِو ُل ُه َح َّي ًة؟ 11اإذاً
اإ ْن كُ ْنتُم أانْتُم ال� أ ْشرا َر تَ ْع ِرفو َن أا ْن تُ ْعطوا
ري أابوكم
ناءكم َعطايا صا ِل َح ًة فَكَم بِال َح ِّ
أابْ َ
ِ
ماوات ي ُ ْعطي صالحا ٍ
ت
الس
ا َّلذي في َّ
ِل َّلذي َن ي َ ْس أالونَ ُه؟ 12ك ُُّل ما تُريدو َن أا ْن ي َ ْف َع َل
اس ،هكَذا أانْتُم أايضاً ا ْف َعلوا َل ُهم،
َلكُم ال ّن ُ
ِياء.
فَهذا ُه َو ال ّن ُ
اموس َوال�أنْب ُ

«ا ْطلبوا ،ت ْن َع َطو ْنَ .دورواَ ،ترو ْن .دقّوا،
لب ،ياخذ.
ي ْنفتح لْ ْ
كن :ك ْل واِح ْد َل ي ْط ْ
ْو َل ي َد ّو ْر ،يرىَ .واينا َل ْ
فتحلو.
يدق ي ْن ْ
لب منّو ا ْبنو
والّا اَأينا َزلَ ِمة واِ م ْن ْ
كن ي ْط ْ
ويروح ين ِاولو َح َج َرة؟ ْو َل َط َل ْب منّو
ْغ َبي ْزُ ،
تن
تن اأنْ ْ
َس َم ِكةَ ،ح ِّية ين ِاولو؟ َبقى َل ك ْن ْ
كن
تن ت ْعرفو ْن ت ْع َطو ْن لاولا ْد ْ
َل شَ ّريرين اأنْ ْ
ات َخي ْر ،اَأ ْش َق ْد َبقى بالا َ ْك َث ْر اَأبوكن
َعط ّي ْ
يرات لَو ْذ َل ي ْطلبو ْن منّو.
السماوي ي ْعطي َخ ْ
َّ
ِ
س،
ك ْل شي َل تْريدو ْن َت َ
يسولْكن النّا ْ
اموس
ولنْ ،
تن زاِ َس ْ
كذاِ اأنْ ْ
من َل هاي ي ِا النّ ْ
والاَنْ ِبيا.
7

8

9

10

11

12

باب ال َّذيّق

ُ «13ا ْدخُلوا ِم َن البا ِ
الض ِّي ِق ِل�أنَّ ُه
ب َّ
ريق ال ُم َؤ ّدي اإلى
َع ٌ
الباب َو َوسي ٌع ال َّط ُ
ريض ُ
ال َه ِ
لاك َوكَثيرو َن ُهم ا َّلذي َن ي َ ْذ َهبو َن في ِه.
ريق ال ُم َؤ ّدي
الباب َو أاكْ َر َب ال َّط َ
14ما أا ْضيَ َق َ
اإلى ال َحيا ِة َوقَليلو َن ُهم ا َّلذي َن يَجِ دونَ ُه.

(لوقا )24:13

ض
من باب ال َّذيّ ْقْ ،
«ا ْدخلوا ْ
من َل َعريِ ْ
واِ البابْ ،و َوس ِي ْع واِ ال َّطريِ ْق َل َيو ّدي
يروحو ْن ِفيو.
لل َّتو َب ِلة ،و ْكثي ْر ن ِا َهو ْذ َل ُ
باب َذيّق ْو َطريِ ْق َذيّ ْق َص ْع ْب ها ْذ َل
يش ْ
اَأ ْ
للحياة ،و ْق َلي ْل ن ِا َهو ْذ َل َيرو ُه.
ي َو ّدي َ
13

14

20

م ّتى

23-15:7

من َث َمرن ت ْعرفوون
ْ
(لوقا )44–43:6

بين َل
اكن م الاَنْ ِبيا الگ ّذاِ ْ
كن وايّ ْ
«بالْ ْ
من َج ّوا
س ْ
س خواِ ْ
يج ْ
َ
ريفَ ،ب ْ
وكن ف ل ْب ْ
ِ
ِ
يش
ْذيوبِة م ْفت ْرسة ناْ .
من َث َمر ْن ت ْعرفوو ْن .لَ ْ
عنب؟ والّا م ال َق ْر َط ْب
ي ْقطفو ْن م الشَّ و ْك ْ
سج َرة َطي ِبةَ ،ث َم ْر ْك َويّس
ْ
تين؟ ْوكذاِ ك ْل َ
سج َرة ال َّرد ِّيةَ ،ث َم ْر َردي ت َْسي.
ت َْسيْ ،و َ
سج َرة ال َّطي ِبة م ُو تْت ِيق ت َْسي َث َم ْر َردي،
َ
سج َرة
سج َرة ال َّرد ِّية َث َم ْر َط ّي ْب .ك ْل َ
ْولا َ
م ُو ت َْسي َث َم ْر َط ّي ْب ،ت ْنقطع ْوت َق ْع ف النّا ْر.
من َث َمر ْن ت ْعرفوو ْن.
َبقى ْ
15

16

17

18

19

20

بالا ْعمال م ُو بال َكلا ْم
(لوقا )27–25:13

«م ُو ك ْل َل يقو ْل لي‘ :يا َر ْب ،يا
لى َل
الس ْ
ماواتَ ،ب ِ
َر ْب ’،ي ْدخ ْل َم َلكوت َّ
ماواتْ .كثي ْر
الس ْ
يسي اإرادة اَأبوي َل ف َّ
َ
َت يقلولي فاك َاليو ْم‘ :يا َر ْب ،يا َر ْب ،م ُو
باس ْ
ياطين ط ِالَ ْعنا؟
مك شَ ْ
باسمك ْت َن َّبينا؟ ْو ْ
ْ
باس ْ
جايب ْكثي ْر َس َوينا؟’ ْوهاك
مك َع ْ
ْو ْ
توكن.
راحة :اَأ َب ْد ما َع َر ْف ْ
ال َو ْق ْت َت اقللن ْب َص َ
َب ْعدوا منّي يا َعبيد الاإ ث ْم!
21

22

23

21

15
ِياء الك ََذب َ َة ا َّلذي َن
« ِا ْح َذروا ال�أنْب َ
ب ِ
ي َ أاتونَكم في ِثيا ِ
الح ْملا ِن َو ُهم ِم َن
ئاب خا ِط َف ٌةِ 16 .م ْن ِثما ِر ِهم
ّ
الدا ِخ ِل ِذ ٌ
الش ِ
وك ِعنَباً أاو
تَ ْع ِرفونَهم .أاي َ ْجتَنو َن ِم َن َّ
ِم َن ال َعو َس ِج تيناً؟  17هكَذا ك ُُّل َش َج َر ٍة
الش َج َرةُ
صا ِل َح ٍة ِثماراً َح َسنَ ًة تَ ْصنَ ُع ،أا ّما َّ
الرديئَ ُة فَ ِثماراً َرديئَ ًة18 .ل� تَ ْستَطي ُع َش َج َرةٌ
َّ
أ
صا ِل َح ٌة ا ْن تَ ْصنَ َع ِثماراً َرديئَ ًة َول� َش َج َرةٌ
َرديئَ ٌة أا ْن تَ ْصنَ َع ِثماراً صا ِل َح ًة 19 .ك ُُّل
َش َج َر ٍة ل� تَ ْصنَ ُع ِثماراً صا ِل َح ًة تُ ْق َط ُع َوتَ َق ُع
في ال ّنا ِر20 .اإذاً ِم ْن ِثما ِر ِهم تَ ْع ِرفونَهم.

يس ك ُُّل َم ْن يَقو ُل لي‘ :يا َر ُّب،
َ «21ل َ
ِ
ماوات،
الس
يا َر ُّب ’،ي َ ْدخ ُُل َملَ َ
كوت َّ
ب َ ْل َم ْن ي َ ْصنَ ُع َمشيئَ َة أابي ا َّلذي في
السماوا ِت22 .كَثيرو َن َسيَقولو َن لي في
َّ
أ
ذ ِل َك اليَو ِم‘ :يا َر ُّب ،يا َر ُّب ،اما بِا ْس ِم َك
تَنَ َّب ْأانا َوبِا ْس ِم َك أا ْخ َر ْجنا َشياطي َن َوبِا ْس ِم َك
قُ ّوا ٍ
ت كَثي َرة ً َصنَ ْعنا؟’ َ 23وحينَ ِئ ٍذ َس أُا ْع ِل ُن
َل ُهم‘ :ما َع َر ْفتُكُم قَ ُّط .ا ْذ َهبوا َع ّني يا
خا ِدمي ال إ�ثْ ِم’.

م ّتى

4:8–24:7

َمثَل َالبيتين

« 24اإذاً ك ُُّل َم ْن ي َ ْس َم ُع كَ ِلماتي ِ
هذ ِه
َوي َ ْع َم ُل بِها ي ُ ْش ِب ُه َر ُجلا ً َحكيماً بَنى بَيتَ ُه
25
جاء ِ
ت
َعلى َص ْخ ٍر .فَنَ َز َل ال َم َط ُر َو َ
السيو ُل َو َه َّب ِ
ياح َو َص َد َم ْت ذ ِل َك
الر ُ
ُّ
ت ِّ
أ
ُ
أ
يت فَلَ ْم يَق َْع ِل� َّن ا ُس َس ُه َعلى َص ْخ ٍر
البَ َ
كانَ ْت قَ ْد ُو ِ
ض َع ْت َ 26وك ُُّل َم ْن ي َ ْس َم ُع
كَ ِلماتي ِ
هذ ِه َول� ي َ ْع َم ُل بِها ي ُ ْش ِب ُه َر ُجلا ً
جاهلا ً بَنى بَيتَ ُه َعلى َر ْم ٍل27 .فَنَ َز َل ال َم َط ُر
السيو ُل َو َه َّب ِ
جاء ِ
ياح َو َص َد َم ْت
الر ُ
ت ُّ
ت ِّ
َو َ
يت ف ََوقَ َع َوكا َن ُوقو ُع ُه َعظيماً».
ذ ِل َك البَ َ
َ 28وحي َن أاكْ َم َل يَسو ُع ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات
َم ْبهوتَ ًة كانَ ِت ال ُجمو ُع ِم ْن تَ ْعلي ِم ِهِ 29 ،ل�أنَّ ُه
يس ِمث َْل
كا َن ي ُ َع ِّل ُم ُهم كَذي ُس ْلطا ٍن َو َل َ
كَتَبَ ِتهِم َوالف َّريس ّيي َن.

(لوقا )49–47:6

ويسيو،
« َبقى ك ْل َل ْ
يس َم ْع كَلامي ها ْذ َ
يشْ َبه َزلَ ِمة َحكي ْم َبنى َبيتو َعلى كافْ
َح َج ْرْ .ونزل ال َم َطر ْو َجوا ال ّ ْنه ُو َرة ْوقا ْم
يتْ ،وما
الهوا والق ْلعانْ ،و َض َربوا هاك َالب ْ
َ
من َل اَأساساتو َعلى كافْ َح َج ْر كا ْن
َو َق ْعْ ،
يس َم ْع كَلامي
ك انْ َحطّ ْتْ .وك ْل ْ
من َل ْ
يسيو ،يشْ َبه َزلَ ِمة َغشي ْم َع َّم ْر َبيتو
ها ْذ ْوم ُو َ
َع ال َّرم ْلْ .ونزل ال َم َطر ْو َجوا ال ّ ْنه ُو َرة ْوقا ْم
يتْ ،و َو َقع،
وض َربوا هاك َالب ْ
الهوا والق ْلعانَ ،
َ
ص
ْو َو ْقعتو كات ْگبيرِةَ ».و ْق ْت َل َخلَّ ْ
َيس ُو ْع كَلامو ها ْذَ ،م ْبه ُوتين كانوا لَ ّمات
من
من َل كا ْن ي َعلّ ْ
من َت ْعليموْ .
س ْ
النّ ِا ْ
صاحب س ْل َطة ،م ُو كَما ْم َعلمين
كَما واِح ْد
ْ
عن وال َف ّريس ِّية.
اموس َت َب ْ
النّ ْ
24

25

26

27

28

29

ص
شفا الا َ ْب َر ْ

َوحي َن نَ َز َل ِم َن ال َجبَ ِل تَ ِب َع ْت ُه ُجمو ٌع
َثيرةٌَ 2 .واإذا أابْ َر ُص ي َ ْأاتي َوي َ ْس ُج ُد
ك َ
ريد فَ إانَّ َك
َل ُه قائلا ًَ « :س ِّيدي ،اإ ْن كُ ْن َت تُ ُ
تَ ْستَطي ُع أا ْن تُ َط َّه َرني3 ».فَ َم َّد يَسو ُع ي َ َدهُ
َوقا َل :أُ
ريد فَا ْط ُه ْرَ ».و ِل َلو ْق ِت َط ُه َر ِم ْن
«ا ُ
ب َ َر ِص ِهَ 4 .وقا َل َل ُه يَسو ُع« :انْ ُظ ْر ،ل� تَق ُْل

8

8

(مرقس  ،45–40:1لوقا )16–12:5

فلات
الج َب ْل ،ن ِاس ْكثير َق ْ
ْولَ َم ْن نز ْل م َّ
فلات مشْ يوا َخ ْلفو .والّا واِح ْد
َق ْ
«س ّيدي! َل
اَ ْب َر ْ
ص جا َس َج ْدلوْ ،وقالَْ :
من َب َرصيْ ».و َم ّد ايدو
َر ْدت تْت ِيق ْت َط ّهرني ْ
َيس ُو ْع ْو َج ّسوْ ،وقالْ« :اَأريد ،ا ْط َه ْر!».
من َب َرصوْ .و َيس ُو ْع قالْلو:
ْو َ
ف ساعتا طه ْر ْ
2

3

4

22

م ّتى

13-5:8

ْ
رو ْح َر ّوي ِل� أ َح ٍد ،ب َ ِل ا ْذ َه ْب َو أا ِر نَف َْس َك ِللكَ َهنَ ِة َوقَ ِّد ْم
«بالك وايّاك تْقو ْل لا َ َّح ْدَ .ب ِ
لى ُ
ُرو ْ
صى قُ ْرباناً كَما أا َم َر موسى َشها َدة ً َل ُهم».
حك لل َك َه َنةْ ،و َقدّم ق ْربا ْن كَما َل َو ّ
موسىَ ،ت يكو ْن شَ ها ِدة ع ْند ْن».
شفا غلام الضّ ابط

يوحنّا )54–43:4
(لوقا َ ،10–1:7

َو ْق ْت َل َد َخ ْل َيس ُو ْع َل َك َف ْرناحو ْمَ ،ق َّر ْب
ْ
«س ّيدي،
لَع ْندو
ضابط و ْت َو َّس ْللو ْوقالْلوَ :
يت و ْم َك ْر َس ْح و ْكثي ْر
ْغلامي واق ْع ف َالب ْ
ْكثي ْر ي ْت َو َّج ْعَ ».يس ُو ْع قالْلو« :اَنا َت اآجي
«س ّيدي،
اَأ ْش ِفيوَ ».ر ْد هاك ّ
الضابط ْوقالْلوَ :
ف َبيتي.
اَأنا م ُو ْاست ِاه ْل ت ْدخ ْل َت ْح ْت َس ْق ْ
س ك ْل ِمة َقولَْ ،ت ي ْت َعدَّل ْغلامي.
َب ِ
لى َب ْ
ِ
حكومة َت ْحت
من َل انا زاِ َزلَ ِمة مامو ْر
ْ
س ْل َطة اَنا ،وفي َت ْحت ايدي َع ْس َك ْر :اَأقو ْل
يروح ْوللاخْ َ ‘ :تعا ْن’ يجي،
‘روح’ ُ
لا ْذُ :
ويسيَ ».و ْق ْت َل
‘سي هاي’ َ
ْولَ َع ْبديَ :
يين َمعو:
سم ْع َيس ُوعْْ ،ت َع َّجبْ ،وقا ْل لل ّج ِا ْ
يت كَما
كنَ :ولا ف ْاسرائي ْل اَأ َر ُ
«الح ْق اَأقولْ ْ
َ
يجو ْن
َهالايما ْنَ .بقى اَأقولْ ْ
كنْ :كثير َت َ
م الشَّ ْ
رق ْوم ال َغرب ْوي ْن َت َكو ْن َمع ا ْبراهي ْم
ماوات.
الس ْ
قوب َ
واسحاق ْو َي ْع ْ
ْ
ف َم َلكوت َّ
كوت َت ي ْط َلعو ْن َل الع ْتمةِ
واولاد ال َم َل ْ
الب ّران ِّيةَ .هون ْ
َك َت يكون البكا ْو َس ّ
ك
الض ْ
ابط:
راسْ ».وقا ْل َيس ُو ْع لاك ّ
الاضْ ْ
5

6

7

8

9

10

11

12

13
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5
ناحوم،
َوحي َن َد َخ َل يَسو ُع اإلى كَ ْف ِر َ
قائد ِمئ ٍة َو َطلَ َب ِم ْن ُه 6 ،قائلا ً:
َدنا اإ َلي ِه ُ
روح في البَي ِ
ت
« َس ِّيدي ،غُلامي َم ْط ٌ
ُم َخ َّلعاً َويَتَ َع َّذ ُب ج ًِّدا 7 ».قا َل َل ُه يَسو ُع:
أ
قائد ال ِمئ ِة
جاب ُ
«انا ا آتي َو أا ْشفي ِه 8 ».أا َ
َ
ذاك قائلا ًَ « :س ِّيدي ،ل� أا ْستَ ِح ُّق أا ْن
تَ ْدخ َُل تَ ْح َت َسقْفي َول ِك ْن فَق َْط قُ ْل كَ ِل َم ًة
فَيَ ْشفى غُلاميِ 9 ،ل�أنّي أانا أايضاً َر ُج ٌل
تَ ْح َت ُس ْلطانٍَ ،وتَ ْح َت اإ ْم َرتي ُجنو ٌد أاقو ُل
ِلهذا ‘ا ْذ َه ْب’ فَيَ ْذ َه ُبَ ،و ِل� آ َخ َر ‘تَعا َل’
فَيَ ْأاتيَ ،و ِل َع ْبدي ‘ا ْف َع ْل هذا’ فيَ ْف َع ُل».
َ 10وحي َن َس ِم َع يَسو ُع تَ َع َّج َب َوقا َل ِل َّلذي َن
أاتَوا َم َع ُه« :ال َح َّق أاقو ُل َلكُمَ :ول� في
اإ ْس َ
رائيل َو َج ْد ُت اإيماناً كَهذاَ 11 .و أاقو ُل
َلكُم :اإ َّن كَثيري َن َسيَ أاتو َن ِم َن ال َم ْش ِر ِق َو ِم َن
ال َم ْغر ِ
حق
راهيم واإ ْس َ
ب َوي َ َّت ِكئو َن َم َع اإبْ َ
السماوا ِت 12 .أا ّما
قوب في َملَكو ِت َّ
َوي َ ْع َ
ناء ال َملَ ِ
خرجو َن اإلى ال ُّظ ْل َم ِة
كوت فَيُ َ
أابْ ُ
الخا ِر ِج َّي ِةُ .ه َ
ريف
كاء َو َص ُ
ناك يَكو ُن البُ ُ
ال� أ ْسنانَِ 13 ».وقا َل يَسو ُع ِلقا ِئ ِد ال ِمئ ِة

م ّتى

21-14:8

«رو ْح ،كَما َل اآ َم ْن ْتَ ،خلّي يكو ْن ْ
َ
لك».
ذاك« :ا ْذ َه ْب ،كَما اآم ْن َت ِليَك ْن َل َكُ ».
ْوف ساعتا ْت َعدَّل ْغلامو.
السا َع ِة.
َو ُش ِف َي غُلا ُم ُه ِم ْن ِت ْل َك ّ
رس
َيس ُو ْع يشْ في َحم ِاة ب ْط ْ

(مرقس  ،34–29:1لوقا )41–38:4
14
جاء يَسو ُع اإلى بَي ِت ِس ْمعا َن َو َو َج َد
َو َ
َحماتَ ُه َم ْطرو َح ًة َوقَ ْد أا َخ َذتْها ال ُح ّمى.
َ 15و َل َم َس ي َ َدها فَتَ َركَ ْتها ال ُح ّمىَ ،وقا َم ْت
16
ساء
َوكانَ ْت تَ ْخ ِد ُمهمَ .وحي َن صا َر ال َم ُ
أا ْدنَوا أاما َم ُه َم ْمسوسي َن كَثيري َن َو أاخ َْر َج
َشياطينَ ُهم ِبكَ ِل َم ٍة َوك َُّل ال َم ْرضى َشفا ُهم.
ِ 17ليَ ِت َّم ما َ
بي القا ِئ ِلُ « :ه َو
قيل ب إا َش ْعيا ال َّن ِّ
راضنا ي َ ْح ِم ُل».
ي َ أاخ ُُذ أاوجا َعنا َو أا ْم َ

يت شَ ْمعو ْنَ ،وارى
ْوجا َيس ُو ْع َل َب ْ
س
مسكتا ح ِّمةَ .
َحم ِاتو ْمشَ َّط َحة ك ْل ْ
وج ّ
دمن.
ايداْ ،و َفلَّتتا الح ِّمةْ .وقا ْم ْت تخْ ْ
صارت ال َمسا جابوا َل قدّامو
َو ْق ْت َل
ْ
ياطين ،و ط ِالع شَ ياطينن
ين شَ ْ
ْكثي ْر م َنو ْذ َل ِف ْ
فاهنَ .ت يت ْم
ْبك ْل ِمةْ ،وك ّل ال َم ِ
راضى شَ ْ
شي َل انْقا ْل ب ِاش ْعيا ال َّنبي َل قالْ« :ه ّواِ
ياخذ اوجا ْعنا وا ْمراضْ نا يشيلا».
14

15

16

17

َيس ُو ْع و َهال ّدنْي ِا

(لوقا )62–57:9
18
َثيرة ً
َوحي َن َر أاى يَسو ُع ُجموعاً ك َ
ُم ْح ِدقَ ًة ِب ِه ،أا َم َر أا ْن ي َ ْذ َهبوا اإلى ال َع ْب ِر.
َ 19و َدنا اإ َلي ِه كا ِت ٌب َوقا َل َل ُه« :يا ُم َع ِّل ُم،
يث تَ ْذ َه ُب 20 ».قا َل َل ُه
راء َك َح ُ
ا آتي َو َ
الس ِ
يَسو ُعِ « :لل َّثعال ِ
ماء
ب أاو ِج َرةٌ َو ِل ُطيو ِر َّ
يس َل ُه أاي َن
أاوكا ٌر .أا ّما ابْ ُن ال إ�نْسا ِن فَلَ َ
ي ُ ْس ِن ُد َر ْأا َس ُهَ 21 ».وقا َل َل ُه اآ َخ ُر ِم ْن تَ ِ
لاميذ ِه:
« َس ِّيديَ ،
ائذ ْن لي أا َّول� ً أا ْن أا ْذ َه َب َو أا ْد ِف َن

ات ن ِاس ْگبيرِة
َو ْق ْت َل ارى َيس ُو ْع لَ ّم ْ
َحولو َحوالَيو ،اَأ َم ْر َت ي ْق َطعون َالبح ْر َل
من ْم َع ْلمين
ص ُوب اللاخْ ْ .و َق َّر ْب واِح ْد ْ
اموس ْوقالْلوْ « :م َعلّ ْم! َت اآجي َخ ْل ْ
فك
النّ ْ
لب
لا َ ْين َل ت ُْرو ْحَ ».يس ُو ْع قالْلو« :الثّع ِا ْ
السما ْع ِ
س
لهن ْجح ُو َرة ،و ْطي ُور َّ
شوشةَ ،ب ّ
يسن ْد راسو».
ا ْبن الانْسا ْن مالو م ُو َض ْع َت ْ
«س ّيدي،
واِح ْد لخْ ْ
من َتلاميذو قالْلوَ :
ارو ْح اَأ َّو ْل شي اَأقبر اَبوي».
ا ْعطيني اأذ ْن َت ُ
18

19

20

21

24

م ّتى

30-22:8

يتين أابي22 ».فَقا َل َل ُه يَسو ُعَ « :هلُ َّم َورائي َو َد ِع
َ 22يس ُو ْع قالْلوَ « :تعا ْن َخ ْلفي ْوعيف ال َم ْ
ال َموتى ي َ ْد ِفنو َن موتا ُهم».
يتينن».
ي ْقبرو ْن َم ْ

َيس ُو ْع َيهدّي ال َّزو َب َعة

(مرقس  ،41–35:4لوقا )25–22:8

للس ّفي ِنةَ ،ط َلعوا
َو ْق ْت َل َط َل ْع َيس ُو ْع َّ
ين َهوا
َمعو َتلاميذوْ .وف َالبح ْر قا ْم َع َل ْ
س
ْوق ْلعا ْن ،وال َم ْ
وج كا ْن ي َغطّي َّ
الس ّفي ِنةَ ،ب ْ
َيس ُو ْع ن ِاي ْم كا ْنْ .و َق َّربوا َتلاميذو يق ِا ْعدو ُه
«س ّي ْدنا ،ن َّجينا! َو ْق ْت
م ال َّنو ْم ،ويقولو ْنَ :
يش َخ ّويفين
ون ْت َتو َبلَ ».يس ُو ْع قالْ ْ
لن« :لَ ْ
تن يا َقليلين ايما ْن؟» هاك ال َو ْق ْت ،قا ْم
انْ ْ
والبحرْ ،وصا ْر هدو َعجيب
ْو َز َع ْق َع ال َّزو َب َعة َ
بيب .و َهوك النّ ِاس
ْوما َب ْق لا َهوا ْولا َه ْ
«من واِ ها ْذ؟ حتّى ال ّزواِبع
ْت َع َّجبوا ْوقالواْ :
يس َمعولو».
والبح ْر ْ
َ
23

24

25

26

27

(مرقس  ،20–1:5لوقا )39–26:8

ْو َل َم ْن جا َيس ُو ْع َل شاطي اللاخْ َ ،ل
ين
ديرة َّ
ين ْم َج َّن ْ
الجدر ِّيةَ ،ط َلعوا قدّامو ا ْث َن ْ
عين م ال ّ ْقب ُو ْر ،و ْكثي ْر
ين شَ
ياطين ،طالْ ْ
ْ
ِف ْ
من شَ ّر ْن اأ َّح ْد ما كا ْن
يرين كانواْ ،
شَ ّر ْ
يفوت فاك ال َّطريِ ْق.
يس َترجي ْ
ْ
يش بي ْننا ْو َب ْ
ينك يا
ْو َز َعقوا قالوا« :اَأ ْ
جيت لَون َقبل ال َو ْق ْت َت
َيس ُوع ا ْبن اَلله؟ ْ
ْت َع ّذ ْبنا؟» ْوكا ْن في ْبعي ْد منّ ْن َك ْرية خن ِازير
28

29

30

25

السفينَ ِة،
َ 23وحي َن َص ِع َد يَسو ُع اإلى َّ
َص ِع َد َم َع ُه تَ ُ
راب
لاميذهَُ 24 .واإذا ْ
اض ِط ٌ
ظيم ي َ ْح ُد ُث في البَ ْح ِر َح ّتى تَ َغ َّط ِ
ت
َع ٌ
السفين ُة ِم َن ال� أ ْموا ِج .أا ّما يَسو ُع فَكا َن
َّ
25
أ
نائماًَ .و َدنا تَ ُ
لاميذهُ فَايقَظوهُ قائلي َن:
« َس ِّي َدنا ،نَ ِّجنا! اإنَّنا نَ ْه ِل ُك!» 26قا َل َل ُهم
أ
ليلي
يَسو ُعِ « :لماذا انْتُم خا ِئفو َن يا قَ ِ
الري َح َوالبَ ْح َر
قام َوانْتَه َر ّ
ال إ�يمانِ؟» حينَ ِئ ٍذ َ
اس
ظيم27 .ف َُد ِه َش ال ّن ُ
َوصا َر هدو ٌء َع ٌ
الري َح َوالبَ ْح َر
َوقالواَ « :م ْن هذا؟ ِل� أ َّن ّ
يُطيعا ِن ِه».
َ 28وحي َن أاتى يَسو ُع اإلى ال َع ْب ِرَ ،م ِ
وض ِع
ال َج ْد ِريّي َن ،ل�قاهُ َم ْمسوسا ِن خا ِرجا ِن ِم ْن
بَي ِن القُبو ِرِ ،ش ّريرا ِن ج ًِّدا َح ّتى َل ْم ي َ ْستَ ِط ْع
أا َح ٌد أا ْن ي َ ُم َّر في ِت ْل َك ال َّطري ِق.
َ 29و َص َرخا قائلي ِن« :ما َلنا َو َل َك يا
الو ْق ِت
يَسو ُع ابْ َن الل ِه؟ ِج ْئ َت اإلى ُهنا قَ ْب َل َ
ِلتُ َع ِّذبَناَ 30 ».وكا َن بَعيداً ِم ْن ُه ْم قَطي ُع

م ّتى
الشياطي ُن
َخنازي َر كَثي َر ٍة تَ ْرعىَ 31 .وكا َن َّ
ي َ ْطلُبو َن ِم ْن ُه قائلي َن« :اإ ْن تُخ ِر ْجنا ف ْأَا َذ ْن َلنا
أا ْن نَ ْذ َه َب اإلى قَطي ِع ال َخنازي ِر32 ».فَقا َل
َل ُهم يَسو ُع« :ا ْذ َهبوا!» َو َل َلو ْق ِ
ت َذ َهبوا
َو َد َخلوا في ال َخنازي ِرَ ،وك ُُّل ذ ِل َك القَطي ِع
انْ َدفَ َع اإلى ال ُج ُر ِ
مات
ف َو َوقَ َع في البَ ْح ِر َو َ
في البَ ْح ِر.
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن كانوا ي َ ْر َعو َن فَق َْد
 33أا ّما
َه َربوا َو َذ َهبوا اإلى ال َمدينَ ِة َو أا ْخبَروا َع ْن
ك ُِّل ما َجرى َو َع ْن َ
هذي ِن ال َم ْمسو َسي ِن.
َ 34و َخ َر َج ْت ك ُُّل ال َمدينَ ِة ِل ِ
لقاء يَسو َع،
َوحي َن أراوهُ َطلَبوا ِم ْن ُه أا ْن يُغا ِد َر تُخو َمهم.

6:9–31:8

ياطين َل َيس ُوع،
ْكثي ْر ي ْر َعو ْن .و ْت َو َّسلوا الشَّ ْ
ْوقالولوَ « :ل َت تْط ِال ْعناَ ،خلّينا نْ ُرو ْح َل
«روحوا!»
كَرية الخن ِازي ْرَ ».يس ُو ْع قالْ ْ
لنُ :
ْوراساً َط َلعوا ْو َد َخلوا ف الخن ِازيرْ ،وك ْل
هاك ال َكريِة َه ّج ْت س ِاوي َل ف ُو ْق َل راس
الج َب ْلْ ،و َو َقعوا ف َالبحر ْوماتوا ف ال َمي.
َّ
31

32

ْو َهوك ال ّر ْعواِ ْن َل كا ْن َير َّعو ْنَ ،ه َربوا
للب َل ْد ْو َح َكوا َعلى ك ْل شي َل صار،
ْوراحوا َ
ينْ .و َط َل ْع ك ّل َالب َل ْد َل قدّا ْم
ْو َع َلوك ال ّ ْم َج َّن ْ
من
يرو ْح ْ
َيس ُوعْْ .ولَ َم ْن اَأ َرو ُه ْت َو َّسلولو َت ُ
اَأ
راضيين.
ْ
33

34

رسح
َيس ُو ْع يشْ في م َك َ

السفينَ ِة َو َعبَ َر قا ِدماً اإلى
َو َص ِع َد اإلى َّ
َمدينَ ِت ِهَ 2 .و أا ْدنَوا اإ َلي ِه ُم َخ َّلعاً َم ْطروحاً
في َسري ٍرَ .و َر أاى يَسو ُع اإيمانَهم فَقا َل
ِلذ ِل َك ال ُم َخ َّل ِع« :تَ َش َّج ْع يا بُنَ َّي َم ْغفو َرةٌ
َل َك َخطاياك3 ».ل ِك َّن أُاناساً ِم َن الكَتَبَ ِة
قالوا في أانْف ُِسهِم« :هذا ي ُ َج ِّد ُف4 ».ل ِك َّن
يَسو َع َع ِل َم ِفك َْرهم فَقا َل َل ُهمِ « :لماذا
يس ُر
تَ ْفتَ ِكرو َن َرديًّا في قُلوبِكم؟  5أايُّما أا َ
أا ْن يُقا َلَ ‘ :م ْغفو َرةٌ َل َك َخ َ
طاياك ’،أا ْم أا ْن
ش’؟  6ل ِك ْن ِلتَ ْعلَموا أا َّن
يُقا َل‘ :قُ ْم َوا ْم ِ
ض أا ْن
ل�بْ ِن ال إ�نْسا ِن ُس ْلطاناً في ال� أ ْر ِ

9

9

(مرقس  ،12–1:2لو )26–17:5

للس ّفي ِنة و َق َطع ْوجا َل َب َلدو.
ْو َط َل ْع َّ
رسح ْمشَ َّ
ْوجابولو ْم َ
ط ْح َعلى
ك َ
َتخْ ْتَ .وارى َيس ُو ْع اإيماننْ ،وقال لاك
ال ّ ْم َك ْر َس ْحَ « :ق ّوي َق ْلبك ا ْبني! َخ ِط ّي ْ
اتك
اموس قالوا
س ْ
من ْم َع ْلمين النّ ْ
َمغْف ُو َرة» ن ِا ْ
بن« :ها ْذ يقو ْل كَلا ْم كف ْرَ ».يس ُو ْع
َ
ف َق ْل ْ
يش
يش ي ْفت ْكرو ْن ،قا ْم قالْ ْ
لن« :لَ ْ
َع َرفْ اَأ ْ
كن؟ اَأينا
ت ْفت ْكرون ا ْف
ْ
تكارات َرد ِّية َ
ف َق ْل ْب ْ
‘خ ِط ّي ْ
اتك َمغْف ُو َرة’ والّا
اَأ ْه َي ْن :واِحد يقولَْ :
س ْبشا ْن ت ْعرفو ْن
يقولْ‘ :قوم ا ْمشي’؟ َب ّ
ض َت
في س ْل َطة لا ْبن الانْسا ْن ف الا َ ْر ْ
2

3

4

5

6

26

م ّتى

13-7:9

رس ْح« :قوم
الخ ِط ّي ْ
يغْفر َ
ات ».قا ْل للّ ْم َك َ
ْاشق ْل َتخْ تك ْو ُرو ْح َل َب ْ
راح
يتكْ ».وقا ْم ْ
س،
َل َبيتوَ .و ْق ْت َل ا َروا َهو ْك لَ ّمات النّ ِا ْ
خافوا ْو َس َّبحوا َلالله َل َعطى س ْل َطة كَما
للبشَ ْر.
هاي َ
7

8

ي َ ْغ ِف َر ال َخطايا ».قا َل ِلذ ِل َك ال ُم َخ َّل ِع« :قُ ْم
7
َقام
َوا ْح ِم ْل َسري َر َك َوا ْذ َه ْب اإلى بَي ِت َك ».ف َ
ناس ِت ْل َك
َو َذ َه َب اإلى بَي ِت ِه8 .حي َن َر أاى أُا ُ
موع خافوا َو َس َّبحوا الل َه ا َّلذي أا ْعطى
ال ُج ِ
البَ َش َر ُس ْلطاناً ِمث َْل هذا.

َيس ُو ْع يس ِيح َمتّى َت يس ِي ْر َت ْلمي ْذو
(مرقس  ،17–13:2لوقا )36–27

فات َيس ُو ْع م َنونَك ،اَأرى َزلَ ِمة
َو ْق ْت َل ْ
الضرايب
ق ِاع ْد ف م ُو َض ْع َهو ْذ َل يل ّمون َّ
ْاسمو َمتّىْ ،وقالْلوَ « :تعا ْن َخ ْلفيْ ».وقا ْم
يت،
يين ف َالب ْ
ْ
راح َخ ْلفوْ .وهنّ ِا م ْنت ْك ْ
ِ
الضرايب
من َهو ْذ َل يل ّمون َّ
َجوا ناس ْكثي ْر ْ
يين وانْ َت َكوا َم ْع َيس ُوع ْو َتلاميذو.
ْوخا ْط ْ
يش
لَ َم ْن ال َف ّريس ِّية اَأ َروا ،قالوا لَ َتلاميذو« :لَ ْ
يين ياكل
َم ْع َهو ْذ َل يل ّمون َّ
رايب والخا ْط ْ
الض ْ
كن؟»
ْم َعلّ ْم ْ
لن« :الم ُو
َيس ُو ْع َو ْق ْت َل سم ْع قالْ ْ
راضى
لى ال َم ِ
راضى م ُو يري ْد ْلن َحكي ْمَ ،ب ِ
َم ِ
يش واِ
يري ْد ْلنُ .روحوا ْت َعلَّموا وا ْف ْتهموا اَأ ْ
بيحة ’.اَأنا ما
َقول ال َّر ْب‘ :اَأري ْد َر ْح ِمة م ُو َذ َ
يين».
جيت َت ا ْدعي با ّر ْينَ ،ب ِ
ُ
لى خا ْط ْ
9

10

11

12

13

27

َ 9وحي َن َعبَ َر يَسو ُع ِم ْن ُه َ
ناك َر أاى َر ُجلا ً
جا ِلساً في َم ِ
وض ِع ال َع ّشاري َن ا ْس ُم ُه م ّتى
َقام َو َذ َه َب
فَقا َل َل ُهَ « :هلُ َّم َورائي ».ف َ
راءهَُ 10 .وفيما ُهم ُم َّت ِكئو َن في البَي ِت،
َو َ
جاء َع ّشارو َن َوخُطاةٌ كَثيرو َن َوا َّت أ
كاوا َم َع
َ
ِ ِ 11
أ
يَسو َع َوتَلاميذه .حي َن َراى الف َّريس ّيو َن،
قالوا ِلتَ ِ
لاميذ ِهِ « :لماذا َم َع ال َع ّشاري َن
َوال ُخطا ِة ي َ ْأاك ُُل ُم َع ِّل ُمكُم؟»
تاج
12حي َن َس ِم َع يَسو ُع قا َل َل ُهم« :ل� ي َ ْح ُ
ال� أ ِ
اء اإلى َطبي ٍ
ساء
ص ّح ُ
ب ب ِل ا َّلذي َن َ
حا ُل ُهم13 .ا ْذ َهبوا َوتَ َع َّلموا ما ُه َو ‘اإنّي
أا ْطلُ ُب َر ْح َم ًة ل� ذَبي َح ًة’ ِل�أنّي َل ْم اآ ِت ِل� أ ْد ُع َو
أابْراراً ب َ ْل خُطاةً».

م ّتى

20-14:9

الصوم
َّ
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 14حينَ ِئ ٍذ ا ْقتَ َر َب اإ َلي ِه تَ ُ
لاميذ يو َح ّنا
صوم
قائلي َنِ « :لماذا نَ ْح ُن َوالف َّريس ّيو َن نَ ُ
كَثيراً َوتَ ُ
لاميذ َك ل� يَصومو َن؟»  15قا َل
س
َل ُهم يَسو ُعَ « :ه ْل ي َ ْستَطي ُع بَنو ال ُع ْر ِ
أ
ريس َم َع ُهم؟ ل ِك ْن
دام ال َع ُ
ا ْن يَصوموا ما َ
ريس َع ْن ُهم
َستَ ْأاتي أايّ ٌام حي َن ي ُ ْرفَ ُع ال َع ُ
َوحينَ ِئ ٍذ يَصومو َن16 .ل� ي َ َض ُع أا َح ٌد ُر ْق َع ًة
ديدة ً َعلى ث َو ٍ
ب با ٍل ِلئَ ّلا ي َ ْن ِت َف ِم ْلؤها
َج َ
ِم َن ال َّثو ِ
ب فَيُ ْص ِب َح ال َخ ْر ُق أاو َس َعَ 17 .ول�
ديدة ً في ِزقا ٍق با ِليَ ٍة
ي َ َضعو َن َخ ْمراً َج َ
بيد
قاق فَيَ ْن َص َّب ال َخ ْم ُر َوتَ َ
الز ُ
ِلئَ ّلا تَ ْن َش َّق ِّ
ديدة ً في ِزقا ٍق
قاق ،ب َ ْل ي َ َضعو َن َخ ْمراً َج َ
الز ُ
ِّ
ديد ٍة فيُ ْحف َُظ ِكلا ُهما».
َج َ

يوحنّا
هاك ال َو ْق ْتَ ،جوا َلع ْندو َتلامي ْذ َ
نحن ِا وال َف ّريس ِّية نصوم ْكثي ْر،
يش ْ
ْوقالولو« :لَ ْ
لن:
و َتلاميذ ْك م ُو يصومو ْن؟» َيس ُو ْع قالْ ْ
«لَيش يت ِيقو ْن ن ِاس الع ْرس يصومون ْمقَد لَ ّواِ
الخ َت ْن
س جايِة اإيّ ِا ْم ِفيا ي ْناأ َخذ َ
َ
الخ َت ْن َم ْ
عن؟ َب ْ
منّنْ ،وهاك ال َو ْق ْت َت يصومو ْن .اأ َّح ْد م ُو
لبس بالي ،والّا واِ
ْ
يحط ر ْق َعة ْجدي ِدة َعلى ْ
س ،ويس ِي ْر
ر ْقعة ال ّ ْجدي ِدة َت ت ْن ْ
تف م الل ْب ْ
م ُو َضع اله ِاري اَأ ْگ َب ْرْ .وم ُو ي ْت َلو ْن َخمر
القر ْب َت
ال ّ ْجدي ْد ف َقر ْب بالْ ِية ،والّا واِ َ
ت ْن ْ
والقر ْب تخْ َر ْب
والخم ْر ينْچفخْ
شرطَ ،
َ
لى ي ْت َلو ْن َخمر ال ّ ْجدي ْد ف
وتْس ِي ْر لل َك ْبَ .ب ِ
ينن ي ْنح ْفظو ْن».
َقرب ْجدي ِدة ،وا ْث َن ْ
14

15

16

17

َيس ُو ْع ي َق ّيم ب ْن ْت م ال َموتْ ،ويشْ في َم َرة َدقّت
َر ّدة ْزبونو
(مرقس  ،43–21:5لوقا )56–40

18
ئيس
جاء َر ٌ
َوفيما ُه َو يُكُ ِّل ُمهم بِهذا َ
َو َدنا َو َس َج َد َل ُه َوقا َل« :ابْنَتي ماتَ ِت ال� آ َن،
ل ِك ْن تَعا َل َو َض ْع ي َ َد َك َعلَيها فَتَ ْحيا».
19
َقام يَسو ُع َوتَ ُ
راءهُ.
لاميذهُ َو َذ َهبوا َو َ
ف َ
َ 20واإذا ا ْم َر أاةٌ كا َن َد ُمها ي َ ْن ِز ُف ُم ْن ُذ اثْنَتَي
جاء ْت ِم ْن َورا ِئ ِه َو َل َم َس ْت
َع ْشرةَ َسنَ ًة َ

عن ،جا واِح ْد
ْوه ّواِ كذاِ قاي ْم ْ
يحكي َم ْ
ماتت ب ْنتيَ .تعا ْن
«الس ْع ْ
م ال ّ ْگبار ِّية ْوقالَّْ :
ْطيبْ ».وقا ْم َيس ُوع
ح ّط ايد ْك َع َليا َت ت ْ
ْو َتلاميذو ْوراحوا َخ ْلفو .والّا َم َرة كا ْن َمعا
من َخ ْلفو
ناعش َس ِنة َج ْت ْ
َزيف َد ْم ْ
ن ْ
من ا ْث ْ
18

19

20

28

م ّتى

30-21:9

ف َق ْلبا:
قالت َ
من َل ْ
ْو َدقّ ْت َر ّدة ْزبونوْ .
س ْزبونو اَأ ْ
دقَ ،ت ا ْت َع َّدلْ».
« َهمن يكو ْن َب ّ
وانْدا ْر َيس ُو ْع َواراها ْوقالْلاَ « :ق َّوي َق ْل ْب ِك
َّلت هاك
ب ْنتي! اإيمانْ ِك َخلَّ ْص ِك ».و ْت َعد ْ
السا َعة.
ال َم َرة راساً ْ
من هاك ّ
21

22

يت َهال َّز َل ِمة ال ّ ْگبي ْر،
ْوجا َيس ُو ْع َل َب ْ
س قاي ِمة ق ِا ْع ِدة.
َوارى ال ّزم ِارين ْولَ ّم ْ
ات ن ِا ْ
لى
ماتتَ ،ب ِ
«روحوا! الب ْن ْت ما ك ْل ْ
ْوقالْ ْ
لنُ :
ن ِاي ِمة ي ِاْ ».و َبقى ي ْذ َحكو ْن َع َليوْ .ولَ َم ْن
من ايدا
سَ ،د َخ ْل مسكا ْ
ط ِالَ ْع لَ ّمات النّ ِا ْ
ض
ْوقامت الب ْن ْتْ .و َط َل ْع َه َ
الخ َب ْر فاك الا َ ْر ْ
ك ّلا.
23

24

25

26

ين َعماية
َيس ُو ْع يشْ في ا ْث َن ْ

ين
ْولَ َم ْن ْ
فات َيس ُو ْع م َنونَكْ ،
لحقو ُه ا ْث َن ْ
َعمايِة يس ِيحو ْن ويقولو ْن ْ
ابن
«اشف ْق َع َلينا ْ
يتَ ،ق َّربوا َع َليو
للب ْ
داهو ْد!» ْولَ َم ْن جا َ
لنْ « :تاآمنون اَت ِيق
َهوك ال َعمايِةَ .يس ُو ْع قالْ ْ
اَ َسي هاي ».قالولو« :نَع ْم َس ّي ْدنا ».هاك
تن،
س َعي َنين ْوقالْ« :كَما َل اآ َم ْن ْ
ال َو ْق ْت َج ْ
كن».
َخلّي يكون لْ ْ
27

28

29

هن َيس ُوع
ين .ونَ َّب ْ
ْوراساً ْت َف َّتحوا َعي َن ْ
اكن اأ َّح ْد
كن وايّ ْ
ْبق ِّوة ْوقالَْ « :ط ْلعوا! بالْ ْ
30

29

ُه ْد َب ث َو ِب ِهِ 21 ،ل�أنَّها كانَ ْت قَ ْد قا َل ْت
في نَف ِْسها« :اإ ْن ل َم ْس ُت َولو ث َوب َ ُه فَق َْط
ف ََس أا ْشفى 22 ».فَا ْلتَف ََت يَسو ُع َورا آها
َوقا َل لها« :تَ َش َّجعي يا ابْنَتي! اإيمانُ ِك
َخ َّل َص ِك ».و ُش ِفيَ ْت ِت ْل َك ال َم ْر أاةُ ِم ْن ِت ْل َك
السا َع ِة.
ّ
23
أ
س َو َراى
الر ِئي ِ
جاء يَسو ُع اإلى بَي ِت َّ
َو َ
الضا َّج َةَ 24 ،وقا َل َل ُهم:
الزماري َن وال ُجمو َع ّ
َّ
أ
الصب َّي َة َل ْم تَ ُم ْت ل ِك َّنها
«انْ َص ِرفوا! ِل� َّن َّ
نائ َم ٌة ».فَكانوا ي َ ْض َحكو َن َعلَي ِهَ 25 .وحي َن
أا ْخ َر َج ال َج ْم َعَ ،د َخ َل َو أا ْم َس َك ِبيَ ِدها فَقا َم ِت
الص ِب َّي ُة26 .ف َخ َر َج هذا ال َخبَ ُر في ك ُِّل ِت ْل َك
َّ
ض.
ال� أ ْر ِ
َ 27وحي َن ا ْجتا َز يَسو ُع ِم ْن ُه َ
ناكَ ،ل ِز َم ُه
اثْنا ِن أا ْع َميا ِن ي َ ْص َرخا ِن قائلَي ِن« :ا ْر َح ْمنا
28
جاء اإلى البَي ِت
يا ابْ َن داوو َد!» َوحي َن َ
َدنا اإ َلي ِه ذا ِن َك ال� أ ْع َميانِ .قا َل َل ُهما
يَسو ُع :أ
«اتؤ ِمنا ِن أانّي أا ْستَطي ُع أا ْن أا ْصنَ َع
ِ
هذ ِه َلكُما؟» قال� َل ُه« :نَ َع ْم يا َس ِّي َدنا».
29حينَ ِئ ٍذ َل َم َس أا ْعيُنَ ُهما َوقا َلِ « :ب َح َس ِ
ب
اإيما ِنكما ِليَكُ ْن َلكُما».
َ 30و ِل َلو ْق ِت انْ َفتَ َح ْت أا ْعيُنُ ُهماَ .وانْتَ َه َر ُهما
يَسو ُع َوقا َل« :انْ ُظرا! ل� ي َ ْعلَ ْم أا َح ٌد».

م ّتى

1:10–31:9

الخ َب ْر ف
لى هنّ ِا َط َلعوا نَشَ روا َ
َول ِك َّنهما َخ َرجا َونَ َشرا ال َخبَ َر في ك ُِّل ي ْعرفْ َ ».ب ِ
ض.
ض.
ِت ْل َك ال� أ ْر ِ
ك ْل هاك الا َ ْر ْ
31

31

َ 32وحي َن َخ َر َج يَسو ُع أا ْدنَوا اإ َلي ِه أا ْخ َر َس
الشيطا ُن تَكَ َّل َم
في ِه َشيطا ٌنَ 33 .وحي َن َخ َر َج َّ
ذ ِل َك ال� أ ْخ َر ُس وتَ َع َّج َب ال َج ْم ُع َوقالوا« :ما
َظ َه َر ِمث ُْل هذا في اإ ْس َ
رائيل قَ ُّطَ 34 ».ول ِك َّن
س
الف َّريس ّيي َن كانوا يَقولو َن« :بِر ِئي ِ
الشياطي َن».
الشياطي ِن ي ُ ْخ ِر ُج َّ
َّ
طوف في ك ُِّل ال ُم ُد ِن
َ 35وكا َن يَسو ُع ي َ ُ
َوالقُرى َوي ُ َع ِّل ُم في َمجا ِم ِعهِم َويَكْ ِر ُز
ِببِشا َر ِة ال َملَ ِ
ض
كوت َوي َ ْشفي ك َُّل َم َر ٍ
َو َو َج ٍعَ 36 .وحي َن َر أاى يَسو ُع ال ُجمو َع تَ َح َّن َن
َعلَيهِم ِل�أنَّ ُهم كانوا ُم ْت َعبي َن َو َم ْتروكي َن
كَ َغنَ ٍم ل� را ِع َي لهاَ 37 .وقا َل ِلتَ ِ
لاميذ ِه:
َثير َوال َف َعلَ ُة قَليلو َنُ 38 .ا ْطلُبوا
«ال َحصا ُد ك ٌ
اإذاً ِم ْن َر ِّب ال َحصا ِد أا ْن ي ُ ْخ ِر َج فَ َعلَ ًة
ِل َحصا ِد ِه».

س
َيس ُو ْع يشْ في واِح ْد اَخْ َر ْ

س ِفيو
ْولَ َم ْن َط َل ْع َيس ُوعْ ،جابولو اَخْ َر ْ
من َدق ِيقَة َل َط َلع الشّ ِيطا ْن،
ش ِيطا ْنْ .و ْ
س .و ْت َع َّجبوا لَ ّمات
َق َچ ْم هاك الاخْ َر ْ
النّ ِاسْ ،وقالوا« :اَأ َب ْد ما انْاَأرى كذاِ شي ف
س ال َف ّريس ِّية كان يقولون:
ْاسرائي ْلَ ».ب ّ
ياطين».
« ْب َريّس الشَّ ياطين يط ِالع الشَّ ْ
32

33

34

س
َيس ُو ْع يشفق َع النّ ِا ْ

يدو ْر َيس ُو ْع ف ك ّل ال ّ ْبلا ْد
ْوكا ْن ُ
معن ْوي ْكر ْز ب ْبشارة
والّضْ ياعْ ،وي َعلّ ْم ف مج ِا ْ
من ك ْل َم َرض ْوعلِّة.
ال َم َلكوت ْويشْ في ْ
س َح ْن َق ْلبو
ْولَ َم ْن اَأرى َيس ُو ْع لَ ّمات النّ ِا ْ
تين
بانين ت ْلفانين ْم َفلَّ ْ
من َل كانوا ت ْع ْ
ينْ ،
َع َل ْ
كَما َغ َن ْم َل ما ْلن راعيْ .وقا ْل لَ َتلاميذو:
«ال ّ ْحصاد ْكثي ْر والشَّ غّي ِلة ْق َلي ْلَ .بقى
ْت َو َّسلوا َل صاحب ال ّ ْحصا ْد َت يط ِال ْع شَ غّي ِلة
َل ْحصادو».
35

36

37

38

ناعش َرسول
الا ْث ْ
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10

َ
لاميذهُ ال�ثْني َع َش َر
َو َدعا تَ
َو أا ْعطا ُهم ُس ْلطاناً َعلى ال� أ ْروا ِح

10
30

ساح َتلاميذو الا ْثناعش ْو َعطاهن
ْو ْ
س ْل َطة َعلى ا ْرواح النّ ْج ِسةَ ،ت

م ّتى
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من ك ْل َو َجع ْوعلِّة.
يط ِالعون ْويشْ فَو ْن ْ
ناعش َرسولْ :اَأ َّو ْلن
ْوهاي ي ِا اس ِامي الا ْث ْ
س
رس َوانْد ُ
َراو ْ
شَ ْمعو ْن َل يقولولو ب ْط ْ
يوحنّا اَأخو ُه.
اَأخو ُه ْو َي ْعقوب ْ
ابن َز َبدي ْو َ
ماوسْ ،وتوما ْو َمتّى جابي
وفيل ُّبس ْو َب ْرت ْل ُ
ابن َح ْلفى ْولابي َل
َّ
الضرايبْ ،و َي ْعقوب ْ
س ،وشَ ْمعون القانَوي ْوياهوذا
ت َْس ّمى َتد ُّاو ْ
الاس َخ ْريوطي ،ها ْك َل َسلَّمو.
ْ
2

3

4

ناعش
َيس ُو ْع ي ْب َع ْث الا ْث ْ

ض
ال َّنجِ س ِة ِليُ ْخ ِرجوا َوي َ ْشفوا ك َُّل َم َر ٍ
2
ماء ال�ثْني َع َش َر َرسول� ً
و َو َج ٍع .أا ّما أا ْس ُ
فَه َِي ِ
هذ ِه :أا َّو ُل ُهم ِس ْمعا ُن ا َّلذي ي ُ ْدعى
قوب ابْ ُن َزبَدي
كيفا َو أانْ َدرا ُو ُس أاخوهُ َوي َ ْع ُ
َويو َح ّنا أاخوهَُ 3 .وفيلي ُّب ُس َوب َ ْرتو ْلما ُو ُس،
قوب ب ُن َح ْلفى
َوتوما َو َم ّتى ال َع ّشا ُر َوي َ ْع ُ
َول�بي ا َّلذي يُلَق َُّب ِبتَ ّدايَ 4 .و ِس ْمعا ُن
القانَوي َوي َ ُه َوذا ال إ� ْس َخ ْريو ِط ُّي ا َّلذي
أا ْسلَ َم ُه.

(مرقس  ،13–7:6لوقا )6–1:9

ناعش َب َع ْث َيس ُوعْ ،و َو ّصاهن
لَوذ الا ْث ْ
للوثَن ِّية لا ت ُْروحون،
ْوقالَْ :
«ف َطريِق َ
لى ُروحوا
للسامر ِّية لا ت ْدخلو ْنَ ،ب ِ
ْو َب َل ْد ّ
من َبني ْاسرائي ْل.
ريف َل ْت َتو َب ْ
لت ْ
لَع ْن ْد خواِ ْ
ْو َو ْق ْت َل ت ُْروحون ،ا ْكرزوا ْوقولواَ ‘ :م َلكوت
قربْ ’.
راضى،
الس
ْ
اشفَوا ال َم ِ
ماوات ْ
َّ
ِ
ْو َط ْهروا الب ْرصين ْو َقيموا ال َميتينْ ،وطالعوا
لاش اَأ َخ ْذتنْ ،م َبلاش ا ْع َطوا
الشَّ ياطينْ .م َب ْ
حاس ف
لا ت ْق َنو ْن ،لا َذ َهب ْولا َّ
فضة ْولا نْ ْ
كنْ .ولا ط ُو ْربايِة لل َّطريِ ْق ْولا ْزبونَين
ياس ْ
ا ْك ْ
يس َتح ّق
ْولا َصول ْولا َخي َزرانِة :الشَّ غّي ْل ْ
اَ ْكلوَ .واينا َب َل ْد يا ض ِي َعة َل َد َخ ْلتن،
المست ِاهل ِفياْ ،و َهونَك ا ْبقَوا
ْاس َتخْ بروا ْ
من واِ ْ
يت
من ت ْدخلو ْن َل َب ْ
دي لَ َم ْن ت ْط َلعو ْنْ .و ْ
5

6

7

8

9

10

11

12
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ِ 5
هؤل�ء ال�ثْنا َع َش َر ُهم ا َّلذي َن أا ْر َسلَهم
يَسو ُع َو أاوصا ُهم قائلا ً« :في َطري ٍق
لسا ِم ِريّي َن
ِل َلوث َ ِن ّيي َن ل� تَ َذ َهبوا َو َمدينَ ًة ِل ّ
ل� تَ ْدخُلواَ 6 .ول ِك ِن ا ْذ َهبوا بال�أَولى اإلى
الخرا ِ
ِ
الضا َّل ِة ِم ْن بَني اإ ْس َ
رائيل.
ف َّ
َ 7وحي َن تَ ْذ َهبو َن اكْ ِرزوا َوقولوا‘ :ا ْقتَ َر َب
السماوا ِتِ 8 ’.ا ْشفَوا ال َم ْرضى،
َملَ ُ
كوت َّ
َط ِّهروا البُ ْر َص ،أاقيموا ال َموتى ،أا ْخ ِرجوا
َشياطي َنَ ،م ّجاناً أا َخ ْذتُمَ ،م ّجاناً أا ْعطوا.
9ل� تَ ْقتَنوا َذ َهباً َول� ِف َّض ًة َول� نُحاساً في
أاك ِ
ْياسكُمَ 10 .ول� ِم ْز َوداً ِلل َّطري ِق َول� ث َوبَي ِن
ذاء َول� َعصاًِ ،ل� أ َّن الفا ِع َل ُم ْستَ ِح ٌّق
َول� ِح ً
َم ْأاكَلَ ُهَ 11 .و أايَّ ُة َمدينَ ٍة أاو قَ ْري َ ٍة َد َخ ْلتُموها
اس أالوا َع َّم ْن ُه َو ُم ْستَ ِح ٌّق فيهاَ ،و ُه َ
ناك
ْ
12
أاقيموا َح ّتى تَ ْخ ُرجواَ .وحي َن تَ ْدخُلو َن

م ّتى
بَيت ًا ف ََس ِّلموا َعلى ذ ِل َك البَي ِتَ 13 .واإ ْن كا َن
يت ُم ْستَ ِحقًّا ،ي َ ْأا ِت َعلَي ِه َسلا ُمكُمَ .واإ ْن
البَ ُ
َل ْم يَكُ ْن ُم ْستَ ِحقًّا ،ي َ ْرج ِْع َسلا ُمكُم اإ َليكُم.
َ 14وك ُُّل َم ْن ل� ي َ ْقبَلُكُم َول� ي َ ْس َم ُع كَلا َمكُم،
فَحي َن تَ ْخ ُرجو َن ِم َن البَي ِت أاو ِت ْل َك الق َْري َ ِة
انْفُضوا ال ُغبا َر َع ْن أا ْر ُج ِلكُم15 .فَال َح َّق
سادوم َو َعمو َرةَ َسيَكو ُن
ض
أاقو ُل َلكُمِ :ل� أ ْر ِ
َ
الدي ِن ِم ّما ِل ِت ْل َك
حال ٌة أا ْه َو ُن في يَو ِم ّ
ال َمدينَ ِة.

22-13:10

يت
َس ْلموا َعلى ن ِاسوَ ،ل كا ْن هاك َالب ْ
كن َع َليوْ ،و َل ما
مست ِاه ْلَ ،خلّي يح ْل َسلا ْم ْ
ْ
ِ
كنْ .و َل
كن ي ْر َجع لْ ْ
مستاهلَ ،سلا ْم ْ
كا ْن ْ
كنَ ،و ْق ْت
يس َم ْع كَلا ْم ْ
يس َتقب ْلكنْ ،وم ُو ْ
م ُو ْ
الض ِي َعة،
يت يا مناك ّ
َل ت ْط َلعو ْن مناك َالب ْ
كنَ :ل
الح ّق اَق ْل ْ
انْفضوا َغ ْبرة ْاج َر ْ
يكنَ .
ض سادوم ْوعامو َرة َت تْكو ْن اَأ ْه َي ْن َيوم
ا ْر ْ
من هاك َالب َل ْد.
ساب ْ
ال ّ ْح ْ
13

14

15

َزمان ال َّت َعدّي والقَتل

(مرقس  ،13–9:13لوقا )17–12:21

« 16ها أانَذا أُا ْر ِسلُكُم ك َِح ْملا ٍن بَي َن
َماء اإذاً كال َح ّي ِ
ِذئا ٍ
ات
ب ،فَكونوا ُحك َ
عاء كال َحما ِمَ 17 .ول ِك ِن ا ْح َذروا
َو ُو َد َ
اسِ ،ل�أنَّ ُهم َسيُ ْس ِلمونَكم اإلى ال َمحا ِك ِم
ال ّن َ
 18أ
مام ُحكّا ٍم
َوفي َمجا ِم ِعهِم ي َ ْج ِلدونَكُمَ .وا َ
َو ُم ٍ
لوك ي ُ ْدنونَكم ِم ْن أا ْجلي َشها َدة ً َل ُهم
َو ِللاأُ َم ِمَ 19 .و َمتى أا ْسلَموكُم ،فَلا تَ ْهتَ ّموا
َيف أاو ماذا تَتَكَ َّلمو َنِ ،ل�أنَّكُم تُ ْع َطو َن
ك َ
الساع َة ما تَتَكَ َّلمو َنِ 20 .ل�أنَّكُم
في ِت ْل َك ّ
روح أابيكُم
َل ْستُم أانْتُم ا َّلذي َن تَتَكَ َّلمو َنْ ،بل ُ
فيكُمَ 21 .سيُ ْس ِل ُم ال�أخُ أاخاهُ ِلل َمو ِت َوال� أ ُب
ناء َعلى اآبا ِئهم َويُميتونَ ُهم.
قوم ال�أبْ ُ
ابْنَ ُه َوي َ ُ
َ 22و َستَكونو َن ُم ْب َغضي َن ِم ْن ك ُِّل اإنْسا ٍن ِم ْن
أا ْجليَ ،ول ِك َّن ا َّلذي ي َ ْص ِب ُر اإلى ال ُم ْنتَهى ُه َو

ريف
ْكن كَما الخواِ ْ
« ْكوا اَنا قاي ْم اَأ ْب َعث ْ
كيمين كَما
َل َبين الّذيوبِةَ .بقى كونوا َح
ْ
س
الح ْ
الح ّي ْ
ات ْولَ ْ
طيفين كَما َ
َ
ماماتَ .ب ْ
ِ
موكن
يس ْل
ْ
ديروا بالْ ْ
سَ ،ت َ
كن م النّا ْ
پچوكن،
معن َت ي َق ْر
لل َمحاكمْ ،و َ
ْ
ف مج ِا ْ
ْو َل قدّا ْم حكّا ْم و ْم ْ
يجبوكن
لوك َت
ْ
ّامن ْوقدّام
لَخاطريْ ،و َت تشْ َهدولي قد ْ
موكن ،لا تا ْكلو ْن
يس ْل ْ
الا َم ْم .واَأي َم ْت َل َ
ايش َت تْقلو ْنَ :ت ت ْن َع َطو ْن
َه ّم اأ ْش َو ْن َو ْ
تن
من َل م ُو اأنْ ْ
فاك ال ّسا َعة اَأيش تْقلو ْنْ .
فيكن.
تح َكو ْنَ ،ب ِ
بوكن ْ
ْ
يحكي ْ
لى ُروح اَ ْ
وت ،والاَب ا ْبنو،
يسلّ ْم اَأخو ُه لل َم ْ
الاَخ َت َ
والاولا ْد َت يقمو ْن َعلى اَأ َّبهاتن وي َموتوو ْن.
من ك ّل انْسا ْن
ضين ْ
ْو َت تْكونو ْن َم ْبغ ُو ْ
يصب ْر دي لل ِا آخ ْر ه ّواِ
س اَينا َل ْ
لَخاطريَ .ب ّ
16

17

18

19
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م ّتى

32-23:10

ف
صَ .و ْق ْت َل يضْ
طهدوكن َ
ْ
واِ َل يخْ َل ْ
كن :م ُو
الح ّق اَق ْل ْ
َه َالب َلد ،ا ْهربوا َل اللاخْ َ :
ْت َك ْملو ْن ك ْل مد ْن َبني ْاسرائي ْل َل م ُو يجي
من
ابن الانْسا ْن .ما في َت ْلمي ْذ اَأ ْح َس ْن ْ
من َس ّيدو :ي ْكفى يكون
ْم َعلّموْ ،ولا َع ْب ْد ْ
ال َّت ْلمي ْذ كَما ْم َعلّمو وال َع ْب ْد كَما َس ّيدوَ .ل
ين َبقَوا
َعلى َس ّيد َالب ْ
يت قالوا َب ْعل ْزبولْ ،اَأ ْ
س َبيتو!
ن ِا ْ
من َل ما في شي
« َبقى لا تْخافو ْن منّ ْنْ ،
ْم َغطّى م ُو ي ْنكشفْ ،و َم ْست ُور م ُو ي ْنعرفْ ،
الضو،
كن ف الع ْت ِمة ،قلو ُه ف َّ
شي َل اق ْل ْ
تس َمعون،
ْوشي َل َ
ف اذانْ ْ
كن َوش َو ِشة ْ
طيحْ .ولا تْخافو ْن
من َع الاس ِا ْ
ا ْكرزو ُه ْ
الج َس ْدْ ،وم ُو يت ِيقو ْن
من َهو ْذ َل ي ْقتلون َّ
ْ
من ها ْك َل يت ِي ْق
سَ .ب ِ
لى خافوا ْ
ي ْقتلون ال َّن ْف ْ
ينتن ف ْج َه َّن ْم.
ي َتوبل َّ
الج َس ْد وال َّنفس ا ْث َن ْ
ش؟ ْوواِح ْد
م ُو َعصف ُو َر ْ
ين ي ْنباعون ْبق ْر ْ
ض؟
منّ ْن َبلا اإرادة اَأ ْ
بوكن م ُو ي َق ْع َع الا َ ْر ْ
دو ْد واَِ .بقى
راس ْ
وانْ ْ
كن زاِ َم ْع ُ
تن ،شَ ع ْر ْ
من عص ِافير
تن ْ
تن اَأ ْح َسن انْ ْ
لا تْخافو ْن ،اأنْ ْ
ْكثي ْر.
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سيح ضروري
الاعتراف ف ال َم ْ
(لوقا )9–8:12

ا َّلذي ي َ ْخلُ ُصَ 23 .وحي َن يُطا ِردونَكُم في
ِ
هذ ِه ال َمدينَ ِة ،ا ْه ُربوا اإلى ال�أُخْرى .ال َح َّق
أاقو ُل َلكُم :اإنَّكُم ل� تُكَ ِّملو َن ُم ُد َن اإ ْس َ
رائيل
ْأ
يس ال ِّت ْل ُ
ميذ
تي ابْ ُن ال إ�نْسانَِ 24 .ل َ
َح ّتى يَا َ
أاف َْض َل ِم ْن ُم َع ِّل ِم ِه َول� ال َع ْب ُد أاف َْض َل ِم ْن
َس ِّي ِد ِه25 .يَكْفي ال ِّت َ
لميذ أا ْن يَكو َن ِمث َْل
ُم َع ِّل ِم ِه وال َع ْب َد ِمث َْل َس ِّي ِد ِه .اإ ْن َد َعوا َر ِّب
ري أا َ
هل بَي ِت ِه!
بوب فَكَم بِال َح ِّ
البَي ِت ب َ ْعلَ ْز َ
يس
«26فَلا تَخافوا ِم ْن ُه ْم اإذاًِ ،ل�أنَّ ُه َل َ
ُه َ
في َل ْن ي َ ْظ َه َر َول� َشي ٌء
ناك َشي ٌء َخ ٌّ
ْتوم َل ْن ي ُ ْعلَ َم 27 .ما أاقو ُل ُه َلكُم في
َمك ٌ
ال َّظلا ِم قولوهُ في ال ّنو ِرَ ،وما تَ ْس َمعونَ ُه
السطو ِح.
في ا آذا ِنكم نادوا ِب ِه َعلى ُّ
28ل� تَخافوا ا َّلذي َن ي َ ْقتُلو َن ال َج َس َد َول ِك َّن
فس ل� ي َ ْستَطيعو َن أا ْن ي َ ْقتُلوا .ب َ ْل خافوا
ال َّن َ
فس
ري َم ْن ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي ُ ْه ِل َك ال َّن َ
بِال َح ِّ
س
َوال َج َس َد ِكلَيهما في َج َه َّن َم 29 .أاما ِب َف ْل ٍ
يُبا ُع ُع ْصفورانِ؟ َووا ِح ٌد ِم ْن ُه ْما بِدو ِن
ض 30 .أا ّما أانْتُم
أابيكُم ل� ي َ ْسق ُُط َعلى ال� أ ْر ِ
ف َُشعو ُر ُر ِ
ؤوسك ُْم أايضاً َم ْعدو َدةٌ31 .فَلا
َثير ٍة أاف َْض ُل
تَخافوا اإذاًِ .م ْن َع
صافير ك َ
َ
أانْتُم.

32
32
أ
س ،اَأنا زاِ
س،
مام ال ّنا ِ
«فَك ُُّل َم ْن ي َ ْعتَ ِر ُف بي ا َ
« َل ي ْعترفْ في قدّام النّ ِا ْ
أ أ أ
ْ أ
مام أابي ا َّلذي في
الس
اَأ ْعترفْ ِفيو قدّام اَبوي َل ف َّ
ماوات .ا ْعتَ ِر ُف ِب ِه انا ايضاً ا َ

33

م ّتى

42-33:10

أ
أ
ِ
س ،اَأنا زاِ َت انْكرو
الس
َّ
ماواتَ .ول ِك ْن َم ْن انْك ََرني ا َ
مام ْو َل ي ْنك ْرني قدّام النّ ِا ْ
أ
أ
أ
أ
أ
ُ
ماوات.
الس ْ
ال ّنا ِ
مام ابي ا َّلذي في قدّام اَبوي َل ف َّ
س انْ ِك ُرهُ انا ايضاً ا َ
33

33

السماوا ِت.
َّ

َيس ُو ْع و َهال ّدنْي ِا

(لوقا )27–26:14 ،53–51:12

«34ل� تَ ُظ ّنوا أانّي ِج ْئ ُت ِل� أُ ْل ِق َي َسلاماً
ض .ما ِج ْئ ُت ل� أُ ْل ِق َي َسلاماً
َعلى ال� أ ْر ِ
35
‘الر ُج َل
ب َ ْل َسيفاًِ .ل�أنّي ِج ْئ ُت ِل� أُ ِّفر َق َّ
ِض َّد أابي ِه َوال ِب ْن َت ِض َّد أا ِّمها َوالكَ َّن َة ِض َّد
36
داء ال إ�نْسا ِن أا ْه ُل بَي ِت ِه’.
َحما ِتهاَ .و أا ْع ُ
َ 37م ْن أا َح َّب أاباً أاو أُا ًّما أاكْثَ َر ِم ّني فَلا
ي َ ْستَ ِحقُّنيَ .و َم ْن أا َح َّب ابْناً أا ِو ابْن ًة أاكْثَ َر
ِم ّني فَلا ي َ ْستَ ِحقُّنيَ 38 .وك ُُّل َم ْن ل� ي َ ْح ِم ُل
َصليبَ ُه َورائي ل� ي َ ْستَ ِحقُّنيَ 39 .م ْن َو َج َد
وف يُضي ُعهاَ ،و َم ْن ي ُ ِض ْع نَف َْس ُه
نَف َْس ُه ف ََس َ
وف يَجِ ُدها.
ِم ْن أا ْجلي ف ََس َ
اي ي ْقبَ ُلَ .و َم ْن قَ ِبلَني
َ « 40م ْن قَ ِبلَكم فَ إايّ َ
ف َ
َذاك ا َّلذي أا ْر َسلَني ي َ ْقبَ ُلَ 41 .م ْن قَب َِل
نَب ًّيا بِا ْس ِم نَب ٍِّي ف أَا ْج َر نَب ٍِّي ي َ أاخ ُُذَ ،و َم ْن قَب َِل
با ًّرا بِا ْس ِم با ٍّر أفا ْج َر با ٍّر ي َ أاخ ُُذَ 42 .وك ُُّل َم ْن
ي َ ْسقي وا ِحداً ِم ْن ِ
الصغا ِر ك ْأَا َس ما ٍء
هؤل�ء ِّ
َقط بِا ْس ِم ِت ْل ٍ
با ِر ٍد ف ْ
ميذ فَال َح َّق أاقو ُل َلكُم:
اإنَّ ُه ل� يَضي ُع أا ْج ُرهُ».

جيت َت ا ْرمي َسلا ْم
«لا ت ْفت ْكرو ْن ُ
جيت َت ا ْرمي َسلا ْم،
ض .ما
ُ
َع الا َ ْر ْ
جيت َت ا َف ّر ْق ‘ َبين
َب ِ
من َل ُ
لى َح ْر ْبْ .
ال َّزلَ ِمة َوابو ُه ،والب ْن ْت وا ّما ،والك ِّنة ْو َحم ِاتا،
يحب اَأبو
س َبيتوَ ’.ل ْ
وع ْدوان ال َّزلَ ِمة ن ِا ْ
يست ِاه ْلنيْ .و َل يحب
يا اأمّ اَأ ْك َثر منّي م ُو ْ
يست ِاه ْلنيْ .وك ْل
ْ
ابن يا ب ْن ْت اأ ْك َث ْر منّي م ُو ْ
يحم ْل َصليبو ْويجي َخ ْلفي م ُو
واِح ْد م ُو ْ
يست ِاه ْلني اَأينا َل َك ارى نَ ْفسوَ ،ت ي َتوبلا.
ْ
ْو َل ي َتوب ْل نَ ْفسو لَخاطريَ ،ت يراها.
34

35

37

36

38

39

ال ّ ْمكافاة

(مرقس )46–36:9

كن ،لي ي ْق َبلْ .و َل ي ْق َب ْلنيَ ،ل
« َل ي ْق َب ْل ْ
ها ْك َل َب َعثْني ي ْق َب ْلَ .ل ي ْق َب ْل نَبي باس ْم
نَبي ،اَأج ْر نَبي ياخ ْذْ .و َل ي ْق َب ْل با ْر باس ْم با ْر،
يسقي واِح ْد م َنوذ
اَأج ْر با ْر ياخ ْذَ .واينا َل ْ
س ،باس ْم َت ْلمي ْذ،
ال ّ ْزغا ْر َقد َْح َمي ب ِار ْد َب ْ
الح ْق :اَأ ْجرو م ُو يض ِي ْع».
اَأقولْ ْ
كن َ
40

41

42
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10-1:11

يوحنّا ال َم ْع َمذا ْن
َيس ُو ْع ْو َ
(لوقا )35–18:7

11

ْو َبع ْد َل َو ّصى َيس ُو ْع َتلاميذو
صَ ،ط َل ْع م َنونَك
الا ْثناعش ْو َخلَّ ْ
يوحنّا َو ْق ْت
َت ي َعلّم ْوي ْكر ْز ف ْبلاد ْنَ .
سَ ،على ا ْعمال
َل سمعْ ،وه ّواِ ف َ
الح ْب ْ
سيحَ ،ب َعثلو َخ َب ْر َم ْع َتلاميذو يق ْللو:
ال َم ْ
«اأنْ َت واِ ْ
هاك َل َت يّجي والّا ن ْنط ْر
«روحوا
َغي ْر واِح ْد؟» َر ْد َيس ُو ْع قالْ ْ
لنُ :
تس َمعون
ْ
اح َكوا لَ َ
يوحنّا َعلى شي َل ْ
جين ي ْمشَ و ْن،
ْو َترو ْن .ال َعمايِة َيرو ْن ،والع ْر ْ
يس َمعو ْن،
صين ي ْط َهرو ْن ،والطّ ْر ْ
والب ْر ْ
شين ْ
وال َميتين يقمو ْن ،والفَقاراِ ي ْت َبشَّ رو ْن .و َهن ّية
اَأينا َل م ُو ْ
يشك فيْ ».ولَ َم ْن راحواَ ،بدا
يوحنّا:
س َعلى َ
َيس ُوع يقو ْل لَ َل ّمات النّ ِا ْ
تن َع َالب ّر ِّية َت ت َّرو ْن؟ َق َص ِبة م
يش َط َل ْع ْ
«اَأ ْ
تن َت ت َّرو ْن؟
يش َط َل ْع ْ
َ
الهوا ت ْن َه ْز؟ والّا ،اَأ ْ
ِ
ِ
ِ
بين؟ ْكوا
ويس ناعمين ْم َه ْب َه ْ
بس َح ْ
َزلَمة لا ْ
بين
ويس ن ِاعمين ْم َه َبه ْ
َهو ْك َل ي ْلبسو ْن َح ْ
يش َط َل ْعتن َت
ف ْقص ُور ال ّ ْملو ْك ن ِا .والّا اَأ ْ
من نَبي
كن :اأ ِي َوا ْك َب ْر ْ
ت َّرون؟ نَبي؟ اَأقولْ ْ
من َل هذا واِ َل انْ َك َتب َع َليو‘ :هاي اَنا
ْ
يح ّضر ال َّطريِ ْق
اَأ ْب َع ْث َملاكي قدّا ْم و ّچ ْك َت َ
قد ْ
ّامك’.
2

3

4

5

6

7

8

9

10

35

يصاء
َوب َ ْع َد أا ْن أانْهى يَسو ُع اإ َ
تَ ِ
لاميذ ِه ال�ثْني َع َش َر ،انْتَق ََل
ِم ْن ُه َ
ناك ِليُ َع ِّل َم َويَكْ ِر َز في ُم ُد ِنهِم 2 .أا ّما
الس ْج ِن َع ْن
يو َح ّنا فَحي َن َس ِم َع َو ُه َو في ِّ
ِواس َط ِة تَ ِ
أا ْعما ِل يَسو َع ،أا ْر َس َل ب ِ
لاميذ ِه.
َ 3وقا َل َل ُه :أ
«ا أانْ َت ُه َو ذ ِل َك ال�آتي أا ْم
جاب يَسو ُع َوقا َل:
ن َ ْنتَ ِظ ُر ا آ َخ َر؟»  4أا َ
«ا ْذ َهبوا َو أا ْخبِروا يو َح ّنا َع ْن ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر
ا َّلتي تَ ْس َمعو َن َوتَ َرو َن5 .ال ُع ْم ُي ي ُ ْب ِصرو َن
الص ُّم
َوال ُع ْر ُج ي َ ْمشو َن َوالبُ ْر ُص ي ُ َط َّهرو َن َو ُّ
ي َ ْس َمعو َن َوال َموتى يَقومو َن َوال َمساكي ُن
يُبَ َّشرو َنَ 6 ،وطوبى ِل َم ْن ل� ي َ ْعث ُُر ِف َّي».
7
موع
َوحي َن َذ َهبوا ب َ َد أا يَسو ُع يَقو ُل ِلل ُج ِ
َع ْن يو َح ّنا« :ماذا َخ َر ْجتُم اإلى ال َق ْف ِر
الري ِح تَ ْهتَ ُّز؟ َ 8ول ِك ْن
ِلتَ ْن ُظروا؟ أاقَ َصبَ ًة ِم َن ّ
ماذا َخ َر ْجتُم ِلتَ ْن ُظروا؟ أا َر ُجلا ً ل�بِساً ِثياباً
ياب
نا ِع َم ًة؟ ها اإ َّن ا َّلذي َن يَلبَسو َن ال ِث َ
ال ّنا ِع َم َة في قُصو ِر ال ُم ِ
لوكَ 9 .ول ِك ْن ماذا
َخ َر ْجتُم ِلتَ ْن ُظروا؟ أانَ ِب ًّيا؟ نَ َع ْم أاقو ُل َلكُم
ْتوب
َو أاف َْض َل ِم ْن نَب ٍِّي10 .فَهذا ُه َو اال َمك ُ
أ
أ أُ
مام َو ْجه َِك َملاكي
ع ْن ُه‘ :ها انا ا ْر ِس ُل ا َ
ريق أاما َمك’.
ِليُ ِع َّد ال َّط َ

11

م ّتى
« 11ال َح َّق أاقو ُل َلكُمَ :ل ْم يَق ُْم بَي َن
َمولودي ال ِّن ِ
ساء َم ْن ُه َو أا ْع َظ ُم ِم ْن يو َح ّنا
ال َم ْع َمدانِ .ل ِك َّن ال� أ ْص َغ َر في َملَ ِ
كوت
السماوا ِت أا ْع َظ ُم ِم ْن ُهِ 12 .م ْن أايّا ِم يو َح ّنا
َّ
السماوا ِت
ال َم ْع َمدا ِن اإلى ال� آ َن َملَ ُ
كوت َّ
ي ُ ْغ َص ُب َو ِ
الغاصبو َن ي َ ْختَطفونَ ُهِ 13 .ل� أ َّن
ك َُّل ال�أنْب ِ
ِياء َوال َّتوراةَ َح ّتى يو َح ّنا تَنَ َّب أاوا.
تيد
َ 14واإ ْن أا َر ْدتُم فَا ْقبَلوا فَهذا ُه َو اإيل ّيا ال َع ُ
أ ْأ
تيَ 15 .م ْن َل ُه أُاذُنا ِن ِليَ ْس َم َع فَ ْليَ ْس َم ْع.
ا ْن يَا َ
َ
الجيل؟ ي ُ ْش ِب ُه ِص ْبيَ ًة
ِ 16ب َم ْن أُا َش ِّب ُه هذا
السو ِق َوينادو َن ِرفاقَهم،
جا ِلسي َن في ّ
َ 17ويَقولونَ ‘ :ز َّم ْرنا َلكُم فَلَ ْم تَ ْرقُصوا
18
جاء
َونُ ْحنا َلكُم فَلَ ْم تُ َو ْلوِلواِ ’.ل�أنَّ ُه َ
يو َح ّنا ال َم ْع َمدا ُن ل� ي َ ْأاك ُُل َول� ي َ ْش َر ُب،
19
جاء ابْ ُن ال إ�نْسا ِن
قالوا‘ :في ِه َشيطا ٌن’.
َ
ي َ ْأاك ُُل َوي َ ْش َر ُب فَيَقولو َنُ ‘ :ه َوذا َر ُج ٌل
ديق ِلل َع ّشاري َن
أاكو ٌل َوشا ِر ُب َخ ْم ٍر َو َص ٌ
رت ِ
َوال ُخطا ِةَ ’.وتَبَ َّر ِ
الحكْ َم ُة ِم ْن
أا ْعما ِلها».

21-11:11

من
ين ك ْل ْ
كن :ما قا ْم َب ْ
«الح ّق اَق ْل ْ
َ
س
ولْدتو َم َرة اَأ ْگ َب ْر ْ
من َ
يوحنّا ال َم ْع َمذا ْنَ ،ب ّ
السما اَأ ْگ َب ْر منّو واِ.
ال ّ ْز َغ ّي ْر َ
ف َم َلكوت َّ
للس ْع،
ْ
من اِيّ ِام َ
يوحنّا ال َم ْع َمذا ْن ْودي َّ
ماوات بال َغ ْص ْب ي ْناأخذْ ،ول
الس ْ
َم َلكوت َّ
من َل ك ّل
ياخْ ذو ُه بال َغ ْص ْب ي ْت َملَّكو ُهْ .
يوحنّا ْت َن َّبواَ .ل
الاَنْ ِبيا وال َّتوراة دي َل َ
ييَ .ل ل ُه
َر ْد تن ا ْق َبلوا :هذا واِ ايِل ّيا ال ّج ِا ِ
يش اَأشَ ّبه
يس َم ْعَ .
تس َم ْع َخلّي ْ
اَأذا ْن ْ
ف اَأ ْ
َهال َّنس ْل ها ْذ؟ يشْ َبهو ْن اولا ْد َل ي ْق َعدو ْن ف
قن ،ويقولو ْن:
ال َّطريِ ْق ويس ِيحون َعلى ر َف ْ
كن ما
كن ما ْ
تنَ ،ولْ َولْنا لْ ْ
رقص ْ
‘ َز َّم ْرنا لْ ْ
يوحنّا لا ياكل ْولا
تنْ ’.
َع َّد ْد ْ
من َل جا َ
يشْ َر ْب ،قالوا‘ :ش ِيطا ْن ِفيوْ ’.وجا ا ْبن
الانْسا ْن ياكل ْويشْ َر ْب ،قالواْ ‘ :كوا َزلَ ِمة
يب َخمرْ ،و َسدي ْق َهو ْذ َل يل ّمون
اَأكّي ْل ش ّر ْ
يين ’.وت َْب َّررت الح ْك ِمة
َّ
الضرايب والخا ْط ْ
من ا ْعمالا».
ْ
11

12

13

14

15

16

17

18

19

بلاد الكفر
(لوقا )15–13:10

20حينَ ِئ ٍذ ب َ َد أا يَسو ُع يُوبِّ ُخ ال ُم َد َن ا َّلتي
صا َر ْت فيها قُ ّواتُ ُه َو َل ْم تَتُ ْبَ 21 .وقا َل:
يت
« َو ٌيل َل ِك يا كو َرزي َن! َو ٌيل َل ِك يا ب َ َ
َصيدا! فَلو في صو َر َو َصيدا صا َر ِ
ت
ات ا َّلتي صا َر ْت فيكُما َلتابَتا في
الق ُّو ُ

يخ ْزبل ْبلا ْد َل
هاك ال َو ْق ْت َبدا َيس ُوع َ
«وقالْ:
صا ْر ِفيا َعجايبو ْكثير ْوما تابواْ .
يت َصيدا!
يا َوي ْل ِك يا ك ُو َرزين! َوي ْل ِك يا َب ْ
جايب َل
يكون ف صور ْو َصيدا صاروا َع ْ
ف َحويس
من َزما ْن َ
الس ْع ْ
صاروا ْ
فيكنَّ ،
20

21
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كن:
س اَق ْل ْ
الشَّ عر والّرما ِدة كا ْن تابواَ .ب ّ
ساب
لَصور ْو َصيدا اَأ ْه َي ْن َت تْكو ْن َيوم ال ّ ْح ْ
كن .وانْ ِت َك َف ْرناحو ْم!
من َل َت تْكون لْ ْ
ْ
للسما ك ْل َعلَّ ِ
يت ،دي لَلهاويِة َت
اأنْ ِت َل دي َّ
جايب
لين .يكو ْن َ
ت ْت َن َّز ْ
ف سادو ْم صاروا َع ْ
َل صاروا ِ
فيك ،قاي ِمة كا ْن َت تْكو ْن دي
ض سادو ْم
س اَق ْل ِكَ :ل ا ْر ْ
َل َاليو ْمَ .ب ّ
من َل َت
ساب ْ
اَأ ْه َي ْن َت تْكون َيوم ال ّ ْح ْ
تْكولْ ِك».
22

23

24

الرما ِدَ 22 .ول ِك ْن أاقو ُل َلكُما:
ال ُمسو ِح َو َّ
ِلصو َر َو َصيدا َسيَكو ُن حال ٌة أا ْه َو ُن في يَو ِم
 23أ
ناحوم،
ّ
الدي ِن ِم ّما َلكُماَ .وانْ ِت يا كَ ْف َر َ
الس ِ
ماء تَعا َلي ِتَ ،ح ّتى الها ِوي َ ِة
يا َم ْن َح ّتى َّ
سادوم صا َر ِ
ت
َستَ ْهبُطي َنِ ،ل�أنَّ ُه َلو في
َ
ات ا َّلتي صا َر ْت ِ
فيك لكانَ ْت قائم ًة
الق ُّو ُ
َح ّتى اليَو ِمَ 24 .ول ِك ْن أاقو ُل ِ
ض
لكِ :ل� أ ْر ِ
الدي ِن
سادوم َسيَكو ُن حال ٌة أا ْه َو ُن في يَو ِم ّ
َ
ِم ّما َل ِك».

َيس ُو ْع ي ْف َرح

(لوقا )22–21:10

الو ْق ْت َك َّمل َيس ُوع ْوقالْ :
ْوهاك َ
ض،
«اَأ ْحمد ْك يا اَأبوي ،يا َر ّب َّ
السما والا َ ْر ْ
كيمين
الح
َعلى َل َخ َّبيت َهو ْذ َ
ْ
ع َ
نتن لاولاد ال ّ ْزغا ْر .نَع ْم
ْ
والفهمانينْ ،و َب َّي ْ
ِ
ْ
رضاك .ك ْل
من َل كذا صا ْر
اَأبويْ ،
اح ْد م ُو ي ْعرف
من اَبويَ .و َّ
شي ت َْسلَّ ْم لي ْ
الابن َغير الاآبْ ،ولا للا آ ْب اأ َّح ْد ي ْعرفْ
ْ
َغير الابن ْوها ْك َل يري ْد الابن ي ْكش ْفلو واِ.
بانين،
تن َهوذ الّت ْع ْ
كن اأنْ ْ
َتعوا لَع ْندي كلّ ْت ْ
كن.
وال ّ ْم َح َّملين ْ
احمالَْ ،وانا َت ا َريّ ْح ْ
من
يكن و ْت َعلَّموا منّيْ ،
ْاحملوا نيري َع َل ْ
من َق ْلبيْ ،و َت ت َّرو ْن
َل انا َوديع ْوم ْتواض ْع ْ
من َل نيري َط ّي ْب واِ
كنْ ،
فوس ْ
َ
راحة َل نْ ْ
ِ
فيف وا».
ْوح ْملي َخ ْ
25

26

27

28

29

30
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25
جاب يَسو ُع َوقا َل:
الزما ِن أا َ
في ذ ِل َك َّ
أ
ِ
ماوات
الس
«ا ْح َم ُد َك يا أابي يا َر َّب َّ
َيت ِ
هذ ِه ال�أُمو َر َع ِن
وال� أ ْر ِ
ضِ ،ل�أنَّ َك أا ْخف َ
َماء وال ُف َه ِ
ال ُحك ِ
ماء َو أا ْظ َه ْرتَها ِللاأ ْطفا ِل.
26
سرةُ
نَ َع ْم يا أابيِ ،ل�أنَّ ُه هكَذا صا َر ِت ال َم َّ
أاما َم َك 27 .ك ُُّل َش ٍ
يء قُ ِّل ْدتُ ُه ِم ْن أابي.
يس أا َح ٌد ي َ ْع ِر ُف ال�بْ َن اإلّ� ال� آ ُب َول�
َو َل َ
أا َّح ٌد ي َ ْع ِر ُف ال� آ َب اإلّ� ال�بْ ُن َو َم ْن أارا َد
ال�بْ ُن أا ْن ي ُ ْظ ِه َر َل ُه28 .تَعا َلوا اإ َل َّي يا َجمي َع
ال ُم ْت َعبي َن َوحا ِملي ال� أ ْحما ِل َو أانا أُاري ُحكُم.
ِ 29ا ْح ِملوا نيري َعلَيكُم وتَ َع َّلموا ِم ّني،
ِل�أنّي َودي ٌع َو ُمتَ ِ
واض ُع ال َق ْل ِ
ب ،فَتَجِ دوا
را َح ًة ِلنُ ِ
نيري َل ٌ
ذيذ َو ِح ْملي
فوسكُمِ 30 .ل� أ َّن َ
فيف».
َخ ٌ

م ّتى

11-1:12

الس ْب ْت
َّ

(مرقس  ،28–23:2لوقا )5–1:6

الزما ِن كا َن يَسو ُع ِ
ماشي ًا
في ذ ِل َك َّ
الس ْب ِ
روعَ .وجا َع
في َّ
ت بَي َن ُّ
الز ِ
تَ ُ
لاميذهُ َو َش َرعوا ي َ ْف ُركو َن َس َ
نابل َوي َ ْأاكُلو َن.
َ 2ول ِك َّن الف َّريس ّيي َن حي َن أرا َو ُهم قالوا َل ُه:
« ُه َوذا تَ ُ
لاميذ َك ي َ ْف َعلو َن ما ل� ي َ ِح ُّل ِف ْعلُ ُه
في َس ْب ٍت 3 ».أا ّما ُه َو فَقا َل َل ُهم :أ
«اما قَ َر ْأاتُم
ماذا فَ َع َل داوو ُد حي َن جا َع َوا َّلذي َن َم َع ُه؟
َيف َد َخ َل اإلى بَي ِ
مائد ِة
ت الل ِه َو ُخ ْب َز َ
4ك َ
الر ِّب أاك ََلَ ،
ذاك ا َّلذي ل� ي َ ِح ُّل َل ُه أا ْن ي ْأِاك َُل
َّ
5
أ
َول� ِل َّلذي َن َم َع ُه اإلّ� ِللكَ َهنَ ِة فَ َح ْس ُب ا َوما
قَ َر ْأاتُم في ال َّتورا ِة أا َّن الكَ َهنَ َة في ال َهيكَ ِل
الس ْب َت َو ُهم بِلا َلو ٍم؟ َ 6ول ِك ْن
ي َ ْنتَهِكو َن َّ
أاقو ُل َلكُم :أا ْع َظ ُم ِم َن ال َهيكَ ِل َموجو ٌد ُهنا.
ريد ل�
7فَلو كُ ْنتُم تَ ْعلَمو َن ما ُه َو ‘ َر ْح َم ًة أُا ُ
ذَبي َح ًة’ َلما َحكَ ْمتُم َعلى ا َّلذي َن ُهم بِلا
الس ْب ِت ُه َو ابْ ُن ال إ�نْسانِ».
َلو ٍم8 .ف ََس ِّي ُد َّ

12

َ 9وانْتَق ََل ِم ْن ُه َ
جاء اإلى
ناك يَسو ُع َو َ
َم ْج َم ِعهمَ 10 .وكا َن ُه َ
ناك َر ُج ٌل ُمتَيَ ِّب ُس
اليَ ِدَ .وكانوا ي َ ْس أالونَ ُه اإ ْن كا َن ي َ ِح ُّل أا ْن
الس ْب ِت ِلكَي ي َ ْشكوهُ11 .فَقا َل
ي ُ ْشفى في َّ
َل ُهم :أ
روف وا ِح ٌد،
«ا ُّي َر ُج ٍل ِم ْنكُم َل ُه َخ ٌ

12

ف
فاك ال َو ْق ْتَ ،يس ُو ْع كا ْن م ِاشي َ
زروعْ ،و َتلاميذو
َيو ْم َس ْب ْت َبين ال ّ ُ
جاعوا ْو َبدَوا ي َق ْطعو ْن س ْنبل ْويا ْكلو ْن.
َو ْق ْت َل ا َروون ال َف ّريس ِّية قالولوْ « :كوا
يسيو اأ َّح ْد
يسو ْن شي َل م ُو يح ّل َ
َتلاميذك َ
يتن
لن« :ما َق َر ْ
س ه ّواِ قالْ ْ
َيوم َّ
الس ْب ْتَ ».ب ْ
يش َسوى داهو ْد َو ْق ْت َل جا ْع ه ّواِ ْو َهو ْك
اَأ ْ
َل َمعو؟ اأ ْش َو ْن َد َخ ْل َل َبيت اَلله ،و ْغ َبي ْز
ص ْفرة ال َّر ْب اَأ َك ْل ،ها ْك َل م ُو يح ْل اَأ ْكلو،
لا َع َليو ْولا َعلى َهو ْك َل َمعو ،م ُو يح ْل َغير
يتن ف ال َّتوراة:
س؟ يا ما ك ْلق ََر ْ
َع ال َك َه َنة َب ْ
الس ْبت ْو َم ْع
ال َك َه َنة ف َ
الهي َك ْل ي ْكسرون َّ
كن :اَأ ْع َظ ْم
س اَق ْل ْ
ها ْذ ما في َع َل ْ
ين لَو ْم؟ َب ّ
الهي َك ْل في َهو ْن .يكو ْن كا ْن ت ْعرفو ْن
م َ
يش ي ِا هاي الاآيِة َل تْقولَْ ‘ :ر ْح ِمة اَأري ْد
اَأ ْ
تحكمو ْن َع َلو ْذ َل
بيحة ’،ما كا ْن َت ْ
م ُو َذ َ
الس ْب ْت واِ ا ْبن
ين لَو ْمْ .
ما َع َل ْ
من َل َس ّيد َّ
الانْسا ْن».
عن.
َ
وخلّى ْو ْ
راح م َنونَك ْو َد َخ ْل َل َم ْج َم ْ
ْو َهون َْك كا ْن في ر ّجال ايدو ْم َي َّب ِسة ،قاموا
الس ْب ْت
َساَألو ُه« :يح ْل شفا ال َم ِ
راضى َيوم َّ
والّا لا»ْ ،بشا ْن يشْ َت َكو ْن َع َليوْ .وه ّواِ
كن ل ُه خاروفْ واِحد،
لن« :اَأينا َزلَ ِمة م ْن ْ
قالْ ْ
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

38

م ّتى

23-12:12

ْو َو َق ْع َهالخاروفْ ف جو َرة َيو ْم َس ْب ْت ،م ُو
الجو َرة؟ اَأ ْش َق ْد اَأ ْح َس ْن
ي ْمسك َ
يخلّصو م ّ
واِ الانْسا ْن م الخاروفْ ؟ َبقى يح ْل ف
يسي َخي ْر ».هاك
َّ
الس ْب ْت للانْسا ْن َت َ
ِ
ال َو ْق ْت قا ْل لل َّزلَمة« :م ّد ايدك»ْ .و َم ّد ايدو
عت صا َغة َسلي ِمة كَما َرف ِيقتا.
رج ْ
و ْت َعد ْ
َّلت ْ
ضن
قاموا ال َف ّريس ِّية َط َلعوا يشْ تارو ْن َ
ف َب ْع ْ
اأ ْش َو ْن َت ي َتوبلو ُه.
راح م َنونَك.
َيس ُو ْع َع َرفْ ،و َخلّى ْو ْ
قات َط ْلقات،
راح َخ ْلفو ن ِاس ْكثي ْر َط ْل ْ
ْو ْ
هن لا
ين نَ َّب ْ
فاهن كل ّ ْنْ .و َز َع ْق َع َل ْ
ْوشَ ْ
ي ْكشفو ُهَ ،ت يت ْم شي َل انْقا ْل ب ِاش ْعيا
رضيت
ال َّنبي َل قالْ« :هذا واِ خادمي َل
ُ
فرح ِفيو َق ْلبيُ .روحي اَأ ْ
حط
َع َليوَ .عزيزي َل ْ
َع َليوْ ،و َت ي ْكر ْز بال َعد ْل للا َم ْم .لا ي ْتقاتل
ف
ْولا ي ْر َف ْع َص ْ
يس َم ْع َصوتو َ
وتَ ،و َّ
اح ْد م ُو ْ
وسراج
َطريِ ْقَ .ق َص ِبة َم ْرض ُو َضة م ُو ي ْكس ْرْ .
چف م ُو ي ْطفي دي لَ َم ْن ي ْنصر ال َعدلْ.
يچ ْف ْ
َ
وباسمو يكو ْن َرجا الا َم ْم».
ْ
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

َوي َق ُع في ُحف َْر ٍة في َس ْب ٍ
تَ ،ول� ي ُ ْم ِس ُك
ِب ِه َويُقي ُم ُه؟ 12فَك َْم ُه َو ال إ�نْسا ُن أاف َْض ُل
ِم َن ال َخرو ِ
الس ْب ِت ِف ْع ُل
ف؟ اإذاً ي َ ِح ُّل في َّ
13
الر ُج ِل:
ال َح َس ِن ».حينَ ِئ ٍذ قا َل ِلذ ِل َك َّ
« ُم َّد ي َ َد َك ».فَ َم َّدها ف ََص َّح ْت كَ َرفي َق ِتها.
14
َقام الف َّريس ّيو َن َوتَاآ َمروا َعلَي ِه ِليُ ْه ِلكوهُ.
ف َ
15فَ َع ِل َم يَسو ُع فَانْتَق ََل ِم ْن ُه َ
ناك َو َذ َه َب
َثيرةٌ ف ََشفا ُهم َجميعاً.
َخل َف ُه ُجمو ٌع ك َ
َ 16وانْتَ َه َر ُهم ِلئَ ّلا يَك ِْشفوهُِ 17 .ليَ ِت َّم ما َ
قيل
بي ا َّلذي قا َلُ «18 :ه َوذا َع ْبدي
ب إا َش ْعيا ال َّن ِّ
ا َّلذي ُس ِر ْر ُت ِب ِهَ ،حبيبي ا َّلذي ابْتَ َه َج ْت ِب ِه
نَفْسي ،روحي أا َض ُع َعلَي ِه فَيَكْ ِر ُز بال َع ْد ِل
خاص ُم َول� ي َ ْص ُرخُ َول� ي ُ ْس َم ُع
ِللاأُ َم ِم19 .ل� يَتَ َ
ضوض ًة ل�
في سو ٍق َصوتُ ُه20 .قَ َصبَ ًة َم ْر َ
فئ َح ّتى
يَك ِْس ُرَ ،و ِسراجاً ُم َد ِّخناً ل� ي ُ ْط ُ
ي ُ ْخ ِر َج ال َع ْد َل اإلى ال َّن ْص ِرَ 21 .وبِا ْس ِم ِه تَ ْرجو
ال� أُ َم ُم».

َيس ُو ْع و َب ْعل ْزبو ْل

(مرقس  ،30–20:3لو )10:12 ،23–14:11

ياطين،
هاك ال َو ْق ْت جابولو واِح ْد ِفيو شَ ْ
س
س َوا ْعميْ ،وشَ فا ُهْ ،و َبقى َهالاخْ َر ْ
اَأخْ َر ْ
س
والا َ ْعمي ي ْقچم ْويرىْ .وك ْل لَ ّمات النّ ِا ْ
كا ْن ي ْت َع َّجبو ْن ويقولو ْن « َع َج ْب م ُو ها ْذ
22

23

39

22حينَ ِئ ٍذ أا ْدنَوا اإ َلي ِه َم ْمسوس ًا أاخ َْر َس
َو أا ْعمى َو َشفاهُ َح ّتى اإ َّن ال� أ ْخ َر َس َوال� أ ْعمى
23
موع كانوا
تَكَ َّل َم َو أابْ َص َرَ .وك ُُّل ال ُج ِ
يَتَ َع َّجبو َن َويَقولو َن :أ
«ا َل َع َّل هذا ُه َو

م ّتى
ابْ ُن داوو َد؟»  24أا ّما الف َّريس ّيو َن فَحي َن
َس ِمعوا قالوا« :هذا ل� ي ُ ْخ ِر ُج َشياطي َن اإلّ�
الشياطي ِن25 ».فَ َع ِل َم
س َّ
بوب َرئي ِ
ِببَ ْع ِل َز َ
يَسو ُع أافْكا َرهم فَقا َل َل ُهمُّ :
«كل َم ْملَكَ ٍة
تَ ْنق َِس ُم َعلى نَف ِْسها تَ ْخ َر ُبَ ،وك ُُّل بَي ٍ
ت أاو
قومَ 26 .واإ ْن كا َن
بَلَ ٍد ي َ ْنق َِس ُم َعلى نَف ِْس ِه ل� ي َ ُ
َشيطا ٌن ي ُ ْخ ِر ُج َشيطاناً ،فَق َِد انْق ََس َم َعلى
قوم َم ْملَكَتُ ُه؟ َ 27واإ ْن
نَف ِْس ِه .اإذاً ك َ
َيف تَ ُ
الشياطي َن،
بوب أُا ْخ ِر ُج َّ
كُ ْن ُت أانا ِببَ ْع ِل َز َ
أفابْناؤكم ِب َم ْن ي ُ ْخ ِرجونَهم؟ ِم ْن أا ْج ِل هذا
ُهم يَصيرو َن قُضاة ً َعلَيكُمَ 28 .واإ ْن كُ ْن ُت
الشياطي َن ،فَق َْد أا ْقبَ َل
أانا بِرو ِح الل ِه أُا ْخ ِر ُج َّ
َيف ي َ ْستَطي ُع
َعلَيكُم َملَ ُ
كوت الل ِه 29 .أا ْم ك َ
وي َوي َ ْن َه َب أا ْم ِت َعتَ ُه،
أا َح ٌد أا ْن ي َ ْدخ َُل ب َ َ
يت قَ ٍّ
اإ ْن َل ْم ي َ ْرب ُ ِ
َوي أا َّول� ً َوحينَ ٍئذ ي َ ْن َه ُب
ط الق َّ
يس َمعي فَعلَ َّي ُه َوَ .و َم ْن
بَيتَ ُه؟ َ 30م ْن َل َ
ل� ي َ ْج َم ُع َمعي فَتَ ْشتيتاً ي ُ َش ِّت ُت.
ِ « 31لهذا أاقو ُل َلكُم :ك ُُّل َخطيئَ ٍة
َوتَ ْج ٍ
ديف َعلى
ديف ي ُ ْغف َُر ِللبَ َش ِر .أا ّما ال َّت ْج ُ
الرو ِح فَلا ي ُ ْغف َُر ِللبَ َش ِر32 .ك ُُّل َم ْن يَقو ُل
ّ
كَ ِل َم ًة َعلى ابْ ِن ال إ�نْسا ِن ي ُ ْغف َُر َل ُهَ .ول ِك َّن
س يَقو ُل ،ل� ي ُ ْغف َُر ل ُه،
َم ْن َعلى رو ِح الق ُُد ِ
الد ْه ِر َول� في ال�آتي.
ل� في هذا َّ

32-24:12

س ال َف ّريس ِّية َو ْق ْت َل
واِ ْ
ابن داهو ْد؟» َب ّ
ياطين َغير
س ْمعوا قالوا« :ها ْذ م ُو يط ِال ْع شَ ْ
ياطينَ ».يس ُو ْع َع َرفْ
ْب َب ْعل ْزبو ْل َريّس الشَّ ْ
لن« :ك ْل َم ْم َل ِكة
يش ي ْفت ْكرو ْن .قا ْم قالْ ْ
اَأ ْ
يت
ت ْنقس ْم َعلى َب ْعضا تخْ َربْ ،وك ْل َب ْ
يا َب َل ْد ي ْنقس ْم َعلى َب ْعضو م ُو يقو ْمَ .ل
ش ِيطا ْن ط ِالع ش ِيطان ،انْق ََس ْم َعلى َب ْعضو.
اأ ْش َو ْن َبقى َت تْكو ْن َم ْم َلكتو قاي ِمة؟ ْو َل
انا ْب َب ْعل ْزبو ْل اَأط ِال ْع شَ ياطين ،اولا ْدكن ْبمن
يكن
من هاي هنّ ِا َت يس ِيرو ْن َع َل ْ
يط ِالعوو ْن؟ ْ
يكن.
حاكمين يحا ْكموكن ْو ْ
يحكمو ْن َع َل ْ
ياطينَ ،ق َّر ْب
ْو َل ْب ُروح اَلله اَنا اَأط ِالع الشَّ ْ
يكن َم َلكوت اَللهَ .و ْاش َون يت ِي ْق اأ َّح ْد
َع َل ْ
يت َزلَ ِمة َقوي ْوي ْن َهب ا ْموالو َل
ي ْدخ ْل َل َب ْ
م ُوَ ،قب ْل ك ْل شي ،يشَ دّد القَوي؟ ْوهاك
ال َو ْق ْت ي ْن َهب َبيتوَ .ل م ُو َمعي واِ َع َلي واِ،
ْو َل م ُو يل ْم َمعي َب ّذير َيب ّذ ْر.
كن :ك ْل َخط ِّية ْوكَلا ْم
«من هاي اَأقولْ ْ
ْ
س كَلا ْم كف ْر َعلى
كف ْر ي ْنغف ْر َ
للبشَ ْرَ .ب ْ
للبشَ ْر .ك ْل من يقو ْل
ال ّر ُو ْح ،م ُو ي ْنغف ْر َ
س ها ْك
ك ْل ِمة َعلى ا ْبن الانْسا ْن ،ي ْنغف ْرلوَ .ب ْ
َل َعلى ُروح القدس يقولْ ،م ُو ي ْنغف ْرلو ،لا
ف َهال ّدنْي ِا ْولا فاك ال ّدنْي ِا.
َ
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الس َج َرة ْو َث َمرا
ّ

(لوقا )45–43:6

«يا َس َووا ال ّس َج َرة ْك َو ِ
يسة ْو َث َمرا ْك َويّس،
من َث َمرا
ْويا َس َووا ال ّس َج َرة َرد ِّية ْو َث َمرا َرديْ :
ات! اأ ْش َون
الح ّي ْ
الس َج َرة .يا ن َْسل َ
ت ْنعرف ّ
يرين؟:
تح َكو ْن ف َ
تْت ِيقو ْن ْ
تن شَ ّر ْ
الخي ْر وانْ ْ
من شي َل
يحكي ال ّ ْلس ِا ْن.
يفيض م ال َق ْل ْب ْ
ْ
ْ
ِ
الخير يطال ْع َخي ْر.
من َك ْنز َ
انْسا ْن َ
الخي ْر ْ
من َك ْنز الشَّ ّر يط ِال ْع شَ ْرَ .بقى
والشَّ ّري ْر ْ
كن :ك ْل ك ْل ِمة عا ْط ِلة با ْط ِلة يقلووا
اَأقولْ ْ
ساب:
حاسبو ْن َع َليا َيوم ال ّ ْح ْ
س َت ي ْت َ
النّ ِا ْ
من ك ْ
من ك ْ
َلامك
َلامك ت ْط َل ْع َبري ْو ْ
ْ
ي ْنح َك ْم َع َل ْ
يك».

الش َج َرةَ َج ِّي َدة ً
«33اإ ّما أا ْن تَ ْج َعلوا َّ
الش َج َرةَ
َو ِثما َرها َج ِّي َدةًَ ،واإ ّما أا ْن تَ ْج َعلوا َّ
َرديئَ ًة َو ِثما َرها َرديئَ ًة ،فَ ِم ْن ِثما ِرها تُع َر ُف
الش َج َرةُ 34 .يا أاول� َد ال َح ّي ِ
َيف
َّ
ات! ك َ
ِ
الحات
الص
تَ ْستَطيعو َن أا ْن تَتَكَ َّلموا في ّ
َو أانْتُم أا ْشرا ٌر؟ ِل�أنَّ ُه ِم ْن ف َْضلَ ِة ال َق ْل ِ
ب
35
الصا ِل ُح ِم َن الكُنو ِز
الر ُج ُل ّ
يَتَكَ َّل ُم الف َُمَّ .
ِ
الر ُج ُل
الص
الصال َح ِة ي ُ ْخ ِر ُج ّ
ّ
الحاتَ .و َّ
الش ّر َير ِة ي ُ ْخ ِر ُج
الش ّر ُير ِم َن الكُنو ِز ِّ
ِّ
الشرو َر36 .ف أَاقو ُل َلكُم :ك ُُّل كَ ِل َم ٍة ب َ ّطال ٍة
ُّ
يَقو ُلها البَ َش ُر َسيُ ْعطو َن َع ْنها َجواباً في
الدي ِنِ 37 .ل�أنَّ ُه ِم ْن كَلا ِم َك تَتَبَ َّر ُر َو ِم ْن
يَو ِم ّ
كَلا ِم َك ي ُ ْحك َُم َعلَ َ
يك».

اموس
س ْ
من ْم َع ْلمين النّ ْ
هاك ال َو ْق ْت ،ن ِا ْ
وال َف ّريس ِّية َر ّدوا قالولوْ « :م َعلّم ،نْري ْد نرى
منّ ْك َع ِ
لامة َعجي ِبة».
لن« :جي ْل شَ ّري ْر
ين قالْ ْ
س ه ّواِ َر ْد َع َل ْ
َب ْ
لامة يريدْ ،و َع ِ
زاني َع ِ
لامة م ُو ي ْن َعطا ُه َغي ْر
ف
َعلامة يونان ال َّنبي .كَما َل َبقى يونا ْن َ
الحوت َث ّة اِيم ْوث َْث لواِلي ،كذاِ َت
َجوف
ْ
ض َث ّة اِيم
ي ْبقى ا ْبن الانْسا ْن َ
ف َجوف الا َ ْر ْ
ْوث َْث لواِليْ .رج ِا ْل نَي َنوى َت يقمو ْن َيوم

ناس ِم َن
جاب أُا ٌ
 38حينَ ِئ ٍذ أا َ
َوالف َّريس ّيي َن َوقالوا« :يا ُم َع ِّل ُم،
نَرى ِم ْن َك اآي َ ًة».
جاب َوقا َل َل ُهمٌ :
«جيل ِش ّر ٌير َوزا ٍن
39ف أَا َ
ي َ ْطلُ ُب اآي َ ًة ،واآي َ ٌة ل� تُ ْعطى َل ُه ِسوى اآي َ ِة
بي40 .فَكَما كا َن يونا ُن في
يونا َن ال َّن ِّ
ِ
َلاث َليا ٍل،
ب َ ْط ِن
الحوت ث َلاث َ َة أايّا ٍم َوث َ
هكَذا َسيَكو ُن ابْ ُن ال إ�نْسا ِن في قَ ْل ِ
ب
41
الرجا ُل
ض ث َلاث َ َة أايّا ٍم َوث َ
ال� أ ْر ِ
َلاث َليا ٍلِّ .
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ال َف ّريس ِّية يريدون َعجي ِبة

(مرقس  ،12–11:8لو )32–29:11
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الكَتَبَ ِة
ريد أا ْن
نُ ُ

م ّتى
الدي ِن َم َع هذا
ال َّنينَويّو َن َسيَقومو َن في ّ
الجي ِل َوي َ ْحكُمو َن َعلَي ِهِ ،ل�أنَّ ُهم تابوا
ِب ِكرا َز ِة يونا َن َوها أا ْع َظ ُم ِم ْن يونا َن ه ُهنا.
42
الدي ِن َوتَ ْحك ُُم
قوم في ّ
َم ِلكَ ُة ال َّتي َم ِن َستَ ُ
جاء ْت ِم ْن أا ْقصى
َعلى هذا الجي ِلِ ،ل�أنَّها َ
ض ِلتَ ْس َم َع ِحكْ َم َة ُسلَيما َن َوها أاف َْض ُل
ال� أ ْر ِ
ِم ْن ُسلَيما َن ه ُهنا.

48-42:12

يحكمو ْن َع َليو،
ساب َم ْع َهال َّنس ْل ها ْذ ْو ْ
ال ّ ْح ْ
من
من َل تابوا ب ْكرازة يونا ْن ،و ْكوا اَأ ْگ َب ْر ْ
ْ
ِ
نوب َت تْقو ْم َيوم
يونا ْن َهو ْنَ .ملكة ّ
الج ْ
من
ساب َم ْع َهال َّنس ْل ها ْذ ْو ْ
تحك ْم َع َليوْ ،
ال ّ ْح ْ
تس َم ْع ح ْكمة
َل َج ْت ْ
ض َت ْ
من اآِخر الا َ ْر ْ
من ْسل ِيما ْن َهو ْن.
ْسل ِيمان ،و ْكوا اَأ ْع َظ ْم ْ
42

َرجعة ُروح النّ ْج ِسة
(لوقا )26–24:11

43
وح ال َّنجِ ُس ِم َن
الر ُ
«حي َن ي َ ْخ ُر ُج ّ
ماء فيها
ال إ�نْسا ِن يَجو ُل في أا ْم ِكنَ ٍة ل� َ
طا ِلباً را َح ًة فَلا يَجِ ُد44 .حن ِئ ٍذ يَقو ُل :أ‘ا ْر ِج ُع
اإلى بَيتي ا َّلذي ِم ْن ُه َخ َر ْج ُتَ ’.وي َ ْأاتي
ويَجِ ُدهُ فا ِرغاً َمكْنوساً َو ُم َزيَّناً45 .حينَ ِئ ٍذ
ي َ ْذ َه ُب َوي َ ْأاخ ُُذ َم َع ُه َس ْب َع َة أا ْروا ٍح أُاخْرى
صير
َش ًّرا ِم ْن ُه ،فَتَ ْدخ ُُل َوتَ ْسكُ ُن في ِه فَتَ ُ
داء ِت ِه .هكَذا
اآ ِخ َرةُ ذ ِل َك ال إ�نْسا ِن َش ًّرا ِم ْن ب َ َ
الش ّري ِر».
صير ِلهذا الجي ِل ِّ
َسيَ ُ

من
«و ْق ْت َل ت ْط َل ْع ُروح النّ ْج ِسة ْ
َ
ِ
لب
انْسا ْن تْت ُوه َ
ف َمواض ْع ما فيا َميْ ،وت ْط ْ
‘ت
راحة ْوم ُو ت ْلقى .هاك ال َو ْقت تْقولَْ :
َ
ا ْر َج ْع َل َبيتي َل َط َل ْع ُت منّوْ ’.وت ْر َج ْع ترا ُه
شوش ،و ْم َز َّي ْن .هاك
فار ْغَ ،مقش ُوش ْو َم ْر ْ
واح اَأشَ ْر
ْجيب َمعا َس ْبع ا ْر ْ
ال َو ْقت ت ُْروح ت ْ
منّا ،وي ْدخلون وي ْق َعدو ْن ِفيو .وتْس ِي ْر اآِخْ رة
من اَأ َّول ّيتو .كذاِ َت يس ِي ْر
هاك الانْسا ْن اَأشَ ر ْ
لَ َهال َّن ْسل الشَّ ّري ْر ها ْذ».
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اأم َيس ُو ْع واخوتو

(مرقس  ،35–31:3لو )21–19:8
46
جاء ْت أُا ُّم ُه َواإخْوتُ ُه
َوفيما ُه َو يُكُ ِّل ُمهم َ
َوقاموا خا ِرجاً ي َ ْطلُبو َن أا ْن يُكَ ِّلموهُ47 .فَقا َل
َل ُه وا ِح ٌد« :ها أا ُّم َك َواإخ َْوتُ َك خا ِرجاً
ي َ ْطلُبو َن أا ْن يَتَكَ َّلموا َم َع َك 48 ».أا ّما ُه َو

يحكي َم ْع َهوك
ْوه ّواِ َيس ُو ْع كذاِ قايم ْ
ينَ ،جوا اأ ّمو واخوتوْ ،وقاموا
س الم ْل َت ّم ْ
النّ ِا ْ
يح َكو ْن َمعو .واِح ْد قالْلو:
َب ّرا ْو َط َلبوا َت ْ
ْ
« ْكنا اأ ّم ْ
قايمين َب ّرا يريدو ْن
واخوتك
ك
ْ
يح َكو ْن َم ْ
س ه ّواِ َر ْد قا ْل لاك
ْ
عكَ ».ب ْ
46
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9:13–49:12

من ن ِا اأخوتي؟»
«من ي ِا أا ّمي ْو ْ
َل قا ْللوْ :
ْو َم ّد ايدو ص ُو ْب َتلاميذوْ ،وقالْ« :هاي
يسي
اأ ّمي ْو َهوذ اخوتيَ .بقى ك ّل انْسا ْن َ
ماوات ه ّواِ واِ اَأخوي
الس ْ
اإرادة اَأبوي َل ف َّ
واخْ تي وا ّمي».
49

50

جاب َوقا َل َل ُهَ « :م ْن ِه َي أُا ّمي َو َم ْن ُهم
ف أَا َ
اإخ َْوتي؟» َ 49و َم َّد ي َ َدهُ نَ ْح َو تَ ِ
لاميذ ِه َوقا َل:
« ِه َي ذي أُا ّمي َوها ُهم اإخ َْوتيِ 50 ،ل� أ َّن
ك َُّل َم ْن ي َ ْصنَ ُع َمشيئَ َة أابي ا َّلذي في
السماوات ُه َو أاخي َو أُاخْتي َو أُا ّمي».
َّ

َمثَل الف ّلاح َل َط َل ْع َت ي ْبذر
(مرقس  ،9–1:4لو )8–4:8

13

هاك َاليو ْم َط َل ْع َيس ُو ْع م َالبيت
ْوقع ْد َج ْنب َالبح ْر .وال َت ّموا ع ْندو
س ْكثي ْر ،دي لَ َم ْن اَأرى لاز ْم ي ْط َل ْع
لَ ّم ْ
ات ن ِا ْ
ين قاموا
ي ْق َع ْد َ
ف َس ّفي ِنةْ ،وك ْل ن ِاس الم ْل َت ّم ْ
يحكيلن ْكثي ْر ا ْمثال
َع الشّ اطيْ .و َبقى ْ
ْرموز ْوقالْْ « :كوا الف ّلاح َط َل ْع َت ي ْبذ ْر.
ْو َو ْق ْت َل َب َذ ْر ،في َل َو َق ْع َعلى َقراغ
ال َّطريِقْ ،و َجت ال ّ ْطي ُو ْر َواكَلتوْ .و َغيرو َو َق ْع
ض َح َج ْر م ُو َض ْع َل ما في تْراب
َعلى اأ ْر ْ
من َل ما كا ْن
ْكثيرْ ،و َ
ف ساعتا َط َل ْعْ ،
س
ال ّ ْت ْ
راب َعم ِي ْقْ .و َو ْق ْت َل َز َرقت الشَّ ْم ْ
نشف.
من َل ما كا ْن فيلو ع ْر ْق،
ْ
ذبلْ ،و ْ
ين الشَّ وكْ ،و َعلّى الشَّ وك
ْو َغيرو َو َق ْع َب َ
ض َطي ِبةْ ،و َق َط ْع
ْو َخ َنقوْ .و َغيرو َو َق ْع َ
ف ا ْر ْ
ثينَ .ل فيلو
منّو م ِّيةْ ،ومنّو ستّينْ ،ومنّو ث ِا ْ
يس َم ْع».
يس َم ْعَ ،خلّي ْ
اَأذا ْن َت ْ
2

3

4

5

6

7

8

9
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َوفي ذ ِل َك اليَو ِم َخ َر َج يَسو ُع ِم َن
البَي ِت َو َجلَ َس َعلى جا ِن ِ
ب البَ ْح ِر
َ 2وا ْجتَ َم َع ِع ْن َدهُ ُجمو ٌع كَثي َرةٌ َح ّتى َص ِع َد
َو َجلَ َس في َسفينَ ٍة َوك ُُّل ال َج ْم ِع كا َن قائماً
َعلى شا ِط ِئ البَ ْح ِرَ 3 .وكا َن يُكَ ِّل ُم ُهم كَثيراً
ب أِا ْمثا ٍل َوقا َلُ « :ه َوذا الباذ ُر َخ َر َج ِليَ ْب ُذ َر.
َ 4وحي َن ب َ َذ َر َسق َ
ض َعلى جا ِن ِ
ب
َط ب َ ْع ٌ
ال َّطري ِق َو أاتَ ِت ال ُّطيو ُر َو أاكَل ْت ُهَ 5 .واآ َخ ُر َسق ََط
يث َل ْم يَكُ ْن تُ ْرب ٌة كَثي َرةٌ.
الص ْخ ِر َح ُ
َعلى َّ
َو ِل َلو ْق ِ
ت نَبَ َت ِل�أنَّ ُه َل ْم يَكُ ْن ُه َ
ناك ُع ْم ُق
الش ْم ُس َذب ُ َل ،واإ ْذ
ض6 .فَحي َن أا ْش َرقَ ِت َّ
أا ْر ٍ
َل ْم يَكُ ْن َل ُه ِع ْر ٌق يَب َِسَ 7 .وا آ َخ ُر َسق ََط بَي َن
ال� أ ْش ِ
واكَ ،و َص ِع َد ِ
ت ال� أ ْش ُ
واك َو َخنَ َق ْت ُه.
ض صا ِل َح ٍة َو أا ْعطى
َ 8وا آ َخ ُر َسق ََط في أا ْر ٍ
ِثماراً ،ب َ ْع ٌض ِمئ ًة َوب َ ْع ٌض ِس ّتي َن َوب َ ْع ٌض
ث َلاثي َنَ 9 .م ْن َل ُه أُاذُنا ِن ِليَ ْس َم َع فَ ْليَ ْس َم ْع».

13

م ّتى

17-10:13

يش َض َرب َيس ُو ْع ا ْمثال؟
لَ ْ

َ 10و َدنا اإ َلي ِه تَ ُ
لاميذهُ َوقالوا َل ُهِ « :لماذا
جاب َوقا َل
ب أِا ْمثا ٍل تَتَكَ َّل ُم َم َع ُهم؟» 11ف أَا َ
َل ُهمَ « :لكُم أُا ْع ِط َي أا ْن تَ ْع ِرفوا ِس َّر َملَكو ِت
الل ِه .أا ّما ِل� أ َ
ولئك فَلَ ْم ي ُ ْع َطِ 12 .ل� أ َّن َم ْن َل ُه
يس َل ُه فَ َح ّتى
ي ُ ْعطى َويُزا ُد َل ُهَ 13 .و َم ْن َل َ
ذ ِل َك ا َّلذي َل ُه َسيؤ َخ ُذ ِم ْن ُهِ .لهذا أُاكَ ِّل ُم ُهم
ب أِا ْمثا ٍلِ ،ل�أنَّ ُهم ي َرو َن َول� ي َرو َن َوي َ ْس َمعو َن
َول� ي َ ْس َمعو َن َول� ي َ ْف َهمو َنَ 14 .وتَ ِت ُّم فيهِم
نُبُ َّوةُ اإ َش ْعيا ا َّلذي قا َلَ ‘ :س َمعاً َستَ ْس َمعو َن
َول� تَ ْف َهمو َن َو ُرؤي َ ًة َستَ َرو َن َول� تَ ْع ِرفو َن.
الش ْع ِ
ب َو ِباآذا ِنهِم
ِ 15ل�أنَّ ُه قَ ْد َغلُ َظ قَ ْل ُب هذا َّ
َس َمعاً ث َقيلا ً َس ِمعوا َو ُعيونَهم أا ْغ َمضوا
ِلئَ ّلا َيروا ِب ُعيو ِنهِم َوي َ ْس َمعوا ِباآذا ِنهِم
َوي َ ْف َهموا ِبقُلو ِبهِم َوي َ ْرجِعوا ف أَا ْش ِفيَ ُهم’.
 16أا ّما أانْتُم فَطوبى ِل ُعيو ِنكُم ِل�أنَّها تَرى
َو ِل�آذا ِنكُم ِل�أنَّها تَ ْس َم ُع17 .فَال َح َّق أاقو ُل
ِياء َو أابْراراً كَثيري َن ا ْشتَ َهوا أا ْن
َلكُم :اإ َّن أانْب َ
ي َروا ما أانْتُم تَ َرو َن َو َل ْم ي َ َروا َو أا ْن ي َ ْس َمعوا
ما أانْتُم تَ ْس َمعو َن َو َل ْم ي َ ْس َمعوا.

(مرقس  ،12–10:4لوقا )10–9:8

يش با ْمثال
ْو َق َّربوا َتلاميذو ْوقالولوَ « :ل ْ
تن
ْرمو ْز ْ
لن« :اأنْ ْ
عن؟» َر ْد قالْ ْ
تحكي َم ْ
اسرا ْر َم َلكوت
ك انْ َع َط ْ
يتن َت ت ْعرفون ْ
س هنّ ِا ما ك انْ َع َطوا :ها ْك
الس ْ
َّ
ماواتَ ،ب ْ
لَع ْندو ي ْن َعطالو ْوي ْنزا ْدلوْ .وها ْك َل ما ع ْندو،
من هاي
شي َل في ع ْندو زاِ ي ْناأخ ْذ منّوْ .
من َل يت ِيقو ْن
عنْ ،
با ْمثال ْرموز اَأ ْحكي َم ْ
يس َمعون ْوم ُو
َيرون ْوم ُو َيرون ،ويت ِيقو ْن ْ
ين نب ّوة
يس َمعون ْولا ي ْف ْتهمو ْن .و َت ّم ْت ِف ْ
ْ
تس َمعون ْوم ُو
‘س َمعا ْن َت ْ
اِش ْعيا َل قالَْ :
ت ْف ْتهمو ْنَ ،وا َريان َت ت َّرون ْوم ُو تو َعو ْن.
من َل عمي َق ْل ْب َهالشَّ ْع ْب ها ْذ .ث ْقلوا
ْ
يس َمعونْ ،و َغ َّمضوا َعي َنين،
اَأذانْ ْن بال ّز ُور ْ
يس َمعو ْن َباذانن،
ْبشا ْن لا َيرون ْب َعي َنينْ ،ولا ْ
ين’.
وي ْف ْتهمون ْب َق ْلبن ْوي ْر َجعو ْن َت ْاش ِف ْ
كن
يكن َل َيرو ْن َواذانْ ْ
تنَ ،هن ّية َعي َن ْ
س انْ ْ
َب ّ
الح ّق اَق ْلكنْ :كثي ْر اَأنْ ِبيا
يس َمعو ْن:
َ
َل ْ
ْوبا ّرين ْاش َت َهوا َيرو ْن شي َل َترو ْن اأنْتن ْوما
تس َمعو ْن اأنْتن ْوما س ْمعوا.
ا َرواْ ،وشي َل ْ
10

11

12

13

14

15

16

17
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م ّتى

27-18:13

َتفسير َمثَل الف ّلاح

(مرقس  ،20–13:4لوقا )15–11:8

تن َبقى ْاس َمعوا َمغْزى َم َثل ال ّ ْبذا ْر:
« أا ْن ْ
يس َمع ال َكلا ْم َع ال َم َلكوت
ك ْل واِح ْد َل ْ
ْوم ُو ي ْف َهمو ،يجي الشَّ ّرير ويشبط كَلام َل
ف َق ْلبو .ها ْذ واِ َل انْ َب َذ ْر َعلى َقراغ
انْ َب َذ ْر َ
الح َجر انْ َب َذ ْر ،ه ّواِ َل
ال َّطريِ ْقْ .وها ْك َل َع َ
س
يس َمع ال َكلا ْم ْو َ
ْ
ف ساعتا ْبف ََر ْح ي ْق َبلوَ ،ب ّ
ِ
لى َل َو ْق ْت واِ.
ال َكلا ْم مالو ْع ُرو ْق فيوَ ،ب ِ
من صا ْر ذي ْق يا اضْ طها ْد لَخاط ْر ال َكلا ْم،
ْو ْ
لبْ .و ْ
هاك َل َبين
َخ ْ
فيف ي ْت َع ْث َور ْوي ْق ْ
يس َم ْع ال َكلا ْم،
الشَّ وك انْ َب َذ ْر ،ه ّواِ ها ْك َل ْ
الغنى يخْ نقون ال َكلام
غش ِ
َب ْ
س ف ْكر ال ّدنْي ِا ْو ّ
ْوي ْبقى َبلا َث َم ْرْ .وها ْك َل َعلى اَأ ْرض ال َّطي ِبة
يس َم ْع كَلامي ْوي ْف َهم ْوي ْعطي
انْ َب َذ ْر ،ه ّواِ َل ْ
ثين».
َث َم ْر ،منّو ي ْق َط ْع م ِّية ْومنّو ستّين ْومنّو ث ِا ْ
18

19

20

21

22

23

َمثَل ال ّزيوان

لن َيس ُو ْع َم َث ْل لخْ قالَْ « :م َلكوت
َ
وض َر ْب ْ
ِ
ف
الس ْ
ماوات يشْ َب ْه َزلَمة َب َذر ْبذا ْر َط ّي ْب َ
َّ
ِ
س جا َعدو ُه
َح ْقلوْ .و َو ْق ْت َل ناموا النّا ْ
راحْ .و َو ْق ْت
ْو َب َذ ْر زيوا ْن َبينات الح ْن َطة ْو ْ
َل اخْ َض ّر ْو َس ْن َب ْل ،هاك ال َو ْقت ال ّزيوا ْن زاِ
مين َس ّيد َالبيت ْوقالولو:
َب َّي ْن .و َق َّربوا خ ّداِ ْ
24

25

26

27
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َاس َمعوا أانْتُم َمثَ َل البِذا ِر 19 :ك ُُّل
«18ف ْ
َم ْن ي َ ْس َم ُع كَ ِل َم َة ال َملَكو ِت َول� ي َ ْف َه ُمها،
الش ّر ُير َوي َ ْخ َط ُف الكَ ِل َم َة ال َم ْبذو َرةَ
ي َ ْأاتي ِّ
في ِه .هذا ُه َو َ
ذاك ا َّلذي ي ُ ْب َذ ُر َعلى جا ِن ِ
ب
ال َّطري ِق 20 .أا ّما َ
الص ْخ ِر
ذاك ا َّلذي َعلى َّ
ب ُ ِذ َر فَ ُه َو ا َّلذي ي َ ْس َم ُع الكَ ِل َم َة َو ِل َلو ْق ِ
ت
يس َل ُه أا ْص ٌل في ِه،
ِب َف َر ٍح ي َ ْقبَلُهاَ 21 .ول ِك ْن َل َ
ب َ ْل ِل َو ْق ٍ
ضيق أا ِو
ت ُه َوَ ،وحي َن ي َ ْح ُد ُث ٌ
اض ِطها ٌد ِم ْن أا ْج ِل الكَ ِل َم ِة ب ُِس ْر َع ٍة ي َ ْعث ُُر.
ْ
أ
َ 22وذ ِل َك ا َّلذي بَي َن ال� ْش ِ
واك ب ُ ِذ َر ُه َو ا َّلذي
ي َ ْس َم ُع الكَ ِل َم َة َول ِك َّن ِفكْ َر العا َل ِم َو ِخدا َع
صير بِلا ث َ َم ٍر.
ال ِغنى ي َ ْخنُقا ِن الكَ ِل َم َة فَتَ ُ
ض صا ِل َح ٍة ب ُ ِذ َر ُه َو
َ 23وذ ِل َك ا َّلذي َعلى أا ْر ٍ
ا َّلذي ي َ ْس َم ُع كَ ِل َمتي َوي َ ْف َه ُم وي ُ ْعطي ِثماراً
َوي َ ْصنَ ُع ب َ ْع ٌض ِمئ ًة َوب َ ْع ٌض ِس ّتي َن َوب َ ْع ٌض
ث َلاثي َن».
َ 24مثَلا ً ا آ َخ َر َض َر َب َل ُهم يَسو ُع َوقا َل:
ِ
ماوات َر ُجلا ً ب َ َذ َر
الس
«ي ُ ْش ِب ُه َملَ ُ
كوت َّ
25
نام
بِذاراً صا ِلحاً في َح ْق ِل ِهَ .وحي َن َ
جاء َعد ُّوهُ َوب َ َذ َر ُزؤاناً بَي َن ِ
الح ْن َط ِة
ال ّن ُ
اس َ
َو َذ َه َبَ 26 .وحي َن نَبَ َت ال ُع ْش ُب َو أا ْعطى
الزؤا ُن أايضاًَ 27 .و َدنا
ِثماراً ،حينَ ِئ ٍذ َظ َه َر ُّ
َخ َد ُم َس ِّي ِد ذ ِل َك البَي ِت َوقالوا‘ :يا َس ِّي َدنا،

م ّتى
يس بِذاراً صا ِلح ًا ب َ َذ ْر َت في َح ْق ِل َك؟
أا َل َ
ِم ْن أاي َن في ِه ُزؤا ٌن؟’ 28فَقا َل َل ُهمَ ‘ :ر ُج ٌل
ريد
بيدهُ :أ‘اتُ ُ
َعد ٌّو َصنَ َع هذا ’.قا َل َل ُه َع ُ
أا ْن نَ ْذ َه َب َونَ ْف ِر َزهُ؟’  29قا َل َل ُهم‘ :ل�،
الزؤا ِن َو أانْتُم
ِلئَ ّلا تَ ْقتَ ِلعوا ِح ْن َط ًة َم َع ُّ
الزؤا َنَ 30 .دعوهما ي َ ْن ُموا ِن َمعاً
تَ ْف ِرزو َن ُّ
َح ّتى ال َحصا ِدَ ،وفي َز َم ِن ال َحصا ِد أاقو ُل
الزؤا َن َوا ْح ِزموهُ
ِلل َح ّصادي َن :ا ْف ِرزوا أا َّول� ً ُّ
ِح َزماً ِليُح َر َق ،أا ّما ِ
الح ْن َط َة فَا ْج َمعوها اإلى
َمخا ِزني’ ».

33-28:13

ف
‘س ّي ْدنا ،م ُو ْكوا ْبذا ْر َط ّي ْب َب َذ ْر ْت َ
َ
َح ْق ْ
لن:
ين جا ُه زيوا ْن؟’ قالْ ْ
لك؟ من اَ ْ
‘ َزلَ ِمة َعدو َسواهاَ ’.عبيدو قالولو‘ :تْريد
لن‘ :لاْ ،بشا ْن لا
نْ ُرو ْح نْ َقطّعو؟’ قالْ ْ
تن ْتقَطعون ال ّزيوا ْن ،ت ْق َلعو ْن ح ْن َطة زاِ
وانْ ْ
ضن
ينتن َم ْع َب ْع ْ
َمعوَ .خلَّوا ي ْگ َبرون ا ْث َن ْ
دي لَلّ ْحصا ْدْ .و َو ْق ْت ال ّ ْحصا ْد َت اقو ْل
ادينَ :ق ْطعوا ل ّموا َقب ْل ك ْل شي ال ّزيوان
ّ
للحص ْ
للحرقْ ،و َب ْعدا ل ّموا الح ْن َطة
ْو َس َوو ُه َح ْز ْ
مات َ
لَ َعنابري» ’.
28

29

30

الخ ْر َد ْل
َمثَل َح ّباية َ

(مرقس  ،32–30:4لوقا )19–18:13

َ 31مثَلا ً ا آ َخ َر َض َر َب َل ُهم يَسو ُع َوقا َل:
ِ
ماوات َح َّب َة َخ ْر َد ٍل
الس
«ي ُ ْش ِب ُه َملَ ُ
كوت َّ
أا َخ َذها َر ُج ٌل َوب َ َذ َرها في َح ْق ِل ِهَ 32 .و ِه َي
أا ْص َغ ُر ِم ْن ك ُِّل البُذو ِرَ ،ول ِك ْن َمتى نَ َم ْت
صير َش َج َرة ً
فَه َِي أاكْبَ ُر ِم ْن ك ُِّل البُقو ِلَ ،وتَ ُ
أ
الس ِ
ماء َوتُ َع ِّش ُش في
تي ُطيو ُر َّ
َح ّتى تَا َ
أاغْصا ِنها».
كوت
َ 33مثَلا ً ا آ َخ َر قا َل َل ُهم« :ي ُ ْش ِب ُه َملَ ُ
السماوا ِت َخمي َرة ً أا َخ َذتْها ا ْم َر أاةٌ َو َد َّس ْتها
َّ
أ
في ث َلاث َ ِة ا ْمدا ِد َطحي ٍن َح ّتى ا ْختَم َر كُ ُّل ُه».

لن قالْ َ « :م َلكوت
و َم َث ْل لخْ َمثَّ ْل ْ
ماوات يشْ َبه َح ّباية َخ ْر َد ْل اَأ َخ ْذ َزلَ ِمة
الس ْ
َّ
من ك ْل
َب َذرا َ
ف َح ْقلوْ .وهاي اَأنْ َع ْم َح ّباية ْ
س َو ْق ْت َل ت ْط َلع ْوت ْگ َبر
َح ْب َل ي ْنزرعَْ ،ب ْ
سج َرة
تْس ِي ْر اَأ ْگ َب ْر ْ
من ك ّل ال َّزرايع ،تْس ِير َ
عش ف شيقانا».
تجي ْطي ُور َّ
السما و ْت َعشْ ْ
31

32

الخميرِة
َمثَل َ

(لوقا )21–20:13

ماوات
الس ْ
ْوقا ْل ْ
لن َم َث ْل لخْ َ « :م َلكوت َّ
ف
يشْ َبه هاك َخميرِة َل َاخ ْذ ْت َحطّتا َم َرة َ
َيلات َدق ِيق دي لَ َم ْن اخْ َت َمر
َع ْجنة ث َْث ك ْ
جين كلّو».
ال َع ْ
33

46

م ّتى

43-34:13

َيس ُو ْع والا ْمثال

(مرقس )34–33:4

كاهن َيس ُو ْع با ْمثال ْرموز
َهو ْذ كلّ ْن َح ْ
يحكي
لَ َل ّمات النّ ِاسْ ،و َبلا َم َث ْل َر ْم ْز ما كا ْن ْ
عنْ .وكذاِ َت يت ْم شي َل انْقا ْل بال َّنبي
َم ْ
َل قالْ« :اَأ ْف َت ْح ث ّمي با ْمثالَْ ،وا ْكشف
من َقب ْل َل ت ْن َح ّط اَأساسات
ْاسرا ْر َمست ُو َرة ْ
ال َكو ْن».
34

35

َتفسير َمثَل ال ّزيوان

هاك ال َو ْق ْتَ ،يس ُو ْع َخلّى لَ ّمات النّ ِاس
للبيتْ ،و َق َّربوا َتلاميذو لَع ْندو ْوقالولو:
ْوجا َ
والحق ْلَ ».ر ْد
« َف ّسر لْنا ها ْك َم َثل ال ّزيوا ْن َ
لن« :ها ْك َل َب َذر ْبذار ال َّط ّيب،
ين قالْ ْ
َع َل ْ
والحق ْلَ ،هال ّدنْي ِا ي ِا،
ا ْبن الانْسا ْن واِ.
َ
كوت ن ِا ،وال ّزيوان
و ْبذار ال َّط ّيب اولاد ال َم َل ْ
اولاد الشَّ ّري ْر ن ِا ،وال َعدو َل َب َذرن الشّ ِيطا ْن
والحص ِادين
واِ ،وال ّ ْحصا ْد ،اآِخر الدَّه ْر،
ّ
ال َم ِ
لايكة ن ِاَ .بقى كَما َل ي ْنقط ْع ي ْن َل ّم
ال ّزيوان وي ْن ْ
حرق ف النّا ْر ،كذاِ َت يس ِي ْر
ف اآِخْ رة َهال ّدنْي ِا هاي .ا ْبن الانْسا ْن
َت ي ْب َع ْث َملايكتوْ ،و َت ي ْق َطعون يل ّمو ْن
من َم َلكوتو ك ْل َل ي َعثْورون ْوي ْت َع ْث َورو ْن ف
ْ
ف اآتون النّارَ .هون َْك
الاإ ث ْم .ويك ّبوون َ
َت يكون البكا ْو َس ّ
راس .هاك
ك الاضْ ْ
36

37

38

39

40

41

42

43

47

34ك ُُّل ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر قا َلها يَسو ُع ب أِا ْمثا ٍل
موعَ .وبِدو ِن َمثَ ٍل َل ْم يَتَكَ َّل ْم َم َع ُهم.
ِلل ُج ِ
قيل بِال َّنبي القا ِئ ِل :أ
ِ 35لكَي ي ِت َّم ما َ
«ا ْفتَ ُح
ِّ
فَمي ب أِا ْمثا ٍل َو أُانْ ِب ُع َم ْخ ِف ّيا ٍ
س
ت قَ ْب َل تَ ْأاسي ِ
العا َل ِم».

36حينَ ِئ ٍذ فا َر َق يَسو ُع ال ُجمو َع َو أاتى اإلى
البَي ِت َو َدنا اإ َلي ِه تَ ُ
لاميذهُ َوقالوا َل ُه« :ف َِّس ْر
الزؤا ِن َوال َح ْق ِل37 ».ف أَاجابَهم
َلنا َمثَ َل ُّ
الصال َح ُه َو ابْ ُن
َوقا َل« :ا َّلذي ب َ َذ َر البِذا َر ّ
ال إ�نْسانَِ 38 .وال َحق ُْل ُه َو العا َل ُمَ ،والبِذا ُر
ناء ال َملَ ِ
ناء
ّ
كوتَ ،و ُّ
الزؤا ُن أابْ ُ
الصا ِل ُح أابْ ُ
39
أ
الش ّري ِر .ا ّما ال َع ُد ُّو ا َّلذي ب َ َذ َرهُ فَ ُه َو
ِّ
الد ْه ِر
َّ
هاء َّ
الشيطا ُنَ ،وال َحصا ُد ُه َو انْ ِت ُ
َوال َح ّصادو َن ال َملائكَ ُة40 .اإذاًِ ،م ْثلَما ي ُ ْف َر ُز
الزؤا ُن َوي ُ ْح َر ُق بِال ّنا ِر ،هكَذا َسيَكو ُن في
ُّ
41
الد ْه ِرَ .سيُ ْر ِس ُل ابْ ُن ال إ�نْسا ِن
ِنهاي َ ِة هذا َّ
َملائكَتَ ُه فَيَ ْف ِرزو َن ِم ْن َملَكو ِت ِه ك َُّل ال َمعا ِث ِر
َوفا ِعلي ال إ�ثْ ِم َ 42وي َ ْرمونَ ُهم في اآتو ِن ال ّنا ِر.
ُه َ
ريف ال� أ ْسنانِ.
كاء َو َص ُ
ناك َسيَكو ُن البُ ُ
43
س في
نير ال�أبْرا ُر َّ
كالش ْم ِ
حينَ ِئ ٍذ َسيُ ُ

م ّتى

52-44:13

َملَ ِ
س
كوت أابيهِمَ .م ْن َل ُه أُاذُنا ِن ِليَ ْس َم َع ال َو ْقت ،البا ّرين َت ي َنورو ْن كَما الشَّ ْم ْ
يس َم ْع،
فَ ْليَ ْس َم ْع.
ف َم َل ْ
َ
كوت اَأبوو ْنَ .ل ل ُه اَأذا ْن َت ْ
يس َم ْع!
َخلّي ْ
ِ
ماوات كَ ْنزاً
الس
َ «44وي ُ ْش ِب ُه َملَ ُ
كوت َّ
َم ْخ ِف ًّيا في َح ْق ٍل َو َج َدهُ َر ُج ٌل َوخ َّب أاهَُ ،و ِم ْن
ف َْر َح ِت ِه َذ َه َب َوبا َع ك َُّل ما َل ُه َوا ْشتَرى ذ ِل َك
ال َحق َْل.
ِ
الس
ماوات َر ُجلا ً
َ «45وي ُ ْش ِب ُه َملَ ُ
كوت َّ
لئ َح َسنَ ًةَ 46 .وحي َن
تاجِراً ي َ ْطلُ ُب لَ� آ َ
َو َج َد لؤلؤة ً غا ِليَ ًة َذ َه َب َوبا َع ك َُّل ما َل ُه
َوا ْشتَراها.
ِ
ماوات َشبَكَ َة
الس
َ «47وي ُ ْش ِب ُه َملَ ُ
كوت َّ
ٍ
صيد أُا ْل ِقيَ ْت في البَ ْح ِر َو َج َم َع ْت ِم ْن ك ُِّل
وعَ 48 .وحي َن ا ْمتَلاأ ْت أا ْص َعدوها اإلى
نَ ٍ
واطئ البَ ْح ِرَ ،و َجلَسوا َوف ََرزوا ف ََرموا
َش ِ
الر ِ
ِ
ديئات
الص
ّ
الحات في أاو ِعي ٍة َونَبَذوا َّ
49
الد ْه ِر،
خا ِرجاً .هكَذا َسيَكو ُن في اآ ِخ ِر َّ
ي َ ْخ ُر ُج ال َملائكَ ُة َوي َ ْف ِرزو َن ال� أ ْشرا َر ِم ْن بَي ِن
ال�أبْرا ِرَ 50 ،وي َ ْرمونَهم في اآتو ِن ال ّنا ِرُ .ه َ
ناك
ريف ال� أ ْسنانِ».
كاء َو َص ُ
َسيَكو ُن البُ ُ
 51قا َل َل ُهم يَسو ُع :أ
«افَ ِه ْمتُم ِ
هذ ِه ال�أُمو َر
كُ َّلها؟» قالوا َل ُه« :نَ َع ْم يا َس ِّي َدنا52 ».قا َل
ب يَتَتَ ْل َم ُذ ِل َملَ ِ
َل ُهمِ « :لهذا ك ُُّل كا ِت ٍ
كوت

والجو َه َرة والشَّ َب ِكة
َمثَل ال َكنز َّ

ماوات َك ْن ْز َم ْطم ُو ْر
الس ْ
«ويشْ َبه َم َلكوت َّ
من
َ
ف َحق ْل اَأرا ُه واِح ْد ّ
رجال ْو َط َمروْ ،و ْ
راح با ْع ك ْل شي َل ل ُه ْ
واش َترى
َف ْرحتو ْ
الحق ْل.
هاك َ
رجا ْل
الس ْ
ماوات ّ
«ويشْ َبه زاِ َم َلكوت َّ
تاج ْر لولو ي َد ّور َعلى َح ّبات لولو ْك َو ِ
يسة،
راح با ْع
ْولَ َم ْن اَأرى َح ّب ْة لولو ْكثي ْر غالِّةْ ،
ك ْل شي لَع ْندو ْ
واش َتراها.
ماوات شَ َبكة
الس ْ
«ويشْ َبه زاِ َم َلكوت َّ
من ك ْل
َصي ْد نَ َّزلووا ف َالبحر ْولَ ّم ْت ْ
س .ولَ َمن انْ َت َل ْت ،ط ِالَعووا للشّ اطي،
ج ْن ْ
ف َفراي ْغ والم ُو
واس َت َلوو ْن َ
ْوق ْعدوا نَقَّوا ،ال ّ ْك ْ
ْكواس َك ّبوو ْن َل َب ّرا .كذاِ َت يس ِي ْر ف
اآِخر الدَّه ْرَ :ت ي ْط َلعون ال َملاي ِكة ْويط ِالعون
ف
من َبين البا ّرين .ويك ّبوو ْن َ
يرين ْ
الشَّ ّر ْ
اآتون النّا ْرَ .هون َْك َت يكون البكا ْو َس ّ
ك
راس».
الاضْ ْ
تن َهو ْذ كلّ ْن؟»
لن« :فه ْم ْ
َيس ُو ْع قالْ ْ
«من هاي
لنْ :
قالولو« :نَع ْم َس ّي ْدنا ».قالْ ْ
اموس يس ِير َت ْلمي ْذ
ك ْل واِح ْد ْ
من ْم َع ْلمين النّ ْ
44

45

46

47

48

49

50

51

52

48

م ّتى

2:14–53:13

ماوات ي ُ ْش ِب ُه َر ُجلا ً َس ِّي َد بَي ٍ
ِ
ت ي ُ ْخ ِر ُج
الس
الس ْ
ماوات يشْ َبه َزلَ ِمة َس ّيد َب ْ
يت َّ
َل َم َلكوت َّ
من َك ْنزو ْجدا ْد و ْع ْ
تاق».
قاء».
يط ِال ْع ْ
ِم ْن كَ ْن ِز ِه ُج ُدداً َو ُعتَ َ

تقبل تضيف َيس ُو ْع
النّ ْ
اص َرة م ُو َ
(مرقس )30–16:4 ،6–1:6

ص،
ْو َبع ْد َل قا ْل َيس ُو ْع َهالا ْمثال ْو َخلَّ ْ
من
ْ
من َهونَك ْوجا َل َب َلدوْ ،وكا ْن ي َعلّ ْ
راح ْ
ِ
معنْ ،و َبقى ي ْت َع َّجبو ْن ويقولو ْن:
َ
ف مجا ْ
جايب؟
«من اَيلو ها ْذ َهالح ْك ِمة ْو َهال َع ْ
يش م ُو ا ْبن النّ ّجار واِ ها ْذ؟ وا ّمو ْاسما
لَ ْ
َم ْر َي ْم ،واخوتو َي ْعقوب ْويوسي ْوشَ ْمعون
تن م ُو ْكوا عنّا ن ِا؟
ْوياهوذا؟ ْو َخواتو كلّ ْ
من اَيلو َبقى ك ْل َهالشِّ ي ها ْذ؟» ْوكا ْن
لن« :ما في نَبي
ي ْت َع ْث َورو ْن ِفيوَ .يس ُو ْع قالْ ْ
ف َبيتوْ ».وما َسوى
ف َب َلدو ْو َ
م ْنها ْن َغي ْر َ
من َل ما كا ْن
َهونَك ْكثي ْر ق ّو ْ
ات َعجاي ِب ِّية ْ
ع ْند ْن اإيما ْن.
53

54

55

56

57

58

َ 53وصا َر ب َ ْع َد أا ْن أانْهى يَسو ُع ِ
هذ ِه
54
ال� أ ْمثا َل أانَّ ُه انْتَق ََل ِم ْن ُه َ
جاء اإلى
ناكَ .و َ
َمدينَ ِت ِه َوكا َن ي ُ َع ِّل ُم ُهم في َمجا ِم ِعهِم َح ّتى
هذ ِه ِ
بُهِتوا َوقالواِ « :م ْن أاي َن ِلهذا ِ
الحكْ َم ُة
يس هذا ابْ ُن ال َّن ّجا ِر؟ أال�
َوالق ُّو ُ
ات 55 .أا َل َ
قوب َويوسي
تُ ْدعى أُا ُّم ُه َم ْري َ َم َواإخ َْوتُ ُه ي َ ْع َ
َو ِس ْمعا َن َوي َ ُه َوذا؟ َ 56و أا َخواتُ ُه كُ ُّله َّن أاما
ُه َّن ِع ْن َدنا؟ ِم ْن أاي َن ِلهذا اإذاً ِ
هذ ِه كُ ُّلها».
َ 57وكانوا ي َ ْعثُرو َن ِب ِه .فَقا َل َل ُهم يَسو ُع:
«ل� نَب َِّي ُمهاناً اإلّ� في َمدينَ ِت ِه َوفي
ناك قُ ّوا ٍ
بَي ِت ِهَ 58 ».و َل ْم ي َ ْصنَ ْع ُه َ
َثيرة ً
تك َ
ِل َع َد ِم اإيما ِنهِم.

يوحنّا ال َم ْع َمذا ْن
راس َ
َقطع ْ

(مرقس  ،29–14:6لوقا )9–7:9
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دس َريّس
فاك ال َو ْق ْت سم ْع ُ
هيرو ْ
ال ّربع اخْ با ْر َيس ُوعْْ ،وقا ْل َل
يوحنّا ال َم ْع َمذا ْن واِ ،قا ْم
حاشيتو« :هذا َ
من هاي َعجايب تْس ِير
يتينْ ،و ْ
من َبين ال َم ْ
ْ
َعلى ايدو».
2

49

الز َم ِن َس ِم َع هيرو ُد ُس
في ذ ِل َك َّ
الربْ ِع ِب َخبَ ِر يَسو َعَ 2 .وقا َل
َر ُ
ئيس ُّ
قام ِم ْن
ِل َع ِبيَ ِد ِه« :هذا ُه َو يو َح ّنا ال َم ْع َمدا ُن َ
ات تُ ْصنَ ُع ِب ِه» .
بَي ِن ال� أ ْموا ِتِ .لهذا قُ ّو ٌ

14

م ّتى
ِ 3ل� أ َّن هيرو ُد َس كا َن قَ ْد أا ْم َس َك يو َح ّنا
الس ْج ِن ِم ْن أا ْج ِل
َوق َّي َدهُ َو أا ْلقى ِب ِه في ِّ
هيروديّا ا ْم َر أا ِة فيلي ُّب َسِ 4 .ل� أ َّن يو َح ّنا كا َن
يَقو ُل َل ُه« :ل� ي َ ِح ُّل أا ْن تَصي َر َل َك ا ْم َر أاةً».
خاف
َ 5وكا َن ي ُ ُ
ريد أا ْن ي َ ْقتُلَ ُه َول ِك َّن ُه كا َن ي َ ُ
الش ْع َب ِل�أنَّ ُهم كانوا ي َ ُع ّدونَ ُه نَب ًّياَ 6 .وحي َن
َّ
كا َن َمو ِل ُد هيرو ُد َس َرقَ َص ْت ِب ْن ُت هيروديّا
أ
مام ال ُم َّت ِكئي َن َو َح ُسنَ ْت ِلهيرو ُد َس.
ا َ
ِ 7لهذا ب أِا ْقسا ٍم أا ْق َس َم َلها أا ْن ي ُ ْع ِطيَها ك َُّل
ما تَ ْس أا ُل 8 .أا ّما ِه َي فَ إا ْذ كانَ ْت ُم َع َّل َم ًة ِم ْن
أا ِّمها قا َل ْت :أ
«ا ْع ِطني ُهنا في َطبَ ٍق َر ْأا َس
يو َح ّنا ال َم ْع َمدانَِ 9 ».وا ْغتَ ًّم ال َم ِل ُك َول ِك ْن
ب َِسبَ ِ
ب ال� أ ْقسا ِم َوال ُم َّت ِكئي َن أا َم َر أا ْن ي ُ ْعطى
لهاَ 10 .و أا ْر َس َل فَ َق َط َع َر ْأا َس يو َح ّنا في
استَ ْجلَ َب َر ْأا َس ُه في َطبَ ٍق،
الس ْج ِنَ 11 .و ْ
ِّ
أ
أ
ُ
لص ِب َّي ِة فاتَ ْت ِب ِه اإلى ا ِّمها.
َو أُا ْع ِط َي ِل َّ
َ 12و َدنا تَ ُ
لاميذهُ ف أَا َخذوا َو َدفنوا ُج َّثتَ ُه،
َو أاتَوا َو أا ْخبَروا يَسو َع.

15-3:14

دس كا ْن ك ْل ْ
يوحنّا ْوشَ دَّدوا
مسك َ
ْو ُ
هيرو ْ
هيروديّا َمر ْة اَأخو ُه
ْو َك ّبو ف َ
س لَخاط ْر ُ
الح ْب ْ
يوحنّا يقوللو« :م ُو
سْ ،
من َل كا ْن َ
فيل ُّب ْ
يح ّل تْس ِي ْر ْ
لك َم َرةْ ».وكان يريد ي ْقتلو
من َل كا ْن
س كا ْن يخاف م الشَّ ْع ْبْ ،
َب ْ
نَبي ع ْند الشَّ ْع ْبْ .ولَ َم ْن صا ْر عي ْد ميلا ْد
هيروديّا قدّام
دس ،ر ْق ْ
صت ب ْن ْت ُ
ُ
هيرو ْ
من
دسْ .و ْ
الم ْنت ْكيينْ ،و َط َّيبت ك ِي ْ
ف ُ
هيرو ْ
يش َل
هايَ ،ح َل ْفلا ح ْل ْ
فانات َت ي ْع ِطيا اَأ ْ
وهي ،كَما َل كا ْن ك ْل َعلَّمتا اأ ّما،
بت.
َط َل ْ
ِّ
يوحنّا
قالت« :ا ْعطيني َهو ْن َ
ْ
راس َ
ف َط َب ْق ْ
ال َم ْع َمذا ْن ».ال َم ْ
س لَخاط ْر
لك ص ْعب ْتلوَ ،ب ْ
يين اَأ َم ْر َت ت ْن َعطى
فات
الح ْل ْ
ّ
والحضار الم ْنت ْك ْ
س.
يوحنّا ف َ
راس َ
الح ْب ْ
َط َلباْ .و َب َع ْث َق َط ْع ْ
ف َط َب ْق ،وانْ َعطى
جاب راسو َ
ْو َب َع ْث ْ
للب ْن ْت والب ْن ْت جابتو لا ّماْ .و َجوا َتلاميذو
ْوشالوا جثّتو ْو َق َبرو ُهْ ،و َجوا َخ َّبروا َيس ُوعْ.
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

رجال
َيس ُو ْع ي َط ّعم َخ ْمسة اَلاف ّ
يوحنّا )14–1:6
(مرقس َ ،17–30:6

13فَلَ ّما َس ِم َع يَسو ُع انْتَق ََل ِم ْن ُه َ
ناك
في َسفينَ ٍة اإلى َم ِ
وض ٍع قَ ْف ٍر َو ْح َدهَُ .وحي َن
َس ِم َع ال ُجمو ُع َذ َهبوا َخ ْل َف ُه في الياب َِس ِة
ِم َن ال ُم ُدنَِ 14 .و َخ َر َج يَسو ُع فَ َر أاى ُجموعاً
َثيرة ً فَتَ َح َّن َن َعلَيهِم َو َشفى َم ْرضا ُهم.
ك َ
15
ساء َدنا اإ َلي ِه تَ ُ
لاميذهُ
َوحي َن صا َر ال َم ُ

من َهون َْك
َيس ُو ْع َو ْق ْت َل سم ْعَ ،ط َل ْع ْ
ض قاف ُو َرة ْب َو ْحدوْ .ولَ َم ْن
َ
ف َس ّفي ِنة َل ا ْر ْ
س َط َلعوا َخ ْلفو م ال ّ ْبلا ْد
َع َرفوا لَ ّمات النّ ِا ْ
ينْ .و َطلَّ ْع َيس ُو ْع اَأرى
َمشي َع ْ
الاج َر ْ
قات َط ْلقاتْ ،و َح ْن َق ْلبو َع َلين
س َط ْل ْ
النّ ِا ْ
راضتنْ .ولَ َم ْن َم َّست ال َمسا َق َّربوا
ْوشَ فى َم ْ
13

14

15

50

م ّتى
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ض قاف ُو َرة ي ِا،
َلع ْندو َتلاميذو ْوقالولوَ « :أا ْر ْ
يروحو ْن
ْو ْ
س َت ُ
فات ِفيا َو ْق ْتَ ،قو ْل للنّ ِا ْ
لن:
ولن ل ْقم ْة اَأ َك ْل ».قالْ ْ
للّضياع ْويشْ َت َر ْ
يروحو ْن ،انْتن ا ْع َطو ْن َت
«م ُو ي ْل َزم ُ
يا ْكلو ْن ».قالولو« :ما في عنّا َهو ْن َغي ْر
لن:
ينَ ».يس ُو ْع قالْ ْ
َخ ْمس ْة ر ْغ ِفة ْو َس َم ْك َت ْ
س َت
«جبوا لي ن ِا َل َهو ْن ».واَأ َمر النّ ِا ْ
الخ ْمسة
ضَ ،و َاخ ْذ َهوك َ
ي ْن َت َكو ْن َع الا َ ْر ْ
السما ْوب ِا َرك
والس َمك َتين ْو َطلَّ ْع ف َّ
ر ْغ ِفة َّ
ْوك ََسر ْو َعطى لَ َتلاميذو ْو َتلاميذو َحطّوا
س .وكلّ ْن اَأكَلوا ْوش ْبعوا
قدّا ْم لَ ّمات النّ ِا ْ
لات كس ِاري.
ش ق ِّفة م ْتل ِّية فضْ ْ
ْو َر َفعوا ا ْثنا ْع ْ
س َل اكَلوا كانوا َخ ْمسة اَلاف،
ْو َهوك ن ِا ْ
والصبيا ْن.
َغير النّ ْسوا ْن ّ
16

17

18

19

20

21

َيس ُو ْع ي ْمشي َع ال َمي

يوحنّا )21–15:6
(مرقس َ ،52–45:6

ْوراساًَ ،ج َب ْر َيس ُو ْع َتلاميذو َت ي ْط َلعو ْن
ويروحو ْن قدّامو َل شاطي اللاخْ
للس ّفي ِنة ُ
َّ
ِ
سْ .ولَ َم ْن
َعلى َق ْد ما ْ
يصرفْ لَ ّمات النّا ْ
الج َب ْل ْب َو ْحدو َت
َص َرف ال َل ّمات َط َل ْع َع َّ
يصلّيْ .و َو ْق ْت َل َع َّت َمتْ ،ب َو ْحدو كا ْن
َ
والس ّفي ِنة كا ْن ك ْل َب َّعدت ْكثي ْر م
َهون َْك.
َّ
من َل
الشّ اطي وال َم ْ
وج كا ْن ي َو ّديا ْويجيباْ ،
الهواْ .وف اآِخ ْر رب ْع
ف ْ
الوچ كا ْن يضْ َرب َ
م ال َلي ْل ،جا َل ع ْندن َيس ُو ْع م ِاشي َع ال َمي.
22

23

24

25
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والو ْق ُت قَ ْد
َوقالوا َل ُه« :ال َمكا ُن قَف ٌْر َ
َاص ِر ِ
ف ال ُجمو َع ِليَ ْذ َهبوا اإلى
َ
فات ،ف ْ
16
القُرى َوي َ ْبتاعوا َل ُهم َطعاماً ».فَقا َل
َل ُهم« :ل� حا َج َة َل ُهم أا ْن ي َ ْذ َهبوا .أا ْعطو ُهم
يس َلنا
أانْتُم ِليَ ْأاكُلوا17 ».فَقالوا َل ُهَ « :ل َ
ُهنا ِسوى َخ ْم َس ِة أا ْر ِغ َف ٍة َو َس َمكَتَي ِن».
18قا َل َل ُهم يَسو ُع« :ائتوني بِها اإلى ُهنا».
ض
َ 19و أا َم َر ال ُجمو َع أا ْن ي َ َّت ِكئوا َعلى ال� أ ْر ِ
الس َمكَتَي ِن َونَ َظ َر
َو أا َخ َذ َخ ْم َس َة ال� أ ْر ِغ َف ِة َو َّ
الس ِ
ماء َوبا َر َك َوك ََس َر َو أا ْعطى تَ َ
لاميذهُ
اإلى َّ
َوال َّت ُ
موعَ 20 .و أاكَلوا
لاميذ َو َضعوا ِلل ُج ِ
َجمي ُع ُهم َو َشبِعوا َو َرفَعوا ف ََضلا ِت ال ِك َس ِر
اس
لوءةًَ 21 .وكا َن ال ّن ُ
اثْنَتَي َع ْش َرةَ قُ َّف ًة َم ْم َ
ف َعدا ال ِّن ِ
ا َّلذي َن أاكَلوا َخ ْم َس َة ا آل� ٍ
ساء
َوال� أ ْطفا ِل.
َ 22و ِل َلو ْق ِ
ت أا ْل َز َم تَ َ
لاميذهُ أا ْن ي َ ْص َعدوا
السفينَ ِة َوي َ ْذ َهبوا َريثَما ي َ ْص ِر ُف
اإلى َّ
ال ُجمو َعَ 23 .وحي َن َص َر َف ال ُجمو َع َص ِع َد
اإلى ال َجبَ ِل َو ْح َدهُ ِليُ َص ّل َيَ .وحي َن أا ْظلَ َم ْت
َو ْح َدهُ كا َن ُه َ
عيدة ً
السفين ُة ب َ َ
ناكَ 24 .وكانَ ِت َّ
ض َغلَوا ٍ
ت كَثي َرة ً ُم ْض َط ِرب َ ًة ِم َن
َع ِن ال� أ ْر ِ
الري َح في ُموا َج َه ِتها كانَ ْت.
ال� أ ْموا ِجِ ،ل� أ َّن ّ
َ 25وفي نَوب َ ِة ِ
الرابع ِة ِم َن ال َّلي ِل،
الحرا َس ِة ّ
ِ
أاتى اإ َليهِم يَسو ُع ِ
الماء.
ماشياً َعلى

م ّتى
ماشياً َعلى ِ
لاميذهُ ِ
َ 26و َراآهُ تَ ُ
الماء َو َج ِزعوا
َوكانوا يَقولو َنُ « :ر ْؤيا كا ِذب ٌة ُه َوَ ».و ِم ْن
َخو ِفهِم َص َرخواَ 27 .و ِل َلو ْق ِت ك َّل َمهم يَسو ُع
قائلا ً« :تَ َش َّجعوا! أانا ُه َو .ل� تَخافوا».
جاب ب ُ ْط ُر ُس َوقا َل َل ُهَ « :س ِّيدي ،اإ ْن
28ف أَا َ
كُ ْن َت أانْ َت ُه َو فَ ُمرنْي أا ْن اآ ِت َي اإ َل َ
يك َعلى
ِ
الماء29 ».فَقا َل َل ُه يَسو ُع« :تَعا َل ».فَنَ َز َل
السفينَ ِة َو َمشى َعلى ِ
الماء
ب ُ ْط ُر ُس ِم َن َّ
30
الري َح
ِليَ ْأا ِت َي اإلى يَسو َعَ .وحي َن َر أاى ّ
خاف َوب َ َد أا ي َ ْغ َر ُق فَ َرفَ َع َصوتَ ُه َو َص َرخَ :
قَويَّ ًة َ
« َس ِّيدي ،نَ ِّجني».
31
الر ُّب ي َ َدهُ َو أا ْم َسكَ ُه َوقا َل
َو ِل َلو ْق ِت َم َّد َّ
َل ُه« :يا قَ َ
ليل ال إ�يما ِن ِلماذا َشكَك َْت؟»
السفينَ ِة َسكَنَ ِ
ت
َ 32وحي َن َص ِعدا اإلى َّ
ِ
السفينَ ِة
الري ُحَ 33 .و أاتى
هؤل�ء ا َّلذي َن في َّ
ّ
َو َس َجدوا َل ُه َوقالواَ « :حقًّا اإنَّ َك ابْ ُن الل ِه».
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َوا َروه َتلاميذو م ِاشي َع ال َمي وانْ َه َبطوا،
وفن َز َع ْقوا.
من َخ ْ
قالوا« :رويا كا ْذبِة واِْ ».و ْ
لنَ « :ق َّووا
عن ْوقالْ ْ
س َيس ُو ْع راساً َحكى َم ْ
َب ْ
كن اَأنا واِ ،لا تْخافو ْن».
َق ْل ْب ْ
«س ّيدي! َل انْ َت
رس قالْلوَ :
َر ْد ب ْط ْ
واِ ،اأاأم ْرني َت اآجي َل ع ْند ْك َع ال َمي».
رس م
َيس ُو ْع قالْلوَ « :تعانْ ».ونز ْل ب ْط ْ
الس ّفي ِنة ْومشي َع ال َمي َت يّجي َل ع ْن ْد
َّ
الهوا َقوي واِ،
س لَ َم ْن اَأرى َ
َيس ُوعَْ .ب ْ
ساح:
خاف ْو َبدا يغ َْرقْ ،و َر َف ْع َصوتو ْو ْ
«س ّيدي نَ ّجينيْ ».وراساً م ّد ايدو َس ّي ْدنا
َ
يش
ْ
ومسكوا ْوقالْلو« :يا َق َليل ايما ْن لَ ْ
يت؟»
شَ َّك ْ
الهوا.
للس ّفي ِنة َوقَّف َ
ْولَ َم ْن َط َلعوا َّ
الس ّفي ِنة َس َجدولو ْوقالوا:
ْو َجوا َهو ْك َل ف َّ
«ح ّق َاليقين ا ْبن اَلله انْ َت».
َ
26

27

28

29

30

31

32

33

راضى
َيس ُو ْع يشْ في ك ّل ال َم ِ
(مرقس )56–53:6

ض َج ّنيسا َر.
َ 34وساروا َو أاتَوا اإلى أا ْر ِ
َ 35و َع َرفَ ُه أا ُ
هل ذ ِل َك ال َمكا ِن َو أا ْر َسلوا
اإلى ك ُِّل القُرى َحو َلهم أوا ْدنَوا اإ َلي ِه ك َُّل
ال َم ْرضىَ 36 .وكانوا ي َ ْطلُبو َن ِم ْن ُه أا ْن
ي َ ْل ِمسوا َولو ُه ْد َب ث َو ِب ِه َوا َّلذي َن َل َمسوا
ُشفوا.

ض َجنّيسا ْر .و َع َرفو ُه
ْوساقوا َجوا َل ا ْر ْ
يخ ْبرو ْن َل ك ّل
اَه ْل هاك الدّيرِةْ ،و َب َعثوا َ
ولن َحوالَينْ ،وجابولو ك ّل
ال ّ ْضياع َح ْ
يخلّيين
راضىْ .وكا ْن ي ْت َو َّسلولو َت َ
ال َم ِ
يدقّو ْنَ ،ه َم ْن َر ّدة ْزبونو َبسْ .و َل َدقّوا
انْشَ فَوا.
35

34

36
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12-1:15

(مرقس )13–1:7

15

هاك ال َو ْق ْتَ ،ق َّربوا َل ع ْن ْد َيس ُو ْع
اموس
س م ال َف ّريس ِّية و ْم َع ْلمين النّ ْ
ن ِا ْ
يش َتلاميذ ْك ي ْكسرو ْن
م الق ْدس ْوقالولو« :لَ ْ
َين َو ْق ْت
َتقاليد الّشْ ي ُو َخةْ ،وم ُو َ
يخ ْسلون ايد ْ
لن:
بن قالْ ْ
َل يا ْكلون ْغ َبي ْز؟» َيس ُو ْع ج ِا َو ْ
يش ت ْكسرو ْن َوص ّية اَلله لَخاط ْر
«وانْ ْ
تن لَ ْ
كن؟ اَألله قالَْ ‘ :ك ّر ْم اَأبوك وا ّمك’
َتقالي ْد ْ
وت َت
ْو‘ها ْك َل ي ْت َن َّع ْل َعلى اَأبو ُه وا ّمو َم ْ
س انْتن تْقولو ْن :اَأينا َل يقو ْل
ْ
يموتَ ’.ب ّ
لا أ ْب يا لاأمَ ‘ :ق ْرباني واِ شي َل ت ْنتف ْع ِفيو
لتن
منّيْ ’،وم ُو ي َك ّر ْم اَأبو ُه ْولا اأ ّمو .و َب َّط ْ
قين!
كن .يا ْمنا ْف ْ
ك ْلمة اَلله لَخاط ْر َت ْقلي ْد ْ
ْك َويّس ْت َن ّبا َع َليكن اِش ْعيا ال َّنبي ْوقالْ:
س َق ْلبو
‘ َهالشَّ ْع ْب ها ْذ ْبشف ِاترو ي َك ّر ْمني َب ْ
ْكثير ْبعيد واِ منّي .و ْعبا ِدة با ْط ِلة ي ْعبدوني،
َو ْق ْت َل ي َعلمون ْعلو ْم اَأوام ْر َبشَ ر ي ِا» ’.
2

3

4

5

6

7

8

9

حين ِئ ِذ َدنا اإلى يَسو َع ف َّريس ّيو َن
أ
ليم قائلي َن:
َوكَتَبَ ٌة ِم ْن او ُر َش َ
ِ «2لماذا يَتَ َع ّدى تَ ُ
الشيو ِخ
قاليد ُّ
لاميذ َك تَ َ
فَلا ي َ ْغ ِسلو َن أا ِيديَهم حي َن ي َ ْأاكُلو َن ُخ ْبزاً؟»
3فَقا َل َل ُهمَ « :و أانْتُ ْم ِلماذا تَتَ َع َّدو َن َو ِص َّي َة
الل ِه ِم ْن أا ْج ِل تَق ِ
ْليدكُم؟ ِ 4ل� أ َّن الل َه قا َل:
أ‘اكْ ِر ْم أا َ
باك َو أُا َّم َكَ ’.و ‘ َم ْن ي َ ْش ِت ْم أاباهُ أاو
أا َّم ُه فَ ْليَ ُم ْت َموتاً 5 ’.أا ّما أانْتُم فَتَقولو َن:
ُّ
‘كل َم ْن يَقو ُل ِل� أ ٍ
يء
ب أاو أُا ٍّم :قُ ْرباني َّ
الش ُ
ا َّلذي تَ ْنتَ ِف ُع ِم ّني ’،فَلا يُكْ ِر ُم أاباهُ أاو أُا َّم ُه.
َ 6و أابْ َط ْلتُم كَ ِل َم َة الل ِه ِم ْن أا ْج ِل تَق ِ
ْليدكُم.
 7يا ُمرائي َن! َح َسناً تَنَ َّب أا َع ْنكُم اإ َش ْعيا َوقا َل:
الش ْع ُب ب َِش َفتَي ِه يُكْ ِر ُمني .أا ّما
‘8هذا َّ
قَ ْلبُ ُهم فَجِ ُّد ب َ ٍ
عيد َع ّني َ 9وباطلا ً ي َ ْعبُدونَني
عاليم ِه َي َوصايا ب َ َش ٍر» ’.
حي َن ي ُ َع ِّلمو َن تَ َ

15

شي َل ي َن ّجس الانْسا ْن
(مرقس )23–14:7

«اس َمعوا
ْو ْ
س ْوقا ْللنْ :
ساح َل ّمات النّ ِا ْ
وا ْف َهموا :م ُو شي َل ي ْدخ ْل َل الثّ ّم ي َن ّجس
لى شي َل ي ْط َلع م الثّم هاك
الانْسا ْنَ ،ب ِ
الو ْق ْت َق َّربوا
ي َن ّجس الانْسا ْن ».هاك َ
َتلاميذو ْوقالولو :ت ْعرف ال َف ّريس ِّية َل س ْمعوا
10

11

12

53

«اس َمعوا
َ 10و َدعا ال ُجمو َع َوقا َل َل ُهمْ :
يس ما ي َ ْدخ ُُل الف ََم يُنَ ِّج ُس
َوا ْف َهمواَ 11 :ل َ
ال إ�نْسا َن َول ِك َّن ما ي َ ْخ ُر ُج ِم َن ال َف ِم ُه َو ا َّلذي
يُنَ ِّج ُس ال إ�نْسا َن12 ».حينَ ِئ ٍذ َدنا تَ ُ
لاميذهُ
َوقالوا َل ُه :أ
«اتَ ْعلَ ُم أا َّن الف َّريس ّيي َن ا َّلذي َن

م ّتى
َس ِمعوا ِ
جاب
هذ ِه الكَ ِل َم َة اغْتاظوا؟» 13ف أَا َ
َوقا َل َل ُهم« :ك ُُّل غ َْرس ٍة َل ْم ي َ ْغ ِر ْسها أابي
ماوي تُ ْستَ ْأا َص ُلَ 14 .دعو ُهمُ .ع ْميا ٌن
الس ُّ
َّ
أ
قا َدةُ ُع ْميا ٍن ُهمَ .واإ ْن كا َن ا ْعمى يَقو ُد
أا ْعمى فَ ِكلا ُهما في ُحف َْر ٍة ي َ ْسقُطانِ».
جاب ب ُ ْط ُر ُس َوقا َل َل ُهَ « :س ِّيدي ،ف َِّس ْر
15ف أَا َ
َلنا هذا ال َمثَ َل16 ».فَقا َل َل ُهم :أ
«ا أانْتُم أايضاً
َح ّتى ال� آ َن ل� تَ ْف َهمو َن؟  17أاما تَ ْعلَمو َن أا َّن
ما ي َ ْدخ ُُل الف ََم اإلى البَ ْط ِن ي َ ْذ َه ُبَ ،و ِم ْن
ُه َ
ناك في ال َّت ْطهي ِر يُنبَ ُذ اإلى الخارج؟
 18أا ّما ما ي َ ْخ ُر ُج ِم َن ال َف ِم فَ ِم َن ال َق ْل ِ
ب ي َ ْخ ُر ُج
َوهذا ُه َو ا َّلذي يُنَ ِّج ُس ال إ�نْسا َنِ 19 .ل�أنَّ ُه
ِم َن ال َق ْل ِ
نى ،قَ ْت ٌل،
ب تَ ْخ ُر ُج أافْكا ُر َّ
الش ِّرِ ،ز ً
ديف،
فُجو ٌرَ ،س ِرق ٌةَ ،شها َدةُ زو ٍر َوتَ ْج ٌ
َ 20و ِ
هذ ِه ِه َي ا َّلتي تُنَ ِّج ُس ال إ�نْسا َنَ .ول ِك ْن
اإ ْن أاك ََل ال إ�نْسا ُن بِدو ِن غ َْس ِل ي َ َدي ِن فَلا
يَتَنَ َّج ُس».
َ 21و َخ َر َج يَسو ُع ِم ْن ُه َ
جاء اإلى
ناك َو َ
تُخو ِم صو َر َو َصيداَ 22 .واإذا ا ْم َر أاةٌ كَ ْنعا ِن َّي ٌة
ِم ْن ِت ْل َك ال ُّتخو ِم قَ ْد َخ َر َج ْت َو ِه َي تَ ْص ُرخُ
َوتَقو ُل« :ا ْر َح ْمني يا َس ِّيدي يا ابْ َن داوو َد.
الس ِ
ساق ِم ْن
وء .تُ ُ
ابْنَتي في ُم ْنتَهى ّ
َشيطانٍ 23 ».أا ّما ُه َو فَلَ ْم يُجِ ْبها ِبكَ ِل َم ٍة،
ف ََدنا اإ َلي ِه تَ ُ
لاميذهُ َو َطلَبوا ِم ْن ُه َوقالوا:
جاب
ْ
راءنا24 ».ف أَا َ
«اص ِرفْها ِل�أنَّها تَ ْص ُرخُ َو َ

24-13:15

لن« :ك ْل َغ ْر ِسة
َهالك ْل ِمة ا ْن َح َمقوا؟ َر ْد قالْ ْ
السماويَ ،ت ت ْنقل ْع م الع ْر ْق.
ما َغ َرزا اَأبوي َّ
عيفوو ْن َعمايِة يس ُوقو ْن َعمايِةَ .و ْق ْت َل
ينن
ي ْمسك اَ ْعمي ف ايد اَ ْعمي كَما ُه ،ا ْث َن ْ
زاِ ف جو َرة يقَعو ْنَ ».ر ْد شَ ْمعو ْن ب ْطرس
«س ّيدي! َف ّسر لْنا َهال َم َث ْلَ ».ر ْد
ْوقالْلوَ :
للس ْع م ُو ت ْف ْتهمو ْن؟
لن« :اأنْ ْ
قالْ ْ
تن زاِ دي َّ
للجوف
م ُو ت ْعرفو ْن شي َل ي ْدخ ْل َل الثّم َّ
س شي َل م
ُ
يروحْ ،وم َنونَك َل َب ّرا؟ َب ْ
ِ
الثّ ْم ي ْط َل ْع ،م ال َق ْل ْب ي ْط َلعْ ،وها ْذ وا َل
ي َن ّجس الانْسا ْن :م ال َق ْل ْب ت ْط َلع ا ْفكار
زنىَ ،قت ْلَ ،فجا َرة ،س ْر َقة ،شَ ها ِد ْة
الشَّ رِ :
ُزو ْر ،كف ْرَ ،هو ْذ ن ِا َل ي َنجسون الانْسا ْن.
َين م ُو
س واِح ْد َل ا َك ْل َبلا َخ ّسيل ايد ْ
َب ْ
س».
ي ْت َن َّج ْ
13

14

15

16

17

18

19

20

اإيمان ال َم َرة ال َك ْنعانِ ِّية
(مرقس )30–24:7

من َهونَك ْوجا َل نَواحي
ْو َط َل ْع َيس ُو ْع ْ
من َهوك
صور ْو َصيدا .والّا َم َرة َك ْنعانِ ِّية ْ
ال َّنواحيَ ،ط َلعت تْس ِيح وتْقول« :ا ْر َح ْمني
ابن داهو ْد! ب ْنتي ْبق َْسوِة يس ُوقا
يا َس ّيدي ،يا ْ
س ه ّواِ ما َر ْد َع َليا ْبك ْل ِمة.
ش ِيطا ْنَ ».ب ْ
«اصرفا،
َتلاميذو َق َّربوا ْو َط َلبوا منّو ْوقالواْ :
لن:
س ه ّواِ ج ِا َوبن ْوقالْ ْ
تْس ِي ْح َخ ْل ْفناَ ».ب ْ
21

22

23

24
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32-25:15

من
«ما انْ َب َعث ُْت َغي ْر للخواِريف ّ
الضاي َعة ْ
هي َج ْت َس َجدتْلو
َبني ْاسرائي ْلَ ».ب ْ
س ِّ
ني!» قالْلا:
ْو ْ
قالتَ :
«س ّيدي ،عي ْن ّ
«م ُو ْك َويّس ي ْناأخذ ْغ َبيز الاولاد ْوي ْن َك ْب
قالت« :نَع ْم َس ّيدي،
لل ْك ِلا ْب».
هي ْ
ِّ
من
من َفتاتي َل ت َق ْع ْ
ال ّ ْك ِلا ْب زاِ يا ْكلو ْن ْ
ص ْفرة ْاسياد ْن ويعيشو ْن ».هاك ال َو ْق ْت
َيس ُو ْع قالْلا« :يا َم َرة! َعظيم واِ اإيمانْ ِك.
َت
ْريدين ».وانْشَ ف ْ
َخلّي يكون لْ ِك شي َل ت ْ
ب ْنتا مناك ال ّسا َعة.

الخرا ِ
َوقا َل َل ُهم« :لم أُا ْر َس ْل اإلّ� اإلى ِ
ف
ا َّلتي َض َّل ْت ِم ْن بَي ِ
ت اإ ْس َ
رائيل 25 ».أا ّما
ِه َي ف أَاتَ ْت َو َس َج َد ْت َل ُه َوقا َل ْتَ « :س ِّيدي،
يس َح َسناً أا ْن
أا ِع ّني!»  26قا َل لهاَ « :ل َ
يؤ َخ َذ ُخ ْب ُز البَني َن َوي ُ ْط َر َح ِلل ِكلا ِ
ب».
لاب أايضاً
27فَقا َل ْت« :نَ َع ْم َس ِّيدي ،ال ِك ُ
ُتات ال ُمتَسا ِق ِ
تَ ْأاك ُُل ِم َن الف ِ
مائد ِة
ط ِم ْن َ
أا ْسيا ِدها فَتَ ْحيا28 ».حينَ ِئ ٍذ قا َل َلها يَسو ُع:
ظيم ُه َو اإيمانُ ِك يا ا ْم َر أاةُِ .ليَك ْن َل ِك
« َع ٌ
كَما تُريدي َنَ ».و ُشفيَ ِ
ت ابْنتُها ِم ْن ِت ْل َك
السا َع ِة.
ّ

من َهونَك ْوجا َل شاطي
وانْ َت َق ْل َيس ُو ْع ْ
للج َب ْل ْوقع ْد َهون َْك.
الجلي ْلْ ،و َط َل ْع َّ
َب ْحر َّ
عن
س َط ْل ْ
قات َط ْلقات ْو َم ْ
ْو َجوا لَع ْندو ن ِا ْ
ع ْرجين ْو َعمايِة ْوخ ْرسين ْوف ْلجين ْو َغير ْن
فاهن.
ْكثير ْو َحطّوو ْن ع ْند ْاج َر ْين َيس ُوع ْوشَ ْ
و ْت َع َّجبوا َهو ْك لَ ّمات النّ ِاس ْوهنّ ِا َيرون
جين ينْشَ فَو ْن
سين ْ
يح َكون ،والف ْل ْ
الخ ْر ْ
جين ي ْمشَ و ْن ،وال َعمايِة َيرونْ ،و َس َّبحوا
والع ْر ْ
لاإ له ْاسرائي ْل.

َ 29وانْتَق ََل يَسو ُع ِم ْن ُه َ
ناك َو أاتى اإلى
جا ِن ِ
ب ب َ ْح ِر ال َجلي ِل َو َص ِع َد اإلى ال َجبَ ِل
َو َجلَ َس ُه َ
ناكَ 30 .و َدنا اإ َلي ِه ُجمو ٌع كَثي َرةٌ
َم َع ُهم ُع ْر ٌج َو ُع ْم ٌي َوخ ُْر ٌس َو ُم ْق َعدو َن
َوا آ َخرو َن كَثيرو َنَ ،و َط َرحوهم ِع ْن َد قَ َد َمي
يَسو َع ف ََشفا ُهمَ 31 .ح ّتى تَ َع َّج َب ال ُجمو ُع
َو ُهم ي َرو َن ال ُخ ْر َس يَتَكَ َّلمو َن َوال ُمق َعدي َن
ي ُ ْشفَو َن َوال ُع ْر َج ي َ ْمشو َن َوال ُع ْم َي ي َ َرو َن،
َو َم َّجدوا اإل َه اإ ْس َ
رائيل.

25

26

27

28

راضى ْكثي ْر
َيس ُو ْع يشْ في َم ِ

29

30

31

َيس ُو ْع ي َط ّعم اَأ ْر َبعة اَلاف ر ّجال
(مرقس )10–1:8

لن:
ْو ْ
ساح َيس ُو ْع َتلاميذو ْوقالْ ْ
لن
س هاي ،صا ْر ْ
َعلى لَ ّمة النّ ِا ْ
32

«اَأ ْشف ْق َ 32و َدعا يَسو ُع تَ َ
لاميذهُ َوقا َل َل ُهم:
َث ّة اِيم أ
«اتَ َح َّن ُن َعلى هذا ال َج ْم ِع ،فَها ث َلاث َ ُة أايّا ٍم
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يس َل ُهم ما ي َ ْأاكُلو َنَ ،و أا ْن
َل ُهم ِع ْندي َو َل َ
ريدِ ،لئَ ّلا ي ُ َخ ِّوروا
أا ْص ِرفَ ُهم صا ِئمي َن ل� أُا ُ
في ال َّطري ِق33 ».فَقا َل َل ُه تَ ُ
لاميذهُِ « :م ْن
أاي َن َلنا في ال َق ْف ِر ُخ ْبزاً ِلنُ ْش ِب َع هذا ال َج ْم َع
كُ َّل ُه؟» 34قا َل َل ُهم يَسو ُع« :ك َْم ِم َن ال ُخ ْب ِز
َلديكُم؟» قالوا َل ُهَ « :س ْب َع ٌة َوقَ ٌ
ليل ِم ْن
الس َم ِكَ 35 ».و أا َم َر ال ُجمو َع أا ْن
ِصغا ِر َّ
ضَ 36 .و أا َخ َذ ال ُخ ْبزا ِ
ت
ي َ َّت ِكئوا َعلى ال� أ ْر ِ
الس َم َك َو َم َّج َد َوك ََس َر َو أا ْعطى
السب َع َو َّ
َّ
أ
لاميذهُ َوتَ ُ
تَ َ
لاميذهُ ا ْع َطوا ال ُجمو َع.
َ 37و أاكَلوا َجميعاً َو َشبِعوا َو َرفَعوا ف ََضلا ِت
ِك َس ٍر َس ْب َع ِسلا ٍل ُم ْمتَ ِلئَ ًةَ 38 .و أاو ِل َ
ئك ا َّلذي َن
ف َر ُج ٍل َعدا ال ِّن ِ
أاكَلوا بَلَغوا أا ْرب َ َع َة ا آل� ِ
ساء
َوال� أ ْطفا ِلَ 39 .وحي َن َص َر َف ال ُجمو َع َص ِع َد
السفينَ ِة َو أاتى اإلى تُخو ِم َم ْجدو.
اإلى َّ

4:16–33:15

ع ْنديْ ،وما لن شي َت يا ْكلونْ ،وم ُو اريد
يخورو ْن م ال ّج ُوع
فن صايمين ْبشا ْن لا َ
اَ ْص َر ْ
ين
ف ال َّطريِ ْقَ ».تلاميذو قالولو« :من اَ ْ
الچ ُول ْغ َبيز يشَ ّب ْع َهال َل ِّمة ك ّلا؟»
لْنا ف ّ
كن؟»
غيف ع ْن ْد ْ
لنَ « :ك ْم َر ْ
َيس ُو ْع قالْ ْ
«س ْب َعة ْ
وش َو ِّية َس َمك ْزغا ْرَ ».وا َم ْر
قالولوَ :
ضَ ،و َاخذ
س َت ي ْن َت َكو ْن َع الا َ ْر ْ
لَ ّمات النّ ِا ْ
والس َمك ْو َس َّبح ْوك ََسر ْو َعطى
السب َعة ر ْغ ِفة َّ
َّ
ِ
س.
لَ َتلاميذو ْو َتلاميذو َع َطوا لَ َل ّمات النّا ْ
َواكَلوا كلّ ْن ْوش ْبعواْ ،و َر َفعوا َس ْبع ْس ِلال
م ْتل ِّية شي َل فض ْل م الكس ِاريْ .و َهو ْك َل
اكَلوا كانوا اَأ ْر َب ْعة اَلافْ ر ّجا ْل َغير النّ ْسوا ْن
س
والاولا ْدْ .و َو ْق ْت َل َص َرف لَ ّمات النّ ِا ْ
للس ّفي ِنة ْوجا َل نَواحي َمگدو.
َط َل ْع َّ
33

34

35

36

37

38

39

َعلامات الازم ِنة

(مرقس  ،13–11:8لوقا )56–54:12

َو َدنا ف َّريس ّيو َن َو َص ّدوقيو َن
ي ُ َج ِّربونَ ُه َوي َ ْس أالونَ ُه أا ْن يُريَهم اآي َ ًة
الس ِ
جاب َوقا َل َل ُهم« :اإذا كا َن
ِم َن َّ
ماء2 .ف أَا َ
ماء قَ ِد
‘ص ْح ٌو ُه َو ِل� أ َّن َّ
ساء قُ ْلتمَ :
ال َم ُ
الس َ
الصبا ِح تَقولو َنِ :
‘شتا ٌء
ا ْح َم َّر ْتَ 3 ’.وفي َّ
ماء قَ ِد ا ْح َم َّر ْت ِبكَاآب ٍة’.
ُه َوِ ،ل� أ َّن َّ
الس َ
الس ِ
ماء تَ ْع ِرفو َن أا ْن
يا ُمرائي َنَ ،و ْج َه َّ
الزما ِن ل� تَ ْع ِرفو َن
تَ ْف َحصواَ .علاما ِت هذا َّ
أا ْن تُ ِم ِّيزوا؟ ٌ 4
جيل ِش ّر ٌير َوزا ٍن ي َ ْطلُ ُب اآي َ ًة

16

16

وصد ِ
ت
ّوق ِّية َ
ْو َق َّربوا َف ِّريس ِّية َ
يين َع ِ
لامة
يجربو ُهْ ،و َط َلبوا منّو ي َو ّر ْ
َ
ِ
«و ْق ْت َل
السما جا َوبن قالْ ْ
لنَ :
َعجي ِبة م َّ
من َل ك
ْت َم ّسي ال َمسا تْقولو ْنَ :
‘صحو واِْ ،
‘اليو ْم
السما’.
ّ
ْاح َم ّرت َّ
والص ْب ْح تْقولونَ :
بست’.
السما ْو َع ْ
شت ِا واِْ ،
من َل ك ْاح َم ّرت َّ
السما ت ْعرفو ْن ت ْف َحصو ْن،
قينّ ،
يا ْمنا ْف ْ
وچ َّ
لامات َهال َّزما ْن ها ْذ م ُو ت ْعرفو ْن ت ْفرقو ْن؟
َع ْ
لب ،و َع ِ
نَس ْل شَ ّرير ْوزاني َع ِ
لامة م ُو
لامة ي ْط ْ
2

3

4
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بي».
ي ْن َعطى ل ُه َغي ْر َعلام ْة يونان ال َّنبيْ ».وعافن َول� ي ُ ْعطى َل ُه اآي َ ٌة اإلّ� ا آي َة يونا َن ال َّن ِّ
َوتَ َركَهم َو َمضى.
راح.
ْو ْ

والصد ِ
ّوق ِّية
َخمير ال َف ّريس ِّية َّ
(مرقس )21–14:8

َو ْق ْت َل َق َطعوا َتلاميذو َل شاطي اللاخْ
لن:
عن ْغ َبي ْزْ .وه ّواِ قالْ ْ
نسيوا ياخْ ذو ْن َم ْ
ْ
من َخميرة ال َف ّريس ِّية
اكن ْ
كن وايّ ْ
«بالْ ْ
والص ِ
ف
س هنّ ِا َبقى ي ْفت ْكرو ْن َ
َّ
دوق ِّيةَ ».ب ْ
بن ،ويقولو ْن ما ج ْبنا َم ْعنا ْغ َبي ْزَ .يس ُو ْع
َق ْل ْ
يش
َع َرف ْوقالْ ْ
لن« :يا َقليلين ايما ْن! لَ ْ
كن َعلى هاي َل ما ج ْبتن
ت ْفت ْكرو ْن َ
ف َق ْل ْب ْ
تن؟ ما َب ْق يجي
للس ْع ما ك ْلفه ْم ْ
ْغ َبي ْز؟ َّ
للخ ْمسة اَلاف ْو َك ْم
الخ ْمسة ر ْغ ِفة َ
لَبالْكن َ
الس ْب َع ْة
ق ِّف ْة كس ِاري َر َف ْع ْ
تنْ ،ولا َهوك َّ
تن؟
ر ْغ ِفة للا َ ْر َب ْعة اَلاف ْو َك ْم َسلِّة َر َف ْع ْ
كنَ ،ب ِلى
اأ ْش َو ْن ما فه ْم ْتن م ُو َع الّغ َْبي ْز ق ْلتولْ ْ
من َخميرة ال َف ّريس ِّية
كن ْ
ْبشان تْديرو ْن بالْ ْ
والصد ِ
من
َّ
ّوق ِّية؟» هاك ال َو ْق ْت ْفهموا م ُو ْ
لى
بالنَ ،ب ِ
لن َت يديرو ْن ْ
َخميرة الّغ َْبي ْز قالْ ْ
والصد ِ
ّوق ِّية.
من َتعاليم ال َف ّريس ِّية َّ
ْ
5

6

7

8

9

10

11

12

َ 5وحي َن أاتى تَ ُ
لاميذهُ اإلى ال َع ْب ِر نَسوا
أا ْن ي َ ْأاخُذوا َم َع ُهم ُخ ْبزاً 6 .فَقا َل َل ُهم:
ميرةَ الف َّريس ّيي َن
«انْ ُظروا َوا ْح َذروا َخ َ
الص ّدوق ّيي َن 7 ».أا ّما ُهم فَكانوا ي ُ َفكِّرو َن
َو َّ
في أانْف ُِسهِم أانَّ ُهم َل ْم ي َ ْأاخُذوا ُخ ْبزاً8 .و َع َر َف
يَسو ُع فَقا َل َل ُهمِ « :لماذا تُ َفكِّرو َن في
أانْف ُِسكُم يا قَليلي ال إ�يما ِن أانَّكُم َل ْم أتاخُذوا
ُخ ْبزاً 9 .أاما فَ ِه ْمتم َح ّتى ال� آ َن؟ أال� تَ ْذكُرو َن
زات ال َخ ْم َس ِة ا آل� ٍ
َخ ْم َس ُخ ْب ِ
ف َوك َْم قُ َّف ًة
َرفَ ْعتُم؟ َ 10ول� َس ْب َع َة ُخ ْبزا ِت ال� أ ْرب َ َع ِة اآل� ٍ
ف
َيف َل ْم تَ ْف َهموا أانّي
َوك َْم َس ّل ًة َرفَ ْعتُم؟ 11ك َ
َل ْم أاقُ ْل َلكُم َع ِن ال ُخ ْب ِز ،ب َ ْل أا ْن تَ ْح َذروا
الص ّدوق ّيي َن؟»
ميرةَ الف َّريس ّيي َن َو َّ
َخ َ
 12حينَ ِئ ٍذ فَهِموا أانَّ ُه َل ْم يق ُْل َل ُهم أا ْن ي َ ْح َذروا
ليم الف َّريس ّيي َن
َخ َ
ميرةَ ال ُخ ْب ِز ،ب َ ْل تَ ْع َ
الص ّدوقيي َن.
َو َّ

سيح
رس يقو ْل َل َيس ُوعْ :اأنْ َت واِ ال َم ْ
ب ْط ْ
(مرقس  ،30–27:8لوقا )21–18:9

يصريَّ ِة
َ 13و ْق ْت َل جا َيس ُو ْع َل ديرة َق َ
يصريّة َ 13وحي َن أاتى يَسو ُع اإلى ِم ْن َط َق ِة قَ َ
لن« :اَأيش يقولون فيلي ُّب َسَ ،س أا َل تَ َ
لاميذهُ َوقا َلَ « :م ْن يَقو ُل
فيل ُّبسَ ،ساَأل َتلاميذو قالْ ْ
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اس بِما أانّي ابْ ُن ال إ�نْسانِ؟»
َع ّني ال ّن ُ
14فَقالوا َل ُهُ « :ه َ
ناك َم ْن يَقولو َن‘ :يو َح ّنا
ال َم ْع َمدا ُنَ ’،وا آ َخرو َن‘ :اإيل ّياَ ’،وا آ َخرو َن:
‘اإ ْر ِميا أاو وا ِح ٌد ِم َن ال�أنْب ِ
ِياء 15 » ’.قا َل
َل ُهمَ « :و أانْتُم َم ْن تَقولو َن أانّي أانا؟»
جاب ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس َوقا َل :أ
«انْ َت ُه َو
 16أا َ
جاب يَسو ُع
ال َمسي ُح ابْ ُن الل ِه ال َح ِّي 17 ».أا َ
َ
«طوباك يا ِس ْمعا ُن ب َن يونا ِل� أ َّن
َوقا َل َل ُه:
َل ْحماً َو َدماً َل ْم يَك ِْش ْف َل َك ،ب َ ْل أابي ا َّلذي
السماوا ِ
تَ 18 .و أانا أايضاً أاقو ُل َل َك:
في َّ
الص ْخ َرةُ َو َعلى ِ
الص ْخ َر ِة أابْني
هذ ِه َّ
أانْ َت ُه َو َّ
واب الها ِوي َ ِة َل ْن تَقْوى َعلَيها.
َنيستي َو أابْ ُ
ك َ
السماوا ِت.
َ 19ل َك أُا ْعطي َمفاتي َح َملَكو ِت َّ
صير َم ْربوطاً
َوك ُُّل ما تَ ْر ِب ُط ُه َعلى ال� أ ْر ِ
ض يَ ُ
الس ِ
صير
ماءَ ،وما تَ ُح ُّل ُه في ال� أ ْر ِ
في َّ
ض يَ ُ
الس ِ
ماء20 ».حينَ ِئ ٍذ أاوصى
َم ْحلول� ً في َّ
تَ َ
لاميذهُ أالّ� يَقولوا ِل� أ َح ٍد أانَّ ُه ال َمسي ُح.
21
الو ْق ِ
ت ب َ َد أا يَسو ُع ي ُ ْع ِل ُن
َو ِم ْن ذ ِل َك َ
أ
ِلتَ ِ
ليم
لاميذ ِه أانَّ ُه َس َ
وف ي َ ْذ َه ُب اإلى او ُر َش َ
الشيو ِخ َو ِم ْن ِكبا ِر الكَ َهنَ ِة
َويَتَ أا َّل ُم ج ًِّدا ِم َن ُّ
قوم.
َوالكَتَبَ ِة َوي ُ ْقتَ ُل َوفي اليَو ِم الثّا ِل ِث ي َ ُ
َ 22و أا َخ َذهُ ب ُ ْط ُر ُس َوب َ َد أا ي َ ْنتَه ُِرهُ َوقا َل« :حاشا
أا ْن يَصي َر َل َك هذا يا َس ِّيدي 23 ».أا ّما ُه َو
فَا ْلتَف ََت َوقا َل ِلبُ ْط ُر َس« :ا ْذ َه ْب َع ّني يا
َشيطا ُنِ ،ل�أنَّ َك ل� تُ َفك ُِّر فيما ِلل ِه ب َ ْل فيما

23-14:16

س َع َلي َانا ا ْبن الا ْنسا ْن؟» قالوا« :في
النّ ِا ْ
‘يوحنّا ال َم ْع َمذا ْن واِْ ’،و َغير ْن:
َل يقولونَ :
‘ايِل ّيا’ ْو َغير ْن‘ :اِرميا ،يا واِح ْد م الاَنْ ِبيا» ’.
من تْقولون اَنا؟ َر ْد شَ ْمعو ْن
تن ْ
لن :وانْ ْ
قالْ ْ
ب ْطرس ْوقالْ« :اأنْ َت واِ ال َمسيح ا ْبن اَلله
الحيَ ».ر ْد َيس ُو ْع قالْلوَ « :هن ّيتك يا
َ
ف ْ
لك
ابن َيونا! م ُو لَ ْحم ْو َد ْم َكشَ ْ
شَ ْمعون ْ
ماواتَ .وانا
الس ْ
الس ْرَ ،ب ِ
َه ّ
لى اَأبوي َل ف َّ
زاِ اَأقو ْل ْ
لك :اأنْ َت كافْ َح َجر انْ َتْ ،و َعلى
َهالكافْ َت ا ْبني بيعتي ،وا ْبواب الهاويِة
ما َت تْت ِيق َع َليا .ولك َت ا ْعطي مف ِاتيح
السماواتْ .وك ْل شي َل ت ْربطو ف
َم َلكوت َّ
السماْ .وشي
ض َت يكو ْن َم ْرب ُوط ف َّ
الا َ ْر ْ
ض َت يكو ْن َم ْحلو ْل ف
َل تْحلّو ف الا َ ْر ْ
السما ».هاك ال َو ْق ْت َو ّصى َتلاميذو لا
َّ
سيح واِ.
يقولو ْن لا َ َّح ْد ال َم ْ
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شف
من هاك ال َو ْق ْت َبدا َيس ُو ْع ي ْك ْ
ْو ْ
يرو ْح لَلق ْدس
لَ َتلاميذو ويقولْ ْ
لنَ ،ت ُ
ْوي ْت َع َّذب ْكثي ْر م الّشْ ي ُو َخة و ْگباريّة ال َك َه َنة
اموس ْوي ْنقتلْ ،و ْ
ثالث َيوم يقو ْم.
و ْم َع ْلمين النّ ْ
اخذو ب ْطرسْ ،و َبدا ي َعلّي َصوتو َع َليو
َو َ
«س ّيدي! حاشاك يس ِير ْ
لك َهالشِّ ي
ويقولْلوَ :
«رو ْح
رسُ :
س ه ّواِ انْدار ْوقا ْل لَب ْط ْ
ها ْذ!» َب ْ
وچي يا ش ِيطا ْن! َح َجر ْة َع ْث َو َرة اأنْ َت
من ّ
ْ
لي
من َل م ُو ت ْفتك ْر َ
ليْ ،
ف اأمور اَللهَ ،ب ِ
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5:17–24:16

ف أامور َالبشَ ْر ».هاك ال َو ْق ْت َيس ُو ْع قا ْل
َ
لَ َتلاميذوَ « :ل يري ْد يجي َخ ْلفي ،لاز ْم ي ْكف ْر
يحم ْل َصليبو ْويجي َخ ْلفي.
َ
ف نَ ْفسو ْو ْ
ص نَ ْفسو ،ي َتوبلاْ .و َل ي َتوب ْل
َل يري ْد َ
يخلّ ْ
يش ي ْنتفع
نَ ْفسو لَخاطري َت ي ْلقاها :اَأ ْ
الانْسا ْن َل ربح ال ّدنْي ِا ك ّلا ْوخس ْر نَ ْفسو؟
من
ايش ي ْعطي الانْسا ْن ْم َبدا ْل نَ ْفسو؟ ْ
َو ْ
ف َمجد اَبو ُه
يي واِ ا ْبن الانْسا ْن َ
َل ج ِا ِ
ّيسينْ ،وهاك ال َو ْق ْت َت
َم ْع َملايكتو ال َقد ْ
سب ك ّل انْسا ْن َعلى موجب ا ْعمالو.
يح ِا ْ
قايمين َهو ْن م ُو
س
ْ
الح ّق اَقولْ ْ
َ
كن :في ن ِا ْ
وت َل م ُو َيرون ا ْبن الانْسا ْن
يذوقون ال َم ْ
ُ
ف َم َلكوتو».
يي َ
ج ِا ِ
ْو َبع ْد س ّة اِي ْمَ ،يس ُوع اَ َخ ْذ ب ْطرس
عن َل
يوحنّا اَأخو ُه ْوط ِالَ ْ
ْو َي ْعقوب ْو َ
َج َب ْل ع ِالي ْب َو ْحد ْن .و ْت َغ َّي ْر َيس ُو ْع قدّامن،
وچو كَما الشَّ ْمسْ ،و َحويسو َابي ّضوا
ْونَ َّو ْر ّ
لن موسى وايِل ّيا ْوهنّ ِا
كَما َّ
الضوْ .و َظ َه ْر ْ
يح َكو ْن َمعو .و َر ْد ب ْطرس ْوقا ْل لَ َيس ُوعْ:
ْ
ِ
«س ّيدي! ْك َويّس وا لنا َت نْكو ْن َهونْ .و َل
َ
ِ
وحدةِ
صب َهو ْن ث َْث خ َيمْ ،
تْري ْدَ ،ت ن ْن ْ
وح ِدة لايِل ّياْ ».وه ّواِ
وح ِدة لَموسى ْو ْ
لك ْو ْ
لت َع َلين،
يحكي ،والّا َغي ِمة َضو ِّية َف َّي ْ
َبع ْد ْ
وت م ال َغي ِمة يقولْ« :هذا واِ ا ْبني
ْوصا ْر َص ْ
فرح ُت ِفيو ،ل ُه ْاس َمعوا».
بيب َل ْ
َ
الح ْ
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ِللبَ َش ِر24 ».حينَ ِئ ٍذ قا َل يَسو ُعَ « :م ْن ي ُ ِر ْد
أ ْأ
تي َورائي فَ ْليُ ْن ِك ْر نَف َْس ُه َوي َ ْح ِم ْل
ا ْن يَا َ
َصليبَ ُه َو أيا ِ
ريد
ت َورائيِ 25 .ل� أ َّن ا َّلذي ي ُ ُ
أا ْن ي ُ َخ ِّل َص نَف َْس ُه يُضي ُعهاَ ،وا َّلذي يُضي ُع
نَف َْس ُه ِم ْن أا ْجلي يَجِ ُدهاِ 26 .ل�أنَّ ُه ماذا ي َ ْنتَ ِف ُع
ال إ�نْسا ُن َلو َر ِب َح العا َل َم كُ َّل ُه َو َخ ِس َر نَف َْس ُه؟
أاو ماذا ي ُ ْعطي ال إ�نْسا ُن ِع َوضاً َع ْن نَف ِْس ِه.
ِ 27ل�أنَّ ُه َسيَ ْأاتي ابْ ُن ال إ�نْسا ِن في َم ْج ِد أابي ِه
َم َع َملائكَ ِت ِه ال ِق ّديسي َنَ ،وحينَ ِئ ٍذ يُجازي
ك َُّل اإنْسا ٍن ِب َح َس ِ
ب أا ْعما ِل ِه28 .ال َح َّق أاقو ُل
ناس قائمو َن ها ُهنا ل� يَذوقو َن
َلكُم :ث َ َّم َة أُا ٌ
وت َح ّتى ي َ َروا ابْ َن ال إ�نْسا ِن ا آ ِتياً في
ال َم َ
َملَكو ِت ِه».
َوب َ ْع َد ِس َّت ِة أايّا ٍم أا َخ َذ يَسو ُع ب ُ ْط ُر َس
قوب َويو َح ّنا أاخاهُ َو أا ْص َع َد ُهم
َوي َ ْع َ
اإلى َجبَ ٍل عا ٍل َو ْح َد ُهمَ 2 .وتَ َغ َّي َر يَسو ُع
س َوابْيَ َّضت
ضاء َو ْج ُه ُه َّ
كالش ْم ِ
أاما َم ُهم َو َ
ِثياب ُ ُه كال ّنو ِرَ 3 .وتَراءى َل ُهم موسى َواإيل ّيا
جاب ب ُ ْط ُر ُس َوقا َل
يَتَكَ َّلما ِن َم َع ُه4 .ف أَا َ
ِليَسو َع« :يا َر ُّبَ ،ح َس ٌن َلنا أا ْن نَكو َن ُهنا،
َلاث َم َّ
ظالَ :ل َك
فَ إا ْن أا َر ْد َت َصنَ ْعنا ُهنا ث َ
وا ِح َدةٌَ ،و ِلموسى وا ِح َدةٌ َو ِل إ�يل ّيا وا ِح َدةٌ».
َ 5وفيما ُه َو يَتَكَ َّل ُم اإذا غَما َم ٌة نَ ِّي َرةٌ َظ َّلل ْت ُهم
وت صا َر ِم َن ال َغما َم ِة يَقو ُل« :هذا
َو َص ٌ
بيب ا َّلذي ِب ِه ُس ِر ْر ُتَ ،ل ُه
ُه َو ابْني ال َح ُ
ا ْس َمعوا».
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م ّتى
َ 6وحي َن َس ِم َع ال َّت ُ
لاميذ َسقَطوا َعلى
ُوجو ِههِم َوخافوا ج ًِّدا7 .فَتَق ََّد َم يَسو ُع اإ َليهِم
َو َل َم َسهم َوقا َل« :قوموا ،ل� تَخافوا».
َ 8و َرفَعوا ُعيونَهم َو َل ْم ي َ َروا اإلّ� يَسو َع
َو ْح َدهَُ 9 .وبَينَما ُهم نا ِزلو َن ِم َن ال َجبَ ِل
أاوصا ُهم يَسو ُع َوقا َل َل ُهم« :ل إ�نْسا ٍن ما
ل� تَقولوا َع ْن ِ
قوم ابْ ُن
هذ ِه ُّ
الر ْؤيا َح ّتى ي َ َ
ال إ�نْسا ِن ِم َن ال� أ ْموا ِتَ 10 ».و َس أا َل ُه تَ ُ
لاميذهُ
َوقالوا َل ُهِ « :لماذا اإذاً يَقو ُل الكَتَبَ ُة :اإ َّن
أ ْأ
جاب
تي أا َّول� ً؟»  11أا َ
اإيل ّيا ي َ ْنبَغي ا ْن يَا َ
يَسو ُع َوقا َل َل ُهم« :اإ َّن اإيل ّيا ي َ ْأاتي أا َّول� ً
ِليُكْ ِم َل ك َُّل َش ٍ
يءَ 12 .ول ِك ّني أاقو ُل َلكُم:
ُه َوذا اإيل ّيا قَ ْد أاتىَ ،وما َع َرفوهُ َوفَ َعلوا ِب ِه
ك َُّل ما أارادوا .هكَذا ابْ ُن ال إ�نْسا ِن أايضاً
سيَتَ أا َّل ُم ِم ْن ُه ْم13 ».حينَ ِئ ٍذ فَه َِم ال َّت ُ
لاميذ أانَّ ُه
َع ْن يو َح ّنا ال َم ْع َمدا ِن قا َل َل ُهم.
َ 14وحي َن أاتَوا اإلى ال َج ْم ِع َدنا اإ َلي ِه َر ُج ٌل
َو َركَ َع َعلى ُركْبَتَي ِهَ 15 ،وقا َل َل ُه« :تَ َح َّن ْن
س
َعلَ َّي يا َس ِّيدي ،ابْني َل ُه َشيطا ُن ُرؤو ِ
ال� أ ِه َّل ِة َو ُه َو في أا ْس َو أا حا ٍل ،فَكَم ِم ْن َم َّر ٍة
ي َ َق ُع في ال ّنا ِر َوك َْم ِم ْن َم َّر ٍة في ِ
الماء.
يت ِب ِه اإلى تَ ِ
لاميذ َك فَلَ ْم ي َ ْستَطيعوا أا ْن
 16أاتَ ُ
جاب يَسو ُع َوقا َل« :اآ ِه أايُّها
ي َ ْشفوهُ 17 ».أا َ
ُ
الجيل غ َُير المؤ ِم ِن َوال ُم ْلتَوي .اإلى َمتى
َس أاكو ُن َم َعكُم؟ اإلى َمتى َس أا ْحتَ ِملُكُم؟

17-6:17

َو ْق ْت َل س ْمعوا ال َّتلامي ْذَ ،و َقعوا َعلى
و ّچن ْوخافوا ْكثي ْر .قا ْم َيس ُو ْع َق َّر ْب منّن
ْو َدقّن ْوقالْ« :قوموا لا تْخافو ْنْ ».و َر َفعوا
َعي َنينْ ،وما ا َروا اأ َّح ْد َغي ْر َيس ُوع ْب َو ْحدو.
اهن َيس ُو ْع
زلين م َّ
الج َب ْلَ ،و ّص ْ
ْوهنّ ِا ن ِا ْ
«لاسم انْسا ْن لا تْقولون َعلى
لن:
قالْ ْ
ْ
يتن َل م ُو يقوم ا ْبن الانْسا ْن م
َهال ّرويا َل ا َر ْ
يتينْ ».و َساَألو ُه َتلاميذو قالولوَ « :بقى
ال َم ْ
لَيش ْم َع ْلمين النّاموس يقولون :ايِل ّيا لاز ْم
لن« :ايِل ّيا يجي َقب ْل َت
يجي َقب ْل؟» َر ْد قالْ ْ
كن :هاي ايِل ّيا
س اَق ْل ْ
ي َك ّم ْل ك ْل شيَ .ب ّ
جا ْوما َع َرفو ُهْ ،و َسوا ِفيو ك ْل شي َل رادوا.
كذاِ ا ْبن الانْسا ْن زاِ َت ي ْت َع َّذ ْب منّ ْن».
يوحنّا
هاك ال َو ْقت ،ا ْف َت َهموا ال َّتلامي ْذ َعلى َ
لن.
ال َم ْع َمذا ْن قالْ ْ
6
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سيح يشْ في َولَ ْد ِفيو ش ِيطا ْن
ال َم ْ

سَ ،ق َّر ْب
َو َل َم ْن َجوا َلع ْن ْد َل ّمة النّ ِا ْ
لَع ْندو َزلَ ِمة ْو َرك ْع َعلى ركَبوْ ،وقالْلو:
«س ّيدي ا ْر َح ْمني! ا ْبني ي َق ْع بال َق َمرْ ،وحالتو
َ
تات ف النّا ْر يقَع ْو َو ْقتات ف
بال َوي ْلَ :و ْق ْ
ْ
س ما
ال َمي .ج ْبتو ُه لَع ْند َت
لاميذكَ ،ب ْ
تاقوا يشْ فو ُهَ ».ر ْد َيس ُو ْع قالْ« :اآخْ يا
جي ْل َبلا اإيما ْن ،جيل اَ ْع َوج ،لاَأي َم ْت َت
لكن؟ جبوا
كن؟ لاَأي َم ْت َت ات َْح َّم ْ
ا ْبقى َم ْع ْ
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لي واِ لَ َهو ْنْ ».و َز َع ْق َيس ُو ْع َع َليو َصوت
من
ْو َط َل ْع منّو الشّ ِيطا ْن ،وانْشَ فى ال َولَ ْد ْ
السا َعة .هاك ال َو ْق ْت َجوا ال َّتلامي ْذ
هاك ّ
يش
لَع ْن ْد َيس ُوع ْوه ّواِ ْب َو ْحدو ْوقالولو« :لَ ْ
لن:
ْ
نحن ِا ما ت ْقنا نشْ ِفيو؟» َيس ُو ْع قالْ ْ
الح ّق اَقولْكن:
«من َل ما ع ْن ْد ْ
ْ
كن اإيمانَ .
فيكن اإيمان ْم َق ْد َح ّباي ْة َخ ْر َدلَْ ،ت
يكو ْن ْ
من َهونْ ’.و َت
تْقولو ْن لَ َه َّ
‘رو ْح ْ
الج َب ْلُ :
س
يروحْ .وشي ما َت ْ
يص َع ْب َع َل ْ
ُ
يكنَ .ب ْ
والصلاة».
بالصو ْم َّ
س م ُو ي ْط َل ْع َغي ْر َّ
َهال ّج ْن ْ
الجلي ْلَ ،يس ُو ْع قالْلن:
َو ْق ْت َل كانوا ف َّ
س.
«ا ْبن الانْسا ْن َت ي ْت َسلَّ ْم لايدَين النّ ِا ْ
ْو َت ي ْقتلو ُهْ ،و ْ
ثالث َيو ْم َت يقوم».
ْوص ْعب ْتلن ْوح ْزنوا ْكثي ْر.
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الهي َك ْل
َيس ُو ْع يد َفع َضريبة َ

َو ْق ْت َل َجوا َل َك َف ْرناحو ْمَ ،ق َّربوا َهو ْك
ين َع ال ّراس ْوقالوا
َل يل ّمو ْن َضريبة ال ّد ْره َم ْ
لَب ْطرسْ « :م َعلّ ْمكن م ُو ي ْعطي د ْره َمينو؟»
رس
لنَ « :ب ِ
قالْ ْ
لىَ ».و ْق ْت َل َد َخ ْل ب ْط ْ
يش ْ
رايك
للب ْ
َ
يتَ ،يس ُو ْع راساً قالْلو« :اَأ ْ
ض
من ْ
شَ ْمعو ْن؟ ْ
من ياخْ ذون ْملوك الا َ ْر ْ
من اولاد ْن والّا
َخ ْ
راس؟ ْ
راج يا َضريب ْة ْ
الاجانب؟» شَ ْمعو ْن قالْلو« :م
م
ْ
الاجانبَ ».يس ُو ْع قالْلوَ « :بقى الاولا ْد
ْ
ِ
مقنُ ،رو ْح
س ْبشا ْن لا ْ
نح ْ
ح ّر ْ
ين ناَ .ب ّ
24

25

26

27
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اجل ْب ُه اإ َل َّي ها ُهناَ 18 ».وانْتَ َه َرهُ يَسو ُع
بي ِم ْن
فَ َخ َر َج ِم ْن ُه َّ
في َّ
الص ُّ
الشيطا ُن َو ُش َ
السا َع ِة19 .حينَ ِئ ٍذ َدنا ال َّت ُ
لاميذ اإلى
ِت ْل َك ّ
يَسو َع َو ْح َدهُ َوقالوا َل ُهِ « :لماذا َل ْم نَ ْستَ ِط ْع
نَ ْح ُن أا ْن نَ ْش ِفيَ ُه؟»  20قا َل َل ُهم يَسو ُع:
« ِل َع ِد ِم اإيما ِنكُمِ ،ل�أنّي ال َح َّق أاقو ُل َلكُم:
َلو صا َر فيكُم اإيما ٌن كَ َح َّب ِة َخ ْر َد ٍلَ ،ل ُق ْلتُم
ِلهذا ال َجبَ ِل‘ :انْتَ ِق ْل ِم ْن ُهنا’ فَيَ ْنتَ ِق ُل،
َو َشي ٌء َل ْن ي ُ ْعجِ َزكُمَ 21 .ول ِك َّن هذا الجِ ْن َس
الصلا ِة».
ِالصو ِم َو َّ
ل� ي َ ْخ ُر ُج اإلّ� ب َّ
َ 22وبَينَما ُهم يَتَ َر َّددو َن في ال َجلي ِل قا َل
َل ُهم يَسو ُع« :ابْ ُن ال إ�نْسا ِن َسيُ َس َّل ُم اإلى
سَ 23 ،وي َ ْقتُلونَ ُه َوفي اليَو ِم
أايدي ال ّنا ِ
قوم ».فَ َح ِزنوا ُح ْزناً َشديداً.
الثّا ِل ِث ي َ ُ
24
أ
ِ
هؤل�ء
ناحوم َدنا
َوحي َن اتَوا اإلى كَ ْف ِر َ
س ِد ْر َه َمي ِن
الر ْأا ِ
ا َّلذي َن أياخُذو َن َضريبَ َة َّ
َع ْن ك ُِّل ف َْر ٍد َوقالوا ِلبُ ْط ُر َس :أ
«اما ي ُ ْعطي
ُم َع ِّل ُمكم ِد ْر َه َمي ِه؟»  25قا َل َل ُهم« :بَلى».
َوحي َن َد َخ َل ب ُ ْط ُر ُس اإلى البَي ِت باد َرهُ يَسو ُع
قائلا ً« :ماذا تَرى يا ِس ْمعا ُن؟ ِم َّم ْن ي َ أاخ ُُذ
ُم ُ
س؟
لوك ال� أ ْر ِ
ض َخراجاً َو َضريبَ َة َر ْأا ٍ
أا ِم ْن أابْنا ِئهم أا ْم ِم َن ال ُغ َر ِ
باء؟»  26قا َل
َل ُه ِس ْمعا ُنِ « :م َن ال ُغ َر ِ
باء ».فَقا َل َل ُه
يَسو ُع« :اإذاً البَنو ُن أا ْحرا ٌرَ 27 .ول ِك ْن ِلئَ ّلا
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9:18–27:17

الصيدْ ،واأ َّو ْل َس َم ِكة
كب ِفيو صنّارة َّ
نُ ْع ِث َر ُهم ا ْذ َه ْب اإلى البَ ْح ِر َو أا ْل ِق ب ِِص ّنا َر ِت َك َللبحر ْو ْ
الس َمك ُة ال�أولى ا َّلتي تَ ْخ ُر ُج ا ْفتَ ْح فَ َمها ت ْط َلع ،ا ْف َت ْح ث ّما َت تّرى ِفيو ْستار يساوي
َو َّ
فَتَجِ َد اإ ْستاراً .خ ُْذهُ َوا ْدف َْع َع ّني َو َع ْن َك ».اَأ ْر َب ْع َدراهم ،خذو وا ْعطي شي َل َع َلي
ْو َع َل ْ
يك».
السا َع ِة َدنا اإ َلي ِه ال َّت ُ
لاميذ
في ِت ْل َك ّ
َوقالوا َل ُهَ « :م ْن ُه َو ال� أ ْع َظ ُم في
السماوا ِت؟» 2ف ََدعا يَسو ُع ِطفْلا ً
َملَكو ِت َّ
َو أاقا َم ُه بَينَ ُهمَ 3 .وقا َل َل ُهم« :ال َح َّق أاقو ُل
َلكُم ،اإ ْن َل ْم تَ ْرجِعوا َوتَصيروا كال� أ ْطفا ِل
السماوا ِت4 .فَ َم ْن
فَلَ ْن تَ ْدخُلوا َملَ َ
كوت َّ
صير
َو َض َع نَف َْس ُه كَهذا ال ِّط ْف ِل فَ ُه َو ي َ ُ
ِ
َعظيماً في َملَ ِ
ماواتَ 5 .و َم ْن
الس
كوت َّ
قَب َِل ِطفْلا ً ِمث َْل هذا با ْسمي فَق َْد قَ ِبلَني.
ِ
الصغا ِر
َ 6وك ُُّل َم ْن ي ُ ْع ِث ُر وا ِحداً ِم ْن
هؤل�ء ِّ
المؤ ِمني َن بي َخ ٌير َل ُه أا ْن ي ُ َع َّل َق في ُعنُ ِق ِه
غر َق في أا ْعما ِق البَ ْح ِر.
َح َج ُر َّ
الرحى َوي ُ َ
َ 7و ٌيل ِللعا َل ِم ِم َن ال َعثَرا ِتِ ،ل�أنَّ ُه ل� ب ُ َّد أا ْن
أ
راتَ ،ول ِك ْن َو ٌيل ِل َّلر ُج ِل ا َّلذي
تي ال َعثَ ُ
تَا َ
رات8 .فَ إا ْن كانَ ْت ي َ ُد َك
َع ْن ي َ ِد ِه تَ أاتي ال َعثَ ُ
أاو ِر ْجلُ َك تُ ْع ِث ُر َك ،فَا ْق َط ْعها َو أا ْل ِقها َع ْن َك.
َخ ٌير َل َك أا ْن تَ ْدخ َُل ال َحياةَ َو أانْ َت أا ْع َر ُج أاو
أا ْق َط ُع ِم ْن أا ْن يَكو َن َل َك يَدا ِن أاو ِر ْجلا ِن
اثْنَتا ِن َوتَ َق َع في ال ّنا ِر ال�أبَديَّ ِةَ 9 .واإ ْن كانَ ْت
َعينُ َك تُ ْع ِث ُر َك فَا ْقلَ ْعها َو أا ْل ِقها َع ْن َكَ .خ ٌير

18

السما
اَأ ْگ َب ْر واِح ْد َ
ف َم َلكوت َّ

18

السا َعة َق َّربوا ال َّتلامي ْذ لَع ْن ْد
فاك ّ
ف
«من واِ الا َ ْگ َب ْر َ
َيس ُوع ْوقالواْ :
ساح لَع ْند و
الس ْ
ماوات؟» َيس ُو ْع ْ
َم َلكوت َّ
كن
«الح ّق اَقولْ ْ
َولَ ْد ْو َوقَّفو َب ْ
يناتن ،وقالَ :
َل م ُو ت ْر َجعو ْن وتْس ِيرو ْن كَما الاولا ْد ،م ُو
ماواتَ .بقى َل
الس ْ
ت ْدخلو ْن لَ َم َلكوت َّ
ي َنخّ ي نَ ْفسو كَما َهال َولَ ْد ها ْذ ،ه ّواِ واِ َل
ماوات.
الس ْ
َت يكون الا َ ْگ َب ْر َ
ف َم َلكوت َّ
باسمي ،لي
ْو ْ
من َل ي ْق َب ْل كَما َهال َولَ ْد ْ
من َهوذ
ي ْق َب ْلْ .وك ْل من يس ِي ْر َع ْث َو َرة لواِح ْد ْ
ف
ال ّ ْزغار
المومنين في ،كا ْن اَأ ْح َس ْنلو ت ْت َعلَّ ْق َ
ْ
َرقبتو َف ْرشة ال َّرحى َل ي َد ّورا ال ّ ْحمارْ ،وي ْن َك ْب
رات،
لَ َع ْقب َالبح ْرَ .ويل ال ّدنْي ِا م ال َع ْث َو ْ
س َويلو
من َل ْاجباري تجي ال َع ْث َو ْ
ْ
راتَ ،ب ْ
راتَ .بقى َل
ها ْك َل تجي َعلى ايدو ال َع ْث َو ْ
َع ْث َورتك ايد ْك يا اإ ْجرك ،ا ْق َطعا ْوك ّبا لَ ْبعي ْد
ك .اَأ ْح َس ْن ْ
منّ ْ
الحيا ْة بي ْد
لك واِ ت ْدخل َ
ين
من َل يكو ْن لك اي ْد َت ْ
يا باج ْر َم ْقط ُو َعة ْ
واج ْر َتين ْوت َق ْع ف النّار الا َأ َبد ِّية .و َل َع ْ
ينك
2

3

4

5

6

7

8

9
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17-10:18

َع ْث َورتك ،ا ْق َلعا ْوك ّبا لَ ْبعي ْد منّ ْك .اَأ ْح َس ْن ْ
لك
من َل يكو ْن
ين ْ
الحيا ْة ْ
واِ ْب َع ْ
وح ِدة ت ْدخ ْل َ
ْ
كن
لك َعي ْن َتين ْوت َق ْع ف ْج َه َّنم النّا ْر .بالْ ْ
من َهوك ال ّ ْزغا ْر.
اكن ْ
تحت ْقرو ْن واِح ْد ْ
وايّ ْ
ف ك ْل َو ْقت
كنَ :م
السما َ
ْ
اَأقولْ ْ
لايكتن ف َّ
ماوات،
الس ْ
َيرو ْن و ّچ اَبوي َل ف َّ
10

َمثَل الخاروفْ الضّ ايع

ص شي َل ْت َتو َب ْل ك ّجا
«من َل ْبشان َ
ْ
يخلّ ْ
اإ ْبن الانْسا ْن.
رايكن؟ َل واِح ْد كا ْن ع ْندو
يش
ْ
«اَأ ْ
مي ْة خاروف ْوضا ْع واِح ْد منّ ْن ،م ُو يعيف
ويروح
عين خاروفْ ف َّ
تس ْ
الج َب ْل ُ
التّ ْس َعة ْو ْ
الح ّق
ي َد ّو ْر َعلا ْك َل ضاعْ؟ ْو َل ارا ُهَ ،
من َف ْرحتو ف
كن :ي ْف َر ْح ِفيو اأ ْك َث ْر ْ
اَقولْ ْ
عين َل ما ضاعوا .كذاِ ،م ُو
تس ْ
التّ ْس َعة ْو ْ
السماوي واِ َت ي ْت َتو َب ْل
شي َل يري ْد اَبوكن َّ
من َهوك ال ّ ْزغا ْر».
واِح ْد ْ
11

12

13

14

ف َح ّقك
َو ْق ْت َل يخطى اَأخوك َ

ف َح ّق ْكُ ،رو ْح
« َبقى َل غلط اَخو ْك َ
سَ .ل سم ْع منّك،
ع ِاتبو َبينك ْو َبينو َب ْ
ربحت اَخو ْكْ .و َل ما سم ْع منّ ْك،
تْكو ْن ْ
َو ّدي َم ْ
عك واِح ْد يا ا ْث َنين ْبشا ْن َعلى ث ْم
َين يا ث َّث ْشهود تْقوم ك ْل ك ْل ِمة.
ش ِاهد ْ
ْو َل ما سم ْع لَ َهو ْك زاَِ ،قو ْل للبي َعةْ .و َل ما
15

16

17
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َل َك أا ْن تَ ْدخ َُل ال َحياةَ ِب َعي ٍن وا ِح َد ٍة ِم ْن أا ْن
تَ َق َع في ال ّنا ِر َو أانْ َت ذو َعينَي ِن اثْنَتَي ِن.
ِ
هؤل�ء
10انْ ُظروا ،ل� تَ ْحتَ ِقروا وا ِحداً ِم ْن
الصغا ِرِ ،ل�أنّي أاقو ُل َلكُم :اإ َّن َملا ِئكَتَ ُهم
ِّ
السماوات في ك ُِّل حي ٍن يَن ُظرو َن َو ْج َه
في َّ
السماوا ِت.
أابي ا َّلذي في َّ
ِ «11ل� أ َّن ابْ َن ال إ�نْسا ِن أاتى ِليُ َخ ِّل َص ما
كا َن ها ِلكاً.
«12ماذا تَ ُظ ّنو َن؟ اإ ْن كا َن ِل� أ َح ٍد ِمئ ُة
َخرو ٍ
ف َو َض َّل وا ِح ٌد ِم ْنها ،أال� ي َ ْت ُر ُك
ال ِّت ْس َع َة َوال ِّت ْسعي َن في ال َجبَ ِل َوي َ ْذ َه ُب
َّ
طا ِلباً
الضال؟ َ 13واإ ْن َو َج َدهُ فَال َح َّق
أاقو ُل َلكُم اإنَّ ُه ي َ ْف َر ُح ِب ِه أاكْثَ َر ِم َن ال ِّت ْس َع ِة
َوال ِّت ْسعي َن ا َّلتي َل ْم تَ ِض َّل14 .هكَذا ما ِم ْن
أ
السماوا ِت أا ْن
مام أابيكُم ا َّلذي في َّ
َمشيئ ٍة ا َ
ِ
هؤل�ء.
الصغا ِر
ي َ ْه ِل َك وا ِح ٌد ِم َن ِّ
يك أا َ
« 15واإ ْن أا ْذن َ َب اإ َل َ
خوك فَا ْذ َه ْب
َوعا ِت ْب ُه بَينَ َك َوبَينَ ُه .اإ ْن َس ِم َع ِم ْن َك فَق َْد
َر ِب ْح َت أا َ
خاكَ 16 .واإ ْن َل ْم ي َ ْس َم ْع فَ ُخ ْذ َم َع َك
وا ِحداً أا ِو اثْنَي ِن ِلكَي َعلى فَ ِم شا ِه َدي ِن أاو
قوم ك ُُّل كَ ِل َم ٍةَ 17 .واإ ْن َل ْم ي َ ْس َم ْع
ث َلاث َ ٍة تَ ُ
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ِل� أ َ
َنيس ِة .فَ إا ْن َل ْم
ولئك أايضاً فَق ُْل ِللك َ
َنيس ِة أايضاً فَ ْليَك ُْن ِع ْن َد َك
ي َ ْس َم ْع ِللك َ
كالوث َ ِن ِّيَ 18 .وال َح َّق أاقو ُل َلكُم:
كال َع ّشا ِر َو َ
ض يَكو ُن َم ْربوطاً
ك ُُّل ما تَ ْربُطونَ ُه في ال� أ ْر ِ
الس ِ
ض
ماءَ ،وما تَ ُح ّلونَ ُه في ال� أ ْر ِ
في َّ
الس ِ
ماءَ 19 .و أاقو ُل َلكُم
يَكو ُن َم ْحلول� ً في َّ
ض
أايضاً :اإ ِن ا َّتف ََق اثْنا ِن ِم ْنكُم في ال� أ ْر ِ
َعلى أا ِّي أا ْم ٍر ي َ ْس أال� ِن ِه ،فَ إانَّ ُه يَكو ُن َل ُهم ِم ْن
السماوا ِتِ 20 .ل�أنَّ ُه َحيثُما
أابي ا َّلذي في َّ
ِاسمي
يَكو ُن اثْنا ِن أاو ث َلاث َ ٌة ُم ْجتَ ِمعي َن ب ْ
فَ ُه َ
ناك أانا بَينَهم».
21حينَ ِئ ٍذ َدنا اإ َلي ِه ب ُ ْط ُر ُس َوقا َل َل ُه« :يا
َر ُّب ،ك َْم َم َّرة ً اإ ْن أا ْذنَ َب اإ َل َّي أاخي أا ْغ ِف ُر ل ُه؟
أااإلى َس ْب ِع َم ّرا ٍ
ت؟» 22قا َل َل ُه يَسو ُع« :ل�
أاقو ُل َل َك اإلى َس ْب ِع َم ّرا ٍ
ت ،ب َ ْل اإلى َس ْبعي َن
َم َّرة ً َس ْب َع َم ّرا ٍ
ت.
السماوا ِت َر ُجلا ً
ِ «23لهذا ي ُ ْش ِب ُه َملَ ُ
كوت َّ
َم ِلكاً أارا َد أا ْن ي ُ ِ
بيدهَُ 24 .وحي َن ب َ َد أا
حاس َب َع َ
يُ ِ
حاس ُب ،قُ ِّد َم اإ َلي ِه وا ِح ٌد َمدي ٌن ِب َع ْش َر ِة
ا آل� ِ
ف َو ْزنَ ٍة25 .واإ ْذ َل ْم يَكُ ْن َل ُه ِليَ ْدفَ َع،
أا َم َر َس ِّي ُدهُ أا ْن يُبا َع ُه َو َوا ْم َر أاتُ ُه َو أابْناؤهُ
الدي َنَ 26 .و َوقَ َع ذ ِل َك
َوك ُُّل ما َل ُه َويوفي َّ
ال َع ْب ُد ساجِداً َل ُه َوقا َلَ ‘ :س ِّيدي ،تَ َم َّه ْل

26-18:18

من َهو ْك
سم ْع للبي َعة زاِْ ،احسبو كَما واِح ْد ْ
الضرايب يا كَما واِح ْد َوثَني.
َل يل ّمون َّ
كن ك ْل شي َل ت ْربطو ُه ف
الح ّق اَقولْ ْ
َ
السماْ ،وشي
ض َت يكو ْن َمرب ُو ْط ف َّ
الا َ ْر ْ
ض َت يكو ْن َم ْحلو ْل ف
َل تْحلّو ُه ف الا َ ْر ْ
كن ف
ين م ْن ْ
كن زاَِ :ل ا ْث َن ْ
السماَ .واقولْ ْ
َّ
ض يتّفقو ْن َعلى ك ْل شي َل ي ْطلبو ْن،
الا َ ْر ْ
من َل
السماويْ ،
لن ْ
َت يكونْ ْ
من اَبوي َّ
باسميَ ،هون َْك
اَأ ْين َل ْاج َت َمعوا ا ْث َن ْ
ين يا ثاثِة ْ
َبيناتن اَنا».
18

19

20

الّمسا َم َحة

رس لَع ْندو ْوقا ْللو:
هاك ال َو ْق ْت َق َّر ْب ب ْط ْ
ف َح ّقي
«س ّيدي! َك ْم َك َّرة َل خطي اَأخوي َ
َ
اَأسامحو؟ دي َل َسب ْع ط ْر ْق؟» َيس ُو ْع
قالْلو« :م ُو اقو ْل ْ
لك دي َل َسب ْع ط ْر ْق،
عين َك َّرة َسب ْع ط ْر ْق.
لي دي َل َس ْب ْ
َب ِ
ماوات
الس ْ
ْ
«من هاي ْتشَ َّبه َم َلكوت َّ
ِ
لَواِح ْد َم ْ
سب َعبيدوْ .ولَ َم ْن
لك راد يحا ْ
سبنَ ،ق َّر ْب لَع ْند و واِح ْد كا ْن
َبدا يح ِا ْ
من َل ما
َم ْديو ْن ل ُه ْب َعش ْرة اَلافْ َو ْزنِةْ ،و ْ
َّينَ ،س ّيدو اَأ َم ْر َت
كا ْن ع ْندو َت ي َوفّي الد ْ
ي ْنبا ْع ه ّواِ ْو َم َرتو واولادو ْوك ْل شي لَع ْندو
َّين .وك َْب ُروحو هاك
ْبشان ي َوفّي الد ْ
‘س ّيديَ ،د ْ
خيلك
الْ َع ْبد ْو َس َج ْدلو ْوقالْلوَ :
بالك َع َليْ ،وك ْل شي َت َاوفّي ْ
َط ّو ْل ْ
لك’.
21
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2:19–27:18

وح ْن َس ّي ْد هاك ال َع ْب ْد َع َليو ْو َفلَّتو ْوس ِا َمحو
َ
راح هاك ال َع ْب ْد َوارى
َّينْ .و َط َل ْع ْ
ف الد ْ
من ر َفقو كا ْن َم ْديو ْن ل ُه ْبمي ْة دينار،
َع ْب ْد ْ
ْومسكو من خْ ناقو ْوقالْلو‘ :ا ْعطيني شي
َل في لي َع َل ْ
يك ’.قا ْم هاك ال َع ْب ْد َرف ِيقو
اج َريو و ْت َو َّس ْللو ْوقالْلو:
ك َْب ُروحو َعلى ْ
‘ َد ْ
خيلكَ ،ط ّو ْل بالك َع َليْ ،وك ْل شي َت
َاوفّي ْ
راح َك ّبو ف
س ما رضيْ ،و ْ
لكَ ’.ب ْ
س دي لَ َم ْن ي َوفّي َد ْين َل في َع َليو.
َ
الح ْب ْ
قن شي َل صار،
َو ْق ْت َل ا َروا ال َعبي ْد ر َف ْ
لن و ْكثي ْر ح ْزنواْ ،وراحوا َح َكوا
ْكثي ْر ص ْعب ْت ْ
لَ َس ّيد ْن َعلى ك ْل شي َل صا ْر .هاك
ال َو ْق ْتَ ،س ّيدو ساحو ْوقالْلو‘ :يا َع ْب ْد شَ ّرير
َّين كلّو س ِا َم ْحتو ْك ِفيو
انْ َت واِ .هاك الد ْ
من َل َط َل ْب ْت منّي .ما كا ْن لازم انْ َت
ْ
بك َعلى َرف ِي ْ
يحن َق ْل ْ
قك كَما َل انا َح ْن
زاِ ْ
َق ْلبي َع َل ْ
وغضب َع َليو َس ّيدو ْو َسلَّمو
يك؟’
ْ
بين َت ي َع ْذبو ُه دي لَ َم ْن ي َوفّي ك ْل
لل ْم َع ْذ ْ
شي َل ل ُه َع َليو .كذاِ َت يع ِام ْلكن اَبوي
كن،
من ك ْل َق ْل ْب ْ
تن ْ
السماوي َل ما س ِا َم ْح ْ
َّ
ِ
ك ْل واحد اَخو ُهَ ،على َغ ْلطاتو».
راح
ص َيس ُو ْع كَلاموْ ،
َو ْق ْت َل َخلَّ ْ
ف
م َّ
الجلي ْل لَ َح ّد الياهود ِّية ،لَ َخ ْل ْ
قات
ن َْهر الا ْرد ْنْ .و َجوا َخ ْلفو ن ِاس ْكثي ْر َط ْل ْ
فاهن َهون َْك.
َط ْلقاتْ ،وشَ ْ
27
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كل َش ٍ
َعلَ َّي َو َّ
يء دا ِف ٌع أانا َل َك27 ’.فَتَ َح َّن َن
ِالدي ِن.
َس ِّي ُد ذ ِل َك ال َع ْب ِد َو أا ْطلَ َق ُه َوسا َم َح ُه ب َّ
َ 28و َخ َر َج ذ ِل َك ال َع ْب ُد َو َو َج َد وا ِحداً ِم ْن
ِرفا ِق ِه كا َن َمديناً َل ُه ِب ِمئ ِة دينا ٍر ف أَا ْم َسكَ ُه
َوكا َن ي َ ُخنُ ُق ُه قائلا ً :أ‘ا ْع ِطني ما أانْ َت َمدي ٌن
لي ِب ِهَ 29 ’.و َوقَ َع ذ ِل َك ال َع ْب ُد َرفي ُق ُه َعلى
َ
ِر ْجلَي ِه َو َطلَ َب ِم ْن ُه قائلا ً‘ :تَ َم َّه ْل َعلَ َّي
ف أَا ْدفَ َع َل َكَ 30 ’.ول ِك َّن ُه َل ْم ي َ ْر َض ب َ ْل َذ َه َب
الس ْج ِن َح ّتى ي ُ ْع ِطيَ ُه ما ُه َو
َو أا ْلقى ِب ِه في ِّ
َمدي ٌن ِب ِه َل ُه31 .حي َن َر أاى رفاقُ ُه ما َح َد َث
َح ِزنوا ج ًِّدا َو أاتَوا َو أا ْعلَموا َس ِّي َد ُهم ِبك ُِّل ما
َح َد َث32 .حينَ ِئ ٍذ َدعاهُ َس ِّي ُدهُ َوقا َل َل ُه :أ‘ايُّها
الدي ُن كُ ُّل ُه سا َم ْحتُ َك
ال َع ْب ُد ِّ
الش ّر ُير ،ذ ِل َك َّ
ِب ِه ِل�أنَّ َك َطل ْب َت ِم ّني 33 .أافَما كا َن يَجِ ُب
يك أانْ َت أايضاً أا ْن تَتَ َح َّن َن َعلى َر َ
َعلَ َ
فيقك
يك؟’ َ 34وغ ِ
كَما تَ َح َّن ْن ُت أانا َعلَ َ
َض َب َس ِّي ُدهُ
َو أا ْسلَ َم ُه ِلل ُم َع ِّذبي َن َح ّتى ي َ ْدفَ َع ك َُّل ما ُه َو
َمدي ٌن ِب ِه َل ُه35 .هكَذا َسيَ ْصنَ ُع ِبكُم أابي
ِ
ماوات اإ ْن َل ْم تَ ْت ُركوا ك ُُّل
الس
ا َّلذي في َّ
وا ِح ٍد ِل�أخي ِه ِم َن ال َق ْل ِ
ب ذُنوب َ ُه».
َوكا َن حي َن أاك َم َل يَسو ُع ِ
هذ ِه
الكَ ِلما ِت أانَّ ُه انْتَق ََل اإلى ال َجلي ِل
َو أاتى اإلى تُخو ِم اليَهو ِديَّ ِة اإلى َع ْب ِر ال� أُ ْر ُد ِّن.
2
راءهُ ُجمو ٌع كَثي َرةٌ َو َشفا ُهم ُه َ
ناك.
َو أاتى َو َ
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َ 3و َدنا اإ َلي ِه ف َّريس ّيو َن ي ُ َج ِّربونَ ُه سا ِئلي َن
اإ ْن كا َن ي َ ِح ُّل ِلل َم ْر ِء أا ْن يُط ِّل َق ا ْم َر أاتَ ُه ِلك ُِّل
جاب َوقا َل َل ُهم :أ
«اما قَ َر ْأاتُم أا َّن
ِع َّل ٍة4 .ف أَا َ
ذ ِل َك ا َّلذي َع ِم َل ِم َن البَ ْد ِء َذكَراً َو أُانْثى
5
الر ُج ُل أاباهُ
َع ِملَ ُهما؟ َوقا َلِ ‘ :لهذا ي َ ْت ُر ُك َّ
َو أُا َّم ُه َوي َ ْل َز ُم ا ْم َر أاتَ ُه َوي ُ ْص ِب ُح ال�ثْنا ِن َج َسداً
وا ِحداً6 ’.اإذاً َل ْم ي ُ ْصبِحا اثْنَي ِن ب َ ْل َج َسداً
وا ِحداً .فَما أا ْز َو َج ُه الل ُه اإنْسا ٌن ل� يُف َِّر ْق ُه».
7قالوا َل ُهِ « :لماذا اإذاً أاوصى موسى أا ْن
تاب تَ ْر ٍك َوي َ ُفكَّها؟» 8قا َل َل ُهم:
ي ُ ْع ِط َي ِك َ
زاء قَسا َو ِة قُلو ِبكُم أا ِذ َن َلكُم أا ْن
«موسى اإ َ
ساءكمَ .و أا ّما ِم َن البَ ْد ِء فَلَ ْم يَكُ ْن
تَ ُفكّوا ِن َ
هكَذاَ 9 .و أاقو ُل َلكُمَ :م ْن ت َر َك ا ْم َر أاتَ ُه بِدو ِن
الزنى َو أا َخ َذ أُاخْرى ْيزنيَ .وا َّلذي ي َ أاخ ُُذ
ِع َّل ِة ِّ
َم ْتروك ًة ْيزني10 ».قا َل َل ُه تَ ُ
لاميذهُ« :اإ ْن
الر ُج ِل وال َم ْر أا ِة
وم يو َج ُد بَي َن َّ
كا َن هكَذا َل ٌ
يس ال�أصلَ ُح أا َخ َذ ا ْم َر أا ٍة11 ».فَقا َل َل ُهم:
فَلَ َ
«ليس ك ُُّل اإنْسا ٍن أا ْهلا ً ِل ِ
هذ ِه الكَ ِل َم ِة،
َ
12
أ
ُ
أ
ب َ ْل َم ْن ا ْع ِط َي َل ُهِ .ل�نَّ ُه ث َ َّم َة ِخ ْصيا ٌن
ِم ْن ب َ ْط ِن أا َّمها ِتهم ُو ِلدوا هكَذاَ ،وث َ َّم َة
س أا ْصبَحوا ِخصياناً،
ِخ ْصيا ٌن ِم َن ال ّنا ِ
َوث َ َّم َة ِخ ْصيا ٌن ُهم َج َعلوا أانْف َُس ُهم ِخ ْصياناً
السماوا ِتَ .م ْن ي َ ْستَ ِط ْع
ِم ْن أا ْج ِل َملَكو ِت َّ
أا ْن يَكو َن أا ْهلا ً ِ
(لهذ ِه الكَ ِل َم ِة) فَ ْليَكُ ْن».

12-3:19

َيس ُو ْع م ُو ي ْق َبل ال َّطلاق

يساَألو ُه َل
ْو َق َّربوا لَع ْندو َف ِّريس ِّية َ
يج ْربو ُه ْو ْ
كا ْن يس ِي ْر واِحد ي َطلّ ْق َم َرتو َل اَأينا َس َب ْب
يتن،
لن« :ما َق َر ْ
ين قالْ ْ
َل كا ْن؟ ه ّواِ َر ْد َع َل ْ
قن،
ثي َخ َل ْ
ها ْك َل َخ َل ْق م البدايِةَ ،ذ َك ْر وانْ ِ
يخلّي اَأبو ُه وا ّمو
‘من هاي ال ّر ّجال َ
ْوقالْْ :
ني
وي ْل َح ْق َم َرتو وا ْث َنينتن يس ِيرو ْن واِح ْد ’.ي ْع ِ
م ُو ا ْث َن ْين صارواَ ،ب ِلى َج َسد واِح ْدَ .بقى شي
يج َمعو ،انْسا ْن لا ي َف ّرقو ».قالولو:
َل اَألله ْ
يش َبقى موسى َو ّصى َت ي ْع ِطيا َو َرقة َف ْك
«لَ ْ
كن َس َمح
«من َقساو ْة َق ْل ْب ْ
لنْ :
وي َطلّقا؟» قالْ ْ
س
نسوانْ ْ
لْ ْ
كن موسى َت ْت َطلقو ْن ْ
كنَ .ب ْ
كن:
ف البدايِة م ُو كذاِ ْ
كانتَ .وانا اَأقولْ ْ
َل ي َطلّ ْق َم َرتو َبلا َل ت ْزنيْ ،وياخ ْذ َغيرا
ي ْزنيْ .و َل ياخذ ْم َطلَّقَة ي ْزنيَ ».تلاميذو
قالولوَ « :ل كذاِ في لَو ْم ف ال َعلا َقة َبين
ال ّر ّجا ْل وال َم َرةَ ،م ْعناتا م ُو اَأ ْح َس ْن واِ واِح ْد
لن« :م ُو ك ّل انْسا ْن َخ ْر ْج
ي ْت َز َّو ْج ».قالْ ْ
َهالك ْل ِمة واَِ ،غي ْر ها ْك َل انْ َعطى من اَلله.
من َل في مخْ
طن اأ ّم ْن ولْدوا
من َب ْ
صييينْ ،
ْ
ْ
ِ
كذاِ .وفي مخْ
س َخ َصوون.
ْ
صييين ،نا ْ
ْوفي مخْ
حن لَخاط ْر
صييين ،هنّ ِا َخ َصوا ُرو ْ
ْ
ماواتَ .ل يت ِيق يكو ْن َخ ْر ْج
الس ْ
َم َلكوت َّ
َخلّي يكو ْن َخ ْر ْج.
3

4

5
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23-13:19

َيس ُو ْع يب ِارك اولاد ال ّ ْزغا ْر

هاك ال َو ْق ْت ،جابولو اولا ْد َت يح ّط ايدو
ين.
ين َ
س َتلاميذو َز ْع َوقوا َع َل ْ
َع َل ْ
ويصلّيَ ،ب ْ
«خلَّوا اولاد ال ّ ْزغار
لنَ :
س َيس ُو ْع قالْ ْ
َب ْ
يجون لَع ْندي ،لا ْت َو ْقفو ْن ف و ّچ ْنَ .ل كَما
َ
ِ
وح ّط ايدو
الس ْ
ماواتَ ».
َهو ْذ وا َم َلكوت َّ
من َهون َْك.
َع َلين ْو ْ
راح ْ
13

14

15

گين
شَ ّب ال َّزنْ ْ

ْوجا واِح ْدَ ،ق َّرب ْوقا ْللو« :يا ْم َعلّ ْم
صالح اَأ َسي ْبشا ْن
يش َع َم ْل
يا
ْ
ْ
صالح! اَأ ْ
اَأنا ْل َحياة الا َ َبد ِّية ».ج ِا َوبو قالْلو« :لَيش
صالح َغير اَلله
صالح؟ ما في
تْقو ْل لي
ْ
ْ
الحياة ْاحفظ
س َل ر ْد ْت ت ْدخل َ
الواِح ْدَ .ب ْ
ات ».قالْلو« :اأينا َو ِ
ات؟»
ص ّي ْ
الوص ّي ْ
َ
تس ْ
رق،
َيس ُو ْع قالْلو« :لا ت ْقت ْل ،لا ت ْزني ،لا ْ
لا تشْ َه ْد شَ ها ِدة ُزو ْرَ ،ك ّرم اَبو ْك وا ّمك،
رايبك كَما نَ ْف ْ
حب َق ْ
سك ».الشَّ ْب
ْو ْ
من ز ْغري.
قالْلوَ « :هو ْذ كلّ ْن َحفَظتوو ْن ْ
يش ي ْنق َْصني؟» َيس ُو ْع قالْلوَ « :ل َر ْدت
اَأ ْ
تْكو ْن كام ْلُ ،رو ْح ب ِيع ا ْملاككْ ،و َف ّر ْق َع
الفَقاراِ َت يس ِي ْر ْ
السما ْو َتعا
لك َك ْن ْز ف َّ
راح
َخ ْلفي ».سمع الشَّ ب َهالك ْل ِمةْ ،و ْ
من َل كا ْن ل ُه ا ْملاك ْكثي ْرَ .يس ُو ْع
زينْ ،
َح ْ
16

17

18

19

20

21

22

23
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 13حينَ ِئ ٍذ قَ َّدموا اإ َلي ِه أا ْطفال� ً ِليَ َض َع
ي َ َدهُ َعلَيهِم َوي ُ َص ِّل َي ،فَانْتَ َه َر ُهم تَ ُ
لاميذهُ.
َ 14ول ِك َّن يَسو َع قا َل َل ُهمَ « :دعوا ال� أ ْطفا َل
ي َ أاتو َن اإ َل َّي َول� تَ ْمنَعو ُهمِ ،ل�أنَّ ُه ِل َم ْن
ُهم ك ِ
ِ
ماوات».
الس
َهؤل�ء ُه َو َملَ ُ
كوت َّ
َ 15و َو َض َع ي َ َدهُ َعلَيهِم َو َذ َه َب ِم ْن ُه َ
ناك.
َ 16و أاتى أا َح ُد ُهمَ ،دنا َوقا َل َل ُه :أ
«ايُّها
الصا ِل ُح ،أا َّي صا ِل ٍح أا ْع َم ُل ِلكَي
ال ُم َع ِّل ُم ّ
يَكو َن لي َحياةٌ أابَديَّ ٌة؟»  17فَقا َل َل ُه:
« ِلماذا تَ ْدعوني صا ِلحاً؟ ل� صا َل َح اإلّ�
وا ِح ٌد ُه َو الل ُهَ .ول ِك ْن اإ ْن أار ْد َت أا ْن تَ ْدخ َُل
الوصايا18 ».قا َل َل ُه :أ
ال َحياةَ فَا ْح َف ِ
«ايَّ َة
ظ َ
َوصايا؟» فَقا َل َل ُه« :ل� تَ ْقتُ ْل ،ل� ْتزنِ،
ل� تَ ْس ِر ْق ،ل� تَ ْش َه ْد َشها َدةَ زو ٍر 19 ،أاكْ ِر ْم
أا َ
باك َو أُا َّم َكَ ،و أا ِح َّب قَريبَ َك كنَف ِْس َك».
ابِ :
«هذ ِه كُ ُّلها َح ِف ْظتُها ُم ْن ُذ
20قا َل َل ُه ّ
الش ُّ
ِصباي .ماذا ي ُ ْع ِو ُزني؟» 21قا َل َل ُه يَسو ُع:
«اإ ْن أا َر ْد َت أا ْن تَكو َن كا ِملا ً فَا ْذ َه ْب َوب ِْع
الس ِ
ماء
ُم ْمتَلكا ِت َك فَيَكو َن َل َك كَ ْن ٌز في َّ
اب حي َن
َو َهلُ َّم َورائيَ 22 ».ول ِك َّن ّ
الش َّ
َس ِم َع ِ
هذ ِه الكَ ِل َم َة َذ َه َب َحزيناً فَق َْد كا َن
َثير23 .فَقا َل يَسو ُع ِلتَ ِ
لاميذ ِه:
َل ُه ُم ْل ٌك ك ٌ

م ّتى
«ال َح َّق أاقو ُل َلكُمَ :ص ْع ٌب َعلى ال َغ ِن ِّي أا ْن
السماوا ِتَ 24 .و أاقو ُل َلكُم
ي َ ْدخ َُل َملَ َ
كوت َّ
يس ُر َعلى ال َج َم ِل أا ْن ي َ ْدخ َُل
أايضاً :اإنَّ ُه أا َ
في ث َ ْق ِ
كوت
ب اإبْر ٍة ِم ْن أا ْن ي َ ْدخ َُل َغ ِن ٌّي َملَ َ
الل ِه 25 ».حي َن َس ِم َع ال َّت ُ
لاميذ كانوا
َم ْبهوتي َن ج ًِّدا َوقالوا« :فَ َم ْن ي َ ْستَطي ُع أا ْن
ي َ ْخلُ َص؟» 26نَ َظ َر فيهِم يَسو ُع َوقا َل َل ُهم:
طاع َول ِك ْن ِع ْن َد
« ِع ْن َد البَ َش ِر هذا غ َُير ُم ْستَ ٍ
الل ِه ك ُُّل َش ٍ
جاب
يء ُم ْستَطا ٌع27 ».حينَ ِئ ٍذ أا َ
ب ُ ْط ُر ُس َوقا َل َل ُه« :ها نَ ْح ُن تَ َركْنا ك َُّل َش ٍ
يء
راء َك ،فَماذا يَكو ُن َلنا؟» 28قا َل
َو أاتَينا َو َ
َل ُهم يَسو ُع« :ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :أانْتُم ا َّلذي َن
أاتَيتم َورائي ،في العا َل ِم ال َج ِ
ديد حي َن
ش َم ْج ِد ِه
ي َ ْج ِل ُس ابْ ُن ال إ�نْسا ِن َعلى َع ْر ِ
َستَ ْج ِلسو ُن أانْتُم أايضاً َعلى اثْني َع َش َر
ك ُْر ِس ًّيا َوتَدينو َن أا ْس ِ
باط اإ ْس َ
رائيل ال�ثْني
َع َش َرَ 29 .وك ُُّل اإنْسا ٍن ي َ ْت ُر ُك بُيوتاً أاو اإخ َْوة ً
أاو أا َخوا ٍ
ناء أاو ُحقول� ً
ت أاو أاباً أاو أُا ًّما أاو أابْ ً
ِم ْن أا ْج ِل ا ْسمي ِمئ َة ِض ْع ٍ
ف يَنا ُلَ ،وي َ ِر ُث
ال َحياةَ ال�أبَديَّ َةَ 30 .ول ِك ْن كَثيرو َن أا َّولو َن
يَصيرو َن اآ ِخري َن أوا ِخرو َن أا َّولي َن.
السماوا ِت ي ُ ْش ِب ُه
« ِل� أ َّن َملَ َ
كوت َّ
َر ُجلا ً َس ِّي َد بَي ٍ
ت َخ َر َج َصباحاً
ِليَ ْستَ ْأاج َِر فَ َعلَ ًة ِلك َْر ِم ِهَ 2 .وا َّتف ََق َم َع

20

2:20–24:19

كن َص ْع ْب ي ْدخ ْل
«الح ّق اَقولْ ْ
قا ْل لَ َتلاميذوَ :
كن
الس ْ
ماواتَ .واقولْ ْ
َزنْ ْ
گين َل َم َلكوت َّ
من
زاِ :اَأ ْه َي ْن َّ
للج َم ْل ي ْدخ ْل ف خ ْرم ا ْبرِة ْ
گين ي ْدخ ْل لَ َم َلكوت اَلله ».ال َّتلامي ْذ
َزنْ ْ
َو ْق ْت َل س ْمعواْ ،ت َع َّجبوا ْكثير ْوقالواَ « :بقى
ص؟» َيس ُو ْع َطلَّ ْع ِفين
من يت ِي ْق يخْ َل ْ
س هاي م ُو ي ْن ْ
تاق َع َليا.
ْوقالْ ْ
لن« :ع ْند النّ ِا ْ
س اَلله قاد ْر َعلى ك ْل شي واِ ».هاك
َب ّ
نحن ِا َخلّينا
ال َو ْق ْت َر ْد ب ْطرس ْوقالْلو« :هاي ْ
ك ْل شي ْوجينا َخ ْل ْ
يش َبقى َت يكو ْن
فك .اَأ ْ
كن:
«الح ّق اَقولْ ْ
نَصي ْبنا؟» َيس ُو ْع قالْلنَ :
جيتن َخ ْلفي ،ف ال ّدنْي ِا ال ّ ْجدي ِدة
تن َل ْ
اأنْ ْ
ش َم ْجدو،
لَ َم ْن ي ْق َعد ا ْبن الانْسا ْن َعلى َع ْر ْ
ناعش ك ْرسي
َت ت ْق َعدون انْ ْ
تن زاِ َعلى ا ْث ْ
وتْح ِا ْكمون ْاس ْ
ناعش.
باط َبني ْاسرائ ِيل الا ْث ْ
وات
بيوت يا اإخْ وِة يا َخ ْ
يخلّي ْ
ْوك ْل واِح ْد َ
يا اَأ ْب يا اأ ْم يا َم َرة يا اولا ْد يا ْحقو ْل لَخاطر
ْاسميَ ،ت ياخ ْذ مي ْة طاق ْويو َر ْث َحياة
س ْكثي ْر ن ِاس يكونو ْن ف الا َ َّول
الا َأ َبد ِّيةَ .ب ّ
يس ِيرون ف ال ِا آخرْ ،وف الاآخر يس ِيرون ف
الا َ َّولْ.
24

25

26

27

28

29

30

َمثَل الب ْق َچچ ِّية وال َغ ْر ْز

ماوات يشْ َبه
الس ْ
« َبقى َم َلكوت َّ
الصبح
انْسا ْن َس ّيد َب ْ
يت َط َل ْع ّ
َت ياأ ّج ْر شَ غّي ِلة لَ َغ ْرزو .واتَّ َف ْق َمع الشَّ غّي ِلة
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15-3:20

ثن َل َغ ْرزوْ .و َط َل ْع
َعلى دينار َيوم ِّيةْ ،و َب َع ْ
قايمين
سا َعة ثاثِةَ ،وارى َغير ْن ف ال َع َر َصة
ْ
تن زاِ
‘روحوا اأنْ ْ
لينْ .وقالْ ْ
لين با ْط ْ
عا ْط ْ
لنُ :
طيكن ’.هنّ ِا
لل َغ ْرزْ ،وشي َل يح ْق َت ا ْع ْ
زاِ راحواْ .ورج ْع َط َل ْع سا َعة س ِّتة ْوسا َعة
وحوالي
ا ْثناعش ْو َسوى نَ ْفس الشِّ يَ .
داعشَ ،ر ْد َط َل ْع َوارى َغير ْن
اح
سا َعة ْ
ْ
يش
لين با ْطلينْ .وقالْ ْ
قايمين عا ْط ْ
ْ
لن‘ :اَأ ْ
لين؟’
لين با ْط ْ
تن طول ال ّ ْنها ْر عا ْط ْ
قايمين انْ ْ
ْ
لن:
‘من َل اأ َّح ْد ما شَ َّغ ْلنا ’.قالْ ْ
قالولوْ :
كن
تن زاِ لل َغ ْرزْ ،وشي َل يح ّق لْ ْ
‘روحوا اأنْ ْ
ُ
صارت ال َمسا،
َت تاخْ ذو ْنَ ’.و ْق ْت َل
ْ
صاحب ال َغ ْر ْز قا ْل لَ َوكيلو‘ :س ِيح الشَّ غّي ِلة
من َهو ْذ َل َجوا ف
ين َح ّق ْن ،وا ْبدي ْ
وا ْع ِط ْ
ال ِا آخ ْر واخت ْم ف َهو ْك َل َجوا ف الا َ َّولْ’.
اخذوا
ش َو َ
ْو َجوا َجما َعة سا َعة ْ
احدا ْع ْ
دينا ْر دينا ْرْ .و َو ْق ْت َل َجوا الا َ َّولانِ ِّية ،قالوا
س هنّ ِا زاِ دينا ْر
َب ْلكي اأ ْك َث ْر َت ياخْ ذو ْنَ ،ب ْ
اخذواْ ،تاَأ ْفاَأفوا
دينا ْر اَأ َخذواَ .و ْق ْت َل َ
يت .قالواَ ‘ :هوك ال ِا آخراِنِ ِّية
َعلى َس ّيد َالب ْ
نحن ِا
وح ِدة ْاش َت َغلواْ ،و
ساويتن َم ْعناْ ،
سا َعة ْ
ْ
س ه ّواِ َر ْد
َل ت َْح َّم ْلنا ثقل ال ّ ْنهار ْو َح ّروَ ’.ب ْ
‘سديقي ،اَأنا م ُو ا ْظ ْ
لمك.
قا ْل لواِح ْد منّ ْنَ :
َقت َمعي؟ خ ْذ شي َل
م ُو َعلى دينار اتَّف ْ
لك ْو ُرو ْح! اَأنا اَأري ْد اَأ ْعطي ها ْذ َل جا ف
ف
الاآخر ْم َق ّد ْك .والّا مالي َح ّق اَأ َسي َ
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
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69

ال َف َعل ِة َعلى دينا ٍر في اليَو ِم َو أا ْر َسلَهم
السا َع ِة الثّا ِلثَ ِة
اإلى ك َْر ِم ِهَ 3 .و َخ َر َج في ّ
السو ِق ب َ ّطالي َن.
َو َر أاى ا آ َخري َن ِقياماً في ّ
َ 4وقا َل َل ُهم‘ :ا ْذ َهبوا أانْتُم أايضاً اإلى الك َْر ِم
َوما ي َ ُح ُّق َس أُا ْعطيكُم5 ’.ف ََذ َهبواَ .و َخ َر َج
السا ِب َع ِة
السا ِد َس ِة َو ّ
السا َع ِة ّ
أايضاً في ّ
السا َع ِة الحا ِدي َ َة
َوفَ َع َل ِمث َْل ذ ِل َكَ 6 .ونَ ْح َو ّ
َع ْشرةَ َخ َر َج َو َو َج َد ا آ َخري َن ِقياماً ب َ ّطالي َن.
فَقا َل َل ُهمِ ‘ :لماذا قائمو َن أانْتُم ُهنا ك َُّل
ال َّنها ِر ب َ ّطالي َن؟’  7قالوا َل ُهِ ‘ :ل� أ َّن أا َحداً
َل ْم ي َ ْستَ ْأاج ِْرنا ’.قا َل َل ُهم‘ :ا ْذ َهبوا أانْتُم
أايضاً اإلى الك َْر ِم َوما ي َ ُح ُّق َستَ ْأاخُذو َن’.
8
صاحب الك َْر ِم
ساء قا َل
ُ
َوحي َن صا َر ال َم ُ
ِل َوكي ِل ِه‘ :ا ْد ُع ال َف َعل َة َو أا ْع ِطهِم أا ْج َر ُهم َوابْ َد ْأا
ِم َن ال� آ ِخري َن َح ّتى ال� أ َّولي َنَ 9 ’.و أاتى ذَوو
السا َع ِة الحا ِدي َ َة َع ْشرةَ َو أا َخذوا ديناراً
ّ
10
أ
أ
أ
ديناراًَ .وحي َن اتى ال� َّولو َن َظ ّنوا انَّ ُهم
ي َ ْأاخُذو َن أاكْثَ َر ،أوا َخذوا ديناراً ديناراً ُهم
أايضاًَ 11 .وحي َن أا َخذوا تَ َذ َّمروا َعلى َس ِّي ِد
ِ
‘هؤل�ء ال� آ ِخرو َن سا َع ًة
البَي ِتَ 12 .وقالوا:
وا ِح َدة ً َع ِملوا َوسا َويتَ ُهم َم َعنا نَ ْح ُن ا َّلذي َن
جاب
َح َم ْلنا ِثق ََل ال َّنها ِر َو َح َّرهَُ 13 ’.ول ِك َّن ُه أا َ
َوقا َل ِلوا ِح ٍد ِم ْن ُه ْم‘ :يا صاحبي ،أانا ل�
يس َعلى دينا ٍر ا َّتفق َْت َمعي؟
أا ْظلُ ُم َك .أا َل َ
ريد أا ْن
 14خ ُِذ ا َّلذي َل َك َوا ْذ َه ْب .اإنّي أُا ُ
أُا ْعطي هذا ال�أخي َر كَما أا ْعطيتُ َك 15 .أا ْم ل�
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ريد بِما ُه َو لي؟
ي َ ُح ُّق لي أا ْن أا ْف َع َل ما أُا ُ
أا ْم َعينُك ِش ّري َرةٌ ِل�أنّي صا ِل ٌح؟’ 16هكَذا
صير ال� آ ِخرو َن أا َّولي َن وال� أ َّولو َن اآ ِخري َن،
سيَ ُ
ِل� أ َّن ال َم ْد ُع ّوي َن كَثيرو َن َوقَليلو َن ُه ُم
ال ُم ْختارو َن».
َ 17وكا َن يَسو ُع َعتيداً أا ْن ي َ ْص َع َد اإلى
أ
ليم ،فَانْف ََر َد ِبتَ ِ
لاميذ ِه ال�ثْني َع َش َر
او ُر َش َ
في ال َّطري ِق َوقا َل َل ُهم« 18 :ها ن َ ْح ُن
أ
ليمَ ،وابْ ُن ال إ�نْسا ِن
صا ِعدو َن اإلى او ُر َش َ
ي ُ َس َّل ُم اإلى ِكبا ِر الكَ َهنَ ِة َوالكَتَبَ ِة فَيَ ْحكُمو َن
َعلَي ِه بِال َمو ِتَ 19 .و َسيُ َس ِّلمونَه اإلى ال� أُ َم ِم
فَيَ ْستَ ْه ِزئو َن ِب ِه َوي َ ْج ِلدونَ ُه َوي َ ْص ِلبونَ ُه َوفي
قوم».
اليَو ِم الثّا ِل ِث ي َ ُ
20حينَ ِئ ٍذ َدنَ ْت اإ َلي ِه أا ُّم ابْني َزبَدي َم َع
ابْنَيها َو َس َج َد ْت َل ُه سا ِئل ًة اإيّاهُ َشيئاً.
 21فَقا َل لها« :ماذا تُريدي َن؟» قا َل ْت:
ناي هذانِ ،وا ِح ٌد َع ْن
«قُ ْل أا ْن ي َ ْج ِل َس ابْ َ
يَمي ِن َك َووا ِح ٌد َع ْن يسا ِر َك في َملَكو ِتك».
جاب يَسو ُع َوقا َل :أ
«انْتُما ل� تَ ْعلَما ِن
 22أا َ
ماذا تَ ْطلُبانِ .أاتَ ْستَطيعا ِن أا ْن تَ ْش َربا
تيد أا ْن أا ْش َر َبَ ،و أا ْن
الك ْأَا َس ا َّلتي أانا َع ٌ
تَ ْعتَ ِمدا ال َم ْعمو ِديَّ َة ا َّلتي َس أا ْعتَ ِم ُد؟» قال�:
23
ْأ
سي تَ ْش َربا ِن
«نَ ْستَطي ُع ».قا َل َل ُهما« :كَا َ
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مالي شي َل اري ْد؟ والّا َع ْ
ينك شَ ّر َيرة ي ِا،
من َل َط ّي ْب (صالح) اَنا؟’ كذاِ ال ِا آخراِن ِّية
ْ
ِ
ِ
يس ِيرون اَأ َّولان ِّية ،والا َ َّولان ِّية اخْ ران ِّيةَ .بقى
تارين».
ين و ْق َلي ْل ن ِا المخْ ْ
ْكثي ْر ن ِا الم ْدع ّي ْ
16

َيس ُو ْع ْ
ثالث َك َّرة ي ْت َن ّبا َعلى َموتو

س.
َيس ُو ْع كا ْن ك ت َْح َّض ْر َت ي ْط َل ْع للق ْد ْ
خاص َرة ف
ناعش َعلى ْ
َو َاخ ْذ َتلاميذو الا ْث ْ
نحن ِا
عين ْ
لن« :هاي طالْ ْ
ال َّطريِق ْوقالْ ْ
س ،وا ْبن الانْسا ْن َت ي ْت َسلَّ ْم َل ْگباريّة
للق ْد ْ
يحكمو ْن
اموس ْو َت ْ
ال َك َه َنة و ْم َع ْلمين النّ ْ
ويسلمو ُه للا َمم ْو َت
وت.
َع َليو بال َم ْ
َ
يصلبو ُهْ ،و ْ
ثالث
ي ْت َمه َزو ْن ِفيو وي َق ْرپچو ُه ْو ْ
َيو ْم َت يقو ْم».
17

18

19

يوحنّا
َط َلب اأم َي ْعقوب ْو َ

بت َلع ْندو أامّ اولا ْد
الو ْق ْت َق َّر ْ
هاك َ
بت منّو
هي ْو َولَدَيناْ ،و َس َجدتْلو ْو َط َل ْ
َز َبدي ِّ
قالت:
ْريدين؟» ْ
شي .قالْلا« :اَأيش ت ْ
من
« َقو ْل َت ي ْق َعدو ْن َولَدَيني َهو ْذ واِح ْد ْ
ف َم َل ْ
ْ
كوتك».
من
شمالك َ
َيمينك ْوواِح ْد ْ
يش
َر ْد َيس ُو ْع قالْ« :اأنْ ْ
تن م ُو ت ْعرفو ْن اَأ ْ
كاس َل اَأنا َت
ت ْطلبو ْن .اأنْتن تْت ِيقو ْن تشْ َربو ْن ْ
اشر ْب ،يا َم ْعم ُوذ ِّية َل ا ْت َع َّم ْذ ت ْت َع َّمذو ْن؟»
َ
لن« :كاسي تشْ َربون،
قالولو« :نْت ِي ْق ».قالْ ْ
20

21

22

23
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س هاي َل
ْو َم ْعم ُوذ ِّية َل ا ْت َع َّم ْذ ت ْت َع َّمذو ْنَ ،ب ْ
من شمالي ،م ُو لي
من َيميني ْو ْ
َت ت ْق َعدو ْن ْ
من
ي ِا َت ا ْع ِطياَ ،ب ِ
ْلن ْ
لى لَ َهو ْك َل ك ت َْح َّضرت ْ
اَأبويَ ».و ْق ْت َل س ْمعوا ال َعشَ َرة ،غضْ بوا
ين .قا ْم َيس ُو ْع ساحن
َعلى َهالاَخَّ ين الا ْث َن ْ
لن« :ت ْعرفو ْن ُر َوسا الا َمم ْاسياد ْن ن ِا،
ْوقالْ ْ
ين .لا كذاِ يس ِي ْر
تن ي ْت َسلَّطو ْن َع َل ْ
و ْگبا ِريّ ْ
لى َل يري ْد م ْنكن يكون ْگبي ْر،
ْكنَ ،ب ِ
َبينات ْ
كن خاد ْمْ .و َل يري ْد م ْنكن
َخلّي يس ِير لْ ْ
كن َعب ْد .كَما
يكون الا َ َّولَْ ،خلّي يس ِير لْ ْ
لى َت
ا ْبن الانْسا ْن ،ما جا َت ي ْنخد ْمَ ،ب ِ
يخْ دم ْوي ْعطي نَ ْفسو ف ْديِة ْم َبدال ْكثي ْر».

َوال َم ْعمو ِديَّ ُة ا َّلتي أا ْعتَ ِم ُد تَ ْعتَ ِمدانِ .أا ّما
يس
أا ْن تَ ْج ِلسا َع ْن يَميني َو َع ْن يَساري فَلَ َ
لي أا ْن أُا ْع ِط َي اإلّ� ِل َّلذي َن أُا ِع َّد َل ُهم ِم ْن
أابي 24 ».حي َن َس ِم َع ال َع ْشرةُ ،غ ِ
َضبوا
َعلى ال� أ َخ َوي ِن25 .ف ََدعاهم يَسو ُع َوقا َل
الشعو ِ
ب ُهم
ساء ُّ
َل ُهم« :تَ ْع ِرفو َن أا َّن ُر َؤ َ
أا ْسيا ُد ُهم َو ُع َظماؤ ُهم يَتَ َس َّلطو َن َعلَيهِم.
26ل� يَكُ ْن هكَذا بَينَكُمَ ،ول ِك ْن َم ْن أارا َد
فيكُم أا ْن يَكو َن َعظيماً ،فَ ْليَك ُْن َلكُم
خا ِدماًَ 27 .و َم ْن أارا َد فيكُم أا ْن يَكو َن أا َّول� ً،
فَ ْليَكُ ْن َلكُم َع ْبداً28 .كَما أا َّن ابْ َن ال إ�نْسا ِن
َل ْم ي َ ْأا ِت ِليُ ْخ َد َم ب َ ْل ِليَ ْخ ِد َم َوي ُ ْع ِط َي نَف َْس ُه
ِف ْدي َ ًة َع ْن كَثيري َن».

من اَريحاَ ،ط َل ْع
َو ْق ْت َل َط َل ْع َيس ُو ْع ْ
قات .والّا
قات َط ْل ْ
َخ ْلفو ن ِاس ْكثي ْر َط ْل ْ
دين َعلى َقراغ ال َّطريِق.
ين َعمايِة ق ِا ْع ْ
ا ْث َن ْ
يتَ ،بدَوا
ْو َو ْق ْت َل س ْمعوا َيس ُو ْع واِ ف ِا ْ
بن
ي ْز َعقو ْن ويقولو ْن« :ا ْر َح ْمنا َس ّيدي اإ ْ
ين َت
س َز ْع َوقوا َع َل ْ
داهو ْد ».لَ ّمات النّ ِا ْ
وتن
س هنّ ِا بالا َ ْك َث ْر َبقى ي َعلَّو ْن َص ْ
ْ
يسكتو ْنَ .ب ْ
ابن داهو ْد».
«س ّي ْدنا ،ا ْر َح ْمنا يا ْ
ويقولو ْنَ :
ساحنْ ،وقالْ« :اَأيش تْريدون
قا ْم َيس ُو ْع ْ
«س ّي ْدنا! َت ْت َف َّت ْح
اَ َسي لْ ْ
كن؟» قالولوَ :
س َعي َنين،
َعي َنيناَ ».
وح ْن َق ْلبو َع َلينْ ،و َج ْ
ف ساعتا ْت َف َّتحوا َعي َنينْ ،وراحوا َخ ْلفو.
ْو َ

َ 29وحي َن َخ َر َج يَسو ُع ِم ْن أاريحا أاتى
َبيرَ 30 .واإذا أا ْع َميا ِن جا ِلسا ِن
راءهُ َج ْم ٌع ك ٌ
َو َ
َعلى جا ِن ِ
ب ال َّطري ِق َوحي َن َس ِمعا أا َّن يَسو َع
عاب ٌِر َص َرخا« :ا ْر َح ْمنا يا َس ِّيدي يا ابْ َن
داوو َدَ 31 ».وكانَ ِ
ت ال ُجمو ُع تَ ْنتَه ُِر ُهما
ِليَ ْسكُتا .أا ّما ُهما فَكانا ي َ ْص َرخا ِن أاكْثَ َر
قائلَي ِن« :يا َس ِّي َدنا ،ارح ْمنا يا ابْ َن
32
قام يَسو ُع َو َدعا ُهما َوقا َل
داوو َدَ ».و َ
َل ُهما« :ماذا تُريَدا ِن أا ْن أا ْف َع َل َلكُما؟»
33قالوا َل ُه« :يا َس ِّي َدنا ،أا ْن تَ ْن َف ِت َح أا ْعيُنُنا».
34فَتَ َح َّن َن َعلَيهِما يَسو ُع َو َل َم َس أا ْعيُنَ ُهما
راءهُ.
َو ِل َلو ْق ِت انْ َفتَ َح ْت أا ْعيُنُ ُهما َو َذ َهبا َو َ

24

25

26

27

28

ف اريحا
ين َعمايِة َ
َيس ُو ْع يشْ في ا ْث َن ْ

29

30

31

32

33

34
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أ
ليم َو أاتى
َوحي َن َدنا اإلى او ُر َش َ
اإلى بَي ِت فاجي اإلى جا ِن ِ
ب َجبَ ِل
الزيتونِ ،أا ْر َس َل يَسو ُع اثْنَي ِن ِم ْن تَ ِ
لاميذ ِه.
َّ
َ 2وقا َل َل ُهما« :ا ْذ َهبا اإلى ِ
هذ ِه الق َْري َ ِة ا َّلتي
أاما َمكُما فَتَجِ دا ِن أاتاناً َم ْربو َط ًة َو َم َعها
َج ْح ٌشُ .ح ّلا ُهما َو ْأا ِتياني ِبهِماَ 3 .واإ ْن قا َل
تاج
‘الر ُّب ُم ْح ٌ
َلكُما أا َح ٌد َشيئاً فَقول� َل ُهَّ :
اإ َليهِما’ َو ِل َلو ْق ِ
ت ي ُ ْر ِسلُ ُهما اإلى ُهنا».
َ 4و ِ
هذ ِه صا َر ْت ِليَ ِت َّم ما َ
بي القا ِئ ِل:
قيل بِال َّن ِّ
«5قولوا ل�بْن ِة ِص ْهيَو َنُ ‘ :ه َوذا َم ِلك ُِك ي َ ْأاتي
يك ُمتَ ِ
اإ َل ِ
ش
واضعاً َورا ِكباً َعلى أاتا ٍن َو َج ْح ٍ
ابْ ِن أاتانٍَ 6 » ’.و َذ َه َب ال ِّت ْلميذا ِن َو َصنَعا
كَما أاوصا ُهما يَسو ُعَ 7 .و أاتَيا بِال�أتا ِن
ش
ش َو َو َضعا ِثياب َ ُهما َعلى ال َج ْح ِ
َوال َج ْح ِ
8
موع
َو َر ِك َب َعلَي ِه يَسو ُعَ .و أا ْغلَ ُب ال ُج ِ
كانوا ي َ ْف ُرشو َن ِثياب َ ُهم في ال َّطري ِقَ .واآ َخرو َن
كانوا ي َ ْق َطعو َن أاغْصاناً ِم َن ال� أ ْشجا ِر
َوي َ ْرمو َن في ال َّطري ِق9 .وال ُجمو ُع ا َّلذي َن
راءهُ كانوا
كانوا ي َ ْذ َهبو َن أاما َم ُه َوي َ أاتو َن َو َ
ي َ ْص ُرخو َن َويَقولو َن :أ
«او َش ْعنا ل�بْ ِن داوو َد.
الر ِّب .أاو َش ْعنا في
ُمبا َر ٌك ال�آتي ب ْ
ِاس ِم َّ
10
أ
ليم
ال�أعاليَ ».وحي َن َد َخ َل اإلى او ُر َش َ
ا ْرتَ َّج ِت ال َمدينَ ُة كُ ُّلها َوكانوا يَقولو َنَ « :م ْن
ُه َو هذا؟»  11وال ُجمو ُع كانوا يَقولو َن:
بي ا َّلذي ِم ْن ِ
ناص َر ِة
«هذا ُه َو يَسو ُع ال َّن ُّ
ال َجلي ِل».

21
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قرب م الق ْدس ْوجا َل
َو ْق ْت َل ْ
يت فاجي َعلى َج ْن ْب
ض ِي َعة َب ْ
من
ين ْ
َج َبل ال َّزيتو ْنَ ،يس ُو ْع َب َعث ا ْث َن ْ
لض ِي َعة هاي َل
«روحوا لَ ّ
َتلاميذو ْوقالْ ْ
لنُ :
ْمقاب ْلكنْ ،وراساً َت ت َّرون ْحما َرة َم ْرب ُو َطة
ش ،حلّوا جبوا ليْ .و َل اأ َّح ْد
ْو َمعا َج ْح ْ
كن شي ،قولولو‘ :ي ْل َزمو ْن لل َّرب’،
قالْ ْ
ْوراساً َت ي ْب َعث ْْن لَ َهو ْنْ ».وهاي كلّتا
صارت َت يت ْم شي َل انْقا ْل بال َّنبي َل
ْ
قالْ« :قولوا لَب ْن ْت َص ْهيو ْن‘ :هاي َمل ْك ِك
ج ِا ِ
كب َعلى اآتان ْو َج ْحش
ييكَ ،ودي ْع راِ ْ
ين ْو َسووا
ابن اآتا ْن » ’.وراحوا ال َّت ْلمي َذ ْ
ْ
اهن َيس ُوعْْ .وجابوا ال ّ ْحما َرة
كَما َل َو ّص ْ
الج ْحش،
ويسن َع َّ
َّ
والج ْحشْ ،و َحطّوا َح ْ
ِ
ْوركب َيس ُوعْ .ولَ ّمة ناس ْگبيرِة كا ْن
ويسن ف ال َّطريِ ْقَ .غير ْن كا ْن
ي ْفرشو ْن َح ْ
الس َج ْر ،ويك ّبو ْن ف
ي ْق َطعو ْن شيقا ْن م ّ
ايحين قدّامو
س ال ّر ْ
ال َّطريِ ْق .و َط ْلقات النّ ِا ْ
يين َخ ْلفو كا ْن يس ِيحو ْن ويقولو ْن:
ّ
والج ِا ْ
ِ
باسم
«اأ ُوشَ ْعنا ْ
لابن داهود! ْمبا َرك ال ّجا ِ
يي ْ
السماوات الع ِالْ ِية».
ال َّر ْب .اأ ُوشَ ْعنا ف َّ
ْو َو ْق ْت َل َد َخ ْل لَلق ْدسَ ،الب َل ْد كلّو انْ َهز.
«من واِ ها ْذ؟» و َط ْلقات
ْوكا ْن يقولو ْنْ :
س كان يقولو ْن« :هذا َيس ُوع ال َّنبي َل
النّ ِا ْ
الجلي ْل».
ناصرة َّ
ْ
من َ
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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20-12:21

الهي َك ْل
يس ّحت الب ّي ِاعين م َ
َيس ُو ْع َ

ْو َد َخ ْل َيس ُو ْع َل َهي َكل َالله ْوط ِا َل ْع ك ْل
الهي َكل،
َهو ْك َل كا ْن يشْ َت َرو ْن ويب ِيعو ْن ف َ
الص ّراِفين ْوكراِسي ب ّي ِاعين
ْو َقلَّ ْب طاولات ّ
توب واَِ ‘ :بيتي
الحما ْمْ .وقالْ ْ
َ
لنَ « :م ْك ْ
تن َس َويتنو ْمغار ْة
َبيت َّ
الصلاة ي ْت َس ّمى ،وانْ ْ
الهي َك ْل َق َّربوا لَع ْندو
قطّ ِا ْ
عين ط ْر ْقْ » ’.وف َ
فاهنَ .و ْق ْت َل ا َروا
َعمايِة ْوع ْرجين ْوشَ ْ
يسي،
ْگباريّة ال َك َه َنة وال َف ّريس ِّية َع ْ
جايب َل َ
الهي َك ْل ويقولو ْن
واولا ْد َل يس ِيحو ْن ف َ
لابن داهود »،انْ َز َعجوا .وقالولو:
«اأ ُوشَ ْعنا ْ
لن:
«تس َم ْع اَأيش يقولو ْن َهو ْذ؟» َيس ُو ْع قالْ ْ
ْ
‘من ث ّم
« َب ِ
يتن نب ّوة َل تْقولْْ :
لى! اَأ َب ْد ما َق َر ْ
ضعين َح َّض ْر ْت ط ِالَ ْع ْت
اولاد ال ّ ْزغا ْر والم ْر ْ
يت
بيح’؟» وعافن ْو َط َل ْع لَ َب ّرات َالب َل ْد لَ َب ْ
َت ْس ْ
بات َهون َْك.
َع ْنيا ْو ْ
12

13

14

15

16

17

سجرة تين
َيس ُو ْع ين َعل َ

والص ْب ْحَ ،و ْق ْت َل كا ْن راِج ْع لَ َلب َل ْد،
ّ
تين ف ال َّطريِقْ ،وجا
سجر ْة ْ
جاعَْ .وارى َ
لَع ْنداْ ،وما ارى ِفيا شي َغي ْر َو َرقْ ،وقالْلا:
«لا َبق يكو ْن ِ
فيك َث َم ْر للا َ َبدْ ».وراساً
فتَ .وا َروا
ين نشْ فت ْوقشْ ْ
سجرة التّ ْ
ها ْك َ
ف ساعتا
ال َّتلامي ْذ و ْت َع َّجبوا ْوقالوا« :اأ ْش َو ْن َ
18

19

20

73

َ 12و َد َخ َل يَسو ُع اإلى َهيكَ ِل الل ِه َو أا ْخ َر َج
ك َُّل ا َّلذي َن ي َ ْبتاعو َن َويَبيعو َن في ال َهيكَ ِل،
الص ّرافي َن َوكَراسي با َع ِة
َوقَ َّل َب طاوِل� ِت َّ
ْتوب‘ :بَيتي
ال َحما ِمَ 13 .وقا َل َل ُهمَ « :مك ٌ
الصلا ِة ي ُ ْدعى َو أانْتُم َج َع ْلتُموهُ َمغا َرةَ
بَ َ
يت َّ
قَ ّطاعي ُط ُرقٍَ 14 » ’.وفي ال َهيكَ ِل َدنا
اإ َلي ِه ُع ْم ٌي َو ُع ْر ٌج َو َشفا ُهم 15حي َن َر أاى
ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة َوالف َّريس ّيو َن ال َعجا ِئ َب ا َّلتي
َصنَ َع َوال� أ ْطفا َل ا َّلذي َن ي َ ْص ُرخو َن في
ال َهيكَ ِل َويَقولو َن :أ
«او َش ْعنا ل�بْ ِن داوو َد»،
ا ْمتَ َعظواَ 16 .وقالوا َل ُه :أ
«اتَ ْس َم ُع ما يَقو ُل
ِ
هؤل�ء؟» قا َل َل ُهم يَسو ُع« :نَ َع ْم! أاما قَ َر ْأاتُم
قَ ُّطِ ‘ :م ْن فَ ِم ال� أ ْطفا ِل َوال�أول� ِد َه َّي ْأا َت
تَ ْس ِب َح ًة’.؟» َ 17وتَ َركَهم َو َخ َر َج ِم َن ال َمدينَ ِة
بات ُه َ
ناك.
اإلى بَي ِت َع ْنيا َو َ
الصبا ِح حي َن َر َج َع اإلى ال َمدينَ ِة
َ 18وفي َّ
جا َعَ 19 .و َر أاى َش َج َرةَ تي ٍن في ال َّطري ِق َو أاتى
اإ َليها فَلَ ْم يجِ ْد فيها َشيئاً اإلّ� أاوراقاًَ .وقا َل
لها« :ل� يَكُ ْن ِ
فيك أايضاً ِثما ٌر اإلى أَاب َ ِد
ال�آبِدي َنَ ».و ِل َلو ْق ِ
ت يَب َِس ْت َش َجرةُ ال ّتي ِن
ِت ْل َكَ 20 .و َر أاى ال َّت ُ
لاميذ َو ُذ ِهلوا َوقالوا:
َيف يَب َِس ْت َش َج َرةُ ال ّتي ِن ِل َلو ْق ِ
ت؟»
«ك َ

م ّتى
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُهم« :ال َح َّق أاقو ُل
 21أا َ
َلكُم :اإ ْن ي َ ِص ْر فيكُم اإيما ٌن َول� تَ ُشكّون،
فَلا تَ ْصنَعو َن أا ْم َر َش َج َر ِة ال ّتي ِن ِ
هذ ِه
فَ َح ْس ُبْ ،بل اإ ْن قُ ْلتم أايضاً ِلهذا ال َجبَ ِل:
فسيَكو ُن
‘انْتَ ِق ْل َو ْ
اسق ُْط في البَ ْح ِرَ ’،
ذ ِل َكَ 22 .وك ُُّل َش ٍ
الصلا ِة
يء تَ ْطلُبو َن في َّ
َو أانْتُم تؤ ِمنو َن ،تَ ْأاخُذونَ ُه».
َ 23وحي َن أاتى يَسو ُع اإلى ال َهيكَ ِل َدنا اإ َلي ِه
الش ْع ِ
ب َو ُه َو ي ُ َع ِّل ُم في
ِكبا ُر الكَ َهن ِة َوشُيوخُ َّ
ال َهيكَ ِلَ ،وقالوا َل ُه« :ب أِا ِّي ُس ْلطا ٍن تَ ْصنَ ُع
ِ
هذ ِه ال�أُمو َر َو َم ْن أا ْع َ
الس ْلطا َن؟»
طاك هذا ُّ
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُهم :أ
«وانا أايضاً
 24أا َ
َس أا ْس أا ُلكُم كَ ِل َم ًة وا ِح َدةً .اإ ْن تَقولوا لي ف أَانا
أايضاً َس أاقو ُل َلكُم ب أِا ِّي ُس ْلطا ٍن أا ْصنَ ُع ِ
هذ ِه
ال�أُمو َرَ 25 .م ْعمو ِديَّ ُة يو َح ّنا ِم ْن أاي َن ِه َي؟
الس ِ
ماء ِه َي أا ْم ِم َن البَ َش ِر؟» فَكانوا
أا ِم َن َّ
يَتَ َفكَّرو َن في أانْف ُِسهِم َويَقولو َن« :اإ ْن
الس ِ
ماء’ ف ََسيَقو ُل‘ :فَ ِلماذا َل ْم
قُ ْلناِ ‘ :م َن َّ
تُ َص ِّدقوهُ؟’ َ 26واإ ْن نَق ُْلِ ‘ :م َن البَ َش ِر ’،ف إانَّنا
بي كا َن
خاف َّ
نَ ُ
الش ْع َب .فَ ِع ْن َد َجمي ِعهِم كَنَ ٍّ
يو َح ّنا 27 ».أاجابوا َوقالوا َل ُه« :ل� نَ ْع ِر ُف».
قا َل َل ُهم يَسو ُعَ « :ول� أانا أاقو ُل َلكُم ب أِا ِّي
ُس ْلطا ٍن أا ْصنَ ُع ِ
هذ ِه ال�أُمو َر.

27-21:21

ين؟» َيس ُو ْع َر ْد
نشْ فت ْوقشْ ْ
سجرة التّ ْ
فت َ
فيكن
«الح ّق اَقولْكن :يكو ْن ْ
َع َل ْ
ين قالْلنَ :
س هاي َم َسل ْة
اإيمان ْوم ُو تتْشَ َّككو ْن ،م ُو َب ْ
تن
لي حتّى َل ق ْل ْ
سجرة التّ ْ
َ
ين َت ت َْسو ْنَ ،ب ِ
الج َب ْل هاذ‘ :انْقلع ْو َق ْع ف َالبح ْرَ ’،ت
َل َه َّ
الصلاة
تْس ِي ْرْ .وك ْل شي َل ت ْطلبو ْن ف َّ
بايما ْن َت تْنالو ْن».
21

22

س ْل َطة َيس ُو ْع

ْو َو ْق ْت َل جا َيس ُو ْع َل َلهي َك ْلَ ،ق َّربوا
وشي ُوخة الشَّ ْعبْ ،وه ّواِ
لَع ْندو ْگباريّة ال َك َه َنة ْ
«ف اَأينا س ْل َطة ت َْسي َهوذ،
ي َعلّمْ ،وقالولوَ :
السل َطة؟» َيس ُو ْع َر ْد
ْو ْ
من واِ َل ك ْل َعطا ْك َه َّ
لكن ُسؤا ْل واِح ْدَ .ل
«وانا َت ْاساَأ ْ
قالْ ْ
لنَ :
ف اَأينا س ْل َطة اَأ َسي
كن َ
ج ِا َو ْبتنّيَ ،ت اقولْ ْ
السما
َهو ْذَ .م ْعموذيّ ْة َ
يوحنّا من اَ ْين ي ِا؟ م َّ
بن:
والّا م َالبشَ ْر؟» هنّ ِا ا ْف َت َكروا قالوا َ
ف َق ْل ْ
يش
« َل ق ْلنا‘ :م َّ
السماَ ’،ت يقولْناَ ‘ :بقى لَ ْ
ما َس َّد ْقتنو؟’ ْو َل ق ْلنا‘ :م َالبشَ ر ’،نْخافْ
من َل كلّ ْن كَما نَبي
ينْ ،
من ن ِاس الم ْل َت ّم ْ
ْ
يوحنّاْ ».و َر ّدوا ْوقالولو« :م ُو
واِ ع ْند ْن َ
ف
كن َ
«ولا اَأنا اَأقولْ ْ
ن ْعرفْ َ ».يس ُو ْع قالْ ْ
لنَ :
اَأينا س ْل َطة اَأ َسي َهو ْذ.
23

24

25

26

27
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36-28:21

الطّا َعة

رجا ْل كا ْن ع ْندو
يش
رايكن؟ واِح ْد ّ
ْ
«اَأ ْ
َينَ .ق َّر ْب لَع ْند الا َ َّول ْوقالْلو‘ :ا ْبني،
َولَد ْ
ُروح َاليو ْم ْاشتغ ْل ف ال َغ ْر ْز ’.و َر ْد قالْلو:
راح.
س ف الاآخر ْت َندَّم ْو ْ
‘ما لي خ ْل ْقَ ’.ب ْ
ْو َق َّر ْب لَع ْند اللاخ ْوقالْلو كذاِ .ج ِا َوبو
من واِ
ْوقالْلو‘ :حاض ْر َس ّيديْ ’.وما ْ
راحْ .
ين َل َسوى اإراد ْة اَأبو ُه؟» قالولو:
من َهالا ْث َن ْ
ْ
كن:
«الح ّق اَقولْ ْ
«الا َ َّولانيَ ».يس ُو ْع قالْلنَ :
بقوكن
الضرايب وال ّزانْ ْ
َهو ْذ َل يل ّمون َّ
يس ْ
يات ْ
يوحنّا
من َل جا لَع ْن ْد ْ
لَ َم َلكوت اَللهْ ،
كن َ
س َهو ْذ َل
َ
ف َطريِق البرْ ،وما َسدَّقتنوَ .ب ْ
س
رايب وال ّزانْ ْ
يل ّمون َّ
الض ْ
يات َسدَّقو ُهَ .ب ّ
َّمتن ف الاآخ ْر
انْتنْ ،ولا َبع ْد َل ا َريتنْ ،ت َند ْ
تن ِفيو.
ْواآ َم ْن ْ
28

29

30

31

32

َمثَل الب ْق َچچ ِّية المجرمين القاتْلين

يت َغ َر ْز
«اس َمعوا َم َث ْل لخ :انْسا ْن َس ّي ْد َب ْ
ْ
َغ ْرز ْو َس َّي ْج َحولو ْو َح َف ْر ِفيو َم ْع َص َرة ْو َبنى فيوِ
راح لَ َغي ْر َب َل ْد.
ب ْرجْ ،و َسلَّمو َل ب ْق َچچ ِّية ْو ْ
ْولَ َم ْن صا ْر موسم الثَّ َم ْرَ ،ب َع ْث َعبيدو
من َث َم ْر ال َغ ْر ْز.
لَع ْند الب ْق َچچ ِّية َت ي ْب َعثولو ْ
مسكوا َعبيدو ،واِح ْد َض َربو ُه
والب ْق َچچ ِّية ْ
ْوواِح ْد َر َجمو ُه ْوواِح ْد َق َتلو ُهْ .ورج ْع َك ْرة
33

34

35

36

75

«28فَماذا تَ ْرتَ أاو َن؟ َر ُج ٌل كا َن َل ُه ابْنا ِن
اثْنانَِ .دنا اإلى ال� أ َّو ِل َوقا َل َل ُه‘ :ابْني،
ا ْذ َه ِ
جاب
وم َوا ْع َم ْل في الك َْر ِم29 ’.ف أَا َ
ب اليَ َ
ريدَ ’.ول ِك َّن ُه أا َخيراً نَ ِد َم َو َذ َه َب.
َوقا َل‘ :ل� أُا ُ
َ 30و َدنا اإلى ال� آ َخ ِر َوقا َل َل ُه ِمث َْل ذ ِل َك،
جاب َوقا َل‘ :ها أانا يا َس ِّيديَ ’.و َل ْم
ف أَا َ
ي َ ْذ َه ْبَ 31 .م ْن ِم ْن هذي ِن ال�ثْنَي ِن َصنَ َع
اإرا َدةَ أابي ِه؟» قالوا َل ُه« :ذ ِل َك ال� أ َّو ُل».
قا َل َل ُهم يَسو ُع« :ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :اإ َّن
الزواني ي َ ْسبِقونَكم اإلى
ال َع ّشاري َن َو َّ
َملَ ِ
كوت الل ِهِ 32 .ل�أنَّ ُه أاتى اإ َليكُم يو َح ّنا
في طري ِق الب ِِّر َو َل ْم تُ َص ِّدقوهُ وال َع ّشارو َن
الزواني َص َّدقوهُ .أا ّما أانْتُم فَ إانَّكَم َح ّتى
َو َّ
صدقوهُ.
حي َن َر أايتُم َل ْم تَ ْن َدموا أا َخيراً ِلتُ ِّ
«33ا ْس َمعوا َمثَلا ً ا آ َخ َرَ :ر ُج ٌل كا َن َس ِّي َد
بَي ٍ
ت َو َغ َر َس ك َْرماً َو أاحا َط ُه ب ِِسيا ٍج َو َح َف َر
في ِه َم ْع َص َرة ً َوبَنى ب ُ ْرجاً َو َض َّمنَ ُه اإلى فَ َعل ٍة
َوساف َرَ 34 .وحي َن أاتى َز َم ُن ال ِّثما ِر أا ْر َس َل
بيدهُ اإلى ال َف َعل ِة ِليُ ِ
رسلوا اإ َلي ِه ِم ْن ِثما ِر
َع َ
الك َْر ِم35 .ف أَا ْم َس َك ال َف َعلَ ُة ب َ َع ِبيَ ِد ِه َو َض َربوا
َم ْن َض َربوا َو َر َجموا َم ْن َر َجموا َوقَتَلوا َم ْن
قَتَلواَ 36 .و أا ْر َس َل أايضاً َعبيداً ا آ َخري َن أاكْثَ َر
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ِم َن ال� أ َّولي َنَ ،و ِمث َْل ذ ِل َك َصنَعوا ِبهِم.
 37أا َخيراً أا ْر َس َل اإ َليهِم ابْنَ ُه قائلا ًَ ‘ :عسا ُهم
ي َ ْستَحو َن ِم ِن ابْني 38 ’.أا ّما ال َف َعلَ ُة ف إا ْذ
َر أاوا ال�بْ َن قالوا فيما بَينَهم‘ :هذا ُه َو
الوا ِر ُثَ .هلُ ّموا نَ ْقتُ ْل ُه َونَ ْأاخ ُْذ ميراث َ ُه’.
َ 39و أا ْم َسكوا ِب ِه َو أاخ َْرجوهُ خا ِر َج الك َْر ِم
َوقَتَلوهُ40 .اإذاً حي َن ي َ ْأاتي َس ِّي ُد الك َْر ِم ماذا
ِ
هؤل�ء؟» 41قالوا َل ُهَ « :ش َّر
ي َ ْصنَ ُع بِال َف َعلَ ِة
ِ
هؤل�ء َوي ُ َض ِّم ُن الك َْر َم ِل َف َعلَ ٍة
ِف ْعل ٍة .ي ُ ْه ِل ُك
ا آ َخري َن ي ُ ْعطونَ ُه ال ِّثما َر في َز َم ِنها42 ».قا َل
َل ُهم يَسو ُع :أ
«اما قَ َر ْأاتُم قَ ُّط في ال ِكتا ِ
ب:
‘ال َح َج ُر ا َّلذي َر َذ َل ُه البَ ّناؤو َن ُه َو ا َّلذي
الر ِّب كا َن
صا َر ِل َر ْأا ِ
الزا ِوي َ ِةِ .م ْن ِع ْن ِد ّ
س ّ
ِ
هذا َو ُه َو أُا ْعجوب َ ٌة في ُعيو ِننا’ ِ 43لهذا أاقو ُل
كوت الل ِه َوي ُ ْعطى
َلكُمَ :سيُ ْنتَ َز ُع ِم ْنكُم َملَ ُ
ِل َش ْع ٍ
ب ي َ ْصنَ ُع ِثما َرهَُ 44 .و َم ْن َسق ََط َعلى
هذا ال َح َج ِر يَتَ َر َّض ُضَ ،وك ُُّل َم ْن ي َ ْسق ُُط
ال َح َج ُر َعلَي ِه ي َ ْذروهَُ 45 ».وحي َن َس ِم َع ِكبا ُر
الكَ َهنَ ِة َوالف َّريس ّيو َن أا ْمثا َل ُه َع ِلموا أانَّ ُه
َع ْن ُهم قا َلَ 46 .و أارادوا أا ْن ي ُ ِ
مسكوهُ َوخافوا
بي كا َن ِع ْن َد ُهم.
ِم َن ال َج ْم ِع ِل�أنَّ ُه كَنَ ٍّ
جاب أايضاً يَسو ُع ب أِا ْمثا ٍل
َو أا َ
َو َ
قال« 2 :ي ُ َش َّب ُه َملَ
كوت
ُ
س ِل�بْ ِن ِه.
السماوا ِت ِب َر ُج ٍل َصنَ َع َولي َم َة ُع ْر ٍ
َّ
أ
بيدهُ ِليَ ْدعوا ال َم ْد ُع ّوي َن اإلى
َ 3وا ْر َس َل َع َ
س فَلَ ْم يُريدوا أا ْن ي َ ْأاتواَّ 4 .ثم
َولي َم ِة ال ُع ْر ِ
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لخْ َب َع ْث َعبي ْد َغير ْن اأ ْك َث ْر م الا َ َّولان ِّيةْ .ونَفس
ين .اآِخ ْر شي َب َعثْلن ا ْبنو.
الشِّ ي َس َووا ِف ْ
س
يس َت َحو ْن ْ
قالْ‘ :ي ْم ْ
كن ْ
من ا ْبنيَ ’.ب ّ
ضن:
الابن قالوا لَ َب ْع ْ
الب ْق َچچ ِّية َو ْق ْت َل ا َروا ْ
‘هذا واِ الواِ ْ
رثَ .تعوا ن ْقتلو ْوناخ ْذ َوراثَتو’.
ومسكوا ط ِالَعو ُه َل َب ّرات ال َغ ْرز ْو َق َتلو ُه.
ْ
يسي
يش َت َ
َبقى َل جا صاحب ال َغ ْر ْز اَأ ْ
َفوك الب ْق َچچ ِّية؟» قالولو« :يا َوي ْل يا َوي ْل!
ويسلّم ال َغ ْر ْز لَب ْق َچچ ِّية َغير ْن
َت ي َت ْ
وبلنَ ،
لن:
ي ْع َطو ُه الثَّ َم ْر َ
ف موسموَ ».يس ُو ْع قالْ ْ
يتن ف ال ّ ْكت ِا ْب نب ّو ْة َل تْقولْ:
«اَأ َب ْد ما َق َر ْ
ف َع ْقل الم ْعمارچ ِّية
عت َ
‘ح َجرة َل ما َو َق ْ
َ
من ع ْند ال َّر ْب
هي
ْ
صارت لَراس الق ْرن ِّية؟ ْ
ِّ
ف َعي َنينا’َ .بقى
كانت هايْ ،و َعجي ِبة ي ِا َ
ْ
كنَ :م َلكوت اَلله َت ي ْناأخ ْذ م ْنكن
اَأقولْ ْ
من َل ي َق ْع َعلى
ْوي ْن َعطى لا َأ ِّمة ت َْسي َث َمروْ .و ْ
هي َع َليو
َه َ
الح َج َرة ي ْت َرضْ َر ْ
ضَ .واينا َل ت َق ْع ِّ
َت ت ْذرِيوَ .و ْق ْت َل س ْمعوا ْگباريّة ال َك َه َنة
ين قالْْ .ورادوا
وال َف ّريس ِّية ا ْمثالوَ ،ع َرفوا َع َل ْ
ين،
من ن ِاس الم ْل َت ّم ْ
س خافوا ْ
ي ْمسكو ُهَ ،ب ْ
من َل كَما نَبي كا ْن ع ْند ْن.
ْ
يحكي با ْمثال ،قالْ:
و َر ْد َيس ُو ْع ْ
السماوات ْتشَ َّب ْه
« َم َلكوت َّ
لَ َم ْ
س لا ْبنوْ .و َب َعث
لك َسوى َح ْفلة َع ْر ْ
ين لَ َح ْفلة
َعبيدو َت يس ِيحون الم ْدع ّي ْ
يجو ْن .رج ْع َب َع ْث
س ما رادوا َ
سَ ،ب ْ
الع ْر ْ
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14-5:22

َعبي ْد َغيرن ْوقالْ‘ :قولوا للم ْدع ّيينْ :كوا
َغداتي حاضْ َرة ،ثوراِني ْو َفطايمي انْ َذ َبحوا،
س هنّ ِا
سَ ’.ب ْ
ْوك ْل شي حاض ْرَ ،تعوا للع ْر ْ
ْاس َت َخ ّفوا ْوراحوا ،واِح ْد لَ َب ْقچتو ،والْلاخْ
مسكوا َعبيد ال َم ْ
لك
لَتجارتو ،والباقي ْ
و ْت َم ْه َزوا ْو َق َتلواَ .و ْق ْت َل سمع ال َم ْ
لك،
غضب ْو َب َعث َع ْس َكرو ْو َتو َب ْل َهوك القاتْلين
ْو َح َر ْق َب َلد ْن .هاك ال َو ْق ْت قا ْل لَ َعبيدو:
ين
س حاض ْر واِْ ،و َهو ْك َل كانوا م ْدع ّي ْ
‘الع ْر ْ
هلين كانواَ .بقى ُروحوا لَروس
مست ِا ْ
م ُو ْ
س’.
الطّ ْر ْقَ ،واينا َل َترو ْن س ِيحوا للع ْر ْ
ْو َط َلعوا َهوك ال َعبي ْد للطّ ْرقْ ،ولَ ّموا ك ْل
حين ،وانْ َتلى َبيت
َل ا َروا ،طالْحين ْوصالْ ْ
ين .و َد َخل ال َم ْ
لك
يين م ْدع ّي ْ
س م ْنت ْك ْ
الع ْر ْ
ينَ ،وارى َهون َْك
َت يّرى الم ْنت ْكيين الم ْدع ّي ْ
س .قالْلو:
بس َحويس الع ْر ْ
َزلَ ِمة م ُو ِلا ْ
‘سديقي ،اأ ْش َو ْن َد َخ ْل ْت لَ َهو ْنَ ،بلا َحويس
َ
ِ
ِ
س ه ّوا انْ َعقَد لْسانو .هاك
س؟’ َب ْ
الع ْر ْ
ال َو ْق ْت ال َم ْ
مين‘ :شَ دّدوا ايدَيو
لك قا ْل للخ ّداِ ْ
واج َريو ْوط ِالْعو ُه للع ْت ِمة الب ّران ِّيةَ .هون َْك َت
ْ
يكون البكا ْو َس ّ
من َل ْكثي ْر
راسْ ’.
ك الاضْ ْ
تارين.
ين ،و ْق َلي ْل ن ِا المخْ ْ
ن ِا الم ْدع ّي ْ
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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أا ْر َس َل َعبيداً ا آ َخري َن أايضاً َوقا َل‘ :قولوا
لل َم ْد ُع ّوي َنُ :ه َوذا غَدائي ُم َع ٌّد َوثيراني
َوفَطا ِئمي َم ْذبو َح ٌة َوك ُُّل َش ٍ
يء ُم َع ٌّد.
سَ 5 ’.ول ِك َّنهم
تَعا َلوا اإلى َولي َم ِة ال ُع ْر ِ
تَها َونوا َو َذ َهبوا ،هذا اإلى َح ْق ِل ِه َو َ
ذاك اإلى
بيدهُ َو َحقَّروا
ِتجار ِت ِهَ 6 .والباقي أا ْم َسكوا َع َ
َوقَتَلوا7 .حي َن َس ِم َع ال َم ِل ُك غ ِ
َض َب َو أا ْر َس َل
ِ
هؤل�ء َومدينَتَ ُهم
ُجنو َدهُ فَ َقتَ َل ال َقتَلَ َة
أا ْح َر َق 8 .حينَ ِئ ٍذ قا َل ِل َع ِبيَ ِد ِهَ ‘ :ولي َم ُة
ِ
هؤل�ء ال َم ْد ُع ّوو َن
س ُم َع َّدةٌ َو أا ّما
ال ُع ْر ِ
فَلَ ْم يَكونوا ُم ْستَ ِحقّي َن 9 .فَا ْذ َهبوا اإذاً
اإلى َمفار ِق ال ُّط ُرقَِ ،وك ُُّل َم ْن تَجِ دونَ ُه
سَ 10 ’.و َخ َر َج
ا ْدعوهُ اإلى َولي َم ِة ال ُع ْر ِ
ِ
هؤل�ء اإلى ال ُّط ُرقَِ ،و َج َمعوا ك َُّل
بيد
ال َع ُ
َم ْن َو َجدوهُ ،طا ِلحي َن َوصا ِلحي َنَ ،وا ْمتَلاأَ
س ُم َّت ِكئي َنَ 11 .و َد َخ َل
يت َولي َم ِة ال ُع ْر ِ
بَ ُ
ال َم ِل ُك ِليَرى ال ُم َّتكئي َنَ ،و َر أاى ُه َ
ناك
س.
س أا ْلب َِس َة َولي َم ِة ال ُع ْر ِ
َر ُجلا ً غ ََير ل� ِب ٍ
َيف َد َخ ْل َت اإلى
‘صديقي ،ك َ
 12قا َل َل ُهَ :
يس َل َك؟’ ف ََسك ََت.
ياب ال ُع ْر ِ
ُهنا َو ِث ُ
س َل َ
13حينَ ِئ ٍذ قا َل ال َم ِل ُك ِلل َخ َد ِم‘ :ا ْربُطوا ي َ َدي ِه
َو ِر ْجلَي ِه َو أا ْخ َرجوهُ اإلى ال ُّظ ْل َم ِة الخا ِر ِج َّي ِة.
ُه َ
ريف ال� أ ْسنانِ’.
كاء َو َص ُ
ناك يَكو ُن البُ ُ
14اإذاً كَثيرو َن ُهم ال َم ْد ُع ّوو َن َوقَليلو َن ُهم
ال ُم ْختارو َن».

م ّتى

25-15:22

يصر
َضريبة َق َ

15حينَ ِئ ٍذ َذ َه َب الف َّريس ّيو َن َوتَشا َوروا
ِليَ ْصطادوهُ ِبكَ ِل َم ٍةَ 16 .و أا ْر َسلوا اإ َلي ِه
تَ َ
لاميذهم َم َع الهيرودوس ّيي َن َوقالوا َل ُه:
ريق الل ِه
«يا ُم َع ِّل ُم ،نَ ْعلَ ُم أانَّ َك ُم ِح ٌّق َو َط َ
بِال َح ِّق تُ َع ِّل ُمَ ،ول� تُبالي ب أِا َح ٍدِ ،ل�أنَّ َك ل�
َيف تَرى؟
الوجوهَ17 .فق ُْل َلنا اإذاً :ك َ
تُحابي ُ
َيص َر أا ْم
أايَجو ُز أا ْن نُ ْع ِط َي َضريبَ َة َر ْأا ٍ
س ِلق َ
ل�؟»  18ل ِك َّن يَسو َع َع َر َف َش َّر ُهم فَقا َل:
« ِلماذا تُ َج ِّربونَني يا ُمراؤو َن؟  19أاروني
س ».فَق ََّدموا َل ُه ديناراً.
الر أا ِ
دينا َر َضريبَ ِة َّ
 20فَقا َل َل ُهم يَسو ُع« :صو َرةُ َم ْن ِ
هذ ِه
َيص َر ».قا َل
َوال ِكتاب َ ُة؟»  21قالواِ « :لق َ
َل ُهم :أ
َيص َر َوما
َيص َر ِلق َ
«ا ْعطوا اإذاً ما ِلق َ
ِلل َه ِلل ِهَ 22 ».وحي َن َس ِمعوا تَ َع َّجبوا َوتَ َركوهُ
َو َذ َهبوا.
 23في ذ ِل َك اليَو ِم َدنا اإ َلي ِه َص ّدوق ّيو َن
َو ُهم ِم َن القائلين :ل� ِقيام َة ِللاأ ْم ِ
وات.
َو َس أالوهُ24 :قائلي َن« :يا ُم َع ِّل ُم ،موسى قا َل
يس َل ُه أابْنا ٌء فَ ْليَ ْأاخ ُْذ
لنا‘ :اإ ْن ي َ ُم ْت أا َح ٌد َو َل َ
أاخوهُ ا ْم َر أاتَ ُه َو ْليُ ِق ْم نَ ْسلا ً ِل�أخي ِهَ 25 ’.وكا َن
ِع ْن َدنا َس ْب َع ُة اإخ َْو ٍة .ال� أ َّو ُل ا َّت َخ َذ ا ْم َر أاة ً
مات .واإ ْذ َل ْم يَكُ ْن َل ُه أابْنا ٌء ،تَ َر َك ا ْم َر أاتَ ُه
َو َ

هاك ال َو ْق ْت راحوا ال َف ّريس ِّية ْ
واشتاروا
ضن اأ ْش َو ْن َت يصيدو ُه ف ك ْل ِمة.
َ
ف َب ْع ْ
من َجما َع ْة
س ْ
ْو َب َعثولو َتلاميذ ْن َم ْع ن ِا ْ
نحن ِا ن ْعرفْ َزلَ ِمة
هيرودسْ ،وقالولوْ « :م َعلّ ْم! ْ
ُ
بالح ْق ْت َعلّ ْم َطريِق اَللهْ ،وم ُو
َح ّقاني اأنْ َتْ ،و َ
من
من َل م ُو ت ْت َملَّ ْق لانْسا ْن ْ
يه ّم ْك اأ َّح ْدْ ،
يش ْ
رايك؟
َل كان يكو ْنَ .بقى قل لْنا :اَأ ْ
َيصر والّا لا؟»
َحلا ْل واِ ن ْد َف ْع َضري ِبة لَق َ
يش ت َْج ْربوني
َيس ُو ْع َع َرفْ شَ ّرنْ ،وقالْ« :لَ ْ
الضري ِبة ».قاموا
قين؟ َو َّروني دينار َّ
يا ْمنا ْف ْ
من
لن َيس ُوعْ« :ص ُور ْة ْ
جابولو دينا ْرْ .وقالْ ْ
َيصر».
ي ِا هاي ْو َهال ّ ْكت ِابة؟» قالولو« :لَق َ
َيص ْر،
َيص ْر لَق َ
لن« :ا ْع َطوا َبقى شي لَ ّواِ لَق َ
قالْ ْ
ْوشي لَ ّواِ َلالله َلاللهَ ».و ْق ْت َل س ْمعوا،
اَأ َروا ال َع َج ْبْ .و َخلَّو ُه ْوراحوا.
15

16

17

18

19

20

21

22

يتين
قي ِامة ال َم ْ

الص ِ
دوق ِّية ل
س م َّ
هاك َاليو ْم َجو ُه ن ِا ْ
يقولون :ما في ْقي ِام ْة َميتينْ .و َساَألو ُه،
مات
قالولوْ « :م َعلّ ْم! موسى قالْناَ ‘ :ل ْ
ف ،لازم اَأخو ُه ياخ ْذ َم َرتو
ّ
رجال ْوما َخلَّ ْ
ْويجيب منّا نَس ْل لاخو ُهَ ’.بقى كا ْن في
عنّا َس ْبع اخْ وِة ،الا َ َّو ْل اَأ َخ ْذ َم َرة ْومات،
من َل ما كا ْن ل ُه اولا ْد َخلّى َم َرتو لاخو ُه.
ْو ْ
23

24
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40-26:22

ْوكذاِ زاِ هاك الثّ ِاني ،ونَ ْفس الشِّ ي الثّالث،
عتن .واآِخر الك ْل ،هاك ال َم َرة
ْودي َل َس ْب ْ
من َهوذ
زاِ ْ
ماتتَ .بقى ف ال ّ ْقي ِا ِمة لاَينا ْ
السب َعة َت تْس ِي ْر َم َرةْ ،وكلّ ْن اَأ َخذووا؟»
َّ
تن،
لن« :ضايعين انْ ْ
ين قالْ ْ
َيس ُو ْع َر ْد َع َل ْ
من َل م ُو ت ْعرفون ال ّ ْكت ِاب ْولا ق ّوة اَلله.
ْ
ِ
نسوان،
ف قيامة ال َم ْ
يتين م ُو ياخْ ذو ْن ْ
لى كَما
ْولا النّ ْسوان يس ِيرو ْن ل ْرج ِالَْ ،ب ِ
السما ن ِاْ .و َعلى قي ِامة
َملايكة اَلله َل ف َّ
يتن شي َل انْقالْكن من اَلله
يتين ،ما َق َر ْ
ال َم ْ
َل يقولْ‘ :اَأنا واِ اإله ا ْبراهيم ْواإله ْاسحاق
يتين واِ،
قوب؟’ َبقى اَألله م ُو اإله َم ْ
ْواإل ْه َي ْع ْ
يبينَ ».و ْق ْت َل س ْمعوا لَ ّمات
َب ِ
لى اإل ْه َط ْ
س ،اَأ َروا ال َع َج ْب ف َت ْعليمو.
النّ ِا ْ
ال َف ّريس ِّية َو ْق ْت َل س ْمعوا َس َّ
كت
الص ِ
ضنْ ،و َساَألو
َّ
دوق ِّيةْ ،اج َت َمعوا َم ْع َب ْع ْ
يج ّربو،
اموس َت َ
واِح ْد منّ ْن ،عال ْم ف النّ ْ
قالْلوْ « :م َعلّ ْم! اَأينا َوص ِّية ي ِا اَأ ْگ َب ْر شي ف
‘حب ال َّر ْب
اموس؟» َيس ُو ْع قالْلوّ « :
النّ ْ
اإ ْ
من ك ْل َق ْلبك ْوك ْل نَ ْفسك ْوك ْل
لهك ْ
ق ّوتك ْوك ْل ف ْك ْ
رك ’.هاي ي ِا ال َوص ِّية
ال َعظي ِمة ْواأ َّو ْل َوص ِّية .والثّ ِان ِية َل تشْ َبها:
رايبك كَما نَ ْف ْ
‘حب َق ْ
سكَ ’.بهوذ
ْ
ين ت ْت َعلَّق ال َّتوراة والاَنْ ِبيا».
ال َوصي َتين الّث ْن َت ْ
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ِل�أخي ِهَ 26 .وكذ ِل َك الثّاني أايض ًا َوالثّا ِل ُث
السا ِب ِعَ 27 .وفي ا آ ِخ ِر الك ُِّل،
أايضاً َح ّتى ّ
ماتَ ِت ال َم ْر أاةُ أايضاً28 .في ال ِقيا َم ِة اإذاً ِل َم ْن
ِم ْن ِ
صير ا ْم َر أاة ً َوال َجمي ُع
هؤل�ء َّ
الس ْب َع ِة َستَ ُ
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُهم:
قَ ِد ا َّتخذوها؟»  29أا َ
«تَ ِض ّلو َن ِل�أنَّكُم ل� تَ ْع ِرفو َن الكُتُ َب َول� قُ َّوةَ
الل ِه30 .فَفي ِقيام ِة ال� أ ْموا ِت ل� ي َ َّت ِخذو َن
ساء ي َ ِص ْر َن ِل ِرجا ٍلَ ،ول ِك ْن
ساء َول� ال ِّن ُ
ِن ً
الس ِ
ماء ُهم 31 .أا ّما َع ْن
كَ َملا ِئك ِة الل ِه في َّ
ِقيام ِة ال� أ ْموا ِت ،أافَما قَ َر ْأاتُم ما َ
قيل َلكُم
 32أ
راهيم
ِم َن الل ِه ا َّلذي قا َل‘ :انا ُه َو اإل ُه اإبْ َ
يس
َواإل ُه اإ ْس َ
قوب ’.فَالل ُه َل َ
حق َواإل ُه ي َ ْع َ
ت ب َ ْل اإل ُه أا ْح ٍ
اإل َه أا ْموا ٍ
ياءَ 33 ».وحي َن َس ِم َع
ال ُجمو ُع َم ْبهوتي َن كانوا ِم ْن تَ ْعلي ِم ِه.
َ 34وحي َن َس ِم َع الف َّريس ّيو َن أانَّ ُه أا ْف َح َم
الص ّدوق ّيي َن ،ا ْجتَ َمعوا َمعاًَ 35 .و َس أا َل ُه
َّ
س ُم َج ِّرباً
وا ِح ٌد ِم ْن ُه ْم عا ِل ٌم في ال ّنامو ِ
اإيّاهُ«36 :يا ُم َع ِّل ُم ،ما أا ْع َظ ُم َو ِص َّي ٍة في
س؟»  37فَقا َل َل ُه يَسو ُع « :أ‘ا ِح َّب
ال ّنامو ِ
الر َّب اإل َه َك ِم ْن ك ُِّل قلب َِك َوك ُِّل نَف ِْس َك
َّ
38
َوك ُِّل قُ َّو ِت َك َوك ُِّل ِفكْ ِر َكِ ’.
هذ ِه ِه َي
الوص َّي ُة ال َعظي َم ُة َوال�أولىَ 39 .والثّا ِنيَ ُة
ا َّلتي تُ ْش ِب ُهها :أ‘ا ِح َّب قَريبَ َك كنَف ِْس َك’.
40
الو ِ
ص َّيتَين ال�ثْنَتَي ِن تَتَع َّل ُق
بِهاتَي ِن َ
ِياء».
ال ّتوراةُ َوال�أنْب ُ

م ّتى

َ 41وحي َن كا َن الف َّريس ّيو َن ُم ْجتَ ِمعي َن،
َس أا َلهم يَسو ُعَ 42 ،وقا َل« :ماذا تَقولو َن
َع ِن ال َمسي ِح :ابْ ُن َم ْن ُه َو؟» قالوا َل ُه:
َيف ْيدعوهُ
«ابْ ُن داوو َد43 ».قا َل َل ُهم« :فَك َ
ِالرو ِح ‘ربًّا’؟ ِل�أنَّ ُه يَقو ُل‘44 :قا َل
داوو ُد ب ّ
الر ُّب ِل َربّي« :اج ِل ْس َع ْن يَميني ِل� أ َض َع
َّ
45
داء َك تَ ْح َت قَ َد َم َ
يك ’ ».اإذاً اإ ْن كا َن
أا ْع َ
َيف يَكو ُن ابْنَ ُه؟»
داوو ُد ْيدعوهُ ‘ َربًّا ’،فَك َ
َ 46و أا َح ٌد ما ا ْستَطا َع أا ْن ي ُ ْع ِطيَ ُه َجواباًَ ،و أا َح ٌد
ما تَ َج َّر أا أايضاً ِم ْن ذ ِل َك اليَو ِم أا ْن ي َ َس أا َل ُه.
موع
حينَ ِئ ٍذ تَكَ َّل َم يَسو ُع َم َع ال ُج ِ
َو َم َع تَ ِ
لاميذ ِهَ 2 .وقا َل َل ُهم:
سي موسى َجلَ َس الكَتَبَ ُة
«على ك ُْر ِّ
َوالف َّريس ّيو َنِ 3 .لذا ك ُُّل َش ٍ
يء يَقولو َن َلكُم
أا ْن تَ ْحفَظوا ،فَا ْحفَظوهَُ ،ول ِك ْن ك أَافْعا ِلهم
ل� تَ ْف َعلوا ِل�أنَّ ُهم يَقولو َن َول� ي َ ْف َعلو َن.
َ 4وي َ ْح ِزمو َن أا ْحمال� ً ث َقيلَ ًة َص ْعبَ َة ال َح ْم ِل
َوي َ َضعونَها َعلى أاكْتا ِ
س .أا ّما ُهم
ف ال ّنا ِ
فَ ِب إا ْص ِب ِعهم ل� ي َ ْل ِمسونَهاَ 5 .وك ُُّل أا ْعما ِلهِم
اسِ ،ل�أنَّ ُهم ي ُ َع ِّرضو َن
ي َ ْع َملونَها ِلتَ ْن ُظ َر ُهم ال ّن ُ
داب أا ْر ِدي َ ِتهِم.
َعصائبَ ُهم َويُطيلو َن أا ْه َ
َ 6وي ُ ِح ّبو َن َر ْأا َس ال ُم َّتكاآ ِ
الول� ِئم
ت في َ

23

6:23–41:22

سيح وداهو ْد
ال َم ْ

عين َساَأ ْلن
َو ْق ْت َل كانوا ال َف ّريس ِّية ْ
مجت ْم ْ
سيح،
َيس ُوعْْ ،وقالْ« :اَأيش تْقولو ْن َع ال َم ْ
بن داهو ْد».
من واِ؟» قالولو« :اإ ْ
ابن ْ
ْ
يس ّميو
قالْ ْ
لنَ :
«و ْاش َو ْن َبقى داهو ْد بال ّر ُو ْح َ
من َل يقولْ‘ :ال َّر ْب قا ْل لَ َربّي:
‘ َر ْب’؟ ْ
وانك َد ِ
«ا ْق َع ْد َعلى َيميني َت ْ
احط َع ْد ْ
وسة
َت ْحت ْاج َر ْ
يس ّميو
يك» ’؟ َبقى َل داهود َ
َر ْب ،اأ ْش َون ا ْبنو واِ؟» ْولا واِح ْد منّ ْن ْ
تاق
ي ْع ِطيو َجوابْ .ولا اأ َّح ْد َك ْرة لخ ْاس َت ْرجى
يساَألو ُسؤا ْل َت يج ِادلو.
مناك َاليو ْم ْ
41

42

43

44

45

46

اموس وال َف ّريس ِّية
اكن ْ
كن وايّ ْ
بالْ ْ
من ْم َع ْلمين النّ ْ

23

هاك ال َو ْق ْتَ ،يس ُو ْع َحكى َم ْع
لَ ّمات النّ ِاس ْو َم ْع َتلاميذو،
لنَ « :على ك ْرسي موسى ق ْعدوا ْم َع ْلمين
ْوقالْ ْ
اموس وال َف ّريس ِّيةَ .بقى ك ْل شي َل
النّ ْ
س
كن َت ْ
يقولولْ ْ
تحفَظون ْاحفَظوا وا ْف َعلواَ ،ب ْ
من َل يقولون ْوم ُو
عالن لا ت ْف َعلو ْنْ ،
كَما ا ْف ْ
ي ْف َعلو ْن .يشدّون ْاحما ْل ثَقي ِلة ويحطّو ْن
باعتن م ُو
س هنّ ِا ْ
باص ْ
سَ ،ب ْ
َعلى ا ْكتاف النّ ِا ْ
مالن ي ْع َملووا َت
يريدون يدقّوواْ .وك ّل ا ْع ْ
س :ي َع ْرضو ْن َتعويذاتن وي َطولو ْن
َيروون النّ ِا ْ
بوناتن .ويح ّبون ي ْن َت َكو ْن ف
شراِشيب ْز ْ
السد ْر ف ال َعشاواتْ ،وكراِسي الق ّداِم ِّية
ّ
2

3

4

5

6
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17-7:23

والسلا ْم ف ال َع َرصات،
ف المج ِامع،
َّ
تن لا
س اأنْ ْ
س‘ :رابيَ ’.ب ْ
ْو َت يقولولن النّ ِا ْ
من َل واِح ْد واِ
كن‘ :رابيْ ’،
ت َْخلَّو ْن ي ْنقالْ ْ
اب
تن كلّ ْتكن اخْ وِة اأنْ ْ
رابيكن ،وانْ ْ
تنَ .و ْ
من َل واِح ْد
ضْ ،
لا ت َْس َّمولْ ْ
كن ف الا َ ْر ْ
ماواتْ .ولا ت َْخلَّو ْن
الس ْ
واِ اَأ ْ
بوكن َل ف َّ
من َل واِح ْد واِ ْم َدبّركن
رينْ ’،
كن ‘م َد ْب ْ
ي ْنقالْ ْ
فيكن َخلّي يس ِير
ال َم ْ
س لَ ّواِ گبي ْر ْ
سيحَ .ب ْ
كن خاد ْمَ :ل ي َعلّي ُروحو ي ْت َن ّخىْ ،و َل
لْ ْ
ي َنخّ ي ُروحو ي ْت َع ّلا.
كن يا ْم َع ْلمين النّاموس ْويا َف ِّريس ِّية
«وي ْل ْ
َ
حج ْة
قين :تا ْكلون ْبيوت الاَرامل ْب ّ
يا ْمنا ْف ْ
ْكن .و ْبشا ْن هاي
َل ْت َطولو ْن َصلاوات ْ
كن
قاس ِية ْكثي ْرَ .وي ْل ْ
ْعقوب ْت ْ
كن َت تْكو ْن ْ
قين!
يا ْم َع ْلمين النّاموس ْويا َف ِّريس ِّية ،يا ْمنا ْف ْ
السما ف و ّچ
ْ
من َل ت ْقفلو ْن ْ
باب َم َلكوت َّ
ِ
القايمين
تن ت ْدخلون ْولا
ْ
سَ ،بقى لا اأنْ ْ
النّا ْ
كن
َت ي ْدخلون ت َْخلَّوو ْن ي ْدخلو ْنَ .وي ْل ْ
قين:
يا ْم َع ْلمين النّاموس ْويا َف ِّريس ِّية يا ْمنا ْف ْ
ريب
والبح ْر َت ت َْسون واِح ْد َغ ْ
ْتدَورون َالب ْر َ
ابن لَ ْج َه َّن ْم ْ
طاق
ياهوديْ ،و َل صار ،ت َْسو ُه ْ
شدين َعمايِة،
كن يا م ْر ْ
يكنَ .وي ْل ْ
ين َع َل ْ
طا َق ْ
بالهي َك ْل م ُو شي
َل تْقولو ْنَ ‘ :ل ْ
يح ْ
لف َ
الهي َك ْل
س َل ْ
يحلف ْب َذ َهب َ
واِ ح ْلفانوَ ،ب ْ
يش
ي ْنربط ْبح ْلفانو ’.يا َغشيمين ْو َعمايِة! لَ ْ
الهي َك ْل َل ي َقدّس
اَأينا اَأ ْع َظم ،ال َّذ َه ْب والّا َ
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َو َر ْأا َس ال َمقا ِع ِد في ال َمجا ِم ِعَ 7 ،وال َّتح َّي َة
في ال� أ ْسواقَِ ،و أا ْن يَكونوا َم ْد ُع ّوي َن ِم َن
س ب ‘رابي 8 ’.أا ّما أانْتُم فَلا تُ ْد َعوا
ال ّنا ِ
ب ‘رابيِ ’،ل� أ َّن را ِبيَكم وا ِح ٌد َو أانْتُم َجميعاً
ض ل� تَ ْدعوا َلكُم،
اإخ َْوةٌَ 9 .و أاباً في ال� أ ْر ِ
ِ
ماوات.
الس
ِل� أ َّن أاباكُم وا ِح ٌد ا َّلذي في َّ
َ 10ول� تُ ْد َعوا ُم َدبِّري َنِ ،ل�أنَّ ُه وا ِح ٌد ُم َدبِّ ُركم
ال َمسي ُحَ 11 .و َ
ظيم فيكم،
ذاك ا َّلذي ُه َو َع ٌ
ليكُ ْن َلكُم خا ِدماً12 .فَ َم ْن يرف َْع نَف َْس ُه
ي ُ ْخف َْضَ ،و َم ْن ي َ ْخ ِف ْض نَف َْس ُه ،يُرف َْع.
َ «13و ٌيل َلكُم أايُّها الكَتَبَ ُة َوالف َّريس ّيو َن
يوت ال�أرام ِل
ال ُمراؤونِ ،ل�أنَّكُم تَ ْأاكُلو َن ب ُ َ
ِب ُح َّج ِة اإطا َل ِة َصلوا ِتكمَ 14 .و ٌيل َلكُم أايُّها
الكَتَبَ ُة َوالف َّريس ّيو َن ال ُمراؤو َنِ ،ل�أنَّكُم
ِ أ
مام بَني
الس
تُغ ِلقو َن َملَ َ
كوت َّ
ماوات ا َ
الداخلو َن
البَ َش ِر .ف أَانْتُم ل� تَ ْدخُلو َن َو ّ
ل� تَ َدعونَهم ي َ ْدخُلو َنَ 15 .و ٌيل َلكُم أايُّها
الكَتَبَ ُة َوالف َّريس ّيو َن ال ُمراؤو َنِ ،ل�أنَّكُم
تَطوفو َن البَ ْح َر َوالبَ َّر ِلتَ ْصنَعوا َدخيلا ً
وا ِحداًَ ،و َمتى صا َر َج َع ْلتُموهُ ابْناً ِل َج َه َّن َم
أاكْثَ َر م ْنكم ُمضا َعفاًَ 16 .و ٌيل َلكُم أايُّها
القا َدةُ ال ُع ْميا ُن ا َّلذي َن يَقولو َنَ ‘ :م ْن َحلَ َف
يس ب َِش ٍ
يءَ ،ول ِك َّن ا َّلذي
بِال َهيكَ ِل فَلَ َ
ي َ ْح ِل ُف ب َِذ َه ِ
ب ال َهيكَ ِل ي ُ ْل َز ُم 17 ’.أايُّها
ال ُج ّها ُل َوال ُع ْميا ُن! أايُّما أا ْع َظ ُم؟ َّ
هب أا ِم
الذ ُ

م ّتى
ال َهيك َُل ا َّلذي يُق َِّد ُس َّ
الذ َه َب؟ َ 18وتَقولو َن:
بش ٍ
يء.
يس َ
‘ َم ْن ي َ ْح ِل ْف بِال َم ْذب َ ِح فَلَ َ
َول ِك َّن ا َّلذي ي َ ْح ِل ُف بِالق ُْربا ِن ا َّلذي َعلَي ِه
ي ُ ْل َز ُم 19 ’.أايُّها ال ُج ّها ُل وال ُع ْميا ُن! أايُّما
أا ْع َظ ُم؟ الق ُْربا ُن أا ِم ال َم ْذب َ ُح ا َّلذي يُق َِّد ُس
الق ُْربا َن؟ 20فَ َم ْن َحلَ َف بِال َم ْذب َ ِح فَق َْد َحلَ َف
ِب ِه َوبا َّلذي َعلَي ِهَ 21 .و َم ْن َحلَ َف بِال َهيكَ ِل،
ِالسا ِك ِن في ِهَ 22 .و َم ْن
فَق َْد َحلَ َف ِب ِه َوب ّ
ِالس ِ
سي الل ِه
َحلَ َف ب َّ
ماء فَق َْد َحلَ َف ِبك ُْر ِّ
س َعلَي ِهَ 23 .و ٌيل َلكُم أايُّها الكَتَبَ ُة
َوبالجا ِل ِ
عشرو َن
َوالف َّريس ّيو َن ال ُمراؤو َنِ ،ل�أنَّكُم تُ ِّ
والشب َِث َوالكَ ّمو َن َوتَ َركْتُم أاثْق ََل ما
ال َّن ْعنا َع َّ
الر ْح َم َة َوال إ�يما َن.
في ال ّنامو ِ
س :ال َع ْد َلَ ،و َّ
ِ
هذ ِه كا َن ي َ ْنبَغي أا ْن تَ ْصنَعوها َو ِت ْل َك ل�
تَ ْت ُركوها 24 .أايُّها القا َدةُ ال ُع ْميا ُن ا َّلذي َن
البق َوي َ ْبتَ ِلعو َن الجِ ما َل.
ي ُ َصفّو َن َع ِن ِّ
َ 25و ٌيل َلكُم أايُّها الكَتَبَ ُة َوالف َّريس ّيو َن،
الص ْح َف ِة
ِل�أنَّكُم تُ َط ِّهرو َن خا ِر َج الك ْأَا ِ
س َو َّ
الدا ِخ ِل َم ْملوا آ ِن ا ْخ ِتطافاً َواإثْماً.
َو ِم َن ّ
 26أايُّها الف َّريس ّيو َن ال ُعميا ُن! َط ِّهروا
صير
أا َّول� ً دا ِخ َل الك ْأَا ِ
س َو َّ
الص ْح َف ِة ليَ َ
خا ِر ُج ُهما أايضاً طا ِهراًَ 27 .و ٌيل َلكُم أايُّها
الكَتَبَ ُة َوالف َّريس ّيو َن ال ُمراؤو َن! كالقُبو ِر
ال ُمكَ َّل َس ِة أانْتُمِ ،م َن الخا ِر ِج تَ ْظ َه ُر َجميل ًة
ظام أا ْموا ٍ
ت َو َّ
كل
َو ِم َن ّ
الدا ِخ ِل َم ْم َ
لوءةٌ ِع َ
نَجا َس ٍة28 .هكَذا أانْتُم أايضاًِ ،م َن الخا ِر ِج
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لف بال َم ْذ َب ْح
ال َّذ َه ْب؟ وتْقولو ْنَ ‘ :ل ْ
يح ْ
يحلف ْبق ْربا ْن
م ُو شي واِ ح ْلفانوَ ،ب ِ
لى َل ْ
َل َع َليو ي ْن ْ
يش
ربط ’.يا َغشيمين ْو َعمايِة! لَ ْ
اَأينا اأ ْع َظم ،الق ْربا ْن والّا ال َم ْذ َب ْح َل ي َقدّس
لف بال َم ْذ َب ْح،
من َل ْ
يح ْ
الق ْربا ْن؟ َبقى ْ
لف ِفيو ْوف ك ْل شي َل في َع َليو.
ْ
يح ْ
ِ
لف فيو و ْبهاذ
بالهي َك ْل ْ
ْو َل ْ
يح ْ
يح ْ
لف َ
يحلف
بالسماْ ،
كن ِفيو .ول ْ
يح ْ
الس ِا ْ
ّ
لف َّ
ِ
كن يا
ْبك ْرسي اَلله ْوبالقاع ْد َع َليوَ .وي ْل ْ
قينَ ،ل
ْم َع ْلمين النّاموس ْويا َف ِّريس ِّية ،يا ْمنا ْف ْ
ت ْع َطون ْعشور النّ ْعنا ْع والشّ ْب ْث وال َك ّمون،
ْوع ْفتن ال ّ ْمه ْم ف النّاموس :ال َعد ْل وال َّر ْح ِمة
والاأمانِة .كا ْن لازم ت َْسون َهوذ ْوم ُو تْعيفو ْن
َه ْ
شدين َعمايِة! ت َْصفَّو ْن م
وك .يا م ْر ْ
كن يا ْم َع ْلمين
َالب ّقْ ،وت ْب َلعون ال ّ ْجم ِالَْ .وي ْل ْ
قين! ْت َن ْظفو ْن
النّاموس ْويا َف ِّريس ِّية يا ْمنا ْف ْ
من َج ّوا
َب ّرات ال َقد َْح َّ
س ْ
والص ْ
حنَ ،ب ْ
ين َس ْلب ْون َْهب ْونَفس-س ّز ِّيةَ .ف ِّريس ِّية
م ْتل ّي ْ
ات ال َقد َْح
يا َعمايِة! نَ ْظفوا اَأ َّو ْل شي ج ّو ْ
كن
َّ
فَ .وي ْل ْ
اتن زاِ َت ي ْن َظ ْ
حنَ ،ب ّر ْ
والص ْ
قين!
يا ْم َع ْلمين النّاموس ْويا َف ِّريس ِّية يا ْمنا ْف ْ
من َب ّرا
تنْ ،
كَما ْقب ُور ال ّ ْم َب َّي َضة بالكلس انْ ْ
ت َْب ّين ْك َو ِ
من َج ّوا م ْتل ِّية ع ْظم ِا ْن
س ْ
يسةَ ،ب ْ
َميتين ْوك ْل ن ِ
من َب ّرا
تن زاِ كذاِْ :
َجاسة .اأنْ ْ
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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م ّتى
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من َج ّوا م ْتل ّي ْين اإثم
س ْ
ت َْبينون للنّ ِاس با ّر ْينَ ،ب ْ
كن يا ْم َع ْلمين النّاموس
تنَ .وي ْل ْ
ْونفاق انْ ْ
ْويا َف ِّريس ِّية ،يا ْمنا ْفقين! ْت َع ْمرون ْقب ُو ْر للاَنْ ِبيا
ين ،وتْقولون‘ :يكو ْن
و ْت َزينون ْقب ُور البا ّر ْ
كنّا ف اِيّ ِا ْم اَأ َّبهاتْنا ،ما كا ْن َت نشْ تر ْك
ف َدم الاَنْ ِبياَ ’.بقى تشْ َهدو ْن َعلى
عن َ
َم ْ
تن.
ُروحكن اولا ْد َهو ْك َل َق َتلوا الاَنْ ِبيا اأنْ ْ
ْكن .يا َح ّيات
تن زاِ ا ْت َلوا كَي ْل اَأ َّبهات ْ
وانْ ْ
ات! اأ ْش َو ْن َت ْتهربو ْن م الحك ْم
اولا ْد َح ّي ْ
بج َه َّن ْم؟
يكن ْ
َع َل ْ
كن اَأنْ ِبيا
«من هاي ْكوا اَنا اَأ ْب َع ْث لَع ْن ْد ْ
ْ
تصلبون
مين ،منّ ْن ت ْقت ْلون ْو ْ
ْوح َكما و ْم َع ْل ْ
كن يا ت ْعدَو ْن
ْومنّ ْن ْت َق ْرپچو ْن ف مج ِام ْع ْ
يكن
من َب َل ْد َل َب َل ْدْ .بشا ْن يجي َع َل ْ
فن ْ
َخ ْل ْ
من َد ْم هاب ِيل
ضْ ،
َد ْم ك ْل با ْر َسرى َع الا َ ْر ْ
ابن َب َرخْ يا َل َق َت ْلتنو
البا ْر دي َل َد ْم َز َك ِريّا ْ
كنَ :هو ْذ
الح ّق اَقولْ ْ
الهي َك ْل وال َم ْذ َب ْحَ .
َبين َ
الجي ْل ها ْذ.
يجو ْن َعلى َه ّ
كلّ ْن َت َ
29

30

31

33

32

34

35

36

س ،اأنْ ِت َل َق َت ْل ِت الاَنْ ِبيا
س يا ق ْد ْ
«يا ق ْد ْ
ْو َر َج ْم ِت رس ْل َل انْ َب َعثوا لْ ِك! َك ْم َك َّرة
الج ِا ِجة زيغانا
ر ْد ُت اَأل ّم اولا ْد ِك كَما َل تْل ّم ّ
كن
َت ْحت ْجناحاْ ،وما قب ْل ْتن؟ ْكوا ي ْنعاف لْ ْ
كن :م ُو َتروني
من َل اقولْ ْ
رابْ .
َبي ْت ْ
كن َخ ْ
يي
الس ْع دي لَ َم ْن تْقولونْ ‘ :مبا َرك ال ّج ِا ِ
م َّ
باسم ال َّر ْب» ’.
ْ
37

38

39
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الدا ِخ ِل
تَ ْظ َهرو َن ِلل ّنا ِ
س أابْراراً َو ِم َن ّ
ياءَ 29 .و ٌيل َلكُم
َم ْمتَلئو َن أانْتُم اإثْماً َو ِر ً
أايُّها الكَتَبَ ُة َوالف َّريس ّيو َن ال ُمراؤو َن،
ِل�أنَّكُم تَ ْبنو َن قُبو َر ال�أنْب ِ
ِياء َوتُزيِّنو َن َمدا ِف َن
ال�أبْرا ِرَ 30 .وتَقولو َن‘ :لو كُ ّنا في أايّا ِم اآبا ِئنا
َلما كُ ّنا ُمشا ِركي َن َل ُهم في َد ِم ال�أنْب ِ
ِياء’.
31
ناء
اإذاً تَ ْش َهدو َن َعلى أانْف ُِسكُم أانَّكُم أابْ ُ
ِياءَ 32 .و أانْتُم أايضاً ا ْملاأوا ِمكْيا َل
قَتَلَ ِة ال�أنْب َ
ات أاول� َد ال�أفاعي!
ا آبا ِئكم 33 .أايُّها ال َح ّي ُ
َيف تَ ْه ُربو َن ِم ْن َدينونَ ِة َج َه َّن َم؟
ك َ
34
ِياء
« ِلهذا ها أانا أُا ْر ِس ُل اإ َليكُم أانْب َ
َماء َوكَتَبَ ًةِ ،م ْن ُه ْم تَ ْقتُلو َن َوتَ ْص ِلبو َن،
َو ُحك َ
َو ِم ْن ُهم تَ ْج ِلدو َن في َمجا ِم ِعكُم َوتُطا ِردونَهم
35
ْأ
تي
ِم ْن َمدينَ ٍة اإلى َمدينَ ٍةِ .لكَي يَا َ
َعلَيكُم ك ُُّل َد ِم ال�أبْرا ِر ا َّلذي ُس ِف َك َعلى
َ
هابيل البا ِّر َح ّتى َد ِم
ضِ ،م ْن َد ِم
ال� أ ْر ِ
َزكَ ِريّا ب ِن ب َ َر ِخ ّيا ا َّلذي قَتَ ْلتُم بَي َن ال َهيكَ ِل
َوال َم ْذب َ ِح36 .ال َح َّق أاقو ُل َلكُمَ :ستَ أاتي ِ
هذ ِه
كُ ُّلها َعلى الجي ِل هذا.
«او ُر َش أ
 37أ
ليم ،يا قا ِتل َة ال�أنْب ِ
ِياء
ليم ،او ُر َش ُ
ُ
َوراجِم َة ال ُم ْر َسلي َن اإ َليها ،ك َْم َم َّر ٍة أار ْد ُت
أا ْن أا ْج َم َع ب َ ِ
الدجا َج ُة ِفرا َخها
نيك كَما تَ ْج َم ُع َّ
تَ ْح َت َجناحيها َوما أا َر ْدتُم؟ 38ها يُت َر ُك َلكُم
بَيتُكم خ ُْرب ًةِ 39 .ل�أنّي أاقو ُل َلكُم :اإنَّكم ل�
تَ َرونني ِم َن ال� آ َن َح ّتى تَقولواُ ‘ :مبا َر ٌك
الر ِّب» ’.
ال�آتي بِا ْس ِم َّ

م ّتى
الهيكَ ِل
َو َخ َر َج يَسو ُع ِم َن َ
ِليَ ْذ َه َب َو َدنا تَ ُ
لاميذهُ يُرونَ ُه ب ُ ْنيا َن
ال َهيكَ ِل 2 .فَقا َل َل ُهم :أ
«اما تَ َرو َن ِ
هذ ِه
كُ َّلها؟ ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :ل� ي ُ ْت َر ُك ُهنا َح َج ٌر
َعلى َح َج ٍر ل� ي ُ ْنق َُض».

24
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يروح،
ْو َط َل ْع َيس ُو ْع م َ
الهي َك ْل َت ُ
ْو َق َّربوا لَع ْندو َتلاميذو َيو َّرو ُه
قايمين
لن« :م ُو
ْ
الهي َك ْل .ه ّواِ قالْ ْ
ْعمارات َ
كن م ُو ي ْنعاف
الح ّق اَقولْ ْ
َترون َهو ْذ كلّ ْن؟ َ
َهو ْن َح َج ْر َعلى َح َج ْر َل م ُو ي َق ْع».
2

َعلامات اآِخر ال ّدنْي ِا

3
الزيتونِ،
َوحي َن َجلَ َس يَسو ُع َعلى َجبَ ِل َّ
َدنا تَ ُ
لاميذهُ َوقالوا ل ُه َعلى انْ ِفرا ٍد« :قُل
صير ِ
هذ ِه ال�أُمو ُر َوما ِه َي
َلناَ :متى َستَ ُ
َعلا َم ُة َم َ
جاب
جيئك َو ِنهاي َ ِة َّ
الد ْه ِر؟»  4أا َ
يَسو ُع َوقا َل َل ُهم« :انْتَبِهوا! ل� ي ُ ِض َّلكم
ِاسمي
أا َح ٌدِ 5 .ل� أ َّن كَثيري َن َسيَ ْأاتو َن ب ْ
سيحَ ’،وكَثيري َن
َويَقولو َن :أ‘انا ُه َو ال َم ُ
َسيُ ِض ّلو َنَ 6 .ستَ ْس َمعو َن ِب َمعا ِر َك َو أاخْبا ِر
ُحرو ٍ
بُ .انْ ُظروا ،ل� تَ ْرتاعواِ ،ل�أنَّ ُه ي َ ْنبَغي
أا ْن تَ ْح ُد َث ك ُُّل ِ
يس ْت ب َ ْع ُد
هذ ِهَ .ول ِك ْن َل َ
7
قوم أُا َّم ٌة َعلى أُا َّم ٍة
ال ِّنهاي ُةِ .ل�أنَّ ُه َستَ ُ
جاعات
َو َم ْملَكَ ٌة َعلى َم ْملَكَ ٍة َو َستَكو ُن َم
ٌ
َو أاو ِبئَ ٌة َو َزل� ِز ُل في أاما ِك َن ُمتَف َِّرقَ ٍة.
َ 8ول ِك َّن ك َُّل ِ
وجاع9 .حينَ ِئ ٍذ
هذ ِه ب َ ْد ُء ال� أ ِ
الشدا ِئ ِد َوي َ ْقتُلونَكُم
َسيُ َس ِّلمونَكم اإلى َّ
َو َستَكونو َن َمكْروهي َن ِم ْن ك ُِّل ال� أُ َمم ِم ْن
اسميَ 10 .وحينَ ِئ ٍذ َسيَ ْعث ُُر كَثيرو َن
أا ْج ِل ْ
َو َسيُ َس ِّلمو َن ب َ ْع ُض ُهم ب َ ْعضاً َويَك َْرهو َن
11
ِياء ك ََذب َ ٌة
قوم أانْب ُ
ب َ ْع ُض ُهم ب َ ْعضاًَ .و َسيَ ُ

ْو َو ْق ْت َل قع ْد َيس ُو ْع َعلى َج َبل ال َّزيتو ْن،
َق َّربوا َتلاميذوْ ،وقالولو َبينن ْو َبينو« :قل لْنا:
ايش ي ِا َعلام ْة
اَأي َم ْت َهو ْذ َت يس ِيرو ْن؟ َو ْ
ين َيس ُوع
ْ
مجوتك ْونهاية الدَّه ْر؟» َر ْد َع َل ْ
كن.
كن لا اأ َّحد َ
يض ّي ْع ْ
لن« :ديروا بالْ ْ
ْوقالْ ْ
باسمي ويقولون:
ْ
من َل ْكثي ْر َت َ
يجو ْن ْ
ِ
ناسَ .ت
سيحَ ’،
‘اَنا وا ال َم ْ
ويضيعون ْكثي ْر ْ
روب.
ْ
تس َمعون اخْ بار ْقت ِالات ْو َس َمع ّيات ْح ْ
من َل لازم كلّ ْن يس ِيرون،
ترى لا ت ْق َلقو ْن! ْ
لى هاي م ُو النّهايِة ي ِا َبع ْد :اأ ِّمة َت تْقو ْم
َب ِ
َعلى اَأ ِّمةْ ،و َم ْم َل ِكة َعلى َم ْم َل ِكةْ ،و َت يس ِي ْر
ج ُوع ْول ُوع ْوطاعون ْوزن ِاز ْل ف م ُو َض ْع
س ك ْل َهو ْذ اَأ َّول اوجاع
َبع ْد م ُو َض ْعَ .ب ْ
موكن
يس ْل ْ
الولا ِدة ن ِا .هاك ال َو ْق ْتَ ،ت َ
هين
لل ّذيق ْوي ْقتلوكنْ ،و َت تْكونو ْن َم ْك ُرو ْ
من ك ّل الا َم ْم لَخاط ْر ْاسمي .هاك ال َو ْق ْت،
ْ
ِ
ْكثي ْر َت ي ْت َع ْث َورونْ ،وي ْك َرهو ْن واحد اللاخْ .
ويضيعون
لين َت يقومو ْن َ
و ْكثي ْر اَأنْ ِبيا د ّج ِا ْ
3

4

5

6

7

8

9

10

11

84

م ّتى

24-12:24

من كثْر الاإ ث ْم ،ت ْب َرد ْم َح ِّبة ْكثي ْر.
ْكثي ْرْ .و ْ
يصب ْر دي لل ِا آخ ْر ،ه ّواِ واِ َل
س َل ْ
َب ْ
كوت
يخْ َلصْ .و َت ت ْنكرز ْبشارة ال َم َل ْ
هاي ف ال ّدنْي ِا ك ّلا ْبشان تْكو ْن شَ ها ِدة
لك ّل الا َممْ .وهاك ال َو ْق ْتَ ،ت تّجي النّهايِة.
12

13

14

ذيقَة ال ّ ْگبيرِة

الخراب
« َبقى لَ َم ْن َترون َعلامة َ
ف دانْيال ال َّنبي،
النّ ْج ِسةَ ،ل انْقا ْل َع َليا َ
َّس ،ها ْك َل ي ْقرا
قاي ِمة ف م ُو َضع ال ّ ْم َقد ْ
َخلّي ي ْف َه ْم ،هاك ال َو ْق ْتَ ،هو ْك لَنّ ِا ف
للج َب ْلْ .وها ْك
الياهود ِّيةَ ،خلّي ْيهربو ْن َّ
ف
لَ ّواِ َع ال ّ ْسط ُو ْح ،لا ي ْن َز ْل ياخ ْذ شي َل َ
الحق ْل ،لا ي ْر َج ْع َل
َبيتوَ .واينا لَ ّواِ ف َ
بالى
للح ِ
َخ ْلف ْبشا ْن ياخ ْذ ل ْبسوَ .ويل َ
ضعين َفوك ِالايّ ِام! َصلَّوا لا يكو ْن
والم ْر ْ
من َل
كن ف شت ِا ْولا َيو ْم َس ْب ْتْ .
َه َر ْب ْ
َت يس ِي ْر هاك ال َو ْق ْت ذيقَة ْگبيرِة ،ما صا ْر
للس ْعْ ،ولا
كَماها ْ
من بداية ال َكون ْودي َّ
َص ْر َهوك ِالايّ ِا ْم،
َت يس ِي ْر .ويكو ْن م ُو ت ْتق َّ
س لَخاط ْر
ص اأ َّح ْدَ .ب ْ
ما كا ْن َت يخْ َل ْ
َصرو ْن َهوك ِ
الايّ ِا ْم.
تارين َت ي ْتق َّ
المخْ ْ
هاك ال َو ْق ْتَ ،ل اأ َّح ْد قالْكنْ ‘ :كوا َهو ْن
سيح’ يا ‘ َهون َْك واِ ’،لا ت َْسدقو ْن.
واِ ال َم ْ
لين َوان ِبيا
مسحا د ّج ِا ْ
ْ
من َل َت يقومو ْن َ
ِ
لامات َعظيمة ْبشان
گ ّذاِبينْ ،و َت ي َو َّرو ْن َع ْ
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
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كَثيرو َن َوي ُ ِض ّلو َن كَثيري َنَ 12 .و ِلكَ ْث َر ِة ال إ�ثْ ِم
تَ ْخ ُم ُد َم َح َّب ُة الكَثيري َنَ 13 .ول ِك َّن ا َّلذي
ي َ ْصب ُِر َح ّتى ال ُم ْنتَهى ي َ ْخلُ ُصَ 14 .و َستُكْ َر ُز
كوت ِ
بِشا َرةُ ال َملَ ِ
هذ ِه في ك ُِّل العا َل ِم
َشها َدة ً ِلك ُِّل ال� أُ َممَ ،وحينَ ِئ ٍذ تَ ْأاتي ال ِّنهاي َ ُة.
«15فَ َمتى َر أايتُم َعلا َم َة ال َخرا ِ
ب ال َّنجِ َس ِة
بي ،فَ ْليَ ْف َه ْم َم ْن
ا َّلتي قيلَ ْت بِدا ِنيا َل ال َّن ِّ
يَق َْر أُا16 ،فَحينَ ٍ
ئذ َم ْن ُهم في اليَهو ِديَّ ِة
ِليَ ْه ُربوا اإلى ال َجبَ ِلَ 17 .وذ ِل َك ا َّلذي َعلى
الس ْط ِح ،ل� ي َ ْن ِز ْل ِليَ ْأاخ َُذ ما في بَي ِت ِه.
َّ
َ 18و َم ْن ُه َو في ال َح ْق ِل فَلا ي َ ْن َع ِط ْف اإلى
داءهَُ 19 .و ٌ
يل ِلل َحبالى
َخ ْل ِف ِه ِليَ ْأاخ َُذ ِر َ
َوال ُم ْر ِضعا ِت في ِت ْل َك ال�أيّا ِم! َ 20ص ّلوا أا ْن
ل� يَكو َن َه َربُكم في ِش ٍ
تاء َول� في َس ْب ٍ
ت.
ظيم ،ما
ِ 21ل�أنَّ ُه َسيَكو ُن حينَ ِئ ٍذ ٌ
ضيق َع ٌ
كا َن ِم ْثلُ ُه ُم ْن ُذ ب َ ْد ِء العا َل ِم َح ّتى ال� آ َن
قص ْر ِت ْل َك ال�أيّ ُام،
َو َل ْن يَكو َنَ 22 .ولو َل ْم تُ َّ
ما كا َن ي َ ْخلُ ُص َج َس ٌدَ .ول ِك ْن ِم ْن أا ْج ِل
قص ُر ِت ْل َك ال�أيّا ِم23 .حينَ ِئ ٍذ
ال ُم ْختاري َن تُ َّ
اإ ْن يَق ُْل َلكُم أا َح ٌد‘ :ها ُهنا ُه َو ال َمسي ُح أاو
24
حاء
قوم ُم َس ُ
ُهنا ’،فَلا تُ َص ِّدقواِ .ل�أنَّ ُه َسيَ ُ

م ّتى
ب َوي ُ ْعطو َن ا آيا ٍ
ِياء ك َِذ ٍ
ت َعظي َم ًة
ك ََذب ٌة َو أانْب ُ
ِليُ ِض ّلوا اإ ْن أا ْمكَ َن ال ُم ْختاري َن أايضاً 25 .ها
أانا قَ ْد َسبَق ُْت َوقُ ْل ُت َلكُم26 .اإذاً اإ ْن يَقولوا
َلكُم‘ :ها ُه َوذا في ال َق ْف ِر ’،فَلا تَ ْخ ُرجوا،
أاو ‘ها ُه َو في ال َم ْخ َد ِع ’،فَلا تُ َص ِّدقوا!
ِ 27ل�أنَّ ُه كَما أا َّن البَ ْر َق ي َ ْخ ُر ُج ِم َن ال َم ْش ِر ِق
َوي َ ْظ َه ُر في ال َم ْغ ِر ِ
ب ،هكَذا َسيَكو ُن
يث تَكو ُن
جيء ابْ ِن ال إ�نْسانَِ 28 .ح ُ
َم ُ
ال ُج َّث ُةُ ،ه َ
ناك تَ ْجتَ ِم ُع ال ُّنسو ُر.
29
لو ْق ِ
ت ب َ ْع َد ضي ِق ِت ْل َك ال�أيّا ِم
« َو ِل َ
تُ ْظ ِل ُم َّ
الش ْم ُس َوال َق َم ُر ل� ي ُ ْظه ُِر نو َرهُ
الس ِ
ات
ماء َوقُ ّو ُ
َوالكَوا ِك ُب تَ ْسق ُُط ِم َن َّ
الس ِ
ماء تَتَ َز ْع َز ُعَ 30 .وحينَ ِئ ٍذ تَ ْظ َه ُر َعلا َم ُة
َّ
الس ِ
نوح
ماءَ ،وحينَ ِئ ٍذ تَ ُ
ابْ ِن ال إ�نْسا ِن في َّ
ضَ ،وي َ َرو َن ابْ َن ال إ�نْسا ِن
ك ُُّل قَبائ ِل ال� أ ْر ِ
الس ِ
ماء َم َع قُ َّو ٍة َو َم ْج ٍد
ا آ ِتياً َعلى غَما ِم َّ
كَثي ٍرَ 31 .و َسيُ ْر ِس ُل َملائكَتَ ُه َم َع بو ٍق َعظي ٍم
السماوا ِت
فَيَ ْج َمعو َن ُم ْختاري ِه ِم ْن أا ْقصى َّ
اإلى أا ْقصاها.
«32فَ ِم ْن َش َج َر ِة ال ّتي ِن تَ َع َّلموا ال َمثَ َل:
َمتى ل�نَ ْت أاغْصانُها َو أاو َرقَ ْت ،تَ ْعلَمو َن أا َّن
يف قَ ِد ا ْقتَ َر َب33 .هكَذا أانْتُم أايضاً،
َّ
الص َ
أ
أ
َمتى َرايتُم ِ
هذ ِه كُ َّلها فَا ْعلَموا ا ْن قَ ْد
َو َصلَ ْت اإلى البا ِ
ب34 .ال َح َّق أاقو ُل َلكُم:
الجيل َح ّتى تَصي َر ِ
ُ
هذ ِه ك ُّلها.
ل� ي َ ْعبُ ُر هذا
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تارين.
َ
يضيعو ْن َل َط َل ْع بايد ْن حتّى المخْ ْ
كنَ .بقى َل قالولْكن:
هاي َس َلفاً ق ْلتولْ ْ
‘ ْكوا ف َالب ّر ِّية واِ ’،لا ت ْط َلعو ْن ،يا ‘ ْكوا ف
من َل
ْبيوت ّ
الج ّواِن ِّية واِ ’،لا ت َْس ْدقو ْنْ .
كَما َل ي ْط َلع َالب ْر ْق م الشَّ رقْ ،وي ْناَأرى دي َل
مجوة ا ْبن الانْسا ْن.
ال َغ ْر ْب ،كذاِ َت تْكو ْن ْ
الجثِّة َهون َْك ت ْل َت ّم ال ّ ْنس ُو َرة.
اين َل تْكون ّ
َو ْ
26

25

27

28

س
ْ
«وراساً َبع ْد ذيقَة َهوك ِالايّ ِام ،الشَّ ْم ْ
َت ت َعتّ ْم ،وال َق َم ْر م ُو ي َو ّري َض ّويِتو ،وال ّ ْنجو ْم
السما َت
السماْ ،وك ْل ق ّوات َّ
َت ت َق ْع م َّ
ت ْت َز ْر َزعْْ .وهاك ال َو ْق ْت َت ت ْظ َه ْر َعلامة
السماْ ،وهاك ال َو ْق ْت َت
ا ْبن الانْسا ْن ف َّ
ضْ ،و َت َيرون ا ْبن
تْن ُو ْح ك ْل َقبايل الا َ ْر ْ
السما ْبق ِّوة ْو َم ْج ْد
الانْسا ْن ج ِا ِ
يي َعلى ْغيوم َّ
وت
َعظي ْمْ .و َت ي ْب َع ْث َملايكتو َم ْع َص ْ
من اَأ ْر َبع َقراني
قر ْن َعظيم ،ويل ّمو ْن مخْ تارينو ْ
من اَأ َّول ال ّدنْي ِا ل ِا آخرا.
ال ّدنْي ِاْ ،
سجرة التّين ْت َعلَّموا َم َثل :اَأ َّو ْل َل
ْ
«من َ
ْلين شيقانا و ْت َفتّح اوراقا ،ت ْعرفو ْن ق َّرب
ت ْ
يتن َهو ْذ
َّ
تن زاِ كذاَِ ،ل اَأ َر ْ
يف .اأنْ ْ
الص ْ
كن
كلّن ،ا ْعرفوا ق ْر ْ
الح ّق اَقولْ ْ
للبابَ .
بت ْ
يرو ْح َهال ّجيل ها ْذَ ،ل م ُو َهو ْذ كلّن
م ُو ي ْعبر ُ
29

30

31

32

33

34
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ماوات َوال� أ ْر ُض ي َ ْعبُرا ِن َوكَ ِلماتي
الس ُ
َّ 35
َل ْن تَ ْعبُ َر.
 36أ
«ا ّما َع ْن ذ ِل َك اليَو ِم َو َع ْن ِت ْل َك
السا َع ِة فَلا أا َح َد ي َ ْع ِر ُف اإلّ� ال� آ ُب َو ْح َدهُ.
ّ
37
أ
جيء ابْ ِن
فَكَايّا ِم نو ٍح هكَذا َسيَكو ُن َم ُ
ال إ�نْسانِِ 38 .ل�أنَّ ُه كَما كانوا قَ ْب َل ال ّطوفا ِن
ساء َوي ُ ْعطو َن
ي َ ْأاكُلو َن َوي َ ْش َربو َن َوي َ ْأاخُذو َن ِن ً
نوح
ِل ِرجا ٍل َح ّتى اليَو ِم ا َّلذي في ِه َد َخ َل ٌ
ال ُف ْل َك َ 39وما َع َرفوا َح ّتى أاتى ال ّطوفا ُن
جيء
َو َح َم َل ال َجمي َع ،هكَذا َسيَكو ُن َم ُ
ابْ ِن ال إ�نْسانِ 40 .حينَ ِئ ٍذ اثْنا ِن َسيَكونا ِن
في ال َح ْق ِل ،وا ِح ٌد يُؤ َخ ُذ َووا ِح ٌد ي ُ َتر ُك.
41
حى ،وا ِح َدةٌ
َواثْنَتا ِن تَكونا ِن تَ ْط َحنا ِن ِب َر ً
تُؤ َخ ُذ َووا ِح َدةٌ تُ ْت َر ُك42 .تَيَقَّظوا اإذاً ِل�أنَّكُم
ل� تَ ْع ِرفو َن في أايَّ ِة سا َع ٍة ي َ ْأاتي َربُّكم.
َ 43و ِ
يت
هذ ِه ا ْع ِرفواَ .لو كا َن َر ُّب البَ ُ
السا ِر ُق،
ي َ ْع ِر ُف في أايَّ ِة نَوب َ ِة ِحرا َس ٍة ي َ ْأاتي ّ
َلتَيَق ََّظ َو َلم ي َ َد ْع بَيتَ ُه ي ُ ْنق َُبِ 44 .لهذا أانْتُم
أايضاً كونوا ُم ْستَ ِع ّدي َنِ ،ل�أنَّ ُه في سا َع ٍة ل�
تَ ُظ ّنو َن ي َ ْأاتي ابْ ُن ال إ�نْسانِ.

يروحو ْن
ض ي ْعبرون ُ
يس ِيرو ْنَّ .
السما والا َ ْر ْ
ْوكَلامي م ُو ي ْعب ْر.
السا َعة انْسا ْن م ُو
س هاك َاليوم ْوهاك ّ
« َب ْ
السما .م ُو ي ْعر ْف ْن َغير
ي ْعر ْفنْ ،ولا َملايكة َّ
نوح،
الاآبَ .بقى كَما َل صا ْر ف اِيّ ِام ْ
مجوة ا ْبن الانْسا ْن :كَما
كذاِ َت تْس ِي ْر ْ
َل كانوا َقبل الطّ ُوفا ْن يا ْكلون ْويشْ َربون
نسوان ْوي ْع َطو ْن لَ ْرج ِالْ ،دي لَ َيو ْم
ْوياخْ ذو ْن ْ
للس ّفي ِنةْ .وما َع َرفوا دي َل
َل َد َخ ْل ْ
نوح َّ
اهن كلّ ْن .كذاِ َت تْكو ْن
جا الطّ ُوفان ْو َو ّد ْ
ين
ْ
مجوة ا ْبن الانْسا ْن .هاك ال َو ْق ْت ا ْث َن ْ
ِ
ِ
يكونو ْن ف ال َم ْز َر َعة ،واح ْد ي ْناأخذ ْوواح ْد
دين ي ْط َحنو ْن
ي ْنعافْ  .وث ْن َتين يكونو ْن ق ِا ْع ْ
الج ِ
وح ِدة
وح ِدة ت ْناأخذ ْو ْ
اروشةْ ،
ف ّ
من َل م ُو ت ْعرفو ْن
ت ْنعافْ ْ .
اص َحوا َبقىْ ،
كنْ .وهاي
َ
ف اَأينا سا َعة يجي َس ّي ْد ْ
ف
يت َ
ا ْعرفوا :يكو ْن كا ْن ي ْعرفْ َس ّيد َالب ْ
يصحى
الحرامي ،كا ْن َت ْ
اَأينا نَ ْط َرة يجي َ
تن
ْوم ُو َ
قبْ .بشا ْن هاي اأنْ ْ
يخلّي َبيتو ينّ ْ
ف سا َع ْة َل م ُو
من َل َ
ّينْ ،
مس َتعد ْ
زاِ كونوا ْ
كن َت يّجي ا ْبن الانْسا ْن.
َعلى بالْ ْ
والحكي ْم َل
كيم
« َبقى من واِ الْ َع ْبد الاَمين َ
«فَ َم ْن ُه َو ال َع ْب ُد ال�أمي ُن ال َح ُ
لن ا َّلذي أاقا َم ُه َس ِّي ُدهُ َعلى بَني بَي ِت ِه ِليُ ْعطيَهم
لن اَأ ْك ْ
س َبيتو َت يجي ْب ْ
َوكَّلو َس ّيدو َعلى ن ِا ْ
عام في حي ِن ِه .طوبى ِلذ ِل َك ال َع ْب ِد
َ
ف َو ْق ْتو؟ َهن ّي ْة هاك ال َع ْب ْد َل يجي َس ّيدو ال َّط َ
كن َت ي َوكّلو ا َّلذي ي َ ْأاتي َس ِّي ُدهُ َويَجِ ُدهُ ي َ ْصنَ ُع هكَذا.
الح ّق اَقولْ ْ
يسي كذاَِ .
ويرا ُه َ
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الش ّر ُير
َل ُهَ 48 .ول ِك ْن اإ ْن قا َل ذ ِل َك ال َع ْب ُد ِّ
في قَ ْل ِب ِهَ ‘ :س ِّيدي ي ُ ْب ِط ُئ في َمجي ِئ ِه’،
 49فَيَ ْب َد أُا ي َ ْض ِر ُب ِرفاقَ ُه َوي َ ْأاك ُُل َوي َ ْش َر ُب
وف ي َ ْأاتي َس ِّي ُد ذ ِل َك
السكِّيري َن50 ،ف ََس َ
َم َع ِّ
ال َع ْب ِد في يَو ٍم ل� ي َ ُظ ُّن َوفي سا َع ٍة ل�
وف يَف ِ
ْصلُ ُه َوي َ ْج َع ُل نَصيبَ ُه
ي َ ْع ِر ُفَ 51 .و َس َ
َم َع ال ُمرا ِئي َنُ .ه َ
ريف
كاء َو َص ُ
ناك يَكو ُن البُ ُ
ال� أ ْسنانِ.
ش َّب ُه َملَ
كوت
«حينَ ِئ ٍذ ي ُ َ
ُ
السماوا ِت ِب َع ْش ِر َعذارى أا َخ ْذ َن
َّ
هن َو َخ َر ْج َن ِل ِل ِ
س
قاء ال َعري ِ
َمصابي َح َّ
سَ 2 .وكا َن َخ ْم ٌس ِم ْن ُه َّن َحكيما ٍ
ت
َوال َعرو ِ
َو َخ ْم ٌس جا ِهلا ٍ
تَ 3 .و أا َ
لات
ولئك الجا ِه ُ
هن َو َل ْم ي َ ْأاخ ُْذ َن َم َع ُه َّن
أا َخ ْذ َن َمصابي َح َّ
كيمات ف أَا َخ ْذ َن
َزيتاً 4 .أا ّما أاول ِئك ال َح
ُ
ِ
صابيح ِه َّن5 .حي َن
َزيتاً في أاو ِعيَ ٍة َم َع َم
ريس نَ َع ْس َن َجمي ُع ُه َّن َو ِن ْم َن.
تَ أاخ ََّر ال َع ُ
َ 6وفي ُم ْنتَ َص ِ
ف ال َّلي ِل صا َر ْت َص ْر َخ ٌة:
ريس قَ ْد أاتى .اخ ُْر ْج َن ِل ِلقا ِئ ِه’.
‘ ُه َوذا ال َع ُ
 7حينَ ِئ ٍذ قا َم ْت ك ُُّل أاول ِئ َك ال َعذارى
لات
َو أا ْع َد ْد َن َمصابي َح ُه َّنَ 8 .وقا َل ِت الجا ِه ُ
ِ
كيمات :أ‘ا ْعطينَنا ِم ْن َزي ِتكُ َّن فَها
ِلل َح
ِه َي ذي َمصابي ُحنا قَ ِد انْ َطف أَا ْت 9 ’.أاجاب ِت
كيمات قائلا ٍ
ت‘ :قَ ْد ل� يكْفي َلنا
ال َح
ُ
َو َل ِك َّنَ .ول ِك ِن ا ْذ َه ْب َن اإلى البا َع ِة َوابْتَ ْع َن
ريس
َلكُ َّنَ 10 ’.وحي َن َذ َه ْب َن ِليَ ْبتَ ْع َن أاتى ال َع ُ

25

10:25–48:24

س َل قا ْل هاك
َعلى ك ْل شي َل ل ُهَ .ب ْ
‘س ّيدي َبطي َت
الْ َع ْبد الشَّ ّري ْر َ
ف َق ْلبوَ :
رب ر َفقو ال َعبي ْد ْوياكل
يّجي ’،ويبدي يضْ ْ
الس ْك َرچ ِّيةَ ،ت يّجي َس ّيد
ْويشْ َرب َمع ّ
ف َيو ْم َل م ُو َعلى بالو ْوسا َعة َل
هاك ال َع ْب ْد َ
ْ
ويحط نَصيبو
من شغْلو
م ُو ي ْعرفْ  ،وي َقلّعو ْ
قينَ .هون َْك َت يكون البكا ْو َس ّ
ك
َمع ال ّ ْمنا ْف ْ
راس.
الاضْ ْ
«هاك ال َو ْق ْت َت يتْشَ َّبه َم َلكوت
نات،
الس
ماوات لَ َعش ْر َب ْ
ْ
َّ
الخ َت ْن
لاست ْقبال َ
اَأ َخذوا ْسروجتن ْو َط َلعوا ْ
كيمين كانوا
روس]َ .خ ْم ِسة منّ ْن َح
ْ
[وال َع ْ
شيمين
شيمينْ .و َهوك ال َغ
ْو َخ ْم ِسة َغ
ْ
ْ
يت.
عن َز ْ
اَأ َخذوا ْسروجتنْ ،وما اَأ َخذوا َم ْ
ف َفرايغ َمع
الح
يت َ
كيمين اَأ َخذوا َز ْ
ْ
س َ
َب ّ
الخ َت ْن ،ن ْعسوا
روجتنْ .و َو ْق ْت َل ْتاَأخَّ ر َ
ْس ْ
ونص ال َلي ْل صا ْر َصوت:
كلّتن ْوناموا.
ّ
يي ،ا ْط َلعوا لَقدّامو’.
‘ ْكوا َ
الخ َت ْن ج ِا ِ
الو ْق ْت قاموا ك ْل َه ْ
البنات،
هاك َ
وك َ
روجتن .و َبنات ال َغشيمين
ْو َح َّضروا ْس
ْ
من َزيتكنْ ،كوا
للحكيمين‘ :ا ْع َطونا ْ
قالوا َ
كيمين َر ّدوا
الح
ْ
انْ َطفَت ْسروج ْتناَ ’.هوك َ
لكن.
كن م ُو ي ْكفى لنا ْو ْ
َع َلين ْوقالوا‘ :ي ْم ْ
ُروحوا لَع ْند الب ّي ِاعين ْ
كنْ ’.و َو ْق ْت
واش َت َروا لْ ْ
الخ َتنْ ،و َل كانوا
َل راحوا َت يشْ َت َرو ْن ،جا َ
48
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22-11:25

س وانْ َقفَل
حاضْ ْ
رين َد َخلوا َمعو َل اأ ُودة الع ْر ْ
الاخ ْر زاِ
البابْ .وف ال ِا آخ ْرَ ،هو ْك َبنات َ
ْ
‘س ّي ْدناَ ،س ّي ْدنا ،ا ْف َتح لْنا’.
َجوا يقولو ْنَ :
كن
‘الح ّق اَقولْ ْ
س ه ّواِ َر ْد َع َلين ْوقالْلنَ :
َب ْ
من َل م ُو
كنْ ’.
اص َحوا َبقىْ ،
اَأنا م ُو ا ْعر ْف ْ
السا َعة.
ت ْعرفو ْن هاك َاليوم ْولا ّ

س
ات َد َخ ْل َن َم َع ُه اإلى بَي ِت ال ُع ْر ِ
َوال ُم ْستَ ِع ّد ُ
البابَ 11 .و أا َخيراً أاتَ ْت أايضاً أاول ِئك
َو أُا ْغ ِل َق ُ
ال َعذارى ال� أُ َخ ُر قائلا ٍ
تَ ‘ :س ِّي َدناَ ،س ِّي َدنا،
جاب َوقا َل ل ُه َّن‘ :ال َح َّق
ا ْفتَ ْح َلنا12 ’.ف أَا َ
أاقو ُل َلكُ َّن :اإنّي ل� أا ْع ِرفُكُ َّن13 ’.فَتَيَقَّظوا
وم َول�
اإذاً ِل�أنَّكُم ل� تَ ْع ِرفو َن ذ ِل َك اليَ َ
الساع َة.
ّ

ساح
يرو ْح لَ َغير َب َل ْدْ ،
«وكَما َزلَ ِمة قا ْم َت ُ
س
َعبيدو ْو َسلَّمن ا ْموالو ،واِح ْد َعطا ُه َخ ْم ْ
كيسات مالْ ،وواِح ْد كيس َتين ْوواِح ْد ِ
كيسة
ْ
وح ِدة ،ك ْل واِح ْد َعلى َق ْد َقدارتوْ ،و َخلّى
ْ
كيسات،
س
ْ
ْوراح .ها ْك َل َ
اخ ْذ َخ ْم ْ
كيسات ف ُوقا.
س
ْ
راح ت ِا َج ْر ِفيا ْو ْ
ْ
ربح َخ ْم ْ
ِ
ربح
ين ،تا َجر ْو ْ
وكَما ُه ها ْك اَأبو الكيس َت ْ
س ها ْك َل َاخ ْذ ِ
كيسة
ين ف ُو ْ
كيس َت ْ
ْ
قنَ .ب ْ
ِ
راح َح َف ْر ف الا َ ْرض ْو َط ْم ما ْل
وحدةْ ،
ْ
َس ّيدوْ .و َبع ْد َزما ْن َطوي ْل ،جا َس ّي ْد َهوك
سابَ .ق َّر ْب ها ْك َل
ال َعبيد ْو َط َل ْب منّن ْح ْ
س كيسات ْو َق َّد ْم َخ ْمس ْة
كا ْن َك َاخ ْذ َخ ْم ْ
كيسات
س
ْ
لخْ ف ُوقن ْوقالَْ :
‘س ّيديَ ،خ ْم ْ
قن’.
َع َطي ْتني ،هاي َخ ْمس ْة لخْ ْ
ربح ُت ف ُو ْ
صالح
َس ّيدو قالْلوَ ‘ :ع ْف َية َع َليك يا َع ْب ْد
ْ
مين ك ْن ْتَ ،ع ال ّ ْكثي ْر َت
امين .ف ال ّ ْق َلي ْل اَأ ْ
َو ْ
َاوكّلك ،ا ْدخ ْل َل َف َر ْح َس ّيد ْك ’.و َق َّر ْب
ين
ها ْك اَأبو
كيس َت ْ
‘س ّيدي! ْ
ْ
الكيس َتين ْوقالَْ :

بيدهُ َو َس َّل َمهم
َ « 14وكَ َر ُج ٍل ساف َرَ ،دعا َع َ
ُم ْقتَناهُ15 .ث َ َّم َة َم ْن أا ْعطاهُ َخ ْم َس َو َزنا ٍ
ت
َوث َ َّم َة َم ْن أا ْعطاهُ َو ْزنَتَي ِن َوث َ َّم َة َم ْن أا ْعطاهُ
وا ِح َدةً ،ك َُّل وا ِح ٍد ِب َح َس ِ
ب قُ ْد َر ِت ِهَ ،وسافَ َر
ب َ ْغتَ ًةَ 16 .و َذ َه َب ذ ِل َك ا َّلذي أا َخ َذ َخ ْم َس
الو َز ِ
نات َوتا َج َر بِها َو َر ِب َح َخ ْمساً أُا َخ َر.
َ
أ
َ 17وهكَذا ايضاً ذو ال�ثْنَتَي ِن َر ِب َح اثْنَتَي ِن
أُا ْخ َريَي ِن 18 .أا ّما ا َّلذي أا َخ َذ وا ِح َدة ً فَق َْد َذ َه َب
َو َحف ََر َو َخ َّب أا ِف َّض َة َس ِّي ِد ِهَ 19 .وب َ ْع َد َزما ٍن
َطوي ٍل أاتى َس ِّي ُد أاول ِئ َك ال َع ِ
بيد َوحا َسبَ ُهم.
َ 20و َدنا ذ ِل َك ا َّلذي كا َن قَ ْد أا َخ َذ َخ ْم َس
َو َزنا ٍ
ت َوقَ َّد َم َخ ْمساً أُا َخ َر َوقا َلَ ‘ :س ِّيدي،
َخ ْم َس َو َزنا ٍ
ت أا ْع َطيتَني .ها َخ ْم ٌس أُا َخ ُر
َر ِب ْحتُها َعلَيها 21 ’.قا َل َل ُه َس ِّي ُدهُِ ‘ :ن ِع ّما
الصا ِل ُح َوال�أمي ُن .في القَلي ِل
أايُّها ال َع ْب ُد ّ
أاميناً كُ ْن َتَ ،على الكَثي ِر أُاقي ُم َكُ .ا ْدخ ُْل
22
الو ْزنَتَي ِن
اإلى ف ََر ِح َس ِّي ِد َكَ ’.و َدنا ذو َ

11

12

13

َمثَل ال َوزنات

14
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16

17

18

19

20
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َوقا َلَ ‘ :س ِّيديَ ،و ْزنَتَي ِن أا ْع َطيتَنيُ .هوذا
َو ْزنَتا ِن أُا ْخ َريا ِن ر ِب ْح ُت َعلَيهِما23 ’.قا َل َل ُه
الصا ِل ُح َوال�أمي ُن.
َس ِّي ُدهُِ ‘ :ن ِع ّما أايُّها ال َع ْب ُد ّ
في القَلي ِل أاميناً كُ ْن َتَ ،على الكَثي ِر
أُاقي ُم َكُ .ا ْدخ ُْل اإلى فَ َر ِح َس ِّي ِد َكَ 24 ’.و َدنا
أايضاً ذ ِل َك ا َّلذي أا َخ َذ َو ْزنَ ًة وا ِح َدة ً َوقا َل:
س
‘ َس ِّيدي ،كُ ْن ُت أا ْع ِر ُف أانَّ َك َر ُج ٌل قا ٍ
يث َل ْم
يث َل ْم تز َر ْع َوتَ ْج َم ُع ِم ْن َح ُ
تَ ْح ُص ُد َح ُ
تَ ْب ُذ ْر25 .ف َِخف ُْت َو َذ َه ْب ُت َوخ َّب ْأا ُت َو ْزنَتَ َك
جاب
في ال� أ ْر ِ
ضُ .ه َوذا َل َك ما َل َك 26 ’.أا َ
الش ّر ُير
َس ِّي ُدهُ َوقا َل َل ُه :أ‘ايُّها ال َع ْب ُد ِّ
يث
َوالك َْسلا ُن ،كُ ْن َت تَ ْع ِر ُف أانّي أا ْح ُص ُد َح ُ
يث َل ْم أابْ ُذ ْر27 ،كا َن
َل ْم أا ْز َر ْع َو أا ْج َم ُع ِم ْن َح ُ
يَجِ ُب َعلَ َ
مائد ِة
يك أا ْن تَ ْرمي ِف َّضتي َعلى َ
الصيا ِرفَ ِة َو أانا كُ ْن ُت َساآتي َو أاطا ِل ُب بِمالي
َّ
28
أ
الو ْزنَ َة َوا ْعطوها
َم َع ِرباهُ .خُذوا اإذاً ِم ْن ُه َ
ِل َ
ذاك ا َّلذي َل ُه َع ْش ُر َو َزنا ٍتِ 29 .ل� أ َّن َم ْن َل ُه
ي ُ ْعطى َويُزا ُد َل ُه .أا ّما َ
يس َل ُه
ذاك ا َّلذي َل َ
فَ إانَّ ُه َح ّتى ا َّلذي َل ُه يؤ َخ ُذ ِم ْن ُهَ 30 .وال َع ْب ُد
البَ ّطا ُل أا ْخ ِرجوهُ اإلى ال ُّظ ْل َم ِة الخا ِر ِج َّي ِة.
ُه َ
ريف ال� أ ْسنانِ’.
كاء َو َص ُ
ناك يَكو ُن البُ ُ
َ «31و َمتى أاتى ابْ ُن ال إ�نْسا ِن في َم ْج ِد ِه
َوك ُُّل َملائكَ ِت ِه ال ِق ّديسي َن َم َع ُه ،فَحينَ ٍئذ
ش َم ْج ِد ِهَ 32 .وي َ ْجتَ ِم ُع
ي َ ْج ِل ُس َعلى َع ْر ِ
أاما َم ُه ك ُُّل ال� أُ َم ِم فَيَ ْف ِر ُز ُهم وا ِحداً ِم ْن وا ِح ٍد،
راف ِم َن الجِ ِ
َالراعي ا َّلذي ي َ ْف ِر ُز ِ
داء.
الخ َ
ك ّ

32-23:25

قن’.
كيس َتين لخْ ْ
ربح ُت ف ُو ْ
َع َطي ْتني ،هاي ْ
َس ّيدو قالْلوَ ‘ :ع ْف َية َع َل ْ
يك يا َع ْب ْد صالح
مين ك ْن ْتَ ،ع ال ّ ْكثي ْر َت
امين .ف ال ّ ْق َلي ْل اَأ ْ
َو ْ
َاوكّلك ،ا ْدخ ْل لَف ََر ْح َس ّيد ْكْ ’.وها ْك َل
َاخ ْذ ِ
‘س ّيدي!
كيسة ْ
وح ِدة زاِ َق َّرب ْوقالَْ :
كا ْن اَ ْع ْ
تحص ْد
رفك َزلَ ِمة قاسي اأنْ َتْ ،
من م ُو َض ْع َل م ُو
م ُو َض ْع َل م ُو ت ْز َرعْ ،وتْلم ْ
ْ
كيستك
يت
ْت َذ ّري .وخ ْف ُت ْو ْ
رح ُت َط َّم ُ
ف الا َ ْرضْ ،وها ْذ شي َل ْ
لكَ ’.س ّيدو
كسلان انْ َت
ج ِا َوبو قالْلو :يا َع ْب ْد شَ ّري ْر ْ
واِ ،كا ْن ت ْعرفْ اَأ ْحص ْد م ُو َض ْع َل م ُو ا ْز َر ْع
من م ُو َض ْع َل م ُو ا َذ ّري ،كا ْن لازم
َوال ْم ْ
ت ْ
فينَ ،وانا كا ْن
ْحط مالي َعلى طاولة ّ
الص ّراِ ْ
لب مالي َم ْع فايضو .خذوا
َت اآجي اأ ْط ْ
ِ
الكيسة وا ْع َطوا لا ْك َل ل ُه َعشْ ْر
َبقى منّو
كيسات .ها ْك َل ل ُه ،ي ْن َعطى ْوي ْنزا ْدلو.
ْ
ْوها ْك َل مالو ،شي َل ل ُه زاِ ي ْناأخ ْذ منّو.
و َعبد البطّا ْل ط ِالْعو ُه للع ْت ِمة الب ّران ِّية.
َهون َْك َت يكون البكا ْو َس ّ
راس.
ك الاضْ ْ
23

24

25

26

27

28

29

30

سيح قاضي ال ّدنْي ِا ك ّلا
ال َم ْ

ف َم ْجدو
س يجي ا ْبن الا ْنسا ْن َ
«و َب ْ
ّيسين َمعو ،هاك ال َو ْق ْت
ْوك ْل َملايكتو ال َقد ْ
َت ي ْق َع ْد َعلى َع ْرش َم ْجدوْ .و َت ي ْل َت ّمو ْن
من واِح ْد،
رقن واِح ْد ْ
قدّامو ك ّل الا َممْ ،وي ْف ْ
31

32
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كَما راعي َل ي ْفرق ال َغ َنم م الم ِاع ْز .ي َوقّف
ال َغ َنم َعلى َيمينو ،والم ِاع ْز َعلى شمالو.
هاك ال َو ْق ْت َت يقول ال َم ْ
لك لَ َهو ْك َل
َعلى َيمينوَ ‘ :تعوا يا ْمبا َركين اَبوي ،او َرثو
من َيو ْم َل
َم َل ْ
كن ْ
كوت َل كا ْن ْم َح َّضر لْ ْ
من َل ج ْع ُت ْو َع َطيتنّي َت
ْت َك َّون ال َكو ْنْ ،
ريب ك ْن ُت
اآكلْ ،وعطشْ ُت ْو َسقَيتنّيَ ،غ ْ
ْو َح َويت ْنني ،ع ْريا ْن ك ْن ُت ْوك ََسيت ْنني،
بوس ك ْن ُت
َمريِ ْ
ض ك ْن ُت ْو َع َب ْر ْتن َع َليَ ،م ْح ْ
جيتن لَع ْند ي ’.هاك ال َو ْق ْت َت يقولولو
ْو ْ
َهوك البا ّر ْينَ ‘ :ر ْبنا ،اَأي َم ْت اَأ َرينا ْك جوعان
ْو َط َّعمنا ْك ،يا ع ْطشان ْو َسقَينا ْك؟ واَأي َم ْت
اَأ َرينا ْك َغريب ْو َح َوينا ْك ،يا ع ْريان ْوك ََسينا ْك؟
بوس ْوجينا
واَأي َم ْت اَأ َرينا ْك َمريِ ْ
ض يا َم ْح ْ
لَع ْن ْ
دك؟’ ويج ِاوبن ال َم ْ
لك ويقولْلن:
من
يتن لَواِح ْد ْ
كن ك ْل شي َس َو ْ
‘الح ّق اَقولْ ْ
َ
َهوك اخوتي ال ّ ْزغا ْر ،لي َس َويتنو ’.هاك
ال َو ْق ْتَ ،ل َهو ْك لَنّ ِا َعلى شمالو زاِ َت يقولْ:
من ع ْندي يا من ِاعي ْل لَنار الا َ َب ْد
‘روحوا ْ
ُ
من
هاك ال ّ ْم َح َّض َرة لابليس ْو َملايكتوْ .
َل ج ْع ُت ْوما َع َطيت ْنني َت اآكلْ ،وعطشْ ُت
ريب ك ْن ُت ْوما َح َويت ْنني،
ْوما َسقَيت ْنني ،و َغ ْ
ض ك ْن ُت
وع ْريا ْن ك ْن ُت ْوما ك ََسيت ْننيْ ،و َمريِ ْ
تن َع َلي ’.هاك
بوس ك ْن ُت ْوما َع َب ْر ْ
ْو َم ْح ْ
ال َو ْق ْت َهو ْك زاِ َت ير ّدو ْن َع َليو ويقولو ْن:
‘ َر ْبنا ،اَأي َم ْت اَأ َرينا ْك جوعا ْن يا ع ْطشا ْن يا
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33
قيم ِ
داء َع ْن
الخ َ
راف َع ْن يَمي ِن ِه والجِ َ
َوي ُ ُ
يَسا ِر ِه34 .حينَ ِئ ٍذ يَقو ُل ال َم ِل ُك ِل� أ َ
ولئك
ا َّلذي َن َع ْن يَمي ِن ِه‘ :تَعا َلوا يا ُمبا َركي أابي،
س
كوت ال ُم َع َّد َلكُم ُم ْن ُذ تَ ْأاسي ِ
ِرثوا ال َملَ َ
العا َل ِمِ 35 .ل�أنّي ُج ْع ُت ف أَا ْط َع ْمتُموني
َو َع ِط ْش ُت ف ََسقيتُموني َوغَريباً كُ ْن ُت
فَاآويتُمونيُ 36 .ع ْرياناً كُ ْن ُت فَكَسوتُموني
َو َمريضاً فَ ُز ْرتُموني َو َم ْسجوناً كُ ْن ُت ف أَاتَيتُم
لي37 ’.حينَ ِئ ٍذ َسيَقو ُل َل ُه أاول ِئ َك ال�أبْرا ُر:
اإ َّ
يناك جائعاً ف أَا ْط َع ْم َ
‘يا َر ُّبَ ،متى َر أا َ
ناك
يناك غَريباً
قيناك َ 38و َمتى َر أا َ
َو َع ْطشا َن ف ََس َ
َ
فَاآ َ
َسوناكَ 39 .و َمتى
ويناك أاو ُع ْرياناً فَك
َر أا َ
يناك َمريضاً أاو َم ْسجوناً َو أاتَينا اإ َل َ
يك’.
جاب ال َم ِل ُك َوقا َل َل ُهم‘ :ال َح َّق أاقو ُل
َ 40و أا َ
َلكُم :ك ُُّل ما َصنَ ْعتُم ِلوا ِح ٍد ِم ْن اإخ َْوتي
ِ
الصغا ِر لي َصنَ ْعتُم41 ’.حينَ ِئ ٍذ يَقو ُل
هؤل�ء ِّ
ِل� أ َ
ولئك ا َّلذي َن َع ْن يَسا ِر ِه‘ :ا ْذ َهبوا َع ّني يا
ليس
َملاعي ُن اإلى ال ّنا ِر ال�أبَديَّ ِة ال ُم َع َّد ِة ل إ�بْ َ
َو َملائكَ ِت ِهِ 42 .ل�أنّي ُج ْع ُت َو َل ْم تُ ْط ِعموني
َو َع ِط ْش ُت َو َل ْم تَ ْسقونيَ 43 .وغَريباً كُ ْن ُت
َو َل ْم تَ ْأا ُوونيَ ،و ُع ْرياناً كُ ْن ُت َو َل ْم تَكْسوني،
َو َمريضاً كُ ْن ُت َو َم ْسجوناً كُ ْن ُت َو َل ْم
ِ
هؤل�ء أايضاً
جيب
تَزوروني44 ’.حينَ ِئ ٍذ ي ُ ُ
َويَقولو َن‘ :يا َر ُّبَ ،متى َر أا َ
يناك جائعاً أاو

م ّتى
َع ْطشا َن أاو غَريباً أاو ُع ْرياناً أاو َمريضاً أاو
جيب
َم ْسجوناً َو َل ْم نَ ْخ ِد ْم َك؟’  45حينَ ِئ ٍذ ي ُ ُ
َويَقو ُل َل ُهم‘ :ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :ك ُُّل ما َل ْم
ِ
الصغا ِر لي
تَ ْصنَعوا ِلوا ِح ٍد ِم ْن
هؤل�ء ِّ
ِ
هؤل�ء اإلى
أايضاً َل ْم تَ ْصنَعواَ 46 ’.وي َ ْذ َه ُب
َعذا ٍ
دي وال�أبْرا ُر اإلى َحيا ٍة أاب َ ِديَّ ٍة.
ب أاب َ ٍّ
َوكا َن حي َن أاكْ َم َل يَسو ُع كَ ِلما ِت ِه
هذ ِه كُ َّلها أانَّ ُه قا َل ِلتَ ِ
ِ
لاميذ ِه:
«2تَ ْع ِرفو َن أانَّ ُه ب َ ْع َد يَو َمي ِن يَكو ُن ال ِف ْص ُح
َوابْ ُن ال إ�نْسا ِن ي ُ َس َّل ُم ِليُ ْصلَ َب3 ».حينَ ِئ ٍذ
ا ْجتَ َم َع ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة َوالكَتَبَ ُة َوشُيوخُ
الش ْع ِ
س الكَ َهنَ ِة ا َّلذي يُقا ُل
َّ
ب في دا ِر َرئي ِ
َل ُه قَيافاَ 4 .وتَاآ َمروا َعلى يَسو َع ِليُ ْم ِسكوهُ
يس
ِب َمكْ ٍر َوي َ ْقتُلوهَُ 5 .وكانوا يَقولو َنَ « :ل َ
في ِ
الش ْع ِ
ب».
العيد ِلئَ ّلا يَصي َر َش َغ ٌب في َّ

26

َ 6وحي َن كا َن يَسو ُع في بَي ِ
ت َع ْنيا في
بَي ِ
صَ 7 .دنَ ْت اإ َلي ِه ا ْم َر أاةٌ
ت ِس ْمعا َن ال�أبْ َر ِ
َم َعها قارورةُ طي ٍ
ب كَثي ِر ال َّث َم ِن َو َسكَبَ ْت ُه
س يَسو َع َو ُه َو ُم َّت ِك ٌئَ 8 .و َر أاى
َعلى َر ْأا ِ
تَ ُ
لاميذهُ َواغْتاظوا َوقالواِ « :لماذا هذا
ديد؟ 9فَق َْد كا َن ُم ْم ِكناً أا ْن يُبا َع هذا
التَ ْب ُ

9:26–45:25

ض يا َم ْحبوس ْوما
َغ ْ
ريب يا ع ْريا ْن يا َمريِ ْ
َخ َد ْمنا ْك؟’ هاك ال َو ْق ْت َت ير ّد يقولْلن:
يتن لَواِح ْد
‘الح ّق اَقولْكن :ك ْل شي ما َس َو ْ
َ
ِ
من اخوتي َهوذ ال ّ ْزغا ْر ،لي زا ما َس َويتنو’.
ين
ويروحو ْن َهو ْك َل َعذاب الا َ َب ْد ،والبا ّر ْ
ُ
لَ َحياة الا َ َب ْد.
45

46

26

ُدبا َرة َعلى َيس ُو ْع

ْو َبع ْد َل َحكى َيس ُو ْع َهال َكلا ْم
ص ،قا ْل لَ َتلاميذو:
كلّو ْو َخلَّ ْ
الفص ْح واِ ،وا ْبن
«ت ْعرفو ْن َبعد نْها َرين ْ
صلب ».هاك
الانْسا ْن َت ي ْت َسلَّم ْوي ْن ْ
اج َت َمعوا ْگباريّة ال َك َه َنة و ْم َع ْلمين
ال َو ْقت ْ
اموس ْ
وشي ُوخة الشَّ ْع ْب ف َبيت ْگبير
النّ ْ
ال َك َه َنة َل كان ْاسمو َقيافاْ .و َس َووا ُدبا َرة
َعلى َيس ُو ْع َت ي ْمسكو ُه بالحي ِلة ْوي ْقتلو ُه.
ْوكا ْن يقولو ْن« :م ُو ف العيد ْبشا ْن لا يس ِير
َقلابال ْغ َبين الشَّ ْع ْب».
2

3

4

5

سيح
َم َرة تصب عطر َع ال َم ْ

ف
يت َع ْنيا َ
َو ْق ْت َل كا ْن َيس ُو ْع ف َب ْ
بت لَع ْندو َم َرة
صَ ،ق َّر ْ
َب ْ
يت شَ ْمعون الا َ ْب َر ْ
َمعا شوشاي ْة عط ْر غال ْكثير ْو َص ّبتو َعلى
راس َيس ُوعْ ،وه ّواِ م ْنتكي .ال َّتلامي ْذ اَ َروا
ْ
يش َهالدَّوهي ْر ها ْذ؟
وانْ َز َعجوا ْوقالوا« :لَ ْ
كا ْن واِحد يت ِيق يب ِي ْع َهالعطر ْب َم ْب َل ْغ مال
6

7

8

9
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19-10:26

لن:
ْوي ْن َعطى للفَقاراَِ ».يس ُو ْع َع َرف ْوقالْ ْ
س َس َوت
يش ت ْز َعجون ال َم َرة؟ َع َمل ْك َويّ ْ
«لَ ْ
كن،
لكن َفقاراِ ع ْن ْد ْ
َمعي :ف ك ْل َو ْق ْت ْ
س اَنا م ُو ف ك ْل َو ْق ْت ع ْن ْدكن اَنا.
َب ّ
هاي َل َص ّبت َهالعط ْر َعلى َج َسدي،
كن
لَ َد ْفني َس َو ْت َهالشِّ ي.
والح ّق اَقولْ ْ
َ
اَأ ْين َل انْ َك َرزت ْبشارتي ،ف ال ّدنْي ِا ك ّلا،
َت ي ْن َحكى زاِ َعلى شي َل َس َو ْت َهال َم َرة،
ْوي ْبقالا ت ْذكا ْر».
10

11

12

13

ِبكَثي ٍر َوي ُ ْعطى ِلل ُفق ِ
َراءَ 10 ».و َع ِل َم يَسو ُع
فَقا َل َل ُهمِ « :لماذا تُ ْز ِعجو َن ِ
هذ ِه ال َم ْر أاةَ؟
َع َملا ً َح َسناً َصنَ َع ْت ليِ 11 .ل�أنَّ ُه في ك ُِّل
يس
َراء َم َعكُم .أا ّما لي فَلَ َ
حي ٍن َلكُم فُق ُ
في ك ُِّل حي ٍن َلكُمِ 12 .
هذ ِه ا َّلتي َر َم ْت هذا
يب َعلى ج ِْسميِ ،ل َد ْف ِن َي َصنَ َع ْت.
ال ّط َ
َ 13وال َح َّق أاقو ُل َلكُمَ :حيثُما كُ ِر َز ْت بِشا َرتي
ِ
وف ي ُ َح َّد ُث أايضاً
هذ ِه في ك ُِّل العا َل ِم ،ف ََس َ
َع ّما َصنَ َع ْت ِ
هذ ِه تَ ْذكاراً لها».

خيانة ياهوذا

ناعش َل
هاك ال َو ْق ْت ْ
راح واِح ْد م الا ْث ْ
الاس َخ ْريوطي ،لَع ْند ْگباريّة
يقولولو ياهوذا ْ
لن« :اَأيش تْريدو ْن ت ْع َطوني
ال َك َه َنةْ ،وقالْ ْ
ثين
كن واِ؟» ْوهنّ ِا َق َّررولو ث ِا ْ
َوانا َت َاسلّ ْم ْ
الو ْق ْت ،كا ْن
ق ْطع ْة َّ
فضةْ .و ْ
من هاك َ
يسلّمو.
ي َد ّورلو َعلى ف ْر َصة َت َ
14

15

16

الفص ْح َمع ال َّتلامي ْذ
َعشات ْ

ف اأ َّو ْل َيو ْم من اإيّ ِا ْم عيد الفَط ِي ْرَ ،ق َّربوا
َ
ال َّتلامي ْذ لَع ْن ْد َيس ُوع ْوقالولو« :اَأين تْريد
نْ َح ّضر ْ
الفص ْح؟»
لك َت تاك ّل ْ
«روحوا َللب َل ْد لَع ْند ْفلان ْوقولولو:
قالْ ْ
لنُ :
‘ ْم َعل ّ ْمنا يقولَْ :زماني جاْ ،وع ْندك َت
الفص ْح َم ْع َتلاميذيْ » ’.و َتلاميذو
َاسوي ْ
اهن َيس ُوعْ ،و َح َّضروا
َس َووا كَما َل َو ّص ْ
17

18

19
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14حينَ ِئ ٍذ َذ َه َب وا ِح ٌد ِم َن ال�ثْني َع َش َر
يوطي اإلى ِكبا ِر
ا َّلذي ي ُ ْدعى ي َ ُه َوذا ال إ� ْس َخ ْر َّ
الكَ َهنَ ِةَ 15 ،وقا َل َل ُهم« :ماذا تُريدو َن أا ْن
تُ ْعطوني َو أانا أُا َس ِّل ُم ُه اإ َليكُم؟» فَتَ َع َّهدوا َل ُه
16
الو ْق ِت
ِبثَلاثي َن ِم َن ال ِف َّض ِةَ .و ِم ْن ذ ِل َك َ
كا َن ي َ ْطلُ ُب ف ُْر َص ًة ِليُ َس ِّل َم ُه.
َ 17وفي اليَو ِم ال� أ َّو ِل ِللفَطي ِر َدنا ال َّت ُ
لاميذ
اإلى يَسو َع َوقالوا َل ُه :أ
ريد أا ْن نُ ِع َّد
«اي َن تُ ُ
َل َك ِل أتاك َُل ال ِف ْص َح؟»
18فَقا َل َل ُهم« :ا ْذ َهبوا اإلى ال َمدينَ ِة اإلى
فُلا ٍن َوقولوا َل ُهُ ‘ :م َع ِّل ُمنا يَقو ُلَ :زماني
قَ ِد ا ْقتَ َر َبِ .ع ْن َد َك صا ِن ٌع أانا ال ِف ْص َح َم َع
تَلاميذيَ 19 » ’.وال َّت ُ
لاميذ َصنَعوا كَما

م ّتى
أاوصاهم يَسو ُع َو أا َع ّدوا ال ِف ْص َحَ 20 .وحي َن
ساء كا َن ُم َّت ِكئاً َم َع تَ ِ
لاميذ ِه
كا َن ال َم ُ
ال�ثْني َع َش َرَ 21 .وفيما ُهم ي َ ْأاكُلو َن ،قا َل
َل ُهم« :ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :اإ َّن وا ِحداً ِم ْنكُم
ي ُ َس ِّل ُمني22 ».فَ َح ِزنوا ج ًِّدا َوب َ أ
داوا يَقولو َن
َل ُه وا ِحداً فَوا ِحداً« :هل أانا ُه َو يا َر ُّب؟»
جاب َوقا َل« :ا َّلذي ي َ ْغ ِم ُس ي َ َدهُ
 23ف أَا َ
الص ْح َف ِة ُه َو ي ُ َس ِّل ُمنيَ 24 .وابْ ُن
َمعي في َّ
ْتوب َع ْن ُه،
ال إ�نْسا ِن ذا ِه ٌب كَما ُه َو َمك ٌ
َول ِك ْن َو ٌيل ِلذ ِل َك ال إ�نْسا ِن ا َّلذي ِبيَ ِد ِه ي ُ َس َّل ُم
ابْ ُن ال إ�نْسانِ .كا َن َخيراً ِلذ ِل َك ال إ�نْسا ِن َلو
جاب ي َ ُه َوذا ال ُم َس ِّل ُم َوقا َل:
َل ْم يو َل ْد 25 ».أا َ
«هل أانا ُه َو يا ُمع ِّلمي؟» قا َل َل ُه يَسو ُع:
أ
«انْ َت قُ ْل َت».
َ 26وفيما ُهم ي َ ْأاكُلو َن أا َخ َذ يَسو ُع ُخ ْبزاً
َوبا َر َك َوك ََس َر َو أا ْعطى تَ َ
لاميذهُ َوقا َل:
«خُذوا كُلوا .هذا ُه َو َج َسديَ 27 ».و أا َخ َذ
ك ْأَاساً َو َشك ََر َو أا ْعطا ُهم َوقا َل« :خُذوا
اش َربوا ِم ْنها كُ ُّلكُم28 .هذا ُه َو َدمي
ْ
ِلل َع ْه ِد ال َج ِ
ديد ا َّلذي ي ُ ْه َر ُق َع ْن كَثيري َن
ِل ُغفْرا ِن ال َخطاياَ 29 .و أاقو ُل َلكُمَ :ل ْن أا ْش َر َب
ِم َن ال� آ َن ِم ْن ِنتا ِج الك َْر َم ِة هذا َح ّتى
اليَو ِم ا َّلذي في ِه أا ْش َرب ُ ُه َم َعكُم َجديداً في
َملَكو ِت أابيَ 30 ».و َس َّبحوا َو َخ َرجوا اإلى
الزيتونِ.
َجبَ ِل َّ

30-20:26

الفص ْحْ .و َو ْق ْت َل َم َّست ال َمسا انْ َتكا َم ْع
ْ
ِ
ناعشْ .وهنّا يا ْكلو ْن ،قال:
َتلاميذو الا ْث ْ
يسلّ ْمني».
كن واِح ْد م ْن ْ
«الح ّق اَقولْ ْ
َ
كن َت َ
ِ
ِ
يساَألو ُه
وص ْعب ْتلن ْكثيرْ ،و َبدَوا واح ْد واح ْد ْ
لن:
يقولولو« :اَأنا واِ يا َر ْب؟» َر ّد ْوقالْ ْ
الصحن ه ّواِ
«ها ْك َل يغْم ْز بيدو َمعي ف َّ
يسلّ ْمني .وا ْبن الانْسا ْن رايح واِ كَما
َت َ
س َويلو ها ْك َزلَ ِم ْة َل
لَ ّواِ َم ْك ْ
توب َع َليوَ ،ب ْ
بيدو َت ي ْت َسلَّم ا ْبن الانْسا ْن .يكو ْن هاك
ال َّزلَ ِمة ما كا ْن ك ْلول ْد اَأ ْح َس ْنلو كا ْنَ ».ر ْد
ياهوذا َل َسلَّمو قالْلو« :اَأنا واِ ْم َعلّ ْم؟» َيس ُو ْع
قالْلو« :اأنْ َت ق ْل ْت».
20

21

22

23

24

25

َعشات ال َّر ْبان ِّية

ْوهنّ ِا يا ْكلو ْنَ ،يس ُو ْع اَأ َخ ْذ َرغيف ْوب ِا َرك
ْوك ََسر ْو َعطى لل َّتلاميذ ْوقالْ« :خذوا كلوا.
اخ ْذ كاس ْوشَ َكر
هذا َج َسدي واَِ ».و َ
كن.
ْو َعطاهن ْوقالْ« :خذوا ْاش َربوا منّو كلّ ْت ْ
يسري
هذا َد ّمي واِ ْبشا ْن َع ْهد ْجدي ْدْ ،
ات.
الخط ّي ْ
لَخاط ْر ْكثي ْر ن ِاس ْبشا ْن ت ْنغفر َ
من َث َم ْر
الس ْع ما َبق اَ ْش َر ْب ْ
َواقولْ ْ
كن :م َّ
ال َغ ْر ْز ها ْذ دي َل َيو ْم َل َت ْاش َربو َم ْعكن
ف َم َلكوت اَبويْ ».و َس َّبحوا َلالله
ْجدي ْد َ
ْو َط َلعوا َل َج َبل ال َّزيتو ْن.
26

27

28

29

30
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40-31:26

رس َت َيتب ّرا منّو
َيس ُو ْع ي ْت َن ّبا ب ْط ْ

كن َت
لن« :كلّ ْت ْ
هاك ال َو ْق ْت َيس ُو ْع قالْ ْ
توب:
ت ْت َعث َورو ْن في َ
ف َهال َلي ِلةْ ،
من َل َم ْك ْ
‘اأضْ رب ال ّراعي ْو َت ي ْت َف َّرقو ْن َخواِريفو’.
للجلي ْل».
كن َّ
س َبع ْد َل اقو ْم َت ْاسب ْق ْ
َب ْ
رس قالْلوَ « :ل كلّ ْن ْت َع ْث َوروا فيك،
َر ْد ب ْط ْ
اَنا اَأ َب ْد م ُو ا ْت َع ْث َو ْر ْ
فيكَ ».يس ُو ْع قالْلو:
«الح ّق اَقو ْل ْ
ف َهال َلي ِلة هايَ ،قب ْل
لكَ :
َ
َل يس ِيح الدّيكَ ،ث ْة ط ْر ْق َت ت ْنك ْرني».
اموت
رس قال« :يكون يس ِير لي َت ْ
ب ْط ْ
َم ْ
عك ،م ُو انْكركْ ».وكذاِ زاِ ك ّل ال َّتلامي ْذ
قالوا.

31حينَ ِئ ٍذ قا َل َل ُهم يَسو ُع :أ
«انْتُم َجميع ًا
َستَ ْعثُرو َن بي في ِ
هذ ِه ال َّليلَ ِةِ ،ل�أنَّ ُه
الراعي فَتَتَ َش َّت ُت
َمك ٌ
ْتوب :أ‘ا ْض ِر ُب ّ
32
أ أ
قوم
ِخ ُ
راف القَطي ِعَ ’.ول ِك ْن ب َ ْع َد ا ْن ا َ
جاب ب ُ ْط ُر ُس
َس أا ْس ِب ُقكُم اإلى ال َجلي ِل 33 ».أا َ
َوقا َل َل ُه« :اإ ْن َعثَ َر ب َِك ك ُُّل وا ِح ٍد ف أَانا َل ْن
أا ْعثُ َر ب َِك أابَداً34 ».قا َل َل ُه يَسو ُع« :ال َح َّق
أاقو ُل َل َك :في ِ
هذ ِه ال َّليلَ ِة قَ ْب َل أا ْن يَصي َح
َلاث َم ّرا ٍ
الد ُ
ت َستُ ْن ِك ُرني35 ».قا َل
يك ،ث َ
ّ
موت َم َع َك
َل ُه ب ُ ْط ُر ُس« :اإ ْن ي َ ِص ْر لي أا ْن أا َ
فَلَ ْن أُانْ ِك َر َكَ ».وهكَذا أايضاً ك ُُّل ال َّت ِ
لاميذ
قالوا.

عن َيس ُو ْع لَم ُو َض ْع
هاك ال َو ْق ْت ،جا َم ْ
َل يقولولوَ :ج ْدسيمانْ ،وقالْلن« :ا ْق َعدوا
َهو ْن َعلى َق ْد ما اَأ ُروح اَ َصلّيْ ».و َو ّدى
َين َز َبدي ا ْث َنينتنْ ،و َبدا
َمعو ب ْطرس وولَد ْ
«حزي ِنة ي ِا نَ ْفسي
ي ْن َهم ْوي ْن َغ ْمْ .وقالْ ْ
لنَ :
واس َهروا َمعي».
دي لل َموت .ا ْبقَوا لي َهو ْن ْ
و َب َّع ْد منّن ْش َويْ ،و َو َق ْع َس َج ْد َعلى و ّچو،
كن،
ْو َصلّى ْوقالْ« :اَأبوي! َل كا ْن م ْم ْ
س م ُو كَما َل
َخلّي يفوتْني َه
الكاس ها ْذَ ،ب ْ
ْ
لى كَما َل انْ َت تْري ْدْ ».وجا
انا اَأري ْدَ ،ب ِ
رس:
لَع ْن ْد َتلاميذو َو ْ
اراهن نِ ّيامْ ،وقا ْل لَب ْط ْ

36حينَ ِئ ٍذ أاتى َم َع ُهم يَسو ُع اإلى َم ِ
وض ٍع
ي ُ ْدعى ج ِْدسيما َنَ ،وقا َل َل ُهم« :ا ْج ِلسوا
ُهنا َريثَما أا ْذ َه ُب ِل� أُ َص ّل َيَ 37 ».و أا َخ َذ َم َع ُه
ب ُ ْط ُر َس َوابْني َزبَدي ِكليهِما َوب َ َد أا ي َ ْح َز ُن
َوي َ ْغتَ ُّمَ 38 .وقا َل َل ُهمَ « :حزينَ ٌة ِه َي نَفْسي
َح ّتى ال َم ِ
اس َهروا
لي ُهنا َو ْ
وت .ابْقَوا َ
َمعيَ 39 ».وا ْفتَ َر َق قَليلا ًَ ،و َوقَ َع َعلى
َو ْج ِه ِه َوكا َن ي ُ َص ّلي قائلا ً :أ
«ابي ،اإ ْن أا ْمكَ َن
فَ ْلتَ ْعبُ ْر َع ّني ِ
هذ ِه الك ْأَا ُسَ .ول ِك ْن ل� كَما
ريدَ 40 ».و أاتى اإلى
ريد أانا ب َ ْل كَما أانْ َت تُ ُ
أُا ُ
تَ ِ
لاميذ ِه َفو َج َد ُهم نائمي َن فَقا َل ِلبُ ْط ُر َس:

31

32
33

34

35

ف َجدسيمان
يصلّي َ
َيس ُو ْع َ

36

37

38

39

40
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أ
استَ َط ْعتُم سا َع ًة وا ِح َدة ً أا ْن
«اهكَذا ما ْ
تَ ْس َهروا َمعي 41 .تَيَقَّظوا َو َص ّلوا ِلئَ ّلا
وح ُم ْستَ ِع ٌّد أا ّما
الر ُ
تَ ْدخُلوا في تَ ْج ِرب َ ٍةّ .
عيفَ 42 ».و َذ َه َب أايضاً ِلل َم َّر ِة
ال َج َس ُد ف ََض ٌ
الثّا ِنيَ ِةَ ،ص ّلى َوقا َل :أ
«ابي ،اإ ْن كا َن غَي َر
ُم ْم ِك ٍن أا ْن تَ ْعبُ َر َع ّني ِ
هذ ِه الك ْأَا ُس اإلّ�
أا ْن أا ْش َربَها فَ ْلتَك ُْن اإرا َدتُ َكَ 43 ».و أاتى
أايضاً ف ََو َج َدهم نائمي َن ِل� أ َّن ُعيونَهم كانَ ْت
ث َقيلَ ًةَ 44 .وتَ َركَ ُهم َو َذ َه َب َو َص ّلى أايضاً
ِلل َم َّر ِة الثّا ِلثَ ِة َوقا َل الكَ ِل َم َة ذاتَها45 .حينَ ِئ ٍذ
أاتى اإلى تَ ِ
لاميذ ِه َوقا َل َل ُهم« :ناموا ُم ْن ُذ
ال� آ َن َوا ْرتاحوا! ها قَ ِد ا ْقتَ َرب َ ِ
السا َع ُة
ت ّ
َوابْ ُن ال إ�نْسا ِن ي ُ َس َّل ُم في أايدي ال ُخطا ِة.
46قوموا نَ ْذ َه ْب! ها قَ ِد ا ْقتَ َر َب ذ ِل َك ا َّلذي
ي ُ َس ِّل ُمني».
َ 47وفيما ُه َو يَتَكَ َّل ُم اإذا ي َ ُه َوذا ال ُم َس ِّل ُم
ا َّلذي كا َن وا ِحداً ِم َن ال�ثْني َع َش َر َو َم َع ُه
َثير َم َع ُسيو ٍ
صي ِم ْن ِع ْن ِد
َج ْم ٌع ك ٌ
ف َو ِع ٍّ
الش ْع ِ
بَ 48 .وكا َن
ِكبا ِر الكَ َهنَ ِة َو ُشيو ِخ َّ
ي َ ُه َوذا ال ُم َس ِّل ُم قَ ْد أا ْعطا ُهم َعلا َم ًة َوقا َل
َل ُهم« :ا َّلذي أُاق ِّبلُ ُه ُه َو ُه َو .اإيّاهُ أا ْم ِسكوا».
َ 49و ِل َلو ْق ِ
لام
ت َدنا اإلى يَسو َع َوقا َلَ « :س ٌ
يا ُمع ِّلمي ».وق َّبلَ ُه 50 .قا َل َل ُه يَسو ُع:
يت يا صاحبي».
« ِم ْن أا ْج ِل ِت ْل َك ا َّلتي أاتَ َ
حينَ ِئ ٍذ َدنوا َو أا ْلقَوا أايدي َ ُهم َعلى يَسو َع
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تس َهرو ْن َمعي؟
تن سا َعة ْ
«كذاِ ما ت ْق ْ
وح ِدة ْ
ف
اص َحوا ْو َصلَّوا ْبشا ْن لا ت ْدخلو ْن َ
ْ
ِ
س
مس َتعدِّة ياْ ،
َت ْج ِربِة .ال ّر ُو ْح ْ
مس َتعدِّةَ ،ب ّ
راح
عيف واِْ ».ورج ْع ْ
َّ
عيف َض ْ
الج َس ْد َض ْ
َك ْر ْة لخْ َصلّى ْوقالْ« :اَأبوي! َل ما كا ْن
الكاس َبلا َل ْاش َربوَ ،خلّي
م ْمكن يفوتْني َه
ْ
تْكون اإ ْ
راهن
رادتكْ ».وجا َك ْرة لخْ اَأ ْ
ين.
من َل كا ْن ك ْتشَ َّكلوا َعي َن ْ
يمينْ ،
ن ِا ْ
وخ ّلاهن ْوراحْ .و ْ
ثالث َك َّرة َصلّى ْوقا ْل
َ
نَ ْفس ال َكلا ْمْ .و َب ْعدا جا َل ع ْن ْد َتلاميذو
الس ْع َبقى ناموا ا ْرتاحوا! ْكوا
ْوقالْلن« :م َّ
السا َعة ،وا ْبن الانْسا ْن ي ْت َسلَّ ْم ف
َج ّت ّ
يين .قوموا َت نْ ُرو ْح! ْكوا
ايدَين الخا ْط ْ
يسلّ ْمني».
وص ْل ها ْك َل َت َ
41

42

43

44

45

46

الياهو ْد ي ْمسكون َيس ُو ْع

يحكي ،والّا ياهوذا
ْوه ّواِ َبع ْد قاي ْم ْ
ناعش ،جا ْو َمعو
ال ّ ْم َسلّ ْم َل كا ْن واِح ْد م الا ْث ْ
َط ْلق ْة ن ِاس ْگبيرِة ح ِا ْملين ْس ِ
رانات،
يوفة ْو َخي َز ْ
من ع ْند ْگباريّة ال َك َه َنة ْ
وشي ُوخة الشَّ ْع ْب.
ْ
طاهن َعلامةِ
ْوياهوذا َل َسلَّمو كا ْن ك ْل َع ْ
لن« :ها ْك َل ابوسو ه ّواِ واِ ،ل ُه ا ْمسكوا».
قالْ ْ
«سلام
وراساً َق َّر ْب لَع ْن ْد َيس ُوع ْوقالَْ :
ْم َعلّمْ ».وباسوَ .يس ُو ْع قالْلوْ « :بشا ْن هاي
جيت يا َسديقي ».هاك ال َو ْق ْت َق َّربوا
َل ْ
47

48

49

50

96

م ّتى

59-51:26

من
مسكو ُه .واِح ْد ْ
ْومدّوا ايد ْ
َين َل َيس ُوع ْو ْ
َهو ْك َل َم ْع َيس ُو ْع َم ّد ايدو ْو َس َح ْب َسيف
ْز َغ ّير ْو َض َر ْب َع ْبد ْگبير ال َك َه َنة ْو َق َطع ا ْذنو.
هاك ال َو ْق ْت َيس ُو ْع قالْلوَ « :ر ّج ْع َس ْ
يفك
اخذوا ْس ِ
لَم ُو َضعو .ك ْل َه ْ
يوفة،
وك َل َ
بال ّ ْس ِ
يوفة َت يموتو ْن .والّا ت ْفتك ْر م ُو ات ِيق
الس ْع اأ ْك َث ْر من
لب ْ
اَ ْط ْ
من اَأبوي وي َق ّي ْم لي َّ
يش م ال َم ِ
لايكة؟ اأ ْش َو ْن َبقى
ناعش َج ْ
ا ْث ْ
الاسفا ْر َل تْقولْ:
َت يت ّم ال َم ْك ْ
توب ف ْ
السا َعةَ ،يس ُو ْع
كذاِ لازم يس ِي ْر؟» فاك ّ
س« :كَما َل يكون
قا ْل لَ َهو ْك َط ْلقات النّ ِا ْ
بس ِ
يوفة
َعلى واِح ْد ْ
من قطّاع الطّ ْر ْقَ ،ط َل ْع ْتن ْ
كن
ْو َخي َز ْ
رانات َت ت ْمسكوني .ك ْل َيو ْم ع ْن ْد ْ
الهي َك ْل كا ْن اَأق َع ْد اَأ َعلّمْ ،وما مسكت ْنني.
ف َ
صارت َت تت ّم ْاسفار الاَنْ ِبيا».
س هاي
ْ
َب ْ
تن َخلَّو ُه ْو َه َربوا.
هاك ال َو ْق ْت ،ال َّتلامي ْذ كلّ ْ
51

52

53

54

55

56

ف َمجلس الياهو ْد
َمح َكمة َيس ُو ْع َ

مسكوا َيس ُو ْع ساقو ُه لَع ْن ْد َقيافا
َهو ْك َل ْ
ْگبير ال َك َه َنة ،م ُو َض ْع َل كا ْن ك ْاج َت َمعوا
اموس والّشْ ي ُو َخةْ .وشَ ْمعو ْن
ْم َع ْلمين النّ ْ
رايح َخ ْلفو من ْبعي ْد دي َل دار
رس كا ْن ْ
ب ْط ْ
اس
ْگبير ال َك َه َنةْ ،و َد َخ ْل قع ْد َج ّوا َمع الح ّر ْ
َت يّرى النّهايِة.
ْگباريّة ال َك َه َنة والّشْ ي ُو َخة وال َمجلس
كلّو كان يدَورو ْن َعلى ْشهود ُزور َعلى
57

58

59
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َو أا ْم َسكوهَُ 51 .واإذا وا ِح ٌد ِم ْن أاول ِئ َك ا َّلذي َن
َم َع يَسو َع َم َّد ي َ َدهُ َوا ْستَ َّل َسيفاً َو َض َر َب
س الكَ َهنَ ِة َوقَ َط َع أُا ُذنَ ُه52 .حينَ ِئ ٍذ
َع ْب َد َرئي ِ
قا َل َل ُه يَسو ُعُ « :ر َّد َسيف ََك اإلى َمكا ِن ِه ِل� أ َّن
ِالسيو ِ
ف
ك َُّل أاول ِئ َك ا َّلذي َن أا َخذوا ُسيوفاً ب ُّ
َسيَموتو َن 53 .أا ْم تَ ُظ ُّن أانّي ل� أا ْستَطي ُع
أ
أ أ
قيم لي أاكْثَ َر
ا ْن ا ْطلُ َب ِم ْن ابي ال� آ َن فَيُ َ
ِم ِن اثْني َع َش َر َجيشاً ِم َن ال َملا ِئك ِة؟
َيف اإذاً تَ ِت ُّم الكُتُ ُب أا ْن هكَذا ي َ ْنبَغي
54ك َ
السا َع ِة قا َل يَسو ُع
أا ْن يَصي َر؟» 55في ِت ْل َك ّ
موع :أ
«كانَّ ُه َعلى قا ِط ِع ُط ُر ٍق َخ َر ْجتُم
ِلل ُج ِ
َعلَ َّي ب ُِسيو ٍ
ف َو ِع ِص ٍّي ِلتُ ْم ِسكوني! ك َُّل
يَو ٍم ِع ْن َدكُم في ال َهيكَ ِل كُ ْن ُت أا ْج ِل ُس َو أُاع ِّل ُم
َو َل ْم تُ ْم ِسكوني 56 .أا ّما ِ
هذ ِه ا َّلتي صا َر ْت
فَق َْد صا َر ْت ِلتَ ِت َّم كُتُ ُب ال�أنْب ِ
ِياء ».حينَ ِئ ٍذ
تَ َركَ ُه ال َّت ُ
لاميذ َجميعاً َو َه َربوا.
َ 57و أا َ
ولئك ا َّلذي َن أا ْم َسكوا يَسو َع ساقوهُ
يث الكَتَبَ ُة
اإلى قَيافا َرئي ِ
س الكَ َهنَ ِة َح ُ
الشيوخُ كانوا ُم ْجتَ ِمعي َنَ 58 .و ِس ْمعا ُن
َو ُّ
س
راءهُ َح ّتى دا ِر َرئي ِ
ب ُ ْط ُر ُس كا َن ي َ ْذ َه ُب َو َ
الدا ِخ ِل َم َع
الكَ َهنَ ِة َو َد َخ َل َو َجلَ َس في ّ
ال َخ َد ِم ِليَرى ال ِّنهاي َة.
الشيوخُ َوال َم ْج ِل ُس
َ 59و ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة َو ُّ
كُ ُّل ُه كانوا ي َ ْطلُبو َن َشها َدة ً ِض َّد يَسو َع
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ِليُميتوهَُ 60 .و َل ْم يَجِ دواَ .و أاتى كَثيرو َن
ُشهو ُد زو ٍر .أا َخيراً َدنا اثْنانَِ 61 .وقالوا:
ُض َه َ
يكل
«هذا قا َل :أ‘ا ْستَطي ُع أا ْن أانْق َ
62
أ أ
قام
الل ِه َوفي ث َلاث َ ِة ايّا ٍم ابْني ِهَ » ’.و َ
ئيس الكَ َهنَ ِة َوقا َل :أ
جيب ب َِش ٍ
يء؟
«اما تُ ُ
َر ُ
ِ
هؤل�ء؟»  63أا ّما يَسو ُع
ماذا ي َ ْش َه ُد ِض َّد َك
ئيس الكَ َهنَ ِة
جاب َر ُ
فَكا َن سا ِكتاً .ف أَا َ
َوقا َل َل ُه :أ
«ا ْستَ ْح ِلف َُك بِالل ِه ال َح ِّي أا ْن
تَقو َل َلنا اإ ْن كُ ْن َت أانْ َت ُه َو ال َمسي ُح ابْ ُن
الل ِه 64 ».قا َل َل ُه يَسو ُع :أ
«انْ َت قُ ْل َت.
َو أاقو ُل َلكُمِ :م َن ال� آ َن تَ َرو َن ابْ َن ال إ�نْسا ِن
جا ِلساً َعلى يَمي ِن الق َُّو ِة َواآ ِتياً َعلى غَما ِم
الس ِ
ئيس الكَ َهنَ ِة
ماء 65 ».حينَ ِئ ٍذ َش َّق َر ُ
َّ
ِلبا َس ُه َوقا َل« :ها قَ ْد َج َّد َفِ .لماذا نَ ْح ُن
بِحاج ٍة اإلى ُشهو ٍد ب َ ْع َد ال� آ َن؟ ها أانْتُم ال� آ َن
قَ ْد َس ِم ْعتُم تَ ْجدي َف ُه66 .ماذا تُريدو َن؟»
وت».
أاجابوا َوقالواُ « :م ْستَ ِح ُّق ُه َو ال َم ُ
 67حينَ ِئ ٍذ تَفَلوا في َو ْج ِه ِه َوكانوا ي َ ْل ِطمونَ ُه
َواآ َخرو َن ي َ ْض ِربونَ ُهَ 68 ،ويَقولو َن« :تَنَ َّب أا َلنا
أايُّها ال َمسي ُح! َم ْن َض َرب َ َك؟»
َ 69وكا َن ب ُ ْط ُر ُس جا ِلساً خا ِرجاً في
البا َح ِةَ .ودن َ ْت اإ َلي ِه أا َم ٌة َوقا َل ْت َل ُه:
أ
«انْ َت أايضاً َم َع يَسو َع ال ّن ِ
ري كُ ْن َت».
اص ِّ
70
أ أ
مام ال َجمي ِع َوقا َل« :ل�
َول ِك َّن ُه انْك ََر ا َ
أا ْع ِر ُف ما تَقولي َنَ 71 ».وحي َن َخ َر َج اإلى
الد ْهلي ِز َر أاتْ ُه أُاخْرى فَقا َل ْت ِل َّلذي َن ُه َ
ناك:
ِّ

71-60:26

َيس ُو ْع َت ي َموتو ُهْ ،وما ا َرواْ .و َجوا ْكثير
ين ،وقالوا:
ْشهو ْد ُزو ْر .اآِخ ْر شي َق َّربوا ا ْث َن ْ
«هذا قالْ‘ :اَأت ِيق اَ َخ ّر ْب َهي َكل اَلله َوا َع ّمرو
ف َث ّة اِيمْ » ’.وقا ْم ْگبير ال َك َه َنة ْوقالْلو:
َ
يش يشْ َهدو ْن َع َليك
«م ُو تْج ِا ْ
وب شي؟ اَأ ْ
كت كا ْن .رجع
س َيس ُو ْع س ِا ْ
َهو ْذ؟» َب ْ
ْگبير ال َك َه َنة قالْلو« :اَأ َحلّ ْ
الحي
فك َبالله َ
َت تْقول لْنا َل انْ َت واِ ال َمسيح ا ْبن اَلله».
كن :م
َيس ُو ْع قالْلو« :اأنْ َت ق ْل ْتَ ،واقولْ ْ
الس ْع َت ت َّرون ا ْبن الانْسا ْن ق ِاع ْد َعلى َيمين
َّ
ِ
السما ».هاك
الق ِّوةْ ،وجا ِ
يي َعلى ْغيوم َّ
ساح:
ال َو ْقت ْگبير ال َك َه َنة شَ َّر ْط َحويسو ْو ْ
«هاي َك َف ْر .اَأيش ْشهو ْد َبقى يريد لْنا؟ ْكوا
يش تْريدو ْن؟» َر ّدوا
الس ْع سم ْع ْ
َّ
تن ك ْفرو .اَأ ْ
وت ».هاك ال َو ْق ْت
«يس َتح ّق ال َم ْ
ْوقالواْ :
َب َزقوا ف و ّچو ْو َبقى ي ْلطمو ُه ْو َغير ْن يضْ ربو ُه،
من واِ َل
ويقولونْ « :ت َن ّبا لْنا يا َم ْ
سيحْ ،
َض َر ْ
بك؟»
60

61
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63

64

65

66

67

68

من َيس ُو ْع
رس َيتب ّرا ْ
ب ْط ْ

الحوشْ .و َق َّر ْبت
رس كا ْن ق ِاع ْد َب ّرا ف َ
ب ْط ْ
وح ِدة خ ّداِ ِمة ْوقال ْتلو« :وانْ َت زاِ َم ْع
لَع ْندو ْ
س ه ّواِ نَ َك ْر
َيس ُوع النّاصري ك ْن ْتَ ».ب ْ
ْقولين؟»
قدّا ْم كلّ ْن ْوقالْ« :م ُو ا ْعرفْ اَأيش ت ْ
الحوش ،اَ َرتو َغي ْر
ْولَ َم ْن َط َل ْع ص ُو ْب باب َ
69

70

71

98
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6:27–72:26

لن« :ها ْذ زاِ َهون َْك كا ْن َم ْع
ْ
وح ِدة ْوقال ْت ْ
َيس ُوع النّاصريْ ».ورج ْع نَ َكر ْو َح َلف
ْوقالْ« :م ُو ا ْعرف ال َّزلَ ِمة ».و َب ْعد ْش َوي،
«حقا
رسَ :
َهوك الق ّيا ْم َق َّربوا ْوقالوا لَب ْط ْ
جتك ت ْك ْ
اأنْ َت زاِ منّن انْ َت ،لَ ْه ْ
شفك».
لف ويقولْ:
هاك ال َو ْق ْت َبدا ي ْت َن َّعل ْو ْ
يح ْ
ف ساعتا ساح
«اَأنا م ُو ا ْعرف ال َّزلَ ِمةْ ».و َ
رس ك ْلم ْة َيس ُو ْع َل
الدّيكْ .وجا لَبا ْل ب ْط ْ
قالْلوَ « :قب ْل َل يس ِيح الدّيكَ ،ث ْة ط ْر ْق َت
ت ْنك ْرني ».قا ْم َط َل ْع لَ َب ّرا ْوبكي ْب َمرا َرة.
72

73

74

75

س
َو ْق ْت َل َ
تسلَّم َيس ُو ْع لَبيلا ُط ْ
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الصبحْ ،گباريّة
َو ْق ْت َل
ْ
صارت ّ
ال َك َه َنة ْ
وشي ُوخة الشَّ ْع ْبْ ،اشتاروا
وت َيس ُوعْ.
ضن واتَّفَقوا َعلى َم ْ
َ
ف َب ْع ْ
س الوالي.
وشَ دَّدو ُه ْوساقو ُه ْو َسلَّمو ُه لَبيلا ُط ْ
2

ياهوذا يخنق حالو

هاك ال َو ْق ْت َل َم ْن ياهوذا َأارى َيس ُوع
ثين ق ْطعة
انْ َح َك ْم ،ندمْ ،و ْ
راح َر َّج ْع َهوك ث ِا ْ
الفضة لَ ْگباريّة ال َك َه َنة والّشْ ي ُو َخةْ ،وقالْ:
َّ
توكن َدم َبري ».قالولو:
«خ َط ُ
يت َل َسلَّ ْم ْ
يش؟ اأنْ َت ت ْعرفْ  ».قا ْم ك َّب
ْ
«نحن ِا اَأ ْ
راح َخ َن ْق ُروحو.
َّ
الهي َكل ْو َط َل ْع ْو ْ
الفضة ف َ
الفضة ْوقالوا« :م ُو
ْگباريّة ال َك َه َنة اَأ َخذوا َّ
3

4

5

6

99

«كا َن هذا أايض ًا َم َع يَسو َع ال ّن ِ
اص ِر ِّي».
 72أوانْك ََر أايضاً ب أِا ْقسا ٍم« :اإنّي ل� أا ْع ِر ُف
الر ُج َلَ 73 ».و ِم ْن ب َ ْع ِد قَلي ٍل َدنا أاول ِئ َك
َّ
أ
يام َوقالوا ِلبُ ْط ُر َسَ « :حقًّا اإنَّ َك انْ َت
ال ِق ُ
أايضاً ِم ْن ُه ْمِ ،ل� أ َّن كَلا َم َك أايضاً ي ُ َع ِّرف َُك».
74حينَ ِئ ٍذ ب َ َد أا ي َ ْح ِر ُم َوي َ ْح ِل ُف« :اإنّي ل� أا ْع ِر ُف
الد ُ
يكَ 75 .وتَ َذ َّك َر
صاح ّ
الر ُج َلَ ».و ِل َلو ْق ِت َ
َّ
أ
ب ُ ْط ُر ُس الكَ ِل َم َة ا َّلتي قا َل يَسو ُع ا ْن «قَ ْب َل
َلاث َم ّرا ٍ
الد ُ
ت تُ ْن ِك ُرني».
يك ث َ
أا ْن يَصي َح ّ
َو َخ َر َج اإلى الخا ِر ِج َوبَكى ِب َمرار ٍة.
باح تَشا َو َر
الص ُ
َوحي َن كا َن َّ
َعلى يَسو َع َجمي ُع ِكبا ِر الكَ َهنَ ِة
الش ْع ِ
َوشُيوخُ َّ
ب ِليُميتوهُ 2 .ف أََاوث َقوهُ
َوساقوهُ َو َس َّلموهُ اإلى بيلا ُط َس الوالي.

27

3حينَ ِئ ٍذ حي َن َر أاى ي َ ُه َوذا ال ُم َس ِّل ُم أا َّن
يَسو َع قَ ْد ُح ِك َم َعلَي ِه نَ ِد َم َو َذ َه َب َو َر َّد
ث َلاثي َن ال ِف َّض ِة ِت ْل َك اإلى ِكبا ِر الكَ َهنَ ِة
«اخ ْأ
الشيو ِخَ 4 .وقا َل :أ
ْطا ُت اإ ْذ َس َّل ْم ُت
َو ُّ
َدماً بَريئاً ».أا ّما ُهم فَقالوا« :ما َلنا
نَ ْح ُن؟ أانْ َت تَ ْع ِر ُفَ 5 ».و َط َر َح ال ِف َّض َة
في ال َهيكَ ِل َوغاد َر َو َذ َه َب فَ َخنَ َق نَف َْس ُه.
َ 6و أا َخ َذ ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة ال ِف َّض َة َوقالوا« :ل�

م ّتى
ي َ ِح ُّل أا ْن نَ َض َعها في بَي ِت القَرابي َن ِل�أنَّها
ث َ َم ُن َد ٍمَ 7 ».وتَشا َوروا َوا ْشتَ َروا بِها َحق َْل
اري ِليَكو َن َم ْقبَ َرة ً ِلل ُغ َر ِ
باءِ 8 .لهذا
ال َف ّخ ِّ
الد ِم اإلى
ي ُ ْدعى ذ ِل َك ال َحق ُْل ِب َح ْق ِل َّ
اليَو ِم9 .حينَ ِئ ٍذ تَ َّم ما َ
بي القا ِئ ِل:
قيل بِال َّن ِّ
« َو أا َخ ْذ ُت ث َلاثي َن ال ِف َّض ِةَ ،د َم الغالي ا َّلذي
10
ث َ َّمنَ ُه بَنو اإ ْس َ
قاء َح ْق ِل
رائيلَ .و أا ْع َطيتُها ِل َ
الر ُّب».
ال َف ّخ ِّ
اري ،كَما أاوصاني َّ

11
أ
مام الواليَ ،و َس أا َل ُه
قام يَسو ُع ا َ
َو َ
الوالي قا َل َل ُه :أ
«ا أانْ َت ُه َو َم ِل ُك اليَهو ِد».
قا َل َل ُه يَسو ُع :أ
«انْ َت قُ ْل َتَ 12 ».وحي َن
الشيوخُ ي َ ْفتَرو َن َعلَي ِه،
كا َن ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة َو ُّ
بشي ٍء َل ْم يُجِ ْب13 .حينَ ِئ ٍذ قا َل َل ُه بيلا ُط ُس:
َ
أ
«ال� تَ ْس َم ُع ك َْم ي َ ْش َهدو َن ِض َّد َك؟» َ 14و َل ْم
ي ُ ْع ِط ِه َجواباً َول� ِبكَ ِل َم ٍة وا ِح َد ٍةَ .و َعلى هذا
تَ َع َّج َب ج ًِّدا.

َ 15وفي ك ُِّل ٍ
عيد ُم ْعتاداً كا َن الوالي أا ْن
لش ْع ِ
بَ ،م ْن أارادوا
يُط ِل َق َسجيناً وا ِحداً ِل َّ
عروف ي ُ ْدعى بارابا.
َ 16وكا َن َل ُهم َسجي ٌن َم ٌ

16-7:27

من َل َح ْق
يس ِير نْحطّا َ
َرابينْ ،
ف َخ ْزنة الق ْ
ضنْ ،
َد ْم ي ِاْ ».
واش َت َروا ِفيا
واشتاروا َ
ف َب ْع ْ
من
َحقل الق ّواق ْو َس َوو ُه َم َقب َرة للغ ْر ْبْ .
الحق ْل ي ْت َس ّمى َحقل ال َّد ْم دي
هاي هاك َ
لليو ْم .هاك ال َو ْق ْت َت ْم شي َل انْقا ْل بال َّنبي
َ
ِ
فضة َح ّق
ثين ق ْطع ْة َّ
«و َاخ ْذ ُت الثّا ْ
َل قالَْ :
ال َعزيز الغالي َل َقدَّروا َح ّقو َبني ْاسرائي ْل.
و َد َفعتوو ْن َح ْق َحقل الق ّو ْ
اق ،كَما َل
اَأ َم ْرني ال َّر ْب».
7

8

9

10

يح ّقق وي َدقّق َم ْع َيس ُو ْع
س َ
بيلا ُط ْ

وقا ْم َيس ُو ْع قدّام الواليْ ،و َساَألو الوالي
قالْلو« :اأنْ َت واِ َملك الياهو ْد؟» َيس ُو ْع
قالْلو« :اأنْ َت ق ْل ْت ».ولَ َمن ْگباريّة ال َك َه َنة
والّشْ ي ُو َخة كا ْن ي ْتهمو ُه َتهم ْكثي ْر ،ه ّواِ ما
س قالْلو:
َر ّد ْولا ك ْل ِمة .هاك ال َو ْق ْت بيلا ُط ْ
تس َم ْع اَأ ْش َق ْد يشْ َهدو ْن َع َل ْ
س
«م ُو ْ
يك؟» َب ْ
وح ِدةْ ،و َعلى
ما َعطا ُه َجواب ْولا ْبك ْل ِمة ْ
هاي ْت َع َّجب ْكثي ْر.
11

12

13

14

الحك ْم َعلى َيس ُو ْع بال َموت

ْوف ك ْل عيد ْم َع َّو ْد كا ْن الوالي ي َفلّ ْت
عب ،اَأينا َل هنّ ِا
واِح ْد م ال ّ ْم َح َّب ْ
سين للشَّ ْ
بوس َمعروف
كان يريدو ْنْ .وكا ْن ْ
لهن َم ْح ْ
يقولولو بارابا.
15

16

100
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27-17:27

لن« :من
س قالْ ْ
ْوهنّ ِا م ْل َت ّم ْ
ين بيلا ُط ْ
كن ،بارابا والّا َيس ُو ْع َل
تْريدون اَ َفلّت لْ ْ
من َل كا ْن ي ْعرفْ
يقولولو ال َم ْ
سيح؟» ْ
من َح َسد ْن َسلَّمو ُهَ .و ْق ْت َل
س ْ
بيلا ُط ْ
ثت َم َرتو
كان الوالي ق ِاع ْد َع البيماَ ،ب َع ْ
ْ
من
تْقولْ:
«بالك وايّاك تْض ْر هاك البا ْرْ ،
ف َمنامي َاليو ْم لَخاطرو».
َل ْكثير ْت َع َّذ ْب ُت َ
س ْگباريّة ال َك َه َنة والّشْ ي ُو َخة َق َّنعوا ن ِاس
َب ّ
ين َت ي ْطلبو ْن بارابا وي َتوبلو ْن َيس ُوعْ.
الم ْل َت ّم ْ
لن« :لَمن تْريدو ْن اَأ َفلّت
و َر ّد الوالي ْوقالْ ْ
س
لْ ْ
كن م الا ْث َن ْين؟» قالوا« :بارابا ».بيلا ُط ْ
سيح اَأيش
«و َيس ُو ْع َل يقولولو ال َم ْ
قالْلنْ :
صلب».
اَ َسي ِفيو؟» كلّ ْن قالواَ :
«خلّي ي ْن ْ
س
الوالي قالْ ْ
يش شَ ْر َسوى؟» َب ْ
لن« :اَأ ْ
«خلّي
هنّ ِا اأ ْك َث ْر َبقى ي ْز َعقو ْن ويقولو ْنَ :
س اَأرى شي م ُو
ي ْن ْ
صلب ».لَ َم ْن بيلا ُط ْ
لى اأ ْك َثر يهيجو ْن ،اَأ َخ ْذ َمي ْو َخ َّسل
ي ْن َف ْعَ ،ب ِ
ين كلّنْ ،وقالْ« :اَأنا
ايدَيو قدّا ْم ن ِاس الم ْل َت ّم ْ
تن ت ْعرفو ْنْ ».و َر ّدوا
من َد ْم َهالبار .اأنْ ْ
َبري ْ
ك ّل الشَّ ْعب ْوقالواَ « :د ّمو َع َلينا ْو َعلى
لن بارابا ْو َق ْر َپ ْچ
اولا ْدنا ».هاك ال َو ْق ْت ط ِالَ ْع ْ
صلب.
َيس ُوع ْو َسلَّمو َت ي ْن ْ
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

ال َع ْس َك ْر ي ْت َمه َزو ْن ف َيس ُو ْع

َ 17وحي َن كانوا ُم ْجتَ ِمعي َن قا َل َل ُهم
بيلا ُط ُسَ « :م ْن تُريدو َن أا ْن أُا ْط ِل َق َلكُم؟
أابارابا أا ْم يَسو َع ا َّلذي ي ُ ْدعى ال َمسي َح؟»
ِ 18ل� أ َّن بيلا ُط َس كا َن ي َ ْع ِر ُف أانَّ ُهم َح َسداً
َس َّلموهَُ 19 .وحي َن َجلَ َس الوالي َعلى
ِم ْنبَ ِر ِه ،أا ْر َسلَ ْت اإ َلي ِه ا ْم أراتُ ُه تَقو ُل« :اإيّ َ
اك
َوذ ِل َك البا َّرِ ،ل�أنّي كَثيراً تَ أا َّل ْم ُت في
وم ِم ْن أا ْج ِل ِهَ 20 ».و ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة
ُح ْلمي اليَ َ
الشيوخُ أا ْقنَعوا ال ُجمو َع أا ْن ي َ ْطلُبوا بارابا
َو ُّ
جاب الوالي
َو أا ْن ي ُ ْه ِلكوا يَسو َعَ 21 .و أا َ
َوقا َل َل ُهمَ « :م ْن ِم َن ال�ثْنَي ِن تُريدو َن أا ْن
أُا ْط ِل َق َلكُم؟» فَقالوا« :بارابا22 ».قا َل َل ُهم
بيلا ُط ُسَ « :ويَسو ُع ا َّلذي ي ُ ْدعى ال َمسي َح
ماذا أا ْصنَ ُع ب ِه؟» قالواِ « :ليُ ْصلَ ْب».
23قا َل َل ُهم الوالي :أ
«ا َّي َش ٍّر َصنَ َع؟» أا ّما
ُهم فَا ْزدادوا ُصراخاًِ « :ليُ ْصلَ ْبَ 24 ».وحي َن
َر أاى بيلا ُط ُس أا َّن َشيئاً ل� ي َ ْن َف ُع ب َ ْل تَ ْزدا ُد
ماء َوغ ََس َل ي َ َدي ِه قُ ّد َام
ال َجلَبَ ُة ،أا َخ َذ ً
ال َج ْم ِعَ ،وقا َل :أ
«انا ُمبَ َّر ٌأا ِم ْن َد ِم هذا البا ِّر.
الش ْع ِ
ب أاجابوا
أانْتُم تَ ْع ِرفو َنَ 25 ».وك ُُّل َّ
َوقالواَ « :د ُم ُه َعلَينا َو َعلى أاول� ِدنا».
26حينَ ِئ ٍذ أا ْطلَ َق َل ُهم بارابا َو َجلَ َد يَسو َع
ب ِِس ٍ
ياط َو َس َّل َم ُه ِليُ ْصلَ َب.

27قاموا َع ْس َ
ساق ُجنو ُد الوالي يَسو َع اإلى
كر الوالي َو َّدوا َيس ُو ْ
ع 27حينَ ِئ ٍذ َ
ِ
الحكومة ْولَ ّموا َع َليو الطّابو ْر كلّو .دا ِر الوِل�ي َ ِة َو َج َمعوا َعلَي ِه ك َُّل الكَتيب ِة.
لَدار
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28
عروهُ َو أا ْلبَسوهُ قَميصاً ِق ْر ِم ِزيًّا.
َو َّ
َ 29و َضفَروا اإك َ
ْليل َعو َس ٍج َو َو َضعوهُ
في َر ْأا ِس ِهَ ،وقَ َصبَ ًة في يَمي ِن ِه َو َركَعوا
َعلى ُركَبِهم أاما َمهَ .وكانوا ي َ ْستَ ْه ِزئو َن
لام يا َم ِل َك اليَهو ِد».
ِب ِه َويَقولو َنَ « :س ٌ
َ 30وتَفَلوا في َو ْج ِه ِه َو أا َخذوا قَ َصبَ ًة َوكانوا
ي َ ْض ِربونَ ُه َعلى َر ْأا ِس ِهَ 31 .وب َ ْع َد أا ِن ا ْستَ ْه َز أاوا
َميص َو أا ْلبَسوهُ ِثياب َ ُه
ِب ِه نَ َزعوا َع ْن ُه الق َ
َوساقوهُ ِليُ ْصلَ َب.

َ 32وفيما ُهم خا ِرجو َن َو َجدوا َر ُجلا ً
قورين ًّيا .هذا َس َّخروهُ ِليَ ْح ِم َل َصليبَ ُه.
َ 33و أاتَوا اإلى ال َم ِ
وض ِع ا َّلذي ي ُ ْدعى گوگولثا
اس ُم َم ِ
ْسيرهُ ُج ْم ُج َم ٌة.
َو ُه َو ْ
وض ٍع تَف ُ
ذاق فَما
َ 34و أا ْع َطوهُ َخ ّلا ً َم ْمزوجاً ِب ُم ٍّرَ .و َ
أارا َد أا ْن ي َ ْش َر َب.
صلبوهُ ا ْقتَ َسموا ِثياب َ ُه
َ 35وحي َن َ
بِالق ُْر َع ِةَ 36 .وكانوا جا ِلسي َن ي َ ْح ُرسونَ ُه
ُه َ
َوق َر ْأا ِس ِه ِع َّل َة َمو ِت ِه
ناك37 .و َو َضعوا ف َ
في ِكتاب َ ٍة« :هذا يَسو ُع َم ِل ُك اليَهو ِد».
38
اع ال ُّط ُر ِق
َو ُص ِل َب َم َع ُه اثْنا ِن ِم ْن قُ ّط ِ
وا ِح ٌد َع ْن يَمي ِن ِه َووا ِح ٌد َع ْن يَسا ِر ِه.
َ 39وا َّلذي َن كانوا ي َ ْعبُرو َن كانوا ي ُ َج ِّدفو َن
َعلَي ِه َوي َ ُه ّزو َن ُرؤو َس ُه ْمَ 40 .ويَقولو َن:
«يا ها ِد َم ال َهيكَ ِل َوباني ِه في ث َلاث َ ِة أايّا ٍم،
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ميس َطوي ْل ق ْرمزي.
وشَ لَّحو ُه ْولَ َّبسو ُه َق ْ
ف راسو،
ْو َضفَروا ا ْكلي ْل شَ وك ْو َحطّوا َ
ْو َعصاي ْة َق َص ْب ف ايدو َاليمينْ ،و َركَعوا
َبن قدّامو ي ْت َمه َزو ْن ِفيو ويقولو ْن:
َعلى رك ْ
«سلا ْم يا َملك الياهو ْد ».و َب َزقوا ف و ّچو
َ
َو َاخذوا َعصاية الق ََصب ْو َض َربو ُه َعلى راسو.
ْو َبع ْد َل ْت َم ْه َزوا ِفيو ،شَ لَّحو ُه القَميس
صلب.
ْولَ َّبسو ُه َحويسو ْو َو َّدو ُه َت ي ْن ْ
28
29

30

31

ليب
َيس ُو ْع َع َّ
الص ْ

قيرواني ْاسمو
ْوهنّ ِا طا ْل ْ
عين َأا َروا َز َل ِمة َ
يحم ْل َصليبو.
شَ ْمعونْ ،ولَها ْذ َسخَّ روا َت ْ
الجلج ِلة،
ْو َجوا لَم ُو َض ْع َل يقولولو ّ
ْو َم ْعنات الاس ْم ج ْمج ِمة ،و َع َطو ُه َت
يشْ َر ْب َمخْ ل ُوط ْبمرْ .وذاق ْوما را ْد يشْ َر ْب.
32

33

34

ْولَ َم ْن َص َلبو ُه ْتق ََّسموا َحويسو بالق ْر َعة.
يحرسو ُه َهون َْك .و َعلَّقوا ف ُو ْق
وق ْعدوا ْ
توب ف ل ُو ْح« :هذا واِ
راسو َس َب ْب َموتو َم ْك ْ
َيس ُو ْع َملك الياهو ْد ».وانْ َص َل ْب َمعو ا ْث َن ْين
من َعلى َيمينو ْوواِح ْد
عين ط ْر ْق ،واِح ْد ْ
قطّ ِا ْ
من
من َعلى شمالوْ .و َهو ْك َل كان يفوتو ْن ْ
ْ
ِ
روسن،
َهون َْك كا ْن ي ْكفرو ْن فيو ،ويه ّزو ْن
ْ
الهي َك ْل
ويقولو ْن« :اأنْ َت ها ْذ َل َت َ
يخ ّرب َ
35

37

36

38

39

40
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ص ُرو ْ
حكَ ،ل ا ْبن
وي َع ّمرو َ
ف َث ّة اِيم! َخلّ ْ
ليب».
من َع َّ
اَلله اأنْ َت وانْ َز ْل ْ
الص ْ
ونَفس الشِّ ي ْگباريّة ال َك َه َنة زاِ كا ْن
اموس والّشْ ي ُو َخة
ي ْت َمه َزو ْن َمع ْم َع ْلمين النّ ْ
ص،
وال َف ّريس ِّية ،ويقولو ْن« :لَ َغيرو َخلَّ ْ
صَ .ل َملك ْاسرائي ْل واِ،
نَ ْفسو م ُو يت ِيق َ
يخلّ ْ
من
من َع َّ
ليب َت نْاآ ْ
الس ْع ْ
الص ْ
َخلّي ي ْن َزل َّ
الس ْع
ِفيو .اتَّ َك ْل َعلى اَللهَ ،خلّي ي َن ّجيو َّ
من َل قال‘ :ا ْبن اَلله
َل كا ْن راضي َع َليوْ ،
اَنا » ’.ونَفس الشِّ ي َهو ْك قطّ ِاعين الطّ ْر ْق
زاِ َل انْ َصلبوا َمعو كان يهينو ُه.
41

42

43

44

يسلّم ال ّر ُو ْح
َيس ُو ْع َ

من سا َعة س ِّتة صا ْر ع ْت ِمة َعلى ك ّل
ْو ْ
وحوالي
تس َعةَ .
ض دي َل سا َعة ْ
الا َ ْر ْ
وت ع ِالي
ساح َص ْ
تس َعةَ ،يس ُو ْع ْ
سا َعة ْ
س
يش ع ْف ْتني ».ن ِا ْ
ْوقالْ« :اإي ْل اإي ْل! لَ ْ
من َه ْ
قايمين َهون ْ
َك ،لَ َم ْن
وك َل كانوا
ْ
ْ
ف
ساحْ ».و َ
س ْمعوا قالوا« :ها ْذ لاإ يِل ّيا ْ
اخذ ْاسف ْن ِجة
ساعتا عدي واِح ْد منّ ْنَ ،و َ
الخ ّل ْو َحطّا َعلى َعصايِة ْو َبقى
ْو َغطّا ف َ
«خلَّوا
س الباقي كان يقولو ْنَ :
ْ
يس ِقيوَ .ب ّ
يخلّصو؟» ْورج ْع
نرى َحقا َت يّجي اإيِل ّيا َ
وت ع ِالي ْو َخلّى ال ّر ُو ْح.
َيس ُو ْع ساح ْب َص ْ
ين،
الهي َك ْل انْشَ ْق َل ا ْث َن ْ
وراساً ست ْر باب َ
عت
من ف ُو ْق دي َل َت ْح ْت ،والا َ ْرض ْت َز ْر َز ْ
ْ
45

46

47

48

49

50

51
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نَ ِّج نَف َْس َك اإ ْن كُ ْن َت ابْ َن الل ِه َوانْ ِز ْل َع ِن
الصلي ِ
ب».
َّ
41
أ
َوهكَذا ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة ايضاً كانوا
ي َ ْستَ ْه ِزئو َن َم َع الكَتَبَ ِة َوالف َّريس ّيي َن
الشيو ِخَ 42 ،ويَقولو َن« :ا آ َخري َن َخ َّل َص.
َو ُّ
نَف َْس ُه ل� ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي ُ َخ ِّل َص .اإ ْن كا َن َم ِل َك
اإ ْس َ
الصلي ِ
ب فَنُ ْؤ ِم َن
رائيل فَ ْليَ ْن ِز ِل ال� آ َن َع ِن َّ
ِب ِهُ 43 .م َّت ِك ٌل ُه َو َعلى الل ِه ،فَ ْليُ ْن ِق ْذهُ ال� آ َن
اإ ْن كا َن ي َ ْرضى َع ْن ُهِ ،ل�أنَّ ُه قا َل‘ :ابْ ُن الل ِه
أاناَ 44 » ’.وهكَذا قا ِطعا ال ُّط ُر ِق أايضاً
ال َّلذا ِن ُص ِلبا َم َع ُه كانا ي ُ َع ِّيرا ِن ِه.
لام
السا َع ِة ّ
َ 45و ِم َن ّ
السا ِد َس ِة صا َر َظ ٌ
السا َع ِة ال ّت ِ
اس َع ِة.
َعلى ك ُِّل ال� أ ْر ِ
ض َح ّتى ّ
السا َع ِة ال ّت ِ
اس َع ِة َص َرخَ يَسو ُع
َ 46ونَ ْح َو ّ
ِص ٍ
وت عا ٍل َوقا َل« :اإ ْيل ،اإ ْيل ِلماذا
ب َ
ناس ِم ْن أاول ِئ َك ا َّلذي َن كانوا
تركْتَني 47 ».أُا ٌ
ِقياماً ُه َ
ناك ،حي َن َس ِمعوا ،كانوا يَقولو َن:
«هذا اإيل ّيا نادىَ 48 ».و ِل َلو ْق ِت َرك ََض وا ِح ٌد
ِم ْن ُه ْم َو أا َخ َذ اإ ْس َف ْن َج ًة َو َملاأها خ ًّلا َوكا َن
ي َ ْسقي ِه 49 .أا ّما الباقو َن فَقالواَ « :دعوا
نَرى اإ ْن كا َن اإيل ّيا َسيَ ْأاتي ِليُ َخ ِّل َص ُه».
َ 50و َص َرخَ أايضاً يَسو ُع ب َِصو ٍ
ت عا ٍل وت َر َك
رو َح ُهَ 51 .و ِل َلو ْق ِ
جاب ال َهيكَ ِل
ت ُش َّق ِح ُ
َوق اإلى أا ْسف َُلَ ،وال� أ ْر ُض
اإلى ِنصفَي ِن ِم ْن ف ُ
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الصخو ُر تَ َش َّقق َْتَ 52 .والقُبو ُر
تَ َز ْل َز َل ْت َو ُّ
تَ َف َّت َح ْت َو أا ْجسا ُد ِق ّديسي َن كَثيرين كانوا
راقدي َن قامواَ 53 ،و َخ َرجواَ .وب َ ْع َد ِقيام ِت ِه
َد َخلوا ال َمدين َة ال ُمق ََّد َس َة َو َظ َهروا ِلكَثيري َن.
قائد ال ِمئ ِة َو َم ْن َم َع ُه ا َّلذي َن كانوا
 54أا ّما ُ
الزلزل َة َوما
ي َ ْح ُرسو َن يَسو َع فَحي َن َر أاوا َّ
صا َر قالواَ « :حقًّا كا َن هذا ابْ َن الل ِه».
َ 55وكا َن ُه َ
َثيرات كُ َّن
ناك أايضاً ِنسا ٌء ك ٌ
ين ُظ ْر َن ِم ْن ب َ ٍ
راءهُ
عيدُ ،ه َّن ال َّلواتي أاتَي َن َو َ
ِم َن ال َجلي ِل َوك َّن ي َ ْخ ِد ْمنَ ُه56 .اإ ْحداه َّن َم ْري َ ُم
قوب َويوسي َو أُا ُّم
ال َم ْج َد ِل َّي ُة َو َم ْري َ ُم أا ُّم ي َ ْع َ
ابْني َزبَدي.
َ 57وحي َن صا َر ال َم ُ أ
َني
ساء اتى َر ُج ٌل غ ٌّ
الرام ِة ا ْس ُم ُه يو ُس ُفَ ،و ُه َو أايضاً كا َن
ِم َن ّ
قَ ْد تَتَ ْل َم َذ ِليَسو َع58 .هذا َدنا اإلى بيلا ُط َس
َو َطلَ َب َج َس َد يَسو َع ،ف أَا َم َر بيلا ُط ُس أا ْن
ي ُ ْعطى ال َج َس َدَ 59 .و أا َخ َذ يو ُس ُف ال َج َس َد
َول َّف ُه ِبلُفاف ِة كَ ّتا ٍن نَ ٍ
ظيفَ 60 .و َو َض َع ُه في
قَ ْب ٍر َل ُه َج ٍ
الص ْخ ِرَ ،و َد ْح َرجوا
ديد َم ْنقو ٍر في َّ
َح َجراً كَبيراً َعلى با ِ
ب ال َق ْب ِر َو َذ َهبوا.
َ 61وكا َن ُه َ
ناك َم ْري َ ُم ال َم ْج َد ِل َّي ُة َو َم ْري َ ُم
ال�أُخْرى جا ِلستَي ِن تُجاهَ ال َق ْب ِر.
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حت،
قت ،وال ّ ْقب ُو ْر ْت َف َّت ْ
والحج ِاير ْتشَ ْقشَ ْ
يمين
ْ
ّيسين َل كانوا ن ِا ْ
واجساد ْكثي ْر َقد ْ
ِ
قامواْ ،و َط َلعوا .و َب ْعد ْقيامتوَ ،د َخلوا َل
َمدينة ال ّ ْم َقد َِّسةْ ،و َظ َهروا لَ ْكثي ْر .قايد
يحرسو ْن
الم ِّية ْو َع ْس َك ْر َل َمعوَ ،ل كا ْن ْ
َيس ُوعَْ ،و ْق ْت َل ا َروا ال َّزن َزلِة ْوشي َل صا ْر،
قين هاذ ا ْبن
«ح ّق َالي ْ
خافوا ْكثير ْوقالواَ :
اَلله كا ْن».
نسوان ْكثير َيرو ْن من
ْوكا ْن في َهون َْك ْ
ف َيس ُو ْع م
ْبعي ْدَ ،هو ْذ َل كا ْن َّ
كجوا َخ ْل ْ
ووح ِدة منّ ْن َم ْر َي ْم
الجليل ْوكا ْن يخْ دمو ُه.
ْ
َّ
ال َم ْجدَل ِّيةْ ،و َم ْر َي ْم اأم َي ْعقوب ْويوسي ،وامّ
اولاد َز َبدي.
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53

54

55

56

َدفن جثمان َيس ُو ْع

گين
َو ْق ْت َل َم َّست ال َمسا ،جا َزلَ ِمة َزنْ ْ
اسمو يوسفْ ،وه ّواِ زاِ َت ْلمي ْذ
م ال ّر ِامة ْ
كصا ْر ،ها ْذ َق َّر ْب لَع ْن ْد
َل َيس ُو ْع كا ْن ّ
س
س ْو َط َل ْب َج َس ْد َيس ُوعْ ،وبيلا ُط ْ
بيلا ُط ْ
اخ ْذ يوسف
الج َس ْدَ .و َ
اَأ َم ْر َت ي ْع َطو ُه َّ
َظيفْ ،و َحطّو
الج َسد ْولَ ّفو َ
َّ
ف لَ ّفة كتّا ْن ن ْ
ف كافْ َح َجر.
ف َق ْبر ْجدي ْد ل ُه َم ْنق ُو ْر َ
َ
ْوگ ْندَروا كاف ْگبي ْر َعلى باب ال َق ْبر،
ْوراحواْ .وكا ْن في َهون َْك َم ْر َي ْم ال َم ْجدَل ِّية
ْو َم ْر َي ْم اللخْ  ،كانوا ق ِا ْعدين ْمقابل القَب ْر.
57
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59

60
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5:28–62:27

حراسة القَبر

الجم َعةْ ،اج َت َمعوا
وث ِاني َيو ْمَ ،ل ّواِ َب ْعد ّ
س،
ْگباريّة ال َك َه َنة وال َف ّريس ِّية ع ْن ْد بيلا ُط ْ
اش،
«س ّي ْدنا! جا لَبالنا هاك الغشّ ْ
وقالولوَ :
َو ْق ْت َل كا ْن َط ّي ْب قالَْ ‘ :بع ْد َث ّة اِيم َت
يحرسون القَب ْر
اقو ْمَ ’.بقى ط ِال ْع اَأ َم ْر َت ْ
يجو ْن َتلاميذو
دي َل َث ّة اِيمْ ،بشا ْن لا َ
‘من َبين
عبْ :
يشْ بطو ُه بال َلي ْل ،ويقولو ْن للشَّ ْ
يتين قا ْم ’،وتْس ِي ْر َص ْرعة الاآخ ْر اَأشَ ْر م
ال َم ْ
كن
لن« :في ع ْن ْد ْ
س قالْ ْ
الا َ َّول ِّية ».بيلا ُط ْ
اسُ ،روحوا اَأ ْمنوا كَما َل ت ْعرفو ْن».
ح ّر ْ
ْوهنّ ِا راحوا اَأ َّمنوا القَبرْ ،و َخ َتموا هاك
اس.
الكاف َمع الح ّر ْ
62

63

64

65

66

يتين
من َبين ال َم ْ
قي ِامة َيس ُو ْع ْ
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الس ْب ْتَ ،و ْق ْت َل
ْو َبع ْد َمسات َّ
الاح ْدَ ،ج ْت َم ْر َي ْم
ي ْبدي نْهار َّ
ال َم ْجدَل ِّية ْو َم ْر َي ْم اللخْ َت َيرون القَب ْر .والّا
من َل َملاك ال َّر ْب نز ْل م
َزنْ َزلِة َقو ِّية صا ْرْ ،
من َعلى الباب
السماْ ،و َق َّر ْب َگ ْندَر الكافْ ْ
َّ
ْوقع ْد َع الكافْ َ .م ْن َظرو كَما َالب ْر ْق كان،
رجفوا
من َهيبتو ْ
الس ْ
لجْ .و ْ
ْول ْبسو اَ ْب َي ْ
ض كَما َّ
يتينَ .ر ّد
َل كا ْن ْ
يحرسون ْوصاروا كَما ال َم ْ
من
تن لا تْخافو ْنْ ،
ين« :اأنْ ْ
ال َملا ْك قا ْل لل َم ْر َت ْ
2

3

4

5
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َ 62وفي يَو ِم ال َغ ِد ا َّلذي ُه َو ب َ ْع َد ال َّت ْه ِيئَ ِة
ا ْجتَ َم َع ِكبا ُر الكَ َهن ِة َوالف َّريس ّيو َن ِع ْن َد
بيلا ُط َسَ 63 ،وقالوا َل ُهَ « :س ِّي َدنا ،تَ َذك َّْرنا
أا َّن ذ ِل َك ال ُم ِض َّل كا َن قَ ْد قا َل َو ُه َو َح ٌّي:
أ
أ
قوم 64 ’.فُ ُم ْر اإذاً أا ْن
‘ب َ ْع َد ث َلاث َ ِة ايّا ٍم َسا ُ
ي َ ْعتَنوا بِال َق ْب ِر َح ّتى ث َلاث َ ِة أايّا ٍم ِلئَ ّلا ي َ ْأا ِت َي
تَ ُ
لش ْع ِ
ب:
لاميذهُ َوي َ ْس ِرقوهُ َليلا ً َويَقولو َن ِل َّ
قام ’،فَتَكو َن
‘اإنَّ ُه ِم ْن بَي ِن ال� أ ْموا ِت قَ ْد َ
الضلال ُة ال�أخي َرةُ َش ًّرا ِم َن ال�أولى65 ».قا َل
َّ
اس فَا ْذ َهبوا
َل ُهم بيلا ُط ُسَ « :لديكُم ُح ّر ٌ
َوا ْعتَنوا كَما تَ ْع ِرفو َن66 ».ف ََذ َهبوا َوا ْعتَنوا
س.
بِال َق ْب ِر َو َختَموا ذ ِل َك ال َح َج َر َم َع ال ُح ّرا ِ
َوفي ال َم ِ
الس ْب ِ
ت ،في
ساء في َّ
بوع ،أاتَ ْت َم ْري َ ُم
فَ ْج ِر أا َّو ِل ال� أُ ْس ِ
ال َم ْج َد ِل َّي ُة َو َم ْري َ ُم ال�أُخْرى ِليَ َريا ال َق ْب َرَ 2 .واإذا
َز ْل َز َل ٌة َعظي َم ٌة قَ ْد َح َدث َْتِ ،ل� أ َّن َم َ
الر ِّب
لاك َّ
الس ِ
ماء َو َدنا َو َد ْح َر َج ال َح َج َر َع ِن
نَ َز َل ِم َن َّ
البا ِ
بَ ،وكا َن ي َ ْج ِل ُس َعلَي ِه 3 .كا َن َم ْن َظ ُرهُ
ض كَال َّث ْل ِجَ 4 .و ِم ْن
كَالبَ ْر ِق َو ِلبا ُس ُه أابْيَ َ
َخو ِفهِم ِم ْن ُه ،ا ْرتَ َع َد ا َّلذي َن كانوا ي َ ْح ُرسو َن
جاب ال َم ُ
لاك َوقا َل
َوصاروا كَال� أ ْموا ِت 5 .أا َ
ِلل َم ْر أاتَي ِن :أ
«انْتُما ل� تَخافاِ ،ل�أنّي أا ْع ِر ُف
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يس
لوبَ 6 .ل َ
أانَّكما تَ ْطلُبا ِن يَسو َع ال َم ْص َ
قام كَما قا َلَ .هلُ ّما َوانْ ُظرا
ُه َو ُهناِ ،ل�أنَّ ُه َ
الر ُّب.
المو َض َع ا َّلذي كا َن َموضوعاً في ِه َّ
َ
َ 7وا ْذ َهبا ب ُِس ْر َع ٍة .قول� ِلتَ ِ
قام
لاميذ ِه‘ :اإنَّ ُه َ
ِم ْن بَي ِن ال� أ ْموا ِتَ .وها ي َ ْس ِب ُقكُم اإلى ال َجلي ِل
َو ُه َ
ناك تَ َرونَ ُه ’.ها أانا قُ ْل ُت َلكُما»
َ 8و َذ َهبَتا ُم ْس ِر َعتَي ِن ِم َن ال َق ْب ِر بِخو ٍ
ف َوفَ َر ٍح
َعظي ٍمَ ،وتَ ْركُضا ِن ِلتَقول� ِلتَ ِ
لاميذ ِهَ 9 .واإذا
لام
ِبيَسو َع قَ ْد ل�قا ُهما َوقا َل َل ُهماَ « :س ٌ
َلكُما ».فَتَق ََّد َمتا َو أا ْم َسكتا ب ِر ْجلَي ِه َو َس َج َدتا
َل ُه10 .حينَ ِئ ٍذ قا َل َل ُهما يَسو ُع« :ل� تَخافا .ب َ ِل
ا ْذ َهبا َوقول� ل إ�خ َْوتي أا ْن ي َ ْذ َهبوا اإلى ال َجلي ِل
َو ُه َ
ناك ي َ َرونَني».
ناس ِم َن
َ 11وفيما ُهما ذا ِهبَتا ِن أاتى أُا ٌ
س اإلى ال َمدينَ ِة َوقالوا ِل ِكبا ِر الكَ َهنَ ِة
ال ُح ّرا ِ
َعلى ك ُِّل َش ٍ
يء صا َرَ 12 .وا ْجتَ َمعوا َم َع
اس ِف َّض ًة
ُّ
الشيو ِخ َوتَشا َوروا َو أا ْعطوا ال ُح ّر َ
غَي َر قَليلَ ٍةَ 13 .وقالوا َل ُهم« :قولوا‘ :تَ ُ
لاميذهُ
يامَ 14 ’.واإ ْن
أاتَوا بِال َّلي ِل َو َس َرقوهُ َونَ ْح ُن ِن ٌ
ُس ِم َع ْت ِ أ
مام الوالي فنَ ْح ُن نُ ْق ِن ُع ُهَ ،و أانْتُم
هذ ِه ا َ
بِلا َه ٍّم نَ ْج َعلُكُم 15 ».أا ّما ُهم فَحي َن أا َخذوا
ال ِف َّض َة َصنَعوا كَما َلقَّنو ُهمَ .و َخ َر َج ْت ِ
هذ ِه
الكَ ِل َم ُة بَي َن اليَهو ِد َح ّتى اليَو ِم.

15-6:28

َل َأا ْعرفْ َيس ُو ْع َل ا ْن َص َلب تْريدو ْن .م ُو
َهو ْن واِ .قا ْم كَما َل قالَ .ت َعوا َروا م ُو َض ْع َل
فيف
كا ْن َم ْحط ُو ْط ِفيو َس ّي ْدناْ .و ُروحوا َخ ْ
يتين ،و ْكوا
من َبين ال َم ْ
قولوا لَ َتلاميذو‘ :قا ْم ْ
للجلي ْلَ ،هون َْك َت ت َّرو ُه’.
كن َّ
يروح َقب ْل ْ
َت ُ
كن».
هاي اَنا ق ْل ُت لْ ْ
من ع ْند القَبر ْب َخوف
فيف ْ
وراحوا َخ ْ
ْو َف َر ْح َعظيمْ ،وع ْديوا َت يقولو ْن لَ َتلاميذو.
«سلا ْم
ّامن ،ويقولْ ْ
والّا َيس ُو ْع ي ْط َل ْع قد ْ
لنَ :
اج َريو
مسكوا ْ
ْ
لكن ».هنّ ِا َق َّربوا لَع ْندو ْو ْ
لن« :لا
ْو َس َجدولو .هاك ال َو ْق ْت َيس ُو ْع قالْ ْ
يروحو ْن
تْخافو ْن! ُروحوا قولوا لاخوتي َت ُ
الجليل ْو َهون َْك َت َيروني».
َع َّ
6

7

8

9

10

گذب ُر َوسا الياهو ْد

س
َو ْق ْت َل كانوا
ْ
رايحينَ ،جوا ن ِا ْ
اس لل َمدي ِنة ْوقالوا لَ ْگباريّة
ْ
من َهوك الح ّر ْ
واج َت َمعوا
ال َك َه َنة َعلى ك ْل شي َل صا ْرْ .
َمع الّشْ ي ُو َخة ْ
ضنْ ،و َع َطوا
واشتاروا َ
ف َب ْع ْ
وقالولن:
فضة م ُو شي ْق َلي ْل.
الح ّراس َّ
ْ
نحن ِا
«قولواَ ‘ :تلاميذو َجوا شَ َبطو ُه بال َلي ْلْ ،و ْ
نِ ّيا ْمْ ’.و َل انْ َس َمعت هاي قدّام الوالي،
كن فك ْر».
ْ
تن لا يكولْ ْ
نحن ِا َت نْ َقنّعو ،وانْ ْ
ِ
الفضةَ ،س َووا كَما
ْوهنّا َو ْق ْت َل َاخذوا َّ
عت َهالك ْل ِمة َبين الياهو ْد
َل َعلَّموونْ .و َط َل ْ
دي َل َاليو ْم.
11

12

13

14

15
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20-16:28

سيح ي ْظ َهر ل َتلاميذو
ال َم ْ

داعش راحوا لَديرة
قاموا ال َّتلامي ْذ ْ
الاح ْ
للج َب ْل م ُو َض ْع َل واِ َعد ْن َيس ُوعْ.
الجلي ْلَّ ،
َّ
ِ
س
س نا ْ
ْو َو ْق ْت َل ا َرو ُه َس َجدولوَ .ب ْ
منّ ْن شَ كّواْ .و َق َّر ْب َيس ُو ْع َحكى َمعن
السما
ْوقالْلن« :انْ َع َط ُ
يت ك ْل س ْل َطة ف َّ
والا َ ْرضْ .وكَما َل َب َعثْني اَأبوي ،اَنا زاِ
ْكنَ .بقى ُروحوا َس َووا ك ّل الا َم ْم
اَأ ْب َعث ْ
باسم الا آ ْب والابن ْو ُروح
َتلاميذْ ،و َع ْمذوو ْن ْ
القدس ،و َعلموو ْن َت يطيعو ْن ك ْل شي
ْ
ِ
كن اَنا ك ّل
يتوكن فيوْ .وهاي اَنا َم ْع ْ
َل َو َّص ْ
ين.
ِالايّ ِام دي ل ِا آخر الدَّه ْر ».اآ ّم ْ
16

17

18

19

20
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َ 16و َذ َه َب ال َّت ُ
لاميذ ال� أ َح َد َع َش َر اإلى ال َجلي ِل
واعد ُهم يَسو ُعَ 17 .وحي َن
يث َ
اإلى ال َجبَ ِل َح ُ
َر أاوهُ َس َجدوا َل ُهَ .ول ِك َّن ب َ ْع َض ُهم َشكّوا.
َ 18و َدنا يَسو ُع َوتَكَ َّلم َم َع ُهم َوقا َل :أُ
طيت
«ا ْع ُ
َ
أ
الس ِ
ضَ .وكَما
ماء َوال� ْر ِ
ك َُّل ُس ْلطا ٍن في َّ
أا ْر َسلَني أابي ،أُا ْر ِسلُكم أانا19 .فَا ْذ َهبوا اإذاً
َوتَ ْل ِمذوا َجمي َع ال� أُ َم ِم َو َع ِّمدو ُهم بِا ْس ِم ال� آ ِ
ب
َوال�بْ ِن َورو ِح الق ُُدسَ 20 .و َع ِّلمو ُهم أا ْن
ي َ ْحفَظوا ك َُّل ما أاوصيتُكُمَ ،وها أانا َم َعكُم ك َُّل
الد ْه ِر ».ا آمي َن.
ال�أيّا ِم َح ّتى ِنهاي ِة َّ

اإنجيل يَسو َع ال َمسيح
للقديس مرقس
ّ

بدء اإنْجي ِل يَسو َع ال َمسي ِح ابْ ِن الل ِه.
ُ
بي:
2كَما ُه َو َمك ٌ
ْتوب في اإ َش ْعيا ال َّن ِّ
أ
أ
مام َو ْجه َِك ِليُ ِع َّد
«ها انَذا ُم ْر ِس ٌل َملاكي ا َ
وت صار ٍخ في البَ ِّريَّ ِةَ :ه ِّيئوا
َطر يق ََكَ 3 .ص ُ
الر ِّب َوقَ ِّوموا ُسبُلَ ُه4 ».كا َن يو َح ّنا
َط َ
ريق َّ
في البَ ِّريَّ ِة ي ُ َع ِّم ُد َويَكْ ِر ُز ِب َم ْعمو ِديَّ ِة ال َّتوب َ ِة
ِل ُغفْرا ِن ال َخطاياَ 5 .وكا َن ي َ ْخ ُر ُج اإ َلي ِه ك ُُّل
كور ِة اليَهو ِديَّ ِة َوك ُُّل أابْ ِ أ
ليم َوكا َن
ناء او ُر َش َ
ي ُ َع ِّم ُد ُهم في ال� أُ ْر ُد ِّن ُم ْعتَ ِرفي َن ِب َخطايا ُهم.
َ 6وكا َن يو َح ّنا ل�بِساً ِلباساً ِم ْن َوب َ ِر الجِ ما ِل
َورابِطاً ِحقْوي ِه ِب ِم ْن َط َق ٍة ِم ْن ِج ْل ٍد َو َطعا ُم ُه
البرَ 7 .وكا َن يَكْ ِر ُز
كا َن َجراداً َو َع َس َل ِّ
َويَقو ُل« :ها ي َ ْأاتي ب َ ْعدي َم ْن ُه َو أا ْقوى

1

اإنجيل يسوع
المسيح للق ّديس
مرقس

1

بداية انْجي ْل َيس ُو ْع ال َمسيح ا ْبن اَلله.
كَما َل انْ َك َت ْب ف اِش ْعيا ال َّنبي:
«هاي اَنا اَأ ْب َع ْث قد ْ
يح ّض ْر
ّامك َملاكي َت َ
َطريِ ْ
قكَ .صوت يس ِي ْح ف َالب ّر ِّيةَ :حضْ روا
يوحنّا كا ْن
َطريِق ال َّر ْب ،س ِا َووا ط ْرقو» ْو َ
ف َالب ّر ِّية ي َع ّمذ ْوي ْكرز ْب َم ْعموذيّة ال َّتوبِة
اتْ .وك ّل اَه ْل ديرة
الخط ّي ْ
ْبشا ْن غ ْفران َ
س كا ْن ي ْط َلعو ْن لَع ْندو،
الياهود ِّية والق ْد ْ
ف
ف نَهر الا ْردنْ ،وهنّ ِا ي ْعت ْرفو ْن َ
وي َع ّمذ ْن َ
من َو َبر
س ْ
َخط ّي ْ
اتنَ .
بس ل ْب ْ
يوحنّا كا ْن ي ْل ْ
وسطو ف ْق ْ
من جل ْد،
شاط ْ
ْجم ِالْ ،ويش ْد ْ
َوا ْكلو كا ْن َجراد ْو َع َسل َب ّريْ .وكا ْن ي ْكر ْز
يي َب ْعدي ها ْك لَ ّواِ اَأ ْقوى
ويقولْْ « :كوا ج ِا ِ
2

3

4

5

6

7
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16-8:1

منّيْ ،
هاك َل م ُو ْاس َتح ّق اَنَخّ ي َواح ْل
اجرو .اَأنا
ْ
بس ف ْ
شادودات شي َل ي ْل ْ
س ه ّواِ َت ي َع ّم ْذكن
َع َّم ْذ ْ
توكن ف ال َميَ ،ب ْ
القدس».
ْب ُروح
ْ
8

َم ْعموذيّة َيس ُو ْع و َتجرِبة الشّ ِيطا ْن

ِم ّنيَ ،
ذاك ا َّلذي َل ْس ُت ُم ْستَ ِحقًّا أا ْن أانْ َح ِن َي
َو أا ُح َّل ُسيو َر ِحذائ ِه 8 .أانا َع َّم ْدتُكم ب ِ
ِالماء،
س».
أا ّما ُه َو فُيُ َع ِّم ُدكم بِرو ِح الق ُُد ِ

الجلي ْل،
ناصرة َّ
َفوك ِالايّ ِام جا َيس ُو ْع ْ
من َ
يوحنّاَ .وا َّو ْل َل
و ْت َع َّم ْذ َ
ف نَهر الا ْرد ْن ْ
من َ
السما وال ّر ُو ْح
َط َل ْع م ال َمي ،اَأرى انْشَ ّق ْت َّ
الح ِ
مامةْ .وجا َصوت
ن ِاز ْل َع َليو كَما َ
بيبْ ،
فيك
السما« :اأنْ َت واِ ا ْبني َ
الح ْ
م َّ
فرح ُت».
ْ

َ 9وصا َر في ِت ْل َك ال�أيّا ِم أا ْن أاتى يَسو ُع
ِم ْن ِ
ناص َر ِة ال َجلي ِل َوا ْعتَ َم َد في ن َ ْه ِر
ال� أُ ْر ُد ِّن ِم ْن يو َح ّناَ 10 .وحي َن َص ِع َد ِم َن
ِ
وح
الر َ
الماء َر أاى َّ
السماوا ِت قَ ِد انْ َشق َّْت َو ّ
وت صا َر ِم َن
كَ َحما َم ٍة نا ِزل� ً َعلَي ِهَ 11 .و َص ٌ
السماوا ِت :أ
بيب ،ب َِك
«انْ َت ُه َو ابْني ال َح ُ
َّ
ُس ِر ْر ُت».

للب ّر ِّيةْ ،و َبقى
ْوراساً ،ط ِا َلعو ال ّر ُو ْح َ
َهون ْ
عين َيو ْم ي ْت َج َّر ْب م
َك ف َالب ّر ِّية اَأ ْر ْب ْ
يوانات ،وال َم ِ
لايكة
الح ْ
الشّ ِيطانْ .وكا ْن َمع َ
كا ْن يخْ دمو ُه.

َ 12و ِل َلو ْق ِ
وح اإلى البَ ِّريَّ ِة.
الر ُ
ت أاخ َْر َج ُه ّ
ناك في البَ ِّريَّ ِة أا ْربَعي َن يَوماً
َ 13وكا َن ُه َ
الشيطانَِ .وكا َن ُه َ
ناك
َو ُه َو ي ُ َج َّر ُب ِم َن َّ
ش َوكانَ ِت ال َملائكَ ُة تَ ْخ ِد ُم ُه.
الوحو ِ
َم َع ُ

9

10

11

َيس ُو ْع ف َالب ّر ِّية

13

12

َيس ُو ْع يدعي َتلاميذو

ْو َبع ْد َل انْ َم َس ْ
يوحنّا ،جا َيس ُو ْع
ك َ
الجليل ْو َبدا َيبشّ ْر ْبشار ْة َم َلكوت اَلله
َل َّ
ويقولْ« :ال َّزما ْن كمل ْو َم َلكوت اَلله
َق َّر ْبَ ،بقى توبوا ْواآ ْمنوا بال ْبشا َرةْ ».ولَ َم ْن
الجلي ْل،
كا ْن َيس ُو ْع ي ْمشي َعلى شاطي َبحر َّ
َراوس ي َن ْزلو ْن شَ َبكة
اَأرى َس ْمعان َواخو ُه اَنْد ُ
14

15

16
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َ 14وب َ ْع َد أا ْن أُا ْس ِل َم يو َح ّنا أاتى يَسو ُع اإلى
ال َجلي ِل َوكا َن يَكْ ِر ُز ِببِشا َر ِة َملَكو ِت الل ِه.
15
كوت
الزما ُن َوا ْقتَ َر َب َملَ ُ
قائلا ً« :تَ َّم َّ
الل ِه .توبوا َوا آ ِم ْنوا بِالبِشا َر ِةَ 16 ».وفيما
ُه َو ي َ ْمشي َحو َل ب َ ْح ِر ال َجلي ِلَ ،ر أاى ِس ْمعا َن

مرقس
الص ِيد في
َو أاخاهُ أانْ َدرا ُو َس ي ُ ْل ِقيا ِن َشبَكَ َة َّ
البَ ْح ِرِ ،ل�أنَّ ُهما كانَا َص ّيا َدي ِن17 .فَقا َل َل ُهما
يَسو ُعَ « :هلُ ّما َورائي ف أَا ْج َعلَكُما َص ّيا َدي
ب َ َش ٍرَ 18 ».و ِل َلو ْق ِ
ت تَ َركا ِشباكَ ُهما َو َذ َهبا
قوب
راءهَُ 19 .وحي َن سا َر قَليلا ً َر أاى ي َ ْع َ
َو َ
ب َن َزبَدي َو أاخاهُ يو َح ّنا في َسفينَ ٍة ي ُ ِع ّدا ِن
ِشباكَ ُهماَ 20 .و َدعا ُهماَ .و ِل َلو ْق ِ
ت تَ َركا
السفينَ ِة َم َع ال� أ ْجرى
أاباهما َزبَدي في َّ
21
ناحوم،
َو َذ َهبا َو َ
راءهَُ .وحي َن َد َخلوا كَ ْف َر َ
لو ْق ِ
الس ِ
بوت في
ت كا َن ي ُ َع ِّل ُم في ُّ
ِل َ
َمجا ِم ِعهِم.
َ 22و َم ْذهولي َن كانوا ِم ْن تَ ْعلي ِم ِهِ ،ل�أنَّ ُه
يس
كا َن ي ُ َع ِّل ُم ُهم ِمث َْل ذي ُس ْلطا ٍن َو َل َ
ِمث َْل كَتَبَ ِتهِمَ 23 .وكا َن في َم ْج َم َعهم
روح نَجِ ٌسَ ،و َص َرخَ َ 24 ،وقا َل:
َر ُج ٌل في ِه ٌ
«ما َلنا َو َل َك يا يَسو ُع ال ّن ِ
يت
ري؟ أاتَ َ
اص ُّ
وس
ِل إ� ْهلا ِكنا .أانا أا ْع ِر ُف َم ْن أانْ َت .قُ ّد ُ
الل ِهَ 25 ».وانْتَ َه َرهُ يَسو ُع َوقا َل َل ُه :أا ْغ ِل ْق
26
وح
الر ُ
فَ َم َك َواخ ُْر ْج ِم ْن ُهَ .و أا ْلقاهُ ّ
ال َّنجِ ُس َو َص َرخَ ب َِصو ٍ
ت َعظي ٍم َو َخ َر َج ِم ْن ُه.
َ 27وتَ َع َّجبوا كُ ُّل ُهم َوكانوا يَتَناقَشو َن وا ِحداً
َم َع ال� آ َخ ِر َويَقولو َن :ما ِ
هذ ِه؟ َوما هذا
واح ال َّنجِ َس ُة
عليم ال َج ُ
ديد؟ َح ّتى ال� أ ْر ُ
ال َّت ُ
ي َ ْأا ُم ُرها ب ُِس ْلطا ٍن َوتُطي ُع ُهَ 28 .و ِل َلو ْق ِت َخ َر َج
َخبَ ُرهُ في ك ُِّل ِم ْنط َق ِة ال َجلي ِل.

28-17:1

دين َس َم ْك
َّ
من َل ص ّي ِا ْ
الصيد ف َالبح ْرْ ،
لنَ « :ت َعوا َخ ْلفيَ ،ت
كانواَ .يس ُو ْع قالْ ْ
سْ ».وراساً عافوا
ويكن ص ّي ِا ْ
َاس ْ
دين ن ِا ْ
كاتن ْوراحوا َخ ْلفوْ .و َبع ْد َل مشي
شَ َب ْ
ابن َز َبدي َواخو ُه
ْش َوي ،اَأرى َي ْعقوب ْ
للصي ْد.
يوحنّا َ
كاتن َّ
يحضْ رو ْن شَ َب ْ
ف َس ّفي ِنة َ
َ
و َدعاهنْ ،وراساً قاموا عافوا اَأبوون َز َبدي
الس ّفي ِنة َمع الشَّ غّي ِلة ْوراحوا َورا ُه.
ف َّ
17

18

19

20

نج ِسة
َيس ُو ْع يط ِالع ُروح ْ

ْولَ َم ْن َد َخلوا لَ َك َف ْرناحو ْم ،راساً َبقى ي َعلّ ْم
هوتين
معن .و َم ْب ْ
الس ْب ْت ف مج ِا ْ
ف اِيّ ِام َّ
من كَما
كانوا َ
من َل كان ي َعلّ ْ
ف َت ْعليموْ ،
اموس
ْ
صاحب س ْل َطة م ُو كَما ْم َع ْلمين النّ ْ
عن َزلَ ِمة فيوِ
عنْ .وكا ْن في َ
ف َم ْج َم ْ
َت َب ْ
يش
نج ِسةَ ،ز َع ْق َص ْ
ُرو ْح ْ
وتْ ،وقالْ« :اَأ ْ
ْ
لك منّا يا َيس ُوع النّاصري؟ جيت ْبشا ْن
من اأنْ َتَ .قدّوس اَلله
َهلا ْكنا .اَأنا اَأ ْعرفْ ْ
س
اأنْ َتَ ».يس ُو ْع َز ْع َو ْق َع َليو ْوقال :اخْ َر ْ
وا ْط َل ْع منّو! و َك ّبتو ُروح النّ ْج ِسة َع الا َ ْرض
س
ْو َز َع ْق ْت َص ْ
وت ع ِالي ْو َط َل ْ
عت منّو .النّ ِا ْ
كلّ ْن ْت َع َّجبوا ْو َبقى ياخْ ذون ْوي ْع َطو ْن واِح ْد
ايش واِ
يش واِ ها ْذَ ،و ْ
َمع اللاخْ ويقولو ْن :اَأ ْ
َهال َّت ْعليم الّجديدْ :بس ْل َطة ياأم ْر حتّى ا ْرواح
يس َمعولوْ .وراساً َط َل ْع صيتو ف
النّ ْج ِسة ْو ْ
الجلي ْل.
ك ْل ديرة َّ
21

22

23

24

25

26

27

28
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39-29:1

َيس ُو ْع يشْ في َحم ِاة َس ْمعان

يت
ْو َط َل ْع م ال َم ْج َم ْع راساً ْوجا َل َب ْ
يوحنّا.
سَ ،مع َي ْعقوب ْو َ
َس ْمعا ْن َوانْد ُ
َراو ْ
كانت َم ْحم ُو ِمة،
َحم ِاة َس ْمعان ْمشَ َّط َحة ْ
من ايدا
ْوراساً قالولو َع َلياْ .و َق َّر ْب مسكا ْ
دمن.
ْو َق َّيماْ ،وراساً عافتا الح ِّمةْ ،و َبقى تخْ ْ
29

30

31

س ،جابولو
وال َمساَ ،و ْقت ْغياب الشَّ ْم ْ
ياطين ،وال َمدي ِنة
ين شَ ْ
راضي ْول ِف ْ
ك ّل ال َم ِ
البابْ .وشَ فى َيس ُوع
ك ّلا م ْل َت ِّمة ْ
كانت َع ْ
ْكثي ْر َمراضي من ا ْمراض ْمشَ َّكل ْم َل َّون،
يخلّى
س ما كان َ
ْوط ِالع ْكثي ْر شَ ْ
ياطينَ ،ب ْ
من َل كا ْن ي ْعرفو ُه.
ياطين ْ
يح َكو ْن ْ
الشَّ ْ
32

33

34

الجلي ْل
َيس ُو ْع َيبشّ ر ف َّ

وث ِاني نْها ْر قا ْم م ال َّنو ْم َقب ْل َل َيب ْهبه
الضوْ ،و َط َل ْع لَچ ُول ْو َب ّر ِّية ْو َهون ْ
َك كان
َّ
يصلّي .شَ ْمعون ْو َل َمعو كا ْن يدَورو ْن
َ
ِ
َع َليوْ .ولَ َم ْن اَأ َرو ُه قالولو« :ك ّل النّاس
ي ْطلبو ْك ».قالْلن« :ا ْمشَ وا َل َهالّضْ ياع
من َل
وال ّ ْبلاد ال ّ َقري ِبةْ ،بشا ْن َهون َْك زاِ اأ ْكر ْزْ ،
جيتْ ».وكا ْن ي ْكر ْز ف ك ْل
ْبشا ْن هاي ُ
ياطين.
معن ف ك ّل َّ
الجلي ْل ،ويط ِال ْع شَ ْ
مج ِا ْ
35

36

37

38

39
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َ 29و َخ َرجوا ِل َلو ْق ِ
ت ِم َن ال َم ْج َم َع َو أاتَوا
قوب
اإلى بَي ِت ِس ْمعان َو أانْ َدرا ُو َس َم َع ي َ ْع َ
َويو َح ّناَ 30 .و َحماةُ ِس ْمعا َن كانَ ْت ُمصاب ًة
بِال ُح ّمى َو ِل َلو ْق ِت قالوا َل ُه َع ْنهاَ 31 .و َدنا
َو أا ْم َس َك ِبيَ ِدها َو أاقا َمها َو ِل َلو ْق ِ
ت تَ َركَ ْتها
ال ُح ّمىَ ،وكانَ ْت تَ ْخ ِد ُم ُهم.
َ 32وفي ال َم ِ
ساء ،في ِغيا ِ
س،
ب َّ
الش ْم ِ
أا ْح َضروا اإ َلي ِه ك َُّل ال َم ْرضى َوال َم ْمسوسي َن.
َ 33وال َمدينَ ُة كُ ُّلها ُم ْجتَ ِم َع ًة كانَ ْت َعلى
34
البا ِ
ساء
بَ .و َشفى كَثيري َن كا َن قَ ْد َ
ض ُم ْختَ ِل َف ٍةَ ،و َشياطي َن
حا ُلهم أبا ْمرا ٍ
الشياطي َن
كَثيري َن أاخ َْر َجَ .و َل ْم ي َ َد ِع َّ
يَتَكَ َّلمو َن ِل�أنَّ ُهم كانوا ي َ ْع ِرفونَ ُه.
ض ُمبَكِّراً ج ًِّدا،
َ 35وفي ال َغدا ِة ن َ َه َ
َو َذ َه َب اإلى َم ِ
وض ٍع قَ ْف ٍرَ .و ُه َ
ناك كا َن
ي ُ َص ّليَ 36 .وكا َن ِس ْمعا ُن َوا َّلذي َن َم َع ُه
ي َ ْطلُبونَ ُهَ 37 .وحي َن َو َجدوهُ قالوا َل ُهُّ :
«كل
س ي َ ْطلُبونَ َك38 ».قا َل َل ُهم« :سيروا
ال ّنا ِ
اإلى القُرى َوال ُم ُد ِن القَريبَ ِة ِل�أكْ ِر َز ُه َ
ناك
يتَ 39 ».وكا َن يَكْ ِر ُز في
أايضاً ،فَ ِلهذا أاتَ ُ
ك ُِّل َمجا ِم ِعهِم في ك ُِّل ال َجلي ِل َوي ُ ْخ ِر ُج
َشياطي َن.
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َ 40و أاتى اإ َلي ِه أابْ َر ُص َو َوقَ َع َعلى ِر ْجلَي ِه
طا ِلباً اإ َلي ِه َوقا َل« :اإ ْن أار ْد َت ف أَانْ َت تَ ْستَطي ُع
أا ْن تُ َط ِّه َرني 41 ».فَتَ َح َّن َن َعلَي ِه يَسو ُع
َو َم َّد ي َ َدهُ َو َل َم َس ُه َوقا َل :أُ
ريد فَا ْط ُه ْر».
«ا ُ
42
لو ْق ِ
ت َذ َه َب ب َ َر ُص ُه َع ْن ُه َو َط ُه َر.
َو ِل َ
َ 43وانْتَ َه َرهُ أوا ْخ َر َج ُهَ 44 ،وقا َل َل ُه« :انْ ُظ ْر ،ل�
تَق ُْل ِل� أ َح ٍد ،ب َ ِل ا ْذ َه ْب َو أا ِر نَف َْس َك ِللكَ َهنَ ِة
َوقَ ِّد ْم قُ ْرباناً َع ْن تَ ْطهي ِر َك كَما أا َم َر موسى
َشها َدة ً َل ُهم 45 ».أا ّما ُه َو فَحي َن َذ َه َب ب َ َد أا
يُنادي كَثيراً َونَ َش َر الكَ ِل َم َة َح ّتى َل ْم ي َ ُع ْد
طاع يَسو َع أا ْن ي َ ْدخ َُل َعلَناً اإلى
ِب ُم ْستَ ِ
َمدينَ ٍة ،ب َ ْل كا َن في َم ِ
وض ٍع قَ ْف ٍرَ ،وكانوا
ي َ أاتو َن اإ َلي ِه ِم ْن ك ُِّل َمكانٍ.

أ
ناحوم
َو َد َخ َل ايض ًا يَسو ُع اإلى كَ ْف ِر َ
ب َ ْع َد أايّا ٍمَ .وحي َن َس ِمعوا أانَّه في
بَي ٍ
ت2 ،ا ْجتَ َم َع كَثيرو َن َح ّتى َل ْم ي َ َّت ِس ْع
أ
مام البا ِ
بَ .وكا َن يَتَكَ َّل ُم َم َع ُهم
َل ُهم َول� ا َ
الكَ ِل َم َةَ 3 .و أاتَوا اإ َلي ِه َو أا ْح ْضروا اإ َلي ِه
ُم َخ َّلعاً ي َ ْح ِملُ ُه أا ْرب َ َع ٌة4 .واإ ْذ َل ْم ي َ ْستَطيعوا
أا ْن ي َ ْدنوا اإ َلي ِه ب َِسبَ ِ
ب ال َج ْم ِعَ ،ص ِعدوا

2

4:2–40:1

ص
شفا الا َ ْب َر ْ

اج َريو،
ْوجا َلع ْندو اَ ْب َرص ْو َو َق ْع َعلى ْ
ْوكا ْن ي ْت َو َّسللو ويقولَْ « :ل َر ْدت تْت ِيق
ْت َط ّه ْرنيَ ».يس ُو ْع َح ْن َق ْلبو َع َليو ْو َم ّد
ف
ايدو ْو َج ّسو ْوقالْ« :اَأريد ،ا ْط َه ْرْ ».و َ
راح منّو َب َرصو ْوطه ْرْ .و َز َع ْق
ساعتاْ ،
ْ
«بالك وايّاك تْقو ْل
َع َليو ْوط ِالَعوْ ،وقالْلو:
لا َ َّح ْد .س ِاوي ُرو ْح َر ّوي ُرو ْ
حك لل َك َه َنة،
ْو َق ّد ْم ق ْربا ْن َعلى َل طه ْر ْت ،كَما َل َو ّصى
موسىْ ،بشان يس ِي ْر ع ْند ْن شَ ها ِدة ( َعلى
يحكي
راح َبقى ْ
س ه ّواِ لَ َم ْن ْ
شفا ْك)َ ».ب ْ
الخ َب ْر ،دي لَ َم ْن َيس ُو ْع
ْكثي ْر ويس ِيح ْوي ْنشر َ
س ي ْدخ ْل لَ َب َلد.
ما َبق يت ِيق اَ ْش َكرا قدّام النّ ِا ْ
يجو ْن
ْو َبقى ي ْبقى ف چ ُول ْو َب ّر ِّية والنّ ِاس َ
من ك ْل م ُو َض ْع.
لَع ْندو ْ
40

41

42

43

44

45

2

ف َك َف ْرناحو ْم
َيس ُو ْع يشْ في َمشْ لو ْل َ

رجع جا َيس ُو ْع
ْو َبعد َك ّم نْهار،
ْ
يت
لَ َك َف ْرناحومْ .ولَ َم ْن س ْمعوا ف َالب ْ
واِ ،ال َت ّموا ْكثي ْر ن ِاس دي لَ َم ْن ما َبقى
م ُو َض ْع لا َ َّح ْد حتّى قدّام البابْ .وكا ْن
عن ك ْلمة اَللهْ .و َجوا لَع ْندو
ْ
يحكي َم ْ
يحملو ُه اَأ ْر َبع ْرجا ْلِ
ْوجابولو َمشْ لولْ ،كا ْن ْ
من َل ما تاقوا
من ْ
خاص َرةْ .و ْ
ك ْل واِح ْد ْ
من كثْر ال َّزح ِمةَ ،ط َلعوا َع
ي َق ْربو ْن لَع ْندو ْ
2

3

4
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قف ف ُو ْق م ُو َض ْع َل
الس ْ
ال ّ ْسط ُوحْ ،و َر َفعوا َّ
كا ْن َيس ُوعْ ،و َدلَّوا ال َّتخْ ْت َل كان ال َمشْ لو ْل
يمانن،
ْمشَ َّط ْح ِفيوَ .و ْق ْت َل ارى َيس ُو ْع اإ ْ
َرت ْ
لك
قا ْل لاك ال َمشْ لولْ« :يا ا ْبني انْ َغف ْ
َخط ّياتكْ ».وكا ْن في َهونَك ْم َع ْلمين
ف
دين .كان يقولو ْن َ
ناموس ْو َف ِّريس ِّية ق ِا ْع ْ
يحكي كف ْر .من
يش واِ ها ْذ؟ ْ
َق ْل ْ
بن« :اَأ ْ
ات َغير اَلله ْب َو ْحدو؟»
الخ ِط ّي ْ
يت ِي ْق يغْفر َ
يش ي ْفت ْكرو ْن
وراساً َع َرفْ َيس ُوع ْب ُروحو اَأ ْ
يش كذاِ ت ْفت ْكرو ْن
َ
ف َق ْلبنْ ،وقالْ ْ
لن« :لَ ْ
كن؟ اَأينا اَأ ْه َي ْن ،ي ْنقا ْل لَ َهال َمشْ لول:
َ
ف َق ْل ْب ْ
َرت ْ
لك َخط ّياتك ’،والّا ي ْنقالْلو‘ :قوم
‘انْ َغف ْ
ْاحم ْل َتخْ ْ
س َت ت ْعرفو ْن
تك وا ْمشي’؟ َب ْ
ض َت يغْفر
في لا ْبن الانْسا ْن س ْل َطة ف الا َ ْر ْ
ْ
«لك اَأقولْ:
الخ ِط ّياتْ ».وقا ْل لل َمشْ لولْ:
َ
قوم ْاحم ْل َتخْ تك ْو ُرو ْح لَ َب ْ
ف
يتكْ ».و َ
ساعتا قام ْو َح َم ْل َتخْ تو ْو َط َل ْع قدّا ْم كلّ ْن.
و ْت َع َّجبوا كلّن ْو َس َّبحوا َلالله ْوقالوا« :اَأ َب ْد ما
ا َرينا كذاِ».
5

6

7

8

9

10

11

12

سيح يدعي لاوي
ال َم ْ

ْورج ْع َط َل ْع َيس ُو ْع َلع ْند َالبح ْر ْوك ْل
من.
س كا ْن تجي لَع ْندو ْوكا ْن ي َعلّ ْ
لَ ّمة النّ ِا ْ
ابن َح ْلفى ق ِاع ْد
ْوه ّواِ ف ِا ْ
يت اَأرى لاوي ْ
الضرايبْ ،وقالْلو:
ف م ُو َض ْع َل يل ّمون َّ
راح َخ ْلفوْ .ولَ َم ْن
« َتعا َخ ْلفيْ ».وقا ْم ْ
13

14

15

113

يث كا َن
السق َْف َح ُ
الس ْط ِح َو َرفَعوا َّ
اإلى َّ
رير
يَسو ُع واإ ْذ َصنَعوا فَ ْت َح ًة؛ َد َّلوا َّ
الس َ
ا َّلذي كا َن ال ُم َخ َّل ُع ُم ْض َجعاً فيهَ 5 .وحي َن
َر أاى يَسو ُع اإيمانَ ُهم ،قا َل ِلذ ِل َك ال ُم َخ َّل ِع:
نيَ ،م ْغفو َرةٌ َل َك َخ َ
طاياكَ 6 ».وكا َن
«يا ب ُ َّ
ُه َ
ناك ِم َن الكَتَبَ ِة َوالف َّريس ّيي َن جا ِلسو َن.
َوكانوا ي ُ َفكِّرو َن في نُ ِ
فوسهِم«7 :ما هذا؟
اإنَّ ُه يَتَكَ َّل ُم ِبتَ ْج ٍ
ديفَ .م ْن ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي َ ْغ ِف َر
ال َخطايا اإلّ� الل ُه َو ْح َدهُ؟» 8فَ َع ِل َم يَسو ُع
في رو ِح ِه أانَّه بِهذ ِه ال�أُمو ِر ي ُ َفكِّرو َن في
أانْف ُِسهِم ،فَقا َل َل ُهمِ « :لماذا تُ َفكِّرو َن ب ِ
ِهذ ِه
يس ُر؟ أا ْن
ال�أُمو ِر في قُلو ِبكُم؟  9أايُّما أا َ
يُقا َل ِلل ُم َخ َّل ِعَ ‘ :م ْغفو َرةٌ َل َك َخ َ
طاياك’،
ش’؟
أا ْم أا ْن يُقا َل‘ :قُ ْم َوا ْح ِم ْل َسري َر َك َوا ْم ِ
َ 10ول ِك ْن ِلتَ ْعلَموا أا َّن ل�بْ ِن ال إ�نْسا ِن ُس ْلطاناً
ض أا ْن ي َ ْغ ِف َر ال َخطايا ».قا َل
في ال� أ ْر ِ
ِلل ُم َخ َّل ِعَ «11 :ل َك أاقو ُل :قُ ْم َوا ْح ِم ْل َسري َر َك
12
قام ِل َلو ْق ِت َو َح َم َل
َوا ْذ َه ْب اإلى بَي ِت َكَ ».و َ
أ
مام َجمي ِعهِم َح ّتى تَ َع َّجبوا
َسري َرهُ َو َخ َر َج ا َ
َجميعاً َو َم َّجدوا الل َه قائلي َن« :ما َر أاينا
هكَذا قَ ُّط».
َ 13و َخ َر َج أايضاً اإلى البَ ْح ِر َوك ُُّل ال َج ْم ِع
كانوا ي َ أاتو َن اإ َلي ِه َوكا َن ي ُ َع ِّل ُم ُهمَ 14 .وفيما
ُه َو عاب ٌِر َر أاى ل�وي ب َن َح ْلفى جا ِلساً في
َمكْتَ ِ
ب ال َع ّشاري َن َوقا َل َل ُهَ « :هلُ َّم َورائي».
راءهَُ 15 .وحي َن كا َن ُم َّت ِكئاً
قام َو َذ َه َب َو َ
َو َ
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في بَي ِت ِهَ ،ع ّشارو َن كَثيرو َن َوخُطاةٌ كانوا
ُم َّت ِكئي َن َم َع يَسو َع َو َم َع تَ ِ
لاميذ ِهِ ،ل�أنَّ ُهم
راءهَُ 16 .وحي َن راآهُ
كانوا كَثيري َن َو أاتَوا َو َ
الكَتَبَ ُة َوالف َّريس ّيو َن ي َ ْأاك ُُل َم َع ال َع ّشاري َن
َوال ُخطا ِة قالوا ِلتَ ِ
لاميذ ِه« :ما هذا؟ َم َع
ال َع ّشاري َن َوال ُخطا ِة ي َ ْأاك ُُل وي َ ْش َر ُب؟»
تاج
17حي َن َس ِم َع يَسو ُع قا َل َل ُهم« :ل� ي َ ْح ُ
ال� أ ِص ّح ُاء اإلى َطبي ٍ
ب ،ب ِل ال َم ْرضى .ما
يت ِل� أ ْد ُع َو أابْراراً ب َ ْل خُطاةً».
أاتَ ُ

22-16:2

ف َبيتوْ ،كثي ْر عشّ ِارين
كا ْن َيس ُو ْع م ْنتكي َ
يين كانوا َم ْع َيس ُوع ْو َم ْع
يين م ْنت ْك ْ
ْوخا ْط ْ
كجوا
من َل ْكثي ْر كانوا ْوكا ْن َّ
َتلاميذوْ ،
اموس وال َف ّريس ِّية،
َخ ْلفو .و ْم َع ْلمين النّ ْ
يين،
لَ َم ْن اَأ َرو ُه ياكل َمع العشّ ِارين والخا ْط ْ
رين
يش واِ ها ْذ؟ َمع العشّ ِا ْ
قالوا لَ َتلاميذو« :اأ ْ
يين ياكل ْويشْ َر ْب؟» َو ْق ْت َل
والخا ْط ْ
ين،
لنَ « :ل ّ
تن َع َل ْ
صح ْ
سم ْع َيس ُوعْ ،قالْ ْ
راضى يري ْد ْلن.
س ال َم ِ
م ُو يري ْد ْلن َحكي ْمَ ،ب ّ
يين».
ينَ ،ب ِ
ما ُ
لى خا ْط ْ
جيت َت ا ْدعي با ّر ْ
16

17

الصوم
جدال َحول َّ

َ 18وكا َن تَ ُ
لاميذ يو َح ّنا َوالف َّريس ّيو َن
يَصومو َنَ ،و أاتَوا َوقالوا َل ُهِ « :لماذا
تَ ُ
لاميذ يو َح ّنا َوالف َّريس ّيي َن يَصومو َن
َوتَ ُ
لاميذ َك ل� يَصومو َن؟» 19فَقا َل َل ُهم
دام
يَسو ُع« :هل ي َ ْستَطي ُع بَنو ال ُع ْر ِ
س ما َ
ريس َم َع ُهم أا ْن يَصوموا؟ ل�َ 20 .ول ِك ْن
ال َع ُ
ريس فيها َع ْن ُهم،
ستَ أاتي أايّ ٌام ي ُ ْرفَ ُع ال َع ُ
فَحينَ ٍئذ يَصومو َن في ذ ِل َك اليَو ِم21 .ل�
ديدة ً َوي َ ُ
خيط َعلى ث َو ٍ
ب
أا َح َد ي َ َض ُع ُر ْق َع ًة َج َ
ديد ِة ِم َن
با ٍلِ ،لئَ ّلا ي َ ْأاخ َُذ ِم ْل ُء ِت ْل َك ال َج َ
البالي فَيُ ْص ِب ُح ال َخ ْر ُق زائداًَ 22 .ول� أا َح َد
ديدة ً في ِزقا ٍق با ِليَ ٍةِ ،لئَ ّلا
ي َ ُص ُّب َخ ْمراً َج َ
قاق َوتُ ْه َر ُق
الز ُ
الز َ
قاق فَتَ ْتلَ َف ِّ
تَ ُش َّق ال َخ ْم ُر ِّ

صايمين كانوا،
يوحنّا وال َف ّريس ِّية
ْ
َتلامي ْذ َ
يوحنّا وال َف ّريس ِّية
يش َتلامي ْذ َ
ْو َجوا يقولولو« :لَ ْ
يصومون ْو َتلاميذ ْك م ُو يصومو ْن؟» َيس ُو ْع
لن« :لَيش يت ِيقو ْن ن ِاس الع ْرس يصومون
قالْ ْ
س َت تّجي
ْم َق ْد لَ ّواِ َ
الخ َت ْن َم ْ
عن؟ لاَ .ب ْ
الخ َت ْن منّنْ ،وهاك َاليو ْم َت
اإيّ ِام َت ي ْناأخذ َ
يصومو ْن .اأ َّح ْد م ُو ْ
يحط ر ْق َعة ْجدي ِدة َعلى
من
س باليْ ،بشا ْن لا َهال ّ ْجدي ِدة تاخ ْذ ْ
ل ْب ْ
ل ْبس البالي ويس ِير الشَّ ْ
اح ْد م ُو
رط اَأ ْگ َب ْرَ .و َّ
ي ْتلي َخمر ْجدي ْد ف َقر ْب بال ِية ْبشا ْن لا
والخم ْر
والقر ْب ت ْت َتو َب ْل َ
يش ّق َ
القر ْبَ ،
الخمر َ
18

19

20

21

22
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4:3–23:2

ديدةَ في
ي ْن َك ْبَ .ب ِ
لى ي ْت َلو ْن َخمر ْجديد ف َقرب ال َخ ْم ُرَ .ول ِك ْن ي َ ُص ّبو َن ال َخ ْم َر ال َج َ
ديد ٍة».
ْجدي ِدة».
ِزقا ٍق َج َ

الس ْب ْت
جدال َحول َّ

و َك َّرة َيو ْم َس ْبتْ ،و َيس ُو ْع م ِاشي َبين
زروعَْ ،تلاميذو كا ْن ي ْمشَ و ْن وي َق ْطعو ْن
ال ّ ُ
ي ْفركو ْن س ْنبل .وقالولو ال َف ّريس ِّيةَ « :طلّع
الس ْب ْت ،شي َل م ُو يح ْل».
يسو ْن َيوم َّ
يش َ
اَ ْ
يش َسوى
لن« :اَأ َب ْد ما َق َر ْ
َيس ُو ْع قالْ ْ
يتن اَأ ْ
داهو ْد َو ْق ْت َل ْاحتاز ْوجا ْع ه ّواِ ْو َل َمعو؟
يت اَلله َعلى َزما ْن اَأبياثار
اأ ْش َو ْن َد َخ ْل لَ َب ْ
ْگبير ال َك َه َنةَ ،واكَل ْغ َبي ْز ص ْفرة ال َّر ْب ،ها ْك
َل م ُو يس ِي ْر اأ َّح ْد ياكلو َغير ال َك َه َنة؟ ْو َعطى
«الس ْب ْت
زاِ لَو ْك َل كانوا َمعوْ ».وقالْلنَّ :
لَخاط ْر الانْسان انْ َخ َل ْق م ُو الانْسا ْن لَخاط ْر
الس ْب ْت واِ زاِ ا ْبن
الس ْب ْتَ .بقى َس ّيد َّ
َّ
الانْسا ْن».
23

24

25

26

27

28

3

شفا َزلَ ِمة اَأبو ايد َمي َّب ِسة

ْورج ْع َد َخ ْل َيس ُو ْع لل َم ْج َمعْ ،وكا ْن
رجال ايدو ْم َي َّب ِسة.
في َهون َْك واِح ْد ّ
وكا ْن ي ْنطرو ُهَ ،ت َيرو ْن َل شَ فا ُه َيوم
الس ْب ْتَ ،ت يشْ َت َكو ْن َع َليوْ .وقا ْل لاك
َّ
ِ
ِ
ص»!
ال َّزلَمة َل ايدو ْم َي َّبسة« :قو ْم ف النّ ْ
يسي َخي ْر َيوم
ْوقالْ ْ
لنَ :
«حلا ْل واِ واِحد َ
س والّا ي َتوب ْل
الس ْب ْت والّا شَ ْر؟ َ
َّ
ص نَ ْف ْ
يخلّ ْ
2

3

4
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23
روع
َوكا َن حي َن َذ َه َب يَسو ُع بَي َن ُّ
الز ِ
في َس ْب ٍ
ت أا َّن تَ َ
لاميذهُ كانوا ي َ ْمشو َن َو ُهم
يَف ُْركو َن ُس ْنبُلا ًَ 24 .وقا َل َل ُه الف َّريس ّيو َن:
الس ْب ِ
ت! ما ل�
ظر ما ي َ ْف َعلو َن في َّ
«انْ ْ
ي َ ِح ُّل25 ».فَقا َل َل ُهم يَسو ُع :أ
«اما قَ َر ْأاتُم
تاج َوجا َع ُه َو
قَ ُّط ما فَ َع َل داوو ُد حي َن ا ْح َ
َيف َد َخ َل اإلى بَي ِت الل ِه اإ ْذ
َو َم ْن َم َع ُه؟ 26ك َ
ئيس الكَ َهنَ ِةَ ،و ُخ ْب َز مائد ِة
كا َن أابْياثا ُر َر َ
الر ِّب أاك ََل ،ذ ِل َك ا َّلذي ل� ي َ ِح ُّل أاكْلُ ُه
َّ
أ
أ
اإلّ� ِللكَ َهنَ ِةَ ،وا ْعطى ايضاً ِل َّلذي َن كانوا
«الس ْب ُت ِم ْن
َم َع ُهَ 27 ».وقا َل َل ُهم أايضاًَّ :
يس ال إ�نْسا ُن ِم ْن
أا ْج ِل ال إ�نْسان ُخ ِل َق َو َل َ
الس ْب ِت أايضاً ُه َو
الس ْب ِت28 .اإذاً َس ِّي ُد َّ
أا ْج ِل َّ
ابْ ُن ال إ�نْسان».

َو َد َخ َل أايضاً يَسو ُع اإلى ال َم ْج َم َع َوكا َن
ُه َ
ناك َر ُج ٌل ُمتَيَ ِّب ُس اليَ ِد َ 2وكانوا
وم
يُرا ِقبونَ ُه ِليَ ْشتَكوا َعلَي ِه اإ ْن َشفى ي َ َ
3
الس ْب ِ
س
الر ُج ِل ال ُمتَي ِّب ِ
َّ
تَ .وقا َل ِلذ ِل َك َّ
4
الو ْس ِ
طَ ».وقا َل َل ُهم
اليَ ِد« :قُ ْم في َ
أايضاً :أ
الس ْب ِت ِف ْع ُل ال َخي ِر أا ِم
«اي َ ِح ُّل في َّ
س أا ْم اإ ْهلاكُها؟» أا ّما
َّ
ليص نَ ْف ٍ
الش ِّر؟ تَ ْخ ُ

3

مرقس
ُهم فَسا ِكتي َن كانواَ 5 .ونَ َظ َر فيهِم ِب َغ َض ٍ
ب
َحزيناً َعلى قَسا َو ِة قُلو ِبهِمَ .وقا َل ِلذ ِل َك
الر ُج ِلُ « :م َّد ي َ َد َك ».فَ َم َّد ف ََص َّح ْت ي َ ُدهُ.
َّ
أ
َ 6و َخ َر َج الف َّريس ّيو َن ِل َلو ْق ِ
ياع
ت َم َع ا ْش ِ
هيرو ُد َس ال َم ِل ِ
َيف
ك َوتَاآ َمروا َعلَي ِه ك َ
ي ُ ْه ِلكونَ ُه.
َ 7و َذ َه َب يَسو ُع َم َع تَ ِ
لاميذ ِه اإلى البَ ْح ِر
َثير ِم َن ال َجلي ِل َو ِم َن
َوتَ ِب َع ُه َش ْع ٌب ك ٌ
8
أ
آدوم
ليم َو ِم ْن ا َ
اليَهو ِديَّ ِةَ .و ِم ْن او ُر َش َ
َو ِم ْن َع ْب ِر ال� أُ ْر ُد ِّن َو ِم ْن صو َر َو ِم ْن َصيدا
َثيرةٌ اإ ْذ َس ِمعوا بِما كا َن ي َ ْصنَ ُع
ُجمو ٌع ك َ
أاتَوا اإ َلي ِهَ 9 .وقا َل ِلتَ ِ
لاميذ ِه أا ْن يُق َِّدموا َل ُه
َسفينَ ًة ِلئَ ّلا تَ ْز َح َم ُه ال ُجمو ُعِ 10 .ل�أنَّ ُه كا َن
ي َ ْشفي كَثيري َن َح ّتى أا ْصبَحوا يَقَعو َن َعلَي ِه
بات
ِليَ ْل ِمسوهَُ 11 .وا َّلذي َن كانَ ْت َل ُهم َض َر ُ
ال� أ ْروا ِح ال َّنجِ س ِة يَقَعو َن حا َلما ي َ َرونَ ُه
صا ِرخي َن َوقا ِئلي َن :أ
«انْ َت ُه َو ابْ ُن الل ِه».
12وكَثيراً كا َن ي َ ْنتَه ُِر ُهم ِلئَ ّلا يَك ِْشفوهُ.

َ 13و َص ِع َد اإلى ال َجبَ ِل َو َدعا ا َّلذي َن أارا َد
ف أَاتَوا اإ َلي ِهَ 14 .واخْتا َر اثْنَي َع َش َر َو َدعاهم
أايضاً ُر ُسلا ً ِليَكونوا َم َع ُه َو ِليُ ْر ِسلَ ُهم
ِليَكْ ِرزواَ 15 .ويَكو َن َل ُهم ُس ْلطا ٌن أا ْن ي َ ْشفوا
الشياطي َنَ 16 .و َس َّمى
ال َم ْرضى َوي ُ ْخ ِرجوا َّ

16-5:3

تينْ .و َطلَّ ْع ِفين
س َبقَوا س ِا ْك ْ
س؟» َب ْ
نَ ْف ْ
زين َعلى َعماة َق ْلبنْ .وقا ْل
ْب َغ َضب ْوه ّواِ َح ْ
لاك ال َّزلَ ِمة« :م ّد ايدك» ْو َمدّا ،و ْت َعدَّلت
ف ساعتا َط َلعوا ال َف ّريس ِّية َم ْع
ايدوْ .و َ
هيرودس ْ
ضن اأ ْش َو ْن
واشتاروا َ
ف َب ْع ْ
َجما َع ْة ُ
َت ي َتوبلو ُه.
راح َم ْع َتلاميذو لَع ْند َالبحر،
ْو َيس ُو ْع ْ
الجلي ْل لحقوْ .وم الياهود ِّية،
ْوشَ ْعب ْكثي ْر م َّ
من اآدوم ْو َقفا ن َْهر الا ْردن
ْوم القدس ْو ْ
س كا ْن
من َصيداَ ،ط ْل ْ
من صور ْو ْ
ْو ْ
قات ن ِا ْ
كس ْمعوا َعلى ك ّل ا ْعمالو َجوا لَع ْندو.
ّ
ْوقا ْل لَ َتلاميذو َت يقَربولو َس ّفي ِنةْ ،بشا ْن
من َل
س .ها ْذ ْ
لا ي ْز َحمو ُه لَ ّمات النّ ِا ْ
كا ْن كشَّ فى ْكثي ْر دي لَ َم ْن َبقى يقَعو ْن
لهن
يجسو ُهْ .و َهو ْذ َل كا ْن ْ
َع َليو ْبشان ّ
َض ْربات ا ْرواح النّ ْج ِسة ،اَأ َّو ْل َل كان َيرو ُه
كا ْن يقَعون ْوي ْز َعقو ْن ويقولون« :اأنْ َت واِ
ا ْبن اَلله»ْ .وكا ْن ْبك ْل ق ِّوة ي َز ْع ْ
وق َع َلين
ْوياأمر ْن لا ي ْكشفو ُه.
5

6

7

8

9

10

11

12

ناعش َرسول
الا ْث ْ

ساح َهو ْك َل راد ْو َجوا
للج َبل ْو ْ
و َط َل ْع َّ
اهن رسل َت
ناعش َس ّم ْ
لَع ْندو .واخْ تار ا ْث ْ
ثن َت ي ْكرزو ْن .و ْبشا ْن
يكونو ْن َمعو ْوي ْب َع ْ
راضى ويط ِالْعو ْن
ين س ْل َطة َت يشْ فَو ْن َم ِ
ي ْع ِط ْ
ياطين .و َع َّين الا ْثناعش ْو َس ّمى شَ ْمعو ْن
شَ ْ
13

14

15

16
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28-17:3

يوحنّا
رسْ .و َي ْعقوب ْ
ابن َز َبديْ ،و َ
ب ْط ْ
ني
ش» ي ْع ِ
اَأخو ُهَ ،س ّماهن « ْبناي َر َغ ْ
َراوسْ ،وفيل ُّبس،
اولاد القراِقي ْعَ .وانْد ُ
ابن
ماوسْ ،و َمتّىْ ،وتوماْ ،و َي ْعقوب ْ
ْو َب ْرت ْل ُ
َح ْلفىْ ،و َتد ُّاوسْ ،و َس ْمعان القانَوي،
الاس َخ ْريوطي ها ْك َل َسلَّمو.
ْوياهوذا ْ

قوب
ِس ْمعا َن ب ْ
سَ 17 ،وي َ ْع َ
ِاس ِم ب ُ ْط ُر َ
ب َن َزبَدي َويو َح ّنا أاخاهُ َو َو َض َع َل ُهما
الر ْع ِد.
ْ
اس َم «بْناي ْر ِغشي» أاي ابْنا َّ
أ
َ 18وانْ َدرا ُو َس َوفيلي ُّب َس َوب َ ْرتولما ُو َس َو َم ّتى
قوب بْ َن َح ْلفى َوتَ ّداي ِ
وس ْمعا َن
َوتوما َوي َ ْع َ
القانَوي َ 19وي َ ُه َوذا ال إ� ْس َخ ْريو ِط َّي ا َّلذي
َس َّل َم ُهَ .و أاتَوا اإلى بَي ٍ
ت.

ورجعوا َع َالبيتْ ،و َك ْرة لخ ال َت ّموا
ْ
النّ ِاسْ ،وما َبقى يت ِيقو ْن َيس ُوع ْو َتلاميذو
لولن ل ْق ِمة ْوس ْمعوا اأ ْهلو ْو َط َلعوا َت
يا ْك ْ
«من َع ْقلو
من َل كان يقولو ْنْ :
ياخْ ذو ُهْ ،
اموس َل ن ْزلوا م
س ْم َع ْلمين النّ ْ
َط َل ْعَ ».ب ّ
القدس كان يقولو ْن« :كد ََّخل ِفيو َب ْعل ْزبولْ،
ياطين».
لع شَ
ْ
و ْب َريّس الشَّ ياطين يط ِا ْ
لن با ْمثالْ« :اأ ْش َون
ْ
وساحن َيس ُوع ْوقالْ ْ
ِ
تْس ِي ْر هاي ،ش ِيطان يطال ْع ش ِيطا ْن؟ َل
مت َم ْم َل ِكة َعلى نَ ْفسا ،م ُو م ْمكن
انْق ََس ْ
يت َعلى
تْقو ْم هاك ال َم ْم َل ِكةْ .و َل انْق ََس ْم َب ْ
كن هاك َالبيت يقو ْم .ونَفس
نَ ْفسو ،م ُو م ْم ْ
الشِّ يَ ،ل قام الشّ ِيطا ْن َعلى نَ ْفسو وانْق ََس ْم،
لى اآِخْ رتو ي ِا .اأ َّح ْد م ُو
م ُو م ْمكن يقو ْمَ ،ب ِ
يت واِح ْد َقوي ْوي ْن َهب ا ْموالو
يت ِي ْق ي ْدخ ْل َب ْ
َل م ُو َقب ْل ك ْل شي يشَ دّد القَويْ ،و َب ْعدا
الخط ّيات
كن :ك ّل َ
الح ّق اَقولْ ْ
ي ْن َه ْب َبيتوَ .

َ 20وا ْجتَ َم َع أايض ًا ُجمو ٌع َح ّتى َل ْم
ي َ ْستَطيعوا أا ْن أياكُلوا ُخ ْبزاًَ 21 .و َس ِم َع
أانْ ِسباؤهُ فَ َخ َرجوا ل إ� ْمسا ِك ِه ِل�أنَّ ُهم قالوا:
«اإنَّه ِم ْن َع ْق ِل ِه قَ ْد َخ َر َجَ 22 ».والكَتَبَ ُة
أ
ليم ن َزلوا كانوا يَقولو َن:
ا َّلذي َن ِم ْن او ُر َش َ
الشياطي ِن
س َّ
بوب َموجو ٌد في ِه َو ِب َرئي ِ
«ب َ َع ْل َز ُ
الشياطي َن 23 ».ف ََدعاهم يَسو ُع
ي ُ ْخ ِر ُج َّ
َيف ي َ ْستَطي ُع َشيطا ٌن
َوب أِا ْمثا ٍل قا َل َل ُهم« :ك َ
أا ْن ي ُ ْخ ِر َج َشيطاناً؟ ِ 24ل�أنَّ ُه اإ ْن تَ ْنق َِس ْم
َم ْملَكَ ٌة َعلى نَف ِْسها ،فَلَ ْن تَ ْستَطي َع أا ْن
يت
قوم الم َم ِلكَ ُة ِت ْل َكَ 25 .واإ ْن ي َ ْنق َِس ْم ب َ ٌ
تَ َ
يت أا ْن
َعلى نَف ِْس ِه ،فَلَ ْن ي َ ْستَطي َع ذ ِل َك البَ ُ
قام َعلى نَف ِْس ِه
قومَ 26 .واإذا َّ
الشيطا ُن َ
يَ َ
أ
قومَ ،ول ِك ْن
َوانْق ََس َم ،فَلَ ْن ي َ ْستَطي َع ا ْن ي َ َ
ِه َي ِنهايَتُ ُه27 .ل� ي َ ْستَطي ُع أا َح ٌد أا ْن ي َ ْدخ َُل
يت َش ِ
س َوي َ ْغتَ ِص َب أا ْم ِت َعتَ ُه اإلّ�
ديد البَ ْأا ِ
بَ َ
س أا َّول� ًَ ،وحينَ ِئ ٍذ ي َ ْن َه ُب
ديد البَ ْأا ِ
أا ْن يو ِث َق َش َ
بَيتَ ُه28 .ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :ك ُُّل ال َخطايا

17

18

19

َيس ُو ْع والّا َب ْعل ْزبو ْل

20

21

22

23

24

25

26

27

28
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جاديف ا َّلتي يُجِ ِّد ُف بَنو البَ َش ِر تُ ْغف َُر
َوال َّت
َ
س
َل ُهمَ 29 .ول ِك َّن َم ْن َج َّد َف َعلى رو ِح الق ُُد ِ
يس َل ُه ُغفْرا ٌن اإلى ال�أَب َ ِد ،ب َ ْل ُم ْستوج ٌِب
فَلَ َ
ُه َو َدينونَ ًة أابَديَّ ًةِ 30 ».ل�أنَّ ُهم كانوا يَقولو َن:
«اإ َّن روحاً نَجِ ساً يو َج ُد في ِه».
 31أواتَ ْت أُا ُّم ُه َواإخ َْوتُ ُه َوقاموا خا ِرجاً،
َو أا ْر َسلوا اإ َلي ِه ِليَ ْدعوهُ اإ َليهِمَ 32 .وكا َن
ي َ ْج ِل ُس َحو َل ُه َج ْم ٌع فَقالوا َل ُه« :ها أا ُّم َك
جاب
َواإخ َْوتُ َك خا ِرجاً ي َ ْطلُبونَ َك33 ».ف أَا َ
َوقا َل َل ُهمَ « :م ْن ِه َي أُا ّمي؟ َو َم ْن ُهم
اإخ َْوتي؟» َ 34ونَ َظ َر في الجا ِلسي َن َحو َل ُه
َوقا َل« :ها أُا ّمي َوها اإخ َْوتيِ 35 .ل� أ َّن َم ْن
ي َ ْصنَ ُع اإرا َدةَ الل ِه ُه َو أاخي َو أُاخْتي َو أُا ّمي».
َوب َ َد أا أايضاً ي ُ َع ِّل ُم َعلى شا ِط ِئ البَ ْح ِر،
َوا ْجتَ َم َع اإ َلي ِه ُجمو ٌع كَثي َرةٌ َح ّتى َص ِع َد
َو َجلَ َس في َسفينَ ٍة في البَ ْح ِرَ ،وك ُُّل ال َج ْم ِع
ضَ ،على شا ِط ِئ
كا َن قائماً َعلى ال� أ ْر ِ
البَ ْح ِرَ 2 .وكا َن ي ُ َع ِّل ُم ُهم ب أِا ْمثا ٍل كَثيراً ِم َن
ال�أُمو ِرَ ،وكا َن يَقو ُل في تَ ْعلي ِم ِه«3 :ها
قَ ْد َخ َر َج البا ِذ ُر ِليَ ْب ُذ َرَ 4 .وحي َن ب َ َذ َر َسق ََط
ب َ ْع ٌض َعلى جا ِن ِ
ب ال َّطري ِق َو أاتَ ِت ال ُّطيو ُر
يث ل�
َو أاكَلَ ْت ُهَ 5 .وا آ َخ ُر َسق ََط َعلى َص ْخ ٍر َح ُ
يو َج ُد تُ ْرب ٌة كَثي َرةٌَ ،و ِل َلو ْق ِت نَبَ َت ِل�أنَّ ُه َل ْم

4

5:4–29:3

س ي ْتسا َمحو ْن
ْوكَلام الكف ْر َل يقولو ْن النّ ِا ْ
س َل يقو ْل كَلا ْم كف ْر َعلى ُروح
َع َلياَ .ب ْ
مس َتح ْق
القدس ،مالو ْمسا َم َحة للا َ َب ْدَ ،ب ِ
لى ْ
ْ
من َل كان يقولو ْن:
واِ لَحك ْم اَأ َبديْ ».
نج ِسة ِفيو».
«رو ْح ْ
ُ
29

30

الحقيق ِّية.
عايلة َيس ُو ْع َ

ْو َجوا اخوتو وا ّموْ ،وقاموا َب ّراْ ،و َب َعثوا
دين
س ق ِا ْع ْ
َخ ْلفو يس ِيحو ُه .وكا ْن لَ ّم ْة ن ِا ْ
ْ
َحولو قالولوْ « :كوا اأ ّم ْ
واخوتك َب ّرا
ك
من
«من ي ِا اأ ّمي ْو ْ
لنْ :
يريدو ْك ».ج ِا َو ْبن قالْ ْ
دين ع ْندو
ن ِا اخوتي؟» ْو َطلَّ ْع ف الق ِا ْع ْ
يسي
ْوقالَْ « :هو ْذ ن ِا اأ ّمي واخوتي .اَأينا َل َ
اإرادة اَلله ،ه ّواِ واِ اَأخوي واخْ تي وا ّمي».
31

32

33

34

35

4

َمثَل الف ّلاح َل َط َل ْع َع ال ّ ْبذا ْر

ْورج ْع ي َعلّم ع ْند َالبح ْر ،وال َت ّموا ع ْندو
ات ن ِاس ْكثي ْر ،دي َل َط َل ْع قع ْد
لَ ّم ْ
ين
َ
ف َس ّفي ِنة ْ
كانت ف َالبح ْرْ ،وك ّل الم ْل َت ّم ْ
من
ض َج ْنب َالبح ْر .وكان ي َعلّ ْ
قاموا َع الا َ ْر ْ
«اس َمعوا!
با ْمثال ْكثيرْ ،وقال َ
ف َت ْعليموْ :
هاي الف ّلاح َط َل ْع َت ي ْبذ ْرْ .و َو ْق ْت َل
َب َذ ْر ،شي َو َق ْع َعلى َقراغ ال َّطريِقْ ،و َج ْت
ض
َع َليو ال ّ ْطي ُور ْونَقَّرتوْ .و َغيرو َو َق ْع َعلى اَأ ْر ْ
ف
َح َج ْر م ُو َض ْع َل ما في تْراب ْكثيرْ ،و َ
ض.
ساعتا َط َل ْعْ ،
من َل ما كا ْن في ع ْم ْق اَأ ْر ْ
2

3

4

5

118

مرقس

16-6:4

من َل
س ،ذبلْ .و ْ
س َل َم ْن َز َرقت الشَّ ْم ْ
َب ْ
نشفْ .و َغيرو َو َق ْع َبين
ما كا ْن ل ُه ع ْر ْقْ ،
الشَّ وكْ ،و َعلّى الشَّ وك ْو َخ َنقوْ ،و َث َم ْر ما
ض َطي ِبةْ ،و َعلّى
َعطىْ .و َغيرو َو َق ْع َعلى اَأ ْر ْ
ثين ْومنّو َق َط ْع
ْوربي ْو َعطى َث َم ْر ،منّو َق َط ْع ث ِا ْ
لنَ :ل ل ُه اَأذا ْن
ستّين ْومنّو َق َط ْع م ِّيةْ .وقالْ ْ
يس َم ْع!»
يس َم ْعَ ،خلّي ْ
َت ْ
6

7

8

9

غايِة َيس ُو ْع م الا ْمثال

الش ْم ُس
ضَ 6 .وحي َن أا ْش َرقَ ِت َّ
يَكُ ْن ُع ْم ُق أا ْر ٍ
ذَوى ،واإ ْذ َل ْم يَكُ ْن َل ُه َج ْذ ٌر يَب َِسَ 7 .وا آ َخ ُر
َسق ََط بَي َن ال� أ ْش ِ
واك َو َص ِع َد ِ
ت ال� أ ْش ُ
واك
َو َخنَ َق ْت ُه َو ِثماراً َل ْم ي ُ ْع ِطَ 8 .واآ َخ ُر َسق ََط َعلى
ض صا ِل َح ٍة َو َص ِع َد َونَما َو أا ْعطى ِثماراً،
أا ْر ٍ
ب َ ْع ٌض ث َلاثي َن َوب َ ْع ٌض ِس ّتي َن َوب َ ْع ٌض ِمئ ًة».
َ 9وقا َلَ « :م ْن َل ُه أُاذُنا ِن ِليَ ْس َم َع فَ ْليَ ْس َم ْع».

ْولَ َم ْن كانوا ْب َو ْحد ْنَ ،ساَألو ُه َهو ْذ َل َمعو،
ناعش َع ال َم َثلَ .يس ُو ْع
َم ْع َتلاميذو الا ْث ْ
يتن َت ت ْعرفو ْن س ْر
تن ك انْ َع َط ْ
لن« :اأنْ ْ
قالْ ْ
س الب ّران ِّية ك ْل شي بالا ْمثال
َم َلكوت اَللهَ ،ب ّ
لن .كذاِْ ،بشان ي َط ْلعو ْن َطلّيع ْولا
ي ْنقالْ ْ
يس َمعو ْن َس َمعان ْولا ي ْف ْتهمون،
َيرونْ ،و ْ
اتن».
ْبشا ْن لا يتوبون ْوت ْنغف ْر َخط ّي ْ

ِ
هؤل�ء
َ 10وحي َن أا ْصبَحوا َو ْح َد ُهم َس أا َل ُه
ِص ْحبَ ِت ِه َم َع تَ ِ
لاميذ ِه َع ْن ذ ِل َك
ا َّلذي َن ب ُ
ال َمثَ ِل11 .فَقا َل َل ُهم يَسو ُعَ « :لكُم أُا ْع ِط َي
أا ْن تَ ْع ِرفوا ِس َّر َملَكو ِت الل ِهَ .و أا ّما ِل ِ
هؤل�ء
ا َّلذي َن ِم ْن خار ٍج فَك ُُّل َشي ٍء ب أِا ْمثا ٍل يَكو ُن،
ِ 12لكَي َيرواَ ،و ُهم راؤو َنَ ،ول� ي َ َروا،
َوي َ ْس َمعواَ ،و ُهم سا ِم َعونَ ،ول� ي َ ْس َمعوا،
ِلئَ ّلا ي َ ْرجِعوا فَتُ َغ َف َر َخطايا ُهم».

متن َهال َم َث ْل؟ اأ ْش َو ْن
لن :ما ا ْف َت َه ْ
ْوقا ْل ْ
َبقى َت ت ْف َهمو ْن ك ّل الا ْمثالْ؟ ف ّلاح َل
َب َذر ،الك ْل ِمة َب َذ ْرْ .و َهو ْذ لَنّ ِا َعلى َقراغ
ال َّطريِ ْقَ ،هو ْذ َل ت ْنبذ ْر ِفين الك ْل ِمة ن ِا ،اَأ َّو ْل
يس َمعو ْن ،راساً يجي الشّ ِيطا ْن وي َو ّدي
َل ْ
بنْ .و َهو ْك َل
الك ْل ِمة َل انْ َب َذ ْ
رت َ
ف َق ْل ْ
ض َح َجر انْ َب َذروا ،هنّ ِا َهو ْذ َل اَأ َّو ْل
َعلى اَأ ْر ْ

َ 13وقا َل َل ُهم« :ل� تَ ْع ِرفو َن هذا ال َمثَ َل،
َيف تَ ْع ِرفو َن ك َُّل ال� أ ْمثا ِل؟ 14البا ِذ ُر
فَك َ
ا َّلذي ب َ َذ َر ،الكَ ِل َم َة قَ ْد ب َ َذ َرِ 15 .
هؤل�ء
ا َّلذي َن َعلى جا ِن ِ
ب ال َّطري ِق ُهم ا َّلذي َن تُ ْب َذ ُر
فيهِم الكَ ِل َم ُةَ .وحا َلما ي َ ْس َمعو َن ي َ ْأاتي
الشيطا ُن ِل َلو ْق ِ
ت َوي َ ْأاخ ُُذ الكَ ِل َم َة ا َّلتي
َّ
ب ُ ِذ َر ْت في قُلو ِبهِمَ 16 .و ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن َعلى
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن حا َلما
الص ْخ ِر ب ُ ِذروا ُهم
َّ

10

11

12

َمغزى َمثَل الف ّلاح َل َط َل ْع َع ال ّ ْبذا ْر

13

14

15
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ي َ ْس َمعو َن الكَ ِل َم َة ِب َف َر ٍح ِل َلو ْق ِت ي َ ْقبَلونَها.
يس َل ُهم َج ْذ ٌر في نُ ِ
فوسهم ،ب َ ْل ُهم
َ 17و َل َ
اض ِطها ٌد ِم ْن
اإلى َو ْق ٍت .فَ إا ْن صا َر ٌ
ضيق أا ِو ْ
أا ْج ِل الكَ ِل َم ِة فَ ِل َلو ْق ِت ي َ ْعثُرو َنَ 18 .و ِ
هؤل�ء
ِ
ا َّلذي َن بَي َن ال� أ ْش ِ
هؤل�ء
واك ي ُ ْب َذرو َن ُهم
ا َّلذي َن َس ِم َعوا الكَ ِل َم َةَ 19 ،و ِفكْ ُر هذا العا َلم
الش َهوا ِت ال�أُخْرى
َو َضلا ُل ال ِغنى َوسا ِئ ُر َّ
صير بِلا ِثما ٍر.
تَ ْدخ ُُل َوتَ ْخنُ ُق الكَ ِل َم َة فَتَ ُ
َ 20و ِ
الصال َح ِة
هؤل�ء ا َّلذي َن في ال� أ ْر ِ
ض ّ
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن ي َ ْس َمعو َن الكَ ِل َم َة
ب ُ ِذروا ُهم
َوي َ ْقبَلو َن َوي ُ ْعطو َن ِثماراً وا ِح ٌد ث َلاثي َن َواآ َخ ُر
ِس ّتي َن َواآ َخ ُر ِمئ ًة».
يوض َع
راج ِل َ
الس ُ
َ 21وقا َل َل ُهم« :هل ي َ ْأاتي ِّ
يس
تَ ْح َت ال ِمكيا ِل أا ْم تَ ْح َت َّ
السري ِر .أا َل َ
22
في اإلّ�
َعلى ال َمنا َر ِة َ
يوض ُع؟ ِل�أنَّ ُه ل� َخ َّ
مكتوم اإلّ� َسيَ ْظ َه ُر23 .اإ ْن
َسيُك َْش ُف َول�
َ
كا َن أا َح ٌد َل ُه أُاذُنا ِن ِليَ ْس َم َع فَ ْليَ ْس َم ْع».
َ 24وقا َل َل ُهم« :انْ ُظروا ما تَ ْس َمعو َن!
بِذ ِل َك الكَي ِل ا َّلذي تَكيلو َن يُكا ُل َلكُم
َويُزا ُد َلكُم ِل َّلذي َن ي َ ْس َمعو َنِ 25 .ل� أ َّن َم ْن َل ُه
يس َل ُه فَذ ِل َك ا َّلذي ُه َو َل ُه
ي ُ ْعطىَ ،و َم ْن َل َ
أايضاً ي ُ َج َّر ُد ِم ْن ُه».

25-17:4

يس َمعون الك ْل ِمة ،راساً ْبف ََر ْح ي ْق َبلُووا.
َل ْ
لى لَ َو ْق ْت ن ِا،
سن َب ِ
ْوما ْلن ع ْر ْق َ
ف نَ ْف ْ
اضطها ْد لَخاط ْر
ْواأ َّو ْل َل يس ِير ذي ْق يا ْ
فيف ي ْت َع ْث َورو ْنْ .و َه ْ
وك َل
الك ْل ِمةَ ،خ ْ
َبين الشَّ و ْك ي ْنب ْذرو ْن ،هنّ ِا َهو ْك َل س ْمعوا
غش
الك ْل ِمةَ ،ب ْ
س فك ْر َهال ّدنْي ِا هاي ْو ّ
الغنى ْوشَ ْهوات َغيرا ْو َغيراتا ت ْدخل ْوتخْ نق
ِ
ف
الك ْل ِمةْ ،وت ْبقى َبلا َث َم ْرْ .و َهو ْك َل َ
يس َمعو ْن
ا ْرض ال َّطي ِبة انْ َب َذروا ،هنّ ِا َهو ْذ َل ْ
الك ْل ِمة ْوي ْق َبلون ْوي ْع َطو ْن َث َم ْر ،منّ ْن ث ِاثين
ْومنّ ْن ستّين ْومنّ ْن م ِّية.
17

18

19

20

يش يجي ال ّ ْسراج ْبشا ْن ي ْن َح ْط
ْوقالْ ْ
لن :لَ ْ
َت ْحت ال َكي ْل يا َت ْحت ال َّتخْ ْت؟ م ُو َعلى
من َل ما في شي
ك ْرسي َّ
الضو ي ْن َح ْط؟ ْ
ْم َخ ّبا َل م ُو ي ْنكشف ْولا َمست ُو ْر َل م ُو َيب ّين!
يس َم ْع!
يس َم ْعَ ،خلّي ْ
َل ل ُه اَأذا ْن َت ْ
21

22

23

َمثَل ال َكيل

تس َمعونْ .ب َكيل َل
ْوقا ْل ْ
يش ْ
لنَ :روا َأا ْ
تن َل
كن اأنْ ْ
تْكيلو ْن ي ْنكال لْكن وينزاد لْ ْ
س َل ما
ْ
تس َمعو ْن .اَأينا لَع ْندو ي ْن َعطالوَ ،ب ْ
ع ْندو ،حتّى هاك شي لَع ْندو ي ْناأخ ْذ منّو.
24

25
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34-26:4

َمثَل ال َّز ْر ْع َل ي ْگ َبر

ْوقالْ« :كذاِ واِ َم َلكوت اَلله :كَما
ض ،ينا ْم
انْسا ْن َل
يطش ْبذار ف الا َ ْر ْ
ّ
ويقو ْم بال َلي ْل ْوب ْنهار وال ّ ْبذا ْر ي ْط َلع ْوي ْگ َب ْر َبلا
ض ي ِا َل ت ْعطي الثَّ َم ْر ،اَأ َّو ْل
َخ َبرو .الا َ ْر ْ
شيشَ ،ب ْعدا س ْنبل ،واآِخ ْر شي
شي يس ِي ْر َح ْ
من شابت
ح ْن َطة كَما العا ِدة ف ال ّس ْنب ْلْ .و ْ
من َل جا
الح ْن َطة ،راساً يجي ال َم ْكزو ْنْ ،
ال ّ ْحصا ْد».
26

27

28

29

الخ ْر َد ْل
َمثَل َح ّباية َ

ف
ْوقالَْ « :ل اَأيش نْشَ ّب ْه َم َلكوت اَلله ْو َ
الخ ْر َد ْل واِ،
اَأينا َم َثل نْ َمثّ ْللو؟ كَما َح ّباية َ
من
ض اَأ ْز َغ ْر ْ
ها ْك َو ْق ْت َل ت ْنبذ ْر ف الا َ ْر ْ
بوب َل َع الا َ ْرض تْكو ْن .ومن
ك ّل ال ّ ْح ْ
من ك ّل ال َّزراي ْع،
انْ َب َذ ْ
رت ،ت ْط َل ْع وتْس ِي ْر اَأ ْگ َب ْر ْ
وتْم ْد شيقان ْگبا ْر ،دي لَ َمن تْت ِيق ال ّ ْطي ُور
ف َف ّياتا ».وبا ْمثال كَما هاي
ْت َعشْ عش َ
عن َيس ُوع ،ا ْمثا ْل كَما َل كان
كا ْن ْ
يحكي َم ْ
يس َمعون ْوي ْف ْتهمو ْن .و َبلا َم َث ْل ما
يت ِيقو ْن ْ
ينن
كا ْن ْ
س لَ َتلاميذو َبينو ْو َب ْ
يحكي َم ْ
عنَ ،ب ْ
كان ي َف ّس ْر ْلن ك ْل شي.
30

31

32

33

34
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كوت الل ِه،
َ 26وكا َن يَقو ُل« :هكَذا ُه َو َملَ ُ
ض.
اإنَّ ُه ِمث ُْل اإنْسا ٍن ي َ ْرمي بِذاراً في أا ْر ٍ
27
قوم في ال َّلي ِل َوفي ال َّنها ِر
نام َوي َ ُ
َوي َ ُ
َوالبِذا ُر ي َ ْنمو َويَطو ُل َو ُه َو ل� ي َ ْعلَ ُمِ 28 ،ل� أ َّن
صير
ال� أ ْر َض تَ ْأاتي ِب ِه اإلى ث َ َم ٍر ،ف أَا َّول� ً ي َ ُ
ُع ْشباً َوب َ ْع َدهُ ُس ْنبُلا ً َو أا َخيراً ِح ْن َط ًة تا َّم ًة
الس ْنبُ ِلَ 29 .و َمتى أا ْد َر َك ال َّث َم ُر فَ ِل َلو ْق ِت
في ُّ
ي َ ْأاتي ال ِم ْن ُ
جاء ال َحصا ُد».
جل اإ ْذ َ
كوت الل ِه
َ 30وقا َل« :بِماذا نُ َش ِّب ُه َملَ َ
َوب أِا ِّي َمثَ ٍل نُ َم ِّثلُ ُه؟ 31اإنَّ ُه ِمث ُْل َح َّب ِة ال َخ ْر َد ِل،
ض فَه َِي
ِت ْل َك ا َّلتي َمتى ب ُ ِذ َر ْت في ال� أ ْر ِ
ض.
أا ْص َغ ُر ِم ْن ك ُِّل البُذو ِر ا َّلتي َعلى ال� أ ْر ِ
َ 32و َمتى ب ُ ِذ َر ْت تَ ْص َع ْد َوتُ ْصب ِْح أاكْبَ َر ِم ْن
ك ُِّل البُقو ِل َوتَ ْصنَ ُع أاغْصاناً َعظي َم ًة َح ّتى
وي في ِظلا ِلها ال ُّطيو ُر».
تَ ْستَطي َع أا ْن تَ ْأا َ
33ب أِا ْمثا ٍل ك ِ
َهذ ِه كا َن يَتَكَ َّل ُم يَسو ُع َم َع ُهم،
أا ْمثا ٍل َعلى ْقد ِر ما كانوا ي َ ْستَطيعو َن أا ْن
ي َ ْس َمعواَ 34 .وبِدو ِن َمثَ ٍل ما كا َن يَتَكَ َّل ُم
َم َع ُهمَ .و ِلتَ ِ
لاميذ ِهَ ،على انْ ِفرا ٍد ،كا َن
يُف َِّس ُر ك َُّل َش ٍ
يء.
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َ 35وقا َل َل ُهم في ذ ِل َك اليَو ِم في ال َم ِ
ساء:
« ِلنَ ْعبُ ْر اإلى ال َع ْب ِرَ 36 ».وتَ َر َك ال َج ْم َع
السفينَ ِةَ .و ُس ُف ٌن أُاخْرى
َو أا َخذوهُ َو ُه َو في َّ
كانَ ْت َم َع ُهمَ 37 .وصا َر ِ
عاص َف ٌة َعظي َم ٌة
السفينَ ِة
ريح َوال� أ ْم ُ
َو ٌ
واج كانَ ْت تَ َق ُع في َّ
كت أا ْن تَ ْمتَ ِل َئ 38 .أا ّما يَسو ُع فَ َعلى
َو أاو َش ْ
السفينَ ِة َو أاتَوا
وِسا َد ٍة كا َن نائماً في ُم َؤ ِّخ َر ِة َّ
َو أايقَظوهُ قائلينُ « :م َع ِّل َمنا ،أاما ي َ ُه ُّم َك
39
أ
الري َح َوقا َل
قام َوانْتَ َه َر ّ
انَّنا نَ ْه ِل ُك؟» َو َ
ِللبَ ْح ِر« :ا ْسكُ ْن! مزجو ٌر أانْ َتَ ».و َسكَنَ ِت
ظيمَ 40 .وقا َل َل ُهم:
ّ
الري ُح َوصا َر ُهدو ٌء َع ٌ
أ
يس
« ِلماذا فَ ِزعو َن انْتُم هكَذا؟ َو ِلماذا َل َ
فيكُم اإيما ٌن».
َ 41وخافوا َخوفاً َعظيماً َوقالوا ب َ ْع ُض ُهم
الري َح َوالبَ ْح َر
ِلبَ ْع ٍ
ضَ « :م ْن ُه َو هذا فَ إا َّن ّ
يُطيعا ِن ِه».

َو أاتى اإلى َع ْب ِر البَ ْح ِر ،اإلى ِم ْن َط َق ِة
السفينَ ِة،
ال َج ْد ِريّي َنَ 2 .وحي َن َخ َر َج ِم َن َّ
ِل َلو ْق ِ
روح
ت َل ِقيَ ُه ِم َن ال َمقاب ِر َر ُج ٌل في ِه ٌ
نَجِ ٌسَ 3 .وكا َن ي َ ْسكُ ُن في ال َمقاب ِر،
َوب ِِس ْل ِسلَ ٍة َل ْم ي َ ْستَ ِط ْع أا َح ٌد أا ْن يو ِث َق ُهِ 4 .ل�أنَّ ُه

5

4:5–35:4

لَ َم ْن َيس ُو ْع َهدّا َالبح ْر وال َّزو َب َعة

لن هاك َاليوم ال َمسا« :قوموا َت
ْوقالْ ْ
وخلَّوا لَ ّمات
ن ْق َط ْع َل ص ُوب اللاخْ !» َ
الس ّفي ِنةْ ،وكا ْن
سْ ،و َو َّدو ُه ْوه ّواِ ف َّ
النّ ِا ْ
ين َزو َب َعة
ينات.
عن َغي ْر َس ّف ْ
ْ
وقامت َع َل ْ
َم ْ
واج كا ْن تنْچفخْ
َقو ِّية ْو َهوا ْوق ْلعا ْن ،والا ْم ْ
الس ّفي ِنة دي لَ َم ْن َو ْقت ْوكا ْن ت ْنتلي.
ف َّ
ْو َيس ُو ْع كا ْن ن ِايم َعلى ْم َخدِّة ف اآِخر
الس ّفي ِنةْ .و َجوا َق َّيمو ُه ْوقالولوْ « :م َعلّ ْم ،م ُو
َّ
قايمين َت ْنه َل ْك؟» وقام ْو َز َع ْق
يه ّم ْك
ْ
«سكّن اخْ َرس!»
َع ال َّزو َب َعة ْوقا ْل َ
للبح ْرَ :
ْو َس َّكنت ال َّزو َب َعة ْوصا ْر هدو َعجيب ْوما َب ْق
يش كذاِ
بيبْ .وقالْ ْ
لا َهوا ْولا َه ْ
لن« :لَ ْ
فيكن اإيما ْن؟»
يش ما ْ
خ ّواِفين انْتن ْولَ ْ
ْوخافوا َخوفْ مالو شكل ْو َبدَوا يقولو ْن
والبح ْر
ضنْ :
َل َب ْع ْ
من واِ ها ْذ؟ ال َّزو َب َعة َ
يس َمعولو.
ْ
35

36

37

38

39

40

41

5

لَ َم ْن َيس ُو ْع ط ِالع ا ْرواح النّ ْج ِسة
ف َك ْري ْة خن ِازير
لت َ
و َد َخ ْ

و َق َطع َالبح ْر َل ص ُوب اللاخْ َل ديرة
الس ّفي ِنة،
َّ
الج ْدر ِّيةْ ،و َو ْق ْت َل َط َل ْع م َّ
ِ
من َبين ال ّ ْقب ُو ْر َزلَمة ج ّواتو ُرو ْح
َط َل ْعلو ْ
يعيش َبين ال ّ ْقب ُورْ ،وف
نج ِسة .كان
ْ
ْ
زن ِاجي ْر اأ َّح ْد ما تاق يشَ دّدوْ :م َق ْد َل كان
2

3

4
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15-5:5

ي َز ْنجرو ُه وي َك ْلپچو ُه ،كان ي َقطّع ال ّزن ِاجي ْر
اح ْد ما ْ
تاق َض َبطو.
وي َك ّسر ال َك َل ْپ ْ
چاتَ ،و َّ
وداي ْم ،لَي ْل ونْها ْر َبين ال ّ ْقب ُو ْر وال ّ ْجب ِا ْل كان.
ْوكا ْن ي َز ْع ْ
ويج ّر ْح َج َسدو ف الحج ِاي ْر.
وق َ
لَ َم ْن اَأرى َيس ُو ْع من ْبعي ْد ،عدي َس َج ْدلو.
يش َبيني
ْو َز َع ْق ْب َص ْ
وت ع ِالي ْوقالْ« :اَأ ْ
ينك يا َيس ُوع ا ْبن اَلله الع ِالي .اَأ َحلّ ْ
ْو َب ْ
فك
من َل كا ْن ك ْلقالْلو:
بالله لا ْت َع ّذ ْبنيْ ».
«ا ْط َلعي م الانْسا ْن يا ُروح النّ ْج ِسة».
يش ْاس ْ
«اسمنا
مك؟» ج ِا َوبوْ :
ْو َساَألو« :اَأ ْ
نحن ِا».
من َل طابو ْر َع ْس َك ْر ْ
‘لَجيو ْن’ ْ
وكان ْكثي ْر ي ْت َو َّسللو لا ي ْب َعثْو َب ّرات الدّيرِة.
ْوكا ْن في َهون ْ
الج َب ْلَ ،ك ْري ْة
َك ع ْند َّ
خن ِازير ْگبيرِة ت ْرعى .وكا ْن ي ْت َو َّسلولو َهوك
ياطين ويقولون« :ا ْب َعثْنا َع َلوك الخن ِازير
الشَّ ْ
وس َم ْحلنْ ،و َط َلعوا
َت ن ْدخ ْل ِف ْ
ينَ ».
َهوك ا ْرواح النّ ْج ِسة ْو َد َخلوا ف الخن ِازير.
الج َب ْل
ْو َه ّج ْت ها ْك كَرية الخن ِازير َل َقراغ َّ
َين راس
ْو َو َق ْ
عت ف َالبحرْ ،وكانوا َحوالي األْف ْ
انْ َف َطسوا ف ال َمي.
5

6

7

8

9

10

11

12
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ْو َهو ْك َل كان َير َّعوونَ ،ه َربوا ْونَشَ روا
الخ َب ْر ف َالب َل ْد والّضْ ياعْ ،و َط َلعوا النّ ِاس َت
َ
يّ َرو ْن شي َل صا ْرْ .و َجوا لَع ْن ْد َيس ُوعْ،
14

15
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الس ِ
لاس ِل ،كا َن
كُ َّلما كا َن يوث َُق بِالقُيو ِد َو َّ
الس ِ
كس ُر القُيو َدَ ،وما
ي ُ َق ِّط ُع َّ
لاس َل َوي ُ ِّ
كا َن أا َح ٌد ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي ُ ْخ ِ
ض َع ُهَ 5 .وفي
ك ُِّل َو ْق ٍ
ت ،في ال َّلي ِل َوال ّنها ِر في القُبو ِر
َوالجِ با ِل كا َنَ ،وكا َن ي َ ْص ُرخُ َوي ُ َج ِّر ُح نَف َْس ُه
ب أِا ْحجا ٍرَ 6 .وحي َن َر أاى يَسو َع ِم ْن ب َ ٍ
عيد
َرك ََض َو َس َج َد َل ُهَ 7 .و َص َرخَ ب َِصو ٍ
ت عا ٍل
َوقا َل« :ما لي َو َل َك يا يَسو ُع ابْ َن الل ِه
لي .أا ْستَ ْح ِلف َُك بِالل ِه ل� تُ َع ِّذبْني!»
ال َع ِّ
ِ 8ل�أنَّ ُه كا َن قَ ْد قا َل َل ُه« :اخ ُْر ْج ِم َن ال إ�نْسا ِن
َيف
الر ُ
وح ال َّنجِ ُسَ 9 ».و َس أا َل ُه« :ك َ
أايُّها ّ
ا ْس ُم َك؟» قا َل َل ُهِ ‘ « :ل ْجيون’ نَ ْح ُن ِل�أنَّنا
كَثيرو َنَ 10 ».وكا َن ي َ ْطلُ ُب ِم ْن ُه كَثيراً أالّ�
ي ُ ْر ِسلَ ُه اإلى خا ِر ِج ال ِم ْن َط َق ِةَ 11 .وكا َن ُه َ
ناك
ظيم ِل َخنازي َر تَ ْرعى.
ع ْن َد ال َجبَ ِل قَطي ٌع َع ٌ
َ 12و ِ
الشياطي ُن كانوا ي َ ْطلُبو َن ِم ْن ُه
هؤل�ء َّ
قائلين :أ
ِ
هؤل�ء ال َخنازي ِر
«ا ْر ِس ْلنا َعلى
ِلنَ ْدخ َُل فيهاَ 13 ».و أا ِذ َن َل ُهمَ ،و َخ َر َج ْت ِت ْل َك
واح ال َّنجِ َس ُة َو َد َخلَ ْت في ال َخنازي ِر،
ال� أ ْر ُ
َو َرك ََض ذ ِل َك القَطي ُع اإلى ال ُج ْر ِ
ف َو َوقَ َع
س َوا ْختَنَ َق
في البَ ْح ِر َوكا َن نَ ْح َو أا ْلفَي َر ْأا ٍ
في ِ
الماء.
َ 14و أا َ
ولئك ا َّلذي َن كانوا ي َ ْر َعونَها َه َربوا
َوتَكَ َّلموا في ال َمدينَ ِة َوفي القُرى ف َخ َرجوا
َلي َروا ما صارَ 15 .و أاتَوا اإلى يَسو َع فَ َر أاوا
سوس ل�بِساً َو ُم َه َّذباً َوجا ِلساً
ذ ِل َك ال َم ْم َ
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ذ ِل َك ا َّلذي كا َن في ِه اللجيون ،فَخافوا.
َيف
َ 16و َروى َل ُهم أاول ِئ َك ا َّلذي َن َر أاوا ك َ
س َو َع ْن ِت ْل َك ال َخنازي ِر
صا َر ِلذ ِل َك ال َم ْمسو ِ
أايضاً17 .فَبَ أ
داوا ي َ ْطلُبو َن ِم ْن ُه أا ْن ي َ ْذ َه َب ِم ْن
السفينَ ِة،
تُخو ِمهِمَ 18 .وحي َن َص ِع َد اإلى َّ
سوس أا ْن يَكو َن
كا َن ي َ ْطلُ ُب ِم ْن ُه ذ ِل َك ال َم ْم ُ
َم َع ُه19 .فَلَ ْم ي َ َد ْع ُه ،ب َ ْل قا َل َل ُه« :ا ْذ َه ْب
اإلى بَي ِت َك َواإلى أا ْه ِل َك َوا ْر ِو َل ُهم َع َّما َصنَ َع
الر ُّب َوتَ َح َّن َن َعلَ َ
يكَ 20 ».و َذ َه َب َوب َ َد أا
َل َك َّ
يَكْ ِر ُز في ال َع ْش ِر ال ُم ُد ِن ما َصنَ َع يَسو ُع.
َو َم ْذهولي َن كانوا كُ ُّل ُهم.

بالسفينَ ِة اإلى ذ ِل َك
َ 21وحي َن َعبَ َر يَسو ُع َّ
َثير َو ُه َو
ال َع ْب ِر ا ْجتَ َم َع َعلَي ِه أايضاً َج ْم ٌع ك ٌ
اإلى جا ِن ِ
اس ُم ُه
ب البَ ْح ِرَ 22 .و أاتى وا ِح ٌد ْ
يواآروش ِم ْن ُر َؤ ِ
ساء ال َم ْج َم َعَ ،وحي َن راآهُ
َوقَ َع ع ْن َد ِر ْجلَي ِهَ 23 .وكا َن ي َ ْطلُ ُب ِم ْن ُه كَثيراً
ريض ٌة ج ًِّدا .تَعا َل َو َض ْع
قائلا ً َل ُه« :ابْنَتي َم َ
ي َ َد َك َعلَيها فَتَ ْشفى َوتَ ْحياَ 24 ».و َذ َه َب
َثير ي َ ْتبَ ُع ُه َوكانوا
َم َع ُه يَسو ُعَ ،وكا َن َج ْم ٌع ك ٌ
ي َ ْز َحمونَ ُه.

24-16:5

ياطين ق ِاعد ْو ِلابس
َوا َروا ها ْك َل كا ْن ِفيو شَ ْ
ين َخوفْ َ .هو ْك
ْو َع ْقلو َ
ف راسو ْو َو َق ْع َع َل ْ
ولن َعلى شي َل
َل ا َروا شي َل صا ْر َح َك ْ
ايش صا ْر
صا ْر َمع ها ْك َل كا ْن ِفيو شَ ْ
ياطين َو ْ
يرو ْح
ف الخن ِازي ْر .قاموا َبقَوا ي ْت َو َّسلولو َت ُ
للس ّفي ِنة،
من ْ
ْ
ديرتنْ .و َو ْق ْت َل َط َل ْع َيس ُو ْع َّ
ِ
ياطين َت
َبقى ي ْت َو َّسللو ها ْك َل كا ْن فيو شَ ْ
س ما َخ ّلا ُه ،قالْلو:
َ
يخلّيو ُ
يرو ْح َمعوَ .ب ْ
«رو ْح لَ َب ْ
يتك لَع ْند اَهلكْ ،و َخ ّبر ْن َعلى شي
ُ
َل َسوى ال َّر ْب َمعك ْو َر َحمك ».وراح
ْو َبدا ي ْكر ْز ف ال َعشر ْبلا ْد َعلى شي َل َسوى
َمعو َيس ُوعْ .والك ّل ْت َع َّجبوا.
16

17

18

19

20

يايروس م ال َموت
لَ َم ْن َيس ُو ْع َق َّيم ب ْن ْت ُ

الس ّفي ِنة لَص ُوب
ْو َل َم ْن َق َط ْع َيس ُو ْع ف َّ
ات ن ِاس
اللاخْ َ ،ك ْر ْة لخ ال َت ّموا َع َليو لَ ّم ْ
ْگبيرِة لَ َم ْن كا ْن َع الشّ اطيْ .وجا واِحد
س من ْگباريّة ال َم ْج َمعْ ،ولَ َم ْن
ْاسمو ُ
يايرو ْ
اَأرا ُه َو َق ْع ع ْند ْاج َريو ،و ْت َو َّس ْللو ْكثير ْوقالْلو:
طرة ي ِاَ .تعا ح ّط ايدك
«ب ْنتي َمريِ َضة مخْ َ
وراح َمعو
ْعيش».
ْ
َع َلياَ ،ت تشْ فى وت ْ
لحقو ُه َط ْلق ْة ن ِاس ْگبيرِة ْوكا ْن
َيس ُوعْ ،و ْ
ي ْز َحمو ُه َز َحما ْن.
21

22

23

24
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37-25:5

َزيف َد ْم
لَ َم ْن شَ فى َيس ُو ْع َم َرة َمعا ن ْ

ناعش
َزيف َد ْم ْ
ْوكا ْن في َم َرة َمعا ن ْ
من ا ْث ْ
َين
َس ِنة ،كا ْن ك ْت َع َّذبت ْكثي ْر َبين ايد ْ
فت ك ْل شي َل كا ْن
ح َكما ْكثيرْ ،و َص َر ْ
في ع ْنداْ ،و َم ْن َف َعة ما ا َرتْ ،وحالتا اَأخْ َر ْب
عت َعلى َيس ُوعْ،
ْ
صارتَ .و ْق ْت َل س ْم ْ
من َخ ْلفو ْو َدقّت
َج ْت َ
س ْ
ف َزحمة النّ ِا ْ
ف َق ْلبا:
قالت َ
من َل كا ْن ك ْل ْ
ْزبونوْ .
اعيش».
س اَد ّق ْزبونوَ ،ت ْ
«يكو ْن َه َم ْن َب ّ
ف
َزيف َد ّما ْو َح ّس ْت َ
وراساً انْ َق َط ْع ن ْ
من َض ْربتاْ .و َيس ُو ْع راساً
َج َسدا انْشَ ف ْ
َت ْ
عت منّو ،وانْدا ْر َع
َع َرفْ َ
ف نَ ْفسو ق ِّوة َط َل ْ
«من َد ْق َحويسي؟» َتلاميذو
النّ ِاس ْوقالْْ :
‘من
قالولو« :ترى ال َل ّم ْ
يزحموك وتْقولْْ :
ات َ
َد ْقني؟’ » وكان ي َطلّ ْع َحولو َحوالَيو َت
يّرى من واِ َل َسوى هاي .وهاك ال َم َرة،
يش
جف م َ
من َل َع َر ْ
الخوفْ ْ ،
هي ت ْر ْ
فت اَأ ْ
ْو ِّ
قالت ك ّل
عت قدّامو ْو ْ
صا ْرلاَ ،ج ْت َو َق ْ
الح ْق .قا ْم قالْلا« :ب ْنتي ،اإيمانْ ِك شَ ِ
فاك.
َ
من َض ْرب ْت ِك».
ُروحي ْب َسلام ْمعافايِة ْ
من َبيت
ْو َبع ْد ه ّواِ ْ
س ْ
يحكيَ ،جوا ن ِا ْ
ْگبير ال َم ْج َمع ْوقالوا« :ب ْن ْ
يش
تك ْ
ماتت .لَ ْ
َبقى ْت َع ّذب ال ّ ْم َعل ّ ْم؟» ْو َيس ُو ْع سم ْع
ك ْل ِمة َل قالواْ ،وقال لاك ْگبير ال َم ْج َم ْع:
آمنْ ».وما َخلّى
سا ْ
«لا تْخافْ َ .ب ْ
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36
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َ 25وا ْم َر أاةٌ كانَ ْت ُمصاب َ ًة ِبنَ ِ
زيف َد ٍم اثْنَتَي
َع ْشرةَ َسنَ ًة26 ،تَ َح َّملَ ْت كَثيراً ِم ْن أا ِط ّب َاء
كَثيري َن َو أانْ َفق َْت ك َُّل َش ٍ
يء َلها َو َشيئاً َل ْم
تَ ْستَ ِف ْد ،ب َ ِل ا ْزدا َد ْت ضيقاً27 .حي َن َس ِم َع ْت
َع ْن يَسو َع ،أاتَ ْت في ُزحا ِم ال َج ْم ِع ِم ْن
َخ ْل ِف ِه َو َل َم َس ْت ث َوب َ ُهِ 28 .ل�أنَّها كانَ ْت تَقو ُل:
وف أا ْخلُ ُص».
«اإ ْن َل َم ْس ُت َولو ث َوب َ ُه ف ََس َ
29
لو ْق ِ
ت َج َّف ي ُ ْنبو ُع َد ِمها َو َع ِل َم ْت
َو ِل َ
في َج َس ِدها أانَّها ُش ِفيَ ْت ِم ْن َض ْرب َ ِتها.
َ 30و ِل َلو ْق ِت َع َر َف يَسو ُع في نَف ِْس ِه أا َّن قُ َّوة ً
َخ َر َج ْت ِم ْن ُه فَا ْلتَف ََت اإلى ال َج ْم َع َوقا َل:
« َم ْن َل َم َس ِثيابي؟» 31فَقا َل َل ُه تَ ُ
لاميذهُ:
«تَرى ال ُجمو َع تَ ْز َح ُم َك َوتَقو ُلَ ‘ :م ْن
َل َم َسني؟’ » َ 32وكا َن ي َ ْن ُظ ُر ِليَرى َم ْن فَ َع َل
ِ
هذ ِه 33 .أا ّما ِت ْل َك ال َم ْر أاةُ ف أَاتَ ْت َو ِه َي خائ َف ٌة
َو ُم ْرتَجِ َف ٌة ِل ِع ْل ِمها بِما صا َر َلها َو َوقَ َع ْت
قالت َل ُه ال َح َّق كُ َّل ُه34 .فَقا َل لها:
أاما َم ُه َو ْ
«ابْنَتي ،اإيمانُ ِك َخ َّل َص ِك .ا ْذ َهبي ب َِسلا ٍم
َوكوني ُمعافاة ً ِم ْن َض ْرب َ ِت ِك».
َ 35وفيما ُه َو يَتَكَ َّل ُم ،أاتَوا ِم ْن بَي ِ
ت
س ال َم ْج َم َع قائلي َن« :ابْنتُ َك ماتَ ْت.
َرئي ِ
ِلماذا تُ ْت ِع ُب ال ُم َع ِّل َم ب َ ْع ُد؟» َ 36س ِم َع يَسو ُع
س ال َم ْج َم َع
الكَ ِل َم َة ا َّلتي قالوا ،فَقا َل ِلر ِئي ِ
َ
ذاك« :ل� تَ َخ ْف .ا آ ِم ْن فَق َْطَ 37 ».و َل ْم
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ي َ َد ْع أا َحداً ي َ ْذ َه ُب َم َع ُه اإلّ� ِس ْمعا َن ب ُ ْط ُر َس
قوبَ 38 .و أاتَوا اإلى
قوب َويو َح ّنا أاخا ي َ ْع َ
َوي َ ْع َ
س ال َم ْج َم َع َ
ذاك َو َر أاى ُم ْض َطربي َن
بَي ِت َرئي ِ
َوباكي َن َو ُم َولوِلي َنَ 39 .و َد َخ َل َوقا َلِ « :لماذا
الصب َّي ُة َل ْم تَ ُم ْت
ُم ْض َط ِربو َن أانْتُم َوتَ ْبكو َنَّ .
َول ِك َّنها نائ َم ٌة 40 ».فَكانَوا ي َ ْض َحكو َن
َعلَي ِه .أا ّما ُه َو ف أَاخ َْر َج ُهم َجميعاً َو أا َخ َذ
الصب َّي ِة َو أُا َّمها َو أا َ
ولئك ا َّلذي َن َم َع ُه
أابا َّ
الصب َّي ُة ُم ْض َج َع ًة.
َو َد َخ َل اإلى َح ُ
يث كانَ ِت َّ
الصب َّي ِة َوقا َل لها« :طاليثا
َ 41و أا ْم َس َك ِبيَ ِد َّ
الصب َّي ُة َوكانَ ْت
قوميَ 42 ».و ِل َلو ْق ِت قا َم ِت َّ
فقد كانَ ْت ابْن َة اثْنَتَي َع ْش َرةَ
تَ ْمشيْ ،
َسنَ ًةَ .وكانوا يَتَ َع َّجبو َن تَ َع ُّجباً َعظيماً.
َ 43و أاوصا ُهم كَثيراً أالّ� ي َ ْعلَ َم أا َح ٌد ب ِ
ِهذ ِه.
َوقا َل َل ُهم أا ْن ي ُ ْعطوها ِلتَ ْأاك َُل.
َو َخ َر َج ِم ْن ُه َ
ناك َو أاتى اإلى ب َ ْل َد ِت ِه
َورافَ َق ُه تَ ُ
لاميذهَُ 2 .وحي َن صا َر
الس ْب ُت ب َ َد أا ي ُ َع ِّل ُم في ال َم ْج َم َع َوكَثيرو َن
َّ
أ
اإ ْذ َس ِمعوا تَ َع َّجبوا قائلي َنِ « :م ْن اي َن ِلهذا
ِ
هذ ِه ال�أُمو ُر َو أايَّ ُة ِحكْ َم ٍة أُا ْع ِطيَ ْت َل ُه َح ّتى
ات ك ِ
يس هذا
تَصي َر َعلى ي َ ِد ِه قُ ّو ٌ
َهذ ِه؟  3أا َل َ
قوب َويوسي
ُه َو ال َّن ّجا ُر ابْ ُن َم ْري َ َم َو أاخو ي َ ْع َ
يس ْت أا َخواتُ ُه ُهنا
َوي َ ُهوذا َو ِس ْمعا َن ،أا َو َل َ
ِع ْن َدنا؟» َوكانوا ي َ ْعثُرو َن ِب ِه4 .فَقا َل َل ُهم
يَسو ُع« :ل� نَب َِّي يُها ُن اإلّ� في َمدينَ ِت ِه َوبي َن

6

4:6–38:5

يرو ْح َمعو َغي ْر شَ ْمعو ْن ب ْطرس
أا َّح ْد َت ُ
وجوا
قوب.
َ
ْو َي ْعقوب ْو َ
يوحنّا اَأخو َي ْع ْ
عين،
اراهن َم ْفج ُو ْ
لَ َبيت ْگبير ال َم ْج َم ْعَ ،و ْ
يش
ي ْب َكو ْن وي َولْولو ْن .و َد َخل ْوقالْ ْ
لن« :لَ ْ
ماتت،
َم ْفج ُوعين انْتن ْوت ْب َكو ْن؟ الب ْن ْت ما ك ْل ْ
س
ن ِاي ِمة ي ِا ».قاموا َبقى ي ْذ َحكو ْن َع َليوَ .ب ْ
عن كلّ ْنَ ،و َاخ ْذ اَأبو الب ْن ْت وا ّما ْو َهو ْك
ه ّواِ ط ِالَ ْ
َل َمعوْ ،و َد َخ ْل لَم ُو َض ْع َل كانت ْم َم َّد ِدة
الب ْن ْت .ومسك ف ايد الب ْنت ْوقالْلا:
ف ساعتا قامت الب ْنت
« َطاليثا قوميْ ».و َ
ناعش َس ِنة
ْو َبقى ت ْمشيْ ،
من َل ب ْن ْت ا ْث ْ
ف َغي ْر
كانتَ .وا َروا ال َع َج ْب وانْ َب َهتوا ْو َبقَوا َ
ْ
دنْي ِاَ .وو ّصاهن ْكثي ْر لا ي ْعرفْ اأ َّح ْد هاي،
لن َت يجب ْولا َت تاك ْل.
ْوقالْ ْ
38

39

40
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42

43

6

ف َب َلدو
َيس ُو ْع م ُو ينقبل َ

ْو َط َل ْع م َنونَك ْوجا َل َب َلدو ْو َتلاميذو
الس ْب ْت َبدا ي َعلّم
َمعوْ .ولَ َم ْن صا ْر َّ
س س ْمعوا و ْت َع َّجبوا،
ف ال َم ْج َم ْع ،و ْكثي ْر ن ِا ْ
ايش
ْوكا ْن يقولو ْنْ :
«من اَأيلو ها ْذ َهالشِّ ي؟ َو ْ
ي ِا َهالح ْك ِمة َل ك انْ َع َط ْتلو َت تْس ِير َعلى
يش ها ْذ م ُو
ايدو َع ْ
جايب كَما هاي؟ لَ ْ
ابن َم ْر َي ْم واَِ ،واخو َي ْعقوب ْويوسي
النّ ّجار ْ
ْوياهوذا ْوشَ ْمعو ْن؟ ْوم ُو ْكوا َخواتو َهو ْن عنّا
لن:
ن ِا؟» ْوكا ْن يتْشَ َّككون ِفيوَ .يس ُو ْع قالْ ْ
ف َب َلدو
«ما في نَبي َبلا َق ْدر ْوقي ِمة َغي ْر َ
2

3

4
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يسي
ين َقرايبينو ْو َ
ْو َب ْ
ف َبيتوْ ».وما تاق َ
س َح ّط ايدَيو َعلى
َهونَك ْولا َعجي ِبةَ ،ب ْ
من
فاهن .وكا ْن ي ْت َع َّج ْب ْ
َك ْم َمريِض ْوشَ ْ
قلّ ْة اإيماننْ .وكان يس ُو ْح ف الّضْ ياع ي َعلّ ْم.

أانْ ِسبائ ِه َوفي بَي ِت ِهَ 5 ».و َل ْم ي َ ْستَ ِط ْع أا ْن
ي َ ْصنَ َع ُه َ
ناك َول� قُ َّوة ً وا ِح َدة ً اإلّ� أانَّه َو َض َع
ي َ َدهُ َعلى َم ْرضى قَليلي َن َو َشفا ُهمَ 6 .وكا َن
يَتَ َع َّج ُب ِم ْن ِق َّل ِة اإيما ِنهِمَ ،وكا َن يَتَ َج َّو ُل
في القُرى ي ُ َع ِّل ُم.

ساح َتلاميذو الا ْثناعش ْو َبدا ي ْب َعثْن ا ْث َنين
ْو ْ
طاهن س ْل َطة َعلى ا ْرواح النّ ْج ِسة
ا ْث َنينْ ،و َع ْ
يحملو ْن شي
اهن لا ْ
َت يط ِالعوو ْنَ .وو ّص ْ
س ،لا ط ُو ْربايِة ْولا ْغ َبيز
لل َّطريِ ْق َغي ْر َعصايِة َب ْ
س يحطّون ف
حاس ف
ْ
ْولا نْ ْ
كيسنَ .ب ّ
لن:
َينْ .وقالْ ْ
بسون ْزبون ْ
ْاجر ْن َصول ْولا ي ْل ْ
يت َل ت ْدخلو ْنَ ،هون َْك كونوا دي
« َل اَأينا َب ْ
لَ َم ْن ت ْط َلعو ْن م َنون َْكْ .وك ْل َهو ْك َل م ُو
من ت ْط َلعو ْن م َنونَك،
كنْ ،
يس َمعولْ ْ
ي ْق َبلوكن ْو ْ
يكن شَ ها ِدة
ْراب َل َت ْحت ْ
اج َر ْ
انْفضوا ت ْ
كن :اَأ ْه َي ْن َت يس ِي ْر
والح ّق اَقولْ ْ
ض ّد ْنَ .
من هاك
ساب ْ
لَسادوم ْوعامو َرة َيوم ال ّ ْح ْ
س
َالب َل ْد ».و َط َلعوا ْوك ََرزوا يو َعظون النّ ِا ْ
ياطين ْكثي ْر كا ْن يط ِالعون،
َت يتوبو ْن .وشَ ْ
راضى ْكثي ْر ويشفَوون.
ويمشَ حون بال َّزيت َم ِ

َ 7و َدعا ال�ثْني َع َش َر َوب َ َد أا ي ُ ْر ِسلُ ُهم اثْنَي ِن
اثْنَي ِن َو أا ْعطا ُهم ُس ْلطاناً َعلى ال� أ ْروا ِح
ال َّنجِ س ِة ِليُ ْخ ِرجواَ 8 .و أاوصا ُهم أالّ� ي َ ْح ِملوا
َشيئاً ِلل َّطري ِق اإلّ� َعصاً فَق َْط ،ل� ِم ْز َوداً
َول� ُخ ْبزاً َول� نُحاساً في أاك ِ
ْياسهِم9 .ب َ ْل
أا ْن ي َ ْحتَذوا ِبنَ ْع ٍل َول� ي َ ْلبَسوا قَميصي ِن.
َ 10وقا َل َل ُهم :أ
«ا َّي بَي ٍت َد َخ ْلتُ ْم فُ ُه َ
ناك كونوا
َح ّتى تَ ْخ ُرجوا ِم ْن ُه َ
ناكَ 11 .وك ُُّل ا َّلذي َن ل�
ي َ ْقبَلونَكُم َول� ي َ ْس َمعونَكُم فَحا َلما تَ ْخ ُرجو َن
ِم ْن ُه َ
ناك انْفُضوا ال ُغبا َر ا َّلذي تَ ْح َت
أا ْقدا ِمكُم َشها َدة ً َعلَيهِمَ .وال َح َّق أاقو ُل َلكُم:
سادوم َو ِلعامورةَ في
َسيَكو ُن حال ٌة أا ْه َو ُن ِل
َ
الدي ِن ِم ّما ِل ِت ْل َك ال َمدينَ ِةَ 12 ».و َخ َرجوا
يَو ِم ّ
13
َثيرة ً
َوك ََرزوا أا ْن يَتوبواَ .و َشياطي َن ك َ
بالزي ِت َم ْرضى
كانوا ي ُ ْخ ِرجو َن َوي َ ْم َسحو َن ّ
كَثيري َن َوي َ ْشفو َن.

هيرودس ال َم ْ
لك َعلى َيس ُوعْ،
ْوسم ْع ُ
«يوحنّا
ْ
من َل انْ َع َرف ْاسمو ْوكان يقولَْ :
من هاي
يتينْ ،
من َبين ال َم ْ
ال َم ْع َمذا ْن قا ْم ْ

َ 14و َس ِم َع هيرو ُد ُس ال َم ِل ُك َع ْن يَسو َع،
اس َم ُه كا َن قَ ْد ُع ِر َف ِم ْن ُهَ .وقا َل:
ِل� أ َّن ْ
قام ِم ْن بَي ِن ال� أ ْموا ِت،
«يو َح ّنا ال َم ْع َمدا ُن َ

5

6

لَ َم ْن َيس ُو ْع َب َعث َتلاميذو َت َيبشرون

7

8

9

10

11

12

13

يوحنّا ال َم ْع َمذا ْن
قتل َ

14
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ات15 ».ا آ َخرو َن كانوا
ِلهذا تُ ْع َم ُل ِب ِه الق ُّو ُ
يَقولو َن« :اإنَّه اإيل ّياَ ».وا آ َخرو َن« :هو
نَب ٌِّي كَوا ِح ٍد ِم َن ال�أنْب ِ
ِياء16 ».حي َن َس ِم َع
هيرو ُد ُس قا َلُ « :ه َو يو َح ّنا ا َّلذي أانا قَ َط ْع ُت
ْأ
قام ِم ْن بَي ِن ال� أ ْم ِ
واتِ 17 ».ل� أ َّن
َرا َس ُه َ
ض َعلى
هيرو ُد َس كا َن قَ ْد أا ْر َس َل َوقَبَ َ
الس ْج ِن ِل� أ ْج ِل هيروديّا
يو َح ّنا َو أاوث َ َق ُه في ِّ
ا ْم َر أا ِة فيلي ُّب َس أاخي ِه ا َّلتي تَ َز َّو َجِ 18 .ل� أ َّن
يو َح ّنا كا َن يَقو ُل ِلهيرو ُد َس« :ل� ي َ ِح ُّل
َل َك أا ْن تَ أاخ َُذ ا ْم َر أاةَ أا َ
خيكَ 19 ».وكانَ ْت
ريد قَ ْتلَ ُه
هيروديّا حا ِن َق ًة َعلَي ِه َوكانَ ْت تُ ُ
َول ِك َّنها َل ْم تَكُ ْن تَ ْستَطي ُع20 .فَهيرو ُد ُس
خاف ِم ْن يو َح ّنا ِل�أنَّ ُه كا َن ي َ ْعلَ ُم أانَّه
كا َن ي َ ُ
يس َوكا َن يَصونُ ُهَ ،و أاموراً
َر ُج ٌل با ٌّر َو ِق ّد ٌ
كَثي َرة ً كا َن ي َ ْس َم ُع ِم ْن ُه وي َ ْصنَ ُعِ ،وب ُِسرو ٍر
كا َن ي َ ْس َم ُع َل ُه.
21
لوم اإ ْذ َصنَ َع هيرو ُد ُس
وم َم ْع ٌ
َوصا َر ي َ ٌ
شاء ِل ُع َظما ِئ ِه َو ِلقاد ِة ال�ألو ِ
ف
في َمو ِل ِد ِه َع ً
َو أا ْعيا ِن ال َجلي ِلَ 22 .و َد َخلَ ِت ابْنَ ُة هيروديّا
َو َرقَ َص ْت َونا َل ِ
اس ِت ْحسا َن هيرو ُد َس
ت ْ
لصب َّي ِة:
َوال ُم َّتكئي َن َم َع ُه فَقا َل ال َم ِل ُك ِل َّ
«ا ْس أاليني ما تُريدي َن ف أَُا ْع ِطيَ ِكَ 23 ».و أا ْق َس َم
َلها قائلا ًَ « :م ْهما َس أا ْل ِت لَ� أُ ْع ِطيَ َّن ِك َح ّتى
قالت
ِن ْص َف َم ْملَكَتي24 ».فَ َخ َر َج ْت َو ْ
ِل� أُ ِّمها« :ماذا أا ْس أا ُل؟» قا َل ْت َلهاَ « :ر ْأا َس

24-15:6

س
َعجايب تْس ِير َعلى ايدوْ ».و َغير ن ِا ْ
كان يقولون« :ايِل ّيا واِْ ».و َغير ْن« :نَبي
دس ،لَ َم ْن
س ُ
هيرو ْ
كَما واِح ْد م الاَنْ ِبياَ ».ب ْ
«يوحنّا ها ْك َل انا َق َط ْع ُت راسو،
سم ْع قالَْ :
دس
يتينْ ».
من َبين ال َم ْ
ه ّواِ قا ْم ْ
من َل ُ
هيرو ْ
كا ْن ك ْل َب َع ْث َع ْس َكر ْو ْ
يوحنّا ْوشَ دَّدو
مسك َ
هيروديّا َم ْرة اَخو ُه
من ْ
سْ ،
ف َ
وچ ُ
الح ْب ْ
يوحنّا
س ها ْك َل َاخ ْذْ .
من َل كا ْن َ
فيل ُّب ْ
دس« :م ُو يح ْل َع َل ْ
يك تاخ ْذ
يقو ْل لَ ُ
هيرو ْ
َدت
َم ْرة اَخو ْك».
وهيروديّا كا ْن ك ْل َحق ْ
ُ
س ما كا ْن تصل
َع َليو ْوكان تْري ْد ت ْقتلو َب ْ
من
هيرودس كا ْن يخافْ ْ
ايداْ ،
من َل ُ
ّيس
يوحنّاْ ،
َ
من َل كا ْن ي ْعرفْ َزلَ ِمة با ّر ْو َقد ْ
واِْ .وكا ْن ي ْت َق َّي ْد َع َليوْ .وف ْكثي ْر َمساي ْل
ويسي ْب َكلامو ،و ْبف ََر ْح كا ْن
كا ْن ْ
يس َم ْعلو َ
يس َم ْعلو.
ْ
ْوجا َيو ْم َم ْعروفْ َ ،يو ْم عي ْد ميلا ْد
هيرودسْ ،و َسوى َدعو ْة َعشا لَ ْگباريّتو
ُ
لت
الجلي ْل .و َد َخ ْ
ْوق ّوا ْد َع ْس َكرو ْو ُر َوسا َّ
ف
هيروديّا ْورقصتْ ،و َط َّي ْ
بت ك ِي ْ
ب ْن ْت ُ
يين َمعو .قام ال َم ْ
لك قا ْل
دس والم ْنت ْك ْ
ُ
هيرو ْ
ْريدين،
َّ
للصب ِّية« :ا ْطلبي منّي شي َل ت ْ
َت ا ْع ِ
وح َل ْفلا قالْلا« :شي َل
طيكَ ».
لبين َت ا ْع ِ
نص َم ْم َلكتي!»
ت ْط ْ
طيك ،دي َل ْ
لب
عت ْ
ها ْك زاِ َط َل ْ
قالت لا ّما« :اَأيش اَ ْط ْ
يوحنّا ال َم ْع َمذا ْن!»
منّو؟» قال ْتلا:
«راس َ
ْ
15

16
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18
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وراساً َد َخلت ْبه ِّمة لَع ْند ال َملك ْوقال ْتلو:
يوحنّا
راس َ
«اَأري ْد ت ْعطيني َّ
الس ْع َعلى َط َب ْق ْ
ال َم ْع َمذا ْن!» ال َم ْ
س
لك حزن ْكثي ْرَ ،ب ْ
يين َمعو ما را ْد
لَخاط ْر الح ْل ْ
فانات والم ْنت ْك ْ
من ك ْلمتو لها .وراساً َب َعث ال َم ْ
لك
ي ْر َج ْع ْ
راح
ج ّلا ْد َوا َم ْر َت
يوحنّاْ .و ْ
راس َ
ْ
يجيب ْ
س.
ّ
يوحنّا ف َ
راس َ
الح ْب ْ
الج ّلا ْد َق َط ْع ْ
والصب ِّية
وجاب َ
للصب ِّية َّ
ف َط َبق ْو َعطى َّ
ْ
َع َط ْت لا ّماْ .وس ْمعوا َتلاميذو ْو َجوا َح َملوا
ف َقب ْر.
جثّتو ْو َحطّو ُه َ

25
لو ْق ِ
ت َد َخلَ ْت
يو َح ّنا ال َم ْع َمدانَِ ».و ِل َ
ِب ِه َّم ٍة اإلى ال َم ِل ِك َوقا َل ْت َل ُه :أُ
ريد في
«ا ُ
الحا ِل أا ْن تُ ْع ِطيَني َعلى َطبَ ٍق َر ْأا َس يو َح ّنا
ال َم ْع َمدانَِ 26 ».و َح ِز َن ال َم ِل ُك ج ًِّدا َول ِك ْن
ِل� أ ْج ِل ال� أ ْقسا ِم َو ِل� أ ْج ِل ال ُم َّتكئي َن َل ْم ي ُ ِر ْد أا ْن
ي َ ُر َّدها27 .ب َ ْل ِل َلو ْق ِت أا ْر َس َل ال َم ِل ُك َس ّيافاً
أ أ ْأ
س يو َح ّناَ .و َذ َه َب َوقَ َط َع
تي ِب َر ْأا ِ
َوا َم َرهُ ا ْن يَا َ
الس ْج ِنَ 28 .و أاتى ِب ِه في
َر ْأا َس يو َح ّنا في ِّ
الصب َّي ُة أا ْع َط ْت
الصب َّي َة َو َّ
َطبَ ٍق َو أا ْعطى َّ
أُا َّمهاَ 29 .و َس ِم َع تَ ُ
لاميذهُ ف أَاتَوا َو َح َملوا
ُجثْمانَ ُه َو َو َضعوهُ في قَ ْب ٍر.

واج َت َمعوا ال ّرس ْل ع ْن ْد َيس ُوع ْوقالولو
ْ
َعلى ك ْل شي َل َس َووا ْوك ْل شي َل َعلَّموا.
لنَ « :ت َعوا نْ ُرو ْح َل َب ّر ِّية ْبوح ْدنا،
قالْ ْ
من كث ْر َل كا ْن في ن ِاس
وا ْرتاحوا ْش َويْ ».
لهن ف ْر َصة حتّى َت
ت ُْروح ْوتجيْ ،وما كا ْن ْ
ياكلولن ل ْق ِمة .وراحوا َل م ُو َض ْع َم ْقط ُو ْع
ْ
ِ
س اَأ َروو ْن
ف َّ
س ْكثي ْر نا ْ
الس ّفي ِنة ْب َو ْحد ْنَ .ب ّ
من ك ّل
ض ع ْديو ْ
رايحين ْو َع َرفوونْ ،و َع الا َ ْر ْ
لن .و َط َل ْع َيس ُو ْع اَأرى
ال ّ ْبلاد ْو ْ
وصلوا َق ْب ْ
من َل
لَ ّم ْ
ينْ ،
ات ن ِاس ْكثير ْو َح ْن َق ْلبو َع َل ْ
من َمسايل
كانوا كَما َغ َن ْم َبلا راعيْ .و َبدا ي َعلّ ْ
ْكثي ْرْ .و َبع ْد َو ْق ْت َطوي ْلَ ،ق َّربوا لَع ْندو
َتلاميذو ْوقالولوَ « :هو ْن م ُو َض ْع َم ْقط ُوع واِ
يروحو ْن َل
ْو ْ
فات ِفيا َو ْق ْتْ .
اص ْ
رفن َت ُ

30
الر ُس ُل اإلى يَسو َع َوقالوا َل ُه
َوا ْجتَ َم َع ُّ
َع ْن ك ُِّل ما َع ِملوا َوما َع َّلمواَ 31 .وقا َل
َل ُهم« :تَعا َلوا ِلنَ ْذ َه َب اإلى البَ ِّريَّ ِة َو ْح َدنا
َوا ْرتاحوا قَليلا ًِ ».ل�أنَّ ُه كا َن كَثيرو َن ي َ أاتو َن
َوي َ ْذ َهبو َن َو َل ْم يَكُ ْن َل ُهم ف ُْر َص ٌة َول� ِللاأكْ ِل.
َ 32و َذ َهبوا اإلى َم ِ
السفينَ ِة
وض ٍع قَ ْف ٍر في َّ
َو ْح َد ُهمَ 33 .و َرا آهم كَثيرو َن َو َع َرفو ُهمَ ،وفي
الياب َِس ِة َركَضوا ِم ْن ك ُِّل ال ُم ُد ِن أاما َم ُه
ناكَ 34 .و َخ َر َج يَسو ُع َو َر أاى ُجموعاً
اإلى ُه َ
كَثي َرة ً َوتَ َح َّن َن َعلَيهِم ِل�أنَّ ُهم كانوا ي ُ ْشبِهو َن
راعي َلهاَ .وب َ َد أا ي ُ َع ِّل ُم ُهم أاموراً
ِخرافاً ل� َ
َثيرةًَ 35 .وب َ ْع َد َو ْق ٍ
ت َطوي ٍلَ ،دنا اإ َلي ِه
ك َ
لاميذهُ َوقالوا« :هذا َم ِ
تَ ُ
والو ْق ُت
وض ٌع قَف ٌْر َ
ُم أتا ِّخ ٌرِ 36 .ا ْص ِرفْهم ِليَ ْذ َهبوا اإلى ال ُحقو ِل

25

26

27

28

29

َيس ُو ْع ي َط ّعم َخ ْمسة اَلاف َزلَ ِمة

30

31

32

33

34

35

36
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48-37:6

وات والّضْ ياع َحوالينا ْويش َت َرولن ْغ َبي ْز:
َالب ْق َچ ْ
لن:
س ه ّواِ قالْ ْ
ما َم ْ
عن شي للاَكلَ ».ب ْ
ني
«اأنْتن ا ْع َطوو ْن َت يا ْكلو ْن!» قالولو« :ي ْع ِ
ين َت
ين دينار ْغ َبيز ْون ْع ِط ْ
نْ ُرو ْح نشْ تري ْبمي َت ْ
غيف
«روحوا َروا َك ْم َر ْ
يا ْكلو ْن؟» قالْ ْ
لنُ :
«خ ْمس ْة
كن َهون؟»ْ .ولَ َم ْن اَأ َروا ،قالواَ :
ع ْن ْد ْ
ر ْغ ِفة ْو َس َم ْك َت ْين ».واأ َمر ْن َت ي ْت َكون الك ّل
شيش .وانْ َت َكوا
ْصفوف ْصفوفْ َع َ
الح ْ
سين
ْصفوف ْصفوفْ  ،م ِّية م ِّية ْو َخ ْم ْ
الخ ْمس ْة ر ْغ ِفة
اخ ْذ َهوك َ
سينَ .و َ
َخ ْم ْ
السما ْوب ِا َرك ْوك ََّس ْر
والس َمك َتينْ ،و َطلَّ ْع ف َّ
َّ
رغفة الّغ َْبيزْ ،و َعطى َتلاميذو َت يحطّو ْن
ين ل ْلك ْل.
الس َم ْك َت ْ
قدّامنْ ،و َف َّرقوا َهوك َّ

ا َّلتي َحو َلنا َوالقُرى َوي َ ْبتاعوا َل ُهم ُخ ْبزاً
37
يس ع ْن َدهم ما ي َ ْأاكُلو َن37 ».فَقا َل
ِل�أنَّ ُه َل َ
َل ُهم :أ
«ا ْعطوهم أانْتُم ِليَ ْأاكُلوا!» قالوا
َل ُه :أ
«انَ ْذ َه ُب َونَ ْبتا ُع ِب ِمئَتي دينا ٍر ُخ ْبزاً
38
َونُ ْعطيهِم ِليَ ْأاكُلوا؟» 38فَقا َل َل ُهمُ « :انْ ُظروا
ك َْم َرغيفاً َلديكُم ُهنا؟» َوحي َن َر أاوا
39
قالوا َل ُهَ « :خ ْمس ُة أا ْر ِغ َف ٍة َو َس َمكَتانِ».
40
39ف أَا َم َر ُهم أا ْن ي ُ ْج ِلسوا ال َجمي َع َصفًّا َصفًّا
َعلى ال ُع ْش ِ
بَ 40 .وا َّتك أَاوا َصفًّا َصفًّا،
41
ِمئ ًة ِمئ ًةَ ،و ْخ ْمسي َن َخ ْمسي َنَ 41 .و أا َخ َذ
الس َمكَتَي ِن َونَ َظ َر
ِت ْل َك ال� أ ْر ِغ َف َة ال َخ ْم َس َة َو َّ
الس ِ
ماء َوبا َر َك َوك ََس َر ال ُخ ْب َز َو أا ْعطى
في َّ
تَ َ
الس َمكَتَي ِن
لاميذهُ ِليَ َضعوا َل ُهمَ ،وقَ َّس َم َّ
ِل َجمي ِعهِم.
43
42
43
42
ناعش
َو أاكَلوا كُ ُّل ُهم َو َشبِعواَ .و َرفَعوا والك ّل اَكَلوا ْوش ْبعوا .وشالوا ا ْث ْ
الس َمكْ 44 .و َل
ال ِك َس َر اثْنَتَي َع ْش َرةَ قُ َّف ًة َم ْم َ
لوءة ً َو ِم َن ق ّف ْة كس ِاري م ْتل ّيينْ ،وم َّ
الس َمكَ 44 .وكا َن ا َّلذي َن أاكَلوا ال ُخ ْب َز اكَلوا ْغ َبي ْز َخ ْمسة اَلاف َزلَ ِمة كانوا.
َّ
َخ ْم َس َة ا آل� ِ
ف َر ُج ٍل.
َيس ُو ْع ي ْمشي َع ال َمي
َ 45و ِل َلو ْق ِ
ت أا ْل َز َم تَ َ
للس ّفي ِنة
لاميذهُ أا ْن ي َ ْص َعدوا 45وراساً َج َب ْر َتلاميذو َت ي ْط َلعو ْن َّ
يت َصيدا،
ويروحو ْن َق ْبلو لَشاطي اللاخْ لَ َب ْ
اإلى َّ
السفينَ ِة وي َ ْذ َهبوا أاما َم ُه اإلى ال َع ْب ِرُ ،
سْ 46 .ولَ َم ْن
اإلى بَي ِت َصيدا فيما ي َ ْص ِر ُف ُه َو ال ُجمو َعَ .على َق ْد ما ْ
يصرفْ لَ ّمات النّ ِا ْ
يصلّيَ 47 .و ْق ْت
فنْ ،
للج َب ْل َت َ
راح َّ
َ 46وحي َن َص َرفَهم َذ َه َب اإلى ال َجبَ ِل ِليُ َص ّليَ .ص َر ْ
47
ارت
كص ْ
الس ّفي ِنة كا ْن ّ
ساء كانَ ْت َّ
َوحي َن صا َر ال َم ُ
السفين ُة في َل صارت ال َمساَّ ،
َو َس ِ
ض.
ط البَ ْح ِر َو ُه َو َو ْح َدهُ َعلى ال� أ ْر ِ
نص َالبحرْ ،وه ّواِ لَحالو َع الا َ ْر ْ
ض .ف ّ
من َل
اراهن ي ْت َع َّذبون ْوهنّ ِا يس ُوقو ْنْ ،
َ 48وراآ ُهم ُم َع َّذبي َن في ال َج ْذ ِفِ ،ل�أ َّن ّالري َح َ 48و ْ
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2:7–49:6

ف راب ْع
الهوا يضْ ربْ .و َ
ف ّ
وچن كان َ
قس ْم م ال َلي ْل ،جا َيس ُو ْع لَع ْند ْن م ِاشي َع
ينْ .و َهوك
ال َميْ ،وكان يري ْد ي ْق َط ْع َع َل ْ
اَ َرو ُه م ِاشي َع ال َمي ْوقالوا َب ْلكي شَ َبح واِ،
ف
من َل كلّ ْن اَأ َرو ُه ْوخافواْ .و َ
ْو َز َعقواْ .
كن ،اَأنا
لنَ « :ق َّووا َق ْل ْب ْ
ساعتا َحكى َمعن ْوقالْ ْ
للس ّفي ِنة،
واِ ،لا تْخافو ْنْ ».و َط َل ْع لَع ْند ْن َّ
هوتين كانوا
الهوا ،و ْم َع َّجبين ْكثير ْو َم ْب ْ
ْو َوقَّف َ
من هاك
َج ّو ْ
من َل ما ْفهموا ْ
َفسنْ .
ات ن ْ
بن َغ ْ
ليظ كا ْن.
من َل َق ْل ْ
الّغ َْبي ْزْ ،
49

50

51

52

راضى ْكثي ْر
َيس ُو ْع يشْ في َم ِ

كانَ ْت ِض َّدهمَ .وفي نَوب َ ِة ِ
الرابع ِة
الحرا َس ِة ّ
ِم َن ال َّلي ِل ،أاتى اإ َليهِم يَسو ُع ِ
ماشياً َعلى
ِ
ريد أا ْن يَتَجا َو َز ُهمَ 49 .و ُهم
الماء َوكا َن ي ُ ُ
ماشياً َعلى ِ
َر أاوهُ ِ
الماء َو َظ ّنوا أانَّ ُه ُر ْؤيا
كا ِذب ٌة ،ف ََص َرخواِ 50 ،ل�أنَّ ُهم َجميعاً َر أاوهُ
لو ْق ِ
ت تَكَ َّل َم َم َع ُهم َوقا َل:
َوخافواَ .و ِل َ
«تَ َش َّجعوا! أانا ُه َو .ل� تَخافواَ 51 ».و َص ِع َد
الري ُحَ ،وكانوا
اإ َليهِم ،اإلى َّ
السفينَ ِة َو َه َد أا ِت ّ
ُمتَ َع ِّجبي َن ج ًِّدا َو َم ْبهوتي َن في أانْف ُِسهِم.
ِ 52ل�أنَّ ُهم َل ْم يَكونوا قَ ْد فَهِموا ِم ْن ذ ِل َك
ال ُخ ْب ِزِ ،ل� أ َّن قُلوب َ ُهم غَليظ ًة كانَ ْت.
َ 53وحي َن َعبَروا اإلى َع ْب ٍر ،أاتَوا اإلى
السفينَ ِة،
َجينيسا َرَ 54 .وحي َن َخ َر َج ِم َن َّ
ِل َلو ْق ِ
ت َع َرفَ ُه أا ُ
هل ال ِم ْن َط َق ِة55 .ف ََركَضوا
ض َوب َ َد أاوا ي َ أاتو َن
في ك ُِّل ِت ْل َك ال� أ ْر ِ
بال َم ْرضى حا ِملي َن اإيّاهم في أا ِس َّر ٍة اإلى
يث ي َ ْس َمعو َن أانَّه َموجو ٌدَ 56 .و أاينَما
َح ُ
رى ،كانوا ي َ َضعو َن
َد َخ َل ،اإلى ُم ُد ٍن َوقُ ً
ال َم ْرضى في ال� أ ْسوا ِق َوي َ ْطلُبو َن ِم ْن ُه أا ْن
ي َ َد َع ُهم ي َ ْل ِمسو َن َولو ُه ْد َب ث َو ِب ِهَ .وك ُُّل
ا َّلذي َن كانوا ي َ ْل ِمسونَ ُه ،كانوا ي ُ ْشفَو َن.

ْولَ َم ْن َق َطعوا َل ص ُوب اللاخْ َ ،جوا
الس ّفي ِنة َهون ْ
َك.
ض َجنّيسار ْو َوقَّفوا َّ
لا َ ْر ْ
الس ّفي ِنةَ ،ع َرفو ُه ن ِاس
واأ َّو ْل َل َط َلعوا م َّ
الدّيرِة .وع ْديوا ف ك ْل هاك الا َ ْرض،
يحملوو ْن َع
ْو َبدَوا يجيبون ال َم ِ
راضىْ ،
اين
ين َل س ْمعوا َهون َْك واَِ .و ْ
ال ّ ْتخوت لا أ ْ
َل كا ْن ي ْدخ ْل ،لل ّ ْضياع والمد ْن ،ف
راضى ْوكا ْن
ال َع َرصات كان يحطّون ال َم ِ
يخلّيين يدقّو ْنَ ،خلّي يكو ْن
ي ْت َو َّسلولو َت َ
َر ّدة ْزبونوْ ،و َل كان يدقّو ُه كل ّ ْن كا ْن
ينْشَ فَو ْن.
َوا ْجتَ َم َع َل َدي ِه الف َّريس ّيو َن َوكَتَبَ ٌة
س م ال َف ّريس ِّية و ْم َع ْلمين
وال َت ّموا ع ْندو ن ِا ْ
أ
أ
ليمَ .و َر أاوا ب َ ْعضاً
س
اتَوا ِم ْن او ُر َش َ
سَ .وا َروا ن ِا ْ
اموس َجوا م الق ْد ْ
النّ ْ
من َتلاميذو يا ْكلون ْغ َبي ْز َبلا َخ ّسيل ايدَينِ ،م ْن تَ ِ
لاميذ ِه ي َ ْأاكُلو َن ُخ ْبزاً بِدو ِن أا ْن
ْ
53

54

55

56

7

7
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ي َ ْغ ِسلوا أا ِيدي َ ُهم فَلامواِ 3 .ل� أ َّن ك َُّل اليَهو ِد
َوالف َّريس ّيي َن اإ ْن َل ْم ي َ ْغ ِسلوا أايديَهم ِب ِعناي َ ٍة
الشيو ِخ.
ل� ي َ ْأاكُلو َن ِلتَ َم ُّس ِكهم ِبتَقاليَ ِد ُّ
السو ِق ل� ي َ ْأاكُلو َن اإ ْن َل ْم ي َ ْعتَ ِمدوا.
َ 4و ِم َن ّ
َو أامو ٌر أُاخْرى كَثي َرةٌ تَ َق َّلدوها ِليَ ْحفَظوها:
س
باريق واآ ِنيَ ِة نُحا ٍ
ات كُؤو ٍ
َم ْعمو ِديّ ُ
س َو أا َ
أ
وا ِس َّر ٍةَ 5 .و َس أا َل ُه الكَتَبَ ُة َوالف َّريس ّيو َن:
لاميذ َك َح َس َب تَ ِ
سير تَ ُ
قاليد
« ِلماذا ل� ي َ ُ
الشيو ِخ ،ب َ ْل ي َ ْأاكُلو َن ُخ ْبزاً َو أايديهِم غ َُير
ُّ
َم ْغسو َل ٍة؟» 6فَقا َل َل ُهمَ « :ح َسناً تَنَ َّب أا َع ْنكُم
ْتوب:
بي يا ُمراؤو َن ،كَما ُه َو َمك ٌ
اإ َش ْعيا ال َّن ُّ
الش ْع ُب ب َِش َفتَي ِه يُكْ ِر ُمني .أا ّما قَ ْلبُ ُه
‘هذا َّ
فَجِ ُّد ب َ ٍ
عيد َع ّنيَ 7 .وبا ِطلا ً ي َ ْعبُدونَني اإ ْذ
عاليم ِه َي َوصايا ب َ َش ٍرِ 8 ’.ل�أنَّكُم
ي ُ َع ِّلمو َن تَ َ
تَ َركْتُم َو ِص َّي َة الل ِه َوتَتَ َم َّسكو َن ِبتَ ِ
قاليد
باريق
بَني البَ َش ِرِ ،ب َم ْعمو ِديّا ِت كُؤو ٍ
س َو أا َ
َثير ٍة تُ ْش ِب ُه ِ
هذ ِهَ 9 ».وقا َل َل ُهم:
َو أامو ٍر ك َ
« َح َسناً تَ ْنقُضو َن َو ِ
ص َّي َة الل ِه ِلتُقيموا
ْليدكُمِ 10 .ل� أ َّن موسى قا َل :أ‘اكْ ِر ْم أا َ
باك
تَق َ
َو أُا َّم َك َو َم ْن ي َ ْشتُ ْم أاباً أاو أُا ًّما فَ ْليَ ُم ْت َموتاً’.
 11أا ّما أانْتُم فَتَقولو َن :اإ ْن يَق ُْل َر ُج ٌل ِل�أبي ِه
يء ا َّلذي ِم ّني
أاو ِل� أُ ِّم ِه‘ :قُ ْرباني َّ
الش ُ
َستَ ْنتَ ِف ُع 12 ’،فَلا تَ َدعونَ ُه ي َ ْصنَ ُع َشيئاً ِل�أبي ِه
أاو ِل� أُ ِّم ِهَ 13 .وتَ ْرذُلو َن كَ ِل َم َة الل ِه بِال َّتق ِ
ْليد
ا َّلذي َس َّل ْمتُم َو أا ْشباهَ ِ
َثيرة ً
هذ ِه أُاموراً ك َ
تَ ْف َعلو َن».

13-3:7

من َل ك ّل الياهو ْد وال َف ّريس ِّية
ْولامواْ .
يخ ْسلون ايدَيين ْك َويّس
م ُو يا ْكلو ْن َل م ُو َ
ْبشان يحافظو ْن َعلى عادات الّشْ ي ُو َخة.
الس ُوق م ُو يا ْكلو ْن َل م ُو ي ْت َع َّمذون.
ْوم ّ
وعادات ْكثي ْر َغي ْر هاي يحا ْفظو ْن َع َليا
وجرار ْو َفرايغ
داح ْ
كَما َم ْعم ُوذيّات لا ْق ْ
اموس
حاس وت ْ
ْخوتْ .و َساَألو ُه ْم َع ْلمين النّ ْ
نْ ْ
يش َتلاميذ ْك م ُو ي ْمشَ و ْن َعلى
وال َف ّريس ِّية« :لَ ْ
عادات الّشْ ي ُو َخة ،يا ْكلون ْغ َبي ْز َبلا َخ ّسيل
لنْ « :ك َويّس ْت َن ّبا َع َليكن
ايدَين؟» قالْ ْ
توب:
اِش ْعيا ال َّنبي يا ْمنا ْف ْ
قين ،كَما لَ ّواِ َم ْك ْ
س َق ْلبن ْكثير
‘ َهالشَّ ْع ْب هاذ ْبث ّمو ي َك ّر ْمنيَ ،ب ْ
ْبعي ْد واِ منّي .عبا ِدة با ْط ِلة ي ْعبدوني َو ْق ْت
من َل
َل ي َع ْلمو ْن َتعالي ْم َوص ّي ْ
ات َبشَ ْرْ ’.
عادات َبشَ ْر كَما
يتن َوص ّية اَلله ْومس ْك ْتن
ْ
َخلَّ ْ
وجرا ْر و ْكثي ْر َمسايل كَماها».
داح ْ
َخ ّسيل ا ْق ْ
كن َمل ِيح ت َْسو ْن ت ْكسرو ْن
لن« :فك ْر ْ
ْوقالْ ْ
من
تن؟ ْ
َوص ّية اَلله َت ت َْسو ْن عاداتْكن انْ ْ
يهين
َل موسى قالْ‘ :ا ْكر ْم اَأبو ْك وا ّم ْك! ْو َل ْ
يموت ’.وانْتن تْقولو ْن:
اَأ ْب يا اأ ْمَ ،موت
ْ
َل قا ْل َزلَ ِمة لاَبو ُه يا لا ّمو‘ :ق ْرباني شي
يسي شي
َل منّي َت ت ْنتف ْع ’،م ُو ت َْخلَّو ُه َ
لاَبو ُه يا لا ّمو! ْوكذاِ ت ْكسرو ْن ك ْلمة اَلله
تن .و ْكثي ْر َمساي ْل
لَخاط ْر
ْ
عادات َل ْاس َت َل ْم ْ
كَما هاي ت َْسو ْن».
3

4

5

6

7

8

9
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13

132

مرقس

24-14:7

شي َل ي َن ّجس الانْسا ْن

وساح َيس ُو ْع ك ّل ال َل ِّمة ْوقالْلن:
ْ
كن وا ْف َهموا! ما في شي
«اس َمعوني كلّ ْت ْ
ْ
من َب ّرات الانْسا ْن ي ْدخلو يت ِيق ي َن ّجسو.
ْ
ِ
لى شي َل ي ْط َل ْع منّو ،ها ْك وا َل ي َن ّجس
َب ِ
يس َم ْعَ ،خلّي
الانْسا ْنَ .ل ل ُه اَأذا ْن َت ْ
يس َم ْع».
ْ
يت م ال َل ِّمة،
ْولَ َم ْن َد َخ ْل َيس ُو ْع لَ َلب ْ
لن:
َتلاميذو َساَألو ُه َعلاك ال َم َث ْل .قالْ ْ
تن؟ م ُو ت ْعرفو ْن ك ْل
تن زاِ غشَ ما اأنْ ْ
«كذاِ اأنْ ْ
من َب ّرا يد ََخ ْل للانْسا ْن م ُو يت ِيق
شي َل ْ
لى َل
من َل م ُو َل َق ْلبو ي ْدخ ْلَ ،ب ِ
ي َن ّجسو؟ ْ
َجوفوْ ،و َب ْعدا ي ْن َك ْب لَ َب ّراْ ،وكذاِ ي ْط َهر ك ّل
س شي َل ي ْط َل ْع م
الاَك ْل ».وقالَْ « :ب ْ
من
الانْسا ْن ،ها ْك واِ َل ي َن ّجس الانْسا ْنْ .
من َق ْلب َالبشَ ْر ي ْط َلعون ا ْفكار
من َج ّوا ْ
َل ْ
زنىَ ،فجا َرةَ ،حرام ِّيةَ ،قت ْلَ ،ط َم ْع،
الشَّ ْرِ ،
ين شَ ّر َيرة ،كف ْر،
غشَ ،رزالِةَ ،ع ْ
َخباثِةْ ،
من َج ّوا ت ْط َل ْع
ك ْبرِياَ ،دناوِة .ك ْل َهالّشْ رور ْ
و ْت َن ّجس الانْسا ْن».
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

اإيمان ال َم َرة ال َك ْنعانِ ِّية

م َنون ْ
َك قا ْم َيس ُو ْع جا لَ َنواحي صور
ْو َصيداْ .و َد َخ ْل لَ َبيت ْوما را ْد اأ َّح ْد ي ْعرفْ ،
24
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َ 14و َدعا يَسو ُع ال َج ْم َع كُ َّل ُه َوقا َل َل ُهم:
15
يء
ْ
«اس َمعوني كُ ُّلكُم َوا ْف َهموا .ل� َش َ
خا ِر َج ال إ�نْسا ِن ي َ ْدخ ُُل اإ َلي ِه ي َ ْستَطي ُع ا ْنأ
يء ا َّلذي ي َ ْخ ُر ُج ِم ْن ُه
يُنَ ِّج َس ُه .ل ِك َّن َّ
الش َ
ف َ
َذاك ُه َو ا َّلذي يُنَ ِّج ُس ال إ�نْسا َنَ 16 .م ْن
َل ُه أُاذُنا ِن ِليَ ْس َم َع فَ ْليَ ْس َم ْع».
َ 17وحي َن َد َخ َل يَسو ُع اإلى البَي ِ
ت ِم َن
ال َج ْم َعَ ،س أا َل ُه تَ ُ
لاميذهُ َع ْن ذ ِل َك ال َمثَ ِل.
 18قا َل َل ُهم :أ
«اهكَذا أانْتُم أايضاً بِلا ف َْه ٍم؟
أال� تَ ْعلَمو َن أا َّن ك َُّل َش ٍ
يء ي َ ْدخ ُُل ال إ�نْسا َن
ِم ْن خا ِر ٍج ل� ي َ ْستَطي ُع أا ْن يُنَ ِّج َس ُه؟ ِ 19ل�أنَّ ُه
يس اإلى قَ ْل ِب ِه ي َ ْدخ ُُل ،ب َ ْل اإلى ب َ ْط ِن ِه َوي ُ ْنبَ ُذ
َل َ
في ال َّتطهي ِر ا َّلذي ي ُ َط ِّه ُر ك َُّل ال َّطعا ِم».
يء ا َّل ِذي ي َ ْخ ُر ُج ِم َن
َ 20وقا َل« :ل ِك َّن َّ
الش َ
ال إ�نْسا ِن ُه َو ا َّلذي يُنَ ِّج ُس ال إ�نْسا َنِ 21 .ل�أنَّ ُه
الدا ِخ ِلِ ،م ْن قُلو ِ
ب البَ َش ِر تَ ْخ ُر ُج
ِم َن ّ
نىِ ،ف ْس ٌقَ ،س ِرقَ ٌة،
ال�أفْكا ُر ِّ
الش ّر َيرةُِ :ز ً
قَ ْت ٌلَ 22 .ط َم ٌعَ ،ش ٌّرَ ،مك ٌْرَ ،عهارةٌَ ،عي ٌن
ديف ،تَكَ ُّب ٌرُ ،ح ْم ٌق 23 .ك ُُّل
ِش ّريرةٌ ،تَ ْج ٌ
ِ
الدا ِخ ِل تَ ْخ ُر ُج َوتُنَ ِّج ُس
الرذا ِئ ِل ِم َن ّ
هذ ِه َّ
ال إ�نْسا َن».
ِ 24م ْن ُه َ
قام يَسو ُع َو أاتى اإلى تُخو ِم
ناك َ
صو َر َوصيداَ ،و َد َخ َل اإلى أا َح ِد البُيو ِت َوما
ريد أا ْن ي َ ْعلَ َم ِب ِه أا َح ٌدَ ،و َل ْم ي َ ْستَ ِط ْع أا ْن
كا َن ي ُ ُ
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روح
ي َ ْختَ ِف َيِ 25 .ل� أ َّن ا ْم َر أاة ً كا َن في ابْنَ ِتها ٌ
نَجِ ٌس ِل َلو ْق ِت َس ِم َع ْت َع ْن ُه ف أَاتَ ْت َو َوق َع ْت
أ
مام ِر ْجلَي ِهَ 26 .وكانَ ْت ِت ْل َك ال َم ْر أاةُ َوث َ ِن َّي ًة
ا َ
ِم ْن فونيقي سوريّاَ ،وكانَ ْت تَ ْطلُ ُب ِم ْن ُه
الشيطا َن ِم ِن ابْنَ ِتها27 .فَقا َل
أا ْن ي ُ ْخ ِر َج َّ
َلها يَسو ُعَ « :دعي أا َّول� ً البَني َن ي َ ْشبَعو َن،
يس َح َسناً أا ْن نَ ْأاخ َُذ ُخ ْب َز البَني ِن
ِل�أنَّ ُه َل َ
َونَ ْرمي ِلل ِكلا ِ
وقالت:
ب28 ».ف أَاجاب َ ْت
ْ
لاب أايضاً ِم ْن تَ ْح ِت
«نَ َع ْم َس ِّيدي! َوال ِك ُ
ُتات البَني َن 29 ».قا َل َلها
َ
المائد ِة تَ ْأاك ُُل ف َ
يَسو ُع« :ا ْذ َهبيِ .م ْن أا ْج ِل ِ
هذ ِه الكَ ِل َم ِة
الشيطا ُن ِم ِن ابْنَ ِت ِكَ 30 ».و َذ َهبَ ْت
َخ َر َج َّ
اإلى بَي ِتها ف ََو َج َد ِت ابْنَتَها َم ْطرو َح ًة َعلى
السري ِر َو ْقد َخ َر َج ِم ْنها َشيطانُها.
َّ
َ 31و َخ َر َج أايض ًا يَسو ُع ِم ْن تُخو ِم صو َر
َوصيدا َو أاتى اإلى ب َ ْح ِر ال َجلي ِل ،في
تُخو ِم ال ُم ُد ِن ال َع ْش ِرَ 32 .و أاتَوا اإ َلي ِه ب أِا َص َّم
أابْك ََم َوكانوا ي َ ْطلُبو َن ِم ْن ُه أا ْن ي َ َض َع َعلَي ِه
يَداًَ 33 .وا ْجتَ َذب َ ُه ِم َن ال َج ْم ِع َو ْح َدهُ َو أا ْلقى
ب أِاصا ِب ِع ِه في أُا ُذنَي ِه َوتَف ََل َو َل َم َس ِلسانَ ُه.
الس ِ
ماء َوتَنَ َّه َد َوقا َل َل ُه:
َ 34ونَ َظ َر في َّ
35
لو ْق ِ
ت انْ َفتَ َح ْت أُاذُناهُ
«اتْ َف ْت ْحَ ».و ِل َ
َوانْ َح َّل ْت ُعق َْدةُ ِلسا ِن ِه َوتَكَ َّل َم ِبيُ ْس ٍر.
َ 36ونَ َّب َه ُهم أا ْن ل� يَقولوا ِل� أ َح ٍدَ .و َعلى قَ ْد ِر
ما كا َن يُن ِّب ُههم ،أاكْثَ َر كانوا يَكْ ِرزو َن،

36-25:7

س ما ْ
عت
من َل راساً س ْم ْ
تاق ي ْت َخ ّباْ ،
َب ْ
نج ِسة،
وح ِدة َم َرة ع ْندا ب ْن ْت ِفيا ُرو ْح ْ
َع َليو ْ
عت قدّام ْاج َريوَ .هال َم َرة َوثَن ِّية
ْو َجت ْو َو َق ْ
من فنيقيا ف سوريّا .و ْت َو َّسل ْتلو
ْ
كانتْ ،
من ب ْن ْتاْ .و َيس ُو ْع
َت يط ِالع الشّ ِيطا ْن ْ
«خلّي ف الا َ َّو ْل يشْ َبعون الاولا ْد:
قالْلاَ :
م ُو ْك َو ِ
كب
يسة ي ِا ناخذ ْغ َبي ْز الاولا ْد ونْ ْ
ل ْلك ْل ِابَ ».ر ّد ْت قال ْتلو« :نَع ْم يا َس ّيدي!
الص ْف َرة يا ْكلو ْن
من َت ْحت ّ
حتّى ال ّ ْك ِلا ْب ْ
«روحي!
َفتاتي الاولا ْدَ ».يس ُو ْع قالْلاُ :
من ب ْن ْت ِك».
لَخاط ْر َهالك ْل ِمةَ ،ط َلع الشّ ِيطا ْن ْ
راحت لَ َبي ْتا َوا َر ْت ب ْن ْتا ْمشَ َّط َحة َع
ْو ْ
ال َّتخْ ْت والشّ ِيطا ْن ك َّط َل ْع منّا.
25

26

27

28

29

30

طرش
َيس ُو ْع يشْ في واِحد اَ َ

من نَواحي صور ْو َصيدا
و َر ْد َط َل ْع َيس ُو ْع ْ
الجلي ْل ،لَ َنواحي ال َعش ْر مد ْن.
ْوجا لَ َبحر َّ
طرش لْس ِانو َم ْعقو ْد،
وجابولو واِحد اَ َ
من
وج ّرو ْ
و ْت َو َّسلولو َت يح ّط ايدو َع َليوَ .
ف اذانو،
َبين النّ ِاس ْب َو ْحدوْ ،وح ّط اَصاب ِيعو َ
السماْ ،و َع ّن
ْو َب َزق ْو َد ّق لْس ِانوْ ،و َطلَّ ْع ف َّ
ف ساعتا انْ َف َتحوا
ْوقالْلو« :اِ ْت َف ْت ْحْ ».و َ
يحكي َع
اَأذانو وانْ َحلّ ْت عق ْدة لْس ِانوْ ،و َبقى ْ
هن لا يقولو ْن لا َ َّح ْد .و ْم َق ْد َل
اله ّي ْن .ونَ َّب ْ
َ
31
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10:8–37:7

هن ،هنّ ِا بالا َ ْك َث ْر كا ْن ي ْكرزو ْن37 .و ْت َع َّجبوا َ 37واإلى الغاي َ ِة كانوا يَتَ َع َّجبو َن َويَقولو َن:
نَ َّب ْ
الص َّم
ِفيو ْو َبقَوا َ
ف َغي ْر دنْي ِا ْوقالوا« :ك ْل شغْلو «ك ُُّل ما ُه َو َح َس ٌن ي َ ْصنَ ُع ُه ،ي َ ْج َع ُل ُّ
يس َمعو ْن ي َ ْس َمعو َن َوال ُخ ْر َس يَتَكَ َّلمو َن».
َعجايب :الطّ ْرشين َ
يخل ّ ْ
يين ْ

يح َكو ْن».
والخ ْرسين َ
يين ْ
يخلّ ْ

َيس ُو ْع ي َط ّعم اَأ ْر َبعة اَلاف َزلَ ِمة

َفوك ِالايّ ِا ْم ،لَ َمن ال َت ْم ن ِاس ْكثير،
ساح
ْوما كا ْن في شي َت يا ْكلو ْنْ ،
«يج ْعني َق ْلبي َعلى
لن:
َتلاميذو ْوقالْ ْ
َ
َهالنّ ِاس الم ْل َت ّم ْين .هاي َث ّة اِي ْم صا ْر ْلن َمعي،
ْوما ع ْند ْن شي َت يا ْكلو ْنَ .ل َص َرفتوو ْن
يخورو ْن م ال ّج ُو ْع
يوتنَ ،ت َ
صايمين َل ْب ْ
ْ
من َمواضع
ف ال َّطريِقْ ،وفي منّ ْن َّ
كجوا ْ
ْبعي ِدةَ ».تلاميذو قالولو« :من اَين يت ِي ْق
الچ ُول يشَ ّبع ْغ َبي ْز لَ ْ
وك
اأ َّح ْد َهو ْن َ
ف َه ّ
كن؟»
غيف في ع ْن ْد ْ
كلّ ْن؟» َساَأ ْلنَ « :ك ْم َر ْ
س َت
قالولوَ :
«سب َعةَ ».وا َم ْر لَ ّمات النّ ِا ْ
السبع ْة
ضَ ،و َ
اخ ْذ َهوك َّ
ي ْن َت َكو ْن َع الا َ ْر ْ
ر ْغ ِفةْ ،وب ِا َرك ْوك ََسر ْو َعطى لَ َتلاميذو َت
سْ .وكا ْن
يحطّونْ ،و َحطّوا لَ َل ّمات النّ ِا ْ
ين زاِ ْوقا ْل َت
في ْش َو ِّية َس َم ْك ،ب ِا َر ْك َع َل ْ
يحطّوو ْنَ .واكَلوا ْوش ْبعواْ ،وشالوا شي َل
فض ْل م الكس ِاري َس ْبع ْس ِلالْ.
س َل اكَلوا كانوا َحوالي اَأ ْر َبعة اَلافْ .
ْون ِا ْ
للس ّفي ِنة َم ْع َتلاميذو،
َ
وص َرفن ْو َط َل ْع راساً َّ
ْوجا لَدير ْة َدلْمانوثا.
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َوفي ِت ْل َك ال�أيّا ِم حي َن كا َن ُه َ
ناك
َثير َو َل ْم يَكُ ْن ما ي َ ْأاكُلو َنَ ،دعا
َج ْم ٌع ك ٌ
لاميذهُ َوقا َل َل ُهم 2 :أ
تَ َ
«اتَ َح َّن ُن َعلى هذا
ال َج ْم ِع فَها ث َلاث َ ُة أايّا ٍم قَ ْد َمكَثوا َمعي
يس َل ُهم ما ي َ ْأاكُلو َنَ 3 .واإ ْن َص َر ْفتُ ُهم
َو َل َ
صا ِئمي َن اإلى بُيو ِتهِم فَ إانَّ ُهم ي ُ َخ ِّورو َن في
ال َّطري ِقِ ،ل� أ َّن أُاناساً ِم ْن ُه ْم ِم ْن ب َ ٍ
عيد اآتو َن».
4قا َل َل ُه تَ ُ
لاميذهُِ « :م ْن أاي َن ي َ ْستَطي ُع
اإنْسا ٌن ُهنا في ال َق ْف ِر أا ْن ي ُ ْش ِب َع ُخ ْبزاً ِ
هؤل�ء
كُ َّل ُهم؟» َ 5و َس أا َل ُهم« :ك َْم َرغيفاً َلديكُم؟»
قالواَ « :س ْب َع ٌةَ 6 ».و أا َم َر ال ُجمو َع أا ْن
ض َو أا َخ َذ َس ْب َع َة ال� أ ْر ِغ َف ِة
ي َ َّت ِكئوا َعلى ال� أ ْر ِ
ِت ْل َك َوبا َر َك َوك ََس َرَ ،و أا ْعطى تَ َ
لاميذهُ
موعَ 7 .وكا َن ُه َ
ناك
ِليَ َضعوا ف ََو َضعوا ِلل ُج ِ
ليل ِم َن ال� أ ْس ِ
قَ ٌ
ماك با َركَها أايضاً َو أا َم َر
أا ْن ي َ َضعوهاَ 8 .و أاكَلوا َو َشبِعوا َو َرفَعوا
ف ََضلا ِت ِك َس ٍر َس ْب َع َة ِسلا ٍل.
اس ا َّلذي َن أاكَلوا أا ْرب َ َع َة ا آل� ٍ
ف.
َ 9وكا َن ال ّن ُ
َ 10و َص َرفَ ُهم َو َص ِع َد ِل َلو ْق ِ
السفينَ ِة
ت اإلى َّ
َم َع تَ ِ
لاميذ ِه َو أاتى اإلى ِم ْن َط َق ِة َد ْلمانوثا.

8
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َ 11و َخ َر َج الف َّريس ّيو َن َوب َ َد أاوا يُجا ِدلونَ ُه
الس ِ
ماء ي ُ َج ِّربونَ ُه.
َوكانوا ي َ ْس أالونَ ُه اآي َ ًة ِم َن َّ
َ 12وتَنَ َّه َد في رو ِح ِه َوقا َلِ « :لماذا ي َ ْطلُ ُب اآي َ ًة
ُ
الجيل .ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :ل� ي ُ ْعطى
هذا
ُ
الجيل اآي َ ًةَ 13 ».وتَ َركَهم َو َص ِع َد اإلى
هذا
السفينَ ِة َو َذ َهبوا اإلى ذ ِل َك ال َع ْب ِر.
َّ
َ 14ونَسوا أا ْن ي َ ْأاخُذوا َم َع ُهم ُخ ْبزاً َو ِسوى
َر ٍ
السفينَ ِة.
غيف وا ِح ٍد َل ْم يَكُ ْن َم َع ُهم في َّ
َ 15و أاوصا ُهم قائلا ً« :انْ ُظروا! ا ْح َذروا
ميرةَ هيرو ُد َس».
ميرةَ الف َّريس ّيين َو َخ َ
َخ َ
 16فَبَ َد أاوا يَتَبا َحثو َن أا َح ُد ُهم َم َع ال� آ َخ ِر
يس َلنا ُخ ْب ٌزَ 17 ».و َع ِل َم يَسو ُع
َويَقولو َنَ « :ل َ
فَقا َل َل ُهمِ « :لماذا تُ َفكِّرو َن في أا َّن ُخ ْبزاً
يس َل َديكُم؟ أال� تَ ْع ِرفو َن َح ّتى ال� آ َن َول�
َل َ
تَ ْف َهمو َن؟ أا َح ّتى ال� آ َن قَ ْل ٌب غ ٌ
َليظ َلكُم؟
َ 18و َلكُم ُعيو ٌن َول� تَ َرو َن َو َلكُم ا آذا ٌن َول�
تَ ْس َمعو َن َول� تَتَ َذكَّرو َن؟ 19حي َن ك ََس ْر ُت
َخ ْم َس َة ال� أ ْر ِغ َف ِة ِلل َخ ْم َس ِة ا آل� ٍ
ف ،ك َْم قُ َّف َة
لوءة ً َرفَ ْعتُم؟» قالوا َل ُه« :اثْنَتَي
ِك َس ٍر َم ْم َ
الس ْب َع ِة
َع ْش َرةَ 20 ».قا َل َل ُهمَ « :وحي َن َّ

20-11:8

من َيس ُو ْع َت
ال َف ّريس ِّية ي ْطلبو ْن ْ
ي َو ّريين َع ِ
السما
لامة م َّ

و َط َلعوا ال َف ّريس ِّية ْو َبدَوا يج ِا ْدلو ُهْ ،و َط َلبوا
يين َع ِ
يجربو ُه.
منّو َت ي َو ّر ْ
السماَ ،ت َ
لامة م َّ
لب
يش ي ْط ْ
و ْتاَأ ْفاَأف ْب ُروحو ْوقالْ« :لَ ْ
الجي ْل َع ِ
كن م ُو ي ْن َعطى
َه ّ
الح ّق اَقولْ ْ
لامة؟ َ
َع ِ
للس ّفي ِنة
لامة لَ َه ّ
الجيل!» وعافن ْو َط َل ْع َّ
ْوراحوا لَشاطي اللاخْ .
11

12

13

والصدّو ِق ِّية
َخمير ال َف ّريس ِّية َّ

ونسيوا ياخْ ذو ْن َمعن ْغ َبيزْ ،وما كا ْن
ْ
ِ
غيف واح ْد.
الس ّفي ِنة َغي ْر َر ْ
َم ْ
عن ف َّ
اكن
كن وايّ ْ
لنَ « :ط ْلعوا! بالْ ْ
َو ّصاهن ْوقالْ ْ
هيرودس».
ْ
من َخمير ال َف ّريس ِّية ْو َخمي ْر ُ
ِ
َبقى ياخْ ذون ْوي ْع َطو ْن واح ْد َمع اللاخْ
ويقولو ْن «ما عنّا ْغ َبي ْز»َ .يس ُو ْع َع َرف
يش تاخذون وت ْع َطو ْن َعلى َل
ْوقالْ ْ
لن« :لَ ْ
للس ْع م ُو ت ْعرفون ْوم ُو
ما ع ْن ْدكن ْغ َبي ْز؟ دي َّ
ين
لكن؟ َعي َن ْ
ت ْف َهمو ْن؟ َبع ْد َق ْل ْب اَأ ْعمي ْ
تس َمعون،
لكن ْوم ُو َترون؟ َواذا ْن لكن ْوم ُو ْ
رت َهوك
كن؟ لَ َم ْن ك ََس ُ
ْوم ُو يجي َل بالْ ْ
للخ ْمسة اَلافَ ،ك ْم ق ِّفة
الخ ْمس ْة ر ْغ ِفة َ
َ
ناعش!»
م ْتل ِّية كس ِاري َر َف ْع ْ
تن؟» قالولو« :ا ْث ْ
رت َسب َعة لا َ ْر َب ْعة اَلافَ ،ك ْم
ْولَ َم ْن ك ََس ُ
14

15

16

17

18

19

20

136

مرقس

30-21:8

«س ْب َعة!» ِللاأ ْرب َ َع ِة ا آل� ٍ
لوءة ً
َسلّة م ْتل ِّية كس ِاري َر َف ْع ْ
ف ،ك َْم َس َّل َة ِك َس ٍر َم ْم َ
تن؟ قالواَ :
للس ْع م ُو ت ْف ْتهمو ْن؟» َرفَ ْعتُم؟» قالواَ « :س ْبعاً 21 ».قا َل َل ُهم:
21قالْ ْ
لن« :اأ ْش َو ْن دي َّ
َيف ل� تَ ْف َهمو َن َح ّتى ال� آ َن؟»
«ك َ
يت َصيدا
َيس ُو ْع يشْ في اأ ْعمي َ
ف َب ْ
يت َصيداْ ،وجابولو اأ ْعمي َ 22و أاتى اإلى بَي ِ
ت َصيدا ف أَاتَوا اإ َلي ِه
ْ 22وجا َب ْعدا لَ َب ْ
و ْت َو َّسلولو َت يح ّط ايدو َع َليو23 .قا ْم ْ
مسك ب أِا ْعمى َوكانوا ي َ ْطلُبو َن ِم ْن ُه أا ْن ي َ ْل ِم َس ُه.
الب َلدْ ،و َب َز ْق  23أفا ْم َس َك ِبيَ ِد ال� أ ْعمى َو أا ْخ َر َج ُه اإلى خا ِر ِج
ف ايد الا َ ْعمي ْوط ِالَعو لَ َب ّرات َ
يش الق َْري َ ِة َوتَف ََل في َعينَي ِه َو َو َض َع ي َ َدهُ َو َس أا َل ُه
َ
ف َعي َنيوْ ،و َح ّط ايدَيو َع َليو ْو َساَألو« :اَأ ْ
ترى؟» َ 24طلَّع ْوقالْ« :اَأرى النّ ِاس كَما َع ّما يَرى 24 .نَ َظ َر َوقا َل :أ
اس
«ارى ال ّن َ
ْ
25
أ
الس َج ْر ي ْمشَ و ْن»ْ 25 .ورج ْع َح ّ
فو َض َع ي َ َدهُ
ط ايدَيو كا ْشجا ٍر تَ ْمشيَ ».وعا َد َ
ّ
َعلى َعي َنيو ،و ْت َعدَّل ْو َبقى يرى ك ْل شي َعلى َعينَي ِه ف ََص َّح َوكا َن يَرى ك َُّل َش ٍ
يء
كَما العا ِدةْ 26 .و َب َعثو َل َبيتو ْوقالْلو« :حتّى َجل ًّياَ 26 .و أا ْر َسلَ ُه اإلى بَي ِت ِه َوقا َل َل ُه« :ل�
للض ِي َعة لا ت ْدخلْ ،ولا تقول لا َ َّح ْد ف تَ ْدخ ُْل َول� اإلى الق َْري َ ِةَ ،ول� تَق ُْل ِل� أ َح ٍد في
ّ
الق َْري َ ِة».
الض ِي َعة»
ّ

سيح
رس ْب َيس ُوع ال َم ْ
اإيمان ب ْط ْ

يصريّة
ْو َط َل ْع َيس ُوع ْو َتلاميذو َل ضْ يا ْع َق َ
لن:
فيل ُّبسْ .وف ال َّطريِ ْق َساَأ ْل َتلاميذو قالْ ْ
س َع َلي؟ من يقولون اَنا؟»
«اَأيش يقول النّ ِا ْ
يوحنّا ال َم ْع َمذان ْو َغير ْن:
قالوا« :منّ ْنَ :
ايِل ّياْ ،و َغير ْن :واِح ْد م الاَنْ ِبياَ ».يس ُو ْع
تن اَأيش تْقولو ْن َع َلي؟ من اَنا؟»
لن« :وانْ ْ
قالْ ْ
َر ْد شَ ْمعو ْن قالْلو« :اأنْ َت واِ ال َمسيح ا ْبن
الحي».
اَلله َ
وت لا يقولو ْن لا َ َّح ْد
ين َص ْ
ْو ْ
ساح ِف ْ
َع َليو.
27

28

29

30
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يص ِريَّ ِة
َ 27و َخ َر َج يَسو ُع اإلى قُرى قَ َ
فيلي ُّب َس َو َس أا َل تَ َ
لاميذهُ في ال َّطري ِق َوقا َل
اس َع ّني أانّي أانا؟»
َل ُهمَ « :م ْن يَقو ُل ال ّن ُ
28فَقالوا« :يو َح ّنا ال َم ْع َمدا ُنَ .وا آ َخرو َن:
اإيل ّياَ .واآ َخرو َن :وا ِح ٌد ِم َن ال�أنْب ِ
ِياء29 ».قا َل
َل ُهم يَسو ُعَ « :و أانْتُم َم ْن تَقولو َن أانّي أانا؟»
جاب ِس ْمعان َوقا َل :أ
«انْ َت ُه َو ال َمسي ُح
أا َ
[ابْ ُن الل ِه ال َح ِّي»].
30فَانْتَ َه َر ُهم أا ْن ل� يَقولوا ِل� أ َح ٍد َع ْن ُه.
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تيد أا ْن
َ 31وب َ َد أا ي ُ َع ِّل ُم ُهم أا َّن ابْ َن ال إ�نْسا ِن َع ٌ
الشيو ِخ َو ِم ْن ُر َؤ ِ
ساء
يَتَ أا َّل َم كَثيراً َوي ُ ْر َذ َل ِم َن ُّ
الكَ َهنَ ِة َو ِم َن الكَتَبَ ِة َوي ُ ْقتَ َل َوفي اليَو ِم
قومَ 32 .وكا َن يَتَكَ َّل ُم ب ِ
ِهذ ِه الكَ ِل َم ِة
الثّا ِل ِث ي َ ُ
َعلا ِنيَ ًة ف أَا َخ َذهُ ب ُ ْط ُر ُس َوب َ َد أا ي َ ْنتَه ُِرهُ 33 .أا ّما
ُه َو فَا ْلتَف ََت َونَ َظ َر في ال َّت ِ
لاميذ َوانْتَ َه َر
ِس ْمعا َن َوقا َل« :ا ْذ َه ْب َع ّني يا َشيطا ُن،
س».
ِل�أنَّ َك ل� تُ َفك ُِّر فيما ِلل ِه ب َ ْل فيما ِلل ّنا ِ

َ 34و َدعا يَسو ُع ال ُجمو َع َم َع تَ ِ
لاميذ ِه
أ أ ْأ
تي َورائي فَ ْليُ ْن ِك ْر
َوقا َل َل ُهمَ «:م ْن ارا َد ا ْن يَا َ
نَف َْس ُه َوي َ ْح ِم ْل َصليبَ ُه َوي َ ْأا ِ
ت َورائي.
ِ 35ل� أ َّن ك َُّل َم ْن ي َ ْستَحي بي في هذا
الزاني ،فَابْ ُن ال إ�نْسا ِن
الجي ِل الخا ِط ِئ َو ِّ
أايضاً َسيَ ْستَحي ِب ِه حي َن ي َ ْأاتي في َم ْج ِد
أابي ِه َم َع َملائكَ ِت ِه ال ِق ّديسي َنِ 36 .ل�أنَّ ُه
ماذا ي َ ْنتَ ِف ُع ال إ�نْسا ُن َلو َر ِب َح العا َل َم كُ َّل ُه
َو َخ ِس َر نَف َْس ُه؟  37أاو ماذا ي ُ ْعطي ال إ�نْسان
ِع َوضاً َع ْن نَف ِْس ِه؟ ِ 38ل� أ َّن ك َُّل َم ْن ي َ ْستَحي
بي َو ِبكَ ِلماتي في هذا الجي ِل الخا ِط ِئ
الزاني فابْ ُن ال إ�نْسان أايضاً ي َ ْستَحي
َو َّ

38-31:8

َيس ُو ْع ي ْت َن ّبا َعلى َموتو وقي ِامتو

ْو َبدا ي َعلّمن :ا ْبن الانْسا ْن َت ي ْت َع َّذب
ْكثيرْ ،وينها ْن م الّشْ ي ُو َخة و ْگباريّة ال َك َه َنة
س ْ
ثالث َيو ْم َت
اموس ْوي ْنقت ْلَ ،ب ْ
و ْم َع ْلمين النّ ْ
َصح.
يقو ْم .قا ْل َهال َكلا ْم بالواضح ال ّ ْمف َّ
خاص َرة ْو َبدا ي َعلّي
رس اَأ َخ ْذ و َعلى ْ
ْوب ْط ْ
ف
س ه ّواِ انْدار ْو َطلَّ ْع َ
َصوتو َع َليوَ .ب ْ
وت َعلى ب ْطرس ْوقالْ:
َتلاميذو ْو َز َع ْق َص ْ
من َل م ُو ت ْفتك ْر
من و ّچي يا ش ِيطا ْنْ ،
«رو ْح ْ
ُ
لى ف اأمور َالبشَ ْر.
ف اأمور اَللهَ ،ب ِ
31

32

33

يحمل َصليبو
ف َيس ُو ْع لازم ْ
َل ي ْمشي َخ ْل ْ

ين َم ْع َتلاميذو،
ْو ْ
ساح ن ِاس الم ْل َت ّم ْ
ف
لنَ « :ل يري ْد يجي َخ ْلفي ،ي ْكف ْر َ
ْوقالْ ْ
من
نَ ْفسوْ ،و ْ
يحم ْل َصليبوْ ،ويجي َخ ْلفيْ .
ص نَ ْفسو ،ي َتوبلاْ ،وك ْل
َل ك ْل من يريد َ
يخلّ ْ
من ي َتوبل نَ ْفسو لَخاطري ْوخاطر الانْجيل،
يش ي ْن َف ْع للانْسا ْن َل ربح ال ّدنْي ِا
َ
يخلّصا .اَأ ْ
ايش ي ْعطي الانْسا ْن
ك ّلا ْوخسر نَ ْفسو؟ َو ْ
ف
يستحي في ْو َ
ْم َبدال نَ ْفسو؟ اَأينا َل ْ
ف َهالجيل الخاطي وال ّزاني ،ا ْبن
كَلامي َ
34

35

36

37

38
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11:9–38:8

ف
س يجي َ
الا ْنسا ْن زاِ َت ْ
يستحي ِفيو َب ْ
َم ْج ْد اَأبو ُه َمع ال َم ِ
ّيسين».
لايكة ال َقد ْ
سم
«الح ّق اَقولْ ْ
ْوقالْلنَ :
كن في ن ِا ْ
يذوقون ال َموت َل
ْ
القايمين َهو ْن ،م ُو ُ
م ُو َيرو ْن َم َلكوت اَلله جا ْبق ِّوة».
ْو َبع ْد س ّة اِي ْمَ ،يس ُو ْع اَأ َخ ْذ ب ْطرس
عن َل َج َب ْل ع ِالي
يوحنّاْ ،وط ِالَ ْ
ْو َي ْعقوب ْو َ
ين ،ل ْبسو لَ َم ْع
ْب َو ْحد ْن ،و ْت َغ َّير قدّا ْم َعي َن ْ
لج ،ما في
الس ْ
ض ْكثي ْر كَما َّ
لَ َمعا ْن وا ْب َي ّ
ض كَما ُه.
انْسا ْن ف الا َ ْرض يت ِيق َيب ّي ْ
يح َكو ْن َم ْع
ْو َظ َه ْر ْلن موسى وايِل ّيا ْوهنّ ِا ْ
س واِ
رس قالْلوْ « :م َعلّ ْمْ ،ك َويّ ْ
َيس ُوعْ .وب ْط ْ
لنا َت نْكو ْن َهو ْن ،ونْ َسي ث َْث ِخ َي ْمْ ،
لك
وح ِدة».
وح ِدةْ ،ولايِل ّيا ْ
وح ِدةْ ،ولَموسى ْ
ْ
من َل كانوا
ْوما كا ْن ي ْعرفْ اَأيش يقولْْ ،
لت َع َلين،
ف َخوفْ ْ .و ْ
َ
صارت َغي ِمة ْو َف َّي ْ
وت صا ْر م ال َغي ِمة يقولْ« :هذا واِ ا ْبني
ْو َص ْ
بيب ل ُه ْاس َمعواْ ».و َعلى َغ ْف ِلة َطلَّعوا
َ
الح ْ
ولن َحوالَين ْوما ا َروا اَ َّح ْد َغي ْر
ال َّتلامي ْذ َح ْ
زلين
عنْ .و َو ْق ْت َل كانوا ن ِا ْ
َيس ُوع ْب َو ْحدو َم ْ
اهن لا يقولو ْن لا َ َّح ْد َعلى
م َّ
الج َب ْلَ ،و ّص ْ
شي َل ا َروا دي لَ َمن يقوم ا ْبن الانْسا ْن م
ف َق ْلبنْ ،وكا ْن
يتينَ .
وخلَّوا الك ْل ِمة َ
ال َم ْ
نات هاي ك ْل ِمة
ي ْفت ْكرو ْن وي َع ْقبو ْن َعلى َم ْع ْ
يتين؟»
من َبين ال َم ْ
َل قالْ« :دي لَ َمن يقو ْم ْ
يش َبقى ْم َع ْلمين
وكا ْن ْ
يساَألو ُه ويقولو ْن «لَ ْ

9
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ِب ِه اإ ْذ ي َ ْأاتي في َم ْج ِد أابي ِه َم َع َملائكَ ِت ِه
ال ِق ّديسي َن».
َوقا َل َل ُهم« :ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :ث َ َّم َة
وت
ناس قائمو َن ُهنا ل� يَذوقو َن ال َم َ
أُا ٌ
كوت الل ِه ا آ ِتياً ِبق َُّو ٍة».
َح ّتى ي َروا َملَ َ
َ 2وب َ ْع َد ِس َّت ِة أايّا ٍم أا َخ َذ يَسو ُع ب ُ ْط ُر َس
قوب َويو َح ّنا َو أا ْص َع َدهم اإلى َجبَ ٍل عا ٍل
َوي َ ْع َ
َو ْح َد ُهم َوتَ َغ َّي َر أاما َم ُهمَ 3 .وكا َن ِلبا ُس ُه ي َ ْل َم ُع
َوي َ ْبيَ ُّض ج ًِّدا كال َّث ْل ِج ب َِشكْ ٍل ل� ي َ ْستَطي ُع
ض أا ْن يُبَ ِّي َض.
اإنْسا ٌن َعلى ال� أ ْر ِ
َ 4وتَراءى َل ُهم موسى َواإيل ّيا يَتَكَ َّلما ِن
َم َع يَسو َعَ 5 .وقا َل َل ُه ب ُ ْط ُر ُس« :رابي،
َلاث
َح َس ٌن َلنا أا ْن نَكو َن ُهنا.فَ ْلنَ ْصنَ ْع ث َ
َم َّ
ظالَ :ل َك وا ِح َدةٌ َو ِلموسى وا ِح َدةٌ َو ِل إ�يل ّيا
وا ِح َدةٌَ 6 ».و َل ْم يَكُ ْن ي َ ْع ِر ُف ماذا يَقو ُل،
ِل�أنَّ ُهم كانوا في َخو ٍ
فَ 7 .وصا َر ْت غَما َم ٌة
وت ِم َن ال َغما َم ِة يَقو ُل:
َوكانَ ْت تُ َظ ِّللُ ُهم َو َص ٌ
اس َم َعوا».
بيب َل ُه ْ
«هذا ُه َو ابْني ال َح ُ
َ 8وب َ ْغتَ ًة نَ َظ َر ال َّت ُ
لاميذ فَلَ ْم ي َ َروا أا َحداً اإلّ�
يَسو َع َو ْح َدهُ َم َع ُهمَ 9 .وبَينَما ُهم ي َ ْن ِزلو َن
ِم َن ال َجبَ ِل ،كا َن يوصيهِم أا ْن ل� يَقولوا
أ
قام ابْ ُن ال إ�نْسا ِن
ِل� أ َح ٍد َع ّما َراوا اإلّ� َمتى َ
ِم َن ال� أ ْم ِ
واتَ 10 .و أا ْم َسكوا الكَ ِل َم َة في
أانْف ُِسهِمَ ،وكانوا يَتَجا َدلو َن َحو َل ما
ِه َي ِ
قام ِم ْن بَي ِن
هذ ِه الكَ ِل َم ُةَ « :متى َ
ال� أ ْم ِ
واتَ 11 ».و َس أالوهُ قائلينِ « :لماذا

9
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أ ْأ
تي
اإذاً يَقو ُل الكَتَبَ ُة :اإ َّن اإيل ّيا يَجِ ُب ا ْن يَا َ
أا َّول� ً 12 ».قا َل َل ُهم« :اإيل ّيا ي َ ْأاتي أا َّول� ً
ِليُ ْص ِل َح ك َُّل َش ٍ
َيف كُ ِت َب َع ِن ابْ ِن
يءَ .وك َ
ال إ�نْسا ِن أا ْن يَتَ أا َّل َم كَثيراً َوي ُ ْر َذ َل13 .ل ِك ّني
أاقو ُل َلكُم :اإ َّن اإيل ّيا أايضاً أاتى َوفَ َعلوا ِب ِه
ك َُّل ما أارادوا ،كَما كُ ِت َب َع ْن ُه».
َ 14وحي َن أاتى اإلى ال َّت ِ
لاميذ َو َج َد ِع ْن َد ُهم
َج ْمعاً كَثيراً َوكَتَبَ ًة يَتَحا َورو َن َم َع ُهم.
15
لو ْق ِ
ت ك ُُّل ال َج ْم ِع َر أاوهُ ف َُد ِهشوا
َو ِل َ
َو َركضوا ِليُ َس ِّلموا َعلَي ِهَ 16 .و َس أا َل الكَتَبَ َة:
جاب وا ِح ٌد
« َع ّما تَتَحاورو َن َم َع ُهم؟» 17ف أَا َ
يت بابْني
ِم َن ال َج ْم ِع َوقا َل« :يا ُم َع ِّل ُم ،أاتَ ُ
اإ َل َ
يك ِل� أ َّن في ِه روحاً غَي َر ُمتَكَ ِّل ٍمَ 18 .و َحيثُما
أا ْد َركَ ُه َخبَ َط ُه فَيُزب ُِد َوي َ ْص ُر ُف ب أِا ْسنا ِن ِه
َويَتَيَ َّب ُسَ .وقُ ْل ُت ِلتَ ِ
لاميذ َك أا ْن ي ُ ْخ ِرجوهُ
جاب يَسو ُع َوقا َل
فَما ْ
استَطاعوا 19 ».أا َ
ُ
الجيل غ َُير المؤ ِم ِن َح ّتى
َل ُه« :ا آ ِه أايُّها
َمتى أاكو ُن ِع ْن َدكم َو َح ّتى َمتى أا ْحتَ ِملُكُم؟
لي20 ».فَق ََّدموهُ اإ َلي ِهَ .وحي َن راآهُ
قَ ِّدموهُ اإ َّ
ض
وحِ ،ل َلو ْق ِت َخبَ َط ُه ف ََوقَ َع َعلى ال� أ ْر ِ
الر ُ
ّ
21
أ
أ
َوكا َن ي َ ْلب ُِط َوي ُ ْزب ُِدَ .و َسا ُل يَسو ُع اباهُ:
الزما ِن هكَذا؟» قا َل َل ُهِ « :م ْن
«ك َْم َل ُه ِم َن َّ
ِصباهَُ 22 .و َم ّرا ٍ
َثيرة ً َرماهُ في ال ّنا ِر
تك َ

22-12:9

اموس يقولون :اإيِل ّيا لاز ْم يجي َقب ْل؟»
النّ ْ
يصلّ ْح ك ْل
قالْلن« :اإيِل ّيا يجي َقب ْل َت َ
توب َعلى ا ْبن الانْسا ْن
شيَ .و ْاش َو ْن َم ْك ْ
س
َت ي ْت َع َّذب ْكثير ْوي ْنهان ْوم ُو ي ْنقب ْلَ .ب ْ
كن :وايِل ّيا جا ْو َس َووا ِفيو ك ْل شي َل
اَأقولْ ْ
توب َع َليو».
رادوا كَما لَ ّواِ َم ْك ْ
12

13

من َولَد
َيس ُو ْع يط ِالع ش ِيطا ْن ْ

ْولَ َم ْن جا لَع ْن ْد َتلاميذو ،اَأرى ع ْند ْن لَ ّمة
اموس
س من ْم َع ْلمين النّ ْ
ن ِاس ْگبيرِةْ ،ون ِا ْ
وف ساعتا ن ِاس ال َل ِّمة
عن.
َ
ي ْتج ِا َدلو ْن َم ْ
يس ْلمو ْن َع َليو.
اَأ َرو ُه وانْ َب َهتوا ْوع ْديوا لَقدّامو َ
اموس« :اَأيش تْج ِادلو ْن
َ
وساَأل ْم َع ْلمين النّ ْ
ِ
َمعن؟» و َر ْد واح ْد م ال َل ِّمة ْوقالْْ « :م َعلّ ْم،
اين
ج ْب ُت لك ا ْبني ْو ِفيو ُرو ْح م ُو ْ
تحكيَ ،و ْ
من
َل ت ْت َسلَّ ْط َع َليو تخْ بطو ،وي ْط َل ْع َزبّ ْ
ادات ْ
سْ .وق ْل ُت
ث ّمو ،ويسكّون اضْ راسوْ ،و َ
يتي َّب ْ
لَ َتلاميذ ْك َت يط ِالعووا منّوْ ،وما تاقوا».
لن« :اآخْ يا جي ْل َبلا اإيما ْن!
َر ْد َيس ُو ْع قالْ ْ
كن؟ َل اَأي َم ْت َت
َل اَأي َم ْت َت ا ْبقى َم ْع ْ
لكن؟ جبو ُه لَع ْنديْ ».وجابو ُه
ات َْح َّم ْ
ف ساعتا
لَع ْندوْ .و َو ْق ْت َل ا َرتو ال ّر ُو ْحَ ،
ض َيپرپط،
صابتو َّ
بالص ْر َعةْ ،و َو َق ْع َع الا َ ْر ْ
من ث ّموَ .يس ُو ْع َساَأل اَبو ُه:
ْوي ْط َل ْع زبّ ْ
ادات ْ
«من
«اَأ ْش َق ْد صا ْرلو كذاِ َ
ف الحالِة؟» قالْلوْ :
ز ْغروَ .وو ْق ْتات ْكثي ْر َك ّبتو ف النّار ْوف
14
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ال َمي َت ْت َتوبلوَ .بقى ف شي َل تْت ِي ْق َع َليو
س ِاع ْدني ْ
واشف ْق َع َليَ ».يس ُو ْع قالْلوَ « :ل
من ،ك ْل شي ي ْن ْ
تاق َع َليو ويس ِي ْر
كان تْت ِيق ْتاآ ْ
ساح اَأبو ال َولَ ْد
من!» ْو َ
ف ساعتا ْ
لاَينا َل ياآ ْ
آمن يا َس ّيدي.
َصوت ْوه ّواِ ي ْبكي ْوقالْ« :اَأا ْ
نقص اإيماني ».لَ َم ْن َيس ُو ْع
ساع ْدني َعلى ْ
اَأرى الشَّ ْع ْب ي ْعدَون ْوي ْل َت ّمو ْن ع ْندوَ ،ز َع ْق
وت َع ْ
لاك ُروح النّ ْج ِسة ْوقالْلا« :يا
َص ْ
تحكي ،اَأنا اَأاأْم ْر ِك ،ا ْط َلعي
ُرو ْح َط ْرشا م ُو ْ
خلين ِفيو ».و َز ْع َو ْق
منّو ْو َك ْر ْة لخْ لا ت ْد ْ
هاك الشّ ِيطان ْكثير ْو َخ َبطو ْو َط َل ْع منّو.
س قالوا:
ْوصا ْر كَما ال َم ّي ْت ،حتّى ْكثي ْر ن ِا ْ
ْ
مسك ف ايدو
س َيس ُو ْع
ْ
«ماتَ ».ب ْ
يتَ ،ساَألو ُه
للب ْ
ْو َق َّيموْ .ولَ َم ْن َد َخ ْل َيس ُو ْع َ
نحن ِا ما ت ْقنا
َتلاميذو َعلى ْ
يش ْ
خاص َرة« :لَ ْ
س هذا م ُو ي ْط َل ْع
لنَ « :ه ّ
نْط ِالعو؟» قالْ ْ
الج ْن ْ
والصلاة».
بالصو ْم َّ
َغي ْر َّ
23

24

25

26

27

28

29

ْو َو ْق ْت َل َط َل ْع م َنون َْك ،كانوا ف ِايتين ف
الجليلْ ،وما كان يريد اَ َّح ْد ي ْعرفْ ِفيو،
َّ
من َل كان ي َعلّ ْم َتلاميذو ويقولْلن« :ا ْبن
ْ
ِ
الانْسا ْن َت ي ْت َسلَّ ْم لايدَين النّاس ْوي ْقتلو ُه،
ْو ْ
ثالث َيو ْمَ ،بع ْد َل ي ْقتلو ُهَ ،ت يقو ْم».
س هنّ ِا ما ا ْف َت َهموا َهالك ْل ِمةْ ،وخافوا
َب ْ
يساَألو ُه.
ْ
30

31

32
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َوفي ِ
الماء ِليُ ْه ِلكَ ُهَ .ول ِك ْن بِما تَ ْستَطي ُع
أا ِع ّني َوتَ َح َّن ْن َعلَ َّي23 ».قا َل يَسو ُع« :اإ ْن
تَ ْستَ ِط ْع أا ْن تؤ ِم َن ،فَك ُُّل َش ٍ
يء ُم ْستَطا ٌع
أا ْن يَكو َن ِل َم ْن ي ُ ْؤ ِم ُنَ 24 ».و ِل َلو ْق ِت َص َرخَ
الصبي با ِكياً َوقا َل :أ
أ
«اؤ ِم ُن يا َس ِّيدي.
ابو َّ ِّ
أا ِع ْن َع َد َم اإيمانيَ 25 ».وحي َن َر أاى يَسو ُع
الش ْع َب يَتَراك َُض َويَتَ َج َّم ُع ِع ْن َدهُ انْتَه َر
أا َّن َّ
وح ال َّنجِ َس َوقا َل َل ُه :أ
وح
الر ُ
الر َ
«ايُّها ّ
ذ ِل َك ّ
ال� أ َص ُّم غ َُير ال ُمتَك ِّل ِم ،أانا ا آ ُم ُر َك اخ ُْر ْج ِم ْن ُه
َول� تَ ْدخ ُْل في ِه أايضاًَ 26 ».و َص َرخَ ذ ِل َك
الشيطا ُن كَثيراً َو أا ْج َه َدهُ َو َخ َر َجَ .وصا َر
َّ
بي كَال َمي ِت َح ّتى قا َل كَثيرو َن« :اإنَّ ُه
َّ
الص ُّ
27
أ
ماتَ ».ول ِك َّن يَسو َع ا ْم َس َك ِبيَ ِد ِه
َ
28
َو أاقا َم ُهَ .وحي َن َد َخ َل يَسو ُع اإلى البَي ِت،
َس أا َل ُه تَ ُ
لاميذهُ َعلى انْ ِفرا ٍدِ « :لماذا َل ْم
نَ ْستَ ِط ْع نَ ْح ُن أا ْن نُ ْخ ِر َج ُه؟» 29قا َل َل ُهم:
«هذا الجِ ْن ُس ل� يُستطا ُع اإخْرا ُج ُه اإلّ�
ِالصلا ِة».
ِالصو ِم َوب َّ
ب َّ
َ 30وحي َن َخ َر َج ِم ْن ُه َ
ناك كانوا عابِري َن
في ال َجلي ِل َو َل ْم ي ُ ِر ْد أا ْن ي َ ْعلَ َم ِب ِه أا َح ٌد.
ِ 31ل�أنَّ ُه كا َن ي ُ َع ِّل ُم تَ َ
لاميذهُ َويَقو ُل َل ُهم:
س
«ابْ ُن ال إ�نْسا ِن ي ُ َس َّل ُم في أايدي ال ّنا ِ
قوم
َو َسيَ ْقتُلونَ ُهَ ،و َمتى قُ ِت َل ف َ
َسوف ي َ ُ
في اليَو ِم الثّال ِث 32 ».أا ّما ُهم فَما كانوا
ي َ ْع ِرفو َن الكَ ِل َم َةَ ،وكانوا يَخافو َن أا ْن
ي َ ْس أالوهُ.
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 33أ
ناحومَ .وحي َن َد َخلوا
َواتَوا اإلى كَ ْف ِر َ
اإلى البَي ِتَ ،س أا َلهم« :ماذا كُ ْنتُم تَتَبا َحثو َن
في ال َّطري ِق فيما بَينَكُم34 ».ف ََسكتوا،
ِل�أنَّ ُهم كانوا يَتَجا َدلو َن في ال َّطري ِق أا َّح ُدهم
َم َع ال� آ َخ ِر َحو َل َم ْن ُه َو ال� أ ْع َظ ُم فيهِم.
َ 35و َجلَ َس يَسو ُع َو َدعا ال�ثْني َع َش َر َوقا َل
َل ُهمَ « :م ْن أارا َد أا ْن يَكو َن أا َّول� ً ،فَ ْليَ ِص ْر
ا آ ِخ َر ك ُِّل اإنْسا ٍن َوخا ِدماً ِلك ُِّل اإنْسانٍ».
َ 36و أا َخ َذ ِطفْلا ً َو أاقا َم ُه في َو ْس ِطهمَ ،و َح َملَ ُه
َعلى ِذراعي ِه َوقا َل َل ُهمُّ 37 :
«كل َم ْن قب َِل
ِاسمي ،فَلي يَقبَ ُل.
ِمث َْل هذا ال ِّط ْف ِل ب ْ
يس ي َ ْقبَلُني أانا ،ب َ ِل ا َّلذي
َو َم ْن قَ ِبلَني فَلَ َ
أا ْر َسلَني».
38قا َل َل ُه يو َح ّنا« :رابيَ ،ر أاينا وا ِحداً
ي ُ ْخ ِر ُج َشياطي َن بِا ْس ِم َك َو َمنَ ْع ْناهُ ِل�أنَّ ُه ل�
ي َ ْتبَ ُعنا39 ».قا َل َل ُهم يَسو ُع« :ل� تَ ْمنَعوهُ.
ناك اإنْسا ٌن ي َ ْصنَ ُع قُ ّو ٍ
يس ُه َ
ات
ِل�أنَّ ُه َل َ
ِاسمي َوي َ ْستَطي ُع عاجِلا ً أا ْن يَقو َل َعلَ َّي
ب ْ
َش ًّرا40 .اإذاً َم ْن َل ْم يَكُ ْن ِض َّدكم فَ ُه َو ِم ْن
أا ْج ِلكُمِ 41 .ل� أ َّن ا َّلذي يَسقيكُم ك ْأَا َس ٍ
ماء
ِاس ِم ال َمسي ِح أانْتُم ،ال َح َّق
فَق َْط ِل�أنَّكُم ب ْ
أاقو ُل َلكُم ل� يَضي ُع أا ْج ُرهُ.

41-33:9

ماوات
الس ْ
گبر َ
ف َم َلكوت َّ
الا َ َ

ْو َجوا لَ َك َف ْرناحومْ .و َو ْق ْت َل َد َخ ْل
يش
للب ْ
يتَ ،ساَأل َتلاميذو قالْ ْ
َ
لنَ « :على اَأ ْ
كا ْن تاخْ ذون ْوت ْع َطو ْن ف ال َّطريِ ْق َم ْع
من
تينْ ،
س هنّ ِا َبقَوا س ِا ْك ْ
َبعضْ ْ
كن؟» َب ْ
َل كا ْن ياخْ ذون ْوي ْع َطو ْن واِح ْد َمع اللاخْ
ين .وقع ْد
گب ْر ِف ْ
ف ال َّطريِ ْق َعلى ْ
من واِ الا َ َ
لنَ « :ل يريد
َيس ُوعْ ،و ْ
ساح الا ْثناعش ْوقالْ ْ
يس ِير الا َ َّولْ ،لازم يس ِير اآِخر الك ّل ْوخاد ْم
ْ
ومسك َولَ ْد ْو َوقَّفو ف النّص،
ل ْلك ْل».
لن« :اَأينا َل ي ْق َب ْل
ْو َح َملو َعلى ايدَيوْ ،وقالْ ْ
باسمي ،لي ي ْق َب ْلَ ،واينا َل
كَما َهال َولَ ْد ها ْذ ْ
لى لا ْذ َل َب َعثْني».
ي ْق َب ْلني ،م ُو لي ي ْق َب ْلَ ،ب ِ
33

34

35

36

37

كن واِ
يكن واِ َم ْع ْ
َل م ُو َع َل ْ

يوحنّا قالْلوْ « :م َعلّ ْم! اَأ َرينا واِحد يط ِال ْع
َ
من َل ما كا ْن
باسمكْ ،و َم َن ْعنا ُه ْ
شَ ْ
ياطين ْ
من
لن« :لا ت ْم َنعو ُه! ْ
ي ْت َب ْعناَ ».يس ُو ْع قالْ ْ
باسمي،
يسي َع ْ
جايب ْ
َل ما في اَ َّحد َ
ويت ِي ْق َخفيف يقول َع َلي شَ ْرَ .بقى َل م ُو
قيكنَ ،خلّي
يس ْ
يكن واَِ ،م ْع ْ
َع َل ْ
كن واَِ .ل ْ
تن باسم
س ،لَخاط ْر َل انْ ْ
يكو ْن َقد َْح َمي َب ْ
كن م ُو يض ِي ْع اَأ ْجرو!
الح ّق اَقولْ ْ
ال َمسيحَ ،
38

39

40

41
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1:10–42:9

رات لَغَير ْن
يلن َل يس ِيرو ْن َع ْث َو ْ
يا َو ْ

من َهوذ ال ّ ْزغا ْر َل
ْ
«وك ْل من ي َعثْو ْر واِح ْد ْ
ف َر ْقبتو َح َجرة
ياآ ْمنو ْن في ،اَأ ْح َس ْنلو ي ْت َعلَّ ْق َ
ال َّرحى َل ي َد ّورا الّحمار ،وي ْن َك ْب ف َالبح ْر.
َبقى َل َع ْث َورتك ايدك ا ْق َطعا :اَأ ْح َس ْن
ْ
من َل
الحيا ْة وايد ْك َم ْقط ُو َعة ْ
لك ت ْدخل َ
لج َه َّنم النّا ْر { َل
ين وت ُْرو ْح ْ
يكو ْن لك ايد َت ْ
م ُو ت ْنطفي }،م ُو َض ْع َل دود ْن م ُو يموت
ْونار ْن م ُو ت ْنطفيْ .و َل َع ْث َورتك ْاجرك،
ا ْق َطعا .اَأ ْح َس ْن ْ
الحيا ْة باج ْر
لك ت ْدخل َ
من َل يكو ْن لك اج ْر َتينْ ،وت َق ْع ف
َم ْقط ُو َعة ْ
ْج َه َّن ْم ،م ُو َض ْع َل دود ْن م ُو يموت ْونار ْن
م ُو ت ْنطفيْ .و َل َع ْث َو ْ
رتك َعينك ،ا ْق َلعا.
اَأ ْح َس ْن ْ
لك ت ْدخ ْل َم َلكوت اَلله ْو َعينك
من َل يكو ْن لك َعين َتين ْوت َق ْع ف
َم ْقل ُو َعة ْ
ْج َه َّنم النّا ْر ،م ُو َض ْع َل دود ْن م ُو يموت
من َل ك ْل واِح ْد بالنّا ْر
ْونار ْن م ُو ت ْنطفيْ .
بيحة بالم ْل ْح ت ْت َملَّ ْحْ .ك َويّس
ي ْت َملَّح ْوك ْل َذ َ
س َل خرب ْوراحت ْملوحتو
واِ الم ْل ْحَ ،ب ْ
يش َبقى َت ي ْت َملَّ ْح؟ َبقى َخلّي يكون
َ
ف اَأ ْ
كن».
فيكن م ْلح ْوعيشوا ْب َسلا ْم َم ْع َبعضْ ْ
ْ
42

43

44

45

46

47

48

49

50
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ِ
ُّ 42
هؤل�ء
«وكل َم ْن ي ُ ْع ِث ُر وا ِحداً ِم ْن
الصغا ِر ال ُم ْؤ ِمني َن بي ،فَ َخ ٌير َل ُه َلو
ِّ
كانَ ْت قَ ْد ُع ِّلق َْت َرحى ِ
الحما ِر في ُعنُ ِق ِه
َو أُا ْل ِق َي ِب ِه في البَ ْح ِر43 .فَ إا ْن أا ْعثَ َرتْ َك ي َ ُد َك
فَا ْق َط ْعهاَ .خ ٌير َل َك أا ْن تَ ْدخ َُل ال َحياةَ َو أانْ َت
أا ْق َط ُع ِم ْن أا ْن تَ ْذ َه َب اإلى َج َه َّن َم {ا َّلتي ل�
يث
تَ ْن َط ِف ُئ نا ُرها} َو َل َك يَدا ِن اثْنَتانَِ 44 .ح ُ
موت َونا ُرهم ل� تَ ْن َط ِف ُئَ 45 .واإ ْن
دو ُد ُهم ل� ي َ ُ
ِر ْجلُ َك أا ْعثَ َرتْ َك ،فَا ْق َط ْعهاَ .خ ٌير َل َك أا ْن
تَ ْدخ َُل ال َحياةَ َو أانْ َت أا ْع َر ُج ِم ْن أا ْن تَ َق َع في
يث دو ُد ُهم
َج َه َّن َم َو َل َك ِر ْجلا ِن اثْنَتانَِ 46 .ح ُ
موت َونا ُر ُهم ل� تَ ْن َط ِف ُئَ 47 .واإ ْن َعينُ َك
ل� ي َ ُ
أا ْعثَ َرتْ َك ،فَا ْقلَ ْعهاَ .خ ٌير َل َك أا ْن تَ ْدخ َُل
كوت الل ِه ِب َعي ٍن وا ِح َد ٍة ِم ْن أا ْن تَ َق َع في
َملَ َ
يث
َج َه َّن ِم ال ّنا ِر َو َل َك َعينا ِن اثْنَتانَِ 48 .ح ُ
موت َونا ُرهم ل� تَ ْن َط ِف ُئِ 49 .ل� أ َّن
دو ُد ُهم ل� ي َ ُ
ك َُّل وا ِح ٍد بِال ّنا ِر ي ُ َم َّل ُح َوك ُُّل ذَبي َح ٍة ِب ِم ْل ٍح
تُ َم َّل ُح50 .ال ِم ْل ُح َج ِّي ٌدَ .ول ِك ْن اإ ْن فَق ََد ال ِم ْل ُح
ُملو َحتَ ُه فَبِماذا ي ُ َم َّل ُح؟ ِليَكُ ْن فيكُم ِم ْل ٌح
َوب َِسلا ٍم كونوا أا َح ُدكُم َم َع ال� آ َخ ِر».

َت ْعليم َيس ُو ْع َع ال َّطلاق

ْوقا ْم م َنونَك ْوجا َل نَواحي
الياهود ِّية ْولَ َخ ْلف الا ْردنْ .ولحقوا
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قام ِم ْن ُه َ
ناك َو أاتى اإلى تُخو ِم
َو َ
اليَهو ِديَّ ِة ،اإلى َع ْب ِر ال� أُ ْر ُد ِّن،

مرقس
َو َذ َه َب اإ َلي ِه ُه َ
َثيرةٌ َوكا َن
ناك ُجمو ٌع ك َ
ي ُ َع ِّل ُم ُهم كَما كا َن ُم َعتاداًَ 2 .و َدنا ف َّريس ّيو َن
ي ُ َج ِّربونَ ُه َوي َ ْس أالو َن اإ ْن كا َن ي َ ِح ُّل ِل َّلر ُج ِل أا ْن
ي ُ َط ِّل َق ا ْم َر أاتَ ُه3 .قا َل َل ُهم« :ماذا أاوصاكُم
موسى؟» 4فَقالوا« :موسى أا ِذ َن َلنا أا ْن
جاب
تاب َطلا ٍق َونُط ِّل َق 5 ».أا َ
نَكْتُ َب ِك َ
زاء قَسا َو ِة قُلو ِبكُم
يَسو ُع َوقا َل َل ُهم« :اإ َ
كَتَ َب َلكُم ِ
الو ِص َّي َة 6 .أا ّما ِم َن البَ ْد ِء
هذ ِه َ
ف ََذكَراً َو أُانْثى ع ِملَ ُهما الل ُهِ 7 .لهذا ي َ ْت ُر ُك
8
صير
الر ُج ُل أاباهُ َو أُا َّم ُه َوي َ ْل َز ُم ا ْم َر أاتَ ُهَ .وي َ ُ
َّ
ِكلا ُهما َج َسداً وا ِحداً .اإذاً َل ْم يَصيرا اثْنَي ِن،
ب َ ْل َج َسداً وا ِحداً9 .اإذاً ما الل ُه أا ْز َو َج ،ل�
يُف َِّر ْق ُه اإنْسا ٌنَ 10 ».وعا َد تَ ُ
لاميذهُ ف ََس أالوهُ
َع ْن ِ
هذ ِه 11 .فَقا َل َل ُهمُّ :
«كل َم ْن َط َّل َق
ا ْم َر أاتَ ُه َوتَز َّو َج ب أُِاخْرى ْيزنيَ 12 .واإ ْن َط َّل َق ِت
ا ْم َر أاةٌ َزو َجها َوتَز َّو َج ْت ِباآ َخ َر تَ ْزني».
َ 13وقَ َّدموا َل ُه أا ْطفال� ً ِليَ ْل ِم َس ُهم فَانْتَ َه َر
ِ
تَ ُ
هؤل�ء ا َّلذي َن كانوا يُق َِّدمونَ ُهم.
لاميذهُ
14فَ َر أاى يَسو ُع َوابْتَ أا َس َوقا َل َل ُهمَ « :دعوا
ال� أ ْطفا َل ي َ أاتو َن اإ َل َّي َول� تَ ْمنَعو ُهمِ ،ل�أنَّ ُه
ِ
ِ
ماوات.
الس
ِل ِم ْث ِل
هؤل�ء ُه َو َملَ ُ
كوت َّ
15ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :ك ُُّل َم ْن ل� يَقبَ ُل
كوت الل ِه كَ ِط ْف ٍل فَلَ ْن ي َ ْد ُخلَ ُه».
َملَ َ

15-2:10

َلون ْ
قات َط ْلقاتْ .و َك ْر ْة
َك ن ِاس ْكثي ْر َط ْل ْ
من .و َق َّربوا
لخْ َ ،على عادتوَ ،بدا ي َعل ّ ْ
يجربو ُه« :يح ْل للّر ّجا ْل
َف ِّريس ِّية ْو َساَألو ُه َت َ
اكن
يش َو ّص ْ
َت ي َطلّ ْق َم َرتو؟» قالْ ْ
لن« :اَأ ْ
موسى؟» قالوا« :موسى َس َمح لْنا ن ْكتب
ْكت ِا ْب َط ْ
لن:
لاق ونْ َطلّ ْقَ ».ر ْد َيس ُو ْع قالْ ْ
كن
كن َك َتب لْ ْ
من َقساوة َق ْل ْب ْ
«موسى ْ
رجال ْو َم َرة َخ َلقن
س م البدايِة ّ
َهال َوص ِّيةَ .ب ْ
يعيف اأ ّمو َوابو ُه
اَلله .و ْبشا ْن هاي ال ّر ّجال ْ
ينتن َج َس ْد
ْوي ْل َح ْق َم َرتو .ويس ِيرون ا ْث َن ْ
لى واِح ْد.
ين صارواَ ،ب ِ
ني م ُو ا ْث َن ْ
واِح ْد .ي ْع ِ
يج َمعو ،انْسا ْن لا ي َف ّرقو».
َبقى شي َل الله ْ
يت َعلى
رجعوا َساَألو ُه َتلاميذو ف َالب ْ
ْو ْ
لن« :كل من ي َطلّ ْق َم َرتو ْوياخ ْذ
هاي .قالْ ْ
َغيرا ،ي ْزني .و َم َر ْة َل ْت َطلّق َزوجا ْوتاخ ْذ
َغيرو ،ت ْزني».
2

3

4

5
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7

8

9
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12

َيس ُو ْع يب ِارك اولاد ال ّ ْزغا ْر

وكان ي َق ْربون لَع ْندو اولا ْد َت يح ّط ايدو
س َتلاميذو َز ْع َوقوا َع َلو ْك َل كان
َع َل ْ
ينَ .ب ْ
لن:
ي َق ْربوو ْنَ .يس ُو ْع لَ َم ْن اَأرى ،انْ َز َعج ْوقالْ ْ
يجو ْن لَع ْندي ،لا ْت َو ْقفو ْن ف
َ
«خلَّوا الاولاد َ
الح ّق
ّ
وچ ْن :لَ َك ْ
ماهن واِ َم َلكوت اَلله! َ
ِ
كن :ك ْل واح ْد م ُو ي ْق َب ْل َم َلكوت اَلله
اَقولْ ْ
13

14

15
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25-16:10

لن َعلى ايدَيو َ 16و َح َملَهم َعلى ِذراعي ِه َو َو َض َع ي َ َدهُ َعلَيهِم
كَما َولَ ْد ،م ُو ي ْدخ ْلو!» ْ 16و َح َم ْ
َوبا َركَهم.
كن.
ْو َح ّط ايدو َع َلين ْوب ِا َر ْ

گين
شَ ّب ال َّزنْ ْ

ْوه ّواِ م ِاشي ف ال َّطريِ ْق ،عدي واِحد
صالح،
ْو َرك ْع قدّامو ْو َساَألو قالْ« :يا ْم َعلّ ْم يا ْ
يش اَأ َسي َت ا ْر َب ْح َحياة الا َ َبد ِّية؟» َيس ُو ْع
اَأ ْ
صالح؟ ما في
قالْلو« :لَيش تْقو ْل لي:
ْ
صالح َغير اَلله الواِح ْد .ال َوص ّيات
اَ َّح ْد
ْ
تس ْ
رق ،لا ت ْقت ْل ،لا
ت ْعرفا :لا ت ْزني ،لا ْ
ْغشَ ،ك ّر ْم اَأبو ْك
تشْ َه ْد شَ ها ِد ْة ُزو ْر ،لا ت ْ
وا ّم ْك!» َر ّد ْوقالْلوْ « :م َعلّ ْمَ ،هو ْذ كلّ ْن
من ز ْغريَ ».يس ُو ْع َطلَّ ْع
ك ْل َح َف ْظتوون ْ
ِفيو ْو َح ّبوْ ،وقالْلو« :ي ْنق ْ
َصك شي واِح ْد:
ُرو ْح ب ِي ْع ك ْل شي َل لكْ ،و َف ّر ْق َع الفَقاراِ،
ْو َت يس ِي ْر ْ
السماْ ،وخ ْذ َصليبك
لك َك ْن ْز ف َّ
س لَ َم ْن سم ْع َهالك ْل ِمة
ْو َتعا َخ ْلفي!»َ .ب ْ
من َل كا ْن
َع َبسْ ،و ْ
راح َم ْهم ُو ْم َمغْم ُو ْمْ ،
ف َتلاميذو
ع ْندو ا ْموال ْكثي ْرَ .يس ُو ْع َطلَّ ْع َ
لن« :اَأ ْش َق ْد َص ْع ِبة ي ِا َع َلو ْذ َل ع ْندن
ْوقالْ ْ
ا ْموال ْكثي ْر َت ي ْدخلو ْن لَ َم َلكوت اَلله!»
من كَلامو .قا ْم َر ْد َيس ُو ْع
ال َّتلاميذ ْت َع َّجبوا ْ
قالْلن« :اولادي ،اَأ ْش َق ْد َص ْع ِبة ي ِا َع َلوذ
والن ي ْدخلو ْن لَ َم َلكوت
كلين َعلى ا ْم ْ
المتّ ْ
اَلله .اَأ ْه َي ْن ي ِا َج َم ْل ي ْدخ ْل ف خ ْرم ا ْبرِة
17
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َ 17وفيما ُه َو ي َ ْمشي في ال َّطري ِقَ ،رك ََض
أا َح ُد ُهم َو َوقَ َع َعلى ُركْبَتَي ِه َو َس أا َل ُه َوقا َل:
أ
الصا ِل ُح ،ماذا أا ْصنَ ُع ِل� أ ْرب َ َح
«ايُّها ال ُم َع ِّل ُم ّ
ال َحياةَ ال�أبَديَّ َة؟» 18قا َل َل ُه يَسو ُعِ « :لماذا
تَ ْدعوني صا ِلحاً؟ ل� صا َل َح اإلّ� الل ُه
19
الوصايا تَ ْع ِرفُها :ل� تَ ْزنِ ،ل�
ُ
الواحدَ .
تَ ْس ِر ْق ،ل� تَ ْقتُ ْلَ ،ول� تَ ْش َه ْد َشها َدة ً كا ِذب ًة،
ل� تَ ْظ ِل ْم ،أاكْ ِر ْم أا َ
جاب
باك َو أُا َّم َك20 ».ف أَا َ
َوقا َل َل ُه« :يا ُم َع ِّل ُمِ ،
هذ ِه كُ ُّلها َح ِف ْظتُها
ُم ْن ُذ ِصباي21 ».فَنَ َظ َر في ِه يَسو ُع َو أا َح َّب ُه
َوقا َل َل ُه« :وا ِح َدةٌ تُ ْع ِو ُز َكِ .ا ْذ َه ْب َوب ِْع ك َُّل
َش ٍ
يء َل َك َو أا ْع ِ
َراء فيَصي َر َل َك كَ ْن ٌز
ط ال ُفق َ
الس ِ
ليب َوتَعا َل َورائي».
ماء َوخ ُِذ َّ
في َّ
الص َ
22فَ َعبَ َس ب ِ
فقد
ِهذ ِه الكَ ِل َم ِة َو َذ َه َب ُم ْغتَ ًّماْ ،
كا َن َل ُه أا ْموا ٌل كَثي َرةٌ23 .فَنَ َظ َر يَسو ُع في
تَ ِ
لاميذ ِه َوقا َل َل ُهم« :ما أا ْع َس َر َعلى ا َّلذي َن
كوت الل ِه».
َل ُهم أا ْموا ٌل أا ْن ي َ ْدخُلوا َملَ َ
24فَتَ َع َّج َب ال َّت ُ
جاب
لاميذ ِم ْن كَ ِلما ِت ِه ف أَا َ
أ
ني ،ما أا ْع َس َر
ايضاً يَسو ُع َوقا َل َل ُهم« :ب َ َّ
َعلى ال ُم َّت ِكلي َن َعلى أا ْموا ِلهِم أا ْن ي َ ْدخُلوا
كوت الل ِه25 .اإنَّ ُه أا ْس َه ُل َعلى ال َج َم ِل
َملَ َ
أا ْن ي َ ْدخ َُل في ث َ ْق ِ
ب اإبْ َر ٍة ِم ّما ُه َو َعلى

مرقس
ال َغ ِن ِّي أا ْن ي َ ْدخ َُل اإلى َملَ ِ
كوت الل ِه».
 26أا ّما ُهم فَا ْزدادوا تَ َع ُّجباً َوكانوا يَقولو َن
فيما بَينَ ُهمَ « :م ْن ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي َ ْخلُ َص؟»
27فَنَ َظ َر فيهِم يَسو ُع َوقا َل َل ُهم« :ع ْن َد
يس ع ْن َد
ال ّنا ِ
طاع َول ِك ْن َل َ
س هذا غ َُير ُم ْستَ ٍ
الل ِهِ ،ل� أ َّن ك َُّل َش ٍ
يء ُم ْستَطا ٌع ع ْن َد الل ِه».
َ 28وب َ َد أا ب ُ ْط ُر ُس يَقو ُل« :ها نَ ْح ُن تَ َركْنا ك َُّل
َش ٍ
يء َوتَ ِب ْع َ
جاب يَسو ُع َوقا َل:
ناك 29 ».أا َ
«ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :ل� أا َح َد ي َ ْت ُر ُك بُيوتاً
أاو اإخ َْوة ً أاو أا َخوا ٍ
ت أاو أاباً أاو أُا ًّما أا ِو ا ْم َر أاة ً
ناء أاو ُحقول� ً ِم ْن أا ْجلي َو ِم ْن أا ْج ِل
أاو أابْ ً
بِشا َرتيَ 30 ،ول� يَنا ُل ِمئ َة ِض ْع ٍ
ف ال� آ َن في
الز َم ِن ،بُيوتاً َواإخ َْوة ً َو أا َخوا ٍت َو أُا َّمها ٍت
هذا ّ
اض ِطها ٍدَ ،وفي العا َل ِم
ناء َو ُحقول� ً َم َع ْ
َو أابْ ً
ال�آتي ال َحياةَ ال�أبَديَّ َةَ 31 .ول ِك ْن كَثيرو َن
أا َّولو َن َسيَكونو َن اآ ِخرين َواآ ِخرو َن أا َّولي َن».
32حي َن كانوا صا ِعدي َن في ال َّطري ِق اإلى
أ
ليم ،كا َن يَسو ُع يَتَق ََّد ُم ُهمُ .متَ َح ِّيري َن
او ُر َش َ
راءهُ َو ُهم خائفو َن.
كانوا َوكانوا ي َ ْذ َهبو َن َو َ
ف أَا َخ َذ ال�ثْني َع َش َر َوب َ َد أا يَقو ُل َل ُهم َع ِن
ال َع ِ
تيد أا ْن يَكو َن َل ُه«33 :ها نَ ْح ُن صا ِعدو َن
أ
ليم َوابْ ُن ال إ�نْسا ِن َسيُ َس َّل ُم
اإلى او ُر َش َ
اإلى ِكبا ِر الكَ َهنَ ِة َوالكَتَبَ ِة َوي َ ْحكُمو َن
َعلَي ِه بِال َم ِ
وت َوي ُ َس ِّلمونَ ُه اإلى ال� أُ َم ِم.

33-26:10

گين لَ َم َلكوت اَلله ي ْدخ ْل ».هنّ ِا
من َزنْ ْ
ْ
ضن:
ين َب ْع ْ
اأ ْك َث ْر َبقى ي ْت َع َّجبو ْن ويقولو ْن َب ْ
ص؟» َيس ُو ْع َطلَّ ْع ِفين
«من يت ِي ْق يخْ َل ْ
س م ُو
ْوقالْ ْ
لن« :ع ْند َالبشَ ر ،هاي م ُو تْس ِيرَ ،ب ْ
من َل ك ْل شي يس ِي ْر ع ْند اَلله».
ع ْند اَللهْ ،
نحن ِا َخلّينا ك ْل
و َبدا ب ْطرس يقولْ« :هاي ْ
«الح ّق
شي ْولح ْقنا ْكَ ».ر ْد َيس ُوع ْوقالَ :
يت يا اخْ وِة
كن ما في واِحد َ
يخلّي َب ْ
اَقولْ ْ
وات يا اَأ ْب يا اأ ْم يا َم َرة يا اولا ْد يا
يا َخ ْ
وات لَخاطري ْولَخاطر الانْجي ْل ،اإلّا
َب ْق َچ ْ
يوت
ف َهال َّزمانْ :ب ْ
الس ْع َ
ياخ ْذ م ِّية طاقَّ ،
وات َمع
وات وا ّمات ْواولاد ْو َب ْق َچ ْ
واخْ وِة ْو َخ ْ
الج ِاي ِية َحياة الا َ َبد ِّية.
اضْ طهادْ ،و َ
ف دنْي ِا ّ
س ْكثي ْر ف الا َ َّول يس ِيرون ف ال ِا آخر،
َب ّ
ْوف الاآخر يس ِيرو ْن ف الا َ َّولْ!»
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َيس ُو ْع ي ْت َن ّبا َعلى َموتو ْ
ثالث َك َّرة

عين ف ال َّطريِ ْق
َو ْق ْت َل كانوا طالْ ْ
ّامن كانْ ،وهنّ ِا
سَ ،يس ُو ْ
ع قد ْ
للق ْد ْ
خايفين.
ي ْت َع َّجبو ْنْ .وكا ْن ي ْمشَ و ْن َخ ْلفو
ْ
يخ ّبر ْن َعلى شي
قا ْم اَأ َخ ْذ الا ْثناعش ْو َبدا َ
نحن ِا
عين ْ
َل َت يس ِي ْرلو« :هاي طالْ ْ
س ،وا ْبن الانْسا ْن َت ي ْت َسلَّ ْم لَ ْگباريّة
للق ْد ْ
ويحكمو ْن َع َليو
اموس ْ
ال َك َه َنة و ْم َع ْلمين النّ ْ
32

33
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ويسلمو ُه للا َم ْمْ 34 ،و َت ي ْت َمه َزو ْن َ 34وي َ ْستَ ْه ِزئو َن ِب ِه َوي َ ْج ِلدونَ ُه َوي َ ْت ِفلو َن في
بال َم ْ
وتَ ،
قوم».
س َو ْج ِه ِه َوي َ ْقتُلونَ ُه َوفي اليَو ِم الثّا ِل ِث ي َ ُ
ِفيو ،وي َق ْرپچو ُهْ ،وي ْبزقو ْن َع َليوْ ،وي ْقتلو ُهَ .ب ْ

ْ
ثالث َيو ْم َت يقو ْم».

يوحنّا
َط َلب َي ْعقوب ْو َ

يوحنّا اولا ْد
و َق َّربوا َلع ْندو َي ْعقوب ْو َ
يش َل
َز َبديْ ،وقالولوْ « :م َعلّم ،نْري ْد اَأ ْ
لن« :اَأيش
َط َل ْبنا منّ ْك َت ت َْسي لْنا ».قالْ ْ
كن؟» قالولو« :ا ْعطينا َت
تْريدون اَ َسي لْ ْ
من َيمينك ْوواِح ْد من ْش ْ
مالك
ن ْق َعد ،واِح ْد ْ
تن م ُو
َ
لن« :اأنْ ْ
ين قالْ ْ
ف َم ْجد ْك!» َر ْد َع َل ْ
قايمين ت ْطلبو ْن .اأنْتن تْت ِيقو ْن
يش
ْ
ت ْعرفو ْن اَأ ْ
كاس َل ْاش َرب اَنا ،وت ْت َع َّمذو ْن
تشْ َربو ْن
ْ
َم ْعموذيّة َل ا ْت َع َّمذ اَنا؟» قالولو« :نْت ِي ْق!»
«كاس َل ْاش َرب اَنا َت
لن:
َيس ُو ْع قالْ ْ
ْ
تشْ َربونْ ،و َم ْعموذيّة َل ا ْت َع َّم ْذ َت ت ْت َع َّمذو ْن،
س ال ّ ْقعو ْد َعلى َيميني ْ
وشمالي ،م ُو لي
َب ّ
رلن واِ».
واِ َت ا ْع ِطيوَ .ل َهو ْك َل ت َْح َّض ْ
ْولَ َم ْن س ْمعوا ال َعش ْر َتلامي ْذَ ،بدَوا ي ْتاَأ ْفاَأفو ْن
ساحن َيس ُوع
يوحنّا .قا ْم
ْ
ْ
من َي ْعقوب ْو َ
بين ُر َوسا
لن« :ت ْعرفو ْن َهوذ ال َم ْحس ُو ْ
ْوقالْ ْ
ين.
تن ي ْت َسلَّطو ْن َع َل ْ
الا َمم ْاسياد ْن ن ِا ،و ْگباريّ ْ
كن .اَأينا َل يريد يكون
لا كذاِ يس ِي ْر َبي ْن ْ
كن خاد ْمَ ،واينا
فيكن ،لازم يس ِير لْ ْ
ْگبي ْر ْ
كن َل يريد يكون الا َ َّولْ ،لازم يس ِي ْر َع ْب ْد
م ْن ْ
35
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قوب َويو َح ّنا ابْني َزبَدي
َ 35و َدنا اإ َلي ِه ي َ ْع ُ
ريد أا ْن تَ ْصنَ َع َلنا
َوقالوا َل ُه« :يا ُم َع ِّل ُم ،نُ ُ
ك َُّل ما نَ ْس أا ُل36 ».قا َل َل ُهما« :ماذا تُريَدا ِن
أا ْن أا ْصنَ َع َلكُما؟» 37قال� َل ُه :أ
«ا ْع ِطنا
أا ْن نَ ْج ِل َس وا ِح ٌد َع ْن يَمي ِن َك َووا ِح ٌد َع ْن
يَسا ِر َك في َم ْج ِد َك38 ».فَقا َل َل ُهما« :ل�
تَ ْعلَما ِن ماذا تَ ْطلُبانِ .أاتَ ْستَطيعا ِن أا ْن
تَ ْش َربا الك ْأَا َس ا َّلتي أا ْش َر ُب أانا َو أا ْن تَ ْعتَ ِمدا
ال َم ْعمو ِديَّ َة ا َّلتي أانا أا ْعتَ ِم ُد؟» 39قال� َل ُه:
«نَ ْستَطي ُع ».قا َل َل ُهما يَسو ُع« :الك ْأَا ُس
ا َّلتي أانا أا ْش َر ُب تَ ْش َربا ِن َوال َم ْعمو ِديَّ ُة ا َّلتي
أانا أا ْعتَ ِم ُد تَ ْعتَ ِمدانِ 40 .أا ّما أا ْن تَ ْج ِلسا
يس لي أا ْن
َع ْن يَميني َو َع ْن يَساري فَلَ َ
أُا ْع ِط َي اإلّ� ِل َم ْن أُا ِع َّد َل ُهمَ 41 ».وحي َن َس ِم َع
قوب
ال َع ْش َرةُ ،ب َ َد أاوا يَتَ َذ َّمرو َن َعلى ي َ ْع َ
َويو َح ّنا42 .ف ََدعا ُهم يَسو ُع َوقا َل َل ُهم:
ساء
«تَ ْع ِرفو َن أانْتُم أا َّن ا َّلذي َن ي ُ َظ ّنو َن ُر َؤ َ
ال� أُ َم ِم ُهم أا ْسيا ُد ُهم َو ُع َظماؤ ُهم ُمتَ َس ِّلطو َن
َعلَيهِم 43 .فَلا يَكُ ْن هكَذا بَينَكُم ،ب َ ْل
َم ْن أارا َد أا ْن يَكو َن َعظيماً فَ ْليَكُ ْن َلكُم
خا ِدماًَ 44 .و أا ُّي وا ِح ٍد بَينَكُم أارا َد أا ْن يَكو َن
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أا َّول� ً فَ ْليَكُ ْن َع ْبداً ِلك ُِّل وا ِح ٍدِ 45 .ل� أ َّن ابْ َن
ال إ�نْسا ِن أايضاً َل ْم ي َ ْأا ِت ِليُ ْخ َد َم ب َ ْل ِليَ ْخ ِد َم
َوي ُ ْع ِط َي نَف َْس ُه ِف ْدي َ ًة َع ْن كَثيري َن».
َ 46و أاتَوا اإلى أاريحاَ .وحي َن َخ َر َج يَسو ُع
ِم ْن أاريحا ُه َو َوتَ ُ
َثير ،كا َن
لاميذهُ َو َج ْم ٌع ك ٌ
طيمي بْ ُن طيمي ال� أ ْعمى جا ِلساً َعلى
جا ِن ِ
ب ال َّطري ِق يَتَ َس َّو ُلَ 47 .و َس ِم َع أانَّه يَسو ُع
ال ّن ِ
ري فَبَ َد أا ي َ ْص ُرخُ َويَقو ُل« :يا {يَسوع}
اص ُّ
ابْ َن داوو َد تَ َح َّن ْن َعلَ َّيَ 48 ».وكا َن كَثيرو َن
ي َ ْنتَهِرونَ ُه ِليَ ْسك َُت ،فَكا َن ي َ ْزدا ُد ُصراخاً
َويَقو ُل« :يا ابْ َن داوو َد تَ َح َّن ْن َعلَ َّي».
49
قام يَسو ُع َو أا َم َر أا ْن ي َ ْدعوهَُ .و َدعوا
َو َ
ال� أ ْعمى قائلي َن َل ُه« :تَ َش َّج ْع .قُ ْم .اإنَّ ُه
50
ي َ ْد َ
قام
عوك ».فَ َرمى ال� أ ْعمى ِلبا َس ُه َو َ
َو أاتى اإلى يَسو َع 51 .قا َل َل ُه يَسو ُع« :ماذا
ريد أا ْن أا ْصنَ َع َل َك؟» فَقا َل َل ُه ال� أ ْعمى:
تُ ُ
«رابي ،أا ْن أُابْ ِص َرَ 52 ».وقا َل َل ُه يَسو ُع:
أ
«ابْ ِص ْر .اإيمانُ َك َخ َّل َص َكَ ».و ِل َلو ْق ِت أَابْ َص َر
َوكا َن ي َ ْذ َه ُب في ال َّطري ِق { َخلَ َف يَسو َع}.
أ
ليم ،اإلى
َوحي َن َدنا اإلى او ُر َش َ
جا ِن ِ
ب بَي ِت فاجي َوبي ِت َع ْنيا ع ْن َد
الزيتونِ ،أا ْر َس َل اثْنَي ِن ِم ْن تَ ِ
لاميذ ِه.
َجبَ ِل َّ
َ 2وقا َل َل ُهما« :ا ْذ َهبا اإلى الق َْري َ ِة ا َّلتي في
أاما َمناَ ،وحا َلما تَ ْدخُلا ِنها تَجِ دا ِن َج ْحشاً

11

2:11–45:10

من َل ا ْبن الانْسا ْن زاِ ما جا َت
ل ْلك ْلْ .
لي َت يخْ دم ْوي َفدّي ْب َن ْفسو ن ِاس
ي ْنخد ْمَ ،ب ِ
ْكثي ْر».
وجوا لاأريحاْ .و َو ْق ْت َل َط َل ْع َيس ُو ْع من
َ
ِ
ِ
اَريحا ،ه ّوا ْو َتلاميذو ْو َط ْلق ْة ناس ْگبيرِة،
ابن طيماي الا َ ْعمي كا ْن ق ِاع ْد
طيماي ْ
َعلى َقراغ ال َّطريِق ي َگدّيْ .وسمع َيس ُوع
النّاصري واِْ ،و َبدا ي ْز َع ْق ويقول{« :يا
ابن داهود ،ا ْر َح ْمني!» ْكثي ْر
َيس ُوع} ْ
س
يس ْ
س كان ي َز ْعوقو ْن َع َليو َت ْ
كتَ ،ب ْ
ن ِا ْ
«ابن داهود
ه ّواِ بالا َ ْك َث ْر كان يس ِيح يقولْْ :
ف َوا َم ْر َت يس ِيحو ُه!
ا ْر َح ْمني»َ .يس ُو ْع َوقَّ ْ
ْوساحوا الا َ ْعمي ْوقالولوَ « :ق ّوي َق ْل ْ
بك ،قوم
يس ِي ْ
حك!» والا َ ْعمي ك َْب َخ َل ْق َل َع َليو
ْوقا ْم جا لَع ْن ْد َيس ُوعَْ .يس ُو ْع قالْلو« :اَأيش
تْريد اَ َسي لك؟» الا َ ْعمي قالْلو« :رابي!
«رو ْح! اإ ْ
يمانك
اَأريد اَرىَ ».يس ُو ْع قالْلوُ :
راح ف ال َّطريِ ْق
َخلَّصك»ْ .وراساً اَأرى ْو ْ
ف َيس ُوعْ}.
َ
{خ ْل ْ
45

46

47

48

49

50

51

52

س
َيس ُو ْع ي ْدخ ْل للق ْد ْ

11

س ،لَ َج ْن ْب
ْولَ َم ْن َق َّربوا للق ْد ْ
يت
يت فاجي ْوض ِي َع ْة َب ْ
ض ِي َع ْة َب ْ
من
ين ْ
َع ْنيا ،ع ْن ْد َج َبل ال َّزيتو ْنَ ،ب َعث ا ْث َن ْ
«روحو لا ْك ض ِي َع ْة َل
َتلاميذوْ ،وقالْ ْ
لنُ :
ش
س ت ْدخلولا َت ت َّرو ْن َج ْح ْ
ْقبالْناْ ،و َب ْ
2

148
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كب َع َليو اَ َّح ْد َبع ْد ،حلّو ُه
َمشْ دو ْد ما ك ّر ْ
يش كذاِ
ْوجبو ُهَ .و َّ
اح ْد َل قالْ ْ
كن‘ :لَ ْ
ت َْسو ْن؟’ قولولو‘ :ي ْل َز ْم لل َّر ّبْ ’.وراساً َت
ش َمشْ دو ْد
ي ْب َعثْو لَ َهو ْن ».وراحوا اَأ َروا َج ْح ْ
البابَ ،ب ّرا ف ال َّطريِقْ .وهنّ ِا يحلّو ُه،
َعلى ْ
قالولن« :اَأيش ت َْسو ْن؟
القايمين
سم
ْ
ْ
ن ِا ْ
قالولن كَما
ش؟» وهنّ ِا
لَيش تْحلّون َّ
ْ
الج ْح ْ
اهن َيس ُوعْ ،و َخلَّوو ْنْ .وجابوا
َل َو ّص ْ
ويسن
َّ
ش لَع ْن ْد َيس ُوعْ ،و َحطّوا َح ْ
الج ْح ْ
ركب َيس ُوعْ .و ْكثي ْر كا ْن ي ْفرشو ْن
َع َليوْ ،و ْ
سن ف ال َّطريِقْ ،و َغير ْن ي َق ْطعو ْن شيقا ْن
ل ْب ْ
الس َجر ْوي ْفرشو ْن ف ال َّطريِ ْقْ .و َهو ْك
م ّ
َل قدّامو ْو َهو ْك َل َخ ْلفو كان يس ِيحو ْن
باسم
ويقولو ْن «اأ ُوشَ ْعنا! ْمبا َرك ّ
الج ِا ِ
يي ْ
ال َّر ْب! ومبا َر ِكة َم ْم َلك ْة اَأبونا داهود ال ّج ِايِة!
السماوات الع ِالْ ِية! ْو َد َخ ْل
اأ ُوشَ ْعنا ف َّ
للهي َك ْلَ ،وارى ك ْل شي.
سَ ،
َيس ُو ْع للق ْد ْ
يت َع ْنيا َمع
ْولَ َم ْن صارت ال َمساَ ،ط َل ْع لَ َب ْ
ناعش.
الا ْث ْ
3

4

5

6

7

8

9

10
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وسجرة التّين
َيس ُو ْع َ

يت َع ْنيا
من َب ْ
وث ِاني ْنهارْ ،وه ّواِ ط ِال ْع ْ
تين م ْبعي ْد ِفيا َو َرق،
سجر ْة ْ
جاعَْ .وارى َ
س َو ْق ْت
ْوجا لَص ُوبا َب ْلكي يرى ِفيا شيَ .ب ْ
من َل ما كا ْن
َل جا ما ارى ِفيا َغي ْر َو َر ْقْ ،
الس ْع
ّ
كصا ْر َو ْقت التّ ْ
ين .قا ْم قالْلا« :م َّ
12

13

14
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س.
َم ْربوطاً ما َر ِك َب َعلَي ِه أا َح ٌد ِم َن ال ّنا ِ
ُح ّلاهُ َو ْأا ِتيا ِب ِهَ 3 .واإ ْن قا َل َلكُما أا َح ٌد:
‘الر ُّب
‘ ِلماذا تَ ْف َعلا ِن هذا؟’ فَقول� َل ُهَّ :
تاج اإ َلي ِهَ ’.و ِل َلو ْق ِت ي ُ ْر ِسلُ ُه اإلى ُهنا».
ُم ْح ٌ
َ 4و َذ َهبا ف ََو َجدا َج ْحشاً َم ْربوطاً َعلى با ٍ
ب
اإلى الخا ِر ِج في ال َّطري ِقَ .وحي َن َح ّلاهُ،
ناس ِم َن ال ِقيا ِم قالوا َل ُهما« :ماذا
 5أُا ٌ
تَ ْصنَعا ِن تَ ُح ّلا ِن ال َج ْح َش 6 ».فَقال�
َل ُهم كَما أاوصا ُهما يَسو ُع فَتَ َركو ُهما.
ش اإلى يَسو َع َو أا ْلقَيا َعلَي ِه
َ 7و أاتَيا بِال َج ْح ِ
داءيهِما َو َر ِك َب َعلَي ِه يَسو ُعَ 8 .وكَثيرو َن
ِر َ
كانوا يَف ُْرشو َن أا ْر ِديَتَ ُهم في ال َّطري ِق
َوا آ َخرو َن كانوا ي َ ْق َطعو َن أاغْصاناً ِم َن
ال� أ ْشجا ِر َويَف ُْرشو َن في ال َّطريقَ 9 .و ِ
هؤل�ء
راءهُ كانوا ي َ ْص ُرخو َن
ا َّلذي َن أاما َم ُه َوا َّلذي َن َو َ
َويَقولو َن :أ
ِاس ِم
«او َش ْعنا! ُمبا َر ٌك ال�آتي ب ْ
الر َّبَ 10 .و ُمبا َرك ٌة َم ْملَكَ ُة أَابينا داوو َد
َّ
11
أ
أ
ال� آ ِتيَ ُة .او َش ْعنا في ال�عاليَ ».و َد َخ َل
أ
ليم ،اإلى ال َهيكَ ِل َو َر أاى
يَسو ُع اإلى او ُر َش َ
يءَ .وحي َن صا َر َو ْق ُت ال َم ِ
ك َُّل َش ٍ
ساء َخ َر َج
اإلى بَي ِت َع ْنيا َم َع ال�ثْني َع َش َر.
َ 12وفي اليَو ِم ال ّتالي حي َن َخ َر َج ِم ْن بَي ِت
َع ْنيا جا َعَ 13 .و َر أاى تين ًة َع ْن ب ُ ْع ٍد فيها
وراق ف أَاتى اإ َليها َل َع َّل ُه يَجِ ُد فيها َشيئاً.
أا ٌ
َوحي َن أاتى َل ْم يجِ ْد فيها اإلّ� أاوراقاًِ ،ل�أنَّ ُه َل ْم
يَكُ ْن َو ْق ُت ال ّتي ِن14 .فَقا َل لهاِ « :م َن ال� آ َن
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َواإلى ال�أَب َ ِد ل� ي َ ْأاك ُْل ِم ْن ِك أا َح ٌد ِثماراً ».لَ َبعد ْودي للا َأ َب ْد ،لا ياك ْل م ْن ِك اَ َّح ْد َث َمر».
أ
َو َس ِم َع تَ ُ أ
س.
ليم.
لاميذهُ َواتَوا اإلى او ُر َش َ
ْوس ْمعوا َتلاميذو ْو َجوا للق ْد ْ
َ 15و َد َخ َل يَسو ُع اإلى ال َهيكَ ِل َوب َ َد أا ي ُ ْخ ِر ُج
ا َّلذي َن ي َ ْبتاعو َن َويَبيعو َن في ال َهيكَ ِل َوقَ َّل َب
َراسي با َع ِة ال َحما ِم.
َم َ
وائد َّ
الصيا ِرفَ ِة َوك َ
َ 16وما كا َن ي َ َد ُع أا َحداً ي ُ َع ِّب ُر أاو ِعيَ ًة في
دا ِخ ِل ال َهيكَ ِلَ 17 .وكا َن ي ُ َع ِّل ُم ُهم َويَقو ُل
َل ُهم :أ
يت
يس َمكْتوباً أا َّن ‘بَيتي ب َ َ
«ا َل َ
الصلا ِة ي ُ ْدعى ِل َجمي ِع ال� أُ َم ِم’؟ أا ّما أانْتُم
َّ
فقد َج َع ْلتُموهُ ‘ َمغا َرةَ قَ ّطاعي ُط ُرقٍ» ’.
ْ
18
ساء الكَ َهنَ ِة َوالكَتَبَ ُة فَكانَوا
َو َس ِم َع ُر َؤ ُ
َيف يُه ِلكون َ ُه ،فَق َْد كانوا
ي َ ْطلُبو َن ك َ
الش ْع ِ
ب َم ْذهولي َن
يَخافو َن ِم ْن ُهِ ،ل� أ َّن ك َُّل َّ
19
ساء
كانوا ِبتَ ْعلي ِم ِهَ .وحي َن صا َر ال َم ُ
َخ َر َج اإلى خا ِر ِج ال َمدينَ ِة.
الصبا ِح ،فيما ُهم عابِرو َنَ ،ر أاوا
َ 20وفي َّ
ال ّتين َة ياب َِس ًة ِم ْن أا ْص ِلهاَ 21 .وتَ َذ َّك َر ِس ْمعا ُن
َوقا َل َل ُه« :رابيِ ،ه َي ذي ال ّتين ُة ِت ْل َك ا َّلتي
جاب يَسو ُع َوقا َل
َل َع ْن َت قَ ْد يَب َِس ْت22 ».ف أَا َ
َل ُهمِ « :ليَكُ ْن فيكُم اإيما ُن الل ِه23 .فَال َح َّق
أاقو ُل َلكُمَ :م ْن يَق ُْل ِلهذا ال َجبَ ِل‘ :انْتَ ِق ْل
َوقَ ْع في البَ ْح ِرَ ’،و ُه َو ل� يَتَشك َُّك في
وف
قَ ْل ِب ِه ب َ ْل ي ُ ْؤ ِم ُن أا َّن ما قا َل َسيَكو ُن ،ف ََس َ

الهي َك ْل
يس ّحت الب ّي ِاعين م َ
َيس ُو ْع َ

يس ّح ْت
ْو َد َخ ْل َيس ُو ْع لَ َهي َكل اَللهْ ،و َبدا َ
َهو ْك َل كان يب ِيعون ْويشْ َت َرو ْن ِفيوْ ،و َقلَّ ْب
الحما ْم.
طاولات ّ
الص ّراِفين ْوكراِسي ب ّي ِاعين َ
راض لَج ّوات
ْوما َخلّى اَأ َّحد ي َف ّوت ا ْغ ْ
توب:
من قالْ ْ
الهي َك ْلْ .و َعلَّ ْ
َ
لن« :م ُو َم ْك ْ
الصلاة ْاسمو لك ّل الا َم ْم’؟
‘ َبيتي َبيت َّ
عين ط ْر ْق» ’.
تن َسويتنو ‘ ْمغار ْة قطّ ِا ْ
س انْ ْ
َب ّ
ْوس ْمعوا ْگباريّة ال َك َه َنة و ْم َع ْلمين النّاموس
من َل
ْو َبقى ي َف ْتشو ْن اأ ْش َو ْن َت ي َتوبلو ُهْ ،
من َل ك ْل ن ِاس الشَّ ْع ْب كا ْن
خافوا منّوْ ،
ف َت ْعليموْ .ولَ َم ْن صارت
بن َ
ك انْ َغ َرف َق ْل ْ
ال َمساَ ،ط َلعوا لَ َب ّرات َالب َل ْد.
15

16

17

18

19

سجرة التّين
شي َل صا ْر ف َ

سجرة
والص ْبحْ ،وهنّ ِا
ّ
ْ
فايتين ،اَأ َروا ها ْك َ
شفت من ْع ُروقا .شَ ْمعو ْن جا
ين كنّ ْ
التّ ْ
سجرة
َل بالو ْوقالْلوْ « :م َعلّمْ ،كيا ها ْك َ
لن:
التّين َل نَع ْلتا نشْ ْ
فت!» َر ْد َيس ُو ْع قالْ ْ
الح ّق
َ
فيكن اإيما ْن َ
«خلّي يكون ْ
ف الله! َ
الج َب ْل ها ْذ‘ :انْتقل
كن :اَأينا َل يقو ْل لَ َه َّ
اَقولْ ْ
ف َق ْلبو،
ْو َقع ف َالبحرْ ’،وم ُو يتْشَ َّك ْك َ
من َت يس ِي ْر ها ْك شي َل يقولَ ،ت
وياآ ْ
20

21

22

23
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كن:
من هاي اَأقولْ ْ
يس ِي ْرلو شي َل يقولْْ .
تصلَّون ْوت ْطلبو ْن ،اآ ْمنوا َت
ك ْل شي َل َ
كن .واَأي َم ْت َل ق ْمتن
تْنالو ُهَ ،ت يس ِير لْ ْ
كن َع َليو شي،
ت َْصلَّو ْن ،سامحوا ها ْك َل لْ ْ
كن
السما
ْ
يسامح ْ
ْبشا ْن اَأ ْ
بوكن زاِ َل ف َّ
تن،
س َل ما سا َم ْح ْ
َعلى َحماقات ْ
ْكنَ .ب ْ
يسامحكن َعلى
السما زاِ م ُو
ْ
اَأ ْ
بوكن َل ف َّ
ْكن».
َحماقات ْ
ورجعوا َجوا للق ْدسْ .وه ّواِ ي ْت َمشّ ى
ْ
الهي َك ْلَ ،جوا لَع ْندو ْگباريّة ال َك َه َنة
ف َ
اموس والّشْ ي ُو َخة ،وقالولو:
و ْم َع ْلمين النّ ْ
«ف اَأينا س ْل َطة ت َْسي َهو ْذ َل ت َْسي؟ ْو َمن واِ
َ
السل َطة هاي َت ت َْسي َهو ْذ؟»
َل ك ْل َعطا ْك َه َّ
لكن ُسؤا ْل
لن« :اَأنا زاِ َت ْاساَأ ْ
َيس ُو ْع قالْ ْ
ف اَأينا س ْل َطة
كن َ
واِح ْد .ج ِاوبونيَ ،ت اقولْ ْ
ين ي ِا؟ م
يوحنّا من اَ ْ
اَأ َسي َهو ْذَ .م ْعموذيّة َ
السما والّا م َالبشَ ْر؟ قولوا لي ».ا ْف َت َكروا
َّ
السماَ ،ت
قالوا َ
ف َق ْل ْ
بنَ « :ل ق ْلنا م َّ
يش ما َس َّد ْقتنو؟’ ْو َل ق ْلنا ‘م
يقولَْ ‘ :بقى لَ ْ
من َل كلّ ْن
َالبشَ رَ ’،
الخوفْ م الشَّ ْع ْب واِْ ».
يوحنّا نَبي ْب َح ْق .وج ِا َوبوا
كا ْن ْ
يحسبو ْن َ
«ولا
ْوقالوا لَ َيس ُوعْ« :م ُو ن ْعرفْ  ».قالْلنْ :
ف اَأينا س ْل َطة اَأ َسي َهو ْذ».
كن َ
اَأنا اَأقولْ ْ
24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
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يَكو ُن َل ُه ما يَقو ُلِ 24 .لهذا أاقو ُل َلكُم :ك ُُّل
ما تُ َص ّلو َن َوتَ ْس أالو َن ،اآ ِمنوا أانَّكُم تَ ْأاخُذونَ ُه،
فَيَكو َن َلكُمَ 25 .واإذا قُ ْمتُم ِلتُ َص ّلوا فَا ْغ ِفروا
س ِلكَي ي َ ْغ ِف َر َلكُم
ما َلكُم َعلى أا َح ِد ال ّنا ِ
السماوا ِت أايضاً َزلّ� ِتكُم.
أابوكم ا َّلذي في َّ
 26فَ إا ْن أانْتُم َل ْم تَ ْغ ِفروا ،ف أَابوكم ا َّلذي في
السماوا ِت أايضاً َل ْن ي َ ْغ ِف َر َلكُم َزلّ� ِتكُم».
َّ
أ
 27أ أ
ليمَ .وفيما ُه َو
َواتَوا ايضاً اإلى او ُر َش َ
ساء
يَتَ َم َّشى في ال َهيكَ ِل ،أاتى اإ َلي ِه ُر َؤ ُ
الشيوخُ َ 28 ،وقالوا
الكَ َهنَ ِة َوالكَتَبَ ُة َو ُّ
َل ُه« :ب أِا ِّي ُس ْلطان تَ ْصنَ ُع ِ
هذ ِه ال�أُمو َر،
الس ْلطا َن ِلتَ ْصنَ َع ِ
َو َم ْن أا ْع َ
هذ ِه
طاك هذا ُّ
ال�أُمو َر 29 ».فَقا َل َل ُهم يَسو ُعَ « :و أانا
أايضاً أا ْس أا ُلكُم كَ ِل َم ًة وا ِح َدة ً ِلتَقولوا لي،
َو أانا أاقو ُل َلكُم ب أِا ِّي ُس ْلطا ٍن أا ْصنَ ُع ِ
هذ ِه
ال�أُمو َرَ 30 .م ْعمو ِديَّ ُة يو َح ّنا ِم ْن أاي َن ِه َي؟
الس ِ
ماء أا ْم ِم َن البَ َش ِر ؟ قولوا لي».
ِم َن َّ
َ 31وفَكَّروا في أانْف ُِسهِم َوقالوا« :اإ ْن قُ ْلنا
الس ِ
ماء ’،ف ََسيَقو ُل‘ :فَ ِلماذا َل ْم
‘ ِم َن َّ
صدقوهُ؟’ َ 32واإ ْن قُ ْلناِ ‘ :م َن البَ َش ِر’،
تُ ِّ
الش ْع ِ
بِ ».ل� أ َّن يو َح ّنا
وف ُه َو ِم َن َّ
فَال َخ ُ
كا َن نَب ًّيا ِب َح ٍّق ع ْن َد َجمي ِعهِم33 .ف أَاجابوا
َوقالوا ِليَسو َع« :ل� نَ ْع ِر ُف ».قا َل َل ُهم:
« َو أانا أايضاً ل� أاقو ُل َلكُم ب أِا ِّي ُس ْلطا ٍن
أا ْصنَ ُع ِ
هذ ِه ال�أُمو َر».
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َوب َ َد أا يُكُ ِّل ُمهم ب أِا ْمثا ٍلَ « :ر ُج ٌل
َغ َر َس ك َْرماً َو أاحا َط ُه ب ِِسيا ٍج َو َح َف َر
في ِه َم ْع َص َرة ً َوبَنى ب ُ ْرجاً َو َض َّمنَ ُه ِل َف َعلَ ٍة
سافرَ 2 .و أا ْر َس َل اإلى ال َف َعلَ ِة َع ْب َدهُ في
َو َ
ال َم ِ
وس ِم ِليَ ْأاخ َُذ ِم ْن ِثما ِر الك َْر ِم 3 .أا ّما ُهم
{ف أَا ْم َسكوهُ} َض َربوهُ َو أا ْر َسلوهُ فا ِرغاً.
َ 4و أا ْر َس َل أايضاً اإ َليهِم َع ْبداً ا آ َخ َرَ .وهذا
َر َجموهُ َوف ََدغوهُ َو أا ْر َسلوهُ ِب َهوانٍَ 5 .و أا ْر َس َل
أايضاً ا آ َخ َرَ .وذ ِل َك قَتَلوهَُ .و َعبيداً كَثيري َن
أا ْر َس َل ،فَ ِم ْن ُه ْم َم ْن َض َربوا و ِم ْن ُه ْم َم ْن
بيب كا َن
قَتَلوا 6 .أا ّما ب َ ْع ُد ،فَابْ ٌن وا ِح ٌد َح ٌ
ل ُهَ ،و أا ْر َسلَ ُه اإ َليهِم أا َخيراًِ ،ل�أنَّ ُه قا َلَ ‘ :ل َع َّل ُهم
ِ
هؤل�ء ال َف َعلَ ُة
ي َ ْخ َزو َن ِم ِن ابْني 7 ’.أا ّما
فَق َْد قالوا في أانْف ُِسهِم‘ :هذا ُه َو الوا ِر ُث.
الميراث’.
صير َلنا
ُ
هلُ ّموا ن َ ْقتُ ْل ُه فَيَ َ
َ 8وقَبَضوا َعلَي ِه َوقَتَلوهُ َو أا ْخ َرجوهُ اإلى خا ِر ِج
الك َْر ِم 9 .ماذا اإذاً َسيَ ْف َع ُل صا ِح ُب الك َْر ِم؟
َسيَ ْأاتي َوي ُ ْه ِل ُك أا َ
ولئك ال َف َعلَ َة وي ُ ْعطي
ْتوب
الك َْر َم ِل� آ َخري َن 10 .أا َول� هذا ال َمك َ
قَ َر ْأاتُم؟ أا َّن ‘ال َح َج َر ا َّلذي َر َذ َل ُه الب ّناؤو َن
11
الر ِّب
ُه َو صا َر ِل َر ْأا ِ
س ّ
الزا ِوي َ ِةِ .م ْن ع ْن ِد َّ
كا َن هذاَ ،و ُه َو أُا ْعجوب َ ٌة في أا ْعيُ ِننا’؟»
َ 12وكانوا ي َ ْطلُبو َن أا ْن ي ُ ْم ِسكوهُ َوخافوا
الش ْع ِ
بِ ،ل�أنَّ ُهم َع ِلموا أانَّه ِض َّد ُهم قا َل
ِم َن َّ
هذا ال َمثَ َل.

12
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عن بالا ْمثال ،قالْ:
و َبدا ْ
يحكي َم ْ
« َزلَ ِمة َغ َر ْز َغ ْرزْ ،و َس َّي ْج َحولو،
ْو َح َف ْر ِفيو َم ْع َص َرةْ ،و َبنى ِفيو اأ ْس َكلة ْح ِ
راسة،
راح م َالب َل ْدْ .وف
ْو َسلَّمو لَب ْق َچچ ِّية ْو ْ
الموس ْم َب َع ْث َع ْبدو للب ْق َچچ ِّية ْبشا ْن ياخ ْذ
{مسكو ُه} َض َربو ُه
ْ
س هنّ ِا ْ
من َث َمر ال َغ ْر ْزَ .ب ْ
ْلن َع ْب ْد
ْو َب َعثو ُه بي ْد فاض ِية .قا ْم رج ْع َب َعث ْ
َغيروْ ،وهاك زاِ َر َجمو ُه ْو َفدَغو ُه ْو َر َّجعو ُه
ْم َخ ْز َب ْل .و َر ْد َب َع ْث واِح ْد لخْ ،وها ْك َق َتلو ُه.
و ْكثي ْر َعبي ْد َغير ْن َب َعثْ ،ومنّ ْن َض َربوون
ابن َوحي ْد غالي
ْومنّ ْن َق َتلوو ْن .و َب ْعداْ ،
َعلى َق ْلبو كا ْن ل ُهْ ،و َب َعثوا لَع ْند ْن اآِخ ْر شي،
يس َت َحو ْن من ا ْبني’.
من َل قالْ‘ :ي ْم ْ
ْ
كن ْ
حن‘ :ها ْذ واِ
س َهوك الب ْق َچچ ِّية قالوا لَ ُرو ْ
َب ْ
الواِرثَ .ت َعوا ن ْقتلوَ ،ت ت ْبقى لْنا الوراثِة’.
يش
ْ
ومسكوا َق َتلو ُه ْوط ِالَعو ُه لَ َب ّرات ال َغ ْر ْز .اَأ ْ
يسي صاحب ال َغ ْر ْز؟ َت يّجي ي َتوب ْل
َبقى َت َ
َهوك الب ْق َچچ ِّيةْ ،وي ْعطي ال َغ ْر ْز لَ َغير ْن .ولا
‘ح َجرة
توب زاِ ما َق َر ْ
يتنَ :
ها ْذ شي ال َم ْك ْ
صارت لَراس
هي
ْ
َل ْاح َتقَروا الم ْعما ْرچ ِّيةِّ ،
صارت هاي،
من ع ْند ال َّر ْب
الق ْرن ِّية
ْ
ْ
ف َعي َنينا’؟» وكان يريدو ْن
وا ْعجوبِة ي ِا َ
من َل َع َرفوا
س خافوا م الشَّ ْع ْبْ ،
ي ْمسكو ُه َب ْ
جاب َهال َم َثلْ .و َخلَّو ُه ْوراحوا.
َع َل ْ
ين ْ
2

3

4

5

6

7

9

8

10

11

12
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َيصر
َدفع َضريبة راس للق َ

اموس
س من ْم َع ْلمين النّ ْ
ْو َب َعثولو ن ِا ْ
دس َت يصيدو ُه ْبك ْل ِمة.
ْو َجما َع ْة ُ
هيرو ْ
نحن ِا ن ْعرفْ
وجوا َساَألو ُه قالولوْ « :م َعلّ ْمْ ،
َ
من َل م ُو
َح ّقاني اأنْ َت ْوم ُو يه ّمك اَ َّح ْدْ ،
لى ْت َعلّم َطريِق اَلله
سَ ،ب ِ
ْت َطلّ ْع لَ َمقامات النّ ِا ْ
ْب َح ْقَ .بقى ق ْلنا :يح ّل لْنا ن ْعطي َضريب ْة
َيص ْر والّا لا؟ ن ْعطي والّا م ُو
راس للق َ
ْ
ِ
لن:
س ه ّوا َع َرفْ َخباثتنْ ،وقالْ ْ
ن ْعطي؟» َب ْ
«لَيش ت َْج ْربوني؟ جبوا لي دينا ْر َت ارى!»
الص ُو َرة؟»
لن:
«لمن ي ِا ّ
ْ
وجابولو .قالْ ْ
لنَ « :بقى
قالولو« :لق َ
ين قالْ ْ
َيص ْر»َ .ر ْد َع َل ْ
َيصرْ ،وشي لَ ّواِ َلالله
َيصر ا ْع َطو ُه لَق َ
شي لَ ّواِ لَق َ
َلالله!» و ْت َع َّجبوا ِفيو.
13

14

15

16

17

يتين
قي ِامة ال َم ْ

وجوا َصد ِ
ّوق ِّية لَع ْندوَ ،هو ْك َل يقولون:
َ
« ْقي ِا ِمة ما في»ْ ،و َساَألو ُه قالولوْ « :م َعلّ ْم،
موسى َك َتب لْنا :واِح ْد َل ماتْلو اَأخ ْو َخلّى
َم َرة ْوما َخلَّف اولا ْد ،اَأخو ُه لاز ْم ياخ ْذ
يجيب ن َْسل لاخو ُهَ .بقى كا ْن
َم َرتو ْو ْ
في َسبع اخْ وِة ،الا َ َّو ْل اَأ َخ ْذ َم َرة ْومات ْوما
ف نَس ْل .والثّ ِاني اَأ َخذا ْوماتْ ،وه ّواِ
َخلَّ ْ
ف نَس ْل .والث ْ
عتن
وس ْب ْ
زاِ ما َخلَّ ْ
ّالث كذاَِ .
18

19

20

21

22
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َ 13و أا ْر َسلوا اإ َلي ِه أُاناساً ِم َن الكَتَبَ ِة َو ِم َن
الهيرو ُد ِس ّيي َن ِليَ ْصطادوهُ ِبكَ ِل َم ٍة14 .ف أَاتَوا
َو َس أالوهُ« :يا ُم َع ِّل ُم ،نَ ْح ُن نَ ْع ِر ُف أانَّ َك
صا ِد ٌق َول� تُبالي ب أِا َح ٍدِ ،ل�أنَّ َك ل� تَ ْن ُظ ُر
ريق
اإلى ُوجو ِه ال ّنا ِ
س ،ب َ ْل بِال َح ِّق تُ َع ِّل ُم َط َ
َيص َر
الل ِه .أاي َ ِح ُّل أا ْن تُ ْعطى َضريبَ ُة َر ْأا ٍ
س ِلق َ
أا ْم ل�؟ أانُ ْعطي أا ْم ل� نُ ْعطي؟» 15فَ َع ِل َم
َمك َْر ُهم َوقا َل َل ُهمِ « :لماذا تُ َج ِّربونَني؟
هاتوا ديناراً ِل�أرى16 ».ف أَاتَوا ِب ِه .فَقا َل
الصورةُ َو ِ
َل ُهمِ « :ل َم ْن ِ
هذ ِه الكتاب ُة؟»
هذ ِه ّ
َيص َر17 ».قا َل َل ُهم يَسو ُع:
فَقالواِ « :لق َ
َيص َر َوما ِل ّله ِلل ِه».
َيص َر أا ْعطوا ِلق َ
«ما ِلق َ
فَتَ َع َّجبوا ِم ْن ُه.
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن
الص ّدوق ّيو َن،
َ 18و أاتى اإ َلي ِه َّ
يس ِقيا َم ٌةَ »،و َس أالوهُ قائلي َن:
يَقولو َنَ « :ل َ
مات
«19يا ُم َع ِّل ُم ،موسى كَتَ َب لنا‘ :اإ ْن َ
أاخو أا َح ٍد َوتَ َر َك ا ْم َر أاة ً َوبَني َن َل ْم ي َ ْت ُر ْك،
فَ ْليَ ْأاخ ُْذ أاخوهُ ا ْم َر أاتَ ُه َوي ُ ِق ْم نَ ْسلا ً ِل�أخي ِه’.
 20كا َن ُه َ
ناك َس ْب َع ُة اإخ َْو ٍة .ال� أ َّو ُل أا َخ َذ
مات َو َل ْم ي َ ْت ُر ْك نَ ْسلا ً21 .والثّاني
ا ْم َر أاة ً َو َ
ماتَ ،و ُه َو أايضاً َل ْم ي َ ْت ُر ْك نَ ْسلا ً،
أا َخ َذها َو َ
الس ْب َع ُة أا َخذوها َو َل ْم
والثّا ِل ُث كَذ ِل َكَ 22 .و َّ

مرقس
ي َ ْت ُركوا نَ ْسلا ً .أا َخيراً ،ماتَ ِت ال َم ْر أاةُ أايضاً.
23
صير
في ال ِقيا َم ِة اإذاًِ ،ل َم ْن ِم ْن ُه ْم َستَ ُ
َالس ْب َع ُة أا َخذوها 24 ».قا َل َل ُهم
ا ْم َر أاةً ،ف َّ
يَسو ُع :أ
يس ِلهذا ضا ّلو َن أانْتُم؟ ضا ّلو َن
«ا َل َ
ِل�أنَّكُم ل� تَ ْع ِرفو َن الكُتُ َب َول� قُ َّوةَ الل ِه.
ِ 25ل�أنَّ ُه َمتى قاموا ِم َن ال� أ ْم ِ
وات فَلَ ْن
ساء ي َ ِص ْر َن ِل ِرجا ٍل،
ساء َول� ال ِّن ُ
ي َ ْأاخُذوا ِن ً
السماوا ِتَ 26 .و أا ّما
َول ِك َّن ُهم كَ َملائكَ ٍة في َّ
وات يَقومو َن ،أافَما قَ َر ْأاتُم في
أا َّن ال� أ ْم َ
ِكتا ِ
َيف أانَّه ِم َن ال ُع َّليق ِة قا َل
ب موسى ك َ
أ
حق
راهيم َواإل ُه اإ ْس َ
َل ُه الل ُه‘ :انا ُه َو اإل ُه اإبْ َ
يس اإل َه أا ْموا ٍت ب َ ْل اإل ُه
قوب27 ’.فَلَ َ
َواإل ُه ي َ ْع َ
أا ْح ٍ
ياء .ف أَانْتُم اإذاً كَثيراً تَ ِض ّلو َن».
َ 28و َدنا وا ِح ٌد ِم َن الكَتَبَ ِة َو َس ِم َعهم
يَتَنا َظرو َن َو َر أاى أانَّ ُه َح َسناً ر َّد َل ُهم َجواباً،
َو َس أا َل ُه :أ
الوصايا ِه َي ال ُمق ََّدم ُة َعلى
«ا ُّي َ
الك ُِّل؟» 29قا َل َل ُه يَسو ُعُ « :مق ََّد َم ٌة َعلى
الوصايا‘ :ا ْس َم ْع يا اإ ْس ُ
الر ُّب
رائيل! َّ
ك ُِّل َ
30
الر َّب
اإل ُهنا َر ٌّب وا ِح ٌد ُه َوَ .و ْلتُ ِح َّب َّ
اإل َه َك ِم ْن ك ُِّل قَ ْلب َِك َو ِم ْن ك ُِّل نَف ِْس َك
َو ِم ْن ك ُِّل ِفكْ ِر َك َو ِم ْن ك ُِّل قُ َّو ِت َكِ ’.
هذ ِه
الو ِص َّي ُة ال ُمق ََّد َم ُةَ 31 .وثا ِنيَ ٌة تُ ْش ِب ُهها:
ِه َي َ
‘ ِلتُ ِح َّب قَريبَ َك كَنَف ِْس َكَ ’.و ِص َّي ٌة أُاخْرى
يس ُه َ
ناك32 ».قا َل َل ُه
أا ْع َظ ُم ِم ْن هاتَي ِن َل َ
ذ ِل َك الكا ِت ُبَ « :ح َسناً يا ُم َع ِّل ُمَ .حقًّا قُ ْل َت

32-23:12

اَأ َخذووا ْوما َخلَّفوا نَس ْل .واآِخر الك ّل ال َم َرة
ماتتَ .بقى ف ال ّ ْقي ِا ِمة ،لاَينا منّ ْن
زاِ ْ
عتن اَأ َخذووا؟» َيس ُو ْع
َت تْس ِير َم َرةْ ،و َس ْب ْ
من َل
من هاي تْض ِيعو ْن؟ ْ
يش م ُو ْ
قالْ ْ
لن« :لَ ْ
م ُو ت ْعرفون ال ّ ْكت ِابات ْولا ق ّوة اَلله؟ لَ َمن
نسوان ْولا
يقومو ْن م ال َم ْ
يتين ،م ُو ياخْ ذو ْن ْ
لى كَما ال َم ِ
لايكة
النّ ْسوان يس ِيرو ْن ل ْرج ِالَْ ،ب ِ
يتين ،ما
السما ن ِاْ .و َعلى ْقي ِامة ال َم ْ
َل ف َّ
يتن ف ْكت ِاب موسى ،اأ ْش َو ْن م العلَّ ِيقَة
ك ْلق ََر ْ
اَألله يقولْلو‘ :اَأنا واِ اإله ا ْبراهي ْم ْواإله ْاس ْ
حاق
لى
ْواإله َي ْعقوب’؟ ْوم ُو اإل ْه َميتين واَِ ،ب ِ
تن».
تن َبقى ْكثي ْر ضايعين انْ ْ
يبين .اأنْ ْ
َط ْ
23

24

25

26

27

اَأ َهم َوص ِّية

ْو َق َّر ْب واِح ْد من ْم َع ْلمين النّاموس
لن
س َر َّج ْع ْ
ْو ْ
سمعن ي ْتج ِا َدلو ْنَ ،وارى ْك َويّ ْ
َجوابْ ،و َساَألو« :اَأينا َوص ِّية ي ِا الا َ َّو ْل
َبين الك ْل؟» َيس ُو ْع قالْلو« :اَأ َّو ْل ك ّل
‘اس َم ْع يا ْاسرائ ِيل! ال َّر ْب اإ ْلهنا
ال َوص ّياتْ :
ْحب ال َّر ْب اإ ْ
من
لهك ْ
َر ْب واِح ْد واِ .لازم ت ّ
ك ْل َق ْلبك ْوك ْل نَ ْفسك ْوك ْل َعقلك ْوك ْل
ق ّو ْ
تك ’.هاي ي ِا اَأ َّو ْل َوص ِّية .والثّ ِان ِية َل
ْحب َق ْ
ْحب
رايبك كَما َل ت ْ
تشْ َبها‘ :لازم ت ْ
نَ ْف ْ
من َهو ْذ ما في».
سكَ ’.وص ِّي ْة لخْ اَأ ْگ َب ْر ْ
اموس ها ْك قالْلوْ « :ك َويّس ْم َعلّ ْم.
ْم َعلّم النّ ْ
بالح ْق ق ْل ْت :واِح ْد واِ ْوما في اَأ َّح ْد َغيرو،
َ
28

29

30

31

32
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من ك ّل ال َق ْلب ْوك ّل ال َعقل ْوك ّل
و ْم َح ّبتو ْ
ال َّنفس ْوك ّل الق ِّوة ،و ْم َح ّبة الانْسا ْن لَقَرايبو
رابين َل
من ك ْل َق ْ
كَما نَ ْفسو ،اَأ ْح َس ْن ي ِا ْ
ذبح ».لَ َم ْن اَأرا ُه
بايح َل ت ْن ْ
ت ْنحرق ْو َذ ْ
َيس ُو ْع ج ِا َوب ْبح ْك ِمة قالْلو« :م ُو ْبعيد انْ َت
يس َت ْرجي
ْ
من َم َلكوت اَلله!» ْوما َبق اَ َّح ْد ْ
يساَألو.
ْ

يس أا َخ ُر ِسواهَُ 33 .و أا ْن
ِل� أ َّن الل َه وا ِح ٌد َو َل َ
ي ُ ِح َّب ُه ال َم ْر ُء ِم ْن ك ُِّل ال َق ْل ِ
ب َو ِم ْن ك ُِّل ال ِفكْ ِر
س َو ِم ْن ك ُِّل الق َُّو ِة َو أا ْن ي ُ ِح َّب
َو ِم ْن ك ُِّل ال َّن ْف ِ
قَريبَ ُه كنَف ِْس ِه أاف َْض ُل ِم ْن ك ُِّل ال ُم ْح َرقا ِت
َو َّ
جيب
الذبائ ِحَ 34 ».و َر أاى يَسو ُع أانَّه ي ُ ُ
جاب َوقا َل َل ُهَ « :ل ْس َت بَعيداً
ب ِِحكْ َم ٍة ف أَا َ
َع ْن َملَكو ِت الل ِهَ ».وما تَ َج َّر أا أا َح ٌد ب َ ْع َد
يس أا َل ُه.
ذ ِل َك أا ْن َ

الهي َك ْل
َو ْق ْت َل كا ْن َيس ُوع ي َعلّ ْم ف َ
اموس
لن قالْ ْ
َساَأ ْ
لن« :اأ ْش َون ْم َع ْلمين النّ ْ
ابن داهو ْد واِ؟ داهود
يقولون :ال َم ْ
سيح ْ
ْب َن ْفسو قال ْب ُروح القدس‘ :قال ال َّر ْب
لَ َربّي« :اق َع ْد َعلى َيميني دي لَ َم ْن اَأحط
َع ْد ْ
وانك َت ْحت ْاج َريكَ ’ ».بقى َل كا ْن
يس ّميو ‘ َربّي ’،اأ ْش َو ْن َت
داهود ْب َن ْفسو َ
يس َمعو ُه
يكون ا ْبنو؟» ْوك ّل الم ْل َت ّم ْ
ين كا ْن ْ
حانين.
ف ْر ْ

جاب يَسو ُع َو ُه َو ي ُ َع ِّل ُم في ال َهيكَ ِل:
َ 35و أا َ
َيف تَقو ُل الكَتَبَ ُة َع ِن ال َمسي ِح اإنَّ ُه ابْ ُن
«ك َ
داوو َد؟ ِ 36ل� أ َّن داوو َد نَف َْس ُه قا َل بِرو ِح
الر ُّب ِلربّي« :ا ْج ِل ْس َع ْن
الق ُُد ِ
س‘ :قا َل َّ
داء َك َمداساً تَ ْح َت
يَميني َح ّتى أا ْض َع أا ْع َ
قَ َد َم َ
يك37 ’ ».داوو ُد نَف ُْس ُه اإذاً ي َ ْدعوهُ
‘ َربّي ’،فَكيف يَكو ُن ابْنَ ُه؟» َوكا َن ك ُُّل
ال َج ْم ِع ي َ ْس َم ُع ُه بِا ْل ِتذا ٍذ.

33

34

ال َمسيح وداهو ْد

35

36

37

َيس ُو ْع ي َن ّبه َتلاميذو َت يديرون بالن
اموس وال َف ّريس ِّية
ْ
من ْم َع ْلمين النّ ْ

كن
لن« :ديروا بالْ ْ
من يقولْ ْ
ْوكان ي َعلّ ْ
اموس َل ي َكيفو ْن َت
من ْم َع ْلمين النّ ْ
السلا ْم
ي ْت َمشَّ و ْن ف دلْ ْ
ماتن ،ويح ّبون َّ
السد ْر ف
الس ُو ْ
قات ،وال َق ْع ِدة ف ّ
ف ّ
واتَ ،ه ْ
وك َل يا ْكلون
المج ِام ْع وال َّد ْع ْ
38

39

40
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َ 38وفي تَ ْعلي ِم ِه كا َن يَقو ُل َل ُهم« :ا ْح َذروا
الكَتَبَ َة ا َّلذي َن يُريدو َن أا ْن ي َ ْمشوا بِال ُحلَ ِل
ؤوس
َوي ُ ِح ّبو َن ال َّت ِح َّي َة في ال� أ ْسواقَِ 39 ،و ُر َ
ال َم ِ
ؤوس ال ُم َّتكَاآ ِت
قاعد في ال َمجام َع َو ُر َ
الول�ئم 40 ،أا َ
يوت
ولئك ا َّلذي َن ي َ ْأاكُلو َن ب ُ َ
في َ

مرقس
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لاواتن.
ال�أرا ِم ِل ِب ِع َّل ِة أانَّ ُهم يُطيلو َن َصلوا ِتهمْ .بيوت الاَراملْ ،بح ّجة َل ي َطولو ْن َص ْ
ِ
ين حكم اَ ْقسى».
هؤل�ء َسيَنالو َن َدينونَ ًة أا ْع َظ َم.
َهوك َت ي ْنح َك ْم َع َل ْ
َ 41وحي َن َجلَ َس يَسو ُع تُجاهَ ِ
الخزانَ ِة
َيف تُ ْلقي ال ُجمو ُع نُقوداً في
كا َن ي َ ْن ُظ ُر ك َ
َثير ِم َن ال� أ ْغ ِن ِ
ِ
ياء كانوا ي ُ ْلقو َن
الخزان ِةَ ،وك ٌ
كَثيراًَ 42 .و أاتَ ْت أا ْر َمل ٌة فَقيرةٌ َو أا ْلق َْت َمني ِن
اثْنَي ِن يُساوِيا ِن شموناً43 .ف ََدعا يَسو ُع
لاميذهُ َوقا َل َل ُهم« :ال َح َّق أاقو ُل َلكُمِ :
تَ َ
هذ ِه
س ا َّلذي َن
ال� أ ْر َملَ ُة الفَقي َرةُ أاكْثَ َر ِم ْن ك ُِّل ال ّنا ِ
ي ُ ْلقو َن أالق َْت في ِ
الخزانَ ِةِ 44 .ل�أنَّ ُهم َجميعاً
ِم ْن ف َْضلَ ِتهِم أا ْلقَوا .أا ّما ِ
هذ ِه فَ ِم ْن اإ ْعوا ِزها
ك َُّل ما َلها أا ْل َق ْت ُه ،ك َُّل ُم ْقتَناها».

الاَر َم ِلة الفَق ِي َرة

الخ ْزنِة ،كان
ْولَ َم ْن قع ْد َيس ُوع ْمقابل َ
ي َطلّ ْع اأ ْش َو ْن لَ ّمات النّ ِاس يحطّون ْثما ْن
گين كان يحطّون
ف َ
الخ ْزنِة ،و ْكثي ْر زن ِا ْ
وح ِدة اَأ ْر َم ِلة َفق ِي َرة ْو َحطّ ْت
وج ْت ْ
ْكثي ْرَ .
وساح
س.
ْ
قط ْعتين نْحاس يس ِا َوو ْن ف ْل ْ
كن
«الح ّق اَقولْ ْ
َيس ُو ْع َتلاميذو ْوقالْ ْ
لنَ :
س َل
َهالاَر َم ِلة الفَق ِي َرة اأ ْك َث ْر ْ
من ك ّل النّ ِا ْ
من َل كلّ ْن
يحطّو ْن َحطّ ْت ف َ
الخ ْزنِةْ ،
س هاي م
ْ
من شي ال ّزاِيد َل ع ْند ْن َحطّواَ ،ب ْ
النّاقص َل ع ْندا ،ك ْل شي َل ع ْندا َحطّتو،
ك ْل م ْلكا».
41

42

43

44

الهي َك ْل
َيس ُو ْع يتن ّبا َعلى َخراب َ

13

الهي َك ْل،
َو ْق ْت َل َط َل ْع َيس ُو ْع م َ
من َتلاميذو قالْلوْ « :م َعلّ ْم،
واِح ْد ْ
مارات!»
يش حج ِاي ْر َوايش ْع ْ
َطلّ ْع اَأ ْ

َوحي َن َخ َر َج يَسو ُع ِم َن ال َهيكَ ِل
ِ
لاميذ ِه:
قا َل َل ُه وا ِح ٌد ِم ْن تَ
« ُم َع ِّل ُم ،انْ ُظ ْر! ِحجارةٌ أا ُّي ِحجا َر ٍة َو أاب ِنيَ ٌة
أا ُّي أابْنيَ ٍة!»
2فَقا َل َل ُه يَسو ُع :أ«اتَرى ِهذ ِه ال�أب ِنيَ َة؟ َ 2يس ُو ْع قالْلو« :ترى َهالّعمارات ْو َعظامتا؟
ل� يُت َر ُك ُهنا َح َج ٌر َعلى َح َج ٍر ل� ي ُ ْنق َُض ».م ُو ي ْبقى َهو ْن َح َج ْر َعلى َح َج ْر َل م ُو ي َق ْع».

13
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َعلامات اآِخر ال َّزما ْن

ف َج َبل ال َّزيتون
َو ْق ْت َل قع ْد َيس ُو ْع َ
يوحنّا
الهي َك ْل ،ب ْطرس ْو َي ْعقوب ْو َ
ْمقابل َ
خاص َرة« ،ق ْلنا:
س َساَألو ُه َعلى ْ
َوانْد ُ
َراو ْ
ايش ي ِا ال َع ِ
لامة
اَأي َم ْت َت يس ِيرو ْن َهو ْذ؟ َو ْ
َو ْق ْت َل َت ي َق ْربو ْن َهو ْذ كلّن يس ِيرو ْن؟»
كن! لا
لن« :ديروا بالْ ْ
ْو َيس ُو ْع َبدا يقولْ ْ
من َل ْكثي ْر َت
يروح اَ َّحد َ
عكنْ .
يض ّي ْ
ُ
ِ
باسمي ويقولو ْن‘ :اَأنا وا ’،و ْكثي ْر
َ
يجون ْ
تس َمعو ْن ف ْحروب
َت َ
يضيعو ْنْ .ولَ َم ْن ْ
من َل ْم َح َّض ْر
ْو َخ َبر ْقت ِا ْ
لات ،لا تْخافو ْن؛ ْ
من
َت تْس ِي ْرَ ،ب ِ
لى م ُو النّهايِة ي ِا َبع ْدْ .
َل َت تْقو ْم اَأ ِّمة َعلى اَأ ِّمةْ ،و َم ْم َل ِكة َعلى
َم ْم َل ِكةْ ،و َت يس ِي ْر زن ِاز ْل َهون ْو َهون،
ْو َت يسي ْر ج ُوع ْول ُوع ْو َقلاق ْلَ .هو ْذ اَأ َّول
كن،
س َط ْلعوا لَ ُرو ْح ْ
اوجاع الولا ِدة ن ِاَ .ب ْ
معن َت
يس ْل ْ
موكن لل َمحاكمْ ،وف مج ِا ْ
َت َ
ت ْت َق ْر َپچونْ ،وقدّا ْم ملوك ْوحكّا ْم َت تْقومو ْن
ّامنْ .وف
لَخاطريَ ،ت تشْ َهدولي قد ْ
ف ك ّل الا َم ْم.
الا َ َّول َت ت ْنكرز ْبشارتي َ
موكن ،لا راساً
يس ْل ْ
ولَ َمن يس ُو ْ
قوكن َت َ
يش َت تْقولون ْولا ت ْفت ْكرو ْن.
تا ْكلو ْن َه ْم اَأ ْ
شي َل ت ْن َع َطون فاك ال ّسا َعة ،هاك ْاح َكوا،
لى ُروح
تح َكونَ ،ب ِ
تن َت ْ
من َل م ُو اأنْ ْ
ْ
يسلّم الاَخْ اَأخو ُه لل َموت،
القدسَ .ت َ
ْ
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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3
الزيتو ِن تُجاهَ
َوحي َن َجلَ َس في َجبَ ِل َّ
قوب َويو َح ّنا
ال َهيكَ ِلَ ،س أا َل ُه ب ُ ْط ُر ُس َوي َ ْع ُ
َو أانْ َدرا ُو ُس َعلى انْ ِفرا ٍد«4 :قُ ْل َلناَ :متى
صير ِ
هذ ِه ال�أُمو ُر؟ َوما ال َعلا َم ُة حي َن
َستَ ُ
توش ُك ِ
ِ
هذ ِه ال�أُمو ُر كُ ُّلها أا ْن تَ ِت َّم؟» 5فَبَ َد أَا
يَسو ُع يَقو ُل َل ُهم« :انْ ُظروا ِلئَ ّلا ي ُ ِض َّلكُم
ِاسمي
أا َح ٌدِ 6 .ل� أ َّن كَثيري َن َسيَ ْأاتو َن ب ْ
َويَقولو َن :أ‘انا ُه َوَ ’،وكَثيري َن َسيُ ِض ّلو َن.
7فَ إا ْن َس ِم ْعتُم َع ْن ُحرو ٍ
ب َو أاخْبا ِر َمعا ِر َك
تيد أا ْن يَكو َن َول ِك ْن
فَلا تَخافوا .هذا َع ٌ
8
قوم أُا َّم ٌة
َل َ
يس ْت ب َ ْع ُد ال ِّنهاي ُةِ .ل�أنَّ ُه َستَ ُ
َعلى أُا َّم ٍة َو َم ْملَكَ ٌة َعلى َم ْملَكَ ٍة َو َسيَكو ُن
َزل� ِز ُل في َمكا ٍن ب َ ْع َد َمكا ٍن َو َسيَكو ُن
راباتِ .
هذ ِه ال�أُمو ُر ِه َي
َم
اض ِط ٌ
ٌ
جاعات َو ْ
ض 9 .أفانْتُم انْ ُظروا اإلى
وجاع ال َمخا ِ
أا َّو ُل أا ِ
أانْف ُِسكُمِ ،ل�أنَّ ُهم َسيُ َس ِّلمونَكُم اإلى القُضا ِة
أ
مام
َوفي َمجا ِم ِعهِم تُ ْجلَدو َنَ ،و َستَقومو َن ا َ
ُم ٍ
لوك َو ُول� ٍة ِم ْن أا ْجلي َشها َدة ً َل ُهمَ 10 .و أا َّول� ً
تيد أا ْن تُك َْر َز بِشا َرتي في ك ُِّل ال� أُ َم ِم.
َع ٌ
11فَ َمتى قَ َّدموكم ِليُ َس ِّلموكُم ،فَلا تَ ْهتَ ّموا
ُم َس َّبقاً في ما تَتَكَ َّلمو َن َول� تُ َفكِّروا ،ب َ ْل
السا َع ِة فَبِذ ِل َك
ما ي ُ ْعطى َلكُم في ِت ْل َك ّ
تَكَ َّلمواِ ،ل�أنَّكُم َل ْستُم أانْتُم ال ُمتكَ ِّلمي َن ب َ ْل
سَ 12 .سيُ َس ِّل ُم ال�أخُ أاخاهُ اإلى
روح الق ُُد ِ
ُ

مرقس
ناء َعلى
قوم ال�أبْ ُ
ال َمو ِت َوال� أ ُب ابْنَ ُه َو َسيَ ُ
أابائهِم َويُميتونَ ُهمَ 13 .وتَكونو َن ُم ْب َغضي َن
ِم ْن ك ُِّل اإنْسا ٍن ِم ْن أا ْج ِل ا ْسميَ .ول ِك َّن َم ْن
ي َ ْصب ِْر اإلى ال ُم ْنتَهى فَهذا ي َ ْخلُ ُص.
«14فَ َمتى َر أايتُم َعلا َم َة ال َخرا ِ
ب ال َّنجِ َس َة
ا َّلتي َ
بي قائ َم ًة
قيل ع ْنها بِدا ِنيا َل ال َّن ِّ
يث ل� ي ْنبَغي ،فَ ْليَ ْف َه ْم ذ ِل َك ا َّلذي ي َ ْق َر أُا،
َح ُ
حينَ ٍئذ ِليَ ْه ُر ِ
ب ا َّلذي َن ُهم في اليَهو ِديَّ ِة اإلى
الس ْط ِح ،فَلا ي َ ْن ِز ْل
ال َجبَ ِلَ 15 .و َم ْن ُه َو في َّ
َول� ي َ ْدخ ُْل ِليَ ْأاخ َُذ َشيئاً ِم ْن بَي ِت ِهَ 16 .و َم ْن
في ال َح ْق ِل ُه َو فَلا ي َ ْستَ ِد ْر اإلى َخ ْل ِف ِه ِليَ ْأاخ َُذ
ِلبا َس ُهَ 17 .و ٌيل ِلل َحبالى َوال ُم ْر ِضعا ِت في
ِت ْل َك ال�أيّا ِمَ 18 .ص ّلوا ِلئَ ّلا يَكو َن َه َربُكم
في ِش ٍ
تاءِ 19 .ل�أنَّ ُه َسيَكو ُن في ِت ْل َك ال�أيّا ِم
ضيق ما كا َن ِم ْثلَ ُه ِم ْن أا َّو ِل ال َخلي َق ِة ا َّلتي
ٌ
20
َخلَ َق الل ُه َح ّتى ال� آ َن و َل ْن يَكو َنَ .ولول�
ص
الر َّب قَ َّص َر ِت ْل َك ال�أيّ َام َلما َخلُ َ
أا َّن َّ
َج َس ٌدَ ،ول ِك ْن ِم ْن أا ْج ِل ال ُم ْختاري َن قَ َّص َر
ِت ْل َك ال�أيّ َام21 .حينَ ٍئذ اإ ْن يق ُْل َلكُم أا َح ٌد:
‘ ُه َوذا ُهنا ُه َو ال َمسي ُح’ أاو ‘ ُه َوذا ُه َ
ناك’،
22
حاء ك َِذ ٍ
ب
قوم ُم َس ُ
فَلا تُ َص ِّدقواِ .ل�أنَّ ُه َسيَ ُ
ب َوي ُ ْعطو َن ا آيا ٍ
ِياء ك َِذ ٍ
جائب
ت َو َع َ
َو أانْب ُ
َوي ُ ِ
ض ّلو َن اإ ْن أا ْمكَ َن ال ُم ْختاري َن أايضاً.

22-13:13

والاَب ا ْبنو ،والاولا ْد َت يقومو ْن َعلى
وتْ .و َت تْكونو ْن
ويسلموو ْن لل َم ْ
اَأ َّب ْ
هاتن َ
س اَأينا
َم ْبغ ُو ْ
ضين م الك ْل لَخاطر ْاسميَ .ب ْ
ص.
َل ْ
يصب ْر لل ِا آخ ْر ه ّواِ يخْ َل ْ
13

ذيقَة ال ّ ْگبيرِة

الخراب
س َل َم ْن َترو ْن َعلامة َ
« َب ْ
النّ ْج ِسة ،ها ْك َل ْت َن ّبا َع َليا نَبي دانيا ْل قاي ِمة
ف م ُو َض ْع َل م ُو يس ِير تْكون ِفيوَ ،خلّي
القاري ي ْف َه ْم ،هاك ال َو ْق ْت َخلّي َهو ْك لَنّ ِا ف
الياهود ِّيةْ ،يهربو ْن للّ ْجب ِالْ؛ ْوها ْك َل يكو ْن
َع ال ّ ْسط ُو ْح ،لا ي ْن َزل ْولا ي ْدخ ْل َت ياخ ْذ
من َبيتو؛ ْو َل يكون ف البستا ْن ،لا
شي ْ
بالى
الح ِ
ي ْر َج ْع لَ َخ ْلفو َت ياخ ْذ ل ْبسوَ .ويل َ
ضعين َفوك ِالايّ ِام! َصلَّوا لا يس ِي ْر
والم ْر ْ
من َل َت يس ِي ْر َفوك
كن ف شت ِا؛ ْ
َه َر ْب ْ
من َيو ْم َل َخ َلق
ِالايّ ِام ذيقَة ما ّ
كصا ْر كَما َها ْ
للسع ْولا َت يس ِي ْر .ويكو ْن
اَلله ال ّدنْي ِا دي َّ
م ُو ال َّر ْب َل َق َّصر َهوك ِالايّ ِام ،ما كا ْن َت
تارين َل
س لَخاطر المخْ ْ
يخْ َلص انْسا ْنَ .ب ْ
اخْ تا ْرَ ،ق َّص ْر َهوك ِالايّ ِا ْم .هاك ال َو ْق ْت
سيح’ يا
َل قالْكن اَ َّحدْ ‘ :كوا َهو ْن واِ ال َم ْ
من َل َت
‘ها َهون َْك واِ ’،لا ت َْس ْدقو ْنْ .
دج ِالينْ ،و َت
مسحا گ ّذاِبين ْونَباية ّ
يقو ْم َ
ويضيعو ْنَ ،ل
جايب َ
ي ْع َطو ْن َعلامات ْو َع ْ
14
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16
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19

20

21

22

158

مرقس

33-23:13

تن ديروا 23فَا ْح َذروا أانْتُم .ها قَ ْد َسبَق ُْت فَ ُق ْل ُت َلكُم
تارين23 .وانْ ْ
َط َل ْع بيد ْن ،حتّى المخْ ْ
ك َُّل َش ٍ
كن ك ْل شي.
يء.
الس ْع ق ْلتولْ ْ
بالْكنْ .كوا م َّ

ض
ال َم ْ
سيح َت ي ْر َج ْع يجي لَلا َ ْر ْ

س َفوك ِالايّ ِا ْمَ ،بع ْد هاك ال ّذيقَة،
« َب ْ
س َت ْت َعتّ ْم وال َق َم ْر ما َت ي ْعطي
الشَّ ْم ْ
السما،
َض ّويِتو ،وال ّ ْنجو ْم َت ت َق ْع م َّ
السما َت ت ْت َز ْر َزعْ .وهاك ال َو ْق ْت
ْوق ّوات َّ
يي ف الّغْيو ْم َم ْع
َت َيرون ا ْبن الانْسا ْن ج ِا ِ
ق ِّوة َعظي ِمة ْو َم ْع َم ْج ْد .وهاك ال َو ْق ْت َت
من اَأ ْر َب ْع
ي ْب َع ْث َملايكتو ويل ْم َهو ْذ َل اخْ تار ْن ْ
السما.
َقراني ال ّدنْي ِاْ ،
ض لا َأ َّول َّ
من اَأ َّول الا َ ْر ْ
24

25

26

27

سجرة التّين
ْت َعلَّموا ْ
من َ

الضي ِق
«24في ِت ْل َك ال�أيّا ِم ب َ ْع َد ذ ِل َك ّ
الش ْم ُس َوال َق َم ُر ل� ي ُ ْعطي نو َرهُ.
َستُ ْظ ِل ُم َّ
الس ِ
ات
ماءَ ،وقُ ّو ُ
25والكَوا ِك ُب تَ ْسق ُُط ِم َن َّ
الس ِ
ماء تَتَ َز ْع َز ُعَ 26 .وحينَ ٍئذ َسيَ َرو َن ابْ َن
َّ
ال إ�نْسا ِن ا آ ِتياً في ال َغما ِم َم َع قُ َّو ٍة َعظي َم ٍة
و َم َع َم ْج ٍد 27 .حينَ ٍئذ َسيُ ْر ِس ُل َملائكَتَ ُه
الريا ِح ِم ْن
َوي َ ْج َم ُع ُمختاري ِه ِم ْن أا ْرب َ َع ِة ِّ
الس ِ
ض اإلى أا ْق ِ
أا ْق ِ
ماء.
صاء ال� أ ْر ِ
صاء َّ

سَ :و ْق ْت َل
ْ
«من َ
سجرة التّين ْت َعلَّموا َد ْر ْ
يف
ْلين شيقانا ْوت ْط َل ْع اوراقا ،ت ْعرفون َّ
الص ْ
ت ْ
س اَأ َريتن َهوذ
َق َّرب .وانْ ْ
تن زاِ كذاَِ ،ب ْ
الح ّق
البابَ .
يس ِيرون ،ا ْعرفوا ْق َري ِبة ي ِا َع ْ
كن م ُو ي ْعب ْر َهالجي ْل ها ْذ َل م ُو َهو ْذ كلّن
اَقولْ ْ
ض ي ْعبرون ْوكَلامي
يس ِيرو ْنَّ .
السما والا َ ْر ْ
م ُو ي ْعب ْر.

ِ «28م َن ال ّتين ِة تَ َع َّلموا ال َمثَ َلَ :متى ل� َن
غ ُْصنُها َو أاخ َْر َج ْت أاوراقَها ،تَ ْعلَمو َن أا َّن
يف قَ ْد قَ ُر َب 29 .هكَذا أانْتُم أايضاً،
َّ
الص َ
أ
َمتى َرايتُم ِ
صير ،فَحينَ ٍئذ ا ْعلَموا
هذ ِه تَ ُ
أانَّها قَريب ٌة َعلى البا ِ
ب30 .ال َح َّق أاقو ُل
ُ
الجيل َح ّتى تَكو َن
َلكُم :ل� ي َ ْعبُ ُر هذا
ِ
ماء ي َ ْعبُرا ِن
هذ ِه ك ُّلها 31 .ال� أ ْر ُ
ض َو َّ
الس ُ
َوكَ ِلماتي ل� تَ ْعبُ ُر.

السا َعة ،اَأ َّح ْد
س َعلاك َاليوم ْو َعلاك ّ
« َب ْ
الابن ،اإلّا
السما ْولا ْ
م ُو ي ْعرف ْولا َملايكة َّ
من
كن ْ
واص َحوا ْو َصلَّوا ْ
الا آ ْب .ديروا بالْ ْ

 32أ
«ا ّما َع ْن ذ ِل َك اليَو ِم َو َع ْن ِت ْل َك
السا َع ِة فَلا أا َح َد ي َ ْع ِر ُف ،ل� َملائكَ ُة
ّ
33
الس ِ
ماء َول� ال�بْ ُن اإلّ� ال� آ ُبُ .انْ ُظروا!
َّ

28

29

30

31

هاك َاليو ْم اَ َّح ْد م ُو ي ْعرفو

32

33
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ا تَيَقَّظوا َو َص ّلوا ِل�أنَّكُم ل� تَ ْع ِرفو َن َمتى
34
سافر َو أا ْعطى
ُه َو َ
الو ْق ُتِ .مث ُْل َر ُج ٍل َ
ُس ْلطاناً ِل َع ِبيَ ِد ِه َو ِل ِّ
كل وا ِح ٍد َع َملَ ُه َو أاوصى
اب أا ْن يَكو َن ُمتَيَقِّظاً35 .تَيَقَّظوا اإذاً
البو َ
ّ
ْ
أ
ِل�أنَّكُم ل� تَ ْع ِرفو َن َمتى يَاتي َس ِّي ُد البَي ِت،
أافي ال َم ِ
ساء أا ْم في ُم ْنتَ َص ِ
ف ال َّلي ِل أا ْم ِع ْن َد
ْ 36أ
الد ِ
تي
ِصيا ِح ّ
يك أا ْم في َّ
الصبا ِحِ .لئَ ّلا يَا َ
ب َ ْغتَ ًة فَيَجِ َدكُم ِنياماًَ 37 .وما أاقو ُل َلكُم،
ِل َجمي ِعكم أاقو ُل :تَيَقَّظوا».
َوب َ ْع َد يو َمي ِن كا َن ِف ْص ُح الفَطي ِر،
ساء الكَ َهنَ ِة َوالكَتَبَ ُة
َوكا َن ُر َؤ ُ
َيف ي ُ ْم ِسكونَ ُه ِب َمكْ ٍر َوي َ ْقتُلونَ ُه.
ي َ ْطلُبو َن ك َ
يس في ِ
العيد ِلئَ ّلا
َ 2وكانوا يَقولو َنَ « :ل َ
الش ْع ِ
بَ 3 ».وفيما ُه َو
يَكو َن َش َغ ٌب في َّ
ت َع ْنيا ،في بَي ِ
ُم َّت ِكئ في بَي ِ
ت ِس ْمعان
ص ،أاتَ ِت ا ْم َر أاةٌ بِقارو َر ِة طي ِ
ب نا ِردي ٍن
ال�أبْ َر ِ
أ
لي كَثي ِر ال َّثم ِن َوفَتَ َح ْتها َو َسكَبَ ْت ما
ا ْص ٍّ
ناس ِم َن
فيها َعلى َر ْأا ِ
س يَسو َعَ 4 .وكا َن أُا ٌ
ال َّت ِ
لاميذ قَ ِد ا ْمتَ َعضوا في أانْف ُِسهِم َوقالوا:
ديد هذا ال ّطي ِ
ب؟ ِ 5ل�أنَّ ُه كا َن
« ِل َم كا َن تَ ْب ُ
ي ُ ْم ِك ُن أا ْن يُبا َع ب أِاكْثَ َر ِم ْن ث َلا ِث ِمئَ َة دينا ٍر
َوي ُ ْعطى ِلل ُفق ِ
َراءَ ».وكانوا َيؤنِّبونَها.
6فَقا َل يَسو ُعَ « :دعوها! ِلماذا تُؤذونَها؟
َع َملا ً َح َسناً َع ِملَ ْت ليِ 7 .ل�أنَّ ُه في ك ُِّل
َو ْق ٍ
َراء َم َعكُم َو َمتى أا َر ْدتُم
ت َلكُم فُق ُ
ا ْستَ َط ْعتُم أا ْن تَ ْصنَعوا َل ُهم َح َسناًَ .و أا ّما أانا

14

7:14–34:13

َل م ُو ت ْعرفو ْن َأاي َم ْت واِ ال َو ْق ْتْ .وهاي
كَما َزلَ ِمة ْت َغ َّر ْبَ .خلّى َبيتوْ ،و َعطى لَ َعبيدو
س ْل َطةْ ،ولك ْل واِح ْد منّ ْن شغْلوْ ،و َو ّصى
اص َحوا
الباب َت يكو ْن صاحيْ .
ناط ُور ْ
من َل م ُو ت ْعرفو ْن اَأي َم ْت يجي صاحب
َبقىْ ،
نص ال َلي ْل ،والّا ْسياح
َالب ْ
يتَ ،م ْسو ِّية ،والّا ّ
الدّيك ،والّا ص ْبح ِّيةْ ،بشا ْن لا ي ْر َج ْع َعلى
لكن اَأقولْ،
َغ ْف ِلة
ويراكن نِ ّيا ْمْ .وشي َل ْ
ْ
يين».
كن اَأقولْو :كونوا ْ
صاح ْ
لَكلّ ْت ْ
ين كا ْن َت يس ِي ْر َف ْصح
ْو َبع ْد َيو َم ْ
الفَط ِي ْر .و ْگباريّة ال َك َه َنة و ْم َع ْلمين
اموس كان يريدو ْن ي ْمسكو ُه بالحي ِلة
النّ ْ
س م ُو ف العيدْ ،بشا ْن
ْوي ْقتلو ُهْ .وقالواَ « :ب ْ
س قالِة ْو َقلابالغْْ ».و َو ْق ْت
لا يس ِي ْر َبين النّ ِا ْ
ف
يت َع ْنيا ،م ْنتكي َ
َل كا ْن َيس ُو ْع َ
ف َب ْ
وح ِدة َم َرة
َب ْ
صَ ،ج ْت ْ
يت َس ْمعان الا َ ْب َر ْ
ناردين نَو ْع اَأ َّو ْل غال
َمعا شوشاي ْة عط ْر
ْ
راس َيس ُوعْ.
ْكثيرْ ،و َف َت ْحتا ْو َص ّبتا َعلى ْ
ف
س م ال َّتلاميذ انْ َز َعجوا َ
وكا ْن في ن ِا ْ
يش َدوهي ْر َهالعط ْر ها ْذ.؟
َق ْلبن ْوقالوا« :لَ ْ
من ثاثَمي ْة دينار
كن ي ْنبا ْع َبا ْك َث ْر ْ
كا ْن م ْم ْ
يخ ْزبلون ال َم َرة
ْوت ْت َف َّر ْق َع الفَقاراِْ ».وكا ْن َ
يش ت ْز َعجووا؟
س َيس ُو ْع قالْ« :عيفووا! لَ ْ
َب ْ
من َل ك ْل َو ْق ْت
س َس َو ْت َمعيْ .
َع َمل ْك َويّ ْ
كنَ ،واي َم ْت َل َر ْدتْن
كن َفقاراِ َم ْع ْ
في لْ ْ
س اَنا
تْت ِيقون ت َْسو ْن َم ْ
عن َع َمل ْك َويّ ْ
سَ .ب ّ
34

35

36

37
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16-8:14

م ُو ك ْل َو ْق ْت ع ْن ْدكن َانا .شي َل كا ْن
رت
لها َت ت َْسي هايَ ،س َوت؛ ْو َس َلفاً َع َّط ْ
والح ّق اَقولْكن اَين َل
َّفن.
َج َسدي للد ْ
َ
ف ك ّل ال ّدنْي ِاَ ،على
انْ َكر ْز ب ْبشارتي هايَ ،
شي َل َس َوت هاي زاِ َت ي ْن َحكى ْبشا ْن
ي ْبقالا تذكا ْر!»
8

9

ياهوذا الخاين

الاس َخ ْريوطي ،واِح ْد م
ْوياهوذا ْ
راح لَع ْند ْگباريّة ال َك َه َنة ْبشا ْن
ناعشْ ،
الا ْث ْ
من َيس ُوعْ .وهنّ ِا َو ْق ْت َل س ْمعوا،
يسلّ ْ
َ
فضةْ .وكا ْن
َك َّيفواْ ،و َو َعدوا َت ي ْع َطو ُه َّ
يسلّمو.
ي َد ّورلو َعلى ف ْر َصة شي َت َ
10

11

الفص ْح َمع ال َّتلامي ْذ
َعشات ْ

واأ َّول اِيّ ِام الفَط ِي ْر َل ِفيو ي ْذ َبحون الياهو ْد
الفص ْحَ ،تلاميذو قالولو« :اَين تْريد نْ ُروح
ْ
الفص ْح؟» ْو َب َعث
نْ َح ّض ْر لك َت تاكل ْ
للب َلد
من َتلاميذو ْوقالْ ْ
ين ْ
ا ْث َن ْ
لنُ :
«روحوا َ
كن َزلَ ِمة ح ِام ْل َج ّر ْة
ْو َت ي ْط َل ْع ف ْ
وچ ْ
اين َل َد َخ ْل ،قولوا
َميُ ،روحوا َخ ْلفوَ .و ْ
ين
َل صاحب َالبيت‘ :ال ّ ْم َعلّم يقول :اَ ْ
ي ِا الا أ ُو َدة م ُو َض ْع َل تاك ْل َم ْع َتلاميذي
يكن علّ ِّية ْگبيرِة َم ْف ِ
روشة
ْ
الفص ْح؟’ ْو َت ي َو ّر ْ
و ْم َح َّض َرةَ .هون َْك َحضْ روا لْنا ».و َط َلعوا
12

13

14

15

16
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فَلَ ْس ُت في ك ُِّل َو ْق ٍ
ت ِع ْن َدكُم8 .ذ ِل َك ا َّلذي
كا َن ِ
لهذ ِهَ ،صنَ َع ْت ُه ،ف ََسبق َْت أا ْن َط َّيبَ ْت
ِل َّلد ْف ِن ج ِْسميَ 9 .وال َح َّق أاقو ُل َلكُمَ :حيثُما
تُكْ َر ْز بِشا َرتي ِ
هذ ِه في ك ُِّل العا َل ِم ي ُ َح َّد ْث
أايضاً َع ّما َصنَ َع ْت ِ
هذ ِه تَ ْذكاراً لها».

10
يوطي ،أا َح ُد ال�ثْني
َوي َ ُه َوذا ال إ� ْس َخ ْر ُّ
َع َش َرَ ،ذ َه َب اإلى ُر َؤ ِ
ساء الكَ َهنَ ِة ِليُ َس ِّل َمهم
يَسو َع 11 .أا ّما ُهم فَحي َن َس ِم َعوا فَ ِرحوا
َو َو َعدوا أا ْن ي ُ ْعطوهُ ِف َّض ًة ،فَكا َن ي َ ْطلُ ُب
ف ُْر َص ًة ِليُ َس ِّل َم ُه.

َ 12وفي اليَو ِم ال� أ َّو ِل ِللفَطي ِر ا َّلذي في ِه
ي َ ْذب َ ُح اليَهو ُد ال ِف ْص َح ،قا َل َل ُه تَ ُ
لاميذهُ:
أ
ريد أا ْن نَ ْذ َه َب َونُه ِّي َئ َل َك ِلتَ ْأاك َُل
«اي َن تُ ُ
ال ِف ْص َح؟» َ 13و أا ْر َس َل اثْنَي ِن ِم ْن تَ ِ
لاميذ ِه
َوقا َل َل ُهم« :ا ْذ َهبا اإلى ال َمدينَ ِة َوها َر ُج ٌل
ِعاء ٍ
ماء َسيُلاقيكُما .ا ْذ َهبا
حا ِم ٌل و َ
يث ي َ ْدخ ُُل ،قول� ِل َس ِّي ِد البَي ِت:
راءهَُ 14 .و َح ُ
َو َ
أ‘اي َن ال َم َح ُّل ا َّلذي اآك ُُل في ِه ال ِف ْص َح َم َع
15
َبيرة ً
تَلاميذي؟’ َوها يُريكُم ِعل َّي ًة ك َ
َمفْرو َش ًة َو ُمه َّي أاةًُ .ه َ
ناك أا ِع ّدوا َلنا».
َ 16و َخ َر َج ِت ْلميذاهُ َو أاتَيا اإلى ال َمدينَ ِة َو َو َجدا
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كَما قا َل َل ُهما يَسو ُع َو أا َع ّدا ال ِف ْص َح.
17
ساء ،أاتى َم َع ال�ثْني
َوحي َن صا َر ال َم ُ
َع َش َرَ 18 .وفيما ُهم ُم َّت ِكئو َن ي َ ْأاكُلو َن ،قا َل
يَسو ُع :ال َح َّق أاقو ُل َلكُم« :اإ َّن وا ِحداً ِم ْنكُم
ي َ ْأاك ُُل َمعي ُه َو َسيُ َس ِّل ُمني 19 ».فَبَ َد أاوا
يَكْتَئبو َن َويَقولو َن َل ُه وا ِحداً فَوا ِحداً:
أ
«ا أانا؟» 20فَقا َل َل ُهم« :وا ِح ٌد ِم َن ال�ثْني
َع َش َر ي َ ْغ ِم ُس َمعي في الق َْص َع ِةَ 21 .وابْ ُن
ْتوب َع ْن ُه.
ال إ�نْسا ِن ذا ِه ٌب كَما ُه َو َمك ٌ
الر ُج ِل ا َّلذي ِبيَ ِد ِه ي ُ َس َّل ُم
الو ُيل ِلذ ِل َك َّ
َول ِك ِن َ
الر ُج ِل َلو
ابْ ُن ال إ�نْسانِ .كا َن َخيراً ِلذ ِل َك َّ
َل ْم يو َل ْد».
َ 22وفيما ُهم ي َ ْأاكُلو َن ،أا َخ َذ يَسو ُع
ُخ ْبزاً َوبا َر َك َوك ََس َر َو أا ْعطا ُهم َوقا َل َل ُهم:
«خُذوا .هذا ُه َو َج َسديَ 23 ».و أا َخ َذ ك ْأَاساً
َو َشك ََر َوبا َر َك َو أا ْعطا ُهم ف ََش ِربوا ِم ْنها
كُ ُّل ُهمَ 24 .وقا َل َل ُهم« :هذا ُه َو دميَ ،د ُم
ال َع ْه ِد ال َج ِ
ديد ا َّلذي ي ُ ْه َر ُق َع ْن كَثيري َن.
25ال َح َّق أاقو ُل َلكُمَ :ل ْن أا ْش َر َب أايضاً ِم ْن
ِنتا ِج الك َْر َم ِة َح ّتى ذ ِل َك اليَو ِم ا َّلذي أا ْش َرب ُ ُه
َجديداً في َملَ ِ
كوت الل ِهَ 26 ».و َس َّبحوا
الزيتونِ.
َو َخ َرجوا اإلى َجبَ ِل َّ
َ 27وقا َل َل ُهم يَسو ُعَ « :جمي ُعكم
َستَ ُشكّو َن ِف َّي في ِ
هذ ِه ال َّليل ِةِ ،ل�أنَّ ُه
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للب َل ْدَ ،وا َروا كَما َل قالْلن،
َت ْلمي َذينو ْو َجوا َ
الفص ْحْ .ولَ َم ْن صارت ال َمسا،
ْو َح َّضروا ْ
يين يا ْكلو ْن،
جا َمع ا ْثناعشْ و .وهنّ ِا م ْنت ْك ْ
كن
كن واِح ْد م ْن ْ
«الح ّق اَقولْ ْ
َيس ُو ْع قالَ :
يسلّ ْمني ».وهنّ ِا َبدَوا
ياك ْل َمعي ه ّواِ َت َ
ي ْت َم ْر َمرونْ ،وواِح ْد واِحد يقولولو« :اأنا واِ؟»
ناعش واِ ،يغْم ْز ل ْقمتو
قالْ ْ
لن« :واِح ْد م الا ْث ْ
رايح واِ
حن .ا ْبن الانْسا ْن ْ
َمعي ف َّ
الص ْ
س َويلو ها ْك َزلَ ِم ْة
كَما َل انْ َك َت ْب َع َليوَ ،ب ْ
َل بيدو ي ْت َسلَّم ا ْبن الانْسا ْن .اَأ ْح َس ْنلو كا ْن
هاك ال َّزلَ ِمة يكون ما كا ْن ك ْلول ْد».
17

18

19

20

21

َعشات ال َّر ْب

وهنّ ِا يا ْكلو ْنَ ،يس ُو ْع اَأ َخذ ْغ َبيزْ ،وب ِا َرك،
لن« :خذوا .هذا
ْوك ََسرْ ،و َعطاهن ْوقالْ ْ
َج َسدي واَِ ».و َاخ ْذ كاسْ ،وشَ َكر ْوب ِا َرك،
لن:
ْو َعطاهنْ ،وش ْربوا منّو كل ّ ْنْ ،وقالْ ْ
يسري
«هذا َد ّمي واَِ ،دمّ ال َعهد ال ّ ْجدي ْدَ ،ل ْ
شر ْب
لَخاطر ْكثي ْر .اَأقولْ ْ
كن َ
الحق :ما َب ْق اَأ َ
من َعصير العنب ها ْذ دي لاك َاليو ْم َل
ْ
ف َم َلكوت اَلله».
ِفيو َت ْاش َربو ْجدي ْد َ
وس َّبحوا ْو َط َلعوا َل َج َبل ال َّزيتو ْن.
َ
22

23

24

25

26

رس َت ينكرو
َيس ُو ْع ي ْت َن ّبا ب ْط ْ

لن َيس ُوعْ« :كل ّ ْتكن تْشكّو ْن
ْوقا ْل ْ
توب واِ‘ :اَأضْ َرب
في َهال َلي ِلةْ ،
من َل َم ْك ْ
27
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س َبع ْد َل
ال ّراعي ،وي ْت َف َّرقو ْن خواِريفوَ ’.ب ْ
رس
كن َّ
اقو ْمَ ،ت ْاسب ْق ْ
للجلي ْلَ ».ب ْ
س ب ْط ْ
ْ
اشك».
قالْلوَ « :ل كل ّ ْن شَ كّوا اَنا م ُو
ف
«الح ّق اَقو ْل لكَ :اليو ْمَ ،
َيس ُو ْع قالْلوَ :
َهال َلي ِلة هايَ ،قب ْل َل يس ِيح الد ْ
ين،
ّيك َك ْر َت ْ
س ه ّواِ بالا َ ْك َث ْر
ث ْة ط ْر ْق َت ت ْنك ْرنيَ ».ب ْ
موت
َبقى ع ْن ْد ك ْلمتو ْوقالْ« :حتّى َل لز ْم اَأ ْ
َم ْ
عك ،م ُو انْكر ْك َس ّيدي!» ْوكَما ُه كلّ ْن
نَفس الشّ ي قالوا.

الراعي فَتَتَ َش َّت ُت
َمك ٌ
ْتوب :أ‘ا ْض ِر ُب ّ
ِخرافُ ُهَ 28 ’.ول ِك ْن َمتى قُ ْم ُت أا ْس ِبقُكم
اإلى ال َجلي ِل29 ».قا َل َل ُه ب ُ ْط ُر ُس« :اإ ْن
كُ ُّل ُهم َشكّوا ف أَانا ل� 30 ».قا َل َل ُه يَسو ُع:
أ
أ
وم في ِ
هذ ِه
«ال َح َّق اقو ُل َل َك :انْ َت اليَ َ
يك َم َّرتَي ِن ،ث َلاثاً
الد ُ
ال َّليل ِة قَ ْب َل أا ْن يَصي َح ّ
ستُ ْن ِك ُرنيَ 31 ».ول ِك َّن ُه ِب إا ْصرا ٍر أا َش َّد كا َن
موت َم َع َك فَلَ ْن
لي أا ْن أا َ
يَقو ُل« :اإ ْن يَكُ ْن َ
أُانْ ِك َر َك يا َس ِّيديَ ».و ِم ْثلَ ُه كُ ُّل ُهم أايضاً
قالوا.

ْو َجوا َلبستان ْاسمو َج ْدسيمانْ ،وقا ْل
لَ َتلاميذو« :ا ْق َعدوا َهو ْن َعلى َق ْد ما اَأ َصلّي».

َ 32و أاتَوا اإلى َمكا ٍن يُقا ُل َل ُه ج ِْدسيما َن.
َوقا َل ِلتَ ِ
لاميذ ِه« :ا ْج ِلسوا ُهنا َريثَما
أُا َص ّلي».
قوب َويو َح ّنا
َ 33و أا َخ َذ َم َع ُه ب ُ ْط ُر َس َوي َ ْع َ
ئبَ 34 .وقا َل َل ُهم:
َوب َ َد أا ي َ ْغتَ ُّم َويَكْتَ ُ
«نَفْسي َحزينَ ٌة َح ّتى ال َم ِ
وت .ابْقَوا ُهنا
َوتَيَقَّظواَ 35 ».وتَق ََّد َم قَليلا ً َو َوقَ َع َعلى
السا َع ُة
ال� أ ْر ِ
ضَ ،وكا َن ي ُ َص ّلي ِلتَ ْعبُ َر َع ْن ُه ّ
طاعَ 36 .وقا َل« :اآبا ،أابي،
اإ ْن كا َن بِال ُم ْستَ ِ
ك َُّل َش ٍ
يء تَ ْستَطي ُع أانْ َتَ .ع ِّب ْر َع ّني ِ
هذ ِه
الك ْأَا َسَ .ول ِك ْن لتكُ ْن ل� اإرادتي ،ب َ ْل
اإرا َدتُ َكَ 37 ».و أاتى ف ََو َج َدهم ِنياماً َوقا َل
ِلبُ ْط ُر َس« :يا ِس ْمعا ُنِ ،ن ْم َت .أاسا َع ًة
وا ِح َدة ً ما ا ْستَ َط ْع َت أا ْن تَتَيَق ََّظ؟ 38تَيَقَّظوا
وح
الر ُ
َو َص ّلوا ِلئَ ّلا تَ ْدخُلوا في تَ ْج ِرب َ ٍةّ .

28

29

30

31

يصلّي ف بستان َجدسيمان
َيس ُو ْع َ

32

يوحنّا،
ْو َو ّدى َمعو ب ْطرس ْو َي ْعقوب ْو َ
«حزي ِنة ي ِا
ْو َبدا ْ
يح َزن ْوي ْت َم ْر َم ْرْ .وقالْ ْ
لنَ :
واص َحوا».
نَ ْفسي دي لل َموت .ا ْبقَوا َهو ْن ْ
يصلّي
وراح ْش َو ِّية لَ ْبعيدْ ،و َو َق ْع َع الا َ ْرض َ
السا َعةَ ،ل كان يس ِي ْر.
َت ت ْعب ْر منّو َه ّ
ْوقالْ« :اآبا ،اَأبوي ،قاد ْر َعلى ك ْل شي
س م ُو شي َل
اأنْ َتَ .ب ّع ْد منّي َهالكاسَ ،ب ْ
راهن
اريد اَنا ،شي َل انْ َت تْري ْدْ ».وجا اَأ ْ
رس« :شَ ْمعو ْن ،ن ْم ْت .ما
نِ ّيامْ ،وقا ْل َل ب ْط ْ
اص َحوا ْو َصلَّوا
وح ِدة تصحى؟ ْ
ت ْق ْت سا َعة ْ
ف َت ْج ِربِة .ال ّر ُوح تْريد
ْبشا ْن لا ت ْدخلو ْن َ
33

34

35

36

37

38

163

مرقس
عيف».
يُ ُ
ريد َو ُم ْستَ ِع ٌّدَ ،ول ِك َّن ال َج َس َد َض ٌ
َ 39و َذ َه َب أايضاً َو َص ّلى َوقا َل الكَ ِل َم َة
نَف َْسهاَ 40 .و أاتى أايضاً ف ََو َج َد ُهم أايضاً ِنياماً
ِل� أ َّن ُعيونَهم كانَ ْت ث َقيلَ ًة َوما كانوا ي َ ْع ِرفو َن
ماذا يَقولو َن َل ُهَ 41 .و أاتى ِلل َم َّر ِة الثّا ِلثَ ِة
َوقا َل َل ُهم« :ناموا ِم َن ال� آ َن َوا ْستَريحوا!
السا َع ُة َوها ي ُ َس َّل ُم
َو َصلَ ِت ال ِّنهاي ُة َو أاتَ ِت ّ
ابْ ُن ال إ�نْسا ِن في أايدي ال ُخطا ِة42 .قوموا
ِلنَ ْذ َه َب .ها قَ ْد َدنا ذ ِل َك ا َّلذي ي ُ َس ِّل ُمني».
َ 43وفيما ُه َو يَتَكَ َّل ُم أاتى ي َ ُه َوذا
يوطي أا َح ُد ال�ثْني َع َش َر َو َم َع ُه
ال إ� ْس َخ ْر ُّ
صي ِم ْن ع ْن ِد ُر َؤ ِ
كَثيرو َن ب ُِسيو ٍ
ساء
ف َو ِع ٍّ
الشيو ِخَ 44 .و أا ْعطا ُهم
الكَ َهنَ ِة َوالكَتَبَ ِة َو ُّ
ذ ِل َك ال ُم َس ِّل ُم َعلا َم ًة َوقا َل« :ذ ِل َك ا َّلذي
ص َوسوقوهُ».
أُاقَ ِّب ُل ُه َو ُه َو .أا ْم ِسكوهُ ب ِِح ْر ٍ
َ 45و ِل َلو ْق ِت َدنا َوقا َل َل ُه« :رابي ،رابي».
وق َّبلَ ُهَ 46 .و ُهم أا ْلقَوا َعلَي ِه ال�أيدي
َو أا ْم َسكوهَُ 47 .واإ َّن وا ِحداً ِم ْن أا َ
ولئك ال ِقيا ِم
س الكَ َهنَ ِة
ا ْستَ َّل َسيفاً َو َض َر َب َع ْب َد َرئي ِ
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُهم:
َوقَ َط َع أُا ْذنَ ُه48 .ف أَا َ
«ك أَانَّ ُه َعلى قا ِط ِع ُط ُر ٍق َخ َر ْجتُم ب ُِسيو ٍ
ف
صي ِلتُ ْم ِسكوني49 .ك َُّل يَو ٍم ع ْن َدكُم
َو ِب ِع ٍّ
كُ ْن ُت أُا َع ِّل ُم في ال َهيكَ ِل َو َل ْم تُ ْم ِسكوني.
َول ِك ْن ِلكَي تَ ِت َّم الكُتُ ُب صا َر ْت ِ
هذ ِه».
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عيف».
س َّ
الج َس ْد َض ْ
ْوحاضْ َرة ْ
مس َتعدِّةَ ،ب ّ
راح َصلّىْ ،ونَفس ال َكلا ْم قالْ.
ْورج ْع ْ
من َل
راهن نِ ّيام ْ
ْورج ْع جاْ ،و َك ْر ْة لخْ اَأ ْ
كا ْن كثّ ْقلوا َعينيينْ .وما َب ْق ي ْعرفون اَأيش
يقولولوْ .وجا ْ
لن« :ناموا م
ثالث َك َّرة ْوقالْ ْ
الس ْع لَ َبع ْد وا ْرتاحوا .وصلت ال ِا آخْ َرة ْو َج ّت
َّ
السا َعةْ .كوا ا ْبن الانْسا ْن َت ي ْت َسلَّ ْم ف
ّ
يين .قوموا َت نْ ُروحْ .كوا
ايدَين الخا ْط ْ
يسلّ ْمني».
َق َّر ْب ها ْك َل َ
39

40

41

42

لَ َم ْن َيس ُو ْع انْ َم َس ْك

يحكي ،جا ياهوذا
وه ّواِ َبع ْد ْ
الاس َخ ْريوطي ،واِح ْد م الا ْثناعشْ ،وشَ ْعب
ْ
ِ
من ع ْند ْگباريّة
ْكثي ْر َمع ْسيوفة ْو َخي َز ْ
رانات ْ
اموس والّشْ ي ُو َخة.
ال َك َه َنة و ْم َع ْلمين النّ ْ
طاهن َع ِ
لامة،
ْوها ْك َل َسلَّمو كا ْن ك ْل َع ْ
لن« :ها ْك َل ابوسو ه ّواِ واِ ،ا ْمسكو ُه
قالْ ْ
ف ساعتا َق َّرب
ْك َويّس ْوس ُوقو ُهْ ».و َ
ْوقالْلوْ « :م َعلّم ْم َعلّمْ ».وباسو .وهنّ ِا َمدّوا
من َهوك
مسكو ُهْ .وواِح ْد ْ
ايد ْ
َين َع َليو ْو ْ
القايمين َس َحب َسيف ْو َض َر ْب َع ْبد ْگبير
ْ
لن:
ال َك َه َنة ْو َق َطع ا ْذنوَ .يس ُو ْع َر ْد قالْ ْ
تن
«كَما َل يكو ْن َعلى قطّاع ط ْر ْق َط َل ْع ْ
بس ِ
رانات َت ت ْمسكوني؟ ك ْل
يوفة ْو َخي َز ْ
ْ
الهي َكل ْوما
َيو ْم ع ْن ْد ْ
كن ك ْن ُت اَأ َعلّم ف َ
توب ف
س ْبشان يت ّم ال َم ْك ْ
مس ْكتنّيَ ،ب ّ
43

44

45
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صارت هاي ».هاك ال َو ْق ْت
بات
ْ
ال ّ ْكت ِا ْ
يي َخ ْلفو
َخلَّو ُه َتلاميذو ْو َه َربوا .وكا ْن ج ِا ِ
مسكو ُه
ف ْ
شَ ّب ْم َل ْف َل ْ
بحرا ْم َعلى َج َسدوْ ،
قا ْم َخلّى الّحرا ْم ف ايدَيين ْو َه َرب ْمشَ لَّ ْح.
50

51

52

50حينَ ٍئذ تَ َركَ ُه تَ ُ
لاميذهُ َو َه َربواَ 51 .وكا َن
راءهُ ُم ْشتَ ِملا ً ِب إازا ٍر َعلى ُع ْر ِي ِه
ُلام اآ ِتياً َو َ
غ ٌ
ف أَا ْم َسكوهُ 52 .فَتَ َر َك ال إ�زا َر بَي َن أايديهِم
َو َه َر َب عا ِرياً.

َيس ُو ْع ف ال َمح َك ِمة

َو َّدوا َيس ُو ْع َلع ْن ْد َقيافا ْگبير ال َك َه َنة،
واج َت َمعوا ع ْندو ك ّل ْگباريّة ال َك َه َنة و ْم َع ْلمين
ْ
اموس والّشْ ي ُو َخة.
النّ ْ
وشَ ْمعو ْن من ْبعي ْد كا ْن ج ِا ِيي َخ ْلفو دي
ات َحوش دار ْگبير ال َك َه َنة ،وقع ْد َمع
َل ج ّو ْ
مين ي ْت َدفّا ْقبال النّا ْر .و ْگباريّة ال َك َه َنة
الخ ّداِ ْ
جلسن كلّو كان يدَورو ْن َعلى شَ ها ِدة
ْو َم
ْ
من
س ما ا َرواْ .
ض ْد َيس ُو ْع َت ي َموتو ُهَ ،ب ْ
هاداتن
س شَ
ْ
َل ْكثي ْر كا ْن يشْ َهدو ْن ضدّوَ ،ب ْ
ما كا ْن ت ْنطب ْق َعلى َب ْعضا .وقاموا َع َليو
«نحن ِا سم ْعنا ُه يقولْ:
ْشهود ُزورْ ،وقالوا:
ْ
الهي َك ْل لَ ّواِ شغْل ايدَين ْوف َث ّة
َت َاخ ّر ْب َه َ
َين ».ولا
اِيم َت ا ْبني َغيرو م ُو شغْل ايد ْ
هادتن كا ْن ت ْنطب ْق َعلى َب ْعضا .قام
كذاِ شَ ْ
ْگبير ال َك َه َنة ف النّص ْو َساَأ ْل َيس ُوع ْوقالْ:
يش يشْ َهدو ْن َع َل ْ
يك َهو ْذ؟»
«م ُو تْر ْد شي؟ اَأ ْ
كت كان ْوشي ما َر ْدْ .ورج ْع
س ه ّواِ س ِا ْ
َب ْ
َساَألو ْگبير ال َك َه َنة ْوقالْ« :اأنْ َت واِ ال َمسيح
ا ْبن ال ّ ْمبا َر ْك؟» َيس ُو ْع قالْلو« :اَأنا واِْ .و َت
53

54

55
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59

60
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س
َ 53وساقوا يَسو َع اإلى قَيافا َرئي ِ
الكَ َهنَ ِة َوا ْجتَ َم َع َل َدي ِه ك ُُّل ُر َؤ ِ
ساء الكَ َهنَ ِة
الشيوخُ .
َوالكَتَبَ ُة َو ُّ
 54أا ّما ِس ْمعا ُن فَ ِم ْن ب َ ٍ
راءهُ
عيد كا َن ا آ ِتياً َو َ
س الكَ َهنَ ِةَ ،وكا َن
َح ّتى دا ِخ ِل دا ِر َرئي ِ
جا ِلساً َم َع ال َخ َد ِم ي َ ْستَد ِف ُئ ِع ْن َد ال ّنا ِر.
َ 55وكا َن ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة َوك ُُّل َم ْج ِل ِسهم
ي َ ْطلُبو َن َشها َدة ً ِض َّد يَسو َع ليُميتوهُ َوما
َو َجدواِ 56 .ل�أنَّ ُه اإ ْذ كا َن كَثيرو َن ي َ ْش َهدو َن
57
َقام
ِض َّدهَُ ،ل ْم تَكُ ْن َشهاداتُهم ُم َّت ِف َق ًة .ف َ
ناس ُشهو ُد زو ٍر َوقالوا«58 :نَ ْح ُن
َعلَي ِه أُا ٌ
ُض هذا ال َهيك ََل
َس ِم ْعناهُ يَقو ُل :أانا أانْق ُ
ال َم ْصنو َع ب أِا ٍيد َوب َ ْع َد ث َلاث َ ِة أايّا ٍم أابْني
نوع بِال�أيديَ 59 ».ول�
ا آ َخ َر غ َ
َير َم ْص ٍ
60
قام
هكَذا كانَ ْت َشهادتُهم ُم َّت ِف َق ًةَ .و َ
الو ْس ِ
ط َو َس أا َل يَسو َع:
َر ُ
ئيس الكَ َهنَ ِة في َ
أ
جيب ب َِش ٍ
يء؟ ماذا ي َ ْش َه ُد ِض َّد َك
«اما تُ ُ
ِ
هؤل�ء؟» َ 61ول ِك َّن ُه كا َن سا ِكتاً َو َل ْم يُجِ ْب ُه.
ئيس الكَ َهنَة َوقا َل :أ
«ا أانْ َت
َو َس أا َل ُه أايضاً َر ُ
ُه َو ال َمسي ُح ابْ ُن ال ُمبا َر ِك؟» 62فَقا َل َل ُه
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يَسو ُع :أ
«انا ُه َوَ .و َستَ َرو َن ابْ َن ال إ�نْسان
جا ِلساً َع ْن يَمي ِن الق َُّو ِة َواآ ِتياً َعلى غَما ِم
الس ِ
ميص ُه
ماء63 ».ف ََش َّق َر ُ
َّ
ئيس الكَ َهنَ ِة قَ َ
تاج ب َ ْع ُد اإلى ُشهو ٍد؟
َوقا َلِ « :لماذا نَ ْح ُ
ديف .ماذا
«64ها ِم ْن فَ ِم ِه َس ِم ْعتُم ال َّت ْج َ
تَ َرو َن؟» فَ َحك ََم َجمي ُع ُهم أبانَّ ُه ُم ْستَوج ٌِب
ناس ي َ ْت ِفلو َن َعلَي ِه
ال َم َ
وتَ 65 .وب َ َد أا أُا ٌ
َوي ُ ْخفو َن َو ْج َه ُه َوي َ ْل ِطمون َ ُه َويَقولو َن:
«تَنَ َّب أا!» َوكا َن ال َخ َد ُم ي َ ْض ِربونَ ُه َعلى
فَكَّي ِه.
َ 66وفيما ب ُ ْط ُر ُس في ال� أ ْس َف ِل في با َح ِة
س الكَ َهنَة،
الدا ِر ،أاتَ ْت اإ ْحدى شابّا ِت َرئي ِ
ّ
وقالت َل ُه:
رت في ِه
 67أراتْ ُه ي َ ْستَ ْد ِف ُئ َونَ َظ ْ
ْ
« َو أانْ َت أايضاً َم َع يَسو َع ال ّن ِ
اص ِر ِّي كُ ْن َت».
َ 68ول ِك َّن ُه أانْك ََر َوقا َل« :ل� أا ْع ِر ُف ما
الد ْهلي ِز،
تَقولي َنَ ».و َخ َر َج اإلى خا ِر ٍج ،اإلى ِّ
الد ُ
الشابَّ ُة
يكَ 69 .و أراتْ ُه أايضاً ِت ْل َك ّ
صاح ّ
َو َ
َوب َ َد أا ْت تَقو ُل ِلل ِقيا ِمَ « :وهذا أايضاً ِم ْن ُه ْم».
ِ
يام
70ف أَانْكَ َر أايضاًَ .وب َ ْع َد قَلي ٍل
هؤل�ء ال ِق ُ
أايضاً قالوا ِلبُ ْط ُر َسَ « :حقًّا ِم ْن ُه ْم أانْ َت،
ليلي أايضاً َوكلا ُم َك ي ُ ْش ِب ُه».
ِل�أنَّ َك َج ٌّ
71فَبَ َد أَا ي َ ْح ِر ُم َوي َ ْح ِل ُف أا ْن «ل� أا ْع ِر ُف هذا
الر ُج َل ا َّلذي تَقولو َن َع ْن ُهَ 72 ».و ِل َلو ْق ِ
ت
َّ
الد ُ
يك ِلل َم َّر ِة الثّا ِنيَ ِة َوتَ َذ َّك َر ِس ْمعا ُن
صاح ّ
َ
أ
كَ ِل َم َة يَسو َع ا َّلتي قا َل َل ُه« :قَ ْب َل ا ْن يَصي َح

72-63:14

ت َّرون ا ْبن الانْسا ْن ق ِاع ْد َعلى َيمين الق ْد َرة
السما!» قا ْم َريّس
ْوج ِا ِ
يي َعلى ْغيوم َّ
ال َك َه َنة شَ َّر ْط َحويسوْ ،وقالْ« :اَأيش ْشهو ْد
َبقى يريد لْنا؟
يش
«هاي ْ
من ث ّمو سم ْعتن الكف ْر .اَأ ْ
رايكن؟» الكل َح َكموا َع َليو ْوقالوا:
س ي ْبزقو ْن
«يس َتح ّق ال َم ْ
ْ
وت ».و َبدَوا ن ِا ْ
وچو ْويضْ ربو ُه ،ويقولون
َع َليو ،وي َغ َّطو ْن ّ
اس كا ْن يضْ ربو ُه َعلى َفكّو.
« ْت َن ّبا!» والح ّر ْ
63

64

65

رس نَ َكر َيس ُو ْع
ب ْط ْ

يتَ ،ج ْت
وشَ ْمعو ْن َت ْح ْت َ
ف َحوش َالب ْ
وح ِدة خ ّداِ ِمة لَ ْگبير ال َك َه َنةَ ،وا َرتو ي ْت َدفّا.
ْ
ِ
ِ
عت فيو ْوقال ْتلو« :وانْ َت زا َم ْع َيس ُوع
َطلَّ ْ
س ه ّواِ نَ َكر ْوقالْ« :م ُو
النّاصري ك ْن ْت!» َب ْ
ا ْعرفْ اَأيش تْقولين!» ْو َط َل ْع لَ َب ّرا ،للدَّهليز،
ْوساح الد ْ
عت اَ َرتو هاك
رج ْ
ّيكْ .و ْ
للقايمين َهون َْك:
الخ ّداِ ِمةْ ،و َبدَت تْقو ْل
ْ
«ها ْذ زاِ منّ ْن واِ!» وه ّواِ َر ْد نَ َكرْ .و َب ْعد
رس:
ْش َو ِّية،
ْ
القايمين َهون َْك زاِ قالوا لب ْط ْ
من َل َجليلي اأنْ َت
قين منّن انْ َتْ ،
«حق ْو َي ْ
َ
ِ
زاِْ ،و َح ْ
س ه ّوا َبدا ي ْت َن َّعل
كيك يشْ َب ْه»َ .ب ْ
لف ويقولْ« :م ُو ا ْعرفْ َهال َّزلَ ِمة َل
ْو ْ
يح ْ
ف ساعتا ساح الد ْ
ّيك
تْقولو ْن َع َليوْ ».و َ
َك ْر ْة لخْ .وجا لَبا ْل شَ ْمعو ْن ك ْل ِمة َل قالْلو
66

67

68

69

70
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َيس ُوعَْ « :قب ْل َل يس ِيح الد ْ
الد ُ
يك َم َّرتَي ِن ،ث َلاثاً َستُ ْن ِك ُرني ».فَبَ َد أَا
ينَ ،ث ْة ّ
ّيك َك ْر َت ْ
ط ْر ْق َت ت ْنك ْرنيْ ».و َبدا ي ْبكي.
ي ْبكي.
س
َو ْق ْت َل َسلَّمو َيس ُو ْع لَبيلا ُط ْ

15

الصبحْ ،گباريّة
َو َّاو ْل َل َص َّبح ّ
ال َ
ك َه َنة ْ
اشتاروا ف الّشْ ي ُو َخة
اموس ْوك ّل ال َمجلسْ ،وشَ دَّدوا
و ْم َع ْلمين النّ ْ
وساَألو
سَ .
َيس ُوع وساقو ُه ْو َسلَّمو ُه لَبيلا ُط ْ
س قالْلو« :اأنْ َت واِ َملك الياهو ْد؟»
بيلا ُط ْ
ْوه ّواِ َر ّد ْوقالْلو« :اأنْ َت ق ْل ْت ».و ْگباريّة
س
ال َك َه َنة كا ْن ي ْتهمو ُه ْكثي ْر َته ْم .بيلا ُط ْ
رج ْع َساَألو ْوقالْلو« :م ُو تْر ْد شي؟ َطلّع اَ ْش َق ْد
واب ما
س َيس ُو ْع َج ْ
يشْ َهدو ْن ض ّد ْك!» َب ْ
س ِفيو.
َعطى ،دي لَ َم ْن َبقى ي ْت َع َّج ْب بيلا ُط ْ
2

3

4

5

الحك ْم بال َموت َعلى َيس ُو ْع

بوس
و ْم َع َّو ْد كان ي َفلّ ْت ْ
لن ف ك ْل عي ْد َم ْح ْ
واِح ْد ،اَأينا َل َط َلبوا .وكا ْن في واِح ْد
بوس كا ْن َم ْع ن ِاس َس َووا
ْاسمو باراباَ ،م ْح ْ
س .وساحوا الشَّ ْع ْبْ ،و َبدَوا
َقو َغة و َق َتلوا ن ِا ْ
يلن كَما َل كان ْم َع َّود
يس ْ
ي ْطلبو ْن َت َ
يلن.
يس ْ
َ
س َر ّد ْوقالْلن« :تْريدو ْن اَأ َفلّت
بيلا ُط ْ
من َل كا ْن ي ْعرفْ
كن َملك الياهو ْد؟» ْ
لْ ْ
من َح َسدن ْگباريّة ال َك َه َنة َسلَّمو ُه.
س ْ
بيلا ُط ْ
6

7

8

9

10
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الصبا ِح تَشا َو َر ِكبا ُر
َو ِل َلو ْق ِت في َّ
الشيو ِخ َو َم َع الكَتَبَ ِة
الكَ َهنَ ِة َم َع ُّ
َو َم َع ك ُِّل ال َمج ِل ِ
س َو أاوث َقوا يَسو َع َوساقوهُ
َو َس َّلموهُ اإلى بيلا ُط َسَ 2 .و َس أا َل ُه بيلا ُط ُس:
أ
جاب َوقا َل
«ا أانْ َت ُه َو َم ِل ُك اليَهو ِد؟» ف أَا َ
َل ُه :أ
«انْ َت قُ ْل َتَ 3 ».وكا َن ِكبا ُر الكَ َهنَة
َثير ٍة 4 .ف ََس أا َل ُه أايضاً
ي َ َّتهِمون َ ُه ِبتُ َه ٍم ك َ
بيلا ُط ُس :أ
جيب ب َِش ٍ
يء؟ انْ ُظ ْر ك َْم
«اما تُ ُ
ي َ ْش َهدو َن ِض َّدك!» َ 5ول ِك َّن يَسو َع َل ْم ي ُ ْع ِ
ط
أا َّي َجوا ٍ
بَ ،ح ّتى تَ َع َّج َب بيلا ُط ُس.

15

َ 6وكا َن ُم َعتاداً في ك ُِّل ٍ
عيد أا ْن ي ُ ْط ِل َق
َل ُهم َسجيناً ،أا َّي َسجي ٍن َس أالواَ 7 .وكا َن
ث َ َّم َة وا ِح ٌد ي ُ ْدعى بارابا ،كا َن َسجيناً َم َع
فَ َعل ِة ِع ْصيا ٍن قاموا ِب َق ْت ٍل في ال ِع ْصيانِ.
الش ْع ُب َوب َ َد أاوا ي َ ْس أالو َن أا ْن ي َ ْصنَ َع
َ 8و َص َرخَ َّ
َل ُهم ما ا ْعتا َد َعلَي ِه.
جاب بيلا ُط ُس َوقا َل :أ
«اتُريدو َن
 9ف أَا َ
أا ْن أُا ْط ِل َق َلكُم َم ِل َك اليَهو ِد؟» ِ 10ل� أ َّن
بيلا ُط ُس كا َن قَ ْد َع ِل َم أا َّن ِكبا َر الكَ َهنَة
َح َسداً َس َّلموهُ.

مرقس
َ 11ول ِك َّن ِكبا َر الكَ َهنَة بِال�أكْثَ ِر َح َّرضوا
جاب
ال ُجمو َع أا ْن يُط ِل َق َل ُهم بارابا12 .ف أَا َ
بيلا ُط ُس أ{ايضاً} َوقا َل« :فَماذا تُريدو َن
اإذاً أا ْن أا ْف َع َل بِهذا ا َّلذي تَ ْدعونَه َم ِل َك
«اص ِل ْب ُه!»
اليَهو ِد13 ».ف ََص َرخوا أايضاًْ :
14فَقا َل َل ُهم بيلا ُط ُس« :ف أَا َّي َش ٍّر َصنَ َع؟»
«اصل ْب ُه!»
َول ِك َّنهم ا ْزدادوا ُصراخاًْ :
 15ف أَارا َد بيلا ُط ُس أا ْن ي َ ْصنَ َع ُمراداً
موع ف أَا ْطلَ َق َل ُهم بارابا َو َس َّل َم َل ُهم
ِلل ُج ِ
يَسو َع َم ْجلوداً ِليُ ْصلَ َب.
الدا ِر ،دا ِر
َ 16وال َع ْسكَ ُر ساقوهُ اإلى دا ِخ ِل ّ
الوِل�ي َ ِة َو َدعوا ك َُّل الكَتيبَ ِةَ 17 .و أا ْلبَسوهُ
أُا ْر ُجواناً َو َضفَروا و َو َضعوا َل ُه اإك َ
ْليل
18
َش ٍ
لام
وكَ .وب َ َد أاوا ي ُ َح ّيونَ ُه قائلي َنَ « :س ٌ
يا َم ِل َك اليَهو ِدَ 19 ».وكانوا ي َ ْض ِربونَ ُه َعلى
َر ْأا ِس ِه ِبق ََصبَ ٍة َوي َ ْت ِفلو َن في َو ْج ِه ِه َوي َ ْركَعو َن
َعلى ُركَ ِبهِم َوي َ ْس ُجدو َن َل ُهَ 20 .وحي َن
ا ْستَ ْه َز أاوا ِب ِه نَ َزعوا َع ْن ُه ال� أُ ْر ُجوا َن َو أا ْلبَسوهُ
ِثياب َ ُه َو أا ْخ َرجوهُ ِليَ ْص ِلبوهُ.

21-11:15

س ْگباريّة ال َك َه َنة اأ ْك َث ْر َبقى َيهيجو ْن
َب ّ
لن بارابا.
س َت ي ْطلبو ْن َت ي َفلّ ْت ْ
لَ ّمة النّ ِا ْ
يش تْريدو ْن
س رج ْع قالْ ْ
لنَ « :بقى اَأ ْ
بيلا ُط ْ
اَأ َسي لا ْذ َل تْقولولو َملك الياهو ْد؟» وهنّ ِا
«اصلبو!»
َك ْرة لخْ ساحواْ :
س
س قالْ ْ
يش شَ ْر َسوى؟» َب ْ
لن« :اَأ ْ
بيلا ُط ْ
«اصلبو!»
هنّ ِا اأ ْك َث ْر َبقى ي ْز َعقون يس ِيحونْ :
لن
س راد َير ّضي الشَّ ْع ْب ،قا ْم َفلَّ ْت ْ
بيلا ُط ْ
من َيس ُوعَْ ،بع ْد َل ْت َق ْر َپ ْچَ ،ت
بارابا ْو َسلَّ ْ
صلب.
ي ْن ْ
11

12

13

14

15

ف َيس ُو ْع
ال َع ْس َك ْر ي ْت َمه َزو ْن َ

وش دار
وساقو ُه ال َع ْس َكر ْو َو َّدو ُه َل َح ْ
ِ
السر ِّيةْ .ولَ َّبسو ُه
الحكومةْ ،وساحوا ك ّل َّ
اأ ْرجوانْ ،و َضفَروا َحطّولو َعلى راسو ا ْكلي ْل
شَ ْ
يضربولو َسلا ْم ويقولو ْن
وك .و َبدَوا ْ
«سلا ْم يا َملك الياهو ْد!» ْوكا ْن يضْ ربو ُه
َ
َعلى راسو ف عو ْد َق َصبْ ،وي ْبزقو ْن ف
يسجدولو.
ّ
وچو ْوي ْركَعو ْن َعلى ركَبن ْو ْ
ِ
ْو َبع ْد َل ْت َم ْه َزوا فيو ،شَ لَّحو ُه الا أ ْرجوان
يصلبو ُه.
ْولَ َّبسو ُه َحويسو ْوط ِالَعو ُه َت ْ
16

17

18

19

20

ليب
َيس ُو ْع َع َّ
الص ْ

القيرواني،
َو َس َّخروا عابِراًِ ،س ْمعا َن القوريني واِح ْد كا ْن ْ
فايت ،شَ ْمعو ْن َ
َروس
يي م ّ
الض ِي َعة ،اَأبو اَأليكسانْد ُ
ا َّلذي كا َن ا آ ِتياً ِم َن ال َح ْق ِل ،أابا َل كا ْن ج ِا ِ
21

21

روفوس ِليَ ْح ِم َل َصليبَ ُه.
روس َو
َ
أا َلك َْس ْن َد َ
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يحم ْل َصليبوْ .وجابو ُه
ْو ُروف ُوسَ ،ت ْ
للجلج ِلة ،اس ْم م ُو َض ْع َم ْعناتو ج ْمج ِمة،
ّ
و َع َطو ُه َت يشْ َر ْب َخم ْر َمخْ ل ُوط ْبم ْر،
س ما َاخ ْذَ .وو ْق ْت َل َص َلبو ُهَ ،ق َّسموا
َب ْ
ين ق ْر َعة َت َيرو ْن ك ْل
َحويسوْ ،و َك ّبوا َع َل ْ
وكانت سا َعة ثاثِة
يش ي ْط َل ْعلو.
ْ
واِح ْد اَأ ْ
توب كا ْن َعلى
َو ْق ْت َل َص َلبو ُه .و َم ْك ْ
ل ُو ْح َس َب ْب َموتو« :هذا واِ َملك الياهو ْد».
عين ط ْر ْق ،واِح ْد
َ
ين قطّ ِا ْ
وص َلبوا َمعو ا ْث َن ْ
ِ
ِ
من شمالو .و َت ّم ال ّ ْكتا ْب
من َيمينو ْوواح ْد ْ
ْ
نبين».
َل يقولْ« :وانْ َح َس ْب َمع الم ْذ ْ
والفايتين زاِ كا ْن ي ْكفرو ْن ِفيو ،ويه ّزو ْن
ْ
روسن ويقولو ْن «اَأي َوه! اأنْ َت ها ْذ َل َت
ْ
ِ
ف َث ّة ايم! َخلّص
َ
الهي َك ْل وي َع ّمرو َ
يخ ّرب َ
نَ ْف ْ
ليب؟»
من َع َّ
سك وانْ َز ْل ْ
الص ْ
22

23

24

25

26

27

28

29

30

اموس
ْوكذاِ زاِ ْگباريّة ال َك َه َنة و ْم َع ْلمين النّ ْ
كا ْن ي ْذ َحكو ْن واِح ْد َمع اللاخْ ويقولو ْن
ص.
ص َغيروْ ،ونَ ْفسو م ُو يت ِيق َ
َ
يخلّ ْ
«خلَّ ْ
الس ْع
َخلّي ال َم ْ
سيحَ ،ملك ْاسرائي ْل ،ي ْن َزل َّ
من ِفيو!» ْو َهو ْك َل
م َّ
ليبَ ،ت ن ّرى ونْاآ ْ
الص ْ
كانوا َم ْصل ُوبين َمعو زاِ ،كان يهينو ُه.
31

32

َموت َيس ُو ْع

اس ُم
َ 22و أاتَوا ِب ِه اإلى گوگو ْلثاَ ،وهذا ْ
َم ِ
ْسيرهُ ال ُج ْم ُج َم ُةَ 23 .و أا ْع َطوهُ
وض ٍع تَف ُ
ِليَ ْش َر َب َخ ْمراً َم ْمزو َج ًة ِب ُم ٌّر َول ِك َّن ُه َل ْم
ي َ ْأاخ ُْذَ 24 .وحي َن َصلبوهُ ا ْقتَ َسموا ِثياب َ ُه
َو أا ْلقوا َعلَيها قُ ْرع ًة ماذا ي َ أاخ ُُذ ك ُُّل وا ِح ٍد.
َ 25وكان َ ِ
السا َع ُة ِه َي الثّا ِلثَ ُة حي َن
ت ّ
َصلبوهَُ 26 .وكانَ ْت ِع َّل ُة َمو ِت ِه في ِكتاب َ ٍة
اإلى ال�أعلى« :هذا ُه َو َم ِل ُك اليَهو ِد».
27
اع ال ُّط ُرقِ،
َو َصلبوا َم َع ُه اثْنَي ِن ِم ْن قُ ّط ِ
وا ِحداً َع ْن يَمي ِن ِه ووا ِحداً َع ْن يَسا ِر ِه.
تاب ا َّلذي قا َلَ « :م َع أاث َ َم ٍة
َ 28و َّتم ال ِك ُ
ُح ِس َبَ 29 ».وا َّلذين كانوا ي َ ْعبُرو َن أايضاً
كانوا ي ُ َج ِّدفو َن َعلَي ِه َوي َ ُه ّزو َن ُرؤو َس ُه ْم
َويَقولو َن« :ا آ ِه يا نا ِق َض ال َهيكَ ِل َوباني ِه
في ث َلاث َ ِة أايّا ٍم30 .نَ ِّج نَف َْس َك َوانْ ِز ْل َع ِن
الصلي ِ
ب».
َّ
31
أ
َوهكَذا ايضاً ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة كانوا
ي َ ْض َحكو َن أا َح ُد ُهم َم َع ال� آ َخ ِرَ ،والكَتَبَ ُة
سيح َم ِل ُك
َويَقولو َنِ « 32 :ليَ ْن ِز ِل ال َم ُ
اإ ْس َ
الصلي ِ
ب ِلنَرى َونؤ ِم َن ِب ِه».
رائيل َع ِن َّ
َوال َم ْصلوبا ِن َم َع ُه أايضاً كانَا ي ُ َع ِّيرا ِن ِه.

السا ِد َس ِة صا َر ْت ُظ ْل َم ٌة
ْ 33ولَ َم ْن
ْ
السا َع ِة ّ
صارت سا َعة س ِّتة ،صا ْر ع ْت ِمة َ 33وفي ّ
السا َع ِة ال ّت ِ
اس َع ِة.
تس َعةَ .على ال� أ ْر ِ
ض كُ ِّلها َح ّتى ّ
ض دي َل سا َعة ْ
َعلى ك ّل الا َ ْر ْ
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السا َع ِة ال ّت ِ
اس َع ِة َص َرخَ يَسو ُع
َ 34وفي ّ
ِص ٍ
وت عا ٍل َوقا َل« :اإ ْيل! اإ ْيل! ِلماذا
ب َ
تركْتَني؟» َ 35وا َّلذي َن َس ِمعوا ِم ْن أا َ
ولئك
ال ِقيا ِم قالواْ :يدعو اإيل ّياَ 36 .و َرك ََض وا ِح ٌد
َو َملاأ اإ ْس َف ْن َج ًة َخ ّلا ً َوث َ َّبتَها ِبق ََصبَ ٍة ِليَ ْس ِقيَ ِه،
َوقالواَ « :دعوا نَرى اإ ْن كا َن اإيل ّيا سيَ ْأاتي
َويُن ِز ُل ُه».
َ 37و َص َرخَ يَسو ُع ب َِصو ٍ
ت عا ٍل َوانْقَضى.
جاب با ِ
ب ال َهيكَ ِل اإلى اثْنَي ِن
َ 38وانْ َش َّق ِح ُ
ِم َن ال� أ ْعلى َح ّتى ال� أ ْس َف ِلَ 39 .وحي َن َر أاى
قائد ال ِمئ ِة ا َّلذي كا َن قائماً ِع ْن َدهُ أانَّه
ُ
هكَذا َص َرخَ َوانْقَضى ،قا َلَ « :حقًّا كا َن
الر ُج ُل ابْ َن الل ِه».
هذا َّ
َ 40وكانَ ْت أايضاً ِنسا ٌء ي َ ْن ُظ ْر َن ِم ْن ب َ ٍ
عيد،
الصغي ِر
قوب َّ
َم ْري َ ُم ال َم ْج َد ِل َّي ُة َو َم ْري َ ُم أا ُّم ي َ ْع َ
شالوم 41 .أا َ
ولئك ال َّلواتي كُ َّن
ويوسي َو ُ
ي َ ْتبَ ْعنَ ُه اإ ْذ كا َن في ال َجلي ِل َوي َ ْخ ِد ْمنَ ُه أُوا َخ ُر
أ
ليم.
ك ٌ
َثيرات كُ َّن قَ ْد َص ِع ْد َن َم َع ُه اإلى او ُر َش َ
42
ساء ال َّت ْه ِيئَ ِة ا َّلذي ُه َو
َوحي َن صا َر َم ُ
الس ْب ِ
ت 43 ،أاتى يو ُس ُف ا َّلذي ِم َن
قَ ْب َل َّ
سَ ،و ُه َو
الرام ِةَ ،وقو ٌر ُ ،ع ْض ٌو في ال َمج ِل ِ
ّ
كوت الل ِهَ .وتَجاس َر
أايضاً كا َن ي َ ْنتَ ِظ ُر َملَ َ
َو َد َخ َل اإلى بيلا ُط َس َو َس أا َل ُه َج َس َد يَسو َع.

43-34:15

وت ع ِالي
ساح َص ْ
تس َعةَ ،يس ُو ْع ْ
وسا َعة ْ
ني:
ْوقالْ« :اإيل ،اإيل ،لَ ّما شَ َبقتاني؟» (ي ْع ِ
من
س ْ
يش ع ْف ْتنيْ ).ون ِا ْ
اإلهي! اإلهي! لَ ْ
القايمين َل س ْمعوا ،كان يقولو ْن:
َهوك
ْ
ِ
«لايِل ّيا يس ِي ْح ».وعدي واِح ْدْ ،و َر َّبص
ف عو ْد َق َص ْب َت
ْاسف ْن ِجة ف َ
الخل ْوشَ دّا َ
«خلَّوا َت ن ّرىَ :حقا َت
يشَ ّربوْ ،وقالواَ :
يّجي ايِل ّيا ي َن ّزلو؟»
وت ع ِالي ْو َسلَّما.
وساح َيس ُو ْع َص ْ
ْ
من ف ُو ْق
الهي َك ْل َّ
ين ْ
نص ْ
وانْشَ ْق ست ْر باب َ
دي َل َت ْح ْتَ .و ْق ْت َل ارى قايد ال َع ْس َك ْر
َل كا ْن قاي ْم ع ْندو اأ ْش َو ْن ساح ْو َسلَّما ،قالْ:
قينَ ،هالانْسا ْن ا ْبن اَلله كا ْن».
«ح ّق َالي ْ
َ
34

35

36

37

38

39

نسوا ْن زاِ من ْبعيد َيرو ْنَ ،م ْر َي ْم
ْوكا ْن في ْ
ال َم ْجدَل ِّية ْو َم ْر َي ْم اأم َي ْعقوب ال ّ ْز َغ ّير ْويوسي،
ْو ِ
سالومةَ ،هو ْك َل كا ْن ي ْت َبعو ُهْ ،وه ّواِ ف
نسوا ْن َغير ْن كا ْن
َّ
الجليلْ ،ويخْ دمو ُه ،و ْكثي ْر ْ
س.
ك َّط َلعوا َمعو للق ْد ْ
40

41

َدفن َيس ُو ْع

الجم َعة َو ْق ْت
َو ْق ْت َل
ْ
صارت َم ْسويّة ّ
يوسف ،ها ْك َل
الس ْب ْت ،جا
ْ
َ
الح ّضي ْر لَي ْلة َّ
ِ
ِ
م ال ّرامةْ ،وكا ْن واح ْد م الّگبار ِّية عضو ف
ال َمجلسْ ،وه ّواِ زاِ كا ْن ي ْنط ْر َم َلكوت اَلله،
ْجاسر ْو َد َخ ْل َعلى بيلا ُطس ْو َط َل ْب َج َس ْد
وت َ
42

43

170

مرقس

7:16–44:15

َيس ُوعْ .بيلا ُطس ت َْح َّير ا ْف َت َك ْر َل صا ْرلو
واس َتخْ َب ْر منّو
َزما ْن ْ
ماتْ .و ْ
ساح قايد الم ِّية ْ
ماتَ .و ْق ْت َل
َت ي ْعرفْ َل َقب ْل َو ْق ْت ْ
ْ
واش َترى
يوسف.
َع َرفْ َ ،عطى َج َسدو لَ ْ
ف َقب ْر
يوسف كتّان ْونَ َّزلو ْولَ ّفو ِفيوْ ،و َحطّو َ
ْ
من َح َجرْ ،و َد َعب ْل كافْ
َمنق ُو ْر ف م ُو َض ْع ْ
َعلى باب القَب ْرَ .م ْر َيم ال َم ْجدَل ِّية ْو َم ْر َي ْم اأ ْم
يوسي اَأ َروا اَين انْ َح ْط.
44

45

46

47

ماتَ .و َدعا
44ف ُُد ِه َش بيلا ُط ُس أانَّ ُه قَ ْد َ
قائد ال ِمئ ِة َو َس أا َل ُه :أ
مات؟»
َ
«ا ِم ْن زما ٍن َ
َ 45وحي َن ع ِل َم ،أا ْعطى يو ُس َف َج َس َدهُ.
َ 46و ْاشتَرى يو ُس ُف كَ ّتانا َو أانْ َز َل ُه َو َل َّف ُه ِب ِه
َو َو َض َع ُه في قَ ْب ٍر كا َن َم ْنقوراً في َص ْخ ٍر
َو َد ْح َر َج َح َجراً َعلى با ِ
ب ال َق ْب ِرَ 47 .و َم ْري َ ُم
ال َم ْج َد ِل َّي ُة َو َم ْري َ ُم أا ُّم يوسي َر أاتا أاي َن ُو ِض َع.

قي ِامة َيس ُو ْع

16

تَ ،م ْري َ ُم
تَ ،م ْر َيم
الس ْب ْ
الس ْب ُ
َوحي َن َعبَ َر َّ
لَ َم ْن خلص َّ
قوب
ال َم ْجدَل ِّيةْ ،و َم ْر َي ْم اأ ْم َي ْعقوب
ال َم ْج َد ِل َّي ُة َو َم ْري َ ُم أا ُّم ي َ ْع َ
ْو ِ
سالومةْ ،
شالوم ا ْشتَ َري َن ُطيوباً ِليَ ْأاتي َن َوي َ ْد ُه َّن ُه.
اش َتروا ْع
ْ
طورات َت َ
يجو ْن َو ُ

16

ي ْد َهنو ُه.
الاحدَ ،جوا للقَب ْر
وچ ّ
من ّ
الصبح نْهار َّ
ْو ْ
ف
س .وكان يقولو ْن َ
َو ْقت ْطل ُوع الشَّ ْم ْ
من َعلى
«من َت ي َد ْعبل لْنا الكاف ْ
بنْ :
َق ْل ْ
باب القَب ْر» .و َطلَّ ْعوا اَأ َروا ْم َد ْع َب ْل واِ هاك
من َل ْكثير ْگبي ْر كا ْنْ .و َد َخلوا
الكافْ ْ ،
بس
للقَب ْرَ ،وا َروا شَ ْب ق ِاع ْد م َالي ْ
مينِ ،لا ْ
لن:
س ه ّواِ قالْ ْ
ل ْبس اَ ْب َي ْ
ض ،و ْت َع َّجبواَ .ب ْ
«لا تْخافو ْنَ ،يس ُوع النّاصري انْتن تْريدو ْن،
ها ْك َل انْ َص َل ْب ،قا ْم ،م ُو َهو ْن واِ .هاي
لى ُروحوا قولوا
م ُو َض ْع َل كا ْن َم ْحط ُو ْطَ .ب ِ
بلكن
لَ َتلاميذو ولب ْطرسْ ‘ :كوا ْ
رايح واِ َق ْ
كن» ’.
َّ
للجلي ْلَ ،هون َْك َت ت َّرو ُه ،كَما َل قالْ ْ
2

3

4

5

6

7
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2
بوع أاتَي َن اإلى ال َق ْب ِر
َوفي فَ ْج ِر أا َّو ِل ال� أُ ْس ِ
وقد أا ْش َرقَ ِ
الش ْم ُسَ 3 .وكُ َّن ي َ ُق ْل َن في
ت َّ
ْ
أانْف ُِس ِه َّنَ « :م ْن ي ُ َد ْح ِر ُج َلنا ال َح َج َر َع ْن با ِ
ب
ال َق ْب ِر؟» َ 4ونَ َظ ْر َن فَ َر أاي َن ال َح َج َر ُم َد ْح َرجاً،
ِل�أنَّ ُه كا َن كَبيراً ج ًِّداَ 5 .و َد َخ ْل َن اإلى ال َق ْب ِر
َو َر أاي َن شابًّا جا ِلساً َع ِن اليَمي ِن ل�بِساً ُح ّل ًة
يضاء َو ُذ ِه ْل َن6 .فَقا َل َل ُه َّن« :ل� تَ َخ ْف َن.
بَ َ
اصري أانْتُ َّن تَ ْطلُ ْب َنَ ،
ذاك ا َّلذي
يَسو َع ال ّن َّ
يس ُه َو ُهنا .ها
قامَ .ل َ
ُص ِل َب .اإنَّ ُه قَ ْد َ
يث كا َن َموضوعاً7 .ل ِك ِن
ُه َو ال َمكا ُن َح ُ
ا ْذ َه ْب َن َوقُ ْل َن ِلتَ ِ
لاميذ ِه َو ِلبُ ْط ُر َس‘ :ها ُه َو
ي َ ْس ِب ُقكُم اإلى ال َجلي ِلُ .ه َ
ناك تَ َرونَ ُه كَما

مرقس
قا َل َلكُمَ 8 » ’.وحي َن َس ِم ْع َن َه َربْ َن َو َخ َر ْج َن
ِم َن ال َق ْب ِر فَق َِد ا ْعتَرا ُه َّن ذُهو ٌل َو َر ْج َف ٌةَ ،و َل ْم
ي ُق ْل َن ِل� أ َح ٍد َشيئاً ِل�أنَّه َّن كُ َّن خائفا ٍ
ت.
9
قام َوتَراءى
َوفي فَ ْج ِر أا َّو ِل ال� أُ ْس ِ
بوع َ
أا َّول� ً ِل َم ْري َ َم ال َم ْج َد ِل َّي ِةِ ،ت ْل َك ا َّلتي أاخ َْر َج
ِم ْنها َس ْب َع َة َشياطي َنَ 10 .و ِه َي َذ َهبَ ْت
َوب َ َّش َر ْت أا َ
ولئك ا َّلذي َن كانوا َم َع ُه ا َّلذي َن
كانوا َحزانى َوي َ ْبكو َنَ 11 .و ُهم حي َن
َس ِمعو ُه َّن ي ُق ْل َن« :اإنَّه َح ٌّي َوتَراءى َل ُه َّن»،
َل ْم ي ُ َص ِّدقو ُه َّن.

12ب َ ْع َد ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر تَراءى ِل�ثْنَي ِن ِم ْن ُه ْم
بِصور ٍة أُاخْرى فيما ُهما ي َ ْم ِشيا ِن ذاهبَي ِن
اإلى الق َْري َ ِةَ 13 .و ُهما َذ َهبا َوقال� ِللبَ ِق َّي ِة،
َول� َ
هذي ِن َص َّدقوا.
َ 14و أا َخيراً تَراءى ِللاأ َح َد َع َش َر َو ُهم
ُم َّت ِكئو َن ِلل َّطعا ِم َوبَكَّتَ ُهم ِل َع َد ِم اإيما ِنهم
َوغَلا َظ ِة قُلوبِهم ِل�أنَّ ُهم َل ْم ي ُ َص ِّدقوا أا َ
ولئك
أ
قامَ 15 .وقا َل َل ُهم« :ا ْذ َهبوا
ا َّلذي َن َراوهُ قَ ْد َ
اإلى العا َل ِم كُ ِّل ِه َواكْ ِرزوا ِببِشا َرتي في
ك ُِّل ال َخلي َق ِة 16 .ك ُُّل َم ْن ي ُ ْؤ ِم ُن َوي َ ْعتَ ِم ْد
صَ ،و َم ْن ل� ي ُ ْؤ ِم ُن ي ُ ْحك َْم َعلَي ِه.
ي َ ْخلُ ُ
َ 17وا َّلذي َن ي ُ ْؤ ِمنو َن ِ
يات تَ ْتبَ ُع ُهم:
هذ ِه ال� آ ُ

17-8:16

من
َو ْق ْت َل س ْمعواَ ،ه َربوا ْو َط َلعوا م القَبرْ ،
مسكن َع َجب ْو َر ْج ِفةْ .ولانْسا ْن ما قالوا،
َل
ْ
خايفين كانوا.
من َل
ْ
ْ
8

َيس ُو ْع ي ْظ َهر لَ َم ْر َي ْم ال َم ْجدَل ِّية

الاحد قامْ ،و َظ َه ْر َأا َّو ْل شي
و َفج ْر َيوم َّ
لَ َم ْر َيم ال َم ْجدَل ِّية ،ها ْك َل كا ْن كطّ ِالَع منّا
رت لَو ْك
وهي
ياطين.
راحت َبشَّ ْ
ْ
َسب ْع شَ ْ
ِّ
زانى ْوي ْب َكو ْن.
َل كانوا َمعوَ ،ل كانوا َح ِ
النسوان يقولو ْن « َط ّي ْب
ْو َو ْق ْت َل س ْمعوا ْ
واِ ْو َظ َه ْر ْلن »،ما َسدَّقوو ْن.
9

10

11

من َتلاميذو
ين ْ
َيس ُو ْع ي ْظ َهر لا ْث َن ْ

ْو َب ْعدا َظ َه ْر َيس ُو ْع لا ْث َن ْين منّ ْن َغي ْر شك ْل،
لَ َم ْن كانوا م ِاشيين ورايحين لَض ِي َعة ،وهنّ ِا
س ْولا لَو ْذ َسدَّقوا.
ْ
رجعوا قالوا للباقيَ ،ب ّ
12

13

َيس ُو ْع ي ْظ َهر للاحداعش َت ْلمي ْذ

للاحداعشْ ،وهنّ ِا
اآِخ ْر شي َظ َه ْر َيس ُو ْع ْ
لامن َعلى َل ما ع ْند ْن اإيمان،
م ْنت ْكيينْ ،و ْ
من َل ما َسدَّقوا َهو ْك
بنْ ،
ْو َعلى َقساو ْة َق ْل ْ
«روحوا لك ّل ال ّدنْي ِا،
َل ا َرو ُه قا ْمْ .وقالْ ْ
لنُ :
الخليقَة .اَأينا َل
وا ْكرزوا ْبشارتي ف ك ّل َ
من
صَ .واينا َل م ُو ياآ ْ
ياآمن ْوي ْت َع َّم ْذ ،يخْ َل ْ
عن
ي ْنحك ْم َع َليوْ .و َهو ْك َل ياآ ْمنو ْنَ ،ت ي ْت َب ْ
14

15

16

17
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ياطين َت يط ِالعون،
باسمي شَ ْ
َهال َعلاماتْ :
ات
وح ّي ْ
ْوب ْلس ِانات ْجدي ِدة َت ْ
يح َكو ْنَ ،
وت
َت ي ْر َفعو ْن {بيدَينْ }،و َل ش ْربوا َس ّم ال َم ْ
راضى
َيين َع ال َم ِ
م ُو يض ّر ْن .ويحطّون ايد ْ
ْوينْشَ فَو ْن».
18

للسما
صعود ال َّر ْب َيس ُو ْع َّ

ص َس ّي ْدنا َيس ُو ْع كَلامو
ْو َبع ْد َل َخلَّ ْ
من َيمين اَلله.
للسما ،وقع ْد ْ
َم ْ
عن ،صع ْد َّ
وس ّي ْدنا
وهنّ ِا َط َلعوا ْوك ََرزوا ف ك ْل م ُو َض ْعَ ،
لامات َل
لامن بال َع ْ
كان يعينن ْويشْ َه ْد لَ َك ْ
ين.
يسو ْن .اآ ّم ْ
كان َ
19

20
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ِاسمي َشياطي َن ي ُ ْخ ِرجو َن َوب َ أا ْل َسنَ ٍة
ب ْ
ديد ٍة يَتَكَ َّلمو َنَ 18 .و َح ّي ٍ
ات {ب أِايديهِم}
َج َ
ي َ ْح ِملو َنَ .واإ ْن ُس َّم ال َم ِ
وت َش ِربوا ،فَلَ ْن
ي َ ُض َّر ُهمَ .وي َ َضعو َن أايدي َ ُهم َعلى ال َم ْرضى
فَيَ ْب َر أاو َن».
َ 19و ِم ْن ب َ ْع ِد أا ْن تَكَ َّل َم َم َع ُهم يَسو ُع ربُّنا
الس ِ
ماء َو َجلَ َس َع ْن يَمي ِن الل ِه.
َص ِع َد اإلى َّ
 20أا ّما ُهم فَ َخ َرجوا َوكَ َرزوا في ك ُِّل َمكا ٍن
َوكا َن َربُّنا ي َ ْع ُض ُدهم َويُؤك ُِّد كَ ِلما ِتهِم
بِال�آيا ِت ا َّلتي كانوا ي َ ْصنَعو َن.

اإنجيل يسوع
المسيح
للق ّديس لوقا

اإنجيل يَسو َع ال َمسيح
للقديس لوقا
ّ

ِل� أ َّن كَثيري َن أارادوا أا ْن يَكْتُبوا ِق َص َص
ال�أُمو ِر ا َّلتي نَ ْح ُن بِها ُم ْقتَ ِنعو َن2 ،كَما
س َّل َمها اإ َلينا أا َ
ولئك ا َّلذي َن ِم ْن قَ ْب ُل كانوا
ُشهوداً َوخ ُّداماً ِللكَ ِل َم ِة3 ،بدا لي أانا أايضاً
اإ ْذ كُ ْن ُت قَريباً ُم ْن ُذ البَ ْد ِء ِب ِعناي ٍة اإلى كُ ِّلها
أا ْن أاكْتُ َب ك َُّل َش ٍ
يء في تَ ْرتي ِب ِه أايُّها الماج ُِد
ثاوفيلوسِ 4 ،لتَع ِر َف ِص ْد َق الكَ ِلما ِت ا َّلتي
ُ
5
أ
تَتَ ْل َم ْذ َت َلها .كا َن في ايّا ِم هيرو ُد َس
اس ُم ُه َزكَ ِريّا ِم ْن
َم ِل ِك اليَهو ِديَّ ِة كاه ٌن ْ
ِخ ْد َم ِة ا آ ِل ا آ ِب ّيا َوا ْم أراتُ ُه ِم ْن ب َ ِ
نات هارو َن

1

1

قصص
س رادوا ي ْكتبو ْن َ
ْ
من َل ْكثي ْر ن ِا ْ
عين ِفيا ،كَما َل
الاأمور َل ْ
نحن ِا م ْقت ْن ْ
من َقب ْل كا ْن َك ا َروا ْب َعينن
َسلَّمونا ي ِا َهو ْك َل ْ
مين ل ْلك ْل ِمة ،اَأنا زاَِ ،ل ك ْن ُت
ْوصاروا خ ّداِ ْ
تب
َّقت ْو َدقَّ ُ
ْق َر َّيب ْو َحق ُ
قت ِفياَ ،ف َّك ْر ُت اَأ ْك ْ
ْ
تيب يا صاحب الع ِّزة
لك ك ْل شي بال َّت ْر ْ
سْ ،بشا ْن ت ْعرفْ كَلا ْم َل ْت َعلَّ ْم ْت
ثاوفيل ُو ْ
َح ّق ْو َيقين واِ.
2

3

4

يوحنّا
ولادة َ

دس َملك الياهود ِّية
كا ْن في ف اِيّ ِا ْم ُ
هيرو ْ
من خ ْدم ْة َجماعة اآبِ ّيا ْاسمو َز َك ِريّا،
كاهن ْ
ْ
من نَس ْل هارو ْن ،كان ْاسما ايِ
ليصابات
ْ
ْو َم َرتو ْ
5
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لوقا

18-6:1

ين كانوا قدّام َالله ،ي ْمشَ ون
ينتن با ّر ْ
ا ْث َن ْ
ف َت ْقوى
ْب
موجب ك ْل َوص ّياتو ،ويعيشو ْن َ
ْ
س ما كا ْن
ال َّر ْب ْوم ُو ي ْنلامو ْن َعلى شيَ .ب ْ
من َل عا ْق َرة كانت ايِ
ليصابات.
ْ
ع ْند ْن َولَدْ ،
ف َيو ْم م
ينتن كا ْن ك ْلگ ْبروا ْو َخ ْت َيرواَ .
وا ْث َن ْ
الكاهن قدّام اَلله
يصلّي َصلاة
ِالايّ ِام ْوه ّواِ َ
ْ
نوت،
ف َدو ْر َجماعتوَ ،على عادة ال َك َه ْ
َ
يحرق َالبخّ و ْر ،قا ْم
جا ُه ف الق ْر َعة َت ْ
الجما َعة كان
َد َخ ْل لَ َهي َك ْل ال َّر ْبْ .وك ّل َّ
يصلَّو ْن َب ّرا َو ْق ْت َحرق َالبخّ و ْرْ .و َظ َه ْر
َ
مين َم ْذ َبح
واقف َعلى َي ْ
لَ َز َك ِريّا َملاك ال َّر ْب ْ
َالبخّ ور وت َل َّب ْك َز َك ِريّا َو ْق ْت َل ارا ُه ْو َو َق ْع
َع َليو َخوفْ  .ال َملا ْك قالْلو« :لا تْخافْ
عت َصلاتك ْو َم َرتك
من َل انْ َس َم ْ
َز َك ِريّاْ ،
ايِ
ْجيب ْ
لك َولَ ْدْ ،و َت ت َْس ّميو
ْ
ليصابات َت ت ْ
يوحنّا ْو َت يكو ْن ْ
لك َف َرح ْو َط َربْ ،ون ِاس
َ
من َل َعظي ْم
ْكثي ْر َت ي ْف َرحون ْبولادتوْ .
َت يكو ْن قدّام ال َّر ْب ،م ُو يشْ َر ْب لا َخمر
من ُروح
يسكّرْ ،و َت يكو ْن م ْتلي ْ
ْولا شَ راب َ
ف َب ْطن ا ّموْ .و َت َير ّجع
القدس ْوه ّواِ َ
لهن .وه ّواِ
من ْاسرائي ْل َل ال َّر ْب اإ ْ
س ْ
ْكثي ْر ن ِا ْ
يرو ْح قدّامو ْب ُروح ايِل ّيا ْوق ّوتوْ ،بشان َير ّج ْع
ُ
يين لَ َم ْعرفة
هات للاولا ْد،
َق ْلب الا َ َّب ْ
ْ
والعاص ْ
ويح ّض ْر لل َّر ْب شَ ْع ْب كام ْل».
البا ّر ْ
ينَ ،
َز َك ِريّا قا ْل لل َملا ْك« :اأ ْش َو ْن اَأ ْعرفْ هاي
راحت
َت تْس ِير َوانا َزلَ ِمة خْ ِت ّيار ْو َم َرتي
ْ
6
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ليصاباتَ 6 .و ِكلا ُهما با َّري ِن
اس ُمها أا
ُ
َو ْ
أ
مام الل ِه َوي َ ْسلُكا ِن في ك ُِّل َوصاياهُ
كانَا ا َ
الر ِّب بِلا َلو ٍمَ 7 .و َل ْم يَكُ ْن َل ُهما
َوفي ب ِِّر َّ
ليصابات كانَ ْت عا ِقراً و ِكلا ُهما
ابْ ٌن ِل� أ َّن أا
َ
كانَا ُمتَق َِّد َمي ِن في أايّا ِمهِماَ 8 .و َح َد َث أانَّ ُه
أ
مام
فيما ُه َو يَكْ َه ُن في ِنظا ِم ِخ ْد َم ِت ِه ا َ
ب عا َد ِة الكَ َه ِ
الل ِهِ 9 ،ب َح َس ِ
نوت ،أاصاب َ ُه
أا ْن ي َ َض َع البَخو َر ،ف ََد َخ َل اإلى َهيكَ ِل
الش ْع ِ
ب كا َن ي ُ َص ّلي
الر ِّبَ 10 .وك ُُّل َج ْم ِع َّ
َّ
11
خا ِرجاً في َو ْق ِ
ت البَخو ِرَ .وتَراءى
ِل َزكَ ِريّا َم ُ
الر ِّب قائماً َع ْن يَمي ِن َم ْذب َ ِح
لاك َّ
البَخو ِرَ 12 .و ْ
اض َط َر َب َزكَ ِريّا حي َن راآهُ
وف َعلَي ِهَ 13 .وقا َل َل ُه ال َم ُ
لاك:
َو َوقَ َع َخ ٌ
«ل� تَ َخ ْف يا َزكَ ِريّا! ِل�أنَّ ُه قَ ْد ُس ِم َع ْت
ليصابات َستَ ِل ُد َل َك
َصلاتُ َك َوا ْم َر أاتُ َك أا
ُ
ابْناً َوتَ ْدعو ا ْس َم ُه يو َح ّناَ 14 .و َسيَكو ُن َل َك
هاج َوكَثيرو َن َسيَ ْف َرحو َن ِب َمو ِل ِد ِه،
فَ َر ٌح َوابْ ِت ٌ
15
أ
الر ِّب َو َخ ْمراً
مام َّ
ِل�أنَّ ُه َسيَكو ُن َعظيماً ا َ
َو ُم ْس ِكراً َل ْن ي َ ْش َر َب َوي َ ْمتَ ِلئ ِم ْن رو ِح
س َو ُه َو في ب َ ْط ِن أُا ِّم ِهَ 16 .وي َ ُر ُّد كَثيري َن
الق ُُد ِ
ِم ْن بَني اإ ْس َ
الر ِّب اإل ِههِمَ 17 .و ُه َو
رائيل اإلى َّ
أ
بي ِليَ ُر َّد
ي َ ْذ َه ُب اما َم ُه بِرو ِح َو ِبق َُّو ِة اإيل ّيا ال َّن ِّ
باء َعلى ال�أبْ ِ
لوب ال� آ ِ
ناء َوغَي َر ال ّطائعي َن
قُ َ
اإلى َم ْع ِرفَ ِة ال�أبْرا ِرَ ،ويُه ِّي َئ ِل َّلر ِّب َش ْعباً
كا ِملا ًَ 18 ».وقا َل َزكَ ِريّا ِلل َم ِ
َيف
لاك« :ك َ
أا ْع ِر ُف ِ
َثيرةُ
هذ ِه؟ ِل�أنّي َش ٌ
يخ َوا ْم َر أاتي ك َ

لوقا
لاك َوقا َل َل ُه :أ
جاب ال َم ُ
«انا
أايّا ٍم19 ».ف أَا َ
أ
ِج ْب ُ
مام الل ِه َو أُا ْر ِس ْل ُت ِل�أتَكَ َّل َم
القائم ا َ
رائيل ُ
َم َع َك َو أُاب َ ِّش َر َك ب ِ
ِهذ ِه ال�أُمو ِرُ 20 .م ْن ُذ ال� آ َن
تَكو ُن سا ِكتاً َول� تَ ْستَطي ُع أا ْن تَتَكَ َّل َم َح ّتى
اليَو ِم ا َّلذي في ِه تَكو ُن ِ
هذ ِه ال�أُمو ُرِ ،ل�أنَّ َك
َل ْم تُ َص ِّد ْق كَ ِلماتي ِ
هذ ِه ا َّلتي َستَ ِت ُّم في
الش ْع ُب قائماً ي َ ْنتَ ِظ ُر
َز َم ِنهاَ 21 ».وكا َن َّ
َزكَ ِريّاَ .وكانوا ُمتَ َع ِّجبي َن ِم ْن تَ أا ُّخ ِر ِه في
ال َهيكَ ِلَ 22 .وحي َن َخ َر َج َزكَ ِريّا َل ْم يَكُ ْن
ي َ ْستَطي ُع أا ْن يَتَكَ َّل َم َم َع ُهمَ ،وفَهِموا أا ْن قَ ْد
َر أاى ُر ْؤيا في ال َهيكَ ِلَ ،و ُه َو أتاشيراً كا َن
يؤش ُر َل ُهمَ ،وب َ ِق َي أابْك ََمَ 23 .وحي َن كَ ِملَ ْت
ِّ
أايّ ُام ِخ ْد َم ِت ِه َذ َه َب اإلى بَي ِت ِهَ 24 .و ِم ْن ب َ ْع ِد
ليصابات
ِت ْل َك ال�أيّا ِم كا َن أا ْن َح ِبلَ ْت أا
ُ
ا ْم أ
راتُ ُهَ .و أا ْخف َْت نَف َْسها َخ ْم َس َة أا ْش ُه ٍر
قائل ًةِ 25 :
الر ُّب في
«هذ ِه ال�أُمو َر َصنَ َع لي َّ
ال�أيّا ِم ا َّلتي نَ َظ َر اإ َل َّي ِليَ ْن ِز َع عاري ا َّلذي
س».
بَي َن ال ّنا ِ
س أُا ْر ِس َل ِج ْب ُ
رائيل
َ 26وفي َّ
السا ِد ِ
الشه ِر ّ
ال َم ُ
لاك ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه اإلى ال َجلي ِل ،اإلى
27
اس ُمها ال ّن ِ
ارء
َمدينَ ٍة ْ
اص َرةُ ،اإلى َع ْذ َ
اس ُم ُه يو ُس ُف ِم ْن بَي ِ
ت
َم ْخطوب َ ٍة َلر ُج ٍل ْ
اس ُم ال َع ْذ ِ
راء َم ْري َ ُمَ 28 .و َد َخ َل
داوو َدَ ،و ْ
اإ َليها ال َم ُ
لام َل ِك يا
لاك َوقا َل لهاَ « :س ٌ
الر ُّب َم َع ِكُ ،مبا َركَ ٌة أانْ ِت
ُم ْمتَ ِلئ ًة ِن ْع َم ًةَّ .
في ال ِّن ِ
ساء29 ».فَحي َن َر أا ِ
اض َط َرب َ ْت
ت ْ

29-19:1

ف العم ْر؟» ال َملا ْك ج ِا َوبو قا ْللو« :اَأنا
الواقف قدّام اَلله ،وانْ َب َعث ُْت َت
ج ْبراي ِيل
ْ
كت
ا َبشّ رك هال ّ ْبشا َرةَ .بقى َت ت ْبقى س ِا ْ
تحكي دي َل َيو ْم َل يس ِي ْر شي َل
م ُو تْت ِي ْق ْ
ق ْل ُت ْ
من َل ما َس َّد ْق ْت كَلامي ها ْذ َل
لكْ ،
س كا ْن ي ْنطرو ْن
َت يس ِي ْر َ
ف َو ْق ْتو ».النّ ِا ْ
الهي َك ْل.
َز َك ِريّا ْ
يش كذاِ بطي ف َ
واحتاروا لَ ْ
يحكي
ْولَ َم ْن َط َل ْع َز َك ِريّا ما كان يت ِي ْق ْ
الهي َك ْل.
َم ْ
عن .وا ْف َت َهموا َك ارى رويا ف َ
س.
ْوه ّواِ اَأ ّشي ْر كان ياأ ّش ْرلنْ ،و َبقى اَأخْ َر ْ
ْولَ َم ْن خ ْلصت اِيّ ِام خ ْدمتو ،رج ْع لَ َبيتو.
ْو َبع ْد َهوك ِالايّ ِا ْم ح ْبلت ايِ
ليصابات َم َرتو،
ْ
ْو َخ ْمسة اش ْر َزما ْن َخ َب ْت ُروحاْ ،وكان
تْقولْ« :ها ْذ واِ َل َسوى َمعي ال َّر ْب َيو ْم
س».
َل َطلَّ ْع ف و ّچي ،شا ْل عاري م النّ ِا ْ
19

20

21

22

23
24

25

ولادة َيس ُو ْع

السادس اَلله َب َع ْث َم ْ
لاك
َو َ
ف شَ هر ّ
اص َرة.
الجليل ْاسمو النّ ْ
ج ْبراي ِي ْل لَ َب َل ْد ف َّ
من
لَ َبتو ْل َمخْ طوبِة لَر ّجال ْاسمو
يوسف ْ
ْ
واسم َالبتو ْل َم ْر َي ْمَ .د َخل
َب ْ
يت داهو ْدْ ،
«السلا ْم ِ
لك .م ْتل ِّية
ال َملا ْك لَع ْندا ْوقالْلاَّ :
من ن ْعمة اَلله اأنْ ِتَ .ر ْبنا َم ْع ِكْ .مبا َر ِكة اأنْ ِت
ْ
هي َو ْق ْت َل ا َرت،
َبين النّ ْسوا ْنَ ».ب ْ
س ِّ
26

27

28
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41-30:1

ف
ْاح ْ
من كَلاموْ ،وكا ْن ت ْفتك ْر وتْقو ْل َ
تارت ْ
السلا ْم َع َج ْب؟» ال َملا ْك
يش واِ َه َّ
َق ْلبا« :اَأ ْ
ْخافين يا َم ْر َيم :اَلله نَ َع ْم َع َل ِ
يك.
قالْلا« :لا ت ْ
ْجبين َولَ ْد وت َْس ّميو
هاي َت ْ
لين وت ْ
تح َب ْ
َيس ُوعْ .ها ْذ َت يكو ْن َعظي ْم ،وا ْبن الع ِالي
ش داهو ْد
ي ْت َس ّمىْ ،و َت ي ْع ِطيو ال َّر ّب الاإ ل ْه َع ْر ْ
اَأبو ُهْ .و َت يكو ْن َم ْ
قوب
لك َعلى َب ْ
يت َي ْع ْ
للا َ َبدْ ،ولَ َم َلكوتو ما في نهايِةَ ».م ْر َي ْم
قالت لل َملا ْك« :اأ ْش َو ْن َت تْس ِي ْر هاي َوانا ما
ْ
«روح
ك ْل َع َر ْف ُت َزلَ ِمة؟» ال َملا ْك َر ْد قالْلاُ :
القدس َت يّجي ْوق ّوة الع ِالي تْح ْل َع َل ِ
يك،
ْ
ّوس
ْو ْ
من هاي ها ْذ َل َت يولَ ْد م ْن ِك َقد ْ
واِ ،وا ْبن اَلله ي ْت َس ّمىْ .وهاي ايِ
ليصابات
ْ
ف شَ يبتاْ ،ولها
َقرايب ْت ِك زاِ ح ْب ِ
لى ْب َولَ ْد ي ِا َ
لى س ّة اش ْر هاي َل كان يقولو ْن َع َليا:
ح ْب ِ
يص َع ْب َعلى اَلله شي».
من َل م ُو ْ
عا ْق َرةْ .
قالت« :هاي اَنا َع ْبدة ال َّر ْبَ ،خلّي
َم ْر َي ْم ْ
يكو ْن لي كَما َل تْقولْْ ».وراح ال َملا ْك
من ع ْندا.
ْ
30

31
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38

يت ايِ
ليصابات
ْ
َم ْر َي ْم ف َب ْ

قامت َم ْر َي ْم راحت ْبه ِّمة
َفوك ِالايّ ِامْ ،
ْون ْ
لت
لج َب ْل َل َمدينة ياهوذا ،و َد َخ ْ
َشاط لَ َّ
مت َعلى ايِ
ليصابات.
ْ
يت َز َك ِريّاْ ،و َسلَّ ْ
لَ َب ْ
َو ْق ْت َل سمعت ايِ
ليصابات َسلا ْم َم ْر َي ْم،
ْ
39

40

41
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ِم ْن كَ ِل َم ِت ِه َوكانَ ْت تُ َفك ُِّر« :ما ُه َو هذا
لام؟» 30فَقا َل َلها ال َم ُ
لاك« :ل� تَخافي
َّ
الس ُ
أ
يا َم ْري َ ُمِ ،ل�نَّ ِك َو َج ْد ِ
ت ِن ْع َم ًة ِع ْن َد الل ِه،
31فَها أانْ ِت تَ ْحبَلي َن َوتَ ِلدي َن ابْناً َوتُ َس ّمينَ ُه
32
لي
يَسو َع .هذا يَكو ُن َعظيماً َوابْ َن ال َع ِّ
الر ُّب ال إ�ل ُه ك ُْر ِس َّي داوو َد
ي ُ ْدعى َوي ُ ْعطي ِه َّ
أابي ِهَ 33 ،وي َ ْم ِل ُك َعلى بَي ِ
قوب اإلى
ت ي َ ْع َ
ال�أَب َ ِد َو ِل ُم ْل ِك ِه َل ْن يَكو َن انْ ِقضا ٌء34 ».قا َل ْت
َم ْري َ ُم ِلل َم ِ
َيف يَكو ُن هذا َو أانا َل ْم
لاك« :ك َ
جاب ال َم ُ
لاك َوقا َل لها:
أا ْع ِر ْف َر ُجلا ً؟»  35أا َ
س ي َ ْأاتي َعلَ ِ
لي
«روح الق ُُد ِ
ُ
يكَ ،وقُ َّوةُ ال َع ِّ
تَ ِح ُّل َعلَ ِ
يكِ ،لهذا ذ ِل َك ال َمولو ُد ِم ْن ِك
وس ُه َو وابْ َن الل ِه ي ُ ْدعىَ 36 .وها ِه َي
قُ ّد ٌ
ليصابات نَسيبَتُ ِك ُح ْبلى أايضاً بِابْ ٍن
ذي أا
ُ
السا ِد ُس
في َشيخو َخ ِتهاَ ،وهذا ُه َو َّ
هر ّ
الش ُ
ِل ِت ْل َك ا َّلتي تُ ْدعى عا ِقراًِ 37 .ل�أنَّ ُه ل� ي َ ْع ُس ُر
َعلى الل ِه شي ٌء38 ».قا َل ْت َم ْري َ ُم« :ها أانَذا
الر ِّبِ .ليَكُ ْن لي َح َس َب كَ ِل َم ِت َك».
أا َم ُة َّ
َو َذ َه َب ال َم ُ
لاك ِم ْن ِع ْن ِدها.
َ 39وقا َم ْت َم ْري َ ُم في ِت ْل َك ال�أيّا ِم َوذَهبَ ْت
ِب ِه َّم ٍة اإلى ال َجبَ ِل ،اإلى َمدينَ ِة ي َ ُه َوذا.
َ 40و َد َخلَ ْت اإلى بَي ِ
ت َزك َِريّا َو َس َّل َم ْت
ليصاباتَ 41 .وكا َن حي َن َس ِم َع ْت
َعلى أا
َ
لام َم ْري َ َم أا ْن َرقَ َص ال َجني ُن
أا
ُ
ليصابات َس َ

لوقا
ليصابات ِم ْن رو ِح
في ب َ ْط ِنهاَ ،وا ْمتَلاأَ ْت أا
ُ
سَ 42 .و َص َر َخ ْت ب َِصو ٍ
ت عا ٍل َوقا َل ْت
الق ُُد ِ
ِل َم ْري َ َمُ « :مبا َرك ٌة أانْ ِت في ال ِّن ِ
ساء َو ُمبا َر ٌك
مر ا َّلذي في ب َ ْط ِن ِكِ 43 .م ْن أاي َن لي
ُه َو ال َّث ُ
ِ أ أ
تي أا ُّم َربِّ ِي اإ ِل َّي؟ 44فَها حي َن
هذ ِه ا ْن تَا َ
أُ
ُني ِب َف َر ٍح َعظي ٍم
َوقَ َع َص ُ
وت َسلا ِم ِك في اذ َّ
َرقَ َص ال َجني ُن في ب َ ْطني45 .فَطوبى ل َّلتي
اآ َمنَ ْت أا ْن ي َ ِت َّم ما َ
الر ِّب».
قيل َلها ِم ْن ِقبَ ِل َّ
46
الر َّب.
َوقا َل ْت َم ْري َ ُم« :تُع ِّظ ُم نَفْسي َّ
َ 47وفَ ِر َح ْت روحي بِال ّل ِه ُم َخ ِّلصيِ 48 .ل�أنَّ ُه
واض ِع أا َم ِت ِه .ف ُه َوذا ُم ْن ُذ ال� آ َن
نَ َظ َر اإلى تَ ُ
تُ ْعطيني ال ّطوبى ال� أ ْجيا ُل كُ ُّلها49 .فَق َْد
وس
َوي َوالق ُّد ُ
ظائم ذ ِل َك الق ُّ
لي َع َ
َصنَ َع َ
اس ُم ُهَ 50 .و َر ْح َمتُ ُه اإلى أا ْحقا ٍ
ب َو أا ْجيا ٍل
ْ
51
ِل َّلذي َن ي َ َّتقونَ ُهَ .صنَ َع َغلَب ًة ب ِِذرا ِع ِه
َوش َّت َت ال ُم ْستَكْبِري َن في ا ْفتَكا ِر قُلو ِبهِم.
 52أا َسق َ
َط ال� أ ِش ّد َاء َع ِن الكَراسي َو َرفَ َع
ال ُم ِ
تواضعي َن 53 .أا ْشبَ َع الجِ يا َع َخ ٍ
يرات
ياء فا ِرغي َنَ 54 .ع َض َد
َو َص َر َف ال� أ ْغ ِن َ
اإ ْس َ
رائيل َع ْب َدهُ َو َذكَ َر َر ْح َمتَ ُه55 .كَما تَكَ َّل َم
راهيم َو َم َع نَ ْس ِل ِه اإلى
َم َع ا آبا ِئناَ ،م َع اإبْ َ
ليصابات
ال�أب َ ِدَ 56 ».و أاقا َم ْت َم ْري َ ُم ِع ْن َد أا
َ
عادت اإلى بَي ِتها.
نَ ْح َو ث َلاث َ ِة أا ْش ُه ٍر َو ْ

56-42:1

لَ َبط ال َولَ ْد ف َب ْطنا ،وانْ َتلت ايِ
من
ْ
ليصابات ْ
علوت َصوتا
ُروح
القدس .وساحت ْب ْ
ْ
قالت لَ َم ْر َيمْ « :مبا َر ِكة اأنْ ِت َبين النّ ْسوا ْن،
ْو ْ
و ْمبا َر ْك َث َم ْر َبط ْن ِك .من اَين لي هاي اأ ْم
وت
َربّي تجي لَع ْندي؟ هاي اَأ َّو ْل َل جا َص ْ
ف َب ْطني لَ َبط
نين َل َ
َسلا ْم ِك ف ا ْذنيَّ ،
الج ْ
نت َت يس ِي ْر
من كثر الف ََر ْحَ .هن ِّي ْة َل اآ َم ْ
ْ
شي َل انْقالْلا م ال َّر ْب».
42

43

44

45

َتسبحة َم ْر َي ْم

قالت« :نَ ْفسي ْت َعظّم ال َّر ْب.
َم ْر َي ْم ْ
من
حت َ
ُروحي ف ْر ْ
ف الله ْم َخلّصيْ .
الس ْع
َل َطلَّ ْع لَ َع ْبدتو المسكي ِنة .هاي م َّ
من َل َسوى
ك ّل ْ
الاجيا ْل َت ْت َط ّو ْبني ْ
َمعي القَوي َعجايب ْگبيرِةَ .قدّوس ْاسمو.
َر ْحمتو داي ِمة َزما ْن َبع ْد َزمان ْوجي ْل َبع ْد
جي ْل َعلى َل يخافو ُهَ .سوى نَص ْر ب ْذراعو،
حنَ .ق َلب
رين َل َيرو ْن ُرو ْ
ْو َه َّجج ال ّ ْم َگ ّب ْ
عين.
ّ
ارين م الّعروشْ ،و َر َفع المتْواضْ ْ
الج ّب ْ
ِ
گين
عن َخ ْ
الج ِ
َّ
يرات ،وال ّزنا ْ
واعى شَ َّب ْ
اسرائي ْل َع ْبدو،
فن
ْ
َص َر ْ
فارغين .عان ْ
َوو ّرى َر ْحمتو .كَما َل َحكى َم ْع اَأ َّبهاتْنا:
َت َم ْر َي ْم ع ْند
ا ْبراهيم ْون َْسلو ،للا َ َب ْد ».و َبق ْ
ايِ
عت لَ َبيتا.
ْ
رج ْ
ليصابات َحوالي َث ّة اشرْ ،و ْ
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49
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لوقا

71-57:1

يوحنّا ال َم ْع َمذا ْن
ولادة َ

جابت
وصا ْر َو ْقت ولادة ايِليصابات ْو ْ
س َعشيرتا
َولَ ْدْ .وس ْمعوا جرانينا ْون ِا ْ
اأ ْش َون اَلله َر َحما َر ْح ِمة َعظي ِمةْ ،وفرحوا
َمعاَ .و ْق ْت َل َت ّم ال َولَ ْد ْثمنة اِي ْمَ ،جوا
َت ي َط ْهرون ال َولَدْ ،و َس َّمو ُه َز َك ِريّا َعلى ْاسم
لى
قالت« :لا ،م ُو كذاَِ ،ب ِ
اَبو ُه .اأ ّمو َر ّد ْت ْ
يوحنّا ».قالولا« :ما ِفي اَ َّح ْد
َت ي ْت َس ّمى َ
ف ا ْهل ّي ْت ِك ْب َهالاس ْمَ ».واشَّ روا لاَبو ُه اَأيش
َ
يس ّميوْ ،و َط َل ْب ل ُوحْ ،و َك َتب:
يري ْد َت َ
وف
يوحنّا ».و ْت َع َّجبوا الك ْل.
َ
«اسمو َ
ْ
ِ
ِ
َدق ِيقتا انْ َف َت ْح ث ّمو ولْسانوْ ،و َحكىْ ،وبا َرك
الجرانينن.
اَللهَ .وو َق ْع َخوفْ َعلى ك ّل ّ
ف
ْوف ك ْل َج َبل الياهود ِّية كا ْن ي ْن َحكى َ
السيرِةْ .وك ْل َل س ْمعوا ،كا ْن ي ْفت ْكرو ْن
َه ّ
يش َت يس ِي ْر
ويقولو ْن َ
ف َق ْل ْ
بنَ « :ع َج ْب اَأ ْ
كانت َمعو.
من َهال َولَ ْد؟» وايد ال َّر ْب ْ
ْ
57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

َتسبحة َز َك ِريّا

القدس ،و ْت َن ّبا
من ُروح
وانْ َتلى اَأبو ُه َز َك ِريّا ْ
ْ
ْوقالْ« :تب ِا َرك ال َّر ْب اإله ْاسرائي ْلَ ،ل جا
لاص
لَشَ ْعبو ْو َس ْ
والن فداَ .ق َّيم لْنا قر ْن َخ ْ
يت داهو ْد َع ْبدو .كَما َل َحكى َعلى
من َب ْ
ْ
ِ
من َقديم ال َّزما ْن،
ّيسين ْ
لْسان الاَنْ ِبيا ال َقد ْ
من ع ْدوانْناْ ،ومن ايد ك ْل
َت َ
يخلّ ْصنا ْ
67

68

69

70

71
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ليصابات َو َو َل َدت
57واآ َن ال�أوا ُن أا ْن ت ِل َد أا
ُ
ابْناًَ 58 .و َس ِم َع جيرانُها َو أانْ ِسباؤها أا ْن قَ ْد
أا ْسبَ َغ الل ُه َر ْح َمتَ ُه َعلَيها فَكانوا ي َ ْف َرحو َن
َم َعهاَ 59 .وكا َن في اليَو ِم الثّام ِن أا ْن أاتَوا
ِاس ِم أابي ِه َزكَ ِريّا.
ِل ِختا ِن ال ِّط ْف ِل َو َد َعوهُ ب ْ
60ف أَاجاب َ ْت أا ُّمهم َوقا َل ْت« :ل� هكَذا ،ب َ ْل
ي ُ ْدعى يو َح ّنا61 ».فَقالوا لها« :ل� أا َح َد في
َعشير ِت ِك ي ُ ْدعى بِهذا ال� ْس ِمَ 62 ».و أاشاروا
ريد أا ْن ي ُ َس ِّميَ ُه.
َيف ي ُ ُ
اإلى أابي ِه أا ْن ك َ
63فَ َطلَ َب َلوحاً َوكَتَ َب قائلا ً« :يو َح ّنا ُه َو
اس ُم ُهَ ».وتَ َع َّجبوا َجميعاًَ 64 .و ِل َلو ْق ِ
ت
ْ
انْ َفتَ َح فَ ُم ُه َو ِلسانُ ُه َوتَكَ َّل َم َوبا َر َك الل َه.
وف َعلى َجمي ِع جيرا ِنهم.
َ 65وصا َر َخ ٌ
الكلام
َوفي ك ُِّل َجبَ ِل ي َ ُه َوذا كا َن ي َ ْجري
ُ
ب ِ
ِهذ ِه ال�أُمو ِرَ 66 .وك ُُّل ا َّلذي َن َس ِمعوا كانوا
ي ُ َفكِّرو َن في قُلو ِبهِم َويَقولو َن« :ماذا تُرى
الر ِّب كانَ ْت
سيَ ُ
صير هذا ال ِّطف ُْل؟» َوي َ ُد َّ
َم َع ُه.
س
َ 67وا ْمتَلاأَ َزكَ ِريّا أابوهُ ِم ْن رو ِح الق ُُد ِ
68
الر ُّب اإل ُه
َوتَنَ َّب أا َوقا َلُ « :مبا َر ٌك ُه َو َّ
اإ ْس َ
داء.
رائيل ِل�أنَّ ُه زا َر َش ْعبَ ُه َو َصنَ َع َل ُه ِف ً
 69أ
ص في بَي ِت داوو َد
قام َلنا قَ ْر َن َخلا ٍ
َوا َ
َع ْب ِد ِه70 .كَما تَكَ َّل َم ِب َف ِم أانْبِيائ ِه ال ِق ّديسي َن
الد ْه ِر 71 ،أا ْن ي ُ َخ ِّل َصنا ِم ْن
ا َّلذي َن ُهم ُم ْن ُذ َّ

لوقا
أا ْعدائنا َو ِم ْن ي َ ِد ك ُِّل ُم ْب ِغضيناَ 72 .و َصنَ َع
َر ْح َمتَ ُه َم َع ا آبا ِئنا َو َذك ََر َع ْه َدهُ ال ُمق ََّد َس،
73
أ
راهيم أَابينا أا ْن
َوال� أ ْق َ
سام ا َّلتي ا ْق َس َم ِل إ�بْ َ
ي ُ ْع ِطيَنا 74 ،أا ْن نُ َخ َّل َص ِم ْن ي َ ِد أا ْعدائناَ ،وبِلا
َخو ٍ
ف نَ ْعبُ ُد أاما َم ُه75 ،ك َُّل ال�أيّا ِم بِا ْس ِتقا َم ٍة
 76أ أ
لي
َوب ٍِّرَ .وانْ َت ايُّها ال ِّطف ُْل نَب َِّي ال َع ِّ
أ
الر ِّب
مام َو ْج ِه َّ
تُ ْدعىِ ،ل�أنَّ َك تَ ْذ َه ُب ا َ
77
ص
طي َم ْع ِرفَ َة َخلا ٍ
ِلتُ َه ِّي َئ َطري َق ُهِ .ليُ ْع َ
ِل َش ْع ِب ِه ِب ُغفْرا ِن َخطايا ُهم 78 ،ب أِا ْح ِ
شاء
راق ِم َن
َر ْح َم ِة اإلهِنا ا َّلتي بِها يزو ُرنا اإ ْش ٌ
ِ
العلاءِ 79 ،ليُني َر ِل َّلذي َن في ال ُّظ ْل َم ِة َوفي
دي أا ْر ُجلَنا
ِظلا ِل ال َمو ِت ُهم جا ِلسو َنِ ،ليَ ْه َ
السلا ِمَ 80 ».وكا َن ال ِّطف ُْل ي ْنمو
في َطري ِق َّ
ِالرو ِحَ .وفي ال َق ْف ِر كا َن َح ّتى يَو ِم
َويَتَق ََّوى ب ّ
اإ ْظها ِر ِه ِل إ� ْس َ
رائيل.
َوكا َن في ِت ْل َك ال�أيّا ِم أا ْن َخ َر َج أا ْم ٌر
يص َر أا ْن يُكْتَتَ َب ك ُُّل
ِم ْن أاغ ُْس ُط َس قَ َ
َش ْع ِ
تباب ال� أ َّو ُل
ب َم ْملَكَ ِت ِه2 .هذا ُه َو ال�كْ ِت ُ
كورينيوس وا ِلياً َعلى سوريّا.
حي َن كا َن
ُ
َ 3و َذ َه َب ك ُُّل اإنْسا ٍن ِليُكْتَتَ َب في َمدينَ ِت ِه.
َ 4و َص ِع َد يو ُس ُف أايضاً ِم َن ال ّن ِ
اص َر ِة ال َمدينَ ِة
ا َّلتي في ال َجلي ِل اإلى اليَهو ِديَّ ِة ،اإلى
يت َل ْح ٍمِ ،ل�أنَّ ُه
َمدينَ ِة داوو َد ا َّلتي تُ ْدعى ب َ َ
كا َن ِم ْن بَي ِ
ت َو ِم ْن قَبيلَ ِة داوو َدَ 5 ،م َع
َم ْري َ َم ِخ ّطيبَ ِت ِه َو ِه َي ُح ْبلى ِليُكْتَتَ َب ُه َ
ناك.
َ 6وفيما ُهما ُه َ
ناك ،كا َن أا ْن تَ َّم ْت أايّا ُمها

2

6:2–72:1

وسوى َر ْحمتو َم ْع اَأ َّبهاتْنا،
َل ي ْك َرهوناَ .
وحلفانات َل
ْو َحفَظ وعودو ال ّ ْم َقد َِّسة،
ْ
ف َلابونا ا ْبراهي ْمَ ،ت ي ْعطيناَ ،ت
َح َل ْ
َين ع ْدوانْناْ ،ون ْعبدو َبلا
من َبين ايد ْ
ي َن ّجينا ْ
َخوفْ  ،ك ّل اِيّ ِا ْمنا ْب َت ْقوى وب ْر .وانْ َت
من َل
يا َولَ ْد! نَبي الع ِالي َت ت َْس ّمىْ ،
َت ت ُْروح قدّام ال َّر ْب َت ت َْح ّضر َطريِقو،
الخلاص ْبغ ْفرا ْن
َت ي ْعطي شَ ْعبو َم ْعرفة َ
اتنَ ،بر ْح ِمة ْوحنّ ّي ْة اإ ْلهنا َت يّجي
َخط ّي ْ
دين ف
لَعنّا نو ْر م العلو َت ي َن ّو ْر َع الق ِا ْع ْ
وت ،ويح ّط ْاج َرينا َعلى
الع ْت ِمة ْو َف ّيات ال َم ْ
الس ِ
لامة ».وال َولَ ْد كا ْن ي ْگ َبر ْوي ْقوى
َطريِق َّ
بال ّر ُوحْ .وعاش ف َالب ّر ِّية دي َل َيو ْم َل َظ َه ْر
لَ َبني ْاسرائي ْل.
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طس
َفوك ِالايّ ِام َط َل ْع اَأ َم ْر م الق َ
َيص ْر اأ ْ
غس ْ
َت ي ْت َس َّجلون ك ْل شَ ْع ْب َم ْم َلكتو.
وها ْذ اَأ َّولْ َتسجيل صا ْر ف حك ْم
كيرينيوس َعلى سوريّاْ .وك ّل انْسا ْن كان
ْ
ِ
يوسف زا َط َل ْع
ف َب َلدو.
يرو ْح ي ْت َس َّج ْل َ
ْ
ُ
الجلي ْل ،للياهود ِّية،
م النّ ْ
اص َرةَ ،مدي ِنة ف َّ
من
لَ َمدين ْة داهو ْدَ ،ل ت ْت َس ّمى َب ْ
يت لَح ْمْ ،
يت داهود ْو َعشيرتو كا ْنَ .ط َل ْع
من َب ْ
َل ْ
لى َت ي ْت َس َّج ْل
هي ح ْب ِ
َمع َم ْر َي ْم َخطيبتوْ ،و ِّ
َهون َْكَ .وو ْق ْت َل كانوا َهون َْك صا ْر َو ْق ْتا َت

2
2

3

4

5
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تو َل ْدَ .وولَدت ْوجابت ا ْبنا البكرْ ،و َق ْن َد َغتو
لن
من َل ما عل ْق ْ
ْوشَ َّطحتو ف الم ْذ َو ْدْ ،
َم َح ْل ف م ُو َض ْع َل نَ َّزلوا.
كا ْن في ر ْعواِن فاك الدّيرِة ،كا ْن ك َّن َصبوا
من بال َلي ْل .والّا
من َهون َْك ي ْنطرو ْن َغ َن ْ
ِخ َي ْ
َملاك اَلله يجي َل ع ْندنْ ،و َم ْجد ال َّر ْب َض ّوا
لن« :لا
ينْ ،وخافوا ْكثي ْر .ال َملا ْك قالْ ْ
َع َل ْ
تْخافو ْن :هاي اَنا اَأ َبشّ ْركن ْب َف ْر َحة ْگبيرِة َت
ص
تْس ِي ْر لَك ّل العالَ ْمَ .اليو ْم ولد لْكن ْم َخلّ ْ
ف َمدين ْة داهو ْد.
سيح َ
ه ّواِ ال َّر ّب ال َم ْ
طيكن َع ِ
لامةَ :ت ت َّرو ْن طفل
ْوهاي اَنا اَأ ْع ْ
ْم َق ْندَغ ْمشَ َّط ْح ف م ْذ َو ْد ».و َعلى َغ ْف ِلة
السما
َظ َه ْر َمع ال َملا ْك طابو ْر ْ
من َعس ِاكر َّ
يس ْبحو ْن َلالله ويقولو ْن «ال َم ْج ْد َلالله ف
َ
ِ
والسلا ْم َع الا َ ْرض،
السماوات العالْ ِيةَّ ،
َّ
للبشَ ْر ».ولَ َمن ال َملايكةِ
ْو َرجا
ْ
صالح َ
للسما ،ال ّر ْعواِ ْن قالوا
راحوا ْ
من ع ْند ْن َّ
يت لَحم
ضن« :قوموا َت ن ْمشي دي لَ َب ْ
لَ َب ْع ْ
وجوا
ْونرى َهالشِّ ي َل َخ َّب ْرنا َع َليو ال َّر ْبَ ».
يوسف والطّفل ْمشَ َّط ْح
فيف َوا َروا َم ْر َيم ْو ْ
َخ ْ
يح َكو ْن َعلى
ف الم ْذ َو ْدْ .ولَ َم ْن اَأ َرو ُه َبدَوا ْ
شي َل َخ َّبرن ال َملا ْك َع الطّف ْل .وكلّ ْن
من ك ْل شي َل َح َكوا
َهو ْذ َل س ْمعوا ْت َع َّجبوا ْ
ال ّر ْعواِ ْن .و َم ْر َي ْم كان ت َْخلّي ك ْل َهال َكلا ْم
7
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ِلتَ ِل َدَ 7 .و َو َل َد ِت ابْنَها ال ِبكْ َر َو َل َّف ْت ُه ب أِا ْق ِم َط ٍة
َو أا ْض َج َع ْت ُه في ال ِم ْذ َو ِدِ ،ل�أنَّ ُه َل ْم يَكُ ْن َل ُهما
يث كانَا قَ ْد َح ّلا.
َمكا ٌن َح ُ
َ 8وكا َن ُرعاةٌ في ال ِم ْن َط َق ِة نَف ِْسها قَ ْد
َح ّلوا ُه َ
ناك َوي َ ْح ُرسو َن َر ِع َّيتَ ُهم ِحرا َس َة
ال َّلي ِلَ 9 .واإذا َم ُ
الر ِّب قَ ْد أاتى اإ َليهِم
لاك َّ
َو َم ْج ُد الل ِه قَ ْد أانا َر َعلَيهِم فَخافوا َخوفاً
َعظيماً10 .فَقا َل َل ُهم ال َم ُ
لاك« :ل� تَخافوا!
فَها أانَذا أُاب َ ِّش ُركم ِب َف َر ٍح َعظي ٍم يَكو ُن ِلك ُِّل
11
الش ْع ِ
وم ُم َخ ِّل ٌص
َّ
ب .فَق َْد ُو ِل َد َلك ُُم اليَ َ
سيح في َمدينَ ِة داوو َد.
الر ُّب ال َم ُ
ُه َو َّ
َ 12و ِ
هذ ِه َلكُم َعلام ٌة :تَجِ دو َن َوليداً َم ْلفوفاً
ب أِا ْق ِم َط ٍة َو َموضوعاً في ِم ْذو ٍدَ 13 ».وب َ ْغتَ ًة
َظ َه َر َم َع ال َم ِ
َثيرةٌ
لاك قُ ّو ٌ
ات َسما ِويَّ ٌة ك َ
َو ُهم ي ُ َس ِّبحو َن الل َه َويَقولو َن«14 :ال َم ْج ُد
لام
لل ِه في ال�أعالي َو َعلى ال� أ ْر ِ
ض َّ
الس ُ
الصا ِل ُح ِلبَني البَ َش ِرَ 15 ».وحي َن
جاء ّ
َو َّ
الر ُ
الس ِ
ماء،
َذ َه َب ِم ْن ِع ْن ِد ِهم ال َملائكَ ُة اإلى َّ
الرعاةُ أا َح ُد ُهم َم َع ال� آ َخ ِر قائلي َن:
تَكَ َّل َم ُّ
ش َح ّتى بَي ِت َل ْح ٍم َو ْلنَ َر ِ
هذ ِه الكَ ِل َم َة
« ِلنَ ْم ِ
الر ُّبَ 16 ».و أاتَوا
ا َّلتي صا َر ْت كَما أا ْعلَ َمنا َّ
ليد
الو َ
ُم ْس ِرعي َن ف ََو َجدوا َم ْري َ َم ويو ُس َف َو َ
َموضوعاً في ال ِم ْذ َو ِدَ 17 .وحي َن َر أاوا
أا ْخبَروا بِالكَ ِل َم ِة ا َّلتي قيلَ ْت َل ُهم َع ْن هذا
ال ِّط ْف ِلَ 18 .وك ُُّل ا َّلذي َن َس ِمعوا تَ َع َّجبوا
الرعاةَُ 19 .وكانَ ْت َم ْري َ ُم
ِم ّما تَكَ َّل َم َم َع ُهم ُّ

لوقا
تَ ْحف َُظ ك َُّل ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات َوتَتَ َم َّع ُن فيها
في قَ ْلبِهاَ 20 .و َر َج َع أا َ
الرعاةُ َو ُهم
ولئك ُّ
ي ُ َس ِّبحو َن َوي ُ َه ِّللو َن ِلل ِه َعلى ك ُِّل ما َر أاوا
َو َس ِمعوا ،كَما َ
قيل َل ُهم.
َ 21وحي َن تَ َّم ْت ث َما ِنيَ ُة أايّا ٍم ِليُ ْختَتَ َن
عي
عي ْ
اس ُم ُه يَسو َع ،ا َّلذي ُد َ
ال ِّطف ُْل ُد َ
ِب ِه ِم ْن ِقبَ ِل ال َم ِ
لاك قَ ْب َل أا ْن ي ُ ْحبَ َل ِب ِه في
البَ ْط ِنَ 22 .وحي َن تَ َّم ْت أايّ ُام تَ ْطهي ِر ِهما،
ِب َح َس ِ
س موسى ،أا ْص َعدوهُ اإلى
ب نامو ِ
أ
أ
الر ِّب 23 ،كَما
مام َّ
ليم ليُقيموهُ ا َ
او ُر َش َ
الر ِّب« :ك ُُّل
ْتوب في نامو ِ
ُه َو َمك ٌ
س َّ
الر ِّب ي ُ ْدعى».
َذكَ ٍر فا ِت ِح َر ِح ٍم قُ ّد َ
وس َّ
َ 24و ِليُ ِّقدموا ذَبي َح ًة ،كَما َ
س
قيل في نامو ِ
«زوج يَما ٍم أاو ف َْر َخي َحما ٍم».
الر ِّب:
َ
َّ
25
أ
ليم ا ْس ُم ُه ِس ْمعا ُن
َوكا َن َر ُج ٌل في او ُر َش َ
الر ُج ُل با ًّرا وتَ ِق ًّياَ ،وكا َن ي َ ْنتَ ِظ ُر
َوكا َن هذا َّ
تَ ْع ِزي َ َة اإ ْس َ
س كا َن َعلَي ِه.
روح الق ُُد ِ
رائيلَ ،و ُ
َ 26وكا َن قَ ْد َ
س أانَّ ُه
قيل َل ُه ِم ْن رو ِح الق ُُد ِ
الر ِّب.
َل ْن يَرى ال َم َ
وت َح ّتى يَرى َمسي َح َّ
27
ِالرو ِح اإلى ال َهيكَ ِل.
هذا كا َن قَ ْد أاتى ب ّ
َوحي َن أا ْد َخ َل ال ِّطف َْل يَسو َع أابَواهُ ِليَ ْصنَعا
س،
َع ْن ُه كَما ُه َو
موصى في ال ّنامو ِ
ً
28تَلَقّاهُ َعلى ِذرا َعي ِه َوبا َر َك الل َه قائلا ً:
«29ال� آ َن أا ْط ِل ْق َع ْب َد َك يا َس ِّيديَ ،ح َس َب
يناي
كَ ِل َم ِت َك ،ب َِسلا ٍم30 ،فها قَ ْد أرا ْت َع َ

30-20:2

ورجعوا
ف َق ْلبا.
ف بالاْ ،وت ْفتك ْر ِفيو َ
َ
ْ
ويهلّلو ْن َعلى ك ْل شي َل
يس ْبحو ْن َ
ال ّر ْعواِن َ
لن.
ا َروا ْوس ْمعوا كَما َل انْقالْ ْ
20

َيس ُو ْع يت َط َّهر وينّذر ال َّر ْب

لَ َم ْن َت ّم ْثمنة اِيمَ ،و ْقت ْطه ُور الطّف ْل،
َس َّمو ُه َيس ُوعْ ،كَما َل قالْلن ال َملا ْك َت
تح َب ْل ِفيو اأ ّموْ .ولَ َم ْن جا
يس َّموه َقب ْل َل ْ
َ
موجب ناموس موسى،
َو ْق ْت َطهارتنْ ،ب
ْ
س
اَأ َخذوا الطّفل َيس ُوع ْو َط َلعوا َع الق ْد ْ
ف
توب َ
َت ي َق ْدمو ُه لل َّر ْب .كَما لَ ّواِ َم ْك ْ
فاتح رح ْم َقدّوس
ناموس ال َّر ْب« :ك ْل ْ
بيحة
ال َّر ْب ي ْت َس ّمى» .و ْبشان ي َق ْدمو ْن َذ َ
وج َيما ْم يا
كَما َل تاأم ْر ناموس ال َّر ْبَ « :ز ْ
س
َف ْر َخ ْ
ين َحما ْمْ ».وكا ْن في ف الق ْد ْ
َزلَ ِمة ْاسمو شَ ْمعونْ .و َهال َّزلَ ِمة با ْر َتقي
كانْ ،وكا ْن ي ْنط ْر َت ْعزِية ْاسرائي ْلْ ،و ُروح
من
القدس كا ْن َع َليو .وكا ْن ك انْقالْلو ْ
ْ
ْموت َل م ُو ترى َمسيح
ُروح القدس« :م ُو ت ْ
للهي َكل.
ال َّر ْب ».وه ّواِ هذا جا بال ّر ُو ْح َ
لن َيس ُو ْع
عن ط ْف ْ
ْولَ َم ْن َد َخلوا الا َ ْب والام ْو َم ْ
ْ
اموس
َت َ
يسون ْبشانو شي َل ياأم ْر ِفيو النّ ْ
َح َملو شَ ْمعو ْن َعلى ايدَيو ْوب ِا َرك اَلله
يروح ْب َسلا ْم يا
ْوقالَْ « :بقى َخلّي َع ْبدك ُ
موجب ك ْل ْ
متك .هاي َعي َني
َس ّيديَ ،على
ْ
21

22
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اَأ َروا َح ْ
نانكَ .ل َح َّض ْرتو قدّام الا َم ْم كلّ ْن.
نور ي َن ّور الا َمم ْو َم ْج ْد لَشَ ْعبك ْاسرائي ْل».
من شي
يوسف وا ْم َيس ُوع الطّفل ْت َع َّجبوا ْ
ْ
ِ
كن شَ ْمعون،
َل كا ْن ي ْنقا ْل َع َليو .وبا َر ْ
ْوقا ْل لَ َم ْر َي ْم اأ ّمو« :هاذ ْم َع َّين لَ َو ْقع ْة و ْقيام
س ف ْاسرائيلْ ،و َعلام ْة خلافْ .
ْكثي ْر ن ِا ْ
وانْ ِت ف نَ ْف ْس ِك َت ي ْعب ْر ر ْمحْ ،بشان
لوب ن ِاس ْكثي ْر».
ت َْب ّين ا ْفكار ْق ْ
من َعشير ْة اآشي ْر،
وح ِّنة ال َّنب ِّية ب ْن ْت َفنويي ْل ْ
َ
عاشت َم ْع
احت ف العم ْر.
ْ
هي زاِ كا ْن ك ّر ْ
ِّ
كانت بك ْر،
نين
س
ع
ب
س
وجا
َز
من َو ْق ْت َل ْ
َْ ْ ْ ْ
نين َس ِنة َزمانْ ،وما
وت َْر َّم ْ
لت اَأ ْر َبع ْو ْثم ِا ْ
الهي َك ْل ،صاي ِمة ْم َص ّلايِة لَي ْل
كان تْف ِارق َ
السا َعة،
ونْها ْر.
هي زاِ انْ َو َج ْ
دت هاك ّ
ِّ
ْوشَ َكرت ال َّرب ْو َح َك ْت َع َليو َم ْع ك ْل َل
سْ .و َبع ْد َل َخلَّصوا
كا ْن ي ْنط ْر فدا الق ْد ْ
للجلي ْل،
رايض ناموس ال َّر ْبْ ،
رجعوا َّ
ك ْل َف ْ
اص َرة َب َلد ْن .والطّف ْل كا ْن ي ْگ َبر ْوي ْقوى
للنّ ْ
كانت
ف ال ّر ُوح ْوي ْنتلي ح ْك ِمةْ ،ون ْعمة اَلله ْ
َع َليو.
31

32
33

34

35

36

37

38

39

40

الهي َك ْل
َّ
الصبي َيس ُو ْع ف َ

س
واَهلو ك ْل َس ِنة كان ُ
يروحو ْن َع الق ْد ْ
الفص ْحَ .و ْق ْت َل َتم َيس ُوع
ف عيد ْ
عادتن
س َعلى
ْ
ناعش َس ِنة َط َلعوا للق ْد ْ
ا ْث ْ
للعي ْدْ .و َبع ْد َل خ ْلصت اِيّ ِام العي ْد،
41

42

43
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َحنانَ َك31 ،ذ ِل َك ا َّلذي َه َّي ْأا َت في َو ْج ِه ك ُِّل
ب32 ،نو َر ك َْش ٍ
ف ِللاأُ َم ِم َو َم ْجداً
الشعو ِ
ُّ
ِل َش ْعب َِك اإ ْس َ
رائيل 33 ».أا ّما يو ُس ُف َو أُا ُّم ُه
فَق َْد كانَا َم ْدهو َشي ِن ِم ّما كا َن يُقا ُل َع ْن ُه.
َ 34وبا َركَ ُهما ِس ْمعا ُن َوقا َل ِل َم ْري َ َم أُا ِّم ِه« :ها
ُه َوذا َموضو ٌع ِل ُس ِ
قوط َو ِل ِقيا ِم كَثيري َن في
اإ ْس َ
زاعَ 35 .وفي نَف ِْس ِك
رائيل َو َعلا َم َة ِن ٍ
ي َ ْعبُ ُر ُر ْم ٌح ِلتَ ْظ َه َر أافْكا ُر قُلو ِ
ب كَثيري َن».
َنوئيل ِم ْن ِس ْب ِ
َ 36و َح َّن ُة ال َّنب َّي ُة ِب ْن ُت ف َ
ط
آشير كان َ ْت ِه َي أايضاً َمتَق َِّد َم ًة في
ا َ
عاشت
أايّا ِمهاَ ،و َس ْب َع ِسني َن َم َع ب َ ْع ِلها
ْ
ِم ْن بُتو ِل َّي ِتهاَ 37 .و أا ْصبَ َح ْت أا ْر َملَ ًة نَ ْح َو
فارق
أا ْرب َ ٍع َوث َماني َن َسنَ ًةَ .و َل ْم تَك ُْن تُ ُ
الصلا ِة كانَ ْت تَتَ َع َّب ُد
ِالصو ِم َو َّ
ال َهيك ََلَ ،وب َّ
نَهاراً َو َليلا ًَ 38 .و ِه َي أايضاً قا َم ْت في ِت ْل َك
السا َع ِة َو َشك ِ
الر َّبَ ،وكانَ ْت تَتَكَ َّل ُم
ّ
َرت َّ
داء
َع ْن ُه َم َع ك ُِّل اإنْسا ٍن كا َن ي َ ْنتَ ِظ ُر ِف َ
أ
ليمَ 39 .وحي َن أاتَ ّموا ك َُّل َشي ٍء ِب َح َس ِ
ب
او ُر َش َ
الر ِّبَ ،ر َجعوا اإلى ال َجلي ِل ،اإلى
نامو ِ
س َّ
ال ّن ِ
اص َر ِة َمدينَ ِتهِمَ 40 .وكا َن ال ِّطف ُْل ي َ ْنمو
َويَتَق َّوى َوي َ ْمتَ ِل ُئ ِحكْ َم ًةَ ،و ِن ْع َم ُة الل ِه
كانَ ْت َعلَي ِه.
َ 41وكا َن أابَواهُ ي َ ْذ َهبا ِن في ك ُِّل َسنَ ٍة اإلى
أ
ليم في ِ
عيد ال ِف ْص ِحَ 42 .وحي َن بَلَ َغ
او ُر َش َ
اثْنَتَي َع ْشرةَ َسنَ ًةَ ،ص ِعدوا كَعا َد ِتهِم اإلى
العيدَ 43 .وحي َن تَ َّم ِ
ِ
ت ال�أيّ ُام عادوا .أا ّما

لوقا
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أ
ليم َويو ُس ُف
يَسو ُع َّ
بي فَ َظ َّل في او ُر َش َ
الص ُّ
44
َو أُا ُّم ُه َل ْم يع ِرفاِ 44 .ل�أنَّ ُهما كانا ي َ ُظ ّنا ِن أانَّ ُه
َم َع ِرفا ِق َطري ِقهِمَ .وحي َن أاتَوا َمسيرةَ يَو ٍم
َطلبوهُ ِع ْن َد أاقا ِر ِبهِما َوع ْن َد َم ْن ي َ ْع ِرفُ ُهما.
45
45
أ
ليم َوكانَا
َو َل ْم يَجِ داهُ ف ََر َجعا اإلى او ُر َش َ
46
يطلُبا ِن ِهَ 46 .و ِم ْن ب َ ْع ِد ث َلاث َ ِة أايّا ٍم َو َجدوهُ في
ال َهيكَ ِل جا ِلساً في َو ْس ِ
ط ال ُمع ِّلمي َن َو ُه َو
47
ي َ ْس َم ُع ِم ْن ُه ْم وي َ ْس أا ُل ُهمَ 47 .و َم ْبهوتي َن كانوا
48
كُ ُّل ُهم أا َ
ولئك ا َّلذي َن كانوا ي َ ْستَ ِمعو َن اإ َلي ِه
ِم ْن ِحكْ َم ِت ِه َو ِم ْن أا ْج ِوب َ ِت ِهَ 48 .وحي َن َر أاياهُ
انْ َد َهشاَ .وقا َل ْت َل ُه أُا ُّم ُه« :يا بُنَ َّيِ ،لماذا
49
َصنَ ْع َت بِنا هكَذا؟ فها ُه َوذا أا َ
بوك َو أانا
ب َ َعذا ٍ
ب كُ ّنا نَ ْطلُبُ َك49 ».قا َل َل ُهماِ « :لماذا
51
50
كُ ْنتما تَ ْطلُبانَني؟ أال� تَ ْعلَما ِن أانَّ ُه في بَي ِت
أابي ي َ ْنبَغي لي أا ْن أاكو َن؟» َ 50ول ِك َّن ُهما
52
َل ْم ي َ ْف َهما الكَ ِل َم َة ا َّلتي قا َل َل ُهماَ 51 .ون َز َل
اص َر ِة َو ِ
َم َع ُهما َو أاتى اإلى ال ّن ِ
خاضعاً
كا َن َل ُهماَ .وكانَ ْت أُا ُّم ُه تَ ْحف َُظ ك َُّل ِ
هذ ِه
الكَ ِلما ِت في قَ ْلبِهاَ 52 .وكا َن يَسو ُع ي ْنمو
في قا َم ِت ِه َوفي ِحكْ َم ِت ِه َوفي ال ِّن ْع َم ِة ِع ْن َد
س.
الل ِه َوال ّنا ِ
من م ْل ْ
ك
السنَ ِة الخا ِم َس َة َع ْشرةَ ِم ْن
ف َسنة َ
َ
ش ْ
في َّ
الخ ْ
مس َط ْع ْ
س
يص َر ،في ول�ي ِة
ُحكْ ِم
س َق َ
طيباريوس قَ َ
َ
يص ْرَ ،و ْق ْت َل كا ْن ب ْنطي ُو ْ
طيبا ْري ُو ْ
س
َ
س حاكم الياهود ِّيةْ ،و ُ
دس َريّ ْ
هيرو ْ
فنطيوس بيلا ُط َس في اليَهو ِديَّ ِة ،اإ ْذ بيلا ُط ْ
س رب ْع
ئيس ُربْ ٍع في ال َجلي ِل رب ْع َع َّ
كا َن هيرو ُد ُس َر َ
س َريّ ْ
الجلي ْلَ ،واخو ُه فيل ُّب ْ
ئيس ُربْ ٍع في أايطوريّا
َوفيلي ُّب ُس أاخوهُ َر َ

س،
ْ
رجعواَّ .
والصبي َيس ُو ْع َبقى ف الق ْد ْ
يوسف ما َع َرفوا .كا ْن ي ْفت ْكرو ْن
وا ّمو ْو ْ
قن واِْ .و َبع ْد َمشي َيو ْم
َمع اولا ْد ر ْفق ْة َطريِ ْ
عارفن،
ين َقرايبينن ْو َم ْ
واِح ْد َطلَّعوا َت َيرو ُه َب ْ
س من ْجديد
ْوما ا َرو ُه .قاموا ْ
رجعوا للق ْد ْ
يدَورو ْن َع َليوْ .و َبع ْد َث ّة اِي ْم اَأ َرو ُه ف
يس َم ْعلن
َ
اموس ْ
الهي َك ْل ق ِاع ْد َبين ْم َع ْلمين النّ ْ
يساَألنْ .وك ْل َه ْ
يس َمعو ُه
وك َل كا ْن ْ
ْو ْ
من ْفهمو ْو َجواباتوْ .ولَ َم ْن
بين كانوا ْ
ْم َع َّج ْ
يش كذاِ
اَأ َرو ُه ْت َع َّجبوا .اأ ّمو قال ْتلو« :ا ْبني ،لَ ْ
نحن ِا نْ َد ّو ْر
َس ْ
يت فينا؟ اَأنا َوابوك ْت َع َّذ ْبنا ْو ْ
َع َل ْ
لن« :لَيش ْتدَورو ْن َع َلي؟
يك ».قالْ ْ
ف َبيت اَبوي لازم اَكو ْن؟»
يش م ُو ت ْعرفو ْن َ
لَ ْ
لنْ .ونز ْل
س هنّ ِا ما ا ْف َت َهموا ك ْل ِم ْة َل قالْ ْ
َب ْ
لهن .وا ّمو
َمعن ْوجا للنّ ْ
اص َرة .و ْمطي ْع كا ْن ْ
ف َق ْلباْ .و َيس ُو ْع
تحف َْظ ك ّل ال َكلا ْم َ
كا ْن ْ
كا ْن ي ْگ َبر ف القا ِمة والح ْك ِمة وال َّن ْع ِمة ع ْند
س.
اَلله والنّ ِا ْ

3

3
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ياس
َعلى َأايطوريا ْوديرة ْطراخوناْ ،وليسانْ ْ
وحنّان ْو َقيافا ُر َوسا
س رب ْع َعلى اَأبيليناَ ،
َريّ ْ
صارت ك ْلمة اَلله
لل َك َه َنة ،فاك ال َو ْق ْت
ْ
ابن َز َك ِريّا ف َالب ّر ِّيةْ .وجا
يوحنّا ْ
َعلى َ
س
لك ْل نَواحي َحو ْل ن َْهر الا ْرد ْن ي ْدعي النّ ِا ْ
اتن ،كَما
لَ َم ْعموذيّة ال َّتوبِة ْبشا ْن ت ْنغف ْر َخط ّي ْ
توب ف سف ْر نب ّوات اِش ْعيا ال َّنبي َل
لَ ّواِ َم ْك ْ
«صوت يس ِي ْح ف َالب ّر ِّية َحضْ روا َطريِق
قالَْ :
السه ْل ط ْر ْق لاإ ْلهنا ك ّل
ال َّر ْب س ِا َووا ف َّ
الو ْديا ْن ت ْنتليْ ،وك ّل ال ّ ْجب ِا ْل والّتلو ْل ت ْت َن ّخى.
ض
اَأ ْرض الخشْ ِنة ،تْس ِي ْر ن ِا ْع ِمةَّ .
والص ْع ِبة ،اَأ ْر ْ
َسه ْلْ .وك ّل انْسا ْن يرى َخلاص اَلله».
2

3

4

5

6

يجو ْن
وكان يقو ْل َلو ْك ن ِاس َل كان َ
ات
الح ّي ْ
لَع ْندو َت ي ْت َع َّمذو ْن« :يا اولاد َ
يي؟
اكن َت ْتهربو ْن ْ
من َر ّو ْ
ْ
من َغ َضب ال ّج ِا ِ
َبقى َس َووا َث َمر يلي ْق لل َّتوبِةْ ،ولا ت ْبدَون
كن‘ :لنا اَأب ،ا ْبراهي ْم اَأبونا
تْقولو ْن َ
ف َق ْل ْب ْ
من َهالحج ِاير ،اَلله يت ِيق
كنْ :
واِ ’.اَأقولْ ْ
الفاس َم ْحط ُو ْط
ي َق ّيم اولاد لا ْبراهي ْمْ .كوا
ْ
سج َر ْة َل ما منّا
الس َج ْرَ .بقى َ
َعلى ع ْرق ّ
س َت ت ْنقطع ْوت َق ْع ف النّا ْر».
َث َمر ْك َويّ ْ
ين َساَألو ُه قالولوَ « :بقى اَأيش
ن ِاس الم ْل َت ّم ْ
َين
لن« :اَأينا لَع ْندو ْزبون ْ
نْ َسي؟» َر ْد قالْ ْ
َخلّي ي ْعطي لا ْك َل ما ع ْندوْ ،ولَع ْندو اَأك ْل
7

8

9

10

11
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ئيس
َوفي ِم ْن َط َق ِة
طراخونيسَ ،ولوسان ّيا َر َ
َ
ُربْ ٍع في أابيليني 2 ،في ِرئاس ِة َح ّنا َن
َوقَيافا ِللكَ َه ِ
نوت ،صا َر ْت كَ ِل َم ُة الل ِه
َعلى يو َح ّنا بْ ِن َزكَ ِريّا في ال َق ْف ِرَ 3 .و أاتى
في ك ُِّل ال ِم ْن َط َق ِة ا َّلتي َحو َل ال� أُ ْر ُد ِّن َو ُه َو
يَكْ ِر ُز ِب َم ْعمو ِديَّ ِة ال َّتوب َ ِة ِل ُغفْرا ِن ال َخطايا.
ب كَ ِل ِ
ْتوب في ِكتا ِ
مات
4كَما ُه َو َمك ٌ
وت صار ٍخ
«ص ُ
بي ا َّلذي قا َلَ :
اإ َش ْعيا ال َّن ِّ
الر ِّب َوقَ ِّوموا في
في ال َق ْف ِرَ ،ه ِّيئوا َط َ
ريق َّ
لئ
الس ْه ِل ُسبُلا ً ِل إ�لهِنا 5 .ك ُُّل الوديا ِن تَ ْمتَ ُ
َّ
َوك ُُّل الجِ با ِل وال ُم ْرتَفَعا ِ
صير
ت ت َّت ِض ُع َوي َ ُ
والو ْع ُر َس ْهلا ًَ 6 .ويَرى
ال َخ ِش ُن ُم ْستَوِياً َ
لاص الل ِه».
ك ُُّل َج َس ٍد َخ َ
7
موع ا َّلذي َن كانوا ي َ أاتو َن اإ َلي ِه
َوقا َل ِلل ُج ِ
ِليَ ْعتَ ِمدوا« :يا أاول� َد ال�أفاعيَ ،م ْن أاراكم
ب ال َع ِ
أا ْن تَ ْه ُربوا ِم َن ال َغ َض ِ
اصنَعوا
تيدْ 8 .
ليق بِال َّتوب َ ِةَ ،ول� تبَ َد أاوا تَقولو َن
اإذاً ِثماراً تَ ُ
أ
راهيم أاباًِ ’.ل�أنّي
في انْف ُِسكُم‘ :لنا اإبْ ُ
هذ ِه ِ
أاقو ُل َلكُمِ :م ْن ِ
الحجا َر ِة ي َ ْستَطي ُع
أ
راهيمِ 9 .ه َي ذي
قيم أابْ ً
ناء ِل إ�بْ َ
الل ُه ا ْن ي ُ َ
الش َج ِر.
الف ْأَا ُس َموضو َع ٌة َعلى أا ْص ِل َّ
ف ُّ
ْمر ِثماراً صا ِل َح ًة
َكل َش َج َر ٍة اإذاً ل� تُث ُ
تُ ْق َط ُع َوفي ال ّنا ِر تَ َق ُعَ 10 ».وكانَ ِت ال ُجمو ُع
جاب
تَ ْس أا ُل ُه َوتَقو ُل« :ماذا نَ ْصنَ ُع اإذاً؟»  11أا َ
َوقا َل َل ُهمَ « :م ْن َل ُه قَميصا ِن فَليُ ْع ِ
ط َم ْن
عام ،فليَ ْصنَ ْع هكَذا».
َل َ
يس َل ُهَ .و َم ْن َل ُه َط ٌ

لوقا
َ 12و أاتى ال َع ّشارو َن أايضاً ِليَ ْعتَ ِمدوا َوقالوا
َل ُه :يا ُم َع ِّل ُم ،ماذا نَ ْصنَ ُع؟ 13فَقا َل َل ُهم:
زيد َعلى ما أُا ِم ْرتُم أا ْن
«ل� تُطا ِلبوا بِما ي َ ُ
تُطالبواَ 14 ».و َس أا َل ُه ال ُج ْن ُد قائلي َنَ « :ونَ ْح ُن
ماذا نَ ْصنَ ُع؟» قا َل َل ُهم« :ل� تَجوروا
َول� تَ ْغ ِ
صبوا أا َحداً َواكْتَفوا ب أُِاجو ِر ِكم».
الش ْع َب َحو َل
َ 15واإ ْذ كانَ ِت ال ُّظنو ُن تُسا ِو ُر َّ
يو َح ّناُ ،م ْفتَ ِكري َن في قُلوبِهم :أايَكو ُن ُه َو
جاب يو َح ّنا َوقا َل َل ُهم« :ها
ال َمسي ُح؟  16أا َ
أانا أُا َع ِّم ُدكم ب ِ
ِالماءَ .ول ِك ْن ي َ ْأاتي ذ ِل َك ا َّلذي
ُه َو أا ْقوى ِم ّني ،ذ ِل َك ا َّلذي ل� أا ْستَ ِح ُّق
أا ْن أا ُح َّل ُسيو َر ِحذائ ِهُ ،ه َو ي ُ َع ِّم ُدكم بِرو ِح
س َوال ّنا ِر17 .ذ ِل َك ال ُم ْم ِس ُك َرفْشاً
الق ُُد ِ
ِبيَ ِد ِه َويُنَق َِّي ب َ َيد َرهُ َوي َ ْج َم ُع ِ
الح ْن َط َة ِل� أ ْهرائ ِه
ويُو ِق ُد ال ِّت ْب َن بِنا ٍر ل� تَ ْن َط ِف ُئَ 18 ».وب أِا ْقوا ٍل
الش ْع َب.
َثير ٍة كا َن ي ُ َع ِّل ُم َويُبَ ِّش ُر َّ
أُاخْرى ك َ
الربْ ِع ،فَلاأن ُه كا َن
 19أا ّما هيرو ُد ُس َر ُ
ئيس ُّ
ي ُ َوبَّ ُخ ِم ْن يو َح ّنا ِل َسبَ ِ
ب هيروديّا ا ْم َر أا ِة
فيلي ُّب َس أاخي ِه و ِل َسبَ ِ
الشرو ِر ا َّلتي
ب ك ُِّل ُّ
كا َن ي َ ْصنَ ُع20 ،زا َد ِ
هذ ِه أايضاً َعلى َجمي ِعها
الس ْج ِن.
فَق َّي َد يو َح ّنا في ِّ

21-12:3

س م َنوك
يسيَ ».
نَ ْفس الشِّ ي َ
وجوا زاِ ن ِا ْ
رايب َت ي ْت َع َّمذو ْنْ ،وقالولو:
َل يل ّمو ْن َض ْ
لن:
« ْم َعلّ ْمْ ،
يش لازم نْ َسي؟» قالْ ْ
نحن ِا اَأ ْ
«لا تْطالْبون ْبشي زاِيد َعلى َل انْاَأ َم ْر ْتن َت
نحن ِا
«و ْ
وساَألو ُه َعس ِاك ْر قالولوْ :
تْطالْبو ْنَ ».
لن« :لا ت ْت َس ْل َبطو ْن َعلى
اَأيش نْ َسي؟» قالْ ْ
اَ َّحدْ ،ولا ت ْتهمون اَ َّح ْد بالگ ْذ ْب ،وا ْق َنعوا
س
ْب َمعاشات ْ
ْكنَ ».و ْق ْت َل كانوا النّ ِا ْ
يوحنّاْ ،وكلّن يقولو ْن
ي ْفت ْكرون ا ْفكار َعلى َ
يوحنّا
سيح؟
َ
بنَ :ب ْلكي ه ّواِ واِ ال َم ْ
ف َق ْل ْ
َ
س َت يّجي
لن« :اَأنا بال َمي اَأ َع ّم ْذ ْ
قالْ ْ
كنَ ،ب ْ
ها ْك لَ ّواِ اَأ ْقوى منّي ،ها ْك َل م ُو ْاس َتح ْق اَأح ْل
لبس ف ْاجرو .ه ّواِ َت
ْ
شادودات شي َل َي ْ
ي َع ّم ْذكن ْب ُروح القدس ْوبالنّا ْر .ها ْك َل
يحم ْل َر ْفشو بيدو ،وي َذ ّري َبيدَرو ،ويل ّم
ْ
ف نا ْر م ُو
بن َ
الح ْن َطة لَ َمخازنوْ ،و ْ
يحرق التّ ْ
ت ْنطفي ».و َمسايل ْكثي ْر َغير هاي كان
دس َريّس
ويبشّ ر الشَّ ْع ْبْ .و ُ
ي َعلّ ْم َ
هيرو ْ
يوحنّا َعلى َل
ال ّرب ْع ،ها ْك َل كا ْن ك ْل َخ ْز َبلو َ
هيروديّا َم ْر ْة اَأخو ُهْ ،و َعلى ك ّل ْفعالات
َاخ ْذ ُ
يسي ،زا ْد هاي زاِ َعلى َهو ْك
الشَّ ر َل كان َ
س.
يوحنّا ف َ
كلّنْ ،و َح ْط َ
الح ْب ْ
12

13

14
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عماذ َيس ُو ْع

الش ْع ِ
س كلّ ْنَ ،يس ُو ْع
ب كا َن أا ِن
َوب َ ْع َد أا ِن ا ْعتَ َم َد ك ُُّل َّ
َو ْق ْت َل ْت َع َّمذوا النّ ِا ْ
يصلّي انْ َف َتحت
ا ْعتَ َم َد يَسو ُع أايضاًَ .وفيما ُه َو ي ُ َص ّلي زاِ ْت َع َّمذْ .و َو ْق ْت َل كان َ
21

21
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36-22:3

القدس َعلى شك ْل
السما ْونزل َع َليو ُروح
َّ
ْ
ِ
السما يقول« :اأنْ َت
َحمامةْ .وصا ْر َصوت م َّ
بيبْ .
فرح ُت».
فيك ْ
واِ ا ْبني َ
الح ْ

انْ َفتَ َح ِ
روح
الس
ُ
ماوات َ 22ون َز َل َعلَي ِه ُ
ت َّ
س في ِش ْب ِه جس ِم َحما َم ٍةَ ،وصا َر
الق ُُد ِ
ماء يَقو ُل :أ
الس ِ
«انْ َت ُه َو ابْني
َص ٌ
وت ِم َن َّ
بيب .ب َِك ُس ِر ْر ُت».
ال َح ُ

ثين َس ِنة.
ابن َحوالي ث ِا ْ
ْوكا ْن َيس ُوع ْ
ابن هالي،
ابن يوسف ْ
ْوكا ْن ي ْنحسب ْ
ابن َينّا،
ابن َم ْلكي ْ
ابن لاويْ ،
ابن َمتّات ْ
ْ
ابن
ابن عاموس ْ
ابن َمتّاثياْ ،
ابن يوسفْ ،
ْ
ابن
ابن ن َّجاي،
ْ
ابن َح ْسليْ ،
ناحومْ ،
ابن يوسف،
ابن شَ ْمعي ْ
ابن َمتّاثياْ ،
َماآت ْ
ابن
ابن ريساْ ،
يوحنّاْ ،
ابن ياهوذاْ ،
ْ
ابن َ
ابن
ابن نيري،
ْ
ابن شَ اَأل َتئيلْ ،
ُز ُربّابلْ ،
ابن
ابن اَألموداد ْ
ابن قوسام ْ
ابن اأ ّديْ ،
َم ْلكي ْ
ابن
ابن يورامْ ،
ابن عا َزر ْ
ابن يوسيْ ،
عي ْر ْ
ابن ياهوذا،
ابن شَ ْمعون ْ
ابن لاويْ ،
َمتّات ْ
ابن َمليا
ابن اَألياقيم ْ
ابن يونانْ ،
ابن يوسف ْ
ْ
ابن داهو ْد
ابن ناتانْ ،
ابن َمتّاتا ْ
ابن مانيْ ،
ْ
ابن
ابن بو َعزْ ،
ابن عوبيد ْ
ابن َي ّسىْ ،
ْ
ابن
ابن َع ّميناداب ْ
ابن ن َْحشونْ ،
َس ْلمون ْ
ابن ياهوذا،
ابن فا َرصْ ،
ابن َحصرون ْ
اآرام ْ
ابن
ابن َي ْعقوب ا ْبن ْاسحاق ا ْبن ا ْبراهيم ْ
ْ
ابن
ابن اَأرعو ْ
ابن َسروجْ ،
ابن ناحور ْ
تارح ْ
ابن
ابن َقينان ْ
ابن شالَحْ ،
ابن عابر ْ
فالَجْ ،
ابن لا َمك
ابن نوحْ ،
ابن سام ْ
اَأ ْر َف ْكشادْ ،

َ 23وكا َن يَسو ُع ن َ ْح َو ث َلاثي َن َسنَ ًة،
َوكا َن ي ُ َظ ُّن ابْ َن يو ُس َف ب ِن هالي24 ،ب ِن
اث ،بْ ِن ل�وي ،بْ ِن ملكي ،بْ ِن ي َ ّنا،
َم ّط َ
عاموص،
بْ ِن يو ُس َف25 ،ب ِن مطاثيو ،بْ ِن
َ
ناحوم ،بْ ِن َح ْسلي ،بْ ِن نَ ّجا26 ،ب ِن
بْ ِن
َ
طاث ،بْ ِن َش ْمعي ،بْ ِن يو ُس َف،
َماآ َث ،بْ ِن َم َ
بْ ِن ي َ ُه َوذا27 ،بْ ِن يو َح ّنا ،بْ ِن ريسا ،ب ِن
ُز ْرباب َِل ،بْ ِن َش أَا َ
لتئيل ،بْ ِن نيري28 ،بْ ِن
قوصام ،بْ ِن المادان،
َم ْلكي ،بْ ِن أا ّدي ،بْ ِن
َ
عير 29بْ ِن يوسي ،بْ ِن أاليعا َزر ،بْ ِن
بْ ِن َ
اث ،بْ ِن ل�وي 30 ،بْ ِن
يورام ،بْ ِن م ّط َ
َ
َش ْمعو َن ،بْ ِن ي َ ُه َوذا ،بْ ِن يو ُس َف ،بْ ِن
لياقيم31 ،بْ ِن َم ْليا ،بْ ِن َمينا َن،
يونا َن ،بْ ِن اإ َ
بْ ِن م ّطاثا ،بْ ِن ناثا َن ،بْ ِن داوو َد32 ،بْ ِن
ي َ ّسى ،بْ ِن عوبيد ،بْ ِن بوع َز ،بْ ِن َس ْلمو َن،
آرام،
بْ ِن نَ ْحشو َن33 ،بْ ِن َع ّم
َ
يناداب ،بْ ِن ا َ
بْ ِن حصرو َن ،بْ ِن فا ِر َص ،بْ ِن ي َ ُه َوذا34 ،بْ ِن
راهيم ،بْ ِن
قوب ،بْ ِن اإ ْس َ
ي َ ْع َ
حق ،بْ ِن اإبْ َ
ساروج ،بْ ِن راعو،
تا َر َح ،بْ ِن ناحو َر35 ،بْ ِن
َ
بْ ِن فا َل َج ،بْ ِن عاب َ َر ،بْ ِن شا َل َح 36 ،بْ ِن
قينا َن ،بْ ِن أا ْرفَخشا َر ،بْ ِن سا ِم ،بْ ِن نو ٍح،
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توشلاح ،بْ ِن أاخْنوخَ ،
بْ ِن ل� َم َك37 ،بْ ِن َم
َ
بْ ِن يا ِر َد ،بْ ِن َم ْهلَلائيل ،بْ ِن قَينا َن38 ،بْ ِن
نوش ،بْ ِن شي ِت ،بْ ِن اآ َد َم ا َّلذي ِم َن الل ِه.
أا َ
لئ ِم ْن رو ِح
َو َر َج َع يَسو َع َو ُه َو ُم ْمتَ ٌ
روح
الق ُُد ِ
س ِم َن ال� أُ ْر ُد ِّن َو أا َخ َذهُ ُ
س اإلى ال َق ْف ِر  2أا ْربَعي َن يَوماً ِلكَي
الق ُُد ِ
ليسَ .و َل ْم أياك ُْل َشيئاً في
جر َب ِم ْن اإبْ َ
ي ُ َّ
ِت ْل َك ال�أيّا ِمَ .وحي َن أاتَ َّمها جا َع أا َخيراً.
ليس« :اإ ْن كُ ْن َت ابْ َن الل ِه فَق ُْل
َ 3وقا َل َل ُه اإبْ ُ
جاب
صير ُخ ْبزاً 4 ».أا َ
ِلهذا ال َح َج ِر أا ْن ي َ َ
يس بال ُخب ِز
يَسو ُع َوقا َل َل ُهَ « :مك ٌ
ْتوبَ ‘ :ل َ
َو ْح َدهُ ي َ ْحيا ال إ�نْسا ُن ،ب َ ْل ِبك ُِّل كَ ِل َم ٍة ِم َن
الل ِه» ’.
الشيطا ُن اإلى َجبَ ٍل عا ٍل
َ 5و أا ْص َع َدهُ َّ
ض في قَلي ِل َو ْق ٍ
ت.
َو أاراهُ ك َُّل َمما ِل ِك ال� أ ْر ِ
الس ْلطا َن كُ َّل ُه
َ 6وقا َل َل ُهَ « :ل َك أُا ْعطي هذا ُ
ريد أانا
َو َم ْج َدهُِ ،ل�أنَّ ُه لي ُم َس َّل ٌمَ ،و ِل َمن أُا ُ
أُا ْعطيه7 .فَ إا ْن تَ ْس ُج ْد أامامي فَلَ َك َسيَكو ُن
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُهِ « :ل َّلر ِّب
كُ ُّل ُه 8 ».أا َ
اإله َِك تَ ْس ُج ُد َواإيّاهُ َو ْح َدهُ تَ ْعبُ ُد».
أ
 9أ
ليم َو أاقا َم ُه َعلى
َواتى ِب ِه اإلى او ُر َش َ
َجنا ِح ال َهيكَ ِل َوقا َل َل ُه« :اإ ْن كُ ْن َت ابْ َن الل ِه
ف أَال ِق بنَف ِْس َك ِم ْن ُهنا اإلى ال� أ ْس َف ِلِ 10 .ل�أنَّ ُه
ْتوب‘ :يوصي َملائكَتَ ُه ب َِك ِليَ ْحف َ
َظوك
َمك ٌ
َ 11و َعلى أا ْذ َر َع ِتهِم ي َ ْح ِملونَ َك ِلئَ ّلا تَ ْعث َُر
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُه:
قد ُم َك ِب َح َج ٍر 12 » ’.أا َ

4
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ابن
ابن يا َردْ ،
ابن اَأخْ نوخ ْ
ابن َمتوشالَحْ ،
ْ
ابن شيت،
ابن اَأنوش ْ
ابن َقينانْ ،
َمه َللئيل ْ
ابن اآ َد ْم َل من اَلله.
ْ
من نَهر الا ْرد ْنْ ،وه ّواِ
ْورج ْع َيس ُو ْع ْ
من ُروح القدسْ ،و َو ّدا ُه ال ّر ُو ْح
م ْتلي ْ
يج ّربو اإ ْبليسْ ،وما
للب ّر ِّية اَأ ْر ْب ْ
عين َيو ْمَ ،ت َ
َ
ِ
ِ
اَأكَل شي َفوك الايّا ْم دي لَ َم ْن خ ْلصوا،
ليس قالْلوَ « :ل ا ْبن اَلله
ْو َب ْعدا جاعْ .اإ ْب ْ
الح َج َرة َت تْس ِير ْغ َبي ْز».
اأنْ َتَ ،قو ْل َل َه َ
س
َيس ُو ْع َر ْد َع َليو قالْلوَ « :م ْك ْ
توب ‘م ُو َب ْ
من
بالّغ َْبيز يعيش الانْسا ْنَ ،ب ِ
لى ْبكل ك ْل ِمة ْ
كَلام اَلله» ’.
37
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4

2

3

4

ْوط ِا َلعو الشّ ِيطا ْن َل َج َب ْل ع ِالي ْو َو ّرا ُه
ف ْش َو ِّية َو ْق ْت ك ْل َمم ِالك ال ّدنْي ِاْ ،وقالْلو
ليسْ :
السل َطة ْو َم ْجدا،
«لك َت ا ْعطي َه َّ
اإ ْب ْ
من ما اَأري ْد اَأ ْع ِطيا.
من َل لي ت َْسلَّمتْ ،ولَ ْ
ْ
َبقى َل َس َج ْد ْت قدّامي ،ك ّلا ْ
لك َت
توب:
تْكو ْنَ ».يس ُو ْع َر ْد َع َليو قالْلوَ « :م ْك ْ
لل َّر ْب اإ ْ
تسجدْ ،ول ُه ْب َو ْحدو ت ْعب ْد».
لهك ْ
وجابو للق ْدسْ ،و َوقَّفو َعلى َقراغ ْسط ُوح
الهي َكل ْوقالْلوَ « :ل ا ْبن اَلله اأنْ َتَ ،حلّ ْق
َ
ُرو ْ
توب
حك م َنو ْن َل َت ْح ْتْ ،
من َل َم ْك ْ
واِ‘ :ي َو ّصي َملايكتو َت ي ْت َق َّيدو ْن َع َل ْ
يك.
يحملو ْك َعلى ايدَين ْبشا ْن لا ت ْدقر
وهنّ ِا ْ
اج ْ
ف َح َج ْرَ » ’.يس ُو ْع َر ْد َع َليو
رك َ
ْ
5

6

7

8

9

10

11

12
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قالْلو« :انْقالْ‘ :لا ت َْج ّرب ال َّر ْب اإ ْ
َ
الر َّب اإل َه َكَ 13 » ’.وحي َن
لهك» ’.
«قيل‘ :ل� تُ َج ِّر ِب َّ
13
ليس تَجا ِرب َ ُه كُ َّلها فا َرقَ ُه اإلى حي ٍن.
ليس ك ْل َتجاربو ،عافو أا َّتم اإبْ ُ
ص اإ ْب ْ
ْو َو ْق ْت َل َخلَّ ْ
من ع ْندو َزمان ِّية.
ْو ْ
راح ْ

اص َرة ما اآ َمنوا ْب َيس ُو ْع
اَهل النّ ْ

للجليل،
ْورج ْع َيس ُوع ْبق ّوة ال ّر ُو ْح َّ
ولن
ْو َط َل ْعلو
ْ
ض َح ْ
صيت ف ك ّل الا َ ْر ْ
َحوالَينْ .وكان ي َعلّم ف مج ِامعنْ ،وكان
من ك ّل انْسا ْن.
ْم َقدَّر ْم َع َّظم ْ
اص َرة م ُو َض ْع َل ا ْر َتبىْ ،و َد َخ ْل
ْوجا للنّ ْ
الس ْب ْت َعلى عادتوْ ،وقا ْم َت
لل َم ْج َم ْع َيوم َّ
ي ْقراْ .ون ِا َولو ُه سف ْر نَبي اِش ْعياْ ،و َف َت ْح َيس ُوع
«روح
توبُ :
ال ّسفرْ ،و َط َل ْعلو م ُو َض ْع َل َم ْك ْ
ال َّر ْب َع َليْ .بشا ْن هاي َم َس ْحنيَ :ت ا َبشّ ر
الفَقاراَِ .ب َعثْني َت ْاشفي َم ْكس ُورين ال َق ْل ْب.
اليسرا بال َعفو ،وال َعمايِة بال َّن َظ ْرَ ،و َاح ّرر
َوا َبشّ ر َ
ال َم ْكس ُورين بال َعفوَ .وا ْكرز ْب َس ِنة َم ْقبولِة
ف ال ّسفرْ ،و َر َّجعو للخادم
م ال َّر ْب ».ولَ ّ
راح قعدْ .وكلّ ْن َل كانوا ف ال َم ْج َم ْع
ْو ْ
ين ِفيو كان ي َط ْلعو ْن .و َبدا يقولْلن:
َعي َن ْ
تن)
توب ( َل سم ْع ْ
«اليوم ت َْح َّق ْق َهال َم ْك ْ
َ
ف َح ّقو شَ هادةِ
شهدوا َ
كن ».وكلّ ْن ْ
َباذانْ ْ
ْك َو ِ
من كَلام النّ ْع ِمة َل ي ْط َل ْع
يسة ،و ْت َع َّجبوا ْ
يوسف واِ ها ْذ؟»
ابن
ْ
من ث ّموْ .وقالوا« :م ُو ْ
ْ
14

15

16

17

18

19

20

21

22
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س اإلى
َ 14و َر َج َع يَسو ُع ِبق َُّو ِة رو ِح الق ُُد ِ
ال َجلي ِل َو َخ َر َج َع ْن ُه َخبَ ٌر في ك ُِّل ال ِم ْن َط َق ِة
ا َّلتي َحو َلهمَ 15 .وكا َن ي ُ َع ِّل ُم في َمجا ِم ِعهِم
َوي ُ َم َّج ُد ِم ْن ك ُِّل اإنْسانٍ.
َ 16و أاتى اإلى ال ّن ِ
يث تَ َربّى
اص َر ِة َح ُ
َو َد َخ َل ،كَما كا َن ُم ْعتاداً ،اإلى ال َم ْج َم ِع
في يَو ِم َس ْب ٍ
قام ِليَق َْر أَاَ 17 .و أُا ْع ِط َي
ت َو َ
السف َْر
بي َوفَتَ َح يَسو ُع ِّ
ِسف َْر اإ َش ْعيا ال َّن ِّ
ف ََو َج َد ال َم ِ
«روح
ْتوب فيهُ 18 :
وض َع ال َمك َ
ليَ ،و ِلهذا َم َس َحني ِل�أُب َ ِّش َر
َّ
الر ِّب َع َّ
أ
أ
َراء َوا ْر َسلَني ِل� ْش ِف َي ُم ْنك َِسري
ال ُفق َ
ال َق ْل ِ
ب َو أاكْ ِر َز ِلل َم ْس ِب ّيي َن بِال ُغفْرا ِن َو ِلل ُع ْم ِي
بِالبَ َص ِرَ ،و ِل� أُ َش ِّد َد بِال ُغفْرا ِن ال ُم ْنك َِسري َن،
َ 19و ِل�أكْ ِر َز ب َِسنَ ٍة َمقْبول ٍة ِل َّلر ِّبَ 20 ».و َل َّف
السف َْر َو أا ْعطاهُ الخا ِد َم َو َذ َه َب َو َجلَ َس.
ِّ
َوك ُُّل ا َّلذي َن في ال َم ْج َم ِع كانَ ْت ُعيونُ ُهم
 21أ
وم تَ َّم
تَ ْن ُظ ُر في ِهَ .وب َ َدا يَقو ُل َل ُهم« :اليَ َ
تاب (ا َّلذي َس ِم ْعتُم) ِباآذا ِنكُم».
هذا ال ِك ُ
َ 22وكانوا َجميعاً ي َ ْش َهدو َن َل ُه ويَتَ َع َّجبو َن
ِم ْن كَ ِلما ِت ال ِّن ْع َم ِة ا َّلتي كانَ ْت تَ ْخ ُر ُج ِم ْن
فَ ِم ِهَ ،وكانوا يَقولو َن :أ
يس هذا ابْ َن
«ا َل َ
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يو ُس َف؟»  23قا َل َل ُهم يَسو ُعَ « :ل َع َّلكم
بيب َط ِّب ْب
تَقولو َن لي هذا ال َمثَ َل‘ :يا َط ُ
نَف َْس َكَ .وك ُُّل ما َس ِم ْعنا أانَّ َك َصنَ ْع َت
24
اصنَ ْع ُه ُهنا أايضاً في
ناحومْ ،
في كَ ْف ِر َ
25
َمدينَ ِت َكَ 24 » ’.ول ِك َّن ُه قا َل« :ال َح َّق أاقو ُل
َلكُم ل� نَب َِّي يُقبَ ُل في َمدينَ ِت ِه25 .فَال َح َّق
أاقو ُل َلكُم :اإ َّن أارا ِم َل كَثيرا ٍ
ت كُ َّن في
اإ ْس َ أ
بي حي َن أُا ْم ِسكَ ِت
رائيل في ايّا ِم اإيل ّيا ال َّن ِّ
26
ماء َسنوا ٍ
ت ث َلاثاً َو أا َش ْهراً ِس َّت ًة َوصا َر
َّ
الس ُ
26
أ
ضَ .واإلى
ظيم في ك ُِّل ال� ْر ِ
جو ٌع َع ٌ
27
وا ِحد ٍة ِم ْن ُه َّن َل ْم ي ُ ْر َس ْل اإيل ّيا اإلّ� اإلى َصرف َْت
ص
صيدو َن ،اإلى ا ْم َر أا ٍة أا ْر َمل ٍةَ 27 .وب ُ ْر ٌ
28
كَثيرو َن كانوا في بَني اإ ْس َ
رائيل في أايّا ِم
بيَ ،ووا ِح ٌد ِم ْن ُه ْم َل ْم ي ُ َط َّه ْر اإلّ�
اإ َ
ليش َع ال َّن ِّ
29
راميَ 28 ».وحي َن َس ِم َع ِ
هذ ِه
ِن ْعما ُن ال� آ ُّ
ال�أُمو َر أا َ
ولئك ا َّلذي َن في ال َم ْج َم ِع ا ْمتَلاأوا
30
غَيظاً كُ ُّل ُهمَ 29 .وقاموا َو أا ْخ َرجوهُ اإلى خا ِر ِج
ال َمدينَ ِة َو أاتَوا ِب ِه َح ّتى َح ْر ِ
ف ال َجبَ ِل ا َّلذي
كانَ ْت َمدينَتُ ُهم َم ْب ِن َّي ًة َعلَي ِه ِليَ ْط َرحوهُ ِم َن
ِ
نجسةِ
ِ
َ
َيس ُو ْع يشْ في َزلمة فيو ُروح ْ
ال َج ْل َم ِد 30 .أا ّما ُه َو فَ َعب َر بَينَ ُهم َو َذ َه َب.
31
الجليلْ ،وكان
ناحومَ ،و ِه َي َمدينَ ٌة ْ 31ونز ْل َل َك َف ْرناحو ْمَ ،ب َل ْد َّ
َونَ َز َل اإلى كَ ْف ِر َ
ف
الس ْب ْت32 .وكلّ ْن ْت َع َّجبوا َ
السبو ِت .ي َعلّ ْ
في ال َجلي ِلَ ،وكا َن ي ُ َع ِّل ُم ُهم في ُّ
من ف اِيّ ِام َّ
من َل كا ْن في َل ك ْلمتو س ْل َطة.
َ 32و َم ْبهوتي َن كانوا ِم ْن تَ ْعلي ِم ِهِ ،ل�أ َّن كَ ِل َمتَ ُه َت ْعليموْ ،
ذات ُس ْلطانٍَ 33 .وكا َن في ال َم ْج َم ِع 33وكا ْن في ف ال َم ْج َم ْع َزلَ ِمة ِفيو ُرو ْح
كانَ ْت َ
علوت َصوتو ْوقالْ:
نج ِسةَ ،ز َعق ْب ْ
روح َشيطا ٍن نَجِ ٍ
س َو َص َرخَ ش ِيطا ْن ْ
َر ُج ٌل في ِه ُ
34
34
ِص ٍ
يش ْ
لك منّا يا َيس ُوع النّاصري؟
ب َ
وت عا ٍلَ ،وقا َلَ « :د ْعنا ،ما َلنا «عي ْفنا ،اَأ ْ

لن« :ي ْمكن تْقولولي َهال َم َث ْل:
َيس ُو ْع قا ْل ْ
‘حكي ْم َحكّ ْم ُرو ْ
حك .ك ْل شي َل سم ْعنا
َ
ِ
ف
ف َك َف ْرناحو ْمَ ،سيو َهو ْن زا َ
يت َ
َس ْ
كن ما في
«الح ّق اَقولْ ْ
َب َلد ْكْ » ’.وقالْلنَ :
والح ّق اَقولْكن ْكثي ْر
ف َب َلدو.
نَبي ي ْنقب ْل َ
َ
اَأرام ْل كا ْن في ف ْاسرائي ْل ف اِيّ ِام ايِل ّيا
ال َّنبي ،لَ َمن انْ َق َطع ال َم َطر ث َّث ْسنين ْوس ّة
ض،
اشرْ ،وصا ْر ج ُوع ْول ُوع ف ك ّل الا َ ْر ْ
لى
وح ِدة منّ ْن ما انْ َب َعث ايِل ّياَ ،ب ِ
ْو َل ع ْن ْد ْ
انْ َب َع ْث لَ َص ْر َف ْت َصيدا لَع ْن ْد َم َرة اَأ ْر َم ِلة.
صين كا ْن في ف ْاسرائي ْل ف
و ْكثي ْر ب ْر ْ
اِيّ ِام نَبي اَأليشَ عْ ،وواِح ْد منّ ْن ما طه ْرَ ،غي ْر
ن ْعمان الاآراميَ ».و ْق ْت َل س ْمعوا َهال َكلا ْم
َهو ْك َل ف ال َم ْج َم ْع ،كلّ ْن غضْ بوا َع َليو،
وقاموا ط ِالَعو ُه َل َب ّرات َالب َل ْدْ ،وجابو ُه َل
الج َب ْل ،ها ْك َل َب َلد ْن كا ْن م ْبني َع َليو،
َقراغ َّ
فات َبيناتن
س ه ّواِ ْ
ْبشان يك ّبو ُه م العلوَ .ب ْ
راح.
ْو ْ
23
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جيت َت ْت َتوبلنا .اَأ ْع ْ
من اأنْ َتَ :قدّوس
ْ
رفك ْ
اَلله اأنْ َتَ ».يس ُو ْع َز ْع َو ْق َع َليو ْوقالْلو:
«ا ْقف ْل ث ّم ْك وا ْط َل ْع منّو!» و َك ّبو الشّ ِيطا ْن
ف النّص ْو َط َل ْع منّوْ ،وما اَأذا ُه بشي.
ضن:
وكلّن انْ َب َلهوا ْو َبقى يقولو ْن َل َب ْع ْ
يش ك ْل ِمة ي ِا هاي؟! بس ْل َطة ْوق ِّوة ياأْمر
«اَأ ْ
ف
ا ْرواح النّ ْج ِسة ْوت ْط َل ْع ».و َط َل ْع صيتو َ
ين.
ولن َحوالَ ْ
ك ّل ال َّنواحي َح ْ
35

36

37

رس
َيس ُو ْع يشْ في َحم ِاة ب ْط ْ

ْو َو ْق ْت َل َط َل ْع َيس ُو ْع م ال َم ْج َم ْع،
يت شَ ْمعو ْنَ .حم ِاة شَ ْمعو ْن كا ْن
َد َخ ْل لَ َب ْ
كلح ّم ْت ح ِّمة شَ دي ِدةْ ،ورادوا منّو َت
َ
ي َطلّ ْعلا و َق َّر ْب َل ع ْندا ْو َز َع ْق َع الح ِّمة
دمن.
راحت عافتاْ ،و َ
ف َدق ِيقتا ْ
ْو ْ
قامت تخْ ْ
س ،ك ْل َهو ْك َل كا ْن
ْوف ْغياب الشَّ ْم ْ
راضى با ْمراض ْمشَ َّكل ْم َل َّونَ ،جوا
لهن َم ِ
ْوجابولو ن ِاْ ،وه ّواِ َح ّط ايدَيو َعلى واِحد
ْبواِح ْد منّ ْن وانْشَ فَوا كلّ ْن .وكا ْن ي ْط َل ْع
من ْكثير ْوهنّ ِا ي ْز َعقو ْن ويقولو ْن:
ياطين ْ
شَ ْ
«اأنْ َت واِ ال َمسيح ا ْبن اَلله!» ْوكا ْن ي ْز َع ْق
سيح
َع َلينْ ،وم ُو يعيفن يقولو ْن :ي ْعرفون ال َم ْ
واِ.
38

39

40
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َو َل َك يا يَسو ُع ال ّن ِ
يت ِلتُ ْه ِلكَنا.
ري؟ أاتَ َ
اص ُّ
وس الل ِهَ 35 ».وانْتَ َه َرهُ
أا ْع ِر ُف َم ْن أانْ َت :قُ ّد ُ
يَسو ُع َوقا َل َل ُه :أ
«ا ْغ ِل ْق فَ َم َك َواخ ُْر ْج
الو ْس ِط َو َخ َر َج
م ْن ُهَ ».و َط َر َح ُه َّ
الشيطا ُن في َ
ِم ْن ُه َو َل ْم يؤ ِذ ِه َشيئاًَ 36 .و َد ْه َش ٌة َعظي َم ٌة
أا َخ َذ ْت ِم ْن ك ُِّل وا ِح ٍدَ ،وكانوا يُكُ ِّلمو َن
ب َ ْع ُض ُهم ب َ ْعضاً َويَقولو َن« :ما ِه َي يا تُرى
ِ
واح
هذ ِه الكَ ِل َم ُة ا َّلتي ب ُِس ْلطا ٍن تَ ْأا ُم ُر ال� أ ْر َ
ال َّنجِ َس َة فَتَ ْخ ُر ُجَ 37 ».و َخ َر َج َع ْن ُه َخبَ ٌر في
ك ُِّل ال ِم ْن َط َق ِة ال ُمحيط ِة ِبهِم.
َ 38وحي َن َخ َر َج يَسو ُع ِم َن ال َم ْج َم ِع َد َخ َل
اإلى بَي ِ
كانت َحماةُ ِس ْمعا َن
ت ِس ْمعا َنَ ،و ْ
ُمصاب ًة ِب ُح ّمى َعظيم ٍة َو َطلَبوا اإ َلي ِه ِم ْن
39
أ
قام ُم ِط ّلا ً َعلَيها َوانْتَ َه َر ال ُح ّمى
ا ْج ِلهاَ .و َ
فَتَ َركَ ْتهاَ ،و ِل َلو ْق ِت قا َم ْت َوكانَ ْت تَ ْخ ِد ُم ُهم.
40
آناء غُرو ِ
س ،ك ُُّل ا َّلذي َن كا َن
ب َّ
الش ْم ِ
َوا َ
ض ُم ْختَ ِل َف ٍة أاتَوا ِبهِم
َل ُهم َم ْرضى ب أِا ْمرا ٍ
اإ َلي ِهَ ،و ُه َو كا َن ي َ َض َع ي َ َدهُ َعلَيهِم وا ِحداً
فَوا ِحداً َوي َ ْشفيهِمَ 41 .وكانَ ْت تَ ْخ ُر ُج شياط ُن
أايضاً ِم ْن كَثيري َن َو ِه َي تَ ْص ُرخُ َوتَقو ُل:
أ
«انْ َت ُه َو ال َمسي ُح ابْ ُن الل ِهَ ».وانْتَ َه َرهم
َو َل ْم يَكُ ْن ي َ َد ُع ُهم يَقولو َن أانَّ ُهم ي َ ْع ِرفو َن أانَّ ُه
ال َمسي ُح.

لوقا

5:5–42:4

َيس ُو ْع ي َعلّم ف المج ِامع

َ 42وفي َصبا ِح اليَو ِم َخ َر َج َو َذ َه َب اإلى
ِم ْن َط َق ٍة ُم ْق ِف َر ٍةَ .وال ُجمو ُع كانوا ي َ ْطلُبونَ ُه
َو أاتَوا َح ّتى اإلى َمكا ِن ِه َو أا ْم َسكوهُ ِلئَ ّلا
ي َ ْذ َه َب ِم ْن ِع ْن ِد ِهم43 .فَقا َل َل ُهم يَسو ُع:
«ال ُم ُد ُن ال�أُخْرى أايضاً ي َ ْنبَغي لي أا ْن
أُاب َ ِّش َرها ،فَ ِلهذا أُا ْر ِس ْل ُتَ 44 ».وكا َن يَكْ ِر ُز
في َمجا ِم ِع ال َجلي ِل.
َوحي َن ا ْز َد َح َم َعلَي ِه َج ْم ٌع ِليَ ْس َم َع كَ ِل َم َة
قائم َعلى شا ِط ِئ ب ُ َحير ِة
الل ِه َو ُه َو ٌ
َج ّنيسا َرَ 2 ،ر أاى َسفينَتَي ِن اثْنَتَي ِن وا ِق َفتَي ِن
بِجا ِن ِ
الص ّيادو َن قَ ْد َص ِعدوا
ب البُ َحير ِةَ ،و َّ
ِم ْن ُه ْما وي َ ْغ ِسلو َن ِشباكَ ُهمَ 3 ،واإ ْحدا ُه َّن
كانَ ْت ِل ِس ْمعا َن ب ُ ْط ُر َسَ .و َص ِع َد يَسو ُع
َو َجلَ َس فيهاَ ،و َطلَ َب أا ْن ي ُ ْب ِعدوها قَليلا ً
َع ِن الياب َِس ِة اإلى ِ
الماء .فَكا َن جا ِلساً
السفينَ ِةَ 4 .وحي َن تَ َو َّق َف
ي ُ َع ِّل ُم ال َج ْم َع ِم َن َّ
َع ِن الكَلا ِم ،قا َل ِل ِس ْمعا َن« :سوقوا اإلى
جاب
ال ُع ْم ِق َو أا ْلقَوا َشبَكَتَكُم ِل َّ
لص ِيد 5 ».أا َ
ِس ْمعا ُن َوقا َل َل ُه« :يا ُم َع ِّل ُم ،ال َّل َ
يل كُ َّل ُه
قَ ْد تَ ِع ْبنا َو َشيئاً َل ْم نُ ِ
مس ْكَ ،ول ِك ْن َعلى
الشبَكَ َة».
كَ ِل َم ِت َك أُا ْلقي َّ

5

راح َل ا ْرض قاف ُو َرة،
ّ
بح َط َل ْع ْ
الص ْ
ِ
س كان يدَورو ْن َع َليوْ ،و َجوا
ْو َط ْل ْ
قات نا ْ
يرو ْح
دي لَع ْندو ،و ْت َگ َّمشوا ِفيو ْبشا ْن لا ُ
لنْ « :بلاد اللخْ
من ع ْند ْن .قا ْم َيس ُو ْع قالْ ْ
ْ
زاِ لاز ْم اَأ ُرو ْح اَأ َبشّ را ْب َم َلكوت اَللهْ ،بشان
هاي ك انْ َب َعث ُْت ».وكا ْن َيبشّ ْر ف َمج ِامع
الجلي ْل.
َّ
42

43

44

لَ َم ْن َدعا َيس ُو ْع اَأ َّول َتلاميذو

5

َوو ْق ْت َل ا ْل َت ّموا َحولو العا َلم ْبشا ْن
يس َمعو ْن كَلام اَللهْ ،وه ّواِ قاي ْم َعلى
ْ
ين
ْ
شاطي َب ْحر ْة ِجنّ
يسارتَ ،وارى َس ّفين َت ْ
دين
فين َعلى شاطي َالب ْح َرةّ ،
والص ّي ِا ْ
وا ْق ْ
ووح ِدة
ك َّط َلعوا منّ ْن َ
كاتنْ ،
ويخ ْسلو ْن شَ َب ْ
كانتَ ،يس ُو ْع َط َل ْع
رس ْ
منّ ْن َل شَ ْمعو ْن ب ْط ْ
ض
قع ْد ِفيا ْو َط َل ْب َت َيب ْعدووا ْش َوي م الا َ ْر ْ
الس ّفي ِنة لَ ّمات
لل َميْ .وق ِاع ْد كان ي َعلّ ْم م َّ
ص كَلامو ،قا ْل لَشَ ْمعو ْن:
سْ .ولَ َم ْن َخلَّ ْ
النّ ِا ْ
ْكن
«س ُوقوا لَم ُو َض ْع ال َعم ِيقْ ،و َك ّبوا شَ َبكات ْ
للصي ْد ».شَ ْمعو ْن َر ْد َع َليو قالْلوْ « :م َعلّ ْم،
َّ
لى لَخاط ْر
تع ْبنا طول ال َليل ْوشي ما ص ْدناَ ،ب ِ
ك ْل ْ
اكب الشَّ َب ِكة».
متك َت ّ
2

3

4

5
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14-6:5

ْو َو ْق ْت َل َسوا هاي ،صادوا َس َمك
ْكثير ،الشَّ َب ِكة َو ْقت ْوكا ْن ت ْن ْ
شرط قاموا
ف َس ّفينة
راكتن َل كانوا َ
َع َطوا اَشا َرة لَشَ ْ
يجون يع ِاونوو ْنْ .و َو ْق ْت َل َجوا
اللخْ َت َ
ينتن دي لَ َم ْن َو ْق ْت ْوكا ْن
الس ّفين َتين ا ْث َن ْ
َت َلوا َّ
رس اَأرى،
يغ َْرقو ْنَ .بقى لَ َم ْن شَ ْمعو ْن ب ْط ْ
لب
َو َق ْع قدّام ْ
اج َر ْ
ين َيس ُوع ْوقالْلو« :اأ ْط ْ
من َل َزلَ ِمة خاطي
منّ ْك يا َر ْب! َب ّع ْد منّيْ ،
اَنا ».ه ّواِ ْوك ْل َل َمعو ،اَأ َروا ال َع َج ْب
ْ
الس َم ْ
ك َل صادوا .ونَفس
فاك َصيد َّ
يوحنّا اولا ْد َز َبدي َل كانوا
الشِّ ي َي ْعقوب ْو َ
شَ راكة شَ ْمعو ْن .قا ْم َيس ُو ْع قا ْل لَشَ ْمعو ْن:
سانات َت تْصي ْد
السع انْ ْ
«لا تْخاف! م َّ
الس ّفين َتين للا َ ْرض،
َ
لاص]ْ ».وساقوا َّ
[للخ ْ
ْوعافوا ك ْل شي ْوراحوا َخ ْلفو.

َ 6وحي َن َصنَعوا هذا أا ْم َسكوا أا ْسماكاً
َثيرة ً ج ًِّداَ ،وكانَ ْت َشبَكَتُ ُهم تَتَ َخ َّر ُق.
ك َ
السفينَ ِة
َ 7و أاشاروا اإلى ِرفا ِقهِم ا َّلذي َن في َّ
ال�أُخْرى أا ْن ي َ ْأاتوا َويُسا ِعدو ُهمَ .وحي َن أاتَوا
السفينتَي ِن ِك ْلتَيهِما َح ّتى كا َدتا
َملاأوا َّ
تَ ْغ َرقانِ8 .حي َن َر أاى ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُسَ ،وقَ َع
أامام قَ َد َمي يَسو َع َوقا َل َل ُه :أ
«ا ْطلُ ُب ِم ْن َك
َ
أ
يا َر ُّب ،ا ْفتَ ِر ْق َع ّنيِ ،ل�نّي َر ُج ٌل خا ِط ٌئ».
ِ 9ل� أ َّن َد ْه َش ًة كانَ ْت قَ ْد أا َخ َذ ْت ِم ْن ُه َو ِم ْن
ب َص ِيد ال� أ ْس ِ
َجمي ِع ا َّلذي َن َم َع ُه ِل َسبَ ِ
ماك،
قوب
ذ ِل َك ا َّلذي ْ
اصطادوا10 .وكذ ِل َك ي َ ْع ُ
َويو َح ّنا ابْنا َزبَدي ال َّلذا ِن كانَا َشريكَي
ِس ْمعا َن .فَقا َل يَسو ُع ِل ِس ْمعا َن« :ل� تَ َخ ْف!
ص»].
ُم ْن ُذ ال� آ َن ب َ َشراً َستَ ْصطا ُد [ ِلل َخلا ِ
ض َوتَ َركوا
السفينتَي ِن اإلى ال� أ ْر ِ
َ 11وقَ َّربوا َّ
ك َُّل َش ٍ
راءهُ.
يء َو أاتَوا َو َ

ف َب َل ْد م ال ّ ْبلا ْد،
ْو َو ْق ْت َل كا ْن َيس ُو ْع َ
جا واِح ْد َزلَ ِمة كلّو م ْتلي َب َرص اَأرى َيس ُو ْع
وچوْ ،و َبدا ي ْت َو َّسللو ويقولْ:
ْو َو َق ْع َعلى ّ
«س ّيدي ،يكون تْريد ،تْت ِيق ْت َط ّه ْرني».
َ
َيس ُو ْع َم ّد ايدو و َدقّو ْوقالْلو« :اَأريد،
راح َب َرصو منّو.
ا ْط َه ْر!» ْو َ
ف َدق ِيقتا ْ
لى
اح ْدْ ،وقالْلوَ « :ب ِ
َوو ّصاه لا يقو ْل َل َّ
ُروح َو ّري ُروحك لل َك َه َنة ،و َق ّد ْم ق ْربا ْن
َيت ،كَما َل َو ّصى موسى،
َعلى َل انشَ ف ْ

َ 12وحي َن كا َن يَسو ُع في اإ ْحدى ال ُم ُد ِن
أاتى َر ُج ٌل َملي ٌء كُ ُّل ُه ب َ َرصاًَ ،ر أاى يَسو َع
َو َوقَ َع َعلى َو ْج ِه ِه َو ُه َو ي َ ْطلُ ُب ِم ْن ُه َويَقو ُل:
«يا َس ِّيدي ،اإ ْن أا َر ْد َت ف أَانْ َت تَ ْستَطي ُع أا ْن
تُ َط ِّه َرني 13 ».فَ َم َّد يَسو ُع ي َ َدهُ َو َل َم َس ُه
َوقا َل َل ُه :أُ
ريد فَا ْط ُه ْرَ ».و ِل َلو ْق ِت َذ َه َب
«ا ُ
َع ْن ُه ب َ َر ُص ُه َو َط ُه ُرَ 14 .و أاوصاهُ قائلا ً« :ل�
تَق ُْل ِل� أ َح ٍد ،ب َ ِل ا ْذ َه ْب َو أا ِر نَف َْس َك ِللكاه ِن
َوقَ ِّد ْم َع ْن تَ ْطهي ِر َك كَما أاوصى موسى

6

7

8

9

10

11

ص
َيس ُو ْع يشْ في َزلَ ِمة اَ ْب َر ْ

12

13

14
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صيت َيس ُو ْع َبدا
لهن».
ْ
َشها َدة ً َل ُهمَ ».و َخ َر َج َع ْن ُه ال َخبَ ُر بِا ْز ِديا ٍدَ ،ت يكون شَ ها ِدة ْ
يس َمعو ْن منّو
فَكا َن يَتَ َج َّم ُع َش ْع ٌب ك ٌ
ماع اإ َلي ِه ي ْگ َبرْ ،ون ِاس ْكثي ْر ي ْل َت ّمو ْن َت ْ
َثير ِللا ْس ِت ِ
َو ِليُ ْشفَوا ِم ْن أا ْم ِ
راضنْ .وه ّواِ كا ْن ي ْط َل ْع
من ا ْم ْ
راضهِمَ .وكا َن ُه َو ي َ ْنتَ ِق ُل وينْشَ فَو ْن ْ
ويصلّي.
اإلى البَ ِّريَّ ِة َوي ُ َص ّلي.
لچ ُو ْ
لَ ّ
والبراري َ
لات َ
15

15

16

َ 17وفي أا َح ِد ال�أيّا ِم ،فيما كا َن يَسو ُع
س
ي ُ َع ِّل ُم ،كا َن ف َّريس ّيو َن َو ُمع ِّلمو َن ِلل ّنامو ِ
قَ ْد أاتَوا ِم ْن ك ُِّل قُرى ال َجلي ِل َواليَهو ِديَّ ِة
أ
الر ِّب كانَ ْت ِل ِشفا ِئهِم،
ليم َوقُ َّوةُ َّ
َواو ُر َش َ
س قَ ْد َجلَبوا في َسري ٍر َر ُجلا ً
18اإذا ب أُِانا ٍ
ُم َخ َّلعاًَ .وكانوا ي َ ْطلُبو َن أا ْن ي َ ْدخُلوا
َيف
َوي َ َضعوهُ أاما َم ُهَ 19 .وحي َن َل ْم يَجِ دوا ك َ
الش ْع ِ
بَ ،ص ِعدوا اإلى
ي ُ ْد ِخلونَ ُه ِلكَث َْر ِة َّ
السق ِ
ْف اإلى
َّ
الس ْط ِح َو َد َّلوهُ َم َع َسري ِر ِه ِم َن َّ
20
أ
أ
الو ْس ِ
مام يَسو َعَ .وحي َن َراى يَسو ُع
َ
طا َ
اإيمانَهم ،قا َل ِلذ ِل َك ال ُم َخ َّل ِع« :يا َر ُج ُل،
َم ْغفو َرةٌ َل َك َخ َ
طاياك 21 ».فَبَ َد أَا الكَتَبَة
َوالف َّريس ّيو َن ي ُ َفكِّرو َن َويَقولو َنَ « :م ْن هذا
ا َّلذي يَتَكَ َّل ُم ِبتَ ْج ٍ
ديف؟ َم ْن ي َ ْستَطي ُع أا ْن
ي َ ْغ ِف َر ال َخطايا اإلّ� الل ُه َو ْح َدهُ؟» َ 22و َع ِل َم
جاب َوقا َل َل ُهم« :ماذا
يَسو ُع أافْكا َر ُهم ف أَا َ
تُ َفكّرو َن في قُلو ِبكُم؟  23أايُّما أا ْس َه ُل؟
أا ْن يُقا َلَ ‘ :م ْغفو َرةٌ َل َك َخ َ
طاياك ’،أا ْم أا ْن
ش؟’ َ 24ول ِك ْن ِلكَي تَ ْعلَموا
يُقا َل‘ :قُ ْم َوا ْم ِ
ض
أا َّن ابْ َن ال إ�نْسا ِن ذو ُس ْلطا ٍن في ال� أ ْر ِ

16

رسح
َيس ُو ْع يشْ في واِح ْد م َك َ

ف َيو ْم م ِالايّ ِامْ ،و َيس ُو ْع ي َعلّ ْم ،كا ْن
َ
دين ،كا ْن
في َف ِّريس ِّية و ْم َع ْلمين
ناموس ق ِا ْع ْ
ْ
الجلي ْل والياهود ِّية ْوم
من ك ْل ضياع َّ
َّ
كجوا ْ
ِ
تشفينْ .وناس
القدسْ ،وقدرة ال َّر ْب كا ْن
ْ
رسحْ ،ورادوا
جابوا َ
ف َتخْ ْت َزلَ ِمة ْم َك َ
يدَخْ لو ُه ويحطّو ُه قدّاموْ .ولَ َم ْن ما تاقوا
من كثْر الشَّ ْع ْبَ ،ط َلعوا
َيرو ْن اأ ْش َون يدَخْ لو ُه ْ
ص قدّا ْم
َع ال ّ ْسط ُو ْح ،و َدلَّو ُه ه ّواِ و َتخْ تو للنّ ْ
يمانن قا ْل لاك
َيس ُوعْ .لَ َم ْن اَأرى َيس ُو ْع اإ ْ
رجالَْ ،خط ّي ْ
اتك َمغْف ُو َرة».
ال ّ ْم َك ْر َس ْح« :يا ّ
اموس وال َف ّريس ِّية ي ْفت ْكرو ْن
و َبدَوا ْم َع ْلمين النّ ْ
ف َق ْل ْبن« :من ِا واِ ها ْذ َل ي ْكفر؟ من
ويقولو ْن َ
يت ِي ْق يغْفر َخط ّيات اَ َّح ْد َغير اَلله ْب َو ْحدو؟»
يش
َيس ُو ْع َع َرف ا ْفكارنْ ،و َر ْد قالْ ْ
لن« :اَأ ْ
كن؟ اَأينا واِ اَأ ْه َي ْن؟ ي ْنقالْ:
ت ْفت ْكرو ْن َ
ف َق ْل ْب ْ
‘ َمغْف ُو َرة َخط ّي ْ
اتك ’،والّا ي ْنقالْ‘ :قوم
س ْبشا ْن ت ْعرفون ا ْبن الانْسا ْن
ا ْمشي؟’َ .ب ّ
17

18

19

20

21

22

23

24
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32-25:5

ات».
الخ ِط ّي ْ
ض َت يغْفر َ
ل ُه س ْل َطة َع الا َ ْر ْ
رسح« :قوم ْاحم ْل َتخْ تك
َب ْعدا قا ْل للّم َك َ
ْو ُرو ْح لَ َب ْ
يتكْ ».وراساً قا ْم قدّام َعي َنين،
يس ّبح اَلله.
ْو َح َم ْل َتخْ تو ْو ْ
راح لَ َبيتو ْوه ّواِ َ
وكلّ ْن اَأ َروا ال َع َجب ْو َس َّبحوا اَلله ْو َو َق ْع
«اليو ْم اَأ َرينا
َع َل ْ
ين َخوفْ ،وكا ْن يقولو ْنَ :
جايب».
َع ْ
25

26

َيس ُو ْع يدعي لاوي َت يس ِي ْر َت ْلمي ْذو

َب ْعدا َط َل ْع َيس ُو ْع َوارى جابي َضرايب
ْاسمو لاوي ،ق ِاع ْد ف م ُو َض ْع َهو ْذ َل يل ّمون
الضرايبْ ،وقالْلوَ « :تعا ْن َخ ْلفي ».وعاف
َّ
وسوالو لاوي
ك ْل شي ْوقا ْم ْ
راح َخ ْلفوَ .
ف َبيتو َد ْعوِة ْگبيرِةْ ،وكا ْن في َجمع ِّية
من َهو ْذ َل يل ّمو ْن َضرايب ْو َغير
ْگبيرِة ْ
اموس
يين َم ْ
س م ْنت ْك ْ
عن .و ْم َع ْلمين النّ ْ
ن ِا ْ
وال َف ّريس ِّية كا ْن ي ْت َم ْعقَلو ْن َعلى َتلاميذو
يش َم ْع َهو ْذ َل يل ّمون
وي ْتاَأ ْفاَأفو ْن ويقولو ْن« :لَ ْ
يين تا ْكلو ْن ْوتشْ َربو ْن؟»
َّ
الضرايب والخا ْط ْ
ين
ين قالَْ « :ل ّ
تن َع َل ْ
صح ْ
َيس ُو ْع َر ْد َع َل ْ
راضى يري ْد ْلن.
لى ال َم ِ
م ُو يري ْد ْلن َحكي ْمَ ،ب ِ
لى
ين لل َّتوبِةَ ،ب ِ
ما ُ
جيت َت ا ْدعي با ّر ْ
يين».
خا ْط ْ
27

28

29

30

31

32
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أا ْن ي َ ْغ ِف َر ال َخطايا ».قا َل ِلل ُم َخ َّل ِعَ « :ل َك
رير َك َوا ْذ َه ْب اإلى
أاقو ُل :قُ ْم َوا ْح ِم ْل َس َ
أ
بَي ِت َكَ 25 ».و ِل َلو ْق ِ
مام أانْظا ِر ِهم
قام ا َ
ت َ
َو َح َم َل َسري َرهُ َو َذ َه َب اإلى بَي ِت ِه َو ُه َو ي ُ َم ِّج ُد
الد ْه َش ُة أا َخ َذ ْت ِم ْن ك ُِّل وا ِح ٍد،
الل َهَ 26 .و َّ
فَكانَوا ي ُ َم ِّجدو َن الل َه َوا ْمتَلاأوا َخوفاً،
أ
جائب».
وم َع َ
َوكانوا يَقولو َنَ « :راينا اليَ َ
 27ب َ ْع َد ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر َخ َر َج يَسو ُع َو َر أاى
اس ُم ُه ل�وي جا ِلساً في َمكْتَ ِ
ب
َع ّشاراً ْ
ال َع ّشاري َن َوقا َل َل ُهَ « :هلُ َّم َورائي».
َ 28وتَ َر َك ك َُّل َش ٍ
راءهُ.
قام َو َذ َه َب َو َ
يء َو َ
اس ِتقْبال� ً َعظيماً
َ 29و َصنَ َع َل ُه ل�وي ْ
َوكا َن ُه َ
َثير ِم ْن َع ّشاري َن
ناك َج ْم ٌع ك ٌ
َوا آ َخري َن ُم َّت ِكئي َن َم َع ُهمَ 30 .وكا َن الكَتَبَ ُة
َوالف َّريس ّيو َن يَتَ َذ َّمرو َن َويَقولو َن ِلتَ ِ
لاميذ ِه:
« ِلماذا َم َع ال َع ّشاري َن َوال ُخطا ِة تَ ْأاكُلو َن
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُهم:
َوتَ ْش َربو َن؟» 31ف أَا َ
تاج ال� أ ِص ّح ُاء اإلى َطبي ٍ
ب ،ب َ ِل
«ل� ي َ ْح ُ
ال َم ْرضىَ 32 .ل ْم ا ِآت ل� أ ْد ُع َو أابْراراً ،ب َ ْل
خُطاة ً اإلى ال َّتوب َ ِة».

لوقا

33فَقالوا َل ُهِ « :لماذا تَ ُ
لاميذ يو َح ّنا
يَصومو َن َدوماً َويُص ّلو َنَ ،وتَ ُ
لاميذ
الف َّريس ّيي َن أايضاًَ ،و أا ّما تَ ُ
لاميذ َك فَيَ ْأاكُلو َن
َوي َ ْش َربو َن؟» 34فَقا َل َل ُهم« :ل� تَ ْستَطيعو َن
دام
ناء ال ُع ْر ِ
أا ْن تَ ْج َعلوا أابْ َ
س يَصومو َن ما َ
ريس َم َع ُهمَ 35 .ول ِك ْن َستَ أاتي أايّ ٌام حي َن
ال َع ُ
ريس َع ْن ُهم ،فَحينَ ٍئذ يَصومو َن في
ي ُ ْرفَ ُع ال َع ُ
ِت ْل َك ال�أيّا ِمَ 36 ».وقا َل َل ُهم َمثَلا ً« :ل� أا َح َد
ب َج ٍ
يَق ُُّص ُر ْق َع ًة ِم ْن ث َو ٍ
ديد َوي َ َض ُع َعلى
ث َو ٍ
ديد َوالبالي ل�
ب با ٍلِ ،لئَ ّلا يَق َُّص ال َج َ
يُلائ ُم ُه ُر ْق َع ٌة ِم َن ال َج ِ
ديدَ 37 .ول� أا َح َد ي َ َض ُع
ديدة ً في ِزقا ٍق َعتي َق ٍةَ ،واإلّ� فَال َخ ْم ُر
َخ ْمراً َج َ
قاق فَتُ ْه َر ُق ال َخ ْم ُر َوتَ ْتلَ ُف
ال َج َ
الز َ
ديدةُ تَ ُش ُّق ِّ
ديدةَ في ِزقا ٍق
قاقَ 38 .ول ِك َّن ال َخ ْم َر ال َج َ
الز ُ
ِّ
39
ديد ٍة ي َ َضعو َنِ ،و ِكلا ُهما ي ُ ْحفَظانَِ .ول�
َج َ
أا َح َد ي َ ْش َر ُب َخ ْمراً َعتيق ًةَ ،و ِل َلو ْق ِت ي َ ْطلُ ُب
ديدةًِ ،ل�أنَّ ُه يَقو ُل‘ :ال َعتي َق ُة أا ْطيَ ُب» ’.
َج َ
َوكا َن في يَو ِم َس ْب ٍ
ت ،فيما يَسو ُع
روع ،أا َّن تَ َ
لاميذهُ
ي َ ْمشي بَي َن ُّ
الز ِ
كانوا ي َ ْق َطعو َن َسناب َِل َويَف ُْركو َن ب أِايديهِم
ناس ِم َن الف َّريس ّيي َن:
َوي َ ْأاكُلو َن2 .فَقا َل أُا ٌ
«ما با ُلكم تَ ْف َعلو َن ما ل� ي َ ِح ُّل أا ْن يُف َع َل

6

2:6–33:5

الصوم
جدال َع َّ

يوحنّا دايم
يش َتلامي ْذ َ
ْوقالولوَ « :ل ْ
ويصلَّون ،ونَفس الشِّ ي ال َف ّريس ِّية،
يصومو ْن َ
لن:
َب ِ
لى َتلاميذ ْك يا ْكلون ْويشْ َربو ْن ».قالْ ْ
س َت يصومون
«تْت ِيقو ْن ْ
تجبرو ْن ن ِاس الع ْر ْ
س َت تّجي اِيّ ِا ْم
ْم َق ْد لَ ّواِ َ
الخ َت ْن َم ْ
عن؟ َب ْ
من َبيناتنْ ،و َفوك ِالايّ ِا ْم
َت ي ْنرفع َ
الخ َت ْن ِفيا ْ
لن زاِ َم َث ْل« :اَأ َّح ْد م ُو
َت يصومو ْنْ ».وقالْ ْ
ويرقّع ِفيا ْزبون
يقص ر ْق َعة من ْزبون ْجديد َ
ْ
يقص ال ّ ْجدي ْد ،وللبالي م ُو
باليْ ،بشا ْن لا ّ
اح ْد م ُو ي ْتلي
تْلي ْق ر ْق َعة َل م ال ّ ْجدي ْدَ .و َّ
باليين ،والّا واِ َخمر
َخمر ْجدي ْد ف َقر ْب ْ
والخم ْر ي ْن َك ْب
القر ْبَ ،
ال ّ ْجدي ْد َت يشَ ّقق َ
والقر ْب ت ْبقى لل َك ْبَ .خمر ال ّ ْجدي ْد ف
َ
ِ
ينتن ي ْنح ْفظو ْن.
َقرب ْجديدة ي ْنتلي ،وا ْث َن ْ
ْوما في اَ َّح ْد يشْ َر ْب َخم ْر َعت ِيقْ ،وراساً
من َل يقول‘ :ال َعت ِيق
لب َخمر ْجدي ْدْ ،
ي ْط ْ
اَ ْط َي ْب» ’.
33

34

35

36

37

38

39
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الس ْب ْت
جدال َع َّ

َك َّرة َيو ْم َس ْب ْتْ ،و َيس ُو ْع م ِاشي َبين
زروعَ ،تلاميذو كان ي َق ْطعو ْن س ْنبل
ال ّ ُ
سم
ْوي ْفركو ُه ف ايدَين ْويا ْكلون ،ن ِا ْ
قالولن« :لَيش ت َْسو ْن شي َل م ُو
ال َف ّريس ِّية
ْ
196
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11-3:6

الس ْب ْت؟» َيس ُو ْع َر ْد
يسي َيوم َّ
يس ِير اَ َّحد َ
يتن ،شي
َع َلين ْوقالْلنْ :
«ولا هاي ك ْلق ََر ْ
َل َسوى داهو ْد َو ْق ْت َل جا ْع ه ّواِ ْو َهو ْك
َل َمعو؟ َل َد َخ ْل لَ َبيت اَلله ،و ْغ َبي ْز ص ْفرة
ال َّر ْب اَأ َخ ْذ اَأكَلْ ،و َعطى لَو ْك َل َمعو ،ها ْك
لن:
س؟» ْوقالْ ْ
َل م ُو يحل اَأ ْكلو َغي ْر لل َك َه َنة َب ْ
الس ْب ْت واِ ا ْبن الانْسا ْن».
« َر ّب َّ
3

4

5

مي َّب ِسة
لَ َم ْن َيس ُو ْع شَ فى اَأبو ايد ال ّ َ

ف َغي ْر َس ْب ْتَ ،د َخ ْل لل َم ْج َمع ْوكان
ْو َ
ي َعلّمْ .وكا ْن في َهون َْك َزلَ ِمة ايدو َاليمين
اموس وال َف ّريس ِّية
ْم َي َّب ِسة ْ
كانت .و ْم َع ْلمين النّ ْ
كا ْن ي ْنطرو ُه َت َيرون َل كا ْن َت يشْ في َيوم
الس ْبتْ ،بشان َيرو ْن شي يشْ َت َكو ْن َع َليو.
َّ
ِ
س ه ّوا َل كا ْن ي ْعرف ا ْفكار ْن ،قا ْل لاك
َب ْ
نص
ال ّر ّجال َل ْم َي َّب ِسة ايدو« :قو ْم َتعا لَ ّ
ال َم ْج َمع!» ْو َو ْق ْت َل جا ْوقا ْمَ ،يس ُو ْع
يش واِ َل يس ِير واِحد
لنَ :
«ت ْاساَألْ ْ
قالْ ْ
كن :اَأ ْ
ص
الس ْب ْتَ ،خي ْر والّا شَ ر؟ َ
يسي َيوم َّ
َ
يخلّ ْ
ِ
ين كلّن،
س؟» و َطلَّ ْع ف ْ
س والّا ي َتوب ْل نَ ْف ْ
نَ ْف ْ
عت
رج ْ
ْوقالْلو« :م ّد ايدكْ ».و َم ّد ايدوْ ،و ْ
س هنّ ِا ان َت َلوا
صا َغة َسلي ِمة كَما اأخْ تاَ .ب ْ
يح َكو ْن واِح ْد َمع اللاخ
َح َسدْ ،و َبقى ْ
ف َيس ُوعْ.
يسو ْن َ
ْو ْ
يش َت َ
يساَألو ْن :اَأ ْ
6

7

8

9

10

11
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جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُهم:
في َّ
الس ْب ِت؟»  3أا َ
أَ
«ا َول� ِ
هذ ِه قَ ْأراتُم؟ ما فَ َع َل داوو ُد حي َن
جا َع ُه َو َوا َّلذي َن َم َع ُه4 .اإ ْذ َد َخ َل اإلى بَي ِت
الر ِّب أا َخ َذ ف أَاك ََل َو أا ْعطى
الل ِه َو ُخ ْب َز مائد ِة َّ
ا َّلذي َن َم َع ُه ،ا َّلذي ل� ي َ ِح ُّل أاكْلُ ُه اإلّ� ِللكَ َهنَ ِة
الس ْب ِت ُه َو ابْ ُن
فَق َْطَ 5 ».وقا َل َل ُهمَ « :ر ُّب َّ
ال إ�نْسانِ».
َ 6وكا َن في َس ْب ٍ
ت ا آ َخ َر أانَّ ُه َد َخ َل اإلى
ال َم ْج َم ِع َوكا َن ي ُ َع ِّل ُمَ ،وكا َن ُه َ
ناك َر ُج ٌل ُيدهُ
اليُ ْمنى ياب َِس ٌةَ 7 .وكا َن الكَتَبَ ُة َوالف َّريس ّيو َن
الس ْب ِ
ت،
يُرا ِقبونَ ُه َه ْل كا َن ي َ ْشفي في َّ
ِلكَي يَجِ دوا ِشكاي َ ًة َعلَي ِه 8 .أا ّما ُه َو فَ َع ِل َم
س اليَ ِد:
الر ُج ِل اليا ِب ِ
ِفكْ َرهم فَقا َل ِلذ ِل َك َّ
«قُ ْم تَعا َل اإلى َو ْس ِ
ط ال َم ْج َم ِعَ ».وحي َن
أاتى َوقام9 ،قا َل َل ُهم يَسو ُع :أ
«ا ْس أا ُلكُم:
َ
أ
الس ْب ِت؟ ا ِف ْع ُل ال َخي ِر
ما ا َّلذي ي َ ِح ُّل في َّ
س أا ْم اإ ْهلاكُها؟»
أا ِم َّ
ليص نَ ْف ٍ
الش ِّر؟ تَ ْخ ُ
َ 10ونَ َظ َر فيهِم َجميعاً َوقا َل َل ُهُ « :م َّد ي َ َد َك».
َو َم َّد َو َصلُ َح ْت ي َ ُدهُ ك ََرفي َق ِتها 11 .أا ّما ُهم
فَا ْمتَلاأوا َح َسداً َوكانوا يَتَكَ َّلمو َن أا َح ُد ُهم
َم َع ال� آ َخ ِر َحو َل :ماذا ي َ ْصنَعو َن ِبيَسو َع.

لوقا

َ 12وكا َن في ِت ْل َك ال�أيّا ِم أا ْن َخ َر َج يَسو ُع
اإلى ال َجبَ ِل ِليُ َص ّل َيَ ،و ُه َ
ناك قَضى ال َّل َ
يل
في َصلا ِة الل ِهَ 13 .وحي َن َطلَ َع ال َف ْج ُر َدعا
تَ َ
لاميذهُ َواخْتا َر ِم ْن ُه ْم اثْنَي َع َش َر َو ُهم
أا َ
ولئك ا َّلذي َن َس ّما ُهم ُر ُسلا ًَ 14 .و ُهم ِس ْمعا ُن
ا َّلذي َس ّماهُ ب ُ ْط ُر َس َو أانْ َدرا ُو ُس أاخوهُ
قوب َويو َح ّنا َوفيلي ُّب ُس َوب َ ْرتو ْلما ُو ُس،
َوي َ ْع ُ
قوب بْ ُن َح ْلفى
َ 15و َم ّتى َوتوما َوي َ ْع ُ
َو ِس ْمعا ُن ا َّلذي ي ُ ْدعى ال َغيو َرَ 16 ،وي َ ُه َوذا
يوطي ذ ِل َك
ب ُن ي َ ْع َ
قوبَ ،وي َ ُه َوذا ال إ� ْس َخ ْر ُّ
ا َّلذي صا َر ُم َس ِّلماً.
17
قام في َس ْه ٍل
َونَ َز َل َم َع ُهم يَسو ُع َو َ
َثير ِم ْن تَ ِ
لاميذ ِه َو َج ْم َه َرةٌ َعظي َم ٌة
َو َج ْم ٌع ك ٌ
الش ْع ِ
ب ِم ْن ك ُِّل اليَهو ِديَّ ِة َو ِم ْن
ِم َن َّ
أاو ُر َشليم َو ِم ْن ساح ِل ب َ ْح ِر صو َر َوصيدا،
 18أاتَوا ِليَ ْس َمعوا كَ ِل َمتَ ُه َو ِليُ ْشفَوا ِم ْن
أا ْم ِ
راضهِمَ ،وال ُم َع َّذبو َن ِم ْن أا ْروا ٍح نَجِ َس ٍة،
َوكانوا ي ُ ْشفَو َنَ 19 .وك ُُّل ال َج ْم ِع كانوا
ي َ ْطلُبو َن أا ْن ي َ ْل ِمسوهُِ ،ل� أ َّن قُ َّوة ً كانَ ْت تَ ْخ ُر ُج
ِم ْن ُه َوتَ ْشفيهِم َجميعاً.
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ناعش
ال ّرس ْل الا ْث ْ

للج َب ْل َت
و َفوك ِالايّ ِام َط َل ْع َيس ُو ْع َّ
يصلّي َلالله
يصلّيْ ،و َقضى ال َلي ْل كلّو َ
َ
ساح َتلاميذو
َتعالىْ .ولَ َم ْن َط َلع ال ّ ْنها ْر ْ
ناعش واِح ْدَ ،ه ْ
وك َل
واخْ تا ْر منّن ا ْث ْ
رس،
َس ّم ْ
اهن رس ْل .شَ ْمعو ْن َل َس ّما ُه ب ْط ْ
يوحنّا،
س اَأخو ُهْ ،و َي ْعقوبْ ،و َ
َوانْد ُ
َراو ْ
س ،و َمتّىْ ،وتوما،
ْوفيل ُّبسْ ،و َب ْرت ْل ُ
ماو ْ
ابن َح ْلفىْ ،وشَ ْمعو ْن َل يقولولو:
ْو َي ْعقوب ْ
ابن َي ْعقوبْ ،وياهوذا
ال َغ ّيو ْر ،وياهوذا ْ
الاس َخ ْريوطي ها ْك َل َسلَّمو.
ْ
12

13

14

15

16

ف َس ْهل ه ّواِ
عن َيس ُوعْ ،وقا ْم َ
ْونز ْل َم ْ
ْولَ ّم ْة َتلاميذو ال ّ ْگبيرِةْ ،ولَ ّم ْة ن ِاس ْگبيرِة م
من ك ّل الياهود ِّية والقدس ْوساح ْل
الشَّ ْع ْب ْ
يس َمعو ْن كَلامو
صور ْو َصيداَ ،ل َجوا َت ْ
بين من
راضن ،وال ّ ْم َع َّذ ْ
من ا ْم ْ
ْوينْشَ فَو ْن ْ
ا ْرواح النّ ْج ِسةْ ،وكا ْن ينْشَ فَو ْنْ .و َهوك
ين كتلّ ْن كان يريدون يدقّو ُه
ن ِاس الم ْل َت ّم ْ
من َل كا ْن في ق ِّوة ت ْط َلع منّو،
َينْ :
ف ايد ْ
ْول ْلك ْل كا ْن يشْ في.
17

18

19

الحقيق ِّية
السعا ِدة َ
َّ

َو َرفَ َع َعينَي ِه اإلى تَ ِ
تكن
لنَ « :هن ّي ْ
لاميذ ِه َوقا َل :و َر َف ْع َعي َنيو لَ َتلاميذو ْوقالْ ْ
كن واِ َم َلكوت اَلله.
من َل لْ ْ
كينْ ،
«طوباكم أايُّها ال َمساكي ُن فَلَكُم ُه َو يا مس ِا ْ
20

20
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الس ْعَ :ت
تكن َل ا ْنتن َج ِ
َهن ّي ْ
واعى َّ
الس ْعَ :ت
تكن انْ ْ
تشْ َبعو ْنَ .هن ّي ْ
تن َل ت ْب َكون َّ
تكن لَ َم ْن ي ْب َغضوكن النّ ِاس
ت ْذ َحكو ْنَ .هن ّي ْ
كن
روكن ويط ِالْعون اس ْم ْ
ويح ْق ْ
ْوي ْن َج ْ
قوكن َ
كَما َل يكو ْن شَ ْر لَخاطر ا ْبن الانْسا ْن.
ا ْف َرحوا هاك َاليوم ْو َه ْلهلوا :اَأج ْركن ْگبي ْر
هاتن ف
يسو ْن اَأ َّب ْ
واِ ف َّ
السما .كذاِ كان َ
الاَنْ ِبيا.
21

22

23

من َل
كن أا ْنتن ال ّزن ِاگينْ ،
س َوي ْل ْ
« َب ْ
من َل
كن يا شَ ِ
باعىْ ،
زاكنَ .وي ْل ْ
َاخ ْذ ْتن َع ْ
الس ْع،
َت تْج ُوعو ْنَ .وي ْل ْ
كن َل ت ْذ َحكون َّ
كن لَ َم ْن
من َل َت ت ْب َكو ْن و ْت َولْولو ْنَ .وي ْل ْ
ْ
من َل كذاِ
ِ
ْ
س بال َمل ِي ْحْ ،
يح َكو ْن َع َليكن النّا ْ
ِ
بين.
هاتن َمع الاَنْ ِبيا الگ ّذا ْ
يسو ْن اَأ َّب ْ
كان َ
24

25

26

ح ّبوا ع ْدوانْكن

عين :ح ّبوا
لكن اَأقو ْل يا سا ْم ْ
س ْ
« َب ْ
ع ْدوانْكنْ ،و َس َووا َخي ْر َم ْع َهو ْذ َل
ضوكن .وب ِا ْركوا َل ي ْن َعلوكنْ ،و َصلَّوا
ي ْب َغ
ْ
يض ْ
ربك
وكنَ .ل ْ
ْبشا ْن َهو ْذ َل يج ِا َز ْ
س ّلايِة َعلى َخد ّْكَ ،ق ّر ْبلو اللاخْ ،و َل
ْ
يشَ لّحك ْز ْ
ميسك
بونك ،لا ت ْم َنعو ياخ ْذ َق
لب منّك ا ْع ِطيوْ ،ول
زاِ .ك ْل واِح ْد ي ْط ْ
ياخ ْذ شي َل ْ
لك لا تْطالبو ِفيو .كَما َل
تن زاِ كذاِ
س ،اأنْ ْ
تْريدون َ
يسو ْن َم ْعكن النّ ِا ْ
27

28

29

30

31
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كوت الل ِه 21 .طوباكم أايُّها الجِ يا ُع
َملَ ُ
ال� آ َنِ ،ل�أنَّكُم َستُ ْشبَعو َن .طوباكم أايُّها
الباكو َن ال� آ َنِ ،ل�أنَّكُم َستَ ْض َحكو َن.
اس َوي َ ْف ِرزونَكُم
22طوباكم اإ ْذ يُب ِغ ُضكم ال ّن ُ
اس َمكُم كَصا ِنعي
َوي ُ َع ِّيرونَكُم َوي ُ ْخ ِرجو َن ْ
ُشرو ٍر ِم ْن أا ْج ِل ابْ ِن ال إ�نْسانِ23 .اف َْرحوا
أ
ظيم
في ذ ِل َك اليَو ِم َوتَ َه َّللواِ ،ل� أ َّن ا ْج َركُم َع ٌ
الس ِ
ماء ،فَهكَذا كا َن ا آبا ُؤهم ي َ ْصنَعو َن
في َّ
بِال�أنْب ِ
ِياء.
24
ياء،
«ولكن َو ٌيل َلكُم أايُّها ال� أ ْغ ِن ُ
زاءكُمَ 25 .و ٌيل َلكُم أايُّها
ِل�أنَّكُم ِن ْلتُم َع َ
الشباعى ِل�أنَّكُم َستَجوعو َنَ .و ٌيل َلكُم
َّ
يا َم ْن تَ ْض َحكو َن ال� آ َنِ ،ل�أنَّكُم َستَ ْبكو َن
اس
َوتَ ْح َزنو َنَ 26 .و ٌيل َلكُم حي َن يَكو ُن ال ّن ُ
كُ ُّل ُهم قائلي َن فيكُم َح َسناًِ ،ل�أنَّ ُه هكَذا كا َن
ا آبا ُؤهم ي َ ْصنَعو َن ِل�أنْب ِ
ِياء الك َِذ ِ
ب.
 27أ
«ا ّما َلكُم ف أَاقو ُل يا َم ْن تَ ْس َمعو َن:
داءكُم َو أا ْح ِسنوا اإلى ُم ْب ِغضيكُم.
أا ِح ّبوا أا ْع َ
َ 28وبا ِركوا ل�عنيكُم َو َص ُّلوا ِم ْن أا ْج ِل َم ْن
يَسوقونَكم غ َْصباًَ 29 .و َم ْن َض َرب َ َك َعلى
َخ ِّد َك ،فَا ْع ِر ْض َل ُه ال� آ َخ َرَ .و َم ْن ي َ ْأاخ ُْذ
ميص َك أايضاً.
ِم ْع َطف ََك فَلا تَ ْمنَ ْع ُه قَ َ
30ك ُُّل َم ْن ي َ ْس أا ُل َك ،أا ْع ِط ِهَ .و َم ْن ي َ ْأاخ ُْذ
ما َل َك ،فَلا تُطا ِل ْب ُهَ 31 .وكَما تُريدو َن أا ْن
اصنَعوا َل ُهم
اس ،فَهكَذا ْ
ي َ ْصنَ َع َلكُم ال ّن ُ

لوقا
أانْتُم أايض ًاِ 32 .ل�أنَّ ُه اإ ْن كُ ْنتُم تُ ِح ّبو َن ا َّلذي َن
ي ُ ِح ّبونَكم ف أَا ُّي ف َْض ٍل َلكُم؟ فَال ُخطاةُ أايضاً
ي ُ ِح ّبو َن َم ْن ي ُ ِح ُّب ُهمَ 33 .واإ ْن كُ ْنتُم تُ ْح ِسنو َن
ِل َّلذي َن ي ُ ْح ِسنو َن اإ َليكُم ،ف أَا ُّي ف َْض ٍل َلكُم؟
فَال ُخطاةُ أايضاً هكَذا ي َ ْصنَعو َنَ 34 .واإ ْن
كُ ْنتُم تُ ْق ِرضو َن َم ْن تَ ْرجو َن أا ْن تَ ْستَ ِر ّدوا
ِم ْن ُه ْم ف أَا ُّي ف َْض ٍل َلكُم؟ فَال ُخطاةُ أايضاً
ي ُ ْق ِرضو َن خُطاة ً ِليَ ْستَ ِر ّدوا ِم ْن ُهم ال ِمث َْل.
35
داءكمَ ،و أا ْح ِسنوا اإ َليهِم
َول ِك ْن أا ِح ّبوا أا ْع َ
جاء أا َح ٍد فيَكو َن
َو أا ْق ِرضوا َول� تَ ْق َطعوا َر َ
لي ،فَ إانَّ ُه
أا ْج ُركم َعظيماً َوتَكونوا أابْ َ
ناء ال َع ِّ
َط ِّي ٌب َم َع ال� أ ْشرا ِر َوالجا ِحدي َن36 .كونوا
حوم.
اإذاً َرحومي َن كَما أا َّن أاباكُم أايضاً َر ٌ

41-32:6

وكن،
يتن َهو ْذ َل يح ّب ْ
عنَ .ل َح َّب ْ
َسوا َم ْ
يين زاِ يح ّبو ْن َل
يش واِ َخيركن؟ الخا ْط ْ
اَأ ْ
يح ّبوو ْنَ .ل كان ت َْسو ْن َخي ْر َم ْع َهو ْذ
يش واِ َخيركن؟
يسو ْن َم ْع ْ
َل َ
كن َخي ْر ،اَأ ْ
تن
يسو ْن .و َل َق َرضْ ْ
الخا ْط ْ
يين زاِ كذاِ َ
يش واِ
ين َرجا َت ي َوفَّ ْ
لكن ِف ْ
س َل ْ
وكن ،اَأ ْ
ن ِا ْ
يين زاِ ي ْقرضو ْن خا ْطيين،
َخي ْركن؟ الخا ْط ْ
تن ح ّبوا ع ْدوانْكن،
س انْ ْ
ْبشا ْن ي ْت َوفَّو ْنَ .ب ّ
عن َخي ْر ،وا ْقرضوا ْولا ت ْق َطعو ْن َرجا
ْو َسوا َم ْ
انْسا ْن .و ْگبي ْر َت يكو ْن اَأج ْركنْ ،وكذاِ
تْكونون اولاد الع ِالي ،لَ ّواِ َط ّي ْب ي ْن َع ْم َع
الشَّ ّريرين ْونا ْكرين ال َم ْعروفْ َ .بقى كونوا
بوكن زاِ َرحو ْم.
َر
حومين ،كَما لَ ّواِ اَأ ْ
ْ
32

33

34

35

36

لا تحاكمون َغيركن
« 37ل� تُحا ِكموا ِلئَ ّلا تُحاكَموا .ل�
تَ ْحكُموا َعلى أا َح ٍد ِلئَ ّلا ي َ ْحك َُم َعلَيكُم
أا َح ٌدِ .ا ْغ ِفروا ي ُ ْغف َْر َلكُم 38 .أا ْعطوا تُ ْع َطوا.
ص َوطا ِف ٍح ي ُ ْلقى في
ِب ِمكْيا ٍل َج ِّي ٍد َو َم ْرصو ٍ
أا ْحضا ِنكُمِ ،ل�أنَّ ُه بِذ ِل َك ال ِمكْيا ِل ا َّلذي ِب ِه
تَكيلو َن يُكا ُل َلكُمَ 39 ».وقا َل َل ُهم َمثَلا ً:
«هل ي َ ْستَطي ُع أا ْعمى أا ْن يَقو َد أا ْعمى؟ أاما
يس ال ِّت ُ
لميذ
في ُحفْر ٍة ي َ َق ُع ِكلا ُهما؟ َ 40ل َ
أاف َْض َل ِم ْن ُم َع ِّل ِم ِهِ ،ل� أ َّن ك َُّل َم ْن ُه َو كا ِم ٌل
يَكو ُن كَ ُم َع ِّل ِم ِهَ 41 .وما َل َك تَرى الق ََّش َة في
َعي ِن أا َ
خيكَ ،و أا ّما ال َخ َشبَ ُة ا َّلتي في َعي ِن َك

«لا تْحا ْكمو ْن ،م ُو ت ْتحاكَمو ْن .لا
يكن.
ْ
تحكمو ْن َعلى اَ َّح ْد ،م ُو ي ْنحك ْم َع َل ْ
ِ
ِ
حاللو ،ت ْتحالَلون .ا ْع َطوا ،ت ْن َع َطون ْب َكيل
لب
س َم ْگبوس ْو َم ْرص ُوص يفيض ْوي ْق ْ
ْك َويّ ْ
كن .ف كَي ْل َل تْكيلو ْن ي ْنكال
ف ْاحضانْ ْ
لن َم َثل« :يت ِي ْق اأ ْعمي ي َمشّ ي
كنْ ».وقالْ ْ
لْ ْ
ينتن زاِ ف جو َرة يقَعو ْن؟ ما
اأ ْعمي؟ م ُو ا ْث َن ْ
في َت ْلمي ْذ اَأ ْگ َب ْر من ْاستادو .ك ّل انْسا ْن كامل
يش ترى قصلايِ ْة
يس ِي ْر كَما ْاستادو .لَ ْ
ف َع ْ
ينك
ين اَأخوك ْوق ْرم ْة لَ ّي ِا َ
َل َ
ف َع ْ
37

38

39

40

41
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49-42:6

م ُو تراها؟ َو ْاش َون تْت ِيق تْقو ْل َل اخو ْك:
من َعينك’،
‘اَأخويَ ،خلّي اَأط ِال ْع ْ
قصلايِة ْ
ف َع ْ
ينك م ُو تراها؟ يا ْمنافق
ْوهاي ق ْرم ْة َل َ
من َعينك،
انْ َت واِ! ط ِال ْع اَأ َّو ْل شي الق ْر ِمة ْ
من
ْوهاك ال َو ْق ْت َت تّرى وتْط ِالع ْ
القصلايِة ْ
ين اَأخو ْك.
َع ْ
42

من َث َمرا ت ْنعرفْ
سج َرة ْ
ك ْل َ

سج َرة ْك َو ِ
يسة ت َْسي َث َم ْر م ُو
«ما في َ
سج َرة م ُو ْك َو ِ
يسة ت َْسي َث َمر
ْك َويّس ْولا َ
من َث َمرا ت ْنعرفْ .
سج َرة ْ
س .ك ْل َ
ْك َويّ ْ
م الشَّ وك م ُو يحوشو ْن تينْ ،ولا م العلّي ْق
الخي ْر ،من ْكنوز
عنب .انْسا ْن َ
ي ْقطفو ْن ْ
يرات .وال َّزلَ ِمة
ف َق ْلبو يط ِال ْع َخ ْ
َ
الخيرات َل َ
ف َق ْلبو يط ِالع
الشَّ ّري ْر من ْكنوز الّشْ رو ْر َل َ
يحكي الثّ ْم.
من َفضْ لات ال َق ْل ْب ْ
ْشرورْ :
43

44

45

الح َجر
َب ْ
يت الّماَأ َسس َع َ

«لَيش تْقولولي :يا َر ْب ،يا َر ّبْ ،وشي
كن م ُو ت َْسو ُه؟ اَأينا َل يجي لَع ْندي
َل اقولْ ْ
يكن لَ َم ْن
ويسيوَ ،ت َاو ّر ْ
ْو ْ
يس َم ْع كَلامي َ
يشْ َب ْه .يشْ َب ْه َزلَ ِمة َبنى َبيتْ ،و َحفَر ْو َع َّمق،
الح َجرْ .و َو ْق ْت َل جا
ساس َع َ
ْو َح ْط اَأ ْ
الف ََيضا ْنَ ،ض َرب الف ََيضا ْن هاك َالبيتْ ،وما
من َل كا ْن ك انْ َح ْط اَأساسو َع
تاق ي َز ْرزعوْ ،
يس َمع ْوم ُو ي ْف َع ْل ،كَما
َ
الح َج ْر .وها ْك َل ْ
46

47

48

49
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َيف تَ ْستَطي ُع أا ْن تَقو َل
فَلا تُلا ِح ُظها؟  42أاو ك َ
ِل� أ َ
خيك :أ‘اخيَ ،د ْعنى أُا ْخ ِر ُج الق ََّش َة ِم ْن
َعي ِن َكَ ’،وها ِه َي ذي َخ َشبَ ٌة في َعي ِن َك َول�
تُلا ِح ُظها؟ يا ُمرا ِئي ،أا ْخ ِر ْج أا َّول� ً ال َخ َشبَ َة
ِم ْن َعي ِن َكَ ،وحينَ ٍئذ َستُ ْب ِص ُر ِل إ�خْرا ِج الق ََّش ِة
ِم ْن َعي ِن أا َ
خيك.
« 43ما ِم ْن َش َج َر ٍة صا ِل َح ٍة تَ ْصنَ ُع ِثماراً
َرديئَ ًة َول� َش َج َر ٍة َرديئ ٍة تَ ْصنَ ُع ِثماراً
صا ِل َح ًةِ 44 .ل� أ َّن ك َُّل َش َج َر ٍة ِم ْن ِثما ِرها
الش ِ
وك تيناً
عر ُف ،فَلا ي َ ْجنو َن ِم َن َّ
تُ َ
45
الر ُج ُل
َول� ِم َن ال ُع َّلي ِق ي َ ْق ِطفو َن ِعنَباًَّ .
الصال ِح ا َّلذي في
الصا ِل ُح ِم َن الكَ ْن ِز ّ
ّ
ديء
قَ ْل ِب ِه ي ُ ْخ ِر ُج ّ
الر ُج ُل َّ
الصالحا ِتَ ،و َّ
الر ُ
الر ِ
ديء ا َّلذي في قَ ْل ِب ِه ي ُ ْخ ِر ُج
ِم َن الكَ ْن ِز َّ
ِ
ديئات .فَ ِم ْن ف َْضل ِة ال َق ْل ِ
ب تَتَكَ َّل ُم
الر
َّ
الشفاهُ.
ِّ
«46ما َلكُم تَ ْدعونَني :يا َر ُّب ،يا َر ُّب،
َوما أاقو ُل ل� تَ ْصنَعو َن؟ 47ك ُُّل َم ْن ي َ ْأاتي
اإ َل َّي َوي َ ْس َم ُع كَ ِلماتي َوي َ ْع َم ُل بِها ،أُاريكُم
ماذا ي ُ ْش ِب ُه48 ،ي ُ ْش ِب ُه َر ُجلا ً بَنى بَيتاً َو َح َف َر
الص ْخ ِر .فَلَ ّما
َو َع َّم َق َو َو َض َع أاساساً َعلى َّ
َح َد َث َس ٌ
الس ُ
يل بِذ ِل َك البَي ِت
يل ْ
اص َط َد َم َّ
َو َل ْم ي َ ْستَ ِط ْع أا ْن ي ُ َز ْع ِز َع ُهِ ،ل� أ َّن أاسا َس ُه كا َن
الص ْخ ِرَ 49 .وذ ِل َك ا َّلذي
َموضوعاً َعلى َّ

لوقا
ي َ ْس َم ُع َول� ي َ ْع َم ُل ي ُ ْش ِب ُه َر ُجلا ً بَنى بَيتَ ُه
َعلى ال ُّترا ِ
اص َط َد َم
ب بِلا أاسا ٍ
سَ ،وحي َن ْ
هر ِل َلو ْق ِ
ت َوقَ َع َوكا َن وقو ُع ذ ِل َك
ِب ِه ال َّن ُ
البَي ِت َعظيماً».

9:7–49:6

راب َبلا اَأساسْ .ولَ َم ْن
َزلَ ِمة َبنى َبيتو َع ال ّ ْت ْ
َض َر ْب ِفيو ال َّنه ْر ،ف ساعتا َو َق ْع .و ْگبيرِة
يت».
كانت َو ْقع ْة هاك َالب ْ
ْ
َيس ُو ْع يشْ في خادم قايد الم ِّية َع ْس َكري

7

َوحي َن أا ْك َم َل الكَ ِل ِ
مات كُ َّلها في
2
الش ْع ِ
بَ ،د َخ َل يَسو ُع اإلى
َمسام ِع َّ
ناحومَ 2 .وكا َن َع ْب ٌد ِل ِ
قائد ِمئ ٍة قَ ِد
كَ ْف ِر َ
3
ضَ ،وكا َن غالياً َعلَي ِه
ْ
اشتَ َّد َعلي ِه ال َم َر ُ
َو ُم ْش ِرفاً َعلى ال َم ِ
وتَ 3 .و َس ِم َع َع ْن
4
يَسو َع َو أا ْر َس َل اإ َلي ِه شُيوخَ اليَهو ِد َوكا َن
أ ْأ
ص َع ْب َدهُ.
تي َوي ُ َخ ِّل َ
ي َ ْطلُ ُب ِم ْن ُه ا ْن يَا َ
5
َ 4و ُهم حي َن أاتَوا اإلى يَسو َع كانوا ي َ ْطلُبو َن
6
ِم ْن ُه بِا ْج ِتها ٍد َويَقولو َنُ « :م ْستَ ِح ٌّق ُه َو أا ْن
تَ ْصنَ َع َل ُه ِ
هذ ِهِ 5 .ل�أنَّ ُه ي ُ ِح ُّب َش ْعبَنا َح ّتى
بَنى َلنا ال َم ْج َم َعَ 6 ».وكا َن يَسو ُع ذا ِهباً
َم َع ُهمَ .وحي َن َل ْم يَكُ ْن بَعيداً ِم َن البَي ِت،
7
قاءهُ َوقا َل َل ُه:
أا ْر َس َل اإ َلي ِه ُ
قائد ال ِمئ ِة أا ْص ِد َ
« َس ِّيدي ،ل� تَ ْت َع ْبِ ،ل�أنّي َل ْس ُت ُم ْستَ ِحقًّا
أا ْن تَ ْدخ َُل ت ْح َت َسقْفيِ 7 .م ْن أا ْج ِل ذ ِل َك ما
أ
آتي اإ َل َ
يكَ ،ول ِك ْن قُل كَ ِل َم ًة
ا ْستَ ْح َقق ُْت ا ْن ا َ
فَيَ ْشفى فَتاي.
ِ «8ل إ�نّي أانا أايضاً ُم ْخ َض ٌع تَ ْح َت ُس ْلطانٍ«8 ،اَأنا زاِ َزلَ ِمة َم ْحط ُو ْط َت ْح ْت س ْل َطةْ ،وفي
‘رو ْح’،
َوتَ ْح َت يَدي ُجنو ٌد َو أاقو ُل ِلهذا‘ :ا ْذ َه ْبَ ’،ت ْحت ايدي َع ْس َك ْرَ ،واقو ْل لا ْذُ :
ويروح؛ ْولا ْكَ ‘ :تعاْ ’،ويجيْ .ولَ َعبدي:
فَيَ ْذ َه ُب؛ َو ِل� آ َخ َر‘ :تَعا َل ’،فَيَ ْأا ِت َيُ .
9
ويسي9 ».لَ َم ْن َيس ُو ْع سم ْع
‘سي هايَ ’،
َو ِل َع ْبدي‘ :ا ْف َع ْل ِهذ ِه ’،فَيَ ْف َع ُلَ ».وحي َن َ

7

عب،
ص كَلامو كلّو للشَّ ْ
ْو َبع ْد َل َخلَّ ْ
َد َخ ْل َيس ُو ْع َل َك َف ْرناحو ْم .وكا ْن في
ع ْن ْد قاي ْد م ِّية َع ْب ْد َعزي ْز َع َليو ،كا ْن ك ْلمرض
وتْ .وسم ْع َعلى َيس ُوع
ْو َق َّر ْب َع ال َم ْ
لب منّو َت يّجي
ْو َب َعثلو ْشي ُوخة الياهو ْد ،ي ْط ْ
ص َع ْبدو .وهنّ ِا لَ َم ْن َجوا لَع ْن ْد َيس ُوعْ،
َ
يخلّ ْ
يس َتح ّق ت َْسيلو
لَ ّحوا َع َليو قالولو« :ال َّزلَ ِمة ْ
يحب شَ ْعبناْ ،وحتّى ال َم ْج َم ْع
هايْ ،
من َل ْ
رايح َمعن.
ه ّواِ َبنى لْنا واِ ».وكا ْن َيس ُو ْع ْ
يت كانوا ،قايد
ْو َو ْق ْت َل م ُو ْكثير ْبعيد م َالب ْ
«س ّيدي! لا
الم ِّية َب َعثْلو س ْدقانو يقولْلوَ :
من َل م ُو ْاست ِاه ْل ت ْدخ ْل َت ْح ْت
ت ْت َع َّذ ْبْ ،
من َل م ُو ْاست ِاهل اآجي َل قد ْ
ّامك.
َس ْقفيْ ،
س َقول ك ْل ِمةَ ،ت ي ْنشفي ْغلامي.
َب ْ
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19-10:7

َهالشِّ ي ْت َع َّج ْب ِفيو .وانْدا ْر قا ْل َل َط ْلقة
يين َخ ْلفو« :اَأقولْكنْ :ولا
النّ ِاس ّ
الج ِا ْ
يت كَما َهالايما ْن!»
حتّى ف ْاسرائي ْل اَأ َر ُ
رجعوا َهو ْك َل كا ْن ك انْ َب َعثواَ ،وا َروا
ْو ْ
ض ك ْت َعدَّل ْوما َب ْق
هاك ال َع ْب ْد َل كا ْن َمريِ ْ
ض.
ِفيو َم َر ْ
10

ابن اَأ ْر َم ِلة نايين م ال َموت
لَ َم ْن َيس ُو ْع َق َّيم ْ

رايح َل َب َلد ْاسمو
وث ِاني ْنهار ،كا ْن ْ
نايينْ ،و َتلاميذو َمعوْ ،و َط ْلق ْة ن ِاس ْگبيرِة.
عين
س طالْ ْ
ْولَ َم ْن َق َّر ْب َل باب َالب َل ْد اَأرى ن ِا ْ
ف َجناز ْة َم ّي ْت ،كا ْن َوحي ْد لا ّمو ،وا ّمو
من اَأهل َالب َل ْد
اَأ ْر َم ِلة كانت ،واأ ّمة ن ِاس ْوعالَم ْ
كا ْن َمعاَ .واراها َيس ُوع ْو َح ْن َق ْلبو َع َليا
وراح َد ّق ال َّنعش،
ين!»
ْ
ْوقالْلا« :لا ت ْب َك ْ
ش َوقَّفواْ .وقالْ:
ْو َهو ْك َل كا ْن ْ
يحملون ال َّن ْع ْ
«يا شَ ْبْ ،
لك اَأقولْ :قو ْم!» وقع ْد هاك
ْ
ومسك
يحكيْ ،و َعطا ُه لا ّمو.
ال َم ّيت ْو َبدا ْ
يس ْبحو ْن
س كلّنْ ،و َبقى َ
َخوفْ َهوك النّ ِا ْ
َلالله ويقولو ْن «قا ْم َبيناتْنا نَبي َعظي ْم ،والله
الخ َب ْر َع َليو ف ك ّل
زا ْر شَ ْعبو ».و َط َل ْع َه َ
الياهود ِّية ْوك ّل الدّيرِة َحولا َحوالَيا.
11

12

13

14

15

16

17

يوحنّا ال َم ْع َمذا ْن
َيس ُوع ْو َ

يوحنّا َح َكولو َهالاخْ با ْر ك ّلا.
و َتلامي ْذ َ
ثن
ْو ْ
من َتلاميذوْ ،و َب َع ْ
ين ْ
يوحنّا ا ْث َن ْ
ساح َ

18
19
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َس ِم َع يَسو ُع ِ
هذ ِه الكَ ِلما ِت تَ َع َّج َب َوا ْلتَف ََت
راءهُ :أ
«اقو ُل َلكُم:
َوقا َل لل َج ْم ِع ال�آتي َو َ
َول� بَي َن اإ ْس َ
رائيل َو َج ْد ُت هذا ال إ�يما َن!»
َ 10و َر َج َع أا َ
ولئك ا َّلذي َن أُا ْر ِسلوا اإلى البَي ِت
ف ََو َجدوا ذ ِل َك ال َع ْب َد ا َّلذي كا َن َمريضاً
عافى.
ُم ً
َ 11و َح َد َث في اليَو ِم ال ّتالي أا ْن كا َن
اس ُمها نائي ُن،
يَسو ُع ذا ِهباً اإلى َمدينَ ٍة ْ
َوتَ ُ
َثيرَ 12 .وحي َن
لاميذهُ َم َع ُه َو َج ْم ٌع ك ٌ
َدنا ِم ْن با ِ
ب ال َمدينَ ِة ،نَ َظ َر فَ إاذا ُم َش ِّيعو
ت َو ٍ
َمي ٍ
حيد ِل� أُ ِّم ِهَ ،وكانَ ْت أُا ُّم ُه أا ْر َملَ ًة،
َثير ِم ْن أابْ ِ
ناء ال َمدينَ ِة َم َعها.
َوكا َن َج ْم ٌع ك ٌ
َ 13راآها يَسو ُع فَتَ َح َّن َن َعلَيها َوقا َل لها« :ل�
تَ ْبكيَ 14 ».و َذ َه َب َو َل َم َس ال َّن ْع َشَ ،و أا َ
ولئك
ا َّلذي َن كانوا ي َ ْح ِملون َ ُه َوقَفواَ .وقا َل:
أ
لامَ ،ل َك أاقو ُل :قُ ْم!» َ 15و َجلَ َس
«ايُّها ال ُغ ُ
يت َوب َ َد أا يَتَكَ َّل ُم َو أا ْعطاهُ ِل� أُ ِّم ِه.
ذ ِل َك ال َم ُ
اس كُ َّل ُهمَ ،وكانوا
16ف أَا ْم َس َك ال َخ ُ
وف ال ّن َ
ظيم
ي ُ َم ِّجدو َن الل َه َويَقولو َن« :نَب ٌِّي َع ٌ
قام فينا َوزا َر الل ُه َش ْعبَ ُهَ 17 ».و َخ َر َج ْت
َ
َع ْن ُه ِ
هذ ِه الكَ ِل َم ُة في ك ُِّل اليَهو ِديَّ ِة َوك ُِّل
ال ِم ْن َط َق ِة ا َّلتي َحو َلهم.
لاميذهُ ب ِ
َ 18و أا ْخبَ َر يو َح ّنا تَ ُ
ِهذ ِه ال�أُمو ِر
كُ ِّلها19 .ف ََدعا يو َح ّنا اثْنَي ِن ِم ْن تَ ِ
لاميذ ِه

لوقا
َو أا ْر َسلَ ُهما اإلى يَسو َع َوقا َل :أ
«ا أانْ َت ُه َو
ذ ِل َك ال�آتي أا ْم اآ َخ َر نَ ْنتَ ِظ ُر نَ ْح ُن؟» َ 20و أاتَوا
اإلى يَسو َع َوقالوا َل ُه« :يو َح ّنا ال َم ْع َمدا ُن
أا ْر َسلَنا اإ َل َ
يك َويَقو ُل :أ‘ا أانْ َت ُه َو ذ ِل َك
ال�آتي أا ْم اآ َخ َر نَ ْنتَ ِظ ُر نَ ْح ُن؟’ » َ 21وفي ِت ْل َك
ض
السا َع ِة ذا ِتها كَثيري َن َشفى ِم ْن أا ْمرا ٍ
ّ
أ
َو ِم ْن َض َربا ٍت َو ِم ْن ا ْروا ٍح ِش ّرير ٍة َو ِلكَثيري َن
جاب
ِم َن ال ُع ْم ِي أا ْعطى أا ْن ي ُ ْب ِصرواَ 22 .و أا َ
يَسو ُع َوقا َل َل ُهم« :ا ْذ َهبوا َوقولوا ِليو َح ّنا
َع ْن ك ُِّل ما َر أايتُم َو َس ِم ْعتُم :ال ُع ْم ُي ي ُ ْب ِصرو َن
الص ُّم
َوال ُع ْر ُج ي َ ْمشو َن َوالبُ ْر ُص ي ُ َط َّهرو َن َو ُّ
ي َ ْس َمعو َن َوال َموتى يَقومو َن َوال َمساكي ُن
23
في».
يُبَ َّشرو َنَ .وطوبى ِل َم ْن ل� ي َ ْعث ُُر َّ
َ 24وحي َن َذ َه َب ِتلميذا يو َح ّنا ب َ َد أا يَقو ُل
موع َع ْن يو َح ّنا« :ماذا َخ َر ْجتُم اإلى
ِلل ُج ِ
الري ِح تَ ْهتَ ُّز؟
ال َق ْف ِر ِلتَ َروا؟ أاقَ َصبَ ًة ِم َن ّ
َ 25واإلّ� ،فَماذا َخ َر ْجتُم ِلتَ َروا؟ أا َر ُجلا ً ل�بِساً
ِثياباً نا ِع َم ًة؟ ها اإ َّن ا َّلذي َن في َملاب َِس
فا ِخر ٍة َوفي تَنَ ُّع ٍم في قُصو ِر ال ُم ِ
لوك ُهم.
َ 26واإلّ� ،فَماذا َخ َر ْجتُم ِلتَ َروا؟ أانَ ِب ًّيا؟ نَ َع ْم
أاقو ُل َلكُمَ ،و أاف َْض َل ِم ْن نَب ٍِّي27 .هذا ُه َو
ْتوب َع ْن ُه‘ :ها أانا ُم ْر ِس ٌل َملاكي
اال َمك ُ
أ
مام َو ْجه َ
ريق أاما َم َك’.
ِك ِليُ ِع ِّد ال َّط َ
ا َ
يس نَب ٌِّي بَي َن ال َمولودي َن
 28أاقو ُل َلكُمَ :ل َ
ِم َن ال ِّن ِ
ساء أا ْع َظ َم ِم ْن يو َح ّنا ال َم ْع َمدانِ،
غير في َملَ ِ
كوت الل ِه أا ْع َظ ُم
َول ِك َّن َّ
الص َ
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لَع ْن ْد َيس ُو ْع يساَألو« :اأنْ َت واِ ها ْك َل َت
وجوا لَع ْن ْد
يّجي والّا َغي ْر واِح ْد ن ْنط ْر؟» َ
«يوحنّا ال َم ْع َمذا ْن َب َعثْنا َل
َيس ُوع ْوقالولوَ :
ع ْندك يقولْ‘ :اأنْ َت واِ ها ْك َل َت يّجي
نحن ِا؟’ » فاك ال ّسا َعة
والّا َغي ْر واِح ْد ن ْنط ْر ْ
نَ ْفسا ،شَ فى ْكثي ْر من ا ْمراض ْو َض ْربات
واح شَ ّر َيرةْ ،ولَ ْكثي ْر َعمايِة َعطى نَ َظ ْر.
وا ْر ْ
«روحوا قولوا
ين َيس ُوع ْوقالْ ْ
ْو َر ْد َع َل ْ
لنُ :
يوحنّا َعلى ك ْل شي َل ا َريتن ْوسم ْعتن:
َل َ
صين
جين ي ْمشَ و ْن ،والب ْر ْ
ال َعمايِة َيرو ْن ،والع ْر ْ
يس َمعو ْن ،وال َميتين
ي ْط َهرو ْن ،والطّ ْ
رشين ْ
يقومو ْن ،والفَقاراِ ي ْت َبشَّ رو ْن ،و َهن ّي ْة ها ْك َل
م ُو ْ
يشك في».
يوحنّاَ ،بدا
ْو َبع ْد َل راحوا َتلامي ْذ َ
يوحنّا:
س َعلى َ
َيس ُوع يقو ْل لَ َل ّمات النّ ِا ْ
تن َت ت َّرو ْن ف َالب ّر ِّية؟ َق َص ِلة
يش َط َل ْع ْ
«اَأ ْ
تن َت
يش َط َل ْع ْ
م َ
الهوا ت ْت َز ْر َزعْ؟ َبقى اَأ ْ
ويس ن ِاعمين؟ ْكوا
بس َح ْ
ت َّرو ْن؟ َزلَ ِمة ِلا ْ
بين فاخْ رين ْوك ِيف
َهو ْذ لَنّ ِا َ
ف َحويس ْم َه ْب َه ْ
يش َبقى
ْو َصفا ،ف ْقص ُور ال ّ ْملو ْك ن ِا .اَأ ْ
كن
تن َت ت َّرو ْن؟ نَبي؟ اأ ِي نَبي اَأقولْ ْ
َط َل ْع ْ
من نَبي! ها ْذ واِ َل انْ َك َت ْب َع َليو:
َو ْاح َس ْن ْ
‘هاي اَنا اَأ ْب َع ْث َملاكي َق ْب ْ
يح ّضر
لك َت َ
ال َّطريِ ْق قد ْ
كن :ما في [نَبي]
ّامك ’.اَأقولْ ْ
يوحنّا
َبين ال َم
ولودين م النّ ْسوا ْن اَأ ْگ َب ْر ْ
ْ
من َ
ف َم َلكوت اَلله
س ال ّ ْز َغ ّي ْر َ
ال َم ْع َمذا ْنَ ،ب ّ
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س َل س ْمعوا،
اَأ ْگ َب ْر منّو واِْ ».وك ّل النّ ِا ْ
رايب ،طاعوا ب ّر
حتّى َهو ْك َل يل ّمون َّ
الض ْ
س
اَللهْ ،
من َل ْت َع َّمذوا َعلى ايد َ
يوحنّاَ ،ب ّ
اموس ما ق ْبلوا ب إارادة
ال َف ّريس ِّية و ْم َع ْلمين النّ ْ
يوحنّا.
اَلله ْ
من َل ما ْت َع َّمذوا َعلى ايد َ
س َهال ّجي ْل ها ْذ؟
َ
يش َبقى اَأشَ ّب ْه ن ِا ْ
«ف اَأ ْ
دين ف
من يشْ َبهو ْن؟ يشْ َبهون اولاد ق ِا ْع ْ
لَ ْ
قانن ويقولو ْن
الس ُوق ،يس ِيحو ْن َعلى س ْد ْ
ّ
تنَ ،ولْ َولْنا لْكن ،ما
كن ،ما ْ
رقص ْ
‘ َز َّم ْرنا لْ ْ
يوحنّا ال َم ْع َمذا ْن م ُو
بكيتنْ ’.
ْ
من َل جا َ
تن‘ :ش ِيطا ْن
ياكل ْغ َبيز ْولا يشْ َر ْب َخم ْر ،ق ْل ْ
ِفيو ’.جا ا ْبن الانْسا ْن ياكل ْويشْ َر ْب،
يب َخم ْر،
ق ْل ْ
تن‘ :ها ِي َزلَ ِمة اَأكول ْوشَ ّر ْ
يين» ’.
َرف ِي ْق لَو ْذ َل يل ّمون َّ
الضرايب والخا ْط ْ
من ك ّل اولادا.
س الح ْك ِمة ت َزكَّ ْت ْ
َب ّ
29

30

31
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33

34

35

َيس ُو ْع يسامح َم َرة خاط ِية

ْوجا واِح ْد م ال َف ّريس ِّية ت َْو َّسللو َت
يت هاك ال َف ّريسي
ياك ْل َمعوْ .و َد َخ ْل َل َب ْ
وانْ َتكا .وكا ْن في فاك َالب َل ْد َم َرة خا ْط ِية،
فت ف َبيت ال َف ّريسي واِ م ْنتكي،
لَ َم ْن َع َر ْ
قامت َخ ْلفو ع ْند
اَأ َخ ْ
ذت شوشاي ْة عط ْرْ ،و ْ
اج َريو
اج َريو ْوكا ْن ت ْبكي ْو َبدَت ت َْس ّبح ْ
ْ
ف دم ُوعاْ ،وبشَ ْعرا ت ْم َسحنْ ،وكا ْن ت َْب ّوس
نن بالعط ْرَ .و ْق ْت َل ارى
ْ
اج َريو ْوت ْد َه ْ
36

37

38

39
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ُه َو ِم ْن ُهَ 29 ».وك ُُّل ا َّلذي َن َس ِمعوا ِم َن
الش ْع ِ
بَ ،وال َع ّشارو َن أايضاً أا ْذ َعنوا ِلب ِِّر
َّ
الل ِه ب أِا ِن ا ْعتَ َمدوا َم ْعمو ِديَّ َة يو َح ّنا 30 .أا ّما
الف َّريس ّيو َن َوالكَتَبَ ُة فَق َْد أانْكَروا ب أِانْف ُِسهِم
اإرا َدةَ الل ِه اإ ْذ َل ْم ي َ ْعتَ ِمدوا ِم ْن ُه«31 .فَ ِب َم ْن
ناس هذا الجي ِلَ ،و َم ْن ي ُ ْشبِهو َن؟
اإذاً أُا َش ِّب ِه أا َ
السو ِق
32ي ُ ْشبِهو َن ِص ْبيَ ًة جا ِلسي َن في ّ
َويُنادو َن ِرفاقَهم َويَقولو َنَ ‘ :ز َّمرنا َلكُم
فَما َرقَ ْصتُمَ ،و َو َلو ْلنا َلكُم فَما بَكَيتُم’.
ِ 33ل�أنَّ ُه أاتى يو َح ّنا ال َم ْع َمدا ُن ل� ي َ ْأاك ُُل
ُخ ْبزاً َول� ي َ ْش َر ُب َخ ْمراً َوتَقولو َنَ ‘ :شيطا ٌن
في ِه 34 ’.أاتى ابْ ُن ال إ�نْسا ِن ي َ ْأاك ُُل َوي َ ْش َر ُب
َوتَقولو َنُ ‘ :ه َوذا َر ُج ٌل أاكو ٌل َوشا ِر ُب َخ ْم ٍر
صديق ال َع ّشاري َن َوال ُخطا ِةَ 35 ’.وتَبَ َّر َر ِت
َو ُ
ِ
الحكْ َم ُة ِم ْن ك ُِّل أابْنا ِئها».
َ 36و أاتى أا َح ُد الف َّريس ّيي َن َو َطلَ َب ِم ْن ُه
أا ْن ي َ ْأاك َُل َم َع ُهَ ،و َد َخ َل اإلى بَي ِ
ت ذ ِل َك
يسي َوا َّتك أَاَ 37 .وكا َن في ِت ْل َك
الف َّر ِّ
ال َمدينَ ِة ا ْم َر أاةٌ خا ِطئ ٌةَ .وحي َن َع ِل َم ْت أانَّ ُه
في بَي ِ
يسي ُم َّت ِك ٌئ ،أا َخ َذ ْت
ت ذ ِل َك الف َّر ِّ
قَ َّنين َة طي ٍ
بَ 38 .وقا َم ْت َخ ْل َف ُه ِع ْن َد ِر ْجلَي ِه
َوكانَ ْت تَ ْبكي َوب َ َد أا ْت ب ُِدمو ِعها تُبَ ِّل ُل
قَ َد َمي ِه َوب َِش ْع ِر َر ْأا ِسها تُ َج ِّف ُف ُهما َوكانَ ْت
تُق ِّب ُل قَ َد َمي ِه َوتْ ْد َهنُ ُهما طيباًَ 39 .وحي َن

لوقا
أ
يسي ا َّلذي َدعاهُ تَ َفكَّ َر في
َراى ذ ِل َك الف َّر ُّ
نَف ِْس ِه َوقا َل« :لو كا َن هذا نَب ًّياَ ،ل َع َر َف
َم ْن ِه َي َوما َخبَ ُرها ِل�أنَّها خا ِطئ ٌة ِت ْل َك ا َّلتي
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُه« :يا
َل َم َس ْت ُه 40 ».ف أَا َ
لي َشي ٌء أاقو ُل َ
لك ».فَقا َل َل ُه:
ِس ْمعا ُنَ ،
«قُل يا ُم َع ِّل ُم ».قا َل َل ُه يَسو ُع«41 :كا َن
ُه َ
ناك َم ْديونا ِن اثْنا ِن ِل ُمداي ٍن ،أا َح ُد ُهما كا َن
َمديناً ِب َخ ْم ِس ِمئ ِة دينا ٍر َوال� آ َخ ُر ِب َخ ْمسي َن.
َ 42وبِما أانَّ ُه َل ْم يَكُ ْن َل ُهما ما ِب ِه يو ِفيانِ،
سا َم َح ُهما ِكليهِما .اإذاً أا ٌّي ِم ْن ُه ْما سيُح ُّب ُه
جاب ِس ْمعا ُن َوقا َل :أ
«ا ُظ ُّن
أاكْثَ َر؟»  43أا َ
ذ ِل َك ا َّلذي سو ِم َح بِال�أكْثَ ِر ».قا َل َل ُه
«صواباً َحكَ ْم َتَ 44 ».وا ْلتَف ََت اإلى
يَسو ُعَ :
ِت ْل َك ال َم ْر أا ِة َوقا َل ِل ِس ْمعا َن :أ
«اتَرى ِ
هذ ِه
ماء ِلق ََد َم َّي ما
ال َم ْر أاةَ؟ اإلى بَي ِت َك َد َخ ْل ُت َو ً
يتَ .و أا ّما ِ
هذ ِه فَب ُِدمو ِعها ب َ َّللَ ْت قَ َد َم َّي
أا ْع َط َ
َوب َِش ْع ِرها َج َّف َف ْت ُهما 45 .أانْ َت ما قَ َّب ْلتَني.
َو أا ّما ِ
هذ ِه فَها ُم ْن ُذ َد َخلَ ْت َع ْن تَقْبي ِل
قَ َد َم َّي َل ْم تَك َُّف 46 .أانْ َت ب َ َزي ٍ
ت َر ْأا ِس َي ما
َد َه ْن َتَ .و أا ّما ِ
هذ ِه فَ ِب َزي ِت طي ٍ
ب قَ َد َم َّي قَ ْد
47
زاء ِ
هذ ِه ،أاقو ُل َل َكَ :م ْغفو َرةٌ
َد َهنَ ْت .اإ َ
َلها َخطاياها الكَثي َرةُِ ،ل�أنَّها أا َح َّبت كَثيراً.
َو أا ّما ذ ِل َك ا َّلذي ي ُ ْغف َُر َل ُه قَليلا ً ،فَقَليلا ً
ي ُ ِح ُّبَ 48 ».وقا َل ِل ِت ْل َك ال َم ْر أا ِةَ « :م ْغفو َرةٌ
َل ِك َخ ِ
طاياك 49 ».فَبَ َد أَا أا َ
ولئك ال ُم َّت ِكئو َن
يَقولو َن في أانْف ُِسهِمَ « :م ْن هذا ا َّلذي

49-40:7

ف َق ْلبو
هاك ال َف ّريسي َل َدعا ُه ،ا ْف َت َك ْر َ
ْوقالْ :يكو ْن نَبي واِ ها ْذ ،كا ْن َت ي ْعرفْ
ايش َحكّ ُويتا ،كا ْن َت ي ْعرفْ
ْ
من ي«اِ َو ْ
ِ
خا ْط ِية يا هاك ال َم َرة َل َدقّتوَ ».يس ُو ْع َر ْد
َع َليو قالْلو« :شَ ْمعو ْن! ع ْندي شي َت اقو ْل
ْ
لك ».قالْلوَ « :قو ْل يا ْم َعلّ ْم ».قالْ« :كا ْن
يونين لَواِح ْد م َنو ْذ َل يدَينو ْن
ين َم ْد ْ
في ا ْث َن ْ
بخ ْم َسم ِّي ْة
بالفايض .واِح ْد كا ْن َمديونْلو َ
ْ
من َل ما كا ْن
سينْ .و ْ
دينا ْر والْلاخْ ْب َخ ْم ْ
ينن ح ِالَ ْلَ .بقى اَأينا
ع ْند ْن َت ي َوفَّو ْن ،لا ْث َن ْ
منّ ْن َت يح ّبو اأ ْك َث ْر؟» َر ْد َع َليو شَ ْمعون
ْوقالْ« :اَأ ْفتك ْر ها ْك َل تْح ِالَ ْل بالا َ ْك َث ْر».
مت ».وانْدا ْر
َيس ُو ْع قالْلوَ « :عد ْل َح َك ْ
ص ُوب ال َم َرة ْوقا ْل لَشَ ْمعو ْن« :ترى َهال َم َرة
هاي؟ لَ َب ْ
يتك َد َخ ْل ُت ْو َمي لَ َخ ّسيل ْاج َري
س هاي ب ْدم ُوعا َس َّبحت
ما َع َط ْ
يتَ ،ب ْ
بس ْتني،
ْاج َري و ْبشَ عرا َم َّس ْ
حتن .اأنْ َت ما ْ
لت ما
من َو ْق ْت َل َد َخ ْ
س هاي ْكيا ْ
َب ْ
هي ت َْب ّوس ْاج َري .اأنْ َت راسي
هديت ْو ِّ
س هاي ْب َمشْ ح ْة عطر ْاج َري
ما َمشَ ْ
حتَ ،ب ْ
حتْ .بشا ْن هاي اَأقو ْل لك :انْ َغفَرتْلا
َمشَ ْ
من َل َح ّبت ْكثيرْ .وها ْك
َخط ّياتا ال ّ ْكثي ْرْ ،
َل ي ْنغف ْرلو ْق َليلْ ،ق َليل يحبْ ».وقا ْل لاك
«خط ّيات ِْك َمغْف ُو َرةَ ».بقى َهوك
ال َم َرةَ :
«من واِ ها ْذ َل
الم ْنت ْكيين يقولو ْن َ
بنْ :
ف َق ْل ْ
40
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ات يغْف ْر؟» ْو َيس ُو ْع قا ْل لاك
الخط ّي ْ
حتّى َ
ال َم َرة« :اإيمانْ ِك َخلَّ ْص ِكُ .روحي ْب َسلا ْم».
50

8

يدو ْر ف ال ّ ْبلا ْد
َب ْعداَ ،يس ُو ْع كان ُ
ف َم َلكوت
ويبشّ ر َ
والّضْ ياعْ ،يو َع ْظ َ
ونسوا ْن
ناعش َمعوْ .
اَللهْ ،و َتلاميذو الا ْث ْ
واح
كا ْن ك انْشَ فَوا من ا ْمراض ْومن ا ْر ْ
شَ ّر َيرةَ ،م ْر َي ْم َل يقولولا «ال َم ْجدَل ِّية» ،ها ْك
ياطين َط َلعوا منّا ،ويوحا ْن َم ْر ْة
َل َسب ْع شَ ْ
هيرودسْ ،وشوشانِةْ ،و َغيرن
خوزا َوكي ْل ُ
مالن.
من ْ
ْكثي ْر كا ْن يخْ دموو ْن ْ
2

3

َمثَل الف ّلاح َل َط َل ْع َع ال ّ ْبذا ْر

يجو ُه
لَ َمن ال َت ْم َحولو لَ ّم ْة ن ِاس ْگبيرِة كان َ
اح َط َل ْع َت
من ك ّل ال ّ ْبلا ْد قا ْل با ْمثالْ« :ف ّل ْ
ْ
ِ
الح ْب َو َق ْع
ي ْبذرْ .وه ّوا قاي ْم ي ْبذ ْر ،شي م َ
داس َواكَلتو ال ّ ْطي ُو ْر.
َعلى َج ْنب ال َّطريِ ْق ،وانْ ْ
فيف
ض َح َجرْ ،و َخ ْ
ْو َغيرو َو َق ْع َعلى اَأ ْر ْ
نشفْ .و َغيرو
من َل ما كا ْن ل ُه َروا ْ
َط َلعْ ،و ْ
َو َق ْع َبين الشَّ وكْ ،و َط َل ْع َمعو الشَّ وك ْو َخ َنقو.
ض َطي ِبة و ْك َو ِ
يسةْ ،ولَ َم ْن
ْو َغيرو َو َق ْع َ
ف ا ْر ْ
ص كَلامو
َط َل ْع َق َط ْع م ِّيةْ ».و َبع ْد َل َخلَّ ْ
يس َم ْع!»
ْ
تس َم ْع َخلّي ْ
ساح« :اَأينا َل ل ُه اَأذا ْن ْ
4

5

6

7

8
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ي َ ْغ ِف ُر ال َخطايا أايضاً؟» َ 50وقا َل يَسو ُع
ِل ِت ْل َك ال َم ْر أا ِة« :اإيمانُ ِك َخ َّل َص ِك .ا ْذ َهبي
ب َِسلا ٍم».
َو َح َد َث ب َ ْع َد ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر أا ْن كا َن
يَسو ُع يَتَ َج َّو ُل في ال ُم ُد ِن َوالقُرى
بش ُر ِب َملَ ِ
كوت الل ِه َواثْنا
َوكا َن يَكْ ِر ُز َوي ُ ِّ
2
ساء ال َّلواتي ُشفي َن
َع َش َرهُ َم َع ُهَ .وال ِّن ُ
ض َو ِم ْن أا ْروا ٍح ِش ّر َير ٍةَ ،م ْري َ ُم
ِم ْن أا ْمرا ٍ
ا َّلتي تُ ْدعى ال َم ْج َد ِل َّي ُةِ ،ت ْل َك ا َّلتي َس ْب َع ُة
َشياطي َن َخ َر َج ِم ْنهاَ 3 ،ويوحا ُن ا ْم َر أاةُ خوزا
َثيرات
َوكي ِل هيرو ُد َسَ ،وشوشا ُن َو أُا َخ ُر ك ٌ
كُ َّن ي َ ْخ ِد ْمنَ ُه ِم ْن ُم ْقتَنيا ِت ِه َّن.

8

َثيرَ ،و ِم ْن ك ُِّل
َ 4وحي َن ا ْجتَ َم َع َج ْم ٌع ك ٌ
َمدينَ ٍة كانوا ي َ أاتو َن اإ َلي ِه ،نَ َط َق ِب َمثَ ٍل:
َ «5خ َر َج الباذ ُر ِليَ ْب ُذ َر بِذا َرهَُ .وحي َن ب َ َذ َر،
ُه َ
ناك ما َوقَ َع َعلى جا ِن ِ
ديس
ب ال َّطري ِق َو َ
الص ْخ ِر،
َو أاكَلَ ْت ُه ال ُّطيو ُرَ 6 .واآ َخ ُر َوقَ َع َعلى َّ
َو ِل َلو ْق ِت نَبَ َت َوبِما أانَّ ُه َل ْم يَكُ ْن َل ُه ُرطوب ٌة
يَب َِسَ 7 .وا آ َخ ُر َوقَ َع بَي َن ال� أ ْش ِ
واك َونَبَتَ ْت
َم َع ُه ال� أ ْش ُ
واك َو َخنَ َق ْت ُهَ 8 .وا آ َخ ُر َوقَ َع في
ض صا ِل َح ٍة َو َج ِّيد ٍة َونَبَ َت َو َصنَ َع ِثماراً،
أا ْر ٍ
الواحد ِمئ َة ِض ْع ٍ
ف».
ُ

لوقا

16-9:8

َمغْزى ال َم َث ْل

يش واِ ال َم َثل ها ْذ؟»
َ
وساَألو ُه َتلاميذو« :اَأ ْ
يتن َت ت ْعرفون
تن ك انْ َع َط ْ
لن« :اأنْ ْ
قالْ ْ
الاخر ا ْمثا ْل
س َهوك َ
ْاسرار َم َلكوت اَللهَ ،ب ْ
صرين ن ِا ْوم ُو َيرون،
من َل ‘م ْب ْ
لنْ ،
ي ْنقالْ ْ
يس َمعون ْوم ُو ي ْف ْتهمو ْن’.
ْو ْ
«ها ْذ واِ ال َم َثل :ال ّ ْبذا ْر ك ْلمة اَلله واِ.
َهو ْذ لَنّ ِا َعلى َج ْنب ال َّطريِ ْق ،هنّ ِا َهو ْك
يس َمعون الك ْل ِمةْ ،ويجي ال َعدو يشيل
َل ْ
من َق ْلبن ْبشا ْن لا ياآ ْمنون ْويخْ َلصو ْن.
الك ْل ِمة ْ
الح َج ْر ،هنّ ِا َهو ْذ َل
ْو َهو ْذ َل َعلى اَأ ْرض َ
يس َمعون ْبف ََر ْح ي ْق َبلون الك ْل ِمة،
َو ْق ْت َل ْ
لى َل َو ْق ْت واِ اإيمانن،
لنَ ،ب ِ
و ْع ُروق ما ْ
ْو َو ْق ْت ال َّتج ِربِة ي ْت َع ْث َورو ْنْ .وها ْك َل َو َق ْع
يس َمعون الك ْل ِمة،
َبين الشَّ وك ،هنّ ِا َهو ْذ َل ْ
غنى ْوشَ ْهوات ال ّدنْي ِا يخْ ت ْنقونْ ،و َث َم ْر
و ْب َه ّم ْو ِ
م ُو ي ْع َطو ْن.

َ 9و َس أا َل ُه تَ ُ
لاميذهُ« :ما ُه َو هذا ال َمثَ ُل؟»
10
10فَقا َل َل ُهم« :لكم قَ ْد أُا ْع ِط َي أا ْن تَ ْع ِرفوا
كوت الل ِهَ .و أا ّما ِل ِ
سر َملَ ِ
هؤل�ء الباقي َن
َّ
أ
فَبِا ْمثا ٍل يُقا ُلِ ،لكَي ‘ل� ي ُ ْب ِ
صروا َو ُهم
ُم ِ
بصرو َن َول� ي َ ْف َهموا َو ُهم سا ِمعو َن’.
11
َ «11وهذا ُه َو ال َمثَ ُل :البِذا ُر ُه َو كَ ِل َم ُة
12
الل ِهَ 12 .و ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن َعلى جا ِن ِ
ب ال َّطري ِق
ُهم أا َ
ولئك ا َّلذي َن ي َ ْس َمعو َن الكَ ِل َم َة َوي َ ْأاتي
ال َع ُد ُّو َوي َ ْأاخ ُُذ الكَ ِل َم َة ِم ْن قُلو ِبهِم ِلئَ ّلا
13
يؤ ِمنوا َوي َ ْخلُصواَ 13 .و ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن َعلى
الص ْخ ِر ُهم ا َّلذي َن َمتى َس ِمعواِ ،بف ََر ٍح
َّ
أ
يس َل ُهم ب َ ْل
ي َ ْقبَلو َن الكَ ِل َم َةَ ،وا ْص ٌل َل َ
14
اإلى حي ٍن ُه َو اإيمانُ ُهم َوفي َو ْق ِت ال َّت ْج ِرب َ ِة
الش ِ
وك
ي َ ْعثُرو َنَ 14 .وذ ِل َك ا َّلذي َوقَ َع بَي َن َّ
ُهم ا َّلذي َن ي َ ْس َمعو َن الكَ ِل َم َة َوبِا ْه ِتما ِم
َو ِب ِغنى َوب َِش َهوا ِت العا َل ِم ي َ ْختَ ِنقو َن َو ِثماراً
ل� ي ُ ْعطو َن.
ف ا ْرض ال َّطي ِبة ،هنّ ِا َهو ْذ
َ «15وذ ِل َك ا َّلذي في ال� أ ْر ِ
الصال َح ِة «15وها ْك َل َ
ض ّ
يس َمعون الك ْل ِمة،
ُهم ا َّلذي َن في قَ ْل ٍب نَ ِق ٍّي َوصا ِل ٍح ي َ ْس َمعو َن َل ْب َق ْل ْب صافي َط ّي ْب ْ
بالصب ْر.
بالصب ِرْ .ويو َعون ْوي ْع َطون َث َم ْر َّ
الكَ ِل َم َة َوي َ ْحفَظو َن َوي ُ ْعطو َن ِثماراً َّ
9

َمثَل ال ّ ْسراج

يس أا َح ٌد يو ِق ُد ِسراجاً َوي ُ ْخفي ِه ِب إا ٍ
ويخ ّبيو ف
راج َ
ناء «في َا َّح ْد يشْ عل ْس ْ
« َل َ
السري ِر ،ب َ ْل ي َ َض ُع ُه َعلى ْفرا ْغ ،يا يحطّو َت ْحت ال َّتخْ ْت؟ والّا يحطّو
أاو ي َ َض ُع ُه تَ ْح َت َّ
16

16
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25-17:8

الضو ْبشا ْن اَأينا َل ي ْدخ ْل يرى
َعلى ك ْرسي َّ
من َل ما في شي ْم َخ ّبا ما َت
َض ّويِتو؟ ْ
كشف.
َيب ّينْ ،ولا س ْر ما َت ي ْنعرفْ ْوي ْن ْ
من َل اَأينا َل ل ُه
تنْ ،
« َط ْلعوا اأ ْش َو ْن سم ْع ْ
ي ْن َعطىَ ،واينا َل ما لو ،حتّى شي َل ي ْفتك ْر
ل ُه واَِ ،ت ي ْناأخ ْذ منّو».
لى ما تاقوا
ْو َجوا لَع ْندو اأ ّمو واخوتوَ ،ب ِ
يح َكو ْن َمعو م ال َّزح ِمة .وقالولو« :اأ ّم ْك
ْ
قايمين َب ّرا ويريدون َيرو ْك».
واخوتك
ْ
17

18

19

20

لنَ « :هو ْذ ن ِا اأ ّمي
ين قالْ ْ
س ه ّواِ َر ْد َع َل ْ
َب ْ
ويسو ْن
واخوتيَ ،هو ْذ َل ْ
يس َمعو ْن ك ْلمة اَلله َ
ِفيا».
21

والب ْح َرة
َيس ُو ْع َيهدّي ال َّزو َب َعة َ

ف َس ّفي ِنة ه ّواِ
ف َيوم م ِالايّ ِا ْمَ ،ط َل ْع قع ْد َ
َ
لن« :قوموا َت ن ْق َط ْع َالب ْح َرة
ْو َتلاميذوْ ،وقالْ ْ
الص ُو ْبَ ».وو ْق ْت َل كا ْن يس ُوقو ْن،
لاك ّ
َيس ُو ْع نامْ .وقا ْم َهوا ْوق ْلعا ْن ف َالب ْح َرة،
الس ّفي ِنة .و َق َّربوا لَع ْندو
ْو َو ْقت ْوكا ْن تغ َْرق َّ
وق ِا َعدو ُه م ال َّنومْ ،وهنّ ِا يقولولوْ « :م َعلّ ْمنا،
الهوا
ْم َعلّ ْمناَ ،ت ن ْت َتو َب ْل!» ْوقام ْو َز َع ْق َع َ
والق ْلعا ْن وا ْمواج َالبحرْ ،و َوقَّفوا ْوصا ْر هدو.
خايفين
كن؟» ْوهنّ ِا
ْ
لن« :اَأني اإيمانْ ْ
ْوقالْ ْ
كا ْن ي ْت َع َّجبو ْن ،ويقولو ْن واِح ْد للاخْ :
22

23

24

25
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َمنار ٍة ِليَرى نو َرهُ ك ُُّل َم ْن ي َ ْدخ ُُلِ 17 .ل�أنَّ ُه
يس َشي ٌء َخ ِف ٍّي ل� يُك َْش ُفَ ،ول� َم ْستو ٌر
َل َ
ل� يُع َر ُف َوي َ ْأاتي اإلى ال َعلَ ِن.
َيف َس ِم ْعتُمِ ،ل� أ َّن َم ْن َل ُه
ُ « 18انْ ُظروا ك َ
يس َل ُه فَما ي َ ُظ ُّن أانَّ ُه َل ُه
ي ُ ْعطى َل ُهَ ،و َم ْن َل َ
أايضاً يُن َز ُع ِم ْن ُه».
َ 19و أاتى اإ َلي ِه أُا ُّم ُه َواإخ َْوتُ ُه َو َل ْم ي َ ْستَطيعوا
أا ْن يَتَكَ َّلموا َم َع ُه ب َِسبَ ِ
ب ال َج ْم ِعَ 20 .وقالوا
َل ُه :أُ
«ا ُّم َك َواإخ َْوتُ َك قائمو َن خا ِرجاً
َويُريدو َن أا ْن ي َ َر َ
وك».
ِ
«هؤل�ء ُهم أُا ّمي
جاب َوقا َل َل ُهم:
21ف أَا َ
َواإخ َْوتي ا َّلذي َن ي َ ْس َمعو َن كَ ِل َم َة الل ِه
َوي َ ْع َملو َن بِها».
َ 22وكا َن في أا َح ِد ال�أيّا ِم أا ْن َص ِع َد يَسو ُع
َو َجلَ َس في َسفينَ ٍة ُه َو َوتَ ُ
لاميذهَُ ،وقا َل
َل ُهمِ « :لنَعبُ ْر اإلى َع ْب ِر البُ َحير ِة َ
ذاك».
23
نام يَسو ُع َوصا َر
َوفيما ُهم ي ُ ْب ِحرو َنَ ،
السفين ُة
وء ري ٍح في البُ َحير ِة َو أاو َشكَ ِت َّ
نَ ُ
أا ْن تَ ْغ َر َقَ 24 .و َدنَوا َو أايقَظوهُ َوقالوا َل ُه« :يا
َقام َوانْتَ َه َر
ُم َع ِّل ُم ،يا ُم َع ِّل ُم ،اإنَّنا نَ ْه ِل ُك ».ف َ
واج البُ َحير ِة ف ََسكَنَ ْت َوصا َر
الري َح َو أا ْم َ
ّ
25
أ
ُهدو ٌءَ .وقا َل َل ُهم« :اي َن اإيمانُكُم؟»
فَكانَوا َو ُهم خائفو َن يَتَ َع َّجبو َن َويَقولو َن
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الهوا والق ْلعا ْن،
أا َح ُد ُهم ِللا آ َخ ِرَ « :م ْن ُه َو هذا ِليَ ْأا ُم َر َح ّتى
ْ
«من واِ ها ْذَ ،ل ياأم ْر حتّى َ
والبح ْر ويطيعو ُه؟»
واج َوالبَ ْح َر فَيُطيعونَ ُه؟» والا ْم ْ
الري َح َوال� أ ْم َ
ّ
واج َ

َ 26و أابْ َحروا َو أاتَوا اإلى ِم ْن َط َق ِة ال َج ْد ِريّي َن
ا َّلتي في ال َع ْب ِر ُمقاب َِل ال َجلي ِلَ 27 .وحي َن
ض ل�قاهُ َر ُج ٌل ِم َن ال َمدينَ ِة
َخ َر َج اإلى ال� أ ْر ِ
في ِه َشيطا ٌن ُم ْن ُذ َزما ٍن َطوي ٍلَ ،و ِثياباً َل ْم
يَكُ ْن ي َ ْلبَ ُسَ ،وفي بَي ٍ
ت َل ْم يَكُ ْن ي َ ْسكُ ُن
ْبل بَي َن القُبو ِر28 .حي َن َر أاى يَسو َع َص َرخَ
َو َوقَ َع أاما َم ُه َو ُه َو يَقو ُل ب َِصو ٍ
ت عا ٍل« :ما
لي؟ أا ْطلُ ُب
َلنا َو َل َك يا يَسو ُع ب َن الل ِه ال َع ِّ
ِم ْن َك ،ل� تُ َع ِّذبْني!» ِ 29ل� أ َّن يَسو َع أا َم َر
وح ال َّنجِ َس أا ْن ي َ ْخ ُر َج ِم َن ال إ�نْسانِ،
الر َ
ّ
فَ ُم ْن ُذ َزما ٍن َطوي ٍل كا َن قَ ْد َسباهَُ .وكا َن
يُق َّي ُد ب ِِس ْل ِسلَ ٍة َو أاكْبا ٍل َوي ُ ْح َر ُس فَكا َن ي ُ َق ِّط ُع
الشيطا ِن اإلى ال َق ْف ِر.
ساق ِم َن َّ
قُيو َدهُ َوي ُ ُ
َ 30و َس أا َل ُه يَسو ُع« :ما ا ْس ُم َك؟» قا َل َل ُه:
َثيرة ً كانَ ْت
« ِل ْجيو ُنِ »،ل� أ َّن َشياطي َن ك َ
قَ ْد َد َخلَ ْت في ِهَ 31 .وكانوا ي َ ْطلُبو َن ِم ْن ُه
أالّ� ي َ ْأا ُم َر ُهم ب َّ
ِالذها ِ
ب اإلى ال ُه َّو ِةَ 32 .وكا َن
ُه َ
ناك قَطي ُع َخنازي َر كَثي َر ٍة تَ ْرعى في ال َجبَ ِل
فَ َطلَبوا ِم ْن ُه أا ْن ْأيا َذ َن َل ُهم أا ْن ي َ ْدخُلوا في
الشياطي ُن
ال َخنازي ِر ف أَا ِذ َن َل ُهمَ 33 .و َخ َر َج َّ
الر ُج ِل َو َد َخلوا في ال َخنازي ِر ،فَانْ َدفَ َع
ِم َن َّ

ياطين َل َد َخلوا ف الخن ِازير
شَ ْ
َل َو َقعوا ْوغ ْرقوا ف َالبح ْر

يح َكم
الج ْدر ِّيةَ ،ل ْ
ْوساقوا ْو َجوا َل َب َل ْد َّ
ض
ْمقاب ْل شاطي َّ
الجلي ْلْ .ولَ َم ْن نز ْل للا َ ْر ْ
من
َط َل ْعلو َزلَ ِمة م َالب َل ْد كا ْن ِفيو ش ِيطا ْن ْ
بس َحويسْ ،وما كا ْن ل ُه
َزمانْ .وما كا ْن ي ْل ْ
َبيت ْولا ماوىَ ،غي ْر َبين ال ّ ْقب ُو ْر .اَأ َّو ْل َل
ارى َيس ُو ْع َز َع ْق َصوت ْو َو َق ْع قدّاموْ ،وساح
يش َبي ْننا ْو َب ْ
ينك يا
ْب ْ
علوت َصوتو ْوقالْ« :اَأ ْ
َيس ُوع ا ْبن اَلله الع ِالي؟ اَأ ْرجو ْك لا ْت َع ّذ ْبني!»
من َل كا ْن كلا َأ َمر َيس ُو ْع ُروح النّ ْج ِسة
ْ
من َزما ْن كا ْن
من َل ْ
َت ت ْط َلع م الانْسا ْنْ ،
َيسي ْر للشّ ِيطانْ .وكا ْن يتْشَ َّد ْد ف زن ِاجي ْر
عن ويس ُوقو
و ْب َك َل ْپچات ْوي ْنحرسْ ،وكان ي َقطّ ْ
للب ّر ِّيةَ .يس ُو ْع َساَألو« :اَأيش
الشّ ِيطا ْن َ
ْاس ْ
ني طابو ْر
مك؟» قالْ« :لَ ْجيو ْن!» ي ْع ِ
من َل شَ ياطين ْكثي ْر كا ْن كد ََّخ ْل
َع ْس َك ْرْ ،
يروحو ْن
ِفيوْ ،وكا ْن ي ْت َو َّسلولو لا ياأمر ْن َت ُ
للهاويِة .وكا ْن في َهون َْك َك ْري ْة خن ِازير
الج َبلْ ،وكا ْن ي ْت َو َّسلولو َت
ْگبيرِة ت ْرعى َع َّ
اهن
َ
يين ي ْدخلو ْن ف الخن ِازيرْ ،و َخ ّل ْ
يخلّ ْ
ياطين م ال َّزلَ ِمة ْو َد َخلوا ف
و َط َلعوا الشَّ ْ
الخن ِازيرْ ،و َه ّج ْت ها ْك َك ْرية الخن ِازي ْر ك ّلا
26

27

28

29

30

31

32

33
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الج َبلْ ،و َو َقعوا ف
س ِاوي ص ُو ْب َقراغ َّ
َالب ْح َرة واخْ َت َنقواَ .و ْق ْت َل ا َروا ال ّر ْعواِ ْن
الخ َب ْر ف ال ّ ْبلا ْد
شي َل صا ْرَ ،ه َربوا ْونَشَ روا َ
س َت َيرون شي َل
والّضْ ياعْ .و َط َلعوا النّ ِا ْ
صارْ ،و َجوا لَع ْن ْد َيس ُو ْع َوا َروا هاك ال َّزلَ ِمة
بس و ْماَأ َّدب ْوق ِاع ْد ع ْند
َل َط َلعوا شَ ياطينو ِلا ْ
ولن َهو ْذ َل
ْاج َر ْين َيس ُوعْ .وخافواْ .و َح َك ْ
ا َروا اأ ْش َون انْشَ فى هاك ال َّزلَ ِمة َل كا ْن ِفيو
الج ْدر ِّية كا ْن ي ْت َو َّسلو ْن َل
ياطين .ولَ ّمة َّ
شَ ْ
من كث ْر َخوفْ
من ع ْند ْنْ ،
يرو ْح ْ
َيس ُو ْع َت ُ
للس ّفي ِنة ْورج ْع
َل خافوا .قا ْم َيس ُو ْع َط َل ْع َّ
س هاك َزلَ ِمة َل َط َلعوا منّو
ْ
من ع ْند ْنَ .ب ْ
ياطين ،كا ْن ي ْت َو َّسللو َت يس ِي ْر ع ْندو،
الشَّ ْ
ْو َص َرفو َيس ُوع ْوقالْلو« :ا ْر َجع َل َب ْ
يتك،
واحكي َعلى شي َل َسوى اَلله َمعك».
ْ
راح ي ْكر ْز ف ك ّل َالب َل ْد َعلى شي َل َسوى
ْو ْ
َمعو َيس ُوعْ.
34

35

36

37

38

39

يايروس م ال َموت
لَ َم ْن َيس ُو ْع َق َّيم ب ْن ْت ُ

ْولَ َم ْن رج ْع َيس ُوعْ ،ال َت ّموا ن ِاس ْكثي ْر
من َل كل ّ ْن كا ْن ي ْنطرو ُه.
لاست ْقبالوْ ،
ْ
ِ
ِ
س
ْوواح ْد َزلَمة ْاسمو ُ
يايروس ،كا ْن َريّ ْ
لل َم ْج َم ْعَ ،و َق ْع قدّام ْاج َر ْين َيس ُوعْ ،وكا ْن
لب منّو َت ي ْدخ ْل َل َبيتو:
ي ْت َو َّسللو ْوي ْط ْ
من َل كا ْن ل ُه ب ْن ْت َوحي ِدة ع ْمرا َحوالي
ْ
وت.
بت َع ال َم ْ
ناعش َس ِنة َمريِ َضة ك ْل َق َّر ْ
ا ْث ْ
40

41

42
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ذ ِل َك القَطي ُع كُ ُّل ُه نَ ْح َو ال ُج ْر ِ
ف َو َوقَ َع في
34
الرعاةُ ما
البُ َحير ِة َوا ْختَنَ َقَ .وحي َن َر أاى ُّ
َح َد َثَ ،ه َربوا َو أا ْخبَروا في ال َمدينَ ِة َوفي
اس ِليَ َروا ما َح َد َث،
القُرىَ 35 .و َخ َر َج ال ّن ُ
الر ُج َل ا َّلذي
َو أاتَوا اإلى يَسو َع و َو َجدوا ذ ِل َك َّ
َخ َر َج ْت َشياطينُ ُه ل�بِساً َو ُم َه َّذباً َوجا ِلساً
ِع ْن َد قَ َد َمي يَسو َع ،فَخافواَ 36 .و َروى
الر ُج ُل
َل ُهم ا َّلذي َن َر أاوا ك َ
في ذ ِل َك َّ
َيف ُش َ
سوسَ 37 .وكا َن ك ُُّل َج ْم ِع ال َج ْد ِريّي َن
ال َم ْم ُ
ي َ ْطلُبو َن ِم ْن ُه أا ْن ي َ ْذ َه َب ِم ْن ِع ْن ِد ِهم ِل� أ َّن
َخوفاً َعظيماً أا ْم َسكَ ُهم .ف ََص ِع َد يَسو ُع اإلى
السفينَ ِة َو َر َج َع ِم ْن ِع ْن ِد ِهمَ 38 .و أا ّما ذ ِل َك
َّ
الشياطي ُن فَكا َن
الر ُج ُل ا َّلذي َخ َر َج ِم ْن ُه َّ
َّ
أ
ي َ ْطلُ ُب ِم ْن ُه ا ْن يَكو َن ِع ْن َدهَُ .و َص َرفَ ُه يَسو ُع
َوقا َل َل ُه«39 :ا ْرج ِْع اإلى بَي ِت َك َو أا ْخب ِْر ع َّما
َصنَ َع َل َك الل ُهَ ».و َذ َه َب َوكا َن يَكْ ِر ُز في
ك ُِّل ال َمدينَ ِة ع َّما َصنَ َع َل ُه يَسو ُع.
َثير،
َ 40وحي َن َر َج َع يَسو ُع ا ْستَ ْقبَلَ ُه َج ْم ٌع ك ٌ
ِل�أنَّ ُهم َجميعاً اإيّاهُ كانوا ي َ ْنتَ ِظرو َنَ 41 .واإذا
ئيس َم ْج َم ٍع َوقَ َع
اس ُم ُه يوا ُ
َر ُج ٌل ْ
آروش َر ُ
أ
مام قَ َد َمي يَسو َع َوكا َن ي َ ْطلُ ُب ِم ْن ُه أا ْن
ا َ
حيدة ً كانَ ْت
ي َ ْدخ َُل اإلى بَي ِت ِهِ 42 .ل� أ َّن ابْن ًة َو َ
َل ُه في الثّا ِنيَ َة َع ْشرةََ ،وكانَ ْت ِ
موشكَ ًة أا ْن
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رايح َمعو ،اَأ ّمة ن ِاس
موتَ .وحي َن َذ َه َب َم َع ُه يَسو ُعَ ،ج ْم ٌع َو ْق ْت َل كا ْن َيس ُو ْع ْ
تَ َ
ْوعالَ ْم كا ْن ي ْز َحمو ُه َز َحما ْن.
َثير كا َن ي َ ْز َح ُم ُه.
ك ٌ
43ا ْم َر أاةٌ نا ِزف ُة َد ٍم ُم ْن ُذ اثْنَتَي َع ْشرةَ َسنَ ًة،
كانَ ْت قَ ْد أانْ َفق َْت ك َُّل ُم ْقتَناها بَي َن ال� أ ِط ّب ِاء
َوما َو َج َد ْت ِم ْن أا َح ٍد أا ْن تَ ْشفىَ 44 .دنَ ْت
ِم ْن َخ ْل ِف ِه َو َل َم َس ْت ُه ْد َب ث َو ِب ِه َو ِل َلو ْق ِ
ت
زيف َد ِمهاَ 45 .وقا َل يَسو ُعَ « :م ْن
تَ َو َّق َف نَ ُ
َل َم َسني؟» َوفيما ال َجمي ُع يُن ِكرو َن ،قا َل َل ُه
ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس َوا َّلذي َن َم َع ُه« :يا َس ِّي َدنا،
ُجمو ٌع كَثي َرةٌ ي ُ َض ِّيقو َن َعلَ َ
يك َوي َ ْز َحمونَ َك
َوتَقو ُلَ ‘ :م ْن َل َم َسني؟’ » 46فَقا َل :أ
«ا َح ٌد
َل َم َسنيِ ،ل�أنّي َع َرف ُْت أا َّن قُ َّوة ً َخ َر َج ْت
ِم ّني 47 ».أا ّما ِت ْل َك ال َم ْر أاةُ فَحي َن أرا ْت
أانَّها َل ْم تُف ِل ْت ِم ْن ُملا َح َظ ِت ِه أاتَ ْت َو ِه َي
تَ ْرتَجِ ُف َو َوقَ َع ْت ساج َِدة ً َل ُه َوقا َل ْت َعلى
الش ْع ِ
ب كُ ِّل ِه ل� أ ِّي ِع َّل ٍة َل َم َس ْت ُه
َم أرا ًى ِم َن َّ
َيف ِل َلو ْق ِ
ت ُش ِفيَ ْت 48 .فَقا َل يَسو ُع
َوك َ
َلها« :ابْنَتي ،تَ َش َّجعي .اإيمانُ ُك َخ َّل َص ِك.
ا ْذ َهبي ب َِسلا ٍم».
َ 49وبَينَما ُه َو يَتَكَ َّل ُم ،أاتى وا ِح ٌد ِم ْن أا ْه ِل
س ال َم ْج َم ِع َوقا َل َل ُه« :ماتَ ِت ابْنَتُ َك،
َرئي ِ
ل� تُ ْت ِع ِ
ب ال ُمع ِّل َمَ 50 ».و َس ِم َع يَسو ُع َوقا َل
الصب ّي ِة« :ل� تَ َخ ْف .اآم ْن فَق َْط فَه َِي
ل�أبي َّ
صَ 51 ».و أاتى يَسو ُع اإلى البَي ِ
ت
تَ ْخلُ ُ

َزيف َد ْم
َيس ُو ْع يشْ في هاك ال َم َرة َل كا ْن َمعا ن ْ

ناعش
ْوكا ْن في َم َرة َمعا ن ْ
َزيف َد ْم من ا ْث ْ
فت ك ْل مالا َح ْق ح ْك ِمة
َس ِنة ،كا ْن ك ْل َص َر ْ
من َخ ْلفو
ْوما ا َر ْت من اَ َّح ْد شفاَ .ق َّر ْ
بت ْ
َزيف
ْو َدقّ ْت َر ّدة ْزبونوْ ،و َ
فن ْ
ف َدق ِيقتا َوقَّ ْ
«من َد ْقني؟» ْولَ َم ْن
َد ّماَ .يس ُو ْع قالْْ :
كلّ ْن نَ َكروا ،قالْلو شَ ْمعو ْن ب ْطرس ْو َل َمعو:
ين َحولك يذايقوك
« ْم َعلّ ْمنا ،ن ِاس الم ْل َت ّم ْ
س
ْوي ْز َحمو ْك وتْقولْْ :
‘من َد ْقني؟’ » َب ْ
من َل ق ِّوة
ه ّواِ قال« :انْسا ْن َد ْقنيَ :ع َر ْف ُت ْ
عت منّيْ ».وهاك ال َم َرة َو ْق ْت َل ا َر ْت
َط َل ْ
هي ت ْرجف،
ما تاقت ت َْخ ّبي َع َليوَ ،جت ْو ِّ
س
عت َس َجدتْلوْ ،و ْ
ْو َو َق ْ
قالت قدّا ْم ك ّل النّ ِا ْ
َتَ .يس ُو ْع
يش َدقّتو َو ْاش َو ْن راساً انْشَ ف ْ
لَ ْ
قالْلاَ « :ق َّوي َق ْل ْب ِك يا ب ْنتي ،اإيمانْ ِك
َخلَّ ْص ِكُ .روحي ْب َسلا ْم».
43

44

45

46

47

48

يت
من َب ْ
ْو َبع ْد ه ّواِ ْ
يحكي ،جا واِح ْد ْ
«ماتت ب ْن ْتك .لا
َريّس ال َم ْج َمع ْوقالْلو:
ْ
س َيس ُو ْع َو ْق ْت َل
ْت َع ّذب ال ّ ْم َعلّ ْم!» َب ْ
آمن
سا ْ
سم ْع قا ْل لاَبو الب ْن ْت« :لا تْخافْ ! َب ْ
ص ب ْن ْ
للبيت
تكْ ».وجا َيس ُو ْع َ
َت تخْ َل ْ
49

50

51
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6:9–52:8

ْوما َخلّى ا ْنسا ْن ي ْدخ ْل َمعو َغي ْر شَ ْمعون
يوحنّاَ ،وابو الب ْن ْت وا ّما .وكلّ ْن
ْو َي ْعقوب ْو َ
كا ْن ي ْب َكو ْن َع َليا وين ُوحو ْنَ .يس ُو ْع قالْ« :لا
ماتت ،ن ِاي ِمة ي ِا!» ْو َبقى
ت ْب َكون :ما ك ْل ْ
من َل كا ْن ي ْعرفو ْن َمي ِتة ي ِا.
ي ْذ َحكو ْن َع َليوْ ،
س ه ّواِ ،ط ِالَع ك ّل انْسا ْن َل َب ّراْ ،و ْ
مسك
َب ْ
ف ايدا وساحا ْوقالْ« :يا ب ْن ْت قومي!»
قامتَ .وا َم ْر َت
عت ُروحاْ ،وراساً ْ
رج ْ
ْو ْ
ي ْع َطوا َت تاك ْل .اَأبووا وا ّما انْ َب َهتواْ ،وه ّواِ
هن لانْسا ْن لا يقولو ْن َعلى شي َل صا ْر.
نَ َّب ْ
52

53

54

55

56

9

ساح َيس ُو ْع َتلاميذو الا ْثناعش،
ْو ْ
طاهن ق ِّوة وس ْل َطة َعلى ك ّل
ْو َع
ْ
الشَّ ياطين ْو َعلى الا ْمراض ْبشا ْن يشْ فَو ْن.
ثن َت َيبشرون ْب َم َلكوت اَلله ْويشْ فَون
ْو َب َع ْ
تحملو ْن
ال َم ِ
لن« :شي لا ْ
راضىْ .وقالْ ْ
لل َّطريِ ْق ،لا َخي َزرانِةْ ،ولا ط ُو ْربايِةْ ،ولا ْغ َبيز،
كن.
ْولا َّ
فضةْ ،ولا ْزبونَين يكو ْن لَواِح ْد ْ
تنَ ،هون َْك كونوا ْومنّو
َواينا َب ْ
يت َل َد َخ ْل ْ
بلوكنَ ،و ْق ْت
يس َت ْق ْ
س َل م ُو ْ
ا ْط َلعواْ .ون ِا ْ
يكن زاِ
َل ت ْط َلعو ْن مناك َالب َل ْدَ ،غ ْبرة ْاج َر ْ
ينْ ».و َط َلعوا
انْفضوواَ ،ت تْس ِي ْر شَ ها ِدة َع َل ْ
يدورو ْن ف ال ّ ْضياع وال ّ ْبلا ْد،
ال ّر ْ
سل ُ
ويبشرون ْويشْ فَو ْن ف ك ْل م ُو َض ْع.
َ
2

3

4

5

6
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َو َل ْم ي َ َد ْع أا َحداً ي َ ْدخ ُُل اإلى البَي ِت َم َع ُه اإلّ�
الصب َّي ِة
قوب َويو َح ّنا َو أابا َّ
ِس ْمعا َن َوي َ ْع َ
َو أُا َّمهاَ 52 .وكانوا كُ ُّل ُهم ي َ ْبكو َن َويَنوحو َن
َعلَيها .فَقا َل َل ُهم يَسو ُع« :ل� تَ ْبكوا.
ِل�أنَّها َل ْم ت ُم ْت َول ِك َّنها نائ َم ٌة!» 53فَكانوا
ي َ ْض َحكو َن َعلَي ِه ِل ِع ْل ِمهِم أانَّها ماتَ ْت.
 54ف أَاخ َْر َج ك َُّل وا ِح ٍد خا ِرجاًَ ،و أا ْم َس َك
ِبيَ ِدها َو َدعاها َوقا َل« :يا َص ِب َّي ُة قومي!»
َ 55و َر َج َع ْت رو ُحها َو ِل َلو ْق ِت قا َم ْت َو أا َم َر أا ْن
يُعطوها ِلتَ ْأاك َُلَ 56 .و ُد ِه َش أابَواها فَنَ َّب َه ُهما
أالّ� يَقولوا ِل� أ َح ٍد َع ّما َح َد َث.
َو َدعا يَسو ُع اثْنَي َع َش َرهُ َو أا ْعطا ُهم
الشياطي ِن
قُ َّوة ً َو ُس ْلطاناً َعلى ك ُِّل ّ
لش ِ
فاء َ 2و أا ْر َسلَهم ِليَكْ ِرزوا
ض ِل ِّ
َوال� أ ْمرا ِ
ِب َملَكو ِت الل ِه َوي َ ْشفوا ال َم ْرضىَ 3 .وقا َل
َل ُهمَ « :شيئاً ل� تَ ْح ِملوا ِلل َّطري ِق ،ل�
َعصاً َول� ِمز َوداً َول� ُخ ْبزاً َول� ِف َّض ًة
َول� يَكُ ْن ِلوا ِح ٍد ِم ْنكُم قَميصانَِ 4 .و أا َّي
بَي ٍ
ناك كونوا َو ِم ْن ُه َ
ت تَ ْدخُلونَ ُه ،فَ ُه َ
ناك
اخ ُْرجواَ 5 .و ِل َّلذي َن ل� ي َ ْقبَلونَكُم ،حا َلما
تَ ْخ ُرجو َن ِم ْن ِت ْل َك ال َمدينَ ِة انْفُضوا ال ُغبا َر
أايضاً َع ْن أا ْقدا ِمكُم َشها َدة ً ِ
ض َّد ُهم».
6
الر ُس ُل َوكانوا يَطوفو َن في القُرى
َو َخ َر َج ُّ
َوال ُم ُد ِن َوكانوا يُبَ ِّشرو َن َوي َ ْشفو َن في ك ُِّل
َمكانٍ.

9

لوقا

الربْ ِع َع ْن ك ُِّل
َ 7و َس ِم َع هيرو ُد ُس َر ُ
ئيس ُّ
ما كا َن ي َ ْح ُد ُث ِبيَ ِد ِهَ ،وكا َن يَتَ َع َّج ُب ِل� أ َّن
أُ
قام ِم ْن
اناساً كانوا يَقولو َن« :اإ َّن يو َح ّنا َ
بَي ِن ال� أ ْموا ِتَ 8 ».وا آ َخري َن يَقولو َن« :اإيل ّيا
قَ ْد َظ َه َرَ ».وا آ َخري َن« :نَب ٌِّي ِم َن ال�أنْب ِ
ِياء
قامَ 9 ».وقا َل هيرو ُد ُسَ « :ر ْأا َس
القُدامى َ
يو َح ّنا أانا قَ َط ْع ُتَ .م ْن ُه َو هذا ا َّلذي أا ْس َم ُع
َع ْن ُه ِ
ريد أا ْن يَراهُ.
هذ ِه ال�أُمو َر؟» َوكا َن ي ُ ُ
10
الر ُس ُل َر َووا ِليَسو َع َع ْن
َوحي َن َر َج َع ُّ
ك ُِّل َش ٍ
يء َصنَعوا ف أَا َخ َذ ُهم َو ْح َد ُهم اإلى
َم ِ
وض ٍع قَ ْف ٍر ِلبَي ِت َصيدا11 .حي َن َع ِل َم ِت
راءهُ َوق ِبلَ ُهم َوكا َن يَتَكَ َّل ُم
ال ُجمو ُعَ ،ذ َهبوا َو َ
َم َع ُهم َع ْن َملَكو ِت الل ِه َوالم ْحتاجو َن اإلى
ِش ٍ
فاء كا َن ي َ ْشفيهِمَ 12 .وحي َن ب َ َد أا ال َّنها ُر
«اص ِر ِ
ميلَ ،دنا تَ ُ
يَ ُ
ف
لاميذهُ َوقالوا َل ُهْ :
ال ُجمو َع ِليَ ْذ َهبوا اإلى القُرى ا َّلتي َحو َلنا
َواإلى البَساتي ِن ِليَبيتوا فيها َويَجِ دوا َل ُهم
َطعاماً ِل�أنَّنا في َم ِ
وض ٍع قَ ْف ٍر 13 ».قا َل
َل ُهم يَسو ُع :أ
«ا ُعطو ُهم أانْتُم ِليَ ْأاكُلوا».
يس َلنا أاكْثَ ُر ِم ْن َخ ْم َس ِة أا ْر ِغ َف ٍة
فَقالواَ « :ل َ
َو َس َمكَتَي ِن ،اإلّ� اإ ْن َذ َه ْبنا َوابْتَ ْعنا َطعاماً
الش ْع ِ
ب كُ ِّل ِهِ 14 ».ل�أنَّ ُهم كانوا نَ ْح َو
ِلهذا َّ

14-7:9

هيرودس
حيرة ُ

دس حاكم ال ّرب ْع سم ْع َعلى ك ْل
ُ
هيرو ْ
من
شي َل كان يس ِير َعلى ايدو ،و ْت َع َّج ْبْ ،
من َبين
َل ن ِاس كان تْقولْ:
«يوحنّا قا ْم ْ
َ
يتينْ ».و َغيرن يقولو ْنَ « :ظ َهر ايِل ّيا».
ال َم ْ
من نَباي ْة َزمان القَدي ْم
ْو َغير ْن« :واِح ْد ْ
يوحنّا ،اَنا
دس قالْ:
«راس َ
قا ْمْ ».و ُ
ْ
هيرو ْ
َق َط ْعتو ُه ،من واِ َبقى ها ْذ َل ْاس َم ْع َع َليو ك ْل
َهال َمساي ْل؟» ْوكان يريد يرا ُه.
7

8

9

َيس ُو ْع ي َط ّعم ويشَ ّبع َخ ْمسة اَلاف َزلَ ِمة

رجعوا ال ّرس ْلَ ،ح َكوا لَ َيس ُو ْع
ْو َو ْق ْت َل ْ
َعلى ك ْل شي َل َسوا .قا ْم اَأ َخذن ْب َو ْحدن
س
راح لَ َب ّريّ ْة َب ْ
ْو ْ
س لَ ّمات النّ ِا ْ
يت َصيداَ .ب ْ
واس َت َقبلن
َو ْق ْت َل َع َرفوا ،راحوا َخ ْلفوْ ،
كيلن َعلى َم َلكوت اَللهْ .و َل كان
ْو َبقى ْ
يح ْ
ص
يلزمن شفا شَ ْ
ْ
فاهنْ .ولَ َم ْن َق َّرب يخْ َل ْ
ناعش َق َّربوا ْوقالولو:
ال ّ ْنهارَ ،تلاميذو الا ْث ْ
يروحو ْن للّضيا ْع
ْ
س َت ُ
«اصرفْ لَ ّمات النّ ِا ْ
ِ
تين ويباتو ْن َهون َْك
للبسا ْ
َحولْنا َحواليناْ ،و َ
ف َب ّر ِّية َم ْقط ُو َعة
ولن ل ْقم ْة اَأ َك ْلَ :هو ْن َ
وير ْ
َ
ِ
لن« :اأنْتن ا ْع َطوو ْن َت
ْ
نحناَ ».يس ُو ْع قالْ ْ
من َخ ْمسة
يا ْكلو ْن ».قالوا« :ما في عنّا اأ ْك َث ْر ْ
ين اإلّا َل رحنا ْ
واش َترينا اَأك ْل
ر ْغ ِفة ْو َس َم ْك َت ْ
لَ َهالشَّ ْع ْب كلّو ».كانوا َحوالي َخ ْمسة
10

11

12

13

14
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«خلَّوو ْن َت
لنَ :
َالافْ ّ
رجالَْ .يس ُو ْع قالْ ْ
سين
ي ْن َت َكو ْن َج
ْ
ماعات ،ك ْل َجما َعة َخ ْم ْ
واِح ْدْ ».وكذاِ َسوا ال َّتلاميذْ ،و َخلَّوا الك ْل
الخ ْمسة ر ْغ ِفة
ي ْن َت َكو ْنَ .و َاخ ْذ َيس ُو ْع َهوك َ
للسماْ ،وب ِا َرك ْوك ََسر،
والس َمك َتينْ ،و َطلَّ ْع َّ
َّ
ْو َعطى ل َتلاميذو َت يحطّو ْن قدّام الشَّ ْع ْب.
ناعش ق ّف ْة
َواكَلوا كلّن ْوش ْبعواْ ،وشالوا ا ْث ْ
ّامن.
كس ِاري فضْ ْ
من قد ْ
لت ْ

َخ ْم َس ِة ا آل� ِ
ف َر ُج ٍل .قا َل َل ُهم يَسو ُع:
أ
«اتْ ِكئو ُهم ُم َّتكَاآ ٍ
تَ ،خ ْمسي َن وا ِحداً
في ال ُم َّتك أَاَ 15 ».و َصنَ َع ال َّت ُ
لاميذ كذ ِل َك
َو أاتْك أَاو ُهم َجميعاًَ 16 .و أا َخ َذ يَسو ُع َخ ْم َس َة
الس َمكَتَي ِن َون َ َظ َر في
ال� أ ْر ِغ َف ِة ِت ْل َك َو َّ
الس ِ
ماء َوبا َر َك َوك ََس َر َو أا ْعطى تَ َ
لاميذهُ
َّ
17
أ
موعَ .واكَلوا َجميعاً
ِليَ َضعوا ِلل ُج ِ
َو َشبِعواَ ،و َرفَعوا ما ف ََض َل ِم ْن ِك َس ٍر اثْنَتَي
َع ْش َرةَ قُ َّف ًة.

يصلّي ْب َو ْحدو ْو َتلاميذو
و َك َّرة كان َ
َمعوْ ،و َساَألن ْوقالْ« :من يقولو ْن لَ ّمات
س َع َلي اَنا؟» َر ّدوا َع َليو قالولو« :منّن
النّ ِا ْ
يوحنّا ال َم ْع َمذانْ ،ومنّن :ايِل ّيا،
يقولو ْنَ :
من نَباية القَدي ْم قا ْم»
ْومنّن يقولو ْن :واِح ْد ْ
تن من تْقولون اَنا؟» َر ْد َع َليو
لن« :وانْ ْ
قالْ ْ
س
شَ ْمعون ْوقالْ« :اأنْ َت َمسيح اَلله!» َب ْ
هن لا يقولو ْن هاي َل
ه ّواِ َز َع ْق َع َلين ْونَ َّب ْ
اح ْد.
َّ

18واإ ْذ كا َن ي ُ َص ّلي َو ْح َدهُ َوتَ ُ
لاميذهُ َم َع ُه،
َس أا َل ُهم َوقا َلَ « :م ْن تَقو ُل ال ُجمو ُع َع ّني
أانّي أانا؟»  19أاجابوا َوقالوا َل ُه« :يو َح ّنا
ال َم ْع َمدا ُنَ ،وا آ َخرو َن :اإيل ّياَ ،واآ َخرو َن :نَب ٌِّي
ِم َن ال�أنْب ِ
قام« 20 ».قا َل َل ُهم:
ِياء القُدامى َ
جاب ِس ْمعا ُن
َو أانْتُم َم ْن تَقولو َن أانّي أانا؟» أا َ
َوقا َلَ « :مسي ُح الل ِه!» 21فَانْتَ َه َر ُهم َونَ َّب َه ُهم
أالّ� يَقولوا هذا ِل� أ َح ٍد.

15

16

17

سيح
رس بال َم ْ
اإيمان ب ْط ْ

18

19

20

21

يخ ّبر َعلى َموتو وقي ِامتو
َيس ُو ْع َ

ْوقا ْللن« :ا ْبن الا ْنسا ْن َت ي ْت َع َّذب
ْكثي ْرْ ،وم ُو ي ْنقب ْل م الّشْ ي ُو َخة و ْگباريّة ال َك َه َنة
و ْم َع ْلمين النّاموس ْو َت ي ْقتلو ُهْ ،و ْ
ثالث َيو ْم
َت يقو ْمْ ».وقا ْل قدّام الك ْل« :اَأينا َل را ْد
يحم ْل
يجي َخ ْلفي ،لاز ْم ي ْكفر ْب َن ْفسوْ ،و ْ
22

23
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تيد أا ْن
َ 22وقا َل َل ُهم« :اإ َّن ابْ َن ال إ�نْسان َع ٌ
الشيو ِخ َو ُر َؤ ِ
ساء
يَتَ أا َّل َم كَثيراً َوي ُ ْر َذ َل ِم َن ُّ
الكَ َهنَ ِة َوالكَتَبَ ِة َوي َ ْقتُلوهُ َوفي اليَو ِم الثّا ِل ِث
23
أ
مام ك ُِّل وا ِح ٍدَ « :م ْن أارا َد
يَ ُ
قومَ ».وقا َل ا َ
أ ْأ
تي َورائي فَ ْليُ ْن ِك ْر نَف َْس ُه َوي َ ْح ِم ْل
ا ْن يَا َ

لوقا
َصليبَ ُه ك َُّل يَو ٍم َوي َ ْأاتي َورائيِ 24 .ل� أ َّن
َم ْن أارا َد أا ْن ي ُ َخ ِّل َص نَف َْس ُه ي ُ ْه ِلكُهاَ .و َم ْن
أا ْهلَ َك نَف َْس ُه ِم ْن أا ْجلي فَهذا ي ُ َخ ِّل ُصها.
ِ 25ل�أنَّ ُه ماذا ي َ ْنتَ ِف ُع اإنْسا ٌن ي َ ْرب َ ُح العا َل َم كُ َّل ُه
َونَف َْس ُه ي ُ ْه ِل ُك أاو ي َ ْخ َس ُر؟ َ 26م ْن ي َ ْخ َج ْل
بي َو ِبكَ ِلماتي ،ي َ ْخ َج ْل ِب ِه ابْ ُن ال إ�نْسان
حي َن ي َ ْأاتي في َم ْج ِد أابي ِه َم َع َملائكَ ِت ِه
ناس
ال ِق ّديسين27 .ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :ث َ َّم َة أُا ٌ
وت َح ّتى ي َ َروا
يام ُهنا ل� يَذوقو َن ال َم َ
ِق ٌ
كوت الل ِه».
َملَ َ

33-24:9

من َل ك ْل
َصليبو ك ْل َيوم ْويجي َخ ْلفيْ ،
س َل
واِحد يريد َ
ص نَ ْفسو ،ي َتوبلاَ .ب ْ
يخلّ ْ
من َل
ي َتوب ْل نَ ْفسو لَخاطريَ ،
يخلّصاْ .
يش ي ْنتفع انْسا ْن ير َبح ال ّدنْي ِا ك ّلا ْونَ ْفسو
اَأ ْ
ف
يستحي في ْو َ
ي َتوبلا يا يخْ َسرا؟ َل ْ
س
كَلاميَ ،ت ْ
يستحي ِفيو ا ْبن الانْسا ْن َب ْ
ّيسين.
يجي َ
ف َم ْج ْد اَأبو ُه َم ْع َملايكتو ال َقد ْ
ْ
قايمين َهو ْن م ُو
س
ْ
صدق اَأقولْ ْ
كن :في ن ِا ْ
وت ل م ُو َيرو ْن َم َلكوت اَلله».
يذوقون ال َم ْ
ُ
24

25

26

27

ال َّت َجلّي

َبع ْد َهال َكلام ْب َحوالي ْثم ْنة اِيمَ ،يس ُو ْع
يوحنّا ْو َط َل ْع
َو ّدى َمعو شَ ْمعون ْو َي ْعقوب ْو َ
يصلّي ْت َغ َّي ْر
يصلّيْ .وه ّواِ َ
الج َب ْل َت َ
َع َّ
وچو وا ْب َي ّض ْت َحويسو ْو َبقى ت ْل َم ْع.
َم ْن َظ ْر ّ
يح َكو ْن َمعو ،موسى وايِل ّيا
ين ْ
ْو َظ َه ْر ر ّجالَ ْ
يح َكو ْن
كانواَ .ظ َهروا َ
ف َمجدْ ،وكا ْن ْ
س.
َعلى ْطل ُوعو َل كا ْن َت يت ْم ف الق ْد ْ
شَ ْمعون ْو َهو ْك َل َمعو كا ْن ك ْل َغطّوا ف
صحيوا َوا َروا َم ْجدو ْو َهوك
ال َّنومْ ،وبال ّز ُور ْ
القايمين ع ْندو.
ال ّر ّجالَين
ْ

َ 28وب َ ْع َد ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات ِبنَ ْح ِو ث َما ِنيَ ِة
قوب
أايّا ٍم ،كا َن أا ْن أا َخ َذ يَسو ُع ِس ْمعا َن َوي َ ْع َ
29
َويو َح ّنا َو َص ِع َد اإلى َجبَ ٍل ِليُ َص ّل َيَ 29 .وفيما
ُه َو ي ُ َص ّلي ،تَ َغ َّي َر َم ْن َظ ُر َو ْج ِه ِه َو ِثياب ُ ُه
30
ابْيَ َّض ْت َوكانَ ْت تَ ْل َم ُعَ 30 .واإذا َر ُجلا ِن
31
يَتَكَ َّلما ِن َم َع ُه ُهما موسى َواإيل ّيا31 ،ال َّلذا ِن
َظ َهرا في َم ْج ٍد كانَا يَتَ َح َّدثا ِن َع ْن خُرو ِج ِه
32
أ
أ
ليم.
ا َّلذي كا َن َعتيداً ا ْن يُكَ َّم َل في او ُر َش َ
َ 32و ِس ْمعا ُن َوال َّلذا ِن َم َع ُه كانوا قَ ْد تَثَقَّلوا
بِال َّنو ِمَ .وبِال َج ْه ِد ا ْستَيقَظوا َو َر أاوا َم ْج َدهُ
والر ُجلَي ِن ال َّل َذي ِن كانَا قائ َمي ِن ِع ْن َدهُ.
َّ
33
33
من
َوفيما ُهما يُفا ِرقا ِن ِه ،قا َل ِس ْمعا ُن
يروحو ْن ْ
ْو َو ْق ْت َل كانوا ق ّيا ْم َت ُ
س
ِليَسو َع« :يا ُم َع ِّل ُمَ ،ح َس ٌن ُه َو َلنا أا ْن ع ْندو ،شَ ْمعو ْن قا ْل لَ َيس ُوعْ « :م َعلّمْ ،ك َويّ ْ
َلاث َم َّ
وح ِدة
نَكو َن ُهنا َونَ ْصنَ َع ث َ
ظالَ ،ل َك واِ لنا نْكو ْن َهو ْن ،ونْ َسي ث َْث ِخ َي ْم ْ
وح ِدة لايِل ّياْ ».وما
وح ِدة لَموسى ْو ْ
وا ِح َدةٌ َو ِلموسى وا ِح َدةٌ َو ِل إ�يل ّيا وا ِح َدةٌ ».لك ْو ْ
28
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كا ْن ي ْعرفْ َأايش يقولْْ .و َو ْق ْت َل قا ْل
لت َع َلينْ .وخافوا
َهال َكلا ْم ،صا ْر َغي ِمة ْو َف َّي ْ
َو ْق ْت َل ا َروا موسى وايِل ّيا َد َخلوا ف ال َغي ِمة.
ْوصار َصوت م ال َغي ِمة يقول« :هذا واِ
بيب ل ُه ْاس َمعواْ ».و َو ْق ْت َل صا ْر
ا ْبني َ
الح ْ
وتَ ،يس ُوع ْب َو ْحدو انْ َو َجدْ .ولانْسا ْن ما
الص ْ
َّ
ِ
ِ
قالوا َفوك الايّام َعلى شي َل ا َروا.

َوما كا َن ي َ ْع ِر ُف ماذا يَقو ُلَ 34 .وحي َن قا َل
ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات ،صا َر غَما َم ٌة َو أا َظ َّل ْت ُهم
َوخافوا حي َن َر أاوا موسى َواإيل ّيا قَ ْد
وت صا َر ِم َن
َد َخلا في ال َغما َم ِةَ 35 .و َص ٌ
بيب
ال َغما َم ِة يَقو ُل« :هذا ُه َو ابْني ال َح ُ
وت
الص ُ
َل ُه ْ
اس َمعواَ 36 ».وحي َن صا َر َّ
ُوج َِد يَسو ُع َو ْح َدهَُ .و ُهم َسكَتوا َو ِل� أ َح ٍد َل ْم
يَقولوا في ِت ْل َك ال�أيّا ِم َع ّما َر أاوا.

الج َب ْلَ ،ط َل ْع
لين م َّ
وث ِاني َيومْ ،وهنّ ِا ن ِا ْز ْ
ين
من َب ْ
ّامن لَ ّم ْة ن ِاس ْگبيرِة .و َزلَ ِمة ْ
قد ْ
س ساح ْوقالْ « :م َعلّ ْم! اَأ ْرجو ْك
ها ْك لَ ّمة النّ ِا ْ
َطلّ ْع َع َلي ،ا ْبنيَ ،وحي ْد واِ ليُ .رو ْح
ت ْت َسلَّ ْط َع َليوْ ،وي ْز َع ْق َعلى َغ ْف ِلة ،ويسكّون
اضْ راسو ْوي ْط َلعو ْن زبّاداتوْ ،وبال ّز ُور تْعيفو َبع ْد
َل ْتهرسوْ .ت َو َّس ْل ُت لَ َتلاميذ ْك َت يط ِالْعو ُه،
كن
ْوما تاقواَ ».يس ُو ْع َر ّد ْوقالْ« :اآخْ م ْن ْ
يا جي ْل َبلا اإيما ْنَ ،وا ْع َوجَ ،ل اَأي َم ْت َت
كن؟! جيب ا ْب ْ
نك
كن َوات َْح َّم ْل ْ
ا ْبقى ع ْن ْد ْ
لَو ْنْ ».و َو ْق ْت َل جابوَ ،ك ّبو هاك الشّ ِيطان
وت َعلى
بالص ْر َعةَ .يس ُو ْع َز َع ْق َص ْ
ْو َوقَّعوا َّ
ها ْك ُروح النّ ْج ِسةْ ،وشَ فى ال َولَد ْو َسلَّمو
لاأبو ُهْ .وك ّل النّ ِاس ْت َع َّجبوا ف َعظامة اَلله.
ْو َو ْق ْت َل كانوا الكل ي ْت َع َّجبو ْن ف شي َل
تن
يسي َيس ُوعْ ،قا ْل لَ َتلاميذو« :حطّوا اأنْ ْ
َ
ِ
ف اذانْكن :ا ْبن الانْسا ْن
َهالكلامي هاي َ

َ 37وكا َن في اليَو ِم ال ّتالي َو ُهم نا ِزلو َن ِم َن
َثيرَ 38 .واإذا َر ُج ٌل
ال َجبَ ِل أا ْن ل�قا ُهم َج ْم ٌع ك ٌ
ِم ْن ذ ِل َك ال َج ْم ِع َص َرخَ َوقا َل« :يا ُم َع ِّل ُم،
أ
حيد ُه َو
لي .ابْني َو ٌ
اطلُ ُب ِم ْن َك .ا ْلتَ ِف ْت اإ َّ
ِض َعلَي ِه َوب َ ْغتَ ًة ي َ ْص ُرخُ
روح ي َ ْقب ُ
ليَ 39 .و ٌ
َوي َ ْص ُر ُف ب أِا ْسنا ِن ِه َوي ُ ْزب ُِد َوبِال َج ْه ِد يُفا ِرقُ ُه.
َ 40و َطل ْب ُت ِم ْن تَ ِ
لاميذ َك أا ْن ي ُ ْخ ِرجوهُ فَما
جاب يَسو ُع َوقا َل« :ا آ ِه
ا ْستَطاعوا41 ».ف أَا َ
ُ
الجيل غ َُير المؤ ِم ِن َوال ُم ْلتَويَ ،ح ّتى
أايُّها
َمتى َس أاكو ُن ِع ْن َدكُم َو أا ْحتَ ِملُكُم؟ قَ ِّد ِم ابْنَ َك
اإلى ُهناَ 42 ».وفيما ُه َو يُق َِّد ُم ُهَ ،ط َر َح ُه
َ
الشيطا ُن َو َص َر َع ُهَ .وانْتَ َه َر يَسو ُع
ذاك َّ
بي َو أا ْعطاهُ
الر َ
وح ال َّنجِ َس َو َشفى َّ
ّ
الص َّ
43
ِل�أبي ِهَ .وتَ َع َّجبوا َجميعاً ِم ْن َع َظ َم ِة الل ِه.
َوفيما ك ُُّل وا ِح ٍد يَتَ َع َّج ُب ِم ْن ك ُِّل ما ي َ ْصنَ ُع
يَسو ُع ،قا َل ِلتَ ِ
«ضعوا أانْتُم
لاميذ ِهَ 44 :
ِ
هذ ِه الكَ ِلما ِت في ا آذا ِنكُم .فَابْ ُن ال إ�نْسان

34

35

36

َيس ُو ْع يشْ في َصبي ِفيو ش ِيطا ْن

37

38

39

40

41

42

43

44
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سَ 45 ».و أا ّما
َع ٌ
تيد أا ْن ي ُ َس َّل َم في أايدي ال ّنا ِ
ُهم فَلَ ْم ي َ ْف َهموا ِ
هذ ِه الكَ ِل َم َة ِل�أنَّها َم ْخ ِف َّي ًة
كانَ ْت َع ْن ُهم ِلئَ ّلا ي َ ْع ِرفو ُهاَ ،وكانوا يَخافو َن
أا ْن ي َ ْس أالوهُ َع ْنهاَ ،ع ْن ِ
هذ ِه الكَ ِل َم ِة.
َ 46ودا َخلَ ُهم ِفك ٌْر َم ْن عسى أا ْن يَكو َن
ال� أ ْع َظ َم فيهِمَ 47 .و َع ِل َم يَسو ُع ِفكْ َر قَ ْلبِهم
ف أَا َخ َذ ِطفْلا ً َو أاقا َم ُه ِع ْن َد ُهمَ 48 ،وقا َل َل ُهم:
ِاسمي ف إانَّ ُه
« َم ْن ي َ ْقبَ ْل ِطفْلا ً ِمث َْل هذا ب ْ
ي َ ْقبَلُنيَ .و َم ْن ي َ ْقبَ ْلني ي َ ْقبَ ِل ا َّلذي أا ْر َسلَني،
ِل� أ َّن ا َّلذي ُه َو أا ْص َغ ُر ال َجمي ِع ،فَهذا يَكو ُن
َعظيماً».
جاب يو َح ّنا َوقا َل« :يا َس ِّي َدناَ ،ر أاينا
َ 49و أا َ
ِاس ِم َك فَ َمنَ ْعناهُ
وا ِحداً ي ُ ْخ ِر ُج َشياطي َن ب ْ
ِل�أنَّ ُه َل ْم ي َ ْأا ِ
راء َك50 ».قا َل َل ُهم
ت َم َعنا َو َ
يس ِض َّدكم
يَسو ُع« :ل� تَ ْمنَعواِ .ل� أ َّن َم ْن َل َ
فَ ُه َو ِل� أ ْج ِلكُم».
51
أ
ام ُصعو ِد ِه
َوكا َن حي َن كان َ ْت ايّ ُ
تَكْتَ ِم ُل أا ْن ث َّب َت َو ْج َه ُه ِليَ ْذ َه َب اإلى
أ
أاو ُر َش  52أ
مام َو ْج ِه ِه
ليمَ .وا ْر َس َل َملائكَ ًة ا َ
َ
لسامريّي َن
ف ََذ َهبوا َو َد َخلوا اإلى قَ ْري َ ٍة ِل ّ
ِليُ ِع ّدوا َل ُهَ 53 .و َل ْم ي َ ْقبَلوهُ ِل� أ َّن َو ْج َه ُه كا َن
أ
ُم َّتجِ هاً ِل َّلذها ِ
ليمَ 54 .وحي َن
ب اإلى او ُر َش َ

54-45:9

س هنّ ِا
سَ ».ب ْ
َت ي ْت َسلَّ ْم ف ايدَين النّ ِا ْ
من َل س ّر ْم َخ ّبا
ما ا ْف َت َهموا َهالك ْل ِمة هايْ ،
يساَألو ُه َع َليا،
ْ
كانت ما ا ْف َت َهموواْ ،وخافوا ْ
َعلى َهالك ْل ِمة.
45

گبر
من واِ الا َ َ

يناتن اَأخْ ذ ْو َعطا َعلى َم َسلة َأاينا
ْوصا ْر َب ْ
يش
گب ْر َب ْ
واِح ْد واِ الا َ َ
يناتنَ .يس ُو ْع َع َرفْ اَأ ْ
بنَ ،و َاخ ْذ َولَد ْو َوقَّفوا َج ْنبو،
ي ْفت ْكرو ْن َ
ف َق ْل ْ
لن« :ك ْل واِح ْد ي ْق َب ْل َولَ ْد كَما ها ْذ
ْوقالْ ْ
باسمي ،لي ي ْق َبلْ .و َل ي ْق َب ْلني ،ي ْق َب ْل َل
ْ
ِ
فيكن ،ها ْذ َت
َب َعثْنيَ .بقى اَأينا وا الا َ ْز َغ ْر ْ
گب ْر».
يكون الا َ َ
46

47

48

َل م ُو ضدنا واِ َم ْعنا واِ

يوحنّا قالْ « :م َعلّ ْم ،اَأ َرينا واِحد يط ِال ْع
َر ْد َ
باس ْ
من َل ما
س ما َخلَّينا ُه ْ
شَ ْ
ياطين ْ
مكَ ،ب ْ
جا َم ْعنا َخ ْل ْ
«خلَّو ُه:
لنَ :
فكَ ».يس ُو ْع قالْ ْ
كن واِ».
يكن واِْ ،بشانْ ْ
َل م ُو َع َل ْ
49

50

ْولَ َم ْن كا ْن ت ْك َمل اِيّ ِام ا ْرتفاعوَ ،ث َّب ْت
ِ
ملايكة
سْ .و َب َعث
ّ
وچو َت ُ
يروح للق ْد ْ
قدّاموْ ،وراحوا َد َخلوا لَض ِي َعة من ضْ ياع
من
يحضْ رولوْ .وما ق ْبلو ُهْ ،
السامر ِّية ْبشان َ
ّ
كانت َم ْحط ُو َطة َت
س ْ
َل ّ
وچو ص ُوب الق ْد ْ
يوحنّا اَأ َروا
يرو ْح .لَ َم ْن َت ْلمي َذينو َي ْعقوب ْو َ
ُ
51

52

53

54
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1:10–55:9

َهالشِّ ي ها ْذ ،قالولو« :يا َر ّب ،تْريد ن ْدعي
رقن ،كَما
السما ْو ْ
تح ْ
َت ت ْن َز ْل َع َل ْ
ين نا ْر م َّ
َل ايِل ّيا زاِ َسوى؟» َيس ُوع انْدار ْو َز َع ْق ف
تن:
ّ
من اَأينا ُروح انْ ْ
وچن ْوقالْ« :م ُو ت ْعرفو ْن ْ
لى
فوسَ ،ب ِ
ا ْبن الانْسا ْن ما جا َت ي َتوبل ال ّ ْن ْ
صْ ».وراحوا َل َغي ْر ض ِي َعة.
جا َت َ
يخلّ ْ

قوب َويو َح ّنا ِت ْلميذاهُ ،قالوا َل ُه:
َر أاى ي َ ْع ُ
ريد أا ْن نَقو َل فَتَ ْن ِز َل نا ٌر ِم َن
«يا َر ُّب ،أاتُ ُ
الس ِ
بيدهم ،كَما َصنَ َع اإيل ّيا أايضاً؟»
ماء َوتُ َ
َّ
55فَا ْلتَف ََت َوانْتَ َه َر ُهم َوقا َل« :ل� تَ ْعلَما ِن ِم ْن
أا ِّي رو ٍح أانْتُماِ 56 .ل� أ َّن ابْ َن ال إ�نْسا ِن َل ْم ي َ ْأا ِت
س ب َ ْل ِليُ َخ ِّل َصَ ».و َذ َهبوا اإلى
ِليُه ِل َك ال ُّنفو ِ
قَ ْري َ ٍة أُاخْرى.

رايحين ف ال َّطريِ ْق،
َو ْق ْت َل كانوا
ْ
«ت اآجي َخ ْل ْ
اين َل
واِح ْد قالْلوَ :
فك َل ْ
لب
ت ُْرو ْحَ ،س ّيدي!» َيس ُو ْع قالْلو« :الثّع ِا ْ
س
السما ْع ْ
لهن ْجح ُو َرةْ ،ولَ ْطي ُور َّ
شوشَ ،ب ّ
يسن ْد راسو
ا ْبن الانْسا ْن مالو م ُو َض ْع َت ْ
س
َع َليوْ ».وقا ْل َل َغيروَ « :تعا َخ ْلفيَ ».ب ْ
«س ّيديْ ،اس َم ْح لي اأ َّو ْل
ها ْذ ج ِا َوبو قالْلوَ :
شي َت اَأ ُروح اَ ْقبر اَبويَ ».يس ُو ْع قالْلو:
يتينن ،وانْ َت ُرو ْح
َ
يتين ي ْقبرو ْن َم ْ
«خلّي ال َم ْ
َبشّ ر ْب َم َلكوت اَللهْ ».و َغي ْر واِح ْد قالْلو:
«ت اآجي َخ ْل ْ
س ْاس َمح لي
َ
فك َس ّيديَ ،ب ّ
ِ
س َبيتي ْواآجيَ ».يس ُو ْع
اَأ َّو ْل شي اَأ َو ّد ْع نا ْ
قالْلو« :ما في انْسان يح ّط ايدو َعلى سكّة
الفدّان ْوي َطلّع لَ َخ ْلفوْ ،وي ْن َف ْع ل َم َلكوت
اَلله».
خاص َرة
ْو َب ْعداَ ،ف َر ْق َيس ُو ْع َعلى ْ
من َتلاميذو،
عين واِح ْد لخْ ْ
َس ْب ْ
ين قدّامو لك ْل م ُو َضع ْو َب َل ْد
ْو َب َعثن ا ْث َنين ا ْث َن ْ

َ 57وفيما ُهم ذا ِهبو َن في ال َّطري ِق ،قا َل
يث أانْ َت
راء َك اإلى َح ُ
َل ُه وا ِح ٌد« :ا آتي َو َ
تَ ْذ َه ُب يا َس ِّيدي 58 ».قا َل َل ُه يَسو ُع:
الس ِ
«لل َّثعال ِ
ماء أاوكا ٌر.
ب أاو ِج َرةٌ َو ِل ُطيو ِر َّ
يس َل ُه أاي َن ي ُ ْس ِن ُد
َو أا ّما ابْ ُن ال إ�نْسا ِن فَلَ َ
َر ْأا َس ُهَ 59 ».وقا َل ِل� آ َخ َرَ « :هلُ َّم َورائي».
فَقا َل َل ُه« :يا َس ِّيدي ،ائ َْذ ْن لي أا َّول� ً أا ْن
أا ْذ َه َب َو أا ْد ِف َن أابي 60 ».قا َل َل ُه يَسو ُع:
« َد ِع ال َموتى ي َ ْد ِفنو َن َموتا ُهمَ ،وا ْذ َه ْب
أانْ َت َوب َ ِّش ْر ِب َملَكو ِت الل ِه61 ».قا َل َل ُه اآ َخ ُر:
راء َك يا َس ِّيديَ ،ول ِك ِن ِائ َْذ ْن لي
«اآتي َو َ
لام أا ْه َل بَيتي
أا َّول� ً أا ْن أا ْذ َه َب َو أا ْستَو ِد َع َّ
الس َ
َّثم ا آتي62 ».قا َل َل ُه يَسو ُع« :ما ِم ْن أا َح ٍد
ي َ َض ُع ي َ َدهُ َعلى ال ِم ْحرا ِث َوي َ ْن ُظ ُر اإلى َخ ْل ِف ِه
َوي َ ْصلُ ُح ِل َملَكو ِت الل ِه».
ب َ ْع َد ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر فَ َر َز يَسو ُع ِم ْن
تَ ِ
لاميذ ِه َس ْبعي َن ا آ َخري َن َو أا ْر َسلَهم
أ
مام َو ْج ِه ِه ِلك ُِّل َم ِ
وض ٍع
اثْنَي ِن اثْنَي ِن ا َ

55

56

للسما
َم ْع َيس ُو ْع َّ

57

58

59

60

61

62
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و َمدينَ ٍة كا َن َعتيداً أا ْن ي َ ْذ َه َبَ 2 .وقا َل
َثير وال َف َعل ُة قَليلو َن،
َل ُهم« :ال َحصا ُد ك ٌ
فَا ْطلُبوا اإذاً ِم ْن َر ِّب ال َحصا ِد أا ْن ي ُ ْخ ِر َج
فَ َعل ًة ِل َحصا ِد ِه3 .ا ْذ َهبوا! ها أانَذا أُا ِ
رسلُكم
ِمث َْل ِح ْملا ٍن بَي َن ِذئا ٍ
ب4 .ل� تَ ْح ِملوا َلكُم
كيساً َول� ِم ْز َوداً َول� أا ْح ِذي ًة َوفي ال َّطري ِق
ل� تُ َس ِّلموا َعلى أا َح ٍدَ 5 .و أا َّي بَي ٍ
ت تَ ْدخُلو َن
لام ِلهذا البَي ِ
ت6 ’.فَ إا ْن
فَقولوا أا َّول� ًَ ‘ :س ٌ
كا َن ُه َ
السلا ِم ف ََسيَ ْستَ ِق ُّر َعلَي ِه
ناك ابْ ُن َّ
َسلا ُمكُم َواإلّ� فَيَ ْر ِج ُع اإ َليكُمَ 7 .وفي ِه ،في
ذ ِل َك البَي ِت كونوا ،ا آ ِكلي َن َوشا ِربي َن ِم ّما
َل ُهمِ ،ل� أ َّن الفا ِع َل ُم ْستَ ِح ٌّق أا ْج َرهَُ .ول�
ت اإلى بَي ٍ
تَ ْنتَ ِقلوا ِم ْن بَي ٍ
تَ 8 .و أايَّ َة َمدينَ ٍة
يوض ُع َلكُم.
تَ ْدخُلو َن َوي َ ْقبَلونَكُم فَكُلوا ما َ
اشفوا ال َم ْرضى ا َّلذي َن فيها َوقولوا:
َ 9و ْ
كوت الل ِهَ 10 ’.و أايَّ َة
‘ا ْقتَ َر َب ِم ْنكُم َملَ ُ
َمدينَ ٍة تَ ْدخُلو َن َول� ي َ ْقبَلونَكُم فَاخ ُْرجوا اإلى
السو ِق َوقولواَ ‘11 :ح ّتى ال ُغبا ُر العا ِل ُق
ّ
ب أِا ْقدا ِمنا ِم ْن َمدينَ ِتكُم نَ ْنف ُُض ُه َلكُمَ .ول ِك ِن
كوت
ا ْعلَموا هذا أانَّ ُه قَ ِد ا ْقتَ َر َب ِم ْنكُم َملَ ُ
سادوم َسيَكو ُن أا ْه َو ُن
الل ِه 12 ’.أاقو ُل َلكُمِ :ل
َ
في ذ ِل َك اليَو ِم ِم ّما ِل ِت ْل َك ال َمدينَ ِة.
َ «13و ٌيل َل ِك يا كو َرزي َن! َو ٌيل َل ِك يا
يت َصيدا! ِل�أنَّ ُه َلو في صو َر َوفي َصيدا
بَ َ
ات ا َّلتي صا َر ْت فيكما َلتابتا
صا َر ِت الق ُّو ُ

13-2:10

لن« :ال ّ ْحصاد
يرو ْحلوْ .وقالْ ْ
كا ْن ن ِاوي ُ
والحص ِادين ْق َلي ْل ن ِاَ .بقى ْت َو َّسلو
ْكثي ْر،
ّ
دين
لَصاحب ال ّ ْحصا ْد َت يط ِال ْع ّ
حص ِا ْ
ْكن كَما
لَ ْحصادوُ .روحوا .هاي اَنا اَأ ْب َعث ْ
َخواِريف ْزغار لَ َبين ْذيوبِة .لا تشْ قلولْكن
ا ْكياسْ ،ولا ط ُو ْرباياتْ ،ولا َصولْ ،ولا
ت َْسلمو ْن َعلى اَ َّح ْد ف ال َّطريِ ْقَ .واينا
تنَ ،قب ْل ك ْل شي قولوا:
َب ْ
يت َل َد َخ ْل ْ
يت’َ .ل كا ْن في َهونَك اَه ْل
‘سلا ْم لَ َه َالب ْ
َ
كن ،والّا واِ
َسلا ْمَ ،ت يح ْل َع َليو َسلا ْم ْ
يت
كنْ .و ِفيو ،فاك َالب ْ
كن ي ْر َجع لْ ْ
َسلا ْم ْ
من شي لَع ْند ْن،
بين ْ
لين ش ِا ْر ْ
كونوا ،اآ ْك ْ
مس َتح ْق واِ الف ِاع ْل ياخ ْذ َح ّقوْ ،ولا
ْ
من َل ْ
يتْ .و َل اَأينا َب َل ْد َل
يت لَ َب ْ
من َب ْ
ت ُْروحو ْن ْ
لوكن ،كلوا شي َل ي ْن َح ّط
واس َت َقب ْ
َد َخ ْل ْ
تن ْ
كنْ .
قولولن:
واشفَوا َمراضت َل ِفيوْ ،و ْ
لْ ْ
يكنْ ’.و َل اَأينا
‘ َم َلكوت اَلله َق َّر ْب َع َل ْ
َب َل ْد َل َد َخ ْلتن ْوما ْاس َت َقبلوكن ،ا ْط َلعوا
قت
للس ُوقْ ،وقولوا‘ :حتّى َغ ْبر ْة َل ع ْل ْ
ّ
ِ
لى
كن ياَ .ب ِ
كن ،ن ْنفض لْ ْ
من َب َل ْد ْ
ف ْاج َري ْنا ْ
يكن’.
هاي ا ْعرفواَ :م َلكوت اَلله َق َّر ْب َع َل ْ
كن :لَسادو ْم اَأ ْه َي ْن َت تْكو ْن فاك َاليو ْم
اَأقولْ ْ
من لاك َالب َل ْد.
ْ
يت
«وي ْل ِك يا ك ُو َرزين! َوي ْل ِك يا َب ْ
َ
كصا ْر
َصيدا! يكو ْن ف صور ْو َصيدا كا ْن ّ
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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ف َحويس
كن َ
فيكن ،ي ْم ْ
جايب َل صا ْر ْ
َع ْ
س لَصور
الشَّ ع ْر وال ّ ْرما ِدة كا ْن تابواَ .ب ْ
من َل
ساب ْ
ْو َصيدا اَأ ْه َي ْن َت تْكو ْن َيوم ال ّ ْح ْ
كن .وانْ ِت يا َك َف ْرناحو ْم! َل
َت تْكون لْ ْ
ك ْل َعلَّ ِ
لين دي
للسماَ ،ت ت ْت َن َّز ْ
يت ْكثي ْر دي َّ
يس َمعْ .و َل
يس َمع لْ ْ
كن ،لي ْ
للهاويِةَ .ل ْ
كن ي ْظل ْمني ْو َل ي ْظل ْمني ،يظل ْم لا ْك
ي ْظل ْم ْ
َل َب َعثْني».
14

15

16

َر ْجعة ال ّرس ْل

الرما ِد.
ُم ْن ُذ القَدي ِم في ال ُمسو ِح َوفي َّ
َ 14ول ِك ْن ِلصو َر َو ِل َصيدا َسيَكو ُن أا ْه َو ُن في
 15أ
ناحوم!
ّ
الدي ِن ِم ّما َلكُماَ .وانْ ِت يا كَ ْف َر ُ
الس ِ
ماء َعلَو ِتَ ،ح ّتى الها ِوي َ ِة
يا َم ْن َح ّتى َّ
َستَ ْهبُطي َن16 .ا َّلذي ي َ ْس َم ُع ِم ْنكُم ،فَ ِم ّني
اي ي َ ْج َح ُد.
ي َ ْس َم ُعَ .وا َّلذي ي َ ْج َح ُدكُم فَ إايّ َ
َوا َّلذي ي َ ْج َح ُدني ،ي َ ْج َح ُد ا َّلذي أا ْر َسلَني».

رجعوا ْب َف ْر َحة
ثن ْ
بعين َل َب َع ْ
الس ْ
َب ْعداَّ ،
ياطين
ْگبيرِةْ ،وقالوا« :يا َر ْب ،حتّى الشَّ ْ
باس ْ
لن« :كا ْن اَأرى
مك ».قالْ ْ
تخْ َضع لْنا ْ
السماْ .كوا
الشّ ِيطا ْن َو َق ْع كَما َالب ْر ْق م َّ
ات
الح ّي ْ
اَأنا َع َط ْ
يتوكن س ْل َطة َت تْدوسون َ
والعق ِارب ْوق ّوة ال َعدو ك ّلاْ ،وما في شي يت ِي ْق
س لا ت ْف َرحو ْن َعلى َل تخْ َضع
ياأ ْ
ذيكنَ .ب ْ
كن الشَّ ياطين ،ا ْف َرحوا َعلى َل انْ َك َتبت
لْ ْ
السما».
اس ِا ْ
ميكن ف َّ

17و َر َج َع أا َ
الس ْبعو َن ا َّلذي َن أا ْر َس َل
ولئك َّ
ِبف ََر ٍح َعظي ٍم قائلي َن« :يا َر ُّبَ ،ح ّتى
الشياطي ُن تَ ْخ َض ُع َلنا بِا ْس ِم َك18 ».فَقا َل
َّ
الشيطا َن قَ ْد َوقَ َع
َل ُهم« :كُ ْن ُت أارى َّ
الس ِ
ماء19 .ها أانَذا أُا ْعطيكُم
كالبَ ْر ِق ِم َن َّ
قارب َوك َُّل
ُس ْلطاناً ِلتَدوسوا ال َح ّيا ِت َوال َع َ
قُ َّو ِة ال َعد ِّو َو َشي ٌء ل� ي َ ُض ُّركُمَ 20 .ول ِك ْن
الشياطي َن تَ ْخ َض ُع
ل� تَف َْرحوا بِهذا ،أا َّن َّ
ماءكم كُ ِتبَ ْت في
َلكُم ،ب َ ِل ا ْف َرحوا ب أِا َّن أا ْس َ
السماوا ِت».
َّ

السا َعةَ ،يس ُو ْع فرح ْكثير ْب ُروح
فاك ّ
القدسْ ،وقالْ« :اَأ ْشكر ْك اَأبوي ،يا َر ّب
يت هاي ك ّلا
ض َعلى َل َخ َّب ْ
َّ
السما والا َ ْر ْ
والفهمانين ْو َكشَ ْفتا للا ْطفالْ.
َع الحكما ْ
صارت َم َس ّر ْ
تك».
من َل هاي
ْ
نَع ْم اَأبوي! ْ

السا َع ِة تَ َه َّل َل يَسو ُع بِرو ِح
21في ِت ْل َك ّ
سَ ،وقا َل :أ
«ا ْح َم ُد َك يا أابي ،يا َر َّب
الق ُُد ِ
الس ِ
َيت ِ
هذ ِه
ماء وال� أ ْر ِ
ضِ ،ل�أنَّ َك أا ْخف َ
َّ
َماء َوال ُف َه ِ
ال�أُمو َر َع ِن ال ُحك ِ
ماء َوك ََش ْفتَها
ِللاأول� ِد .نَ َع ْم يا أابي ِل�أنَّ ُه هكَذا صا َر ِت

17

18

19

20

للبسطا
اَلله يكشْ ف ْاسرارو َ
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ال َم َس َّرةُ أاما َم َكَ 22 ».وا ْلتَف ََت اإلى تَ ِ
لاميذ ِه
«كل َش ٍ
َوقا َل َل ُهمُّ :
يء ُس ِّل َم اإ َل َّي ِم ْن أابي،
يس أا َح ٌد ي َ ْع ِر ُف َم ْن ُه َو ال�بْ ُن اإلّ� ال� آ ُب،
َو َل َ
َول� َم ْن ُه َو ال� آ ُب اإلّ� ال�بْ ُن َو َم ْن ُس َّر ال�بْ ُن
أا ْن يُع ِل َن َل ُهَ 23 ».وا ْلتَف ََت اإلى تَ ِ
لاميذ ِه
َو ْح َد ُهم َوقا َل« :طوبى ِلل ُعيو ِن ا َّلتي تَرى
ما أانْتُم تَ َرو َنِ 24 .ل�أنّي أاقو ُل َلكُم :اإ َّن
ِياء كَثيري َن َو ُملوكاً َر ِغبوا أا ْن ي َ َروا ما
أانْب َ
أانْتُم تَ َرو َن َو َل ْم ي َ َروا َو أا ْن ي َ ْس َمعوا ما أانْتُم
تَ ْس َمعو َن َو َل ْم ي َ ْس َمعوا».
25
جرب َ ُه َوقا َل« :يا
قام ِليُ ِّ
َواإذا كا ِت ٌب قَ ْد َ
ُم َع ِّل ُم ،ماذا أا ْف َع ُل ل� أ ِر َث ال َحياةَ ال�أبَديَّ َة؟»
ْتوب في
َيف ُه َو َمك ٌ
26فَقا َل َل ُه يَسو ُع« :ك َ
جاب َوقا َل
ال ّنامو ِ
َيف تَق َْر أُا؟»  27أا َ
س؟ ك َ
َل ُه :أ
الر َّب اإل َه َك ِم ْن ك ُِّل قَ ْلب َِك
«ا ْن تُ ِح َّب َّ
َو ِم ْن ك ُِّل نَف ِْس َك َو ِم ْن ك ُِّل قُ َّو ِت َك َو ِم ْن
ك ُِّل ِفكْ ِر َك َوقَريبَ َك كنَف ِْس َك28 ».قا َل َل ُه
«صواباً قُ ْل َتِ .ا ْف َع ْل هذا فَتَ ْحيا».
يَسو ُعَ :
 29أا ّما ُه َو فَ إا ْذ أارا َد أا ْن يُبَ ِّر َر نَف َْس ُه ،قا َل
َل ُه« :و َم ْن ُه َو قَريبي؟» 30قا َل َل ُه يَسو ُع:
أ
ليم اإلى
« َر ُج ٌل كا َن ُم ْن َح ِدراً ِم ْن او ُر َش َ
أاريحاَ ،و َوقَ َع َعلَي ِه قُ ّطا ُع ُط ُر ٍق َو َع َّروهُ
َو َج َّرحوهُ َوتَ َركوهُ َونَف ٌَس َض ٌ
قائم في ِه،
ئيل ٌ
َو َذ َهبواَ 31 .و َح َد َث أا َّن كا ِهناً كا َن ُم ْن َح ِدراً

31-22:10

لن :ك ْل شي
وا ْندا ْر ص ُو ْب َتلاميذو ْوقالْ ْ
من اَأبويْ ،وما في اَ َّح ْد ي ْعرفْ
ت َْسلَّ ْم لي ْ
من واِ الا آ ْب
الابن َغير الاآبْ ،ولا ْ
من واِ ْ
ْ
الابن ي ْكش ْفلو
َغير الابنْ ،وها ْك َل يريد ْ
واَِ .ب ْعدا ،انْدا ْر ص ُو ْب َتلاميذو ْب َو ْحدن،
تن
ين َل َيرو ْن شي َل انْ ْ
ْوقالَْ « :هن ّي ْة َعي َن ْ
من َل ْكثي ْر اَأنْ ِبيا اَأقولْكن ْوملوك
َترو ْنْ .
ْاش َت َهوا َيرو ْن شي َل َترونْ ،وما ا َروا،
تس َمعونْ ،وما
يس َمعو ْن شي َل انْ ْ
تن ْ
ْو ْ
س ْمعوا».
22

23

24

الصالح
السامري ّ
ّ

اموس َت
ْوقامواِح ْد من ْم َع ْلمين النّ ْ
يش اَأ َسي َت
َ
يج ّربو ،قالْلو« :يا ْم َعلّ ْم ،اَأ ْ
يش
او َر ْث َحياة الا َ َبد ِّية؟» َيس ُو ْع قالْلو« :اَأ ْ
اموس؟ اأ ْش َو ْن ت ْقرا؟» َر ْد
َم ْك ْ
توب ف النّ ْ
من
َع َليو قالْلوَ :
ْحب ال َّر ْب اإلهك ْ
«ت ت ّ
ك ْل َق ْلبك ْوك ْل نَ ْفسك ْوك ْل َحيلك ْوك ْل
رايبك كَما نَ ْف ْ
ف ْكركْ ،و َق ْ
سكَ ».يس ُو ْع
ْعيش».
قالْلوَ :
«ص ْح ق ْل ْت .هاي َسيَ ،ت ت ْ
س ه ّواِ راد ي َزكّي نَ ْفسو قا ْم َساَأ ْل َيس ُوع:
َب ْ
من واِ َقرايبي؟» َيس ُو ْع قالْلو« :واِح ْد
ْ
«و ْ
ِ
ِ
س لاَأريحاْ ،و َه َجموا
َزلَمة كا ْن ناز ْل م الق ْد ْ
َع َليو قطّا ْع ط ْر ْق ،شَ لَّحو ُه ْو َض َربو ُهْ ،و َخلَّو ُه
ْوراحوا ْوما ِفيو َغير ْش َو ِّي ْة ُرو ْحْ .و َصدَفْ
كاهن كا ْن ن ِازلْ فاك ال َّطريِ ْق،
واِح ْد
ْ
25

26

27

28

29

30
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َوارا ُه ْو َع َب ْرْ .وكذاِ زاِ لاوي جا وص ْل
س واِح ْد
لاك الم ُو َض ْعَ ،وارا ُه ْو َع َب ْرَ .ب ْ
سامري كا ْن م ِاشي ،جا َل م ُو َض ْع َل كا ْن،
َوارا ُه ْو َح ْن َق ْلبو َع َليوْ ،و َق َّر ْب ْوشَ دَّدلو
ْج ُروحاتوْ ،و َص ْب َع َليا َخمر ْو َزيتْ ،و َحطّو
َعلى ْحمارو ْو َو َّصلوا لَخا ْن ،و ْت َق َّي ْد َع َليو.
ين لَصاحب
ّ
والص ْب ْح ط ِالَ ْع َعطى دينا َر ْ
ايش َل
الخانْ ،وقالْلوْ ‘ :ت َق َّيد َع َليوَ ،و ْ
س ا ْر َج ْع َت ا ْع ْ
من
َص َر ْ
طيكْ ’.
فت اأ ْك َث ْر َب ّ
من َهوذ الثّاثِة ْب ْ
رايب
واِ َبقى ْ
رايك َل صا ْر َق ْ
ْ
َين قطّاع الطّ ْر ْق؟»
لاك َل َو َق ْع َبين ايد ْ
قالْ« :ها ْك َل ت َْح َّن ْن َع َليوَ ».يس ُو ْع قالْلو:
«رو ْح ،اأنْ َت زاِ كذاِ َسي!»
ُ

في ال َّطري ِق ِت ْل َك َو َراآهُ َو َعبَ َرَ 32 .وهكَذا
ل�وي أاتى َو َو َص َل اإلى ذ ِل َك ال َمكا ِن
أايضاً ٌّ
َو َراآهُ َو َعبَ َرَ 33 .ول ِك َّن سا ِمريًّا كا َن سائراً
يث كا َن َو َراآهُ فَتَ َح َّن َن َعلَي ِه.
أاتى اإلى َح ُ
َ 34و َدنا َو َع َص َب ُجرو َح ُه َو َسك ََب َعلَيها
َخ ْمراً َو َزيتاًَ ،و َو َض َع ُه َعلى ِحما ِر ِه َو أاتى ِب ِه
اإلى فُ ْن ُد ٍق َوا ْعتَنى ِب ِهَ 35 .و َصبيح َة اليَو ِم
أا ْخ َر َج ديناري ِن َو أا ْعطى ال ُف ْن ُد ِق َّي َوقا َل َل ُه:
‘ا ْهتَ َّم ِب ِهَ ،واإ ْن أانْ َفق َْت أاكْثَ َر فَ ِع ْن َدما أا ْر ِج ُع
طيكَ 36 ’.م ْن اإذاً ِم ْن ِ
أانا أا ْع َ
هؤل�ء ال َّثلاث ِة
ي َ ْبدو َل َك أان ُه صا َر قَريباً ِلذ ِل َك ا َّلذي َوقَ َع
اع ال ُّط ُرقِ؟» 37فَقا َل« :ذ ِل َك
في أايدي قُ ّط ِ
ا َّلذي تَ َح َّن َن َعلَي ِه ».قا َل َل ُه يَسو ُع:
«ا ْذ َه ْب أانْ َت أايضاً َوا ْف َع ْل هكَذا».

يين ف ال َّطريِ ْق،
َو ْق ْت َل كانوا م ِا ْش ْ
ف
َد َخ ْل لَض ِي َعةْ ،و َم َرة ْاسما َم ْرتا ْاس َت ْق َبلتو َ
َبيتاْ .وكا ْن لها اأخْ ت ْاسما َم ْر َي ْمَ ،ج ْت
تس َم ْع كَلامو.
ق ْع ْ
دت ع ْند ْ
اج َر ْ
ين ر ْبنا ْ
كانت َمشْ غولِة ْبخ ْد ِمة ْگبيرِةْ .و َجت
ْو َم ْرتا ْ
تْقولْلو« :يا َر ْب ،م ُو يه ّمك اخْ تي َخلَّ ْتني
س
ْب َو ْحدي للخ ْد ِمة؟ قولْلا َت تْع ِاونْني!» َب ْ
َيس ُو ْع َر ْد َع َليا ْوقالْلاَ « :م ْرتاَ ،م ْرتا! ْم َل َّب ِكة
وح ِدة ي ِا
و ْم َح َّي َرة اأنْ ِت َ
ف َمسايل ْكثي ْرْ .و ْ

َ 38وكا َن اإ ْذ ُهم سائرو َن في ال َّطري ِق
اس ُمها َم ْرتا
أا ْن َد َخ َل اإلى قَ ْري َ ٍة َوا ْم َر أاةٌ ْ
استَ ْقبَلَ ْت ُه في بَي ِتهاَ 39 .وكا َن َلها أُاخ ٌْت
ْ
أ
اس ُمها َم ْري َ ُم ،اتَ ْت َو َجلَ َس ْت ِع ْن َد قَ َد َمي
ْ
40
َربِّنا َوكانَ ْت تَ ْس َم ُع كَ ِلما ِت ِهَ .وكانَ ْت
َم ْرتا ُم ْن َش ِغل ًة ب ِِخ ْد َم ٍة كَثي َر ٍة ف أَاتَ ْت َوقا َل ْت
َل ُه« :يا َر ُّب ،أاما ي َ ْع َ
نيك أا َّن أُاخْتي تَ َركَ ْتني
دي ِل ِ
لخ ْدم ِة؟ قُل َلها أا ْن تُسا ِع َدني!»
َو ْح َ
جاب يَسو ُع َوقا َل لهاَ « :م ْرتاَ ،م ْرتا،
 41أا َ
أانْ ِ
ت ُم ْهتَ َّم ٌة َو ُم ْض َط ِرب َ ٌة ِم ْن أا ْج ِل أُامو ٍر
َثير ٍةَ 42 ،والحا َج ُة اإلى وا ِح ٍدَ .و َم ْري َ ُم
ك َ
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يت َم ْر َي ْم و َم ْرتا
َيس ُو ْع َ
ف َب ْ
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الصال َح ا َّلذي َل ْن
صيب ّ
أُا ْختُ ِك اخْتا َر ِت ال َّن َ
يؤ َخ َذ ِم ْنها».
َوفيما ُه َو ي ُ َص ّلي في َمكانٍ،
كا َن أانَّ ُه حي َن أاكْ َم َل َس أا َل ُه وا ِح ٌد
ِم ْن تَ ِ
لاميذ ِه« :يا َر ُّبَ ،ع ِّل ْمنا أا ْن نُ َص ِّل َي
كَما ع َّل َم يو َح ّنا أايضاً تَ َ
لاميذه 2 ».قا َل
َل ُهم يَسو ُعَ « :متى َص َّليتُم ،فَهكَذا قولوا:
ِ
س
الس
مواتِ ،ليَتَق ََّد ِ
أ‘ابانا ا َّلذي في َّ
ا ْس ُم َكِ ،ليَ ْأا ِت َملَكوتُ َكِ ،لتَكُ ْن َمشيئَتُ َك
الس ِ
ض.
ماء كَذ ِل َك َعلى ال� أ ْر ِ
كَما في َّ
 3أا ْع ِطنا ُخ ْب َز ا ْح ِتياجِنا ك َُّل يَو ٍمَ 4 ،وا ْغ ِف ْر
َلنا َخطاياناِ ،ل�أنَّنا نَ ْح ُن أايضاً َغف َْرنا ِلك ُِّل
ال ُم ْذ ِنبي َن اإ َليناَ ،ول� تُ ْد ِخ ْلنا في تَ ْج ِرب َ ٍة
الش ّري ِرَ 5 » ’.وقا َل َل ُهم:
لك ْن نَ ِّجنا ِم َن ِّ
ديق َوي َ ْذ َه ُب اإ َلي ِه في
« َم ْن ِم ْنكُم َل ُه َص ٌ
ُم ْنتَ َص ِ
‘صديقي،
ف ال َّلي ِل َويَقو ُل َل ُهَ :
أا ْق ِر ْضني ث َلاث َ َة أا ْر ِغ َف ٍةِ 6 ،ل� أ َّن َصديقاً أاتى
يس َل َد َّي ما أا َض ُع َل ُه’.
اإ َل َّي ِم َن ال َّطري ِق َو َل َ
الدا ِخ ِل َويَقو ُل َل ُه:
جيب َصدي ُق ُه ِم َن ّ
7فيُ ُ
الباب ُم ْغلَ ٌق َو أابْنائي
‘ل� تُز ِع ْجني .فَها ُ
أ أ
أ
قوم
َمعي في ال ِفرا ِ
ش .ل� ا ْستَطي ُع ا ْن ا َ
طيك 8 ’.أاقو ُل َلكُم :اإ ْن كا َن ِل َسبَ ِ
َو أُا ْع َ
ب
قوم َوي ُ ْعطي ِه ،فَل إا ْلحا ِح ِه
َّ
الصداق ِة ل� ي َ ُ
9
أ
أ
تاج .انا ايضاً
قوم َوي ُ ْعطي ِه ِمقْدا َر ما ي َ ْح ُ
يَ ُ
أاقو ُل َلكُم :ا ْس أالوا فَيُ ْعطى َلكُمُ .ا ْطلُبوا
فَتَجِ دوا .ا ْق َرعوا فَيُ ْفتَ َح َلكُمِ 10 .ل� أ َّن ك َُّل

11

10:11–42:10

الخير اخْ تارتْلا،
حصة َ
َل ت ْل َز ْمَ .بقى َم ْر َي ْم ّ
ها ْك َل م ُو ت ْناأخ ْذ منّا».
ف م ُو َضعْ .ولَ َم ْن
يصلّي َ
ْوكا ْن قايم َ
من َتلاميذو
ص َصلاتو ،واِح ْد ْ
َخلَّ ْ
يوحنّا
قالْلو« :يا َر ْبَ ،علّ ْمنا َ
نصلّي كَما َل َ
لن« :لَ َمن
زاِ َعلَّ ْم لَ َتلاميذوَ ».يس ُو ْع قالْ ْ
ماوات،
الس ْ
ت َْصلَّو ْن كذاِ قولوا‘ :اَأبونا َل ف َّ
ْ
ي ْت َقدَّس ْاس ْ
كوتك،
مكَ ،خلِّي يجي َم َل
وتْكو ْن َمش ّي ْ
السما كَذاِ َت
تك كَما لَ ّي ِا ف َّ
ض .ا ْعطينا ْغ َبيز ي َك ِّفينا ك ْل
تْكو ْن ف الا َ ْر ْ
نحن ِا
من َل ْ
َيو ْمْ ،و ْ
سامحنا َعلى َخط ّياتْناْ ،
ف َح ْقناْ ،ولا تدَخّ ْلنا
طانين َ
زاِ سا َم ْحنا الغ ْل ْ
لن:
َ
ف َت ْج ِربِة ْون َّجينا م الشَّ ّري ْرْ » ’.وقالْ ْ
ويرو ْح لَع ْندو
«من واِ م ْن ْ
ْ
كن َل ل ُه َسدي ْقُ ،
‘سديقيَ ،ديّ ْنني ث َْث
نص ال َلي ْل ويقولْلوَ :
ّ
من َطريِق ْبعيدْ ،وما
ر ْغ ِفة .ك ّجاني َسدي ْق ْ
من
ع ْندي شي َت اح ْطلوْ ’.وها ْك َسديقو ْ
الباب
َج ّوا ير ْد ويقولْلو‘ :لا ت ْز َع ْجني! ْكوا ْ
شات .م ُو
َم ْقفولْ ،واولادي َمعي ف ال ّ ْفراِ ْ
ات ِيق اَقوم اَ ْع ْ
كنَ :ل ما قام
طيك ’.اَأقولْ ْ
من لَ ّواِ َسديقو ،لَخاط ْر لَجاجتو َت
ْو َعطا ُه ْ
يقو ْم ي ْع ِطيو ْم َق ْد َل ي ْل َزمو .اَأنا زاِ اَأقولْكن:
ا ْطلبوا ت ْن َع َطو ْنَ ،دوروا َترو ْن ،دقّوا ي ْنفتح
لب ياخذ،
كنْ .
لْ ْ
من َل ك ْل واِح ْد ي ْط ْ
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20-11:11

ْو َل ي َد ّو ْر يرىْ ،و َل ْ
فتحلوَ .ل اَأب
يدق ي ْن ْ
كنَ ،ط َلب ا ْبنو منّو ْغ َبي ْزَ ،ح َج َرة ين ِاولو؟
م ْن ْ
يا َل َط َلب منّو َس َم ِكةَ ،ح ِّية ْم َبدا ْل َس َم ِكة
يضة َع ْق َرب ين ِاولو؟
ين ِاولو؟ يا َل َط َل ْب َب َ
واس ت ْعرفو ْن
َبقى َل ك ْن ْ
تن اأنْتن الم ُو ْك ْ
كن َعط ّيات ْك َو ِ
يسة ،اأ ْش َو ْن
ت ْع َطون اولا ْد ْ
السماوي م ُو ي ْعطي ُروح القدس
َبقى اَأبوكن َّ
لَو ْذ َل ي ْطلبو ْن منّو؟»

َم ْن ي َ ْس أا ُل ي َ أاخ ُُذ َو َم ْن ي َ ْطلُ ُب يَجِ ُد َو َم ْن ي َ ْق َر ُع
ي ُ ْفتَ ُح َل ُهِ 11 .ل�أنَّ ُه أا ُّي أا ٍ
ب ِم ْنكُم اإ ْن َس أا َل ُه
ابْنُ ُه ُخ ْبزاً ،أافَ َح َجراً يُنا ِو ُله؟ َواإ ْن َس َمكَ ًة
الس َمكَ ِة يُناو ُل ُه؟ َ 12واإ ْن
َس أا َل ُه أافَ َح َّي ًة ب َ َد َل َّ
يض ًة َس أا َل ُه ،أافَ َع ْق َرباً يُناو ُل ُه؟ 13فَ إا ْن كُ ْنتُم
بَ َ
ناءكم
َو أانْتُم أا ْشرا ٌر تَ ْع ِرفو َن أا ْن تُ ْعطوا أابْ َ
ري أابوكم
َعطايا صا ِل َح ًة ،فَكَم بِال َح ِّ
الس ِ
س ِل َّلذي َن
روح الق ُُد ِ
ماء ي ُ ْعطي َ
ِم َن َّ
ي َ ْس أالونَ ُه؟»

ْوكا ْن يط ِال ْع ش ِيطان اَخْ َرسْ ،ولَ َم ْن
س،
َط َل ْع هاك الشّ ِيطا ْن َحكى الاخْ َر ْ
س منّ ْن
س ن ِا ْ
سَ .ب ْ
و ْت َع َّجبوا لَ ّمات النّ ِا ْ
قالواْ « :ب َب ْعل ْزبو ْل َريّس الشَّ ياطين ،يط ِالع
يجربو ُه َط َلبوا منّو
الشَّ ْ
ياطينْ ».ون ِاس ْبشان َ
يين َع ِ
س َيس ُو ْع َل
َت ي َو ّر ْ
لامة م َّ
السماَ .ب ْ
لن« :ك ْل َم ْم َل ِكة
كا ْن ي ْعرف ا ْفكار ْن ،قالْ ْ
يت ي ْنقس ْم
ت ْنقس ْم َعلى نَ ْفسا تخْ َربْ ،و َب ْ
َعلى ُروحو ي َق ْعَ .بقى َل انْق ََسم الشّ ِيطا ْن
من
َعلى نَ ْفسو ،اأ ْش َو ْن َت تْقو ْم َم ْم َلكتو؟ ْ
ياطينْ .و َل
َل تْقولون ْب َب ْعل ْزبول اَط ِالع الشَّ ْ
ْب َب ْعل ْزبول اَنا اَأط ِالع الشَّ ياطين ،اولا ْدكن ْب َمن
يط ِالعون؟ ْبشا ْن هاي ،هنّ ِا َت يكونو ْن
س َل
ْ
يين ْ
يحكمو ْن َع َل ْ
قاض ْ
يكنَ .ب ْ
ياطينَ ،م ْعناتو َق َّر ْب
ْ
باصباعة اَلله اَأط ِالع الشَّ ْ

َ 14وكا َن َو ُه َو ي ُ ْخ ِر ُج َشيطاناً كا َن أا ْخ َر َس
الشيطا ُن تَكَ َّل َم ذ ِل َك
أانَّ ُه حي َن َخ َر َج ذ ِل َك َّ
ال�أخ َْر ُسَ ،وتَ َع َّجبَ ِ
ت ال ُجمو ُعَ 15 .و أا ّما
س
بوب َرئي ِ
أُا ٌ
ناس ِم ْن ُه ْم فَقالواِ « :ببَ ْع ِل َز َ
الشياطي َن».
الشياطي َن ي ُ ْخ ِر ُج هذا َّ
َّ
الس ِ
ماء.
َ 16واآ َخرو َن ُم َج ِّربي َن َس أالوهُ اآي َ ًة ِم َن َّ
َ 17ول ِك َّن يَسو َع اإ ْذ كا َن ي َ ْع ِر ُف أافْكا َر ُهم،
قا َل َل ُهم« :ك ُُّل َم ْملَكَ ٍة تَ ْنق َِس ُم َعلى
يت َعلى نَف ِْس ِه ي َ ْنق َِس ُم،
نَف ِْسها تَ ْخ َر ُبَ .وب َ ٌ
الشيطا ُن َعلى نَف ِْس ِه
ي َ َق ُع18 .ف إا ِن انْق ََس َم َّ
قوم َم ْملَكَتُ ُه؟ ِل�أنَّكُم تَقولو َن اإنِّي
فَك َ
َيف تَ ُ
الشياطي َن 19 .فَ إا ْن كُ ْن ُت
بوب أُا ْخ ِر ُج َّ
ِببَ ْع ِل َز َ
الشياطي َن ،ف أَابْناؤكُم
بوب أُا ْخ ِر ُج َّ
أانا ِببَ ْع ِل َز َ
بِماذا ي ُ ْخ ِرجو َنِ .لهذا ُهم َسيَكونو َن َلكُم
قُضاةًَ 20 .ول ِك ْن اإ ْن ِب إا ْص ِب ِع الل ِه كُ ْن ُت أُا ْخ ِر ُج
كوت الل ِه.
َّ
الشياطي َن فَق َْد أا ْقبَ َل َعلَيكُم َملَ ُ
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ديد َو ُه َو ُم َس َّل ٌح دا َرهُ،
َ 21متى َح َر َس َّ
الش ُ
فَفي أاما ٍن ُه َو ُم ْقتَناهَُ 22 .ول ِك ْن اإ ْن أيا ِت
َم ْن ُه َو أا َش ُّد ِم ْن ُه فَ إانَّ ُه ي َ ْغ ِلبُ ُه َوي َ ْأاخ ُُذ ِسلا َح ُه
كُ َّل ُه َ
قس ْم
ذاك ا َّلذي كا َن ُم َّت ِكلا ً َعلَي ِه َوي ُ ِّ
غَني َمتَ ُه.
يس َمعي فَ َعلَ َّي ُه َوَ ،و َم ْن ل�
َ « 23م ْن َل َ
ي َ ْج َم ُع َمعي فَ إانَّ ُه ي ُ َش ِّت ُت تَ ْشتيتاً.
24
وح ال َّنجِ ُس ِم ْن
الر ُ
« َمتى َخ َر َج ّ
اإنْسانٍ ،فَ إانَّ ُه ي َ ْذ َه ُب ُم َط ِّوفاً في َم ِ
واض َع
ماء فيها طا ِلباً را َح ًةَ .وحي َن ل� يَجِ ُد،
ل� َ
يَقو ُل :أا ْر ِج ُع اإلى بَيتي ا َّلذي ِم ْن ُه َخ َر ْج ُت.
َ 25واإ ْن أاتىَ ،و َج َدهُ َمكْنوساً َو ُم َزيَّناً.
26حينَ ٍئذ ي َ ْذ َه ُب َوي َ ْأاخ ُُذ َس ْب َع َة أا ْروا ٍح أُا َخ َر
َش ًّرا ِم ْن ُه َوتَ ْدخ ُُل َوتَ ْسكُ ُن ُه َ
صير
ناك َوتَ ُ
اآ ِخ َرةُ ذ ِل َك ال إ�نْسا ِن َش ًّرا ِم ْن بِداي َ ِت ِه».

َ 27وفيما ُه َو يَتَكَ َّل ُم بِهذاَ ،رفَ َع ِت ا ْم َر أاة ً
َصوتَها ِم َن ال َج ْم ِع َوقا َل ْت َل ُه« :طوبى
ِللبَ ْط ِن ا َّلذي َح َملَ َك َولل َّث ْديَي ِن ال َّل َذي ِن
أا ْر َض َ
عاك28 ».قا َل َلها« :ب َ ْل طوبى ِل َّلذي َن
َس ِمعوا كَ ِل َم َة الل ِه َوي َ ْحفَظونَها».

28-21:11

يكن َم َلكوت َالله .لَ َمن القَوي يكون
َع َل ْ
س
ْم َسلَّ ْح ي ْنط ْر َبيتوَ ،
ف اما ْن واِ مالوَ .ب ْ
لَ َم ْن يجي َع َليو واِح ْد اَأ ْقوى منّو ي ْكسرو،
ْوياخ ْذ ك ّل ْسلاحو َل كا ْن ك انْ َتك ْل َع َليو،
وي َف ّرق ال َغني ِمة.
« َل م ُو َمعي واِ َع َلي واِْ ،ول م ُو يل ْم
َمعي َب ّذير َيب ّذ ْر.
21

22

23

َرجعة ُروح النّ ْج ِسة

«روح النّ ْج ِسة َو ْق ْت َل ت ْط َل ْع من
ُ
ِ
ف َمواض ْع ما فيا َمي
انْسان ،ت ُْروح ْت َد ّو ْر َ
راحةْ .ولَ َم ْن م ُو ترى ،تْقولَْ :ت
تْري ْد َ
ا ْر َج ْع لَ َبيتي لَم ُو َض ْع َل َط َل ْع ُت منّوْ .ولَ َم ْن
ت ْر َج ْعلو ترا ُه َم ْقشوش ْو َم ْرشوش و ْم َرتَّب
ْجيب َس ْبع
ْم َز َّي ْن .هاك ال َو ْقت ت ُْروح ت ْ
س منّاْ ،وي ْدخلون ْوي ْق َعدو ْن
ا ْرواح َغيرا اَأنْ َج ْ
من
َهون َْك .وتْس ِي ْر اآِخْ ر ْة هاك الانْسا ْن اَأشَ ْر ْ
اَأ َّول ّيتو».
وح ِدة َم َرة َعلَّ ْت
يحكي َهال َكلا ْمْ ،
ْوه ّواِ ْ
طن
من َبين النّ ِاسْ ،وقال ْتلوَ « :هن ّي ْة َب ْ
َصوتا ْ
س
َل َح َملتك ْود ّر ْة َل َد ّر ْت َعلى ث ّم ْك» َب ْ
ه ّواِ قالْلاَ « :هن ّي ْة َهو ْذ َل س ْمعوا ك ْلمة اَلله
يحفَظووا».
ْو ْ
24

25

26

27

28
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36-29:11

من َيس ُو ْع َت
س ي ْطلبو ْن ْ
النّ ِا ْ
ي َو ّريين َع ِ
السما
لامة م َّ

سَ ،بدا يقولْ:
ْو َل َم ْن زادوا َل ّمات النّ ِا ْ
لامة ي ْطلبْ ،و َع ِ
« َهالجيل الشَّ ّري ْر ها ْذ َع ِ
لامة
م ُو ي ْن َعطا ُه َغي ْر َعلامة يونان ال َّنبي .كَما
َل صا ْر يونا ْن َعلا ِمة لاَهل نَي َنوى ،كذاِ َت
يس ِير ا ْبن الانْسا ْن َع ِ
لامة لَ َهالجي ْل ها ْذ.
ساب
َم ِلكة ّ
نوب َت تْقو ْم َيوم ال ّ ْح ْ
الج ْ
من
س َهالجي ْل هاذ ْو ْ
ينْ ،
تحك ْم َع َل ْ
َمع ن ِا ْ
تس َم ْع ح ْكمة
َل َج ْت ْ
من اآِخر ال ّدنْي ِا َت ْ
ْسل ِيمانْ ،وهاي اَأ ْف َضل من ْسل ِيما ْن َهو ْن.
ساب َمع
ْرج ِا ْل نَي َنوى َت يقومو ْن َيوم ال ّ ْح ْ
من َل تابوا
َهال ّجي ْل هاذ ْو ْ
يحكمو ْن َع َليوْ ،
من يونا ْن َهو ْن.
ب ْكراز ْة يونان ،و ْكوا اَأ ْگ َب ْر ْ

َ 29وحي َن كانَ ِ
ت ال ُجمو ُع تَتَ َج َّم ُع ،ب َ َد أا
ُ
الش ّر ُير اآي َ ًة ي َ ْطلُ ُب،
يَقو ُل« :هذا
الجيل ِّ
بي.
َواآي َ ٌة ل� تُ ْعطى َل ُه اإلّ� ا آي ُة يونا َن ال َّن ِّ
ِ 30ل�أنَّ ُه كَما كا َن يونا ُن اآي َ ًة ِلل َّنينَويّي َن،
صير ابْ ُن ال إ�نْسا ِن ِلهذا
هكَذا أايضاً ي َ ُ
31
الدي ِن
قوم في ّ
الجي ِلَ .م ِلكَ ُة ال َّتي َم ِن َستَ ُ
َم َع أاه ِل هذا الجي ِل َوتَ ْحك ُُم َعلَيهِمِ ،ل�أنَّها
ض ِلتَ ْس َم َع ِحكْ َم َة
أاتَ ْت ِم ْن أا ْقصى ال� أ ْر ِ
ُسلَيما َنَ ،وها أاف َْض ُل ِم ْن ُسلَيما َن ُهنا.
32
الدي ِن
الرجا ُل ال َّنينَويّو َن َسيَقومو َن في ّ
ِّ
َم َع هذا الجي ِل َوي َ ْحكُمو َن َعلَي ِهِ ،ل�أنَّ ُهم
تابوا ِب ِكرا َز ِة يونا َنَ ،وها أاف َْض ُل ِم ْن يونا َن
ُهنا.

يض ّوي ْسراج ويحطّو
«ما في اَ َّح ْد َ
لى َعلى
ف م ُو َضع ْم َخ ّبا يا َت ْح ْت كَي ِلةَ ،ب ِ
الضو ْبشان ال ّداِخْ لين َيرو ْن َض ّويِتو.
ك ْرسي َّ
راج َج َس ْ
دك َع ْ
ينك ي ِاَ .بقى اَأي َم ْت
ْس ْ
ينك َم ْزبو َطةَ ،ج َسد ْك كلّو زاِ
كانت َع ْ
َل
ْ
كانت شَ ّر َيرةَ ،ج َسد ْك
َضوي يس ِيرَ .ب ِ
لى َل ْ
يرو ْح َضو
كلّو زاِ ع ْت ِمة يس ِي ْر .انْتب ْه َبقى لا ُ
َل ْ
فيك ع ْت ِمة يكو ْنَ .بقى َل َج َسد ْك كلّو
َضوي واِ ْوما ِفيو قس ْم شي عت ْمَ ،ت يكون

نير ِسراج ًا َوي َ َض ُع ُه في
َ 33
«ليس أا َح ٌد ي ُ ُ
ال َخ ِ
فاء أاو تَ ْح َت ِمكْيا ٍل ،ب َ ْل َعلى َمنار ٍة
راج
ِلكَي يَرى ّ
الدا ِخلو َن نو َرهُِ 34 .س ُ
َج َس ِد َك ُه َو َعينُ َك .اإذاً َمتى كانَ ْت َعينُ َك
قَويم ًة فَكَذ ِل َك َج َس ُد َك كُ ُّل ُه ي ُ ْص ِب ُح نَ ِّيراً.
َول ِك ْن اإ ْن كانَ ْت َرديئَ ًة فَكَذ ِل َك َج َس ُد َك
يُص ِب ُح ُمظ ِلماً35 .انْتَ ِب ْه اإذاًَ ،ل َع َّل ال ّنو َر
ا َّلذي َ
لام ُه َوَ 36 .واإ ْن كا َن َج َس ُد َك
فيك َظ ٌ
يس في ِه ُج ْز ٌء ُمظ ِل ٌم ،فَ إانَّ ُه
كُ ُّل ُه نَ ِّيراً َو َل َ

29

30

31

32

ال َعين ْسراج َضو للانْسا ْن

33

34

35

36
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46-37:11

كالسرا ِج حي َن ِب إا ْشعا ِع ِه ْم َض ّوى كلّو ،كَما َل يكون ْسراج ْب َل ْهبتو
يَكو ُن نَ ِّيراً كُ َّل ُه ِّ
يض ّوي ْ
لك».
نير َل َك».
َ
يُ ُ
37
يسي
َوفيما ُه َو يَتَكَ َّل ُمَ ،طلَ َب ِم ْن ُه ف َّر ٌّ
أا ْن يَتَ َغ َّدى ِع ْن َدهُ ف ََد َخ َل َوا َّتك أَاَ 38 .و أا ّما
يسي فَحي َن راآهُ تَ َع َّج َب ِم ْن أانَّ ُه
ذ ِل َك الف َّر ُّ
َل ْم ي َ ْغتَ ِس ْل أا َّول� ً ِم ْن قَ ْب ِل غَدائ ِه39 .فَقا َل
ظاهر
َل ُه يَسو ُع« :ال� آ َن أانْتُم الف َّريس ّيي َن َ
س َوالق َْص َع ِة تُ َط ِّهرو َنَ ،و أا ّما با ِطنُكم
الك ْأَا ِ
داءةً40 .يا نا ِقصي
فَ َم ْملو ٌء ا ْخ ِتطافاً َو َر َ
يس ا َّلذي َصنَ َع ال ّظا ِه َر ُه َو ا َّلذي
الف َْه ِم ،أا َل َ
يء ال َموجو َد
َصنَ َع البا ِط َن؟ َ 41ول ِك َّن َّ
الش َ
أا ْعطوهُ َص َدقَ ًةَ ،وها ك ُُّل َش ٍ
يء طا ِه ٌر ُه َو
َلكُمَ 42 .ول ِك ْن َو ٌيل َلكُم أايُّها الف َّريس ّيو َن،
اب َوك َُّل
ِل�أنَّكُم تُ َع ِّشرو َن ال َّن ْعنا َع َو َّ
الس ّذ َ
ب َ ْق ٍل َوتَتَ َع َّدو َن ُحك َْم َو َم َح َّب َة الل ِه .كا َن
ي َ ْنبَغي أا ْن تَ ْصنَعوا ِ
هذ ِه َول� تَ ْت ُركوا ِت ْل َك.
َ 43و ٌيل َلكُم أايُّها الف َّريس ّيو َنِ ،ل�أنَّكُم تُ ِح ّبو َن
س في ال َمجا ِم ِع َوال َّتح َّي َة
ُصدو َر ال َمجا ِل ِ
في ال� أ ْسواقَِ 44 .و ٌيل َلكُم أايُّها الكَتَبَ ُة
َوالف َّريس ّيو َن ال ُمراؤو َنِ ،ل�أنَّكُم كَالقُبو ِر
اس ي َ ْمشو َن َعلَيها َول�
غَي ِر ال َم ْعروف ِة َوال ّن ُ
جاب وا ِح ٌد ِم َن الكَتَبَ ِة
ي َ ْع ِرفو َنَ 45 ».و أا َ
َوقا َل َل ُه« :يا ُم َع ِّل ُم ،حي َن تَقو ُل هذاَ ،لنا
أايضاً تُ َحق ُِّر46 ».فَقا َلَ « :و َلكُم أايضاً أايُّها

اموس
َيس ُوع ي َوبّخ ال َف ّريس ِّية و ْم َع ْلمين النّ ْ

يحكيْ ،ت َو َّسللو واِح ْد َف ّريسي
ْوه ّواِ قاي ْم ْ
س
َت ي ْت َغدّى ع ْندوْ ،و َد َخ ْل وانْ َتكاَ .ب ْ
من َل
هاك ال َف ّريسي َو ْق ْت َل ارا ُه ْت َع َّج ْب ْ
ما ت َْخ َّس ْل َقب ْل َل ي ْت َغدّى َغذاتوَ .يس ُو ْع
«السع انْتن ال َف ّريس ِّيةَ ،ب ّرات ال َقد َْح
قالْلوَّ :
ْكن م ْتلي
حن ْت َن ْظفو ْنَ ،ب ِ
َّ
لى ج ّوات ْ
والص ْ
صين فهم،
َس ْلب ْون َْهب ْوشَ ّران ِّية .يا نا ْق ْ
يش م ُو َل َسوى الب ّراني ه ّواِ واِ َل َسوى
لَ ْ
وجو ْد
ّ
الج ّواِني؟ اَأ ْح َسن ا ْع َطوا شي ال َم َ
ِ
لكن.
َس َد َقةْ ،وهاي ك ْل شي طاه ْر وا ْ
تن َل ت ْع َطو ْن
َب ِ
كن يا َف ِّريس ِّية ،اأنْ ْ
لى َوي ْل ْ
الحشايش،
عشْ ر النّ ْعنا ْع والشّ ّذاب ْوك ّل َ
ْوت ْفشَ خو ْن ف ُوق ال َعد ْل و ْم َح ّبة اَلله .كا ْن
كن
لازم ت َْسو ْن َهوذ ْوم ُو تْعيفو ْن َهو ْكَ .وي ْل ْ
السد ْر
يا َف ِّريس ِّيةَ ،ل تْح ّبون القَع ِدة ف ّ
قات.
الس ُو ْ
والسلا ْم ْ
ات ف ّ
ف المج ِام ْع َّ
كن يا ْم َع ْلمين النّاموس ْويا َف ِّريس ِّية
َوي ْل ْ
قين! كَما ْقب ُو ْر َل م ُو ت ْنعرف انْتن،
يا ْمنا ْف ْ
س ي ْمشَ و ْن َع َليا ْوم ُو ي ْعرفو ْن ».و َر ْد
النّ ِا ْ
واِح ْد من ْم َع ْلمين النّاموس ْوقالْلوْ « :م َعلّ ْم،
َو ْق ْت َل تْقو ْل َهو ْذ لنا زاِ ت َْح ّق ْر ».قا ْم قال:
من َل
ْ
اموس! ْ
«و ْ
لكن زاِ ال َوي ْل يا ْم َع ْلمين النّ ْ
37
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2:12–47:11

وح ِدة
ت َْح ْملون النّ ِاس ْاحما ْل ثَقي ِلة ،وانْتن ْب ْ
الاحمالْ.
من اَصاب ِي ْعكن م ُو تْدقّو ْن َه ْ
تن َل ت ْب َنون ْقب ُور الاَنْ ِبياَ ،هو ْك َل
َوي ْلكن انْ ْ
ْكن َق َتلوو ْن .تشْ َهدو ْن َبقى ْوراضْ يين
اَأ َّبهات ْ
من َل هنّ ِا َق َتلوو ْن
ْكنْ ،
تن ف ا ْعما ْل اَأ َّبهات ْ
انْ ْ
من هاي ح ْكمة اَلله
تن ت ْب َنون ْقب ُور ْنْ .
وانْ ْ
ثلن اَأنْ ِبيا ْورس ْل ،منّ ْن
زاِ ْ
قالت‘ :هاي اَنا اَأ ْب َع ْ
لب
يضْ ْ
طهدوون ْوي ْقتلوو ْنْ ’.بشا ْن ي ْن ْط ْ
من
من َخ ْلق ال ّدنْي ِا ْ
َد ْم ك ّل الاَنْ ِبيا َل َسرى ْ
من َد ْم هاب ِي ْل دي َل َد ْم
َه ّ
الجي ْل ها ْذْ ،
والهي َك ْل.
َز َك ِريّا ها ْك َل انْ َق َتل َبين ال َم ْذ َب ْح َ
من َهال ّجي ْل ها ْذ.
لب ْ
نَع ْم اَأقولْ ْ
كنَ :ت ي ْن ْط ْ
تن
اموس ك ْل َح َم ْل ْ
َوي ْل ْ
كن يا ْم َع ْلمين النّ ْ
لين
تن ،وال ّداِخْ ْ
تن ما َد َخ ْل ْ
مف ِاتيح ال َم ْعر ِِفة ،اأنْ ْ
لن
تن ف ّ
وچ ْنَ ».و ْق ْت َل كان يقولْ ْ
َوقَّ ْف ْ
اموس وال َف ّريس ِّية َبدَوا
َهال َكلامْ ،م َع ْلمين النّ ْ
ويح ْقرو ْن كَلامو،
ي ْنز ْعجون ْوكا ْن ي ْنح ْمقون َ
ويحيلو ْن َع َليو ب َمسايل ْكثير ،يريدو ْن
َ
من ث ّموَ ،ت يت ِيقو ْن
ي ْمسكو ْن َع َليو شي ْ
يشْ َت َكو ْن َع َليو.
47

48

49

50

51

52

53

54
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ْو َو ْق ْت َل ال َت ّموا َعشْ ْ
لَ ّمات لَ ّمات دي لَ َم ْن َبقى
ضنَ ،يس ُو ْع َبدا يقو ْل لَ َتلاميذو:
يدَوسو ْن َب ْع ْ
من َخمير ال َف ّريس ِّية لَ ّواِ النّ ْ
فاق.
كن ْ
«ديروا بالْ ْ
من َل ما في شي ْم َخ ّبا َل م ُو َيب ّينْ ،ولا
ْ
2
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اس
الو ُيلِ ،ل�أنَّكُم تُ َح ِّملو َن ال ّن َ
الكَتَبَ ُة َ
أا ْحمال� ً ث َقيلَ ًة َو أانْتُم بِوا ِح َد ٍة ِم ْن أاصا ِب ِعكُم
ل� تَ ْل ِمسو َن ِ
هذ ِه ال� أ ْحما َلَ 47 .و ٌيل َلكُم
ِل�أنَّكُم تَ ْبنو َن قُبو َر ال�أنْب ِ
ِياء ا َّلذي َن قَتَ َل
ا آبا ُؤكم 48 .تَ ْش َهدو َن أانْتُم اإذاً َوتَ ْر َضو َن
ِياء
أبا ْعما ِل ا آبا ِئكمِ ،ل�أنَّ ُهم ُهم قَتَلوا ال�أنْب َ
َو أانْتُم تَ ْبنو َن قُبو َر ُهمِ 49 .لهذا أايضاً قا َل ْت
ِياء
ِحكْ َم ُة الل ِه‘ :ها أانا أُا ْر ِس ُل اإ َليهِم أانْب َ
و ُر ُسلا ً ِم ْن ُه ْم ي َ ْض َطهِدو َن َوي َ ْقتُلو َن’.
50ليُطلَ َب َد ُم ك ُِّل ال�أنْب ِ
ِياء ا َّلذي ُس ِف َك ُم ْن ُذ
أا ْن ُخ ِل َق العا َل ُم ِم ْن هذا الجي ِلِ 51 ،م ْن
َد ِم َ
هابيل َح ّتى َد ِم َزكَ ِريّا ذ ِل َك ا َّلذي قُ ِت َل
بَي َن ال َهيكَ ِل َوال َم ْذب َ ِح .نَ َع ْم أاقو ُل َلكُم:
يُطلَ ُب ِم ْن هذا الجي ِلَ 52 .و ٌيل َلكُم أايُّها
الكَتَبَ ُة ِل�أنَّكُم أا َخ ْذتُم َمفاتي َح ال َم ْع ِرفَ ِة،
ل� أانْتُم َد َخ ْلتُ ْم َوا َّلذي َن ي َ ْدخُلو َن من ْعتُم».
َ 53وفيما ُه َو يَقو ُل َل ُهم ِ
هذ ِه الكَ ِلما ِت ،ب َ َد أا
الكَتَبَ ُة َوالف َّريس ّيو َن ي َ ْستاؤو َن َوي َ ْحنَقو َن
كائد
َويُف ِّندو َن كَ ِلما ِت ِهَ 54 .ويَحيكو َن َل ُه َم َ
كَثي َرة ً طا ِلبي َن أا ْن ي ُ ْم ِسكوا َشيئاً ِم ْن فَ ِم ِه
ِليَ ْستَطيعوا أا ْن ي َ ْشتَكوا َعلَي ِه.
موع
َوحي َن تَ َج َّم َع َرب َ ُ
وات ال ُج ِ
دوس ب َ ْع ُض ُهم ب َ ْعضاً،
َح ّتى كا َن ي َ ُ
لاميذ ِه :أ
ب َ َد أا يَسو ُع يَقو ُل ِلتَ ِ
«ا َّول� ًِ ،ا ْح َذروا
ميرةَ الف َّريس ّيي َن ا َّلتي ِه َي
ِل�أنْف ُِسكُم َخ َ
في َل ْن
ياءَ 2 .ول ِك ْن َل َ
ِّ
الر ُ
يس َشي ٌء َخ ٌّ
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ي َ ْن ِ
عر َف3 .اإذاً
ْتوم َل ْن ي ُ َ
كش َفَ ،ول� َمك ٌ
ك ُُّل ما في ال ُّظ ْل َم ِة قُ ْلتموهُ ،في ال ّنو ِر
َسيُ ْس َم ُعَ .وما في ال َمخا ِد ِع في ال�آذا ِن
َو ْش َو ْشتُمَ ،على ال� أ ْس ِطح ِة َسيُكْ َر ُز ِب ِه.
َ «4و أاقو ُل َلكُم يا أا ِح ّبائي :ل� تَخافوا
يس
ِم َن ا َّلذي َن ي َ ْقتُلو َن ال َج َس َد َو ِم ْن ب َ ْع ُد َل َ
َل ُهم أاكْثَ ُر ِليَ ْف َعلواَ 5 .ول ِك ْن أُاريكم ِم َّم ْن
تَخافو َنِ .م ْن ذ ِل َك ا َّلذي ِم ْن ب َ ْع ِد أا ْن ي َ ْقتُ َل
َل ُه ُس ْلطا ٌن أا ْن ي ُ ْل ِق َي في َج َه َّن َم .نَ َع ْم أاقو ُل
يس ْت َخ ْمس ُة
َلكُمِ :م ْن هذا خافوا 6 .أا َل َ
يس
َعصافي َر تُبا ُع ِب َف ْل َسي ِن؟ َووا ِح ٌد ِم ْنها َل َ
أ
مام الل ِه 7 .أا ّما ما ي َ ُخ ُّصكُم فَ إانَّ ُه
َم ْن ِس ًّيا ا َ
َح ّتى ُشعو ُر ُر ِ
ؤوسك ُْم كُ ُّلها َم ْعدودةٌ .اإذاً ل�
تَخافوا ،فَ ِم ْن َعصافي َر كَثي َر ٍة أاف َْض ُل أانْتُم.
أ
 8أ
مام
« َواقو ُل َلكُم :ك ُُّل َم ْن ي َ ْعتَ ِر ُف بي ا َ
س ،فَابْ ُن ال إ�نْسان أايضاً ي َ ْعتَ ِر ُف ِب ِه
ال ّنا ِ
9
أ
أ
أ
مام
مام َملائكَ ِة الل ِهَ .و َم ْن انْك ََرني ا َ
ا َ
أ
مام َملائكَ ِة الل ِهَ 10 .وك ُُّل
ال ّنا ِ
س ،ي ُ ْنك َُر ا َ
َم ْن يَقو ُل كَ ِل َم ًة َعلى ابْ ِن ال إ�نْسانِ ،ي ُ ْغف َُر
س ي ُ َج ِّد ُف،
َل ُهَ .ول ِك َّن َم ْن َعلى رو ِح الق ُُد ِ
ل� ي ُ ْغف َُر َل ُهَ 11 .متى َّقدموكم اإلى ال َمجا ِم ِع
أ
الر ِ
السلاطي َن ،فَلا تَ ْهتَ ّموا
ؤساء َو َّ
مام ُّ
ا َ
َيف تُدا ِفعو َن َع ْن أانْف ُِسكُم أاو ماذا
ك َ
س ي ُ َع ِّل ُمكُم في
روح الق ُُد ِ
تَقولو َنِ 12 ،ل� أ َّن َ
السا َع ِة ما ي َ ْنبَغي أا ْن تَقولوا».
ِت ْل َك ّ

12-3:12

س ْر َمست ُور َل م ُو ي ْنكشف ْوي ْنعرفْ َ .بقى
الضو َت
تن ف الع ْت ِمة ،ف َّ
ك ْل شي َل ق ْل ْ
شتن ف الاَذان ف
ي ْنسم ْعْ .وشي َل َوش َو ْ
طيح َت ي ْنكر ْز.
ْبيوت ال ّج ّواِن ِّيةَ ،ع الاس ِا ْ
«ولكن اَأقو ْل يا َم ْحبوبيني :لا تْخافو ْن
ْ
الج َسدْ ،و َب ْعدا م ُو ي ْط َل ْع
من َهو ْذ َل ي ْقتلون َّ
ْ
يكن
س اَأ َر ّو ْ
بيد ْن شي اأ ْك َث ْر َت َ
يسو ْنَ .ب ْ
من هاك َل َبع ْد َل ي ْقت ْل،
من من تْخافو ْنْ :
ْ
كن:
يكب ف ْج َه َّن ْم .نَع ْم اَأقولْ ْ
ل ُه س ْل َطة ْ
من ها ْذ خافوا .م ُو َخ ْمس عص ِافير ي ْنباعون
ْ
ِ
ِ
فلسينْ ،وواح ْد منّ ْن م ُو م ْنسي وا ع ْند اَلله؟
ْب َ
راسكن،
تن ،حتّى ك ْل شَ ْع َرة ْ
وانْ ْ
من شَ ع ْر ْ
تن اَأ ْح َسن
َم ْعدو ِدة ي ِاَ .بقى لا تْخافو ْن ،اأنْ ْ
من عص ِافير ْكثي ْر.
تن ْ
انْ ْ
كنَ :ل ي ْعر ْفني قدّام النّ ِاس ،ا ْبن
«واقولْ ْ
َ
ِ
الانْسا ْن زا َت ي ْعرفو قدّام َملايكة اَلله.
سَ ،ت ينّك ْر قدّا ْم
َواينا َل ي ْنك ْرني قدّام النّ ِا ْ
َملايكة اَللهْ .وك ْل َل يقو ْل ك ْل ِمة َعلى
س َل يقو ْل كَلا ْم
ا ْبن الانْسا ْن ي ْتسا َم ْحَ ،ب ْ
القدس م ُو ي ْتسا َم ْحْ .ولَ َمن
كف ْر َعلى ُروح
ْ
فوكن قدّام المج ِام ْع وال ُّر َوسا والحكّا ْم،
ي َو ْق ْ
حكن
لا تا ْكلو ْن َه ْم اأ ْش َو ْن َت تْح ِامو ْن َل ُرو ْ
القدس َت
من َل ُروح
ايش َت تْقولو ْنْ .
ْ
َو ْ
مكن فاك ال ّسا َعة شي َل لازم تْقولو ْن».
ي َعلّ ْ
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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23-13:12

گين الغَشيم
َمثَل ال َّزنْ ْ

من هاك ال َل ِّمةْ « :م َعلّ ْم،
ْوقا ْللو واِح ْد ْ
قاسم َمعي ال َوراثِة».
َقول لاخوي َت ي ْت َ
من ك ْل َق َّي ْمني
َيس ُو ْع قالْلو« :يا اإنْسا ْن ْ
يكن قاضي يا ْم َق ّس ْم؟» ْوقا ْل لَ َتلاميذو:
َع َل ْ
من َل م ُو
من ك ْل َط َم ْعْ ،
اكن ْ
كن وايّ ْ
«بالْ ْ
ْبكثرة الا ْموا ْل في َحيا ْة».
13

14

15

گين َغلّتلو
لن َم َثل« :واِح ْد َزلَ ِمة َزنْ ْ
ْوقالْ ْ
ف َق ْلبو
اَأ ْرضو َغ ّلات ْكثي ْرْ .وكا ْن ي ْفتك ْر َ
يش اَأ َسي؟ ما ع ْندي م ُو َض ْع َت
ويقولْ‘ :اَأ ْ
اخْ ز ْن َغ ّلاتيْ ’.وقالْ‘ :هاي َت َاسي:
نيين من ْجديد َوا َگ ّبر ْن
َت ا ْهد ْم َمخازني وا ْب ْ
َواخْ ز ْن ح ْنطتي ْو َخيراتيَ ’.واقول لَ َن ْفسي:
‘يا نَ ْفسي ،في لْ ِك َخيرات ْكثي ْر َمخْ زونِة
لَ ْسنين ْكثير .ا ْرتاحي ،كلي ْاش َربي ت َْه َّني’.
ف َهال َلي ِلة
ناقص فه ْم! َ
س اَلله قالْلو‘ :يا ْ
َب ّ
رت
هاي ْب َن ْفسك يطالْبونْ .و َهو ْذ َل َح َّض ْ
من َت يس ِيرو ْن؟’ كذاِ واِ َل ي ْكنز ْكنوز،
لَ ْ
ف الله».
ْوم ُو يكو ْن َغني َ
16

17

18

19

20

21

اَلله يدير بالو َع َلينا

13فَقا َل َل ُه وا ِح ٌد ِم ْن ذ ِل َك ال َج ْم ِع« :يا
ُم َع ِّل ُم ،قُل ِل�أخي أا ْن ي ُ ِ
الميراث».
قاس َمني
َ
 14فَقا َل َل ُه يَسو ُع« :يا َر ُج ُلَ ،م ْن أاقا َمني
َعلَيكُما ِ
قاضياً َو ُمق َِّسماً؟» َ 15وقا َل
ِلتَ ِ
لاميذ ِهِ « :ا ْح َذروا َوا ْحتَ ِرسوا ِم ْن ك ُِّل
يس ِبكَث َْر ِة ال� أ ْموا ِل تو َج ُد
َط َم ٍعِ ،ل�أنَّ ُه َل َ
ال َحياةُ».
16
َني أَا َغ َّل ْت
َوقا َل َل ُهم َمثَلا ًَ « :ر ُج ٌل غ ٌّ
َل ُه أا ْر ُض ُه َغ ّلا ٍ
َثيرةً17 .فَكا َن ي ُ َفك ُِّر
تك َ
يث
يس لي َح ُ
َويَقو ُل‘ :ماذا أا ْف َع ُل؟ فَلَ َ
أا ْج َم ُع َغ ّلاتيَ 18 ’.وقا َل :أ‘ا ْف َع ُل هذا ،أا ْه ِد ُم
أا ْهرائي َو أابْنيها َو أُا َع ِّظ ُمها َو أا ْج َم ُع ُه َ
ناك
ك َُّل ِح ْن َطتي َو َخيراتيَ 19 ’.و أاقو ُل ِلنَفْسي:
َثيرةٌ َمكْنو َزةٌ
‘يا نَفْسي! َل ِك َخ ٌ
يرات ك َ
ِل ِسني َن كَثي َر ٍة .ا ْستَريحي .كُلي .ا ْش َربي.
تَ َّلذذي20 ’.فَقا َل َل ُه الل ُه‘ :يا نا ِق َص ف َْه ٍم!
في ِ
هذ ِه ال َّليل ِة نَف ُْس َك ي َ ْطلُبونَها ِم ْن َك.
ف ِ
َهذه ا َّلتي َه َّي ْأا َت ِل َم ْن َستَكو ُن؟’ 21هكَذا
يس غَن ًّيا».
ُه َو َم ْن يَكْ ِن ُز َل ُه كُنوزاً َوبِالل ِه َل َ

لكن اَأقولَْ 22 :وقا َل ِلتَ ِ
لاميذ ِهِ « :لهذا أاقو ُل َلكُم:
«من هاي ْ
ْ 22وقا ْل لَ َتلاميذوْ :
يش تا ْكلونْ ،ولا ل� تَ ْهتَ ّموا ِل�أنْف ُِسكُم ماذا تَ ْأاكُلو َن َول�
لا ْته َت ّمو ْن لَ َن ْف ْس ْ
كن اَأ ْ
23
فس اَأخ ِي ْر م ِل� أ ْجسا ِدكم ماذا تَ ْلبَسو َن23 .ال َّنف ُْس أاف َْض ُل
ْ
لاجسا ْد ْ
يش ت ْلبسو ْن .ال َّن ْ
كن اَأ ْ
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س24 .تَ أا َّملوا
ِم َن ال َّطعا ِم وال َج َس ُد ِم َن ال ِلبا ِ
في ال ُغ ْربا ِن ا َّلتي ل� تَ ْز َر ُع َول� تَ ْح ُص ُد
يس َلها َمخا ِد ُع َو أا ْهرا ٌء َوالل ُه يَقوتُها.
َو َل َ
ري أاف َْض ُل ِم َن ال ُّطيو ِر.
فَكَم أانْتُم بِال َح ِّ
زيد
َ 25و َم ْن ِم ْنكُم حي َن ي َ ْهتَ ُّم ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي َ َ
َعلى قا َم ِت ِه ِذراعاً وا ِح َدةً؟ 26فَ إا ْن كُ ْنتُم ل�
الصغير ِة فَ ِلماذا بِالباقي
تَق ِْدرو َن َول� َعلى َّ
َيف تَ ْنمو،
تَ ْهتَ ّمو َن27 .تَ أا َّملوا َّ
السوسنا ِت ك َ
ل� تَ ْت َع ُب َول� تَ ْغ ِز ُل .أاقو ُل َلكُمَ :ح ّتى
ُسلَيما ُن في ك ُِّل َم ْج ِد ِه َل ْم يلبَ ْس كَوا ِح َد ٍة
ِم ْنها28 .فَ إا ْن كا َن ال ُع ْش ُب ا َّلذي ُه َو كائ ٌن
وم في ال َح ْق ِل َوغَداً ي َ َق ُع في ال َّت ّنو ِر
اليَ َ
ري أانْتُم يا
هكَذا ي ُ ْلب ُِس ُه الل ُه ،فَكَم بِال َح ِّ
قَليلي ال إ�يمانِ؟  29فَلا تَ ْطلُبوا أانْتُم ما
تَ ْأاكُلو َن َوما تَ ْش َربو َنَ ،ول� ي َ ْقلَ ْق ِفكْ ُركُم في
هذ ِه ال�أُمو ِرِ 30 .ل� أ َّن ِ
ِ
هذ ِه كُ َّلها أُا َم ُم العا َل ِم
تَ ْطلُبُهاَ .و أا ّما أانْتُم فَيَ ْعلَ ُم أابوكم أانَّكُم أانْتُم
أايضاً تَ ْحتاجو َن اإ َليها31 .ول ِك ِن ُا ْطلُبوا
كوت الل ِه َو ِ
ضاف
أا َّول� ً َملَ َ
هذ ِه كُ ُّلها تُ ُ
غير
َلكُم 32 .ل� تَ َخ ْف أايُّها القَطي ُع َّ
الص ُ
كوت.
ِل� أ َّن أاباكُم قَ ْد ُس َّر أا ْن ي ُ ْعطيَكم ال َملَ َ
اصنَعوا
33بيعوا ُم ْقتَناكم َو أا ْعطوا َص َدق ًة َو ْ
َلكُم أاكْياساً ل� تَ ْبلى َوكَ ْنزاً ل� ي َ ْنف َُد في
سوس
السماوا ِت َح ُ
يث سا ِر ٌق ل� ي َ ْق َر ُب َو ٌ
َّ
34
أ
ل� ي ُ ِ
يث يَكو ُن كَ ْن ُزكُم،
فس ُدِ .ل�نَّ ُه َح ُ
ُه َ
ناك يَكو ُن قَ ْلبُكُم أايضاً.

34-24:12

سَ .ط ْلعوا ف
الاَك ْل ي ِاَّ ،
والج َس ْد م الل ْب ْ
يحصدونْ ،وما
القيعا ْن َل م ُو ي ْز َرعون ْولا ْ
زقن .اَأ ْش َق ْد
لن ْب َخيريّات ْو َمخاز ْن ،والله ي ْر ْ
كن
تن م ال ّ ْطي ُو ْر؟ َواينا م ْن ْ
تن اَأخ ِير انْ ْ
َبقى اأنْ ْ
َو ْق ْت َل ْيه َت ّم يت ِيق يزي ْد َعلى قامتو ْذرا ْع
واِح ْد؟ َبقى َل ما كان تْت ِيقون ت َْسون ْولا
يش ْته َت ّمو ْن ف الباقي؟ َط ْلعوا
ال ّ ْز َغيرِة ،لَ ْ
ف ال ّزن ِاب ْق اأ ْش َو ْن ي ْگ َبرو ْن ،لا ي ْت َعبون ْولا
يغْزلو ْنَ ،واقولْكنْ :ولا ْسل ِيمان ف ك ْل ع ّزو
من َهو ْذَ .بقى َل كا ْن
لبس كَما ْ
وح ِدة ْ
ْ
ِ
ِ
الحقل ْو َغدا ي َق ْع ف
شيش لَ ّوا َاليو ْم ف َ
َ
للح ْ
ِ
تن يا
س ،اَأ ْش َق ْد اَأ ْبدى اأنْ ْ
ال َّتنّ ُور اَألله كذا ي َل ّب ْ
يش َت
َقليلين ايما ْن؟ وانْ ْ
تن لا ت ْطلبو ْن اَأ ْ
كن
تا ْكلو ْن واَيش َت تشْ َربو ْن .لا يت ُو ْه فك ْر ْ
َفوذ ال َمساي ْلَ .هوذ ال َمساي ْل كلّن ،ا َمم
بوكن زاِ
تن اَأ ْ
س انْ ْ
ال ّدنْي ِا ي ْعدَو ْن َخ ْل ْ
فنَ .ب ّ
لى ا ْطلبوا َم َلكوت
موكنَ .ب ِ
ي ْعرفْ َهو ْذ ي ْل َز ْ
كن .لا تْخافو ْن،
اَللهْ ،و َهو ْذ كلّ ْن ي ْنزادولْ ْ
من َل رضي اَأبوكن
تن َهال َّط ْرش ال ّ ْز َغ ّي ْرْ ،
اأنْ ْ
كن
ي ْعطيكن ال َم َل ْ
كوت .ب ِيعوا ا ْملا ْك ْ
وا ْع َطوا َس َد َقةَ ،س َووا لْكن ا ْكياس م ُو ت ْبلى
ص ،م ُو َض ْع َل
ْو َك ْن ْز ف َّ
السما م ُو يخْ َل ْ
من
سوس م ُو َ
يخ ّر ْبْ .
َحرامي م ُو ي َق ّرب ْو ْ
كن
كنَ ،هون َْك َت يكو ْن َق ْل ْب ْ
َل اَأ ْين لَ ّواِ َك ْن ْز ْ
زاِ.
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َمثَل ال َعبي ْد الاَمينين

«خلّي اوسا ْطكن تْكو ْن َمشْ دو ِدة
َ
س
ْ
وسروج ْتكن ْم َض ّوايِةْ ،وكونوا كَما ن ِا ْ
َل ي ْنطرو ْن َس ّيدنْ ،بشا ْن اَأي َم ْت َل رج ْع
من َدق ِي َق ْة َل ْ
يدق ي ْف َت َحولو.
سْ ،
م الع ْر ْ
ويراهن
َهن ّي ْة َهوك ال َعبي ْد َل يجي َس ّيد ْن
ْ
وسطو،
ْ
الح ّق اَقولْ ْ
سهرانينَ .
كن َت يش ْد ْ
دمنْ .و َل
َ
يين ي ْن َت َكونْ ،وي ْدخ ْل يخْ ْ
ويخلّ ْ
ف ث ِاني يا ْ
اراهن
َ
ثالث رب ْع م ال َلي ْل جا َو ْ
كذاَِ ،هن ّيتن ال َعبي ْد َه ْ
لى هاي
وكَ .ب ِ
يت
ا ْعرفوا :يكو ْن كا ْن ي ْعرفْ صاحب َالب ْ
الحرامي ،كا ْن
َ
ف اَأينا رب ْع م ال َلي ْل يجي َ
تن
يس َهر ْوم ُو َ
قبَ .بقى اأنْ ْ
َت ْ
يخلّي َبيتو ينّ ْ
من َل فا ْك سا َع ْة َل م ُو
رينْ ،
زاِ كونوا حاضْ ْ
كن َت يّجي ا ْبن الانْسا ْن».
َعلى بالْ ْ
35

36

37

38

39

40

َمثَل ال َوكيل الاَمين

رس قا ْللو« :يا َر ْب ،لنا
شَ ْمعو ْن ب ْط ْ
تْقو ْل َهال َم َث ْل ها ْذ ،والّا لَك ّل انْسا ْن زاِ؟»
َيس ُو ْع قالْلوَ « :من واِ َبقى ال َوكيل الاَمين
الحكي ْم َل َيوكّلو َس ّيدو َعلى خ ْدمتو،
َ
ف َو ْقتو؟ َهن ّي ْة هاك ال َع ْب ْد
عاش َ
ْوي ْعطي ال َم ْ
الح ّق
يسي كذاِ.
َ
َل يجي َس ّيدو يرا ُه َ
كنَ :ت َيوكّلو َعلى ك ّل ا ْملاكو.
اَقولْ ْ
‘س ّيدي
س َل قا ْل هاك ال َع ْب ْد َ
ف َق ْلبوَ :
َب ْ
41

42

43

44

45
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ِ « 35لتَكُ ْن َم ْشدودة ً أا ْحقا ُؤكُم َو ُمنارة ً
س ي َ ْنتَ ِظرو َن
أا ْس ِر َجتُكُمَ 36 .وكونوا ِمث َْل أانا ٍ
سِ ،لكَي َمتى
َس ِّي َد ُهم َمتى ي َ ْر ِج ُع ِم َن ال ُع ْر ِ
أاتى َوقَ َر َع ِل َلو ْق ِ
ت ي َ ْفتَحو َن َل ُه37 .طوبى
ِلل َع ِ
بيد أا َ
ولئك ا َّلذي َن ي َ ْأاتي َس ِّي ُدهم ويَجِ ُد ُهم
ُم ْستَي ِقظي َن .ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :اإنَّ ُه يتَ َم ْن َط ُق
وي ُ ْت ِك ُئهم َوي َ ْعبُ ُر َوي َ ْخ ِد ُم ُهمَ 38 .واإ ْن في نَوب َ ِة
ِ
الحرا َس ِة الثّا ِنيَ ِة أا ِو الثّا ِلثَ ِة أاتى َو َو َج َدهم
هكَذا ،فَطوبى ِلل َع ِ
بيد أا َ
ولئك39 .ول ِك ِن
ا ْعلَموا هذاَ ،لو كا َن َس ِّي ُد البَي ِت ي َ ْعلَ ُم في
السا ِر ُقَ ،لتَيَق ََّظ َوما
أايَّ ِة نَوب َ ِة ِحرا َس ٍة ي َ ْأاتي ّ
َس َم َح أا ْن يُنق ََب بَيتُ ُه 40 .أانْتُم أايضاً كونوا
السا َع ِة ا َّلتي
ُم ْستَ ِع ّدي َن اإذاًِ ،ل�أنَّ ُه في ِت ْل َك ّ
أانْتُم ل� تَ ُظ ّنو َن ي َ ْأاتي ابْ ُن ال إ�نْسانِ».
41قا َل َل ُه ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس« :يا َر ُّب،
أااإلينا تُ َو ِّج ُه هذا ال َمثَ َل أا ْم اإلى ك ُِّل وا ِح ٍد
أايضاً؟»  42قا َل َل ُه يَسو ُع« :فَ َم ْن ُه َو
الو ُ
كيم ا َّلذي يُقي ُم ُه
َ
كيل ال�أمي ُن َوال َح ُ
القوت في
َس ِّي ُدهُ َعلى ِخ ْد َم ِت ِه ِلكَي ي ُ ْع ِط َي
َ
حي ِن ِه43 .طوبى ِلذ ِل َك ال َع ْب ِد ا َّلذي ي َ ْأاتي
َس ِّي ُدهُ َويَجِ ُدهُ ي َ ْصنَ ُع هكَذا44 .ال َح َّق أاقو ُل
َلكُم :اإنَّ ُه يُقي ُم ُه َعلى ك ُِّل ُم ْقتَناهَُ 45 .ول ِك ْن

لوقا
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اإ ْن قا َل ذ ِل َك ال َع ْب ُد في قَ ْل ِب ِهَ ‘ :س ِّيدي يَتَ أا َّخ ُر
46
َمجيئ ُه’ َوي َ ْب أُ
ماء َس ِّي ِد ِه
دا ي َ ْض ِر ُب َع َ
بيد واإ َ
َوي َ ْب أ
دا ي َ ْأاك ُُل وي َ ْش َر ُب َوي َ ْسك َُر 46 ،فَ إا َّن َس ِّي َد
ذ ِل َك ال َع ْب ِد ي َ ْأاتي في يَو ٍم ل� ي َ ُظ ُّن َوفي
47
سا َع ٍة ل� ي َ ْع ِر ُف َويَف ِ
ْصلُ ُه َوي َ ْج َع ُل نَصيبَ ُه
َم َع غَي ِر ال� أُ َم ِ
ناءَ 47 .و أا ّما ذ ِل َك ال َع ْب ُد ا َّلذي
48
ي َ ْعلَ ُم اإرا َدةَ َس ِّي ِد ِه َو َل ْم يُه ِّي ْئ َل ُه ِب َح َس ِ
ب
اإراد ِت ِه ،ف ََسيُ ْض َر ُب َض َر ٍ
َثيرةً.
بات ك َ
َ 48وذ ِل َك ا َّلذي ل� ي َ ْعلَ ُم وي َ ْف َع ُل ما ي َ ْستَ ِح ُّق
ت ،ف ََسيُ ْض َر ُب َض َربا ٍ
َض َربا ٍ
ت قَليل ًةِ ،ل� أ َّن
49
ك َُّل َم ْن ي ُ ْعطى كَثيراً ،كَثيراً ي ُ ْطلَ ُب ِم ْن ُه،
50
َوا َّلذي ا ْستَو َدعوهُ كَثيراً ب أِاكْثَ َر يُطا ِلبونَ ُه.
ض َو أا ْرغ َُب
يت ِل� أُ ْل ِق َي في ال� أ ْر ِ
49ناراً أاتَ ُ
51
اض َط َر َم ْتَ 50 .و َم ْعمو ِديَّ ٌة
أانَّها ُم ْن ُذ َز َم ٍن ْ
لي أا ْن أا ْعتَ ِم َدَ ،وج ُِّد ُمتَضا ِي ٍق أانا َح ّتى
52
يت ِل� أُ ْل ِق َي في
تُكْ َم َل 51 .أاتَ ُظنو َن َسلاماً أاتَ ُ
ض؟ أاقو ُل َلكُم :ل� ،ب َ ِل انْ ِقساماً.
ال� أ ْر ِ
53
ُ 52م ْن ُذ ال� آ َن يَكو ُن َخ ْم َس ٌة في بَي ٍ
ت وا ِح ٍد،
ُم ْنق َِسمي َن ث َلاث َ ٌة َعلى اثْنَي ِن َواثْنا ِن َعلى
ث َلاث َ ٍةِ 53 .ل� أ َّن ال� أ َب ي َ ْنق َِس ُم َعلى ابْ ِن ِه
وال�بْ ُن َعلى أابي ِه ،ال� أ ُّم َعلى ابْن ِتها وال ِب ْن ُت
َعلى أا ِّمها ،ال َحماةُ َعلى كَ َّن ِتها َوالكَ َّن ُة
َعلى َحما ِتها».
54
54
يتن َغي ِمة
موعَ « :متى َر أايتُم غَما َم ًة
س اَأ َر ْ
َوقا َل ِلل ُج ِ
ْوقا ْل لن ِاس ال َل ِّمةَ « :ب ْ
‘ت
تَ ْطلَ ُع ِم َن ال َم ْغ ِر ِب ،فَ ِل َلو ْق ِت تَقولو َنَ :ل ت ْط َلع م ال َغ ْر ْب ،راساً تْقولو ْنَ :
‘ َم َط ٌر اآ ٍت ’،ويَكو ُن هكَذاَ 55 .و َمتى َه َّب ِت يّجي َم َط ْر ’،ويس ِي ْر كذاِ55 .ولَ َمن يقو ْم َهوا

دات
رب َعبيد ْو َع ْب ْ
َبطي يجي’ْ ،وي ْبدي يضْ ْ
يس َك ْرَ ،ت
َس ّيدوْ ،وي ْبدي ياكل ْويشْ َرب ْو ْ
يّجي َس ّي ْد هاك ال َع ْب ْد َيو ْم َل م ُو َعلى بالو
ويسي
ْوسا َع ْة َل م ُو ي ْعرفْ ْ ،و َت ي َقلّعوَ ،
مينينَ .ع ْبد َل ي ْعرفْ
نَصيبو َمع َهوك الم ُو اَأ ْ
يح ّض ْرلو كَما َل يري ْد،
اَأيش يري ْد َس ّيدو ْوم ُو َ
س ها ْك َل م ُو ي ْعرفْ
ياك ْل َض ْرب ْكثي ْرَ .ب ْ
الض ْر ْب ،ياك ْل
يس َتح ْق َع َليو َّ
ويسي شي َل ْ
َ
ِ
من َل ك ْل واح ْد ي ْن َعطى ْكثير،
َض ْرب ْق َلي ْلْ ،
طلب منّوْ .و َل ي ْت َسلَّ ْم اأ ْك َث ْر ،يطالبو ُه
ْكثي ْر ي ْن ْ
ض،
كج ُ
َبا ْك َث ْر .نا ْر ّ
يت َت ْ
اكب َع الا َ ْر ْ
من َزما ْن كا ْن تشْ تع ْلْ .و َم ْعم ُوذ ِّية
َو ْاشتهي ْ
َع َلي َت ا ْت َع َّم ْذ ،و ْكثي ْر م ْتذايق اَنا دي لَ َمن
يت َت ا ْرمي
ت ْك َم ْل .ت ْفت ْكرو ْن َسلا ْم ك ّج ُ
يت َت
كن لا ،ف ْر َقة ك ّج ُ
ض؟ اَأقولْ ْ
ف الا َ ْر ْ
يت
الس ْع َت يكو ْن َخ ْم ِسة ف َب ْ
ا ْرمي :م َّ
ين َعلى
ين ،وا ْث َن ْ
قين ،ثاثِة َعلى ا ْث َن ْ
واِح ْد ْم َف َّر ْ
والابن َعلى
ثاثِة .الا َ ْب َت يقو ْم َعلى ا ْبنو
ْ
الح ِمة
اَأبو ُه ،الا ْم َعلى ب ْنتا والب ْن ْت َعلى اأ ّماَ ،
َعلى كنّتا ،والك ِّنة َعلى َحم ِاتا».
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5:13–56:12

‘ت يس ِي ْر َحر ’،ويس ِي ْر.
الق ْبلي ،تْقولو ْنَ :
والسما ت ْعرفون
قين! ّ
يا ْمنا ْف ْ
ض َّ
وچ الا َ ْر ْ
ْتف َْسرو ْنَ ،هال َّزما ْن ها ْذ اأ ْش َو ْن م ُو ْتفَسرو ُه؟
بالح ْق
كن م ُو ْ
من نَ ْف ْس ْ
يش م ُو ْ
تحكمو ْن َ
ْولَ ْ
وال َعدلْ؟
«و ْق ْت َل ت ُْرو ْح َمع المشْ تكي َع َل ْ
يك
َ
لَع ْند الحاك ْم ،وانْ َت َبع ْد ف ال َّطريِ ْق َسي
ص منّوْ ،بشا ْن لا ي َو ّد ْ
يك
ْ
جهد ْك َت تخْ َل ْ
يسلّ ْ
للجابي
مك ّ
لَع ْند القاضي والقاضي َ
والح ّق اَقو ْل
س.
ّ
َ
والجابي يك ّبك ف َ
الح ْب ْ
ِ
ْ
لك :م ُو ت ْط َل ْع م َنون َْك َل م ُو ت ْعطي اآخ ْر
ش».
ق ْر ْ
56

57

58

59

ال َّتوبِة ضرور ِّية

13

س قالولو َع
فاك ال َو ْق ْت َجوا ن ِا ْ
س َخ َل ْط
َّ
الجلي ْل ِّية َهو ْك َل بيلا ُط ْ
لن:
بايحنْ .و َر ْد َع َل ْين َيس ُوع ْوقالْ ْ
َد ّم ْن َم ْع َذ ْ
يين كانوا
«ت ْفت ْكرو ْن َهوك َّ
الجلي ْل ِّية زيِ ْد خا ْط ْ
من َل كذاِ
من ن ِاس َّ
الجلي ْلْ ،
من َغير ْن ْ
ْ
ِ
ِ
كن
تن زا كلّ ْت ْ
كن :اأنْ ْ
ين؟ لا .اَأقولْ ْ
صا ْر ف ْ
تن ،كذاِ َت ت ْت َتو َبلو ْن .والّا َهوك
َل ما ت ْب ْ
عش َل َو َق ْع َع َلين الب ْر ْج ف شيلوحا
الّثم ْن َط ْ
من
يين كانوا ْ
لن ،ت ْفت ْكرو ْن زيِد خا ْط ْ
ْو َق َت ْ
س؟ لا.
من ن ِاس الق ِا ْع ْ
َغير ْن ْ
دين ف الق ْد ْ
2

3

4

5
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نوب ،قُ ْلتمَ ‘ :سيَكو ُن َح ٌّرَ ’،ويَكو ُن.
ال َج ُ
والس ِ
ماء
 56يا ُمراؤو َن! َو ْج َه ال� أ ْر ِ
ض َّ
َيف ل� تُ َم ِّيزو َن
تَ ْع ِرفو َن أا ْن تُ َم ِّيزوا ،فَك َ
الزما َن؟ َ 57و ِلماذا ِم ْن أانْف ُِسكُم ل�
هذا َّ
تَ ْحكُمو َن بِال َح ِّق؟
«58فَ َمتى َذ َه ْب َت َم َع َخ ْص ِم َك اإلى حاك ٍم،
ف أَا ْع ِط َمك َْسباً فَتَتَ َخ َّل َص ِم ْن ُه َو أانْ َت ما تزا ُل
في ال َّطري ِقِ ،لئَ ّلا يَسوقَ َك اإلى القاضي
َوالقاضي ي ُ َس ِّل ُم َك اإلى الجابي َوالجابي
الس ْج ِنَ 59 .و أاقو ُل َل َك:
ي ُ ْلقي ب َِك في ِّ
ل� تَ ْخ ُر ُج ِم ْن ُه َ
ناك َح ّتى تُ ْع ِط َي ال َف ْل َس
ال�أخي َر».
ناس
َوفي ذ ِل َك الزما ِن أاتى أُا ٌ
َوقالوا َل ُه َع ِن ال َجليل ّيي َن ا َّلذي َن
ط بيلا ُط ُس َد َم ُهم َم َع ذ ِ
َخلَ َ
َبائحهِم.
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُهم :أ
«اتَ ُظ ّنو َن أا َّن
2ف أَا َ
ِ
هؤل�ء ال َجليل ّيي َن كانوا خُطاة ً أاكْثَ َر ِم ْن ك ُِّل
ال َجليل ّيي َن َح ّتى أاصابَهم هكَذا؟ 3ل� ،أاقو ُل
َلكُمَ .ول ِك ْن َجمي ُعكم أايضاً اإ ْن َل ْم تَتوبوا،
فَهكَذا تَ ْه ِلكو َن 4 .أاو أا َ
ولئك ال َّثما ِنيَ َة
َع َش َر ا َّلذي َن َوقَ َع َعلَيهِم البُ ْر ُج في شيلوحا
َوقَتَلَ ُهم ،أاتَ ُظ ّنو َن أانَّ ُهم كانوا خُطاة ً أاكْثَ َر ِم ْن
أ
ليم؟ 5ل�،
ك ُِّل ال ّنا ِ
س ّ
السا ِكني َن في او ُر َش َ

13

لوقا

14-6:13

كن كَماهن َت
تن ،كلّ ْت ْ
كنَ :ل ما ت ْب ْ
أاقو ُل َلكُمَ .ول ِك ْن اإ ْن َل ْم تَتوبوا فَ َجمي ُعكُم اَأقولْ ْ
ِم ْثلَ ُهم تَ ْه ِلكو َن.
ت ْت َتو َبلو ْن».
َ 6وقا َل َل ُهم هذا ال َمثَ َل« :كانَ ْت ل إ�نْسا ٍن
تينَ ٌة َم ْغرو َس ٌة في ك َْر ِم ِهَ .و أاتى ي َ ْطلُ ُب
7
‘هي
فيها ِثماراً فَلَ ْم يجِ ْدَ .وقا َل ِلل َف ّلا ِحَ :
َلاث ِسني َن اآتي طا ِلباً ِثماراً في ِ
هذ ِه
ذي ث ُ
ال ّتين ِة َول� أاج ُِدِ .ا ْقط ْعها! ِلماذا تُ َع ِّط ُل
احَ ‘ :س ِّيدي،
ال� أ ْر َض أايضاً؟’ 8قا َل َل ُه ال َف ّل ُ
اتْ ُركْها ِ
السنَ َة أايضاًَ ،ح ّتى أا ْح ُر َث
هذ ِه َّ
َحو َلها َو أُا َس ِّم َدها 9 .فَ إا ْن َصنَ َع ْت ِثماراً،
كا َن ُمرا ُد َكَ .واإلّ� فَفي العا ِم ال ُم ْق ِب ِل
تَ ْق َط ُعها» ’.
َ 10وحي َن كا َن يَسو ُع ي ُ َع ِّل ُم في َس ْب ٍ
ت،
في أا َح ِد ال َمجا ِم ِع 11 ،كا َن ُه َ
ناك ا ْم َر أاةٌ
َماني َع ْشرةَ َسنَ ًة.
روح َم َر ٍ
َلها ُ
ضث َ
َو ُم ْح َدو ِدب ًة كانَ ْت َو َل ْم تَك ُْن قا ِدرة ً أا ْن
قيم البَ َّت َةَ 12 .ورا آها يَسو ُع َو َدعاها
تَ ْستَ َ
َوقا َل لها« :يا ا ْم َر أاةُ ،أانْ ِ
ت َم ْحلو َل ٌة ِم ْن
َم َر ِض ِكَ 13 ».و َو َض َع ي َ َدهُ َعلَيهاَ ،و ِل َلو ْق ِت
ئيس
جاب َر ُ
ا ْستَقا َم ْت َو َس َّبح ِت الل َه14 .ف أَا َ
ال َم ْج َم ِع َو ُه َو ُم ْغ ٌ
تاظ ِل� أ َّن يَسو َع َشفى
موعِ :
الس ْب ِ
«س َّت ٌة ِه َي
في َّ
تَ ،وقا َل ِلل ُج ِ
ال�أيّ ُام ا َّلتي فيها ي َ ْنبَغي أا ْن ي ُ ْع َم َل .فيها
الس ْب ِ
ت».
تَعا َلوا َو ْ
اشفَوا ،ل� في يَو ِم َّ

سجرة التّين َل ما منّا َث َم ْر
َمثَل َ

تين كا ْن في
ْوقا ْل َهال َم َث ْل:
«سجر ْة ْ
َ
ف َغ ْرزو .جاها يري ْد َث َمر ْوما
لَواِح ْد َم ْنصوبِة َ
نين
ارىْ .وقا ْل للب ْق َچچي‘ :هاي ث َّث ْس ْ
اآجي اَأري ْد َث َم ْر ف التّينايِة ْوم ُو ارى .ا ْق َطعا،
ض َع َليا؟’ الب ْق َچچي قالْلو:
لَيش تْض ِي ْع اَأ ْر ْ
الس ِنة زاِ ،دي لَ َم ْن اَأف َلح
‘س ّيديَ ،خلّيا َه َّ
َ
َحولا َوا َزبّلاْ .و َل َس َوت َث َم ْرَ ،س َو ْت .والّا
واِ َس ِنة ال ّج ِايِة ا ْق َطعا» ’.
6

7

8

9

َيس ُو ْع يشْ في َم َرة َحدبا َيو ْم َس ْب ْت

ف َيو ْم
ْو َو ْق ْت َل كا ْن َيس ُوع ي َعلّم َ
َس ْب ْت ف َم ْج َم ْع م المج ِام ْع ،انْ َو َجدت
ش
َهون َْك َم َرة كا ْن ِفيا ُرو ْح َم َر ْ
ض من ْثم ْن َط ْع ْ
كانت َح ْدبا م ُو تْت ِيق تْس ِاوي ُروحا.
َس ِنةْ .
اَأراها َيس ُو ْع وساحا لَع ْندو ْوقالْلا« :يا
وح ّط ايدَيو
َم َرةْ ،معافايِة ْ
من َم َرضْ ِكَ ».
ف ساعتا تْس ِا َوتْ ،و َبدَت ت َْس ّب ْح
َع َلياْ ،و َ
َلاللهَ .ر ْد َريّس ال َم ْج َمعْ ،وه ّواِ َم ْحم ُو ْق
ف َس ْب ْت،
غضْ با ْن َعلى َل شَ فى َيس ُو ْع َ
ين
ين« :س ّة اِي ْم ن ِا َل ِف ْ
ْوقا ْل لن ِاس الم ْل َت ّم ْ
ف
واجب واِ الشّ غ ْلِ ،فين َتعوا انْشَ فَو ،م ُو َ
ْ
10

11

12

13

14

236

لوقا
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الس ْب ْتَ ».يس ُو ْع َر ْد َع َليو ْوقالْلو« :يا
َيوم َّ
الس ْب ْت
يش ك ْل واِح ْد م ْن ْ
كن َيوم َّ
ْمناف ْق! لَ ْ
م ُو يح ّل ْر ْ
ف
باط ثَورو يا ْحمارو م ال َم ْع َل ْ
يس ِقيو؟ ْوهاي لَ ّي ِا ب ْنت ا ْبراهيم،
ويرو ْح ْ
ُ
ش َس ِنة ،ما كا ْن لاز ْم
ْو َر َبطا اإ ْبليس ْثم ْن َط ْع ْ
من َهال ّ ْر ْ
ف َيو ْم َس ْب ْت؟» ْولَ َم ْن
باط َ
ت ْن َحل ْ
كان يقو ْل َهال َكلا ْم ها ْذ ،كا ْن ي ْن ْبهتو ْن
كسفو ْن ك ْل َهو ْذ َل كان يقومو ْن ف
ْوي ْن ْ
وچوْ .وك ّل الشَّ ْع ْب كا ْن ي ْف َرحون ْبك ّل
ّ
ِ
ال َعجايب ال َعظيمة َل كان تْس ِير َعلى ايدو.
15

16

17

الخ ْر َد ْل
َمثَل َح ّباية َ

يش يشْ َب ْه َم َلكوت اَلله،
ْوقا ْل َيس ُوعْ« :اَأ ْ
يش اَأشَ ّبهو؟ يشْ َب ْه َح ّباي ْة َخ ْر َدلْ،
ْو َ
ف اَأ ْ
بستانوْ ،وگ ْبرت
ها ْك َل َاخ ْذ َك ّبا َزلَ ِمة ف ْ
السما
ْو
ْ
صارت َ
سج َرة ْگبيرِة ،و ْطي ُور َّ
شت ف شيقانا».
َعشْ َع ْ
18

19

الخميرِة
َمثَل َ

يش اَأشَ ّب ْه
ْورج ْع قا ْل َيس ُوعَْ :
«ف َأا ْ
َم َلكوت اَلله؟ يشْ َب ْه لا ْك َخميرِة َل َاخ ْذ ْت
يرو ْحلو
َط َم ْرتا َم َرة َ
ف َمخْ َضب ال َعجين َل ُ
جين
ث َّث ا ْكيا ْل َدق ِيق ،دي لَ َمن اخْ َت َمر ال َع ْ
كلّو».
20

21
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جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُه« :يا ُمرا ِئي ،أال�
15ف أَا َ
ي َ ُح ُّل ك ُُّل وا ِح ٍد ِم ْنكُم ث َو َرهُ أاو ِحما َرهُ ِم َن
ال ِم ْذ َو ِد َوي َ ْذ َه ُب َوي َ ْسقي ِه؟ َ 16و ِ
هذ ِه ا َّلتي
َماني
راهيم َو َرب َ َطها اإبْ ُ
ِه َي ِب ْن ُت اإبْ َ
ليس ث َ
َع ْشرةَ َسنَ ًة ،أاما كا َن ي َ ْنبَغي أا ْن تُ َح َّل ِم ْن
الس ْب ِ
الر ِ
ت؟» َ 17وحي َن
باط في يَو ِم َّ
هذا ِّ
قا َل ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
ماتَ ،خ ِز َي ك ُُّل القائمي َن
الش ْع ِ
ب كا َن ي َ ْف َر ُح ب َجمي ِع
ِض َّدهَُ ،و َجمي ُع َّ
ال�أعاجي ِ
صير َعلى ي َ ِد ِه.
ب ا َّلتي كانَ ْت تَ ُ

َ 18وكا َن يَسو ُع يَقو ُل« :ماذا ي ُ ْش ِب ُه
كوت الل ِه وب َِم أُا َش ِّب ُه ُه؟  19ي ُ ْش ِب ُه َح َّب َة
َملَ ُ
َخ ْر َد ٍل أا َخ َذها َر ُج ٌل َو أا ْلقاها في ب ُ ْستا ِن ِه
َبيرة ً َو ُطيو ُر
َون َ َم ْت َوصا َر ْت َش َج َرة ً ك َ
الس ِ
ماء َع َّش َش ْت في أاغْصا ِنها».
َّ
كوت
َ 20وقا َل يَسو ُع أايضاً« :ب َِم أُا َش ِّب ُه َملَ َ
الل ِه؟  21ي ُ ْش ِب ُه َخمي َرة ً أا َخ َذتْها ا ْم َر أاةٌ َو َد َّس ْتها
في َطحي ٍن ذي ث َلاث َ ِة أا ْمدا ٍد َح ّتى ا ْختَ َم َر
كُ ُّل ُه».

لوقا

30-22:13

باب ال َّذيّق

22
سير في القُرى َوال ُم ُد ِن َو ُه َو
َوكا َن ي َ ُ
أ
ليمَ 23 .و َس أا َل ُه أا َح ُد
ي ُ َع ِّل ُم ذا ِهباً اإلى او ُر َش َ
س َع ّما اإذا كانوا قَليلي َن ا َّلذي َن
ال ّنا ِ
ي َ ْخلُصو َن24 .فَقا َل َل ُهم يَسو ُع« :عا ِركوا
ِلتَ ْدخُلوا ِم َن البا ِ
الض ِّي ِقِ ،ل�أنّي أاقو ُل
ب َّ
َلكُم :اإ َّن كَثيري َن َسيَ ْطلُبو َن أا ْن ي َ ْدخُلوا
25
أ
قوم َس ِّي ُد
َو َل ْن ي َ ْستَطيعواِ .م ْن ب َ ْع ِد ا ْن ي َ َ
البَي ِ
الباب َوتَكونو َن قائمي َن
ت َويُغ ِل َق
َ
الباب َوتَ ْب َد أاو َن تَقولو َن:
خا ِرجاً تَق َْرعو َن َ
جيب
‘يا َر ُّب ،يا َر ُّب ،ا ْفتَ ْح َلنا ’.فَيَ ُ
َويَقو ُل :أ‘اقو ُل َلكُم :ل� أا ْع ِرفُكُم ِم ْن أاي َن
أانْتُمَ 26 ’.وتَ ْب َد أاو َن تَقولو َن :أ‘اما َم َك أاكَ ْلنا
َو َش ِربْنا َوفي أا ْسوا ِقنا َع َّل ْم َتَ 27 ’.و َسيَقو ُل
َلكُم‘ :ل� أا ْع ِرفُكُم ِم ْن أاي َن أانْتُم .ا ْفتَ ِرقوا
َع ّني يا فا ِعلي ال إ�ثْ ِمُ 28 ’.ه َ
ناك َسيَكو ُن
ريف ال� أ ْسنانِ ،حي َن ترو َن
كاء َو َص ُ
البُ ُ
قوب َوك َُّل ال�أنْب ِ
ِياء في
راهيم َواإ ْس َ
حق َوي َ ْع َ
اإبْ َ
َملَكو ِت الل ِه َو أانْتُم ُم ْخ َرجو َن اإلى خا ِر ٍج.
َ 29و َسيَ ْأاتو َن ِم َن ال َم ْش ِر ِق َو ِم َن ال َم ْغ ِر ِ
ب
َو ِم َن ال َجنو ِ
الشما ِل َوي َ َّت ِكئو َن في
ب َو ِم َن ِّ
َملَكو ِت الل ِه30 .و ُه َوذا اآ ِخرو َن َسيَكونو َن
أا َّولي َنَ ،و أا َّولو َن َسيَكونو َن اآ ِخري َن».

ْوكا ْن ي ْمشي ف ال ّ ْضيا ْع وال ّ ْبلاد،
سْ .و َساَألو
ْوه ّواِ ي َعلّ ْم َ
ف َطريِقو للق ْد ْ
واِح ْد َعلى َل يخْ َلصونْ :ق َلي ْل ن ِا والّا لا.
لن« :ح ِاربوا َت ت ْدخلو ْن
ْو َيس ُو ْع قالْ ْ
من َل اقولْكنْ :كثي ْر َت
من باب ال َّذيّ ْقْ ،
ْ
من سا َعة
يريدو ْن ي ْدخلون ْوم ُو يت ِيقو ْنْ ،
الباب،
َل يقو ْم صاحب َالبيت ْوي ْقفل
ْ
قايمين َب ّرا وتْدقّو ْن َع الباب
وتْكونو ْن
ْ
ْوت ْبدَون تْقولو ْن‘ :يا َر ْب ،يا َر ّب ،ا ْف َتح
كن
كن م ُو ا ْعر ْف ْ
لْناْ ’.وه ّواِ ير ْد ويقولْ‘ :اَأقولْ ْ
تنْ ’.وت ْبدَون تْقولو ْن‘ :قد ْ
ّامك
ين انْ ْ
من اَ ْ
اَأ َك ْلنا ْوشر ْبناْ ،وف س ُوقاتْنا َعلَّ ْم ْتْ ’.و َت
تنَ .ب ْعدوا
كن .من اَين اأنْ ْ
كن‘ :م ُو ا ْعر ْف ْ
يقولْ ْ
منّي يا خ ّداِمين الشَّ ْرَ ’.هون َْك َت يكون
البكا ْو َس ّ
راس ،لَ َم ْن َترون ا ْبراهي ْم
ك الاضْ ْ
ف َم َلكوت
واسحاق ْو َي ْعقوب ْوك ّل الاَنْ ِبيا َ
ْ
ِ
يجو ْن
اَلله وانْ ْ
تن ت ْتطالَعو ْن َل َب ّراْ .و َت َ
س م الشَّ رق ْوم ال َغرب ْوم الشّ مال ْوم
ن ِا ْ
ف َم َلكوت اَلله .و ْكوا
ال ّجنوبْ ،وي ْن َت َكو ْن َ
في اِخْ راِنِ ِّية يس ِيرو ْن ق ْدم ِانِ ِّيةْ ،وفي ق ْدم ِانِ ِّية
يس ِيرون اِخراِنِ ِّية».
22

23

24

25

26

27

28

29

30
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5:14–31:13

دس
َيس ُوع ْو ُ
هيرو ْ

س م ال َف ّريس ِّية َق َّربوا
ْوفاك َاليو ْم نَ ْفسو ،ن ِا ْ
هيرودس يري ْد
يقولولو« :ا ْط َل ْع ُرو ْح م َنو ْنُ :
ي ْق ْ
«روحوا قولوا
تلكَ ».يس ُو ْع قالْ ْ
لنُ :
ياطين
لَ َهالثَّع َل ْب ها ْذ‘ :هاي اَنا اَأط ِال ْع شَ ْ
راضى َاليوم ْو َغداِْ ،و ْ
ثالث َيوم
َو ْاشفي َم ِ
س َع َلي َاليوم ْو َغداِ اَأزور
ْم َك َّمل اَناَ ’.ب ْ
كن ي ْت َتو َب ْل
من َل م ُو م ْم ْ
ْو َبع ْد َغداِ اَأ ُرو ْحْ ،
س ،يا
س ،يا ق ْد ْ
س! يا ق ْد ْ
نَبي َب ّرات الق ْد ْ
قاتْلة الاَنْ ِبيا ْوراجمة ال ّرس ْل َل َب َعثولاَ ،ك ْم
َك َّرة ر ْد ُت اَأل ّم اولا ْد ِك كَما ج ِا ِجة َل تْل ْم
تن؟ هاي
زيغانا َت ْحت ْجناحاْ ،وما َر ْد ْ
من َل
كن خ ْربِة َخرابِةْ ،
كن ي ْنعاف لْ ْ
َبي ْت ْ
كن :م ُو َتروني دي لَ َمن تْقولونْ ‘ :مبا َرك
اقولْ ْ
باسم ال َّر ْب» ’.
ال ّج ِا ِ
يي ْ
31

32

33

34

35

14

من
ْو َل َم ْن َد َخ ْل َل َب ْ
يت واِح ْد ْ
ُر َوسا ال َف ّريس ِّية َت ياكل ْغ َبيزْ ،وهنّ ِا
كان يرا ْقبو ُه ،والّا ي ْط َل ْع قدّامو َزلَ ِمة َمعو
تسقا .قا ْم َيس ُو ْع
الاس ْ
َم َرض يقولولو َم َرض ْ
«حلا ْل
اموس وال َف ّريس ِّيةَ :
َساَأل ْم َع ْلمين النّ ْ
س هنّ ِا َبقَوا
واِح ْد يشْ في َيوم َّ
الس ْب ْت؟» َب ْ
لن:
تينَ .و َاخذو ْوشَ فا ُه ْو َص َرفوْ .وقالْ ْ
س ِا ْك ْ
2

3

4

5

239

ناس ِم َن
 31في ِت ْل َك ال�أيّا ِم َدنا أُا ٌ
الف َّريس ّيي َن َوقالوا َل ُه« :اخ ُْر ْج َوا ْذ َه ْب
ريد أا ْن ي َ ْقتُلَ َك».
ِم ْن ُهناِ ،ل� أ َّن هيرو ُد َس ي ُ ُ
32قا َل َل ُهم يَسو ُع« :ا ْذ َهبوا َوقولوا ِلهذا
ال َّث ْعلَ ِ
ب‘ :ها أانَذا أُا ْخ ِر ُج َشياطي َن َو أا ْصنَ ُع
ِشفاءا ٍ
وم َوغَداًَ ،وفي اليَو ِم الثّا ِل ِث
ت اليَ َ
ُمكَ َّم ٌل أاناَ 33 ’.ول ِك ْن ي َ ْنبَغي لي أا ْن أازو َر
وم َوغَداً َوفي اليَو ِم التالي أا ْذ َه ُبِ ،ل�أنَّ ُه
اليَ َ
أ
أ
ليم!
ل� ي ُ ْم ِك ُن ا ْن ي َ ْه ِل َك نَب ٌِّي خا ِر َج او ُر َش َ
أ
 34أ
ليم ،يا قا ِتل َة ال�أنْب ِ
ِياء
ليم ،او ُر َش ُ
او ُر َش ُ
َورا ِج َم َة ال ُمر َسلي َن اإ َليها .ك َْم َم َّر ٍة أا َر ْد ُت
أا ْن أا ْج َم َع ب َ ِ
كالدجا َج ِة ا َّلتي تَ ْج َم ُع
نيك َّ
ِفرا َخها تَ ْح َت َجنا َحيها َو َل ْم تُريدوا؟ ُ 35ه َوذا
بَيتُكم يُت َر ُك َلكُم َخراباًِ ،ل�أنّي أاقو ُل َلكُم:
َل ْن تَروني َح ّتى تَقولواُ ‘ :مبا َر ٌك ُه َو ال�آتي
الر ِّب» ’.
بِا ْس ِم َّ
يت أا َح ِد ُر َؤ ِ
ساء
َو َح َد َث حي َن َد َخ َل ب َ َ
الف َّريس ّيي َن ِليَ ْأاك َُل ُخ ْبزاًَ ،و ُهم
يُرا ِقبونَ ُه 2 ،أا َّن َر ُجلا ً ُمصاباً بِال� ْس ِت ْس ِ
قاء
جاب يَسو ُع َوقا َل
كا َن أاما َم ُه 3 .ف أَا َ
للكَتَبَ ِة َوالف َّريس ّيي َن :أ
فاء في
«اي َ ِح ُّل ِّ
الش ُ
السب ِ
ت؟»  4أا ّما ُهم ف ََسكَتوا .ف أَا ْم َسكَ ُه
ِّ
5
َو َشفاهُ َو َص َرفَ ُهَ .وقا َل َل ُهمَ « :م ْن ِم ْنكُم

14
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13-6:14

جب
ي َ َق ُع ابْنُ ُه أاو ثَو ُرهُ في ِب ْئ ٍر في يَو ِم َس ْب ٍت َول� « َم ْن واِ م ْن ْ
كن َل َو َقع ا ْبنو يا ثَورو ف ْ
ي ُ ْص ِع ُدهُ حال� ً؟»
َيو ْم َس ْبت ْوم ُو راساً ي َدلّي يط ِالعو؟»
واب َعلى هاي.
َو َل ْم ي َ ْستَطيعوا أا ْن يُعطوهُ َجواباً َعلى ْوما تاقوا ي ْع َطو ُه َج ْ
6

6

هذا.

ِ
َ 7وقا َل َمثَلا ً ِ
قاصداً
هؤل�ء ال َم ْد ُع ّوي َن
ُه َ
ناكِ ،ل�أنَّ ُه كا َن يَرا ُهم ي َ ْختارو َن أا َّو َل
ال ُم َّتكاآ ِ
عيت ِم ْن أا َح ٍد اإلى
تَ «8 :متى ُد َ
س ،فَلا تَ ْذ َه ْب َوتَ َّت ِك ْئ في أا َّو ِل
ُع ْر ٍ
ال ُم َّت أ
كا ،ف َُربَّما كا َن َم ْد ُع ًّوا أا َح ٌد أا َج ُّل
ِم ْن َك 9 .فَيَ ْأاتي ذ ِل َك ا َّلذي اإيّ َ
اك َواإيّاهُ
َدعاَ ،ويَقو ُل َل َك :أ‘ا ْع ِ
ط ال َمكا َن ِلهذا’.
أ
قوم َوتَ ْأاخ ُُذ ال َمكا َن ال�أخي َر.
فَتَ ْخزى َوانْ َت تَ ُ
عيت ،فَا ْذ َه ْب َوا َّت ِك ْئ في
10ل ِك ْن َمتى ُد َ
ال َمكا ِن ال�أخي ِرِ ،لكَي يَقو َل َل َك ا َّلذي
َد َ
عاك َمتى أاتى‘ :يا صديقي ،ا ْع ُل اإلى
ال� أ ْعلى َوا َّت ِك ْئ ’.حينَ ٍئذ يَكو ُن َل َك َم ْج ٌد
أ
مام َجمي ِع ال ُم َّت ِكئي َن َم َع َكِ 11 .ل� أ َّن ك َُّل
ا َ
يوض ُعَ ،وك َُّل َم ْن ي َ َض ُع
َم ْن ي َ ْرفَ ُع نَف َْس ُه َ
نَف َْس ُه ي ُ ْرفَ ُع».
َ 12وقا َل أايضاً ِلذ ِل َك ا َّلذي َدعاهُ:
شاء ،ل� تَ ْد ُع
َداء أاو َع ً
«حينَما تَ ْصنَ ُع غ ً
باء َك َول�
دقاء َك َول� اإخ َْوتَ َك أاو أانْ ِس َ
أا ْص َ
عوك ُهم أايضاً
ياءِ ،لكيلا ْيد َ
جيرانَ َك ال� أ ْغ ِن َ
زاءَ 13 .ول ِك ْن حي َن
فَيَكو َن َل َك هذا ال َج ُ
َراء ،ال ُم ْق َعدي َن،
تَ ْصنَ ُع ِضيافَ ًة ،فَا ْد ُع ال ُفق َ

ال َّتواضع

ين لَ َم ْن َأاراهن
ْوقال َم َث ْل َلوك الم ْد ِع ّي ْ
لن« :اَأي َم ْت
السد ْر ،قالْ ْ
ي َنقَّو ْن َمواض ْع ف ّ
س ،لا ت ُْرو ْح
َل انْ َد َع ْ
يت من اَ َّح ْد َل ع ْر ْ
السد ْرَ ،ب ْلكي يكو ْن ك ْندَعا َت
ت ْنتكي ف ّ
من َم ْ
قامك.
ي ْق َع ْد َهونَك انْسا ْن َمقامو اَأ ْعلى ْ
ْويجي ها ْك َل لك ْول ُه َدعا ،ويقو ْل لك:
كسف وانْ َت تْقوم
‘ا ْعطي م ُو َض ْع لا ْذ’ ْوت ْن ْ
يت،
ْوتاخ ْذ م ُو َض ْع ف ال ِا آخ ْرَ .ب ِلى َل انْ َد َع ْ
من يجي
ُروح انْتكي ف ال ِا آخرْ ،بشا ْن ْ
ها ْك َل َدعاك ،يقو ْل ْ
‘سديقي ا ْط َل ْع
لكَ :
للسد ْر وانْتكي ’.ويس ِي ْر لك َق ْدر
َل ف ُوق ّ
يين َم ْ
من َل
عكْ .
ْوقي ِمة قدّا ْم ك ّل الم ْنت ْك ْ
ك ْل واِحد ي َعلّي ُروحو ي ْنخىْ ،وك ْل واِحد
ي َنخّ ي ُروحو ي ْعلا».
7

8

9

10

11

«و ْق ْت َل ت َْسي
ْوقا ْل زاِ لا ْك َل َدعا ُهَ :
َغدا يا َعشا ،لا ت ُْرو ْح ت ْدعي س ْدقانك ْولا
اخوتك ْولا َقرايبينك ْولا جرانينك ال ّزن ِاگين،
ْبشا ْن لا هنّ ِا زاِ ي ْد َعوكْ ،وكذاِ َيوفَّ ْ
وك
لى َو ْق ْت َل ت َْسي َد ْعوِة ،ا ْدعي
َح ّق ْكَ .ب ِ
جين وال َعمايِة،
حين والع ْر ْ
رس ْ
الفَقاراِ وال ّ ْم َك َ
12

13
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23-14:14

ْ 14و َهن ّي ْ
يس
تك َعلى َل ما ْلن َت يكا َفو ْكْ ،
من ال ُع ْر َج ،ال ُع ْم َيَ 14 .وطوبى َل َك ،اإ ْذ َل َ
ْ
ين َت تْكو ْنَ ».ل ُهم ِليُكا ِف َ
ئوكِ ،ل�أنَّ َك تُكاف أَا في ِقيا َم ِة
َل ْم
كافاتك ف ْقي ِامة البا ّر ْ
ال�أبْرا ِر».
َمثَل ال َّد ْعوِة
يين َ 15وحي َن َس ِم َع وا ِح ٌد ِم ْن أا َ
ولئك
من َهوك الم ْنت ْك ْ
15لَ َم ْن سم ْع واِح ْد ْ
َهال َكلا ْم ،قالْلوَ « :هن ّيتو ها ْك َل َت ي ْع َل ْقلو ال ُم َّتكئي َن ِ
هذ ِه الكَ ِلما ِت ،قا َل َل ُه« :طوبى
ع ِل َم ْن َسيَ ْأاك ُُل ُخ ْبزاً في َملَ ِ
كوت الل ِه».
ف َم َلكوت اَللهَ 16 ».يس ُو ْ
ياكل ْغ َبي ْز َ
16
شاء
قالْلو« :واِح ْد َزلَ ِمة َسوى َعشا ْگبيرِةْ ،و َدعا قا َل َل ُه يَسو ُعَ « :ر ُج ٌل َصنَ َع َع ً
ْكثي ْرْ 17 .و َب َع ْ
ث َع ْبدو َو ْق ْت ال َعشا َت يقو ْل َعظيماً َو َدعا كَثيري َنَ 17 .و أا ْر َس َل َع ْب َدهُ في
ين‘ :هاي ك ْل شي حاضر ْم َح َّض ْر َمو ِع ِد ال َع ِ
شاء ِليَقو َل ِلل َم ْد ُع ّوي َن‘ :ها اإ َّن
للم ْدع ّي ْ
لكنَ ،ت َعواْ 18 ’.و َبدَوا كل ّ ْن واِح ْد َبع ْد واِح ْد ك َُّل َش ٍ
يء ُم َه َّي ٌأا َلكُم .تَعا َلواَ 18 ’.وب َ َد أاوا
ْ
أ
ي ْت َح َّججون .الا َ َّول قالْلوْ :
يت َم ْز َر َعة َجمي ُع ُهم َمعاً ي َ ْعتَ ِذرو َن .قا َل َل ُه ال� َّو ُل:
‘اش َت َر ُ
يت َحقْلا ً َو أانا ُم ْض َط ٌّر أا ْن أاخ ُْر َج
ْو َم ْجبور اَنا َت ا ْط َل ْع اَأراها .اَأ ْرجوك ا ْعفيني ْ
‘اش ْت َر ُ
واج َو أاراهُ .أا ْطلُ ُب ِم ْن َك أا ْن تَ ْع ِذ َرني19 ’.قا َل
ذور اَنا19 ’.اللاخْ قالَْ :
‘خ ْمس ا ْز ْ
َم ْع ُ
يت
صن .ال� آ َخ ُرَ ‘ :خ ْم َس َة أا ْزوا ِج ثيرا ٍن ْ
َب َق ْر ك ْاش َت َر ُ
يتْ ،ورايح اَنا َت ا ْف َح ْ
اشتَ َر ُ
َو أانا ذا ِه ٌب ِل� أ ْف َح َصها .أا ْطلُ ُب ِم ْن َك أا ْن
ذور اَنا’.
اَأ ْرجوك ا ْعفيني َم ْع ُ
تَ ْع ِذ َرني’.
من َ «20وقا َل ال� آ َخ ُر‘ :تَ َز َّو ْج ُت ا ْم َر أاةًَ ،و ِلهذا
«20والْلاخْ قالْ‘ :اأ َخ ْذ ُت َم َرةْ ،و ْ
هاي م ُو ات ِي ْق اآجيْ 21 ’.وجا هاك ال َع ْبد ل� أا ْستَطي ُع أا ْن ا آ ِت َيَ 21 ’.و أاتى ذ ِل َك ال َع ْب ُد
غضب َو أا ْخبَ َر َس ِّي َدهُ بِهذا .حينَ ٍئذ غ ِ
َض َب َس ِّي ُد
ْوقا ْل لَ َس ّيدو َهو ْذ .هاك ال َو ْق ْت
ْ
فيف البَي ِ
تَ ،وقا َل ِل َع ْب ِد ِه‘ :اخ ُْر ْج عاجِلا ً اإلى
َس ّيد َالبيتْ ،وقا ْل لَ َع ْبدو‘ :ا ْط َل ْع َخ ْ
الب َلدْ ،و َدخّ ْل لَون الفَقاراِ أا ْسوا ِق َو أا ِز َّق ِة ال َمدينَ ِة َو أا ْد ِخ ْل اإلى ُهنا
ّ
للس ُوقات ْو َمزارع َ
22
َراء َوال ُم ْق َعدي َن َوال ُع ْر َج َوال ُع ْم َي’.
حين والع ْر ْ
وال ّ ْم َك ْر َس ْ
جين وال َعمايِةْ ’.وقال ال ُفق َ
‘س ّيدي ،صا ْر كَما َل اَأ َم ْرتْ ،و َبع ْد َ 22وقا َل ال َع ْب ُدَ ‘ :س ِّيدي ،صا َر كَما أا َم ْر َت،
ال َع ْب ْدَ :
الس ّي ْد قا ْل لل َع ْبد‘ :ا ْط َل ْع َوما زا َل ث َ َّم َة َم ِ
الس ِّي ُد
وض ٌع 23 ’.فَقا َل َّ
في م ُو َض ْع23 ’.قام ّ
للطّ ْرق ْولَ َبين ال ّ ْسياجاتْ ،سياجات الّغْرو ْز،
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ِل َع ْب ِد ِه‘ :اخ ُْر ْج اإلى ال ُّط ُر ِق َو أا ْل ِز ْم ُهم أا ْن
ي َ ْدخُلوا ِليَ ْمتَ ِل َئ بَيتي24 .فَ إانّي أاقو ُل َلكُم:
اإ َّن وا ِحداً ِم ْن أا َ
ولئك ا َّلذي َن كانوا َم ْد ُع ّوي َن
َل ْن يَذوقوا ِم ْن َعشائي» ’.
25
َثيرةٌ ذا ِهبَ ًة
َوحي َن كان َ ْت ُجمو ٌع ك َ
َم َع ُه ا ْلتَف ََت َوقا َل َل ُهمَ «26 :م ْن أيا ِت اإ َل َّي
ض أاباهُ َو أُا َّم ُه َواإخْوتَ ُه َو أا َخوا ِت ِه
َول� ي ُ ْب ِغ ُ
ناءهُ َونَف َْس ُه أايضاً ،فَ إانَّ ُه ل�
وا ْم َر أاتَ ُه َو أابْ َ
ي َ ْستَطي ُع أا ْن يَكو َن لي ِت ْلميذاًَ 27 .و َم ْن
ل� ي َ ْح ِم ُل َصليبَ ُه َوي َ ْأاتي َورائي ،فَ إانَّ ُه ل�
ي َ ْستَطي ُع أا ْن يَكو َن لي ِت ْلميذاًِ 28 .ل�أنَّ ُه
ريد أا ْن ي ْبني ب ُ ْرجاً َول� ي َ ْج ِل ُس
َم ْن ِم ْنكُم ي ُ ُ
أا َّول� ً َوي َ ْح ِس ُب نَفَقا ِت ِه ِليَرى اإ ْن كا َن َل ُه أا ْن
يُكْ ِملَ ُهِ 29 .لئَ ّلا ي َ ْستَ ْه ِزئَ ِب ِه ك ُُّل ال ّنا ِظري َن
ساس َول� ي َ ْستَطي ُع أا ْن يُك ِم َل
حي َن ي َ َض ُع ال� أ َ
30
الر ُج ُل ب َ َد أا ي ْبني َو َل ْم
َ .ويَقولو َن‘ :هذا َّ
ي َ ْستَ ِط ْع أا ْن يُك ِم َلَ 31 ’.و أا ُّي َم ِل ٍك ي َ ْذ َه ُب
اإلى ال َح ْر ِ
ب ِل ُمقاتَل ِة َم ِل ٍك نَظي ِر ِهَ ،ول�
ي ُ َفك ُِّر أا َّول� ً اإ ْن كا َن ي َ ْستَطي ُع ِب َع ْشر ِة ا آل� ٍ
ف
أا ْن يُجا ِب َه ذ ِل َك ال�آتي َعلَي ِه ِب ِع ْشري َن أا ْلفاً؟
32
َراء
دام بَعيداً ِم ْن ُه ي ُ ْر ِس ُل ُسف َ
َواإلّ� ،فَما َ
الص ْل ِح33 .هكَذا ك ُُّل وا ِح ٍد
وي َ ْطلُ ُب ِل� أ ْج ِل ُّ
ِم ْنكُم ل� ي َ ْت ُر ُك ك َُّل ُم ْقتَناهُ ل� ي َ ْستَطي ُع أا ْن
يَكو َن لي ِت ْلميذاً.

33-24:14

س َت ي ْدخلو ْن دي َل َم ْن ي ْنتلي
ْ
واجبر النّ ِا ْ
ِ
من َهو ْك َل
كن :واح ْد ْ
من َل اقولْ ْ
َبيتيْ .
يذو ْق َعشاتي» ’.
كانوا م ْدع ّي ْ
ين ،م ُو ُ
24

من َهو ْك َل
شي َل ين ْطلب ْ
ف َيس ُو ْع
ي ْمشَ و ْن َخ ْل ْ

قات
ْوكا ْن ي ْمشَ و ْن َمعو ن ِاس ْكثي ْر َط ْل ْ
لنَ « :ل يجي لَع ْندي
َط ْل ْ
قات ،وانْدا ْر قالْ ْ
ْوم ُو ي ْك َر ْه لاَبو ُه ْولا ّمو ْولاخوتو ْو َخواتو
ْولَ َم َرتو ْولاولادوْ ،وحتّى نَ ْفسوَ ،ت ْلمي ْذ م ُو
يحم ْل َصليبو ْويجي
يت ِيق يس ِي ْر ليْ .و َل م ُو ْ
من واِ
َخ ْلفيَ ،ت ْلمي ْذ م ُو يت ِيق يس ِي ْر ليْ .
كن َل يريد ي َع ّم ْر ب ْرجْ ،وم ُو َقب ْل ك ْل شي
م ْن ْ
فَ ،ت يّرى ع ْندو
ي ْق َع ْد ْ
سب اَأ ْشقَد ي َكلّ ْ
يح ْ
َت ي َك ّملو؟ ْبشا ْن لا َبع ْد َل يح ّط اَأساس
ْوم ُو يت ِيق ي َك ّم ْل ،ك ْل َل َيرو ْن ي ْت َمه َزو ْن ِفيو،
س ما تاق
ويقولو ْنَ ‘ :هال َّزلَ ِمة َبدا ي َع ّم ْرَ ،ب ْ
رب َم ْ
لك
ي َك ّم ْلَ ’.واينا َملك يقو ْم َت يح ِا ْ
َغيروْ ،وم ُو َقب ْل ك ْل شي ي ْفتك ْر َت يّرى يت ِيق
وچ هاك ال ّج ِا ِيي َع َليو
ْب َعش ْرة اَلاف يقو ْم ف ْ
ف؟ والّا واِ مادام ْبعي ْد واِ منّو
ْب
عشرين اَألْ ْ
ْ
لب َسلا ْم .كذاِ
َبع ْد ،ي ْب َعثْلو َم ْبعوثين ْوي ْط ْ
يعيف ك ْل م ْلكو،
كن َل م ُو ْ
ك ْل واِح ْد م ْن ْ
م ُو يت ِيق يس ِي ْر لي َت ْلمي ْذ.
25

26

27

28

29

30

31

32

33

242

لوقا

8:15–34:14

َمثَل الم ْل ْح

س َل الم ْل ْح زاِ
س واَِ .ب ْ
«الم ْلح ْك َويّ ْ
يش َت ي ْت َملَّ ْح؟ لا
راحت َط ْعمتوَ ،
ْ
ف اَأ ْ
للا َ ْرض ْولا لل ّزبل ي ْن َف ْعَ ،ب ّرا يك ّبو ُه .اَأينا َل
يس َم ْع».
تس َم ْعَ ،خلّي ْ
ل ُه اَأذا ْن ْ
رايب كان
َهو ْذ َل يل ّمون َّ
الض ْ
يس َمعو ُه.
يقَ ْربو ْن لَع ْندو َ
ت ْ
اموس وال َف ّريس ِّية كا ْن ي ْتذا َيقون
و ْم َع ْلمين النّ ْ
يس َت ْقبل
ْوي ْتاَأ ْفاَأفو ْن ويقولو ْن «ها ْذ للخا ْط ْ
يين ْ
لن َيس ُو ْع َهال َم َث ْل ها ْذ:
عنْ ».وقالْ ْ
ْوياك ْل َم ْ
كن َزلَ ِمة َل ل ُه م ِّي ْة خاروفْ
«من واِ م ْن ْ
ْ
ِ
ويض ِي ْعلو واح ْد منّ ْن ،م ُو يعيف التّ ْس َعة
ويروح ي َد ّو ْر َعلا ْك َل
تس ْ
عين ف َالب ّر ِّية ُ
ْو ْ
من اَأرا ُه ي ْف َرح
ضا ْع دي لَ َمن يرا ُه؟ ْو ْ
ْويشْ قلو َعلى ا ْكتافوْ ،ويجي لَ َبيتو ْوي ْدعي
س ْدقانو ْوجرانينو ويقولْلن :ا ْف َرحوا َمعي
كن:
يت خاروفي َل كا ْن ّ
اَأ َر ُ
كضاعْ ».اَأقولْ ْ
ف خاطي واِحد
السما َ
كذاِ َف ْر َحة يس ِي ْر ف َّ
تسعين
يتوب ،اأ ْك َث ْر م ال َف ْر َحة ف التّ ْس َعة ْو ْ
ْ
البا ّر ْين َل م ُو يري ْد ْلن َتوبِة.
34

35
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َمثَل قرش الضّ ايع

َ « 34ج ِّي ٌد ُه َو ال ِم ْل ُحَ .ول ِك ْن اإ ْن ف ََس َد
ض
ال ِم ْل ُح أايضاً ،فَبِماذا ي ُ َم َّل ُح35 .ل� ِل� أ ْر ِ
َول� ِل َسما ٍد ي َ ْصلُ ُح .خا ِرجاً ي ُ ْلقو َن ِب ِهَ .م ْن
َل ُه أُاذُنا ِن ِليَ ْس َم َع فَ ْليَ ْس َم ْع».
َوكا َن ي َ ْدنو اإ َلي ِه ال َع ّشارو َن
َوال ُخطاةُ ِليَ ْس َمعوهَُ 2 .وكا َن
الكَتَبَة َوالف َّريس ّيو َن يَتَ َذ َّمرو َن قائلي َن:
«هذا خُطاة ً ي َ ْقبَ ُل وي َ ْأاك ُُل َم َع ُهم3 ».فَقا َل
َل ُهم يَسو ُع هذا ال َمثَ َل 4 :أ
«ا ُّي َر ُج ٍل ِم ْنكُم
َل ُه ِمئ ُة َخرو ٍ
ف َوضا َع وا ِح ٌد ِم ْنها ل� ي َ ْت ُر ُك
ال ِّت ْس َع َة َوال ِّت ْسعي َن في البَ ِّريَّ ِة َوي َ ْذ َه ُب
طا ِلباً ذ ِل َك ا َّلذي ضا َع َح ّتى يَجِ َدهُ؟ َ 5واإذا
َو َج َدهُ ي َ ْف َر ُح َوي َ ْح ِملُ ُه َعلى كَ ِتفَي ِهَ 6 ،وي َ ْأاتي
قاءهُ َوجيرانَ ُه َويَقو ُل
اإلى بَي ِت ِهَ ،وي َ ْدعو أا ْص ِد َ
َل ُهم‘ :ا ْف َرحوا َمعي ِل�أنّي َو َج ْد ُت َخروفي
ا َّلذي كا َن ضائعاً 7 ’.أاقو ُل َلكُم :هكَذا
الس ِ
ماء بِخا ِط ٍئ وا ِح ٍد
يَكو ُن ف ََر ٌح في َّ
توب أاكْثَ َر ِم َن الف َر ِح بِال ِّت ْس َع ِة َوال ِّت ْسعي َن
يَ ُ
با ًّرا ا َّلذي َن ل� ي َ ْحتاجو َن اإلى تَوب َ ٍة.

15

روش  8أ
«ا ْم أايَّ ُة ا ْم َر أا ٍة َلها َع ْش َرةُ َدرا ِه َم َوتُضي ُع
«8يا اَأينا َم َرة ي ِا َل ع ْندا َعشْ ر ْق ْ
نير ِسراجاً َوتَكْ ِن ُس
ويض ِي ْعلا واِح ْد منّنْ ،وم ُو ت َْض ّوي ال ّ ْسراج وا ِحداً ِم ْنها َول� تُ ُ

من ك ْل َق ْلبا
وتْقوش َالب ْ
يت و ْت َد ّو ْر َع َليو ْ
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يت َوتَ ْطلبُ ُه بِا ْج ِتها ٍد َح ّتى تَجِ َدهُ؟ َ 9واإذا
البَ َ
َو َج َدتْ ُه تَ ْدعو َصديقا ِتها َوجارا ِتها َوتَقو ُل
َل ُه َّن‘ :ا ْف َر ْح َن َمعي ِل�أنّي َو ْج ْد ُت ِد ْر ِهمي
ا َّلذي كا َن ضائعاً 10 ’.أاقو ُل َلكُم :هكَذا
أ
مام َملائكَ ِة الل ِه بِخا ِط ٍئ وا ِح ٍد
يَكو ُن فَ َر ٌح ا َ
توب».
يَ ُ
َ 11وقا َل َل ُهم أايضاً يَسو ُع« :كا َن ل َر ُج ٍل
غير :أ‘ابي،
ابْنانَِ 12 .وقا َل َل ُه ابْنُ ُه َّ
الص ُ
الحص َة ا َّلتي تُصيبُني ِم ْن بَي ِت َك’.
أا ْع ِطني َّ
فَق ََس َم َل ُهما ُم ْقتَناهَُ 13 .و ِم ْن ب َ ْع ِد أايّا ٍم
ذاك ك َُّل َش ٍ
غير َ
يء
قَليلَ ٍةَ ،ج َم َع ابْنُ ُه َّ
الص ُ
أاصاب َ ُه َو َذ َه َب اإلى َم ِ
وض ٍع ب َ ٍ
عيد َو ُه َ
ناك
عيش عيش َة تَ ْبذي ٍر.
َّبذ َر ُم ْقتَناهُ َو ُه َو ي َ ُ
َ 14وحي َن أانْف ََق ك ُُّل َش ٍ
يء كا َن َل ُه َح َد َث
ظيم في ذ ِل َك ال َم ِ
وض ِع ،فَبَ َد أَا
جو ٌع َع ٌ
تاجَ 15 .و َذ َه َب وتَ ِب َع وا ِحداً ِم ْن أابْ ِ
ناء
ي َ ْح ُ
َمدينَ ِة ذ ِل َك ال َم ِ
وض ِع ف أَا ْر َسلَ ُه اإلى ال َح ْق ِل
ِليَ ْرعى َخنازي َرَ 16 .وكا َن ي َ ْشتَهي أا ْن ي َ ْملاأ
ب َ ْطنَ ُه ِم َن ال ُخ ْرنو ِ
ب ا َّلذي كانَ ْت تَ ْأاكُلُ ُه
الخنازيرَ ،و َل ْم يَكُ ْن أا َح ٌد ي ُ ْعطي ِهَ 17 .وحي َن
ُ
أ
أاتى اإلى نَف ِْس ِه قا َل‘ :ك َْم ِم ْن اجي ٍر ال� آ َن
في بَي ِت أابي يَف َْض ُل َع ْن ُهم ال ُخ ْب ُز َو أانا ُهنا
 18أ
أ
قوم َو أا ْذ َه ُب اإلى
ِم ْن
جوعي ا ْه ِل ُك .ا ُ
َ
أابي َو أاقو ُل َل ُه :أابي ،أاخ ْأ
الس ِ
ماء
ْطا ُت اإلى َّ
لس ُت ُم ْستَ ِحقًّا ب َ ْع ُد أا ْن أُا ْدعى
َو أاما َم َكَ 19 .و ْ

19-9:15

من اَأ َرتو ،ت ْدعي َسديقاتا
دي لَ َم ْن ترا ُه؟ ْو ْ
كن
وجراناتا وتْقولْلن‘ :ا ْف َرحوا َمعي! اَأ َبشّ ْر ْ
كن:
يت ق ْرشي َل كا ْن ّ
اَأ َر ُ
كضاعْ ’.اَأقولْ ْ
ف خاطي
كذاِ َف ْر َحة يس ِي ْر قدّا ْم َملايكة اَلله َ
يتوب».
واِحد ْ
9

10

َمثَل الابن الطّايش

لن« :كا ْن في َزلَ ِمة ل ُه
ْورج ْع َيس ُو ْع قالْ ْ
َين .ا ْبنو ال ّ ْز َغ ّي ْر قالْلو‘ :اَأبوي! ا ْعطيني
َولَد ْ
من َب ْ
يتكْ ’.و َق َّس ْم مالو
ّ
حص ْة َل ي ْط َل ْع لي ْ
يناتنْ .و َبع ْد َك ّم نْهار ،هاك ا ْبنو ال ّ ْز َغ ّي ْر
َب ْ
راح
لَ ْم َل ْم ك ْل شي َل َط َل ْعلوْ ،و َو ّداهن ْو ْ
لَديرِة ْبعي ِدةْ .و َهون ْ
َك َد ْه َو ْر مالو كلّو،
فاروط ِّيةْ .و َو ْق ْت
يعيش عيش ْة َفراه ِّية بي ْد ُ
ْ
ص ك ْل شي َل ل ُه ،صا ْر فاك َالب َل ْد
َل َخلّ ْ
راح صا ْر
ج ُوع ْول ُوعْ ،و َو َق ْع ف العازِةْ .و ْ
شَ غّي ْل لَواِح ْد من اَه ْل هاك َالب َلدْ ،وها ْك َب َعثو
لَ َم ْز َر َعة َت َير ّعي خن ِازي ْرْ .وكا ْن يشْ تهي
نوب َل
ْوي ْت َح َّس ْر َت ي ْتلي َجوفو منا ْك َخ ْر ْ
اح ْد ما كا ْن ي ْع ِطيو.
كا ْن ياكلو ُه الخن ِازي ْرَ ،و َّ
‘الس ْع اَأ ْش َق ْد شَ غّي ِلة
ْولَ َم ْن جا ل َن ْفسو ،قالَّ :
ّامن،
في َ
ف َب ْ
من قد ْ
يت اَأبوي ي ْف َضل الّغ َْبي ْز ْ
موت م ال ّج ُوعَْ .ت اقوم اَ ُرو ْح
َوانا َهو ْن اَأ ْ
ف َح ّق
يت َ
لَع ْند اَبويَ ،واقولْلو :اَأبوي ،خ َط ُ
ف َح ّق ْكْ .وما َب ْق اَأ ْست ِاه ْل اَأت َْس ّمى
السما ْو َ
َّ
11
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من شَ غ ْ
ا ْب ْ
ّيلتك’.
نكَ .سيني كَما واِح ْد ْ
ْوقا ْم جا لَع ْند اَأبو ُهْ .وه ّواِ َبعد ْبعي ْد ،اَأرا ُه
اَأبو ُه ْو َح ْن َق ْلبو َع َليوْ ،وعدي َو َق ْع َعلى َر ْقبتو
ف
ْوباسوْ .وقالْلو ا ْبنو‘ :اَأبوي!
خطيت َ
ُ
ف َح ّقكْ ،وما َبق اَأ ْست ِاه ْل
السما ْو َ
َح ّق َّ
س اَبو ُه قا ْل لَ َعبيدو:
اَأت َْس ّمى ا ْبنكَ ’.ب ّ
س ل ْبس ْولَ ْبسو ُهْ ،وحطّوا خات ْم
‘ط ِالْعوا اأ ْك َو ْ
عجل
ف ايدوْ ،و َصو ْل ف ْاج َريو .وجبوا ْ
من
فْ ،
ال َم ْفطو ْم وا ْذ َبحو ُهَ ،ت ناك ْل ونْ َك ّي ْ
َل هاذ ا ْبني كا ْن َم ّيت ْوعاشْ ،وكا ْن ضاي ْع
س هاك ا ْبنو
َوا َرينا ُهْ ’.و َبدَوا ي َكيفو ْنَ .ب ْ
قرب
ال ّ ْگبي ْر ف ال َم ْز َر َعة كا ْنَ .و ْق ْت َل جا ْو ْ
وت َز ْمر ْكثي ْر.
يت ،سم ْع َص ْ
م َالب ْ
يش
«و ْ
ْ
ساح واِح ْد م الغ ْلمان ْو َساَألو‘ :اَأ ْ
واِ ها ْذ؟’ قالْلو‘ :اَأخو ْك جاَ ،وابو ْك َذ َب ْح
صحة ْوعا ْف ِية’.
ْ
من َل ارا ُه ْب َّ
عجل ال َم ْفطو ْمْ ،
ْوغضب ْوما كا ْن ي ْرضى ي ْدخلْ .و َط َل ْع
س ه ّواِ قا ْل لاَبو ُه‘ :هاي
اَأبو ُه ي ْت َو َّسللوَ .ب ْ
نين اَأ ْشتغ ْل ْ
لك شغْل ْعبود ِّيةَ ،وا َب ْد
َه ْلقَد ْس ْ
رت ْ
لك ك ْل ِمة ،ونْها ْر شي َف ْرخْ َسخ ْل
ما ك ََس ُ
س
ما َع َطي ْتنيَ ،ت ا َك ّي ْ
ف َم ْع س ْدقانيَ .ب ْ
نك َل َب ْر َب ْز ْ
لاذ ا ْب ْ
ياتَ ،ذ َب ْح ْتلو
مالك َمع ال ّزانْ ْ
عجل ال َم ْفطو ْم ’.اَأبو ُه قالْلو‘ :ا ْبني ،اأنْ َت
ْ
لك واِ.
داي ْم َمعي اأنْ َتْ ،وك ْل شي َل لي ْ
من
ف كا ْن لازم نْ َك ّيف ْون ْف َر ْحْ ،
س ك ِي ْ
َب ْ
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َل َك ابْناًِ .ا ْج َع ْلني كَوا ِح ٍد ِم ْن َع ِ
بيد َك’.
20
عيد
قام َو أاتى اإلى أابي ِهَ .وفيما ُه َو ب َ ٌ
َو َ
ب َ ْع ُد ،راآهُ أابوهُ َوتَ َح َّن َن َعلَي ِه ،و َرك ََض َو َوقَ َع
َعلى ُعنُ ِق ِه َوقَ َّبلَ ُهَ 21 .وقا َل َل ُه ابْنُ ُه :أ‘ابي،
أاخ ْأ
الس ِ
ماء َو أاما َم َكَ ،ول� أا ْستَ ِح ُّق
ْطا ُت اإلى َّ
أا ْن أُا ْدعى ابْنَكَ 22 ’.ول ِك َّن أاباهُ قا َل ِل َع ِبيَ ِد ِه:
أ‘ا ْخ ِرجوا ال ُح ّل َة ال�أولى َو أا ْلبِسوهُ َو َضعوا
23
َطيم
خاتَماً في ي َ ِد ِه َوا ْجلُبوا ال ِع ْج َل الف َ
24
ْأ
ني هذا
َوا ْذبَحوهُ فَنَاك َُل َونَتَلَ َّذذَِ .ل� أ َّن ابْ َ
عاش َوضائعاً كا َن ف َُوج َِد’.
كا َن َميتاً َو َ
25
َبير فَفي
َوب َ َد أاوا يَتَلَ َّذذو َن .أا ّما ابْنُ ُه الك ُ
ال َح ْق ِل كا َنَ .وحي َن أاتى َو َدنا ِم َن البَي ِت
وت َز ْم ِر كَثيري َن.
َس ِم َع َص َ
« 26ف ََدعا وا ِحداً ِم َن الغ ْلما ِن َو َس أا َل ُه:
‘ما هذا؟’ 27قا َل َل ُه :أ‘ا َ
خوك أاتى َو َذب َ َح
أا َ
َطيم ِل�أنَّ ُه َسليماً َو َج َدهُ’.
بوك ال ِع ْج َل الف َ
 28فَ َغ ِ
ريد أا ْن ي َ ْدخ َُل.
ض َبَ ،و َل ْم يَكُ ْن ي ُ ُ
َو َخ َر َج أابوهُ ي َ ْطلُ ُب ِم ْن ُه29 .فَقا َل ُه َو ِل�أبي ِه:
السني ِن ها أانا أا ْع َم ُل َل َك في
‘ك َْم ِم َن ِّ
ُعبو ِديَّ ٍة َوما تَجا َو ْز ُت َل َك أا ْمراً قَ ُّطَ ،و َج ْدياً
ما أا ْع َطيتَني قَ ُّط ِل�أتَلَ َّذ َذ َم َع أا ْص ِدقائي.
 30أا ّما ابْنُ َك هذا فَحي َن َّبد َد ُم ْقتَ َ
ناك َم َع
أ
َطيم’.
َّ
الزواني َواتى َذب َ ْح َت َل ُه ال ِع ْج َل الف َ
أ
أ
 31قا َل َل ُه ابوهُ‘ :ابْني ،انْ َت في ك ُِّل َو ْق ٍ
ت
َمعي أانْ َتَ ،وك ُُّل َش ٍ
يء لي َل َك ُه َو 32 .أا ّما
أا ْن نَتَلَ َّذ َذ َو أا ْن نَ ْف َر َح فَكا َن ي َ ْنبَغي َلناِ ،ل� أ َّن
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أا َ
عاش َوضائعاً كا َن َل اخو ْك ها ْذ َم ّي ْت كان ْوطابْ ،وضاي ْع
خوك هذا َميتاً كا َن َو َ
ف َُوج َِد» ’.
كا ْن وانْاَأرى» ’.
َوقا َل َمثَلا ً ِلتَ ِ
لاميذ ِه« :كا َن ُه َ
ناك
َر ُج ٌل َغ ِن ٌّي َوكا َن َل ُه َو ٌ
كيلَ ،و ُو ِش َي
ِب ِه اإ َلي ِه أان ُه ي ُ ِّبد ُد ما َل ُه2 .ف ََدعاهُ َس ِّي ُدهُ َوقا َل
َل ُه‘ :ما هذا ا َّلذي أا ْس َم ُع َع ْن َك؟ أا ْع ِطني
ساب َوكا َل ِت َكِ ،ل�أنَّ َك ل� تَ ْستَطي ُع ب َ ْع َد
ِح َ
ال� آ َن أا ْن تَكو َن لي َوكيلا ً 3 ’.قا َل ذ ِل َك
الو ُ
كيل في نَف ِْس ِه‘ :ماذا أا ْف َع ُل؟ ف ََس ِّيدي
َ
أ
أ
أ
الوكا َل َة .ا ْن ا ْح ِف َر ،ل� ا ْستَطي ُع.
ي َ ْأاخ ُُذ ِم ّني َ
َو أا ْن أا ْستَ ْع ِط َي ،أا ْستَحيَ 4 .ع َرف ُْت ماذا
أا ْف َع ُل ِليَ ْستَ ْقبِلوني في بُيو ِتهِم َمتى َخ َر ْج ُت
الوكا َل ِةَ 5 ’.و َدعا َم ْديوني َس ِّي ِد ِه وا ِحداً
ِم َن َ
فَوا ِحداً َوقا َل ِللاأ َّو ِل‘ :ك َْم أانْ َت َمدي ٌن
ِل َس ِّيدي؟’ 6قا َل َل ُهِ ‘ :مئ ُة ِمكْيا ِل َزي ٍ
ت’.
قا َل َل ُه‘ :خ ُْذ ِكتاب َ َك َوا ْج ِل ْس ب ُِس ْر َع ٍة
واكتُ ْب َخ ْمسي َن ِمكْيال� ًَ 7 ’.وقا َل ِللا آ َخ ِر:
‘ َو أانْ َت ب َِم أانْ َت َمدي ٌن ِل َس ِّيدي؟’ قا َل َل ُه:
‘ ِمئ ُة ك ٍُّر ِح ْن َط ًة ’.قا َل َل ُه‘ :تَنا َو ْل ِكتاب َ َك
َوا ْج ِل ْس َواكْتُ ْب :ث َماني َن ك ٍُّرَ 8 ’.و َم َد َح
الس ِّي ُد َو َ
كيل ال إ�ثْ ِم ِل�أنَّ ُه ب ِِحكْ َم ٍة َصنَ َع.
َّ
أ
أ
أ
الد ْه ِر ا ْحك َُم ِم ْن ابْ ِ
ناء ال ّنو ِر
ناء هذا َّ
ِل� أ َّن ابْ َ
في جي ِلهِم هذاَ 9 .و أانا أايضاً أاقو ُل َلكُم:
قاء ِم ْن مامو ِن ال إ�ثْ ِم
ْ
اصنَعوا َلكُم أا ْص ِد َ

16

َمثَل ال َوكيل الخاين
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ْوقا ْل َم َث ْل لَ َتلاميذو« :كا ْن في
واِح ْد َزنْگينْ ،وكا ْن ل ُه َوكي ْل.
‘يب ّذ ْر
س َف َسدوا َع َليو لَ َس ّيدو ،قالولوَ :
ن ِا ْ
ْ
يش واِ ها ْذ
مالكْ ’.وساحو َس ّيدو ْوقالْلو‘ :اَأ ْ
ْ
وكالتك،
ساب
َل ْاس َم ْع َع َليك؟ ا ْعطيني ْح ْ
الس ْع لَ َبعد تْس ِي ْر لي
ْ
من َل ما َبقى تْت ِي ْق م َّ
يش
َوكي ْل ’.هاك ال َوكي ْل قا ْل َ
ف َق ْلبو‘ :اَأ ْ
اَأ َسي؟ َس ّيدي يط ِالَ ْعني م الوكالِةَ .ت
ْاحف ْر ،م ُو ات ِيقْ .وگ ْديِة ،اَأ ْستحيَ .ع َر ْف ُت
س اَ ْط َل ْع م الوكالِة،
اَأ ْ
يش َت َاسي ْبشا ْن َب ّ
يونين
يوتنْ ’.وساح ال َم ْد ْ
يس َت ْقبلوني ف ْب ْ
ْ
ِ
ِ
لَ َس ّيدو واح ْد واحدْ ،وقا ْل للا َ َّولْ‘ :اَأ ْش َق ْد
َم ْديون انْ َت لَ َس ّيدي؟’ قالْلو‘ :م ِّي ْة كَي ِل ْة
يت ’.قالْلو‘ :خذ ْكت ِا ْ
بك وا ْق َع ْد َخفيف
َز ْ
سينْ ’.وقال للاخْ ‘ :وانْ َت
تبَ :خ ْم ْ
ا ْك ْ
اَأ ْش َق ْد َم ْديون انْ َت لَ َس ّيدي؟’ قالْلو‘ :م ِّي ْة
ك ح ْن َطة ’.قالْلو‘ :خذ ْكت ِا ْ
َولْ َچ ْ
بك،
والس ّيد َمد َْح َوكيل
نين’.
وا ْكتب ْثم ِا ْ
َّ
من َل ْبح ْك ِمة َسوى .اولا ْد َهالدَّه ْر
الاإ ث ْمْ ،
جيلنَ .وانا زاِ
اَأ ْح َك ْم ن ِا من اولاد النّور ف ْ
كن س ْدقان ْبمال الاإ ث ْم هاذ،
كنَ :سوا لْ ْ
اَأقولْ ْ
2

3

4

5

6

7

8

9
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18-10:16

ف ِخ َيمن
بلوكن َ
يس َت ْق ْ
ْبشا ْن َو ْق ْت َل يزو ْل ْ
مين ف ال ّ ْق َلي ْل ،ف ال ّ ْكثي ْر زاِ
الا َ َبد ِّية؟ الا َ ْ
مين ف ال ّ ْق َلي ْل ،ف ال ّ ْكثي ْر
مين واِ .والم ُو اَأ ْ
اَأ ْ
ف مال الاإ ث ْم ما
مين واَِ .بقى َل َ
زاِ م ُو اَأ ْ
كن.
من َت ياأ ّم ْن ْ
الح ْق ْ
تن اَأ ْ
ك ْن ْ
مينينَ ،ع َ
مينين،
تن اَأ ْ
لكن ما َط َل ْع ْ
ْو َل ف شي َل م ُو ْ
طيكن واِ؟ ما في
من َت ي ْع ْ
لكن ْ
شي َل ْ
َع ْبد يت ِي ْق يخْ د ْم َس ّيدَين ا ْث َن ْين :يا ي ْك َر ْه واِح ْد
ويحتقر اللاخْ .
ويحب اللاخْ  ،يا يع ْز واِح ْد ْ
ّ
م ُو تْت ِيقو ْن تخْ دمون اَلله والمالْ».

هذاَ ،ح ّتى اإذا نَف ََد ي َ ْقبَلونَكُم في َمظا ِّلهِم
ال�أبَديَّ ِة10 .ال�أمي ُن في القَلي ِل ،في الكَثي ِر
أايضاً أامي ٌن ُه َوَ .وال� آ ِث ُم في القَلي ِل ،في
الكَثي ِر أايضاً اآ ِث ٌم ُه َو11 .اإذاً اإ ْن كُ ْنتُم في
ناء ،فَ َعلى ال َح ِّق َم ْن
مامو ِن ال إ�ثْ ِم غَي َر أُا َم َ
12
ناء فيما
ي َ ْأاتَ ِمنُكُم؟ َواإ ْن َل ْم تو َجدوا أُا َم َ
يس َلكُم ،فَ َم ْن ي ُ ْعطيكُم ما ُه َو َلكُم؟
َل َ
 13ل� ي َ ْستَطي ُع َع ْب ٌد أا ْن ي َ ْخ ِد َم َس ِّي َدي ِنِ ،ل�أنَّ ُه
اإ ّما أا ْن يُب ِغ َض أا َح َد ُهم َوي ُ ِح َّب ال� آ َخ َر ،أاو أا ْن
يُك ِر َم أا َح َد ُهم َوي َ ْحتَ ِق َر ال� آ َخ َر .ل� تَ ْستَطيعو َن
أا ْن تَ ْخ ِدموا الل َه َومامو َن».

وال َف ّريس ِّية س ْمعوا َهال َكلا ْم كلّوْ ،وكا ْن
من َل كان يح ّبون المالْ.
ي ْت َمه َزو ْن ِفيوْ ،
تن واِ َهو ْذ َل ي َو َّرو ْن
لن« :اأنْ ْ
ْو َيس ُو ْع قالْ ْ
س اَلله ي ْعرفْ
حن با ّر ْ
ُرو ْ
ين قدّام النّ ِا ْ
سَ ،ب ّ
س
كنْ ،
َق ْل ْب ْ
من َل شي لَ ّواِ ع ِالي ع ْند النّ ِا ْ
ن ِ
اموس والاَنْ ِبيا دي
َجاسة واِ ع ْند اَلله .النّ ْ
ف َم َلكوت
من َهون ْو َل َبع ْد َ
يوحنّاْ ،و ْ
َل َ
اَلله ي ْت َبشَّ رْ ،وك ْل واِح ْد ي ْز َحمو َت ي ْدخ ْل.
من
ض ي ْعبرو ْن ْ
س اَأ ْه َي ْن واِ َّ
السما والا َ ْر ْ
َب ْ
َع ِ
اموس ت ْعب ْر .ك ْل واِحد
لامة ْ
وح ِدة م النّ ْ
ي َطلّ ْق َم َرتو ْوياخذ َغيرا ي ْزنيْ ،وك ْل من ياخذ
ْم َطلَّقَة ي ْزني.

14حي َن َس ِم َع الف َّريس ّيو َن ِ
هذ ِه الكَ ِلما ِت
كُ َّلهاِ ،لح ِّبهم ِللما ِل ا ْستَ ْه َز أاوا ِب ِه15 .فَقا َل
َل ُهم يَسو ُع :أ
«انْتُم ا َّلذي َن تُبَ ِّررو َن أانْف َُسكُم
أ
سَ .ول ِك َّن الل َه ي َ ْع ِر ُف قُلوبَكُم،
مام ال ّنا ِ
ا َ
س َم ْم ٌ أ
مام
ِل� أ َّن ال ُم ْرتَ ِف َع بَي َن ال ّنا ِ
قوت ُه َو ا َ
ِياء َح ّتى يو َح ّنا.
الل ِه16 .ال ّن ُ
اموس َوال�أنْب ُ
كوت الل ِه يُبَ َّش ُر ِب ِهَ ،وك ُُّل وا ِح ٍد
ِم ْن ث ََّم َملَ ُ
يس ُر ُه َو أا ْن تَ ْعبُ َر
ي َ ْز َح ُم ِليَ ْدخ َُلَ 17 .ول ِك ْن أا َ
ض ِم ْن أا ْن تَ ْعبُ َر َعلا َم ٌة
ماء َوال� أ ْر ُ
َّ
الس ُ
18
س .ك ُُّل َم ْن ي ُ َط ِّل ُق
وا ِح َدةٌ ِم َن ال ّنامو ِ
َويَتَ َز َّو ُج ب أُِاخْرى ي َ ْزنيَ ،وك ُُّل َم ْن يَتَ َز َّو ُج
ِب ُم َط َّلق ٍة ْيزني.

10

11

12

13

ال َّطلاق
14

15

16

17

18

247

لوقا

«19كا َن ُه َ
البوص
ناك َر ُج ٌل َغ ِن ٌّي ي َ ْلبَ ُس
َ
َوال�أُر ُجوا َنَ ،وكا َن يَتَ َّلذ ُذ ك َُّل يَو ٍم َويَتَ َر َّف ُه.
َ 20وكا َن ُه َ
َقير ا ْس ُم ُه اإليعا َز ُرَ .وكا َن
ناك ف ٌ
ني َم ْضروباً
َم ْلق ًّيا ِع ْن َد با ِ
ب ذ ِل َك ال َغ ِّ
ِبقُرو ٍحَ 21 .وكا َن يَتَ َش ّهى أا ْن ي َ ْملاأ ب َ ْطنَ ُه
السا ِق ِ
ِم َن الف ِ
مائد ِة ذ ِل َك
ط ِم ْن َ
ُتات ّ
لاب أايضاً كان َ ْت
ال َغ ِن ِّيَ .ول ِك َّن ال ِك َ
مات
تَ ْأاتي َوتَ ْل َح ُس قُرو َح ُهَ 22 .وكا َن أا ْن َ
َقير ف أَا َخ َذتْ ُه ال َملائكَ ُة اإلى ِح ْض ِن
ذ ِل َك الف ُ
مات َوقُ ِب َر.
راهيمَ .وذ ِل َك ال َغ ِن ُّي أايضاً َ
اإبْ َ
َ 23وفيما ُه َو يَتَ َع َّذ ُب في الها ِوي َ ِةَ ،رفَ َع
َعينَي ِه ِم ْن ب َ ٍ أ
راهيم َواإليعا َز ُر
عيد َو َراى اإبْ َ
َصاح ب َِصو ٍ
ت عا ٍل َوقا َل:
في ِح ْض ِن ِه24 .ف َ
أ
راهيم تَ َح َّن ْن َعلَ َّي أوا ِ
رس ْل اإليعا َز َر
‘ابي اإبْ َ
ِليَبُ َّل َط َر َف اإ ْص ِب ِع ِه ب ٍ
ِماء َوي ُ َر ِّط َب لي
ِلساني ِل�أنّي ُم َع َّذ ٌب في هذا ال َّلهي ِ
ب’.
25
راهيم‘ :يا ابْني ،تَ َذك َّْر أانَّ َك
قا َل َل ُه اإبْ ُ
ِن ْل َت َخيرا ِت َك في َحيا ِت َك َواإليعا َز ُر بَلاياهُ.
َوال� آ َن ها ُه َو يَتَنَ َّع ُم ها ُهنا َو أانْ َت تَتَ َع َّذ ُب.
َ 26و َم َع ِ
هذ ِه ك ِّلها ،فَ ْج َوةٌ َعظي َم ٌة َموضو َع ٌة
بَينَنا َوبَينَكُمَ ،ح ّتى اإ َّن ا َّلذي َن يُريدو َن أا ْن
ي َ ْعبُروا ِم ْن ُهنا اإ َليكُم ل� ي َ ْستَطيعو َن َول�
ا َّلذي َن ِم ْن ُه َ
ناك أا ْن ي َ ْعبُروا اإلينا27 ’.قا َل
َل ُه‘ :اإذاً أا ْطلُ ُب ِم ْن َك يا أابي أا ْن تُ ِ
رسلَ ُه اإلى

27-19:16

گين واليعازر
َمثَل ال َّزنْ ْ

بس َحريِ ْر
«كا ْن في واِح ْد َزلَ ِمة َزنْ ْ
گين ي ْل ْ
عايش ف ك ِيف ْو َصفا.
وا ْرجوانْ ،وك ْل َيو ْم ْ
ْوواِح ْد َفق ِي ْر نَق ِير ْاسمو اَأليعاز ْر ،كا ْن
روب
باب هاك ال َّزنْ ْ
گينَ ،مضْ ْ
بوب ع ْن ْد ْ
َم ْك ْ
حاتْ ،وكا ْن يشْ تهي
حات و ْق ُرو ْ
بج ُرو ْ
ْ
من َفتاتي َل ت ْت َب ْز َب ْز
ْوي ْت َق ْلطى َت ي ْتلي َجوفو ْ
لى ال ّ ْك ِلا ْب زاِ
گينَ ،ب ِ
من ص ْفر ْة هاك ال َّزنْ ْ
ْ
يجو ْن ي ْل َحسون ْج ُروحاتو و ْق ُروحاتو.
كان َ
مات هاك المسكينْ ،و َح َملو ُه
ْو َب ْعدا ْ
ال َم ِ
گين
لايكة لَحضْ ن ا ْبراهيمْ .وهاك ال َّزنْ ْ
ف الهاويِة،
زاِ ْ
مات وانْق ََب ْرْ .وه ّواِ ي ْت َع َّذ ْب َ
َر َف ْع َعي َنيو من ْبعي ْد َوارى ا ْبراهي ْم واليعاز ْر
وت ع ِالي ْوقالْ:
ف حضْ نوْ .وساح ْب َص ْ
‘اَأبوي ا ْبراهيمْ ،اشف ْق َع َلي ،وا ْب َع ْث اَأليعاز ْر
َت ْ
اصباعتو ف ال َمي وي َندّي لي
يغط راس ْ
والس ْل َه ِبة’.
لْس ِانيْ ،م َع َّذب اَنا َ
ف َهال َل ْه ِبة َّ
جيب لَ ْ
ذت
بالك اَأ َخ ْ
ا ْبراهي ْم قالْلو‘ :ا ْبنيْ ،
َخ ْ
يراتك َو ْق ْت َل ك ْن ْت َط ّي ْب ،واليعاز ْر
تاح َهو ْن ،وانْ َت
والسع ْكوا ي ْر ْ
َبلاويوَّ .
ت ْت َع َّذ ْب .وف ُو ْق ها ْذ كلّو ،جو َرة ْگبيرِة ك
من
ْتاَأ َّس ْ
كنَ .بقى َل يريدو ْن ْ
ست َبي ْننا ْو َبي ْن ْ
من
كن م ُو يت ِيقون ْولا لَنّ ِا ْ
َهو ْن ي ْق َطعو ْن لَع ْن ْد ْ
َهون َْك ي ْق َطعو ْن لَعنّا ’.قالْلوَ ‘ :بقى اَأ ْت َو َّس ْل
19

20

21

22

23

24

25

26
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6:17–28:16

ْ
من َل لي
لك َأابوي َت ت ْب َعثو َل َب ْ
يت َأابويْ ،
َخ ْمس اخْ وِةَ ،ت يشْ َه ْد ْلن وي َن ّبهنْ ،بشا ْن
العذاب ها ْذ’.
يجو ْن لَم ُو َضع
لا هنّ ِا زاِ َ
ْ
‘لهن موسى والاَنْ ِبياَ ،خلّي
ا ْبراهي ْم قالْلوْ :
عولن ’.قالْلو‘ :لا ،اَأبوي ا ْبراهي ْم،
يس َم ْ
ْ
راح لَع ْند ْنَ ،ت
َب ِ
يتين ْ
لى َل انْسا ْن م ال َم ْ
يتوبو ْن ’.ا ْبراهي ْم قالْلو‘ :مادا ْم لموسى
يتين
يس َمعونْ ،ولا َل واِح ْد م ال َم ْ
وال َّنبايِة م ُو ْ
يسدقو ُه» ’.
زاِ قا ْم َت َ
28

29

30

31

17

ْوكان يقو ْل َيس ُو ْع ل َتلاميذو« :م ُو
س
يجون ال َع ْث َو ْ
يس ِي ْر َل م ُو َ
راتَ ،ب ْ
َويلو ْ
يجو ْن .اَأخ ِي ْرلو كا ْن
هاك َل بيدو َ
ف َر ْقبتو َف ْرشة ال َّرحىْ ،
هاك َل
تنْشَ د َ
من َل
ي َد ّورا ال ّ ْحمارْ ،وي ْن َكب ف َالبح ْرْ ،
كن
من َهوذ ال ّ ْزغا ْر .ديروا بالْ ْ
ي َعثو ْر واِح ْد ْ
ف َح ّقك اَخو ْك،
كنَ :ل خطي َ
َعلى حالْ ْ
تاب ،س ِامحوْ .و َل َسب ْع ط ْر ْق
َخ ْزبلوْ ،و َل ْ
ف َاليو ْم ْ
ف َح ّقك ْو َسب ْع ط ْر ْق رج ْع
غلط َ
لَع ْندك يقولْ‘ :ت ْب ُت ’،س ِامحو ».ال ّرس ْل
قالوا لل َّر ْب« :زي ْدنا اإيما ْن ».قالْلن:
كن اإيمان ْم َق ْد َح ّباية
«يكو ْن كا ْن في ع ْن ْد ْ
الخ ْر َدلْ ،كا ْن َت تْقولو ْن لَ َهالتّوثايِة هاي:
َ
‘انْقلعي وانْغ ْرزي ف َالبحرْ ’،وكا ْن َت
كن.
ت َْسي ك ْلم ْت ْ
2

3

4

5

6
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بَي ِت أابيِ 28 ،ل� أ َّن لي َخ ْم َس َة اإخ َْو ٍة ليَ ْذ َه َب
َوي َ ْش َه َد َل ُهم ِلكَي ل� ي َ ْأاتوا ُهم أايضاً اإلى
29
َمكا ِن ال َعذا ِ
راهيم:
ب هذا ’.قا َل َل ُه اإبْ ُ
ِياء .فَ ْليَ ْستَ ِمعوا
‘ َل ُهم موسى َوال�أنْب ُ
اإ َليهِم 30 ’.أا ّما ُه َو فَقا َل َل ُه‘ :ل� يا أابي
راهيمَ ،ول ِك ْن اإ ْن وا ِح ٌد ِم َن ال� أ ْم ِ
وات
اإبْ َ
َذ َه َب اإ َليهِم فَ إانَّ ُهم يَتوبو َن 31 ’.قا َل َل ُه
راهيم‘ :اإ ْن كانوا ِم ْن موسى َوال�أنْب ِ
ِياء ل�
اإبْ ُ
قام وا ِح ٌد ِم َن ال� أ ْموا ِت
ي َ ْس َمعو َنَ ،ول� اإ ْن َ
ي ُ َص ِّدقونَه» ’.
َوقا َل يَسو ُع ِلتَ ِ
لاميذ ِه« :ل� ي ُ ْم ِك ُن
راتَ ،ول ِك ْن
اإلّ� أا ْن تَ ْأا ِت َي ال َعثَ ُ
َو ٌيل ل َّلذي َعلى ي َ ِد ِه تَ ْأاتي 2 .كا َن َخيراً
الرحى َو أُا ْل ِق َي
َل ُه َلو ُع ِّل َق في ُعنُ ِق ِه َح َج ُر َّ
ِ
هؤل�ء
في البَ ْح ِر ِم ْن أا ْن ي ُ ْع ِث َر وا ِحداً ِم ْن
الصغا ِر3 .انْتَبِهوا اإلى أانْف ُِسكُم .اإ ْن أاخ أ
ْطا
ِّ
أ
يك ا َ
اإ َل َ
تاب فَا ْغ ِف ْر َل ُه.
خوك ف ََوبِّ ْخ ُهَ ،واإ ْن َ
ت في اليَو ِم أاخ أ
َ 4واإ ْن َس ْب َع َم ّرا ٍ
ْطا اإ َل َ
يك
َو َس ْب َع َم ّرا ٍ
ت في اليَو ِم َر َج َع اإ َل َ
يك َوقا َل:
5
الر ُس ُل
أ‘انا ٌ
تائب ’،فَا ْغ ِف ْر َل ُهَ ».وقا َل ُّ
ِل َّلر ِّبِ « :ز ْد اإيمانَنا6 ».قا َل َل ُهم« :لو
كا َن َلكُم اإيما ٌن ِمث ُْل َح َّب ِة َخ ْر َد ٍل لكُ ْنتُم
تَقولو َن ِ
لهذ ِه ال ّتوث ِة‘ :انْ َق ِلعي ِم ْن ُجذو ِر ِك
َوانْ َغ ِرسي في البَ ْح ِر ’،فَتُطي ُعكُم.
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سوق
َ « 7ول ِك ْن َم ْن ِم ْنكُم َل ُه َع ْب ٌد ي َ ُ
ف َّداناً أاو ي َ ْرعى َغنَماً َواإ ْذ ي َ ْأاتي ِم َن ال َح ْق ِل
يَقو ُل َل ُه ِل َلو ْق ِت‘ :ا ْعبُ ْر َوا َّت ِكئ’؟ َ 8ول ِك ْن
يَقو ُل َل ُهَ ‘ :ه ِّيئ لي َشيئاً ِل�أتَ َع ّشى َوا ْش ُد ْد
ِحق َْو َ
يك َواخ ِْد ْمني َح ّتى اآك َُل َو أا ْش َر َب،
َوب َ ْع َد ٍئذ أانْ َت أايضاً تَ ْأاك ُُل َوتَ ْش َر ُبَ 9 ’.ه ْل
ي َ ْمتَ ُّن ِلذ ِل َك ال َع ْب ِد ا َّلذي فَ َع َل ما أُا ِم َر ِب ِه؟
ل� أا ُظ ُّن10 .هكَذا أانْتُم أايضاً ،اإذا فَ َع ْلتُم ك َُّل
بيد ب َ ّطالو َن نَ ْح ُن،
ما أُا ِم ْرتُم ِب ِه ،فَقولواَ ‘ :ع ٌ
َوما كُ ّنا ُم ْل َزمي َن ِب ِف ْع ِل ِه فَ َع ْلنا» ’.
َ 11و َح َد َث حي َن كا َن يَسو ُع ذا ِهباً اإلى
أ
السا ِم َرةَ اإلى
ليم أانَّ ُه كا َن ي َ ْعبُ ُر ّ
او ُر َش َ
أ
ليمَ 12 .وفيما ُه َو ِ
موش ٌك أا ْن ي َ ْدخ َُل
او ُر َش َ
صَ ،وقاموا َع ْن
اإلى قَ ْري َ ٍة ل�قاهُ َع ْش َرةُ ب ُ ْر ٍ
ب ُ ْع ٍدَ 13 .و َرفَعوا َصوتَهم قائلي َنُ « :م َع ِّل َمنا
يَسو َع ،تَ َح َّن ْن َعلَينا!» َ 14وحي َن راآ ُهم قا َل
َل ُهم« :ا ْذ َهبوا َو أاروا أانْف َُسكُم ِللكَ َهنَ ِة».
َوفيما ُهم ذا ِهبو َن َط ُهرواَ 15 .ووا ِح ٌد ِم ْن ُه ْم
حي َن َر أاى أانَّ ُه َط ُه َرَ ،ر َج َع وب َِصو ٍ
ت ُم ْرتَ ِف ٍع
16
أ
مام
كا َن ي ُ َس ِّب ُح الل َهَ .و َوقَ َع َعلى َو ْج ِه ِه ا َ
قَ َد َمي يَسو َع َو ُه َو ي َ ْشك ُُرهَُ .وكا َن هذا
جاب يَسو ُع َوقا َل :أ
«ا َليسوا
سا ِم ِريًّا17 .ف أَا َ

17-7:17

ال َّتواضع

كن َل ل ُه َع ْب ْد يس ُوق
من واِ م ْن ْ
س ْ
« َب ْ
فدّان يا َير ّعي َغ َن ْمَ ،ل جا م ال َم ْز َر َعة راساً
‘ح ّض ْر
يقولْلو‘ :فوت انْتكي’؟ َب ِ
لى يقولْلوَ :
وسطك اخْ د ْمني
لي شي َت ا ْت َعشّ ىْ ،وش ْد ْ
من اآك ْل َو ْاش َربْ ،و َب ْعدا ،اأنْ َت زاِ َت
دي لَ ْ
الس ّي ْد يشْ ك ْر هاك
تاكل ْوتشْ َر ْب ’.لَيش َّ
ال َع ْب ْد َعلى َل َسوى شي َل انْاَأ َم ْر ِفيو؟ م ُو
يتن ك ْل شي
تن زاِ كذاَِ ،ل َس ْ
ا ْفتك ْر .اأنْ ْ
نحن ِا،
لين ْ
تن ِفيو ،قولواَ ‘ :عبي ْد با ْط ْ
َل انْاَأ َم ْر ْ
واجب َع َلينا َت نْ َسي َسينا» ’.
شي َل كا ْن
ْ
7

8

9

10

لَ َم ْن َيس ُو ْع شَ فى َعش برص

س،
َو ْق ْت َل كا ْن َيس ُو ْع ْ
رايح للق ْد ْ
والجلي ْل .و ْق َر َّي ْب َل
ْ
السا ْم َرة َّ
فات َبين ّ
ي ْدخ ْل لَض ِي َعةَ ،ط َلعوا قدّامو َعش ْر ب ْرصين،
ْوقاموا من ْبعي ْد .و َعلَّوا َصوتن يقولو ْن:
« َيس ُو ْع يا ْم َعلّم ْاشف ْق َع َلينا!» َواراهن
كن لل َك َه َنة».
«روحوا َر َّووا ُرو ْح ْ
ْوقالْ ْ
لنُ :
طهرواْ .وواِح ْد منّ ْنَ ،و ْق ْت
ْوهنّ ِا
رايحين ْ
ْ
وت ع ِالي
َل ارى ُروحو كطّه ْر ،رج ْع و ْب َص ْ
يس ّب ْح َلاللهْ .و َو َق ْع َعلى و ّچو قدّام
كان َ
ين َيس ُوعْ ،يشْ كروْ .وسامري زاِ كا ْن
ْاج َر ْ
يش م ُو َعشْ َرة ن ِا
ها ْذ .قا ْم َيس ُو ْع قالْ« :لَ ْ
11

12

13

14

15

16

17
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28-18:17

ِ
طهروا؟ اَأني ن ِا التّ ْس َعة؟ 18ما َع َرفوا َع ْشرة ً
هؤل�ء ا َّلذي َن َط ُهروا؟ أاي َن ُه ُم
َهو ْذ َل ْ
يجو ْن ي ْع َطو ْن َم ْج ْد َلالله؟ ما َع َرف اَ َّح ْد جا ال ِّت ْس َع ُة؟  18أاما فَ ِطنوا أا ْن ي َ ْأاتوا َوي ُ ْعطوا
َ
19
ريب؟» ْوقالْلوَ :م ْجداً لل ِه اإلّ� هذا ا َّلذي ُه َو ِم ْن َش ْع ٍ
ب
َغير ها ْذ َل ْ
من شَ ْع ْب َغ ْ
يمانك َخلَّ ْ
«قو ْم ُرو ْح ،اإ ْ
غَري ٍ
صك».
ب؟» َ 19وقا َل َل ُه« :قُ ْم َوا ْذ َه ْب .اإيمانُ َك
َخ َّل َص َك».
اَأي َم ْت َت يّجي َم َلكوت اَلله
20
ض ِم َن
س م ال َف ّريس ِّيةَ 20 ،وحي َن َس أا َل يَسو َع ب َ ْع ٌ
لَ َم ْن َساَألو ُه لَ َيس ُو ْع ن ِا ْ
كوت الل ِه؟»
لن :الف َّريس ّيي َنَ « :متى ي َ ْأاتي َملَ ُ
«اَأي َم ْت َت يّجي َم َلكوت اَلله»َ ،ر ّد ْوقالْ ْ
كوت الل ِه
جاب َوقا َل َل ُهم« :ل� ي َ ْأاتي َملَ ُ
« َم َلكوت اَلله م ُو يجي بال َّن َطرا ْنْ 21 ،وم ُو أا َ
يقولونْ ‘ :كوا َهو ْن واِ ’،يا ‘ها َهون ْ
َك واِِ ’،ب ُمراقَبَ ٍةَ 21 .ول� يَقولو َن‘ :ها ُهنا ُه َو ’،و
كوت الل ِه في
ْكن واِ‘ ».ها ُهنا ِل َك ُه َو ’،فَها َملَ ُ
من َل َم َلكوت اَلله ْكوا ج ّوات ْ
ْ
22
أ
أ
ِ
ِ
«ت تّجي ايّام َت تشْ َت َهو ْن دا ِخ ِلكُمَ ».وقا َل ِلتَ ِ
لاميذ ِهَ « :ستَاتي ايّ ٌام
ْ 22وقا ْل لَ َتلاميذوَ :
َترو ْن َيو ْم واِح ْد من اِيّ ِام ا ْبن الانْسانْ ،وم ُو تَ ْشتَهو َن أا ْن تَ َروا يَوماً وا ِحداً ِم ْن أايّا ِم ابْ ِن
َترو ْنْ 23 .و َل قالوا لْكنْ ‘ :كوا َهو ْن واِ!’ يا ال إ�نْسا ِن َو َل ْن تَ َرواَ 23 .واإ ْن قالوا َلكُم‘ :ها
من َل كَما ُهنا َه ُو ’،و ‘ها ُهنا ِل َك ُه َو ’،فَلا تَ ْذ َهبوا.
‘ ْك َوها َهون َْك واِ!’ لا ت ُْروحو ْنْ 24 .
الس ِ
ماء
السما ِ 24ل�أنَّ ُه كَما أا َّن البَ ْر َق ي ُ ْب ِر ُق ِم َن َّ
السما ْوك ْل َت ْحت َّ
َل ي ْل َمع َالب ْر ْق م َّ
الس ِ
نير ،هكَذا َسيَكو ُن
يض ّوي ،كذاِ َت يكون ا ْبن الانْسا ْن َ
َ
ف وتَ ْح َت ك ُِّل َّ
ماء ي ُ ُ
25
25
أ
تيد
س اَ َّو ْل شي َت ي ْت َع َّذ ْب َعذابات ابْ ُن ال إ�نْسا ِن في يَو ِم ِهَ .ول ِك ْن ا َّول� ً َع ٌ
َيوموَ .ب ّ
من َهالجي ْل ها ْذْ 26 .وكَما ُه َو أا ْن يَتَ أا َّل َم اآل�ماً كَثي َرة ً َوي ُ ْر َذ َل ِم َن الجي ِل
ْكثي ْرْ ،وم ُو ي ْنقب ْل ْ
نوح ،كذاِ َت يس ِي ْر ف هذاَ 26 .وكَما صا َر في أايّا ِم نو ٍح ،هكَذا
َل صا ْر ف اِيّ ِا ْم ْ
27
صير في أايّا ِم ابْ ِن ال إ�نْسانَِ 27 .لق َْد
اِيّ ِام ا ْبن الانْسا ْن .كا ْن يا ْكلون ْويشْ َربون َسيَ ُ
ساء
ْوياخْ ذو ْن ْ
نسوان ْوي ْع َطو ْن لَ ْرج ِال دي َل َيو ْم كانوا ي َ ْأاكُلو َن َوي َ ْش َربو َن َويَتَ َز َّوجو َن ِن ً
الس ّفي ِنةْ ،وجا الطّ ُوفانَ ،ويُز ِّوجو َن ِل ِرجا ٍل َح ّتى اليَو ِم ا َّلذي في ِه
َل َد َخ ْل ْ
نوح ف َّ
نوح ال ُف ْل َك َو أاتى ال ّطوفا ُن َو أا ْهلَ َك ك َُّل
س كل ّ ْنْ 28 .وكَما َل صا ْر زاِ ف َد َخ َل ٌ
ْو َو ّدى النّ ِا ْ
اِيّ ِا ْم ْ
لوط ،كا ْن يا ْكلون ْويشْ َربون ْويشْ َت َرو ْن وا ِح ٍدَ 28 .وكَما صا َر أايضاً في أايّا ِم ٍ
لوط اإ ْذ
كانوا ي َ ْأاكُلو َن َوي َ ْش َربو َن َويَبيعو َن َوي َ ْبتاعو َن
251
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َوي َ ْغ ِرسو َن َوي َ ْبنو َنَ 29 .ول ِك ْن في اليَو ِم
ا َّلذي َخ َر َج في ِه ٌ
سادوم أا ْم َط َر
لوط ِم ْن
َ
الس ِ
ماء َو أا ْهلَ َك
الر ُّب ناراً َو ِك ْبريتاً ِم َن َّ
َّ
30
صير في يَو ِم ي َ ْظ َه ُر
َجمي َع َهم .هكَذا َسيَ ُ
ابْ ُن ال إ�نْسانِ31 .في ذ ِل َك اليَو ِم َم ْن ُه َو
الس ْط ِح َو أا ْم ِت َعتُ ُه في البَي ِت ،فَلا ي َ ْن ِز ْل
في َّ
ِليَ ْأاخ َُذهاَ ،و َم ْن في ال َح ْق ِل ل� يستَ ِد ْر اإلى
َخ ْل ِف ِه32 .تَ َذكَّروا ا ْم أراةَ ٍ
لوطَ 33 .م ْن أارا َد
أا ْن ي ُ ْحي َِي نَف َْس ُه ي ُ ْه ِلكُهاَ ،و َم ْن أا َ
هلك نَف َْس ُه
ي ُ ْحييها 34 .أاقو ُل َلكُم :في ِت ْل َك ال َّليل ِة
َسيَكو ُن اثْنا ِن في َسري ٍر وا ِح ٍد ،وا ِح ٌد يؤ َخ ُذ
َوال� آ َخ ُر ي ُ ْت َر ُك35 .اثْنَتا ِن َستَكونا ِن تَ ْطحنا ِن
َمعاً ،وا ِح َدةٌ تُؤ َخ ُذ وال�أُخْرى تُ ْت َر ُك36 .اثْنا ِن
َسيَكونا ِن في ال َح ْق ِل ،وا ِح ٌد يؤ َخ ُذ َوال� آ َخ ُر
ي ُ َتر ُك 37 ».أاجابوا َوقالوا َل ُه« :اإلى أاي َن
يث تَكو ُن ال ُج َّث ُة
يا َر ُّب؟» قا َل َل ُهمَ « :ح ُ
ُه َ
ناك تَ ْجتَ ِم ُع ال ُّنسو ُر».
َوقا َل َل ُهم أايض ًا َمثَلا ً أا ْن ي ُ َص ّلوا
في ك ُِّل َو ْق ٍ
ت َول� ي َ َم ّلوا«2 .كا َن
خاف الل َه َو ِم َن
في َمدينَ ٍة قا ٍ
ض ل� ي َ ُ
س ل� ي َ ْستَحيَ 3 .وكا َن في ِت ْل َك
ال ّنا ِ
ال َمدينَ ِة أا ْر َملَ ٌةَ ،وكانَ ْت تَ أاتي اإ َلي ِه َوتَقو ُل:
ريد
أ‘انْ ِصفْني ِم ْن َخ ْصميَ 4 ’.وما كا َن ي ُ ُ
اإلى َزما ٍن َطوي ٍلَ .ول ِك ْن ب َ ْع َد ٍئذ قا َل في
خافَ ،و ِم َن
نَف ِْس ِه‘ :اإ ْن كُ ْن ُت ِم َن الل ِه ل� أا ُ

18

4:18–29:17

س َيو ْم َل
ويب ِيعون ْويغْرزو ْن وي َع ْمرو ْنَ ،ب ْ
َط َل ْع ْ
من سادو ْمَ ،م َّطر ال َّر ْب نار ْو َك ْبري ْد
لوط ْ
لن كلّ ْن .كذاِ َت يس ِي ْر في
السماْ ،و َتو َب ْ
م َّ
َيو ْم َل ي ْظ َهر ا ْبن الانْسا ْن .فاك َاليو ْمَ ،ل
يت ،لا
يكو ْن َع ال ّ ْسط ُو ْح وا ْغراضو ف َالب ْ
ي ْن َز ْل َت ياخذنْ ،و َل يكو ْن ف ال َم ْز َر َعة،
كن َم ْر ْة ْ
لوط!
لا ي ْر َج ْع لَ َخ ْلفو .جبوا لَبالْ ْ
يحفظ نَ ْفسوَ ،ت ي َتوبلاْ ،و َل
َل ي َد ّور َت ْ
كن :فاك
ي َتوب ْل نَ ْفسوَ ،ت َ
يخلّصا .اَأقولْ ْ
ف َتخْ ْت واِح ْد ،واِح ْد
ال َلي ِلة ا ْث َنين يكونو ْن َ
ي ْت َو ّدى والْلاخْ ي ْنعافْ  .وث ْن َتين يكونو ْن
وح ِدة ت ْت َو ّدى ولْلخْ
ضنْ ،
ي ْط َحنو ْن َمع َب ْع ْ
ين َت يكونو ْن ف ال َم ْز َر َعة،
ت ْنعافْ  .وا ْث َن ْ
واِح ْد ي ْت َو ّدى والْلاخْ ي ْنعافْ َ ».ر ّدوا
ين َل
لن« :اَأ ْ
ين يا َر ْب؟» قالْ ْ
قالولو« :لا َ ْ
تْكون ال ّجثِّةَ ،هون َْك تل َت ّم ال ّ ْنس ُو َرة».
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َمثَل الاَر َم ِلة والقاضي

يين داي ْم لازم
لن َم َث ْل َت ي َو ّر ْ
ْوقا ْل ْ
عاجزو ْن« :كا ْن
َ
يصلَّون ْوم ُو ي ْت َ
ف َب َل ْد قاضي من اَلله م ُو يخاف ْومن
في َ
يستحيْ .وكا ْن في فاك َالب َل ْد
انْسا ْن م ُو ْ
اَأ ْر َم ِلة كا ْن تجي لَع ْندو وتْقولْلو‘ :خ ْذ لي
من َعد ّويْ ’.وما كا ْن ي ْرضى َزما ْن
َح ّقي ْ
س َب ْعدا قا ْل َل ُروحوَ ‘ :ل من اَلله
َطوي ْلَ ،ب ْ
2

3

4
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من
س ْ
س م ُو ْاستحيَ ،ب ْ
م ُو اخاف ْوم النّ ِا ْ
َل ْت َتع ْبني َهالاَر َم ِلةَ ،ت اآخ ْذلا َح ّقا ْبشا ْن لا
عجنيْ » ’.وقال َس ّي ْدنا:
تجي ك ْل َو ْق ْت ت ْز ْ
يش قا ْل قاضي الاإ ث ْم .اَألله َبقى
ْ
«اس َمعوا اَأ ْ
اأ ْش َو ْن م ُو ياخ ْذ َح ْق مخْ تارينوَ ،ل ي ْد َعولو
كن:
ين؟ اَأقولْ ْ
ب ْنهار ْوبال َليلْ ،وه ّواِ ي ْت َم َّه ْل َع َل ْ
س َت يّجي ا ْبن
َخ ْ
فيف َت ياخ ْذ ْلن َح ّق ْنَ .ب ْ
ض؟»
الانْسان ْويرى اإيما ْن َع الا َ ْر ْ

س ل� أا ْستَحي5 ،فَ إانّي ِل� أ ْج ِل أا َّن ِ
هذ ِه
ال ّنا ِ
أ
أُ
أ
تي في
ال َم ْراةَ تُ ْت ِعبُنيَ ،سانْ ِصفُها ِلئَ ّلا تَا َ
6
الر ُّب:
ك ُِّل حي ٍن َوتُ ْز ِع ُجنيَ » ’.وقا َل َّ
«اس َمعوا ما يَقو ُل قاضي ال إ�ثْ ِم 7 .أافَما
ْ
أ
أ
بِال�ولى ا ْن ي ُ ْن ِص َف الل ُه ُم ْختاري ِه ا َّلذي َن
ي َ ْدعونَ ُه في ال َّنها ِر َوفي ال َّلي ِل َو ُه َو يَتَ أانَّى
َعلَيهِم؟  8أاقو ُل َلكُم :اإنَّ ُه ي ُ ِ
نصفُهم عاجِلا ً.
َول ِك ْن َه ْل ي َ ْأاتي ابْ ُن ال إ�نْسان َويَجِ ُد اإيماناً
ض؟»
َعلى ال� أ ْر ِ

س
ْوقا ْل َهال َم َث ْل ها ْذ ،جابو َعلى ن ِا ْ
ويحت ْقرو ْن
ين ن ِاْ ،
سن با ّر ْ
من نَ ْف ْ
قين ْ
وا ْث ْ
ين َط َلعوا
ك ّل انْسا ْن ،قالَْ « :زلَم َتين ا ْث َن ْ
للصلا ،واِح ْد َف ّريسي والْلاخْ
الهي َك ْل َّ
َع َ
رايب .هاك ال َف ّريسي كا ْن قايم
جابي َض ْ
ف َصلاتو لله:
ْب َو ْحدوْ ،و َهو ْذ ن ِا َل قا ْل َ
‘اَأ ْحمد ْك َعلى َل ما ك ْن ُت كَما باقي النّ ِاس
الحرام ِّية الطّ ّم ِاعين ال ّزانْيينْ ،ولا كَما ها ْذ
َ
لى اَأصوم اَنا نْها َر ْين ف
رايبَ .ب ِ
جابي َّ
الض ْ
للهي َك ْل عش ْر ك ْل شي َل
الس ِّبةَ ،وا ْعطي َ
َّ
رايب كا ْن
س هاك جابي َّ
الض ْ
َاح ّص ْلَ ’.ب ْ
قاي ْم من ْبعيدْ ،وما كان يريد ْولا َعي َنيو زاِ
رب ف س ْدرو
للسماَ ،ب ِ
لى كا ْن يضْ ْ
ي َعلّي َّ
ويقولْ‘ :يا اَلله ا ْر َح ْمني اَنا الخاطي’.
من
كن :نز ْل هاذ ْم َزكّى لَ َبيتو اأ ْك َث ْر ْ
اَأقولْ ْ

س واثقي َن
َ 9وقا َل هذا ال َمثَ َل ِض َّد أُانا ٍ
ِم ْن أانْف ُِسهِم أانَّ ُهم أابْرا ٌر َوي َ ْحتَ ِقرو َن ك َُّل
اإنْسانٍَ « 10 :ر ُجلا ِن اثْنا ِن َص ِعدا اإلى
أ
يسي َوال� آ َخ ُر
ال َهيكَ ِل ِليُ َص ِّليا ،ا َح ُد ُهما ف َّر ٌّ
11
يسي ُم ْن َف ِرداً،
َع ّشا ٌرَ .و َ
قام ذ ِل َك الف َّر ُّ
َو ِ
هذ ِه الكَ ِلما ِت كا َن ي ُ َص ّلي لل ِه :أ‘ا ْشك ُُر َك
س الخا ِطفي َن
ل�أنِّي ما كُ ْن ُت كَسائ ِر ال ّنا ِ
الزنا ِةَ ،ول� ِمث َْل هذا ال َع ّشا ِر.
َوال ّظالمي َن َو ُّ
12
أ
بوع َو أُا َع ِّش ُر
صوم َم َّرتَي ِن في ال� أُ ْس ِ
َول ِك ْن ا ُ
ك َُّل ما أا ْم ِل ُكَ 13 ’.و أا ّما ذ ِل َك ال َع ّشا ُر فَكا َن
قائماً ِم ْن ب َ ٍ
عيد َو َل ْم ي ُ ِر ْد َول� أا ْن ي َ ْرفَ َع َعينَي ِه
الس ِ
ماء ،ب َ ْل كا َن ي َ ْض ِر ُب َعلى َصد ِر ِه
اإلى َّ
َويَقو ُل‘ :الل ُه َّم! ا ْر َح ْمني أانا الخا ِط َئ’.
 14أاقو ُل َلكُم :نَ َز َل هذا ُمبَ َّرراً اإلى بَي ِت ِه

5

6

7

8

الضرايب
َمثَل ال َف ّريسي وجابي َّ

9
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أاكْثَ َر ِم ْن ذ ِل َك الف َّريسيِ ،ل�أ َّن ك َُّل َم ْن ي َ ْرفَ ُع هاك ال َف ّريسيَ .بقى ك ّل انْسا ْن ي َعلّي ُروحو
يوض ُع َوك ُُّل َم ْن ي َ َض ُع نَف َْس ُه ي ُ ْرفَ ُع ».ي ْنخىْ ،وك ْل واِحد ي َنخّي ُروحو ي ْعلا».
نَف َْس ُه َ
15وقَ َّدموا اإ َلي ِه أاول�داً أايضاً ِليَل ِم َس ُهم.
َو َراآ ُهم تَ ُ
لاميذهُ فَانْتَ َهرو ُهمَ 16 .ول ِك َّن يَسو َع
دعا ُهم َوقا َل َل ُهم« :دعوا ال� أ ْطفا َل ي َ أاتو َن
اإ َل َّي َول� تَ ْمنَعو ُهمِ ،ل� أ َّن َم ْن ُهم ِمث ُْل ِ
هؤل�ء
السموا ِت17 .ال َح َّق أاقو ُل
َل ُهم ُه َو َملَ ُ
كوت َّ
كوت الل ِه ِمث َْل ِط ْف ٍل
َلكُمَ :م ْن ل� ي َ ْقبَ ُل َملَ َ
18
الر َؤ ِ
ساء
فَلَ ْن ي َ ْد ُخلَ ُهَ ».و َس أا َل ُه وا ِح ٌد ِم َن ُّ
َوقا َل َل ُه :أ
الصا ِل ُح ،ماذا
«ايُّها ال ُم َع ِّل ُم ّ
أا ْع َم ُل ِل� أ ِر َث ال َحياةَ ال�أبَديَّ َة؟»
 19قا َل َل ُه يَسو ُعِ « :لماذا تَ ْدعوني
صا ِلحاً .ل� صا َل َح اإلّ� الل ُه الوا ِح ُد.
20
الوصايا تَ ْع ِرفُها :ل� تَ ْقتُ ْل َول� ْتز ِن َول�
َ
تَ ْس ِر ْق َول� تَ ْش َه ْد َشها َدةَ زو ٍر ،أاكْ ِر ْم أا َ
باك
َو أُا َّم َك21 ».قا َل َل ُهِ :
«هذ ِه كُ ُّلها َح ِفظتُها
ِم ْن ِصبايَ 22 ».وحي َن َس ِم َع يَسو ُع ِ
هذ ِه
الكَ ِلما ِت ،قا َل َل ُه« :وا ِح َدةٌ تُ ْع ِو ُز َك :ا ْذ َه ْب
َوب ِْع ك َُّل َش ٍ
يء َل َك َو أا ْع ِ
َراء فَيَكو َن
ط ال ُفق َ
الس ِ
ماء َوتَعا َل َورائي».
َل َك كَ ْن ٌز في َّ
َ 23ول ِك َّن ُه حي َن َس ِم َع ِ
هذ ِه الكَ ِلما ِتَ ،ح ِز َن،
ِل�أنَّ ُه كا َن غَن ًّيا ج ًِّداَ 24 .وحي َن َر أاى يَسو ُع
سير َعلى
أانَّ ُه َح ِز َن ،قا َل« :ك َْم ُه َو َع ٌ

َيس ُو ْع يب ِارك الاطفال

واولاد ْزغا ْر زاِ جابولو َت يح ّط ايدو
ين.
ينَ ،وا َروون ال َّتلاميذ ْو َز ْع َوقوا َع َل ْ
َع َل ْ
«خلَّوا الاولاد
س َيس ُو ْع ساحن ْوقالَْ :
َب ْ
من
يجو ْن لَع ْنديْ ،ولا ْت َو ْقفو ْن ف ّ
وچ ْنْ ،
َ
ِ
ِ
لهن وا َم َلكوت اَلله.
َل َهو ْك لَنّا كَما َهو ْذْ ،
كن َل م ُو ي ْق َب ْل َم َلكوت اَلله كَما
الح ّق اَقولْ ْ
َ
َولَد ْز َغ ّي ْر ،م ُو ي ْدخلو».
15

16

17

يش اَأ َسي َت او َرث َحياة الا َ َبد ِّية
اَأ ْ

ْو َساَألو واِح ْد م ال ُّر َوسا قالْلو« :يا ْم َعلّ ْم
يا صالح ،اَأيش اَ َسي َت او َر ْث َحياة
الا َ َبد ِّية؟» َيس ُو ْع قالْلو« :اأ ْش َون تْقو ْل
صالح َغير اَلله الواِح ْد.
صالح؟ ما ِفي
لي
ْ
ْ
ات ت ْعرفا :لا ت ْقتلْ ،ولا ت ْزنيْ ،ولا
ال َوص ّي ْ
تس ْ
رقْ ،ولا تشْ َه ْد شَ ها ِد ْة ُزو ْرَ ،ك ّرم اَأبو ْك
ْ
وا ّم ْ
ك ».قالْلوَ « :هو ْذ كلّ ْن َح َف ْظتوون
من ز ْغري ».لَ َم ْن سم ْع َيس ُو ْع َجوابو،
ْ
ِ
قالْلو« :شي واح ْد ي ْنق ْ
َصكُ :رو ْح ب ِي ْع ك ْل
لك وا ْعطي الفَقاراَِ ،ت يس ِي ْر ْ
شي َل ْ
لك
س ه ّواِ
َك ْن ْز ف َّ
السماْ ،و َتعا َخ ْلفيَ ».ب ْ
من َل
لَ َم ْن سم ْع َهال َكلا ْم ،حزن ْكثي ْرْ ،
كا ْن َزنْگين ْكثي ْر .لَ َم ْن َيس ُو ْع اَأرا ُه حزن
18

19

20

21

22

23

24
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يش َص ْع ْب ي ْدخلو ْن َهو ْذ
ْكثي ْر ،قالْ« :اَأ ْ
َل لهن ا ْموال َل َم َلكوت اَلله .اَأ ْه َي ْن ي ِا
گين ي ْدخ ْل
من َزنْ ْ
َج َم ْل ي ْدخ ْل ف خ ْرم ا ْبرِة ْ
لَ َم َلكوت اَللهَ ».ل س ْمعوا ،قالواَ « :بقى
ص؟» َيس ُو ْع قالْ« :شي َل
من يت ِي ْق يخْ َل ْ
يسيو».
يسو ُه ،اَألله يت ِيق َ
م ُو يت ِيقون النّ ِاس َ
نحن ِا َخلّينا
رس قالْلوْ « :كوا ْ
شَ ْمعو ْن ب ْط ْ
ك ْل شي ْوجينا َخ ْل ْ
فكَ ».يس ُو ْع قالْلو:
يخلّي ْبيوت
كن ما في انْسان َ
«الح ّق اَقولْ ْ
َ
يا اَأ ْب وا ْم ،يا اإخْ وِة يا َم َرة يا اولاد لَخاط ْر
اق كذا ْ
َم َلكوت اَللهْ ،وم ُو ياخذ الطّ ْ
طاق
خرة َحياة الا َ َبد ِّية».
َ
ف َهال َّزمان ْوف ال ِا آ َ

كوت الل ِه.
ذَوي ال� أ ْموا ِل أا ْن ي َ ْدخُلوا َملَ َ
يس ُر َعلى ال َج َم ِل أا ْن ي َ ْدخ َُل في ث َ ْق ِ
ب
 25أا َ
كوت الل ِه».
اإبْ َر ٍة ِم ْن أا ْن ي َ ْدخ َُل َغ ِن ٌّي َملَ َ
26فَقا َل َل ُه ا َّلذي َن َس ِمعوا« :ف َم ْن ي َ ْستَطي ُع
يس
ص؟»  27فَقا َل َل ُهم« :ما َل َ
أا ْن ي َ ْخلُ َ
س ُم ْستَطا ٌع ِع ْن َد الل ِه
ُم ْستَطاعاً ِع ْن َد ال ّنا ِ
أا ْن يَصي َر28 ».قا َل َل ُه ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس« :ها
نَ ْح ُن تَ َركْنا ك َُّل َش ٍ
راءك».
يء َو أاتَينا َو َ
29قا َل َل ُه يَسو ُع« :ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :ل�
أا َح َد ي َ ْت ُر ُك بُيوتاً أاو وا ِلدي َن أاو اإخ َْوة ً أا ِو
ناء ِل� أ ْج ِل َملَكو ِت الل ِهَ 30 ،ول�
ا ْم َر أاة ً أاو أابْ ً
الزما ِن َوفي
يَنا ُل أا ْضعافاً كَثي َرة ً في هذا َّ
الد ْه ِر ال�آتي ال َحياةَ ال�أبَديَّ َة».
َّ

ْو َو ّدى َيس ُوع الا ْثناعش ْوقالْلنْ « :كوا
نحن ِا للق ْدسْ ،و َت يس ِي ْر ك ْل شي
عين ْ
طالْ ْ
َل انْ َك َت ْب َعلى ا ْبن الانْسا ْنَ .ت ي ْت َسلَّ ْم
للا َم ْمْ ،و َت ي ْت َمه َزو ْن ِفيوْ ،وي ْبزقو ْن ف
ويح ْقرو ُه ْوي ْقتلو ُهْ ،و َيوم
ّ
وچو ،وي َق ْرپچو ُه َ
ِ
الث ْ
س هنّا ما ا ْف َت َهموا ْولا
ّالث َت يقو ْمَ ».ب ْ
كات
لن ْ
ْ
من َهوذْ .م َخ ّبايِة َعلى َع ْق ْ
وح ِدة ْ
ِ
َهالك ْلمةْ ،وما كا ْن ي ْعرفو ْن َهال َمساي ْل َل
لن.
انْقال ْت ْ

َ 31و أا َخ َذ يَسو ُع ال�ثْني َع َش َر َوقا َل
أ
ليم
َل ُهم« :ها نَ ْح ُن صا ِعدو َن اإلى او ُر َش َ
ب في ال�أنْب ِ
َو َسي ِت ُّم ك ُُّل ال َمكْتو ِ
ِياء َع ِن
ابْ ِن ال إ�نْسانِِ 32 .ل�أنَّ ُه َسيُ َس َّل ُم اإلى ال� أُ َم ِم
فَيَ ْستَ ْه ِزئو َن ِب ِه َوي َ ْت ِفلو َن في َو ْج ِه ِه.
َ 33وي َ ْج ِلدونَ ُه َوي ُ َحقِّرونَ ُه وي َ ْقتُلونَ ُه َوفي
قومَ 34 ».و أا ّما ُهم فَوا ِح َدة ً
اليَو ِم الثّا ِل ِث ي َ ُ
ِم ْن ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات َل ْم ي َ ْف َهمواَ .ول ِك ْن
َم ْخ ِف َّي ًة كانَ ْت َعلَيهِم ِ
هذ ِه الكَ ِل َم ُةَ ،و َل ْم
يَكونوا ي َ ْع ِرفو َن ِ
قيلت
هذ ِه الكَ ِلما ِت ا َّلتي ْ
َل ُهم.
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يخ ّبر َعلى َموتو َك ْرة لخْ .
َيس ُو ْع َ

31
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َ 35وحي َن كا َن قَريب ًا ِم ْن أاريحا ،كا َن
ُه َ
ناك أا ْعمى جا ِلساً َعلى جا ِن ِ
ب ال َّطري ِق
وت ال َج ْم ِع العا ِب ِر
َوي َ ْستَ ْعطيَ 36 .و َس ِم َع َص َ
فَكا َن ي َ ْس أا ُلَ « :م ْن ُه َو هذا؟» 37قالوا
َل ُه« :يَسو ُع ال ّناصري عاب ٌِر38 ».ف ََص َرخَ
قائلا ً« :يا يَسو ُع بْ َن داوو َد! تَ َح َّن ْن َعلَ َّي».
39
أ
مام يَسو َع كانوا
َوا َّلذين كانوا ذا ِهبي َن ا َ
ي َ ْنتَه ِرونَ ُه ِليَ ْسك َُتَ .و أا ّما ُه َو فَكا َن ي َ ْص ُرخُ
أاكْثَ َر كَثيراً« :يا ابْ َن داوو َد ،تَ َح َّن ْن َعلَ َّي».
َ 40و َوقَ َف يَسو ُع َو أا َم َر أا ْن ي َ ْأاتوا ِب ِه اإ َلي ِه.
َوحي َن َدنا ِم ْن ُهَ ،س أا َل ُهَ 41 ،وقا َل َل ُه« :ماذا
ريد أا ْن أا ْف َع َل َل َك؟» فَقا َلَ « :س ِّيدي،
تُ ُ
أا ْن أَابْ ِص َرَ 42 ».ويَسو ُع قا َل َل ُه :أَ
«ابْ ِص ْر.
اإيمانُ َك َخ َّل َص َكَ 43 ».و ِل َلو ْق ِت أَابْ َص َر َو أاتى
الش ْع ِ
ب ا َّلذي
راءهُ َو ُه َو يُس ِّب ُح الل َهَ .وك ُُّل َّ
َو َ
َر أاى أا ْعطى َم ْجداً ِلل ِه.
َوحي َن َد َخ َل يَسو ُع َو َعبَ َر في
أاريحا2 ،كا َن ُه َ
اس ُم ُه
ناك َر ُج ٌل ْ
العشاري َن.
ئيس
ّ
َزكّا .كا َن غَن ًّيا َو َر َ
ريد أا ْن يَرى يَسو َع َم ْن ُه َوَ ،و َل ْم
َ 3وكا َن ي ُ ُ
يَك ُْن ي َ ْستَطي ُع ِم َن ال َج ْم ِعِ ،ل�أنَّ ُه كا َن
قَصي َر القام ِة َزكّا4 .فَ َرك ََض َوتَق ََّد َم يَسو َع
َو َص ِع َد اإلى تين ٍة َملي َخ ٍة ِليَراهُ ِل�أنَّ ُه هكَذا

19

4:19–35:18

َيس ُو ْع يشْ في واِح ْد اأ ْعمي

قرب لاريحا ،كا ْن في واِح ْد
ْو َو ْق ْت َل ْ
اأ ْعمي ق ِاع ْد َعلى َقراغ ال َّطريِق ي َگدّي.
يتين،
سمع َص ْ
س ف ِا ْ
ْو ْ
وت َط ْلق ْة ن ِا ْ
من واِ ها ْذ؟» قالولو:
واس َتخْ َب ْرَ « :ع َج ْب ْ
ْ
ِ
يتْ ».وساح ْوقالْ:
« َيس ُوع النّاصري فا ْ
ابن داهود ْاشف ْق َع َلي!» ْو َل
« َيس ُوع ْ
يين قدّا ْم َيس ُو ْع َز ْع َوقوا َع َليو َت
كانوا م ِا ْش ْ
«ابن
يس ْ
س ه ّواِ بالا َ ْك َث ْر كان يس ِيحْ :
ْ
كتَ ،ب ْ
ف َيس ُو ْع َوا َمر
داهود ْاشفق َع َلي!» َووقَّ ْ
َت يجبولو واِْ .ولَ َم ْن َق َّر ْب لَع ْندوَ ،ساَألو،
ْوقالْلو« :اَأيش تْريد اَ َسي ْ
لك؟» ه ّواِ قالْ:
«س ّيديَ ،ت ارى!» َيس ُو ْع قالْلو« :رى.
َ
يمانك َخلَّ ْ
اإ ْ
صكْ ».وراساً اَأرىْ ،ومشي
يس ّب ْح َلاللهْ ،وك ْل شَ ْع ْب َل ارى
َخ ْلفو َ
َس َّب ْح َلالله.
35
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38

39

40

41

42

43
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ف
ْو َو ْق ْت َل َد َخ ْل َيس ُوع ْو ْ
فات َ
اريحا ،واِح ْد َزلَ ِمة كان ْاسمو
س َهو ْذ َل يل ّمون
َزكّا ،كا ْن َزنْگين ْو َريّ ْ
من
َّ
الضرايبْ ،وكان يري ْد َت يّرى َيس ُو ْع ْ
من َل
سْ ،
واِْ ،وما كان يت ِي ْق ْ
من َز ْحمة النّ ِا ْ
سجر ْة
ش َعلى َ
ْق َص ّي ْر كا ْن َزكّا .قام ْت َع ْر َق ْ
ْ
من ها ْذ َل ما لو َط ْع ِمة َت يرا ُه،
توث ْ
يفوت َيس ُوعْ.
من َهون َْك كا ْن َت ْ
من َل ْ
ْ
2

3

4

256

لوقا

15-5:19

ْولَ َم ْن جا َيس ُو ْع لاك الم ُو َض ْع ،اَأرا ُه ْوقالْلو:
ف َبيتك
َ
«خفيف انْ َز ْل َزكّاَ :اليو ْم لاز ْم َ
واس َت ْق َبلو ْوه ّواِ
اَكو ْنْ ».و َ
ف َدق ِيقتا نز ْل ْ
ف ْرحا ْنَ .و ْق ْت َل ا َروا َهو ْك كلّ ْنَ ،بقى
ي ْتاَأ ْفاَأفو ْن ويقولو ْن« :لَع ْن ْد َزلَ ِمة خاطي َد َخ ْل
نَ ّزلْ ».قا ْم َزكّا ْوقا ْل لَ َيس ُوعْ« :يا َر ْب،
نص مالي َت ا َف ّرقو َع الفَقاراَِ ،واينا
هاي ْ
َل ك ْل َب َلصتو ُه ْبشيَ ،ت ار ْدلو ْم َقدّو َوا ْر َب ْع
لاص
ط ْر ْقَ ».يس ُو ْع قالْلوَ :
«اليو ْم صا ْر َخ ْ
ابن لا ْبراهي ْم واِ.
لَ َه َالب ْ
من َل ها ْذ زاِ ْ
يتْ ،
ص هاك
كجا ي َد ّو ْر َت َ
وا ْبن الانْسا ْن ّ
يخلّ ْ
شي َل كا ْن ضايع ْم َتو َب ْل.

كا َن َعتيداً أا ْن ي َ ُم َرَ 5 .وحي َن أاتى اإلى ذ ِل َك
ال َمكا ِن أَابْ َص َرهُ يَسو ُع َوقا َل َل ُه :أ
«اس ِر ْع
وم ي َ ْنبَغي أا ْن أاكو َن في
َوانْ ِز ْل يا َزكّا ،فَاليَ َ
استَ ْقبَلَ ُه فَ ِرحاً.
بَي ِت َكَ 6 ».و أا ْس َر َع َونَ َز َل َو ْ
َ 7وحي َن َر أاوا ،تَ َذ َّمروا َجميعاً َوقالواِ « :ع ْن َد
8
َقام َزكّا َوقا َل
َر ُج ٍل خا ِط ٍئ َد َخ َل َو َح َّل ».ف َ
ِليَسو َع« :ها أانا يا َر ُّبِ ،ن ْص َف أا ْموالي
أُا ْعطي ِلل ُفق ِ
لس ُت ِم ْن ُه
َراءَ .و ِلك ُِّل وا ِح ٍد ا ْختَ ْ
َشيئاً أا ْرب َ َع َة أا ْضعا ٍ
ف أا ُر ُّد اإ َلي ِه9 ».قا َل َل ُه
لاص ِلهذا البَي ِت،
وم صا َر َخ ٌ
يَسو ُع« :اليَ َ
أ
راهيمِ 10 ،ل� أ َّن ابْ َن
ِل� أ َّن هذا ايضاً ابْ ُن اإبْ َ
ال إ�نْسا ِن أاتى ِليَ ْطلُ َب َوي ُ َخ ِّل َص ذ ِل َك ا َّلذي
ها ِلكاً كا َن».

يس َمعو ُه ،زاد ْوقال َم َث ْل،
ْو َو ْق ْت َل كا ْن ْ
القدس كانْ ،وكا ْن ي ْفت ْكرو ْن
من َل ْق َر َّيب
ْ
ْ
السا َعة َت ي ْظ َه ْر .قالْ:
َم َلكوت اَلله فاك ّ
ابن َح َسب ْون ََسب ْگبير ،كا ْن
«واِح ْد َزلَ ِمة ْ
رايح لَديرِة ْبعي ِدة َت ياخ ْذلو م ْلك ْوي ْر َج ْع.
ْ
طاهن َعش ْر َمبال ْغ
ْ
ساح َعش ْر َعبيدوْ ،و َع ْ
‘تاجروا دي لَ َم ْن اآجي’.
َّ
لنْ :
فضةْ ،وقالْ ْ
من
اولا ْد َب َلدو كا ْن ي ْك َرهو ُه .قاموا َب َعثوا ْ
ف َظ ْهرو َم ْبعوثين يقولو ْن‘ :م ُو نْري ْد
َخ ْل ْ
ي ْم ْ
لك َع َلينا ها ْذْ ’.و َو ْق ْت َل َاخ ْذ ملك
ْورج ْع ،اَأ َم ْر َت يس ِيحولو َهو ْك َعبيدو َل

َ 11وفيما ُهم ي َ ْس َمعو َن ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات،
ضاف َوقا َل َمثَلا ًِ ،ل�أنَّ ُه كا َن قَريباً ِم ْن
أا َ
أ
ليم َوكانوا ي َ ُظ ّنو َن أانَّ ُه في ِت ْل َك
او ُر َش َ
كوت الل ِه.
السا َع ِة َع ٌ
تيد أا ْن ي َ ْظ َه َر َملَ ُ
ّ
أ
َ 12وقا َلَ « :ر ُج ٌل ابْ ُن ا ْص ٍل َعظي ٍم َذ َه َب اإلى
َم ِ
وض ٍع ب َ ٍ
عيد ِليَ ْأاخ َُذ ُم ْلكاً َوي َ ْر ِج َعَ 13 .و َدعا
بيد َل ُه َو أا ْعطا ُهم َع َش َرةَ أا ْم ٍ
َع َش َرةَ َع ٍ
ناء
َوقا َل َل ُهم‘ :تاجِروا َح ّتى ا آ ِت َيَ 14 ’.ول ِك َّن
ناء َمدينَ ِت ِه كانوا ي ُ ْب ِغضونَ ُه ف أَا ْرسلوا في
أابْ َ
ريد أا ْن ي َ ْم ِل َك
َراء َوقالوا‘ :نَ ْح ُن ل� نُ ُ
اإث ِر ِه ُسف َ
َعلَينا هذاَ 15 ’.وحي َن أا َخ َذ ُم ْلكاً َو َر َج َع
أا َم َر أا ْن ي ُ ْدعى اإ َلي ِه أا َ
بيد ا َّلذي َن
ولئك ال َع ُ

5

6

7

8

9

10

َمثَل مبالغ ال َّذ َه ْب

11
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15

257

لوقا
أا ْعطا ُهم ِف َّض ًة ِليَ ْع ِر َف ماذا تاج َر ك ُُّل وا ِح ٍد
ِم ْن ُه ْمَ 16 .و أاتى ال� أ َّو ُل َوقا َلَ ‘ :س ِّيديَ ،م َ
ناك
َع َش َرةَ أا ْم ٍ
ناء َر ِب َح 17 ’.قا َل َل ُهِ ‘ :ن ِع ّما أايُّها
الصا ِل ُحِ .ل�أنَّ َك في القَلي ِل ُوج ِْد َت
ال َع ْب ُد ّ
أاميناً َستَكو ُن ُم َس َّلطاً َعلى َع ْش ِر ُم ُد ٍن
ُم َس َّور ٍةَ 18 ’.و أاتى الثّاني َوقا َلَ ‘ :س ِّيدي،
ناك َخ ْم َس َة أا ْم ٍ
َم َ
ناء َع ِم َل19 ’.قا َل ِلهذا
أايضاً :أ‘انْ َت أايضاً َستَكو ُن ُم َس َّلطاً َعلى
س ُم ُد ٍن ُم َس َّو َر ٍةَ 20 ’.و أاتى ال� آ َخ ُر
َخ ْم ِ
َوقا َلَ ‘ :س ِّيدي ،ها َمناك ا َّلذي كا َن ِع ْندي
َموضوعاً في ِم ْندي ٍل21 .فَق َْد ِخف ُْت ِم ْن َك
ِل�أنَّ َك صا ِر ٌم تَ ْأاخ ُُذ ما َل ْم تَ َض ْع َوتَ ْح ُص ُد ما
َل ْم ْتز َر ْع 22 ’.قا َل َل ُهِ ‘ :م ْن فَ ِم َك أادينُ َك
الش ّر ُير .كُ ْن َت تَ ْع ِر ُف أانَّني
أايُّها ال َع ْب ُد ِّ
صارم َواآخ ُُذ ما َل ْم أا َض ْع َو أا ْح ُص ُد
َر ُج ٌل
ٌ
ما َل ْم أا ْز َر ْع23 .فَ ِلماذا َل ْم تُ ْع ِ
ط ِف َّضتي
مائد ٍةَ ،و أانا كُ ْن ُت َساآتي َو أاطا ِل ُب بِها
َعلى َ
فائد ِتها؟’ َ 24وقا َل ِل� أ َ
ولئك القائمي َن
َم َع َ
أاما َم ُه‘ :خُذوا ِم ْن ُه ال َمنا َو أا ْعطوهُ ِل َّلذي
ناء25 ’.قالوا َل ُه‘ :يا
ِع ْن َدهُ ال َع َش َرةُ ال� أ ْم ُ
َس ِّي َدناِ ،ع ْن َدهُ َع َش َرةُ أا ْم ٍ
ناء26 ’.قا َل َل ُهم:
أ‘اقو ُل َلكُم :ك ُُّل َم ْن َل ُه َسيُ ْعطى َل ُهَ .وذ ِل َك
يس ل ُهَ ،ح ّتى ذ ِل َك ا َّلذي َل ُه َسيؤ َخ ُذ
ا َّلذي َل َ
ِم ْن ُه 27 .أا ّما أا ْعدائي أا َ
ولئك ا َّلذي َن َل ْم يُريدوا
أا ْن أا ْم ِل َك َعلَيهِم ف ْأَاتوا ِبهِم َوا ْقتُلو ُهم
أامامي» ’.

27-16:19

يش ك ْل واِح ْد
َعطاهن المالَْ ،ت ي ْعرفْ اَأ ْ
منّ ْن ت ِا َجر ْو َح َّص ْلْ .وجا الا َ َّولاني ْوقالْ:
‘س ّيديَ ،م ْب َل ْ
ربح ’.قا ْم
غك َعش ْر َمبال ْغ ْ
َ
صالح .مادا ْم ف
قالْلو‘ :اَأي َو ْه عشْ ْت يا َع ْبد ْ
مينَ ،ت تْكون ْم َسلَّ ْط َعلى
ال ّ ْق َلي ْل َط َل ْع ْت اَأ ْ
‘س ّيدي،
َعشْ ر ْبلا ْدْ ’.وجا الثّ ِاني ْوقالَْ :
َم ْب َل ْ
س َمبال ْغ َسوىْ ’.وقا ْل لا ْذ زاِ:
غك َخ ْم ْ
‘وانْ َت زاِ ت َْسلَّ ْط َعلى َخ ْمس ْبلا ْدْ ’.وجا
‘س ّيدي ،هاي َم ْب َل ْ
غك
واِح ْد لخ ْوقالَْ :
ف َم ْر َح ِمة.
ها ْك َل كا ْن ع ْندي َم ْحط ُو ْط َ
من َل َزلَ ِمة قاسي اأنْ َت
خ ْف ُت منّكْ ،
تحص ْد شي َل ما
تْشيل شي َل ما َح َّطيتْ ،و ْ
‘من ث ّم ْك اَأ ْحك ْم َع َل ْ
يك يا
َز َر ْع ْت ’.قالْلوْ :
َعب ْد شَ ّرير انْ َت واِ .كا ْن ت ْعر ْفني َزلَ ِمة قاسي
يتَ ،و ْاحص ْد شي
اَناَ ،واشي ْل شي َل ما َح َّط ُ
يت مالي َودي َعة
يش ما َح َّط ْ
َل ما َز َر ْع ُت ،لَ ْ
فينَ ،وانا كا ْن َت اآجي
َعلى طاولة ّ
الص ّراِ ْ
القايمين
طالب ِفيو َم ْع فايضو؟’ ْولَوك
ْ
اَأ ْ
قدّامو قالْ‘ :خذوا منّو ال َم ْب َل ْغ وا ْع َطو ُه لا ْك
‘س ّي ْدنا ،ع ْندو
لَع ْندو َعش ْر َمبالغْ ’.قالولوَ :
من
كن :ك ْل ْ
لن‘ :اَأقولْ ْ
َعش ْر َمبالغْ ’.قالْ ْ
ع ْندو ي ْن َعطالوْ ،وها ْك َل ما ع ْندو ،شي َل
ع ْندو زاِ ي ْناأخ ْذ منّوْ .و َهو ْك ع ْدواني َل
ما رادوا اَأس ِي ْر َم ْ
لك َع َلينْ ،جبوو ْن لَو ْن،
واقتلوو ْن قدّامي» ’.
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لوقا

39-28:19

َيس ُو ْع ي ْدخ ْل َل القدس

ْو َبع ْد َل قا ْل َيس ُو ْع َهال َكلا ْمَ ،ط َل ْع لَقدّا ْم
سْ .ولَ َم ْن وص ْل لَض ِيع ْة
َت ُ
يرو ْح للق ْد ْ
يت َع ْنياَ ،على َج ْن ْب
يت فاجي ْوض ِيع ْة َب ْ
َب ْ
ين
َج َب ْل َل يقولولو « َب ْ
يتي»َ ،ب َعث ا ْث َن ْ
يت َز ِ
«روحوا لا ْك ض ِيع ْة
من َتلاميذوْ ،وقالْ ْ
ْ
لنُ :
ش
س ت ْدخلولا َت ت َّرو ْن َج ْح ْ
َل قدّا ْمكنْ ،و َب ْ
كب َع َليو ،حلّو ُه
َمشْ دود اَ َّح ْد اَأ َب ْد ما ك ّر ْ
ْوجبو ُهْ .و َل َساَألْكن اَ َّح ْد‘ :لَيش تْحلّو ُه؟’
كذاِ قولولو‘ :ي ْل َز ْم لل َّر ْبْ » ’.وراحوا
لنْ .وهنّ ِا
َهو ْك َل انْ َب َعثوا َوا َروا كَما َل قالْ ْ
قالولن« :اَأيش
صاحبينو
شْ ،
يحلّون َّ
ْ
الج ْح ْ
قالولن« :ي ْل َز ْم
ش؟»
تْحلّون هاك َّ
ْ
الج ْح ْ
لل َّر ْبْ ».وجابو ُه لَع ْن ْد َيس ُوع ْو َحطّوا َع
ش َحويسنْ ،و َركَّبو َيس ُوعْْ .وه ّواِ
َّ
الج ْح ْ
ويسن ف ال َّطريِ ْق.
ْ
رايح ،كا ْن ي ْفرشو ْن َح ْ
يتي»َ ،بدَوا
ْولَ َم ْن َق َّرب ل َنزلة َج َب ْل « َب ْ
يت َز ِ
ويس ْبحون اَلله
ك ْل لَ ّمة ال َّتلامي ْذ ي ْف َرحو ْن َ
جايب َل ا َروا.
ْب ْ
علوت َص ْ
وتن َعلى ك ْل َع ْ
يي
ْوكان يقولونْ « :مبا َرك ال َملك ّ
الج ِا ِ
السماَ ،م ْج ْد ف
ْ
باسم ال َّر ْبَ .سلا ْم ف َّ
ِ
ِ
من
س م ال َف ّريس ِّية ْ
َّ
السماوات العالْ ِية ».نا ْ
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َ 28وحي َن قا َل ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
ماتَ ،خ َر َج
أ
ليمَ 29 .وحي َن
ُمتَق َِّدماً ليَ ْذ َه َب اإلى او ُر َش َ
ت فاجي َوبَي ِ
َو َص َل اإلى بَي ِ
ت َع ْنيا اإلى
ب ال َجبَ ِل ا َّلذي ي ُ ْدعى َجبَ َل َم ِ
جا ِن ِ
وض ِع
الزيتونِ ،أا ْر َس َل اثْنَي ِن ِم ْن تَ ِ
لاميذ ِهَ 30 .وقا َل
َّ
َل ُهم« :ا ْذ َهبوا اإلى ِت ْل َك الق َْري َ ِة ال ُمقا ِبلَ ِة
َلناَ ،وحي َن تَ ْدخُلا ِن اإ َليها َستَجِ دا ِن َج ْحشاً
َم ْربوطاً َل ْم ي َ ْرك َْب َعلَي ِه أا َح ٌد قَ ُّطُ .ح ّلاهُ
َو ْأا ِتيا ِب ِهَ 31 .واإ ْن َس أا َلكُم أا َح ٌدِ ‘ :لماذا
تاج
‘الر ُّب ُم ْح ٌ
تَ ُحلا ِن ِه هكَذا؟’ فَقول� َل ُهَّ :
اإ َلي ِهَ 32 » ’.و َذ َه َب ال ُم ْر َسلا ِن َو َو َجدا كَما
قا َل َل ُهماَ 33 .وفيما ُهما ي َ ُح ّلا ِن ال َج ْح َش،
قا َل َل ُهما أا ْصحاب ُ ُهِ « :لماذا تَ ُحلا ِن ذ ِل َك
34
تاج
«الر ُّب ُم ْح ٌ
ال َج ْح َش؟» فَقال� َل ُهمَّ :
اإ َلي ِهَ 35 ».و أاتَيا ِب ِه اإلى يَسو َع َو أا ْلقَيا َعلى
ش ِثياب َ ُهما َو أا ْركبا يَسو َع َعلَي ِه.
ال َج ْح ِ
َ 36وحي َن كا َن ذا ِهباً كانوا يَف ُْرشو َن ِثياب َ ُهم
في ال َّطري ِقَ 37 .وحي َن َدنا ِم ْن ُمن َح َد ِر
َجبَ ِل َم ِ
الزيتونِ ،ب َ َد أا ك ُُّل َج ْم ِع
وض ِع َّ
ال َّت ِ
لاميذ ي َ ْف َرحو َن َوي ُ َس ِّبحو َن الل َه ب َِصو ٍ
ت
ُم ْرتَ ِف ٍع َعلى ك ُِّل الق ُّو ِ
ات ا َّلتي َر أاوا.
َ 38وكانوا يَقولو َنُ « :مبا َر ٌك ال َم ِل ُك ال�آتي
الس ِ
ماء َو َم ْج ٌد
ب ْ
لام في َّ
ِاس ِم َّ
الر ِّبَ .س ٌ
ناس ِم َن
في ال�أعالي 39 ».فَقا َل َل ُه أُا ٌ

لوقا

48-40:19

س قالولوْ « :م َعلّم ،ا ْز َع ْق َعلى
الف َّريس ّيي َن ِم ْن بَي ِن ال َج ْم ِع« :يا ُم َع ِّل ُمَ ،ب ْ
ين لَ ّمات النّ ِا ْ
ْ
انْتَه ِْر تَ َ
كنَ :ل َهو ْذ
لاميذ َك ».قا َل َل ُهم :أ«اقو ُل َلكُمَ :ت
لن« :اَأقولْ ْ
لاميذك ».قالْ ْ
ِ
هؤل�ء ف ِ
َالحجا َرةُ َستَ ْص ُرخُ  ».س ْكتوا ،الحج ِاي ْر َت ت ْز َع ْق».
اإ ْن َسك ََت
40

َ 41وحي َن َدنا َو َر أاى ال َمدينَ َة بَكى
َعلَيهاَ 42 .وقا َلَ « :لو َع ِل ْم ِ
ت ال�أُمو َر
كَ ،ح ّتى في يَو ِم ِ
ا َّلتي ِه َي ِل َسلا ِم ِ
ك
هذاَ .ول ِك ِن ال� آ َن أُاخْفيَ ْت َع ْن َعينَ ِ
يك.
يك أايّ ٌام ي ُ ِ
 43ف ََستَ أاتى َعلَ ِ
حاص ُر ِك فيها
داؤك َوي ُ َض ِّيقو َن َعلَ ِ
أا ْع ِ
يك ِم ْن ك ُِّل َمكانٍ.
َ 44ويُد ِّمرونَ ِك َم َع أابْنا ِئ ِك ِ
فيك َول� ي َ ْت ُركو َن
ِ
فيك َح َجراً َعلى َح َج ٍرِ ،ل�أنَّ ِك َل ْم تَ ْع ِرفي
َزما َن ِزيار ِت ِك».
َ 45وحي َن َد َخ َل اإلى ال َهيكَ ِل ب َ َد أا ي ُ ْخ ِر ُج
ا َّلذي َن ي َ ْبتاعو َن في ِه َويَبيعو َنَ 46 .وقا َل
الصلا ِة ُه َو’،
ْتوب‘ :بَيتي ب َ ُ
َل ُهمَ « :مك ٌ
يت َّ
َو أانْتُم َج َع ْلتُموهُ ‘ َمغا َرةَ قَ ّطاعي ُط ُرقٍ» ’.
َ 47وكا َن ي ُ َع ِّل ُم ك َُّل يَو ٍم في ال َهيكَ ِلَ .و أا ّما
الش ْع ِ
ب
ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة َوالكَتَبَ ُة َوشُيوخُ َّ
فَكانوا ي َ ْطلُبو َن أا ْن يُه ِلكوهَُ 48 .و َل ْم يَجِ دوا
الش ْع ِ
ب كا َن
ما ي َ ْف َعلو َن ل ُهِ ،ل� أ َّن ك َُّل َّ
ُمتَ َع ِّلقاً ِب ِه ِليَ ْس َم َع ُه.

40

َيس ُو ْع ي ْبكي َع القدس

ْولَ َم ْن َق َّر ْب َوارى ال َمدي ِنة ،بكي َع َليا،
يش واِ
ْوقالْ« :يكو ْن كا ْن ت ْع ْ
رفين اَأ ْ
الس ْع
لَ َسلا ْم ِكْ ،ولَو َ
س َّ
ف َيو ْم ِك ها ْذ! َب ّ
من َل ج ِا ِيي َع َل ِ
َم ْست ُو ْر واِ َعلى َعي َن ِ
يك
يكْ .
يحاوطوك َع ْدوانْ ِك وي َط ِ
ِ
من
اإيّ ِا ْمَ ،ت
وقوك ْ
ويخ ْر ِ
بوك واولا ْد ِك ِ
فيكْ ،وم ُو
ك ْل ص ُو ْبَ ،
يخلَّو ْن ِ
من َل ما
َ
فيك َح َج ْر َعلى َح َج ْرْ ،
َع َر ْف ِت َزمان ْزيارت ِْك».
41
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الهي َك ْل
يس ّحت الب ّي ِاعين م َ
َيس ُو ْع َ

للهي َك ْلَ ،بدا يط ِال ْع َل كا ْن
ْولَ َم ْن َد َخ ْل َ
توب:
يشْ َت َرو ْن ِفيو ويب ِيعو ْنْ ،وقالْ ْ
لنَ « :م ْك ْ
تن َسيتنو ‘ ْمغارة
‘ َبيتي َبيت َّ
الصلاة واِ ’،وانْ ْ
الهي َك ْل
قطّ ِا ْ
عين ط ْر ْقْ » ’.وكان ي َعلّ ْم ف َ
اموس
ك ْل َيو ْم .و ْگباريّة ال َك َه َنة و ْم َع ْلمين النّ ْ
س
و ْگباريّة الشَّ ْع ْب كان يريدو ْن ي ْقتلو ُهَ .ب ْ
من َل الشَّ ْع ْب
يسولوْ ،
ما كا ْن ي ْعرفو ْن اَأيش َ
يس َم ْعلو.
كلّو ْم َعلَّ ْق كا ْن ِفيو َت ْ
45
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لوقا

11-1:20

س ْل َطة َيس ُو ْع

من َه ِالايّ ِامْ ،وه ّواِ ي َعلّم
ْو َ
ف َيو ْم ْ
ويبشّ ْر،
الشَّ ْع ْب ف َ
الهي َك ْل َ
اموس
قاموا َع َليو ْگباريّة ال َك َه َنة و ْم َع ْلمين النّ ْ
ْ
ف اَأينا
وشي ُوخة الشَّ ْع ْبْ ،وقالولو« :ق ْلناَ :
س ْل َطة ت َْسي َهو ْذ َل ت َْسي؟ ْوها ْك َل ك ْل َعطا ْك
ين
من واِ؟» َيس ُو ْع َر ْد َع َل ْ
السل َطة هاي ْ
َه َّ
كن ُسؤالْ ،قولوا
«وانا زاِ َت ْاساَألْ ْ
قالْ ْ
لنَ :
كات والّا
السما ْ
ليَ :م ْعموذيّ ْة َ
يوحنّا م َّ
بن
م َالبشَ ْر؟» ْوهنّ ِا َبقى ي ْفت ْكرو ْن َ
ف َق ْل ْ
السماَ ’،ت يقولْنا:
ويقولو ْن « َل ق ْلنا‘ :م َّ
تن ِفيو؟’ ْو َل ق ْلنا‘ :م
يش ما اآ َم ْن ْ
‘ َبقى لَ ْ
من َل
َالبشَ ر ’،الشَّ ْع ْب كلّو َت ي ْرج ْمناْ ،
يوحنّا نَبي واِ ».قاموا قالولو:
كلّ ْن م ْقت ْن ْ
عين َ
لن:
ين واَِ ».يس ُو ْع قالْ ْ
«م ُو ن ْعرف من اَ ْ
ف اَأينا س ْل َطة اَأ َسي َهو ْذ
كن َ
ْ
«ولا اَأنا اَأقولْ ْ
َل َاسي».
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َمثَل الب ْق َچچ ِّية

يحكي للشَّ ْع ْب َهال َم َث ْل ها ْذ ،قالْ:
ْو َبدا ْ
« َزلَ ِمة َغ َر ْز َغ ْرز ْو َض َّمنو لَب ْق َچچ ِّية و ْت َغ َّر ْب
َزمان ِّيةْ .وف الموس ْمَ ،ب َع ْث َع ْبدو لَع ْند
س
الب ْق َچچ ِّية َت ي ْع َطو ُه ْ
من َث َم ْر ال َغ ْر ْزَ .ب ّ
الب ْق َچچ ِّية َض َربو ُه ْو َر َّدو ُه بي ْد فاض ِيةَ .ر ْد
َب َعثْلن َع ْبدو الْلاخْ .وها ْذ زاِ َض َربو ُه ْو َب ْهدَلو ُه
9

10

11
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َو َح َد َث في أا َح َد ال�أيّام َو ُه َو ي ُ َع ِّل ُم
الش ْع َب َويُبَ ِّش ُر
في ال َهيكَ ِل َّ
أ
قام ِض َّدهُ ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة َوالكَتَبَ ُة َم َع
ا ْن َ
الشيو ِخَ 2 .وقالوا َل ُه« :قُ ْل َلنا ب أِا ِّي ُس ْلطا ٍن
ُّ
تَ ْف َع ُل ِ
هذ ِه ال�أُمو َرَ ،و َم ْن ُه َو ا َّلذي أا ْع َ
طاك
جاب يَسو ُع َوقا َل
هذا ُّ
الس ْلطا َن؟»  3أا َ
َل ُهم :أ
«ا ْس أا ُلكم أانا أايضاً كَ ِل َم ًة ،فَقولوا
الس ِ
ماء كانَ ْت
ليَ 4 :م ْعمو ِديَّ ُة يو َح ّنا ِم َن َّ
س؟» 5فَكانوا يَتَشا َورو َن فيما
أا ْم ِم َن ال ّنا ِ
الس ِ
ماء’
بَينَ ُهم َويَقولو َن« :اإ ْن قُ ْلناِ ‘ :م َن َّ
ف ََسيَقو ُل َلنا‘ :فَ ِلماذا َل ْم تُ َص ِّدقوهُ؟’ َ 6واإ ْن
الش ْع ُب
س’ ف ََسيَ ْر ُج ُمنا َّ
قُ ْلناِ ‘ :م َن ال ّنا ِ
كُ ُّل ُهِ ،ل�أنَّ ُهم ُم ْقتَ ِنعو َن أا َّن يو َح ّنا نَب ٌِّي».
 7فَقالوا َل ُه« :ل� نَ ْعلَ ُم ِم ْن أاي َن ِه َي».
8قا َل َل ُهم يَسو ُعَ « :ول� أانا أاقو ُل َلكُم ب أِا ِّي
ُس ْلطا ٍن أا ْف َع ُل ِ
هذ ِه ال�أُمو َر».

20

لش ْع ِ
ب هذا ال َمثَ َلَ « :ر ُج ٌل
َ 9وب َ َد أا يَقو ُل ِل َّ
َغ َر َس ك َْرماً َو َض َّمنَ ُه ِل َف َعلَ ٍة َوابْتَ َع َد َزماناً
َطويلا ًَ 10 .وفي ال َم ِ
وس ِم أا ْر َس َل َع ْب َدهُ اإلى
ال َف َعلَ ِة ِليُ ْعطوهُ ِم ْن ِثما ِر الك َْر ِمَ .ول ِك َّن
ال َف َعلَ َة ضربوهُ َو أا ْر َسلوهُ فا ِرغاًَ 11 .وزا َد
أفا ْر َس َل َع ْب َدهُ ال� آ َخ َرَ .ول ِك َّنهم َض َربوا هذا

لوقا
أايضاً َوا ْحتَقَروهُ َو أا ْر َسلوهُ فا ِرغاًَ 12 .وزا َد
ف أَا ْر َس َل الثّا ِل َثَ .وهذا أايضاً َج َّرحوهُ
َو أاخ َْرجوهُ 13 .قا َل َس ِّي ُد الك َْر ِم‘ :ماذا
بيب َل َع َّل ُهم ي َ َرونَ ُه
أا ْف َع ُل؟ أُا ْر ِس ُل ابْني ال َح َ
فَيَ ْستَحو َنَ 14 ’.ول ِك ْن حي َن َراآهُ ال َف َعلَ ُة،
كانوا يَتَشا َورو َن فيما بَينَ ُهم َويَقولو َن:
‘هذا ُه َو الوا ِر ُثَ .هلُ ّموا نَ ْقتُ ْل ُه فَيَكو َن
الميراث َلناَ 15 ’.و أاخ َْرجوهُ اإلى خا ِر ِج
ُ
الك َْر ِم َوقَتَلوهُ .ماذا اإذاً ي َ ْف َع ُل ِبهِم َس ِّي ُد
الك َْر ِم؟ 16ي َ ْأاتي وي ُ ْه ِل ُك ال َف َعلَ َة َوي ُ ْعطي
الك َْر َم ِل� آ َخري َنَ ».وحي َن َس ِمعوا ،قالوا:
«ل� يَكُ ْن هذا 17 ».فَنَ َظ َر فيهِم َوقا َل:
ْتوب‘ :ال َح َج ُر ا َّلذي َر َذ َل ُه
« َوما هذا اال َمك ُ
الزا ِوي َ ِةَ 18 .وك ُُّل
البَ ّناؤو َن ُه َو صا َر ِل َر ْأا ِ
س ّ
َم ْن ي َ َق ُع َعلى هذا ال َح َج ِر يَتَ َر َّض ُضَ .وك ُُّل
َم ْن ي َ َق ُع ال َح َج ُر َعلَي ِه ،ي َ ْذروهَُ 19 » ’.وكا َن
ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة َوالكَتَبَ ُة قَ ْد َطلَبوا أا ْن ي ُ ْلقوا
السا َع ِةَ ،وخافوا
َعلَي ِه ال�أيادي في ِت ْل َك ّ
الش ْع ِ
بِ ،ل�أنَّ ُهم َع ِلموا أانَّ ُه ِض َّدهم قا َل
ِم َن َّ
هذا ال َمثَ َل.
واسيس ُمتَ َش ِّبهي َن
َ 20و أا ْر َسلوا اإ َلي ِه َج
َ
بِال�أبْرا ِر ِليُ ْم ِسكوهُ ِبكَ ِل َم ٍة َوي ُ َس ِّلموهُ اإلى
الحاك ِم َواإلى ُس ْلطا ِن الواليَ 21 .و َس أالوهُ
َوقالوا َل ُه« :يا ُم َع ِّل ُم ،نَ ْعلَ ُم أانَّ ُه بِال� ْس ِتقام ِة

21-12:20

ْو َر َّدو ُه بي ْد فاضْ ِية .و َر ْد َب َعث الثّالثْ .وها ْذ
زاِ َد َّممو ُه ْوط ِالَعو ُه .صاحب ال َغ ْر ْز قالْ:
بيب
آجيب اَأ ْب َعث ا ْبني َ
الح ْ
يش اَأ َسي؟ َت ا ْ
‘اَأ ْ
س َو ْق ْت
َگ َر ْ
گ َت َيرو ُه ْو ْ
يس َت َحو ْنَ ’.ب ْ
بن
َل ا َرو ُه الب ْق َچچ ِّيةَ ،بقى ي ْفت ْكرو ْن َ
ف َق ْل ْ
ويقولو ْن‘ :ها ْذ واِ الواِ ْ
رثَ .ت َعوا ن ْقتلو وتْس ِير
ال َوراثِة لناْ ’.وط ِالَعو ُه لَ َب ّرات ال َغ ْرز ْو َق َتلو ُه.
يسي ِف ْين صاحب ال َغ ْر ْز؟ َت
يش َبقى َت َ
اَأ ْ
يّجي ي َتوب ْل َهوك الب ْق َچچ ِّيةْ ،وي ْعطي ال َغ ْر ْز
لَ َغير ْنَ ».و ْق ْت َل س ْمعوا ،قالوا« :اَألله لا
يج َعل تْس ِي ْر هاي ».قا ْم َطلَّ ْع ِفين ْوقالْ:
ْ
ِ
ايش يا هاك الاآيِة ال َم ْكتوبِة َل تْقولْ:
َ
«و ْ
ف َع ْقل الم ْعما ْرچِ ِّية،
عت َ
‘ح َجر ْة َل ما َو َق ْ
َ
من يقَع
هي
ْ
صارت لَراس القرنِ ِّية؟ ْوك ْل ْ
ِّ
هي ت َق ْع
ل
و
ض.
ر
ر
ت
ي
ة،
ر
ج
الح
لاك
َع
ضْ
ْ
َ َ
َ ََ
ْ َ ِّ
َع َليو ،ت ْذرِيوْ » ’.گباريّة ال َك َه َنة و ْم َع ْلمين
س
اموس رادوا ي ْمسكو ُه فاك ّ
النّ ْ
السا َعةَ ،ب ْ
ين قا ْل
من َل َع َرفوا َع َل ْ
خافوا م الشَّ ْع ْبْ .
َهال َم َث ْل ها ْذ.
12

13

14

15

16

17

18

19

َيصر
َم َسلة َدفع َ
الخراج لَق َ

حن
يسو ْن ُرو ْ
ْو َب َعثوا َلع ْندو جواِسيس َ
با ّرينَ ،ت ي ْمسكو ُه ف ك ْل ِمة ويسلمو ُه
لَحكم ْوس ْل َطة الواليْ .و َساَألو ُه ،قالولو:
تحكي
بالح ْق ْ
« ْم َعلّ ْم! ْ
نحن ِا ن ْعرفْ س ِاوي َ
و ْت َعلّمْ ،وم ُو يه ّم ْ
الح ْق لا
ك ف ك ْلمة َ
20

21
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35-22:20

بالحق ْت َعلّ ْم َطريِق
ْگبير ْولا ْز َغ ّي ْرَ ،ب ِ
لى َ
َيصر والّا
اَلله .يح ّل لْنا ن ْد َف ْع َخ ْ
راج للق َ
لا؟» َيس ُو ْع فه ْم َخباثتن ْوقالْ« :لَيش
من ي ِا ص ُور ْة َل
ت َْج ْربوني؟ َو َّروني دينا ْر .لَ ْ
َيص ْرَ ».يس ُو ْع
ِفيو وال ّ ْكت ِابِة؟» قالوا« :لَق َ
َيصر،
َيص ْر لَق َ
قالْلن« :ا ْع َطوا َبقى شي لَ ّواِ لَق َ
ْوشي لَ ّواِ َلالله َلاللهْ ».وما تاقوا ي ْمسكو ْن
من
َع َليو ك ْل ِمة قدّام الشَّ ْع ْب ،و ْت َع َّجبوا ْ
َجوابوْ ،وس ْكتوا.

الوجوهَ ،ب َ ْل
تَتَكَ َّل ُم َوتُ َع ِّل ُم َول� تُحابي ُ
ريق الل ِه تُ َع ِّل ُم 22 .أاي َ ِح ُّل َلنا
بِال َح ِّق َط َ
َيص َر أا ْم ل�؟»
أا ْن نُ ْع ِط َي َضريبَ َة َر ْأا ٍ
س ِلق َ
َ 23و أا ّما ُه َو فَق َْد فَه َِم َمكْ َرهم فَقا َلِ « :لماذا
تُ َج ِّربونَني؟  24أاروني ديناراً .صو َرةُ َم ْن
ِ
َيص َر».
هذ ِه َوال ِكتاب َ ُة؟» فَقالواِ « :لق َ
25قا َل َل ُهم يَسو ُع :أ
َيص َر
«ا ْعطوا اإذاً ما ِلق َ
َيص َر َوما ِل ّل َه ِلل ِهَ 26 ».و َل ْم ي َ ْستَطيعوا
ِلق َ
أ
أ
الش ْع ِ
ب،
مام َّ
ا ْن ي ُ ْم ِسكوا َعلَي ِه كَ ِل َم ًة ا َ
َوتَ َع َّجبوا ِم ْن َجوا ِب ِه َو َسكَتوا.

الص ِ
دوق ِّيةَ ،ه ْ
وك َل
س م َّ
ْو َق َّربوا ن ِا ْ
يقولونْ « :قي ِا ِمة ما فيْ »،وقالولوْ « :م َعلّ ْم،
موسى َك َتب لْنا‘َ :و ْق ْت َل واِحد يموتْلو اَأخْ
ل ُه َم َرة َبلا اولا ْد ،لاز ْم اَأخو ُه ال َّط ّي ْب ياخذا
ويجيب نَسل َلاخو ُهَ ’.بقى كا ْن في َس ْبع
ْ
اخْ وِة ،الا َ َّول اَأ َخ ْذ َم َرة ْومات َبلا اولا ْد.
مات َبلا
اخذ الثّ ِاني لَ َم َرتوْ ،وها ْذ زاِ ْ
َو َ
اولا ْد .والثّالث زاِ اَأ َخذاْ ،وكذاِ زاِ َس ْبعتن،
ْوماتوا ْوما َخلَّفوا اولا ْدْ .وف الاآخر ال َم َرة
ماتتَ .بقى ف ال ّ ْقي ِا ِمة َلاَأينا منّ ْن َت
زاِ ْ
عتن اَأ َخذووا؟» َيس ُو ْع
تْس ِي ْر َم َرة ،ما دا ْم س ْب ْ
نسوان،
قالْلن« :اولا ْد َهال ّدنْي ِا هاي ياخْ ذو ْن ْ
س َه ْ
وك
ْو ْ
نسوان يس ِيرو ْن لَ ْرج ِالَْ .ب ْ
من َبين
َل ْاس َت َح ّقوا هاك ال ّدنْي ِا وال ّ ْقي ِا ِمة ْ

الص ّدوق ّيي َن أا َ
ولئك
َ 27و َدنا أُا ٌ
ناس ِم َن َّ
يس ُه َ
ناك ِقيام ٌة»،
القائلي َن أا ْن « َل َ
َو َس أالوهَُ 28 ،وقالوا َل ُه« :يا ُم َع ِّل ُم ،موسى
مات ِل� أ َح ٍد أاخٌ َل ُه ا ْم َر أاةٌ بِلا
كتَ َب َلنا‘ :اإ ْن َ
أابْ ٍ
ناء ،فَ ْليَتَ َز َّو ْج أاخوهُ ا ْم َر أاتَ ُه َو ْليُ ِق ْم نَ ْسلا ً
ِل�أخي ِهَ 29 ’.وكا َن ُه َ
ناك َس ْب َع ُة اإخ َْو ٍة .ال� أ َّو ُل
مات بِلا أابْ ٍ
ناء30 .ف أَا َخ َذ الثّاني
أا َخ َذ ا ْم أراة ً َو َ
مات بِلا أابْ ٍ
ناءَ 31 .والثّا ِل ُث
ا ْم أراتَ ُهَ .وهذا َ
الس ْب َع ُة أايضاً َوماتوا
أايضاً أا َخ َذهاَ .وهكَذا َّ
بِلا أابْ ٍ
ناءَ 32 .وماتَ ْت أا َخيراً ال َم ْر أاةُ أايضاً.
33في ال ِقيا َم ِة اإذاً ا ْم أراةَ أا ِّي وا ِح ٍد ِم ْن ُه ْم
َالس ْب َع ُة ا َّت َخذوها َزو َج ًة».
ستَكو ُن ،ف َّ
 34قا َل َل ُهم يَسو ُع :أ
الد ْه ِر
ناء هذا َّ
«ابْ ُ
ساء ي َ ِ
ص ْر َن ِل ِرجا ٍل.
ساء َوال ِّن ُ
ي َ ِّت ِخذو َن ِن ً
ِ
الد ْه َر
َ 35و أا ّما
هؤل�ء ا َّلذي َن ا ْستَ َحقّوا ذ ِل َك َّ
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يتين
قي ِامة ال َم ْ
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وال ِقيا َم َة ِم ْن بَي َن ال� أ ْموا ِت فَلا ي َ ِّت ِخذو َن
ساء ي َ ِص ْر َن ِل ِرجا ٍلَ 36 .ول�
ساء َول� ال ِّن ُ
ِن ً
ُهم ي َ ْستَطيعو َن أا ْن يَموتوا أايضاً ،فَ ُه ْم
ناء ال ِقيا َم ِة.
كال َملائكَ ِة ِل�أنَّ ُهم صاروا أابْ َ
وات يَقومو َن فَموسى أايضاً
 37أا ّما أا َّن ال� أ ْم َ
‘الر ُّب
أا َ
وض َح َو َذ َّك َر في ال ُع َّلي َق ِة حي َن قا َلَّ :
قوب’
راهيم َواإل ُه اإ ْس َ
حق َواإل ُه ي َ ْع َ
اإل ُه اإبْ َ
ت ب َ ْل اإل ُه أا ْح ٍ
يس اإل َه أا ْموا ٍ
ياء،
َ 38والل ُه َل َ
ناس
جاب أُا ٌ
ِل� أ َّن َجمي َع ُهم أا ْحيا ٌء َل ُه39 ».ف أَا َ
ِم َن الكَتَبَة َوقالوا َل ُه« :يا ُم َع ِّل ُمَ ،ح َسناً
قُ ْل َتَ 40 ».وما تَجاسروا أايضاً أا ْن ي َ ْس أالوهُ
َع ْن َش ٍ
يء.

44-36:20

نسوان ْولا النّ ْسوا ْن
ال َم ْ
يتين ،م ُو ياخْ ذون ْ
يس ِيرو ْن لَ ْرج ِالْْ .ولا حتّى يت ِيقون يموتو ْن
من َل كَما ال َم ِ
لايكة ن ِا واولاد اَلله
َبع ْدْ ،
من َل صاروا اولاد ال ّ ْقي ِا ِمةْ .و َعلى
ن ِاْ ،
من َل
يتين ،حتّى موسى َو ّرىْ ،
قي ِامة ال َم ْ
ف َموضوع العلَّ ِيقَة ْوقالْ‘ :ال َّر ْب اإله
َذكَر َ
قوبَ ’.بقى
ا ْبراهيم ْواإله ْاسحاق ْواإل ْه َي ْع ْ
من َل
يبين واِْ ،
يتين واِ ،اإل ْه َط ْ
اَلله م ُو اإل ْه َم ْ
س من
الك ْل ع ْندو َط ْ
يبين ن ِاْ ».و َر ّدوا ن ِا ْ
س
ْم َع ْلمين النّاموس ْوقالولوْ « :م َعلّم! ْك َويّ ْ
يساَألو ُه
جاسرو ْن ْ
ق ْل ْتْ ».و َب ْعدا ،ما َب ْق ي ْت َ
َعلى شي.
36

37

38

39

40

ال َمسيح وداهو ْد

َيف يَقو ُل الكَتَبَ ُة
َ 41وقا َل َل ُهم« :ك َ
َع ِن ال َمسي ِح اإنَّ ُه ابْ ُن داوو َدَ 42 ،وداوو ُد
الر ُّب ِل َربِّي« :ا ْج ِل ْس
نَف ُْس ُه يَقو ُل‘ :قا َل َّ
43
داء َك تَ ْح َت
َع ْن يَمينيَ ،ح ّتى أا َض َع أا ْع َ
قَ َد َم َ
يك44 ’ ».اإذاً ،اإ ْن كا َن داوو ُد ‘ َربّي’
َيف يَكو ُن ابْنَ ُه؟»
ي َ ْدعوهُ ،فَك َ

(متى  ،41:22مرقس )37–35:12

اموس
ْوقالْ ْ
لن« :اأ ْش َون يقولون ْم َع ْلمين النّ ْ
ابن داهو ْد واِْ ،وداهو ْد نَ ْفسو
َع ال َمسيح ْ
يقو ْل ف س ْفر ال َمزامي ْر‘ :قا ْل ال َّر ْب لَ َربّي:
«ا ْق َع ْد َعلى َيميني ،دي لَ َم ْن اَأ ْ
حط
وانك َت ْحت ْاج َر ْ
ع ْد ْ
يكَ ’ ».بقى َل داهود
يس ّميو َربّي ،اأ ْش َون ا ْبنو واِ؟»
َ
41

42

43

44
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4:21–45:20

بالن من
َيس ُو ْع ي َو ّصي َتلاميذو َت يديرو ْن ْ
اموس
ْم َع ْلمين النّ ْ
(متى  ،36–1:23مرقس –38:12
 ،40لوقا )54–37:11

يس َم ْع:
ْوقا ْل لَ َتلاميذو والشَّ ْع ْب كلّو ْ
اموس َل
كن وايّ ْ
«بالْ ْ
اكن من ْم َع ْلمين النّ ْ
بايات،
ف دلْمات ْو َع ْ
لن َت ي ْمشَ و ْن َ
يطي ْب ْ
الس ُوقاتْ ،و َق ْعدة
السلا ْم ْ
ات ف ّ
ويح ّبون َّ
السد ْر ف المج ِامعْ ،وي ْن َت َكو ْن ف راس
ّ
شاوات.
ضافات ف ال َّد ْعوات وال َع
ال َم
ْ
ْ
حجة َل
َهو ْك َل يا ْكلون بيوت الاَراملْ ،ب ّ
ين
لاواتنَ .هوك َت ي ْنحكم َع َل ْ
ي َطولو ْن َص ْ
حكم اَ ْقسى».
45

46

47

الش ْع ُب كُ ُّل ُه ي َ ْس َم ُع،
َ 45وحي َن كا َن َّ
قا َل ِلتَ ِ
لاميذ ِهِ «46 :ا ْح َذروا الكَتَبَ َة ا َّلذي َن
ي َ ْرغَبو َن في ال َم ْش ِي في ال ُحلَ ِل َوي ُ ِح ّبو َن
س في
ال َّت ِح َّي َة في ال� أ ْسوا ِق َو أا َّو َل ال َمجا ِل ِ
ال َمجا ِم ِع َو أا َّو َل ال ُم َّتكاآ ِ
الول�ئ ِم؟
ت في َ
 47أا َ
يوت ال�أرا ِم ِل
ولئك ا َّلذي َن ي َ ْأاكُلو َن ب ُ َ
ِب ُح َّج ِة أانَّ ُهم يُطيلو َن َصلاوا ِتهِمُ .هم يَنالو َن
َدينونَ ًة أا ْع َظ َم».

دره َمين الاَر َم ِلة

21

(مرقس )44: 41:12

ْو َطلَّ ْع َيس ُو ْع ف زن ِاگين َل كان
رابينن.
يك ّبو ْن َ
الهي َك ْل َق ْ
ف َخزنة َ
ين.
َوارى زاِ ْ
وح ِدة اَأ ْر َم ِلة َفق ِي َرة َك ّب ْت د ْره َم ْ
كن َهالا َ ْر َم ِلة الفَق ِي َرة
«الح ّق اَقولْ ْ
ْوقالَ :
من َل ك ْل
من ك ْل واِح ْدْ .
َك ّب ْت اأ ْك َث ْر ْ
من شي َل ك ْلفاض ْو َق َل ْب ع ْند ْن َك ّبوا
َهو ْذ ْ
من شي
َ
س هاي ْ
ف َخ ْزن ْة َقرابين اَللهَ ،ب ْ
ْعيش َع َليوَ ،ك ّب ْت ك ْل شي
َل َ
بالح ْس َرة ت ْ
َل ع ْندا».
2

3

4

265

ظ َر يَسو ُع في ال� أ ْغ ِن ِ
َون َ َ
ياء
ا َّلذي َن كانوا ي ُ ْلقو َن في ِ
الخزان ِة
قت
قَرابينَهمَ 2 .و َر أاى ا ْم َر أاة ً أا ْر َملَ ًة فَقي َرة ً أا ْل ْ
فَ ْل َسي ِنَ 3 .وقا َل« :ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :اإ َّن
ِ
هذ ِه ال� أ ْر َمل َة الفَقي َرةَ أا ْلق َْت أاكْثَ َر ِم ْن ك ُِّل
وا ِح ٍدِ 4 .ل� أ َّن َجمي َع ِ
هؤل�ء ِم ّما ف ََض َل َع ْن ُهم
أا ْلقَوا في بَي ِت قُ ْربا ِن الل ِهَ .و أا ّما ِ
هذ ِه فَ ِم ْن
اإ ْعوا ِزها ،ك َُّل ما كانَ ْت تَ ْقتَني ِه أا ْلق ْت ُه».

21

لوقا

14-5:21

الهي َك ْل واآِخرة ال ّدنْي ِا
َخراب َ

(متى  ،14–1:24مرقس )13–1:13

ناس يَقولو َن َع ِن ال َهيكَ ِل
َ 5وحي َن كا َن أُا ٌ
اإنَّ ُه ُم َزيَّ ٌن ب ِِحجار ٍة َح َسنَ ٍة َو ِبقَرابي َن ،قا َل
َل ُهم يَسو ُعِ 6 :
«هذ ِه ا َّلتي تَ َرو َنَ ،ستَ أاتي أايّ ٌام
ل� ي ُ ْت َر ُك فيها َح َج ٌر َعلى َح َج ٍر ل� ي ُ ْنق َُض».
َ 7و َس أالوهُ َوقالوا« :يا ُم َع ِّل ُمَ ،متى
َستَكو ُن ِ
هذ ِه ال�أُمو ُرَ ،وما ِه َي ال َعلا َم ُة اإ ْذ
توش ُك ِ
ِ
هذ ِه ال�أُمو ُر أا ْن تَكو َن8 ».فَقا َل:
«تَبَ َّصروا ِلئَ ّلا تَ ِض ّلواِ ،ل� أ َّن كَثيري َن َسيَ ْأاتو َن
والزما ُن
بِا ْسمي َويَقولو َن :أ‘انا ُه َو ال َمسي ُح َّ
راءهمَ 9 .واإذا َس ِم ْعتُم
َدنا ’.فَلا َتذ َهبوا َو َ
ب َوقَلا ِق َل فَلا تَخافواِ ،ل� أ َّن ِ
ِب ُحرو ٍ
هذ ِه
تيد أا ْن تَكو َن أا َّول� ًَ .ول ِك َّن ال� آ ِخ َرةَ
ال�أُمو َر َع ٌ
10
َل ْم ِ
قوم أُا َّم ٌة َعلى
تص ْل ب َ ْع ُدِ .ل�أنَّ ُه َستَ ُ
أُا َّم ٍة َو َم ْملَكَ ٌة َعلى َم ْملَكَ ٍةَ 11 .و َزل� ِز ُل
َعظي َم ٌة َستَكو ُن في أاما ِك َن َوجو ٌع
دات،
خاوف َو َر َع ٌ
َو أاوبِئ ٌةَ ،و َستَكو ُن َم ُ
الس ِ
ماء َستَكو ُن،
َو َع ٌ
لامات َعظي َم ٌة ِم َن َّ
قبل ِ
تاءات َعظي َم ٌة َستَكو ُنَ 12 .و َ
هذ ِه
َو ِش ٌ
ال�أُمو ِر كُ ِّلها َسيُ ْلقو َن َعلَيكُم ال�أيادي
َوي َ ْض َطهِدونَكُم َوي ُ َس ِّلمونَكم اإلى ال َمجا ِم ِع
أ
مام ُم ٍ
لوك َو ُول� ٍة
َو ُّ
السجونَِ ،ويُق َِّدمونَكم ا َ
ِم ْن أا ْج ِل ا ْسميَ 13 .ول ِك ْن يَؤو ُل َلكُم اإلى
َشها َد ٍة14 .ف ََضعوا في قُلو ِبكُم أالّ� تَبَ َد أاوا

الهي َكل
ْو َو ْق ْت َل كا ْن ن ِاس يقولو ْن َع َ
واس و ْبقَرابين ْم َز َّي ْن واَِ ،يس ُو ْع
ْبحج ِاير ْك ْ
لنَ « :هو ْذ َل َترونَ ،ت تّجي اِيّ ِام م ُو
قالْ ْ
ي ْبقى َح َج ْر َعلى َح َج ْر َل م ُو ي َق ْع».
َساَألو ُه قالواْ « :م َعلّ ْم! اَأي َم ْت َهو ْذ َت
ايش ي ِا ال َع ِ
لامة َو ْق ْت َل ي َق ْربو ْن
يس ِيرو ْنَ ،و ْ
يكن،
بنَ « :ف ْتحوا َعي َن ْ
َت يس ِيرون؟» ج ِا َو ْ
باسمي،
لا ت ْن َغشّ و ْن! ْ
من َل ْكثي ْر َت َ
يجون ْ
سيح.
ْوك ْل واِح ْد منّ ْن يقول‘ :اَنا واِ ال َم ْ
فن.
قربَ ’.بقى لا ت ُْروحو ْن َخ ْل ْ
وال َّزما ْن ْ
تس َمعون َعلى ْحروب ْو َقلاق ْل،
ْولَ َم ْن ْ
رين ن ِا َهو ْذ َت
من َل ْم َح َّض ْ
لا تْخافو ْنْ ،
وصلت
يس ِيرو ْن ف الا َ َّولَ ،ب ِلى ال ِا آخْ َرة ما ك ْل ْ
من َل َت تْقو ْم اَأ ِّمة َعلى اَأ ِّمة
َبع ْدْ ».
ْو َم ْم َل ِكة َعلى َم ْم َل ِكةْ ،وزن ِازل ْگبيرِة َت
يس ِي ْر َهو ْن و َهونْ ،وج ُوع ْول ُوع ،وا ْمراض
ْاشكال الْوان ْو َخوف ْو َر َجفان ْو َعلامات
السما َت ي ْناَأرى ْوش ْتويّات ْثقا ْل
ْگبيرِة م َّ
سكوكن
َت يس ِي ْر .و َقب ْل ها ْذ كلّوَ ،ت ي ْم
ْ
موكن
ويس ْل ْ
ويقَيمون ال َف ْرمانات َع َل ْ
يكن َ
فوكن
قوكن للّ ْحبوس وي َو ْق ْ
لل َمج ِام ْع ويس ُو ْ
قدّا ْم ملوك ْوحكّا ْم لَخاطر ْاسميْ .وهاي
كن ف ْر َصة للشَّ ها ِدةَ .بقى حطّوا
َت تْكولْ ْ
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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24-15:21

كن ،لا ت ْت َعلَّمو ْن اأ ْش َو ْن َت تْح ِامون
َ
ف بالْ ْ
من َل انا َت
كن ف ال َمحاك ْمْ ،
َل ُرو ْح ْ
طيكن ث ّم ْوح ْك ِمة م ُو يت ِيقون يقومو ْن
ا ْع ْ
موكن
يس ْل ْ
قدّاما ك ْل ع ْدوانْ ْ
كنْ .و َت َ
ْكن واخوتْكن َواه ْلكن
ْكن وا ّمهات ْ
اَأ َّبهات ْ
كن للحكّامْ ،و َت ي َموتو ْن
ْو َقرايب ْنكن ْوس ْدقانْ ْ
من
هين ْ
كنْ .و َت تْكونو ْن َم ْك ُرو ْ
س م ْن ْ
ن ِا ْ
س شَ عرايِة
ك ّل انْسا ْن لَخاطر ْاسميَ ،ب ْ
كن ت ْر َبحو ْن
كن م ُو تْض ِيعْ .ب َصب ْر ْ
راس ْ
ْ
من ْ
كن.
َفس ْ
ن ْ
15

16

17

18

19

تَتَ َع َّلمو َن أا ْن تُحاموا َع ْن أانْف ُِسكُمِ 15 .ل�أنّي
أانا َس أُا ْعطيكُم فَماً َو ِحكْ َم ًة ل� ي َ ْستَطي ُع
أا ْن يُقا ِو َمها ك ُُّل أا ْعدائكُمَ 16 .و َسيُ َس ِّل ُمكُم
ا آبا ُؤكم َواإخ َْوتُكُم َو أا ْص ِدقاؤكُم َويُميتو َن
ِم ْنكُمَ 17 .وتَكونو َن ُم ْب َغضي َن ِم ْن ك ُِّل
اسميَ 18 .و َش ْع َرةٌ ِم ْن
وا ِح ٍد ِم ْن أا ْج ِل ْ
ُر ِ
ِص ْب ِركُم تَ ْقتَنو َن
ؤوسك ُْم ل� تَ ُ
بيد19 .ب َ
نُفو َسكُم.

ومجوة ا ْبن الانْسا ْن
َخراب القدس ْ

(متى  ،31–15:24مرقس )27–14:13

«من اَأ َريتن الق ْدس ْم َط َّو َقة ْب َع ْس َك ْر ،هاك
ْ
قرب َخرابا .هاك ال َو ْق ْت،
ال َو ْقت ا ْعرفوا ْ
َه ْ
وك َل ف الياهود ِّية ن ِاَ ،خلّي ْيهربو ْن
للج َبلْ ،و َهو ْك َل ج ّواتا ن ِاْ ،يهربونْ ،ولَنّ ِا
َّ
من َل اإيّ ِا ْم نَ ْقمةِ
ف الّضْ يا ْع لا ي ْدخ ْلولاْ .
ي ِا هايَ ،ت يت ْم ِفيا ك ْل شي َل انْ َك َت ْب.
ضعين َفوك ِالايّ ِام،
الح ِ
بالى والم ْر ْ
َويل َ
من َل ذيقَة ْگبيرِة َت يس ِي ْر ف الا َ ْرض،
ْ
ْو َغ َض ْب َعلى َهالشَّ ْع ْب ها ْذْ .و َت يقَعو ْن
يسرا لك ْل ديرِة،
ف ث ّم َّ
السيفْ ،وي ْنساقو ْن َ
ص
س م الا َم ْم دي لَ َم ْن تخْ َل ْ
ْوت ْنداس الق ْد ْ
َزمانات الا َم ْم.
20

21

22

23

24
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20
أ أ
ليم قَ ْد أا َ
حاط بِها
« َو َمتى َرايتُم او ُر َش َ
يش ،فَحينَ ٍئذ ا ْعلَموا أا َّن َخرابَها قَ ْد َدنا.
َج ٌ
21حينَ ٍئذ ا َّلذي َن ُهم في اليَهو ِديَّ ِة ِليَ ْه ُربوا
اإلى ال َجبَ ِلَ ،وا َّلذين في دا ِخ ِلها ِليَ ْه ُربوا،
َوا َّلذي َن في القُرى ل� ي َ ْدخُلوهاِ 22 .ل�أنَّها
ْتوب.
أايّ ُام انْ ِتقا ٍم ِليَ ِت َّم ك ُُّل ما ُه َو َمك ٌ
َ 23و ٌيل ِلل َحبالى َوال ُم ْر ِض ِ
عات في ِت ْل َك
ض
ظيم في ال� أ ْر ِ
ال�أيّا ِمِ ،ل�أنَّ ُه يَكو ُن ٌ
ضيق َع ٌ
الش ْع ِ
بَ 24 .ويَقَعو َن
َض ٌب َعلى هذا َّ
َوغ َ
يف َوي ُ ْسبَو َن اإلى ك ُِّل َم ِ
الس ِ
وض ٍع،
في فَ ِم َّ
أ
ليم تُ ْص ِب ُح َمدو َس ًة ِم َن ال� أُ َم ِم َح ّتى
َواو ُر َش ُ
تَ ِت َّم أا ْز ِمنَ ُة ال� أُ َم ِم.

لوقا
س َوفي
لامات في َّ
الش ْم ِ
َ «25وتَكو ُن َع ٌ
ال َق َم ِر َوفي الكَوا ِك ِ
ضيق
بَ ،وفي ال� أ ْر ِ
ض ُ
جاف ي َ َدي ِن ِم ْن َهو ِل َص ِ
وت
أُا َم ٍم َوا ْر ِت ُ
س
فوس ال ّنا ِ
البَ ْح ِرَ 26 .و ْ
اض ِط ٌ
راب ي ُ ْخ ِر ُج نُ َ
ف ما ُه َو َع ٌ أ ْأ
ِم ْن َخو ِ
تي َعلى
تيد ا ْن يَا َ
ِ
ماوات.
الس
ال� أ ْر ِ
ضَ .و َستَتَ َز ْع َز ُع قُ ّو ُ
ات َّ
َ 27وحينَ ٍئذ َسيُ ْب ِ
صرو َن ابْ َن ال إ�نْسا ِن ا آ ِتياً
َثير ٍة َو َم ْج ٍد َعظي ٍم.
في غَما ٍم َم َع قُ َّو ٍة ك َ
28فَ إاذا ب َ َد أا ْت ِ
صير فَتَ َش َّجعوا
هذ ِه ال�أُمو ُر تَ ُ
َوا ْرفَعوا ُرؤو َسكم ِل� أ َّن نَجاتَكُم َدنَ ْت».
َ 29وقا َل َل ُهم َمثَلا ً« :انْ ُظروا ال ّتين َة َوك َُّل
ال� أ ْشجا ِرَ 30 .متى أا ْف َر َخ ْت ف ِل َلو ْق ِت تَ ْف َهمو َن
يف31 .هكَذا أانْتُم،
الص ُ
ِم ْنها أا ْن قَ ْد َدنا َّ
َمتى َر أايتُم ِ
كوت
صير فَا ْعلَموا أا َّن َملَ َ
هذ ِه تَ ُ
ريب32 .ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :ل� ي َ ْعبُ ُر
الل ِه قَ ٌ
الجيل َح ّتى تَصي َر ك ُُّل ِ
ُ
هذ ِه ال�أُمو ُر.
هذا
ماء َوال� أ ْر ُض ي َ ْعبُرا ِن َوكَ ِلماتي ل�
َّ 33
الس ُ
تَ ْعبُ ُر.
« 34فانتبِهوا ِل�أنْف ُِسكُم ِلئَ ّلا تَ ْثق َُل
السكْ ِر َو َه ِّم العا َل ِم
قُلوبُكُم في َّ
الشرا َه ِة َو ُّ
ْأ
ومِ 35 .ل�أنَّ ُه
َوب َ ْغتَ ًة يَاتي َعلَيكُم ذ ِل َك اليَ ُ
كَف ٍَّخ ي َ ْنق َُّض َعلى ك ُِّل الجا ِلسي َن َعلى ك ُِّل
ض36 .كونوا سا ِهري َن اإذاً في
َو ْج ِه ال� أ ْر ِ

36-25:21

س وال َق َم ْر
«و َت يس ِي ْر َع ْ
ْ
لامات ف الشَّ ْم ْ
ض ذيقَة ا َمم ْو َر ْجفة
وال ّ ْنجومْ ،وف الا َ ْر ْ
ف َصوت َالبح ْرْ .و َه ْب َطة
ايدَين م ال َوي ْل َ
الخوفْ
تْط ِالع ا ْرواح النّ ِاس ْوت ْق َطع ْفواد ْن م َ
يي َع الا َ ْرضْ .و َت ت ْت َز ْر َز ْع
من شي ّ
ْ
الج ِا ِ
السماْ .وهاك ال َو ْق ْتَ ،ت َيرون
ق ّوات َّ
يي ف الّغْيوم ْبق ِّوة ْگبيرِة
ا ْبن الانْسا ْن ج ِا ِ
من َبدَوا َهوذ يس ِيرو ْن،
ْو َم ْج ْد َعظي ْم َبقىْ ،
قرب
كنْ ،
راس ْ
من َل ْ
َق َّووا َق ْل ْبكن ْو َعلَّوا ْ
فداكن».
ْ
25

26

27

28

سجرة التّين
َمثَل َ

سجرة التّين
ْوقال َهال َم َث ْلَ « :ط ْلعوا َل َ
س ي َو ْرقو ْن ،راساً ت ْف َهمو ْن
ْوك ّل ال ّس َج ْرَ ،ب ّ
من
منّ ْنَ :ق َّرب َّ
تن زاِْ ،
يفْ .وكذاِ اأنْ ْ
الص ْ
اَأ َريتن َهوذ يس ِيرون ،ا ْعرفوا ْق َر َّي ْب واِ َم َلكوت
كن م ُو ي ْعب ْر َهالجي ْل ها ْذ،
الح ّق اَقولْ ْ
اَللهَ .
والسما
ض َّ
َل م ُو َهو ْذ كلّ ْن يس ِيرو ْن .الا َ ْر ْ
ي ْعبرون ْوكَلامي م ُو ي ْعب ْر.
29

30

31

32

33

الانتباه ضروري

كن ،اَأ َب ْد لا
« َبقى انْت ْبهوا َعلى ُرو ْح ْ
والس َكر
ت َْخلَّون ْقلو ْب ْ
كن ت ْث َق ْل ف َالب َط ْر َّ
يجيكن
ْو َمشْ غولِ ّيات ال ّدنْي ِاْ ،و َعلى َغ ْف ِلة
ْ
من َل كَما الفخَّ ة َت ي ْطب ْق
هاك َاليو ْمْ ،
ضَ .بقى
دين َعلى ْ
َع الق ِا ْع ْ
وچ ك ّل الا َ ْر ْ
34

35

36
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سهرانين ْم َص ّلايين،
كونوا ف ك ْل َو ْق ْت ْ
رين
من َهوذ ال ّ ْم َح َّض ْ
تست ِا ْهلو ْن ت ْف َلتو ْن ْ
ْبشا ْن ْ
َت يس ِيرو ْن ،وتْقومو ْن قدّام ا ْبن الانْسا ْن».
الهي َكلْ ،وبال َلي ْل كا ْن
ْوب ْنها ْر كان ي َعلّ ْم ف َ
يتي.
ي ْط َلع ْ
يبات َ
ف َج َبل َل يقولولوَ :ب ْ
يت َز ِ
من
يرو ْح لَع ْندو ْ
ْوك ّل الشَّ ْع ْب كان يقوم ُ
يس َم ْع كَلامو.
و ّچ ّ
الص ْب ْح َت ْ
37

38

ك ُِّل َو ْق ٍ
ت َو ُم َص ّلي َن ِلتَ ْستَ ِحقّوا ال َفلَ َت ِم ْن
أ
هذ ِه ال�أُمو ِر ال َع َ أ
ِ
مام
تيد ِة ا ْن تَصي َر َوتَقوموا ا َ
ابْ ِن ال إ�نْسانَِ 37 ».وكا َن في ال َّنها ِر ي ُ َع ِّل ُم
يت في
في ال َهيكَ ِل َوفي ال َّلي ِل ي َ ْخ ُر ُج َويبَ ُ
ال َجبَ ِل ال َم ْد ُع ِّو ِب َم ِ
الزيتونَِ 38 .وك ُُّل
وض ِع َّ
الش ْع ِ
ب كانوا يَتَق ََّدمو َن اإ َلي ِه في ال َهيكَ ِل
َّ
ليَ ْس َمعوا كَ ِل َمتَ ُه.

يسلّم َيس ُو ْع
ياهوذا الخاين َ

(متّى  5–1:26و ،16–14مرقس –1:14
يوحنّا )53–45
َ ،11–10 ،2

22

ْو َق َّر ْب يجي عيد الفَط ِي ْر َل يقولولو
الفص ْح و ْگباريّة ال َك َه َنة
عيد ْ
اموس كان يدَورو ْن اأ ْش َو ْن
و ْم َع ْلمين النّ ْ
من َل كان يخافو ْن
َت ي ْقتلو ْن َيس ُوعْْ ،
ف ياهوذا َل
م الشَّ ْع ْب ْو َد َخل الشّ ِيطا ْن َ
الاس َخ ْريوطيْ ،وها ْذ كا ْن واِح ْد م
يقولولو ْ
راح َحكى َمع ْگباريّة ال َك َه َنة
شْ .و ْ
الا ْثنا ْع ْ
الهي َك ْل
و ْم َع ْلمين النّاموس ْوق ّوا ْد ح ّراس َ
من واِْ .وف ْرحوا ْو َق َّرروا ي ْعطو ُه
يسلّ ْ
لَخاطر َ
فضةْ .و َو َعدنْ ،و َبقى ي َد ّو ْرلو َعلى ف ْر َصة
َّ
ات
من واِ َبلا َل يكو ْن َحولو لَ ّم ْ
يسلّ ْ
َت َ
س.
ن ِا ْ
2

3

4

5

6

269

عيد الفَطي ِر ا َّلذي ي ُ ْدعى
َوكا َن ُ
ال ِف ْص َح قَريباًَ 2 .وكا َن ِكبا ُر
َيف ي َ ْقتُلونَ ُه،
الكَ َهنَ ِة َوالكَتَبَ ُة ي َ ْطلُبو َن ك َ
الش ْع ِ
ب.
ِل�أنَّ ُهم كانوا يَخافو َن ِم َن َّ
الشيطا ُن في ي َ ُه َوذا ا َّلذي ي ُ ْدعى
َ 3و َد َخ َل َّ
يوطي ا َّلذي كا َن في ِعدا ِد ال�ثْني
ال إ� ْس َخ ْر َّ
َع َش َرَ 4 .و َذ َه َب َوتَكَ َّل َم َم َع ِكبا ِر الكَ َهنَ ِة
َوالكَتَبَ ِة َو ُر َؤ ِ
ساء قُ ّو ِ
ات ال َهيكَ ِل ِلكَي
ي ُ َس ِّل َم ُه اإ َليهِم5 .وفَ ِرحوا َوتَ َع َّهدوا ب أِا ْن
يُعطوهُ ِف َّض ًة 6 .فَوا َع َد ُهم َوكا َن ي َ ْطلُ َب
ف ُْر َص ًة أا ْن ي ُ َس ِّل َم ُه اإ َليهِم ِخ ْلواً ِم ْن َج ْم ٍع.

22

لوقا

17-7:22

الفص ْح
َحضّ ير َعشات ْ

(متى  ،25–17:26مرقس –12:14
يوحنّا )30–21:13
َ ،21

7
يوم الفَطي ِر ا َّلذي في ِه كانَ ِ
ت
َو َ
جاء ُ
العادةُ أا ْن يُذب َ َح ال ِف ْص ُحَ 8 .و أا ْر َس َل يَسو ُع
ب ُ ْط ُر َس َويو َح ّنا َوقا َل َل ُهما« :ا ْذ َهبا َو َه ِّيئا
َلنا ال ِف ْص َح ِلنَ ْأاك َُل9 ».فَقالوا َل ُه :أ
«اي َن
ريد أا ْن نُ َه ِّي َئ؟»  10قا َل َل ُهم« :حي َن
تُ ُ
تَ ْدخُلو َن ال َمدينَ َة يُلاقيكم َر ُج ٌل حا ِم ٌل
َج َّرةَ ٍ
راءهَُ 11 .و َحيثُما َد َخ َل
ماء .ا ْذ َهبوا َو َ
فَقولوا ِل َس ِّي ِد البَي ِت‘ :ال ُمع ِّلم يَقو ُل :أاي َن
يث اآك ُُل ال ِف ْص َح َم َع تَلاميذي؟’
ال َم َح ُّل َح ُ
َ 12و ُه َو يُريكم ِع ِّل َّي ًة كَبي َرة ً َمفْرو َش ًةُ .ه َ
ناك
أا ِع ّدا» َ 13و َذ َهبا َو َو َجدا كَما قا َل َل ُهما
َو أا َع ّدا ال ِف ْص َح.

ْوجا َيو ْم عيد الفَط ِي ْرَ ،ل كا ْن في عا ِدة
الفص ْحْ .و َيس ُو ْع
ي ْذ َبحو ْن ِفيو خاروف ْ
«روحوا
يوحنّا ْوقالْ ْ
َب َع ْث ب ْطرس ْو َ
لنُ :
الفص ْح ت ناك ْل ».قالولو:
َحضْ روا لْنا ْ
س
«اَأين تْريد َت نْ َح ّض ْر؟» قالْ ْ
لنَ « :ب ْ
كن َزلَ ِمة
ت ْدخلون َالب َل ْد َت ي ْط َل ْع ف ْ
وچ ْ
اين َل
ح ِام ْل َج ّرة َميُ ،روحوا َخ ْلفوَ ،و ْ
َد َخ ْل ،قولوا لَصاحب َالبيتْ ‘ :م َعلّ ْمنا يقول:
الفص ْح َم ْع
اَأينا ي ِا الا أ ُو َدة م ُو َض ْع َل َت اآكل ْ
يكن علّ ِّية
َتلاميذي؟’ ْوهاي ه ّواِ َت ي َو ّر ْ
ْگبيرِة َم ْف ِ
روشةَ ،هون َْك َحضْ رواْ ».وراحوا
الفص ْح.
وح َّضروا ْ
اَأ َروا كَما َل قالْلنَ ،
7

8

9

10

11

12

13

َعشات ال َّر ْب

(متى  ،30–26:26مرقس –22:14
 1 ،26كورنثوس )25–23:11

َ 14وحي َن ا آ َن ال�أوا ُن أاتى يَسو ُع َوا َّتك أَا
َوال�ثْنا َع َش َر َرسول� ً َم َع ُهَ 15 .وقا َل َل ُهم:
يت أا ْن اآك َُل هذا ال ِف ْص َح
« َش ْه َوة ً ْ
اشتَ َه ُ
َم َعكُم قَ ْب َل أا ْن أاتَ أا َّل َمِ 16 .ل�أنّي أاقو ُل َلكُم:
اإنِّي ل� اآك ُُل ِم ْن ُه ب َ ْع ُدَ ،ح ّتى يَكْ ُم َل في
َملَ ِ
كوت الل ِهَ 17 ».و أا َخ َذ ك ْأَاساً َو َشك ََر

ْو َل َم ْن صار ال َو ْق ْت ،جا َيس ُوع انْ َتكا
لن« :شَ ْهوِة
وا ْثناعش ال ّرس ْل َمعوْ .وقالْ ْ
كن َقب ْل
يت َت اآ َك ْل َه ْ
ْاش َت َه ُ
الفص ْح َم ْع ْ
كن :م َاليوم ْو َل
من َل اقولْ ْ
َل ا ْت َع َّذ ْبْ .
ف َم َلكوت
َبع ْد م ُو اكلو دي لَ َم ْن ي ْك َم ْل َ
اَللهَ ».و َاخ ْذ كاس ْوشَ َكر ْوقالْ« :خذوا
14

15

16

17
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كن :م
من َل اقولْ ْ
ْكنْ .
ها ْذ و ْتق ََّسمو ُه َبينات ْ
العنب
َاليوم ْو َبع ْد ،م ُو ْاش َر ْب ْ
من َث َم ْر َ
سجرة ْ
دي لَ َم ْن يجي َم َلكوت اَللهَ ».و َاخذ ْغ َبيز
ْوشَ َكر ْوك ََسر ْو َعطاهن ْوقالْ« :هذا َج َسدي
كنَ .س َووا ها ْذ لَذ ْكري».
َل ي ْن َعطى لَخاط ْر ْ
من َبع ْد َل ْت َعشّ ى،
ْوكذاِ زاِ َع
الكاس ْ
ْ
الكاس َع ْهد ال ّ ْجدي ْد واِ ال ّ ْماَأ َسس
قالْ« :هذا
ْ
س ْكوا اإي ْد
يسري لَخاط ْر ْ
ْب َد ّمي َل ْ
كنَ .ب ّ
رايح
يسلّ ْمني َع ّ
الص َفرة .وا ْبن الانْسا ْن ْ
َل َ
س َويلو ها ْك َزلَم ْة
واِ ،كَما َل ْت َق َّد ْرلوَ .ب ْ
يساَألو ْن
َل بيدو ي ْت َسلَّ ْمْ ».و َبدَوا ي َعقبو ْن ْ
يسي هاي.
ضن َعلى ْ
َب ْع ْ
من واِ منّ ْن َل َت َ
18

19

20

21

22

23

گبر َبين ال َّتلامي ْذ
الا َ َ

من واِ
يناتن َعلى ْ
ْوصا ْر زاِ اَأخْ ذ ْو َعطا َب ْ
لن« :ملوك
يناتن .قا ْم َيس ُو ْع قالْ ْ
گب ْر َب ْ
الا َ َ
لين
ين فا ْع ْ
طين َع َل ْ
الا َمم ْاسياد ْن ن ِا ،وال ّ ْم َسلَّ ْ
لى اَأينا
تن لا كذاَِ .ب ِ
س اأنْ ْ
َخي ْر ي ْت َس َّمو ْنَ .ب ْ
فيكنَ ،خلّي يكو ْن كَما الا َ ْز َغ ْر،
گبر ْ
لَ ّواِ الا َ َ
من اَأ ْگ َب ْر؟ هاك
يش ْ
س كَما الخاد ْم .لَ ْ
وال َّريّ ْ
الم ْنتكي والّا ها ْك َل يخْ د ْم؟ م ُو الم ْنتكي؟
ْكن كَما ها ْك َل يخْ دم اَنا.
س اَنا َبينات ْ
َب ّ
تن واِ َل ث ََبتّن َمعي ف ذيقاتيَ ،وانا
اأنْ ْ
كن كَما َل َو َع ْدني اَأبوي ْب َم َلكوت،
اَأوع ْد ْ
ْبشا ْن تا ْكلون ْوتشْ َربو ْن َعلى ص ْفر ْة
24

25

26

27

28

29

30
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َوقا َل« :خُذوا هذا َوا ْقتَ ِسموا بَينَكُم.
ِ 18ل�أنّي أاقو ُل َلكُم :اإنِّي ل� أا ْش َر ُب ِم ْن
ْأ
كوت الل ِه».
تي َملَ ُ
ِنتا ِج الك َْر َم ِة َح ّتى يَا َ
َ 19و أا َخ َذ ُخ ْبزاً و َشك ََر َوك ََس َر َو أا ْعطا ُهم
َوقا َل« :هذا ُه َو َج َسدي ا َّلذي ِم ْن أا ْج ِلكُم
اصنَعوا ِل ِذكْريَ 20 ».وهكَذا
ي ُ ْعطى .هذا ْ
س ِم ْن ب َ ْع ِد أا ْن تَ َع ّشوا
أايضاً َع ِن الك ْأَا ِ
قا َلِ :
«هذ ِه ك ْأَا ُس ال َع ْه ِد ال َج ِ
ديد ب َِدمي
ا َّلذي َع ْنكُم ي ُ ْه َر ُقَ 21 .ول ِك ْن ِه َي ذي
المائد ِة.
ي َ ُد ا َّلذي ي ُ َس ِّل ُمني َمعي َعلى
َ
َ 22وابْ ُن ال إ�نْسا ِن ذا ِه ٌب كَما ُع ِّي َنَ .ول ِك ْن
َو ٌيل ِل َّلر ُج ِل ا َّلذي ِبيَ ِد ِه ي ُ َس َّل ُمَ 23 ».وب َ َد أاوا
ساءلو َن فيما بَينَ ُهم َحو َل َم ْن ُه َو ِم ْن ُه ْم
يَتَ َ
تيد أا ْن ي َ ْف َع َل هذا؟
ال َع ُ
َ 24وصا َر بَينَ ُهم ِنزا ٌع َحو َل َم ْن ُه َو فيهِم
ال� أ ْع َظ ُم25 .فَقا َل َل ُهم يَسو ُعُ « :م ُ
لوك ال� أُ َم ِم
ُهم أا ْسيا ُد ُهم َوال ُمتَ َس ِّلطو َن َعلَيهِم ُم ْح ِسني َن
ي ُ ْد َعو َن 26 .أا ّما أانْتُم فَلا يَكُ ْن فيكُم هكَذا،
ئيس
الر ُ
ظيم فيكُم َصغيراً َو َّ
ب َ ْل ِليَكُ ِن ال َع ُ
كَخاد ٍمِ 27 .ل�أنَّ ُه َم ْن ُه َو ال� أ ْع َظ ُم؟ أاذ ِل َك
يس
ا َّلذي ي َ َّت ِك ُئ أا ْم ذ ِل َك ا َّلذي ي َ ْخ ِد ُم؟ أا َل َ
ذ ِل َك ا َّلذي ي َ َّت ِك ُئ؟ أا ّما أانا فَ إانِّي بَينَكُم
كذ ِل َك ا َّلذي ي َ ْخ ِد ُمَ 28 .و أانْتُ ُم ا َّلذي َن ثَبَ ُّتم
َمعي في تَجا ِربيَ 29 ،و أانا أاتَ َع َّه ُد َلكُم
كَما تَ َع َّه َد لي أابي ِب َملَكو ٍ
تِ 30 .لتَ ْأاكُلوا
مائد ِة َملكوتي َوتَ ْج ِلسوا
َوتَ ْش َربوا َعلى َ

لوقا

37-31:22

َعلى اثْنَي َع َش َر ك ُْر ِس ًّيا َوتَدينو َن أا ْس ِ
تحكمو ْن
باط َم َلكوتيْ ،وت ْق َعدو ْن َعلى ْعروش ْو ْ
اإ ْس َ
رائيل ال�ثْني َع َش َر».
َعلى ا ْثناعش ْاسباط ْاسرائي ْل».

رس َت ينكرو ْوم ُو يت َع َّرف َع َليو
َيس ُو ْع يتن ّبا ب ْط ْ
َ 31وقا َل يَسو ُع ِل ِس ْمعا َن« :يا ِس ْمعا ُن،
الشيطا ُن ي َ ْس أا ُل أا ْن ي ُ َغ ْر ِبلَكم
ها ُه َوذا َّ
ِ
كالح ْن َط ِةَ 32 .و أانا َطل ْب ُت ِم ْن أا ْج ِل َك أا ْن
ل� ي َ ْنف ََد اإيمانُ َكَ .و أانْ َت في َو ْق ٍ
ت ا ْلتَ ِف ْت
َوث َ ِّب ْت اإخ َْوتَ َك33 ».فَقا َل َل ُه ِس ْمعا ُن« :يا
لسج ِن َو ِلل َمو ِت».
َر ُّبَ ،م َع َك ُمتَ َه ِّي ٌئ أانا ِل ِّ
34قا َل َل ُه يَسو ُع :أ
«اقو ُل َل َك يا ِس ْمعا ُن:
الد ُ
َلاث
وم َح ّتى تُ ْن ِك َر ث َ
َل ْن يَصي َح ّ
يك اليَ َ
َم ّرا ٍ
ت أانَّ َك تَ ْع ِرفُني».
س
َ 35وقا َل َل ُهم« :حي َن أا ْرس ْلتُكم بِلا كي ٍ
َول� ِم ْز َو ٍد أوا ْح ِذي َ ٍةَ ،ه ْل أا ْع َو َزكم شي ٌء؟»
قالوا َل ُهَ « :ول� َشي ٌء36 ».قا َل َل ُهم« :ال� آ َن
كيس فَ ْليَ ْأاخ ُْذهُ َوهكَذا ال ِم ْز َو ُد.
َم ْن َل ُه ٌ
داءهُ َوي َ ْشتَ ِر
يس َل ُه َس ٌ
َو َم ْن َل َ
يف فَ ْليَب ِْع ِر َ
َل ُه َسيفاًِ 37 .ل�أنّي أاقو ُل َلكُم :اإ َّن هذا
ْتوب أايضاً ي َ ْنبَغي أا ْن ي َ ِت َّم في‘ :م َع
ال َمك َ
ال�أث َ َم ِة أُا ْح ِ
ص َيِ ’،ل� أ َّن ك َُّل ال�أُمو ِر ا َّلتي

(متى  ،35–31:26مرقس –27:14
يوحنّا )38–36:13
َ ،31

ْوقال َيس ُو ْع لَشَ ْمعو ْن« :يا شَ ْمعو ْنْ ،كوا
كن كَما َل ي َغ ْربل
الشّ ِيطان ي َد ّو ْر َت ي َغ ْرب ْل ْ
الف ّلاح الح ْن َطةَ .وانا َط َل ْب ُت ْ
لك لا تخْ َس ْر
اإ ْ
ف َو ْقت انْدار ْو َث ّبت
يمانك .وانْ َت زاِ َ
ربَ ،م ْ
ْ
عك
اخوتك ».شَ ْمعو ْن قالْلو« :يا ْ
وتَ ».يس ُو ْع
للح ْبس ْولل َم ْ
حاضر اَنا َ
قالْلو« :شَ ْمعو ْن ،اأقو ْل ْ
لك :م ُو يس ِيح
الدّيك َاليو ْم َل م ُو َث ْة ط ْر ْق ت ْنك ْر ت ْعر ْفني».
31

32

33

34

َيس ُو ْع ي َو ّصي َتلاميذو َت
يس َتعدّون لذيقَة ْگبيرِة

ْتوكن َبلا ِك َيس
«و ْق ْت َل َب َعث ْ
ْوقا ْل ْ
لنَ :
اصوالْ ،عا ْزكن شي؟»
ْولا ط ُو ْربايات ْولا ْ
الس ْعَ ،ل
«ولا شي ».قالْ ْ
قالواَ :
لن« :م َّ
كيس ،ياخذوْ .وكذاِ زاِ ط ُوربايِةْ ،و َل
ل ُه ْ
يفَ ،خلّي يب ِي ْع َحويسو ْويشْ تريلو
مالو َس ْ
كن« :هاي ال َم ْكتوبِة
من َل اقولْ ْ
يفْ ».
َس ْ
زاِ لازم تْس ِي ْر فيَ ،هالاآيِة َل تْقولَْ ‘ :مع
من َل ك ْل شي َل (انْ َك َت ْب)
الم ْذنبين انْ َع ْدْ ’.
35

36

37
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ربْ ،كوا َهو ْن في َع ّني تَ َّم ْت38 ».فَقالوا َل ُه« :يا َر ُّبُ ،ه َوذا
َع َلي َت ْم38 ».قالوا« :يا ّ
ُهنا َسيفانِ ».قا َل َل ُهم« :يَكْ ِفيانِ».
َين ».قالْلن« :ي ْكفَو ْن».
َسيف ْ

ف َج َبل ال َّزيتو ْن
يصلّي َ
َيس ُو ْع َ

(متّى  ،46–36:26مرقس )42–32:14

راح ،كَما َل كان ْم َع َّو ْد ،لَ َج َب ْل
ْو َط َلع ْو ْ
يت َزيت ِا»ْ ،و َتلاميذو زاِ راحوا َخ ْلفو.
« َب ْ
«صلَّوا
لنَ :
من وص ْل للم ُو َض ْع ،قالْ ْ
ْولَ ْ
راح لَ ْبعي ْد
ْبشا ْن لا ت ْدخلو ْن ف َتج ِربِةْ ».و ْ
يصلّيْ ،وقالْ:
منّ ْن َر ْمي ْة َح َجرْ ،و َركَع َ
من َع َلي
«اآباَ ،ل كان تْري ْدَ ،خلّي ي ْعب ْر ْ
لى َخلّي يكو ْن كَما َل
َه
الكاس ها ْذ! َب ِ
ْ
تْري ْد اأنْ َت م ُو كَما َل اريد اَناْ ».و َظ َه ْرلو
ف
السما َت ي َق ّويوْ .ولَ َم ْن صا ْر َ
َملا ْك م َّ
َخوفْ ،ب َل ِ
يصلّيْ ،و َع َرقو صا ْر
جاجة كان َ
ضْ .وقا ْم
كَما َسخّ ْ
ات َدمْ ،و َو َق ْع َع الا َ ْر ْ
يمين
اراهن ن ِا ْ
من َصلاتو ْوجا لَع ْند َتلاميذو َو ْ
ْ
ِ
يش نايمين انْ ْتن؟ قوموا
م ال َغ ْمْ .وقالْ ْ
لن« :اَأ ْ
ف َتج ِربِة».
َصلَّوا ْبشا ْن لا ت ْدخلو ْن َ
39

40

41

42

43

44

45

46

مسكوا َيس ُو ْع
َو ْق ْت َل ْ

َ 39و َخ َر َج َو َذ َه َب َعلى عاد ِته اإلى َجبَ ِل
َم ِ
راءهُ تَ ُ
لاميذهُ
وض ِع َّ
الزيتو ِن َو َذ َه َب َو َ
أايضاًَ 40 .وحي َن بَلَ َغ ال َمكا َن ،قا َل َل ُهم:
«ص ّلوا ِلئَ ّلا تَ ْدخُلوا في تَ ْج ِرب َ ٍة».
َ
َ 41وا ْعتَز َل َع ْن ُهم نَ ْح َو َر ْميَ ِة َح َج ٍر َو َركَ َع
ريد
ي ُ َص ّليَ 42 .وقا َل« :ا آبا ،اإ ْن كُ ْن َت تُ ُ
فَ ْلتَ ْعبُ ْر َع ّني ِ
هذ ِه الك ْأَا ُسَ .ول ِك ْن ِلتَكُ ْن
ل� اإرادتي ب َ ْل اإرا َدتُ َكَ 43 ».و َظ َه َر َل ُه َم ٌ
لاك
الس ِ
ماء يُق َِّوي ِهَ 44 .وحي َن صا َر في
ِم َن َّ
ُمجا َه َد ٍةِ ،بلَجاج ٍة كا َن ي ُ َص ّلي َوصا َر َع َرقُ ُه
45
ك َعبي ِ
ط َد ٍم َوتَ َ
قام
ساقط َعلى ال� أ ْر ِ
ضَ .و َ
ِم ْن َصلا ِت ِه َو أاتى اإلى تَ ِ
لاميذ ِه ف ََو َج َدهم
ِنياماً ِم َن ال ُح ْزنَِ 46 .وقا َل َل ُهمِ « :لماذا
يام؟ قوموا َو َص ّلوا ِلئَ ّلا تَ ْدخُلوا في
أانْتُم ِن ٌ
تَ ْج ِرب َ ٍة».

(متى  ،56–47:26مرقس –43:14
يوحنّا )11–3:18
َ ،50

س
ْو َبع ْد ه ّواِ ْ
يحكي ،والّا َط ْلق ْة ن ِا ْ
ج ِايينْ ،وها ْك َل يقولولو ياهوذاَ ،ل كا ْن
يي قدّامنْ ،و َق َّر ْب
ش ،ج ِا ِ
واِح ْد م الا ْثنا ْع ْ
47
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َ 47وبَينَما ُه َو يَتَكَ َّل ُم اإذا َج ْم ٌع َوذ ِل َك ا َّلذي
ي ُ ْدعى ي َ ُه َوذا أا َح ُد ال�ثْني َع َش َر يَتَق ََّد ُم ُهم.
َو َدنا اإلى يَسو َع َوق َّبلَ ُهِ ،ل� أ َّن ِ
هذ ِه كانَ ْت

لوقا
َعلا َم ًة قَ ْد أا ْعطا ُهم اإيّاها أا َّن ا َّلذي أُاقَ ِّبلُ ُه
ُه َو ُه َو48 .قا َل َل ُه يَسو ُع« :يا ي َ ُه َوذا،
أا ِب ُق ْبلَ ٍة تُ َس ِّل ُم ابْ َن ال إ�نْسانِ؟» َ 49وحي َن
َر أاى ا َّلذي َن كانوا َم َع ُه ما صا َر ،قالوا َل ُه:
ِالس ِ
يف؟» َ 50و َض َر َب
«يا َر ُّب ،أانَ ْض ِر ُب ب َّ
س الكَ َهنَة فَ َق َط َع أُا ْذنَ ُه
وا ِح ٌد ِم ْن ُه ْم َع ْب َد َرئي ِ
جاب يَسو ُع َوقا َل« :كَفى
اليُ ْمنى51 .ف أَا َ
َح ّتى ِ
هذ ِهَ ».و َل َم َس أُا ْذ َن ذ ِل َك ا َّلذي ُض ِر َب
َو َشفاهَُ 52 .وقا َل يَسو ُع ِل� أ َ
ولئك ا َّلذي َن
أاتَوا َعلَي ِهِ ،ل ِكبا ِر الكَ َهنَ ِة َو ُر ِ
ؤساء قُ ّوا ِت
ال َهيكَ ِل« :ك أَانَّ ُه َعلى قاط ِع ُط ُر ٍق َخ َر ْجتُم
َعلَ َّي ب ُِسيو ٍ
ف َو ِع ِص ٍّي ِلتُ ْم ِسكوني53 .ك َُّل
مد ْدتُم
يَو ٍم َم َعكُم كُ ْن ُت في ال َهيكَ ِل َوما َ
َعلَ َّي ال�أياديَ ،ول ِك َّن ِ
هذ ِه ِه َي ساعتُكُم
َو ُس ْلطا ُن ال ُّظ ْل َم ِةَ 54 ».و أا ْم َسكوا َو أاتَوا ِب ِه
اإلى بَي ِ
س الكَ َهنَ ِةَ .وكا َن ِس ْمعا ُن
ت َرئي ِ
راءهُ ِم ْن ب ُ ْع ٍد.
ا آ ِتياً َو َ

57-48:22

َلع ْن ْد َيس ُوع ْوباسوْ ،وهاي َع ِ
لامة كا ْن
طاهن ي ِا :اَأينا َل ابوسو ه ّواِ واَِ .يس ُو ْع
ك ْل َع ْ
قالْلو« :ياهوذاْ ،ب َب ِ
وسة ت َْسلَّم ا ْبن الانْسا ْن؟»
َو ْق ْت َل ا َروا َهو ْذ َل َمعو شي َل صا ْر
يف؟»
ربْ ،
بالس ْ
نض ْ
قالولو« :يا ْ
رب َّ
ْوواِح ْد منّ ْن َض َر ْب خادم ْگبير ال َك َه َنة
مينَ .يس ُو ْع قالْ« :لَع ْن ْد
ْوجاب ا ْذنو َالي ْ
الضربِة
هاي ْو َبس!» ْو َد ّق اذ ْن ها ْك َل اكَل َّ
كجوا َع َليو،
ْوشَ فاهاْ .وقال َيس ُو ْع لَو ْك َل َّ
ل ْگباريّة ال َك َه َنة والّشْ ي ُو َخة ْو ُر َوسا ح ّراس
من
الهي َك ْل« :كَما َل يكو ْن َعلى واِح ْد ْ
َ
ِ
عصوا ْنِ
بسيوفة ْو ْ
قطّاع الطّ ْر ْق ك َّط َل ْع ْتن َع َلي ْ
كن ك ْن ُت ف
َت ت ْمسكوني؟ ك ْل َيو ْم َم ْع ْ
لى هاي
َيكنَ .ب ِ
َّيتن َع َلي ايد ْ
الهي َكلْ ،وما َمد ْ
َ
ِ
مسكوا
ي ِا ساع ْتكن ْوس ْلطة الع ْتمةْ ».و ْ
يي
جابو ُه لَ َبيت ْگبير ال َك َه َنةْ ،وشَ ْمعو ْن ج ِا ِ
كا ْن َخ ْلفو من ْبعي ْد.
48

49

50

51

52

53

54

رس ينكر َيس ُو ْع ْوم ُو يت َع َّرف َع َليو
ب ْط ْ
َ 55و أاوقدوا ناراً في َو ْس ِ
الدا ِر َوكانوا
ط ّ
جا ِلسي َن َحو َلها َوكا َن ِس ْمعا ُن أايضاً جا ِلساً
بينَهم َ 56و َر أاتْ ُه شابّ ٌة خا ِدم ٌة جا ِلساً ِع ْن َد
ال ّنا ِر َوتَف ََّر َس ْت في ِه َوقا َل ْت« :هذا أايضاً
َم َع ُه كا َن 57 ».أا ّما ُه َو ف أَانْكَ َر َوقا َل« :يا

(متى  ،75–69:26مرقس –66:14
يوحنّا )27–12:18
َ ،72

الحوشْ ،وكانوا
ْو َع َلقوا نا ْر ف وسط َ
يناتن.
دين َحولاْ ،وشَ ْمعو ْن زاِ قع ْد َب ْ
ق ِا ْع ْ
َوارتو ب ْن ْت خد ِّامة ق ِاع ْد ع ْند النّار،
قالت« :ها ْذ زاِ َمعو كا ْن».
عت ِفيو ْو ْ
ْو َطلَّ ْ
س ه ّواِ نَ َكر ْوقالْ« :يا َم َرة ،م ُو ا ْعرفو».
َب ْ
55

56

57
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68-58:22

ْو َب ْعد ْش َو ِّية اَأرا ُه َزلَ ِمة ْوقالْلو« :وانْ َت زاِ
رس قالْ« :لا م ُو منّن اَنا».
منّن انْ َت ».ب ْط ْ
ْو َبع ْد َل ْ
فات ِفيا سا َعة َزما ْن ،واِح ْد لخْ
كان يج ِاد ْل ويقولْ« :بالم ِّية م ِّية ها ْذ زاِ
رس
َمعو كا ْنْ ،
من َل َجليلي واِ زاِ ».ب ْط ْ
قالْ« :يا َزلَ ِمة! م ُو ا ْعرفْ اَأيش تْقول».
يحكي ،ساح الد ْ
ّيك.
ْوراساً ْوه ّواِ َبع ْد قاي ْم ْ
وانْدا ْر َيس ُوع ْو َطلَّ ْع ف ب ْطرسْ ،وهاك
ال َو ْق ْت جا لَبا ْل شَ ْمعو ْن ك ْلم ْة َل كا ْن
ك ْلقالْلو َس ّي ْدناَ « :قب ْل َل يس ِيح الدّيك َت
ت ْنك ْرني َث ْة ط ْر ْقْ ».و َط َل ْع شَ ْمعو ْن لَ َب ّرا
ْوبكي ْب َمرا َرة.
58

59

60

61

62

ا ْم َر أاةُ ل� أا ْع ِرفُ ُهَ 58 ».وب َ ْع َد قَلي ٍل راآهُ ا آ َخ ُر
َوقا َل َل ُه :أ
«انْ َت أايضاً ِم ْن ُه ْمَ ».ول ِك َّن
ب ُ ْط ُر َس قا َل« :ما كُ ْن ُتَ 59 ».وب َ ْع َد سا َع ٍة
وا ِح َد ٍة كا َن ا آ َخ ُر يُجا ِد ُل فَقا َلَ « :حقًّا هذا
ليلي أايضاً 60 ».قا َل
َم َع ُه كا َنِ ،ل�أنَّ ُه َج ٌّ
ب ُ ْط ُر ُس« :يا َر ُج ُل ،ل� أا ْع ِر ُف ماذا تَقو ُل».
َو ِل َلو ْق ِ
الد ُ
يك.
صاح ّ
ت بَينَما ُه َو يَتَكَ َّل ُم َ
َ 61وا ْلتَف ََت يَسو ُع َونَ َظ َر في ب ُ ْط ُر َس فَتَ َذ َّك َر
الر ِّب ا َّلتي كا َن قَ ْد قا َل َل ُه:
ِس ْمعا ُن كَ ِل َم َة َّ
الد ُ
َلاث
يك َستُ ْن ِك ُرني ث َ
«قَ ْب َل أا ْن يَصي َح ّ
َم ّر ٍ
اتَ 62 ».و َخ َر َج ِس ْمعا ُن اإلى خا ِر ٍج
َوبَكى ِب َمرار ٍة.

ف َمجلس الياهو ْد
َيس ُو ْع َ

(متى  ،66–59:26مرقس –55:14
يوحنّا )24–19:18
َ ،68

سكين َيس ُوعْ،
و ْرج ِا ْل َل كانوا م ِا
ْ
كا ْن ي ْت َمه َزو ْن ِفيو ،وي َغ َّطو ُه ،ويضْ ربو ُه
من َض َر ْ
بك».
َعلى ّ
وچو ويقولون « ْت َن ّباْ ،
ْوشَ غلات ْكثي ْر َغي ْر َهو ْذ ،كَلا ْم كف ْر كان
يقولو ْن َع َليو.
الصبحْ ،اج َت َمعوا ْشي ُوخة
ْولَ َم ْن َص َّبحت ّ
الشَّ ْع ْب و ْگباريّة ال َك َه َنة و ْم َع ْلمين النّاموس
جلسنْ ،وقالولوَ « :ل انْ َت
ْوط ِالَعو ُه َل َم
ْ
كن
واِ ال َم ْ
لنَ « :ل ق ْل ُت لْ ْ
سيح ،ق ْلنا ».قالْ ْ
لتوكن م ُو ت ْع َطوني
م ُو ت َْسدقونيْ ،و َل َساَأ ْ
63

64

65

66

67

68
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63
الرجا ُل ا َّلذي َن كانوا ُم ْمسكي َن
َو ِّ
ِبيَسو َع كانوا ي َ ْستَ ْه ِزئو َن ِب ِه َوي ُ َغ ّطونَ ُه.
َ 64وي َ ْض ِربونَ ُه َعلى َو ْج ِه ِه َويَقولو َن« :تَنَ َّب أا.
65
شياء أُا َخ َر كَثي َرة ً كانوا
َم ْن َض َربَك؟» َو أا َ
ي ُ َج ِّدفو َن َويَقولو َن َعلَي ِه.
الشيوخُ
َ 66وحي َن طل َع ال َّنها ُر ا ْجتَ َم َع ُّ
َو ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة َوالكَتَبَ ُة َو أا ْص َعدوهُ اإلى
َم ْج ِل ِسهمَ 67 .وقالوا َل ُه« :اإ ْن كُ ْن َت أانْ َت
ال َمسي َح فق ُْل َلنا ».قا َل َل ُهم« :اإ ْن أا ْ
قل
َلكُم فَلَ ْن تُ َص ِّدقونيَ 68 .واإ ْن أا ْس أا ْلكم

لوقا
فَلَ ْن تُجيبوني أاو تُط ِلقونيُ 69 .م ْن ُذ ال� آ َن
يَكو ُن ابْ ُن ال إ�نْسان جا ِلساً َع ْن يَمي ِن قُ َّو ِة
الل ِه70 ».فَقالوا َجمي ُع ُهم« :اإذاً ،أانْ َت ُه َو
ابْ ُن الل ِه ».قا َل َل ُهم يَسو ُع :أ
«انْتُم تَقولو َن
أانا ُه َو71 ».قالوا« :ما حا َجتُنا ب َ ْع ُد اإلى
ُشهو ٍد؟ فَها قَ ْد َس ِم ْعنا نَ ْح ُن ِم ْن فَ ِم ِه».

7:23–69:22

الس ْع َت يكون ا ْبن
َج ْ
واب يا ْت َف ْلتوني .م َّ
مين ق ّوة اَلله ».كلّ ْن
الانْسا ْن ق ِاع ْد َعلى َي ْ
لن:
قالولو« :اأنْ َت واِ َبقى ا ْبن اَلله ».قالْ ْ
«اأنْتن تْقولو ْن اَأنا واِ ».قالوا« :اَأيش ْشهو ْد
من ث ّمو».
َبعد يريد لْنا؟ ْكوا ْ
نحن ِا س َم ْعنا ْ
69

70

71

س
َيس ُو ْع ع ْند بيلا ُط ْ

(متى  ،14–11:27مرقس –1:15
يوحنّا )38–28:18
َ ،5

قام َج ْم ُع ُهم كُ ُّل ُه َو أاتَوا ِب ِه اإلى
َو َ
بيلا ُط َسَ 2 .وب َ َد أاوا ي َ ْفتَرو َن َعلَي ِه
َويَقولو َنَ « :ر أاينا هذا ي ُ ِض ُّل أُا َّمتَنا َوي َ ْمنَ ُع
َيص َرَ ،ويَقو ُل
أا ْن نُ ْع ِط َي َضريبَ َة َر ْأا ٍ
س ِلق َ
سيح 3 ».ف ََس أا َل ُه
َع ْن نَف ِْس ِه اإنَّ ُه َم ِل ٌك َم ٌ
بيلا ُط ُس َوقا َل َل ُه :أا أانْ َت ُه َو َم ِل ُك اليَهو ِد؟
قا َل َل ُه :أانْ َت قُ ْل َتَ 4 .وقا َل بيلا ُط ُس ِل ُر َؤ ِ
ساء
الكَ َهنَ ِة َو ِلل َج ْم ِع :أ
«انا ِع َّل ًة ما ل� أاج ُِد في
الر ُج ِلَ 5 ».و أا ّما ُهم فَكانوا ي َ ْص ُرخو َن
هذا َّ
َويَقولو َنَ « :لق َْد فَتَ َن َش ْعبَناَ ،و ُه َو ي ُ َع ِّل ُم
في ك ُِّل اليَهو ِديَّ ِةَ ،وب َ َد أا ِم َن ال َجلي ِل َح ّتى
ُهنا».

23

اس َم ال َجلي ِل،
َ 6وحي َن َس ِم َع بيلا ُط ُس ْ
الر ُج ُل َجليل ًّياَ 7 .وحي َن
َس أا َل َع ّما اإذا كا َن َّ
َع ِل َم أانَّ ُه ِم َّم ْن تَ ْح َت ُس ْلطا ِن هيرو ُد َس،
أ
أ
ليم
ا ْر َسلَ ُه اإلى هيرو ُد َسِ ،ل�أنَّ ُه في او ُر َش َ

الجلي ْل،
س َو ْق ْت َل سمع ْاسم َّ
بيلا ُط ْ
َساَأ ْل َل كا ْن ال َّزلَ ِمة َجليليْ .ولَ َم ْن َع َرفْ
هيرودس واِ،
ْ
من م ُو َض ْع َل َت ْحت س ْلط ْة ُ
س
دسْ ،
َب َعثو لَع ْن ْد ُ
من َل ف الق ْد ْ
هيرو ْ

23

تن ك ّلاْ ،وجابو ُه
ْوقامواَ ،ج ْمع ّي ْ
س ْو َبدَوا ي ْتهمو ُه
لَع ْن ْد بيلا ُط ْ
ويح ّر ْم
ويقولو ْن« :اَأ َرينا هاذ َ
يض ّي ْع شَ ْعبناَ ،
َيص ْر ،ويقو ْل َعلى ُروحو
ن ْعطي َخ ْ
راج لَق َ
َم ْ
س َساَألو ْوقالْلو:
لك واِ َم ْ
سيح ».بيلا ُط ْ
«اأنْ َت واِ َملك الياهو ْد؟» ج ِا َوبو قالْلو:
س قا ْل ل ْگباريّة
«اأنْ َت ْ
قلت ».وبيلا ُط ْ
ين« :اَأنا شي علِّة م ُو
ال َك َه َنة ْون ِاس الم ْل َت ّم ْ
ارى َعلى َهال َّزلَ ِمة ها ْذ ».هنّ ِا َبقى ي ْز َعقو ْن
ويقولو ْنَ « :ه َّي ْج شَ ْعبنا ْوه ّواِ ي َعلّ ْم ف ك ّل
الجليل ْودي لَو ْن».
الياهود ِّيةْ ،و َبدا م َّ
2

3

4

5

هيرودس
َيس ُو ْع ع ْند ُ

6

7
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18-8:23

دس َو ْق ْت َل ارى
كا ْن َفوك ِالايّ ِامْ .و ُ
هيرو ْ
من
من َل كان يريد يرا ُه ْ
َيس ُو ْع فرح ْكثي ْرْ ،
يس َم ْع َع َليوْ ،وكا ْن
َزما ْنْ ،
من ْكثي ْر َل كا ْن ْ
ي ْت َمنّى يرى منّو َعجي ِبة شيْ .وكا ْن يساَأ ْل
س َيس ُو ْع ك ْل ِمة
َيس ُو ْع ُسؤالات ْكثي ْرَ ،ب ْ
قايمين كانوا ْگباريّة
ْ
وح ِدة ما َر ْد َع َليوْ .و ْ
اموس و ْب َغ َض ْب كا ْن
ال َك َه َنة و ْم َع ْلمين النّ ْ
هيرودس ْاح َتقَرو ه ّواِ ْو َع ْس َكرو،
ي ْتهمو ُهْ .و ُ
ويس َحريِر ْو َب َعثوا لَع ْن ْد
و ْت َم ْهزا ِفيو ْولَ َّبسو َح ْ
سْ .وفاك َاليو ْم ،صاروا س ْدقا ْن
بيلا ُط ْ
يناتن
من َل كا ْن في َب ْ
سْ ،
ُ
هيرودس ْوبيلا ُط ْ
من َقب ْل.
َعداوِة ْ
8

9

10

11

12

كا َن في ِت ْل َك ال�أيّا ِم 8 .أا ّما هيرو ُد ُس فَحي َن
ريد أا ْن
َر أاى يَسو َع ف ِر َح ج ًِّداِ ،ل�أنَّ ُه كا َن ي ُ ُ
يَراهُ ِم ْن َزما ٍن َطوي ٍل ِلكَ ْث َر ِة ال�أُمو ِر ا َّلتي
كا َن قَ ْد َس ِم َع َع ْن ُهَ ،وكا َن ْيرجو أا ْن يَرى
ِم ْن ُه اآي َ ًة ماَ 9 .و ِبكَ ِلما ٍت كَثي َر ٍة كا َن ي َ ْس أا ُل ُه.
10
قام
َول ِك َّن يَسو َع َل ْم ي ُ ْع ِط ِه َجواباً ماَ .و َ
ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة َوالكَتَبَ ُة َوب ِِح َّد ٍة كانوا ي َ ْفتَرو َن
َعلَي ِه 11 .فَا ْحتَق ََرهُ هيرو ُد ُس َو ُجنو ُدهُ،
داء ِق ْر ِم ِزيًّا َو أا ْر َسلَ ُه
زاء ِب ِه أا ْلبَ َس ُه ِر ً
َوا ْس ِت ْه ً
اإلى بيلا ُط َسَ 12 .وفي ذ ِل َك اليَو ِم أا ْصبَ َح
بيلا ُط ُس َوهيرو ُد ُس َصديقَي ِنِ ،ل� أ َّن َعدا َوة ً
كا َن قَ ْد صا َر ِم ْن قَ ْب ُل بَينَ ُهما.

الحك ْم َعلى َيس ُو ْع بال َموت

(متى  ،26–15:27مرقس –6:15
يوحنّا )16:19–39:18
َ ،15

ساح بيلا ُطس ْگباريّة ال َك َه َنة وال ّز َعما
ْو ْ
تن لي َهال َّزلَ ِمة،
لن« :ج ْب ْ
والشَّ ْع ْبْ ،وقالْ ْ
تن ي ْفس ْد شَ ع ْبكنْ ،وهاي اَنا َف َح ْصتو ُه
ق ْل ْ
يت ف
قدّا ْم َعي َنيكنْ ،وعلِّة شي ما ا َر ُ
من ك ْل َل ت ْتهمو ُه ِفيوْ ،ولا
ال َّزلَ ِمة ها ْذ ْ
من َل َب َعثْتو ُه لَع ْندو ،و ْكوا ما
دسْ ،
ُ
هيرو ْ
وتَ .بقى
يس َتح ْق َع َليو ال َم ْ
كسوى شي ْ
َّ
ِ
لن
َت اَأ ّدبو َوا َفلّتوْ ».وكا ْن في عادة ي َفلّ ْت ْ
س ف العي ْدْ .وساحوا
واِح ْد م َ
الح ْب ْ
ك ّل الم ْل َت ّمين ْوقالوا« :خ ْذ هاذ ْو َفلّت لْنا
13

14

15

16

17

18
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13
ماء
َو َدعا بيلا ُط ُس ِكبا َر الكَ َهنَ ِة َو ُز َع َ
الش ْع ِ
بَ 14 .وقا َل َل ُهم« :قَ َّد ْمتُم اإ َل َّي هذا
َّ
الر ُج َل أ
كانَّ ُه يُف ِْس ُد َش ْعبَكُمَ ،وها أانا
َّ
أ
أ
أ
مام انْظا ِركُم َو ِع َّل ًة ما َل ْم اج ِْد
فَ َح ْصتُ ُه ا َ
الر ُج ِل ِم ْن ك ُِّل ما تَ َّتهِمو َن ِب ِه،
في هذا َّ
َ 15ول� هيرو ُد ُسِ ،ل�أنّي أا ْر َس ْلتُ ُه اإ َلي ِه َوها ل�
وت قَ ْد فَ َع َل16 .اإذاً
يء ِم ّما ي َ ْستَ ِح ُّق ال َم َ
َش َ
َس أُا َؤ ِّدب ُ ُه َو أُا ْط ِل ُق ُهَ 17 ».وكا َن ُه َ
ناك عادةٌ أا ْن
ِ
يُط ِل َق َل ُهم وا ِحداً في
العيد 18 .ف ََص َرخَ
ال َج ْم ُع كُ ُّل ُه قائلي َن« :خ ُْذ هذا َو أا ْط ِل ْق َلنا

لوقا
بارابا19 ».ذ ِل َك ا َّلذي ِل� أ ْج ِل ِف ْتنَ ٍة صا َر ْت
الس ْج ِن.
قى في ِّ
في ال َمدينَ ِة َوقَ ْت ٍل كا َن ُم ْل ً
َ 20وعا َد بيلا ُط ُس يَتَكَ َّل ُم َم َع ُهم راغباً أا ْن
يُط ِل َق يَسو َعَ 21 .و أا ّما ُهم فَكانوا ي َ ْص ُرخو َن
اصلُ ْب ُه!» 22فَقا َل َل ُهم
«اصلُ ْب ُه! ْ
َويَقولو َنْ :
ِلل َم َّر ِة الثّا ِلثَ ِة :أ
شر فَ َع َل هذا؟ ِع َّل ًة ما
«ا َّي ٍّ
جد في ِه .ف ََس أُا َؤ ِّدب ُ ُه
وت َل ْم أا ْ
تَ ْستوج ُِب ال َم َ
اإذاً َو أُا ْط ِل ُق ُه 23 ».أا ّما ُهم فَكانوا ي َ ِل ّجو َن
ب َِصو ٍت ُم ْرتَ ِف ٍع َوكانوا ي َ ْس أالونَ ُه أا ْن ي َ ْصلُبَ ُه.
وت ِكبا ِر الكَ َهنَ ِة.
َوقَو َِي َصوتُ ُهم َو َص ُ
َ 24و أا َم َر بيلا ُط ُس أا ْن يَكو َن ما ي َ ْس أالو َن.
َ 25و أا ْطلَ َق َل ُهم ذ ِل َك ا َّلذي ِل� أ ْج ِل ِف ْتنَ ٍة وقَ ْت ٍل
الس ْج ِن ،ذ ِل َك ا َّلذي َس أالوا.
قى في ِّ
كا َن ُم ْل ً
أا ّما يَسو ُع فَق َْد أا ْسلَ َم ُه ِل إ�راد ِتهِم.

29-19:23

بارابا!» ها ْك َل ْبشا ْن َط ّق ْة َل صا ْر في
س.
بوب ف َ
َالب َل ْد والقَت ْل ،كا ْن َم ْك ْ
الح ْب ْ
س َحكى َمعن يري ْد َت ي َفلّ ْت
ْورج ْع بيلا ُط ْ
«اصلبو
س هنّ ِا كا ْن يس ِيحونْ :
َيس ُوعَْ .ب ْ
اصلبو!» قا ْم ه ّواِ َل ْ
لن:
ْ
ثالث َك َّرة قالْ ْ
راب َسوى ها ْذ؟ علِّة شي
يش َخ ْ
يش اَأ ْ
«لَ ْ
يت ِفيوَ .بقى
ْجيب حك ْم بال َموت ما ا َر ُ
ت ْ
س هنّ ِا كان يهيجو ْن
َت اَأ ّدبو َوا َفلّتوَ ».ب ْ
علوت َصوتن ْوي ْطلبو ْن منّو
ويلجو ْن َع َليو ْب ْ
ّ
وسياح ْگباريّة
يصلبوْ ،وقوي
َت ْ
ْ
سياحن ْ
س اَأ َم ْر َت يس ِي ْر شي
ال َك َه َنة ،قا ْم بيلا ُط ْ
لن ها ْك َل ْبشان ال َّطقَّة
َل يريدو ْنْ .و َفلَّ ْت ْ
س ،ها ْك َل
بوب كا ْن ف َ
والقَت ْل َم ْك ْ
الح ْب ْ
رادتن.
َط َلبواْ ،و َيس ُو ْع َسلَّمو لاإ ْ
19

20

21

22

23

24

25

ليب
َيس ُو ْع َع َّ
الص ْ

َ 26وفيما ُهم يَسوقون َ ُه ،أا ْم َسكوا
القوريني ا َّلذي كا َن ا آ ِتياً ِم َن
ِس ْمعا َن
ِّ
ليب ِليَ ْح ِملَ ُه
ال َح ْق ِل َو َو َضعوا َعلَي ِه َّ
الص َ
27
راءهُ كَث َْرةُ
راء يَسو َعَ .وكا َن ا آ ِتياً َو َ
َو َ
َش ْع ٍ
ب َو ِنسا ٌء كُ َّن يَنُ ْح َن َوي ُ َو ْل ِو ْل َن َعلَي ِه.
َ 28وا ْلتَف ََت يَسو ُع اإ َلي ِه َّن َوقا َل« :يا بَنا ِت
أ
ليم ،ل� تَ ْبكي َن َعلَ َّي ،ب َ ْل َعلى
او ُر َش َ
أانْف ُِسكُ َّن ابْكي َن َو َعلى أابْنا ِئكُ َّنُ 29 .ه َوذا

(متى  ،44–32:27مرقس –21:15
يوحنّا )27: 17:19
َ ،32

مسكوا شَ ْمعون
ْوهنّ ِا قايمين يس ُوقو ُهْ ،
يي م ال َم ْز َر َعةْ ،و َحطّوا
القيرواني َل كا ْن ج ِا ِ
َ
ف َيس ُوعْ.
ليب َت ْ
َع َليو َّ
يحملو َخ ْل ْ
الص ْ
نسوان
يي َخ ْلفو شَ ْعب ْكثيرْ ،و ْ
ْوكا ْن ج ِا ِ
يس ِيحو ْن وين ُوحو ْن َع َليو .وانْدا ْر َيس ُو ْع
القدس ،لا ت ْب َكو ْن
لن« :يا َبنات
ص ُوبن ْوقالْ ْ
ْ
كن.
َع َليَ ،على ُرو ْحكن ا ْب َكوا ْو َعلى اولا ْد ْ
هاي ج ِايِة اإيّ ِا ْم َت يقولو ْن ِفياَ ‘ :هن ّية
26

27

28

29
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لوقا

40-30:23

يوس َل ما
رين و ْبطو ْن َل ما َولَ ْ
العا ْق ْ
دت و ْد ْ
عت ’.هاك ال َو ْق ْتَ ،ت ت ْبدَون تْقولو ْن
َر َّض ْ
للّ ْجب ِال‘ :انْ َهدّي َع َلينا ’،وللّ ْتلو ْل ‘ َغ َّطينا’.
يسو ْن ،ف
َل ف عود ال ّر ْ
طب َهوذ َ
ين
يش َت يس ِي ْر؟» ْوكا ْن َمعو ا ْث َن ْ
النّ ِاشف اَأ ْ
وصلوا
لخْ فا ْعلين ْشرو ْر َت ي ْنق ْتلو ْنْ .ولَ َم ْن ْ
لَم ُو َض ْع َل يقولولو ج ْمج ِمةَ ،ص َلبو ُه َهون َْك
َم ْع َهو ْك فا ْعلين الّشْ رو ْر ،واِح ْد َعلى َيمينو
ْوواِح ْد َعلى ْشمالوْ .و َيس ُو ْع قالْ« :اآبا،
يسو ْن».
سامحنْ ،
ْ
يش َ
من َل م ُو ي ْعرفو ْن اَأ ْ
و ْتق ََّسموا َحويسو ْو َك ّبوا َع َل ْين ق ْر َعةْ .وكا ْن
قايم شَ ْعب ْويرى ،وال ّز َعما زاِ كا ْن ي ْت َمه َزو ْن
ص ُروحو
ص َغيروَ ،خلّي َ
ويقولو ْن َ
يخلّ ْ
«خلَّ ْ
سيح مخْ تار اَلله ».ال َع ْس َك ْر
َل ه ّواِ واِ ال َم ْ
زاِ كا ْن ي ْت َمه َزو ْن ِفيو ،يقَربون لَع ْندو وين ِاولو ُه
َخل ويقولولوَ « :ل انْ َت واِ َملك الياهو ْد،
َخلّص ُرو ْ
توب ف ُوق
حكْ ».وكا ْن في َم ْك ْ
منّو ب ْلس ِان اليوناني وال ّروماني والع ْبراني:
«ها ْذ واِ َملك الياهو ْدْ ».وواِح ْد م َنوك
لوبين َمعو كا ْن
فا ْعلين الّشْ رو ْر َل كانوا َم ْص ْ
سيح،
ي ْكف ْر ِفيو ويقولْلوَ « :ل انْ َت واِ ال َم ْ
ص ُروحك ْو َخلّ ْصنا!» ْو َز ْع َو ْق َع َليو
َخلّ ْ
30

31
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33

34

35

36

37
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تَ ْأاتي أايّ ٌام يَقولو َن فيها‘ :طوبى ِلل َعوا ِق ِر
َو ِللبُطو ِن ا َّلتي َل ْم ت ِل ْد َوالثُّ ِد ِّي ا َّلتي َل ْم
تُ ْر ِض ْع30 ’.حينَ ٍئذ تَ ْب أ
داو َن تَقولو َن ِللجِ با ِل:
‘اسقُطي َعلَيناَ ’،و ِللاآكا ِمَ ‘ :غ ّطينا’.
ْ
31
ب ي َ ْف َعلو َن ِ
الر ْط ِ
هذ ِه،
اإ ْن كانوا بِالعو ِد َّ
صير؟» َ 32وكا َن ا آ ِتياً َم َع ُه
فَبِاليا ِب ِ
س ماذا ي َ ُ
اثْنا ِن اآ َخرا ِن فا ِعلا ُشرو ٍر ِليُقتَلاَ 33 .وحي َن
أاتَوا اإلى َمكا ٍن ي ُ ْدعى ُج ْم ُج َم ًة َصلبوهُ
ُه َ
الشرو ِر ،أا َح ُد ُهما َع ْن
لي ُّ
ناك َم َع فا ِع ِ
يَمي ِن ِه َوال� آ َخ ُر َع ْن يَسا ِر ِهَ 34 .ول ِك َّن يَسو َع
قا َل« :ا آبا ،ا ْغ ِف ْر َل ُهم ِل�أنَّ ُهم ل� ي َ ْع ِرفو َن
ماذا ي َ ْف َعلو َنَ ».وا ْقتَ َسموا ِثياب َ ُه َوا ْقتَ َرعوا
الش ْع ُب قائماً يَرى،
َعلَيهاَ 35 .وكا َن َّ
ماء ي َ ْس َخرو َن ِم ْن ُه َويَقولو َن:
َوكا َن ُّ
الز َع ُ
ص نَف َْس ُه اإ ْن
ص ا آ َخري َن ،فَ ْليُ َخ ِّل ْ
« َخ َّل َ
كا َن ُه َو ال َمسي ُح ُم ْختا ُر الل ِهَ 36 ».وكا َن
ال ُجنو ُد أايضاً ي َ ْستَ ْه ِزئو َن ِب ِه َو ُهم ي َ ْدنو َن
قدمو َن َل ُه َخ ّلا ًَ 37 ،ويَقولو َن َل ُه:
اإ َلي ِه َوي ُ ِّ
«اإ ْن كُ ْن َت أانْ َت ُه َو َم ِل ُك اليَهو ِد فَ َخ ِّل ْص
نَف َْس َكَ 38 ».وكا َن ُه َ
ناك ِكتاب َ ٌة َمكْتوب َ ٌة
الرو ِم َّي ِة َوال ِع ْب ِريَّ ِة« :هذا
فَوقَ ُه بِاليونا ِن َّي ِة َو ّ
ُه َو َم ِل ُك اليَهو ِدَ 39 ».وكا َن وا ِح ٌد ِم ْن
الشرو ِر ال َم ْصلوبَي ِن َم َع ُه ي ُ َج ِّد ُف
لي ُّ
فا ِع ِ
َعلَي ِه َويَقو ُل« :اإ ْن كُ ْن َت أانْ َت ُه َو ال َمسي ُح
فَنَ ِّج نَف َْس َك َونَ ِّجنا أايضاً!» 40فَانْتَ َه َرهُ
َرفي ُق ُه َوقا َل َل ُه :أَ
خاف
«ا َول� ِم َن الل ِه تَ ُ

لوقا
نفس َك في ال ُحكْ ِم نَف ِْس ِه أانْ َت.
َو أانْ َت ُ
َ 41ونَ ْح ُن ِب َع ْد ٍل ،فَ ِب َح َس ِ
ب ما نَ ْستَ ِح ُّق
أاصابَناَ ،و ِب َح َس ِ
ب ما فَ َع ْلنا جوزينا .أا ّما
هذا ف ََشيئاً َمكْروهاً َل ْم ي َ ْف َع ْلَ 42 ».وقا َل
ِليَسو َع« :ا ْذك ُْرني يا َر ُّب ِع ْن َدما تَ أاتي في
َملَكو ِت َك43 ».قا َل َل ُه يَسو ُع« :ال َح َّق أاقو ُل
س».
وم َمعي َستَكو ُن في الف َْر َدو ِ
َل َك :اليَ َ

49-41:23

«ولا من َالله تْخاف وانْ َت
َرف ِيقو ْوقا ْللوْ :
من َل
َت ْح ْت نَفس العقوبِة؟ ْ
نحن ِا ْب َعدلْْ ،
تحقا ْقنا ْبموجب ا ْفعال ْنا .وتْجا َزينا
َاخ ْذنا ْاس ْ
راب ما
س هذا شي َخ ْ
َعلى شي َل َسيناَ .ب ْ
َسوىْ ».وقا ْل لَ َيس ُوع« :ا ْذك ْرني َس ّيدي
ف َم َل ْ
كوتك!» َيس ُو ْع قالْلو:
س تجي َ
َب ْ
«الح ّق اَقو ْل لكَ :اليو ْم َمعي َت تْكو ْن ف
َ
وس».
الفَر َد ْ
41

42

43

َموت َيس ُو ْع

(متى  ،46–45:27مرقس –33:15
يوحنّا )30–28:19
َ ،41

السا ِد َس ِةَ ،وصا َر
السا َع ُة نَ ْح َو ّ
َ 44وكانَ ِت ّ
السا َع ِة
ُظ ْلم ٌة َعلى ك ُِّل ال� أ ْر ِ
ض َح ّتى ّ
ال ّت ِ
الش ْم ُس أا ْظلَ َم ْت َوانْ َش َّق
اس َع ِةَ 45 .و َّ
ِس ْت ُر با ِ
ب ال َهيكَ ِل ِم ْن َو ْس ِط ِهَ 46 .و َص َرخَ
ت ُم ْرتَ ِف ٍع َوقا َل :أ
يَسو ُع ب َِصو ٍ
«ابي ،في
ي َ َد َ
يك أا َض ُع روحي ».قا َل هذا َوانْقَضى.
قائد ال ِمئ ِة ما صا َرَ ،س َّب َح
َ 47وحي َن َر أاى ُ
الر ُج ُل با ًّرا».
الل َه َوقا َلَ « :حقًّا كا َن هذا َّ
48
موع ا َّلتي كانَ ْت ُمتَ َج ِّمع ًة ِلهذا
َوك ُُّل ال ُج ِ
ال َم ْش َه ِد ،حي َن َر أاوا ما صا َر َر َجعوا َو ُهم
ي َ ْق َرعو َن ُصدو َر ُهمَ 49 .وك ُُّل عا ِرفي يَسو َع
ساء ا َّللواتي كُ َّن قَ ْد أاتَي َن َم َع ُه ِم َن
َوال ِّن ُ
ال َجلي ِل كانوا قائمي َن َع ْن ب ُ ْع ٍد َوي َ َرو َن ِ
هذ ِه.

وحوالي سا َعة س ِّتة ،صا ْر ع ْت ِمة َعلى
َ
س
ض دي َل سا َعة ْ
ك ّل الا َ ْر ْ
تس َعة .والشَّ ْم ْ
ص.
َع َّت َمتْ ،وس ْتر َ
الهي َكل انْشَ ْق م النّ ْ
وت َقوي ْوقالْ« :اَأبوي،
ْو َز َع ْق َيس ُو ْع َص ْ
ف ايدَيك اَأ َسلّ ْم ُروحي ».قا ْل كذاِ وانْ َتهى.
ْولَ َم ْن قايد الم ِّية اَأرى شي َل صا ْرَ ،س َّبح
«بالحقيقَة ،ها ْذ َزلَ ِمة با ْر كا ْن».
اَلله ْوقالَْ :
س َل كا ْن ك الْ َت ّموا َت
ْوك ْل لَ ّمات النّ ِا ْ
رجعوا
َيرو ْنَ ،و ْق ْت َل ا َروا شي َل صا ْرْ ،
ْوهنّ ِا يدبّو ْن ف س ْدر ْنْ .وك ْل َمعارفْ
الجلي ْل،
نسوان َل َجوا َخ ْلفو م َّ
َيس ُوع ْو ْ
قايمين كانوا من ْبعيدْ ،وكا ْن َيرو ْن ها ْذ
ْ
شي َل يس ِي ْر.
44

45

46

47

48

49
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3:24–50:23

َدفنة َيس ُو ْع

(متى  ،61–57:27مرقس –42:15
يوحنّا )42–38:19
َ ،47

ف َم ْجلس
و َزلَ ِمة ْاسمو
يوسف ،عضو َ
ْ
الياهو ْد ،م ال ّر ِامة َب َل ْد ف الياهود ِّيةْ ،وكا ْن
وافقن
َزلَ ِمة صالح ْوبا ْر ،ها ْذ ما كا ْن ك ْل ْ
ف َيس ُوعْ .وكا ْن
َعلى شي َل رادوا ْو َسوا َ
راح لَع ْن ْد بيلا ُطس
ي ْنط ْر َم َلكوت اَلله .ها ْذ ْ
ف
ْو َط َل ْب منّو جثّ ْة َيس ُوعْ .ونَ َّزلو ْولَ ّفو َ
ف َقب ْر َم ْنق ُو ْر ما كا ْن ك انْ َحط
كتّانْ ،و َحطّو َ
الجم َعة،
من َقب ْلْ .وكا ْن َيوم ّ
ِفيو اَ َّح ْد ْ
راب كانوا
والس ْب ْت َو ْقت ْوكا ْن ي ْبدي .و ْق ْ
َّ
الجلي ْلَ ،وا َروا
نسوا ْن َل َجوا َمعو م َّ
َهو ْك ْ
رجعوا
القَب ْر َواين انْ َحطّ ْت جثّ ْة َيس ُوعْْ .و ْ
واس َتراحوا َيوم
َح َّضروا حنوط و ْعطورْ ،
الس ْبت ْبموجب ال َوص ِّية.
َّ
50

51

52

53

54

55

56

اس ُم ُه يو ُس ُفُ ،ع ْض ٌو في
 50و َر ُج ٌل ْ
الرام ِة في اليَهو ِديَّ ِة،
ال َمج ِل ِ
سِ ،م ْن َمدينَ ِة ّ
كا َن َر ُجلا ً صا ِلحاً َوبا ًّرا51 .هذا َل ْم يَكُ ْن
ُموا ِفقاً ل إ�راد ِتهم َو َع َم ِلهِمَ ،وكا َن ي َ ْنتَ ِظ ُر
كوت الل ِه52 .هذا َدنا اإلى بيلا ُط َس
َملَ َ
َو َطلَ َب َج َس َد يَسو َعَ 53 .و أانْ َز َل ُه َو َل َّف ُه
ش كَ ّتا ٍن َو َو َض َع ُه في قَ ْب ٍر َم ْنقو ٍر،
ِب ِقما ِ
َل ْم يَكُ ْن قَ ْد ُو ِض َع في ِه أا َح ٌد ب َ ْع ُدَ 54 .وكا َن
الس ْب ُت كا َن ي َ ْطلَ ُع.
وم ال َّت ْه ِيئَ ِة َو َّ
اليَ ُ
وم ي َ َ
َ 55وكانَ ِ
ساء ا َّللواتي أاتَي َن َم َع ُه ِم َن
ت ال ِّن ُ
ال َجلي ِل قَريبا ٍ
َيف ُو ِض َع
ت َو َر أاي َن ال َق ْب َر َوك َ
َج َس ُدهُ56 .فَ َر َج ْع َن َوه َّي ْأا َن َحنوطاً َو ُطيوباً
الس ْب ِت ا ْستَر ْح َن ِب َح َس ِ
الو ِص َّي ِة.
َوفي َّ
ب َ

قي ِامة َيس ُو ْع

(متى  ،10–1:28مرقس –1:16
يوحنّا )10–1:20
َ ،8

24

الاح ْد ،وال ّدنْي ِا َبع ْد
ْو َفج ْر َيوم َّ
ع ْت ِمةَ ،جوا َع القَبر ْوجابوا َمعن
ْ
كلح َّض ُرواْ ،وكا ْن
الحنوط وال ّ ْعطو ْر َل كا ْن َ
الح َجر ْم َد ْع َب ْل
َم ْ
نسوا ْنَ .وا َروا كاف َ
عن َغي ْر ْ
من َعلى باب القَب ْرْ .و َد َخلوا ْوما ا َروا جثّ ْة
ْ
2

3
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بوع في ال َف ْج ِر
َوفي أا َّو ِل ال� أُ ْس ِ
َوال ُّظ ْل َم ُة ما تَزا ُل قائم ًة ،أاتَي َن
اإلى ال َق ْب ِر َو أاتَي َن بِال َح ِ
نوط ا َّلذي كُ َّن قَ ْد
َه َّي ْأا َنَ ،وكا َن َم َع ُه َّن ِنسا ٌء أُا َخ ُرَ 2 .و َو ْج ْد َن
ال َح َج َر ُم َد ْح َرجاً َع ِن ال َق ْب ِرَ 3 .و َد َخ ْل َن َو َل ْم

24

لوقا
يَجِ ْد َن َج َس َد يَسو َعَ 4 .و َح َد َث أانَّ ُه فيما
تارات في هذا ،اإذا َر ُجلا ِن قاما
ُه َّن ُم ْح ٌ
ُم ِط َّلي ِن َعلَي ُه َّنَ ،وكا َن ِلبا ُس ُهما ي َ ْب ُر ُق.
ض.
5ف َِخ ْف َن َونَك َّْس َن ُوجو َهه َّن اإلى ال� أ ْر ِ
َوقال� َل ُه َّنِ « :لماذا تَ ْطلُ ْب َن ال َح َّي َم َع
قام .تَ َذك َّْر َن
ال� أ ْموا ِت؟ َ 6ل َ
يس ُه َو ها ُهناَ .
ما تَكَ َّل َم َم َعكُ َّن َو ُه َو في ال َجلي ِل7 .اإ ْذ
تيد أا ْن ي ُ َس َّل َم
قا َلُ ‘ :ه َوذا ابْ ُن ال إ�نْسا ِن َع ٌ
س خُطا ٍة َويُصلَ َب َوفي
في أايدي أانا ٍ
قومَ 8 » ’.وتَ َذك َّْر َن كَ ِلما ِت ِه.
اليَو ِم الثّا ِل ِث ي َ ُ
َ 9و َر َج ْع َن ِم َن ال َق ْب ِر َوقُ ْل َن ِ
هذ ِه كُ َّلها للاأ َح َد
َع َش َر َوللباقي َن10 .و ُه َّن َم ْري َ ُم ال َم ْج َد ِل َّي ُة
سائر َم ْن
َويوحا ُن َو َم ْري َ ُم أا ُّم ي َ ْع َ
قوب َو ُ
ِ
هؤل�ء ُه َّن ا َّللواتي قُ ْل َن ِل ُّلر ُس ِل.
َم َع ُه َّن.
َ 11وب َ َد ْت َل ُهم ِ
مات كال َه َذيا ِن َو َل ْم
هذ ِه الكَ ِل ُ
12
قام ِس ْمعا ُن َو َرك ََض اإلى
ي ُ َص ِّدقو ُه َّنَ .و َ
اللفائف َموضو َع ًة
ال َق ْب ِر َو أانْ َع َم ال َّنظ َر فَ َر أاى
َ
فَق َْطَ .و َذ َه َب ُمتَ َع ِّجباً في نَف ِْس ِه ِم ّما
صا َرَ 13 .واإذا اثْنا ِن ِم ْن ُه ْم في اليَو ِم نَف ِْس ِه
اس ُمها ِع ّما ُو ُس
كانَا ذاهبَي ِن اإلى قَ ْري َ ٍة ْ
أ
ليم ِس ّتي َن َغ ْل َوةً.
ت ْب ُع ُد َع ْن او ُر َش َ
َ 14و ُهما كانَا يَتَكَ َّلما ِن أا َح ُد ُهما َم َع ال� آ َخ ِر
َع ْن ك ُِّل ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر ا َّلتي َح َدث َْتَ 15 .وفيما
ُهما يَتَكَ َّلما ِن َويَتَناقَشا ِن أاتى يَسو ُع
َوا ْقتَ َر َب ِم ْن ُه ْما َوكا َن ي َ ْمشي َم َع ُهما.

15-4:24

من َهالشِّ ي،
رين ْ
َيس ُوعْْ .وهنّ ِا كذاِ ْم َح َّي ْ
سن ي ْل َمع
ين
والّا ّ
قايمين َج ْنبنْ ،ول ْب ْ
ْ
رجالَ ْ
ْوي ْب ْ
وچ ْن
ين َخوف ْونَخّ وا ّ
رقْ ،و َو َق ْع َع َل ْ
قالولن« :لَيش ْتدَورو ْن
ين
ْ
ض ،وال ّر ّجالَ ْ
للا َ ْر ْ
يتين؟ م ُو َهو ْن واِ .قا ْم.
َع ال َّط ّي ْب َبين ال َم ْ
يش َحكى َم ْعكن ْوه ّواِ ف
جيبوا لَبالْ ْ
كن اَأ ْ
كن‘ :ا ْبن الانْسا ْن لاز ْم
َّ
الجلي ْل ،لَ َم ْن قالْ ْ
ي ْت َسلَّ ْم لايدَين الخا ْطيين ْوي ْنصلبْ ،و ْ
ثالث
رجعوا م
بالن كَلاموْ .و ْ
َيوم يقو ْمْ » ’.وجا لَ ْ
والاخر ْبها ْذ كلّو.
ش َ
القَبر ْو َخ َّبروا ْ
الاحدا ْع ْ
ْو َهو ْذ كانوا َم ْر َي ْم ال َم ْجدَل ِّية ْويوحان ْو َم ْر َي ْم
عنَ .هو ْذ ن ِا َل َخ َّبروا
اأم َي ْعقوبْ ،وباقي لَ َم ْ
ين كَما
َلامن َب َّي ْن َ
ف َعي َن ْ
سك ْ
لل ّرس ْلَ .ب ْ
س شَ ْمعو ْن
َ
الخرافاتْ ،وما َسدَّقوو ْنَ .ب ْ
س الا ْكفا ْن
قا ْم عدي للقَبرْ ،و َطلَّ ْع اَأرى َب ّ
من
َم ْحط ُو َطةْ .وراح ْوه ّواِ ي ْت َع َّج ْب َ
ف َق ْلبو ْ
شي َل صا ْر.
4

5

6

7

9

8

10

11

12

َعلى َطريِق عمواس
(مرقس )13–12:16

ين منّ ْن فاك َاليو ْم كانوا رايحين
وا ْث َن ْ
َل ض ِي َعة اسما عمواس ،تب َعد شي َسبع
يح َكو ْن واِح ْد
اميال م القدسْ .وكا ْن ْ
صارت.
َمع اللاخْ َعلى ك ْل َهال َمسايل َل
ْ
يح َكو ْن ْوياخْ ذون ْوي ْع َطون
ْوهنّ ِا كذاِ ْ
ضن ،جا َيس ُو ْع نَ ْفسو ولحقن
َبين َب ْع ْ
13

14

15
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28-16:24

س َعي َنين َممس ُو ِكة
ْو َبقى ي ْمشي َمعنَ .ب ْ
يش
ْ
كانت ْبشا ْن لا ي ْعرفو ُهْ .وقالْ ْ
لن« :اَأ ْ
ن ِا َهال َمسايل َل تاخذون وت ْع َطون ِفيا وانْ ْتن
زانى َمقح ُورين؟» و َر ْد
يين كذاِ َح ِ
م ِا ْش ْ
واِح ْد منّ ْنْ ،وكا ْن ْاسمو ق ِليوفاْ ،وقالْلو:
س واِ ال َغريب َع القدس،
يش اأنْ َت َب ْ
«لَ ْ
من هاي م ُو ت ْعرف شي َل صا ْر ِفيا َهوك
ْو ْ
يش؟» قالولو:
ال َك ّم نْهار؟» قالْ ْ
لن« :اَأ ْ
اص َرة َل كا ْن
« َعلى َيس ُو ْع ها ْك َل م النّ ْ
نَبي ج ّبار بالقَول والفعل قدّام اَلله ْوقدّام
وسلَّمو ُه ْگباريّة ال َك َه َنة
ك ّل الشَّ ْع ْبَ ،
نحن ِا
وص َلبو ُهْ ،و ْ
والّشْ ي ُو َخة لَحكم ال َموت َ
كا ْن َرجانا ه ّواِ واِ َل َت ي َن ّجي ْاسرائي ْل.
واليو ْم ،هاي َث ّة اِيم َعلى ها ْذ شي َل صا ْر
َ
ِ
نسوان منّا َب َلهونا!
كلّوَ ،ب ِلى شي لخ زاْ ،
من َل كا ْن كلقاموا م الفَجر ْوراحوا للقَبر،
ْ
رجعوا يقولولنا :اَأ َرينا
ْولَ َم ْن ما ا َروا جثّتوْ ،
َهون َْك َم ِ
لايكة ويقولو ْن َع َليوَ :ط ّي ْب واِ.
قاموا ن ِاس زاِ منّا راحوا للقَبرَ ،وا َروا كذاِ
س ل ُه ما ا َروا».
كَما َل قالوا النّ ْسوا ْنَ ،ب ْ
صين
لن« :يا نا ْق ْ
هاك ال َو ْق ْتَ ،يس ُو ْع قالْ ْ
كن للايمان ف
فهم ،اَأ ْش َق ْد َبطي واِ َق ْل ْب ْ
ك ْل شي َل ت َن َّبوا الاَنْ ِبيا! م ُو َهوذ الاوجاع
سيح ،وي ْدخ ْل
يتح َّمل ال َم ْ
كا ْن ال َمقص ُود َ
َل َم ْجدو؟» ْو َبدا من ْاسفار موسى ْوك ّل
رلن شي َل انْ َك َت ْب َع َليو ف
َس ْ
الاَنْ ِبيا يف ّ
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َ 16و أا ْعيُنُ ُهما أا ُم ِسك َْت َع ْن أا ْن ي ُ ِم ِّيزاهُ.
َ 17وقا َل َل ُهما« :ما ِه َي ِ
مات
هذ ِه الكَ ِل ُ
ا َّلتي تَتَك َّلما ِن أا َح ُدكُما َم َع ال� آ َخ ِر َو أانْتُما
ِ
جاب وا ِح ٌد ِم ْن ُه ْما
ماشيا ِن كَئيبَي ِن؟»  18أا َ
اس ُم ُه قَ ْليوفا َوقا َل َل ُه :أ
«ا أانْ َت َو ْح َد َك
ْ
أ
ليم َول� تَ ْع ِر ُف ما صا َر
ال َغ ُ
ريب َع ْن او ُر َش َ
فيها في ِت ْل َك ال�أيّا ِم؟»  19قا َل َل ُهما:
«ماذا؟» قالوا َل ُهَ « :ع ْن يَسو َع ذ ِل َك
ا َّلذي ِم َن ال ّن ِ
اص َر ِةَ .ر ُج ٌل كا َن نَب ًّيا َوقَ ِويًّا
أ
أ
مام
مام الل ِه َوا َ
في الكَ ِل َم ِة َوفي ال� أ ْعما ِل ا َ
الش ْع ِ
بَ 20 .و َس َّل َم ُه ِكبا ُر الكَ َهنَة
ك ُِّل َّ
الشيوخُ اإلى ُحكْ ِم ال َم ِ
وت َو َصلَبوهُ.
َو ُّ
تيد أا ْن
 21أا ّما نَ ْح ُن فَكُ ّنا نَ ْرجو أانَّ ُه ُه َو ال َع ُ
يَف ِْد َي اإ ْس َ
رائيلَ .وها ِه َي ذي أايّ ٌام ث َلاث َ ٌة
ُم ْن ُذ أا ْن صا َر ْت ِ
هذ ِه ك ُّلهاَ 22 .ول ِك ْن ب َ ْع ُض
ال ِّن ِ
ساء ِم ّنا أا ْذ َه ْلنَناِ ،ل�أنَّه َّن بَك َّْر َن اإلى
ال َق ْب ِرَ 23 .وحي َن َل ْم يجِ ْد َن َج َس َدهُ ،أاتَي َن
ٍ
قائلات َلنا اإنَّ ُه َّن َر أاي َن ُه َ
ناك َملائكَ ًة
ناس ِم ّنا أايضاً
قالوا َع ْن ُهَ :ح ٌّي ُه َو 24 .أُوا ٌ
َذ َهبوا اإلى ال َق ْب ِر و َو َجدوا هكَذا كَما قا َل ِت
ساء .أا ّما ُه َو فَلَ ْم ي َروهُ25 ».حينَ ٍئذ قا َل
ال ِّن ُ
َل ُهما يَسو ُع« :يا نا ِق َصي الف َْه ِم َوث َقيلَي
ال َق ْل ِ
ب ِلل إايما ِن ِبك ُِّل ال�أُمو ِر ا َّلتي تَكَ َّل َم
ِياء!  26أاما كا َن َعتيداً أا ْن يَتَ َح َّم َل
بِها ال�أنْب ُ
ال َمسي ُح ِ
هذ ِه وي َ ْدخ َُل اإلى َم ْج ِد ِه؟» َ 27وب َ َد أا
ِم ْن موسى َو ِم ْن ك ُِّل ال�أنْب ِ
ِياء َوكا َن يُف َِّس ُر

لوقا
َل ُهما َع ْن نَف ِْس ِه ِم ْن ك ُِّل الكُتُ ِ
بَ 28 .و َدنَوا
اإلى الق َْري َ ِة ا َّلتي كانَا ذاهبَي ِن اإ َليهاَ ،و ُه َو
كا َن يُظه ُِر َل ُهما أ
كانَّ ُه ذا ِه ٌب اإلى َمكا ٍن
بَ ٍ
عيدَ 29 .و أا ْل َزماهُ َوقال� َل ُه« :ابْ َق ِع ْن َدنا
ِل� أ َّن ال َّنها َر ال� آ َن ما َل اإلى ال إ� ْظلا ِمَ ».و َد َخ َل
ِليَ ْمك َُث ِع ْن َد ُهماَ 30 .وكا َن أانَّ ُه حي َن ا َّت أَ
كا
َم َع ُهم أا َخ َذ ُخ ْبزاً َوبا َر َك َوك ََس َر َو أا ْعطا ُهما.
31
لو ْق ِ
ت انْ َفتَ َح ْت أا ْعيُنُ ُهما َو َع َرفاهُ،
َو ِل َ
َو ُه َو أُا ِخ َذ ِم ْن ُه ْمَ 32 .وكانَا يَقول� ِن أا َح ُد ُهما
ِللا آ َخ ِر :أ
«اما كا َن قَ ْلبُنا ُم َّت ِقداً في داخ ِلنا
َو ُه َو يَتَكَ َّل ُم َم َعنا في ال َّطري ِق َويُف َِّس ُر َلنا
السا َع ِة َعي ِنها
الكُتُ َب؟» َ 33وقاما في ّ
أ
ليم َو َو َجدا ال� أ َح َد َع َش َر
َو َرجعا اإلى او ُر َش َ
ُم ْجتَ ِمعي َن َوا َّلذي َن َم َع ُهمَ 34 ،و ُهم يَقولو َن:
الر ُّب َو َظ َه َر ِل ِس ْمعا َنَ 35 .و ُهما
قام َّ
« َحقًّا َ
َيف
أايضاً َر َويا ما َح َد َث في ال َّطري ِق َوك َ
َع َرفاهُ حي َن ك ََس َر ال ُخ ْب َز.
36
قام يَسو ُع
َوفيما ُهما يَتَكَ َّلما ِن بِهذاَ ،
لام َم َعكُم .أانا ُه َو.
بَينَ ُهم َوقا َل َل ُهمَ « :س ٌ
ل� تَخافوا 37 ».أا ّما ُهم فَا ْرتَ َعبوا َوصاروا
في َخو ٍ
ف ِل�أنَّ ُهم كانوا ي َ ُظ ّنو َن أانَّ ُهم ي َرو َن
روحاًَ 38 .وقا َل َل ُهم يَسو ُعِ « :لماذا أانْتُم
ُم ْض َط ِربو َن َو ِلماذا تَ ْص َع ُد أافْكا ٌر َعلى
قُلوبِكم؟ ُ 39انْ ُظروا ي َ َد َّي َوقَ َد َم َّي .أانا
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من هاك ض ِي َع ْة َل كانوا
الاسفا ْرْ .و َق َّربوا ْ
ْ
ِ
رايحيلاْ ،وه ّوا َسوى حالو َل م ُو َض ْع بعيد
وج َبرو ُه قالوا« :ابقى عنّا :ال ّ ْنهار
واِ رايحَ .
السع ي َولّي وال َلي ْل ي َدلّيْ ».و َد َخ ْل َت ي ْبقى
َّ
ِ
عن ،اَأ َخ ْذ ْغ َبي ْز وبا َرك
ع ْندنْ .ولَ َم ْن انْ َتكا َم ْ
طاهنْ .وراساً انْ َف َتحت َعي َنين
وك ََسر ْو َع ْ
من قدّامنَ .بقى واِح ْد
و َع َرفو ُهْ ،وه ّواِ َانر َفع ْ
يلهب َج ّواتنا
يقول للاخ« :م ُو َق ْل ْبنا كا ْن َ
يحكي َم ْعنا ف ال َّطريِ ْق ويف َّسر
لَ َم ْن كا ْن ْ
رجعوا
الاسفا ْر؟» ْوقاموا َ
ف ساعتا ْو ْ
لنا ْ
عين ْون ِاس
ش ْ
سَ ،وا َروا ْ
مجت ْم ْ
الاحدا ْع ْ
للق ْد ْ
«حق َاليقين قا ْم
َل َمعنْ .وكا ْن يقولو ْنَ :
َس ّي ْدناْ ،و َظ َهر لَشَ ْمعو ْنْ ».وهنّ ِا زاِ َح َكوا
َعلى شي َل صا ْر َمعن ف ال َّطريِ ْقَ ،و ْاش َو ْن
صا ْر َم ْعروف لهن لَ َمن ك ََسر الّغ َْبي ْز.
28

29

30

31

32

33

34

35

ْظهو ْر َيس ُو ْع لل َّتلاميذ

متّى  ،20–16:28مرقس ،18–14:16
يوحنّا  ،23–19:20اأعمال 8–6:1
َ

يح َكو ْن َهال َكلا ْمَ ،يس ُو ْع قا ْم َبيناتن
ْوهنّ ِا ْ
«سلا ْم لكن .اَنا واِ لا تْخافون»
ْوقالْ ْ
لنَ :
من َل ات َْص َّو ْر ْلن
وانه َبطواْ ،
س هنّ ِا جفلوا َ
َب ْ
يش
ُروح
قايمين َيرونَ .يس ُو ْع قالْ ْ
ْ
لن« :لَ ْ
تدور ف
َمهب ُوطين اأنْ ْ
تن ،واَيش َهالا ْفكار َل ُ
واجري! اَنا واِ.
روسكن؟ َطلعوا ايدَي َ
36

37

38

39
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جسوني وا ْعرفوا .ال ّر ُو ْح لَ ْح ِمة وعظم ِين
ّ
ِ
مالو كَما َل َترولي ».قا ْل كذا و َر ّواهن
للس ْع
ايدَيو ْ
واج َريوَ .و ْق ْت َل ارى دي َّ
من َفرحتن و ْكثي ْر ْم َع َّجبين ن ِا،
يسدقون ْ
م ُو َ
كن شي َهو ْن للاَكل؟»
لن« :في ع ْن ْد ْ
قالْ ْ
قاموا َع َطو ُه شطفة َس َمك َمشوي ْ
وش َو ِّية
َع َسل صافيَ ،و َاخذ اَأكَل قدّام َعي َنين.
لنَ « :هو ْذ ن ِا شي َل كا ْن اَأ ْحكي
ْوقالْ ْ
كن :لازم
ين َو ْق ْت َل ك ْن ُت َم ْع ْ
كن َع َل ْ
َم ْع ْ
توب ف ناموس
كا ْن يتم ك ْل شي لَ ّواِ َم ْك ْ
موسى ْوف الاَنْ ِبيا ْوف ال َمزامير َع َلي».
هاك ال َو ْق ْتَ ،ف َّتح َعقلن َت ي ْف َهمون
توب ْوكذاِ
الاسفا ْرْ .وقالْ ْ
لن« :كذاِ َم ْك ْ
ْ
من َبين
كا ْن لازم ي ْت َع َّذب ال َم ْ
سيح ويقوم ْ
يتين ْ
باسمو َتوبِة
ال َم ْ
ثالث َيو ْم ،وينكرز ْ
الخط ّيات ف ك ّل الا َم ْم ،والبدايِة
لغ ْفران َ
َت تْكو ْن م القدس .وانْ ْتن ْشهود َل َهو ْذ.
كن َو َعد اَأبوي .وانْ ْتن ا ْبقَوا
َوانا َت ا ْب َع ْث لْ ْ
س دي لَ َم ْن ت ْلبسو ْن ق ِّوة م العلو».
ف الق ْد ْ

يس
الر َ
وح َل َ
ُه َوُ .ج ّسوني َوا ْعلَموا أا َّن ّ
ظام كَما تَ َرو َن ليَ 40 ».وحي َن
َل ُه َل ْح ٌم َو ِع ٌ
قا َل هذا أاراهم ي َ َدي ِه َوقَ َد َمي ِه41 .واإ ْذ َل ْم
يَكونوا َح ّتى ال� آ َن ُم َص ِّدقي َن ِم ْن ف ََر ِحهِم
َو َم ْبهوتي َن كانوا ،قا َل َل ُهم :أ
«ا َل َديكُم ُهنا
َشي ٌء ِللاأكْ ِل؟»  42ف أَا ْع َطوهُ ب َ ْعضاً ِم ْن
وي َو ِم ْن َش ْه ِد َع َس ٍلَ 43 .و أا َخ َذ
َس َم ٍك َم ْش ٍّ
أ أ
مام أانْظا ِر ِهمَ 44 .وقا َل َل ُهمِ :
«هذ ِه
واك ََل ا َ
مات ا َّلتي تَكَ َّل ْم ُت َم َعكُم حي َن
ِه َي الكَ ِل ُ
كُ ْن ُت َم َعكُم أانَّ ُه ي َ ْنبَغي أا ْن ي َ ِت َّم ك ُُّل ما
س موسى َوفي
ْتوب في نامو ِ
ُه َو َمك ٌ
ال�أنْب ِ
ِياء َوفي ال َمزامي ِر َع ّني45 ».حينَ ٍئذ
فَتَ َح َع ْقلَهم ِليَ ْف َهموا الكُتُ َبَ 46 .وقا َل َل ُهم:
ْتوب َوهكَذا كا َن ي َ ْنبَغي أا ْن
«هكَذا َمك ٌ
أ
قوم ِم ْن بَي ِن ال� أ ْموا ِت في
يَتَا َّل َم ال َمسي ُح َوي َ َ
اليَو ِم الثّا ِل ِثَ 47 ،و أا ْن يُك َر َز بِا ْس ِم ِه بِال َّتوب ِة
داء
ِل ُغفْرا ِن ال َخطايا في ك ُِّل ال� أُ َم ِمَ ،وال�بْ ِت ُ
أ
ليمَ 48 .و أانْتُم ُشهو ُد ِ
هذ ِه.
يَكو ُن ِم ْن او ُر َش َ
َ 49و أانا أُا ْر ِس ُل اإ َليكُم َو َع َد أابي .فَا ْمكُثوا
أ
أ
ليم َح ّتى تُ ْلبَسوا قُ َّوة ً
انْتُم في َمدينَ ِة او ُر َش َ
ِم َن ال ُع ِّلو».

يت َع ْنياْ ،و َر َفع ايدَيو
وط ِالعن دي َل َب ْ
وب ِا َركنْ .وه ّواِ قايم يب ِاركن ،انف ََرق منّ ْن
رجعوا
للسماْ .وهنّ ِا َس َجدولوْ ،و ْ
وصعد َّ

 50أوا ْخ َر َجهم َح ّتى بَي ِت َع ْنيا َو َرفَ َع ي َ َدي ِه
َوبا َركَهمَ 51 .وكا َن أانَّ ُه فيما ُه َو يُبا ِركُهم
الس ِ
ماءَ 52 .و ُهم
انْف ََص َل َع ْن ُهم َو َص ِع َد اإلى َّ
أ
ليم ِبف ََر ٍح
َس َجدوا َل ُه َو َر َجعوا اإلى او ُر َش َ

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

للسما
صعود َيس ُو ْع َّ

(مرقس  ،20–19:16اأعمال )11–9:1
50

51

52
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س ْب َف ْر َحة َعظي ِمةْ .وف ك ْل َو ْق ْت
َعظي ٍمَ .وفي ك ُِّل َو ْق ٍت كانوا في ال َهيكَ ِل للق ْد ْ
يس ْبحون ويب ِاركون َلالله
ي ُ َس ِّبحو َن َويُبا ِركو َن الل َه .ا آمي َن.
كانوا ف َ
الهي َك ْل َ
ين.
اآ ّم ْ
53

53
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اإنجيل يسوع
المسيح للق ّديس
يوحنّا

للقديس يو َح ّنا
ّ

ف البدايِة كا ْن الك ْل ِمة ،والك ْل ِمة كا ْن
ع ْند اَلله ،والله كان الك ْل ِمة .هذا
كا ْن ف البدايِة ع ْند اَلله .ك ْل شي بيدو
من شي
ْت َك َّونْ ،و َبلا ُه ْولا شي واِحد ْت َك َّو ْن ْ
والحيا ْة
ْ
الحياةَ ،
من َل ْت َك َّو ْنِ .فيو كانت َ
نور َالبشَ ْر .والنّو ْر ف الع ْت ِمة ي َن ّو ْر ،والع ْت ِمة
وصل ْتلو.
ما ْ
كا ْن في انْسان انْ َب َع ْث من اَلله ْاسمو
يوحنّا .هذا جا للشَّ ها ِدةَ ،ت يشْ َه ْد للنّور
َ
من َعلى ايدو .م ُو ه ّواِ
ْبشا ْن ك ّل انْسان ياآ ْ
لى جا َت يشْ َه ْد للنّو ْر .ها ْذ
كان النّو ْرَ ،ب ِ
الح ْق َل ي َن ّو ْر ك ّل انْسا ْن يجي
كا ْن نور َ
لل ّدنْي ِا ،ف ال ّدنْي ِا كا ْن ،وال ّدنْي ِا بيدو

في البَ ْد ِء كا َن الكَ ِل َم ُة والكَ ِل َم ُة كا َن
ِع ْن َد الل ِه ،والل َه كا َن الكَ ِل َم ُة2 .هذا
كا َن في البَ ْد ِء ِع ْن َد الل ِه3 .الك ُُّل ِبيَ ِد ِه كا َن
َوبِدو ِن ِه َل ْم يَكُ ْن َشي ٌء وا ِح ٌد ِم ّما كا َن.
س.
4في ِه كانَ ِت ال َحياةُ ،وال َحياةُ نو ُر ال ّنا ِ
5
نير وال ُّظ ْل َم ُة ل�
وال ّنو ُر في ال ُّظ ْل َم ِة ي ُ ُ
تُد ِركُ ُه6 .كا َن اإنْسا ٌن أُا ِ
رس َل ِم َن الل ِه ا ْس ُم ُه
يش َه َد لل ّنو ِر
للشهاد ِةِ ،ل ْ
يو َح ّنا7 .هذا أاتى َّ
ليؤ ِم َن ك ُُّل اإنْسا ٍن َعلى ي َ ِد ِهَ 8 .ل ْم يَكُ ْن ُه َو
ال ّنو ُر ،ب َ ْل ِليَ ْش َه َد ِلل ّنو ِر9 .ال ّنو ُر ال َحقي ِق ُّي
نير ِلك ُِّل اإنْسا ٍن ي َ ْأاتي اإلى العا َل ِم
ا َّلذي ي ُ ُ
كا َن موجوداً10 .في العا َل ِم كا َن َوالعا َل ُم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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ّ

1

يو َح ّنا
ِبيَ ِد ِه صا َر َوالعا َل ُم َل ْم يع ِر ْف ُه 11 .اإلى
خاصتُ ُه َل ْم تَ ْقبَ ْل ُه 12 .أا ّما
خاص ِت ِه أاتى َو َّ
َّ
أ
أ
ا َّلذي َن قَبِلوهُ فَا ْعطا ُهم ُس ْلطاناً ا ْن يَصيروا
ناء الل ِه ،ا َّلذي َن ي ُ ْؤ ِمنو َن بِا ْس ِم ِه13 .ا َّلذي َن
أابْ َ
ل� ِم ْن َد ٍم َول� ِم ْن اإرا َد ِة َج َس ٍد َول� ِم ْن اإرا َد ِة
َر ُج ٍل ،ب َ ْل ِم َن الل ِه ُو ِلدوا.
َ 14والكَ ِل َم ُة صا َر َج َسداً َو َح َّل فينا َو َر أاينا
َم ْج َدهَُ ،م ْجداً كَما ِل َو ٍ
ب ُم ْمتَ ِلئاً
حيد ِم َن ال� آ ِ
ِن ْع َم ًة َو َحقًّا 15 .يو َح ّنا َشه َِد َل ُه َو َص َرخَ
َوقا َل« :هذا ُه َو ذ ِل َك ا َّلذي قُ ْل ُت َع ْن ُه:
‘ب َ ْعدي ي َ ْأاتيَ ،وصا َر قُ ّدامي ِل�أنَّ ُه أا ْق َد ُم
ِم ّنيَ 16 » ’.و ِم ْن ِم ْلئ ِه نَ ْح ُن َجميعاً أا َخ ْذنا
اموس َعلى
َو ِن ْع َم ًة ِع َو َض ِن ْع َم ٍةِ 17 .ل� أ َّن ال ّن َ
أُ
طيَ ،و أا ّما ال َح ُّق َوال ِّن ْع َم ُة
ي َ ِد موسى ا ْع َ
فَ َعلى ي َ ِد يَسو َع ال َمسي ِح صارا18 .الل ُه َل ْم
حيد ال إ�ل ُه ،ذ ِل َك ا َّلذي
الو ُ
ي َ َرهُ أا َح ٌد قَ ُّطَ .
في ِح ْض ِن أابي ِه ُه َو أا ْخبَ َر.
َ 19و ِ
هذ ِه ِه َي َشها َدةُ يو َح ّنا حي َن أا ْر َس َل
أ
ليم كَ َهنَ ًة َول�ويّي َن
اإ َلي ِه اليَهو ُد ِم ْن او ُر َش َ
ِليَ ْس أالوهَُ « :م ْن أانْ َت؟» َ 20وا ْعتَ َر َف َو َل ْم
يُن ِك ْرَ ،و أاقَ َّر« :اإنّي َل ْس ُت أانا ال َمسي َح».
َ 21و َس أالوهُ أايضاً« :ماذا اإذاً :اإيل ّيا أانْ َت؟»
أ
أ
بي أانْ َت؟»
فَقا َل َل ُهمَ « :ل ْس ُت انا« ».افال َّن ُّ

21-11:1

نت ،وال ّدنْي ِا ما َع َرفتوَ .لو ْذ لَنّ ِا ل ُه
ْت َك َّو ْ
جاْ ،و َهو ْذ لَنّ ِا ل ُه ما ق ْبلو ُهْ .و َهو ْذ َل ق ْبلو ُه
طاهن س ْل َطة َت يس ِيرون اولاد اَللهَ ،هو ْذ
َع ْ
من َدمْ ،ولا
باسموَ ،هو ْذ َل م ُو ْ
َل اآ َمنوا ْ
لى
من اإراد ْة ر ّجالَْ ،ب ِ
من اإرادة لَحمْ ،ولا ْ
ْ
من اَلله ولْدوا.
11

12

13

يوحنّا يشْ َه ْد َل َيس ُو ْع
َ

والك ْل ِمة صا ْر َبشَ رْ ،ونَ َّز ْل عنّاَ ،وا َرينا
َم ْجدوَ ،م ْج ْد َوحي ْد م الا آ ْب ،كلّو ن ْع ِمة
يوحنّا شه ْدلو ْوساح ْوقالْ« :هذا
ْو َح ْق.
َ
‘ت يّجي َب ْعديْ ،وصا ْر
واِ ها ْك َل ق ْل ُتَ :
من
من َل اَأ ْق َد ْم منّي واِْ » ’.و ْ
قدّاميْ ،
نحن ِا كلّ ْتنا اَأ َخ ْذنا ْون ْع ِمة ْم َبدا ْل
كَمالوْ ،
اموس بي ْد موسى انْ َعطى
ن ْع ِمةْ ،
من َل النّ ْ
سيح
الح ْق وال َّن ْع ِمة بي ْد َيس ُوع ال َم ْ
س َ
َب ّ
صاروا .اَلله ما ارا ُه اَ َّح ْد اَأ َب ْدَ .وحيد اَلله
ها ْك لَ ّواِ ف حضْ ن اَبو ُه ،ه ّواِ َخ َّب ْر.
14

15

16

17

18

يوحنّا َعلى نَ ْفسو
شَ ها ِدة َ

يوحنّا َو ْق ْت َل َب َعثولو
ْوهاي ي ِا شَ ها ِد ْة َ
يساَألو ُه:
س ك ََه َنة ْو ْ
لاويين َت ْ
الياهو ْد م الق ْد ْ
«من اأنْ َت؟» ْو َقر ْوما نَ َك ْر ،قالْ« :م ُو اَأنا واِ
ْ
يش َبقى؟ اإيِل ّيا
ال َم ْ
سيحْ ».و َر ّدوا َساَألو ُه« :اَأ ْ
اأنْ َت؟» قالْ« :م ُو اَنا ».قالولو ال َّنبي اأنْ َت؟
19

20

21

288

يو َح ّنا

33-22:1

قالْ« :لا ».قالولوَ « :بقى من انْ َت؟ َت
واب لَو ْذ َل َب َعثونا .اَأيش تْقو ْل َعلى
ن ْعطي َج ْ
نَ ْف ْ
وت َل يس ِي ْح ف
سك؟» قالْ« :اَأنا َص ْ
َالب ّر ِّية‘ :س ِا َووا َطريِق ال َّر ْب ’،كَما َل قال
عوثينَ ،ف ِّريس ِّية
اِش ْعيا ال َّنبيْ ».و َهوك ال َم ْب ْ
يش َبقى ْت َع ّم ْذ
كانواْ .و َساَألو ُه ْوقالولو« :لَ ْ
سيح اأنْ َت ْولا اإيِل ّيا ْولا ال َّنبي؟»
َل م ُو ال َم ْ
س
َر ْد َ
يوحنّا قالْلن« :اَنا ف ال َمي اَأ َع ّم ْذَ ،ب ْ
تن م ُو ت ْعرفو ُه .ها ْذ
ْكن قاي ْم ها ْك َل انْ ْ
َبينات ْ
يي ْو َل صا ْر قدّامي،
واِ ها ْك َل َب ْعدي ج ِا ِ
شادودات
مس َتح ّق اَنا اَأح ْل
ْ
ها ْك َل انا م ُو ْ
ف
َصولو ».ها ْذ صا ْر ف َب ْ
يت َع ْنيا َخ ْل ْ
يوحنّا.
ن َْهر الا ْرد ْن م ُو َض ْع َل كان ي َع ّم ْذ َ

فَقا َل« :ل�َ 22 ».وقالوا َل ُه« :فَ َم ْن أانْ َت؟
ِلنُ ْع ِط َي َجواباً ِل َّلذي َن أا ْر َسلونا .ماذا تَقو ُل
َع ْن نَف ِْس َك؟» 23قا َل :أ
وت صا ِر ٍخ
«انا َص ُ
الر ِّب ’،كَما
‘قوموا َط َ
ريق َّ
في البَ ِّريَّ ِةِّ :
بيَ 24 ».و أا َ
ولئك ا َّلذي َن
قا َل اإ َش ْعيا ال َّن ُّ
أُا ْر ِسلوا كانوا ِم َن الف َّريس ّيي َنَ 25 .و َس أالوهُ
َوقالوا َل ُه« :فَما با ُل َك تُ َع ِّم ُد اإ ْن كُ ْن َت َل ْس َت
جاب
بي 26 ».أا َ
ال َمسي َح َول� اإيل ّيا َول� ال َّن َّ
يو َح ّنا َوقا َل َل ُهم :أ
«انا أُا َع ِّم ُد ب ٍ
ِماءَ .ول ِك َّن
قائم ذ ِل َك ا َّلذي أانْتُم ل� تَ ْع ِرفونَ ُه.
بَينَكُم ٌ
27هذا ُه َو ذ ِل َك ا َّلذي ي َ ْأاتي ب َ ْعديَ ،وصا َر
قُ ّدامي ،ذ ِل َك ا َّلذي َل ْس ُت ُم ْستَ ِحقًّا أا ْن
أا ُح َّل ُسيو َر ِحذائ ِهِ 28 ».
هذ ِه ال�أمو ُر في
يث
بَي ِت َع ْنيا صا َر ْت ،في َع ْب ِر ال� أُ ْر ُد ِّن َح ُ
كا َن يو َح ّنا ي ُ َع ِّم ُد.

يي
ث ِاني نْهارَ ،
يوحنّا َأارى َيس ُو ْع ج ِا ِ
لَع ْندوْ ،وقالْ « :كوا خاروفْ َل َب َعثو اَلله
يحم ْل َخط ّية ال ّدنْي ِا .ها ْذ واِ ها ْك َل
َت ْ
رجا ْل صا ْر
يي ّ
انا ق ْل ُت َع َليوَ ‘ :ب ْعدي ج ِا ِ
من َل اَأق َد ْم منّي واَِ ’.وانا ما كا ْن
قدّاميْ ،
من َبني ْاسرائيل،
اَأ ْعرفوَ ،ب ِ
لى ْبشا ْن ي ْنعرفْ ْ
جيت اَأ َع ّم ْذ ف ال َمي».
ْبشا ْن هاي
ُ
يت ال ّر ُو ْح ي ْن َز ْل
يوحنّا ْوقالْ« :اَأ َر ُ
ْوشَ َه ْد َ
الح ِ
ف َع َليو .واَنا
مامة وي َوقّ ْ
السما كَما َ
م َّ
لى َل َب َعثْني َت ا َع ّم ْذ ف
ما كا ْن اَأ ْعرفوَ ،ب ِ

َ 29وفي اليَو ِم ال ّتالي َر أاى يو َح ّنا يَسو َع
اآ ِتياً اإ َلي ِه فَقا َل« :ها ُه َوذا َح َم ُل الل ِه ذ ِل َك
ا َّلذي ي َ ْرفَ ُع َخ ِط َّي َة العا َل ِم30 .هذا ُه َو ا َّلذي
قُ ْل ُت َع ْن ُه‘ :اإنَّ ُه ي َ ْأاتي ب َ ْعدي َر ُج ٌلَ ،وصا َر
قُ ّدامي ِل�أنَّ ُه أا ْق َد ُم ِم ّنيَ 31 ’.و أانا َل ْم أاك ْن
أا ْع ِرفُ ُهَ ،ول ِك ْن ِليُج َع َل َم ْعروفاً ِل إ� ْس َ
رائيل،
يت أانا أا َع ِّم ُد ب ِ
ِالماءَ 32 ».و َشه َِد
ِلهذا أاتَ ُ
وح نا ِزل� ً ِم َن
يو َح ّنا َوقا َلَ « :ر أا ُ
الر َ
يت ّ
الس ِ
ماء كَ َحما َم ٍة َوا ْستَق ََّر َعلَي ِهَ 33 .و أانا َل ْم
َّ
أ
أ
أ
ُ
أاك ْن ا ْع ِرفُ ُهَ ،ول ِك َّن َم ْن ا ْر َسلَني ِل� َع ِّم َد

22

23

24

25

26

27

28

َيس ُو ْع خاروف ز َغ ّير َب َعثو اَلله
يحمل َخط ّية ال ّدنْي ِا
َت ْ

29

30

31

32

33
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ب ِ
وح نا ِزل� ً
الر َ
ِالماء ُه َو قا َل لي‘ :ا َّلذي تَرى ّ
َو ُم ْستَ ِق ًّرا َعلَي ِه هذا ُه َو ا َّلذي ي ُ َع ِّم ُد بِرو ِح
يت َو أا ْش َه ُد أا ْن هذا ُه َو
الق ُُد ِ
سَ 34 ’.و أانا َر أا ُ
ابْ ُن الل ِه».
َ 35وفي اليَو ِم ال ّتالي كا َن يو َح ّنا قائم ًا
َواثْنا ِن ِم ْن تَ ِ
لاميذ ِهَ 36 .ونَ َظ َر في يَسو َع
ِ
ماشياً فَقا َل« :ها ُه َوذا َح َم ُل الل ِه».
37
راء يَسو َع.
َو َس ِم َع ِت ْلميذاهُ ف ََذ َهبا َو َ
38
راءهُ فَقا َل
َوا ْلتَف ََت يَسو ُع َوراآ ُهما اآ ِتيَي ِن َو َ
َل ُهما« :ماذا تَ ْطلُبانِ؟» قال� َل ُه« :رابي
ْسيرهُ :يا ُم َع ِّل ُم) أاي َن تَكو ُن؟»
(ا َّلذي تَف ُ
39قا َل َل ُهماَ « :هلُ ّما فَتَ َريا ».ف أَاتَيا َو َر أايا
أ
وم،
اي َن يَكو ُنَ .و ِع ْن َدهُ كانوا ذ ِل َك اليَ َ
ِ
َوكانَ ِ
العاش َر ِةَ 40 .و أا َح ُد
السا َع ُة نَ ْح َو
ت ّ
راء
ال َّل َذي ِن َس ِمعا ِم ْن يو َح ّنا َو َذ َهبا َو َ
يَسو َع كا َن أانْ َدرا ُو َس أاخا ِس ْمعا َن41 .هذا
َر أاى أا َّول� ً ِس ْمعا َن أاخاهُ فَقا َل َل ُهَ « :و َج ْدنا
ال َمسي َحَ 42 ».و أاتى ِب ِه اإلى يَسو َعَ .ونَ َظ َر
في ِه يَسو ُع َوقا َل :أ
«انْ َت ُه َو ِس ْمعا ُن ب ُن
يونا .أانْ َت تُ ْدعى كيفا».
َ 43وفي اليَو ِم ال ّتالي أارا َد يَسو ُع أا ْن
ي َ ْخ ُر َج اإلى ال َجلي ِل َو َو َج َد فيلي ُّب َس َوقا َل َل ُه:
« َهلُ َّم َورائيَ 44 ».وكا َن فيلي ُّب ُس ِم ْن بَي ِت
َصيداِ ،م ْن َمدينَ ِة أانْ َدرا ُو َس ِ
وس ْمعا َن.

44-34:1

ال َمي ،ه ّواِ قا ْل ليَ ‘ :أاينا َل ترى ال ّر ُو ْح
ف َع َليو ،ه ّواِ واِ َل ي َع ّم ْذ ف
ي ْن َز ْل وي َوقّ ْ
يت ْوشه ْد ُت :هذا
ُروح
القدسَ ’.وانا اَأ َر ُ
ْ
واِ ابن اَلله».
34

ف ا َّول َتلاميذو
َيس ُو ْع يلتقي َ

يوحنّا كا ْن قايم َهون َْك ه ّواِ
ث ِاني نْهارَ ،
ف َيس ُوعْ،
من َتلاميذوْ ،و َطلَّ ْع َ
ين ْ
وا ْث َن ْ
ْوه ّواِ م ِاشيْ ،وقالْ « :كوا خاروف اَلله».
ْوس ْمعوا َت ْلمي َذينو شي َل قالْ ،وراحوا
اراهن
ف َيس ُوعْ .وانْدا ْر َيس ُو ْع َو ْ
َخ ْل ْ
لن« :اَأيش تْريدو ْن؟»
يين َخ ْلفوْ ،وقالْ ْ
ج ِا ْ
ني ْم َعلّ ْم) اَأين تْكو ْن؟»
قالولو« :رابي( ،ي ْع ِ
لنَ « :تعوا ْو َت ت َّرو ْن ».قاموا َجوا َوا َروا
قالْ ْ
كانت
ين واِْ ،وع ْندو َبقَوا هاك َاليو ْمْ ،و ْ
اَ ْ
من َهو ْك َل
َحوالي سا َعة َعشْ َرة .واِح ْد ْ
ف َيس ُوعْ،
يوحنّا ْوراحوا َخ ْل ْ
س ْمعوا ْ
من َ
س اَأخو شَ ْمعو ْن .ها ْذ اَأرى
كا ْن اَنْد ُ
َراو ْ
ف الا َ َّو ْل شَ ْمعو ْن اَأخو ُه ْوقالْلو« :اَأ َرينا
سيحْ ».وجابو لَع ْن ْد َيس ُوعَْ .يس ُو ْع
ال َم ْ
ابن َيونا،
َطلَّ ْع ِفيو ْوقالْ« :اأنْ َت واِ شَ ْمعون ْ
اأنْ َت َت ت َْس ّمى كيفا».
للجلي ْل،
يرو ْح َّ
ث ِاني نْهارَ ،يس ُو ْع راد ُ
َوارى فيل ُّبس ْوقالْلوَ « :تعا ْن َخ ْلفي».
َراوس
من َب ْ
س كا ْن ْ
يت َصيدا َب َلد اَنْد ُ
فيل ُّب ْ
35

36

37

38

39

40

41

42

43

44
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5:2–45:1

س َأارى نَ َثناي ِيلْ ،وقالْلو:
ْوشَ ْمعو ْنْ .وفيل ُّب ْ
اموس
«ها ْك َل َك َت ْب َع َليو موسى ف النّ ْ
يوسف واِ م
ابن
ْ
والاَنْ ِبيا ،اَأ َرينا ُهَ .يس ُوع ْ
اص َرة
اص َرة ».نَ َثناي ِي ْل قالْ« :م النّ ْ
النّ ْ
س قالْلوَ « :تعا
ي ْط َل ْع شي َمل ِي ْح؟» فيل ُّب ْ
يي
ْو َت تّرىْ ».و َيس ُو ْع اَأرى نَ َثناي ِيل ج ِا ِ
غش».
لَع ْندو ْوقالْ « :كوا ْاسرائيلي ما ِفيو ْ
نَ َثناي ِيل قالْلو« :من اَين ت ْعر ْفني؟» َيس ُو ْع
قالْلوَ « :بع ْد َقب ْل َل يس ِي ْ
س ،وانْ َت
حك فيل ُّب ْ
َت ْحت التّينايِة اَأ َريتو ْكَ ».ر ْد نَ َثناي ِيل ْوقالْلو:
« ْم َعلّ ْم ،اأنْ َت واِ ا ْبن اَلله ،اأنْ َت واِ َملك
ْاسرائي ْلَ ».يس ُو ْع قالْلوَ « :على َل ق ْل ُت
ْ
من
لك‘ :اَأ َريتوك َت ْحت التّينايِة ’،اأ َ
نت ْتاآ ْ
«الح ّق
اَأ ْگ َب ْر ْ
من َهو ْذ َت تّرى ».قالْلوَ :
ماوات
الس ْ
الح ّق اَقولْ ْ
َ
الس ْع َت ت َّرون َّ
كن م َّ
َم ْفت ُو َحة ْو َملايكة اَلله ي ْط َلعون ْوي ْن َزلو ْن َعلى
ا ْبن الانْسا ْن».
45

46

47

48

49

50

51

2

جايب َيس ُو ْع
اَأ َّول َع ْ

ف قانا
س َ
ْوثالث ْنها ْر ،صا ْر ع ْر ْ
الجلي ْل ،وا ْم َيس ُو ْع َهون ْ
كانت.
َك
ْ
َّ
ِ
س.
ْو َيس ُوع ْو َتلاميذو زا انْدَعوا للع ْر ْ
«خم ْر
الخم ْر ،وا ْم َيس ُو ْع قال ْتلوَ :
ْوخلص َ
يش لي ِ
ولك
ما ع ْند ْنَ ».يس ُو ْع قالْلا« :اأ ْ
كج ْت َبع ْد ».اأ ّمو
يا َم َرة .ساعتي ما َّ
كن َس َووا».
ْ
يش َل يقولْ ْ
قالت للخ ّداِ ْ
مين« :اَأ ْ
2

3

4

5
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َ 45وفيلي ُّب ُس َو َج َد نَثَ َ
نائيل َوقا َل َل ُه« :ذ ِل َك
س َوفي
ا َّلذي كَتَ َب َع ْن ُه موسى في ال ّنامو ِ
ال�أنْب ِ
ِياء َو َج ْدناهُ .اإنَّ ُه يَسو ُع ب ُن يو ُس َف
نائيل :أ
ِم َن ال ّن ِ
اص َر ِة46 ».قا َل َل ُه نَثَ ُ
«ا ِم َن
ال ّن ِ
اص َر ِة ي ُ ْم ِك ُن أا ْن يَكو َن َشي ٌء صا ِل ٌح؟»
قا َل َل ُه فيلي ُّب ُس« :تَعا َل فَتَرىَ 47 ».و َر أاى
يَسو ُع نَثَ َ
نائيل ا آ ِتياً اإ َلي ِهَ ،وقا َل َع ْن ُه« :ها
رائيلي ل� ِغ َّش في ِه 48 ».قا َل
ُه َوذا َحقًّا اإ ْس ٌّ
َل ُه نَثَ ُ
نائيلِ « :م ْن أاي َن تَ ْع ِرفُني؟» قا َل َل ُه
يَسو ُع« :قَ ْب َل أا ْن ْيد َ
عوك فيلي ُّب ُس َو أانْ َت
جاب نَثَ ُ
نائيل
تَ ْح َت ال ّتين ِة َر أايتُ َك 49 ».أا َ
َوقا َل َل ُه« :رابي ،أانْ َت ُه َو ابْ ُن الل ِه .أانْ َت
ُه َو َم ِل ُك اإ ْس َ
رائيل 50 ».قا َل َل ُه يَسو ُع:
« ِل إ�نّي قُ ْل ُت َل َكَ ‘ :ر أايتُ ُك تَ ْح َت ال ّتين ِة’،
أانْ َت تؤم ُن أا َّن أا ْع َظ َم ِم ْن ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر
َستَرىَ 51 ».وقا َل َل ُه« :ال َح َّق ال َح َّق أاقو ُل
ماء َمفْتو َح ًة
َلكُمِ :م َن ال� آ َن َستَ َرو َن َّ
الس َ
يص َعدو َن َوي َ ْن ِزلو َن اإلى ابْ ِن
َو َملائكَ َة الل ِه ْ
ال إ�نْسانِ».
َوفي اليَو ِم الثّا ِل ِ
ث صا َر ُع ْر ٌس في
قاناَ ،مدينَ ٌة في ال َجلي ِلَ ،و أُا ُّم يَسو َع
ناكَ 2 .ويَسو ُع أايضاً َوتَ ُ
كانَ ْت ُه َ
لاميذهُ
سَ 3 .ونَف ََد ِت ال َخ ْم ُر فَقا َل ْت
ُدعوا اإلى ال ُع ْر ِ
يس َل ُهم4 ».قا َل َلها
أا ُّم يَسو َع َل ُهَ « :خ ْم ٌر َل َ
يَسو ُع« :ما لي َو َل ِك يا ا ْم َر أاةَُ .ل ْم تَ ْأا ِ
ت
سا َعتي ب َ ْع ُد 5 ».قا َل ْت أُا ُّم ُه ِلل َخ َد ِم« :ما
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يَقو ُل َلكُم ،ا ْف َعلوهَُ 6 ».وكا َن َموضوع ًا
ُه َ
ناك ِس َّت ُة أا ْجرا ٍن ِم ْن َح َج ٍر لتَ ْطهي ِر
اليَهو ِد ،ي َ َس ُع ُّ
كل وا ِح ٍد ِم ْنها ِم ْط َري ِن أاو
ث َلاث َ ًة7 .قا َل َل ُهم يَسو ُع« :ا ْملاأوا ال� أ ْجرا َن
َوق 8 .قا َل َل ُهم:
ماءَ ».و َملاأوها اإلى ف ُ
ً
أ
س ال ُم َّتكا».
«ا ْغ ِرفوا ال� آ َن َوقَ ِّدموا ِلر ِئي ِ
ئيس ال ُم َّت أ
الماء
فَق ََّدمواَ 9 .وحي َن َ
ذاق َر ُ
كا َ
ا َّلذي صا َر َخ ْمراً َو َل ْم يَكُ ْن ي َ ْعلَ ُم ِم ْن أاي َن
كا َن وال َخ َد ُم كانوا ي َ ْعلَمو َن ِل�أنَّ ُهم ُهم َملاأوا
ئيس ال ُم َّت أ
ريسَ 10 ،وقا َل
الماء َدعا َر ُ
كا ال َع َ
َ
أ
َل ُهُّ :
«كل اإنْسا ٍن َخ ْمراً َج ِّي َدة ً يُق َِّد ُم ا َّول� ً،
فقد
الدو َن .أا ّما أانْ َت ْ
َو َمتى َس ِكروا فَحينَ ٍئذ ّ
َيت ال َخ ْم َر ال َج ِّي َدةَ َح ّتى ال� آ َنِ 11 ».
هذ ِه
أابْق َ
ِه َي ال�آي َ ُة ال�أولىَ ،صنَ َعها يَسو ُع في قانا
ال َجلي ِل َو َع َّر َف ِب َم ْج ِد ِه َوا آ َم َن ِب ِه تَ ُ
لاميذهُ.
12
ناحوم ُه َو َو أُا ُّم ُه
ب َ ْع َد هذا انْ َح َد َر اإلى كَ ْف ِر َ
َواإخ َْوتُ ُه َوتَ ُ
لاميذهُ َو ُه َ
ناك كانوا قَ َ
ليل أايّا ٍم.

َ 13وكا َن ِف ْص ُح اليَهو ِد قَريب ًا ف ََص ِع َد
أ
ليمَ 14 .و َو َج َد في ال َهيكَ ِل
يَسو ُع اإلى او ُر َش َ
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن يَبيعو َن ثيراناً َو ِخرافاً َو َحماماً
االصيا ِرفَ َة جا ِلسي َنَ 15 .و َصنَ َع َسوطاً ِم ْن
َو َّ
َح ْب ٍل َو أا ْخ َر َج ال َجمي َع ِم َن ال َهيكَ ِل َو ِ
راف
الخ َ
الصيا ِرفَ َة َوك ََّب نُقو َد ُهم َوق َّل َب
َوالثّيرا َن َو َّ

15-6:2

ْوكا ْن في َهون ْ
اجرا ْن َح َجر،
َك ّ
ست ْ
يس َت ْعملو ْن َم ّي ِاتا لَطقوس ال َّتطهي ْر،
الياهو ْد ْ
رين.
يس ْعلو ْثم ِا ْ
نين لترْ ،ومنّا م ِّية ْوعشْ ْ
منّا َ
الاجرا ْن َمي دي
لنَ « :ع َّبوا ْ
َيس ُو ْع قالْ ْ
«الس ْع َبقى ا ْغرفوا و َق ْدموا
للثّ ْمْ ».وقالْ ْ
لنَّ :
لل َع َز ْم باشيْ ».و َغ َرفوا ْو َقدَّمواَ .و ْق ْت َل
ذاق ال َع َز ْم باشي َهوك ال َم ّي ِا ْت َل صاروا
س
َخمرْ ،وما كا ْن ي ْعرفْ من اَ ْ
ين كا ْنَ ،ب ّ
من َل هنّ ِا َع َّبوا
الخ ّداِمين كا ْن ي ْعرفو ْنْ ،
ال َميَ ،بقى َو ْق ْت َل ذاق ال َع َزم باشي ،ساح
الخ َت ْنْ ،وقالْلو« :ك ّل انْسا ْن اَأ َّو ْل شي َخمر
َ
ال ّ ْك َويّس يجيبْ ،و َبع ْد َل يس َكرو ْن ،هاك
يت َخمر
س انْ َت َخلَّ ْ
ال َو ْق ْت الا َ ْق َل ْل منّوَ ،ب ّ
للس ْع ».هاي اَأ َّو ْل َع ِ
لامة
س دي َّ
ال ّ ْك َويّ ْ
الجليلْ ،و َو ّرى
لَ َيس ُوعْ ،و َسواها َ
ف قانا َّ
َم ْجدوْ ،واآ ْمنوا ِفيو َتلاميذوْ .و َبع ْد هاي،
نز ْل لَ َك َف ْرناحو ْم ه ّواِ وا ّمو واخوتو ْو َتلاميذو،
َولن َك ّم نْها ْر.
ْو َهون َْك َبق ْ
6

7

8

9

10

11

12

الهي َك ْل
يس ّحت الب ّي ِاعين م َ
َيس ُو ْع َ

ْوكا ْن كل َق َّرب َفصح الياهو ْد ،قا ْم َط َل ْع
الهي َك ْل َهو ْك
سَ ،وارى ف َ
َيس ُو ْع للق ْد ْ
فين
َل يب ِيعو ْن ثوراِن ْو َغ َنم ْو َحما ْمّ ،
والص ّراِ ْ
پاچ من ْحب ِال،
دين .قا ْم َسوالو ق ْر ْ
ق ِا ْع ْ
الهي َك ْل ،وال َغ َن ْم والثّوراِ ْن
ْو َس َّح ْ
تن كلّ ْن م َ
طاولاتن.
والص ّراِفين ْو َب ْز َبز ْثمانن ْو َقلَّ ْب
ّ
ْ
13

14

15
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2:3–16:2

ولَو ْك َل يب ِيعو ْن َحما ْم قالْ« :شيلوا َهو ْذ
يت اَأبوي س ُو ْق للب ِي ْع
م َنو ْن .لا ت َْسو ْن َب ْ
توب واِ:
والشّ راِْ ».وجا لَبال َتلاميذو َم ْك ْ
«الغيرِة َعلى َب ْ
يتك اَأكَل ْتني ».قاموا الياهو ْد
يش َع ِ
لامة ْت َو ّريناَ ،ت ن ْعرف
قالولو« :اَأ ْ
يح ْق لك ت َْسي ها ْذ َل ت َْسي؟» َر ْد َيس ُو ْع
الهي َك ْل ها ْذ َوانا َت ا َع ّمرو
لنَ :
قالْ ْ
«خ ْربوا َه َ
ف َث ّة اِي ْم ».الياهو ْد قالولو« :ف س ِّتة
َ
ف
الهي َك ْل ها ْذ ،وانْ َت َ
َوا ْر ْب ْ
عين َس ِنة ْت َع َّم ْر َه َ
س ه ّواِ كا ْن يقول
َث ّة اِيم َت ْت َع ّمرو؟» َب ْ
من
َعلى َهي َك ْل َج َسدوْ .و َو ْق ْت َل قا ْم ْ
يتين ،جا لَبا ْل َتلاميذو كا ْن ك ْلقا ْل
َبين ال َم ْ
بالاسفا ْر وبالك ْل ِمة َل قا ْل
هايْ ،واآ ْمنوا
ْ
س ف عيد
َيس ُوعْْ .و َو ْق ْت َل كا ْن ف الق ْد ْ
لامات
من َل ا َروا َع ْ
ْ
الفص ْحْ ،كثي ْر اآ َمنوا ِفيو ْ
مين منّ ْن،
س َيس ُو ْع ما كا ْن اَأ ْ
َل َسوىَ .ب ْ
يحتا ْز
من َل كا ْن ي ْعرف الك ْلْ .وما كا ْن ْ
ْ
من َل كا ْن
َل َّ
اح ْد يشْ َه ْدلو َعلى ك ّل انْسا ْنْ ،
يش في ف الانْسا ْن.
ي ْعرفْ اَأ ْ

وائد ُهمَ 16 .ول�أول ِئ َك ا َّلذي َن يَبيعو َن َحماماً
َم َ
قا َل« :ا ْرفَعوا ِ
هذ ِه ِم ْن ُهنا َول� ت ْج َعلوا
يت ِتجار ٍةَ 17 ».وتَ َذ َّك َر تَ ُ
لاميذهُ
يت أابي ب َ َ
بَ َ
َيرةُ بَي ِت َك أاكَلَ ْتني».
ال َمك َ
ْتوب« :غ َ
جاب اليَهو ُد َوقالوا َل ُه :أ
«ايَّ َة ا آي ٍة تُرينا
18ف أَا َ
َح ّتى تَ ْف َع َل ِ
جاب يَسو ُع
هذ ِه ال�أفعا َل 19 ».أا َ
َوقا َل َل ُهم« :انْقُضوا هذا ال َهيك ََلَ ،وفي
ث َلاث َ ِة أايّا ٍم أانا أُاقي ُم ُه20 ».قا َل َل ُه اليَهو ُد:
«في ِس ٍّت َو أا ْربَعي َن َسنَ ًة ب ُ ِن َي هذا ال َهيك َُل،
َو أانْ َت في ث َلاث َ ِة أايّا ٍم تُقي ُم ُه؟» َ 21ول ِك َّن ُه
22
قام
كا َن يَقو ُل َع ْن َهيكَ ِل َج َس ِد ِهَ .وحي َن َ
ِم ْن بَي ِن ال� أ ْموا ِت تَ َذ َّك َر تَ ُ
لاميذهُ أانَّ ُه قا َل
هذا ف ََص َّدقوا الكُتُ َب َوالكَ ِل َم َة ا َّلتي قا َل
23
أ
ليم
يَسو ُعَ .وحي َن كا َن يَسو ُع في او ُر َش َ
في ال ِف ْص ِح في ِ
العيد ،كَثيرو َن ا آ َمنوا ِب ِه
ِل�أنَّ ُهم َر أاوا ال�آيا ِت ا َّلتي َصنَ َعَ 24 .ول ِك َّن
يَسو َع َل ْم يَك ُْن ْأياتَ ِمنُ ُهم َعلى نَف ِْس ِه،
ِل�أنَّ ُه كا َن ي َ ْع ِر ُف ك َُّل اإنْسانٍَ 25 .و َل ْم يَكُ ْن
ُم ْحتاجاً أا ْن ي َ ْش َه َد َل ُه أا َح ٌد َع ْن ك ُِّل اإنْسانٍ،
فَق َْد كا َن ي َ ْع ِر ُف ماذا في ال إ�نْسانِ.

كا ْن في َهون َْك َزلَ ِمة م ال َف ّريس ِّية ْاسمو
ف َمجلس
نيقوديم ُوس ،كا ْن عضو َ
الياهو ْد .هذا جا لَع ْن ْد َيس ُو ْع بال َلي ْل ْوقالْلو:
« ْم َعلّ ْم ،ن ْعرف من اَلله ك انْ َب َعثت ْم َعلّ ْم،
جايب
ْ
يسي َهو ْذ َع ْ
من َل ما ِفي انْسا ْن يت ِي ْق َ

َوكا َن ُه َ
ناك َر ُج ٌل ِم َن الف َّريس ّيي َن ا ْس ُم ُه
زعيم ِلليَهو ِد2 .هذا أاتى
ُ
نيقوديموس ٌ
اإلى يَسو َع َليلا ً َوقا َل َل ُه« :رابي ،نَ ْع ِر ُف
أا ْن ِم َن الل ِه أُا ْر ِس ْل َت ُم َع َّلماًِ ،ل�أنَّ ُه ل� أا َح َد
ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي َ ْصنَ َع ِ
هذ ِه ال�آيا ِت ا َّلتي أانْ َت

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

3

الولا ِدة من ْجدي ْد م ال ّر ُو ْح
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جاب
تَ ْصنَ ُع اإلّ� َم ْن كا َن الل ُه َم َع ُه 3 ».أا َ
يَسو ُع َوقا َل َل ُه« :ال َح َّق ال َح َّق أاقو ُل َل َك:
اإ ْن كا َن أا َح ٌد ل� يو َل ُد ِم ْن ب َ ْد ٍء ل� ي َ ْستَطي ُع أا ْن
نيقوديموس:
كوت الل ِه4 ».قا َل َل ُه
يَرى َملَ َ
ُ
شيخ أا ْن يو َل َد؟ َه ْل
َيف ي َ ْستَطي ُع َر ُج ٌل ٌ
«ك َ
ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي َ ْدخ َُل ب َ ْط َن أُا ِّم ِه ثا ِنيَ ًة َويُو َل َد؟»
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُه« :ال َح َّق ال َح َّق
 5أا َ
أاقو ُل َل َك :اإ ْن كا َن أا َح ٌد ل� يو َل ُد ِم َن ِ
الماء
كوت
والرو ِح ل� ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي َ ْدخ َُل َملَ َ
ّ
6
الل ِه .ال َمولو ُد ِم َن ال َج َس ِد َج َس ٌد ُه َو،
روح ُه َو7 .ل� تَتَ َع َّج ْب
الرو ِح ٌ
َوال َمولو ُد ِم َن ّ
أانّي قُ ْل ُت َل َك :ي َ ْنبَغي أا ْن تو َلدوا ِم ْن ب َ ْد ٍء.
8
ريد تَ ُه ُّب َو َصوتُها تَ ْس َم ُع ُه،
يث تُ ُ
الري ُح َح ُ
ّ
َول ِك َّن َك ل� تَ ْع ِر ُف ِم ْن أاي َن تَ أاتي َواإلى أاي َن
تَ ْذ َه ُب .هكَذا ك ُُّل َم ْن ُه َو َمولو ٌد ِم َن
نيقوديموس َوقا َل َل ُه:
جاب
ُ
الرو ِح 9 ».أا َ
ّ
10
أ
أ
َيف ي ُ ْم ِك ُن ا ْن تَكو َن ِ
جاب
هذ ِه؟» ا َ
«ك َ
يَسو ُع َوقا َل َل ُه :أ
رائيل َو ِ
«انْ َت ُم َع ِّل ُم اإ ْس َ
هذ ِه
ل� تَ ْع ِر ُف؟ 11ال َح َّق ال َح َّق أاقو ُل َل َك :ما
نَ ْع ِرفُ ُه نَ ْح ُن نَتَكَ َّل ُم ِب ِهَ ،وما َر أاينا نَ ْش َه ُد ل ُه،
َو َشها َدتُنا ل� تَ ْقبَلو َن 12 .اإ ْن قُ ْل ُت َلكُم َع ّما
َيف تؤ ِمنو َن
في ال� أ ْر ِ
ض َول� تؤ ِمنو َن ،فَك َ
الس ِ
يس
اإ ْن قُ ْل ُت َلكُم َع ّما في َّ
ماءَ 13 .و َل َ
الس ِ
ماء اإلّ� ذ ِل َك ا َّلذي نَ َز َل
أا َح ٌد َص ِع َد اإلى َّ
الس ِ
ماء ،ابْ ُن ال إ�نْسا ِن ذ ِل َك ا َّلذي ُه َو
ِم َن َّ
الس ِ
ماء.
في َّ

13-3:3

َل ت َْسي َل ما كا ْن اَلله َمعوَ ».ر ْد َيس ُو ْع
الح ّق اَقو ْل لك :انْسا ْن َل
«الح ّق َ
قالْلوَ :
م ُو يولَ ْد من ْجدي ْد م ُو يت ِي ْق يرى َم َلكوت
س قالْلو« :اأ ْش َون انْسان
اَلله ».نيقوديم ُو ْ
ني يت ِي ْق
يت ِي ْق يولَد ْوه ّواِ ْگبي ْر ف العم ْر؟ ي ْع ِ
طن اأ ّمو َك ْر ْة لخ ْويولَ ْد؟» َر ْد
ي ْدخ ْل َ
ف َب ْ
الح ّق اَقو ْل لك:
«الح ّق َ
َيس ُوع ْوقالْلوَ :
انْسا ْن َل م ُو يولَ ْد م ال َمي وال ّر ُو ْح م ُو يت ِي ْق
الج َس ْد
ي ْدخ ْل َم َلكوت اَلله .شي َل يولَ ْد م َّ
َج َس ْد واِْ ،وشي َل يولَ ْد م ال ّر ُو ْح ُرو ْح واِ.
كن :لاز ْم تولَدون
لا ت ْت َع َّجب َل ق ْل ُت لْ ْ
الهوا م ُو َض ْع َل يريد يهب،
من ْجدي ْدَ .
لى م ُو ت ْعرفْ من اَين يجي
تس َمعوَ ،ب ِ
ْو َصوتو ْ
يرو ْح .كذاِ واِ ك ّل انْسا ْن يولَ ْد م
ْو َل اين ُ
س َر ْد َساَأ ْل قالْ« :اأ ْش َون
ال ّر ُو ْح ».نيقوديم ُو ْ
يس ِيرو ْن َهو ْذ؟» َر ْد َيس ُو ْع قالْلو« :اأنْ َت
الح ّق
ْم َعلّم ْاسرائيلْ ،و َهو ْذ م ُو ت ْعرفْ ؟ َ
الح ّق اَقو ْل ْ
نحكي،
لك :شي َل ن ْعرفْ ْ
َ
تن م ُو ت ْق َبلو ْن
ْوشي َل ا َرينا نشْ َه ْدلو ،وانْ ْ
ات اَأقولْكن ْوم ُو
شَ هادتْناَ .ل َع الا َ ْرض ّي ْ
ات
السماويّ ْ
ْتاآ ْمنو ْن ،اأ ْش َو ْن َل ق ْل ُت لْ ْ
كن َع َّ
للسما َغي ْر ها ْك
َت ْتاآ ْمنو ْن؟ َو َّ
اح ْد ما َط َل ْع َّ
السما ،ا ْبن الانْسا ْن ها ْك لَ ّواِ ف
َل نز ْل م َّ
السما.
َّ
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23-14:3

ْم َح ّبة اَلله

الح ِّية ف َالب ّر ِّية،
ْ
«وكَما َل َر َف ْع موسى َ
كذاِ ْم َح َّض ْر َت ي ْنرفع ا ْبن الانْسا ْنْ .بشا ْن
لى ينا ْل
من ِفيو لا ْيه َل ْك ي ْت َتو َب ْلَ ،ب ِ
اَأينا َل ياآ ْ
من َل كذاِ َح ّب اَلله العالَ ْم
َحياة الا َ َبد ِّيةْ .
من
حتّى ا ْبنو ال َوحي ْد َعطى ْبشا ْن ك ْل من ياآ ْ
لى ينا ْل
ِفيو لا ْيه َلك ي ْت َتو َب ْل ف َ
الخط ِّيةَ ،ب ِ
من َل الله ما َب َعث ا ْبنو
َحياة الا َ َبد ِّيةْ .
لى ْبشا ْن
للعالَم ْبشان يحاكم العالَ ْمَ ،ب ِ
من ِفيو ،م ُو
َ
يخلّص العالَم بيدوَ .ل ياآ ْ
منَ ،س َلفاً َم ْحكو ْم
ي ْنحك ْم َع َليوْ .و َل م ُو ياآ ْ
باسم ا ْبن اَلله ال َوحي ْد.
من َل ما ا ْ
واِْ ،
آمن ْ
س
ْوهذا واِ الحكم :النّو ْر جا لل ّدنْي ِا َب ّ
من َل
س َح ّبوا الع ْت ِمة اأ ْك َث ْر م النّو ْرْ ،
النّ ِا ْ
من ي ْف َعل
شَ ّر َيرة ْ
من َل ك ْل ْ
عالنْ .
كانت ا ْف ْ
كرو َهة ،ي ْك َره النّورْ ،وم ُو يجي
ْف ْ
عالات َم ُ
سل
للنّور ْبشا ْن لا ت ْنفضح ْفعالاتوَ .ب ْ
يسي َح ْق ،يجي للنّور ْبشا ْن ت ْنعرف ا ْعمالو
َ
ِ
ِ
ْب إارادة اَلله يا َم ْعمولة».
14
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يوحنّا ث ِاني َك َّرة َل َيس ُو ْع
شَ ها ِدة َ

ْو َب ْعدا ،جا َيس ُوع ْو َتلاميذو لا َ ْرض
عن ،وي َع ّم ْذ.
يدو ْر َم ْ
الياهود ِّيةْ ،و َهون َْك كان ُ
ين نو ْن َل
يوحنّا زاِ كان ي َع ّم ْذ َ
ف َع ْ
ْو َ
من َل كا ْن في َم ّي ِات ْكثي ْر
َج ْن ْب شالي ْمْ ،
22

23
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َ «14وكَما َرفَ َع موسى ال َح َّي َة في البَ ِّريَّ ِة،
تيد أا ْن ي ُ ْرفَ َع ابْ ُن ال إ�نْسانِِ 15 .لكَي
هكَذا َع ٌ
ل� ي َ ْه ِل َك ك ُُّل َم ْن ي ُ ْؤ ِم ُن ِب ِه ،ب َ ْل تَكو ُن َل ُه
ال َحياةُ ال�أبَديَّ ُةِ 16 .ل�أنَّ ُه هكَذا أا َح َّب الل ُه
حيد ِلكَي ل�
الو َ
العا َل َم َح ّتى أا ْعطى ابْنَ ُه َ
ي َ ْه ِل َك ك ُُّل َم ْن ي ُ ْؤ ِم ُن ِب ِه ،ب َ ْل تَكو ُن َل ُه
ال َحياةُ ال�أبَديَّ ُةِ 17 .ل� أ َّن الل َه َل ْم ي ُ ْر ِس ِل ابْنَ ُه
اإلى العا َل ِم ِلكَي يَدي َن العا َل َم ،ب َ ْل ِلكَي
ي َ ْخلُ َص العا َل ُم َعلى ي َ ِد ِه 18 .ا َّلذي ي ُ ْؤ ِم ُن
ِب ِه ل� يُدا ُنَ ،وا َّلذي ل� ي ُ ْؤ ِم ُن ُمدا ٌنِ ،ل�أنَّ ُه
حيد ابْ ِن الل ِهَ 19 .و ِ
الو ِ
هذ ِه
َل ْم ي ُ ْؤ ِم ْن بِا ْس ِم َ
الدينون ُة أا َّن ال ّنو َر أاتى اإلى العا َل ِم
ِه َي َّ
اس ال ُّظ ْل َم َة أاكْثَ َر ِم َن ال ّنو ِر،
َو أا َح َّب ال ّن ُ
ِل� أ َّن أا ْعما َلهم كانَ ْت ِش ّر َيرةًِ 20 .ل� أ َّن ك َُّل
َم ْن ي َ ْف َع ُل ال َمكْروها ِت يَكْ َرهُ ال ّنو َرَ ،ول�
ي َ ْأاتي اإلى ال ّنو ِر ِلئَ ّلا تُ َوبَّ َخ أا ْعما ُل ُهَ 21 .و أا ّما
ا َّلذي ي َ ْع َم ُل ال َح َّق فَيَ ْأاتي اإلى ال ّنو ِر ِلتُع َر َف
أا ْعما ُل ُه أانَّها بِالل ِه َم ْعمو َل ٌة22 ».ب َ ْع َد ِ
هذ ِه
أاتى يَسو ُع َوتَ ُ
ض اليَهو ِديَّ ِة،
لاميذهُ اإلى أا ْر ِ
َو ُه َ
ناك كا َن يَتَ َر َّد ُد َم َع ُهم َوي ُ َع ِّم ُد.
َ 23وكا َن يو َح ّنا أايضاً ي ُ َع ِّم ُد في َعي ِن يو ٍن
بِجا ِن ِ
َثيرة ً كانَ ْت
ب
شاليمِ ،ل� أ َّن ِمياهاً ك َ
َ

يو َح ّنا
ُه َ
ناكَ ،وكانوا ي َ أاتو َن وي َ ْعتَ ِمدو َنِ 24 .ل� أ َّن
الس ْج ِن.
يو َح ّنا َل ْم يَكُ ْن قَ ْد َوقَ َع ب َ ْع ُد في ِّ
َ 25وكا َن جِدا ٌل ِلوا ِح ٍد ِم ْن تَ ِ
لاميذ يو َح ّنا
َم َع اليَهو ِد َحو َل ال َّت ْطهي ِرَ 26 .و أاتَوا اإلى
يو َح ّنا َوقالوا َل ُه« :رابي ،ذ ِل َك ا َّلذي َم َع َك
كا َن في َع ْب ِر ال� أُ ْر ُد ِّن ،ا َّلذي أانْ َت َشه ِْد َت
ل ُهُ ،ه َوذا ي ُ َع ِّم ُد ُه َو أايضاً َوكَثيرو َن ي َ أاتو َن
جاب يو َح ّنا َوقا َل َل ُهم« :ل�
اإ َلي ِه 27 ».أا َ
ي َ ْستَطي ُع اإنْسا ٌن أا ْن ي َ ْأاخ َُذ ِم ْن ِت ْل ِ
قاء نَف ِْس ِه
الس ِ
ماء 28 .أانْتُم
َشيئاً اإلّ� اإ ْن أُا ْع ِط َي َل ُه ِم َن َّ
تَ ْش َهدو َن لي أانّي قُ ْل ُت :أ‘انا َل ْس ُت ال َمسي َح
روس
َول ِك ّني َرسو ٌل أاما َم ُهَ 29 ’.م ْن َل ُه ال َع ُ
س ،ذ ِل َك
ديق ال َعري ِ
ريسَ .و أا ّما َص ُ
فَ ُه َو ال َع ُ
قوم َوي ُ ِ
نص ُت اإ َلي ِه ف إانَّ ُه ي َ ْف َر ُح فَ َرحاً
ا َّلذي ي َ ُ
َعظيماً ب َِسبَ ِ
س .فَ َرحي هذا
ب َصو ِت ال َعري ِ
اإذاً ها قَ ْد كَ َم َلِ 30 .ل َ
زيد
ذاك ي َ ْنبَغي أا ْن ي َ َ
ُصِ 31 .ل� أ َّن ا َّلذي ِم َن ال َع ِ
لاء
َولي أا ْن أانْق َ
أاتى ،أا ْعلى ِم َن ال َجمي ِع ُه َوَ .وذ ِل َك ا َّلذي
ض
ض ُه َو َو ِم َن ال� أ ْر ِ
ضِ ،م َن ال� أ ْر ِ
ِم َن ال� أ ْر ِ
الس ِ
ماء أاتى أا ْعلى
يَتَكَ َّل ُم .ذ ِل َك ا َّلذي ِم َن َّ
ِم َن ال َجمي ِع ُه َوَ 32 .وما َر أاى َو َس ِم َع ي َ ْش َه ُد
ِب ِهَ ،و َشها َدتُ ُه ل� أا َح َد ي َ ْقبَلُهاَ 33 .و أا ّما ذ ِل َك
ا َّلذي قَ ْب َل َشها َدتَ ُه فَق َْد َختَ َم أا َّن ‘الل َه
صا ِد ٌقِ 34 ’.ل� أ َّن َم ْن كا َن الل ُه قَ ْد أا ْر َسلَ ُه،
فَ إا َّن كَ ِلما ِت الل ِه ِه َي ما يَتَكَ َّل ُم ِب ِهِ ،ل�أنَّ ُه
وح35 .ال� آ ُب
الر َ
َل َ
يس ِبكَي ٍل أا ْعطى الل ُه ّ

35-24:3

من َل
يجون ْوي ْت َع َّمذو ْنْ .
َهونَكْ ،وكا ْن َ
يوحنّا َبع ْدْ .وكا ْن
س َ
ما كا ْن ك انْ َح َب ْ
يوحنّا
ّ
ين واِح ْد ْ
كصا ْر جدا ْل َب ْ
من َتلامي ْذ َ
ْوواِح ْد ياهودي َعلى َم َسلة ال َّتطهي ْرْ .و َجوا
يوحنّا ْوقالولوْ « :م َعلّ ْم ،ها ْك َل كا ْن
لَع ْن ْد َ
َم ْ
خاصرة اللخْ م الا ْرد ْنَ ،ل انْ َت
عك َ
ف ْ
يجو ْن
شه ْدتْلوْ ،كوا ه ّواِ زاِ ي َع ّم ْذ ،و ْكثير َ
لن« :م ُو يت ِيق
يوحنّا ْوقالْ ْ
لَع ْندوَ ».ر ْد َ
السما.
انْسا ْن ياخ ْذ شي ،اإلا َل انْ َعطى م َّ
تن تشْ َهدولي ق ْل ُت‘ :اَأنا م ُو ال َمسيح اَنا،
اأنْ ْ
روس ،ه ّواِ
َب ِلى َرسو ْل لَ ّواِ َق ْبلوَ ’.ل ل ُه ي ِا ال َع ْ
الخ َت ْن ،ها ْك َل يقوم
س َسديق َ
واِ َ
الخ َت ْنَ .ب ْ
يس َم ْعوَ ،ف ْر َحة ْگبيرِة ي ْف َر ْح َعلى َصوت
ْو ْ
لت .ها ْك
َ
الخ َت ْنَ .بقى َف ْرحتي اَنا ْكوا ك ْم ْ
من َل ها ْك
َصْ .
َبقى لازم يزي ْدَ ،وانا اَأنْق ْ
س ها ْك
َل م العلو جا ،اَأ ْعلى م الك ْل واَِ .ب ْ
ض واِ ْو َعلى َمسايل
ض ،م الا َ ْر ْ
َل م الا َ ْر ْ
السما جا اَأ ْعلى م
ض ْ
يحكي .ها ْك َل م َّ
الا َ ْر ْ
الك ْل واِْ .وف شي َل ارى ْوسم ْع يشْ َهد.
س ها ْك َل قب ْل
ْوشَ هادتو اَ َّح ْد م ُو ي ْق َبلاَ .ب ْ
ْ
من َل
شَ هادتوَ ،خ َتم‘ :اَلله
سادق واِْ ’.
من َل
اَأينا َل الله َب َعثو ،كَلام اَلله ْ
يحكيْ ،
يحب
الله م ُو بال َكي ْل َعطا ال ّر ُو ْح .الا آ ْب ّ
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10:4–36:3

الابنْ ،وك ْل شي َعطا ُه ْو َح ْط ف ايدوَ .ل
بالابن ،ل ُه َحياة الا َ َبد ِّيةْ .و َل م ُو يطيع
من
ْ
ياآ ْ
لى َغ َضب اَلله َت
الابن م ُو يرى َحيا ْةَ ،ب ِ
ْ
ي ْبقى َع َليو».
ْو َيس ُو ْع َع َرفْ س ْمعوا ال َف ّريس ِّية َتلاميذ
يوحنّا،
ْكثي ْر َسوى ،وي َع ّم ْذ اأ ْك َث ْر ْ
من َ
لى َتلاميذو،
وم ُو َيس ُو ْع واِ َل كان ي َع ّم ْذَ ،ب ِ
للجلي ْل.
قا ْم عاف الياهود ِّية ْورج ْع ْ
راح َّ
36

4
2

3

يفوت ف ال ّسا ْم َرة.
ف َطريِقو ْ
ْوكا ْن لاز ْم َ
ْوجا لَ َب َل ْد لل ّسامر ِّية ْاسمو ش ُوخا ْرَ ،م ْع َج ْنب
قوب لَيوسف ا ْبنو،
َم ْز َر َع ْة َل كا ْن ك ْل َعطى َي ْع ْ
ْوكا ْن في َهون َْك بي ْر َمي َي ْعقوبْ .و َيس ُو ْع
من َسفَر ال َّطريِقْ ،وقع ْد َع َج ْنب
عب ْ
كا ْن كتّ ْ
كانت َحوالي سا َعة س ِّتةْ .و َج ْت
البير ْو ْ
امرة للبي ْر َت ت ْتلي َمي.
َم َرة ْ
من ْ
نسوان َّ
الس َ
َيس ُو ْع قالْلا« :ا ْعطيني َمي َت ْاش َر ْب».
ولن
للب َل ْد َت يشْ َت َر ْ
َتلاميذو كا ْن ك ّراحوا َ
السامر ِّية قال ْتلو« :اأ ْش َو ْن اأنْ َت
اَأ َك ْل .ال َم َرة ّ
لب
ياهوديْ ،ومنّي اَنا َل انا َم َرة سامر ِّية ت ْط ْ
من َل م ُو ي ْتعا َملون الياهو ْد
َت تشْ َر ْب؟» ْ
السامر ِّيةَ .ر ْد َيس ُو ْع قالْلا« :يكو ْن
َمع َّ
من واِ ها ْذ َل
رفين َعط ّية اَللهْ ،و ْ
كا ْن ت ْع ْ
قالْ ِك‘ :ا ْعطيني َت ْاش َر ْب ’،اأنْ ِت كا ْن َت
لبين منّو ْوكا ْن َت ي ْع ِ
طيك َمي َحي».
ت ْط ْ
4

5

6

7

8

9
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ي ُ ِح ُّب ال�بْ َن َوك َُّل َش ٍ
يء أا ْعطى في ي َ ِد ِه.
 36ا َّلذي ي ُ ْؤ ِم ُن بال�بْ ِن َل ُه َحياةٌ أاب َ ِديَّ ٌة.
َوا َّلذي ل� يُطي ُع ال�بْ َن فَلَ ْن يَرى َحياةً ،ب َ ْل
اإ َّن غ ََض َب الل ِه يمك ُُث َعلَي ِه».
َوع ِل َم يَسو ُع أا َّن الف َّريس ّيي َن َس ِمعوا
أانَّ ُه َص َّي َر تَ َ
لاميذ كَثيري َن َوي ُ َع ِّم ُد أاكْثَ َر
ِم ْن يو َح ّناَ 2 .م َع أا َّن يَسو َع نَف َْس ُه َل ْم يَكُ ْن
ي ُ َع ِّم ُد ،ب َ ْل تَ ُ
لاميذهُ 3 .فَتَ َر َك اليَهو ِديَّ َة
َو َذ َه َب أايضاً اإلى ال َجلي ِل.
السا ِم َرةَ.
َ 4وكا َن َعلَي ِه أا ْن ي َ ْأا ِت َي َوي َ ْعبُ َر ّ
لسا ِمريّي َن تُ ْدعى
َ 5و أاتى اإلى َمدينَ ٍة ِل ّ
شوخا َر بِجا ِن ِ
قوب
ب الق َْري َ ِة ا َّلتي كا َن ي َ ْع ُ
قَ ْد أا ْعطى ِليو ُس َف ابْنَ ُهَ 6 .وكا َن ُه َ
ناك
قوبَ .وكا َن يَسو ُع ُم ْت َعباً ِم ْن
ِب ْئ ُر ي َ ْع َ
َم َش َّق ِة ال َّطري ِق فَ َجلَ َس َعلى البئ ِرَ ،وكانَ ِت
السا ِد َس ِةَ 7 .و أاتَ ِ
ت ا ْم َر أاةٌ
السا َع ُة نَ ْح َو ّ
ّ
ماء ،فَقا َل َلها
ِم َن ّ
السا ِم َر ِة ِلتَ ْستَ ِق َي ً
يَسو ُع :أ
ماء ِل� أ ْش َر َبِ 8 ».ل� أ َّن
«ا ْع ِطني ً
تَ َ
لاميذهُ كانوا قَ ْد َد َخلوا اإلى ال َمدينَ ِة
ِليَ ْبتاعوا َل ُهم َطعاماً 9 .قا َل ْت َل ُه ِت ْل َك
هودي
َيف َو أانْ َت ي َ ٌّ
ال َم ْر أاةُ ّ
السا ِم ِريَّ ُة« :ك َ
السا ِم ِريَّ َة أا ْن تش َر َب؟» ِل� أ َّن
تَ ْس أا ُلني أانا ّ
جاب
اليَهو َد ل� يُعا ِملو َن ّ
السا ِم ِريّي َن 10 .أا َ
يَسو ُع َوقا َل لها« :لو كُ ْن ِت تَ ْعلَمي َن َعط َّي َة
الل ِه َو َم ْن هذا ا َّلذي قا َل َل ِك :أ‘ا ْع ِطني
ت تَ ْس أالينَ ُه فَيُ ْع ِ
ت أانْ ِ
ِل� أ ْش َر َبَ ’،لكُ ْن ِ
طيك

4
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ماء َح ًّيا11 ».قا َل ْت َل ُه ِت ْل َك ال َم ْر أاةُ« :ل�
ً
أ
َد ْل َو َل َك َوال ِب ْئ ُر َعمي َق ٌةِ .م ْن اي َن َل َك ما ٌء
قوب،
َح ٌّي؟  12أا َل َع َّل َك أا ْع َظ ُم ِم ْن أَابينا ي َ ْع َ
ذ ِل َك ا َّلذي أا ْعطانا ِ
هذ ِه ال ِب ْئ َرَ ،و ُه َو ِم ْنها
َش ِر َب َو أابْناؤهُ َو ِ
جاب يَسو ُع
ماشيَتُ ُه؟»  13أا َ
َوقا َل لها« :ك ُُّل َم ْن ي َ ْش َر ُب ِم ْن هذا ِ
الماء
ي َ ْع َط ُش أايضاًَ 14 .ول ِك َّن ا َّلذي ي َ ْش َر ُب
ِم َن ِ
الماء ا َّلذي أانا أُا ْعطي ِه فَلَ ْن ي َ ْع َط َش
اإلى ال�أب َ ِد 15 ».قا َل ْت َل ُه ِت ْل َك ال َم ْر أاةُ:
« َس ِّيدي ،أا ْع ِطني ِم ْن هذا ِ
الماء ِلكَي ل�
أ
أ
آتي ِل� أ ْستَ ِق َي ِم ْن ُهنا».
ا ْع َط َش ايضاً َول� ا َ
16قا َل َلها يَسو ُع« :ا ْذ َهبي َوا ْدعي َزو َج ِك
«ليس لي
َوتَعا َلي اإلى ُهنا 17 ».قا َل ْت َل ُهَ :
يس
َز ٌ
وج ».قا َل َلها يَسو ُعَ « :ح َسناً قُ ْل ِت َل َ
وجِ 18 .ل�أنَّ ُه كا َن َل ِك َخ ْمس ُة أا ْزوا ٍج،
لي َز ٌ
يس َزو َج ِك .هذا
َوهذا ا َّلذي َل ِك ال� آ َن َل َ
ِالصوا ِ
ب قُ ْل ِت 19 ».قا َل ْت َل ُه ِت ْل َك ال َم ْر أاةُ:
ب َّ
«يا َس ِّيدي ،أارى أانَّ َك نَب ٌِّي20 .ا آبا ُؤنا في
هذا ال َجبَ ِل َس َجدواَ ،و أانْتُم تَقولو َن‘ :في
أ
ليم ُه َو ال َم ِ
وض ُع ا َّلذي في ِه ي َ ْنبَغي أا ْن
او ُر َش َ
ي ُ ْس َج َد 21 » ’.قا َل َلها يَسو ُع« :يا ا ْم َر أاةُ،
َص ِّدقينيَ ،ستَ أاتي سا َع ٌة ل� في هذا
أ
ليم تَ ْس ُجدو َن ِللا آ ِ
ب.
ال َجبَ ِل َول� في او ُر َش َ
 22أانْتُم تَ ْس ُجدو َن ِلما ل� تَ ْع ِرفو َن .أا ّما نَ ْح ُن
لاص ِم َن
فَنَ ْس ُج ُد ِلما نَ ْع ِر ُفِ ،ل� أ َّن ال َخ َ
اليَهو ِد ُه َوَ 23 .ول ِك ْن تَ أاتي سا َع ٌة َو ِه َي

23-11:4

«س ّيديَ ،دلو ما ْ
لك
قال ْتلو هاك ال َم َرةَ :
والبي ْر َعم ِي ْقَ ،بقى من اَين ْ
لك َمي حي؟
من اَأبونا َي ْعقوب
ني اأنْ َت اَأ ْگ َب ْر اأنْ َت ْ
ي ْع ِ
انْ َت ،ها ْك َل ه ّواِ َعطانا َهالبي ْر هاذْ ،وه ّواِ
شرب واولادو ْوحواِوينو؟» َر ْد َيس ُوع
منّو ْ
من َهال َمي ،ير ْد
ْوقالْلا« :اَأينا َل يشْ َر ْب ْ
من َمي َل انا
س اَينا َل يشْ َر ْب ْ
ي ْع َط ْ
شَ .ب ّ
لى هاك َمي َل
طش للا َ َب ْدَ ،ب ِ
اَأ ْع ِطيو ،م ُو ي ْع ْ
ين َمي ت ْن َب ْع لَ َحيا ْة
ا ْع ِطيو اَنا ،يس ِي ْر ِفيو َع ْ
«س ّيدي،
اَأ َب ِد ِّية ».هاك ال َم َرة قال ْتلوَ :
من َهال َمي ْبشا ْن لا اَأر ّد اَ ْع َطش،
ا ْعطيني ْ
من َهو ْن».
ْولا َبقى اآجي اَأ َدلّي َواج ْر َمي ْ
وج ِك
«روحي س ِيحي َز ْ
َيس ُو ْع قالْلاُ :
وج».
ْو َت َعي لَو ْن ».قال ْتلو« :ما لي َز ْ
وج.
س ق ْل ِت :ما لي َز ْ
َيس ُو ْع قالْلاْ « :ك َويّ ْ
من َل َخ ْمس ا ْزواج كا ْن ِ
لكْ ،وها ْذ َل
ْ
ِ
ِ
ِ
وج ِك وا .هاي ك ْلمة َص ْح
الس ْع ،م ُو َز ْ
لك َّ
«س ّيديَ ،يب ّي ْن
ق ْل ِت ».قال ْتلو هاك ال َم َرةَ :
الج َب ْل َس َجدوا،
لي نَبي اأنْ َت .اَأ َّبهاتْنا َ
ف َه َّ
س واِ م ُو َض ْع َل
وانْتن تْقولو ْن‘ :ف الق ْد ْ
لاز ْم ي ْنسج ْدَ » ’.يس ُو ْع قالْلا« :يا َم َرة،
الج َبل ْولا
َس ْدقيني ج ِايِة سا َعة ،م ُو َ
ف َه َّ
تن
تسجدو ْن ِفيا للا آ ْب .اأنْ ْ
س ْ
ف الق ْد ْ
نحن ِا
س ْ
ْ
تسجدو ْن َل شي َل م ُو ت ْعرفو ْنَ ،ب ْ
من َل م الياهو ْد
نسج ْد لَشي َل ن ْعرفْ ،
ْ
ِ
والس ْع
واِ َ
لاصَ .ب ِ
لى جايِة سا َعةَّ ،
الخ ْ
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15

16

17

18

19

20

21

22

23
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36-24:4

يسجدو ْن
السا ْد ْ
قين ْ
الساجدين ّ
ي ِاَ ،و ْق ْت ّ
من َل الا آ ْب زاِ كَما
والح ْقْ ،
للا آ ْب بال ّر ُو ْح َ
من َل ُرو ْح واِ
الس ْ
اجدين يري ْدْ .
َهوك ّ
والح ْق لاز ْم
يسجدولو ،بال ّر ُو ْح َ
اَللهْ ،و َل ْ
يسجدو ْن ».قال ْتلو هاك ال َم َرة« :اَأنا اَأ ْعرف
ْ
ِ
ِ
ِ
من جا ،ه ّوا َت ي َعلّ ْمنا
ال َم ْ
يي واْ ،و ْ
سيح جا ِ
ك ْل شيَ ».يس ُو ْع قالْلا« :اَأنا واِ .اَأنا َل
يحكيَ ،جوا
قايم اَ ْحكي َم ْع ِكْ ».وه ّواِ ْ
من َل َم ْع َم َرة
َتلاميذوْ ،وكا ْن ي ْت َع َّجبو ْن ْ
س اَ َّح ْد ما قالْ« :اَأيش تْري ْد؟» يا
ْ
يحكيَ ،ب ّ
عافت َج ّرتا
تحكي َمعا ».وال َم َرة ْ
يش ْ
«لَ ْ
سَ « :تعوا َروا
راحت لَ َلب َلدْ ،و ْ
ْو ْ
قالت للنّ ِا ْ
يتَ .ع َج ْب
كس ُ
َزلَ ِمة قا ْل لي ك ْل شي َل َّ
س م َالب َلد
ه ّواِ واِ ال َم ْ
سيح؟» ْو َط َلعوا النّ ِا ْ
ْو َجوا لَع ْندو.
24

25

26

27

28

29

30

ْوهاك ال َو ْق ْتَ ،تلاميذو كا ْن ي ْطلبو ْن منّو
لن:
س ه ّواِ قالْ ْ
يقولولوْ « :م َعلّ ْم ،ك ْلَ ».ب ْ
تن م ُو
«في لي اَأك ْل َت اآك ْل ،شي َل انْ ْ
ضنَ « :ع َجب
ت ْعرفو ْن ».ال َّتلامي ْذ قالوا لَ َب ْع ْ
لن:
اَ َّح ْد جا ْبلو شي للاَك ْل؟» َيس ُو ْع قالْ ْ
ص
«اَأ ْكلي َت َاسي اإراد ْة َل َب َعثْني َو َاخلّ ْ
شغْلو .م ُو اأنْتن تْقولو ْنَ ‘ :بع ْد اَأ ْر َب ْعة اَش ْر
كنَ :علَّوا
يي ال ّ ْحصاد’؟ ْكوا اَنا اَأقولْ ْ
ج ِا ِ
صارت للّ ْحصا ْد.
َعي َنيكن ْو َروا ْز ُرو ْع َل
ْ
يحص ْد اَأج ْر ياخ ْذ ،ويل ْم َث َم ْر
َواينا َل ْ
31

32

33

34

35

36
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الساجدو َن ال َحقيق ّيو َن ي َ ْس ُجدو َن
ال� آ َن فيها ّ
ِالرو ِح َوبِال َح ِّقِ ،ل� أ َّن ال� آ َب أايضاً
ِللا آ ِ
بب ّ
ِ
الساجِدي َن ي َ ْطلُ ُبِ 24 .ل� أ َّن الل َه
ِمث َْل
هؤل�ء ّ
ِالرو ِح َوبِال َح ِّق ي َ ْنبَغي
ٌ
روح َو ّ
الساجِدو َن َل ُه ب ّ
أا ْن ي َ ْس ُجدوا 25 ».قا َل ْت َل ُه ِت ْل َك ال َم ْراةُ:أ
أ
«ا ْع ِر ُف أا َّن ال َمسي َح ا آ ٍ
تَ ،و َمتى أاتى فَ ُه َو
ي ُ َع ِّل ُمنا ك َُّل َش ٍ
يء26 ».قا َل َلها يَسو ُع:
أ
«انا ُه َو ،أانا ا َّلذي أاتَكَ َّل ُم َم َع َكَ 27 ».وفيما
ُه َو يَتَكَ َّل ُم أاتى تَ ُ
لاميذهُ فَكانوا يَتَ َع َّجبو َن
أانَّ ُه يَتَكَ َّل ُم َم َع ا ْم َر أا ٍةَ .ول ِك َّن أا َحداً َل ْم يق ُْل:
«ماذا تَ ْطلُ ُب؟» أاو « ِلماذا تَتَكَ َّل ُم َم َعها».
َ 28وتَ َركَ ِ
ت ال َم ْر أاةُ َج َّرتَها َوذَهبَ ْت اإلى
س«29 :تَعا َلوا انْ ُظروا
ال َمدينَ ِة َوقا َل ْت ِلل ّنا ِ
َر ُجلا ً قا َل لي ك َُّل ما فَ َع ْل ُت .أايَكو ُن ُه َو
اس ِم َن ال َمدينَ ِة،
ال َمسي ُح؟» َ 30و َخ َر َج ال ّن ُ
َوكانوا ي َ أاتو َن اإ َلي ِه.
َ 31وفي أاثْ ِ
ناء ذ ِل َك كا َن تَ ُ
لاميذهُ ي َ ْطلُبو َن
ِم ْن ُه َويَقولو َن َل ُه« :رابي ،ك ُْل32 ».فَقا َل
َل ُهم« :لي َم أاك ٌْل ِل�آك َُل ،ل� تَ ْع ِرفونَ ُه أانْتُم».
 33قا َل ال َّت ُ
ض« :هل
لاميذ ب َ ْع ُض ُهم ِلبَ ْع ٍ
أاتى اإ َلي ِه أا َح ٌد ب َِش ٍ
يء ِليَ ْأاك َُل؟»  34قا َل
َل ُهم يَسو ُعَ « :م ْأاكَلي أا ْن أا ْع َم َل اإرا َدةَ َم ْن
أا ْر َسلَني َو أُاكْ ِم َل َع َملَ ُه 35 .أا َل ْستُم تَقولو َن:
‘ب َ ْع َد أا ْرب َ َع ِة أا ْش ُه ٍر ي َ ْأاتي ال َحصا ُد’؟ ها أاقو ُل
راضي
َلكُم :ا ْرفَعوا ُعيونَكُم َوانْ ُظروا ال� أ َ
ِ
الحاص ُد أا ْجراً
قَ ِد ابْيَ َّض ْت ِلل َحصا ِدَ 36 .و
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ي َ أاخ ُُذ َوي َ ْج َم ُع ِثماراً ِلل َحيا ِة ال�أبَديَّ ِة،
ِ
والحاص ُد َمعاً يَف َْرحانِِ 37 .ل�أنَّ ُه
والزا ِر ُع
ّ
في هذا ِه َي كَ ِل َم ُة ال َح ِّق‘ :وا ِح ٌد ي َ ْز َر ُع
َوا آ َخ ُر ي َ ْح ُص ُد 38 ’.أانا أا ْر َس ْلتُكُم ِلتَ ْح ُصدوا
ما َل ْم تَ ْت َعبوا في ِه .ا آ َخرو َن تَ ِعبوا َو أانْتُم
َد َخ ْلتُ ْم َعلى تَ َع ِ
ب أا َ
ولئك».
َ 39و ِم ْن ِت ْل َك ال َمدينَ ِة كَثيرو َن ِم َن
السا ِم ِريّي َن ا آ َمنوا ِب ِه ،ب َِسبَ ِ
ب كَ ِل َم ِة ِت ْل َك
ّ
أ
ال َم ْرا ِة ا َّلتي كانَ ْت تَ ْش َه ُد َوتَقو ُل« :اإنَّ ُه
قا َل لي ك َُّل َش ٍ
يء فَ َع ْل ُتَ 40 ».وحي َن أاتى
اإ َلي ِه أا َ
السام ِريّو َنَ ،طلَبوا ِم ْن ُه أا ْن
ولئك ّ
ي َ ْمك َُث ِع ْن َد ُهم ،فَ َمك ََث ِع ْن َد ُهم يو َمي ِن
اثْنَي ِنَ 41 .وكَثيرو َن اآ َمنوا ِب ِه ب َِسبَ ِ
ب كَ ِل َم ِت ِه.
َ 42وكانوا يَقولو َن ِل ِت ْل َك ال َم ْر أا ِةَ « :ل ْسنا ب َ ْع ُد
ب َِسبَ ِ
ب كَ ِل َم ِت ِك نُ ْؤ ِم ُن ِب ِهِ ،ل�أنَّنا نَ ْح ُن َس ِم ْعنا
َو َع َرفْنا أا َّن هذا ُه َو َحقًّا ال َمسي ُح ُم َخ ِّل ُص
العا َل ِم».
َ 43وب َ ْع َد يو َمي ِن اثْنَي ِن َخ َر َج يَسو ُع ِم ْن
ُه َ
ناك َو َذ َه َب اإلى ال َجلي ِلِ 44 .ل� أ َّن يَسو َع
َشه َِد أا َّن «نَب ًّيا في َمدينَ ِت ِه ل� يُك َْر ُم».
َ 45وحي َن أاتى اإلى ال َجلي ِل ق ِبلَ ُه ال َجليل ّيو َن
ِل�أنَّ ُهم َر أاوا ال� آ ِ
يات ،ك َُّل ما َصنَ َع في
أ
ليم في ِ
العيد ،فَق َْد كانوا قَ ْد أاتَوا
او ُر َش َ
ُهم أايضاً اإلى ِ
العيدَ 46 .و أاتى أايضاً يَسو ُع
الماء َخ ْمراً.
اإلى قانا ال َجلي ِل َح ُ
يث َج َع َل َ
ناحوم أا َح ُد َع ِ
بيد ال َم ِل ِك كا َن
َوكا َن في كَ ْف ِر َ

46-37:4

ينن َم ْع
لَ َحياة الا َ َبد ِّية ،وال ّزار ْع
ّ
والحصاد ا ْث َن ْ
ضن ي ْف َرحو ْن .و ْبهاي ك ْلمة َح ْق ي ِا َل
َب ْع ْ
يحص ْد ’.اَأنا
تْقولْ‘ :واِح ْد ي ْز َرع ْو َغيرو ْ
تحص ْدو ْن شي َل م ُو اأنْ ْتن تع ْب ْتن
ْتوكن َت ْ
َب َعث ْ
تن َعلى َت َع ْب
تن َد َخ ْل ْ
كن ت ْعبوا ،وانْ ْ
ِفيوَ .غي ْر ْ
كنَ ،هو ْك َل ت ْعبوا».
َغي ْر ْ
من هاك َالب َل ْدْ ،كثي ْر سامر ِّية اآ َمنوا ِفيو،
ْ
من ك ْلم ْة هاك ال َم َرة َل كا ْن تشْ َهد وتْقولْ:
ْ
يتْ ».و َو ْق ْت
كس َو ُ
«قا ْل لي ك ْل شي َل َّ
السامر ِّيةْ ،ت َو َّسلولو َت
َل َجوا لَع ْندو َهوك َّ
ين .و ْكثي ْر
يبات ع ْندنْ ،و ْ
ْ
بات ع ْند ْن َيو َم ْ
من كَلاموْ ،وكان يقولو ْن لاك
اآ َمنوا ِفيو ْ
من
من ِفيوْ ،
من كَلا ْم ِك َبع ْد نْاآ ْ
ال َم َرة« :م ُو ْ
بالح ّق ال َمسيح
َل ْ
نحن ِا سم ْعنا ْو َع َر ْفنا هذا واِ َ
ْم َخلّص ال ّدنْي ِا».
37

38

39

40

41

42

من حاشية ال َم ْ
لك
ابن َزلَ ِمة ْ
َيس ُو ْع يشْ في ْ

راح
ينَ ،ط َل ْع َيس ُو ْع م َنونَك ْو ْ
ْو َبع ْد َيو َم ْ
من َل َيس ُو ْع نَ ْفسو شَ َهد ْوقالْ:
َّ
للجلي ْلْ ،
ف َب َلدو م ُو ي ْت َك َّر ْمْ ».و َو ْق ْت َل جا
«نَبي َ
لامات
الجلي ْل ِّية َل ا َروا َع ْ
للجليلْ ،اس َت ْق َبلو ُه َّ
َّ
من َل هنّاِ
س ف العي ْدْ ،
َل َسوى ف الق ْد ْ
كجوا للعي ْدْ .ورج ْع جا َيس ُو ْع َل
زاِ كا ْن َّ
كسوى ال َمي
قانا َّ
الجلي ْل م ُو َض ْع َل كا ْن َّ
من
َخمرْ .وكا ْن في َ
ف َك َف ْرناحو ْم َزلَ ِمة ْ
43

44

45

46
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4:5–47:4

ض كا ْن .ها ْذ سم ْع
خدّام ال َملك ا ْبنو َمريِ ْ
راح
للجليلْ ،و ْ
ّ
كجا َيس ُو ْع م الياهود ِّية َّ
من َل
لَع ْندو و ْت َو َّس ْللو َت ي ْن َزل ْويشْ في ا ْبنوْ ،
وتَ .يس ُو ْع قالْلوَ « :ل
كا ْن ك ْل َق َّر ْب َع ال َم ْ
جايب ،م ُو ْتاآ ْمنو ْن».
ما ا َر ْ
يتن َعلامات ْو َع ْ
هاك خادم ال َم ْ
«س ّيدي ،انْ َزل
لك قالْلوَ :
الولَ ْدَ ».يس ُو ْع قالْلو:
َقب ْل َل يموت َ
«روح .ا ْب ْ
آمن هاك ال َّزلَ ِمة
نك َحي واِْ ».وا ْ
ُ
ِ
ِ
راحْ .وه ّوا نازلْ،
ْبك ْلم ْة َل قالْلو َيس ُوع ْو ْ
َط َلعوا قدّامو خ ّداِمينو ْو َبشَّ رو ُه قالولو« :ا ْب ْ
نك
«ف اَأينا َو ْقت انْشَ فى؟»
عاشْ ».و َساَأ ْلنَ :
ْ
ِ
قالولوْ « :مبا ْر َحة سا َعة َس ْب َعة عافتو الح ِّمة».
ْو َع َرفْ اَأبو ُه فاك سا َع ْة َل قالْلو ِفيا َيس ُوع:
«ا ْب ْ
عاشْ ».واآ َم ْن ه ّواِ ْو َبيتو كلّو .هاي
نك ْ
زاِ ث ِاني َع ِ
لامة َسوى َيس ُو ْع َو ْق ْت َل جا م
للجلي ْل.
الياهود ِّية َّ
47

48

49

50

51

52

53

54

5

يت َحسدا
شفا َمشْ لو ْل َب ْ

َب ْعدا ،صا ْر عي ْد للياهودْ ،و َط َل ْع َيس ُو ْع
س
سْ .وكا ْن في َهون َْك ف الق ْد ْ
للق ْد ْ
يت
م ُو َض ْع ب ْر ِكة يقولولو ب ْلس ِان الع ْبراني َب ْ
َحسداَ ،حولا َخ ْمس ْصفوفْ َعوامي ْد
قوفةِ ،
َم ْس ِ
حين ن ِاس ْكثي ْر،
وفيا ْمشَ َّط ْ
سين ي ْنطرو ْن
َم ِ
جين و ْم َي َّب ْ
راضى ْو َعمايِة ْوع ْر ْ
من َل ك ّم ْنشي كا ْن ي ْن َز ْل
َت ي ْت َح َّرك ال َميْ .
2

3

4
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ابْنُ ُه َمريضاً47 .هذا َس ِم َع أا َّن يَسو َع قَ ْد أاتى
ِم َن اليَهو ِديَّ ِة اإلى ال َجلي ِل ،ف ََذ َه َب اإ َلي ِه
يش ِف َي ابْنَ ُه،
َوكا َن ي َ ْطلُ ُب ِم ْن ُه أا ْن ي َ ْن ِز َل َو ْ
موت48 .قا َل َل ُه
ِل�أنَّ ُه كا َن قَ ْد أاو َش َك أا ْن ي َ َ
جائب فَلَ ْستُم
يَسو ُع« :اإ ْن َل ْم تَروا اآيا ٍت َو َع َ
تؤ ِمنو َن 49 ».قا َل َل ُه َع ْب ُد ال َم ِل ِك َ
ذاك:
بي».
« َس ِّيدي ،انْ ِز ْل قَ ْب َل أا ْن ي َ َ
موت َّ
الص ُّ
50قا َل َل ُه يَسو ُع« :ا ْذ َه ْبِ .ابْنُ َك َح ٌّي ُه َو».
الر ُج ُل بِالكَ ِل َم ِة ا َّلتي قا َل َل ُه
فَاآ َم َن ذ ِل َك َّ
يَسو ُع َو َذ َه َبَ 51 .وحي َن كا َن قَ ْد نَ َز َل ل�قاهُ
عاش».
بيدهُ َوب َ َّشروهُ َوقالوا َل ُه« :ابْنُ َك َ
َع ُ
َ 52و َس أا َل ُهم« :في أا ِّي َو ْق ٍ
ت تَعافى؟»
السا ِب َع ِة
السا َع ِة ّ
قالوا َل ُه« :البا ِر َح َة في ّ
تَ َركَ ْت ُه ال ُح ّمى 53 ».فَ َع ِل َم أابوهُ أانَّ ُه في ِت ْل َك
السا َع ِة ا َّلتي فيها قا َل َل ُه يَسو ُع« :ابْنُ َك
ّ
54
عاش ».فَاآ َم َن ُه َو وبَيتُ ُه كُ ُّل ُهِ .
هذ ِه
َ
أايضاً اآي َ ٌة ثا ِنيَ ٌة َصنَ َع يَسو ُع حي َن أاتى ِم َن
اليَهو ِديَّ ِة اإلى ال َجلي ِل.
ب َ ْع َد ِ
عيد ِلليَهو ِد َو َص ِع َد
هذ ِه كا َن ٌ
أ
ليمَ 2 .وكا َن ُه َ
ناك
يَسو ُع اإلى او ُر َش َ
أ
ليم ِع ْن َد با ِ
ب ال َغنَ ِم َمكا ُن ب ِْركَ ٍة
في او ُر َش َ
يت َح ْسداَ ،وكا َن في ِه َخ ْم َس ُة
ي ُ ْدعى ب َ َ
أا ْر ِوقَ ٍةَ 3 .وفي ِت ْل َك ال� أ ْر ِوقَ ِة كا َن َم ْطروحاً
َثير ِم ْن َم ْرضى َو ُع ْم ٍي َو ُم ْق َعدي َن
َش ْع ٌب ك ٌ
َو ُمتَيَ َّبسي َنَ ،وكانوا ي َ ْنتَ ِظرو َن تَ ْح َ
ريك
ِ
الماءِ 4 .ل� أ َّن َملاكاً كا َن ي َ ْن ِز ُل أاحياناً اإلى
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الماء َوا َّلذي كا َن ي َ ْن ِز ُل أا َّول� ً
الب ِْرك ِة َوي ُ َح ِّر ُك َ
ريك ِ
ِم ْن ب َ ْع ِد تَ ْح ِ
الماء كا َن ي َ ْب َر أُا ِم ْن ك ُِّل
َو َج ٍع ا ْعتَراهُ.
َ 5وكا َن ُه َ
ناك َر ُج ٌل في ِس ِّن الثّا ِمنَ ِة
َوال َّثلاثي َن ،كا َن في َم َر ٍ
ض 6 .هذا راآهُ
يَسو ُع َم ْطروحاً َو َع ِل َم أا َّن َزماناً َطويلا ً َل ُه.
َوقا َل َل ُه :أ
جاب ذ ِل َك
«اتُ ُ
ريد أا ْن تَ ْب َر أَا؟»  7أا َ
ريض َوقا َل« :نَ َع ْم يا َس ِّيديَ .ول ِك ْن
ال َم ُ
يس لي أا َح ٌد يُلقيني في الب ِْركَ ِة َمتى
َل َ
الماءَ ،ول ِك ْن فيما أانا ا آ ٍ
ت ا آ َخ ُر
تَ َح َّر َك
ُ
أ
مامي ي َ ْن ِز ُل 8 ».قا َل َل ُه يَسو ُع« :قُ ْم
ِم ْن ا َ
شَ 9 ».و ِم ْن سا َع ِت ِه
رير َك َوا ْم ِ
َوا ْح ِم ْل َس َ
ريرهُ
ب َ ِرئَ ذ ِل َك َّ
قام َو َح َم َل َس َ
الر ُج ُل َو َ
وم َس ْبتاً10 .فَقا َل
َو َمشىَ .وكا َن ذ ِل َك اليَ ُ
في« :اإنَّ ُه َس ْب ٌت .ل�
اليَهو ُد ِلذ ِل َك ا َّلذي ُش َ
جاب
ي َ ِح ُّل َل َك أا ْن تَ ْح ِم َل َسري َر َك11 ».ف أَا َ
َوقا َل َل ُهم« :اإ َّن ا َّلذي أابْ َر أاني ُه َو قا َل لي:
شَ 12 » ’.و َس أالوهُ:
رير َك َوا ْم ِ
‘ا ْح ِم ْل َس َ
الر ُج ُل ا َّلذي قا َل َل َك‘ :ا ْح ِم ْل
« َم ْن ُه َو هذا َّ
ش؟’ » َ 13ول ِك َّن ذ ِل َك ا َّلذي
رير َك َوا ْم ِ
َس َ
في َل ْم يَكُ ْن ي َ ْعلَ ُم َم ْن ُه َوِ ،ل� أ َّن يَسو َع
ُش َ
كا َن قَ ِد ا ْستَتَ َر 14ب َ ْع َد َزما ٍن َو َج َدهُ يَسو ُع
في ال َهيكَ ِل َوقا َل َل ُه« :ها أانْ َت قَ ْد ب َ ِرئ َْت.
ل� تُ ْخطئ أايضاً ِلئَ ّلا يُصيبَ َك ما ُه َو َش ٌّر
15
الر ُج ُل َو أا ْخبَ َر
ِم َن ال� أ َّو ُل ».ف ََذ َه َب ذ ِل َك َّ
اليَهو َد أا َّن يَسو َع ُه َو ا َّلذي أابْ َر أاهَُ 16 .و ِلهذا
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ويح ّرك ال َميَ ،واينا َل ي َل ّح ْق
َملا ْك للب ْر ِكة َ
ي ْن َز ْل َق ْبل الك ْل َبع ْد َل ي ْت َح َّرك ال َمي ،ي ْنشفي
يش َل كا ْن َم َرضو يكو ْن.
اَأ ْ
ْوكا ْن في َهون ْ
َك واِح ْد َزلَ ِمةْ ،ثم ِانِة
ضَ .يس ُو ْع
ثين َس ِنة كا ْن ّ
ْوث ِا ْ
كصا ْرلو َمريِ ْ
اَأرا ُه ْمشَ َّطح ْو َع َرفْ ل ُه َزما ْن َطويلْ ،وقالْلو:
«تْري ْد تنْشَ فى؟» َر ْد هاك ال َمريِض ْوقالْ:
س ما لي اَ َّح ْدَ ،و ْق ْت َل
«نَع ْم َس ّيديَ ،ب ْ
ي ْت َح َّرك ال َميَ ،ت يك ْبني ف البر ِكةَ .و ْق ْت
َل اآجي َت انْ َزلَْ ،غي ْر واِح ْد َق ْبلي ي ْن َزلْ».
َيس ُو ْع قالْلو« :قوم ْاشق ْل َتخْ ْ
تك وا ْمشي».
ف ساعتا انْشَ فى هاك ال َّزلَ ِمةْ ،وقا ْم شَ َق ْل
ْو َ
َتخْ تو ْومشيْ .وهاك َاليو ْم َس ْب ْت كا ْن.
«س ْب ْت
الياهو ْد قالوا لاك َل انْشَ فىَ :
تك ».ه ّواِ
لك تشْ ق ْل َتخْ ْ
واِ ،م ُو يح ْل ْ
لن« :ها ْك َل شَ فاني ه ّواِ قا ْل لي:
َر ّد ْوقالْ ْ
‘اشقل َتخْ ْ
ْ
تك وا ْمشيْ » ’.و َساَألو ُه« :من
‘اشق ْل َتخْ ْ
واِ ها ْذ َزلَم ْة َل قا ْل لكْ :
تك
س ها ْك َل انْشَ فى ما كا ْن
وا ْمشي’؟» َب ْ
ين لَ ّمة
ي ْعرفْ من واِْ .و َيس ُو ْع ما َبقى َيب ّي ْن َب ْ
النّ ِاس ال ّ ْگبيرِة َل كا ْن في فاك الم ُو َض ْع.
الهي َكل،
َبع ْد َزمان ِّية ،اَأرا ُه َيس ُو ْع ف َ
َيت ،لا ت ْر َج ْع تخْ طي
ْوقالْلوْ « :كوا انْشَ ف ْ
ْبشا ْن لا يس ِي ْر ْ
لك شي اَأخْ َر ْب م الا َ َّولْ».
راح هاك ال َّزلَ ِمة ْوقا ْل للياهو ْد َيس ُو ْع واِ
ْو ْ
من هاي ،الياهو ْد َحطّوا
ها ْك َل شَ فا ُهْ .و ْ
5
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َح ْ
من َل كا َن اليَهو ُد يُطا ِردو َن يَسو َع طالبي َن أا ْن
طاط َيس ُوع ْوكان يريدو ْن ي ْقتلو ُهْ ،
ي َ ْقتُلوهُِ ،ل�أنَّ ُه كا َن ي َ ْع َم ُل ِ
الس ْب ْت.
هذ ِه ال� أ ْعما َل في
يسي َهالا ْعما ْل ف َّ
كان َ
الس ْب ِت.
َّ
َعلاقة الا آ ْب بالابن
17
للس ْع 17فَقا َل َل ُهم يَسو ُع :أ
«ابي َح ّتى ال� آ َن
س َيس ُو ْع قالْ ْ
لن« :اَأبوي دي َّ
َب ْ
من هاي ،ي َ ْع َم ُلَ ،و أانا أايضاً أا ْع َم ُلَ 18 ».و ِلهذا كانوا
يشْ تغ ْلَ ،وانا زاِ اَأ ْشتغ ْلْ 18 ».و ْ
ُض
جهد ْن َ
ت ي َ ْطلُبو َن أاكْثَ َر أا ْن ي َ ْقتُلوهُ ،ل� ِل�أنَّ ُه ينق ُ
يسو ْن ْ
الياهو ْد بالا َ ْك َث ْر َبقى َ
الس ْب َت فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل َعلا َوة ً َعلى ذ ِل َك،
الس ْب ْتَ ،ب ِ
س ْ
لى َّ
من َل ك ََسر َّ
ي ْقتلو ُه ،م ُو َب ّ
روحو ِل�أنَّ ُه قا َل َع ِن الل ِه اإنَّ ُه أابوهُ ُمساوِياً نَف َْس ُه
ْو َعلى َل قال اَلله اَأبو ُه واِْ ،وس ِاوى ُ
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُهم:
«الح ّق َ
َمع اَللهَ 19 .ر ْد َيس ُوع ْوقالْلنَ :
الح ّق َم َع الل ِهَ 19 .و أا َ
من نَ ْفسو« ،ال َح َّق ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :ل� ي َ ْستَطي ُع ال�بْ ُن
يسي شي ْ
اَقولْ ْ
كن م ُو يت ِيق الابن َ
يسي :ك ْل شي َل ِم ْن ِت ْل ِ
قاء نَف ِْس ِه أا ْن ي َ ْع َم َل َشيئاً اإلّ� ما يَرى
اإلّا شي َل يرى الاآب َ
يسي.
ال� آ َب ي َ ْع َم ُل .فَ ِت ْل َك ا َّلتي ال� آ ُب ي َ ْع َم ُل ِه َي
يسيْ ،
الابن زاِ كَما ُه َ
الاآب َ
ا َّلتي ي َ ْع َم ُل ال�بْ ُن أايضاً ِم ْثلَ ُه.
يحب ا ْبنو ْوك ْل شي «20فال� آ ُب ي ُ ِح ُّب ابْنَ ُهَ ،وك َُّل ما ي َ ْع َم ُل
«من َل الاآب
ْ 20
ّ
من َهالا ْعما ْل َت يُري ِهَ ،و أاف َْض َل ِم ْن ِ
هذ ِه ال� أ ْعما ِل يُري ِه
يسي ي َو ّريوَ ،واع َظ ْم ْ
َل َ
21
أ
أ
قيم
تن َترون ال َع َج ْبْ 21 .
ي َو ّريوْ ،بشا ْن اأنْ ْ
من َل ِلتَتَ َع َّجبوا انْتُمِ .ل�أنَّ ُه كَما ا َّن ال� آ َب ي ُ ُ
وات َوي ُ ْحييهِم ،هكَذا ال�بْ ُن أايضاً
الابن ال� أ ْم َ
كَما َل ي َق ّيم الا آ ْب َميتين ْويحييينْ ،
ريد ِ 22 .ل� أ َّن ال� آ َب ل� يَدي ُن
يحيي22 .والا آ ْب م ُو ي ُ ْحيي ا َّلذي َن ي ُ ُ
زاِ كذاِ َل اَأينا َل يري ْد ْ
الدينونَ ِة ِللابْ ِن.
للابن .أا َحداً ،ب َ ْل أا ْعطى ك َُّل َّ
ْ
يحك ْم َعلى اَ َّحد ،الحك ْم كلّو َعطا ُه ْ
23
الابن كَما َل ي َك ّرم ِلكَي يُكْ ِر َم ك ُُّل اإنْسا ٍن ال�بْ َن كَما يُكْ ِر ُم
ْ 23بشا ْن ك ّل انْسان ي َك ّرم ْ
الابن ،م ُو ي َك ّرم ال� آ َبَ .م ْن ل� يُك ِر ُم ال�بْ َن ،ل� يُك ِر ِم ال� آ َب
الا آ ْب .ها ْك َل م ُو ي َك ّرم ْ
ا َّلذي أا ْر َسلَ ُه.
الا آ ْب َل َب َعثو.
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«24ال َح َّق ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :اإ َّن َم ْن ي َ ْس َم ُع
كَ ِل َمتي َوي ُ َص ِّد ُق ا َّلذي أا ْر َسلَني ،فَلَ ُه َحياةٌ
أاب َ ِديَّ ٌةَ ،واإلى َدينونَ ٍة ل� ي َ ْأاتي ،ب َ ْل قَ ِد انْتَق ََل
ِم َن ال َم ِ
وت اإلى ال َحيا ِة 25 .ال َح َّق ال َح َّق
أاقو ُل َلكُم :اإنَّ ُه تَ أاتي سا َع ٌة َو ِه َي ال� آ َن
وت ابْ ِن الل ِه
ي َ ْس َم ُع فيها ال� أ ْم ُ
وات َص َ
َو أا َ
ولئك ا َّلذي َن ي َ ْس َمعو َن ي َ ْحيَو َنِ 26 .ل�أنَّ ُه
كَما أا َّن ِللا آ ِ
ب َحياةٌ في ذا ِت ِه ،هكَذا أا ْعطى
أايضاً ال�بْ َن أا ْن يَكو َن َحياةٌ في ذا ِت ِه.
َ 27و َس َّل َط ُه أا ْن ي َ ْصنَ َع أايضاً َدينونَ ًة28 .بِما
أانَّ ُه ابْ ُن ال إ�نْسانِ ،ل� تَتَ َع َّجبوا ِم ْن هذا أا ْن
تَ أاتي سا َع ٌة فيها ك ُُّل ا َّلذي َن في القُبو ِر
سيَ ْس َمعو َن َصوتَ ُه29 ،فيَ ْخ ُر ُج ا َّلذي َن فَ َعلوا
ِ
الحات اإلى ِقيام ِة ال َحيا ِة َوا َّلذي َن
الص
ّ
ِ 30
الدينونَة .ل�
فَ َعلوا ُّ
الشرو َر اإلى ِقيام ِة َّ
أا ْستَطي ُع أا ْن أاف َع َل َشيئاً ِم ْن ِت ْل ِ
قاء نَفْسي
َول ِك ْن كَما أاس َم ُع أادي ُنَ ،و َدينونَتي َع ْد ٌل،
ِل�أنّي ل� أا ْطلُ ُب اإرادتي ب َ ْل اإرا َدةَ َم ْن
أا ْر َسلَني.
«31اإ ْن كُ ْن ُت أا ْش َه ُد لنَفْسي ف ََشها َدتي
يس ْت َحقًّا32 .ا آ َخ ُر ُه َو ذ ِل َك ا َّلذي ي َ ْش َه ُد
َل َ
لي أوا ْع ِر ُف أانَّها َح ٌّق َشها َدتُ ُه ا َّلتي ي َ ْش َه ُد
لي 33 .أانْتُم أا ْر َس ْلتُم اإلى يو َح ّنا ف ََشه َِد
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للحياة
م ال َموت َ

يس َم ْع كَلامي
الح ّق اَقولْ ْ
«الح ّق َ
َ
كنَ :ل ْ
ويسد ّْق َل َب َعثْني ،ل ُه َحياة اَ َبد ِّيةْ ،وم ُو
َ
وت
لى انْ َت َق ْل م ال َم ْ
يجي َل َت ْح ْت حك ْمَ ،ب ِ
كن :ج ِايِة سا َعة،
الح ّق اَقولْ ْ
الح ّق َ
للحيا ْةَ .
َ
يس َمعو ْن فياِ
ِ
ِ
والس ْع يا زا ،سا َعة َل َت ْ
َّ
يس َمعو ْن
ال َم ْ
يتين َصوت ا ْبن اَللهْ ،و َهو ْك َل ْ
ف
من َل كَما َل في للا آ ْب َحياة َ
ْ
يح َيو ْنْ .
ِ
ف
الابن َت يكونْلو َحيا ْة َ
نَ ْفسو ،كذا َعطى ْ
يحك ْم،
نَ ْفسوْ .و َعطا ُه س ْل َطة َت يح ِاكم ْو ْ
من َل ه ّواِ واِ ا ْبن الانْسا ْن ،لا ت ْت َع َّجبون
ْ
ِ
من َل جايِة سا َعةَ ،و ْق ْت َل ك ْل
ْبهايْ ،
يس َمعو ْن َصوتو.
َهو ْذ لَنّ ِا ج ّوات ال ّ ْقب ُو ْر َت ْ
كسوا ا ْعمال َخي ْر
ْوي ْط َلعو ْنَ ،ل كا ْن َّ
كسوا ا ْعمال شَ ْر
ل ْقي ِامة َ
الحياةْ ،و َل كا ْن َّ
من نَ ْفسي
ين .م ُو ات ِيق ْ
ل ْقي ِامة الحك ْم َع َل ْ
اَأ َسي شي .كَما َل ْاس َم ْع اَأحكمْ ،وح ْكمي
من َل م ُو ا َد ّو ْر َت َاسي اإرادتي،
عاد ْل واِْ ،
لى اإراد ْة ها ْك َل َب َعثْني.
َب ِ
24

25

26

27

28

29

30

الا آ ْب يشْ َه ْد للابن

«يكون َانا اَأ ْش َه ْد َل َن ْفسي ،شَ هادتي ما
كا ْن َت تْكو ْن َح ْقَ .غيري واِ ها ْك َل
يشْ َه ْد ليَ ،وا ْعرفْ َح ْق ي ِا شَ هاد ْة َل يشْ َه ْد
يوحنّاْ ،وه ّواِ شه ْد
تن َب َعث ْ
لي .اأنْ ْ
ْتن لَع ْن ْد َ
31

32

33
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46-34:5

للحقَ .أانا م ُو من ا ْنسا ْن اآخ ْذ شَ ها ِدة،
َ
تن تخْ َلصو ْن .هاك
َب ِ
لى اَأقو ْل هاذ ْبشا ْن اأنْ ْ
تن
راج كا ْن يشْ تع ْل َ
تن ْ
ْس ْ
فرح ْ
ويض ّوي ،وانْ ْ
س اَنا لي
َت ت ْفتخْ رو ْن سا َعة ف َض ّويِتوَ .ب ّ
يوحنّا ،ا ْعمال َل
شَ ها ِدة اَأ ْع َظ ْم ْ
من شَ ها ِدة َ
َعطاني اَأبوي َت َاسياَ ،هالا ْعمال َل َاسي،
هي ي ِا َل تشْ َهد الا آ ْب َب َعثْني .والا آ ْب َل
ِّ
ِ
َأ
أ
ْ
ْ
ْ
يشْ
تن
ع
سم
ما
د
ب
ا
تن
ن
ا
لي.
د
ه
ا
و
ه
ْني،
َب َعث
ْ ْ
ّ َ
ْ َ
يتن َم ْن َظروْ ،ولا ك ْلمتو
َصوتوْ ،ولا ا َر ْ
من َل م ُو ْتاآ ْمنون ْبها ْك َل
كن
فيكنْ ،
ْ
تس ْ
ْ
ِ
ِ
الاسفا ْر َل فيا ت ْفت ْكرو ْن
ه ّوا َب َعثو .ا ْف َحصوا ْ
ْ ِ
ِ
وهي تشْ َه ْد لي.
لكن فيا َحيا ْة اَأ َبد ِّيةِّ ،
تجون لَع ْندي ْبشان
س انْ ْ
تن م ُو ت ْق َبلو ْن َ
َب ّ
كن َحيا ْةَ .م ْج ْد م َالبشَ ر م ُو اخ ْذ.
يكون لْ ْ
جيت
فيكن .اَأنا ُ
َع َر ْفتوكن ْم َح ّبة اَلله ما ْ
اح ْد لخْ جا
باس ْم اَأبوي ْوم ُو ت ْق َبلونيَ .ل َّ
باس ْم نَ ْفسو ،لا ْك ت ْق َبلو ْن .اأ ْش َون تْت ِيقون
من َبعضْ كن،
تن َل ت ْق َبلو ْن َم ْج ْد ْ
ْتاآ ْمنون انْ ْ
ْو َم ْج ْد َل من اَلله الواِح ْد م ُو ت ْطلبو ْن.
كيكن قدّام الا آ ْب .في
ت ْفت ْكرون اَنا اَأ ْش ْ
من يشْ
تن
كيكن ،موسى ها ْك َل َع َليو َعلَّ ْق ْ
ْ
ْ
جاكن .يكو ْن كان ْتاآ ْمنو ْن ف موسى،
َر ْ
من َل موسى َع َلي
في زاِ كا ْن َت ْتاآ ْمنو ْنْ ،
34
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40
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43
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يس ِم ْن اإنْسا ٍن اآخ ُُذ
ِلل َح ِّقَ 34 .و أا ّما أانا فَلَ َ
َشها َدةًَ .ول ِك ّني أاقو ُل ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات
ِلتَ ْخلُصوا أانْتُم35 .ذ ِل َك كا َن ِسراجاً ي َ َّت ِق ُد
نيرَ ،و أانْتُم أا َر ْدتُم أا ْن تَ ْفتَ ِخروا سا َع ًة
َوي ُ ُ
بِنو ِر ِهَ 36 .و أا ّما أانا فَلي َشها َدةٌ أا ْع َظ ُم ِم ْن
َشها َد ِة يو َح ّناِ ،ل� أ َّن ال� أ ْعما َل ا َّلتي أا ْعطاني
أابي ِل�أُكْ ِملَهاِ ،
هذ ِه ال� أ ْعما ُل ا َّلتي أانا أا ْع َم ُل
تَ ْش َه ُد لي أا َّن ال� آ َب أا ْر َسلَنيَ 37 .وال� آ ُب
ا َّلذي أا ْر َسلَني ُه َو ي َ ْش َه ُد لي .ل� َصوتَ ُه
قَ ُّط َس ِم ْعتُم َول� َم ْن َظ َرهُ َر أايتُمَ 38 .وكَ ِل َمتُ ُه
ل� تَ ْثبُ ُت فيكُمِ ،ل�أنَّ ُه بِذ ِل َك ا َّلذي ُه َو أا ْر َس َل
أانْتُم ل� تؤ ِمنو َن39 .تَ َف َّحصوا الكُتُ َب ا َّلتي
تَ ْعتَ ِقدو َن أا َّن َلكُم فيها َحياة ً أابَديَّ ًةَ ،و ِه َي
تَ ْش َه ُد ليَ 40 .ول� تُريدو َن أا ْن أتاتَوا اإ َل َّي
ِليَكو َن َلكُم َحياةٌ أ
[اب َ ِديَّ ٌة]َ 41 .م ْجداً ِم َن
س ل� اآخ ُُذَ 42 .ول ِك ْن عر ْفتُكم أا َّن َم َح َّب َة
ال ّنا ِ
يت بِا ْس ِم أابي
يس ْت فيكم 43 .أانا أاتَ ُ
الل ِه َل َ
َول� تَ ْقبَلونَنيَ .واإ ْن ي َ ْأا ِت ا آ َخ ُر بِا ْس ِم نَف ِْس ِه
ف َ
َيف تَ ْستَطيعو َن أا ْن
َذاك تَ ْقبَلونَ ُه 44 .ك َ
تؤمنوا يا َم ْن تَ ْقبَلو َن َم ْجداً ب َ ْع ُضكُم ِم ْن
ض َوال َم ْج ُد ا َّلذي ِم َن الل ِه الوا ِح ِد ل�
ب َ ْع ٍ
أ
أ أ
 45أ
مام
تَ ْطلُبو َن؟ اتَ ُظ ّنو َن انّي ا ْشكوكُم ا َ
ال� آ ِ
ب؟ يو َج ُد َم ْن ي َ ْشكوكُم .اإنَّ ُه موسى
ا َّلذي في ِه َرجا ُؤك ُْم46 .فَلو بِموسى اآ َم ْنتُم،
بي أايضاًِ ،ل� أ َّن موسى َع ّني كَتَ َب.
لَ� آ َم ْنتُم َ

يو َح ّنا

12:6–47:5

َواإ ْن كُ ْنتُم ل� تُ َص ِّدقو َن كُتُ َب َ
ف
ذاك ،فَك ََيف َك َت ْبْ .و َل ف ْاسفا ْر ها ْك م ُو ْتاآ ْمنو ْنَ ،
كَلامي اأ ْش َو ْن َت ْتاآ ْمنو ْن؟»
كَ ِلماتي تُ َص ِّدقو َن».
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ب َ ْع َد هذا َذ َه َب يَسو ُع اإلى َع ْب ِر
طيباريوس.
ب َ ْح ِر ال َجلي ِل ،ب َ ْح ِر
َ
2
راءهُ ُجمو ٌع كَثي َرةٌِ ،ل�أنَّ ُهم كانوا
َو َذ َه َب َو َ
ي َرو َن ال�آيا ِت ا َّلتي ي َ ْصنَ ُع في ال َم ْرضى.
َ 3و َص ِع َد يَسو ُع اإلى ال َجبَ ِل َو َجلَ َس ُه َ
ناك
َم َع تَ ِ
عيد
لاميذ ِه4 .وقَريباً كا َن ال ِف ْص ُحُ ،
اليَهو ِدَ 5 .و َرفَ َع يَسو ُع َعينَي ِه َو َر أاى َج ْمعاً
كَثيراً ا آ ِتياً اإ َلي ِهَ ،وقا َل ِلفيلي ُّب َسِ « :م ْن
ِ
هؤل�ء؟»  6قا َل
أاي َن ن ْبتا ُع ُخ ْبزاً ِليَ ْأاك َُل
هذا ُم َج ِّرباً اإيّاهُِ ،ل�أنَّ ُه كا َن ي َ ْع ِر ُف ما
تيد أا ْن ي َ ْف َع َل 7 .قا َل َل ُه فيلي ُّب ُس:
ُه َو َع ٌ
«ب ِمئتي دينا ٍر ُخ ْبزاً ل� يكْفي حي َن ي َ أاخ ُُذ
ك ُُّل وا ِح ٍد ِم ْن ُه ْم قَليلا ً8 ».قا َل َل ُه وا ِح ٌد ِم ْن
تَ ِ
لاميذ ِه ،أانْ َدرا ُو ُس أاخو ِس ْمعا َن ب ُ ْط ُر َس:
9
ص َشعي ٍر
بي َم َع ُه َخ ْم ُس قُ َر ِ
«ها ُهنا َص ٌّ
َو َس َمكَتانَِ ،ول ِك ْن ماذا تَكو ُن ِل ِ
هؤل�ء
كُ ِّلهم؟»  10قا َل َل ُهم يَسو ُع« :ا ْج َعلوا
اس كُ َّل ُهم ي َّت ِكئو َن ».فَق َْد كا َن ُع ْش ٌب
ال ّن َ
َثير في ذ ِل َك ال َمكانِ ،فَا َّت أ
الرجا ُل ِب َع َد ِد
ك ٌ
كا ِّ
َخ ْم َس ِة اآل� ٍ
فَ 11 .و َرفَ َع يَسو ُع ال ُخ ْب َز َوبا َر َك
ولئك ال ُم َّت ِكئي َنَ .وهكَذا أايضاً
وقس َم ِل� أ َ
َّ
12
أ
الس َمكَتَي ِن ِبق َْد ِر ما ارادواَ .وحي َن
ِم َن َّ

6

47

6

َيس ُو ْع ي َط ّعم َخ ْمسة اَلاف َزلَ ِمة

الجلي ْل
َب ْعداْ ،
راح َيس ُو ْع لَقَفا َب ْحر َّ
راح َخ ْلفو َط ْلق ْة
سْ .و ْ
َبح ْر طيباري ُو ْ
من َل ا َروا اآيات َل َسوى ف
ن ِاس ْگبيرِة ْ
الج َبل
ال َم ِ
راضى َل شَ فىْ .و َط َل ْع َيس ُو ْع َع َّ
الفص ْح
ْوقع ْد َهون َْك َم ْع َتلاميذوْ .وعيد ْ
َت َبع الياهو ْد كا ْن كل َق َّر ْبْ .و َر َفع َيس ُو ْع
َعي َنيو َوارى َط ْلق ْة ن ِاس ْگبيرِة ج ِايِة لَع ْندو،
ين نشْ تري ْغ َبي ْز َت
س« :من اَ ْ
ْوقا ْل َل فيل ُّب ْ
يا ْكلو ْن َهو ْذ؟» قالْلو ها ْذ َت ي ْف َحصو،
س
ْ
يش َت َ
يسي .فيل ُّب ْ
من َل كا ْن ي ْعرفْ اَأ ْ
ين دينار ْغ َبي ْز م ُو ي ْكفىَ ،ل
قالْلوْ « :ب َمي َت ْ
َاخذ ك ْل واِح ْد منّ ْن ش ْط ِفة ْز َغيرِة ».قا ْم
س اَأخو شَ ْمعو ْن
واِح ْد ْ
من َتلاميذو ،اَأنْد ُ
َراو ْ
رس ،قالْلو« :في َهو ْن َولَ ْد َمعو َخ ْمس ْة
ب ْط ْ
يش
ر ْغفة ْغ َبيز ْشع ِير ْو َس َم ْك َت ْ
س َهو ْذ اَأ ْ
ينَ ،ب ْ
س
لنَ :
ن ِا لَو ْذ كلّ ْن؟» َيس ُو ْع قالْ ْ
«خلَّوا النّ ِا ْ
والحشيش ْكثي ْر كا ْن فاك
كلّ ْن ي ْن َت َكو ْنَ ».
الم ُو َض ْع .وانْ َت َكوا ال ّ ْرج ِالْ ،وكانوا َخ ْمسة
اَلافْ َ .و َاخ ْذ َيس ُوع الّغ َْبيز ْوشَ َكر ْو َف َّر ْق
الس َمك َتين ْم َق ْد
لَوك الم ْنت ْكيين ْوكذاِ زاِ م َّ
َل رادواْ .و َو ْق ْت َل ش ْبعوا قا ْل لَ َتلاميذو:
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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لت ،لا يض ِي ْع منّ ْن
«ل ّموا كس ِاري َل فضْ ْ
من
ناعش ق ِّفة ْ
شيْ ».ولَ ُّموا ْو َت َلوا ا ْث ْ
من قدّام َهو ْك َل اكَلوا
كس ِاري َل فضْ لوا ْ
من َخ ْمس ْة ر ْغفة ْغ َبيز الّشْ ع ِي ْرَ .ه ْ
وك
ْ
ِ
س َل ا َروا َعلام ْة َل َسوى َيس ُوعْ ،قالوا:
ن ِا ْ
يي لل ّدنْي ِا».
قين هذا واِ ال َّنبي ّ
«ح ّق َالي ْ
َ
الج ِا ِ
ْو َع َرفْ َيس ُو ْع ك ت َْح َّضروا َت ي َو َّدو ُه
ويسو ُه َم ْ
للج َبل
لك ،قا ْم ْ
ْ
راح َّ
اجباري َ
ْب َو ْحدو.

َشبِعوا قا َل ِلتَ ِ
لاميذ ِه« :ا ْج َمعوا ال ِك َس َر
ا َّلتي ف ََضلَ ْت ِلكَي ل� يَضي َع شي ٌء».
َ 13و َج َمعوا َو َملاأوا اثْنَتَي َع ْش َرةَ قُ َّف َة
فضلَ ْت َع ْن أا َ
ولئك ا َّلذي َن أاكَلوا ِم ْن
ِك َس ٍر ُ
الشعي ِرَ 14 .و أا َ
اس
ص َّ
َخ ْم َس ِة قُ َر ِ
ولئك ال ّن ُ
ا َّلذي َن َر أاوا ال�آي َ َة ا َّلتي َصنَ َع يَسو ُع ،كانوا
بي ال�آتي اإلى
يَقولو َنَ « :حقًّا هذا ُه َو ال َّن ُّ
العا َل ِمَ 15 ».و َع ِل َم يَسو ُع أانَّ ُهم ُم ْز ِمعو َن أا ْن
ي َ ْأاتوا َوي َ ْختَ ِطفوهُ َوي ْج َعلوهُ َم ِلكاً فَانْتَق ََل
اإلى ال َجبَ ِل َو ْح َدهُ.

َو ْق ْت َل َم َّست ال َمساَ ،تلاميذو ن ْزلوا
للبح ْر .وركبوا َس ّفي ِنة ْوساقوا لَشاطي
َ
يروحو ْن لَ َك َف ْرناحومْ .و َع َّت َمت
اللاخْ َت ُ
لحقنَ .البح ْر هاج
ال ّدنْي ِا ْو َيس ُو ْع ما جا
ْ
من َل كا ْن ك ْلقا ْم َهوا َقويْ .وساقوا
َع َل ْينْ ،
َحوالي ثَث اَ ْر َبع ا ْميالَْ ،وا َروا َيس ُو ْع ي ْمشي
ينتن خافوا.
من َس ّف ْ
قرب ْ
َع َالبحر ْولَ َم ْن ْ
لن« :اَأنا واِ ،لا تْخافو ْن».
س َيس ُو ْع قالْ ْ
َب ْ
ف
الس ّفي ِنةْ ،و َ
ْوف ْرحوا َت ْ
يس َت ْقبلو ُه ف َّ
ض َل كانوا
ساعتا ْ
وصلت َّ
الس ّفي ِنة لا ْك اَأ ْر ْ
رايحي ْنلا.

16
ساء نَ َز َل تَ ُ
لاميذهُ اإلى
َوحي َن صا َر ال َم ُ
البَ ْح ِرَ 17 .و َجلَسوا في َسفينَ ٍة َو أاتَوا اإلى
ناحومَ .و أا ْظلَ َم ْت َو َل ْم يَكُ ْن يَسو ُع
َع ْب ِر كَ ْف ِر َ
هاج
قَ ْد أاتى اإ َليهِمَ 18 .وكا َن البَ ْح ُر قَ ْد َ
َعلَيهِمِ ،ل� أ َّن ريحاً َعظي َم ًة كانَ ْت قَ ْد َه َّب ْت.
س َو ِع ْشري َن َغ ْل َوة ً أاو
َ 19وساقوا نَ ْح َو َخ ْم ٍ
ث َلاثي َنَ ،و َر أاوا يَسو َع ِ
ماشياً َعلى البُحي َر ِة.
السفينَ ِة خافوا20 .فَقا َل َل ُهم
َوحي َن َدنا ِم َن َّ
يَسو ُع :أ
«انا ُه َو .ل� تَخافواَ 21 ».و َر ِغبوا
السفينَ ِةَ .و ِل َلو ْق ِت صا َر ْت
أا ْن ي َ ْقبَلوهُ في َّ
ض ا َّلتي كانوا
السفين ُة اإلى ال� أ ْر ِ
ِت ْل َك َّ
ذا ِهبي َن اإ َليها.
َ 22وفي اليَو ِم ال ّتاليَ ،ر أاى ذ ِل َك ال َج ْم ُع
ا َّلذي كا َن قائماً في َع ْب ِر البَ ْح ِر أا َّن َسفينَ ًة
أُاخْرى َل ْم يَكُ ْن ُه َ
ناك َعدا ِت ْل َك ا َّلتي َص ِع َد

13

14

15

َيس ُو ْع ي ْمشي َع ال َمي

16

17

18

19

20

21

س َل َبقَوا َعلى
ث ِاني نْهارَ ،هو ْك لَ ّمة النّ ِا ْ
شاطي اللاخْ  ،اَأ َروا َس ّفي ِن ْة لخْ َغي ْر ْ
هاك
22
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اإ َليها ال َّت ُ
لاميذَ ،و أا َّن يَسو َع َل ْم يَكُ ْن قَ ْد
د َخ َل َم َع ُهمَ ،م َع تَ ِ
السفينَ ِة،
لاميذ ِه اإلى َّ
َول ِك ْن ذ َه َب ال َّت ُ
لاميذ َو ْح َد ُهمَ 23 .وكانَ ْت
قَ ْد أاتَ ْت ُس ُف ٌن أُاخْرى ِم ْن َطبريّا بِجا ِن ِ
ب
ال َمكا ِن ا َّلذي أاكَلوا في ِه ُخ ْبزاً حي َن با َر َك
يَسو ُعَ 24 .وحي َن َر أاى ذ ِل َك ال َج ْم ُع أا َّن
ناك َول� تَ ُ
يس ُه َ
لاميذهَُ ،ص ِعدوا
يَسو َع َل َ
أ
ناحوم
اإلى ِت ْل َك ُّ
الس ُف ِن َواتَوا اإلى كَ ْف ِر َ
ي َ ْطلُبو َن يَسو َع.
َ 25وحي َن َو َجدوهُ في َع ْب ِر البَ ْح ِر ،قالوا
جاب
َل ُه« :رابيَ ،متى أاتَ َ
يت اإلى ُهنا؟»  26أا َ
يَسو ُع َوقا َل َل ُهم« :ال َح َّق ال َح َّق أاقو ُل
َلكُم :أانْتُم تطلُبوننَي ،ل� ِل�أنَّكُم َر أايتُم
ا آيا ٍ
ت ،ب َ ْل ِل�أنَّكُم أاك ْلتُم ال ُخ ْب َز َو َش ِب ْعتُم.
َ
27ل� تَ ْخ ِدموا ال َم ْأاك ََل
الزائل ،ب ِل ال َم ْأاك ََل
الباقي ِلل َحيا ِة ال�أبَديَّة ،ا َّلذي ي ُ ْعطيكم
ابْ ُن ال إ�نْسانِ ،فَ ِلهذا ال� آ ُب َختَ َم الل ُه».
28قالوا َل ُه« :ماذا نَ ْع َم ُل ِلنَ ْع َم َل أا ْعما َل
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُهم« :هذا
الل ِه؟»  29أا َ
ُه َو َع َم ُل الل ِه ،أا ْن تؤمنوا ب َم ْن ُه َو أا ْر َس َل».
30قالوا َل ُه :أ
«ا َّي اآي َ ٍة تَ ْع َم ُل ِلنَرى َونؤ ِم َن
ب َِك ،ماذا تَ ْف َع ُل؟ 31ا آبا ُؤنا ال َم َّن أاكَلوا
ْتوبُ ‘ :خ ْبزاً ِم َن
في البَ ِّريَّ ِة ،كَما ُه َو َمك ٌ
الس ِ
ماء أا ْعطا ُهم ِليَ ْأاكُلوا32 » ’.قا َل َل ُهم
َّ
أ
يس
يَسو ُع« :ال َح َّق ال َح َّق اقو ُل َلكُمَ :ل َ
الس ِ
ماء ،ب َ ْل أابي
موسى أا ْعطاكم ُخ ْبزاً ِم َن َّ

32-23:6

َل َط َلعوا ِفيا ال َّتلامي ْذ ما كا ْن في َهونَك،
عنَ ،م ْع َتلاميذو
ْو َيس ُو ْع ما كا ْن كد ََّخل َم ْ
من
س كا ْن َّ
كجوا َغي ْر َس ّفينات ْ
َّ
للس ّفي ِنةَ .ب ْ
َط َب ِريّا ْو َوقَّفوا َمع َج ْن ْب هاك م ُو َض ْع َل اكَلوا
ِفيو ْغ َبي ْز َو ْق ْت َل ب ِا َرك َيس ُوعْْ .و َو ْق ْت َل
س َيس ُو ْع م ُو َهون َْك واِ
ا َروا َهو ْك لَ ّمة النّ ِا ْ
الس ّفينات ْو َجوا َل
ْولا َتلاميذوَ ،ط َلعوا لَوذ َّ
َك َف ْرناحوم يدَورو ْن َعلى َيس ُوعْ.
23

24

ْو َو ْق ْت َل ا َرو ُه َعلى شاطي اللاخْ ،
جيت لَون؟» َر ْد
قالولوْ « :م َعلّ ْم ،اَأي َم ْت ْ
كن اأنْتن
الح ّق اَقولْ ْ
«الح ّق َ
َيس ُو ْع قالْلنَ :
لى
يتن َعلاماتَ ،ب ِ
من َل ا َر ْ
ْتدَورو ْن َع َلي م ُو ْ
تن .لا تخْ دمو ْن
من َل ا َك ْلتن ْغ َبيز ْوشب ْع ْ
ْ
لى اَأك ْل َل ي ْبقى لَ َحياة
اَأكَل َل يزولَْ ،ب ِ
من
طيكنْ ،
الا َ َبد ِّية ،ها ْذ َل ا ْبن الانْسا ْن ي ْع ْ
َل ها ْذ واِ َل َخ َتمو ْبخاتمو اَلله الا آ ْب».
يش لازم نْ َسي َت نخْ دم ا ْعمال
قالولو« :اَأ ْ
لن« :ها ْذ واِ َع َمل اَلله،
اَلله؟» َيس ُو ْع قالْ ْ
َت ْتاآ ْمنون ْبها ْذ َل ه ّواِ َب َعثوا ».قالولو:
يش َع ِ
من ْ
فيك؟
لامة ت َْسيَ ،ت ن ّرى ونْاآ ْ
«اَأ ْ
السما اَأكَلوا ف
اَأيش ت َْسي؟ اَأ َّبهاتْنا َم ّن َّ
السما
َالب ّر ِّية ،كَما لَ ّواِ َم ْكتوبْ ‘ :غ َبي ْز م َّ
«الح ّق
َع ْ
طاهن للاَك ْلَ » ’.يس ُو ْع قالْلنَ :
كن م ُو موسى َعطاكن ْغ َبي ْز م
الح ّق اَقولْ ْ
َ
الح ْق م
السماَ .ب ِ
لى اَأبوي ي ْعطيكن ْغ َبي ْز َ
َّ
25

26

27

28

29
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45-33:6

من َل ْغ َبيز اَلله ه ّواِ ها ْك َل نز ْل
السماْ .
َّ
ِ
السماْ ،وي ْعطي َحيا ْة لل ّدنْيا ».قالولو:
م َّ
«س ّي ْدنا ،دايم ا ْعطينا َهالّغ َْبي ْز ها ْذ».
َ
ِ
من َل يجي
الحيا ْةْ ،
قالْلن« :اَنا وا ْغ َبيز َ
من في م ُو
من َل ياآ ْ
لَع ْندي م ُو يج ُوعْ ،و ْ
كن :اَأ َريت ْنني
طش للا َ َب ْدَ .ب ِ
لى ق ْل ُت لْ ْ
ي ْع ْ
ْوم ُو ْتاآ ْمنو ْن .ك ْل واِح ْد َل َعطاني واِ
من َل يجي لَع ْندي
الا آ ْب ،لَع ْندي يجيْ ،و ْ
السما م ُو
م ُو اط ِالعو لَ َب ّراْ ،
من َل نزلْ ُت م َّ
لى شي َل يري ْد
ْبشا ْن اَأ َسي شي َل اري ْدَ ،ب ِ
ها ْك َل َب َعثْني .وها ْذ واِ شي َل يري ْد ها ْذ
َل َب َعثْني :يريدني ك ْل شي َل َعطاني م ُو
ف َيوم
اض ّي ْع منّو شيَ ،ب ِ
لى اَأ ْع ِطيو ال ّ ْقي ِا ِمة َ
َ
ِ
من َل ها ْذ وا شي َل يري ْد اَأبوي:
ال ِا آخ ْرْ .
من ِفيو ،يكونْلو َحيا ْة
الابن وياآ ْ
ك ْل من يرى ْ
ف َيوم ال ِا آخ ْر».
اَأ َب ِد ِّيةَ ،وانا اَأ ْع ِطيو ال ّ ْقي ِا ِمة َ
من
من َيس ُوعْْ ،
الياهو ْد كا ْن ي ْتاَأ ْفاَأفو ْن ْ
السما».
َل قالْ« :اَأنا واِ ْغ َبي ْز َل نز ْل م َّ
يوسف واِ ها ْذ،
ابن
ْ
ْوقالوا« :م ُو َيس ُوع ْ
ها ْك َل ن ْعرف اأ ّمو َوابو ُه؟ اأ ْش َو ْن ها ْذ يقول:
لن:
السما؟’ » َر ْد َيس ُوع ْوقالْ ْ
‘نزلْ ُت م َّ
كن .اَأ َّح ْد م ُو يت ِي ْق
«لا ْت َد ْمدمو ْن َبين َبعضْ ْ
يجي لَع ْندي َل ما َس َحبو الا آ ْب َل َب َعثْني،
توب
َوانا اَأ ْع ِطيو ال ّ ْقي ِا ِمة َ
ف َيوم ال ِا آخرَ .م ْك ْ
33
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الس ِ
ماءِ 33 .ل� أ َّن
ي ُ ْعطيكم ُخ ْب َز ال َح ِّق ِم َن َّ
الس ِ
ماء
ُخ ْب َز الل ِه ُه َو ذ ِل َك ا َّلذي نَ َز َل ِم َن َّ
َوي ُ ْعطي َحياة ً ِللعا َل ِم 34 ».قالوا َل ُه« :يا
َس ِّي ُد ،في ك ُِّل حي ٍن أا ْع ِطنا هذا ال ُخ ْب َز».
35قا َل َل ُهم يَسو ُع :أ
«انا ُه َو ُخ ْب ُز ال َحيا ِة.
َم ْن أيا ِت اإ َل َّي فَلا يَجو ُعَ ،و َم ْن ي ُ ْؤ ِم ْن بي
فَلا ي َ ْع َط ُش اإلى ال�أَب َ ِدَ 36 .ول ِك ّني قُ ْل ُت
َلكُم :اإنَّكم َر أايتُموني َو َل ْستُم تؤ ِمنو َن.
37
أ
لي ي َ ْأاتي،
ك ُُّل ما ي ُ ْعطيني اإيّاهُ ابي فَ إا َّ
َو َم ْن اإ َل َّي ي َ ْأاتي فَلا أُا ْخ ِر ُج ُه اإلى الخا ِر ِج.
الس ِ
ماء ل� ِل� أ ْع َم َل
ِ 38ل�أنّي ن َز ْل ُت ِم َن َّ
اإرا َدتي ب َ ْل ِل� أ ْع َم َل اإرا َدةَ َم ْن أا ْر َسلَني.
َ 39و ِ
هذ ِه ِه َي اإرا َدةُ َم ْن أا ْر َسلَني أا َّن ك َُّل ما
أا ْعطاني ل� أُاضي ُع ِم ْن ُه ب َ ْل أُاقي ُم ُه في اليَو ِم
ال�أخي ِر40 .ف ِ
َهذ ِه ِه َي اإرا َدةُ أابي أا َّن ك َُّل
َم ْن يَرى ال�بْ َن َوي ُ ْؤ ِم ُن ِب ِه ي َ ْحيا اإلى ال�أَب َ ِد
َو أانا أُاقي ُم ُه في اليَو ِم ال�أخي ِرَ 41 ».وكا َن
اليَهو ُد يَتَ َذ َّمرو َن َعلَي ِه ِل�أنَّ ُه قا َل :أ
«انا ُه َو
الس ِ
ماءَ 42 ».وكانوا
ال ُخ ْب ُز ا َّلذي نَ َز َل ِم َن َّ
يَقولو َن :أ
يس هذا يَسو ُع ابْ ُن يو ُس َف،
«ا َل َ
َيف
ذ ِل َك ا َّلذي نَ ْح ُن نَ ْع ِر ُف أاباهُ َو أُا َّم ُه؟ فَك َ
الس ِ
جاب
يَقو ُل هذاِ :م َن َّ
ماء نَ َز ْل ُت؟»  43أا َ
يَسو ُع َوقا َل َل ُهم« :ل� تُ َد ْم ِدموا أا َح ُدكُم َم َع
أ ْأ
 44أ
تي اإ َل َّي
ال� آ َخ ِر .ل� ا َح َد ي َ ْستَطي ُع ا ْن يَا َ
اإلّ� اإ ِن ا ْجتَ َذب َ ُه ال� آ ُب ا َّلذي أا ْر َسلَنيَ ،و أانا
ْتوب
أُاقي ُم ُه في اليَو ِم ال�أخي ِرِ 45 .ل�أنَّ ُه َمك ٌ
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في ال�أنْب ِ
ِياء‘ :يَكونو َن َجميعاً ُم َع َّلمي َن ِم َن
الل ِه ’.ك ُُّل َم ْن ي َ ْس َم ُع اإذاً ِم َن ال� آ ِ
ب َويَتَ َع َّل ُم
ْأ
يس يَرى أا َح ٌد ال� آ َب
ليَ 46 .ل َ
ِم ْن ُه يَاتي اإ َّ
اإلّ� َم ْن ِم َن الل ِه ُه َو .ذ ِل َك ُه َو ا َّلذي يَرى
ال� آ َب47 .ال َح َّق ال َح َّق أاقو ُل َلكُمَ :م ْن ي ُ ْؤ ِم ْن
بي فَلَ ُه َحياةٌ أاب َ َديَّ ٌة 48 .أانا ُه َو ُخ ْب ُز ال َحيا ِة.
49اآبا ُؤكم أاكَلوا ال َم َّن في البَ ِّريَّ ِة َوماتوا.
الس ِ
ماء
50هذا ُه َو ال ُخ ْب ُز ا َّلذي نَ َز َل ِم َن َّ
موت 51 .أانا
ِلكَي ي َ ْأاك َُل ِم ْن ُه ال إ�نْسا ُن فَلا ي َ َ
الس ِ
ماء.
الحي ا َّلذي نَ َز َل ِم َن َّ
ُه َو ال ُخ ْب ُز ُّ
َواإ ْن أاك ََل أا َح ٌد ِم ْن هذا ال ُخ ْب ِز ي َ ْحيا اإلى
ال�أَب َ ِدَ .وال ُخ ْب ُز ا َّلذي أانا أُا ْعطي ُه َو َج َسدي
ا َّلذي ِم ْن أا ْج ِل َحيا ِة العا َل ِم أُا ْع ِطي».
خاصمو َن ،أا َح ُد ُهم َم َع
َ 52وكا َن اليَهو ُد يَتَ َ
َيف ي َ ْستَطي ُع هذا
ال� آ َخ ِرَ ،ويَقولو َن« :ك َ
أا ْن ي ُ ْعطيَنا َج َس َدهُ ِلنَ ْأاك َُل؟» 53فَقا َل َل ُهم
يَسو ُع« :ال َح َّق ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :اإ ْن َل ْم
تَ ْأاكُلوا َج َس َد ابْ ِن ال إ�نْسا ِن َوتَ ْش َربوا َد َم ُه
يس َلكُم َحياةٌ في ذَوا ِتكمَ 54 .م ْن ي َ ْأاك ُْل
فَلَ َ
ِم ْن َج َسدي َوي َ ْش َر ْب ِم ْن َدمي فَلَ ُه َحياةٌ
أاب َ ِديَّ ٌة َو أانا أُاقي ُم ُه في اليَو ِم ال�أخي ِرِ 55 .ل� أ َّن
شر ٌب.
َج َسدي َحقًّا َم ْأاك ٌَل َو َدمي َحقًّا َم َ
َ 56م ْن أياك ُْل َج َسدي َوي َ ْش َر ْب َدمي ي ُ ِق ْم
 57أ
أ
الحي
ِف َّي َوانا في ِه .كَما ا ْر َسلَني ال� آ ُب ُّ
ب ،فَ َم ْن أياكُ ْلني فَ ُه َو أايضاً
َو أانا َح ٌّي بِال� آ ِ
ي َ ْحيا بي58 .هذا ُه َو ال ُخ ْب ُز ا َّلذي نَ َز َل

58-46:6

مين
ف ْاسفار الاَنْ ِبياَ :
‘ت يكونو ْن كلّن ْم َعلَّ ْ
يس َم ْع م
من اَللهَ ’.بقى ك ْل واِح ْد م ْن ْ
كن ْ
الاآب ْوي ْت َعلَّ ْم منّو ،يجي لَع ْندي .اَأ َّح ْد م ُو
يرى الا آ ْب َغير لَ ّواِ من اَلله ،ها ْك واِ َل يرى
من في ل ُه
كن َل ياآ ْ
الح ّق اَقولْ ْ
الح ّق َ
الا آ ْبَ .
ْكن
الحيا ْة .اَأ َّبهات ْ
َحيا ْة اَأ َب ِد ِّية .اَأنا واِ ْغ َبيز َ
س ها ْذ واِ
اَأكَلوا ال َم ْن ف َالب ّر ِّية ْوماتواَ .ب ْ
السما ْبشا ْن ياك ّل الانْسا ْن
ْغ َبي ْز َل نز ْل م َّ
الحي َل
منّو ْوم ُو
ْ
يموت .اَأنا واِ ْغ َبيز َ
من َهالّغ َْبي ْز
السماْ .و َل انْسا ْن اَأ َك ْل ْ
نز ْل م َّ
يعيش للا َ َب ْد .و ْغ َبي ْز َل انا اَأ ْعطي،
ها ْذَ ،ت ْ
َج َسدي واَِ ،ل اَأ ْع ِطيو ْبشا ْن َحياة ال ّدنْي ِا».
الياهو ْد كا ْن ي ْتج ِا َدلو ْن جدا ْل ح ِامي واِح ْد
َمع اللاخْ ويقولو ْن« :اأ ْش َون يت ِي ْق ها ْذ ي ْعطينا
«الح ّق
َج َسدو َت ناكلو؟» َيس ُو ْع قالْلنَ :
كنَ :ل م ُو تا ْكلو ْن َج َسد ا ْبن
الح ّق اَقولْ ْ
َ
ف
كن َحيا ْة َ
الانْسان ْوتشْ َربو ْن َد ّمو ،ما لْ ْ
كنَ .ل ياك ْل َج َسدي ْويشْ َر ْب َد ّمي،
نَ ْف ْس ْ
ف َيوم
ل ُه َحيا ْة اَأ َب ِد ِّية َوانا َت ا ْع ِطيو ال ّ ْقي ِا ِمة َ
بالح ْق اَأك ْل واِ،
ال ِا آخ ْرْ .
من َل َج َسدي َ
بالح ْق ش ْر ْب واِ .ل ياك ْل َج َسدي
ْو َد ّمي َ
كن في َوانا ِفيو .كَما
يس ْ
ْويشْ َر ْب َد ّمي ْ
الحي َوانا َحي بالاآبْ ،و َل
َل َب َعثْني الاآب َ
ياك ْلني زاَِ ،ت يعيش في .هذا واِ ْغ َبي ْز
46
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ْكن
السما .م ُو كَما َل اكَلوا اَأ َّبهات ْ
َل نز ْل م َّ
من َهالّغ َْبي ْز ها ْذَ ،ت
َمن ْوماتوا .ل ياك ْل ْ
يعيش للا َ َب ْد».
ْ
ِ
ف
َهو ْذ قا ْل ف ال َم ْج َمعْ ،وه ّوا ي َعلّم َ
َك َف ْرناحو ْم.
59

الس ِ
يس كَما أاك ََل ا آبا ُؤكم ال َم َّن
ِم َن َّ
ماءَ ،ل َ
َوماتواَ .م ْن ي َ ْأاك ُْل هذا ال ُخ ْب َز ف إانَّ ُه ي َ ْحيا
اإلى ال�أب َ ِد».
ِ 59
هذ ِه الكَ ِلما ِت قا َل في ال َم ْج َم ِع َو ُه َو
ناحوم.
ي ُ َع ِّل ُم في كَ ْف ِر َ

ال َّتلامي ْذ يشكّون

من َتلاميذو َل س ْمعوا ،قالُ َوا:
ْكثي ْر ْ
يس َم ْعو؟»
َ
«ص ْع ْب واِ َهال َكلا ْم .من يت ِي ْق ْ
60

ف َق ْلبو َتلاميذو ي ْتاَأ ْفاَأفو ْن
َيس ُو ْع َع َرفْ َ
كن؟
لن« :هاذ ي َعثْو ْر ْ
من َهال َكلامْ ،وقالْ ْ
ْ
يص َع ْد
اأ ْش َو ْن َبقى َل ا َريتن ا ْبن الانْسا ْن ْ
من َقب ْل؟ ال ّر ُو ْح
َل م ُو َض ْع َل كا ْن ِفيو ْ
الج َس ْد م ُو ي ْن َف ْع شي.
واِ َل ي ْعطي َحيا ْةَّ .
لى
كن ُروح ْو َحيا ْة واَِ .ب ِ
كَلا ْم َل ق ْل ُت لْ ْ
من َل كا ْن
كن م ُو ياآ ْمنو ْنْ ».
س م ْن ْ
في ن ِا ْ
من ن ِا َل م ُو ياآ ْمنون
من َقب ْل ْ
ي ْعرفْ َيس ُو ْع ْ
«من
لنْ :
يسلّموْ .وقالْ ْ
ْو ْ
من واِ ها ْك َل َت َ
كن :ما في انْسان يت ِي ْق يجي
هاي ق ْل ُت لْ ْ
من اَأبوي».
لَع ْنديَ ،ل ما كا ْن ك انْ َعطى ْ
من َتلاميذو عافوا
ْبشا ْن َهال َكلا ْمْ ،كثي ْر ْ
ْو َخلَّو ُهْ ،وما َب ْق ي ْمشَ و ْن َمعوَ .يس ُو ْع قا ْل
تن زاِ تْريدون ت ُْروحو ْن؟»
ناعش« :اأنْ ْ
للا ْث ْ
َر ْد شَ ْمعو ْن ب ْطرسْ ،وقالْ« :يا َر ْب،
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َ 60وكَثيرو َن ِم ْن تَ ِ
لاميذ ِه ا َّلذي َن َس ِمعوا،
«ص ْعبَ ٌة ِه َي الكَ ِل َم ُة ِ
هذ ِهَ .م ْن
قالواَ :
ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي َ ْس َم َعها؟
َ 61و َع َر َف يَسو ُع في نَف ِْس ِه أا َّن تَ َ
لاميذهُ
َحو َل ِ
هذ ِه ُمتَ َذ ِّمري َن ي ُ َد ْم ِدمو َن .فَقا َل َل ُهم:
أ
«ا ِ
هذه تُ ْع ِث ُركُم؟ 62اإذاً اإ ْن تَ َروا ابْ َن ال إ�نْسا ِن
63
وح
ي َ ْص َع ُد اإلى َح ُ
الر ُ
يث كا َن ِم ْن قَ ْب ُل؟ ّ
ُه َو ا َّلذي ي ُ ْحيِي .ال َج َس ُد ل� ي َ ْن َف ُع َشيئاً.
روح
الكَ ِل ُ
مات ا َّلتي أانا تَكَ َّل ْم ُت َم َعكُم ٌ
ناس ِم ْنكُم ل�
ِه َي َو َحياةٌَ 64 .ول ِك ْن ث َ َّم َة أُا ٌ
ي ُ ْؤ ِمنو َنِ ».ل� أ َّن يَسو َع كا َن ي َ ْع ِر ُف ِم ْن قَ ْب ُل
َم ْن ُهم ا َّلذي َن ل� ي ُ ْؤ ِمنو َن َو َم ْن ُه َو ا َّلذي
ي ُ َس ِّل ُم ُهَ 65 .وقا َل َل ُهمِ « :لهذا قُ ْل ُت َلكُم :ل�
أ ْأ
أ
تي اإ َل َّي اإ ْن َل ْم ي ُ ْع َط َل ُه
ا َح َد ي َ ْستَطي ُع ا ْن يَا َ
ب ِ
ِم ْن أابي66 ».ب َِسبَ ِ
هذ ِه الكَ ِل َم ِة كَثيرو َن
ِم ْن تَ ِ
لاميذ ِه َذ َهبوا اإلى َخ ْل ِفهِمَ ،و َل ْم يَعودوا
ي َ ْمشو َن َم َع ُه67 .فَقا َل يَسو ُع ِللاثْنَي َع َش َر:
أ
جاب
«ا أانْتُم أايضاً تُريدو َن أا ْن َتذ َهبوا؟»  68أا َ
ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس َوقا َل« :يا َر ُّب ،اإلى َم ْن
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مات ال َحيا ِة ال�أبَديَّ ِة َل َك.
نَ ْذ َه ُب؟ كَ ِل ُ
َ 69ونَ ْح ُن ا آ َم ّنا َو َع َرفْنا أانَّ َك أانْ َت ال َمسي ُح
ابْ ُن الل ِه ال َحي70 ».قا َل َل ُه يَسو ُع :أ
«اما
ِّ
أ
أانا ا ْختَ ْرتُكم ،انْتُم ال�ثْنَي َع َش َر؟ و ِم ْنكُم
وا ِح ٌد َشيطا ٌن ُه َوَ 71 ».وكا َن يَقو ُل َع ْن
يوطيِ ،ل�أنَّ ُه
ي َ ُه َوذا ب ِن ِس ْمعا َن ال إ� ْس َخ ْر ِّ
كا َن َعتيداً أا ْن ي ُ َس ِّل َم ُهَ ،و ُه َو وا ِح ٌد ِم َن
ال�ثْنَي َع َش َر.
ب َ ْع َد ِ
سير في
هذ ِه كا َن يَسو ُع ي َ ُ
ريد أا ْن يَسي َر
ال َجلي ِلِ ،ل�أنَّ ُه َل ْم يَكُ ْن ي ُ ُ
في اليَهو ِديَّ ِةِ ،ل� أ َّن اليَهو َد كانوا يُريدو َن
عيد ال َم ِّ
عيد
ظالُ ،
أا ْن ي َ ْقتُلوهَُ 2 .وقَريباً كا َن ُ
اليَهو ِدَ 3 .وقا َل ِليَسو َع اإخ َْوتُ ُه« :انت ِق ْل ِم ْن
ُهنا َوا ْذ َه ْب اإلى اليَهو ِديَّ ِة ِليَرى تَ ُ
لاميذ َك
يس أا َح ٌد
ال� أ ْعما َل ا َّلتي تَ ْع َم ُلِ 4 .ل�أنَّ ُه َل َ
ي َ ْع َم ُل َشيئاً في ال َخ ِ
ريد أا ْن
فاء َو ُه َو ي ُ ُ
يَكو َن في ال َعلَ ِن .اإ ْن كُ ْن َت تَ ْع َم ُل ِ
هذ ِه ف أَا ِر
نَف َْس َك ِللعا َل ِمِ 5 ».ل�أنَّ ُه َول� اإخ َْوتُ ُه كانوا قَ ْد
اآ َمنوا ِب ِه6 .قا َل َل ُهم يَسو ُعَ « :و ْقتي َح ّتى
يص ْل .أا ّما َو ْقتُكم فَدائماً ِ
ال� آ َن َل ْم ِ
حاض ٌر.
7ل� ي َ ْستَطي ُع العا َل ُم أا ْن ي ُ ْب ِغ َضكُمَ .ول ِك َّن ُه
ي ُ ْب ِغ ُضني أانا ِل�أنّي أا ْش َه ُد َعلَي ِه أا َّن أا ْعما َل ُه
اص َعدوا أانْتُم اإلى هذا ِ
العيد .أانا
ِش ّري َرةٌْ 8 .
ل� أا ْص َع ُد ال� آ َن ِل� أ َّن َو ْقتي َل ْم يَكْ ُم ْل ب َ ْع ُد».
9قا َل ِ
قي في ال َجلي ِل.
هذ ِه الكَ ِلما ِت َوب َ َ

7

9:7–69:6

لَع ْن ْد من نْ ُرو ْح .كَلا ْم َحياة الا َ َبد ِّية ع ْند ْك
نحن ِا اآ َمنّا ْو َع َر ْفنا اأنْ َت واِ ال َمسيح
واِ؟ ْو ْ
لن« :م ُو اَنا
الحيَ ».يس ُو ْع قالْ ْ
ا ْبن اَلله َ
كن
ناعش؟ ْوواِح ْد م ْن ْ
اخْ ت ْرتوكن اأنْ ْ
تن الا ْث ْ
ابن
ش ِيطا ْن واِ ».كان يقو ْل َعلى ياهوذا ْ
من َل ه ّواِ كا ْن َل
الاس َخ ْريوطيْ ،
شَ ْمعون ْ
ناعش كا ْن.
َت َ
يسلّموْ ،وواِح ْد م الا ْث ْ
69

70

71

7

يروح َع الياهود ِّية
َيس ُو ْع ُ

الجلي ْل.
َب ْعداَ ،يس ُو ْع كا ْن ي ْت َن َّق ْل ف َّ
من
ما كان يريد ي ْمشي ف الياهود ِّيةْ ،
َل كان يريدون الياهو ْد ي ْقتلو ُهْ .و َق َّر ْب عيد
ِ
الخ َيمَ ،ت َبع الياهو ْد ،واخو ْة َيس ُو ْع قالولو:
ْ
«عيفك م َنون ْو ُروح للياهود ِّيةَ ،ت َيرو ْن
يسي
تسي :ما ِفي اَ َّحد َ
َتلاميذ ْك ا ْعما ْل َل َ
شي بالخ ْب ِية ،ويري ْد َت يكون ْم َب َّي ْن .مادام
َهالا ْعمال ت َْسيَ ،و ّري ُرو ْ
من
حك لل ّدنْي ِاْ ».
ف َيس ُوعْ.
َل اخوتو زاِ ما كان ياآ ْمنو ْن ِفيوَ ،
للس ْع ما ك ّجا.
َيس ُو ْع قالْ ْ
لنَ :
«و ْق ْتي َبع ْد َّ
كن داي ْم حاض ْر واِ .ال ّدنْي ِا م ُو تْت ِي ْق
س َو ْق ْت ْ
َب ْ
من َل
س اَنا ت ْك َر ْهنيْ ،
ت ْك َر ْهكن انْ ْ
تنَ ،ب ّ
تن
ْاش َه ْد ضدّا :ا ْعمالا ا ْعمال شَ ْر ن ِا .اأنْ ْ
الس ْع لَ َهالعي ْد،
ا ْط َلعوا لَ َهالعيد ،اَنا م ُو ا ْط َلع َّ
من َل ما ك ْلكم ْل َو ْق ْتي َبع ْد ».قا ْل هاذ
ْ
الجلي ْل.
ْو َبقى ف َّ
2

3

4

5

6

7

8

9
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ْو َبع ْد َل َط َلعوا اخوتو للعي ْد ،ه ّواِ زاِ
لى كَما
هاك ال َو ْق ْت َط َل ْع ،م ُو قدّام العالَم َب ِ
َل يكو ْن بالخ ْب ِية .والياهو ْد كان يدَورو ْن
َع َليو ف العي ْد ويقولو ْن« :اَأني واِ ها ْك؟»
من
ْو
ْ
سْ ،
جدالات ح ِام ِية َع َليو قا ْم َبين النّ ِا ْ
«صالح واِْ »،و َغير ْن
َل كا ْن في َل يقولو ْن:
ْ
س
كان يقولو ْن« :لاَ ،
يض ّيع الشَّ ْع ْبَ ».ب ّ
من
اَ َّح ْد قدّام العالَم ما كا ْن ْ
يحكي َع َليوْ ،
وفن م الياهو ْد.
َخ ْ
10

11

12

13

الهي َك ْل قدّام العالَم كلّ ْن
َيس ُو ْع ي َعلّم ف َ

نص اِيّ ِام العي ْدَ ،يس ُو ْع
َو ْق ْت َل صا ْر ّ
للهي َكل ْو َبقى ي َعلّ ْم .والياهو ْد كا ْن
َط َل ْع َ
ي ْت َع َّجبو ْن ويقولو ْن« :اأ ْش َو ْن ي ْعرفْ ها ْذ
َت ْعليمْ ،وه ّواِ ما ك ْت َعلَّ ْم؟» َر ْد َيس ُوع
ْوقالَْ « :ت ْعليمي م ُو لي واِ ،لا ْك َل َب َعثْني واِ.
يسي اإرادتو ،ي ْعرفْ َت ْعليمي،
ْ
من َل يريد َ
ِ
من ع ْندي اَأ ْحكي.
من ع ْند اَلله وا ،والّا ْ
َل ْ
من ع ْندوَ ،م ْج ْد لَ َن ْفسو يري ْد.
َل ْ
يحكي ْ
سادق واِ
ْ
س ها ْك َل يري ْد َم ْج ْد َل َب َعثو،
َب ْ
ف َق ْلبو ما في .م ُو موسى َعطاكن
غش َ
ْو ْ
اموس.
كن ْ
النّاموس؟ ْولا انْسا ْن م ْن ْ
يحفظ النّ ْ
س
لَيش ْتدَورو ْن َت ت ْقتلوني؟» لَ ّمة النّ ِا ْ
من واِ
كلّ ْن َر ّدوا ْوقالوا« :ش ِيطا ْن ْ
لكْ ،
َل ي َد ّو ْر َت ي ْق ْ
لن:
تلك؟» َر ْد َيس ُوع ْوقالْ ْ
14

15

16

17

18

19

20

21
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َ 10وحي َن َص ِع َد اإخ َْوتُ ُه ،حينَ ٍئذ َص ِع َد ُه َو
أايضاً ،ل� َعلا ِنيَ ًة ب َ ْل أ
كانَّما في ال َخ ِ
فاء.
ِ
العيد
َ 11وكا َن اليَهو ُد ي َ ْطلُبون َ ُه في
َويَقولو َن :أ
«اي َن َ
ذاك؟» َ 12و َد ْم َد َم ٌة كَثي َرةٌ
ِم ْن نَ ْح ِو ِه كا َن في ال َج ْم ِعِ ،ل� أ َّن ب َ ْع َض ُهم
كانوا يَقولو َن« :اإنَّ ُه صا ِل ٌحَ ».وا آ َخرو َن
الش ْع َب».
كانوا يَقولو َن« :ل� ،ب َ ْل ي ُ ِض ُّل َّ
َ 13ول ِك ْن َل ْم يَكُ ْن أا َح ٌد يَتَكَ َّل ُم َع ْن ُه جِهاراً،
ب ال َخو ِ
ِل َسبَ ِ
ف ِم َن اليَهو ِد.
ِ
العيدَ ،ص ِع َد
َ 14وحي َن انْتَ َصف َْت أايّ ُام
يَسو ُع اإلى ال َهيكَ ِل َوكا َن ي ُ َع ِّل ُمَ 15 .وكا َن
َيف ي َ ْع ِر ُف
اليَهو ُد يَتَ َع َّجبو َن َويَقولو َن« :ك َ
جاب
هذا الكُتُ َب َو ُه َو َل ْم يتع َّل ْم؟»  16أا َ
يس لي ،ب َ ْل ل َّلذي
يَسو ُع َوقا َل« :تَ ْعليمي َل َ
أا ْر َسلَنيَ 17 .م ْن أارا َد أا ْن ي َ ْع َم َل اإرا َدتَ ُه،
ي َ ْف َه ْم تَ ْعليمي َه ْل َه َو ِم َن الل ِه أا ْم أانا ِم ْن
قاء نَفْسي أاتَكَ َّل ُمَ 18 .م ْن كا َن ِم ْن ِت ْل ِ
ِت ْل ِ
قاء
نَف ِْس ِه يَتَكَ َّل ُم ،فَ َم ْجداً ِلنَف ِْس ِه ي َ ْطلُ ُبَ .و أا ّما
َم ْن َم ْج َد َم ْن أا ْر َسلَ ُه ي َ ْطلُ ُب ،فَصا ِد ٌق ُه َو
يس موسى
واإثْ ٌم في قَ ْل ِب ِه ل� يو َج ُد 19 .أا َل َ
اموس؟ َول� أا َح َد ِم ْنكُم ي َ ْحف َُظ
أا ْعطاكم ال ّن َ
اموسِ 20 .لماذا تَ ْطلُبو َن أا ْن تَ ْقتُلوني؟»
ال ّن َ
جاب ال َج ْم ُع َوقالواَ « :شيطا ٌن َل َكَ .م ْن
أا َ
جاب يَسو ُع َوقا َل
ي َ ْطلُ ُب أا ْن ي َ ْقتُلَ َك؟»  21أا َ
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َل ُهمَ « :ع َملا ً وا ِحداً َع ِم ْل ُت َو َجمي ُعكُم
تَتَ َع َّجبو َنِ 22 .لهذا أا ْعطاكُم موسى
ِ
يس ِل�أنَّ ُه ِم ْن موسى نَف ِْس ِه،
الختا َنَ ،ل َ
ب َ ْل ِل�أنَّ ُه ِم َن ال� آ ِ
الس ْب ِت تَ ْخ ِتنو َن
باءَ .وفي َّ
ال إ�نْسا َن23 .اإ ْن كا َن ال إ�نْسا ُن ي ُ ْختَ ُن في
يَو ِم َس ْب ٍ
ناموس موسى،
َض
ت ِلئَ ّلا ي ُ ْنق َ
ُ
أافَتَتَ َذ َّمرو َن َعلَ َّي ِل�أنّي أابْ َر ْأا ُت اإنْساناً كُ َّل ُه
في يَو ِم َس ْب ٍ
ت؟ 24ل� تَدينوا ِب ُمحابا ٍة ،ب َ ْل
َدينونَ ًة عا ِدل ًة دينوا».
أ
ليم يَقولو َن:
َ 25وكا َن أُا ٌ
ناس ِم ْن او ُر َش َ
أ
يس هذا ُه َو ذ ِل َك ا َّلذي ي َ ْطلُبو َن أا ْن
«ا َل َ
ي َ ْقتُلوا؟ َ 26وها ُه َو جِهاراً يَتَكَ َّل ُمَ ،و َشيئاً
ل� يَقولو َن َل ُه .أا َل َع َّل ُشيو َخنا َع ِلموا أا َّن
هذا ُه َو َحقًّا ال َمسي ُح؟ َ 27ول ِك َّن هذا نَ ْح ُن
نَ ْع ِر ُف ِم ْن أاي َن ُه َوَ .و أا ّما ال َمسي ُح فَ َمتى
أاتى ل� أا َح َد ي َ ْع ِر ُف ِم ْن أاي َن ُه َوَ 28 ».و َرفَ َع
يَسو ُع َصوتَ ُه َو ُه َو ي ُ َع ِّل ُم في ال َهيكَ ِل
اي تَ ْع ِرفو َن أانْتُمَ ،و ِم ْن أاي َن أانا
َوقا َل« :اإيّ َ
تَ ْع ِرفو َن أانْتُمَ ،و ِم ْن ِت ْل ِ
قاء نَفْسي َل ْم ا آ ِت،
َول ِك ْن َح ٌّق ُه َو َم ْن أا ْر َسلَني ،ذ ِل َك ا َّلذي
أانْتُم ل� تَ ْع ِرفونَ ُهَ 29 .و أا ّما أانا ف أَا ْع ِرفُ ُه ِل�أنّي
ِم ْن ِع ْن ِد ِه َو ُه َو أا ْر َسلَنيَ 30 ».و َطلَبوا أا ْن
ي ُ ْم ِسكوهَُ ،و َل ْم ي ُ ْل ِق َعلَي ِه أا َح ٌد يَداًِ ،ل� أ َّن
ساعتَ ُه َل ْم تَكُ ْن قَ ْد أاتَ ْت ب َ ْع ُدَ 31 .ول ِك َّن
كَثيري َن ِم َن ال َج ْم ِع ا آ َمنوا ِب ِه َوقالوا:
«ه ِل ال َمسي ُحِ ،ع ْن َدما ي َ ْأاتي ،أاكْثَ َر ِم ْن
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كن ت ْت َع َّجبو ْن.
« َع َم ْل واِح ْد َس َو ُ
يت ْوكلّ ْت ْ
من
من هاي موسى َعطاكن ال ّ ْطه ُو ْر ،م ُو ْ
ْ
ِ
من لَ ّوا م الا َ َّبهات.
من موسىَ ،ب ِلى ْ
لَ ّواِ منّوْ ،
الس ْبت ْت َط ْهرون الانْسا ْنَ .بقى َل
ْوف َّ
الس ْبت ْبشا ْن لا
كان الانْسا ْن ي ْت َط َّه ْر َيوم َّ
يش ت ْتاَأ ْفاَأفو ْن منّي
ي ْنكس ْر ناموس موسى ،لَ ْ
ف َيو ْم َس ْب ْت؟
فيت انْسا ْن كلّو َ
َعلى َل شَ ُ
تحكمو ْن ح ْكم ْمنافقين ،حك ْم عا ْدلين
لا ْ
ْاحكموا».
س كان يقولو ْن:
س من اَهل الق ْد ْ
ن ِا ْ
«م ُو ها ْذ واِ ها ْك َل يريدو ْن ي ْقتلو ُه؟ ْكوان ِا
اح ْد م ُو يقولْلو شي.
قدّام العالَ ْم ْ
يحكيَ ،و َّ
َع َجب ْشي ُوخ ْتنا َع َرفوا َح ّق َاليقين ها ْذ واِ
ين واِ،
سيح؟ َب ِ
ال َم ْ
لى ها ْذ ن ْعرفْ من اَ ْ
سيح َبس يجي اَ َّح ْد م ُو ي ْعرفْ من
وال َم ْ
ين واَِ ».يس ُو ْع َر َف ْع َصوتو ْوه ّواِ ي َعلّ ْم
اَ ْ
الهي َكل ْوقالْ« :ت ْعرفوني ْوت ْعرفو ْن من
ف َ
لى
جيتَ ،ب ِ
من ع ْند نَ ْفسي ما ُ
اَين اَنا؟ َوانا ْ
َح ْق واِ َل َب َعثْني ،ها ْك َل انْتن م ُو ت ْعرفو ُه.
من ع ْندو اَناْ ،وه ّواِ
من َل ْ
س اَنا اَأ ْعرفوْ ،
َب ّ
س اَ َّح ْد ما
َب َعثْنيْ ».ورادوا ي ْمسكو ُهَ ،ب ّ
كج ْت ساعتو
من َل ما كا ْن َّ
َم ّد ايدو لَيوْ ،
ين ،اآ َمنوا
من ن ِاس الم ْل َت ّم ْ
س ْكثي ْر ْ
َبع ْدَ .ب ّ
يش اأ ْك َث ْر
ِفيو ْوقالوا« :ال َم ْ
س يجي ،لَ ْ
سيح َب ْ
22

23

24

25

26

27

28

29
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يسي؟»
من َهال َع ْ
ْ
يسي ها ْذ َت َ
لامات َل َ
ِ
ين َل كا ْن
ْوس ْمعوا ال َف ّريس ِّية ناس الم ْل َت ّم ْ
الحكيْ ،و َب َعثوا هنّ ِا و ْگباريّة
ْ
يح َكو ْن َع َليو َه َ
ال َك َه َنة َع ْس َك ْر َت ي ْمسكو ُهْ .و َيس ُو ْع قالْ:
«اَأنا لَشْ َو ِّي ْة لخْ َم ْعكن اَناْ ،وراِجع اَنا لَع ْن ْد
َل َب َعثْنيْ .و َت ْتدَورو ْن َع َلي ْوم ُو َتروني،
تجو ْن».
ْوم ُو َض ْع َل انا م ُو تْت ِي ْقون انْ ْ
تن َ
اين
الياهو ْد َبقى يقولو ْن َ
بنَ « :ل ْ
ف َق ْل ْ
نحن ِا م ُو نْت ِي ْق نرا ُه؟ َع َج ْب
يروح هاذ ْو ْ
َت ُ
يش
لبلاد الا َم ْم َت ُ
يرو ْح وي َعلّم ال َوثَن ِّية؟ اَأ ْ
‘ت ْتدَورو ْن َع َلي
ي ِا هاي ك ْلم ْة َل قالَْ :
تن
ْوم ُو َترونيْ ،وم ُو َض ْع َل انا م ُو تْت ِي ْقون انْ ْ
تجو ْن’؟»
َ
32

33

34

35

36

اَأينا َل عطش َخلّي يجي لَع ْندي

ف َيوم الّگبي ْر لَ ّواِ اآِخر اِيّ ِام العي ْد،
ْو َ
قا ْم َيس ُوع يس ِي ْح ويقولَْ « :ل في انْسا ْن
ع ْطشا ْنَ ،خلّي يجي لَع ْندي ْويشْ َر ْب .ك ْل
من في ،كَما َل قال ال ّ ْكت ِاب،
واِح ْد َل ياآ ْ
ف َب ْطنو ».قا ْل
تجري َ
انْها ْر َمي َحي َت ْ
هاي َع ال ّر ُو ْح َل َت ي ْق َبلو ُه َهو ْذ َل ياآ ْمنو ْن
من
ِفيو .وال ّر ُو ْح ما كا ْن ك انْ َعطى َبع ْدْ ،
َل ما كا ْن ك ْت َم َّج ْد َيس ُو ْع َبع ْدْ .كثي ْر
ين َل س ْمعوا كَلامو ،قالوا:
من ن ِاس الم ْل َت ّم ْ
ْ
ِ
«ح ّق َاليقين هذا وا ال َّنبيْ ».و َغير ْن كان
َ
37

38

39

40

41
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ِ
هذ ِه ال�آيا ِت ا َّلتي ي َ ْصنَ ُع هذا سيَ ْصنَ ُع؟»
َ 32و َس ِم َع الف َّريس ّيو َن ال ُجمو َع يَتَكَ َّلمو َن
َع ْن ُه ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات ،ف أَا ْر َسلوا ُهم َو ِكبا ُر
الكَ َهنَ ِة ُش َرطاً ِليُ ْم ِسكوهَُ 33 .وقا َل يَسو ُع:
« َزماناً يَسيراً ب َ ْع ُد َم َعكُم أانا َو أا ْذ َه ُب اإلى
يث
َم ْن أا ْر َسلَنيَ 34 .وستَ ْطلُبونَنيَ .و َح ُ
أانا أاكو ُن ل� تَ ْستَطيعو َن أانْتُم أا ْن أتاتَوا».
35قا َل اليَهو ُد في أانْف ُِسهِم« :اإلى أاي َن
تيد هذا أا ْن ي َ ْذ َه َب َح ّتى ل� نَجِ َدهُ نَ ْح ُن؟
َع ٌ
أااإلى َم ِ
تيد أا ْن ي َ ْذ َه َب ويُع ِّل َم
واض ِع ال� أُ َم ِم َع ٌ
الوث َ ِن ّيين؟ 36ما ِه َي ِ
هذ ِه الكَ ِل َم ُة ا َّلتي قا َل:
َ
‘حيث اناأ
‘ َستَ ْطلُبونَني َول� تَجِ دونَنيَ ’،و ُ
أاكو ُن أانْتُم ل� تَ ْستَطيعو َن أا ْن أتاتَوا’.؟»
37
خير
َوفي اليَو ِم ال َعظي ِم ،ا َّلذي ُه َو ال� أ ُ
ِم َن ِ
العيد ،قائماً كا َن يَسو ُع َو ُه َو ي َ ْص ُرخُ
قائلا ً« :اإ ْن كا َن أا َح ٌد َع ْطشا َن فَ ْل ْأيا ِ
ت
يش َر ْب 38 .ك ُُّل َم ْن ي ُ ْؤ ِم ُن بي ،كَما
اإ َل َّي َو ْ
قا َل ِت الكُتُب ،أانْها ُر ٍ
ماء َح ٍّي تَ ْجري ِم ْن
الرو ِح ا َّلذي كا َن
ب َ ْط ِن ِه39 ».قا َل هذا َع ِن ّ
وح
َالر ُ
المؤ ِمنو َن ِب ِه َعتيدي َن أا ْن ي َ ْقبَلوهُ ،ف ّ
ما كا َن قَ ْد أُا ْع ِط َي ب َ ْع ُدِ ،ل� أ َّن يَسو َع َل ْم يَكُ ْن
40
موع
قَ ْد ُم ِّج َد ب َ ْع ُدَ .وكَثيرو َن ِم َن ال ُج ِ
ا َّلذي َن َس ِمعوا كَ ِلما ِت ِه كانوا يَقولو َن:
بي41 ».ا آ َخرو َن كانوا
«هذا ُه َو َحقًّا ال َّن ُّ
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يَقولو َن« :هذا ُه َو ال َمسي ُح ».اآ َخرو َن كانوا
يَقولو َن :أَ
«ا ِم َن ال َجلي ِل ي َ ْأاتي ال َمسي ُح؟
تابِ ‘ :م ْن نَ ْس ِل داوو َد
 42أال� يَقو ُل ال ِك ُ
َو ِم ْن قَ ْري َ ِة بَي ِ
ت َل ْح ٍم ي َ ْأاتي ال َمسي ُح’؟»
موع ِل َسبَ ِب ِه.
َ 43و َح َد َث انْ ِش ٌ
قاق في ال ُج ِ
ناس ِم ْن ُه ْم يُريدو َن أا ْن ي ُ ِ
مسكوهُ،
َ 44وكا َن أُا ٌ
َول ِك َّن أا َحداً َل ْم يُل ِق َعلَي ِه يَداًَ 45 .و أاتى
الش َر ُط اإلى ِكبا ِر الكَ َهنَ ِة َوالف َّريس ّيي َن
ُّ
َوقا َل َل ُهم الكَ َهنَ ُةِ « :لماذا َل ْم أتاتَوا ب ِه؟»
الش َر ُط َل ُهم« :ما تَكَ َّل َم اإنْسا ٌن
46قا َل ُّ
الر ُج ِل47 ».قا َل َل ُهم
قَ ُّط هكَذا ِمث َْل هذا َّ
الف َّريس ّيو َن« :هل أانْتُم أايضاً َضلَ ْلتُم؟
48
الر َؤ ِ
ساء أاو ِم َن الف َّريس ّيي َن
َه ْل أا َح ٌد ِم َن ُّ
الش ْع َب ا َّلذي ل�
ا آ َم َن ِب ِهَ 49 .ول ِك َّن هذا َّ
اموس َم ْلعو ٌن ُه َو50 ».قا َل َل ُهم
ي َ ْع ِر ُف ال ّن َ
نيقوديموس ،وا ِح ٌد ِم ْن ُه ْم ،ا َّلذي كا َن قَ ْد
ُ
51
أ
أاتى اإلى يَسو َع َليلا ً« :اي َ ْحك ُُم نامو ُسنا
َعلى اإنْسا ٍن اإلّ� اإ ْن َس ِم َع ِم ْن ُه أا َّول� ً َو َع َر َف
ماذا فَ َع َل 52 ».أاجابوا َوقالوا :أ
«ا أانْ َت أايضاً
ظر أا َّن نَب ًّيا ِم َن
ِم َن ال َجلي ِل؟ ا ْستَ ْق ِ
ص َوانْ ْ
قوم».
ال َجلي ِل ل� ي َ ُ
53ف ََذ َه َب ك ُُّل وا ِح ٍد اإلى بَي ِت ِه.

8

الزيتونِ.
أا ّما يَسو ُع ف ََذ َه َب اإلى َجبَ ِل َّ
الصبا ِح أاتى أايضاً اإلى
َ 2وفي َّ

2:8–42:7

سيحَ ».غير ْن قالوا:
يقولو ْن« :هذا واِ ال َم ْ
سيح؟ م ُو
الجلي ْل يجي ال َم ْ
يش م َّ
«لَ ْ
من
‘من ن َْسل داهودْ ،و ْ
ال ّ ْكت ِا ْب يقولْْ :
سيح؟’ »
َب ْ
يي ال َم ْ
يت لَح ْم ض ِي َعة داهو ْد ،ج ِا ِ
س َعلى
ْوصا ْر خلافْ وانْق ََسموا النّ ِا ْ
س منّ ْن
َب ْع ْ
ضن لَخاطروْ .وكا ْن في ن ِا ْ
لى اَ َّح ْد ما َم ّد ايدو لَيو.
رادوا ي ْمسكو ُهَ ،ب ِ
الهي َك ْل لَع ْند ْگباريّة
ْو َجوا َهو ْك ح ّراس َ
يش
ال َك َه َنة وال َف ّريس ِّيةْ .وقالولن ال َك َه َنة« :لَ ْ
قالولن« :اَأ َب ْد كذاِ ما
اس
ْ
ما ج ْبتنو؟» الح ّر ْ
َحكى انْسا ْن كَما َل َحكى َهال ّر ّجا ْل ها ْذ».
تن زاِ تْض ِيعو ْن؟
ال َف ّريس ِّية
قالولن« :لَيش انْ ْ
ْ
لَيش اَ َّح ْد م ال ُّر َوسا يا م ال َف ّريس ِّية اآ َم ْن
اموس
ِفيو؟ َب ِ
لى َهالشَّ ْع ْب َل م ُو ي ْعرف النّ ْ
س،
َم ْنعو ْل واِ ».واِح ْد منّ ْن ،نيقوديم ُو ْ
لن:
ها ْك َل كا ْن ك ّجا لَع ْن ْد َيس ُو ْع بال َلي ْل ،قالْ ْ
يحك ْم َعلى اَ َّح ْد َل م ُو
يش
ناموسنا ْ
ْ
«لَ ْ
يش َسوى؟» َر ّدوا
ْ
يس َم ْع منّو َقبل ْوي ْعرفْ اَأ ْ
ِ
الجليل انْ َت؟ َفتّش
يش اأنْ َت زا م َّ
ْوقالولو« :لَ ْ
الجلي ْل م ُو يقو ْم».
ْورى! نَبي م َّ
42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

َب ْعدا راحوا ك ْل واِح ْد لَ َبيتو.
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ال َم َرة الخاط ِية قدّا ْم َيس ُو ْع

والص ْب ْح
راح َل َج َبل ال َّزيتو ْن
ّ
ْو َيس ُو ْع ْ
للهي َكلْ ،وك ّل الشَّ ْع ْب كا ْن
رج ْع جا َ
2

يو َح ّنا

13-3:8

منْ .م َع ْلمين
يجي لَع ْندوْ .وه ّواِ ق ِاعد ي َعلّ ْ
كت
اموس وال َف ّريس ِّية جابوا َم َرة انْ َم َس ْ
النّ ْ
نىْ .و َوقَّفووا ف النّصْ ،وقالولو:
بال ّز ِ
ف
كت قدّام ال َعين َ
« ْم َعلّ ْم َهال َم َرة انْ َم َس ْ
ناموس موسى،
ف
س شَ غلة ال ّز ِنىْ .و َ
ْ
نَ ْف ْ
جمن .اأنْ َت َبقى
اَأ َم ْر :كَما َهو ْذ لاز ْم ن ْر ْ
يجربو ُهْ ،بشا ْن
اَأيش تْقولْ؟» هاي قالوا َ
َب ْلكي يس ِي ْر ْلن َم ْم َس ْك َت يشْ َت َكو ْن َع َليو.
تب َع
س َيس ُو ْع نَخّ ى َل َت ْحت ْو َبقى ي ْك ْ
َب ْ
يساَألو ُه ،قا ْم تْس ِاوى
ضْ .ولَ َم ْن َط َّولوا ْ
الا َ ْر ْ
كن لَ ّواِ َبلا َخط ِّيةَ ،خلّي َق ْبل
ْوقالْ« :اأينا م ْن ْ
يكب َع َليا َح َج َرةْ ».ورج ْع نَخّ ى
الك ّل ْ
ضْ .وهنّ ِا َو ْق ْت َل س ْمعوا،
ي ْك ْ
تب َع الا َ ْر ْ
َبقى ي ْط َلعو ْن واِح ْد واِح ْدَ ،بدَوا م الّشْ ي ُو َخة.
ْو َبقى َيس ُوع ْب َو ْحدو ْو َبقَت ال َم َرة ْب َو ْحدا ف
صْ .و َو ْق ْت َل قام تْس ِاوى َيس ُوعْ ،قا ْل
النّ ْ
لل َم َرة« :اَأني ن ِا؟ اَأ َّح ْد ما َح َك ْم َع َل ِ
يك؟»
«ولا واِح ْد يا س ّي ْد ».قالْلا:
ها ْك قالتْ :
«ولا اَأنا اَأ ْحك ْم َع َل ِ
الس ْع َل
ْ
يكُ .روحي ْوم َّ
ين».
َبع ْد لا َب ْق تخْ َط ْ
3

4

5

6

7

8

9

10

11

َيس ُو ْع َض ّو ال ّدنْي ِا

عن َيس ُوع ْوقالْ« :اَأنا
ْو َك ْر ْة لخْ َحكى َم ْ
من َل يجي َخ ْلفي ،م ُو ي ْمشي
واِ نور ال ّدنْي ِاْ .
الحيا ْة».
ف الع ْت ِمةَ ،ب ِ
لى َت يكونْلو نور َ
ال َف ّريس ِّية قالولو« :اأنْ َت لَ َن ْف ْ
سك تشْ َه ْد،
12

13
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الش ْع ِ
ب كا َن ي َ ْأاتي اإ َلي ِه،
ال َهيكَ ِلَ .وك ُُّل َّ
َوكا َن ي ُ َع ِّل ُم ُهم َو ُه َو جا ِل ٌسَ 3 .و أاتى الكَتَبَ ُة
َوالف َّريس ّيو َن با ْم َر أا ٍة أُا ِ
نى.
مسك َْت في ِز ً
الو ْس ِ
ط4 ،قالوا َل ُه:
َوحي َن أاقاموها في َ
«يا ُم َع ِّل ُمِ ،
هذ ِه ال َم ْر أاةُ أُا ْم ِسك َْت َعلا ِنيَ ًة
س
الزنى نَف ِْس ِهَ 5 .وفي نامو ِ
في ِف ْع ِل ِّ
موسى أا َم َرنا أا ْن نَ ْر ُج َم أا ْمثا َل ِ
هؤل�ء .فَماذا
تَقو ُل أانْ َت؟» 6قالوا هذا ُم َج ِّربي َن اإيّاهُ
ِلكَي يَكو َن َل ُهم أا ْن ي َ َّتهِموهُ .أا ّما يَسو ُع
فَكا َن َو ُه َو ُم ْن َح ٍن يَكتُ ُب ِب إا ْص ِب ِع ِه َعلى
ضَ 7 .ول ِك ْن حي َن ا ْستَ َم ّروا ي َ ْس أالونَ ُه،
ال� أ ْر ِ
انْتَ َص َب َوقا َل َل ُهمَ « :م ْن كا َن ِم ْنكُم بِلا
َخطيئَ ٍة فَ ْليَ ْر ِمها أا َّول� ً ِب َح َج ٍرَ 8 ».وعا َد
ضَ 9 .و أا ّما
َو ُه َو ُم ْن َح ٍن يَكْتُ ُب َعلى ال� أ ْر ِ
ُهم فَحي َن َس ِمعوا ،كانوا ي َ ْخ ُرجو َن وا ِحداً
الشيو ِخَ .وتُ ِرك ِ
ت
فَوا ِحداً ُم ْبتَ ِدئي َن ِم َن ُّ
الو ْس ِ
طَ 10 .وحي َن
ال َم ْر أاةُ َو ْح َدها في َ
انْتَ َص َب يَسو ُع قا َل ِلل َم ْر أا ِة :أ
«اي َن ُه ْم؟ أاما
َحك ََم َعلَ ِ
يك أا َح ٌد؟» 11فَقا َل ْت« :ل� أا َح َد
يا َس ِّي ُد ».فَقا َل يَسو ُعَ « :ول� أانا أا ْحك ُُم
َعلَ ِ
يك .ا ْذ َهبي َو ِم َن ال� آ َن ل� تُ ْخ ِطئي
أايضاً».
َ 12وعا َد يَتَكَ َّلم َم َع ُهم يَسو ُع فَقا َل :أ
«انا
ُ
ْ
أ
ُه َو نو ُر ال َحيا ِةَ .م ْن يَا ِ
ت َورائي فَلَ ْن
شي في ال ُّظ ْل َم ِةَ ،ول ِك ْن سيَجِ ُد َل ُه نو َر
ي َ ْم َ
ال َحيا ِة 13 ».قا َل َل ُه الف َّريس ّيو َن :أ
«انْ َت
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يس ْت َحقًّا».
ِلنَف ِْس َك تَ ْش َه ُدَ .شها َدتُ َك َل َ
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُهمَ « :واإ ْن كُ ْن ُت
 14أا َ
أا ْش َه ُد ِلنَفْسي ف ََشها َدتي َح ٌّق ِل�أنّي أا ْع ِر ُف
يت َواإلى أاي َن أا ْذ َه ُبَ .و أا ّما أانْتُم
ِم ْن أاي َن أاتَ ُ
يت َول� اإلى أاي َن
فَلا تَ ْع ِرفو َن ِم ْن أاي َن أاتَ ُ
أا ْذ َه ُب 15 .أانْتُم َج َس ِديًّا تَدينو َن .أانا ل� أادي ُن
أا َحداًَ 16 .واإ ْن كُ ْن ُت أادي ُن ف ََدينونَتي َح ٌّق
ِل�أنّي َل ْس ُت َو ْحدي ،ب َ ْل أانا َوال� آ ُب ا َّلذي
ِ
ْتوب أا َّن
أا ْر َسلَنيَ 17 .وفي
ناموسكُم َمك ٌ
‘ َشها َدةَ َر ُجلَي ِن اثْنَي ِن َح ٌّق 18 ’.أانا أا ْش َه ُد
لنَفْسي َوي َ ْش َه ُد لي ال� آ ُب ا َّلذي أا ْر َسلَني».
 19قالوا َل ُه :أ
«اي َن ُه َو أا َ
جاب
بوك؟» أا َ
يَسو ُع َوقا َل َل ُهمَ « :ل ْستُم تَ ْع ِرفونَني أانا َول�
أابيَ .لو كُ ْنتُم تَ ْع ِرفونَني َلكُ ْنتُم تَ ْع ِرفو َن
أابي أايضاًِ 20 ».
هذ ِه الكَ ِلما ِ
ت تَكَ َّل َم بِها
في ِ
الخزانَ ِة َو ُه َو ي ُ َع ِّل ُم في ال َهيكَ ِلَ ،و َل ْم
ي ُ ْم ِسكْ ُه أا َح ٌد ِل� أ َّن ساعتَ ُه َل ْم تَكُ ْن قَ ْد أاتَ ْت
ب َ ْع ُد.
 21قا َل َل ُهم أايضاً يَسو ُع :أ
«انا أا ْذ َه ُب
َو َستَ ْطلُبونَني َوتَموتو َن في َخطاياكُم.
يث أانا أا ْذ َه ُب ،أانْتُم ل� تَ ْستَطيعو َن أا ْن
َو َح ُ
تَ ْأاتَوا 22 ».قا َل اليَهو ُد :أ
«ا َسيَ ْقتُ ُل نَف َْس ُه
يث أا ْذ َه ُب أانا ،أانْتُم ل�
َح ّتى يَقو ُلَ ‘ :ح ُ
تَ ْستَطيعو َن أا ْن أتاتَوا 23 » ’.فَقا َل َل ُهم:
أ
َوق .أانْتُم ِم ْن
«انْتُم ِم ْن أا ْسف َُل َو أانا ِم ْن ف ُ

23-14:8

ْ
لن:
شَ
هادتك م ُو َح ْق ي ِاَ ».ر ْد َيس ُوع ْوقالْ ْ
«حتّى َل شه ْد ُت لَ َن ْفسي ،شَ هادتي َح ْق
جيت ْو َل اين
ين ُ
من َل ا ْعرفْ من اَ ْ
ي ِاْ ،
تن م ُو ت ْعرفو ْن لا من اَ ْين
اَنا ْ
س اأنْ ْ
رايحَ .ب ْ
تن حك ْم
جيت ْولا َل اين اَنا ْ
ُ
رايح .اأنْ ْ
احك ْم
س اَنا م ُو ْ
َج َسدي ْ
تحكمو ْنَ .ب ّ
َعلى اَ َّح ْدْ .و َل َح َك ْم ُت زاِ ،ح ْكمي
لى
من َل م ُو ْب َو ْحدي اَأ ْحك ْمَ ،ب ِ
َح ّقاني واِْ ،
كن زاِ
ف
اَنا َوابوي َل َب َعثْنيْ .و َ
ناموس ْ
ْ
ين َح ْق ي ِا ’.اَأنا
توب‘ :شَ هاد ْة ّ
رجالَ ْ
َم ْك ْ
واِ َل ْاش َه ْد لَ َن ْفسيَ ،وابوي َل َب َعثْني يشْ َه ْد
ين واِ اَأبوك؟» َر ْد َيس ُوع
لي ».قالولو« :اأ ْ
لن« :لا لي ت ْعرفون ْولا لاَبوي .يكو ْن
ْوقالْ ْ
كا ْن ت ْعرفوني ،اَأبوي زاِ كا ْن َت ت ْعرفو ُه».
ف َبيت
قالن َيس ُو ْع َ
َهالا ْقوا ْل َهو ْذ ْ
من َل ما كا ْن
َ
الخ ْزنِةَ .و َّ
اح ْد ما مسكوْ ،
كج ْت ساعتو َبع ْد.
َّ
14

15

16

17

18

19

20

ف َخط ّيتو
ف َيس ُوع يموت َ
َل م ُو ياآمن َ

لن زاِ َيس ُوعَْ « :أانا رايح اَناْ ،و َت
ْوقا ْل ْ
ف َخط ّياتْكن،
ْتدَورو ْن َع َلي ْو َت تْموتو ْن َ
تجو ْن».
ْوم ُو َض ْع َل انا رايح ،انْ ْتن م ُو تْت ِي ْقو ْن َ
يش َت ي ْقتل ُروحو ،يقو ْل
الياهو ْد قالوا« :لَ ْ
تجو ْن؟»
م ُو َض ْع َل انا ْ
رايح اأنْ ْ
تن م ُو تْت ِي ْقو ْن َ
من
تنَ ،وانا ْ
من َت ْحت انْ ْ
تن ْ
لن« :اأنْ ْ
ْوقالْ ْ
21

22

23
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من
تن ،اَأنا م ُو ْ
من َهال ّدنْي ِا اأنْ ْ
تن ْ
ف ُوق اَنا .اأنْ ْ
ف
كنَ :ت تْموتو ْن َ
َهال ّدنْي ِا اَنا .ق ْل ُت لْ ْ
ْكن
من َل َت تْموتو ْن َ
ف َخط ّيات ْ
ْكنْ ،
َخط ّيات ْ
«من
َل ما اآ َم ْنتن اَنا واِ ».الياهو ْد قالولوْ :
َيت اَأ ْحكي
«و َل َبد ُ
اأنْ َت؟» َيس ُو ْع قالْلنْ :
كنْ ،كثي ْر في لي َت اقو ْل َو ْاحك ْم
َم ْع ْ
ْ
سادق واَِ ،وانا شي
س َل َب َعثْني
َع َل ْ
يكنَ .ب ْ
َل سم ْع ُت منّو ،ها ْذ واِ َل ْاحكي ف ال ّدنْي ِا.
لن».
ْوما َع َرفوا َع الا آ ْب قالْ ْ
24

25

26

27

لن زاِ َيس ُوعْ« :اَأي َم ْت َل َر َف ْعتن ا ْبن
ْوقالْ ْ
من ع ْندي
الانْسا ْنَ ،ت ت ْعرفون اَنا واِْ ،وشي ْ
لى كَما َل َعلَّمني اَأبوي كذاِ
م ُو َسيَ ،ب ِ
اَأ ْحكيْ .و َل َب َعثْني َمعي واِ ،ما ك ْلعا ْفني
من َل شي َل ي ْر ِضيو اَأ َسي
ْب َو ْحدي اَأبويْ ،
ف ك ْل َو ْق ْت».
28

29

الخط ِّية
من عبوديّة َ
الابن َ
يخلّص الانْسا ْن ْ

َو ْق ْت َل كان يقول َهالا ْقوالْ ،كثي ْر
اآ َمنوا ِفيو.
ْوقال َيس ُو ْع لَوك الياهو ْد َل اآ َمنوا ِفيو:
بالح ْق َتلاميذي اأنْ ْتن.
« َل ث ََبتّ ْن ف ك ْلمتيَ ،
كن».
يح ّر ْر ْ
والح ْق َت َ
الح ْق َ
ْو َت ت ْعرفون َ
نحن ِاَ ،وا َبد لانْسا ْن
قالولو« :ن َْسل ا ْبراهي ْم ْ
‘ت تْس ِيرو ْن
ما ص ْرنا َعبي ْد ،اأ ْش َون تْقولَْ :
الح ّق
ين؟’ » َيس ُو ْع قالْ ْ
ح ّر ْ
«الح ّق َ
لنَ :
30

31

32
33

34
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هذا العا َل ِم .أانا َل ْس ُت ِم ْن هذا العا َل ِم.
 24قُ ْل ُت َلكُمَ :ستَموتو َن في َخطاياكُم،
ِل�أنَّ ُه اإ ْن َل ْم تؤ ِمنوا أانا ُه َو ف ََستَموتو َن في
َخطاياكُم25 ».قا َل َل ُه اليَهو ُدَ « :م ْن أانْ َت؟»
قا َل َل ُهم يَسو ُع« :واإ ْن ب َ َد ْأا ُت أاتَكَ َّل ُم َم َعكُم،
َثير لي َع ْنكُم ِل�أقو َل َو أا ْحك َُمَ ،ول ِك َّن
26فَك ٌ
َم ْن أا ْر َسلَني َح ٌّق ُه َوَ ،و أانا ال�أُمو ُر ا َّلتي
َس ِم ْع ُت ِم ْن ُه ِه َي ال�أُمو ُر ا َّلتي أاتَكَ َّل ُم بِها
في العا َل ِمَ 27 ».و َل ْم ي َ ْعلَموا أانَّ ُه َع ِن ال� آ ِ
ب
قا َل َل ُهم.
28قا َل َل ُهم أايضاً يَسو ُعَ « :متى َرفَ ْعتُم
ابْ َن ال إ�نْسا ِن فَحينَ ٍئذ تَ ْعلَمو َن أانّي أانا ُه َو،
َو َشيئاً ِم ْن ِت ْل ِ
قاء نَفْسي ل� أا ْف َع ُلَ ،ول ِك ْن
كَما َع َّل َمني أابي كَذ ِل َك أاتَكَ َّل ُمَ 29 .و َم ْن
أا ْر َسلَني َمعي ُه َوَ ،و َل ْم ي َ ْت ُركْني َو ْحدي
أابيِ ،ل� أ َّن ما ي َ ْح ُس ُن ِع ْن َدهُ أا ْف َع ُل دائماً».
 30حي َن كا َن يَتَكَ َّل ُم ب ِ
ِهذ ِه الكَ ِل ِ
مات
كَثيرو َن ا آ َمنوا ِب ِه.
31فَقا َل يَسو ُع ِل� أ َ
ولئك اليَهو ِد ا َّلذي َن
اآ َمنوا ب ِه« :اإ ْن تَ ْثبُتوا في كَ ِل َمتي ،فَ َحقًّا
تَلاميذي أانْتُم32 .وتَ ْع ِرفو َن ال َح َّق وال َح ُّق
33
راهيم
ي ُ َح ِّر ُركُم ».قالوا َل ُه« :نَ ْس ُل اإبْ َ
َيف
نَ ْح ُنَ ،وما َخ َد ْمنا ُعبوديَّ ًة ِل� أ َح ٍد .ك َ
تَقو ُلَ ‘ :ستُ ْصبِحو َن أا ْحراراً؟’ » 34قا َل َل ُهم
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يَسو ُع« :ال َح َّق ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :اإ َّن ك َُّل
َم ْن ي َ ْع َم ُل ال َخطيئَ َة َع ْب ٌد ُه َو ِلل َخطيئَ ِة.
35
قيم اإلى ال�أَب َ ِد في البَي ِ
ت.
َوال َع ْب ُد ل� ي ُ ُ
أ
قيم 36 .فَ إا ْن
َوا ّما ال�بْ ُن فَ إالى ال�أَب َ ِد ي ُ ُ
َح ِّر َركم ال�بْ ُن ِص ْرتُ ْم َحقًّا أا ْحراراً 37 .أا ْع ِر ُف
أ
راهيمَ ،ول ِك َّنكم تَ ْطلُبو َن أا ْن
انَّكُم نَ ْس ُل اإبْ َ
تَ ْقتُلوني ِل�أنَّكُم ل� تُطيقو َن كَ ِل َمتي 38 .أانا
يت ِع ْن َد أابي أاتَكَ َّل ُم ِب ِهَ ،و أانْتُم ما َر أايتُم
ما َر أا ُ
ِع ْن َد أابيكُم تَ ْع َملو َن».
أ
 39أ
راهيم
اجابوا َوقالوا َل ُه« :ابونا اإبْ ُ
ناء
ُه َو ».قا َل َل ُهم يَسو ُع« :لو كُ ْنتُم أابْ َ
أ
راهيم.
راهيم َلكُ ْنتُم تَ ْع َملو َن ا ْعما َل اإبْ َ
اإبْ َ
َ 40ول ِك ْن ها أانْتُم ال� آ َن تَ ْطلُبو َن أا ْن تَ ْقتُلوني،
الر ُج َل ا َّلذي كَ َّل ْمتُكُم بِال َح ِّق ا َّلذي
أانا َّ
راهيم.
َس ِم ْع ُت ِم َن الل ِه .هذا َل ْم ي َ ْع َم ْل ُه اإبْ ُ
 41أا ّما أانْتُم فَتَ ْع َملو َن أا ْعما َل أابيكُم ».قالوا
نى َل ْم نو َل ْد .أا ٌب وا ِح ٌد
َل ُه« :نَ ْح ُن ِم ْن ِز ً
َلنا ُه َو الل ُه42 ».قا َل َل ُهم يَسو ُع« :لو أا َّن
الل َه كا َن أاباكُمَ ،لكُ ْنتُم تُ ِح ّبونَنيِ ،ل�أنّي
يس ِم ْن ِت ْل ِ
قاء
ِم َن الل ِه َخ َر ْج ُت َو أاتَ ُ
يتَ ،و َل َ
يت ،ب َ ْل ُه َو أا ْر َسلَنيِ 43 .لماذا ل�
نَفْسي أاتَ ُ
تَ ْستَطيعو َن أا ْن تَ ْف َهموا كَ ِل َمتي؟ ِل�أنَّكُم ل�
تَ ْستَطيعو َن أا ْن تَ ْس َمعوا كَ ِل َمتي 44 .أانْتُم ِم َن
ال� أ ِ
ليس أانْتُمَ ،و َش ْه َوةَ أابيكُم تُريدو َن
ب اإبْ َ
أا ْن تَ ْع َملوا ،ذ ِل َك ا َّلذي ِم َن البَ ْد ِء قا ِت ُل
قوم ِل� أ َّن َحقًّا
البَ َش ِر ُه َوَ ،وفي ال َح ِّق ل� ي َ ُ
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الخط ِّية َع ْبد
يسي َ
َاقو ْل ْ
كن ك ْل واِح ْد َل َ
للخط ِّية واِ .وال َع ْب ْد م ُو ي ْبقى للا َأ َب ْد ف
َ
الابن للا َأ َب ْد ي ْبقىَ .بقى َل
َالب ْ
س ْ
يتَ ،ب ّ
بالح ْق َت تْكونو ْن ح ّر ْين.
َح ّر ْركن ْ
الابنَ ،
لى ْتدَورو ْن
تنَ ،ب ِ
اَأ ْعرفْ ن َْسل ا ْبراهي ْم اأنْ ْ
من َل ما في م ُو َض ْع لَ َكلامي
َت ت ْقتلونيْ ،
يت ع ْند اَبوي اَ ْحكي،
فيكن .اَأنا شي َل ا َر ُ
ْ
يتن ع ْند اَأبوكن ت َْسو ْن».
تن شي َل ا َر ْ
وانْ ْ
35

36

37

38

َر ّدوا ْوقالولو« :اَأبونا ا ْبراهي ْم واِ ».قالْلن:
«يكون اولاد ا ْبراهي ْم ك ْنتن ،ا ْعمال ا ْبراهي ْم
السع ْكوا ْتدَورو ْن َت
كا ْن َت ت َْسو ْنَّ .
الح ْق
ت ْقتلوني ،اَأنا َزلَ ِم ْة َل َحكى َم ْعكن َ
من اَلله .هاي ا ْبراهي ْم ما َسواها.
َل سمعو ْ
بوكن ».قالولو:
تن ت ْع َملون ا ْعمال اَأ ْ
اأنْ ْ
نحن ِا .اَأ ْب واِح ْد لنا
«نحن ِا م ُو اولا ْد ِ
زنى ْ
ْ
ه ّواِ اَأللهَ ».يس ُو ْع قالْلن« :يكون اَلله واِ
من َل من اَلله
بوكن ،كا ْن َت تْح ّبونيْ ،
اَأ ْ
جيت،
من ع ْند نَ ْفسي ُ
َط َل ْع ُت ْو ُ
جيت ،م ُو ْ
من
يش م ُو ت ْف َهمو ْن كَلامي؟ ْ
ه ّواِ َب َعثْني .لَ ْ
من
تن ْ
تس َمعو ْن كَلامي .اأنْ ْ
َل م ُو تْت ِي ْقو ْن ْ
اَأ ْب ه ّواِ اإ ْبليسْ ،وشَ ْهو ْة اَأبوكن تْريدو ْن َت
س كا ْن.
ت َْسو ْن .ها ْك م البدايِة قاتل النّ ِا ْ
من َل ما ِفيو َح ْقَ .و ْق ْت
بالح ْق م ُو يقو ْمْ ،
ْو َ
39

40

41

42

43
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يحكي،
من شي َل ل ُه ْ
َل ْ
يحكي گ ْذ ْبْ ،
س اَنا َل
ْ
من لَ ّواِ گ ّذاب َوابو الگ ّذ ْ
ابَ .ب ّ
ِ
كن
من وا م ْن ْ
الح ْق ،م ُو ت َْس ْدقونيْ .
ْاحكي َ
َل يت ِي ْق ي ْم ْ
وح ِدة؟ ْو َل َح ْق
سك َع َلي َخط ِّية ْ
يش م ُو ت َْس ْدقوني؟ اَأينا لَ ّواِ من
اَأ ْحكي ،لَ ْ
تن م ُو
من هاي اأنْ ْ
يس َم ْع كَلام اَللهْ .
اَللهْ ،
تن».
من َل م ُو من اَلله اأنْ ْ
تس َمعو ْنْ ،
ْ
45

46

47

َر ّدوا الياهود ْوقالولو« :م ُو ْك َويّس نْقول:
سامري اأنْ َت ْوش ِيطا ْن في ْ
لك؟» َيس ُو ْع
لن« :لي ش ِيطا ْن ما في .اَأنا اَأ َك ّر ْم اَأبوي
قالْ ْ
لب َم ْج ْد
وانْتن تْهينوني .اَأنا م ُو ا ْط ْ
الح ّق
من ي ْطلب ْو ْ
لَ َن ْفسي .في ْ
يحك ْمَ .
وت م ُو
كن َل يطي ْع كَلاميَ ،م ْ
الح ّق اَقولْ ْ
َ
«الس ْع َع َر ْفنا
يرى للا َ َب ْد ».الياهو ْد قالولوَّ :
في ْ
مات وال َّنبايِة،
لك ش ِيطان :ا ْبراهي ْم ْ
وت م ُو
وانْ َت تْقولَْ ‘ :ل يطي ْع كَلاميَ ،م ْ
من
يش اأنْ َت اَأ ْع َظم انْ َت ْ
ُ
يذو ْق للا َ َب ْد؟’ لَ ْ
اَأبونا ا ْبراهي ْم َل ماتْ ،وم ال َّنبايِة َل ماتوا؟
من ت َْسي ُرو ْ
حك؟» َيس ُو ْع قالْلن« :يكون
اَنا اَأ َم ّج ْد نَ ْفسيَ ،م ْجدي م ُو شي واِ .اَأبوي
تن :اإ ْلهنا
واِ َل ي َم ّج ْدني ،ها ْك َل تْقولو ْن اأنْ ْ
س اَنا اَأ ْعرفوَ .ل ق ْل ُت:
واِْ ،وم ُو ت ْعرفو ُهَ .ب ّ
لى اَأنا
َماكنَ .ب ِ
اب ك ْ
م ُو ا ْعرفوَ ،ت اس ِي ْر گ ّذ ْ
48

49

50

51

52

53

54
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يس في ِهَ .متى تَكَ َّل َم بِالك َِذ ِ
ب فَ ِّمما َل ُه
َل َ
يَتَكَ َّل ُمِ ،ل�أنَّ ُه ّ
اب َو أابو الك َّذا ِ
بَ 45 .و أا ّما
كذ ٌ
أانا فَ ِل إانّي أاقو ُل ال َح َّق ل� تُ َص ِّدقونَني.
َ 46م ْن ِم ْنكُم يُبَكِّتُني َعلى َخطيئَ ٍة؟ ف إا ْن
كُ ْن ُت أاتَكَ َّل ُم بِال َح ِّق فَ ِلماذا ل� تُ َص ِّدقونَني؟
َ 47م ْن كا َن ِم َن الل ِه فَ ُه َو ي َ ْس َم ُع كَ ِل ِ
مات
الل ِهِ .لهذا أانْتُم ل� تَ ْس َمعو َنِ ،ل�أنَّكُم َل ْستُم
ِم َن الل ِه».
جاب اليَهو ُد قائلي َن :أ
لسنا نَقو ُل
«ا ْ
 48أا َ
َح َسناً :اإنَّ َك سا ِم ِر ٌّي َو َشيطا ٌن َل َك؟» 49قا َل
يس ليَ .ول ِك َّنني
َل ُهم يَسو ُعَ « :شيطا ٌن َل َ
أُاكْ ِر ُم أابي َو أانْتُم تُهينونَنيَ 50 .و أانا ل� أا ْطلُ ُب
َم ْجديَ .موجو ٌد ُه َو َم ْن ي َ ْطلُ ُب َويَدي ُن.
 51ال َح َّق ال َح َّق أاقو ُل َلكُمَ :م ْن ي َ ْحف ْ
َظ
وت اإلى ال�أب َ ِد».
كَ ِل َمتي فَلَ ْن يَرى ال َم َ
52قا َل َل ُه اليَهو ُد« :ال� آ َن َع َرفْنا أا َّن َشيطاناً
ِياءَ ،و أانْ َت تَقو ُل:
راهيم َ
مات َوال�أنْب ُ
َل َك .اإبْ ُ
وت
‘ َم ْن ي َ ْحف َْظ كَ ِل َمتي فَلَ ْن ي َ َ
ذوق ال َم َ
اإلى ال�أب َ ِدَ 53 ’.ه ْل أانْ َت أا ْع َظ ُم ِم ْن أَابينا
مات َو ِم َن ال�أنْب ِ
ِياء ا َّلذي َن
راهيم ا َّلذي َ
اإبْ َ
ماتوا؟ َم ْن تَ ْج َع ُل نَف َْس َك؟» 54قا َل َل ُهم
يَسو ُع« :اإ ْن كُ ْن ُت أانا أُا َم ِّج ُد نَفْسي فَ َم ْجدي
يس ب َِش ٍ
يء .اإنَّ ُه أابي ا َّلذي ي ُ َم ِّج ُدني،
َل َ
ذ ِل َك ا َّلذي أانْتُم تَقولو َن :اإل ُهنا ُه َوَ 55 .وما
َع َر ْفتُموهُ .أا ّما أانا ف أَا ْع ِرفُ ُهَ .واإ ْن قُ ْل ُت:
ل� أا ْع ِرفُ ُه ،كُ ْن ُت كا ِذباً ِم ْثلَكمَ .ول ِك َّنني
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56
أ
أ
راهيم أابوكم
ا ْع ِرفُ ُه َوكَ ِل َمتُ ُه ا ْح َف ُظها .اإبْ ُ
أ
يومي َو أراى َوف ِر َح».
تَ ّواقاً كا َن ا ْن يَرى َ
57قا َل َل ُه اليَهو ُد« :ابْ َن َخ ْمسي َن َسنَ ًة ما
يت؟» 58قا َل َل ُهم
راهيم َر أا َ
ِص ْر َت ب َ ْع ُد َواإبْ َ
يَسو ُع« :ال َح َّق ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :قَ ْب َل
أ
راهيم أانا كائ ٌن59 ».ف ََرفَعوا
ا ْن يَكو َن اإبْ ُ
ِحجا َرة ً ِل ْير ُجموهَُ ،ويَسو ُع ا ْختَفى َو َخ َر َج
ِم َن ال َهيكَ ِل َوعبَ َر بَينَ ُهم َو َذ َه َب.

َوفيما ُه َو عاب ٌِر َر أاى َر ُجلا ً أا ْعمى ِم ْن
ب َ ْط ِن أُا ِّم ِهَ 2 .و َس أا َل ُه تَ ُ
لاميذهُ َوقالوا:
«رابيَ ،م ْن أا أ
خطا ،أاهذا أا ْم أابَواهُ َح ّتى
ُو ِل َد أا ْعمى؟» 3قا َل َل ُهم يَسو ُع« :ل� ُه َو
أا أ
خطا َول� أابَواهَُ ،ول ِك ْن ِلكَي تُرى في ِه
أا ْعما ُل الل ِه4 .ي َ ْنبَغي لي أا ْن أاع َم َل أا ْعما َل
أ
دام ال َّنها ُر .ي َ ْأاتي َل ٌ
يل حي َن
َم ْن ا ْر َسلَني ما َ
ل� ي َ ْستَطي ُع أا َح ٌد أا ْن ي َ ْع َم َل5 .ما ُد ْم ُت في
العا َل ِم ف أَانا نو ُر العا َل ِمَ 6 ».وحي َن قا َل هذا،
ض و َجبَ َل طيناً ِم ْن تَ ْفلَ ِت ِه،
تَف ََل َعلى ال� أ ْر ِ
َو َطلى َعينَ ِي ال� أ ْعمىَ 7 .وقا َل َل ُه« :ا ْذ َه ْب
َوا ْغتَ ْ
سل في برك ِة شيلوحاَ ».و َذ َه َب
َوا ْغتَ َس َل َو أاتى َو ُه َو ي ُ ْب ِ
ص ُر 8 .فَجيرانُ ُه
َوا َّلذي َن كانوا قَ ْد أراوهُ ِم ْن قَ ْب ُل ي َ ْستَ ْعطي،
كانوا يَقولو َن :أ
يس هذا ُه َو ذ ِل َك ا َّلذي
«ا َل َ
كا َن ي َ ْج ِل ُس َوي َ ْستَ ْعطي؟» ِ 9م ْن ُه ْم َم ْن

9
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اَأ ْعرفو َواطي ْع ك ْلمتو .اَأبوكن ا ْبراهيم ْكثي ْر
مشْ ْ
فرح».
تاق كا ْن يرى َيوميَ ،وارى ْو ْ
سين َس ِنة
ابن َخ ْم ْ
الياهو ْد قالولوَ « :بعد ْ
كص ْر ْتَ ،وا َريت ا ْبراهي ْم؟» َيس ُو ْع
ما ّ
الح ّق اَقولْكنَ :قب ْل َل يكون
«الح ّق َ
قالْلنَ :
كاين ».قاموا شَ قَلو حج ِاي ْر
ا ْبراهي ْم ،اَأنا ْ
س َيس ُوع اخْ تفى ْو َط َل ْع م
َت ي ْرجمو ُهَ .ب ْ
الهي َك ْل.
َ
56

57

58

59

9

َيس ُو ْع يشْ في واِح ْد اأ ْعمي م الولا ِدة

طن
ْوه ّواِ ف ِا ْ
من َب ْ
يت ،اَأرى َزلَ ِمة اأ ْعمي ْ
اأ ّموَ .تلاميذو َساَألو ُه ْوقالولوْ « :م َعلّ ْم!
من خطي هذا والّا اَأبو ُه وا ّمو ،كذاِ ولد
ْ
ِ
لن« :لا ه ّوا خطي ْولا
اَ ْعمي؟» َيس ُو ْع قالْ ْ
س ْبشان ت َْب ّي ْن ِفيو ا ْعمال اَلله.
اَأبو ُه وا ّموَ ،ب ّ
لاز ْم اَأ َسي ا ْعما ْل َل َب َعثْني ْم َق ْد لَ ّواِ نْهار.
اح ْد م ُو يت ِي ْق يشْ تغ ْلْ .م َق ْد
يي َو َّ
ال َلي ْل ج ِا ِ
َل انا ف ال ّدنْي ِا نور ال ّدنْي ِا اَنا ».قا ْل هاذ
من َب ْزقو،
ْو َب َزق َع الا َ ْرضْ ،و َج َب ْل َوح ْل ْ
«روح
ْو َد َهنو َعلى َعي َنين الا َ ْعميْ ،وقالْلوُ :
ني َرسولْ}».
ت َْخ َّس ْل ف ب ْرك ْة شيلوحا {ي ْع ِ
قا ْم راح ت َْخ َّسل ْوجا يرى .جرانينو ْو َل
من َق ْبل ي َگدّي ،كان يقولو ْن:
كان َيرو ُه ْ
«م ُو ها ْذ واِ ها ْك َل كا ْن ي ْق َع ْد وي َگدّي؟»
ْوكا ْن في َل يقولو ْن« :ه ّواِ واِْ ».و َل
2

3

4

5

6

7

8

9
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20-10:9

س ه ّواِ
يقولو ْن« :لاَ ،ب ِ
لى شَ َب ْه يشْ َبهوَ ».ب ْ
كان يقول« :اأنا واِ ».قالولو« :اأ ْش َون
حت َعي َن ْ
لن« :هاك
ْت َف َّت ْ
يك؟» َر ّد ْوقالْ ْ
ال ّر ّجا ْل َل ْاسمو َيس ُو ْع َج َب ْل َوحل ْو َد َه ْنني
ف َمي
‘روح ت َْخ َّس ْل َ
َعلى َعي َنيْ ،وقا ْل ليُ :
رح ُت ت َْخ َّس ْل ُت ْو َبقى اَأرى».
شيلوحاْ ’.و ْ
قالولو« :اأين واِ؟» قالْ« :م ُو ا ْعرفْ ».
من َقب ْل كا ْن اأ ْعمي لَع ْند
ْوجابوا ها ْك َل ْ
ال َف ّريس ِّيةْ .و َس ْب ْت كا ْن َيو ْم َل َسوى َيس ُو ْع
َوحل ْو َف َّت ْحلو َعي َنيو .ال َف ّريس ِّية زاِ َساَألو ُه:
«ح ْط َوح ْل
«اأ ْش َو ْن َبقى ترى؟» قالْ ْ
لنَ :
س
َعلى َعي َني وت َْخ َّس ْل ُتْ ،و َبقى اَأرى ».ن ِا ْ
م ال َف ّريس ِّية قالواَ « :هال َّزلَ ِمة ها ْذ م ُو من اَلله
س َغير ْن
من َل م ُو ْ
واِْ ،
يحفظ َّ
الس ْب ْتَ ».ب ْ
كان يقولو ْن« :اأ ْش َو ْن يت ِي ْق َزلَ ِمة خاطي
يناتن.
يسي َهال َعلامات؟» ْو َو َق ْع خلافْ َب ْ
َ
رجعوا قالوا لاك الا َ ْعمي« :اأنْ َتَ ،ل َف َّت ْح
ْ
لك َعي َن ْ
ْ
لن« :اَأنا
يك ،اَأيش تْقو ْل َع َليو؟» قالْ ْ
اَأقولْ :نَبي واِ ».الياهو ْد ما َسدَّقو ُه اأ ْعمي
كا ْن َوارىَ ،ل ما ساحوا اَأبو ها ْك َل ارى
كن ها ْك
وا ّموْ .و َساَألوونَ « :ل ها ْذ واِ اب ْن ْ
الس ْع؟»
َل تْقولو ْن ول ْد اأ ْعمي ،اأ ْش َو ْن يرى َّ
َر ّدوا الا َأ ْب والامّ ْوقالوا« :ن ْعرفْ هاذ اب ْننا
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

323

كانوا يَقولو َن« :اإنَّ ُه ُه َوَ ».و ِم ْن ُه ْم َم ْن
كانوا يَقولو َن« :ل� ،ب َ ْل َشبَهاً ي ُ ْش ِب ُه ُه».
أا ّما ُه َو فَكا َن يَقو ُل :أ
«انا ُه َو10 ».قالوا َل ُه:
َيف انْ َفتَ َح ْت َع َ
جاب َوقا َل
يناك؟»  11أا َ
«ك َ
َل ُهمَ « :ر ُج ٌل ا ْس ُم ُه يَسو ُع َع ِم َل طيناً َوطلى
َعينَ َّي َوقا َل لي‘ :ا ْذ َه ْب َوا ْغتَ ِس ْل في ِ
ماء
شيلوحاَ ’.فذه ْب ُت َوا ْغتَ َس ْل ُت ف أَابْ َص ْر ُت».
12قالوا َل ُه :أ
«اي َن ُه َو؟» قا َل َل ُهم« :ل�
أا ْع ِر ُفَ 13 ».و أاتَوا بِذ ِل َك ا َّلذي كا َن ِم ْن قَ ْب ُل
أا ْعمى اإلى الف َّريس ّيي َنَ 14 .وكا َن َس ْب ٌت حي َن
َع ِم َل يَسو ُع طيناً َوفَتَ َح َعينَي ِهَ 15 .و َس أا َل ُه
َيف أَابْ َص ْر َت ».فَقا َل
الف َّريس ّيو َن أايضاً« :ك َ
َل ُهم« :طيناً َو َض َع َعلى َعينَ َّي َوا ْغتَ َس ْل ُت
ناس ِم َن الف َّريس ّيي َن:
َو أابْ َص ْر ُتَ 16 ».وقا َل أُا ٌ
يس ِم َن الل ِهِ ،ل�أنَّ ُه ل� ي َ ْحف َُظ
الر ُج ُل َل َ
«هذا َّ
َيف
َّ
الس ْب َتَ ».وا آ َخرو َن كانوا يَقولو َن« :ك َ
أ
ي َ ْستَطي ُع َر ُج ٌل خا ِط ٌئ ا ْن ي َ ْع َم َل ِ
هذ ِه
قاق بينَ ُهم17 .قالوا
ال�آيا ِت؟» َو َح َد َث انْ ِش ٌ
أايضاً ِلذ ِل َك ال� أ ْعمى :أ
«انْ َت ماذا تَقو ُل َع ْن ُه
يك؟» قا َل َل ُهم :أ
يث اإنَّ ُه فَتَ َح َعينَ َ
«انا
ِم ْن َح ُ
أاقو ُل :اإنَّ ُه نَب ٌِّيَ 18 ».و َل ْم ي ُ َص ِّد ِق اليَهو ُد َع ْن ُه
أانَّ ُه كا َن أا ْعمى َو أابْ َص َر َح ّتى َد َعوا أاب َ َوي
ذ ِل َك ا َّلذي أَابْ َص َرَ 19 .و َس أالو ُهما« :اإ ْن كا َن
هذا ُه َو ابْنُكُما ذ ِل َك ا َّلذي تَقول� ِن اإنَّ ُه
جاب
َيف ال� آ َن ي ُ ْب ِص ُر؟»  20أا َ
أا ْعمى ُو ِل َد ،فَك َ
أابَواهُ َوقال�« :نَ ْع ِر ُف أا َّن هذا ُه َو ابْنُنا،
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َيف ي ُ ْب ِص ُر ال� آ َن
َو أانَّ ُه أا ْعمى ُو ِل َد 21 .أا ّما ك َ
أاو َم ْن فَتَ َح َعينَي ِه فَلا نَ ْع ِر ُفُ .ه َو أايضاً
الر ْش ِد .اإيّاهُ ا ْس أالواُ .ه َو يَتَكَ َّل ُم
با ِل ٌغ ِس َّن ُّ
َع ْن نَف ِْس ِه22 ».قا َل أابَواهُ هذا ِل�أنَّ ُهما كانا
خائفَي ِن ِم َن اليَهو ِدِ ،ل� أ َّن اليَهو َد كانوا قَ ْد
َحكَموا أانَّ ُه اإ ْن ي َ ْعتَ ِر ْف أا َح ٌد ِب ِه أانَّ ُه ال َمسي ُح
ف ََسيُخ ِرجونَ ُه ِم َن ال َم ْج َم ِعِ 23 .لهذا قا َل
الر ِ
شد .اإيّاهُ ا ْس أالوا».
أابَواهُ« :اإنَّ ُه با ِل ٌغ ِس َّن ُّ
24
الر ُج َل َم َّرة ً ثا ِنيَ ًة ،ذ ِل َك
َو َد َعوا ذ ِل َك َّ
ا َّلذي كا َن أا ْعمىَ ،وقالوا َل ُهَ « :م ِّج ِد
الر ُج َل خا ِط ٌئ».
الل َه .نَ ْح ُن نَ ْع ِر ُف أا َّن هذا َّ
جاب ذ ِل َك َوقا َل َل ُهم« :اإ ْن كا َن خا ِطئاً
 25أا َ
فَلا أا ْع ِر ُف .وا ِح َدة ً أا ْع ِر ُف أانا ،أانّي كُ ْن ُت
أا ْعمى َوال� آ َن ها أانا أُابْ ِ
ص ُر 26 ».قالوا
َيف فَتَ َح
َل ُه أايضاً« :ماذا فَ َع َل َل َك؟ ك َ
َعينَ َ
يك؟»  27قا َل َل ُهم« :قُ ْل ُت َلكُم فَما
َس ِم ْعتُمِ .لماذا تُريدو َن أايضاً أا ْن تَ ْس َمعوا؟
أا أانْتُم أايضاً تُريدو َن أا ْن تُ ْصبِحوا تَ َ
لاميذ
ل ُه؟» 28ف ََشتَموهُ َوقالوا َل ُه :أ
«انْ َت ُه َو
ذاكَ .و أا ّما ن َ ْح ُن فَ إانَّنا تَ ُ
ِت ْل ُ
ميذ َ
لاميذ
موسىَ 29 .ونَ ْع ِر ُف أانَّ ُه َم َع موسى تَكَ َّل َم
الل ُهَ .و أا ّما هذا فَلا نَ ْع ِر ُف ِم ْن أاي َن ُه َو».
الر ُج ُل َوقا َل َل ُهم« :في هذا اإذاً
 30أا َ
جاب َّ
َع َج ٌب أانَّكُم ل� تَ ْع ِرفو َن ِم ْن أاي َن ُه َو،
َو َعينَ َّي أانا قَ ْد فَتَ َحَ 31 .ونَ ْح ُن نَ ْع ِر ُف أا َّن
خاف
الل َه ِلخا ِط ٍئ ل� ي َ ْس َم ُع ،ب َ ْل ِل َم ْن ي َ ُ
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الس ْع
س َا ْش َو ْن َّ
واِ ْون ْعرفْ أا ْعمي ول ْدَ .ب ّ
من َف َّت ْحلو َعي َنيو م ُو ن ْعرفْ  .ه ّواِ زاِ
يرى يا ْ
بال ْغ واِ ف العمر ،ل ُه ْاساَألوا .ه ّواِ ي ْعطي
من قدّا ْم ُروحو ».اَأبو ُه وا ّمو قالوا
واب ْ
َج ْ
وفن م الياهو ْدَ ،ل كا ْن ك ْل َح َّطوا
من َخ ْ
كذاِ ْ
يس ْحتو ْن م ال َم ْج َم ْع ك ْل واِحد
ف ف ْكر ْن َت َ
سيح واِ ْبشا ْن هاي اَأبو ُه وا ّمو
ياآمن ال َم ْ
قالوا« :بال ْغ واِ ْاساَألو ُه».
ْو َك ْر ْة لخْ ساحوا ال َّزلَ ِمة ،ها ْك َل كا ْن
نحن ِا ن ْعرف
«س ّبح َلاللهْ .
اأ ْعميْ ،وقالولوَ :
لن:
َهال َّزلَ ِمة خاطي واَِ ».ر ْد ه ّواِ ْوقالْ ْ
«خاطي واِ م ُو ا ْعرف اَنا .شي واِحد
والسع ْكوا اَأرى».
اَ ْعرفْ  ،اأ ْعمي ك ْن ُت َّ
يش َسوى ْ
لك؟ اأ ْش َو ْن
ْ
رجعوا َساَألو ُه« :اَأ ْ
لك َعي َن ْ
َف َّت ْح ْ
لن« :ق ْل ُت لْكن ْوما
يك؟» قالْ ْ
تس َمعو ْن؟
سم ْع ْ
يش َك ْر ْة لخ تْريدو ْن ْ
تن .لَ ْ
تن زاِ َتلاميذ تْريدون تْس ِيرولو؟»
يش اأنْ ْ
لَ ْ
ْوهنّ ِا ْت َن َّعلوا َع َليو ْوقالولو« :اأنْ َت واِ َت ْلمي ْذ
نحن ِاْ .ون ْعرفْ
نحن ِا َتلامي ْذ موسى ْ
ها ْكْ .
س ها ْذ م ُو ن ْعرفْ
َم ْع موسى األله َحكىَ ،ب ْ
«ف
لنَ :
من اَ ْين واَِ ».ر ْد هاك ال َّزلَ ِمة ْوقالْ ْ
ف هاي َل م ُو ت ْعرفو ْن
هاي واِ ال َع َج ْبَ ،
من اَ ْين واِْ ،و َعي َن ّي اَنا َف َّت ْحْ .ون ْعرف اَلله
لى لا ْك َل يخافْ
يينَ ،ب ِ
يس َم ْع للخا ْط ْ
م ُو ْ
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1:10–32:9

من َيو ْم
يس َم ْعْ .
ويسي اإرادتو ،لا ْك ْ
منّو َ
عت هاي
َل كانت ال ّدنْي ِا دنْي ِا ،ما انْ َس َم ْ
ين واِح ْد ولد اَ ْعمي؟ يكو ْن
اَ َّح ْد َف َّت ْح َعي َن ْ
يسي
م ُو من اَلله واِ ها ْذ ،ما كا ْن َت يت ِيق َ
هايَ ».ر ّدوا ْوقالولو« :اأنْ َت كلّ ْك َعلى
َب ْع ْ
يت
الخط ّي ْ
ضك ف َ
كج ْ
ات ك ْلول ْد ْتّ ،
َت ْت َعلّ ْمنا؟» ْوط ِالَعو ُه لَ َب ّراَ .يس ُو ْع سم ْع
من با ْبن
ط ِالَعو ُه لَ َب ّراَ ،وارا ُه ْوقالْلو« :اأنْ َت ْتاآ ْ
«من
اَلله؟» َر ْد ها ْك َل انْشَ فى ْوقالْْ :
آمن ِفيو َس ّيدي؟» َيس ُو ْع قالْلو:
واِ َت ا ْ
يحكي َم ْ
عك ه ّواِ واِ».
«اأ َريتو .ها ْذ َل قاي ْم ْ
آمن َس ّيديْ .و َو َق ْع َس َج ْدلو».
قالْ« :اَأا ْ
ْوقا ْل َيس ُوعْ « :بشان ْمحا َك ِمة ْوحك ْم
جيت لل ّدنْي ِاْ ،بشا ْن َل م ُو َيرون
َع ال ّدنْي ِا ُ
س
َيرونْ ،و َل َيرو ْن ي ْع َمو ْنْ ».وس ْمعوا ن ِا ْ
م ال َف ّريس ِّية َل كانوا َمعو َهال َكلامْ ،وقالولو:
نحن ِا؟» َيس ُو ْع
نحن ِا زاِ َعمايِة ْ
ني ْ
«ي ْع ِ
تن َعمايِة ،ما كا ْن َت
قالْلن« :يكو ْن ك ْن ْ
السع تْقولو ْن:
يكو ْن في َع َل ْ
س َّ
يكن َخط ِّيةَ ،ب ّ
(ف
تكن قاي ِمة َ
من هاي َخط ّي ْ
‘نرىْ ’.
كن) ي ِا».
َر ْقب ْت ْ
32

33

34

35

36

37

38
39

40

41
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الصالح
اَنا واِ ال ّراعي ّ

كن ها ْذ َل م ُو
الح ّق َاقو ْل ْ
«الح ّق َ
َ
الباب َل ماوى ال َغ َن ْم،
ي ْدخ ْل م ْ
من َغي ْر م ُو َض ْع ،هاك َحرامي
َب ِ
لى ي ْط َل ْع ْ
325

ِم ْن ُه َوي َ ْف َع ُل اإرا َدتَ ُهِ ،ل َ
ذاك ي َ ْس َم ُعُ 32 .م ْن ُذ
الد ْه ِر َل ْم ي ُ ْس َم ْع أا َّن أا َحداً فَتَ َح َعينَي َمولو ٍد
َّ
أا ْعمىَ 33 .لو َل ْم يَكُ ْن ِم َن الل ِه هذا َلما
ا ْستَطا َع أا ْن ي َ ْف َع َل هذ ِه 34 ».أاجابوا َوقالوا:
أ
«انْ َت كُ ُّل َك في ال َخطايا ُو ِل ْد َتَ ،و أانْ َت
تُ َع ِّل ُمنا؟» َو أا ْخ َرجوهُ اإلى الخا ِر ِجَ 35 .و َس ِم َع
يَسو ُع أانَّ ُهم أا ْخ َرجوهُ اإلى الخا ِر ِجَ ،و َو َج َدهُ
َوقا َل َل ُه :أ
«انْ َت! أاتؤم ُن بِابْ ِن الل ِه».
في َوقا َلَ « :م ْن ُه َو
 36أا َ
جاب ذ ِل َك ا َّلذي ُش َ
يا َس ِّيدي ِل�أؤ ِم َن ِب ِه؟» 37قا َل َل ُه يَسو ُع:
« َر أايتَ ُهَ ،وذ ِل َك ا َّلذي يَتَكَ َّل ُم َم َع َك ُه َو ُه َو».
38فَقا َل :أ
«اؤ ِم ُن يا َس ِّيديَ .و َوقَ َع ساجِداً
َل ُهَ 39 ».وقا َل يَسو ُعِ « :ل َدينونَ ِة هذا العا َل ِم
يت ِلكَي يَرى ا َّلذي َن ل� َيرو َن َوا َّلذي َن
أاتَ ُ
ي َ َرو َن ي َ ْع َمو َنَ 40 ».و َس ِم َع الف َّريس ّيو َن ا َّلذي َن
كانوا َم َع ُه ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات ،فَقالوا َل ُه:
أ
«انَ ْح ُن أايضاً ُع ْميا ٌن؟» 41قا َل َل ُهم يَسو ُع:
« َلو ُع ْمياناً كُ ْنتمَ ،لما كانَ ْت َلكُم َخطيئَ ٌة.
أا ّما ال� آ َن فَ إانَّكَم تَقولو َن‘ :اإنَّنا نُ ْب ِ
ص ُر’.
ِلهذا َخطيئتُكُم ثا ِبتَ ٌة ِه َي».

«ال َح َّق ال َح َّق أاقو ُل َلكُمَ :م ْن
ل� ي َ ْدخ ُْل ِم َن البا ِ
ب اإلى َحظي َر ِة
الخرا ِ
ِ
ف ،ب َ ْل يتَ َس َّل ُق ِم ْن َمكا ٍن اآ َخ َر ،فَذ ِل َك
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سا ِر ٌق ُه َو َوسا ِل ٌبَ 2 .و أا ّما ذ ِل َك ا َّلذي ي َ ْدخ ُُل
الخرا ِ
ب فَ ُه َو راعي ِ
ِم َن البا ِ
فَ 3 .و ِلهذا
البابَ ،و ِ
حا ِر ُس البا ِ
راف
ب ي َ ْفتَ ُح
الخ ُ
َ
تَ ْس َم ُع َصوتَ ُهَ .وي َ ْدعو ِخرافَ ُه ب أِا ْسمائها
َويُخ ِر ُجهاَ 4 .و َمتى أاخ َْر َج ِخرافَ ُه أاما َم ُه،
راءهُ
ي َ ْذ َه ُب أاما َمهاَ ،و ِخرافُ ُه تَ ْذ َه ُب َو َ
ريب فَلا
ِل�أنَّها تَ ْع ِر ُف َصوتَ ُه 5 .أا ّما ال َغ ُ
تَ ْذ َه ُب ِ
تهر ُب ِم ْن ُه،
الخ ُ
راءهُ ،ب َ ْل ُ
راف َو َ
وت ال َغري ِ
ب6 ».هذا
ِل�أنَّها ل� تَ ْع ِر ُف َص َ
َمثَ ٌل قا َل ُه َل ُهم يَسو ُع .أا ّما ُهم فَلَ ْم ي ْف َهموا
ماذا تَكَ َّل َم َم َع ُهم 7 .فَقا َل َل ُهم يَسو ُع
أايضاً« :ال َح َّق ال َح َّق أاقو ُل َلكُم :أانا ُه َو
الخرا ِ
باب ِ
فَ 8 .وك ُُّل ا َّلذي َن أاتَوا {قَ ْبلي}
ُ
ُهم سا ِرقو َن َوسا ِلبو َنَ ،ول ِك َّن ِ
راف َل ْم
الخ َ
الباب .فَ إا ْن َد َخ َل
تَ ْس َم ْع َل ُهم 9 .أانا ُه َو
ُ
أا َح ٌد بي ،فَيَ ْخلُ ُص َوي َ ْدخ ُُل َوي َ ْخ ُر ُج َويَجِ ُد
يس ِر َق
السا ِر ُق ل� ي َ ْأاتي اإلّ� ِل ْ
عىّ 10 .
َم ْر ً
يت ِلتَكو َن َل ُهم
َويقتُ َل َوي ُ ْه ِل َك .أانا أاتَ ُ
َحياةٌ َويَكو َن َل ُهم ما ُه َو أاف َْض ُل 11 .أانا
الصا ِل ُح
الراعي ّ
الراعي ّ
الصا ِل ُحّ .
ُه َو ّ
12
الخرا ِ
نَف َْس ُه ي َ َض ُع َع ِن ِ
جير
ف .أا ّما ال� أ ُ
ِراعَ ،و ِ
يس ْت ل ُه،
الخ ُ
راف َل َ
ا َّلذي َل َ
يس ب ٍ
الذئ َْب ا آ ِتياً ،ي َ ْت ُر ُك ِ
فَحي َن يَرى ِّ
راف
الخ َ
َو ْيه ُر ُب .ف ْأَياتي ِّ
الذئ ُْب َوي َ ْخ َط ُف َوي ُ َش ِّت ُت
13
ِ
جير
الخ َ
جير ي َ ْه ُر ُب ِل�أنَّ ُه أا ٌ
راف .ال� أ ُ
14
بالخرا ِ
َول� يُبالي ِ
الراعي
ف .أانا ُه َو ّ

14-2:10

س ها ْك َل ي ْدخ ْل م
ْوقطّا ْع ط ْر ْق واَِ .ب ْ
الباب
الباب ،راعي ال َغ َنم واِ .ولا ْذ ،ناط ُور ْ
ْ
تس َم ْع َصوتو ،ويس ِي ْح
الباب .وال َغ َن ْم ْ
ي ْف َتح ْ
لعن.
باسمو ،ويط ِا ْ
خواِريفو ،ك ْل واِح ْد ْ
من ط ِالَ ْع َغ َنمو ،قدّاما ي ْمشيْ ،و َخواِريفو
ْو ْ
من َل ي ْعرفو ْن َصوتوَ .خ ْلف
ي ْمشَ و ْن َخ ْلفوْ ،
رب منّو،
ريب ،م ُو ت ْمشي ال َغ َنمَ ،ب ِ
لى ْته ْ
ال َغ ْ
ريبَ ».يس ُو ْع
ْ
من َل م ُو ت ْعرفْ َصوت ال َغ ْ
ِ
يش
قالْ ْ
س هنّا ما َع َرفوا اَأ ْ
لن َهال َم َث ْلَ ،ب ْ
«الح ّق
ْ
يحكي َم ْ
عن .رج ْع َيس ُو ْع قالْلنَ :
ِ
كن اَأنا وا باب ال َغ َن ْمَ .ل َجوا
الح ّق اَقولْ ْ
َ
ِ
عين ط ْر ْق كانوا،
{ َق ْبلي} كلّ ْن َحرام ِّية ْوقطّا ْ
البابَ .ل
َب ِ
لى ال َغ َن ْم ما س ْمع ْت ْ
لن .اَأنا واِ ْ
ص .ي ْدخل ْوي ْط َلع ْويرى
ي ْدخ ْل منّي ،يخْ َل ْ
الحرامي م ُو يجي َغير ْبشا ْن يشْ بط
ِ
رعىَ .
لن
س اَنا ُ
جيت ْبشان يكونْ ْ
ْوي ْقت ْل وي َتوب ْلَ .ب ّ
لن .اَأنا واِ ال ّراعي
َحياةْ ،وشي اَأ ْح َسن يكونْ ْ
الح ُروحو ْ
يحط قدّا ْم
الصالح .ال ّراعي ّ
ّ
الص ْ
ِ
س الشَّ غّي ْل َل م ُو راعي وا وال َغ َن ْم
َغ َنموَ .ب ّ
يخلّي
ييَ ،
م ُو ل ُه ن ِاْ ،
من اَأرى ال ّذ ْ
يب ج ِا ِ
ويه ّجج
ال َغ َنم ْو ْيهربْ .ويجي ال ّذيب َ
يچ ّو ْر َ
من َل شَ غّي ْل واِ ْوم ُو
ربْ ،
ال َغ َن ْم .الشَّ غّي ْل ْيه ْ
الح،
ياك ْل َه ّم ال َغ َن ْم .اَأنا واِ ال ّراعي ّ
الص ْ
2

3

4

5

6

7

8

9
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من َهو ْذ
اَأ ْعرفْ َهو ْذ َل ليْ ،و َم ْعروف اَنا ْ
لَنّ ِا لي ،كَما َل ي ْعر ْفني اَأبوي َوانا اَأ ْعرفْ
اَأبويْ .و ُروحي اَأ ْ
حط قدّام ال َغ َن ْمْ .ولي
من ماوى ال َغ َن ْم ها ْذ.
ريف م ُو ْ
زاِ َغي ْر خواِ ْ
يس َمعو ْن َصوتي،
َهو ْك زاِ لازم اَجيبنْ ،و َت ْ
وتْس ِير ال َغ َن ْم ك ّلا َقطي ْع واِحد ْوراعي واِح ْد.
من َل ْ
احط
من هاي اَأبوي يح ْبنيْ ،
ْ
ُروحي ْبشا ْن اَأر ّد اآخذا .م ُو اَ َّح ْد ياخذا
من َل لي
منّيَ .ب ِ
من رضايْ ،
لى اَنا اَأحطّا ْ
من
س ْل َطة اَأحطّا ْوس ْل َطة َت ا ْر َج ْع اآخذاْ ،
من اَأبويْ ».وصا ْر
َل َهال َو ِص ِّية ْاس َت َل ْم ُت ْ
َك ْر ْة لخْ خلافْ َبين الياهو ْد َعلى َهال َكلا ْم
ها ْذْ .كثي ْر منّ ْن كان يقولو ْن« :ل ُه ش ِيطا ْن
تست ْمعولو؟» َغير ْن كان
ْ
يش ْ
وجنو ْن َج ْن .لَ ْ
ِ
ِ
يقولو ْن« :ها ْذ م ُو َحكي واح ْد فيو شيطا ْن
يش ش ِيطان يت ِيق ي َفتّ ْح َعي َنين اَ ْعمي؟»
واِ .لَ ْ
15

16

17

18

19

20

21

سيح واِ
َيس ُوع يقول َعلى ُروحو ال َم ْ

ْوصا ْر عيد ال َّتجدي ْد ف الق ْدسْ ،وشت ِا
كا ْنْ ،و َيس ُو ْع كا ْن ي ْت َمشّ ى ف رواق
ْسل ِيما ْن .وال َت ّموا َحولو الياهود ْوقالولو:
رين؟ َل انْ َت
« َل اَأي َم ْت َت ت َْخلّينا ْم َح َّي ْ
راحةَ ».ر ْد َيس ُوع
واِ ال َم ْ
سيح ،ق ْلنا ْب َص َ
لن« :ق ْل ُت لْكن ْوم ُو ت َْس ْدقو ْن ،وا ْعما ْل
ْوقالْ ْ
22

23

24

25
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روف أانا
خاصتي َو َم ْع ٌ
ّ
الصا ِل ُحَ ،و أا ْع ِر ُف َّ
خاصتي15 ،كَما ي َ ْع ِرفُني أابي َواناأ
ِم ْن َّ
الخرا ِ
أا ْع ِر ُف أابيَ .ونَفْسي أا َض ُع َع ِن ِ
ف.
يس ْت ِم ْن ِ
هذ ِه
َ 16ولي أايضاً ِخ ٌ
راف أُا َخ ُر َل َ
ظير ِة ي َ ْنبَغي لي أا ْن ا آ ِت َي بِها أايضاً،
ال َح َ
الرع َّي ُة كُ ُّلها وا ِح َدة ً
فَتَ ْس َم َع َصوتي َوتَكو َن َّ
الراعي وا ِحداًِ 17 .لهذا ي ُ ِح ُّبني أابي،
َو ّ
يس
ِل�أنّي أا َض ُع نَفْسي ِل�آخ َُذها أايضاًَ 18 .ل َ
أا َح ٌد ي َ ْنتَ ِز ُعها ِم ّني ،ب َ ْل أانا أا َض ُعها ِم ْن
ِت ْل ِ
قاء نَفْسي .لي ُس ْلطا ٌن أا ْن أا َض َعها َولي
ُس ْلطا ٌن أا ْن اآخ َُذها أايضاًِ ،ل� أ َّن ِ
الو ِص َّي َة
هذ ِه َ
قاق
َّيت ِم ْن أابيَ 19 ».وكا َن أايضاً انْ ِش ٌ
تَلق ُ
ب الكَ ِلما ِت ِ
بَي َن اليَهو ِد ب َِسبَ ِ
هذ ِهَ 20 .وكا َن
كَثيرو َن ِم ْن ُه ْم يَقولو َنَ « :شيطا ٌن ل ُهَ ،وقَ ْد
ُج َّنِ .لماذا تَ ْستَ ِمعو َن ل ُه؟» َ 21وا آ َخرو َن
كانوا يَقولو َنِ :
يس ْت
«هذ ِه الكَ ِل ُ
مات َل َ
كَ ِل ِ
س ب َِشيطانٍ .أاي َ ْستَطي ُع
مات َم ْمسو ٍ
َشيطا ٌن أا ْن ي َ ْفتَ َح َعينَي أا ْعمى؟»
أ
عيد ال َّت ِ
ليم،
َ 22وكا َن ُ
جديد في او ُر َش َ
َوكا َن ِشتا ٌءَ 23 .وكا َن يَسو ُع يَتَ َم َّشى في
ال َهيكَ ِل ،في ِروا ِق ُسلَيما َنَ 24 .و أا َ
حاط
ِب ِه اليَهو ُد َوقالوا َل ُهَ « :ح ّتى َمتى تَ ْأاخ ُُذ
أانْف َُسنا؟ اإ ْن كُ ْن َت أانْ َت ال َمسي ُح فَق ُْل َلنا
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُهم:
ب َ
ِصرا َحة 25 ».أا َ
«قُ ْل ُت َلكُم َول� تؤ ِمنو َن َوال� أ ْعما ُل ا َّلتي
ِاس ِم أابي ِه َي تَ ْش َه ُد لي.
أانا أا ْع َم ُل ب ْ

يو َح ّنا
َ 26ول ِك َّنكم ل� تؤ ِمنو َنِ ،ل�أنَّكُم َل ْستُم ِم ْن
ِخرافي ،كَما قُ ْل ُت َلكُمِ 27 .خرافي تَ ْس َم ُع
َصوتيَ ،و أانا أا ْع ِرفُها َو ِه َي تَ ْأاتي َورائي.
َ 28و أانا أُا ْعطيها َحياة ً أابَديَّ ًة َو َل ْن تَ ْه ِل َك اإلى
ال�أَب َ ِدَ ،ول� أا َح َد ي َ ْخ َطفُها ِم ْن يَديِ 29 ،ل� أ َّن
أابي ا َّلذي أا ْعطاني اإيّاها أا ْع َظ ُم ِم َن الك ُِّل
ُه َوَ ،ول� أا َح َد ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي َ ْخ َط َف ِم ْن ي َ ِد
أابي 30 .أانا َو أابي وا ِح ٌد نَ ْح ُن».

31فَ َح َم َل اليَهو ُد ِحجا َرة ً ِل ْير ُجموهُ32 .قا َل
َل ُهم يَسو ُع :أ
َثيرة ً َح َسنَ ًة ِم ْن
«ا ْعمال� ً ك َ
ِع ْن ِد أابي أا َريتُكُم .ب َِسبَ ِ
ب أا ِّي َع َم ٍل ِم ْنها
يس
تَ ْر ُجمونَني؟»  33قا َل َل ُه اليَهو ُدَ « :ل َ
ب َِسبَ ِ
ب أا ْعما ٍل َح َسنَ ٍة نَ ْر ُج ُم َك ،ب َ ْل ِل�أنَّ َك
تُ َج ِّد ُف ،فَ َم َع أانَّ َك اإنْسا ٌن تَ ْج َع ُل نَف َْس َك
اإلهاً34 ».قا َل َل ُهم يَسو ُع :أ
يس َمكْتوباً
«ا َل َ
ِ
ناموسكُم :أ‘انا قُ ْل ُت :ا آ ِله ٌة أانْتُم’؟
في
35اإ ْن كا َن ِل ِ
هؤل�ء قا َل‘ :ا آله ًةِ ’،ل�أنَّ ُه اإ َليه ِْم
صا َر ْت كَ ِل َم ُة الل ِه َول� ي ُ ْم ِك ُن أا ْن ي ُ ْنق َُض
تاب  36أافَ ِل َّلذي ال� آ ُب قَ َّد َس ُه َو أا ْر َسلَ ُه
ال ِك ُ
اإلى العا َل ِم ،تَقولو َن :أ‘انْ َت تُ َج ِّد ُفِ ’،ل�أنّي
قُ ْل ُت َلكُم‘ :ابْ ُن الل ِه أانا’؟ 37اإ ْن كُ ْن ُت
ل� أا ْع َم ُل أا ْعما َل أابي ،فَلا تُ َص ِّدقوني.
َ 38ول ِك ْن اإ ْن كُ ْن ُت أاع َم ُل َواإ ْن كُ ْنتُم اإيّاي

38-26:10

س
َل َاسي ْ
هي تشْ َه ْد ليَ .ب ّ
باسم اَبوي ِّ
من خواِريفي
من َل م ُو ْ
تن م ُو ت َْسدقو ْنْ ،
انْ ْ
كن ،خواِريفي
تن .كَما َل ق ْل ُت لْ ْ
اأنْ ْ
يجو ْن
يس َمعو ْن َصوتي َوانا اَأ ْعرفن ْوهنّ ِا َ
ْ
ِ
ِ
ين َحيا ْة اَأ َبد ِّيةْ ،وم ُو
َخ ْلفيَ .وانا اَأ ْعط ْ
بطن من ايدي:
ي ْت َتو َب ْلو ْن للا َ َب ْدَ ،و َّاح ْد م ُو يشْ ْ
اَأبوي َل َعطاني ن ِا ،اَأ ْع َظ ْم م الك ْل واِ،
اح ْد م ُو يت ِي ْق يشْ ْ
بط من ايد اَأبوي .اَأنا
َو َّ
نحن ِا».
َوابوي واِح ْد ْ
26

27

28

29

30

الياهو ْد ي َق ّررون َت ي ْقتلون َيس ُو ْع

ْو َك ْر ْة لخ الياهو ْد شَ قَلوا حج ِاي ْر َت
ي ْرجمو ُهَ .يس ُو ْع قالْلنْ « :كثير ا ْعمال
ْك َو ِ
يتوكن ،لَخاط ْر اَأينا
من ع ْند اَبوي َو َّر ْ
يسة ْ
َع َم ْل منّ ْن ت ْرجموني؟» الياهو ْد قالولو« :م ُو
لَخاطر ا ْعمال ْك َو ِ
يسة ن ْر ْ
من َل
جمكَ ،ب ِ
لى ْ
ت ْكفر .انْسا ْن اأنْ َت وت َْسي ُرو ْ
حك اإل ْه».
ف
توب َ
َيس ُو ْع قالْ ْ
يش م ُو كذاِ َم ْك ْ
لن« :لَ ْ
تن’؟ َل لَ َهو ْك
كن‘ :اَأنا ق ْل ُت اآلِ َهة اأنْ ْ
ناموس ْ
ْ
ِ
صارت ع ْند ْن ك ْلمة
من َل
ْ
قا ْل ‘اآل َهةْ ’،
كن
اموس م ُو م ْم ْ
اَلله ،وال َم ْك ْ
توب ف النّ ْ
ي ْب َط ْل ،تْقولو ْن لَها ْك َل الا آ ْب َقدَّسو ْو َب َعثو
لل ّدنْي ِا‘ :ت ْكف ْرَ ’،على َل ق ْل ُت لْكن‘ :ابن
اَلله اَنا’؟ َل ما كا ْن اَأ َسي ا ْعمال اَبوي،
س َل كا ْن اَأ َسي ا ْعمال
لا ت َْس ْدقونيَ .ب ْ
31

32

33

34

35

36

37

38
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8:11–39:10

اَأبويَ ،ل ما َسدَّقت ْننيَ ،س ْدقوا الا ْعمالَْ ،ت
ف ابوي
ت ْعرفو ْن وت َْسدقو ْن اَأبوي في واِ َوانا َ
من
اَناْ ».و َك ْر ْة لخْ رادوا ي ْمسكو ُهْ ،و َط َل ْع ْ
راح لَشاطي الا ْردن اللاخْ ،
َينْ .و ْ
َبين ايد ْ
من َقبل ْو َبقى
يوحنّا ي َع ّم ْذ ْ
م ُو َض ْع َل كا ْن َ
َهون ْ
َكْ .و َجوا ن ِاس ْكثي ْر لَع ْندو ْوكان
«يوحنّا ما َسوى ْولا َع ِ
وح ِدة،
لامة ْ
يقولو ْنَ :
يوحنّا َعلى َهال ّر ّجا ْل
س ك ْل شي َل قا ْل َ
َب ْ
َح ْق واِ ».و ْكثي ْر اآ َمنوا ِفيو.

ل� تُ َص ِّدقو َن ف ََص ِّدقوا ال� أ ْعما َل ِلتَ ْع ِرفوا
َوتُ َص ِّدقوا أا َّن أابي ِف َّي َو أانا في أابي».
َ 39و َطلَبوا أايضاً أا ْن ي ُ ْم ِسكوهُ َو َخ َر َج ِم ْن
بَي ِن أايديهِمَ 40 .و َذ َه َب اإلى َع ْب ِر ال� أُ ْر ُد ِّن
اإلى ال َمكا ِن ا َّلذي في ِه كا َن يو َح ّنا ِم ْن
قَ ْب ُل ي ُ َع ِّم ُدَ ،وكا َن ُه َ
ناس
ناكَ 41 .و أاتى أُا ٌ
كَثيرو َن اإ َلي ِه َوقالوا« :يو َح ّنا َل ْم ي َ ْع َم ْل
َول� اآي َ ًة وا ِح َدةًَ ،ول ِك ْن ك ُُّل ما قا َل يو َح ّنا
حيح ُه َوَ 42 ».وكَثيرو َن
الر ُج ِل َص ٌ
َع ْن هذا َّ
ا آ َمنوا ِب ِه ُه َ
ناك.

ض ،اَأليعاز ْر،
ْوكا ْن في واِح ْد َمريِ ْ
يت َع ْنيا ،اَأخو َم ْر َيم
من ض ِيع ْة َب ْ
ْ
ِ
هي يا َل َد َهنت
ْو َم ْرتاْ .و َم ْر َي ْم هاي ِّ
ين َيس ُو ْع بالعطر ْو َم َسحتن ْبشَ ْعرا.
ْ
اج َر ْ
ض اَأخو هاي كا ْنْ .و َب َعثوا
اَأليعازر ال َمريِ ْ
«س ّي ْدنا،
الاخ َت ْ
ين لَع ْن ْد َيس ُوع يقولو ْنَ :
ض واِْ ».و َيس ُو ْع
ْكوا ها ْك َل ت ْ
ْحب َمريِ ْ
وت واِ ،لَ َتمجيد
ض م ُو لل َم ْ
قالَْ « :هال َم َر ْ
من َل َت ي ْت َم َّجد ا ْبن اَلله ْب َس َببو».
اَلله واِْ ،
يحب َم ْرتا ْو َم ْر َي ْم واليعاز ْر،
ْو َيس ُو ْع كان ْ
ض واَِ ،بقى م ُو َض ْع َل كا ْن
ْولَ َم ْن سم ْع َمريِ ْ
ينْ .و َب ْعدا قا ْل لَ َتلاميذوَ « :ت َعوا ن ْر َجع
َيو َم ْ
نْ ُرو ْح للياهود ِّيةَ ».تلاميذو قالولوْ « :م َعلّم!

س َمريض ًاَ ،و ُه َو
َوكا َن أا َح ُد ال ّنا ِ
ِلعا َز ُر ِم ْن قَ ْري َ ِة بَي ِ
ت َع ْنيا ،أاخو
َم ْري َ َم َو َم ْرتاَ 2 .و َم ْري َ ُم ِ
هذ ِه ِه َي ِت ْل َك ا َّلتي
َد َهنَ ْت بِطي ٍ
ب قَ َد َمي يَسو َع َو َجفَّف ْت ُهما
ب َِش ْع ِرها .أاخا ِ
هذ ِه كا َن ِلعا َز ُر ا َّلذي كا َن
َمريضاًَ 3 .و أا ْر َسلَ ْت أُاخْتاهُ ِك ْلتا ُهما اإلى
يَسو َع تَقول�نِ« :يا َس ِّي ُد ،ها ُه َوذا ذ ِل َك
ريض4 ».فَقا َل {حي َن
ا َّلذي أانْ َت تُ ِح ُّب َم ٌ
يس َم َر َض
َس ِم َع} يَسو ُع« :هذا ال َم َر ُض َل َ
َمو ٍ
ت ،ب َ ْل ِم ْن أا ْج ِل َم ْج ِد الل ِهِ ،ليَتَ َم َّج َد
ابْ ُن الل ِه ِب ِهَ 5 ».وكا َن يَسو ُع ي ُ ِح ُّب َم ْرتا
مريض
و َم ْري َ َم َو ِلعا َز َرَ 6 .وحي َن َس ِم َع أانَّ ُه
ٌ
َمك ََث في ال َمكا ِن ا َّلذي كا َن في ِه يَو َمي ِن
اثْنَي ِنَ 7 .وب َ ْع َد ٍئذ قا َل ِلتَ ِ
لاميذ ِهِ « :لنذ َه ْب
أايضاً اإلى اليَهو ِديَّ ِة8 ».قا َل َل ُه تَ ُ
لاميذهُ:

39

40

41

42

11

َموت اَأليعازر

2

3

4

5
6

7

8
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«رابي ،ال� آ َن اليَهو ُد كانوا ي َ ْطلُبو َن أا ْن
موكَ ،و أايضاً تَ ْذ َه ُب اإلى ُه َ
ي َ ْر ُج َ
ناك؟»
 9قا َل َل ُهم يَسو ُع :أ
يس اثْنَتا َع ْش َرةَ
«ا َل َ
سا َع ًة في ال َّنها ِر؟ َواإ ْن كا َن أا َح ٌد ي ْمشي
في ال َّنها ِر ل� ي َ ْعث ُُرِ ،ل�أنَّ ُه يَرى نو َر هذا
العا َل ِمَ 10 .ول ِك ْن اإ ْن كا َن أا َح ٌد في ال َّلي ِل
يس في ِه».
ي َ ْمشي ي َ ْعث ُُرِ ،ل� أ َّن ال ّنو َر َل َ
11قا َل يَسو ُع ِ
هذ ِه الكَ ِلما ِت ،وب َ ْع َد ٍئذ قا َل
َل ُهمِ « :لعا َز ُر َحبيبُنا َرقَ َدَ ،ول ِك ّني ذا ِه ٌب
ِل�أو ِق َظ ُه12 ».قا َل َل ُه تَ ُ
لاميذهُ« :اإ ْن كا َن
نام فَ ُه َو ي َ ْب َر أاَ 13 ».ول ِك َّن يَسو َع قا َل
قَ ْد َ
َع ْن َمو ِت ِهَ ،و ُهم ظ ّنوا أانَّ ُه يَقو ُل َع ْن ُرقا ِد
ال َّنو ِم14 .حينَ ٍئذ قا َل َل ُهم يَسو ُع ب ُِوضو ٍح:
ماتَ 15 .و أاف َر ُح ِم ْن أا ْج ِلكُم أانّي َل ْم
« ِلعا َز ُر َ
أاكُ ْن ُه َ
ناكِ ،لكَي تؤ ِمنواَ .ول ِك ِن ا ْمشوا
اإلى ُه َ
ناك 16 ».قا َل توما ا َّلذي يُقا ُل َل ُه
ال َّت أَ
وا ُم ِلل َّت ِ
لاميذ ِرفا ِق ِهِ « :لنَ ْذ َه ْب نَ ْح ُن
نموت َم َع ُه».
أايضاً ِل َ
َ 17و أاتى يَسو ُع اإلى بَي ِ
ت َع ْنيا َو َو َج َد
أا َّن َل ُه أا ْرب َ َع َة أايّا ٍم في ال َق ْب ِرَ 18 .وكانَ ْت
يت َع ْنيا بِجا ِن ِ أ
ليم يَف ِ
ْصلُها َع ْنها
بَ ُ
ب او ُر َش َ
نَ ْح ُو َخ ْم َس َع ْش َرةَ َغ ْل َوةًَ 19 .وكَثيرو َن ِم َن
اليَهو ِد كانوا قَ ْد أاتَوا اإلى َم ْرتا و َم ْري َ َم
ِليُ َع ّزو ُهما في أاخيهِماَ 20 .وحي َن َس ِم َع ْت
َم ْرتا أا َّن يَسو َع قَ ْد أاتىَ ،خ َر َج ْت ِللقائ ِه .أا ّما
َم ْري َ ُم فَفي البَي ِت كانَ ْت جا ِل َس ًةَ 21 .وقا َل ْت
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السع الياهو ْد كان يريدو ْن ي ْرجموكْ ،وت ْر َجع
َّ
ناعش
ت ُْرو ْح لَون َْك؟» َيس ُو ْع قالْ« :م ُو ا ْث ْ
سا َعة في ف ال ّ ْنها ْر؟ َل ي ْمشي ب ْنها ْر ،م ُو
من َل يرى نو ْر َهال ّدنْي ِا هاي.
ي ْت َچق َل ْبْ ،
من َل ما
س َل ي ْمشي بال َلي ْل ،ي ْت َچق َل ْبْ ،
َب ْ
ِفيو َضوَ ».بع ْد َل قا ْل َيس ُو ْع َهالا ْقوالْ،
لن« :اَأليعاز ْر َعزي ْزنا َر َق ْد ،و ْكوا
َك َّمل ْوقالْ ْ
رايح اَنا َت اق ِاعدو (اأ َص ِّحيو) ».ال َّتلامي ْذ
س
قالولوَ :
«س ّي ْدناَ ،ل نا ْمَ ،ت ي ْت َع َّدلَْ ».ب ْ
َيس ُو ْع قا ْل َعلى َموتوْ ،وهنّ ِا قالوا َب ْلكي َعلى
لن:
من قالْ ْ
َر ْقدة ال َّنو ْم قالْ .هاك ال َو ْق ْت َف َّه ْ
كن اَأ ْف َر ْح َعلى َل
«اَأليعاز ْر ْ
ماتَ .وانا ْبشانْ ْ
لى ا ْمشَ وا
ما ك ْن ُت َهونَكْ ،بشان ْتاآ ْمنو ْنَ .ب ِ
لَون َْك ».توما ،ها ْذ َل يقولولو ال َّتو ْم ،قا ْل
«نحن ِا زاِ َت نْ ُروح ْبشان
لَر َفقو ال َّتلامي ْذْ :
موت َمعو».
نْ ْ
9

10

11

12

13

14

15

16

والحياة
اَنا ال ّ ْقي ِا ِمة َ

يت َع ْنياَ ،وارى اَأ ْر َب ْعة اِي ْم
ْوجا َيس ُو ْع لَ َب ْ
كانت َج ْنب
يت َع ْنيا ْ
كصا ْرلو ف القَب ْرْ .و َب ْ
ّ
ين .و ْكثي ْر م
القدس ،ت ْب َع ْدلا منّا شي مي َل ْ
ْ
كجوا لَع ْن ْد َم ْرتا ْو َم ْر َي ْم َت
الياهو ْد كا ْن َّ
ف اخوو ْن.
من َق ْلبن ،ي َع َّزوو ْن َ
ياخْ ذو ْن ْ
عت
عت َيس ُو ْع جاَ ،ط َل ْ
َم ْرتاَ ،و ْق ْت َل س ْم ْ
يت.
لَقدّاموْ ،و َم ْر َي ْم ق ِا ْع ِدة
كانت ف َالب ْ
ْ
«س ّيدي ،يكو ْن
َم ْرتا ْ
قالت َل َيس ُوعَْ :
17

18

19

20

21
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يموت اَأخوي.
َهو ْن ك ْن ْت ،ما كا ْن َت
ْ
يش َل َط َل ْب ْت من
َب ِ
لى حتّى َّ
الس ْع اَأ ْعرفْ اَأ ْ
اَلله ي ْع ْ
«ت يقو ْم
طيكَ ».يس ُو ْع قالْلاَ :
اَأ ِ
قالت :اَأ ْعرفْ َت يقو ْم ف
خوكَ ».م ْرتا ْ
ف َيوم ال ِا آخ ْرَ .يس ُو ْع قالْلا« :اأنا
ال ّ ْقي ِا ِمة َ
من في ،حتّى َل
والحيا ْةَ .ل ياآ ْ
واِ القيا ِمة َ
من في،
ْ
يعيش وياآ ْ
يعيشْ .وك ْل َل ْ
مات َت ْ
للا َأ َب ْد م ُو يموتْ .تاآ ْمنين ْبهاي؟» قال ْتلو:
آمن اأنْ َت واِ ال َمسيح ا ْبن
«نَع ْم َس ّيدي .اَأنا اَأا ْ
يي لل ّدنْي ِا».
اَلله ّ
الج ِا ِ
22

23

24

25

26

27

َيس ُو ْع ي ْبكي

ساحت
راحت
قالت َهالشِّ ي،
ْ
ْ
َبع ْد َل ْ
بالسر ْوقال ْتلا« :ال ّ ْم َعل ّ ْم جا
َم ْر َي ْم اأخْ تا ّ
عت،
ويس ِي ْح ِكَ ».م ْر َي ْم َو ْق ْت َل س ْم ْ
قامت َخفيفْ ،و َج ْت لَع ْندوَ .يس ُو ْع ما
ْ
لى فاك م ُو َض ْع َل
كجا ّ
للض ِي َعة َبع ْدَ ،ب ِ
كا ْن ّ
لاقتو ِفيو َم ْر َي ْم كا ْنَ .هوك الياهو ْد زاِ َل
كانوا َمعا ف َالبيت ي َع َّزوواَ ،و ْق ْت َل ا َروا
عت ،راحوا َخ ْلفا،
قامت َط َل ْ
فيف ْ
َم ْر َي ْم َخ ْ
رايحة َت ت ْبكي.
ْ
من َل ا ْف َت َكروا للقَب ْر ي ِا َ
ْو َم ْر َي ْم َو ْق ْت َل َج ْت لَم ُو َض ْع َل كا ْن
عت َعلى ْاج َريو تْقولْلو:
َيس ُو ْع َوا َرتوَ ،و َق ْ
«يكو ْن َهو ْن ك ْن ْت َس ّيدي ،ما كا ْن يموت
اَخويَ ».يس ُو ْع َو ْق ْت َل اراها ت ْبكي
28

29

30

31

32

33
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َم ْرتا ِليَسو َعَ « :س ِّيديَ ،لو ها ُهنا كُ ْن َت،
مات أاخيَ 22 .ول ِك ِن ال� آ َن أايضاً أاعلَ ُم
َلما َ
أا َّن ك َُّل ما تَ ْس أا ُل الل َه ي ُ ْع َ
طيك الل ُه اإيَّاهُ».
23
قوم أا ِ
خوك».
قا َل َلها يَسو ُعَ « :سيَ ُ
24
أ
أ
قوم في
قا َل ْت َل ُه َم ْرتا« :ا ْع ِر ُف انَّ ُه َسيَ ُ
ال ِقيا َم ِة في اليَو ِم ال�أخي ِر 25 ».قا َل َلها
يَسو ُع :أ
«انا ُه َو ال ِقيا َم ُة َوال َحياةَُ .م ْن
ي ُ ْؤ ِم ْن بيَ ،واإ ْن ي ُم ْت ف ََسيَ ْحياَ 26 .وك ُُّل َم ْن
موت أابَداً .أاتؤ ِمني َن
ُه َو َح ٌّي َوي ُ ْؤ ِم ُن بي ل� ي َ ُ
بِهذا؟»  27قا َل ْت َل ُه« :نَ َع ْم يا َس ِّيدي .أانا
أاؤ ِم ُن أانَّ َك ال َمسي ُح ابْ ُن الل ِه ال�آتي اإلى
العا َل ِم».
َ 28وحي َن قا َل ْت ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات َذ َهبَ ْت
َو َد َع ْت َم ْري َ َم أُا ْختَها ِخ ْفيَ ًة َوقا َل ْت لها:
«ال ُم َع ِّل ُم قَ ْد أاتى َوي َ ْد ِ
عوكَ 29 ».و َم ْري َ ُم
حي َن َس ِم َع ْت قا َم ْت َسريعاً ،أواتَ ْت اإ َلي ِه.
َ 30ول ِك َّن يَسو َع َل ْم يَكُ ْن قَ ْد أاتى ب َ ْع ُد اإلى
الق َْري َ ِة ،ب َ ْل كا َن في ذ ِل َك ال َمكا ِن عي ِن ِه
ا َّلذي في ِه ل�ق ْت ُه َم ْرتاَّ 31 .ثم اإ َّن أا َ
ولئك
اليَهو َد أايضاً ا َّلذي َن كانوا َم َعها في البَي ِت
عزونَها ،حي َن َر أاوا أا َّن َم ْري َ َم َسريعاً قا َم ْت
يُ ّ
راءهاِ ،ل�أنَّ ُهم ظ ّنوا أانَّها
َو َخ َر َج ْت َذ َهبوا َو َ
اإلى ال َق ْب ِر َذ َهبَ ْت ِلتَ ْب ِك َيَّ 32 .ثم اإ َّن َم ْري َ َم
يث كا َن يَسو ُع َو َر أاتْ ُه،
حي َن أاتَ ْت اإلى َح ُ
َوقَ َع ْت َعلى قَ َد َمي ِه َوقا َل ْت َل ُهَ « :لو ها ُهنا
مات أاخيَ 33 ».وحي َن
كُ ْن َت يا َس ِّيدي َلما َ
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َرا آها يَسو ُع ت ْبكيَ ،واليَهو ُد ا َّلذي َن كانوا
َم َعها ي ْبكو َن ،تَ َغ َّي َظ في رو ِح ِه َو أاثا َر
نَف َْس ُهَ 34 .وقا َل :أ
«اي َن َو َض ْعتُموهُ؟» فَقالوا
رت
َل ُه« :يا َس ِّي َدنا ،تَعا َل َوانْ ُظ ْرَ 35 ».و َج ْ
ُدمو ُع يَسو َعَ 36 .وقا َل اليَهو ُدُ « :انْ ُظروا ك َْم
ناس ِم ْن ُهم قالوا :أ
«اما
كا َن ي ُ ِح ُّب ُه!» َ 37و أُا ٌ
ْ
كا َن ي َ ْستَطي ُع هذا ا َّلذي فَتَ َح َعينَ ِي ال� أ ْعمى
موت؟»
أا ْن ي َ ْج َع َل هذا أايضاً ل� ي َ ُ
38يَسو ُع َو ُه َو ُم ْغ ٌ
تاظ بينَ ُه َوبي َن نَف ِْس ِه
أاتى اإلى ال َق ْب ِرَ ،وال َق ْب ُر كا َن َمغارة ً َو َح َج ٌر
َموضو ٌع َعلى با ِب ِه.
َ 39وقا َل يَسو ُع« :ا ْرفَعوا هذا ال َح َج َر».
قا َل ْت َل ُه َم ْرتا أُاخ ُْت ذ ِل َك ال َمي ِ
ت« :يا
َس ِّيدي ،قَ ْد أانْتَ َنِ ،ل� أ َّن َل ُه أا ْرب َ َع َة أايّا ٍم».
 40قا َل َلها يَسو ُع :أ
«اما قُ ْل ُت َل ِك :اإ ْن
تؤمني ت َري َم ْج َد الل ِه؟» َ 41و َرفَعوا ذ ِل َك
َوق َوقا َل:
ال َح َج َر َو َرفَ َع يَسو ُع َعينَي ِه اإلى ف ُ
«اآبا ،أا ْشك ُُر َك ِل�أنَّ َك َس ِم ْع َت ليَ 42 .و أانا
أا ْع ِر ُف أانَّ َك في ك ُِّل َو ْق ٍ
ت تَ ْس َم ُع لي،
َول ِك ْن ِل� أ ْج ِل هذا ال َج ْم ِع القائ ِم أاقو ُل ِ
هذ ِه
الكَ ِلما ِت ِلكَي يؤ ِمنوا أانَّ َك أا ْر َس ْلتَني».
َ 43وحي َن قا َل ِ
هذ ِه الكَ ِلما ِت َص َرخَ ب َِصو ٍ
ت
عا ٍلِ « :لعا َز ُرَ ،هلُ َّم خا ِرجاً!» َ 44و َخ َر َج ذ ِل َك
مربوطات ب أِا ْق ِم َط ٍة
ٌ
يت َويَداهُ َو ِر ْجلاهُ
ال َم ُ
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غضب ف
ْو َهو ْك ياهود َل َجوا َمعا ي ْب َكون،
ْ
ين َح َّطيتنو؟»
ضْ .وقالْ« :اأ ْ
ُروحو وانْ َخ ْ
«س ّي ْدناَ ،تعا رىْ ».ون ْزلوا دم ُوع
قالولوَ :
َيس ُوعْ .والياهو ْد كان يقولو ْنَ « :ط ْلعوا
س منّ ْن قالوا« :ها ْذ
اَأ ْش َق ْد كان يح ّبو!» ْون ِا ْ
ين هاك الا َ ْعمي ،ما كان يت ِي ْق
َل َف َّت ْح َعي َن ْ
يموت؟»
يسي لا ْذ زاِ شي لا
ْ
َ
34

35

36

37

َيس ُو ْع ي َق ّيم اَأليعازر م ال َموت

ين نَ ْفسو،
َيس ُوعْْ ،وه ّواِ غضْ با ْن َبينو ْو َب ْ
جا للقَب ْر .والقَب ْر كان ْمغا َرة ْوكافْ َح َج ْر
َم ْحط ُو ْط َعلى بابو.
ْو َيس ُو ْع قالْ« :شيلوا َهالكافْ ها ْذ».
الس ْع
«س ّيديَّ ،
َم ْرتا اأخْ ت ال َم ّي ْت قال ْتلوَ :
من َل صا ْرلو اَأ ْر َب ْعة اِي ْم».
نتنْ ،
من َزما ْن ْ
ْ
َيس ُو ْع قالْلا« :ما ق ْل ُت لْ ِك َل اآ َم ْن ِت،
ين َم ْجد اَلله؟» ْوشالوا هاك
َت ت َّر ْ
الكافْ ،و َيس ُو ْع َر َفع َعي َنيو لَف ُوقْ ،وقالْ:
«اآبا ،اَأ ْشكر ْك َعلى َل سم ْع ْت ليَ .وانا
لى لَخاط ْر َهالنّ ِاس
تس َم ْع ليَ ،ب ِ
اَأ ْعرفْ داي ْم ْ
القايمين اَأقو ْل َهال َكلا ْم ،لَخاطر ياآ ْمنو ْن اأنْ َت
ْ
َب َع ْث ْتنيْ ».و َبع ْد َل قا ْل َهال َكلا ْم ،ساح
وت ع ِالي« :اَأليعاز ْرَ ،تعا لَ َب ّرا!» ْو َط َل ْع
ْب َص ْ
واج َريو َمشْ
دودين ف
هاك ال َم ّي ْت وايدَيو ْ
ْ
38

39

40
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54-45:11

ف َم ْر َح ِمةَ .و َو ْج ُه ُه َم ْر ٌ
بوط ِب ِم ْندي ٍل .قا َل يَسو ُع:
وچو َمشْ دو ْد َ
ْقماشاتْ ،و ّ
« ُح ّلوهُ َو َدعوهُ ي َ ْذ َه ْب».
يرو ْح».
َيس ُو ْع قالْ ْ
لن« :حلّو ُه ْو َخلَّو ُه ُ

ُدبا َرة لَقتل َيس ُو ْع

و ْكثي ْر م الياهو ْد َل َجوا لَع ْن ْد َم ْر َي ْم َو ْق ْت
َل ا َروا شي َل َسوى َيس ُوعْ ،اآ َمنوا ِفيو.
قالولن
س منّ ْن ،راحوا لَع ْند ال َف ّريس ِّية ْو ْ
ْون ِا ْ
َعلى شي َل َسوى َيس ُوعْ.
واج َت َمعوا ْگباريّة ال َك َه َنة وال َف ّريس ِّية
ْ
ِ
ْوقالوا« :اَأيش نْ َسي؟ َهال َّزلَمة َعلامات
س َت
ْكثير َ
يسيَ .ل ع ْفنا ُه كذاِ ،ك ّل النّ ِا ْ
يجون ال ّر ُوما ْن ياخْ ذو ْن
ياآ ْمنو ْن ِفيوْ ،و َت َ
م ُو َض ْعنا َوا ّم ْتنا ».واِح ْد منّ ْن ْاسمو َقيافا،
تن
لن« :اأنْ ْ
الس ِنة ،قالْ ْ
ْگبير ال َك َه َنة كا ْن هاك َّ
م ُو ت ْعرفو ْن شيْ .ولا ت ْفت ْكرو ْن وتْقولو ْن:
اَأ ْح َس ْن واِ لنا واِحد يموت ْم َبدال الا أ ِّمة ْولا
من ع ْندو
الا أ ِّمة ك ّلا ت ْت َتو َب ْلْ ».وهاي م ُو ْ
من َل ْگبير ال َك َه َنة كا ْن هاك
قالاَ .ب ِ
لى ْ
الس ِنةْ ،ت َن ّبا َعلى َيس ُو ْع َت يموت ْم َبدال
َّ
لى ْبشان
سَ ،ب ِ
الا أ ِّمةْ .وم ُو ْم َبدال الا أ ِّمة َب ْ
ويين واِح ْد.
ويس ْ
يل ْم زاِ اولاد اَلله ال ّ ْم َب َّذ ْ
رين َ
ْشاوروا َت ي ْقتلو ُهْ .و َيس ُو ْع
ْومناك َاليوم ،ت َ
راح
ما َبقى ي ْمشي قدّام ال َع ْين َبين الياهودْ .و ْ
م َنون َْك لَم ُو َض ْع ْق َر َّي ْب لا َأ ْرض القاف ُو َرة ،لَ َب َلد
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َ 45وكَثيرو َن ِم َن اليَهو ِد ا َّلذي َن أاتَوا اإلى
َم ْري َ َم حي َن َر أاوا ما فَ َع َل يَسو ُع اآ َمنوا ِب ِه.
ناس ِم ْن ُه ْم َذ َهبوا اإلى الف َّريس ّيي َن
َ 46و أُا ٌ
َوقالوا َل ُهم َع ّما فَ َع َل يَسو ُع.
َ 47وا ْجتَ َم َع ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة َوالف َّريس ّيو َن
الر ُج َل
َوقالوا« :ماذا نَ ْف َع ُل؟ ِل� أ َّن هذا َّ
ا آيا ٍ
ت كَثي َرة ً ي َ ْع َم ُلَ 48 .واإ ْن تَ َركْناهُ هكَذا،
الروما ُن
فَك ُُّل ال ّنا ِ
س ي ُ ْؤ ِمنو َن ِب ِهَ ،وي َ ْأاتي ّ
َوي َ ْأاخُذو َن َم ِ
وض َعنا َو أُا َّمتَناَ 49 ».ول ِك َّن
ئيس
وا ِحداً ِم ْن ُه ْم ْ
اس ُم ُه قَيافا كا َن َر َ
السنَ ِة ،قا َل َل ُهم :أ
«انْتُم ل�
الكَ َهنَ ِة ِت ْل َك َّ
تَ ْع ِرفو َن َشيئاًَ 50 ،ول� تُ َفكِّرو َن أانَّ ُه َخ ٌير
موت َر ُج ٌل وا ِح ٌد ب َ َدل� ً ِم َن ال� أُ َّم ِة
َلنا أا ْن ي َ َ
َول� تَ ْه ِل َك ال� أُ َّم ُة ك ُّلهاَ 51 ».و ِ
هذ ِه َل ْم يق ُْل
ِم ْن ِت ْل ِ
ئيس
قاء نَف ِْس ِه ،ب َ ْل ِل�أنَّ ُه كا َن َر َ
السنَ ِة تَنَ َّب أا أا َّن يَسو َع
الكَ َهنَ ِة في ِت ْل َك َّ
يس َع ِن
َع ٌ
تيد أا ْن ي َ َ
موت َع ِن ال� أُ َّم ِةَ 52 ،و َل َ
ناء
ال� أُ َّم ِة فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل ِليَ ْج َم َع أايضاً أابْ َ
الل ِه ال ُمش َّتتي َن في وا ِح ٍدَ 53 .و ُم ْن ُذ ذ ِل َك
اليَو ِم تَشا َوروا ِليَ ْقتُلوهُ54 .فَلَ ْم ي ُع ْد يَسو ُع
ي َ ْمشي َعلا ِنيَ ًة بَي َن اليَهو ِد ،ب َ ْل َذ َه َب ِم ْن
ناك اإلى َم ِ
ُه َ
وض ٍع قري ٍ
ب ِم َن ال َق ْف ِر ،اإلى

يو َح ّنا
أ
فرايمَ .و ُه َ
ناك
َمدين ٍة ُم َّ
سور ٍة يُقا ُل َلها ا َ
كا َن يَتَ َر َّد ُد َم َع تَ ِ
لاميذ ِهَ 55 .وقَريباً كا َن
ِف ْص ُح اليَهو ُدَ ،و َص ِع َد كَثيرو َن ِم َن القُرى
أ
ليم قَ ْب َل ِ
العيد ِليُ َط ِّهروا أانْف َُس ُهم.
اإلى او ُر َش َ
َ 56وكانوا ي َ ْطلُبو َن يَسو َع َويَقولو َن أا َح ُد ُهم
ِللا آ َخ ِر في ال َهيكَ ِل« :ماذا تَ ُظ ّنو َن؟ أال�
ي َ ْأاتي اإلى ِ
العيد؟» َ 57وكا َن ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة
َوالف َّريس ّيو َن قَ ْد أا َمروا أانَّ ُه اإ ْن يع ِر ْف أا َح ٌد
أاي َن ُه َو فَ ْليُ ْخب ِْر ُهم ِليُ ْم ِسكوهُ.
َّثم قَ ْب َل ال ِف ْص ِح ب ِِس َّت ِة أايّا ٍم ،أاتى
يث كا َن
يَسو ُع اإلى بَي ِت َع ْنيا َح ُ
أ
قام يَسو ُع ِم ْن بَي ِن
ِلعا َز ُر ذ ِل َك ا َّلذي ا َ
ال� أ ْم ِ
واتَ 2 .و َع ِملوا َل ُه ُه َ
شاء،
ناك َع ً
َوكانَ ْت َم ْرتا تَ ْخ ِد ُمَ ،و ِلعا َز ُر كا َن وا ِحداً
ِم َن ال ُم َّتكئي َن َم َع ُهَ 3 .و أا َخ َذ ْت َم ْري َ ُم قارورةَ
طي ِ
ب نا ِردي ٍن فا ِخ ٍر كَثي ِر ال َّثم ِن َو َد َهنَ ْت
قَ َد َمي يَسو َع َو َج َّفف َْت قَ َد َمي ِه ب َِش ْع ِرها،
يت ِم ْن رائح ِة ال َّطي ِ
ب4 .فَقا َل
فَا ْمتَلاأ البَ ُ
يوطي أا َح ُد تَ ِ
لاميذ ِه ،ذ ِل َك
ي َ ُه َوذا ال إ� ْس َخ ْر ُّ
ا َّلذي كا َن َعتيداً أا ْن ي ُ َس ِّل َم ُهِ « 5 :لماذا
يب ِبثَلاث َ ِمئ ِة دينا ٍر َوي ُ ْع َط
َل ْم يُبَ ْع هذا ال ّط ُ
ِلل ُفق ِ
َراء 6 ».قا َل هذا ،ل� ِل�أنَّ ُه يُبالي
بِال ُفق ِ
كيس
َراء ،ب َ ْل ِل�أنَّ ُه كا َن سا ِرقاً َو ُ
ال ُّنقو ِد ِع ْن َدهُ كا َنَ ،وما كا َن ي َ َق ُع في ِه ُه َو

12

6:12–55:11

يروح ْويجي َم ْع
ْاسمو افراِمْ ،و َهون َْك كا ْن ُ
َتلاميذوْ .وكا ْن كل َق َّر ْب َفصح الياهود،
س َق ْبل العي ْد َت
ْو َط َلعوا ْكثي ْر م الّضْ يا ْع للق ْد ْ
بادات.
موجب
ي َط ْهرو ْن نَ ْفسن ْب
عادات و ْع ْ
ْ
ْ
ْوكان يدَورو ْن َعلى َيس ُوعْ ،ويقولو ْن واِح ْد
يش ت ْفت ْكرو ْن؟ م ُو
للاخْ ف َ
الهي َك ْل« :اَأ ْ
يجي للعي ْد؟» و ْگباريّة ال َك َه َنة وال َف ّريس ِّية
ين واَِ ،خلّي
كا ْن كل َو َّصواَ :ل َع َرف اَ َّح ْد اَأ ْ
ي ْع ِطين اخْ بار ِّية َع َليو َت ي ْمسكو ُه.
55

56

57

12

َص ّب العطر َعلى َيس ُو ْع

الفصح ْبس ّة اِي ْم ،جا َيس ُو ْع
ْو َقبل ْ
يت َع ْنياَ ،ب َل ْد اَأليعاز ْر ،ها ْك َل
لَ َب ْ
يتينْ .و َسولو َهون َْك َعشا،
من َبين ال َم ْ
َق َّيم ْ
قامت للخ ْد ِمة ،واليعاز ْر
ْو َم ْرتا كا ْن ك ْل ْ
شالت
يين َمعو كا ْنَ .م ْر َي ْم ْ
واِح ْد م الم ْنت ْك ْ
من نَو ْع ثَقي ْل غال
دين ْ
شوشاي ْة عط ْر نا ْر ْ
حتن
ْكثيرْ ،و َد َه ْ
ين َيس ُوع ْو َم َس ْ
نت ِفيو ْاج َر ْ
من ريحة العط ْر.
َ
ف شَ ْعرا ،وانْ َتلى َالب ْ
يت ْ
الاس َخ ْريوطي ،ها ْك َل كا ْن واِح ْد
ياهوذا ْ
من َتلاميذوْ ،
يسلّمو،
ْ
هاك َل كا ْن َت َ
يش ما انْبا ْع َهالعطر ْبثاثَمي ْة دينا ْر
قالْ :لَ ْ
من َل
و ْت َف َّر ْ
قت َع الفَقاراِ؟ قا ْل هاي م ُو ْ
من َل َحرامي
كا ْن ك ْل َح َم ْل َغ ّم الفَقاراَِ ،ب ِ
لى ْ
كانْ ،وكيسة الّثما ْن ع ْندو كاتْ ،وشي َل
2

3

4

5

6
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17-7:12

يحملوَ .يس ُو ْع
كا ْن ي ْن َحط ِفيا ،ه ّواِ كا ْن ْ
من َل داي ْم
قالَْ :خلّيا! لَ َيو ْم َد ْفنتي َخلَّتوْ .
س اَنا م ُو داي ْم ع ْن ْدكن
لكن َفقاراِ َم ْع ْ
ْ
كنَ .ب ّ
اَنا.
ات ن ِاس ْكثي ْر م الياهو ْد س ْمعوا َيس ُو ْع
لَ ّم ْ
َهون َْك واِ ْو َجوا ،م ُو لَخاط ْر َيس ُو ْع َبس،
من
َب ِ
لى لَخاط ْر َيرون زاِ اَأليعازر ها ْك َل َق َّيم ْ
يتين .قاموا ْگباريّة ال َك َه َنة َحطّوا
َبين ال َم ْ
من َل ْكثي ْر
َ
ف بالن َت ي ْقتلون اَأليعازر زاِ ْ
يروحو ْن وياآ ْمنو ْن
بس َببو كا ْن ُ
م الياهو ْد َ
ْب َيس ُوعْ.
7

8

9

10

11

س
َيس ُو ْع ي ْدخ ْل للق ْد ْ

كجوا
س َل كا ْن َّ
ث ِاني نْهار ،هاك اَأ ّمة النّ ِا ْ
يي واِ
َع العي ْدَ ،و ْق ْت َل س ْمعوا َيس ُو ْع ج ِا ِ
سجر َت َمر ْو َط َلعوا
سَ ،ح َملوا شيقان َ
للق ْد ْ
لاست ْقبالو ْوكا ْن يس ِيحون :اأ ُوشَ ْعنا .مبا َرك
ْ
ِ
باسم ال َّر ْب .مبا َرك َملك ْاسرائي ْل.
ّ
الجا ِ
يي ْ
ْو َيس ُو ْع اَأرى حمار وركب َع َليو ،كَما لَ ّواِ
توب :لا تْخافين ب ْن ْت َص ْهيو ْنْ ،كوا
َم ْك ْ
لكك ج ِا ِيي َل ع ْن ِ
َم ِ
دك ،راِكب َعلى َج ْحش
س َهوذ النّب ّوات ما َع َرفوون
ْ
ابن اآتانَ .ب ْ
لى َو ْق ْت َل
َتلامي ْذ َيس ُو ْع فاك ال َو ْق ْتَ ،ب ِ
ت َم َّجد َيس ُو ْع جا لَبالن َم ْكتو ْبين كانوا َهوذ
وس َوولو ن ِاْ .وهاك الشَّ ْع ْب
النّب ّوات َع َليوَ ،
12

13

14

15

16
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7
«اتركوها.
كا َن ي َ ْح ِملُ ُه .فَقا َل يَسو ُعُ :
8
َراء
ِليَو ِم َدفْني َح ِف ْظتُ ُهِ .ل�أنَّ ُه دائماً َلكُم فُق ُ
يس
َم َعكُمَ .و أا ّما أا ْن أاكو َن أانا َم َعكُم ،فَلَ َ
دائماً َلكُم».
َ 9و َس ِم َع ْت ُجمو ٌع كَثي َرةٌ ِم َن اليَهو ِد أا َّن
يَسو َع ُه َ
ناك ،ف أَاتَوا ،ل� ِم ْن أا ْج ِل يَسو َع
فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل ِلكَي ي َروا أايضاً ِلعا َز َر ،ذ ِل َك
أ
قام ِم ْن بَي ِن ال� أ ْموا ِتَ 10 .وتَشا َو َر
ا َّلذي ا َ
ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة ِليَ ْقتُلوا ِلعا َز َر أايضاًِ 11 .ل� أ َّن
كَثيري َن ِم َن اليَهو ِد ب َِسبَ ِب ِه كانوا ي َ ْذ َهبو َن
َوي ُ ْؤ ِمنو َن ِبيَسو َع.

12
َثير
َوفي اليَو ِم ال ّتالي ،ال َج ْم ُع الك ُ
ِ
العيد ،حي َن
ا َّلذي كا َن قَ ْد أاتى اإلى
أ
َس ِمعوا أا َّن يَسو َع ا ٍ
ليم،
آت اإلى او ُر َش َ
عوف ال َّن ْخ ِل َو َخ َرجوا ِل ِلقائ ِه
 13أا َخذوا ُس َ
َوكانوا ي َ ْص ُرخو َن َويَقولو َن :أ
«او َش ْعنا.
الر ِّب َم ِل ُك اإ ْس َ
رائيل».
ُمبا َر ٌك ال�آتي بِا ْس ِم َّ
َ 14و َو َج َد يَسو ُع ِحماراً َو َجلَ َس َعلَي ِه،
ْتوب«15 :ل� تَخافي يا ابْن َة
كَما ُه َو َمك ٌ
ِص ْهيَو َنُ .ه َوذا َم ِلك ُِك ي َ ْأاتي اإ َل ِ
يك را ِكباً
ش ابْ ِن اآتانٍَ 16 ».و ِ
هذ ِه َل ْم ي َ ْع ِرفْها
َعلى َج ْح ٍ
الو ْق ِ
تَ ُ
تَ .ول ِك ْن حي َن
لاميذهُ في ذ ِل َك َ
لاميذهُ أا َّن ِ
تَ َم َّج َد يَسو ُع تَ َذ َّك َر تَ ُ
هذ ِه كانَ ْت
مكتوب ًة َع ْن ُه َو أا َّن ِ
هذ ِه َع ِملوا َل ُهَ 17 .وكا َن
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ال َج ْم ُع ا َّلذي َم َع ُه ي َ ْش َه ُد أانَّ ُه َدعا ِلعا َز َر ِم َن
ال َق ْب ِر َو أاقا َم ُه ِم ْن بَي ِن ال� أ ْموا ِتَ 18 .و ِلهذا
َخ َر َج ْت ِل� ْس ِتقْبا ِل ِه ال ُجمو ُع الكَثي َرةُِ ،ل�أنَّ ُهم
َس ِمعوا أانَّ ُه َع ِم َل ِ
هذ ِه ال�آي َ َةَ 19 .وكا َن
الف َّريس ّيو َن يَقولو َن أا َح ُد ُهم ِللا آ َخ ِر :أ
«انْتُم
تَ َرو َن أانَّكُم ل� تَ ْنفَعو َن َشيئاً :ها ُه َوذا
راءهُ».
العا َل ُم قَ ْد َذ َه َب َو َ
ناس
َ 20وكا َن فيهِم أايضاً ِم َن ال� أُ َم ِم أُا ٌ
العيدِ 21 .
ِ
هؤل�ء
َص ِعدوا ِليَ ْس ُجدوا في
أاتَوا َو َدنوا اإلى فيلي ُّب َس ،ذ ِل َك ا َّلذي ِم ْن
بَي ِ
ت َصيدا ال َجلي ِلَ ،و َس أالوهُ َوقالوا َل ُه:
ريد أا ْن نَرى يَسو َع».
«يا َس ِّي ُدي ،نَ ْح ُن نُ ُ
س،
َ 22و أاتى فيلي ُّب ُ
س َوقا َل ل�أنْ َدرا ُو َ
َو أانْدرا ُو ُس َوفيلي ُّب ُس قال� ِليَسو َع.
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُهما :أ
«اتَ ِ
ت
 23ف أَا َ
السا َع ُة ِليَتَ َم َّج َد ابْ ُن ال إ�نْسانِ24 .ال َح َّق
ّ
أ
ال َح َّق اقو ُل َلكُم :اإ َّن َح َّب َة ِ
الح ْن َط ِة اإ ْن َل ْم
ض فَه َِي َو ْح َدها تَ ْبقى.
تَق َْع َوتَ ُم ْت في ال� أ ْر ِ
َول ِك ْن اإ ْن ماتَ ْت أاتَ ْت ِب ِثما ٍر كَثي َر ٍةَ 25 .م ْن
أا َح َّب نَف َْس ُه فَ ُه َو ي ُ ْه ِلكُهاَ .و َم ْن أابْ َغ َض
نَف َْس ُه في هذا العا َل ِم فَ ُه َو ي َ ْح َف ُظها ِل َحيا ٍة
أاب َ ِديَّ ٍة26 .اإ ْن كا َن أا َح ٌد ي َ ْخ ِد ُمني ،فَ ْليَ ْأا ِ
ت
يث أانا أاكو ُنُ ،ه َ
ناك يَكو ُن
َورائيَ .و َح ُ
اي ي َ ْخ ِد ُم،
خا ِدمي أايضاًَ .م ْن كا َن اإيّ َ
يُك ِر ُم ُه ال� آ ُب.
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َل كا ْن َمعو كا ْن يشْ َه ْد ساح اَأليعازر م
من هاي
يتينْ .و ْ
من َبين ال َم ْ
القَبر ْو َق َّيمو ْ
قات،
قات َط ْل ْ
س َط ْل ْ
َط َلعوا ْ
لاست ْقبالو النّ ِا ْ
من َل س ْمعوا َعلى هاي َع ِ
لامة َل َسوى.
ْ
ِ
ال َف ّريس ِّية َبقى يقولو ْن واح ْد للاخَ :ترون
اَ ْش َو ْن م ُو ت ْنفَعو ْن شي؟ ْكوا ال ّدنْي ِا ك ّلا َخ ْلفو
راحت.
ْ
س َط َلعوا َت
ْوكا ْن في م الا َم ْم زاِ ن ِا ْ
يسجدو ْن ف العي ْدَ .هو ْذ َجوا َق َّربوا لَع ْن ْد
ْ
الجليل،
من َب ْ
يت َصيدا م َّ
س ،ها ْك َل ْ
فيل ُّب ْ
ْوقالولوَ :س ّيدي! نْري ْد نرى َيس ُوعْْ .وجا
س
سَ ،وانْد ُ
فيل ُّبس ْوقا ْل لانْد ُ
َراوس ْوفيل ُّب ْ
َراو ْ
قالوا لَ َيس ُوعْ.
18

19

20

21

22

للحياة
ال َموت باب َ

السا َعة َل
ْو َيس ُو ْع َر ْد قالْ ْ
لنَ :جت ّ
الح ّق
َت ي ْت َم َّج ْد ِفيا ا ْبن الانْسا ْن.
َ
عت َح ّباية الح ْن َطة
كن َل ما َو َق ْ
الح ّق اَقولْ ْ
َ
س
ف الا َ ْرض ْوماتتْ ،ب َو ْحدا ت ْبقىَ .ب ْ
يحب
َل ْ
ْجيبَ .ل ْ
ماتتَ ،ث َمر ْكثير ت ْ
ف َهال ّدنْي ِا،
َحياتو ،ي َتوبلاْ .و َل ي ْك َر ْه نَ ْفسو َ
يحفظا لَ َحياة الا َ َبد ِّية .اَأينا َل يخْ د ْمني،
ْ
اين َل اكون اَناَ ،هون َْك َت
يجي َخ ْلفيَ ،و ْ
يكو ْن خادمي زاَِ .واينا َل يخْ د ْمني ،اَأبوي
َت ي َك ّرمو.
23

24

25

26
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َل م ُو ياآمن اأ ْعمي َق ْلب واِ

ايش
«نَ ْفسي َّ
السع ْكوا َمخْ ض ُو َضة ي ِاَ ،و ْ
س
اَأقولْ؟ اَأبوي ،ن َّجيني ْ
من َه ّ
السا َعةَ .ب ّ
السا َعة .اآبا،
اَنا ْبشا ْن ها ْذ ُ
جيت َل َه ّ
السما
اسمكْ ».وجا َص ْ
َم ّجد ْ
وت م َّ
س
يقولَْ :م َّج ْد ُت ْو َبع ْد َت ا َم ّج ْد .ن ِا ْ
َل كانوا ق ّيا ْم ،س ْمعوا ْوقالوا :صا ْر قراِقي ْع.
َغير ْن قالواَ :ملا ْك َحكى َمعوَ .ر ْد َيس ُوع
وت،
الص ْ
لن :م ُو لَخاطري صا ْر َه َّ
ْوقالْ ْ
الس ْع ساعة الحك ْم
كن صا ْر.
لَخاط ْر ْ
َّ
الس ْع َس ّي ْد َهال ّدنْي ِا ي ْن َك ْب
َعلى َهال ّدنْي ِا ي ِاَّ .
س اَنْرف ْع َت ْاس َحب الك ْل
لَ َب ّراَ .وانا َب ّ
يش َموتِة َت
لَع ْندي .قا ْل هاي َت ي َو ّري اَأ ْ
نحن ِا سم ْعنا
ْ
سْ :
يموت .قالولو لَ ّمات النّ ِا ْ
سيح َت ي ْبقى للا َ َب ْد .اأ ْش َون
م النّاموس ال َم ْ
من واِ ها ْذ
تْقولَْ :ت ي ْنرفع ا ْبن الانْسا ْن؟ ْ
لنَ :ل ْش َو ِّي ْة لخْ
ا ْبن الانْسا ْن؟ َيس ُو ْع قالْ ْ
كن
كن واِ .ا ْمشَ وا ْم َق ْد َل في لْ ْ
زاِ ،النّو ْر َم ْع ْ
نورْ ،بشا ْن لا ت ْطب ْق َع َليكن الع ْت ِمةْ .و َل
يرو ْح.
ي ْمشي ف الع ْت ِمة م ُو ي ْعرفْ َل اين ُ
كن نو ْر ،اآ ْمنو بالنّور ْبشان
ْم َق ْد َل في لْ ْ
اولاد النّور تْس ِيرو ْن .قا ْل َيس ُو ْع َهال َكلام
ّامنْ .و َم ْع ك ْل َهوذ
من قد ْ
ْوراح اخْ َتفى ْ
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«27ال� آ َن ِه َي ذي نَفْسي ُمثا َرةٌَ ،وماذا
أاقو ُل؟ أابي نَ ِّجني ِم ْن ِ
السا َع ِةَ .ول ِك ْن
هذ ِه ّ
يت اإلى ِ
السا َع ِة28 .اآباَ ،م ِّج ِد
ِلهذا أاتَ ُ
هذ ِه ّ
الس ِ
ماء:
اس َم َكَ ».و ُس ِم َع َص ٌ
ْ
وت ِم َن َّ
29
أ
أ
ُ
« َم َّج ْد ُت َوايضاً ا َم ِّج ُدَ ».وال َج ْم ُع
ا َّلذي كا َن قائماً َس ِمعوا فَقالواَ « :ر ْع ٌد
صا َرَ ».وا آ َخرو َن قالواَ « :م ٌ
لاك تَكَ َّل َم
يس
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُهمَ « :ل َ
َم َع ُه 30 ».أا َ
وت ،ب َ ْل ِم ْن
الص ُ
ِم ْن أا ْجلي صا َر هذا َّ
أا ْج ِلكُم31 .ال� آ َن َدينونَ ُة هذا العا َل ِم .ال� آ َن
أُا ْركو ُن هذا العا َل ِم ي ُ ْلقى خا ِرجاًَ 32 .و أانا
ض ف ََس أا ْج ِذ ُب ك َُّل
َمتى ُر ِف ْع ُت َع ِن ال� أ ْر ِ
اإنْسا ٍن اإ َل َّيَ 33 ».و ِ
هذ ِه الكَ ِل َم ُة قا َلها ِليُ ِر َي
أا َّي َمو ٍ
موت 34 .قا َل ْت َل ُه ال ُجمو ُع:
ت َسيَ ُ
س أا َّن ال َمسي َح
«نَ ْح ُن َس ِم ْعنا ِم َن ال ّنامو ِ
تيد
َيف تَقو ُل‘ :اإنَّ ُه َع ٌ
قيم .ك َ
اإلى ال�أَب َ ِد ي ُ ُ
أا ْن ي ُ ْرفَ َع ابْ ُن ال إ�نْسانِ’؟ َم ْن ُه َو ‘ابْ ُن
ال إ�نْسانِ’ هذا؟» 35قا َل َل ُهم يَسو ُعَ « :زماناً
دام َلكُم
قَليلا ً ب َ ْع ُد ال ّنو ُر َم َعكُم .ا ْمشوا ما َ
ش
لامَ .و َم ْن ي َ ْم ِ
نو ٌر ِلئَ ّلا يُد ِركَكُم ال َّظ ُ
في ال َّظلا ِم ،فَ إانَّ ُه ل� ي َ ْع ِر ُف اإلى أاي َن ُه َو
36
دام َلكُم ال ّنو ُر ،ا آ ِمنوا بال ّنو ِر
ذا ِه ٌب .ما َ
ناء ال ّنو ِرِ ».
هذ ِه الكَ ِلما ِت تَكَ َّل َم
ِلتَكونوا أابْ َ
يَسو ُع َو َذ َه َب َوا ْختَفى َع ْن ُهمَ 37 .و َم َع أا َّن
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يَسو َع َع ِم َل ك َُّل ِ
هذ ِه ال�آيا ِت أاما َم ُهمَ ،ل ْم
38
بي ا َّلذي
يؤ ِمنوا ِب ِهِ ،لتَ ِت َّم كَ ِل َم ُة اإ َش ْعيا ال َّن ِّ
قا َل« :يا َر ُّبَ ،م ْن َص َّد َق َخبَ َرنا؟ َو ِذرا ُع
الر ِّب ِل َم ْن ك ُِشف َْتِ 39 ».لهذا َل ْم يَكونوا
َّ
أ
أ
ي َ ْستَطيعو َن ا ْن يؤ ِمنواِ ،ل� َّن اإ َش ْعيا قا َل
أايضاً 40 :أ
«ا ْع َموا ُعيونَهم َو أا ْظلَموا قُلوبَهم
ِلكَي ل� ي َ َروا ِب ُعيو ِنهم َول� ي َ ْف َهموا ِبقُلو ِبهِم
َوي ْلتَ ِفتوا ف أَا ْشفيَ ُهمِ 41 ».
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات
قا َل اإ َش ْعيا حي َن َر أاى َم ْج َدهُ َوتَكَ َّل َم َع ْن ُه.
42
الر َؤ ِ
ساء أايضاً كَثيرو َن ا آ َمنوا
َول ِك ْن ِم َن ُّ
ِب ِهَ ،ول ِك َّنهم ِل َسبَ ِ
ب الف َّريس ّيي َن َل ْم ي ُ ِق ّروا
ِلئَ ّلا يَصيروا خا ِر َج ال َم ْج َم ِعِ 43 .ل�أنَّ ُهم
أا َح ّبوا َم ْج َد البَ َش ِر أاكْثَ َر ِم ْن َم ْج ِد الل ِه.
 44ف ََص َرخَ يَسو ُع َوقا َل« :ا َّلذي ي ُ ْؤ ِم ُن
يس بي ي ُ ْؤ ِم ُن ،ب َ ْل با َّلذي أا ْر َسلَني.
بيَ ،ل َ
اي يَرى ،يَرى َم ْن أار َسلَني.
َ 45وا َّلذي اإيّ َ
يت اإلى العا َل ِم َح ّتى ك ُُّل َم ْن
 46أانا نوراً أاتَ ُ
قيم في ال َّظلا ِمَ 47 .و َم ْن
بي ل� ي ُ ُ
ي ُ ْؤ ِم ُن َ
ي َ ْس َم ْع كَ ِلماتي َول� يَح َف ْظها ،ف أَانا ل� أادينُ ُه،
يت ِل�أدي َن العا َل َم ب َ ْل ل� أُ َخ ِّل َص
ِل�أنّي ما أاتَ ُ
العا َل َمَ 48 .م ْن َج َح َدني َو َل ْم ي َ ْقبَ ْل كَ ِلماتي،
فَلَ ُه َم ْن يَدينُ ُه ،الكَ ِل َم ُة ا َّلتي تَكَ َّل ْم ُت بِها
ِه َي تَدينُ ُه في اليَو ِم ال�أخي ِر49 .ف أَانا ِم ْن
ِت ْل ِ
قاء نَفْسي ما تَكَ َّل ْم ُتَ ،ول ِك َّن ال� آ َب
ا َّلذي أا ْر َسلَني ُه َو أا ْعطاني َو ِص َّي ًة :ماذا
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ّامن ،ما اآ َمنوا ِفيو.
ال َعلامات َل َسوى قد ْ
ين ك ْلمة اِش ْعيا ال َّنبي َل قالْ« :يا
َت تْت ْم ِف ْ
من َظ َهرت ْذراع
من َسدَّق كَلا ْمنا؟ ْولَ ْ
َر ْبْ ،
من َل
من هاي ما تاقوا ياآ ْمنو ْنْ ،
ال َّر ْب؟» ْ
ين نَبي اِش ْعياَ :ع َّموا َعي َنين ْو َع َّتموا
قا ْل َع َل ْ
َق ْلبنْ ،بشا ْن لا َيرون ب َعي َنين ْوي ْف ْتهمون ْب َق ْلبن
فيينَ .هو ْذ قال اِش ْعيا َو ْق ْت
ْوي ْر َجعو ْن َو ْاش ْ
َل ارى َم ْجدو ْو َحكى َع َليوَ .م ْع ها ْذ ،م
(الخوفْ
لى م َ
ال ُّر َوسا زاِ ْكثي ْر اآ َمنوا ِفيوَ ،ب ِ
م) ال َف ّريس ِّية ما كان يق ّرون ْب إايماننْ ،بشا ْن
من َل َح ّبوا
لا يس ِيرو ْن َب ّرات ال َم ْج َم ْعْ ،
من َم ْجد اَلله.
َم ْجد َالبشَ ْر اأ ْك َث ْر ْ
38

39

40

41

42

43

َض ّو الايمان

من في،
ْو ْ
ساح َيس ُو ْع َصوت ْوقالَْ :ل ياآ ْ
لى فاك َل َب َعثْنيَ .واينا َل
منَ ،ب ِ
م ُو في ياآ ْ
جيت لل ّدنْي ِا،
يراني ،يرى َل َب َعثْني .اَأنا نو ْر ُ
من في ،م ُو ي ْبقى
ْبشا ْن ك ْل واِح ْد َل ياآ ْ
يس َم ْع كَلامي ْوم ُو
ف الع ْت ِمةْ .و ْ
من َل ْ
جيت
ْ
من َل ما ُ
يحفظو ،اَأنا م ُو ْاحك ْم َع َليوْ ،
ِ
جيت َت َاخلّص
َت ْاحك ْم َع ال ّدنْياَ ،ب ِ
لى ُ
ال ّدنْي ِا َل ي ْظل ْمني ْوم ُو ي ْق َب ْل كَلامي ،في
هي
من ْ
يحك ْم َع َليو .ك ْل ِم ْة َل َح َك ُ
ْ
يتِّ ،
ِ
من َل
تحك ْم َع َليو َ
َت ْ
ف َيوم الا آخ ْرْ ،
من ع ْندي ،الا آ ْب َل َب َعثْني ه ّواِ
ما َح َك ُ
يت ْ
يش َت اقول َوايش اَ ْحكي.
َعطاني اَأ َم ْر اَأ ْ
44

45
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9:13–50:12

50واَنا اَأ ْعرفْ َوص ّيتو َحيا ْة اَأ َب ِد ِّية ي ِاَ .بقى أاقو ُل َوماذا أاتَكَ َّل ُم 50 .أوا ْع ِر ُف أا َّن َو ِص َّيتَ ُه
احكيو ،كَما َل قا ْل لي الا آ ْبَ ،حياةٌ أاب َ ِديَّ ٌة .ف ِ
مات ا َّلتي بِها
ك ْل شي َل ْ
َهذ ِه الكَ ِل ُ
أ
كذاِ اَأ ْحكي.
لي ال� آ ُب هكَذا أاتَكَ َّل ُم.
اتَكَ َّل ُم ،فَكَما قا َل َ

يخ ّسل ْاج َر ْين ال َّتلامي ْذ
َيس ُو ْع َ

13

الفص ْحَ ،يس ُو ْع كا ْن
ْو َقب ْل عيد ْ
وصلت سا َعة َل َت ي ْنتق ْل
ي ْعرفْ
ْ
من َهال ّدنْي ِا لَع ْند الا آ ْبْ .و َح ْب َجماعتو
ْ
ِ
ِ
ف َهال ّدنْياَ ،ح ّب ْن دي للا آخ ْرَ .و ْق ْت
َل َ
َل صارت ال َعشا ،الشّ ِيطا ْن كا ْن ك ْل َح ْط
الاس َخ ْريوطي
َ
ف َق ْل ْب ياهوذا ْ
ابن شَ ْمعون ْ
من َل كا ْن ي ْعرف
يسلّموْ ،و َيس ُوعْْ ،
َت َ
الا آ ْب َعطا ُه ك ْل شي ف ايدَيوْ ،وي ْعرفْ
يرو ْح ،قا ْم
من اَلله جا ْو َل ع ْند اَلله َت ُ
من َع ال َعشاْ ،و َح ْط َدلْمتو َو َاخ ْذ َمنْشَ ِفة
ْ
وسطوْ .و َص ْب َمي ف ْفرا ْغ
شَ دّا ف ْ
ين َتلاميذو
للخ ّسيلْ ،و َبدا َ
َ
يخ ّسل ْ
اج َر ْ
وسطوَ .و ْق ْت
وي َم ّسح ْب َمنْشَ ف ْة َل شَ ْد َعلى ْ
رس ،شَ ْمعو ْن قالْلو:
َل جا لَع ْن ْد شَ ْمعو ْن ب ْط ْ
«س ّيدي ،اأنْ َت ت َْخ ّس ْل لي ْاج َري؟» َر ْد
َ
َيس ُوع ْوقالْلو« :شي َل َاسي ،اأنْ َت م ُو
س َب ْعدا َت ت ْعرفْ ».
يش واِ َّ
الس ْعَ ،ب ْ
ت ْعرفْ اَأ ْ
رس قالْلو« :اَأ َب ْد م ُو ت َْخ ّس ْل لي
شَ ْمعو ْن ب ْط ْ
ْاج َريَ ».يس ُو ْع قالْلوَ « :ل ما َخ َّسلتو ْك ،ما
ْ
رس قالْلو:
لك َمعي ن ْ
َصيب ».شَ ْمعو ْن ب ْط ْ
2

3

4

5

6

7

8

9
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َوقَ ْب َل ِ
عيد ال ِف ْص ِح ،كا َن يَسو ُع
ي َ ْع ِر ُف أا ْن قَ ْد أاتَ ِ
السا َع ُة
ت ّ
ِليَ ْنتَ ِق َل ِم ْن هذا العا َل ِم اإلى أابي ِهَ ،و أا َح َّب
خاصتَ ُه ا َّلذي َن في هذا العا َل ِمَ ،ح ّتى
َّ
2
أ
شاء،
ال ُم ْنتَهى ا َح َّب ُهمَ .وحي َن كا َن ال َع ُ
الشيطا ُن قَ ْد أا ْلقى في قَ ْل ِ
ب ي َ ُه َوذا
كا َن َّ
يوطي أا ْن ي ُ َس ِّل َم ُهَ 3 ،ويَسو ُع اإ ْذ
ال إ� ْس َخ ْر ِّ
كا َن ي َ ْع ِر ُف أا َّن ك َُّل َش ٍ
يء أا ْعطى ال� آ ُب
ب َخ َر َج َواإلى ال� آ ِ
في ي َ َدي ِه َو أانَّ ُه ِم َن ال� آ ِ
ب
4
قام َع ِن ال َع ِ
شاء َو َو َض َع أا ْر ِديَتَ ُه
ي َ ْذ َه ُبَ ،
َو أا َخ َذ ِم ْنديلا ً َو َش َّد في ِحق َْوي ِهَ 5 .و َص َّب
أ
أ
دام تَ ِ
لاميذ ِه
ً
ماء في ِم ْغ َس ٍل َوب َ َدا ي َ ْغ ِس ُل ا ْق َ
وي ُ َج ِّففُها بِال ِم ْندي ِل ا َّلذي َش َّد في ِحق َْوي ِه.
َ 6وحي َن أاتى اإلى ِس ْمعا َن ب ُ ْط ُر َس ،قا َل َل ُه
ِس ْمعا ُن :أ
«ا أانْ َت يا َس ِّيدي قَ َد َم َّي تَ ْغ ِس ُل
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُه« :ما أا ْع َم ُل
لي؟»  7أا َ
أانا ،أانْ َت ل� تَ ْع ِر ُف ال� آ َنَ ،ول ِك ْن فيما ب َ ْع ُد
َستَ ْع ِر ُف8 ».قا َل َل ُه ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس :أابَداً
َل ْن تَ ْغ ِس َل لي قَ َد َم َّي .قا َل َل ُه يَسو ُع« :اإ ْن
صيب».
يس َل َك َمعي نَ ٌ
َل ْم أاغ ِْس ْل َك ،فَلَ َ
9قا َل َل ُه ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس« :اإذاً ،يا َس ِّيدي،
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ل� تَ ْغ ِس ْل لي قَ َد َم َّي فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل ي َ َد َّي
َو َر ْأا ِس َي أايضاً10 ».قا َل َل ُه يَسو ُع« :ذ ِل َك
تاج اإلّ� اإلى أا ْن ي َ ْغ ِس َل
ا َّلذي ا ْستَ َح َّم ل� ي َ ْح ُ
قَ َد َمي ِه ِل�أنَّ ُه طا ِه ٌر كُ ُّل ُهَ ،و أانْتُم طا ِهرو َن
يس كُ ُّلكُمِ 11 ».ل� أ َّن يَسو َع
كُ ُّلكُمَ ،ول ِك ْن َل َ
كا َن ي َ ْع ِر ُف ذ ِل َك ا َّلذي ي ُ َس ِّل ُم ُهِ ،لهذا
«ليس ك ُّلكُم طا ِهري َنَ 12 ».وحي َن
قا َل:
َ
غ ََس َل أا ْقدا َمهم ،أا َخ َذ أا ْر ِديَتَ ُه َوا َّتك أَا َوقا َل
َل ُهم :أ
«اتَ ْع ِرفو َن ماذا َع ِم ْل ُت َلكُم؟  13أانْتُم
الس ِّي ِد َو َح َسناً تَقولو َن،
تَ ْدعونَني بِال ُم َع ِّل ِم َو َّ
ف أَانا ُه َو 14 .فَ إا ْن كُ ْن ُتَ ،و أانا َس ِّي ُدكُم
َو ُم َع ِّل ُمكُم ،قَ ْد غ ََس ْل ُت أا ْقدا َمكم ،فَكَم أانْتُم
أ
أ
دام
بِال َح ِّ
ري ُم ْل َزمو َن ا ْن تَ ْغ ِسلوا ب َ ْع ُضكُم ا ْق َ
ض؟ ِ 15ل� أ َّن هذا ِمثا ٌل أا ْع َطيتُ ُه َلكُم َح ّتى
ب َ ْع ٍ
كَما أانا َع ِم ْل ُت َلكُم ،أانْتُم أايضاً تَ ْع َملو َن.
يس
« 16ال َح َّق ال َح َّق أاقو ُل َلكُمَ :ل َ
َع ْب ٌد أا ْع َظ َم ِم ْن َس ِّي ِد ِهَ ،ول� َرسو ٌل أا ْع َظ َم
ِم ْن ُم ْر ِس ِل ِه 17 .اإ ْن كُ ْنتُم تَ ْع ِرفو َن ِ
هذ ِه،
فَطوبا ِويّو َن أانْتُم اإ ْن تَ ْع َملوا بِها18 .ل� أاقو ُل
َع ْن َجمي ِعكُمِ ،ل�أنّي أا ْع ِر ُف ا َّلذي َن ا ْختَ ْر ُت،
تاب أا َّن ‘ا َّلذي ي َ ْأاك ُُل َمعي
َول ِك ْن ِليَ ِت َّم ال ِك ُ
ال ُخ ْب َز َرفَ َع َعلَ َّي َع ِقبَ ُهِ 19 ’.م َن ال� آ َن أاقو ُل
َلكُمِ ،م ْن قَ ْب ِل أا ْن يَكو َنَ ،ح ّتى َمتى كا َن
تؤ ِمنو َن أانّي أانا ُه َو20 .ال َح َّق ال َح َّق أاقو ُل
اي
َلكُم :ا َّلذي ي َ ْقبَ ُل َم ْن أُا ْر ِس ُل أانا ،فَ إانَّ ُه اإيّ َ

20-10:13

س ْاج َري َخ ّس ْل لي،
« َبقىَ ،س ّيدي ،م ُو َب ّ
لى ايدَي زاِ ْوراسي زاَِ ».يس ُو ْع قالْلو:
َب ِ
يخ ّسل ْاج َريو
«ال ّ ْم َخ َّس ْل ،م ُو يري ْدلو َغي ْر َت َ
تن طا ْهرين
من َل طاه ْر واِ كلّو ،وانْ ْ
سْ ،
َب ْ
كنَ ».يس ُو ْع
كنَ ،ب ِ
لى م ُو كلّ ْت ْ
تن كلّ ْت ْ
انْ ْ
من هاي
يسلّموْ ،
كا ْن ي ْعرفْ ها ْك َل َت َ
تنْ ».و َو ْق ْت
كن طا ْهرين انْ ْ
قالْ« :م ُو كلّ ْت ْ
لن:
َل َخ َّسل ْاج َر ْين ،اَأ َخ ْذ َدلْمتو وانْ َتكا ْوقالْ ْ
كن؟ اأنْ ْتن تْس ِيحوني:
يش َس ُ
يت لْ ْ
« َع َر ْف ْتن اَأ ْ
من َل
ْم َعلّ ْمناَ ،س ّي ْدنا ،و ْك َويّس تْقولو ْنْ ،
كن
كن و ْم َعلّ ْم ْ
كذاِ اَناَ .بقى َل انا َس ّي ْد ْ
يكن ،اَأ ْش َق ْد َبقى لاز ْم اأنْتن
لت ْ
َخ َّس ُ
اج َر ْ
من َل ها ْذ َم َث ْل
كن؟ ْ
ت َْخ ْسلون ْاج َر ْين َبعضْ ْ
كن،
يتوكن واِْ ،بشا ْن كَما َل انا َس ُ
يت لْ ْ
َع َط ْ
تن زاِ ت َْسو ْن.
اأنْ ْ
كن ما في َع ْبد اَأ ْگ َب ْر
الح ّق اَقولْ ْ
«الح ّق َ
َ
من َل َب َعثو.
من َس ّيدوْ ،ولا َم ْبع ُو ْث اَأ ْگ َب ْر ْ
ْ
طوباكن َل
كن،
ْ
تن َهو ْذ َل اقولْ ْ
َل َع َر ْف ْ
من َل
كن اَأقولْْ ،
يتنن .م ُو َعلى كلّ ْت ْ
َس َو ْ
س ْبشان يس ِي ْر
ا ْعرفْ ن ِا ْ
س َل اخْ ت ْر ُتَ .ب ّ
شي َل انْ َك َت ْب ف ال ّ ْكت ِا ْب َل يقولْ‘ :ها ْك
ل ياك ْل َمعي ْغ َبي ْزَ ،ر َف ْع َع َلي َع ْقب ْاجرو’.
من
كن َقب ْل َل يس ِيرْ ،بشا ْن ْ
الس ْع اَأقولْ ْ
م َّ
كن
الح ّق اَقولْ ْ
الح ّق َ
صارْ ،تاآ ْمنون اَنا واَِ .
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30-21:13

اي ي َ ْقبَ ُل ،ي َ ْقبَ ُل ا َّلذي
من َل ي ْق َب ْل ها ْك َل ا ْب َعثو ،لي ي ْق َبلْ .و ْ
ْ
من ي َ ْقبَ ُلَ .وا َّلذي اإيّ َ
أ
َل ي ْق َب ْلني ،ي ْق َب ْل لَها ْك َل َب َعثْني».
ا ْر َسلَني».

خيانة ياهوذا

غضب ف
قا ْل َيس ُو ْع َهال َكلامْ ،و
ْ
كن
الح ّق اَقولْ ْ
«الح ّق َ
ُروحوْ ،وشَ َهد ْوقالَ :
يسلّ ْمني ».ال َّتلامي ْذ َبقى
واِح ْد م ْن ْ
كن َت َ
من َل ما كا ْن
ي َط ْلعو ْن واِح ْد ف اللاخْ ْ ،
من
من قالْْ .وكا ْن في واِح ْد ْ
ي ْعرفو ْن َعلى ْ
َتلاميذو كا ْن م ْنتكي ف حضْ نو ،ها ْك َل
رس
كان يح ّبو َيس ُوعْ .لا ْذ اَأشَّ ْر شَ ْمعو ْن ب ْط ْ
من واِ ها ْك َل قا ْل َع َليوْ .و َو َق ْع
يساَألو ْ
َت ْ
هاك ال َّت ْلمي ْذ َعلى سد ْر َيس ُوع ْوقالْلو:
من واِ ها ْذ؟» َر ْد َيس ُوع ْوقالْلو:
«س ّيديْ ،
َ
«ها ْك َل ا ْغم ْز ل ْقمة الّغ َْبي ْز َوا ْع ِطيو ي ِا ،ه ّواِ
واِْ ».و َغ َم ْز َيس ُو ْع ل ْقمة ْغ َبيز ْو َعطاها لَياهوذا
الاس َخ ْريوطيْ .و َب ْعد الل ْق ِمة،
ْ
ابن شَ ْمعون ْ
ِ
َد َخ ْل فيو الشّ ِيطانْ .و َيس ُو ْع قالْلو« :شي َل
س هاي اَ َّح ْد
َت ت َْسيَ ،سيو َخ ْ
فيفَ ».ب ْ
يش قالْلو
من َهوك الم ْنت ْك ْ
ْ
يين ما َع َرف َعلى اَأ ْ
ِ
من َل كيسة الّثما ْن
من َل ناس ا ْف َت َكرواْ ،
ْ
كاتَ ،وصايِة شي َو ّصا ُه َت
َم ْع ياهوذا ْ
يشْ تري شي يري ْد ْلن للعي ْد ،يا َت ي ْعطي شي
ف ساعتا
للفَقاراِْ .وياهوذا اَأ َخذ الل ْق ِمةْ ،و َ
كصا ْر لَي ْل َو ْق ْت َل َط َل ْع.
َط َل ْع لَ َب ّراْ ،وكا ْن ّ
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ِ 21
هذ ِه الكَ ِلما ِت قا َل يَسو ُع َوتَ َغ َّي َظ في
رو ِح ِه َو َشه َِد َوقا َل« :ال َح َّق ال َح َّق أاقو ُل
َلكُم :وا ِح ٌد ِم ْنكُم َسيُ َس ِّل ُمني 22 ».نَ َظ َر
ال َّت ُ
لاميذ ،أا َح ُد ُهم في ال� آ َخ ِرِ ،ل�أنَّ ُهم َل ْم
يَكونوا ي َ ْع ِرفو َن ع َّم ْن قا َلَ 23 .وكا َن ِم ْن
تَ ِ
لاميذ ِه وا ِح ٌد كا َن ُم َّت ِكئاً في ِح ْض ِن ِه،
ذ ِل َك ا َّلذي كا َن ي ُ ِح ُّب ُه يَسو ُع24 .اإلى هذا
يس أا َل ُه َم ْن ُه َو ذ ِل َك
أاو َم أا ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس أا ْن َ
ا َّلذي قا َل َع ْن ُهَ 25 .و َوقَ َع ذ ِل َك ال ِّت ُ
لميذ َعلى
َص ْد ِر يَسو َع َوقا َل َل ُه« :يا َس ِّيديَ ،م ْن ُه َو
جاب يَسو ُع َوقا َل« :هو ذ ِل َك
هذا؟»  26أا َ
ا َّلذي أا ْغ ِم ُس ال ُخ ْب َز َو أُا ْعطي ِهَ ».و َغ َم َس
يَسو ُع ال ُخ ْب َز َو أا ْعطى ي َ ُه َوذا ب َن ِس ْمعا َن
ال إ� ْس َخ ْريوطيَ 27 .وحينَ ٍئذ ،ب َ ْع َد ال ُخ ْب ِز،
الشيطا ُنَ .وقا َل َل ُه يَسو ُع« :ما
َد َخ َل في ِه َّ
أانْ َت عا ِم ٌل ،فَا ْع َم ْل ب ُِس ْر َع ٍةَ 28 ».وهذا َل ْم
ي َ ْع ِر ْف أا َح ٌد ِم ْن ِ
هؤل�ء ال ُم َّتكئي َن ِلماذا قا َل ُه
َل ُهِ 29 .ل� أ َّن أُاناساً َظ ّنوا اإ ْذ كانَ ْت ِم ْح َف َظ ُة
ري
ال ُّنقو ِد َم َع ي َ ُه َوذا أانَّ ُه أاوصاهُ أا ْن ي َ ْشتَ َ
تاج اإ َلي ِه ِل ِ
لعيد أاو أا ْن ي ُ ْع ِط َي َشيئاً
َشيئاً ي ُ ْح ُ
ِلل ُفق ِ
َراءَ 30 .وي َ ُه َوذا أا َخ َذ ال ُخ ْب َز ِل َلو ْق ِ
ت،
الو ْق ُت َليلا ً حي َن َخ َر َج.
َو َخ َر َجَ .وكا َن َ
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َ 31وقا َل يَسو ُع« :ال� آ َن ُم ِّج َد ابْ ُن
ال إ�نْسانَِ ،والل ُه ُم ِّج َد في ِهَ 32 .واإ ْن كا َن
الل ُه قَ ْد ُم ِّج َد في ِه فَالل ُه أايضاً ي ُ َم ِّج ُدهُ
في ِهَ ،وفَوراً ي ُ َم ِّج ُدهُ 33 .أابْنائي ،اإلى قَلي ٍل
ب َ ْع ُد َم َعكُم أاناَ .و َستَ ْطلُبونَنيَ ،وكَما
يث أانا أا ْذ َه ُب أانْتُم ل�
قُ ْل ُت ِلليَهو ِدَ ‘ :ح ُ
تَ ْستَطيعو َن أا ْن تَ أاتوا ’،فَلَكُم أايضاً أاقو ُل
ديدة ً أانا أُا ْعطيكُم ،أا ْن
ال� آ َنَ 34 .و ِص َّي ًة َج َ
تُ ِح ّبوا أا َح ُدكُم ال� آ َخ َر .كَما أانا أا ْحبَ ْبتُكم،
أا ِح ّبوا أانْتُم أايضاً أا َح ُدكُم ال� آ َخ َر.
35
أ
كم
«بِهذا سيَ ْع ِر ُف ك ُُّل اإنْسا ٍن انَّ ْ
تَلاميذي ،اإ ْن يَكُ ْن فيكُم َم َح َّب ٌة أا َح ُدكُم
ِللا آ َخ ِر36 ».قا َل َل ُه ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس« :اإلى
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُه:
أاي َن
ُ
تذهب؟» أا َ
يث أا ْذ َه ُب أانا ،ل� تَ ْستَطي ُع أانْ َت ال� آ َن أا ْن
« َح ُ
أتا ِت َي َورائيَ ،ول ِك ْن أا َخيراً َستَ أاتي37 ».قا َل
َل ُه ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس« :يا َس ِّيديِ ،لماذا ل�
راء َك ال� آ َن؟ نَفْسي َع ْن َك
أا ْستَطي ُع أا ْن اآ ِت َي َو َ
أا َض ُع 38 ».قا َل َل ُه يَسو ُع :أ
«انَف َْس َك َع ّني
تَ َض ُع؟ ال َح َّق ال َح َّق أاقو ُل َل َكَ :ل ْن يَصي َح
َلاث َم ّرا ٍ
الد ُ
ت.
يك َح ّتى تُ ْن ِك َرني ث َ
ّ

38-31:13

َوص ِّية ْجدي ِدة

«السع ْت َم َّجد ا ْبن الانْسا ْن
ْو َيس ُو ْع قالَّ :
و ْت َم َّجد اَلله ِفيوْ .و َل ْت َم َّجد اَلله ِفيو،
اَألله زاِ َت ي َم ّجدو ف نَ ْفسوْ ،وراساً َت
ي َم ّجدو .يا اولادي! َل ْش َو ِّي ْة لخْ َم ْعكن
اَناْ .و َت ْتدَورو ْن َع َليْ .وكَما َل ق ْل ُت
تن م ُو
للياهو ْدَ :ل م ُو َض ْع َل انا ْ
رايح ،اأنْ ْ
الس ْعَ .وص ِّية
تجون ،لْ ْ
تْت ِي ْقو ْن َ
كن زاِ اَأقول َّ
كن .كَما َل
يكن :ح ّبوا َبعضْ ْ
ْجدي ِدة اَأ َو ّص ْ
كن.
تن زاِ ح ّبوا َبعضْ ْ
يتوكن ،كذاِ اأنْ ْ
انا َح َّب ْ
ْبهاي َت ي ْعرفْ ك ّل انْسا ْن َتلاميذي
فيكن ْم َح ِّبة واِح ْد للاخْ .
تنَ ،ل كا ْن ْ
اأنْ ْ
31

32

33

34

35

رس َت ينكرو
َيس ُو ْع ي ْت َن ّبا ب ْط ْ

«س ّي ْدناَ ،ل اين
رس قالْلوَ :
شَ ْمعو ْن ب ْط ْ
رايح؟» َر ْد َيس ُوع ْوقالْلو« :م ُو َض ْع َل
انْ َت ْ
الس ْع تجي َخ ْلفي،
انا ْ
رايح ،م ُو تْت ِي ْق اأنْ َت َّ
رس
س ف الاآخ ْر َت تّجي ».شَ ْمعو ْن ب ْط ْ
َب ْ
يش م ُو ات ِي ْق اآجي َخ ْل ْ
فك
قالْلوَ :
«س ّيدي ،لَ ْ
الس ْع؟ ُروحي قد ْ
ّامك اَأح ّط اَناَ ».يس ُو ْع
َّ
قالْلو :اأنْ َت ت ْ
ْحط ُرو ْ
الح ّق
حك قدّامي؟ َ
لك :م ُو ي ْل َحق يس ِيح الد ْ
الح ّق اَقو ْل ْ
ّيك َل
َ
م ُو ت ْنك ْرني َث ْة ط ْر ْق.
36

37

38
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12-1:14

والحياة
والح ْق َ
اَنا واِ ال َّطريِ ْق َ

ف اللهْ ،وفي
«لا ت ْق َلقو ْن .اآ ْمنوا َ
يت اَأبوي .والّا
اآ ْمنواْ .كثي ْر ن ِا اُأ َود َب ْ
كن
كن .اَأنا ْ
رايح َت َاح ّضر لْ ْ
واِ كا ْن َت اقولْ ْ
كن م ُو َض ْعَ ،ت
م ُو َض ْعْ .و َل ْ
رح ُت اَأ َح ّضر لْ ْ
يكن لَع ْنديْ ،بشا ْن م ُو َض ْع
ار ّد اآجي َو َاو ّد ْ
رايح،
اين اَأنا ْ
تن زاِ تْكونو ْنْ .و َل ْ
َل انا ،اأنْ ْ
ت ْعرفو ْن .وال َّطريِ ْق ،ت ْعرفو ْن ».توما قالْلو:
رايح،
«س ّي ْدنا ،م ُو ن ْعرفْ َل اين انْ َت ْ
َ
اأ ْش َو ْن َبقى نْت ِي ْق ن ْعرف ال َّطريِ ْق؟» َيس ُو ْع
والحيا ْة .ما في
والح ْق َ
قالْلو« :اأنا واِ ال َّطريِ ْق َ
انْسا ْن يجي لَع ْند اَبوي اإلّا بي .يكو ْن كا ْن
س
ت ْعرفوني ،لاَبوي زاِ كا ْن َت ت ْعرفو ْنَ .ب ْ
س قالْلو:
م َّ
الس ْع ت ْعرفو ُهَ ،وا َريتنو ».فيل ُّب ْ
«س ّي ْدناَ ،و ّرينا الاآب ْوي ْكفاناَ ».يس ُو ْع
َ
قالْلوَ « :هال َّزما ْن كلّو َم ْعكن اَنا ْوما َع َر ْف ْتني
من َل يراني ،يرى الا آ ْب .اأ ْش َو ْن
س؟ ْ
يا فيل ُّب ْ
ف
من َ
َبقى تْقولَْ :و ّرينا الا آ ْب؟ م ُو ْتاآ ْ
ابوي اَنا َوابوي في واِْ ،وكَلام َل ْاحكي
كن
من ع ْندي اَأ ْح ِكيو؟ َبقى اَأبوي لَ ّواِ س ِا ْ
م ُو ْ
يسي َهالا ْعمالَْ .س ْدقوا
في ،ه ّواِ واِ َل َ
ف ابوي اَنا َوابوي في واِ ،والّا ْب َس َب ْب
َ
كن
الح ّق اَقولْ ْ
الح ّق َ
َهالا ْعما ْل َس ْدقواَ .
2

3

4

5

6

7

8

9

10
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«ل� تَ ْض َط ِر ْب قُلوبُكُم .ا آ ِمنوا
2
َثيرةٌ ِه َي
بِالل ِه َوبي ا آ ِمنوا .ك َ
ال َمخا ِد ُع في بَي ِت أابيَ ،ولول� ذ ِل َك َلكُ ْن ُت
قُ ْل ُت َلكُم :أانا ذا ِه ٌب ِل� أُ ِه ِّي َئ َلكُم َم ِ
وضعاً.
ذهب َو أُا َه ِّي ْئ َلكُم َم ِ
وضعاً ،فَ إانّي
َ 3واإ ْن أا ْ
يث أاكو ُن
اآتي أايضاً َواآخ ُُذكُم اإ َل َّي َح ّتى َح ُ
أانا ،أانْتُم أايضاً تَكونو َنَ 4 .واإلى أاي َن أانا
ريق تَ ْع ِرفو َن».
أا ْذ َه ُب تَ ْع ِرفو َن أانْتُمَ ،وال َّط َ
 5قا َل َل ُه توما« :يا َس ِّي َدنا ،ل� نَ ْع ِر ُف اإلى
َيف نَ ْستَطي ُع أا ْن نَ ْع ِر َف
أاي َن تَذ َه ُب ،فَك َ
ريق؟» 6قا َل َل ُه يَسو ُع :أ
ريق
«انا ُه َو ال َّط ُ
ال َّط َ
وال َح ُّق وال َحياةُ .ل� أا َح َد ي َ ْأاتي اإلى أابي اإلّ�
بيَ 7 .لو كُ ْنتُم تَ ْع ِرفونَني ،لكُ ْنتُم تَ ْع ِرفو َن
قد
أابي أايضاًَ .و ِم َن ال� آ َن تَ ْع ِرفون َ ُه َو ْ
َر أايتُموهُ 8 ».قا َل َل ُه فيلي ُّبس« :يا َس ِّي َدنا،
أا ِرنا ال� آ َب َوكَفانا 9 ».قا َل َل ُه يَسو ُع:
َّ
الزما ِن َم َعكُم أانا َو َل ْم تع ِرفْني
«كل هذا َّ
يا فيلي ُّب ُس؟ ا َّلذي َرا آني فَق َْد َر أاى ال� آ َب.
َيف تَقو ُل :أا ِرنا ال� آ َب؟  10أال� تؤم ُن أانّي
فَك َ
أ أ
مات ا َّلتي أانا
في؟ الكَ ِل ُ
في ابي َوابي َّ
أاتَكَ َّل ُم بِهاِ ،م ْن ِت ْل ِ
قاء نَفْسي ل� أاتَكَ َّل ُم بِها.
َول ِك َّن أابي ا َّلذي ِف َّي ي َ ْسكُ ُن ُه َو ي َ ْع َم ُل
ال� أ ْعما َل ِ
هذ ِه11 .ا آ ِمنوا أانّي في أابي َو أابي
فيَ .واإلّ� فَ ِل َسبَ ِ
ب ال� أ ْعما ِل اآ ِمنوا12 .ال َح َّق
َّ
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ال َح َّق أاقو ُل َلكُمَ :م ْن ا آ َم َن بي فَال� أ ْعما ُل
ا َّلتي أاع َم ُل أانا سيَ ْع َم ُل ُه َو أايضاًَ .و أاف َْض َل
ِم ْن ِ
هذ ِه َسيَ ْع َم ُلِ ،ل�أنّي اإلى ال� آ ِ
ب ذا ِه ٌب.
ِاسمي ،فَ إانّي أا ْع َملُ ُه
َ 13و َم ْهما تَ ْس أالوا ب ْ
َلكُمِ ،ليُ َم َّج َد ال� آ ُب في ابْ ِن ِه 14 .اإ ْن
تَ ْس أالوني بِا ْسمي ،ف أَانا أا ْف َع ُل.
« 15اإ ْن كُ ْنتُم تُ ِح ّبونَني ،فَا ْحفَظوا
صايايَ 16 .و أانا أاطلُ ُب ِم َن ال� آ ِ
ب
َو
َ
فَيُ ْعطيكم فا ِر ْقليطاً ا آ َخ َر ِليَكو َن َم َعكُم
روح ال َح ِّق ا َّلذي ل� ي َ ْستَطي ُع
اإلى ال�أب َ ِدُ 17 ،
العا َل ُم أا ْن يَتَق َّب َل ِل�أنَّ ُه َل ْم ي َرهُ َول� َع َرفَ ُه.
َو أا ّما أانْتُم فَتَ ْع ِرفونَ ُه ِل�أنَّ ُه ِع ْن َدكُم ي َ ْسكُ ُن
َوفيكُم ُه َو18 .ل� أا ُتركُكُم يَتامى ،ف أَانا اآ ٍ
ت
اإ َليكُم ب َ ْع َد قَلي ٍلَ 19 .والعا َل ُم ل� يَراني.
َو أا ّما أانْتُم فَتَرونَنيِ .ل�أنَّني َح ٌّي ،أانْتُم أايضاً
َستَ ْحيَو َن20 .في ذ ِل َك اليَو ِم َستَ ْع ِرفو َن أانّي
في أابي َو أانْتُم ِف َّي َو أانا فيكم.
صاياي َوي َ ْح َف ُظها
«21ا َّلذي ِع ْن َدهُ َو
َ
فَ ُه َو ا َّلذي ي ُ ِح ُّبنيَ .وذ ِل َك ا َّلذي ي ُ ِح ُّبني
ي ُ َح ُّب ِم ْن أابي َو أانا أا ِح ُّب ُه َو أُاري ِه نَفْسي».
يوطي:
 22قا َل َل ُه ي َ ُه َوذاَ ،ل َ
يس ال إ� ْس َخ ْر َّ
تيد أانْ َت أا ْن
«يا َس ِّيديِ ،لماذا َلنا َع ٌ
جاب
يس ِللعا َل ِم؟»  23أا َ
ري نَف َْس َك َو َل َ
تُ َ
يَسو ُع َوقا َل َل ُه« :اإ ْن أا َح َّبني أا َح ٌد ،ي َ ْحف َْظ
كَ ِل َمتيَ ،و أابي ي ُ ِح ُّب ُه َواإلي ِه نَ ْأاتي و َم ْخ َدعاً

23-13:14

من في ،ا ْعما ْل َل َاسي ه ّواِ زاِ َت
من َل ياآ ْ
ْ
رايح
من َل ْ
يسيْ ،
يسيَ ،وا ْك َث ْر ْ
من َهو ْذ َت َ
َ
باسمي،
يش َل ت ْطلبو ْن ْ
لَع ْند اَبوي اَنا .اَأ ْ
َت َاسي لْكنْ ،بشا ْن ي ْت َم َّجد الا آ ْب ف
باسميَ ،ت َاسي.
ْ
الابنَ .ل َط َلبتن ْ
13

14

ال َوعد ْب ُروح القدس

« َل كان تْح ّبونيْ ،احفَظوا َوص ّياتي.
طيكن
لب م الا آ ْب َت ي ْع
ْ
َوانا َت ا ْط ْ
ْ
كن للا َ َب ْدُ ،روح
فارقليط لخْ َت ي ْبقى َم ْع ْ
من َل
الح ْق ها ْك َل م ُو تْت ِيق ال ّدنْي ِا ت ْق َبلوْ ،
َ
من َل
تن ت ْعرفو ُه ْ
س انْ ْ
ما ا َرتو ْولا َع َرفتوَ .ب ّ
يكن
فيكن واِ .م ُو َاخلّ ْ
كن ع ْن ْدكنْ ،و ْ
يس ْ
ْ
ِ
كنْ .ش َو ِّي ْة لخْ ،
َي ِ
يي اَنا لَع ْن ْد ْ
تامىْ ،
من َل جا ِ
تن َت ت َّروني.
س انْ ْ
وال ّدنْي ِا ما َت تّرانيَ .ب ّ
تح َيو ْن .فاك
تن زاِ َت ْ
من َل َح ّي اَنا ،اأنْ ْ
ْ
تن فيِ
َاليو ْمَ ،ت ت ْعرفو ْن َ
ف ابوي اَنا ،وانْ ْ
تنَ ،وانا فيكن اَنا.
انْ ْ
يحفظا ،ها ْك واِ
« َل ع ْندو َوص ّياتي ْو ْ
َل يح ْبنيْ .وها ْك َل يح ْبني يح ّبو اَأبوي،
َوانا اَأح ّبو َو َاو ّريو نَ ْفسيْ ».وياهوذا ،م ُو
يش لنا
ْ
الاس َخ ْريوطي ،قالْلوَ :
«س ّيدي ،لَ ْ
ِ
َت ْت َو ّري نَ ْفسكْ ،وم ُو لل ّدنْيا؟» َر ْد َيس ُوع
يحفظ ك ْلمتيَ ،وابوي
ْوقالْلوَ « :ل يح ْبني ْ
يح ّبوْ ،ولَع ْندو نجي ونْ َسي َبي ْتنا ع ْندو.
15

16

17
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4:15–24:14

يح ْ
فظ ك ْلمتي.
ْوها ْك َل م ُو يح ْبني ،م ُو ْ
تس َمعو ْن م ُو لي ي ِا .للا آ ْب
ْو َهالك ْل ِمة هاي َل ْ
كن.
كن ها ْذ َوانا ع ْن ْد ْ
َل َب َعثْني ي ِا .ق ْل ُت لْ ْ
س الفار ْق ْ
القدس َل َت ي ْب َعثْو
ليطُ ،روح
ْ
َب ّ
كن ك ْل شي،
باسمي ،ه ّواِ َت ي َعلّ ْم ْ
الا آ ْب ْ
كن.
كن ك ْل شي َل اقولْ ْ
يجيب لَبالْ ْ
ْوه ّواِ َت ْ
24

25

26

َسلا ْم َيس ُو ْع

طيكن.
كنَ ،سلامي اَأ ْع ْ
«سلا ْم اَأ َخلّي لْ ْ
َ
ِ
طيكن .لا
م ُو كَما شي َل ت ْعطي ال ّدنْيا اَأنا اَأ ْع ْ
كن:
تن ق ْل ُت لْ ْ
ت ْق َلقون ْولا تْخافو ْن .سم ْع ْ
ارو ْح وت اآجي لَع ْن ْدكن .يكو ْن كان
َت ُ
ارو ْح لَع ْند
تْح ّبوني ،كا ْن َت ت ْف َرحو ْن َت ُ
والسع،
من َل اَأبوي اَأ ْع َظ ْم واِ منّي.
اَبويْ ،
َّ
من
كن َقب ْل َل يس ِيرْ ،بشا ْن ْ
ْكوا ق ْل ُت لْ ْ
السع ْو َل َبع ْد ،م ُو ْاحكي
صار ْتاآ ْمنو ْن .م َّ
س َهال ّدنْي ِا،
َم ْعكن ْكثي ْرْ ،
من َل ج ِا ِ
يي واِ َريّ ْ
س ْبشان ال ّدنْي ِا ت ْعرفْ
ْوفي مالو شيَ .ب ّ
حب اَبويْ ،وكَما َل َو ّصاني كذاِ اأ َسي.
اَأ ّ
من َهو ْن.
قوموا َت نْ ُرو ْح ْ
الحقيقي َوابوي
«اَأنا واِ ال َغ ْرز َ
صاحب ال َغ ْر ْز .ك ْل شاق في م ُو
ي ْعطي َث َم ْر ،ي ْق َط ْعوَ .واينا َل ي ْعطي َث َم ْر،
تن
ي ْك َسحو ْبشا ْن َث َمر ْكثي ْر ي ْعطي .وانْ ْ
يت
تن م ال َكلا ْم َل َح َك ُ
الس ْع َم ْكس ُوحين انْ ْ
َّ
فيكن .كَما َل م ُو
كن .ا ْثبتوا في َوانا ْ
َم ْع ْ
27

28

29

30

31
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ِع ْن َدهُ نَ ْع َم ُلَ 24 .وذ ِل َك ا َّلذي ل� ي ُ ِح ُّبني،
َظَ .والكَ ِل َم ُة ِ
كَ ِل َمتي ل� ي َ ْحف ُ
هذ ِه ا َّلتي
يس ْت لي ،ب َ ْل ِللا آ ِ
ب ا َّلذي
أانْتُم تَ ْس َمعو َن َل َ
أا ْر َسلَني25 .ب ِ
ِهذ ِه الكَ ِلما ِت كَ َّل ْمتُكُم َو أانا
ِع ْن َدكُمَ 26 .و أا ّما ذ ِل َك الفا ِر ْق ُ
روح
ليطُ ،
س ا َّلذي َسيُ ْر ِس ُل أابي اإ َليكُم بِا ْسمي،
الق ُُد ِ
فَ ُه َو ي ُ َع ِّل ُمكم ك َُّل َش ٍ
يء َو ُه َو يُذك ُِّركم ِبك ُِّل
ما أاقو ُل َلكُم.
َ «27سلاماً أات ُر ُك َلكُمَ ،سلامي أُا ْعطيكُم.
يس كَما ي ُ ْعطي العا َل ُم أانا أُا ْعطيكُم .ل�
َل َ
تَ ْض َط ِر ْب قُلوبُكُم َول� تَ َخ ْفَ 28 .س ِم ْعتُم
أانّي أاقو ُل َلكُم :اإنّي ذا ِه ٌب َواآ ٍ
ت اإ َليكُمَ .لو
كُ ْنتُم تُ ِح ّبونَنيَ ،لكُ ْنتُم تَ ْف َرحو َن أانّي ذا ِه ٌب
اإلى أابيِ ،ل� أ َّن أابي أا ْع َظ ُم ِم ّنيَ 29 .وال� آ َن
ها قَ ْد قُ ْل ُت َلكُم قَ ْب َل أا ْن يَكو َن ِلتؤ ِمنوا
َمتى كا َنِ 30 .م َن ال� آ َن َل ْن أاتَكَ َّل َم َم َعكُم
ِبكَثي ٍر ِم َن ال�أُمو ِرِ ،ل�أنَّ ُه اآ ٍت أُا ْركو ُن العا َل ِم،
يس َل ُه َشي ٌءَ 31 .ول ِك ْن ِلكَي ي َ ْع ِر َف
في َل َ
َو َّ
العا َل ُم أانّي أُا ِح ُّب أابيَ ،وكَما أاوصاني أابي
فَكَذ ِل َك أا ْع َم ُل .قوموا نَ ْذ َه ْب ِم ْن ُهنا.
أ
«انا ُه َو الك َْر َم ُة ال َحقيق َّي ُة َو أابي
ُه َو الك َّر ُام 2 .ك ُُّل غ ُْص ٍن ِف َّي ل�
ي ُ ْعطي ِثماراً ي َ ْن ِز ُع ُه َوا َّلذي ي ُ ْعطي ِثماراً
َثير ٍة 3 .أانْتُم ال� آ َن
يُنَقّي ِه ِل ْأيا ِت َي ِب ِثما ٍر ك َ
ياء ِل َسبَ ِ
ب الكَ ِل َم ِة ا َّلتي تَكَ َّل ْم ُت بِها
أانْ ِق ُ
َم َعكُم 4 .أاقيموا ِف َّي َو أانا فيكُم .كَما أا َّن
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ال ُغ ْص َن ل� ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي ُ ْع ِط َي ِثماراً ِم ْن
نَف ِْس ِه اإ ْن َل ْم ي ُ ِق ْم في الك َْر َم ِة ،هكَذا َول�
أانْتُم اإ ْن َل ْم تُقيموا ِف َّي 5 .أانا ُه َو الك َْر َم ُة
َو أانْتُم ال�أغْصا ُنَ .م ْن ي ُ ِق ْم ِف َّي َو أانا في ِه،
َثير ٍةِ ،ل�أنَّكُم بِدوني
فَهذا ي َ ْأاتي ِب ِثما ٍر ك َ
ل� تَ ْستَطيعو َن أا ْن تَ ْع َملوا َشيئاً 6 .اإ ْن
أ
قيم ِف َّي ي ُ ْلقى اإلى الخا ِر ِج
كا َن ا َح ٌد ل� ي ُ ُ
س فَيَ ْلتَ ِقطونَ ُه َوي ُ ْلقونَ ُه
كَال ُغ ْص ِن اليا ِب ِ
في ال ّنا ِر ِلي ْحتَ ِر َق7 .اإ ْن تُقيموا ِف َّي َوتُ ِق ْم
كَ ِلماتي فيكم ،يَكُ ْن َلكُم ك ُُّل ما تُريدو َن
أا ْن تَ ْس أالوا8 .بِهذا يَتَ َم َّج ُد ال� آ ُب أا ْن تَ ْأاتَوا
َثير ٍة فَتَكونو َن تَلاميذي9 .كَما
ِب ِثما ٍر ك َ
أا َح َّبني أابي ،أانا أايضاً أا ْحبَ ْبتُكُم .أاقيموا في
صاياي ،تُقيموا
َم َح َّبتي10 .اإ ْن تَ ْحفَظوا َو
َ
في َم َح َّبتي ،كَما أانّي أانا َح ِف ْظ ُت َوصايا
أ أُ
قيم في َم َح َّب ِت ِه11 .ب ِ
ِهذ ِه الكَ ِلما ِت
ابي َوا ُ
ك َّل ْمتُكم ِليَكو َن ف ََرحي فيكُم َويُكْ َم َل
ف ََر ُحكُمِ 12 .
هذ ِه ِه َي َو ِص َّيتي ،أا ْن ي ُ ِح َّب
أا َح ُدكُم ال� آ َخ َر ،كَما أانا أا ْحبَ ْبتُكُمَ 13 .م َح َّب ٌة
أا ْع َظ ُم ِم ْن ِ
يض َع
هذ ِه ل� َوجو َد َلها :أا ْن َ
ا ْمر ٌؤ نَف َْس ُه َع ْن أا ِح ّبائ ِه 14 .أانْتُم أا ِح ّبائي اإ ْن
تَ ْع َملوا ك َُّل ما أاوصيكُم ِب ِه15 .ل� أا ْدعوكُم
ِم َن ال� آ َن َعبيداًِ ،ل� أ َّن ال َع ْب َد ل� ي َ ْع ِر ُف ماذا
ي َ ْع َم ُل َس ِّي ُدهَُ .ول ِك ْن أا ِح ّبائي َد َعوتُكُم،
ِل� أ َّن ك َُّل ما َس ِم ْعتُ ُه ِم ْن أابي أا ْعلَ ْمتُكُم ِب ِه.
يس أانْتُم ا ْختَ ْرتُموني ،ب َ ْل أانا ا ْختَ ْرتُكُم
َ 16ل َ

16-5:15

من نَ ْفسو َل ما
يت ِي ْق الشّ اق ي ْعطي َث َم ْر ْ
تن زاِ كذاِ َل
سجرة
العنب ،اأنْ ْ
ث ََب ْت ف َ
ْ
تن الشّ يقا ْن.
ما ث ََبتّ ْن في .اَأنا ال َغ ْرز اَنا وانْ ْ
يجيب َث َمر ْكثي ْر:
ْبت في َوانا ِفيو
من َل يث ْ
ْ
ْ
َبلاي م ُو تْت ِي ْقون ت َْسو ْن شي .انْسا ْن َل م ُو
ْبت في ،ي ْن َك ْب لَ َب ّرا كَما شاق النّ ِاشف،
يث ْ
ْوي ْلقطو ُه يك ّبو ُه ف النّا ْر َت ي ْن ْ
حرقَ .ل
فيكن ،ك ْل شي
ث ََبتّ ْن في ْوث ََب ْت كَلامي
ْ
كن.
َل تْريدون ْوت ْطلبو ْنَ ،ت يكون لْ ْ
ْبهاي ي ْت َم َّج ْد اَأبويَ ،ت تْجيبو ْن َث َمر
ْكثي ْر ،وتْكونو ْن َتلاميذي .كَما َل َحبني
اَأبويَ ،ح َّبيتوكن اَنا .ا ْثبتوا ف ْم َح ّبتيَ .ل
تن َوص ّياتي ،تثْبتو ْن ف ْم َح ّبتي ،كَما
َح َف ْظ ْ
ات اَأبوي ْوثابت اَنا ف
َل انا َح َف ْظ ُت َوص ّي ْ
كن َهال َكلا ْم ْبشا ْن
ْم َح ّبتوَ .ح َك ُ
يت َم ْع ْ
كن.
َف ْرحتي تْكو ْن فيكن ْوت ْك َم ْل َف ْرح ْت ْ
كن كَما
هاي ي ِا َوص ّيتيَ ،ت تْح ّبو ْن َبعضْ ْ
من هاي ما
يتوكنْ .م َح ِّبة اَأ ْگ َب ْر ْ
َل انا َح َّب ْ
فيَ :ت يح ّط انْسا ْن ُروحو قدّام َم ْحبوبينو.
يتن ك ْل شي َل
تن َل َس ْ
تن َم ْحبوبيني اأنْ ْ
اأنْ ْ
من َل
يكنْ ،
يكنَ .بقى م ُو َعبي ْد اَأ َس ّم ْ
َاو ّص ْ
يسي َس ّيدوَ .م ْحبوبيني
م ُو ي ْعرف ال َع ْب ْد اَأيش َ
كن َعلى ك ْل شي
من َل ق ْل ُت لْ ْ
َس َّميتوكنْ ،
من اَأبوي .م ُو اأنْتن اخْ ت ْرت ْنني.
َل سم ْعتو ُه ْ
تن
نتوكن َت ت ُْروحون انْ ْ
اَأنا اخْ ت ْرتوكن ْو َع َّي ْ
5
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كن ي ْبقىْ ،بشا ْن ك ْل َو َع َّي ْنتُكُم ِل َتذ َهبوا أانْتُم أايضاً َوتَ ْأاتوا ِب ِثما ٍر
زاِ تْجيبو ْن َث َمر ْو َث َم ْر ْ
دوم ِثما ُركُم ِلكَي ي ُ ْعطيكُم أابي ك َُّل ما
باسمي ي ْع ْ
شي َل ت ْطلبو ْن ْ
من اَأبوي ْ
طيكنَ .وتَ َ
ِاسمي17 .ب ِ
كن.
ِهذ ِه أاوصيكُم :أا ْن
يكنَ :ت تْح ّبو ْن َبعضْ ْ
17هاي اَأ َو ّص ْ
تَ ْس أالو َن ب ْ
ي ُ ِح َّب أا َح ُدكُم ال� آ َخ َر.
َيس ُو ْع وال ّدنْي ِا
كن لي َ «18واإ ْن ي ُ ْب ِغ ْضكُم العا َل ُم ،فَا ْعلَموا أانَّ ُه
َ «18ل ك ََره ْتكن ال ّدنْي ِا ،ا ْعرفوا َقب ْل ْ
ض19 .فَلَو ِم َن العا َل ِم
ك ََر ْ
اي أَابْ َغ َ
هت 19 .يكو ْن م ال ّدنْي ِا ك ْنتن ،ال ّدنْي ِا قَ ْبلَكُم اإيّ َ
خاصتَ ُهَ .ول ِك ْن
ْحب ن ِاساَ .ب ِ
لى م ُو م ال ّدنْي ِا اأنْ ْ
تن ،كُ ْنتُمَ ،لكا َن العا َل ُم ي ُ ِح ُّب َّ
كا ْن َت ت ْ
من هاي ِل�أنَّكُم َل ْستُم ِم َن العا َل ِم ،ب َ ْل أانا ا ْختَ ْرتُكُم
توكن م ال ّدنْي ِاْ .
من َل انا اخْ ت ْر ْ
ْ
20
ِ
ِ
كن ك ْلمة َل ِم َن العا َل ِمِ ،لهذا ي ُ ْب ِغ ُضكُم العا َلم.
ت ْك َر ْهكن ال ّدنْيا .جبوا َل بالْ ْ
يس
كن :ما في َع ْبد اَ ْگ َب ْر ْ
ق ْل ُت لْ ْ
من َس ّيدوَ .ل  20ا ْذكُروا الكَ ِل َم َة ا َّلتي قُ ْل ُت َلكُمَ :ل َ
اض َط َهدوني
طهدونْ .و َل َع ْب ٌد أا ْع َظ َم ِم ْن َس ِّي ِد ِه .اإ ِن ْ
لكن زاِ َت يضْ ْ
لي اضْ َط َهدواْ ،
يحفظو ْن .أانا ،ف أَانْتُم أايضاً َسيَ ْض َطهِدونَكُمَ .واإ ْن
كن زاِ َت ْ
َحفَظوا ك ْلمتي ،ك ْلم ْت ْ
اسميَ ،ح ِفظوا كَ ِل َمتي ف ََسيَ ْحفَظو َن كَ ِل َمتَكُم
َ 21ب ِ
يسون ْ
فيكن لَخاطر ْ
لى ها ْذ كلّو َ
من َل م ُو ي ْعرفو ْن َل َب َعثْني22 .يكو ْن ما كا ْن أايضاًَ 21 .ول ِك ْن ك َُّل ِ
هذ ِه َسيَ ْف َعلو َن ِبكُم
ْ
أ
أ
لن ِم ْن ا ْج ِل ا ْسميِ ،ل�نَّ ُهم ل� ي َ ْع ِرفو َن ا َّلذي
يت َح َك ُ
كج ُ
ّ
عن ،ما كا ْن َت يكونْ ْ
يت َم ْ
22
أ
أ
أ
تن .ا ْر َسلَنيَ .لو انّي َل ْم ا آ ِت َواكُ ِّل ْم ُهم َلما
مالن عذ ْر َعلى َخط ّي ْ
الس ْع ْ
س َّ
َخط ِّيةَ .ب ّ
يس َل ُهم
َ 23ل لي ي ْك َر ْه ،لاَبوي زاِ ي ْك َر ْه24 .يكو ْن ما كانَ ْت َل ُهم َخطيئَ ٌة .أا ّما ال� آ َن فَلَ َ
يت قدّا ْم َعي َنين ا ْعمال ما َسوى ُع ْذ ٌر في َخطيئَ ِتهِمَ 23 .م ْن ي ُ ْب ِغ ْضني أانا،
كس َو ُ
كا ْن َّ
24
أ
أ
أ أ
مام
كَماها اَ َّح ْد لخْ  ،ما كا ْن َت يكونْ ْ
لن َخط ِّية .ي ُ ْب ِغ ْض ابي ايضاًَ .و َلو َل ْم ا ْع َم ْل ا َ
الس ْع اَأ َروا ْوك ََرهوا ،لي زاِ ْولاَبوي زاُِ ،عيو ِنهم ال� أ ْعما َل ا َّلتي َل ْم ي َ ْع َم ِل ا ْمر ٌؤ ا آ َخ ُر،
س َّ
َب ّ
َلما كانَ ْت َل ُهم َخطيئَ ٌة .أا ّما ال� آ َن فَق َْد َر أاوا
َو أابْ َغضوني أانا أوابي أايضاً.
ناموسنِ « 25 :لكَي تَ ِت َّم الكَ ِل َم ُة ال َمكْتوب َ ُة في
ف
ْ «25بشان تْت ْم ك ْلمة ال َم ْكتوبِة َ
ْ
26
س يجي الفار ْق ْ
ِ
ناموسهِم :أَ‘ابْ َغضوني َم ّجاناًَ 26 ’.ول ِك ْن
ليط،
‘ك ََرهوني ْم َب ْ
لاشْ ’.و َب ْ
َمتى أاتى الفا ِر ْق ُ
ليط ،ذ ِل َك ا َّلذي أانا
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روح ال َح ِّق
َس أُا ْر ِس ُل اإ َليكُم ِم ْن ِع ْن ِد أابيُ ،
ا َّلذي ِم ْن ِع ْن ِد أابي ي َ ْخ ُر ُج ،فَ ُه َو ي َ ْش َه ُد لي.
َ 27و أانْتُم أايضاً تَ ْش َهدو َنِ ،ل�أنَّ ُه ُم ْن ُذ ال�بْ ِت ِ
داء
َمعي أانْتُم.
«ب ِ
ِهذ ِه الكَ ِلما ِ
ت تَكَ َّل ْم ُت َم َعكُم
ِلئَ ّلا تَ ْعثُرواِ 2 .ل�أنَّ ُهم َسيُ ْخ ِرجونَكم
ِم ْن َمجا ِم ِعهِمَ ،وتَ أاتي سا َع ٌة ك ُُّل َم ْن
ي َ ْقتُلُكُم ي َ ُظ ُّن أانَّ ُه قُ ْرباناً يُق َِّد ُم ِلل ِهِ 3 .
هذ ِه
َسيَ ْع َملو َنِ ،ل�أنَّ ُهم ل� أابي َع َرفوا َول� أانا
َع َرفوني.
«4ب ِ
ِهذ ِه تَكَ َّل ْم ُت َم َعكُم َح ّتى اإذا أاتى
َو ْقتُها تَ ْذكُرو َن أانّي أانا قُ ْل ُت َلكُمَ .و َل ْم أا ْ
قل
َلكُم ِ
هذ ِه ِم ْن قَ ْب ُل ِل�أنّي َم َعكُم كُ ْن ُتَ 5 .و أا ّما
يس
ال� آ َن ف أَانا ذا ِه ٌب اإلى َم ْن أا ْر َسلَنيَ .و َل َ
أا َح ٌد ِم ْنكُم ي َ ْس أا ُلني :اإلى أاي َن تَ ْذ َه ُب؟
َ 6ول ِك ْن ِل�أنّي قُ ْل ُت َلكُم ِ
هذ ِه ،أاتى ال ُح ْز ُن
َو َملاأ قُلوبَكُمَ 7 .ول ِك ّني ال َح َّق أاقو ُل َلكُم:
اإنَّ ُه َخ ٌير َلكُم أا ْن أا ْذ َه َبِ ،ل�أنَّ ُه اإ ْن َل ْم أا ْذ َه ْب
ْأ
أانا ،فَالفا ِر ْق ُ
تي اإ َليكُمَ .ول ِك ْن
ليط َل ْن يَا َ
اإ ْن َذ ْه ْب ُت ،ف ََس أُا ْر ِسلُ ُه اإ َليكُمَ 8 .و َمتى أاتى
َ
ذاك ،يُوبِّ ُخ العا َل َم َعلى َخطيئَ ٍة َو َعلى
ب ٍِّر َو َعلى َدينونَ ٍةَ 9 ،على َخطيئَ ٍةِ ،ل�أنَّ ُهم
ل� ي ُ ْؤ ِمنو َن بيَ 10 .و َعلى ب ٍِّرِ ،ل�أنّي اإلى
أابي أا ْذ َه ُب َول� تَ َرونَني أايضاًَ 11 .و َعلى

16

11:16–27:15

من ع ْند اَأبويُ ،روح
كن ْ
ها ْك َل انا اَأ ْب َعث لْ ْ
من ع ْند اَأبوي ي ْط َل ْع ،ه ّواِ َت
الح ْق ،ها ْك َل ْ
َ
ِ
من َل
تن زا َت تشْ َهدو ْنْ ،
يشْ َه ْد لي .وانْ ْ
تن.
م البدايِة َمعي انْ ْ
27

ُروح القدس

16

كن َعلى َهوذ ْبشا ْن
«ح َك ُ
يت َم ْع ْ
َ
ِ
لعوكن
من َل َت يطا ْ
لا ت ْت َعث َورو ْنْ ،
من مج ِامعنْ ،وتجي سا َعة ك ْل واِح ْد َل
ْ
كن ي ْفتكر ق ْربان ي َق ّر ْب َلالله .كذاِ
ي ْقت ْل ْ
من َل ما َع َرفوا لا لاَأبوي
فيكن ْ
يسون ْ
َت َ
ْولا لي.
كن َعلى َهوذ ْبشا ْن َل جا
«ح َك ُ
يت َم ْع ْ
َ
ين .ما
كن َع َل ْ
كن اَأنا ق ْل ُت لْ ْ
َو ْق ْت ْن يجي لَبالْ ْ
كن ك ْن ُت.
من َل َم ْع ْ
من َقب ْل ْ
كن َع َلو ْذ ْ
ق ْل ُت لْ ْ
الس ْع رايح اَنا لَع ْن ْد َل َب َعثْنيْ ،ولا اَأ َّح ْد
س َّ
َب ّ
من
يساَألْني َل اين انْ َت ْ
س ْ
م ْن ْ
كن ْ
رايحَ .ب ْ
لى
كنَ .ب ِ
كن َع َلوذ ،ال َغ ْم ع ّبا ْقلو ْب ْ
َل ق ْل ُت لْ ْ
رح ُتَ .ل
كن َل ْ
كن :اَأ ْح َسن لْ ْ
الح ّق اَقولْ ْ
َ
رح ُت اأنا ،الفار ْق ْ
كن،
ما ْ
ليط م ُو يجي لَع ْن ْد ْ
س
س َل ْ
رح ُتَ ،ت ا ْب َعث لْ ْ
كن واِْ .و َب ْ
َب ْ
يجي َت ي َوبّخ ال ّدنْي ِا َعلى َخط ِّية ْو َعلى بر
من َل ما اآ َمنوا
ْو َعلى حك ْمَ .ع َ
الخط ِّيةْ ،
ارو ْح لَع ْند
فيْ ،و َعلى ب ْرْ ،
من هاي َل َت ُ
من هاي
الاآب ْوم ُو َترونيْ .و َعلى حك ْمْ ،
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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21-12:16

س َهال ّد ْني ِاْ .و َب ْعد ْكثي ْر
َل انْ َح َك ْم َعلى َريّ ْ
لى م ُو تْت ِي ْقو ْن ت ْف ْتهمون
ع ْندي َت اقولَْ ،ب ِ
الح ْق ،ه ّواِ َت
س ْ
من جا ُروح َ
َّ
الس ْعَ .ب ْ
من َل
الح ْق كلّوْ ،
ي ْرش ْد ْ
كن َت ت ْف ْتهمون َ
يس َم ْع،
م ُو ْ
يحكي ْ
من ع ْندو :ك ْل شي َل ْ
كن َعلى اأمور َت تْس ِي ْر
هاك يقولْ .و َت ي َع ّر ْف ْ
من َل
المس َت َقب ْل .ه ّواِ َت ي َم ّج ْدنيْ ،
ف ْ
يكن .ك ْل شي َل في َل
منّي ياخ ْذ وي َو ّر ْ
كن :ياخ ْذ
من هاي ق ْل ُت لْ ْ
اَأبوي ،لي واِْ .
يكنْ .ش َو ِّية ْوم ُو َترونيْ ،
وش َو ِّي ْة
منّي وي َو ّر ْ
من َل رايح اَنا لَع ْند الا آ ْب».
لخ ْو َترونيْ ،
12

13

14

15

16

الف ََرح َبعد الحزن

من َتلاميذو َبقى يقولو ْن واِح ْد
س ْ
ن ِا ْ
يش ي ِا هاي َل يقولْ :
«ش َو ِّية ْوم ُو
للاخْ  :اَأ ْ
َترونيْ ،
من َل رايح
وش َو ِّية لخ ْو َترونيْ ،و ْ
يش ي ِا
اَنا لَع ْند اَبوي؟ ْوكان يقولو ْن :اَأ ْ
يش
َهالّشْ َو ِّية هاي َل قالْ؟ م ُو ن ْعرفْ اَأ ْ
يساَألو ُه،
ْ
يحكيَ ».يس ُو ْع َع َرف يريدو ْن ْ
لنَ « :على هاي تاخْ ذون ْوت ْع َطو ْن َم ْع
قا ْم قالْ ْ
كن ،هاي َل ق ْل ُتْ :
‘ش َو ِّية ْوم ُو َتروني،
َبعضْ ْ
ْ
كن
الح ّق اَقولْ ْ
الح ّق َ
وش َو ِّي ْة لخْ َت ت َّروني’؟ َ
تن
تن َت ت ْب َكو ْن و ْت َولْولو ْن وال ّدنْي ِا ت ْف َر ْح وانْ ْ
اأنْ ْ
قلب لَف ََر ْح.
ْ
س حزنْ ْ
كن َت ي ْن ْ
تح َزنو ْنَ ،ب ْ
من َل جا َيوم
ال َم َرة َو ْق ْت َل تولَ ْد ْ
تح َز ْنْ ،
17

18

19

20

21
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كوم
َدينونَ ٍةِ ،ل� أ َّن أُا ْركو َن هذا العا َل ِم َم ْح ٌ
َثير أايضاً لي ِل�أقو َل َلكُم.
َعلَي ِه 12 .ك ٌ
َول ِك ْن ل� تَ ْستَطيعو َن أا ْن تَ ْستَو ِعبوا ال� آ َن.
روح ال َح ِّق فَ ُه َو يَقو ُدكُم
َ 13ول ِك ْن َمتى أاتى ُ
في ك ُِّل ال َح ِّقِ ،ل�أنَّ ُه ل� يَتَكَ َّل ُم ِم ْن َر أا ِي
نَف ِْس ِه ،ب َ ْل ِبك ُِّل ما ي َ ْس َم ُع يَتَكَ َّل ُم َو ِباآ ِتيا ٍ
ت
ي ُ َع ِّرفُكُمَ 14 .و ُه َو ي ُ َم ِّج ُدنيِ ،ل�أنَّ ُه ِم ّما لي
ي َ أاخ ُُذ َويُع ِل ُن َلكُم15 .ك ُُّل ما ُه َو ِللا آ ِ
ب ،لي
ُه َوِ .لهذا قُ ْل ُت َلكُمِ :م ّما لي ي َ أاخ ُُذ َويُع ِل ُن
ليل أايضاً
ليل َول� تَرونَنيَ .وقَ ٌ
َلكُم16 .قَ ٌ
َوتَرونَنيِ ،ل�أنّي ذا ِه ٌب اإلى ال� آ ِ
ب».
َ 17وكا َن تَ ُ
لاميذهُ يَقولو َن أا َح ُد ُهم ِللا آ َخ ِر:
«ما ُه َو هذا ا َّلذي قا َل :قَ ٌ
ليل َول� تَرونَني،
َوقَ ٌ
ليل أايضاً وتَرونَنيَ ،و ِل إ�نّي ذا ِه ٌب اإلى
ال� آ ِ
بَ 18 ».وكانوا يَقولو َن« :ما ُه َو هذا
ُ
القليل ا َّلذي قا َل .ل� نَ ْع ِر ُف ماذا يَتَكَ َّل ُم».
َ 19و َع َر َف يَسو ُع أانَّ ُهم ي َ ْطلُبو َن أا ْن ي َ ْس أالوهُ
فَقا َل َل ُهم :أ
«ا َع ْن هذا تَتَجا َدلو َن ب َ ْع ُضكُم
ض؟ َع ْن قولي َلكُم‘ :قَ ٌ
ليل َول�
َم َع ب َ ْع ٍ
تَرونَني َوقَ ٌ
ليل أايضاً وتَرونَني’؟ 20ال َح َّق
ال َح َّق أاقو ُل َلكُمَ :ستَ ْبكو َن أانْتُم َوتَنوحو َن
َوالعا َل ُم يَف َْر ُحَ .و أانْتُم َستَ ْح َزنو َن َول ِك َّن
صير21 .ال َم ْر أاةُ اإ ْذ تَ ِل ُد
ُح ْزنَكُم ف ََرحاً ي َ ُ
وم وِل� ِدها قَ ْد َو َص َلَ .ول ِك ْن
تَ ْح َز ُنِ ،ل� أ َّن ي َ َ

يو َح ّنا
َمتى َو َل َد ِت ال ِّطف َْل ،ل� تَ ْذكُ ُر ِش َّدتَها ِل َسبَ ِ
ب
الف ََر ِحِ ،ل�أنَّها َو َل َد ْت اإنْساناً في العا َل ِم.
َ 22و أانْتُم أايضاً ال� آ َن تَ ْح َزنو َنَ .ول ِك ّني
َس أاراكُم أايضاً فَتَ ْف َر ُح قُلوبُكُم َوفَ َر ُحكُم ل�
أا َح َد ي َ أاخ ُُذهُ ِم ْنكُمَ 23 .وفي ذ ِل َك اليَو ِم َل ْن
تَ ْس أالوني أانا َشيئاً .ال َح َّق ال َح َّق أاقو ُل َلكُم:
ك ُُّل َش ٍ
يء تَ ْس أالو َن أابي بِا ْسمي ،ي ُ ْعطيكم
اإيَّاهَُ 24 .ح ّتى ال� آ َن َل ْم تَ ْس أالوا َشيئاً بِا ْسمي.
اس أالوا تَ أاخُذوا ِليَكو َن ف ََر ُحكُم كا ِملا ً.
ْ
أ
أ
ِ 25
هذ ِه بِا ْمثا ٍل تَكَ َّل ْم ُت َم َعكُمَ .ول ِك ْن تَاتي
سا َع ٌة حي َن ل� أاتَكَ َّل ُم َم َعكُم ب أِا ْمثا ٍل ،ب َ ْل
َعلا ِنيَ ًة أُا ْخب ُِركُم َع ِن ال� آ ِ
ب.
ِاسمي.
« 26في ذ ِل َك اليَو ِم تَ ْس أالو َن ب ْ
َول� أاقو ُل َلكُم :أانا َس أا ْطلُ ُب ِم َن ال� آ ِ
ب
ِل� أ ْج ِلكُمِ 27 ،ل� أ َّن ال� آ َب نَف ُْس ُه ي ُ ِح ُّبكم ِل�أنَّكُم
أا ْحبَ ْبتُمونيَ ،وا آ َم ْنتُم أانّي ِم ْن ِع ْن ِد ال� آ ِ
ب
َخ َر ْج ُتَ 28 .خ َر ْج ُت ِم ْن ِع ْن ِد ال� آ ِ
يت
ب َو أاتَ ُ
اإلى العا َل ِمَ ،و أايضاً أا ُتر ُك العا َل ُم أوا ْذ َه ُب
ب29 ».قا َل َل ُه تَ ُ
اإلى ال� آ ِ
لاميذهُ« :ها أانْ َت
َجل ًّيا تَتَكَ َّل ُم َول� تَقو ُل َمثَلا ً وا ِحداً30 .ال� آ َن
نَ ْع ِر ُف أانَّ َك تَ ْع ِر ُف ك َُّل َش ٍ
تاج
يءَ ،ول� تَ ْح ُ
أا ْن ي َ ْس أا َل َك أا َح ٌد .بِهذا نُ ْؤ ِم ُن أانَّ َك ِم َن الل ِه
َخ َر ْج َت 31 ».قا َل َل ُهم يَسو ُع« :ا آ ِمنوا.
32فَها تَ أاتي سا َع ٌةَ ،وال� آ َن أَاتَ ْت ،تَتَف ََّرقو َن
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ْجيب َو َل ْد ،م ُو يجي لَبالا
ْولادتاْ .و َبس ت ْ
ف هاي َل جابت انْسا ْن
الشّ دِّة ،م ال َف ْر َحة َ
س َت
الس ْع ْ
ف ال ّدنْي ِا .اأنْ ْ
تن زاِ َّ
تح َزنو ْنَ ،ب ْ
كن ما
ا ْر َج ْع اَأراكن ْوي ْف َر ْح َق ْل ْبكنْ ،و َف ْرح ْت ْ
كنْ .وفاك َاليو ْم منّي
في انْسا ْن ياخذا م ْن ْ
كن
الح ّق اَقولْ ْ
الح ّق َ
ما َت ت ْطلبو ْن شيَ .
باسمي،
ك ْل شي َل ت ْطلبو ْن ْ
من اَأبوي ْ
تن شي
للس ْع ،ما َط َل ْب ْ
َت ي ْع ْ
طيكن .دي َّ
باسمي .ا ْطلبواْ ،وتاخذونْ ،بشان تْكون
ْ
ِ
حتكن كا ْملة.
َف ْر ْ
22

23

24

َيس ُو ْع يفرجا َع المومنين ف ذيقاتن

س ج ِايِة
«با ْمثال ْرمو ْز ق ْل ُت لْ ْ
كن َهو ْذَ ،ب ْ
لى
كن با ْمثال ْرمو ْزَ ،ب ِ
سا َعة م ُو ْاحكي َم ْع ْ
ف ها ْك
ْب
فكن َع الا آ ْبَ ،
ْ
وضوح َت ا َع ّر ْ
كن اَأنا
باسميْ .وم ُو اقولْ ْ
َيو ْم َل َت ت ْطلبو ْن ْ
من َل الا آ ْب
كن م الا آ ْبْ .
َت ا ْطلب لْ ْ
من
تن ْ
من َل َح َّبيتنّيْ ،واآ َم ْن ْ
كن ْ
نَ ْفسو يح ْب ْ
من ع ْند اَلله
ع ْند اَلله َط َل ْع ُتَ .ط َل ْع ُت ْ
ارو ْح
ْو ُ
جيت لل ّدنْي ِاَ ،وا ْر َجع اَ َخلّي ال ّدنْي ِا َو ُ
السع
لَع ْند الا آ ْبَ ».تلاميذو قالولو« :هاي َّ
تحكي ،وا ْمثال ْرموز ْولا
ْب َكلا ْم
واضح ْ
ْ
الس ْع ن ْعرفْ ك ْل شي ت ْعرف،
واِحد تْقولَّْ .
يساَأ ْ
من
من هاي ْ
نحن ِا نْاآ ْ
لكْ .
ْوم ُو ي ْل َزم اَ َّح ْد ْ
لن« :اآ ْمنوا.
من اَلله َط َل ْع ْتَ ».يس ُو ْع قالْ ْ
والس ْع َج ْت،
ْ
من َل هاي ج ِايِة سا َعةَّ ،
25

26

27

28

29

30

31

32
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َت ت ْت َف َّرقو ْن ك ْل واِح ْد َل ديرتو ،وت َْخلَّوني
س م ُو ْب َو ْحدي اَنا ،الا آ ْب َمعي
ْب َو ْحديَ .ب ْ
كن َعلى َهوذْ ،بشا ْن في اَأنا
واِ .ق ْل ُت لْ ْ
كن
كن َسلا ْم .ف ال ّدنْي ِا َت يكون لْ ْ
يكون لْ ْ
كن :اَأنا َغ َل ْب ُت ال ّدنْي ِا».
س َق َّووا َق ْل ْب ْ
ذي ْقَ ،ب ْ
33

الصلب
َصلاة َيس ُو ْع ْبشا ْن َتلاميذو َقبل َّ

17

قا ْل َيس ُو ْع َهال َكلامْ ،و َر َف ْع َعي َنيو
ت
للسما ْوقالْ « :اَأبويَ ،ج ّ
َّ
نكَ ،ت ي َم ّجدك ا ْب ْ
السا َعةَ .م ّجد ا ْب ْ
نك.
ّ
ْبهاي َل َع َطيتو س ْل َطة َعلى ك ّل َالبشَ ر
ْبشا ْن ي ْعطي َحيا ْة اَأ َب ِد ِّية لك ّل انْسا ْن َع َطيتو
الحياة الا َ َبد ِّيةَ :ت ي ْعرفو ْك
واِْ .وهاي ي ِا َ
سيح
الحقيقي ْب َوحدك ْو َيس ُوع ال َم ْ
اأنْ َت الاإ له َ
ضَ :ع َم ْل
َل َب َعثتو .اَأنا َم َّجدتو ْك َع الا َ ْر ْ
والس ْع،
َل َع َطي ْتني َت ا ْع َم ْل َت َّم ْمتو ُه.
َّ
َم ّج ْدني اأنْ َت اَأبوي ع ْندك ْب َم ْج ْد َل كا ْن
من َقب ْل َل تْكون ال ّدنْي ِاَ .ع َّر ْف ُت
لي ع ْند ْك ْ
اإ ْس ْ
سَ ،هو ْك َل َع َطي ْتني م ال ّدنْي ِا.
مك للنّ ِا ْ
لك كانواْ ،و َع َطي ْتني ن ِاْ ،و َحفَظوا ك ْل ْ
ْ
متك.
من ع ْند ْك
والس ْع َع َرفوا ك ْل شي َل َع َطي ْتني ْ
َّ
من َل َع َطيتوو ْن كَلا ْم َل َع َطي ْتني،
واِْ .
من ع ْند ْك َط َل ْع ُت،
ْوهنّ ِا ق ْبلوا ْو َع َرفوا وت َْيقَّنوا ْ
لب ،م ُو
ْواآ َمنوا اأنْ َت َب َع ْث ْتنيَ .وانا لهن اَ ْط ْ
2

3

4

5

6

7

8

9
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ك ُُّل وا ِح ٍد اإلى َم ِ
وض ِع ِهَ ،وتَ ْت ُركونَني
َو ْحديَ ،و َل ْس ُت َو ْحدي ِل� أ َّن ال� آ َب َمعي.
ِ 33
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات قُ ْل ُت َلكُم ِليَكو َن َلكُم
ضيق.
لام .في العا َل ِم َسيَكو ُن َلكُم ٌ
ِف َّي َس ٌ
َول ِك ْن تَ َش َّجعوا أانا َغلَ ْب ُت العا َل َم».
ِ
هذ ِه الكَ ِلما ِت تَكَ َّل َم يَسو ُع َو َرفَ َع
ماء َوقا َل :أ
الس ِ
«ابي،
َعينَي ِه اإلى َّ
السا َع ُةَ .م ِّج ِد ابْنَ َك ِليُ َم ِّج َد َك ابْنُ َك.
أاتَ ِت ّ
 2ع ِلاأنَّ َك أا ْع َطيتَ ُه ُس ْلطاناً َعلى ك ُِّل َج َس ٍد
ِلكَي ي ُ ْع ِط َي ِلك ُِّل َم ْن أا ْع َطيتَ ُه َحياة ً أابَديَّ ًة.
َ 3و ِ
هذ ِه ِه َي ال َحياةُ ال�أبَديَّ ُة أا ْن ي َ ْع ِر َ
فوك
أ
قيقي َو ْح َد َك َو َم ْن أا ْر َس ْل َت
انْ َت ال إ�ل َه ال َح َّ
ض.
يَسو َع ال َمسي َح 4 .أانا َم َّجدتُ َك في ال� أ ْر ِ
ال َع َم ُل ا َّلذي أا ْع َطيتَني ِل� أ ْع َم َل أاكْ َم ْلتُ ُه.
َ 5وال� آ َن َم ِّج ْدني أانْ َت يا أابي ِع ْن َد َك بِذ ِل َك
ال َم ْج ِد ا َّلذي كا َن لي ِع ْن َد َك ِم ْن قَ ْب ِل أا ْن
س
يَكو َن العا َل ُم 6 .أانا َع َّرف ُْت ا ْس َم َك ِلل ّنا ِ
ا َّلذي َن أا ْع َطيتَني ِم َن العا َل ِمَ .ل َك كانوا،
َولي أا ْع َطيتَ ُهمَ ،و َح ِفظوا كَ ِل َمتَ َكَ 7 .وال� آ َن
َع َرفوا أا َّن ك َُّل ما أا ْع َطيتَني ِم ْن ِع ِند َك
ُه َوِ 8 ،ل� أ َّن الكَ ِل ِ
مات ا َّلتي أا ْع َطيتَني
أا ْع َطيتُهمَ ،و ُهم تَلَقَّوا َو َع َرفوا َحقًّا أانّي ِم ْن
ِع ِند َك َخ َر ْج ُت َوا آ َمنوا أانَّ َك أانْ َت أا ْر َس ْلتَني.
َ 9و أانا ِم ْن أا ْج ِلهِم أا ْس أا ُلَ .ل ْس ُت أا ْس أا ُل ِم ْن
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من َل
لب لَو ْك َل َع َطي ْتنيْ ،
لب .اأ ْط ْ
لل ّدنْي ِا اَأ ْط ْ
لك واِْ ،و َل ْ
لك ن ِاْ .وك ْل شي َل لي ْ
ْ
لك
الس ْع َل َبع ْد
لي واِ ،و ْم َم َّجد اَنا ِف ْ
ينْ .وم َّ
م ُو ف ال ّدنْي ِا اَأناْ ،و َهو ْك ف ال ّدنْي ِا ن ِاَ ،وانا
َظن
يي لَع ْندك اَنا .يا اَأبوي ال َقدّوسْ ،احف ْ
ج ِا ِ
ف ْاس ْ
مك َهو ْك َل َع َطي ْتنيْ ،بشان يكونو ْن
نحن ِا.
واِح ْد كَما َل ْ
عن ف ال ّدنْي ِا ،كان
«و ْق ْت َل ك ْن ُت َم ْ
َ
اس ْ
مكَ .هو ْذ َل َع َطي ْتني
اَ ْح ْ
فظن ف ْ
اح ْد منّ ْن ما ْت َتو َب ْل َغير ابن
َح َف ْظتوو ْنَ ،و َّ
الس ْع َبقى لَع ْند ْك
ال َّتو َب ِلة َت يت ّم ال ّ ْكت ِا ْبَّ .
يي اَناَ .واقو ْل َهال َكلا ْم ف ال ّدنْي ِا ْبشا ْن
ج ِا ِ
ين .اَأنا َع َطيتوو ْن
َف ْرحتي تْكو ْن كا ْم ِلة ِف ْ
ك ْل ْ
من َل م ُو م ال ّدنْي ِا
هتنْ ،
متك وال ّدنْي ِا ك ََر ْ
لب
ن ِا ،كَما َل انا م ُو م ال ّدنْي ِا اَأنا .م ُو ا ْط ْ
َظن م
ْشيلن م ال ّدنْي ِاَ ،ب ِ
لى َت ْ
تحف ْ
َت ت ْ
الشَّ ّري ْر .م ُو م ال ّدنْي ِا ن ِا ،كَما َل انا م ُو م
ف َح ّقك .ك ْل ْ
متك
ّسن َ
ال ّدنْي ِا .اَأبويَ ،قد ْ
الح ْق .كَما َل َب َع ْث ْتني لل ّدنْي ِا ،اَأنا زاِ
ي ِا َ
ّس نَ ْفسي
َب َعثتوو ْن لل ّدنْي ِاْ .ولَخاطر ْن اَأ َقد ْ
الح ْق.
ْبشا ْن هنّ ِا زاِ يكونون ْم َقد ْ
َّسين ف َ

أا ْج ِل العا َل ِم ،ب َ ْل ِم ْن أا ْج ِل أا َ
ولئك ا َّلذي َن
10
أا ْع َطيتَنيِ ،ل�أنَّ ُهم َل َكَ 10 .وك ُُّل ما ُه َو لي
11
فَ ُه َو َل َكَ ،وما ُه َو َل َك فَ ُه َو ليَ ،و ُم َم َّج ٌد
أانا فيهِمِ 11 .م َن ال� آ َن َل ْس ُت في العا َل ِم.
َو ِ
يك ا آ ٍ
هؤل�ء في العا َل ِم ُهمَ .و أانا اإ َل َ
ت.
وس ،ا ْح َف ْظ ُهم في ا ْس ِم َك
أايُّها ال� آ ُب الق ُّد ُ
ا َّلذي َن أا ْع َطيتَني ِليَكونوا وا ِحداً كَما نَ ْح ُن.
12
«12حي َن كُ ْن ُت َم َع ُهم في العا َل ِم كُ ْن ُت
اس ِم َك .ا َّلذي َن أا ْع َطيتَني
أا ْح َف ُظ ُهم في ْ
َح ِف ْظتُهم .وا ِح ٌد ِم ْن ُه ْم َل ْم ي َ ْه ِل ْك اإلّ� ابْ ُن
13
ال َه ِ
تابَ 13 .وال� آ َن اإ َل َ
يك أانا
لاك ِليَ ِت َّم ال ِك ُ
تَ .وب ِ
ِهذ ِه الكَ ِل ِ
اآ ٍ
مات أاتَكَ َّل ُم في العا َل ِم
14
ِليَكو َن فَ َرحي كا ِملا ً فيهِم 14 .أانا أا ْع َطيتُ ُهم
كَ ِل َمتَ َك َوالعا َل ُم أابْ َغ َض ُهمِ ،ل�أنَّ ُهم َليسوا ِم َن
15
العا َل ِم ،كَما أانّي أانا َل ْس ُت ِم َن العا َل ِم.
َ 15ل ْس ُت أا ْس أا ُل أا ْن تَ أاخ َُذ ُهم ِم َن العا َل ِم ،ب َ ْل
16
الش ّري ِرَ 16 .ليسوا ِم َن
أا ْن تَ ْح َف َظ ُهم ِم َن ِّ
17
العا َل ِم ،كَما أانّي أانا َل ْس ُت ِم َن العا َل ِم.
18
 17أايُّها ال� آ ُب ،قَ ِّد ْس ُهم في َحق َِّكِ ،ل� أ َّن
19
كَ ِل َمتَ َك َح ٌّق18 .كَما أا ْر َس ْلتَني اإلى العا َل ِم،
أا ْر َس ْلتُ ُهم أانا أايضاً اإلى العا َل ِمَ 19 .و ِم ْن
أا ْج ِلهِم أُاقَ ِّد ُس أانا نَفْسي ِليَكونوا ُهم أايضاً
سيح ْبشان المومنين ِفيو
َصلاة َيس ُوع ال َم ْ
ُمق ََّدسي َن في ال َح ِّق.
ِ
َ « 20و َل ْس ُت ِم ْن أا ْج ِل
لب
هؤل�ء فَ َح ْس ُب ْ 20
لب .اأ ْط ْ
س اَ ْط ْ
«وم ُو لَخاط ْر َهو ْذ َب ّ
متن زاَِ 21 ،ت
أا ْس أا ُل ،ب َ ْل أايضاً ِم ْن أا ْج ِل ا َّلذي َن ي ُ ْؤ ِمنو َن لَخاط ْر َل ياآ ْمنو ْن في ْبك ْل ْ
بي ِبكَ ِل َم ِتهِمِ 21 .ليَكونوا كُ ُّل ُهم وا ِحداً،
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4:18–22:17

يكونو ْن كلّ ْن واِح ْد .كَما َل انْ َت اَأبوي في
َوانا ْ
فيك ،هنّ ِا زاِ واِح ْد فينا َت يكونون،
من اأنْ َت َب َع ْث ْتنيَ .م ْج ْد َل
ْبشان ال ّدنْي ِا ْتاآ ْ
َع َطي ْتني َع َطيتوونْ ،بشان يكونو ْن واِح ْد كَما
ين وانْ َت في ْبشان
َل ْ
نحن ِا واِح ْد .اَأنا ِف ْ
لين ف واِح ْد ،و ْبشا ْن ت ْعرف
يكونو ْن كا ْم ْ
يتن كَما َل َح َّبي ْتني.
ال ّدنْي ِا اأنْ َت َب َع ْث ْتني ْو َح َّب ْ
اَأبويَ ،هو ْك َل َع َطي ْتني ،اَأري ْد م ُو َض ْع َل
انا هنّ ِا زاِ يكونو ْن َمعيَ ،ت َيرو ْن َم ْجدي
من َل َح َّبي ْتني َقب ْل َتاأسيس
َل َع َطي ْتني ْ
ال ّدنْي ِا .اَأبوي البار ،ال ّدنْي ِا ما َع َر ْ
فتك،
س اَنا َع َر ْفتوكْ ،وهنّ ِا َع َرفوا اأنْ َت َب َع ْث ْتني.
َب ّ
ْو َع َّرفتوون ْاس ْ
مك َوا َع ّرفنْ ،بشا ْن هاك
ال ّ ْم َح ِّبة َل َح َّبي ْتني تْكو ْن ِف ْين َوانا اَأكو ْن ِف ْين».
22

23

24

25

26

(متى  ،56–47:26مرقس  ،50–43:14لوقا
)53–47:22

18

َيس ُو ْع قا ْل َهوذ ْو َط َل ْع َق َط ْع َم ْع
رجل ْة َق ْدرونْ ،و َهون ْ
َك
َتلاميذو ْ
كا ْن في بستا ْن َد َخلو ه ّواِ ْو َتلاميذو.
ْوياهوذا زاِ َل َسلَّمو كا ْن ي ْعرفْ هاك
يجتم ْع َيس ُو ْع
من كث ْر َل كا ْن ْ
الم ُو َض ْعْ ،
جاب َجماع ْة
ِفيو َم ْع َتلاميذوَ .بقى ياهوذا ْ
من ع ْند ْگباريّة ال َك َه َنة وال َف ّريس ِّية
َع ْس َكرْ ،و ْ
جابن لَونَك َم ْع
جاب ح ّراسْ .وجا
ْ
ْ
لاحْ .و َيس ُو ْع
وس ْ
وس ْ
راجات ْ
مش ِاع ْل نَ ْف ْط ْ
يي َع َليوَ ،ط َلع
َل كا ْن ي ْعرفْ ك ْل شي ج ِا ِ
2

3

4
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كَما أانَّ َك يا أابي ِف َّي َو أانا َ
فيكِ ،ليَكونوا
ُهم أايضاً وا ِحداً فيناِ ،لكَي يؤ ِم َن العا َل ُم
أانَّ َك أانْ َت أا ْر َس ْلتَنيَ 22 .و أانا أا ْع َطيتُهم
ال َم ْج َد ا َّلذي أا ْع َطيتَني ِليَكونوا وا ِحداً كَما
نَ ْح ُن وا ِح ٌد 23 .أانا فيهِم َو أانْ َت ِف َّي ِليَكونوا
كا ِملي َن ِلوا ِح ٍدَ ،و ِليؤ ِم َن العا َل ُم أانَّ َك أانْ َت
أا ْر َس ْلتَني َو أا ْحبَ ْبتَ ُهم كَما أا ْحبَ ْبتَني 24 .أايُّها
ال� آ ُب ،أا َ
ريد
ولئك ا َّلذي َن أا ْع َطيتَني ،أُا ُ
يث أاكو ُن
أا ْن يَكونوا َمعي ُهم أايضاً َح ُ
أاناِ ،لي َروا َم ْجدي ا َّلذي أا ْع َطيتَني ِل�أنَّ َك
س العا َل ِم 25 .أابي
أا ْحبَ ْبتَني قَ ْب َل تَ أاسي ِ
البا ُّر ،العا َل ُم َل ْم ي َ ْع ِرف َْكَ .ول ِك ّني َع َرفتُ َك،
َو ِ
هؤل�ء َع َرفوا أانَّ َك أانْ َت أا ْر َس ْلتَني.
اس َم َكَ ،و َس أُا َع ِّرفُ ُهم ِلتَكو َن
َ 26و َع َّرفتُ ُهم ْ
فيهِم ال َمح َّب ُة ا َّلتي أا ْحبَ ْبتَنيَ ،و أاكو َن أانا
فيهِم».
ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات قا َل يَسو ُع،
َو َخ َر َج َم َع تَ ِ
لاميذ ِه اإلى َع ْب ِر ِر ْجل ِة
يث كا َن ب ُ ْستا ٌن َد َخ َل اإ َلي ِه ُه َو
قَ ْدرو َنَ ،ح ُ
َوتَ ُ
لاميذهَُ 2 .وكا َن ي َ ُه َوذا ُم َس ِّل ُم ُه ي َ ْع ِر ُف
ذ ِل َك ال َمكا َنِ ،ل� أ َّن يَسو َع َزماناً كَثيراً
ناك َم َع تَ ِ
كا َن ي َ ْجتَ ِم ُع ُه َ
لاميذ ِه3 .ف أَا َخ َذ
ي َ ُه َوذا َس ِريَّ ًةَ ،و ِم ْن ِع ْن ِد ِكبا ِر الكَ َهنَ ِة
َوالف َّريس ّيي َن أا َخ َذ ُش َرطاً َو أاتى اإلى ُه َ
ناك
َم َع َمشا ِع َل َو َمصابي َح َو ِسلا ٍحَ 4 .و ِل� أ َّن
يَسو َع كا َن ي َ ْع ِر ُف ك َُّل َش ٍ
يء ا آ ٍ
ت َعلَي ِه،

18

يو َح ّنا
َخ َر َج َوقا َل َل ُهمَ « :م ْن تَ ْطلُبو َن؟» 5قالوا
اصري ».قا َل َل ُهم يَسو ُع:
َل ُه« :يَسو َع ال ّن َّ
أ
«انا ُه َوَ ».وكا َن ي َ ُه َوذا ال ُم َس ِّل ُم أايضاً
قائماً ُه َ
ناك َم َع ُهمَ 6 .وحي َن قا َل َل ُهم يَسو ُع:
أ
«انا ُه َو »،تَرا َجعوا اإلى ال َخ ْل ِ
ف َو َوقَعوا
ضَ 7 .وعا َد يَسو ُع ي َ ْس أا ُل ُهمَ « :م ْن
َعلى ال� أ ْر ِ
اصري».
تَ ْطلُبو َن؟» فَقالوا« :يَسو َع ال ّن َّ
8قا َل َل ُهم يَسو ُع« :قُ ْل ُت َلكُم :أانا ُه َو .فَ إا ْن
كُ ْنتُم تَ ْطلُبونَني ،ف ََدعوا ِ
هؤل�ء ي َ ْذ َهبو َن».
ِ 9لتَ ِت َّم الكَ ِل َم ُة ا َّلتي قا َل« :ا َّلذي َن أا ْع َطيتَني
َل ْم أُا ْه ِل ْك ِم ْن ُه ْم أا َحداًَ 10 ».وكا َن َم َع ِس ْمعا َن
س الكَ َهنَ ِة
يف ا ْستَ َّل ُه َو َض َر َب َع ْب َد َرئي ِ
َس ٌ
اس ُم ال َع ْب ِد
فَ َق َط َع أُا ْذنَ ُه اليُ ْمنىَ .وكا َن ْ
«ض ِع
ما ِل َخ 11 .فَقا َل يَسو ُع ِلبُ ْط ُر َسَ :
يف في ِغ ْم ِد ِه .الك ْأَا ُس ا َّلتي أا ْعطاني
َّ
الس َ
أ
أ
أابي ال� ا ْش َربُها؟»

14-5:18

لن« :لَمن تْريدو ْن؟» قالولو« :لَ َيس ُوع
ْوقالْ ْ
لن« :اَأنا واِ».
النّاصريَ ».يس ُو ْع قالْ ْ
عنَ .و ْق ْت
ْوياهوذا زاِ َل َسلَّمو كا ْن قاي ْم َم ْ
رجعوا لَ َخ ْلف
لن َيس ُوعْ« :اَأنا واِْ »،
َل قالْ ْ
ضَ .ر ْد َيس ُو ْع َساَأ ْلن« :لمن
ْو َو َقعوا َع الا َ ْر ْ
تْريدو ْن؟» ْوهنّ ِا قالوا« :لَ َيس ُوع النّاصري».
لن« :ق ْل ُت لْكن اَنا واَِ .بقى َل
َيس ُو ْع قالْ ْ
يروحو ْنَ ».ت تْت ْم
لي تْريدو ْنَ ،خلَّوا َهوك ُ
ك ْلم ْة َل قالَْ « :هو ْذ َل َع َطي ْتني ،ما َتو َب ْل ُت
رس كا ْن َمعو
منّن ْولا واِح ْد ».شَ ْمعو ْن ب ْط ْ
َسيف ْز َغ ّي ْر ،قا ْم َس َحبو ْو َض َر ْب خادم ْگبير
ال َك َه َنة ْوجاب ا ْذنو َاليمين .الخاد ْم كان
رس« :ح ّط
ْاسمو م ُولخْ َ .يس ُو ْع قا ْل لَب ْط ْ
كاس َل َعطاني اَأبوي م ُو
الس ْ
َّ
يف م ُو َضعوْ .
ْاش َربو؟»
5

6

7

8

9

10

11

َيس ُو ْع ع ْند َحنّان و َقيافا

(متى  ،58–57:26مرقس –53:14
 ،54لوقا )54:22

القائد َو ُش َر ُط اليَهو ِد
السريَّ ُة َو ُ
12حينَ ٍئذَّ ،
أا ْم َسكوا يَسو َع َوق َّيدوهَُ 13 .و أاتَوا ِب ِه اإلى
َح ّنا َن أا َّول� ًِ ،ل�أنَّ ُه كا َن َحما قَيافا ا َّلذي كا َن
السنَ ِةَ 14 .وقَيافا
ئيس الكَ َهنَ ِة في ِت ْل َك َّ
َر َ
كا َن ذ ِل َك ا َّلذي أاشا َر َعلى اليَهو ِد أانَّ ُه َخ ٌير
الش ْع ِ
ب.
موت َر ُج ٌل وا ِح ٌد َع ِن َّ
أا ْن ي َ َ

هاك ال َو ْق ْت ال َع ْس َكر ْوق ّوادن ْوح ّراس
مسكوا َيس ُوع ْوشَ دَّدو ُهْ ،و َو َّدو ُه
الياهو ْد ْ
من َل َحمو َقيافا
اَأ َّو ْل شي لَع ْن ْد َحنّا ْنْ ،
الس ِنة.
كا ْن ،ها ْك َل كان ْگبير ال َك َه َنة هاك َّ
ْو َقيافا ه ّواِ واِ ْ
هاك َل شا ْر َع الياهود
لن« :اَأ ْح َس ْن واِ َزلَ ِمة واِحد يموت
ْوقالْ ْ
ْم َبدال الا أ ِّمة».
12

13

14
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21-15:18

رس ينكر َيس ُو ْع
ب ْط ْ

(متى  ،70–69:26مرقس –66:14
 ،68لوقا )57–55:22

شَ ْمعو ْن ب ْطرس ْو َت ْلمي ْذ لخْ كا ْن ي ْمشَ و ْن
ف َيس ُوعْ .وهاك ال َّت ْلمي ْذ كا ْن ي ْعرفو ْگبير
َخ ْل ْ
س
للب ْ
ال َك َه َنةْ ،و َد َخ ْل َم ْع َيس ُو ْع َ
يتَ .ب ْ
رس كا ْن قاي ْم َب ّرا ع ْند البابْ .و َط َل ْع ها ْك
ب ْط ْ
َت ْلميذ اللاخْ َ ،ل ي ْعرفو ْگبير ال َك َه َنةْ ،و َحكى
َم ْع ناط ُورة الباب ْو َدخَّ ْل شَ ْمعو ْن .الب ْن ْت
قالت لَشَ ْمعو ْن« :م ُو اأنْ َت زاِ
الباب ْ
ناط ُورة ْ
من َتلامي ْذ َهال َّزلَ ِمة اأنْ َت؟» قالْلا« :لا».
ْ
ِ
قايمين يشْ علو ْن
اس كانوا
ْ
الخ ّدامين والح ّر ْ
من َل َب ْر ْد َز ْم َهري ْر كان.
نا ْر َت ي ْت َدفَّو ْنْ ،
عن ي ْت َدفّا.
ْوشَ ْمعو ْن زاِ كا ْن قاي ْم َم ْ

َ 15وكا َن ِس ْمعا ُن َووا ِح ٌد ِم َن ال َّت ِ
لاميذ
راء يَسو َعَ .وذ ِل َك
ال� آ َخري َن يَسيرا ِن َو َ
ال ِّت ُ
ئيس الكَ َهنَ ِة ف ََد َخ َل
لميذ كا َن ي َ ْع ِرفُ ُه َر ُ
الدا ِرَ 16 .وكا َن ِس ْمعا ُن
َم َع يَسو َع اإلى ّ
قائماً خا ِرجاً ِع ْن َد البا ِ
ب ،ف َخ َر َج ذ ِل َك
ال ِّت ُ
ئيس
لميذ ال� آ َخ ُر ا َّلذي كا َن ي َ ْع ِرفُ ُه َر ُ
ِ
الباب َو أا ْد َخ َل
الكَ َهنَ ِة َوكَ َّل َم حا ِر َس َة
الشابَّ ُة الخا ِد َم ُة حا ِر َس ُة
ِس ْمعا َنَ 17 .وقا َل ِت ّ
ب ِل ِس ْمعا َن :أ
البا ِ
«ا َل ْس َت أانْ َت أايضاً ِم ْن
تَ ِ
الر ُج ِل؟» قا َل لها« :ل�».
لاميذ هذا َّ
والش َر ُط قائمي َن ي َ ْصنَعو َن
بيد ُّ
َ 18وكا َن ال َع ُ
ناراً ِليَ ْستَ ْد ِفئواِ ،ل�أنَّ ُه كا َن ب َ ْر ٌدَ .و ِس ْمعا ُن
أايضاً كا َن قائماً َم َع ُهم ي َ ْستَ ْد ِف ُئ.

ْگبير ال َك َه َنة َساَأ ْل َيس ُو ْع َعلى َتلاميذو
ين
ْو َت ْعليموَ .يس ُو ْع قالْلو« :اَأنا قدّام ال َع ْ
يت َمع النّ ِاسْ ،وداي ْم َعلَّ ْم ُت ف
َح َك ُ
يجت ْمعون
الهي َك ْل م ُو َض ْع َل ْ
المج ِامع ْوف َ
يت.
الياهو ْد كلّنْ ،وشي بالخ ْب ِية ما َح َك ُ
يش
يش ْ
تساَألْني اَنا؟ ْاساَأ ْل لَو ْك َل س ْمعوا اَأ ْ
لَ ْ

ئيس الكَ َهنَ ِة يَسو َع َع ْن
َ 19و َس أا َل َر ُ
تَ ِ
لاميذ ِه َو َع ْن تَ ْعلي ِم ِه20 .فَقا َل َل ُه يَسو ُع:
أ
«انا َعلا ِنيَ ًة تَكَ َّل ْم ُت َم َع العا َل ِمَ ،وفي
ك ُِّل َو ْق ٍ
ت ع َّل ْم ُت في ال َم ْج َم ِع َوال َهيكَ ِل
يث ك ُُّل اليَهو ِد ي َ ْجتَ ِمعو َنَ .وب َِش ٍ
يء في
َح ُ
ال َخ ِ
تس أا ُلني أانا؟
فاء َل ْم أاتَكَ َّل ْمِ 21 .لماذا ْ
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن َس ِمعوا ماذا تَكَ َّل ْم ُت
ِا ْس أا ْل

15

16

17

18

َيس ُو ْع ع ْند َحنّان

(متى  ،66–59:26مرقس –55:14
 ،64لوقا )71–66:22
19

20

21
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يت َمعنْ .كوا هنّ ِا ي ْعرفو ْن ك ْل شي َل
َح َك ُ
يتَ ».و ْق ْت َل قا ْل َيس ُو ْع ها ْذ ،واِح ْد
َح َك ُ
اس كا ْن قاي ْم َض َر ْب َيس ُو ْع َعلى
م الح ّر ْ
َخدّو ْوقالْلو« :كذاِ تْج ِاوب ْگبير ال َك َه َنة؟»
يتْ ،اش َه ْد
راب َح َك ُ
َيس ُو ْع قالْلوَ « :ل َخ ْ
يش َض َر ْب ْتني؟»
َع َ
س ،لَ ْ
الخرابْ ،و َل ْك َويّ ْ

ِ
هؤل�ء ي َ ْع ِرفو َن ك َُّل َش ٍ
يء
َم َع ُهم .ها ُهم
22
قُ ْل ُتَ 22 ».وحي َن قا َل ِ
هذ ِه الكَ ِلما ِت ،وا ِح ٌد
الش َر ِط كا َن قائماً َض َر َب يَسو َع َعلى
ِم َن ُّ
َخ ِّد ِه َوقا َل َل ُه :أ
ئيس
«اهكَذا تُجاو ُِب َر َ
23
جاب يَسو ُع َوقا َل َل ُه« :اإ ْن
الكَ َهنَ ِة؟»  23أا َ
دي،
الر ِّ
كُ ْن ُت قَ ْد تَكَ َّل ْم ُت َر ِديًّا فَا ْش َه ْد َعلى َّ
َواإ ْن َح َسناً فَ ِلماذا تَ ْض ِربُني؟»
َ 24و َح ّنا ُن أا ْر َس َل يَسو َع ُم َق َّيداً اإلى قَيافا 24قا ْم َحنّا ْن َب َعثو ْمشَ َّد ْد لَع ْن ْد َقيافا ْگبير
ال َك َه َنة.
س الكَ َهنَ ِة.
َرئي ِ

سيح
رس َمرة لخ ينكر ال َم ْ
ب ْط ْ

(متى  ،75–71:26مرقس –69:14
 ،72لوقا )62–58:22

َ 25وكا َن ِس ْمعا ُن قائم ًا ي َ ْستَ ْد ِف ُئ،
َوقالوا َل ُه :أ
«ا َل ْس َت أانْ َت أايضاً وا ِحداً ِم ْن
تَ ِ
لاميذ ِه؟» َو ُه َو أانْكَ َر َوقا َلَ « :ل ْس ُت أانا».
 26قا َل َل ُه وا ِح ٌد ِم ْن َع ِ
س الكَ َهنَ ِة،
بيد َرئي ِ
سيب ذ ِل َك ا َّلذي قَ َط َع ِس ْمعا ُن أُا ْذنَ ُه :أ
«اما
نَ ُ
َر أايتُ َك َم َع ُه في البُ ْستانِ؟» َ 27و أانْكَ َر أايضاً
الد ُ
يك.
صاح ّ
ِس ْمعا ُنَ .و ِل َلو ْق ِت َ

رس قاي ْم كا ْن ي ْت َدفّا ْوقالولو:
ْوشَ ْمعو ْن ب ْط ْ
من َتلاميذو اأنْ َت؟» ه ّواِ
«م ُو اأنْ َت زاِ واِح ْد ْ
من
نَ َكر ْوقالْ« :لا م ُو منّ ْن ».واِح ْد ْ
خ ّداِمين ْگبير ال َك َه َنةَ ،قرايبو لا ْك َل كا ْن
ك ْل َق َط ْع شَ ْمعون ا ْذنو ،قالْلو« :م ُو اَأنا اَأ َريتو ْك
البستا ْن؟» ْو َك ْر ْة لخْ نَ َك ْر شَ ْمعون،
َمعو ف ْ
ف ساعتا ساح الد ْ
ّيك.
ْو َ
25

26

27

س
َيس ُو ْع قدّام بيلا ُط ْ

(متّى  2–1:27و ،14–11مرقس
 ،15–1:15لوقا )5–1:23

َّثم جاءوا ِبيَسو َع ِم ْن ِع ْن ِد قَيافا اإلى
من ع ْن ْد َقيافا لَقَصر
َب ْعدا ،جابوا َيس ُو ْع ْ
الصبحْ .وهنّ ِا
كصارت ّ
باحَ .و ُهم َل ْم ي َ ْدخُلوا الحاكمْ .وكا ْن ّ
دا ِر الوِل�ي َ ِةَ ،وكا َن َص ٌ
28

28

356

يو َح ّنا

38-29:18

ما َد َخلوا للقَصر ْبشا ْن لا ي ْت َن َّجسو ْن َقب ْل
س َط َل ْع
َل يا ْكلون ْ
الفص ْح .قا ْم بيلا ُط ْ
لكن َع
يش َد ْعوى ْ
لَع ْند ْن لَ َب ّرا ْوقالْ ْ
لن« :اَأ ْ
ال َّزلَ ِمة ها ْذ؟» قالولو« :يكو ْن ما كا ْن
كسوى ْشرورْ ،ولا ْ
لك كا ْن َت نْ َسلّمو».
َّ
ِ
«و َّدو ُه انْتن ْوحا ْكمو ُه
س قالْ ْ
لنَ :
بيلا ُط ْ
كن ».الياهو ْد قالوا« :م ُو
موجب
ْب
ناموس ْ
ْ
ْ
يح ّق لْنا ن ْقتل اَ َّح ْدَ ».ت تْت ْم ك ْلم ْة َل قا ْل
يموت.
َيس ُو ْع َو ْق ْت َل َخ َّب ْر اَأينا َموتِة َت
ْ
ساح َيس ُوع
س َد َخ ْل للقَصر ْو ْ
قا ْم بيلا ُط ْ
ْوقالْلو« :اأنْ َت واِ َملك الياهو ْد؟» َيس ُو ْع
س
قالْلوْ :
«من ع ْند ْك ق ْل ْت هاي ،والّا ن ِا ْ
قالوا ْ
س قالْلو« :لَيش
لك َع َلي؟» بيلا ُط ْ
اَنا ياهودي اَنا؟ اولا ْد اَأ ّم ْ
تك و ْگباريّة ال َك َه َنة
يت؟» َيس ُو ْع قالْلو:
يش َس َو ْ
َسلَّمو ْك لي .اَأ ْ
من
من َهال ّدنْي ِا ي ِا .يكو ْن ْ
« َم ْم َلكتي م ُو ْ
كانت َم ْم َلكتي ،خ ّداِميني كا ْن َت
َهال ّدنْي ِا ْ
تسلَّ ْم للياهو ْدَ .بقى
يح ِا ْربو ْن م ُو َ
يخلَّو ْن اَأ َ
س
الس ْع َم ْم َلكتي م ُو ْ
َّ
من َهو ْن ي ِا ».بيلا ُط ْ
قالْلوَ « :بقى َملك انْ َتَ ».يس ُو ْع قالْلو:
«اأنْ َت ق ْل ْت َملك اَنا .اَأنا لَهاي َمولود اَنا،
للح ْق .ك ْل
ْولَهاي ُ
جيت لل ّدنْي ِاَ ،ت ْاش َه ْد َ
س
واِح ْد م َ
الح ْق ْ
يس َم ْع َصوتي ».بيلا ُط ْ
الحق؟» ْو َو ْق ْت َل قا ْل
يش واِ َ
قالْلو« :اَأ ْ
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ِلئَ ّلا يَتَنَ َّجسوا قَ ْب َل أا ْن أياكُلوا ال ِف ْص َح.
َ 29و َخ َر َج بيلا ُط ُس اإلى الخا ِر ِج ،اإ َليهِم،
َوقا َل َل ُهم :أ
«ايَّ ُة ِشكاي َ ٍة َلكُم َعلى هذا
الر ُج ِل؟»  30أاجابوا َوقالوا َل ُه« :لو َل ْم يَكُ ْن
َّ
قَ ْد َع ِم َل َر ِديًّاَ ،لما كُ ّنا نُ َس ِّل ُم ُه َولو اإ َل َ
يك».
 31قا َل َل ُهم بيلا ُط ُس« :خُذوهُ َودينوهُ
ِ
ِب َح َس ِ
ناموسكُم ».قا َل َل ُه اليَهو ُد« :ل�
ب
ي َ ِح ُّل َلنا أا ْن نَ ْقتُ َل أا َحداًِ 32 ».لتَ ِت َّم الكَ ِل َم ُة
ا َّلتي قا َل يَسو ُع ُم ْع ِلماً أا َّي َمو ٍ
تيد
ت َع ٌ
موت َّ 33ثم َد َخ َل بيلا ُط ُس اإلى دا ِر
ُه َو أا ْن ي َ َ
الوِل�ي َ ِة َو َدعا يَسو َع َوقا َل َل ُه :أ
«ا أانْ َت ُه َو
َم ِل ُك اليَهو ِد؟»  34قا َل َل ُه يَسو ُع :أ
«ا ِم ْن
ِت ْل ِ
قاء نَف ِْس َك قُ ْل َت هذا أا ْم اآ َخرو َن قالوا َل َك
َع ّني؟» 35قا َل َل ُه بيلا ُط ُس :أ
هودي أانا؟
«اي َ ٌّ
اسلَ َ
موك
ناء أُا َّم ِت َك َو ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة ُهم ْ
أابْ ُ
لي .ماذا فَ َع ْل َت؟»  36قا َل َل ُه يَسو ُع:
اإ َّ
يس ْت ِم ْن هذا العا َل ِمَ .لو ِم ْن
« َم ْملَكَتي َل َ
هذا العا َل ِم كانَ ْت َم ْملَكَتيَ ،لكا َن َخ َدمي
يُعا ِركو َن ِلئَ ّلا أُا َس َّل َم اإلى اليَهو ِدَ .ول ِك ِن
يس ْت ِم ْن ُهنا 37 ».قا َل
ال� آ َن َم ْملَكَتي َل َ
َل ُه بيلا ُط ُس« :اإذاً َم ِل ٌك أانْ َت ».قا َل َل ُه
يَسو ُع :أ
«انْ َت قُ ْل َت اإنّي َم ِل ٌكِ .لهذا َمولو ٌد
يت اإلى العا َل ِمِ ،ل�أش َه َد ِلل َح ِّق.
أانا َو ِلهذا أاتَ ُ
ك ُُّل َم ْن ُه َو ِم َن ال َح ِّق ي َ ْس َم ُع َصوتي».
38قا َل َل ُه بيلا ُط ُس« :ما ُه َو ال َح ُّق؟» َوحي َن
قا َل هذاَ ،خ َر َج أايضاً اإلى اليَهو ِدَ ،وقا َل

يو َح ّنا
َل ُهم :أ
«انا ل� أاج ُِد في ِه َول� ِع َّل ًة وا ِح َدةً.
َ 39و َلكُم عادةٌ أا ْن أُا ْط ِل َق َلكُم وا ِحداً في
ال ِف ْص ِح .أافَتُريدو َن أا ْن أُا ْط ِل َق َلكُم َم ِل َك
اليَهو ِد هذا؟» 40ف ََص َرخوا َجميعاً َوقالوا:
«ل� هذا ،ب َ ْل باراباَ ».وكا َن بارابا هذا
قا ِط َع ُط ُرقٍ.
حينَ ٍ
ئذ َجلَ َد بيلا ُط ُس يَسو َع.
ْليل َش ٍ
َ 2و َضف ََر ال ُجنو ُد اإك َ
وك
داء
َو َو َ
ضعوهُ في َر ْأا ِس ِه َو أا ْلبَسوهُ ِر ً
3
لام
أُا ْر ُجوا ِن ًّياَ .وكانوا يَقولو َن َل ُهَ « :س ٌ
َل َك يا َم ِل َك اليَهو ِدَ ».وكانوا ي َ ْض ِربونَ ُه
َعلى َخ َّدي ِهَ 4 .وعا َد ف َخ َر َج بيلا ُط ُس اإلى
الخا ِر ِج َوقا َل َل ُهم« :ها أانا أُا ْخ ِر ُج ُه اإ َليكُم
اإلى الخا ِر ِج ِلتَ ْع ِرفوا أانّي ل� أاج ُِد في ِه ِع َّل ًة
وا ِح َدةًَ 5 ».و َخ َر َج يَسو ُع اإلى الخا ِر ِج َو َعلَي ِه
الش ِ
اإك ُ
داء ال� أُ ْر ُجوانَِ ،وقا َل َل ُهم
ْليل َّ
وك َو ِر ُ
الر ُج ُلَ 6 ».وحي َن راآهُ
بيلا ُط ُسُ « :ه َوذا َّ
الش َر ُطَ ،ص َرخوا قائلي َن:
ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة َو ُّ
اص ِل ْب ُه!» قا َل َل ُهم بيلا ُط ُس:
«اص ِل ْب ُه! ْ
ْ
أ
أ
أ
أ
اص ِلبوهُِ ،ل�نّي انا ل� اج ُِد
«خُذوهُ انْتُم َو ْ
ناموس،
في ِه ِع َّلة7 ».قا َل َل ُه اليَهو ُدَ « :لنا
ٌ
ِ
َو ِب َح َس ِ
وت،
ب
ناموسنا ُم ْستوج ٌِب ُه َو ال َم َ
ِل�أنَّ ُه َج َع َل نَف َْس ُه ابْ َن الل ِه8 ».حي َن َس ِم َع
بيلا ُط ُس ِ
هذ ِه الكَ ِل َم َة ا ْزدا َد َخوفاًَ 9 .وعا َد
ف ََد َخ َل بيلا ُط ُس اإلى دا ِر الوِل�ي َ ِة َوقا َل

19

9:19–39:18

لن:
هايَ ،ط َل ْع َك ْر ْة لخْ َلع ْند الياهود ْوقالْ ْ
وح ِدة اَأرى ِفيو .وانْتن
«اَأنا ْولا علِّة ْ
بوس ف
ْت َع َّو ْد ْتن َت اَ َفلّت لْ ْ
كن واِح ْد َم ْح ْ
كن ها ْذ
عيد ْ
الفص ْحَ .بقى تْريدون اَ َفلّت لْ ْ
َملك الياهو ْد؟» ْوكلّ ْن ساحوا ْوقالوا« :لا
لى لَباراباْ ».وبارابا ها ْذ واِح ْد قطّا ْع
لا ْذَ ،ب ِ
ط ْر ْق كا ْن.
س َق ْر َپچ
الو ْق ْ
هاك َ
ت ،بيلا ُط ْ
َيس ُوعْ .وال َع ْس َك ْر َضفَروا ا ْكلي ْل
من شَ وك ْو َحطّو ُه َعلى راسوْ ،ولَ َّبسو ُه دلْ ِمة
ْ
«سلا ْم يا َملك
اأ ْرجوان ِّيةْ ،وكان يقولولوَ :
الياهودْ ».وكا ْن يضْ ربو ُه َعلى خْ دودوْ .و َر ْد
لن« :هاي اَنا
س لَ َب ّرا ْوقالْ ْ
َك ْر ْة لخْ َط َل ْع بيلا ُط ْ
كن واِ لَ َب ّراَ ،ت ت ْعرفو ْن م ُو ارى ِفيو
اَأط ِالع لْ ْ
وح ِدةْ ».و َط َل ْع َيس ُو ْع لَ َب ّرا ْو َع َليو
ْولا علِّة ْ
س
ا ْكليل الشَّ وك ْودلْمة الا ْرجوان ِّيةْ .وبيلا ُط ْ
قالْلنْ « :كوا ال َّزلَ ِمةَ ».و ْق ْت َل ا َرو ُه ْگباريّة
اصلبو!»
«اصلبو! ْ
اس ساحواْ :
ال َك َه َنة والح ّر ْ
اصلبو ُه .اَأنا م ُو
«و َّدو ُه اأنْتن ْ
س قالْ ْ
لنَ :
بيلا ُط ْ
«نحن ِا لنا
ارى ِفيو علِّة ».الياهو ْد قالولوْ :
ناموسنا
ف
ناموس ،و ْب
موجب شي َل في َ
ْ
ْ
ْ
ِ
من َل َسوى ُروحو ا ْبن
مس َتح ْق وا لل َم ْ
وتْ ،
ْ
ِ
س َهالك ْلمة ،اأ ْك َث ْر
اَلله ».لَ َم ْن سم ْع بيلا ُط ْ
خافْ ْ .و َك ْر ْة لخْ َر ْد َد َخ ْل للقَصر ْوقا ْل
39
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واب
لَ َيس ُوعْ« :من َاين انْ َت؟» َيس ُو ْع َج ْ
س قالْلوَ « :معي اَأنا م ُو
ما َعطا ُه .بيلا ُط ْ
تحكي؟ م ُو ت ْعرفْ لي س ْل َطة اَأت ِي ْق اَأ َفلّ ْ
تك
ْ
َوات ِي ْق اَأ ْص ْ
لبك؟» َيس ُو ْع قالْلو« :ما كا ْن
َت يكو ْن ْ
لك َع َلي س ْل َطة ْولا ْبشي واِحد،
من
يكو ْن ما كا ْن ك انْ َع َط ْ
من ف ُو ْقْ .
يت ْ
هايَ ،ل َسلَّ ْمني ْ
من
لك ،اَأ ْگ َب ْر ي ِا َخط ّيتو ْ
َخ ِط ّي ْ
من هاي ،كان يريد بيلا ُطس
تكْ ».و ْ
س الياهو ْد ساحواَ « :ل َفلَّ ْت ْت ها ْذ،
ي َفلّتوَ ،ب ّ
يسي
حب الق َ
َيصر انْ َتْ ،
م ُو ْم ّ
من َل ك ْل من َ
ُروحو َم ْ
َيص ْرَ ».و ْق ْت
لكَ ،عدو واِ للق َ
س َهالك ْل ِمة ،ط ِال ْع َيس ُو ْع
َل سم ْع بيلا ُط ْ
لَ َب ّرا ْوقع ْد َع البيما ،ف م ُو َض ْع َل يقولولو
الح َجر»ْ ،وبالع ْبراني « ْگفي ْفتا».
« َرصيف َ
كانت َحوالي
الفص ْح كانْ ،و ْ
ْو ْاست ْعداد ْ
كن».
سا َعة س ِّتةْ .وقال للياهودْ « :كوا َمل ْك ْ
ْوهنّ ِا قاموا َبقى يس ِيحو ْن« :شيلو! شيلو!
كن
اصلبو! ْ
ْ
لن« :لَ َمل ْك ْ
س قالْ ْ
اصلبو!» بيلا ُط ْ
اَأ ْصلب؟» ْگباريّة ال َك َه َنة قالوا« :ما لْنا َم ْ
لك
يص ْر».
َغي ْر َق َ
10

11

12

13

14

15

يصلبو ُه.
من واِ َت ْ
هاك ال َو ْق ْت َسلَّ ْ
ْوساقو ُه ْوط ِالَعو ُه.
16
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ِليَسو َعِ « :م ْن أاي َن أانْ َت؟» َول ِك َّن يَسو َع َل ْم
ي ُ ْع ِط ِه َجواباً10 .قا َل َل ُه بيلا ُط ُس :أ
«ا َمعي
ل� تَتَكَ َّل ُم؟ أال� تَ ْع ِر ُف أا َّن لي ُس ْلطاناً أا ْن
أُا ْط ِلق ََك َو ُس ْلطاناً أا ْن أا ْص ِلبَ َك؟»  11قا َل
َل ُه يَسو ُع« :ما كا َن َل َك َعلَ َّي ُس ْلطا ٌن،
َوق.
طيت ِم ْن ف ُ
َول� وا ِح ٌدَ ،لول� أانَّ َك أُا ْع َ
ِلهذا ،ذ ِل َك ا َّلذي أا ْسلَ َمني اإ َل َ
يك أا ْع َظ ُم
ِه َي َخطيئتُ ُه ِم ْن َخطيئ ِت َكَ 12 ».و ِم ْن أا ْج ِل
ِ
ريد أا ْن ي ُ ْط ِل َق ُه.
هذ ِه الكَ ِل َم ِة كا َن بيلا ُط ُس ي ُ ُ
َول ِك َّن اليَهو َد كانوا ي َ ْص ُرخو َن« :اإ ْن كُ ْن َت
يص َرِ ،ل� أ َّن ك َُّل
هذا تُ ْط ِل ُق فَلَ ْس َت ُم ِح َّب قَ َ
يص َر».
َم ْن ي َ ْج َع ُل نَف َْس ُه َم ِلكاً ُه َو ِض ُّد قَ َ
َ 13وحي َن َس ِم َع بيلا ُط ُس ِ
هذ ِه الكَ ِل َم َة،
أاخ َْر َج يَسو َع اإلى الخا ِر ِج َو َجلَ َس َعلى
سي الق ِ
َضاء في ال َمكا ِن ا َّلذي ي ُ ْدعى
ك ُْر ِّ
صيف ِ
الحجا َر ِة» وبِال ِع ْب ِريَّ ِة «گْفيفْتا».
« َر َ
14
السا َع ِة
وم تَ ْه ِيئَ ِة ال ِف ْص ِح َونَ ْح ُو ّ
َوكا َن ي َ ُ
السا ِد َس ِةَ ،وقا َل ِلليَهو ِدُ « :ه َوذا َم ِلكُكم».
ّ
اص ِل ْب ُه!
اص ِل ْب ُه! ْ
فص َرخوا :خ ُْذهُ! خ ُْذهُ! ْ
َ 15
قا َل َل ُهم بيلا ُط ُس :أ
«ا َم ِلكَكم أا ْص ِل ُب؟»
يس َلنا َم ِل ٌك اإلّ�
قا َل ِكبا ُر الكَ َهنَ ِةَ « :ل َ
يص َر».
قَ َ
16حينَ ٍئذ أا ْسلَ َم ُه اإ َليهِم َليَ ْص ِلبوهُ .ف أَا َخذوا
يَسو َع َو أا ْخ َرجوهُ،
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ليب
َيس ُو ْع َع َّ
الص ْ

(متّى  ،44–32:27مرقس –21:15
 ،32لوقا )43–26:23

 17حا ِملا ً َصليبَ ُه اإلى ال َمكا ِن ا َّلذي
ي ُ ْدعى ال ُج ْم ُج َم َة َوبِال ِع ْب ِريَّ ِة «گوگو ْلثا».
يث َصلبوهُ َو َم َع ُه اثْنا ِن ا آ َخرانِ،
َ 18ح ُ
أا َح ُد ُهما ِم ْن ُهنا َوال� آ َخ ُر ِم ْن ُهناَ ،ويَسو ُع
الو ْس ِطَ 19 .وكَتَ َب أايضاً بيلا ُط ُس َلوحاً
في َ
الصلي ِ
بَ .وكا َن َمكْتوباً:
َو َو َض َع ُه َعلى َّ
«هذا يَسو ُع ال ّن ِ
ري َم ِل ُك اليَهو ِد».
اص ُّ
َ 20و ِ
الصحيف ُة قَ َر أَاها كَثيرو َن ِم َن
هذ ِه َّ
اليَهو ِد ،فَقَريباً كا َن ال َمكا ُن ا َّلذي ُص ِل َب
في ِه يَسو ُع اإلى ال َمدينَ ِةَ .وكانَ ْت مكتوب ًة
الرو ِم َّي ِةَ 21 .وقا َل
بِال ِع ْب ِريَّ ِة َواليونا ِن َّي ِة َو ّ
ِكبا ُر الكَ َهنَ ِة ِلبيلا ُط َس« :ل� تَكْتُ ْب‘ :هو
َم ِل ُك اليَهو ِد ’،بلُ ‘ :ه َو قا َل :أانا َم ِل ُك
اليَهو ِد22 » ’.قا َل بيلا ُط ُس« :ما كَتَ ْب ُت
كَتَ ْب ُت».
َ 23وال ُجنو ُد حي َن َصلبوا يَسو َع أا َخذوا
صِ :ح َّص ٌة
َملاب َِس ُه َو َج َعلوها أا ْرب َ َع َة ِح َص ٍ
ِل ٍّ
قميص ُه بِلا
كل وا ِح ٍد ِم َن ال ُجنو ِدَ .وكا َن ُ
ِخيا َط ٍةَ ،م ْنسوجاً كُ ُّل ُه ِم َن ال� أ ْعلى24 .فَقا َل
ض« :ل� نَ ُش َّق ُه ب َ ْل ِلنَ ْقتَ ِر ْع
ب َ ْع ُض ُهم ِلبَ ْع ٍ
ْتوب ُ
القائل:
َعلَي ِه ِل َم ْن يَكو ُن ».فَتَ َّم اال َمك ُ

ض ْع َل
صليبو لَم ُو َ
ْوه ّواِ ح ِا ْ
مل َ
«الج ْمج ِمة» ،وب ْلس ِان الع ْبراني
يقولولوّ :
ين
«گ ُوگ ُولْتا» ،م ُو َض ْع َل َص َلبو ُه ْو َمعو ا ْث َن ْ
لخ ،واِح ْد م َنون ْوواِح ْد م َنون ْو َيس ُو ْع ف
س َعلى ل ُو ْح َحطّو
صْ .و َك َت ْب زاِ بيلا ُط ْ
النّ ْ
توب ِفيو« :هذا
َعلى َصليبوْ ،وكذاِ كا ْن َم ْك ْ
َيس ُوع النّاصري َملك الياهو ْدْ ».وشي
توب َعلى َهال َّدفِّةْ ،كثي ْر م الياهو ْد
ال َم ْك ْ
من َل َقر َّي ْب كا ْن م َالب َل ْد م ُو َض ْع َل
َق َرو ُهْ ،
توب ب ْلس ِان
انْ َص َل ْب ِفيو َيس ُوعْ .وكا ْن َم ْك ْ
الع ْبراني واليوناني وال ّر ُوماني .قاموا ْگباريّة
تب ‘ َملك
س« :لا ت ْك ْ
ال َك َه َنة قالوا لَبيلا ُط ْ
لى ‘ه ّواِ قالَْ :ملك الياهود
الياهو ْد واَِ ’،ب ِ
لن« :شي َل َك َت ْب ُت
س قالْ ْ
اَنا » ’.بيلا ُط ْ
َك َت ْب ُت».
وال َع ْس َك ْرَ ،و ْق ْت َل َص َلبوا َيس ُوعْ ،شالوا
َحويسو ْو َس َووا اَأ ْر َب ْعة ا ْقسا ْم ،لك ْل واِح ْد م
من
ال َع ْس َك ْر قس ْمْ .و َقميسو َبلا خْ يا َطة كا ْنْ ،
سوج كلّو .قاموا قالوا واِح ْد للاخْ :
ف ُوق َم ْن ْ
كب َع َليو ق ْر َعة َت ن ّرى
«م ُو نْش ّقوَ ،ت نْ ْ
توب َل يقول:
لَ ْ
من َت يكونْ ».و َت ّم ال َم ْك ْ
« ْتق ََّسموا َحويسي َبيناتنْ ،و َعلى َقميسي
17

18

19

20

21

22

23

24
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َك ّبوا ق ْر َعة» .ها ْذ واِ َل َس َووا ال َع ْس َك ْر.
قايمين كانوا ع ْن ْد َصليب َيس ُو ْع
ْو
ْ
اأ ّمو واخْ ْت اأ ّمو ْو َم ْر َي ْم َم ْر ْة ق ِليوفا ْو َم ْر َي ْم
ال َم ْجدَل ِّيةَ .وارى َيس ُو ْع اأ ّمو وال َّت ْلمي ْذ َل
كان يح ّبو قايمْ ،وقال لا ّمو« :يا َم َرةْ ،كوا
اب ْن ِكْ ».وقال لاك ال َّت ْلميذ« :هاي اأ ّمك».
من هاك ال ّسا َعة َو ّداها هاك ال َّت ْلمي ْذ لَع ْندو.
ْو ْ

«ا ْقتَ َسموا ِثيابي بَينَ ُهم َو َعلى ِلباسي أا ْلقَوا
قُ ْرع ًة ».هذا فَ َعلَ ُه ال ُجنو ُدَ 25 .وكانَ ْت
قائما ٍ
ت ِع ْن َد َصلي ِ
ب يَسو َع أُا ُّم ُه َو أُاخ ُْت
أُا ِّم ِه َو َم ْري َ ُم ا َّلتي ل َق ْليوفا َو َم ْري َ ُم ال َم ْج َد ِل َّي ُة.
َ 26و َر أاى يَسو ُع أُا َّم ُه َوال ِّت َ
لميذ ا َّلذي كا َن
يَسو ُع ي ُ ِح ُّب ُه قائماً ،فَقا َل ِل� أُ ِّم ِه« :يا ا ْم َر أاةُ،
ُه َوذا ابْنُ ِكَ 27 ».وقا َل ِلذ ِل َك ال ِّت ِ
لميذِ « :ه َي
السا َع ِة أا َخ َذها ذ ِل َك
ذي أا ُّم َكَ ».و ِم ْن ِت ْل َك ّ
ال ِّت ُ
لميذ اإ َلي ِه.

َب ْعداَ ،ع َرفْ َيس ُو ْع ك ْل شي كمل،
و ْبشان يت ّم ال ّ ْكت ِا ْب ،قالْ« :ع ْطشان اَنا».
ْوكا ْن َم ْحط ُوط ْفرا ْغ م ْتلي َخ ْل ،قاموا
َغطّوا ِفيو ْاسف ْن ِجة ْو َر َّبصووا َخ ّل ْو َحطّووا
َعلى ْ
شاق زوفى ْو َعلَّووا لَع ْن ْد ث ّموَ .و ْق ْت
َل ْ
الخل قالْ« :كم ْل».
ذاق َيس ُو ْع هاك َ
من
ْونَخّى راسو ْو َسلَّ ْم ُروحو .والياهو ْدْ ،
َل ْاست ْعدا ْد كا ْن قالوا :م ُو يس ِير يبيتو ْن
من َل َق َّر ْب
َه ْ
الاجسا ْد َهو ْذ َع َّ
ليبْ ،
الص ْ
من َل َيوم ْگبي ْر كا ْن َيوم
الس ْب ْتْ ،
ي ْط َلع َّ
س َت
الس ْب ْت هاكْ .و َط َلبوا ْ
َّ
من بيلا ُط ْ
لوبين وي َن ْزلوو ْن.
ي ْكسرو ْن سيقا ْن َهوك ال َم ْص ْ
ْو َجوا ال َع ْس َكر ْوك ََسروا سيقان الا َ َّول
صلوبين َمعوْ .و َو ْق ْت َل
ْوهاك اللاخْ ال َم
ْ
َجوا لَع ْن ْد َيس ُوعْ ،اَأ َروا ك ْلمات ْوما ك ََسروا

28ب َ ْع َد ِ
هذ ِه َع َر َف يَسو ُع أا َّن ك َُّل َشي ٍء قَ ِد
تاب قا َلَ « :ع ْطشا ُن
اكْتَ َم َلَ ،و ِلكَي ي َ ِت َّم ال ِك ُ
أاناَ 29 ».وكا َن اإنا ٌء َموضوعاً َم ْم ًّلوا َخ ّلا ً.
فَ َملاأ ِ
هؤل�ء اإ ْس َف ْن َج ًة ِم َن ِّ
الخل َو َو َضعوها
َعلى زوفى َو أا ْدنَوا اإلى فَ ِم ِهَ 30 .وحي َن أا َخ َذ
يَسو ُع ذ ِل َك ال َخ َّل ،قا َل« :ها قَ ْد أُاكْ ِم َل».
َو أا ْحنى َر ْأا َس ُه َو أا ْسلَ َم رو َح ُهَ 31 .واليَهو ُد ِل� أ َّن
وم التَ ْه ِيئَ ِة قالوا« :ل� تَب ِْت ِ
هذ ِه
وم كا َن ي َ َ
اليَ َ
الس ْب َت
ال� أ ْجسا ُد َعلى ِصلبا ِنهاِ »،ل� أ َّن َّ
الس ْب ِ
ت َ
ذاك.
يوم َّ
طال ٌع ،فَ َعظيماً كا َن ُ
َو َطلَبوا ِم ْن بيلا ُط َس أا ْن يَك ِْسروا سيقا َن
ِ
هؤل�ء ال َم ْصلوبي َن َويُن ِزلو ُهم.
َ 32و أاتى ال ُجنو ُد َوك ََسروا ساقَ ِي ال� أ َّو ِل
َوذ ِل َك ال� آ َخ ِر ال َم ْصلو ِ
ب َم َع ُهَ 33 .وحي َن
مات.
أاتَوا اإلى يَسو َع َر أاوا أانَّ ُه َسبَ َق َل ُه أا ْن َ
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(متى  ،56–45:27مرقس –33:15
 ،41لوقا )49–44:23
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فَلَ ْم يَك ِْسروا ساقَي ِهَ 34 .ول ِك َّن وا ِحداً ِم َن
ال ُجنو ِد َط َعنَ ُه في َج ْن ِب ِه ِب َح ْرب َ ٍةَ ،و ِل َلو ْق ِت
َخ َر َج َد ٌم َوما ٌءَ 35 .و َم ْن َر أاى َشه َِدَ ،و َح ٌّق
ِه َي َشها َدتُ ُهَ ،و ُه َو ي َ ْع ِر ُف أانَّ ُه يَقو ُل ال َح َّق
ِلتؤ ِمنوا أانْتُم أايضاًِ 36 .ل� أ َّن ِ
هذ ِه صا َر ْت
تاب ا َّلذي قا َلَ « :ع ْظ ٌم ل� يُك َْس ُر
ِليَ ِت َّم ال ِك ُ
ِم ْن ُه 37 ».أ
تاب ال� آ َخ ُر ا َّلذي
وايضاً ال ِك ُ
يَقو ُلَ « :سيَ ْن ُظرو َن في َم ْن َط َعنوا».

42-34:19

ف
سيقانوَ .ب ِ
لى واِح ْد م ال َع ْس َك ْر َض َربو َ
خاصرتو بال ّر ْمحْ ،وراساً َط َل ْع َدم ْو َمي .ها ْذ
ْ
َل ارى ،يشْ َهدْ .وشَ هادتو َح ْق ي ِاْ .وه ّواِ
من
الح ْق قال ْبشان انْ ْتن زاِ ْتاآ ْمنو ْنْ .
ي ْعرف َ
َل صاروا َهو ْذ َت يتم ْكت ِا ْب َل قالَْ « :عظ ْم
«ت
م ُو ي ْنكس ْر ِفيوْ ».و َغير كت ِا ْب زاِ قالَْ :
مح».
ي َط ْلعو ْن فا ْذ َل َض َربو ُه بال ّر ْ
34

35

36

37
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(متّى  ،61–57:27مرقس –42:15
 ،47لوقا )56–50:23

38ب َ ْع َد ِ
هذ ِهَ ،طلَ َب يو ُس ُف ا َّلذي ِم َن
الرام ِة ِم ْن بيلا ُط َس ِل�أنَّ ُه كا َن ِت ْلميذاً
ّ
ِليَسو َع َو ُمتَ َس ِّتراً كا َن َخوفاً ِم َن اليَهو ِد
أا ْن ي َ ْأاخ َُذ َج َس َد يَسو َع .أوا ِذ َن َل ُه بيلا ُط ُس
ف أَاتى َو أا َخ َذ َج َس َد يَسو َعَ 39 .و أاتى أايضاً
نيقوديموس ،ذ ِل َك ا َّلذي أاتى ِم ْن قَ ْب ُل
ُ
اإلى يَسو َع َليلا ً َو َجلَ َب َم َع ُه ُح َ
نوط ُم ٍّر
َوعو ٍد نَ ْح َو ِمئ ِة ِر ْط ٍلَ 40 .و أا َخذا َج َس َد
يَسو َع َولفّاهُ ِبكَ ّتا ٍن َم َع ُطيو ٍ
بِ ،ب َح َس ِ
ب
اع ِتيا ِد اليَهو ِد أا ْن ي َ ْد ِفنواَ 41 .وكا َن في
ذ ِل َك ال َمكا ِن ا َّلذي ُص ِل َب في ِه يَسو ُع
ديد َل ْم
ب ُ ْستا ٌنَ ،وفي ذ ِل َك البُ ْستا ِن قَ ْب ٌر َج ٌ
يَكُ ْن أا َح ٌد قَ ْد ُو ِض َع في ِه ب َ ْع ُد42 .ف ََو َضعوا
يَسو َع ُه َ
الس ْب َت كا َن ي َ ْدخ ُُل َو ِل� أ َّن
ناك ِل� أ َّن َّ
ال َق ْب َر كا َن قَريباً.

يوسف ها ْك َل م ال ّر ِامة َط َل ْب
َب ْعدا ،جا
ْ
س
سْ ،
ْ
من َل َت ْلمي ْذ كا ْن لَ َيس ُو ْع َب ْ
من بيلا ُط ْ
من َخوفو م الياهو ْدَ ،ط َل ْب َت ياخ ْذ
بالسر ْ
ّ
س عطا ُه اأذنْ ،وجا
َج َس ْد َيس ُوعْ .وبيلا ُط ْ
س،
َو َاخ ْذ َج َس ْد َيس ُوعْْ .وجا نيقوديم ُو ْ
من َقب ْل لَع ْن ْد َيس ُو ْع
ها ْك َل كا ْن ّ
كجا ْ
جاب َمعو َخ ْلط ْة م ّر ْوعو ْد َحوالي
بال َليلْ ،و ْ
ينن َح َملوا َج َس ْد َيس ُوع،
مي ْة رط ْل .وا ْث َن ْ
ماشات كتّان ْوب ْعطو ْر ،كَما َل
ْولَ ّفو ُه ف ْق
ْ
في عا ِدة للياهو ْد َو ْق ْت َل ي ْقبرو ْنْ .وكا ْن
في ْ
فاك م ُو َض ْع َل انْ َص َل ْب ِفيو َيس ُو ْع
البستا ْن كا ْن في َق ْبر ْجديد،
بستانْ ،وف ْ
ْ
ِ
اَ َّح ْد َبع ْد ما كا ْن ك انْ َح ْط فيوْ .و َحطّوا
من َل َو ْقت ْوكا ْن ي ْدخ ْل
َهون َْك َيس ُوعْْ ،
من َل ْق َر َّي ْب كان القَب ْر.
الس ْبتْ ،و ْ
َّ
38

39

40
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10-1:20

قي ِامة َيس ُو ْع

(متى  ،10–1:28مرقس  ،8–1:16لوقا )12–1:24

20

من
ْو َيوم َّ
الاح ْدَ ،م ْر َي ْم ال َم ْجدَل ِّية ْ
بح ،وال ّدنْي ِا َبع ْد ِفيا ع ْت ِمة،
و ّچ ّ
الص ْ
الح َج َرة َمشْ يولِة م القَب ْر.
َج ْت للقَب ْرَ ،وا َرت َ
يت َج ْت لَع ْن ْد شَ ْمعو ْن ب ْطرس ْولع ْن ْد
ْوع ْد ْ
هاك َت ْلميذ اللاخْ َل كا ْن َيس ُوع يح ّبو،
لن« :شالوا َو َّدوا َس ّي ْدنا مناك القَبر ْوم ُو
وقال ْت ْ
ا ْعرف اَ ْين َحطّو ُهْ ».و َط َل ْع شَ ْمعون ْوهاك
َت ْلميذ اللاخْ ،و َجوا للقَب ْرْ .وكا ْن ي ْعدَون
س َت ْلميذ اللاخْ َغ َل ْب
ينن َمع َب ْع ْ
ا ْث َن ْ
ضنَ .ب ْ
شَ ْمعو ْن ف ال َعدو ْووص ْل للقَب ْر َق ْبلوْ .و َط َلع
س
س اَأرى لَ ّفات الكتّا ْن َم ْحط ُو ْ
طينَ ،ب ْ
ْك َويّ ْ
ما َد َخ ْلْ .وجا شَ ْمعو ْن َب ْعدو ْو َد َخ ْل للقَب ْر
وحرا ْم َل
َوارى ْقماشات الكتّا ْن َم ْحط ُو َطةْ ،
لى
ف راسو م ُو َمع الكتّا ْنَ ،ب ِ
كا ْن َمشْ دو ْد َ
خاص َرة.
َم ْلف ُوف و َم ْحط ُو ْط َ
ف م ُو َض ْع َعلى ْ
هاك ال َو ْق ْت ،ها ْك َت ْلمي ْذ َل جا ف الا َ َّو ْل
من َل ما كا ْن
زاِ َد َخ ْل للقَب ْرَ ،وارى ْواآ َم ْنْ .
من َبين
الاسفا ْر َت يقو ْم ْ
ي ْعرفو ْن َبع ْد م ْ
عن.
يتينْ .و َر ّدوا راحوا ال َّت ْلمي َذ ْين لَم ُو َض ْ
ال َم ْ
2

3

4

5

6

7

8

9

10
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بوع أاتَ ْت َم ْري َ ُم
َوفي أا َّو ِل ال� أُ ْس ِ
لام با ٍق اإلى
ال َم ْج َد ِل َّي ُة با ِكراً َوال َّظ ُ
ال َق ْب ِرَ ،و َر أا ِت ال َح َج َر َم ْرفوعاً َع ِن ال َق ْب ِر.
َ 2و َرك ََض ْت َو أاتَ ْت اإلى ِس ْمعا َن ب ُ ْط ُر َس َواإلى
ذ ِل َك ال ِّت ِ
لميذ ال� آ َخ ِر ا َّلذي كا َن يَسو ُع ي ُ ِح ُّب ُه
َوقا َل ْت َل ُهم :أ
الس ِّي َد ِم َن ال َق ْب ِر َول�
«ا َخذوا َّ
أا ْع ِر ُف أاي َن َو َضعوهَُ 3 ».و َخ َر َج ِس ْمعا ُن
َوذ ِل َك ال ِّت ُ
لميذ ال� آ َخ ُر َو أاتَيا اإلى ال َق ْب ِر.
َ 4وكا َن ال�ثْنا ِن ي َ ْركُضا ِن َمعاً ف ََسبَ َق ال ِّت ُ
لميذ
ال� آ َخ ُر ِس ْمعا َن َو أاتى أا َّول� ً اإلى ال َق ْب ِر.
5
ظر ف ََر أاى ال�أكْفا َن َموضو َع ًة
َو أانْ َع َم ال َّن َ
َول ِك َّن ُه َل ْم ي َ ْدخ ُْلَّ 6 .ثم أاتى ِس ْمعا ُن ب َ ْع َدهُ
َو َد َخ َل اإلى ال َق ْب ِر َو َر أاى ال�أكْفا َن َموضو َع ًة،
َ 7وال ِم ْن َ
ديل ا َّلذي كا َن َم ْشدوداً ب َِر ْأا ِس ِه،
ل� َم َع ال�أكْفانِ ،ب َ ْل َم ْلفوفاً َو َموضوعاً
في َمكا ٍن َعلى ِح َد ٍة8 .حينَ ٍئذ َد َخ َل ذ ِل َك
ال ِّت ُ
لميذ أايضاً ا َّلذي أاتى أا َّول� ً اإلى ال َق ْب ِر
َو َر أاى َوا آ َم َنِ 9 .ل�أنَّ ُهم َل ْم يَكونوا ي َ ْع ِرفو َن
أ
ب َ ْع ُد ِم َن الكُتُ ِ أ
قوم
ب انَّ ُه كا َن َعتيداً ا ْن ي َ َ
ِم َن ال� أ ْموا ِ
تَ 10 .و َذ َه َب ال ِّت ْلميذا ِن أايضاً
اإلى َم ِ
وض ِعهِما.
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18-11:20

َيس ُو ْع ي ْظ َهر َل َم ْر َي ْم ال َم ْجدَل ِّية
(مرقس )11–9:16

َ 11وكانَ ْت َم ْري َ ُم قائم ًة ِع ْن َد ال َق ْب ِر خا ِرجاً
تَ ْبكيَ .وفيما ِه َي تَ ْبكي أانْ َع َم ِ
ظر
ت ال َّن َ
في ال َق ْب ِر12 ،ف ََر أا ْت َملاكَي ِن في ث َوبَي ِن
أابْيَضي ِن ،وا ِحداً ِم ْن ِج َه ِة َو ِ
سائد ِه َووا ِحداً
يث كا َن َموضوعاً
ِم ْن ِج َه ِة ِر ْجلَي ِهَ ،ح ُ
َج َس ُد يَسو َعَ 13 .وقال� لها« :يا ا ْم َر أاةُ،
ِلماذا تَ ْبكي َن؟» قا َل ْت َل ُهما :أ
«ا َخذوا
َس ِّيدي َول� أا ْع ِر ُف أاي َن َو َضعوهُ14 ».قا َل ْت
هذا َوالتَ َفتَ ْت اإلى َخ ْل ِفها َو َر أا ْت يَسو َع
قائماً َو َل ْم تَ ْع ِر ُف أانَّ ُه يَسو ُع15 .قا َل َلها
يَسو ُع« :يا ا ْم َر أاةُِ ،لماذا تَ ْبكي َن؟ َو َم ْن
تَ ْطلُبي َن؟» فَ َظ َّن ْت ِه َي أانَّ ُه البُ ْستا ِن ُّي،
فَقا َل ْت َل ُه« :يا َس ِّيدي ،اإ ْن كُ ْن َت أانْ َت
قَ ْد أا ْ
خذتَ ُه ،فق ُْل لي أاي َن َو َض ْعتَ ُه ِل� أ ْذ َه َب
واآخ َُذهُ 16 ».قا َل َلها يَسو ُعَ « :م ْري َ ُم».
َوالتَ َفتَ ْت َوقا َل ْت َل ُه بِال ِع ْب ِريَّ ِة« :رابولي!»
ْسيرهُ :يا ُم َع ِّل ُم17 .قا َل َلها يَسو ُع:
ا َّلذي تَف ُ
«ل� تَ ْل ِمسيني ِل�أنّي َل ْم أا ْص َع ْد ب َ ْع ُد اإلى
أابيَ .ول ِك ِن ا ْذ َهبي اإلى اإخ َْوتي َوقولي
َل ُهم :أ‘انا أا ْص َع ُد اإلى أابي َو أابيكُم َواإلهي
َواإل ِهكُم18 » ’.حينَ ٍئذ أاتَ ْت َم ْري َ ُم ال َم ْج َد ِل َّي ُة
بش َر ِت ال َّت َ
الر َّب َو أانَّ ُه قا َل
َو َّ
لاميذ أانَّها َر أا ِت َّ
َلها ِ
هذ ِه الكَ ِلما ِت.

كانت ع ْند
س َم ْر َيم ال َم ْجدَل ِّية قاي ِمة
ْ
َب ْ
سف
هي ت ْبكيَ ،طلَّعت ْك َويّ ْ
القَب ْر ت ْبكيْ .و ِّ
دين،
َين َ
ياض ق ِا ْع ْ
القَب ْرَ ،وا َر ْت َملاك ْ
ف َب ْ
من
من ص ُو ْب َم ْس َن ْد راسو ْوواِح ْد ْ
واِح ْد ْ
يش
ص ُوب ْاج َريوْ .وقالولا« :يا َم َرة ،لَ ْ
لن« :شالوا َو َّدوا َس ّيدي ْوم ُو
ين؟» قال ْت ْ
ت ْب َك ْ
دارت
ين َحطّو ُه».
قالت هاي وانْ ْ
ْ
ا ْعرف اَ ْ
فت َيس ُو ْع
لَ َخ ْلفا َوا َر ْت َيس ُو ْع قايمْ ،وما َع َر ْ
يش ت ْب َكين،
واَِ .يس ُو ْع قالْلا« :يا َم َرة ،لَ ْ
قالت َب ْلكي
هي ْ
ْو َعلى من ْتد ْ
َورين؟» ِّ
«س ّيديَ ،ل انْ َت
الب ْق َچچي واِ ،وقال ْتلوَ :
اروح
ش ْل ْت َو َّديتو ،ق ْل لي :اَين َح َّطيتوَ ،ت ُ
اَ َو ّديوَ ».يس ُو ْع قالْلاَ « :م ْر َي ْم ».وانْدارت
ني:
ْوقال ْتلو ب ْلس ِان الع ْبراني« :رابولي!» ي ْع ِ
من َل
ْم َعلّ ْم! َيس ُو ْع قالْلا« :لا تْج ّسينيْ ،
س ُروحي
ما ّ
كصع ْد ُت َبع ْد لَع ْند اَبويَ ،ب ْ
قوليلن‘ :ص ِاعد اَنا لَع ْند اَبوي
لَع ْند اخوتي ْو ْ
لهكن » ’.هاك ال َو ْق ْت،
ابوكن ،اإلهي ْواإ ْ
َو ْ
َج ْت َم ْر َيم ال َم ْجدَل ِّية ْو َبشَّ رت ال َّتلامي ْذ اَأ َر ْت
َس ّي ْدنا ْو َهوذ ِ
الكلامي قالْلا.
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26-19:20

َيس ُو ْع ي ْظ َهر لَ َتلاميذو

(متى  ،20–16:28مرقس –14:16
 ،18لوقا )49–36:24

الاح ْد،
ْولَ َم ْن
صارت َم ْ
ْ
سات ها ْك َيوم َّ
َّلين م ُو َض ْع َل كانوا ال َّتلامي ْذ،
والا ْبواب ْم َقف ْ
وفن م الياهو ْد ،جا َيس ُوع ْوقا ْم
من َخ ْ
ْ
كنَ ».وو ّراهن
«سلا ْم َم ْع ْ
َبيناتن ْوقالَْ :
خاصرتوْ .وف ْرحوا ال َّتلامي ْذ َو ْق ْت َل
ايدَيو ْو ْ
لن َيس ُوعْ:
ا َروا ال َّر ْب .و َر ْد َك ْرة لخْ قالْ ْ
كن .كَما َل َب َعثْني اَأبوي ،اَنا
«سلا ْم َم ْع ْ
َ
ِ
ْكن ».قا ْل هاذ ْونَفَخْ فين ْوقال:
زاِ اَأ ْب َعث ْ
القدس .اَأينا َل تغْفرولو
«ا ْق َبلوا ُروح
ْ
َخط ّياتو ت ْنغف ْرلوَ .واينا َل م ُو تغْفرولو ،م ُو
ي ْنغف ْرلو».
19

20

21

22

23

َيس ُو ْع وتوما

ناعشْ ،
هاك
س توما ،واِح ْد م الا ْث ْ
َب ْ
عن َهون َْك
َل يقولولو« :ال َّتوم» ،ما كا ْن َم ْ
َو ْق ْت َل جا َيس ُوعْ .ال َّتلامي ْذ قالولو:
لنَ « :ل م ُو ارى
س ه ّواِ قالْ ْ
«اَأ َرينا ال َّر ْبَ ».ب ْ
اكب ِفين
ف ايدَيو َمواضع البس ِاميرَ ،و ْ
خاصرتو ،م ُو
اَصاب ِيعيَ ،وام ّد ايدي ف ْ
آمنْ ».و َبعد ْثم ْنة اِي ْمَ ،ك ْر ْة لخْ َج ّوا كانوا
ا ْ
ال َّتلاميذ ْوتوما َمعنْ ،وجا َيس ُو ْع والا ْبواب
«سلا ْم
طين .قا ْم ف النّص ْوقالْ ْ
ْم َق َّپ ْ
لنَ :
24

25

26
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مساء ذ ِل َك اليَو ِم ال� أ َّو ِل
َ 19وحي َن صا َر
ُ
يث كا َن
واب ُم ْغلَق ٌة َح ُ
بوع َوال�أبْ ُ
ِم َن ال� أُ ْس ِ
ب ال َخو ِ
ال َّت ُ
لاميذ ِل َسبَ ِ
ف ِم َن اليَهو ِد،
أ
لام
قام بَينَ ُهم َوقا َل َل ُهمَ « :س ٌ
اتى يَسو ُع َو َ
َم َعكُم20 ».قا َل هذا َو أارا ُهم ي َ َدي ِه َو َج ْنبَ ُه.
َوفَ ِر َح ال َّت ُ
الر َّبَ 21 .وقا َل َل ُهم
لاميذ أبا ْن َر أاوا َّ
لام َم َعكُم .كَما أا ْر َسلَني
أايضاً يَسو ُعَ « :س ٌ
أابي ،أانا أايضاً أُا ْر ِسلُكمَ 22 ».وحي َن قا َل
روح
هذا نَ َف َخ فيهِم َوقا َل َل ُهم« :ا ْقبَلوا َ
س23 .اإ ْن تَ ْغ ِفروا ِل� أ َح ٍد َخطايا ،تُغف َْر
الق ُُد ِ
َل ُهَ .واإ ْن تُ ْم ِسكوا َخطايا أا َح ٍد ،تُ ْم َس ْك».
 24أا ّما توما ،أا َح ُد ال�ثْنَي َع َش َر ا َّلذي يُقا ُل
َل ُه «ال ّت أ
وا ُم» فَلَ ْم يَكُ ْن ُه َ
ناك َم َع ُهم حي َن
أاتى يَسو ُعَ 25 .وقا َل َل ُه ال َّت ُ
لاميذَ « :ر أاينا
الر َّب ».فَقا َل َل ُهم« :اإ ْن َل ْم أا َر في ي َ َدي ِه
َّ
أ
أ
أاما ِك َن ال َمسامي ِر َوا َض ْع فيها اإ ْصبِعي َوا ُم َّد
يَدي في َج ْن ِب ِه ،ل� أاؤ ِم ْنَ 26 ».وب َ ْع َد ث َما ِنيَ ِة
أايّا ٍم كا َن تَ ُ
الدا ِخ ِل
لاميذهُ َم َّرة ً أُاخْرى في ّ
واب
َوتوما َم َع ُهمَ .و أاتى يَسو ُع َوال�أبْ ُ
الو ْس ِ
لام
قام في َ
ط َوقا َل َل ُهمَ « :س ٌ
ُمغلَق ٌة َو َ

يو َح ّنا
َم َعكُمَ 27 ».وقا َل ِلتوما« :ها ِت اإ ْص ِب َع َك
اإلى ُهنا َوانْ ُظ ْر ي َ َد َّيَ .وها ِت ي َ َد َك َو ُم َّد في
َج ْنبيَ ،ول� تَكُ ْن غَي َر مؤ ِم ٍن ب َ ْل مؤ ِمناً».
جاب توما َوقا َل َل ُهَ « :ربّي واإلهي!»
28ف أَا َ
 29قا َل َل ُه يَسو ُع« :ال� آ َن ِل�أنَّ َك َر أايتَني،
ا آم ْن َت .طوبى ِل َّلذي َن َل ْم ي َ َروني وا آ َمنوا».
أ
30وا آيا ٍ
مام
ت أُا َخ َر ك َ
َثيرة ً َصنَ َع يَسو ُع ا َ
تَ ِ
لاميذ ِه َل ْم تُكتَ ْب في هذا ال ِكتا ِ
ب.
َ 31ول ِك َّن ِ
هذ ِه كُ ِتبَ ْت ِلتؤ ِمنوا أا َّن يَسو َع ُه َو
ال َمسي ُح ابْ ُن الل ِهَ .و َمتى اآ َم ْنتُم ،ف ََسيَكو ُن
َلكُم بِا ْس ِم ِه َحياةٌ أاب َ ِديَّ ٌة.
ب َ ْع َد ِ
هذ ِه أارى أايضاً يَسو ُع نَف َْس ُه
ِلتَ ِ
يوس.
لاميذ ِه َعلى ب َ ْح ِر طيبا ْر َ
هكَذا أارى نَف َْس ُه2 :كا َن ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس
َوتوما ا َّلذي يُقا ُل َل ُه «ال ّت أ
وا ُم» َونَثَ ُ
نائيل
ا َّلذي ِم ْن قانا ال َجلي ِل وابْنَي َزبَدي واثْنا ِن
اآ َخرا ِن ِم َن ال َّت ِ
لاميذ َمعاً3 .قا َل َل ُهم ِس ْمعا ُن
ب ُ ْط ُر ُس :أ
صيد َس َمكاً ».قالوا
«انا ذا ِه ٌب ل� أ َ
َل ُه« :نَ ْح ُن أايضاً نَ ْأاتي َم َع َكَ ».و َخ َرجوا
َو َص ِعدوا اإلى َسفينَ ٍةَ .وفي ِت ْل َك ال َّليلَ ِة َل ْم
قام
الص ُ
ْ
يصطادوا َشيئاًَ 4 .وحي َن كا َن َّ
باح َ
يَسو ُع جا ِن َب البَ ْح ِرَ ،و َل ْم ي َ ْع ِر ِ
ف ال َّت ُ
لاميذ

21

4:21–27:20

اص ْ
باعتك
كنْ ».وقا ْل َلتوما« :هات ْ
َم ْع ْ
ف
لَونْ ،ورى ايدَيْ ،وهات ايدك ْومدّا َ
مومن ،كو ْن
خاصرتيْ ،ولا تْكو ْن م ُو
ْ
ْ
مومن ».و َر ْد توما ْوقالْلوَ « :ربّي ْواإلهي!»
ْ
«الس ْع َل ا َري ْتني ،اآ َم ْن ْت.
َيس ُو ْع قالْلوَّ :
َهن ِّي ْة َل ما ا َروني ْواآ َمنوا».
27

28

29

يش انْ َك َت ْب َهالانْجيل
لَ ْ

لامات َغي ْر َهو ْذ َسوى َيس ُو ْع
و ْكثي ْر َع ْ
ف َهال ّ ْكت ِا ْب ها ْذ.
قدّا ْم َتلاميذو م ُو َم ْكتوبِة َ
توبين زاِ ،انْ َك َتبوا َت ْتاآ ْمنو ْن
ْو َهوذ ال َم ْك ْ
تنَ ،ت
َيس ُو ْع واِ ال َمسيح ا ْبن اَللهْ .و َل اآ َم ْن ْ
باسمو َحيا ْة اَأ َب ِد ِّية.
يكون لْ ْ
كن ْ
30

31

من َتلاميذو
َيس ُو ْع ي ْظ َهر لَ َسب َعة ْ

21

ْو َبع ْد َهو ْذَ ،ك ْر ْة لخْ َر ْد َو ّرى
َيس ُو ْع ن َْفسو ل َتلاميذو َعلى
شاطي َب ْحر ْة َط َب ِريّاْ .وكذاِ َر ّوى نَ ْفسو:
ضن شَ ْمعو ْن ب ْطرس ْوتوما َل
كانوا َم ْع َب ْع ْ
من قانا
يقولولو «ال َّتوم» ْونَ َثناي ِي ْل ها ْك َل ْ
ين لخْ م
َّ
ين ،وا ْث َن ْ
الجلي ْل واولا ْد َز َبدي الا ْث َن ْ
لن« :اَأنا رايح
رس قالْ ْ
ال َّتلامي ْذ .شَ ْمعو ْن ب ْط ْ
نحن ِا زاِ َت نجي
«و ْ
اَصي ْد َس َم ْك ».قالولوْ :
للس ّفي ِنة،
َمعكْ ».ومشْ يوا راحوا ْو َط َلعوا َّ
صارت
ْوفاك ال َلي ِلة شي ما صادواَ .و ْق ْت َل
ْ
بح ،قا ْم َيس ُو ْع َعلى شاطي َالبحرْ ،وما
ّ
الص ْ
2

3

4
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لن:
َع َرفوا ال َّتلامي ْذ َيس ُو ْع واِ .قا ْم َيس ُو ْع قالْ ْ
كن شي للاَك ْل؟» قالولو:
باب ،ع ْن ْد ْ
«يا شَ ْ
من َج ْنب
كن ْ
لن« :ك ّبوا شَ َبك ْت ْ
«لا ».قالْ ْ
مينَ ،ت ت َّرونْ ».و َك ّبوا ْوما
الس ّفي ِنة َالي ْ
َّ
ِ
من كث ْر َس َم ْك َل
يس َحبون الشَّ َبكة ْ
تاقوا ْ
كتْ .وها ْك َت ْلمي ْذ َل كان يح ّبو َيس ُو ْع
مس ْ
ْ
ِ
رس« :ها ْذ ال َّر ْب وا ».شَ ْمعو ْن
قا ْل َل ب ْط ْ
َو ْق ْت َل سم ْع« :ال َّر ْب واِ »،اَأ َخ ْذ لَ َظ ْم
من َل ْمشَ لَّ ْح كان،
وسطوْ ،
َقميسو َحو ْل ْ
ْوك َْب ُروحو ف ال َمي ْوجا لَع ْن ْد َيس ُوعْ.
من َل
ْو َتلاميذ َ
الس ّفي ِنة َجواْ ،
الاخ ْر ف َّ
ض َغي ْر َحوالي
م ُو ْكثير ْبعا ْد كانوا م الا َ ْر ْ
الس َم ْك
مي َتين ْذراعْ ،وكا ْن ْ
يس َحبون شَ َبكة َّ
ها ْكَ .و ْق ْت َل ن ْزلوا َع الشّ اطي اَأ َروا جم ْر
لن :هاتوا
َع َليو َس َم ْك و ْغ َبي ْزَ .يس ُو ْع قالْ ْ
الس ْع .قا ْم شَ ْمعو ْن
ْ
من َس َم ْك َل ص ْدتن َّ
ِ
ض م ْتل ِّية
رس َط َلع ْو َس َحب الشَّ َبكة للا َ ْر ْ
ب ْط ْ
سين .و ْبك ْل
َس َمك ْگبا ْر ،م ِّية ْوثاثِة ْو َخ ْم ْ
طت هاك الشَّ َب ِكة.
َهالثّق ْل ها ْذ ما ْتشَ َّر ْ
اح ْد م
لن َيس ُوعَْ « :تعوا ْت َغدَّواَ ».و َّ
ْوقالْ ْ
من
من واِْ ،
يساَألو ْ
يس َت ْرجي ْ
ال َّتلامي ْذ ما كا ْن ْ
َل كا ْن ي ْعرفون ال َّر ْب واِْ .و َق َّر ْب َيس ُوع
5

6

7

8

9

10

11

12

13
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أانَّ ُه يَسو ُعَ 5 .وقا َل َل ُهم يَسو ُع« :يا ِغ ْلما ُن
أا ِع ْن َدكُم َشي ٌء ِللاأكْ ِل؟» قالوا َل ُه« :ل�».
 6قا َل َل ُهم :أ
«ا ْلقَوا َشبَكَتَكُم ِم ْن جا ِن ِ
ب
السفينَ ِة ال�أي َم ِن فَتَجِ دواَ ».و أا ْلقَوا َو َل ْم
َّ
أ
السفينَ َة ِم ْن كَ ْث َر ِة
ي َ ْستَطيعوا ا ْن ي َ ْج ِذبوا َّ
الس َم ِك ا َّلذي أُا ْم ِس َك7 .فَقا َل ذ ِل َك ال ِّت ُ
لميذ
َّ
ا َّلذي كا َن يَسو ُع ي ُ ِح ُّب ُه ِلبُ ْط ُر َس« :هذا ُه َو
الر ُّب
الر ُّبَ ».وحي َن َس ِم َع ِس ْمعا ُن أانَّ ُه َّ
َّ
أ
ميص ُه َو َش َّدهُ في ِحق َْوي ِهِ ،ل�نَّ ُه كا َن
أا َخ َذ قَ َ
عا ِرياًَ ،و أا ْلقى بنَف ِْس ِه في ِ
الماء ِليَ أا ِت َي اإلى
يَسو َعَ 8 .وال َّت ُ
السفينَ ِة
لاميذ ال� آ َخرو َن في َّ
أاتَواِ ،ل�أنَّ ُهم َل ْم يَكونوا بَعيدي َن كَثيراً َع ِن
راعَ .وكانوا
ال� أ ْر ِ
ض اإلّ� نَ ْح َو ِمئتي ِذ ٍ
الس َم ِ
ك ِت ْل َك 9 .حي َن
ي َ ْج ِذبو َن َشبَكَ َة َّ
ض َر أاوا َج ْمراً َموضوعاً
َص ِعدوا اإلى ال� أ ْر ِ
َو َس َمكَ ًة َموضو َع ًة َعلَي ِه و ُخ ْبزاًَ 10 .وقا َل
الس َم ِك ا َّلذي
َل ُهم يَسو ُع« :ا ْجلُبوا ِم َن َّ
اص َط ْدتُم ال� آ َنَ 11 ».و َص ِع َد ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس
ْ
أ
ض ُم ْمتَ ِلئ ًة َس َمكاً
َو َج َذ َب َّ
الشبَكَ َة اإلى ال� ْر ِ
كَبيراًِ ،مئ ًة َوث َلاثاً َو َخ ْمسي َنَ .وبِهذا ال ِّث َق ِل
الشبَكَ ُةَ 12 .وقا َل
كُ ِّل ِه َل ْم تَتَ َخ َّر ْق ِت ْل َك َّ
َل ُهم يَسو ُعَ « :هلُ ّموا تَ َغ َّدواَ ».و أا َح ٌد ِم َن
ال َّت ِ
لاميذ َل ْم يَكُ ْن ي َ ْج ُس ُر أا ْن ي َ ْس أا َل ُه َم ْن ُه َو،
الر ُّبَ 13 .و َدنا
ِل�أنَّ ُهم كانوا ي َ ْع ِرفو َن أانَّ ُه َّ
الس َ
مك َو أا ْعطا ُهم.
يَسو ُع َو أا َخ َذ ال ُخ ْب َز َو َّ

يو َح ّنا

19-14:21

هذ ِه َم َّرةٌ ثا ِلثَ ٌة َظ َه َر يَسو ُع ِلتَ ِ
ِ
طاهن .هاي ْ
ثالث
لاميذ ِه حي َن وشال ْغ َبيز ْو َس َمك ْو َع ْ
من
قام ِم ْن بَي ِن ال� أ ْموا ِت.
َك َّرة َظ َه ْر ِفيا َيس ُو ْع لَ َتلاميذو َبع ْد َل قا ْم ْ
َ
يتين.
َبين ال َم ْ
14

َ 15وحي َن تَ َغ َّدوا قا َل يَسو ُع ِل ِس ْمعا َن
ب ُ ْط ُر َس« :يا ِس ْمعا ُن ب ُن يونا ،أاتُ ِح ُّبني
ِ
هؤل�ء؟» قا َل َل ُه« :نَ َع ْم يا َر ُّب،
أاكْثَ َر ِم ْن
أانْ َت تَ ْع ِر ُف أانّي أُا ِح ُّب َك ».قا َل َل ُه« :ا ْر َع
ِخرافي16 ».قا َل َل ُه أايضاً ِلل َم َّر ِة الثّا ِنيَ ِة:
«يا ِس ْمعا ُن ب ُن يونا ،أاتُ ِح ُّبني؟» قا َل َل ُه:
«نَ َع ْم يا َر ُّب ،أانْ َت تَ ْع ِر ُف أانّي أُا ِح ُّب َك».
قا َل َل ُه يَسو ُع« :ا ْر َع ِكباشي 17 ».قا َل َل ُه
َم َّرة ً ثا ِلثَ ًة :يا ِس ْمعا ُن ب ُن يونا ،أاتُ ِح ُّبني؟
فَ َح ِز َن ب ُ ْط ُر ُس ِل�أنَّ ُه قا َل َل ُه ِلل َم َّر ِة الثّا ِلثَ ِة:
أاتُ ِح ُّبنيَ .وقا َل َل ُه« :يا َر ُّب ،ك َُّل َش ٍ
يء
تَ ْع ِر ُف أانْ َت .أانْ َت تَ ْع ِر ُف أانّي أُا ِح ُّب َك».
قا َل َل ُه يَسو ُع« :ا ْر َع ِنعاجي18 .ال َح َّق
ال َح َّق أاقو ُل َل َك :حي َن كُ ْن َت أاكْثَ َر َشباباً،
أانْ َت ِبنَف ِْس َك كُ ْن َت تَ ُش ُّد ِحق َْو َ
يك َوكُ ْن َت
ريد أانْ َتَ .ول ِك ْن َمتى
يث تُ ُ
تَ ْمشي اإلى َح ُ
يك َواآ َخ ُر ي َ ُش ُّد ِحق َْو َ
ِش ْخ َت فَ إانَّ َك تَ ُم ُّد ي َ َد َ
يك
ريد19 ».قا َل هذا
يث ل� تُ ُ
َوي َ أاخ ُُذ َك اإلى َح ُ
ِليُ ِر َي ب أِا ِّي َمو ٍ
تيد أا ْن ي ُ َم ِّج َد الل َه.
ت َع ٌ
َوحي َن قا َل ِ
هذ ِه الكَ ِلما ِت ،قا َل َل ُه« :تَعا َل
َورائي».

14

رس
َيس ُو ْع وب ْط ْ

ْو َبع ْد َل ْت َغدَّواَ ،يس ُو ْع قا ْل لَشَ ْمعو ْن
ابن َيونا ،تْح ْبني
رس« :يا شَ ْمعون ْ
ب ْط ْ
من َهو ْذ؟» قالْلو« :نَع ْم يا َر ْب .اأنْ َت
اأ ْك َث ْر ْ
ت ْعرف اَح ّب ْك ».قالْلوَ « :ر ّعي لي خواِريفي
ال ّ ْزغا ْر ».و َر ْد ث ِاني َك َّرة قالْلو« :شَ ْمعون
ابن َيونا ،تْح ْبني؟» قالْلو« :نَع ْم يا َر ْب .اأنْ َت
ْ
ت ْعرف اَح ّب ْك ».قالْلوَ « :ر ّعي لي ْكباشي».
ْوقالْلو ْ
ابن َيونا،
ثالث َك َّرة« :شَ ْمعون ْ
من
تح ْبني؟» ْوص ْع ْ
بت لَشَ ْمعو ْن وحز ْنْ ،
َل قالْلو َل ْ
ثالث َك َّرة« :تْح ْبني؟»ْ .وقالْلو:
«يا َر ْب ،ك ْل شي ت ْعرف انْ َت .اأنْ َت ت ْعرف
اَح ّب ْكَ ».يس ُو ْع قالْلوَ « :ر ّعي لي نَ ْعجاتي.
الح ّق اَقو ْل ْ
لكَ :و ْق ْت َل ك ْن ْت
الح ّق َ
َ
وس ْ
شَ ْب ،اأنْ َت لَ ُرو ْ
طك
حك كان تْش ْد ْ
من شَ َّي ْبت ،تْم ّد
س ْ
وت ُْرو ْح َل ْ
اين َل تْري ْدَ .ب ْ
طك وي َو ّد ْ
وس ْ
ايدَيك ْو َغيرك يش ْد ْ
يك
لك ْ
لَم ُو َض ْع َل م ُو تْري ْدْ ».وهاي قالا َت ي َو ّري
َباينا َموتِة َت ي َم ّجد اَللهْ .و َبع ْد َل قا ْل َهو ْذ،
قالْلوَ « :تعا َخ ْلفي».
15

16

17

18

19

368

يو َح ّنا

25-20:21

َت ْلمي ْذ َل كا ْن َيس ُو ْع يح ّبو

وانْدا ْر شَ ْمعو ْن َوارى هاك َت ْلمي ْذ َل كا ْن
يي َخ ْلفو ،ها ْك َل َو َق ْع ف
َيس ُوع يح ّبو ج ِا ِ
«س ّيدي،
ال َعشا َعلى سد ْر َيس ُوع ْوقالَْ :
يسلّ ْ
مك؟» ها ْذَ ،و ْق ْت َل
ْ
من واِ َل َت َ
رس (ي ْمشي َخ ْلفو) ،قا ْل لَ َيس ُوعْ:
ارا ُه ب ْط ْ
يش؟» َيس ُو ْع قالْلوَ « :ل
«يا َر ّبْ ،وها ْذ اَأ ْ
ر ْد ُت َت ي ْبقى ها ْذ دي لَ َم ْن اآجي ،اأنْ َت
راح ْ
عت
لك؟ اأنْ َت َتعا َخ ْلفيْ ».و َط َل ْ
يش ْ
اَأ ْ
َهالك ْل ِمة َبين الاخْ وِة« :هاك ال َّت ْلمي ْذ م ُو
يموت»،
س َيس ُو ْع ما قا ْل «م ُو ْ
ْ
يموت»َ .ب ْ
قالَْ « :ل ر ْد ُت ي ْبقى دي لَ َم ْن اآجي اأنْ َت
راح ْ
لك؟» ها ْذ واِ َت ْلمي ْذ َل شَ َه ْد
يش ْ
اَأ ْ
نحن ِا ن ْعرفْ
لَو ْذ كلّنْ ،وه ّواِ واِ زاِ َل َك َتبنْ .و ْ
َح ْق ي ِا شَ هادتو .وفي ْكثي ْر َغي ْر َهوذ َسوى
وح ِدة كا ْن ي ْنك ْتبون،
وح ِدة ْ
َيس ُو ْع يكون ْ
ال ّدنْي ِا ك ّلا زاِ م ُو ا ْفتك ْر كا ْن َت ت َّس ْع
بات َل كا ْن َت ي ْنك ْتبو ْن.
لَ ْكت ِا ْ
20

21

22

23

24

25
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َ 20وا ْلتَف ََت ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس َو َر أاى ال ِّت َ
لميذ
راءهَُ ،و ُه َو
ا َّلذي كا َن يَسو ُع ي ُ ِح ُّب اآ ِتياً َو َ
ذ ِل َك ا َّلذي كا َن قَ ْد َوقَ َع في ال َع ِ
شاء
َعلى َص ْد ِر يَسو َع َوقا َل« :يا َس ِّيديَ ،م ْن
ي ُ َس ِّل ُم َك؟»  21حي َن َر أاى ب ُ ْط ُر ُس هذا ،قا َل
ِليَسو َع« :يا َر ُّبَ ،وهذا ماذا؟» 22قا َل
أ
أ
قيم هذا َح ّتى
َل ُه يَسو ُع« :اإ ْن ا َر ْد ُت ا ْن ي ُ َ
ا آ ِت َي فَما َل َك أانْ َت؟ أانْ َت تَعا َل َورائي».
23فَ َخ َر َج ْت ِ
هذ ِه الكَ ِل َم ُة بَي َن ال إ�خْو ِة أا َّن
ذ ِل َك ال ِّت َ
موتَ .ول ِك َّن يَسو َع َل ْم
لميذ ل� ي َ ُ
موتْ ،بل« :اإ ْن أا َر ْد ُت أا ْن
يق ُْل اإنَّ ُه ل� ي َ ُ
قيم هذا َح ّتى ا آ ِت َي فَما َل َك أانْ َت؟» 24هذا
يُ َ
لميذ ا َّلذي ِشه َِد ِ
ُه َو ال ِّت ُ
لهذ ِه كُ ِّلها َوكَتَبَها
أايضاًَ .ونَ ْح ُن نَ ْع ِر ُف أا َّن َشهادتَ ُه صا ِدقَ ٌة.
25
َثيرةٌ ع ِملَها يَسو ُع،
َوث َ َّم َة أامو ٌر أُا َخ ُر ك َ
َلو كُ ِتبَ ْت وا ِح َدة ً فَوا ِح َدةًَ ،لما ِ
وس َع العا َل ُم
فيما أا ُظ ُّن الكُتُ َب ال َمكْتوب َ َة.

اأعمال ال ّرسل

الرسل
أاعمال ّ
ثاوفيلوس
تاب ال� أ َّو ُل كت ْبتُ ُه يا
ُ
ال ِك ُ
َع ْن ك ُِّل ال�أُمو ِر ا َّلتي ب َ َد أا س ِّي ُدنا يَسو ُع
ال َمسي ُح ي َ ْع َم ُل وي ُ َع ِّل ُمَ 2 ،ح ّتى اليَو ِم ا َّلذي
الر ُس َل
في ِه أُا ْص ِع َدِ ،م ْن ب َ ْع ِد أا ْن أاوصى ُّ
س3 ،ا َّلذي َن أاراهم
ا َّلذي َن اخْتا َر بِرو ِح الق ُُد ِ
أايضاً نَف َْس ُه َح ًّياِ ،م ْن ب َ ْع ِد أا ْن أتا َّل َمِ ،باآيا ٍ
ت
كَثي َر ٍة في أا ْربَعي َن يَوماًَ ،و ُه َو ي َ ْظ َه َر َل ُهم
َويَتَكَ َّل ُم َع ْن َملَ ِ
كوت الل ِهَ 4 .وحي َن أاك ََل
َم َع ُهم ُخ ْبزاً أاوصاهم أالّ� ي َ ْب َرحوا ِم ْن
أ
ليم ،ب َ ْل ي َ ْنتَ ِظروا « َو ْع َد ال� آ ِ
ب ا َّلذي
او ُر َش َ
َس ِم ْعتُم َع ْن ُه ِم ّني 5 :أا َّن يو َح ّنا َع َّم َد ب ِ
ِالماء
يس
َو أا ّما أانْتُم ف ََستُ َع َّمدو َن بِرو ِح الق ُُد ِ
سَ ،ل َ
ب َ ْع َد أايّا ٍم كَثي َر ٍة».

1

1

سَ ،ك َت ْب ُت
شف كت ِابي الا َ َّولْ ،يا ثاوفيل ُو ْ
َعلى ك ْل شي َل َسوى َس ّي ْدنا َيس ُوع
للسما،
ْو َعلَّم م البدايِة دي َل َيو ْم َل ا ْر َت َف ْع َّ
من َبع ْد َل َو ّصى ال ّرس ْل َل اخْ تار ْب ُروح
ْ
القدسَ .هو ْك َل َو ّراهن زاِ نَ ْفسو َط ّي ْب،
ْ
َّ
ْ
َأ
ْ
عين
َبع ْد َل ت َعذبْ ،ب َعلامات كثي ْر مدّة ا ْر ْب ْ
يحكي َعلى َم َلكوت
َيو ْم ،كا ْن ي ْظ َهرلن ْو ْ
اهن لا
اَللهْ .و َو ْق ْت َل ا َك ْل َمعن ْغ َبي ْزَ ،و ّص ْ
«و َعد
يف ِارقون
القدسَ ،ب ِ
لى ي ْبقَون ي ْنطرو ْن َ
ْ
يوحنّا
الا آ ْب ها ْك َل سم ْع ْ
تن منّي اَأقولَْ :
تن َت ت ْت َع َّمذون ْب ُروح
س اأنْ ْ
َع َّمذ بال َميَ ،ب ّ
القدس م ُو َبعد اِيّ ِام ْكثي ْر».
ْ
2

3

4

5

للسما
صعود َيس ُو ْع َّ

عين َمعو،
َوفيما ُهم ُم ْجتَ ِمعو َن َس أالوهُ قائلي َنْ :وهنّ ِا َو ْق ْت َل كانوا ْ
مجت ْم ْ
«يا َر ُّب ،أا ْخب ِْرنا اإ ْن كُ ْن َت في هذا َّالزما ِن َساَألو ُه قالولو« :يا َر ْبَ ،هال َو ْق ْت َت ت َْر ّجع
عيد ال ُم ْل َك اإلى اإ ْس َ
كن
تُ ُ
لن« :م ُو شغ ْل ْ
لاسرائي ْل؟» قالْ ْ
رائيل ».قا َل َل ُهم :الم ْل ْك ْ
6

6

7

7
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الرسل
أاعمال ّ

14-8:1

مانات َل َحطّن
واِ َت ت ْعرفون ال َو ْق ْت وال َّز ْ
لى َو ْق ْت َل يجي
الا آ ْب ف َسلطتوَ .ب ِ
يكنَ ،ت تْنالو ْن ق ِّوةْ ،و َت
ُروح
القدس َع َل ْ
ْ
س والياهود ِّية ك ّلا
تْس ِيرولي ْشهو ْد ف الق ْد ْ
ضْ ».و َو ْق ْت
ّ
والسا ْم َرةْ ،ودي ل ِا آخر الا َ ْر ْ
ِ
َل قا ْل َهال َكلام ا ْر َتفَع ْوهنّا َيرو ُه َو َاخ ْذتو
يينْ .و َو ْق ْت َل
من قدّا ْم َعي َن ْ
َغي ِمة وانْ َخفى ْ
السما ْوه ّواِ ط ِالع ،انْ َو َج ْد
كان ي َط ْلعو ْن ف َّ
بيض،
ين
قايمين ع ْند ْن َ
ّ
ْ
رجالَ ْ
ويس ْ
ف َح ْ
ِ
يش قايمين
ْو ْ
قالولن« :يا ْرجا ْل يا َجليل ِّية! اَأ ْ
من
السما؟ َيس ُو ْع ها ْذ َل ا ْر َتفَع ْ
ْت َطلعو ْن ف َّ
للسما ،كذاِ َت ي ْر َج ْع يجي كَما َل
ع ْن ْد ْ
كن َّ
للسما».
ا َريتنو َط َل ْع َّ

وقات
يس َلكُم أا ْن تَ ْع ِرفوا ال� أ ْز ِمنَ َة َوال� أ َ
« َل َ
الخاص.
ا َّلتي َو َض َعها ال� آ ُب في ُس ْلطا ِن ِه
ِّ
س
روح الق ُُد ِ
َ 8ول ِك ْن حي َن ي َ ْأاتي َعلَيكُم ُ
َستَتَلقَّو َن قُ َّوة ً َوتَكونو َن لي ُشهوداً في
أ
السا ِم َر ِةَ ،واإلى
ليم َوك ُِّل اليَهو ِديَّ ِة َو ّ
او ُر َش َ
ضَ 9 ».وحي َن قا َل ِ
هذ ِه
أاقاصي ال� أ ْر ِ
الكَ ِل ِ
مات ،أُا ْص ِع َد َو ُهم ي َ ْن ُظرو َن اإ َلي ِه،
َوتَلَقَّت ُه غَما َم ٌة َوا ْختَفى َع ْن ُعيو ِنهِم.
الس ِ
ماء َو ُه َو
َ 10وحي َن كانوا ي َ ْن ُظرو َن في َّ
ذا ِه ٌبُ ،وج َِد َر ُجلا ِن قائما ِن ِع ْن َد ُهم.
َ 11وقال� َل ُهم :أ
الرجا ُل ال َجليل ّيو َن ،ما
«ايُّها ِّ
الس ِ
ماء؟ يَسو ُع
با ُلكُم ِقياماً تَ ْن ُظرو َن في َّ
الس ِ
ماء هكَذا
هذا ا َّلذي أُا ْص ِع َد َع ْنكُم اإلى َّ
السماء».
َسيَ ْأاتي كَما َر أايتُموهُ َص ِع َد اإلى َّ

من َج َب ْل َل يقولولو:
ْو َب ْعدا ْ
س ْ
رجعوا للق ْد ْ
س ،ي ْب َع ْد منّا
« َب ْ
يت َز ِ
يتي» لَ ّواِ َم ْع َج ْنب الق ْد ْ
نص مي ْلْ .و َبع ْد َل َد َخلوا َالب َل ْد َط َلعوا
شي ْ
يوحنّا ْو َي ْعقوب
للعلّ ِّية َل كانوا ِفيا ،ب ْطرس ْو َ
س
س ْوفيل ُّبس ْوتوما ْو َمتّى ْو َب ْرت ْل ُ
َوانْد ُ
ماو ْ
َراو ْ
ابن َح ْلفى ْو َس ْمعان ال َغ ّيور ْوياهوذا
ْو َي ْعقوب ْ
ضن داي ْم
قوبَ .هو ْذ كلّ ْن َم ْع َب ْع ْ
ْ
ابن َي ْع ْ
ِ
يصلَّون ْب َق ْل ْب واح ْد َمع النّ ْسوان ْو َم ْع
كان َ
َم ْر َي ْم اأم َيس ُو ْع واخوتو.

َ 12و ِم ْن ب َ ْع ِد ذ ِل َك َر َجعوا ِم َن ال َجبَ ِل
الزيتو ِن ا َّلذي ُه َو اإلى
ا َّلذي ي ُ ْدعى َجبَ َل َّ
جا ِن ِ أ
ليم َعلى مساف ِة َس ْب ِع َغلَوا ٍت.
ب او ُر َش َ
َ 13وب َ ْع ِد أا ْن َد َخلواَ ،ص ِعدوا اإلى ال ِع ِّل َّي ِة
ا َّلتي كانوا يُقيمو َن فيها :ب ُ ْط ُر ُس َويو َح ّنا
قوب َو أانْ َدرا ُو ُس َوفيلي ُّب ُس َوتوما
َوي َ ْع ُ
قوب ب ُن َح ْلفى
َو َم ّتى َوب َ ْرتو ْلما ُو ُس َوي َ ْع ُ
قوب.
َو ِس ْمعا ُن ال َغيو ُر َوي َ ُه َوذا بْ ُن ي َ ْع َ
ِ 14
هؤل�ء َجميعاً ُموا ِظبي َن َمعاً كانوا َعلى
س وا ِح َد ٍةَ ،م َع ال ِّن ِ
ساء َو َم َع
الصلا ِة ِبنَ ْف ٍ
َّ
أ
َم ْري َ َم ا ِّم يَسو َع َو َم َع اإخ َْو ِت ِه.

8

9

10

11

َت ْلمي ْذ َل اخْ تاروا ْم َبدال ياهوذا

12

13

14
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15
قام ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس
َوفي ِت ْل َك ال�أيّا ِم َ
َو ْس َط ال َّت ِ
لاميذَ ،وكا َن ُه َ
س
ناك َج ْم ُع أُانا ٍ
يُقا ِر ُب ِمئَ ًة َو ِع ْشري َنَ ،وقا َل 16 :أ
«ايُّها
الرجا ُل ال إ�خ َْوةُ ،كا َن ي َ ْنبَغي أا ْن ي َ ِت َّم
ِّ
أ
س
روح الق ُُد ِ
كتوب ا َّلذي َسبَ َق ا ْن قا َل ُه ُ
ال َم ُ
ِب َف ِم داوو َد َع ْن ي َ ُه َوذا ا َّلذي صا َر َدليلا ً
ِل ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن أا ْم َسكوا يَسو َعِ 17 .ل�أنَّ ُه كا َن
صيب في ِ
هذ ِه
َم ْعدوداً َم َعنا َوكا َن َل ُه نَ ٌ
ِ
الخ ْد َم ِة18 .هذا ُه َو ا َّلذي ا ْقتَنى َحقْلا ً ِم ْن
ض
أُا ْج َر ِة ال إ�ثْ ِم َو َوقَ َع َعلى َو ْج ِه ِه َعلى ال� أ ْر ِ
َوانْبَ َع َج ِم ْن َو ْس ِط ِه َوانْ َد َلق َْت ك ُُّل أا ْحشا ِئ ِه.
السا ِكني َن في
َ 19وهذا صا َر َم ْعروفاً ِلك ُِّل ّ
أ
ليمَ .وهكَذا ُد ِع َي ذ ِل َك ال َحق ُْل بِلسا ِن
او ُر َش َ
ال َم ِ
وض ِع ‘ َح ْ
الد ِمِ 20 .ل�أنَّ ُه
قل َدما’ أاي َحق ُْل َّ
ْتوب في ِس ْف ِر ال َمزامي ِرِ ‘ :لتَ ِص ْر دا ُرهُ
َمك ٌ
َخراباً َول� يَكُ ْن فيها سا ِك ٌنَ ’.و ‘ ِخ ْد َمتُ ُه
ِليَ ْأاخ ُْذها ا آ َخ ُرِ 21 ’.لذا ي َ ْنبَغي ِلوا ِح ٍد ِم ْن
ِ
الرجا ِل ا َّلذي َن صا َحبونا في هذا
هؤل�ء ِّ
الزما ِن كُ ِّل ِه ا َّلذي في ِه َد َخ َل َو َخ َر َج أاما َمنا
َّ
22
أ
الر ُّب يَسو ُع ،ا َّلذي ب َ َدا ِم ْن معموديَّ ِة
َّ
أ
ُ
يو َح ّنا َح ّتى اليَو ِم ا َّلذي ا ْص ِع َد في ِه ِم ْن
ِع ْن ِدنا ،أا ْن يَكو َن َم َعنا شا ِهداً ِل ِقيا َم ِت ِه».
َ 23و أاقاموا اثْنَي ِن :يو ُس َف ا َّلذي ي ُ ْدعى
اس.
با ْرساباَ ،و ُس ِّم َي
يوستوسَ ،ومات ّي َ
َ
24واإ ْذ َص َّلوا قالوا :أ
الر ُّب تَ ْع ِر ُف
«انْ َت أايُّها َّ
لوب ال َجمي ِع! أا ْظه ِْر أايًّا تَ ْختا ُر ِم ْن َ
هذي ِن،
قُ َ

24-15:1

رس ف
ْو َفوك ِالايّ ِام قا ْم شَ ْمعو ْن ب ْط ْ
س
ْ
وسط ال َّتلاميذْ ،وكا ْن في َهون َْك لَ ّم ْة ن ِا ْ
ِ
حوالي م ِّية ْوعشْ رينْ ،وقالْ« :يا ْرجال يا
توب ،شي َل
اخوتي ،كا ْن لازم يت ّم ال َم ْك ْ
القدس َعلى لْس ِان داهو ْدَ ،على
قا ْل ُروح
ْ
مسكوا َيس ُوعْ.
ياهوذا َل صا ْر َدلي ْل لَو ْك َل ْ
َصيب
ْ
من َل َم ْعدو ْد َم ْعنا كان ْوكا ْن ل ُه ن ْ
ِ
ِ
من
َ
ف َهالخ ْدمة ،ها ْذ وا َل َقنالو َحق ْل ْ
ض
اَأ ْجر َ
الخط ِّيةْ ،و َو َق ْع َعلى ّ
وچو َع الا َ ْر ْ
ص وانْ َك ّب ْت َمصارينو ك ّلا.
وانْ َط ْق م النّ ْ
من
ْوهاي انْ َع َر ْ
من ك ْل ن ِاس الق ْدسْ ،و ْ
فت ْ
‘حقل
الحق ْل ب ْلس ِا ْن َهالدّيرة َ
هاي ت َْس ّمى َه َ
توب
ني َحقل ال َّد ْمْ .
من َل َم ْك ْ
َدما’ ي ْع ِ
ف سفر ال َمزامي ْرَ ‘ :بيتو ي ْنسطمْ ،وم ُو ي ْبقى
ِفيو اَ َّح ْدْ ’.و‘خ ْدمتو َخلّي ياخذا َغيرو’.
من َهوذ ال ّ ْرج ِال َل كانوا
َبقى لاز ْم واِح ْد ْ
َم ْعنا َهال َّزما ْن كلّو َل َد َخل ْو َط َل ْع ِفيو َع َلينا
يوحنّا
َس ّي ْدنا َيس ُوعَْ ،ل َبدا ْ
من َم ْعموذيّ ْة َ
من عنّا ،يكو ْن َم ْعنا
دي َل َيو ْم َل ا ْر َتفَع ْ
ين:
ش ِاه ْد َعلى ْقي ِامتو ».الاخْ وِة َع َّينوا ا ْث َن ْ
يوسف بارشابوَ ،ل يقولولوْ :بيوستس،
ْ
ياسْ .و َو ْق ْت َل َصلّوا قالوا« :يا َر ْب!
ْوماتِ ْ
اأنْ َت ت ْعرف شي َل ف ْقلوب الك ْلَ .و ّرينا
15
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9:2–25:1

ينَ ،ت
من َهالا ْث َن ْ
واِح ْد َأاينا َل تخْ تا ْر ْ
ياخ ْذ نَصيب الخ ْد ِمة وال َّرسول ِّية َل َخ ّلاها
يرو ْح لَم ُو َضعوْ ».و َك ّبوا ق ْر َعة
ياهوذا ْبشان ُ
ش
ْو َط َل ْ
ياس ،وانْ َع ْد َمع ْ
الاحدا ْع ْ
عت لَماتِ ْ
َرسولْ.
25

26

2

حلول ُروح القدس

سين َيو ْم َبعد
َو ْق ْت َل َت ّمت َ
الخ ْم ْ
عين َم ْع
ْ
الفصحْ ،وهنّ ِا كل ّ ْن ْ
مجت ْم ْ
ِ
وت
السما َص ْ
َب ْع ْ
ضنَ ،على َغ ْفلة صا ْر م َّ
يت َل كانوا
كَما َزو َب َعة َقو ِّيةْ ،و َع ّبا ك ّل َالب ْ
نات كَما النّا ْر
دين ِفيوْ .و َظ َه ْر ْلن لْس ِا ْ
ق ِا ْع ْ
فت َعلى واِح ْد واِح ْد منّ ْن .وانْ َتلوا
ت ْت َف َّر ْق َوقَّ ْ
يح َكو ْن
من ُروح القدسْ ،و َبقى ْ
كل ّ ْن ْ
ب ْلس ِانات ْكثي ْر ،كَما َل كا ْن ي ْع ِطين ال ّر ُو ْح
كنين ف
َت ْ
يح َكو ْنْ .وكا ْن في ْرج ِا ْل س ِا ْ
من
س،
خايفين من اَلله[ ،ياهو ْد] ْ
ْ
الق ْد ْ
السماَ .و ْق ْت َل صا ْر
ك ّل الا َم ْم َل َت ْحت َّ
الصوت ،الْ َت ْم ك ّل الشَّ ْعب ْو َو َقعوا ف
هاك َّ
عن
يس َم ْ
حيرِةْ ،
من َل ك ْل واِح ْد منّ ْن كا ْن ْ
بين
ْ
رين ْم َع َّج ْ
يح َكو ْن ب ْلس ِانو .كلّ ْن ْم َح َّي ْ
ِ
ِ
كانواْ ،وهنّا يقولو ْن واح ْد للاخْ « :م ُو ْكوا
نحن ِا ،ك ْل واِح ْد
َجليل ِّية ن ِا؟ اأ ْش َو ْن َبقى ْ
عن ب ْلس ِانو َل ول ْد ِفيو؟ لَ ّواِ منّا
يس َم ْ
منّا ْ
من سكّا ْن
من َب ْرثيا يا ما ْديا يا عيلا ْم يا ْ
ْ
دوكيا ْوب ْنطس
هر ْ
ين والياهود ِّية ْوك ََب ُ
َبين ال َّن َ
2

3
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صيب ِ
الرسول َّي ِة
ِ 25ليَتَلَقَّى ُه َو نَ َ
الخ ْد َم ِة َو َّ
ا َّلتي َع ْنها انْف ََص َل ي َ ُه َوذا ِلكَي ي َ ْذ َه َب اإلى
َمكا ِن ِهَ 26 ».و أا ْلقَوا ال�أنْ ِصبَ َة َل ُهما ف ََص ِع َد
اسَ .و ُع َّد َم َع ال� أ َح َد َع َش َر
ال َّن ُ
صيب ِلمات ّي َ
َرسول� ً.
َوحي َن تَ َّم ِت ال�أيّ ُام ال َخ ْمسو َنَ ،وفيما
كانوا ُم ْجتَ ِمعي َن معاً 2 ،صا َر ب َ ْغتَ ًة
عاص َف ٍة َوا ْمتَلاأ
الس ِ
ماء كَري ٍح ِ
َص ٌ
وت ِم َن َّ
ِم ْن ُه ك ُُّل ذ ِل َك البَي ِت ا َّلذي كانوا جا ِلسي َن
3
راء ْت َل ُهم أا ْل ِسنَ ٌة تَتَ َو َّز ُع كَنا ٍر
فيهَ .وتَ َ
َوا ْستَق ََّر ْت َعلى ك ُِّل وا ِح ٍد ِم ْن ُه ْمَ 4 .وب َ َد أاوا
يَتَكَ َّلمو َن ب أِا ْل ِسنَ ٍة أُاخْرى ،كَما كا َن ي ُ ْعطي ُهم
وح أا ْن يَتَكَ َّلمواَ 5 .وكا َن ِرجا ٌل ي َ ْسكُنو َن
الر ُ
ّ
أ
ليم ،خائفو الل ِه ،يَهو ٌد ِم ْن ك ُِّل
في او ُر َش َ
السماءَ 6 .وحي َن صا َر
ال� أُ َم ِم ا َّلتي تَ ْح َت َّ
الش ْع ِ
ب َوا ْلتَبَ َس
وت تَ َج َّم َع ك ُُّل َّ
الص ُ
ذ ِل َك َّ
َعلَيهِم ال� أ ْم ُرِ ،ل� أ َّن ك َُّل وا ِح ٍد ِم ْن ُه ْم كا َن
ي َ ْس َم ُع ُهم يَتَكَ َّلمو َن ِب ِلسا ِن ِهَ 7 .م ْدهوشي َن
كانوا كُ ُّل ُهم َويَتَ َع َّجبو َن قائلي َن أا َح ُد ُهم
ِللا آ َخ ِر :أ
ِ
هؤل�ء ال ُمتكَ ِّلمي َن
يس ك ُُّل
«ا َل َ
َيف ن َ ْس َم ُع ن َ ْح ُن ،ك ُُّل
َجليل ّيي َن؟  8فَك َ
وا ِح ٍد ِم ّنا ِلسانَ ُه ا َّلذي في ِه ُو ِل َد؟ َ 9ونَ ْح ُن
فَرث ّيو َن َوما ِديّو َن َوعيلا ِم ّيو َن َو ُسكّا ُن بَي ِت
نَ ْهري َنَ ،ويَهو ٌد َوكبادوك ّيو َن َو ِم ْن َم ِ
وض ِع

2
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ب ْن ُطس َوا آس ّياَ 10 .و ِم ْن َم ِ
وض ِع فروج ّيا
َوب َ ْمفول ّيا َو ِم ْص َر َو َم ِ
واض ِع لي ْبيا القَريبَ ِة
ِم َن قورينيَ ،وا َّلذي َن أاتَوا ِم ْن روما يَهوداً
ريت َو َع َر ٌب.
َو ُمتَ َه ِّودي َنَ 11 .وا َّلذي َن ِم ْن ِك َ
ها نَ ْح ُن نَ ْس َم ُعهم يَتَكَ َّلمو َن ب أِا ْل ِسنَ ِتنا َع ْن
َعجائ ِ
ب الل ِهَ 12 ».و ُمتَ َع ِّجبي َن كانوا كُ ُّل ُهم
َو َم ْذهولي َن يَقولو َن أا َح ُد ُهم ِللا آ َخ ِر« :ما
هذا ال� أ ْم ُر؟» َ 13وا آ َخرو َن كانوا ي َ ْستَ ْه ِزئو َن
ِ
«هؤل�ء ُم ْس ِكراً َش ِربوا
ِبهِم قائلي َن:
و َس ِكروا».
14
قام ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس َم َع ال� أ َح َد
ب َ ْع َد ٍئذ َ
َع َش َر َرسول� ً َو َرفَ َع َصوتَ ُه َوقا َل َل ُهم:
أ
السا ِكني َن
الرجا ُل اليَهو ُد ويا ك َُّل ّ
«ايُّها ِّ
أ
ليمِ ،ليَكُ ْن هذا َم ْعروفاً َلكُم،
في او ُر َش َ
َو أانْ ِ
يس
صتوا اإلى كَ ِلماتي 15 .فَ إانَّ ُه َل َ
ِ
هؤل�ء ُسكارى .ها ِه َي
كَما تَ ُظ ّنو َن أا َّن
السا َع ُة َح ّتى ال� آ َن ثا ِلثَ ٌة ِم َن ال َّنها ِر.
ّ
َ
َ 16ول ِك َّن هذا ُه َو ما َ
يوئيل:
قيل بِال ّنبي
‘17يَكو ُن في ال�أيّا ِم ال�أخي َر ِة ،يَقو ُل الل ُه،
َس أا ْسك ُُب روحي َعلى ك ُِّل َج َس ٍد ،فَيتَنَ َّب أا
ؤى َسيَ َرو َن،
بَنوكُم َوبَناتُكُمَ ،و ُش ّبانُكُم ُر ً
َو ُشيو ُخكُم أا ْحلاماً َسيَ ْحلَمو َنَ 18 ،و َعلى
َعبيدي َو َعلى اإمائي أا ْسك ُُب روحي في
ِت ْل َك ال�أيّا ِم فَيَتَنَ َّب أاو َنَ 19 .و أُا ْعطي ا آيا ٍ
ت في
الس ِ
ضَ ،دماً َوناراً
ظائم َعلى ال� أ ْر ِ
َّ
ماء َو َع َ
20
الش ْم ُس تَ ْن َق ِل ُب اإلى قَتا ٍم
َورائ َح َة ُدخانٍَّ .
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من ديرة ْف ِ
روج ّيا ْو َب ْمفيليا ْومصر
ْواآس ّيا ْو ْ
ْونَواحي ليبيا ال ّ َقري ِبة م الق ََيروا ْن ،يا ال ّج ِايين
س
ْ
س صاروا ياهو ْد ،ن ِا ْ
من ُروما ،ياهود ْون ِا ْ
يح َكو ْن
عن ْ
نس َم ْ
من ْكريت ْو َع َربْ ،كوا ْ
جايب اَلله ».و ْم َع َّجبين
ب ْلس ِاناتْنا َعلى َع ْ
هوتين كانوا كلّن ،يقولو ْن واِح ْد لَواِح ْد:
َم ْب ْ
ين
يش واِ ها ْذ؟» ْو َغير ْن كا ْن ي ْت َمه َزو ْن ِف ْ
«اَأ ْ
«خم ْر كشّ ربوا ْوس ْكروا».
ويقولو ْنَ :
10

11

12

13

رس
َوعظة ب ْط ْ

رس َمع ْاحداعش
ْو َب ْعدا قا ْم شَ ْمعو ْن ب ْط ْ
لن« :يا ْرج ِا ْل يا
ال ّرسلْ ،و َر َف ْع َصوتو ْوقالْ ْ
سَ ،خلّي هاي
ياهود ْويا ك ْل سكّان الق ْد ْ
واست ْمعوا لَ َكلامي:
تْكو ْن َم ْعرو ِفة ع ْن ْد ْ
كنْ ،
م ُو كَما َل ت ْفت ْكرو ْن َس ِ
من
كارى ن ِا َهو ْذْ ،
لى
الص ْب ْح) ي ِاَ .ب ِ
(تس َعة ّ
َل َبع ْد سا َعة ثاثِة ْ
‘ت
هاي شي َل انْقا ْل ْب َنبي يوئ ِي ْل ي ِاَ :
اصب
يس ِي ْر ف اآِخر ِالايّ ِام يقول الل ْهَ :ت ْ
ُروحي َعلى ك ْل َبشَ رْ ،و َت ي ْت َن َّبون اولا ْدكن
كن َمناظ ْر اإله ِّية َت َيرو ْن،
ْو َبناتْكن ،شَ با ْب ْ
نامات اإله ِّية َت َيرو ْنَ .على
كن َم ْ
وخْ ِت ّياريّ ْت ْ
اصب ُروحي َفوك
َعبيدي ْو َعلى َع ْبداتي َت ْ
لامات
ِالايّ ِامْ ،و َت ي ْت َن َّبو ْنَ .ت ا ْعطي َع ْ
جايب َعظي ِمة َع
السماْ ،و َت َاو ّري َع ْ
ف َّ
س
الا َ ْر ْ
ضَ ،دم ْونار ْوريح ْة دخّا ْن .الشَّ ْم ْ
14

15

16

17

18

19

20
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قلب َل ع ْت ِمة ق ْت ِمة وال َق َم ْر َل َد ْمَ ،قب ْل َل
ت ْن ْ
المهيبْ .و َت
يجي َيوم ال َّرب ال َعظيم
ْ
ص’.
يكو ْن اَأينا َل ي ْدعي ْاسم ال َّر ْب ،يخْ َل ْ
اس َمعوا
اس ْ
رائيل! ْ
يا ْرج ِال يا اولاد ْ
رجا ْل من اَلله
َهال َكلا ْمَ :يس ُوع النّاصري ّ
لامات اإله ِّية وا ْعما ْل
َظ َه ْر ع ْن ْدكن ْبق ّوات ْو َع ْ
ْكن بيدو ،كَما َل انْ ْتن
ج ّبا َرة َسواها اَألله َبينات ْ
ت ْعرفو ْن .ها ْذ َل كان ْم َع َّي ْن لَهاي ْبع ْلم اَلله
من َقب ْل َل تْس ِي ْر و ْب إارادتوَ ،سلَّ ْمتنو ف ايدَين
ْ
س اَلله َق َّيمو
الك ّفارْ ،و َص َل ْبتنو ْو َق َت ْلتنوَ .ب ّ
كن كا ْن
من َل م ُو م ْم ْ
ْو َب َّطل ْاوجاع الهاويِةْ ،
ي ْن ْ
من َل داهو ْد قا ْل
مسك ف الهاويِةْ .
َع َليو‘ :كا ْن اَأرى َربّي َمعي ف ك ْل َو ْق ْت.
من هاي
َعلى َيميني واِ ْبشا ْن لا اَأنْ َه ْزْ .
بيحي لل َّربْ ،و َج َسدي
ت َْهنّا َق ْلبي ْو َه ْل َه ْل َت ْس ْ
من َل م ُو ت َْخلّي
كن َع ال َّرجاْ .
يس ْ
زاِ َت ْ
تس َم ْح َت يّرى
نَ ْفسي ف الهاويِةْ ،وم ُو ْ
الحيا ْة،
طاهر ْك َفسا ْدَ .كشَ ْف ْت لي َطريِق َ
وچ ْك ’.يا ْرج ِا ْل يا
شَ َّب ْع ْتني َهنا َم ْع روي ْة ّ
كن
راحة قدّا ْم ْ
اخْ وان! ْاس َمحوا لي اَأقول ْب َص َ
مات وانْ َد َفن،
هات داهو ْدْ :
َعلى َريّس الا َ َّب ْ
من َل نَبي كان،
ْو َق ْبرو عنّا واِ دي لَ َليو ْمْ .
من َث َم ْر
ْوكا ْن ي ْعرفْ ح ْل ْ
فانات َح َل ْفلو اَللهْ :
نك َت ا َق ّع ْد َعلى َع ْر ْ
َب ْط ْ
من َقب ْل
شكْ .و ْ
سيحَ ،ل ‘ما
اَأرى ْو َحكى َعلى ْقي ِامة ال َم ْ
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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أ ْأ
الر ِّب،
وم َّ
تي ي َ ُ
َوال َق َم ُر اإلى َد ٍم قَ ْب َل ا ْن يَا َ
خيف 21 .ويَكو ُن ك ُُّل َم ْن
ظيم َوال ُم ُ
ال َع ُ
22
الرجا ُل
ْيدعو ا ْس َم َّ
الر ِّب ي َ ْخلُ ُص ’.أايُّها ِّ
اس َمعوا ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
بَني اإ ْس َ
مات.
رائيلْ ،
يَسو ُع ال ّن ِ
ري َر ُج ٌل ِم َن الل ِه تَبَ َّي َن َل َديكُم
اص ُّ
ت َوا آيا ٍ
ِبق ُّوا ٍ
ظائم َصنَ َعها الل ُه بَينَكُم
ت َو َع َ
ِبيَ ِد ِه ،كَما أانْتُم تَ ْع ِرفو َن23 .هذا ال ُم َع َّي ُن
ِل ِ
هذ ِه بِسا ِب ِق ِع ْل ِم الل ِه َواإرا َد ِت ِه ،أا ْسلَ ْمتُموهُ
في أايدي َعديمي ال ّنامو ِ
س َو َصلَ ْبتُموهُ
َض
َوقَتَ ْلتُموهَ 24 .ول ِك َّن الل َه أاقا َم ُه َونَق َ
أاوجا َع الها ِوي َ ِةِ ،ل�أنَّ ُه َل ْم يَكُ ْن ُم ْم ِكناً أا ْن
ي ُ ْم َس َك في الها ِوي َ ِةِ 25 .ل� أ َّن داوو َد يَقو ُل
الر َّب أامامي
َع ْن ُه‘ :كُ ْن ُت أا ْسبُ ُق أا ْن أارى َّ
في ك ُِّل حي ٍن أانَّ ُه َع ْن يَميني ِلئَ ّلا أاتَ َز ْع َز َع.
ِ 26لهذا ُس َّر قَ ْلبي َوتَ َه َّللَ ْت تَ ْس ِب َحتيَ .ح ّتى
الر ِ
جاءِ 27 .ل�أنَّ َك
َج َسدي َسيَ ْسكُ ُن َعلى َّ
ل� تَ ْت ُر ُك نَفْسي في الها ِوي َ ِةَ ،ول� تَ َد ُع
ريق
طا ِه َر َك يَرى فَساداً28 .ك ََشف َْت لي َط َ
ال َحيا ِةَ ،و َستَ ْملاأُني ُسروراً َم َع ُم َح ّي َ
اك’.
29
الرجا ُل ال إ�خ َْوةُ ،يَجو ُز القو ُل جِهاراً
أايُّها ِّ
س ال� آ ِ
مات
ِع ْن َدكُم َع ْن َر ْأا ِ
باء داوو َد أانَّ ُه َ
َو أانَّ ُه قُ ِب َر أايضاًَ ،وقَ ْب ُرهُ َموجو ٌد ِع ْن َدنا َح ّتى
اليَو ِم 30 .فَ إانَّ ُه كا َن نَب ًّيا َوكا َن ي َ ْع ِر ُف أا َّن
الل َه أا ْقساماً أا ْق َس َم َل ُه أا ْن ِم ْن ِثما ِر ُصلب َِك
أُا ْج ِل ُس َعلى ك ُْرس ِّي َكَ 31 .و َسبَ َق أا ْن َر أاى
َوتَكَ َّل َم َع ْن ِقيام ِة ال َمسي ِح قائلا ً‘ :اإنَّ ُه
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َل ْم ي ُ ْت َر ْك في الها ِوي َ ِة َول� َج َس ُدهُ َر أاى
فَساداً32 ’.يَسو ُع هذا أاقا َم ُه الل ُهَ ،ونَ ْح ُن
كُ ُّلنا ُشهو ُدهَُ 33 .و ُه َو ا َّلذي ِبيَمي ِن الل ِه
ُر ِف َعَ ،و أا َخ َذ ِم َن ال� آ ِ
الو ْع َد َع ْن رو ِح
ب َ
سَ ،و َسك ََب ِ
هذ ِه ال َعط َّي َة ا َّلتي تَ َرو َن
الق ُُد ِ
يس داوو ُد َم ْن َص ِع َد
َوتَ ْس َمعو َنِ 34 .ل�أنَّ ُه َل َ
الس ِ
الر ُّب
اإلى َّ
ماء ِل�أنَّ ُه ُه َو َم ْن قا َل‘ :قا َل َّ
ِل َربّي« :ا ْج ِل ْس َع ْن يَميني َ 35ح ّتى أا َض َع
داء َك َمو ِطئاً ِلق ََد َم َ
يك 36 ’ ».فَ ْليَ ْعلَ ْم
أا ْع َ
رائيل أا ْن َربًّا َو َمسيحاً
يَقيناً َجمي ُع بَني اإ ْس َ
َج َع َل الل ُه يَسو َع هذا ا َّلذي أانْتُم َصلَ ْبتُم».
َ 37وحي َن َس ِمعوا ِ
هذ ِه الكَ ِلما ِت انْتَ َحبوا في
الر ُس ِل:
قُلو ِبهِمَ ،وقالوا ِل ِس ْمعا َن َو ِلسائ ِر ُّ
«ماذا نَ ْف َع ُل يا اإخ َْوةُ؟» 38قا َل َل ُهم ِس ْمعا ُن:
ِاس ِم
«توبوا َو ْليَ ْعتَ ِم ْد ك ُُّل وا ِح ٍد ِم ْنكُم ب ْ
الر ِّب يَسو َع ال َمسي ِح ِل ُغفْرا ِن ال َخطايا،
َّ
39
أ
الو ْع َد
ِلتَتَلَقَّوا َعط َّي َة رو ِح الق ُُد ِ
سِ .ل� َّن َ
َلكُم َو ِل�أبْنائكُم َو ِلك ُِّل البَعيدي َن ا َّلذي َن
{الر ُّب} اإل ُهناَ 40 ».و ِبكَ ِل ٍ
مات
ي َ ْدعو ُهم َّ
أُا َخ َر كَثي َر ٍة كا َن ي َ ْش َه ُد َل ُهم قائلا ً« :ا ْخلُصوا
ناس ِم ْن ُه ْم
ِم ْن هذا الجي ِل ال ُم ْلتَويَ 41 ».و أُا ٌ
بِا ْس ِت ْعدا ٍد قَبِلوا كَ ِل َمتَ ُه َوا آ َمنوا َوا ْعتَ َمدوا.
َوانْ َض َّم في ذ ِل َك اليَو ِم نَ ْح ُو ث َلاث َ ِة ا آل� ِ
ف
سَ 42 .وكانوا يُوا ِظبو َن َعلى تَ ْعلي ِم
نَ ْف ٍ
الصلا ِة
الر ُس ِلَ ،وكانوا ي َ ْشتَ ِركو َن في َّ
ُّ
ْخاريس ِت ّيا.
َوك َْس ِر { ُخ ْب ِز} ال إ�ف ْ
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انْعافْ ف الهاويِة ْولا َج َسدو اَأرى َفسا ْد’.
نحن ِا كلّ ْتنا ْشهودو.
لَ َيس ُو ْع هاذ اَلله َق َّيمْ ،و ْ
ْوه ّواِ واِ َل ْب َيمين اَلله انْ َر َف ْع َو َاخ ْذ م الاآب
ال َو ْع ْد َعلى ُروح القدسْ ،و َص ْب َهال َعط ِّية
تس َمعو ْن .م ُو
هاي َل
ْ
قايمين َترون ْو ْ
من َل ه ّواِ نَ ْفسو قالْ:
للسماْ ،
داهو ْد صع ْد َّ
‘قال ال َّر ْب لَ َربّي« :ا ْق َع ْد َعلى َيميني دي
وانك َد ِ
لاج َر ْ
من اَأحط ع ْد ْ
يك’ ».
وسة ْ
لَ ْ
َبقى َخلّي ك ْل َبني ْاسرائي ْل ي ْعرفو ْن َح ّق
سيح َسوى اَلله َيس ُو ْع
قينَ :ر ّب ْو َم ْ
َالي ْ
تن َص َل ْبتنوَ ».و ْق ْت َل س ْمعوا
ها ْذ َل انْ ْ
بن َبقى
رين َهال َكلا ْم هذاَ ،ق ْل ْ
َهوك الحاضْ ْ
ي ْن َخز ْن ،قاموا قالوا لب ْطرس ْولك ّل ال ّرس ْل:
لن:
«يا اخْ وا ْن ،اَأيش نْ َسي؟» شَ ْمعو ْن قالْ ْ
باسم ال َّر ْب
«توبوا و ْت َع َّمذوا ك ْل واِح ْد م ْن ْ
كن ْ
ات،
الخط ّي ْ
سيحْ }،بشان ت ْنغفر َ
َيس ُوع {ال َم ْ
لكن
وتْنالو ْن َموهبة ُروح
من َل ْ
القدسْ .
ْ
واِ ال َو ْعد ْولاولا ْدكنْ ،ولك ّل ال ّ ْبعا ْدَ ،هو ْذ
عيين ».و ْب َكلام ْكثي ْر
َل { َر ْبنا} اَلله ي ْد ْ
لب منّ ْن
َغي ْر ها ْذ كا ْن يشْ َه ْد ْلن ب ْطرس ْوي ْط ْ
الجيل الا َ ْع َو ْج».
من َه ّ
ويقول« :اخْ َلصوا ْ
س منّن ْبغ ِير ِّية ق ْبلوا كَلامو ْواآ َمنوا
ن ِا ْ
و ْت َع َّمذواْ ،وزادوا هاك َاليو ْم َحوالي َث ّة اَلافْ
ويسون ْب َت ْعليم
س .وداي ْم كا ْن ْ
يس َمعو ْن َ
نَ ْف ْ
الصلاة ْوك َْسر
ال ّرسلْ .وكا ْن يشْ ت ْركو ْن ف َّ
{ ْغ َبيز} الشّ ك ْر.
32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

376

الرسل
أاعمال ّ

5:3–43:2

عيشة المومنين

ْو َو َق ْع َخوفْ َعلى ك ْل نَفس ْو َعلامات
اِله ِّية و ْكثي ْر َعجايب ْگبيرِة كان يس ِي ْر َعلى
سْ .وك ْل َهو ْذ َل
ايدَين ال ّرس ْل ف الق ْد ْ
لهن
اآ َمنوا واِح ْد كانواْ ،وك ْل شي َل كا ْن ْ
شَ را ِكة ل ْلك ْل كا ْنْ .و َل كا ْن ع ْندن م ْل ْك
كان يب ِيعو ُه وي َف ْرقو ْن َعلى ك ْل واِح ْد منّ ْن
َعلى َق ْد َل يعوزوْ .وكا ْن ك ْل َيو ْم ي ْل َتقَو ْن
يت
الهي َكل ْب َق ْل ْب واِحدْ ،وف َالب ْ
ف َ
ي ْكسرون الّغ َْبيز ْويا ْكلون ْب َهنا ْو َبساط ْة َق ْل ْب،
من
بوبين ْ
يس ْبحو ْن للهْ ،وهنّ ِا َم ْح ْ
ْوكان َ
ك ّل الشَّ ْعبْ ،و َر ْبنا كان يزي ْد ك ْل َيو ْم َهو ْذ
َل يخْ َلصو ْن للبي َعة.

43
س،
وف في ك ُِّل نَ ْف ٍ
صير َخ ٌ
َوكا َن ي َ ُ
ظائم كَثي َرةٌ كانَ ْت تَ ْجري َعلى
َوا ٌ
آيات َو َع ُ
الر ُس ِل في أاو ُر َشليمَ 44 .وك ٌُّل ا َّلذي َن
أايدي ُّ
ا آ َمنوا َمعاً كانواَ ،وك ُُّل َش ٍ
يء كا َن َل ُهم
45
نى
ُم ْشتَ َركاً كا َنَ .وا َّلذي َن كا َن َل ُهم ُم ْقتَ ً
كانوا يَبيعونَ ُه َويُق َِّسمو َن َعلى ك ُِّل وا ِح ٍد،
ِب َح َس ِ
ب ا ْح ِتيا ِج ِهَ 46 .وكانوا في ك ُِّل يَو ٍم
س وا ِح َد ٍةَ ،وفي
ُملا ِزمي َن ال َهيك ََل ِبنَ ْف ٍ
عام
البَي ِت يَك ِْسرو َن ال ُخ ْب َز َويَتَنا َولو َن ال َّط َ
َو ُهم ُم ْبتَهِجونَ .وب َِسلا َم ِة قُلو ِبهِم،
47
أ
مام
كانوا ي ُ َم ِّجدو َن الل َهَ ،و ُهم َم ْحبوبو َن ا َ
الش ْع ِ
ضيف ك َُّل يَو ٍم
ك ُِّل َّ
الر ُّب ي ُ ُ
بَ .وكا َن َّ
َنيس ِة.
ا َّلذي َن ي َ ْخلُصو َن اإلى الك َ

عين،
يوحنّاْ ،وهنّ ِا طالْ ْ
شَ ْمعو ْن ب ْطرس ْو َ
تس َعة،
َمع َب ْع ْ
ضن َ
للهي َكل لَ َصلا ْة سا َعة ْ
س
طن اأ ّمو ْ
من َب ْ
والّا َزلَ ِمة اَأ ْع َر ْج ْ
يحملو ُه ن ِا ْ
ف باب
كا ْن ك ْت َع َّودوا يجبو ُه ويحطّو ُه َ
الهي َك ْل َل يقولولو« :باب الحلو»ْ ،بشا ْن
َ
للهي َك ْل.
لب َس َد َقة ْ
من َهو ْك َل ي ْدخلو ْن َ
ي ْط ْ
لين
يوحنّا داِخْ ْ
ها ْذ َو ْق ْت َل ارى شَ ْمعون ْو َ
للهي َك ْلَ ،ط َلب منّ ْن َت ي ْع َطو ُه َس َد َقة.
َ
ِ
يوحنّا ْوقالولوَ « :طلّ ْع
ْو َطلَّعوا فيو شَ ْمعون ْو َ
فينا!» ه ّواِ زاِ َطلَّ ْع ِفين ي ْنط ْر َت ياخ ْذ منّ ْن

َوحي َن َص ِع َد ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس َويو َح ّنا
َمعاً اإلى ال َهيك ََل في َم ِ
وعد َصلا ِة
السا َع ِة ال ّت ِ
اس َع ِة2 ،اإذا ب َِر ُج ٍل ُم ْق َع ٍد ِم ْن
ّ
ْ
أ
أ
أ
أ
ُ
ُ
ناس ا ْن ي َ ْح ِملوهُ َويَاتَوا
ب َ ْط ِن ا ِّم ِه ا ْعتا َد ا ٌ
ِب ِه َوي َ َضعوهُ ِع ْن َد با ِ
ب ال َهيكَ ِل ال َم ْد ُع ِّو
الداخلي َن
بِال َجمي ِل ِليَ ْس أا َل َص َدقَ ًة ِم َن ّ
اإلى ال َهيكَ ِل 3 .هذا حي َن َر أاى ب ُ ْط ُر َس
َويو َح ّنا دا ِخلَي ِن اإلى ال َهيكَ ِلَ ،طلَ َب ِم ْن ُه ْما
أا ْن ي ُ ْعطوهُ َص َدقَ ًةَ 4 .ونَ َظ َر في ِه ِس ْمعا ُن
َويو َح ّنا َوقال� َل ُه« :انْ ُظ ْر فينا!» 5فَنَ َظ َر

43

44

45

46

47

شفا اَأ ْع َر ْج

3
2

3

4

5
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فيهِما َو ُه َو يَتَ َو َّق ُع أا ْن ي َ ْأاخ َُذ ِم ْن ُه ْما َشيئاً.
يس لي.
6قا َل َل ُه ِس ْمعا ُنَ « :ذ َه ٌب َو ِف َّض ٌة َل َ
يء ا َّلذي لي أُا ْع َ
ِاس ِم
َول ِك َّن َّ
طيك .ب ْ
الش َ
شَ 7 ».و أا ْم َسكَ ُه
يَسو َع ال َمسي ِح قُ ْم َوا ْم ِ
السا َع ِة
ِبيَ ِد ِه اليُ ْمنى َو أاقا َم ُهَ .وفي ّ
َعي ِنها تَ َش َّد َد ْت ِر ْجلاهُ َوكَ ْعباهَُ 8 .وقَ َف َز
قام َو َمشى َو َد َخ َل َم َع ُهما اإلى ال َهيكَ ِل
َو َ
َو ُه َو ي َ ْمشي َوي َ ْق ِف ُز َوي ُ َم ِّج ُد الل َهَ 9 .و َراآهُ
الش ْع ِ
ب َو ُه َو ي َ ْمشي وي ُ َم ِّج ُد الل َه.
ك ُُّل َّ
َ 10وتَبَ َّي َن َل ُهم أانَّ ُه ذ ِل َك ال ُم ْستَ ْعطي ا َّلذي
كا َن ي َ ْج ِل ُس ك َُّل يَو ٍم َوي َ ْس أا ُل َص َدقَ ًة َعلى
البا ِ
ب ال َم ْد ُع ِّو بِال َجمي ِلَ .وا ْمتَلاأوا َد ْه َش ًة
َو َحي َرة ً ِم ّما َح َص َل.
11واإ ْذ كا َن ُمتَ َم ِّسكاً ب ِِس ْمعا َن َويو َح ّنا
الش ْع ِ
ب َم ْذهول� ً اإ َليهِم ،اإلى
َرك ََض ك ُُّل َّ
الروا ِق ال َم ْد ُع ِّو ب ِروا ِق ُسلَيما َنَ 12 .وحي َن
ِّ
أ
أ
الرجا ُل
َر أاى ِس ْمعا ُن ا َ
جاب َوقا َل« :ايُّها ِّ
بَني اإ ْس َ
رائيل ،ما با ُلكُم تَتَ َع َّجبو َن ِم ْن
هذا؟ َوما با ُلكُم تَ ْن ُظرو َن فينا أ
كانَّ ُه ِبق َُّو ِتنا
أاو ب ُِس ْلطا ِننا َج َع ْلنا هذا ي َ ْمشيُ 13 .ه َو
قوب ،اإل ُه
راهيم َواإل ُه اإ ْس َ
حق َواإل ُه ي َ ْع َ
اإل ُه اإبْ َ
ا آبا ِئنا َم َّج َد ابْنَ ُه يَسو َع ا َّلذي أانْتُم َس َّل ْمتُم
أ
أ
مام َو ْج ِه بيلا ُط َسَ ،و ُه َو كا َن قَ ْد
َوانْك َْرتُم ا َ
وس َوالبا َّر
أاو َج َب أا ْن ي ُ ْط ِل َق ُهَ 14 .و أانْتُم الق ُّد َ
أانْك َْرتُمَ ،و َر ُجلا ً قا ِتلا ً َس أا ْلتُم أا ْن ي ُ ْعطى
َلكُمَ 15 .و َم ْن ُه َو َر ْأا ُس ال َحيا ِة قَتَ ْلتُموهُ،

15-6:3

فضة ما
شي .شَ ْمعو ْن قا ْللوَ « :ذ َهب ْو َّ
لى شي لَع ْندي َت ا ْع ْ
طيك :باس ْم
ع ْندي َب ِ
َيس ُوع ال َمسيح النّاصري قوم ا ْمشي».
مسكو ف ايدو َاليمين ْو َق َّيمو ْوراساً ْت َث َّبتوا
ْو ْ
ْاج َريو و ْكعابوْ .ونَط قام ْومشيْ ،و َد َخ ْل
للهي َك ْل ي ْمشي ْ
ويس ّبح لله.
َم ْ
عن َ
وينط َ
ويس ّب ْح لله.
َوا َرو ُه ك ّل الشَّ ْع ْب ي ْمشي َ
ْو َع َرفوا ه ّواِ واِ ال ّ ْم َگدّي َل كا ْن ي ْق َع ْد
باب َل يقولولو
لب َس َد َقة ع ْن ْد ْ
ك ْل َيوم ْوي ْط ْ
«الحلو» ،وانْ َب َهتوا َواروا ال َع َج ْب َعلى شي
َل صا ْر.
6

7

8

9

10

الهي َك ْل
رس ف َ
َوعظ ْة ب ْط ْ

ْوه ّواِ م ِا ْ
يوحنّا ،الشَّ ْع ْب
سك شَ ْمعون ْو َ
هوت عدي لَع ْند ْن لل َم ْمشى
كلّوْ ،وه ّواِ َم ْب ْ
ال َم ْسقوفْ َل يقولولوَ :م ْمشى ْسل ِيما ْن.
لن« :يا
َو ْق ْت َل ارى شَ ْمعو ْنَ ،ر ّد ْوقالْ ْ
يش كذاِ ْم َع َّجبين
ْرج ِال يا َبني ْاسرائي ْل ،اَأ ْ
تن فاذ ْولَيش ْت َط ْلعو ْن فينا كَما َل يكون
انْ ْ
ْب َحي ْلنا يا ْبس ْلط ْتنا َس َوينا هاي َل ي ْمشي ها ْذ؟
واسحاق ْو َي ْعقوب ،اإل ْه اَأ َّبهاتْنا،
اإله ا ْبراهي ْم ْ
ه ّواِ َم َّجد ا ْبنو َيس ُوعْْ ،
هاك َل َسلَّ ْمتنو
س َو ْق ْت َل َح َك ْم
ْو َك َف ْر ْتن ِفيو قدّا ْم بيلا ُط ْ
س انْتن ال َقدّوس البا ْر
َ
بالح ْق َت ي َفلّتوَ .ب ّ
ِ
كن َزلَمةِ
تن َت ي َفلّت لْ ْ
تن فيوْ ،و َط َل ْب ْ
َك َف ْر ْ
من
الحيا ْة َق َتلتنوَ ،ل َق َّيمو اَلله ْ
قات ْلْ .و َريّس َ
11

12

13

14

15
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26-16:3

نحن ِا كلّ ْتنا ْشهودو .و ْب إايمان
َبين ال َميتينْ ،و ْ
ْاسمو َث َّبت ْوشَ فى ْاسمو َهال َّزلَ ِمة َل َترون
الص َّحة
ْوت ْعرفو ْن .والايما ْن ِفيو َعطا ُه َه ّ
الس ْع اَأ ْعرفْ َبلا
كن كلّ ْت ْ
قدّا ْم ْ
س َّ
كنَ .ب ّ
ساكن.
يتن هاي كَما َل َسوى ُر َو ْ
فه ْم َس َو ْ
من َقب ْل ب ْلس ِان ك ّل الاَنْ ِبيا
ْوكَما َل َب َّين اَلله ْ
َت ي ْت َع َّذب َمسيحو ،كذاِ صا ْر .توبوا
َبقى وا ْر َجعوا ْبشا ْن ي ْن َم َحو ْن َخط ّياتْكن،
من قدّا ْم و ّچ ال َّر ْب،
ْوتجيكن اوقات ال ّر َاحة ْ
سيح ،ها ْذ َل
كن َيس ُوع ال َم ْ
ْوي ْب َعث لْ ْ
تس َت ْقبلو
كان ْم َع َّي ْن ْ
لكن ،ها ْذ َل لاز ْم ْ
الاوقات َل قال
ماوات دي لَ َمن تْتم ك ّل
ْ
الس ْ
َّ
ِ
من َقديم
ّيسين ْ
اَلله َع َليا ب ْلسا ْن نَبايتو ال َقد ْ
من َل موسى قالْ‘ :نَبي َت ي َق ّيم
ال َّزما ْنْ ،
ْكن كَماي ،ل ُه ْاس َمعوا
لْكن ال َّر ْب ْ
من اخوت ْ
س
ف ك ْل شي َل ْ
يحكي َم ْع ْ
كنْ .وك ْل نَ ْف ْ
س َت ت ْت َتو َب ْل
م ُو ْ
تس َم ْع لاك ال َّنبي ،هاك ال َّن ْف ْ
من شَ ْعبا’.
ْ
16

17

18

19

20

21

22

23

من َصموئيل ْو َه ْ
وك
«والاَنْ ِبيا كلّنْ ،
َل َب ْعدوَ ،ح َكوا ْوك ََرزوا َعلى َهوك ِالايّ ِا ْم.
تن ن ِا اولاد الاَنْ ِبيا ْو َع ْه ْد َل اَأ َّسس اَلله
وانْ ْ
لا َأ َّبهاتْنا َو ْق ْت َل قا ْل لا ْبراهيمْ ‘ :ب َن ْس ْ
لك
لكن م
ض’.
ْ
َت ي ْتب ِا َركو ْن ك ْل َقبايل الا َ ْر ْ
24

25

26
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َ
ذاك ا َّلذي أاقا َم ُه الل ُه ِم ْن بَي ِن ال� أ ْموا ِت،
َونَ ْح ُن َجميعاً ُشهو ُدهَُ 16 .و ِب إايما ِن ا ْس ِم ِه،
هذا ا َّلذي تَ َرو َن َوتَ ْع ِرفو َن ُه َو َش َّد َد َو َشفى،
َوال إ�يما ُن ِب ِه أا ْعطاهُ ِ
الص َّح َة أاما َمكُم
هذ ِه ِّ
أا ْج َمعي َنَ 17 .ول ِك ِن ال� آ َن أايُّها ال إ�خ َْوةُ
أا ْع ِر ُف أانَّكُم ب َِضلا ٍل فَ َع ْلتُم هذا ،كَما فَ َع َل
ُر َؤسا ُؤكُم أايضاًَ 18 .والل ُه كَما َسبَ َق أا ْن كَ َر َز
ِب َف ِم َجمي ِع ال�أنْب ِ
ِياء أا ْن َسيَتَ أا َّل ُم َمسي ُح ُه،
تَ َّم َم هكَذا19 .توبوا اإذاً َوا ْرجِعوا ِلتُ ْمحى
20
الراح ِة ِم ْن
َخطاياكُمَ .و ِلتَ ْأا ِتيَكم أا ْز ِمنَ ُة ّ
الر ِّبَ ،وي ُ ِ
رس َل اإ َليكُم ا َّلذي
أاما ِم َو ْج ِه َّ
كا َن ُم َع ًّدا َلكُم ،يَسو َع ال َمسي َح21 ،ا َّلذي
لس ِ
ماء أا ْن تَتَلَقّاهُ َح ّتى اكْ ِتما ِل
ي َ ْنبَغي ِل َّ
أا ْز ِمنَ ِة ك ُِّل ال� أ ْش ِ
ياء ا َّلتي تَكَ َّل َم الل ُه َع ْنها
الد ْه ِر.
ِب َف ِم أانْبِيائ ِه ال ِق ّديسي َن ا َّلذي َن ُم ْن ُذ َّ
22
الر ُّب
قيم َلكُم َّ
ِل� أ َّن موسى قا َل‘ :نَب ًّيا ي ُ ُ
ِم ْن اإخ َْو ِتكُم ِمثْليَ ،ل ُه ا ْس َمعوا في ك ُِّل ما
س ل�
يَتَكَ َّل ُم َم َعكُمَ 23 .ويَكو ُن أا َّن ك َُّل نَ ْف ٍ
بي تُبا ُد ِت ْل َك ال َّنف ُْس ِم ْن
تَ ْس َم ُع ِلذ ِل َك ال َّن ِّ
َش ْعبِها’.
24
ِياء َجميعاًِ ،م ْن َص َ
موئيل
« َوال�أنْب ُ
َوا َّلذي َن أاتَوا ب َ ْع َدهُ تَكَ َّلموا َوك ََرزوا َحو َل
25
ناء ال�أنْب ِ
ِياء َوال َع ْه ِد
ِت ْل َك ال�أيّا ِم .أانْتُم أابْ ُ
راهيم:
ا َّلذي َو َض َع الل ُه ِل�آبا ِئنا حي َن قا َل ِل إ�بْ َ
ض’.
‘بَنَ ْس ِل َك تَتَبا َر ُك ك ُُّل قَبائ ِل ال� أ ْر ِ
26
أ
قام َو أا ْر َس َل الل ُه ابْنَ ُه
َلكُم ُم ْن ُذ القَدي ِم ا َ

الرسل
أاعمال ّ
ُمبا ِركاً اإيّاكم ،اإ ْن تَ ْرجِعوا َوتَتوبوا َع ْن
ُشرو ِركُم».
َوفيما ُهما يَتَكَ َّلما ِن ب ِ
ِهذ ِه الكَ ِلما ِت
قام ِ
لش ْع ِ
ض َّد ُهما الك ََهنَ ُة
ِل َّ
ب َ
ماء ال َهيكَ ِلَ 2 .و ُهم
َو ّ
الص ّدوق ّيو َن َو ُز َع ُ
ِ
الش ْع َب
غاضبو َن َعلَيهِما ِل�أنَّ ُهما ي ُ َع ِّلما ِن َّ
َويَكْ ِرزا ِن بِال َمسي ِح َع ِن ال ِقيا َم ِة ِم ْن بَي ِن
ال� أ ْم ِ
واتَ 3 .و أا ْلقَوا َعلَيهِما ال�أيادي
ساء
َو َح َرسو ُهما اإلى اليَو ِم ال ّتاليِ ،ل� أ َّن ال َم َ
كا َن قَ ْد َدناَ 4 .وكَثيرو َن ِم َّم ْن كانوا قَ ْد
َس ِمعوا الكَ ِل َم َة ا آ َمنواَ ،وكانوا نَ ْح َو َخ ْم َس ِة
ا آل� ِ
ف َر ُج ٍل َع َدداً.
5
عماء
َوفي اليَو ِم ال ّتالي ا ْجتَ َم َع ُّ
الز ُ
أ
ليم.
َو ُّ
الشيوخُ َوالكَتَبَ ُة في او ُر َش َ
ئيس الكَ َهنَ ِة َوقَيافا َويو َح ّنا
َ 6و َح ّنا ُن َر ُ
لكسندروس َوا َّلذي َن كانوا ِم ْن قَبيلَ ِة
أوا
ُ
ُر َؤ ِ
ساء الكَ َهنَ ِةَ 7 .وحي َن أاقامو ُهما في
الو ْس ِ
ط ،كانوا ي َ ْس أالونَ ُهما« :ب أِايَّ ِة قُ َّو ٍة
َ
8
أ
أاو بِا ِّي ا ْس ٍم فَ َع ْلتُم هذا ».حينَ ٍئذ ا ْمتَلاأ
س َوقا َل َل ُهم:
ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس ِم ْن رو ِح الق ُُد ِ
ب َوشُيوخَ بَني اإ ْس َ
الش ْع ِ
رائيل
ماء َّ
«يا ُز َع َ
9
وم نُ ْستَ ْج َو ُب َحو َل
ا ْس َمعوا .اإ ْن كُ ّنا اليَ َ
ض ،بِماذا
َح َسنَ ٍة صا َر ْت ِل إ�نْسا ٍن َمري ٍ
في هذا10 ،فَ ْليَكُ ْن هذا َم ْعلوماً ِع ْن َدكُم
ُش َ
َو ِع ْن َد َجمي ِع بَني اإ ْس َ
ِاس ِم
رائيل ،أانَّ ُه ب ْ
يَسو َع ال َمسي ِح ال ّن ِ
اص ِر ِّي ،ذ ِل َك ا َّلذي أانْتُم

4

10:4–26:3

كن
القَدي ْم َق َّيم ْو َب َعث اَلله ا ْبنوْ ،وهو يب ِار ْك ْ
كن».
تن من ْشرو ْر ْ
َل رج ْعتن ْوت ْب ْ
يح َكو ْن َهال َكلا ْم للشَّ ْع ْب ،قاموا
ْوهنّ ِا ْ
والصد ِ
ّوق ِّية ْوق ّوا ْد ح ّراس
َع َلين ال َك َه َنة َّ
من َل
ينْ ،
الهي َك ْل .كا ْن ك ْلغضْ بوا َع َل ْ
َ
ِ
ِ
من َبين
ي َع ْلمون الشَّ ْعب ْوي ْكرزو ْن َع ال ّ ْقيامة ْ
مسكوون ْو َح َبسوو ْن
يتين بال َم ْ
ال َم ْ
سيحْ .و ْ
من َل كا ْن ك ْل َق َّربت ْت َم ّسي.
َل ث ِاني نْهارْ ،
من َهو ْك َل س ْمعوا الك ْل ِمة اآ َمنوا،
و ْكثي ْر ْ
ْو َعدَدن كا ْن َحوالي َخ ْم ْسة اَلافْ ر ّجالْ.

4

2

3

4

ْوث ِاني نْهارْ ،اج َت َمعوا ال ّز َعما والّشْ ي ُو َخة
اموس ْو َحانا ْن َريّس ال َك َه َنة
و ْم َع ْلمين النّ ْ
واس َكندَر ْو َه ْ
وك َل كانوا
ْو َقيافا ْو َ
يوحنّا ْ
من َقبيلة ْگباريّة ال َك َه َنةْ .ولَ َم ْن َق َّيموون
ْ
صَ ،ساَألوونْ « :باَأينا ق ِّوة و ْباأينا اإ ْسم
ف النّ ْ
يتن هاي؟» هاك ال َو ْق ْت شَ ْمعو ْن ب ْطرس
َس َو ْ
لن« :يا ْگباريّة
من ُروح القدس ْوقالْ ْ
انْ َتلى ْ
الشَّ ْعبْ ،ويا ْشي ُوخة َبني ْاسرائيل! ْاس َمعوا!
كن َعلى َمل ِيح ِّية
َل ْ
نحن ِا َاليو ْم ن ْتحاكَم م ْن ْ
ف اَأيش
ْ
تساَألونا َ
ض ْ
صارت لانْسا ْن َمريِ ْ
انْشَ فىَ ،خلّي هاي تْكو ْن ف عل ْمكن
ْوع ْل ْم ك ْل شَ ْعب ْاسرائي ْل :باس ْم َيس ُوع
تن َص َلبتنو،
ال َمسيح النّاصري ،ها ْك َل انْ ْ
5

6

7

8

9

10
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الرسل
أاعمال ّ

19-11:4

يتينْ ،بهاك
من َبين ال َم ْ
ها ْك َل َق َّيمو اَلله ْ
نَ ْفسو ْكوا قاي ْم ها ْذ قدّا ْمكن ْمعافى.
الح َج ْر َل ْاح َتقَرتن انْتن
ها ْذ واِ ‘كاف َ
ال َم ْعما ْرچ ِّية ،ه ّواِ صا ْر لَراس الق ْرنِ ِّيةْ ’.وما
من َل ما في اس ْم
لاصْ ،
في ْباَأ َّح ْد َغيرو َخ ْ
للبشَ ْر ِفيو لازم
َغيرو َت ْحت َّ
السما انْ َعطى َ
لكن».
يكون َ
لاص ْ
الخ ْ
يوحنّا
َو ْق ْت َل س ْمعوا ك ْلم ْة شَ ْمعون ْو َ
مين ن ِا
ينْ ،فهموا م ُو م ْت َع ْل ْ
َل قالوا قدّام ال َع ْ
بسطا ن ِا ،و ْت َع َّجبوا ِفينْ ،و َع َرفوا َم ْع َيس ُو ْع
ْو َ
ويجو ْنْ .وكان َيرو ْن ها ْك
يروحو ْن َ
كان ُ
اَأ ْع َر ْج َل انْشَ فى قاي ْم َمعنْ ،وما كان يت ِيقون
ين .هاك ال َو ْق ْت اَأمروا َت
يقولو ْن شي َع َل ْ
يط ِالعوو ْن م ال َم ْجلسْ ،وكان يقولو ْن واِح ْد
للاخْ  :اَأيش نْ َسي لَ َهال ّ ْرج ِا ْل َهو ْذ؟ هاي
َع ِ
فت
لامة ْم َب َّي ِنة
ْ
صارت َعلى ايد ْن ،وانْ َع َر ْ
من ك ْل سكّان القدس ْوم ُو نْت ِي ْق ن ْنك ْرَ .ب ِلى
ْ
الخ َب ْر َبين الشَّ ْع ْب،
ْبشا ْن لا اأ ْك َث ْر ي ْط َل ْع َه َ
يح َكون ْب َهالاس ْم
َت نْ َخ ّوفن ْبشا ْن لا َب ْق ْ
سْ .وساحوو ْن َوا َمروو ْن لا
لا َ َّح ْد م النّ ِا ْ
يح َكو ْن اَأ َبد ْولا ي َعلمو ْن باس ْم َيس ُوعْ.
ْ
قالولنَ « :ل
يوحنّا ْو ْ
َر ّدوا شَ ْمعو ْن ب ْطرس ْو َ
كن اأ ْك َث ْر من
نس َمع لْ ْ
َعد ْل واِ قدّام اَلله َت ْ
11

12

13

14

15

16

17

18

19
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أ
قام الل ُه ِم ْن بَي ِن
َصلَ ْبتُموهُ ،ذ ِل َك ا َّلذي ا َ
ال� أ ْم ِ
قائم
وات ،بِذ ِل َك َعي ِن ِه ها ُه َو هذا ٌ
أ
عافى11 .هذا ُه َو ‘ال َح َج ُر ا َّلذي
اما َمكُم ُم ً
َر َذ ْلتُم أانْتُم أايُّها البَ ّناؤو َنَ ،و ُه َو صا َر َر ْأا َس
لاص،
يس ب أِا َح ٍد غَي ِر ِه ال َخ ُ
الزا ِوي َ ِةَ 12 ’.و َل َ
ّ
الس ِ
ماء
ِل�أنَّ ُه ل� يو َج ُد ْ
اس ٌم ا آ َخ ُر تَ ْح َت َّ
لاص».
أُا ْع ِط َي ِلل ّنا ِ
س ِب ِه ي َ ْنبَغي ال َخ ُ
َ 13وحي َن َس ِمعوا كَ ِل َم َة ِس ْمعا َن َويو َح ّنا
ا َّلتي قال�ها َعلَناً فَهِموا أانَّ ُهما ل� ي َ ْع ِرفا ِن
ال ِع ْل َم َو أانَّ ُهما عا ِم ّيانَِ ،وتَ َح َّيروا فيهِما.
َوتَ َع َّرفوا َعلَيهِما ب أِانَّ ُهما َم َع يَسو َع كانا
يَطوفانَِ 14 .وكانوا ي َ َرو َن ذ ِل َك ال ُم ْق َع َد
في قائماً َم َع ُهما ،فَلَ ْم يَكونوا
ا َّلذي ُش َ
ي َ ْستَطيعو َن أا ْن يَقولوا َشيئاً ِض َّد ُهما.
 15حينَ ٍ
ئذ أا َمروا أا ْن ي ُ ْخ ِرجو ُهما ِم ْن
َم ْج ِل ِسهِمَ ،وكانوا يَقولو َن أا َح ُد ُهم ِللا آ َخ ِر:
16
الر ُجلَي ِن؟ فَها ِه َي
«ماذا نَ ْف َع ُل بِهذي ِن َّ
ذي اآي َ ٌة َج ِل َّي ٌة صا َر ْت ب أِايديهِماِ ،ع ْن َد ك ُِّل
أ
ليم ُع ِرف َْتَ ،ول� نَ ْستَطي ُع أا ْن
ُسكّا ِن او ُر َش َ
نُ ْنك َرَ 17 .ول ِك ْن ِلئَ ّلا يَذي َع هذا ال َخبَ ُر في
ب أاكْثَ َرِ ،لنُ َه ِّد ْد ُهما كيلا يُكَ ِّلما أايضاً
الش ْع ِ
َّ
سَ 18 ».و َد َعو ُهما
بِا ْس ِم هذا أا َحداً ِم َن ال ّنا ِ
َو أا َمرو ُهما أالّ� يَتَك َّلما َول� ي ُ َع ِّلما البَ َّت َة بِا ْس ِم
جاب ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس َويو َح ّنا
يَسو َع 19 .أا َ
أ
مام الل ِه أا ْن
َوقال� َل ُهم« :اإ ْن كا َن َع ْدل� ً ا َ
نَ ْس َم َع َلكُم أاكْثَ َر ِم َن الل ِه ،فَا ْحكُموا.

الرسل
أاعمال ّ
ِ 20ل� أ َّن ما َر أاينا َو َس ِم ْعنا ل� نَ ْستَطي ُع أالّ�
نَتَكَ َّل َم ِب ِهَ 21 ».و َه َّددو ُهما َو أا ْطلَقو ُهما،
ِل�أنَّ ُهم َل ْم يَجِ دوا َل ُهم ِع َّل ًة ِليُعا ِقبو ُهما
الش ْع ِ
ب َِسبَ ِ
بِ ،ل� أ َّن ك َُّل وا ِح ٍد كا َن ي ُ َم ِّج ُد
ب َّ
الل ُه َعلى ما َجرىِ 22 .ل�أنَّ ُه أاكْثَ َر ِم ْن
أا ْربَعي َن َسنَ ًة كا َن ُع ْم ُر ذ ِل َك ا َّلذي صا َر ْت
الش ِ
فاء ِ
هذ ِه.
في ِه اآي َ ُة ِّ
َ 23وحي َن أُا ْط ِلقا أاتَيا اإلى اإخ َْو ِتهِما َو َر َويا
الشيوخُ .
َل ُهم ك َُّل ما قا َل الكَ َهنَ ُة َو ُّ
َ 24و ُهم حي َن َس ِمعواَ ،معاً َرفَعوا َصوتَهم
اإلى الل ِه َوقالوا« :يا َر ُّب ،أانْ َت ُه َو ال إ�ل ُه
الس ِ
ض َوالبِحا ِر َوك َُّل
ماء َوال� أ ْر ِ
صا ِن ُع َّ
س
ما فيها 25 .أانْ َت ال ُمتَكَ ِّل ُم بِرو ِح الق ُُد ِ
ِب َف ِم أَابينا داوو َد َع ْب ِد َكِ ‘ :لماذا ا ْرتَ َّج ِ
ت
ال� أُ َم ُم َوفَك ََّر ِ
عوب بِالباط ِل؟
ت ُّ
الش ُ
26
قام ُم ُ
الس ْلطانِ،
لوك ال� أ ْر ِ
ض َوذَوو ُّ
َ
الر ِّب َو َعلى َم ِ
سيح ِه’.
َوتَاآ َمروا َمعاً َعلى َّ
ِ 27ل�أنَّ ُه ا ْجتَ َم َع َحقًّا في ِ
هذ ِه ال َمدينَ ِة َعلى
س ابْ ِن َك يَسو َع ا َّلذي أانْ َت َم َس ْحتَ ُه
الق ُّدو ِ
هيرو ُد ُس َوبيلا ُط ُس ال ِب ْن ِط ُّي َم َع ال� أُ َم ِم
َو َج ْم ِع اإ ْس َ
رائيلِ 28 .ليَ ْف َعلوا ك َُّل ما َسبَ َق أا ْن
َر َس َم ْت ي َ ُد َك َواإرا َدتُ َك أا ْن يَكو َنَ 29 .وال� آ َن
أايضاً يا َر ُّب ،انْ ُظ ْر َو َر تَ ْهديدا ِتهِمَ ،و أا ْع ِ
ط

29-20:4

نحن ِا م ُو نْت ِي ْق َعلى شي َل
َاللهْ ،احكمواْ .
نحكي ».قاموا َخ ّوفوون
ا َرينا ْوسم ْعنا م ُو ْ
حجة
ين شي ِّ
مسكوا َع َل ْ
ْو َفلَّتوو ْنْ ،
من َل ما ْ
من َل ك ْل
َت يعاقبوونْ ،ب َس َبب الشَّ ْع ْبْ ،
يس ّب ْح َلالله َعلى شي َل صا ْر.
واِح ْد كان َ
عين َس ِنة كا ْن عم ْر ها ْك
من اَأ ْر ْب ْ
من َل اأ ْك َث ْر ْ
ْ
ِ
صارت فيو َعلامة الشّ فا هاي.
َزلَ ِمة َل
ْ
20

21

22

َصلاة المومنين

َو ْق ْت َل َفلَّتوو ْنَ ،جوا لَع ْند اخوتن
كل شي َل قالولن ال َك َه َنة
ولن ْ
ْو َح َك ْ
والّشْ ي ُو َخة.
ضن َر َفعوا
ْو َهو ْك َو ْق ْت َل س ْمعواَ ،م ْع َب ْع ْ
وتن لَع ْند اَلله ْوقالوا« :يا َر ْب ،اأنت الاإ ل ْه
َص ْ
ض وال ّ ْبحار ْوك ْل شي
َل َخ َل ْقت َّ
السما والا َ ْر ْ
واسطة ُروح
َل ْ
فيين .اأنْ َت َل َح َكيت ْب ْ
يش
القدس ْبث ْم داهو ْد َع ْبدك ْوق ْل ْت‘ :لَ ْ
شعوب َف َّكروا فك ْر باط ْل؟
هاجت الا َم ْم وال ّ ْ
ض والحكّام و ْتاآ َمروا َم ْع
قاموا ملوك الا َ ْر ْ
من َل
ضن َع ال َّرب ْو َعلى َمسيحوْ ’.
َب ْع ْ
ف َهالمدي ِنة
الحقيقَة ْاج َت َمعوا َ
هاي ف َ
َع ال َقدّوس ا ْبنك َيس ُو ْع َل انْ َت َمشَ ْحتو،
هيرودس ْوبيلا ُطس الب ْنطي َمع الا َمم
ُ
يسو ْن ك ْل شي
ْو َجماعة ْاسرائي ْلَ .ت َ
َل َس َلفاً ايدك واإ ْ
مت َت يس ِي ْر.
رادتك َر َس ْ
يخوفونا،
والس ْع زاِ يا َر ْب َطلّع ْورى اأ ْش َون َ
َّ
23
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37-30:4

وا ْعطي َع ْ
بيدك قدّام ال َعين َت ي ْكرزو ْن
ك ْل ْ
جايب
متك ،وانْ َت تْم ّد ايد ْك َل َع ْ
لامات َت تْس ِي ْر
شفا ْو َعجايب ْگبيرِة ْو َع ْ
ّوس َيس ُوعْْ ».و َو ْق ْت َل
باسم ا ْبنك ال َقد ْ
َط َلبوا وت َْض َّرعواْ ،ت َز ْر َز ْع م ُو َض ْع َل كانوا
عين ِفيو ،و ْت َع َّبوا كلّن ْب ُروح القدس،
ْ
مجت ْم ْ
ين ك ْلمة اَلله.
ْو َبقى ْ
يح َكو ْن قدّام ال َع ْ
30

31

َحياة شركة

وح ِدة
س ْ
ْو َجماع ْة َل اآ َمنوا كا ْن ْ
لهن نَ ْف ْ
اح ْد منّ ْن ما كان يقو ْل َعلى
ْوفك ْر واِح ْدَ ،و َّ
ا ْملا ْك َل ي ْم ْ
لى ك ْل شي َل كا ْن
لك ل ُه ن ِاَ ،ب ِ
لهن ل ْلك ْل كا ْن.
ْ
ِ
و ْبق ِّوة َعظيمة كا ْن يشْ َهدون ال ّرس ْل َعلى
ْقي ِامة ال َّر ْب َيس ُوع ال َمسيحْ ،ون ْع ِمة َعظي ِمة
محتا ْز ما كا ْن
ْ
اح ْد ْ
كانت َم ْع كلّ ْنَ .و َّ
من َل َهو ْذ َل كا ْن يق َنو ْن َمزار ْع
يناتنْ ،
َب ْ
يوت كان يب ِيعو ْن ويجبو ْن َح ْق شي َل
و ْب ْ
انْباعْ ،ويحطّو ُه ع ْند ْاج َرين ال ّرسل ْوي ْن َعطى
لَك ْل واِح ْد َعلى َق ْد عازتو.
يوسف ها ْك َل لَقَّبو ُه ال َّرسل َب ْرنابا،
ْو ْ
رص،
ني ا ْبن ال َعزا ،لاوي ْ
ي ْع ِ
من دير ْة ق ْب ْ
جاب َح ّقا ْو َحطّو
هذا كا ْن ل ُه َم ْز َر َعة باعا ْو ْ
ع ْند ْاج َر ْين ال ّرس ْل.
32

33

34

35

36
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بيد َك أا ْن يَكْ ِرزوا ِبكَ ِل َم ِت َك َعلا ِنيَ ًة.
َع َ
 30أ
ظائم َواآيا ٍت
َوانْ َت تَ ُم ُّد ي َ َد َك ِللاأ ْش ِفيَ ِة َو ِل َع َ
س يَسو َع».
ِاس ِم ابْ ِن َك الق ُّدو ِ
تَكو ُن ب ْ
َ 31وحي َن َطلَبوا َوتَ َض َّرعوا تَ َز ْل َز َل ال َم ِ
وض ُع
ا َّلذي كانوا ُم ْجتَ ِمعي َن في ِهَ ،وا ْمتَلاأوا
سَ ،وكانوا يَتَكَ َّلمو َن
َجميعاً بِرو ِح الق ُُد ِ
َعلا ِنيَ ًة ِبكَ ِل َم ِة الل ِه.
ْس
َ 32وكا َن ِل َجماع ِة ا َّلذي َن ا آ َمنوا نَف ٌ
وا ِح َدةٌ َو ِفك ٌْر وا ِح ٌدَ ،و َل ْم يَكُ ْن أا َح ٌد ِم ْن ُه ْم
يَقو ُل َع ْن أا ْموا ٍل ا ْقتَناها اإنَّها َل ُهَ ،ول ِك ْن
ك ُُّل َش ٍ
يء كا َن َل ُهم كا َن ُم ْشتَ َركاً.
33
الر ُس ُل ي َ ْش َهدو َن
َو ِبق َُّو ٍة َعظي َم ٍة كا َن ُّ
َعلى ِقيام ِة يَسو َع ال َمسي ِحَ ،و ِن ْع َم ٌة
حتاج
َعظي َم ٌة كانَ ْت َم َع َجمي ِعهِمَ 34 .و ُم ٌ
َل ْم يَكُ ْن فيهِمِ ،ل� أ َّن ا َّلذي َن كانوا ي َ ْقتَنو َن
ُحقول� ً َوبُيوتاً كانوا يَبيعو َن َوي َ أاتو َن ب أِاثْما ِن
35
الر ُس ِل.
ما باعواَ ،وي َ َضعو َن ِع ْن َد أا ْقدا ِم ُّ
تاج.
َوكا َن ي ُ ْعطى ك ُُّل وا ِح ٍد ِبق َْد ِر ما ا ْح َ
الر ُس ِل
َ 36ويو ُس ُف ا َّلذي ُلق َ
ِّب ِم َن ُّ
ل�وي
ِببَ ْرنابا ،ا َّلذي يُتَ ْر َج ُم بِابْ ِن ال َّت ْع ِزي َ ِةٌّ ،
س37 ،كا َن َل ُه َحق ٌْل
ِم ْن قُ ْب ُر َس في الجِ ْن ِ
أ
أ
مام أا ْقدا ِم
َوبا َع ُه َواتى ِبثَ َم ِن ِه َو َو َض َع ا َ
الر ُس ِل.
ُّ
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َو َر ُج ٌل ا ْس ُم ُه َحنا ِن ّياَ ،م َع ا ْم َر أا ِت ِه ا َّلتي
ا ْس ُمها شافيرا ،با َع َح ْقلَ ُهَ 2 ،و أا َخ َذ ِم ْن
ث َ َم ِن ِه َو أاخْفىَ ،وا ْم أراتُ ُه عا ِرفَ ٌة ِب ِهَ ،و َجلَ َب
أ
الر ُس ِل.
مام أا ْقدا ِم ُّ
ِم َن ال ِف َّض ِة َو َو َض َع ا َ
3فَقا َل َل ُه ِس ْمعا ُنَ « :حنا ِن ّياِ ،لماذا هكَذا
الشيطا ُن قَ ْلبَ َك ِلتَك ِْذ َب َعلى رو ِح
َملاأ َّ
س َوتُ ْخفي ِم ْن ِف َّض ِة ث َ َم ِن ال َح ْق ِل؟
الق ُُد ِ
 4أاما كا َن َل َك قَ ْب َل أا ْن يُبا َع؟ َواإ ْذ بي َع أايضاً
كا َن ال َّث َم ُن في ُس ْلطا ِن َكِ .لماذا َو َض ْع َت
في قَ ْلب َِك أا ْن تَ ْف َع َل هذا ال� أ ْم َر؟ أانْ َت َل ْم
تَك ِْذ ْب َعلى ب َ َش ٍر ب َ ْل َعلى الل ِهَ 5 ».وحي َن
َس ِم َع َحنا ِن ّيا ِ
مات.
هذ ِه الكَ ِلما ِت َوقَ َع َو َ
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن
َوصا َر ْت َمخافَ ٌة في َجمي ِع
6
باب فيهِم
قام ا َّلذي َن ُهم َش ٌ
َس ِمعواَ .و َ
َوكَفَّنوهُ َو أاخ َْرجوهُ َوقَبروهَُ 7 .وب َ ْع َد ث ِ
َلاث
ساعا ٍت َد َخلَ ِت ا ْم أراتُ ُه أايضاً َو ِه َي ل� تَ ْع ِر ُف
ما َجرى8 .قا َل َلها ِس ْمعا ُن« :قولي لي:
أ‘ابِهذا ال َّث َم ِن ِب ْعتُما ال َحق َْل؟’ » فَقا َل ْت:
«نَ َعم بِهذا ال َّث َم ِن9 ».قا َل َلها ِس ْمعا ُن:
الر ِّب،
« ِل�أنَّكُما ا َّت َف ْقتُما أا ْن تُ َج ِّربا َ
روح َّ
أ
دام قابِري ب َ ْع ِل ِك َعلى البا ِ
ب،
ها ِه َي ا ْق ُ
َو ُهم َسيُ ْخ ِرجونَ ِكَ 10 ».و ِل َلو ْق ِت وق َع ْت ِع ْن َد
باب َو َو َجدوها
أا ْقدا ِمهِم َوماتَ ْتَ .و َد َخ َل َّ
الش ُ
َميت ًةَ .و َلفّوها َو أا َخذوها َوقَبَروها بِجا ِن ِ
ب
ب َ ْع ِلهاَ 11 .وصا َر ْت َمخاف ٌة َعظي َم ٌة في
َنيس ِة َوفي َجمي ِع ا َّلذي َن َس ِمعوا.
َجمي ِع الك َ

5

11-1:5

5

ْور ّجال ْاسمو َحنان ّيا َم ْع َم َرتو َل ْاسما
من َح ّقا
شافيرة ،با ْع َم ْز َرعتوَ .و َاخذ ْ
َ
الح ّق
ْو َخ ّبا ُه َعلى ع ْل ْم َم َرتوْ ،وجاب قس ْم م َ
ْو َحطّو قدّام ْاج َرين ال ّرس ْلْ .وقالْلو شَ ْمعو ْن:
يش كذاِ الشّ ِيطا ْن َع ّبا َق ْلبك َت
َ
«حنان ّيا ،لَ ْ
الفضة
ذب َعلى ُروح
القدس وت َْخ ّبي م َّ
ت ْگ ْ
ْ
يش م ُو ْ
كات َقب ْل
لك ْ
َت َب ْع َح ّق ال َم ْز َر َعة؟ لَ ْ
باعت َك ْر ْة لخْ كا ْن ْ
لك
َل ت ْنباع؟ ْو َبع ْد َل انْ ْ
ف َق ْل ْ
بك
يت َ
َح ْق َ
يش َح َّط ْ
ف َح ّقا كلّو؟ لَ ْ
س
َت ت َْسي َهالشَّ ْغ ِلة هاي؟ اأنْ َت م ُو َعلى ن ِا ْ
لى َعلى اَللهَ ».و ْق ْت َل سم ْع
گذ ْب ْت َب ِ
َحنان ّيا َهال َكلا ْم َو َقع ْوماتْ .و َو َق ْع َخوفْ
َعظيم َعلى ك ْل َهو ْك َل س ْمعواْ .وقاموا
يناتن َكفَّنو ُه ْوط ِالَعوا َق َبرو ُه.
شباب َل َب ْ
ْ
ِ
ْو َبع ْد ث َْث ساعاتَ ،م َرتو زا َد َخلتْ ،وما
يش صا ْر .شَ ْمعو ْن قالْلا:
كا ْن ت ْعرفْ اَأ ْ
الح ْق ب ْعتن ال َم ْز َر َعة؟»
«قولي ليَ :ل ْب َه َ
الح ْق ».شَ ْمعو ْن قالْلا:
ْ
قالت« :اأ ِي نَ َعم ْب َه َ
َقتن َت ت َْج ْربو ْن ُروح ال َّر ْب؟ هاي
يش اتَّف ْ
«لَ ْ
وج ِك َع البابْ ،وهنّ ِا َت
ْاج َر ْين َل َق َبروا َز ْ
يط ِا ِ
عت ع ْند ْاج َريين
لعوكْ ».و َ
ف ساعتا َو َق ْ
باب َوا َرووا
ْوماتتْ .و َد َخلوا َهوك الشَّ ْ
ك ْلماتتْ ،ولَ ّفوا َو َّدوا َق َبرووا َج ْن ْب َزوجا.
ْوصا ْر َخوفْ َعظي ْم ف ك ّل البي َعةْ ،وف
ك ْل َهو ْك َل س ْمعوا.
2

3

4

5

6

7

8

9
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21-12:5

َعجايب ْو َعلامات اإله ِّية

لامات،
ْوكان يس ِي ْر َعلى ايدَين ال ّرس ْل َع ْ
و ْكثي ْر َعجايب ْگبيرِة َبين الشَّ ْعبْ .وكلّ ْن
ف َم ْمشى
ضن َ
ْ
عين كانوا َمع َب ْع ْ
مجت ْم ْ
ِ
الاخر اَ َّح ْد
من ناس َ
ْسل ِيمان ال َم ْسق ُوفْ ْ .و ْ
جاس ْر يخْ ْ
لى كان
عنَ ،ب ِ
تلط َم ْ
ما كا ْن ي ْت َ
ي َعظّمن الشَّ ْع ْب .و ْكثي ْر كان يزيدو ْن َهو ْذ
نسوا ْن.
َل كا ْن ياآ ْمنو ْن بال َّر ْب ،اَأ ّمة ْرج ِال ْو ْ
راضى
الس ُوقات يط ِالعو ْن َم ِ
َبقى ف ّ
حين ف تْخوت ْبشا ْن اَأي َم ْت َل جا
ْمشَ َّط ْ
يين.
شَ ْمعو ْن ،يجي َخلّي يكو ْن َخيالو َع َل ْ
من َغير ْبلا ْد َحول
ْوكا ْن يجي ْكثي ْر لَع ْند ْن ْ
واح
الق ْدس ،يجبو ْن َم ِ
راضى ْو َهو ْذ َل ِفين ا ْر ْ
نج ِسةْ ،وكا ْن ينْشَ فَو ْن كلّ ْن.
ْ
12

13

14

15

16

مجازاة َل تجا َزوا ال ّرس ْل

وانْ َتلى َريّس ال َك َه َنة َح َسدْ ،وك ْل َل َمعو
الص ِ
َين
من َت ْعليم َّ
دوق ِّيةْ .و َمدّوا ايد ْ
َل كانوا ْ
س.
مسكوا َحطّوو ْن ف َ
َع ال َّرسل ْو ْ
الح ْب ْ
هاك ال َو ْق ْت بال َلي ْل ملاك ال َّر ْب َف َت ْح باب
«روحوا قوموا
لن:
الح ْبس ْوط ِالَعن ْوقالْ ْ
َ
ُ
واح َكوا للشَّ ْع ْب كلّو كَلام
الهي َك ْل ْ
ف َ
الحيا ْة ها ْذْ ».و َط َلعوا َو ْق ْت الفَجر ْو َد َخلوا
َ
17

18

19

20

21
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12
آيات
الر ُس ِل ا ٌ
َوكانَ ْت تَ ْجري َعلى أايدي ُّ
بَ .وكانوا َجميعاً
الش ْع ِ
عظائم كَثي َرةٌ في َّ
َو ُ
ُم ْجتَ ِمعي َن َمعاً في ِروا ِق ُسلَيما َنَ 13 .و ِم َن
ال� آ َخري َن أا َح ٌد َل ْم يَكُ ْن يَتَجا َس ُر أا ْن ي َ ْقتَ ِر َب
الش ْع َب كا َن ي ُ َع ِّظ ُم ُهم.
اإ َليهِمَ .ول ِك َّن َّ
َ 14وكانوا ي َ ْزدادو َن ج ًِّدا ا َّلذي َن ي ُ ْؤ ِمنو َن
ِالر ِّب ،كانوا َح ْش َد ِرجا ٍل َو ِن ٍ
ساءَ 15 .ح ّتى
ب َّ
اإنَّ ُهم في ال� أ ْسوا ِق كانوا ي ُ ْخ ِرجو َن ال َم ْرضى
َم ْطروحي َن في أا ِس َّر ٍة ِلكَي ي ُ َخ ِّي َم َو َلو ِظ ُّل
ب ُ ْط ُر َس َعلَيهِم ِع ْن َد َمجيئ ِهَ 16 .وكا َن
كَثيرو َن ي َ أاتو َن اإ َليهِم ِم ْن ُم ُد ٍن أُاخْرى َحو َل
أ
ليم جالبي َن ال َم ْرضى َوا َّلذي َن َل ُهم
او ُر َش َ
واح نَجِ س ٌةَ ،وكانوا يُب َر أاو َن َجميعاً.
أا ْر ٌ

ئيس الكَ َهنَ ِة َوك ُُّل
َ 17وا ْمتَلاأ َح َسداً َر ُ
ا َّلذي َن َم َع ُه ،ا َّلذي َن كانوا ِم ْن تَ ْعلي ِم
الص ّدوق ّيي َنَ 18 ،و أالقَوا ال�أيادي َعلى
َّ
العام.
الس ْج ِن
الر ُس ِل َوق َّيدو ُهم في ِّ
ُّ
ِّ
19
أ
ناء ال َّلي ِل فَتَ َح َم ُ
باب
الر ِّب َ
لاك َّ
حينَ ٍئذ اثْ َ
الس ْج ِن َو أاخ َْر َجهم َوقا َل َل ُهم«20 :ا ْذ َهبوا
ِّ
لش ْع ِ
ب
َوقوموا في ال َهيكَ ِل َوتَكَ َّلموا ِل َّ
مات ال َحيا ِة ِ
ِبك ُِّل كَ ِل ِ
هذ ِهَ 21 ».و َخ َرجوا
وقت ال َف ْج ِر َو َد َخلوا اإلى ال َهيكَ ِل َوكانوا
َ
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ئيس الكَ َهنَ ِة َوا َّلذي َن
ي ُ َع ِّلمو َن .أا ّما َر ُ
َقاء ُهم َوشُيوخَ اإ ْس َ
رائيل،
َم َع ُه ف ََد َعوا ُرف َ
22
ِالر ُس ِل.
َو أا ْر َسلوا اإلى ِّ
الس ْج ِن ِليَ ْأاتَوا ب ُّ
َ 22وحي َن َذ َه َب ا َّلذي َن أُا ْر ِسلوا ِم ْن ُه ْمَ ،ل ْم
23
الس ْج ِن فَ َقفَلوا راجِعي َن
يَجِ دو ُهم في ِّ
الس ْج َن
َو أا ْخبَروا 23 ،قائلي َنَ « :و َج ْدنا ِّ
اس أايضاً قائمي َن
ُمغلَقاً ِب ِعناي ٍة َوال ُح ّر َ
24
َعلى ال�أبوا ِ
بَ .وفَتَ ْحنا أوا َحداً َل ْم نَجِ ْد
ناكَ 24 ».وحي َن َس ِم َع ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
ُه َ
مات
ماء ال َهيكَ ِل ُمتَ َح ِّيري َن
ساء الكَ َهنَ ِة َو ُز َع ُ
ُر َؤ ُ
25
ساءلو َن« :ما
كانوا في َش ْأا ِنهِمَ ،وكانوا يَتَ َ
س َو أا ْعلَ َم ُهم أا َّن
هذا؟» َ 25و أاتى أا َح ُد ال ّنا ِ
26
ِ
الس ْج ِن
الرجا ِل ا َّلذي َن قَ َّي ْدتُم في ِّ
هؤل�ء ِّ
الش ْع َب.
يام في ال َهيكَ ِل ي ُ َع ِّلمو َن َّ
ها ُهم ِق ٌ
27
26
الش َر ِط ِليَ ْأاتوا
ماء َم َع ُّ
حينَ ٍئذ َذ َه َب ُّ
الز َع ُ
ِبهِم ،ل� بِال َغ ْص ِ
بِ ،ل�أنَّ ُهم كانوا خائفي َن
28
الش ْع ُبَ 27 .وحي َن أاتَوا ِبهِم
أا ْن ي َ ْر ُج َم ُهم َّ
أ
أ
س كُ ِّل ِه .فَقا َل َل ُهم
مام ال َمج ِل ِ
اقامو ُهم ا َ
ئيس الكَ َهنَ ِة 28 :أ
«اما نَهيناكُم نَ ْهياً
َر ُ
ال�س ِم؟ َول ِك َّنكُم
أالّ� تُ َع ِّلموا أا َحداً بِهذا ْ
أ
ليم ِم ْن تَ ْعلي ِمكُمَ ،وتُريدو َن أا ْن
َملَ ْاأتُم او ُر َش َ
الر ُج ِل».
تَ ْج ِلبوا َعلَينا َد َم هذا َّ
لن« :اَألله لاز ْم
جاب ِس ْمعا ُن َم َع ُّالر ُس ِل َوقا َل َل ُهمَ 29 :ر ْد شَ ْمعو ْن َمع ال ّرسل ْوقالْ ْ
 29أا َ
«الل ُه ي َ ْنبَغي أا ْن يُطا َع أاكْثَ َر ِم َن البَ َش ِر .ي ْنطاع اأ ْك َث ْر م َالبشَ ْر30 .اإل ْه اَأ َّبهاتْنا َق َّي ْم َيس ُو ْع
30
أ
تن َو ْق ْت َل َعلَّ ْقتنو َعلى َخشَ ِبة.
قام يَسو َع ا َّلذي أانْتُم قَتَ ْلتُم ها ْذ َل َق َت ْل ْ
اإل ُه ا آبا ِئنا ا َ
اإ ْذ َع َّل ْقتُموهُ َعلى َخ َشبَ ٍة31 .هذا نَف ُْس ُه 31ل ُه لَها ْذ اَألله َق َّي ْم َريّس و ْم َخلّصْ ،و َر َفعو

للهي َكل ْو َبقى ي َع ْلمونْ .و َريّس ال َك َه َنة
َ
قن ْ
وشي ُوخة ْاسرائي ْل
ْو َهوذ َل َمعو ساحوا ر َف ْ
س َت يجبون ال ّرس ْلَ .و ْق ْت
ْو َب َعثوا َ
للح ْب ْ
َل راحوا َهو ْك َل َب َعثوو ْن ،ما ا َروو ْن ف
رجعوا َجوا ،يقولو ْن« :اَأ َرينا
سْ .و ْ
َ
الح ْب ْ
ِ
قايمين
اس زا
ْ
َ
س والح ّر ْ
س َم ْقفول ْك َويّ ْ
الح ْب ْ
اح ْد ما ا َرينا َهون َْك».
َع الا ْبوابْ ،و َف َت ْحنا َو َّ
الحكيْ ،گباريّة ال َك َه َنة
َو ْق ْت َل س ْمعوا َه َ
من َم َسلتن،
هوتين كانوا ْ
الهي َك ْلَ ،م ْب ْ
ْوق ّواد َ
يش ي ِا هاي؟»
ْوكا ْن ي ْفت ْكرون يقولو ْن« :اَأ ْ
لنَ :هوك ْرج ِال َل
ْوجا واِح ْد َخ َّبر ْن قالْ ْ
الهي َكل
الح ْبسْ ،كوا
ْ
َك َّب ْ
يتن ف َ
قايمين ف َ
ي َع ْلمون الشَّ ْع ْب .هاك ال َو ْق ْت راحوا ق ّوا ْد
من
اس َت يجبوو ْن م ُو بال َغ ْص ْبْ ،
َم ْع ح ّر ْ
جمنْ .ولَ َم ْن
َل كان يخافون الشَّ ْع ْب ي ْر ْ
لسْ ،و َريّس
جابوو ْنَ ،ق َّيموو ْن قدّا ْم ك ّل ال َم ْج ْ
ناكن لا
لن« :م ُو اأم ْر اأ َم ْر ْ
ال َك َه َنة رج ْع قالْ ْ
س انْتن ْكوا َع َّبيتن
ْت َع ْلمون اَ َّح ْد ْب َهالاس ْم؟ َب ّ
ليمكن ،وتْريدون تْجبو ْن َع َلينا
ف َت ْع
س َ
ْ
الق ْد ْ
َد ْم َهال َّزلَ ِمة ها ْذ».
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ات
الخط ّي ْ
ْب َيمينو َت ي ْعطي ال َّتوبِة ْوغ ْفران َ
نحن ِا لَ َهال َكلام،
نحن ِا ْشهو ْد ْ
لاسرائي ْلْ .و ْ
ْ
القدس َل َعطا ُه اَلله لَو ْذ َل ياآ ْمنو ْن
ْو ُروح
ْ
ِفيو».
32

َو ْق ْت َل س ْمعوا َهال َكلا ْم ها ْذَ ،و َق ْع
شاورو ْن َت
ِف ْ
ين نا ْر م ال َغ َضبْ ،وكا ْن ي ْت َ
ي ْقتلوو ْنْ .وقا ْم واِح ْد م ال َف ّريس ِّية كان
من
ْاسمو َغمالاي ِيلْ ،م َعلّ ْم ناموس و ْم َق َّد ْر ْ
ك ّل الشَّ ْعبْ ،واَأ َم ْر َت يط ِالعون ال ّرس ْل لَ َب ّرا
لن« :يا ْرج ِا ْل يا َبني
ْش َو ِّي ْة َو ْق ْتْ .وقالْ ْ
كن َعلى ُرو ْحكن ْو َروا
ْاسرائي ْل ،ديروا بالْ ْ
من
سْ .
يش واج ْبكن ت َْسو ْن لَوك النّ ِا ْ
اَأ ْ
َل َقب ْل َهال َّزما ْن قا ْم تودا ْوقال َعلى ُروحو
راح َخ ْلفو َحوالي اَأ ْر َبعمي ْة
شي ْگبي ْر واِْ ،و ْ
س انْ َق َتلْ ،و َهو ْذ َل كا ْن ك ّراحوا
َزلَ ِمةَ ،ب ّ
َخ ْلفو ت َْب ْر َبزوا ْوصاروا كَما م ُو شيْ .وقا ْم
الاحصا
الجلي ْلي ف اِيّ ِام ْ
من َب ْعدو ياهوذا َّ
ْ
َو ْق ْت َل كا ْن ي ْت َس َّجلون العالَم ْبشا ْن َضريبة
ف َخ ْلفو شَ ْعب ْكثي ْرْ ،وهاك
ال ّراسْ ،و َچ ْر َح ْ
رايحين َخ ْلفو
زاِ ماتْ ،وك ْل َل كانوا
ْ
من
ت َْب ْر َبزوا.
وكن ْ
كنَ :خلَّ ْ
والس ْع اَأقولْ ْ
َّ
َهوذ النّ ِاس ْو َخلَّوو ْنَ .ل م َالبشَ ر واِ َهالفكر
س َل من
ْو َهال َع َم ْلَ ،ت ي ْن َح ْل ويزولَْ .ب ْ
اَلله واِ ،م ُو ي ْط َل ْع بي ْدكن ت َْب ْطلو ُهَ .بقى ْبشا ْن
33

34

35

36

37

38
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أاقا َم ُه الل ُه َر ْأاساً َو ُم َخ ِّلصاًَ ،و َرفَ َع ُه ِبيَمي ِن ِه
ِليُ ْع ِط َي ال َّتوب َ َة َو ُغفْرا َن ال َخطايا ِل إ� ْس َ
رائيل.
َ 32ونَ ْح ُن ُشهو ُد ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
روح
مات َو ُ
س ا َّلذي أا ْعطى الل ُه ِل َّلذي َن ي ُ ْؤ ِمنو َن
الق ُُد ِ
ِب ِه».
َ 33وحي َن َس ِمعوا ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات كانوا
يَتَ أا َّججو َن غ ََضباً َويَتَشا َورو َن أا ْن ي َ ْقتُلو ُهم.
34
س ِم َن الف َّريس ّيي َن
قام وا ِح ٌد في ال َم ْج ِل ِ
َو َ
ُ
سَ ،و ُم ْحت َر ٌم
ا ْس ُم ُه غ
َمال�ئيلُ ،م َع ِّل ٌم ِلل ّنامو ِ
الش ْع ِ
الر ُس َل
ِم ْن ك ُِّل َّ
بَ ،و أا َم َر أا ْن ي ُ ْخ ِرجوا ُّ
اإلى الخا ِر ِج َو ْقتاً يَسيراًَ 35 .وقا َل َل ُهم:
أ
الرجا ُل ،بَني اإ ْس َ
رائيل ،انْتَبِهوا
«ايُّها ِّ
ِل�أنْف ُِسكُم َوانْ ُظروا ما ي َ ْنبَغي َلكُم أا ْن
ِ
سِ 36 .ل�أنَّ ُه
ص
هؤل�ء ال ّنا ِ
تَ ْف َعلوا ِب ُخصو ِ
ثوداس َوقا َل َع ْن
قام
ُ
قَ ْب َل هذا َّ
الزما ِن َ
راءهُ نَ ْح ُو
ظيمَ ،و َذ َه َب َو َ
نَف ِْس ِه اإنَّ ُه َشي ٌء َع ٌ
أا ْرب َ ِع ِمئ ِة َر ُج ٍلُ .ه َو قُ ِت َل َو ّ
راءهُ
الذاهبو َن َو َ
37
قام ِم ْن
تَ َش َّتتوا َوصاروا ل� َش َ
يءَ .و َ
ليلي أايّ َام كانوا يَكْتَ ِتبو َن
ب َ ْع ِد ِه ي َ ُه َوذا ال َج ُّ
راءهُ َش ْعباً كَثيراً.
الر أا ِ
ب َِضريبَ ِة َّ
س َو أازاغَ َو َ
مات َوك ُُّل ّ
راءهُ تَ َش َّتتوا.
ُه َو َ
الذاهبي َن َو َ
ِ
هؤل�ء
َ 38وال� آ َن أاقو ُل َلكُم :تَنَ َّحوا َع ْن
س َواتْ ُركو ُهمِ ،ل�أنَّ ُه اإ ْن كانَ ْت ِم َن
ال ّنا ِ
س ِ
َسوف
ال ّنا ِ
هذ ِه ال ِفكْ َرةُ َوهذا ال َع َم ُل ف َ
تُنقَضا ِن َوتَ ْعبُرانَِ 39 .واإ ْن كا َن ِم َن الل ِه
فَلا ي َ َس ُعكم أا ْن تُ ْب ِطلوهُِ ،لئَ ّلا تو َجدوا
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ُمقاوِمي َن ِلل ِهَ 40 ».وانْقادوا اإ َلي ِه َو َدعوا
الر ُس َل َو َجلَدو ُهم َو أا َمرو ُهم أالّ� يَتَكَ َّلموا
ُّ
41
أ
بِا ْس ِم يَسو َعَ ،وا ْطلَقو ُهمَ .و َخ َرجوا ِم ْن
استَ َحقّوا ِم ْن أا ْج ِل
أاما ِمهم فَ ِرحي َن أا ِن ْ
ال� ْس ِم أا ْن يُهانواَ 42 .و َل ْم يَكونوا يَكُفّو َن،
ك َُّل يَو ٍمَ ،ع ْن أا ْن ي ُ َع ِّلموا في ال َهيكَ ِل َوفي
ِالر ِّب يَسو َع ال َمسي ِح.
البَي ِت َويُبَ ِّشروا ب َّ
َوفي ِت ْل َك ال�أيّا ِم حي َن كَثُ َر ال َّت ُ
لاميذ
تَ َذ َّم َر ال َّت ُ
لاميذ اليونان ّيو َن َعلى
ال ِع ْبران ّيي َن ِل� أ َّن أارا ِملَ ُه َّن كُ َّن ي ُ ْنبَ ْذ َن في
ِ
الخ ْد َم ِة اليَو ِم َّي ِة 2 .ف ََدعا ال�ثْنا َع َش َر
َرسول� ً َج ْم َع ال َّت ِ
لاميذ كُ ِّل ِه َوقالوا َل ُهم:
يس َح َسناً أا ْن نَ ْت ُر َك كَ ِل َم َة الل ِه َونَ ْخ ِد َم
« َل َ
وائد3 .فَ ِّتشوا اإذاً يا اإخ َْوةُ َواخْتاروا َس ْب َع َة
َم َ
ِرجا ٍل ِم ْنكُم َل ُهم َشها َدةٌ َح َسنَ ٌة َو ُم ْمتَ ِلئي َن
الر ِّب َو ِ
الحكْ َم ِة فَنُقي َم ُهم َعلى
ِم ْن رو ِح َّ
الش ْأانَِ 4 .و أا ّما نَ ْح ُن فَنُوا ِظ ُب َعلى
هذا َّ
الصلا ِة َو ِخ ْد َم ِة الكَ ِل َم ِةَ 5 ».و َح ُسنَ ْت
َّ
ِ
الش ْع ِ
بَ ،واخْتاروا
هذ ِه الكَ ِل َم ُة َلدى ك ُِّل َّ
طيفانوس َر ُجلا ً َم ْملوءاً ِم َن ال إ�يما ِن
اس
ْ
َ
روخوروس
َورو ِح الق ُُد ِ
س َوفيلي ُّب َس َوبْ
َ
نيقول�وس
َونيكانو َر َوطيمو َن َوب َ ْرمينا َو
َ
أ
ال ُمتَ ِّهو ُد ال�أنْطاكيِ 6 .
مام
هؤل�ء قاموا ا َ
الر ُس ِلَ ،وحي َن َص َّلوا َو َضعوا َعلَيهِم اليَ َد.
ُّ

6

6:6–40:5

ف
لا ت ْط َلعو ْن ض ّد َالله
قايمين ».وا ْق َت َنعوا َ
ْ
كَلامو ْوساحوا ال ّرسل ْو َقر َپچوونْ ،واَأ َمروو ْن
لا ي َع ْلمو ْن باس ْم َيس ُوع ْو َفلَّتوو ْنْ .و َط َلعوا
حانين َعلى ل ْاست ِا َهلوا لَخاطر
من ع ْند ْن ف ْر ْ
ْ
الاسم اس ْم َيس ُو ْع ي ْنهانو ْنْ .وما كا ْن
الهي َك ْل ْوف
ْيهدَو ْن ك ْل َيوم ي َع ْلمو ْن ف َ
سيح.
َالب ْ
ويبشْ رو ْن َعلى َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
يت َ
40

41

42

السبع خ ّداِمين
َّ

َفوك ِالايّ ِا ْم َو ْق ْت َل كثْروا ال َّتلاميذ،
ال َّتلامي ْذ لَنّ ِا م اليونان ِّية َبدَوا يشْ َت َكو ْن م
راملن
يش اَأ ْ
ال َّتلامي ْذ لَنّ ِا م الع ْبران ِّية ،قالوا :لَ ْ
نجقو ْن ف الخ ْد ِمة ك ْل َيو ْمْ .وساحوا
ي ْن ْ
ناعش ال ّرس ْل َجماعة ال َّتلاميذ ْوقالولن« :م ُو
ا ْث ْ
ْك َو ِ
رات.
يسة ي ِا نْ َخلّي ك ْلمة اَلله ْونخْ د ْم ص ْف ْ
كن َس ْبع
َبقى يا اخوتيَ ،ف ْكروا واخْ تارولْ ْ
من ُروح
ايين ْ
كن َمشْ هو ْد ْلن و ْم َع ّب ْ
ْرج ِا ْل م ْن ْ
نحن ِا
من لَ َهالشَّ ْغ ِلةْ ،و ْ
ال َّر ْب والح ْك ِمة ونْ َق ّي ْ
الصلاة ْوخ ْدمة الك ْل ِمة».
نْكو ْن داي ْم ف َّ
عجبن َهالك ْل ِمة .واخْ تاروا
الجما َعة كلّ ْن
َّ
ْ
ِ
ْاسط ِيفان ُوسْ ،وكا ْن َزلَمة ْم َع ّبا م الايمان
س و ْپروخورس ْونيقور
ْو ُروح القدسْ ،وفيل ُّب ْ
نيقولاوسْ ،وها ْذ كا ْن
ْوطيمون ْو َپ ْرمينا ْو
ُ
من اَأنْطاكياَ .هو ْذ قاموا قدّام ال ّرسل،
َدخي ْل ْ

6

2

3

4

5
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15-7:6

7
7
الر ِّب تَ ْنمو َو َع َد ُد ال َّت ِ
لاميذ
ْو َو ْق ْت َل َصلَّواَ ،حطّوا َع َلين الاإ ي ْدْ .وك ْلمة َوكانَ ْت كَ ِل َم ُة َّ
أ
َثير ِم َن
ليم يَكْث ُُر ج ًِّداَ ،و َش ْع ٌب ك ٌ
اَلله كا ْن ت ْنتشرْ ،وكان يزي ْد َعدَد ال َّتلامي ْذ في او ُر َش َ
ف الق ْدس ْكثير ْكثيرْ ،وشَ ْعب ْكثي ْر م اليَهو ِد كا َن يُطي ُع ال إ�يما َن.

الياهو ْد كان يطيع الايما ْن.

س
َو ْق ْت َل انْ َم َس ْك ْاسط ِيفان ُو ْ

س كان ْم َع ّبا ن ْع ِمة ْوق ِّوةْ ،و َبقى
ْاسط ِيفان ُو ْ
جايب َبين الشَّ ْع ْب.
يسي َعلامات ْو َع ْ
َ
ِ
س م ال َم ْج َم ْع َل يقولولوَ :م ْج َمع
ْوقاموا نا ْ
«الح ّر ِّية»ْ ،وم الق ََيروان والاس َكندَر ِّيةْ ،و َغير ْن
من اآس ّياْ ،وكا ْن ي ْتج ِا َدلو ْن َمع
من كيلي ْكيا ْو ْ
ْ
سْ ،وما كان يت ِيقون يقومون
ْاسط ِيفان ُو ْ
تحكي ِفيو.
ْقبال الح ْك ِمة ْو ُرو ْح َل كا ْن ْ
هاك ال َو ْق ْت َب َعثوا ْرج ِال ْو َعلَّموو ْن َت
«نحن ِا سم ْعنا ُه يقو ْل كَلا ْم كف ْر
يقولو ْنْ :
َعلى موسى ْو َعلى اَللهْ ».و َه َّيجوا الشَّ ْع ْب
والّشْ ي ُو َخة و ْم َع ْلمين النّاموس ْو َجوا ْوقاموا
لسْ .و َق َّيموا ْشهو ْد
نص ال َم ْج ْ
َع َليو ْو َج ّرو ُه لَ ّ
يحكي ض ّد
ُزور يقولو ْنَ « :هال َّزلَ ِمة م ُو َيبطّ ْل ْ
من َل
َّسْ ،
النّاموس ْوض ْد َهالم ُو َضع ال ّ ْم َقد ْ
نحن ِا سم ْعنا ُه يقولَْ ‘ :يس ُو ْع هاذ النّاصري
ْ
العادات َل
يخ ّر ْب َهالم ُو َض ْع وي َغ ّير
ْ
َت َ
كن موسىْ ’.و َطلَّعوا ِفيو ك ْل َهو ْك
َسلَّ ْم ْ
8

9

10

11

12

13

14

15
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طيفانوس ُم ْمتَ ِلئ ًا ِن ْع َم ًة
اس
َ 8وكا َن ْ
ُ
صنَ ُع ا ٍ
جائب في
آيات َو َع
َوقُ َّوة ً َوي َ ْ
َ
9
الش ْع ِ
ناس ِم َن ال َم ْج َم ِع ا َّلذي
َّ
قام أُا ٌ
بَ .و َ
يُقا ُل َل ُه َم ْج َم ُع ليبرطينو َوالقيرين ّيي َن
َوال إ� ْسكَ ْن َدريّي َن َوا َّلذي َن ِم ْن كيليك ّيا َو ِم ْن
طيفانوس.
ا ِآس ّيا َوكانوا يَتَجا َدلو َن َم َع ا ْس
َ
َ 10و َل ْم يَكُ ْن ِب ِو ْس ِعهِم أا ْن يُقاوِموا ِ
الحكْ َم َة
وح ا َّلذي كا َن يَتَكَ َّل ُم في ِه11 .حينَ ٍئذ
الر َ
َو ّ
أا ْر َسلوا ِرجال� ً َو َلقَّنو ُهم أا ْن يَقولوا« :نَ ْح ُن
َس ِم ْعناهُ يَقو ُل كَ ِلما ِت تَ ْج ٍ
ديف َعلى موسى
الشيوخَ
الش ْع َب َو ُّ
َو َعلى الل ِهَ 12 ».و أاثاروا َّ
َوالكَتَبَ َة َو أاتَوا َوقاموا َعلَي ِه َوا ْختَطفوهُ
َو أاتَوا ِب ِه اإلى َو ْس ِ
ط ال َم ْج َم ِعَ 13 .و أاقاموا
الر ُج ُل ل� ي َ ْفتُ ُر
ُشهوداً ك ََذب َ ًة يَقولو َن« :هذا َّ
َع ْن أا ْن يتَكَ َّل َم بكَ ِل ٍ
س
مات ِض َّد ال ّنامو ِ
َو َعلى هذا ال َم ِ
سِ 14 .ل�أنَّنا
وض ِع ال ُمق ََّد ِ
َس ِم ْعناهُ يَقو ُل‘ :يَسو ُع هذا ال ّن ِ
اص ِر ُّي
وائد
المو َض َع َوي ُ َغ ِّي ُر ال َع َ
َسيَ ْنق ُ
ُض هذا َ
ا َّلتي َس َّل َم اإ َليكُم موسىَ 15 » ’.ونَ َظ َر في ِه
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8:7–15:6

لسَ ،وا َروا و ّچو
ك ُُّل الجا ِلسي َن في ال َم ْج َم ِع َو َر أاوا َو ْج َه ُه َل كانوا ق ِا ْع ْ
دين ف ال َم ْج ْ
كو ْج ِه َم ٍ
لاك.
وچ َملا ْك.
كَما ْ
َ
ئيس الكَ َهنَ ِة :أ
«ا ِ
هذ ِه ال�أُمو ُر
َو َس أا َل ُه َر ُ
هكَذا ِهي؟»  2فَقا َل :أ
الرجا ُل
«ايُّها ِّ
َ
اس َمعوا! اإل ُه ال َم ْج ِد
باءْ ،
ال إ�خ َْوةُ َوال� آ ُ
راهيم حي َن كا َن في بَي ِ
ت
َظ َه َر ِل�أبينا اإبْ َ
أ ْأ
تي َوي َ ْسكُ َن في َح ّرا َن.
نَ ْهري َن قَ ْب َل ا ْن يَا َ
َ 3وقا َل َل ُه‘ :اخ ُْر ْج ِم ْن أا ِ
رض َك َو ِم ْن ِع ْن ِد
ض ا َّلتي
شير ِت َك َوتَعا َل اإلى ال� أ ْر ِ
بَني َع َ
4
أُا َ
ض
راهيم ِم ْن أا ْر ِ
ريكَ ’.وحينَ ٍئذ َخ َر َج اإبْ ُ
الكَ ْلدا ِن ّيي َن َو أاتى َو َسكَ َن في َح ّرا َنَ ،و ِم ْن
مات أابوهُ ،نَ َقلَ ُه الل ُه اإلى ِ
ُه َ
هذ ِه
ناك ،حي َن َ
أ
وم.
ال� أ ْر ِ
ض ا َّلتي فيها انْتُم تَ ْسكُنو َن اليَ َ
َ 5و َل ْم يُع ِط ِه ميراثاً فيها َول� َمو ِط َئ قَ َد ٍم،
َو َو َع َد أا ْن يُع ِطيَ ُه اإيّاها ميراثاً َل ُه َو ِلنَ ْس ِل ِه،
حي َن َل ْم يَكُ ْن َل ُه ابْ ٌنَ 6 .وتَكَ َّل َم َم َع ُه الل ُه
ض
قائلا ً َل ُهَ ‘ :سيَكو ُن نَ ْسلُ َك نَزيلا ً في أا ْر ٍ
غَريبَ ٍةَ ،وي َ ْستَ ْعبِدونَ ُه َويُسيئو َن اإ َلي ِه أا ْرب َ َع
ِمئَ ِة َسنَ ًةَ 7 .وال� أُ َّم ُة ا َّلتي ي ُ ْستَعبَدو َن َلها أانا
أادينُها ،يَقو ُل الل ُهَ .و ِم ْن ب َ ْع ِد ِ
هذ ِه ي َ ْخ ُرجو َن
َوي َ ْعبُدونَني في هذا ال َم ِ
وض ِعَ 8 ’.و أا ْعطاهُ
َع ْه َد ِ
حق َو َختَنَ ُه
الختانَِ ،وحينَ ٍئذ َو َل َد اإ ْس َ
قوب،
في اليَو ِم الثّا ِم ِنَ .واإ ْس ُ
حق َو َل َد ي َ ْع َ
باء ال�ثْني َع َش َر.
َوي َ ْع ُ
قوب َو َل َد ال� آ َ

7

7

س
َوعظة ْاسط ِيفان ُو ْ

ْو َساَألو َريّس ال َك َه َنة َل َهو ْذ كذاِ ن ِا.
ه ّواِ َر ْد قالْ« :يا ْرج ِا ْل يا اخوتْنا
َوا َّبهاتْناْ ،اس َمعوا! اإله ال َم ْج ْد َظ َه ْر َلابونا
هر ْين،
ا ْبراهي ْم َو ْق ْت َل كا ْن ف بلا ْد َبين ال َّن َ
ف َح ّرا ْنْ ،وقالْلو:
كن َ
يس ْ
َقب ْل َل يجي ْ
من ع ْن ْد َبني َعشيرتك،
من اَأ ْرضك ْو ْ
‘ا ْط َل ْع ْ
ض َل َت َاو ّر ْ
يك ’.هاك ال َو ْق ْت
ْو َتعا لا َ ْر ْ
من اَأ ْرض ال َك ْلدانِيين ْوجا َس َك ْن
َط َلع ا ْبراهي ْم ْ
مات اَأبو ُه،
من َهون َْك َبع ْد َل ْ
َ
ف َح ّرانْ .و ْ
تسكنون
ض هاي َل ِفيا ْ
اَلله نَقَلو لَ َهالا َ ْر ْ
َاليو ْمْ .وما َعطا ُه ِفيا ْ
ميراث م ْلك ْولا َم ْح َلق
ْ
ميراث م ْل ْك ل ُه
اجرْ .و َو َع ْد َت ي ْع ِطيو ي ِا
ْولَ َن ْسلو َب ْعدوَ ،و ْق ْت َل ما كا ْن ل ُه َولَ ْد.
ْو َحكى َمعو اَلله قالْلو‘ :ن َْس ْ
لك َت يكو ْن
يس َت ْعبدو ُه
لاجي َ
ض َغري ِبةْ ،و َت ْ
ف ا ْر ْ
ويذلّو ُه اَأ ْر َب ْعمي ْة َس ِنة َزما ْنْ .وشَ ْع ْب َل َت
يخْ دمو ُه شغْل ْعبود ِّية ،اَأنا َت ْاحك ْم َع َليو
ف
قال اَللهْ .و َب ْعدا َت ي ْط َلعون ْويخْ دموني َ
َهالم ُو َض ْع ها ْذْ ’.و َعطا ُه َع ْهد ال ّ ْطه ُور.
ثامن
ْوهاك ال َو ْق ْت َخلَّف ْاسحاق ْو َط َّهرو ْ
واس ْ
ف َي ْعقوب،
حاق َخلَّ ْ
َيو ْم َبعد الولا ِدةْ .
2

3

4

5

6
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ناعشَ .وا َّبهاتْنا
ْو َي ْع ْ
قوب َخلَّف الا َ َّبهات الا ْث ْ
من يوسف ْوباعو ُه لَ َمص ْر،
َهوذ انْ َح َسدوا ْ
من ك ْل ذيقاتو،
والله َمعو كا ْنْ ،و َخلَّصو ْ
ْو َعطا ُه ن ْع ِمة ْوح ْك ِمة قدّا ْم َف ْر َعو ْن َم ْ
لك
س َعلى َمصر ْو َعلى َبيتو
َمصرْ ،و َق َّيمو َريّ ْ
كلّو.
«وصا ْر ج ُوع ْول ُوع ْوذيقَة ْگبيرِة ف ك ْل
ْ
ض َك ْنعانْ ،وما كا ْن ع ْند ْن
َمصر ْو َ
ف ا ْر ْ
شي َت يشْ َبعو ْن اَأ َّبهاتْناَ .و ْق ْت َل سم ْع
ف َمص ْرَ ،ب َع ْث اَأ َّبهاتْنا
َي ْعقوب في ح ْن َطة َ
اَأ َّو ْل َك َّرةْ .و َو ْق ْت َل راحوا ث ِاني َك َّرة،
يوسف َع َّرفْ ُروحو لاخوتوْ ،و َف ْر َعو ْن َع َرفْ
ْ
يوسف جاب
اَأص ْل يوسف ْو َف ْصلوْ .و َب َع ْث
ْ
اَبو ُه َي ْعقوب ْوك ْل َعشيرتوْ ،وكانوا َخ ْم ِسة
مات
قوب لَمصر ْو ْ
ْو َس ْب ْ
سْ .ونز ْل َي ْع ْ
عين نَ ْف ْ
ِفيا ه ّواِ َوا َّبهاتْناْ .ونَقَلو ُه لَشَ كي ْم وانْ َح ْط
من
ف َقب ْر َل كا ْن ك ْاشترا ُه ا ْبراهيم ْب َّ
َ
فضة ْ
َبني حامو ْرْ .و َو ْق ْت َل صا ْر َزما ْن شي َل
فانات لا ْبراهي ْم ،كا ْن ك ْلكثر
َو َعد اَلله ْبح ْل ْ
ف َمص ْر ،دي لَ َم ْن قا ْم
الشَّ ْع ْب ْوقوي َ
يوسف،
َغي ْر َملك َعلى َمص ْر ما كا ْن ي ْعرفْ
ْ
ْتاآم ْر َعلى ج ْن ْسنا ْو َذ ّل اَ َّبهاتْنا دي َل اَأ َم ْر
َت ي ْن َك ّبون اولادن ْبشا ْن لا يعيشو ْن .فاك
بوب كا ْن من
ال َّزما ْن نَ ْفسو ،ول ْد موسى ْو َم ْح ْ
9
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20-9:7
9
ِ
باء
هؤل�ء َح َسدوا يو ُس َف َوباعوهُ
َوال� آ ُ
اإلى ِم ْص َرَ ،والل ُه كا َن َم َع ُهَ 10 .ونَ ّجاهُ ِم ْن
أ
أ
مام
ك ُِّل ضيقا ِت ِهَ ،وا ْعطاهُ ِن ْع َم ًة َو ِحكْ َم ًة ا َ
ِف ْر َعو َن َم ِل ِك ِم ْص َرَ ،و أاقا َم ُه َرئيساً َعلى
ِم ْص َر َو َعلى بَي ِت ِه كُ ِّل ِه.

ظيم في ك ُِّل
َ « 11وصا َر جو ٌع َو ٌ
ضيق َع ٌ
ض كَ ْنعا َنَ ،و َل ْم يَكُ ْن ِل�آبا ِئنا
ِم ْص َر َوفي أا ْر ِ
قوب أانَّ ُه
أا ْن ي َ ْشبَعواَ 12 .وحي َن َس ِم َع ي َ ْع ُ
آباءنا أا َّو َل
يو َج ُد ِح ْن َط ٌة في ِم ْص َر ،أا ْر َس َل ا َ
َم َّر ٍةَ 13 .وحي َن َذ َهبوا ِلل َم َّر ِة الثّا ِنيَ ِةَ ،ع َّر َف
يو ُس ُف اإخ َْوتَ ُه ِبنَف ِْس ِه َوبا َن ل ِف ْر َعو َن أا ْص ُل
يو ُس َفَ 14 .و أا ْر َس َل يو ُس ُف َو أاتى ب أِابي ِه
قوب َو ِبك ُِّل َعشير ِت ِهَ ،وكا َن َع َد ُد ُهم
ي َ ْع َ
قوب
َخ ْمس ًة َو َس ْبعي َن نَفْساًَ 15 .ونَ َز َل ي َ ْع ُ
مات ُه َ
ناك ُه َو َوا آبا ُؤنا.
اإلى ِم ْص َر َو َ
16
كيم َو ُو ِض َع في ال َق ْب ِر ا َّلذي
َونُ ِق َل اإلى َش َ
راهيم ِب ِف َّض ٍة ِم ْن بَني َحمو َر.
ابْتا َع اإبْ ُ
َ 17وحي َن ا ْقتَ َر َب َزما ُن ما كا َن قَ ْد َو َع َد
الش ْع ُب َوا ْشتَ َّد
راهيم ب أِا ْقسا ٍم ،كَثُ َر َّ
الل ُه اإبْ َ
18
قام َم ِل ٌك ا آ َخ ُر َعلى
في ِم ْص َرَ ،ح ّتى َ
ِم ْص َر َل ْم يَكُ ْن ي َ ْع ِر ُف يو ُس َفَ 19 .و َمك ََر
ساء اإلى ا آبا ِئنا َو أا َم َر أا ْن يَكو َن
ِبجِ ْن ِسنا َو أا َ
واليد ُهم َم ْطروحي َن ِلئَ ّلا يَعيشوا20 .في
َم ُ
الزما ِن ُو ِل َد موسىَ ،وكا َن َم ْحبوباً
ذ ِل َك َّ
ِم َن الل ِهَ ،وتَربَّى ث َلاث َ َة أا ْش ُه ٍر في بَي ِ
ت
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أابي ِهَ 21 .وحي َن ُط ِر َح ِم ْن أُا ِّم ِه َو َج َدتْ ُه ِب ْن ُت
ِف ْر َعو َن َو َربَّت ُه ابْناً َلهاَ 22 .وتَ َه َّذ َب موسى
ِبك ُِّل ِحكْ َم ِة ال ِم ْصريّي َنَ ،و ُم ْستَ ِع ًّدا صا َر
في كَ ِلما ِت ِه َوفي أافْعا ِل ِهَ 23 .وحي َن بَلَ َغ
ال� أ ْربَعي َن ِم َن ال ُع ْم ِر َخ َط َر َل ُه أا ْن يَتَ َفق ََّد
اإخ َْوتَ ُه بَني اإ ْس َ
رائيلَ 24 .و َر أاى وا ِحداً ِم ْن
ساق غ َْصباً فَانْتَق ََم َوانْتَ َص َف
بَني قَبيل ِت ِه ي ُ ُ
ري ا َّلذي كا َن ي َ ْعتَدي
َل ُه َوقَتَ َل ال ِم ْص َّ
َعلَي ِهَ 25 .و َظ َّن أا َّن اإخ َْوتَ ُه بَني اإ ْس َ
رائيل
ي َ ْف َهمو َن أا َّن الل َه َعلى ي َ ِد ِه ي ُ ْعطي ُهم نَجاةً،
َو َل ْم ي َ ْف َهمواَ 26 .وفي اليَو ِم ال ّتالي َظ َه َر
خاصمو َن وا ِحداً ِض َّد وا ِح ٍد،
َل ُهم َو ُهم يَتَ َ
فَكا َن يَتَ َر ّجا ُهم أا ْن يَتَصا َلحوا قائلا ً :أ‘ايُّها
الرجا ُل :أانْتُم اإخ َْوةٌِ .لماذا يَتَ َع ّدى أا َح ُدكُم
ِّ
27
َعلى ال� آ َخ ِر؟’ َوذ ِل َك ا َّلذي كا َن ي َ ْعتَدي
َعلى نَظي ِر ِه َدفَ َع ُه َع ْن ُه َوقا َل َل ُهَ ‘ :م ْن
أاقا َم َك َعلَينا َرئيساً َو ِ
قاضياً؟  28أاتَ ْطلُ ُب
أا ْن تَ ْقتُلَني كَما قَتَ ْل َت البا ِر َح َة ال ِم ْص ِر َّي؟’
ب ِ
29فَ َه َر َب موسى ب َِسبَ ِ
هذ ِه الكَ ِل َم ِة َوصا َر
ض َم ْديا َنَ ،وصا َر َل ُه ابْنانِ.
نَزيلا ً في أا ْر ِ
َ 30وحي َن تَ َّم َل ُه ُه َ
ناك أا ْربَعو َن َسنَ ًة َظ َه َر
سيناء َم ُ
الر ِّب في نا ٍر
َل ُه في ب َ ِّريَّ ِة
لاك َّ
َ
تَ َّت ِق ُد في ُع َّلي َق ٍةَ 31 .وحي َن َر أاى موسى
تَ َع َّج َب ِم ْن َم ْن َظ ِرهاَ .وحي َن ا ْقتَ َر َب ِليَرى
الر ُّب ب َِصو ٍ
ت 32 :أ‘انا ُه َو
َج ِّيداً ،قا َل َل ُه َّ
حق َواإل ُه
راهيم َواإل ُه اإ ْس َ
اإل ُه اآبا ِئ َك ،اإل ُه اإبْ َ
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يت َأابو ُهْ .و َو ْق ْت
َالله .وت َْربّى َث ّة اش ْر َ
ف َب ْ
من اأ ّمو ،اَأ َرتو ب ْن ْت َف ْر َعون ْو َر َّبتو
َل انْ َك ْب ْ
ابن لها .و ْت َعلَّ ْم موسى ْعلوم المصريّين،
ْ
ف َقولو ْوف ْعلوْ .و َو ْق ْت َل
ْوصا ْر َف ْه َلوي َ
عين َس ِنةَ ،ط َل ْع َعلى بالو َت ي ْعبر
ابن اَأ ْر ْب ْ
صار ْ
َعلى اخوتو َبني ْاسرائي ْلَ .وارى واِح ْد من
اولا ْد َقبيلتو ي ْن ْ
ساق بال َغ ْص ْب ،قا ْم اَأ َخ ْذلو
ف َح ّقو.
المصري َل كا ْن ي ْغ َل ْط َ
َحيفو ْو َق َتل ْ
قا ْل ب ْلكي اخوتو َبني ْاسرائي ْل َت ي ْف ْتهمون
طاهن َخلاصْ ،وما ا ْف َت َهموا.
اَلله بيدو َع ْ
ث ِاني نْها ْرَ ،ب َّي ْن َع َلين ْوهنّ ِا ي ْتقا َتلو ْن َم ْع
اهن َت ي ْتصالَحون
َب ْعضنْ ،وكا ْن ي ْت َر ّج ْ
يش
ْوه ّواِ يقولْ‘ :يا ْرج ِال ،اخْ وِة اأنْ ْ
تن .لَ ْ
كن؟’ قا ْم ها ْك َل
ت ْغ َل َطو ْن َ
ف َح ْق َبعضْ ْ
كا ْن ك ْل ْ
ف َح ْق َرف ِيقوَ ،د َفعو لَ ْبعي ْد
غلط َ
‘من واِ َل ك ْل َق َّي ْ
مك ع َلينا َريّس
منّو ْوقالْْ :
رحة
ْوحاك ْم؟ تْريد ت ْقت ْلني كَما َل َق َت ْلت ْمب ِا َ
المصري؟’ ْو َه َر ْب موسى ْب َس َب ْب َهالك ْل ِمة
ْ
ض م ْديانْ ،وصا ْرلو
ْوصار لاجي َ
ف ا ْر ْ
عين َس ِنة
َينْ .و َبع ْد َل َك َّم ْل َهون َْك اَأ ْر ْب ْ
َولَد ْ
ف
ف َب ّريّ ْة ط ُو ْر سينا َملاك ال َّر ْب َ
َظ َه ْرلو َ
نا ْر تشْ تع ْل ف علَّ ِيقَة .موسى َو ْق ْت َل ارى
ْت َع َّج ْب ف ال َم ْنظرْ .ولَ َم ْن َق َّر ْب َت يّرى،
وت‘ :اَأنا اإل ْه اَأ َّبهاتك اَنا،
ال َّر ْب قالْلو ْب َص ْ
واس ْ
من
قوب ’.موسى ْ
حاق ْو َي ْع ْ
اإله ا ْبراهي ْم ْ
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ْجاسر ي َطلّ ْع ف ال َم ْن َظ ْر.
َل كا ْن ي ْر ْ
جف ،ما ت َ
ْوقالْلو ال َّربْ :
ض َل
‘اش َل ْح من ْاجر ْك :اَأ ْر ْ
انْ َت قاي ْم ِفيا ْم َقد َِّسة ي ِا.
33

ف َمصر
يت ذي ْق شَ ْعبي َ
« ‘ َأا َريا ْن َأا َر ُ
والس ْع
ْواآهاتو سم ْع ُتْ ،ونزلْ ُت َت َاخلّ ْ
صنَّ .
َتعا َت ا ْب َع ْ
ثك لَ َمص ْر ’.لَها ْذ موسى َل
‘من واِ َل َق َّي ْ
مك َع َلينا
َكفَروا ِفيو ْوقالولوْ :
س
َريّس ْوحاك ْم؟’ ل ُه لَهاذ اَلله َب َعث ْ
ْلن َريّ ْ
ص بيد ال َملا ْك َل َظ َه ْرلو ف العلَّ ِيقَة.
و ْم َخلّ ْ
يسي َعلامات
ها ْذ واِ َل ط ِالَعن ْوه ّواِ َ
ض َمصر
ْو َعجايب ْوم ْعجزات ْگبيرِة َ
ف ا ْر ْ
عين َس ِنة َزما ْن.
ْو َبح ْر سوف ْوف َالب ّر ِّية اَأ ْر ْب ْ
ها ْذ موسى ه ّواِ واِ َل قا ْل لَ َبني ْاسرائي ْل:
ْكن
‘نَبي َت ي َق ّيم لْكن ال َّر ّب الاإ ل ْه من اخوت ْ
تس َمعو ْن ’.ها ْذ واِ َل كا ْن
كَماي ل ُه َت ْ
الجما َعة ف َالب ّر ِّية َم ْع َملا ْك َل كا ْن
ف َّ
يحكي َمعو ْو َمع اَأ َّبهاتْنا ف ط ُو ْر سيناْ ،وه ّواِ
ْ
الحياة ْبشا ْن ي ْعطيناْ .وما
واِ َل َاخ ْذ كَلام َ
رادوا اَأ َّبهاتْنا ي ْن َزلو ْن َت ْح ْت اَأ ْمروَ ،خلَّو ُه و ْبق ْل ْبن
‘سوي لْنا
ْ
رجعوا لَمص ْرْ .وقالوا لَهارو ْنَ :
اآلِ َهة َت ي ْمشَ و ْن قدّا ْمنا :ها ْذ موسى َل
يش صا ْر ِفيو’.
ط ِالَعنا ْ
من َمص ْر م ُو ن ْعرف اَأ ْ
بايح
ولن عج ْل َفوك ِالايّ ِامْ ،و َذ َبحو َذ ْ
ْو َس َو ْ
َين.
ْ
يفين كانوا ْب َع َمل ايد ْ
للاصنا ْم ،و ْم َك ْ
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قوبَ ’.واإ ْذ كا َن موسى ُم ْرتَجِ فاً َل ْم يَكُ ْن
ي َ ْع َ
يَتَجا َس ُر أا ْن ي َ ْن ُظ َر في ال َم ْن َظ ِرَ 33 .وقا َل َل ُه
ذاء َك ِم ْن قَ َد َم َ
يكِ ،ل� أ َّن
َّ
الر ُّب‘ :ا ْخلَ ْع ِح َ
أ
أ
قائم فيها ُمق ََّد َس ٌة ِه َي.
ال� ْر َض ا َّلتي انْ َت ٌ
ضيق َش ْعبي في ِم ْص َر
يت َ
ُ ‘ «34ر ْؤي َ ًة َر أا ُ
َوتَنَ ُّه َدا ِت ِه َس ِم ْع ُتَ ،ونَ َز ْل ُت ِل�أُنْ ِق َذ ُهمَ .وال� آ َن
َهلُ َّم أُا ْر ِسلُ َك اإلى ِم ْص َر35 ’.موسى هذا
ا َّلذي أانْكروا ،قائلي َنَ ‘ :م ْن أاقا َم َك َعلَينا
َرئيساً َو ِ
قاضياً؟’ هذا ُه َو َم ْن أا ْر َس َل الل ُه
َرئيساً َوفا ِدياً ِبيَ ِد ال َم ِ
لاك ا َّلذي َظ َه َر َل ُه
في ال ُع َّلي َق ِة36 .هذا ُه َو ا َّلذي أاخ َْر َجهم
صا ِنعاً ا آيا ٍ
ض
عظائم في أا ْر ِ
ت َو َع َ
جائب َو َ
ِم ْص َر َوفي ب َ ْح ِر سوف َوفي البَ ِّريَّ ِة أا ْربَعي َن
َسنَ ًة37 .هذا ُه َو موسى ا َّلذي قا َل ِلبَني
اإ ْس َ
الر ُّب ال إ�ل ُه
قيم َلكُم َّ
رائيل‘ :نَب ًّيا ي ُ ُ
ِم ْن اإخ َْو ِتكُم ِمثْلي َل ُه تَ ْس َمعو َن38 ’.هذا
ا َّلذي كا َن في ال َجماع ِة في البَ ِّريَّ ِة َم َع
ال َم ِ
لاك ا َّلذي تَكَ َّل َم َم َع ُه َو َم َع ا آبا ِئنا في
سيناءَ ،و ُه َو ا َّلذي تَلَقَّى كَ ِلما ٍ
ت َح َّي ًة
طو ِر
َ
ليُ ْع ِطيَناَ 39 .و َل ْم ي ُ ِر ْد ا آبا ُؤنا أا ْن ي َ ْخ َضعوا
ل ُه ،ب َ ْل تَ َركوهُ َو َر َجعوا ِبقُلو ِبهِم اإلى ِم ْص َر،
‘اصنَ ْع َلنا ا آ ِل َه ًة تَ ْذ َه ُب
40قائلي َن ِلهارو َنْ :
أاما َمناِ ،ل� أ َّن موسى هذا ا َّلذي أا ْخ َر َجنا ِم ْن
ِم ْص َر ل� نَ ْع ِر ُف ماذا أاصاب َ ُهَ 41 ’.و َصنَعوا
َل ُهم ِع ْجلا ً في ِت ْل َك ال�أيّا ِم َو َذبَحوا ذَبائ َح
ِل َلوث َ ِنَ ،وكانوا ي َ ْحتَ ِفلو َن ِب َع َم ِل أايديهم.
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َ 42و َر َج َع الل ُه َو َس َّل َم ُهم ِليَ ْعبُدوا قُ ّو ِ
ات
الس ِ
ب في ِكتا ِ
ب ال َمكْتو ِ
ماءِ ،ب َح َس ِ
ب
َّ
أ
أ
ال�أنْب ِ
ِياء‘ :ا َل َع َّلكم ا ْربَعي َن َسنَ ًة في البَ ِّريَّ ِة
ذَبي َح ًة َوقُ ْرباناً قَ َّربْتُم لي يا بَني اإ ْس َ
رائيل.
43
َوكب ال إ�ل ِه
كوم َوك َ
ب َ ْل َح َم ْلتُم َخي َم َة َم ْل َ
رافا َن ،ال َّت َ
ماثيل ا َّلتي َصنَ ْعتُم ِلتَ ْس ُجدوا
َلها .ف ََس أانْ ُقلُكُم اإلى أابْ َع َد ِم ْن باب َِل’.
 44ها ِه َي َخي َم ُة َشها َد ِة ا آبا ِئنا كانَ ْت في
البَ ِّريَّ ِة كَما أا َم َر ذ ِل َك ا َّلذي تَكَ َّل َم َم َع
يصنَ َعها ِب َح َس ِ
ب ال ِمثا ِل ا َّلذي
موسى أا ْن َ
أاراهَُ 45 .و ِ
هذ ِه ال َخي َم َة أايضاً أا ْد َخ َل اآبا ُؤنا
ض ا َّلتي أا ْعطا ُه ُم
َم َع يَشو َع اإلى ال� أ ْر ِ
الل ُه ميراثاً ِم َن ال� أُ َم ِم ا َّلذي َن َط َر َح ُهم ِم ْن
أاما ِمهمَ .وتَعاقَبَ ْت َح ّتى أايّا ِم داوو َد،
46
أ
مام الل ِه ،ف ََس أا َل
ذ ِل َك ا َّلذي َو َج َد َر ْح َم ًة ا َ
قوبَ 47 .ول ِك َّن
أا ْن يَجِ َد َم ْسكَناً ِل إ�ل ِه ي َ ْع َ
48
لي ل� ي َ ْسكُ ُن
ُسلَيما َن بَنى َل ُه بَيتاًَ .وال َع ُّ
بي:
في َص ْن َع ِة ال�أيادي ،كَما قا َل ال َّن ُّ
ماء ك ُْر ِس ٌّي لي َوال� أ ْر ُض َمو ِط ٌئ
َّ 49
‘الس ُ
تَ ْح َت قَ َد َم َّي .أا َّي بَي ٍ
ت تَ ْبنو َن لي يَقو ُل
الر ُّبَ ،و أا ٌّي ُه َو َم ِ
يس ْت
وض ُع را َحتى؟  50أا َل َ
َّ
51
يَدي َصنَ َع ْت ِ
هذ ِه كُ َّلها؟’ يا قُساةَ
الرقا ِ
ب َوغَي َر َم ْختوني ال َق ْل ِ
ب َوال َمسا ِم ِع!
ِّ
س .كَما
روح الق ُُد ِ
أانْتُم دائماً تُقاوِمو َن َ
اآبا ُؤكم كَذ ِل َك أانْتُم.
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من َت ي ْعبدون ال ّ ْنجو ْم
ْورجع َالله َسلَّ ْ
السما ،كَما َل انْ َك َت ْب ف ْاسفار
ق ّوات َّ
عين َس ِنة
يش اَأ ْر ْب ْ
الاَنْ ِبيا‘ :يا َبني ْاسرائي ْل ،لَ ْ
َّمتن لي يا
بيحة َقد ْ
ف َالب ّر ِّيةَ ،ضح ِّية يا َذ َ
تن َخيم ْة َم ْلكوم
َبني ْاسرائي ْل؟ َب ِ
لى َح َم ْل ْ
يتن َت
نجمة الاإ ل ْه رافانْ ،
ْو ْ
اصنا ْم َل َس َو ْ
من باب ْل’.
تس
قكن َل اَأ ْب َع ْد ْ
جدولنَ .ت اس ُو ْ
ْ
ْ
ِ
ْوهاي َخيمة الشَّ هادة َت َبع اَ َّبهاتْنا ف
كانت كَما َل اأ َم ْر ها ْذ َل َحكى َم ْع
َالب ّر ِّيةْ ،
يسيا َعلى شك ْل َل َو ّرا ُه.
موسى ْوقالْلو َت َ
ض
ْولَ َه َ
الخي ِمة َدخَّ لوا اَأ َّبهاتْنا َم ْع يشو ْع لا َأ ْر ْ
ميراث م ْل ْ
ْ
ك م الا َم ْم َل
َل َعطاهن اَلله
لت دي ِلايّ ِا ْم داهو ْد،
ّامن .و ْت َن ّق ْ
من قد ْ
شالن ْ
ْ
ِ
َل ارى َر ْحمة قدّام اَللهْ ،و َط َل ْب َت يّرى
س ْسل ِيما ْن َبنالو
ْ
مس َك ْن لاإ ل ْه َي ْع ْ
قوبَ ،ب ّ
ِ
يت شغْل
يت .والعالي م ُو ي ْق َع ْد ف َب ْ
َب ْ
سي
َين ،كَما َل قا ْل ال َّنبي:
ايد ْ
َّ
‘السما ك ْر ّ
ض َد ِ
يت
يش َب ْ
والا َ ْر ْ
وسة َت ْحت ْاج َري .اَأ ْ
َت ْت َع ْمرولي؟ َواينا واِ م ُو َض ْع راحتي؟ م ُو
حاب َر ْق ِبة
اإيدي َس َو ْت َهو ْذ كلّ ْن؟’ يا ْ
اص ْ
تن ف
َغل ِي َظة و ْقلوب ْواَأذا ْن م ُو ْم َط َّه َرة! اأنْ ْ
تن.
ك ْل َزما ْن ض ْد ُروح
القدس قايمين انْ ْ
ْ
َماهن.
تن زاِ ك ْ
ْكن ،اأنْ ْ
اأ ْش َو ْن اَأ َّبهات ْ
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ط َهدوا ْو َق َتلوا  52أ
«ا ٌّي ِم َن ال�أنْب ِ
اض َ
اض َط َه َد وقَتَ َل
َ «52لاينا م الاَنْ ِبيا ما ْ
ِياء ما ْ
مجوة ا آبا ُؤكُمِ ،م َن ا َّلذي َن َسبَ َق أا ْن أانْبَ أاوا َع ْن
من َقب ْل َعلى ْ
ْكن ،لَو ْذ َل َخ َّبروا ْ
اَأ َّبهات ْ
اخ ْذتن النّاموس َم ِ
جيء البا ِّر ،ا َّلذي َس َّل ْمتُم وقَتَ ْلتُ ْموه.
البا ْر َل َسلَّ ْمتن ْو َق َت ْلتنو؟ َ 53و َ
ْباَأم ْر َم ِ
لايكة ْوما َح َف ْظتنو».
اموس ب أِا ْم ِر َملائكَ ٍة َو َل ْم
َ 53وتَلَقَّيتُم ال ّن َ
تَ ْحفَظوهُ».
س الشَّ هيد
ْاسط ِيفان ُو ْ
فوسن َ 54وحي َن َس ِمعوا ِ
هذ ِه الكَ ِلما ِت ا ْمتَلاأوا
َ 54و ْق ْت َل س ْمعوا َهوذْ ،ت َع َّبت نْ ْ
َضباً في نُ ِ
فوسهمَ ،وكانوا ي َ ُص ّرو َن
راسن َع َليو.
غ َ
َغ َضبْ ،و َبقى يسكّون اضْ ْ
ب أِا ْسنا ِنهِم َعلَي ِه.
القدسَ ،طلَّ ْع َ 55و ُه َو ُم ْمتَ ِل ٌئ من ال إ�يما ِن َورو ِح
ْ 55وه ّواِ ْم َع ّبا اإيمان ْو ُروح
ْ
الس ِ
ماء َو َر أاى َم ْج َد الل ِه
من الق ُُد ِ
السما َوارى َم ْجد اَلله ْو َيس ُو ْع قاي ْم ْ
س ،نَ َظ َر في َّ
ف َّ
ماوات َويَسو َع قائماً َع ْن يَمي ِن الل ِهَ 56 .وقا َل« :ها
الس ْ
َيمين اَللهْ 56 ،وقالْ« :هاي اَأرى َّ
ماء َمفْتو َح ًة وابْ َن ال إ�نْسا ِن
َم ْفت ُو َحة وا ْبن الانْسا ْن قاي ْم ْ
من َيمين اَلله ».أانا أارى َّ
الس َ
وت ع ِاليْ ،و َسدّوا اَأذانْن ،قائماً َع ْن يَمي ِن الل ِه 57 ».ف ََص َرخوا
ْ 57وساحوا ْب َص ْ
مسكوا ط ِالَعو ُه ب َِصو ٍت عا ٍل َو أا ْغلَقوا اآذانَ ُهم َو َه َجموا َعلَي ِه
ْو َه َجموا َع َليو كلّ ْنْ 58 .و ْ
شهدوا َجمي ُع ُهمَ 58 .و أا ْم َسكوا ِب ِه َو أاخ َْرجوهُ اإلى
لَ َب ّرات َالب َلد ْوكا ْن ي ْرجمو ُهْ .و َهو ْذ َل ْ
ين واِح ْد خا ِر ِج ال َمدينَ ِةَ ،وكانوا ي َ ْر ُجمونَ ُهَ .وا َّلذي َن
ويسن ع ْند ْ
اج َر ْ
ضدّو َحطّوا َح ْ
شاولْْ 59 .وكا ْن ي ْرجمون َشهِدوا ِض َّدهُ َو َضعوا ِثياب َ ُهم ِع ْن َد قَ َد َمي
شَ ّب يقولولوُ :
شاب ي ُ ْدعى شا ُو َلَ 59 .وكانوا ي َ ْر ُجمو َن
يصلّي ويقولَْ « :ر ْبنا
ْاسط ِيفان ُوس ْوه ّواِ َ
ٍّ
طيفانوس َو ُه َو ي ُ َص ّلي قائلا ً :أ
«ايُّها
اس
اقب ْل ُروحيْ 60 ».و َو ْق ْ
ت َل ر َك ْع ْ
َ
َيس ُوعَْ ،
الر ُّب يَسو ُع ،ا ْقبَ ْل روحيَ 60 ».وحي َن َركَ َع
َعلى ركَبو ،ساح ْب َص ْ
وت ع ِالي ْوقالْ« :يا َّ
الخط ِّيةْ ».و َو ْق ْت َص َرخَ ب َِصو ٍ
ت عا ٍل َوقا َل« :يا َر ُّب ،ل� تُ ِق ْم
ين َه َ
َر ْب ،لا ْ
سب َع َل ْ
تح ْ
َل ُهم ِ
هذ ِه ال َخطيئَ َةَ ».وحي َن قا َل هذا َرقَ َد.
َل قا ْل هايَ ،ر َق ْد.
وشاو ْل كا ْن راضي ْومشْ ْ
َوكا َن شا ُو ُل ِ
راضياً َو َشريكاً في قَ ْت ِل ِه.
ف
ترك َ
ُ
اض ِطها ٌد
َق ْتلوْ .وصا ْر فاك َاليوم اضْ طهاد ْگبي ْر
َو َح َد َث في ذ ِل َك اليَو ِم ْ
أ
ليم،
ظيم ِللك َ
س ،و ْت َف َّرقوا كل ّ ْن ف ضْ ياع َع ٌ
َنيس ِة ا َّلتي في او ُر َش َ
للبي َعة ف الق ْد ْ

8
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فَتَ َش َّتتوا َجمي ُع ُهم في قُرى اليَهو ِديَّ ِة َوفي
الر ُس َل فَ َح ْس ُبَ 2 .وكَ َّف َن
ّ
السا ِم َر ِة ،ما َعدا ُّ
طيفانوس ِرجا ٌل مؤ ِمنو َن َوناحوا
َوقَبَ َر ا ْس
َ
َعلَي ِه نُواحاً َعظيماًَ 3 .وكا َن شا ُو ُل ي َ ْض َطه ُِد
يوت َوي َ ُج ُّر ِرجال� ً
َنيس َة َو ُه َو ي َ ْدخ ُُل البُ َ
الك َ
الس ْج ِن.
ساء َوي ُ َس َّلمو َن اإلى ِّ
َو ِن ً
َ 4وا َّلذي َن تَ َش َّتتوا كانوا يَطوفو َن
َويُبَ ِّشرو َن ِبكَ ِل َم ِة الل ِهَ 5 .ونَ َز َل فيلي ُّب ُس
السا ِم َر ِةَ ،وكا َن يَكْ ِر ُز َل ُهم
اإلى َمدينَ ِة ّ
اس ُه َ
ناك
َع ِن ال َمسي ِحَ 6 .وحي َن كا َن ال ّن ُ
ي َ ْس َمعو َن كَ ِل َمتَ ُه كانوا ي ُ ْصغو َن اإ َلي ِه
َوي ُ ْذ ِعنو َن ِلك ُِّل ما يَقو ُلِ ،ل�أنَّ ُهم كانوا
َيرو َن ال� آ ِ
يات ا َّلتي كا َن ي َ ْصنَ ُعِ 7 .ل� أ َّن
واح
كَثيري َن ِم َّم ْن كانَ ْت قَ ْد أا َخ َذتْ ُهم أا ْر ٌ
ِص ٍ
وت عا ٍل،
نَجِ س ٌة كانوا ي َ ْص ُرخو َن ب َ
َوكانَ ْت تَ ْخ ُر ُج ِم ْن ُه ْمَ .وا آ َخرو َن َم ْشلولو َن
8
ظيم في
و ُم ْق َعدو َن ُشفواَ .وصا َر فَ َر ٌح َع ٌ
ِت ْل َك ال َمدينَ ِة.
َ 9وكا َن ُه َ
اس ُم ُه سيمو ُن
ناك َر ُج ٌل ْ
كا َن قَ ْد َسكَ َن في ال َمدينَ ِة َزماناً َطويلا ً
الس ْح َر َوب ِِس ْح ِر ِه كا َن ي ُ ِ
ض ُّل
يُما ِر ُس ِّ
السا ِم ِريّي َن ُم َع ِّظماً نَف َْس ُه َوقائلا ً:
َش ْع َب ّ
أ
ظيمَ 10 ».ومالوا اإ َلي ِه َجميعاً أاكا ِب َر
«انا َع ٌ
َو أاصا ِغ َرَ ،وكانوا يَقولو َن« :هذا ُه َو قُ َّوةُ
الل ِه ال َعظي َم ُةَ 11 ».وكانوا ي ُ ْذ ِعنو َن َل ُه
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والسا ْم َرةَ ،عدا ال ّرسل ْب َو ْحد ْن.
الياهود ِّية َّ
لاسط ِيفان ُوس ْرج ِا ْل مومنين،
ولَ ّفو ُه َق َبرو ُه ْ
وشاو ْل كا ْن يضْ طه ْد
ْوناحوا َع َليو ْكثي ْر.
ُ
ويج ْرجر
بيعة اَلله ،كا ْن ي ْدخ ْل َع ال ّ ْب ْ
يوت َ
س.
ويسلّ ْ
من َ
ْرج ِال ْو ْ
نسوا ْن َ
للح ْب ْ
2

3

السا ْم َرة
الّكرازِة ف َّ

ْو َهو ْك َل ْت َف َّرقوا كا ْن ي ْت َنقَّلون ْوي ْكرزو ْن
س نز ْل لَ َمدينة ال ّسامر ِّية
ك ْلمة اَللهْ .وفيل ُّب ْ
سيحْ .و َو ْق ْت َل
لن َع ال َم ْ
ْوكا ْن ي ْكر ْز ْ
س َهون ْ
َك ،كا ْن
كا ْن ْ
يس َمعو ْن ك ْلمتو ن ِا ْ
يست ْمعولو ْوي ْقت ْنعو ْن ف ك ْل شي َل يقول،
ْ
يسي،
من َل كان َيرو ْن َع ْ
ْ
لامات َل كان َ
ِ
واح
من َهو ْذ َل كا ْن فين ا ْر ْ
من َل ْكثي ْر ْ
ْ
ِ
ِ
وت عالي ْوي ْط َلعو ْن
نجسة ،كا ْن ي ْز َعقون ْب َص ْ
ْ
منّنْ .و َغير ْن َم ْفلوجين ْوع ْرجين انْشَ فوا.
و َف ْر َحة ْگبيرِة صا ْر فاك ال َمدي ِنة.
4

5

6

7

8

ْوكا ْن في َهون ْ
رجال ْاسمو
َك واِح ْد ّ
ف َهال َمدي ِنة َزمان
كس َك ْن َ
سيمو ْن ،كا ْن َّ
السامر ِّية
سحرو كان َ
ْكثي ْرْ ،وف ْ
يض ّيع َّ
ويسي ُروحو شَ ْغ ِلة ْگبيرِة ،ويقول« :اَنا
َ
ْگبير اَناْ ».ومالو ص ُوبو كلّن ْزغا ْر و ْگبار،
ْوكان يقولو ْن« :ها ْذ َحيل اَلله ال َعظي ْم واِ».
من َل َزما ْن
عين كانوا ِفيو كلّ ْنْ ،
ْوم ْقت ْن ْ
9

10

11
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س َو ْق ْت َل
َطويل ْب ْ
سحرو كا ْن ك ْل َب َه ْ
تنَ .ب ْ
س َل كان َيبشّ رن ْب َم َلكوت اَلله
َسدَّقوا فيل ُّب ْ
سيحَ ،بقى ي ْت َع َّمذون
باس ْم َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
نسوا ْنْ .وحتّى سيمو ْن نَ ْفسو اآ َم ْن،
ْرج ِال ْو ْ
و ْت َع َّمذ ْوتاب ْع صا ْر لَفيل ُّبسْ .و َو ْق ْت َل كا ْن
يرى ال َعلامات ْوق ّوات ال ّ ْگبيرِة َل تْس ِي ْر َعلى
ايدو ،كا ْن ي ْنبهت ْوي ْت َع َّج ْبْ .و َو ْق ْت َل
السا ْم َرة
س شَ ْعب َّ
س ْمعوا ال ّرس ْل َل ف الق ْد ْ
ثولن شَ ْمعو ْن ب ْطرس
ق ْبلوا ك ْلمة اَللهَ ،ب َع ْ
يوحنّاْ .ون ْزلوا ْو َصلَّوا َع َلين ْبشان ينالو ْن
ْو َ
من َل ما كا ْن ك ْل َح ْل َعلى
ُروح
القدسْ ،
ْ
س كا ْن ي ْت َع َّمذو ْن باس ْم َر ْبنا
اَ َّح ْد منّ ْن َبع ْدَ ،ب ْ
َين َع َلين
َيس ُوعْ .هاك ال َو ْق ْت حطّوا ايد ْ
القدسَ .و ْق ْت َل ارى سيمون
ْونالوا ُروح
ْ
القدس،
ْب َح ّط ايدَين ال ّرس ْل ي ْن َعطى ُروح
ْ
فضة،
لن َّ
َق َّد ْم ْ
12

13

14

15

16

17

18

السل َطة،
ْوقالَْ « :أانا زاِ ا ْع َطوني َه َّ
يت اإيدي َع َليو ينا ْل ُروح
ْبشا ْن اَأينا َل َح َّط ُ
«فض ْ
تك
رس قالْلوّ :
القدس ».شَ ْمعو ْن ب ْط ْ
ْ
َم ْ
من َل ا ْف َت َك ْر ْت
للهلا ْك! ْ
عك َت ت ُْرو ْح َ
َعط ّية اَلله ْبمال ال ّدنْي ِا تنْشَ رى .ما ْ
لك
من
َصيب َ
ف َهالايما ْنْ ،
لا ْ
قس ِمة ْولا ن ْ
َل َق ْل ْ
مس َتقي ْم واِ قدّام اَللهَ .بقى
بك م ُو ْ
لب من اَلله َب ْلكي
توب ْ
من شَ ّر ْك ها ْذ ،وا ْط ْ
ْ
19

20

21

22
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َجميعاً ِل�أنَّ ُه َزماناً َطويلا ً أا ْذ َهلَ ُهم ب ِِس ْح ِر ِه.
َ 12ول ِك َّن ُهم حي َن َص َّدقوا فيلي ُّب َس ا َّلذي كا َن
يُبَ ِّش ُر ِب َملَ ِ
الر ِّب يَسو َع
كوت الل ِه ب ْ
ِاس ِم َّ
ونساء.
ال َمسي ِح ،كانوا ي َ ْعتَ ِمدو َن ِرجال� ً
ً
َ 13وسيمو ُن نَف ُْس ُه ا آ َم َن َوا ْعتَ َم َد َوكا َن ي َ ْتبَ ُع
يات َوالق ُّو ِ
فيلي ُّب َسَ .وحي َن َر أاى ال� آ ِ
ات
صير َعلى ي َ ِد ِه ُذ ِه َل
ال َعظي َم َة ا َّلتي كانَ ْت تَ ُ
14
الر ُس ُل ا َّلذي َن
ُمتَ َع ِّجباًَ .وحي َن َس ِم َع ُّ
أ
السا ِم َر ِة قَ ْد قَبِلوا
ليم أا َّن َش ْع َب ّ
في او ُر َش َ
كَ ِل َم َة الل ِه أا ْر َسلوا اإ َليهِم ِس ْمعا َن ب ُ ْط ُر َس
َويو َح ّنا15 .فَنَ َزل� َو َص َّليا َعلَيهِم َليتَلَقَّوا
سِ 16 .ل�أنَّ ُه َل ْم يَكُ ْن َعلى أا َح ٍد
روح الق ُُد ِ
َ
ِم ْن ُه ْم ب َ ْع ُدَ .ول ِك ْن فَق َْط كانوا ي َ ْعتَ ِمدو َن
الر ِّب يَسو َع17 .حينَ ٍئذ كانوا ي َ َضعو َن
بِا ْس ِم َّ
سَ 18 .وحي َن
روح الق ُُد ِ
َعلَيهِم اليَ َد فَيَتَلَقَّو َن َ
الرسو َلي ِن
َر أاى سيمو ُن أانَّ ُه ب َِو ْض ِع ي َ ِد َّ
س قَ َّد َم َل ُهما ِف َّض ًة.
روح الق ُُد ِ
ي ُ ْعطى ُ
 19قائلا ً :أ
«ا ْع ِطياني أانا أايضاً هذا
س أا ُّي
روح الق ُُد ِ
الس ْلطا َن ِلكَي يَتَلَقَّى َ
ُّ
20
أ
اإنْسا ٍن ا َض ُع يَدي َعلَي ِه ».قا َل َل ُه
ِس ْمعا ُنِ « :ف َّضتُ َك َم َع َك تَ ْذ َه ُب اإلى
ال َه ِ
لاكِ ،ل�أنَّ َك َظنَ ْن َت أا َّن َعط َّي َة الل ِه
صيب
يس َل َك نَ ٌ
ِب ُم ْقتَنى العا َل ِم تُ ْقتَنىَ 21 .ل َ
يس
َول� قُ ْر َع ٌة في هذا ال إ�يما ِن ِل� أ َّن قَ ْلبَ َك َل َ
أ
مام الل ِه22 .فَتُ ْب َع ْن ِش ِّر َك هذا
ُم ْستَقيماً ا َ
َوا ْطلُ ْب ِم َن الل ِه َعسى أا ْن ي ُ ْغ َف َر َل َك ِغ ُّش
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قَ ْلب َِكِ 23 .ل�أنّي أارى أانَّ َك في كَب ٍِد ُم َّر ٍة
جاب سيمو ُن َوقا َل:
َوفي ُعقْد ِة ال إ�ثْ ِم 24 ».أا َ
أ ْأ
أ
أ
تي
«ا ْطلُبا انْتُما ِم ْن ا ْجلي ِم َن الل ِه الّ� يَا َ
َعلَ َّي َشي ٌء ِم ْن ِ
هذ ِه ا َّلتي َذك َْرتُماَّ 25 ».ثم
اإ َّن ِس ْمعا َن َويو َح ّنا حي َن أا ْش َهدا ُهم َو َع َّلما
أ
رى
ليمَ ،وفي قُ ً
كَ ِل َم َة الل ِهَ ،ر َجعا اإلى او ُر َش َ
لسا ِم ِريّي َن ب َ َّشرا.
كَثي َر ٍة ِل ّ
َ 26وتَكَ َّل َم َم ُ
الر ِّب َم َع فيلي ُّب َس
لاك َّ
َوقا َل َل ُه« :قُ ْم َوا ْذ َه ْب اإلى ال َجنو ِ
ب في
أ
ليم اإلى
ال َّطري ِق البَ ِّريَّ ِة ال ُم ْن َح ِد َر ِة ِم ْن او ُر َش َ
27
َقام َو َذ َه َب َو َع َر َض َل ُه َخ ِص ٌّي
غ ََّزةَ ».ف َ
كوشُ ،متَنَف ٌِّذ ِلكَ ْنداكا
كا َن ا آ ِتياً ِم ْن
َ
َم ِلكَ ِة الكوش ّيي َن ،كا َن ُم َس َّلطاً َعلى
ك ُِّل َخزينَ ِتهاَ ،وكا َن قَ ْد أاتى ِليَ ْس ُج َد في
أ
ليمَ 28 .وحي َن قَف ََل راجِعاً كا َن جا ِلساً
او ُر َش َ
أُ
بيَ 29 .وقا َل
في ال َم ْركَبَ ِة ي َ ْق َرا في اإ َش ْعيا ال َّن ِّ
وح ِلفيلي ُّب َس« :تَق ََّد ْم َورا ِف ِق ال َم ْركَبَ َة».
الر ُ
ّ
30
أ
ُ
بي اإ َش ْعيا،
َوحي َن تَق ََّد َم َس ِم َع ُه ي َ ْق َرا ال َّن َّ
فَقا َل َل ُه :أ
«اتَ ْف َه ُم ما تَق َْر أُا؟»  31فَقا َل:
َيف أا ْستَطي ُع أا ْن أا ْف َه َم اإ ْن َل ْم ي ُ ْر ِش ْدني
«ك َ
أا َح ٌد؟» َو َطلَ َب ِم ْن فيلي ُّب َس أا ْن ي َ ْص َع َد
َوي َ ْج ِل َس َم َع ُهَ 32 .وال ِق ْس ُم ا َّلذي كا َن ي َ ْق َر أُاه
ب ُه َو هذا« :كَ َخرو ٍ
ِم َن ال ِكتا ِ
ف ِل َّلذبْ ِح
أ
الجزا ِز سا ِكتاً كا َن.
َ
مام ّ
سيقَ ،وكَنَ ْع َج ٍة ا َ

32-23:8

غش َق ْل ْ
ْ
ف
من َل َ
بكْ ،
يسامحك َعلى ْ
الخط ِّية اَأرا ْكَ ».ر ْد
كَب ْد م ّرْ ،وف ْرباط َ
سيمون ْوقالْ« :اأنْتن ا ْطلبوا ْبشاني من
تن».
من َهو ْذ َل ق ْل ْ
اَلله لا يجي َع َلي شي ْ
يوحنّا ْو َعلَّموا
ْو َبع ْد َل ْ
شهدوا شَ ْمعون ْو َ
ضيع ْكثي ْر
كَلام اَللهْ ،
سْ .وف َ
رجعوا للق ْد ْ
لل ّسامر ِّية َبشَّ روا.
23

24

25

الح َب ِشة
َو ْق ْت َل َع َّمذ فيل ُّبس َوزير َم ِلكة َ

ْو َحكى َملاك ال َّر ْب َم ْع فيل ُّبس ْوقا ْللو:
ف َطريِق َالب ّر ِّية
«قو ْم ُروح َصوب الق ْبليَ ،
القدس لَ َغ َّزةْ ».وقا ْم راح،
َل ي ْن َز ْل م
ْ
من
ْو َط َل ْع قدّامو واِح ْد مخْ صي كا ْن ك ّجا ْ
كوش ،كا ْن مامو ْر لَق ْن ْ
داق َم ِلكة الكوش ِّية،
ْ
كا ْن مامور َعلى ك ْل َخ ْزنتاْ ،وكا ْن ك ّجا َت
سْ .و َو ْق ْت َل رج ْع َت
ْ
يسج ْد ف الق ْد ْ
ِ
ف َع َرب ِّية ي ْقرا ف سف ْر
يرو ْح ،كا ْن قاع ْد َ
ُ
سَ « :ق ّرب
نَبي اإشعيا .وال ّر ُو ْح قا ْل لَفيل ُّب ْ
الح ّق ال َع َرب ِّيةْ ».و َو ْق ْت َل َق َّر ْب ،سم ْع
َ
ي ْقرا ف اإش ْعيا ال َّنبيْ ،وقالْلو« :ت ْف َه ْم شي
َل ت ْقرا؟» قالْلو« :اأ ْش َو ْن اَأت ِي ْق اَأ ْف َهم َل ما
س َت ي ْط َلع
َف َّه ْمني اأ َّحد؟» ْو َط َل ْب ْ
من فيل ُّب ْ
ْوي ْق َع ْد َمعوْ .وم ُو َض ْع َل كا ْن ي ْقرا ِفيو م
توب ِفيو« :كَما
ال ّ ْكت ِا ْب ،ها ْذ كا ْن َم ْك ْ
بح .كَما ال َّن ْع ِجة قدّا ْم
الخاروف انْساق لل َّذ ْ
يقصو ْن صوفا كا ْن س ِاكتْ .وكذاِ ما
َل ّ
26

27

28

29

30

31

32
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2:9–33:8

الح ْبس ْوم
َف َت ْح ث ّموَ .و ْق ْت َل ت َ
ْواض ْع ،م َ
من
ال َم ْح َك ِمة ساقو ُهَ .على جيلو من َ
يخ ّب ْر؟ ْ
ض ».المخْ صي
َل َحياتو ت ْنشال م الا َ ْر ْ
س :اَأ ْرجو ْك ق ْل لي َعلى من يقو ْل
قا ْل لَفيل ُّب ْ
هاي ال َّنبي؟ َعلى ُروحو والّا َعلى اَ َّح ْد َغيرو؟
33

34

من
س َف َت ْح ث ّموْ ،و َبدا ْ
هاك ال َو ْق ْت فيل ُّب ْ
َهال ّ ْكت ِاب َيبشّ رو َعلى َر ْبنا َيس ُوعْْ .وهنّ ِا
وصلوا لَم ُو َض ْع ِفيو
رايحين ف ال َّطريِ ْقْ ،
ْ
يش واِ
َم ِّية .والمخْ صي قالْ :هاي َم ِّية! اَأ ْ
س قالْلوَ « :ل اآ َم ْن ْت
المان ْع اَأ ْت َع َّم ْذ؟ فيل ُّب ْ
من ك ْل َق ْلبك ،يس ِير ».المخْ صي قالْ:
ْ
ِ
آمن َيس ُوع ال َمسيح ا ْبن اَلله وا».
«اَأنا اَأا ْ
ينتن َع
ْواَأم ْر َت ْت َوقَّف ال َع َرب ِّيةْ ،ون ْزلوا ا ْث َن ْ
س َع َّمذ المخْ صيْ .و َو ْق ْت َل
ال َم ِّيةْ ،وفيل ُّب ْ
س،
َط َلعوا م ال َم ِّيةُ ،روح ال َّر ْب َخ َط ْ
ف فيل ُّب ْ
ف َطريِقو
والمخْ صي ما َبقى يرا ُهَ ،ب ِ
راح َ
لى ْ
من
ف ْرحا ْنْ .وفيل ُّبس انْ َو َجد َ
ف اَأ ْشدودْ .و ْ
ويبشّ ْر ف ال ّ ْبلا ْد ك ّلا دي
َهون َْك كا ْن ي ْت َن َّق ْل َ
َيصر ِّية.
لَ َم ْن جا للق َ
35

36

37

38

39

40

شاو ْل
َو ْق ْت َل الله َهدى ُ

9

واض ِع ِه ِم َن
َوهكَذا َل ْم ي َ ْفتَ ْح فاهُ33 .في تَ ُ
الدينونَ ِة أُا ِخ َذَ .وجيلُ ُه َم ْن
ال َح ْب ِ
س َو ِم َن َّ
ض».
ي ُ ْخب ُِر َع ْن ُهِ ،ل� أ َّن َحياتَ ُه تُ ْن َز ُع ِم َن ال� أ ْر ِ
َ 34وقا َل ال َخ ِصي ِلفيلي ُّب َس :أ
«ا ْطلُ ُب اإ َل َ
يك:
ُّ
أ
أ
بي هذا؟ ا َع ْن نَف ِْس ِه ا ْم َع ِن
َع َّم ْن قا َل ال َّن ُّ
ا ْم ِر ٍئ اآ َخ َر؟»
35حينَ ٍئذ فَتَ َح فيلي ُّب ُس فاهُ َوب َ َد أا ِم ْن هذا
ال َمكْتو ِ
الر ِّب يَسو َع.
ب َعي ِن ِه يُبَ ِّش ُرهُ َع ِن َّ
َ 36وفيما ُهما ذا ِهبا ِن في ال َّطري ِق َو َصلا
اإلى َمكا ٍن في ِه ما ٌء .فَقا َل ال َخ ِ
ص ُّي:
« ُه َوذا ما ٌء .ما الما ِن ُع أا ْن أا ْعتَ ِم َد؟»
37فَقا َل فيلي ُّب ُس« :اإن كُ ْن َت تُ ْؤ ِم ُن ِم ْن ك ُِّل
جاب َوقا َل :أ
«انا أا ْؤ ِم ُن
ق ْلب َِك يَجو ُز ».ف أَا َ
أا َّن يَسو َع ال َمسي َح ُه َو ابْ ُن الل ِهَ 38 ».و أا َم َر
أا ْن تَ ِق َف ال َم ْركَبَ ُة َونَ َزل� ِكلا ُهما اإلى ِ
الماء
َو َع َّم َد فيلي ُّب ُس ال َخ ِص َّيَ 39 .وحي َن َص ِعدا
ِم َن ِ
الر ِّب فيلي ُّب َس َو َل ْم
الماء َخ َط َف ُ
روح َّ
ي َ ُع ْد يَراهُ ال َخ ِص ُّيَ ،ول ِك َّن ُه َذ َه َب في َطري ِق ِه
آزوطوس.
فَ ِرحاًَ 40 .وفيلي ُّب ُس ُوج َِد في ا
َ
َو ِم ْن ُه َ
طوف َويُبَ ِّش ُر في ك ُِّل
ناك كا َن ي َ ُ
يصريَّ َة.
ال ُم ُد ِن َح ّتى أاتى اإلى قَ َ

ا ْعمال 18–12:26 ،16–6:22

شاو ْل َبعد ْم َع ّبا كا ْن َتخْ ويف ْو َغ َض ْب
ُ
من
َق َت ْل َعلى َتلامي ْذ َس ّي ْدناْ .و َط َل ْب ْ
2

399

َول ِك َّن شا ُو َل كا َن ما يَزا ُل ُم ْمتَ ِلئاً
َض َب قَ ْت ٍل َعلى تَ ِ
لاميذ
تَ ْهديداً َوغ َ
ئيس الكَ َهنَ ِة أا ْن يُع ِطيَ ُه
الر ِّبَ 2 .و َس أا َل َر َ
َّ

9

الرسل
أاعمال ّ
َ
رسائل اإلى َمجا ِم ِع ِد َم ْش َق َح ّتى اإذا َو َج َد
أُاناساً يَسيرو َن في هذا ال َّطري ِقِ ،رجال� ً أاو
ْأ
أ
ليم.
ِن ً
ساء ي ُ َق ِّي ُدهم َويَاتي ِبهِم اإلى او ُر َش َ
َ 3وحي َن كا َن ذا ِهباً َوب َ َد أا ي َ ْقتَ ِر ُب ِم ْن ِد َم ْش َق
السماءَ 4 .و َوقَ َع
ضاء َعلَي ِه ب َ ْغتَ ًة نو ٌر ِم َن َّ
أا َ
ض َو َس ِم َع َصوتاً يَقو ُل َل ُه:
َعلى ال� أ ْر ِ
س
«شا ُو ُل ،شا ُو ُلِ ،لماذا تَ ْض َطه ُِدني؟ قا ٍ
َعلَ َ
جاب َوقا َل:
يك أا ْن تَ ْرف َُس َمنا ِخ َس5 ».ف أَا َ
الر ُّب قا َل َل ُه :أ
«انا
« َم ْن أانْ َت يا َس ِّيدي؟» َو َّ
يَسو ُع ال ّن ِ
اص ِر ُّي ا َّلذي أانْ َت تَ ْض َطه ُِد.
َ 6ول ِك ْن قُ ْم َوا ْد ُخ ِل ال َمدينَ َة َو ُه َ
ناك يُقا ُل
7
الرجا ُل
َل َك َع ّما ي َ ْنبَغي َل َك أا ْن تَ ْف َع َلَ ».و ِّ
ّ
الذاهبو َن َم َع ُه في ال َّطري ِق كانوا قائمي َن
وت
الص َ
َم ْدهوشي َن ِل�أنَّ ُهم كانوا ي َ ْس َمعو َن َّ
8
أ
قام شا ُو ُل َع ِن
فَق َْط َول� َيرو َن ا َحداًَ .و َ
ْتوح ال َعيني ِن ل�
ال� أ ْر ِ
ضَ ،وكا َن َو ُه َو َمف َ
يَرى َشيئاً ،ف أَا ْم َسكوا ِبيَ َدي ِه َو أا ْد َخلوهُ اإلى
ِد َم ْش َقَ 9 .و َل ْم ي ُ ْب ِص ْر ث َلاث َ َة أايّا ٍم َو َل ْم ي َ ْأاك ُْل
َو َل ْم ي َ ْش َر ْب.
َ 10وكا َن في ِد َم ْش َق ِت ْل ٌ
ميذ ا ْس ُم ُه َحنا ِن ّيا
الر ُّب في ُر ْؤيا« :يا َحنا ِن ّيا! فَقا َل:
قا َل َل ُه َّ
11
الر ُّب قا َل َل ُه« :قُ ْم
ها أانَذا يا َر ُّبَ ».و َّ
ارع ال َم ْد ُع ِّو بِال ُم ْستَقي ِم
َوا ْذ َه ْب اإلى ّ
الش ِ
َوا ْطلُ ْب في بَي ِ
ت ي َ ُه َوذا شا ُو َل ا َّلذي ِم ْن
سوس ،فَ ُه َوذا ال� آ َن ي ُ َص ّلي.
َمدينَ ِة َط ْر َ
َ 12ر أاى في ُر ْؤيا أا َّن َر ُجلا ً ا ْس ُم ُه َحنا ِن ّيا َد َخ َل

12-3:9

تيب لَ َمج ِامع
َريّس ال َك َه َنة َت ي ْكت ْبلو مك ِا ْ
من َل ارى م ِاشي
الشّ امْ ،بشا ْن ي ْمسك ْ
ويجيبن
نسوا ْن،
َ
ْ
ف َهال َّطريِقْ ،رج ِا ْل يا ْ
سْ .وه ّواِ رايح ْوك ْل َق َّر ْب َت يص ْل،
للق ْد ْ
السماْ ،و َو َق ْع
َعلى َغ ْف ِلة َض ّوى َع َليو نو ْر م َّ
«شاولْ،
َع الا َ ْرض ْوسم ْع َصوت يقولْلوُ :
يش تضْ طه ْدني؟ َص ْع ْب َع َل ْ
يك
ُ
شاولْ ،لَ ْ
ِ
«من
ت ْرفس ْم َس ّل ْ
اتْ ».وه ّوا َر ّد ْوقالْْ :
اأنْ َت يا َس ّيد؟» ْو َر ْبنا قالْ« :اَأنا َيس ُوع
لى قوم
النّاصري ها ْذ َل انْ َت تضْ طهدواَ .ب ِ
ا ْدخ ْل َللب َلدْ ،و َهون َْك َت ي ْن َحكى َم ْ
عك َعلى
رايحين
شي َل لازم ت َْسيْ ».رج ِال َل كانوا
ْ
هوتين،
َمعو ف ال َّطريِ ْق،
قايمين كانوا َم ْب ْ
ْ
اح ْد م ُو
من َل َص ْ
يس َمعو ْن َو َّ
ْ
س كا ْن ْ
وت َب ْ
شاو ْل م الا َ ْرض ْوما كا ْن يرى
َيرو ْنْ .وقا ْم ُ
مسكوا ف
شي ْو َعي َنيو ْم َف َّت ْ
حين كانواْ .و ْ
ايدَيو ْو َدخَّ لو ُه لدمش ْقْ .و َبقى َث ّة اِي ْم م ُو
شرب.
يرىْ ،وما اأكل ْولا ْ
3

4

5

6

7

8

9

اسمو
ْوكا ْن في ف دمش ْق َت ْلميذ ْ
«حنان ّيا!»
َحنان ّيا ،قالْلو ال َّر ْب ف روياَ :
قالْلو« :هاي اَنا يا َر ْبْ ».و َر ْبنا قالْلو:
‘المس َتقي ْم’،
«قو ْم ُرو ْح لَ َطريِ ْق َل يقولولو:
ْ
شاو ْل لَ ّواِ
واساَأ ْل َ
ف َب ْ
يت ياهوذا َعلى ُ
ْ
يصلّي،
من َل ْكوا َ
سوسْ ،
ْ
من َمدينة َط ْر ْ
ِ
َوارى ف رويا َزلَمة ْاسمو َحنان ّيا ي ْدخ ْل
10

11

12
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21-13:9

ويح ّط ايدو َع َليو ْبشا ْن ي ْت َف َّتحو ْن َعي َنيو».
من ْكثي ْر
َحنان ّيا قالْ« :يا َر ْب ،سم ْع ُت ْ
جاب َعلى
َعلى َهال َّزلَ ِمة ها ْذ َو ْاشقَد ْشرو ْر ْ
ْ
س .و ْكوا َهو ْن زاِ ل ُه
َقد
ّيسينك ف الق ْد ْ
س ْل َطة من ْگباريّة ال َك َه َنة َت ي ْم ْ
سك ك ْل َل
ي ْد َعون ْاس ْ
مك ».ال َّر ْب قالْلو« :قو ْم ُرو ْح،
من َل ْفرا ْغ واِ لي اخْ ت ْرتو ُه َت يكون لي
ْ
يحمل ْاسمي للا َم ْم والّملوك و َبين
َرسول ْ
من َل َت َاو ّريو اَأ ْش َق ْد َت
َبني ْاسرائي ْلْ .
ي ْت َع َّذب لَخاط ْر ْاسمي».
يت لَع ْندو،
للب ْ
هاك ال َو ْق ْت َحنان ّيا ْ
راح َ
«شاو ْل اَأخويَ ،ر ْبنا
ْو َح ْط َع َليو اإيد ْوقالْلوُ :
َيس ُو ْع َل َظ َه ْر ْ
يي
لك ف ال َّطريِ ْق وانْ َت ج ِا ِ
من
َب َعثْني ْبشا ْن ي ْت َف َّتحو ْن َعي َنيك ْوت ْنتلي ْ
من َعي َنيو
ُروح
القدسْ ».و َ
ف ساعتا َو َق ْع ْ
ْ
شي كَما القش ِاري ،و ْت َف َّتحوا َعي َنيوْ ،وقام
ْناو ْل اَأك ْل و ْت َق ّوى ْو َبقى اِيّ ِام ع ْند
ْت َع َّم ْذ .وت َ
ال َّتلامي ْذ َهو ْك َل كانو ف دمشْ ْق.

َو َو َض َع َعلَي ِه اليَ َد ِلكَي تَ ْن َف ِت َح َعيناهُ».
 13فَقا َل َحنا ِن ّيا« :يا َر ُّبَ ،س ِم ْع ُت ِم ْن
الشرو ِر
الر ُج ِل َوك َْم ِم َن ُّ
كَثيري َن َع ْن هذا َّ
أ
َح َّم َل ِق ّد َ
ليمَ 14 .وها ُهنا
يسيك في او ُر َش َ
أايضاً َل ُه ُس ْلطا ٌن ِم ْن ُر َؤ ِ
ساء الكَ َهنَ ِة أا ْن
ي ُ َق ِّي َد ك َُّل ا َّلذي َن ي َ ْدعو َن بِا ْس ِم َكَ 15 ».وقا َل
الر ُّب« :قُ ْم َوا ْذ َه ْب ِل� أ َّن هذا اإنا ٌء ُم ْختا ٌر
َل ُه َّ
اسمي في أُا َم ٍم َوفي ُم ٍ
لوك
لي ِليَ ْح ِم َل ْ
َوبَي َن بَني اإ ْس َ
رائيلِ 16 .ل�أنّي َس أُاري ِه ك َْم ُه َو
تيد أا ْن يَتَ أا َّل َم ِم ْن أا ْج ِل ا ْسمي».
َع ٌ
17حينَ ٍئذ َذ َه َب َحنا ِن ّيا اإلى البَي ِ
ت اإ َلي ِه
َو َو َض َع اليَ َد َعلَي ِه َوقا َل َل ُه« :شا ُو ُل يا
الر ُّب يَسو ُع ،ا َّلذي َظ َه َر َل َك في
أاخيَّ ،
ال َّطري ِق َو أانْ َت ا آ ٍ
ت ،أا ْر َسلَني ِم ْن أا ْج ِل أا ْن
تَ ْن َف ِت َح َع َ
س».
يناك َوتَ ْمتَ ِل َئ ِم ْن رو ِح الق ُُد ِ
َ 18و ِل َلو ْق ِ
ت َوقَ َع ِم ْن َعينَي ِه َشي ٌء ي ُ ْش ِب ُه
قام َوا ْعتَ َم َد.
القُشو َر َوانْ َفتَ َح ْت َعيناهُ َو َ
َ 19وتَنا َو َل َطعاماً فَتَق ََّوىَ ،وكا َن ِع ْن َد
ال َّت ِ
لاميذ ا َّلذي َن في ِد َم ْش َق أايّاماً.

ْوراساً َبدا ي ْكر ْز ف َمج ِامع الياهو ْد
َعلى َيس ُو ْع ويقولْ« :ه ّواِ واِ ا ْبن اَلله».
يست ْمعولو.
و َم ْب ْ
هوتين كانوا ك ْل َل كا ْن ْ
يش م ُو ها ْذ واِ َل كا ْن
كان يقولو ْن« :لَ ْ
يضْ طه ْد ك ْل َهو ْك َل كا ْن ي ْد َعو ْن َهالاس ْم

َ 20و ِل َلو ْق ِت أا َخ َذ يَكْ ِر ُز في َمجا ِم ِع اليَهو ِد
َع ْن يَسو َع أانَّ ُه ُه َو ابْ ُن الل ِهَ 21 .و َم ْذهولي َن
كانوا ك ُُّل ا َّلذي َن كانوا ي َ ْس َمعونَهَ ،وكانوا
يَقولو َن :أ
يس هذا ُه َو ا َّلذي كا َن
«ا َل َ
ال�س ِم
ي َ ْض َطه ُِد ك َُّل ا َّلذي َن ي َ ْدعو َن بِهذا ْ
في أاو ُر َشليم؟ َواإلى ُهنا أايضاًِ ،م ْن أا ْج ِل

13

14

15

16

17

18

19

شاو ْل ف دمشق
ُ

20

21
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هذا أُا ْر ِس َلِ ،ليُ َق ِّي َد ُهم َويَسوقَ ُهم اإلى ُر َؤ ِ
ساء
الكَ َهنَ ِة».
22
ثير
َوكا َن شا ُو ُل يَتَق َّوى أاكْثَ َرَ ،وكا َن ي ُ ُ
السا ِكني َن في ِد َم ْش َق َو ُه َو يُبَ ْر ِه ُن
اليَهو َد ّ
أا َّن هذا ُه َو ال َمسي ُحَ 23 .وحي َن كَثُ َر ْت أايّا ُم ُه
ُه َ
ناك ،تَاآ َم َر َعلَي ِه اليَهو ُد ِليَ ْقتُلوهُ بِال َمكْ ِر.
كيدةُ ا َّلتي
َ 24ول ِك ْن ك ُِش َف ِلشا ُو َل ال َم َ
كانوا ي َ ْصنَعو َن َل ُه .فَق َْد كانوا يُرا ِقبو َن
واب ال َمدينَ ِة نَهاراً َو َليلا ً ِليَ ْقتُلوهُ.
أابْ َ
25حينَ ٍئذ َو َض َع ُه ال َّت ُ
لاميذ في َس ٍّل َو َد َّلوهُ
السو ِر َليلا ً.
ِم َن ّ
26
أ
ريد أا ْن
ليم َوكا َن ي ُ ُ
َو َذ َه َب اإلى او ُر َش َ
ي َ ْلتَ ِص َق بِال َّت ِ
لاميذَ ،وكُ ُّل ُهم كانوا يَخافو َن
ِم ْن ُه َول� ي ُ َص ِّدقو َن أانَّ ُه ِت ْل ٌ
ميذَ 27 .ول ِك َّن
الر ُس ِل َو َروى
ب َ ْرنابا أا َخ َذهُ َو أاتى ِب ِه اإلى ُّ
َيف
الر َّب في ال َّط َ
ريق َوك َ
َل ُهم ك َ
َيف َر أاى َّ
َيف تَكَ َّل َم في ِد َم ْش َق َعلا ِنيَ ًة
تَكَ َّل َم َم َع ُه َوك َ
ِاس ِم يَسو َع 28 .فَكا َن ي َ ْدخ ُُل َم َع ُهم
ب ْ
أ
ليمَ 29 .وكا َن يَتَكَ َّل ُم بِا ْس ِم
َوي َ ْخ ُر ُج في او ُر َش َ
يَسو َع َعلا ِنيَ ًة َويَتَبا َح ُث َم َع اليَهو ِد ا َّلذي َن
ي َ ْع ِرفو َن اليونان َّي َةَ ،و ِ
هؤل�ء كانوا يُريدو َن
أا ْن ي َ ْقتُلوهَُ 30 .وحي َن َع َر َف ال إ�خ َْوةُ أاتَوا ِب ِه
يص ِريَّ َةَ ،و ِم ْن ُه َ
ناك أا ْر َسلوهُ
َليلا ً اإلى قَ َ
َنيس َة في ك ُِّل
سوس31 .ل ِك َّن الك َ
اإلى َط ْر َ
السا ِم َر ِة كا َن
اليَهو ِديَّ ِة َوفي ال َجلي ِل َوفي ّ
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س؟ ْولَو ْن زاِ ْبشا ْن هاي ك انْ َب َعث،
ف الق ْد ْ
َت ي ْمسك ي َو ّديين لَ ْگباريّة ال َك َه َنة».
ويه ّيج
شاو ْل اأ ْك َث ْر كا ْن ي ْت َق ّوى َ
س ُ
َب ْ
سيح.
يين هذا واِ ال َم ْ
ياهو ْد دمشْ ق ْوه ّواِ ي َو ّر ْ
ْو َو ْق ْت َل َط َّو ْل َهونَك اِيّ ِام ،الياهو ْد َس َووا
س
س ُ
شاو ْل َح ْ
َع َليو ُدبا َرة َت ي ْقتلو ُهَ ،ب ْ
يسولوْ .وكا ْن ي ْنطرون
َع الحي ِلة َل يريدون َ
ا ْبواب َالب َل ْد بال َلي ْل وب ْنهار َت ي ْقتلو ُه .هاك
ف َزنْبيل ْو َدلَّو ُه م
ال َو ْقت ال َّتلامي ْذ َحطّو ُه َ
السو ْر بال َلي ْل.
ّ
22

23

24

25

س
ُ
شاو ْل ف الق ْد ْ

يصف َمع
راح للق ْدسْ ،وكان يريد
ْو ْ
ْ
ال َّتلاميذْ .وكلّ ْن كان يخافو ْن منّو ْوما كان
يس ْدقو ْن َت ْلمي ْذ واِ .قا ْم َب ْرنابا اَأ َخذوا جابو
َ
كالن اأ ْش َو ْن ف ال َّطريِ ْق اَأرى
لَع ْند ال ّرسل ْو َح ْ
ال َّر ْب َو ْاش َو ْن َحكى َمعوَ ،و ْاش َو ْن ف دمش ْق
س َحكى باس ْم َيس ُوعْ.
قدّا ْم َعين الشَّ ْم ْ
يروح ْويجي َمع ال َّتلامي ْذ ف
ْوكان ُ
يحكي باس ْم َيس ُو ْع قدّام ال َعين،
سْ ،و ْ
الق ْد ْ
يح َكو ْن ب ْلس ِان
ْوكا ْن ي ْتج ِا َدل َمع الياهو ْد َل ْ
س هنّ ِا كان يريدو ْن ي ْقتلو ُه.
اليونانيَ ،ب ْ
َيصر ِّية
ْو َو ْق ْت َل َع َرفوا الاخْ وِة ،جابو ُه للق َ
س البي َعة ف ك ّل
ْومنّا َب َعثو ُه لَ َطرس ُو ْ
سَ .ب ّ
السا ْم َرة كا ْن ِفيا
الياهود ِّية ْوف َّ
الجليل ْوف َّ
26

27

28

29

30

31
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سير في َخو ِ
ف
َسلا ْم ت ْن َبنى ْوت ْمشي َ
لام َو ِه َي تُ ْبنى َوتَ ُ
ف َخوف اَلله ،و ْب َتعزِي ْة فيها َس ٌ
س كانَ ْت تَكْث ُُر.
القدس كا ْن ت ْك َث ْر.
ُروح
الل ِهَ ،و ِبتَ ْع ِزي َ ِة رو ِح الق ُُد ِ
ْ

رس ف لدَّة ويافا
ب ْط ْ

ْو َو ْق ْت َل كا ْن شَ ْمعو ْن ي ْت َن َّق ْل َبين
ّيسين ف َمدينة
ال ّ ْبلا ْد ،نز ْل لَع ْند ال َقد ْ
لو ْدَ .وارى ِفيا َزلَ ِمة ْاسمو اإين ّياْ ،وكان
نين
ْمشَ َّط ْح َ
ف َتخْ ْت َمشْ لو ْل من ْثمن ْس ْ
ْوقالْلو شَ ْمعو ْن« :اإين ّيا ،يشْ ْ
فيك َيس ُوع
ف ساعتا
سيح .قوم ْو َع ّد ْل َتخْ تكْ ».و َ
ال َم ْ
رجعوا
قا ْمَ .وا َرو ُه ك ّل اَهل لود ْوسيرونا ْو ْ
ف يافا َت ْلمي ِذة اإ ْسما
َلاللهْ .وكا ْن في َ
كانت َغن ِّية ف ا ْعمال
طابيثا {ي ْع ِني غزالة}ْ .
مرضت
َقات َل كان ت َْسيْ .و
الخير ْو َسد ْ
َ
ْ
َفوك ِالايّ ِام ْوماتتْ ،و َخ َّسلووا ْو َحطّووا ف
العلّ ِّيةْ .وس ْمعوا ال َّتلامي ْذ شَ ْمعو ْن ف لو ْد
ين َت
َل َج ْن ْب يافا واِْ ،و َب َعثولو َزلَم َتين ا ْث َن ْ
ي ْطلبو ْن منّو لا ي ْبطى يجي لَع ْند ْنْ .وقا ْم
راح َمعنْ .و َو ْق ْت َل جا ،ط ِالَعو ُه
شَ ْمعو ْن ْ
للعلّ ِّية وال َت ّموا قاموا َحولو ك ّل الاَرام ْل ي ْب َكو ْن
طتن ي ِا
ويس كا ْن ك ْل َع ْ
وي َو َّرو ُه ق ْمصان ْو َح ْ
كانت َطي ِبةْ .وشَ ْمعو ْن
طابيثا َو ْق ْت َل
ْ
32

33

34

35

36

37

38

39

40
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طوف
َ 32و َح َد َث أانَّ ُه فيما كا َن ِس ْمعا ُن ي َ ُ
في ال ُم ُد ِن ن َ َز َل أايضاً اإلى ال ِق ّديسي َن
السا ِكني َن في َمدينَ ِة ُل َّدَ 33 .و َو َج َد َر ُجلا ً
ّ
السري ِر َم ْشلول� ً
ا ْس ُم ُه اإنْ ُ
ياس َم ْطروحاً في َّ
ُم ْن ُذ ث َماني ِسني َنَ 34 .وقا َل َل ُه ِس ْمعا ُن:
ياس ،ي َ ْش َ
فيك يَسو ُع ال َمسي ُح .قُ ْم
«يا اإنْ ُ
رير َكَ ».و ِل َلو ْق ِ
قامَ 35 .و َراآهُ
َو َع ِّد ْل َس َ
ت َ
السا ِكني َن في ُل َّد َوفي سارونا
َجمي ُع ّ
ناك ِت ْل َ
َو َر َجعوا اإلى الل ِهَ 36 .وكا َن ُه َ
ميذةٌ
اس ُمها طابيثا {ا َّلذي
في َمدينَ ِة يافا ْ
ْسيرهُ غزالة} ،كانَ ْت غَن َّي ًة في ال� أ ْعما ِل
تَف ُ
الصال َح ِة َوال َمبَ ّر ِ
ات ا َّلتي كانَ ْت تَ ْصنَ ُع.
ّ
أ
َ 37م ِر َض ْت في ِت ْل َك ال�يّا ِم َوماتَ ْت فَ َغسلوها
َو َو َضعوها في ال ِع ِّل َّي ِةَ 38 .و َس ِم َع ال َّت ُ
لاميذ
أا َّن ِس ْمعا َن في َمدينَ ِة ُل َّد ا َّلتي بِجا ِن ِ
ب
يافا ف أَا ْر َسلوا اإ َلي ِه َر ُجلَي ِن ي َ ْطلُبا ِن ِم ْن ُه أالّ�
39
يَتَوانى َع ِن ال َم ِ
َقام ِس ْمعا ُن
جيء اإ َليهِم .ف َ
َو َذ َه َب َم َع ُهمَ .وحي َن أاتى أا ْص َعدوهُ اإلى
قام َحو َل ُه ك ُُّل ال�أرا ِم ِل
ال ِع ِّل َّي ِةَ .وتَ َج َّم َع َو َ
لابيب
َو ُه َّن ي َ ْبكي َن َويُرينَ ُه أا ْق ِم َص ًة َو َج َ
كانَ ْت طابيثا قَ ْد أا ْع َط ْت ُه َّن اإيّاها َو ِه َي َح َّي ٌة.
40ف أَا ْخ َر َج ِس ْمعا ُن ك َُّل ال ِّن ِ
ساء اإلى الخا ِر ِج
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َو َجثا َعلى ُر ْكبَتَي ِه َو َص َّلىَ .وا ْلتَف ََت اإلى
ال ُج َّث ِة َوقا َل« :طابيثا ،قومي ».فَ َفتَ َح ْت
َعينيها َوحي َن أ
را ْت ِس ْمعا َن َجلَ َس ْت.
َ 41و َم َّد اإ َليها ي َ َدهُ َو أاقا َمهاَ .و َدعا ال ِق ّديسي َن
َوال�أرا ِم َل َو أا ْعطا ُهم اإيّاها َح َّي ًةَ 42 .و ُع ِرف َْت
ِ
هذ ِه في ك ُِّل ال َمدينَ ِةَ ،وكَثيرو َن ا آ َمنوا
ِالر ِّبَ 43 .وكا َن في يافا أايّاماً غَي َر قَليلَ ٍة
ب َّ
اغ.
حالّ� ً في بَي ِت ِس ْمعا َن َّ
الدبّ ِ
قائد ِمئ ٍة
يص ِريَّ َة كا َن َر ُج ٌل ُ
َوفي قَ َ
نيليوس ِم َن الكَتيبَ ِة
كير
ْ
ُ
اس ُم ُه ْ
2
خاف
ال َم ْد ُع َّو ِة بِال إ�يطال َّي ِة .كا َن تَ ِق ًّيا ي َ ُ
الل َه ُه َو َوبَيتُ ُه كُ ُّل ُهَ ،وكا َن ي َ ْصنَ ُع َمبَ ّرا ٍ
ت
الش ْع ِ
بَ ،ودائماً كا َن ي َ ْطلُ ُب ِم َن
كَثي َرة ً في َّ
الل ِه3 .هذا َر أاى َم َ
لاك الل ِه في ُر ْؤيا َج ِل ًّيا
السا َع ِة ال ّت ِ
اس َع ِة نَهاراً دا ِخلا ً اإ َلي ِه
نَ ْح َو ّ
نيليوس!» َ 4و ُه َو نَ َظ َر
يَقو ُل َل ُه« :يا كو ْر
ُ
خاف َوقا َل« :ماذا يا َس ِّي ُد؟» َوقا َل
في ِه َو َ
َل ُه ال َم ُ
«صلواتُ َك َو َمبَ ّراتُ َك َص ِع َد ْت
لاكَ :
أ
مام الل ِهَ 5 .وال� آ َن أا ْر ِس ْل ِرجال� ً
تَ ْذكاراً ا َ
اإلى َمدينَ ِة يافا َو أا ْح ِ
ض ْر ِس ْمعا َن ا َّلذي
ي ُ ْدعى ب ُ ْط ُر َس6 .ها ُه َو نا ِز ٌل في بَي ِ
ت
اغ ا َّلذي َعلى شا ِط ِئ البَ ْح ِر
ِس ْمعا َن َّ
الدبّ ِ
{و ُه َو سيَقو ُل َل َك ما ي َ ْنبَغي أا ْن تَ ْف َع َل}».
َ 7وحي َن َذ َه َب ال َم ُ
لاك ا َّلذي تَكَ َّل َم َم َع ُه
َدعا اثْنَي ِن ِم ْن بَني بَي ِت ِه َو ُج ْنديًّا ي َ َّتقي
الل َه كا َن ُملا ِزماً َل ُهَ 8 .و َروى َل ُهم ك َُّل

10
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س كلّ ْن َل َب ّراْ ،و َر َك ْع َعلى ركَبو
ط ِالع النّ ِا ْ
ْو َصلّى ،وانْدا ْر ص ُوب ال ّجثِّة ْوقالْ« :طابيثا،
حت َعي َنيا ْو َو ْق ْت َل ا َرت
هي َف َّت ْ
قوميْ ».و ِّ
دتْ .و َم ْدلا اإيدو ْو َق َّيما.
شَ ْمعو ْن ق ْع ْ
طاهن ي ِا َطي ِبة.
ْو ْ
ّيسين والاَرامل ْو َع ْ
ساح ال َقد ْ
فت هاي ف ال َمدي ِنة ك ّلا و ْكثي ْر اآ َمنوا
وانْ َع َر ْ
ف يافا اإيّ ِا ْم م ُو ْق َليلْ ،وكا ْن
ف َر ْبناْ .و َبقى َ
َ
يت شَ ْمعون ال ّدبّا ْغ.
ك َّن َّز ْل َب ْ
َيصر ِّية كا ْن في واِح ْد َزلَ ِمة
ْوف الق َ
نيليوس م الف ْر َقة
قاي ْد م ِّية ْاسمو ك ُو ْر
ْ
َل يقولولا الايطال ِّية .كا ْن با ْر خايف اَلله
يسي َسدَقات ْكثي ْر
ه ّواِ ْو َبيتو كلّو .كان َ
لب من
للشَّ عبْ ،وك ْل َو ْق ْت كان َ
يصلّي ي ْط ْ
تس َعة ،اَأرى َملاك
اَلله .ها ْذَ ،حوالي سا َعة ْ
واضح ف رويا ي ْدخ ْل لَع ْندو ْوقالْلو« :يا
اَلله
ْ
ك ُو ْرنيلي ِا!» ْوه ّواِ َطلّ ْع ِفيو ْوخاف ْوقالْ:
«صلاواتك
يش َس ّيدي؟» ال َملا ْك قالْلوَ :
«اَأ ْ
صارت ْ
ْو َسد ْ
لك ذك ْر قدّام اَلله.
يت
ْ
َقاتك ع ْل ْ
جيب شَ ْمعو ْن
والسع ا ْب َعث ْرج ِا ْل لَيافا ْو ْ
َّ
يت
رسْ .كوا ك َّن َّز ْل َ
ف َب ْ
َل يقولولو :ب ْط ْ
{وه ّواِ
شَ ْمعون ال ّدبّاغ لَ ّواِ َعلى شَ ّط َالبحر ْ
َت يقو ْل ْ
يش لازم ت َْسي}ْ ».و َو ْق ْت
لك اَأ ْ
ين
َل ْ
راح َملا ْك َل َحكى َمعو ،ساح ا ْث َن ْ
من
مين َبيتو ْو َع ْس َكري خايف اَلله ْ
من خ ّداِ ْ
ْ
ِ
لن
لصين َ
ف طاعتوْ ،وقالْ ْ
َعساكرو المخْ ْ
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ثن لَيافا .ث ِاني
َعلى ك ْل شي َل ارىْ ،و َب َع ْ
راب م
نْهارْ ،وهنّ ِا م ِا ْش ْ
يين ف ال َّطريِق و ْق ْ
يصلّي
َالب َل ْدَ ،ط َل ْع شَ ْمعو ْن َع ال ّ ْسط ُو ْح َت َ
سا َعة س ِّتةْ .وجاع ْوكان يري ْد ياكلْ .وهنّ ِا
جذاب ُروحاني،
َ
يحضْ رولوَ ،و َق ْع َع َليو انْ ْ
ماوات َم ْفت ُو َحة و ْفرا ْغ َمشْ دو ْد
الس ْ
َوارى َّ
من اَأ ْر َب ْع َقراني يشْ َبه ْقماش ْة كتّان ْگبيرِة
ْ
ِ
ضْ .وكا ْن فيو ك ْل
ي ْت َدلّى م َّ
السما َع الا َ ْر ْ
ضانات َل
ين ْو َح َل
ْ
َح ْ
يوانات َل لها اَأ ْر َبع ْاج َر ْ
السما .وجا ُه
ْ
تچ َح ْ
ض و ْطي ُور َّ
ف َع الا َ ْر ْ
َصوت يقول« :شَ ْمعو ْن ،قوم ا ْذ َبح ْوك ْل».
ْوشَ ْمعو ْن قالْ« :حاشا يا َر ْب .اَأ َب ْد ما
َك ا َك ْل ُت شي نجس ْوم ُو طاه ْرَ ».ر ْد
وتَ « :ل الله َط َّهر ْن ،اأنْ َت لا
الص ْ
قالْلو َّ
صارت َث ْة ط ْرق ،و ْت َعلّى
سن ».هاي
ْ
ْت َن ّج ْ
للسماْ .وه ّواِ شَ ْمعو ْن ي ْت َع َّجب
ال ّ ْفرا ْغ َّ
يش ي ِا َهال ّرويا َل اراها،
ْو ْ
يساَأ ْل ُروحو َع َج ْب اَأ ْ
ثن ك ُو ْرنيليوس،
ْ
وصلوا َهو ْك َل كا ْن ك ْل َب َع ْ
ِ
يت َل ك َّن َّز ْل فيو شَ ْمعون،
ْو َساَألوا َعلى َب ْ
وشْ .وكان
ْو َجوا ْوقاموا َعلى باب َ
الح ْ
يساَألو ْن َت ي ْعرفو ْن َل
يس ِيحو ْن َهونَك ْو ْ
رس َهو ْن واِ ن ِازلْ؟
شَ ْمعو ْن َل يقولولو ب ْط ْ
ْو َو ْق ْت َل كا ْن شَ ْمعو ْن ي ْفتك ْر ف ال ّرويا،
ْ
يريدوك.
َث ْرج ِال
ال ّر ُو ْح قالْلوْ « :كوا ث ّ
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َش ٍ
يء َر أاىَ ،و أا ْر َسلَهم اإلى يافاَ 9 .وفي
اليَو ِم ال ّتالي فيما ُهم سائرو َن في ال َّطري ِق
َو ُمقتربو َن ِم َن ال َمدينَ ِة َص ِع َد ِس ْمعا ُن اإلى
السا ِد َس ِة.
السا َع ِة ّ
الس ْط ِح ِليُ َص ّل َي في ّ
َّ
ْ
أ
أ
ريد ا ْن يَاك َُلَ .وفيما ُهم
َ 10وجا َع َوكا َن ي ُ ُ
روحاني.
ذاب
ي ُ ِع ّدو َن َل ُه َوقَ َع َعلَي ِه انْجِ ٌ
ٌّ
ِعاء َم ْربوطاً
َ 11و َر أاى َّ
ماء َمفْتو َح ًة َوو ً
الس َ
لاءة ً َعظي َم ًة
ِم َن َّ
الزوايا ال� أ ْرب َ ِع َوي ُ ْش ِب ُه َم َ
الس ِ
ضَ 12 .وكا َن
ماء َعلى ال� أ ْر ِ
تَتَ َد ّلى ِم َن َّ
ِ
ِ
ذوات ال� أ ْرب َ ِع
وانات ِم ْن
في ِه ك ُُّل ال َحيَ
الس ِ
َو َزوا ِح ِ
ماءَ 13 .و أاتى
ف ال� أ ْر ِ
ض َو ُطيو ِر َّ
وت يَقو ُل« :يا ِس ْمعا ُن ،قُ ِم ا ْذب َ ْح
اإ َلي ِه َص ٌ
َوك ُْل14 ».فَقا َل ِس ْمعا ُن« :حاشا يا َر ُّب،
س».
س َونَجِ ٍ
ِل�أنّي َل ْم اآك ُْل قَ ُّط أا َّي َد ِن ٍ
وت:
َ 15و ِلل َم َّر ِة الثّا ِنيَ ِة أايضاً صا َر اإ َلي ِه َص ٌ
ياء ا َّلتي الل ُه َط َّه َرها ،ل� تُدنِّ ْسها
«ال� أ ْش ُ
َلاث َم ّر ٍ
ات،
أانْ َتَ 16 ».وهذا َح َد َث ث َ
الس ِ
ماءَ 17 .وبَينَما كا َن
ِعاء اإلى َّ
َو ُر ِف َع الو ُ
الر ْؤيا
ِس ْمعا ُن يَتَ َح َّي ُر في نَف ِْس ِه ما ِه َي ُّ
الرجا ُل ال ُم ْر َسلو َن
ا َّلتي َر أاىَ ،و َص َل اإ َلي ِه ِّ
نيليوس َو َس أالوا َع ِن البَي ِت ال ّنا ِز ِل
ِم ْن كو ْر
َ
في ِه ِس ْمعا ُنَ .و أاتَوا َوقاموا َعلى با ِ
ب
الدا ِرَ 18 .وكانوا يُنادو َن ُه َ
ناك سائلي َن:
ّ
«هل ِس ْمعا ُن ا َّلذي ي ُ ْدعى ب ُ ْط ُر َس نا ِز ٌل
19
الر ْؤيا
ُهنا؟» َوبَينَما ِس ْمعا ُن ُمتَ َفك ٌِّر في ُّ
وح« :ها ِرجا ٌل ث َلاث َ ٌة ي َ ْطلُبونَ َك.
الر ُ
قا َل َل ُه ّ

الرسل
أاعمال ّ
20قُ ِم انْ َز ْل َوا ْذ َه ْب َم َع ُهم غَي َر ُمتَر ِّد ٍد في
َر أاي َِكِ ،ل�أنّي أانا ا َّلذي أا ْر َس ْلتُ ُهم21 ».حينَ ٍئذ
الرجا ِل َوقا َل َل ُهم :أ
«انا
نَ َز َل ِس ْمعا ُن اإلى ِّ
َم ْن تَ ْطلُبو َن .ما ِه َي ا َل َع َّل ُة ا َّلتي ِم ْن
أا ْج ِلها أاتَيتُم؟» 22قالوا َل ُهَ « :ر ُج ٌل ا ْس ُم ُه
خاف الل َه،
كو ْر
نيليوسُ ،
قائد ِمئ ٍة ،با ٌّر ي َ ُ
ُ
َوي َ ْش َه ُد َل ُه ك ُُّل أُا َّم ِة اليَهو ِدَ ،
قيل َل ُه في
ُر ْؤيا ِم ْن َم ٍ
س أا ْن ي ُ ْر ِس َل اإ َل َ
يك
لاك ِق ّدي ٍ
َوي ُ ْد ِخلَ َك اإلى بَي ِت ِه َوي َ ْس َم َع كَ ِل َم ًة ِم ْن َك».
يث كا َن
َ 23و أا ْد َخلَهم ِس ْمعا ُن َوا ْستَ ْقبَلَ ُهم َح ُ
قام في اليَو ِم ال ّتالي َو َخ َر َج ذا ِهباً
نا ِزل� ًَ ،و َ
بعض ال إ�خ َْو ِة ا َّلذي َن
َم َع ُهمَ ،و َذ َه َب َم َع ُه ُ
ِم ْن يافاَ 24 .وفي اليَو ِم ال ّتالي َد َخ َل اإلى
نيليوس ي َ ْنتَ ِظ ُرهم
يص ِريَّ َةَ .وكا َن كو ْر
ُ
قَ َ
َوقَ ِد ا ْجتَ َم َع ِع ْن َدهُ ك ُُّل أا ْق ِربائ ِه َو َم ْن َل ُه ِم ْن
قاء َم ْحبوبي َنَ 25 .وحي َن َد َخ َل ِس ْمعا ُن
أا ْص ِد َ
نيليوس َو َوقَ َع َعلى ِر ْجلَي ِه
ل�قاهُ كو ْر
ُ
َو َس َج َد26 .ف أَاقا َم ُه ِس ْمعا ُن َوقا َل َل ُه« :قُ ْم.
أانا أايضاً اإنْسا ٌنَ 27 ».و َد َخ َل َو ُه َو يَتَكَ َّل ُم
َم َع ُه َو َو َج َد كَثيري َن كانوا قَ ْد أاتَوا اإلى
ناكَ 28 .وقا َل َل ُهم :أ
ُه َ
«انْتُم تَ ْع ِرفو َن أانَّ ُه
يس َم ْسموحاً ِل َر ُج ٍل يَهو ِد ٍّي أا ْن يُخا ِل َط
َل َ
يس ِم ْن قَبيلَ ِت ِه أاو أا ْن ي َ ْد َنو
ا ْم َر أاً غَريباً َل َ
ِم ْن ُهَ .ول ِك َّن الل َه أا َظ َه َر لي أالّ� أاقو َل َع ْن
اإنْسا ٍن اإنَّ ُه َد ِن ٌس أاو نَجِ ٌسِ 29 .لهذا ِب َع ْز ٍم

29-20:10

قوم ا ْن َزل ْو ُرو ْح َمعن ْولا ت ْت َر َّدد ْوت ْفتك ْر،
من َل انا ك ْل َب َعثْتوو ْن ».هاك ال َو ْق ْت نزل
ْ
لن« :اَأنا واِ
ِ
شَ ْمعو ْن لَع ْند َهوك ال ّ ْرجال ْوقالْ ْ
يتن؟» قالولو:
يش ك ّج ْ
َل تْريدو ْنْ .بشان اَ ْ
نيليوس قاي ْد م ِّية
«واِح ْد َزلَ ِمة ْاسمو ك ُو ْر
ْ
من كل شَ ْعب
با ْر خايف اَلله ْو َمشْ هو ْدلو ْ
ّيس ف رويا قالْلو َت
الياهو ْدَ ،ملا ْك َقد ْ
ي ْب َعث ي َد ّخ ْ
يس َم ْع ك ْل ِمة منّ ْك».
لك لَ َبيتو ْو ْ
لن م ُو َض ْع َل كا ْن
واس َت َقب ْ
ْو َدخَّ ْ
لن شَ ْمعو ْن ْ
راح
راح َمعنْ ،و ْ
ن ِازلْ .وقا ْم ث ِاني نْها ْر َط َل ْع ْ
من يافا .وث ِاني
َمعو َك ْم واِح ْد م الاخْ وِة لَنّ ِا ْ
س كا ْن
نْهار َد َخلوا للق َ
َيصر ِّيةْ .وك ُو ْرنيلي ُو ْ
ق ِاع ْد ي ْنطرنْ ،وكا ْن ك الْ َت ْم ع ْندو ك ْل ن ِاس
بوبين َل كا ْن
َعشيرتوْ ،وك ّل ال ّس ْدقا ْن وال َم ْح ْ
ل ُهَ .و ْق ْت َل َد َخ ْل شَ ْمعو ْن ،ك ُو ْرنيلي ُوس
ْاس َت ْق َبلو ْو َو َق ْع َس َج ْد ع ْند ْاج َريوْ .وشَ ْمعو ْن
َق َّيمو ْوقالْلو« :قوم .اأنا زاِ انْسان اَنا».
يحكي َمعوَ ،وارى ْكثي ْر
ْو َد َخل ْوه ّواِ ْ
تن ت ْعرفو ْن
كا ْن َّ
لن« :اأنْ ْ
كجوا لَون َْكْ .وقالْ ْ
موح لَ َزلَ ِمة ياهودي َت يعاشر اَ َّح ْد
م ُو َم ْس ْ
س اَنا اَألله َو ّراني لا
ريب م ُو ْ
َغ ْ
ابن َقبيلتوَ ،ب ّ
من
اَأقو ْل َعلى اَ َّح ْد م ُو طاه ْر يا
نجسْ .
ْ
20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

406

الرسل
أاعمال ّ

38-30:10

ْتن َخ ْلفيَ .بقى
هاي ْب َعز ْم ُ
جيت َو ْق ْت َل َب َعث ْ
ْتن َخ ْلفي؟’
يش َب َعث ْ
اَأ ْساَأ ْ
لكن‘ :لَ ْ
نيليوس قالْلو« :هاي اَأ ْر َب ْعة اِي ْم دي
ك ُو ْر
ْ
تس َعةَ ،وانا اَأ َصلّي
للس ْع َوانا صايمْ .وسا َعة ْ
َّ
ِ
ِ
رجا ْل قدّامي لابس
َ
ف َبيتي ،قا ْم واح ْد ّ
عت
ضْ .وقا ْل لي‘ :ك ُورنيل ّي ِا ،انْ َس َم ْ
اَ ْب َي ْ
لسد ْ
َقاتك قدّام
َصلاتكْ ،وصار ذك ْر َ
جيب شَ ْمعو ْن َل
اَللهَ .بقى ا ْب َع ْث لَيافا ْو ْ
يت شَ ْمعون
يقولولو :ب ْطرسْ ،كوا ن ِاز ْل َ
ف َب ْ
ال ّدبّا ْغ َعلى شَ ط َالبحرْ ،وه ّواِ َت يّجي
عكْ ’.وراساً َب َعث ُْت َخ ْل ْ
يحكي َم ْ
فك،
ْ
نحناِ
وانْ َت َمل ِي ْح َس ْ
يت َل جيتْ .وهاي ْ
كلّ ْتنا قد ْ
نس َم ْع ك ْل شي َل
ّامك ،ونْري ْد ْ
انْاَأ َم ْر ْت من اَلله».

يت حي َن أا ْر َس ْلتُم تَ ْستَ ْدعونَنيَ .ول ِك ّني
أاتَ ُ
أا ْس أا ُلكمِ ‘ :لماذا أا ْر َس ْلتُم تَ ْستَ ْدعونَني؟’
نيليوس :أ
«ا ْرب َ َع ُة أايّا ٍم ِه َي
30قا َل َل ُه كو ْر
ُ
السا َع ِة
َح ّتى ال� آ َن ُم ْن ُذ أا ْن ُص ْم ُتَ .وفي ّ
أ أُ
ال ّت ِ
قام
اس َع ِة ،بَينَما انا ا َص ّلي في بَيتيَ ،
َر ُج ٌل أامامي ل�بِساً ِثياباً بيضاًَ 31 .وقا َل
لي‘ :كو ْرني ِل ّياُ ،س ِم َع ْت َصلاتُ َك َوصا َر
أ
مام الل ِه32 .ف أَا ْر ِس ْل اإلى
تَ ْذكا ٌر ِل َم ّبرا ِت َك ا َ
َمدينَ ِة يافا َو أا ْح ِض ْر ِس ْمعا َن ا َّلذي ي ُ ْدعى
ب ُ ْط ُر َس .ها ُه َو نا ِز ٌل في بَي ِ
ت ِس ْمعا َن
اغ ا َّلذي َعلى شا ِط ِئ البَ ْح ِرَ ،و ُه َو
ّ
الدبّ ِ
َسيَ ْأاتي َويَتَكَ َّل ُم َم َع َكَ 33 ’.و ِل َلو ْق ِت أا ْر َس ْل ُت
اإ َل َ
يتَ ،وها
يكَ ،و أانْ َت َح َسناً فَ َع ْل َت اإ ْذ أاتَ َ
ريد أا ْن نَ ْس َم َع ك َُّل ما
نَ ْح ُن ك ُّلنا أاما َم َك َونُ ُ
وصيت ِب ِه ِم ْن ِع ْن ِد الل ِه».
أا َ

«بالح ّق
ْو َف َت ْح شَ ْمعو ْن ث ّمو ْوقالْ:
َ
س.
س َعلى ن ِا ْ
ا ْف َت َه ْم ُت اَألله م ُو َيبدّي ن ِا ْ
لى ف ك ّل الا َم ْم اَأينا َل يخافْ منّو
َب ِ
ويسي ب ْر َم ْقبول واِ ع ْندو .الك ْل ِمة َل
َ
بالسلا ْم والاَمان
َب َع ْث لَ َبني ْاسرائيل ْو َبشَّ ر ْن َّ
تن
ْب َيس ُوع ال َم ْ
سيح هذا واِ َر ّب الك ْل .وانْ ْ
ت ْعرفو ْن ف شي َل صا ْر ف الياهود ِّية ك ّلا،
يوحنّا.
َل َبدا م َّ
الجلي ْل َبع ْد َم ْعموذ ِّي ْة َل ك ََر ْز َ
اص َرةَ ،ل َمشَ حو اَلله
َعلى َيس ُو ْع َل م النّ ْ

َ 34وفَتَ َح ِس ْمعا ُن فاهُ َوقا َل« :بِال َح ِّق
يس ُمحابِياً ِل ُلوجو ِه.
أا ْد َرك ُْت أا َّن الل َه َل َ
خاف ِم ْن ُه
َ 35ول ِك ْن في ك ُِّل أُا َّم ٍة ا َّلذي ي َ ُ
َوي َ ْخ ِد ُم الب َِّر َمقْبو ٌل ُه َو ِع ْن َدهُ36 .الكَ ِل َم ُة
ا َّلتي أا ْر َس َل اإلى بَني اإ ْس َ
رائيل َوب َ َّش َرهم
ِالسلا ِم َوال� أ ْم ِن َعلى ي َ ِد يَسو َع ال َمسي ِح.
ب َّ
هذا ُه َو َر ُّب الك ُِّلَ 37 .و أانْتُم أايضاً تَ ْع ِرفو َن
الكَ ِل َم َة ا َّلتي صا َر ْت في ك ُِّل اليَهو ِديَّ ِة
ا َّلتي أ
بدا ْت ِم َن ال َجلي ِل ب َ ْع َد ال َم ْعمو ِديَّ ِة
ا َّلتي كَ َر َز بِها يو َح ّناَ 38 .ع ْن يَسو َع ا َّلذي
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رس
َوعظة ب ْط ْ

34
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ِم َن ال ّن ِ
اص َر ِة ا َّلذي َم َس َح ُه الل ُه بِرو ِح
طوف
الق ُُد ِ
س َو ِبق َُّو ٍة َو ُه َو ا َّلذي كا َن ي َ ُ
ليس ِل� أ َّن الل َه
َوي َ ْشفي ا َّلذي َن تَ أاذَّوا ِم ْن اإبْ َ
كا َن َم َع ُهَ 39 .ونَ ْح ُن ُشهو ُدهُ َعلى ك ُِّل ما
أ
ليم.
َصنَ َع في ك ُِّل أا ْر ِ
ض اليَهو ِديَّ ِة َواو ُر َش َ
هذا نَف ُْس ُه َع َّل َق ُه اليَهو ُد َعلى َخ َشبَ ٍة
40
أ
قام الل ُه ب َ ْع َد ث َلاث َ ِة أايّا ٍم
َوقَتَلوهَُ .واإيّاهُ ا َ
َو أا ْعطاهُ أا ْن ي َ ْظ َه َر َعلا ِنيَ ًة 41 ،ل� ِلك ُِّل
الش ْع ِ
ب ب َ ْل َلنا نَ ْح ُن ا َّلذي َن اخْتا َرنا الل ُه
َّ
ِلنَكو َن َل ُه ُشهوداً ،نَ ْح ُن ا َّلذي َن أاكَ ْلنا َم َع ُه
َو َش ِربْنا ِم ْن ب َ ْع ِد ِقيا َم ِت ِه ِم ْن بَي ِن ال� أ ْموا ِت.
لش ْع ِ
ب أا َّن
َ 42و أاوصانا أا ْن نَكْ ِر َز َونَ ْش َه َد ِل َّ
هذا ُه َو ا َّلذي ُع ِّي َن ِم َن الل ِه ديّاناً للاأ ِ
حياء
43
وال� أ ْم ِ
ِياء كُ ُّل ُهم
واتَ .و َل ُه َشه َِد ال�أنْب ُ
ِاس ِم ِه يَنا ُل ُغفْرا َن
أا َّن ‘ك َُّل َم ْن ي ُ ْؤ ِم ُن ب ْ
ال َخطايا» ’.
َ 44وفيما ِس ْمعا ُن يَتَكَ َّل ُم ب ِ
ِهذ ِه الكَ ِلما ِت
س َعلى ك ُِّل ا َّلذي َن كانوا
روح الق ُُد ِ
َح َّل ُ
ش َو ُذ ِه َل
ي َ ْس َمعو َن الكَ ِل َم َةَ 45 .و ُد ِه َ
ال إ�خ َْوةُ ال َم ْختونو َن ا َّلذي َن أاتَوا َم َع ُه ِم ْن
س
أانَّ ُه َعلى ال� أُ َم ِم أايضاً َع ِط َّي ُة رو ِح الق ُُد ِ
انْ َسكَبَ ْتِ 46 .ل�أنَّ ُهم كانوا ي َ ْس َمعونَ ُهم
يَتَكَ َّلمو َن ب أِا ْل ِسنَ ٍة َويُع ِّظمو َن الل َه .فَقا َل
ِس ْمعا ُن 47 :أ
الماء
«اي َ ْستَطي ُع أا َح ٌد أا ْن ي َ ْمنَ َع َ
ِ
هؤل�ء؟ فَها ُهم قَ ْد نالوا
ِلئَ ّلا ي َ ْعتَ ِم َد
س كَما نَ ْح ُن48 .حينَ ٍئذ أا َم َر ُهم
روح الق ُُد ِ
َ

48-39:10

القدس والق ِّوةْ ،وه ّواِ واِ َل كا ْن ي ْت َنقَّل
ْب ُروح
ْ
من
ليسْ ،
س َل انْاأ َذوا ْ
من اإ ْب ْ
ْويشْ في ك ّل النّ ِا ْ
نحن ِا ْشهودو لك ْل شي
َل الله كا ْن َمعوْ .و ْ
س .ل ُه
َل َسوى َ
ف ا ْرض الياهود ِّية ْوف الق ْد ْ
لا ْذ َعلَّقوا الياهو ْد َعلى َخشَ ِبة ْو َق َتلو ُه .ول ُه
َق َّيم اَلله ْ
ثالث َيومْ ،و َعطا ُه َت ي ْظ َه ْر قدّام
نحن ِا َل
ين ،م ُو لك ّل الشَّ ْع ْبَ ،ب ِ
لى لنا ْ
ال َع ْ
نحن ِا َل ا َك ْلنا
اخْ تا ْرنا اَلله َت نْكونْلو ْشهو ْدْ ،
يتين.
من َبين ال َم ْ
من َبعد ْقي ِامتو ْ
ْوشر ْبنا َمعو ْ
عب ،ها ْذ واِ
ْو َو ّصانا َت ن ْكرز ْونشْ َه ْد للشَّ ْ
يتين.
يبين وال َم ْ
َل ْت َع َّي ْن من اَلله قاضي لل َّط ْ
شهدوا ك ّل الاَنْ ِبيا ْوقالوا‘ :ك ْل من
ول ُه ْ
باسمو ت ْنغف ْر َخط ّياتو» ’.
ياآ ْ
من ْ
39

40

41

42

43

س م ُو ياهود
ُ
نزول ُروح القدس َعلى ن ِا ْ

يحكي َهال َكلا ْم،
ْوه ّواِ شَ ْمعو ْن قايم ْ
يس َمعون
َح ْل ُروح
القدس َعلى ك ْل َل كا ْن ْ
ْ
رين َل َجوا
الك ْل ِمة .والاخْ وِة ال ّ ْم َط َّه ْ
من َل َع الا َم ْم زاِ
َمعوْ ،ت َع َّجبوا وانْ َب َهتواْ ،
من َل كا ْن
القدس
َعط ِّية ُروح
ْ
فاضتْ ،
ْ
نات وي َع ْظمو ْن
يح َكو ْن ب ْلس ِا ْ
يس َم ْعوو ْن ْ
ْ
َلاللهْ .وقال شَ ْمعو ْن« :في اَ َّحد يت ِي ْق
ي ْم َنع ال َمي ْبشا ْن لا ي ْت َع َّمذو ْن َهوك؟ ْكوا
نحن ِا ».هاك
نالوا ُروح
القدس كَمانا ْ
ْ
44

45

46

47

48
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13:11–48:10

ال َو ْق ْت اَأ َمر ْن َت ي ْت َع َّمذو ْن باس ْم َر ْبنا َيس ُوع
ال َمسيحْ .و َط َلبوا منّو َت ي ْبقى ع ْندن اِيّ ِا ْم.
سل والاخْ وِة ف
ْوس ْمعوا ال ّر ْ
الياهود ِّية ،الا َم ْم زاِ ق ْبلوا ك ْلمة
س،
اَللهْ .و َو ْق ْت َل َط َل ْع شَ ْمعو ْن للق ْد ْ
كا ْن ي ْتج ِا َدلو ْن َمعو اَهل ال ّ ْطه ُور الياهود
س م ُو
يح ِا ْسبو ُه ،ويقولو ْن« :لَع ْن ْد ن ِا ْ
عنْ ».و َبدا شَ ْمعو ْن
رين َد َخ ْل َوا َك ْل َم ْ
ْم َط َّه ْ
«وانا قاي ْم
شي َبع ْد شي ْ
يحكي ويقولْ ْ
لنَ :
يت ف رويا نزل ْفرا ْغ
اَأ َصلّي َ
ف يافا ،اَأ َر ُ
من اَأ ْر َب ْع َقرانِيو
كَما ْقماش ْة كتّا ْن َمشْ دو ْد ْ
السماْ ،وجا دي لَع ْندي.
ْوكا ْن ي ْت َدلّى م َّ
يوانات َل
ْو َطلَّ ْع ُت ِفيوْ ،وكا ْن اَأرى ِفيو َح ْ
ف
لها اَأ ْر َبع ْاج َرينْ ،و َح َل
ْ
ضانات َل ْ
تچ َح ْ
السماْ .وسم ْع ُت
َع الا َ ْرضْ ،وحتّى ْطي ُور َّ
َصوت يقو ْل لي‘ :شَ ْمعو ْن ،قوم ا ْذ َبح
ْوك ْلْ ’.وق ْل ُت‘ :حاشا يا َر ْب! اَأ َب ْد ما
نجسْ ’.و َك ْر ْة
َد َخ ْل ث ّمي شي م ُو طاهر ْو ْ
السما‘ :شي َل الله
الص ْ
لخ َّ
وت قا ْل لي م َّ
صارت َث ْة
س ’.هاي
ْ
َط َّه ْر ،اأنْ َت لا ْت َن ّج ْ
للسماْ .وفاك ال َو ْق ْت
ط ْر ْق وانْ َر َف ْع ك ْل شي َّ
س
عوثين لَع ْندي ْ
ث َّث ْرج ِال َم ْب ْ
من ك ُو ْرنيلي ُو ْ
يت َل
َيصر ِّية َجوا ْوقاموا َعلى باب َالب ْ
م الق َ
‘رو ْح
ك ْن ُت ن ِاز ْل ِفيوْ .وقا ْل لي ال ّر ُو ْحُ :
الس ّة اخْ وِة
َم ْ
عن َبلا شَ ْكْ ’.و َجوا َمعي َهوذ ّ
زاِْ ،و َد َخ ْلنا لَ َبيت ال َّزلَ ِمةْ .و َحكى لْنا اأ ْش َو ْن
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الر ِّب يَسو َع ال َمسي ِح.
أا ْن ي َ ْعتَ ِمدوا بِا ْس ِم َّ
َو َطلَبوا ِم ْن ُه أا ْن ي َ ْمك َُث ِع ْن َد ُهم أايّاماً.
الر ُس ُل َوال إ�خ َْوةُ في
َو َس ِم َع ُّ
اليَهو ِديَّ ِة أا َّن ال� أُ َم َم أايضاً تَلَقَّوا
كَ ِل َم َة الل ِهَ 2 .وحي َن َص ِع َد ِس ْمعا ُن اإلى
أ
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن ِم َن ِ
الختا ِن
ليم كا َن
او ُر َش َ
س
خاصمو َن َم َع ُه3 ،قائلي َن« :اإلى أُانا ٍ
يَتَ َ
ِم َن ال ُغ ْر َل ِة َد َخ َل أواك ََل َم َع ُهمَ 4 ».وب َ َد أا
ِس ْمعا ُن يَقو ُل َل ُهم َشيئاً ب َ ْع َد َش ٍ
يء:
ِعاء
«5فيما كُ ْن ُت أُا َص ّلي َر أا ُ
يت في ُر ْؤيا و ً
لاءة ً َم ْربوط ًة ِم ْن أا ْرب َ ِع َزواياها
ي ُ ْش ِب ُه َم َ
أ
الس ِ
لي.
َويَتَ َد َّلى ِم َن َّ
ماء َح ّتى اتى اإ َّ
يت َحيَوانا ٍ
ت ِم ْن ذوا ِت
َ 6ونَ َظ ْر ُت في ِه َو َر أا ُ
الس ِ
ال� أ ْرب َ ِع َو َزوا ِح ِ
ماء.
ف ال� أ ْر ِ
ض َو ُطيو ِر َّ
َ 7و َس ِم ْع ُت َصوتاً يَقو ُل لي‘ :يا ِس ْمعا ُن،
قُ ِم ا ْذب َ ْح َوك ُْل8 ’.فَ ُق ْل ُت‘ :حاشا يا َر ُّب!
ما َد َخ َل فَمي َد ِن ٌس ونَجِ ٌس قَ ُّطَ 9 ’.وثا ِنيَ ًة
الس ِ
ماء‘ :ما َط َّه َرهُ الل ُه
لي َص ٌ
وت ِم َن َّ
قا َل َ
َلاث َم ّرا ٍت
ل� تُ َدنِّ ْس ُه أانْ َتَ 10 ’.ح َد َث هذا ث َ
الس ِ
َو ُر ِف َع ك ُُّل َش ٍ
ماءَ 11 .و ِل َلو ْق ِت
يء اإلى َّ
نيليوس
ث َلاث َ ُة ِرجا ٍل أُا ْر ِسلوا اإ َل َّي ِم ْن كو ْر
َ
يص ِريَّ َة أاتَوا َوقاموا َعلى با ِ
الدا ِر
ب ّ
ِم ْن قَ َ
12
وح:
الر ُ
لي ّ
ا َّلذي كُ ْن ُت نا ِزل� ً في ِهَ .وقا َل َ
‘ا ْذ َه ْب َم َع ُهم بِلا تَ َشك ٍُّكَ ’.و أاتى َمعي
ِ
أايضاً
الس َّت ُةَ ،و َد َخ ْلنا
هؤل�ء ال إ�خ َْوةُ ِّ
َيف َر أاى في
بَ َ
الر ُج ِلَ 13 .و َروى َلنا ك َ
يت َّ

11

الرسل
أاعمال ّ
قام َوقا َل َل ُه :أ‘ا ْر ِس ْل اإلى
بَي ِت ِه َملاكاً قَ ْد َ
َمدينَ ِة يافا َو أا ْح ِض ْر ِس ْمعا َن ا َّلذي ي ُ ْدعى
ب ُ ْط ُر َسَ 14 .و ُه َو يَتَكَ َّل ُم َم َع َك كَ ِلما ٍ
ت بِها
تَ ْخلُ ُص أانْ َت َوك ُُّل بي ِتكَ 15 ’.وحي َن ب َ َد ْأا ُت
أاتَكَ َّل ُم ُه َ
س َعلَيهِم كَما
روح الق ُُد ِ
ناك َح َّل ُ
16
الر ِّب
َعلَينا ِم ْن قَ ْب ُلَ .وتَ َذك َّْر ُت كَ ِل َم َة َّ
ا َّلذي قا َل‘ :يو َح ّنا َع َّم َد ب ٍ
ِماءَ ،و أانْتُم
س17 ’.اإذاً اإ ْن كا َن
َستُ َع َّمدو َن بِرو ِح الق ُُد ِ
الل ُه بِال َّتساوي أا ْعطى ال َعط َّي َة ِللاأُ َم ِم ا َّلذي َن
ِالر ِّب ال َمسي ِح كَما أا ْعطانا نَ ْح ُن
ا آ َمنوا ب َّ
أايضاً ،فَ َم ْن أانا ِل� أ ْمنَ َع الل َهَ 18 ».وحي َن
َس ِمعوا ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات َص َمتواَ ،وكانوا
يَقولو َنَ « :ل َع َّل الل َه أا ْعطى ال� أُ َم َم أايضاً
تَوب ًة ِلل َحيا ِة».
الضي ِق
َ 19و أا ّما ا َّلذي َن تَ َش َّتتوا ِم ْن َج ّر ِاء ّ
ا َّلذي َح َد َث ب َِسبَ ِ
طيفانوس فَق َْد
اس
ب ْ
َ
َو َصلوا َح ّتى فونيقي َو َم ِ
وض ِع قُ ْب ُر َس
أايضاً َو أانْطا ِك ّياَ ،و ُهم َل ْم يَكونوا يَتَكَ َّلمو َن
بِالكَ ِل َم ِة َم َع أا َح ٍد اإلّ� َم َع اليَهو ِدَ 20 .وكا َن
ناس ِم ْن ُه ْم ِم ْن قُ ْب ُر َس َو ِم ْن قيريني.
أُا ٌ
ِ
هؤل�ء َد َخلوا اإلى أانْطا ِك ّياَ ،وكانوا
ِالر ِّب
يَتَكَ َّلمو َن َم َع اليونا ِن ّيي َن َويُبَ ِّشرو َن ب َّ
21
الر ِّب ،فَاآ َم َن
يَسو َعَ .وكانَ ْت َم َع ُهم ي َ ُد َّ
الر ِّب.
كَثيرو َن َو َر َجعوا اإلى َّ
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ف َبيتو َملا ْك قام ْوقالْلو‘ :ا ْب َع ْث لَيافا
اَأرى َ
رسْ .وه ّواِ
ْو ْ
جيب شَ ْمعو ْن َل يقولولو ب ْط ْ
يحكي َم ْ
ص،
َت ْ
عك كَلا ْم ِفيو َت تخْ َل ْ
اأنْ َت ْوك ْل َب ْ
يتكْ ’.و َو ْق ْت َل ك ْن ُت قاي ْم
القدس كَما
ين ُروح
َهون َْك اَأ ْحكيَ ،ح ْل َع َل ْ
ْ
من َقب ْلْ .وجا لَبالي ك ْلم ْة
َل َح ْل َع َلينا ْ
‘يوحنّا َع َّمذ بال َمي،
َر ْبنا َل كا ْن ك ْلقالَْ :
القدس’.
تن َت ت ْت َع َّمذون ْب ُروح
س انْ ْ
ْ
َب ّ
َبقى َل الله بال ّ ْمساواة َعطى َعط ِّية للا َم ْم
سيح كَما َل َعطانا،
َل اآ َمنوا ْب َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
من ك ْن ُت َت ات ِي ْق اَأ ْم َنع اَلله؟» َو ْق ْت
اَأنا ْ
َل س ْمعوا َهال َكلا ْم ،ه ْديوا ْو َس َّبحوا َلالله
كن للا َم ْم زاِ اَلله َعطى
ْوكان يقولو ْن« :ي ْم ْ
للحيا ْة».
َتوبِة َ
14

15

16

17

18

بي َعة اَأنْطا ْكيا

َه ْ
من شدّة َل
وك َل كا ْن ك ْت َف َّرقوا ْ
وصلوا دي
ْ
سْ ،
صارت َعلى ْ
اسط ِيفان ُو ْ
رص َوانْطا ْكياْ .و َمع اَ َّح ْد
لَفينيقيا ْوحتّى لَق ْب ْ
س
ما كا ْن ْ
يح َكون الك ْل ِمة َغي ْر للياهو ْدَ .ب ْ
من ق ْبرص ْوم الق ََيروا ْن،
س منّ ْنْ ،
كا ْن في ن ِا ْ
يح َكو ْن َمع
َهوذ َد َخلوا لانْطا ْكياْ ،وكا ْن ْ
كانت
ويبشْ رون ْب َر ْبنا َيس ُوعْْ .و ْ
اليونان ِّية َ
رجعوا لل َّر ْب.
عن اإيد ال َّر ْب و ْكثي ْر اآ َمنوا ْو ْ
َم ْ
19

20

21
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ف هاي اولاد البي َعة ف
ْوس ْمعوا َ
الق ْدسْ ،و َب َعثوا َب ْرنابا لانْطا ْكياْ .و َو ْق ْت
َل جا لَون َْك َوارى ن ْعمة اَلله ،فرح ْو َط َل ْب
بن َم ْع َر ْبنا.
من ك ْل َق ْل ْ
منّ ْن َت يكونو ْن ْ
من َل كا ْن َب ْرنابا َزلَ ِمة صالح ْم َك َّمل ْب ُروح
ْ
القدس والايمان ،انْزا ْد شَ ْعب ْكثي ْر لَ َر ْبنا.
شاولْ.
رسوس َت ي َد ّو ْر َعلى ُ
ْوه ّواِ َط َل ْع لَ َط ْ
ْو َو ْق ْت َل ارا ُه ،جابو َمعو لانْطا ْكياْ .و َس ِنة
يجت ْمعو ْن
ضن كا ْن ْ
كا ْم ِلة ا ْث َنينن َم ْع َب ْع ْ
ف البي َعةْ ،و َعلَّموا شَ ْعب ْكثيرْ .ومناك
ف انْطا ْكيا ت َْس َّموا ال َّتلامي ْذ
ال َو ْق ْت اَأ َّو ْل شي َ
« َم ِ
سيح ِّية».
س اَأنْ ِبيا لَون َْك.
ْو َفوك ِالايّ ِا ْمَ ،جوا م الق ْد ْ
ْوقا ْم واِح ْد منّ ْن ْاسمو اَأگاب ُوسْ ،و َخ َّبر ْن
بال ّر ُو ْح َت يس ِي ْر ج ُوع ف ك ّل الا َ ْرض،
َيص ْر.
ْوصا ْر َه ّ
الج ُو ْع ف اِيّ ِام ْكلو ْديوس الق َ
موجب َقدارتو نَ َذروا
وال َّتلامي ْذ ك ْل واِحد ْب
ْ
َت ي ْب َعثو ْن لَخ ْدمة الاخْ وِة سكّان الياهود ِّية.
شاو ْل لشْ ي ُوخ ْة َهون َْك.
ْو َب َعثوا بيد َب ْرنابا ْو ُ
22

23

24

25

26

27

28

29

30
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فاك ال َّزما ْن َم ْ
دس َل
لك ُ
هيرو ْ
ْ
سم
س
ي ْت َلق ْ
مسك ن ِا ْ
َّب اَأ ْگريپ ُو ْ
قوب
بالس ْ
البي َعة َت ياأ ْ
يف َي ْع ْ
ذيينْ ،و َق َت ْل َّ
من
يوحنّاْ .و َو ْق ْت َل ارى هاي َج ْت ْ
اَأخو َ
ك ِيف الياهو ْد ،ت ِا َبع َت ي ْم ْ
سك شَ ْمعو ْن
2

3

411

َ 22وبَلَ َغ هذا ا آذا َن أابْ ِ
َنيس ِة في
ناء الك َ
أ
ليم ف أَا ْر َسلوا ب َ ْرنابا اإلى أانْطا ِك ّيا.
او ُر َش َ
َ 23وحي َن أاتى اإلى ُه َ
ناك َو َر أاى ِن ْع َم َة الل ِه
فَ ِر َح َوكا َن ي َ ْطلُ ُب اإ َليهِم أا ْن يَكونوا ِبك ُِّل
قُلو ِبهِم ُم ْلتَ ِ
ِالر ِّبِ 24 .ل�أنَّ ُه كا َن
صقي َن ب َّ
س
َر ُجلا ً صا ِلحاً َو ُمكَ َّملا ً بِرو ِح الق ُُد ِ
الر ِّب.
َوبِال إ�يمانَِ .وانْ َض َّم َش ْع ٌب ك ٌ
َثير اإلى َّ
سوس ِليَ ْطلُ َب شا ُو َل.
َ 25و ُه َو َخ َر َج اإلى َط ْر َ
َ 26وحي َن َو َج َدهُ أاتى ِب ِه َم َع ُه اإلى أانْطا ِك ّيا.
َنيس ِة
َو َطوا َل َّ
السنَ ِة كانا ي َ ْجتَ ِمعا ِن في الك َ
الو ْق ِت أا َّول� ً
َو َع َّلما َش ْعباً كَثيراًَ .و ُم ْن ُذ ذ ِل َك َ
أ
لاميذ « َم ِ
عي ال َّت ُ
سيح ّيي َن».
في انْطا ِك ّيا ُد َ
27
أ
أ
ليم
َوفي ِت ْل َك ال�أيّا ِم اتى ِم ْن او ُر َش َ
28
اإلى ُه َ
قام وا ِح ٌد ِم ْن ُه ْم
ناك أانْب ُ
ِياءَ .و َ
ِالرو ِح أا َّن جوعاً
ا ْس ُم ُه أا
ُ
غابوس َو أا ْعلَ َم ُهم ب ّ
ضَ .وصا َر هذا
صير في ك ُِّل ال� أ ْر ِ
َعظيماً ي َ ُ
29
زم
يوس قَ َ
الجو ُع في أايّا ِم كُلو ِد َ
يص َر .فَ َع َ
ال َّت ُ
لاميذِ ،ب َح َس ِ
ب ما تَيَ َّس َر ِلك ٍُّل ِم ْن ُه ْم،
السا ِكني َن في
أا ْن ي ُ ْر ِسلوا ِل ِخ ْدم ِة ال إ�خ َْو ِة ّ
اليَهو ِديَّةَ 30 .و أا ْر َسلوا ِبيَ ِد ب َ ْرنابا َوشا ُو َل
الشيو ِخ ُه َ
ناك.
اإلى ُّ
الو ْق ِ
ت أا ْلقى هيرو ُد ُس
في ذ ِل َك َ
ْريپاس ي َ َدي ِه
ال َم ِل ُك ال ُملَق َُّب ب أِاغ َ
سيء اإ َليهِم،
َعلى أُانا ٍ
س ِم َن الك َ
َنيس ِة ِليُ َ
ِالس ِ
قوب أاخا يو َح ّنا.
َ 2وقَتَ َل ب َّ
يف ي َ ْع َ
َ 3وحي َن َر أاى أا َّن هذا يَنا ُل ا ْس ِت ْحسا َن اليَهو ِد
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زا َد أا ْن أا ْم َس َك ِس ْمعا َن ب ُ ْط ُر َس أايضاً.
َوكانَ ْت أايّ ُام الفَطي ِرَ 4 .و أا َخ َذهُ َو َس َّل َم ُه اإلى
ِس َّت َة َع َش َر ُج ْن ِديًّا ِليَ ْح ُرسوهُِ ،لكَي ي ُ َس ِّل َم ُه
ب َ ْع َد ال ِف ْص ِح اإلى َش ْع ِ
ب اليَهو ِدَ 5 .وحي َن
الس ْج ِنَ ،صلاةٌ
كا َن ِس ْمعا ُن َم ْحروساً في ِّ
َنيس ِة ِم ْن أا ْج ِل ِه
دائ َم ٌة كانَ ْت تُ َّقد ُم ِم َن الك َ
اإلى الل ِه.
َ 6وفي ِت ْل َك ال َّليلَ ِة ا َّلتي في َصبي َح ِتها
كا َن هيرو ُد ُس َعتيداً أا ْن ي ُ َس ِّل َم ُه ،اإ ْذ
كا َن ِس ْمعا ُن نائماً بَي َن ُج ْن ِديَّي ِن َو ُم َق َّيداً
واب
ب ِِس ْل ِسلَتَي ِنَ ،وا آ َخرو َن ي َ ْح ُرسو َن أابْ َ
7
قام َم ُ
الر ِّب ُم ْش ِرفاً َعلَي ِه،
ِّ
لاك َّ
الس ْج ِنَ ،
َو َش َّع نو ٌر في ك ُِّل البَي ِتَ ،ونَ َخ َزهُ في َج ْن ِب ِه
َو أاقا َم ُه َوقا َل َل ُه« :قُ ْم عاجِلا ًَ ».و َوقَ َع ِ
ت
الس ْل ِسلَتا ِن ِم ْن ي َ َدي ِهَ 8 .وقا َل َل ُه ال َم ُ
لاك:
ِّ
يكَ ،وا ْرب ُ ْط نَ َعلَ َ
« ُش َّد ِحق َْو َ
يكَ ».وفَ َع َل
هكَذاَ .وقا َل َل ُه أايضاً« :البَ ْس ث َوب َ َك َوتَعا َل
9
راءهُ غَي َر
َورائيَ ».و َخ َر َج َوكا َن ي َ ْذ َه ُب َو َ
أ
قيقي هذا ا َّلذي ي َ ْجري ب ِ
ِواس َط ِة
عا ِل ٍم انَّ ُه َح ٌّ
ال َم ِ
لاكِ ،ل�أنَّ ُه كا َن ي َ ُظ ُّن أانَّ ُه يَرى ُر ْؤيا.
َ 10واإ ِذ ا ْجتازا ال َم ْح َر َس ال� أ َّو َل َوالثّاني أاتَيا
ديد َوانْ َفتَ َح َل ُهما ِم ْن ِت ْل ِ
ب ال َح ِ
َح ّتى با ِ
قاء
ذا ِت ِهَ .وحي َن َخ َرجا َوا ْجتازا ُزقاقاً وا ِحداً
فا َرقَ ُه ال َم ُ
لاك11 .حينَ ٍئذ تَ َحق ََّّق ِس ْمعا ُن ِم َن
الر َّب
ال�أم ِر َوقا َل« :ال� آ َن َع ِل ْم ُت يَقيناً أا َّن َّ
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كانت َو ْقتا اإيّ ِا ْم عيد الفَط ِي ْر.
رس زاِْ .و ْ
ب ْط ْ
ش
ْومسكو ْو َك ّبو ف َ
الح ْبس ْو َسلَّمو لَس َّط ْع ْ
الفصح
يحرسو ُهْ ،بشا ْن َبعد ْ
َع ْس َكري َت ْ
يسلّمو لَشَ ْعب الياهو ْدْ .و َو ْق ْت َل كا ْن
َ
سَ ،صلا دايمةِ
روس ف َ
الح ْب ْ
شَ ْمعو ْن َم ْح ْ
كا ْن ت ْت َق َّد ْم م البي َعة لَخاطرو َلالله.
4

5

س
رس يف َلت م َ
الح ْب ْ
ب ْط ْ

ْوفاك َلي ِل ْة َل ف ص ْبح ّيتا كا ْن َت
يسلّموَ ،و ْق ْت َل كا ْن شَ ْمعو ْن ن ِاي ْم َبين
َ
جيرينْ ،و َغير ْن
اس ،و ْمشَ َّد ْد َ
ا ْث َن ْ
ف َزنْ َ
ين ح ّر ْ
سَ ،ملاك ال َّر ْب قا ْم
ْ
يحرسون ا ْبواب َ
الح ْب ْ
ف ُو ْق منّوْ ،ونو ْر َض ّوى ف ك ّل َالبيت،
خاصرتو ْو َق َّيمو ْوقالْلو« :قو ْم
ْو َد َقروا َ
ف ْ
فيفْ ».و َو َقعوا ال ّزن ِاجي ْر من ايدَيو ْوقالْلو
َخ ْ
وس ْ
واحزق ْكلاشك».
طك ْ
ال َملا ْك« :شد ْ
بس ل ْبسك
ْو َسوى كذاِْ .ورج ْع قالْلو« :الْ ْ
ْو َتعا َخ ْلفيْ ».و َط َلع ْوكا ْن ي ْمشي َخ ْلفو،
ْوه ّواِ م ُو ي ْعرفْ َح ْق ي ِا هاي َل تْس ِير بيد
من َل كا ْن ي ْفتك ْر رويا قاي ْم يرى.
ال َملا ْكْ ،
شم
ْو َو ْق ْت َل فاتوا ْ
من قدّام اَأ َّو ْل ن ْف ْ
الحدي ْد،
اس والثّ ِانيَ ،جوا دي َل باب َ
الح ّر ْ
من ُروحوْ ،و َبع ْد َل مشْ يوا َطريِ ْق
لن ْ
وانْ َف َت ْح ْ
من قدّامو .هاك
غاب ْ
واِحد ،ال َملا ْك ْ
«الس ْع
الو ْقت ا ْف َت َه ْم شَ ْمعونْ ،وقال:
َ
َّ
6

7

8

9

10

11

412

الرسل
أاعمال ّ

19-12:12

بالحقيقَة ال َّر ْب َب َع ْث لي َملاكو
َع َر ْف ُت َ
من شي
هيرودس ال َملكْ ،و ْ
ْو َفلَّ ْتني ْ
من اإي ْد ُ
َل كا ْن ي ْتاآ َمرو ْن َع َلي الياهو ْدْ ».و َو ْق ْت َل
يوحنّا َل يقولولو:
راح لَ َب ْ
ا ْف َت َه ْمْ ،
يت َم ْر َي ْم اأ ْم َ
عين
من َل اخْ وِة ْكثي ْر كانوا ْ
مجت ْم ْ
قسْ ،
م ْر ْ
الحوش،
َهون َْك َ
يصلَّو ْنْ .و َد ْق َعلى باب َ
ْو َط َلعت تْر ْد َع َليو َصب ِّية خد ِّامة اإ ْسما رودي.
من َف ْرحتا ما
فت َص ْ
ْو َع َر ْ
وت شَ ْمعونْ ،و ْ
عت ت ْعدي وتْقولْلن« :شَ ْمعون
رج ْ
َف َت ْحتلوْ ،و ْ
وش ».قالولا:
ْكوا قاي ْم َعلى باب َ
الح ْ
كج َن ِ
لج
هي كان تْع ِا ْ
ْ
«جنو ْن َّ
يتَ ».ب ْ
س ِّ
ِ
ِ
كن يا».
وتْقولْ« :هاي كذا كَما َل اقولْ ْ
كن َملاكو واِْ ».وشَ ْمعو ْن
قالولا« :ي ْم ْ
كان ْ
يدق َع الباب ْو َط َلعوا اَأ َرو ُه وانْ َب َهتوا.
يسكتو ْنْ ،و َد َخل
ْوكان ياأ ّش ْر ْلن بيدو َت ْ
الح ْبس.
ْو َح ْ
كالن اأ ْش َون ال َّر ْب ط ِالَعوا م َ
«خ ْبروا ْب َهو ْذ لَ َي ْعقوب ْولاخوتْنا».
ْوقالْلنَ :
راح لَ َغي ْر م ُو َض ْعَ .و ْق ْت َل صارت
ْو َط َل ْع ْ
اس َعلى
ّ
الص ْب ْح ،صا ْر قالِة ْگبيرِة َبين الح ّر ْ
ِ
هيرودس َو ْق ْت
يش صا ْر فيوْ .و
ْ
شَ ْمعو ْن اَأ ْ
َل َط َلبو ْوما ارا ُهَ ،ح َك ْم َع الح ّراسْ ،واَأ َم ْر
َيصر ِّية
َت يموتونْ ،و َط َل ْع م الياهود ِّية للق َ
ْو َبقى َهون َْك.
12

13

14

15

16

17

18

19
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أا ْر َس َل َملاكَ ُه َوفَكَّني ِم ْن ي َ ِد هيرو ُد َس
ال َم ِل ِك َو ِم ْن ك ُِّل ما كا َن اليَهو ُد يَتَاآمرو َن
َعلَ َّيَ 12 ».وحي َن فَه َِم أاتى اإلى بَي ِت َم ْري َ َم أا ِّم
يو َح ّنا ال ُمل َّق ِ
ب ِب ُم ْرقُ َسِ ،ل� أ َّن اإخ َْوة ً كَثيري َن
كانوا ُه َ
ناك ُم ْجتَ ِمعي َن ي ُ َص ّلو َنَ 13 .وقَ َر َع
الدا ِر َو َخ َر َجت ِلتُجيبَ ُه َصب َّي ٌة ا ْس ُمها
باب ّ
َ
14
وت ِس ْمعا َنَ ،و ِم ْن
روديَ .و َم َّي َز ْت َص َ
الباب ،ب َ ْل َر َج َع ْت
ف َْر َح ِتها َل ْم تَ ْفتَ ْح َل ُه
َ
قائم
را ِك َض ًة َوقا َل ْت َل ُهم« :ها ُه َو ِس ْمعا ُن ٌ
«ص َرعاً
َعلى با ِ
ب ّ
الدا ِر15 ».قالوا لهاَ :
ُص ِر ْع ِتَ ».ول ِك َّنها كانَ ْت تُ ِص ُّر أا َّن ال� أ ْم َر
كَما تَقو ُل .قالوا َلهاُ « :ربَّما ُه َو َملاكُ ُه».
الباب ،فَ َخ َرجوا
َ 16وكا َن ِس ْمعا ُن يَق َْر ُع
َ
َو َر أاوهُ َو ُذ ِهلواَ 17 .وكا َن يُشي ُر اإ َليهِم ِبيَ ِد ِه أا ْن
َيف أا ْخ َر َج ُه
ي َ ْص ُمتواَ ،و َد َخ َل َو َروى َل ُهم ك َ
الس ْج ِنَ ،وقا َل َل ُهم :أا ْخبِروا ب ِ
ِهذ ِه
الر ُّب ِم َن ِّ
َّ
قوب َواإخ َْوتَنا َو َخ َر َج ذا ِهباً اإلى َم ِ
وض ٍع
ي َ ْع َ
باح صا َر َص َخ ٌب
الص ُ
ا آ َخ َرَ 18 .وحي َن كا َن َّ
َثير بَي َن ال ُجنو ِد َحو َل ِس ْمعا َن؛ ماذا َح َد َث
ك ٌ
َل ُهَ 19 .وحي َن َطلَبَ ُه هيرو ُد ُس َو َل ْم يجِ ْدهُ
اس َو أا َم َر أا ْن يَموتواَ .و َخ َر َج ِم َن
دا َن ال ُح ّر َ
يص ِريَّ َة.
اليَهو ِديَّ ِة َوكا َن في قَ َ
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َ 20و ِل� أ َّن هيرو ُد َس كا َن سا ِخط ًا َعلى
الصيداويّي َن ،ا ْجتَ َمعوا َو أاتَوا
الصوريّي َن َو ّ
ّ
أ
طوس نا ِظ َر َم ْخ َد ِع
اإ َلي ِه َمعاً َوا ْقنَعوا بَلا ْس َ
ال َم ِل ِك َو َس أالوهُ أا ْن يَكو َن َل ُهم أاما ٌنِ ،ل� أ َّن
قوت َم ِ
وض ِعهِم ِم ْن َم ْملَكَ ِة هيرو ُد َس.
َ
َ 21وفي يَو ٍم َم ْعلو ٍم َلب َِس هيرو ُد ُس ُح َّل َة
سي ال ُم ْل ِك َوب َ َد أا
ال َم ِل ِك َو َجلَ َس َعلى ك ُْر ِّ
الش ْع ُب ي َ ْص ُرخُ
يتَكَ َّل َم َم َع ال َج ْم ِعَ 22 .وكا َن َّ
َويَقو ُلِ :
مات
مات اإل ٍه ل� كَ ِل ُ
«هذ ِه كَ ِل ُ
23
زاء أانَّ ُه َل ْم ي ُ ْع ِ
ط ال َم ْج َد ِلل ِه،
ب َ َش ٍرَ ».و َج َ
ِل َلو ْق ِت َض َرب َ ُه َم ُ
مات.
الر ِّب ف ََد َّو َد َو َ
لاك َّ
َ 24وكانَ ْت بِشا َرةُ الل ِه تُكْ َر ُز َوتَ ْنموَ 25 .وعا َد
أ
ليم اإلى أانْطا ِك ّيا
ب َ ْرنابا َوشا ُو ُل ِم ْن او ُر َش َ
ِم ْن ب َ ْع ِد أا ْن أاكْ َملا ِخ ْد َمتَ ُهما َو أا َخذا َم َع ُهما
يو َح ّنا ا َّلذي ُلق َِّب ِب ُم ْرقُ َس.
ِياء
َوكا َن في ك َ
َنيس ِة أانْطا ِك ّيا أانْب ُ
َو ُم َع ِّلمو َن ب َ ْرنابا َو ِس ْمعا ُن ا َّلذي
وس ِم ْن َمدينَ ِة قيريني،
ي ُ ْدعى نيجِ َر َولو ِق ّي ُ
َو َم ُ
س
نائيل ا َّلذي َرب َِي َم َع هيرو ُد َس َرئي ِ
الربْ ِع َوشا ُو ُلَ 2 .وفيما ُهم يَصومو َن
ُّ
س:
روح الق ُُد ِ
َويَتَ َض َّرعو َن اإلى الل ِه ،قا َل ُ
«ا ْف ِرزوا لي شا ُو َل َوب َ ْرنابا ِلل َع َم ِل ا َّلذي أانا

13

2:13–20:12

َموت هيرودس

من َل كا ْن غضْ با ْن َعلى اَأه ْل صور
ْو ْ
ضن
ْو َصيداْ ،اج َت َمعوا ْو َجوا لَع ْندو َمع َب ْع ْ
س حاجب ال َملك ْو َط َلبوا
وت َْر َّجوا بليسط ُو ْ
من
ديرتن ْ
من َل ر ْز ْق ْ
لن اَأما ْنْ ،
منّو َت يكونْ ْ
ف َيو ْم َم ْعروفْ
دس كا ْنْ .و َ
َم ْم َلك ْة ُ
هيرو ْ
دس ل ْبس الم ْلك ْوقع ْد َع البيما
لبس ُ
هيرو ْ
ْ
ين .والشَّ ْع ْب كان
ْو َبقى ْ
يحكي َمع الم ْل َت ّم ْ
يس ِي ْحَ « :هوذ ا ْقوا ْل اإل ْه ن ِا م ُو ا ْقوال انْسا ْن».
ف ساعتا
من َل ما َعطى ال َم ْج ْد َلاللهَ ،
ْو ْ
مات .و ْبشارة
َض َربو َملاك ال َّربْ ،و َد َّود ْو ْ
رجعوا َب ْرنابا
الله كا ْن ت ْنكرز ْوت ْگ َب ْرْ .و ْ
س لانْطا ْكيا َبع ْد َل َخلَّصوا
ْو ُ
شاو ْل م الق ْد ْ
يوحنّا َل يقولولو:
خ ْدمتنْ ،وجابو َم ْ
عن َ
قس.
م ْر ْ
20

21

22

23

24

25

13

َب ْرنابا ْوبولس للّكرازِة

ْوكا ْن في ف بي َع ْة َأا ْنطا ْكيا اَأنْ ِبيا
مينَ ،ب ْرنابا ْوشَ ْمعو ْن َل
و ْم َع ْل ْ
القيروانيْ ،و َمناي ِيل
يقولولو :نيجرْ ،و
لوقيوس َ
ْ
شاولْ.
هيرودس َريّس ال ّربعْ ،و ُ
َل ت َْربّى َم ْع ُ
ْوهنّ ِا صايمين ْوي ْت َض َّرعو ْن َلاللهُ ،روح
شاول ْو َب ْرنابا
القدس قالْلن« :ا ْفرقوا لي ُ
ْ
2
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لَشغْل ْبشانو َد َعيتوو ْنْ 3 ».و َبع ْد َل صاموا َد َعوتُ ُهما اإ َلي ِهَ 3 ».وب َ ْع َد أا ْن صاموا َو َص ّلوا
ْو َصلَّواَ ،حطّوا َع َلين الايد ْو َب َعثوو ْن.
َو َضعوا َعلَيهِم اليَ َد َو أا ْر َسلو ُهم.

ف قبرص

القدس ،ن ْزلوا
ثن ُروح
ْوهنّ ِا َو ْق ْت َل َب َع ْ
ْ
من َهون َْك راحوا ف َالبح ْر َل
لسلو ْقياْ ،و ْ
ْ
رصَ .و ْق ْت َل َد َخلوا َل َسلامينا ،كان
ق ْب ْ
َيبشْ رون ْبك ْلم ْة َر ْبنا ف َمج ِامع الياهود،
يوحنّا كا ْن يخْ دمنْ .و َبع ْد َل داروا ك ّل
ْو َ
س ،اَأ َروا واِح ْد َزلَ ِمة
َّ
الجزيرِة دي لَمدين ْة پاف ُو ْ
اب ْاسمو
ياهودي ساح ْر ،كا ْن نَبي گ ّذ ْ
رجا ْل َحكي ْم كان
با ْرشوما .ها ْذ كا ْن تاب ْع لَ ّ
يوس بولس .الوالي َدعا
الوالي ْ
واسمو َس ْر ْج ْ
يس َم ْع منّ ْن ك ْلمة
شاول ْو َب ْرنابا ْو َط َل ْب َت ْ
ُ
الساح ْر
س كان يقو ْم ف ّ
وچن َه ّ
اَللهَ .ب ْ
من
ها ْذ با ْرشوماَ ،ل ي َّت ْر َجم ْاسمو اإ
يلوماسْ ،
ْ
س
َل كان يريد َيب ّعد الوالي م الايما ْنَ .ب ْ
شاولْ ،ها ْك َل ت َْس ّمى بولسْ ،ت َع ّبا ْب ُروح
ُ
ِ
القدسْ ،و َطلَّ ْع فيوْ ،وقالْ« :يا ْم َع ّبا ك ْل
ابن اإ ْبليس ْو َعدو ك ْل
غش ْوك ْل شَ ْر .يا ْ
الس ِاويِة؟
ب ْر .م ُو ت َْبطّل ْت َع ّو ْج ط ْرق ال َّرب ّ
والسع ايد ال َّر ْب َع َليكْ ،و َت تْكو ْن
َّ
س دي َل َزما ْن».
اأ ْعمي ْوم ُو ترى الشَّ ْم ْ
ف ساعتا َو َق ْع َع َليو ع ْت ِمة ق ْت ِمةْ ،و َبقى ي ْبرم
ْو َ
4

5

6

7

8

9

10

11
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س نَ َزل�
َ 4و ُهما حي َن أُا ْر ِسلا ِم ْن رو ِح الق ُُد ِ
اإلى ِسلو ِق ّياَ ،و ِم ْن ُه َ
ناك سارا في البَ ْح ِر
َح ّتى قُ ْب ُر َسَ 5 .وحي َن َد َخلا اإلى َمدينَ ِة
الر ِّب في
َسلامينا كانا يُب ِِّشرا ِن ِبكَ ِل َم ِة َّ
َمجا ِم ِع اليَهو ِدَ .وكا َن يو َح ّنا ي َ ْخ ِد ُم ُهما.
6
زير ِة َح ّتى َمدينَ ِة
َوحي َن طافوا ك َُّل ال َج َ
بافوس َو َجدوا َر ُجلا ً سا ِحراً يَهو ِديًّا كا َن
َ
7
نَب ًّيا ّ
اس ُم ُه با ْرشوما .هذا كا َن
كذاباً ْ
الوالي َوي ُ ْدعى
ُملا ِزماً ل َر ُج ٍل َحكي ٍم كا َن
َ
وس بو ُل َسَ .و َدعا الوالي شا ُو َل
ِس ْر ِج ّي َ
َوب َ ْرنابا َو َطلَ َب أا ْن ي َ ْس َم َع ِم ْن ُه ْما كَ ِل َم َة الل ِه.
السا ِح ُر بارشوما
َ 8وكا َن يُقا ِو ُمهما هذا ّ
ا َّلذي يُتَر َج ُم ا ْس ُم ُه ِ
ب «اإيلوماس»ِ ،ل�أنَّ ُه
ريد أا ْن ي َ ْص ِر َف الوا ِل َي َع ِن ال إ�يمانِ.
كا َن ي ُ ُ
 9أا ّما شا ُو ُل ا َّلذي أايضاً ُد ِع َي بو ُل َس فَق َِد
س َونَ َظ َر في ِهَ 10 ،وقا َل:
ا ْمتَلاأ بِرو ِح الق ُُد ِ
أ
«ايُّها ال ُم ْمتَ ِل ُئ ك َُّل ِغ ٍّش َوك َُّل َش ٍّر .يا بْ َن
ليس َويا َعد َّو ك ُِّل ٍّبر ،أا َل ْن تَك َُّف َع ْن أا ْن
اإبْ َ
الر ِّب ال ُم ْستَقي َم َةَ 11 .وال� آ َن
تُ َع ِّو َج ُط ُر َق َّ
الر ِّب َعلَ َ
يك َوتَكو ُن أا ْعمى ل� تَرى
ي َ ُد َّ
مس اإلى حي ٍنَ ».و ِل َلو ْق ِت َوقَ َع َعلَي ِه
َّ
الش َ
لام فَكا َن يدو ُر طا ِلباً َم ْن ي ُ ِ
مس ُك
تام َو َظ ٌ
قَ ٌ
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ِبيَ ِد ِهَ .وحي َن َر أاى الوالي ما َح َص َل ْوي ْطلب َا َّح ْد َت ي ْم ْ
سك ف ايدوَ .و ْق ْت
َل ارى الوالي شي َل صارْ ،ت َع َّجب واآ َمن
الر ِّب.
تَ َع َّج َب َوا آ َم َن ِبتَ ْعلي ِم َّ
ْب َت ْعليم ال َّر ْب.
12

12

ف انْطا ْكيا بسيديا
َ
13
سافر بو ُل ُس َوب َ ْرنابا في البَ ْح ِر
َّثم َ
بافوس َو أاتَيا اإلى َمدينَ ِة ب ِْرجي
ِم ْن َمدينَ ِة
َ
َص َل َع ْن ُهما يو َح ّنا
في ب َ ْمفول ّياَ ،وانْف َ
أ
ليم 14 .أا ّما ُهما فَ َخ َرجا
َو َذ َه َب اإلى او ُر َش َ
ِم ْن ب ِْرجي َو أاتَيا اإلى َمدينَ ِة أانْطا ِك ّيا في
بيسيديّا َو َد َخلا اإلى ال َم ْج َم ِع في يَو ِم
اموس
السب ِت َو َجلَساَ 15 .وب َ ْع َد أا ْن قُ ِرئ ال ّن ُ
ِّ
أ
أ
ِياء ا ْر َس َل اإ َليهِما شُيوخُ ال َم ْج َم ِع
َوال�نْب ُ
قائلي َن :أ
الرجا ُل ال إ�خ َْوةُ ،اإ ْن كا َن
«ايُّها ِّ
16
َقام
َلكُما كَ ِل َم ُة تَ ْع ِزي َ ٍة فَكَ ِّلما َّ
الش ْع َب ».ف َ
بو ُل ُس َو أاشا َر ِبيَ ِد ِه َوقا َل :أ
الرجا ُل بَني
«ايُّها ِّ
اإ ْس َ
رائيل َويا خائفي الل ِه ،ا ْس َمعوا17 .اإل ُه
الش ْع ِ
آباءنا َو َرفَ َعهم َو َع َّظ َم ُهم
هذا َّ
ب اخْتا َر ا َ
راع
ل�ء في أا ْر ِ
حي َن صاروا نُ َز َ
ض ِم ْص َر َوب ِِذ ٍ
عا ٍل أا ْخ َر َجهم ِم ْنهاَ 18 .وعا َل ُهم في البَ ِّريَّ ِة
ض
أا ْربَعي َن َسنَ ًةَ 19 .و َه َد َم َس ْب َع أُا َم ٍم في أا ْر ِ
كَ ْنعا َن َو أا ْعطا ُهم أا ْر َض ُهم ميراثاًَ 20 .ونَ ْح َو
أا ْرب َ َع ِمئَ ٍة َو َخ ْمسي َن َسنَ ًة أا ْعطا ُهم قُضاة ً
موئيل ال َّنبيَ 21 .وحينَ ٍئذ أ
َح ّتى َص َ
سالوا
ِّ
س َر ُجلا ً ِم ْن
َم ِلكاً ف أَا ْعطا ُهم شا ُو َل بْ َن قَي ٍ
قَبيلَ ِة ِب ْنيامي َن أا ْربَعي َن َسنَ ًةَ 22 .و أا َخ َذهُ

من
ْوراحوا بولس ْو َب ْرنابا ف َالبح ْر ْ
س
پاف ُوسْ ،و َجوا َل پيرجي ف َب ْمفي ْلياَ ،ب ْ
من پيرجي ْو َجوا لانْطا ْكيا لَ ّي ِا ف
هنّ ِا َط َلعوا ْ
ف َيوم
ْبسيدياْ ،و َد َخلوا لل َم ْج َمع ْوق ْعدوا َ
اموس والاَنْ ِبيا،
َّ
الس ْب ْتْ .و َبع ْد َل انْقَرا النّ ْ
قالولن« :يا ْرجالِ
َب َعثوا ْشي ُوخة ال َم ْج َمع ْو ْ
كن ك ْلم ْة َت ْع ِزيِة،
اخوتْناَ ،ل كا ْن في ع ْن ْد ْ
ْاح َكوا َمع الشَّ ْع ْبْ ».وقا ْم بولس ْواَأشَّ ْر
بيدو ْوقالْ« :يا ْرج ِا ْل يا َبني ْاسرائيل،
ْو َهو ْذ َل يخافو ْن من اَللهْ ،اس َمعوا! اإل ْه
من
َهالشَّ ْع ْب هذا اخْ تا ْر اَأ َّبهاتْنا ْو َع ّلاهن ْو َع َّظ ْ
ض َمصرْ ،وب ْذرا ْع
َو ْق ْت َل ْت َغ َّربوا َ
ف ا ْر ْ
عين َس ِنة
من اَأ ْر ْب ْ
عن منّاْ .و َط َّع ْ
ع ِالي ط ِالَ ْ
ض
ف َالب ّر ِّيةْ .و َه َد ْم َس ْبع ا َم ْم َ
ف ا ْر ْ
ضن ْ
ميراثَ .وار َبعم ِّية
طاهن اَأ ْر ْ
َك ْنعانْ ،و َع ْ
طاهن حاكمين دي َل
سين َس ِنة َع ْ
ْو َخ ْم ْ
بولن
َزما ْن َصموئيل ال َّنبيْ .وهاك ال َو ْق ْت َط َل ْ
من
يسْ ،
شاول ْ
َملكْ .و َعطاهن اَلله ُ
ابن َق ْ
عين َس ِنة َزما ْنَ .و َاخذو
يامين ،اَأ ْر ْب ْ
َقبيلة ب ْن ْ
13

14
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يت
ملن داهو ْد َملكْ ،وشه ْدلو ْوقالْ‘ :اَأ َر ُ
ْو َق َّي ْ
رجا ْل كَما َق ْلبي .ه ّواِ
ابن َي ّسى ّ
داهود ْ
من ذ ّريّة هاذ
يسي ك ْل اإرادتيْ ’.و ْ
َت َ
ص ،كَما َل
اَلله َق َّي ْم ْ
لاسرائي ْل َيس ُو ْع ْم َخلّ ْ
يوحنّا َت ي ْكر ْز َقب ْل َل يجي
َو َع ْدْ .و َب َع ْث َ
ْب َم ْعموذيّة ال َّتوبِة لَك ْل شَ ْعب ْاسرائي ْلْ .وه ّواِ
‘من ت ْفت ْكرون
يوحنّا ي َت ّم ْم خ ْدمتو ،قالْْ :
َ
ِ
ِ
يي َب ْعدي ها ْك
اَنا؟ م ُو اَأنا واَ .ب ِ
لى ْكوا جا ِ
مس َتح ّق اَنا اَأح ّل ْربّ ْ
اط َصولو ’.يا
َل م ُو ْ
ْرج ِا ْل يا اخوتْنا اولاد َقبيلة ا ْبراهيمْ ،و َهو ْذ
ثت ك ْلمة
كن ،لكن انْ َب َع ْ
َل يخافون اَلله َم ْع ْ
من َل َهو ْذ سكّان القدس
َ
لاصْ .
الخ ْ
ساهن لا َع َرفوا ال َمسيح ْولا ْاسفار الاَنْ ِبيا
ْو ُر َو ْ
لى َح َكمو ُه ْو َت َّمموا
َل ت ْنقَرا ك ْل َس ْب ْتَ ،ب ِ
ك ّل النّب ّوات ال َم ْكتوبِةْ .و َم ْع َل ما ا َروا
س
َس َب ْب شي لل َم ْ
وتَ ،ط َلبوا ْ
من بيلا ُط ْ
َت ي ْقتلو ُهْ .و َو ْق ْت َل َت َّمموا ك ْل شي َل
الصليب ْو َح َّطو ُه
توب كا ْن َع َليو ،نَ َّزلو ُه م َّ
َم ْك ْ
يتين،
َ
من َبين ال َم ْ
س اَلله َق َّيمو ْ
ف َقب ْرَ .ب ّ
ْو َظ َه ْر ف اِيّ ِام ْكثي ْر لَو ْذ َل َط َلعو َمعو م
السع ْشهودو ع ْند
َّ
الجلي ْل للق ْدسْ ،وهنّ ِا ن ِا َّ
ِ
ِ
نحنا زا ْكوا نْ َبشّ ْركن ْبها ْك
الشَّ ْع ْبْ .و ْ
َوع ْد َل صا ْر لا َّبهاتْناْ .كوا َت َّمموا اَألله
من َل َق َّي ْم َيس ُوعْ ،كَما
لنا ْ
نحن ِا اولاد ْنْ ،
َل انْ َك َت ْب ف َم ْزمور الثّ ِاني‘ :ا ْبني اأنْ َت،
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أ
قام َل ُهم داوو َد َم ِلكاً َو َشه َِد َل ُه َوقا َل:
َوا َ
‘ َو َج ْد ُت داوو َد ب َن ي َ ّسى َر ُجلا ً ِب َح َس ِ
ب
قَ ْلبي ُه َو ي َ ْصنَ ُع ك َُّل ُمراديِ 23 ’.م ْن نَ ْس ِل
أ
قام الل ُه ل إ� ْس َ
رائيلِ ،ب َح َس ِ
ب َو ْع ِد ِه،
هذا ا َ
يَسو َع ُم َخ ِّلصاًَ 24 .و أا ْر َس َل يو َح ّنا ِليَكْ ِر َز
قَ ْب َل َمجيئ ِه ِب َم ْعمو ِديَّ ِة ال َّتوب َ ِة ِلك ُِّل َش ْع ِ
ب
اإ ْس َ
رائيلَ 25 .وحي َن كا َن يو َح ّنا يُتَ ِّم ُم ِخ ْد َمتَ ُه
قا َلَ ‘ :م ْن تَ ُظ ّنو َن أانّي أانا؟ َل ْس ُت أانا اإيّاهُ.
َول ِك ْن ُه َوذا ي َ ْأاتي ب َ ْعدي َم ْن ل� أا ْستَ ِح ُّق أا ْن
26
الرجا ُل ال إ�خ َْوةُ
أا ُح َّل ُسيو َر ِحذائ ِه ’.أايُّها ِّ
راهيم َوا َّلذي َن يَخافو َن الل َه
بَني ُسلا َل ِة اإبْ َ
ص.
َم َعكُم! اإ َليكُم أُا ْر ِسلَ ْت كَ ِل َم ُة ال َخلا ِ
27
أ
رؤساءهم َل ْم
ليم َو
َ
ِل� أ َّن ُسكّا َن او ُر َش َ
ب ال�أنْب ِ
ْيدروا بِها َول� ِبكُتُ ِ
ِياء ا َّلتي تُق َر أُا
ك َُّل َس ْب ٍ
ت ،ب َ ْل َحكَموا َعلَي ِه َوتَ َّمموا ما
ْتوبَ 28 .و َم َع أانَّ ُهم َل ْم يَجِ دوا ِع َّل ًة
ُه َو َمك ٌ
ما ِلل َم ِ
وت َس أالوا بيلا ُط َس أا ْن ي َ ْقتُلَ ُه.
َ 29وحي َن تَ َّمموا ك َُّل ما كُ ِت َب َع ْن ُه أانْ َزلوهُ
الصلي ِ
ب َو َو َضعوهُ في قَ ْب ٍرَ 30 .ول ِك َّن
َع ِن َّ
الل َه أاقا َم ُه ِم ْن بَي ِن ال� أ ْم ِ
واتَ 31 .و َظ َه َر
أايّاماً كَثي َرة ً ِل َّلذي َن َص ِعدوا َم َع ُه ِم َن ال َجلي ِل
أ
لش ْع ِ
ب.
ليمَ ،و ُهم ال� آ َن ُشهو ُدهُ ِل َّ
اإلى او ُر َش َ
32
ِالو ْع ِد ا َّلذي
َوها نَ ْح ُن أايضاً نُبَ ِّش ُركُم ب َ
صا َر ِل�آبا ِئنا 33 .ها قَ ْد أاكْ َملَ ُه الل ُه َلنا نَ ْح ُن
أ
ْتوب
قام يَسو َع كَما ُه َو َمك ٌ
أابْ َ
ناء ُهم اإ ْذ ا َ
في ال َمزمو ِر الثّاني :أ‘انْ َت ابْني .أانا
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وم َو َل ْدتُ َكَ 34 ’.وهكَذا أاقا َم ُه الل ُه ِم ْن
اليَ َ
بَي ِن ال� أ ْموا ِت ِلكَي ل� يَعو َد فَيَرى أايضاً
فَساداً ،كَما قا َلَ ‘ :س أُاعطيكُم ِن ْع َم َة داوو َد
ال ُم ْؤتَ َمنَ َةَ 35 ’.ويَقو ُل أايضاً في َمكا ٍن اآ َخ َر:
‘ َل ْم تَ َد ْع طا ِه َر َك يَرى فَساداً’.

من
َأانا َاليو ْم ول ْدتو ْكْ ’.وكذاِ َق َّيمو اَلله ْ
َبين ال َميتين ْبشا ْن لا َك ْر ْة لخْ يرى َفساد
طيكن ن ْعم ْة
ال َم ْ
وت ،كَما َل قالَْ :
‘ت ا ْع ْ
ف َغي ْر م ُو َض ْع:
الساد َقةْ ’.وقا ْل زاِ َ
داهو ْد ّ
ْ
طاهرك َفسا ْد’.
‘ما َس َم ْح ْت َت يّرى

ِ «36ل� أ َّن داوو َد في جي ِل ِه َخ َد َم اإرا َدةَ الل ِه
َو َرقَ َد َوانْ َض َّم اإلى ا آبا ِئ ِه َو َر أاى فَساداً.
َ 37ول ِك َّن هذا ا َّلذي أاقا َم ُه الل ُه َل ْم َير
فَساداً 38 .فَا ْعلَموا اإذاً يا اإخ َْوةُ أانَّ ُه بِهذا
يُكْ َر ُز َلكُم ِب ُغفْرا ِن ال َخطاياَ 39 .و ِم ْن ك ُِّل
س
ما َل ْم تَ ْستَطيعوا أا ْن تَتَ َّبرروا ِم ْن ُه بِنامو ِ
موسى ،بِهذا ك ُُّل َم ْن ي ُ ْؤ ِم ُن يَتَبَ َّر ُر.
40
ْأ
تي َعلَيكُم ما كُ ِت َب
فَانْتَبِهوا اإذاً ِلئَ ّلا يَا َ
في ال�أنْب ِ
ِياءُ ‘41 :انْ ُظروا يا ُم ْستَ ْه ِزئي َن
َو ْلتُ ْد َهشوا َو ْلتَ ْتلَفواِ ،ل�أنّي َع َملا ً أا ْع َم ُل
في أايّا ِمكمَ ،لو روى َلكُم َع ْن ُه أا َح ٌد َلما
َص َّد ْقتُمَ 42 » ’.وفيما ُهما خارجا ِن ِم ْن
ِع ْن ِد ِهم َطلَبوا ِم ْن ُه ْما أا ْن يَتَك َّلما َم َع ُهم ب ِ
ِهذ ِه
الس ْب ِت القا ِدمَ 43 .و ُم ْن ُذ أا ْن
الكَ ِلما ِت في َّ
راءهما
تَف ََّر َق ال َم ْج َم ُع َذ َه َب يَهو ٌد كَثيرو َن َو َ
َو ُمتَ َه ِّودو َن يَخافو َن ِم َن الل ِهَ .و ُهما كانا
يَتَكَ َّلما ِن َوي ُ ْق ِنعا ِنهِم أا ْن ي َ ْلتَ ِصقوا ِب ِن ْع َم ِة
الل ِه.
الس ْب ِت ال ّتالي ا ْجتَ َم َع ْت تَقْريباً
َ 44وفي َّ
ك ُُّل ال َمدينَ ِة ِلتَ ْس َم َع كَ ِل َم َة الل ِهَ 45 .وحي َن

«من َل داهو ْد ف جيلو َخ َد ْم اإرادة
ْ
س
اَلله ْونام ْولح ْق اَأ َّبهاتو َوارى َفسا ْدَ .ب ْ
ها ْذ َل َق َّيم اَلله ما ارى َفسا ْد .ا ْعرفوا
كن
َبقى يا اخوتي! بها ْذ نَ ْفسو ي ْنكرز لْ ْ
من ك ْل شي َل ما
الخط ّي ْ
غ ْفران َ
اتْ .و ْ
ناموس موسى ت ْت َب َّررونْ ،بها ْذ ك ْل
ت ْقتن ْب
ْ
اكن يجي
كن وايّ ْ
من ي ْت َب َّر ْرَ .بقى بالْ ْ
من ياآ ْ
توب ف الاَنْ ِبياَ ،ل يقولْ:
َع َل ْ
يكن شي ال َم ْك ْ
تن َهو ْذ َل ت ْت َمه َزون! ْو َت ت ْن ْبهتون
‘ َروا اأنْ ْ
كن،
ْوت ْف َسدو ْن! َع َم ْل َت ا ْع َم ْل ف اِيّ ِا ْم ْ
يحكي
شي َل م ُو ت َْس ْدقون يكون اَ َّح ْد ْ
عين
كن َع َليوَ » ’.و ْق ْت َل كانوا طالْ ْ
لْ ْ
ولن َس ْب ْت
من ع ْند ْنَ ،ط َلبوا منّ ْن َت ْ
يح َك ْ
ْ
ِ
يي َهال َكلا ْمْ .و َبع ْد َل خلص ْاجتماع
ال ّجا ِ
ال َم ْج َمعْ ،كثي ْر م الياهود ْوم الغ ْر ْب َل
يخافو ْن من اَلله راحوا َمعنْ .وهنّ ِا بولس
يح َكو ْن وي َق ْنعوو ْن َت يثْبتو ْن
ْو َب ْرنابا كا ْن ْ
ف ن ْعمة اَلله.
ْو َس ْب ْت َل َب ْعدو ،ال َت ّموا ن ِاس َالب َل ْد كلّ ْن
يس َمعو ْن ك ْلمة اَللهَ .و ْق ْت َل ا َروا
َت ْ
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2:14–46:13

الياهو ْد َج ْم َعة ْگبيرِةْ ،ت َع َّبوا َح َسد ْو َبقى
يقومو ْن ض ْد كَلا ْم بولس ْوي ْكفرو ْن .قاموا
«لكن كا ْن
وچن:
بولس ْو َب ْرنابا
قالولن ف ّ
ْ
ْ
من
لاز ْم اَأ َّو ْل شي ت ْنقال ك ْلمة اَللهَ ،ب ِ
لى ْ
تن َعلى
كن ك ْلمة اَللهْ ،و َح َك ْم ْ
تن م ْن ْ
َل َد َف ْع ْ
تست ِا ْهلو ْن َحياة الا َ َبد ِّيةْ ،كوا
ُرو ْح ْ
كن م ُو ْ
من َل كذاِ َو ّصانا
َت ن ْر َج ْع لَع ْند الا َم ْمْ .
‘ح َّطيتو ْك نو ْر للا َم ْم،
َر ْبنا ،كَما َل انْ َك َت ْبَ :
ض» ’.
َت تْكو ْن َ
لاص دي ل ِا آخر الا َ ْر ْ
للخ ْ

َر أاى اليَهو ُد َج ْمع ًا كَثيراً ا ْمتَلاأوا َح َسداً
َو َج َعلوا يُقاوِمو َن الكَ ِلما ِ
ت ا َّلتي يَقو ُلها
بو ُل ُس َوي ُ َج ِّدفون46 .فَقا َل بو ُل ُس َوب َ ْرنابا
َعلا ِنيَ ًةَ « :لكُم كا َن ي َ ْنبَغي أا َّول� ً أا ْن تُقا َل
كَ ِل َم ُة الل ِهَ .ول ِك ْن بِما أانَّكُم تَ ْدفَعونَها
َع ْنكُم َو َج َز ْمتُم َعلى أانْف ُِسكُم أانَّكُم ل�
تَ ْستَ ِحقّو َن ال َحياةَ ال�أبَديَّ َة ها نَ ْح ُن نَ ْلتَ ِف ُت
47
الر ُّب،
اإلى ال� أُ َم ِمِ .ل�أنَّ ُه هكَذا أاوصانا َّ
ْتوبَ ‘ :ع َّينتُ َك نوراً ِللاأُ َم ِم
كَما ُه َو َمك ٌ
ض» ’.
ص َح ّتى أا ْقصى ال� أ ْر ِ
ِلتَكو َن ِلل َخلا ِ
َ 48وحي َن كا َن ال� أُ َم ُم ي َ ْس َمعو َن كانوا
ي َ ْف َرحو َن َوي ُ َم ِّجدو َن كَ ِل َم َة الل ِهَ .واآ َم َن ا َّلذي َن
كانوا ُم َع َّيني َن ِلل َحيا ِة ال�أبَديَّ ِةَ 49 .وكا َن
الر ِّب في ك ُِّل ذ ِل َك
َلام ِبكَ ِل َم ِة َّ
ي َ ْجري الك ُ
ال َم ِ
ؤوس ال َمدينَ ِة
وض ِع50 .ف أَاثا َر اليَهو ُد ُر َ
ساء ال َغن ّيا ِت ال َّلواتي كُ َّن ي َ َخ ْف َن الل َه
َوال ِّن َ
اض ِطهاداً َعلى بو ُل َس
َم َع ُهمَ ،و أاقاموا ْ
َوب َ ْرنابا َو أا ْخ َرجو ُهما ِم ْن تُخو ِمهِمَ 51 .وحي َن
َخ َرجا نَفَضا َعلَيهِم غُبا َر أا ْقدا ِمهما َو أاتَيا
اإلى َمدينَ ِة أايقونياَ 52 .وكا َن ال َّت ُ
لاميذ
س.
ي َ ْمتَلئو َن ِم َن ال َف َر ِح َورو ِح الق ُُد ِ

ْو َجوا ْو َد َخلوا َل َم ْج َمع الياهو ْد،
ْوكذاِ َح َكوا َمعن دي لَ َم ْن اآ َمنوا
س الياهو ْد َل
ْكثي ْر م الياهو ْد واليونان ِّيةَ .ب ّ

َو {في أايقون ّيا} أاتَيا َو َد َخلا اإلى
َم ْج َم ِع اليَهو ِدَ ،وهكَذا تَكَ َّلما
َم َع ُهم َح ّتى اآ َم َن كَثيرو َن ِم َن اليَهو ِد َو ِم َن
اليونا ِن ّيي َن 2 .أا ّما اليَهو ُد ا َّلذي َن َل ْم يَكونوا

46

47

يس َمعون الا َم ْم ،كا ْن
َو ْق ْت َل كا ْن ْ
ويس ْبحو ْن َلاللهْ ،واآ َمنوا َل كانوا
ي ْف َرحو ْن َ
نين من اَلله لَ َحياة الا َ َبد ِّية .وك ْلمة
ْم َع َّي ْ
س
ال َّر ْب كا ْن ت ْن َحكى ف ك ْل م ُو َض ْعَ .ب ّ
گين
نسوا ْن زن ِا ْ
الياهو ْد َه َّيجوا ُر َوسا َالب َلد ْو ْ
خايفين اَلله َمعنْ ،و َق َّيموا اضْ طها ْد َعلى
ديرتنْ .و َو ْق ْت
من ْ
بولس ْو َب ْرنابا ْوط ِالَعوون ْ
ين ْو َجوا
ين َغبرة ْاج َر ْ
َل َط َلعوا ،نَفَضوا َع َل ْ
َلايقونْيا .وال َّتلامي ْذ كا ْن ي ْت َع َّبو ْن َف َرح ْو ُروح
القدس.
ْ
48

49

50

51

52

14

ف اَأيقونيا
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فوس
ُم ْذ ِعني َن فَق َْد أاثاروا َو أاف َْسدوا نُ َ
ال� أُ َم ِم ِليُسيئوا اإلى ال� أ َخ َوي ِنَ 3 .و َمكَثا
ُه َ
ناك َزماناً َطويلا ً يَتَكَ َّلما ِن َعلا ِنيَ ًة َع ِن
الر ِّبَ ،و ُه َو ي َ ْش َه ُد ِلكَ ِل َم ِة ِن ْع َم ِت ِه بِال�آيا ِت
َّ
أ
َوبِال َعجائ ِ
ب ا َّلتي كا َن ي َ ْصنَ ُع بِايديهِما.
َ 4وك ُُّل َج ْم ِع ال َمدينَ ِة كا َن ُم ْنق َِسماً،
ب َ ْع ُض ُهم كا َن َم َع اليَهو ِد وب َ ْع ُض ُهم َم َع
5
ميم ِم َن
َّ
الرسو َلي ِنَ .وصا َر ِض َّد ُهما تَ ْص ٌ
أ
أ
ُ
ال� َم ِم َو ِم َن اليَهو ِد َو ُر َؤسا ِئهِم ا ْن يُهينو ُهما
َوي َ ْرجمو ُهما ب ِ
ِالحجا َر ِةَ 6 .وحي َن َع ِلما
انْتَقَلا َوا ْحتَ َميا ِب َمدينَتَي لوكان ّيا لوسطرا
و ِد ْربي َوالقُرى ال ُمحيط ِة ِبهِماَ 7 .و ُه َ
ناك
كانا يُبَ ِّشرانِ.
َ 8وكا َن ي َ ْج ِل ُس في مدينَ ِة لوسطرا َر ُج ٌل
الر ْجلَي ِن ُم ْق َع ٌد ِم ْن ب َ ْط ِن أُا ِّم ِهَ ،ل ْم يَكُ ْن
أا َش ُّل ِّ
قَ ْد َمشى قَ ُّط9 .هذا َس ِم َع بو ُل َس يَتَكَ َّل ُم.
حي َن راآهُ بو ُل ُس َوتَب َّي َن َل ُه أا َّن في ِه اإيما ٌن
ِليَ ْخلُ َص 10 ،قا َل َل ُه ب َِصو ٍ
ت عا ٍلَ :
«لك
الر ِّب يَسو َع ال َمسي ِح قُ ْم َعلى
أاقو ُل بِا ْس ِم َّ
ِر ْجلَ َ
َقام َو َمشىَ 11 .وحي َن
يكَ ».وقَ َف َز ف َ
أ
را ِ
ت ال ُجمو ُع ما َصنَ َع بو ُل ُس َرفَعوا
أا ْصواتَهم ِب ِلسا ِن ال َم ِ
وض ِع قائلي َن« :ال� آ ِله ُة
تَ َش َّبهوا بِالبَ َش ِر َونَ َزلوا اإليناَ 12 ».و َس َّموا
ميس»،
ب َ ْرنابا « َس ِّي َد ال�آله ِة» َوبو ُل َس « ِه ْر َ
ِل�أنَّ ُه ُه َو ا َّلذي كا َن ي َ ْب َد أُا في الكَ ِل َم ِة.
َ 13وكا ِه ُن َس ِّي ِد ال�آله ِة ا َّلذي كا َن خا ِر َج

13-3:14

ما طاعواَ ،ه َّيجوا الا َم ْم َت ياأ َذون الاخْ وِة.
ين كا ْن
ْو َبقَوا َهون َْك َزما ْن َطويلْ ،وقدّام ال َع ْ
يح َكو ْن َع ال َّر ْبْ ،وه ّواِ يشْ َه ْد لَك ْلم ْة ن ْعمتو
ْ
يسي َعلى
بال َعلامات والعجايب َل كا ْن َ
قسمين كانوا،
َينْ .وك ْل َجماعة َالب َل ْد م ْن
ْ
ايد ْ
س َمع ال ّرس ْلْ .وصار
س َمع الياهود ْون ِا ْ
ن ِا ْ
ساهن،
ين حك ْم م الياهو ْد والا َم ْم ْو ُر َو ْ
َع َل ْ
بالح َج ْرْ .و َو ْق ْت َل
َت يهينوون ْوي ْرجموو ْن َ
َع َرفوا ،انْ َت َق ْلوا وال َت َجوا ف لوقانِ ّيا ْولوس ْطرا
ولنْ ،و َهون َْك كا ْن
ْو َد ْربي وضْ يا ْع َل َح ْ
َيبشْ رو ْن.
3

4

5

6

7

لوسطرا و َدربي

ْوكا ْن في ف لوس ْطرا َزلَ ِمة ق ِاع ْد ْاج َريو
طن اأ ّمو ،ما مشي ف
من َب ْ
حين اَأ ْع َر ْج ْ
ْم َك ْر َس ْ
يحكيْ ،و َو ْق ْت َل
بولس ْ
ع ْمرو .ها ْذ سم ْع ْ
ص،
ارا ُه بولس ْو َع َرفْ ِفيو اإيما ْن َت يخْ َل ْ
وت ع ِاليْ :
«لك اَأقو ْل باس ْم َر ْبنا
قالْلو ْب َص ْ
سيح :قو ْم َعلى ْاج َر ْ
يكْ ».ون َْط
َيس ُوع ال َم ْ
قام ْومشيْ .ولَ ّمة الشَّ ْع ْب َو ْق ْت َل ا َروا شي
بولسَ ،علَّوا َصوتن ْوساحو ب ْلس ِان
َل َسوى ْ
بالبشَ ر ْون ْزلوا لَعنّا.
الدّيرِة :الاآلِ َهة ْتشَ َّبهوا َ
ميس،
بولس ه ْر ْ
ْو َس ّموا َب ْرنابا َس ّيد الاآلِ َهة ْو ْ
كاهن َس ّيد
من َل ه ّواِ َبدا ف ال َكلا ْمْ .و ْ
ْ
ِ
الاآل َهة ْ
جاب
هاك َل كا ْن َب ّرات َالب َل ْدْ ،
8

9

10

11

12

13

420

الرسل
أاعمال ّ
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ثوراِن َواكالي ْل دي لا ْبواب الدّا ْر ،م ُو َض ْع
لين { َمع لَ ّمة ن ِاسْ }،وكان
َل كانوا ن ِا ْز ْ
بولس َو ْق ْت َل
يري ْد ي ْذ َب ْح ْ
س َب ْرنابا ْو ْ
لنَ .ب ْ
س ْمعوا ،شَ َّرطوا َحويسن ْونَطّوا َط َلعوا لَع ْن ْد
لَ ّمة النّ ِاس ْوكان يس ِيحو ْن ويقولو ْن« :يا
ات
نحن ِا زاِ انْسانْ ْ
تن؟ ْ
ْرج ِالْ ،اَأيش ت َْس َوون انْ ْ
كن َت
َماكن ْ
حس ْون ْت َو َّج ْع .ونْ َبشّ ْر ْ
ك ْ
نحن ِا نْ ّ
الحي َل َسوى
ت ْر َجعو ْن ْ
من َهالاباطي ْل َلالله َ
ين.
ض وال ّ ْبحار ْوك ْل شي َل ِف ْ
َّ
السما والا َ ْر ْ
ها ْك َل ف ْاجيال القَدي ْم َخلّى ك ّل الا َم ْم
قنَ .مع َل ما َخلّى نَ ْفسو
يروحو ْن َ
ف َطريِ ْ
ُ
ِ
يرات م
يلن َخ ْ
يس ْ
َبلا شَ هادة َو ْق ْت َل كان َ
ف َمواسما
ويربّي ْثما ْر َ
السما وي َن ّزلْ ْ
َّ
لن َم َط ْر َ
لوبن شَ َبع ْو َهناْ ».و َم ْع ك ْل ها ْذ
وي َع ّبي ْق ْ
َل كان يقولو ْن ،بال ّز ُور َوقَّفوا الشَّ ْعب ْو َم َنعوا
س َجوا لَون َْك ياهو ْد من
اَ َّح ْد ي ْذ َب ْح ْ
لنَ .ب ْ
اَيقونْيا َوانْطا ْكيا ْو َه َّيجوا َع َلين الشَّ ْعب،
بالح َجر ْو َس َحبو ُه لَ َب ّرات
ْو َر َجموا
بولس َ
ْ
مات .وال َت ّموا
من َل قالوا َب ْلكي ْ
َالب َل ْدْ ،
َع َليو ال َّتلاميذْ ،وقام و َد َخ ْل َللب َلدْ .وث ِاني نْهار
َط َل ْع م َنون َْك َم ْع َب ْرنابا ْو َجوا لَ َد ْربي.
14

15

16

17

18

19

20

ال َّرج َعة لانْطا ْكيا ف سوريّا

س هاك َالب َل ْد،
ْو َو ْق ْت َل كان َيبشْ رو ْن ن ِا ْ
رجعوا َجوا لَلوس ْطرا ْولاَيقونْيا
َتل َمذوا ْكثيرْ .و ْ
21
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موع} بِثيرا ٍن َو أا َ
كاليل
ال َمدينَ ِة أاتى { َم َع ُج ٍ
اإلى با ِ
يث كانا نا ِز َلي ِنَ ،وكا َن
ب ّ
الدا ِر َح ُ
ريد أا ْن ي َ ْذب َ َح َل ُهماَ 14 .ول ِك َّن ب َ ْرنابا َوبو ُل َس
يُ ُ
حي َن َس ِمعا َشقّا ث َوبيهِما َوقَفَزا َو َخ َرجا
اإلى ال َج ْم ِع َوكانا ي َ ْص ُرخانِ15 ،قائلَي ِن:
أ
الرجا ُل ،ماذا أانْتُم صا ِنعون .نَ ْح ُن
«ايُّها ِّ
حاسيس ِم ْثلَكُم .نُبَ ِّش ُركم أا ْن
أايضاً ب َ َش ٌر ب أِا
َ
تَ ْرجِعوا َع ْن ِ
هذ ِه ال�أباطي ِل اإلى الل ِه ال َح ِّي
ض َوالبحا َر
ماء َوال� أ ْر َ
ا َّلذي َصنَ َع َّ
الس َ
َوك َُّل ما فيها 16 .ذ ِل َك ا َّلذي في ال� أ ْجيا ِل
الماضي ِة تَ َر َك ال� أُ َم َم ي َ ْذ َهبو َن في ُط ُر ِقهم
الخاص ِة ِبهِمَ 17 .م َع أانَّ ُه َل ْم ي َ ْت ُر ْك نَف َْس ُه
َّ
أ
بِلا َشهاد ٍةِ ،ل�نَّ ُه كا َن ي َ ْصنَ ُع َل ُهم َخيرا ٍ
ت
الس ِ
ماء ويُن ِز ُل َل ُهم َم َطراًَ ،وي ُ ْن ِ
ض ُج
ِم َن َّ
ذاء
ال ِّثما َر في أا ْز ِمنَ ِتهاَ ،وي َ ْملاأُ قُلوب َ ُهم ِغ ً
َوتَنَ ُّعماًَ 18 ».و َم َع أانَّ ُهما كانا يَقول� ِن ِ
هذ ِه
الش ْع َب ِم ْن أا ْن ي َ ْذب َ َح َل ُهما
فَبِال َج ْه ِد َمنَعا َّ
أا َح ٌدَ 19 .و أاتى اإلى ُه َ
ناك يَهو ٌد ِم ْن أايقونيا
الش ْع َب
َو ِم ْن أانْطا ِك ّيا َو َه ِّيجوا َعلَيهِما َّ
فَ َر َجموا بو ُل َس َو َج ّروهُ اإلى خا ِر ِج ال َمدينَ ِة،
ماتَ 20 .وتَ َج َّم َع
ِل�أنَّ ُهم كانوا ي َ ُظ ّنو َن أانَّ ُه َ
َحو َل ُه ال َّت ُ
َقام َو َد َخ َل اإلى ال َمدينَ ِة.
لاميذ ف َ
َوفي اليَو ِم ال ّتالي َخ َر َج ِم ْن ُه َ
ناك َم َع ب َ ْرنابا
َو أاتَيا اإلى َمدينَ ِة ِد ْربي.
21
ناء ال َمدينَ ِة
َوحي َن كانا يُبَ ِّشرا ِن أابْ َ
تَ ْل َمذا كَثيري َن َو َر َجعا َو أاتَيا اإلى َمدينَ ِة

الرسل
أاعمال ّ
لوسطرا َواإلى أايقونيا َواإلى أانْطا ِك ّيا،
فوس ال َّت ِ
لاميذ َوي َ ْطلُبا ِن ِم ْن ُه ْم
 22يُثَ ِّبتا ِن نُ َ
أا ْن يُقيموا في ال إ�يمانَِ ،وكانا يَقول� ِن
َل ُهم« :بِضي ٍق كَثي ٍر ي َ ْنبَغي أا ْن نَ ْدخ َُل اإلى
َملَكو ِت الل ِه».
َنيس ٍة
َ 23و أاقاما َل ُهم في ك ُِّل ك َ
ُشيوخاًَ ،و ُهم يَصومو َن َم َع ُهم َوي ُ َص ّلو َن
الر ِّب ا َّلذي ا آ َمنوا ِب ِه.
َوي َ ْستَو ِدعونَ ُهم اإلى َّ
َ 24وحي َن طافا في ِم ْن َط َق ِة بيسيديّا أاتَيا
اإلى ب َ ْمفول ّياَ 25 .وحي َن تَكَ َّلما في َمدينَ ِة
الر ِّب نَ َزل� اإلى أايطال ّيا.
ب ِْرجي ِبكَ ِل َم ِة َّ
َ 26و ِم ْن ُه َ
ناك سافَرا في البَ ْح ِر َو أاتَيا اإلى
أانْطا ِك ّياِ ،ل�أنَّ ُه ِم ْن ُه َ
ناك كانا ي َ ْستَو ِدعا ِن
الر ِّب ال َع َم َل ا َّلذي أاكْ َملا.
اإلى ِن ْع َم ِة َّ
َ 27وحي َن ا ْجتَ َم َع ِ
َنيس ُة كُ ُّلها كانا
ت الك َ
ي َ ْروِيا ِن َع ْن ك ُِّل َش ٍ
يء َع ِم َل َم َع ُهم الل ُه،
باب ال إ�يمانَِ 28 .وزماناً
َو أانَّ ُه فَتَ َح ِللاأُ َم ِم َ
ناك ِع ْن َد ال َّت ِ
َطويلا ً َمكَثا ُه َ
لاميذ.
ناس ِم َن اليَهو ِديَّ ِة
َوكا َن قَ ْد نَ َز َل أُا ٌ
َوكانوا ي ُ َع ِّلمو َن ال إ�خ َْوةَ« :اإن
َل ْم تَ ْختَ ِتنوا ِب َح َس ِ
س ل�
ب عاد ِة ال ّنامو ِ
ياج
تَ ْستَطيعو َن أا ْن تَ ْخلُصواَ 2 ».وصا َر ِه ٌ
َثير َو ُمجا َدل ٌة ِلبو ُل َس َوب َ ْرنابا َم َع ُهم،
ك ٌ
َوتَ َع َّي َن أا ْن ي َ ْص َع َد بو ُل ُس َوب َ ْرنابا َوا آ َخرو َن
الشيو ِخ ا َّلذي َن في
الر ُس ِل َو ُّ
َم َع ُهما اإلى ُّ
أ
ف ِ
ليم ِم ْن أا ْج ِل َم ْس أا َل ِة الخلا ِ
هذ ِه.
او ُر َش َ

15

2:15–22:14

ْولانْطا ْكيا ،ي َث ْبتون نْفوس ال َّتلاميذ ْوي ْطلبو ْن
منّ ْن َت ي ْبقَون ف الايمان ،ويقولولن:
« ْبذيقَة ْگبيرِة لاز ْم ي ْندخ ْل لَ َم َلكوت اَلله».
22

مولن ف ك ْل بي َعة ْشي ُو َخةْ ،وكان
ْو َق َّي ْ
ويصلَّو ْن وياَأ ْمن ْوو ْن لَ َر ْبنا َل اآ َمنوا
يصومو ْن َ
ِفيوْ .و َو ْق ْت َل داروا ف ديرة ْبسيدياَ ،جوا
َل َب ْمفيلياْ .و َبع ْد َل َح َكوا ف ب ْرجا ْبك ْلمة
ال َّر ْب ،ن ْزلوا لاإ يطالْياْ ،وم َنون َْك راحوا ف
من َهون َْك
من َل ْ
َالبحر ْو َجوا لانْطا ْكياْ ،
اَأ َّمنوا لَن ْعمة ال َّر ْب َع َم ْل َل َت َّممواْ .و َو ْق ْت
ولن َعلى ك ْل
َل َج َمعوا ك ّل البي َعةَ ،ح َك ْ
شي َل َسوى َمعن اَللهْ ،و َعلى َل َف َت ْح باب
الايما ْن للا َم ْم .و َزما ْن َطويل كانوا َهون َْك
َمع ال َّتلامي ْذ.
23

24

25

26

27

28

َم ْج َمع القدس

15

س م الياهود ِّية ْوكان
ون ْزلوا ن ِا ْ
ي َعلمون الاخْ وِة يقولو ْنَ :ل م ُو
اموس م ُو تْت ِي ْقو ْن
ت ْت َط َّهرون ْبموجب عادة النّ ْ
تخْ َلصو ْنْ .وصا ْر قال ْوقيل ْكثير ْوجدا ْل
لت َت ي ْط َلعو ْن
لبولس ْو َب ْرنابا َمعنْ .و َو َّص ْ
عن لَع ْند ال ّرس ْل
بولس ْو َب ْرنابا ْو َغير ْن َم ْ
2

422
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سْ .و َب َعثتن ْو َو َّدعتن
والّشْ ي ُو َخة َل ف الق ْد ْ
السامر ِّية،
البي َعةْ ،وفاتوا َ
ف ك ْل فينيقيا و َبين َّ
يح َكو ْن َعلى رجوع الا َم ْم َلاللهْ ،وكا ْن
ْوهنّ ِا ْ
يفَرحون الاخْ وِة َف ْر َحة ْگبيرِة.
س ،صارلن ْاست ْقبا ْل
ْو َو ْق ْت َل َجوا للق ْد ْ
ولن
م البي َعة وال ّرس ْل والّشْ ي ُو َخةْ .و َح َك ْ
س
ك ْل شي َل َسوى َمعن اَللهْ .وقاموا ن ِا ْ
من َم ْذ َهب ال َف ّريس ِّية
َل كا ْن كلا آ َمنوا ْ
ْوقالوا« :واج ْبكن ْت َط ْهروو ْن ،و ْت َو َّصوو ْن
ناموس موسى ».ال ّرس ْل
يحفَظو ْن
َت ْ
ْ
والّشْ ي ُو َخة ْاج َت َمعوا َت ي َط ْلعو ْن لَ َهال َم َس ِلة.
ْو َو ْق ْت َل صا ْر جدال ْكثي ْر ،قا ْم شَ ْمعون
من
تن ت ْعرفو ْن ْ
لن« :يا ْرج ِال اخوتْنا ،اأنْ ْ
ْوقالْ ْ
من
يس َمعون الا َم ْم ْ
اَأ َّول ِالايّ ِام ،اخْ تار اَلله َت ْ
ث ّمي ك ْلمة ال ْبشا َرة وياآ ْمنو ْن .والله َل ي ْعرفْ
طاهن ُروح
لوب ،شَ َه ْدلن ْو َع ْ
شي َل ف ال ّ ْق ْ
القدس كَما َل َعطا ُه لنا .و ْبشي ما َف َّر ْق
ْ
لوبن.
من َل َط َّه ْر بالايمان ْق ْ
يننْ ،
بي ْننا ْو َب ْ
تن لَيش ت َْج ْربون اَلله ْبهاي َل َت
والس ْع اأنْ ْ
َّ
تْحطّو ْن نير َعلى ْرقاب ال َّتلامي ْذ ،لا اَأ َّبهاتْنا
لى ْبن ْعم ْة َر ْبنا
نحملو؟ َب ِ
نحن ِا ت ْقنا ْ
ْولا ْ
َماهن».
صك ْ
َيس ُوع ال َمسيح نْاآ ْ
من َت نخْ َل ْ
واس َت َمعوا لَبولس
ْوس ْكتوا ك ّل َّ
الجم َعةْ ،
ولن َعلى ك ْل شي َل َسوى
ْو َب ْرنابا ْ
يح َك ْ
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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َنيس ُة َو أا ْر َسلَ ْت ُهمَ .وكانوا
َ 3و َش َّي َع ْت ُهم الك َ
السا ِم َر ِةَ ،و ُهم
يَسيرو َن في ك ُِّل فونيقي َو ّ
جوع ال� أُ َم ِمَ .وكانوا ي َ ْصنَعو َن
ْيروو َن َع ْن ُر ِ
فَ َرحاً َعظيماً ِلك ُِّل ال إ�خ َْو ِة.
4
أ
أ
ليم ا ْستُقبِلوا ِم َن
َوحي َن اتَوا اإلى او ُر َش َ
الشيو ِخ َو َرووا
الر ُس ِل َو ِم َن ُّ
الك َ
َنيس ِة َو ِم َن ُّ
5
ناس
قام أُا ٌ
َل ُهم ك َُّل ما َصنَ َع َم َع ُهم الل ُهَ .و َ
ِم َن ا َّلذي َن كانوا قَ ْد ا آ َمنوا ِم ْن َم ْذ َه ِ
ب
الف َّريس ّيي َن قائلي َن« :ي ْنبَغي َلكُم أا ْن
ناموس
تَ ْخ ِتنو ُهم َوتَ ْأا ُمرو ُهم أا ْن ي َ ْحفَظوا
َ
6
الشيوخُ
الر ُس ُل َو ُّ
موسىَ ».وا ْجتَ َم َع ُّ
ِليَ ْن ُظروا في ِ
هذ ِه الكَ ِل َم ِةَ 7 .وحي َن صا َر ْت
قام ِس ْمعا ُن َوقا َل َل ُهم:
ُمجا َدل ٌة ك َ
َثيرةٌ َ
أ
الرجا ُل ال إ�خ َْوةُ ،أانْتُم تَ ْع ِرفو َن أانَّ ُه
«ايُّها ِّ
ِم َن ال�أيّا ِم ال�أولىِ ،م ْن فَمي اخْتا َر الل ُه
أا ْن يس َم َع ال� أُ َم ُم كَ ِل َم َة البِشا َر ِة َويُؤ ِمنوا.
َ 8والل ُه ا َّلذي ي َ ْع ِر ُف ما في القُلو ِ
ب َشه َِد
س كَما َلنا أايضاً.
روح الق ُُد ِ
َل ُهم ف أَا ْعطا ُهم َ
َ 9وب َِش ٍ
يء َل ْم ي ُ َم ِّي ْز بَينَنا َوبَينَ ُهمِ ،ل�أنَّ ُه َط َّه َر
بِال إ�يما ِن قُلوب َ ُهمَ 10 .وال� آ َن ِلماذا أانْتُم
تُ َج ِّربو َن الل َه ِلتَ َضعوا نيراً َعلى ِرقا ِ
ب
ال َّت ِ
استَ َط ْعنا
لاميذ ،ل� ا آبا ُؤنا َول� نَ ْح ُن ْ
11
الر ِّب يَسو َع
أا ْن نَ ْح ِملَ ُهَ .ول ِك ْن ِب ِن ْع َم ِة َّ
ص ،كَما ُهم
ال َمسي ِح نُ ْؤ ِم ُن أانَّنا ن َ ْخلُ ُ
أايضاً 12 ».ف ََسك ََت ال َج ْم ُع كُ ُّل ُهَ .وكانوا
ي َ ْس َمعو َن بو ُل َس َوب َ ْرنابا ي َ ْروِيا ِن ك َُّل ما
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َصنَ َع الل ُه ب أِايديهِما ِم ْن اآيا ٍ
ظائم في
ت َو َع َ
13
أ
قوب
قام ي َ ْع ُ
ال� أُ َم ِمَ .وب َ ْع َد ا ْن َسكَتوا َ
َوقا َل :أ
الرجا ُل ال إ�خ َْوةُ ،ا ْس َمعوني.
«ايُّها ِّ
َيف ب َ َد أا الل ُه ي َ ْختا ُر
ِ 14س ْمعا ُن َروى َلكُم ك َ
ِم َن ال� أُ َم ِم َش ْعباً ِل� ْس ِم ِهَ 15 .وهذا تُوا ِف ُق ُه
مات ال�أنْب ِ
ْتوب:
كَ ِل ُ
ِياء ،كَما ُه َو َمك ٌ
ِ ‘16من ب َ ْع ِد ِ أ
أُ
قيم َخي َم َة داوو َد
هذ ِه ا ْر ِج ُع َوا ُ
ا َّلتي َوقَ َع ْت َو أابْني ما َوقَ َع ِم ْنها َو أُاقي ُم ُه،
17
الر َّبَ ،وك ُُّل
َح ّتى ي َ ْطلُ َب ُ
سائر البَ َش ِر َّ
اسمي .يَقو ُل
عي َعلَيهِم ْ
ال� أُ َم ِم ا َّلذي َن ُد َ
الر ُّب ا َّلذي َصنَ َع ك َُّل ِ
هذ ِه 18معروف ٌة ُم ْن ُذ
َّ
أ
أ
ال�ز ِل ا ْعما ُل الل ِه’.
ِ «19لهذا أاقو ُل أالّ� ي ُ ْر َه َق ا َّلذي َن ِم َن
ال� أُ َم ِم ي َ ْرجِعو َن اإلى الل ِه20 ،ب َ ْل أا ْن ي ُ ْر َس َل
اإ َليهِم أا ْن يَكُفّوا َع ْن نَجا َس ِة ال َم ْذبو ِح َو َع ِن
الد ِمِ 21 .ل� أ َّن
الزنى َو َع ِن ال َم ْخنو ِق َو َع ِن َّ
ِّ
أ
موسى ِم َن ال� ْجيا ِل القَدي َم ِة في ك ُِّل َمدينَ ٍة
َل ُه كارزو َن في ال َمجا ِم ِع في ك ُِّل َس ْب ٍ
ت
ي َ ْق َر أاونَ ُه».
 22حينَ ٍ
الشيوخُ َم َع
الر ُس ُل َو ُّ
ئذ اخْتا َر ُّ
َنيس ِة كُ ِّلها َر ُجلَي ِن َو أا ْر َسلو ُهما اإلى
الك َ
أانْطا ِك ّيا َم َع بو ُل َس َوب َ ْرنابا ،ي َ ُه َوذا ال َم ْد ُع َّو
با ْرشابا َوسيلا ال ُم َد َّربَي ِن بَي َن ال إ�خ َْو ِة.
23
«الر ُس ُل
َوكَتَبوا رسال ًة ب أِايديهِم هكَذاُّ :
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َينَ ،علامات ْو َعجايب ْگبيرِة َبين
اَلله بيد ْ
الا َم ْمْ .و َبع ْد َل س ْكتوا ،قا ْم َي ْعقوب ْوقالْ:
«يا ْرج ِال اخوتْناْ ،اس َمعوني .شَ ْمعو ْن
كن اأ ْش َو ْن َبدا اَلله يخْ تا ْر م الا َم ْم
َحكى لْ ْ
لاسموْ .ولهاي يوافق كَلام الاَنْ ِبيا،
شَ ْع ْب ْ
توبَ ‘ :بعد َهو ْذَ ،ت ا ْر َج ْع
ْبموجب ال َم ْك ْ
عتَ ،وا َع ّم ْر شي َل
َوا َق ّي ْم َخيم ْة داهو ْد َل َو َق ْ
َو َق ْع منّا َوا َق ّيموْ .بشا ْن باقي َالبشَ ْر ي ْطلبون
ال َّرب ْوك ّل الا َم ْم َل انْدَعى ْاسمي َع َلين،
روفين
يقول ال َّر ْب َل َسوى َهو ْذ كلّ ْنَ .م ْع ْ
م الا َ َزل ا ْعمال اَلله’.
13

14

15

16

17

18

« ْبشا ْن هاي اَنا اَأقولَْ :خلّي لا ي َث ْقلو ْن
لى
َع َلو ْذ َل م الا َم ْم ي ْر َجعو ْن َلاللهَ .ب ِ
من نَجاسة ال َّذبايح
لن َت َيب ْعدو ْن ْ
ن ْب َعث نْقولْ ْ
للاصنام ْوم ال ّز ِنى ْوم ال َمخن ُوق
ال َم ْذب ُو َحة ْ
الاجيال القَدي ِمة
من َل موسى م ْ
ْوم الدَّمْ .
كاروزين ف المج ِام ْع ف
ْوف ك ْل َب َل ْد ل ُه
ْ
يقرولو».
ك ْل َس ْب ْت َ
19

20

21

توب للمومنين الم ُو ياهود
َم ْك ْ

الو ْقت ال ّرس ْل والّشْ ي ُو َخة ْوك ّل
هاك َ
البي َعة اخْ تاروا ْرج ِا ْل منّ ْن ْو َب َعثوا لانْطا ْكيا
َم ْع بولس ْو َب ْرنابا ،لَياهوذا َل يقولولو
ين ُر َوسا كانوا
«بارشابا» ْولسيلاْ ،و َهال ّر ّجالَ ْ
َين قالوا
توب بيد ْ
َبين الاخْ وِةْ .و َك َتبوا َم ْك ْ
22

23
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ِفيو« :ال ّرس ْل والّشْ ي ُو َخة والاخْ وِة لَو ْذ َل في
ف انْطا ْكيا وسوريّا وكيلي ْكيا لَنّ ِا م الا َم ْم.
َ
س منّا َط َلعوا ْو َز َعجوكن
َسلا ْم .سم ْعنا ن ِا ْ
كن َو ْق ْت َل قالولْكن لاز ْم
ْب َكلام ْو َق َلقوا بالْ ْ
نحن ِا ما
تحفَظون النّاموسْ .و ْ
ت ْت َط َّهرون ْو ْ
نحن ِا
ناهنْ .بشا ْن هاي اَأ َرينا كلّ ْتنا ْو ْ
اَأ َم ْر ْ
فكن
ْ
عين واخْ ترنا ْرج ِال ْو َب َعثْنا لَ َط َر ْ
مجت ْم ْ
ِ
س َل َسلَّموا
َم ْع بولس ْو َب ْرنابا َعزي َزي ْننا ،نا ْ
سيح.
سن لَخاطر اس ْم َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
نَ ْف ْ
عن ياهوذا ْوسيلا ْبشا ْن هنّ ِا ْبث ّمن
َب َعثْنا َم ْ
من َل
كن َهال َكلا ْم هالاأمو ْر نَ ْفساْ .
يقولولْ ْ
يكن
را ْد ُروح القدس ْو ْ
نحن ِا لا ي ْن َحط َع َل ْ
الضرور ِّيةَ :ت
الواج ْ
بات ّ
ثق ْل اَأ ْز َي ْد َغي ْر َه ْ
للاصنام ْوم الدَّم ْوم
ت َْب ْعدو ْن م ال َم ْذب ُو ْح ْ
من
كن ْ
يتن ُرو ْح ْ
ال َمخْ ن ُو ْق وال ّز ِنىَ .ل َح َم ْ
ف
تين َ
َهوذ ْك َويّس تْكونو ْن .كونوا ثا ْب ْ
َر ْبنا».
24

25

26

27

28

29

ْو َهو ْك َل انْ َب َعثوا َجوا لانْطا ْكياْ ،و َج َمعوا
توبَ .و ْق ْت َل
ك ّل الشَّ ْعب ْو َع َطوا ال َم ْك ْ
َق َروا ،ف ْرحوا و ْت َع َّزوا .و ْبك ْل ِمة َغن ِّية َق َّووا
من َل ياهوذا ْوسيلا زاِ
الاخْ وِة ْو َث َّبتوو ْنْ ،
َولن َهون َْك َزمان ِّية،
اَأنْ ِبيا كانواْ .و َبع ْد َل َبق ْ
يروحون ْب َسلا ْم لَع ْند
َخلَّوون الاخْ وِة َت ُ
ال ّرس ْل.
30

31

32

33
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الشيوخُ َوال إ�خ َْوةُ اإلى ا َّلذي َن في أانْطا ِك ّيا
َو ُّ
َوفي سوريّا َوكيليك ّيا ،ال إ�خ َْو ِة ا َّلذي َن
لامَ 24 .س ِم ْعنا أا َّن أُاناساً
ِم َن ال� أُ َم ِمَ .س ٌ
ِم ّنا َخ َرجوا َو أا ْز َعجوكُم ِبكَ ِلما ٍ
ت َوقَلَبوا
نُفو َسكم قائلي َن‘ :يَجِ ُب أا ْن تَ ْختَ ِتنوا
اموسَ ’،ونَ ْح ُن َل ْم نَ أا ُم ْر ُهم.
َوتَ ْحفَظوا ال ّن َ
ِ 25لهذا ا ْرتَ أاينا َجميعاً َونَ ْح ُن ُم ْجتَ ِمعو َن
َوا ْختَ ْرنا َر ُجلَي ِن َو أا ْر َس ْلنا اإ َليكُم َم َع بو ُل َس
َوب َ ْرنابا َحبيبَينا26 ،ا َّلذي َن َس َّلما نَفْسيهِما
اس ِم َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح.
ِم ْن أا ْج ِل ْ
َ 27و أا ْر َس ْلنا َم َع ُهما ي َ ُه َوذا َوسيلا ِلكَي
يَقول� َلكُم بِالكَ ِل َم ِة ِ
هذ ِه ال�أُمو َر ذاتَها.
س َو َلنا أايضاً
ِ 28ل�أنَّ ُه صا َر اإرا َدةٌ ِلرو ِح الق ُُد ِ
زائد غ َُير ِ
هذ ِه
يوض َع َعلَيكُم ِع ْب ٌء ٌ
أالّ� َ
الضروريَّ ِة 29 :أا ْن تَ ْبتَ ِعدوا َع ِن ال َم ْذبو ِح
َّ
الد ِم َو َع ِن ال َم ْخنو ِق َو َع ِن
ِللاأ ْصنام َو َع ِن َّ
الزنىِ ،ل�أنَّكُم حي َن تَ ْحفَظو َن أانْف َُسكُم ِم ْن
ِّ
هذ ِه َح َسناً تَ ْف َعلو َن .كونوا ِ
ِ
راسخي َن في
الر ِّب».
َّ
30
أ
أ
ُ
َو ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن ا ْر ِسلوا اتَوا اإلى
الش ْع ِ
ب َو أا ْع َطوا
أانْطا ِك ّيا َو َج َمعوا ك َُّل َّ
الرسا َل َةَ 31 .وحي َن قَ َر أاوا فَ ِرحوا َوتَ َع َّزوا.
ِّ
أ
أ
َ 32و ِل� َّن ي َ ُه َوذا َوسيلا كانا نَ ِب َّيي ِن ايضاً،
ِبكَ ِل َم ٍة َغ ِن َّي ٍة قَ َّويا ال إ�خ َْوةَ َو َش َّددا ُهم.
َ 33وب َ ْع َد أا ْن َمكَثا ُه َ
ناك زماناً َص َرفَهما
الر ُسل.
ال إ�خ َْوةُ ب َِسلا ٍم اإلى ُّ
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34
أ أ
قيم ُه َ
ناك 35 .أا ّما
َول ِك َّن سيلا ارا َد ا ْن ي ُ َ
بو ُل ُس َوب َ ْرنابا ف أَاقاما في أانْطا ِك ّيا َوكانا
بشرا ِن َم َع اآ َخري َن كَثيري َن ِبكَ ِل َم ِة الل ِه.
ي ُ ِّ

َ 36وب َ ْع َد أايّا ٍم قا َل بو ُل ُس ِلبَ ْرناباِ « :لنَ ْرج ِْع
َونَ ُز ِر ال إ�خ َْوةَ ا َّلذي َن في ك ُِّل َمدينَ ٍة كَ َر ْزنا
َيف حا ُلهم».
فيها كَ ِل َم َة الل ِه فَنَرى ك َ
ريد أا ْن ي َ ْأاخ َُذ يو َح ّنا ا َّلذي
َ 37وكا َن ب َ ْرنابا ي ُ ُ
ريد
ُد ِع َي ُم ْرقُ َسَ 38 .ول ِك َّن بو ُل َس َل ْم يَكُ ْن ي ُ ُ
أا ْن ي َ ْأاخ َُذهُ َم َع ُهماِ ،ل�أنَّ ُه كا َن قَ ْد تَ َركَهما
َو ُهما في ب َ ْمفول ّيا َو َل ْم ي َ ْذ َه ْب َم َع ُهما
{ ِلل َع َم ِلَ 39 }.و ِل َسبَ ِ
زاع ا ْفتَ َر َق
ب هذا ال ِّن ِ
أا ُح ُد ُهما َع ِن ال� آ َخ ِر ،ف أَا َخ َذ ب َ ْرنابا ُم ْرقُ َس
َوسافرا في البَ ْح ِر َو َذ َهبا اإلى قُ ْب ُر َس.
َ 40واخْتا َر بو ُل ُس سيلاَ ،و َخ َر َج ُم ْستو َدعاً
ِم َن ال إ�خ َْو ِة اإلى ِن ْع َم ِة الل ِهَ 41 .وكا َن
شد ُد
سير في سوريّا َوفي كيليك ّيا وي ُ ِّ
يَ ُ
َنائس.
الك َ
ص َل اإلى َمدينَ ِة ِد ْربي
َو َو َ
ناك ِت ْل ٌ
َولوسطراَ ،وكا َن ُه َ
ميذ
اس ُم ُه تيموثا ُو ُس ،ابْ ُن يَهو ِديَّ ٍة ُم ْؤ ِمنَ ٍة
ْ
2
أ
َنيَ .وك ُُّل ال َّت ِ
لاميذ ِم ْن لوسطرا
َوابوهُ َوث ٌّ
َو أايقونيا كانوا ي َ ْش َهدو َن َل ُه3 .هذا أارا َد
بو ُل ُس أا ْن ي َ ْأاخ َُذهُ َم َع ُه فَ َختَنَ ُه ِل� أ َّن ك َُّل
اليَهو ِد في ال ِم ْن َط َق ِة كانوا ي َ ْع ِرفو َن أا َّن أاباهُ

16

3:16–34:15

س سيلا را ْد ي ْبقى َهون ْ
َك اأ ْك َثر.
َب ْ
ف انْطا ْكياْ ،وكان
ْوبولس ْو َب ْرنابا َبقَوا َ
ويبشرو ْن َم ْع َغيرن ْكثي ْر بك ْلمة اَلله.
ي َع ْلمو ْن َ
34

35

من َب ْرنابا
بولس يفترق ْ

«ت
ْو َبعد َك ّم نْها ْر ،بولس قا ْل َلب ْرناباَ :
ن ْر َجع ونْ ُزور الاخْ وِة ف ك ْل َب َل ْد ك ََر ْزنا ِفيو
يسو ْنَ ».ب ْرنابا
ْب َكلام اَللهْ ،ونرى اَأيش َ
قس،
كان يريد ي َو ّدي َ
يوحنّا َل ي ْت َس ّمى م ْر ْ
عن،
س
بولس ما كان يريد ي َو ّديو َم ْ
ْ
َب ْ
ف
اهن َو ْق ْت َل كانوا َ
من َل كا ْن ك ْل َخ ّل ْ
ْ
عن {لل َع َم ْلْ }.ب َس َبب
َب ْمفي ْلياْ ،وما ْ
راح َم ْ
َهالخلاف ،ا ْف َت َرقوا واِح ْد م اللاخْ ،و َب ْرنابا
َو ّدى م ْرقس ْور ْكبوا ف َالبحر ْوراحوا
رصْ .وبولس اخْ تار سيلا ْو َط َل ْع َبع ْد َل
لَق ْب ْ
ت َْسلَّ ْم م الاخْ وِة لَن ْعمة اَللهْ .وكا ْن ي ْمشي
ف سوريّا ْوكيلي ْكيا ي َث ّبت ال ِب َي ْع.
36

37

38

39

40

41

16

ثاوس بر َفقة بولس وسيلا
تيم ُو ُ

ووصل بولس َل َدربي ولوسطرا.
ْوكا ْن في َهون ْ
اسمو
َك َت ْلمي ْذ ْ
وح ِدة ياهود ِّية موم ِنة
ابن ْ
ثاوس ،كا ْن ْ
تيم ُو ُ
من
َوابو ُه َوثَني كانْ .وك ّل ال َّتلامي ْذ َل ْ
من ايقونيا كا ْن يشْ َه ْدولو .ها ْذ
لوسطرا ْو ْ
راد بولس ي َو َّديو َمعوَ ،و َاخذ َط َّهرو لَخاط ْر
من َل كلّ ْن كا ْن ي ْعرفو ْن
ياهود َل ف َالب َل ْدْ ،
2

3
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12-4:16

يروحو ْن ف
َأابو ُه َوثَني واِْ .و َو ْق ْت َل كا ْن ُ
ال ّ ْبلا ْد كا ْن ي ْكرزو ْن وي َعلموون َت يحفظون
س.
اَأوامر َل َك َتبوا ال ّرس ْل والّشْ ي ُو َخة ف الق ْد ْ
4

وال ِب َيع كا ْن تثبت ف الايمان وتزيد
بال َعدَد ك ْل َيوم.
5

طرواس
رويا بولس ف ُ

ف َمواضع پريجيا و َغلا ْطيا،
ومشيوا َ
ف
يح َكو ْن ك ْلمة اَلله َ
و َم َنعن ُروح القدس ْ
يروحو ْن
اآس ّياْ .و َو ْق ْت َل َجوا لَموس ّيا ،رادوا ُ
م َنونَك لَبيثون ّيا ْوما َس َمحلن ُروح َيس ُوعْ.
من موس ّيا ،ن ْزلوا َل ديرة
ْو َو ْق ْت َل َط َلعوا ْ
طرواسْ .وف رويا بال َلي ْل َظ َهر لَبولس
ُ
ِ
دوني قايم وي ْت َو َّسللو ويقولَْ « :تعا
َزلَمة َم ْك ُ
دونْ ّيا وس ِاع ْدنا».
لَ َم ْك ُ
6

7

8

9

ْو َو ْق ْت َل ارى بولس َهال ّرويا ،راساً ر ْدنا
من َل ا ْف َت َهمنا َر ْبنا َدعانا
دونْ ّياْ ،
نط َلع لَ َم ْك ُ
َت َنبشّ ر ْن.
10

فيلي ّپي

َنيَ 4 .وحي َن كانوا ي َ ُم ّرو َن في ال ُم ُد ِن
َوث ٌّ
كانوا يَكْ ِرزو َن َوي ُ َع ِّلمونَهم أا ْن ي َ ْحفَظوا
الشيوخُ
الر ُس ُل َو ُّ
الوصايا ا َّلتي كَتَبَها ُّ
َ
أ
ليم.
ا َّلذي َن في او ُر َش َ
َنائس تَتَ َش َّد ُد في ال إ�يما ِن
5فَكانَ ِت الك ُ
َوتَكْث ُُر في ال َع َد ِد ك َُّل يَو ٍم.
َ 6وساروا في َمناط ِق ِفروج ّيا َوغَلا ِط ّيا
س أا ْن يَتَكَ َّلموا ِبكَ ِل َم ِة
روح الق ُُد ِ
َو َمنَ َع ُهم ُ
الل ِه في ا آس ّياَ 7 .وحي َن أاتَوا اإلى ِم ْن َط َق ِة
موس ّيا كانوا يُريَدو َن أا ْن ي َ ْذ َهبوا ِم ْن ُه َ
ناك
روح يَسو َع.
اإلى بيثون ّياَ ،و َل ْم ْأيا َذ ْن َل ُهم ُ
َ 8وحي َن َخرجوا ِم ْن موس ّيا نَ ِزلوا اإلى ِم ْن َط َق ِة
رواسَ 9 .وفي ُر ْؤيا ال َّلي ِل َظ َه َر ِلبو ُل َس
َط َ
مكدوني قائ ٍم ي َ ْطلُ ُب ِم ْن ُه قائلا ً:
ِمث ُْل َر ُج ٍل
ٍّ
«تَعا َل اإلى َم ِكدو ِن ّيا َوسا ِع ْدنا».
َ 10وحي َن َر أاى بو ُل ُس ِ
الر ْؤيا ِل َلو ْق ِت
هذ ِه ُّ
أا َر ْدنا أا ْن نَ ْخ ُر َج اإلى َم ِكدو ِن ّياِ ،ل�أنَّنا فَ ِه ْمنا
بش َر ُهم.
الر َّب َدعانا ِلنُ ِّ
أا َّن َّ

واس َوتَ َو َّج ْهنا
11ورك ْبنا مشينا ْ
طرواس س ِاوي َ 11و أابْ َح ْرنا ِم ْن ْ
طر َ
من ُ
ِاس ِتقا َم ٍة اإلى ساموتْراكيَ ،و ِم ْن
لَساموتراكيا ،وث ِاني نْهار جينا لَنا ُپ ِلس .ب ْ
ْ 12وم َنون ْ
َك لَفيلي ّپي ،لَ ّي ِا اَأ ْگ َب ْر َب َل ْد ف ُه َ
ناك في اليَو ِم ال ّتالي أاتَينا اإلى َمدينَ ِة
ِنيابوليسَ 12 .و ِم ْن ُه َ
ناك اإلى فيليبي
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ا َّلتي ِه َي َر ْأا ُس َم ِكدو ِن ّياَ ،و ِه َي ُم ْستَ ْع َمرةٌ،
َو َمكْثْنا في ِ
هذ ِه ال َمدينَ ِة أايّاماً َم ْعلو َم ًة.
الس ْب ِت اإلى خا ِر ِج با ِ
ب
َ 13و َخ َر ْجنا في يَو ِم َّ
ال َمدينَ ِة َعلى ض َّف ِة ال َّنه ِرِ ،ل� أ َّن ُه َ
ناك كا َن
ي َ ْظ َه ُر َمكا ُن َصلا ٍةَ .وحي َن جلَ ْسنا كُ ّنا
نَتَك َّل ُم َم َع ال ِّن ِ
ساء ال ُم ْجتَ ِم ِ
عات ُه َ
ناك.
تخاف الل َه
َ 14و أاتَ ْت بائ َع ُة أُا ْر ُجوا ٍن كانَ ْت
ُ
ا ْس ُمها لو ِديّا ِم ْن َمدينَ ِة أثاوطيراِ .
هذ ِه فَتَ َح
الر ُّب قَ ْلبَها َوكانَ ْت تَ ْس َم ُع ما يَقو ُل بو ُل ُس.
َّ
َ 15وا ْعتَ َم َد ْت ِه َي َوبَنو بَي ِتهاَ ،و َطلَبَ ْت ِم ّنا
قائل ًة« :اإن كُ ْنتُم َحقًّا واثقي َن أانّي ا آم ْن ُت
ِالر ِّب فَتَعا َلوا َوانْ ِزلوا في بَيتيَ ».و أال َّح ْت
ب َّ
َاض ُط ِر ْرنا.
كَثيراً ف ْ
َ 16و َح َد َث أانَّ ُه فيما نَ ْح ُن ذاهبو َن اإلى
روح
الصلا ِة ل�قَ ْتنا جا ِري َ ٌة َلها ُ
َمكا ِن َّ
ِعرافَ ٍةَ ،وكانَ ْت تَ ُد ُّر َعلى أا ْسيا ِدها ِربْحاً
كَثيراً ِم َن ال ِعراف ِة ا َّلتي كانَ ْت تُما ِر ُس.
َ 17وكانَ ْت تَ ْمشي َخ ْل َف بو ُل َس َو َخ ْلفَنا
ِ
اس
َوكانَ ْت تَ ْص ُرخُ قائل ًة:
«هؤل�ء ال ّن ُ
بيد ال إ�ل ِه ال� أ ْعلى َويُبَ ِّشرونَكم ِب َطري ِق
َع ُ
صَ 18 ».وهكَذا كانَ ْت تَ ْف َع ُل أايّاماً
ال َخلا ِ
كَثي َرةً ،فَا ْحتَ َّد بو ُل ُس َوقا َل ِل ّلرو ِح« :اآ ُم ُر َك
ِاس ِم يَسو َع ال َمسي ِح أا ْن تَ ْخ ُر َج ِم ْنها».
ب ْ
َو ِل َلو ْق ِ
ت َخ َر َجَ 19 .وحي َن َر أاى أا ْسيا ُدها
جاء ِربْ ِحهِم قَ ْد َخ َر َج ِم ْنها أا ْم َسكوا
أا َّن َر َ
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كانت مس َتع َم َرةَ ،ق َضينا ِفيا َك ّم
دونْ ّياْ ،و ْ
َم ْك ُ
الس ْب ْت لَ َب ّرات باب
نْهار .و َط َل ْعنا َيوم َّ
من َل َهون َْك كان َيب ّين
َالب َل ْد لَ َج ْنب ال َّنهرْ ،
نحكي
َب ْ
يت َصلاةْ .و َو ْق ْت َل قع ْدنا ،كا ْن ْ
ووح ِدة
ين َهون َْك.
ْ
نسوان كانوا م ْل َت ّم ْ
َمع ْ
َم َرة ب ّياعة ا ْرجوا ْن كان تْخافْ من اَلله ْاسما
من َمدينة َثاأوطيرا .هاي اَلله َف َتح َق ْلبا
لوديّا ْ
هي
ْوكا ْن ْ
تستم ْع لَ َكلا ْم ْ
بولس .و ْت َع َّمذت ِّ
ِ
هي تْقولَْ « :ل
ْوناس َبي ْتا ،وت َو َّسلت لْنا ْو ِّ
ف
َحقا ت َْس ْدقو ْن اآ َم ْن ُت ْب َر ْبناَ ،تعوا نَ ْزلوا َ
وانج َب ْرنا نْ َن ّز ْل
َبيتي ».و ْكثي ْر لَ ّح ْت َع َلينا َ
ف َبي ْتا.
َ
13

14

15

ف َحبس فيلي ّپي

الصلاة،
نحن ِا
رايحين َل َب ْ
ْوصار ْو ْ
يت َّ
ْ
فتح
َط َل ْ
وح ِدة ب ْن ْت خ ّداِ ِمة ِفيا ُرو ْح ْ
عت لنا ْ
من فا ْل
لاسيادا ر ْبح ْگبي ْر ْ
فالْ ،وكان ت َْسي ْ
ف بولس
َل كا ْن ت ْف َت ْحْ .وكا ْن تجي َخ ْل ْ
س
ْو َخ ْل ْفناْ ،وكان تْس ِي ْح وتْقولَْ « :هوذ النّ ِا ْ
ف َطريِق
روكن َ
ويبشْ ْ
َعبيد اَلله الع ِالي ن ِاَ ،
لاصْ ».وكذاِ كان ت َْسي اإيّ ِام ْكثي ْر،
َ
الخ ْ
وانْ َز َع ْج بولس وانْدار ْوقا ْل لاك ال ّر ُو ْح:
عين
«اَأاأْم ْر ِك باس ْم َيس ُوع ال َم ْ
سيح َت ت ْط َل ْ
عتَ .و ْق ْت َل ا َروا
منّاْ ».و َ
ف ساعتا َط َل ْ
16

17

18

19
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مسكوا بولس
ْاسيادا َط َل ْع منّا َرجا ر ْب ْ
حنْ ،
للس ُو ْقَ .و َّدوو ْن لَع ْند
ْوسيلا ْو َج ْر َجروو ْن ّ
الحكّام ْوز َعما َالب َل ْد ْوقالواَ « :هوذ النّ ِاس
من َل ياهو ْد ن ِا ،وي ْكرزولْنا
َيهيجو ْن َب َل ْدناْ ،
عادات م ُو َم ْسم ُوح لْنا ن ْق َبل ونْ َسي ِفيا،
َعلى
ْ
نحن ِا ».ولَ ّم ْة ن ِاس ْگبيرِة
من َل ُروما ْن ْ
ْ
ين .هاك ال َو ْق ْت الحكّا ْم شَ َّرطوا
ال َت ّموا َع َل ْ
ويسن َوا َمروا َت ي ْت َق ْر َپچو ْنْ .و َبع ْد َل
َح ْ
الح ْبسْ ،و َو َّصوا
َقر َپچوون ْكثي ْرَ ،ك ّبوو ْن ف َ
س.
حارس َ
س َت ي ْنح ْرسون ْك َويّ ْ
الح ْب ْ
لن
ْوه ّواِ َو ْق ْت َل وص ْللو َهالاَم ْر ها ْذ ،داِ َخ ْ
الح ْبسْ ،و َح ّط
سن َ
ف َب ْ
َح َب ْ
يت ال ّج ّواِني ف َ
ونص ال َلي ْل،
الخشَ ْب.
ف قالب َ
ْاج َر ْين َ
ّ
ويس ْبحو ْن َلالله،
بولس ْوسيلا كا ْن َ
يصلَّو ْن َ
عولنْ .و َعلى َغ ْف ِلة صا ْر
يست ْم ْ
وال ّ ْم َح َّب ْ
سين ْ
س
َزنْ َزلِة ْگبيرِة ،وانْ َه ّز ْت اَأساسات َ
الح ْب ْ
چاتن
واب كلّنْ ،و َك َل ْپ ْ
وت َف َّتحوا راساً الا ْب ْ
س
كلّن انْ َحلّ ْت .لَ َم ْن مدير َ
س َح ْ
الح ْب ْ
حين،
الح ْبس ْم َف َّت ْ
م ال َّنو ْمَ ،وارى ا ْبواب َ
من َل ا ْف َت َكر
َس َح ْب َسيف ْوراد ي ْقت ْل ُروحوْ ،
ساح َع َليو
سين ك ْل َه َربوا.
بولس ْ
ال ّ ْم َح َّب ْ
ْ
علوت َصوتو ْوقالْلو« :لا تاأْذي ُرو ْ
حك ف
ْب ْ
نحن ِاْ ».و َض ّوالو ْسراج،
شي .كلّ ْتنا َهو ْن ْ
ين
ْونَط ْو َد َخل ْوه ّواِ ي ْرجف ْو َو َق ْع َعلى ْاج َر ْ
لن« :يا
عن لَ َب ّرا ْوقالْ ْ
بولس ْوسيلاْ ،وط ِالَ ْ
20
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السوقِ.
بو ُل َس َوسيلا َو َج ّرو ُهما اإلى ّ
س
َ 20وقَ َّدمو ُهما اإلى قاد ِة ُّ
الش َر ِط َو ُرؤو ِ
الر ُجلا ِن ي ُ ْق ِلقا ِن
ال َمدينَة ،قائلي َن« :هذا ِن َّ
ال َمدينَ َة ِل�أنَّ ُهما يَهوديّانَِ 21 .ويَكْ ِرزا ِن َلنا
بِعادا ٍ
ت ل� يَجو ُز َلنا أا ْن نَ ْقبَ َل َونَ ْع َم َل بِها
ِل�أنَّنا رومان ّيونَ 22 ».وتَ َج َّم َع َحو َل َهما َج ْم ٌع
الش َر ِط ِثياب َ ُهما
َثير .حينَ ٍئذ َّمز َق قا َدةُ ُّ
ك ٌ
َو أا َمروا أا ْن ي َ ْج ِلدو ُهما َ 23وحي َن َجلَدو ُهما
الس ْج ِن َو أا َمروا حا ِف َظ
كَثيراً أا ْلقَو ُهما في ِّ
الس ْج ِن أا ْن ي َ ْح ُر َس ُهما ِب ِعناي َ ٍةَ 24 .و ُه َو حي َن
ِّ
أ
أ
تَلَقَّى هذا ال� ْم َر ا ْد َخلَ ُهما َو َحبَ َس ُهما في
لس ْج ِن َوق َّي َد أا ْر ُجلَ َهما
ال ِق ْس ِم ّ
اخلي ِل ِّ
الد ِّ
ِب ِم ْق َط َر ٍةَ 25 .وفي ُم ْنتَ ِ
صف ال َّلي ِل كا َن
بو ُل ُس َوسيلا ي ُ َص ِّليا ِن َوي ُ َم ِّجدا ِن الل َه،
ناء ي َ ْس َمعونَ ُهماَ 26 .وب َ ْغتَ ًة
َوكا َن ُّ
الس َج ُ
ساسات
حد َث َوتَ َز ْع َز َع ْت أا
ظيم َ
ُ
ِز ْلزا ٌل َع ٌ
ت انْ َفتَ َح ِ
لو ْق ِ
واب
ت ال�أبْ ُ
ِّ
الس ْج ِنَ ،و ِل َ
27
كُ ُّلها َوانْ َح َّل ْت قُيو ُد َجمي ِعهِمَ .وحي َن
استَيق َ
واب
ْ
الس ْج ِن َو َر أاى أابْ َ
َظ حا ِف ُظ ِّ
الس ْج ِن َمفْتو َح ًة أا َخ َذ َسيفاً َو َطلَ َب ا ْنأ
ِّ
أ
أ
جناء
ي َ ْقتُ َل نَف َْس ُهِ ،ل�نَّ ُه كا َن ي َ ُظ ُّن ا َّن ُّ
الس َ
قَ ْد َه َربوا28 .فَناداهُ بو ُل ُس ب َِصو ٍ
ت عا ٍل
َوقا َل َل ُه« :ل� تَ ْصنَ ْع ِبنَف ِْس َك َشيئاً َرديًّا
ِل�أنَّنا َجميعاً ُهناَ 29 ».و أانا َر ِسراجاً َوقَ َف َز
لي
َو َد َخ َل و ُه َو ي َ ْرتَجِ ُف َو َوقَ َع َعلى ِر ْج ِّ
بو ُل َس َوسيلاَ 30 .و أا ْخ َر َج ُهما اإلى الخا ِر ِج
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َوقا َل َل ُهما« :س ِّي َد ِّي ،ماذا ي َ ْنبَغي لي أا ْن
أا ْف َع َل ِلكَي أا ْخلُ َص؟» َ 31وقال� َل ُه« :اآ ِم ْن
ص أانْ َت
ِالر ِّب يَسو َع ال َمسي ِح فَتَ ْخلُ َ
ب َّ
32
الر ِّب
َوبَيتُ َكَ ».وتَكَ َّلما َم َع ُه ِبكَ ِل َم ِة َّ
السا َع ِة
َو َم َع ك ُِّل بَني بَي ِت ِهَ 33 .وفي ِت ْل َك ّ
ِم ْن ِت ْل َك ال َّليلَ ِة أا َخ َذ ُهما َوغ ََّسلَ ُهما ِم ْن
جِرا ِح ال َج ْل ِدَ ،و ِم ْن سا َع ِت ِه ا ْعتَ َم َد ُه َو
َوبَنو بَي ِت ِه كُ ُّل ُهمَ 34 .و أا ْص َع َدهما اإلى بَي ِت ِه
مائدةًَ ،وكا َن ي َ ْبتَ ِه ُج ُه َو َوبَنو
َو َو َض َع َل ُهما َ
بَي ِت ِه ِب إايما ِن الل ِه.
باح أا ْر َس َل قا َدةُ
الص ُ
َ 35وحي َن كا َن َّ
الش َر ِط حا ِملي ِع ِ
ص ٍّي ِليَقولوا ِلكَبي ِر
ُّ
الس ْج ِن :أ
«ا ْط ِل ْق َ
الر ُجلَينَ 36 ».وحي َن
ِّ
هذي ِن َّ
الس ْج ِنَ ،د َخ َل َوقا َل ِلبو ُل َس
َبير ِّ
َس ِم َع ك ُ
هذ ِه الكَ ِل َم َة أا ْن أ
ِ
الش َر ِط أا ْن
«ا ْر َس َل قا َدةُ ُّ
تُ ْطلَقاَ .وال� آ َن اخ ُْرجا َوا ْذ َهبا ب َِسلا ٍم».
37قا َل َل ُه بو ُل ُس« :بِدو ِن َذنْ ٍ
ب َجلَدونا،
َونَ ْح ُن رومان َّيانَِ ،على َم ْر أا ًى ِم َن العا َل ِم
الس ْج ِنَ ،وال� آ َن ِخ ْفيَ ًة
كُ ِّل ِهَ ،و أا ْلقَونا في ِّ
ي ُ ْخ ِرجونَنا .كَ ّلاِ .ليَ ْأاتوا ُهم ب أِانْف ُِسهِم
38
صي
َوي ُ ْخ ِرجوناَ ».و َذ َه َب حا ِملو ال ِع ِّ
الش َر ِط ِ
هذ ِه الكَ ِلما ِت ا َّلتي
َوقالوا ِلقا َد ِة ُّ
قيلَ ْت َل ُهمَ .وحي َن َس ِمعوا أانَّ ُهما رومان ّيا ِن
خافواَ 39 .و أاتَوا اإ َليهِما َو َطلَبوا ِم ْن ُه ْما أا ْن
ي َ ْخ ُرجا َويُغا ِدرا ال َمدينَ َةَ 40 .وحي َن َخ َرجا

40-31:16

ص؟»
يش لاز ْم َأا َسي َت اخْ َل ْ
َس ّيدَينيَ ،أا ْ
سيح َت
قالولو« :اآمن ْب َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
ص اأنْ َت و َب ْ
يتكْ ».و َح َكوا َمعو ك ْلمة
تخْ َل ْ
السا َعة
س َبيتوْ .وفاك ّ
ال َّر ّب ْو َم ْع ك ْل ن ِا ْ
لن من ْج ُروحاتن،
ْوفاك ال َلي ِلة َو ّدى َخ َّس ْ
س َبيتو كلّ ْن.
ْو َ
ف ساعتا ْت َع َّم ْذ ه ّواِ ْون ِا ْ
فرح
لن ص ْف َرة ْو ْ
وح ْط ْ
ْو َو ّدى ط ِالَ ْ
عن لَ َبيتو َ
ه ّواِ ْون ِاس َبيتو كلّ ْن بايمان اَلله.
31

32

33

34

الصبح ،الح ّكام َب َعثوا
َو ْق ْت َل َص َّبح ّ
سَ « :فلّ ْت َهوذ
ش ْر َطة يقولو ْن َل ْگبير َ
الح ْب ْ
س،
سَ ».و ْق ْت َل سمع ْگبير َ
الح ْب ْ
النّ ِا ْ
بولس ،قالْلو« :الحكّام
َد َخ ْل َخ َّب ْر َه َ
الخ َب ْر ِّية لَ ْ
والسع ا ْط َلعوا
اَأ َمروا ت ْط َلعو ْن م َ
سَّ .
الح ْب ْ
الس ِ
لامة ».بولس قالْلوَ « :بلا
ُروحوا َمع َّ
سوج ْولا َس َب ْب قدّام َعين العالَم كل ّ ْن
س ُرومان ْو َك ّبونا ف
َق ْر َپ َچوناْ ،و ْ
نحن ِا ن ِا ْ
بالس ّر يط ِالْعونا؟ لا ،هنّ ِا
َ
والس ْع ّ
سَّ ،
الح ْب ْ
ِ
يجون يطالْعوناْ ».وراحوا الشّ ْر َطة
َخلّي َ
ْوقالوا للحكّا ْم َهال َكلا ْم َل انْقالْلنْ .و َو ْق ْت
َل س ْمعوا ُروما ْن ن ِا ،خافواْ .و َجوا َل
ويروحو ْن م
وتر َّجوو ْن َت ي ْط َلعو ْن ُ
ع ْند ْن َ
سَ ،د َخلوا
َالب َل ْدَ .و ْق ْت َل َط َلعوا م َ
الح ْب ْ
35
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7:17–40:16

الس ْج ِن َد َخلا ِع ْن َد لو ِديّا َو َر أايا ُه َ
ناك
لَع ْن ْد لوديّاَ ،وا َروا َهونَك الاخْ وِة و َق َّووا َق ْلبن ِم َن ِّ
ال إ�خ َْوةَ فَ َع َّزياهم َو َخ َرجا.
ْو َط َلعوا.

17

ف تسالونيكي

ْوفاتوا َعلى َأا ْمفيپوليس ْو َمدينة
اَپ ُولونِ ّيا ْو َجوا لَ ْتسال ُونيكي ،م ُو َض ْع
بولس
َل كا ْن في َم ْج َم ْع للياهو ْدْ .و َد َخ ْل ْ
بوت َحكى
َعلى عادتو َل ع ْندنْ ،وث َّث ْس ْ
ويو ّرى
َم ْ
الاسفا ْرْ ،وه ّواِ يشْ َر ْح َ
عن م ْ
من
ْم َق َّد ْر كا ْن لل َم ْ
سيح َت ي ْت َع َّذ ْب ويقو ْم ْ
سيح ها ْذ َل
َبين ال َميتينْ ،وه ّواِ َيس ُوع ال َم ْ
س منّ ْن اآمنوا ْوت ْبعوا بولس
ا َبشّ ْر ْ
كن ِفيو .ن ِا ْ
ْوسيلا ،و ْكثي ْر م اليونان ِّية َل كان يخافو ْن من
روفين م ُو ْق َلي ْل .وانْ َح َسدوا
نسوا ْن َم ْع ْ
اَللهْ ،و ْ
من س ُوق
يرين ْ
س شَ ّر ْ
الياهود ْولَ ّم ْ
ولن ن ِا ْ
َالب َل ْدْ ،و َس َووا لَ ِّمة ْگبيرِة ْو َغ ْل َغ ِلة ف َالب َلد،
يت ياس ُون ،كان يريدون
ْو َجوا ْوقاموا َعلى َب ْ
ويس ْلموو ْن ل َل ِّمةْ .و َو ْق ْت
يط ِالعوو ْن م َنون َْك َ
َل ما ا َروو ْن َهون َْكَ ،ج ّروا ياس ُو ْن واخوة َل
كانوا َهونَكْ ،وجابوو ْن لَع ْن ْد ُر َوسا َالب َلد،
ْوهنّ ِا ي ْز َعقو ْن ويقولو ْنَ « :هو ْذ ن ِا َل َق َلقوا ك ّل
ض ،و ْكوا لَون زاِ َجوا .ومضيفن ها ْذ
الا َ ْر ْ
َيصر يقمون
ياس ُون واِ ،وكلّ ْن ض ّد اَأوامر الق َ
2

3

4

5

6

7
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َو َم ّرا ب أِا ْمفيبوليس َو أابولون ّيا
يث كا َن
َو أاتَيا اإلى ِتسالونيكي َح ُ
َم ْج َم ٌع ِلليَهو ِدَ 2 .و َد َخ َل بو ُل ُس ،كَما كا َن
ُم ْعتاداً ،اإ َليهِمَ ،وث َلاث َ َة ُسبو ٍ
ت تَكَ َّل َم َم َع ُهم
ِم َن الكُتُ ِ
بَ 3 ،و ُه َو يُف َِّس ُر َويُبَ ْر ِه ُن أانَّ ُه كا َن
أ أ
أ
قوم ِم ْن بَي ِن
َعتيداً ا ْن يَتَا َّل َم ال َمسي ُح َوا ْن ي َ َ
ال� أ ْموا ِت َو ُه َو يَسو ُع ال َمسي ُح هذا ا َّلذي
ناس ِم ْن ُه ْم َو َخ َرجوا
أُاب َ ِّش ُركُم ِب ِه4 .وا آ ِم َن أُا ٌ
اإلى بو ُل َس َوسيلا َوكَثيرو َن ِم َن اليونا ِن ّيي َن
ا َّلذي َن كانوا يَخافو َن ِم َن الل ِهَ ،وكذ ِل َك
ٍ
عروفات غ َُير قَ
ليلات 5 .ف ََد َّب
ِنسا ٌء َم
ٌ
ال َح َس ُد في اليَهو ِد ف ََض ّموا اإ َليهِم أُاناساً
أا ْشراراً ِم ْن أا ْسوا ِق ال َمدينَ ِة َو َصنَعوا َج ْمعاً
غَفيراً َو أا ْقلَقوا ال َمدينَ َة َو أاتَوا َوقاموا ِع ْن َد
بَي ِ
ت اإياسو َن طالبي َن أا ْن ي ُ ْخ ِرجو ُهما ِم ْن
ُه َ
ناك وي ُ َس ِّلمو ُهما اإلى ال َج ْم ِعَ 6 .وحي َن
َل ْم يَجِ دو ُهما ُه َ
ناك َج ّروا اإياسو َن وال إ�خ َْوةَ
ا َّلذي َن كانوا ُه َ
س
ناك َو أاتَوا ِبهِم اإلى ُرؤو ِ
ِ
«هؤل�ء ُهم ا َّلذي َن
ال َمدينَ ِة َو ُهم ي َ ْص ُرخو َن:
ض َوها ُهم قَ ْد أاتَوا اإلى
أا ْقلَقوا ك َُّل ال� أ ْر ِ
ُهنا أايضاًَ 7 .و ُمضي ُف ُهم ُه َو اإياسو ُن هذا،
ِ
يص َر اإ ْذ
َوك ُُّل
هؤل�ء يُقاوِمو َن أاوا ِم َر قَ َ
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يَقولو َن‘ :ث َ َّم َة َم ِل ٌك ا آ َخ ُر ُه َو يَسو ُع» ’.
الش ْع ِ
ب حي َن
ؤوس ال َمدينَ ِة َوك ُُّل َّ
َ 8وقَ ِل َق ُر ُ
9
َس ِمعوا ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
َلاء
ماتَ .و أا َخذوا كُف َ
ِم ْن اإياسو َن َوكذ ِل َك ِم َن ال إ�خ َْو ِة َوحينَ ٍئذ
أا ْطلَقو ُهم.
َ 10و أا ّما ال إ�خ َْوةُ فَ ِل ْل َو ْق ِت في ِت ْل َك ال َّليلَ ِة
أا ْطلَقوا بو ُل َس َوسيلا اإلى َمدينَ ِة بي ِريّا.
َوحي َن أاتَيا اإلى ُه َ
ناك َد َخلا َم ْج َم َع اليَهو ِد.
َ 11وكا َن اليَهو ُد ُه َ
ناك أانْبَ َل ِم َن اليَهو ِد
في ِتسالونيكيَ ،وكانوا ي َ ْس َمعو َن ِم ْن ُه ْم
الكَ ِل َم َة ك َُّل يَو ٍم ِبف ََر ٍح َو ُهم ي ُ َم ِّيزو َن ِم َن
ب َه ْل ِ
الكُتُ ِ
هذ ِه ال�أمو ُر هكَذاَ 12 .وكَثيرو َن
ِم ْن ُه ْم ا آ َمنواَ ،وهكَذا أايضاً ِم َن اليونا ِن ّيي َن
روفاتَ 13 .وحي َن
ِرجا ٌل كَثيرو َن َو ِنسا ٌء َم ْع ٌ
َع ِل َم يَهو ُد ِتسالونيكي أا َّن كَ ِل َم َة الل ِه
كُ ِر َز ْت ِم ْن بو ُل َس في َمدينَ ِة بي ِريّا أاتَوا
اإلى ُه َ
ناك أايضاً َو َل ْم يَكُفّوا َع ْن أا ْن ي َ َه ِّيجوا
اس14 .ف أَا ْر َس َل ال إ�خ َْوةُ بو ُل َس
َوي ُ ْق ِلقوا ال ّن َ
ِليَ ْن ِز َل اإلى البَ ْح ِر َو ِب ِق َي ُه َ
ناك في ال َمدينَ ِة
سيلا َوتيموثا ُو ُسَ 15 .وا َّلذي َن رافَقوا بو ُل َس
أاتَوا َم َع ُه َح ّتى َمدينَ ِة أاثيناَ .وفيما ُهم
ي َ ْخ ُرجو َن ِم ْن ِع ْن ِد ِه تَلَقَّوا ِم ْن ُه ِرسا َل ًة اإلى
سيلا َوتيموثا ُو َس أا ْن ي َ ْذ َهبا اإ َلي ِه عاجِلا ً.

16-8:17

ْبهاي َل يقولو ْن‘ :في َغير َملكْ ،اسمو
َيس ُوعْْ » ’.و َق َلقوا ُر َوسا َالب َلد ْوك ّل الشَّ ْع ْب
من
َو ْق ْت َل س ْمعوا َهو ْذَ .و َاخذوا كفَلا ْ
ياس ُون ْوم الاخْ وِةْ ،وهاك ال َو ْق ْت َفلَّتوو ْن.
8

9

السا َعة ْوفاك ال َلي ِلة َب َعثوا
والاخْ وِة فاك ّ
بولس ْوسيلا لَبيريّاْ ،و َو ْق ْت َل َجوا لَون َْك
من َل
كا ْن ي ْدخلو ْن لَ َمج ِامع الياهو ْدْ .
من ياهود َل كانوا
اَأ ْرقى كانوا ياهود َهون َْك ْ
يس َمعو ْن منّن الك ْل ِمة
ف تْسالونيكيْ .وكا ْن ْ
ك ْل َيوم ْبف ََرحْ ،وهنّ ِا ي ْف َحصو ْن َت ي ْف ْتهمو ْن
الاسفا ْر َل هالامو ْر َهو ْذ كذاِ ن ِا .و ْكثي ْر
م ْ
منّ ْن اآ َمنواْ ،وكذاِ زاِ م اليونان ِّية ْرج ِال ْكثير
روفينَ .و ْق ْت َل َع َرفوا ياهود
نسوا ْن َم ْع ْ
ْو ْ
من بولس ف
تْسالونيكي ك ْلمة اَلله انْ َك ْ
رزت ْ
بيروواَ ،جوا لَون َْك زاِْ ،وما َب َّطلوا َيهيجون
بولس َت
س .والاخْ وِة َب َعثوا ْ
ْوي ْقلقون النّ ِا ْ
للبحر يسافرْ ،و َبقَوا ف َالب َل ْد سيلا
ي ْن َز ْل َ
بولسَ ،جوا
ْوتيم ُو ُ
سْ .و َهو ْك َل راِ َفقوا ْ
ثاو ْ
من ع ْندو
َمعو دي َل اَأثيناْ .و َو ْق ْت َل ْ
رجعوا ْ
س َت
توب لَسيلا ْوتيم ُو ُ
انْ َع َطوا منّو َم ْك ْ
ثاو ْ
يروحو ْن لَع ْندو.
يس َت ْعجلون ُ
ْ
10

11

12

13

14

15

ف اَأثينا
َ

َوحي َن كا َن بو ُل ُس ي َ ْنتَ ِظ ُرهم في أاثينا
ف اَأثينا،
ْوطو ْل َو ْق ْت َل كا ْن
بولس َ
ْ
ات ُروحو ْوه ّواِ يرى َالب َلد
كا َن ي َ ْش ُع ُر ِب َمرا َر ٍة في رو ِح ِه َو ُه َو يَرى كا ْن ي ْت َم ْر َم ْر ج ّو ْ
16

16
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24-17:17

يحكي ف ال َم ْج َم ْع
ْم َع ّبا ْ
اصنا ْمْ .وكا ْن ْ
َمع الياهود ْو َم ْع َل يخافو ْن من اَللهْ ،وف
قاهن ك ْل َيو ْم.
س َل كا ْن ي ْل ْ
ال ّس ُو ْق َم ْع ن ِا ْ
يقولولن
من َت ْعلي ْم اَأبيق ُور ْو َغيرن
ْ
لاس ِفة زاِ ْ
ْو َف ْ
س منّ ْن
س ن ِا ْ
رواق ِّية كا ْن ي ْتج ِا َدلو ْن َمعوْ .ون ِا ْ
كان يقولو ْن« :اَأيش يري ْد هالگ ّرار؟» ْو َغير ْن
كان يقولو ْنَ « :على اآلِ َهة َغري ِبة ي ْكر ْز»،
من َل َعلى َيس ُو ْع و ْقي ِامتو كا ْن ي ْكر ْز ْلن.
ْ
ِ
َو َاخذو ُه ْوجابو ُه لَدار ال َم ْح َكمة َل يقولولو
يش
وس پاغ ُوس ْوقالولو« :نْت ِي ْق ن ْعرفْ اَأ ْ
اَأريّ ْ
من
واِ َهال َم ْذ َهب ال ّ ْجدي ْد َل ت ْكر ْز َع َليو؟ ْ
َل ت ْكرز ْوت ْز َر ْع ِ
ف اَأذانْنا،
كلامي َغري ِبة َ
س اَأثينا كلّن
يش ن ِا َهو ْذ ».ن ِا ْ
ونْري ْد ن ْعرفْ اَأ ْ
يجو ْن لَون َْك ،ما ْلن َه ّم ْو َد ْر ْد ف
غرب َل َ
ْو ْ
يس َمعو ْن شي ْجدي ْد.
شي َغي ْر َت يقولون ْو ْ
17
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س،
وس پاغ ُو ْ
بولس ف اَأريّ ْ
ْو َو ْق ْت َل قا ْم ْ
راكن
من ك ْل ْ
ناح ِية اَأ ْ
قالْ« :يا ْرج ِا ْل اَأثينا! ْ
يتَ ،وانا اَأ َد ّو ْر
من َل ا َر ُ
م ْتدَينين ْكثي ْرْ .
ْكنَ ،م ْذ َب ْح
َوا ْت َف َّر ْج َعلى َمواض ْع َم ْعبودات ْ
توب َع َليو‘ :لاإ ل ْه م ُو َم ْعروفْ َ ’.بقى
َم ْك ْ
تن م ُو ت ْعرفو ُه ،بها ْذ اَنا
ها ْك َل تْخافو ُه وانْ ْ
اَأ َبشّ ْركن .الاإ ل ْه َل َسوى ال َكون ْوك ْل شي
22

23

24
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ال َمدينَ َة كُ َّلها َم ْلاأى بِال�أوثانَِ 17 .وكا َن
يَتَكَ َّل ُم في ال َم ْج َم ِع َم َع اليَهو ِد َو َم َع ا َّلذي َن
السو ِق َم َع ا َّلذي َن
يَخافو َن ِم َن الل ِهَ ،وفي ّ
يُصا ِدفُهم ك َُّل يَو ٍمَ 18 .وف ِ
َلاس َف ٌة أايضاً ِم ْن
تَ ْعلي ِم أابيقو َر َوا آ َخرو َن ي ُ ْد َعو َن ِرواق ّيي َن
ض
كانوا يَتَجا َدلو َن َم َع ُهَ .وكا َن ب َ ْع ٌ
ريد هذا ال ِم ْهذا ُر؟»
ِم ْن ُه ْم يَقو ُل« :ماذا ي ُ ُ
َوا آ َخرو َن كانوا يَقولو َن« :اإنَّ ُه يَكْ ِر ُز ِباآل َه ٍة
غَريبَ ٍةِ ».ل�أنَّ ُه ِبيَسو َع َو ِقيا َم ِت ِه كا َن يَكْ ِر ُز
َل ُهمَ 19 .و أا ْم َسكوهُ َو أاتَوا ِب ِه اإلى بَي ِ
ت
الق ِ
باغوس
آريوس
َ
َضاء ا َّلذي ي ُ ْدعى ا َ
قائلي َن َل ُه :أ
«انَ ْستَطي ُع أا ْن نَ ْع ِر َف ما هذا
ديد ا َّلذي تَكْ ِر ُز به؟ ِ 20ل� أ َّن
عليم ال َج ُ
ال َّت ُ
كَ ِلما ٍ
ت غَريبَ ًة ْتز َر ُع أانْ َت في َم ْس َم ِعنا
ريد أا ْن نَ ْع ِر َف ما ِه َي ِ
مات.
َونُ ُ
هذ ِه الكَ ِل ُ
21
باء ال�آتو َن
َوال�أثينَويّو َن َجميعاً َوال ُغ َر ُ
اإلى ُه َ
مام َل ُهم اإلّ� أبا ْن يَقولوا
ناك ل� ا ْه ِت َ
َوي َ ْس َمعوا َشيئاً َجديداً.
22
باغوس
آريوس
َ
قام بو ُل ُس في ا َ
َوحي َن َ
قا َل :أ
الرجا ُل ال�أثينَويّو َن! أاراكُم في
«ايُّها ِّ
ك ُِّل َش ٍ
يء ُمتَ ِ
فاضلي َن في َمخافَ ِة ال� آ ِل َه ِة
الصنَ ِم َّي ِةِ 23 .ل�أنّي حي َن كُ ْن ُت أاتَ َج َّو ُل
َّ
أ
يت َم ْذبَحاً َمكْتوباً
َو أارى َمخوفا ِتكُم َرا ُ
‘خاص ِب إال ٍه َم ْجهو ٍل ’.فَذ ِل َك ا َّلذي
َعلَيهٌّ :
تَخافونَ ُه َو أانْتُم ل� تَ ْع ِرفونَ ُه ،بِهذا أانا
أُاب َ ِّش ُركُمِ 24 .ل� أ َّن ال إ�ل َه ا َّلذي َصنَ َع العا َل َم
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الس ِ
ض،
ماء وال� أ ْر ِ
َوك َُّل ما في ِهَ ،و ُه َو َر ُّب َّ
نوع بِال�أيادي ل� ي َ ْسكُ ُن.
في َهيكَ ٍل َم ْص ِ
َ 25ول� ي ُ ْخ َد ُم ِم ْن أايادي البَ َش ِرَ ،واإلى َش ٍ
يء
تاجِ ،ل�أنَّ ُه ُه َو أا ْعطى ك َُّل اإنْسا ٍن
ل� ي َ ْح ُ
26
عالم
َحياة ً َونَفْساًَ .و ِم ْن َد ٍم وا ِح ٍد َصنَ َع َ
ض
البَ َش ِر كُ ِّل ِه ِليَ ْسكُنوا َعلى َو ْج ِه ال� أ ْر ِ
كُ ِّلهاَ ،و َم َّي َز ال� أ ْز ِمنَ َة ب أِا ْم ِر ِهَ ،و َو َض َع ُحدو َد
َم ْسكَ ِن البَ َش ِرِ 27 .ليَكونوا طالبي َن ِلل ِه
َو ُم َف ِّتشي َن َع ْن ُهَ ،و ِم ْن خلائ ِق ِه يَجِ دونَ ُه،
يس بَعيداً َع ْن ٍّ
كل م ّناِ 28 ،ل�أنَّنا
ِل�أنَّ ُه َل َ
‘ ِب ِه نَ ْحيا َونَتَ َح َّر ُك َونَكو ُن ’،كَما قا َل
أايضاً وا ِح ٌد ِم ْن ُحكَما ِئكمِ ‘ :م ْن ُه ِج ْن ُسنا’.
 29فَ إا ْن كا َن ِج ْن ُسنا ،نَ ْح ُن البَ َش َرِ ،م َن الل ِه،
فَيَجِ ُب أالّ� نَ ُظ َّن أا َّن ال�أُلو ِه َّي َة تُ ْش ِب ُه َذ َهباً
أاو ِف َّض ًة أاو َح َجراً َم ْنحوتاً ِب َف ِّن َو َم ْع ِرفَ ِة
الضلا ِل َعفا الل ُه َع ْنها.
اإنْسانٍ 30 .أا ْز ِمنَ ُة َّ
الز َم ِن ي َ ْأا ُم ُر ك َُّل البَ َش ِر أبا ْن
َوفي هذا َّ
توب ك ُُّل اإنْسا ٍن في ك ُِّل َمكانٍِ 31 .ل�أنَّ ُه
يَ َ
أ
تيد ُه َو في ِه أا ْن يَدي َن ال� أ ْر َض
قام يَوماً َع ٌ
ا َ
كُ َّلها بِال َع ْد ِل َعلى ي َ ِد َر ُج ٍل َع َّينَ ُه َو َر َّد
ك َُّل اإنْسا ٍن اإلى اإيما ِن ِه ب أِا ْن أاقا َم ُه ِم ْن بَي ِن
ال� أ ْمواتَ 32 ».وحي َن َس ِمعوا َع ِن ال ِقيا َم ِة
ِم ْن بَي ِن ال� أ ْموا ِت كا َن ب َ ْع ُض ُهم ي َ ْستَ ْه ِزئو َن
وب َ ْع ُض ُهم كانوا يَقولو َن« :في َو ْق ٍ
ت ا آ َخ َر
نَ ْس َم ُع ِم ْن َك َع ْن هذاَ 33 ».وهكَذا َخ َر َج
ناس ِم ْن ُه ْم ل� َزموهُ
بو ُل ُس ِم ْن بَي ِنهِمَ 34 .و أُا ٌ

34-25:17

ف
ضَ ،
َل ِفيوْ .وه ّواِ َر ّب َّ
السما والا َ ْر ْ
َين م ُو ي ْن َزلْْ .وم ُو ي ْنخد ْم
َهياك ْل شغْل ايد ْ
من َل
من ايدَين النّ ِاسْ ،وم ُو ْبعاز ْة شي واِْ ،
من
سْ .و ْ
ه ّواِ َعطى لك ّل انْسا ْن َحياة ْونَ ْف ْ
س ف ك ّل ال ّدنْي ِاْ ،بشا ْن
َد ْم واِح ْد َسوى النّ ِا ْ
ض ك ّلاْ ،و َع َّين
يسكنو ْن َعلى ّ
ْ
وچ الا َ ْر ْ
اوقات ْباَأ ْمرو ْو َح ّط ْحدو ْد م ُو َض ْع َس َكن
َالبشَ رْ ،بشا ْن ي ْطلبون اَلله ويدَورو ْن َع َليو،
من َل م ُو ْبعي ْد واِ ْولا
من َخلايقو َيرو ُهْ ،
ْو ْ
نحن ِا كلّ ْتنا ‘ ْبفَضلو
من َل ْ
من واِح ْد منّاْ .
ْ
ِ
نْعيش ْون ْت َح َّرك ونْكو ْن ’،كَما َل قا ْل واح ْد
نحن ِا
ماكن‘ :منّو واِ اَأص ْلناَ ’.بقى ْ
من ح َك ْ
ْ
ِ
َالبشَ ْر َل اَأص ْلنا من اَلله وا ،لاز ْم م ُو ن ْفتك ْر
فضة يا َح َج ْر َم ْنحوت ْب َص ْنعة
َذ َه ْب يا َّ
ْو َم ْعرفة انْسا ْن يشْ َبه الاإ ل ْه .اَلله َع َّب ْر ( َمشّ ى)
ف
َز ْ
س ضايعينْ ،و َ
مانات َل كانوا ِفيا النّ ِا ْ
َهال َّزما ْن ها ْذ ياأْم ْر ك ّل َالبشَ ر ْوك ّل انْسا ْن
من َل اَأ َّسس
يتوبْ .
ف ك ْل َمكا ْن َت ْ
س كلّ ْن بال َعد ْل
اَلله َيو ْم َت يحاك ْم ِفيو النّ ِا ْ
َعلى اي ْد واِح ْد َع َّينو ْو َر ْد ك ّل انْسا ْن لايمانو
يتينَ ».و ْق ْت
من َبين ال َم ْ
ْبهاي َل َق َّيمو ْ
يتين ،منّ ْن
من َبين ال َم ْ
َل س ْمعوا َع ال ّ ْقي ِا ِمة ْ
َبقى ي ْت َمه َزو ْنْ ،ومنّ ْن قالولوَ « :غير َو ْق ْت َت
بولس
ْ
نس َم ْع منّ ْك َعلى هايْ ».وكذاِ َط َل ْع ْ
ِ
لحقو ُه ْواآ َمنوا،
من َب ْ
ْ
س منّ ْن َ
يناتنْ .ونا ْ
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
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8:18–34:17

من حكّا ْم
ْوواِح ْد منّ ْن كان ْد
يونيسيوس ْ
ْ
وح ِدة َم َرة ْاسما داماريس،
اَأريّوس پاغ ُوسْ ،و ْ
عن.
يراتن َم ْ
ْو َغيرن ْو َغ ْ
من اَأثينا ،جا
بولس ْ
ْو َو ْق ْت َل َط َل ْع ْ
لَك ُورنث ُوسَ .وارى َهون َْك واِح ْد
طس
ّ
رجال ياهودي ْاسمو اَأكيلا ْ
من ديرة ب ْن ْ
من ديرة ايطالْيا
كا ْن ّ
كجا هاك ال َو ْق ْت ْ
من َل كا ْن كلا أ َمر
ه ّواِ و ْبريسكيلا َم َرتوْ ،
يص ْر َت ي ْط َلعو ْن ك ّل الياهو ْد
ْك
لوديوس َق َ
ْ
ابن
من َل ْ
بولس َق َّر ْب لَع ْند ْنْ ،و ْ
ْ
من ُروماْ .
عتن كا ْن ،نَ َّز ْل ع ْند ْن ْ
عن.
واش َت َغ ْل َم ْ
َص ْن ْ
اجين كانوا.
عتن س ّر ْ
و ْب َص ْن ْ

18

2

3

يحكي ف ال َم ْج َم ْع ف ك ْل
ْوكا ْن ْ
َس ْب ْت ،وي َقنّع الياهو ْد وال َوثَن ِّيةْ .و َو ْق ْت
دونْ ّيا،
س ْ
من َم ْك ُ
َل َجوا سيلا ْوتيم ُو ُ
ثاو ْ
بولس َمشْ غو ْل كا ْن (بال َّت ْبشي ْر) بالك ْل ِمة،
ْ
من َل كا ْن ك ْلقاموا َع َليو الياهودْ ،وكا ْن
ْ
ي ْكفرو ْن َو ْق ْت َل كا ْن يشْ َه ْد ْلنَ « :يس ُو ْع واِ
لن« :م
ال َم ْ
َض َحويسو ْوقالْ ْ
سيح» .قا ْم نَف ْ
ارو ْح لَع ْند
{من َد ْم ْ
الس ْع طاهر اَنا ْ
كن}َ .ت ُ
َّ
يت َزلَمةِ
الا َم ْمْ ».و َط َل ْع م َنونَك ْو َد َخ ْل لَ َب ْ
ْاسمو طيطس كا ْن يخاف من اَلله ْو َبيتو ل ْزق
ال َم ْج َم ْع كا ْن .و ْكريسپ ُوس ْگبير ال َم ْج َم ْع
من
تن .و ْكثي ْر ْ
اآ َمن ْب َر ْبنا ه ّواِ ْون ِاس َبيتو كلّ ْ
4

5

6

7

8
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ديونيسيوس ِم ْن
َوا آ َمنواَ ،وكا َن أا َح ُد ُهم
ُ
اس ُمها
آريوس
باغوس َوا ْم َر أاةٌ ْ
َ
قُضا ِة ا َ
داماريس َوا آ َخرو َن َم َع ُهما.
ُ
أ
أ
َوحي َن َخ َر َج بو ُل ُس ِم ْن اثينا اتى
ثوسَ 2 .و َو َج َد ُه َ
ناك
اإلى كو ِرنْ َ
َر ُجلا ً يَهو ِديًّا ا ْس ُم ُه أاكيلاَ ،و ُه َو ِم ْن ِم ْن َط َق ِة
الو ْق ِت ِم ْن
ب ُ ْن ُط َس ،كا َن قَ ْد أاتى في ذ ِل َك َ
ِم ْن َط َق ِة اإيطاليا ُه َو وبريسكيلا ا ْم أراتُ ُه،
يص َر كا َن قَ ْد أا َم َر أا ْن
يوس قَ َ
ِل� أ َّن كلَو ِد َ
ي َ ْخ ُر َج ك ُُّل اليَهو ِد ِم ْن روماَ .و َدنا اإ َليهِما.
َ 3و ِل�أنَّ ُه كا َن ابْ َن ِصناع ِتهما نَ َز َل ِع ْن َد ُهما
َوكا َن ي َ ْع َم ُل َم َع ُهماَ .وكانا في ِصناع ِتهما
َس ّرا َجي ِن.
َ 4وكا َن يَتَكَ َّل ُم في ال َم ْج َم ِع في ك ُِّل
َس ْب ٍ
تَ ،وكا َن يُق ِن ُع يَهوداً َو َوث َ ِن ّيي َنَ 5 .وحي َن
أاتى سيلا َوتيموثا ُو ُس ِم ْن َم ِكدو ِن ّيا كا َن
بو ُل ُس ُمنش ِغلا ً بِالكَ ِل َم ِةِ ،ل� أ َّن يَهوداً كانوا
يُقاوِمونَ ُه َوي ُ َج ِّدفو َن حي َن كا َن ي َ ْش َه ُد َل ُهم
أا َّن يَسو َع ُه َو ال َمسي ُحَ 6 .ونَف ََض ِثياب َ ُه َوقا َل
َل ُهمِ « :م َن ال� آ َن أانا طا ِه ٌر {م ْن د ِمكُم}.
أانا ذا ِه ٌب اإلى ال� أُ َم ِمَ 7 .و َخ َر َج ِم ْن ُه َ
ناك
خاف
َو َد َخ َل ب َ َ
يت َر ُج ٍل ا ْس ُم ُه تي ُط ُس َوكا َن ي َ ُ
ِ
ملاصقاً ِلل َم ْج َم ِع.
ِم َن الل ِه وبَيتُ ُه كا َن
كبير ال َم ْج َم ِع كا َن قَ ْد اآ َم َن
َ 8و
ُ
كريسپوس ُ
ِالر ِّب ُه َو َوبَنو بَي ِت ِه كُ ِّل ِهَ ،وكَثيرو َن ِم َن
ب َّ

18
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الكو ِرنْ ِث ّيي َن كانوا ي َ ْس َمعو َن َوي ُ ْؤ ِمنو َن بِالل ِه
َوي َ ْعتَ ِمدو َن.
9
الر ُّب { َليلا ً} في ُر ْؤيا ِلبو ُل َس:
َوقا َل َّ
«ل� تَ َخ ْف ،ب َ ْل تَكَ َّل ْم َول� تَ ْسك ُْتِ 10 ،ل�أنّي
َم َع َكَ ،و أا َح ٌد ل� ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي ُ ْؤ ِذي َ َك،
َثير لي في ِ
هذ ِه ال َمدينَ ِة».
و َش ْع ٌب ك ٌ
ثوس
َ 11و َجلَ َس َسنَ ًة َو ِس َّت َة أا ْش ُه ٍر في كو ِرنْ َ
ي ُ َع ِّل ُم ُهم كَ ِل َم َة الل ِه.
12
والي ا آخائ ّيا
َوحي َن كا َن غاليو ُن َ
ا ْجتَ َم َع اليَهو ُد َمعاً َعلى بو ُل َس َو أاتَوا ِب ِه
اإلى ك ٌْر ِس ِّي الق ِ
َضاء13 ،قائلي َن« :هذا
بخلا ِ
ِ
اس أا ْن يَخافوا
ف ال ّنامو ِ
س يُق ِن ُع ال ّن َ
الل َهَ 14 ».وحي َن كا َن بو ُل ُس ي َ ْطلُ ُب أا ْن
ي َ ْفتَ َح فَ َم ُه َويتَكَ َّل َم قا َل غاليو ُن ِلليَهو ِد:
«لو َحو َل أا ْم ٍر َر ٍ
ض
ديء أاو ٍّ
غاش أاو بَغي ٍ
كُ ْنتُم تَ ْشتَكو َن أايُّها اليَهو ُد ،لَ� ْقتَبَ ْلتُكُم
ِب ُم ْقتَضى الوا ِج ِ
بَ 15 .ول ِك ْن اإ ْن كانَ ْت
ت َو َحو َل أا ْس ٍ
َشكاوى َحو َل كَ ِلما ٍ
ماء َو َحو َل
ِ
ناموسكُم ف أَانْتُم تَ ْع ِرفو َن فيما بَينَكُمِ ،ل�أنّي
قاضي ِ
هذ ِه ال�أُمور».
ريد أا ْن أُا ْص ِب َح
أانا ل� أُا ُ
َ
َ 16و َطر َدهم ِم ْن ك ُْر ِس ِّي قَضا ِئهَ 17 .و أا ْم َس َك
سوسطينوس َشي َخ
الوث َ ِن ّيي َن
َ
ك ُُّل وا ِح ٍد ِم َن َ
أ
مام ك ُْر ِس ِّي
ال َم ْج َم ِعَ ،وكانوا ي َ ْض ِربونَ ُه ا َ
الق ِ
َضاء َوغاليو ُن يَتَغاف َُل َع ْن ِ
هذ ِه.

17-9:18

يس َمعو ْن وياآ ْمنو ْن بالله
س كا ْن ْ
س ك ُورنث ُو ْ
ن ِا ْ
ْوي ْت َع َّمذو ْن.
ف رويا {بال َلي ْل}:
ْوقال ال َّر ْب
لبولس َ
ْ
من َل
تس ْ
كتْ ،
«لا تْخافْ ،احكي ْولا ْ
اح ْد م ُو يت ِي ْق ياأذيكْ ،وشَ ْعب
انا َمعك اَناَ ،و َّ
ف َه َالب َل ْد ها ْذ ».قع ْد َهون َْك
ْكثي ْر في لي َ
من
َس ِنة ْوس ّة اشر ف ك ُورنث ُوس ْوكا ْن ي َعلّ ْ
ك ْلمة اَلله.
ْو َو ْق ْت َل كا ْن غاليو ْن حاك ْم اآخائ ّيا،
الياهو ْد َم ْع َب ْعضن ال َت ّموا َعلى بولس ْوجابو ُه
لقدّام ك ْرسي ال َم ْح َك ِمةْ ،وقالوا« :ها ْذ
س َت يخافون
اموس ي َقنّع النّ ِا ْ
َب ّرات النّ ْ
بولس َط َل ْب َت ي ْف َت ْح ث ّمو
اَللهْ ».ولَ َم ْن ْ
يحكي ،غاليو ْن قا ْل للياهود« :يكون َعلى
ْو ْ
غش يا َم ْك ُرو ْه كا ْن تشْ َت َكو ْن يا
شي شَ ْر يا ْ
كن.
ياهو ْد ،بال َم ْجب ُور ِّية كا ْن َت ْاس َت ْقب ْل ْ
خلافات ن ِا َعلى ك ْل ِمة ْو َعلى
س َل
ْ
َب ْ
تن ت ْعرفو ْن
اس ِامي ْو َعلى
كن ،اأنْ ْ
ناموس ْ
ْ
ْكن .اَأنا م ُو اريد اَس ِي ْر قاضي َعلى
َبينات ْ
ْلات هايْ ».و َس َّح ْتن م ال َم ْح َك ِمة.
َهالشَّ غ ْ
تانيس ش ِيخ
ْوك ّل ال َوثَن ِّية ْ
مسكوا ْ
سوس ْ
ال َم ْج َمع ْوكا ْن يضْ ربو ُه قدّام ال َم ْح َك ِمة،
ْوغالْيو ْن كان يشَ خْ ْ
وث َعلى َهو ْذ.
9

10

11

12

13

14

15

16

17
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25-18:18

بولس ي ْر َج ْع لانْطا ْكيا

بولس َهونَك اِيّ ِام ْكثي ْر،
ْو َبع ْد َل َبقى
ْ
ركب ف َالبح ْر
َعطى َسلا ْم للاخْ وِة ْو ْ
ريسكيلا
يرو ْح َل سوريّاْ ،و َجوا َمعو ْب ْ
َت ُ
ْواأكيلاْ .و َو ْق ْت َل كا ْن ف ك ْنكريّا َح َل ْق
وصلوا
من َل كا ْن في َع َليو نذ ْرْ .و ْ
راسو ْ
بولس لل َم ْج َمع ْو َبقى
لاإ ِفس ُوسْ ،و َد َخ ْل
ْ
يحكي َمع الياهو ْدْ .وكا ْن ي ْطلبو ْن منّو َت
ْ
س ما ا ْق َت َن ْعْ .وقالْ:
ي َط ّو ْل ع ْند ْن اأ ْك َث ْر َب ْ
س اَأ َع ّي ْد،
«لاز ْم داي ْم عيد ّ
الج ِا ِ
يي ف الق ْد ْ
كن».
س َل راد اَلله َت ار ّد اَ ْر َج ْع لَع ْن ْد ْ
َب ْ
س.
ريسكيلا َخ ّل ْ
َواكيلا و ْب ْ
اهن ف اإ ِفس ُو ْ
َيصر ِّيةْ ،و َط َلع
ركب ف َالبحر ْوجا للق َ
ْو ْ
راح لانْطا ْكيا.
ْو َسلَّ ْم َعلى ن ِاس البي َعةْ ،و ْ
ْو َبع ْد َل َبقالو َهون َْك َك ّم نْها ْرَ ،ط َلع ْودا ْر
شي َبع ْد شي ف دير ْة َغلا ْطيا و ْف ِ
روج ّيا ي َث ّب ْت
ك ّل ال َّتلامي ْذ.

َ 18وحي َن َمك ََث بو ُل ُس ُه َ
ناك أايّاماً كَثي َرة ً
لام ِلل إاخ َْو ِة َوساف َر في البَ ْح ِر
أا ْعطى َّ
الس َ
ذا ِهباً اإلى سوريّاَ ،و أاتى َم َع ُه بريسكيلا
ياسِ ،ل�أنَّ ُه
َو أاكيلا ،حا ِلقاً َر ْأا َس ُه في ك ْن ْ
خر َ
كا َن قَ ْد نَ َذ َر نَ ْذراًَ 19 .و َو َصلوا اإلى اإ ِف ُس َس
ِ
هؤل�ء ُه َ
ناك َو َد َخ َل بو ُل ُس اإلى
َوتَ َر َك
ال َم ْج َم ِع َوكا َن يَتَكَ َّل ُم َم َع اليَهو ِدَ 20 .وكانوا
ي َ ْطلُبو َن ِم ْن ُه أا ْن ي ُ َ
طيل ال إ�قام َة ِع ْن َد ُهم فَلَ ْم
ي ُ ْذ ِع ْن21 ،قائلا ًَ « :وداعاً .ي َ ْنبَغي لي دائماً
أ
أ أُ
ليمَ .واإ ْن
مضي َ
العيد ال�آتي في او ُر َش َ
ا ْن ا َ
شاء الل ُه ف ََس أاعو ُد اإ َليكُمَ ».وتَ َر َك أاكيلا
َ
22
وبريسكيلا في اإ ِف ُس َسَ .وساف ََر في
يص ِريَّ َة َو َص ِع َد َو َس َّل َم
البَ ْح ِر َو أاتى اإلى قَ َ
َعلى أابْ ِ
َنيس ِة َو َذ َه َب اإلى أانْطا ِك ّيا.
ناء الك َ
َ 23وحي َن َمك ََث ُه َ
ناك أايّاماً َم ْعلو َم ًة َخ َر َج
َوتَ َج َّو َل بِال َّتتاب ُ ِع في ِم ْن َط َق ِة غَلا ِط ّيا
َوفْرو ِج ّياُ ،م َش ِّدداً ك َُّل ال َّت ِ
لاميذ.

رجال ْاسمو اأپولّو،
ْوجا لاإ ِفس ُوس واِح ْد ّ
ياهودي اَأ ْصلو م الاس َكندَر ِّية ،كا ْن واِح ْد
م ْت َعلّ ْم ماه ْر َف ْه َلوي ف ْكت ِابات ال ّ ْم َقد َِّسة.
كصا ْر َت ْلمي ْذ لَ َطريِق ال َّرب،
ها ْذ كا ْن ّ
يحكي وي َعلّ ْم
ْوكا ْن يغْلي بال ّر ُوحْ ،وكا ْن ْ
ب ْم َع ْل ِم ِّية َعلى َيس ُوعْ ،وما كا ْن ي ْعرفْ

هودي،
َ 24واإ َّن َر ُجلا ً ا ْس ُم ُه أاپولو ،و ُه َو ي َ ٌّ
سُ ،متَ َم ِّر ٌس في الكَ ِل َم ِة،
اإ ْسكَ ْن َد ِر ُّي الجِ ْن ِ
صير في الكُتُ ِ
ب ،أاتى اإلى اإ ِف ُس َس.
َوب َ ٌ
25
الر ِّبَ ،وي َ ْغلي
هذا كا َن ُمتَ ْل َمذاً ِل َطري ِق َّ
ِالرو ِح َويَتَكَ َّل ُم َوي ُ َع ِّل ُم ِب ِكفاي ٍة َع ْن يَسو َع
ب ّ

18

19

20

21

22

23

اَأبلّ ُوس ف ا ِإفس ُوس واآخائ ّيا

24

25
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غَي َر عا ِر ٍ
ف اإلّ� َم ْعمو ِديَّ َة يو َح ّناَ 26 .وب َ َد أا
يَتَكَ َّل ُم َعلا ِنيَ ًة في ال َم ْج َم ِعَ .وحي َن َس ِم َع ُه
أاكيلا َوبريسكيلا أاتَيا ِب ِه اإلى بَي ِتهِما،
الر ِّبَ 27 .وحي َن أارا َد
َو ِبتَ ْدقي ٍق أا َرياهُ َط َ
ريق َّ
أا ْن ي َ ْذ َه َب اإلى اآخائ ّيا َح َّث ُه ال إ�خ َْوةُ َوكَتَبوا
اإلى ال َّت ِ
لاميذ أا ْن ي َ ْستَ ْقبِلوهَُ .وحي َن َذ َه َب
سا َع َد كَثيراً بِال ِّن ْع َم ِة ك َُّل ال ُم ْؤ ِمني َن.
28
أ
مام
ِل�أنَّ ُه ِبق َُّو ٍة كا َن يُجا ِد ُل اليَهو َد ا َ
موع ُمبَ ْر ِهناً ِم َن الكُتُ ِ
ب أا َّن يَسو َع ُه َو
ال ُج ِ
ال َمسي ُح.
ثوس
َوحي َن كا َن أاپولو في كو ِرنْ َ
تَ َج َّو َل بو ُل ُس في المناط ِق العا ِليَ ِة
َو أاتى اإلى اإ ِف ُس َس َوكا َن ي َ ْس أا ُل ال َّت َ
لاميذ
ا َّلذي َن َو َج َد ُه َ
روح
ناكَ « 2 :ه ْل تَلَقَّيتُم َ
س ِع ْن َدما ا آ َم ْنتُم؟» أاجابوا قائلي َن:
الق ُُد ِ
س َس ِم ْعنا».
« َول� َع ْن ُوجو ِد رو ِح الق ُُد ِ
 3قا َل َل ُهم« :فَبِماذا ا ْعتَ َم ْدتُم؟» قالوا:
« ِب َم ْعمو ِديَّ ِة يو َح ّنا 4 ».قا َل َل ُهم بو ُل ُس:
لش ْع ِ
ب،
«يو َح ّنا َع َّم َد َم ْعمو ِديَّ َة ال َّتوب َ ِة ِل َّ
َو ُه َو ي َ ْدعو اإلى أا ْن ي ُ ْؤ ِمنوا با َّلذي ي َ ْأاتي
سيحَ 5 ».وحي َن
ب َ ْع َدهُ َو ُه َو يَسو ُع ال َم ُ
َس ِمعوا ِ
الر ِّب
هذ ِه الكَ ِلما ِت ا ْعتَ َمدوا بِا ْس ِم َّ
يَسو َع ال َمسي ِحَ 6 .و َو َض َع بو ُل ُس َعلَيه ُِم
س َعلَيهِم َوكانوا
روح الق ُُد ِ
اليَ َد َو أاتى ُ
يَتَكَ َّلمو َن ب أِا ْل ِسنَ ٍة َويَتَنَ َّب أاو َن.

19

6:19–26:18

ين
يوحنّاْ .و َبدا قدّام ال َع ْ
َغير َم ْعموذيّة َ
يحكي ف ال َم ْج َمعْ .و َو ْق ْت َل س ْمعو ُه
ْ
ِ
ريسكيلاَ ،و َّدو ُه لَ َبيتن ْوب ْم َع ْلم ِّية
اَأكيلا و ْب ْ
يروح
َو َّرو ُه َطريِق ال َّر ْبْ .و َو ْق ْت َل راد ُ
لاآخائ ّيا ،الاخْ وِة َس َّجعو ُه ْو َك َتبوا لل َّتلاميذ
راح ،سا َعد ْكثي ْر
يس َت ْقبلو ُهْ .و َو ْق ْت َل ْ
َت ْ
من َل ْبق ِّوة كان
بالنّ ْع ِمة ك ّل
المومنينْ ،
ْ
س،
يج ِاد ْل ض ّد الياهو ْد قدّام لَ ّمات النّ ِا ْ
سيح واِ.
وي َو ّري م ال ّ ْكت ِا ْ
بات َيس ُوع ال َم ْ
26

27

28

19

س ف
َو ْق ْ
ت َل كا ْن اَأبل ّ ُو ْ
بولس ف بلاد
س ،دا ْر
ْ
ك ُورنث ُو ْ
الع ِالْ ِية ْوجا لاإ ِفس ُوسْ ،و َساَأ ْل َتلامي ْذ َل
القدس َو ْق ْت َل
تن ُروح
ارى َهون َْك« :ن ْل ْ
ْ
«ولا سم ْعنا في ُروح
تن؟» َر ّدوا قالواْ :
اآ َم ْن ْ
القدس ».قالْلنْ « :باَأيش ْت َع َّم ْذ ْتن؟» قالوا:
ْ
«يوحنّا
بولس قالْ:
يوحنّا».
َ
« ْب َم ْعموذيّة َ
ْ
َع َّم ْذ َم ْعموذيّة ال َّتوبِة للشَّ ْع ْبْ ،وه ّواِ ي َو ّصي
يي َب ْعدو ،لَ ّواِ َيس ُوع
َت ياآ ْمنون ْبهاذ ّ
الج ِا ِ
الحكي،
ال َم ْ
سيحَ ».و ْق ْت َل س ْمعوا َه َ
سيحْ .و َح ْط
ْت َع َّمذوا باس ْم َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
القدس َع َلين،
بولس َع َلين الاإ يدْ ،وجا ُروح
ْ
يح َكو ْن ب ْلس ِانات ْوي ْت َن َّبو ْن.
ْو َبقى ْ
2

3

4

5

6
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15-7:19

بولس
ناعشْ .و َد َخ ْل ْ
س كانوا ا ْث ْ
ْوك ّل النّ ِا ْ
ين َث ّة اشر
لل َم ْج َمع ْوكا ْن ْ
يحكي قدّام ال َع ْ
س منّ ْن
س ن ِا ْ
وي َقنّ ْع َعلى َم َلكوت اَللهَ .ب ْ
كان ي َع ْنتو ْن ويع ِا َدو ْن وي َمخْ رو ْن لَ َطريِق اَلله
قدّا ْم لَ ّمة الا َم ْم .هاك ال َو ْق ْت َب َّع ْد بولس
يحكي
ْو َف َر ْق منّن ال َّتلاميذْ ،وك ْل َيو ْم كا ْن ْ
طورانوس.
عن ف َم ْد َرس ْة َزلَ ِمة ْاسمو
َم ْ
ْ
َت َس ْن َتين ،دي لَ َم ْن س ْمعوا
ْوهاي َبق ْ
ك ْلمة ال َّر ْب ك ْل سكّا ْن اآس ّيا ،ياهود ْو َو َث ِن ِّية.

7
الرجا ِل نَ ْح َو اثْنَي َع َش َر.
َوكا َن َجمي ُع ِّ
َ 8و َد َخ َل بو ُل ُس اإلى ال َم ْج َم ِع َوكا َن يَتَكَ َّل ُم
َعلا ِنيَ ًة ث َلاث َ َة أا ْش ُه ٍر ُمجا ِدل� ً َو ُمق ِنعاً َع ْن
ناس ِم ْن ُه ْم يَتَق ََّسو َن
ملَكو ِت الل ِهَ 9 .وكا َن أُا ٌ
أ
مام َج ْم ِع
َويُعا ِندو َن َوي َ ْش ِتمو َن َط َ
ريق الل ِه ا َ
ال� أُ َم ِم .حينَ ٍئذ ا ْعت َز َل َو َع َز َل َع ْن ُهم بو ُل ُس
ال َّت َ
لاميذَ ،وكا َن يَتَكَ َّل ُم ك َُّل يَو ٍم َم َع ُهم في
طورانوسَ 10 .وهذا
اس ُم ُه
َم ْد َر َس ِة َر ُج ٍل ْ
َ
الر ِّب
كا َن ُم َّدةَ َسنَتَي ِنَ ،ح ّتى َس ِم َع كَ ِل َم َة َّ
السا ِكني َن في ا ِآس ّيا يَهوداً َو َوث َ ِن ّيي َن.
ك ُُّل ّ

يسي اَلله بي ْد
وق ّوات ْكثير ْگبيرِة كان َ
بولس.
ْ
ِ
جسمو،
كذا حتّى ْ
ويس َل َعلى ْ
من َح ْ
خرق ،كان يجبو ْن ويحطّون َع
مراِح ْم يا َ
راضى وتْف ِارقن الا ْمراضْ ،وحتّى ا ْرواح
ال َم ِ
الشَّ ّر َيرة كا ْن ي ْط َلعو ْن.
س ياهو ْدَ ،هو ْذ َل كان
ْورادوا زاِ ن ِا ْ
يدَورو ْن ويط ِالْعون ا ْرواح الشَّ ّر َيرة ،رادوا
عتن َع َلو ْذ َل
باس ْم َر ْبنا َيس ُوع ي َط ْبقو ْن َص ْن ْ
كن
واح ْ
لهن ا ْر ْ
نج ِسةْ ،و َبقى يقولون« :نْ َحلّ ْف ْ
بولس».
باس ْم َيس ُو ْع ها ْذ َل ي ْكر ْز َع َليو
ْ
ْوكا ْن في َس ْبع اولا ْد لَواِح ْد ر ّجا ْل ياهودي
يسو ْن هاي.
ْگبي ْر ك ََه َنة ْاسمو سق ِاوا ،كان َ
لنَ « :يس ُو ْع
و َر ْد ها ْك ُروح الشَّ ّرير ْوقالْ ْ
تن؟»
تن من انْ ْ
س انْ ْ
اَأ ْعرفوْ ،وبولس اَأ ْف َهموَ ،ب ّ

َ 11وقُ ّوا ٍ
ت َعظي َم ًة كا َن ي َ ْصنَ ُع الل ُه ِبيَ ِد
بو ُل َس.
 12هكَذا َح ّتى اإنَّ ُه ِم َن ال ِّثيا ِ
ب ا َّلتي
َعلى ج ِْس ِم ِه كانوا ي َ أاتو َن ِب َم َ
ناديل َو ُخ َر ٍق
َوي َ َضعونَها َعلى ال َم ْرضى فَكانَ ْت تُفا ِرقُ ُهم
الشياطي ُن.
راض وتَ ْخ ُر ُج ِم ْن ُه ْم َّ
ال� أ ْم ُ
ناس يَهو ٌد كانوا ِم َن
َ 13و أارا َد أُا ٌ
الشياطي ِن أا ْن
تجولي َن ال ُم َع ِّزمي َن َعلى َّ
ال ُم ِّ
الر ِّب يَسو َع َعلى ا َّلذي َن َل ُهم
ي ُ َع ِّزموا بِا ْس ِم َّ
واح نَجِ س ٌة ،قائلي َن« :نُ َع ِّز ُم َعلَيكُم بِا ْس ِم
أا ْر ٌ
يَسو َع ا َّلذي يَكْ ِر ُز ِب ِه بو ُل ُسَ 14 ».وكا َن
اس ُم ُه سكيوا
َبير كَ َهنَ ٍة ْ
ِل َر ُج ٍل ي َ ٍّ
هودي ك ُ
وح
الر ُ
َس ْب َع ُة بَني َن ي َ ْف َعلو َن هذا15 .ف أَا َ
جاب ّ
الش ّر ُير َوقا َل َل ُهم« :يَسو ُع أانا أا ْع ِرفُ ُه،
ِّ
َوبو ُل ُس أانا أا ْعلَ ُم ُهَ .ول ِك ْن أانْتُم َم ْن أانْتُم؟»

8

7

9

10

اولاد َسكاوا

11

12

13

14

15
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16
الر ُج ُل ا َّلذي كا َن في ِه
َو َوث ََب َعلَيهِم َّ
وح ال َّنجِ ُس َوقَو َِي َعلَيهِم َو أاخ َْض َع ُهم
الر ُ
ّ
فَ َه َربوا ِم ْن ذ ِل َك البَي ِت ُعراة ً ُم َر َّضضي َن.
َ 17وصا َر هذا َم ْعلوماً ِع ْن َد َجمي ِع اليَهو ِد
السا ِكني َن في اإ ِف ُس َسَ ،و َوقَ َع
الوث َ ِن ّيي َن ّ
َو َ
الر ِّب يَسو ُع
َخ ٌ
وف َعلى َجمي ِعهِمَ ،وا ْس ُم َّ
ال َمسي ِح كا َن يَتَ َع َّظ ُمَ 18 .وكَثيرو َن ِم َّم ْن
ا آ َمنوا كانوا ي َ ْأاتو َن َويُخبِرو َن ب ُِذنو ِبهِم
َوي َ ْعتَرفو َن بِما كانوا ي َ ْف َعلو َنَ 19 .وكَثيرو َن
الس َح َر ِة َج َمعوا كُتُبَهم َو أاتَوا
أايضاً ِم َن َّ
أ
أ
مام ك ُِّل اإنْسانٍَ ،و َح َسبوا
بِها َوا ْح َرقوها ا َ
أاثْمانَها ف ََو َجدوها َخ ْم َس َة َرب َ ٍ
وات ِم َن
ال ِف َّض ِةَ 20 .وهكَذا ِبق َُّو ٍة َعظي َم ٍة كا َن اإيما ُن
الل ُه ي َ ْشتَ ُّد َويَكْث ُُر.
َ 21وحي َن تَ َّم ْت ِ
هذ ِه َو َض َع بو ُل ُس في
ِفكْ ِر ِه أا ْن يَتَ َج َّو َل في ك ُِّل َم ِكدو ِن ّيا َوفي
أ
ليمَ ،وقا َل« :اإذا
اآخائ ّيا َوي َ ْذ َه َب اإلى او ُر َش َ
َذ ْه ْب ُت اإلى ُه َ
ناك فَيَ ْنبَغي لي أا ْن أارى
روما أايضاًَ 22 ».و أا ْر َس َل اثْنَي ِن ِم َّم ْن كانوا
ي َ ْخ ِدمونَ ُه اإلى َم ِكدو ِن ّيا اإلى تيموثا ُو َس
طوسَ .و أا ّما ُه َو فَبَ ِق َي َزماناً في
َو أا َر ْس َ
23
الز َم ِن
ا آس ّياَ .وكا َن قَ ْد صا َر في ذ ِل َك ّ
َثير َحو َل َطري ِق الل ِهَ 24 .وكا َن
َش َغ ٌب ك ٌ
ُه َ
ناك صا ِن ُع ِف َّض ٍة ا ْس ُم ُه ديمي ْت ِريّوس ي َ ْصنَ ُع
طاميس،
هياك ََل ُم َص َّغرة ً ِم ْن ِف َّض ٍة ل� أ ْر
َ
ناء ِ
َوكا َن ي ُ ِ
صنا َع ِت ِه َمك َْسباً
كس ُب أابْ َ

24-16:19

ْون َْط ها ْك َزلَم ْة َل كا ْن ِفيو ُرو ْح شَ ّر َيرة،
ْو ْ
َّغين َه َربوا
تاق َع َلين ْو َذل ّ ْن ،و ْمشَ لَّحين ْم َفد ْ
يتْ .وهاي س ْمعوا ِفيا ك ّل الياهو ْد
مناك َالب ْ
س كلّنْ ،و َو َق ْع َخوفْ
وال َوثَن ِّية سكّان اإ ِفس ُو ْ
سيح كا ْن
تن .واس ْم َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
ين كلّ ْ
َع َل ْ
يجون
ي ْت َع َّظ ْم .و ْكثي ْر م َنوذ َل اآ َمنوا ،كان َ
يح َكو ْن َعلى َحماقاتنْ ،وي ْعت ْرفو ْن ف شي
ْو ْ
رين،
يسو ْن .و ْكثي ْر ،حتّى ّ
سح ِا ْ
َل كان َ
س
لَ ّموا ْكت ِاباتن ْوجابوا َح َرقوو ْن قدّام النّ ِا ْ
ف
سين اَألْ ْ
كلّتنْ .و َح َسبوا َح ّقن ْو َط َل ْع َخ ْم ْ
فضةْ .وكذاِ ْب َحيل ْگبي ْر كا ْن ي ْقوى
ش ْطف ْة َّ
ْوي ْك َث ْر اإيمان اَلله.
16

17

18

19

20

فت ِنة ف اإ ِفس ُوس

ف بالو
بولس َ
ْو َو ْق ْت َل َت ّموا َهو ْذَ ،ح ْط ْ
ويرو ْح
دونْ ّيا ْواآخائ ّيا ُ
يدو ْر ف ك ْل َم ْك ُ
َت ُ
رح ُت لَون َْك
للق ْدسْ ،وقالْ« :اَأي َم ْت َل ْ
ين م َنو ْك
لاز ْم لَ ُروما زاِ اَأرىْ ».و َب َعث ا ْث َن ْ
ثاوس
دونْ ّيا ،طيم ُو ُ
َل كا ْن يخْ دمو ُه لَ َم ْك ُ
ف اآس ّيا.
يراسط ُوسْ ،وه ّواِ َبقى َزمان ِّية َ
ْواإ ْ
ْوهاك ال َو ْق ْت صا ْر َقلابالغ ْكثي ْر َعلى َطريِق
فضة
اَلله .كا ْن في َهون َْك واِح ْد ساي ْغ َّ
من
يسي َهياك ْل ْ
وس ،كان َ
ْاسمو ديميطريّ ْ
فضة لا َأ ْرطاميسْ ،وكان ي َن ّفع اولا ْد َص ْنعتو
َّ
21

22

23

24
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32-25:19

َم ْن َف َعة ْگبيرِة .ها ْذ لَ ّم اولاد َص ْن َعتو كلّتن،
لن« :يا ْرج ِال،
ْولَو ْذ َل يشْ تغْلو ْن َمعنْ ،وقالْ ْ
من َهالشّ غ ْل ي ِا.
تن ت ْعرفو ْن تجارتْنا ك ّلا ْ
انْ ْ
س
وانْ ْ
تن ْ
س ن ِا ْ
تس َمعو ْن زاِ ْو َترو ْن م ُو َب ْ
عن ها ْذ
س َب ِ
س اآس ّيا ك ّلا َق َّن ْ
لى اأ ْك َث ْر ن ِا ْ
اإ ِفس ُو ْ
بولس ْو َق َلبن ْوه ّواِ يقولْ‘ :م ُو اآلِ َهة ن ِا َهو ْذ
س ي ْنشغْلو ْن’.
َل بيدَين النّ ِا ْ
25

26

س َهالشَّ ْغ ِلة َت ت ْت َب ْهدَل ْوت ْب َط ْل،
ْ
«وم ُو َب ْ
ِ
ِ
طاميس زا الاإ َلهة ال َعظيمة َت
لى َهي َك ْل اَأ ْر
َب ِ
ْ
لى اإلاه ْة ك ّل اآس ّيا
حسب كَما م ُو شيَ .ب ِ
ي ْن ْ
يسجدولاَ ،ت ت ْت َح َّق ْر».
زاِ ْوك ّل الا َم ْم ْ
27

َو ْق ْت َل س ْمعوا َهال َكلام ،انْ َت َلوا َغ َضب،
ْو َبقى ي ْز َعقو ْن ويقولو ْنَ « :عظي ِمة اَأ ْرطاميس
سْ ».وصا ْر َغ ْل َغ ِلة ف َالب َل ْد
اإلاه ْة اإ ِفس ُو ْ
كلّوْ ،وع ْديوا َم ْع َب ْعضن ْوراحوا َع ال َم ْس َرح
ريس َط ْرخ ُوس،
ْو َج ّروا َو َّدوا َم ْ
عن گايوس ْواَأ ْ
دونْ ّياْ ،ور ْفق ْة َطريِ ْق
ْو َهوذ كانوا ْ
من َم ْك ُ
بولس كان يري ْد ي ْدخ ْل لل َم ْس َر ْح،
بولسْ .و ْ
لَ ْ
س ال َّتلامي ْذ ما َخلَّو ُهْ .و ُر َوسا اآس ّيا زاِ،
َب ّ
يرو ْح
ْ
من َل كانوا ْمح ّبينو َب َعثوا ي ْت َر َّجو ُه لا ُ
ات َل كانوا ف
ي ْدخ ْل لل َم ْس َر ْحْ .ولَ ّم ْ
28

29

30

31

32
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25
ناء َص ْن َع ِت ِه كُ َّل ُهم
كَبيراً .هذا َج َم َع أابْ َ
َوا َّلذي َن ي َ ْشتَ ِغلو َن َم َع ُهم َوقا َل َل ُهم :أ
«ايُّها
الرجا ُل ،أانْتُم تَ ْع ِرفو َن أا َّن ِتجارتَنا كُ َّلها ِه َي
ِّ
ِ 26
أ
أ
ِم ْن ِ
الصنا َعةَ .وانْتُم ايضاً تَ ْس َمعو َن
هذ ِه ِّ
ناء اإ ِف ُس َس فَ َح ْس ُب ب َ ْل
َوتَ َرو َن أانَّ ُه ل� أابْ َ
أا ْغلَ َب ا ِآس ّيا كُ ِّلها أا ْقنَ َع بو ُل ُس هذا َوقَلَ َب
يس ْت ا آ ِل َه ًة ِت ْل َك ا َّلتي ب أِايدي
َو ُه َو يَقو ُلَ ‘ :ل َ
البَ َش ِر تُ ْصنَ ُع’.
مر فَ َح ْس ُب ي ُ َع َّرى
َ « 27و َل َ
يس هذا ال� أ ُ
طاميس ال إ�ل َه ِة
َوي َ ْب ُط ُل ،ب َ ْل َهيك َُل أا ْر
َ
يءَ ،واإله ُة ك ُِّل
ال َعظيم ِة ي ُ َ
حس ُب ل� َش َ
ا ِآس ّيا أايضاً ا َّلتي تَ ْس ُج ُد َلها ك ُُّل ال� أُ َم ِم
َستُ ْحتَق َُر».
َ 28وحي َن َس ِمعوا ِ
هذ ِه الكَ ِلما ِت ا ْمتَلاأوا
َضباً َوكانوا ي َ ْص ُرخو َن َويَقولو َن:
غ َ
طاميس ال إ� ِف ُس ِس ّيي َن».
« َعظي َم ٌة ِه َي أا ْر
ُ
الش َغ ُب ك َُّل ال َمدينَ ِة َو َركَضوا َمعاً
َ 29وسا َد َّ
َو َذ َهبوا اإلى ال َم ْس َر ِحَ ،و َخ َطفوا َو أا َخذوا
خوسَ ،و ُهما
َم َع ُهم
غايوس َو أا ْ
ريس َط ْر َ
َ
َر ُجلا ِن َم ِكدو ِن ّيا ِن َرفيقا َس َف ِر بو ُل َس.
ريد أا ْن ي َ ْدخ َُل اإلى ال َم ْس َر ِح
َ 30وكا َن بو ُل ُس ي ُ ُ
فَ َمنَ َع ُه ال َّت ُ
رؤوس ا ِآس ّيا أايضاً،
لاميذَ 31 .و ُ
قاءهُ ،أا ْر َسلوا ي َ ْطلُبو َن
اإ ْذ كانوا أا ْص ِد َ
ِم ْن ُه أالّ� يُع ِط َي نَف َْس ُه ِليَ ْدخ َُل ال َم ْس َر َح.
َ 32وال ُجمو ُع في ال َم ْس َر ِح كانَ ْت ُمبَ ْلبَلَ ًة
ج ًِّدا فَبَ ْع ٌض ِم ْن ُه ْم ي َ ْص ُرخُ ب َِش ٍ
يء َوا آ َخرو َن
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ياء أُا َخ َر كانوا ي َ ْص ُرخو َنِ ،ل� أ َّن كَثيري َن
ب أِا ْش َ
ِم ْن ُه ْم َل ْم يَكونوا ي َ ْع ِرفو َن ِلماذا تَ َج َّمعوا.
33
َ 33واليَهو ُد ا َّلذي َن كانوا ُه َ
ناك أاقاموا
دروس.
ِم ْن ُه ْم َر ُجلا ً يَهو ِديًّا ا ْس ُم ُه أا ِلك َْس ْن ُ
ريد أا ْن يُق َِّد َم
قام أاشا َر ِبيَ ِد ِه َوكا َن ي ُ ُ
َوحي َن َ
لش ْع ِ
بَ 34 .وحي َن َع ِلموا أانَّ ُه
ِدفاعاً ِل َّ
34
يَهو ِد ٌّي َص َرخوا َجمي ُع ُهم ب َِصو ٍ
ت وا ِح ٍد
طاميس
نَ ْح َو سا َعتَي ِنَ « :عظي َم ٌة ِه َي أا ْر
ُ
ال إ� ِف ُس ِس ّيي َنَ 35 ».و َه َّد أا ُهم َر ْأا ُس ال َمدينَ ِة
35
حي َن قا َل :أ
الرجا ُل ال إ� ِف ُس ِس ّيو َنَ ،م ْن
«ايُّها ِّ
ِم َن البَ َش ِر ل� ي َ ْع ِر ُف أا َّن َمدينَ َة ال إ� ِف ُس ِس ّيي َن
طاميس ال َعظي َم ِة َو َصنَ ِمها
ِه َي كا ِهنَ ُة أا ْر
َ
36
الس ِ
ماء نَ َز َل؟ 36اإذاً بِما أا َّن أا َحداً
ا َّلذي ِم َن َّ
ل� ي َ ْستَطي ُع أا ْن يَقو َل ِض َّد هذا ،ي َ ْنبَغي
َلكُم أا ْن تَكونوا ها ِدئي َن َول� تَ ْف َعلوا َشيئاً
37
ِبتَ َس ُّر ٍع 37 .فَ إانَّكَم أاتَيتُم ب َ
الر ُجلَي ِن
ِهذي ِن َّ
38
ال َّل َذي ِن ل� نَ َهبا َهيكلا ً َول� َعلى اإله ِتنا
وس هذا َو أابْ ِ
ناء
َج َّدفاَ 38 .واإ ْن كا َن ِلديمي ْت ِريّ َ
كام اإلى الق ِ
َضاء َم َع أا َح ٍد
ِصنا َع ِت ِه ا ْح ِت ٌ
39
فَثَ َّم َة َمحا ِك ُم في أاوقا ِتها َوقَ ِ
ناص ُل في
ال َمدينَ ِةَ ،و ُهم ما ِهرو َن ،فَ ْليَتَق ََّدموا َو ْليُرا ِف ْع
أا َح ُد ُهم ال� آ َخ َرَ 39 .واإ ْن كُ ْنتُم تَ ْطلُبو َن أا ْمراً
ا آ َخ َر فَفي ال َمكا ِن ال ُم ْعطى ِم َن القانو ِن
ِلجِ ْم ِع َّي ٍة ي ُ َح ُّل.
ف َخ َط ْر زاِ
نحن ِا.
الس ْع َ
قايمين ْ
ْ
ِ «40ل�أنَّنا ال� آ َن قائمو َن في َخ َط ِر ال� ِّتها ِم ْ 40
«من َل َّ
ِ
الحكومةْ ،وم ُو
قايمين َع
ب أِانَّنا ُمشا ِغبو َن َول� نَ ْستَطي ُع أا ْن نُق َِّد َم َت ن ْنته ْم ف ْت َنچ ِّية
ْ

س ت ْز َعق
ال َم ْس َرح ْكثير ْمشَ َّو ْ
شين كانوا ،ن ِا ْ
ْبشي ْو َغيرن ْب َغي ْر شي .و ْكثي ْر منّ ْن ما كا ْن
يش ك الْ َت ّموا .وشَ ْعب الياهو ْد
ي ْعرفو ْن لَ ْ
َل كانوا َهون َْكَ ،ق َّيموا منّ ْن ر ّجا ْل ياهودي
سْ .و َو ْق ْت َل قا ْم ،اَأشَّ ْر
ْاسمو اَألي ْكسانْد ُ
َرو ْ
يحكي ك ْلمة يح ِامي ِفيا
بيدو ْوكان يري ْد ْ
س َو ْق ْت َل َع َرفوا ياهودي واِ،
للشَّ ْع ْبَ .ب ْ
ين
ساحوا كلّن ْب َص ْ
وت واِح ْد َحوالي ساع َت ْ
س».
َزما ْنَ « :عظي ِمة اَأ ْر
طاميس اإلاه ْة اإ ِفس ُو ْ
ْ
ّاهن َريّس ال َمدي ِنة ْوه ّواِ يقولْ« :يا
ْو َهد ْ
من واِ م َالبشَ ْر َل م ُو
يش ْ
س ،لَ ْ
اَأه ْل اإ ِفس ُو ْ
س كا ْه ِنة ي ِا لا َأ ْرطاميس ال َعظي ِمة
ي ْعرفْ اإ ِفس ُو ْ
من َل ما
السما نزلْ؟ َبقى ْ
ْولَ َص َنما َل م َّ
في انْسان يت ِيق يقو ْل شي ض ْد هاي ،لازم
تْكونو ْن ه ِا ْديينْ ،وم ُو ت َْسو ْن شي ْب َع َج ِلة.
ين َهو ْذ ،لا َهياك ْل
تن َهال َّزلَ ْم َت ْ
من َل ج ْب ْ
ْ
ن ََهبوا ْولا َمخَّ روا لاآله ْتناْ .و َل كا ْن ها ْذ
لهن مشْ َتكى
ديميطريّوس واولا ْد َص ْنعتو ْ
َعلى اَ َّحدْ ،كوا والي ف ال َمدي ِنة .صنّا ْع
ن ِاَ ،خلّي ي ْتحاكَمو ْن واِح ْد َمع اللاخْ ْ .و َل
شي لخْ ت ْطلبو ْن ،ي ْنح ْل ف م ُو َضع الم ْنعطي
للاجتماعْ.
م القانون ْ

442

الرسل
أاعمال ّ

7:20–41:19

جيب َف ْر ْد عذ ْر َليش ا ْل َت َّمينا َاليو ْم
ْنت ِيق ْن ْ
َهال َل ِّمة ْو َسينا َهالْ َغ ْل َغ ِلة لا سوج ْولا َس َب ْب».
ْو َو ْق ْت َل قا ْل َهو ْذَ ،ف َّرق ال َل ِّمة.
بولس
ْو َبع ْد َل ه ْديت القَلابالغْْ ،
ساح ال َّتلاميذ ْو َع ّزاهن ْو َب َّوسن
ف
دونْ ّياْ .و َبع ْد َل دا ْر َ
ْو َط َل ْع ْ
راح لَ َم ْك ُ
َهال َمواض ْع َهوذ ْو َع ّزاهن ْب َكلام ْكثي ْر ،جا
هيلاسْ .و َبقى َهون ْ
َك َث ّة اشر.
لَدير ْة
ْ
ْو َس َووا َع َليو الياهو ْد ُدبا َرة َت ي ْقتلو ُه َو ْق ْت
يرو ْح لَسوريّا ،قا ْم َح ْط
َل كا ْن قايم َت ُ
دونْ ّياْ .و َط َلعوا َمعو
َ
ف بالو َت ي ْر َج ْع لَ َم ْك ُ
من َمدين ْة بيرويا،
س ْ
دي لاآس ّيا سوپا ْط ُرو ْ
ُس من تْسالونيكي،
ْواَأ ْ
ريس َطرخ ُوس ْو َسكونْد ْ
من لوسطرا
ْو
ثاوس ْ
گايوس ْ
من َد ْربيْ ،وطيم ُو ُ
ْ
من اآس ّياَ .هو ْذ
طروفيم ُوس ْ
ْوط ُوخيك ُوس ْو ُ
نحن ِا
واسْ .و ْ
راحوا قدّا ْمنا ْونَ َطرونا ف ْط ُرو ْ
كدون ِّية َبعد
َط َل ْعنا ْ
من فيلي ّپي َمدينة ال َم ُ
اِيّ ِا ْم عيد الفَط ِيرْ ،ورك ْبنا ف َالبحر ْوجينا
وواس َبع ْد َخ ْمسة اِيم ْو َبقَينا َهون ْ
َك
لَ ُ
طر ْ
َسب ْعة اِي ْم.

ِدفاعاً َحو َل َج ْم ِع هذا اليَو ِمِ ،ل�أنَّنا تَ َج َّم ْعنا
با ِطلا ً َوشا َغ ْبنا بِلا َسبَ ٍ
بَ 41 ».وحي َن قا َل
هذا َص َر َف ال َج ْم َع.
الش ُغ ُب َدعا
َوب َ ْع َد أا ْن َسكَ َن َّ
بو ُل ُس ال َّت َ
لاميذ َو َع ّزا ُهم َوق َّبلَ ُهم
َو َخ َر َج ذا ِهباً اإلى َم ِكدو ِن ّياَ 2 .وحي َن تَ َج َّو َل
في ِت ْل َك المناط ِق َو َع ّزا ُهم ِبكَ ِلما ٍ
ت كَثي َر ٍة
هيلاسَ 3 .و َمك ََث ُه َ
ناك ث َلاث َ َة
أاتى اإلى
َ
أا ْش ُه ٍرَ .و َصنَ َع َل ُه اليَهو ُد َمكيدة ً َو ُه َو
تيد أا ْن ي ُ ْب ِح َر اإلى سوريّا ،فَ َفكَّ َر أا ْن ير ِج َع
َع ٌ
اإلى َم ِكدو ِن ّياَ 4 .و َخ َر َج َم َع ُه َح ّتى ا ِآس ّيا
خوس
سوبطروس ا َّلذي ِم ْن بي ِريّا َو أا ْ
ريس َط ْر ُ
دوس ال َّل َذي ِن ِم ْن ِتسالونيكي
َو ِسكونْ ُ
غايوس ا َّلذي ِم ْن ِد ْربي َوتيموثا ُو ُس
َو
ُ
ا َّلذي ِم ْن لوسطراَ ،و ِم ْن ا ِآس ّيا طوخيكوس
طروفيموسِ 5 .
هؤل�ء َسبَقونا َوانْتَ َظرونا
َو
ُ
طرواسَ 6 .و أا ّما نَ ْح ُن فَ َخ َر ْجنا ِم ْن
في
َ
َمدينَ ِة فيليبي في َم ِكدو ِن ّيا ب َ ْع َد أايّا ِم
الفَطي ِر َوساف َْرنا في البَ ْح ِر َو أاتَينا اإلى
طرواس ب َ ْع َد َخ ْم َس ِة أايّا ٍم َو َمكَثْنا ُه َ
ناك
َ
أ
َس ْب َع َة ايّا ٍم.

عين َت
ْو َ
نحن ِا ْ
الاحد ْو ْ
ف َيوم َّ
مجت ْم ْ
من َل
بولس كا ْن ْ
عنْ ،
يحكي َم ْ
ن ْكسر ْغ َبي ْزْ ،
الحكي
ث ِاني َيو ْم كا ْن َت ي ْط َلعْ .و َط َّو ْل ف َ

7
بوع حي َن
َوفي اليَو ِم ال� أ َّو ِل ِم َن ال� أُ ْس ِ
كُ ّنا ُم ْجتَ ِمعي َن ِلنَك ِْس َر ال إ�فْخاريس ِت ّيا كا َن
بو ُل ُس يَتَكَ َّل ُم َم َع ُهمِ ،ل�أنَّ ُه كا َن َعتيداً أا ْن
أ
َلام
ي َ ْخ ُر َج في اليَو ِم ال ّتاليَ ،واطا َل الك َ
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طرواس
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َح ّتى ُم ْنتَ َص ِ
ف ال َّلي ِلَ 8 .وكانَ ْت ُه َ
ناك
َمصابي ُح نا ٍر كَثي َرةٌ في ال ِع ِّل َّي ِة ا َّلتي كُ ّنا
9
اس ُم ُه
ُلام ْ
ُم ْجتَ ِمعي َن فيهاَ .وكا َن غ ٌ
وطيخوس جا ِلساً في طاق ٍة ي َ ْستَ ِم ُع.
أا
ُ
وم ث ٌ
َقيل حي َن أاطا َل بو ُل ُس
َو َغلَ َب َعلي ِه نَ ٌ
في الكَ ِل َم ِةَ ،وفي نَو ِم ِه َوقَ َع ِم َن ال ّطاب ِق
الثّا ِل ِث َو ُح ِم َل َميتاًَ 10 .ونَ َز َل بو ُل ُس َو َوقَ َع
َعلَي ِه َوا ْحتَ َضنَ ُه َوقا َل« :ل� تَ ْض َط ِربوا ِل� أ َّن
نَف َْس ُه في ِهَ 11 ».وحي َن َص ِع َد ك ََس َر ُخ ْبزاً
باح،
الص ُ
َو أاك ََل َوكا َن يَتَكَ َّل ُم َح ّتى َطلَ َع َّ
َوحينَ ٍئذ َخ َر َج ليَ ْذ َه َب في البَ ِّرَ 12 .و أا َخذوا
لام َح ًّيا َوفَ ِرحوا ِب ِه فَ َرحاً َعظيماً.
ال ُغ َ
سافرنا
 13أا ّما نَ ْح ُن فَنَ َز ْلنا اإلى َّ
السفينَ ِة َو ْ
اإلى ِ
تاسوسِ ،ل�أنَّ ُه ِم ْن ُه َ
ناك كُ ّنا
ميناء
َ
َعتيدي َن أا ْن نُلا ِق َي بو ُل َس ،فهكَذا كا َن قَ ْد
أاوصانا حي َن َذ َه َب ُه َو في الب ِِّرَ 14 .وحي َن
ل�قيناهُ أا ْ
السفينَ ِة
خذناهُ ِم ْن
تاسوس في َّ
َ
َو أاتَينا اإلى ميطولينيَ 15 .و ِم ْن ُه َ
ناك َح ّتى
خيوس.
اليَو ِم ال ّتالي ِس ْرنا ُمقاب َِل َجزير ِة
َ
ساموس
َوفي اليَو ِم ال ّتالي أاتَينا اإلى
َ
َو أاقَ ْمنا في طروغليو َنَ .وفي اليَو ِم ال ّتالي
ميليطوسِ 16 .ل� أ َّن بو ُل َس كا َن قَ ْد
أاتَينا اإلى
َ
عزم أا ْن يَتَجا َو َز اإ ِف ُس َس ِلئَ ّلا يَتَ أا َّخ َر ُه َ
ناك،
َ

16-8:20

پات
نص ال َلي ْلْ .وكا ْن في َهون َْك لَ ْم ْ
دي َل ّ
عين ِفيا.
نار ْكثي ْر فا ْك علّ ّية َل كنّا ْ
مجت ْم ْ
ْوكا ْن ق ِاع ْد واِح ْد شَ ّب ْاسمو اَأ
وطيخوس
ْ
ف ن َِومة ثَقي ِلة
يس َمعْ .و َغ ْط َ
ف الشّ ّباك ْو ْ
ف نَومتو
ف كَلاموْ .و َ
بولس َ
َو ْق ْت َل َط َّو ْل ْ
من ْ
ثالث طاب ْق وانْ َح َم ْل َم ّي ْتْ .ونز ْل
َو َق ْع ْ
بولس َحلَّ ْق ُروحو َع َليو ْو َح َضنوْ ،وقالْ:
ْ
ِ
ِ
«لا تْخافو ْن! نَ ْفسو فيو ياْ ».و َو ْق ْت َل
يحكي دي
َط َل ْع ،ك ََسر ْغ َبي ْز َواكَلْ .و َبقى ْ
يرو ْح
َل َط َل ْع ّ
الصبحْ .وهاك ال َو ْق ْت َط َل ْع َت ُ
ف َالب ْرْ .و َو َّدوا الشَّ ْب َط ّيبْ ،وف ْرحوا ِفيو
ْكثير ْكثي ْر.
8

9

10

11

12

طرواس َل ميليط ُوس
ْ
من ُ

عدين
ْو ْ
للس ّفي ِنة ْومشينا م ْتواِ ْ
نحن ِا نزلْنا َّ
من َل َهون ْ
َك كا ْن َت ن ْلقى
لَتاس ُوسْ ،
بولس .كذاِ كا ْن ك ْل َو ّصانا َو ْق ْت َل قا ْم
ْ
يرو ْح ف َالب ْرْ .و َو ْق ْت َل لا َقينا ُه
َت ُ
الس ّفي ِنة ْوجينا
َ
س ،ج ْبنا ُه ف َّ
ف تاس ُو ْ
من َهون َْك ث ِاني نْها ْر مشينا
لَميطولينيْ .و ْ
س .ونْها ْر َل َب ْعدو جينا
قبا ْل َجزير ْة ِخ ّي ُو ْ
لَسام ُوسْ ،وب ْتنا ف ْط ُروجالِ ّي ُو ْن .ونْها ْر َل
من َل ْم َص ّم ْم
سْ ،
َب ْعدو جينا لَميليط ُو ْ
بولس ي ْت َخطّى اإ ِفس ُوسْ ،بشا ْن لا ي ْتاَأخَّ ْر
كا ْن ْ
13
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ت يصل ِل�أنَّ ُه كا َن ي ُ ْس ِر ُع َح ّتى يَكو َن  -اإذا أامك َن -
مس َت ْعج ْل َ
َهون َْكْ ،
من َل كا ْن ْ
أ
سَ ،ل ْ
ليم.
طيقوسطي.
تاقَ ،يوم ال َف ْن ْ
يَ َ
وم ال َف ْنطيقو ْسطي في او ُر َش َ
للق ْد ْ

بولس ي َو ّدع ْشي ُوخة ا ِإفس ُوس

بولس َب َع ْث جاب
س،
ْو ْ
ْ
من ميليط ُو ْ
سْ .و َو ْق ْت َل َجوا
ْشي ُوخ ْة بيع ْة اإ ِفس ُو ْ
من اَأ َّو ْل َيو ْم
تن ت ْعرفو ْن ْ
لن« :اأنْ ْ
لَع ْندو ،قالْ ْ
كن ك ّل
َل َد َخ ْل ُت لاآس ّيا اأ ْش َو ْن ك ْن ُت َم ْع ْ
ال َو ْق ْت،
«وانا اَأخْ دم اَلله ْب َتواضع ْكثي ْر و ْدم ُوع
َ
جارب َل َج ْت َع َلي ْبمكر الياهو ْدْ .وف
ْو َت ْ
كن
كن ما َق َّص ْر ُت اأ ْكرز لْ ْ
فوس ْ
شي ي ْنفَع نْ ْ
يوتَ ،وانا
الس ُوقات ْوف ال ّ ْب ْ
َوا َعلّ ْم ْ
كن ف ّ
اَأ ْش َه ْد للياهو ْد وال َوثَن ِّية لازم يتوبو ْن َلالله
سيح.
وياآ ْمنون ْب َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
«والس ْع َيسير اَنا بال ّر ُوحْ ،ورايح اَنا
َّ
يش َت يس ِي ْر َمعي
للق ْدسْ ،وم ُو ا ْعرفْ اَأ ْ
القدس ف ك ْل َب َل ْد
س ُروح
ْ
َهون َْكَ .ب ْ
يشْ َه ْد لي ويقولْ‘ :زن ِاجير ْوذيقات ْم َح َّض ْر
ْ
لى نَ ْفسي م ُو َم ْحسوبِة شي
لكَ ’.ب ِ
ع ْندي ،كَما َل يه ْمني اَأ َخلّص ْمه ّمتي
من َر ْبنا َيس ُوعَْ ،ت
ْوخ ْدم ْة َل َ
اخ ْذ ُت ْ
ْاش َه ْد لَبشار ْة ن ْعمة اَلله.
والس ّع اَنا اَأ ْعرفْ
َّ
تن َل د ْر ُت
ما َب ْق َترو ْن ّ
كن اأنْ ْ
وچي كلّ ْت ْ
كن َعلى َم َلكوت اَللهْ .بشا ْن
ك ََر ْز ُت لْ ْ
كنَ :بري اَنا
هاي َه َاليو ْم ها ْذ اَأ ْش َه ْد قدّا ْم ْ
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ميليطوس أا ْر َس َل َو أاتى ب ُِشيو ِخ
َ 17و ِم ْن
َ
َنيس ِة اإ ِف ُس َسَ 18 .وحي َن أاتَوا اإ َلي ِه قا َل
ك َ
َل ُهم :أ
«انْتُم تَ ْع ِرفو َن ِم َن اليَو ِم ال� أ َّو ِل ا َّلذي
َيف كُ ْن ُت َم َعكُم
َد َخ ْل ُت في ِه اإلى ا ِآس ّيا ك َ
الزمانِ،
ك َُّل َّ
موع
« 19كا ِدحاً ِلل ِه ِبك ُِّل تَ ُ
واض ٍع َوب ُِد ٍ
َو ِبتَجا ِر َب أاصاب َ ْتني ِب َم ِ
كائد اليَهو ِدَ 20 .و َل ْم
أاتَها َو ْن في َش ٍ
يء نا ِف ٍع ِلنُ ِ
فوسكُم أا ْن أاكْ ِر َز
َلكُم َو أُا َع ِّل َم في ال� أ ْسوا ِق َوفي البُ ِ
يوت،
َ 21و أانا أا ْش َه ُد ِلليَهو ِد َو ِل َلوث َ ِن ّيي َن َعلى ال َّتوب َ ِة
اإلى الل ِه َوال إ�يما ِن ِب َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح.
ِالرو ِح َوذا ِه ٌب اإلى
َ «22وال� آ َن أانا أا ٌ
سير ب ّ
أ
ليم َول� أا ْع ِر ُف ما يُصا ِدفُني فيها.
او ُر َش َ
س في ك ُِّل َمدينَ ٍة ي َ ْش َه ُد
روح الق ُُد ِ
23اإلّ� اإ َّن َ
ضيقات ُم َع َّدةٌ َل َك’.
لي َويَقو ُل‘ :قُيو ٌد َو
ٌ
يس ْت َم ْحسوب َ ًة ِع ْندي
َ 24ول ِك َّن نَفْسي َل َ
أ أُ
وطي َو ِ
الخ ْد َم َة
َشيئاً ِمث َْل ا ْن اكْ ِم َل َش َ
الر ِّب يَسو َع ِل�أش َه َد
ا َّلتي تَلَق ُ
َّيت ِم َن َّ
ِلبِشا َر ِة ِن ْع َم ِة الل ِهَ 25 .وال� آ َن أا ْع ِر ُف أانَّكُم
َل ْن تَ َروا َو ْجه َِي أايضاً ،أانْتُم َجميعاً ا َّلذي َن
تَ َج َّو ْل ُت أاكْ ِر ُز َلكُم بِال َملَ ِ
كوتِ 26 .لهذا
أُ
وم أانّي بَري ٌء ِم ْن َد ِم
ا ْشه ُِدكُم هذا اليَ َ
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َجمي ِعكُمِ 27 .ل�أنّي َل ْم أاتَ َها َو ْن أا ْن أُا َع ِّرفَكُم
ِبك ُِّل اإرا َد ِة الل ِه28 .انْتَبِهوا اإذاً ِل�أنْف ُِسكُم
روح
الرع َّي ِة ا َّلتي أاقا َمكم فيها ُ
َو ِلك ُِّل َّ
َنيس َة الل ِه ا َّلتي
الق ُُد ِ
س أاسا ِق َف ًة ِلتَ ْر َعوا ك َ
ا ْقتَناها بِد ِم ِه 29 .أانا أا ْع ِر ُف أانَّ ُه ب َ ْع َد ذَهابي
ئاب ضا ِري َ ٌة ل� تُ ْش ِف ُق
َسيَ ْدخ ُُل بَينَكُم ِذ ٌ
30
أ
قوم ِرجا ٌل
َعلى َّ
الرع َّية .و ِم ْنكُم ايضاً َسيَ ُ
ُمتَكَ ِّلمو ُم َع َّوجا ٍ
ت ِلكَي ي َ ُر ّدوا ال َّت َ
لاميذ
راءهمِ 31 .لهذا كونوا ُمتَيَقِّظي َن
ليَ ْذ َهبوا َو َ
َلاث َسنَوا ٍ
ت ما كَ َفف ُْت
َو ُمتَ َذكِّري َن أانّي ث َ
موع
في َلي ٍل َوفي نَها ٍر َع ْن أا ْن أا ِع َظكُم ب ُِد ٍ
وا ِحداً فَوا ِحداًَ 32 .وال� آ َن أا ْستَو ِد ُعكُم الل َه
َوكَ ِل َم َة ِن ْع َم ِت ِه ا َّلتي تَ ْستَطي ُع أا ْن تَ ْبنيَكُم
َوتُ ْع ِطيَكُم ميراثاً َم َع ك ُِّل ال ِق ّديسي َن.
ِ 33ف َّض ًة أاو َذ َهباً أاو ِثياباً َل ْم أا ْشتَ ِهَ 34 .و أانْتُم
تَ ْع ِرفو َن أا َّن حا َجتي َوحا َج َة ا َّلذي َن َمعي
داي هاتانَِ 35 .وفي ك ُِّل َش ٍ
يء
َخ َد َم ْت ُهما ي َ َ
أا َريتُكُم أانَّ ُه هكَذا ي َ ْنبَغي أا ْن نَ ْت َع َب َونَ ْعتَ ِن َي
ِالض َع ِ
فاءَ ،و أا ْن نَتَ َذك ََّر كَ ِل ِ
الر ِّب
ب ُّ
مات َّ
يَسو َع ا َّلذي ُه َو نَف ُْس ُه قا َلَ ‘ :م ْغ ٌ
بوط َم ْن
ي ُ ْعطي أاكْثَ ُر ِم َّم ْن ي َ أاخ ُُذَ 36 » ’.وحي َن قا َل
س
هذا َجثا َعلى ُركْبَتَي ِه َو َص َّلى َوك ُُّل ال ّنا ِ
37
ظيم في َجمي ِعهِم
َم َع ُهَ .وصا َر بُكا ٌء َع ٌ
َوا ْحتَ َضنوهُ َوكانوا ي ُ َق ِّبلونَ ُهَ 38 .وكانوا
خاص ِم َن الكَ ِل َم ِة
ُمتَ َو ِّجعي َن َعلى نَ ْح ٍو ٍّ

38-27:20

كنْ :قصو ْر ما َق َّص ْر ُت
كن كلّ ْت ْ
من َد ْم ْ
ْ
توكن َعلى ك ْل اإرادة
من َل َع َّر ْف ْ
كنْ ،
َم ْع ْ
كن َعلى حالْكن
اَللهَ .بقى ديروا بالْ ْ
اس
كن ُروح
ْو َع ال َغ َن ْم َل َح ْط ْ
القدس ح ّر ْ
ْ
تحرسو ْن بي َعة اَلله َل َقناها
َع َلياْ ،بشا ْن ْ
اروح اَناَ ،ت
ْب َد ّموْ .
من َل ا ْعرف َبع ْد َل ُ
ي ْدخلو ْن َم ْعكن ْذيوبِة م ْفت ْر ِسة م ُو يشْ فقو ْن
تن َت يقوم
ْكن اأنْ ْ
من َبينات ْ
َع ال َغ َن ْمْ .و ْ
يح َكو ْن َحكي اَأ ْع َو ْج َت ي ْقلبو ْن َعقل
ْرج ِال ْ
فنَ .بقى كونوا
يروحو ْن َخ ْل ْ
ال َّتلاميذ ْبشان ُ
نين ما
ْ
كن ث َّث ْس ْ
يين! داي ْم جبوا لَبالْ ْ
صاح ْ
ِ
هديت بال َليل ْوب ْنها ْر َوانا ب ْدم ُو ْع اَأو َع ْظ واح ْد
ُ
كن َلالله ْولك ْلم ْة
كن.
والس ْع اَأاَأ ّم ْن ْ
واِح ْد م ْن ْ
َّ
طيكن
هي تْت ِي ْق ت ْبنيكن ْوت ْع
ْ
ن ْعمتوَ ،ل ِّ
ْ
فضة يا َذ َهب
ّيسينَّ .
ميراث َم ْع ك ّل ال َقد ْ
تن ت ْعرفو ْن
ويس ما ْاش َت َه ُ
يت .وانْ ْ
يا َح ْ
س َل َمعي ،اإيدَي َهو ْذ
لَحاجتي ْوحاج ْة ن ِا ْ
يتوكن
ن ِا َل قاموا بالخ ْد ِمة .و ْبك ْل شي َو َّر ْ
ف
بال َّت َع ْب لاز ْم ْنه َت ْم بال َم ِ
راضى ،ونْ َخلّي َ
بالْنا كَلا ْم َر ْبنا َيس ُو ْع َل قالْ‘ :طوبى لاك
من ها ْك َل ياخ ْذْ » ’.و َو ْق ْت
َل ي ْعطي اأ ْك َث ْر ْ
َل قا ْل َهال َكلا ْم ،قع ْد َعلى ركَبو ْو َصلّى،
صارت بكي ُويِة ْگبيرِة
س كلّ ْن َمعوْ .و ْ
والنّ ِا ْ
ف كلّتنْ ،و َح َضنو ُه ْوكان َيبوسو ُه ،اأ ْك َث ْر
لن ها ْك ك ْل ِمة َل قالَْ :ك ْر ْة لخْ
شي ص ْعب ْت ْ
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10:21–38:20

وچوْ .و َو َّدعو ُه ْومشْ يوا َمعو دي
ما َبق َيرون ّ
للس ّفي ِنة.
َّ
ِ
وا ْف َت َر ْقنا منّنْ ،ومشينا ساوي
لجزير ْة كاوْ .وث ِاني نْها ْر جينا
َ
َل ُرودسْ ،وم َنونَك لَپاطاراَ .وا َرينا َهون َْك
رايحة لَفينيقياْ ،و َط َل ْعنالا ْومشينا.
َس ّفي ِنة َ
ْووص ْلنا دي لَع ْن ْد َجزير ْة قبرصْ ،و َخلَّيناها
َع الشّ مال ْوجينا لَسوريّاْ .وم َنون َْك وص ْلنا
من َل َهون ْ
َك كا ْن لازم ْت َف ّرغ
لَصو ْرْ ،
الس ّفي ِنة ْحمولتا.
َّ
ْو َو ْق ْت َل ا َرينا َهون َْك َتلامي ْذَ ،بقَينا ع ْند ْن
بولس بال ّر ُو ْح
َسب ْعة اِيمْ .و َهو ْذ كان يقولو ْن لَ ْ
سْ .و َبع ْد َهوذ ِالايّ ِا ْمَ ،ط َل ْعنا
لا ُ
يرو ْح للق ْد ْ
َت نْ ُرو ْح ف ال َّطريِ ْقْ .و َط َلعوا ي َو ْدعونا كلّ ْن،
نسوانن واولاد ْن ،دي َل َب ّرات َالب َلد.
هنّ ِا ْو ْ
َبن َج ْنب َالبحر ْو َصلَّوا.
ْوق ْعدوا َعلى رك ْ
رجعوا
للس ّفي ِنةْ ،و ْ
ْو َب َّو ْسنا َبعضْ ناْ ،و َط َل ْعنا َّ
من صورْ ،وجينا
يوتنْ .و ْ
نحن ِا مشينا ْ
هنّ ِا لَ ْب ْ
لَ َمدينة َعكّاْ ،و َسلَّ ْمنا َع الاخْ وِة َهونَك ْونَ َّزلْنا
ع ْند ْن َيو ْم واِح ْدْ .وث ِاني نْها ْرَ ،ط َل ْعنا ْوجينا
يت فيل ُّبس
َيصر ِّيةْ ،و َد َخ ْلنا نَ َّزلْنا َ
ف َب ْ
للق َ
الس ْب َعةْ .وكا ْن
ال ّ ْم َبشّ ْر ،ها ْذ َل كا ْن واِح ْد م َّ
نحن ِا
ع ْندو اَأ ْر َب ْع َب ْ
تولين كا ْن ي ْت َّن َّبو ْنْ .و ْ
نات َب ْ
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ا َّلتي قا َلَ ،و ِه َي أانَّ ُهم َل ْن ي َروا َو ْج َه ُه أايضاً.
السفينَ ِة.
َوش َّيعوهُ َح ّتى َّ
َوفا َر ْقنا ُهم َو أاقلَ ْعنا بِا ْس ِتقا َم ٍة اإلى
زير ِة كاوَ ،وفي اليَو ِم ال ّتالي
َج َ
رودوس َو ِم ْن ُه َ
ناك اإلى پا َطرا.
أاتَينا اإلى
َ
َ 2و َو َج ْدنا ُه َ
ناك َسفينَ ًة ذا ِهبَ ًة اإلى فونيقي
ف ََص ِع ْدنا اإ َليها َو أا ْقلَ ْعنا.
َ 3و َو َص ْلنا َح ّتى َجزي َر ِة قُ ْب ُر َس َوتَ َركْناها
الشما ِل َو أاتَينا اإلى سوريّاَ ،و ِم ْن
اإلى ِّ
ناك َو َص ْلنا اإلى صو َرِ ،ل�أنَّ ُه ُه َ
ُه َ
ناك كانَ ِت
السفين ُة تُ ْف ِرغُ ُحمو َلتَهاَ 4 .وحي َن َو َج ْدنا
َّ
أ
أ
ناك ال َّت َ
ُه َ
لاميذ اقَ ْمنا ِع ْن َد ُهم َس ْب َع َة ايّا ٍم،
َو ِ
هؤل�ء كانوا يَقولو َن ك َُّل يَو ٍم ِلبو ُل َس
أ
ب ّ أ
ليمَ 5 .و ِم ْن
ِالرو ِح ا ْن ل� ي َ ْذ َه َب اإلى او ُر َش َ
ب َ ْع ِد ِ
هذ ِه ال�أيّا ِم َخ َر ْجنا ِلنَ ْذ َه َب في ال َّطري ِق
َو َش َّيعونا كُ ُّل ُهم َم َع ِنسائهم َو أابْنائهم َح ّتى
خا ِر ِج ال َمدينَةَ ،و َجثَوا َعلى ُركَ ِبهِم َعلى
شا ِط ِئ البَ ْح ِر َو َص َّلواَ 6 .وق َّب ْلنا ب َ ْع ُضنا
السفينَ ِةَ ،و َر َجعوا
ب َ ْعضاً َو َص ِع ْدنا اإلى َّ
ُهم اإلى بُيو ِتهِمَ 7 .و أابْ َح ْرنا نَ ْح ُن ِم ْن صو َر
َو أاتَينا اإلى َمدينَ ِة َعكّا َو َس َّل ْمنا َعلى
ال إ�خ َْو ِة ُه َ
ناك َونَ َز ْلنا ِع ْن َد ُهم يَوماً وا ِحداً.
َ 8وفي اليَو ِم ال ّتالي َخ َر ْجنا َو أاتَينا اإلى
يص ِريَّ َة َو َد َخ ْلنا َونَ َز ْلنا في بَي ِت فيلي ُّب َس
قَ َ
الس ْب َع ِةَ 9 .وكا َن َل ُه
ال ُمبَ ِّش ِر ا َّلذي ُه َو ِم َن َّ
أا ْرب َ ُع بِنا ٍ
ت َعذارى كُ َّن يَتَنَ َّب ْأا َنَ 10 .وفيما
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نَ ْح ُن ُمقيمو َن ُه َ
ناك أايّاماً كَثي َرة ً نَ َز َل ِم َن
غابوسَ 11 .و َد َخ َل
اس ُم ُه أا
اليَهو ِديَّ ِة نَب ٌِّي ْ
ُ
اإلينا َو أا َخ َذ ِم ْن َط َق َة بو ُل َسَ ،و َرب َ َط ِر ْجلَي
روح
نَف ِْس ِه َوي َ َدي ِه َوقا َل« :هكَذا يَقو ُل ُ
صاحب ِ
هذ ِه ال ِم ْن َط َق ِة
الر ُج َل
الق ُُد ِ
َ
س‘ :اإ َّن َّ
أ
ليم
هكَذا َسيُق ِّي ُدهُ اليَهو ُد في او ُر َش َ
َوي ُ َس ِّلمونَ ُه في أايدي ال� أُ َم ِم» ’.
َ 12وحي َن َس ِم ْعنا ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات َطلَ ْبنا
ناء ال ِم ْن َط َق ِة أالّ� ي َ ْذ َه َب اإلى
ِم ْن ُه نَ ْح ُن َو أابْ ُ
أ
جاب بو ُل ُس َوقا َل:
ليم13 .حينَ ٍئذ أا َ
او ُر َش َ
«ماذا تَ ْف َعلو َن؟ تَ ْبكو َن َوتَك ِْسرو َن قَ ْلبي.
ِل�أنّي ُم ْستَ ِع ٌّد ل� أا ْن أُا ْرب َ َط فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل أا ْن
الر ِّب يَسو َع».
أا َ
موت أايضاً ِم ْن أا ْج ِل ا ْس ِم َّ
َ 14وحي َن َل ْم ي ُ ْذ ِع ْن َلنا َسكَ ْتنا َوقُ ْلنا:
الر ِّب».
« ِلتَكُ ْن اإرا َدةُ َّ
َ 15وب َ ْع َد ِت ْل َك ال�أيّا ِم تَ أا َّه ْبنا َو َص ِع ْدنا اإلى
أ
ناس تَ ٌ
لاميذ ِم ْن
ليمَ 16 .و أاتى َم َعنا أُا ٌ
او ُر َش َ
يص ِريَّ َة ا آ ِخذي َن َم َع ُهم أاخاً ِم َن ال َّت ِ
لاميذ
قَ َ
اس ُم ُه مناسو ُن َو ُه َو ِم ْن قُ ْب ُر َس
ال� أُ َو ِل ْ
ِليُضيفَنا في بَي ِت ِه.
17
أ
ليم ا ْستَ ْقبَلَنا
َوحي َن َو َص ْلنا اإلى او ُر َش َ
ال إ�خ َْوةُ ِب َف َر ٍحَ 18 .وفي اليَو ِم ال ّتالي َد َخ ْلنا
قوبَ ،وكا َن ِع ْن َدهُ ك ُُّل
َم َع بو ُل َس اإلى ي َ ْع َ
الشيو ِخَ 19 .و َس َّل ْمنا َعلَيهِمَ ،وكا َن بو ُل ُس
ُّ
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َهونَك اِيّ ِام ْكثي ْر ،نز ْل م الياهود ِّية واِح ْد نَبي
وس ْط
سْ .و َد َخ ْل لَعنّا َو َاخ ْذ ْ
ْاسمو اَأگاب ُو ْ
بولس َل يشدّو َعلى َخ ْصروْ ،وشَ َّد ْد ِفيو
ْ
ِ
ين ُروحو وايدَيوْ ،وقالْ« :كذا يقو ْل
ْاج َر ْ
الوس ْط ها ْذ ،كذاِ
القدس:
ُروح
ْ
‘صاحب َه ْ
ْ
ويس ْلمو ُه
س َ
َت يشَ دّدو ُه الياهو ْد ف الق ْد ْ
ف ايدَين الا َم ْم» ’.
الحكي ها ْذَ ،ط َل ْبنا منّو
َو ْق ْت َل سم ْعنا َه َ
س .هاك
ْ
نحن ِا ْون ِاس الدّيرِة لا ُ
يرو ْح للق ْد ْ
تن؟
ال َو ْق ْت َر ْد بولس ْوقالْ« :اَأيش ت َْسون انْ ْ
مس َت َع ْد
س ْ
ت ْبكون ْوت ْكسرو ْن َق ْلبي :اَأنا م ُو َب ْ
س
مس َتع ّد اَ ْ
اَأ ْتشَ دَّد اَناَ ،ب ِ
لى ْ
موت زاِ ف الق ْد ْ
لَخاطر اس ْم َر ْبنا َيس ُوع».
ف كَلا ْمنا ،سك ْتنا
َو ْق ْت َل ما ا ْق َت َن ْع َ
ْوق ْلنا« :اإراد ْة َر ْبنا َخلّي تْكو ْن».
ْو َبع ْد َه ِ
الايّ ِا ْم َهوذ ت َْح َّض ْرنا ْو َط َل ْعنا
س َتلامي ْذ م
سْ .و َجوا َم ْعنا ن ِا ْ
للق ْد ْ
عن واِح ْد م ال َّتلاميذ
الق َ
َيصر ِّيةْ ،وجابوا َم ْ
يس َت ْقب ْلنا
الا َ َّول ِّية ْاسمو مناسو ْن ْ
رص َت ْ
من ق ْب ْ
ف َبيتو.
َ
11

12

13

14

15

16

يزور َي ْعقوب
بولس ُ

ْو َو ْق ْت َل جينا للق ْدسْ ،اس َت ْق َبلونا الاخْ وِة
بولس
ْبف ََر ْحْ .وث ِاني نْها ْرَ ،د َخ ْلنا َم ْع
ْ
لَع ْن ْد َي ْعقوبْ ،وكا ْن ع ْندو الّشْ ي ُو َخة كلّ ْن.
بولس شي َبع ْد
ْو َسلَّ ْمنا َع َلينْ ،و َح ْ
كالن ْ
17

18

19
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شي َعلى ك ْل شي َل َسوى اَلله َبين الا َمم
ْبخ ْدمتوَ .و ْق ْت َل س ْمعواَ ،س َّبحوا َلالله
لبولس« :اأنْ َت ترى يا اَأخونا اَأ ْش َق ْد
ْوقالوا
ْ
من َهو ْذ
َعشْ ْ
رات األوف في ف الياهود ِّية ْ
ناموس
َل اآ َمنوا ،و َهو ْذ كلّ ْن َغ ّيورين ن ِا َعلى
ْ
لن َع َليك ْت َعلّ ْم ك ْل ياهو ْد َل
موسى .وانْقالْ ْ
لن
من موسى ،وتْقولْ ْ
َبين الا َم ْم َت ي ْنف ْرقو ْن ْ
موجب
لا ي َط ْهرون اولادن ْولا ي ْمشَ ون ْب
ْ
اموسَ .بقى مادام َت ي ْنسم ْع
عادات النّ ْ
كجيت لَو ْنَ ،سي شي َل نْقو ْل ْ
لك .في
ّ
ِ
ين نذ ْر .خذن ْو ُرو ْح
عنّا اَأ ْر َبع ْرجا ْل َع َل ْ
ّامن
عن عادات ال َّطها َرة ،وا ْد َف ْع قد ْ
َسي َم ْ
صاريف كَما َم ْصروف ْحلاق ْة روسنْ ،و َت
َم
ْ
من ك ّل انْسا ْن شي َل انْقا ْل َع َل ْ
يك
ي ْنعرفْ ْ
تحفَظو.
گ ْذ ْب واِ ،وانْ َت تْوافق النّاموس ْو ْ
نحن ِا َك َت ْبنا َت
ْو َع َلو ْك َل اآ َمنوا م الا َم ْمْ ،
للاصنام ْوم
حن م ال َم ْذب ُو ْح ْ
ْ
يحفظو ْن ُرو ْ
ال ّز ِنى ْوم ال َمخْ ن ُوق ْوم ال َّد ْم».
20

21

22

23

24

25

بولس َو ّدى َهوذ ال ّ ْرج ِا ْل
هاك ال َو ْق ْت
ْ
عن عادات ال َّطها َرة،
ث ِاني نْهارْ ،و َسوى َم ْ
للهي َكل ي َع ّرفْ َعلى َتمام اِيّ ِام
ْو َد َخ ْل ْ
راح َ
ال َّطها َرة دي لَمن ْت َق َّد ْم ق ْربا ْن ك ْل واِح ْد
منّ ْن.
26
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ي َ ْروي َل ُهم بِال َّترتي ِ
ب ك َُّل ما َصنَ َع الل ُه في
ال� أُ َم ِم ب ِِخ ْد َم ِت ِهَ 20 .وحي َن َس ِمعوا َم َّجدوا
الل َه َوقالوا َل ُه :أ
«انْ َت تَرى أايُّها ال�أخُ ك َْم
الرب َ ِ
وات في اليَهو ِديَّ ِة ِم َّم ْن ا آ َمنوا
ِم َن َّ
ِ
سَ 21 .و َلق َْد
َوك ُُّل
هؤل�ء غَيورو َن ِلل ّنامو ِ
َ
قيل َل ُهم َع ْن َك أانَّ َك تُ َع ِّل ُم اليَهو َد ا َّلذي َن
في ال� أُ َم ِم أا ْن ي َ ْنف ِ
َصلوا َع ْن موسى قائلا ً
ناءهم َول� ي َ ْسلُكوا
َل ُهم :أ‘الّ� ي َ ْخ ِتنوا أابْ َ
ب َع ِ
ِب َح َس ِ
س 22 ’.اإذاً بِما
وائد ال ّنامو ِ
يت اإلى
أانَّ ُهم َسيَ ْس َمعو َن أانَّ َك قَ ْد أاتَ َ
ُهناِ 23 ،ا ْف َع ْل ما نَقو ُل َل َكَ :لنا أا ْرب َ َع ُة
ِرجا ٍل َعلَيهِم نَ ْذ ٌر أا ْن يَتَ َط َّهروا24 .خ ُْذ ُهم
َوا ْذ َه ْب فَتَ َط َّه ْر َم َع ُهم َو أانْ ِف ْق َعلَيهِم نَفَقا ٍ
ت
ِليَ ْح ِلقوا ُرؤو َس ُه ْم فَيَ ْع ِر َف ك ُُّل وا ِح ٍد أا َّن
ما َ
زائف َو أانَّ َك أانْ َت تُوا ِف ُق
قيل َع ْن َك ُه َو ٌ
اموس25 .و َحو َل ا َّلذي َن اآ َمنوا
َوتَ ْحف َُظ ال ّن َ
ِم َن ال� أُ َم ِم نَ ْح ُن كت ْبنا أا ْن ي َ ْحفَظوا أانْف َُس ُهم
الزنى َو ِم َن ال َم ْخنو ِق
ِم َن ال َم ْذبو ِح َو ِم َن ِّ
الد ِم».
َو ِم َن َّ
ِ
الرجا َل في
26حينَ ٍئذ أا َخ َذ بو ُل ُس
هؤل�ء ِّ
اليَو ِم ال ّتالي َوتَ َط َّه َر َم َع ُهم َو َد َخ َل اإلى
ال َهيكَ ِلَ ،و ُه َو ي ُ ْع ِل ُم ُهم ِبتَما ِم أايّا ِم ال َّت ْطهي ِر
َح ّتى قُ ِّد َم قُ ْربا ُن ك ُِّل وا ِح ٍد ِم ْن ُه ْم.
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بولس ي ْن ْ
الهي َك ْل
مسك ف َ

27
الساب ُع َراآهُ يَهو ٌد
وم ّ
َوحي َن َو َص َل اليَ ُ
ِم ْن ا ِآس ّيا في ال َهيكَ ِلَ ،و َه َّيجوا َعلَي ِه
الش ْع َب كُ َّل ُه َو أا ْلقَوا َعلَي ِه ال�أيديَ 28 ،و ُهم
َّ
ي َ ْستَغيثو َن َويَقولو َن« :يا ِرجا ُل ،يا بَني
اإ ْس َ
الر ُج ُل ا َّلذي
رائيل ،أاعينوا! هذا ُه َو َّ
ِض َّد َش ْعبِنا ي ُ َع ِّل ُم في ك ُِّل َمكانٍَ ،و ِض َّد
سَ ،و ِض َّد هذا ال َم ِ
وض ِعَ ،و َوث َ ِن ّيي َن
ال ّنامو ِ
أايضاً أا ْد َخ َل اإلى ال َهيك ََل َونَ َّج َس هذا
المو َض َع ال ُمق ََّد َس».
َ
29
أ
أ
أ
طروفيموس
ِل�نَّ ُهم َسبَ َق ا ْن َراوا َم َع ُه
َ
ال إ� ِف ُسسي في ال َمدينَ ِة ،فَكانوا ي َ ُظ ّنو َن
الهيكَ ِل.
س اإلى َ
أانَّ ُه َد َخ َل َم َع بو ُل َ
الش ْع ُب
َ 30وها َج ِت ال َمدينَ ُة كُ ُّلها َوتَ َج َّم َع َّ
كُ ُّل ُه َو أا ْم َسكوا بو ُل َس َو َج ّروهُ اإلى خا ِر ِج
ت أُا ْغ ِل َق ِ
لو ْق ِ
واب.
ت ال�أبْ ُ
ال َهيكَ ِلَ ،و ِل َ
َ 31وفيما ال َج ْم ُع ي َ ْطلُ ُب أا ْن ي َ ْقتُلَ ُه بَلَ َغ
َم ْس َم َع ا آ ِم ِر الكَتيبَ ِة أا َّن ال َمدينَ َة كُ َّلها
اض َطرب َ ْتَ 32 .و ِل َلو ْق ِ
ت أا َخ َذ قا َدةَ ِمئ ٍة
قَ ِد ْ
َو ُجنوداً كَثيري َن و َرك ََض اإ َليهِمَ .وحي َن َر أاوا
ال� آ ِم َر َوال ُجنو َد تَ َو َّقفوا َع ْن َض ْر ِ
ب بو ُل َس.
َ 33و َدنا ِم ْن ُه ال� آ ِم ُر َو أا ْم َسكَ ُه َو أا َم َر أا ْن ي ُ َق ِّيدوهُ
ب ِِس ْل ِسلتَي ِنَ ،وكا َن ي َ ْس أا ُل َع ْن ُهَ ،م ْن ُه َو
اس ِم َن ال َح ْش ِد
َوماذا فَ َع َلَ 34 .وكا َن ال ّن ُ
ياء ُم ْختَ ِل َف ٍةَ .و ِم ْن
ي َ ْص ُرخو َن َع ْن ُه ب أِا ْش َ

من
َو ْق ْت َل جا َيوم ال ّساب ْع ،ياهو ْد َل ْ
الهي َكلْ ،و َه َّيجوا َع َليو الشَّ ْع ْب
اآس ّيا اَأ َرو ُه ف َ
مسكو ُهْ ،وهنّ ِا يس ِيحو ْن« :يا ْرج ِالْ،
كلّو ْو ْ
يا َبني ْاسرائي ْل ،عينوا! ها ْذ واِ ال َّزلَ ِمة َل ض ْد
شَ ْعبنا ي َعلّ ْم ف ك ْل م ُو َضعْ ،وض ّد النّاموس
َّس .حتّى َو َث ِن ِّية َدخَّ ْل
ْوض ْد َهالم ُو َضع ال ّ ْم َقد ْ
َّس».
َ
س َهالم ُو َضع ال ّ ْم َقد ْ
للهي َكل ْون ََّج ْ
27

28

من َقبل
من َل كا ْن َك ا َروا َمعو ْ
ْ
ِ
ْط ُروفيم ُوس الاإ فس ُوسي ف َالب َلدْ ،وكا ْن
والب َل ْد
بولس َ
للهي َك ْلَ .
ي ْفت ْكرو ْن َد َخ ْل َم ْع ْ
مسكوا
كلّو ْ
هاج .وال َت ّموا ك ّل الشَّ ْعبْ ،و ْ
الهي َكلْ ،وراساً
بولس ْو َج ْر َجرو ُه لَ َب ّرات َ
وابْ .و َو ْق ْت َل كانوا ن ِاس
ْت َقفَّلوا الا ْب ْ
ف
ين
قايمين َت ي ْقتلو ُه ،قايد الاألْ ْ
ْ
الم ْل َت ّم ْ
سمع ال َمدي ِنة ك ّلا قاي ِمة ق ِا ْع ِدة ي ِاْ .وراساً
ين.
اَأ َخ ْذ ق ّوا ْد م ِّية ْو َع ْس َكر ْكثير ْوع ْديوا َع َل ْ
ْو َو ْق ْت َل ا َروا قايد الاألْف ْو َع ْس َكر ْكثي ْر،
بولسْ .و َق َّر ْب ص ُوبو
َس َّكنوا ما َب ْق يضْ ربو ْن ْ
قايد الاألْف ْومسكوَ ،وا َم ْر َت يشَ دّدو ُه
ايش
جيرينْ .و َساَأ ْل َع َليوْ :
ف َزنْ َ
«من واِ َو ْ
س م ال َل ِّمة كان تْس ِي ْح شي،
َسوىْ ».ون ِا ْ
29

30

31

32

33

34
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3:22–35:21

ياحن ما ْ
تاق ي ْعرفْ
س َغي ْر شيْ .ومن ْس ْ
ْون ِا ْ
الص ْحَ ،وا َم ْر َت يس ُوقو ُه للقشْ َلة.
اَأينا واِ َّ
ْو َو ْق ْت َل َوص ْل
بولس لل َّد َرج ،ال َع ْس َك ْر
ْ
من
من ُزور ْو َز ْحمة الشَّ ْع ْبْ ،
َح َملو ُه ْ
َل جا َخ ْلفو شَ ْعب ْكثير ْوكان يس ِيحو ْن:
«خذو!»

35

36

يحكي ويح ِامي َل ُروحو
بولس ْ

خل
وصل
ْو َو ْق ْت َل
بولس َت ي ْد ْ
ْ
ْ
«تس َم ْح لي
للقشْ َلة ،قا ْل لَقايد الاألْ ْ
فْ :
اَأ ْحكي َم ْ
عك؟» قالْلو« :ت ْعرفْ يوناني؟
المصري َل اَأق َد ْم َك ْم
يش اأنْ َت م ُو هاك ْ
لَ ْ
َيو ْم َه َّيجت ْوط ِالَ ْع ْت َللب ّر ِّية اَأ ْر َب ْعة اَلاف َزلَ ِمة
ْفعول ْشرو ْر؟»
من
بولس قالْلو« :اَأنا َزلَ ِمة ياهودي ْ
ْ
سوس ف كيلي ْكياَ ،مدي ِنة َم ْعروفةِ
َط ْر ْ
ِفيا ول ْد ُت .اَأ ْر ْ
تس َم ْح لي اَأ ْحكي
جوك ْ
بولس
للشَّ ْع ْبْ ».و َو ْق ْت َل َس َم ْحلو ،قا ْم ْ
َع ال َّد َر ْج َواشَّ ْر ْلن بيدوْ .و َو ْق ْت َل س ْكتوا،
لن:
عن بالع ْبرانيْ ،وقالْ ْ
َحكى َم ْ
37

38

39

40
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«يا اخْ وِة ْويا اَأ َّبهات! ْاس َمعوا
كنَ ».و ْق ْت َل
دفاعي قدّا ْم ْ
عن ،اأ ْك َث ْر ه ْديوا،
س ْمعوا ع ْبراني ْ
يحكي َم ْ
ف
لن« :اَأنا َزلَ ِمة ياهودي َمولو ْد َ
ْوقالْ ْ
2

3

451

ُصرا ِخهِم َل ْم يَكُ ْن ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي َ ْع ِر َف ما ُه َو
الصحي ُح ،ف أَا َم َر أا ْن ي َ ْأاخُذوهُ اإلى ال َّثكَنَ ِة.
َّ
الد َر ِج َح َملَ ُه ال ُجنو ُد
َ 35وحي َن َو َص َل اإلى َّ
ب ُع ْن ِ
بِ 36 .ل� أ َّن َش ْعباً كَثيراً
الش ْع ِ
ب َِسبَ ِ
ف َّ
اس ي َ ْص ُرخو َن
راءهُ َوكا َن ال ّن ُ
كا َن قَ ْد أاتى َو َ
َويَقولو َن« :خ ُْذهُ».
قارب بو ُل ُس أا ْن ي َ ْدخ َُل اإلى
َ 37وحي َن
َ
ال َّثكَن ِة قا َل ِللا آ ِم ِر« :اإ ْن تَ ْأا َذ ْن لي ف ََس أاتَكَ َّل ُم
َم َع َك ».فَقا َل َل ُه :أ
«اتَ ْع ِر ُف اليونان َّي َة؟
 38أا َو َل ْس َت أانْ َت ال ِم ْص ِر َّي ا َّلذي قَ ْب َل ِ
هذ ِه
ال�أيّا ِم أاثا َر َو أا ْخ َر َج اإلى البَ ِّريَّ ِة أا ْرب َ َع َة ا آل� ِ
ف
َر ُج ٍل فا ِعلي ُشرو ٍر؟
 39قا َل َل ُه بو ُل ُس :أ
هودي
«انا َر ُج ٌل ي َ ٌّ
سوس في كيليك ّيا ،و ِه َي َمدينَ ٌة
ِم ْن َط ْر َ
َم ْعروف ٌة ،فيها ُو ِل ْد ُت .أا ْطلُ ُب ِم ْن َك أا ْن
الش ْع َبَ 40 .وحي َن أا ِذ َن
تَ ْأا َذ َن لي أا ْن أُاك ِّل َم َّ
الد َر ِج َو َح َّر َك َل ُهم ي َ َدهُ.
قام بو ُل ُس َعلى َّ
َل ُه َ
َوحي َن َص َمتوا َص ْمتاً تَكَ َّل َم َم َع ُهم بِال ِع ْب ِريَّ ِة
َوقا َل َل ُهم:
أ
باءْ ،اس َمعوا
«ايُّها ال إ�خ َْوةُ َوال� آ ُ
ِدفاعي ال� آ َن َل َديكُمَ 2 ».وحي َن
َس ِمعوا أانَّ ُه بِال ِع ْب ِريَّ ِة يَتَكَ َّل ُم َم َع ُهم ا ْزدادوا
ُهدوءاًَ ،وقا َل َل ُهم 3 :أ
هودي
«انا َر ُج ٌل ي َ ٌّ
يت في
سوس كيلك ّياَ ،رب َ ُ
َمولو ٌد في َط ْر َ
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ف َه َالب َل ْد
ربيت َ
س ُ
سوس كيلي ْكياَ ،ب ْ
َط ْر ْ
ت َع
َج ْنب ْ
ين َغمالاي ِيل و ْت َعلَّ ْم ُ
اج َر ْ
ناموس اَأ َّبهاتْناْ ،وك ْن ُت َغ ّيو ْر َلالله
ال َّتما ْم
ْ
{اليو ْمْ }.ولَ َهال َّطريِ ْق
كَماكن انْ ْ
تن كلّ ْتكن َ
وتَ ،وانا اَأشَ ّد ْد َو َاسلّم
اضْ َط َه ْد ُت دي لل َم ْ
نسوا ْن ،كَما َل يشْ َه ْد لي
للّ ْحبوس ْرج ِال ْو ْ
َريّس ال َك َه َنة ْوك ّل الّشْ ي ُو َخة َل منّن اس َت َل ْم ُت
اروح لَع ْند اخوة الشّ امْ ،بشا ْن
تيب َت ُ
مك ِا ْ
َّدين َت
جيبن للق ْدس ْمشَ د ْ
لَنّ ِا َهون َْك زاِ اَأ ْ
العقابْ .و َو ْق ْت َل ك ْن ُت رايح
ينالون
ْ
نص
ْو َبد ُ
َيت اَأ َق ّر ْب َت اَأص ْل لَدمشْ ْق ،ف ّ
السما
ال ّ ْنهار ْو َعلى َغ ْف ِلةَ ،ض ّوى َع َلي م َّ
ضْ ،وسم ْع ُت
نو ْر َقويْ .و َو َق ُ
عت َع الا َ ْر ْ
يش
‘شاولُْ ،
َصوت يقو ْل ليُ :
شاولْ! لَ ْ
‘من
ْ
تضطه ْدني؟’ َوانا َر َّد ُ
يت ْوق ْل ُتْ :
اأنْ َت َس ّيدي؟’ ْوه ّواِ قا ْل لي‘ :اَأنا َيس ُوع
النّاصري اَناَ ،ل انْ َت تضْ طهدوْ ’.ون ِاس َل
وت
س ما س ْمعوا َص ْ
كانوا َمعي اَأ َروا النّو ْرَ ،ب ْ
يش
ها ْك َل كا ْن ْ
يحكي َمعي .ق ْل ُت‘ :اَأ ْ
وس ّي ْدنا قا ْل لي‘ :قو ْم ُرو ْح
اَأ َسي َس ّيدي؟’ َ
لَدمشْ قْ ،و َهون َْك َت ي ْن َحكى َم ْ
عك َعلى
تسي’.
ك ْل شي َل مامور انْ َت َت َ

ِ
ب ِر ْجلَي َغ َم َ
هذ ِه ال َمدينَ ِة بِجا ِن ِ
لائيل،
س
َوتَثَ َّقف ُْت َعلى نَ ْح ٍو كا ِم ٍل في نامو ِ
ا آبا ِئناَ ،وكُ ْن ُت غَيوراً ِلل ِه كَما أانْتُم
4
أ
ريق
ومَ 4 }.وهذا ال َّط ُ
ايضاً َجميعاً {اليَ َ
اض َط َه ْدتُ ُه َح ّتى ال َم ِ
وت ،اإ ْذ كُ ْن ُت أُاقَ ِّي ُد
ْ
5
5
ساء ،كَما
َو أُا َس ِّل ُم ِل ُّ
لسجو ِن ِرجال� ً َو ِن ً
الشيو ِخ
ئيس الكَ َهنَ ِة َوك ُُّل ُّ
ي َ ْش َه ُد لي َر ُ
َّيت َر َ
سائل ِل� أ ْذ َه َب اإلى
ا َّلذي َن ِم ْن ُه ْم تَلَق ُ
ال إ�خ َْو ِة ا َّلذي َن في ِد َم ْش َق ِلكَي اآ ِت َي أايضاً
6
أ
ولئك ا َّلذي َن ُه َ
ب أِا َ
ليم ُم َق َّيدي َن
ناك اإلى او ُر َش َ
قابَ 6 .وحي َن كُ ْن ُت ذا ِهباً
ِليَتَلَقَّوا ال ِع َ
َوب َ َد ْأا ُت أا ْقتَ ِر ُب ِم ْن ِد َم ْش َق ،في ُم ْنتَ َص ِ
ف
7
الس ِ
ماء َس َط َع َعلَ َّي نو ٌر
ال َّنها ِر ب َ ْغتَ ًة ِم َن َّ
ض َو َس ِم ْع ُت
با ِه ٌر 7 .ف ََوقَ ْع ُت َعلى ال� أ ْر ِ
8
َصوتاً يَقو ُل لي‘ :شا ُو ُل ،شا ُو ُل! ِلماذا
تَ ْض َطه ُِدني؟’ 8ف أَا َج ْب ُت وقُ ْل ُتَ ‘ :من أانْ َت
9
يا َس ِّيدي؟’ َو ُه َو قا َل لي :أ‘انا يَسو ُع
ال ّن ِ
اص ِر ُّي ا َّلذي أانْ َت تَ ْض َطه ُِدَ 9 ’.وا َّلذي َن
10
كانوا َمعي َر أاوا ال ّنو َر َول ِك َّنهم َل ْم ي َ ْس َمعوا
وت ا َّلذي كا َن يَتَكَ َّل ُم َمعيَ 10 .وقُ ْل ُت:
َص َ
الر ُّب قا َل لي:
‘ماذا أا ْف َع ُل يا َس ِّيدي؟’ َو َّ
‘قُ ْم َوا ْذ َه ْب اإلى ِد َم ْش َق َو ُه َ
ناك يُقا ُل َل َك
َع ْن ك ُِّل َش ٍ
يء أُا ِم ْر َت أا ْن تَ ْف َعلَ ُه’.
من َم ْج ْد هاك
«11واإ ْذ َل ْم أاكُ ْن أُابْ ِص ُر ِم ْن َم ْج ِد ذ ِل َك ْ 11
«ولَ َم ْن ما َب ْق اَأرى ْ
مسكوا ف ايدَي َه ْ
ال ّنو ِر أا ْم َس َك ِبيَ َد َّي أا َ
وك َل كانوا
ولئك ا َّلذي َن كانوا النّو ْرْ ،
َمعي َو َد َخ ْل ُت اإلى ِد َم ْش َقَ 12 .وثَ َّم َة َر ُج ٌلَ ،معي ْو َد َخ ْل ُت لَدمشْ ْقْ 12 .و َحنان ّيا ،واِح ْد
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اموس كَما َل كا ْن
َز َل ِمة َتقي ْبموجب النّ ْ
يشْ َهدولو ياهو ْد َهون َْك كلّن ،جا لَع ْندي
شاولْ! َفتّ ْح َعي َنيك!’
ْوقا ْل لي‘ :اَأخوي ُ
ف ساعتا ْت َف َّتحوا َعي َني ْو َطلَّ ْع ُت ِفيو.
ْو َ
ْوقا ْل لي‘ :اإل ْه اَأ َّبهاتْنا َق َّي ْ
مك َت ت ْعرفْ
من
تس َم ْع َص ْ
وت ْ
اإرادتو ْوترى البار ْو ْ
س،
ث ّمو ،وتْس ِي ْرلو ش ِاه ْد ع ْند ك ّل النّ ِا ْ
تشْ َه ْد َعلى ك ْل شي َل ا َريت ْوسم ْع ْت.
من
يش ت ْبطى؟ قوم ْت َع َّم ْذ و ْت َط َّه ْر ْ
َّ
والس ْع لَ ْ
َخط ّي ْ
رج ْع ُت
اتك وانْ َت ت ْدعي ْاسموْ ’.و ْ
الهي َكل.
جيت لَو ْن للق ْدس ْو َصلَّ ُ
ُ
يت ف َ
ٍ
انجذابَ }.وا َريتو ُه ف رويا
{و ِص ْر ُت ف
ْ
من
يقو ْل ليَ :
سْ ،
‘خفيف ا ْط َل ْع م الق ْد ْ
ْ
هادتك ليَ ’.وانا ق ْل ُت:
َل م ُو ي ْق َبلو ْن شَ
‘س ّيدي! ْوي ْعرفو ْن زاِ هنّ ِا اَأنا كا ْن اَأ َسلّ ْم
َ
ِ
رب ف المجام ْع لَ ْ
وك َل
بوس َواضْ ْ
للّ ْح ْ
فيكْ .و َو ْق ْت َل كا ْن ي ْن ْ
كان ياآ ْمنو ْن ْ
سفك
عن قاي ْم
س ش ِاهد ْك ،اَأنا زاِ َم ْ
َدمّ ْاسط ِيفان ُو ْ
ك ْن ُت ْومتّف ْق َم ْع اإراد ْة قاتْلينو ك ْن ُت ْوكا ْن
ويس َل كا ْن ي ْرجمو ُهْ ’.وقا ْل لي:
اَأنْط ْر َح ْ
‘رو ْح! اَأنا اَأ ْب َع ْ
ثك لَم ُو َضع ْبعي ْدَ ،ت ت ْكر ْز
ُ
للا َم ْم» ’.
لبولس دي َل
يست ْمعو ْن
ْو َبع ْد َل كا ْن ْ
ْ
«خلّي
وتن ي ْز َعقو ْنَ :
َهالك ْل ِمة هايَ ،علَّوا َص ْ
من َل م ُو
ض اَأينا لَ ّواِ كذاِْ ،
ي ْناأخ ْذ م الا َ ْر ْ
13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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قيم ِب َح َس ِ
س،
ب ال ّنامو ِ
َحنا ِن ّيا ا ْس ُم ُهُ ،م ْستَ ٌ
كَما كا َن ي َ ْش َه ُد َل ُه ك ُُّل اليَهو ِد ُه َ
ناك،
 13أاتى اإ َل َّي َوقا َل لي‘ :شا ُو ُل أاخي ،ا ْفتَ ْح
عينَ َ
يك!’ َو ِل َلو ْق ِت انْ َفتَ َح ْت َعيناي َونَ َظ ْر ُت
في ِهَ 14 .وقا َل لي‘ :اإل ُه اآبا ِئنا أاقا َم َك ِلتَ ْع ِر َف
اإرا َدتَ ُه َوتَرى البا َّر َوتَ ْس َم َع َصوتاً ِم ْن فَ ِم ِه،
س َعلى
َ 15وتَصي َر َل ُه شا ِهداً َلدى ك ُِّل ال ّنا ِ
يت و َس ِم ْع َتَ 16 .وال� آ َن ِلماذا
ك ُِّل ما َر أا َ
تَتَ أاخ َُّر؟ قُ ْم َوا ْعتَ ِم ْد َوتَ َط َّه ْر ِم ْن َخ َ
طاياك
ِاس ِم ِهَ 17 ’.و ُع ْد ُت اإلى ها ُهنا،
دا ِعياً ب ْ
أ
يت في ال َهيكَ ِل،
ليمَ ،و َص َّل ُ
اإلى او ُر َش َ
ِ
{وص ْر ُت في انجذا ٍ
ب18 }.ف ََر أايتُ ُه في
أ
أ
ليم
ُر ْؤيا يَقو ُل لي‘ :ا ْس ِر ْع واخ ُْر ْج ِم ْن او ُر َش َ
ِل�أنَّ ُهم ل� ي َ ْقبَلو َن َشها َدتَ َك ليَ 19 ’.و أانا
قُ ْل ُت‘ :يا َس ِّيدي ُهم ي َ ْع ِرفو َن أايضاً أانّي
كُ ْن ُت أُا َس ِّل ُم َوكُ ْن ُت أا ْض ِر ُب في ك ُِّل َم ْج َم ٍع
ا َّلذي َن كانوا ي ُ ْؤ ِمنو َن ب َِكَ 20 .وحي َن كا َن
طيفانوس شا ِه ِد َك كُ ْن ُت أانا
يُسف َُك َد ُم ا ْس
َ
أايضاً قائماً َم َع ُهم َو ُمذ ِعناً ل إ�را َد ِة قا ِتلي ِه
ياب راجِمي ِهَ 21 ’.وقا َل لي:
َوحا ِفظاً ِث َ
‘ا ْذ َه ْب ِل�أنّي ُم ِ
رسلُ َك اإلى ب َ ٍ
عيد ِلتَكْ ِر َز
ِللاأُ َم ِمَ 22 » ’.وب َ ْع َد أا ْن َس ِمعوا بو ُل َس َح ّتى
ِ
هذ ِه الكَ ِل َم ِةَ ،رفَعوا أا ْصواتَ ُهم َو َص َرخوا:
ض َم ْن ُه َو كَهذاِ ،ل�أنَّ ُه
« ِليُ ْؤ َخ ْذ ِم َن ال� أ ْر ِ
عيش».
ل� ي َ ْستَ ِح ُّق أا ْن ي َ َ
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يعيشْ ».و َو ْق ْت َل كان يس ِيحو ْن،
لازم
ْ
ويسن ،ويشَ ْنترون تْراب ف
ويك ّبو ْن َح ْ
ف َت يدَخْ لو ُه للقشْ َلة
الهوا ،اَأ َم ْر قايد الاألْ ْ
َ
ِ
يش
ْواَأ َمر بالقرا ْ
پيچ َت ي َق ّررو ُه ْبشا ْن ي ْعرفْ لَ ْ
كا ْن ي ْز َعقو ْن َع َليوَ .و ْق ْت َل شَ دَّدو ُه ف
بولس قا ْل َل قايد الم ِّية َل كا ْن
ال ّ ْحب ِالْْ ،
«يس َمح لْكن القانون ْت َق ْرپچو ْن
قاي ْم َع َليوْ :
رجا ْل روماني م ُو َم ْحكو ْم َع َليو؟» َو ْق ْت
ّ
َل سم ْع قايد الم ِّيةَ ،ق َّر ْب لَع ْن ْد قايد الاألْف
ْوقالْلو« :اَأيش ت َْسي اأنْ َت؟ َهال َّزلَ ِمة روماني
واِْ ».و َق َّر ْب لَع ْندو قايد الاَألْف ْوقالْلو:
«ق ْل لي :روماني انْ َت؟» قالْلو« :نَع ْم».
و َر ْد قايد الاَألْف ْوقالْلو« :اَأنا ْب َولْ َچك ْثما ْن
بولس قالْ:
َح َّص ْل ُت َهال ّجنس ِّية ال ّرومان ِّيةْ ».
ف َهال ّجنس ِّية».
«اَأنا ول ْد ُت َ

 23واإ ْذ كانوا ي َ ْستَغيثو َن َوي َ ْط َرحو َن
ِثياب َ ُهم َوي َ ْرمو َن تُراباً اإلى ال َج ِّو 24 ،أا َم َر
24
ا آ ِم ُر الكَتيب ِة أا ْن ي ُ ْد ِخلوهُ اإلى ال َّثكَنَ ِة،
َو أا َم َر أا ْن ي َ ْستَ ْن ِطقوهُ ِب َجلَدا ٍ
ت ِلكَي ي َ ْع ِر َف
25
ِل�أيَّ ِة ِع َّل ٍة هكَذا كانوا يَصيحو َن َعلَي ِه.
ِالسيو ِر الجِ ْل ِديَّ ِة قا َل
َ 25وحي َن َم ّدوهُ ب ُّ
قائد ال ِمئ ِة القائ ِم َعلَي ِه :أ
بو ُل ُس ِل ِ
«ايَجو ُز
26
َلكُم أا ْن تَ ْج ِلدوا َر ُجلا ً رومان ًّيا غَي َر َم ْحكو ٍم
قائد ال ِمئ ِة َدنا اإلى
َعلَي ِهَ 26 ».وحي َن َس ِم َع ُ
ِ
قائد الكَتيبَ ِة َوقا َل َل ُه« :ماذا أانْ َت فا ِع ٌل؟
27
روماني 27 ».ف ََدنا اإ َلي ِه
الر ُج َل
اإ َّن هذا َّ
ٌّ
روماني
اآ ِم ُر الكَتيبَ ِة َوقا َل َل ُه« :قُ ْل لي ،أا
ٌّ
28
جاب اآ ِم ُر
أانْ َت؟» فَقا َل َل ُه« :نَ َع ْم 28 ».ف أَا َ
الكَتيبَ ِة َوقا َل :أ
نيت
«انا بِما ٍل كَثي ٍر ا ْقتَ ُ
الرومان َّي َة ».قا َل بو ُل ُس :أ
«ا ّما
الجِ ْن ِس َّي َة ّ
أانا فَق َْد ُو ِل ْد ُت فيها».
َ 29و ِل َلو ْق ِ
ت فا َرقَ ُه أا َ
ولئك ا َّلذي َن كانوا ْ 29وراساً َب َّعدوا منّو َهو ْك َل كان يريدون
ف َو ْق ْت َل َع َرفْ
خاف اآ ِم ُر الكَتيبَ ِة يقَرپچو ُهْ .وخافْ قايد الاَألْ ْ
ي َ ْطلُبو َن أا ْن ي َ ْج ِلدوهَُ .و َ
حي َن َع ِل َم أانَّ ُه
من َل كا ْن كشَّ دَّدو.
روماني ِل�أنَّ ُه كا َن قَ ْد قَ َّي َدهُ .روماني واِ ْ
ٌّ
23

َ 30وفي اليَو ِم ال ّتالي أارا َد أا ْن ي َ ْع ِر َف يَقين ًا
الشكْوى ا َّلتي يُق َِّد ُم اليَهو ُد ِض َّدهُ،
ما ِه َي َّ
ساء الكَ َهنَ ِة َوك ُُّل
فَ َح َّل ُه َو أا َم َر أا ْن ي َ ْأا ِت َي ُر َؤ ُ
س ُر ِ
ؤوسه ِْمَ ،و أا َخ َذ بو ُل َس َو أانْ َز َل ُه
َم ْج ِل ِ
َو أاقا َم ُه بَينَ ُهم.

بولس ف َمجلس الياهو ْد

ث ِاني نْها ْر ،را ْد ي ْعرفْ َع ال َم ْز ْ
بوط
من
يش ْته ِمة يجبو ْن َع َليو الياهودْ .و َحلّو ْ
اَأ ْ
يجون ْگباريّة ال َك َه َنة ْوك ْل
زن ِاجيرو َوا َمر َت َ
لس ُر َوساهنْ ،و ْ
ساق بولس ْونَ َّزلو ْو َوقَّفو
َم ْج ْ
يناتن.
َب ْ
30
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23

س
ْو َل َم ْن َطلَّ ْع
بولس ف ن ِا ْ
ْ
لسن ،قالْ« :يا ْرج ِال يا
ْ
مج ْ
صالح عشْ ُت قدّام
اخوتي ،اَأنا ْبك ْل َضمي ْر
ْ
اَلله دي َل َه َاليو ْم ها ْذ».
الكاهن اَأ َم ْر َهو ْك َل كانوا
ْو َحنان ّيا
قايمين
ْ
ْ
بولس
َج ْنبو َت يضْ ربو ْن بولس َعلى ث ّموْ .و ْ
قالْلو« :اَألله َت يضْ ْ
ض.
ربك يا حايط ْم َب َّي ْ
اموس
وانْ َت ق ِاعد تْح ِاك ْمني ْبموجب النّ ْ
تكسر النّاموس ْوتاأم ْر َت يضْ ربوني».
2

3

َه ْ
قايمين َهون ْ
َك قالولو:
وك َل كانوا
ْ
«لَكاهن اَلله ْت َمخّ ْر؟»
لن« :ما كان اَ ْعرفْ يا اخْ وا ْن
بولس قالْ ْ
ْ
ِ
ِ
س شَ ْع ْ
بك
كاهن واْ .
ْ
من َل َم ْك ْ
توب وا َريّ ْ
لا ت ْن َع ْل».
بولس َهوك الشَّ ْع ْب منّ ْن
ْو َو ْق ْت َل َع َرفْ
ْ
َصد ِ
لس
ّوق ِّية ن ِا ْومنّ ْن َف ِّريس ِّيةْ ،
ساح ف ال َم ْج ْ
ابن
ْوقالْ« :يا ْرج ِال اخوتي ،اَأنا َف ّريسي ْ
يتين
َف ّريسي ،و ْب َس َبب ال َّرجا ف ْقي ِامة ال َم ْ
اَأتْحاكَم اَنا».
ْواأ َّو ْل َل قا ْل هايَ ،و َقعوا واِح ْد ف
اللاخْ َ ،ف ِّريس ِّية ْو َصد ِ
ّوق ِّية ،وانْق ََسم الشَّ ْع ْب،
الص ِ
دوق ِّية يقولو ْن« :ما في ْقي ِا ِمة ْولا
من َل َّ
ْ
ِ
س ال َف ّريس ِّية ياآ ْمنو ْن ف
َملايكة ْولا ُرو ْحَ »،ب ّ
س من
كلّ ْنْ .و ْ
صارت قالِة ْگبيرِةْ ،وقاموا ن ِا ْ
4

5

6

7

8

9
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َوحي َن نَ َظ َر بو ُل ُس في َم ْج ِل ِسهم
قا َل :أ
الرجا ُل ال إ�خ َْوةُ ،اإنّي
«ايُّها ِّ
أ
مام الل ِه َح ّتى
ِبك ُِّل َضمي ٍر صا ِل ٍح َسلَك ُْت ا َ
هذا اليوم».
2ف أَا َم َر َحنا ِن ّيا الكا ِه ُن أا َ
ولئك القائمي َن
بِجا ِن ِب ِه أا ْن ي َ ْض ِربوا بو ُل َس َعلى فَ ِم ِه.
تيد ُه َو الل ُه أا ْن
 3فَقا َل َل ُه بو ُل ُسَ « :ع ٌ
ُ
الحائط ال ُمبَ َّي ُض .اإنَّك َو أانْ َت
ي َ ْض ِرب َ َك أايُّها
جا ِل ٌس تُحا ِك ُمني ِب َح َس ِ
س تَتَ َع َّدى
ب ال ّنامو ِ
اموس َو أتا ُم ُر أا ْن ي َ ْض ِربوني؟»
ال ّن َ
َ 4وا َّلذي َن كانوا قائمي َن ُه َ
ناك قالوا َل ُه:
أ
«اكا ِه َن الل ِه تَ ْش ِت ُم؟»
5فَقا َل َل ُهم بو ُل ُسَ « :ل ْم أاكُ ْن أا ْع ِر ُف يا
ئيس
اإخ َْوةُ أانَّ ُه كا ِه ٌنِ ،ل�أنَّ ُه َمك ٌ
ْتوبَ ‘:ر َ
َش ْعب َِك ل� تَ ْل َع ْن» ’.
َ 6وحي َن َع ِل َم بو ُل َس أا َّن ِق ْسماً ِم ْن ُه ْم
َص ّدوق ّيو َن َو أا َّن ِق ْسماً ا آ َخ َر ِم ْن ُه ْم ف َّريس ّيو َن
س :أ
الرجا ُل ال إ�خ َْوةُ،
َص َرخَ في ال َم ْج ِل ِ
«ايُّها ِّ
أ
يسيَ ،و َعلى َر ِ
جاء
انا ف َّر ٌّ
يسي ابْ ُن ف َّر ٍّ
ِقيا َم ِة ال� أ ْموا ِت أانا أُاحاك َُم».
َ 7وحي َن قا َل هذا َوقَعوا أا َح ُد ُهم في
ال� آ َخ ِر ،ف َّريس ّيو َن في َص ّدوق ّيي َنَ ،وانْق ََس َم
الص ّدوق ّيي َن يَقولو َن:
َّ
الش ْع ُبِ 8 .ل� أ َّن َّ
روح».
يس ِقيام ٌة َول� َملائكَ ٌة َول� ٌ
« َل َ
َو أا ّما الف َّريس ّيو َن فَيُ ِق ّرو َن ِب َجمي ِعها.
ناس كَتَبَ ٌة ِم ْن
َ 9وصا َر ِص ٌ
قام أُا ٌ
ياح َع ٌ
ظيم َو َ
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ب الف َّريس ّيي َن َوكانوا يَتَناقَشو َن َم َع ُهم
َويَقولو َن« :ل� نَجِ ُد َشيئاً َرديئاً في هذا
روح أاو َم ٌ
لاك قَ ْد تَكَ َّل َم
الر ُج ِل .اإ ْن كا َن ٌ
َّ
َم َع ُه فَما في هذا؟»
10
خاف
ظيم بَينَ ُهم َ
َوحي َن نَ َش َب َش َغ ٌب َع ٌ
ا آ ِم ُر الكَتيبَ ِة أا ْن يَف َْسخوا بو ُل َس ،ف أَا ْر َس َل
الروما َن ِليَ ْختَطفوهُ ِم ْن َو ْس ِطهِم ويُد ِخلوهُ
ّ
11
اإلى ال َّثكَنَ ِةَ .وحي َن كا َن ُ
الليل َظ َه َر
الر ُّب ِلبو ُل َس َوقا َل َل ُه« :تَق ََّوِ ،ل�أنَّ ُه كَما
َّ
أ
أ
تيد انْ َت
ليم ،هكَذا َع ٌ
َشه ِْد َت لي في او ُر َش َ
أا ْن تَ ْش َه َد في روما أايضاً».
ناس ِم َن
الص ُ
باح ا ْجتَ َم َع أُا ٌ
َ 12وحي َن كا َن َّ
اليَهو ِد َونَ َذروا َعلى أانْف ُِسهِم أالّ� ي َ ْأاكُلوا َول�
ي َ ْش َربوا َح ّتى ي َ ْقتُلوا بو ُل َسَ 13 .وكا َن ا َّلذي َن
نَ َذروا ب أِا ْقسا ٍم هذا ال َّن ْذ َر أاكْثَ َر ِم ْن أا ْربَعي َن
الشيو ِخ
َر ُجلا ًَ 14 .و َدنوا اإلى الكَ َهنَ ِة َو ُّ
قائلي َن« :نَ ْذراً نَ َذ ْرنا َعلى أانْف ُِسنا أالّ� نَ ْأاك َُل
َشيئاً َح ّتى نَ ْقتُ َل بو ُل َسَ 15 .وال� آ َن ُا ْطلُبوا
س ِم ْن اآ ِم ِر الكَتيبَ ِة أا ْن
ؤوس ال َمج ِل ِ
أانْتُم َو ُر ُ
ْأ
تي ِب ِه اإ َليكُم ك أَانَّكُم تَ ْس َعو َن أا ْن تَ ْف َحصوا
يَا َ
ِبتَ ْدقي ٍق ِف ْعلَ ُه َونَ ْح ُن ُم ْستَ ِع ّدو َن أا ْن نَ ْقتُلَ ُه
قَ ْب َل أا ْن ي َ ِص َل اإ َليكُم».
ت بو ُل َس َع ْن ِ
َ 16و َس ِم َع ابْ ُن أُا ْخ ِ
هذ ِه
ال َمكيد ِة ف ََد َخ َل اإلى ال َّثكَن ِة َو أا ْخبَ َر بو ُل َس.

16-10:23

من َجماعة ال َف ّريس ِّية ْو َبقى
اموس ْ
ْم َع ْلمين النّ ْ
عن ويقولو ْن م ُو نرى شي شَ ْر
ي ْتج ِا َدلو ْن َم ْ
ف َهال َّزلَ ِمةَ .ل ُرو ْح يا َملا ْك َحكى َمعو،
َ
يش ِفيا هاي؟
اَأ ْ
ْو َو ْق ْت َل صا ْر َبينن ْقت ِالِة ْگبيرِة ،قايد
ص ،قا ْم
ف خاف ّ
الاَألْ ْ
يقصو ْن بولس بالنّ ْ
من
يجون َ
يخلصو ُه ْ
َب َع ْث َع ْس َك ْر ُروما ْن َت َ
يناتن ويدَخْ لو ُه للقشْ َلةْ .و َو ْق ْت َل صا ْر
َب ْ
من
لَيلَ ،ظ َه ْر َر ْبنا لَبولس ْوقالْلوْ « :ت َق ّوى! ْ
س ،كذاِ ف
َل كَما َل شه ْد ْت لي ف الق ْد ْ
ُروما زاِ َت تشْ َه ْد».
10

11

ُدبا َرة لَقَتل بولس

سم
َو ْق ْت َل َص َّبح ّ
الصبحْ ،اج َت َمعوا ن ِا ْ
وح َّرموا يا ْكلون يا يشْ َربو ْن َل م ُو
الياهو ْدَ ،
حلفانات
بولسْ .و َهو ْك َل نَ َذروا ْب
ْ
ي ْقتلو ْن ْ
عين َزلَ ِمة كانواْ .و َق َّربوا
من اَأ ْر ْب ْ
َهالنّذ ْر اأ ْك َث ْر ْ
لَع ْند ال َك َه َنة ْو َل ع ْند الّشْ ي ُو َخة ْوقالوا:
ذو ْق شي َل
َ
«ح ّري ْم َح َّر ْمنا َعلى ُرو ْحنا نْ ُ
والسع ا ْطلبوا اأنْتن ْو ُر َوسا
بولس.
َّ
م ُو ن ْقت ْل ْ
من قايد الاَألْف َت يجيبو لَع ْن ْدكن
لس ْ
ال َم ْج ْ
يش
ْب ّ
س اَأ ْ
حجة تْريدو ْن ت ْف َحصون ْك َويّ ْ
ّين ن ْقتلو َقب ْل َل يص ْل
َسوىْ ،و ْ
مس َتعد ْ
نحن ِا ْ
كن».
لَع ْن ْد ْ
بولس َعلى َهالدُّبا َرة
ْوسمع ْ
ابن اأخْ ْت ْ
بولس.
هايْ ،و َد َخ ْل للقشْ َلة ْو َحكى َعلاي لَ ْ
12

13

14

15

16
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22-17:23

من ق ّواد الم ِّية
بولس ْ
ساح واِح ْد ْ
ْو َب َع ْث ْ
ف،
«و ّدي َهالشَّ ب لَع ْن ْد قايد الاَألْ ْ
ْوقالْلوَ :
من َل في ع ْندو شي َت يقولْلو.
ْ
ْوقايد الم ِّية َو ّدى الشَّ ب ْو َدخَّ لو لَع ْن ْد
بوس
قايد الاَألْف ْوقالْ« :بولس ال َم ْح ْ
آجيب َهالشَّ ْب
ْ
ساحني ْو َط َل ْب منّي َت ا ْ
من َل في ع ْندو شي َت يقو ْل
لَع ْند ْكْ ،
ْ
لك».
ْو ْ
ف ف ايد الشَّ ب ْو َج ّرو
مسك قايد الاَألْ ْ
يش في ع ْند ْك؟ ق ْل
َعلى ْ
خاص َرة ْو َساَألو« :اَأ ْ
لي».
والشَّ ب قالْلو« :الياهو ْد َس َووا ُدبا َرة َت
مجلسن
بولس َغداِ لَ ْ
ي ْطلبو ْن منّك َت ْت َن ّزلْ ْ
لن ْ
حجة يريدون ي ْعرفو ْن منّو اأ ْك َث ْرَ .بقى لا
ْب ّ
عين َزلَ ِمة
من اَأ ْر ْب ْ
من َل ْكوا اأ ْك َث ْر ْ
تْساير ْنْ ،
كسولو َفخْ  ،ك ْل َح َّرموا َعلى
منّ ْن ي ْنطرو ُه َّ
حن يا ْكلو ْن يا يشْ َربو ْن َل م ُو ي ْقتلو ُه .و ْكوا
ُرو ْ
ّين ي ْنطرو ْن َوع ْد منّ ْك».
مس َتعد ْ
17

18

17ف أَا ْر َس َل بو ُل ُس َوا ْستَ ْدعى وا ِحداً ِم ْن قا َد ِة
ال ِمئ ِة َوقا َل َل ُه :أ
«ا ِ
لام اإلى
وص ْل هذا ال ُغ َ
اآ ِم ِر الكَتيبَ ِةِ ،ل� أ َّن َل ُه َشيئاً ليَقو َل ُه َل ُه».
لام َو أا ْد َخلَ ُه اإلى
 18ف أَا َخ َذ ُ
قائد ال ِمئ ِة ال ُغ َ
السجي ُن
ا آ ِم ِر الكَتيبَ ِة قائلا ً« :بو ُل ُس َّ
َدعاني َو َطلَ َب ِم ّني أا ْن ا آ ِت َي بِهذا ال ُغلا ِم
اإ َل َ
يك ِل� أ َّن َل ُه َشيئاً ِليَقو َل ُه َل َك».

19
 19ف أَا ْم َس َك ا آ ِم ُر الكَتيبَ ِة ِبيَ ِد ال ُغلا ِم
َوا ْجتَ َذب َ ُه اإلى جا ِن ٍ
ب َو َس أا َل ُه« :ما ِع ْن َد َك
ِلتَقو َل لي؟»
20
20
لام« :اإ َّن اليَهو َد قَ ْد تَاآمروا
فَقا َل َل ُه ال ُغ ُ
أا ْن ي َ ْطلُبوا ِم ْن َك أا ْن تُن ِز َل بو ُل َس غَداً اإلى
21
َم ْج ِل ِسهِم ك أَانَّ ُهم يُريدو َن أا ْن ي َ ْعلَموا ِم ْن ُه
َشيئاً أاكْثَ َر 21 .أانْ َت اإذاً ل� تُ ْذ ِع ْن اإ َليهِم.
فَ ُه َوذا أاكْثَ ُر ِم ْن أا ْربَعي َن َر ُجلا ً ِم ْن ُه ْم
ي َ ْر ُصدونَ ُه في كَمي ٍنَ ،وقَ ْد نَ َذروا َعلى
أانْف ُِسهِم أالّ� ي َ ْأاكُلوا َول� ي َ ْش َربوا َح ّتى
ي َ ْقتُلوهَُ ،وها ُهم ُم ْستَ ِع ّدو َن َوي َ ْنتَظرو َن
َو ْع َد َك».
22
لام ِ
موصياً
ف َصرف الشَّ ْب َبع ْد َل َو ّصا ُه
ْ 22وقايد الاَألْ ْ
َو َص َر َف ا آ ِم ُر الكَتيبَ ِة ال ُغ َ
قالْلو« :لا ي ْعرف اسم انْسا ْن ك ْل َخ َّب ْرتْني شي اإيّاهُ« :ل� ي َ ْعلَ ْم أا َح ٌد أانَّ َك أا ْخبَ ْرتَني ب ِ
ِهذ ِه
ال�أُمو ِر».
من َهو ْذ».
ْ
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33-23:23

بولس ع ْند فيلكس الحاكم

َ 23و َدعا اثْنَي ِن ِم ْن قاد ِة ال ِمئ ِة َوقا َل َل ُهما:
«ا ْذ َهبا َو أا ِع ّدا ِمئتي روم ًّيا ِليَ ْذ َهبوا اإلى
يص ِريَّ َةَ ،و َس ْبعي َن فا ِرساًَ ،و ِمئتي رامي
قَ َ
السا َع ِة الثّا ِلثَ ِة َليلا ً.
ُر ْم ٍح ِليَ ْخ ُرجوا ِم َن ّ
َ 24و أا ِع ّدا بَهي َم ًةِ ».ليُ ْر ِكبا بو ُل َس َو ِ
يوصلاهُ
سا ِلماً اإلى فيليك َْس الوالي.
َ 25وكَتَ َب ِرسال ًة أا ْعطا ُهم اإيّاهاَ ،وفيها
لوسيوس اإلى
وس
ُ
هكَذا« 26 :كلَو ِديّ ُ
ِ
لام27 .هذا
فيليكس الوالي
َ
الماجدَ .س ٌ
أ
الر ُج ُل ا ْم َسكَ ُه اليَهو ُد ِليَ ْقتُلوهُ ،فَ ُق ْم ُت
َّ
أ
أ
الروما ِن َوانْق َْذتُ ُه حي َن َع ِل ْم ُت انَّ ُه
أانا َم َع ّ
رومانيَ 28 .و ِل إ�نّي كُ ْن ُت أا ْطلُ ُب أا ْن أاع ِر َف
ٌّ
أ
أ
ال ِع َّل َة ا َّلتي ِم ْن ا ْج ِلها كانوا ي َ َّتهِمونَ ُه انْ َز ْلتُ ُه
اإلى َم ْج ِل ِسهِم29 .ف ََو َج ْد ُت أانَّ ُه في َمسائ ِل
ِ
ناموسهِم ي َ َّتهمونَ ُهَ ،و ِع َّل ٌة توج ُِب القُيو َد
وت َل ْم يَكُ ْن في ِهَ 30 .وحي َن انْك ََش َف
أا ِو ال َم َ
لي َمك ٌْر ِبكَمي ٍن ي َ ْصنَ ُع ُه اليَهو ُد ل ُهِ ،ل َلو ْق ِت
أا ْر َس ْلتُ ُه اإ َل َ
يك َو أا َم ْر ُت ال ُم ْشتَكي َن َعلَي ِه أا ْن
ْأ
أ
عافى».
يَاتوا َويُحا ِكموهُ اما َم َك .كُ ْن َم ً
31
الروما َن بو ُل َس َليلا ً كَما
حينَ ٍئذ أا َخ َذ ّ
روس.
أُا ِمروا َو أاتَوا ِب ِه اإلى َمدينَ ِة أانْطيپا ْط َ
َ 32وفي اليَو ِم ال ّتالي َص َر َف الف ُْرسا ُن
ِرفاقَهم ال ُمشاةَ ِليَ ْرجِعوا اإلى ال َّثكَن ِة.
الرسال َة
َ 33و أاتَوا ِب ِه اإلى قَ َ
يص ِريَّ َة َو أا ْع َطوا ِّ

لن:
ْو ْ
من ق ّواد الم ِّية ْوقالْ ْ
ين ْ
ساح ا ْث َن ْ
يروحو ْن
«روحوا َحضْ روا مي َت ْين َع ْس َكري َت ُ
ُ
اح َت
ين ر ّم ْ
للق َ
عين خ ّيال ْومي َت ْ
َيصر ِّيةْ ،و َس ْب ْ
من سا َعة ثاثِة بال َلي ْلْ .و َحضْ روا
ي ْط َلعو ْن ْ
ويه ْربو ُه لَع ْن ْد
بولس َ
زاِ دا ِّبةَ ».ت َير ْكبو ْن ْ
فيلكس الحاك ْم.
طاهن ،قا ْل ِفيو:
ْو َك َت ْب َم ْكتوب ْو َع ْ
س لَفيلكس الحاك ْم
س لوس ّي ُو ْ
«كل ُودي ُو ْ
صاحب الع ِّزةَ ،سلا ْمَ :هال َّزلَ ِمة ها ْذ
مسكو ُه الياهو ْد َت ي ْقتلو ُهْ ،وق ْم ُت اَنا
فت
وال َع ْس َك ْر ال ّر ُوماني ْو َخلَّصتو ُه اَأ َّو ْل َل َع َر ُ
يش
روماني واِْ .ولَ َم ْن ر ْد ُت اَأ ْعرفْ اَأ ْ
لسن.
َد ْعوى يس ُوقو ْن َع َليو ،نَ َّزلْتو ُه لَ ْ
مج ْ
ناموسن ي ِا َد ْعوى
جدالات
يت َعلى
ْ
َوا َر ُ
ْ
وت
س يا لل َم ْ
َل يس ُوقو ْن َع َليوْ ،و َس َب ْب َ
للح ْب ْ
ما في َع َليوْ .ولَ َم ْن جاني اخْ باريّة الياهو ْد
كس َووا ُدبا َرة َع َليو َت يغْدرو ْن ِفيو ،راساً
َّ
يجو ْن
َب َعثْتو ُه لَع ْندكْ ،واَأ َم ْر ُت المشْ ْ
تكين َت َ
يح َكو ْن َمعو قد ْ
ّامك .دوم ْمعافى ».هاك
ْ
ال َو ْق ْت ،ال َع ْس َك ْر ،كَما َل انْاَأ َمرواَ ،و َّدوا
روس.
بولس بال َليل ْوجابو ُه لَ َمدينة اأنْطيفا ْط ْ
ْ
ِ
ِ
قن
ْوث ِاني نْهار ،الخ ّيالة َص َرفوا ال ّر ّجالة ر َف ْ
َيصر ِّية
َت ي ْر َجعو ْن للقشْ َلةْ .وجابو ُه للق َ
بولس
توب للحاكمْ ،و َق َّيموا
ْو َع َطوا ال َم ْك ْ
ْ
23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
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7:24–34:23

من َأاينا
توبَ ،ساَألو ْ
قدّاموْ .ولَ َم ْن َقرا ال َم ْك ْ
من كيلي ْكيا واِ،
ولايِة واِْ .و َو ْق ْت َل َع َرف ْ
س َجوا َهو ْذ َل
قالْلوَ :
«ت ْاس َم ْع منّ ْك َب ْ
يشْ َت َكو ْن َع َل ْ
ف قص ْر
يحرسو ُه َ
يكَ ».وا َم ْر ْ
دس.
ُ
هيرو ْ
34

35

24

َدعوى الياهو ْد َعلى بولس

ْو َبع ْد َخ ْم ْسة اِي ْم ،نزل َريّس
ال َك َه َنة َحنان ّيا َمع ْشي ُو َخة ْو َم ْع
َط ْر ُطل ُوس الفَصيح ْو َخ َّبروا الحاك ْم َعلى
س َبدا
بولسَ .و ْق ْت َل انْدَعىَ ،ط ْر ُطل ُو ْ
ْ
عايشين
يس ُوق َد ْعوا ُه ويقولْ « :باَأما ْن َعظي ْم
ْ
َض ْ
واصلاحات ْكثي ْر صا ْر
نحن ِا ْبف ْ
لكْ ،
ْ
لَ َهالشَّ ْعب ْبه ّم ْ
تكْ .وكلّ ْتنا ف ك ْل م ُو َض ْع
نحن ِا لَفَضْ ْ
لك يا صاحب الع ِّزة
نونين ْ
َم ْم ْ
فيليكسْ .بشا ْن لا نْ َع ّجزك ْب َكلام ْكثي ْر،
ْ
ِ
تس َم ْع لَ َتواض ْعنا َك ْم ك ْلمة .اَأ َرينا
اَأ ْرجو ْك ْ
َهال َّزلَ ِمة م ْفس ْد ي ْرمي ف ْت ِنة َبين الياهو ْد ف
س َم ْذ َهب
ضْ ،
ك ّل الا َ ْر ْ
من َل ه ّواِ واِ َريّ ْ
س َهي َك ْلناْ .و َو ْق ْت َل
النّاصر ِّيةْ .وراد ي َن ّج ْ
ناموسنا،
موجب
مس ْكنا ُه ْور ْدنا نْح ِاكمو ْب
ْ
ْ
س قايد الاَألْف ْوبال َغ ْصب ْوبال ّ ُزو ْر
جا ْ
لوسي ُو ْ
من ايدَيناْ ،و َب َعثو لَع ْند ْك.
َفلَّتو ْ
2

3

4

5

6

7
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ِللوالي َو أاقاموا بو ُل َس أاما َم ُهَ 34 .وحي َن قَ َر أَا
الرسا َل َة َس أا َل ُه ِم ْن أايَّ ِة وِل�ي ٍة ُه َوَ .وحي َن
ِّ
35
أ
أ
َع ِل َم انَّ ُه ِم ْن كيليك ّيا ،قا َل َل ُهَ « :سا ْستَ ِم ُع
يك َمتى أاتى ال ُم ْشتَكو َن َعلَ َ
اإ َل َ
يكَ ».و أا َم َر
أا ْن ي َ ْح ُرسوهُ في قَ ْص ِر هيرو ُد َس.
َو ِم ْن ب َ ْع ِد َخ ْم َس ِة أايّا ٍم نَ َز َل َحنا ِن ّيا
الشيو ِخ َو َم َع
ئيس الكَ َهنَ ِة َم َع ُّ
َر ُ
طولوس ال َخطي ِ
الوالي
بَ ،و أا ْعلَموا
ِط ْر
َ
َ
َع ْن بو ُل َس.
طولوس
َ 2وحي َن ُد ِع َي بو ُل ُس ،ب َ َد أا ِط ْر
ُ
عيش
ي َ ْشكوهُ قائلا ً« :في كَث َْر ِة أاما ٍن نَ ُ
لاحات كَثي َرةٌ صا َر ْت ِل ِ
هذ ِه
ِبف َْض ِل َكَ ،واإ ْص ٌ
ال� أُ َّم ِة ِب ِعناي َ ِت َكَ 3 .وكُ ُّلنا في ك ُِّل َمكا ٍن
َم ْمتَ ّنو َن َل َك أايُّها الماج ُِد فيليك ُْس َ 4و ِلئَ ّلا
نُ ْت ِعبَ َك ِب ُم َط َّو ِ
ل�ت الكَلا ِم أا ْلتَ ِم ُس ِم ْن َك
أا ْن تَ ْس َم َع ِم ْن َوضا َع ِتنا مو َجزا ٍ
ت5 .اإنَّنا
ثير َش َغ ٍ
ب
َو َج ْدنا هذا َّ
الر ُج َل ُمف ِْسداً َو ُم َ
ضِ ،ل�أنَّ ُه
ِلك ُِّل اليَهو ِد ا َّلذي َن في ك ُِّل ال� أ ْر ِ
َر ْأا ُس تَ ْعلي ِم ال ّن ِ
اص ِريّي َنَ 6 .و َهيكَلَنا أارا َد
أا ْن ي ُ َدنِّ َسَ .وحي َن أا ْم َسكْناهُ أا َر ْدنا أا ْن نَدينَ ُه
ِ
ِب َح َس ِ
وس ا آ ِم َر
ب
ناموسناَ 7 .ول ِك َّن لوس ِّي َ
ب َش ٍ
الكَتيبَ ِة أاتى َو ِب َغ ْص ٍ
ديد ِم ْن أايدينا
انْتَ َز َع ُه َواإ َل َ
يك أا ْر َسلَ ُه.

24

الرسل
أاعمال ّ
َ «8و أا َم َر ال ُم ْشتَكي َن َعلَي ِه أا ْن ي َ ْأاتوا اإ َل َ
يك.
َوتَ ْستَطي ُع حي َن تَ ْس أا ُل ُه أا ْن تَ ْعلَ َم ِم ْن ُه َع ْن ك ُِّل
ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر ا َّلتي بِها نَ ْشكوهُ».
ِ
َ 9و َض َّج ِ
ض َّدهُ أايضاً
هؤل�ء اليَهو ُد
قائلي َنِ :
«هذ ِه ال�أُمو ُر ِه َي هكَذا».
َ 10و أا أ
وما الوالي اإلى بو ُل َس أا ْن يتَكَ َّل َم،
َثير ٍة
ف أَا َ
جاب بو ُل ُس َوقا َلِ « :من ِسني َن ك َ
ض ِل ِ
هذ ِه ال� أُ َّم ِةَ ،و ِلهذا ِب َف َر ٍح
أا ْع ِر ُف أانَّ َك قا ٍ
أُاقَ ِّد ُم ِدفاعاً َع ْن نَفْسيِ 11 .ل�أنَّ َك تَ ْستَطي ُع
يس لي أاكْثَ َر ِم ِن اثْنَي َع َش َر
أا ْن تَ ْع ِر َف أانَّ ُه َل َ
أ
ليم ِل� أ ْس ُج َد.
يَوماً ُم ْن ُذ َص ِع ْد ُت اإلى او ُر َش َ
َ 12و َل ْم يَجِ دوني أاتَكَ َّل ُم َم َع أا َح ٍد في ال َهيكَ ِل
َول� أا ْج َم ُع َج ْمعاً ل� في َمجا ِم ِعهِم َول� في
ال َمدينَ ِةَ 13 .ول� ي ُ ْم ِكنُهم أا ْن يُبَ ْر ِهنوا َعلى
ما ي َ َّتهِمونَني ِب ِه ال� آ َنَ 14 .ول ِك ّني أا ْعتَ ِر ُف
بِهذا ،أانّي ِب َح َس ِ
ب هذا ال َّت ْعلي ِم ا َّلذي
يَقولو َن َع ْن ُه أا ْعبُ ُد اإل َه اآبائي ُم ْؤ ِمناً ِبك ُِّل
س َوال�أنْب ِ
ِياء.
ال�أُمو ِر ال َمكْتوب َ ِة في ال ّنامو ِ
َ 15ولي َرجا ٌء في الل ِه ُه َو َرجاؤهم أايضاً أانَّ ُه
تيد أا ْن تَكو َن ِقيا َم ُة ال�أبْرا ِر َوال�أث َ َم ِة ِم ْن
َع ٌ
بَي ِن ال� أ ْموا ِتِ 16 .لهذا أايضاً أاك َْد ُح ِليَكو َن
أ
أ
مام البَ َش ِر
لي َض ٌ
مام الل ِه َوا َ
مير طا ِه ٌر ا َ
17
يت اإلى
َثير ٍة أاتَ ُ
دائماًَ .وب َ ْع َد ِسني َن ك َ
أابْ ِ أُ
طي َص َدقَ ًة َو أُاقَ ِّد َم قُ ْرباناً.
ناء ا َّمتي ِل� أُ ْع َ

17-8:24

يجو ْن لَع ْن ْ
دك.
ْ
«و أا َمر المشْ ْ
تكين َت َ
تساَألو ْوت ْعرفْ منّو َعلى ك ْل َهو ْذ
وتْت ِيق انْ َت ْ
ين».
َل ن ْتهمو ِف ْ
وتن َع َليو ْوقالوا:
والياهو ْد زاِ َعلَّوا َص ْ
« َهو ْذ كذاِ ن ِا».
8

9

دفاع بولس

يحكي ،و َر ْد
بولس َت ْ
ْواَأشَّ ر الحاك ْم لَ ْ
بولس ْوقالْ« :اَأ ْعرفْ من ْسنين ْكثي ْر حاك ْم
من هاي اَأح ِامي َل ُروحي
َهالشَّ ْع ْب اأنْ َتْ ،
َوانا ف ْرحا ْن .وانْ َت تْت ِي ْق ت ْعرفْ ما لي
س
ناعش َيو ْم َل ك َّط َل ْع ُت للق ْد ْ
اأ ْك َث ْر من ا ْث ْ
للّسجو ْدْ .وما ا َروني اَأ ْحكي َمع اَ َّح ْد ف
س لا ف مج ِامعن
َ
الهي َكل ْولا اَأل ْم لَ ّم ْة ن ِا ْ
ْولا ف َالب َل ْدْ .ولا ي ْط َل ْع بيدن ي َو َّرو ْن َدلي ْل
قد ْ
الس ْع.
ّامك َعلى شي َل ي ْتهموني ِفيو َّ
موجب َهال َم ْذ َه ْب َل
س اَقر ْبهايْ :ب
ْ
َب ّ
آمن بك ّل
يقولو ْن َع َليو اَأ ْعب ْد اإل ْه اَأ َّبهاتيْ .واَأا ْ
اموس والاَنْ ِبيا ،ولي َرجا
ال َم ْك ْ
توب ف النّ ْ
ع ْند اَلله ،نَ ْفس ال َّرجا َل ي ْر َجو ْن َت يس ِير
مين.
ين والا آ ْث ْ
يتين للبا ّر ْ
من َبين ال َم ْ
ْقي ِا ِمة ْ
من هاي اَأ ْج َه ْد َت يكو ْن لي َضمي ْر طاه ْر
ْ
قدّام اَلله ْوقدّام العالَ ْم داي ْمْ .و َبعد ْسنين
جيت لَع ْن ْد شَ ْعبي َت ا ْعطي َس َد َقة
ْكثي ْر ُ
10

11

12

13

14

15

16

17
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الرسل
أاعمال ّ

25-18:24

الهي َك ْل
َوا َق ّد ْم ق ْربا ْنَ .وا َروني َهو ْذ ف َ
َوانا ف ْطقوس ال َّطها َرة لا َم ْع لَ ّم ْة ن ِاس
س ياهو ْد
ْولا ف ف ْت ِنةَ .ب ِ
لى َل َسوا ف ْت ِنة ن ِا ْ
من اآس ّيا ن ِاَ ،هو ْك َل كا ْن لازم يقومو ْن
َجوا ْ
َمعي قد ْ
لهن .يا
ّامك ويس ُوقو ْن َد ْعوى َل ْ
يش َذنْ ْب اَأ َروا ع َلي َو ْق ْت
َهو ْذ َخلّي يقولو ْن اَأ ْ
لسنَ ،غير َهالك ْل ِمة
َل ق ْم ُت قدّا ْم ْ
مج ْ
سح ُت َوانا قاي ْم َبيناتن
الوح ِدة َل ْ
هاي ْ
يتين اَأتْحاكَم اَنا َاليو ْم
ْوق ْل ُتَ ‘ :على ْقي ِامة ال َم ْ
ْكن» ’.
َبينات ْ
18

19

20

21

َيصر ِّية
بولس َ
ف َحبس الق َ

من َل كا ْن ي ْعرفْ َهال َّطريِ ْق َع
ْو
فيلكس ْ
ْ
س يجي {لوسياس}
ال َّتما ْم ،اَأ َّجلن ْوقالَْ « :ب ّ
ْكن».
ف َت ْاس َم ْع َواحكم َبينات ْ
قايد الاَألْ ْ
22

رس بولس بال ّر َاحة
َوا َم ْر قاي ْد م ِّية َت ْ
يح ْ
بولس يجي
من َمعارفْ
ْولا ي ْم َنع اَ َّح ْد ْ
ْ
يخْ د ْموْ .و َبع ْد َك ّم نْها ْر ،فيلكس ْو َم َرتو
كات ياهود ِّية َب َعثوا ْوساحوا
روسلا َل ْ
ْد ِّ
سيح.
بولسْ ،وس ْمعوا منّو َعلى اإيمان ال َم ْ
عن َع الب ْر والق ِ
َداسة ْو َع
ْوه ّواِ ْ
يحكي َم ْ
المس َت َقب ْل ،فيلكس ْت َع ّبا
ال ّ ْمحا َك ِمة ف ْ
«الس ْع ُروح ْواَأي َم ْت َل صا ْر
َخوف ْوقالَّ :
لي ف ْر َصة َت ا ْب َع ْث َخلف ْ
َك».
23

24

25
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َ 18و َو َجدوني في ال َهيكَ ِل ُم َط َّهراً ،ل� َم َع
َج ْم ٍع َول� في َش َغ ٍ
ب19 .اإلّ� أا َّن يَهوداً أاتَوا
ِم ْن ا ِآس ّيا شاغَبوا ،كا َن ي َ ْنبَغي أا ْن يَقوموا
َمعي أاما َم َك َوي َ ْشكوني بِما ِع ْن َد ُهم 20 .أاو
ِ
هؤل�ء ما ُه َو َّ
نب ا َّلذي َو َجدوا
ِليَق ُْل
الذ ُ
أ
مام َم ْج ِل ِسهِمِ 21 ،سوى
ِف َّي حي َن قُ ْم ُت ا َ
ِ
هذ ِه الكَ ِل َم ِة الواحد ِة ا َّلتي َص َرخ ُْت بِها
أ
قائم بينَهم‘ :على ِقيا َم ِة ال� أ ْموا ِت أانا
َوانا ٌ
أُ
وم أاما َمكُم» ’.
احاك َُم اليَ َ

فيليكس اإ ْذ كا َن ي َ ْع ِر ُف تَمام ًا
َ 22ول ِك َّن
َ
ريق أا ْم َهلَ ُهم قائلا ًَ « :متى أاتى
هذا ال َّط َ
{لوسياس} ا آ ِم ُر الكَتيبَ ِة ف ََس أا ْس َم ُع ما
ُ
بَينَكُما».
قائد ال ِمئ ِة أا ْن ي ُ ْح َر ُس بو ُل ُس
َ 23و أا َم َر َ
ِب ِر ْف ٍق َو أالّ� ي ُ ْمنَ َع أا َح ٌد ِم ْن َمعار ِف ِه َع ْن
ِخ ْد َم ِت ِهَ 24 .و ِم ْن ب َ ْع ِد أايّا ٍم قَليلَ ٍة أا ْر َس َل
فيليكس َودورسيلا ا ْم أراتُ ُه ا َّلتي كانَ ْت
ُ
يَهو ِديَّ ًة َو َد َعيا بو ُل َس َو َس ِمعا ِم ْن ُه َع ْن
اإيما ِن يَسو َع ال َمسي ِحَ 25 .وبَينَما ُه َو
يَتَكَ َّل ُم َم َع ُهما َع ِن الب ِِّر َوالقَدا َس ِة َو َع ِن
تيد ِة ا ْمتَلاأ فيليك ُْس َخوفاً
َّ
الدينونَ ِة ال َع َ
َوقا َل« :ا ْذ َه ِ
ب ال� آ َن َو َمتى صا َر لي ف ُْر َص ٌة
أا ْر َس ْل ُت في َطلَب َِك».

الرسل
أاعمال ّ
َ 26وكا َن ْيرجو أانَّ ُه َسيُ ْعطى َر ْش َوة ً ِم ْن
بو ُل َسِ .لهذا كا َن دائماً ي ُ ْر ِس ُل َوي َ ْأاتي ِب ِه
ويَتَكَ َّل ُم َم َع ُهَ 27 .وحي َن انْق ََض ْت َسنَتا ِن أاتى
وا ٍل ا آ َخ ُر ِليَ ُح َّل َم َح َّل ُه ي ُ ْدعى ُفو ْر ِك ّيوس
فيليكس أا ْن ي َ ْصنَ َع ِم َّن ًة
فيسطوسَ .و أارا َد
ْ
ُ
ِلليَهو ِد فَتَ َر َك بو ُل َس َسجيناً.
طوس اإلى
َوحي َن أاتى ِف ْس
ُ
يص ِريَّ َةَ ،ص ِع َد ب َ ْع َد ث َلاث َ ِة أايّا ٍم
قَ َ
2
أ
ساء الكَ َهنَ ِة
ليمَ .و أا ْعلَ َم ُه ُر َؤ ُ
اإلى او ُر َش َ
ؤوس اليَهو ِد َع ْن بو ُل َسَ .وكانوا
َو ُر ُ
ي َ ْطلُبو َن ِم ْن ُه 3 ،سائلي َن ِ
هذ ِه ال ِم َّن َة ،أا ْن
أ
ليمَ ،و ُهم صانعو َن َل ُه
ي ُ ْر ِسلَ ُه اإلى او ُر َش َ
جاب
كَميناً في ال َّطري ِق ِليَ ْقتُلوهُ 4 .ف أَا َ
يص ِريَّ َة
ِف ْس ُ
حر ُس في قَ َ
طوس« :بو ُل ُس ي ُ َ
َو أانا َس أُاسا ِف ُر عاجِلا ً 5 .فَ ْليَ ْن ِز ْل َم َعنا
الر ُج َل َحو َل ك ُِّل
القا ِدرو َن ِم ْنكُم َو ْليَ ْشكو َّ
َذنْ ٍ
ب في ِه».
َ 6وب َ ْع َد أا ْن َمك ََث ُه َ
ناك ث َما ِنيَ َة أايّا ٍم أاو
يص ِريَّ َةَ .وفي اليَو ِم
َع َشرة ً نَ َز َل اإلى قَ َ
ال ّتالي َجلَ َس َعلى ك ُْر ِس ِّي الق ِ
َضاء َو أا َم َر
أا ْن ي َ ْأاتوا بِبو ُل َسَ 7 .وحي َن أاتى أا َ
حاط
َثيرة ً َو ِ
قاسيَ ًة كانوا
ِب ِه اليَهو ُدَ ،وتُ َهماً ك َ
ي َ ْجلُبو َن ِض َّدهَُ ،ل ْم ي َ ْستَطيعوا أا ْن ي ُ ْثبِتوها.
َ 8وحي َن كا َن بو ُل ُس يُدا ِف ُع َع ْن نَف ِْس ِه أانَّ ُه َل ْم
ي ُ ْذ ِن ْب ب َِش ٍ
س اليَهو ِد َول�
يء ل� اإلى نامو ِ
يص َر،
اإلى ال َهيكَ ِل َول� اإلى قَ َ

25

8:25–26:24

من
من َل كا ْن ل ُه َأا َمل ي ْن َعطى َرشوِة ْ
ْ
ِ
من هاي زا داي ْم كا ْن ي ْب َعث يجيبو
بولسْ ،
ْ
ين،
ْو ْ
يحكي َمعوْ .و َبع ْد َل َك َّمل َس ْن َت ْ
س
َغي ْر حاك ْم جا م ُو َضعو يقولولو ف ُو ْر ِكي ُو ْ
يسي َفض ْل َع
ْ
سْ .وفيليكس ْبشان َ
فيسط ُو ْ
بوس.
بولس َم ْح ْ
الياهو ْدَ ،خلّى ْ
َيصر ِّية،
س للق َ
َو ْق ْت َل جا فيسط ُو ْ
سْ .و َح َكو ُه
َبعد َث ّة اِي ْم َط َل ْع للق ْد ْ
بولس،
ْگباريّة ال َك َه َنة ْو ُر َوسا الياهو ْد َعلى ْ
وت َْر َّجو ُه ْو َط َلبوا منّو َهال َم ْعروفْ َ ،ت ي ْب َعث
يسولو
س َ
ف َو ْق ْت َل كا ْن َ
يجيبو للق ْد ْ
س
َفخْ ف ال َّطريِ ْق َت ي ْقتلو ُهْ .و ْ
فيسط ُو ْ
حرس
واب قالْ:
َر ْد ْ
لن َج ْ
«بولس َت ي ْن ْ
ْ
ارو ْح
ف الق َ
مس َت ْعجل اَنا َت ُ
َيصر ِّيةَ ،وانا ْ
كن،
لَون َْكَ .بقى َهو ْذ َل ي ْط َل ْع بيد ْن م ْن ْ
َخلّي ي ْن َزلو ْن َم ْعنا ْويشْ َت َكو ْن َعلى ك ْل َذنْ ْب
ف َهال َّزلَ ِمة».
َ
من يا َعشْ ة اِي ْم،
ْو َبع ْد َل َبقى َهونَك ْث ْ
َيصر ِّيةْ .وث ِاني نْهار قع ْد َع البيما،
نز ْل للق َ
بولس.
ك ْرسي الحك ْمَ ،وا َم ْر َت يجبو ْن
ْ
َو ْق ْت َل جا ،الْ َت ّموا َحولو ياهو ْد َل ن ْزلوا
وقاس ِية كا ْن ي ْتهمو ُه،
م القدسْ ،و َتهم ْكثي ْر ْ
س ما كان يت ِيقون ي َث ْبتون َهالتّ َه ْم َع َليو.
َب ْ
بولس ح ِامى لَ ُروحو ْوقالْ :ما ك ْلغل ْط ُت
ْ
ف
ف َح ْق ناموس الياهود ْولا َ
شي ،لا َ
َيص ْر.
الهي َكل ْولا َ
ف َح ّق الق َ
َح ّق َ
26
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16-9:25

من َل كان يريد ي َمنّن
س ْ
س ْ
فيسط ُو ْ
َب ْ
الياهود ْب َم ْعروفْ  ،قا ْل لَبولس« :تْري ْد ت ْط َل ْع
س ْو َهون َْك ت ْتحا َك ْم َع َلو ْذ قدّامي؟»
للق ْد ْ
يص ْر
َر ْد بولس ْوقالْ« :قدّا ْم ك ْرسي َق َ
قايم اَناَ .هو ْن واِ م ُو َض ْع َل لاز ْم اَأتْحاكَم.
ف َح ّق الياهو ْد ،كَما
يت َ
ْوف شي ما خ َط ُ
يت
كس ُ
َل انْ َت زاِ ْكثير ْك َويّس ت ْعرفْ َ .ل َّ
وت ،م ُو
َذنْ ْب ،يا شي اَأ ْس َتح ْق َع َليو ال َم ْ
س َل ما كا ْن في َع َلي
ات َْه َّر ْب م ال َم ْ
وتَ .ب ْ
من َهو ْذ َته ْم َل ي ْتهموني ،ما في انْسان
شي ْ
لحماي ْة
لهن َسلي ْم كَما َعط ِّيةْ .
يسلّ ْمني ْ
َ
يص ْر األْتجي اَنا».
َق َ
فيسط ُوس َحكى َم ْع
الو ْق ْت ْ
هاك َ
يص ْر ت ْلتجي،
مس َتشارينو ْوقالْْ :
«لحماية َق َ
ْ
يص ْر َت ت ُْرو ْح».
لَع ْن ْد َق َ
9

10

11

12

بولس و َملك اَأ ْگريپ ُوس

ْو َبع ْد َك ّم نْها ْر نز ْل َم ْ
لك اَأ ْگريپ ُوس
يسلمو ْن َعلى
ْو َب ْرنيكي للق َ
َيصر ِّية َت َ
َولن ع ْندو َزمان ِّية،
فيسط ُوسْ .و َبع ْد َل َبق ْ
ْ
س َحكى لل َم ْ
لك َعلى َقض ّية بولس
ْ
فيسط ُو ْ
ِ
بوس َبقى من
ْوقالْ« :في َهو ْن َزلَمة َم ْح ْ
فيلكسْ .و َو ْق ْت َل ك ْن ُت ف
َين
ايد ْ
ْ
سَ ،ح َكوا لي َع َليو ْگباريّة ال َك َه َنة
الق ْد ْ
ْ
لن َع َليو.
وشي ُوخة الياهودْ ،و َط َلبوا َت ْاحك ْم ْ
يسلمون
ق ْلتولن‘ :ال ّر ُوما ْن ما ع ْند ْن عا ِدة َ
13

14

15

16
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طوس ِلبو ُل َس ِب َه َد ِ
ف تَقْدي ِم ِم َّن ٍة
9قا َل ِف ْس ُ
أ
«اتُ ُ أ
ِلليَهو ِد :أ
ليم
ريد ا ْن تَ ْص َع َد اإلى او ُر َش َ
ناك تُحاك َُم َعلى ِ
َو ُه َ
هذ ِه أامامي؟»
أ
مام ك ُْر ِسي
 10أا َ
جاب بو ُل ُس َوقا َل« :ا َ
قَ ِ
قائم أاناُ .هنا يَجِ ُب َعلَ َّي
ضاء قَ َ
يص َر ٌ
يء أاخ ْأ
ْطا ُت اإلى اليَهو ِد
أا ْن أاحاك ََم .ل� َش َ
كَما أانْ َت أايضاً تَ ْع ِر ُف َج ِّيداً11 .فَ إا ْن كُ ْن ُت
وت
قَ ْد أاذن ْب ُت أاو فَ َع ْل ُت ما ي َ ْستَوج ُِب ال َم َ
فلَ ْس ُت أا ْستَ ْعفي ِم َن ال َم ِ
وتَ .ول ِك ْن اإ ْن
َل ْم يَكُ ْن ِع ْندي َشي ٌء ِم ّما ي َ ْشكونَني ِب ِه
يص َر
فَلا أا َح َد ي َ َهبُني َل ُهم ِهبَ ًة .ب ِِحمى قَ َ
غيث».
أانا أا ْستَ ُ
طوس َم َع ُم ْستَشاري ِه
12حينَ ٍئذ تَكَ َّل َم ِف ْس ُ
يص َر
يص َر ا ْستَ َغث َْت ،اإلى قَ َ
َوقا َل« :ب ِِحمى قَ َ
تَ ْذ َه ُب».
ْريپاس ال َم ِل ُك
َ 13وب َ ْع َد أايّا ٍم ن َ َز َل أاغ
ُ
يص ِريَّ َة ِليُ َس ِّلما َعلى
َوب ِْرنيقي اإلى قَ َ
ِف ْسطوسَ 14 .واإ ْذ َمكَثا ِع ْن َدهُ أايّاماً َروى
ِف ْسطوس ِلل َم ِل ِك َع ْن ُمحاكَ َم ِة بو ُل َس
قائلا ًَ « :ر ُج ٌل َسجي ٌن ب َ ِق َي ِم ْن ي َ َدي
15
أ
ليم
فيليك َْسَ .وحي َن كُ ْن ُت في او ُر َش َ
ساء الكَ َهنَ ِة َوشُيوخُ اليَهو ِد
أا ْعلَ َمني َع ْن ُه ُر َؤ ُ
َو َطلَبوا أا ْن أانْتَ ِص َف َل ُهم ِم ْن ُه16 .فَ ُق ْل ُت َل ُهم:
يس ِل ّلروما ِن عا َدةٌ أا ْن ي ُ َس ِّلموا أا َحداً
‘ َل َ
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َم ّجاناً ِلل َق ْت ِل َح ّتى ي َ ْأا ِت َي َخ ْص ُم ُه َوي َ َّت ِه َم ُه
فاع َع ْن
في َو ْج ِه ِهَ ،وي ُ ْعطى ف ُْر َص ًة ِل ِّلد ِ
يت
نَف ِْس ِه َحو َل ما اتُّه َِم ِب ِهَ 17 ’ .وحي َن أاتَ ُ
اإلى ُهنا ،بِدو ِن تَ ْأاجي ٍل َجلَ ْس ُت في اليَو ِم
ال ّتالي َعلى ك ُْر ِس ِّي الق ِ
َضاء َو أا َم ْر ُت أا ْن
18
قام َم َع ُه ال ُم ْشتَكو َن
ي َ ْأاتوا ب َّ
ليَ .و َ
ِالر ُج ِل اإ َّ
َعلَي ِه َو َل ْم ي َ ْستَطيعوا أا ْن ي ُ ْثبِتوا ِض َّدهُ تُ ْه َم ًة
َرديئَ ًة ِم ّما كُ ْن ُت أاتَ َو َّق ُعَ 19 .دعاوى ُمتَنَ ِّو َع ٌة
ِم ْن َمسائ ِل ِعباد ِتهِم كا َن َل ُهم َعلَي ِهَ ،و َع ْن
اس ُم ُه يَسو ُع ،كا َن بو ُل ُس
اإنْسا ٍن َ
مات ْ
يَقو ُل َع ْن ُهَ ‘ :ح ٌّي ُه َوَ 20 ’.و ِل إ�نّي َل ْم أاكُ ْن
ث ِ
ُم َّط ِلعاً َعلى ب َ ْح ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر ،قُ ْل ُت
أ
ِلبو ُل َسَ ‘ :ه ْل تُ ُ أ
ليم
ريد ا ْن تَ ْذ َه َب اإلى او ُر َش َ
ناك تُحاك َُم ِم ْن ِج َه ِة ِ
َو ُه َ
هذ ِه ال�أُمو ِر’.
َ 21ول ِك َّن ُه َطلَ َب أا ْن ي ُ ْح َر َس ِل َم ْحكَ َم ِة
يص َر .ف أَا َم ْر ُت أا ْن ي ُ ْح َر َس َح ّتى أُا ْر ِسلَ ُه
قَ َ
يص َر».
اإلى قَ َ
ريد
ْريپاس ال َم ِل ُك« :كُ ْن ُت أُا ُ
22فَقا َل أاغ ُ
طوس:
الر ُج َل ».فَقا َل ِف ْس ُ
أا ْن أا ْس َم َع هذا َّ
«غَداً تَ ْس َم ُع ُه».
ْريپاس
َ 23وفي اليَو ِم ال ّتالي أاتى أاغ ُ
َوب ِْرنيقي في َموك ٍ
ب حا ِف ٍل َو َد َخ َل اإلى دا ِر
ال َم ْحكَم ِة َم َع أُا ُم ِ
راء الكَتائ ِ
س
ب َو ُرؤو ِ
طوس َو أاتى بو ُل ُس.
ال َمدينَ ِة َو أا َم َر ِف ْس ُ
طوس :أ
ْريپاس
«ايُّها ال َم ِل ُك أاغ ُ
َ 24وقا َل ِف ْس ُ
الرجا ُل ا َّلذي َن َم َعنا أا ْج َمعو َنَ ،على
َو ِّ

24-17:25

لاش َل م ُو يجي المشْ تكي
َا َّح ْد للقَتل ْم َب ْ
َع َليو ْوي ْتهمو ف و ّچوْ ،وي ْن َعطى ف ْر َصة َت
جيت لَو ْنَ ،بلا
يح ِامي لَ ُروحوْ ’.و َو ْق ْت َل ُ
قعدت َع البيماَ ،وام ْر ُت
َتاأجي ْل لَث ِاني َيو ْم،
ُ
َت يجبوا لي ال َّزلَ ِمةْ .وقاموا َمعو متّ ْهمينو
من
ْوما تاقوا ي َث ْبتو ْن َع َليو شي ْته ِمة ْبشَ ْر ْ
س اخْ تلافات ْمشَ َّكل
شي َل كا ْن اَأ ْفتك ْرَ .ب ّ
لهن َمعوْ ،و َعلى
ْم َل َّو ْن َعلى
ديانتن كا ْن ْ
ْ
بولس كان يقولْ:
َيس ُو ْع لَ ّواِ انْسا ْن َم ّي ْتْ ،
س
‘حي واِْ ’.و ْ
َ
من َل ما كا ْن اَأ ْف َهم ْك َويّ ْ
بولس َل كان
ف جدا ْل َهال َمساي ْلَ ،ساَألْ ُت ْ
س
يري ْد ي ْط َل ْع للق ْدس ْو َهون َْك ي ْتحا َك ْمَ .ب ْ
يص ْرَ ،وا َم ْر ُت
حرس لَحك ْم َق َ
ه ّواِ َط َل ْب َت ي ْن ْ
يص ْر.
حرس دي لَ َم ْن اَأ ْب َعثو لَع ْن ْد َق َ
َت ي ْن ْ
17

18

19

20

21

فيسط ُوس« :كا ْن لي
س قا ْل َل ْ
اَأ ْگريپ ُو ْ
فيسط ُوس قالْلو:
ر ْغ ِبة اَأ ْس َم ْع َهال َّزلَ ِمة ها ْذْ ».
تس َمعو».
« َغداِ ْ
ْوث ِاني نْهار ،جا اَأ ْگريپ ُوس ْو َب ْرنيقي
ظامة ْو َف ِ
ْب َع ِ
ّين َم ْع
خامة ْو َد َخلوا لَ َبيت الد ْ
فيسط ُوس
ق ّواد الاألوف ْو ُر َوسا ال َمدي ِنةْ .واَأ َم ْر ْ
س« :اَأ ْگريپ ُوس
بولسْ .وقا ْل ْ
فيسط ُو ْ
ْوجا ْ
تن َم ْعنا!
كن يا ْرج ِا ْل َل انْ ْ
ال َملكْ ،وكلّ ْت ْ
22

23

24
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َعلى َهال ّر ّجا ْل َل َترو ْن ،ك ْل شَ ْعب الياهود
ْاش َت َكوا لي ف الق ْدس ْو َهونْ ،وهنّ ِا ي ْز َعقو ْن
يعيش’.
ويس ِيحو ْن‘ :ما َبق يس ِي ْر هاذ
ْ
وت
يس َتح ْق َع َليو ال َم ْ
س اَنا َع َر ْف ُت شي ْ
َب ّ
حرس
كسوىْ .و ْ
ما َّ
من َل ه ّواِ َط َل ْب ي ْن ْ
يص ْر ،اَأ َم ْر ُت َت ي ْن ْ
بعثْ .وم ُو
لَ َم ْح َكم ْة َق َ
من هاي
تب َع َليو لَق َ
َيص ْرْ .
ا ْعرفْ اَأيش اَ ْك ْ
ر ْد ُت اَأجيبو قدّا ْمكنْ ،وخصوصاً قد ْ
ّامك يا
َم ْ
صت َقض ّيتو،
لك اَأ ْگريپ ُوسْ ،بشا ْن َل انْف ََح ْ
من َل م ُو يس ِي ْر ن ْب َع ْث
تبْ .
يش اَأ ْك ْ
اَأرى اَأ ْ
يش َذنْ ْب في
بوس َبلا َل ن ْك ْ
تب اَأ ْ
َزلَ ِمة َم ْح ْ
َع َليو».
بولسَ « :م ْسم ُو ْح
س لَ ْ
ْوقال اَأ ْگريپ ُو ْ
تحكي لَخاط ْر ن ْ
ْ
َفسك».
لك ْ
بولس َب َسط ايدو ْوح ِامى
الو ْق ْت
هاك َ
ْ
لَ ُروحو ْوقالَْ « :على ك ْل شي َل َم ْتهوم
اَنا ِفيو م الياهو ْد يا َم ْ
حسب
لك اَأگريپا ،اَأ ْ
نَ ْفسي َم ْسعو ْد َت اقوم َاليو ْم اَأح ِامي لَ ُروحي
قد ْ
من َل ا ْعرف َخبير انْ َت
ّامك ،خصوصاً ْ
من هاي
ف جدالات ْوعادات الياهو ْدْ .
اأ ْرجوك ْت َط ّو ْل ْ
من َل
تس َم ْعني! ْ
بالك َع َلي ْو ْ
ي ْعرفون الياهو ْد زاَِ ،ل رادوا يشْ َهدو ْن ،سيرة
ين شَ ْعبي ْوف
من ز ْغري ،م البدايِة َب ْ
َحياتي ْ
من َزما ْن ي ْعرفوني ْك َويّس،
من َل ْ
سْ .
الق ْد ْ
ف َم ْذ َهب ال َف ّريس ِّية عشْ ُتَ .وانا
ْوي ْعرفو ْن َ
25

26

27

26
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الر ُج ِل ا َّلذي أانْتُم تَ َرو َن ك ُُّل َش ْع ِ
ب
هذا َّ
أ
ليم َو ُهنا،
اليَهو ِد ْاشتَكى اإ َل َّي في او ُر َش َ
عيش هذا
َو ُهم ي َ ْص ُرخو َن‘ :يَجِ ُب أالّ� ي َ َ
ب َ ْع ُد 25 ’.أا ّما أانا فَق َْد أا ْد َرك ُْت أانَّ ُه َل ْم ي َ ْف َع ْل
وتَ .و ِل�أنَّ ُه ُه َو بنَف ِْس ِه
َشيئاً ي َ ْستَوج ُِب ال َم َ
أارا َد أا ْن ي ُ ْح َر َس ِلق ِ
يص َر ،أا َم ْر َت
َضاء قَ َ
أا ْن ي ُ ْر َس َلَ 26 .ول� أا ْع ِر ُف ما أاكتُ ُب َع ْن ُه
َيص َرِ .لهذا أا َر ْد ُت أا ْن ا آ ِت َي ِب ِه أاما َمكُم،
ِلق َ
ْريپاس،
َوخُصوصاً أاما َم َك أايُّها ال َم ِل ُك أاغ ُ
ِلكَي أاج َِد ما أاكْتُ ُب َمتى ف ُِح َص ْت قَ ِض َّيتُ ُه.
ِ 27ل�أنَّ ُه ِم ْن غَي ِر اللائ ِق أا ْن نُ ْر ِس َل َر ُجلا ً
َسجيناً دو َن أا ْن نَكْتُ َب َذنْبَ ُه».
ْريپاس ِلبو ُل َسَ « :م ْأاذو ٌن
َوقا َل أاغ ُ
َل َك أا ْن تَتَكَ َّل َم َع ْن نَف ِْس َك».
حينَ ٍئذ ب َ َس َط بو ُل ُس ي َ َدهُ َو أا َخ َذ يُدا ِف ُع َع ْن
نَف ِْس ِه قائلا ًَ «2 :حو َل ك ُِّل ما أانا ُم َّت َه ٌم ِب ِه
ْريپاس ،أا ْح ِس ُب
ِم َن اليَهو ِد ،أايُّها ال َم ِل ُك أاغ ُ
أ أُ أ
وم َع ْن
نَفْسي َم ْغبوطاً ا ْن ادا ِف َع اما َم َك اليَ َ
نَفْسيِ 3 ،
بير ِبك ُِّل َمسائ ِل
ل�س َّيما َو أانْ َت َخ ٌ
س اليَهو ِدِ .لهذا أا ْلتَ ِم ُس ِم ْن َك أا ْن
َونَوامي ِ
تَ ْس َم َعني بِطو ِل أانا ٍة4 .ي َ ْع ِر ُف اليَهو ُد اإ ْن
بايِ ،م َن
أارادوا أا ْن ي َ ْش َهدوا سيرتي ُم ْن ُذ ِص َ
أ
أُ
ليمِ 5 .ل�أنَّ ُهم
البَ ْد ِء في ا َّمتيَ ،وفي او ُر َش َ
ِم ْن َزما ٍن َطوي ٍل عا ِرفو َن بيَ ،وي َ ْع ِرفو َن
أانّي ِب َح َس ِ
ئيسي
ب تَ ْعلي ِم الف َّريس ّيي َن َّ
الر ِّ
في ِعباد ِتنا قَ ْد ِع ْش ُتَ 6 .وال� آ َن َعلى َر ِ
جاء
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الو ْع ِد ا َّلذي صا َر ِل�آبائنا ِم َن الل ِه أانا
َ
7
أ
الر ِ
جاء ا َّلذي تَ ْرجو الق ُ
َبائل
قائم احاك َُمَّ ،
ٌ
أ
ِالصلوا ِت ال َّنشيط ِة
ال�ثْنَتا َع ْش َرةَ ا ْن تَنا َل ُه ب َّ
الر ِ
نَهاراً َو َليلا ًَ ،وب َِسبَ ِ
جاء أانا ُم َّت َه ٌم
ب هذا َّ
ْريپاس8 .ماذا
ِم َن اليَهو ِد أايُّها ال َم ِل ُك أاغ ُ
أ
أ
قيم الل ُه أا ْمواتاً؟
تَ ْحكُمو ُن؟ ال� ي َ ْنبَغي ا ْن ي ُ َ
«9ف أَانا ِم ْن قَ ْب ُل فَك َّْر ُت أا ْن أا ْف َع َل أافْعال� ً
ل�س ِم يَسو َع ال ّن ِ
اص ِر ِّي.
َثيرة ً ُمضا َّدة ً ْ
ك َ
10
أ
أ
ليم،
هذا فَ َع ْل ُت ايضاً في او ُر َش َ
السجو ِن
َو ِق ّديسي َن كَثيري َن أا ْلق ُ
َيت في ُّ
ب ُِس ْلطا ٍن تَلَقَّيتُ ُه ِم ْن ُر َؤ ِ
ساء الكَ َهنَ ِةَ ،وحي َن
كا َن ب َ ْع ُض ُهم ي ُ ْقتَلو َن ،شارك ُْت ا َّلذي َن
َحكَموا َعلَيهِمَ 11 .وفي ك ُِّل ال َمجا ِم ِع كُ ْن ُت
أُانَك ُِّل ِبهِم َو أُا ْجب ُِر ُهم أا ْن ي ُ َج ِّدفوا َعلى ا ْس ِم
يَسو َعَ ،و ُممتَ ِلئاً ب ِِش َّد ِة ال َغ َض ِ
ب َعلَيهِم
كُ ْن ُت أاخ ُْر ُج اإلى ُم ُد ٍن أُا َخ َر ِل� أ ْض َطه َِد ُهم.
َ 12وحي َن كُ ْن ُت ذا ِهباً ِم ْن أا ْج ِل هذا اإلى
ِد َم ْش َق ب ُِس ْلطا ٍن َوب أُِا ْذ ٍن ِم ْن ُر َؤ ِ
ساء الكَ َهنَ ِة،
«13في ُم ْنتَ َص ِ
ف ال َّنها ِر في ال َّطري ِق
الس ِ
ماء أايُّها ال َم ِل ُك أا ْن قَ ْد َس َط َع
َر أا ُ
يت ِم َن َّ
َعلَ َّي َو َعلى ك ُِّل ا َّلذي َن َمعي نو ٌر أا ْس َط ُع ِم َن
ض،
َّ
س14 .ف ََوقَ ْعنا كُ ُّلنا َعلى ال� أ ْر ِ
الش ْم ِ
َو َس ِم ْع ُت َصوتاً يَقو ُل لي بِال ِع ْب ِريَّ ِة‘ :شا ُو ُل،
س َعلَ َ
يك أا ْن
شا ُو ُل! ِلماذا تَ ْض َطه ُِدني؟ قا ٍ
تَ ْرف َُس منا ِخ َس15 ’.فَ ُق ْل ُتَ ‘ :م ْن أانْ َت يا

15-7:26

الس ْع َع ال َّرجا بال َو ْع ْد َل صا ْر من اَلله
َّ
لا َّبهاتْنا اَنا قاي ْم َواتْحاكَمَ ،على َهال َّرجا
ناعش ي ْر َجو ْن َت يصلون
ها ْذَ ،قبايلنا الا ْث ْ
لاوات حا َّرة ب ْنهار وبال َليلْ .و َعلى َهال َّرجا
ْب َص ْ
ها ْذ َم ْتهوم اَنا م الياهو ْد يا َملك اَأگريپا.
يش ت ْفت ْكرو ْن م ُو لازم نْ َسدّق اَألله ي َق ّيم
لَ ْ
يتين؟
ال َم ْ
ف بالي َت
يت َ
من َقبل َح َّط ُ
«من َل انا ْ
ْ
اح ِارب ْبط ْرق ْكثير اس ْم َيس ُوع النّاصري.
سَ :قدّيسين
هاي زاِ َس َو ُ
يت ف الق ْد ْ
يت ف ال ّ ْحبوس ْبس ْل َط ْة َل َاخ ْذ ُت
ْكثي ْر َك َّب ُ
من ْگباريّة ال َك َه َنةْ .و َو ْق ْت َل كا ْن منّ ْن
يحكمو ْن
ي ْنق ْتلو ْن ،كا ْن اَأ ْشترك َم ْع َهو ْذ َل ْ
َع َل ْين بالقَت ْلْ .وف ك ْل َم ْج َمع كا ْن اَأ َع ّذ ْبن
اَأ ْجبر ْن َت ي ْكفرو ْن ف اس ْم َيس ُوعْ .و ْبها ْك
َغ َضب ال ّ ْگبي ْر َل ك ْن ُت ْم َع ّبا َع َل ْين ،لَ َغي ْر مد ْن
حقنْ .ولَ َم ْن ك ْن ُت
فن اَأ ِلا ْ
زاِ كا ْن اَأ ُرو ْح َخ ْل ْ
رايح ْبشا ْن هاي لدمشْ ق ْبس ْل َطة ْورخْ َصة
من ْگباريّة ال َك َه َنة،
ْ
يت م
نص ال ّ ْنهار ف ال َّطريِ ْق اَأ َر ُ
«ف ّ
السما يا َم ْ
لك نَ َّو ْر َع َلي ْو َعلى ك ْل َل كانوا
َّ
سْ .و َو َق ْعنا كلّ ْتنا َع
َمعي نو ْر اَأ ْع َظ ْم م الشَّ ْم ْ
الا َ ْرضْ ،وسم ْع ُت َصوت يقو ْل لي بالع ْبراني:
يش تضْ طه ْدني؟ َص ْع ْب
‘شاولُْ ،
ُ
شاولْ! لَ ْ
َع َل ْ
‘من
يك ت ْرفس ْم َس ّل ْ
اتَ ’.وانا ق ْل ُتْ :
7

8

9
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24-16:26

اأنْ َت َس ّيدي؟’ ْو َس ّي ْدنا قا ْل لي‘ :اَأنا َيس ُوع
النّاصري َل انْ َت تضْ طهدوْ ’.وقا ْل لي:
‘قو ْم َعلى ْاج َريك! ْبشا ْن هاي َظ َه ْر ُت لك،
ْبشا ْن اَأ َق ّي ْ
مك خادم ْوشاه ْد َعلى هاي َل
ا َري ْتني ْو َعلى َل َت تّرانيْ .و َت َاخلّ ْ
صك
من َغير ا َمم َت ا ْب َع ْ
ثك
من شَ ْعب الياهود ْو ْ
ْ
لَع ْند ْنْ .بشان ْت َفتّح َعي َنين ْوي ْر َجعو ْن م
من س ْل َطة الشّ ِيطا ْن لَع ْند اَلله،
الع ْت ِمة للنّور ْو ْ
َصيب َمع
ْبشان ينالو ْن غ ْفران َ
الخط ّيات ْون ْ
من هاي يا َم ْ
لك
ّيسين بالايما ْن فيْ ’.
ال َقد ْ
السماو ِّية،
اَأ ْگريپا ،ما ق ْم ُت واِ َج ْه ُت ال ّرويا َّ
لي ك ََر ْز ُت اَأ َّو ْل شي لَو ْك َل ف دمشق
َب ِ
ْولَو ْك َل ف الق ْدس ْوك ّل ضْ ياع الياهود ِّية
والّا َم ْم زاِ ك ََر ْز ُت َت ي ْر َجعو ْن لَع ْند اَلله،
ويسون ا ْعمال تْلي ْق لل َّتوبِةْ .بشا ْن َهو ْذ
َ
الهي َكل ْوكان يريدو ْن
مسكوني الياهو ْد ف َ
ْ
س اَلله عانْني دي لَ َه َاليو ْم،
ي ْقتلونيَ .ب ّ
ات
و ْكوا قاي ْم اَأ ْش َه ْد لَ ْز َغ ّي ْر و ْگبيرْ ،وشي َب ّر ْ
َت ْعلي ْم موسى والاَنْ ِبيا م ُو اقو ْل َغي ْر شي
سيح َت ي ْت َع َّذ ْب
َل قالوا َت يس ِي ْر ،ال َم ْ
من َبين ال َميتين ْو َت
ويكو ْن اَأ َّول ال ّ ْقي ِا ِمة ْ
بولس كذاِ
ي ْكر ْز نو ْر للشَّ ْع ْب والا َم ْمْ ».و ْ
علوت
س ساح ْب ْ
قايم يح ِامي لَ ُروحوْ ،
فيسط ُو ْ
يت! قراي ْة كت ِابات ْكثي ْر
َصوتو:
كج َّن ْ
«بولس َّ
ْ
ْجن».
َخلَّتك ت ْ
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الر ُّب قا َل لي :أ‘انا ُه َو يَسو ُع
َس ِّيدي؟’ َو َّ
ال ّن ِ
اص ِر ُّي ا َّلذي أانْ َت تَ ْض َطه ُِدهَُ 16 ’.وقا َل
لي‘ :قُ ْم َعلى ِر ْج َ
ليكِ ،ل�أنّي ِلهذا َظ َه ْر ُت
َل َكِ ،ل�أُقي َم َك خا ِد َم َوشا ِه َد ما أرايتَني
في ِه َو َستَرانيَ 17 .و َس أُانْ ِق ُذ َك ِم ْن َش ْع ِ
ب
اليَهو ِد َو ِم َن ال� أُ َم ِم ال�أُخْرى ا َّلذي َن اإ َليهِم
أانا ُم ْر ِسلُ َكِ 18 ،لتَ ْفتَ َح ُعيونَ ُهم ِليَ ْرجِعوا ِم َن
الشيطا ِن
ال َّظلا ِم اإلى ال ّنو ِر َو ِم ْن ُس ْلطا ِن َّ
اإلى الل ِه َويتَلَقَّوا ُغفْرا َن ال َخطايا َونَصيباً
َم َع ال ِق ّديسي َن بِال إ�يما ِن بيِ 19 ’.لهذا أايُّها
الر ْؤيا
ال َم ِل ُك أاغ ُ
ْريپاس َل ْم أاقُ ْم ُمعا ِنداً ُّ
ِ
ِدايات
السما ِويَّ َة 20 .ب َ ْل ك ََر ْز ُت ِم َن الب
َّ
أ
ليم
ِل َّلذي َن في ِد َم ْش َق َوا َّلذي َن في او ُر َش َ
َوفي ك ُِّل قُرى اليَهو ِديَّ ِةَ ،و ِللاأُ َم ِم أايضاً
كَ َر ْز ُت ِليَتوبوا َوي َ ْرجِعوا اإلى الل ِه َوي َ ْع َملوا
ليق بِال َّتوب َ ِةَ 21 .و ِلهذا أا ْم َسكَني
أا ْعمال� ً تَ ُ
اليَهو ُد في ال َهيكَ ِل َوكانوا يُريدو َن قَ ْتلي.
َ 22ول ِك َّن الل َه أاعانَني َح ّتى هذا اليَو ِمَ ،وها
أ
لص َغي ِر َوالكَبي ِرَ ،ول� أاقو ُل
قائم أا ْش َه ُد ِل َّ
انا ٌ
تيد
ِياء أانَّ ُه َع ٌ
َشيئاً اإلّ� ما قا َل موسى َوال�أنْب ُ
أا ْن يَكو َن 23 ،أا ْن يَتَ أا َّل َم ال َمسي ُح ويَكو َن
باكو َرةَ ال ِقيا َم ِة ِم ْن بَي ِن ال� أ ْم ِ
واتَ ،و أانَّ ُه
لش ْع ِ
ب و ِللاأُ َم ِم».
تيد أا ْن يَكْ ِر َز بال ّنو ِر ِل َّ
َع ٌ
َ 24وبَينَما كا َن بو ُل ُس هكَذا يُق َِّد ُم ِدفاعاً
طوس ب َِصو ٍ
ت عا ٍل« :ا ْختَلَ ْل َت
َص َرخَ ِف ْس ُ
َثير َج َعلَ َك ُم ْختَ ّلا ً».
يا بو ُل ُس .ال ِع ْل ُم الك ُ
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الماجد
25قا َل بو ُل ُس« :ما ا ْختَلَ ْل ُت أايُّها
ُ
طوسَ ،ول ِك َّن كَ ِلماتي َح ٌّق َوكَلاماً
ِف ْس ُ
ُم ْتقَناً أاتَكَ َّل ُم.
ْريپاس خُصوصاً ي َ ْع ِر ُف
َ «26وال َم ِل ُك أاغ ُ
َع ْن ِ
هذ ِهَ .و ِلهذا َعلا ِنيَ ًة أاتَكَ َّل ُم أاما َم ُه،
ِل� أ َّن وا ِح َدة ً ِم ْن ِ
هذ ِه الكَ ِلما ِت ل� أا ُظ ُّن قَ ْد
يس في زا ِوي َ ٍة فُ ِعلَ ْت 27 .أاتُ َص ِّد ُق
فاتَ ْت ُه ،فَلَ َ
ْريپاس؟ أا ْع ِر ُف أانَّ َك
ِياء أايُّها ال َم ِل ُك أاغ ُ
ال�أنْب َ
تُ َص ِّد ُق».
ْريپاسِ « :بقَلي ٍل تُ ْق ِن ُعني أا ْن
28قا َل َل ُه أاغ ُ
أاصي َر َم ِ
سيح ًّيا».
29فَقا َل بو ُل ُس« :كُ ْن ُت أاطلُ ُب ِم َن الل ِه
يس َل َك فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل ِلك ُِّل
بَقَلي ٍل َو ِبكَثي ٍر َل َ
وم أايضاً ،أا ْن يَصيروا
ا َّلذي َن ي َ ْس َمعونَني اليَ َ
ِمثْلي ما َخلا ِ
هذ ِه القُيو َد».
30
قام ال َم ِل ُك َوالوالي َوب ِْرنيقي
َو َ
َوالجا ِلسو َن َم َع ُهمَ 31 .وحي َن انْ َصرفوا ِم ْن
ُه َ
ض
ناك كانوا يَتَكَ َّلمو َن ب َ ْع ُض ُهم َم َع ب َ ْع ٍ
َويَقولو َن :أ
وت أا ِو
ِب ال َم َ
«ا ْمراً ي َ ْستَوج ُ
الر ُج ُل».
القُيو َد َل ْم ي َ ْف َع ْل هذا َّ
طوس« :كا َن
َ 32وقا َل أاغ ُ
ْريپاس ِل ِف ْس َ
الر ُج ُل َلو َل ْم
طاع أا ْن ي ُ ْطلَ َق هذا َّ
بِال ُم ْستَ ِ
يص َر».
ي َ ْستَ ِغ ْث ب ِِحمى قَ َ
طوس أا ْن ي ُ ْر َس َل اإلى
َو أا َم َر ِف ْس ُ
يص َر اإلى اإيطالياَ ،و َس َّل َم بو ُل َس
قَ َ
ناء اآ َخري َن َم َع ُه اإلى َر ُج ٍل ِ
قائد ِمئ ٍة
َو ُس َج َ

27

1:27–25:26

يت يا صاحب
كج َّن ُ
بولس قالْ« :ما َّ
ْ
واستقامةِ
الع ِّزة ْ
فيسط ُوس! كَلا ْم َل اقول َح ْق ْ
واِ.
«وال َم ْ
س خصوصاً ي ْعرفْ
لك اَأ ْگريپ ُو ْ
من هاي ْب َجسا َرة اَأ ْحكي قدّامو،
َهوذْ ،و ْ
من َه ِ
الكلامي م ُو ا ْفتك ْر
من َل ك ْل ِمة ْ
وح ِدة ْ
ْ
ِ
من َل م ُو ف ق ْرنِة ْم َخ ّبايِة
من بالو ياْ ،
غاي ِبة ْ
صارت .ت َْسدّق الاَنْ ِبيا َم ْ
لك اَأگريپا؟
ْ
اَأ ْعرف ت َْسد ّْق».
بولس« :بشْ َويّ ْة لخ
س قا ْل لَ ْ
اَأ ْگريپ ُو ْ
ْت َقنّ ْعني َت اس ِي ْر َمسيحي».
ْوبولس قالْ« :اَأ ْرجو من اَلله بشْ َوي
وب ْكثي ْر ،م ُو ْ
يس َمعوني
لك َبسَ ،ب ِ
لى لك ْل َل ْ
َاليو ْم َت يس ِيرو ْن كَماي َعدا َهال ّزن ِاجي ْر
َهو ْذ».
ْوقام ال َم ْ
لك والحاكم ْو َبرنيقي ْو َل كانوا
عنْ .و َو ْق ْت َل راحوا م َنونَك،
دين َم ْ
ق ِا ْع ْ
يح َكو ْن واِح ْد َمع اللاخْ ويقولو ْن:
كا ْن ْ
س ما
يس َتح ْق َع َليو ال َم ْ
وت يا َ
«شي ْ
الح ْب ْ
كسوى َهال َّزلَ ِمة ها ْذ».
َّ
س« :كا ْن
َو
اگريپاس قا ْل لَ ْ
فيسط ُو ْ
ْ
كن ي ْت َفلَّ ْت َهال َّزلَ ِمة يكون ما كا ْن ك ْل َتجا
م ْم ْ
يص ْر».
ْ
لحماي ْة َق َ
س َت ي ْن ْ
بعث لَع ْن ْد
ْواَأ َم ْر ْ
فيسط ُو ْ
بولس
يص ْر لاإ يطالياْ ،و َسلَّ ْم
َق َ
ْ
25
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الاخ ْر َل َمعو لقايد م ِّية م الطّابور
و ْم َح َّبسين َ
سْ .و َو ْق ْت َل صا ْر
الا ْم َب َرطوري ْاسمو ي ُول ِّي ُو ْ
من َمدينة
َت ن ْمشي ،نزلْنا لَ َس ّفي ِنة ج ِايِة ْ
رايحة لَدير ْة اآس ّياْ ،و َد َخ ْل
اَأ ْدرامانْط ُوسْ ،و َ
دوني َل
ريس َط ْرخ ُوس ال َم ْك ُ
للس ّفي ِنة اَأ ْ
َم ْعنا َّ
من َمدينة تْسالونيكي .وث ِاني نْهار وص ْلنا
ْ
ِ
بولس
س عام ْل
ْ
لَ َصيداْ .وقايد الم ِّية ي ُول ِّي ُو ْ
يرو ْح لَع ْن ْد س ْدقانو
بانْسانْ ِّيةْ ،و َعطا ُه اأذ ْن َت ُ
من َل ف وچنا
ْوي ْر ْ
تاحْ .وم َنون َْك مشيناْ .و ْ
رصْ .و َق َط ْعنا
كا ْن َ
الهواَ ،ع َو ْجنا ص ُو ْب ق ْب ْ
َبح ْر كيلي ْكيا ْو َپ ْمفولياْ ،ووص ْلنا لَمورا َمدين ْة
ِ
لوق ّياْ .و َهون َْك اَأرى قايد الم ِّية َس ّفي ِنة ج ِايِة
رايحة لايطالياْ ،وق ِا َع ْدنا ِفيا.
الاس َكندَر ِّية ْو َ
م ْ
من َل َبطي كا ْن ت ْمشي ،بال ّز ُو ْر َوص ْلنا
ْو ْ
من
َبعد اِيّ ِام ْكثي ْر لَ ْقبا ْل َجزير ْة
كنيدوسْ .و ْ
ُ
الهوا نْ ُرو ْح س ِاويَ ،ع َو ْجنا
َل ما كان َ
يخلّينا َ
نحن ِا
ص ُوب ْكريت ْقبا ْل َمدين ْة َسلاموناْ .و ْ
دو ْر َحولا ،وص ْلنا لَم ُو َضع يقولولو:
بال ّز ُور نْ ُ
«مواني الح ْلوِة» ْق َر َّي ْب َمدين ْة ِ
لاس ّياْ .و َبقَينا
َهون َْك َزما ْن َطوي ْل دي لَ َم ْن حتّى َيو ْم َصوم
الياهو ْد فاتْ ،وصا ْر َخ َط ْر واِح ْد ي ْرك َْب
حنْ ،وقالْ« :يا
بولس ن ََص ْ
ف َالبحرْ .و ْ
2

3

4

5

6

7

8

9

10
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يوليوس.
اس ُم ُه
ِم ْن كَتيب ِة سيبسطي ْ
ُ
السفينَ ِة
َ 2وحي َن ا آ َن أا ْن نُ ْق ِل َع ن َز ْلنا اإلى َّ
طوس َوكانَ ْت
ا َّلتي كانَ ْت ِم ْن َمدينَ ِة أادرمنُ َ
ذا ِهبَ ًة اإلى ِم ْن َط َق ِة ا آس ّياَ ،و َد َخ َل َم َعنا
دوني
السفينَ ِة أا ْ
ريس َط ْر ُ
اإلى َّ
خوس ال َم ِك ُّ
ا َّلذي ِم ْن َمدينَ ِة ِتسالونيكيَ 3 .وفي
اليَو ِم ال ّتالي َو َص ْلنا اإلى َصيداَ .و َ
عامل
يوليوس بو ُل َس ِب ِرف ٍق ف أَا ِذ َن
قائد ال ِمئ ِة
ُ
ُ
تاح.
َل ُه أا ْن ي َ ْذ َه َب اإلى أا ْص ِدقائ ِه َوي َ ْر َ
َ 4و ِم ْن ُه َ
الري َح كانَ ْت
ناك أا ْقلَ ْعناَ .و ِل� أ َّن ّ
ُمضا َّدة ً َلنا ُد ْرنا َعلى قُ ْب ُر َسَ 5 .و َعبَ ْرنا
ب َ ْح َر كيليك ّيا َوب َ ْمفول ّيا َو َو َص ْلنا اإلى مورا
َمدينَ ِة لوك ّياَ 6 .و ُه َ
قائد ال ِمئ ِة
ناك َو َج َد ُ
َسفينَ ًة ِم َن ال إ� ْسكَ ْن َدريَّ ِة ذا ِهبَ ًة اإلى اإيطال ّيا
ف أَا ْجلَ َسنا فيهاَ 7 .و ِل�أنَّها ِبتَثاقُ ٍل كانَ ْت
تَ ْجري أايّاماً كَثي َرةً ،بِال َج ْه ِد َو َص ْلنا اإلى
الري َح َل ْم
زير ِة
َ
كنيدوسَ .و ِل� أ َّن ّ
ُمقا ِب ِل َج َ
تَ َد ْعنا نَ ْذ َه ُب ب َِشكْ ٍل ُم ْستَقي ٍمُ ،د ْرنا َعلى
كريت ُمقاب َِل َمدينَ ِة َس ْلمونيَ 8 .وبِال َج ْه ِد،
َ
َونَ ْح ُن نُ ْب ِح ُر َحو َلهاَ ،و َص ْلنا اإلى َمكا ٍن
ي ُ ْدعى ال َموا ِن ُئ ال َجميل ُةَ ،وكا َن بِالق ُْر ِ
ب
اس ُمها ل�سائياَ 9 .و َمكَثْنا
ِم ْن ُه َمدينَ ٌة ْ
ُه َ
وم َصو ِم
ناك َزماناً َطويلا ً َح ّتى َعبَ َر ي َ ُ
اليَهو ِدَ ،و أا ْصبَ َح َخ ِطراً أا ْن يُسا ِف َر أا َح ٌد في
البَ ْح ِرَ .وكا َن بو ُل ُس ي َ ْن َص ُح ُهمَ 10 ،ويَقو ُل:
أ
الرجا ُل ،أارى أانَّ ُه بِضي َق ٍة َو ِب ُخ ْسرا ٍن
«ايُّها ِّ
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كَثي ٍر َسيَكو ُن َسف َُرنا ،ل� ِب ُخ ْسرا ِن ُحمو َل ِة
السفينَ ِة فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل ِب ُخ ْسرا ِن نُ ِ
فوسنا
َّ
11
قائد ال ِمئ ِة كا َن ي َ ْس َم ُع
أايضاًَ ».ول ِك َّن َ
السفينَ ِة أاكْثَ َر ِم ْن
ال ُق ْبطا َن َوصا ِح َب َّ
الميناء َل ْم يَكُ ْن
كَ ِلما ِت بو ُل َسَ 12 .و ِل� أ َّن
َ
تاء ،كَثيرو َن ِم ّنا
صا ِلحاً ِليُ َش ّتى في ِه ِّ
الش ُ
كانوا يُريدو َن أا ْن نُ ْب ِح َر ِم ْن ُه َ
ناك ِليَ ِصلوا
اإ ْن أا ْمكَ َن َوي ُ َش ّتوا في ٍ
كريت
ميناء في
َ
الشما ِل.
ي ُ ْدعى
فونيكس َوي َ ْن ُظ ُر اإلى ِّ
َ
َ 13وحي َن َه َّب ْت ري ُح ال َجنو ِ
ب َوظ ّنوا أانَّ ُهم
وفق اإراد ِتهِم ،رافعي َن ال ِم ْرساةَ
َسيَ ِصلو َن َ
كانوا ي ُ ِ
كريتَ 14 .و ِم ْن ب َ ْع ِد
بحرو َن َحو َل َ
بوب اإ ْعصا ٍر ي ُ ْدعى
قَلي ٍل َخ َر َج َعلَينا ُه ُ
طوفونيكوس أاوراكليدونَ 15 .و ُخ ِط َف ِ
ت
الري ِح
السفين ُة َو َل ْم تَ ْستَ ْ
َّ
زاء ّ
طع أا ْن تَ ْثبُ َت اإ َ
ٍ 16
فَا ْستَ ْسلَ ْمنا ِلك ُِّل ا ْح ِتمالَ .وحي َن َعبَ ْرنا
استَ َط ْعنا
جزيرة ً تُ ْدعى كودا ،بِال َج ْه ِد ْ
أا ْن نُ ْم ِس َك القا ِر َبَ 17 .وحي َن َرفَ ْعناهُ كُ ّنا
السفينَ ِةَ .و ِل�أنَّنا
نَ ُش ُّدهُ َونُ ْح ِك ُم َش َّدهُ اإلى َّ
كُ ّنا خائفي َن أا ْن نَ َق َع في قَ ْع ِر البَ ْح ِر أانز ْلنا
الشرا َعَ ،و َعلى هذا ال َّنح ِو كُ ّنا نَ ْجري.
ِّ
18
نيف ،أا ْلقَينا في
قام َعلَينا ت ّيا ٌر َع ٌ
َوحي َن َ
اليَو ِم ال ّتالي أا ْم ِت َعتَنا في البَ ْح ِرَ 19 .وفي
اليَو ِم الثّا ِل ِ
السفينَ ِة ب أِايدينا
ث أا َم ِت َع َة َّ
أا ْلقَينا.
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ْرج ِالَْ ،أانا َأارى ْبشدِّة وخْ سا َرة ْگبيرِة َت
س َعلى ْحمولة َس ّفين ْتنا
تْكو ْن َس ْفرتْنا ،م ُو َب ْ
س قايد الم ِّية كا ْن
َب ِ
لى َعلى ا ْر ْ
واحنا زاَِ ».ب ْ
من
الس ّفي ِنة اأ ْك َث ْر ْ
ْ
يس َم ْع للق ْبطان ْوصاحب َّ
من َل ما كا ْن هاك المينا
بولسْ .و ْ
كَلا ْم ْ
س َت نْشَ تّي ِفيو الشّ ت ِاْ ،كثي ْر منّا كان
ْك َويّ ْ
يريدو ْن َت ن ْمشي م َنون َْك ،ويشَ َّتو ْن َ -ل
ف َجزيرة ْكريت
تاقوا يصلو ْن  -ف مينا َ
يقولولو «فونيكس» ي َطلّع ص ُوب الق ْبلي.
ْو َو ْق ْت َل َه ْب َهوا ق ْبلي وا ْف َت َكروا َت
يدورو ْن َحول
يصلو ْن كَما َل يريدونَ ،بقى ُ
فات ِفيا ْش َويّة َو ْق ْت،
س ما ْ
ْك ْ
ريتَ .ب ْ
قا ْم َع َلينا ق ْلعان يقولولو« :طوف ُونيك ُوس
الس ّفي ِنة ْوما َبق
ورو ُ
اأ ُ
كليدو ْن»َ .و َاخ ْذ ُزور َّ
يش
تْت ِيق تْقو ْم ف ّ
وچ َ
الهواْ ،و َسلَّ ْمنا َل اَأ ْ
َل يس ِي ْرْ .و َو ْق ْت َل َق َط ْعنا َجزيرِة يقولولا
كودا ،بال ّز ُو ْر ت ْقنا ن ْمسك ال َّزو َر ْقْ .و َبع ْد
الس ّفي ِنة.
َل َر َفعنا ُهَ ،بدَينا نْشَ ْدش ْد ونْ َق ّوي َّ
ف َعقب َالبح ْر ،نَ َّزلْنا
من َخو ْفنا َل ن َق ْع َ
ْو ْ
الشّ راعْ ،وكذاِ كا ْن ن ْمشيْ .و َو ْق ْت َل
قا ْم َع َلينا َهوا ْوق ْلعا ْن ظال ْم ،ث ِاني نْها ْر َك َّبينا
ا ْغراضْ نا ف َالبح ْرْ .و ْ
ثالث َيوم ،ا ْغراض
الس ّفي ِنة بيدَينا َك َّبينا.
َّ
11

12

13

14

15

16

17

18
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ْو َل َم ْن مسك الشّ ت ِا ْو َغ َلقت ال ّدنْي ِا اِيّ ِام
ْكثير ْولا شَ مس انْاَأ َرت ْولا َق َمر ْولا نْجوم،
ف
وح ِدة انْ َق َط ْعْ .و َ
الحيا ْة َك َّرة ْ
اَأ َم ْلنا ف َ
َو ْق ْت َل ما كا ْن ك ّذ ْ
اق اَأ َّح ْد ل ْقم ْة اأك ْل،
بولس َبيناتن ْوقال« :يكو ْن
هاك ال َو ْق ْت قا ْم ْ
تن لي يا ْرج ِالْ ،وما َط َل ْعنا
كسم ْع ْ
كا ْن ّ
من ْكريت ،ما كا ْن َت نخْ َس ْر َهالّخْ سا َرة
يكن
ذاب.
والس ْع اَأشي ْر َع َل ْ
ْون ْت َع َّذ ْب َهال َع ْ
َّ
س
َت تْكونو ْن َبلا ه ّم ْو َغ ْمْ ،
من َل نَ ْف ْ
كن م ُو ت ْت َتو َب ْل .م ُو ي ْت َتو َب ْل شي
ْ
وح ِدة م ْن ْ
ف َهال َليلةِ
من َل َظ َه ْر لي َ
الس ّفي ِنةْ .
َغير َّ
هاي َملاك اَلله َل ل ُه اَأنا ْول ُه اَأ ْعب ْدْ ،وقا ْل
لي‘ :لا تْخافْ يا بولسْ ،م َح َّض ْر ْ
لك َت
َيص ْر .و ْكوا َعطاك اَلله َعط ِّية
تْقو ْم قدّام الق َ
سافرين َم ْ
عكْ ’.بشا ْن هاي َق َّووا
ك ّل ال ّ ْم
ْ
ف الله ،كذاِ
آمن َ
من َل اَأا ْ
كن يا ْرج ِالْْ ،
َق ْل ْب ْ
َت يس ِي ْر كَما َل انْقا ْل ليَ .بقى لَ َجزيرِة
شي لاز ْم ن ْن َك ْب».
ف
ش َيو ْم َل ْتهنا و ْت َع َّذ ْبنا َ
ْو َبع ْد اَأ ْر َب َط ْع ْ
البح ِارين
نص ال َلي ْل ّ
َبح ْر َه ْدرِي ُو ْ
س ،ف ّ
ضْ .وقاسوا
ا ْف َت َكروا قايمين نْ َق ّر ْب ْ
من اَأ ْر ْ
رين قا ِمةْ ،و َك ْر ْة لخْ
عمق َالبح ْر ،اَأ َرو ُه عشْ ْ
عش
َبع ْد َل مشْ يوا ْش َويَ ،واروا َخ ْ
مص َط ْ
ِ
ف َمواض ْع
قامةْ .و َو ْق ْت َل خ ْفنا ن ْنوج ْد َ
من اآِخر
َح َج ْر ،نَ َّزلوا اَأ ْر َب ْع َم ْرسايات ْ
يصلَّو ْن َت ي ْط َلع ال ّ ْنها ْر.
الس ّفي ِنةْ ،و َبقى َ
َّ
20

21

22

23

24

25

26

27

28
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تاء أايّاماً كَثي َرة ً فَلا
َ 20وحي َن أا ْم َس َك ِّ
الش ُ
الش ْم ُس تَ ْظ َه ُر َول� ال َق َم ُر َول� الكَوا ِك ُب،
َّ
طاعَ 21 .وحي َن
َر ُ
جاء َحيا ِتنا انْ َق َط َع ك َُّل ال�نْ ِق ِ
أ
قام
ا ْم َس َك ك ُُّل وا ِح ٍد َع ِن ال َّطعا ِم ،حينَ ٍئذ َ
بو ُل ُس بَينَ ُهم َوقا َلَ « :لو أا َط ْعتُموني أايُّها
كريت َو َلكُ ّنا في
الرجا ُل َلما َج َرينا ِم ْن
َ
ِّ
َم ْأا َم ٍن ِم ْن هذا ال ُخ ْسرا ِن َو ِ
الضي َق ِة.
هذ ِه ّ
22
شير َعلَيكُم أا ْن تَكونوا بِلا
َوال� آ َن أُا ُ
ك ُْرب َ ٍةِ ،ل� أ َّن نَفْساً وا ِح َدة ً ِم ْنكُم َل ْن تَ ْه ِل َك
السفينَ َةِ 23 ،ل�أنَّ ُه قَ ْد َظ َه َر لي في ِ
هذ ِه
اإلّ� َّ
ال َّليلَ ِة َم ُ
لاك ال إ�ل ِه ا َّلذي َل ُه أانا َواإيّاهُ أا ْعبُ ُد،
تيد
َ 24وقا َل لي‘ :ل� تَ َخ ْف يا بو ُل ُسَ .ع ٌ
َل َك أا ْن تَ أ
يص َرَ .وها قَ ْد َو َهبَ َك
مام قَ َ
قوم ا َ
َ
25
الل ُه ِهبَ ًة ك َُّل ال ُمسا ِفري َن َم َع َكِ ’.لهذا
تَ َش َّجعوا يا ِرجا ُل! ِل�أنّي ُم ْؤ ِم ٌن بِالل ِه أا ْن
هكَذا َسيَكو ُن كَما َ
قيل ليَ 26 .ول ِك ْن ل�
ب ُ َّد أا ْن نُ ْط َر َح اإلى َجزي َر ٍة ما».
َ 27و ِم ْن ب َ ْع ِد أا ْن تُ ْهنا َوتَ َع َّذبْنا أا ْرب َ َع َة َع َش َر
يَوماً في ب َ ْح ِر هدريّوس ،ظ َّن ال َم ّلاحو َن
ض كانوا ي َ ْقتَ ِربو َنَ 28 .و أا ْلقَوا
أانَّ ُهم ِم ْن أا ْر ٍ
ال ِم ْرساةَ ف ََو َجدوا ِع ْشري َن قا َم ًةَ .و َج َروا
قَليلا ً أايضاً ف ََو َجدوا َخ ْم َس َة َع ْشرةَ قا َم ًة.
29واإ ْذ كانوا خائفي َن ِم ْن أا ْن نو َج َد في
أا ْم ِكنَ ٍة فيها ُصخو ٌر أا ْلقَوا ِم ْن ُم َؤ ِّخ َر ِة
أ
راسيَ ،وكانوا ي ُ َص ّلو َن
َّ
السفينَ ِة ا ْرب َ َع َم َ
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أا ْن يطلَ َع ال َّنها ُرَ 30 .و َطلَ َب ال َم ّلاحو َن
السفينَ ِة ف أَانْ َزلوا القا ِر َب
أا ْن ي َ ْه ُربوا ِم َن َّ
اإلى البَ ْح ِر ِب ِع َّل ِة أا ْن ي َ ْذ َهبوا في ِه َوي َ ْربُطوا
ضَ 31 .وحي َن َر أاى بو ُل ُس،
السفينَ َة بِال� أ ْر ِ
َّ
قا َل ِل ِ
قائد ال ِمئ ِة َو ِلل ُجنو ِد« :اإ ْن َل ْم ي َ ْب َق
ِ
السفينَ ِة ف أَانْتُم ل� تَ ْستَطيعو َن
هؤل�ء في َّ
أا ْن تَ ْخلُصوا».
32حينَ ٍئذ قَ َط َع ال ُجنو ُد َح ْب َل القار ِ
ب ِم َن
السفينَ ِة َوتَ َركوهُ يَتوهَُ 33 .وكا َن بو ُل ُس
َّ
باح يَتَ َو َّس ُل اإلى ال َجمي ِع ا ْنأ
الص ُ
َح ّتى َطل َع َّ
أ
وم
يَتَنا َولوا قوتاً ،قائلا ً َل ُهم« :ها انْتُم اليَ َ
ُم ْن ُذ أا ْرب َ َع َة َع َش َر يَوماً ِم ْن ب َ ْد ِء ال َخ َط ِر َل ْم
تَذوقوا َشيئاًِ 34 .لهذا أاطلُ ُب ِم ْنكُم أا ْن
تَتَنا َولوا َم ْأاكَلا ً ِل ِقوا ِم َحيا ِتكمِ ،ل� أ َّن َش ْع َرة ً
س وا ِح ٍد ِم ْنكُم َل ْن تَ ْه ِل َك».
ِم ْن َر ْأا ِ
 35واإ ْذ قا َل ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات أا َخ َذ ُخ ْبزاً
أ
مام َجمي ِعهِم َوك ََس َر َوب َ َد أا
َو َم َّج َد الل َه ا َ
ي َ ْأاك ُُلَ 36 .وتَ َع َّزوا َجمي ُع ُهم َوتَنا َولوا َطعاماً.
السفينَ ِة ِمئتَي ِن َو ِس ٍّت َو َس ْبعي َن
َ 37وكُ ّنا في َّ
نَفْساًَ 38 .وحي َن َشبِعوا َخفَّفوا ِم ْن ِح ْم ِل
السفينَ ِة ف ََرفَعوا َو َط َرحوا ِ
الح ْن َط َة في
َّ
البَ ْح ِر.
َ 39وحي َن كا َن ال َّنها ُر َل ْم ي ُ َم ِّي ِز ال َم ّلاحو َن
ال� أ ْر َضَ ،ول ِك َّنهم ل� َحظوا بِجا ِن ِ
ب الياب َِس ِة
السفينَ َة،
َخليجاً اإ َلي ِه فَكَّروا أا ْن ي َ ْدفَعوا َّ
اإ ْن كا َن ُم ْم ِكناًَ 40 .وقَطعوا ال َم ِ
راس َي ِم َن

40-30:27

الس ّفي ِنة،
س ّ
البح ِا ْ
رين رادوا ْيهربو ْن م َّ
َب ّ
يروحو ْن ِفيو
للبحر ْب ّ
حجة َت ُ
ْونَ َّزلوا ال َّزو َر ْق َ
ضَ .و ْق ْت َل
ويشدّون َّ
الس ّفي ِنة ف الا َ ْر ْ
بولس ،قا ْل لَقايد الم ِّية وال َع ْس َك ْرَ « :ل
ارى ْ
تن م ُو تْت ِيقو ْن تخْ َلصو ْن».
ما َبقَوا َهو ْك ،اأنْ ْ

30

31

الو ْقت ،ال َع ْس َك ْر َق َّطعوا ْحب ِال
هاك َ
بولس دي لَ َم ْن
ال َّزو َرق ْو َخلَّو ُه يت ُو ْهْ .و ْ
ياكلولن
الصبح ،كان ي َقنّع الك ْل َت
ْ
صارت ّ
ْ
ش َيو ْم م
ل ْقم ْة اَأ َك ْل ،ويقولْ ْ
لن« :هاي اَأ ْر َب َط ْع ْ
من هاي اَأ ْرجو ْك ْن
َ
تنْ .
الخ َط ْر شي ما ذ ْق ْ
من َل
يبينْ ،
كن ل ْق ِمة َت ت ْبقَو ْن َط ْ
كلولْ ْ
كن م ُو
شَ ْع َرة ْ
راس واِح ْد م ْن ْ
وح ِدة ْ
من ْ
تْض ِي ْع».
قا ْل ها ْذ َو َاخذ ْغ َبيز ْو َس َّبح َلالله قدّا ْم
كلّنْ ،وك ََسر ْو َبدا ياك ْلْ .وكلّن ْت َق ّوى
الس ّفي ِنة مي َتين
َق ْل ْ
بن َواكَلواْ .وكنّا ف َّ
سْ .ولَ َم ْن ش ْبعواَ ،خفَّفوا
ْوس ِّتة ْو َس ْب ْ
عين نَ ْف ْ
الس ّفي ِنة م الاَكل ْو َك ّبوا الح ْن َطة ف َالبح ْر.
َّ
32

33

34

35

36

37

38

الس ّفي ِنة ف الشّ اطي
َو ْق ْت َل َض َربت َّ

رين ما
ْو َو ْق ْت َل َط َلع ال ّ ْنهارّ ،
البح ِا ْ
لى اَأ َروا َج ْنب َالب ْر
يش اَأ ْرض ي ِاَ ،ب ِ
َع َرفوا اَأ ْ
كن يد َفعون
خليج ْولَون َْك َف َّكروا َل كا ْن م ْم ْ
الس ّفي ِنة
الس ّفي ِنةْ .و َق َطعوا ال َم ْر ْ
سايات م َّ
َّ
39

40
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ك ّلا ْو َخلَّووا ت َق ْع ف َالبحرْ ،و َحلّوا شادودات
للهوا َل يهب،
ال َّدفّاتْ ،و َر َفعوا ْشراع ْز َغ ّي ْر َ
ف
الس ّفي ِنة َ
ْومشْ يوا ص ُوب َالب ْرْ .و َض َربت َّ
زت ِفيو ْوقا ْم
َين وانْ َغ َر ْ
ين ع ْمق ْ
م ُو َض ْع ع ِالي َب ْ
قسما
قسما الق ْدم ِاني ْوما َب ْق ي ْت َح َّركْ .و ْ
َع َليو ْ
واج .ال َعس ِاكر
من ق ّوة الا ْم ْ
الخ ْلف ِاني ت َْه ْر َه ْر ْ
رادوا ي ْقتلون ال ّ ْم َح َّبسين ْبشا ْن لا يك ّبو ْن
س
ُرو ْ
حن ْ
يس َبحون ْو ْيهربو ْن للا َ ْر ْ
ضَ .ب ْ
من َل كان يريد
قايد الم ِّية ما َخ ّلاهنْ ،
بولسَ .وا َم ْر َهو ْك َل يت ِيقون يك ّبو ْن
َ
ص ْ
يخلّ ْ
يس َبحو ْن ف الا َ َّول
ُرو ْ
ويس َبحو ْن َت ْ
حن ْ
ض ،والباقي َعلى َدفّات
ْوي ْق َطعو ْن للا َ ْر ْ
نجوا
ْو َغي ْر َخشَ ْ
الس ّفي ِنةْ .وكذا كلّ ْن َ
بات م َّ
ض.
ْو ْ
وصلوا للا َ ْر ْ
41

42

43

44

28

ْو َب ْعدا َع َر ْفنا ما ْلطا يقولو ْن َلهاك
والبرا ْب َرة سكّانا
الجزيرِة.
َّ
َ
ْاحسانات ْكثي ْر َو َّروناْ ،و َع َلقوا نار ْوساحونا
من َل َم َط ْر سراِحيب ْو َبرد
كلّ ْتنا َت ن ْت َدفّاْ ،
بولس شَ َق ْل كوم ْة شيقا ْن
ق ّراض ِّية كا ْنْ .و ْ
عت منّ ْن َح ِّية
ن ِا ْشفين ْو َح ْط َع النّارْ ،و َط َل ْ
من َحرارة النّار ْو َگ ّزت ايدوَ .و ْق ْت َل ا َروا
ْ
ِ
الح ِّية ْم َك ْل َبشة ف ايدو ،قالوا:
رابرة َ
َالب َ
«يكو ْن م ُو يكو ْن َهال َّزلَ ِمة قات ْل واِْ ،بشا ْن
2

3

4
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السفينَ ِة َو أا ْر َخوها في البَ ْح ِرَ ،و َح ّلوا َمراب َِط
َّ
ِ
جاديف َو َع َّلقوا ِشراعاً َصغيراً ِل ّلري ِح
ال َم
الهابَّ ِةَ ،وكانوا ي ْجرو َن نَ ْح َو الياب َِس ِة.
اص َط َد َم ِ
السفين ُة ِب َمكا ٍن عا ٍل بَي َن
َ 41و ْ
ت َّ
قام َعلَي ِه
ُع ْمقَي ِن ِللبَ ْح ِر فَنَ َشبَ ْت في ِه َو َ
جا ِنبُها ال�أمامي َو َل ْم يَكُ ْن يَتَ َح َّر ُكَ ،ول ِك َّن
في تَ َفك ََّك ِم ْن ُع ْن ِ
ف ال� أ ْموا ِج.
جا ِنبَها ال َخ ْل َّ
جناء ِلئَ ّلا
َ 42و أارا َد ال ُجنو ُد أا ْن ي َ ْقتُلوا ُّ
الس َ
ي ُ ْلقوا ب أِانْف ُِسهِم َوي َ ْسبَحوا َوي َ ْه ُربوا ِم ْن ُه ْم.
قائد ال ِمئ ِة ِم ْن هذاِ ،ل�أنَّ ُه كا َن
43فَ َمنَ َع ُهم ُ
ريد أا ْن ي ُ ْب ِق َي بو ُل َس َح ًّيا َو أا َم َر القا ِدري َن
يُ ُ
السبا َح ِة أا ْن ي ُ ْلقوا ب أِانْف ُِسهِم َوي َ ْسبَحوا
َعلى ِّ
ضَ 44 .والبَ ِق َّي ُة
َوي َ ْعبروا أا َّول� ً اإلى ال� أ ْر ِ
الدفو ِ
ف َو أاخْشا ِ
السفينَ ِة ال�أُخْرى
َعلى ُّ
ب َّ
ض.
َع َّب َر ُهمَ ،وهكَذا نَجوا َجميعاً اإلى ال� أ ْر ِ
َو ِم ْن ب َ ْع ِد ذ ِل َك َع َرفْنا أا َّن ِت ْل َك
زيرةَ تُ ْدعى ميليطي.
ال َج َ
َ 2والبَرابِرةُ ا َّلذي َن ي َ ْسكُنو َن فيها أا َرونا
َعوا ِط َف َج ّيا َش ًةَ ،و أاوقَدوا ناراً َو َدعونا
َجميعاً ِلنَ ْستَ ْد ِفئ ِل َسبَ ِ
ب ال َم َط ِر ال َغزي ِر
َوالبَ ْر ِد ا َّلذي كا َنَ 3 .و َح َم َل بو ُل ُس كَثْرة ً ِم ْن
س العيدا ِن َو َو َض َع َعلى ال ّنا ِر فَ َخ َر َجت
يا ِب ِ
ِم ْنها أافْعى ِم ْن َو َه ِج ال ّنا ِر َونَ َشبَ ْت في
ي َ ِد ِهَ 4 .وحي َن َرا آها البَراب َِرةُ ُمتَ َع ِّل َق ًة ِبيَ ِد ِه
الر ُج َل قا ِت ٌل،
كانوا يَقولو َن« :اإ َّن هذا َّ
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فَ َم َع أانَّ ُه نَجا ِم َن البَ ْح ُر َل ْم تَ َد ْع ُه ال َعدال ُة
ي َ ْحيا».
َض ي َ َدهُ َو َط َر َح ال�أفْعى
َ 5ول ِك َّن بو ُل َس نَف َ
في ال ّنا ِر َو َل ْم ي ُ ِ
ص ْب ُه َمكْرو ٌهَ 6 .وكا َن
البَرا ِب َرةُ يَتَو َّقعو َن أانَّ ُه َسيَتَ َو َّر ُم فوراً َوي َ َق ُع
ضَ .وحي َن انْتَظروا َو ْقتاً
َميتاً َعلى ال� أ ْر ِ
َطويلا ً َو َل ْم ي ُ ِص ْب ُه َمكرو ٌه َغ َّيروا كَ ِلما ِتهم
َوقالوا« :اإنَّ ُه اإل ٌه».
َ 7وكا َن في ذ ِل َك ال َم ِ
وض ِع َمزا ِر ُع ِل َر ُج ٍل
وس ،كا َن ُه َو َر ْأا َس ال َجزي َر ِة،
ا ْس ُم ُه فوفل ّي ُ
استَ ْقبَلَنا في بَي ِت ِه ث َلاث َ َة أايّا ٍم ِبف ََر ٍح.
َو ْ
ض أا ْمعاء
َ 8وكا َن أابوهُ ُمصاباً ِب ُح ّمى َو َم َر ِ
َو ُه َو ُم ْستَل ٍق .ف ََد َخ َل اإ َلي ِه بو ُل ُس َو َص َّلى
َو َو َض َع ي َ َدهُ َعلَي ِه َو َشفاهُ9 .حي َن صا َر ْت
ِ
هذ ِه كا َن ب َ ِق َّي ُة ال َم ْرضى في ال َجزي َر ِة ي َ ْدنو َن
َوق اإكْرا ٍم
اإ َلي ِه أايضاً َوي ُ ْشفَو َنَ 10 .واإكْراماً ف َ
أاك َْرموناَ .وحي َن كُ ّنا خا ِرجي َن ِم ْن ُه َ
ناك
َز َّودونا.
َ 11وقَ ْد َخ َر ْجنا ب َ ْع َد ث َلاث َ ِة أا ْش ُه ٍر َو أا ْقلَ ْعنا
ب َِسفينَ ٍة ِم َن ال إ� ْسكَ ْن َد ِريَّ ِة كانَ ْت قَ ْد َش َّت ْت
في ال َجزي َر ِةَ ،وكا َن َعلَيها َعلا َم ُة ال َّت أ
وا ِم.
َ 12و أاتَينا اإلى َس ْركوسا َو أاقَ ْمنا ُه َ
ناك
ث َلاث َ َة أايّا ٍمَ 13 .و ِم ْن ُه َ
ناك ُد ْرنا َو َو َص ْلنا
اإلى َمدينَ ِة ريج ّيو َنَ ،وب َ ْع َد يَو ٍم وا ِح ٍد
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فلت م َالبحر ال َعد ْل ما َخ ّلا ُه
هاي َو ْق ْت َل ْ
َت ي ْبقى َط ّي ْب».
الح ِّية ف
س بولس نَفَض ايدو ْوك َّب َ
َب ْ
رابرة كا ْن
والب َ
النّار ْوشي َم ْك ُرو ْه ما صابوَ .
ف ساعتا َت ي ْنتفخ ْوي َق ْع َم ّي ْت َع
ي ْفت ْكرو ْن َ
س لَ َم ْن نَ َطروا َو ْق ْت َطوي ْل َوا َروا
الا َ ْر ْ
ضَ ،ب ْ
شي َم ْك ُرو ْه ما صابوَ ،غ َّيروا راين ْوقالوا:
«اإل ْه واِ».
ْوكا ْن في فاك الم ُو َض ْع َمزار ْع لَ َزلَ ِمة
الجزيرِة ،قا ْم
يوس ه ّواِ كا ْن َريّس َّ
ْاسمو پوپ ْل ْ
َع ْزنا ْوك ََر ْمنا و ْت َم ْر َح ْب فينا َث ّة اِي ْم َزما ْن.
يوس َم ْحموم
ْوهاك ال َو ْق ْت كا ْن اَأبو پوپ ْل ْ
تجعو و ْمشَ َّطحْ ،و َد َخ ْل لَع ْندو بولس
ْو َجوفو َ
ْو َصلّى ْو َح ّط ايدو َع َليو ْوشَ فا ُهْ .ولَ َم ْن هاي
راضى زاِ َل كانوا ف
ْ
صارت ،باقي ال َم ِ
ين.
َّ
يجون لَع ْندو ْوكا ْن يشْ ِف ْ
الجزيرِة كان َ
ِ
ْوك ََرمونا ا ْكرا ْم ف ُوق العادةْ ،ولَ َم ْن َط َل ْعنا
م َنون َْك َح َّملونا ْبز ّوا ِدة.
5

6

7

8

9

10

من مالطا لَ ُروما
ْ

ف َس ّفي ِنة
ْو َط َل ْعنا َبع ْد َث ّة اشرْ ،ومشينا َ
الجزيرِةْ ،وكا ْن
ْاس َكندَران ِّية كا ْن كشَّ َت ْت ف َّ
َعليا َعلامة الاإ ْلهين ال َّتو ْم.
ْوجينا لَ َمدين ْة َسراكوسا ْوب ْتنا ِفيا َث ّة
اِي ْمْ .وم َنون ْ
َك د ْرنا الشّ اطي ْووص ْلنا
11

12

13
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َل َمدين ْة ريغيونْ .وث ِاني ْنها ْر قا ْم َع َلينا َهوا
ين جينا لَ َمدين ْة پ ُو ْطيالِس
الق ْبليْ ،و َبع ْد َيو َم ْ
َل ف ايطالْياَ ،وا َرينا َهونَك اخْ وِة ْو َط َلبوا
رحنا
منّا ْو َبقَينا ع ْند ْن َسب ْعة اِيمْ .و َب ْعدا ْ
لَ ُروماْ .ولَ َم ْن س ْمعوا اخْ وِة َهون َْكَ ،ط َلعوا
وس
ْ
لاست ْقبالْنا دي َل س ُو ْق َل يقولولو اَأپِ ّي ْ
پ ُو ُروس ْودي َل الث َّْث خاناتْ .و َو ْق ْت َل
بولس شَ َكر اَلله و ْت َق ّوى.
ْ
اراهن ْ
14

15

ف ُروما

بولس
ْو َد َخ ْلنا لَ ُروماْ ،وقايد الم ِّية َعطى لَ ْ
ين َل يري ْد َم ْع هاك
يسكن اَ ْ
اأذ ْن َت ْ
يحرسوْ .و َبع ْد َث ّة اِي ْم
العس َكري َل كا ْن ْ
ْ
بولس َدعا ْگباريّة الياهودْ .و َو ْق ْت
َب َع ْث
ْ
لن« :يا ْرج ِال اخوتي! اَأنا
َل ْاج َت َمعوا قالْ ْ
ناموس
َم ْع َل ما ك ْلق ْم ُت ض ّد الشَّ ْعب ْو ْ
سف
اَأ َّبهاتيْ ،ب َك َل ْپچات ت َْسلَّ ُ
مت م الق ْد ْ
ايد ال ّر ُوما ْنْ .و َهو ْك لَ َم ْن َق َّرروني ،رادوا
من َل ما ا َروا َع َلي شي ْته ِمة
ي َف ْلتونيْ ،
وتْ .ولَ َم ْن قاموا
اَأ ْس َتحق ْبموجبا ال َم ْ
َيص ْر،
ضدّي الياهود ،انْ َج َب ُ
رت اَألْتجي للق َ
من َل لي شي مشْ َتكى َت ْاشتكي َعلى
م ُو ْ
كن َت
س شَ ْعبيْ .بشا ْن هاي َط َل ْب ُت م ْن ْ
ن ِا ْ
من
كن َهال َكلا ْمْ ،
اراكن َو ْاحكي لْ ْ
تّجو ْن َو ْ
َل ْبشا ْن َرجا ْاسرائيل اَنا ْمشَ دَّد ْب َهال َّزنْجي ْر».
«نحن ِا ما ك ْلوص ْل لنا َم ْكتوب
قالولوْ :
16

17

18

19

20
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َه َّب ْت َعلَينا ري ُح ال َجنو ِ
بَ ،وب َ ْع َد يو َمي ِن
الوس في أايطاليا.
َو َص ْلنا اإلى َمدينَ ِة فوط ّي َ
َ 14و َو َج ْدنا ُه َ
ناك اإخ َْوةًَ ،و َطلَبوا ِم ّنا فَ َمكَثْنا
ِع ْن َد ُهم َس ْب َع َة أايّا ٍمَ ،وب َ ْع َد ٍئذ ذه ْبنا اإلى
روماَ 15 .وحي َن َس ِم َع ال إ�خ َْوةُ ا َّلذي َن ُه َ
ناك
السو ِق ال َم ْد ُع ِّو
َخ َرجوا ِللقا ِئنا َح ّتى ّ
فوروس وح ّتى الخانا ِت ال َّثلاث َ ِة.
فيوس
َ
أا َ
َوحي َن را آ ُهم بو ُل ُس َشكَ َر الل َه َوتَق ََّوى.
قائد ال ِمئ ِة
َ 16و َد َخ ْلنا اإلى روماَ ،و أا ِذ َن ُ
دي
ِلبو ُل َس أا ْن ي َ ْن ِز َل َحيثُما أارا َد َم َع ال ُج ْن ِّ
ا َّلذي كا َن ي َ ْح ُر ُس ُهَ 17 .و ِم ْن ب َ ْع ِد ث َلاث َ ِة أايّا ٍم
ساء اليَهو ِدَ .وحي َن
أا ْر َس َل بو ُل ُس ف ََدعا ُر َؤ َ
ا ْجتَ َمعوا قا َل َل ُهم :أ
الرجا ُل اإخ َْوتي،
«ايُّها ِّ
الو ْق ِت ا َّلذي َل ْم أاقُ ْم في ِه ب َِش ٍ
يء
اإنّي في َ
الش ْع ِ
س ا آبائي في قُيو ٍد
ِض َّد َّ
ب َونامو ِ
أ
الرومانِ.
ليم اإلى أايدي ّ
ُس ِّل ْم ُت ِم ْن او ُر َش َ
َ 18و ُهم حي َن َس أالوني أارادوا أا ْن ي ُ ْط ِلقوني،
ِل�أنَّ ُهم َل ْم يَجِ دوا َورائي تُ ْه َم ًة ما تَ ْستوج ُِب
وت19 .واإ ْذ كا َن اليَهو ُد يُقاوِمونَني
ال َم َ
يص َر ،ل�
اض ُط ِر ْر ُت أا ْن أا ْستَ َ
ْ
غيث ب ِِحمى قَ َ
20
أ
أ
أ
ُ
ناء ا َّمتيِ .لهذا
ِل� أ َّن لي ما ا ْشكو ِب ِه ابْ َ
َطل ْب ُت ِم ْنكُم أا ْن أتاتَوا َو أاراكُم َو أا ْخب َِرك ُْم
ِهذ ِهِ ،ل�أنّي ِم ْن أا ْج ِل َر ِ
ب ِ
جاء اإ ْس َ
رائيل ُم َق َّي ٌد
أانا ب ِ
الس ْل ِسلَ ِة 21 ».فَقالوا َل ُه« :نَ ْح ُن
ِهذ ِه ِّ
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ل� ِرسال ًة تَلقَّينا ِم َن اليَهو ِديَّ ِة ب َِش ْأا ِن َك َول�
أا ْخبَ َر أاو قا َل َلنا أا َح ٌد ِم َن ال إ�خ َْو ِة القا ِدمي َن
أ
ليم َشيئاً َرديئاً َع ْن َكَ 22 .ول ِك َّننا
ِم ْن او ُر َش َ
ريد أا ْن نَ ْس َم َع ِم ْن َك ما تُ َفك ُِّر أانْ َتِ ،ل�أنَّنا
نُ ُ
أ
عليم غ َُير َمقْبو ٍل ِم ْن
نَ ْع ِر ُف ا َّن هذا ال َّت َ
أا َح ٍد».
َ 23و َح َّددوا َل ُه يَوماً َوا ْجتَ َمعوا َو أاتى اإ َلي ِه
وض َح
كَثيرو َن اإلى َح ُ
يث كا َن قَ ْد ن َز َلَ .و أا َ
َل ُهم َع ْن َملَ ِ
كوت الل ِه َو ُه َو ي َ ْش َه ُد َل ُهم
س موسى
ويُق ِن ُع ُهم َحو َل يَسو َع ِم ْن نامو ِ
الصبا ِح َح ّتى ال َم ِ
َو ِم َن ال�أنْب ِ
ساء.
ِياءِ ،م َن َّ
ناس ِم ْن ُه ْم ي َ ْقتَ ِنعو َن بكَ ِلما ِت ِه
َ 24وكا َن أُا ٌ
َوا آ َخرو َن ل� ي َ ْقتَ ِنعو َنَ 25 .وانْ َصرفوا ِم ْن
ض.
ِع ْن ِد ِه غ ََير ُم َّت ِفقي َن ب َ ْع ُض ُهم َم َع ب َ ْع ٍ
س
روح الق ُُد ِ
َوقا َل َل ُهم بو ُل ُسَ « :ح َسناً قا َل ُ
بي ِض َّد اآبا ِئكم ِ
هذ ِه الكَ ِل َم َة،
ِب َف ِم اإ َش ْعيا ال َّن ِّ
الش ْع ِ
ب وقُ ْل
26حي َن قا َل‘ :ا ْذ َه ْب اإلى هذا َّ
َل ُهمَ « :س َمعاً َستَ ْس َمعو َن َول� تَ ْف َهمو َن
َوتَ َرو َن َول� تَتَبَ َّينو َنِ 27 .ل�أنَّ ُه َغلُ َظ قَ ْل ُب
الش ْع ِ
بَ ،و َم ْس َم َع ُهم ثَقَّلوا َو ُعيونَ ُهم
هذا َّ
أا ْغ َمضوا ِلئَ ّلا ي َ َروا ِب ُعيو ِنهِم َوي َ ْس َمعوا
ِباآذا ِنهِم َوي َ ْف َهموا ِبقُلو ِبهِم َويَتوبوا اإ َل َّي
ف أَا ْغ ِف َر َل ُهم’ ».
«28ليك ْن َم ْعلوماً ِع ْن َدكُم هذا اإذاً ،اإنَّ ُه
لاص الل ِه هذاَ ،و ُهم
اإلى ال� أُ َم ِم أُا ْر ِس َل َخ ُ
َسيَ ْس َمعونَ ُه».

28-22:28

ْ
خصوصك م الياهود ِّيةْ ،ولا اَأ َّح ْد م الاخْ وِة
ْب
س جاب لْنا َت ْقري ْر يا قال لْنا
َل َجوا م الق ْد ْ
راب َع َل ْ
نس َم ْع
حب ْ
س نْ ْ
شي َخ ْ
يكَ .ب ّ
من َل ن ْعرفْ َهال َم ْذ َه ْب من
منّ ْك رايكْ ،
اَ َّح ْد ما انْق ََب ْل».
22

ْو َع َّينولو َيوم ْولَ ّموا ْو َجوا لَع ْندو ْكثي ْر
اهن َعلى
لَم ُو َض ْع َل كا ْن س ِاكنْ .و َو ّر ْ
عن َعلى
لن وي َقنّ ْ
َم َلكوت اَلله ْوه ّواِ يشْ َه ْد ْ
بح
من
ناموس موسى والاَنْ ِبيا م ّ
الص ْ
َيس ُو ْع ْ
ْ
س منّ ْن ا ْق َت َنعوا ْو َغير ْن ما
لل َمساْ .ون ِا ْ
من ع ْندو ْوهنّ ِا م ُو
ا ْق َت َنعوا .وانْ َص َرفوا ْ
س
متّ ْف ْ
بولس قالْلنْ « :ك َويّ ْ
قين َم ْع َب ْعضنْ .و ْ
القدس َهالك ْل ِمة ض ّد اَ َّبهاتْكن
َحكى ُروح
ْ
‘رو ْح لَع ْند
ْبث ْم اإش ْعيا ال َّنبي َو ْق ْت َل قالُْ :
تس َمعون
َهالشَّ ْعب ْوقولْ ْ
«س َم ْع َت ْ
لنَ :
ْوم ُو ت ْف ْتهمونْ ،و َت ت َّرون ْوم ُو ْتف َْسرو ْن.
من َل قسي َق ْل ْب َهالشَّ ْع ْب ها ْذَ ،ثقَّلوا
ْ
يس َمعو ْن
اَأذانْن ْو َغ َّمضوا َعي َنينْ ،بشا ْن لا ْ
َباذانن ْولا َيرون ْب َعي َنينْ ،و ْيف ْتهمون
لن’ ».
ْب َق ْلبن ْوي ْر َجعو ْن لَع ْندي َوا ْغف ْر ْ
23

24

25

26

27

مكن َهالشِّ ي
« َبقى َخلّي يكو ْن ف ع ْل ْ
من َل هنّ ِا
ها ْذ :للا َمم انْ َب َع ْث َخلاص اَللهْ ،
يس َمعولو».
زاِ َت ْ
28
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الرسل
أاعمال ّ

31-29:28

ْو َبع ْد َل قا ْل َهال َكلا ْمَ ،ط َلعوا الياهو ْد
من ع ْندو ْوهنّ ِا يج ِا ْدلو ْن َب ْعضن ْب َع َصب ِّية.
ْ
يت َعلى ْحسابو ْوقع ْد
ْوكَرالو
بولس َب ْ
ْ
من
يس َت ْقب ْل َهون َْك ك ْل ْ
ِفيو َس ْن َتينْ ،وكا ْن ْ
َل كا ْن يجي لَع ْندوْ ،وكا ْن ي ْكر ْز َعلى
َم َلكوت اَلله ،وي َعلّم قدّام ال َعين َعلى َر ْبنا
سيح وما كا ْن ي ْم َنعو اَأ َّح ْد.
َيس ُوع ال َم ْ
29

30

31
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َ 29وحي َن قا َل ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات َخ َر َج
اليَهو ُد ،وكَثيراً كانوا يَتَناقَشو َن فيما
استَ أا َج َر بو ُل ُس ِم ْن ما ِل ِه بَيتاً
بينَ ُهمَ 30 .و ْ
َو َمك ََث في ِه َسنَتَي ِنَ ،وكا َن ي َ ْستَ ْقب ُِل ُه َ
ناك
ك َُّل ا َّلذي َن ي َ أاتو َن اإ َلي ِهَ 31 .وكا َن يَكْ ِر ُز َحو َل
َملَ ِ
الر ِّب
كوت الل ِه َوي ُ َع ِّل ُم َعلا ِنيَ ًة َع ِن َّ
يَسو َع ال َمسي ِح بِلا ما ِن ٍع.

مكتوب بولس
ال َّرسول لبيعة ُروما

الرسول
رسالة بولس ّ
َنيس ِة روما
اإلى ك َ
بو ُل ُس َع ْب ُد يَسو َع ال َمسي ِح ال َم ْد ُع ُّو
الرسو ُل ال ُم ْف َر ُز ِل إ�نْجي ِل الل ِه2 ،ا َّلذي
َو َّ
أ
َو َع َد ِب ِه ُم ْن ُذ القَدي ِم بِانْبِيا ِئ ِه في الكُتُ ِ
ب
ال ُمق ََّد َسةَ 3 ،ع ِن ابْ ِن ِه ا َّلذي ُو ِل َد ِب َح َس ِ
ب
ال َج َس ِد ِم ْن نَ ْس ِل ا آ ِل داوو َدَ 4 ،و ُع ِر َف ابْ َن
الل ِه ِبق َُّو ٍة وبِرو ِح الق ُُد ِ أ
قام ِم ْن بَي ِن
س ،بان َ
ال� أ ْموا ِت ،يَسو َع ال َمسي َح َربَّنا،
 5ا َّلذي ِب ِه أا َخ ْذنا ِن ْع َم ًة َواإ ْرسال َّي ًة في
ك ُِّل ال� أُ َم ِم ِليُطيعوا ال إ�يما َن ا َّلذي بِا ْس ِمه،
 6و ِم ْن ُه ْم أانْتُم أايضاً َم ْد ُع ّوو َن ِبيَسو َع
ال َمسي ِح7 .اإلى َجمي ِع أَا ِح ّب ِاء الل ِه في روما
لام َو ِن ْع َم ٌة
ال َم ْد ُع ّوي َن َوال ِق ّديسي َنَ .س ٌ
َم َعكُم ِم َن الل ِه أَابيناَ ،و ِم ْن َربِّنا يَسو َع
ال َمسي ِح.

1

1

سيح،
من
بولس َع ْب ْد َيس ُوع ال َم ْ
ْ
ْ
الم ْدعي وال َّرسول ال ْم َع َّي ْن لانْجيل اَلله.
الاسفار
َل م القَدي ْم َو َعد ِفيو بالاَنْ ِبيا ف ْ
من ن َْسل داهو ْد
ال ّ ْم َقد َِّسةَ ،على ا ْبنو َل ولد ْ
بروح
بال َلحم والدَّم ،وان َع َرف ا ْبن اَلله ْبق ِّوة ْو ُ
يتينَ ،يس ُوع
من َبين ال َم ْ
من َل قا ْم ْ
القدسْ ،
ْ
سيح َر ْبنا،
ال َم ْ
واسطتو ن ْلنا ن ْع ِمة ْوص ْرنا رس ْل ف
َل ْب ْ
باسمو ويطيعو ُه،
ك ّل الا َم ْم َت ياآ ْمنو ْن ْ
سيح.
ْومنّ ْن اأنْتن الم ْدع ّيين ْب َيس ُوع ال َم ْ
ين
لك ْل َم ْحبوبين اَلله ف ُروما الم ْدع ّي ْ
كن من اَلله
ّيسينَ .سلام ْون ْع ِمة َم ْع ْ
وال َقد ْ
سيح.
من َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
اَأبونا ْو ْ
2

3

4

5

6

7
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روما

17-8:1

يزور ُروما
بولس يشْ تهي ُ

َقب ْل ك ْل شي ،اَأ ْشك ْر اإلهي ْب َيس ُوع
من َل انْ َس َم ْع
كنْ ،
كن كلّ ْت ْ
ال َمسيح ْبشانْ ْ
كن ف ك ّل ال ّدنْي ِا .يشْ َه ْد لي اَلله
اإيمانْ ْ
َل اخْ دمو ْب ُروحي ف ْبشارة ا ْبنو ،اأ ْش َو ْن
كن ف َصلاواتي،
من ذك ْر ْ
داي ْم م ُو انْق َط ْع ْ
فتح لي َطريِ ْق َت
من َزما ْن َت ي ْن ْ
َوات َْض َّر ْع ْ
من َل ْكثي ْر ك
كن َل راد اَللهْ .
اآجي لَع ْن ْد ْ
ات ُروحان ِّية
طيكن َعط ّي ْ
راكن َوا ْع ْ
ْاشت ْق ُت اَأ ْ
الح ْقْ ،ون ْت َع ّزى َم ْع َبعضْ نا ف
ْت َث ّب ْت ْ
كن ف َ
كنَ .واري ْد ت ْعرفو ْن
الايما ْن ،اإيماني وايمانْ ْ
كن
يا اخوتيْ ،كثي ْر َو ْق ْت ْ
ات ر ْد ُت اآجي لَع ْن ْد ْ
فيكن زاِ
للس ْع ما ت ْق ُت ،كا ْن اَأري ْد ْ
س دي َّ
َب ْ
يكو ْن لي َث َم ْر كَما ف باقي الا َم ْم ،يونان ِّية
من َل َم ْديون اَنا
رابرة ،ح َكما ْوغشَ ماْ ،
ْو َب َ
س
بالّكرازِة لَك ّل انْسا ْنْ .بشا ْن هاي اَأت َْح َّم ْ
تن ف ُروما،
تن زاِ َهو ْذ َل انْ ْ
َت ا َبشّ ركن انْ ْ
من
كسف بال ْبشا َرةْ ،
من َل ا ْعرف م ُو انْ ْ
ْ
ِ
ِ
ص ك ْل َل ياآ ْمنو ْن فيو،
َل ق ِّوة اَلله يا َل ت َْخلّ ْ
من َل ِفيا َيب ّين
الياهو ْد ف الا َ َّو ْل وال َوثَن ِّيةْ ،
ب ّر اَلله بالايما ْن واِ م الا َ َّو ْل لل ِا آخ ْر ،كَما لَ ّواِ
يعيش».
َم ْك ْ
توب« :البا ْر م الايمان ْ
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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 8أا َّول� ً أَا ْح َم ُد اإلهي ِم ْن أا ْج ِلكُم َجميعاً ِل� أ َّن
اإيمانَكُم ُس ِم َع ِب ِه في ك ُِّل العا َل ِم9 .يَش َه ُد
لي الل ُه ا َّلذي أا ْعبُ ُدهُ بِروحي في اإنْجي ِل
َ
أ
أ
طاع في ك ُِّل َو ْق ٍ
ت ا ْذك ُُركُم
ابْ ِن ِه انّي بِلا انْ ِق ٍ
أ
 10أ
لي
في َصلَواتيَ ،واتَ َض َّر ُع ا ْن تَ ْن َف ِت َح َ
آتي اإ َليكُم،
حال� ً َط ٌ
ريق ِب َمشيئ ِة الل ِه ِلكَي ا َ
تاق ج ًِّدا أا ْن أَاراكُم َو أا َهبَكُم
ِ 11ل�أنّي ُم ْش ٌ
واهب رو ِح َّي ًة بِها تَ ْثبُتو َنَ 12 ،ونَتَ َع ّزى
َم َ
َمعاً في ال إ�يمانِ ،اإيماني َواإيما ِن ِكم.
خوتي أانّي ِمراراً
َ 13و أُا ُ
ريد أا ْن تَ ْع ِرفوا يا اإ َ
كَثي َرة ً أَا َر ْد ُت أا ْن ا آ ِت َي اإ َليكُم و ُم ِن ْع ُت َح ّتى
لي فيكُم أايضاً ث َ َم ٌر كَما في
ال� آ َن ِليَكو َن َ
14
َماء
سائ ِر ال� أُ َمم ،يونان ّيي َن َوبَرابرةًُ ،حك َ
لاءِ ،ل�أنّي َمدي ٌن أبان أاكْ ِر َز ِلك ُِّل
َو ُج َه َ
اإنْسانٍَ 15 ،وهكَذا أاتَ َح َّم ُس ِلتَ ْبشي ِركُم أانْتُم
ا َّلذي َن في روما أايضاً،
ِ 16ل�أنّي ل� أاخْزى بِال إ�نْجي ِل ِل�أنَّ ُه قُ َّوةُ الل ِه
ص ك ُِّل َم ْن ي ُ ْؤ ِم ُن بِهِ ،لليَهو ِد أا َّول� ً
ِل َخلا ِ
َو ِلليونان ّيي َنِ 17 .ل� أ َّن ب َِّر الل ِه ِب ِه يَتَ َج ّلى ِم ْن
اإيما ٍن اإلى اإيمانٍَ ،وفْقاً ِلل َمكْتو ِ
ب« :البا ُّر
ِم َن ال إ�يما ِن يَحيا».

روما

الس ِ
ماء
ِ 18ل� أ َّن غ ََض َب الل ِه ظا ِه ٌر ِم َن َّ
س َو ِع ْصيا ِنهِمِ ،
هؤل�ء ا َّلذي َن
َعلى اإثْ ِم ال ّنا ِ
بِال إ�ثْ ِم ي ُ َغ ّطو َن ال َح َّقِ 19 ،ل� أ َّن َم ْع ِرف َة الل ِه
ظا ِهرةٌ فيهِم ،فَالل ُه أَاظ َه َرها فيهِمِ 20 .ل� أ َّن
َم ْخف ّي ِ
لي
ات الل ِه َوقُ َّوتَ ُه َول�هوتَ ُه ال� أ َز َّ
س العا َل ِم
َم ْرئ َّي ٌة بِالف َْه ِم ِل َخلا ِئ ِقه ُم ْن ُذ تَ ْأاسي ِ
ِليَكونوا بِلا ُع ْذ ٍرِ 21 .ل�أنَّ ُهم َع َرفوا الل َه َو َل ْم
ي ُ َم ِّجدوهُ َوي َ ْشكُروهُ كَما ل إ�ل ٍه ،ب َ ْل َح ِمقوا
في أافْكا ِر ِهم َو أا ْظلَ َم ْت قُلوب ُ ُهم َعدي َم ُة
22
َماء،
الف َْه ِمَ .واإ ْذ َح ِسبوا أانْف َُس ُهم ُحك َ
أا ْصبَحوا َح ْمقى23 ،فَا ْستَ ْبدلوا ِب َم ْج ِد الل ِه
َعدي ِم الفَسا ِد ِش ْب َه َهيئَ ِة ال إ�نْسا ِن القا ِب ِل
ِللفَسا ِدَ ،و ِش ْب َه ال ُّطيو ِر َوذ ِ
َوات ال� أَ ْرب َ ِع
َو َز ّح ِ
ضِ 24 .لهذا أَا ْسلَ َم ُهم
افات ال� أ ْر ِ
الل ُه ِل َش َه ِ
وات قُلوبِهم ال َّنجِ َس ِة ِليَ ْرذُلوا
أا ْجسا َد ُهم ب أِانْف ُِسهِمَ 25 .وا ْستَ َبدلوا الك َِذ َب
ِ
لوقات
ِب َح ِّق الل ِه َوا َّتقَوا َو َعبَدوا ال َم ْخ
ل� خا ِلقَها َل ُه ال َم ْج ُد َوالبَ َركَ ُة اإلى أَاب َ ِد
ال�آبِدي َن ا آمي َنِ 26 .لهذا أا ْسلَ َم ُهم الل ُه اإلى
الرذيل ِةِ ،ل� أ َّن اإناث َهم خا َل ْف َن ُس َ
لوك
وجاع َّ
أَا ِ
لاف ال َّطبيع َّي ِة
َطبي َع ِت ِه َّنَ ،و َوف َْق ما ُه َو ِخ ُ
َسلَكْ َنَ 27 .وهكَذا ذُكو ُر ُهم أايضاً ،تَ َركوا
الس َ
بيعي َم َع ال�أنْثىَ ،والتَ َهبوا
ُّ
لوك ال َّط َّ
ضَ ،ذكَراً ِل َذكَ ٍرَ ،وفَ َعلوا
َش ْهوة ً ب َ ْع ُض ُهم ِلبَ ْع ٍ
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َغ َضب اَلله

السما َعلى ك ْل
و َغ َضب اَلله ْم َب َّي ْن واِ م َّ
سَ ،ه ْ
وك َل بالاإ ثم ي َغ َّطون
اإثم ْوشَ ّر النّ ِا ْ
لهن:
من َل َم ْعرفة اَلله ْم َب َّي ِنة ي ِا ْ
الح ْقْ ،
َ
ِ
من َل ْاسرار اَلله ال ّ ْم َخ ّبايِة،
لن ياْ ،
اَألله َب َّي ْن ْ
الخ َل ْق
من بداية َ
ق ْدرتو ْواألوه ّيتو الا َأ َزل ِّيةْ ،
ت ْناَأرى بالفه ْم لَ َخلايقوْ ،بشا ْن لا ي ْبقى
من َل
حجة ي ْت َح َّججو ْن ِفيا.
ع ْند ْن ِّ
ْ
َع َرفوا اَللهْ ،وما َس َّبحو ُه ْوشَ َكرو ُه ،كَما َل
س ،ضاعوا ف ا ْفكارن
يح ْق َلالله .بال َع ْك ْ
من
لوبن لَ ّي ِا َبلا فه ْمْ .
البا ْط ِلة ْو َع َّت َمت ْق ْ
حن ح َكما ،صاروا غشَ ما،
َل قالوا َعلى ُرو ْ
ولن ص َو ْر
و ْم َبدا ْل َمجد اَلله َل م ُو يزو ْل َس َو ْ
َعلى شك ّل الانْسا ْن َل يزو ْل ْ
واشكال ال ّ ْطي ُو ْر
من
َّبايبْ .
وين اَأبو اَأ ْر َبع ْاج َر ْ
والحواِ ْ
ين والد ْ
وات َق ْلبن النّ ْج ِسةَ ،ت
من لَشَ ْه ْ
هاي اَلله َسلَّ ْ
َير ْزلون ْاجساد ْن بيد ْن و ْم َبدا ْل َح ّق اَلله،
اخْ تاروا الباطلْ .وخافوا ْو َع َبدوا ال َمخْ لوقات،
والب َر ِكة للا َأ َب ْد
ْم َبدا ْل خالقن ال َم ْج ْد ْ
لاسمو َ
من لاوجاع
ينْ .بشا ْن هاي اَلله َسلَّ ْ
اآ ّم ْ
وانن َغ َّيروا َع َم ْل َطب ِيعتنْ ،وشي
نس ْ
ال َّرزالِةْ .
َل م ُو َطبيعي َس َوواْ .ونَ ْفس الشِّ ي ْرج ِالن
واح َت َرقوا
َخلَّوا شي لَ ّواِ م ال َّطب ِي َعة َمع الانْ ِثىْ ،
ضنَ ،ذ َك ْر َم ْع َذكَرْ ،و َس َووا
َ
وتن لَ َب ْع ْ
ف شَ ْه ْ
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4:2–28:1

ضلالن ف
المس َتح ْق َعلى
ْ
َق َ
باحة ،و ْعقابن ْ
من َل ما َق َصدوا ي ْعرفون
فوسن نالو ُهْ .و ْ
نْ ْ
يسو ْن شي
اَلله ،اَألله َسلَّ ْ
من لَفكر الباط ْل َت َ
َل م ُو يس ِي ْر.
من ك ْل اإثم ْو َفجا َرة ْو َمرا َرة ْوشَ ّران ِّية
و ْت َع َّبوا ْ
ْو َط َمع ْو َح َسد ْو َقتل ْوقت ِالات ْوغش ْوا ْفكار
غضين َلالله،
شَ ْرْ ،و َع ْلش ْو َفسا ْد ،م ْب
ْ
فين،
ي ْت َمه َزو ْن ف العالَمْ ،م َگ َّبرينْ ،م َع ْج َر ْ
يس َمعو ْن
يخْ لقون الشَّ ْر خ ْلقَةَ ،بلا فه ْم ،م ُو ْ
ك ْل ِمة لا ّم ْن َوابوو ْن .ما ْلن ذ ِّمة ْولا ِفين
ْم َح ِّبة ْولا اَأمانِة ْولا َر ْح ِمة .ي ْعرفون اَلله
وت َعلى اَأينا َل ي ْع َم ْل َهال َعمايل،
َح َك ْم بال َم ْ
لى يش ِا ْركو ْن زاِ
يس َوواَ ،ب ِ
س َ
ْو َم ْع ها ْذ م ُو َب ّ
يس َووا.
َهو ْذ َل َ
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ْبشا ْن هاي ما ْ
لك عذ ْر يا انْسا ْن اأنْ َت
َل تْح ِاك ْم َغ ْ
يركَ :و ْق ْت َل تْح ِاك ْم
تحك ْم َعلى ُرو ْ
من َل انْ َت زاِ َل
َغير ْك ْ
حكْ ،
تْح ِاك ْم نَفس الا ْعمال ت َْسيْ .ون ْعرفْ ح ْكم
يسو ْن َهالا ْعمالْ.
اَلله بال َعد ْل واِ َعلى َل َ
يش ت ْفتك ْر اأنْ َت يا انْسا ْن َل تْح ِاك ْم َهو ْذ
اَأ ْ
يسو ْن َهالا ْعمال وانْ َت ت َْسي كَماها؟
َل َ
من ح ْكم اَلله؟ والّا ت ْتوا َقح
ت ْفتك ْر َت ت ْف َل ْت ْ
َعلى غنى طيبة اَلله ْوطو ْل بالو َع َليك،
2

3

4
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ِ
الجزاء العاد َل ِل َضلا ِلهم في
الخ ْز َيَ ،و
َ
ذَوا ِتهم قَبِلوهَُ 28 .وبِما أانَّ ُهم َل ْم ي َ ْحكُموا
ب أِانْف ُِسهِم أا ْن يَع ِرفوا الل َه ،أا ْسلَ َم ُهم الل ُه اإلى
ليق،
ِفكْ ٍر با ِط ٍل ِليَ ْف َعلوا ما ل� ي َ ُ
ُ 29ممتَ ِلئو َن ِم ْن ك ُِّل اإثْ ٍم َوفَجا َر ٍة
َو َمرا َر ٍة َو َش ٍّر َو َط َم ٍع َو َح َس ٍد َوقَ ْت ٍل َو ِخصا ٍم
َو َمكْ ٍر َو أافْكا ٍر ِش ّري َر ٍةَ 30 ،وث َْرث َ َر ٍة َووِشاي َ ٍة
َوكا ِرهو َن ِلل ِهُ ،م ْز َدرو َنُ ،متَ َع ْج ِرفو َن،
ُمتَفا ِخرو َنُ ،م ْختَ ِلقو ُشرو ٍر ،بِلا ف َْه ٍم،
عا ّقو َن ِلوالديهِم 31 ،ل� َع ْه َد َل ُهم َول� َم َح َّب َة
َول� أَاما َن َول� َر ْح َم َة فيهِمَ 32 .و َم َع َم ْع ِرفَ ِتهِم
وت َعلى
ب َِدينونَ ِة الل ِه ا َّلذي يوج ُِب ال َم َ
فا ِعلي ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر ،فَ إانَّ ُهم ل� ي َ ْف َعلونَها
فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل يُشا ِركو َن ا َّلذي َن ي َ ْف َعلونَها
أايضاً.
ِلذا ل� ُع ْذ َر َل َك أايُّها ال إ�نْسا ُن ا َّلذي
ي َ ْحك ُُم َعلى غَي ِر ِهِ ،ل�أنَّ َك بِال ُحكْ ِم
ا َّلذي تَ ْحكُم ِب ِه َعلى غَي ِر َك تَ ْحك ُُم ِب ِه
َعلى نَف ِْس َك أانْ َتِ ،ل�أنَّ َك أانْ َت أايضاً في
ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر نَف ِْسها تَ ْسلُ ُكَ 2 .ون ْعلَ ُم أا َّن
ُحك َْم الل ِه بِال َح ِّق َعلى ا َّلذين ي َ ْسلُكو َن في
ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر3 .ماذا تَ ُظ ُّن أايُّها ال إ�نْسا ُن يا
َم ْن تَ ْحك ُُم َعلى فا ِعلي ِ
هذ ِه ال�أُمور في
الو ْقت ا َّلذي تَ ْسلُ ُك فيها أانْ َت أايضاً؟ أاتَ َظ ُّن
َ
4
أ
أانَّ َك تُ ْف ِل ُت ِم ْن ُحكْ ِم الل ِه؟ ا ْم َعلى ِغنى
طيب ِة الل ِه َوطو ِل رو ِح ِه َو َعلى الف ُْر َص ِة

2

روما
ا َّلتي َمنَ َح َك تَتَجا َس ُرَ ،ول� تَ ْعلَ ُم أا َّن طيب َة
الل ِه اإلى ال َّتوب َ ِة تَ ْأاتي ب َِكَ 5 .ول ِك َّنك ب َِسبَ ِ
ب
قَسا َو ِة قَ ْلب َِك غَي ِر ال ّتائ ِ
ب تَك ِن ُز ِلنَف ِْس َك كَ ْن َز
ب َوانْ ِكشا ِ
ب ِليَو ِم ال َغ َض ِ
غ ََض ٍ
ف ُحكْ ِم الل ِه
العا ِد ِل6 ،ا َّلذي يُجازي ك َُّل اإنْسا ٍن ِب َح َس ِ
ب
ِص ْب ِر ال� أ ْعما ِل
أا ْعما ِل ِه 7 .أا َّما ا َّلذي َن ب َ
الزائ ِل
ّ
الصال َح ِة ال َم ْج َد َوالكَرا َم َة َوغ ََير ّ
أ
ي َ ْطلُبو َن ،ف ََسيُ ْعطي ُهم ال َحياةَ ال�بَديَّ َة.
8
َير ال ّطائعي َن ِلل َح ِّق
َو أا ّما العاصو َن غ ُ
َول ِك ْن ِلل إاثْ ِم طائعو َن ف ََسيَجزيهِم ِب َغ َض ٍ
ب
اض ِطرا ٍ
بِ ،لك ُِّل اإنْسا ٍن
َو َس َخ ٍطَ 9 ،وضي ٍق َو ْ
ي َ ْصنَ ُع َش ًّراِ ،لليَهو ِد أا َّول� ً َو ِلليونان ّيي َن،
َ 10و ِب َم ْج ٍد َوكَرا َم ٍة َو َسلا ٍمِ ،لك ُِّل َم ْن ي َ ْصنَ ُع
ِ
الحاتِ ،لليَهو ِد أا َّول� ً َو ِلليونان ّيي َن،
الص
ّ
ِ 12
أ
أ
ِ 11ل�نَّ ُه ل� ُمحاباةَ ِع ْن َد اللهِ .ل� َّن ا َّلذين
أاخ أ
س
س فَبِدو ِن ال ّنامو ِ
ْطاوا بِدو ِن ال ّنامو ِ
س أاخ أ
ْطاوا
أايضاً ي َ ْه ِلكو َنَ .وا َّلذي َن بِال ّنامو ِ
س ي ُ ْحك َُم َعلَيهِمِ 13 .ل�أنَّ ُه
فَ ِم َن ال ّنامو ِ
اموس ُهم أابْرا ٌر
يس َم ْن ي َ ْس َمعو َن ال ّن َ
َل َ
أ
س
مام الل ِه ب َ ِل ا َّلذي َن ي َ ْع َملو َن بِال ّنامو ِ
ا َ
يَتَبَ َّررو َن14 .ل إ�نَّه اإ ْن كا َن ال� أُ َم ُم ا َّلذي َن ل�
ناموس َل ُهم ي َ ْع َملو َن ِم ْن َطبي َع ِتهِم بِما
َ
في ال ّناموس ،ف ِ
س
َهؤل�ء َو ُهم بِلا نامو ٍ
صاروا ِل�أنف ُِسهم ناموساًَ 15 .و ُهم ي ُ ْظهِرو َن
س َمكْتوباً َعلى قُلو ِبهِم
َع َم َل ال ّنامو ِ
َوتَ ْش َه ُد َل ُهم َضما ِئ ُرهم حي َن تُ َؤنِّ ُب أاو تَ ْع ِذ ُر

15-5:2

ْو َعلى ف ْرص ْة َل َعطاكْ ،وم ُو ت ْعرفْ طيبة
اَلله ْبشان ت ْ
س انْ َت َل
ْجيبك لل َّتوبِة ي ِاَ .ب ّ
ْتوب ت ْكن ْز لَ َن ْف ْ
سك َغ َض ْب
ْت َق ّسي َق ْلبك ْوم ُو ت ْ
لَيوم ال َغ َض ْبَ ،يو ْم َل َت َيب ّي ْن ح ْكم اَلله
سب ك ّل انْسا ْن ْبموجب
العادلَْ ،ل يح ِا ْ
الخي ْر
بالصب ْر با ْعمال َ
ا ْعمالوَ :هو ْذ َل َّ
َط َلبوا الشَّ َرفْ وال َك ِ
رامة ْوشي َل م ُو يزولْ،
س َهو ْذ َل ي َع ْنتون
َت ي ْع ِط ْ
ين َحيا ْة اَأ َب ِد ِّيةَ .ب ْ
الح ْق ويطيعون الباط ْلَ ،ت
ْوم ُو يطيعون َ
يج ِازيين ْب َغ َضب ْوسخْ ْطْ .وذيق ْو َق َل ْق لَك ّل
يسي شَ ْر ،للياهو ْد اَأ َّو ْل شي ْول ْل َو َث ِن ِّية.
انْسان َ
ْو َم ْجد ْوك ِ
يسوي
َرامة ْو َسلا ْم لك ْل من َ
َخي ْر ،للياهو ْد اَأ َّو ْل شي ْولل َو َث ِن ِّية .اَألله ما
ع ْندو اَ َّح ْد اَأ ْح َس ْن من اَ َّح ْدَ :ل يخْ َطون
اموس ْيه َلكون.
اموس َبلا النّ ْ
ْوما ع ْندن النّ ْ
اموس ْبموجب
ْو َل يخْ َطون ْوع ْندن النّ ْ
يس َمعون
اموس ي ْنحك ْم َع َل ْ
ين .م ُو َل ْ
النّ ْ
لى َل ي ْع َملون
اموس ن ِا الا ْبرا ْر قدّام اَللهَ ،ب ِ
النّ ْ
اموس ي ْت َب َّررو ْن .الا َم ْم َل ما
ْبموجب النّ ْ
عتن
اموس َو ْق ْت َل ي ْع َملو ْن َعلى َطب ِي ْ
ع ْندن النّ ْ
اموس هنّ ِا يس ِيرو ْن
شي َل ي َو ّصي ِفيو النّ ْ
ويبينو ْن شي َل ي َو ّصي
لرو ْ
ناموس ُ
حنَ .
ْ
ِ
ف َق ْلبنْ ،و َضمير ْن
توب وا َ
اموس َم ْك ْ
ِفيو النّ ْ
يشْ َه ْد ْلن لَ َمن ا ْفكارن تْلو ْم َب ْعضا يا تْح ِامي
5
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27-16:2

16
أ
وم يُحا ِك ُم
لَ َب ْعضاَ 16 ،يو ْم َل َت يح ِاكم اَلله ْ
اسرار النّ ِاس افْكا ُر ُهم ب َ ْع ُضها ب َ ْعض ًا ،ي َ َ
سيح .الل ُه َم ْخف ّيا ِت البَ َش ِر َوف َْق اإنْجيلي ب ِ
ِواس َط ِة
واسطة َيس ُوع ال َم ْ
ْبموجب انْجيلي ْب ْ
يَسو َع ال َمسي ِح.
اموس
الياهو ْد والنّ ْ
17
س َل ك ْن ْت اأنْ َت َل ت ْت َس ّمى ياهوديَ 17 ،ول ِك ْن اإ ْن كُ ْن َت أانْ َت ا َّلذي تُ ْدعى
َب ْ
خر
ْوتتّك ْل َع النّاموس ْوت ْفتخ ْر باللهْ 18 ،وت ْعرف يَهو ِديًّا َوتَ ْعتَ ِم ُد َعلى ال ّنامو ِ
س َوتَ ْفتَ ُ
اموس بالل ِه 18 ،ا َّلذي تَ ْع ِر ُف اإرا َدتَه َوتُ َم ِّي ُز
اإرادتو ْو َفرايضوْ ،
من َل ْت َعلَّمت م النّ ْ
من ُرو ْ
س،
َرائضِ ،ل�أنَّ َك تَ َع َّل ْم َت ِم َن ال ّنامو ِ
حك قايد لل َعمايِة اأنْ َت ْونو ْر الف َ
ْ 19ووث ْق ْت ْ
قائد ِلل ُع ْميا ِن
للج ّها ْل و ْم َعل ّ ْم َ 19و َو ِثق َْت ِم ْن نَف ِْس َك أانَّ َك ٌ
لَو ْذ لَنّ ِا ف الع ْت ِمة20 ،و ْم َربّي ّ
والح ْق َونو ٌر ِل َّلذي َن في ال َّظلامَ 20 ،و ُم َؤ ِّد ٌب
للاولا ْدْ ،
من َل ع ْند ْك صورة ال َم ْعر ِِفة َ
ِلنا ِقصي الف َْه ِم َو ُم َع ِّل ٌم ِللاأول� ِد َو أا َّن َل ِك
اموس،
ف النّ ْ
س،
ِمثا ُل ال َم ْع ِرفَ ِة َوال َح ِّق في ال ّنامو ِ
َ 21بقى اأنْ َت َل ْت َعل ّ ْم َغ ْ
يرك ،م ُو ْت َعل ّ ْم  21ف أَانْ َت اإذاً ا َّلذي تُ َع ِّل ُم ال� آ َخري َن أال� تُ َع ِّل ُم
ُرو ْ
تسرق! نَف َْس َك؟ ويا َم ْن تَكْ ِر ُز« :ل� تَ ْس ِرقوا»
حك؟ اأنْ َت َل تو َع ْظ وتْقولْ :لا ْ
ت ُْروح انْ َت نَ ْف ْ
تس ْ
رق؟ 22تْقولْ« :لا أا أانْ َت نَف ُْس َك تَ ْس ِر ُق؟ َ 22ويا َم ْن تَقو ُل أا ْن
سك ْ
الاصنام« ،ل� ي َ ْزنوا »،أا أانْ َت نَف ُْس َك تَ ْزني؟ َو أانْ َت يا
ت ْزنيْ »،وت ْزني؟ ت َْح ّق ْر عبادة ْ
23
يت ال َمق ِْدس؟
نام أاتَ ْن َه ُب ب َ َ
ْوت ْن َهب َ
الهي َك ْل؟ ت ْفتخ ْر بالنّاموس ْوتكسر َم ْن تَ ْر ُذ ُل ال� أ ْص َ
س أَا ِبتَ َع ّدي
من هاي «اسم َ 23و أانْ َت يا َم ْن تَ ْفتَ ِخ ُر بِال ّنامو ِ
اموس وتْهين اَلله؟ ْ 24
النّ ْ
بكن ي ْ
«اس َم الل ِه
كفرو ْن ِفيو الا َم ْم »،كَما ال ّنامو ِ
اَلله ْب َس َب ْ
س تُهي ُن الل َه؟ ِ 24ل� أ َّن ْ
توبَ 25 .بقى ْطه ُو ْ
رك ي ْن َف ْعَ ،ل ب َِسبَبِكم ي ُ َج َّد ُف َعلَي ِه بَي َن ال� أُ َمم »،كَما
لَ ّواِ َم ْك ْ
ْتوبِ 25 .ل� أ َّن ِ
الختا َن نا ِف ٌع اإ ْن
اموس َع ال َّتما ْمُ .ه َو َمك ٌ
ك ْن ْت ت ْع َمل ْبموجب النّ ْ
س َل ك ْن ْت ت ْ
اموس
اموس .فَ إا ْن تَ َع َّد َ
يت ال ّن َ
كسر النّاموس ْطه ُور ْك ما أاكْ َم ْل َت ال ّن َ
َب ْ
َبقى ْطه ُو ْر ْ 26و َل كانوا َهوك الم ُو ْم َط َّهرين ف َِختان ُ َك أا ْصبَ َح غ ُْر َل ًةَ 26 .ول ِك ْن اإ ْن
اموس فكرك م ُو ينحسبون َح ِف َظ ِ
اموس أافَما تُ ْح َس ُب
ت ال ُغ ْر َل ُة ال ّن َ
َ
يسون ْب َكلام النّ ْ
27
27
ْم َط َّهرين ع ْند اَلله؟ َهوك الم ُو ْم َط َّهرين ال ُغ ْر َل ُة ِختاناً؟ َوتَ ْحك ُُم ال ُغ ْر َل ُة ا َّلتي ِم ْن
اموس َعلَ َ
يك أانْ َت يا
َطبي َع ِتها تُكْ ِم ُل ال ّن َ
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ب َوب ِ
َم ْن بِال ِكتا ِ
اموس؟
ِالختا ِن تَتَ َع ّدى ال ّن َ
يس َم ْن يَكو ُن في ال ّظا ِه ِر ُه َو
ِ 28ل�أنَّ ُه َل َ
ئي في ال َج َس ِد ِختا ٌن.
ي َ ٌّ
هودي َول� ال َم ْر ُّ
هودي َم ْن في البا ِط ِن ُه َو
َ 29ول ِك َّن اليَ َّ
هوديَ ،و ِختا ُن ال َق ْل ِ
ِالرو ِح ل� بِال ِكتاب َ ِة
ي َ ٌّ
بب ّ
ُه َو ِ
يس ِم َن البَ َش ِر
الختا ُن ا َّلذي َم ْد ُح ُه َل َ
ب َ ْل ِم َن الل ِه.
هوديَ ،وما
فَما ُه َو اإذاً ف َْض ُل اليَ ِّ
َثير في ك ُِّل َش ٍ
فائدةُ ِ
يء.
َ
الختانِ؟ 2ك ٌ
استُ ْؤ ِمنوا َعلى كَلا ِم الل ِه 3 .فَ إا ْن
أا َّول� ًْ ،
َل ْم ي ُ ْؤ ِم ْن ِم ْن ُه ْم ب َ ْع ٌض فَ َه ْل ِب َع َد ِم اإيما ِنهِم
ِص ْد َق الل ِه أابْ َطلوا؟ 4حاشا ِل� أ َّن الل َه صا ِد ٌق
ْتوب:
َوك ُُّل اإنْسا ٍن كا ِذ ٌب ،كَما ُه َو َمك ٌ
« ِلتَكو َن با ًّرا في كَلا ِم َك َوتَ ْنتَ ِص َر حي َن
يُحا ِكمونَ َك».
َ 5ول ِك ْن اإ ْن كا َن اإثْ ُمنا ي ُ ْثب ُِت ب َِّر الل ِه،
فَماذا نَقو ُل؟ أاظا ِل ٌم ُه َو الل ُه اإ ْذ ي َ ْجلُ ُب
غ ََضبَ ُه؟ ِب َح َس ِ
ب ال إ�نْسا ِن أاتَكَ َّل ُم6 .حاشا
َيف َسيُحا ِك ُم العا َل َم؟ َ 7ول ِك ْن اإ ْن كا َن
َواإلّ� ك َ
ِص ْد ُق الل ِه قَ ِد انْتَ َف َع ِبك َِذبي ِل َم ْج ِد ِه فَ ِلماذا
اإذاً أاحاك َُم أانا كَخا ِط ٍئ؟  8أا ْم كَما ي َ ْفتَرو َن
الس ِّيئا ِت
َعلَينا قائلي َن :اإنَّنا نَقو ُلِ « :لنَ ْف َع ِل َّ
الحات»؟ أا َ
ولئك ال ُحك ُْم
الص ُ
ِلكَي تَ ْأا ِت َي ّ
َعلَيهِم َم ْح ٌ
فوظ ِلل َعدا َل ِة.

3

8:3–28:2

َت يحكمون َع َليك اأنْ َت ال ّ ْم َط َّهر َل ع ْندك
اموس؟ َبقى
ال ّ ْكت ِا ْبْ ،و َمع ها ْذ تكسر النّ ْ
الحقيقي،
ظهر واِ الياهودي َ
م ُو بالشّ كل وال َم َ
الج َس ْد واِ ال ّ ْطه ُور
ْولا ها ْذ شي َل ي ْناَأرى ف َّ
الحقيقي ْ
هاك َل
الحقيقي .الياهودي َ
َ
ِ
من َج ّوا وا ،و ْطه ُور ال َق ْل ْب
يكون ياهودي ْ
بال ّر ُو ْح م ُو بال ّ ْكت ِا ْب ها ْذ واِ ال ّ ْطه ُو ْر َل
ي ْمدَحو اَلله م ُو َالبشَ ْر.
يش ي ِا ْزيادة الياهودي َع ال َوثَني،
َبقى اَأ ْ
يش ي ِا فايدة ال ّ ْطه ُو ْر؟ ْكثي ْر ف ك ْل
واَ ْ
شي .اَأ َّو ْل شي الياهود ْتاَأ َّمنوا َعلى كَلام اَلله.
س منّ ْنَ ،م ْعناتا َب َّطلوا س ْدق
يش َل ما ا ْ
آمن ن ِا ْ
لَ ْ
من َل ما اآ َمنوا؟ حاشا! اَألله سادق ْوك ّل
اَلله ْ
انْسا ْن گ ّذاِ ْب ،كَما لَ ّواِ َم ْكتوبْ « :بشا ْن
ت ْت َب َّرر ْب َكلامك ْوت ْنتص ْر َو ْق ْت َل يح ِا ْكمو ْك».
28

29

3

2

3

4

س َل كا ْن اإث ْمنا ي َو ّري ب ّر اَلله ،اَأيش
َب ْ
نْقول؟ م ُو با ْر واِ اَلله َو ْق ْت َل ي َن ّز ْل َغ َضبو؟
اَأنا كَما َل ي َفكّر الانْسا ْن اَأ ْحكي .حاشا!
(من َل
والّا اأ ْش َو ْن َت يح ِاكم العالَ ْم؟
ْ
كن َل ي ْعترض يقولَْ ):ل كا ْن س ْدق
ي ْم ْ
يش اَأتْحاكَم
اَلله انْ َتفَع ْ
من گ ْذبي لَ َم ْجدو ،لَ ْ
كن كَما َل ي ْگذبون
اَنا كَما خاطي؟ يا ي ْم ْ
«ت نْ َسي ْشرور
َعلى لْس ِاننا ويقولون نْقولَْ :
ين
الخ ْ
ْبشا ْن تجي َ
يرات»؟ َهوك الحك ْم َع َل ْ
َم ْح ْ
فوظ لل َعدالِة واِ.
5

6

7

8
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22-9:3

ما في اَ َّح ْد بار

نحن ِا َل َس َلفاً
َ
يش َبقى ن ْط َل ْع اَأ ْح َس ْن ْ
ف اَأ ْ
َح َك ْمنا َع الياهو ْد وال َوثَن ِّية ْ(وق ْلنا) َت ْحت
الخط ِّية ن ِا كلّ ْن؟
َ
توب« :ما في بارْ ،ولا
ْبموجب ال َم ْك ْ
من ي ْف َهم ْولا من ي ْطلب
واِح ْد .ما في ْ
المس َتقيم
اَلله .كلّ ْن َط َلعوا َب ّرات َطريِق ْ
الصالح
فسدوا .ما في اَأ َّح ْد ي ْع َمل َع َمل ّ
ْو ْ
ناتن
ْولا واِح ْدْ .حل ُوقن ْقب ُور ْم َف َّت َحة ،لْس ِا ْ
غشّ ِ
ات َت ْح ْت شف ِاتر ْن.
الح ّي ْ
اشةَ .س ّم َ
فيف
ث ّم ْن م ْتلي نَ ْع ِلة ْو َمرا َرةْ .اج َر ْين َخ ْ
خراب
ت ْعدي َل َسفك ال َّد ْم .شَ قا ْو ْ
السلا ْم ما َع َرفو ُه.
ف ط ْر ْ
قاتنَ .طريِق َّ
ين».
ْو َخوف اَلله ما في قدّا ْم َعي َن ْ
اموس لاَهل
ْون ْعرفْ شي َل قالو النّ ْ
اموس قالوْ ،بشا ْن ي ْن َس ْد ك ْل ث ْم ،وتْس ِي ْر
النّ ْ
من َل م ُو
ك ّل ال ّدنْي ِا َت ْح ْت ح ْكم اَللهْ ،
من َل
اموس َبشَ ْر قدّاموْ ،
ي ْت َب َّرر ْب َع َمل النّ ْ
الخط ِّية.
بالنّاموس انْ َع َرفت َ
9

10

11

12

13

15

14

16

17

18

19

20

البر والايمان

اموس َب َّي ْن ب ّر اَلله
س َّ
الس ْع َبلا النّ ْ
َب ّ
اموس والاَنْ ِبيا ،ب ّر اَلله بالايمان
ْويشْ َهدلو النّ ْ
سيح لَك ّل انْسان ْو َعلى ك ّل
ْب َيس ُوع ال َم ْ
21

22
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9فَبِماذا نَف ُْض ُل اإذاً نَ ْح ُن ا َّلذي َن َسبَ َق أا ْن
َحكَ ْمنا َعلى اليَهو ِد َو َعلى اليونان ّيي َن أانَّ ُهم
تَ ْح َت ال َخطيئَ ِة َجميعاً؟
َ 10وفْقاً ِلل َمكْتو ِبَ « :ليس با ٌّر َول� وا ِح ٌد.
يس َم ْن يف َه ُم َول� َم ْن ي َ ْطلُ ُب الل َه.
َ 11ل َ
يس َم ْن
12كُ ُّل ُهم حادوا َمعاً َو ُر ِذلواَ .ل َ
يس َول� وا ِح ٌد13 .قُبو ٌر
ي َ ْصنَ ُع َصلاحاً َل َ
َمفْتو َح ٌة َحناج ُِر ُهم ،أا ْل ِسنَتُ ُهم ما ِك َرةٌَ ،و ِس ُّم
ال�أفعى تَ ْح َت ِشفا ِههِمِ 14 .م ْل ُء أافْوا ِههِم
َل ْعنَ ٌة َو َمرا َرةٌ 15 .أا ْر ُجلُ ُهم َسري َع ٌة اإلى َسف ِ
ْك
ريق
َّ
الد ِم َ 16دما ٌر َوب ُ ْؤ ٌس في ُط ُر ِقهِمَ 17 .ط ُ
يس ْت
َّ
السلا ِم َل ْم ي َ ْع ِرفوهَُ 18 .مخاف ُة الله َل َ
أ
أ
مام ا ْعيُ ِنهِم».
ا َ
اموس فَ ِل ّلذي َن
َ 19ونَ ْعلَ ُم أا َّن ما قا َل ُه ال ّن ُ
س قا َل ُه ِلكَي ي َ ْستَ َّد ك ُُّل فَ ٍم
ُهم في ال ّنامو ِ
َو ِليُ ْص ِب َح العا َل ُم ك ُّل ُه تَ ْح َت َدينونَ ٍة ِلل ِه.
س اإنْسا ٌن
ِ 20ل�أنَّ ُه ل� يَتَبَ َّر ُر ِم ْن أا ْعما ِل ال ّنامو ِ
قُ ّدا َم ُه،
س تَ َج ّلى ب ُِّر
 21أا ّما ال� آ َن فَبِدو ِن ال ّنامو ِ
س َوال�أنْب ِ
ِياء،
الل ِه َم ْشهوداً َل ُه ِم َن ال ّنامو ِ
22ب ُِّر الل ِه ب ِ
ِواس َط ِة اإيما ِن يَسو َع ال َمسي ِح
ِلك ُِّل اإنْسا ٍن َو َعلى ك ُِّل َم ْن ي ُ ْؤ ِم ُن ِب ِه،

روما
ِ 23ل�أنَّ ُهم َجميعاً أا ْخ َط أاوا َو َم ْعدومو َن ُهم
ِم ْن َم ْج ِد الل ِه.
َ 24ويتَبَ َّررو َن بِال ِّن ْع َم ِة َم ّجاناً َوبِال ِف ِ
داء
ا َّلذي ِبيَسو َع ال َمسي ِح25 .هذا ا َّلذي َسبَ َق
أا ْن َج َعلَ ُه الل ُه كَفّا َرة ً بِال إ�يما ِن ب َِد ِم ِه ِم ْن
أا ْج ِل َخطايانا ا َّلتي أا ْخ َط ْأانا سابِقاً26 ،في
الف ُْر َص ِة ا َّلتي أا ْعطانا الل ُه بِطو ِل أانا ِت ِه
الز َم ِن ِليَكو َن با ًّرا
ِل إ� ْظها ِر ب ِِّر ِه في هذا َّ
َويُبَ ِّر َر بِالب ِِّر َم ْن ُه َو في اإيما ِن َربِّنا يَسو َع
ال َمسي ِح 27 .أاي َن اإذاً ال� ْف ِتخا ُر؟ َلق َْد ب َ ُط َل.
س ال� أ ْعما ِل؟ ل�،
س؟ أابِنامو ِ
َوب أِا ِّي نامو ٍ
س ال إ�يمانِ28 .نُق َِّر ُر اإذاً :بِال إ�يما ِن
ب َ ْل بِنامو ِ
س.
يس ب أِا ْعما ِل ال ّنامو ِ
يَتَبَ َّر ُر ال إ�نْسا ُن َو َل َ
َ 29ه ْل الل ُه ِلليَهو ِد فَق َْطَ ،و ِللاأُ ُم ِم ل�؟ بَلى
ِللاأُ َم ِم أايضاًِ 30 .ل�أنَّ ُه اإل ٌه وا ِح ٌد ا َّلذي يُبَ ِّر ُر
ِ
الختا َن بِال إ�يما ِن َوال ُغ ْر َل َة بِال إ�يما ِن َعي ِن ِه.
اموس بِال إ�يمانِ.
َ 31ه ْل ي َ ْنتُ ُج أانَّنا نُ ْب ِط ُل ال ّن َ
اموس.
حاشا ب َ ْل نُ َحق ُِّق ال ّن َ
س
راهيم َر ْأا ِ
ماذا نَقو ُل اإذاً َع ْن اإبْ َ
ال� آ ِ
باء أانَّ ُه و َج َد بال َج َس ِد؟ ِ 2ل�أنَّ ُه َلو
راهيم َلكا َن َل ُه فَ ْخ ٌر،
بال� أ ْعما ِل تَبَ َّر َر اإبْ ُ
يس ِع ْن َد الل ِهِ 3 .ل�أنَّ ُه ماذا يَقو ُل
َول ِك ْن َل َ
راهيم الل َه فَ ُح ِس َب َل ُه
ال ِك ُ
تاب؟ َ
«ص َّد َق اإبْ ُ
ب ًِّرا4 ».اإ َّن ا َّلذي ي َ ْع َم ُل ل� ي ُ ْح َس ُب َل ُه أا ْج ُرهُ
ِن ْع َم ًة ب َ ِل ا ْس ِت ْحقاقاً 5 .أا ّما ا َّلذي ل� ي َ ْع َم ُل
َول ِك َّنه اآ َم َن ِب َم ْن ي ُ ِّبر ُر ال ُخطاةَ فَ إا َّن اإيمانَ ُه

4

5:4–23:3

من َل كلّ ْن
من ِفيوَ ،بلا َف ْر ْقْ .
انْسان ياآ ْ
من َمجد اَلله.
صين ْ
خ ْطيوا ْونا ْق ْ
ْوي ْت َب َّررو ْن بالنّ ْع ِمة ْم َبلاشْ ،ب َيس ُوع
من َقب ْل َسوا ُه
ال َم ْ
داهن ،ها ْذ َل ْ
سيح َل َف ْ
اَلله غفرا ْن ك ّفا َرة بالايمان ْب َد ّمو لَ َخط ّياتْنا
من َقب ْل ،ف الف ْر َصة َل َعطانا
َل خ َطينا ْ
ف َهال َّزمان
اَلله ْبطو ْل بالو ْبشان ي َو ّري ب ّرو َ
ويب ّر ْر اَأينا َل ياآمن ْب َر ْبنا
ْبشا ْن ي ْنعرفْ با ْر َ
سيحَ .بقى اَأ ْين واِ الفَخ ْر؟ بط ْل.
َيس ُوع ال َم ْ
ناموس؟ ناموس الا ْعمال؟ لاْ .بناموس
و ْباَأينا
ْ
الايما ْنَ .بقى ن ْط َلع ْب َن ِ
تيجة :بالايما ْن ي ْت َب َّرر
اموس .لَيش اَلله
الانْسا ْن م ُو با ْعمال النّ ْ
س واِ والّا َم ْم لا؟ اَألله للا َم ْم واِ
للياهو ْد َب ْ
من َل واِح ْد واِ اَألله َل َيب ّرر ال ّ ْم َط َّهرين
زاِْ .
(الياهو ْد) بالايما ْن والم ُو ْم َط َّهرين (الا َمم)
اموس
يش َبقى؟ نْ َبطّل النّ ْ
ْب َن ْفس الايما ْن .اَأ ْ
اموس.
بالايما ْن؟ حاشا! نْ َث ّبت النّ ْ
23

24

25

26

27

28

29

30

31

4

َوايش ْنقو ْل َعلى َأابونا ا ْبراهي ْم راس
بالج َس ْد؟ يكو ْن
الا َ َّب ْ
يش اَأرى َّ
هات؟ اَأ ْ
بالا ْعمال ت َْب َّرر ا ْبراهي ْم ،كا ْن َت يكونْلو
س م ُو ع ْند اَلله .اَأيش يقول
َفخ ْرَ ،ب ْ
«سدَّق ا ْبراهي ْم اَألله،
ال ّ ْكت ِاب؟ يقولَْ :
وانْ َح َس ْبلو ب ْر» .اَأينا َل ي ْع َم ْل ،م ُو ت ْنحس ْبلو
س َل م ُو ي ْع َمل،
اأ ْجرتو ن ْع ِمةَ ،ب ِ
لى اأج ْرَ .ب ْ
يين ،اإيمانو
َب ِ
س ْبها ْذ َل َيب ّرر الخا ْط ْ
لى ياآ ْ
من َب ّ
2

3

4

5
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روما

16-6:4

موجب كَلا ْم داهو ْد زاِ َعلى
ي ْنحس ْبلو ب ْرْ ،ب
ْ
يحس ْبلو اَلله ب ْر َبلا ا ْعمالْ،
َهن ّية ال ّر ّجال َل ْ
َو ْق ْت َل قالَْ « :هن ّية َهو ْك َل تْسا َمحوا َعلى
رجا ْل َل م ُو
ثمن وانْ َس َت ْ
اتنَ .هن ّي ْة ّ
رت َخ ِط ّي ْ
اإ ْ
سب َع َليو اَلله َخط ّيتو».
ْ
يح ْ
ِ
الهن ِّية هاي لل ّ ْم َط َّهرين يا والّا
َبقى َه َ
«انح َسب
للم ُو ْم َط َّهرينَ ،و ْق ْت َل نْقولَ :
لا ْبراهي ْم اإيمانو بر»؟ اأ ْش َون انْ َح َس ْبلو؟
َو ْق ْت َل كان ْم َط َّه ْر والّا م ُو ْم َط َّه ْر؟ م ُو َو ْق ْت
لى َو ْق ْت َل كا ْن م ُو ْم َط َّه ْر.
َل كان ْم َط َّهرَ ،ب ِ
ال ّ ْطه ُو ْر َع ِ
لامة كا ْن َح َملا ْو َخ َتم ب ْر اإيمانو،
ْوه ّواِ م ُو ْم َط َّهرْ ،بشان يكو ْن اَأبو لَك ْل َل
يمانن ب ْرْ ،واَأبو
لن اإ ْ
ياآ ْمنون ْوهنّ ِا زاِ ي ْنحس ْب ْ
من
رينَ ،ب ِ
لى ْ
للّ ْم َط َّه َر ْين ،م ُو لَخاط ْر لَنّ ِا ْم َط َّه ْ
َل ياآ ْمنو ْن كَما َل اآ َمن ا ْبراهي ْم َقب ْل َل ي ْت َط َّه ْر.
6

7

8

9

10

11

12

حس ُب َل ُه ب ًِّرا6 .كَما تَكَ َّل َم داوو ُد أايضاً
يُ َ
َع ْن تَ ْطوي ِ
الر ُج ِل ا َّلذي ي َ ْح ِس َب َل ُه الل ُه
ب َّ
ب ًِّرا بِدو ِن أا ْعما ٍل اإ ْذ قا َل«7 :طوبى ِل َّلذي َن
ُغ ِف َر َل ُهم اإثْ ُم ُهم َو ُس ِت َر ْت َخطايا ُهم8 .طوبى
ِل َّلر ُج ِل ا َّلذي ل� ي َ ْح ِس ُب الل ُه َل ُه َخطيئتَ ُه».
هذ ِه ال ّطوبى ِه َي ِل ِ
فهل ِ
ْ 9
لختا ِن أا ْم ِلل ُغ ْر َل ِة؟
راهيم اإيمانُه ًّبرا».
ِل�أنَّنا نَقو ُلُ « :ح ِس َب ِل إ�بْ َ
َيف اإذاً ُح ِس َب ل ُه؟ أافي ِ
الختا ِن أا ْم في
10ك َ
يس في ِ
الختا ِن ب َ ْل في ال ُغ ْر َلة.
ال ُغ ْر َل ِة؟ َل َ
ِ 11ل�أنَّ ُه َعلا َم ًة َح َم َل ِ
الختا َن َو َختَ َم ب ِِّر اإيما ِن ِه
ا َّلذي في ال ُغ ْر َلةِ ،ليَصي َر أاباً ِلك ُِّل ا َّلذي َن
ي ُ ْؤ ِمنو َن ِليُ ْح َس َب َل ُهم أايضاً الب ُِّرَ 12 ،و أاباً
لختانِ ،ل� ا َّلذي َن ِم َن ِ
ِل ِ
الختا ِن ُهم فَ َح ْس ُب،
ب َ ْل أايضاً ا َّلذي َن يَتَ َعقَّبو َن َخ َطوا ِت اإيما ِن
أَ
راهيم.
غ ُْر َل ِة ابينا اإبْ َ

الايمان وال َوعد

اموس صار ال َوع ْد لا ْبراهيم
َبقى م ُو بالنّ ْ
لى ْبب ْر
ْوذ ّريّتو َت يكو ْن واِرث ال ّدنْي ِاَ ،ب ِ
اموس ن ِا الواِرثين،
اإيمانو .يكون اَهل النّ ْ
الايما ْن كا ْن َت يكو ْن فار ْغ وال َو ْع ْد باط ْل.
13

14

من َل النّاموس يجيب ال َغ َض ْب:
ها ْذ ْ
اموس
َو ْق ْت َل ما في ناموسْ ،مخالَ ِفة للنّ ْ
من هاي بالايمان لَ ّواِ بالنّ ْع ِمة
زاِ ما فيْ .
15

16
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راهيم
يس بِال ّنامو ِ
13فَلَ َ
س صا َر َ
الو ْع ُد ِل إ�بْ َ
َونَ ْس ِل ِه أا ْن يَكو َن وا ِر َث العا َل ِم ،ب َ ْل ِبب ِِّر
س
اإيما ِن ِهَ 14 .لو أا َّن ا َّلذي َن ُهم ِم َن ال ّنامو ِ
ي ُ ْصبِحو َن َو َرث َ ًة ،لَ� أ ْصبَ َح ال إ�يما ُن فا ِرغاً
الو ْع ُد ُم ْب َطلا ً.
َو َ
اموس صا ِن ٌع ِلل َغ َض ِ
ب ،اإ ْذ
ِ 15ل� أ َّن ال ّن َ
س
يث ل�
ناموس فَلا تَ َع ِّد َي ِلل ّنامو ِ
َح ُ
َ
أايضاًِ 16 .لهذا ،بِال إ�يما ِن ا َّلذي بِال ِّن ْع َم ِة
الو ْع ُد صا ِدقاً ِلك ُِّل نَ ْس ِل ِه،
نَتَبَ َّر ُر َوي ُ ْص ِب ُح َ

روما
س فَ َح ْس ُب ب َ ْل ِل َم ْن
ل� ِل َم ْن ُه َو ِم َن ال ّنامو ِ
راهيم أايضاً ا َّلذي ُه َو أا ٌب
ُه َو ِم ْن اإيما ِن اإبْ َ
بَ « :ع ّينتُ َك أاباً
ل َجمي ِعناَ 17 ،وفْقاً ِلل َمكْتو ِ
ِلكَث َْر ِة أُا َم ٍمَ 18 ».وا َّلذي بِلا َر ٍ
جاء َص َّد َق
جاء أانَّ ُه َسيَكو ُن أاباً ِلكَ ْث َر ِة أُا َم ٍمَ ،وفْقاً
َّ
الر َ
ِلل َمكْتو ِ
ب« :هكَذا يَكو ُن نَ ْسلُ َك».

َ 19و َل ْم ي َ ْض ُع ْف في اإيما ِن ِه َو ُه َو يَتَ َم َّع ُن
في َج َس ِد ِه ال َمي ِت اإ ْذ صا َر ابْ َن ِمئَ ِة َسنَ ٍة
َوفي َر َح ِم سا َرةَ ال َمي ِتَ 20 .وفي َو ْع ِد الل ِه
َل ْم يَتَ َشك َّْك كَ َعدي ِم اإيمانٍَ ،ول ِك َّن ُه تَق ََّوى
في ال إ�يما ِن َو أا ْعطى الل َه َم ْجداًَ 21 .و َو ِث َق
أا َّن ما َو َع َدهُ ِب ِه الل ُه قا ِد ٌر أا ْن ي ُ ْنجِ َزهُ.
يس ِم ْن
ِ 22لهذا « ُح ِس َب َل ُه ب ًِّراَ 23 ».و َل َ
أا ْج ِل ِه فَ َح ْس ُب كُ ِت َبُ « :ح ِس َب اإيمانُ ُه ًّبرا».

2:5–17:4

ْن َتب َّر ْر ،ويس ِير ال َو ْع ْد َح ْق لك ْل ذ ّريّتو ،م ُو
من
اموس َبسَ ،ب ِ
لى لك ْل واِح ْد ْ
لاَهل النّ ْ
اإيمان ا ْبراهي ْم زاِ لَ ّواِ اَأبو لكلّ ْتناْ ،بموجب
توبَ « :ع َّينتو ْك اَأبو ل ْكثير ا َمم» ،قدّام
ال َم ْك ْ
اَلله َل اآ َمنت ِفيوَ ،ل ي َط ّيب ال َميتين ْوي ْدعي
وجودين.
وجودين كَما َل يكونو ْن َم
الم ُو َم
ْ
ْ
ْوها ْذ َل كا ْن َبلا َرجا َسدَّق ال َّرجا َت
يكو ْن اَأبو لَ ْكثير ا َمم ،كَما َل قا ْل ال ّ ْكت ِا ْب:
«كذاِ ْگبي ْر َت يكو ْن ن َْس ْ
لك».
عف اإيمانو ْوه ّواِ يرى َج َسدو
ْوما َض ْ
ميت َس ِنة ْو َرح ْم
ابن ْ
ال َم ّي ْت َو ْق ْت َل صار ْ
سا َرة ال َم ّي ْتْ .وما شَ ْ
ف َوعد اَلله
ك َ
لى ْت َق ّوى ف
كَما واِح ْد بلا اإيما ْنَ ،ب ِ
الايمان ْو َعطى َم ْج ْد َلالله .كا ْن واث ْق
شي َل َو َعدو اَألله ِفيو َت ي ْع ِطيو واِ.
س
ْبشا ْن هاي «انْ َح َس ْبلو ب ْرْ ».وم ُو َب ّ
ْبشانو انْ َك َت ْب« :انْ َح َس ْب اإيمانو ب ْر».
17

18

19

20

21

23

22

حسب
َب ِ
لى ْبشانْنا زاِْ ،
من َل لنا زاِ َت ي ْن ْ
يتين
ب ْر ْ
من َبين ال َم ْ
نحن ِا َل اآ َمنّا ْبها ْذ َل َق َّي ْم ْ
سيحَ ،ل ت َْسلَّم ْبشا ْن
َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
َخط ّياتْنا ْوقام ْبشا ْن َت ْبري ْرنا.

تيد أا ْن
 24ب َ ْل ِم ْن أا ْج ِلنا أايض ًاِ ،ل�أنَّ ُه َع ٌ
أ
أ
قام
ي َ ْح ِس َب َلنا نَ ْح ُن ايضاً ا َّلذي َن اآ َم ّنا ِب َم ْن ا َ
25
ِم ْن بَي ِن ال� أ ْم ِ
وات َربَّنا يَسو َع ال َمسي ِح،
25
أ
أُ
قام ِم ْن
ا َّلذي ا ْس ِل َم ِم ْن ا ْج ِل َخطايانا َو َ
أا ْج ِل أا ْن يُبَ ِّر َرنا.
َبقى مادام ت َْب َّر ْرنا بالايما ْنَ ،خلّي يكو ْن
اإذاً ِل�أنَّنا تَبَ َّر ْرنا بِال إ�يمانِِ ،ليَكُ ْن َلنا
لام ِع ْن َد الله ِب َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح،
سيح،
لنا َسلا ْم ع ْند اَلله ْب َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
َس ٌ
2ا َّلذي ِب ِه قُ ِّد ْمنا بِال إ�يما ِن اإلى ِهذ ِه ال ِّن ْع َم ِة َ 2ل ْبفَضْ لو ْت َق َّد ْمنا بالايما ْن َل َهال َّن ْع ِمة َل
24

5

5
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وجودين ِفياْ ،ون ْفتخ ْر َعلى َرجا َل لنا
نحن ِا َم
ْ
ْ
ِ
س كذا ،حتّى ف
َ
ف َمجد اَللهْ .وم ُو َب ْ
من َل ن ْعرف الشّ دِّة ْت َك ّمل
شَ دايدنا ن ْفتخ ْرْ ،
والصبر ا ْمتحان ،والا ْمتحا ْن
الصب ْر فينا،
َّ
َّ
َرجاْ .وبال َّرجا م ُو ن ْط َل ْع َمخْ
من َل
جولينْ ،
ْ
القدس
تْفيض ْم َح ّبة اَلله َعلى ْقلو ْبنا ْب ُروح
ْ
مات
َل انْ َع َطينا :ال َمسيح ْب َس َب ْب ضع ْفنا ْ
من َل
َ
رينْ ،
ف َهال َّزما ْن لَخاطر الكا ْف ْ
رين .لَخاط ْر
َص ْعب يموت انْسا ْن لَخاط ْر كا ْف ْ
يموت.
حين ي ْمكن انْسا ْن ي ْتجاسر
ْ
صالْ ْ
سيح
َهون اَلله َيب ّين ْم َح ّبتو لناَ :ل مات ال َم ْ
يين ،اَأ ْش َق ْد
لَخاطرنا ْو ْ
نحن ِا َبع ْد خا ْط ْ
صم
َبقى بالا َ ْك َث ْر ن ْت َب َّرر َّ
السع ْب َد ّمو ْونخْ َل ْ
ال َغ َض ْب؟ َل تْصالَح اَلله َم ْعنا ْب َموت
نحن ِا َبع ْد ع ْدوا ْن ،اَأ ْش َق ْد َبقى بالا َ ْك َث ْر
ا ْبنوْ ،و ْ
ب ْمصالَحتو لنا نخْ َلص ْب َحياتو؟ ْوم ُو ها ْذ
لى ن ْفتخ ْر زاِ بالله ْبفَض ْل َر ْبنا َيس ُوع
سَ ،ب ِ
َب ْ
الس ْع ن ْلنا ال ّ ْمصالَ َحة.
ال َم ْ
سيح َل ْب ْ
واسطتو َّ
3

4

5

6

7

8

9

10

11

سيح
اآ َدم وال َم ْ

الخط ِّية لَل ّدنْي ِا َعلى ايد
لت َ
ْوكَما َل َد َخ ْ
بالخط ِّية ال َموتْ ،وكذاِ بك ّل
انْسا ْن واِحدْ ،و َ
َالبشَ ْر َع َبر ال َموتْ ،بهاي َل كلّ ْن خ ْطيوا.
كانت
من َل َقبل النّاموس َ
الخط ِّية َمع َل ْ
ْ
ِ
ِ
َموجودة ف ال ّدنْيا ،ما كا ْن ت ْنحسب َخط ِّية
12

13
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ا َّلتي نَ ْح ُن فيها قائمو َنَ ،ونَ ْفتَ ِخ ُر َعلى
َر ِ
يس هكَذا فَ َح ْس ُب،
جاء َم ْج ِد الل ِهَ 3 .و َل َ
ب َ ْل نَ ْفتَ ِخ ُر في َش ِ
دائدنا أايضاً ِل ِع ْل ِمنا أا َّن
الص ْب ُر تَ ْز ِكيَ ًة
ِّ
الص ْب َر فيناَ 4 .و َّ
الش َّدةَ تُكْ ِم ُل َّ
5
جاء ل� ي ُ ْخزي،
جاءَ .و َّ
الر ُ
َوال َّت ْز ِكيَ ُة َر ً
فيض َعلى قُلوبِنا بِرو ِح
ِل� أ َّن َم َح َّب َة الل ِه تَ ُ
س ا َّلذي أُا ْع ِط َي َلنا6 :اإ َّن ال َمسي َح
الق ُُد ِ
الز َم ِن ِع َوضاً
ب َِسبَ ِ
ب ُس ْق ِمنا َ
مات في هذا ّ
موت
َع ِن الجا ِحدي َن ِ 7ل�أنَّ ُه ِم َن ال َعسي ِر أا ْن ي َ َ
اإنْسا ٌن ِع َوضاً َع ِن الجا ِحدي َنُ .ربَّما ي َ ْج ُس ُر
الصالحي َن.
اإنْسا ٌن أا ْن ي َ َ
موت ِع َوضاً َع ِن ّ
مات
 8فَ ُهنا ي ُ ْظه ُِر الل ُه َم َح َّبتَه َلناِ ،ل�أنَّ ُه اإ ْن َ
ال َمسي ُح ِم ْن أا ْج ِلنا َونَ ْح ُن ب َ ْع ُد خُطاةٌ9 ،فَكَم
ص
ري نَتَبَ َّر ُر ال� آ َن ب َِد ِم ِه و ِب ِه نَ ْخلُ ُ
بِال َح ِّ
ِم َن ال َغ َض ِ
ب؟ 10فَ إا ْن تَصال َح الل ُه َم َعنا
ري،
ِب َمو ِت ابْ ِن ِه َونَ ْح ُن أا ْعدا ٌء فَكَم بِال َح ِّ
يس هكَذا
ِب ُمصا َل َح ِت ِه نَ ْحيا ِب َحيا ِت ِه؟ َ 11و َل َ
فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل نَ ْفتَ ِخ ُر أايضاً بِالل ِه ب ِ
ِواس َط ِة
َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح ا َّلذي ِب ِه ِن ْلنا ال� آ َن
ال ُمصا َل َح َة.
ِ 12ل�أنَّ ُه كَما ِب إانْسا ٍن وا ِح ٍد َد َخلَ ِ
ت
وت،
ال َخطيئَ ُة اإلى العا َل ِم َوبِال َخطيئَ ِة ال َم ُ
فَهكَذا في ّ
وت
كل بَني البَ َش ِر َعبَ َر ال َم ُ
ِل�أنَّ ُهم َجميعاً أا ْخ َط أاواِ 13 .ل�أنَّ ُه َح ّتى
س َل ْم تَكُ ِن ال َخطيئَ ُة َم ْحسوب َ ًة
النامو ِ
َخطيئَ ًة ِل�أنَّ ُه َل ْم يَك ُْن ُه َ
ناموس.
ناك
ٌ

روما
وت َملَ َك ِم ْن ا آ َد َم اإلى موسى
َ 14ول ِك َّن ال َم َ
َح ّتى َعلى ا َّلذي َن َل ْم ي ُ ْخ ِطئوا َعلى ِمثا ِل
تَ َع ّدي ا آ َد َم ِل َوص َّي ِت ِه ا َّلذي ُه َو صو َرةُ
ذ ِل َك ال َع ِ
َالز َّل ِة ِه َي
تيدَ 15 .ول ِك ْن َل َ
يس ك َّ
مات الكَثيرو َن بِز َّل ِة وا ِح ٍد،
ال َع ِط َّي ُة ،فَ إا ْن َ
فَكَم بِال�أولى أا ْن تَ ْزدا َد ِن ْع َم ُة الل ِه َو َع ِط َّيتُ ُه
في الكَثيري َن ب َِسبَ ِ
ب اإنْسا ٍن وا ِح ٍد يَسو َع
يس ك ََذنْ ِ
ب وا ِح ٍد هكَذا
ال َمسي ِح؟ َ 16و َل َ
ال َعط َّيةِ ،ل� أ َّن ال ُحك َْم ا َّلذي صا َر ِم ْن وا ِح ٍد
اآ َل اإلى َدينونَ ٍة .أا ّما ال َعط َّي ُة فَ ِم ْن َخطايا
وت
آلت اإلى ب ٍِّر17 .فَ إا ْن ملَ َك ال َم ُ
كَثي َر ٍة ا ْ
ب َِذنْ ِ
ب وا ِح ٍد ،فَبِال�أولى كَثيراً أا ْن ي َ ْم ِل َك
في ال َحيا ِة ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن نالوا َو ْف َرةَ ال ِّن ْع َم ِة
َوال َع ِط َّي ِة َوالب ِِّر بِوا ِح ٍد ،يَسو َع ال َمسي ِح.
18اإذاً كَما ب َ َذنْ ِ
ب وا ِح ٍد صا َر َدينونَ ٌة ِلك ُِّل
صير نَ ْص ٌر ِلل َحيا ِة
البَ َش ِر ،هكَذا ِبب ِِّر وا ِح ٍد ي َ ُ
ِلك ُِّل البَ َش ِرِ 19 .ل�أنَّ ُه كَما ِب ِع ْصيا ِن وا ِح ٍد
صا َر كَثيرو َن خُطاةً ،هكَذا بِطا َع ِة وا ِح ٍد
كَثيرو َن صاروا أابْراراًَ 20 .و أا ّما ُدخو ُل
يث
ال ّنامو ِ
س فَ ِلكي تَكْث َُر ال َخطيئَ ُةَ .و َح ُ
ناك زا َد ِ
كَث َُر ِ
ت ال َخطيئَ ُة فَ ُه َ
ت ال ِّن ْع َم ُة،
ِ 21لكَي كَما َملَكَ ِت ال َخطيئَ ُة في ال َمو ِت،
هكَذا تَ ْم ِل ُك ال ِّن ْع َم ُة بِالب ِِّر ِلل َحيا ِة ال�أبَديَّ ِة
ب ِ
ِواس َط ِة َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح.
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وت
من َل ما كا ْن في
لى ال َم ْ
ناموسَ .ب ِ
ْ
ْ
ِ
ِ
َم َلك من ايّام اآ َد ْم َل اإيّا ْم موسى ( َل ْاس َت َلم
اموس) حتّى َعلى َهو ْك َل ما خ ْطيو َعلى
النّ ْ
ناموس اآ َد ْم ها ْك لَ ّواِ شَ َب ْه لَها ْك
عصيا ْن
شَ َب ْه ْ
ْ
س ال َعط ِّية م ُو كَما ال َّزلِّة ي ِا.
َل َتيكو ْنَ .ب ّ
َل ْكثي ْر ماتوا ْب َزل ّ ْة واِح ْد ،اأ ْش َو ْن م ُو بالا َ ْك َثر
ْفيض ن ْعمة اَلله ْو َعط ّيتو ْبفضْ ل انْسا ْن
ت ْ
سيح؟ ْوم ُو كَما َذنْ ْب
واِح ْدَ ،يس ُوع ال َم ْ
صارت ْب َس َب ْب
واِح ْد ي ِا ال َعط ِّيةْ ،محا َك ِمة َل
ْ
من
واِح ْد ْ
س ال َعط ِّية ْ
كانت نَتيجتا حك ْمَ .ب ّ
كانت نَتيجتا ب ْرَ .ل َم َلك
َخط ّيات ْكثي ْر ْ
ال َموت ْب َذنْ ْب واِح ْد ،اَأ ْش َق ْد َبقى بالا َ ْك َث ْر
فاضت َع َلين ال َّن ْع ِمة وال َعط ِّية والب ْر
َهو ْك َل
ْ
الحياة ْبفَض ْل واِح ْدَ ،يس ُوع
ي ْملكو ْن ف َ
سيح؟ َبقى كَما َل صا ْر حك ْم َعلى
ال َم ْ
ك ّل النّ ِاس ْب َذنْ ْب واِح ْد ،كذاِ نَ ْفس الشِّ ي
س.
ْبب ْر واِحد ،يس ِي ْر نَص ْر َ
للحيا ْة لك ّل النّ ِا ْ
يين َو ْق ْت َل
س خا ْط ْ
ْوكَما َل صاروا ْكثي ْر ن ِا ْ
َعصى انْسا ْن واِح ْد ،كذاِ صاروا ْكثي ْر با ّرين
اموس َد َخل ْبشا ْن ت ْك َثر
ْبطاع ْة واِح ْد .النّ ْ
الخط ِّية،
س م ُو َض ْع َل كثرت َ
َ
الخط ِّيةَ .ب ْ
زادتْ .بشا ْن كَما َل َم َلكت
ال َّن ْع ِمة
ْ
وت ،كذاِ ت ْملك النّ ْع ِمة
الخط ِّية ف ال َم ْ
َ
للحياة الا َ َبد ِّية بي ْد َر ْبنا َيس ُوع
بالب ْر و ْت َو ّدي َ
سيح.
ال َم ْ
14

15

16

17

18

19

20
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الخط ِّية
َأايش ْنقو ْل َبقى؟ ن ْبقى ف َ
نحن ِا َل م ْتنا
َت تْزيد النّ ْع ِمة؟ حاشاْ .
يش م ُو
َ
عيش ِفيا؟ لَ ْ
للخط ِّية ،اأ ْش َو ْن ن ْر َجع نْ ْ
سيح،
نحن ِا َل ْت َع َّم ْذنا َ
ف َيس ُوع ال َم ْ
ت ْعرفو ْن ْ
ف َموتو ْت َع َّم ْذنا؟ ف ال َم ْعموذ ِّية انْدَف ْننا
َ
سيح
َمعو لل َموتْ ،بشا ْن كَما َل قا ْم ال َم ْ
نحن ِا زاِ
من َبين ال َميتين ْب َم ْج ْد اَأبو ُه ،كذاِ ْ
ْ
ِ
ف َحياة ْجديدة ن ْمشيَ .بقى َل انْ َغ َر ْزنا
َ
وت كَما َموتو ،كذاِ زاِ
ف َم ْ
َم ْع َبعضْ نا َمعو َ
من َل ن ْعرف انْسان
َت نْكو ْن ف ْقي ِامتوْ ،
ال َعت ِي ْق َل فينا انْ َص َل ْب َمعو ْبشا ْن ي ْب َط ْل
الخط ِّية َبع ْد،
الخط ِّية ْولا يخْ دم َ
َج َسد َ
الخط ِّية.
من َل اَأينا َل
ْ
يموت ي ْت َح َّر ْر م َ
ْ
سيح ،لنا اإيما ْن َمع
َبقى َل م ْتنا َمع ال َم ْ
سيح
من َل نْاآمن ال َم ْ
ال َم ْ
عيشْ ،
سيح َت نْ ْ
يموت َك ْر ْة لخ،
من َبين ال َميتينْ ،وم ُو
ْ
قا ْم ْ
مات،
وت .هاي َل ْ
ْولا ي ْت َسلَّ ْط َع َليو ال َم ْ
وح ِدةْ .وهاي َل َحي واِ،
للخط ِّية ْ
َ
مات َك َّرة ْ
تن زاِ كذاِ نَفس الشِّ ي،
َلالله واِ َحي .وانْ ْ
عايشين
للخط ِّية ْو
يتين َ
ْ
كن َم ْ
ْاحسبوا ُرو ْح ْ
سيحَ .بقى لا
َلالله َ
ف َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
ف َج َس ْدكن ال َم ّيت
ت َْخلَّون َ
الخط ِّية ت ْملك َ
ْبشان تْطيعو ْن شَ ْهواتو .لا ْت َق ْدمو ْن اَأ ْعضا
لى َق ْدموا
َج َس ْدكن اَأواي ْل اإث ْم َ
للخط ِّيةَ .ب ِ
من َبين
تن ْ
تن َل عشْ ْ
كن َلالله اأنْ ْ
فوس ْ
نْ ْ
ال َميتينْ ،و َخلّي اَأ ْعضا َج َس ْدكن تْكون
2

3

4

5

6

7
8
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ماذا نَقو ُل اإذاً؟ أانَ ْبقى في ال َخطيئَ ِة
ِلكَي تَ ْزدا َد ال ِّن ْع َم ُة؟  2حاشا! نَ ْح ُن
َيف نَ ْحيا فيها ب َ ْع ُد؟
ا َّلذي َن ُم ْتنا ِلل َخطيئَ ِة ك َ
 3أا ْم ل� تَ ْع ِرفو َن أانَّنا نَ ْح ُن ا َّلذين ا ْعتَ َم ْدنا
في ال َمسي ِح ،في َمو ِت ِه ا ْعتَ َم ْدنا؟ 4قُب ِْرنا
قام
َم َع ُه بِال َم ْعمو ِديَّ ِة ِلل َمو ِتَ ،ح ّتى كَما َ
ال َمسي ُح ِم ْن بَي َن ال� أ ْم ِ
وات ِب َم ْج ِد أابي ِه،
سير.
هكَذا نَ ْح ُن أايضاً في َحيا ٍة َج َ
ديد ٍة نَ ُ
ِ 5ل�أنَّ ُه اإ ْن ُغ ِر ْسنا ُم َّت ِحدي َن َم َع ُه في ِش ْب ِه
َمو ِت ِه ،فَهكَذا أايضاً في ِقيا َم ِت ِه نَكو ُن.
تيق ُص ِل َب
ِ 6ل�أنَّنا نَ ْع ِر ُف أا َّن اإنْسانَنا ال َع َ
َم َع ُه ِليُ ْب َط َل َج َس ُد ال َخطيئَ ِة ِلئَ ّلا ي َ ْخ ِد َم
مات
ال َخطيئَ َة فيما ب َ ْع ُدِ 7 .ل� أ َّن ا َّلذي َ
حر َر ِم َن ال َخطيئَ ِة8 .اإذاً اإ ْن ُم ْتنا َم َع
تَ َّ
ال َمسي ِح فَ إانَّنا نُ ْؤ ِم ُن أانَّنا َم َع ال َمسي ِح
قام
َسنَ ْحياِ 9 ،ل�أنَّنا نُ ْؤ ِم ُن أا َّن ال َم َ
سيح َ
ِم ْن بَي ِن ال� أ ْم ِ
موت أايضاً َول�
وات َول� ي َ ُ
مات،
يَتَ َس َّل ُط َعلَي ِه ال َم ُ
وتِ 10 ،ل�أنَّ ُه اإ ْذ َ
مات َم َّرة ً وا ِح َدةًَ .و أانَّ ُه َح ٌّي،
ِلل َخطيئَ ِة َ
ِلله ُه َو َح ٌّي11 .هكَذا أانْتُم أايضاً ،ا ْح ِسبوا
ياء ِلل ِه
أانْف َُسكُم أامواتاً ِلل َخطيئَ ِة َو أا ْح ً
في َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح12 .فَلا تَ ْم ِلكَ َّن
ال َخطيئَ ُة في َج َس ِدكُم ال َمي ِت ِلكَي تُطيعوا
13
سلاح اإثْ ٍم
ضاءكم َ
َش َهوا ِت ِهَ .ول� تُ ِع ّدوا أا ْع َ
ِلل َخطيئَ ِة ،ب َ ْل أا ِع ّدوا أانْف َُسكُم ِلل ِه أُاناساً
َحييتُم ِم َن ال� أ ْم ِ
وات َو ْلتَكُ ْن أا ْعضاؤكُم

6

روما
ِسلاح ًا ِلب ِِّر الل ِهِ 14 .ل� أ َّن ال َخطيئَ َة ل� تَسو ُد
س ب َ ْل
َعلَيكُمِ ،ل�أنَّكُم َل ْستُم تَ ْح َت ال ّنامو ِ
تَ ْح َت ال ِّن ْع َم ِة.
15ماذا اإذاً؟ أانُ ْخ ِطئ ِل�أنَّنا َل ْسنا تَ ْح َت
س ب َ ْل تَ ْح َت ال ِّن ْع َم ِة؟ حاشا!  16أال�
ال ّنامو ِ
تَ ْعلَمو َن أا َّن َم ْن تُ ِع ّدو َن أانْف َُسكُم ِلتُطيعوهُ
بيد ِل َم ْن تُطيعو َن أانْتُم؟ اإ ّما
في ُعبوديَّ ٍة ،فَ َع ٌ
ِلل َخطيئَ ِة ِلل َمو ِت أاو ِلطا َع ِة الب ِِّرَ 17 .ول ِك ِن
ال َح ْم ُد ِلل ِهِ ،ل�أنَّكُم كُ ْنتُم َعبيداً ِلل َخطيئَ ِة،
َول ِك َّنكُم أا َط ْعتُم ِم َن ال َق ْل ِ
ب صيغة ال َّت ْعلي ِم
ا َّلذي اإ َلي ِه ُس ِّل ْمتُمَ 18 .وحي َن تَ َح َّر ْرتُم ِم َن
ال َخطيئَ ِة ا ْستُ ْعب ِْدتُم ِللب ِِّر19 .ك أَانَّ ُه بي َن ب َ َش ٍر
ب َض ْع ِ
أاقو ُل ب َِسبَ ِ
ف َج َس ِدكُم :كَما أا ْع َد ْدتُم
ضاءكُم ِل ُعبوديَّ ِة ال َّنجاس ِة َوال إ�ثْ ِم،
أا ْع َ
ضاءكُم ِل ُعبوديَّ ِة
هكَذا ال� آ َن أا ِع ّدوا أا ْع َ
الب ِِّر َوالقَدا َس ِةِ 20 .ل�أنَّ ُه حي َن كُ ْنتُم َعبيداً
ِلل َخطيئَ ِة أا ْحراراً كُ ْنتُم ِم َن الب ِِّر21 .ف أَا ُّي
ذاكَ ،
ث َ َم ٍر كا َن َلكُم اآنَ َ
ذاك ا َّلذي تَ ْخ َزو َن
وتَ 22 .وال� آ َن ِل�أنَّكُم
ِب ِه ال� آ َن ِل� أ َّن اآ ِخ َرتَ ُه ال َم ُ
تَ َح َّر ْرتُم ِم َن ال َخطيئَ ِة َو ِص ْرتُم َعبيداً ِلل ِه،
َلكُم ِثما ٌر ُمق ََّد َس ٌة اآ ِخ َرتُها ال َحياةُ ال�أبَديَّة،
وت َو َع ِط َّي ُة الل ِه
ِ 23ل� أ َّن َمك َْس َب ال َخطيئَ ِة َم ٌ
َحياةٌ أاب َ ِديَّ ٌة ِب َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح.
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من َل م ُو تْسو ْد َع َليكن
ْس ْ
لاح َلب ّر َاللهْ ،
من َل م ُو َت ْح ْت سيادة النّاموس
َ
الخط ِّيةْ ،
لى َت ْحت سيادة النّ ْع ِمة.
تنَ ،ب ِ
انْ ْ
14

البا ْر ي ْع َمل ا ْعمال بر

من َل م ُو َت ْحت
يش َبقى؟ نخْ طي ْ
َأا ْ
لى َت ْحت ْسيادة
نحن ِاَ ،ب ِ
اموس ْ
ْسيادة النّ ْ
يش َو ْق ْت َل
النّ ْع ِمة؟ حاشا .م ُو ت ْعرفو ْن لَ ْ
كن لا َ َّح ْد ْبشان تْطيعو ُه طاع ْة
َفس ْ
ْتقَدمو ْن ن ْ
عبود ِّيةَ ،عبيد تْس ِيرو ْن لا ْذ َل تْطيعو ُه؟ يا
وت ،يا لَطاعة
للخط ِّية َل ْت َو ّدي لل َم ْ
َعبي ْد َ
تن َعبي ْد
الحمد للهَ ،بع ْد َل ك ْن ْ
س َ
الب ْرَ .ب ّ
كن َت ْعلي ْم َل
َ
من ك ْل َق ْل ْب ْ
تن ْ
للخط ِّية ،ط ْع ْ
الخط ِّية،
تن ل ُهْ .و َو ْق ْت َل ت َْح َّر ْر ْتن م َ
ت َْسلَّ ْم ْ
كن شك ْل
تن َعبي ْد للب ْر .اَأنا اَأ ْحكي َم ْع ْ
ص ْر ْ
من َل انْتن انْسانْات
َل ْ
يحكي الانْسا ْنْ ،
تن اَأ ْعضا
كن :كَما َل َق َّد ْم ْ
ضْ عافْ َواقولْ ْ
جاسة والاث ْم ،كذاِ
كن ل ْعبوديّة ال َّن ِ
َج َس ْد ْ
كن لَ ْعبوديّة الب ْر
الس ْع َق ْدموا اَأ ْعضا َج َس ْد ْ
َّ
ِ
للخط ِّية،
تن َعبي ْد َ
والقَداسةَ .و ْق ْت َل ك ْن ْ
يش َث َم ْر كا ْن
ين ك ْن ْ
ح ّر ْ
س اَأ ْ
تن م الب ْرَ .ب ْ
تس َت َحو ْن ِفيو
ْ
لكن هاك ال َو ْق ْت؟ ها ْك َل ْ
ِ
من
وت؟
من َل اآخْ رتو ال َم ْ
الس ْع ْ
والس ْعْ ،
َّ
َّ
تن َعبي ْد َلالله،
َل ت َْح َّر ْر ْتن م َ
الخط ِّيةْ ،وص ْر ْ
من
لكن ْثمار ْم َقد َِّسة اآِخْ رتا َحيا ْة اَأ َبد ِّيةْ ،
15
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س َعط ّية اَلله
َل َم ْ
وت ي ِا تجارة َ
الخط ِّيةَ ،ب ْ
سيح.
َحيا ْة اَأ َب ِد ِّية َ
ف َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
والّا م ُو ت ْعرفو ْن يا اخوتي؟  -اَنا اَأ ْحكي
اموس  -م ُو ت ْعرفون
س ي ْعرفو ْن النّ ْ
َم ْع ن ِا ْ
النّاموس ْم َسلَّ ْط واِ َع ال ّر ّجال ْم َق ْد لَ ّواِ َط ّي ْب؟
ف َزوجا ْبموجب
كَما ال َم َرة لَ ّي ِا َم ْرب ُو َطة َ
مات َزوجا،
س َل ْ
النّاموس ْمقَد لَ ّواِ َط ّي ْبَ .ب ْ
قت
من
لح ْ
َبق ْ
ناموس َزوجاْ .و َل ْ
َت ح َّرة ْ
ْ
َغي ْر ر ّجال ْو َزوجا َط ّيب ،تْكو ْن زانْية خاي ِنة
مات َزوجا ،ت ْت َح َّر ْر م النّاموس
س َل ْ
ل ُهَ .ب ْ
رجالْ.
ْوم ُو زانْ ِية تْكون َل
ْ
صارت لَ َغي ْر ّ
تن نَ ْفس الشِّ ي ،متّ ْن
والس ْع يا اخوتي ،اأنْ ْ
َّ
ف َج َسد ال َمسيح ْبشان تْس ِيرو ْن
اموس َ
للنّ ْ
من َبين ال َميتين
لَ َغير واِح ْد ،لا ْذ َل قا ْم ْ
ْبشا ْن ت ْع َطون ْثما ْر َلاللهَ :و ْق ْت َل كنّا ف
اموس كا ْن
الخط ّي ْ
الج َس ْد ،اوجاع َ
َّ
ات َل بالنّ ْ
ف اَأ ْعضا َج َس ْدنا ْبشا ْن ن ْعطي ْثما ْر
ت ْت َح َّر ْك َ
السع ،انْف َّكينا م النّاموس
لل َم ْ
س َّ
وتَ .ب ّ
ْوم ْتنا لا ْك َل كا ْن ي ْمس ْكناْ ،بشا ْن نخْ د ْم م
السع ْولَ َبعد ْب ُروح ْجدي ِدة م ُو ب ْكت ِا ْب َعت ِي ْق.
َّ
ِ
اموس؟ حاشا.
اَأيش نْقو ْل َبقى؟ َخط ِّية وا النّ ْ
اموس.
لى نْقولْ :ما َع َر ْف ُت َ
َب ِ
الخط ِّية اإلا بالنّ ْ
من َل ما كا ْن َت ا ْعرف الشَّ ْهوِة يكون
ْ
اموس ما قالْ« :لا تشْ تهي».
النّ ْ

7
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أا ْم ل� تَ ْعلَمو َن يا اإخ َْوتيِ ،ل�أنّي
س أا َّن
أُاخا ِط ُب عا ِرفي َن بِال ّنامو ِ
دام
ال ّن َ
اموس ُمتَ َس ِّل ٌط َعلى ال إ�نْسا ِن ما َ
س
َح ًّيا 2كَا ْم َر أا ٍة ُمرتَ ِب َط ٍة ِب َزوجِها بِال ّنامو ِ
حر َر ْت
دام َح ًّيا؟ فَ إا ْن َ
مات َزو ُجها تَ َّ
ما َ
س َزوجِها 3 .فَ إا ْن تَ ِب َع ْت َر ُجلا ً ا آ َخ َر
ِم ْن نامو ِ
َو َزو ُجها َح ٌّي أا ْصبَ َح ْت زا ِنيَ ًة َل ُهَ .ول ِك ْن
س
مات َزو ُجها تَ َح َّر َر ْت ِم َن ال ّنامو ِ
اإ ْن َ
َول� تَكو ُن زا ِنيَ ًة اإ ْن أا ْصبَ َح ْت ِل َر ُج ٍل ا آ َخ َر.
س
َ 4وال� آ َن يا اإخ َْوتي أانْتُ ْم أايضاً ُم ُّت ْم ِلل ّنامو ِ
في َج َس ِد ال َمسي ِح ِلتَصيروا ِل� آ َخ َرِ ،ل َّلذي
قام ِم ْن بَي َن ال� أ ْم ِ
وات ِلتُ ْعطوا ِثماراً
َ
5
أ
ِلل ِهِ .ل�نَّ ُه حي َن كُ ّنا في ال َج َس ِد كانَ ْت
س تَ ْن َش ُط
أاوجا ُع ال َخطايا ا َّلتي بِال ّنامو ِ
في أا ْعضائنا ِلنُ ْع ِط َي ِثماراً ِلل َم ِ
وت.
س َو ُم ْتنا
 6أا ّما ال� آ َن فَق َْد ُح ِل ْلنا ِم َن ال ّنامو ِ
ِل َ
ذاك ا َّلذي كا َن ُم ْم ِسكاً بِنا ِلكَي نَ ْخ ُد َم
يس
الرو ِح َو َل َ
ِم َن ال� آ َن فَصا ِعداً ِبجِ َّدة ّ
ِب ُع ْت ِق ال ِكتاب َ ِة 7 .ماذا نَقو ُل اإذاً؟ أا َخطيئَ ٌة
اموس؟ حاشا! َول ِك ْن َل ْم أا ْع ِر ِ
ف
ُه َو ال ّن ُ
ال َخطيئَ َة اإلّ� ب ِ
س .فَلَ ْم أاكُ ْن
ِواس َط ِة ال ّنامو ِ
س «ل�
ِل� أ ْع ِر َف َّ
الش ْهوةَ َلول� قو ُل ال ّنامو ِ
تَ ْشتَ ِه».
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8وب ِ
الو ِص َّي ِة َو َج َد ِت ال َخطيئَ ُة ذَري َع ًة
ِهذ ِه َ
َو أاتَ َّم ْت ِف َّي ك َُّل َش ْه َو ٍةِ ،ل� أ َّن ال َخطيئَ َة
س كانَ ْت َميت ًة 9 .أا ّما أانا
بِدو ِن ال ّنامو ِ
س ِم ْن قَ ْب ُل .فَلَ ّما
فَكُ ْن ُت َح ًّيا بِدو ِن ال ّنامو ِ
الو ِص َّي ُة عا َش ِ
جاء ِ
ت ال َخطيئَ ُةَ ،و ُم ُّت
ت َ
َ
10
أانا .ف َُوج َِد ْت لي َو ِص َّي ُة ال َحيا ِة ِت ْل َك
ِلل َم ِ
وتِ 11 ،ل� أ َّن ال َخطيئَ َة ب َّ
ِالذري َع ِة ا َّلتي
َو َج َد ْت َلها ب ِ
الو ِص َّي ِة أاغ َْوتْني
ِواس َط ِة َ
اموس اإذاً ُمق ََّد ٌس
َوبِها قَتَل ْتني12 .ال ّن ُ
الو ِ
ص َّي ُة ُمق ََّد َس ٌة َوعا ِدل ٌة َوصا ِل َح ٌة.
َو َ
الصا ِل َح ُة لي ِلل َمو ِت؟
13اإذاً َه ْل صا َر ِت ّ
حاشا! َول ِك ْن ِلكَي تَ ْظ َه َر ال َخطيئَ ُة َخطيئَ ًة
ِالصال َح ِة أاكْ َملَ ْت بي َموتاً ِلكَي تَ ْزدا َد
ب ّ
ِالو ِص َّي ِةِ 14 .ل�أنَّنا نَ ْع ِر ُف
َدينونَ ُة ال َخطيئَ ِة ب َ
اموس روحا ِن ٌّي أا ّما أانا فَ َج َسدا ِن ٌّي
أا َّن ال ّن َ
َمبي ٌع ِلل َخطيئَ ِةِ 15 .ل� أ َّن ما أا ْع َملُ ُه ل� أا ْع ِر ُف
يس ما أا ْرغ َُب في ِه أا ْع َملُ ُه ب َ ْل ما أاكْ َرهُ
َو َل َ
ُه َو ا َّلذي أا ْع َم ُل16 .فَ إا ْن كا َن ما ل� أا ْرغ َُب
س أانَّ ُه
في ِه أا َع ْم ُل ،فَ إانّي أا ْش َه ُد ِلل ّنامو ِ
َح َس ٌن17 .فَال� آ َن اإذاً َل ْس ُت أانا َم ْن ي َ ْع َم ُل
فيِ 18 ،ل�أنّي
هذا ب َ ِل ال َخطيئَ ُة ّ
السا ِكنَ ُة َّ
أا ْع ِر ُف أانَّ ُه ل� ي َ ْسكُ ُن ِف َّي أاي في َج َسدي
صا ِل َح ٌة ِل�أنَّ ُه َس ْه ٌل َعلَ َّي أا ْن أا ْرغ ََب في
الصال َح ِة أا ّما أا ْن أا ْف َعلَها فَلا أا ْستَطي ُع.
ّ
الصالح ُة ا َّلتي أا ْرغ َُب ا ْنأ
أ
ليس ِ
ت ّ
ِ 19ل�نَّ ُه َ
الس ِّيئ َة ا َّلتي ل�
أا ْع َم َل أا ْع َم ُلَ ،ول ِك َّن َّ

19-8:7

الخط ِّية َس َبب،
و ْب َهال َوص ِّية هاي َأا َرتْلا َ
كانت
من َل َمي ِتة ْ
ْو َك َّم ْ
لت في ك ْل شَ ْهوِةْ .
اموسَ .وانا َط ّي ْب ك ْن ُت
َ
الخط ِّية َبلا النّ ْ
س َو ْق ْت َل َجت
اموس ْ
من َقب ْلَ .ب ْ
َبلا النّ ْ
مت اَناْ .و َب َّي ْن
ال َوص ِّية ،عاشت َ
الخط ِّيةْ ،و ُّ
وت ي ْع ِني
الحيا ْة،
صارت لي لل َم ْ
ْ
لي َوص ّية َ
بس َب ْب َل ا َرتْلا ف ال َوص ِّية ،غَشّ ْتني
َ
الخط ِّية َ
َّس
و ْب ْ
واسطتا َق َتل ْتنيَ .بقى النّاموس ْم َقد ْ
واِ ،وال َوص ِّية ْم َقد َِّسة ي ِا ْوبا َّرة ْوصالْ َحة.
وت؟ حاشا.
الصالْ َحة
صارت لي لل َم ْ
ْ
َبقى ّ
واسطة
لى َ
َب ِ
الخط ِّية ْبشان ت َْب ّي ْن َخط ِّية ي ِاْ ،ب ْ
لت في ال َموتْ ،بشان يزيد
الصالْ َحة َك َّم ْ
ّ
من َل ن ْعرف
الحك ْم َع َ
الخط ِّية بال َوص ِّيةْ .
س اَنا َج َسداني اَنا
النّ ْ
اموس ُروحاني واَِ .ب ّ
من َل شي
ْو َم ْبي ُوع اَنا كَما ال َع ْب ْد َ
للخط ِّيةْ .
َل َاسي ،م ُو ا ْعرفو .م ُو شي َل اري ْد ،اَأ َسي،
اكره ،هاك واِ َل َاسيوْ .ومادا ْم
َب ِ
لى شي َل َ
شي َل م ُو اريد ،اَأ َسي؛ َم ْعناتا اَأ ْش َهد النّاموس
الس ْع َبقى ،م ُو اَأنا واِ َل َاسي
يس واَِّ .
ْك َو ْ
من َل
لى َ
هايَ ،ب ِ
كن فيْ .
تس ْ
الخط ِّية َل ْ
ف َج َسدي،
ني َ
يس ْ
ا ْعرفْ م ُو ْ
كن في ،ي ْع ِ
من َل َه ّي ْن واِ َع َلي َت اري ْد
شي
ْ
صالحْ ،
من َل
شي ْ
س َت َاسيو م ُو ات ِي ْقْ .
صالحَ ،ب ْ
الح َل اريد اَ َسيو ،اَأ َسيَ .ب ِلى شَ ْر
م ُو شي ّ
الص ْ
8

9

10
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5:8–20:7

َل م ُو اري ْد اَأ َسي ،ها ْك اَأ َسيْ .ومادا ْم اَأ َسي
شي َل م ُو اريد اَ َسيَ ،م ْعناتا م ُو اَأنا واِ َل
كن فيَ .بقى اَأرى
َاسيوَ ،ب ِ
تس ْ
لى َخط ِّي ْة َل ْ
يسي شي
اموس يتّف ْق َم ْع َضميري َل يريد َ
النّ ْ
من َل
ّ
الص ْ
من َل َقر َّي ْب واِ الشَّ ْر ليْ ،
الحْ ،
ِ
الج ّواني.
اَأ ْف َر ْح َ
ف ناموس اَلله ف الانْسان ّ
رب
س اَأرى َغي ْر
ناموس َ
ف اَأ ْعضاي يح ِا ْ
ْ
َب ْ
ناموس َضميري ْوياخ ْذني َيسي ْر َل ناموس
ف اَأ ْعضاي .شَ قي اَنا الانْسا ْن.
َ
الخط ِّية َل َ
وت ها ْذ؟ اَأ ْشكر
من َج َسد ال َم ْ
من ي َن ّجيني ْ
سيحَ .بقى
واسطة َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
اَللهْ ،ب ْ
الس ْع ،اَأنا ْب َضمي ْري َع ْبد ناموس اَلله اَنا.
َّ
الخط ِّية.
س ْب َل ْحمي َع ْب ْد ناموس َ
َب ّ

أا ْرغ َُب أا ْن أا ْع َملَها ِه َي ا َّلتي أا ْع َم ُل20 .فَ إا ْن
كا َن ما ل� أا ْرغ َُب أا ْع َم ُل ،فلَ ْس ُت أانا أا ْع َم ُل
في 21 .أاج ُِد اإذاً أا َّن
ب َ ِل ال َخطيئَ ُة ّ
السا ِكنَ ُة َّ
اموس ي َ َّت ِف ُق َم َع َعقْلي ا َّلذي ي َ ْرغ َُب في
ال ّن َ
الصا ِل َح ِةِ ،ل� أ َّن ال ّطا ِل َح َة ِ
حاض َرةٌ
َع َم ِل ّ
س الل ِه في
ِع ْنديِ 22 .ل�أنّي أاف َْر ُح بِنامو ِ
ال إ�نْسا ِن البا ِط ِنَ 23 .ول ِك ّني أارى ناموساً
ناموس َعقْلي
ا آ َخ َر في أا ْعضائي يُحا ِر ُب
َ
س ال َخطيئَ ِة ا َّلذي في
َوي َ ْسبيني ِلنامو ِ
24
أ
قي أانا ال إ�نْسا ُن! َم ْن ي ُ ْن ِق ُذني
ا ْعضائي َش ٌّ
ِم ْن َج َس ِد هذا ال َمو ِت؟  25أا ْشك ُُر الل َه ِب َربِّنا
يَسو َع ال َمسي ِح .فَال� آ َن اإذاً ،أانا ِب َعقْلي َع ْب ُد
س الل ِه أانا .أا ّما ِب َج َسدي ف أَانا َع ْب ٌد
نامو ِ
س ال َخطيئَ ِة.
ِلنامو ِ

ف
َبقى ما في حك ْم َعلى لَنّ ِا َ
سيح َهو ْذ َل م ُو يسايرون
َيس ُوع ال َم ْ
ف
من َل
الحيا ْة َ
َّ
الج َس ْدْ ،
ناموس ُروح َ
ْ
الخط ِّية
من ناموس َ
َيس ُوع ال َم ْ
سيح َح َّر َر ْك ْ
عيف كان النّاموس
وال َم ْ
من َل َض ْ
وتْ .
الج َس ْد ،اَألله َب َعث ا ْبنو
ْب َس َب ْب ض ْعف َّ
الخط ِّيةَ ،ت
الخط ِّية ْبشان َ
ْبشك ْل َج َسد َ
ف َج َسدوْ .بشا ْن
يحك ْم َع َ
الخط ِّية َ
ْ
ِ
نحنا َل م ُو ْبموجب
ب ّر النّاموس يت ْم فينا ْ
لى ْبموجب ال ّر ُو ْحَ :هو ْذ
الج َس ْد ن ْمشيَ ،ب ِ
َّ

اإذاً ل� ُحك َْم َعلى ا َّلذين ل� ي َ ْسلُكو َن
ِب َح َس ِ
ب ال َج َس ِد في ال َمسي ِح يَسو َع،
ناموس رو ِح ال َحيا ِة في يَسو َع
ِ 2ل� أ َّن
َ
س ال َخطيئَ ِة
ال َمسي ِح َح َّر َر َك ِم ْن نامو ِ
َوال َم ِ
اموس كا َن عاجِزاً
وتِ 3 .ل� أ َّن ال ّن َ
ِواس َط ِة َض ْع ِ
ب ِ
ف ال َج َس ِد ،أا ْر َس َل الل ُه ابْنَ ُه
في ِش ْب ِه َج َس ِد ال َخطيئَ ِة ِل� أ ْج ِل ال َخطيئَ ِة
ِليَ ْحك َُم َعلى ال َخطيئَ ِة في َج َس ِد ِهِ 4 .لكَي
س فينا نَ ْح ُن ا َّلذين ل� نَ ْسلُ ُك
ي َ ِت َّم ب ُِّر ال ّنامو ِ
ب ال َج َس ِد ب َ ْل ِب َح َس ِ
ِب َح َس ِ
الرو ِحِ 5 ،ل� أ َّن
ب ّ
ا َّلذي َن ُهم ِب َح َس ِ
ب ال َج َس ِد أُبامو ِر ال َج َس ِد
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ي َ ْهتَ ّمو َنَ ،وا َّلذي َن ِب َح َس ِ
الرو ِح ب أُِامو ِر
ب ّ
6
مام ال َج َس ِد
ّ
الرو ِح ي َ ْهتَ ّمو َنِ ،ل� أ َّن ا ْه ِت َ
أ
لام.
َم ٌ
مام ّ
الرو ِح فَ َحياةٌ َو َس ٌ
وتَ ،وا ّما ا ْه ِت ُ
7
مام ال َج َس ِد َعدا َوةٌ ِلل ِهِ ،ل�أنَّ ُه ل�
ِل� أ َّن ا ْه ِت َ
س ب َِسبَ ِ
ب َع ْج ِز ِه.
ي َ ْخ َض ُع ِلل ّنامو ِ
َ 8وا َّلذي َن ُهم في ال َج َس ِد ل� ي َ ْستَطيعو َن
ضاء الل ِه 9 .أا ّما أانْتُم فَلَ ْستُم في ال َج َس ِد،
اإ ْر َ
روح الل ِه َحقًّا
الرو ِح ،اإ ْن كا َن ُ
ب َ ْل في ّ
روح
يس في ِه ُ
سا ِكناً فيكُم .أا ّما ا َّلذي َل َ
خاص ِت ِهَ 10 .ول ِك ْن
يس ِم ْن َّ
ال َمسي ِح فَهذا َل َ
يت ِم ْن
اإ ْن كا َن ال َمسي ُح فيكُم فَال َج َس ُد َم ٌ
الروح فَ ُه َو َح ٌّي ِم ْن
أا ْج ِل ال َخطيئَ ِةَ ،و أا ّما ّ
أ
قام َربَّنا
أا ْج ِل الب ِِّرَ 11 .واإ ْن كا َن ُ
روح ا َّلذي ا َ
يَسو َع ال َمسي َح ِم ْن بَين ال� أ ْموا ِت سا ِكناً
أ
قام يَسو َع ال َمسيح ِم ْن بَين
فيكُم ،فَ إا َّن َم ْن ا َ
ال� أ ْموا ِت َسيُ ْحيي أايضاً أا ْجسا َدكم ال َميتَ َة
السا ِك ِن فيكُم12 .فَال� آ َن
ِم ْن أا ْج ِل رو ِح ِه ّ
يا اإخ َْوتي ن َ ْح ُن َمدينو َن ل� ِلل َج َس ِد،
ِلنَ ْسلُ َك ِب َح َس ِ
ب ال َج َسدِ 13 ،ل�أنَّكُم اإ ْن
ِع ْشتُم ِب َح َس ِ
وف تَموتو َن.
ب ال َج َس ِد ،ف ََس َ
ِالرو ِح تُميتو َن تَ َص ُّرفا ِت
َول ِك ْن اإ ْن كُ ْنتُم ب ّ
ال َج َس ِد ،فَ إانَّكَم َستَ ْحيَو َنِ 14 .ل� أ َّن ا َّلذي َن
ِ
ناء الل ِه.
ي َ ْنقادو َن بِرو ِح الل ِه،
هؤل�ء ُهم أابْ ُ
روح ُعبو ِديَّ ٍة أايضاً
ِ 15ل�أنَّكُم َل ْم تَ ْأاخُذوا َ
ِلل َخو ِ
روح ال َّتب ّني ا َّلذي
فَ .ول ِك َّنكُم أا َخ ْذتُم َ

15-6:8

بالج َس ْد ْيه َت ّمونْ .ولَنّ ِا
الج َس ْدَّ ،
لَنّ ِا ْبموجب َّ
ْبموجب ال ّر ُو ْح ،بال ّر ُو ْح ْيه َت ّمو ْنْ :وه ّم
وت واِْ ،وه ّم ال ّر ُو ْح َحياة ْو َسلا ْم.
الج َس ْد َم ْ
َّ
ِ
من َل م ُو
من َل َعداوِة لله وا َه ّم َّ
الج َس ْدْ ،
ْ
من َل م ُو يت ِي ْق.
يخْ َض ْع لَناموس اَلله ْ
الج َس ْد ،م ُو يت ِيقون
ْو َهو ْذ لَنّ ِا ْبموجب َّ
الج َسد
تن م ُو ْبموجب َّ
س اأنْ ْ
َير َّضون اَللهَ .ب ْ
لى ْبموجب ال ّر ُو ْحَ ،ل َحقا ُروح
تنَ ،ب ِ
انْ ْ
فيكن .انْسا ْن َل ما ِفيو ُروح
كن
ْ
تس ْ
اَلله ْ
سيح
سيح ،ها ْذ م ُو ل ُه واِْ .و َل كان ال َم ْ
ال َم ْ
س
الج َس ْد َم ّيت يكو ْن َ
فيكنَّ ،
للخط ِّيةَ ،ب ّ
كانت ُرو ْح ها ْك َل
ال ّر ُو ْح َحي للب ْرْ .و َل ْ
يتين
َق َّيم َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
من َبين ال َم ْ
سيح ْ
سيح
فيكن ،ها ْك َل َق َّي ْم َيس ُوع ال َم ْ
س ِا ْك ِنة ْ
لاجسادكن ال َمي ِتة زاِ َت
يتين ْ
من َبين ال َم ْ
ْ
ِ
فيكن.
ي ْعطي َحيا ْة ،لَخاط ْر ُروحو ال ّسا ْك ِنة ْ
نحن ِا
زومين ْ
الس ْع يا اخوتيْ ،
نحن ِا َم ْل ْ
َبقى َّ
الج َس ْدَ :ل
للج َس ْد َت نْعيش ْبموجب َّ
م ُو َّ
الج َسد تْعيشو ْنَ ،ت تْموتونْ .و َل
ْبموجب َّ
الج َس ْدَ ،ت تْعيشو ْن.
َم َّوت ّْن بال ّر ُوح ا ْعمال َّ
من َل َهو ْذ َل ْب ُروح اَلله ي ْنساقو ْن ،هنّ ِا ن ِا
ْ
من َل ما َاخ ْذ ْتن ُروح ْعبود ِّية
اولاد اَللهْ .
تن ُروح َت َبنّي
َك ْر ْة لخْ َ
للخوفْ َ ،ب ِ
لى اَأ َخ ْذ ْ
ني)
واسطتا نْس ِيح اَلله ونْقولْلو« :اآبا» (ي ْع ِ
ْب ْ
اَأبونا.
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نحن ِا.
واحنا اولاد اَلله ْ
وال ّر ُو ْح تشْ َه ْد لا ْر ْ
رثين زاِ ،واِرثين اَلله
ْومادام اولا ْدَ ،م ْعناتا واِ ْ
سيحَ .ل كنّا ن ْت َع َّذ ْب
واولاد َوراث ْة َيس ُوع ال َم ْ
َمعوَ ،معو زاِ َت ن ْت َم َّج ْد.
16

17

الج ِايي
ال َم ْج ْد ّ

من َل ا ْفتكر اوجا ْع َهال َّزما ْن ها ْذ م ُو
ْ
تْس ِاوي شي ْقبال ال َم ْجد ال ّ ْم َح َّض ْر َت َيب ّي ْن
الخليقَة ت ْرجي ْوت ْنط ْر َت
من َل ك ّل َ
فيناْ .
الخليقَة ك ّلا
من َل َ
َيبينون اولاد اَللهْ .
لى ْب َس َبب
ْ
صارت َع ْب ِدة للباط ْل ،م ُو ب إارادتا َب ِ
ها ْذ َل َسواها َع ْب ِدة َعلى َرجا ت ْت َح َّر ْر
هي زاِ من ْعبوديّة الفَسا ْد ف ح ّريّ ْة َمجد
ِّ
َ
الخلايق
لله.
ا
اولاد
من َل ن ْعرفْ ك ّل َ
ْ
ِ
تْئ ّن ْوت ْت َو َّج ْع َوجع ولادة دي لَ َليو ْمْ .وم ُو
نحن ِا زاِ َل فينا اَأ َّو ْل َث َمر ال ّر ُوح
سْ ،
هي َب ْ
ِّ
ْ
فوسنا ْون ْنط ْر لل َّت َبنّيْ ،ولَفدا
ن
ات
و
ج
ئن
نْ ْ ّ
ْ
س
من َل بال َّرجا ْ
ْ
اجسا ْدناْ .
خلصناَ .ب ْ
يش
َرجا َل ي ْناَأرى م ُو ي ْبقى َرجاَ .ل ا َرينا ُه لَ ْ
س َل كا ْن َرجانا ف شي
َت ن ْنطروَ .ب ْ
بالصب ْر ن ْنطرو .نَفس الشِّ ي،
م ُو ي ْناَأرىَّ ،
من َل م ُو ن ْعرفْ
ال ّر ُو ْح زاِ تْعاو ْن ضع ْفناْ ،
س ال ّر ُوح
اَأيش نْ َصلّي كَما َل لازم نْ َصلّيَ .ب ّ
ّات م ُو ت ْنقالْْ .وفاحص
ت َْصلّي لَخاطرنا باأن ْ
من َل
يش واِ ف ْكر ال ّر ُو ْح ْ
ال ّ ْق ْ
لوب ي ْعرفْ اَأ ْ
ّيسين كَما َل يريد اَلله.
ت َْصلّي لَخاطر ال َقد ْ
18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
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16
وح ي َ ْش َه ُد
الر ُ
ِب ِه نَ ْص ُرخُ « :اآبا »،أاباناَ .و ّ
ناء الل ِهَ 17 .واإ ْن كُ ّنا بَني َن
ِل� أ ْروا ِحنا أانَّنا أابْ ُ
ناء ميرا ِث
فَ إانَّنا َو َرث ٌة أايضاًَ ،و َرث ُة الل ِهَ ،و أابْ ُ
يَسو َع ال َمسي ِحِ ،ل�أنَّ ُه اإ ْن كُ ّنا نَتَ أا َّل ُم َم َع ُه
فَ َم َع ُه أايضاً نَتَ َم َّج ُدِ 18 .ل�أنّي أا ْح ِس ُب أا َّن
تيد
الزما ِن ل� تُساوي ال َم ْج َد ال َع َ
آل�م هذا َّ
ا َ
أا ْن يَتَ َج ّلى فيناِ 19 .ل� أ َّن ك َُّل ال َخلي َق ِة تَ ْرجو
لي أابْ ِ
ناء الل ِهِ 20 ،ل� أ َّن ال َخلي َق َة
َوتَ ْنتَ ِظ ُر تَ َج َّ
استُ ْعب َِد ْت ِللباط ِل ل� ِب إاراد ِتها َول ِك ْن
ْ
جاءِ 21 .ل� َّنأ
الر ِ
ِل� أ ْج ِل َم ِن ا ْستَ ْعبَ َدها َعلى َّ
حر ُر ِه َي أايضاً ِم ْن ُعبوديَّ ِة
ال َخلي َق َة َستَتَ َّ
الفَسا ِد في ُح ِّريَّ ِة َم ْج ِد أابْ ِ
ناء الل ِهِ 22 .ل�أنَّنا
نَ ْع ِر ُف أا َّن ك َُّل ال َخلائ ِق تَتَنَ َّه ُد َوتَتَ َم َّخ ُض
حدها فَ َح ْس ُب،
يس ِه َي َو َ
َح ّتى اليَو ِمَ 23 .و َل َ
الرو ِح
ب َ ْل نَ ْح ُن أايضاً ا َّلذي َن فينا باكورةُ ّ
داء
نَتَنَ َّه ُد في أانْف ُِسنا َونَ ْنتَ ِظ ُر ال َّتب ّنيَ ،و ِف َ
24
ِالر ِ
جاء
جاء َخلُ ْصناَ .و َّ
أا ْجسا ِدناِ .ل�أنَّ ُه ب َّ
الر ُ
لام
ا َّلذي يُرى َل َ
يس َر ً
جاء .فَ إا ْن كُ ّنا نَراهُ فَ َع َ
نَ ْنتَ ِظ ُرهُ؟ َ 25ول ِك ْن اإ ْن كُ ّنا نَ ْرجو ما ل�
26
وح أايضاً
الر ُ
يُرى فَب َِص ْب ٍر نَ ْنتَ ِظ ُر .هكَذا ّ
يُسا ِع ُد َض ْعفَنا ِل�أنَّنا ل� نَ ْع ِر ُف أا ْن نُ َص ِّل َي
وح ي ُ َص ّلي ِم ْن أا ْج ِلنا
الر َ
كَما ي ْنبَغيَ ،ول ِك َّن ّ
ِبتَنَ ُّهدا ٍت ل� ي ُ ْن َط ُق بِهاَ 27 .وفا ِح ُص القُلو ِب
الرو ِح ا َّلذي َوف َْق
ُه َو ي َ ْع ِر ُف ما ُه َو ِفك ُْر ّ
َمشيئَ ِة الل ِه ي ُ َص ّلي ِم ْن أا ْج ِل ال ِق ّديسي َن.

روما
28واإنّا نَ ْع ِر ُف أا َّن ا َّلذين ي ُ ِح ّبو َن الل َه في ك ُِّل
يء يُسا ِع ُد ُهم ِلل َخي ِرِ ،
َش ٍ
هؤل�ء ا َّلذي َن َسبَ َق
َل ُه أا ْن ع َّي َن أا ْن يَكونوا َم ْد ُع ّوي َنَ 29 .و ِم ْن
قَ ْب ُل َع َرفَ ُهم َو َو َس َم ُهم ب ِِش ْب ِه صو َر ِة ابْ ِن ِه
ِليَكو َن ُه َو ِبكْ َر اإخ َْو ٍة كَثيري َنَ 30 .وا َّلذي َن
َسبَ َق أا ْن َع َّينَ ُهمَ ،دعا ُهمَ .وا َّلذين َدعا ُهم،
ب َ َّر َرهمَ .وا َّلذين ب َ َّر َر ُهم َم َّج َد ُهم.

39-28:8

ْون ْعرفْ َهو ْذ َل يح ّبون اَلله ،ف ك ْل شي
من َقب ْل نَوى َت
ونن َ
للخي ْر ،لَو ْذ َل ْ
يع ِا ْ
من َقب ْل َع َرفن ْو َعلَّمن
ينْ ،و ْ
يكونو ْن م ْدع ّي ْ
ْبشَ َب ْه صورة ا ْبنو ْبشا ْن ه ّواِ يكو ْن بكر َبين
من،
من َقبل َخ َت ْ
اخْ وِة ْكثي ْرْ .و َهو ْذ َل ْ
عاهنَ ،ب َّررنْ .و َل َب َّرر ْن،
َدعاهنْ .و َل َد ْ
َم َّجد ْن.
28

29

30

سيح
ْم َح ّبة اَلله لنا َمب َّينة َفيس ُوع ال َم ْ

 31ماذا نَقو ُل اإذاً َع ْن ك ُِّل ذ ِل َك؟ اإ ْن
32
كا َن الل ُه ِم ْن أا ْج ِلنا فَ َم ْن َعلَينا؟ َ 32واإ ْن
َعلى ابْ ِن ِه َل ْم ي ُ ْش ِف ْق ،ب َ ْل ِم ْن أا ْج ِلنا َجميعاً
33
َيف ل� ي ُ ْعطينا َم َع ُه ك َُّل َش ٍ
يء؟
أا ْسلَ َم ُه ،فَك َ
34
َ 33م ْن َسيَ ْشتَكي َعلى ُم ْختاري الل ِه؟ الل ُه
ُه َو ا َّلذي يُبَ ِّر ُرَ 34 .م ْن ُه َو ا َّلذي يَدي ُن؟
35
قام َو ُه َو َع ْن يَمي ِن الل ِه
ال َمسي ُح َ
مات َو َ
َويَتَ َش َّف ُع ِم ْن أا ْج ِلناَ 35 .م ْن يَف ِ
ْصلُني َع ْن
اض ِطها ٌد أا ْم
َم َح َّب ِة ال َمسي ِح؟ أا ِش َّدةٌ أا ِم ْ
36
يف؟ 36كَما
جو ٌع أا ْم ُع ْر ٌي أا ْم َخ َط ٌر أا ْم َس ٌ
موت.
ْتوبِ « :م ْن أا ْج ِل َك ك َُّل يَو ٍم نَ ُ
ُه َو َمك ٌ
قَ ْد ُح ِس ْبنا ِمث َْل َغنَ ٍم ِل َّلذبْ ِح».
37
نحن ِا بي ْد
َ 37ول ِك ْن في ك ُِّل ذ ِل َك غالبو َن نَ ْح ُن
س َ
رين ْ
ف َهو ْذ كلّ ْنَ ،م ْنص ُو ْ
َب ْ
من َل واثق اَنا لا َموت ْولا
ِب َم ْن أا َح َّبنا38 .وا ِث ٌق أانا أانَّ ُه ل� َم َ
وت َول� ها ْذ َل َح ْبناْ 38 .
َحياةَ َول� َملائكَ َة َول� َسلاطي َن َول� قُ ّوا ِت َحيا ْة ،لا َم ِ
ات،
لايكة ْولا َسلاطين ْولا ق ّو ْ
َول� أامو َر ِ
السع ْولا َت تْقو ْم َبع ْد39 ،لا علو
حاض َرة ً َول� اآ ِتيَ ًةَ 39 ،ول� ُعلُ َّو لا قايمة َّ
َول� ُع ْم َق َول� َخلي َق َة أُاخْرى تَ ْستَطي ُع أا ْن

يش َبقى نْقول َع َلو ْذ؟ َل كان َالله
اَأ ْ
ْم َبدالْنا ،من واِ َل يقوم ْقبالْنا؟ ْو َل َعلى ا ْبنو
لى ْم َبدالْنا كلّ ْتنا َسلَّمو ،اأ ْش َو ْن م ُو
ما شَ َف ْقَ ،ب ِ
ك ْل شي َمعو ي ْعطينا؟ من واِ َل َت ي ْته ْم
َهو ْذ لاخْ تارن اَلله؟ اَألله ه ّواِ واِ َل َيب ّر ْر .من
سيح َل مات ْوقامْ ،و َعلى
يحك ْم َع َلينا؟ ال َم ْ
ْ
ِ
ِ
من َت ي ْفر ْقنا
َيمين اَلله وا ويحامي لْناْ .
س والّا
من ْم َح ّبة ال َم ْ
سيح؟ شدِّة والّا َح ْب ْ
اضْ طهاد والّا ج ُو ْع والّا عري والّا َخ َط ْر والّا
توب« :لَخاط ْرك ك ْل
َس ْ
يف؟ كَما لَ ّواِ َم ْك ْ
بح».
َيوم نْموت ،وانْ َح َس ْبنا كَما ال َغ َن ْم لل َّذ ْ
31
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ْولا ع ْمق ْولا َخليقَة َغي ْر هاي تْت ِيق ت ْفر ْقنا من
سيح.
ْم َح ّبة اَلله َ
ف َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
َح ّق اَقو ْل ف ال َمسيح ْوم ُو ا ْگذب،
القدس:
ْو َضميري يشْ َه ْد لي ْب ُروح
ْ
ف َق ْلبي م ُو ْيهدا.
حزن ْگبي ْر لي ْو َو َج ْع َ
من َل كا ْن اَأ َصلّي َت اكون اَنا نَ ْفسي
ْ
َم ْحرو ْم م ال َمسيح ْم َبدال اخوتي ْو َقرايبيني
لهن صار
بال َلح ْم وال َّد ْمَ ،بني ْاسرائي ْل َل ْ
اموس والخ ْد ِمة
ال َّت َبنّي وال َم ْج ْد والعهو ْد والنّ ْ
سيح
والوعو ْد ،والا َ َّبهاتْ ،ومنّ ْن َط َلع ال َم ْ
سابيح
بال َلح ْم وال َّد ْم ،لَ ّواِ اإل ْه َع الك ْل ل ُه ال َّت ْ
ين .ها ْذ م ُو
والب َر ْ
دين اآ ّم ْ
كات لا َأ َبد الا آ ْب ْ
َ
من َل م ُو
َم ْعناتو ك ْلمة اَلله ما ت َْح َّق ْق ْتْ ،
حسبون ْاسرائي ْل.
ك ْل لَنّ ِا من ْاسرائي ْل ي ْن ْ
من ن َْسل ا ْبراهي ْم ،كلّ ْن اولا ْد ن ِا.
ْولا لَنّ ِا ْ
«باس ْ
حاق ي ْت َس ّمى
ْ
من َل انْقا ْل لا ْبراهي ْمْ :
ْ
لك نَس ْل».

9
2

3

4

5

6

7

لى
الج َس ْد ن ِا اولاد اَللهَ .ب ِ
ني م ُو اولاد َّ
ي ْع ِ
من َل
حسبو ْن نَس ْلْ .
اولاد ال َو ْع ْد ن ِا َل ي ْن ْ
«ف َهال َّزما ْن َت اآجي
هاي ي ِا ك ْلمة ال َوعدَ :
ابن لَسا َرة».
ْو َت يس ِير ْ
8

9

تَف ِ
ْصلَني َع ْن َم َح َّب ِة الله ا َّلتي في َربِّنا
يَسو َع ال َمسي ِح.
ال َح َّق أاقو ُل في ال َمسيح َول� أاك ِْذ ُب
س،
َوي َ ْش َه ُد لي َضميري بِرو ِح الق ُُد ِ
 2أا َّن لي ُح ْزناً َو َو َجعاً في قَ ْلبي ل� ي َ ْن َق ِط ُع،
ِ 3ل�أنّي كُ ْن ُت أُا َص ّلي أا ْن أُا ْص ِب َح أانا نَفْسي
َم ْحروماً ِم َن ال َمسي ِح ب َ َدل� ً ِم ْن اإخ َْوتي
َو أانْ ِسبائي ِب َح َس ِ
ب ال َج َسد4 ،ا َّلذي َن ُهم
بَنو اإ ْس َ
رائيل ا َّلذي َن َل ُهم ال َّتب ّني َوال َم ْج ُد
اموس َو ِ
الخ ْد َم ُة ا َّلتي فيها
َوال ُعهو ُد َوال ّن ُ
5
باء و ِم ْن ُه ْم َظ َه َر ال َمسي ُح
ال َم ُ
واعيدَ ،وال� آ ُ
ِب َح َس ِ
ب ال َج َس ِد ا َّلذي ُه َو اإل ٌه َعلى الك ُِّل
كات اإلى أاب َ ِد ال�آبِدي َن
َل ُه ال َّتسابي ُح َوالبَ َر ُ
يس ُسقوطاً َس َق َط ْت كَ ِل َم ُة
ا آمي َن 6 .فَلَ َ
يس ك ُُّل ا َّلذين ِم ْن اإ ْس َ
رائيل
الل ِهِ ،ل�أنَّ ُه َل َ
7
ُهم اإ ْس ُ
راهيم
رائيلَ .ول� ِل�أنَّ ُهم ِم ْن نَ ْس ِل اإبْ َ
كُ ُّل ُهم أابْنا ٌء ِل�أنَّ ُه َ
حق ي ُ ْدعى َل َك
قيلِ « :ب إا ْس َ
نَ ْس ٌل».
ناء
 8أاي أانَّ ُه َل َ
ناء ال َج َس ِد ُهم أابْ ُ
يس أابْ ُ
حسبو َن نَ ْسلا ً،
الو ْع ِد ي ُ َ
ناء َ
الل ِهَ .ول ِك َّن أابْ َ
9
الو ْع َد ُه َو ِ
هذ ِه الكَ ِل َم ُة« :في هذا
ِل� أ َّن َ
الز َم ِن َساآتي ويَكو ُن ِلسارةَ ابْ ٌن».
َّ

9

10
يس هذا فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل َر ْف َق ُة أايض ًا
سَ .ر ْفقَة َو ْق ْت َل ح ْب ْ
لت َ 10و َل َ
ْوم ُو هاي َب ْ
من اَأبونا ْاس ْ
حق،
حاق11 .لَ َّس ْع َقب ْل َل حي َن َح ِبلَ ْت ِم ْن وا ِح ٍدِ ،م ْن أَابينا اإ ْس َ
من واِح ْدْ ،
ْ
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21-11:9

َ 11وابْناها َل ْم يو َلدا ب َ ْع ُدَ ،ول� فَ َعلا َخيراً
َول� َش ًّراُ ،ع ِر َف ُم َس َّبقاً ا ْخ ِتيا ُر الل ِه ا َّلذي
ي َ ْثبُ ُت ل� ِب َح َس ِ
ب ال� أ ْعما ِل ب َ ْل بِا َّلذي ي َ ْدعو.
َبير َسيَكو ُن َع ْبداً
ِ 12ل�أنَّ ُه َ
قيل« :اإ َّن الك َ
لصغي ِر».
ِل َّ
ْتوب :أ
قوب
13كَما ُه َو َمك ٌ
«ا ْحبَ ْب ُت ي َ ْع َ
َوعيسو أابْ َغ ْض ُت».

يولَدو ْن َولَدَيناْ ،ولَ َّس ْع ما َس َووا لا َخير ْولا
شَ ر ،انْ َع َرفْ َس َلفاً من اخْ تار اَلله ،واخْ تيارو
موجب
م ُو ْبموجب ا ْعما ْل واِ ،بلي ْب
ْ
من َل انْقال:
َد ْعوتو ،اَأينا َل ي ْدعيْ .
«ال ّ ْگبير يس ِي ْر َع ْب ْد للّ ْز َغ ّي ْر».
يت َي ْعقوب
«ح َّب ُ
توبَ :
كَما لَ ّواِ َم ْك ْ
ْو َبغَضْ ُت عيسو».

 14ماذا نَقو ُل اإذاً؟ أا ِع ْن َد الل ِه ُظ ْل ٌم؟
حاشاُ 15 .ه َوذا يَقو ُل ِلموسى أايضاً :أ
«ا ْر َح ُم
َم ْن أا ْر َح ُم َو أاتَ َح َّن ُن َعلى َم ْن أاتَ َح َّن ُن َعلَي ِه».
شاء َول� ِبيَ ِد َم ْن
16اإذاً َل َ
يس ِبيَ ِد َم ْن ي َ ُ
الرحي ِمِ 17 ،ل�أنَّ ُه
ي َ ْسعى ،ب َ ْل ِبيَ ِد الل ِه َّ
يَقو ُل في ال ِكتا ِ
ب ِل ِف ْر َعو َنِ « :لهذا َعي ِن ِه
أاقَ ْمتُ َكِ ،ل� أُ ْظ ِه َر ب َِك قُ َّوتي َو ِليُذا َع ا ْسمي
ض كُ ِّلها».
في ال� أ ْر ِ
18
شاء َويُق َّسي َم ْن
فَ إاذاًُ ،ه َو ي َ ْر َح ُم َم ْن ي َ ُ
شاء.
يَ ُ

يش َبقى ْنقولْ؟ في ع ْند اَلله ظ ْل ْم؟
َأا ْ
حاشا .اَألله قا ْل لموسى« :اَأ ْر َح ْم اَأينا َل
ا ْر َح ْمَ ،وات َْح َّن ْن َعلى اَأينا َل ات َْح َّن ْن».
َبقى م ُو بي ْد َل يري ْد ي ِاْ ،ولا بي ْد َل ي ْعدي
من
َخ ْلف الشَّ غ ِلةَ ،ب ِ
لى بيد اَلله ال َّرحو ْمْ .
هاي قا ْل ف ال ّ ْكت ِا ْب لَفَر َعونْ « :بشا ْن هاي
َق َّي ْمتو ْكَ ،ت ا َب ّي ْن ْ
فيك ق ّوتي ْوي ْنكرز ْاسمي
ض».
ف ك ّل الا َ ْر ْ
َبقى لهاك َل يري ْد ،ي ْر َحموْ .ولهاك َل
يريد يق َّسي َق ْلبو ،ي َق ّسي.

19
لوم؟ فَ َم ْن يُقاو ُِم
َو ُربَّما تَقو ُلِ « :لماذا ي َ ُ
َمشيئَتَ ُه؟» َ 20ول ِك ْن َم ْن أانْ َت أايُّها ال إ�نْسا ُن
ض َعلى الل ِه؟ أاتَقو ُل ال َج ْبلَ ُة
ِلتَ ْعتَ ِر َ
يس
ِلجا ِب ِلهاِ :ل َم َجبَ ْلتَني هكَذا؟  21أا َل َ
ِلل َخ ّزا ِ
ف ُس ْلطا ٌن َعلى طي ِن ِه أا ْن ي َ ْصنَ َع ِم ْن

12

13

14

15

16

17

18

َغ َضب اَلله و َر ْحمتو

يش َبقى يلو ْم؟ من واِ
وي ْمكن تْقولْ« :لَ ْ
من اأنْ َت
يش ْ
َل يت ِيق يقوم ْقبا ْل اإرادتو؟» لَ ْ
واب َلالله؟ في َج ْب ِلة
يا انْسا ْن َت ت َْر ّج ْع َج ْ
يش كذاِ َج َب ْل ْتني؟ والّا
تْقو ْل لَج ّبالا :لَ ْ
من
يسي ْ
الق ّواق مالو س ْل َطة َعلى طينو َت َ
19

20

21
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ين ،واِح ْد للشَّ َرف ْوواِح ْد
َج ْب ِلة ْ
وح ِدة ْفرا َغ ْ
للق ََرفْ ؟ َل راد اَلله ي َو ّري َغ َضبو وي َع ّرفْ
َعلى ق ّوتو ،جاب ْبطو ْل بالو ال َّطوي ْل َغ َض ْب
لله ْ
لاك،
َعلى َفرايغ ال َغ َض ْب َل َت ّم ْت َ
ْو َص ْب َر ْحمتو َعلى َفرايغ ال َّر ْح ِمة َل
ين
ني ْ
نحن ِا الم ْدع ّي ْ
َح َّضرا اَلله لل َم ْج ْد ،ي ْع ِ
من َبين
لي ْو ْ
م ُو ْ
سَ ،ب ِ
من َبين الياهو ْد َب ْ
الا َم ْم .كَما َل قا ْل بهوشع ال َّنبيَ « :ل
ما كا ْن شَ ْعبيَ ،ت َاس ّميو ‘شَ ْعبيْ ’،و َل ما
(ت َاس ِّميا) ‘انْ َح ّب ْت’.
انْ َح ّب ْتَ ،
ف م ُو َض ْع َل كا ْن ي ْت َس َّمو ْن‘ :م ُو
«و َ
ْ
شَ ْعبيَ ’،هون ْ
َك َت ي ْت َس َّمون ‘اولاد اَلله
س اإش ْعيا ي ْكر ْز َعلى َبني
َ
الحيَ » ’.ب ّ
ْاسرائي ْل يقول« :يكون يس ِير َعدَد َبني
ْاسرائي ْل كَما َرمل َالبح ْرَ ،فضْ ِلة منّ ْن َت
ص .ال َّر ْب َح َكم ْوقال ك ْل ِمة ْو َت
يخْ َل ْ
ضْ ».وكَما
َ
يسي ْبح ْكمو ْوك ْلمتو ف الا َ ْر ْ
ِ
الصبؤوت
َل قال اش ْعيا« :يكون م ُو َر ّب َّ
يخلّي لْنا ذ ّر ِّية ،كَما سادو ْم كا ْن َت نْكون
َ
ْولَعامو َرة كا ْن َت نشْ َب ْه».
22

23

24

25

26

27

28

29

سيح
ْاسرائي ْل وال َم ْ

ناء ِللكَرا َم ِة َواآ َخ َر ِلل َهوانِ؟
َج ْبلَ ٍة وا ِح َد ٍة اإ ً
 22اإذاً اإ ْن أارا َد الل ُه أا ْن ي ُ ْظ ِه َر غ ََضبَ ُه َوي ُ َع ِّر َف
ِبق َُّو ِت ِهَ ،جلَ َب في َو ْف َر ِة طو ِل أانا ِت ِه غ ََضباً
ب ال ّنا ِج َز ِة ِلل َه ِ
َعلى ا آ ِنيَ ِة ال َغ َض ِ
لاك.
الر ْح َم ِة ا َّلتي
َ 23و أا َ
فاض َر ْح َمتَ ُه َعلى ا آ ِنيَ ِة َّ
كانَ ْت ُم َع َّدة ً ِم َن الل ِه ِلل َم ْج ِد24 ،ا َّلذي َن ُهم
نَ ْح ُن ال َم ْد ُع ّوي َن ،ل� ِم َن اليَهو ِد فَ َح ْس ُب،
ب َ ْل ِم َن ال� أُ َم ِم أايضاً 25 .كَما قا َل في
هو َش َع أايضاًَ « :س أا ْدعو ا َّلذي َن َل ْم يَكونوا
َش ْعبي ‘ َش ْعبي’ َو َم ْن َل ْم تُ َح َّب َس أا ْدعوها
أُ‘ا ِح َّب ْتِ 26 ’،ل�أنَّ ُه َسيَكو ُن أانَّ ُه في ال َمكا ِن
ا َّلذي كا َن يُقا ُل َل ُهمَ ‘ :ل ْستُم َش ْعبيُ ’،ه َ
ناك
ناء الل ِه ال َحيَ 27 » ’.واإ َش ْعيا
َسيُ ْد َعو َن :أ‘ابْ َ
أايضاً َص َرخَ ِم ْن ِج َه ِة بَني اإ ْسرائيلَ « :واإ ْن
صا َر َع َد ُد بَني اإ ْس َ
رائيل ك ََر ْم ِل البَ ْحر،
صُ 28 .حكْماً َحك ََم
فَبَ ِق َّي ٌة ِم ْن ُه ْم َستَ ْخلُ ُ
ض».
الر ُّب َعلى ال� أ ْر ِ
َو َح َّت َم َو َسيَ ْصنَ ُع ُه َّ
َ 29وكَما َسبَ َق أا ْن قا َل اإ َش ْعيا« :لول� أا َّن َر َّب
َسادوم
الصباؤو ِت أابْقى َلنا ب َ ِق َّي ًة َلكُ ّنا ك
َّ
َ
َو َلشاب َ ْهنا َعمورةَ».

30
يش َبقى نْقول؟ الا َم ْم َل ما ع ْديوا 30ماذا نَقو ُل اإذاً؟ ال� أُ َم ُم ا َّلذي َن َل ْم يَكونوا
اَأ ْ
خلف الب ْرَ ،ح َّصلوا الب ْر ،ب ْر لَ ّواِ م الايما ْن ،ي َ ْس َعو َن َخ ْل َف الب ِِّر أا ْد َركوا الب َِّر ،الب َِّر ا َّلذي
ف ناموس ِم َن ال إ�يمانَِ 31 .ول ِك َّن اإ ْس َ
رائيل ا َّلذي كا َن
واسرائي ْل َل كا ْن ي ْعدي خ ْل ْ
ْ 31
ناموس
س الب ِِّر َل ْم ي ُ ْد ِر ْك
ي َ ْسعى َخ ْل َف نامو ِ
َ
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الب ِِّرَ 32 .و ِلماذا؟ ِل�أنَّ ُه َل ْم يَكُ ْن ِم َن ال إ�يمانِ،
س ،فَق َْد َعثَروا
ب َ ْل ِم ْن أا ْعما ِل ال ّنامو ِ
ْتوب« :ها
ِب َح َج ِر ال َع ْث َر ِة33 ،كَما ُه َو َمك ٌ
أانَذا ِ
واض ٌع في ِص ْهيَو َن َح َج َر َع ْثر ٍةَ ،ح َج َر
َش ٍّكَ ،و َم ْن ِب ِه اآ َم َن ل� ي َ ْخزى».
اإخ َْوتيَ ،م َس َّرةُ قَ ْلبي َو َط ْلبَتي َلدى
الل ِه ِم ْن أا ْج ِلهم ِه َي أا ْن ي َ ْخلُصوا،
ِ 2ل�أنّي أا ْش َه ُد َل ُهم أا َّن فيهِم غَي َرة ً ِلل ِهَ ،ول ِك ْن
يس بِال َم ْع ِرفَ ِةِ 3 ،ل� أ َّن ب َِّر الل ِه َل ْم ي َ ْع ِرفوهُ،
َل َ
َول ِك ْن ب َِّر أانْف ُِسهِم َطلَبوا أا ْن يُقيمواَ ،و ِم ْن
أاجل هذا ِل ِّبر الل ِه َل ْم ي َ ْخ َضعواِ 4 .ل� أ َّن
س ِه َي ال َمسي ُح ِللب ِِّر ِلك ُِّل َم ْن
غاي َة ال ّنامو ِ
ي ُ ْؤ ِم ُن ِب ِهِ 5 .ل� أ َّن موسى هكَذا كَتَ َب َع ْن
سَ « :م ْن ي َ ْع َم ْل ب ِ
ِهذ ِه ف ََسيَ ْحيا
ب ِِّر ال ّنامو ِ
بِها».
َ 6ول ِك َّن الب َِّر ا َّلذي بِال إ�يما ِن هكَذا
يَقو ُل« :ل� تَق ُْل في قَ ْلب َِكَ :م ْن َص ِع َد اإلى
الس ِ
ماء َو أانْ َز َل ال َمسي َح؟ َ 7و َم ْن نَ َز َل اإلى
َّ
أ
ُع ْم ِق الها ِوي َ ِة َوا ْص َع َد ال َمسي َح ِم ْن بَين
ال� أ ْم ِ
وات؟» َ 8ول ِك ْن ماذا قا َل؟ «قَريبَ ٌة
اإ َل َ
يك ِه َي الكَ ِل َم ُة ،اإلى فَ ِم َك ،اإلى
قَ ْلب َِكِ ».
هذ ِه ِه َي كَ ِل َم ُة ال إ�يما ِن ا َّلتي
نَكْ ِر ُز بِها9 .فَ إا ْن تَ ْعتَ ِر ْف ِب َف ِم َك ِب َربِّنا يَسو َع
ال َمسيح َوتُ ْؤ ِم ْن ِب َق ْلب َِك أا َّن الل َه أاقا َمه ِم ْن
بَين ال� أ ْم ِ
وات ف ََستَ ْخلُ ُصِ 10 .ل� أ َّن ال َق ْل َب

10

10:10–32:9

من َل
يش؟ ْ
الب ْر ،لناموس الب ْر ما وص ْل .لَ ْ
لي من ا ْعمال النّاموس
ما كا ْن م الايما ْن َب ِ
توب:
ْت َعثْوروا ْب َح َجر ال َع ْث َو َرة ،كَما لَ ّواِ َم ْك ْ
«هاي اَنا اأ ْ
ف َص ْهيو ْن َح َج ْر َع ْث َو َرة،
حط َ
من ِفيو م ُو ي ْط َل ْع
َح َجر فَشْ َك ِلةْ ،و َل ياآ ْ
َمخْ جولْ».
اخوتي ،شَ ْهو ْة َق ْلبي ْو َط َلبي من
شانن ها ْذ واَِ ،ت يخْ َلصو ْن.
اَلله ْب ْ
لى
من َل اَأ ْش َه ْد ْلن في ع ْند ْن غيرِة َلاللهَ ،ب ِ
ْ
ِ
لى
من َل ما َع َرفوا ب ّر اَللهَ .ب ِ
م ُو ْب َم ْعرِفةْ ،
من هاي ما
فوسن رادوا ياَأ ّسسونْ .و ْ
ب ّر نْ ْ
من َل َم ْق َصد النّاموس
َخ َضعوا لَب ّر اَللهْ .
من
ال َم ْ
من ِفيوْ .
سيح واِ ،للب ْر لك ْل من ياآ ْ
اموسَ « :ل
َل موسى كذاِ َك َت ْب َعلى ب ّر النّ ْ
يعيش ِفيا».
َ
يسي َهوذ الاَوام ْر َت ْ
32

33

10
2

3

4

5

س ب ْر لَ ّواِ بالايمان كذاِ يقولْ« :لا تْقو ْل
َب ْ
ف َق ْل ْ
سيح،
َ
للسما ْونَ َّزل ال َم ْ
بكْ :
من َط َل ْع َّ
سيح
من نز ْل لَع ْمق الهاويِة ْوط ِالع ال َم ْ
يا ْ
يش قال؟ « ْق َري ِبة ي ِا
يتين؟» َب ِ
من َبين ال َم ْ
ْ
لى اَأ ْ
ِ
من َق ْل ْ
بك ».هاي
من ث ّمك ْو ْ
منّك الك ْلمةْ ،
ك ْلمة الايما ْن َل ن ْكر ْز ي ِاَ .بقى َل ا ْع َت َرفت
ْبث ّمك ْب َيس ُوع ال َمسيح ْواآ َم ْنت ْب َق ْلبك اَلله
من َل
صْ ،
من َبين ال َم ْ
َق َّيمو ْ
يتينَ ،ت تخْ َل ْ
6

7

8

9

10
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من ِفيو ،ي ْت َب َّررْ .وث ْم َل ي ْعترفْ ِفيو،
َق ْل ْب َل ياآ ْ
من هاي قال ال ّ ْكت ِا ْب« :ك ْل من
صْ .
يخْ َل ْ
من ِفيو م ُو ي ْط َل ْع َمخْ جولْ».
ياآ ْ
من
ين ياهودي ْو َوثَنيْ ،
و ْبهاي ما َف َّر ْق َب ْ
َل واِح ْد واِ َر ّب الكلْ ،و َغني كَري ْم ف ك ْل
من ي ْدعي ْاسم
من َل «ك ْل ْ
من ي ْد ِعيوْ ،
ْ
ص».
ال َّر ْب ،يخْ َل ْ
َبقى اأ ْش َو ْن ي ْد َعو ْن ها ْذ َل ما ك ْللا آ َمنوا
يس ْدقو ْن ْ
ِفيو؟ َو ْ
هاك َل ما ك
اش َون َ
يس َمعو ْن َبلا كار ْز؟
اس َت َمعولو؟ َو ْاش َو ْن ْ
ْ
َو ْاش َو ْن ي ْكرزو ْن َل ما انْ َب َعثوا؟ كَما لَ ّواِ
توب« :اَأ ْشقَد ْك َو ِ
يسة ْاج َر ْين َل َيبشرون
َم ْك ْ
شارات صالْ َحة».
بالسلا ْمَ ،ل َيبشرون ْب
ْ
َّ
من
س م ُو كلّ ْن طاعوا ْبشارة الانْجيلْ ،
َب ْ
من َسد َّْق ك ْلم ْتنا؟»
َل اإش ْعيا قالْ« :يا َر ْبْ ،
11

12

13

14

15

16

من َس َمع الاذنْ ،و َس َمع
َبقى الايما ْن ْ
س اَأقولَْ :ع َج ْب ما
الاذ ْن ْ
من ك ْلمة اَللهَ .ب ْ
ض َط َل ْع َصوتن،
س ْمعوا؟ هاي «ف ك ّل الا َ ْر ْ
والن».
ْول ِا آخر ال ّدنْي ِا ْ
وصلت ا ْق ْ
17

18

س َأاقولَْ :ع َجب ْاسرائي ْل ما َع َرف؟
َب ّ
«ت َاخلّيكن
اَأ َّو ْل شي موسى كذاِ قالَْ :
من اَأ ِّمة َغشي ِمة َت
من اَأ ِّمة م ُو اَأ ِّمةْ ،
تْغارو ْن ْ
كن».
ْاحم ْق ْ
19
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ا َّلذي ي ُ ْؤ ِم ُن ِب ِه يَتَبَ َّر ُرَ ،والف َُم ا َّلذي ي َ ْعتَ ِر ُف
تاب يَقو ُل« :ك ُُّل َم ْن
ِب ِه ي َ ْخلُ ُصِ 11 .ل� أ َّن ال ِك َ
ي ُ ْؤ ِم ُن ِب ِه ل� ي َ ْخزى».
َ 12وفي هذا َل ْم يُف َِّر ْق بَي َن اليَهو ِد
َواليونان ّيي َن ِل�أنَّ ُه وا ِح ٌد َر ُّب َجمي ِعهِم ال َغ ِن ُّي
في ك ُِّل َم ْن ي َ ْدعوهُِ 13 .ل� أ َّن «ك َُّل َم ْن ي َ ْدعو
الر ِّب ي َ ْخلُ ُص».
بِا ْس َم َّ
َيف ي َ ْدعو َن َم ْن َل ْم ي ُ ْؤ ِمنوا ِب ِه؟
 14اإذاً ك َ
َيف ي ُ َص ِّدقو َن َ
ذاك ا َّلذي َل ْم ي َ ْس َمعوهُ؟
َوك َ
َيف
َيف ي َ ْس َمعو َن بِلا كا ِر ٍز؟ َ 15وك َ
َوك َ
ْتوب:
يَكْ ِرزو َن اإ ْن َل ْم ي ُ ْر َسلوا؟ كَما ُه َو َمك ٌ
ِالسلا ِم
«ما أابْهى أا ْر ُج َل ال ُمبَ ِّشري َن ب َّ
ِالصالحا ِت».
َوال ُم ِّ
بشري َن ب ّ
َ 16ول ِك ْن َل ْم ي ُ ِط ْع َجمي ُع ُهم بِشا َرةَ
ربَ ،م ْن
ال إ�نْجي ِلِ ،ل� أ َّن اإ َش ْعيا قا َل« :يا ُّ
َص َّد َق كَ ِل َمتَنا؟»
 17اإذاً ال إ�يما ُن ِم ْن َس َم ِع ال� أُ ُذ ِن َو َس َم ُع
ال� أُ ُذ ِن ِم ْن كَ ِل َم ِة الل ِه18 .اإلّ� أانّي أاقو ُل:
ض
أالم ي َ ْس َمعوا؟ ُه َوذا «في ك ُِّل ال� أ ْر ِ
َخ َر َج َمقا ُل ُهمَ ،واإلى أاقاصي ال َم ْسكونَ ِة
كَ ِلماتُ ُهم».
19اإلّ� أانّي أَاقو ُل :أا َل ْم ي َ ْع ِر ْف اإ ْس ُ
رائيل؟
غيركُم ب أُِا َّم ٍة
أا َّول� ً موسى هكَذا قا َلَ « :س أُا ُ
يس ْت أُا َّم ًة َوب أُِا َّم ٍة ل� تُطي ُع َس أُاغي ُظك ُْم».
َل َ

روما
َ 20وتَ َج َّر أا اإ َش ْعيا َوقا َلَ « :ظ َه ْر ُت ِل َّلذي َن
َل ْم ي َ ْطلُبوني َو ُوج ِْد ُت ِل َّلذي َن َل ْم ي َ ْس أالوا
َع ّني».
 21أا ّما ل إ� ْس َ
رائيل فيَقو ُل« :ب َ َس ْط ُت ي َ َد َّي
َطوا َل اليَو ِم اإلى أُا َّم ٍة ُم ِ
خاص َم ٍة ل� تُطي ُع».
َول ِك ّني أاقو ُل :أا َرف ََض الل ُه َش ْعبَ ُه؟
حا َشاِ .ل�أنّي أانا أايضاً ِم ْن اإ ْس َ
رائيل
راهيم ِم ْن ِس ْب ِ
ط ِب ْنيامي َنَ 2 .ل ْم
ِم ْن نَ ْس ِل اإبْ َ
ض الل ُه َش ْعبَ ُه هذا ا َّلذي َسبَ َق فَ َع َرفَ ُه.
ي َ ْرفُ ِ
أا َوما تَ ْع ِرفو َن ما قا َل اإيل ّيا في ال ِكتا ِب َو ُه َو
ي َ ْشتَكي اإلى الل ِه َعلى اإ ْسرائيل؟ َلق َْد قا َل:
3
ِياءك َوقَلَبوا َمذا ِب َح َك
« َربّي! قَتَلوا أانْب َ
قيت أانا َو ْحدي َو ُهم ي َ ْطلُبو َن نَفْسي».
َوب َ ُ
َقيل َل ُه في ك َْش ٍ
4ف َ
َيت
ف« :ها قَ ْد أابْق ُ
ِلنَفْسي َس ْب َع َة اآل� ِ
ف َر ُج ٍل َعلى ُركَ ِبهِم َل ْم
ي َ ْركَعوا َوي َ ْس ُجدوا ِلبَ ْع ٍل».
5
الز َم ِن أايضاً ،ب َ ِق َّي ٌة
هكَذا في هذا َّ
ب َ ِقيَ ْت في ال ُمختا َر ِة ِم َن ال ِّن ْع َم ِة6 .فَ إا ْن كا َن
يس ِم ْن أا ْعما ٍلَ .واإلّ� فَال ِّن ْع َم ُة
بِال ِّن ْع َم ِة ،فَلَ َ
يس
يس ْت ِن ْع َم ًةَ .واإ ْن كا َن بِال� أ ْعما ِل ،فَلَ َ
َل َ
يس َع َملا ً.
ِم َن ال ِّن ْع َم ِةَ .واإلّ� فَال َع َم ُل َل َ
 7ماذا اإذاً؟ ِت ْل َك ا َّلتي كا َن ي َ ْطلُبُها
اإ ْس ُ
رائيلَ ،ل ْم يجِ ْدها .أا ّما ال ُم ْختا َرةُ
صاب ال َعمى
ف ََو َج َد ْتَ .و أا ّما ب َ ِق َّيتُ ُهم فَق َْد أا َ
ب :أ
قُلوب َ ُهمَ 8 .وفْقاً ِلل َمكْتو ِ
«ا ْعطا ُهم الل ُه

11

8:11–20:10

وتْجاسر اِش ْعيا ْوقالَْ « :ظ َه ْر ُت لَو ْذ َل ما
َط َلبوني ،وانْ َو َج ْد ُت ع ْن ْد َهو ْذ َل ما َساَألوا
َع َلي».
َّيت
لاسرائي ْل قالْ« :طول َاليو ْم َمد ُ
س ْ
َب ْ
اإيدَي لا َأ ِّمة َعني ِتة م ُو تْطي ْع».
س اَأقولْ :لَيش اَلله عافْ اَأ ّمتو؟
َب ْ
من
حاشا .اَأنا زاِ من ْاسرائيل اَناْ ،
يامين .اَألله ما
من َقبيل ْة ب ْن ْ
ن َْسل ا ْبراهي ْم ْ
من َقب ْل َع َرفا ،والّا م ُو ت ْعرفو ْن
عافْ اَأ ّمتو َل ْ
يش قا ْل َو ْق ْت َل ْاشتكى
ف ْكت ِاب ايِل ّيا اَأ ْ
اسرائيلْ ،وقالْ« :يا َر ْب!
َلالله َعلى ْ
َق َتلوا نَبايتك ْو َخ َّربوا َمذابحك َوانا ْب َو ْحدي
َيت ،ويدَورو ْن َت ي ْقتلوني».
َبق ُ
يت
ف« :هاي اَنا َخلَّ ُ
س انقالْلو ف كَشْ ْ
َب ّ
ركبن ما َركَعوا
لي َسب ْعة اَلاف َزلَ ِمة َعلى ْ
ْو َس َجدوا لَ َبع ْل».
من
ْوكذاِ َ
ف َهال َّزما ْن زاَِ ،فضْ ِلة َبقى ْ
مخْ تارين النّ ْع ِمةْ .ومادا ْم بالنّ ْع ِمةَ ،م ْعناتو م ُو
بالا ْعمال ،والّا واِ النّ ْع ِمة م ُو ن ْع ِمة ي ِا .و َل
كا ْن بالا ْعمالَ ،م ْعناتو م ُو م النّ ْع ِمة ،والّا واِ
ال َع َم ْل م ُو َع َم ْل واِ.
يش َبقى؟ ها ْك َل كان يريد ْاسرائي ْل
اَأ ْ
الجما َعة المخْ تا َرة ،اَأ َر ْت.
س َّ
ما ارىَ .ب ّ
توب:
والباقي منّ ْن عمي َق ْل ْ
بن .كَما لَ ّواِ َم ْك ْ
« َعطاهن اَلله ُروح ْت َع ّمي ْو َعي َنين ْبشا ْن لا
20
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يس َمعو ْن دي
يف َْسرو ْن ِفياَ ،واذان ْبشا ْن لا ْ
َل َه َاليو ْم ها ْذ».
رتن فخَّ ة تْس ِي ْرلن،
وداهو ْد زاِ قالْ« :ص ْف ْ
ْواأ ْجر ْن َح َج ْر َع ْث َو َرةْ .ت َعتّ ْم َعي َنين ْوما
َيرونْ ،و َظ ْهر ْن داي ْم َم ْعكوفْ َت يكو ْن».

روح ًا ُم ْع ِميَ ًة َو ُعيون ًا ِلئَ ّلا يَتَ َف َّحصوا بِها
َوا آذاناً ِلئَ ّلا ي َ ْس َمعوا َح ّتى هذا اليَو ِم».
َ 9وقا َل داوو ُد أايضاًِ « :لتَ ِ
مائدتُ ُهم
ص ْر َ
أاما َم ُهم ف ًَّخا َو َجزا ُؤ ُهم َشبَكَ ًة َو َعث َْرةً.
ِ 10لتُ ْظ ِل ْم ُعيونُ ُهم ِلئَ ّلا ي َ َروا َو َظ ْه ُر ُهم دوماً
ِليَكُ ْن ُم ْن َح ِنياً».

س اَأقولْ :ت َع ْث َوروا ْبشا ْن يقَعو ْن؟ حاشا.
َب ْ
لاص للا َم ْم ْبشان
َب ِ
لى ْب َع ْث َو ْ
رتن صا ْر َخ ْ
غنى للعالَم،
رتن
ْ
صارت ِ
يغارو ْنَ .ل َع ْث َو ْ
َمالن؟
ْوف ْقر ْن ِ
غنى للا َم ْم ،اَأ ْش َق ْد َبقى ك ْ
من َل اَأنا َرسول الا َم ْم،
لكن اَأقو ْل يا اأ َم ْمْ :
ْ
اَأ َعظّ ْم خدمتيَ ،ب ْلكي اَأ َح ّر ْك غير ْة شَ ْعبي
س منّ ْن.
َل ْ
ص ن ِا ْ
من لَحمي ْو َد ّمي َو َاخلّ ْ
يش َبقى
َل ْب َر ْف ْ
ضن صا ْر ص ْل َحة لل ّدنْي ِا ،اَأ ْ
من
َت يكون ْر
جوعن َلاللهَ ،غي ْر َحيا ْة ْ
ْ
الخميرِة ْم َقد َِّسة،
يتين؟ َل كانت َ
َبين ال َم ْ
جين زاِ ْم َقدَّس يكونْ .و َل كا ْن اَأ ْصل
ال َع ْ
الس َج َرة ْم َقدَّس ،الشّ يقا ْن زاِ ْم َقدَّسين
ّ
يكونو ْنْ .و َل انْ َق َط ْع منّا شيقا ْن ،وانْ َت
مت م ُو َضعن،
َل انْ َت َزيتونِة َب ّر ِّية ْت َط َّع ْ
ْوص ْرت ْش ْ
ريك لَع ْرق ال َّزيتونِة ْو َزيتا ،لا
ت ْت َگ َّب ْر َع الشّ يقان َل انْ َق َطعواَ .ل ْت َگ َّب ْر ْت،
جيب َل ْ
تحم ْل ع ْرق
بالك م ُو اأنْ َت واِ َل ْ
ْ
ِ
يح ْ
ملك.
الس َج َرةَ ،ب ِ
لى الع ْر ْق وا َل ْ
ّ
ي ْمكن تْقول« :الشّ يقان انْ َق َطعوا ْبشان

َّ 11ثم أاقو ُل :أا َعثَروا ِليَ ْسقُطوا؟ حاشا.
لاص ِللاأُ َم ِم
َول ِك ْن ِب َعث َْر ِتهِم صا َر َخ ٌ
12
نى
ِل إ�غا َر ِتهِم .فَ إا ْن صا َر ْت َعث َْرتُهم ِغ ً
نى ِللاأُ َم ِم ،فَكَم
ِللعا َل ِم َوال ُحك ُْم َعلَيهِم ِغ ً
ري تَما ُم ُهمَّ 13 .ثم َلكُم أاقو ُل أايُّها
بال َح ِّ
ال� أُ َممِ :ل�أنّي َرسو ُل ال� أُ َم ِم أُاع ِّظ ُم ِخ ْد َمتي،
14
ناء َل ْحمي َو أُا َخ ِّل ُص أُاناساً
َل َع ّلي أُا ُ
غير أابْ َ
ِم ْن ُه ْمِ 15 .ل�أنَّ ُه اإ ْن صا َر َر ْذ ُل ُهم ُمصا َل َح ًة
ِللعا َل ِم ،فَماذا اإذاً ُرجو ُع ُهم اإلّ� َحياة ً ِم ْن
واتَ 16 .واإ ْن كانَ ِ
بَين ال� أ ْم ِ
ت الباكورةُ
ُمق ََّد َس ًة فَال َج ْبل ُة أايضاًَ .واإ ْن كا َن ال� أ ْص ُل
ُمق ََّدساً فَال�أغْصا ُن أايضاًَ 17 .واإ ْن قُ ِط َع
ِم َن ال�أغْصا ِن َو أانْ َت ال ّتاب ُع ِل َزيتونَ ٍة ب َ ِّريَّ ٍة
ُط ِّع ْم َت في َم ِ
واض ِعها َو ِص ْر َت َشريكاً
الزيتونَ ِة18 ،فَلا تَ ْفتَ ِخ ْر َعلى
ِل� أ ْص ِل َو َد َس ِم َّ
ال�أغْصانِ .فَ إا ْن تَ ْفتَ ِخ ْر فلَ ْس َت أانْ َت حا ِم ُل
ال� أ ْص ِل ب َ ِل ال� أ ْص ُل ي َ ْح ِملُ َكَ 19 .و ُربَّما
تَقو ُل« :قُ ِط َع ِت ال�أغْصا ُن ِل� أُ َط َّع َم أانا في

9

10

س الم ُو ياهود
َخلاص النّ ِا ْ

11

12

13

14

15

16

17

18
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روما
واض ِعهاَ 20 ».ح َسناً! ِ
َم ِ
هذ ِه قُ ِط َع ْت ِل�أنَّها
َل ْم تُ ْؤ ِم ْنَ ،و أانْ َت بِال إ�يما ِن قُ ْم َت ،فَلا تتَعا َل
ِب ِفكْ ِر َك ب َ ْل َخ ْفِ 21 .ل�أنَّ ُه اإ ْن كا َن الل ُه َعلى
ال�أغْصا ِن ال َّطبيع َّي ِة َل ْم ي ُ ْش ِف ْق ،فَلَ َع َّل ُه
َعلَ َ
يك أايضاً ل� ي ُ ْش ِف ُق22 .فَانْ ُظ ْر اإذاً طيب َة
الل ِه َوقَ ْس َوتَ ُهَ .على ا َّلذي َن َسقَطوا قَ ْس َوةٌ
أا ّما َعلَ َ
يك فَطيب ٌة اإ ْن ثَبَ َّت في ال ّطيب ِة َواإلّ�
ف أَانْ َت أايضاً َستُ ْق َط ُعَ 23 .و ُهم اإ ْن َل ْم ي َ ْثبُتوا
في َع َد ِم اإيما ِنهِم فَ ُه ْم أايضاً َسيُ َط َّعمو َن،
ِل� أ َّن الل َه قا ِد ٌر أا ْن ي ُ َط ِّع َم ُهم ثا ِنيَ ًةِ 24 .ل�أنَّ ُه
اإ ْن كُ ْن َت أانْ َت ِم ْن َزيتون ٍة ب َ ِّريَّ ٍة ِه َي َطبي َعتُ َك
قَ ْد قُ ِط ْع َت َوفي غَي ِر َطبي َع ِت َك قَ ْد ُط ِّع ْم َت،
في َزيتونَ ٍة َج ِّي َد ٍة ،فَكَم بِال�أولى أا ْن ي ُ َط َّع َم
ِ
هؤل�ء في َزيتونَ ِة َطبي َع ِتهِم؟
َّ 25ثم اإنّي أا ْرغ َُب يا اإخ َْوتي أا ْن تَ ْع ِرفوا
َماء في َر ْأاي
هذا ِّ
الس َّر ِلئَ ّلا تَكونوا ُحك َ
أانْف ُِسكُم أا َّن َعما َوةَ ال َق ْل ِ
ب ِل ُم َّد ِة َزما ٍن
صا َر ْت ِل إ� ْس َ
رائيل َح ّتى ُدخو ِل ِم ْل ِء ال� أُ َم ِم.
ص َوفْقاً
َ 26وحينَ ٍئذ ك ُُّل اإ ْس َ
رائيل َسيَ ْخلُ ُ
ِلل َمكْتو ِ
بَ « :سيَ ْأاتي ِم ْن ِص ْهيَو َن ال ُم ْن ِق ُذ
قوب27 .حينَ ٍئذ يَكو ُن
َوي َ ُر ُّد ال إ�ثْ َم َع ْن ي َ ْع َ
َل ُهم َع ْهدي اإ ْذ أا ْغ ِف ُر َل ُهم َخطايا ُهم».
28بِال إ�نْجي ِل ُهم أا ْعدا ٌء ِل� أ ْج ِلكُمَ .وبِال� ْخ ِتيا ِر
َم ْحبوبو َن ِل� أ ْج ِل ال� آ ِ
باءِ 29 .ل� أ َّن الل َه ل�

29-20:11

من َل
سَ .هو ْذ ْ
اَأنا م ُو َض ْ
عن اَأ ْت َّط َّع ْمْ ».ك َويّ ْ
ما اآ َمنوا ،انْ َق َطعوا .وانْ َت ْب إا ْ
يمانك ق ْم ْت.
لى خافْ َ .ل
لا ْت َعلّي لَف ُو ْق ف ف ْكر ْكَ ،ب ِ
كن
َع الشّ يقان ال َّطبيع ّية اَألله ما شَ َف ْق ،ي ْم ْ
َع َل ْ
يك زاِ م ُو يشْ ف ْق؟ َبقى َطلّ ْع رى طيبة
اَلله ْو َقساوتوَ ،على َل َو َقعوا َقساوِة ْو َع َل ْ
يك
ف َهالطّي ِبة ،والّا واِ اأنْ َت
َيت َ
طي ِبةَ ،ل َبق ْ
زاِ َت ت ْنقط ْعْ .و َهو ْك َل ما َبقَوا كذاِ َبلا
من َل يت ِيق الله
اإيما ْن ،هنّ ِا زاِ َت ي ْت َط َّعمو ْنْ ،
من من ْجدي ْدَ :بقى َل انْ َق َط ْع ْت
ي ْر َجع ي َط ّع ْ
من َطب ِي ْ
عتك ،و ْت َط َّع ْم ْت
من َزيتونِة َب ّر ِّية ْ
اأنْ َت ْ
من َطب ِي ْ
عتك ،اَأ ْش َق ْد اَأ ْه َي ْن
َ
ف َزيتونِة َطي ِبة م ُو ْ
عتن؟
َبقى َهو ْك ي ْت َط َّعمو ْن َ
من َطب ِي ْ
ف َزيتونِة ْ
20

21

22

23

24

َر ْح ِمة اَللّة ل ْلك ْل

السرْ ،بشا ْن
َأاري ْد يا اخوتي ت ْعرفو ْن َه ّ
كيمينَ .عمى
كن َح
ْ
لا ت ْفت ْكرو ْن ُرو ْح ْ
َق ْل ْب لَقس ْم من ْاسرائي ْل صا ْر دي لَ َم ْن
ي ْدخ ْل َتمام الا َم ْمْ .وهاك ال َو ْق ْت ،ك ّل
توب:
ص ،كَما لَ ّواِ َم ْك ْ
ْاسرائي ْل َت يخْ َل ْ
ويب ّعد الشَّ ر
َ
«ت يّجي ْ
من َص ْهيو ْن الّم َن ّجي َ
من َي ْعقوبْ .وهاك ال َو ْق ْت َت يس ِي ْرلن
ْ
ال َعهد َل َو َعدتوو ْنَ ،و ْق ْت َل َت ا ْغف ْر ْلن
اتنْ ».بموجب الانْجي ْل ع ْدوا ْن ن ِا
َخط ّي ْ
بوبين ن ِا لَخاط ْر
ْب َس َببكنْ .وبالاخْ تيا ْر َم ْح ْ
من َعط ّيتو
الا َ َّب ْ
من َل م ُو ي ْر َجع اَلله ْ
هاتْ .
25

26

27

28

29
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4:12–30:11

من َقب ْل
تن َع َصيتن اَلله ْ
ْو َد ْعوتو :كَما َل انْ ْ
من َل هنّ ِا َع َصوا ،نَفس
تنْ ،
والسع انْ َر َح ْم ْ
َّ
ِ
الس ْع َر ْحم ْة َل في
الشِّ ي َهو ْذ زا َع َصوا َّ
ين زاِ يس ِي ْر َر ْح ِمةَ .بقى
يكنْ ،بشا ْن َع َل ْ
َع َل ْ
العصيانْ ،بشا ْن
س ك ّل انْسا ْن ف ْ
اَألله َح َب ْ
غنى ْوح ْكمة
ي ْر َح ْم ك ّل انْسا ْن .يا ع ْم ْق ِ
ْو َم ْعرفة اَلله! ما في انْسا ْن ي ْعرفْ َتدابيرو
فحص« .من واِ َل َع َرفْ فكر
ْوط ْرقو م ُو ت ْن ْ
من واِ َل
من واِ َل شا ْر َع َليو؟ ْو ْ
ال َّربْ ،و ْ
ف الا َ َّو ْل َعطا ُهْ ،و َب ْعدا اَأ َخ ْذ منّو؟» الك ْل
بيح
منّو والك ْل بِيو والك ْل بيدو .ل ُه ال َّت ْس ْ
ين.
دين اآ ّم ْ
وال َّت ْمجي ْد لا َأ َبد الا آ ْب ْ
30

31

32

33

34

35

36

12

كن يا اخوتي ْب َر ْحمة
َبقى اَأ ْت َو َّسل لْ ْ
بيحة
اَللهَ ،ت ْت َق ْدمون ْاج
ْ
سادكن َذ َ
َح ِّية ْم َقد َِّسة ْو َم ْقبولِة من اَلله ْبخ ْد ِمة َعقل ِّية.
لا تتْشَ َّبهون ْب َهال ّدنْي ِاْ .ت َغ َّيروا ْب َت ْجدي ْد
يش واِ َل يريدو اَلله:
َعق ْلكنْ .و َميزوا اَأ ْ
الح ،وال َم ْقبو ْل والكام ْلَ .واقول ْبن ْعم ْة
ّ
الص ْ
ات
كن :لا ت ْفت ْكرو ْن َب ّر ْ
َل انْ َع َط ْت لي لكلّ ْت ْ
َل لاز ْم ت ْفت ْكرون .ا ْفت ْكروا ْبقَنا َعة ،ك ْل
من
واِح ْد َعلى َق ْد اإيما ْن َل َق َس ْملو اَللهْ .
ف َج َسد واِح ْد في لنا اَأوايل
َل كَما َل َ
ْكثيرْ ،وك ّل الاَواي ْل م ُو شغ ْل واِح ْد لها،
2

3

4
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ي َ ْر ِج ُع في َع ِط َّي ِت ِه َو َد ْع َو ِت ِهِ 30 .ل�أنَّ ُه كَما
أانْتُم أايضاً كُ ْنتُم غَي َر ُمطيعي َن ِلل ِه ِم ْن قَ ْب ُل
ِ
هؤل�ء 31 ،هكَذا
َوال� آ َن ُر ِح ْمتُم ِل ِع ْصيا ِن
ِ
أايضاً
هؤل�ء َل ْم ي َ ْمتَ ِثلوا ِل َّلر ْحم ِة ا َّلتي
َح َّل ْت َعلَيكُم ِلكَي تَ ُح َّل َعلَيهِم أايضاً
الر ْح َم ُةِ 32 .ل� أ َّن الل َه َحبَ َس ك َُّل اإنْسا ٍن في
َّ
33
أ
ال ِع ْصيا ِن ِليَ ْر َح َم ك َُّل اإنْسانٍ .ما ا ْع َم َق
ِغنى َو ِحكْ َم َة َو َم ْع ِرفَ َة الل ِه ،فَلا اإنْسا َن
ي َ ْسبُ ُر أا ْحكا َم ُهَ ،و ُط ُرقُ ُه ل� تُ ْستَقْصى.
34
الر ِّب َو َم ْن صا َر
ل إ�نَّ ُه « َم ْن َع َر َف ِفكْ َر َّ
َل ُه ُمشيراً؟ َ 35و َم ْن َسبَ َق َل ُه أا ْن أا ْعطاهُ َّثم
أَا َخ َذ ِم ْن ُه؟» ِ 36ل� أ َّن الك َُّل ِم ْن ُه َوالك َُّل ِب ِه
كات اإلى
َوالك َُّل ِبيَ ِد ِهَ .ل ُه ال َّتسابي ُح َوالبَ َر ُ
أاب َ ِد ال�آبِدي َن ا آمي َن.
اإذاً أا ْطلُ ُب ِم ْنكُم اإذاً يا اإخ َْوتي
ِب َر ْح َم ِة الل ِه أا ْن تُقيموا أا ْجسا َدكم
ذَبي َح ًة َح َّي ًة َو ُمق ََّد َس ًة َو َمقْبو َل ًة ِلل ِه في
ِخ ْد َم ٍة نا ِط َق ٍةَ 2 .ول� تَتَ َش َّبهوا بِهذا العا َل ِم
ب َ ْل تَ َغ َّيروا ِبتَ ْج ِ
ديد أاذْها ِنكُمَ ،و َم ِّيزوا
الصال َح ُة َوال َمقْبو َل ُة
ما ِه َي اإرا َدةُ الل ِه ّ
َوالكا ِملَ ُة3 .ف أَاقو ُل بِال ِّن ْع َم ِة ال ُم ْعطا ِة لي
حد ما
ِل َجمي ِعكُم :ل� تَ ْفتَ ِكروا ُمتَجاوِزي َن َّ
كر ك ٌُّل ِم ْنكُم
ي َ ْنبَغي أا ْن تَ ْف ِت ِكروا ،ب َ ْل ِليَ ْفتَ ْ
ب َِودا َع ٍة ِب َح َس ِ
ب ما قَ َس َم َل ُه الل ُه ِم ْن اإيما ٍن
ِب ِمقْدا ٍرِ 4 .ل�أنَّ ُه كَما َلنا في َج َس ٍد وا ِح ٍد
َثيرةٌ َوك ُُّل ال� أ ْع ِ
يس َلها
ضاء َل َ
أا ْعضا ٌء ك َ

12

روما
َع َم ٌل وا ِح ٌد 5 ،هكَذا أايضاً نَ ْح ُن الكَثيري َن
َج َس ٌد وا ِح ٌد في ال َمسيح َو َجمي ُعنا وا ِحداً
ضَ 6 .ول ِك ْن َلنا
فَوا ِحداً أا ْعضا ٌء ب َ ْع ُضنا ِلبَ ْع ٍ
َموا ِه ُب ُم ْختَ ِل َف ٌة ِب َح َس ِ
ب ال ِّن ْع َم ِة ال ُم ْعطا ِة
َلناَ .م ْن َل ُه ال ُّن َّبوةُ فَ ِب َح َس ِ
ب ِمقْدا ِر اإيما ِن ِه.
َ 7و َم ْن َل ُه ِخ ْد َم ٌة ،فَفي ِخ ْد َم ِت ِهَ .و ِم ْن ُه َو
ُم َع ِّل ُم ،فَفي تَ ْعلي ِم ِهَ 8 .و َم ْن ُه َو ُم َع ٍّز ،فَفي
تَ ْع ِزي َ ِت ِهَ .و ِم ْن ُه َو ُم ْع ٍ
ط ،فَفي بِسا َط ٍة.
س َع َم ٍل ،فَبِا ْج ِتها ٍد.
قائم َعلى َر ْأا ِ
َو َم ْن ُه َو ٌ
َو َم ْن ُه َو را ِح ٌم فَ ِب َف َر ٍحَ 9 .ول� تَكُ ْن َم َح َّبتُكُم
لشرو ِر
َّ
غاش ًة ب َ ْل كونوا ُم ْب ِغضي َن ِل ُّ
ِالصالحا ِت10 .كونوا ُم ِح ّبي َن
َو ُمتَ َع ِّلقي َن ب ّ
ِل إ�خ َْو ِتكُم وا ّدي َن أا َح ُدكُم ال� آ َخ َر ُم ْؤ ِثري َن في
ال َّتوقي ِر أا َح ُدكُم ال� آ َخ َر11 .كونوا نَشيطي َن
ِالرو ِح َوا ْشتَ ِغلوا
ل� كُسالى .ا ْغلَوا َغلَياناً ب ّ
ِل َربِّكُم 12 .كونوا ف َِرحي َن ب َِرجا ِئكُم،
دائدكُمُ ،موا ِظبي َن َعلى
ُمتَ َح ِّملي َن َش َ
الصلا ِة13 .كونوا ُمشا ِركي َن ِلل ِق ّديسي َن
َّ
ِ 14
ِع ْن َد ا ْح ِتيا ِجهِمُ ،م ِح ّبي َن ِلل ُغ َرباء .با ِركوا
ُم ْض َطهِديكُم .با ِركوا َول� تَ ْل َعنوا.
15ا ْف َرحوا َم َع ال َف ِرحي َن َوابْكوا َم َع الباكي َن.
َ 16وما تَ ْفتَ ِكرو َن َع ْن أانْف ُِسكُم ،ا ْفتَ ِكروه
َع ْن اإخ َْو ِتكُم أايضاًَ .ول� تَ ْفتَ ِكروا ِفكْراً
ُمتَشا ِمخاً ب َ ِل انْ َض ّموا اإلى ال ُم ِ
تواضعي َن،
َماء في َر ْأا ِي أانْف ُِسكُم.
َول� تَكونوا ُحك َ
َ 17ول� تُجازوا اإنْساناً َع ْن َش ٍّر ب َِش ٍّر ،ب َ ِل

17-5:12

س َج َس ْد
نحن ِاْ ،كثي ْر ْ
نَ ْفس الشِّ ي ْ
نحن ِاَ ،ب ْ
سيح ،واِحد ْبواِح ْد منّا
نحن ِا ف ال َم ْ
واِح ْد ْ
واهب ك ْل واِح ْد
اَأواي ْل لَ َبعضْ نا ْ
نحن ِاْ .ولنا َم ْ
شك ْلَ ،على موجب النّ ْع ِمة َل انْ َع َط ْت لنا.
في َل ل ُه النّب ِّوةَ ،على َق ْد اإيمانوْ .و َل ل ُه
الخ ْد ِمة ،ف خ ْدمتو .وال ّ ْم َعلّ ْم ،ف ع ْلمو.
ف َت ْعزِيتوْ .و َل ي ْعطي،
ولَ ّواِ ْم َع ّزيَ ،
راس شغلْ ،ب َنشاط.
ْب َبسا َطةْ .و َل يقو ْم َعلى ْ
يسي ا ْعما ْل َر ْح ِمةْ ،بف ََر ْحْ .ولا تْكون
ْو َل َ
كن َمغ ِ
ْشوشة .ا ْك َرهوا الّشْ رو ْر والْ َحقوا
ْم َح ّب ْت ْ
لاخوتكن،
ين
ا ْعمال َ
ْ
الخي ْر .كونوا ْمح ّب ْ
ين واِح ْد للاخْ  .ك ْل واِح ْد َخلّي ي َك ّر ْم
و ْمح ّب ْ
َشيطين
ويبدِّيو َعلى نَ ْفسو .كونوا ن
ْ
اَأخو ُهَ ،
كاسلون .ا ْغ َلوا َغلي بال ّر ُوحْ .اشتغْلوا
لا ت ْت َ
جاكن،
حانين َ
ف َر ْ
كن .كونوا ف ْر ْ
لَ َر ْب ْ
من
ْكن ،لا ت ْنق ْطعو ْن ْ
بورين ف ذيقات ْ
َص ْ
ف
ّيسين َ
ْكنَ .ف ْرقوا َع ال َقد ْ
َصلات ْ
للغرب .ب ِا ْركوا َل
ين
عازتن .كونوا ْمح ّب ْ
ْ
ْ
ِ
دوكن ،با ْركوا ْولا ت ْت َن َّعلو ْن .ا ْف َرحوا
يضْ ْ
طه ْ
َم ْع َل ي ْف َرحو ْن وا ْب َكوا َم ْع َل ي ْب َكو ْنْ .وشي
كن ،نَفس الشِّ ي َعلى
َل ت ْفت ْكرو ْن َعلى ُرو ْح ْ
اأخوتْكنْ .ولا ت ْفت ْكرو ْن فك ْر ك ْبرِيا .ا ْق َتدَوا
ف
بالمتْواضْ عينْ ،ولا تْكونو ْن َح
كيمين َ
ْ
كنْ .ولا تْر ّدو ْن لانْسا ْن شَ ر ْقبا ْل
َع ْين ُرو ْح ْ
5
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5:13–18:12

كن َت ت َْسون ا ْعمال َخي ْر
شَ ْرَ .س َووا جه ْد ْ
سْ .و َل كا ْن م ْمكن ْوي ْط َل ْع
قدّا ْم ك ّل النّ ِا ْ
كن ،عيشوا ْب َسلا ْم َم ْع ك ّل انْسا ْن.
بي ْد ْ
كن يا َم ْحبوبيني .ا ْع َطوا
لا تاخْ ذو ْن َحي ْف ْ
توب واَِ « :ل
الم ُو َض ْع لل َغ َض ْبْ ،
من َل َم ْك ْ
يفك ،اَأنا َت اخ ْذ ْ
ما َاخ ْذ ْت َح ْ
لك َحيفك
يقول ال َّر ْبْ .و َل جا ْع َعد ّو ْك َط ّعموْ .و َل
يت َهو ْذ ،جمر نار
عطشْ ،اس ِقيوَ .ل َس ْ
ْت َك ّو ْم َعلى ج ْمجمتو ».لا يغْل ْبكن الشَّ ر.
بالخي ْر.
ا ْغلبوا الشَّ ْر َ
س لازم تْطي ْع س ْلطات
ك ْل نَ ْف ْ
من َل ما في س ْل َطة م ُو من
الع ِالْ ِيةْ ،
مامورين.
طين من اَلله ن ِا
ْ
اَللهْ .و َهو ْذ لَنّ ِا ْم َسلَّ ْ
وچ
السل َطة ،ف ْ
َبقى ْ
من َل يقو ْم ف و ّچ َّ
وچ ْن،
اَأمر اَلله يقومْ .و َهو ْذ َل يقومو ْن ف ّ
من َل م ُو َخوفْ ن ِا
ينْ .
َت ي ْنحكم َع َل ْ
لى للشَّ ر .تْري ْد
الحكّا ْم لا ْعمال َ
الخي ْرَ ،ب ِ
م ُو تْخافْ م ال ّسلطا ْن؟ َسوي ا ْعما ْل َخي ْر،
من َل خادم اَلله واِ
َم ْ
دح َت تْنا ْل منّوْ ،
ْ
س َل شَ ْر كان ت َْسي،
لك لا ْعمال َ
الخي ْرَ .ب ْ
من َل م ُو َع الفاضي ك ْل َح َمل
خافْ ْ ،
يف :خادم اَلله واِ ي َن ّزل ال َغ َض ْب َعلى
الس ْ
َّ
من هاي واج ْبنا نْطي ْع ،م ُو
يسون ْشرو ْرْ .
َل َ
لى ْبشا ْن َضمي ْرنا زاِ.
سَ ،ب ِ
ْبشان ال َغ َض ْب َب ْ
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أ
أ
س
مام ال ّنا ِ
ا ْح َرصوا ا ْن تَ ْصنَعوا صا ِلحا ٍت ا َ
كُ ِّلهِم18 .اإ ْن كا َن ُم ْم ِكناً َوتَ َع َّل َق ال� أ ْم ُر
َاصنَعوا َسلاماً َم َع ك ُِّل اإنْسانٍ.
ِبكُم ،ف ْ
 19ل� تَ ْنتَ ِقموا ِل�أنْف ُِسكُم يا أا ِح ّبائي ب َ ْل
أا ْعطوا َمكاناً ِلل َغ َض ِ
ْتوب« :اإن
ب ِل�أنَّ ُه َمك ٌ
ض ِلنَف ِْس َك ف أَانا َس أا ْقضي َل َك يَقو ُل
َل ْم تَ ْق ِ
الل ُه 20 .فَ إا ْن جا َع َع ُد ُّو َك ف أَا ْط ِع ْم ُه َواإ ْن
رات
َع ِط َش فَا ْس ِق ِه .اإ ْن فَ َع ْل َت َل ُه هذا فَ َج َم ُ
نا ٍر تُك َِّو ُم َعلى ِق َّم ِة َر ْأا ِس ِه 21 ».ل� تَ ْغ ِلبَ َّنكُم
ِالصا ِل َح ِة.
الس ِّيئَ َة ب ّ
الس ِّيئَ ُة .ب َ ِل ا ْغ ِلبوا َّ
َّ
س ِل َسلاطي ِن
ِلتَ ْخ َض ْع ك ُُّل ن َ ْف ٍ
ال َع َظ َم ِة ِل�أنَّ ُه ل� ُس ْلطا َن اإلّ�
الس ْلطا ِن ِم َن الل ِه ُهم
ِم َن الل ِهَ ،و َذ َوو ُّ
2
ْأ
الس ْلطانِ،
قام ِض َّد ُّ
َمامورو َنِ .لذا َم ْن َ
قام ِض َّد أا ْم ِر الل ِه .واو َل ِئ َك ا َّلذي َن
فَق َْد َ
يَقومو َن ِض َّد ُهمَ ،سيَنالو َن ُحكْماً َعلَيهِم.
3
ّام َليسوا َخوفاً ِللاأ ْعما ِل
ِل� أ َّن ال ُحك َ
لش ّر َير ِة .فَ إا ْن أا َر ْد َت
الصالحة ب َ ْل ِل ِّ
ّ
الس ْلطا َن ،فَا ْع َم ْل صا ِلحاً
أالّ� تَ َ
خاف ُّ
فَيَ ْح َم َد َكِ 4 ،ل�أنَّ ُه خا ِد ُم الل ِه َل َكَ ،ول ِك ْن
ِ
الحاتَ .واإ ْن َس ِّيئَ ًة َع ِم ْل َت ،فَ َخ ْف،
لص
ِل ّ
يف َعبَثاًِ ،ل�أنَّ ُه خا ِد ُم
ِل�أنَّ ُه ل� ي َ ْح ِم ُل َّ
الس َ
ِ
الغاض ُب َعلى فا ِعلي
الل ِه َوال ُم ْنتَ ِق ُم
الس ِّيئا ِتِ 5 .لهذا يَجِ ُب َعلَينا أا ْن نَ ْخ َض َع
َّ
ب فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل ب َِسبَ ِ
ب ال َغ َض ِ
ل� ب َِسبَ ِ
ب
َضمي ِرنا أايضاً.
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ِ 6م ْن أاجل هذا تُ ْعطو َن َضريبَ ًة أايضاً،
ِ
هؤل�ء القائمو َن َعلى
ِل�أنَّ ُهم خ ُّد ُام الل ِه
ِ
الشؤونِِ 7 .لذا أا ّدوا ِلك ُِّل اإنْسا ٍن ما
هذ ِه ُّ
الضريب ُة،
الضريب َة ِل َم ْن َل ُه َّ
يَتَ َو َّج ُب َل ُهَّ :
راجَ ،وال َمهاب َ َة ِل َم ْن
راج ِل َم ْن َل ُه ال ُخ ُ
َوال َخ َ
رام.
رام ِل َم ْن َل ُه ال� ْح ِت ُ
َل ُه ال َمهاب ُةَ ،وال� ْح ِت َ
َ 8وب َِش ٍ
يء ل� تَكونوا َمديني َن ِل إ�نْسا ٍن
اإلّ� بِال َم َح َّب ِة أا َح ُدكُم ِللا آ َخ ِرِ ،ل� أ َّن َم ْن أا َح َّب
اموسِ 9 ،ل� أ َّن ِ
هذ ِه
صا ِحبَ ُه فَق َْد تَ َّم َم ال ّن َ
أايضاً ا َّلتي قا َل فيها« :ل� تَ ْز ِن َول� تَ ْقتُ ْل
َول� تَ ْس ِر ْق َول� تَ ْشتَ ِه َول� تَ ْش َه ْد زوراً»،
ناك َو ِص َّي ٌة أُاخْرى فَب ِ
َواإ ْن كا َن ُه َ
ِهذ ِه الكَ ِل َم ِة
يَكْ ُم ُل :أ
«ا ِح َّب قَريبَ َك كَنَف ِْس َك».
10ال َم َح َّب ُة ل� تَ ْف َع ُل َش ًّرا ِلقَريبِها ِل� أ َّن
سَ 11 .وا ْع ِرفوا
ميم ال ّنامو ِ
ال َمح َّب َة تَ ْت ُ
السا َع ُة ِم َن
الو ْق ُت َو أانَّها ّ
هذا أايضاً أانَّ ُه َ
ال� آ َن فَصا ِعداً ِلنَ ْستي ِق َظ ِم ْن نو ِمنا ِل� أ َّن
لاصنا أا ْق َر ُب اإلينا ِم ْن ُه حي َن ا آ َم ّنا.
َخ َ
12ال َّل ُ
يل ال� آ َن قَ ْد َعبَ َر َوال َّنها ُر قَ ِد ا ْقتَ َر َب.
لاح
فَ ْلنَ ْخلَ ْع َع ّنا أا ْعما َل ال ُّظ ْل َم ِة َو ْلنَ ْلبَ ْس ِس َ
ال ّنو ِرَ 13 .وكَما في ال َّنها ِر ِلنَ ِس ْر ب َِوقا ٍر ل�
س َول�
ِب َز ْم ٍر َول� ب ُِسكْ ٍر َول� ِب َم ْض َج ٍع نَجِ ٍ
ِب َح َس ٍد َو ِخصا ٍم14 .ول ِك ِن ا ْلبَسوا َربَّنا
يَسو َع ال َمسي َحَ .ول� تَ ْهتَ ّموا ِب َج َس ِدكُم
لش َهوا ِت.
ِل َّ

14-6:13

من
ْولَخاط ْر هاي ،حتّى َضري ِبة ت ْع َطونْ ،
راس َهوذ
َل خ ّداِمين اَلله ن ِا
ْ
القايمين َعلى ْ
ْ
الاشغالَْ .بقى ك ْل واِحد اع َطو ُه َح ّقو .لاَبو
راجَ ،خراج.
الضري ِبةَ ،ضري ِبةْ .ولاَبو َ
َّ
الخ ْ
رامة ،ك ِ
الهي ِبةَ ،هي ِبةْ .ولاَبو ال َك ِ
َرامة.
ْولاَبو َ
6

7

مح ّبة الاخْ وِة

ْولانْسا ْن لا تْكونو ْن َم ْحق ُوقين ْبشي َغي ْر
كن للاخْ َ .ل يحب َرف ِيقو،
بال ّ ْمح ِّبة واِح ْد ْ
اموس .حتّى هاي َل قالْ« :لا
ي َك ّمل النّ ْ
ت ْزني ْولا ت ْقت ْلْ ،ولا تشْ بطْ ،ولا تشْ تهي،
ْولا تشْ َه ْد شَ هاد ْة ُزورْ »،و َل كا ْن في َوص ِّي ْة
«حب َق ْ
رايبك كَما
لخْ ،ب َهالك ْل ِمة ت ْك َم ْل:
ْ
نَ ْف ْ
سك».
ال ّ ْم َح ِّبة لَقَرايبا م ُو ت َْسي شَ ر :ال ّ ْم َح ِّبة
اموس ي ِاْ .وهاي زاِ ا ْعرفوا.
كَمال النّ ْ
من
ال َو ْق ْت واِ وال ّسا َعة ي ِا َل لاز ْم ْ
نصحى ْ
من
الس ْع قرب لْنا َخ ْ
لاصنا اأ ْك َث ْر ْ
نَو ْمناَّ :
قرب.
َو ْق ْت َل اآ َمنّا .ال َلي ْل َع َب ْر وال ّ ْنها ْر ْ
تاح َبقى من ا ْعمال الع ْت ِمة ْون ْلبس
َخلّي ن ْر ْ
ْسلاح النّو ْرْ .وكَما َل يكو ْن ب ْنها ْر َخلّي
ن ْمشي ْباَأ َد ْب ،م ُو ْب َطبل ْو َزمر ْو َس َكر
لات.
قالات و ْقت ِا ْ
نج ِسة ْو َح َسد ْو ْ
و ْفراِ ْ
شات ْ
الْبسوا َس ّي ْدنا َيس ُوع ال َمسيحْ ،ولا ْته َت ّمو ْن
لَشَ ْهوات ال َلح ْم وال َّد ْم.
8

9

10

11

12

13

14

510

روما

10-1:14

لا تحكم َعلى اَأخوك

14

عيف ف الايما ْن،
َواينا لَ ّواِ َض ْ
مين
قس ْ
مدّولو اإيد ْولا تْكونو ْن م ْن ْ
من
َعلى َب ْ
كن :واِحد ياآ ْ
كن با ْفكا ْر ْ
عض ْ
عيف اإيما ْن
ك ْل شي يح ْللو َت ياكلْ ،و َض ْ
خضْ َرة ياك ْل .ها ْك َل ياك ْل ،لا ي ْت َم ْهزا فاك
يحك ْم
َل م ُو ياكلْ .وها ْك َل م ُو ياك ْل ،لا ْ
من َل اَألله َق َّربو .اأنْ َت
َعلاك َل ياك ْلْ ،
تحك ْم َعلى خاد ْم م ُو ْ
لك؟ َل
من انْ َت َل ْ
ْبتْ .و َل َو َقعَ ،ل َس ّيدو
ث ََب ْتَ ،ل َس ّيدو يث ْ
من َل ي ْط َل ْع بي ْد
س ث ََبتا ْن َت يث ْ
ْبتْ ،
ي َق ْعَ .ب ْ
من َيوم ،وفي
َس ّيدو ي َث ّبتو .في َل ي َم ّي ْز َيو ْم ْ
َل ي َم ّي ْز ك ّل ِالايّ ِا ْم .ك ْل واِحد ْب َع ْقلو َيتيق َّْن.
يسي
لليو ْم ،لَخاط ْر َربّو َ
يسي ا ْعتبا ْر َ
َل َ
لليوم ،لَخاط ْر
يسي ا ْعتبا ْر َ
ا ْعتبارْ .و َل م ُو َ
يسيلو ا ْعتبارْ .و َل ياك ْل ،لَخاط ْر َربّو
َربّو م ُو َ
ياكل ْويشْ كر اَللهْ ،و َل م ُو ياك ْل لَخاط ْر َربّو
من َل ما في اَ َّح ْد
م ُو ياكل ْويشكر اَللهْ ،
يعيش لَ َن ْفسوْ ،وما في اَ َّح ْد منّا لَ َن ْفسو
منّا ْ
يموتَ :ل عشْ نا ،لَ َر ْبنا نْعيشْ .و َل م ْتنا،
ْ
موتَ .بقى َل عشْ نا ْو َل م ْتنا ،لَ َر ْبنا
لَ َر ْبنا نْ ْ
سيح زاِ مات ْوعاش
نحن ِاْ .بشا ْن هاي ال َم ْ
ْ
يبين.
يتين وال َّط ْ
ْوقامْ ،بشان يكو ْن َر ْب لل َم ْ
يش
يش ْ
تحك ْم َعلى اَأخوك؟ ْولَ ْ
اأنْ َت َبقى لَ ْ
تحتق ْر اَأخو ْك؟ :كلّ ْتنا َت نْقو ْم قدّا ْم ك ْرسي
ْ
2

3

4

5

6

7

8

9
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عيف في ال إ�يمانِ،
َو َم ْن ُه َو َض ٌ
ف أَا ْعطوهُ يَداً؟ َول� تَكونوا
ُم ْنق َِسمي َن في ا آرا ِئ ِكم2 .فَ ُه َ
ناك َم ْن ي ُ ْؤ ِم ُن
ب أِا ْن ي َ ْأاك َُل ك َُّل َش ٍ
عيف فيَ ْأاك ُُل
يءَ .و أا ّما َّ
الض ُ
بَقْلا ً3 .فَلا ي َ ْز َد ِر َم ْن ي َ ْأاك ُُل ِب َم ْن ل� ي َ ْأاك ُُل.
َول� ي َ ْحك ُْم َم ْن ل� ي َ ْأاك ُُل َعلى َم ْن ي َ ْأاك ُُل،
ِل� أ َّن الل َه قَ َّرب َ ُه 4 .أانْ َت َم ْن أانْ َت يا َم ْن تَدي ُن
قوم َواإ ْن
َع ْبداً َل َ
قام فَ ِل َس ِّي ِد ِه ي َ ُ
يس َل َك؟ اإ ْن َ
قوم ِل� أ َّن
َسق ََط فَ ِل َس ِّي ِد ِه ي َ ْسق ُُطَ .ول ِك َّن ُه َسيَ ُ
َس ِّي َدهُ قا ِد ٌر أا ْن يُقي َم ُهُ 5 .ه َ
ناك َم ْن ي ُ َم ِّي ُز
يَوماً ِم ْن يَو ٍم َو ُه َ
ناك َم ْن ي ُ َم ِّي ُز ال�أيّ َام كُ َّلها.
الخاص ِةَ 6 .م ْن
ِليَ ْقتَ ِن ْع ك ُُّل اإنْسا ٍن ِب َم ْع ِرفَ ِت ِه
َّ
راعى يَوماً فَ ِل َربِّ ِه يُراعي ِه َوك ُُّل َم ْن ل�
وم فَ ِل ِربِّ ِه ل� يُراعي ِهَ .و َم ْن أاك ََل
يُراعي اليَ َ
فَ ِل َربِّ ِه ي َ ْأاك ُُل َوي َ ْشك ُُر الل َهَ .وا َّلذي ل� ي َ ْأاك ُُل
فَ ِل َربِّه ل� ي َ ْأاك ُُل َوي َ ْشك ُُر الل َهِ 7 .ل�أنَّ ُه ل� أا َح َد
موت.
ِم ّنا َح ٌّي لنَف ِْس ِه َول� أا َح َد ِلنَف ِْس ِه ي َ ُ
عيشَ ،واإ ْن نَ ُم ْت
ِ 8ل�أنَّ ُه اإ ْن نَ ِع ْش فَ ِل َّلر ِّب نَ ُ
موت .فَ إا ْن ِع ْشنا َواإ ْن ُم ْتنا
فَ ِل َّلر ِّب ن َ ُ
مات
فَ ِل َّلر ِّب نَ ْح ُنِ 9 .م ْن أا ْج ِل هذا أايضاً َ
قام ِلكَي يَكو َن ُه َو َر َّب
ال َمسي ُح
َ
وعاش َو َ
10
ال� أ ْموا ِت َوال� أ ْح ِ
كم أانْ َت
ياء .فَ ِلماذا تَ ْح ُ
َعلى أا َ
خيك؟ َو ِلماذا تَ ْز َدري أانْ َت ال� آ َخ ُر
خيك؟ ِل�أنَّنا َجميعاً َسنَ أ
ب أِا َ
سي
قوم ا َ
َ
مام ك ُْر ِّ

14

روما
قَ ِ
«حي
ضاء ال َمسي ِح11 ،كَما ُه َو َمك ٌ
ْتوبٌّ :
الر ُّب .لي تَ ْجثو ك ُُّل ُركْبَ ٍة َولي
أانا يَقو ُل َّ
ي َ ْعتَ ِر ُف ك ُُّل ِلسانٍ».
12اإذاً ك ُُّل اإنْسا ٍن ِم ّنا َع ْن نَف ِْس ِه َسيُ ْعطي
ِحساباً ِلل ِه13 .فَلا نُحا ِك ْم ب َ ْع ُضنا ب َ ْعضاً
ري ا ْحكُموا
ِم َن ال� آ َن فَصا ِعداً ،ب َ ْل بِال َح ِّ
بِهذاَ :عث َْرة ً ِل� أ َ
خيك ل� تَ َض ْعِ 14 .ل�أنّي
الر ِّب يَسو َع أا ْن ل�
عا ِر ٌف َو ُمتَيَ ِّق ٌن في َّ
يء نَجِ ساً ِم ْن ذا ِت ِهَ .ول ِك ْن َم ْن َح ِس َب
َش َ
َشيئاً نَجِ ساً فَلَ ُه َو ْح َدهُ يَكو ُن نَجِ ساً  15فَ إا ْن
ب َم ْأاكَ ٍل تُكْ ِر ُب أا َ
كُ ْن َت ب َِسبَ ِ
خاك ،فلَ ْس َت
تَ ْسلُ ُك في ال َم َح َّب ِة .ل� تُه ِل ْك ِب َم ْأاكَ ِل َك
مات ال َمسي ُح16 .فَلا
ذ ِل َك ا َّلذي ِم ْن أا ْج ِله َ
كوت
ي ُ َج َّد ْف َعلى َصلا ِحناِ 17 .ل� أ َّن َملَ َ
الل ِه َل َ ْأ
لام
يس َماكَلا ً َو َم ْش َرباً َول ِك َّن ُه ب ٌِّر َو َس ٌ
سِ 18 .ل� أ َّن َم ْن ب ِ
ِهذ ِه
َوفَ َر ٌح في رو ِح الق ُُد ِ
ضي َلدى الل ِه
َخ َد َم ال َمسي َح ،فَ إانَّ ُه َم ْر ٌّ
سَ 19 .وال� آ َن ِلنَ ْس َع َخ ْل َف
َو ُم َزكًّى ِع ْن َد ال ّنا ِ
السلا ِم َو َخ ْل َف البُ ْنيا ِن أا َح ُدنا ِللا آ َخ ِر َ 20ول�
َّ
ْ
أ
أ
أ
أ
نَ ْنق ُْض ِم ْن ا ْج ِل َماكَ ٍل ا ْعما َل الل ِهِ ،ل� َّن ك َُّل
َش ٍ
يء طا ِه ٌر َول ِك َّن ُه َش ٌّر ِل َم ْن ي َ ْأاك ُُل ُم َس ِّبباً
َعثْرةًَ 21 .ح َس ٌن أالّ� نَ ْأاك َُل َل ْحماً َول� نَ ْش َر َب
َخ ْمراً َول� َشيئاً ي َ ْعث ُُر ِب ِه أاخونا 22 .أانْ َت
أ
أ
ا َّلذي َ
مام
فيك اإيما ٌن ا ْم ِسكْ ُه في نَف ِْس َك ا َ
الل ِه .طوبى ِل َم ْن ل� ي َ ْحك ُُم َعلى نَف ِْس ِه في
ال� أ ْم ِر ا َّلذي فَ َر َزِ 23 .ل� أ َّن َم ْن تَ َشك ََّك َو أاك ََل،

23-11:14

«حي
ح ْكم ال َم ْ
سيح .كَما لَ ّواِ َم ْك ْ
توبّ :
اَنا ،يقول ال َّر ْب ،لي ت ْر َك ْع ك ْل ر ْك ِبةْ ،ولي
يحمد ك ّل لْس ِا ْن».
ْ
َبقى ك ّل انْسا ْن منّاَ ،على نَ ْفسو َت
واب َلاللهَ .بقى اَأ َّح ْد منّا لا
ي ْعطي َج ْ
س.
ْ
يحك ْم َع اللاخْ .احكموا َهالحك ْم َب ْ
َح َج ْر َع ْث َو َرة لاخو ْك لا ت ْ
من َل
ْحطْ .
ا ْعرفْ ،وع ْندي َيقين ْبفضل ال َّر ْب َيس ُوعْ.
لى َزلَ ِم ْة
نجس ما فيَ ،ب ِ
شي كذاِ منّو ْو ِفيو ْ
نجس واِ ،لاك ال َّزلَ ِمة
َل ي ْفتك ْر َعلى شي
ْ
نجس واَِ .بقى َل َز َع ْج ْت
ْب َو ْحدو َهالشِّ ي ْ
اَأخوك ْبشا ْن اَأ ْك ِلة ،م ُو ب ْم َح ِّبة ت ْمشي .لا
ْت َتوبل ْباَأ ْك ْ
سيح.
لتك ها ْك َل ْبشانو مات ال َم ْ
لا ت َْخلَّو ْن ي ْن َحكى كَلا ْم شَ ْر َعلى َخي ْرنا،
لى ب ّر
شرب واَِ ،ب ِ
َم َلكوت اَلله م ُو اَأ ْكل ْو ْ
القدسَ .ل يخْ د ْم
ْو َسلام ْو َف َر ْح ف ُروح
ْ
ال َمسيح ْب َهالشّ ك ْل ها ْذ ،اَألله ي ْرضى َع َليو
الس ْع َخ ْلف
س ي ْعلا َق ْدرو.
َّ
ْوقدّام النّ ِا ْ
فوس
السلا ْم َخلّي ن ْعديْ ،و َخ ْل ْ
َّ
ف َعمار نْ ْ
ِ
َبعضْ ناْ .ولا ْبشا ْن اَأ ْكلة نْ َخ ّر ْب َع َمل اَلله:
لى شَ ْر واِ لانْسا ْن َل
ك ْل شي طاه ْر واَِ ،ب ِ
س م ُو ناك ْل لَ ْح ِمة ْوم ُو
ْب َع ْث َو َرة ياك ْلْ .ك َويّ ْ
نشْ َر ْب َخمرْ ،ولا شي ي ْت َع ْث َو ْر ِفيو اَأخونا.
ف نَ ْف ْ
اأنْ َت َل ْ
سك َث ّبتو قدّام
فيك اإيما ْنَ ،
يحك ْم َعلى نَ ْفسو ف شي
اَللهَ .هن ّي ْة َل م ُو ْ
من َل اَأينا َل يتْشَ َّكك ْوياك ْل
َل َم َّي ْزْ ،
11
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روما

9:15–23:14

من َل م ُو ْب إايما ْن ياك ْل :ك ْل
ي ْنحك ْم َع َليوْ ،
شي َل م ُو م الايما ْن واَِ ،خط ِّية واِ.
نحم ْل
نحن ِا ال ّ ْقواي ْ
َبقى لاز ْمْ ،
َفسنا
ض ْعف الّضْ عافْ ،ولا َل ن ْ
لى ك ْل واِح ْد منّا لَ َرف ِيقو لازم
نْ َر ّضيَ .ب ِ
من َل
سْ .
َير ّضي با ْعما ْل َخي ْر ت ْبني ال َّن ْف ْ
لى كَما لَ ّواِ
سيح زاِ م ُو لَ َن ْفسو َر ّضى َب ِ
ال َم ْ
عت َع َلي».
توب« :اإهان ْة َل يهينو ْك َو َق ْ
َم ْك ْ
من َقب ْل،
من َل ك ْل شي َل انْ َك َت ْب ْ
ْ
بالصبر و ْب َتعزِية
لَ َت ْعلي ْمنا انْ َك َتبْ ،بشا ْن َّ
الصبر وال َّتع ِزيِة
الاسفار يكو ْن عنّا َرجاْ .واإله َّ
ْ
ِ
طيكن َت ت ْفت ْكرو ْن فك ْر واح ْد َعلى
ي ْع
ْ
سيحْ ،بشان ْبفك ْر
َبعضْ كن ْب َيس ُوع ال َم ْ
واِح ْد ولْس ِا ْن واِحد ْت َم ْجدون اَلله اَأبو َر ْبنا
سيح.
َيس ُوع ال َم ْ

15

2

3

4

5

6

الّكرازِة للا َم ْم

كن وت َْح َّملوا
ْبشا ْن هاي َق ْربوا َب ْ
عض ْ
كن لَ َتمجيد
كن ،كَما َل ال َم ْ
سيح زاِ َق َّر ْب ْ
َبعضْ ْ
سيح َخدَم الختا ْن
اَللهَ .واقولْكن :ال َم ْ
يح ّق ْق َوعد اَلله
لَخاط ْر س ْدق اَلله ْبشان َ
من،
للا َ َّب ْ
يس ْبحون اَلله َل َر َح ْ
هات ،والا َمم َ
توب« :اَأ ْحمد ْك َبين الا َم ْم َوا َرتّ ْل
كَما لَ ّواِ َم ْك ْ
لاس ْ
مك».
ْ
7

8

9
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ُح ِك َم َعلي ِهِ ،ل�أنَّ ُه ب َ َع َد ِم اإيمانٍ .فَك ُُّل ما
يس ِم َن ال إ�يما ِن َخطيئَ ٌة ُه َو.
َل َ
ِياء أا ْن نَ ْح ِم َل
واجبُنا اإذاً نَ ْح ُن ال� أ ْقو َ
الض َع ِ
فاء َو أالّ� نُ ْر ِ
ض َي
َض ْع َف ُّ
أانْف َُسنا 2 .ب َ ْل َعلى ك ُِّل وا ِح ٍد ِم ّنا أا ْن
ِالصا ِلحا ِت ِللبُ ْنيانِِ 3 .ل� أ َّن
ي ُ ْر ِض َي قَريبَ ُه ب ّ
ض نَف َْس ُه ،ب َ ْل كَما ُه َو
ال َمسي َح أايضاً َل ْم ي ُ ْر ِ
يير ُم َع ِّي َ
ريك َوقَ َع َعلَ َّي».
َمك ٌ
ْتوب« :تَ ْع ُ
ِ 4ل� أ َّن ما كُ ِت َب سابِقاً ِلتَ ْعلي ِمنا قَ ْد كُ ِت َب،
ِالص ْب ِر َوال َّت ْع ِزي َ ِة بِما في الكُتُ ِ
ب
َح ّتى ب َّ
الص ْب ِر
يَكو ُن َلنا َرجا ٌءَ 5 .و ْليُ ْع ِطكُم اإل ُه َّ
َوال َّت ْع ِزي ِة أا ْن تُ َفكِّروا ِفكْراً وا ِحداً أا َح ُدكُم
َع ِن ال� آ َخ َر في يَسو َع ال َمسي ِحِ 6 .لكَي
تُ َس ِّبحوا ب ِِذ ْه ٍن وا ِح ٍد َوفَ ٍم وا ِح ٍد الل َه أابا
َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح.

15

ِ 7م ْن أا ْج ِل هذا كونوا ُمق َِّربي َن َو ُم ْحتَ ِملي َن
ب َ ْع ُضكُم ب َ ْعضاً كَما ال َمسي ُح أايضاً قَ َّربَكم
اإلى َم ْج ِد الل ِهِ 8 .ل�أنّي أاقو ُل :اإ َّن ال َمسي َح
َخ َد َم ِ
الختا َن ِم ْن أا ْج ِل ِص ْد ِق الل ِه ِليُ َحق َِّق
واعيد ال� آ ِ
باءَ 9 .وال� أُ َم ُم ي ُ َس ِّبحو َن الل َه
َم َ
الر ْح َم ِة ا َّلتي صا َر ْت َعلَيهِم ،كَما
َعلى َّ
ْتوبَ « :س أا ْعتَ ِر ُف َل َك بَي َن ال� أُ َمم
ُه َو َمك ٌ
َو أُا َر ِّت ُل ِل� ْس ِم َك».

روما
َ 10ويَقو ُل أايضاً« :ابْتَهِجي أايَّتُها ال� أُ َم ُم
َم َع َش ْع ِب ِه!»
11
الر َّب يا ك َُّل
َويَقو ُل أايضاً« :س ِّبحوا َّ
الشعو ِ
ب!»
ال� أُ َم ِم! َس ِّبحوهُ يا ك َُّل ُّ
َ 12ويَقو ُل اإ َش ْعيا أايضاً« :ويَكو ُن أا ْص ٌل
قوم يَكو ُن َر ْأاساً ِللاأُ َم ِم،
ِليَ ّسى َو َم ْن َسيَ ُ
رجاء ال� أُ َم ِم».
َو َعلَي ِه يَكو ُن ُ
13
الر ِ
جاء ك َُّل ف ََر ٍح
َو ْليَ ْمل ْاأكُم اإل ُه َّ
َو َسلا ٍم في ال إ�يمان ِلتَ ْزدادوا في َرجا ِئه
واثق أانا نَفْسي
ِبق َُّو ِة رو ِح الق ُُد ِ
سَ 14 .و ٌ
أايضاً ِم ْن ِج َه ِتكُم يا اإخ َْوتي أانَّكُم أانْتُم
أايضاً ُم ْملوؤو َن َصلاحاً َو ُمكَ َّملو َن ِبك ُِّل
َم ْع ِرفَ ٍة َوقا ِدرو َن أا ْن تَ ِعظوا اآ َخري َن أايضاً.
َ 15و ِب َجسا َر ٍة قَليلا ً كت ْب ُت اإ َليكُم يا اإخ َْوتي
ِل�أُذك َِّركُم بِال ِّن ْع َم ِة ا َّلتي أُا ْعطيَ ْت لي ِم َن
الل ِهِ 16 ،ل�أكو َن خا ِدماً ِليَسو َع ال َمسي ِح بَي َن
ال� أُ َم ِم َو أاك َْد َح ِل إ�نْجي ِل الل ِهِ ،ليَكو َن قُ ْربا ُن
س.
ال� أُ َم ِم َمقْبول� ً َو ُمق ََّدساً بِرو ِح الق ُُد ِ
17
ِناء َعلى ذ ِل َك ا ْف ِتخا ٌر ِبيَسو َع
لي ب ً
َ
ال َمسي ِح َلدى الل ِهِ 18 .ل�أنّي ل� أا ْج ُس ُر أا ْن
أاقو َل َشيئاً َل ْم ي َ ْف َع ْل ُه ِبيَدي ال َمسي ُح ِلطا َع ِة
ال� أُ َم ِم بِالكَ ِل َم ِة َوبِال ِف ْع ِلِ 19 ،بق َُّو ِة ا ٍ
آيات
جائب َو ِبق َُّو ِة رو ِح الل ِه َح ّتى اإنّي ِم ْن
َو َع َ
أ
طوف َح ّتى الليريَكو َن َو أُات ِّم ُم
ليم أا ُ
او ُر َش َ

19-10:15
10

ْوقال« :ت َْه َّنوا يا ك ّل الا َم ْم َم ْع اَأ ّمتو!»

«سبحوا ال َّر ْب يا ك ّل الا َم ْم!
ْوقالَْ :
َسبحو ُه يا ك ّل الّشعوب».
«ت يكو ْن اَأص ْل لَ َي ّسىَ .ل
ْوقال اإش ْعياَ :
راس للا َممْ ،و َع َليو َت
َت يقو ْم َت يكو ْن ْ
يكو ْن َرجا الا َم ْم».
ليكن ك ْل َف َرح ْو َسلا ْم
ْواإله ال َّرجا ي ْت ْ
ف َرجا َل ِفيو ْبق ِّوة
بالايما ْنَ ،ت ت ْن َغ َنو ْن َ
القدس.
ُروح
ْ
11

12

13

خ ْدمة بولس ال َّرسول ِّية

فيكن يا اخوتي،
َوانا نَ ْفسي م ْقتنع َانا ْ
لين
تن ،و ْم َك َّم ْ
ين َخير انْ ْ
تن زاِ م ْتل ّي ْ
م ْقتن ْع اأنْ ْ
يركن.
ف ك ْل َم ْعر ِِفة ،وتْت ِيقو ْن زاِ تو َعظو ْن َغ ْ
كن يا اخوتي،
س ْش َوي ْب َجسا َرة َك َت ْب ُت لْ ْ
َب ّ
ف ن ْعم ْة َل انْ َع َط ْت لي من
كن َ
َت ا َذكّ ْر ْ
سيح
اَللهَ ،ت اكو ْن خاد ْم لَ َيس ُوع ال َم ْ
َبين الا َم ْمَ ،واخْ دم ْبشارة اَلله ْبشان يكو ْن
ق ْربان الا َم ْم َم ْقبو ْل من اَلله ،و ْم َقدَّس ْب ُروح
سيح ع ْند
القدسَ .بقى لي َفخر ْب َيس ُوع ال َم ْ
ْ
ْجاس ْر اَأقو ْل شي ما َسوا ُه
اَللهْ .
من َل م ُو ت َ
سيح بيديْ ،بشا ْن طاعة الا َم ْم ،بال َكلا ْم
ال َم ْ
جايب ،و ْبق ّو ْة
والا ْفعالْ ،و ْبق ّوة الا آ ْ
يات وال َع ْ
س دي
ُروح اَلله ،دي َل ق ْم ُت اَأدو ْر م الق ْد ْ
سيح،
َل اَألوريقو ْن َوا َك ّم ْل اَأ َبشّ ر ْبشارة ال َم ْ
14

15

16

17

18

19
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روما

30-20:15

جهدي ْو َه ّمي َت ا َبشّ ْر م ُو م ُو َضع
ْوك ْل ْ
سيحْ ،بشا ْن لا اَأ َع ّم ْر
انْدَعى ِفيو ْاسم ال َم ْ
توب:
ريبَ .ب ِلى كَما لَ ّواِ َم ْك ْ
ساس َغ ْ
َعلى اَأ ْ
« َهو ْك َل ما ت َْخ َّبروا َع َليوَ ،ت َيرو ُهْ .و َهو ْك
َل ما س ْمعواَ ،ت يطيعو ْن».
20

21

ن ّية بولس ف ال َّرواح لَ ُروما

ات اآجي
ها ْذ واِ َل ما َخ ّلاني ْكثي ْر َو ْق ْت ْ
ف
الس ْع ،مادا ْم ما لي ديرِة َ
لَع ْن ْد ْ
س َّ
كنَ .ب ّ
َهال َمواضعْ ،ولي كَذا َس ِنة َوانا مشْ ْ
تاق اآجي
لاسپانْياَ ،ت
لَع ْن ْد ْ
س اَ ُرو ْح ْ
كن ،لي َرجا َب ّ
اراكن .وانْتن ْت َو ْدعوني لَون َْك
ْ
ين َو ْ
افوت َع َل ْ
ْكن َل م ُو
من ْمشا َهدت ْ
َبع ْد َل انْسعد ْش َوي ْ
الس ْع رايح اَنا للق ْدس
س َّ
ينْشَ َب ْع منّاَ .ب ّ
ف
من َل َهو ْذ َل َ
ّيسينْ ،
ْبشا ْن اَأخدم ال َقد ْ
بن َت يش ِاركون
دونْ ّيا ْواآخائ ّيا َط َل ْب َق ْل ْ
َم ْك ُ
س .هنّ ِا َط َلب
الفَقاراِ ال َقد ْ
ّيسين َل ف الق ْد ْ
لهن :مادام الا َم ْم
يونين ن ِا ْ
من َل َم ْد ْ
بنْ ،
َق ْل ْ
عن ،لاز ْم يخْ دموو ْن
صاروا شَ را ِكة بال ّر ُو ْح َم ْ
ص
ف حاجة َّ
الج َس ْدَ .بقى َبع ْد َل َاخلّ ْ
افوت
َهالشّ غ ْل ها ْذ بال َّتما ْم وال َكمالَْ ،ت ْ
لاسپانْيا َوا ْعرفْ َل
يكن َ
َع َل ْ
ف َطريِقي ْ
سيح
جيت لَع ْن ْدكنْ ،بكام ْل َب َركة انْجيل ال َم ْ
ُ
لكن يا اخْ واني ْب َر ْبنا
َت اآجيَ .بقى اَأ ْت َو َّس ْل ْ
22
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بِشا َرةَ ال َمسي ِحُ 20 ،م ْجتَهِداً أا ْن أُاب َ ِّش َر ل�
أ
ني َعلى
َح ُ
عي ا ْس ُم ال َمسي ِح ِلئَ ّلا ابْ َ
يث ُد َ
س غَري ٍ
ْتوب:
أاسا ٍ
بَ 21 .ول ِك ْن كَما ُه َو َمك ٌ
«ا َّلذي َن َل ْم ي ُ ْخبَروا َع ْن ُه َسيَ َرونَ ُهَ ،وا َّلذي َن
َل ْم ي َ ْس َمعوا َسيُطيعو َن».
22ب َِسبَ ِ
َثيرة ً َع ِن
ب هذا أُا ِعق ُْت ِمراراً ك َ
ال َم ِ
يس لي
جيء اإ َليكُم 23 .أا ّما ال� آ َن اإ ْذ َل َ
َمكا ٌن في ِ
هذ ِه ال َمنا ِط ِقَ ،و ُم ْشتاقاً كُ ْن ُت
ُم ْن ُذ ِسني َن كَثي َر ٍة أا ْن ا آتي اإ َليكُم24 ،فَلي
َرجا ٌء أانّي حي َن أا ْذ َه ُب اإلى اإ ْسپان ّيا أا ْن ا آ ِت َي
َو أاراكُمَ ،و أانْتُم تُ َو ِّدعونَني اإلى ُه َ
ناك ب َ ْع َد
أا ْن أانْ َع َم ب ُِر ْؤي َ ِتكُم قَليلا ً ِم ْن كَثي ٍر 25 .أا ّما
أ
أ
ليم ِل�أخ ِْد َم
ال� آ َن فَانا ذا ِه ٌب اإلى او ُر َش َ
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن في
ال ِق ّديسي َن26 .فَق َْد ُس َّر
َم ِكدون ّيا َواآخائ ّيا أا ْن يَكو َن َل ُهم َش ِركَ ٌة َم َع
ال ُفق ِ
َراء ال ِق ّديسي َن ا َّلذي َن في أاو ُر َشليم.
ُ 27س ّروا ِل�أنَّ ُهم َمدينو َن َل ُهم أايضاًِ ،ل�أنَّ ُه
ِالروح ّيا ِت ا ْشتَ َر َك َم َع ُهم ال� أُ َم ُم فَ إانَّ ُهم
اإ ْن ب ّ
َمدينو َن ب أِا ْن ي َ ْخ ِدمو ُهم بال َج َسديّاتِ 28 .لذا
َمتى أاكْ َم ْل ُت َل ُهم ِ
هذ ِه َو َختَ ْم ُت َل ُهم هذا
ال َّث َم َر ف ََس أُا َع ِّر ُج َعلَيكُم في َطريقي اإلى
يت اإ َليكُم،
اإ ْسپان ّياَ 29 .و أا ْع ِر ُف أانّي َمتى أاتَ ُ
فَ ِبتَما ِم ب َ َركَ ِة اإنْجي ِل ال َمسي ِح َساآتي.
30ف أَا ْطلُ ُب اإ َليكُم يا اإخ َْوتي ب َِربِّنا يَسو َع

روما
الرو ِح :اتْ َعبوا َمعي في
ال َمسي ِح َو ِب َم َح َّب ِة ّ
الصلا ِة ِم ْن أا ْجلي اإلى الل ِهِ 31 .ل�أنْ ُج َو
َّ
ِم ْن غَي ِر ال ّطائعي َن ا َّلذي َن في اليَهو ِديَّ ِة،
الخ ْد َم ُة ا َّلتي أا ِ
َو ِلتُقبَ َل ِ
وص ُل ِلل ِق ّديسي َن
32
أ
آتي اإ َليكُم
ا َّلذي َن في او ُر َش َ
ليم َح َسناًَ .وا َ
رتاح َم َعكُمَ 33 .واإل ُه
ِب َف َر ٍح ِب َمشيئَ ِة الل ِه َو أا َ
السلا ِم ِليَكُ ْن َم َع َجمي ِعكُم اآمي َن.
َّ
أ
ُ
أ
اوصيكُم بِا ْخ ِتنا فيبي خا ِد َم ِة
روس 2 .أا ْن
َنيس ِة ِك ْن ِخ َ
ك َ
ليق بِال ِق ّديسي َن،
تَ ْستَ ْقبِلوها في َربِّنا كَما ي َ ُ
َو أا ْن تَقوموا َلها في ك ُِّل أا ْم ٍر تَ ْطلُ ُب ِم ْنكُم،
ِل�أنَّها ِه َي أايضاً كانَ ْت قائ َم ًة ِلكَثيري َن َولي
ريسكيلا َو أاكيلا
أانا أايضاًَ 3 .س ِّلموا َعلى بْ ْ
العا ِملَي ِن َمعي في يَسو َع ال َمسي ِح4 ،فَ ُهما
ال َّلذا ِن أا ْع َطيا َر ْقبَتَيهِما َع ّنيَ .و َل ْس ُت
َنائس ال� أُ َم ِم
الو َ
حيد ا َّلذي ي َ ْشك ُُر ُهما ب َ ْل ك ُ
َ
5
َنيس ِة ا َّلتي في
أايضاًَ .و َس ِّلموا َعلى الك َ
طوس ا َّلذي ُه َو
بَي ِتهِماَ .س ِّلموا َعلى أاي ِن َ
باكو َرةُ اآخائ ّيا في ال َمسي ِحَ 6 .س ِّلموا َعلى
ماريّا ا َّلتي تَ ِعبَ ْت فيكُم كَثيراًَ 7 .س ِّلموا
درونيكوس َويونْيا نَسيبَ َّي ال َّلذين
َعلى أانْ
َ
سيري ِن َمعي َو ُهما َم ْعروفا ِن في
صارا أا َ
لي صارا في ال َمسي ِحَ 8 .س ِّلموا
ُّ
الر ُس ِل وقَ ْب َ
9
أ
وس َم ْحبوبي في َربِّناَ .س ِّلموا
َعلى ا ْمپل ّي َ
وربانوس العا ِم ِل َم َعنا في ال َمسيح
َعلى أا
َ
طاخوس َم ْحبوبيَ 10 .س ِّلموا َعلى
َو أا ْس
َ

16

10:16–31:15

َيس ُوع ال َمسيح ْوب ْم َح ّبة ال ّر ُوحْ ،اج َهدوا َمعي
من
ف َّ
الصلاة ْبشاني َلاللهَ ،ت ي َن ّجيني ْ
َهو ْذ َل م ُو يطيعون الايما ْن ف الياهود ِّية،
ّيسين ف
ْو ْ
يج َع ْل َهالخ ْد ِمة َل َاو ّص ْل لل َقد ْ
سْ ،واآجي لَع ْن ْدكن
س ت ْنقبل ْك َويّ ْ
الق ْد ْ
كنْ .واإله
ْبف ََرح ْب إارادة اَللهَ ،وا ْر ْ
تاح َم ْع ْ
ين.
كن اآ ّم ْ
كن كلّ ْت ْ
السلا ْم يكو ْن َم ْع ْ
َّ
يكن ف اخ ْتنا فيبي ،الخ ّداِمةِ
اَأ َو ّص ْ
تس َتقبلووا
يوسَ ،ت ْ
ف بي َعة ك ْنكل ْر ْ
ايش َل
ف ال َّرب ْاست ْقبال يح ْق لل َقد ْ
ّيسينَ ،و ْ
هي
َط َل ْ
كن قومولا بالخ ْد ِمةْ ،
بت م ْن ْ
من َل ِّ
كات بالخ ْد ِمة َل ْكثي ْر ن ِاسْ ،ومنّ ْن
زاِ قاي ِمة ْ
ريسكيلا ْواَأكيلا ،الشَّ غّي ِلة
اَأناَ .س ْلموا َعلى ْب ْ
سيحَ ،هو ْذ َحطّوا
َمعي ف خ ْدم ْة َيس ُوع ال َم ْ
س اَنا َم ْمنو ْن منّن اَنا،
َر ْقبتن ْم َبداليْ .وم ُو َب ّ
لى ك ْل بِ َيع الا َم ْمْ .و َس ْلموا َع البي َعة َل
َب ِ
نطيوس،
يتنَ .س ْلموا َعلى َعزيزي اإيِف ِي
َ
ف َب ْ
ْ
سيحَ .س ْلموا َعلى ماريّا
اَأ َّو ْل َث َم ْر اآخائ ّيا لل َم ْ
فيكنَ .س ْلموا َعلى
بت
هاي َل ْكثي ْر ت ْع ْ
ْ
اَأنْدرونيك ُوس ْويونْياسَ ،قرايبيني َل صاروا
روفين ع ْند ال ّرسلْ ،وف
يسرا َمعي ،وال َم ْع ْ
َ
لاوس
ال َم ْ
سيح َق ْبلي كانواَ .س ْلموا َعلى اأ ْمف ِي ْ
َعزيزي ف ال َّر ْبَ ،س ْلموا َعلى اأو ْربان ُوس
الشَّ غّي ْل َم ْعنا ف خ ْدمة ال َمسيحْ ،و َعلى
طاخوسَ .س ْلموا َعلى اَأفيلي
وس
ال َعزي ْز اأ ْ
ْ
31

32

33
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روما

20-11:16

سيحَ .س ْلموا َعلى ن ِاس
المخْ تا ْر ف ال َم ْ
دس
َب ْ
بولسَ .س ْلموا َعلى ُ
هيرو ْ
يت اأرست ُو ْ
س لَنّ ِا
س َب ْ
يت نَ ْركيس ُو ْ
َقرايبيَ .س ْلموا َعلى ن ِا ْ
ف ال َّر ْبَ .س ْلموا َعلى ْطروفونا و ْطروفوسا
َل ي ْت َعبو ْن ف خ ْدمة ال َّر ْبَ .س ْلموا َع
سيس َل ت ْعبت ْكثي ْر ف خ ْدمة
ال َعزيزِة َف ْر ْ
ال َّر ْبَ .س ْلموا َعلى ُروف ُوس المخْ تا ْر ف
ال َّر ْبْ ،و َعلى اأ ّمو وا ّميَ .س ْلموا َعلى
اَأسونْ ْكريط ُوس ْوفيلغون ْوهي ْرما ْو َف ْطروبا
عنَ .س ْلموا َعلى
ْوهي ْرمي ْو َع الاخْ وِة َل َم ْ
نيروس واإخْ توْ ،و َعلى
فيلولوغ ُوس ْوجول ّيا ْو ُ
عنَ .س ْلموا
ّيسين َل َم ْ
اأولمفا ْوك ّل ال َقد ْ
َعلى َبعضْ كن ْب ِ
سيح
بوسة ْم َقد َِّسة .بِ َيع ال َم ْ
يكن.
ك ّلا ت َْسلَّ ْم َع َل ْ

أاپيلا ال ُمختا َر في َربِّناَ .س ِّلموا َعلى أابْ ِ
ناء
بَي ِ
طوبولوسَ 11 .س ِّلموا َعلى
ريس
ت أا ْ
َ
هيروديو َن نَسيبيَ .س ِّلموا َعلى أابْ ِ
ناء بَي ِت
كيسوس ا َّلذي َن ُهم في َربِّناَ 12 .س ِّلموا
نَ ْر
َ
َعلى ْطروفينا َو ْطروفاسا ال َّلتي ِن تَ ِعبَتا
سيس ال َم ْحبوب َ َة
في َربِّناَ .س ِّلموا َعلى ِپ ْر َ
ا َّلتي ت ِعبَ ْت كَثيراً في َربِّناَ 13 .س ِّلموا َعلى
روفوس ال ُمختا ِر في َربِّنا َو أُا ِّم ِه َو أُا ّمي.
َ
أ
ْريطوس َوپْليگو َن
َ 14س ِّلموا َعلى اسونْك
َ
هيرمي َوال إ�خ َْو ِة ا َّلذي َن
َو ِه ْرما وپَترابا َو ْ
فيلولوگوس َويو ْليا
َم َع ُهمَ 15 .س ِّلموا َعلى
َ
نيروس َو أُا ْخ ِت ِه َو أالو ْمفا َوك َُّل ال ِق ّديسي َن
َو َ
ا َّلذي َن َم َع ُهمَ 16 .س ِّلموا ب َ ْع ُضكُم َعلى
ض ِب ُق ْبلَ ٍة ُمق ََّد َس ٍة .تُ َس ِّل ُم َعلَيكُم ك ُُّل
ب َ ْع ٍ
س ال َمسي ِح.
كَنائ ِ

كن
كن يا اخوتي ،ديروا با ْل ْ
ْواأ ْت َو َّسل لْ ْ
يس َوون انْقسامات ْوشكوك
ْ
من َهو ْك َل َ
تنَ .ب ْعدوا منّ ْن .كَما
ْب َغير َت ْعلي ْم َل ْت َعلَّ ْم ْ
لى
سيحَ ،ب ِ
َهو ْك م ُو يخْ دمو ْن َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
مات َطي ِبة و ْمبا َركات يغشّ ون
ْبطوننْ .بك ْل ْ
من ك ّل انْسان
كن ْ
البسطاْ .وطاع ْت ْ
ْقلوب َ
فيكنَ .واريد
انْ َع َر ْ
من هاي ف ْرحان اَنا ْ
فتْ .
بسطا ف الشَّ ْر.
تْكونو ْن ح َكما ف َ
الخير ْو َ
فيف َت ْيهرس الشّ ِيطا ْن
السلا ْم َخ ْ
ْواإله َّ

َ 17و أا ْطلُ ُب ِم ْنكُم يا اإخ َْوتي أا ْن تَ ْح َذروا
ٍ
ٍ
ثارات
سامات َو ِع
ا َّلذي َن ي َ ْصنَعو َن انْ ِق
ِخلافاً ِلل َّت ْعلي ِم ا َّلذي تَ َع َّل ْمتُم َوابْتَ ِعدوا
َع ْن ُهمِ 18 ،ل� أ َّن َم ْن َعلى شا ِكلَ ِتهِم ل�
ي َ ْخ ِدمو َن َربَّنا يَسو َع ال َمسي َح ب َ ْل بُطونَ ُهم.
ت َط ِّيب ٍة َو ُمبا َركا ٍ
َو ِبكَ ِلما ٍ
لوب
ت ي ُ ِض ّلو َن قُ َ
البُ َس ِ
طاءَ 19 .ول ِك َّن طا َعتَكُم ُع ِرف َْت ِم ْن
ك ُِّل اإنْسانٍِ .لذا أاف َْر ُح ِبكُم َو أا ْرغ َُب أا ْن
عاء في
َماء ِل ّ
لصا ِلحا ِت َو ُو َد َ
تَصيروا ُحك َ
السلا ِم َسريعاً َسيَ ْس َح ُق
الس ِّيئا ِت َ 20واإل ُه َّ
َّ

11

12

13

14

15

16

تواصي
17

18

19

20
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روما
الشيطا َن تَ ْح َت أا ْقدا ِمكُمِ .ن ْع َم ُة َربِّنا
َّ
يَسو َع ال َمسيح ِلتَكُ ْن َم َعكُم 21 .ي ُ َس ِّل ُم
يوس
َعلَيكُم تيموثا ُوس العا ِم ُل َمعي َولو ْق ُ
سوسيفاطروس نَسيبي 22 .أُا َس ِّل ُم
َو أاياسو ُن َو
ُ
الرسال ِة في
علَيكم أانا ِط ْرط ّي ُ
وس كا ِت ُب ِّ
گايوس ُمضيفي
الر ِّب23 .ي ُ َس ِّل ُم َعلَيكُم
ُ
َّ
َنيس ِة .ي ُ َس ِّل ُم َعلَيكُم اإرا ْسطوس،
َوك ُُّل الك َ
َو ُ
طوس ال�أخُ .
كيل ال َمدينَ ِةَ ،وقُوا ْر ُ
َ 24و ِلل ِه ذ ِل َك القا ِد ِر أا ْن يُثَ ِّبتَكم في
اإنْجيلي ا َّلذي كُ ِر َز َع ْن يَسو َع ال َمسي ِح،
ِبك َْش ِ
الس ِّر ا َّلذي كا َن َم ْخف ًّيا ُم ْن ُذ
ف ِّ
ال� أ ْز ِمنَ ِة ال� أ َزل َّي ِة25 ،ث ُ َّم ك ُِش َف في هذا
ب ال�أنْب ِ
الز َم ِن ب ِ
ِواس َط ِة كُتُ ِ
ِياء َوب أِا ْم ِر الل ِه
َّ
أ
ُ
ديَ ،و ُع ِر َف ِم ْن ك ُِّل ال� َم ِم ِلطا َع ِة
َّ
الس ْر َم ِّ
26
كيم َو ْح َدهَُ ،م ْج ٌد
ال إ�يمانِ ،ا َّلذي ُه َو ال َح ُ
ب َِربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح اإلى أاب َ ِد ال�آبِدي َن
ا آمي َنِ 27 .ن ْع َم ُة َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح َم َع
َجمي ِعكُم ا آمي َن.

27-21:16

َت ْحت ْاج َريكنْ .ون ْعم ْة َر ْبنا َيس ُوع ال َمسيح
ثاوس
يسلّ ْم َع َل ْ
تْكو ْن َم ْع ْ
يكن طيم ُو ُ
كنَ .
س
الشَّ غّي ْل َمعيْ ،ولوقا وياسون ْو
ُ
سوسيفاطرو ْ
يكن ف ال َّر ْب اَأنا
َقرايبيني .اَأ َسل ّ ْم َع َل ْ
يسلّم
وس َل َك َت ْب ُت ال َم ْك ْ
توبَ .
َط ْرط ّي ْ
ويسلّ ْم
َع َل ْ
يكن غاي ُوس ْمضيفي والبي َعة ك ّلاَ .
ندوق ال َمدي ِنة،
راسط ُوس ،اَأ ْ
َع َل ْ
مين َس ُ
يكن اَأ ْ
س.
والاَخ ْكوا ْرط ُو ْ
21

22

23

َتمجيد

كن ف ْبشارتي َل
ْو َلله القادر ي َث ّب ْت ْ
السر
انْ َك َر ْ
زت َعلى َيس ُوع ال َم ْ
سيح ،ف ّ
ف
َل كا ْن َمخْ تو ْم َع َليو م الا َ َزلْ ،وانْ َكشَ ْ
واسطة ْاسفار الاَنْ ِبيا و ْباَأمر
َ
ف َهال َّزمان ْب ْ
اَلله الا َ َزلي ،وت َْخ َّب ْر َع َليو لَك ّل الا َمم ْبشا ْن
الحكي ْم َو ْحدو
ْيه َتدَو ْن لطاعة الايما ْنَ ،
دين
ال َّت ْس ِب َحة ْب َيس ُوع ال َم ْ
سيح لا َأ َبد الا آ ْب ْ
ين .ن ْعم ْة َر ْبنا َيس ُوع ال َمسيح تْكو ْن
اآ ّم ْ
ين.
كن اآ ّم ْ
كن كلّ ْت ْ
َم ْع ْ
24

25

26

27

518

مكتوب بولس
ال َّرسول الا أ َّو ْل
لبيعة ك ُورنث ُوس

1

الرسول
رسالة بولس ّ
َنيس ِة
ال�أولى اإلى ك َ
كورونثوس
َ

من بولس الم ْدعي ْو َرسو ْل َيس ُوع
ْ
المسيح ْب إارادة اَللهْ ،وم الاَخْ
َ
تانيس ،لبي َعة اَلله ف ك ُورنْث ُوس،
ْ
سوس ْ
ين وال َقدّيسين ،ال ّ ْم َقدَّسين ْب َيس ُوع
الم ْدع ّي ْ
ال َمسيحْ ،ولك ْل َل ي ْد َعون اس ْم َر ْبنا َيس ُوع
سيح ف ك ْل َمكا ْنَ ،مكانن ْومكانْنا.
ال َم ْ
من َر ْبنا
ن ْع ِمة َم ْعكن ْو َسلا ْم من اَلله اَأبونا ْو ْ
سيح اَأ ْشك ْر اإلهي ف ك ْل َو ْقت
َيس ُوع ال َم ْ
كن َعلى ن ْعمة اَلله َل انْ َعطت لْكن
ْبشانْ ْ
سيحَ ،على هاي َل ف ك ْل
ْب َيس ُوع ال َم ْ
يتن ِفيو ،ف الك ْل ِمة ْوف ال َم ْعر ِِفة،
شي انْ َغ َن ْ
سيحْ ،وما
فيكن شَ هادة ال َم ْ
حتّى ت َْح َّق ْق ْت ْ
2

3

4

5

6

7
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ِم ْن بو ُل َس ال َم ْد ُع ِّو َو َرسو ِل يَسو َع
نيس،
ال َمسي ِح ِب إارا َد ِة الل ِه َوال� أ ِخ سو ْس ِت َ
ثوس،
َنيس ِة الل ِه في كو ِرنْ َ
 2اإلى ك َ
ال َم ْد ُع ّوي َن وال ِق ّديسي َن ال ُمق ََّدسي َن ِبيَسو َع
ِاس ِم
ال َمسي ِحَ ،واإلى ك ُِّل ا َّلذي َن ي َ ْدعو َن ب ْ
َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح في ك ُِّل َمكا ٍن ي َ ُخ ُّص ُهم
3
لام ِم َن الل ِه
َوي َ ُخ ُّصناِ .ن ْع َم ٌة َم َعكُم َو َس ٌ
4
كر
أابونا َو ِم ْن َربِّنا يَسو َع ال َمسيح أا ْش ُ
اإلهي في ك ُِّل حي ٍن ِل� أ ْج ِلكُم َعلى ِن ْع َم ِة
الل ِه ا َّلتي أُا ْع ِطيَ ْت َلكُم ِبيَسو َع ال َمسي ِح،
َ 5على ك ُِّل َش ٍ
يء ْاستَ ْغنَيتُم ِب ِه ،بِالكَ ِل َم ِة
َوبِال َم ْع ِرفَ ِةَ 6 ،ح ّتى ثَبَتَ ْت فيكُم َشها َدةُ
ال َمسي ِح7 ،فَلَ ْم تَ ْنقُصوا في وا ِح َد ٍة ِم ْن

1

ثوس
 1كو ِرنْ َ
َموا ِه ِب ِه ،ب َ ْل تَ ْنتَ ِظرو َن ُظهو َر َربِّنا يَسو َع
سيح 8 ،ا َّلذي َسيُثَ ِّبتُكُم أايضاً اإلى
ال َم َ
ال ِّنهاي ِةِ ،لكَي تَكونوا بِلا َملا َم ٍة في يَو ِم
َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح 9 .أَامي ٌن ُه َو الل ُه ا َّلذي
ِب ِه ُدعيتُ ْم اإلى َش ِركَ ِة ابْ ِن ِه يَسو َع ال َمسي ِح
َربِّنا.
ِاس ِم َربِّنا
 10ف أَا ْطلُ ُب ِم ْنكُم يا اإخ َْوتي ب ْ
يَسو َع ال َمسي ِح أا ْن يَكو َن َلكُم كَ ِل َم ٌة
سامات،
وا ِح َدةٌَ ،ول� يَكو َن فيكُم انْ ِق
ٌ
ب َ ْل كونوا كا ِملي َن ِب ِفكْ ٍر وا ِح ٍد َو َر ْأا ٍي
ناس ِم ْن
وا ِح ٍدِ 11 ،ل�أنَّ ُه قَ ْد أا ْر َس َل اإ َل َّي أُا ٌ
بَي ِ
ت ُخلُوي ،يا اإخ َْوتي ،أا ْخبَروني أا َّن
ت12 .فَ ِم ْنكُم َم ْن يَقو ُل :أ
بَينَكُم ِنزاعا ٍ
«انا
ِلبو ُل َس» و ِم ْنكُم َم ْن يَقو ُل :أ
«انا ل�أپولو»،
و ِم ْنكُم َم ْن يَقو ُل :أ
«انا ِلبُ ْط ُر َسَ »،و ِم ْنكُم
َم ْن يَقو ُل :أ
«انا ِلل َمسي ِحَ 13 ».ه ِل انْق ََس َم
ال َمسي ُح؟ أا ْم أا َّن بو ُل َس ُص ِل َب ِل� أ ْج ِلكُم؟
ِاس ِم بو ُل َس ا ْعتَ َم ْدتُم؟  14أا ْشك ُُر الل َه
أا ْم ب ْ
پوس
أانّي َل ْم أُا َع ِّم ْد أا َحداً ِم ْنكُم اإلّ� ك ْ
ْريس َ
وسِ 15 .لئَ ّلا يَقو َل أا َح ٌد أانّي َع َّم ْد ُت
َوگائ ّي َ
ِاسمي 16 .لك ّني َع َّم ْد ُت أايضاً ا آ َل
ب ْ
طيفانوسَ ،وعدا أا َ
ولئك ل� أا ْع ِر ُف
اس
ْ
َ
17
أ
أ
َه ْل َع َّم ْد ُت ا َحداً ا آ َخ َرِ .ل� َّن ال َمسي َح
َل ْم ي ُ ْر ِس ْلني ِل� أُ َع ِّم َد ب َ ْل ِل�أكْ ِر َز ،ل� ب ِِحكْ َم ِة
ليب ال َمسي ِح،
كَلا ٍمِ ،لئَ ّلا يَتَ َع َّط َل َص ُ

17-8:1

لى ت ْنطرون
من َمواهبوَ ،ب ِ
ْ
تن ف ْ
وح ِدة ْ
نقص ْ
كن
ْظهو ْر َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
سيحَ ،ل َت ي َث ّب ْت ْ
ف َيو ْم َر ْبنا
للنّهايِةْ ،بشا ْن َبلا َعيب تْكونون َ
عاكن َت
َيس ُوع ال َم ْ
مين واِ اَألله َل َد ْ
سيح .اَأ ْ
سيح َر ْبنا.
تشْ ت ْركو ْن َمع ا ْبنو َيس ُوع ال َم ْ
8

9

كن يا اخوتي باس ْم َر ْبنا َيس ُوع
لب م ْن ْ
اأ ْط ْ
وح ِدةْ ،ولا
كن ك ْل ِمة ْ
ال َم ْ
سيح َت يكون لْ ْ
يكو ْن فيكن انْ
لى َت تْكونو ْن
ْ
قساماتَ ،ب ِ
من
كا ْملين ْبفك ْر واِحد ْوراي واِح ْدْ .
يت
من َب ْ
س ْ
َل َب َعثوا َح َكوا لي َع َل ْ
يكن ن ِا ْ
كن
ُخلُوي ،يا اخوتي ،قالوا :في بي ْن ْ
كن َل يقولْ« :اَأنا لبولس
ْ
خلافات .في م ْن ْ
اَنا» ْوفي َل يقولْ« :اَأنا لاَأپولّو اَنا»ْ ،وفي
َل يقولْ« :اَأنا لَب ْطرس اَنا»ْ ،وفي َل يقولْ:
سيح؟
«اَأنا لل َمسيح اَنا» لَيش ْتق ََّسم ال َم ْ
كن؟ يا باس ْم بولس
يا بولس انْ َص َل ْب لَخاط ْر ْ
كن ما
تن؟ اَأ ْشكر اَلله انْسا ْن م ْن ْ
ْت َع َّم ْذ ْ
سْ ،بشان
َع َّم ْذ ُتَ ،غير ْكريسپ ُوس ْوگاي ُو ْ
س
اَ َّح ْد لا يقو ْل َع َّم ْذ ُت ْ
باسميَ .ب ْ
َع َّم ْذ ُت زاِ َبيت ْاسط ِيفان ُوسْ ،و َغي ْر َهو ْذ م ُو
من
ا ْعرفْ َل كا ْن ك ْل َع َّم ْذ ُت َغير انْسا ْنْ .
لى ْبشا ْن
َل ما َب َعثْني ال َمسيح ْبشا ْن اَأ َع ّم ْذَ ،ب ِ
اأ ْكر ْز ،م ُو ْبح ْكم ْة ِ
كلاميْ ،بشا ْن لا ي ْت َع َّط ْل
سيح،
َصليب ال َم ْ
10

11

12

13

14

15

16

17

520

ثوس
 1كو ِرنْ َ

سيح ق ّوة اَلله وحكمتو
ال َم ْ

28-18:1

كين
من َل ك ْلمة َّ
ليب ع ْند الهالْ ْ
ْ
الص ْ
ِ
ِ
صين ق ّوة اَلله
س عنّا ْ
نحنا ال ّ ْم َخلَّ ْ
غش ْم ياَ ،ب ْ
«ت ا َتوبل ح ْكمة
توب واَِ :
ي ِاْ .
من َل َم ْك ْ
الفهما».
الحكماْ ،وم ُو َاقبل فكر َ
اين واِ الكاتب الفَهي ْم؟
الحكي ْم؟ َو ْ
اَأ ْين واِ َ
َواين واِ ْمجاد ْل َهال َّزما ْن؟ م ُو ْكوا اَلله ْاح َت َق ْر
من َل  -ف ح ْكمة
ح ْكم ْة َهال ّدنْي ِا هاي؟ ْ
اَلله  -ال ّدنْي ِا ما َع َرفت اَلله بالح ْك ِمة ،اَألله
ص َهو ْذ َل ياآ ْمنو ْن.
راد ْبغشْ م الّكرازِة َ
يخلّ ْ
لامات َعجايب ِّية ي ْطلبو ْن،
من َل الياهو ْد َع ْ
ْ
ِ
ِ
نحنا ن ْكر ْز
س ْ
وال َوثَن ِّية ح ْكمة يريدو ْنَ ،ب ْ
لوبَ ،عث َْو َرة ع ْند
بال َمسيح ْوه ّواِ َم ْص ْ
س ع ْند
الياهودْ ،وع ْند ال َو َث ِن ِّية َحما َقةَ .ب ْ
سيح ق ّوة اَلله
ين ،ياهود ْو َو َث ِن ِّية ،ال َم ْ
الم ْدع ّي ْ
من َل غشْ م اَلله اَأ ْح َكم
واِ ْوح ْكمة اَللهْ ،
س
س واِْ ،وض ْعف اَلله اَأ ْقوى م النّ ِا ْ
م النّ ِا ْ
ْكن يا اخوتي :م ُو
واَِ .ط ْلعوا زاِ َ
ف َد ْعوت ْ
بالج َسدْ ،ولا ْكثي ْر فيكن
فيكن ح َكما َّ
ْكثي ْر ْ
ْقوايْ ،ولا ْكثي ْر فيكن اولا ْد َعشيرِة ْگبيرِة.
يخ ّجل
لى اَلله اخْ تا ْر ج ّهال ال ّدنْي ِا ْبشان َ
َب ِ
الح َكما ،واخْ تار ْضعاف ال ّدنْي ِا ْبشان
من َعشيرِة
َ
يخ ّجل ال ّ ْقواي .واخْ تا ْر َهو ْذ لَنّ ِا ْ
يس َت ْعبرن،
ْز َغيرِة ف ال ّدنْي ِاْ ،ولَو ْذ َل اأ َّح ْد م ُو ْ
حسبو ْن م ُوجودينْ ،بشان َيبطّل
ْولَو ْذ َل م ُو ي ْن ْ
18
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22

23
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الصلي ِ
ب ِع ْن َد الها ِلكي َن
ِ 18ل� أ َّن كَ ِل َم َة َّ
َجها َل ٌة ،أا ّما ِع ْن َدنا نَ ْح ُن ال ُم َخ َّلصي َن فَق َُّوةُ
بيد ِحكْ َم َة
ْتوبَ « :س أُا ُ
الل ِهِ 19 .ل�أنَّ ُه َمك ٌ
َماء َو أا ْرف ُُض ِفكْ َر ال ُف َه ِ
ال ُحك ِ
ماء».
 20أ
كيم؟ َو أاي َن الكا ِت ُب؟ أواي َن
اي َن ال َح ُ
الد ْه ِر؟ أاما ا ْز َدرى الل ُه
ُمجا ِد ُل هذا َّ
ب ِِحكْ َم ِة هذا العا َل ِم؟ ِ 21ل�أنَّ ُه اإ ْذ كا َن العا َل ُم
ف الل َه ب ِ
في ِحكْ َم ِة الل ِه َل ْم ي َ ْع ِر ِ
ِالحكْ َم ِة،
أارا َد الل ُه أا ْن ي ُ َخ ِّل َص ا َّلذي َن ي ُ ْؤ ِمنو َن ِب َجها َل ِة
ال ِكراز ِةِ 22 .ل� أ َّن اليَهو َد ي َ ْطلُبو َن ا ٍ
آيات
َواليونان ّيي َن يُريدو َن ِحكْ َم ًةَ 23 .و أا ّما نَ ْح ُن
فَنَكْ ِر ُز بِال َمسي ِح َم ْصلوباًَ ،ع ْث َرة ً ِلليَهو ِد،
َو َجها َل ًة ِلليونان ّيي َنَ 24 .و أا ّما ِلل َم ْد ُع ّوي َن،
سيح قُ َّو ِة الل ِه
يَهوداً َويونان ّيي َن ،فَال َم ُ
َو ِحكْ َم ُة الل ِهِ 25 .ل� أ َّن َجها َل َة الل ِه أا ْحك َُم ِم َن
س.
البَ َش ِرَ ،و َض ْع ُف الل ِه أا ْقوى ِم َن ال ّنا ِ
يس
 26فَانْ ُظروا َد ْع َوتَكُم أايُّها ال إ�خ َْوةَُ :ل َ
يس
َماء بِال َج َس ِدَ ،و َل َ
كَثيرو َن فيكُم ُحك َ
يس كَثيرو َن
ِياءَ ،و َل َ
كَثيرو َن فيكُم أا ْقو َ
ناء َعشي َر ٍة َعظي َم ٍةَ 27 .ول ِك َّن الل َه
فيكُم أابْ َ
َماء،
لاء العا َل ِم ِليُ ْخ ِز َي ال ُحك َ
اخْتا َر ُج َه َ
ِياء.
فاء العا َل ِم ِليُ ْخ ِز َي ال� أ ْقو َ
َواخْتا َر ُض َع َ
َ 28واخْتا َر الل ُه ا َّلذي َن ِم ْن َعشي َر ٍة َصغي َر ٍة
في العا َل ِم َوال ُم ْز َد َري َن َوغ ََير ال َموجودي َن

ثوس
 1كو ِرنْ َ
ِليُب ِط َل ال َموجودي َنِ 29 .لئَ ّلا ي َ ْفتَ ِخ َر ذو َج َس ٍد
أاما َم ُهَ 30 .و أانْتُم أايضاً ِم ْن ُه ِبيَسو َع ال َمسي ِح
داء.
ا َّلذي صا َر َلنا ب ِّراً ِم َن الل ِه َوقَداس ًة َو ِف ً
ِالر ِّب
31كَما ُه َو َمك ٌ
ْتوبَ « :م ْن ي َ ْفتَ ِخ ْر ،فَب َّ
ِليَ ْفتَ ِخ ْر».
يت اإ َليكُم،
َو أانا يا اإخ َْوتي حي َن أاتَ ُ
يس ِب َع َظ َم ِة كَلا ٍم أاو ِحكْ َم ٍة ب َ َّش ْرتُكُم
َل َ
ب ِِس ِّر الل ِهَ 2 .ول� َم َّي ْز ُت نَف ِْس َي بَينَكُم ك َمن
ي َ ْع ِر ُف َشيئاً ،اإلّ� يَسو َع ال َمسي َحَ ،واإيّاهُ
َم ْصلوباًَ 3 .و أانا ِب َخو ٍ
ف كَثي ٍر َوب َِر ْج َف ٍة
كُ ْن ُت ِع ْن َدكُمَ 4 .وكَ ِل َمتي َو ِكرا َزتي َل ْم تَكُ ْن
الرو ِح
ناع كَلا ِم ِحكْ َم ٍة ،ب َ ْل ِببُ ْرها ِن ّ
ِب إا ْق ِ
َوالق َُّوة.
ِ 5لكَي ل� يَكو َن اإيمانُكُم ب ِِحكْ َم ِة البَ َش ِر،
ب َ ْل ِبق َُّو ِة الل ِهَ 6 .ول ِك َّننا نَتَكَ َّل ُم ِ
بحكْ َم ٍة بَي َن
يس ْت ِم ْن هذا العا َل ِم،
الكا ِملي َنِ ،حكْ َم ٍة َل َ
َول� ِم ْن ُع َظ ِ
ماء هذا العا َل ِم ا َّلذي َن ي ُ ْب َطلو َن.
َ 7ول ِك َّننا نَتَكَ َّل ُم ب ِِحكْ َم ِة الل ِه في ِس ٍّرِ ،ت ْل َك
ِ
الحكْ َم ِة ا َّلتي كانَ ْت َخ ِف َّي ًةَ ،و َسبَ َق أا ْن
الدهو ِر ِل َم ْج ِدناِ 8 .ت ْل َك
َع َّينَها الل ُه قَ ْب َل ُّ
ا َّلتي َل ْم ي َ ْع ِرفْها أا َح ٌد ِم ْن ُع َظ ِ
ماء هذا
العا َل ِمِ ،ل�أنَّ ُهم َلو َع َرفوها َلما َصلبوا َر َّب
ْتوب« :ما َل ْم
ال َم ْج ِدَ 9 .ول ِك ْن كَما ُه َو َمك ٌ

2

9:2–29:1

وجودينْ .بشا ْن لا ي ْفتخ ْر َبشَ ْر قدّامو.
ال َم
ْ
سيح َل صا ْر
تن زاِ منّو انْتن ْب َيس ُوع ال َم ْ
وانْ ْ
لنا ح ْك ِمة من اَلله ْوبر ْو َق ِ
داسة ْوفداْ .بشان
توبَ « :ل ي ْفتخ ْر ،بال َّر ْب
يس ِي ْر كَما ال َم ْك ْ
َخلّي ي ْفتخ ْر».
كن،
َوانا يا اخوتي َو ْق ْت َل ُ
جيت لَع ْن ْد ْ
م ُو ْب َكلا ْم َفخم ْولا بح ْك ِمة َبشَّ رتوكن
كن كَما
ْبس ّر اَللهْ .ولا َح َس ْب ُت ُروحي َبي ْن ْ
سيح،
واِح ْد ي ْعرفْ شيَ ،غي ْر َيس ُوع ال َم ْ
لوبَ .وانا ْب َخوف ْكثي ْر
َيس ُوع ْوه ّواِ َم ْص ْ
كنْ .وك ْلمتي و ْكرازتي
و ْب َر ْج ِفة ك ْن ُت ع ْن ْد ْ
لى بدَليل
كانتَ ،ب ِ
م ُو با ْقنا ْع كَلام ح ْك ِمة ْ
ال ّر ُو ْح والق ِّوةْ .بشا ْن لا يكون ايمانْكن
لى ْبق ّوة اَلله.
سَ ،ب ِ
ْبح ْكمة النّ ِا ْ
29

30

31

2

2

3

4

5

ح ْكمة اَلله

لين ،م ُو
س ح ْك ِمة ْ
نحكي َبين الكا ْم ْ
َب ْ
لاطين َهال ّدنْي ِا َل
ح ْكم ْة َهال ّدنْي ِا ْولا َس
ْ
نحكي ح ْكمة اَلله ف
ي ْب َطلو ْنَ .ب ِ
لى ْ
من َقب ْل َع َّينا
س ْر ،ها ْك َل كانت ْم َخ ّبايِةْ ،و ْ
اح ْد
اَلله َقبل الدّهو ْر لَ َم ْج ْدنا ،ها ْك َل َّ
لاطين َهال ّدنْي ِا هاي ما َع َرفا .يكو ْن
من َس ْ
ْ
يصلبو ْن َر ّب ال َم ْج ْد.
َع َرفووا ،ما كا ْن َت ْ
ين ما
توب« :شي َل َع ْ
لي كَما لَ ّواِ َم ْك ْ
َب ِ
ا َر ْت واذ ْن ما س ْمعت ْو َعلى بال انْسا ْن
6

7

8

9
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3:3–10:2

ما َط َل ْع ،ها ْذ واِ شي َل َح َّضر اَلله لَو ْذ َل
يح ّبو ُه».
من َل
س لنا َكشَ ف لْنا اَلله ْب ُروحوْ ،
َب ْ
ص ك ْل شي حتّى ا ْعماق اَلله.
ال ّر ُو ْح ي ْف َح ْ
يش اَأينا انْسا ْن واِ َل ي ْعرفْ شي َل ف
لَ ْ
الانْسا ْنَ ،غي ْر ُروح الانْسا ْن َل ِفيو؟ كذاِ زاِ
ف الله اأ َّح ْد م ُو ي ْعرفْ َغي ْر ُروح
شي َل َ
لى
نحن ِا م ُو ُروح ال ّدنْي ِا اَأ َخ ْذناَ ،ب ِ
اَللهْ .و ْ
ات َل
ُروح َل من اَللهْ ،بشا ْن ن ْعرفْ َعط ّي ْ
نحكي زاِ َع َليا م ُو
انْ َع ْ
طت لنا من اَللهَ ،ل ْ
ب َت ْعلي ْم كَلا ْم ح ْكم ْة َبشَ ْرَ ،ب ِلى ْب َت ْعليم ال ّر ُو ْح،
ْولل ّر ُوحان ّيين ُروحان ّيات نْف َّس ْر .انْسا ْن َل
من َل
فس واِ م ُو ي ْق َب ْل ُروحان ّي ْ
اتْ ،
ف ال َّن ْ
غش ْم ن ِا ع ْندوْ ،وم ُو يت ِي ْق ي ْعرفْ شي َل
كشف بال ّر ُو ْح .ال ّر ُوحاني ك ْل شي
ي ْن
ْ
كشف.
س ه ّواِ من اَ َّح ْد م ُو ي ْن ْ
ي ْك ْ
شفَ ،ب ْ
«من َع َرف فكر ال َّر ْب َت ي َعلّمو؟»
من َل ْ
ْ
ِ
سيح لنا.
نحنا ف ْكر ال َم ْ
س ْ
َب ْ
10

11

12

13

14

15

16

3

كن
َوانا يا اخوتي ،ما ت ْق ُت اَأ ْحكي َم ْع ْ
حانيين،
يحكي َم ْع ُرو
كَما واِح ْد َل ْ
ْ
لى كَما َم ْع َج َسديّينْ .وكَما ا ْطفا ْل ف
َب ِ
يتوكن
ال َم ْ
ليب َسقَيتوكنْ ،وما َع َط ْ
سيحَ ،ح ْ
لى ْولا
من َل ما كان تْت ِيقو ْن َبعدَ .ب ِ
اَأ َك ْلْ ،
تن َبع ْد.
من َل في َّ
الج َسد انْ ْ
السع تْت ِيقو ْنْ ،
َّ
فيكن َح َسد ْوخلافْ وانْ
قسامات،
ْ
َل كا ْن ْ
2

3
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تَ َر َعي ٌن َو َل ْم تَ ْس َم ْع ِب ِه أُا ُذ ٌن َو َعلى با ِل ب َ َش ٍر
عدهُ الل ُه ِل َّلذي َن ي ُ ِح ّبونَ ُه».
َل ْم ي َ ْخ ُط ْر ما أا َّ
 10أا ّما َلنا فَق َْد ك ََش َف الل ُه بِرو ِح ِهِ ،ل� أ َّن
وح ي َ ْسبُ ُر ك َُّل َش ٍ
ماق الل ِه.
يء َح ّتى أا ْع َ
الر َ
ّ
أ
أ
ِ 11ل�نَّ ُه ا ُّي اإنْسا ٍن ي َ ْع ِر ُف ما في ال إ�نْسا ِن
روح ال إ�نْسا ِن ا َّلذي في ِه؟ هكَذا أايضاً
اإلّ� ُ
روح الل ِه.
ما في الل ِه ل� ي َ ْع ِرفُ ُه أا َح ٌد اإلّ� ُ
وح
الر َ
َ 12ونَ ْح ُن َل ْم أناخ ُْذ َ
روح العا َل ِم ،ب َ ِل ّ
ا َّلذي ِم َن الل ِه ِلنَ ْع ِر َف ال َموا ِه َب ا َّلتي
ِم َن الل ِه ُو ِهبَ ْت َلنا 13 ،ا َّلتي نَتَكَ َّل ُم بِها
أايضاً ل� ِبتَ ْعلي ِم كَلا ِم ِحكْ َم ِة ب َ َش ٍر ،ب َ ْل
الرو ِحَ ،و ِل ّلروحان ّيي َن روح ّي ٍ
ات
ِبتَ ْعلي ِم ّ
14
ْساني ل�
نُف َِّس ُرِ .ل� أ َّن ال إ�نْسا َن ال َّنف َّ
الروح ّيا ِتِ ،ل�أنَّها َجها َل ٌة ِع ْن َدهَُ .ول�
ي َ ْقبَ ُل ّ
ِالرو ِح ي ُ َم َّي ُز 15 .أا ّما
ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي َ ْع ِر َف ما ب ّ
وحاني فَيُ َم ِّي ُز ك ُِّل َش ٍ
يءَ ،و ُه َو ِم ْن أا َّح ٍد
ّ
الر ُّ
16
أ
الر ِّب
ل� ي ُ َم َّي ُزِ .ل�نَّ ُه « َم ْن َع َر َف ِفكْ َر َّ
ِلكَي ي ُ َع ِّل َم ُه؟» أا ّما نَ ْح ُن فَ ِفك ُْر ال َمسي ِح
َلنا.
َو أانا يا اإخ َْوتيَ ،ل ْم أا ْستَ ِط ْع أا ْن أاتَكَ َّل َم
َم َعكُم كَ َم ْن يَتَكَ َّل ُم َم َع روحان ّيي َن ،ب َ ْل
ك َج َسديّي َن َوك أَا ْطفا ٍل في ال َمسي ِحَ 2 ،حليباً
َسقَيتُكُم َوما أا ْع َطيتُكُم َطعاماًِ ،ل�أنَّكُم
َل ْم تَكونوا ب َ ْع ُد قا ِدري َن ،ب َ ِل ال� آ َن أايضاً
ل� تَق ِْدرو َنِ 3 .ل�أنَّكُم ب َ ْع ُد َج َسديّو َنِ ،ل�أنَّ ُه
سامات،
َمتى كا َن فيكُم َح َس ٌد َو ِنزا ٌع َوانْ ِق
ٌ

3

ثوس
 1كو ِرنْ َ
أافَلَ ْستُم َج َسديّي َن َوفي ال َج َس ِد تَ ْسلُكو َن؟
ِ 4ل�أنَّ ُه َمتى قا َل أا َح ُدكُم :أ
«انا ِلبو ُل َس»
َوال� آ َخ ُر أ
«انا ِل�أپولو» أافَلَ ْستُم َج َسديّي َن؟
5فَ َم ْن ُه َو بو ُل ُس َو َم ْن ُه َو أاپولو اإلّ� خاد َمي ِن
َع ْن ي َ َديهما اآم ْنتمَ ،وك ُُّل وا ِح ٍد كَما أا ْعطاهُ
الر ُّب؟  6أانا َغ َر ْس ُت َو أاپولو َسقىَ ،ول ِك َّن
َّ
7
أ
يس ذ ِل َك ا َّلذي ي َ ْغ ِر ُس
الل َه انْمى .فَلَ َ
َشيئاً َول� ذ ِل َك ا َّلذي ي َ ْسقي ،ب َ ِل الل ُه ا َّلذي
ي ُ ْنميَ 8 .ول ِك َّن ا َّلذي ي َ ْغ ِر ُس َوا َّلذي ي َ ْسقي
وا ِح ٌدَ ،وك ٌُّل َعلى قَ ْد ِر تَ َع ِب ِه يَنا ُل أُا ْج َرتَ ُه.
9
ِناء
ِل�أنَّنا َم َع الل ِه نَ ْع َم ُلَ ،و َع َم ُل الل ِه َوب ُ
الل ِه ُه َو أانْتُم10 .و ِب َح َس ِ
ب ِن ْع َم ِة الل ِه ا َّلتي
ماري
أُا ْعطيَ ْت لي ،وض ْع ُت أاساساً كَ ِم ْع ٍّ
َحكي ٍمَ ،وا آ َخ ُر ي َ ْبني َعلَي ِهَ .ول ِك ْن ِليَ ْن ُظ ْر
َيف ي َ ْبني َعلَي ِهِ 11 .ل� أ َّن أاساساً
ك ُُّل وا ِح ٍد ك َ
وضوع ل� أا َح َد ي َ ْستَطي ُع
ا آ َخ َر غَي َر هذا ال َم
ِ
أا ْن ي َ َض َع ،ا َّلذي ُه َو يَسو ُع ال َمسي ُحَ 12 .واإ ْن
س َذ َهباً أاو
كا َن أا َح ٌد ي َ ْبني َعلى هذا ال�أسا ِ
ِف َّض ًة أاو ِحجا َرة ً كَري َم ًة أاو َخ َشباً أاو ُع ْشباً
أاو قَ ًّشا13 ،فَ َع َم ُل ك ُِّل اإنْسا ٍن َسيَ ْنك َِش ُف،
الر ِّب َسيَك ِْش ُف ُهِ ،ل�أنَّ ُه بِنا ٍر
وم َّ
ِل� أ َّن ي َ َ
ي َ ْنك َِش ُف؛ َوما ُه َو َع َم ُل ك ُِّل اإنْسانٍ ،ال ّنا ُر
تَ ْف ِر ُزهَُ 14 .و َم ْن ي َ ْب َق َع َملُ ُه ا َّلذي بَنى ،يَنَ ْل
أا ْج َرهَُ 15 .و َم ْن ي َ ْحتَ ِر ْق َع َملُ ُه ،ي َ ْخ َس ْر ،أا ّما
ُه َو ف ََسيَ ْنجو هكَذا ك أَانَّما ِم ْن نا ٍر 16 .أال�
روح الل ِه
تَ ْعلَمو َن أانَّكُم َهيك َُل الل ِهَ ،و أا َّن َ

16-4:3

الج َس ْد
م ُو َج َسديّين تْكونونْ ،وف َّ
تسلكو ْن؟ َو ْق ْت َل واح ْد م ْنكن يقولْ« :اَأنا
ْ
لبولس اَنا» ،واللاخْ « :اَأنا لاَأپولّو اَنا» ،م ُو
يش من واِ بولسْ ،ومن
َج َسديّين تْكونو ْن؟ لَ ْ
مين َعلى ايدن اآ َم ْنتنْ ،وك ْل
واِ اَأپولّو َغي ْر خ ّداِ ْ
واِح ْد كَما َل َعطا ُه ال َّر ْب؟ اَأنا َغ َر ْز ُت َواپولّو
لى اَلله َربّى َگ َّب ْرَ .بقى م ُو ها ْك َل
َسقىَ ،ب ِ
لى اَألله َل
يسقيَ ،ب ِ
يغْر ْز شي واِْ ،ولا ها ْك َل ْ
يسقي واِح ْد
س َل يغْرز ْو َل ْ
َيربّي وي َگ ّب ْرَ .ب ْ
من
ن ِاْ ،وك ْل واِح ْد َعلى َق ْد َت َعبو ينالْْ .
َل َمع اَلله نشْ تغ ْلْ ،وشغْل اَلله و ْعمار اَلله
موجب ن ْعمة اَلله َل انْ َع َط ْت
تن واِ .و ْب
اأنْ ْ
ْ
ساس كَما م ْعما ْرچي َحكيم،
ليَ ،ح َّط ُ
يت اَأ ْ
س ك ْل واِح ْد َخلّي
ْو َغي ْر واِحد ي َع ّم ْر َع َليوَ .ب ْ
ساس لخْ
ي َطلّع اأ ْش َون ي َع ّم ْر َع َليوْ .
من َل اَأ ْ
َغي ْر هاذ ال َم ْحط ُو ْط ،اَأ َّح ْد م ُو يت ِيق ْ
يحط،
سيحْ .و َل ي َع ّم ْر
ساس لَ ّواِ َيس ُوع ال َم ْ
َهالا َأ ْ
فضة ،يا َجواه ْر،
ساس َذ َه ْب يا َّ
َعلى َهالا َ ْ
قشَ ،ع َم ْل ك ّل
شيش يا ْ
يا َخشَ ْب ،يا َح ْ
كشفَ :يوم ال َّر ْب ها ْك ي ْكشفو،
انْسان ي ْن ْ
من َل ْبنا ْر ي ْنكشفْ .و َع َم ْل ك ّل انْسا ْن
ْ
ِ
اأ ْش َو ْن وا ،النّا ْر ت ْفرقوَ .واينا َل ي ْبقى َع َملو
ها ْك َل َع َّم ْر ،اَأ ْجرو َت ينالَْ .واينا َل َع َملو
س ه ّواِ َت ي ْنجى كذاِ
يح ْ
ْ
ترق ،يخْ َس ْرَ ،ب ْ
يش م ُو ت ْعرفو ْن
كَما َل يكو ْن ْ
من نا ْر .لَ ْ
فيكن؟
كن ْ
يس ْ
َهي َكل اَلله اأنْتنْ ،و ُروح اَلله ْ
4
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ثوس
 1كو ِرنْ َ

5:4–17:3

من َل
َل ي ْفس ْد َهي َكل اَلله ،اَألله ي ْفسدوْ ،
تن .انْسا ْن
َّس واِ َهي َكل اَلله ،لَ ّواِ اأنْ ْ
ْم َقد ْ
فيكن ي ْفتك ْر
يغش نَ ْفسو! َل كان اَ َّح ْد ْ
لا ْ
ف َهالدَّه ْرَ ،خلّي يس ِي ْر َغشيم
َحكي ْم واِ َ
من َل ح ْكم ْة َهال ّدنْي ِا
ْبشان يسي ْر َحكي ْمْ .
توب واِ:
هاي َجهالِة ي ِا ع ْند اَللهْ ،
من َل َم ْك ْ
« َل ي ْمسك الح َكما ْبم ْكر ْن».
17

18

19

ويقولْ« :ي ْعرف ال َّرب ا ْفكار الح َكما
فاضْ ِية ي ِا».
من
ْبشا ْن هاي اَ َّح ْد لا ي ْفتخ ْر َ
ف َبشَ ْرْ ،
بولس والّا اَأپولّو والّا
لكن واِ،
َل ك ْل شي ْ
ْ
الحياة ،ال َموت ،الحاضر،
ب ْطرس ،ال ّدنْي ِاَ ،
تن
لكن واِ ،وانْ ْ
المس َت ْق َب ْل ،ك ْل شي ْ
ْ
سيح َلالله.
تن ،وال َم ْ
لل َمسيح انْ ْ
كن،
سوبين ع ْن ْد ْ
كذاِ َخلّي نْكو ْن َم ْح ْ
مين لل َمسيح ْووكَلا َعلى
كَما خ ّداِ ْ
لوب م الوكَلا َت
ْاسرار اَللهَ .هو ْن َبقى َم ْط ْ
مينَ .وانا شي َه ّي ْن واِ َع َلي
َيب ّين الواِح ْد اَأ ْ
لى
من ك ّل انْسا ْنَ .ب ِ
كن يا ْ
َت اتْح ِا َك ْم م ْن ْ
ف
احس َ
ْولا اَنا اَأح ِاك ْم نَ ْفسيْ ،
من َل م ُو ْ
لى م ُو ْبهاي اَأت َْب ّرا،
نَ ْفسي شي ي ْن َخ ْزنيَ .ب ِ
قاضي ال َّر ْب واِْ .بشا ْن هاي لا َقبل
من َل
ْ
ّ
تحكمون .انْطروا دي لَ َم ْن يجي
ال َو ْق ْت ْ
ال َّر ْب ،ها ْك َل َت ي َن ّور ال ّ ْم َخ ّبا ف الع ْت ِمة،
ْوي ْكشف ا ْفكار ال ّ ْقلوبْ ،وهاك ال َو ْق ْت َت
20

21

22

23
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ي َ ْسكُ ُن فيكُمَ 17 .م ْن يُف ِْس ْد َهيك ََل الل ِه،
يُف ِْس ْدهُ الل ُهِ ،ل� أ َّن َهيك ََل الل ِه ُمق ََّد ٌس،
َو ُه َو أانْتُم18 .ل� ي ُ ِض َّل َّن اإنْسا ٌن نَف َْس ُه! اإ ْن
أ
أ
كيم في هذا
كا َن ا َح ٌد فيكُم ي َ ُظ ُّن انَّ ُه َح ٌ
الد ْه ِر ،فَ ْليَ ِص ْر جا ِهلا ً ِلكَي يَصي َر َحكيماً.
َّ
ِ 19ل� أ َّن ِحكْ َم َة هذا العا َل ِم َحماقَ ٌة ِع ْن َد الل ِه،
َماء
ِل�أنَّ ُه َمك ٌ
ْتوب« :ا َّلذي ي َ أاخ ُُذ ال ُحك َ
ِب َمكْ ِر ِهم».
20
الر ُّب أا َّن أافْكا َر
َو أايضاً «ي َ ْع ِر ُف َّ
ال ُحك ِ
َماء خا ِوي َ ٌة».
ِ 21لهذا ل� ي َ ْفتَ ِخ ْر أا َح ٌد ِببَ َش ٍرِ ،ل� أ َّن ك َُّل
َشي ٍء َلكُم 22 ،أابو ُل ُس أا ْم أاپولو أا ْم ب ُ ْط ُر ُس أا ِم
القائمات
وت ،أا ِم
ُ
العا َل ُم أا ِم ال َحياةُ أا ِم ال َم ُ
يات ،ك ُُّل َش ٍ
يء َلكُمَ 23 .و أانْتُم
أا ِم ال� آ ِت ُ
ِلل َمسي ِح َوال َمسي ُح ِلل ِه.
هكَذا ِلنَك ُْن َم ْحسوبي َن ِع ْن َدكُم،
كَ ُخ ّدا ِم ال َمسي ِح َو ُوك ِ
َلاء أا ْسرا ِر الل ِه
الوك ِ
َلاء أا ْن يو َج َد
ُ 2هنا اإذاً َم ْط ٌ
لوب ِم َن ُ
ال إ�نْسا ُن ِم ْن ُه ْم أاميناً 3 .أا ّما ِع ْندي فَ إانَّ ُه أا ْم ٌر
غير أا ْن أُاحاك ََم ِم ْنكُم أاو ِم ْن ك ُِّل اإنْسانٍ،
َص ٌ
َول ِك ْن َول� أانا أاحا ِك ُم نَفْسيِ 4 .ل�أنّي ل�
أُا ِح ُّس في نَفْسي َشيئاً ِض ّديَ .ول ِك ّني
َل ْس ُت ُم َّبرراً ب ِ
الر ُّب.
ِهذ ِهِ ،ل� أ َّن َديّاني ُه َو َّ
5
ْأ
تي
ِلذا ل� تَ ْحكُموا قَ ْب َل َ
الو ْق ِتَ ،ح ّتى يَا َ
نير َخفايا ال َّظلا ِم َويَك ِْش ُف
الر ُّب ا َّلذي َسيُ ُ
َّ
أافْكا َر القُلو ِ
بَ ،وحينَ ٍئذ يَكو ُن َم ْد ٌح ِلك ُِّل

4

ثوس
 1كو ِرنْ َ
ف َْر ٍد ِم َن الل ِهَ 6 .ول ِك َّن ِ
هذ ِه ال�أُمو َر يا
اإخ َْوتي ِم ْن أا ْج ِلكُم َم َّث ْل ُت بِها َعلَ َّي َو َعلى
أاپولو ِلكَي بِنا تتَ َع َّلموا أا ْن «ل� تَ ْف ِت ِكروا
ْتوبَ ».وكيلا يَتَكَ َّب َر
أاكْثَ َر ِم ّما ُه َو َمك ٌ
أا َح ٌد َعلى َرفي ِق ِه ِم ْن أا ْج ِل أا َح ٍدِ 7 .ل�أنَّ ُه َم ْن
فَ َح َص َك؟ أاو ما ا َّلذي َل َك َل ْم تَ ْأاخ ُْذهَُ .واإ ْن
كُ ْن َت قَ ْد أا َخ ْذ َت ،فَ ِلماذا تَ ْفتَ ِخ ُر ك أَانَّما َل ْم
استَ ْغنَيتُم َوبِدو ِننا
تَ ْأاخ ُْذ؟  8قَ ْد َش ِب ْعتُم َو ْ
أا ْصبَ ْحتُم ُملوكاًَ .و َليتَكُم ِص ْرتُم ُملوكاً
ِلنَ ْم ِل َك نَ ْح ُن أايضاً َم َعكُم 9 .أا ُظ ُّن أا َّن الل َه
الر ُس َل ا آ َخري َن ك أَانَّما ِلل َمو ِت،
َج َعلَنا نَ ْح ُن ُّ
ِل�أنَّنا أا ْصبَ ْحنا َم ْش َهداً ِللعا َل ِمِ ،لل َملائكَ ِة
والبَ َش ِر 10نَ ْح ُن َح ْمقى ِل� أ ْج ِل ال َمسي ِح ،أا ّما
ِياء،
فاء َو أانْتُم أا ْقو ُ
َماء ،نَ ْح ُن ُض َع ُ
أانْتُم فَ ُحك ُ
أانْتُم ُمك ََّرمو َن َونَ ْح ُن ُم َحقَّرو َنَ 11 .ح ّتى
ِ
السا َع ِة نَجو ُع َونَ ْع َط ُش َونَ ْعرى َونُ ْل َط ُم
هذ ِه ّ
َول� َم ْأاوى َلناَ 12 .ونَ ْت َع ُب عا ِملي َن ب أِايدينا.
ي ُ َحقِّرونَنا فَنُبا ِر ُك ،ي َ ْضطهِدونَنا فَنَ ْصبُ ُر.
 13ي َ ْشتُ ْمونَنا فَنَتَ َو َّس ُل اإ َليهِم .كَ َم ْزبَلَ ٍة
ِللعا َل ِم ِص ْرنا َو َم ْم َس َح ًة ِلك ُِّل اإنْسانٍ14 .ل�
ِل� أُ ْخجِ لَكُم أاكْتُ ُب اإ َليكُم ِ
هذ ِه ،ب َ ْل كَال�أول� ِد
ال� أ ِح ّب ِاء أا ِع ُظكُمِ 15 .ل�أنَّ ُه اإ ْن كا َن َلكُم
يس
َربْ َوةٌ ِم َن ال ُم ْر ِشدي َن في ال َمسي ِح ،فَلَ َ
َلكُم ا آبا ٌء كَثيرو َن .في يَسو َع ال َمسي ِح
أانا و َل ْدتُكُم بِال إ�نْجي ِل 16 .ف أَا ْطلُ ُب اإ َليكُم
أا ْن تَتَ َم َّثلوا بيِ 17 .لهذا أا ْر َس ْل ُت اإ َليكُم

17-6:4

س َهو ْذ
يكو ْن َم ْ
دح لك ْل واِح ْد من اَللهَ .ب ْ
يت َم َث ْل َع َلي ْو َعلى
كن َس ُ
يا اخوتي لَخاط ْر ْ
واسط ْتنا ت ْت َعلَّمو ْن «لا ت ْفت ْكرو ْن
اَأپولّو ْبشان ْب ْ
اح ْد لا ي ْت َگ َّب ْر
توبَ ».و َّ
اأ ْك َث ْر ْ
من شي ال َم ْك ْ
من
يش اأنْ َت ْ
َعلى َرف ِيقو لَخاطر اَ َّح ْد .لَ ْ
يش ْ
َف َح ْ
لك م ُو اَأ َخذا ْن اَأ َخ ْذت.
صك .يا اَأ ْ
يش ت ْفتخ ْر ،كَما َل
ْو َل اَأ َخذا ْن اَأ َخ ْذ ْت ،لَ ْ
والس ْع شب ْعتن
يكو ْن م ُو اَأ َخذا ْن اَأ َخ ْذ ْت؟
َّ
تن ملو ْكْ .ط َبي ْل ص ْر ْتن
ْو َزنْگ ْنتن ْو َبلانا ص ْر ْ
نحن ِا زاِ ن ْم ْ
كنَ .يب ّي ْن
ملوك ْبشا ْن ْ
لك َم ْع ْ
نحن ِا ال ّرس ْل لل ِا آخر ْبشان
لي اَألله َخ ّلانا ْ
من َل ف ْر ِجة ص ْرنا لل ّدنْي ِا ،لل َم ِ
لايكة
ال َم ْ
وتْ ،
سيح،
هيمين لَخاطر ال َم ْ
والبشَ ْرْ .
نحن ِا َب ْ
َ
نحناِ
تن َح
سيحْ ،
كيمين ف ال َم ْ
ْ
س انْ ْ
َب ّ
نحن ِا
ضْ عافْ وانْتن ْقواي ،اأنْتن ْم َك َّرمين ْو ْ
َّرين .دي َل َهال ّسا َعة نْج ُوع ْون ْع َطش
ْم َحق ْ
عب
ْون ْعرى ْون ْنضرب ْوماوى ما لْناْ .ون ْت ْ
طهدونا
يح ْقرونا ونْب ِار ْك ،يضْ ْ
نشْ تغ ْل بيدَيناَ ،
للن .كَما َم ْز َب ِلة
ْو ْ
نصب ْر .ي َمخْ رولْنا ،ن ْت َو َّس ْ
لل ّدنْي ِا ص ْرنا ْو َم ْم َس َحة لك ّل انْسا ْن .م ُو
لى كَما
تب َهو ْذَ ،ب ِ
ْبشا ْن اَأ َخ ّج ْ
لكن اَأ ْك ْ
اولا ْد َعزيزين او َع ْظ .حتّى َل كا ْن في
سيح ،ما
كن َعشْ ة اَلافْ م ْرش ْد ف ال َم ْ
لْ ْ
سيح اَأنا
كن اَأ َّبهات ْكثي ْرَ .
ف َيس ُوع ال َم ْ
لْ ْ
كن
لب م ْن ْ
ول ْد ْ
توكن بالانْجي ْلَ .بقى اأ ْط ْ
كن
َت تتْشَ َّبهو ْن فيْ .بشا ْن هاي َب َعث ُْت لْ ْ
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ثوس
 1كو ِرنْ َ

7:5–18:4

والمومن بال َّر ْبْ ،وه ّواِ
ثاوس ا ْبني ال َعزي ْز
ْ
تيم ُو ُ
سيح ،كَما
كن ط ْرقاتي ف ال َم ْ
يجيب لَبالْ ْ
َت ْ
يي
َل ف ك ّل ال ِب َيعْ .وكَما َل يكو ْن م ُو ج ِا ِ
لى َل
كنَ .ب ِ
س م ْن ْ
لَع ْن ْدكن اَنا ،انْ َتفَخوا ن ِا ْ
كن َوا ْعرفْ
فيف َت اآجي لَع ْن ْد ْ
راد ال َّر ْبَ ،خ ْ
تن.
سنَ ،ب ِ
لى ق ّو ْ
م ُو ك ْلم ْة َهو ْك َل ي َعلَّو ْن نَ ْف ْ
لى بالق ِّوة.
َم َلكوت اَلله م ُو بالك ْل ِمة واَِ ،ب ِ
كن والّا
اأ ْش َون تْريدون؟ ْب َخي َزرانِة اآجي لَع ْن ْد ْ
ب ْم َح ِّبة و ْب ُرو ْح متْواضْ َعة؟
18

19

20
21

5

زنى كَما ها ْذ
زنىْ ،و ِ
كن ِ
ي ْن َس َم ْع في َبي ْن ْ
َل َولا َبين ال َوثَن ِّية ي ْت َس ّمى ،حتّى ياخذ
تن َم ْنف ُوخين انْتن! ْوما
الابن َم ْر ْة اَأبو ُه .وانْ ْ
ْ
تن ف الحز ْن اأ ْك َث ْر شي ْبشا ْن ي ْنشا ْل
قع ْد ْ
من َل
كن ها ْك َل َهالفع ْل َف َع ْلْ .
من َبي ْن ْ
ْ
كن
كن َّ
بالج َس ْد ،وال ّ َقر َّي ْب م ْن ْ
انا ال ّ ْبعي ْد م ْن ْ
بال ّر ُو ْحَ ،ح َك ْم ُت كَما َل اكون ْق َر َّي ْب لا ْك
تجت ْمعو ْن
َل َف َع ْل هايَ ،ح َك ْم ُت َت ْ
سيحَ ،وانا
كن باس ْم َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
كلّ ْت ْ
سيح،
كن بال ّر ُو ْح َم ْع ق ِّوة َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
َم ْع ْ
وت َْسلمو ْن ها ْذ للشّ ِيطا ْن لَ َهلا ْك َج َسدو،
ف َيو ْم َر ْبنا َيس ُوع
ص َ
ْبشا ْن بال ّر ُو ْح يخْ َل ْ
كن .م ُو
ال َم ْ
سيح .م ُو ْك َويّس واِ َفخ ْر ْ
جين كلّو؟
ت ْعرفون ْش َو ِّي ْة َخميرِة ت َْخ ّمر ال َع ْ
من َخميرة ال َعت ِيقَةَ ،ت
كن ْ
نَ ْظفوا حالْ ْ
جين
تن َع ْ
تْس ِيرو ْن َعجين ْجدي ْد ،كَما َل انْ ْ
2

3

4

5

6

7
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ِالر ِّب،
تيموثا ُو َس ابْني ال َح َ
بيب َوال ُم ْؤ ِم َن ب َّ
َو ُه َو َسيُ َذك ُِّركُم ِب ُط ُرقي في ال َمسي ِح ،كَما
سَ 18 .وك أَانّي َل ْس ُت
أُا َع ِّل ُم في ك ُِّل الكَنائ ِ
وم ِم ْنكُمَ 19 .ول ِك ْن
قادماً اإ َليك ُُم ،انْتَ َف َخ قَ ٌ
الر ُّب ،عاجِلا ً َساآتي اإ َليكُم
شاء َّ
اإ ْن َ
أ
َلام أا َ
ولئك ا َّلذي َن ي َ ْرفَعو َن
َوا ْع ِر ُف ،ل� ك َ
يس
أانْف َُس ُهم ،ب َ ْل قُ َّوتَ ُهمَ 20 .ملَ ُ
كوت الل ِه َل َ
َيف تُريدو َن
بِالكَ ِل َم ِة ،ب َ ْل بالق َُّو ِة 21 .ك َ
أ
آتي اإليكُم؟ أا ِب َعصاً أا ْم ِب َم َح َّب ٍة َورو ٍح
ا ْن ا َ
ُمتَ ِ
واض َع ٍة؟
أ
نى كهذا
نىَ ،و ِز ً
ي ُ ْس َم ُع ا َّن بَينَكُم ِز ً
الوث َ ِن ّيي َن ي ُ َس ّمىَ ،ح ّتى
ا َّلذي َول� بَي َن َ
ي َ ْأاخ َُذ ال�بْ ُن ا ْم َر أاةَ أابي ِهَ 2 .و أانْتُم ُم ْنتَ ِفخو َن،
َوما َجلَ ْستُم بِال�أولى في َمنا َح ٍة ِلكَي ي ُ ْرفَ َع
ِم ْن بي ِنكُم َ
ذاك ا َّلذي فَ َع َل هذا ال ِف ْع َل.
ريب
ِ 3ل�أنّي أانا ب َ ٌ
عيد َع ْنكُم بِال َج َس ِد َوقَ ٌ
ريب اإلى
ِالرو ِح قَ ْد َحكَ ْم ُت ك أَانّي قَ ٌ
اإ َليكُم ب ّ
ذ ِل َك ا َّلذي فَ َع َل هذا 4 ،أا ْن تَ ْجتَ ِمعوا كُ ُّلكُم
ِاس ِم َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِحَ ،و أانا َم َعكُم
ب ْ
ِالرو ِح َم َع قُ َّو ِة َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح،
ب ّ
لشيطا ِن ِل َه ِ
لاك َج َس ِد ِه
َ 5وتُ َس ِّلموا هذا ِل َّ
ِالرو ِح في يَو ِم َربِّنا يَسو َع
ِليَ ْخلُ َ
صب ّ
يس َح َسناً ا ْف ِتخا ُركُم .أال�
ال َمسي ِحَ 6 .ل َ
ميرة ً قلَيل ًة تُ َخ ِّم ُر ال َعجي َن
تَ ْعلَمو َن أا َّن َخ َ
7
ميرةَ ال َعتي َق َة
كُ َّل ُه؟ َط ِّهروا ِم ْنكُم ال َخ َ
َطير.
ِلتَصيروا َعجيناً َجديداً ،كَما أانْتُم ف ٌ

5

ثوس
 1كو ِرنْ َ
سيح ا َّلذي ُذب َِح
َو ِل� أ َّن ِف ْص َحنا ُه َو ال َم ُ
ِل� أ ْج ِلناِ 8 ،لنُ َع ِّي ْد ل� ِب َخمي َر ٍة َعتي َق ٍةَ ،خمي َر ِة
َش ٍّر َو َمرار ٍة ،ب َ ْل ِب َخمي َر ِة َطها َر ٍة َوقَدا َس ٍة
9 .كَت ْب ُت اإ َليكُم في ِرسا َل ٍة أالّ� تُخا ِلطوا
ُزناةًَ 10 .ل ْم أاقُ ْل َع ْن ُزنا ِة هذا العا َل ِم أاو َع ِن
الخا ِطفي َن أاو َعبَ َد ِة ال� أ ْصنا ِمَ ،واإلّ� فَ إانَّكَم
طرو َن اإلى الخرو ِج ِم َن العا َل ِم.
َستُ ْض ّ
َ 11ول ِك ْن كَت ْب ُت اإ َليكُم أالّ� تُخا ِلطوا َم ْن
ي ُ ْدعى أ
«اخاً» َو ُه َو زا ٍن أاو عاب ُِد أا ْصنا ٍم
أاو ُم َحق ٌِّر أاو ِسك ٌّير أاو خا ِط ٌف ،فَ َم َع
َم ْن ُه َو هكَذا ل� تَ ْأاكُلوا ُخ ْبزاًِ 12 .ل�أنَّ ُه
ماذا لي أا ْن أاحا ِك َم الخا ِرج ّيي َن .أانْتُم
الدا ِخل ّيي َن 13 ،أا ّما الخا ِرج ّيي َن
حا ِكموا ّ
الش ّري َر ِم ْن
فَالل ُه يُحا ِك ُمهمَ .و «ا ْرفَعوا ِّ
بَي ِنكُم».
أايتَ َج َّر أا أا َح ٌد ِم ْنكُم حي َن َل ُه قَض َّي ٌة
أ
أ أ
مام ال ّظالمي َن
َم َع اخي ِه ا ْن يَتَقاضى ا َ
َو َل َ أ
مام ال ِق ّديسي َن؟  2أا ْم ل� تَ ْعلَمو َن أا َّن
يس ا َ
ال ِق ّديسي َن َسيُحا ِكمو َن العا َل َم؟ فَ إا ْن كا َن
العا َل ُم ِبكُم َسيُحاك َُم ،أافَلَ ْستُم ُم َؤ َّهلي َن
ِلل ُحكْ ِم في قَضايا َصغي َر ٍة 3 .أال� تَ ْعلَمو َن
ري
أانَّنا َسنُحا ِك ُم َملائكَ ًة؟ فَكَم بِال َح ِّ
ُشؤو َن ِ
الدنْيا؟ َ 4ول ِك ْن اإ ْن كا َن
هذ ِه ُّ
الدنْيا ،ف أَا ْج ِلسوا
َلكُم قَض َّي ٌة في أُامو ِر ُّ

6

4:6–8:5

سيح واِ
صحنا ال َم ْ
من َل خاروفْ َف ْ
َفط ِيرْ .و ْ
َل انْ َذ َب ْح لَخاطرناْ ،بشا ْن هاي َخلّي نْ َسي
عي ْد م ُو ْب َخميرِة َعت ِيقَةَ ،خمير ْة شَ ّر ْو َمرا َرة،
لى ْب َخمير ْة َق ِ
كن
َب ِ
داسة ْو َطها َرةَ .ك َت ْب ُت لْ ْ
يين ،م ُو
َ
توب :لا ت ْنخ ْلطو ْن َم ْع زانْ ْ
ف َم ْك ْ
عين يا
يين َهال ّدنْي ِا اَأقو ْل يا َع الطّ ّم ِا ْ
َعلى زانْ ْ
الاصنا ْم ،والّا واِ َت
طين ،يا ع ّب ِادين ْ
ش ّب ِا ْ
س هاي ي ِا
ت ْنج ْبرو ْن م ال ّدنْي ِا زاِ ت ْط َلعو ْنَ .ب ْ
كن «لا تنخلطون»َ .ل كا ْن في
َل َك َت ْب ُت لْ ْ
اصنام
واِح ْد ي ْنقالْلو «اَأخ» ْوزاني واِ يا عابد ْ
يا ْم َح ّق ْر لَ َغيرو يا س َك ْرچي يا اآخ ْذ بال َغ ْص ْب،
من
َمع اَأينا لَ ّواِ كذاِ ْغ َبي ْز زاِ لا تا ْكلو ْنْ .
تن
يش لي َدخ ْل َت اح ِاكم الب ّرانِ ِّية .اأنْ ْ
َل اَأ ْ
الج ّواِن ِّية ،والب ّرانِ ِّية اَلله يح ِاكمن.
ح ِا ْكموا ّ
ْكن».
من َبينات ْ
ْو«شيلوا الشَّ ّري ْر ْ
8

9

10

11

12

13

6

دعاوي الاخْ وِة ع ْند الحكّام ال َوثَن ِّية

كن َو ْق ْت َل ل ُه َقض ِّية
جاسر اَ َّح ْد م ْن ْ
ي ْت َ
َم ْع اَأخو ُه َت ي ْتقاضى قدّام الظّالمين
ّيسين؟ والّا م ُو ت ْعرفون
ْوم ُو قدّام ال َقد ْ
تن
ّيسين َت يح ِاكمون ال ّدنْي ِا؟ ْو َل ك ْن ْ
ال َقد ْ
تحكمو ْن
َت تْح ِا ْكمون ال ّدنْي ِا ،م ُو َخ ْر ْج ْ
ف قضايا َبسي َطة؟ م ُو ت ْعرفو ْن َم ِ
لايكة َت
َ
نْح ِاك ْم؟ اأ ْش َو ْن َبقى َقضايا َهال ّدنْي ِا هاي؟ َل
ف اأمور َهال ّدنْي ِا ،ق ِا ْعدوا
كن َقض ِّية َ
كا ْن لْ ْ
2

3

4
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13-5:6

يحكمو ْن
َل ما ْلن َق ْدر ْوقي ِمة ف البي َعة َت ْ
كن :كذاِ ما
زيكن اَأقول لْ ْ
كنْ .بشا ْن اَأخْ ْ
َبي ْن ْ
ين اَأخْ
فيكن ْولا واِح ْد َحكيم يت ِي ْق ي َوف ّ ْق َب ْ
لى اَأخْ َم ْع اَأخو ُه ي ْتحاكمْ ،وهاي
َواخو ُه؟ َب ِ
تن
قدّام الم ُو
الس ْع َح َك ْم ْ
ْ
مومنينَ .بقى َّ
لكن َقضايا واِح ْد َمع
من َل ْ
كنْ ،
َعلى ُرو ْح ْ
الاح َس ْن ت ْنغ ْدرون،
يش م ُو يكون ْ
اللاخْ  .لَ ْ
كن؟
يش م ُو يكون ْ
الاح َس ْن ي ْناأك ْل َح ْق ْ
ْولَ ْ
تن تغْدرون ْوتا ْكلو ْن َح ْق َغي ْركن،
َب ِ
لى اأنْ ْ
مين
ْكن .والّا م ُو ت ْعرفون الظالْ ْ
ْوهاي لاخوت ْ
َم َلكوت اَلله م ُو يو َرثو ْن؟ لا تْض ِيعو ْن! لا
الاصنامْ ،ولا زانْيين
فاجرينْ ،ولا ع ّب ِادين ْ
ْ
ْولا م ْفسدينْ ،ولا َل ينامو ْن َمع ْذكو َرة،
ْولا ط ّم ِاعينْ ،ولا َحرام ِّيةْ ،ولا س ْك َرچ ِّية،
ْولا ْم َح ْقرينْ ،ولا َل ياخْ ذو ْن بال َغ ْص ْب،
َهو ْذ َم َلكوت اَلله م ُو يو َرثو ْنْ .و َهو ْذ كانوا
تن
س ت َْخ َّس ْل ْ
ف واِح ْد واِح ْد م ْن ْ
كنَ .ب ّ
سيح
تن وت َْب َّر ْر ْتن باس ْم َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
و ْت َقد َّْس ْ
و ْب ُرو ْح اإ ْلهنا.
5

6

7

8

9

10

11

َخلّي ْاجسادكن تْكون ل َمجد ال َّر ْب

لى م ُو ك ْل شي
«ك ْل شي يح ْل ليَ ».ب ِ
لى
ناسب واِ لي« .ك ْل شي يح ْل ليَ ».ب ِ
ْم ْ
للجوفْ
َع َلي اَ َّح ْد لا ي ْت َسلَّ ْط .الاَك ْل َّ
ينتن َت
َّ
س اَلله لا ْث َن ْ
والجوفْ للاَك ْلَ ،ب ّ
12

13

529

َنيس ِة ِللق ِ
َضاء.
ال ُم ْستَ َخ َّف ِبهِم في الك َ
يس فيكُم
ِ 5ل ِخ ْز ِيكُم أاقو ُل َلكُم .أاهكَذا َل َ
كيم وا ِح ٌد ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي ُ َوف َِّق بَي َن أا ٍخ
َول� َح ٌ
َو أاخي ِه؟ َ 6ول ِك َّن ال�أخَ يَتَقاضى َم َع أاخي ِه،
أ
مام غَي ِر ال ُم ْؤ ِمني َن 7 .فَ إاذاً ال� آ َن
َوهذا ا َ
َحكَ ْمتُ ْم َعلى أانْف ُِسكُمِ ،ل� أ َّن َلكُم قَضايا
أا َح ُدكُم َم َع ال� آ َخ ِرِ .لماذا ل� تُ ْظلَمو َن؟
َو ِلماذا ل� تُ ْسلَبو َن؟ َ 8ول ِك َّنكُم تَ ْظ ِلمو َن
َوتَ ْسلُبو َنَ ،و َم ْن؟ أاخ َْوتَكُم 9 .أال� تَ ْعلَمو َن
كوت الل ِه؟ ل�
أا َّن ال ّظا ِلمي َن ل� ي َ ِرثو َن َملَ َ
تَ ِض ّلوا! ل� فُ ّجا ٌر َول� َعبَ َدةُ أا ْصنا ٍم َول� ُزناةٌ
َول� ُمف ِْسدو َن َول� ُمضاجِعو ذُكو ٍر َ 10ول�
َط ّماعو َن َول� سا ِرقو َن َول� ِسكّيرو َن َول�
ُم َحقِّرو َن َول� ِ
غاصبو َن ،أا َ
كوت
ولئك َملَ َ
الل ِه ل� ي َ ِرثو َنَ 11 .و ِ
س
هذ ِه كانَ ْت في أُانا ٍ
ِم ْنكُمَ .ول ِك َّنكُم ا ْغتَ َس ْلتُم َوتَق ََّد ْستُم
َوتَبَ َّر ْرتُم بِا ْس ِم َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح َوبِرو ِح
اإلهِنا.

« 12ك ُُّل َش ٍ
يس
يء ي َ ِح ُّل ليَ ».ول ِك ْن َل َ
«كل َش ٍ
ك ُُّل َش ٍ
يء ُملائماً ليُّ .
يء ي َ ِح ُّل
ليَ ».ول ِك ْن ل� يَتَ َس َّل ْط أا َح ٌد َعلَ َّي.
 13ال�أك ُْل ِلل َجو ِ
وف ِللاأكْ ِل،
ف َوال َج ُ
َول ِك َّن الل َه َسيُ ْب ِط ُل ِكلَيهِما .ال َج َس ُد

ثوس
 1كو ِرنْ َ
يس ِل ِّلزنى ب َ ْل ِل َربِّنا َو َربُّنا ِلل َج َس ِد.
َل َ
14
أ
قام َربَّنا َو َسيُقي ُمنا نَ ْح ُن أايضاً
َوالل ُه ا َ
ِبق َُّو ِت ِه 15 .أا َول� تَ ْعلَمو َن أا َّن أا ْجسا َدكُم ِه َي
ضاء ال َمسي ِح
أا ْع ُ
ضاء ال َمسي ِح؟ أافَنَ ْأاخ ُُذ أا ْع َ
ضاء زا ِنيَ ٍة؟ حاشا 16 .أا ْم ل�
َونَ ْج َعلُها أا ْع َ
تَ ْعلَمو َن أا َّن َم ْن ي َ ْلتَ ِص ْق بِزا ِنيَ ٍة فَ ُه َو َج َس ٌد
وا ِح ٌد َم َعها؟ ِل�أنَّ ُه َ
صير ال�ثْنا ِن
قيل« :ي َ ُ
َج َسداً وا ِحداً».
َ 17و َم ْن ي َ ْلتَ ِص ْق ِب َربِّنا ،ي ُ ْصب ِْح َم َع ُه روحاً
18
الزنىِ ،ل� أ َّن ك َُّل
وا ِحداً .ا ْه ُربوا ِم َن ِّ
َخطيئَ ٍة ي َ ْف َعلُها ال إ�نْسا ُن ِه َي خا ِر َج ٌة َع ْن
َج َس ِد ِه .أا ّما ا َّلذي ي َ ْزني ،فَفي َج َس ِد ِه
ي ُ ْخ ِط ُئ 19 .أا ْم ل� تَ ْعلَمو َن أا َّن َج َس َدكُم ُه َو
سَ ،
ذاك ا َّلذي ي َ ْسكُ ُن
َهيك َُل رو ِح الق ُُد ِ
فيكُمَ ،
ذاك ا َّلذي ِن ْلتُم ِم َن الل ِهَ ،و َل ْستُم
ِل�أنْف ُِسكُم؟ ِ 20ل�أنَّكُم ا ْشتُريتُم ِبثَ َم ٍن .فَ إاذاً
َس ِّبحوا الل َه ِب َج َس ِدكُم َوبِرو ِحكُم َ
هذي ِن
ال َّلذي ِن ُهما ِلل ِه.
أا ّما َع ْن ِت ْل َك ال َمسائ ِل ا َّلتي كتَ ْبتم
اإ َل َّي فَ َح َس ٌن ِل َّلر ُج ِل أالّ� ي َ َم َّس ا ْم َر أاةً.
َ 2ول ِك ْن ِل َسبَ ِ
الزنىِ ،ليَكُ ْن ِلك ُِّل وا ِح ٍد
ب ِّ
ا ْم َر أاتُ ُهَ ،و ْليَكُ ْن ِلك ُِّل ا ْم َر أا ٍة َزو ُجهاِ 3 .ليو ِ
ف
الر ُج ُل ا ْم أ
راتَ ُه ال َم َح َّب َة الوا ِجبَ َة َعلَي ِه،
َّ
4
أ
أ
أ
َوهكَذا ال َم ْراةُ ايضاً َزو َجها .ال َم ْراةُ غ َُير
ُم َس َّلط ٍة َعلى َج َس ِد ِها ب َ ْل َزو ُجهاَ .وهكَذا
الر ُج ُل غ َُير ُم َس َّل ٍ
ط َعلى َج َس ِد ِه،
أايضاً َّ

7

4:7–14:6

لى لَ َر ْبنا ْو َر ْبنا
الج َس ْد م ُو لل ّز ِنى واَِ ،ب ِ
َيبطّلَّ .
للج َس ْد .والله لَ َر ْبنا َق َّيم ْولنا زاِ َت ي َق ّيم
َّ
كن اَأ ْعضا
يش م ُو ت ْعرفون ْاجسا ْد ْ
ْبق ّوتو .لَ ْ
سيح ي ِا؟ َبقى ناخ ْذ اَأ ْعضا ال َمسيح
لل َم ْ
نْ َسيا اَأ ْعضا زانْ ِية؟ حاشا .والّا م ُو ت ْعرفو ْن
من َل
َل ي ْل َح ْق لَزانْ ِية َج َس ْد واِح ْد واِ؟ ْ
ينتن َج َس ْد واِح ْد».
انْقال« :يس ِيرون ا ْث َن ْ
14

15

16

َل ي ْل َح ْق َر ْبنا ،يس ِي ْر َمعو ُروح واِح ْد.
يسيا
ا ْهربوا م ال ّز ِنىْ ،
من َل ك ْل َخط ِّية َ
ف
س َل ي ْزنيَ ،
الانْسا ْن َب ّرات َج َسدو ي ِاَ ،ب ْ
كن
َج َسدو يخْ طي .والّا م ُو ت ْعرفو ْن َج َس ْد ْ
فيكن واِ؟
َهي َك ْل ُروح
كن ْ
يس ْ
القدس ها ْك َل ْ
ْ
كن؟
فس ْ
تن من اَللهْ ،وما ص ْر ْ
ها ْك َل ن ْل ْ
تن لَ َن ْ
من َل انْشَ َريتن ْب َح ْقَ .بقى َس ْبحوا َلالله
ْ
ِ
كنَ ،هو ْك لَنّا َلالله.
كن و ْب ُرو ْح ْ
ْب َج َس ْد ْ
17

18

19

20

7

ال َّزواج والبتول ِّية

ْو َعلى َه ْ
س
وك َل َك َت ْب ْ
تن ليْ ،ك َويّ ْ
س لَخاطر
للّر ّجا ْل م ُو ي َق ّر ْب لَ َم َرةَ .ب ْ
ال ّز ِنىَ ،خلّي ك ْل ر ّجا ْل ياخذ َم َرتوْ ،وك ْل
َم َرة َزوجا تاخ ْذ .ال ّر ّجا ْل لَ َم َرتو ْم َح ّبة
الواج ِبة َخلّي ي ْعطيْ ،وكذاِ زاِ ال َم َرة لَ َزوجا.
لى لَ َزوجا.
ال َم َرة مالا س ْل َطة َعلى َج َسداَ ،ب ِ
ْوكذاِ زاِ ال ّر ّجا ْل مالو س ْل َطة َعلى َج َسدو،
2

3

4

530

ثوس
 1كو ِرنْ َ

15-5:7

لى َل َم َرتوَ .بقى واِح ْد لا ياك ْل َح ّق اللاخْ ،
َب ِ
الصو ْم
تن َعلى َو ْق ْت ت ْق َضو ُه ف َّ
اإلّا َل اتَّ َف ْق ْ
والصلاةْ ،و َب ْعدا َك ْر ْة لخْ ت ْر َجعو ْن لل َم َس ِلة،
َّ
يج ّر ْبكن الشّ ِيطان ْب َس َب ْب شَ ْهو ْة
ْبشا ْن لا َ
كنْ .وهاي اَأقولا كَما لن ِاس ضْ عافْ ،
َج َس ْد ْ
من َل اَأري ْد ك ّل النّ ِاس يكونو ْن
م ُو اأم ْرْ .
لى ك ْل واِح ْد َعط ِّية ك
كَماي ْب َطها َرةَ ،ب ِ
انْ َعطى من اَلله ،في لَ ّواِ كذاِ ْوفي لَ ّواِ كذاِ.
نسوا ْن والّارام ْل:
س اَقو ْل لَو ْذ َل ما ْلن ْ
َب ّ
س َل ما كا ْن
اَأ ْح َس ْن ْ
لن َل َبقَوا كَمايَ .ب ْ
من َل اَأ ْح َس ْن واِ
ي ْت َح َّملو ْنَ ،خلّي ي ْت َز َّوجو ْنْ ،
يح ْ
ترق ف الشَّ ْهوِة.
من َل ْ
واِح ْد ياخ ْذ َم َرة ْ
نسوا ْن اَأاأْمرن ،م ُو اَأنا
س َهو ْذ َل ْ
لهن ْ
َب ْ
لى َربّيَ ،خلّي ال َم َرة لا تْف ِا ْ
رق َزوجا.
َب ِ
رجالْ ،يا
ْو َل ف ِا َرقتوَ ،خلّي ت ْبقى َبلا ّ
رجال لَ َم َرتو لا
ت ْر َج ْع ت ْتصالَ ْح َم ْع َزوجا .وال ّ ّ
يعيفْ .وللباقي اَأقول اَنا م ُو َربّيَ :ل في
ْ
كن َمعو،
تس ْ
هي تْري ْد ْ
اَأخْ ل ُه َم َرة م ُو موم ِنةْ ،و ِّ
مومن،
لا يعيفا .وال َم َرة َل لها َز ْ
وج م ُو ْ
من
ْعيف َزوجاْ .
كن َمعا ،لا ت ْ
يس ْ
ويري ْد ْ
مومن ف ال َم َرة
َّس واِ ال ّر ّجال الم ُو ْ
َل ْم َقد ْ
الموم ِنة .و ْم َقد َِّسة ي ِا ال َم َرة الم ُو موم ِنة ف
سين ن ِا،
ال ّر ّجال
المومن .والّا اولاد ْن ْ
نج ْ
ْ
س َل را ْد هاك
الس ْع طا ْه ْ
س َّ
رين ن ِاَ .ب ْ
َب ّ
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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ب َ ِل ا ْم أراتُ ُه5 .اإذاً ل� ي َ ْسلُ ْب أا َح ُدكُم ال� آ َخ َر،
اإلّ� َمتى ا َّت َف ْقتُم َعلى َو ْق ٍ
ت تَتَك ََّرسو َن في ِه
الصلا ِة ،ث ُ َّم تَعودوا َم َّرة ً أُاخْرى
لصو ِم َو َّ
ِل َّ
الشيطا ُن
اإلى َّ
الش ْأانِِ ،لكَي ل� ي ُ َج ِّربَكُم َّ
ب َش ْه َو ِة َج َس ِدكُمَ 6 .و ِ
ب َِسبَ ِ
هذ ِه أاقو ُلها كَما
س ِضعا ٍ
ريد
ل�أُنا ٍ
يس أا ْمراًِ 7 .ل�أنّي أُا ُ
فَ ،و َل َ
س ِمثْلي ِب َطها َر ٍةَ .ول ِك َّن
أا ْن يَكو َن ك ُُّل ال ّنا ِ
طى َعط َّي ًة ِم َن الل ِه ،ث َ َّم َة َم ْن
ك َُّل اإنْسا ٍن ُم ْع ً
ُه َو هكَذا َوث َ َّم َة َم ْن ُه َو هكَذاَ 8 .ول ِك ّني
ساء َل ُهم َو ِللاأرام ِل اإنَّ ُه
أاقو ُل ِل َّلذي َن ل� ِن َ
َخ ٌير َل ُهم َلو َلبِثوا كَما أاناَ 9 .ول ِك ْن اإ ْن
كانوا ل� يَتَ َح َّملو َن ،فَ ْليَتَ َز َّوجواِ ،ل� أ َّن أاخ َْذ
الش ْه َو ِة.
ا ْم َر أا ٍة أاف َْض ُل ِم َن ال� ِّتقا ِد في َّ
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن َل ُهم ِنسا ٌء ،فَاآ ُم ُرهم،
 10أا ّما
ل� أانا ب َ ْل َربّي ،أالّ� تُفا ِر َق ال َم ْر أاةُ َزو َجها.
َ 11واإ ْن فا َرقَ ْت ُه ،فَ ْلتَ ْب َق بِلا َر ُج ٍل ،أاو فَ ْلتَ ُع ْد
الر ُج ُل ل� ي َ ْت ُر ِك ا ْم َر أاتَ ُه.
َوتُ ْ
صالح َزو َجهاَ .و َّ
َ 12و ِللباقي َن أاقو ُل أانا ل� َربّي :اإ ْن كا َن أاخٌ َل ُه
ا ْم َر أاةٌ غ َُير ُم ْؤ ِمنَ ٍةَ ،و ِه َي تَ ْرغ َُب أا ْن تَ ْسكُ َن
َم َع ُه ،فَلا ي َ ْت ُركْها 13 .وال َم ْر أاةُ ا َّلتي َلها
ريد أا ْن ي َ ْسكُ َن َم َعها ،ل�
وج ُم ْؤ ِم ٌن َوي ُ ُ
َز ٌ
14
الر ُج ُل غ َُير
تَ ْت ُر ْك َزو َجهاِ .ل�أنَّ ُه ُمق ََّد ٌس َّ
ال ُم ْؤ ِم ِن في ال َم ْر أا ِة ال ُم ْؤ ِمنَ ِةَ .و ُمق ََّد َس ٌة
الر ُج ِل
ِه َي ال َم ْر أاةُ غ ُ
َير ال ُم ْؤ ِمنَ ِة في َّ
ال ُم ْؤ ِم ِنَ .واإلّ� فَ إا َّن أاول� َد ُهم نَجِ سو َن،
َول ِك َّنهم ال� آ َن طا ِهرو َنَ 15 .ول ِك ْن اإ ْن يُفا ِر ْق

ثوس
 1كو ِرنْ َ
َ
يس ال�أخُ
ذاك غ َُير ال ُم ْؤ ِم ِن فَ ْليُفا ِر ْقَ .ل َ
ْت ِب ُم ْستَ ْعبَ ٍد ب ِ
لسلا ِم
أا ِو ال�أُخ ُ
ِهؤل�ءِ .ل َّ
َدعانا الل ُهِ 16 .ل�أنَّ ُه ما أا ْد ِ
راك يا ا ْم َر أاةُ اإ ْن
كُ ْن ِت ُستَ َخ ِّلصي َن َزو َج ِك ،أاو أانْ َت يا َر ُج ُل
ما أا ْد َ
ص ا ْم َر أاتَ َك.
راك اإ ْن كُ ْن َت َستُ َخ ِّل ُ
17
الر ُّب،
َول ِك ْن ك ُُّل وا ِح ٍد كَما قَ َس َم َل ُه َّ
الر ُّب هكَذا ِليَ ْسلُ ْك.
َوك ُُّل وا ِح ٍد كَما َدعاهُ َّ
سَ 18 .م ْن
َوهكَذا أايضاً أاوصي ك َُّل الكَنائ ِ
ُد ِع َي َو ُه َو َم ْختو ٌن فَلا ي َ ُع ْد اإلى ال ُغ ْر َل ِة.
َو َم ْن ُد ِع َي في ال ُغ ْر َل ِة ،فَلا ي َ ْختَ ِت ْنِ 19 .ل� أ َّن
يس ِ
ِ
ت ال ُغ ْر َل ُة ،ب َ ْل
يس َشيئاً َو َل َ
الختا َن َل َ
الد ْع َو ِة
ِحف ُْظ َوصايا الل ِه20 .ك ُُّل فَر ٍد في َّ
عيت َع ْبداً فَلا
ا َّلتي ُد ِع َي ِليَ ْب َق21 .اإ ْن ُد َ
ي َ ُه َّم َك ،ب َ ْل َواإ ْن تَ َمكَّ ْن َت أا ْن تَتَ َح َّر َر ،فَا ْختَ ْر
أا ْن تَ ْخ ِد َمِ 22 .ل� أ َّن َم ْن ُد ِع َي َو ُه َو َع ْب ٌد في
َربِّنا ،فَ ُح ُّر الل ِه ُه َو .هكَذا أايضاً َم ْن ُد ِع َي
ُح ًّرا ،فَ َع ْب ُد ال َمسي ِح ُه َو23 .بَثَ َم ٍن ُشريتُم.
س24 .ك ُُّل ف َْر ٍد فيما
ل� تَصيروا َعبيداً ِلل ّنا ِ
ُد ِع َي في ِه يا اإخ َْوتي ِليَ ْب َق ِع ْن َد الل ِه.
َ 25ول ِك ْن َع ِن البُتول َّي ِة َل ْم اآخ ُْذ َو ِص َّي ًة ِم َن
الر ِّبَ .ول ِك ّني ك َر ُج ٍل أانْ َع َم َعلَي ِه الل ُه أا ْن
َّ
26
أ
أ
يَكو َن ُم ْؤتَ َمناً .اظ ُّن ا َّن ِ
هذ ِه َح َسنَ ٌة،
ب َِسبَ ِ
الز َم ِن الحاض ِر ِم َن ال�أف َْض ِل
ب ضي ِق َّ
ِلل إانْسا ِن أا ْن يَكو َن هكَذا 27 :أا ُم ْرتَب ٌِط أانْ َت
بِا ْم َر أا ٍة؟ ل� تَ ْطلُ ْب أا ْن تُ َح َّل .أاغ َُير ُم ْرتَ ِب ٍ
ط
أانْ َت بِا ْم َر أا ٍة؟ ل� تَ ْطلُ ِ
ب ا ْم َر أاةًَ 28 .واإ ْن أا َخ ْذ َت
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رقَ ،خلّي يف ِا ْ
الم ُو مومن يف ِا ْ
مس َت َعب ْد
رق .م ُو ْ
للسلا ْم َدعانا اَلله.
واِ الاَخْ يا الاخت ْب َهو ْذَّ .
صين
يش َع َّر ْف ِك يا َم َرة َل َت ت َْخ ْل ْ
يش اَأ ْ
لَ ْ
يش ت ْعرفْ َل
َز ْ
وج ِك ،يا اأنْ َت يا ّ
رجا ْل اَأ ْ
ص َم َر ْ
لى ك ْل واِح ْد كَما
تك؟ َب ِ
َت ت َْخلّ ْ
َل َق َس ْملو ال َّربْ ،وك ْل واِح ْد كَما َل َدعا ُه
يسلكْ .ولك ّل ال ِب َي ْع زاِ كذاِ
اَلله ،كذاِ َخلّي ْ
اَأ َو ّصيَ .ل انْدَعى من اَلله ْوه ّواِ ْم َط َّه ْر ،لا
ي ْر َج ْع للغ ْرلِةْ .و َل انْدَعى ف الغ ْرلِةَ ،خلّي
من َل ال ّ ْطه ُو ْر م ُو شي واِ ْولا
لا ي ْت َط َّه ْرْ .
لى ح ْف ْظ َوصايا اَلله .ك ْل واِح ْد
الغ ْرلِةَ ،ب ِ
ف َد ْعو ْة َل انْدَعى َخلّي ي ْبقىَ .ل َع ْبد
َ
لى حتّى َل ت ْق ْت
يت ،لا يه ّمكَ .ب ِ
انْ َد َع ْ
من َل اَأينا َل
ت ْت َح َّرر ،اخْ تا ْر َت تخْ د ْمْ .
ف َر ْبنا ،ح ّر اَلله واِ .كذاِ
انْدَعى ْوه ّواِ َع ْب ْد َ
سيح واِ.
زاِ اَأينا َل انْدَعى ْوه ّواِ ح ْرَ ،ع ْبد ال َم ْ
س.
ْب َح ّق انْشَ َر ْ
يتن ،لا تْس ِيرو ْن َعبي ْد للنّ ِا ْ
ك ْل واِح ْد ف شي َل انْدَعى يا اخوتي،
َخلّي ي ْبقى ع ْند اَلله.
س َع البتول ِّية َوص ِّية م ال َّر ْب ما َاخ ْذ ُت،
َب ْ
يت َت اكو ْن
س كَما َزلَ ِمة انْ َر َح ْم ُت وانْ َع َط ُ
َب ْ
مين ،اَأقو ْل َب ْلكي ْك َو ِ
يسة ي ِا َهالف ْك َرة:
اَأ ْ
ْب َس َب ْب ذيق ال َّزمان الحاض ْر اَأ ْح َس ْن واِ
للانْسا ْن َت يكو ْن كذاَِ :م ْرب ُوط انْ َت
من
لب َف ْكَ .م ْفكوك انْ َت ْ
ْب َم َرة؟ لا ت ْط ْ
اخ ْذ ْت َم َرة،
لب َم َرةْ .و َل َ
َم َرة؟ لا ت ْط ْ
16

17

18
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25
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م ُو تخْ طيْ .و َل صارت الب ْن ْت لر ّجال ،م ُو
الج َسد يس ِي ْر لَو ْذ
س ذيق ف َّ
تخْ طيَ .ب ْ
يكنْ .وهاي اَأقو ْل
لَنّ ِا كذاِ .اَأنا اَأ ْشف ْق َع َل ْ
السع ال َو ْق ْت قص ْر حتّى َل
يا اخوتي :م َّ
نسوا ْن كَما َل ما لهن يكونو ْنْ .و َل
ْ
لهن ْ
ي ْب َكو ْن ،كَما َل م ُو ي ْب َكونْ ،و َل ي ْف َرحو ْن
كَما َل م ُو ي ْف َرحونْ ،و َل يشْ َت َرو ْن كَما َل م ُو
ي ْملكو ْنْ ،و َل ي ْنت ْفعون ْب َهال ّدنْي ِا ،م ُو كَما
من َل ت ْعبر ت ُْروح
َل لازم تْكون ال َم ْن َف َعةْ ،
كن َبلا َهم
حلّ ْة َهال ّدنْي ِاْ .بشا ْن هاي اَأري ْد ْ
ف
من َل اَأينا َل مالو َم َرة ،ي ْفتك ْر َ
تْكونو ْنْ ،
اأمور ال َّر ْب ،اأ ْش َو ْن َت يرضي ال َّر ْبَ .واينا
َل ل ُه َم َرة ،ياك ْل َه ّم ال ّدنْي ِا اأ ْش َو ْن َت َير ّضي
َم َرتوْ .و َف ْر ْق في َبين ال َم َرة والب ْن ْت .هاي
ف َربّا َت
َل ما
ْ
لرجا ْل ت ْفتك ْر َ
صارت ّ
تْكو ْن َقد ِ
ّيسة ْب َج َسدا و ْب ُروحاْ .و َل لها َزوج
ت ْفتك ْر ف ال ّدنْي ِا ،اأ ْش َو ْن َت ت َْر ّضي َزوجا.
كب
ْوهاي لَ َم ْنفَع ْت ْ
كن اَأقولْ ،م ُو َمشْ َنقَة اأ ّ
داومين ع ْن ْد َر ْبكن
لى َت تْكونون ْم
كنَ ،ب ِ
ْ
لْ ْ
ْباأ ْح َس ْن شك ْل وانْ ْتن م ُو ت ْفت ْكرو ْن ف ال ّدنْي ِا.
بس َبب َبتولو َل
ْو َل َّ
اح ْد َف َّكر ي ْت َمه َزو ْن ِفيو َ
لرجال ،ولازم ِ
يعطيا،
فات َو ْق ْتا ْوما َعطاها ّ
يسي ،م ُو يخْ طيَ ،خلّي
كَما َل يري ْد َخلّي َ
س اَأينا َل َحقا َح ْط ف بالو ْوم ُو
ت ْت َز َّو ْجَ .ب ْ
29

30
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راء
ا ْم َر أاةً ،فَلا تُ ْخ ُ
طئَ .واإ ْن صا َر ِت ال َع ْذ ُ
طئَ .ول ِك َّن ضيقاً في
َلر ُج ٍل ،فَلا تُ ْخ ُ
ال َج َس ِد يَكو ُن ِل ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن ُهم هكَذا.
أا ّما أانا فَ إانّي أُا ْش ِف ُق َعلَيكُمَ 29 .و ِ
هذ ِه أاقو ُل
الو ْق ُت
َلكُم يا اإخ َْوتيِ :م َن ال� آ َن فَصا ِعداً َ
قَ ْد قَ ُص َر فَا َّلذي َن َل ُهم ِنسا ٌء يَكونو َن أ
كانَّ ُه
يس َل ُهمَ 30 .وا َّلذي َن ي َ ْبكو َن ،أ
كانَّما
َل َ
ل� ي َ ْبكو َنَ ،وا َّلذي َن يَف َْرحو َن ،أ
كانَّما ل�
ي َ ْف َرحو َنَ 31 ،وا َّلذي َن ي َ ْنتَ ِفعو َن بِهذا العا َل ِم،
يس كَما ي َ ْنبَغي أا ْن يَكو َن ال�نْ ِتفا ُع،
فَلَ َ
ريدكُم
ِل� أ َّن َهيئَ َة هذا العا َل ِم تَزو ُلِ 32 .لذا أُا ُ
أا ْن تَكونوا بِلا َه ٍّمِ ،ل� أ َّن َم ْن ل� ا ْم َر أاةَ َل ُه
الر َّب.
ي َ ْفتَ ِك ُر فيما ِل َّلر ِّب ،ك َ
َيف ي ُ ْرضي َّ
َيف
َ 33و َم ْن َل ُه ا ْم َر أاةٌ ي َ ْهتَ ُّم ب ُِشؤو ِن العا َل ِم ك َ
ي ُ ْرضي َزو َجتَ ُهَ 34 .وفا ِر ٌق ث َ َّم َة بَي َن ال َم ْر أا ِة
َوال َع ْذ ِ
راءِ .
هذ ِه ا َّلتي َل ْم تَ ِص ْر ِل َر ُج ٍل تَ ْفتَ ِك ُر
يس ًة في َج َس ِد ِها
في َربِّها ِلتَكو َن ِق ّد َ
وج تَ ْفتَ ِك ُر في
َورو ِحهاَ .وا َّلتي َلها َز ٌ
َيف تُ ْرضي َزو َجهاَ 35 .و ِ
هذ ِه
ُشؤو ِن العا َل ِم ك َ
ِل ُمسا َع َد ِتكُم أاقو ُل .ل� أا ْرمي اإ َليكُم َغ ًّما،
َول ِك ْن ِلتَكونوا ُمثابِري َن ِلربِّكُم ِب َهيئَ ٍة
َح َسنَ ٍة غَي َر ُم ْفتَ ِكري َن في العا َل ِمَ 36 .واإ ْن
عاب ِب َع ْذرائ ِه ا َّلتي َعبَ َر
َظ َّن أا َح ٌد أانَّ ُه ي ُ ُ
َز َمنُها َو َلم ي ُ ْع ِطها ِل َر ُج ٍل َو ٌ أ
طي
ْ
ل�ئق ا ْن ي ُ ْع َ
ريد ِليَ ْف َع ْل ،ل� ي ُ ْخ ِط ُئ،
اإيّاها ،فَكَما ي ُ ُ
ِلتَتَ َز َّو ْجَ 37 .ول ِك َّن َم ْن بِال َح ِّق َّقر َر في با ِل ِه،
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َو َل ْم ي ُ ْض َط َّرهُ أا ْم ٌر ماَ ،و ُه َو ُمتَ َس ِّل ٌط َعلى
راءهُ،
اإرا َد ِت ِهَ ،وهكَذا َحك ََم أا ْن ي َ ْحف ََظ َع ْذ َ
38
راءهُ،
فَ َح َسناً ي َ ْف َع ُل .اإذاً َم ْن ي ُ ْعطي َع ْذ َ
ذراءه،
فَ إانَّ ُه َح َسناً ي َ ْف َع ُلَ ،و َم ْن ل� ي ُ ْعطي َع َ
فَ إانَّ ُه ي َ ْف َع ُل أا ْح َس َن 39 .ال َم ْر أاةُ ُم ْرتَ ِب َط ٌة
دام َزو ُجها َح ًّياَ .ول ِك ْن اإ ْن
بِال ّنامو ِ
س ما َ
َرقَ َد َزو ُجها ،فَه َِي ُح َّرةٌ في أا ْن تَصي َر ِل َم ْن
ريد فَق َْط في َربِّناَ 40 .ول ِك ْن طوباها اإ ْن
تُ ُ
بَقيَ ْت هكَذا في َر ْأاييَ .و أا ُظ ُّن أانّي أانا أايضاً
روح الل ِه.
ِف َّي ُ
َو َع ْن ذَبائ ِح ال� أ ْصنا ِم ،نَ ْع ِر ُف أا َّن
ث َ َّم َة َم ْع ِرفَ ٌة فينا َجميعاًَ .وال َم ْع ِرفَ ُة
تَ ْن ُف ُخ .أا ّما ال َم َح َّب ُة فَتَ ْبني2 .اإ ْن كا َن أا َح ٌد
ي َ ُظ ُّن أانَّ ُه ي َ ْع ِر ُف َشيئاً ،فَ ُه َو َل ْم ي َ ْع ِر ْف َشيئاً
ب َ ْع ُد ،كَما ي َ ْنبَغي َل ُه أا ْن ي َ ْع ِر َفَ 3 .ول ِك ْن
اإ ْن كا َن أا َح ٌد ي ُ ِح ُّب الل َه ،فَهذا قَ ْد ُع ِر َف
ِم ْن ُه 4 .اإذاًَ ،ع ِن ال�أكْ ِل ِم ْن ذَبائ ِح ال� أ ْصنا ِم،
يس َشيئاً في العا َل ِم،
نَ ْع ِر ُف أا َّن َّ
الص َنم َل َ
يس اإل ٌه اآ َخ ُر اإلّ� وا ِحداًِ 5 .ل�أنَّ ُه َرغ َْم
َو أا ْن َل َ
الس ِ
ماء أاو في
وجو ِد ما ي ُ ْدعى ا آ ِل َه ًة في َّ
ضَ ،على ال َّنح ِو ا َّلذي يو َج ُد في ِه اآ ِل َه ٌة
ال� أ ْر ِ
باب كَثيرو َن6 ،فنَ ْح ُن َلنا اإل ٌه
كَثيرو َن َو أا ْر ٌ
وا ِح ٌد ال� آ ُب ا َّلذي ِم ْن ُه الك ُُّل وب ِه نَ ْح ُن،
َو َر ُّب وا ِح ٌد يَسو ُع ال َمسي ُح ا َّلذي الك ُُّل
في ي ِِد ِه َونَ ْح ُن أايضاً في ي َ ِد ِهَ 7 .ول ِك َّن

8

7:8–38:7

يجبرو شي و ْم َسلَّ ْط َعلى اإرادتوْ ،وكذاِ َق َّر ْر
ْ
يح ْ
يسي.
َ
ف َق ْلبو َت ْ
فظ َبتولوْ ،ك َويّس َ
يسيَ .واينا
َبقى اَأينا َل ي ْعطي َبتولو ْك َويّس َ
يسي .ال َم َرة
َل م ُو ي ْعطي َبتولو ،اَأك َوس َ
اموس.
ْم َق ْد لَ ّواِ َزوجا َط ّي ْبَ ،م ْرب ُو َطة ي ِا بالنّ ْ
وت) َزوجا ،ح َّرة ي ِا
س َل نا ْم (نَومة ال َم ْ
َب ْ
س
من َل تْري ْد َ
تْس ِي ْر لَ ْ
ف َر ْبنا ْب َو ْحدوَ .ب ْ
ف راييَ .وا ْفتكر اَنا
َت كذاِ َ
طوباها َل َبق ْ
زاِ في ُروح اَلله.
38

39

40

8

الاصنام
ذ َبايح ْ

الاصنا ْم ،ن ْعرفْ ف
ْو َعلى ذ َبايح ْ
س
كلّ ْتنا في َم ْعر ِِفة .وال َم ْعر ِِفة تنْفخْ َ ،ب ّ
ال ّ ْم َح ِّبة ت ْبنيَ .ل كان اَ َّح ْد ي ْفتك ْر ي ْعرفْ
للس ْع ما َع َرفْ شي ،كَما
شيَ ،بع ْد دي َّ
يحب
س انْسا ْن َل ّ
َل لاز ْم واِح ْد ي ْعرفْ َ .ب ّ
من
اَلله ،ها ْذ انْ َع َرفْ منّوَ .بقى َع الاَك ْل ْ
الص َن ْم ف
َذبايح ْ
الاصنا ْم ،ن ْعرفْ م ُو شي واِ َّ
ال ّدنْي ِاْ ،وما في اإل ْه َغي ْر واِح ْدَ .م ْع َل في
السما يا ف الا َ ْرض،
َل ي ْنقالْ ْ
لن اآلِ َهة يا ف َّ
لى
ْبشك ْل َل في اآلِ َهة ْكثي ْر وا ْرباب ْكثي ْرَ ،ب ِ
نحن ِا واِح ْد واِ الاإ له الا آ ْب َل الك ْل منّو
لنا ْ
سيح
نحن ِا ِفيوْ ،و َر ْب واِح ْد َيس ُوع ال َم ْ
ْو ْ
لى م ُو ف
نحن ِا بيدوَ .ب ِ
َل الك ْل بيدو ْو ْ
2

3

4

5

6

7

534

ثوس
 1كو ِرنْ َ

5:9–8:8

ف
س َ
ك ْل واِح ْد في َم ْعر ِِفةْ ،
من َل في ن ِا ْ
للس ْع كَما َل يكو ْن
َضميرن يح ّسو ْن دي َّ
عيف
بيحة ْ
من َل َض ْ
للاصنا ْم يا ْكلونْ ،و ْ
َذ َ
س الاَك ْل م ُو ي َق ّر ْبنا
واِ َضمير ْن ي ْت َن َّج ْ
سَ .ب ّ
َلالله :لا َل ا َك ْلنا ،نْزيدْ .ولا َل ما ا َك ْلنا،
كن
كن لا تْس ِي ْر س ْلط ْت ْ
س ديروا بالْ ْ
َصَ .ب ْ
ن ْنق ْ
هاي َح َجر ْة َع ْث َو َرة للّضْ عافْ  .اأنْ َت ها ْذ
ف
َل ع ْند ْك َم ْعر ِِفةَ ،ل اراك اَ َّح ْد م ْنتكي َ
عيف
َهي َكل ْ
من لَ ّواِ َض ْ
الاصنا ْم ،م ُو َضميرو ْ
ويه َلك
َت يتْشَ َّج ْع ياك ْل م ال َم ْذب ُو ْح،
ْ
ْب َس َب ْب َم ْع ْ
ض َل
رفتك هاك {الاَخ} ال َمريِ ْ
سيح؟ ْو َل كذاِ تخْ َطو ْن
ْبشانو مات ال َم ْ
الضعي ِفة،
لاخوتْكنْ ،وتضْ ربو ْن َضمايرن َّ
سيح تخْ َطو ْنْ .بشا ْن هايَ ،ل اَأ ْك ِلة
لل َم ْ
ْت َعثْور اَخوي ،للا َ َبد م ُو اك ْل لَ ْح ِمة ْبشا ْن لا
اَأ َعثْور اَخوي.
8

9

10

11

12

13

9

يت
م ُو ح ّر َانا؟ م ُو َرسول اَنا؟ ما ا َر ُ
تن
َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
سيح؟ م ُو َع َملي اأنْ ْ
كن،
ف ال َّر ْب؟ ْو َل ما ك ْن ُت َرسو ْل لَ َغي ْر ْ
تن.
تن َخت ْم َرسول ّيتي اأنْ ْ
لكن َرسول اَنا .وانْ ْ
ْ
ْودفاعي قدّا ْم َهو ْك َل يح ِا ْكموني ها ْذ واِ:
م ُو يح ّق لْنا ناكل ْونشْ َر ْب؟ يا م ُو يح ّق لْنا
اأخْ ْت َز ِ
ْدور َم ْعنا ،كَما باقي ال ّرسل
وجة ت ُ
2

3

4

5
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يس ْت في ك ُِّل وا ِح ٍدِ ،ل� أ َّن أُاناس ًا
ال َم ْع ِرفَ َة َل َ
في َضمي ِر ِهم َح ّتى ال� آ َن كَما َلو أانَّ ُهم
ي َ ْأاكُلو َن َم ْذبوحاً ِللاأ ْصنا ِمَ .و ِل� أ َّن َضمي َر ُهم
عيف ،يَتَنَ َّج ُسَ 8 .ول ِك َّن ال�أك َْل ل� ي ُ ِّقربُنا
َض ٌ
زيدَ ،واإ ْن َل ْم
اإلى الل ِهِ ،ل�أنَّ ُه اإ ْن أاكَ ْلنا ل� نَ ُ
نَ ْأاك ُْل ل� نَ ْنق ُُصَ 9 .ول ِك ِن انْ ُظروا أالّ� يَصي َر
لض َع ِ
فاءِ 10 .ل�أنَّ ُه اإ ْن
ُس ْلطانُكم هذا َم ْعثَ َرة ً ِل ُّ
فيك َم ْع ِرفَ ٌة ،أا َح ٌد ُم َّت ِكئاً
َرا َآك ،أانْ َت يا َم ْن َ
ميرهُ
في َهيكَ ِل ال� أ ْصنا ِم ،أال ْن يَتَ َش َّج َع َض ُ
ب َِسبَ ِ
ب َض ْع ِف ِه ِللاأكْ ِل ِم َن ال َم ْذبو ِح؟
ب َم ْع ِرفَ ِت َك َ
11فَيَ ْه ِل َك ب َِسبَ ِ
ذاك {ال�أخُ }
مات ال َمسي ُح؟
قيم ا َّلذي ِم ْن أا ْج ِل ِه َ
َّ
الس ُ
َ 12واإ ْن كُ ْنتُم هكَذا تُ ْخ ِطئو َن اإلى اإخ َْو ِتكُم
السقي َم َة ،فَ إانَّكَم
مائر ُهم َّ
َوتَ ْض ِربو َن َض َ
ِلل َمسي ِح تُ ْخ ِطئو َنِ 13 .لهذا اإ ْن كا َن َم ْأاك ٌَل
ما ي ُ ْع ِث ُر أاخي ،فَ إالى ال�أَب َ ِد َل ْن اآك َُل َل ْحماً
ِلئَ ّلا أُا ْع ِث َر أاخي.
يت
أا َل ْس ُت ُح ًّرا؟ أا َل ْس ُت َرسول� ً؟ أاما َر أا ُ
سيح؟ أا َل ْستُم أانْتُم
َربَّنا يَسو َع ال َم َ
الر ِّب؟ َ 2واإ ْن َل ْم أاك ْن َرسول� ً
َع َملي في َّ
اإلى ا آ َخري َن ،ف أَانا َرسو ٌل اإ َليكُم ،و َخ ْت ُم
ُرسول َّيتي ُه َو أانْتُمَ 3 .و ِدفاعي ِل� أ َ
ولئك
يس َلنا
ا َّلذي َن يُحا ِكمونَني ُه َو هذا 4 :أا َل َ
ُس ْلطا ٌن أا ْن نَ ْأاك َُل َونَ ْش َر َب؟  5أا ْم ل� ي َ ُح ُّق
طوف َم َعنا أُاخ ٌْت َزو َج ٌة ِمث َْل سائ ِر
َلنا أا ْن تَ َ
الر ِّب و ِم َ
ثل ب ُ ْط ُر َس؟
الر ُس ِل َو ِمث َْل اإخ َْو ِة َّ
ُّ

9
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يس َلنا َح ٌّق في
 6أا ْم أانا َوب َ ْرنابا فَ َح ْس ُب َل َ
أالّ� نَ ْع َم َل؟ َ 7م ْن ُه َو ا َّلذي ي َ ْخ ِد ُم ُج ْن ِديَّ ًة
الخاص ِة؟ َو َم ْن ي َ ْغ ِر ُس ك َْرماً
َعلى نَ َف َق ِت ِه
َّ
َو ِم ْن ث َ َم ِر ِه ل� ي َ ْأاك ُُل؟ أاو َم ْن ي َ ْرعى َغنَماً
َو ِم ْن َحلي ِ
ب َرع ّي ِت ِه ل� ي َ ْأاك ُُل؟  8أاكَ إانْسا ٍن
أاقو ُل ِ
اموس أايضاً
يس ال ّن ُ
هذ ِه ال�أقوا َل؟ أا َل َ
يَقو ُل ِ
ْتوب في
هذ ِه ال� أ ْقوا َل؟ ِ 9ل�أنَّ ُه َمك ٌ
س موسى« :ل� تَك َُّم ثوراً دا ِرساً».
نامو ِ
روف أانَّ ُه
أابِالثّيرا ِن كا َن ي َ ْهتَ ُّم الل ُه؟ َ 10م ْع ٌ
الر ِ
جاء
َع ّنا قا َلِ ،ل�أنَّ ُه ع ّنا كُ ِت َب ،فَ َعلى َّ
اثَ ،و َم ْن ي َ ْد ُر ْس
ليق أا ْن ي َ ْح ُر َث ال َح ّر ُ
يَ ُ
فَ َعلى َر ِ
جاء ال َغ ّل ِ
ات 11 .اإ ْن نَ ْح ُن َز َر ْعنا
َثير اإ ْن َح َص ْدنا ِم ْنكم
الروح ّيا ِت ،أافَك ٌ
فيكُم ّ
ال َج َسديّا ِت؟ َ 12واإ ْن كا َن ِل� آ َخري َن ُس ْلطا ٌن
َعلَيكُم ،أا َل ْسنا أاولى بِذ ِل َك؟ َول ِك َّننا
الس ْلطا َن ،ب َ ْل نَتَ َح َّم ُل
َل ْم نَ ْستَ ْع ِم ْل هذا ُّ
ك َُّل َش ٍ
عيق بِشا َرةَ ال َمسي ِح.
يء ِلئَ ّلا نُ َ
 13أاما تَ ْعلَمو َن أا َّن ا َّلذي َن ي َ ْخ ِدمو َن في
س ي َ ْأاكُلو َن؟
سِ ،م ْن بَي ِت الق ُْد ِ
بَي ِت الق ُْد ِ
َوا َّلذين ي َ ْخ ِدمو َن ال َم ْذب َ َحَ ،م َع ال َم ْذب َ ِح
ي َ ْقتَ ِسمو َن؟  14هكَذا أايضاً أاوصى َربُّنا
أا َّن ا َّلذي َن يَكْ ِرزو َن ِببِشا َر ِت ِهِ ،م ْن بِشا َر ِت ِه
َسيَعيشو َن 15 .أا ّما أانا فَلَ ْم أا ْستَ ْع ِم ْل وا ِح َدة ً
ِم ْن ِت ْل َكَ ،ول� ِم ْن أا ْج ِل أا ْن يَصي َر ِف َّي هكَذا
موت
كَت ْب ُت َلكُم ،فَ ِم َن ال�أف َْض ِل لي أا ْن أا َ
َموتاً ِم ْن أا ْن ي ُ ْب ِط َل أا َح ٌد فَ ْخريِ 16 .ل�أنَّ ُه َم َع

16-6:9

س
ْوكَما اَأخو ال َّر ْب ْوكَما ب ْط ْ
رس؟ والّا َب ّ
من واِ َل
اَنا ْو َب ْرنابا ما لْنا َح ْق م ُو نشْ تغ ْل؟ ْ
يخْ د ْم َع ْس َكر ِّية َعلى ْحسابو؟ ْومن واِ َل يغْر ْز
من واِ َل َير ّعي
من َث َمرو م ُو ياك ْل؟ يا ْ
َغ ْرز ْو ْ
يش
َغ َنم ْو ْ
من َح ْ
ليب َغ َنمو م ُو ياك ْل؟ لَ ْ
اموس زاِ
كَما انْسا ْن اَأقو ْل َهوذ؟ م ُو ْكوا النّ ْ
ناموس
ف
توب واِ َ
َهوذ يقولْ؟ ْ
من َل َم ْك ْ
ْ
يش
موسى« :ثَو ْر ي ْدر ْز لا تْش ْد ث ّمو ».لَ ْ
بالثّوراِن كا ْن يهت ّم اَلله؟ َم ْعروفْ َع َلينا
من َل َع ال َّرجا
من َل َع َلينا انْ َك َت ْبْ ،
قالْْ ،
احَ ،واينا َل ي ْدر ْز َعلى َرجا
لاز ْم ي ْف َلح الف ّل ْ
يرات
ات ي ْدر ْزَ .ل َز َر ْعنا
فيكن َخ ْ
ال َغ ّل ْ
ْ
يرات
كن َخ ْ
ُروحان ِّيةْ ،كثي ْر ي ِا َل َح َص ْدنا م ْن ْ
يكن ،م ُو
َج َسد ِّية؟ ْو َل َغي ْرنا ل ُه س ْل َطة َع َل ْ
السل َطة
نحن ِا بالا َ ْك َث ْر؟ َب ِ
ْ
لى ما ْاس َت ْع َم ْلنا َه َّ
كس ،ك ْل شي ن ْت َح َّمل ْبشا ْن
هاي ،بال َع ْ
يش م ُو
ف شي لا نْ َع ّوق ْبشارة ال َم ْ
سيح .لَ ْ
س يخْ دمو ْن،
ت ْعرفو ْن َهو ْك َل َ
ف َبيت الق ْد ْ
س يا ْكلونْ ،و َهو ْذ َل يخْ دمون
من َب ْ
ْ
يت الق ْد ْ
قاسمو ْن؟ كذاِ زاِ
ال َم ْذ َب ْحَ ،مع ال َم ْذ َب ْح ي ْت َ
َر ْبنا َو ّصىَ ،ل ي ْكرزو ْن ب ْبشارتو ،من ْبشارتو
وح ِدة
س اَنا ما ْاس َت ْع َم ْل ُت ْ
َت يعيشو ْنَ .ب ّ
من َهوذْ ،وم ُو ْبشا ْن هاي َك َت ْب ُت َت يس ِي ْر
ْ
ِ
وت اَأموت ْولا اأ َّحد
لي كذا .اَأخ ِي ْر لي َم ْ
َيبطّ ْل َفخْ ريْ .و َم ْع َل ا َبشّ ْر زاِ ما لي َفخ ْر،
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26-17:9

من َل واجب ا ْن َح ْط َع َليَ .ويلي َل ما َل
ْ
ما كا ْن اَأ َبشّ ْر .يكون ْب إارادتي كان اَ َسي
س َل م ُو
هاي ،كا ْن َت يكو ْن لي اَأج ْرَ .ب ْ
ْب إارادتيَ ،م ْعناتا َعلى وكالِة ْماَأ َّمن اَنا .اَأينا
واِ اَأ ْجري َبقىَ ،وانا َو ْق ْت َل ا َبشّ ْر َبلا ك ْل ِفة
اَأ َسي ْبشارة ال َمسيحْ ،وم ُو ْاس َت ْعم ْل س ْلط ْة
من ك ّل
َل َعطاني بال ّ ْبشا َرة؟ َم ْع َل انا ح ْر ْ
يت نَ ْفسي َع ْب ْد لك ّل انْسان ْبشان
س َس ُ
النّ ِا ْ
سْ .وص ْر ُت َمع الياهو ْد كَما
اَر َبح ْكثي ْر ن ِا ْ
الياهوديَ ،ت ا ْر َبح الياهودْ .وص ْر ُت كَما
اموس َت ا ْر َب ْح لَنّ ِا َت ْحت
واِح ْد َت ْحت النّ ْ
ناموس ما ْلن ،ص ْر ُت
اموسْ .ولَو ْذ َل
ْ
النّ ْ
ناموسَ ،وانا م ُو َلالله اَنا َبلا
كَما واِح ْد َبلا
ْ
لى ْبناموس ال َمسيحْ ،بشا ْن لَنّ ِا َبلا
ناموس َب ِ
ْ
ِ
حن .ص ْر ُت َمع الّضْ عاف
ناموس زا اَأ ْر َب ْ
ْ
ِ
عيفَ ،ت ا ْر َبح الّضْ عافْ .
كَما واح ْد َض ْ
ص ك ّل
لك ّل انْسان الك ْل ص ْر ُتَ ،ت َاخلّ ْ
انْسا ْنْ .وها ْذ اَأ َسي ْبشان اَكو ْن مشْ تر ْك
ف ال ّ ْبشا َرة .م ُو ت ْعرفو ْن َهو ْذ َل ي ْعدَو ْن
لى
ي ْتغالَبو ْن ف ال َميدا ْن ،كلّ ْن ي ْعدَو ْن َب ِ
واِح ْد واِ َل ياخذ الجايزِة .كذاِ ا ْعدَوا َت
من ك ْل
ت َْح ْصلو ْنْ .وك ْل واِح ْد ي ْتغالَ ْبْ ،
شي ياخ ْذ بالوْ .و َهوك ي ْعدَو ْن َت ياخْ ذون
نحن ِا َل م ُو ي ْف َس ْدَ .بقى
س ْ
ا ْكلي ْل ي ْف َس ْدَ ،ب ْ
اَأنا كذاِ اَأ ْعدي ،م ُو كَما َل يكو ْن َعلى شي
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أ أُ
قى
انّي اب َ ِّش ُر فَلا فَ ْخ َر ليِ ،ل�أنَّ ُه واج ٌِب ُم ْل ً
َعلى عا ِتقي ،ف ََويلي اإ ْن كُ ْن ُت ل� أُاب َ ِّش ُر.
َ 17لو ِب إارا َدتي كُ ْن ُت أا ْف َع ُل هذاَ ،لكا َن لي
أا ْج ٌرَ .ول ِك ْن اإ ْن َل ْم يَكُ ْن ِب إارا َدتي ،فَ إاذاً
َعلى َوكا َل ٍة ُم ْؤتَ َم ٌن أانا 18 .أا ُّي أا ْج ٍر ُه َو
أا ْجري اإذاً َو أانا اإ ْذ أُاب َ ِّش ُر بِلا تَكْ ِل َف ٍة أا ْج َع ُل
الس ْلطا َن
بِشا َرةَ ال َمسي ِحَ ،ول� أا ْستَ ْع ِم ُل ُّ
ا َّلذي أا ْعطاني بِالبِشا َر ِة؟ 19فَ َم َع أانّي ُح ٌّر
استَ ْعبَ ْد ُت نَفْسي ِلك ُِّل
ِم ْن ك ُِّل ال ّنا ِ
س ْ
اإنْسا ٍن ِل� أ ْرب َ َح كَثيري َنَ 20 .و ِ
ص ْر ُت َم َع
هودي ِل� أ ْرب َ َح اليَهو َدَ .و ِص ْر ُت
اليَهو ِد كَيَ ٍّ
س ِل� أ ْرب َ َح ا َّلذي َن تَ ْح َت
كَ َم ْن تَ ْح َت ال ّنامو ِ
سَ 21 .و ِل ِ
س
ال ّنامو ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن بِلا نامو ٍ
س َم َع أانّي َل ْس ُت
ِص ْر ُت كَ َم ْن بِلا نامو ٍ
س ال َمسي ِح،
س ب َ ْل بِنامو ِ
ِلل ِه بِلا نامو ٍ
سِ 22 .ص ْر ُت
ِل� أ ْرب َ َح أايضاً ا َّلذي َن بِلا نامو ٍ
الض َع ِ
فاء ك ََض ٍ
فاء.
عيف ِل� أ ْرب َ َح ُّ
َم َع ُّ
الض َع َ
ِلك ُِّل اإنْسا ٍن ِص ْر ُت الك َُّل ِل� أُ َخ ِّل َص ك َُّل
اإنْسانٍَ 23 .وهذا أا ْف َعلُه ِل�أكو َن ُم ْشتَ ِركاً في
البِشا َر ِة 24 .أال� تَ ْعلَمو َن أا َّن ا َّلذي َن ي َ ْركُضو َن
في الميَدانَِ ،جمي ُع ُهم ي َ ْركُضو َنَ ،ول ِك َّن ُه
وا ِح ٌد ا َّلذي ي ُ ْح ِر ُز الجائ َزةَ .هكَذا ا ْركُضوا
ِلتُ ْد ِركواَ 25 .وك ُُّل َم ْن ي َ ْشتَ ِر ُك في ُمغا َلب ٍة،
يءَ .و ِ
ي ُ ْم ِس ُك نَف َْس ُه َع ْن ك ُِّل َش ٍ
هؤل�ء
يركُضو َن ِليَ ْأاخُذوا اإكْليلا ً يَف ُْس ُد ،أا ّما نَ ْح ُن
فَما ل� يَف ُْس ُد26 .اإذاً أانا هكَذا أا ْرك ُُض ،ل�

ثوس
 1كو ِرنْ َ
كَ َم ْن نَ ْح َو ما ل� ي َ ْع ِر ُفَ .وهكَذا أال� ِك ُم ،ل�
َذاك ا َّلذي في ال َه ِ
ك َ
واء ي َ ْلك ُُمَ 27 .ول ِك َّن ُه
َج َسدي ا َّلذي أا ْق َم ُع َو أا ْستَ ْعب ُِدِ ،لئَ ّلا أاكو َن،
أانا ا َّلذي كَ َر ْز ُت ِللا آ َخري َن بِذا ِت َيَ ،م ْرذول� ً.
ريدكُم أا ْن تَ ْع ِرفوا يا اإخ َْوتي
أُا ُ
السحاب ِة
آباءنا كُ َّل ُهم تَ ْح َت َّ
أا َّن ا َ
كانواَ ،وكُ َّل ُهم في البَ ْح ِر َعبَرواَ 2 ،وكُ َّل ُهم
السحاب ِة َوفي
ِبيَ ِد موسى ا ْعتَ َمدوا في َّ
البَ ْح ِرَ 3 ،وكُ َّل ُهم أاكْلا ً رو َح ًّيا وا ِحداً أاكَلوا.
َ 4وكُ َّل ُهم َشراباً روح ًّيا وا ِحداً َش ِربواِ ،ل�أنَّ ُهم
كانوا ي َ ْش َربو َن ِم ْن َص ْخ َر ٍة روح َّي ٍة تُرا ِف ُق ُهم،
الص ْخ َرةُ كانَ ِت ال َمسي َحَ 5 .ول ِك ْن ب أِاكْثَ ِر ِهم
َو َّ
َل ْم ي َ ْر َض الل ُه ،فَق َْد َسقَطوا في البَ ِّريَّ ِة.
َ 6و ِ
هؤل�ء ِمثال� ً صاروا َلنا ِلئَ ّلا نَ ْشتَه َِي
ِ
هؤل�ءَ 7 .و ِلئَ ّلا نَ ْعبُ َد
ُشروراً كَما ا ْشتَهى
ناس ِم ْن ُه ْم ،كَما ُه َو
أا ْصناماً كَما َع ْب َد أُا ٌ
الش ْر ِ
ب
الش ْع ُب ِللاأكْ ِل َو ُّ
ْتوبَ « :جلَ َس َّ
َمك ٌ
َوقاموا ِل َّل ِع ِ
ب».
َ 8و ِلئَ ّلا نَ ْز ِن َي كَما َزنى ب َ ْع ٌض ِم ْن ُه ْم،
ف ََسق َ
َط في يَو ٍم وا ِح ٍد ث َلاث َ ٌة َو ِع ْشرو َن
أا ْلفاًَ 9 .و ِلئَ ّلا نُ َج ِّر َب ال َمسي َح كَما َج َّر َب
اتَ 10 .و ِلئَ ّلا
ب َ ْع ُض ُهم ف أَا ْهلَكَ ْت ُهم ال َح ّي ُ
ض ِم ْن ُه ْم ف أَا ْهلَكَ ُهم ال ُم ْه ِل ُك.
تَتَ َذ َّمروا كَبَ ْع ٍ
َ 11و ِ
هذ ِه ال�أُمو ُر كُ ُّلها ِمثال� ً صا َر ْت َلنا
َوكُ ِتبَ ْت ِل َو ْع ِظنا نَ ْح ُن ا َّلذي َن َو َصلَ ْت اإ َلينا
12
أ
قام،
ا آ ِخ َرةُ ُّ
الدهو ِر .اإذاً َم ْن َظ َّن انَّ ُه َ

10

12:10–27:9

رب ،م ُو كَما ها ْك
م ُو ا ْعرفوْ .وكذاِ اَأض ِا ْ
لى َج َسدي اَأ ْق َم ْع
ربَ .ب ِ
َل ف َ
الهوا يضْ ْ
َو ْاس َت ْعبدْ ،بشا ْن لا اَأنا َل ك ََر ْز ُت لَ َغيري اَأنا
نَ ْفسي م ُو انْقب ْل.
كن ت ْعرفو ْن يا اخوتي ،اَأ َّبهاتْنا
اَأري ْد ْ
كلّ ْن َت ْحت ال َغي ِمة كانواْ ،وكلّ ْن
ف َالبح ْر َع َبرواْ ،وكلّ ْن بيد موسى ْت َع َّمذوا
ف ال َغي ِمة ْوف َالبح ْرْ ،وكلّ ْن اَأك ْل ُروحاني
راب ُروحاني واِح ْد
واِح ْد اَأكَلواْ ،وكلّ ْن شَ ْ
من كاف َح َج ْر
من َل كا ْن يشْ َربو ْن ْ
ش ْربواْ ،
الح َجر
ُروحاني
يرافقن َ
ْ
ف َطريِقنْ ،وكاف َ
لى َعلى اأ ْك َثر ْن ما رضي
سيح كا ْنَ .ب ِ
ال َم ْ
من َل َو َقعوا ف َالب ّر ِّيةْ .و َهو ْذ ع ْب َرة
اَللهْ ،
صاروا لْنا ْبشا ْن لا نشْ تهي ْشرو ْر كَما َل هنّ ِا
س منّ ْن
ْاش َت َهواْ .ولا ن ْعبد ْ
اصنا ْم كَما َل ن ِا ْ
توب« :قعد الشَّ ْع ْب
َع َبدوا ،كَما لَ ّواِ َم ْك ْ
للاَك ْل والشّ رب ْوقاموا للّ ْع ْب».
27
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ف
ْولا نزني كَما َل منّ ْن َزنواْ ،و َو َق ْع َ
فْ .ولا نْ َج ّرب
رين اَألْ ْ
َيو ْم واِح ْد ثاثِة ْوعشْ ْ
سيح كَما َل منّ ْن َج َّربواْ ،و َتو َبلتن
ال َم ْ
اتْ .ولا ت ْتاَأ ْفاَأفو ْن كَما َل منّ ْن ْتاَأ ْفاَأفوا،
الح ّي ْ
ْو َتو َبلن الم ْفس ْدْ .و َهو ْذ كلّ ْن َل صاروا،
نحن ِا َل
ع ْب َرة لنا صاروا ،وانْ َك َتبوا لَ َوع ْظنا ْ
لت لنا اآِخْ رة الدَّه ْرَ .بقى اَأينا َل ي ْفتك ْر
وص ْ
ْ
8
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24-13:10

كن
قا ْمَ ،خلّي يدي ْر بالو لا ي َق ْع .ما وص ْل ْ
مين واِ اَلله َل م ُو
س اَأ ْ
َتج ِربِة م ُو َبشَ ر ِّيةَ .ب ْ
من شي َل تْت ِيقو ْن،
َ
يخلّي ت ْت َج َّربو ْن اَأ ْك َث ْر ْ
كن َمخْ َرجْ ،بشان تْت ِيقو ْن
َب ِ
يسي لَ َت ْجرِب ْت ْ
لى َ
من
ت ْت َح َّملو ْن ْبشا ْن هاي يا َعزيزيني ا ْهربوا ْ
كيمين اَأقول،
الاصنا ْم .كَما َل َح
عبادة ْ
ْ
تن َعلى شي َل اقولْ :كاس
ْاحكموا اأنْ ْ
سيح واِ؟
الشّ ك ْر َل نْب ِار ْك م ُو ش ْرك ْة َدم ال َم ْ
سيح
و ْغ َبي ْز َل ن ْكس ْر م ُو ش ْركة َج َسد ال َم ْ
واِ؟ َبقى كَما لَ ّواِ هاك الّغ َْبي ْز واِح ْد ،كذاِ
من
كلّ ْتنا َج َس ْد واِح ْد ْ
من َل كلّ ْتنا ْ
نحن ِاْ ،
هاك الّغ َْبي ْز ناخ ْذَ .طلعوا لَ َبني ْاسرائي ْل ف
الج َس ْد! م ُو َهو ْذ َل يا ْكلون ال َّذبايح ،يس ِيرو ْن
َّ
الص َن ْم
يش اَأقولْ؟ َّ
َ
شركا لل َم ْذ َب ْح؟ َبقى اَأ ْ
ِ
ِ
للص َن ْم شي وا؟ لا،
شي وا؟ يا ال َم ْذب ُو ْح َّ
ياطين
َب ِ
لى ها ْك شي َل ي ْذ َبحون ال َوثَن ِّية للشَّ ْ
شركا
ي ْذ َبحو ْن م ُو َلالله .م ُو اريد تْكونو ْن َ
كاس َر ْبنا
شَ ْ
ياطين .م ُو تْت ِي ْقو ْن تشْ َربو ْن ْ
ْوكاس شَ ياطينْ ،ولا تْت ِيقو ْن تشْ ت ْركو ْن ف
ياطين ،والّا غير ْة
ص ْفر ْة َر ْبنا ْوص ْفر ْة شَ ْ
نحن ِا؟ «ك ْل
يش اَأ ْقوى منّو ْ
َر ْبنا نشْ ع ْل؟ لَ ْ
ناسب
شي يح ْل ليَ ».ب ِ
لى م ُو ك ْل شي ْم ْ
لى م ُو ك ْل شي
واِ« .ك ْل شي َي ِح ُّل ليَ ».ب ِ
لى لَ َرف ِيقو
ي ْبني .لا الواِح ْد لَ َن ْفسو يري ْدَ ،ب ِ
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فَ ْليَ ْح َذ ْر أا ْن ي َ ْسق َُطَ 13 .ل ْم ي َ ِص ْلكُم تَ ْج ِرب َ ٌة
غ َُير ب َ َشريَّ ٍةَ ،ول ِك ْن أامي ٌن ُه َو الل ُه ا َّلذي
َل ْن ي َ َد َعكُم تُ َج َّربو َن أاكْثَ َر ِم ّما تَ ْستَطيعو َن،
ب َ ْل ي َ ْج َع ُل ِلتَ ْج ِرب َ ِتكُم َم ْخ َرجاً ِلتَ ْستَطيعوا
أا ْن تَ ْحتَ ِملواِ 14 .لهذا يا أا ِح ّبائي ا ْه ُربوا ِم ْن
ِعبا َد ِة ال� أ ْصنا ِم15 .كَما ِلل ُحك ِ
َماء أاقو ُل،
الشكْ ِر
ا ْحكُموا أانْتُم فيما أاقو ُل16 :ك ْأَا ُس ُّ
يس َش ِركَ َة َد ِم ال َمسي ِح؟
ا َّلذي نُبا ِر ُك أا َل َ
يس َش ِركَ َة َج َس ِد
َوال ُخ ْب ُز ا َّلذي نَك ِْس ُر أا َل َ
ال َمسي ِح؟ 17اإذاً كَما أا َّن ذ ِل َك ال ُخ ْب َز وا ِح ٌد،
هكَذا نَ ْح ُن َجميعاً َج َس ٌد وا ِح ٌدِ ،ل�أنَّنا
َجميعاً ِم ْن ذ ِل َك ال ُخ ْب ِز نَ ْأاخ ُُذُ 18 .انْ ُظروا
اإلى بَني اإ ْس َ
يس
رائيل في ال َج َس ِد! أا َل َ
ا َّلذي َن ي َ ْأاكُلو َن َّ
كاء
الذبائ َح ي ُ ْصبِحو َن ُش َر َ
الص ُنم
ال َم ْذب َ ِح؟ 19اإذاً ماذا أاقو ُل؟ ه ِل َّ
لصنَ ِم َشي ٌء؟ ل�.
َشي ٌء؟ أا ِم ال َم ْذ ُ
بوح ِل َّ
20
لشياطي ِن
الوث َن ّيو َنِ ،ل َّ
َول ِك َّن ما ي َ ْذب َ ُح ُه َ
ريد أا ْن تَكونوا
يس ِلل ِه .ل� أُا ُ
ي َ ْذبَحونَ ُه َو َل َ
الشياطي ِن21 .ل� تَ ْستَطيعو َن أا ْن
كاء َّ
ُش َر َ
الشياطي ِن،
تَ ْش َربوا ك ْأَا َس َربِّنا َوك ْأَا َس َّ
مائد ِة
َول� تَ ْستَطيعو َن أا ْن تَ ْشتَ ِركوا في َ
22
غير
مائد ِة َّ
َربِّنا َو َ
الشياطي ِن .أا ْم اإغا َرة ً نُ ُ
الر َّب؟ أانَ ْح ُن أا ْقوى ِم ْن ُه؟ «23ك ُُّل َش ٍ
يء
َّ
يس ك ُُّل َش ٍ
لائم.
ي َ ِح ُّل ليَ ».ول ِك ْن َل َ
يء ُم ٌ
«كل َش ٍ
ُّ
يس ك ُُّل
يء ي َ ِح ُّل ليَ ».ول ِك ْن َل َ
َش ٍ
يء ي َ ْبني 24 .ل� ي َ ْطلُ ِ
ب ال َم ْر ُء ِلنَف ِْس ِه

ثوس
 1كو ِرنْ َ
فَق َْط ،ب َ ْل ِل َرفي ِق ِه أايضاً 25 .ك ُُّل َش ٍ
يء
يُبا ُع في ال َم ْل َح َم ِة كُلوا بِدو ِن تَ ْعقي ٍ
ب ِم ْن
ض
الضمي ِرِ 26 .ل�أنَّ ُه « ِل َّلر ِّب ال� أ ْر ُ
أا ْج ِل َّ
َو ِم ْل ُؤها».
27
الوث َ ِن ّيي َنَ ،و أا َر ْدتُم
اإ ْن َدعاكُم أا َح ُد َ
َّ
يوض ُع أاما َمكُم كُلوا
هاب ،فَك ُُّل ما َ
الذ َ
بِدو ِن تَ ْعقي ٍ
الضمي ِرَ 28 .ول ِك ْن
بِ ،م ْن أا ْج ِل َّ
اإ ْن قا َل َلكُم أا َح ٌد« :هذا ِم َن ال َم ْذبو ِح»
فَلا تَ ْأاكُلوا ِم ْن أا ْج ِل ا َّلذي قا َل َلكُم َو ِم ْن
الضمي َر ،ل� أا ْعني
الضمي ِرَ 29 .و أاقو ُل َّ
أا ْج ِل َّ
َضمي َركُم ،ب َ ْل َضمي َر ا َّلذي قا َل َلكُم هذا،
ِل�أنَّ ُه ِلماذا ي ُ ْحك َُم َعلى ُح ِّريَّتي ِم ْن َضمي ِر
ا آ َخري َن؟ َ 30واإ ْن كُ ْن ُت أاتَ َص َّر ُف ب ُِشكْ ٍر،
فَ ِلماذا ي ُ ْفتَرى َعلَ َّي ِل� أ ْج ِل ما أا ْشك ُُر َعلَي ِه؟
 31اإذاً اإ ْن أاكَ ْلتُم أاو َش ِربْتُ ْمَ ،و َم ْهما َع ِم ْلتُم،
فَك ُُّل َش ٍ
يء ا ْع َملوهُ ِل َم ْج ِد الل ِه 32 .بِلا
َنيس ِة
َعثْر ٍة كونوا ِلليَهو ِد َواليونا ِن ّيي َن َوك َ
الل ِه33 .كَما أُا ْرضي أانا أايضاً ك َُّل اإنْسا ٍن
أ
لائم كَثيري َن
َول� ا ْطلُ ُب ما يُلائ ُمني ب َ ْل ما ي ُ ُ
ِليَ ْخلُصوا.
تَ َش َّبهوا بي كَما أانا بِال َمسي ِح.
 2أا ْم َد ُحكُم يا اإخ َْوتي ِل�أنَّكُم في
ك ُِّل َش ٍ
يايَ ،وكَما َس َّل ْمتُكُم
يء ذا ِكرو َن اإ َ
ريد أا ْن
الوصايا تَتَ َم َّسكو َن بِهاَ 3 .ول ِك ْن أُا ُ
َ
تَ ْع ِرفوا أا َّن ك َُّل َر ُج ٍل َر ْأا ُسه ال َمسي ُحَ ،وا َّنأ
الر ُج ُلَ ،و أا َّن َر ْأا َس ال َمسي ِح
َر ْأا َس ال َم ْر أا ِة ُه َو َّ

11

3:11–25:10

زاِ .ك ْل شي َل ي ْنبا ْع ف ال َم ْل َح ِمة ،كلو،
من َل «لل َّر ْب
َبلا َع ّقيب ْبشان َّ
الضمي ْرْ .
يا الا َ ْرض ْوشي َل ِفيا( ».ال ّ ْكت ِاب يقول).
25

26

عاكن ،وتْريدون
َل َّ
اح ْد م ال َوثَن ِّية َد ْ
كل شي َل ي ْن َح ْط
ت ُْروحو ْن للدَّعوِةْ ،
الضمي ْر.
ّامكن كلوا َبلا َع ّقيبْ ،بشان َّ
قد ْ
كن« :ها ْذ م ال َم ْذب ُو ْح
س َل َّ
اح ْد قالْ ْ
َب ْ
واِ
(للاصنا ْم) »،لا تا ْكلو ْن ْبشا ْن ها ْك َل
ْ
الضمي ْر،
الضمي ْرَ .واقول َّ
كن و ْبشان َّ
قالْ ْ
لى َضمي ْر ها ْك َل قالْ.
تنَ ،ب ِ
م ُو َضميركن انْ ْ
من َضمي ْر َغي ْر
يش ي ْنحك ْم َعلى ح ّريّتي ْ
لَ ْ
يش ي ْنقا ْل
س؟ ْو َل بالشّ ك ْر كا ْن اَأتْعا َم ْل ،لَ ْ
ن ِا ْ
في كَلا ْم كف ْر َعلى شي اَأ ْشكر اَلله ْبشانو؟
يتن،
ايش َل َس ْ
تن يا َل شر ْب ْ
َبقى َل اك ْل ْ
تن َو ْ
ك ْل شي لَ َمجد اَلله َسو ُهَ .بلا َع ْث َو َرة كونوا
للياهو ْد واليونان ِّية ْوبيعة اَلله .كَما َل انا زاِ
َم ْع ك ّل انْسا ْن ْك َويّس اَناْ ،وم ُو اطلب شي
لى شي َل يوافق ْكثي ْر ن ِاس
َل يواف ْقنيَ ،ب ِ
ْبشا ْن يخْ َلصو ْن.
ْتشَ َّبهوا في كَما َل انا اَأ ْتشَ َّب ْه
سيح .اَأ ْمد َْحكن يا اخوتي،
بال َم ْ
تن
من َل ف ك ْل شي ت ْذكرونيْ ،ومس ْك ْ
ْ
ِ
س اَري ْد
َوص ّياتي كَما َل َسلَّ ْم ْ
توكن ياَ .ب ّ
سيح واِْ ،وراس
ت ْعرفو ْن ك ْل ر ّجا ْل راسو ال َم ْ
سيح اَألله واِ.
ال َم َرة ال ّر ّجا ْل واِْ ،وراس ال َم ْ
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ثوس
 1كو ِرنْ َ

16-4:11

يصلّي يا ي ْت َن ّبا ْوراسو ْم َغطّى،
ك ْل ّ
رجال َ
يعيب راسو.
ْ
ْوك ْل َم َرة ت َْصلّي يا ت ْت َن ّبا ْوراسا َم ْكشوف،
من َل ت ْتساوى َم ْع ها ْك َل
ْعيب راساْ ،
ت ْ
راسا َم ْحل ُو ْقَ .م ْر ْة َل م ُو ت ْت َغطّىَ ،خلّي
س ما دام ت ْنقبح ال َم َرة َو ْق ْت
َص شَ ْعراَِ .ب ْ
ي ْنق ْ
َص شَ عرا يا ت ْنحل ْقَ ،خلّي ت ْت َغطّى.
َل ي ْنق ْ
من
وال ّر ّجال ما َع َليو واجب ي َغطّي راسوْ ،
س ال َم َرة َم ْجد
َل ص ُورة اَلله ْو َم ْجدو واَِ .ب ّ
من َل م ُو ال ّر ّجا ْل م ال َم َرة واِ،
ال ّر ّجا ْل ي ِاْ .
لى ال َم َرة م ال ّر ّجالْْ .ولا ال ّر ّجال انْ َخ َلق
َب ِ
لى ال َم َرة ْبشان ال ّر ّجالْ.
ْبشان ال َم َرةَ ،ب ِ
ْبشا ْن هاي َم ْل ِ
زومة ي ِا ال َم َرة يكو ْن في
س ْل َطة َعلى راساْ ،بشان ال َم ِ
س
لايكةَ .ب ْ
لا ال ّر ّجال َبلا ال َم َرةْ ،ولا ال َم َرة َبلا ال ّر ّجا ْل
ف َر ْبنا .كَما لَ ّيا ال َم َرة م ال ّر ّجالْ ،كذاِ زاِ
َ
واسطة ال َم َرةْ ،وك ْل شي من اَلله
ال ّر ّجال ْب ْ
َفسكن.
واِ .اأنْتن ْاحكموا َبي ْنكن ْو َبين ن ْ
يلي ْق لل َم َرة ت َْصلّي َلالله ْوراسا َمكشوفْ ؟
كنَ ،و ْق ْت َل يطول شَ عر
م ُو ال َّطب ْع زاِ ي َعلّ ْم ْ
س ال َم َرة َو ْق ْت
ال ّر ّجا ْل َع ْ
يب واِ َع َليو؟ َب ّ
من َل
َل يكو ْن شَ ْعرا َطويلَ ،م ْج ْد واِ لهاْ ،
س َل
شَ ْعرا ْم َبدا ْل َغطا ك انْ َعطى لهاَ .ب ْ
4
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ُه َو الل ُه4 .ك ُُّل َر ُج ٌل ي ُ َص ّلي أاو يَتَنَ َّب أُا َو َر ْأا ُسه
ُم َغ ّطى ،يَشي ُن َر ْأا َس ُه.
َ 5وك ُُّل ا ْم َر أا ٍة تُ َص ّلي أاو تَتَنَ َّب أُا َو َر ْأا ُسها
ْشوف ،تَشي ُن َر ْأا َسهاِ ،ل�أنَّها تَتَساوى
َمك ٌ
سِ 6 .ل�أنَّ ُه اإ ْن كانَ ِ
ت
الر ْأا ِ
َم َع َم ْحلوق ِة َّ
ال َم ْر أاةُ ل� تَتَ َغ ّطى ،فَ ْلتُ َج َّز أايضاًَ .ول ِك ْن
اإ ْن كا َن قَبيحاً بِال َم ْر أا ِة أا ْن تُ َج َّز أاو تُ ْحلَ َق،
7
يس ُم ْل َزماً أبا ْن ي ُ َغ ِّط َي
الر ُج ُل َل َ
فَ ْلتَتَ َغ َّطَ .و َّ
َر ْأا َس ُهِ ،ل�أنَّ ُه صو َرةُ الل ِه َو َم ْج ُدهُ .أا ّما ال َم ْر أاةُ
8
يس ِم َن
الر ُج َل َل َ
الر ُج ِلِ .ل� أ َّن َّ
فَه َِي َم ْج ُد َّ
9
الر ُج ُل
الر ُج ِلَ .ول� َّ
ال َم ْر أا ِة ،ب َ ِل ال َم ْر أاةُ ِم َن َّ
ُخ ِل َق ِم ْن أا ْج ِل ال َم ْر أا ِة ،ب ِل ال َم ْر أاةُ ِم ْن أا ْج ِل
الر ُج ِلِ 10 .م ْن أا ْج ِل هذا ُم ْل َز َم ٌة ِه َي ال َم ْر أاةُ
َّ
أ
أ
أا ْن يَكو َن ُس ْلطا ٌن َعلى را ِسهاِ ،م ْن ا ْج ِل
11
الر ُج ُل بِدو ِن ال َم ْر أا ِة
ال َملائكَ ِةَ .ول ِك ْن ل� َّ
الر ُج ِل في َربِّناِ 12 .ل�أنَّ ُه
َول� ال َم ْر أاةُ بِدو ِن َّ
الر ُج ُل
الر ُج ِل ،هكَذا َّ
كَما أا َّن ال َم ْر أاةَ ِم َن َّ
ِواس َط ِة ال َم ْر أا ِةَ ،ول ِك َّن ك َُّل َش ٍ
أايضاً ب ِ
يء
ِم َن الل ِه 13 .أانْتُم ا ْحكُموا فيما بَينَكُم
ليق بِال َم ْر أا ِة أا ْن تُ َص ّل َي
َوب أِانْف ُِسكُمَ ،ه ْل ي َ ُ
يس
اإلى الل ِه َو َر ْأا ُسها َمك ٌ
ْشوف؟  14أا َو َل َ
الر ُج َل اإ ْذ يَطو ُل
ال َّط ْب ُع أايضاً ي ُ َع ِّل ُمكُم أا َّن َّ
َش ْع ُرهُ يَكو ُن َعيباً َل ُه؟ َ 15ول ِك َّن ال َم ْر أاةَ
اإ ْذ يَطو ُل َش ْع ُرها َم ْج ٌد ُه َو لهاِ ،ل�أنَّها قَ ْد
أُا ْع ِطيَ ْت َش ْع َرها ِع َو َض ِغ ٍ
طاءَ 16 .ول ِك ْن اإ ْن
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نحن ِا ما لْنا عا ِدة
كا َن أا َح ٌد يُجا ِد ُل َحو َل ِهذ ِه ال�أُمو ِر فَنَ ْح ُن كان اَ َّحد يج ِاد ْل َع َلو ْذْ ،
يس َلنا عا َدةٌ ك ِ
َنيس ِة الل ِه .كَما هايْ ،ولا بيعة اَلله.
َهذ ِه َول� ِلك َ
َل َ
َعشات ال َّر ْب

(متى  ،29–26:26مرقس –22:14
 ،25لوقا )20–14:22

َ 17ول ِك ّني ب ِ
الو ِص َّي ِة َل ْس ُت كَ َم ْن
ِهذ ِه َ
ي َ ْم َد ُحكُمِ ،ل�أنَّكُم َل ْم تَتَق ََّدموا اإلى ال�أما ِم،
ب َ ْل اإلى ال ُّنقْصا ِن انْ َح َد ْرتُمِ 18 .ل�أنَّ ُه أا َّول� ً
َنيس ِة ،أا ْس َم ُع
حي َن تَ ْجتَ ِمعو َن في الك َ
ض ال� أ ْش ِ
ٍ
ياء
أا َّن بَينَكُم انْ ِق
سامات َوب َ ْع َ
ُصومات
تيد أا ْن يَكو َن خ
أُا َص ِّد ُقِ 19 .ل�أنَّ ُه َع ٌ
ٌ
بَينَكُم ِلكَي ي ُ ْع َر َف ال ُم َزكَّي َن 20 .اإذاً حي َن
الر ِّب تَ ْأاكُلو َن
تَ ْجتَ ِمعو َن ل� كَما ي َ ُ
ليق ِبيَو ِم َّ
َوتَ ْش َربو َنَ 21 .ول ِك َّن ك َُّل وا ِح ٍد ي َ ْسب ُِق فَيَ ْأاك ُُل
شاءهُ ،فَالوا ِح ُد يَجو ُع َوال� آ َخ ُر ي َ ْسك َُر.
َع َ
يوت ِلتَ ْأاكُلوا َوتَ ْش َربوا؟ أا ْم
يس َلكُم ب ُ ٌ
 22أا َل َ
َنيس ِة الل ِه َوتُ ْخجِ لو َن ا َّلذي َن
تَ ْستَهينو َن ِبك َ
يس َل ُهم؟ ماذا أاقو ُل َلكُم؟ أا أا ْم َد ُحكُم؟
َل َ
َّيت ِم َن
َعلى هذا ل� أا ْم َد ُحكُمِ 23 .ل�أنَّي تَلَق ُ
الر َّب في ِت ْل َك
الر ِّب ما َس َّل ْمتُك ُْم اإيّاهُ ،أا َّن َّ
َّ
أ
ال َّليلَ ِة ا َّلتي كا َن ي ُ َس ِّل ُم فيها ا َخ َذ ُخ ْبزاً.
َ 24وبا َر َك َوك ََس َر َوقا َل« :خُذوا كُلوا .هذا
ُه َو َج َسدي ا َّلذي ِم ْن أا ْج ِلكُم يُك َْس ُر .هكَذا
اصنَعوا ِل ِذكْري».
ْ

الوص ِّية َل َاو ّصي م ُو ْبشا ْن
س َه َ
َب ْ
لى
تجونَ ،ب ِ
كن ي ِاْ ،
اَأ ْمد َْح ْ
من َل م ُو َل قدّا ْم َ
من َل اَأ َّو ْل شي َو ْق ْت
اقص ت ْن َزلو ْنْ .
للنّ ْ
تجت ْمعو ْن ف البي َعة اَأ ْس َم ْع في َبي ْنكن
َل ْ
قسامات ْ
انْ
من َل ْم َح َّضر
ْ
وش َوي اَأ َسد ّْقْ .
خصومات َبينكن ْبشان ال َم ْفح ُوصين
يس ِي ْر
ْ
ت َل
ايين ي ْنعر ْفو ْنَ .بقى َو ْق ْ
ال ّ ْم َزكّ ْ
تجت ْمعو ْن م ُو كَما َل يلي ْق لَ َيوم ال َّر ْب تا ْكلون
ْ
ِ
يسب ْق ياك ْل
ْوتشْ َربو ْنَ .ب ِ
لى ك ْل واح ْد ْ
يس َك ْر.
َعشاتو ،ويس ِي ْر واِحد يج ُوع ْوواِح ْد ْ
كن َت تا ْكلون ْوتشْ َربو ْن؟
لَيش ْب ْ
يوت ما لْ ْ
تس َتخ ّفو ْن ف بيعة اَلله ،وت َْخ ْجلو ْن
والّا ْ
كن؟
كن؟ اَأ ْمد َْح ْ
َهو ْذ َل ما ع ْند ْن؟ اَأيش اَقولْ ْ
من َل شي َل
كنْ .
َعلى هاي م ُو ا ْمد َْح ْ
توكن واَِ .ر ْبنا َيس ُو ْع
ْاس َت َل ْم ُت م ال َّر ْب َسلَّ ْم ْ
فاك لَي ِل ْة َل ت َْسلَّ ْم ِفيا ،اَأ َخ ْذ ْغ َبي ْزْ ،وب ِا َرك
ْوك ََسر ْوقالْ« :خذوا كلوا ،ها ْذ َج َسدي واِ
كن ي ْنكس ْر .كذاِ َس َووا لَذ ْكري».
َل ْبشانْ ْ
17

18

19

20

21

22

23

24
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2:12–25:11

ْونَفس الشِّ ي َبع ْد َل ْت َعشَّ واَ ،عطى
الكاس َع ْهد ْجديد
الكاس زاِ ْوقالَْ « :ه
ْ
ْ
ِ
ِ
ْب َد ّمي وا .كذا َس َووا ْم َق ْد َل تشْ َربو ْن
لَذ ْكري».
َبقى ْم َق ْد َل تا ْكلو ْن َهالّغ َْبيز ْوتشْ َربو ْن
وت َر ْبنا ت ْذكرو ْن دي لَ َم ْن
َه
الكاسَ ،م ْ
ْ
يجيَ .بقى اَأينا َل ياك ْل من ْغ َبيز ال َّرب
يس َتح ّقوَ ،م ْحكو ْم
ْويشْ َر ْب ْ
من كاسوْ ،وم ُو ْ
من هاي
من َدمّ ال َّرب ْو َج َسدوْ .
َع َليو ْ
ص نَ ْفسوْ ،وهاك ال َو ْق ْت
َخلّي الواِح ْد ي ْف َح ْ
الكاسَ .ل
من َهالّغ َْبيز ْويشْ َر ْب ْ
ياك ْل ْ
من َه ْ
مس َتح ْق ،حك ْم
ياكل ْويشْ َر ْب منّوْ ،وه ّواِ م ُو ْ
من هاي ْكثي ْر
َعلى نَ ْفسو ياكل ْويشْ َر ْبْ .
راضى وضْ عافْ  ،و ْكثير ينامون (نومة
فيكن َم ِ
ْ
َفسنا،
ال َم ْ
وت) .يكو ْن كا ْن ْ
نحك ْم َعلى ن ْ
س َو ْق ْت َل
ما كا ْن َت ي ْنحك ْم َع َليناَ .ب ْ
يب ن ْتاَأ َّدبْ ،بشا ْن
ي ْنحك ْم َع َلينا م ال َّر ْب ،اأ ّد ْ
لا َمع ال ّدنْي ِا ي ْنحك ْم َع َليناَ .بقى يا اخوتي!
كن.
َو ْق ْت َل ْ
تجت ْمعو ْن للاَكل ،انْطروا َبعضْ ْ
ف َبيتوْ ،بشا ْن لا
َل يج ُوعَْ ،خلّي ياك ْل َ
يكن يكون ْاجتما ْعكن.
ْبشا ْن ي ْنحكم َع َل ْ
يكن.
س اآجي َت َاو ّص ْ
ْو َع الباقيَ ،ب ّ
25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

12

ات يا اخوتي ،اَأري ْد
ْو َع ال ّر ُوحان ّي ْ
لاصنا ْم مالا
ت ْعرفو ْنَ ،و َث ِن ِّية ك ْنتن ْو ْ
2
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25هكَذا ب َ ْع َد أا ْن تَ َع َّشوا ،أا ْعطى الك ْأَا َس
أايضاً َوقا َلِ :
«هذ ِه الك ْأَا ُس ِه َي ال َع ْه ُد
اصنَعوا كُ َّلما َش ِربْتُ ْم
ال َج ُ
ديد ب َِدمي .هكَذا ْ
ِل ِذكْري».
ِ 26ل�أنَّ ُه كُ َّلما أاكَ ْلتُم هذا ال ُخ ْب َز َو َش ِربْتُم
ِ
َموت َربِّنا تَ ْذكُرو َن
س ،ف َ
هذ ِه الك ْأَا َ
َح ّتى َمجيئ ِه27 .اإذاً ،ك ُُّل َم ْن ي َ ْأاك ُُل ِم ْن
الر ِّب َوي َ ْش َر ُب ِم ْن ك ْأَا ِس ِهَ ،و ُه َو ل�
ُخ ْب ِز َّ
الر ِّب
ي َ ْستَ ِح ُّق ُه ،فَ إانَّ ُه ي ُ ْخ ِط ُئ اإلى َد ِم َّ
ص ال َم ْر ُء
َو َج َس ِد ِهِ 28 .م ْن أا ْج ِل هذا ِليَ ْف َح ِ
نَف َْس ُهَ ،وحينَ ٍ
ئذ ي َ ْأاك ُُل ِم ْن هذا ال ُخ ْب ِز
َوي َ ْش َر ُب ِم ْن ِ
سِ 29 .ل� أ َّن ا َّلذي
هذ ِه الك ْأَا ِ
ي َ ْأاك ُُل َوي َ ْش َر ُب ِم ْن ُه َو ُه َو غَي ُر ُم ْستَ ِح ٍّق ،فَ إانَّ ُه
َدينونَ ًة ِلنَف ِْس ِه ي َ ْأاك ُُل َوي َ ْش َر ُب 30 .ب َِسبَ ِ
ب
فاء
هذا فيكُم كَثيرو َن َم ْرضى َو ُض َع ُ
َوكَثيرو َن ي َ ْرقُدو َنِ 31 .ل�أنَّ ُه َلو كُ ّنا نَ ْحك ُُم
َعلى أانْف ُِسناَ ،لما ُح ِك َم َعلَيناَ 32 .ول ِك ْن
حي َن نُدا ُن ِم ْن َربِّنا ،فَ إانَّنا تَ ْأاديباً نُ َؤ َّد ُب،
ِلئَ ّلا نُدا َن َم َع العا َل ِم 33 .فَال� آ َن يا اإخ َْوتي!
حي َن تَ ْجتَ ِمعو َن ِلل َّطعا ِم ،انْتَ ِظروا ب َ ْع ُضكُم
ب َ ْعضاً 34 .أا ّما ا َّلذي يَجو ُع فَ ْليَ ْأا ْ
كل في
بَي ِت ِهِ ،لئَ ّلا يَكو َن ا ْج ِتما ُعكُم ِم ْن أا ْج ِل
الشؤون فَ َمتى ِج ْئ ُت
َدينونَ ٍة .أا ّما باقي ُّ
ف ََس أاوصيكُم.
ريد
الروح ّيات يا اإخ َْوتي أُا ُ
َو َع ِن ّ
أا ْن تَ ْع ِرفوا 2 ،أانَّكُم كُ ْنتُم َوث َ ِن ّيي َن
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يس َلها نُ ْط ٌق بِلا تَ ْميي ٌز كُ ْنتُم
َو ِل� أ ْصنا ٍم َل َ
السب ِ
ريد أا ْن أُا ْع ِل َمكم
ب أُا ُ
ُم ْنساقي َنِ 3 .لهذا َّ
أا ْن ل� أا َح َد يَتَكَ َّل ُم بِرو ِح الل ِه َويَقو ُل:
روم» َول� أا َح َد ي َ ْستَطي ُع أا ْن
«يَسو ُع َم ْح ٌ
س.
يَقو َلَ « :ر ٌّب ُه َو يَسو ُع» اإلّ� بِرو ِح الق ُُد ِ
وح وا ِح ٌد.
الر َ
4ث َ َّم َة تَوزي ُع َم َ
واهبَ ،ول ِك َّن ّ
5
الر َّب
نواع ِخ ْد َم ٍةَ ،ول ِك َّن َّ
َوث َ َّم َة تَوزي ُع أا ِ
وا ِح ٌدَ 6 .وث َ َّم َة تَوزي ُع قُ ّوا ٍ
تَ ،ول ِك ْن وا ِح ٌد
ُه َو الل ُه ا َّلذي ي ُ ْع ِم ُل ك َُّل َش ٍ
يء في ك ُِّل
وا ِح ٍدَ 7 .ول ِك َّن ك َُّل وا ِح ٍد ي ُ ْعطى ك َْش ُف
الرو ِح كَما ي َ ْن َف ُع ُه 8 .فَ إانَّ ُه ِلوا ِح ٍد ي ُ ْعطى
ّ
ِالرو ِح كَ ِل َم ُة ِحكْ َم ٍةِ ،و ِل�آخ َر كَ ِل َم ُة َم ْع ِرفَ ٍة
ب ّ
9
ِالرو ِح ذا ِت ِه،
ِالرو ِح ذا ِت ِهَ .و ِل� آ َخ َر اإيما ٌن ب ّ
ب ّ
ِالرو ِح ذا ِت ِهَ 10 ،و ِل� آ َخ َر
َو ِل� آ َخ َر َموا ِه ُب ِشفا ٍء ب ّ
َع َم ُل قُ ّوا ٍ
تَ ،و ِل� آ َخ َر نُبُ َّوةٌَ ،و ِل� آ َخ َر تَ ْميي ُز
أا ْروا ٍحَ ،و ِل� آ َخ َر أانْوا ُع أا ْل ِسنَ ٍةَ ،و ِل� آ َخ َر تَ ْر َج َم ُة
أا ْل ِسنَ ٍة11 .ك ُُّل ِ
الواحد،
وح
ُ
الر ُ
هذ ِه ي َ ْف َعلُها ّ
ريد.
َوي ُ َو ِّز ُع ِلك ُِّل وا ِح ٍد ،كَما ُه َو ي ُ ُ
ِ 12ل�أنَّ ُه كَما أا َّن ال َج َس َد وا ِح ٌد َوفي ِه
َثيرةٌَ ،وك ُُّل ال� أ ْع ِ
َثير ِة
ضاء الك َ
أا ْعضا ٌء ك َ
َج َس ٌد وا ِح ٌد ،هكَذا أايضاً ال َمسي ُحِ 13 .ل�أنَّنا
نَ ْح ُن أايضاً َجميعاً بِرو ٍح وا ِح ٍد ل َج َس ٍد وا ِح ٍد
ا ْعتَ َم ْدنا ،يَهوداً كُ ّنا أا ْم يونان ّيي َنَ ،عبيداً
أا ْم أا ْحراراً ،و َجمي ُعنا روحاً وا ِحداً َش ِربْنا.

13-3:12

من هاي
ساقينْ .
تن م ْن ْ
ن ْطق ْولا َعق ْل ك ْن ْ
كن ،ما في اَأ َّح ْد ي ْنطق ْب ُروح اَلله
اَأريد اَ َع ّر ْف ْ
ويقولَْ « :يس ُو ْع َم ْحروم»ْ ،ولا في اَأ َّحد يت ِيق
القدس.
يقولَْ « :ر ْب واِ َيس ُوعْ» َغير ْب ُروح
ْ
لى واِح ْد واِ ال ّر ُو ْح.
َف ّريق َمواهب فيَ ،ب ِ
3

4

لى واِح ْد واِ ال َّر ْب.
ْو َف ّري ْق خ ْد ْ
مات فيَ ،ب ِ
لى واِح ْد واِ اَألله َل
ْو َف ّريق ْاشكال ق ِّوة فيَ ،ب ِ
س ك ْل واِح ْد
يشَ غّل الكل ف ك ْل واِح ْدَ .ب ْ
ي ْن َعطى كَشف ال ّر ُو ْح كَما َل ي ْنفَعو .في َل
ي ْن َعطى بال ّر ُو ْح ك ْلم ْة ح ْك ِمةْ ،ولَ َغي ْر واِح ْد
ك ْلم ْة َم ْعر ِِفة بال ّر ُو ْح نَ ْفسو .لَ َغيرو اإيما ْن
واهب شفا بال ّر ُو ْح
بال ّر ُو ْح نَ ْفسو ،لَ َغيرو َم ْ
نَ ْفسوْ ،ولَ َغيرو َع َم ْل ق ّواتْ ،ولَ َغيرو نب ِّوة،
ْولَ َغيرو َت ْمييز ا ْرواحْ ،ولَ َغيرو انْواع لْس ِانات،
ناتْ .وك ْل َهوذ ال ّر ُوح
ْولَ َغيرو َت ْر َجمة لْس ِا ْ
لن ،وي َف ّر ْق َل ك ْل واِح ْد كَما َل
الواِح ْد ي ْف َع ْ
ه ّواِ يري ْد.
5

6

7

8

9

10

11

َج َسد واِح ْد وا ْعضا ْكثي ْر

الج َس ْد واِحد ْو ِفيو اَأ ْعضا ْكثير،
كَما لَ ّواِ َّ
ْوك ْل َهالا َ ْعضا ال ّ ْكثي ْر َج َس ْد واِح ْد ي ِا ،كذاِ
نحن ِا زاِ
من َل ْ
نَفس الشِّ ي ال َم ْ
سيح زاِْ .
كلّ ْتنا ْب ُرو ْح واِح ْد لَ َج َس ْد واِحد ْت َع َّم ْذنا،
واحرارْ ،وكلّ ْتنا ُرو ْح
ياهود ويونانِ ِّيةَ ،عبي ْد ْ
12

13
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26-14:12

الج َس ْد زاِ م ُو عضو
من َل َّ
واِح ْد شر ْبناْ .
لى ْكثي ْرَ .ل قالت الاج ْر:
واِح ْد واَِ ،ب ِ
الج َس ْد اَنا »،م ُو
«اَأنا م ُو اإيد اَناَ ،بقى م ُو م َّ
الج َس ْدْ .و َل
ت ْنحسب ْبشا ْن هاي م ُو م َّ
قالت الاذنَ « :على َل م ُو َعين اَنا ،م ُو م
الج َس ْد اَنا »،م ُو ت ْنحسب ْبشا ْن هاي م ُو
َّ
الج َس ْد كلّو ْعيو ْن ،اَأني
الج َس ْدَ .ل كان َّ
َّ
الس َمع؟ ْو َل كا ْن كلّو َس َم ْع ،اأ ْش َو ْن كا ْن َت
َّ
الس ّع اَلله َح ْط ك ْل عضو ف
س َّ
يش ْم؟ َب ّ
الج َس ْد كَما َل را ْد .ويكو ْن كلّ ْن كانوا
َّ
ِ
السع
عضو واح ْد ،اَأني َّ
س َّ
الج َس ْد؟ َب ّ
الج َس ْد .م ُو
الا َ ْعضا ْكثي ْر ن ِاْ ،وواِح ْد واِ َّ
تْت ِيق ال َعين تْقو ْل للاإ ي ْد« :م ُو ت ْل َز ْمينيْ »،ولا
للاج َر ْين« :م ُو ت ْل َزموني».
ال ّراس يت ِي ْق يقول ْ
لى بالا َ ْك َث ْر اَأ ْعضا َل واِح ْد ي ْفتك ْر َضعي ِفة
َب ِ
ِ
َرين
ي ِا ،لها ي ِا
الحاجةْ .و َل ن ْفتكر ْن ْ
مح َتق ْ
الج َس ْد ،لَوذ نْ َكثّ ْر ك ِ
َرامةْ .و َهوذ اَأ ْعضا
ن ِا ف َّ
س
للمس َتحىْ ،احترا ْم اأ ْك َثر نْ َس ْ
لَنّ ِا ْ
يلنَ .ب ّ
الا َ ْعضا ال ّ ْم َك َّر ِمة فينا ،م ُو ي ْل َزما َت ْكريم،
الج َسد ْو َعطى ك ِ
َرامة
من َل الله َركَّب َّ
ْ
اَأ ْگ َب ْر لَعضو ال ّ ْز َغ ّي ْرْ .بشا ْن لا يس ِير انْقسا ْم
لى ك ّل الا َ ْعضا كَما َب ْعضن
الج َس ْدَ ،ب ِ
ف َّ
ضنْ .بشا ْن اَأي َم ْت
بالن َعلى َب ْع ْ
يديرون ْ
َل ْت َو َّج ْع عضو ،كلّ ْن ي ْت َو َّجعونْ ،و َل ْت َم َّج ْد
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يس ُع ْضواً وا ِحداً ب َ ْل
ِ 14ل� أ َّن ال َج َس َد أايضاً َل َ
15
الر ُ
جلَ « :ل ْس ُت
أا ْعضا ٌء كَثي َرةٌ .اإ ْن قا َل ِت ِّ
يس ِلهذا
يَداًِ ،لذا َل ْس ُت ِم َن ال َج َس ِد »،فَلَ َ
يس ْت ِم َن ال َج َس ِدَ 16 .واإ ْن قا َل ِت ال� أُ ُذ ُن:
َل َ
« ِل إ�نّي َل ْس ُت َعيناًَ ،ل ْس ُت ِم َن ال َج َس ِد»،
يس ْت ِم َن ال َج َس ِدَ 17 .لو كا َن
يس ِلهذا َل َ
فَلَ َ
الس ْم ُع؟ َواإ ْن
ال َج َس ُد كُ ُّل ُه ُعيوناً ،ف أَاي َن َّ
َيف كا َن َل ُه أا ْن ي َ ُش َّم؟
كا َن كُ ُّل ُه َس ْمعاً ،فَك َ
 18أا ّما ال� آ َن فَق َْد َو َض َع الل ُه ك َُّل ُع ْض ٍو في
شاءَ 19 .و َلو كانوا َجميعاً
ال َج َس ِد كَما َ
ُع ْضواً وا ِحداً ،أاي َن ال َج َس ُد؟  20أا ّما ال� آ َن
َثيرةٌَ ،ووا ِح ٌد ُه َو ال َج َس ُد.
ضاء ك َ
فَال� أ ْع ُ
21ل� تَ ْستَطي ُع ال َعي ُن أا ْن تَقو َل ِلليَ ِد« :ل�
تاج اإ َل ِ
الر ْأا ُس ي َ ْستَطي ُع أا ْن
أا ْح ُ
يكَ »،ول� َّ
تاج اإ َليكُما».
يَقو َل ِل َّلر ُجلَي ِن« :ل� أا ْح ُ
22
ضاء ا َّلتي ي ُ َظ ُّن أانَّها
َول ِك ْن بِال�أولى ال� أ ْع ُ
َضعي َف ٌة ،اإ َليها ِه َي الحا َج ُةَ 23 .و ِت ْل َك ا َّلتي
خاص نُكْ ِث ُر
نَ ُظ ُّن أانَّها ُم ْحتَ َق َرةٌَ ،لها ب َِشكْ ٍل ٍّ
ْرامَ .و ِت ْل َك ا َّلتي ِللا ْس ِت ْح ِ
ياء ا ْح ِتراماً
ال إ�ك َ
24
ضاء
أاكْبَ َر ن َ ْج َع ُل َلهاَ .ول ِك َّن ال� أ ْع َ
تاج اإلى تَكْري ٍم،
ال ُمك ََّرم َة فينا ل� تَ ْح ُ
ِل� أ َّن الل َه رك ََّب ال َج َس َد َو أا ْعطى كَرام ًة
الصغي ِرِ 25 .لكَي ل� ي َ ْح َص َل
أاكْبَ َر ِلل ُع ْض ِو َّ
ضاء
سام في ال َج َس ِد ،ب َ ْل تَ ْهتَ ُّم ك ُُّل ال� أ ْع ُ
انْ ِق ٌ
ض26 .فَ َمتى تَو َّج َع
بِال َّتساوي ب َ ْع ُضها ِببَ ْع ٍ
ُع ْض ٌو ،كُ ُّلها تَتَ َو َّج ُعَ ،واإ ْن تَ َم َّج َد ُع ْض ٌو،

ثوس
 1كو ِرنْ َ
فَك ُُّل ال� أ ْع ِ
ضاء تَتَ َم َّج ُد 27 .ف أَانْتُم َج َس ُد
ال َمسي ِح َو أا ْعضا ٌء في َم ِ
واض ِعكُمِ 28 .ل� أ َّن
الل َه َو َض َع في كَنيس ِت ِه أا َّول� ً ُر ُسلا ً ،ب َ ْع َد ُهم
ِياء ،ب َ ْع َد ُهم ُم َع ِّلمي َن ،ب َ ْع َد ُهم صا ِنعي
أانْب َ
ت ،ب َ ْع َد ُهم َموا ِه َب ِش ٍ
قُ ّوا ٍ
فاءَ ،و ُمعاوِني َن
َو ُم َدبِّري َنَ ،و أانْوا َع أا ْل ِسنَ ٍة 29 .أاكُ ُّل ُهم
ِياء؟ أاكُ ُّل ُهم ُم َع ِّلمو َن؟
ُر ُس ٌل؟ أاكُ ُّل ُهم أانْب ُ
أاكُ ُّل ُهم صانعو قُ ّوا ٍ
ت؟  30أا ِلكُ ِّلهِم َموا ِه ُب
ِش ٍ
فاء؟ أاكُ ُّل ُهم يَتَكَ َّلمو َن ب أِا ْل ِسنَ ٍة؟ أا ْم كُ ُّل ُهم
يُتَ ْرجِمو َن؟ َ 31ول ِك ْن اإ ْن كُ ْنتُم غَيوري َن
ب ال ُع ْظمى ،ف أَانا َس أُاريكُم َطريقاً
ِلل َمواه ِ
أاف َْض َل.
س
اإ ْن كُ ْن ُت ِبك ُِّل أا ْل ِسنَ ِة ال ّنا ِ
يس ِف َّي
َوال َملائكَ ِة أاتَكَ َّل ُمَ ،و َل َ
َم َح َّب ٌةِ ،ص ْر ُت نُحاساً ي َ ِط ُّن أاو َص ْنجاً ي َ ِر ُّن.
2
في ال ُّن َّبوةُ َو أا ْع ِر ُف ال� أ ْسرا َر كُ َّلها
اإ ْن كانَ ْت َّ
َوك َُّل ال َم ْع ِرفَ ِةَ ،واإ ْن كا َن ِف َّي ك ُُّل ال إ�يما ِن
يس ِف َّي َم َح َّب ٌة فَلَ ْس ُت
َح ّتى أانْق َُل الجِ با َل َو َل َ
َشيئاًَ 3 .واإ ْن أا ْط َع ْم ُت ك َُّل أا ْموالي ِلل ُفق ِ
َراء
يس ِف َّي
َو أا ْسلَ ْم ُت َج َسدي ِليُ ْح َر َقَ ،و َل َ
َم َح َّب ٌة ،فَلا أانْتَ ِف ُع َشيئاً4 .ال َم َح َّب ُة َطويلَ ُة
ال�أنا ِة َو َلطي َف ٌة ،ال َم َح َّب ُة ل� تَ ْح ِس ُد َول� تَثو ُر
َول� تَتَكَ َّب ُر5 .ال َم َح َّب ُة ل� تَ ْصنَ ُع ُم ْخ ِزياًَ ،ول�
تَ ْطلُ ُب َم ْن َف َع ًة َش ْخص َّي ًةَ ،ول� تَ ْحتَ ُّدَ ،ول�
تَ ْفتَ ِك ُر أافْكا َر َش ٍّر6 .ل� تَ ْف َر ُح بِال إ�ثْ ِم ،ب َ ْل

13

6:13–27:12

تن
عضو ك ّل الا َ ْعضا ي ْت َّ
مجدو ْنَ .بقى اأنْ ْ
كن.
َج َسد ال َمسيح انْ ْتن ،وا ْعضا ف م ُو َض ْع ْ
من َل الله َح ْط ف بيعتو اَأ َّو ْل شي رس ْل،
ْ
لين
مينَ ،بعد ْن عا ْم ْ
َبعد ْن اَأنْ ِبياَ ،بعدن ْم َع ْل ْ
واهب شفا،
ق ّو ْ
ات َعجايب ِّيةَ ،بعد ْن َم ْ
يش
رين ،وانْواع لْس ِا ْ
ونين و ْم َد ْب ْ
و ْمع ِا ْ
نات .لَ ْ
يش كلّن
يش كلّ ْن اَأنْ ِبيا؟ لَ ْ
كلّ ْن رس ْل؟ لَ ْ
ات َعجايب ِّية؟
لين ق ّو ْ
يش كلّ ْن عا ْم ْ
ْم َع ْل ْ
مين؟ لَ ْ
يش كلّ ْن
يش كلّ ْن ْ
لهن َم ْ
واهب شفا؟ لَ ْ
لَ ْ
س
ب ْلس ِا ْ
نات ْ
يح َكو ْن؟ يا كلّن ي َت ْرجمو ْن؟ َب ْ
ورين لل َمواهب ال ّ ْم َع َّظ ِمة ْوما في
تن َغ ّي ْ
َل ك ْن ْ
كَماها ف ال َع َظ ِمة ،اَأنا َت َاو ّريكن َطريِق
اَ ْف َض ْل.
س
يكون ْبك ّل لْس ِانات النّ ِا ْ
وال َم ِ
لايكة اَأ ْحكي ،و ْم َح ِّبة ما
طن يا َص ْنج
فيني ،كا ْن َت اكون نْحاس ي َط ْن ْ
چن .ويكو ْن كا ْن فيني النّب ِّوة َوا ْعرف
يچ ْن ْ
َ
ِ
الاسرا ْر كلّن ْوك ّل ال َم ْعرِفة ،ويكو ْن فيني
ْ
ِ
ك ّل الايما ْن َت انْقل ال ّ ْجبالْ ،و ْم َح ِّبة ما
فيني ،م ُو شي اَنا .ويكون اَ َط ّع ْم ك ّل ا ْموالي
للفَقاراِ َو َاسلّ ْم َج َسدي َت ي ْن ْ
حرق ،و ْم َح ِّبة
ما فيني ،شي م ُو ْاس َتفي ْد .ال ّ ْم َح ِّبة ُروحا
تحسدْ ،وم ُو تْثور
َصبو َرة ْوطي ِبة ،ال ّ ْم َح ِّبة م ُو ْ
يخ ّجل،
ْوم ُو ت ْت َگ َّب ْر .ال ّ ْم َح ِّبة م ُو ت َْسوي شي َ
ْولا تطلب َم ْن َف َعة شَ خص ِّيةْ ،ولا ت َع ّصب ْولا
لى
ت ْفتكر ا ْفكا ْر شَ ْر .م ُو ت ْف َر ْح ف الاث ْمَ ،ب ِ
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4:14–7:13

الح ْق .ك ْل شي ت ْت َح َّم ْل ،ك ْل
ت ْف َر ْح ف َ
شي ت َْسدّقْ ،وك ْل شي ت ْرجيْ ،وك ْل شي
ات َت
تحم ْل .ال ّ ْم َح ِّبة اَأ َبداً م ُو تقَع .النّب ّو ْ
ْ
ت ْب َط ْل .اللس ِانات َت ت ْت َس َّك ْت ،وال َم ْعرِفةِ
من ْكثي ْر ن ْعرفْ ،
من َل ْق َلي ْل ْ
َت ت ْب َط ْلْ .
س اَأي َم ْت َل جا
و ْق َلي ْل من ْكثي ْر ن ْت َن ّباَ .ب ْ
ال َكمالْ ،هاك ال َو ْق ْت َت ي ْب َط ْل شي َل كان
ْق َلي ْلَ .و ْق ْت َل ك ْن ُت َولَ ْد ،كَما ال َولَ ْد كان
اَ ْحكيْ ،وكَما ال َولَ ْد كان اَ َفكّرْ ،وكَما ال َولَ ْد
س َو ْق ْت َل ص ْر ُت ر ّجا ْل ما
كان اَ ْ
حسبَ .ب ْ
الس ْع
َبق اَ َسي َهو ْذ شَ غْلات ال ّزغ ْرَ .بقى َّ
رات.
ف َح ّز ُو ْ
كَما َل يكو ْن ف مرِة نْ َطلّ ْع َ
الس ْع اَأ ْعرفْ
وچ ْقبال ّ
س هاك ال َو ْق ْت ّ
وچَّ .
َب ْ
س هاك ال َو ْق ْت َت ا ْعرفْ
ْق َلي ْل من ْكثي ْرَ ،ب ْ
كَما َل انْ َع َر ْف ُتْ .و َهو ْذ ن ِا الثّاثِة َل يثْبتون،
الايما ْن وال َّرجا وال ّ ْم َح ِّبة ،والا َ ْع َظ ْم َبينن
ال ّ ْم َح ِّبة.
ا ْعدَوا َخ ْلف ال ّ ْم َح ِّبةَ .خلّي يكو ْن
كن غيرِة لَ َمواهب ال ّر ُو ْح،
ع ْن ْد ْ
نات،
يحكي ب ْلس ِا ْ
َوا ْك َث ْر شي َت ت ْت َن َّبو ْنَ .ل ْ
من َل م ُو
يحكي َب ِ
س ْ
لى َلاللهْ ،
م ُو للنّ ِا ْ
لى بال ّر ُو ْح س ْر
يحكيَ ،ب ِ
يس َمع اَ َّح ْد شي َل ْ
ْ
ِ
س
س اَينا َل ي ْت َن ّباْ ،
ْ
يحكي للنّا ْ
يحكيَ .ب ّ
يحكي
كَلا ْم َعمار ْو َتشْ جيع ْو َت ْع ِزيِةَ .ل ْ
ب ْلس ِا ْن ،نَ ْفسو ي ْبنيْ .و َل ي ْت َن ّبا ،البي َعة ي ْبني.
7

8

9

10
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تَ ْف َر ُح بِال َح ِّق7 .تَتَ َح َّم ُل ك َُّل َش ٍ
يء ،تُ َص ِّد ُق
يء ،تَ ْرجو ك َُّل َش ٍ
ك َُّل َش ٍ
يء ،تُقاسي ك َُّل
َش ٍ
ات
يء8 .ال َم َح َّب ُة ل� تَ ْسق ُُط أابَداً .ال ُّن ّبو ُ
َستُ ْب َط ُل .ال� أ ْل ِسنَ ُة َستُ ْسك َُت .وال َم ْع ِرفَ ُة
َستُ ْب َط ُلِ 9 .ل�أنَّ ُه قَليلا ً ِم ْن كَثي ٍر نَ ْع ِر ُف،
َوقَليلا ً ِم ْن كَثي ٍر نَتَنَ َّب أاَ 10 .ول ِك ْن َمتى
جاء الكَما ُل ،فَحينَ ٍئذ َسيُ ْب َط ُل ما كا َن
َ
11
قَليلا ً .حي َن كُ ْن ُت ِطفْلا ً كَال ِّط ْف ِل كُ ْن ُت
أاتَكَ َّل ُم َوكَال ِّط ْف ِل كُ ْن ُت أُافَك ُِّرَ .ول ِك ّني حي َن
أا ْصبَ ْح ُت َر ُجلا ً أابْ َط ْل ُت أُامو َر ال ُّطفو َل ِة ِ
هذ ِه.
12ال� آ َن ك أَانَّما في ِم ْرا آ ٍة نُ َح ِّد ُق في ُرمو ٍز.
أا ّما حينَ ٍ
ئذ ف ََو ْجهاً ِل َو ْج ٍه .ال� آ َن أا ْع ِر ُف
قَليلا ً ِم ْن كَثي ٍرَ ،ول ِك ْن حينَ ٍئذ أ
سا ْع ِر ُف
كَما ُع ِرف ُْتَ 13 .و ِ
هؤل�ء ال َّثلاث َ ُة ا َّلتي
جاء َوال َم َح َّب ُةَ ،ول ِك َّن
تَ ْثبُ ُت ،ال إ�يما ُن َو َّ
الر ُ
أا ْع َظ َمه َّن ال َم َح َّب ُة.
اس َعوا َخ ْل َف ال َم َح َّب ِةَ .و ْليَك ُْن
ْ
َلكُم غَي َرةٌ ِلل ُحصو ِل َعلى َمواه ِ
ب
خاص ًة أا ْن تَتَنَ َّب أاواِ 2 .ل� أ َّن ا َّلذي
الرو ِحَّ ،
ّ
أ
اس ب ِل الل َه،
يَتَكَ َّل ُم بِا ْل ِسنَ ٍة ،ل� يُكَ ِّل ُم ال ّن َ
ِل� أ َّن أا َحداً ل� ي َ ْس َم ُع ما يَتَكَ َّل ُم ِب ِهَ ،ول ِك َّن ُه
ِالرو ِح ب ِِس ٍّر يَتَكَ َّل ُمَ 3 .ول ِك َّن َم ْن يَتَنَ َّب أُا،
ب ّ
اس ِبكَلا ِم ب ُ ْنيا ٍن َوتَ ْشجي ٍع
يُكَ ِّل ُم ال ّن َ
َوتَ ْع ِزي َ ٍة4 .اإ َّن ا َّلذي يَتَكَ َّل ُم ِب ِلسانٍ ،فنَف َْس ُه
َنيس َة ي َ ْبني.
ي َ ْبنيَ .وا َّلذي يَتَنَ َّب أُا ،فالك َ
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ثوس
 1كو ِرنْ َ
ريد أانَّكُم َجميعاً تَتَكَ َّلمو َن ب أِا ْل ِسنَ ٍة،
5اإنّي أُا ُ
َول ِك ْن بِال�أولى أا ْن تَتَنَ َّب أاواِ ،ل� أ َّن َم ْن يَتَنَ َّب أُا
أا ْع َظ ُم ِم َّم ْن يَتَكَ َّل ُم ِب ِلسانٍ ،ما َل ْم يُتَ ْر َج ْم.
َنيس َةَ 6 .وال� آ َن يا
ل ِك َّن َم ْن يُتَ ْرج ُِم ي َ ْبني الك َ
يت اإ َليكُم وك َّلمتُكم ب أِا ْل ِسنَ ٍة
اإخ َْوتي! اإ ْن أاتَ ُ
أ
كم؟ اإلّ� اإ ْن ك َّل ْمتُكُم ِبك َْش ٍ
ف
فَماذا انْ َف ُع ُ
7
ياء
بوء ٍة أاو ِبتَ ْعلي ٍم .ال� أ ْش ُ
أاو ِب َم ْع ِرفَ ٍة أاو ِبنُ َ
ا َّلتي ل� نَف َْس َلها أايضاً َوتُ ْعطي َصوتاً،
كَ ِم ْزما ٍر أاو قَيثا ٍر ،اإ ْن َل ْم تصنَ ْع ف َْرقاً بَي َن
َيف ي ُ ْم ِك ُن أا ْن ي ُ ْع َر َف ما
َل ْح ٍن َونَظي ِر ِه ك َ
البوق
ُغ ِّن َي أاو ُع ِز َف؟ َ 8واإ ْن َل ْم ي ُ ْص ِد ِر
ُ
َصوتاً ُم َم َّيزاً ،فَ َم ْن ي َ ْستَ ِع ُّد ِلل َح ْر ِ
ب؟
 9هكَذا أانْتُم أايضاً ،اإ ْن قُ ْلتُم كَ ِل َم ًة ِب ِلسا ٍن
َيف ي ُ ْف َه ُم ما تَقولو َن؟
بِدو ِن أا ْن تُتَ ْر َج َم ،فَك َ
َستَكونو َن أ
كانَّكُم تَتَكَ َّلمو َن َم َع ال َه ِ
واء.
ناس أا ْل ِسنَ ٍة كَثي َر ٍة في العا َل ِم،
ُ 10ه َوذا أا ْج ُ
يس وا ِح ٌد ِم ْنها بِلا َم ْعنى 11 .فَ إا ْن
َو َل َ
كُ ْن ُت ل� أا ْع ِر ُف قُ َّوةَ ال َم ْعنى ،فَ إانّي أاكو ُن
أا ْع َجم ًّيا ِع ْن َد ال ُمتَك ِّل ِمَ ،وال ُمتَكَ ِّل ُم أا ْع َجم ًّيا
ِع ْندي12 .هكَذا أانْتُم أايضاً ،بِما أانَّكُم
غَيورو َن ِل َموا ِه ِ
الرو ِح ،فَ ِلاأ ْج ِل ب ُ ْنيا ِن
ب ّ
َنيس ِة ا ْطلُبوا أا ْن تُزادواَ 13 .وذ ِل َك ا َّلذي
الك َ
يَتَكَ َّل ُم ِب ِلسانٍِ ،ليُ َص ِّل ِلكَي يُتَ ْرج َِم14 .اإ ْن
كُ ْن ُت أُا َص ّلي ِب ِلسانٍ ،فَروحي تُ َص ّلي ،أا ّما
َعقْلي فَ ُه َو بِلا ِثما ٍر15 .ماذا أا ْف َع ُل اإذاً؟
أُا َص ّلي بِروحي َو أُا َص ّلي ِب َعقْليَ ،و أُا َر ِّت ُل
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س
تح َكون ب ْلس ِا ْ
كن ْ
اَأنا اَأري ْد كلّ ْت ْ
ناتَ ،ب ْ
من َل اَأ ْع َظ ْم واِ ها ْذ
بالا َ ْك َث ْر َت ت ْت َن َّبو ْنْ ،
يحكي ب ْلس ِا ْنَ ،ل ما
من ها ْك َل ْ
َل ي ْت َن ّبا ْ
س َل َت ْر َج ْم ي ْبني
َت ْر َج ْم شي َل ْ
يحكيَ .ب ْ
جيت لَع ْن ْدكن
البي َعة.
والسع اخوتي! َل ُ
َّ
كن؟
كن ب ْلس ِا ْ
ْو َح َك ُ
نات ،اَأيش اَنْ َف ْع ْ
يت َم ْع ْ
ف يا ْب َم ْعر ِِفة يا ْبنب ِّوة
اإلّا َل َكلَّ ْمتوكن ْب َكشْ ْ
لات زاِ َل مالا نَ ْفس ْوت ْعطي
يا ْب َت ْعلي ْم .الا آ ْ
وت ،ش ّبابِة يا َط ْنب ُو َرةَ ،ل ما َس َووا َف ْر ْق
َص ْ
ين نَ ْغ ِمة ْونَ ْغ ِمة ،اأ ْش َو ْن كا ْن َت ي ْنعرفْ
َب ْ
شي َل ي ْت َغنّى ْوشي َل ي ْند َْق؟ ويكون
من كا ْن
الپ ُو َرزا ْن م ُو يط ِال ْع َصوت ْم َم َّي ْزْ ،
تن
تن زاَِ ،ل ق ْل ْ
للح ْر ْب؟ كذاِ اأنْ ْ
يس َتع ْد َ
َت ْ
ك ْل ِمة ب ْلس ِا ْن َبلا َل ت ْت َت ْر َج ْم ،اأ ْش َو ْن ي ْنفه ْم
تح َكو ْن
شي َل تْقولو ْن؟ َت تْكونو ْن كَما َل ْ
الهوا؟ هاي ْاجناس لْس ِانات ْكثي ْر في
َمع َ
وت.
ف ال ّدنْي ِاْ ،وما في واِح ْد منّ ْن َبلا َص ْ
وتَ ،ت اكون
الص ْ
ْو َل ما كان اَ ْعرفْ ق ّوة َّ
يحكي
يحكيْ ،وها ْك َل ْ
اَ ْج َنبي ع ْن ْد ها ْك َل ْ
تن زاِ،
زاِ َت يكون اَج َنبي ع ْندي .كذاِ اأنْ ْ
تن لَ َمواهب ال ّر ُوحْ ،بشا ْن
مادا ْم َغ ّيورين انْ ْ
َعمار البي َعة ا ْطلبوا َت ت ْنزادو ْنَ .بقى ها ْك
يصلّي َت ي ْن َعطى
َل ْ
يحكي ب ْلس ِا ْنَ ،خلّي َ
َت ي َت ْرج ْمَ .ل كان اَ َصلّي ب ْلس ِا ْنُ ،روحي
يش َبقى
س َعقلي َبلا ْثما ْر واِ .اَأ ْ
ت َْصلّيَ ،ب ْ
اصلّي ْب َع ْقليَ ،وا َرتّل
اَأ َسوي؟ اأ َصلّي ْب ُروحي َو َ
5

6

7

8

9
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12
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ْب ُروحي َوا َرتّل ْب َع ْقلي .والّاَ ،ل ب ِا َر ْك ُت
بال ّر ُو ْح ،ها ْك لَ ّواِ َمكا ْن واِح ْد م العا ِّمة،
ين» َعلى شكرْ ،وه ّواِ
اأ ْش َو ْن َت يقو ْل «اآ ّم ْ
م ُو ي ْف َه ْم اَأيش تْقولْ؟ اأنْ َت ْك َويّس تْب ِار ْك،
لى َرف ِي ْ
من
َب ِ
قك م ُو ي ْنبني .اَأ ْشكر اَلله اأ ْك َث ْر ْ
لى ف البي َعة
كلّ ْتكن اَ ْحكي ب ْلس ِا ْ
ناتَ .ب ِ
مات اَأقول ْب َع ْقلي ْبشا ْن
س ك ْل ْ
اَأري ْد َخ ْم ْ
من َعشْ ة اَلافْ ك ْل ِمة
َغيري زاِ اَأ َعلّ ْم اأ ْك َث ْر ْ
ريب .اأخوتي ،لا تْكونون اولا ْد
ب ْلس ِا ْن َغ ْ
كن .كونوا اولا ْد ف الّشْ رو ْر.
ف ا ْفكا ْر ْ
ريب
توب ف النّاموسْ « :ب َكلا ْم َغ ْ
َم ْك ْ
و ْب َغير لْس ِا ْن َت ْاحكي َمع َهالشَّ ْع ْب هاذ.
يس َمعولي ،يقول ال َّر ْب».
ْولا كذاِ َت ْ
16

17

18

19

20

21

َبقى ال ْلس ِانات َع ِ
لامة انْ َحطّت ،م ُو
س
للمومنينَ ،ب ِ
لى لَو ْذ َل م ُو ياآ ْمنو ْنَ .ب ّ
لى لَو ْذ َل
النّب ّو ْ
ات م ُو لَو ْذ َل م ُو ياآ ْمنو ْنَ ،ب ِ
عت ك ّل البي َعة،
اج َت َم ْ
ياآ ْمنو ْنَ .بقى َل ْ
سم
ْوكلّ ْن ْ
يح َكو ْن ب ْلس ِاناتْ ،و َد َخلوا ن ِا ْ
مومنين ،ما َت يقولو ْنَ :هو ْذ
العا ِّمة يا م ُو
ْ
كن ت ْت َن َّبون،
تن كلّ ْت ْ
س َل ك ْن ْ
َ
كجنّوا؟ َب ْ
مومنين،
يكن اَأ َّح ْد م العا ِّمة يا م ُو
ْ
ْو َد َخلوا َع َل ْ
كن،
من كلّ ْت ْ
من كلّ ْتكن ْوي ْت َو َّبخْ ْ
ي ْننخ ْز ْ
ات َق ْلبو ت ْن َكشَ فْ ،وي َق ْع هاك
ْومخْ ف ّي ْ
22

23

24

25
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بِروحي َو أُا َر ِّت ُل ِب َعقْليَ 16 .واإلّ� ،اإ ْن بارك َْت
َيف ِل َ
ذاك ا َّلذي في مكا ِن أا َح ِد
ِالرو ِح ،فَك َ
ب ّ
العا َّم ِة أا ْن يَقو َل «ا آمي َن» ِع ْن َد ُشكْ ِر َك َو ُه َو
ل� ي َ ْف َه ُم ما تَقو ُل؟  17أانْ َت َح َسناً تَ ْف َع ُل ب أِا ْن
تُبا ِر َكَ ،ول ِك َّن َرفيق ََك ل� ي ُ ْبنى 18 .أا ْشك ُُر
الل َه أانّي أاتَكَ َّل ُم ب أِا ْل ِسنَ ٍة أاكْثَ َر ِم ْنكُم َجميعاً.
َنيس ِة ف أَُاف َِّض ُل أا ْن أاقو َل َخ ْم َس
 19أا ّما في الك َ
كَ ِل ٍ
مات ِب َعقْلي أُا َع ِّل ُم بِها ا آ َخري َن أايضاً
َعلى َربْ َو ِة كَ ِلما ٍ
ت ِب ِلسانٍ20 .يا اإخ َْوتي،
ل� تَكونوا أاول�داً ،ب َ ْل كونوا أاول�داً في
الشرو ِرَ ،وفي ُعقو ِلكُم كونوا كا ِملي َن.
ُّ
سِ « :بكَلا ٍم غَري ٍ
ب
ْتوب في ال ّنامو ِ
َ 21مك ٌ
الش ْع ِ
ب.
َو ِب ِلسا ٍن ا آ َخ َر َس أاتَكَ َّل ُم َم َع هذا َّ
الر ُّب».
َح ّتى هكَذا َل ْن ي َ ْس َمعوا لي يَقو ُل َّ
 22اإذاً ال� أ ْل ِسنَ ُة ُو ِ
ض َع ْت َعلا َم ًة ،ل�
ِلل ُم ْؤ ِمني َن ،ب َ ْل ِل ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن ل� ي ُ ْؤ ِمنو َن.
يس ْت ِل َّلذي َن ل� ي ُ ْؤ ِمنو َن،
أا ّما ال ُّن ّبو ُ
ات فَلَ َ
ب َ ْل ِل َّلذي َن ي ُ ْؤ ِمنو َن23 .اإذاً اإ ِن ا ْجتَ َم َع ْت ك ُُّل
َنيس ِةَ ،و َجمي ُع ُهم يَتَكَ َّلمو َن ب أِا ْل ِسنَ ٍة،
الك َ
ناس ِم َن العا َّم ِة أاو غ َُير ُم ْؤ ِمني َن،
َو َد َخ َل أُا ٌ
ِ
هؤل�ء؟ َ 24ول ِك ْن
أال ْن يَقولواَ :لق َْد ُج َّن
اإ ْن كُ ْنتُم َجميعاً تَتَنَ َّب أاو َنَ ،و َد َخ َل َعلَيكُم
أا َح ٌد ِم َن العا َّم ِة أاو غ َُير ُم ْؤ ِمني َن ،فَ إانَّ ُه
ي ُ ْف َح ُص ِم ْن َجمي ِعكُم َوي ُ َوبَّ ُخ ِم ْن َجمي ِعكُم،
َ 25وتُك َْش ُف َخفايا قَ ْل ِب ِهَ ،وي َ َق ُع حينَ ٍئذ َعلى
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36-26:14

يسج ْد َلالله ويقولْ :ف
َو ْج ِه ِه َوي َ ْس ُج ُد ِلل ِه قائلا ً :في ال َحقي َق ِة ال َو ْق ْت َعلى و ّچو ْو ْ
فيكن.
الل ُه فيكُم.
الحقيقَة اَألله ْ
َ
الّنظام ف البي َعة

 26اإذاً يا اإخ َْوتيَ ،متى ا ْجتَ َم ْعتُم ،فَك ُُّل
َم ْن َل ُه َم ْزمو ٌر ِليَقو َل َوك ُُّل َم ْن َل ُه ك َْش ٌف
َوك ُُّل َم ْن َل ُه ِلسا ٌن َوك ُُّل َم ْن َل ُه تَ ْر َج َم ٌة،
فَ ِل ْلبُ ْنيا ِن ِليَكُ ْن ك ُُّل ذ ِل َكَ 27 .واإ ْن كا َن أا َح ٌد
يَتَكَ َّل ُم ِب ِلسانٍ ،فَاثْنا ِن ِليَتَكَ َّلماَ ،و َعلى
ال�أكْثَ ِر ث َلاث َ ٌةَ ،و ْليَتَكَ َّلموا وا ِحداً فَوا ِحداً،
َووا ِح ٌد يُتَ ْرج ُِمَ 28 .واإ ْن َل ْم يَكُ ْن َم ْن يُتَ ْرج ُِم،
َنيس ِة َم ْن يَتَكَ َّل ُم ِب ِلسانٍ،
فَ ْليَ ْسك ُْت في الك َ
29
ِياء
َو ْليَتَكَ َّل ْم بَينَه َوبَي َن الل ِه .أا ّما ال�أنْب ُ
فَ ْليَتَكَ َّل ْم اثْنا ِن أاو ث َلاث َ ٌة َوالباقو َن ِليُ َم ِّيزوا.
س ،فَ ْليَ ْسكُ ِ
ت
َ 30واإ ْن ك ُِش َف ِل� آ َخ َر جا ِل ٍ
ال� أ َّو ُلِ 31 .ل�أنَّكُم تَ ْستَطيعو َن أا ْن تَتَنَ َّب أاوا
وا ِحداً فَوا ِحداً ِلكَي يَتَ َع َّل َم ك ُُّل وا ِح ٍد َوك ُُّل
روح ال�أنْب ِ
ِياء تَ ْخ َض ُع
وا ِح ٍد يَتَ َع َّزىِ 32 ،ل� أ َّن َ
ِللاأنْب ِ
يس اإل َه فَوضى ،ب َ ْل
ِياءِ 33 ،ل� أ َّن الل َه َل َ
س ال ِق ّديسي َن،
اإل ُه َسلا ٍم .كَما في ك ُِّل كَنائ ِ
َنيس ِة سا ِكتا ٍ
ت،
ِ 34لتَكُ ْن ِنساؤكُم في الك َ
ِل�أنّي ل� أا ْس َم ُح َل ُه َّن أا ْن يَتَكَ َّل ْم َن ،ب َ ْل
اموس أايضاً.
ِليَ ْخ َض ْع َن ،كَما يَقو ُل ال ّن ُ
َ 35واإ ْن أا َر ْد َن أا ْن يَتَ َع َّل ْم َن َشيئاً ،فَفي بُيو ِت ِه َّن
يب أا ْن تَتَكَ َّل َم
ِليَ ْس أا ْل َن أا ْزوا َج ُه َّنِ ،ل�أنَّ ُه َع ٌ
َنيس ِة 36 .أا ْم ِم ْنكُم َخ َر َج ْت
ساء في الك َ
ال ِّن ُ

ت َل
يم ْ
َبقى َأاقولْ يا اخوتي ،اَأ َ
تجت ْمعو ْن ،اَأينا َل ل ُه َم ْزمو ْر َت يقولْ،
ْ
ِ
فَ ،واينا َل ل ُه لْسا ْنَ ،واينا
َواينا َل ل ُه كَشْ ْ
َل ل ُه َت ْر َج ِمة ،كلّ ْن لل َعما ْر َخلّي يكونو ْن.
ين َخلّي
ْو َل كان اَ َّح ْد ْ
يحكي ب ْلس ِان ،ا ْث َن ْ
يح َكونْ ،وبال ّ ْكثي ْر ثاثِةْ ،وواِح ْد واِح ْد َخلّي
ْ
ِ
يح َكو ْنْ ،وواح ْد ي َت ْرج ْمْ .و َل ما كا ْن في
ْ
كت ف البي َعة ها ْك َل
يس ْ
اَ َّحد ي َت ْرج ْمَ ،خلّي ْ
يحكي.
يحكي ب ْلس ِانْ ،و َبينو و َبين اَلله َخلّي ْ
ْ
يح َكو ْن،
ين يا ثاثِة َخلّي ْ
والاَنْ ِبيا ،ا ْث َن ْ
ف لَ َغي ْر
والباقي َخلّي ي َميزو ْنْ .و َل انْ َكشَ ْ
من
يس ْ
كتْ .
واِح ْد ق ِاعد ،الا َ َّو ْل َخلّي ْ
َل تْت ِيقو ْن واِح ْد واِح ْد ت ْت َن َّبونْ ،بشا ْن ك ْل
من َل
واِح ْد ي ْت َعلَّم ْوك ْل واِح ْد ي ْت َع ّزىْ ،
من َل م ُو اإل ْه
تخْ َض ْع ُروح الاَنْ ِبيا للاَنْ ِبياْ ،
لى اإل ْه َسلا ْم ،كَما ف
فوضى واِ اَللهَ ،ب ِ
كن ف البي َعة
نسوانْ ْ
ك ْل بِ َيع ال َقد ْ
ّيسينْ ،
لن
من َل م ُو ْاس َم ْح ْ
تينْ ،
َخلّي يكونو ْن س ِا ْك ْ
لى َت يخْ َضعو ْن ،كَما َل
يح َكو ْنَ ،ب ِ
َت ْ
اموس زاِْ .و َل رادوا ي ْت َعلَّمو ْن
يقول النّ ْ
واجن.
يساَألون ا ْز ْ
شي ،ف ْب ْ
يوتن َخلّي ْ
يش
يب ْ
َع ْ
يح َكون النّ ْسوا ْن ف البي َعة .لَ ْ
26
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10:15–37:14

س
كن َط َل ْ
عت ك ْلمة اَلله؟ يا لع ْن ْد ْ
م ْن ْ
كن َب ْ
سب
وص ْ
ْ
كن ْ
لت؟ َل كان اَ َّح ْد م ْن ْ
يح ْ
نَ ْفسو نَبي يا ُروحانيَ ،خلّي ي ْعرفْ َهو ْذ َل
من َر ْبنا ن ِاْ .و َل م ُو
كن َوص ّي ْ
ات ْ
ا ْكتب لْ ْ
ي ْعرفْ  ،لا ي ْعرفْ َ .بقى يا اخوتي! َخلّي
والحكي
يكو ْن ع ْن ْد ْ
كن غيرِة َت ت ْت َن َّبو ْنَ .
باحترام
ب ْلس ِا ْ
نات لا ت ْم َنعو ْنْ .وك ْل شي ْ
ْونظا ْمَ ،خلّي يكو ْن.
37

38

39

40

سيح
قي ِامة ال َم ْ

15

فكن يا اخوتي بال ّ ْبشا َرة َل
َوا َع ّر ْ
تن،
َبشَّ ْرتوكن ْوقب ْلتن ْو ِفيا ق ْم ْ
يش
ْو ِفيا تخْ َلصو ْنَ ،ل كا ْن ت ْت َذكَّرو ْن اَأ ْ
تن َع
توكنَ ،ل ما كا ْن كلا آ َم ْن ْ
ك ْل ِمة َبشَّ ْر ْ
توكن م الا َ َّول شي
من َل َسلَّ ْم ْ
الفاضيْ .
سيح مات ْبشا ْن َخط ّياتْنا،
َل ْاس َت َل ْم ُت ،ال َم ْ
توب ،وانْ َد َفن ْوقا ْم ْ
ثالث َيوم
ْبموجب ال َم ْك ْ
توبْ ،و َظ َه ْر لَب ْطرس ْو َب ْعدو
ْبموجب ال َم ْك ْ
من َخ ْم َسمي ْة
ناعشْ ،و َب ْعدا َظ َه ْر لا َأ ْك َث ْر ْ
للا ْث ْ
ضن ،اأ ْك َثر ْن باقيينْ ،ومنّ ْن ناموا
اَأخْ َم ْع َب ْع ْ
من َبع ْد َهو ْذ َظ َه ْر
(نَومة ال َم ْ
وت)ْ .و ْ
تن ،واآِخ ْر شي
لَ َي ْعقوبْ ،و َب ْعدو لل ّرس ْل كلّ ْ
َظ َه ْر لي اَأنا الخاطي ،اَأنا اأ ْز َغر ال ّرسلْ ،وم ُو
من َل اضْ َط َه ْد ُت
ْاس َتح ّق اَت َْس ّمى َرسولْْ ،
س ْبن ْعمة اَلله اَأنا شي َل انا.
بي َعة اَللهَ .ب ّ
2

3

4

5

6

7

8

9

10
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كَ ِل َم ُة الل ِه؟ أا ْم اإ َليكُم َو ْح َدكُم َو َصلَ ْت؟
37اإ ْن كا َن أا َح ٌد ِم ْنكُم ي َ ُظ ُّن نَف َْس ُه نَب ًّيا أاو
روحان ًّيا ،فَ ْليَ ْع ِر ْف أا َّن ِ
هذ ِه ال�أُمو َر ا َّلتي
أاكْتُ ُب َلكُم ِه َي َوصايا َربِّناَ 38 .و َم ْن ل�
ي َ ْع ِر ْف ،فَلا ي َ ْع ِر ْف 39 .اإذاً يا اإخ َْوتي،
ِليَكُ ْن ِع ْن َدكُم غ ََيرةٌ أا ْن تَتَنَ َّب أاواَ ،وال َّتكَ ُّل ُم
ب أِا ْل ِسنَ ٍة ل� تَ ْمنَعوهَُ 40 .وك ُُّل َش ٍ
يء ِليَكُ ْن
بِا ْح ِترا ٍم َو ِنظا ٍم.
َو أُا َع ِّرفُكُم يا اإخ َْوتي بِالبِشا َر ِة ا َّلتي
ب َ َّش ْرتُكم بِها َوقَ ِب ْلتُموها َوقُ ْمتُم
فيهاَ 2 ،وبِها أايضاً تَ ْخلُصو َن ،اإ ْن تَ ْذكُروا
ب أِايَّ ِة كَ ِل َم ٍة ب َ َّش ْرتُكُم ،اإ ْن َل ْم تَكونوا ا آم ْنتُم
َّيت
َعبَثاًِ 3 .ل�أنّي َس َّل ْمتُكُم ِم ْن قَ ْب ُل ما تَلَق ُ
مات ِم ْن أا ْج ِل َخطايانا
أايضاً أا َّن ال َمسي َح َ
4
ب ال َمكْتو ِ
ِب َح َس ِ
قام في
بَ ،و ُد ِف َن َو َ
ب ال َمكْتو ِ
اليَو ِم الثّا ِل ِث ِب َح َس ِ
بَ 5 ،و َظ َه َر
ِلبُ ْط ُر َس َوب َ ْع َدهُ ِللاثْنَي َع َش َرَ 6 ،وب َ ْع َد ذ ِل َك
س ِمئَ ِة أا ٍخ َمعاً أاكْثَ ُرهم
َظ َه َر ِل�أكْثَ َر ِم ْن َخ ْم ِ
باقو َن َح ّتى ال� آ َن وب َ ْع ُض ُهم نامواَ 7 ،و ِم ْن
ِ
قوبَ ،وب َ ْع َدهُ ِل ُّلر ُس ِل
ب َ ْع ِد
هؤل�ء َظ َه َر ِليَ ْع َ
َجميعاًَ 8 ،وا آ ِخ َر الك ُِّل كَما ِل ْس ْق ٍ
ط َظ َه َر لي
9
الر ُس ِلَ ،ول� أا ْستَ ِح ُّق
أايضاً ،ل�أنّي أا ْص َغ ُر ُّ
َنيس َة
اض َط ْ
أا ْن أُا ْدعى َرسول� ًِ ،ل�أنّي ْ
هد ُت ك َ
الل ِهَ 10 .ول ِك ْن ِب ِن ْع َم ِة الل ِه أانا ما أانا.

15
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َو ِن ْع َمتُ ُه ا َّلتي ِف َّي َل ْم تَكُ ْن َعبَثاً ،ب َ ْل تَ ِع ْب ُت
أاكْثَ َر ِم ْن َجمي ِعهِم ،ل� أانا ب َ ْل ِن ْع َمتُ ُه ا َّلتي
َمعي11 .اإذاً َسوا ٌء أانا أا ْم ُهم ،فَهكَذا نَكْ ِر ُز
َوهكَذا ا آ َم ْنتُم.
12
أ
قام ِم ْن
فَ إا ْن كا َن ال َمسي ُح يُكْ َر ُز ِب ِه انَّ ُه َ
ناس
َيف يو َج ُد فيكُم أُا ٌ
بَي ِن ال� أ ْموا ِت ،فَك َ
يَقولو َن :ل� َحياةَ ِللاأ ْموا ِت؟
13فَ إا ْن َل ْم يَكُ ْن يو َج ُد َحياةٌ ِللاأ ْم ِ
وات،
سيح أايضاً َل ْم يَق ُْمَ 14 .واإ ْن َل ْم ي َ ُق ِم
فَال َم ُ
ال َمسي ُح ،فَ ِكرا َزتُنا با ِطلَ ٌة َوبا ِط ٌل أايضاً
اإيمانُكُم 15 .ونو َج ُد نَ ْح ُنَ ،علا َوة ً َعلى
ذ ِل َكُ ،شهوداً ك َّذابي َن ِلل ِهِ ،ل�أنَّنا َشه ِْدنا أا َّن
أ
قام ال َمسي َحَ ،و ُه َو َل ْم ي ُ ِق ْم ُه{ ،اإ ْن كا َن
الل َه ا َ
وات
وات ل� يَقومو َن16 }.اإ ْن كا َن ال� أ ْم ُ
ال� أ ْم ُ
ل� يَقومو َن ،فَال َمسي ُح أايضاً َل ْم يَق ُْمَ 17 .واإ ْن
قام ،فَبا ِط ٌل اإيمانُكُم،
يَكُ ِن ال َمسي ُح قَ ْد َ
وب َ ْع ُد في َخطاياكُم أانْتُمَ 18 .و ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن
ناموا في ال َمسي ِح أايضاً ،قَ ْد َهلَكوا.
َ 19واإ ْن كا َن َرجا ُؤنا في ال َمسي ِح في ِ
هذ ِه
س
ال َحيا ِة فَ َح ْس ُب ،فنَ ْح ُن أاتْ َع ُس ال ّنا ِ
20
قام ال َمسي ُح ِم ْن بَي ِن
َجميعاًَ .ول ِك ِن ال� آ َن َ
الرا ِقدي َنَ 21 .وكَما
ال� أ ْموا ِت َوصا َر باكو َرةَ ّ
وت ِبيَ ِد اإنْسانٍ ،هكَذا أايضاً ِبيَ ِد
صا َر ال َم ُ
اإنْسا ٍن صا َر ْت َحياةُ ال� أ ْموا ِتِ 22 .ل�أنَّ ُه كَما

22-11:15

لى
كانت َع الفاضيَ ،ب ِ
ْون ْعمتو َل في ما ْ
لى ن ْعمتو َل
من كلّ ْن تع ْب ُت ،م ُو اَأناَ ،ب ِ
اأ ْك َث ْر ْ
َمعيَ .بقى يا اأنا يا هنّ ِا ،كذاِ ن ْكرز ْوكذاِ
تن.
اآ َم ْن ْ
11

يتين
قي ِامة ال َم ْ

من َبين
ْو َل كان ال َم ْ
سيح ي ْنكر ْز قا ْم ْ
كن ن ِاس يقولو ْن :ما
يتين ،اأ ْش َو ْن في َبي ْن ْ
ال َم ْ
يتين؟
في َحيا ْة لل َم ْ
سيح
يتين ما فيَ ،م ْعناتا ال َم ْ
ْو َل َحيا ْة لل َم ْ
سيح ما قا ْم َم ْعناتا كرازتْنا
زاِ ما قا ْمْ .و َل ال َم ْ
نحن ِا
كن زاِ فاضي واِْ .ون ْط َل ْع ْ
فاضْ ِية وايمانْ ْ
من َل شه ْدنا
بين َلاللهْ ،
ف ُو ْق منّا ْشهو ْد گ ّذاِ ْ
َلالله َق َّيم ال َمسيحْ ،وه ّواِ ما َق َّيمو{ ،يكو ْن
يتين
يتين م ُو يقومو ْن }.يكون ال َم ْ
َحقا ال َم ْ
سيح زاِ ما قا ْمْ .و َل
م ُو يقومو ْنَ ،م ْعناتا ال َم ْ
سيح ما قا ْم ،باط ْل واِ اإيمانْكن،
َحقا ال َم ْ
تنْ .و َهو ْك َل ناموا
ْو َبع ْد َ
ف َخط ّياتْكن انْ ْ
سيح زاِْ ،ت َتو َبلوا.
(نَومة ال َم ْ
وت) ف ال َم ْ
الحياة ْب َو ْحدا لنا َرجا ف
ْو َل َ
ف َه َ
نحن ِا.
تن ْ
ال َم ْ
س كلّ ْ
س م النّ ِا ْ
سيحَ ،م ْعناتا اَأ ْت َع ْ
من َبين ال َميتين،
السع ال َم ْ
سيح قا ْم ْ
س َّ
َب ّ
وت).
يمين (نَومة ال َم ْ
ْوصا ْر باكورة النّ ِا ْ
وت،
ْوكَما َل َعلى ايد انْسا ْن صار ال َم ْ
يتين.
كذاِ زاِ َعلى ايد انْسا ْن صا ْر َحيا ْة لل َم ْ
كَما َل ْباآ َد ْم ك ّل النّ ِاس يموتو ْن ،كذاِ
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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س ك ْل
زاِ بال َم ْ
سيح كلّ ْن َت يعيشو ْنَ .ب ْ
واِحد ْبدَورو ،البكر ال َمسيحْ ،و َب ْعدو َهو ْذ لَنّ ِا
سيح َو ْق ْت َل َت يّجيْ .و َب ْعدا النّهايِة
لل َم ْ
ْ
الملك َلالله الا آ ْب،
يسلّم
َت تْكو ْن َو ْق ْت َل َ
َو ْق ْت َل ي ْب َط ْل ك ْل َريّس ْوك ْل سلطان ْوك ْل
من َل ْم َح َّض ْرلو َت ي ْم ْ
لك دي لَمن
ق ِّوةْ .
اَلله ْ
يحط َع ْدوانو كلّ ْن َت ْحت ْاج َريو .واآِخ ْر
من َل «ك ْل شي
َعدو ي ْب َطل ال َم ْ
وت واِْ ،
س َو ْق ْت َل يقول:
َخ َّضع َت ْحت ْاج َريوَ ».ب ْ
«ك ْل شي َت يخْ َض ْعلوَ »،م ْعروفْ َغي ْر ها ْك
َل َخ َّضعلو الك ْل واِ.
23

24

25

26

27

ْو َو ْق ْت َل َت يخْ َض ْعلو الكل ،هاك
الابن نَ ْفسو َت يخْ َض ْع ْ
لاك َل
ال َو ْقت
ْ
َخ َّض ْعلو الكلْ ،بشان يكون اَلله الك ْل ف
يسو ْن َهو ْك َل ي ْت َع َّمذو ْن
الك ْل .والّا اَأيش َ
يتين م ُو يقومو ْن،
يتين؟ يكون ال َم ْ
لَخاطر ال َم ْ
نحن ِا
يش ْ
يش ي ْت َع َّمذو ْن لَخاطر ال َم ْ
يتين؟ ولَ ْ
لَ ْ
الخ َطر نْقو ْم؟ اَأ ْحلف
زاِ ف ك ْل سا َعة ف َ
ف َر ْبنا َيس ُوع
كن يا اخوتي َل لي َ
ْبفَخ ْر ْ
ين
سيح ،ك ْل َيو ْم اَأ ْ
ال َم ْ
موتَ .ل كَما َب ْ
لوحوش ف اإ ِفس ُوس ،اَأيش
يت
ن ِاس انْ َك َّب ُ
ْ
«خلّي
يتين؟ َ
ْاس َتف ْد ُت َل ما كان يقومون ال َم ْ
موت».
من َل َغداِ نْ ْ
ناكل ْونشْ َر ْب ْ
28

29

30

31

32
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س يَموتو َن ،فَهكَذا أايضاً
ِباآ َد َم ك ُُّل ال ّنا ِ
بِال َمسي ِح كُ ُّل ُهم ي َ ْحيَو َنَ 23 .ول ِك َّن ك َُّل
وا ِح ٍد ب ُِرتْبَ ِت ِه :ال َمسي ُح باكو َرةٌ ،ث ُ َّم ا َّلذي َن
ُهم ِلل َمسي ِح في َمجيئ ِهَ 24 .وحينَ ٍئذ تَكو ُن
ال ِّنهاي َ ُة حي َن ي ُ َس ِّل ُم ال ُم ْل َك ِلل ِه ال� آ ِ
ب ،حي َن
س َوك ُُّل ُس ْلطا ٍن َوك ُُّل قُ َّو ٍة.
ي ُ ْب ِط ُل ك ُُّل َرئي ٍ
ِ 25ل�أنَّ ُه قَ ْد أُا ِع َّد َل ُه أا ْن ي َ ْم ِل َك َح ّتى ي َ َض َع
داءهُ َجميعاً تَ ْح َت قَ َد َمي ِهَ 26 .وا آ ِخ ُر َعد ٍّو
أا ْع َ
«كل َش ٍ
وتِ 27 ،ل� أ َّن َّ
يء
ي ُ ْب َط ُل ُه َو ال َم ُ
أُاخ ِ
ْض َع تَ ْح َت قَ َد َمي ِهَ ».ول ِك ْن حي َن يَقو ُل:
«كل َش ٍ
يء ي ُ ْخ َض ُع ل ُه »،ي ُ ْص ِب ُح واضحاً
ُّ
أانَّ ُه غ َُير َ
ذاك ا َّلذي أاخ َْض َع َل ُه الك َُّل.
َ 28وحي َن ي ُ ْخ َض ُع َل ُه الك ُُّل ،فَحينَ ٍ
ئذ
ي َ ْخ َض ُع ال�بْ ُن نَف ُْس ُه ِل َ
ْض َع
ذاك ا َّلذي أاخ َ
َل ُه الك َُّلِ ،ليَكو َن الل ُه الك َُّل في الك ُِّل.
َ 29واإلّ� فَماذا ي َ ْف َع ُل أا َ
ولئك ا َّلذي َن ي َ ْعتَ ِمدو َن
ِم ْن أا ْج ِل ال� أ ْم ِ
وات
وات؟ اإ ْن كا َن ال� أ ْم ُ
ل� يَقومو َن ،فَ ِلماذا ي َ ْعتَ ِمدو َن ِم ْن أا ْج ِل
ال� أ ْموا ِ
ت؟ َ 30و ِلماذا نَ ْح ُن أايضاً في ك ُِّل
قوم؟  31أا ْح ِل ُف ِب َف ْخ ِركُم
سا َع ٍة في ال َخ َط ِر نَ ُ
ا َّلذي لي في َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح يا
موت32 .اإ ْن كُ ْن ُت
اإخ َْوتي أانّي ك َُّل يَو ٍم أا ُ
ش في اإ ِف ُس َس ،فَماذا
قيت اإلى ُوحو ٍ
قَ ْد أُا ْل ُ
وات ل� يَقومو َن؟
انْتَ َف ْع ُت اإ ْن كا َن ال� أ ْم ُ
موت».
« ِلنَ ْأاك ُْل َونَ ْش َر ْبِ ،ل�أنَّنا غَداً نَ ُ

ثوس
 1كو ِرنْ َ
الرديئ ُة تُ ِ
فس ُد
33ل� تَ ِض ّلوا! ال ُخ ُ
رافات َّ
الضمائ َر ال َّط ِّيب َة 34 .أاي ِقظوا قَ ْلبَكُم ِللب ِِّر،
َّ
أ
ُ
أ
يس فيهِم
َول� تُ ْخ ِطئواِ ،ل�نَّ ُه ث َ َّم َة ا ٌ
ناس َل َ
َم ْع ِرفَ ُة الل ِهِ .ل ِخ ْز ِيكُم أاقو ُل.
 35يَقو ُل ٌ
قوم
قائل ِم ْنكُم :ك َ
َيف ي َ ُ
وات؟ َوب أِا ِّي َج َس ٍد ي َ أاتو َن؟
ال� أ ْم ُ
ُ
الز ْر ُع ا َّلذي تَ ْز َر ُع اإ ْن َل ْم
36يا
جاهل! َّ
عيشَ 37 .و َ
ذاك ا َّلذي تَ ْز َر ُع
ي َ ُم ْت ،فَلا ي َ ُ
صيرَ ،ول ِك َّن ُه َح َّب ٌة
َل َ
يس ال َج َس َد ا َّلذي َسيَ ُ
ُم َج َّر َدةٌ من ِح ْن َط ٍة أاو َشعي ٍر أاو غَي ِر ذ ِل َك
ِم َن ال َح ِّب َ 38ول ِك َّن الل َه ي ُ ْعطي ِه َج َسداً
ب َج َسداً
نوع ِم َن ال ُحبو ِ
كَما ي ُ ُ
ريدِ ،لك ُِّل ٍ
يس ك ُُّل َج َس ٍد ُمما ِثلا ً
ِم ْن َطبي َع ِت ِهَ 39 .ل َ
ِل َغي ِر ِه ،ف ََشي ٌء ُه َو َج َس ُد ال إ�نْسانَِ ،وا آ َخ ُر
ا َّلذي ِلل َحيَوانَِ ،وا آ َخ ُر ا َّلذي ِلل ُّطيو ِر،
لس َم ِ
ك 40 .ث َ َّم َة أا ْجسا ٌد
َوا آ َخ ُر ا َّلذي ِل َّ
َسماويَّ ٌة َوث َ َّم َة أا ْجسا ٌد أا ْرض َّي ٌةَ .ول ِك َّن
السماويَّ ِة َشي ٌءَ ،وا آ َخ ُر
َم ْج َد ال� أ ْجسا ِد َّ
َم ْج ُد ال� أ ْجسا ِد ال� أ ْرض َّي ِةَ 41 .وا آ َخ ُر َم ْج ُد
س َوا آ َخ ُر َم ْج ُد ال َق َم ِر َوا آ َخ ُر َم ْج ُد
َّ
الش ْم ِ
فوق نَ ْجماً في ال َم ْج ِد.
ال ُّنجو ِمَ ،ونَ ْج ٌم ي َ ُ
42هكَذا أايضاً َحياةُ ال� أ ْم ِ
وات ،ي ُ ْز َرعو َن
في فَسا ٍد ويَقومو َن بِلا فَسا ٍد43 ،ي ُ ْز َرعو َن
في َهوا ٍن َويَقومو َن في َم ْج ٍد ،ي ُ ْز َرعو َن

43-33:15

الخرافات ال َّرد ِّية ت ْفسد
لا تْض ِيعون! َ
كن بالبرْ ،ولا
َّ
الضماير ال َّطي ِبةَ .ص َّحوا َق ْل ْب ْ
س َم ْعرفة اَلله ما فين.
تخْ َطو ْنْ ،
من َل في ن ِا ْ
ْبشان اَأ َخ ّجلكن اَقولْ.
33

34

الج َس ْد
قي ِامة َّ

كن :اأ ْش َون يقومون
يقو ْل واِح ْد م ْن ْ
يجو ْن؟
يتين؟ ْو َ
ال َم ْ
ف اَأينا َج َسد َ
يموت،
يا َغشي ْم! بز ْر َل ت ْز َرعَْ ،ل م ُو
ْ
يعيشْ .وهاك شي َل ت ْز َرعْ ،م ُو َج َس ْد
م ُو ْ
لى َح ّباية ْمشَ لَّ َحةَ ،ح ّباية
َل َت يس ِي ْر واَِ ،ب ِ
س اَلله
ح ْن َطة يا ْشع ِي ْر يا َغير ْب ُزو ْرَ .ب ّ
ي ْع ِطيو َج َس ْد كَما َل يري ْد ،لك ْل واِح ْد م
من َطب ِيعتو .م ُو ك ْل َج َسد
بزو ْر َج َسد ْ
ال ّ ُ
كَما َغيرو واِ ،شك ْل واِ َج َسد الانْسان،
الحيوانْ ،و َغير شك ْل
ْو َغي ْر شك ْل َج َسد َ
الس َم ْك.
َج َسد ال ّ ْطي ُورْ ،و َغي ْر شك ْل َج َسد َّ
ْوفي ْاجسا ْد َسماو ِّية ْوفي ْاجساد اَ ْرض ِّية.
واجساد
السماو ِّية َم ْجدا شك ْلْ ،
ْ
اجساد َّ
ِ
الا َ ْرض ِّية َم ْجدا َغي ْر شك ْل .شك ْل وا َمجد
الشَّ ْمس ْو َغي ْر شك ْل َمجد ال َق َمر ْو َغير شك ْل
نج ِمة ف
نج ِمة تْزي ْد َعلى ْ
َمجد ال ّ ْنجومْ ،و ْ
يتين ،ي ْنز ْرعو ْن
ال َم ْج ْدْ .وكذاِ زاِ َحياة ال َم ْ
ف َفسا ْد ويقومو ْن َبلا َفسا ْد ،ي ْنز ْرعو ْن
َ
ف َم ْج ْد ،ي ْنز ْرعو ْن ف
ف ذ ْل ويقومو ْن َ
35
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37
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ف ويقومو ْن ف ق ِّوة .ي ْنزر ْع َج َس ْد
َض ْع ْ
نَ ْفساني ويقو ْم َج َس ْد ُروحاني .في َج َس ْد
نَفساني ْوفي َج َس ْد ُروحاني .كذاِ يقول
س
ال ّ ْكت ِا ْب« :اآ َدم ،اَأ َّول انْسا ْن ،صا ْر نَ ْف ْ
محيي .م ُو ف
َح ِّيةْ ».واآِخ ْر اآ َد ْم ُرو ْح ْ
لى ال َّن ْفساني ْو َب ْعدو
الا َ َّو ْل كان ال ّر ُوحانيَ ،ب ِ
ال ّر ُوحاني .انْسا ْن الا َ َّول تْرابي م الا َ ْرض،
السما .كَما لَ ّوا هاك
انْسا ْن الثّ ِاني ال َّر ْب م َّ
ال ّ ْترابي ،كذاِ زاِ ال ّ ْترابيينْ .وكَما لَ ّواِ ها ْك
ماويينْ .وكَما
الس
ْ
السما ،كذاِ زاِ َّ
َل م َّ
لبسنا ص ُورة ها ْك َل م ال ّ ْتراب ،كذاِ َت
َل ْ
السماْ .وهاي
بس ص ُور ْة ها ْك َل م َّ
ن ْل ْ
كن يا اخوتي :لَ ْحم ْو َد ْم م ُو يت ِيقو ْن
اَأقولْ ْ
السماْ ،ولا َفسا ْد يو َر ْث َل
يو َرثو ْن َم َلكوت َّ
كن س ْر :م ُو كلّ ْتنا
م ُو ي ْف َس ْدْ .كوا اَأقول لْ ْ
س كلّ ْتنا َت ن ْت َغ َّير.
َت نْنا ْم (نَومة ال َم ْ
وت)َ ،ب ْ
ينَ ،و ْق ْت َل ي َز ّم ْر
َخفيف ْكثي ْرَ ،
ف َرفّة َع ْ
يتين َت يقومو ْن َبلا َفساد،
اآِخ ْر قرن ،ال َم ْ
من َل ها ْذ َل يفس ْدَ ،ت
ْو ْ
نحن ِا َت ن ْت َغ َّي ْرْ .
يموت،
بس شي َل م ُو ي ْف َسدْ .وها ْذ َل
ْ
ي ْل ْ
يموتْ .و َو ْق ْت َل
بس شي َل م ُو
ْ
َت ي ْل ْ
بس َهالفاس ْد شي َل م ُو ي ْف َسدْ ،وها ْذ َل
ي ْل ْ
يموت ،هاك ال َو ْق ْت َت
يموت شي َل م ُو
ْ
ْ
وت
تْس ِي ْر هاك الك ْل ِمة ال َم ْكتوبِة« :انْ َب َلع ال َم ْ
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في َض ْع ٍ
ف َويَقومو َن في قُ َّو ٍة44 .ي ُ ْز َر ُع
روحاني،
قوم َج َس ٌد
ْساني َوي َ ُ
ٌّ
َج َس ٌد نَف ٌّ
ْساني َو ُه َ
ِل�أنَّ ُه ُه َ
ناك َج َس ٌد
ناك َج َس ٌد نَف ٌّ
تاب:
روحاني45 .هكَذا أايضاً يَقو ُل ال ِك ُ
ٌّ
أ
«ا آ َد ُم ال إ�نْسا ُن ال� َّو ُل صا َر نَفْساً َح َّي ًة».
خير روحاً ُم ْحيِياًَ 46 .ول ِك ْن َل ْم
َوا آ َد ُم ال� أ ُ
فساني َوب َ ْع َد
وحاني أا َّول� ً ب َ ِل ال َّن
يَكُ ِن ّ
ُّ
الر ُّ
47
رابي
ذ ِل َك ّ
وحاني ال إ�نْسا ُن ال� أ َّو ُل تُ ٌّ
الر ُّ
الر ُّب ِم َن
ِم َن ال� أ ْر ِ
ض ،ال إ�نْسا ُن الثّاني َّ
الس ِ
ماء48 .كَما ُه َو َ
رابي ،هكَذا
َّ
ذاك ال ُّت ُّ
أايضاً ال ُّتراب ّيو َنَ .وكَما ُه َو َ
ذاك ا َّلذي
الس ِ
السماويّو َن.
ماء ،هكَذا أايضاً َّ
ِم َن َّ
َ 49وكَما َلب ِْسنا صو َرةَ َ
ذاك ا َّلذي ِم َن
ب ،هكَذا َسنَ ْلبَ ُس صو َرةَ َ
ال ُّترا ِ
ذاك ا َّلذي
الس ِ
ماءَ 50 .وهذا أاقو ُل َلكُم يا اإخ َْوتي:
ِم َن َّ
كوت
َل ْح ٌم َو َد ٌم ل� ي َ ْستَطيعا ِن أا ْن ي َ ِرثا َملَ َ
السماوا ِتَ ،ول� ي َ ِر ُث فَسا ٌد َع َد َم الفَسا ِد.
َّ
51
أ
نام َجميعاً،
َ
هوذا اقو ُل َلكُم ِس ًّراَ :ل ْن نَ َ
َول ِك َّننا َجميعاً َسنَتَ َغ َّي ُر 52 .في ُس ْر َع ٍة
خا ِط َف ٍة ،في َر ّف ِة َعي ٍنِ ،ع ْن َد البو ِق ال�أخي ِر،
وات بِلا فَسا ٍد
قوم ال� أ ْم ُ
حي َن يُبَ َّو ُقَ ،سيَ ُ
َونَ ْح ُن َسنَتَ َغ َّي ُرِ 53 .ل� أ َّن هذا ا َّلذي يَف ُْس ُد،
موت،
َسيَ ْلبَ ُس َع َد َم الفَسا ِدَ .وهذا ا َّلذي ي َ ُ
َسيَ ْلبَ ُس َع َد َم ال َميتوتَ ِةَ 54 .و َمتى َلب َِس
ِ
المائت
الفاس ُد ِع َد َم الفَسا ِد َوهذا
هذا
ُ
صير الكَ ِل َم ُة
َع َد َم ال َميتوتَ ِة ،فَحينَ ٍئذ تَ ُ

ثوس
 1كو ِرنْ َ
وت بِال َغلَبَ ِة 55 ».أاي َن
ال َمكْتوب ُة« :ابْتُ ِل َع ال َم ُ
وت ،أواي َن َغلَبَتُ ِك يا هاوِي ُة؟
َشوكَتُ َك يا َم ُ
َ 56شوكَ ُة ال َم ِ
وت ال َخطيئَ ُةَ ،وقُ َّوةُ
اموسَ 57 .ول ِك ْن َح ْمداً لل ِه
ال َخطيئَ ُة ال ّن ُ
ا َّلذي أا ْعطانا ال َغلَبَ َة ِب َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح.
58اإذاً يا اإخ َْوتي َو أا ِح ّبائي ،كونوا ثابِتي َن
غَي َر ُمتَ َز ْع ِزعي َن ،ب َ ْل ُمكْ ِثري َن في ك ُِّل َو ْق ٍت
يس
الر ِّب ،عا ِلمي َن أا َّن تَ َعبَكم َل َ
في َع َم ِل َّ
الر ِّب.
َعبَثاً في َّ
أا ّما َع ّما ي ُ ْج َم ُع ِلل ِق ّديسي َن ،فَكَما
َنائس ال َغلاط ّيي َن،
وص ُ
يت ك َ
أا َ
هكَذا أانْتُم أايضاً ا ْف َعلوا 2 .في ك ُِّل
أا َح ٍد ِليَ َض ْع ك ُُّل وا ِح ٍد ِم ْنكُم في بَي ِت ِه
وي َ ْحف َْظ ما ي َ ْستَطي ُعِ ،لئَ ّلا يَكو َن ِع ْن َد
الص َد ِ
قاتَ 3 .و َمتى ِج ْئ ُت
َمجيئي َج ْم ُع َّ
فَا َّلذي َن تَ ْختارون َ ُهم َس أُا ْر ِسلُ ُهم ِب ِرسا َل ٍة
أ
ِل ِ
ليمَ 4 .واإ ِن
يوصلوا اإنْعا َمكُم اإلى او ُر َش َ
ا ْستَ َح َّق ال� أ ْم ُر أا ْن أا ْذ َه َب أانا أايضاً ،فَ َمعي
َسيَ ْذ َهبو َنَ 5 .ساآتي اإ َليكُم َمتى ا ْجتَ ْز ُت
ِب َم ِكدو ِن ّياِ ،ل�أنّي ُم ْجتا ٌز اإلى َم ِكدو ِن ّيا.
َ 6و ُربَّما أا ْمك ُُث أايضاً ِع ْن َدكُم أاو أُا َش ّتي
عوني أانْتُم اإلى ال َمكا ِن ا َّلذي
ِلكَي تُ َو ِّد َ
ريد ال� آ َن أا ْن
َس أا ْذ َه ُب اإ َلي ِهِ 7 .ل�أنّي ل� أُا ُ
ريد أا ْن أاتَ أا َّخ َر
أاراكم كَ ُم ْجتا ٍز في َطري ٍق .أُا ُ
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بال َغ َل ِبة ».اَأني اإ ْب ْ
وتَ ،واني َغ َلب ْت ِك
رتك يا َم ْ
يا هاويِة؟
الخط ِّية
الخط ِّية ي ِاْ ،وق ّوة َ
اإ ْبرة ال َموت َ
س ال َممن ُون ِّية َلالله َل َعطانا
النّ ْ
اموس واَِ .ب ّ
سيحَ .بقى يا
ال َغ َل ِبة بي ْد َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
اخوتي ْو َعزيزيني ،كونوا ثا ْبتينْ ،ولا تْكونون
ثرين ف ك ْل َو ْق ْت ف
ْم َز ْر َزعينَ ،ب ِ
لى م ْك ْ
يرو ْح َع
شغْل ال َّر ْب ،وانْ ْ
تن ت ْعرفو ْن م ُو ُ
كن ف ال َّر ْب.
الفاضي َت َع ْب ْ
55

56

57

58
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ّيسين،
ْو َعلى شي َل ي ْن َل ْم لل َقد ْ
لاطيين،
يت بِ َيع ال َغ
كَما َل َو َّص ُ
ْ
تن زاِ َس َووا .ف ك ّل اَ َّح ْد َخلّي ك ْل
كذاِ اأنْ ْ
يح ْ
فظ ها ْك
كن َ
ف َبيتو يحط ْو ْ
واِح ْد م ْن ْ
شي َل ي ْط َل ْع بيدوْ ،بشا ْن لا َو ْق ْت َل اآجي
جيت لَو ْك َل
السد ْ
س ُ
يس ِي ْر لَ ّم َّ
َقاتْ .و َب ْ
توب َت
انْ ْ
تن تخْ تارو ْن َت ا ْب َع ْث َم ْع َم ْك ْ
سْ .و َل كا ْن ي ْل َز ْم
ي َوصلو ْن َفض ْل ْ
كن للق ْد ْ
يروحو ْنَ .ت اآجي
اأنا زاِ اَأ ُرو ْحَ ،معي َت ُ
من َل ف ِايت
فت َ
س ُّ
دونْ ّياْ ،
لَع ْن ْد ْ
ف َم ْك ُ
كن َب ْ
كن يا
كن زاِ اَأ ْبقى ع ْن ْد ْ
دونْ ّيا .وي ْم ْ
اَنا لَ َم ْك ُ
اَأشَ تّي ْبشان انْتن ْت َو ْدعوني لَم ُو َض ْع َل َت
ف
يت َ
الس ْع كَما ف ِا ْ
ارو ْحْ .
ُ
من َل م ُو اريد َّ
كن َل
راكن :اَأريد اَ ْبطى َزما ْن ع ْن ْد ْ
َطريِ ْق اَأ ْ
2

3

4

5

6

7
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ثوس
 1كو ِرنْ َ

19-8:16

س
َربّي َس َم ْح ليَ .ب ْ
س باقي اَأنا ف اإ ِفس ُو ْ
من َل باب ْگبير انْ َف َت ْح لي
دي لل َع ْن َص َرةْ ،
م ْتلي ْاشغال ،والخصوم ْكثي ْرْ .و َل جا
كن َع َليو َت
س ،ديروا بالْ ْ
لَع ْن ْد ْ
كن تيم ُو ُ
ثاو ْ
من َل َع َمل ال َّر ْب
كنْ ،
يكو ْن َبلا َخوفْ ع ْن ْد ْ
خف ِفيو،
يس َت ْ
يشْ تغ ْل كَمايَ .بقى اَأ َّح ْد لا ْ
من
َب ِ
لى َو ْدعو ُه ْب َسلا ْم َت يّجي لَع ْنديْ ،
من اَأپولّو يا
َل ق ِاع ْد اَأنْطروا َمع الاخْ وِةْ .و ْ
كن
اخوتيْ ،كثي ْر ر ْد ُت منّو َت يّجي لَع ْن ْد ْ
َمع الاخْ وِةَ ،واكيد ما صا ْر اإرا ِدة َت يّجي
س اَأي َم ْت َل يس ِيرلو ف ْر َصةَ ،ت
لَع ْن ْد ْ
كنَ .ب ّ
كن.
يّجي َل ع ْن ْد ْ
8

9

10

11

12

أ
لي َربّيَ 8 .ول ِك ّني
ِع ْن َدكُم َزماناً اإ ْن ا ِذ َن َ
با ٍق في اإ ِف ُس َس َح ّتى ال َع ْن َص َر ِةِ 9 ،ل� أ َّن
باباً َعظيماً َمليئاً بِال� أ ْعما ِل قَ ِد انْ َفتَ َح
10
جاء اإلى
صوم كَثيرو َنَ .واإ ْن َ
ليَ ،وال ُخ ُ
ِج َه ِتكُم تيموثا ُو ُس ،فَانْ ُظروا أا ْن يَكو َن
بِلا َخو ٍ
الر ِّب ي َ ْع َم ُل
ف ِع ْن َدكُمِ ،ل�أنَّ ُه َع َم َل َّ
ِمثْلي 11 ،اإذاً ل� ي َ ْستَ ِخ َّف ِب ِه أا َح ٌد ،ب َ ْل
ْأ
ليِ ،ل�أنّي أانْتَ ِظ ُرهُ َم َع
تي اإ َّ
َو ِّدعوهُ ب َِسلا ٍم ِليَا َ
ال إ�خ َْو ِةَ 12 .و ِم ْن أاپولو يا اإخ َْوتيَ ،طل ْب ُت
كَثيراً أا ْن ي َ ْأا ِت َي اإ َليكُم َم َع ال إ�خ َْو ِةَ ،و ِم َن
أ ْأ
تي اإ َليكُم.
ال ُم َؤك َِّد َل ْم تَ ِص ْر اإرادةٌ ا ْن يَا َ
َول ِك ْن َمتى َسنَ َح ْت ف ُْر َص ٌة سيَ ْأاتي اإ َليكُم.

الخاتمة

اص َحوا ْوقوموا ف الايمانْ ،ت َم ْر َجلوا،
ْ
ْت َق َّوواْ .وك ّل ْاشغالْكن بال ّ ْم َح ِّبة َخلّي
كن يا اخوتيَ ،على
لب م ْن ْ
تْكو ْنَ .وا ْط ْ
س ،ت ْعرفو ْن باكورة اآس ّيا
َبيت ْاسط ِيفان ُو ْ
ّيسين،
سن لخ ْدمة ال َقد ْ
ن ِاْ ،و َك َّرسوا نَ ْف ْ
تن زاِ لَكذاِ ن ِاس ْولك ّل
َت تخْ َضعون انْ ْ
مجوة
انْسا ْن ي ْت َع ْب َم ْعنا ويع ِاو ْنْ .واَأ ْف َرح ْب ْ
من
سْ ،
ْاسط ِيفان ُوس ْوف ْرطوناط ُوس ْواأخائيك ُو ْ
من
تن َمعيْ ،
َل هنّ ِا َك َّملوا شي َل نَق َّْص ْ
حكنَ .بقى ا ْعرفوا
َل َر َّيحوا ُروحي ْو ُرو ْ
يكن بِ َي ْع اآس ّيا
يس ْلمو ْن َع َل ْ
س َل كذاِ ن ِاَ .
ن ِا ْ
13

14

15

16

17

18

19
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13تَيَقَّظوا َوقوموا في ال إ�يمانِ ،تَ َمر َجلوا،
تَق ََّوواَ 14 .وك ُُّل أُامو ِر ِكم ِلتَكُ ْن بِال َم َح َّب ِة.
ص
َ 15و أا ْطلُ ُب ِم ْنكُم يا اإخ َْوتى ِب ُخصو ِ
طيفانوسِ ،ل�أنَّكُم تَ ْع ِرفو َن أانَّ ُهم
اس
ا آ ِل ْ
َ
باكو َرةُ ا آخائ ّيا َو َو َضعوا نُفو َس ُهم ِل ِخ ْد َم ِة
ال ِق ّديسي َن 16 ،أا ْن تَ ْخ َضعوا أانْتُم أايضاً
ِل َم ْن ُهم هكَذا َو ِلك ُِّل اإنْسا ٍن ي َ ْت َع ُب َم َعنا
طيفانوس
َويُسا ِع ُدَ 17 .و أا ْف َر ُح ِب َمجيء ا ْس
َ
خائيكوسِ ،ل� أ َّن ما
طوناطوس َو أا
َوف َْر
َ
َ
أانْق َْصتُم لي ِ
هؤل�ء أاكْ َملوهُِ 18 ،ل�أنَّ ُهم أاراحوا
روحي َورو َحكُم .فَا ْع ِرفوا اإذاً َم ْن ُهم
َنائس اآس ّيا .ي ُ َس ِّل ُم
هكَذا 19 .تُ َس ِّل ُم َعلَيكُم ك ُ

ثوس
 1كو ِرنْ َ
الر ِّب أاكيلا َوبْريس ِكلا
َعلَيكُم كَثيراً في َّ
َنيس ِة ا َّلتي في بَي ِتهِما 20 .ي ُ َس ِّل ُم
َم َع الك َ
َعلَيكُم ال إ�خ َْوةُ َجميعاًَ .س ِّلموا أا َح ُدكُم
21
لام ِب َخ ِّط
َعلى ال� آ َخ ِر ِب ُق ْبلَ ٍة ُمق ََّد َس ٍةَ .س ٌ
يَدي أانا بو ُل ُسَ 22 .م ْن ل� ي ُ ِح َّب َربَّنا يَسو َع
ال َمسي َح ِليَكُ ْن َم ْحروماً .ماران اآثا.
ِ 23ن ْع َم ُة َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح َم َعكُم.
َ 24و َم َح َّبتي َم َعكُم َجميعاً في ال َمسي ِح
يَسو َع.

24-20:16

يس ْلمو ْن َع َليكن ْكثي ْر ف ال َّر ْب اَأكيلا
كلّنَ .
يس ْلمو ْن
ريسكيلا َمع البي َعة َل َ
ف َب ْ
و ْب ْ
يتنَ .
َع َليكن الاخْ وِة كلّ ْنَ .س ْلموا واِح ْد َع اللاخ
ْب َب ِ
وسة ْم َقد َِّسةَ .سلام ْب َخ ّط ايدي اَأنا
سيح
يحب َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
بولسَ .ل م ُو ْ
ْ
َم ْحرو ْم َت يكو ْن .مارا ْن اآثا.
كن.
ن ْعمة َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
سيح َم ْع ْ
سيح َيس ُو ْع
كن ف ال َم ْ
كن كلّ ْت ْ
و ْم َح ّبتي َم ْع ْ
ين.
اآ ّم ْ
20

21

22

23

24
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َم ْكتوب بولس
ال َّرسول الثّاني
لبي َعة ك ُورنث ُوس

رسالة بولس
الرسول الثانية اإلى
ّ
ثوس
َنيس ِة كو ِرنْ َ
ك َ

1

بولس َرسو ْل َيس ُوع ال َمسيح ْب إارادة
ْ
َ
َ
َ
س ،لبيعة الله ف
اَلله ،والاخْ تيم ُو ُ
ثاو ْ
ف اآخائ ّيا ك ّلا.
ّيسين َ
ك ُورنث ُوسْ ،ولك ّل ال َقد ْ
من َر ْبنا
ن ْع ِمة َم ْعكن ْو َسلا ْم من اَلله اَأبونا ْو ْ
سيح.
َيس ُوع ال َم ْ
سيحَ ،وابو
مبا َرك اَلله اَأبو َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
ال َمراحم ْواإل ْه ك ْل َتع ِزيِة .ها ْك َل ي َع ّزينا ف
نحن ِا زاِ نْت ِيق نْ َع ّزي لَو ْذ لَنّ ِا
ك ْل ذيقاتْناْ ،بشا ْن ْ
ف ك ْل ذيقَة بال َّتع ِزيِة َل ْت َع َّزينا ِفيا من اَلله،
سيح،
من َل كَما َل ت ْك َث ْر فينا اوجاع ال َم ْ
ْ
سيح ت ْك َث ْر َت ْعزِي ْتنا زاِْ .و َل كنّا
كذاِ بال َم ْ
2

3

4

5

6
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بو ُل ُس َرسو ُل يَسو َع ال َمسي ِح ِب إارا َد ِة
َنيس ِة
الل ِهَ ،وال�أخُ تيموثا ُو َس اإلى ك َ
ثوس َواإلى ك ُِّل ال ِق ّديسي َن
الل ِه في كو ِرنْ َ
2
لام
في ا آخائ ّيا كُ ِّلهاِ .ن ْع َم ٌة َم َعكُم َو َس ٌ
ِم َن الل ِه أَابينا َو ِم ْن َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح.
ُ 3مبا َر ٌك الل ُه أابو َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح
َو أابو ال َمراح ِم َواإل ُه ك ُِّل تَ ْع ِزي َ ٍةَ 4 .
ذاك ا َّلذي
ي ُ َع ّزينا في ك ُِّل ضيقا ِتناِ ،لنَ ْستَطي َع نَ ْح ُن
أايضاً أا ْن نُ َع ِّز َي ا َّلذي َن في ك ُِّل ضي َق ٍة
ِب ِت ْل َك ال َّت ْع ِزي َ ِة ا َّلتي تَ َع َّزينا بِها ِم َن الل ِه،
ِ 5ل�أنَّ ُه كَما تَكْث ُُر فينا أاوجا ُع ال َمسي ِح،
هكَذا بِال َمسي ِح تَكْث ُُر تَ ْع ِزيَتُنا أايضاً.
َ 6واإ ْن كُ ّنا نَتَضاي َ ُق ،فَ ِلاأ ْج ِل تَ ْع ِزي َ ِتكُم

1

ثوس
 2كو ِرنْ َ
َو َخ ِ
لاصكُم نَتَضاي َ ُقَ .واإ ْن كُ ّنا نَتَ َع ّزى،
فَ ِلكَي تَتَ َع َّزوا أانْتُم ويَكو َن فيكُم نَ ٌ
شاط
ِلتَتَ َح َّملوا ِت ْل َك ال�أوجا َع ا َّلتي نَ ْح ُن أايضاً
نُقاسيَ 7 .و َرجا ُؤنا فيكُم ثاب ٌِتِ ،ل�أنَّنا
وجاع
كاء في ال� أ ِ
نَ ْع ِر ُف أانَّ ُه اإ ْن كُ ْنتُم ُش َر َ
ريد
كاء أانْتُم في ال َّت ْع ِزي َ ِة أايضاًَ 8 .ونُ ُ
ف َُش َر ُ
الضي ِق
أا ْن تَ ْع ِرفوا ،يا اإخ َْوتىَ ،ع ِن ّ
ا َّلذي صا َر َلنا في ا آس ّيا .ضيقاً َعظيماً
َوق طاقَ ِتناَ ،ح ّتى شا َرف َْت
تَضايَقْنا ،ف َ
َحياتُنا َعلى ال َّتلاشيَ 9 .و َعلى أانْف ُِسنا
َحك ْمنا بِال َم ِ
وتِ ،لئَ ّلا يَكو َن َلنا ا ِّتكا ٌل
أ
قيم
َعلى انْف ُِسنا ،ب َ ْل َعلى الل ِه ا َّلذي ي ُ ُ
ذاك ا َّلذي ِم ْن ميتا ٍ
واتَ 10 ،
ت َص ْعبَ ٍة
ال� أ ْم َ
نَ ّجانا َونَ ْرجو أانَّ ُه ب َ ْع ُد َسيُن ّجيناِ 11 ،ب َمعونَ ِة
َصلا ِتكم ِل� أ ْج ِلناِ ،لكَي تَكو َن َعط َّيتُ ُه َلنا
ِن ْع َم ًة َم ْصنو َع ًة ِل� أ ْج ِل كَثيري َن َوكَثيرو َن
ي َ ْشكُرو َن الل َه ِل� أ ْج ِلنا.
ِ 12ل� أ َّن ا ْفتَخا َرنا ُه َو هذاَ :شها َدةُ َضمي ِرنا
أانَّنا ِببَسا َط ٍة َو َطها َر ٍة َو ِب ِن ْع َم ِة الل ِه َسلَكْنا
في العا َل ِم ،ل� ب ِِحكْ َم ِة ال َج َس ِدَ ،وبِال� أ َخ ِّص
تُجا َهكُم 13 .ل� نَكْتُ ُب َلكُم أاموراً اإلّ�
ما تَ ْع ِرفو َن َوتَ ْف َهمو َنَ ،ووا ِث ٌق أانا أانَّكُم
َح ّتى ال ِّنهاي ِة َستَ ْف َهمو َن 14 ،كَما فَ ِه ْمتم
قَليلا ً ِم ْن كَثي ٍر أانَّنا ا ْف ِتخا ُركُم ،كَما أانَّكُم
ا ْف ِتخا ُرنا في يَو ِم َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح.
َ 15وب ِ
ريد ُم ْن ُذ َز َم ٍن أا ْن
ِهذ ِه ال ِّث َق ِة كُ ْن ُت أُا ُ

15-7:1

لاصكن
ن ْتذا َي ْق ،لَخاط ْر َت ْعزِي ْتكن ْولَخاط ْر َخ
ْ
تن ت ْت َع َّزو ْن
ن ْتذايقْ .و َل كنّا ن ْت َع ّزىْ ،بشان انْ ْ
فيكن ن ْ
َشاط َت ت ْت َح َّملو ْن َهوك
ويس ِير
ْ
فيكن
الاوجاع َل ْ
نحن ِا زاِ نْقاسيْ .و َرجانا ْ
تن شَ را ِكة
ْ
من َل ن ْعرفْ َل ك ْن ْ
ثابت واِْ ،
تن ف ال َّت ْع ِزيِة زاِ.
ف الاوجاعْ ،شَ را ِكة اأنْ ْ
ونْري ْد ت ْعرفو ْن يا اخوتيَ ،على ذي ْق َل صار
من
لْنا َ
ف اآس ّياْ ،كثير ْكثير تْذا َي ْقنا ،اأ ْك َث ْر ْ
بت َحياتْنا تْزولْْ .و َعلى
ق ّوتْنا ،دي لَ َم ْن َق َّر ْ
َفسنا َح َك ْمنا بال َموتْ ،بشا ْن لا يكون لْنا
ن ْ
لى َعلى اَلله ها ْك َل
َفسناَ ،ب ِ
اتّكا ْل َعلى ن ْ
وتات َص ْع ِبة
من َم ْ
يتين ،ها ْك َل ْ
ي َق ّيم ال َم ْ
ن َّجاناْ ،ولنا َرجا َبع ْد َت ي َن ّجيناْ ،ب َمعونة
َصلاتْكن ْبشانْناْ .بشان تْس ِي ْر َعط ّيتو لنا
س
س ،و ْكثي ْر ن ِا ْ
ن ْع ِمة َم ْعمولِة لَخاطر ْكثي ْر ن ِا ْ
يشكرون اَلله ْبشانْنا.
7

8

9

10

11

من َل ا ْفتخا ْرنا ها ْذ واِ :شَ ها ِد ْة َضمي ْرنا
ْ
َل يشْ َهد ْب َبسا َطة ْو َطها َرة و ْبن ْعمة اَلله َس َل ْكنا
ص
ف ال ّدنْي ِاْ ،وم ُو بح ْكمة َّ
الج َسدْ ،وبالا َ َخ ْ
كن شي َغي ْر َهو ْذ َل
كن .م ُو ن ْكتب لْ ْ
َم ْع ْ
ت ْعرفون ْوت ْف َهمونْ ،ولي ثقَة دي لل ِا آخ ْر َت
ت ْف َهمو ْن ،كَما َل فه ْمتن ْش َوي من ْكثير
ف َيو ْم
نحن ِا كَما َل انْتن ا ْفتخا ْرنا َ
كن ْ
ا ْفتخا ْر ْ
سيح .و ْب َهالثّقَة كان اَري ْد
َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
12

13

14

15
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ثوس
 2كو ِرنْ َ

3:2–16:1

من َزما ْن اآجي لَع ْن ْدكن ْبشان تْنالو ْن ن ْع ِمة
ْ
ْ
ف َطريِقي
ينَ .و ْ
يكن َ
افوت َع َل ْ
طاق طا َق ْ
كن،
دونْ ّيا اَأر ّد اآجي لَع ْن ْد ْ
دونْ ّياْ ،و ْ
من َم ْك ُ
لَ َم ْك ُ
وانْتن ْت َو ْدعوني للياهو ِد ِّيةَ .بقى هاي َل
مس َت ْعجل
ا ْف َت َك ُ
رت َت َاسوي ،كَما واِح ْد ْ
تكارات َج َسد ِّية ن ِا َهو ْذ
ا ْف َت َك ْر ُت ِفيا؟ يا ا ْف
ْ
ين« :نَعم
من َل كا ْن لازم يس ِي ْر ِف ْ
َل ا ْفتك ْر؟ ْ
ْ
سادق واِ اَألله يشْ َه ْد ،ك ْلم ْتنا
نَعم ْولا لا».
من َل ا ْبن
كن ما
ْ
كانت نَعم ْولاْ .
ع ْن ْد ْ
كن َع َليو اَأنا
اَلله َيس ُوع ال َم ْ
سيح َل ك ََر ْزنا لْ ْ
لى
س م ُو نَعم ْولا واَِ ،ب ِ
ْوسلوانس ْوتيم ُو ُ
ثاو ْ
من َل ك ْل وعود اَلله ف
نَع ْم كا ْن ِفيوْ .
واسطتو
ال َم ْ
سيح صاروا نَع ْمْ .
من هاي ْب ْ
كن
ين لَ َمجد اَلله .والله ي َث ّب ْتنا َم ْع ْ
ن ْعطي اآ ّم ْ
سيح َل َم َس ْحناْ ،و َخ َت ْمنا ْو َعطانا
ف ال َم ْ
َر ْعبو ْن ُروحو ف قلو ْبنا .والله واِ َل
جيت
يكن ما ُ
من َل ْاشف ْق َع َل ْ
يشْ َه ْد ليْ ،
نحن ِا َعلى
من َل ْاسيا ْد ْ
س .م ُو ْ
لَك ُورنث ُو ْ
من
اإ
يمانكن َب ِ
دين ْ
كنْ ،
نحن ِا لَف ََر ْح ْ
لى مسا ْع ْ
ْ
تن.
َل ف الايما ْن قايمين انْ ْ
س هاي َص َّم ْم ُت َبيني ْو َبين نَ ْفسي،
َب ْ
كن َك ْر ْة لخ
َص َّم ْم ُت م ُو اجي لَع ْن ْد ْ
من َت ي َف ّر ْحني
توكنْ ،
ْبحز ْنَ .ل انا َح َّزنْ ْ
كن هاي
َغي ْر ها ْك َل َح َّزنْتو ُه؟ ْو َك َت ْب ُت لْ ْ
يح ْزنوني َهو ْك َل
ْبشا ْن لا َو ْق ْت َل اآجي َ
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ا آ ِت َي اإ َليكُم ِلكَي تَنالوا ِن ْع َم ًة ُمضا َع َف ًة،
َ 16و أا ْن أا ُم َّر ِبكُم في َطريقي اإلى َم ِكدو ِن ّيا،
َو ِم ْن َم ِكدو ِن ّيا ثا ِنيَ ًة ا آتي اإ َليكُمَ ،و أانْتُم
تُ َو ِّدعونَني اإلى اليَهو ِديَّ ِة 17 .اإذاً أا ِ
هذه
ا َّلتي تَ َدبَّ ْر ُت ،كَ ُم ْستَ ْعجِ ٍل تَ َدبَّ ْر ُت؟ أا ْم أانَّها
دابير َج َسديَّ ٌة ِ
هذ ِه ا َّلتي أاتَ َدبَّ ُر؟ ِل�أنَّ ُه كا َن
تَ ُ
ليق أا ْن يَصي َر فيها« :نَ َع ْم نَ َع ْم َول� ل�».
يَ ُ
 18أامي ٌن ُه َو الل ُه .كَ ِل َمتُنا ِع ْن َدكُم َل ْم تَكُ ْن
نَ َع ْم َول�ِ 19 ،ل� أ َّن ابْ َن الل ِه يَسو َع ال َمسي َح
ا َّلذي كُ ِر َز ِب ِه َلكُم ب ِ
وانوس
ِواس َط ِتنا أانا َو ِس ْل َ
َوتيموثا ُو َس ما كا َن نَ َع ْم َول� ،ب َ ْل كا َن في ِه
ن َ ْعمِ 20 .ل� أ َّن ُوعو َد الل ِه في ال َمسي ِح
صا َر ْت نَ َع ْمِ .لهذا ب ِ
ِواس َط ِت ِه نُ ْعطي ا آمي َن
ِل َم ْج ِد الل ِهَ 21 .والل ُه يُث ِّبتُنا َم َعكُم في
ال َمسي ِح ا َّلذي َم َس َحناَ 22 ،و َختَ َمنا َو أا ْعطانا
ُع ْربو َن رو ِح ِه في قُلوبِناَ 23 .و أا ْستَ ْشه ُِد الل َه
َعلى نَفْسي أانّي اإ ْشفاقاً َعلَيكُم َل ْم اآ ِت اإلى
ثوسِ 24 .ل�أنَّنا ُمسا ِعدو َن ِل َف َر ِحكُم،
كو ِرنْ َ
َو َل ْسنا أا ْسياداً َعلى اإيما ِنكُم ،ل�أنَّكُم في
ال إ�يما ِن قائمو َن.
َول ِك ْن هذا ما َحكَ ْم ُت في نَفْسي:
أ
آتي اإ َليكُم َم َّرة ً أُاخْرى ِب ُح ْزنٍ.
ا ْن ل� ا َ
ِ 2ل�أنَّ ُه اإ ْن أانا أا ْح َزنْتُكم ،فَ َم ْن َسيُ ْف ِر ُحني اإلّ�
ذ ِل َك ا َّلذي أا ْح َزنْتُه؟ َ 3وما كَت ْب ُت َلكُم ُه َو
هذا :أا ْن ل� ي ُ ْح ِزنَني حي َن ا آتي أا َ
ولئك ا َّلذي َن
ُهم أانْف ُُس ُهم يَجِ ُب أا ْن ي ُ ْف ِرحونيَ .ول ِك ّني
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ثوس
 2كو ِرنْ َ
واثق ب َجمي ِعكُم أا َّن ف ََرحي ُه َو ف ََر ُحكُم
ٌ
4
َجميعاًَ .و ِم ْن ضي ٍق َعظي ٍم َوك ُْرب ِة قَ ْل ٍ
ب
كَت ْب ُت اإ َليكُم ِ
موع غَزي َر ٍة ،ل� ِلكَي
هذ ِه ب ُِد ٍ
فائض ًة
تَ ْح َزنوا ،ب َ ْل ِلكَي تَ ْع ِرفوا أا َّن َم َح َّب ًة َ
لي تُجا َهكُم.
يس لي
َ 5واإ ْن كا َن أا َح ٌد قَ ْد أا ْح َز َن ،فَلَ َ
أا ْح َز َن ،ب َ ْل َجمي َعكُم اإلّ� قَليلا ًِ ،لكَي ل�
تَ ْثق َُل الكَ ِل َم ُة َعلَيكُم6 .يكْفي هذا ال َّتوبي ُخ
ض،
ا َّلذي ِم ْن كَثيري َن 7 .اإذاًَ ،على ال َّنقي ِ
أاولى ِبكُم أا ْن تُسا ِمحوهُ َوتُ َع ّزوهُ ِلئَ ّلا ي ُ ْبتَلَ َع
ِب ُح ْز ٍن َعظي ٍم َ
ذاك ا َّلذي ُه َو هكَذاِ 8 .لهذا
أا ْطلُ ُب ِم ْنكُم أا ْن تُثَ ِّبتوا في ِه َم َح َّبتَكُم.
ِ 9ل�أنّي ِلهذا كَتَ ْب ُت اإ َليكُمِ ،لكَي أا َع َر َف
بِال َّت ْج ِرب َ ِة اإ ْن كُ ْنتُم في ك ُِّل َش ٍ
يء ُمطيعي َن.
َ 10م ْن تُسا ِمحونَ ُه ب َِش ٍ
يء ،ف أَانا أايضاً،
ِالش ِ
يء ا َّلذي سام ْح ُت َم ْن
ِل�أنّي أانا أايضاً ب َّ
سام ْح ُتِ ،م ْن أا ْج ِلكُم سام ْح ُت في َح ْض َر ِة
الشيطا ُنِ ،ل�أنَّنا
ال َمسي ِحِ 11 .لئَ ّلا ي َ ْغ ِلبَنا َّ
نَ ْع ِر ُف أافكا َرهُ.
طرواس ِببِشا َر ِة
 12حي َن ِج ْئ ُت اإلى
َ
ِالر ِّب،
ال َمسي ِح َوانْ َفتَ َح لي ٌ
باب ب َّ
جد
َ 13ل ْم تَكُ ْن را َح ٌة في روحي ِل�أنّي َل ْم أا ْ
يت َع ْن ُهم و َخ َر ْج ُت
طي ُط َس أاخي ،فتخ َّل ُ

13-4:2

كن
س لي ثقَة ف كلّ ْت ْ
لاز ْم هنّ ِا ي َف ْرحونيَ .ب ْ
من
من ذيق ْگبير ْو ْ
كن واِْ .و ْ
َف َرحي َف َر ْح كلّ ْت ْ
كن َهو ْذ ب ْدم ُوع ْكثي ْر،
َغ ْم َق ْل ْب َك َت ْب ُت لْ ْ
لى ْبشا ْن ت ْعرفون ْم َح ِّبة
تح َزنو ْنَ ،ب ِ
م ُو ْبشا ْن ْ
كن.
زاِي ِدة اَأح ْب ْ
4

مسامحة الخاطي

ْو َل كان اَ َّح ْد َس َّب ْب حز ْن ،م ُو لي َس َّب ْب
كنْ .بشا ْن لا
حز ْنَ ،ب ِ
لى ناقص ْش َوي لَكلّ ْت ْ
يكن .ي ْكفا ُه تَوبيخْ َل جا ُه
تثقَل الك ْل ِمة َع َل ْ
من ْكثي ْرَ .بقى بال َعكس لازم تْسا ْمحو ُه
و ْت َطيبو ْن َق ْلبوْ ،بشا ْن لا ْبحز ْن َعظي ْم ي ْنبل ْع
كن
لب م ْن ْ
ها ْك لَ ّواِ كذاِْ .بشا ْن هاي اأ ْط ْ
من َل ْبشا ْن
كنْ .
َت ْت َث ْبتو ْن ِفيو ْم َح ّب ْت ْ
لكنَ ،ك َت ْب ُت لْكن ْبشا ْن اَأ ْعرفْ
هاي َك َت ْب ُت ْ
بال َّت ْج ِربِة َل ف ك ْل شي تْطيعو ْن .ها ْك َل
تْسا ْمحو ُه ،اَأنا زاِ اأسامحو .اَأنا زاِ ف شي
كن
َل سا َم ْح ُت ها ْك َل سا َم ْح ُتْ ،بشانْ ْ
سيحْ .بشا ْن لا يغْل ْبنا
سا َم ْح ُت لَخاطر ال َم ْ
الشّ ِيطا ْن :ن ْعرف ا ْفكارو.
5

6

7

8

9

10

11

سيح
الق ْد َرة بال َم ْ

واس ب ْبشارة
َو ْق ْت َل
ُ
جيت َل ُ
طر ْ
واسطة ال َّر ْب،
ال َم ْ
سيح وانْ َف َت ْح لي باب ْب ْ
من َل ما
راحة ف ُروحي ْ
ما كا ْن في َ
س اَأخويْ .و َخلَّيتوون ْو َط َل ْع ُت
ا َر ُ
يت طيط ُو ْ
12

13
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ثوس
 2كو ِرنْ َ

7:3–14:2

س الا ْمتنا ْن َل الله َل ف ك ْل
لَ َم ْك ُ
دونْ ّياَ .ب ّ
سيح ،ويكشف
يسينا ف ال َم ْ
َزما ْن َم ْن َظر َ
من َل
فينا ريحة َمعرفتو ف ك ْل َمكانْ .
ف َهو ْذ
سيح َلالله َ
نحن ِا ف ال َم ْ
ريحة َطي ِبة ْ
َ
ف َهو ْذ َل ْيه َلكو ْن ،لَو ْذ لَنّاِ
َل يخْ َلصون ْو َ
وت ،لل َموتْ ،ولَو ْذ لَنّ ِا ريح ْة َحيا ْة،
ريح ْة َم ْ
من َل
يس َتح ْق ها ْذ كلّو؟ ْ
للحياةْ .و ْ
َ
من ْ
لى
م ُو كَما الباقي َل يخلطون كَلام اَللهَ ،ب ِ
سيح
باَأمانِة ْوكَما من اَلله ْوقدّام اَلله ف ال َم ْ
نحكي.
ْ
يش
من اَأ َّو ْل ْ
وجديد نْ َو ّر ْ
ن ْبدي ْ
يكن اَأ ْ
نحن ِا كَما َغيرنا
تازين ْ
نحن ِا؟ والّا ْ
ْ
مح ْ
تن
كن ،يا اأنْ ْ
تيب َتوص ِية َع َلينا ي ْنك ْتبولْ ْ
لَمك ِا ْ
تن واِ،
ت ْكتبون ْت َو َّصو ْن َع َلينا؟ َم ْكتو ْبنا اأنْ ْ
من ك ّل
توب َ
ف َق ْل ْبنا ْو َم ْعروف ْوي ْنقَرا ْ
َم ْك ْ
سيح َل
من َل ت ْعرفو ْن َم ْكتوب ال َم ْ
انْسا ْنْ .
لى
تنَ ،ل انْ َك َت ْب م ُو ْبحب ْرَ ،ب ِ
انْ َخ َد ْم منّا اأنْ ْ
لى
واح َح َج ْرَ ،ب ِ
الحي ،م ُو ف الْ ْ
ْب ُروح اَلله َ
من لَح ْم .كذاِ ثقَة لنا ف
ف الْ ْ
واح َق ْل ْب ْ
نحن ِا َخ ْر ْج ن ْفتك ْر
سيح ع ْند اَلله ،م ُو ْ
ال َم ْ
َفسنا .ق ّوتْنا من اَلله ي ِاَ ،ل
شي ْ
من ع ْن ْد ن ْ
مين َع ْهد ْجدي ْد،
َسوانا َخ ْرج نْكو ْن خ ّداِ ْ
س
م ُو ب ْكت ِابِةَ ،ب ِ
لى بال ّر ُوح :ال ّ ْكت ِابِة ت ْقت ْل َب ّ
يحييَ .ل خ ْدمة ال َموت بال ّ ْكت ِابِة
ال ّر ُو ْح ْ
ف َم ْجد،
الح َجر ْو ْ
صارت َ
انْ َنق ْ
َشت ف َ
ْبشك ْل ما َبقى َبني ْاسرائيل يت ِيقون ي َط ْلعو ْن
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اإلى َم ِكدو ِن ّياَ 14 .ول ِك ْن َح ْمداً ِلل ِه ا َّلذي
في ك ُِّل َزما ٍن ي َ ْج َعلُنا َم ْن َظراً ويُظه ُِر فينا
رائح َة َم ْع ِرفَ ِت ِه في ك ُِّل َمكانٍِ 15 .ل�أنَّنا
رائ َح ٌة َزك ّي ٌة في ال َمسي ِح ِلل ِه ،في ا َّلذي َن
ي َ ْخلُصو َن َوفي ا َّلذي َن ي َ ْه ِلكو َنِ 16 ،ل َذوي
رائح ِة ال َمو ِتِ ،لل َمو ِت .أا ّما ِل َذوي رائ َح ِة
ال َحيا ِة ،فَ ِلل َحيا ِةَ .و َم ْن ي َ ْستَ ِح ُّق ِ
هذ ِه
ال�أُمو َر؟ ِ 17ل�أنَّنا َل ْسنا كَالباقي ا َّلذي َن
َلام الل ِه ،ب َ ْل ب أِامانَ ٍة َوكَما ِم َن
ي ُ َش ِّوهو َن ك َ
أ
مام الل ِه في ال َمسي ِح نَتَكَ َّل ُم.
الل ِه ا َ
أانَ ْب َد أُا ُم َج َّدداً نُريكُم ما نَ ْح ُن؟ أا ْم
تاج كَ َغي ِرنا اإلى َرسائ ِل تَ ِ
وصيَ ٍة بِنا
نَ ْح ُ
تُكتَ ُب اإ َليكُم أاو أانْتُم تَكْتبُو َن موصي َن بِنا؟
ِ 2رسالتُنا ِه َي أانْتُمَ ،مكْتوب َ ٌة في قُلوبِنا،
ْروءةٌ ِم ْن ك ُِّل اإنْسانٍِ 3 .ل�أنَّكُم
َو َم ْعروفَ ٌة َو َمق َ
تَ ْع ِرفو َن أانَّكُم ِرسال ُة ال َمسي ِح ا َّلتي خ ُِد َم ْت
بِنا ،ا َّلتي كُ ِتبَ ْت ل� ب ِِح ْب ٍر ب َ ْل بِرو ِح الل ِه
ال َح ِّي ،ل� في أا ْلوا ِح َح َج ٍر ب َ ْل في أا ْلوا ِح
ب ِم ْن َل ْح ٍمِ 4 .ثق ٌة ك ِ
قَ ْل ٍ
َهذ ِه َلنا في ال َمسي ِح
يس أانَّنا ُم َؤ َّهلو َن أا ْن نَرى َر ْأاياً
ِع ْن َد الل ِهَ 5 ،ل َ
ِم ْن ِع ْن ِد أانْف ُِسناَ ،ول ِك َّن قُ َّوتَنا ِه َي ِم َن
الل ِه 6 ،ا َّلذي أا َّهلَنا أا ْن نَكو َن خ ُّد َام َع ْه ٍد
َج ٍ
ِالرو ِحِ ،ل� أ َّن ال ِكتاب َ َة
ديد ،ل� ِب ِكتاب َ ٍة ب َ ْل ب ّ
وح فَيُ ْحيي7 .اإ ْن كانَ ْت ِخ ْد َم ُة
الر ُ
تَ ْقتُ ُل أا ّما ّ
ال َم ِ
مت في ال َح َج ِر
وت بِال ِكتاب َ ِة قَ ْد ُر ِس ْ
َوصا َر ْت في َم ْج ٍد َح ّتى َل ْم ي َ ْستَ ِط ْع بَنو
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ثوس
 2كو ِرنْ َ
اإ ْس َ
رائيل أا ْن ي َ ْن ُظروا َو ْج َه موسى ب َِسبَ ِ
ب
َيف اإذاً ل�
َم ْج ِد َو ْج ِه ِه ا َّلذي ب َ ُط َل 8 ،فَك َ
الرو ِح بِال�أولى في َم ْج ٍد؟
تُ ْص ِب ُح ِخ ْد َم ُة ّ
الدينونَ ِة ،فَكَم
9اإ ْن صا َر َم ْج ٌد ِل ِخ ْد َم ِة َّ
زيد ِخ ْد َم ُة الب ِِّر في ال َم ْج ِد؟ َ 10ول�
تَ ُ
ُمم َّجدة ً تو َج ُد ِت ْل َك ا َّلتي ُم ِّج َد ْت َمقا َرنَ ًة
بِهذا ال َم ْج ِد الفائ ِق11 .اإ ْن كا َن ما ب َ ُط َل
قَ ْد صا َر في َم ْج ٍد ،فَبِال�أولى أا ْن يَصي َر ما
12
جاء،
ي َ ْبقى في َم ْج ٍدِ .ل� أ َّن َلنا هذا َّ
الر َ
يس كَموسى ا َّلذي
جِهاراً نَتَ َص َّر ُفَ 13 .و َل َ
كا َن ي ُ ْلقي ِحجاباً َعلى َو ْج ِه ِه ِلئَ ّلا ي َ ْن ُظ َر
رائيل اإلى ِنهاي َ ِة َ
بَنو اإ ْس َ
ذاك ا َّلذي ي ُ ْب َط ُل.
َ 14ول ِك ْن َع ِميَ ْت ُعقو ُل ُهمِ ،ل�أنَّ ُهم َح ّتى اليَو ِم
أ
َديم َ
الحجاب با ٍق
ذاك
ُ
حي َن ي ُ ْق َرا ال َع ْه ُد الق ُ
َعلَيهِمَ ،ول� يُك َْش ُف ،ا َّلذي في ال َمسي ِح
ي ُ ْب َط ُلَ 15 .واإلى اليَو ِم ،حي َن يُق َر أا موسى،
ِ
قي َعلى قُلو ِبهِمَ 16 .وحي َن
الح ُ
جاب َم ْل ٌّ
الر ِّب ،ي ُ ْرفَ ُع َع ْن ُه
ي َ ْر ِج ُع أا َح ُد ُهم اإلى َّ
17
ِ
يث
وحَ ،و َح ُ
الر ُ
الح ُ
الر ُّب ُه َو ّ
جابَ .و َّ
ناك ُح ِّريَّ ٌةَ 18 .ونَ ْح ُن َجميعاً
الر ِّبُ ،ه َ
ُ
روح َّ
الر ِّب ،كَما في
ب ُِوجو ٍه َمكْشوف ٍةَ ،م ْج َد َّ
الصو َر ِة َعي ِنها
ِمرا آ ٍة ،نَرىَ .واإلى ِت ْل َك ّ
الر ِّب
نَتَ َغ َّي ُر ِم ْن َم ْج ٍد اإلى َم ْج ٍد ،كَما ِم َن َّ
الرو ِح.
ّ
هذ ِه ِ
ِلهذا ل� نَتَراخى في ِ
الخ ْد َم ِة
ا َّلتي َلنا ِب َح َس ِ
الر ْح َم ِة ا َّلتي صا َر ْت
ب َّ
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من َم ْج ْد و ّچو ،ها ْك َل
ف ْ
وچ موسىْ ،
زالْ ،اأ ْش َو ْن َبقى خ ْدمة ال ّر ُو ْح م ُو بالاَز َيد
ف َم ْج ْد؟ َل صا ْر َم ْج ْد لَخ ْدمة
تْس ِي ْر َ
الدينونِة ،اَأ ْش َق ْد َبقى تْزي ْد خ ْدمة الب ْر ف
ال َم ْج ْد؟ ْولا ْم َم َّج ِدة ت ْط َل ْع هاك خ ْدم ْة
دت َو ْق ْت َل ت ْن َح ْط َج ْن ْب َهال َم ْج ْد
َل ْت َم َّج ْ
ف َم ْج ْد،
ال َعظي ْمَ .ل شي َل زا ْل صا ْر َ
من
ها ْك َل ي ْبقى بالا َ ْك َث ْر َ
ف َم ْجد يس ِي ْرْ .
َل لنا َهال َّرجا ،قدّام ال َعين ن َْس ْ
لك .م ُو كَما
موسى َل كان يح ّط َغطا َعلى و ّچوْ ،بشا ْن
لا ي َط ْلعو ْن َبني ْاسرائي ْل ف نهايِة ها ْذ َل
لليوم
يزولَْ .ب ِ
قلنْ ،
لى عمي َع ْ
من َل دي َ
اَأي َم ْت َل ي ْنقَرا َعهد القَديم ،هاك ال َغطا باقي
كشف ( َهال َغطا) َل ف
ين واِْ ،وم ُو ي ْن
ْ
َع َل ْ
لليو ْم اَأي َم ْت َل ي ْنقَرا
ال َمسيح يزولْْ .ودي َ
بن َم ْحط ُو ْطْ .و َو ْق ْت
موسىَ ،غطا َعلى َق ْل ْ
من َع َليو
َل ي ْر َجع الواِح ْد منّ ْن لل َّر ْب ي ْنرف ْع ْ
ال َغطا .ال َّر ْب ال ّر ُو ْح واِْ ،وم ُو َض ْع َل ي ْنوج ْد
نحن ِا كلّ ْتنا
ُروح ال َّر ْب ،ي ْنوج ْد ح ّر ِّيةْ .و ْ
بوجا ْه َم ْك ِ
شوفة نرى َم ْجد ال َّر ْب ،كَما َل
من َمج ْد
يكون ف مرِةْ .ولاك ّ
الص ُو َرة ن ْت َغ َّي ْر ْ
لَ َم ْج ْد م ال َّرب ال ّر ُو ْح.
8

9
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نحن ِا نخْ د ْم
من هاي م ُو ن ْتراخى ْو ْ
ْ
ِ
لى
َهالخ ْدمة َل انْ َر َح ْمنا وانْ َع َطيناَ .ب ِ
2

ثوس
 2كو ِرنْ َ

13-2:4

َر َذلْنا ال َمخازي المخْ ف ِّية ْوم ُو ن َْسلك ْبمكر
الح ّق نْ َو ّري
غش ك ْلمة اَلله .ف نور َ
ْوم ُو نْ ْ
س
ن ْ
س قدّام اَللهَ .ب ْ
َفسنا لَ َضماي ْر ك ّل النّ ِا ْ
كين ي ِا
َل كانت ْبشارتنا مخْ ف ِّيةَ ،ع الهالْ ْ
قلن اإل ْه َهالدَّه ْر
مخْ ف ِّيةَ ،هو ْك َل َع ّمى َع ْ
ها ْذ َعلى َل م ُو ياآ ْمنونْ ،بشا ْن لا ي َن ّو ْر ْلن
سيح ،لَ ّواِ ص ُورة اَلله.
نور ْبشار ْة َم ْجد ال َم ْ
لى َعلى
َفسنا ن ْكر ْزَ ،ب ِ
ْ
من َل م ُو َعلى ن ْ
َفسنا َعبي ْد
َيس ُوع ال َم ْ
س َعلى ن ْ
سيح َر ْبناَ ،ب ْ
من َل الله َل قالْ:
لكن لَخاط ْر َيس ُوعْْ .
ْ
ِ
ِ
ِ
«خلّي ي َن ّو ْر نو ْر م الع ْتمة »،ه ّوا وا َل نَ َّور
َ
ْقلو ْبناْ ،بشان ْت َن ّور ْب َم ْعرِف ْة َم ْجد اَلله ف
ف
س لنا َهال َكنز َل فينا َ
وچ ال َم ْ
ّ
سيحَ .ب ْ
َفراي ْغ فخّ ارْ ،بشان تْكون َعظامة الق ِّوة من
اَلله م ُو منّا .ف ك ْل شي نْقاسي ذيقات،
يس،
ْوم ُو ن ْتذايق ،نْقاسي صعوباتْ ،وم ُو نْاآ ْ
س
َم ْطهودين ْوم ُو ْم َخ ّلايينَ ،م ْكبوبين َب ْ
ن ْت َتو َب ْل .ف ك ْل َو ْق ْت َموت ْة َيس ُو ْع ف
نحملْ ،بشا ْن َحيا ْة َيس ُو ْع زاِ ت َْب ّي ْن
ْاجسا ْدنا ْ
يبين ن ْت َسلَّ ْم
ف ْاجسا ْدناَ .ل كنّا ْ
نحن ِا ال َّط ْ
وت لَخاط ْر َيس ُوعْ ،كذاِ َحيا ْة َيس ُو ْع زاِ
لل َم ْ
السع
ف َج َس ْدنا ها ْذ َل ْ
َت ت َْب ّي ْن َ
يموتَّ .
فيكنَ .بقى
والحيا ْة
ال َم ْ
ْ
وت فينا ينْشَ ْط َ
3

4

5

6

7

8

9
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َعلَيناَ 2 .ول ِك َّننا َر َذ ْلنا َخفايا ِ
الخ ْز ِيَ ،ول�
نَ ْسلُ ُك ِب َمكْ ٍر َول� نُ َز ِّو ُر كَ ِل َم َة الل ِه ،ب َ ْل في
َج ِ
لاء ال َح ِّق نُ ْظه ُِر أانْف َُسنا ِلك ُِّل َضمائ ِر
أ
مام الل ِهَ 3 .ول ِك ْن اإ ْن كانَ ْت بِشا َرتُنا
البَ َش ِر ا َ
َم ْخف َّي ًة ،فَه َِي َم ْخف َّي ٌة َعلى الها ْلكي َن،
الد ْه ِر
 4ا َّلذي َن أا ْعمى ُعقو َل ُهم اإل ُه هذا َّ
ِل َع َد ِم اإيما ِنهِمِ ،لئَ ّلا يُني َر َل ُهم نو ُر بِشا َر ِة
َم ْج ِد ال َمسي ِح ا َّلذي ُه َو صو َرةُ الل ِهِ 5 .ل�أنَّنا
ل� نَكْ ِر ُز أبانْف ُِسنا ،ب َ ْل ِبيَسو َع ال َمسي ِح
َربِّنا ،أا ّما أبانْف ُِسنا فَ َعبيداً َلكُم ِم ْن أا ْج ِل
يَسو َعِ 6 .ل� أ َّن الل َه ا َّلذي قا َلِ « :ليُش ِر َق
نو ٌر ِم َن ال ُّظ ْل َم ِةُ »،ه َو ا َّلذي أا ْش َر َق في
قُلوبِنا ِلتَتَ َّنو َر ِب َم ْع ِرفَ ِة َم ْج ِد الل ِه في َو ْج ِه
ال َمسي ِحَ 7 .ول ِك ْن َلنا هذا الكَ ْن ُز في أاوا ٍن
ِم ْن َخ َز ٍ
ف ِلتَكو َن َع َظ َم ُة الق َُّو ِة ِم َن الل ِه
ل� ِم ّنا8 .في ك ُِّل َش ٍ
يء نُقاسي ضيقا ٍ
ت
ٍ
صعوبات
َول ِك ْن ل� نَتَضاي َ ُق ،نُقاسي
َول ِك ْن غَي َر يائسي َنُ 9 ،مضط َهدي َن َول ِك ْن
غ ََير متروكي َنَ ،م ْطروحي َن أارضاً َول ِك ْن
ل� نَ ْه ِل ُك10 .في ك ُِّل َو ْق ٍ
ت َميتوتَ َة يَسو َع
نَ ْح ِم ُل في أا ْجسا ِدناِ ،لكَي تَ ْظ َه َر َحياةُ
يَسو َع أايضاً في أا ْجسا ِدناِ 11 .ل�أنَّ ُه اإ ْن
حياء نُ َس َّل ُم ِلل َمو ِت ِم ْن أا ْج ِل
كُ ّنا نَ ْح ُن ال� أ َ
يَسو َع ،فَهكَذا َحياةُ يَسو َع أايضاً ستَ ْظ َه ُر
وت فينا
في َج َس ِدنا المائ ِت12 .ال� آ َن ال َم ُ
ي َ ْن َش ُط َوال َحياةُ فيكُم13 .اإذاً نَ ْح ُن أايضاً،

ثوس
 2كو ِرنْ َ
روح ال إ�يما ِن الوا ِح ِد ِب َح َس ِ
ب
ِل� أ َّن َلنا ُ
ال َمكْتو ِ
ب «ا آم ْن ُتَ ،و ِلهذا تَكَ َّل ْم ُت»،
نُ ْؤ ِم ُن َو ِلهذا نَتَكَ َّل ُمَ 14 .ونَ ْع ِر ُف أا َّن َم ْن
أ
قام َربَّنا يَسو َعَ ،سيُقي ُمنا ِبيَسو َع َويُق َِّربُنا
ا َ
َم َعكُم اإ َلي ِهِ 15 .ل�أنَّ ُه ِم ْن أا ْج ِلكُم ك ُُّل َش ٍ
يء،
فَحي َن تَكْث ُُر ال ِّن ْع َم ُة ِبكَثيري َن ،يَكْث ُُر
كر ِل َم ْج ِد الل ِهِ 16 .لهذا ل� نَتَراخى،
ُّ
الش ُ
جي يَف ُْس ُد،
ِل�أنَّ ُه َواإ ْن كا َن اإنْسانُنا الخا ِر ُّ
ضيق
ف ّ
لي يَتَ َج َّد ُد يَوماً فَيَوماًِ 17 .ل� أ َّن َ
َالدا ِخ ُّ
الزمانَِ ،و ُه َو ج ُِّد َصغي ٍر َوقَلي ٍلَ ،م ْجداً
هذا َّ
َعظيماً بِلا َح ٍّد َواإلى أَاب َ ِد ال�أبَدي َن ي ُ ِع ُّد َلنا.
18
ياء تُرى ،ب َ ْل اإلى
ِل�أنَّنا ل� نَتَ َط َّل ُع اإلى أا ْش َ
ا َّلتي ل� تُرىِ ،ل� أ َّن ا َّلتي تُرى َو ْقت َّي ٌة ،أا ّما
ا َّلتي ل� تُرى ف أَابَديَّ ٌة.

أ
ضي
ِل�أنَّنا نَ ْع ِر ُف انَّ ُه اإ ِن ُح َّل بَيتُنا ال� أ ْر ُّ
هذا ،أاي َج َس ُدنا ،فَلَنا ب ُ ْنيا ٌن ِم َن
الس ِ
ماء
الل ِه ،ب َ ٌ
نوع ب أِا ٍيد ،في َّ
يت غ َُير َم ْص ٍ
اإلى ال�أب َ ِدِ 2 .ل�أنَّ ُه ِم ْن أا ْج ِل هذا نئ ُّن أايضاً
ماوي3 .اإ ْن
َونَ ْش ُ
الس َّ
تاق أا ْن نَ ْلبَ َس بَيتَنا َّ
َل ْم نو َج ْد َح ّتى َمتى لب ِْسنا ُعراةًِ 4 .ل�أنَّ ُه ما
ُد ْمنا ال� آ َن في هذا البَي ِت نَئ ُّن ِم ْن ِث َق ِل ِه،
ريد أا ْن نَ ْخلَ َع ُه ب َ ْل أا ْن نَ ْلبَ َس َعلَي ِه
َول� نُ ُ

5

4:5–14:4

من َل لنا ُروح ايما ْن واِح ْد ،كَما
ْ
نحن ِا زاِ ْ
يت»،
من هاي َح َك ُ
توب «اآ َم ُ
نتْ ،
ال َم ْك ْ
نحكيْ .ون ْعرف ها ْك َل
من هاي ْ
من ْ
نْاآ ْ
نحن ِا زاِ َت ي َق ّي ْمنا بي ْد
َق َّي ْم َر ْبنا َيس ُوعْْ ،
من َل ك ْل
كن لَع ْندوْ .
َيس ُو ْع ويجي ْبنا َم ْع ْ
كن واَِ ،و ْق ْت َل ت ْك َثر النّ ْع ِمة َعلى
شي لَخاط ْر ْ
س ،ي ْك َثر الشّ ك ْر لَ َمجد اَلله.
ايد ْكثي ْر ن ِا ْ
لى ك ْل َيو ْم ننْشَ ْط
من هاي م ُو ن ْتراخىَ ،ب ِ
ْ
من َل َق ْبلو حتّى َل كان انْسانْنا الب ّراني
اأ ْك َث ْر ْ
من َل
ي ْف َسد ،ال ّج ّواِني ي ْت َج َّد ْد َيو ْم َبع ْد َيو ْم ْ
ذي ْق َهال َّزما ْن ها ْذَ ،م ْع لَ ّواِ ْكثير ْز َغ ّي ْر و ْق َلي ْل،
يح ّضر
َم ْج ْد َعظي ْم َبلا َح ْد لا َأ َبد الا آ ْبدين َ
ف َخيرات ت ْناَأرى،
من َل م ُو ن َطلّ ْع َ
لْناْ .
يرات َل
يرات َل م ُو ت ْناَأرىَ :خ ْ
لى َفو ْك َخ ْ
َب ِ
س َل م ُو ت ْناَأرى َلا َأ َبد
ت ْناَأرى لَ َو ْق ْت َزما ْن ن ِاَ ،ب ْ
دين.
الا آ ْب ْ
14

15

16

17

18

5

سيح
كلّ ْتنا َت ن َوقّف قدّام َع ْرش ال َم ْ

من َل ن ْعرفْ َ ،ل انْف ْ
َك َبي ْتنا الا َ ْرضي
ْ
يت َج َس ْدنا ،لنا ْعما َرة من اَلله،
ها ْذَ ،ب ْ
من
َب ْ
السما للا َ َب ْدْ .
يت م ُو شغْل ايد ْ
َين ،ف َّ
َل ْبشا ْن هاي زاِ نْئ ّن ْونشْ ْ
بس َبي ْتنا
تاق َت ن ْل ْ
س لبسنا
َّ
السماويَ .ل ما انْاَأ َرينا حتّى َب ْ
ِ
ف
الس ْع َ
من َل ْم َق ْد َل ْ
مشَ لَّحينْ .
نحنا َّ
من ثقلو ْوم ُو نْري ْد نشْ َلحو،
ئن ْ
َه َالبيت ،نْ ْ
بس ف ُوق منّوْ ،بشا ْن تغْلب
َب ِ
لى نْريد ن ْل ْ
2

3

4
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يح ّض ْرنا َل َهالشِّ ي هاذ،
الحيا ْة َموتوْ .و َل َ
َ
ِ
اَلله وا ،ها ْك َل َعطانا ُروحو َر ْعبو ْنَ .بقى
نين
من َل ن ْعرف ْون ْقتنع ْم َق ْد َل ْ
نحن ِا س ِا ْك ْ
ْ
ِ
من َل
لين ْ
ف َّ
من َر ْبناْ ،
نحنا ْ
الج َس ْد م ْنت ْق ْ
بالايمان ن َْس ْ
من هاي
ينْ .
لك م ُو بروية ال َع ْ
نحن ِا ْونشْ ْ
الج َس ْد
قين ْ
تاق َت ن ْنتق ْل م َّ
وا ْث ْ
نج َه ْد
ونْس ِي ْر ع ْند َر ْبناْ { .بشا ْن هاي زاِ} ْ
من
كنين َت يرضى َع َليناْ .
لين يا س ِا ْ
م ْنت ْق ْ
رين َت نْقو ْم قدّام َع ْرش
َل كلّ ْتنا ْم َح َّض ْ
ال َمسيحْ ،بشا ْن ك ْل واِح ْد ياخ ْذ َح ّقو َعلى
الج َس ْدَ ،خي ْر يا شَ ْر.
َع َملو ْوه ّواِ ف َّ

ِلكَي تُ ْبتَل َع َميتوتَتُ ُه ِم َن ال َحيا ِةَ 5 .وا َّلذي
ي ُ ِع ُّدنا ِلهذا ال� أ ْم ِر ُه َو الل ُه ا َّلذي أا ْعطانا
ُع ْربو َن رو ِح ِه 6 .اإذاًِ ،ل�أنَّنا نَ ْع ِر ُف َونَ ِث ُق
أانَّنا ما ُد ْمنا ساكني َن في ال َج َس ِد فَنَ ْح ُن
غائبو َن َع ْن َربِّناِ 7 ،ل�أنَّنا بِال إ�يما ِن نَ ْسلُ ُك
تاق
ل� بِال ِعيانِِ 8 ،لهذا ،وا ِثقو ُن نَ ْح ُنَ ،ونَ ْش ُ
بِال� أ ْحرى أا ْن نَتَغ َّي َب َع ِن ال َج َس ِد َونُ ْص ِب َح
ِع ْن َد َربِّناِ {9 .لهذا أايضاً} نَ ْج َه ُد اإ ْن كُ ّنا
ُمتَ َغ ِّيبي َن أاو ساكني َن أا ْن نُ ْر ِضيَ ُهِ 10 .ل�أنَّنا
َجميعاً َسنَ أ
سي قَ ِ
ضاء ال َمسي ِح
ُ
قوم ا َ
مام ك ُْر ِّ
ِليُجازى ك ُُّل وا ِح ٍد ِب َح َس ِ
ب ما فَ َع َل َو ُه َو
في ال َج َس ِدَ ،خيراً كا َن أا ْم َش ًّرا.

للبشَ ْر
َبقى ْ
من َل ن ْعرفْ َخوفْ َر ْبناَ ،
نحن ِاْ ،واأ ْرجو
س َلالله َم ْك
شوفين ْ
ْ
نقنعَ ،ب ْ
نحن ِا .م ُو َك ْرة
كن زاِ َم ْك
شوفين ْ
ْ
لا ْفها ْم ْ
لى
كن ف ُروحناَ ،ب ِ
لخْ رج ْعنا نمدَح لْ ْ
حجة ن ْعطيكن َت ت ْفتخْ رو ْن فينا ع ْند َهو ْك
ِّ
َل بالوجاه ي ْفتخْ رون م ُو بال َق ْل ْبَ .بقى َل
ويين،
وجَ ،لالله (ن ْع ْ
كا ْن ن ْع ْ
وج)ْ .و َل س ِا ْ
تجب ْرنا ن ْفتك ْر هاي،
سيح ْ
لكنْ .م َح ّبة ال َم ْ
ْ
ِ
ماتَ ،بقى ك ْل
واِح ْد لَخاط ْر ك ْل واح ْد ْ
مات لَخاطر الك ّلْ ،بشا ْن
ماتْ .و ْ
واِح ْد ْ
لى
َهو ْذ َل يعيشو ْن ،لا لَ َنفسن يعيشو ْنَ ،ب ِ
السع
لا ْذ َل ْ
مات لَخاطرن ْوقا ْمْ .وم َّ
بالج َس ْد م ُو ن ْعرفْ .و َل كا ْن َع َر ْفنا
اَ َّح ْد َّ

 11اإذاًِ ،ل�أنَّنا نَ ْع ِر ُف َمخافَ َة َربِّنا ،نُق ِن ُع
اس .أا ّما ِلل ِه فنَ ْح ُن َمكْشوفو َن ،أوا ْرجو
ال ّن َ
أانَّنا َمكْشوفو َن ِل�أفْها ِمكُم أايضاًَ 12 .ل ْسنا
نَ ْم َد ُح أانْف َُسنا ِع ْن َدكُم ُم َج َّدداًَ ،ول ِك َّننا
ِ
هؤل�ء
نَ ْمنَ ُحكُم ِع َّل ًة ِلتَ ْفتَ ِخروا بِنا ِع ْن َد
ِالوجو ِه ي َ ْفتَ ِخرو َن ل� بال َق ْل ِ
ب.
ا َّلذي َن ب ُ
ِ 13ل�أنَّ ُه اإ ْن نَ ْح ُم ْق ف ِلل ِهَ .واإ ْن نَتَ َعق َّْل ،فَلَكُم.
ِ 14ل� أ َّن َم َح َّب َة ال َمسي ِح تُ ْجب ُِرنا أا ْن نَ ْفتَ ِك َر
مات .اإذاً
هذا :وا ِح ٌد ِم ْن أا ْج ِل ك ُِّل وا ِح ٍد َ
مات ِم ْن أا ْج ِل الك ُِّل
ماتَ 15 .و َ
ك ُُّل وا ِح ٍد َ
ِلكَي ي َ ْحيا ا َّلذي َن يحيَو َن ل� ِل�أنْف ُِسهِم ب َ ْل
قامَ 16 .و ِم َن ال�آن
ِل َّلذي ِم ْن أا ْج ِلهِم َ
مات َو َ
ل� نَ ْع ِر ُف أا َحداً ِب َح َس ِ
ب ال َج َس ِدَ .واإ ْن عرفْنا

5

6

7

8

9

10

الصلحة َمع اَلله
ّ
11

12

13

14

15

16
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ثوس
 2كو ِرنْ َ
ال َمسي َح بال َج َس ِد ،فَ ِم َن ال� آ َن ل� نَ ْع ِر ُف.
17اإذاً ك ُُّل َم ْن ُه َو في ال َمسي ِح ُه َو َخلي َق ٌة
ديدةٌ .ال�أُمو ُر ال َعتي َق ُة قَ ْد َعبَ َر ْتَ 18 .وك ُُّل
َج َ
َش ٍ
يء صا َر جديداً ِم َن الل ِه ا َّلذي َج َعلَنا
صا َل َحنا ِلنَف ِْس ِه في ال َمسي ِح َو أا ْعطانا
ِخ ْد َم َة ال ُمصا َل َح ِةِ 19 .ل� أ َّن الل َه ُه َو ا َّلذي
صا َل َح العا َل َم في ال َمسي ِح َم َع َع َظ َم ِت ِه،
غ ََير ِ
حاس ٍ
ب َل ُهم َخطايا ُهمَ ،و َو َض َع فينا
20
َراء ال َمسي ِح
كَ ِل َم َة ال ُمصا َل َح ِة .اإذاً ُسف ُ
نَ ْح ُن ،ك أَا َّن الل َه ي َ ْطلُ ُب ِم ْنكُم ب ِ
ِواس َط ِتنا.
اإذاً َع ِن ال َمسي ِح نَ ْطلُ ُب ِم ْنكُم :تَصا َلحوا
َم َع الل ِهِ 21 .ل� أ َّن ذ ِل َك ا َّلذي َل ْم ي َ ْع ِر ْف
صير
َخطيئَ ًةِ ،ل� أ ْج ِلكُم َخطيئَ ًة َج َعلَ ُهِ ،لنَ َ
نَ ْح ُن في ِه ب َِّر الل ِه.
َوب َِص َف ِتنا ُمسا ِعدي َن ،نَ ْطلُ ُب ِم ْنكُم
أالّ� تَ ْذ َه َب َعبَثاً ِن ْع َم ُة الل ِه ا َّلتي ِن ْلتُم.
ِ 2ل�أنَّ ُه قا َل« :في َزما ٍن َمقْبو ٍل أا َج ْبتُ َك،
ص أا َع ْنتُ َك 3 ».ل� تُ ْعطوا
َوفي يَو ِم َخلا ٍ
في َش ٍ
يء ل إ�نْسا ٍن سبباً ِلل َعث َْر ِةِ ،لئَ ّلا
يب في ِخ ْد َم ِتناَ 4 .ول ِك ْن في
صير َع ٌ
يَ َ
ك ُِّل َش ٍ
يء ِلنُظه ِْر أانْف َُسنا خ ُّداماً ِلل ِه ،في
ضيقا ٍ
دائد ،في ُسجونٍ5 ،في
ت ،في َش َ
َجلَدا ٍ
ت ،في قُيو ٍد ،في ِفتَ ٍن ،في تَ َع ٍ
ب،
في َس َه ٍر ،في َصو ٍمِ 6 ،ب َطها َر ٍةِ ،ب َم ْع ِرفَ ٍة،
ب أِانا ٍةِ ،بلُ ْط ٍ
سِ ،ب َم َح َّب ٍة بِلا
ف ،بِرو ِح الق ُُد ِ
ِغ ٍّشِ 7 ،بكَ ِل َم ِة ال َح ِّقِ ،بق َُّو ِة الل ِه ،بِسلا ِح

6

7:6–17:5

السع ْولَ َبع ْد م ُو ن ْعرف
ال َم ْ
سيح َّ
بالج َس ْد ،م َّ
بالج َس ْدَ .بقى ك ْل واِح ْد لَ ّواِ ف
ال َم ْ
سيح َّ
سيح ،خ ْلقَة ْجدي ِدة واِ .ال ّ ْع ْ
تاق َع َبروا.
ال َم ْ
ْوك ْل شي صار ْجديد من اَللهَ ،ل رضي
واسطة ال َمسيحْ ،و َعطانا َت نخْ دم
َع َلينا ْب ْ
من َل الله واِ ها ْك َل
خ ْد ِمة ال ّ ْمصالَ َحةْ .
سيح ص ِالح ال ّدنْي ِا َم ْع َع َظمتوْ ،وما
ف ال َم ْ
ين َخط ّياتنْ ،و ْ
حط فينا ك ْلمة
َح َس ْب َع َل ْ
نحن ِا،
سيح ْ
ال ْمصالَ َحةَ .بقى سفرا لل َم ْ
كن بي ْدناَ .بقى
لب م ْن ْ
كَما َل يكون اَلله ي ْط ْ
كن :ص ِالحوا اَلله.
ْم َبدال ال َم ْ
لب م ْن ْ
سيح ن ْط ْ
كن
من َل ها ْك َل م ُو ي ْعرفْ َخط ِّية ،لَخاط ْر ْ
ْ
ِ
ِ
نحنا فيو نْس ِير ب ّر اَلله.
َخط ِّية َسوا ُهْ ،بشا ْن ْ
17

18

19

20

21

6

كن لا َع
لب م ْن ْ
ْوكَما ْم ْ
عاونين ،ن ْط ْ
من
تنْ .
الفاضي ت ُْرو ْح ن ْعمة اَلله َل ن ْل ْ
ف
«ف َزما ْن َم ْقبو ْل ج ِا َو ْبتوكْ ،و َ
َل قالَْ :
لاص ع ِا َونْتو ْك ».ف شي لا ت ْع َطو ْن
َيو ْم َخ ْ
لانْسا ْن َس َب ْب لل َعث َْو َرةْ ،بشا ْن لا يس ِي ْر
لى ف ك ْل شي َخلّي
يب ف خ ْدم ْتناَ .ب ِ
َع ْ
ذيقات
مين َلالله ،ف
ْ
َفسنا خ ّداِ ْ
نْ َو ّري ن ْ
دات
بوس ،ف َج ْل ْ
َ
ف شَ داي ْد ،ف ْح ْ
ف
ف َك َل ْپ ْ
چات ،ف ف َت ْنَ ،
پيچَ ،
بالقراِ ْ
ف َطها َرة،
ف َصو ْمَ ،
ف َس َه ْرَ ،
َت َع ْبَ ،
لطف ف
َ
ف َم ْعر ِِفة ،ف طو ْل بالْ ،ف ْ
غش ،ف
ُروح
القدس ،ف ْم َح ِّبة َبلا ْ
ْ
2

3

4

5

6

7
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ثوس
 2كو ِرنْ َ

17-8:6

الح ْق ،ف ق ّوة اَلله ،ف ْسلاح البر
ك ْلمة َ
ف َم ْجد
ف ايد َاليمين ْوف ايد الشّ مالَْ ،
ف َذ ْم ،كَما َل نْكو ْن
ف َمدح ْو َ
ْوف ذلَْ ،
قين ،كَما َل نْكو ْن
غشّ ِاشين ْو ْ
نحن ِا سا ْد ْ
روفين ،كَما ن ِاس
م ُو َم ْعروفين ْو ْ
نحن ِا َم ْع ْ
نحن ِا ،كَما َل
يبين ْ
َو ْقت ْويموتون ْوهاي َط ْ
موت ،كَما َل نْكو ْن
نْكو ْن ن ْتاَأ َّدب ْوم ُو نْ ْ
حانين ،كَما َل نْكو ْن
َح ِ
زانى ْو ْ
نحن ِا داي ْم ف ْر ْ
َف ِ
نحن ِا لَ ْكثي ْر نغْني ،كَما َل ما لْنا
قارى ْو ْ
كن يا
شي ْوك ْل شي لنا .ث ْمنا َم ْفت ُو ْح واِ لْ ْ
اَأه ْل ك ُورنْث ُوسْ ،و َق ْل ْبنا َوس ِي ْع .م ُو ْمذا َيقين
تن.
تن منّاَ ،ب ِ
لى َ
ف َعواط ْفكن ْمذا َيقين انْ ْ
انْ ْ
س كَما لاولا ْد اَأقول :ا ْع َطوني َح ْق َل لي
َب ْ
كن.
َع َليكنْ ،و َو ْسعوا لي ْم َح ّب ْت ْ
8

9

10

11

12

13

نحن ِا
الحي ْ
ْ
نحن ِا َهي َكل اَلله ّ

لا تْس ِيرو ْن ر َف ْق شَ را ِكة َلو ْذ َل م ُو
يش شَ را ِكة في للب ْر َمع الاإ ث ْم؟ َواينا
ياآ ْمنو ْن .اَأ ْ
يش ص ْل ْح
خ ْل َطة في للنّو ْر َمع الع ْت ِمة؟ واَ ْ
َصيب في
في لل َم ْ
يش ن ْ
سيح َمع الشّ ِيطا ْن؟ واَ ْ
مومن؟ واَيش ْموا َفقَة في
للمومن َمع الم ُو ْ
ْ
من َل َهي َكل
ياطين؟ ْ
َبين َهي َكل اَلله والشَّ ْ
كن
تن ،كَما َل انْقالْ« :اَأ ْس ْ
الح ّي اأنْ ْ
اَلله َ
لهن،
يناتنَ ،واكو ْن اإ ْ
يناتنَ ،وا ْمشي َب ْ
َب ْ
ويكونو ْن لي شَ ْع ْبْ .بشا ْن هاي ا ْط َلعوا
يناتن ،وانْف ْرقوا منّن ،يقول ال َّر ّب،
من َب ْ
ْ
14

15

16

17
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الب ِِّر في اليُ ْمنى َوفي اليُسرى8 ،في َم ْج ٍد
َوفي ُذ ٍّل ،في َم ْد ٍح َوفي ذَم ،أ
كانَّنا ُم ِض ّلو َن
ٍّ
َونَ ْح ُن صا ِدقو َن 9 ،ك أَانَّنا غ َُير َم ْعروفي َن
موت َوها نَ ْح ُن
َونَ ْح ُن َم ْعروفو َن ،ك أَانَّنا نَ ُ
موت10 ،ك أَانَّنا
نَ ْحيا ،ك أَانَّنا نُ َؤ َّد ُب َول� نَ ُ
ت فَ ِرحو َن ،أ
َحزانى َونَ ْح ُن في ك ُِّل َو ْق ٍ
كانَّنا
يء
فُق ُ
َراء َونَ ْح ُن كَثيري َن نُ ْغني ،ك أَانَّما ل� َش َ
َلنا َونَ ْح ُن ك ُُّل َش ٍ
ْتوح
يء َلنا11 .فَ ُمنا َمف ٌ
ثوس َوقَ ْلبُنا ِ
واس ٌع.
َلكُم يا أا ْه َل كو ِرنْ َ
َ 12ل ْستُم ُمضايَقي َن بِناَ ،ول ِك َّنكم ُمضايَقو َن
ِب َعوا ِط ِفكُمَ 13 .ول ِك ْن كَما ِل�أول� ٍد أاقو ُل:
ا ْدفَعوا لي ما أانْتُم َمدينو َن ِب ِه لي،
ف ََو ِّسعوا لي َم َح َّبتَكُم.

14
ناء ِل َّلذي َن ل� ي ُ ْؤ ِمنو َن.
ل� تَكونوا قُ َر َ
أا ُّي َش ِركَ ٍة ِللب ِِّر َم َع ال إ�ثْ ِم؟ َو أا ُّي ِخ ْل َط ٍة ِلل َّن ِّي ِر
َم َع ال ُّظ ْل َم ِة؟ َ 15و أا ُّي انْ ِسجا ٍم ِلل َمسي ِح َم َع
الشيطانِ؟ َو أا ُّي نَصي ٍ
ب ِلل ُم ْؤ ِم ِن َم َع غَي ِر
َّ
ال ُم ْؤ ِم ِن؟ َ 16و أا ُّي ُموافَ َق ٍة بَي َن َهيكَ ِل الل ِه
الشياطي َن؟ ِل� أ َّن َهيك ََل الل ِه ال َح ِّي ُه َو
َو َّ
قيل :أ
أانْتُم ،كَما َ
سير
«ا ْسكُ ُن بَينَ ُهم َو أا ُ
بَينَ ُهم َو أاكو ُن اإل َه ُهم َويَكونو َن لي َش ْعباً.
ِ 17لهذا اخ ُْرجوا ِم ْن بَي ِنهِم َوانْف ِ
َصلوا
الر ُّبَ ،ونَجِ ساً ل� تَ َم ّسوا َو أانا
َع ْن ُهم ،يَقو ُل َّ

ثوس
 2كو ِرنْ َ
18
صير َلكُم أاباً َوتَصيرو َن لي
َس أا ْقبَلُكُمَ ،و أا ُ
بَني َن َوبَنا ٍ
الر ُّب ضاب ُِط الك ُِّل».
ت ،يَقو ُل َّ

اإذاً ِل� أ َّن ِ
واعيد ِه َي َلنا يا
هذ ِه ال َم َ
أا ِح ّبائيِ ،لنُ َط ِّه ْر نُفو َسنا ِم ْن نَجا َس ِة
الرو ِح َونَ ْخ ِد ِم القَدا َس َة في َخو ِ
ف
ال َج َس ِد َو ّ
الل ِه 2 .تَ َح َّملونا يا اإخ َْوتي! َل ْم نَ ْظ ِل ْم أا َحداً،
َل ْم نُ ِ
فس ْد أا َحداًَ ،ل ْم نَ ِغ َّش أا َحداً3 .ل� أاقو ُل
هذا ِل إ�دانَ ِتكُمِ ،ل�أنَّ ُه َسبَ َق أا ْن قُ ْل ُت :في
موت َمعاً
قُلوبِنا أانْتُم َموضوعو َنِ ،لكَي نَ َ
4
َبير فَ ْخ ٍر.
أاو نَ ْحياِ .ث َق ٌة كَبي َرةٌ لي ِبكُم َوك ُ
يفيض الف ََر ُح كَثيراً
ُم ْمتَ ِل ٌئ تَ ْع َزي ًة أانا َو ُ
في ك ُِّل ضيقاتيِ 5 .ل�أنَّ ُه ُم ْن ُذ َمجيئنا اإلى
َم ِكدو ِن ّيا َل ْم يَكُ ْن را َح ٌة وا ِح َدةٌ ِل َج َس ِدنا،
وف.
روب َو ِم ْن دا ِخ ٍل َخ ٌ
فَ ِم ْن خا ِر ٍج ُح ٌ
َ 6ول ِك َّن الل َه ا َّلذي ي ُ َع ّزي ال ُمتَواضعي َن،
َع ّزانا ِب َم ِ
يس ِب َمجيئ ِه
جيء تي ُط َسَ 7 .و َل َ
تاح ِبكُم
الرا َح ِة ا َّلتي ا ْر َ
فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل ِب ِت ْل َك ّ
َوبِما أا ْخبَ َرنا َع ْن ُح ْز ِنكُم َوغَي َر ِتكُم ِل� أ ْجلي.
ظيم صا َر ليِ 8 .ل�أنَّ ُه
حي َن َس ِم ْع ُت ،فَ َر ٌح َع ٌ
الرسا َل ِة فلَ ْس ُت أا ْش ُع ُر
َم َع أانّي أا ْح َزنْتُكُم في ِّ
بِال َّن َد ِمَ ،م َع أانّي نَ ِد ْم ُت اآنَ ٍئذِ ،ل�أنّي أارى
الرسال َة َواإ ْن أا ْح َزنَ ْتكُم ِلسا َع ٍة9 ،فَ إانَّها
أا َّن ِّ
َصنَ َع ْت لي فَ َرحاً كَبيراً ،ل� ِل�أنَّكُم َح ِزنْتُم،
ب َ ْل ِل� أ َّن ُح ْزنَكُم َجلَبَكُم اإلى ال َّتوب َ ِةِ ،ل�أنَّكُم
َح ِزنْتُم ِل� أ ْج ِل الل ِهِ ،لكَي ل� تَ ْخ َسروا ب َِسبَبِنا

7

9:7–18:6

كنَ »،واس ِير
نجس لا تْدقّو ْن َوانا َت ا ْق َب ْل ْ
ْو ْ
كن اَأ ْب ،وتْس ِيرو ْن لي ْبنين ْو َبنات ،يقول
لْ ْ
الضابط الك ْل».
ال َّر ّب ّ
َبقى مادا ْم لنا َهالوعو ْد َهو ْذ يا َعزيزيني،
الج َس ْد
من نَجاسة َّ
َفسنا ْ
لازم نْ َط ّهر ن ْ
وال ّر ُوح ْونخْ دم الق ِ
ف َخوف اَلله.
َداسة َ
ت َْح َّملونا يا اخوتي! ما َظ َل ْمنا اَ َّح ْد ،ما
َف َس ْدنا اَ َّح ْد ،ما َغشَّ ينا اَ َّح ْد .م ُو ْبشا ْن
من
من َل ْ
يكن اَأقو ْل َهالشِّ يْ ،
اَأ ْحك ْم َع َل ْ
ف َق ْل ْبنا َم ْحط ُوطين انْتنْ ،بشا ْن
َقب ْل ق ْل ُتَ :
عيش .ثقَة ْگبيرِة لي
َم ْع َبعضْ نا نْ ْ
موت يا نْ ْ
فيكنْ .م َع ّبا َت ْع ِزيِة اَنا
فيكن و ْكثي ْر لي َفخ ْر ْ
ْ
من َل
والف ََرح
يفيض في ف ك ْل ذيقاتيْ .
ْ
س
ْ
من َو ْصل ْتنا لَ َم ْك ُ
دونْ ّيا ،ما كا ْن في ج ْن ْ
من
راحة لَ َج َس ْدنا ،ف ك ْل شي تْذايقناْ ،
َ
لى اَألله
من َج ّوا َخوفْ َ .ب ِ
َب ّرا ْحروب ْو ْ
مجوة
عينَ ،ع ّزانا ْب ْ
ها ْك َل ي َع ّزي المتْواضْ ْ
لى ْب ْ
هاك
س ْبمجوتوَ ،ب ِ
ْ
تيطسْ .وم ُو َب ّ
فيكن و ْبهاي َل َخ َّب ْرنا َعلى
راح ْة َل ا ْر ْ
تاح ْ
ْكن َع َليَ .و ْق ْت َل سم ْع ُت،
حزنْكن ْوغيرت ْ
من َل َم ْع َل
َف ْر َحة ْگبيرِة صا ْر لي .ها ْذ ْ
احس ْب َند ْمَ ،م ْع َل
َح َّزنْ ْ
توكن بال َم ْك ْ
توب ،م ُو ّ
ف رايي َم ْع َل َح َّزنْكن
من َل َ
ند ْم ُت ْب َو ْق ْتاْ ،
توب ساعة َو ْق ْتَ ،ف ْر َحة َسوى لي ،م ُو
ال َم ْك ْ
كن
تنَ ،ب ِ
كن حزنْ ْ
من َل جا ْب ْ
لى ْ
من َل حزنْ ْ
ْ
تن لَخاطر اَلله ْبشا ْن ف
من َل حزنْ ْ
لل َّتوبِةْ ،
18
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ثوس
 2كو ِرنْ َ

2:8–10:7

في َش ٍ
يءِ 10 .ل� أ َّن ال ُحز َن ا َّلذي ِل� أ ْج ِل الل ِه
ص .أا ّما
جوع َوي َ ُر ُّد ِلل َخلا ِ
ي َ ْصنَ ُع تَوب َ ًة بِلا ُر ٍ
ُح ْز ُن العا َل ِم فَ َموتاً ي َ ْصنَ ُعِ 11 .ل�أنَّ ُه ُه َوذا
ُح ْزنُكُم ِل� أ ْج ِل الل ِه ،ك َْم أانْ َش أا فيكُم نَشاطاً
َوا ْح ِتجاجاً َوغَيظاً َو َخوفاً َو َشوقاً َو َم َح َّب ًة
َوغ ََيرة ً َوانْ ِتقاماً .في ك ُِّل َش ٍ
يء أا ْظ َه ْرتُم
الش ْأانِ12 .اإذاً
أانْف َُسكُم طا ِهري َن في هذا َّ
ِلتُكُ ْن ِ
هذ ِه ا َّلتي كَتَ ْب ُت َلكُم ،ل� ِم ْن أا ْج ِل
ب َول� ِم ْن أا ْج ِل ال ُم ْذنَ ِ
ال ُم ْذ ِن ِ
ب اإ َلي ِهَ ،ول ِك ْن
أ
مام الل ِه نَشا ُطكُم ِل� أ ْج ِلناِ 13 .لهذا
ِليُ ْع َر َف ا َ
تَ َع َّزيناَ ،و َم َع تَ ْع ِزي َ ِتنا فَ ِر ْحنا بِال�أولى ِل َف َر ِح
تيطس ا َّلذي ا ْرتا َح ْت رو ُح ُه َم َع َجمي ِعكُم،
َ
ِ 14ل�أنّي في َشي ٍء ِب ُخ ِ
صوصكُم ا ْفتَ َخ ْر ُت ِب ِه
أاما َم ُهَ ،ل ْم أا ْخ َج ْلَ .ول ِك ْن كَما أا َّن ك َُّل َشي ٍء
َح َّدثْناكم ِب ِه ُه َو ِص ْد ٌق ،فَهكَذا أايضاً فَ ْخ ُرنا
أ
تيطس ُوج َِد ِص ْدقاًَ 15 .و َعوا ِط ُف ُه
مام
َ
ا َ
زا َد ْت أاكْثَ َر تُجا َهكُمَ ،و ُه َو يَتَ َذك َُّر طا َعتَكُم
َجميعاً ،اإ ْذ ِب َخو ٍ
استَ ْقبَ ْلتُموهُ.
ف َو َر ْج َف ٍة ْ
 16أانا أا ْف َر ُح ِل�أنّي في ك ُِّل َش ٍ
يء وا ِث ٌق ِبكُم.

من َل حز ْن
شي لا تخْ َسرون ْب َس َب ْبناْ .
يسي َتوبِة َبلا رجو ْع وير ْد
لَ ّواِ لَخاطر اَلله َ
يسي.
َ
س ح ْزن ال ّدنْي ِا َموت َ
للخ ْ
لاصَ .ب ْ
كن لَخاطر اَلله َط ْلعوا
من َل ْكوا حزنْ ْ
ْ
فيكن ن ْ
واحتجاج ْو َغ َضب
َشاط ْ
اَأ ْش َق ْد َسوى ْ
ْو َخوف ْوشَ ْ
وق و ْم َح ِّبة ْوغيرِة ْونَ ْق ِمةْ .وف
ف
تن َ
كن طا ْهرين انْ ْ
َفس ْ
ك ْل شي َو َّر ْ
يتن ن ْ
َهال َم َس ِلةَ .بقى َخلّي تْكون هاي َل َك َت ْب ُت
كن م ُو ْبشان الغ ْلطا ْنْ ،ولا ْبشا ْن ها ْك َل
لْ ْ
لى ْبشا ْن ي ْنعرفْ قدّام اَلله
ف َح ّقوَ ،ب ِ
انْ َغ َل ْط َ
من هاي ن ْت َع ّزى ْو َمع
كن لَخاط ْرناْ .
نَشا ْط ْ
تاحت
َت ْعزِي ْتنا بالا َ ْك َث ْر ن ْف َر ْح لَف ََر ْح
تيطس َل ا ْر ْ
ْ
من َل ف شي
كنْ ،
عكن كلّ ْت ْ
ُروحو َم ْ
يخصكن ا ْف َت َخ ْر ُت ِفيو قدّامو ،ما خج ْل ُت.
ْ
كن كا ْن َح ْق،
َب ِ
لى كَما َل ك ْل شي َحكينا لْ ْ
تيطس َط َل ْع َح ْق.
فيكن قدّا ْم
كذاِ زاِ َفخ ْرنا ْ
ْ
يكن اأ ْك َث ْر زادواْ ،وه ّواِ ي ْت َذكَّ ْر
ْو َعواطفو َع َل ْ
كنَ ،و ْاش َون ْب َخوف ْو َر ْج ِفة
كن كلّ ْت ْ
طاع ْت ْ
من َل ف ك ْل شي
ْاس َت َقب ْلتنو .اَأنا اَأ ْف َر ْح ْ
فيكن.
لي ثقَة ْ
َونُ ْع ِل ُمكُم يا اإخ َْوتي َع ْن ِن ْع َم ِة الل ِه
كن يا اخوتي ْبن ْعمة اَلله َل
ونْ َع ّر ْف ْ
س َم ِكدو ِن ّيا،
دونْ ّيا ،ف ا ْمتحا ْن
ا َّلتي أُا ْعطيَت في كَنائ ِ
انْ َع َط ْت ف بِ َي ْع َم ْك ُ
ذيقن ال ّ ْ
گبي ْر ،ك ْثرِة صا ْر لَف ََرحنْ .وع ْم ْق اإنَّ ُه في ا ْم ِتحا ِن ضي ِقهِم الكَبي ِر صا َر َو ْف َرةٌ
ِل َف َر ِحهِمَ .و ُع ْم ُق فَ ْق ِر ِهم صا َر َو ْف َرة ً ِب ِغنى
خاهن.
ف ْقر ْن ك ْثرِة صار ْبغنى َس ْ
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ثوس
 2كو ِرنْ َ
ِ 3ل�أنّي أا ْش َه ُد َل ُهم أانَّ ُهم َعلى قَ ْد ِر
طاقَ ِتهِمَ ،و أاكْثَ َر ِم ْن طاقَ ِتهِم َو ِب إاراد ِتهِم،
َ 4طلَبوا اإ َلينا ِبتَ َو ُّس ٍل َش ٍ
ديد أا ْن ي َ ْشتَ ِركوا
يس كَما
في ِن ْع َم ِة ِخ ْد َم ِة ال ِق ّديسي َنَ 5 ،و َل َ
كُ ّنا نَ ْرجو ،ب َ ْل نُفو َس َهم َس َّلموا أا َّول� ً ِل َربِّنا،
َو َلنا أايضاً ِب َمشيئَ ِة الل ِه6 ،ما َج َعلَنا نَ ْطلُ ُب
تيطس أا ْن يُكْ ِم َل فيكُم أايضاً هكَذا
ِم ْن
َ
كَما ب َ َد أا ِ
هذ ِه ال ِّن ْع َم َةَ 7 .ول ِك ْن كَما أانَّكُم
في ك ُِّل َش ٍ
يء تَ ْزدادو َن ،في ال إ�يما ِن َوفي
الكَ ِل َم ِة َوفي ال َم ْع ِرفَ ِة َوفي ك ُِّل نَ ٍ
شاط
َوفي َمح َّب ِتنا َلكُم ،هكَذا في ِ
هذ ِه ال ِّن ْع َم ِة
أايضاً ا ْزدادوا8 .ل� اآ ُم ُر ْكم أامراً ،ب َ ْل ِبنَ ِ
شاط
ُرفَقائكُمِ ،ص ْد َق َم َح َّب ِتكُم أا ْختَب ُِرِ 9 .ل�أنَّكُم
تَ ْع ِرفو َن ِن ْع َم َة َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح ،ا َّلذي
افتقرَ ،و ُه َو ال َغ ِن ُّيِ ،لكَي
ِم ْن أا ْج ِلكُم
َ
10
شير
تَ ْستَ ْغنوا أانْتُم ِب َف ْق ِر ِه .مشورة ً أا ُ
َعلَيكُم بِهذا ا َّلذي ي َ ْن َف ُعكُمِ ،ل�أنَّ ُه ُم ْن ُذ العا ِم
الماضي ب َ َد ْأاتُم ل� أا ْن تُريدوا فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل
أا ْن تَ ْف َعلوا أايضاً11 .ول ِك ِن ال� آ َن أاكْ ِملوا
بِال ِف ْع ِل َ
ذاك ا َّلذي أا َر ْدتُم .فَكَما صا َر َلكُم
وق أا ْن تُريدوا ،هكَذا أاكْ ِملوا بِال ِف ْع ِل ِم ّما
َش ٌ
َلكُم12 .اإ ْن كا َن ُه َ
ناك اإرا َدةٌ ،فَ ِب َح َس ِ
ب ما
َل ُه ي ُ ْقبَ ُل ،ل� ِب َح َس ِ
يس َل ُهِ 13 .ل�أنَّ ُه ل�
ب ما َل َ
ضيقَ 14 ،ول ِك ْن
ِليَكو َن ِل� آ َخري َن ِو ْس ٌع َو َلكُم ٌ
الزمانِ ،فتَكو ُن
بِال ُمساوا ِة كونوا في هذا َّ
ولئكِ ،لكَي تَكو َن َزيادةُ
ص أا َ
ِزيادتُكُم ِلنَ ْق ِ

14-3:8

من َل ْ
قدارتن،
لنَ ،على َق ْد
ْ
اش َه ْد ْ
ْ
رادتنَ ،ط َلبوا منّا
من
قدارتن ،و ْب إا ْ
ْ
َوا ْك َث ْر ْ
وسل ْكثي ْر َت يشْ ت ْركو ْن ف ن ْعم ْة خ ْدمة
ْب َت ّ
لى
ّيسينْ .وم ُو كَما َل كنّا ن ْرجيَ ،ب ِ
ال َقد ْ
سن َسلَّموا اَأ َّو ْل شي لَ َر ْبناْ ،ولنا زاِ ْب إارادة
نَ ْف ْ
تيطس
من
لب ْ
اَللهْ ،وها ْذ واِ َل َخ ّلانا ن ْط ْ
ْ
َت ي َك ّم ْل كذاِ
فيكن زاِ َهالنّ ْع ِمة هاي،
ْ
لى كَما َل ف ك ْل شي
كَما َل َبداَ .ب ِ
تْزيدو ْن ،ف الايمان ْوف الك ْل ِمة ْوف
لكن،
ال َم ْعر ِِفة ْوف ك ْل نَشاط ْوف ْم َح ّب ْتنا ْ
ف َهالنّ ْع ِمة زاِ َخلّي تْزيدو ْن .م ُو
كذاِ َ
لى ْب َن ْ
قكن ،سدق
مركنَ ،ب ِ
شاط ر َف ْ
اأم ْر اَأاأ ْ
من َل ت ْعرفو ْن ن ْعمة
تكن اأ َج ّر ْبْ .
ْم َح ّب ْ
سيح ،هاك ال َغني َل صا ْر
َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
َفق ِي ْر لَخاط ْركنْ ،بشا ْن اأنْتن ْبف ْقرو ت ْن َغ َنو ْن.
كن،
ْوشَ و ْر اَأشي ْر َع َليكن ْبهاي َل ت ْن َف ْع ْ
س تْريدو ْن،
من َع ْم َن َّو ْل َبد ْ
من َل ْ
ْ
َيتن م ُو َب ّ
ِ
الس ْع َك ْملوا
َب ِ
س َّ
لى تْريدو ْن ت ْف َعلو ْن زاَ .ب ّ
بالفع ْل ها ْك شي َل َر ْدتنْ ،بشا ْن كَما َل
كن شَ ْ
وق َت تْريدو ْن ،كذاِ َك ْملوا
صار لْ ْ
لكنَ .ل كا ْن في اإرا ِدة
من شي َل ْ
بالفع ْل ْ
لل َعطيَ ،على َق ْد لَع ْندو الواِح ْد ي ْنقب ْل من
من َل م ُو
اَلله ،م ُو َعلى َق ْد َل ما ع ْندوْ .
لى
لكن ذي ْقَ .ب ِ
ْبشان يس ِي ْر وس ْع لَ َغيركن ْو ْ
ف َهال َّزما ْنَ ،ت تْكو ْن
بالّمساواة كونوا َ
3

4
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1:9–15:8

ص َهوكْ ،بشان ْزياد ْة َهو ْك زاِ
زيادت ْ
ْكن لَ َن ْق ْ
كن ،حتّى يس ِير ْمساواة .كَما
تْكو ْن لَ َن ْ
قص ْ
توبَ « :ل َكثَّ ْر اَأ َخ ْذ ،ما َزا ْد َعليو،
لَ ّواِ َم ْك ْ
س الام ْتنان
ْو َل ْق َليل اَ َخ ْذ ،ما نقصوَ ».ب ّ
تيطس َهال َّن ْ
شاط ها ْذ
ف َق ْل ْب
َلالله َل َح ْط َ
ْ
كن.
لَخاط ْر ْ
من َل ْكثي ْر كا ْن
من َل قب ْل َط َل ْبناْ .و ْ
ْ
كنْ .و َب َعثْنا َمعو
ْ
مه َتمْ ،ب إارادتو َط َل ْع لَع ْن ْد ْ
اَأخونا َل َمدَحو ف خ ْدمة ال ّ ْبشا َرة ف ك ّل
ال ِب َي ْعْ .وكذاِ حتّى اخْ تارتو ال ِب َيع َت ي ْط َل ْع
ف َهالنّ ْع ِمة هاي َل نخْ د ْم لَ َمجد اَلله،
َم ْعنا َ
دايرين بالْنا لا انْسا ْن ي ْم ْ
سك
ْولَ َتشْ جي ْعنا.
ْ
ف َهالشَّ ْغ ِلة ال ّ ْگبيرِة َل نخْ د ْم،
يب َ
َع َلينا َع ْ
نحن ِا بالفَضاي ْل م ُو قدّام
ين ْ
من َل ْ
مه َت ّم ْ
ْ
ِ
ِ
عن
سَ ،ب ِ
س زاْ .و َب َعثْنا َم ْ
لى قدّام النّا ْ
اَلله َب ْ
ف شَ غْلات ْكثير
زاِ اَأخونا َل َج َّر ْبنا ُه داي ْم َ
والس ْع ن ْ
ْوصار لْنا ثقَة ن ْ
َشيط اأ ْك َث ْر
َشيط واَِّ .
يكنَ .بقى ما دا ْم
واِ بالاتّكال ال ّ ْگبي ْر َل َع َل ْ
تيطسْ ،شريكي واِ و ْمع ِاو ْن َبيناتْكنْ ،وما
سيح
دام اخوتْنا َ
الاخ ْر ،رس ْل بِ َي ْع َم ْجد ال َم ْ
فيكن َو ّروا
ن ِاَ .دلي ْل َعلى ْم َح ّبتكن ْو َفخ ْرنا ْ
وچ ك ّل ال ِب َي ْع.
ين قدّا ْم ْ
ِف ْ
15

16

ولئك أايض ًا ِلنَق ِ
أا َ
ْصكُم ِلتَكو َن ُمساواةٌ.
ْتوبَ « :م ْن أاكْثَ َر ف أَا َخ َذ،
15كَما ُه َو َمك ٌ
قص ُه
َل ْم ي َ ْز َد ْد ل ُهَ ،و َم ْن قَليلا ً أا َخ َذَ ،ل ْم ي َ ْن ْ
َشي ٌءَ 16 ».ول ِك ِن ُشكْراً ِلل ِه ا َّلذي َو َض َع
تيطس هذا ال َّن َ
في قَ ْل ِ
شاط ِل� أ ْج ِلكُم.
ب َ

17
ِ 17ل�أنَّ ُه قَب َِل َطلَبَناَ ،و ِل ِش َّد ِة ا ْه ِتما ِم ِه
18
ب إارا َد ِت ِه َخ َر َج اإ َليكُمَ 18 .و أا ْر َس ْلنا َم َع ُه
أاخانا ا َّلذي َم ْد ُح ُه في البِشا َر ِة في ك ُِّل
19
َنائس
الكَنائ ِ
سَ 19 .ح ّتى اخْتا َرتْ ُه الك ُ
ا ْخ ِتياراً ِليَ ْخ ُر َج َم َعنا ب ِ
ِهذ ِه ال ِّن ْع َم ِة
20
ال َم ْخدو َم ِة ِم ّنا ِل َم ْج ِد الل ِهَ ،وتَ ْشجي ِعنا.
َ 20ونَ ْح ُن نَ ْح َر ُص أا ْن ل� ي َ َض َع أا َح ٌد فينا َعيباً
21
في ِ
هذ ِه (ال ُمه َّمة) ال َعظي َم ِة ا َّلتي نَ ْخ ِد ُم،
21
22
أ
مام الل ِه
ِل�أنَّنا ُم ْهتَ ّمو َن بِالفَضائ ِل ل� ا َ
أ
س أايضاً َ 22و أا ْر َس ْلنا
مام ال ّنا ِ
فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل ا َ
َم َع ُهما أايضاً أاخانا ا َّلذي ا ْختَ ْبرناهُ دائماً
23
في أامو ٍر كَثي َر ٍة فَكا َن نَشيطاًَ .و ُه َو ال� آ َن
أانْ َش ُط بِال� ِّتكا ِل الكَبي ِر َعلَيك ُْم23 .اإذاً،
تيطس ،فَ ُه َو َشريكي َو ُمسا ِع ٌد
اإ ْن يَكُ ْن
َ
24
فيكُمَ .واإ ْن يَكُ ْن أا َخوانا ال� آ َخرانِ ،فَ ُهما
س َم ْج ِد ال َمسي ِح 24 .اإذاً ،ب ُ ْرها َن
ُر ُس ُل كَنائ ِ
أ
أ
مام
َم َح َّب ِتكُم َوفَ ْخ ِرنا ِبكُم ا ْظهِروا فيهِم ا َ
س.
َو ْج ِه َجمي ِع الكَنائ ِ
َو َع ْن ِخ ْد َم ِة ال ِق ّديسي َنَ ،س أا ْف َع ُل زائداً
ّيسينَ ،ت َاسوي
ْو َعلى خ ْدمة ال َقد ْ
(ل� َضرو َرةَ َل ُه) اإ ْن كَتَ ْب ُت اإ َليكُم.
كن.
شي ْزيادة (م ُو ت ْل َز ْم) َل َك َت ْب ُت ْل ْ

9
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ِ 2ل�أنّي أا ْع ِر ُف ا ْس ِت ْعدا َد َضمي ِركُمَ ،و ِلهذا
ا ْفتَ َخ ْر ُت ِبكُم َلدى ال َم ِكدون ّيين ب أِا َّن اآخائ ّيا
ُمتَ َه ِّيئَ ٌة ُم ْن ُذ العا ِم الماضيَ ،وغ ََيرتُكُم
َح َّر َض ْت كَثيري َنَ 3 .ول ِك ْن أا ْر َس ْل ُت ال إ�خ َْوةَ،
ِلئَ ّلا ي َ ْذ َه َب َعبَثاً ال َف ْخ ُر ا َّلذي ا ْفتَ َخ ْرنا
ِبكُم فيما يَتَ َع َّل ُق ب ِ
ِهذ ِه ال َم ْس أا َل ِةِ ،لتَكونوا
كَما قُ ْل ُت ُم ْستَ ِع ّدي َنُ 4 .ربَّما يُرا ِفقُني
َم ِكدون ّيو َن َويَجِ دونَكُم غ ََير ُم ْستَ ِع ّدي َن،
فَنَ ْخ َج ُل نَ ْح ُن ِلئَ ّلا نَقو َل أانْتُم تَ ْخ َجلو َن
ب َ
ِذاك ال َف ْخ ِر ا َّلذي ا ْفتَ َخ ْرنا.
يت أا ْن أا ْطلُ َب ِم ْن اإخ َْوتي أا ْن
ِ 5لهذا ا ْعتَنَ ُ
ي َ ْسبِقوني اإ َليكُم َوي ُ ِع ّدوا ِت ْل َك البَ َركَ َة ا َّلتي
استَ َج ْبتُم اإ َليهاِ ،لتَكو َن ُم َع َّدة ً
َسبَ َق أا ِن ْ
ك أَانَّها ب َ َركَ ٌة ل� ك أَانَّها َط َم ٌعَ 6 .ول ِك ْن َم ْن
ي َ ْز َر ْع بِالبُ ْخ ِل ،فَبِالبُ ْخ ِل أايضاً ي َ ْح ُص ُد.
َو َم ْن ي َ ْز َر ْع بِالبَ َركَ ِة ،فَبِالبَ َركَ ِة أايضاً
ي َ ْح ُص ُد7 .ك ُُّل وا ِح ٍد ِب َح َس ِ
ب ما في قَ ْل ِب ِه،
طي
ل� ِب ُح ْز ٍن أاو ِم ِن ْ
اض ِطرا ٍرِ ،ل� أ َّن ال ُم ْع َ
ال َم ْسرو َر ُه َو ا َّلذي ي ُ ِح ُّب ُه الل ُهَ 8 .والل ُه قا ِد ٌر
زيدكم ك َُّل ِن ْع َم ٍة ،فَيَكو ُن َلكُم في ك ُِّل
أا ْن ي َ َ
حي ٍن في ك ُِّل َش ٍ
يء ما يكْفيكُمَ ،وتَ ْزدادو َن
ْتوب:
في ك ُِّل َع َم ٍل صا ِل ٍح9 .كَما ُه َو َمك ٌ
َراء َوب ُِّرهُ ي َ ْثبُ ُت اإلى
«ب َ َذ َر َو أا ْعطى ال ُفق َ
ال�أب َ ِدَ 10 ».و َ
ذاك ا َّلذي ي ُ ْعطي بِذاراً ِللبا ِذ ِر
َو ُخ ْبزاً ِلل َم ْأاكَ ِلُ ،ه َو ي ُ ْعطي َويُكْ ِث ُر بِذا َركُم
َوي ُ َع ِّظ ُم ِثما َر ب ِِّركُمِ 11 ،لكَي تَ ْستَ ْغنوا في

11-2:9

من هاي
من َل ا ْعرف ْاست ْعدا ْدكنْ .و ْ
ْ
تولن:
دونْ ّيا ،ق ْل ْ
ا ْف َت َخ ْر ُت ْ
فيكن قدّام اَأ ْه ْل َم ْك ُ
من َعم َن َّول.
ّين ن ِا ْ
مس َتعد ْ
اَأه ْل اآخائ ّيا ْ
س َب َعث ُْت
ْوغيرت ْ
سَ .ب ْ
ْكن َح َّمست ْكثي ْر ن ِا ْ
يرو ْح َع الفاضي
الاخْ وِة لَع ْن ْد ْ
كن ْبشا ْن لا ُ
فيكن َعلى َهال َم َس ِلةْ ،بشا ْن
َفخ ْر َل ا ْف َت َخ ْرنا ْ
كن
ّين .ي ْم ْ
مس َتعد ْ
كَما َل ق ْل ُت تْكونو ْن ْ
وكن م ُو
وير ْ
س ْ
من َم ْك ُ
دونْ ّيا َ
يجي َمعي ن ِا ْ
نحن ِا – ْبشان لا نْقول
نستحي ْ
مس َتعد ْ
ّينْ ،و ْ
ْ
تس َت َحون – ْبها ْك َفخ ْر َل ا ْف َت َخ ْرنا.
اأنْ ْ
تن ْ
لب من اخوتي
ْبشا ْن هاي ا ْه َت َّم ُ
يت َت ا ْط ْ
ويح ْضرون
يجو ْن قدّامي لَع ْن ْد ْ
كنَ ،
َت َ
من َقبل ْاس َت َمعتنْ ،بشان
َالب َر ِكة هاي َل ْ
ساس َب ِر ِكة ،م ُو َعلى
تْكون ْم َح َّض َرة َعلى اَأ ْ
س هايَ ،ل ي ْز َر ْع بالبخ ْل،
ساس َط َم ْعَ .ب ْ
اَأ ْ
بالب َر ِكة،
بالبخ ْل زاِ ْ
يحصدْ .و َل ي ْز َر ْع َ
يحص ْد .ك ْل واِح ْد ،كَما َل
بالب َر ِكة زاِ ْ
َ
من
في َ
ف َق ْلبو َخلّي ي ْت َب َّرعْ ،م ُو ْبحز ْن يا ْ
يحب اَلله.
َم ْجبور ِّية :للم ْعطي الف ْرحان
ّ
كن ك ْل ن ْع ِمة حتّى داي ْم
ْوي ْط َل ْع بيد اَلله يزي ْد ْ
كن،
ف ك ْل شي ،شي َل ي ْكفاكن يكون لْ ْ
صالح .كَما لَ ّواِ
وتْزيدو ْن ف ك ْل َع َم ْل
ْ
توبَ « :ب َذر ْو َعطى للف ِ
ْبت
َقارى وب ّرو يث ْ
َم ْك ْ
للا َأ َب ْدْ ».وها ْك َل ي ْعطي ْبذا ْر للباذ ْر و ْغ َبي ْز
كن وي َعظّم
للاَك ْل ،ه ّواِ ي ْعطي وي َكثّر ْبذا ْر ْ
كنْ .بشا ْن ف ك ْل شي ت ْنغ َنون
ْثما ْر ب ْر ْ
2
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7:10–12:9

يجيب شك ْر َلالله.
السخاَ ،ل بي ْدنا
ْ
ْبك ّل َّ
س يس ْد
ْ
من َل َع َم ْل َهالخ ْد ِمة هاي م ُو َب ّ
ِ
لى يزيد زا ْبشكر ْكثي ْر
ّيسينَ ،ب ِ
عازة ال َقد ْ
صارت
تن ِفيا
ْ
َلاللهَ .هالخ ْد ِمة َل انْف ََح ْص ْ
تن
من َل ط ْع ْ
يس ْبحو ْن َلاللهْ ،
َس َب ْب َت َ
سيحْ ،
تن َمعن
َعقيدة ْبشارة ال َم ْ
واش َت َر ْك ْ
يصلَّون
ْب َسخاكنْ ،و َم ْع ك ّل انْسا ْنْ .و َت َ
كن ب ْم َح ِّبة ْگبيرِةَ ،على كثْر ْة ن ْعمة اَلله
ْبشانْ ْ
يكن .الام ْتنا ْن َلالله َعلى ن ْعمتو َل
َل َع َل ْ
ف.
ف ُوق ال َو ْص ْ
لب م ْنكن ْبوداعة
َوانا
بولس اأ ْط ْ
ْ
ال َمسيح ْو َتواضعوَ ،مع َل م ْتواضع
لى
كن وچ َل وچَ ،ب ِ
اَنا َو ْق ْت َل اكو ْن ع ْن ْد ْ
س
َو ْق ْت َل اكون ْبعي ْد اأتّك ْل َع َل ْ
يكنَ .ب ّ
جيت اَأنْجبر ْبثق ْة َل
من ُ
كن لا ْ
لب م ْن ْ
اأ ْط ْ
ْجاس ْر – كَما َل ا ْفتك ْر َ -على ن ِاس
لي اأت َ
من َل
ْ
يحسبونا ن َْسلك ْبموجب َّ
الج َس ْدْ .
نس ْ
بالج َس ْد ،م ُو َع ْس َكر ِّية
لك َّ
حتّى َل كا ْن ْ
لاح َع ْس َكريّتنا
من َل ْس ْ
َج َسد ِّية نخدمْ ،
لاح ق ّوة اَلله
لاح َج َسدي واَِ ،ب ِ
لى ْس ْ
م ُو ْس ْ
ْو ِفيو ن ْف َتح ْقلاع ْم َح َّص ِنةْ ،و ْنهدم ا ْفكار
ْوك ْل علو ي ْعلى ْقبا ْل َم ْعرفة اَلله ْون ْم ْ
سك ك ّل
مس َتعدّين
يسرا لَطاعة ال َم ْ
سيحْ .و ْ
ال ْعقو ْل َ
كن.
نْعاقب ْ
يين َو ْق ْت َل ت ْك َم ْل طاع ْت ْ
العاص ْ
تنَ .ل في اَأ َّح ْد واث ْق
ف ْوجاه ْت َطلعون انْ ْ
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الس ِ
ك ُِّل َش ٍ
خاء ا َّلذي يُكْ ِم ُل َع ْن
يء ِبك ُِّل َّ
هذ ِه ِ
ي َ ِدنا ُشكْراً ِلل ِهِ 12 .ل� أ َّن َع َم َل ِ
الخ ْد َم ِة،
زيد
ل� ي َ ُس ُّد اإ ْعوا َز ال ِق ّديسي َن فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل ي َ ُ
ب تَ ْز ِكيَ ِة ِ
أايضاً ب ُِشكْ ٍر كَثي ٍر ِلل ِه13 .ب َِسبَ ِ
هذ ِه
ِ
الخ ْد َم ِة ي ُ َم ِّجدو َن الل َهِ ،ل�أنَّكُم َخ َض ْعتُم
قيدةَ بِشار ِة ال َمسيحَ ،وا ْشتَ َركْتُم َم َع ُهم
ِل َع َ
ب َِسخا ِئكُم َو َم َع ك ُِّل اإنْسانٍَ 14 .و َسيُ َص ّلو َن
ِم ْن أا ْج ِلكُم ِب َم َح َّب ٍة َعظي َم ٍةِ ،لكَ ْث َر ِة ِن ْع َم ِة
الل ِه ا َّلتي َعلَيكُم 15 .فَال� ْم ِتنا ُن لل ِه َعلى
الو ْص ِ
ف.
َعط َّي ِت ِه فائ َق ِة َ
َو أانا بو ُل ُس أا ْطلُ ُب ِم ْنكُم ب َِودا َع ِة
واض ِع ال َمسي ِحَ ،م َع أانّي َو ْجهاً
َوتَ ُ
ِل َو ْج ٍه ُمتَ ِ
واض ٌع ِع ْن َدكُمَ ،ول ِك ّني حي َن
أاكو ُن بَعيداً َع ْنكُم وا ِث ٌق أانا ِبكُم 2 .أا ْطلُ ُب
ِم ْنكُم أالّ� أُا ْجبَ َرَ ،متى ِج ْئ ُت ،بِال ِّث َق ِة ا َّلتي
س
جاسر كَما أُافُك ُِّر َعلى أُانا ٍ
لي أا ْن أاتَ َ
ي َ ْح ُسبونَنا نَ ْسلُ ُك ِب َح َس ِ
ب ال َج َس ِدِ 3 .ل�أنَّ ُه
َواإ ْن كُ ّنا نَ ْسلُ ُك بال َج َس ِد ،فَلَ ْسنا نَ ْخ ِد ُم
يس
ُج ْن ِديَّ ًة َج َسديَّ ًةِ 4 ،ل� أ َّن َ
سلاح ُج ْن ِديِّ ِتنا َل َ
َج َس ِديًّا ،ب َ ْل ِم ْن قُ َّو ِة الل ِهَ ،و ِب ِه نَ ْفتَ ِت ُح
ِقلاعاً ُم َح َّصنَ ًةَ 5 ،ونَ ْه ِد ُم أافْكاراً َوك َُّل ُع ٍّلو
ي َ ْعلو في ُموا َج َه ِة َم ْع ِرفَ ِة الل ِهَ ،ونَ ْسبي
ك َُّل ال ُعقو ِل ِلطا َع ِة ال َمسي ِحَ 6 .و ُم ْستَ ِع ّدو َن
أا ْن نُعا ِق َب ال ُعصاةَ حي َن تَكْ ُم ُل طاعتُكُم.
الوجو ِه تَ ْن ُظرو َن أانْتُم .اإ ْن كا َن أا َح ٌد
7في ُ
وا ِثقاً ِم ْن نَف ِْس ِه أانَّ ُه ِلل َمسي ِح ،فَ ْليَ ْعلَ ْم هذا

10

ثوس
 2كو ِرنْ َ
ِم ْن نَف ِْس ِه أانَّ ُه كَما ُه َو ِلل َمسي ِح ،فَهكَذا
أايضاً نَ ْح ُنِ 8 .ل�أنَّ ُه اإ ِن ا ْفتَ َخ ْر ُت أاكْثَ َر قَليلا ً
ِالس ْل َط ِة ا َّلتي أا ْعطاني َربُّنا ل� أا ْخ َج ُل،
ب ُّ
ِل�أنَّ ُه ِلبُ ْنيا ِنكم أانْتُم أا ْعطانا ،ل� ِل َه ْد ِمكُم.
َ 9ول ِك ْن أا ْض ُر ُب َصفْحاً ِلئَ ّلا ي ُ َظ َّن ِف َّي
أانّي أُاخي ُفكُم اإخافَ ًة في َرسائليِ 10 .ل� أ َّن
ُه َ
الر ُ
سائل ث َقيلَ ٌة َوقَويَّ ٌة،
ناك َم ْن يَقو ُلَّ :
عيفَ ،وكَ ِل َمتُ ُه
َول ِك َّن ُحضو َرهُ ِبالجِ ْس ِم َض ٌ
ُم ْز َدراةٌَ 11 .ول ِك ْن ِليَ ْعلَ ْم َم ْن يَقو ُل هذا
أانَّنا كَما نَ ْح ُن في كَ ِل َم ِة َرسائ ِلنا َونَ ْح ُن
غائبو َن ،هكَذا أايضاً نَ ْح ُن بِال ِف ْع ِل َونَ ْح ُن
ِ
حاضرو َنِ 12 .ل�أنَّنا ل� نَتَجا َس ُر أا ْن نَ ُع َّد أاو
قيس أانْف َُسنا ب أِا َ
فخمو َن
ولئك ا َّلذي َن ي ُ ِّ
نَ َ
أانْف َُس ُهمَ .ول ِك ْن ِل�أنَّ ُهم يَقيسو َن أانْف َُس ُهم
ب أِانْف ُِسهِم ،ل� ي َ ْف َهمو َن 13 .أا ّما نَ ْح ُن فَلا
نَ ْفتَ ِخ ُر ب أِاكْثَ َر ِم ْن ِق ِ
س
ياسنا ،ب َ ْل ِب ِقيا ِ
الحد ا َّلذي َح َّد َد َلنا الل ُه ِلنَ ِ
ص َل َح ّتى
ِّ
اإ َليكُمِ 14 .ل�أنَّنا ل� نَ ُم ُّط أانْف َُسنا ك أَانَّنا َل ْم
ِ
نص ْل اإ َليكُم ،فنَ ْح ُن َو َص ْلنا اإ َليكُم ِببِشا َر ِة
َوق ِق ِ
ياسنا ِبتَ َع ِ
ب
ال َمسيحَ 15 .ول� نَ ْف َخ ُر ف َ
اآ َخري َن ،ب َ ْل نَ ْرجو أانَّ ُه حي َن ي َ ْع ُظ ُم اإيمانُكُم،
ب ِق ِ
َسنَتَ َع َّظ ُم ِبكُم ِب َح َس ِ
ياسنا َونَ ْزدا ُد،
16اإلى ما ُه َو أاب َ ْع ُد ِم ْنكُم في ال َّت ْبشي ِر .ل�
س ا آ َخري َن.
نَ ْفتَ ِخ ُر أبا ْعما ٍل أُاتْ ِقنَ ْت في ِقيا ِ
17
ِالر ِّب»،
َول ِك ْن « َم ْن ي َ ْفتَ ِخ ْر ،فَ ْليَ ْفتَ ِخ ْر ب َّ

17-8:10

سيح واَِ ،خلّي ي ْعرفْ  ،كَما
من ُروحو لل َم ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
نحناَ .ل ْش َوي اأ ْك َثر
سيح ،كذا زا ْ
لَ ّوا لل َم ْ
ا ْف َت َخ ْر ُت ْبس ْل َط ْة َل َعطاني َر ْبنا م ُو اخْ َج ْل،
الس ْل َطة) ،م ُو
من َل لَ َعما ْركن انْ ْ
ْ
تن َعطانا ( َه ّ
س اَ َطنّش ْبشا ْن لا اأ َّحد ي ْفتك ْر
لَ َخرا ْب ْ
كنَ .ب ّ
من َل في
كن فْ مك ِاتيبيْ .
َخ ّويف اَ َخ ّو ْف ْ
س
ن ِاس يقولون :الّمك ِا ْ
تيب ثَقي ِلة ْو َقو ِّيةَ ،ب ْ
جسمو شَ خْ ص ّيتو َضعي ِفة
َو ْق ْت َل يجي ْب ْ
لى هاي َخلّي ي ْفتك ْر
تافهةَ .ب ِ
ي ِا ْوك ْلمتو َ
نحن ِا ف ك ْلمة
ها ْذ َل كذاِ يقولْ ،كَما َل ْ
نحن ِا بالفع ْل
نحن ِا غايبين ،كذاِ زاِ ْ
مك ِاتيبنا ْو ْ
من َل م ُو
رين.
َو ْق ْت َل نْكو ْن
ْ
ْ
حاض ْ
َفسنا َم ْع َهو ْك
سب يا
جاسر ْ
نقيس ن ْ
نح ْ
ن ْت َ
ْ
من َل هنّ ِا ْب َن ْفسن
سنَ .ب ِ
لى ْ
َل يفَخْ مو ْن نَ ْف ْ
نحن ِا
س ْ
يقيسو ْن نَ ْف ْ
سن ،م ُو ي ْف ْتهمو ْنَ .ب ْ
لى ن ْفتخ ْر
ياسناَ ،ب ِ
م ُو ن ْفتخ ْر اأ ْك َث ْر من ْق ْ
نوص ْل دي
الح ْد َل َق َسم لْنا اَألله َت َ
ب ْقياس َ
من َل م ُو نْ ْ
َفسنا كَما َل
كنْ .
لَع ْن ْد ْ
مط ن ْ
لين
نحن ِا ْ
نْكو ْن م ُو ْ
كنْ .
واص ْ
لين لَع ْن ْد ْ
واص ْ
سيحْ .وم ُو ن ْفتخ ْر
كن ب ْبشارة ال َم ْ
ْ
نحن ِا لَع ْن ْد ْ
ِ
لى لنا َرجا،
سَ .ب ِ
ف ُوق ْق ْ
ياسنا ْب َت َع ْب َغي ْر نا ْ
فيكن َعلى
كنَ ،ت ن ْگ َب ْر ْ
َو ْق ْت َل ي ْگ َب ْر اإيمانْ ْ
كن.
َق ْد َح ْدنا .ونْزيد نْ َبشّ ْر حتّى لا َأ ْب َع ْد م ْن ْ
ف ْحدو ْد خ ْدم ْة
لت َ
م ُو ن ْفتخ ْر با ْعمال انْ َع َم ْ
لى «ها ْك َل ي ْفتخ ْر ،بال َّر ْب
سَ .ب ِ
َغي ْر ن ِا ْ
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 2كو ِرنْ َ

9:11–18:10

من َل م ُو ها ْك َل ي ْمد َْح
َخلّي ي ْفتخ ْرْ »،
لى ها ْك َل ال َّر ْب
نَ ْفسو ،ه ّواِ واِ ال ّ ْم َزكّىَ ،ب ِ
ي ْمدَحو.
18

بولس وال ّرس ْل الگ ّذاِبين

11

َع َل ّوا ت ْت َح َّملوني ْش َوي َت ْاحكي
من َل
ْب َحما َقةَ ،ب ِ
لى ت ْت َح َّملونيْ ،
توكن
من َل َخ َط ْب ْ
يكن غيرة اَللهْ ،
اغا ْر َع َل ْ
كن
ّ
لرجا ْل (كَما) ب ْن ْت طا ْه َرة َت ا َق ّد ْم ْ
عت
الح ِّية َض َّي ْ
لل َم ْ
س اَخافْ كَما َل َ
سيحَ .ب ّ
َح ّوا ْبغشّ ا ،كذاِ ت ْنفسد ْعقولْكن ْوت ْب َع ْد م
الاس ِ
سيح .ق ْل ُت
تقامة وال َّطها َرة َل ع ْند ال َم ْ
ْ
كن كَرز
من َل يكو ْن ها ْك َل جا لع ْن ْد ْ
ها ْذ ْ
كن
كن َعلى َيس ُو ْع َغي ْر َيس ُو ْع َل ك ََر ْزنا لْ ْ
لْ ْ
تن،
َع َليو ،يا اَأ َخ ْذ ْتن ُرو ْح َغي ْر ُروح َل َاخ ْذ ْ
يا قب ْلتن ْبشا َرة َغي ْر هاي َل قب ْلتنْ ،ك َويّس
من َل ا ْفتكر م ُو اَأنْقَص
كا ْن َت ت ْقت ْنعو ْنْ .
يدين .حتّى
من رس ْل لَنّ ِا ْكثي ْر زاِ ْ
اَنا ْبشي ْ
َل ك ْن ُت َب ْ
ف
سيط ف كَلاميَ ،ب ِ
لى م ُو َ
كن.
َم ْعرفتيَ ،ب ِ
لى ف ك ْل شي انْ َكشَ ْفنا لْ ْ
ف َح ْقكن ْبهاي َل
كن َغ َل ْط غل ْط ُت َ
يا ي ْم ْ
لاش
نَخَّ ُ
يت نَ ْفسي ْبشا ْن اأنْ ْ
تن ت ْع َلو ْن ،و ْم َب ْ
ك ََر ْز ُت لْكن ْبشارة اَللهْ ،و َغي ْر بِ َي ْع شَ لَّ ْح ُت
كنْ ،و َو ْق ْت َل
َو َاخ ْذ ُت َم
صاريف لَخ ْدم ْت ْ
ْ
َّلت َعلى اَ َّح ْد
كن ْ
واحت ْز ُت ،ما َثق ُ
ُ
جيت لَع ْن ْد ْ
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يس َم ْن ي َ ْم َد ُح نَف َْس ُه ُه َو ال ُم َزكّى،
ِ 18ل�أنَّ ُه َل َ
الر ُّب.
ب َ ْل َم ْن ي َ ْم َد ُح ُه َّ

َليتَكُم تَتَ َح َّملونَني قَليلا ً ِل�أتَكَ َّل َم
ِب َحماقَ ٍةَ ،ول ِك َّنكم تَتَ َح َّملونَني
أايضاًِ 2 ،ل�أنّي أاغا ُر َعلَيكُم غ ََيرةَ الل ِه،
راء طا ِه َرة ً
ِل�أنّي َخ َط ْبتُكُم ِل َر ُج ٍل َع ْذ َ
خاف أانَّ ُه
ِل�أُقَ َّد َمكُم ِلل َمسي ِحَ 3 .ول ِك ّني أا ُ
كَما أا َض َّل ِت ال َح َّي ُة َح ّو َاء ِب َمكْ ِرها ،هكَذا
تُف َْس ُد ُعقو ُلكم َع ِن البِسا َط ِة ا َّلتي ِع ْن َد
ال َمسيحِ 4 .ل�أنَّ ُه َلو أا َّن ا َّلذي أاتى اإ َليكُم
كَ َر َز َلكُم ِبيَسو َع ا آ َخ َر غَي ِر ا َّلذي كَ َر ْزنا ِب ِه
َلكُم ،أاو أا َخ ْذتُم روحاً غَي َر ا َّلذي أا َخ ْذتُم،
أاو قَ ِب ْلتُم بِشا َرة ً غَي َر ا َّلتي قَ ِب ْلتُمَ ،لكُ ْنتُم
تُطيعو َن َج ِّيداًِ 5 .ل�أنّي أُافَك ُِّر أانّي َل ْم أانْق ُْص
الر ُس ِل الفاضلي َن ج ًِّداِ 6 .ل�أنّي
َشيئاً َع ِن ُّ
َير َم ْصقو ٍل في كَلامي،
َواإ ْن كُ ْن ُت غ َ
يس في َم ْع ِرفَتي ،ب َ ْل في ك ُِّل َش ٍ
يء
فَلَ َ
قَ ِد انْك ََشفْنا ِع ْن َدكُم 7 .أا ْم َل َع ّلي أا َس ْأا ُت
تواض ْع ُت ِلتَ ْرتَ ِفعوا أانْتُمَ ،و َم ّجاناً
ساءة ً اإ ْذ َ
اإ َ
َنائس أُاخْرى
كَ َر ْز ُت َلكُم بِشا َرةَ الل ِه! َ 8وك َ
َسلَ ْب ُت َو أا َخ ْذ ُت نَفَقا ٍ
ت ِل ِخ ْد َم ِتكُمَ 9 .وحي َن
يت اإ َليكُم َوا ْحتَ ْج ُتَ ،ل ْم أُاثَق ِّْل َعلى أا َح ٍد
أاتَ ُ
ِم ْنكُمِ ،ل� أ َّن ال إ�خ َْوةَ ا َّلذي َن أاتَوا َمعي ِم ْن

11

ثوس
 2كو ِرنْ َ
َم ِكدو ِن ّيا ُهم ا َّلذي َن َس ّدوا ا ْح ِتياجيَ .وفي
ك ُِّل َش ٍ
يء َح ِف ْظ ُت نَفْسي أوا ْح َف ُظها ِم ْن أا ْن
أُاثَق َِّل َعلَيكُمِ 10 .ف َّي ُه َو َح ُّق ال َمسي ِح؛ ل�
ي ُ ْب َط ُل هذا ال َف ْخ ُر ِف َّي في َمنا ِط ِق ا آخائ ّيا.
ِ 11لماذا؟ أال�نّي ل� أُا ِح ُّبكم؟ الل ُه ي َ ْعلَ ُم.
َ 12ول ِك ّني أا ْف َع ُل هذا َو َس أا ْف َع ُل ِل� أ ْق َط َع ُح َّج َة
أا َ
ولئك ا َّلذي َن ي َ ْطلُبو َن ُح َّج ًة ِليَ ْظهروا ِم ْثلَنا
ِ
هؤل�ء ُر ُس ٌل
فيما ي َ ْفتَ ِخرو َن ِب ِهِ 13 .ل� أ َّن
ك ََذب َ ٌة َوفَ َعلَ ٌة غ َّشاشو َنَ ،ويَتَ َق َّنعو َن ب ِِش ْب ِه
ُر ُس ِل ال َمسي ِحَ 14 .ول� غَراب َ َة في هذاِ ،ل�أنَّ ُه
الشيطا ُن يَتَ َق َّن ُع ب ِِش ْب ِه َم ِ
لاك نو ٍر،
اإ ْن كا َن َّ
يس بِال� أ ْم ِر الكَبي ِر اإ ْن تَ َق َّن َع خ ُّدا ُم ُه
 15فَلَ َ
أايضاً ب ِِش ْب ِه خ ُّدا ِم الب ِِّر .أا َ
ولئك ا آ ِخ َرتُ ُهم
ِب َح َس ِ
ب أا ْعما ِلهِم ستَكو ُن.
َ 16و أاعو ُد ف أَاقو ُلُ :ربَّما كا َن ُه َ
ناك َم ْن
ي َ ُظ ُّن أانّي جا ِه ٌل .فَ إا ْن َل ْم يَكُ ِن ال� أ ْم ُر كذ ِل َك،
فَا ْقبَلوني َواإ ْن كُ ْن ُت جا ِهلا ً ِلكَي أا ْفتَ ِخ َر أانا
أايضاً قَليلا ً17 .ما أاتَكَ َّل ُم ِب ِه ،ل� أاتَكَ َّل ُم ِب ِه
في َربِّنا ،ب َ ْل أ
وع
كانَّما ِب َحماقَ ٍة بِهذا ال َّن ِ
ِم َن ال� ْف ِتخا ِر18 .بِما أا َّن كَثيري َن ي َ ْفتَ ِخرو َن
ِب َح َس ِ
ب ال َج َس ِدَ ،س أا ْفتَ ِخ ُر أانا أايضاً،
ِ 19ل�أنَّكُم ب ُِسرو ٍر تَ ْستَ ِمعو َن اإلى نا ِقصي
َماء 20 .وتُذ ِعنو َن
ال َع ْق ِل اإ ْذ أانَّكُم ُحك ُ
ِل َم ْن ي َ ْستَ ْعب ُِدكُمَ ،و ِل َم ْن ي َ ْأاكُلُكُمَ ،و ِل َم ْن
ي َ أاخ ُُذ ِم ْنكُمَ ،و َل َم ْن يَتَعالى َعلَيكُمَ ،و ِل َم ْن

20-10:11

دونْ ّيا هنّ ِا
م ْنكن :الاخْ وِة َل َجوا َمعي ْ
من َم ْك ُ
سدّوا عازتيْ .وف ك ْل شي د ْر ُت بالي َعلى
يكن .في واِ
نَ ْفسي َوادي ْر بالي لا اَأ َث ّقل َع َل ْ
سيحَ ،بقى َهالفَخ ْر لا ي ْب َط ْل في
َح ّق ال َم ْ
يكن؟
َ
يش م ُو ا َث ّق ْل َع َل ْ
ف مناطق اآخائ ّيا .لَ ْ
لى اَأ َسي
كن؟ اَألله ي ْعرفْ َ .ب ِ
من َل م ُو اح ْب ْ
ْ
الحجة َعلى
هاي ْو َت َاسي ْبشا ْن اَأ ْق َطع
ِّ
حجة َت ي ْط َلعو ْن
َهو ْك َل يدَورو ْن َعلى ِّ
من َل
كَمانا ف شي َل ي ْفتخْ رو ْن ِفيوْ .
اشين،
بين ن ِاْ ،وع ّما ْل غشّ ْ
َهو ْذ رس ْل گ ّذاِ ْ
سيحْ .وها ْذ
سن كَما رسل ال َم ْ
وي َو َّرو ْن نَ ْف ْ
ريب واَِ :ل كان الشّ ِيطان ي َو ّري
م ُو شي َغ ْ
نَ ْفسو كَما َملا ْك نو ْر ،م ُو شَ ْغ ِلة ْگبيرِة ي ِا
سن كَما خ ّداِمين الب ْر.
َل خ ّداِمينو زاِ َو َّروا نَ ْف ْ
مالن َت تْكو ْن.
َهوك اآِخْ رتن ْبموجب ا ْع ْ
رجع اَقولْ :ي ْمكن اَ َّحد يقو ْل َب ْلكي
اَأ َ
كات كَذاِ ،حتّى َل
جاهل اَناْ .و َل ما ْ
ج ِاهل اَنا ا ْق َبلوني! ْبشا ْن اَنا زاِ ْش َوي اَأ ْفتخ ْر.
ف َر ْبنا اَأ ْحكي،
احكي ،م ُو َ
شي َل ْ
ف َهال َّنو ْع م
َب ِ
لى كَما َل يكون ْب َحما َقة َ
س ي ْفتخْ رو ْن ف
الا ْفتخا ْر .مادام ْكثي ْر ن ِا ْ
سوطين
من َل َم ْب
َّ
ْ
الج َس ْد ،اَأنا زاِ َت ا ْفتخ ْرْ ،
كيمين.
الح
ْ
تست ْمعو ْن لَنا ْقصين ال َعقل اأنْ ْ
تن َ
ْ
يس َت ْعب ْدكنْ ،ولا ْذ َل
تس َت ْسلمو ْن لا ْذ َل ْ
ْو ْ
ياك ْلكنْ ،ولا ْذ َل ياخ ْذ م ْنكنْ ،ولا ْذ َل
كن س ّلايِة َعلى
ي َعلّي َع َليكنْ ،ولا ْذ َل يضْ ر ْب ْ
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كن .كَما َل يكون ْبذ ّل اَقولْ ،كَما َل
ْ
وچ ْ
ِ
ص َعقل اَقولْ :ف
يكون ضْ عافْ ْ
نحناْ ،ب َن ْق ْ
ْجاس ْر.
جاسر اَ َّح ْد ،اَأنا زاِ اأت َ
ك ْل شي َل ي ْت َ
يين ن ِا ،اَأنا
يين ن ِا ،اَأنا زاَِ .ل ْاسرائي ِل ْ
َل ع ْبرانِ ْ
زاَِ .ل ب ْزراية ا ْبراهي ْم ن ِا ،اَأنا زاَِ .ل خ ّداِمين
ص َعقل اَقولْ :اَأ ْز َي ْد منّن
ال َم ْ
سيح ن ِاْ ،ب َن ْق ْ
بات،
الض ْر ْ
اَنا .ف ال َّت َع ْب ،اَأ ْز َي ْد منّ ْن .ف َّ
چات ،اَأ ْز َي ْد منّ ْن.
اَأ ْز َي ْد منّ ْن .ف ال َك َل ْپ ْ
وتاتَ ،ك ّرات ْكثي ْر .م الياهو ْد،
ف ال َم ْ
ناقص
پاچ
س َك ّر ْ
عين ق ْر ْ
ات اَأ ْر ْبعين اَ ْر ْب ْ
ْ
َخ ْم ْ
بالخي َزرانات
واِحد ا ْت َق ْر َپ ْچ ُت .ث َْث َك ّر ْ
ات َ
ات،
انْ َض َر ْب ُتَ .ك َّرة انْ َر َج ْم ُت .ث َْث َك ّر ْ
ف َغ َر ْق َس ّفي ِنة ،نْهار ْولَي ْل ف َالبح ْر َبلا
َ
ف َخ َطر
َس ّفي ِنة ك ْن ُت .ف ط ْرقات ْكثي ْرَ ،
ف َخ َط ْر
عين ط ْر ْقَ ،
انْهارَ ،
ف َخ َط ْر قطّ ِا ْ
ف َخ َط ْر
ف َخ َط ْر م الا َم ْمَ .
من َعشيرتيَ ،
ْ
ف َخ َط ْر ك ْن ُت ف چ ُول
ك ْن ُت ف المد ْنَ ،
من
ف َخ َط ْر ف َالبح ْرَ ،
ْو َب ّر ِّيةَ ،
ف َخ َطر ْ
ف َس َهر
ف َك ّد ْو َت َع ْبَ ،
بينَ .
اخْ وِة گ ّذاِ ْ
ف َصوم ْكثي ْر،
شَ ،
ْكثي ْر ،ف ج ُوع ْو َع َط ْ
ف َز ْم َهرير ْو َعري ،عدا شَ غْلات ْكثير.
َ
ف َز ْحم ْة َل َع َلي ك ْل َيو ْم ،وا ْهتمامي ف
ْو َ
من
ض؟ ْ
ك ّل ال ِب َي ْعْ .
ض َوانا م ُو ا ْم َر ْ
من ي ْم َر ْ
ي ْت َع ْث َو ْر َوانا م ُو ْاح ْ
ترق؟ َل كا ْن لاز ْم واِح ْد
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ي َ ْل ِط ُمكُم َعلى ُوجو ِهكُم21 .ك أَانَّما ِب َهوا ٍن
ص َع ْق ٍل أاقو ُل:
فاءِ ،بنَ ْق ِ
أاقو ُل ،ك أَانَّنا ُض َع ُ
في ك ُِّل َش ٍ
يء يَتَجا َس ُر أا َح ٌد ،أاتَجا َس ُر أانا
أايضاً22 .اإ ْن كانوا ِع ْبران ّيي َن ،ف أَانا أايضاً.
اإ ْن كانوا اإ ْسرائيل ّيي َن ،ف أَانا أايضاً .اإ ْن كانوا
راهيم ،ف أَانا أايضاً 23 .اإ ْن كانوا
نَ ْس َل اإبْ َ
ص َع ْق ٍل أاقو ُل :أاكْثَ ُر
خ ُّد َام ال َمسي ِح ،فَ ِبنَ ْق ِ
ِم ْن ُه ْم أانا .في ال َّتع ِ
ب ،أاكْثَ ُر ِم ْن ُه ْم .في
بات ،أاكْثَ ُر ِم ْن ُه ْم .في الو ِ
الض َر ِ
ِثاقات،
َّ
أاكْثَ ُر ِم ْن ُه ْم .في الميتا ِتِ ،مراراً كَثي َرةً.
ِ 24م َن اليَهو ِدَ ،خ ْم َس َم ّرا ٍ
ت أا ْربَعي َن َض ْرب َ ِة
َس ٍ
َلاث َم ّرا ٍ
ت
وط اإلّ� وا ِح َدة ً ابْتَل ْع ُت25 .ث َ
َلاث
بِال َخي َزرانا ِت ُض ِربْ ُتَ .م َّرة ً ُر ِج ْم ُت .ث َ
َم ّرا ٍت في انْ ِكسا ِر َسفينَ ٍة ،نَهاراً َو َليلا ً في
البَ ْح ِر بِلا َسفينَ ٍة كُ ْن ُت26 .في ُط ُر ٍق كَثي َر ٍة،
اع ُط ُرقٍ ،في
في َخ َط ِر أانْها ٍر ،في َخ َط ِر قُ ّط ِ
َخ َط ٍر ِم ْن قَومي ،في َخ َط ٍر ِم َن ال� أُ َم ِم .في
َخ َط ٍر كُ ْن ُت في ال ُم ُدنِ .في َخ َط ٍر كُ ْن ُت في
البَ ِّريَّ ِة .في َخ َط ٍر في البَ ْح ِر .في َخ َط ٍر
ِم ْن اإخ َْو ٍة ك ََذب َ ٍة27 .في ك ٍَّد َوتَ َع ٍ
ب ،في
ش ،في َصو ٍم
جوع َو َع َط ٍ
َس َه ٍر كَثي ٍر ،في ٍ
كَثي ٍر ،في َز ْم َهري ٍر َو ُع ْر ٍيَ 28 ،عدا أُامو ٍر
الضغ ِ
ط ا َّلذي َعلَ َّي ك َُّل يَو ٍم،
كَثي َر ٍةَ .وفي َّ
سَ 29 .م ْن ي َ ْم َر ُض
َوا ْه ِتمامي ِبك ُِّل الكَنائ ِ
َول� أا ْم َر ُض؟ َم ْن ي َ ْعث ُُر َول� أا ْحتَ ِر ُق؟ 30اإ ْن
كا َن يَجِ ُب ال� ْف ِتخا ُر ،فَب أِا ْمراضي أا ْفتَ ِخ ُر.

ثوس
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 31ي َ ْعلَ ُم الل ُه أابو َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح
ال ُمبا َر ُك اإلى ال�أَب َ ِد أانّي ل� أاك ِْذ ُب32 .في
ش ا آريطوس ال َم ِل ِك كا َن
قائد َجي ِ
ِد َم ْش َقُ ،
الد َم ْشق ّيي َن ِليُ ْم ِسكَني.
ي َ ْح ُر ُس َمدين َة ِّ
السور
َ 33و ِم ْن طاقَ ٍة في َزنْبي ٍل َد َّلوني ِم َن ّ
ف أَا ْفلَ ُّت ِم ْن ي َ َدي ِه.
يس
ال� ْف ِتخا ُر ي َ ُح ُّق َول ِك َّنه َل َ
ال� أ ْصلَ ُحِ ،ل�أنّي َساآتي اإلى ُر َؤى
ِ
ُشوفات َربِّنا 2 .أا ْع ِر ُف َر ُجلا ً في
َوك
ال َمسي ِح .قَ ْب َل أا ْرب َ َع َة َع ْشرةَ َسنَ ًة ،أاكا َن
بال َج َس ِد أا ْم بِدو ِن ال َج َس ِد ،ل� أا ْع ِر ُف .الله
الس ِ
ماء الثّالثَ ِة.
ي َ ْع ِر ُفُ .خ ِط َف هذا َح ّتى َّ
َ 3و أا ْع ِر ُف هذا ال إ�نْسا َن أابِال َج َس ِد أا ْم بِدو ِن
ال َج َس ِد ،ل� أا ْع ِر ُف .الل ُه ي َ ْع ِر ُفَ 4 .و ُخ ِط َف
س َو َس ِم َع كَ ِلما ٍ
ت ل� ي ُ ْن َط ُق بِها
اإلى الف َْر َدو ِ
َول� ي َ ُح ُّق ِل إ�نْسا ٍن أا ْن ي َ ْن ِط َق بِهاِ 5 .م ْن أا ْج ِل
هذا ال إ�نْسا ِن أا ْفتَ ِخ ُر .أا ّما ِم ْن أا ْج ِل نَفْسي
ِالض َعفا ِت6 .فَ إا ْن َر ِغ ْب ُت
فَلا أا ْفتَ ِخ ُر اإلّ� ب َّ
أا ْن أا ْفتَ ِخ َر فَلَ ْن أاكو َن أا ْح َم َقِ ،ل�أنَّ ُه َح ٌّق ما
أاقو ُلَ .ول ِك ّني أاتَحاشى ِلئَ ّلا ي َ ُظ َّنني أا َح ٌد
أاكْثَ َر ِم ّما يَراني أاو ي َ ْس َم ُع ِم ّنيَ 7 .و ِلئَ ّلا
أاتَعالى ِبكَ ْث َر ِة الكُشوفا ِتُ ،س ِّل ْم ُت َشوكَ ًة
ِل َج َسديَ ،م َ
الشيطا َن ِليَ َظ َّل ي َ ْل ِط ُمني
لاك َّ
َلاث َم ّرا ٍ
ت
ِلئَ ّلا أاتَعالىِ 8 .م ْن ِج َه ِة هذا ،ث َ
َطلَ ْب ُت ِم ْن َربّي أا ْن يُفا ِرقَني9 .فَقا َل لي:
الض ْع ِ
تَك َ
ف
ْفيك ِن ْع َمتيِ ،ل� أ َّن قُ َّوتي في َّ

12

9:12–31:11

ي ْفتخ ْر ،ف ا ْمراضي َأا ْفتخ ْر .ي ْع َلم اَلله
سيح ال ّ ْمبا َر ْك للا َأ َب ْد ،م ُو
اَأبو َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
اگذب .ف دمشقْ ،گبي ْر َع ْس َك ْر اآريط ُوس
ْ
ال َم ْ
رس َمدينة اَه ْل دمشق ْبشا ْن
لك كا ْن ْ
يح ْ
من طا َقة ،ف َچوالِ ْة َحص ِير
ي ْمس ْكنيْ .و ْ
من ايدَيو.
َدلَّوني م ال ّسورْ ،و ُّ
فلت ْ
لى م ُو اَأ ْف َض ْل
الا ْفتخار يح ْق لي َب ِ
شي واَِ .ت اآجي لَ ْظهورات
سيح.
ْو
ْ
كشوفات َر ْبنا .اَأ ْعرفْ ر ّجا ْل ف ال َم ْ
بالج َس ْد والّا م ُو
ش َس ِنة – َل َّ
ْ
من اَأ ْق َد ْم اَأ ْر َب َط ْع ْ
بالج َس ْد ،م ُو ا ْعرف .اَلله ي ْعرفْ – اَأ ْعرف
َّ
ف ها ْذ دي لَ ْ
ثالث َسماَ .وا ْعرفْ
انْ َخ َط ْ
بالج َس ْد،
بالج َس ْد والّا م ُو َّ
َهالانْسا ْن – َل َّ
ف
م ُو ا ْعرف .اَلله ي ْع ْ
رف – وانْ َخ َط ْ
لل َف ْر َدوس ْوسم ْع ِ
كن ت ْنقال
كلامي م ُو م ْم ْ
ْولا يح ْق لانْسان يقولاْ .ب َهالانْسا ْن اَأ ْفتخر،
فاتْ .و َل
س ْب َن ْفسي م ُو ا ْفتخ ْر َغي ْر بالض ْع ْ
َب ّ
من َل َح ّق
ر ْد ُت اَأ ْفتخر ،م ُو اَأ ْح َم ْق اَأكونْ ،
س اَأتْحاشى اَأ ْفتخر ْبشا ْن لا اأ َّحد
اَقولَْ .ب ّ
يس َم ْع
ي َفكّ ْرني اأ ْك َث ْر ْ
من شي َل يراني ْو ْ
من كثْرة الّكشوفات
منّي .و ْبشا ْن لا اأ ْت َگ َّب ْر ْ
يت شَ و ِكة لَ َج َسديَ ،ملاك
الاإ ل ِه ِّية انْ َع َط ُ
الشّ ِيطا ْن َت ي ْبقى ي ْكفَخْ ني ْبشا ْن لا اأ ْت َگ َّب ْر.
من َربّي َت
َعلى ها ْذ ،ثَث َك ّر ْ
ات َط َل ُ
بت ْ
من َل
يف ِار ْقنيْ .وقا ْل لي :ت ْكفا ْك ن ْعمتيْ ،
الضعف ت ْك َم ْلَ .بقى ْبفَرح اَ ْفتخر
ق ّوتي ف
ْ
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18-10:12

سيح.
ْبض ْعفاتيْ ،بشان تْح ْل َع َلي ق ّوة ال َم ْ
راض ،بال ّذلْ،
ْبشا ْن هاي اَأ ْرضى بالا ْم ْ
بوس
بالاض
يقات،
ْ
بال ّذ ْ
ْ
طهادات ،بال ّ ْح ْ
ض
لَخاطر ال َم ْ
سيحْ ،
من َل َو ْق ْت َل انا َمريِ ْ
َقوي اَنا.
10

من
ناقص عق ْل با ْفتخاريْ ،
ْكوا ص ْر ُت ْ
تن تشْ َهدولي،
تن َج َبرت ْنني .كا ْن لازم انْ ْ
َل انْ ْ
نقص ُت شي م ال ّرس ْل لَنّ ِا زايدين
من َل ما ْ
ْ
ْكثي ْرَ ،م ْع َل م ُو شي اَناَ .علامات ال ّرس ْل
يت َبي ْنكن ْبك ْل َصب ْر ،و ْبم ْعجزات
َس َو ُ
تن
جايب وا ْعما ْل ق ْد َرةَ .
يش ْ
نقص ْ
ْو َع ْ
ف اَأ ْ
ف هاي َل انا ما َث َّق ْل ُت
من َغي ْر بِ َي ْعَ ،غي ْر َ
ْ
كن.
ف َهال َغ َل ْط َ
يكن؟ سا ْمحوني َ
ف َح ْق ْ
َع َل ْ
ْكوا هاي ْ
ثالث َك َّرة ْم َح َّضر اَنا َت اآجي
من َل
يكنْ ،
لَع ْن ْدكنْ ،وما َت ا َث ّق ْل َع َل ْ
من َل
كنَ ،ب ِ
لكنْ ،
لى ْ
م ُو اري ْد شي م ْن ْ
زومين َت ي ْكنزون ْكنو ْز
م ُو الاولا ْد ن ِا ال َم ْل ْ
س اَنا
لى الا َ َّب ْ
هاتنَ ،ب ِ
لا َّب ْ
هات لاولاد ْنَ .ب ّ
يكن ،حتّى نَ ْفسي اَأ ْعطي
ْبف ََر ْح اَأ ْصرفْ َع َل ْ
كن
كنَ ،م ْع َل ْم َق ْد َل انا اَأح ْب ْ
فوس ْ
لَخاطر نْ ْ
َصْ .وي ْمكن اَنا
اَأ ْز َيد ،انْتن تْح ّبونى اَأنْق ْ
توكن بالحي ِلة.
س َس َر ْق ْ
ما َث َّق ْل ُت َع َل ْ
يكنَ ،ب ْ
كن واِ
واسط ْة َغير انْسا ْن َب َعث ُْت لْ ْ
لَيش ْب ْ
تيطس َت
من
طم ْع ُت
فيكن؟ َط َل ْب ُت ْ
ْ
ْ
يش
يّجي لَع ْن ْدكنْ ،و َب َعث ُْت َمعو الاخْ وِة .لَ ْ
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تُكْ َم ُلِ .لذا ِب َف َر ٍح أا ْفتَ ِخ ُر ب َِض َعفاتي ِلتَ ِح َّل
َعلَ َّي قُ َّوةُ ال َمسي ِحِ 10 .م ْن أا ْج ِل هذا
ِالضيقا ِ
ِالض َعفا ِ
ت ،ب ُّ
ت،
ِالذ ِّل ،ب ّ
أا ْرضى ب َّ
ِ
ِالسجو ِن ِم ْن أا ْج ِل
ِال�ض ِط
ب ْ
هادات ،ب ُّ
ال َمسي ِحِ ،ل�أنّي َمتى كُ ْن ُت َضعيفاً فَحينَ ٍئذ
وي أانا.
قَ ٌّ
11ها أانَذا ِص ْر ُت نا ِق َص ف َْه ٍم بِا ْف ِتخاري،
اض َط َر ْرتموني .كا َن يَجِ ُب َعلَيكُم
ِل�أنَّكُم ْ
أانْتُم أا ْن تَ ْش َهدوا ليِ ،ل�أنّي َل ْم أانْق ُْص َشيئاً
ِ
الفاضلي َن ج ًِّدا َم َع أانّي َل ْس ُت
الر ُس ِل
َع ِن ُّ
الر ُس ِل َصنَ ْعتُها بَينَكُم ِبك ُِّل
َشيئاً12 .ا ُ
آيات ُّ
جائب َوقُ ّوا ٍتَ 13 .بم
َص ْب ٍرَ ،و ِب ُم ْعجِزا ٍت َو َع َ
س ال�أُخْرى اإلّ� ب أِانّي أانا
نَق َْصتُم َع ِن الكَنائ ِ
َل ْم أُاثَق ِّْل َعلَيكُم؟ ا ْغ ِفروا لي ِ
هذ ِه ال َجها َل َة؟
14
أ
آتي اإ َليكُم
ها ِلل َم َّر ِة الثّا ِلثَ ِة ُمتَ َه ِّي ٌئ ا ْن ا َ
أاناَ .و َل ْن أُاثَق َِّل َعلَيكُمِ ،ل�أنّي ل� أا ْطلُ ُب
ناء
ما َلكُم ب َ ْل اإيّاكم أا ْطلُ ُب ،فَلَ َ
يس ال�أبْ ُ
ُهم ال ُم ْل َزمو َن ب أِا ْن يَكْنُزوا كُنوزاً ِل�آبائهِم،
باء ِل�أبْنائهِم 15 .أا ّما أانا فَ ِب َف َر ٍح أُانْ ِف ُق
ب َ ِل ال� آ ُ
نَفَقا ٍ
تَ ،ح ّتى نَفْسي أُا ْعطيها ِل� أ ْج ِلكُم،
َرغ َْم أانَّ ُه ك َّلما أا ْحبَ ْبتُكُم أاكْثَ َر ،أا ْحبَ ْبتُموني
أاقَ َّلَ 16 .و َربَّما َل ْم أُاثَق ِّْل َعلَيكُمَ ،ول ِك ْن بِما
أانّي ُم ْحتا ٌلِ ،ب َمكْ ٍر َس َر ْقتُكُم 17 .أاع ْن َطري ِق
أا َح ٍد أا ْر َس ْلتُ ُه اإ َليكُم َط ِم ْع ُت فيكُم؟ َ 18طلَ ْب ُت
تيطس َو أا ْر َس ْل ُت َم َع ُه ال إ�خ َْوةَ .أافي
ِم ْن
َ

ثوس
 2كو ِرنْ َ
ِالرو ِح ذا ِتها
َشي ٍء َط ِم َع فيكُم ُ
تيطس؟ أاما ب ّ
َم َشينا َوبِال َخ َطوا ِت ذا ِتها؟  19أاتَ ُظ ّنو َن ب َ ْع ُد
أ
أ
أ
أ
مام الل ِه
انَّنا نُدا ِف ُع َع ْن انْف ُِسنا اما َمكُم؟ ا َ
في ال َمسي ِح نَتَكَ َّل ُمَ ،وك ُُّل ِ
هذ ِه ِلبُ ْنيا ِنكُم.
20
أ
أ
آتي اإ َليكُم َول� أاراكُم
ِل�أنّي اخْشى ا ْن ا َ
ريد َول� أانْتُم تَ َروني كَما تُريدو َن.
كَما أُا ُ
خاف أا ْن أارى ِخصاماً َو َح َسداً َوغ ََضباً
أا ُ
َوتَ َم ُّرداً َونَمي َم ًة َوتَ َذ ُّمراً َوتَكَ ُّبراً َوفَوضى.
 21أاخْشى حي َن ا آتي اإ َليكُم أا ْن ي ُ ِذ َّلني اإلهي
نوح َعلى كَثيري َن أا ْخ َط أاوا َو َل ْم يَتوبوا َع ِن
َو أا َ
الزنى َوال َعها َر ِة ا َّلتي فَ َعلوا.
ال َّنجا َس ِة َو ِّ
ها ِلل َم َّر ِة الثّا ِلثَ ِة ُمتَ َه ِّي ٌئ أا ْن
ا آتي اإ َليكُمَ « .على فَ ِم شا ِه َدي ِن
قوم ك ُُّل كَ ِل َم ٍةَ 2 ».سبَ َق أا ْن قُ ْل ُت
َوث َلاث َ ٍة تَ ُ
َلكُم َو أا ْسب ُِق ف أَاقو ُل أايضاً كَما قُ ْل ُت َلكُم
في ال َم َّر ِة الثا ِنيَ ِة أايضاً َو أانا ِع ْن َدكُم؛
عيد أاكْتُ ُب ِل ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن
ال�آن أايضاً َو أانا ب َ ٌ
أاخ أ
ْطاوا َوباقي ال� آ َخري َن :اإ ْن ِج ْئ ُت أايضاً
فَلَ ْن أُا ْش ِف َقِ 3 ،ل�أنَّكُم فَ ْحصاً تَ ْطلُبو َن َع ِن
فيَ ،
يس
ذاك ا َّلذي َل َ
ال َمسي ِح ال ُمتَكَ ِّل ِم َّ
وي فيكُمِ 4 .ل�أنَّ ُه
َضعيفاً فيكُم َول ِك َّن ُه قَ ٌّ
َواإ ْن كا َن قَ ْد ُص ِل َب في َض ْع ٍ
ف ،فَ ُه َو
فاء َم َع ُه
َح ٌّي ِبق َُّو ِة الل ِهَ .ونَ ْح ُن أايضاً ُض َع ُ
َول ِك َّننا أا ْحيا ٌء َم َع ُه ِبق َُّو ِة الل ِه ا َّلتي فيكم.
 5أانْف َُسكُم ا ْف َحصواَ :ه ْل أانْتُم قائمو َن في
ال إ�يمانِ .أانْف َُسكُم ا ْمتَحنوا! أَا َول� تُ َم ِّيزو َن

13

5:13–19:12

تيطس؟ م ُو ْب َنفس ال ّر ُو ْح
فيكن
ف شي طم ْع ْ
ْ
يش َبع ْد
مشيناْ ،ونَ ْفس الد ْ
َّوسات ْ
دسنا؟ لَ ْ
كن؟ قدّام اَلله
ت ْفت ْكرون نْح ِامي لَ ُرو ْحنا قدّا ْم ْ
ماركن.
نحكيْ .وك ْل َهو ْذ لَ َع
سيح ْ
ف ال َم ْ
ْ
اراكن
من َل اخافْ اآجي لَع ْن ْدكن ْوم ُو
ْ
ْ
تن َتروني كَما َل
كَما َل اريدْ ،ولا اأنْ ْ
تْريدو ْن؛ اَأخاف اَ ُروح اَرى ْقت ِالات ْو َح َسد
ْو َغ َض ْب و ْعنات ِّية ْوقال ْوقيل ْوقالات ْو َقلابالغ
َخات؛ اَأخافْ َو ْق ْت َل اآجي لَع ْن ْدكن
ْو َم ْنف ْ
انوح َعلى ْكثي ْر خطيوا ْوما
يذلْني اإلهيَ ،و ْ
تابوا م ال َّن ِ
جاسة وال ّز ِنى والفَجا َرة َل َس َووا.
هاي ْ
ثالث َك َّرة اَأت َْح َّض ْر َت اآجي
كنَ « .على ث ْم ش ِا ْهدَين
لَع ْن ْد ْ
من َقب ْل
ْوث َّث ْشهود تْقو ْم ك ْل ك ْل ِمةْ ».
كن كَما
السع اَقولْ ْ
ق ْل ُت لْ ْ
كنَ ،وا ْر َج ْع م َّ
الاخ ْر َل ك ْن ُت
ف َك ْر َتين َ
كن َ
َل ق ْل ُت لْ ْ
تب لَو ْذ
ع ْن ْد ْ
الس ْع زاِ َوانا ْبعيد اَ ْك ْ
كن؛ َّ
جيتَ ،ك ْرة
َل خطيوا ْوباقي َ
الاخ ْرَ :ل ُ
ص ت ْطلبو ْن َع
لخْ م ُو ْاشف ْقْ ،
من َل َف ْح ْ
عيف
سيح َل ْ
ال َم ْ
يحكي في ،ها ْك َل م ُو َض ْ
صح انْ َص َل ْب
فيكن.
لى َقوي
فيكن َب ِ
ّ
ْ
واِ ْ
نحن ِا زاِ
فَ ،ب ِ
لى َحي واِ ْبق ّوة اَللهْ .
ف َض ْع ْ
عايشين َمعو ْبق ّوة اَلله
لى
ضْ عافْ َمعوَ ،ب ِ
ْ
كن ا ْف َحصوا ْو َط ْلعوا َل
َل
فوس ْ
ْ
فيكن .نْ ْ
تحنوا! م ُو
فوسكن ا ْم ْ
ف الايمان انْتن .نْ ْ
19
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14-6:13

فيكن؟ ْو َل لاَ ،م ْرفوضين
ت َميزون ال َم ْ
سيح ْ
س لي َرجا ت ْعرفو ْن
انْ ْ
صَ .ب ْ
تن نَتيجة الف َْح ْ
نحن ِا.
نحن ِا م ُو َم ْر
فوضين نَتيجة الا ْمتحا ْن ْ
ْ
ْ
يش شَ ْر َل
لب من اَلله لا يكو ْن ْ
اأ ْط ْ
فيكن اَأ ْ
ايين ف
كا ْن{ ،م ُو ْبشا ْن} ْ
نحن ِا َنب ّين ْم َزكّ ْ
لى ْبشا ْن اأنْتن تْكونون ت َْسون
صَ ،ب ِ
الف َْح ْ
فوضين
نحن ِا نْكو ْن كَما ال َم ْر
ا ْعما ْل صالْ َحة ْو ْ
ْ
من َل م ُو نْت ِيق نْ َسي شي
صْ ،
نَتيجة الف َْح ْ
من َل ن ْف َر ْح
الح ْقَ ،ب ِ
الح ْقْ .
لى ْبشا ْن َ
ض ّد َ
تن ْقوايْ .وهاي
نحن ِا َم ِ
َو ْق ْت َل ْ
راضى وانْ ْ
لب َت ت ْك َملو ْنْ .بشا ْن هاي
زاِ نْ َصلّي ن ْط ْ
تب َهوذْ ،بشا ْن لا َو ْق ْت
– َوانا ْبعي ْد – اَأ ْك ْ
السل َطة َل
َل اآجي ْبقَسوِة اأتْعا َمل ْبموجب َّ
كن .م
َعطاني َربّي لَ َع
ماركن ،م ُو لَ َخرا ْب ْ
ْ
الس ْع لَ َبع ْد يا اخوتي ،ا ْف َرحوا وا ْك َملوا و ْت َع َّزوا
َّ
واتّفاق ْواَأمان يكون َبيناتْكنْ ،واإله ال ّ ْم َح ِّبة
كنَ .س ْلموا واِح ْد َعلى
والسلا ْم يكو ْن َم ْع ْ
َّ
ِ
ِ
يكن
يس ْلمو ْن َع َل ْ
واِحد ْب َبوسة ْم َقدَّسةَ .
سيح
ّيسينَ .سلا ْم َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
ك ّل ال َقد ْ
كن
و ْم َح ّبة اَلله ْوشَ راك ْة ُروح
القدس َم ْع كلّ ْت ْ
ْ
ين.
اآ ّم ْ
6

7

8

9

10

11

12

13

14
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ال َمسي َح فيكُم؟ فَ إا ْن َل ْم تُ َم ِّيزوا ال َمسي َح
فيكُم ،ف أَانْتُم َم ْرفوضو َنَ 6 .ول ِك ّني أا ْرجو
أا ْن تَ ْع ِرفوا أانَّنا نَ ْح ُن َل ْسنا ِب َم ْرفوضي َن.
 7ف أَا ْطلُ ُب ِم َن الل ِه أالّ� يَكو َن فيكُم أا ُّي
َش ٍّر{ ،ل�} ِم ْن أا ْج ِل أا ْن تَ ْظ َه َر ْتز ِكيَتُنا نَ ْح ُن،
َول ِك ْن ِم ْن أا ْج ِل أا ْن تَكونوا أانْتُم عا ِملي َن
صالحا ٍ
ت َونَكو َن نَ ْح ُن كَال َم ْرفوضي َن،
ِ 8ل�أنَّ ُه ل� نَ ْستَطي ُع أا ْن نَ ْف َع َل َشيئاً ِض َّد
ال َح ِّق ،ب َ ْل ِم ْن أا ْج ِل ال َح ِّقِ 9 .ل�أنَّنا نَ ْف َر ُح
ِياء.
فاء َو أانْتُم أا ْقو َ
حي َن نَ ْح ُن نَكو ُن ُض َع َ
َونُ َص ّلي أايضاً أا ْن تَكْ ُملواِ 10 .م ْن أا ْج ِل
عيد أاكْتُ ُب ِ
هذ ِهِ ،م ْن أا ْج ِل أا ْن
هذا َو أانا ب َ ٌ
ل� أاتَ َص َّر َف َمتى ِج ْئ ُت ِبق َْس َو ٍة ِب َح َس ِ
ب
الس ْلطا ِن ا َّلذي أا ْعطاني ِه َربّي ِلبُ ْنيا ِنكُم ،ل�
ُّ
11
ِل َخرا ِبكُمِ .م َن ال� آ َن فَصا ِعداً يا اإخ َْوتي،
اف َْرحوا َواكْ ُملوا َوتَ َع َّزوا َو ْليَكُ ْن بَينَكُم
السلا ِم
ا ِّت ٌ
فاق َو أاما ٌنَ ،و ْليَك ْن اإل ُه ال َم َح َّب ِة َو َّ
َم َعكُمَ 12 .س ِّلموا أا َح ُدكُم َعلى ال� آ َخ ِر ِب ُق ْبلَ ٍة
ُم َّقد َس ٍة 13 .ي ُ َس ِّل ُم َعلَيكُم َجمي ُع ال ِق ِّديسي َن.
14
لام َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح َو َم َح َّب ُة الل ِه
َس ُ
س َم َع َجمي ِعكُم ا آمي َن.
َو َش ِركَ ُة رو ِح الق ُُد ِ

مكتوب بولس
ال َّرسول لبيعة
غلاطيا

الرسول
رسالة بولس ّ
َنيس ِة غَلا ِط ّيا
اإلى ك َ
بو ُل ُس َرسو ٌل ل� ِم َن البَ َش ِر َول� ب إانْسا ٍن
ب َ ْل ِبيَسو َع ال َمسي ِح َوالل ِه أابي ِه ا َّلذي
أاقا َم ُه ِم ْن بَي ِن ال� أ ْموا ِتَ 2 .و ِم ْن ك ُِّل ال إ�خ َْو ِة
س ال َموجو َد ِة في
ا َّلذي َن َمعي اإلى الكَنائ ِ
3
لام ِم َن الل ِه
غَلا ِط ّياِ .ن ْع َم ٌة َم َعكُم َو َس ٌ
ال� آ ِ
ب َو ِم ْن َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح4 ،ا َّلذي
أا ْعطى نَف َْس ُه ِل� أ ْج ِل َخطاياناِ ،ليُن ّجيَنا ِم ْن
الش ّري ِر ِب ُم ْقتَضى اإرا َد ِة الل ِه
الد ْه ِر ِّ
هذا َّ
5
أ
َ
أَابيناَ ،ل ُه ال َم ْج ُد اإلى اب َ ِد ال�آبِدي َن اآمي َن.
َيف ب ُِس ْر َع ٍة تَ ْرتَ ّدو َن َع ِن
 6أاتَ َع َّج ُب ك َ
ال َمسي ِح ا َّلذي َدعاكُم ِب ِن ْع َم ِت ِه اإلى بِشا َر ٍة
ناس
أُاخْرى 7 ،غَي ِر َموجو َد ٍةَ .ول ِك ْن ث َ َّم َة أُا ٌ
ي ُ َش ِّوشونَكُم ويُريدو َن أا ْن يُغ ِّيروا بِشا َرةَ

1

1

بولس َرسو ْل م ُو م النّ ِاسْ ،ولا بانْسا ْن،
ْ
َ
َأ
سيح والله ابو ُه َل ق َّيمو
َب ِ
لى ْب َيس ُوع ال َم ْ
من ك ّل الاخْ وِة َل َمعي،
يتينْ ،و ْ
من َبين ال َم ْ
ْ
ف َغلا ْطيا .ن ْع ِمة َم ْعكن ْو َسلا ْم
ل ِب َي ْع َل في َ
سيح،
من َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
من اَلله الاآب ْو ْ
ها ْك َل َعطى نَ ْفسو لَخاط ْر َخط ّياتْناْ ،بشان
موجب
من َهالدَّهر الشَّ ّرير هاذْ ،ب
ي َن ّجينا ْ
ْ
دين
اإرادة اَلله اَأبونا .ل ُه ال َم ْج ْد لا أ َبد الا آ ْب ْ
ين.
اآ ّم ْ
سيح
فيف ت ْنق ْلبو ْن م ال َم ْ
اأ ْت َع َّجب اَ ْش َو ْن َخ ْ
َل َدعاكن ْبن ْعمتو لَ َغير ْبشا َرة ،م ُو َموجو ِدة.
وشوكن ،ويريدون ي َغيرون
لى في ن ِاس يشَ
َب ِ
ْ
نحن ِا يا َملا ْك
س حتّى َل ْ
ْبشارة ال َم ْ
سيحَ .ب ْ
2

3

4

5

6

7

8
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18-8:1

ناكن،
ركن َغي ْر شي َل َبشَّ ْر ْ
السما َيبشّ ْ
م َّ
من َقب ْل ق ْل ُت،
َم ْحرو ْم َخلّي يكو ْن .كَما َل ْ
ركن َغي ْر شي
الس ْع زاِ اَأر ّد اَقولَْ :ل اأ ّحد َيبشّ ْ
َّ
الس ْع
َل قب ْل ْ
تنَ ،م ْحرو ْم َخلّي يكو ْن .اَأيش َّ
س
س والّا اَألله؟ يا اأ ْط ْ
لب رضا النّ ِا ْ
اَأ َقنّع النّ ِا ْ
س،
َع َلي؟ يكو ْن دي َّ
للس ْع كان اَ َر ّضي النّ ِا ْ
سيح ما كا ْن َت اكو ْن.
َع ْب ْد لل َم ْ

ال َمسي ِحَ 8 .ول ِك ْن َواإ ْن كُ ّنا نَ ْح ُن أاو َم ٌ
لاك
الس ِ
ماء يُبَ ِّش ُركُم ِب َغي ِر ا َّلذي ب َ َّش ْرناكم
ِم َن َّ
ِب ِه ،فَ ْليَكُ ْن َم ْحروماً9 .كَما قُ ْل ُت ِم ْن قَ ْب ُل،
أاعو ُد ال� آ َن أايضاً ف أَاقو ُل :اإ ْن ب َ َّش َركُم أا َح ٌد
ِب َغي ِر ما تَلقَّيتُم ،فَ ْليَكُ ْن َم ْحروماً 10 .أافَال� آ َن
اس أا ِم الل َه؟ أا ْم أا ْطلُ ُب ِرضى
أُا ْق ِن ُع ال ّن َ
س َع ّني؟ َلو كُ ْن ُت َح ّتى ال� آ َن أُا ْرضي
ال ّنا ِ
اسَ ،لما كُ ْن ُت َع ْبداً ِلل َمسي ِح؟
ال ّن َ

فكن يا اخوتيْ ،بشار ْة َل َبشَّ ْر ُت
َأا َع ّر ْ
من َل انا زاِ م ُو
ما
ْ
كانت من انْسا ْنْ ،
لى
من انْسا ْن قب ْل ُت و ْت َعلَّ ْم ُت َهال ّ ْبشا َرةَ ،ب ِ
تن
شف َيس ُوع ال َم ْ
من َل سم ْع ْ
سيحْ ،
ْب َك ْ
من َقب ْل ف الدّيانِة الياهود ِّية،
َعلى سيرتي َل ْ
اأ ْش َون ْكثي ْر كان اَضْ طه ْد بيعة اَلله َو َاخ ّربا،
و ْم َب َّي ْن ك ْن ُت ف الدّيانِة الياهود ِّية اأ ْك َث ْر
س َعشيرتي،
من ْكثي ْر من اولا ْد جيلي لن ِا ْ
ْو َغ ّيو ْر اأ ْك َث ْر ك ْن ُت َعلى َت ْعلي ْم اَأ َّبهاتي.
طن
من َب ْ
س َو ْق ْت َل را ْد ها ْك َل َف َر ْقني ْ
َب ْ
اأ ّمي ْو َدعاني ْبن ْعمتوَ ،ت يكشف ا ْبنو
ف ساعتا
واسطتيَ ،ت ا َبشّ ْر ِفيو للا َم ْمَ ،
ْب ْ
رح ُت
ما َكشَ ْف ُت َهالشِّ ي لَ َل ْحم ْو َدمْ ،ولا ْ
لى
من َقبليَ .ب ِ
س لَع ْند ال ّرس ْلَ ،ل ْ
للق ْد ْ

َ 11و أُا ْع ِل ُمكُم يا اإخ َْوتي أا َّن البِشا َرةَ ا َّلتي
ب َ َّش ْر ُت بِها ما كانَ ْت ِم ْن اإنْسانٍِ 12 .ل�أنّي
أانا أايضاً ما تَلَقَّيتُها َوتَ َع َّل ْمتُها ِم ْن اإنْسانٍ،
ب َ ْل ِبك َْش ِ
ف يَسو َع ال َمسي ِح13 .فَق َْد َس ِم ْعتُم
الديانَ ِة اليَهو ِديَّة
َع ْن سيرتي ِم ْن قَ ْب ُل في ِّ
أانّي ِب إاف ٍ
ْراط كُ ْن ُت أا ْض َطه ُِد كَنيس َة الل ِه
َوكُ ْن ُت أا ْه ِد ُمهاَ 14 .و ُمتَق َِّدماً كُ ْن ُت في
الديانَ ِة اليَهوديَّ ِة أاكْثَ َر ِم ْن كَثيري َن ِم ْن
ِّ
بَني ِس ِّني ا َّلذي َن في قَوميَ ،وكُ ْن ُت أا ْع َظ َم
غَي َرة ً في تَ ْعلي ِم ا آبائيَ 15 .ول ِك ْن حي َن أارا َد
َ
ذاك ا َّلذي فَ َر َزني ِم ْن ب َ ْط ِن أا ّمي َو َدعاني
16
بي ابْنَ ُهِ ،ل�أُب َ ِّش َر ِب ِه
ِب ِن ْع َم ِت ِهِ ،ليَك ِْش َف َ
السا َع ِة
في ال� أُ َم ِمَ ،ل ْم أاك ِْش ْف في ِت ْل َك ّ
ِللَ ْح ٍم َو َد ٍمَ 17 .ول� ذَه ْب ُت اإلى أاو ُر َشليم،
الر ُس ِل ا َّلذي َن قَ ْبلي ،ب َ ْل ذَه ْب ُت اإلى
اإلى ُّ
أاراب ّيا َو ُع ْد ُت أايضاً اإلى ِد َم ْش َقَ 18 .و ِم ْن
أ
ب َ ْع ِد ث ِ
َلاث َسنَوا ٍ
ليم
ت ذَه ْب ُت اإلى او ُر َش َ

9

10

اأ ْش َو ْن صا ْر بولس َرسول

11

12

13

14

15

16

17
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ِل�أرى ب ُ ْط ُر َسَ ،وب ُِّت ِع ْن َدهُ َخ ْم َس َة َع َش َر
19
الر ُس ِل َل ْم أا َر اإلّ�
يَوماًَ .ول ِك َّن غَي َرهُ ِم َن ُّ
قوب أاخا َربِّناَ 20 .و أاكْتُ ُب َلكُم ِ
هذ ِهَ ،وها
ي َ ْع َ
أ
مام الل ِه ل� أاك ِْذ ُب َعلَيكُمَ 21 .و ِم ْن ب َ ْع ِد
ا َ
ِ
هذ ِه ِج ْئ ُت اإلى نَواحي سوريّا َوكيليك ّيا.
َنائس اليَهوديَّ ِة ا َّلتي في ال َمسي ِح
َ 22وك ُ
ِالو ْج ِهَ 23 .ول ِك َّنهم
َل ْم يَكونوا ي َ ْع ِرفونَني ب َ
كانوا ي َ ْس َمعو َن َع ّني أ
«ا َّن َ
ذاك ا َّلذي كا َن
ِم ْن قَ ْب ُل ي َ ْض َطه ُِدناُ ،ه َوذا ال� آ َن يُبَ ِّش ُر
بِال إ�يما ِن ا َّلذي كا َن قَ ْب َل هذا ي ُ ْت ِل ُف».
24
في.
َوكانوا ي ُ َم ِّجدو َن الل َه َّ
َّثم ب َ ْع َد أا ْرب َ َع َة َع ْشرةَ َسنَ ًة َص ِع ْد ُت
أ
ليم َم َع ب َ ْرناباَ ،و أا َخ ْذ ُت
اإلى او ُر َش َ
تيطسَ 2 .ول ِك ْن َص ِع ْد ُت ِبك َْش ٍ
ف،
َمعي
َ
َوك ََشف ُْت َل ُهم البِشا َرةَ ا َّلتي أاكْ ِر ُز في ال� أُ َم ِم،
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن ي ُ ْح َسبو َن
َو َع َر ْضتُها َعلى
أانَّ ُهم شي ٌء ،بَيني َوبَينَ ُهمِ ،لئَ ّلا أاكو َن
عيت أاو أا ْسعى َعبَثاًَ 3 .ول ِك ْن َح ّتى
قَ ْد َس ُ
يونانيَ ،ل ْم
تيطس ا َّلذي كا َن معيَ ،و ُه َو
َ
ٌّ
4
أ
أ
يُكْ َر ْه ا ْن ي َ ْختَ ِت َن .ا ّما َع ِن ال إ�خ َْو ِة الك ََذب َ ِة
ا َّلذي َن َد َخلوا َعلَينا ِليَتَ َج َّسسوا ال ُح ّريَّ َة
ا َّلتي َلنا في يَسو َع ال َمسي ِح ِليَ ْستَ ْعبِدونا،
5فَلَ ْم نَتَنا َز ْل ِل ُعبوديَّ ِتهِم َول� ِم ْل َء سا َع ٍة،
ِلكَي ي َ ْثبُ َت ِع ْن َدكُم َح ُّق البِشا َر ِةَ 6 .ول ِك َّن
أا َ
ولئك ا َّلذي َن ي ُ ْح َسبو َن َشيئاًَ ،م ْهما كانوا،
الوجوهَ،
فَلا ي َ ُه ُّمنيِ ،ل� أ َّن الله ل� يُحابي ُ

2

6:2–19:1

رح ُت لاأراب ّياْ ،و َك ْر ْة لخْ رج ْع ُت لَدمش ْق.
ْ
س َت
نين ْ
من َبع ْد ث َّث ْس ْ
ْو ْ
رح ُت للق ْد ْ
ش َيو ْم.
ارى ب ْطرسْ ،و ُّ
بت ع ْندو َخ ْ
مس َط ْع ْ
يتَ ،غي ْر لَ َي ْعقوب
س لَ َغيرو م ال ّرس ْل ما ا َر ُ
َب ْ
كن ،هاي قدّام
اَخو َر ْبناْ .و َهو ْذ اَأ ْكتب لْ ْ
من َبع ْد َهو ْذ،
يكنْ .و ْ
ذب َع َل ْ
اَلله م ُو ا ْگ ْ
جيت لاراضي سوريّا ْوكيلي ْكياْ .وما كا ْن
ُ
سيح.
بالوچ بِ َيع الياهود ِّية َل ف ال َم ْ
ي ْعرفوني ْ
الخ َب ْر ِّية:
يس َمعو ْن َه َ
َب ِ
س كا ْن ْ
لى هاي َب ْ
ْ
من َقب ْل كا ْن يضْ طه ْدناْ ،كوا
«هاك َل ْ
السع َيبشّ ر ْبهاك الاإ يما ْن َل َقب ْل َزما ْن كان
َّ
يس ْبحون ْب َس َببي َلالله.
َ
يخ ّربْ ».وكا ْن َ
ش َس ِنة،
ْو َك ْر ْة لخْ ْ
من َب ْعد اَ ْر َب َط ْع ْ
يت َمعي
س َم ْع َب ْرناباْ ،و َو ّد ُ
َط َل ْع ُت للق ْد ْ
َشف من
س َط َل ْع ُت ْب
موجب ك ْ
ْ
تيطسَ .ب ْ
ْ
اَللهْ ،و َكشَ ْفتولن ْبشار ْة َل ا ْكر ْز ف الا َم ْم،
ينن
حسبو ْن شي ن ِا َبيني ْو َب ْ
ْو َو َّري ُتوا لَو ْذ َل ي ْن ْ
َت َيرون َب ْلكي َع الفاضي جه ْد ُت َو ْاج َه ْد.
تيطس َل كا ْن َمعي ْولَ ّوا اأ َممي
لى حتّى
َب ِ
ْ
بين َل
ما انْ َج َب ْر ي ْت َّط َه ْرْ .وللاخْ وِة الگ ّذاِ ْ
َد َخلوا َع َلينا َت ي ْت َج َّسسو ْن َعلى ح ّريّ ْة َل
يس َت ْعبدونا،
لنا َ
ف َيس ُوع ال َمسيحْ ،بشا ْن ْ
ْولا لَساع ْة َو ْقت تْنا َزلْنا لَعبو ِديّتنْ ،بشا ْن
س َهو ْك َل
َح ّق ال ّ ْبشا َرة يث ْ
ْبت ع ْن ْد ْ
كنَ .ب ْ
من
من ن ِا؟ م ُو يه ْمنيْ ،
حسبو ْن شي ن ِاْ ،
ي ْن ْ
س ،اَأقولْ:
َل الله م ُو ي َطلّ ْع َعلى وجاه النّ ِا ْ
18

19

20

21

22

23

24

2

2

3

4

5

6

586

غَلا ِط ّيا

16-7:2

من َل
سْ ،
َهو ْذ شي ما زادوا ليَ .ب ِلى بال َع ْك ْ
رين ،كَما
ا َروا ك تاَأ َّم ْن ُت َت ا َبشّ ْر الم ُو ْم َط َّه ْ
من
رينْ .
رس َت َيبشّ ر ال ّ ْم َط َّه ْ
َل ْتاَأ َّم ْن ب ْط ْ
رس َت يكون َرسول
َل ها ْك َل َح َّرك ب ْط ْ
للّ ْم َط َّهرينَ ،ح َّر ْكني اأنا زاِ َت اكو ْن َرسو ْل
يت
للا َم ْمْ .و َو ْق ْت َل َع َرفوا ن ْعم ْة َل انْ َع َط ُ
يوحنّاَ ،ه ْ
وك َل كا ْن
َي ْعقوب ْوب ْطرس ْو َ
حسبو ْن عواِمي ْدَ ،ع َطوني َيمين الشَّ را ِكة
ي ْن ْ
نحن ِا ف الا َمم ْوهنّ ِا
لي ْولَ َب ْرناباَ ،ت نْ َبشّ ْر ْ
س َت ن ْذكر الفَقاراِ،
ف ال ّ ْم َط َّه ْ
رينَ ،ب ْ
يت َت َاسيا.
ْوهاي َه َّم ُ
7

8

9

10

ف انْطا ْكيا
رس َ
بولس وب ْط ْ

وچو
س َو ْق ْت َل جا كيفا لانْطا ْكيا ف ّ
َب ْ
من
من َل كا ْن ي ْت َع ْث َورون ْب َس َببوْ .
ل ْمتو ُهْ ،
قوبَ ،مع
س ْ
َل َقب ْل َل َ
من ع ْند َي ْع ْ
يجو ْن ن ِا ْ
س َو ْق ْت َل َجوا َج ْر
الا َم ْم كا ْن ياك ْلَ .ب ْ
من
ُروحو َعلى ْ
من َل كان يخافْ ْ
خاص َرةْ ،
ف هاي
رين .وانْساقوا َمعو َ
َهوك ال ّ ْم َط َّه ْ
باقي الياهو ْد زاِْ .وكذاِ حتّى َب ْرنابا انْساق
يت م ُو س ِاوي ي ْمشَ و ْن
نفاقنْ .و َو ْق ْت َل ا َر ُ
لَ ْ
ين
َ
ف َح ّق ال ّ ْبشا َرة ،ق ْل ُت لَكيفا قدّام َع ْ
ْعيش كَما
كلّ ْنَ « :ل ك ْنت انْ َت الياهودي ت ْ
تجبر الا َم ْم
الا َم ْم م ُو كَما الياهو ْد ،اأ ْش َو ْن ْ
َت يعيشو ْن كَما الياهو ْد؟»
11
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ِ
لي َشيئاًَ 7 .ول ِك ْن َعلى
هؤل�ء َل ْم يزيدوا َ
ضِ ،ل�أنَّ ُهم َر أاوا أانّي ا ْؤتُ ِم ْن ُت َعلى
ال ّنقي ِ
بِشا َر ِة ال ُغ ْر َل ِة ،كَما ا ْؤتُ ِم َن ب ُ ْط ُر ُس َعلى
بِشا َر ِة ِ
الختانِِ 8 ،ل� أ َّن َ
ذاك ا َّلذي َح َّر َك
الرسول َّي ِة ِل ِ
لختانَِ ،ح َّركني أانا
ب ُ ْط ُر َس في َّ
أايضاً في ال إ� ْرسال َّي ِة ِللاأُ َم ِمَ 9 .وحي َن َع ِل َم
قوب وب ُ ْط ُر ُس
بِال ِّن ْع َم ِة ا َّلتي ُو ِهبَ ْت لي ي َ ْع ُ
َويو َح ّنا ،أا َ
حسبو َن
ولئك ا َّلذي َن كانوا ي ُ َ
الش ِركَ ِة ،لي
أا ْع ِم َدةً ،أا ْع َطوني يَمي َن َّ
َولبَ ْرنابا ،لنَكو َن نَ ْح ُن ُمبَ ِّشري َن في ال� أُ َم ِم
َو ُهم في ِ
الختانِ10 .فَق َْط َطلَبوا أا ْن نَ ْذكُ َر
َراءَ ،و ِ
يت أا ْن أا ْف َعلَها.
هذ ِه ا ْعتَنَ ُ
ال ُفق َ
11
جاء ب ُ ْط ُر ُس اإلى أانْطا ِك ّيا،
َول ِك ْن حي َن َ
َو ْجهاً ِل َو ْج ٍه ُل ْمتُ ُهِ ،ل�أنَّ ُهم كانوا ي َ ْعثُرو َن
12
أ ْأ
ناس ِم ْن
تي أُا ٌ
ب َِسبَبِهِ .ل�أنَّ ُه قَ ْب َل ا ْن يَا َ
قوبَ ،م َع ال� أُ َم ِم كا َن ي َ ْأاك ُُلَ ،ول ِك ْن
ِع ْن ِد ي َ ْع َ
حي َن أاتَوا َس َح َب نَف َْس ُه َوانْف ََص َلِ ،ل�أنَّ ُه كا َن
ولئك ا َّلذي َن ِم َن ِ
خاف أا َ
الختانَِ 13 .وانْقا َد
يَ ُ
َم َع ُه في ِ
هذ ِه باقي اليَهو ِد أايضاًَ .ح ّتى
يت
ب َ ْرنابا انْقا َد اإلى ِريائهِمَ 14 .وحي َن َر أا ُ
أانَّ ُهم ل� يَسيرو َن بِا ْس ِتقا َم ٍة ،قُ ْل ُت ِلبُ ْط ُر َس
أ
مام أا ْعيُ ِن ال َجمي ِع« :اإ ْن كُ ْن َت َو أانْ َت
ا َ
يس كَاليَهو ِد،
ي َ ُّ
هودي كال� أُ َم ِم تَ ْحيا َو َل َ
َيف تُك ِر ِه ال� أُ َم َم أا ْن ي َ ْحيَوا كَاليَهو ِد؟»
فَك َ
 15ها نَ ْح ُن اليَهو َد ِب َطبي َع ِتناَ ،و َل ْسنا
خُطاة ً ِم َن ال� أُ َم ِم16 ،ب َِسبَ ِ
ب معرف ِتنا أا َّن
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س ،ب َ ْل
ال إ�نْسا َن ل� يَتَبَ َّر ُر أبا ْعما ِل ال ّنامو ِ
ب إايما ِن يَسو َع ال َمسي ِح ،ا آم ّنا نَ ْح ُن أايضاً
ِبيَسو َع ال َمسي ِح ِلنَتَ َّبر َر ِب إايما ِن ال َمسي ِح،
سِ ،ل�أنَّ ُه ل� ب َ َش َر يَتَبَ َّر ُر
ل� ب أِا ْعما ِل ال ّنامو ِ
س 17 .فَ إا ْن ُوج ِْدنا َونَ ْح ُن
أبا ْعما ِل ال ّنامو ِ
نَ ْطلُ ُب أا ْن نَتَ َّبر َر بِال َمسي ِح خُطاة ً ب َ ْع ُد،
سيح اإذاً خا ِد ُم ال َخطيئَ ِة .حاشا.
فَال َم ُ
ِ 18ل�أنَّ ُه اإ ْن ُع ْد ُت أابْني ما َه َد ْم ُت ،فَ إانّي
أُاب َ ِّي ُن نَفْسي ُمتَ َع ِّدياً ل ِل َلوص َّي ِةِ 19 .ل�أنّي
س ُم ُّت ِل� أ ْحيا ِلل ِه.
س ِلل ّنامو ِ
بِال ّنامو ِ
لوب أاناَ ،و ِم َن ال� آ َن
َ 20و َم َع ال َمسي ِح َم ْص ٌ
َل ْس ُت أانا ال َح َّيَ ،ول ِك َّن ال َمسي َح ُه َو ال َح ُّي
فيَ .و أا ْن أاكو َن ال� آ َن َح ًّيا بِال َج َس ِدُ ،ه َو أانّي
َّ
أ
َح ٌّي ِب إايما ِن ابْ ِن الل ِه ،ذ ِل َك ا َّلذي ا َح َّبنا
َو أا ْعطى نَف َْس ُه ِع َوضاً َع ّنا21 .ل� أُابْ ِط ُل
س ُه َو،
ِن ْع َم َة الل ِهَ .لو أا َّن الب َِّر بِال ّنامو ِ
مات.
فَال َمسي ُح َعبَثاً َ
أايُّها ال َغلاط ّيو َن ،يا نا ِقصي الف َْه ِم!
َم ْن أاصابَكُم ب َ َعين ال َح َس ِد؟ ُه َوذا
أ
مام أا ْعيُ ِنكم
تَ ْصويراً ُص ِّو َر يَسو ُع ال َمسي ُح ا َ
َم ْصلوباًِ 2 .
ريد أا ْن أا َع َر َف ِم ْنكُم:
هذ ِه فَق َْط أُا ُ
وح أا ْم
أام ْن أا ْعما ِل ال ّنامو ِ
الر َ
س أا َخ ْذتُم ّ

3

2:3–17:2

من
من َطب ِيع ْتنا ياهو ْد ْ
ْ
نحن ِا ْ
نحن ِاَ ،ل ْ
من َل
يينْ ،
اَأب ْوجدْ ،وم ُو م الا َم ْم خا ْط ْ
اموس َب ِلى
ن ْعرف م ُو ي ْت َب َّرر الانْسا ْن با ْعمال النّ ْ
نحن ِا زاِ ْب َيس ُوع
سيح ،اآ َمنّا ْ
بايما ْن َيس ُوع ال َم ْ
سيح،
ال َمسيحْ ،بشا ْن ن ْت َب َّر ْر بايمان ال َم ْ
من َل م ُو ي ْت َب َّر ْر َبشَ ْر
اموس ْ
م ُو با ْعمال النّ ْ
لب َت
اموسَ .بقى ْ
نحن ِا َل ن ْط ْ
با ْعمال النّ ْ
يين
ن ْت َب َّرر ْب َيس ُوع ال َم ْ
سيحَ ،ل َط َل ْعنا خا ْط ْ
الخط ِّية
سيح خادم َ
َبع ْدَ ،م ْعناتا َيس ُوع ال َم ْ
من َل رج ْع ُت اَأ َع ّم ْر شي َل
واِ .حاشاْ .
من َل
َخ َّر ُ
بت اَأ َو ّري نَ ْفسي كاس ْر لل َوص ِّيةْ .
عيش َلالله.
اموس ُّ
مت للنّاموسْ ،بشا ْن اَأ ْ
بالنّ ْ
الس ْع م ُو
ْو َمع ال َم ْ
سيح َم ْصلوب اَناْ ،وم َّ
سيح َحي في
اَأنا َح ّي اَناَ ،ب ِ
لى َيس ُوع ال َم ْ
بالج َس ْد ،بايمان
حي اَنا َّ
واِْ .وهاي َّ
الس ْع َل ّ
ا ْبن اَلله َح ّي اَنا ،هاك َل َح ْبنا ْو َعطى نَ ْفسو
لَخاط ْرنا .اَأنا م ُو انْكر ن ْعمة اَلله .يكو ْن
لاش بلا
اموس واِ الب ْر ،ال َمسيح ْم َب ْ
ف النّ ْ
مات.
فاي ِدة ْ
من
صين فه ْم! ْ
يا اَأه ْل َغلا ْطيا! يا نا ْق ْ
ين َح َسد
من صا ْبكن ْب َع ْ
كن؟ ْ
َح َس ْد ْ
رسمان انْ َر َس ْم
تن َل قدّا ْم َعي َن ْ
اأنْ ْ
يكن ،كَما َ
س
َيس ُوع ال َمسيح ْوه ّواِ َم ْص ْ
لوب؟ هاي َب ْ
اموس
اَأريد اَ ْعرفْ م ْن ْ
كن :من ا ْعمال النّ ْ
من
من َس َمع الايما ْن؟ ْ
اَأ َخ ْذتن ال ّر ُو ْح والّا ْ
فيكن ُروح اَلله
اموس َح ْل ْ
َل َس َو ْ
يتن اأوامر النّ ْ
15
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تن؟ كذاِ
تن بال ْبشا َرة َل سم ْع ْ
من َل اآ َم ْن ْ
والّا ْ
بالج َسد
والس ْع َّ
تن؟ بد ْ
غشَ ما اأنْ ْ
َيتن بال ّر ُو ْح َّ
لتن؟
ْت َك ْملو ْن؟ َهو ْذ كلّ ْن َع الفاضي ت َْح َّم ْ
كن َع الفاضيَ .بقى ها ْك َل َعطى
وي ْم ْ
فيكن ق ّوات َعجايب ِّية،
فيكن ال ّر ُو ْح وي ْع َمل ْ
ْ
من َس َمع الايما ْن؟
اموس والّا ْ
من ا ْعمال النّ ْ
كَما َل «ا ْبراهي ْم اآ َمن ْباَألله وانْ َح َس ْبلو ب ْر»،
ا ْعرفوا َبقى لَنّ ِا م الايما ْن هنّ ِا ن ِا اولاد
من َل َس َلفاً َع َرف اَلله بالايما ْن
ا ْبراهي ْمْ .
ي ْت َب َّررون الا َم ْمَ ،س َلفاً َبشّ ر ا ْبراهي ْم قالْلو
ْ
«فيك َت ي ْتب ِا َركو ْن ك ّل الا َم ْم».
المومنين ي ْتب ِا َركو ْن ف ا ْبراهيم
َبقى
ْ
اموس
المومنَ .هو ْذ لَنّ ِا ْ
ْ
من ا ْعمال النّ ْ
ِ
ِ
توبَ « :م ْنعو ْل ك ْل
َت ْح ْت نَ ْعلة ناْ ،
من َل َم ْك ْ
اموس
توب َ
ْ
من م ُو ي ْع َم ْل ك ّل ال َم ْك ْ
ف َهالنّ ْ
ها ْذ».
اموس
ْو َعلى َل م ُو ي ْت َب َّرر اَ َّح ْد ع ْند اَلله بالنّ ْ
توب واِ« :البا ْر
هاي ْم َب َّي ِنة ي ِاْ ،
من َل َم ْك ْ
يعيش».
بالايمان ْ
اموس
اموس م ُو م الايما ْن واِ .النّ ْ
س النّ ْ
َب ّ
تبوبين ِفيوَ ،ت
يقو ْل « َل ي ْع َمل َبهوذ ال َم ْك ْ
يعيش».
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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3
لاء؟
ِم ْن َس َم ِع ال إ�يمانِ؟ أاهكَذا أانْتُم ُج َه ُ
ِالرو ِح َوال� آ َن بِال َج َس ِد تُكْ ِملو َن؟
ب َ َد ْأاتُم ب ّ
َ 4و ِ
هذ ِه كُ ُّلها َعبَثاً تَ َح َّم ْلتُم؟ َو َليتَها كانَ ْت
َعبَثاً 5 .اإذاً أاذ ِل َك ا َّلذي أا ْعطى فيكُم
وح وي َ ْع َم ُل فيكُم الق ُّوا ِت ،أا ِم ْن أا ْعما ِل
الر َ
ّ
6
أ
س ا ْم ِم ْن َس َم ِع ال إ�يمانِ؟ كَما
ال ّنامو ِ
راهيم لل ِه فَ ُح ِس َب َل ُه ب ًِّرا»،
«ا آ َم َن اإبْ ُ
7ا ْعلَموا اإذاً أا َّن ا َّلذي َن ُهم ِم َن ال إ�يما ِن
أ
راهيمِ 8 .ل� أ َّن الل َه َسبَ َق فَ َع َر َف
ُهم اول� ُد اإبْ َ
أا َّن ال� أُ َم َم يَتَبَ َّررو َن بِال إ�يمانَِ ،سبَ َق فَبَ َّش َر
راهيم أا ْن «ب َِك تَتَبا َر ُك ك ُُّل ال� أُ َم ِم9 ».اإذاً
اإبْ َ
راهيم ال ُم ْؤ ِم ِن.
ال ُم ْؤ ِمنو َن يَتَبا َركو َن ب إابْ َ
ِ 10
س ُهم
هؤل�ء ا َّلذي َن ِم ْن أا ْعما ِل ال ّنامو ِ
ْتوبَ « :م ْلعو ٌن ك ُُّل
تَ ْح َت َل ْعنَ ٍةِ ،ل�أنَّ ُه َمك ٌ
َم ْن ل� ي َ ْع َم ُل ِبك ُِّل ال َمكْتو ِ
ب في هذا
س».
ال ّنامو ِ
س
َ 11و َع ْن أا َّن أا َحداً ل� يَتَبَ َّر ُر بِال ّنامو ِ
ِع ْن َد الل ِهِ ،
ْتوب« :البا ُّر
هذ ِه َجل َّي ٌة ِل�أنَّ ُه َمك ٌ
بِال إ�يما ِن ي َ ْحيا».
يس ِم َن ال إ�يمانِ،
اموس َل َ
َ 12ول ِك َّن ال ّن َ
ب َ ْلَ « ،م ْن ي َ ْع َم ْل ب ِ
ِهذ ِه ال َمكْتوب َ ِة في ِه،
ف ََسيَ ْحيا بِها».
اشتَرانا ِم ْن َل ْعنَ ِة
 13أا ّما ال َمسي ُح فَق َِد ْ
س َوصا َر ُه َو َل ْعنَ ًة ِع َوضاً ع ّنا،
ال ّنامو ِ
ْتوبَ « :م ْلعو ٌن ك ُُّل َم ْن ي ُ َع َّل ُق
ِل�أنَّ ُه َمك ٌ
ِب َخ َشب ٍة».

غَلا ِط ّيا

20-14:3

من نَ ْعلة النّاموس
س ال َمسيح ْاش َترانا ْ
َب ّ
توب:
ْوه ّواِ صا ْر نَ ْع ِلة ْم َبدالْنا ْ
من َل َم ْك ْ
« َم ْنعو ْل ك ّل ْم َعلَّ ْق َعلى َخشَ ِبة».
ْ
(اش َترانا) ْبشان تْكون ف الا َم ْم َب َركة
نحن ِا نْنا ْل
سيح ،و ْبشا ْن ْ
ا ْبراهيم ْب َيس ُوع ال َم ْ
َوعد ال ّر ُو ْح بالايما ْن.
13

14
راهيم
ِلتَ َ
صير في ال� أُ َم ِم ب َ َركَ ُة اإبْ َ
الرو ِح
ِبيَسو َع ال َمسي ِحِ ،لنَ ْأاخ َُذ نَ ْح ُن َو َع َد ّ
بِال إ�يمانِ.
س أاقو ُل :اإ ْن
15اإخ َْوتي ،كَما بَي َن ال ّنا ِ
تَثَ َّب َت َع ْه ُد اإنْسانٍ ،فَلا أا َح َد ي َ ْرف ُُض ُه أاو
16
الو ْع ُد
راهيم ُو ِع َد َ
يُغ ِّي ُر في ِه َشيئاًَ .و ِل إ�بْ َ
َو ِلنَ ْس ِل ِهَ .و َل ْم يَق ُْل َل ُه« :لنَ ْس ِل َك» ِب َم ْعنى
ِلكَثيري َن ،ب َ ْل « ِلنَ ْس ِل َك» ِب َم ْعنى ِلوا ِح ٍد
ُه َو ال َمسي ُحَ 17 .و أاقو ُل :ال َع ْه ُد ا َّلذي َسبَ َق
أا ْن تَثَ َّب َت ِم َن الل ِه بِال َمسيح ،ل� يَقْوى
اموس ا َّلذي صا َر ب َ ْع َد أا ْرب َ ِع ِمئَ ٍة َوث َلاثي َن
ال ّن ُ
الو ْع َدَ 18 .لو ِم َن
َسنَ ًة أا ْن ي َ ْر ُذ َل َوي ُ ْب ِط َل َ
الميراث َلما كا َن ِم ْن َو ْع ٍد.
س كا َن
ُ
ال ّنامو ِ
راهيم ب َِو ْع ٍد أا ْعطاهُ الل ُه اإيّاهُ.
َول ِك َّن اإبْ َ

ب ال�نْ ِحرا ِ
اموس اإذاً؟ ب َِسبَ ِ
ف
ِ 19لماذا ال ّن ُ
ْأ
تي ال َّن ْس ُل ا َّلذي َل ُه
أُا َ
ضيفَ ،ح ّتى يَا َ
اموس ِبيَ ِد َملائك ٍة
الو ْع ُدَ ،و أُا ْع ِط َي ال ّن ُ
َ
20
ب ِ
ِواس َط ِة َوسي ٍ
طَ .ول ِك َّن َو َ
سيط وا ِح ٍد ل�

14

اموس ما لَغَت َوعد اَلله
النّ ْ

س اَأقولْ:
اخوتي ،كَما َل يس ِي ْر َبين النّ ِا ْ
َع ْه ْد َ(وص ّية) انْسا ْن َل ْت َث َّبتت انْ َح ْط َع َليا
ختم ،اَأ َّح ْد م ُو ي ْرفضا ْولا ي َغ ّي ْر ِفيا شي.
الوعد ْولَ َن ْسلوْ .وم ُو
ولا ْبراهيم انْ َو َعد َ
س،
يقولْلو« :لَ َن ْسلك» وي ْعني ْكثي ْر ن ِا ْ
لى «لَ َن ْس ْ
سيح.
َب ِ
ني واِح ْد ه ّواِ ال َم ْ
لك» ي ْع ِ
َواقولَْ :ع ْهد القَدي ْم َل ْت َث َّب ْت من اَلله
من َبع ْد اأ ْر َب ْع ِم ِّية
سيح،
بال َم ْ
ناموس َل صا ْر ْ
ْ
ثين َس ِنة م ُو يت ِي ْق ي ْرذل ْوي ْبطل ال َو ْع ْد.
ْوث ِا ْ
اموس ي ِا ال َوراثِةَ ،م ْعناتا م ُو م
يكو ْن م النّ ْ
س ا ْبراهي ْم بال َو ْع ْد َعطا ُه ي ِا اَلله.
ال َو ْع ْد ي ِاَ .ب ّ
15

16

17

18

اموس
غايِة النّ ْ

اموس؟ ْب َس َبب الا ْنحراف
يش واِ َبقى النّ ْ
اَأ ْ
انْزا ْد َع ال َو ْع ْد ،دي لَ َم ْن يجي ال َّنس ْل ها ْك
اموس بيد َم ِ
لايكة
َل ل ُه ال َو ْع ْد .وانْ َعطى النّ ْ
س َو ْ
واسطة َو ْ
سيط لَواِح ْد ما
ْب ْ
سيطَ .ب ْ
س
اموس َع ْك ْ
في .والله واِح ْد واَِ .بقى النّ ْ
19

20

21
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َو ْعد اَلله واِ؟ حاشا .يكو ْن كا ْن ك انْ َعطى
يحيي ،كا ْن َحقا َت يكون
ناموس يت ِي ْق ْ
س ك ْل
س ال ّ ْكت ِا ْب َح َب ْ
الب ْر بالنّ ْ
اموسَ .ب ّ
الخط ِّية ْبشا ْن بالايمان ْب َيس ُوع
شي َت ْحت َ
الو ْع ْد لَو ْذ َل ياآ ْمنو ْن.
ال َم ْ
سيح ي ْن َعطى َ
اموس كا ْن
س َقب ْل َل يجي الايمان ،النّ ْ
َب ْ
بوسين ،للايما ْن َل كان ْم َح َّض ْر
ْ
رسناَ ،م ْح ْ
يح ْ
اموس م ْرش ْد كا ْن
َت ي ْن ْ
كشفَ .بقى النّ ْ
لنا لَع ْند ال َمسيحْ ،بشا ْن م الايما ْن ن ْت َب َّر ْر.
س َبع ْد َل جا الايمان ،ما َبقَينا َت ْحت
َب ْ
تن
كن اولاد اَلله انْ ْ
من َل كلّ ْت ْ
ا ْمر ْة م ْرش ْدْ ،
تن َل ف
بايما ْن َيس ُوع ال َم ْ
من َل انْ ْ
سيحْ .
تن .ما في
ال َمسيح ْت َع َّم ْذ ْتن لل َم ْ
بس ْ
سيح لَ ْ
لا ياهودي ْولا يوناني ،لا َع ْبد ْولا ح ْر ،لا
تن
كن واِحد انْ ْ
من َل كلّ ْت ْ
َذكَر ْولا اإنْ ِثىْ ،
سيحْ .ومادا ْم لل َمسيح انْ ْتن،
َ
ف َيس ُوع ال َم ْ
تن ،و ْبموجب
من ن َْسل ا ْبراهيم انْ ْ
َم ْعناتا ْ
ثين.
ال َو ْع ْد واِ ْر ْ
22

23

24

25

26

27

28

29

4

َواقولْ :م َق ْد لَ ّواِ الواِ ْ
رث َولَد ْز َغ ّير ،م ُو
ي ْف ْ
تن.
رق م ال َعبي ْدَ ،م ْع لَ ّواِ َس ّي ْد كلّ ْ
ايين َع َليو ْووكلا دي
َب ِ
لى َت ْح ْت ن ِاس ْم َو ّص ْ
نحن ِاَ ،و ْق ْت
َل َو ْق ْت َل َع َّي ْن اَأبو ُه .كذاِ زاِ ْ
َل كنّا اولاد ْزغا ْر َت ْح ْت َمبادي ال ّدنْي ِا كنّا
س َو ْق ْت َل كمل ال َّزما ْن،
مس َت ْع َب ْ
ْ
دينَ .ب ْ
من َم َرة ْوصا ْر َت ْحت
َب َعث اَلله ا ْبنو ْوصا ْر ْ
2

3

4
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اموس
ُوجو َد َل ُهَ .والل ُه وا ِح ٌد ُه َو 21 .أافَال ّن ُ
قيض َو ْع ِد الله؟ حاشا .فَلو أُا ْع ِط َي
اإذاً نَ ُ
ناموس ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي ُ ْحييَ ،لكا َن الب ُِّر
ٌ
22
تاب َحبَ َس
َحقًّا بِال ّنامو ِ
سَ .ول ِك َّن ال ِك َ
الك َُّل تَ ْح َت ال َخطيئَ ِة ِلكَي ِب إايما ِن يَسو َع
الو ْع ُد ِل َّلذي َن ي ُ ْؤ ِمنو َن.
ال َمسي ِح ي ُ ْعطى َ
23
أ ْأ
تي ال إ�يما ُن ،كا َن
َول ِك ْن قَ ْب َل ا ْن يَا َ
اموس ي َ ْح َف ُظنا َم ْحبوسي َن ِلل إايما ِن
ال ّن ُ
ال َع ِ
كش َف24 .اإذاً ُم ْر ِشداً كا َن َلنا
تيد أا ْن ي ُ َ
اموس نَ ْح َو ال َمسي ِحِ ،لكَي نَتَبَ َّر َر ِم َن
ال ّن ُ
ال إ�يمانَِ 25 .ول ِك ْن ِب َم ِ
جيء ال إ�يمانَِ ،ل ْسنا
26
ناء
تَ ْح َت ُم ْر ِشدي َنِ ،ل�أنَّكُم َجميعاً أابْ ُ
الل ِه ب إايما ِن يَسو َع ال َمسي ِحِ 27 ،ل�أنَّكُم أانْتُم
ا َّلذي َن في ال َمسيح ا ْعتَ َم ْدتُم ،ال َمسي َح
يوناني ،ل�
هودي َول�
يس ي َ ٌّ
َلب ِْستُمَ 28 .ل َ
ٌّ
َع ْب ٌد َول� ُح ٌّر ،ل� َذك ٌَر َول� أُانْثىِ ،ل�أنَّكُم
َجميعاً وا ِح ٌد في يَسو َع ال َمسي ِحَ 29 .واإ ْن
أ
راهيم،
كُ ْنتُم ِلل َمسي ِح ،فَانْتُم ِم ْن نَ ْس ِل اإبْ َ
ِالو ْع ِد .
َو َو َرث َ ٌة ب َ
أ
دام الوا ِر ُث طفلا ً ل� ي َ ْف ِر ُق
َواقو ُل :ما َ
َع ِن ال َع ِ
بيدَ ،رغ َْم أانّ ُه صا ِح ُب ك ُِّل
َش ٍ
يءَ 2 .ول ِك َّنه تَ ْح َت أا ِ
َلاء
ياء َو ُوك َ
وص َ
الو ْق ِ
ت ا َّلذي َع َّينَه أابوهُ 3 .هكَذا
َح ّتى َ
نَ ْح ُن أايضاً ،حي َن كُ ّنا أا ْطفال� ً ،تَ ْح َت َمبا ِدئ
العا َل ِم كُ ّنا ُم ْستَ ْعبَدي َنَ 4 .ول ِك ْن حي َن َو َص َل
الزمانِ ،أا ْر َس َل الل ُه ابْنَ ُه َوصا َر
اكْ ِتما ُل َّ

4
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سِ 5 ،لكَي
ِم ِن ا ْم َر أا ِة َوصا َر تَ ْح َت ال ّنامو ِ
سَ ،ونَنا َل
ري ا َّلذي َن تَ ْح َت ال ّنامو ِ
ي َ ْشتَ َ
ال ُم َّد َخ َر ِللبنينَ 6 .و ِل�أنَّكُم أابْنا ٌء أا ْر َس َل الل ُه
روح ابْ ِن ِه اإلى قُلو ِبكُمَ ،
الروح ا َّلذي
َ
ذاك ّ
7
أ
يُنادي «ا آبا» اباناِ .م َن ال�آن فَصا ِعداً
ناء،
ناءَ .واإ ْن كُ ْنتُم أابْ ً
َل ْستُم َعبيداً ب َ ْل أابْ ً
ف ََو َرث َ ُة الل ِه أايضاً ِبيَسو َع ال َمسي ٍحِ 8 .ل�أنَّ ُه
ا ٍ
آنئذ اإ ْذ َل ْم تَكونوا عا ِرفي َن بِالل ِهَ ،عبَ ْدتُم
يس ْت ِب َطبي َع ِتها اآ ِل َه ًة 9 .ول ِك ِن
ِت ْل َك ا َّلتي َل َ
ال� آ َن ب َ ْع َد أا ْن َع َر ْفتُم الل َه ،ب َ ْل ب َ ْع َد أا ْن
ُع ِر ْفتُم ِم َن الل ِه ،تَ ْرجِعو َن أايضاً اإلى ِت ْل َك
الضعي َف ِة َوالفَقير ِةَ ،وتُريدو َن
ال َمبا ِدئ َّ
ُم َج َّدداً أا ْن تُ ْستَعبَدوا لها 10 .أايّاماً َو ُشهوراً
َو أاوقاتاً َو ِسني َن تَ ْحفَظو َن 11 .أاخْشى أانّي
توس ُل
َعبَثاً تَ ِع ْب ُت فيكُم{12 .يا اإخ َْوتي! أا َّ
اإ َليكُم }.صيروا مثليِ ،ل�أنّي أانا أايضاً
لي.
ِص ْر ُت ِم ْثلَكُم .اإساءة ً ما َل ْم تُسيئوا اإ َّ
 13ف أَانْتُم تَ ْع ِرفو َن أانّي في َض ْع ِ
ف َج َسدي
ب َ َّش ْرتُكُم ِم ْن قَ ْب ُلَ 14 .وتَ ْج ِرب َة َج َسدي
َل ْم تَ ْحتَ ِقروا َو َل ْم تَ ْنفروا ِم ْنها ،ب َ ْل ك أَانّي
َم ٌ
استَ ْقبَ ْلتُمونيَ ،وك أَانِّي
لاك ِم َن الل ِه ْ
سيح 15 .أاي َن اإذاً طوباكُم؟
يَسو ُع ال َم ُ
ِل�أنّي أا ْش َه ُد َلكُم أانَّ ُه َلو كا َن بِال إ� ْمكا ِن
ل�قَتَلَ ْعتُم ُعيونَكم أايضاً َو أا ْع َطيتُموني.
 16أا َع ُد ًّوا ِص ْر ُت َلكُم ِل�أنّي ك ََر ْز ُت َلكُم
بِال َح َّق؟ 17يَغارو َن َعلَيكُم ل� ِلل َح َس ِن،
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اموس ْبشا ْن يشْ تري َهو ْذ َلنّ ِا َت ْحت
النّ ْ
من
اموس ونْنا ْل َك ْنز ال ّ ْم َخ ّبا للاولا ْدْ .و ْ
النّ ْ
كن،
َل انْتن اولاد ،اَلله َب َع ْث ُروح ا ْبنو لَ ْقلو ْب ْ
ويس ّميو «اآبا» (ي ْع ِني)
َهال ّر ُو ْح َل يدعي َلالله َ
تن،
الس ْع َل َبع ْد م ُو َعبيد انْ ْ
«اَأبونا» .م َّ
رثين َلالله زاِ بي ْد
َب ِ
لى اولادْ .و َل اولا ْد ،واِ ْ
سيح .لَ َم ْن ما كا ْن ت ْعرفون اَلله،
َيس ُوع ال َم ْ
س
تن َهو ْك َل ْب َطب ِي ْ
َع َب ْد ْ
عتن م ُو اآلِ َهة ن ِاَ .ب ّ
فضل نْقولْ:
الس ْع َبع ْد َل َع َر ْفتن اَلله – والا َ َ
َّ
تن
من اَلله – َك ْر ْة لخْ رج ْع ْ
تن ْ
َبع ْد َل ان َع َر ْف ْ
الضعي ِفة والفَق ِي َرة ْومن ْجديد
لَوك ال َمبادي َّ
لهن .اإيّ ِا ْم
تْريدون تْكونو ْن َت ْح ْت عبود ِّية ْ
ْ
وشهو ْر
تحفَظو ْن .اَأخافْ
ْ
نين ْ
وس ْ
واوقات ْ
فيكن .س ِيروا كَماي،
َع الفاضي تع ْب ُت ْ
من َل انا زاِ ص ْر ُت كَماكن .اخوتي! َغ َل ْط
ْ
من َل ت ْعرفو ْن
تن َ
ف َح ّقيْ .
شي ما غل ْط ْ
من َقب ْل.
توكن ْ
ض َج َسدي َبشَّ ْر ْ
ف َم َر ْ
تن،
ْو َت ْجرِب ْة َج َسدي ما ْاح َتقَرتن ْولا قر ْف ْ
لى كَما َل اكو ْن َملا ْك من اَلله ْاس َت َقب ْلت ْنني
َب ِ
سيح .اَأ ْين ي ِا َبقى
ْوكَما َل اكو ْن َيس ُوع ال َم ْ
كن
كن؟ اَأ ْش َهد لْكن :يكو ْن كا ْن م ْم ْ
طيب ْت ْ
يش
َعي َن ْ
يكن زاِ كا ْن َت ت ْق َلعون ْوت ْع َطوني .لَ ْ
الح ْق؟
كن ْ
َعدو ص ْر ُت لْ ْ
من َل ك ََر ْز ُت لْكن َ
لى يريدو ْن
سَ ،ب ِ
يغارو ْن َع َل ْ
يكن م ُو للّ ْك َويّ ْ
5

6

7

8

9

10
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س
ي ْمسكوكن ْبشا ْن أا ْنتن تْغارو ْن َع َل ْ
ينَ .ب ّ
س ،ف ك ْل َو ْق ْت م ُو
ْك َويّس تْغارو ْن للّ ْك َويّ ْ
س .يا اولادي َل
َو ْق ْت َل اكون ع ْن ْد ْ
كن َب ْ
ين دي لَ َم ْن ي ْت َص َّو ْر فيكن
من ْجدي ْد اَأ ْح َب ْل ِف ْ
الس ْع
ال َم ْ
سيح .كان اَريد اَكو ْن ع ْن ْدكن َّ
فيكن .قولوا
من َل ْم َح َّير اَنا ْ
َوا َغ ّي ْر َصوتيْ ،
تن َهو ْذ َل تْريدون تْكونون َت ْحت
لي اأنْ ْ
من َل
تس َمعو ْن للنّاموس؟ ْ
اموس :م ُو ْ
النّ ْ
َين كا ْن ل ُه ،واِح ْد
توب َعلى ا ْبراهي ْم َولَد ْ
َم ْك ْ
لى ها ْك َل م
الجاريِة ْوواِح ْد م الح َّرةَ .ب ِ
م ّ
س ها ْك َل
ال ّجاريِة ْبموجب َّ
الج َس ْد ول ْدَ ،ب ْ
م الح َّرة بال َو ْع ْد صا ْرْ .و َهوذ ال َمر َت ْين َرم َز ْين
من َج َب ْل سينا يجيب
َين ن ِا ،واِح ْد ْ
لَ َع ْهد ْ
من َل هاج ْر
اولا ْد للعبود ِّية ت ْرم ْزلو هاج ْرْ ،
س
َج َب ْل سينا ي ِا َ
ف اَأرابِ ّيا ،وتْطاب ْق َهالق ْد ْ
هي واولادا.
هاي الحاضْ َرةْ ،وتخْ د ْم عبود ِّية ِّ
من
س الق ْدس الع ْلو ِّية لَ ّي ِا اأ ْمنا ح َّرة ي ِاْ .
َب ّ
َل َم ْكتوب« :ا ْف َرحي يا عا ْق َرة هاي َل م ُو
ْجيب اولاد .ا ْف َرحي ْو َه ْلهلي هاي َل م ُو
ت ْ
من َل كثْروا اولاد ال َم ْهج ُو َرة اأ ْك َث ْر
ْ
تح َب ْلْ ،
ِ
نحنا يا اخوتي،
من اولاد ال ّ ْم َز َّو ِجةْ ».و ْ
لى
نحن ِاَ .ب ِ
كَما ْاسحاق اولاد ال َو ْع ْد ْ
كَما َل كا ْن هاك ال َو ْقت ال َمولود ْبموجب
الج َس ْد يضْ طهد ال َمولود ْبموجب ال ّر ُو ْح،
َّ
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ب َ ْل يُريدو َن اإ ْمساكَكُم ِلتَغاروا أانْتُم
مر َح َس ٌن أا ْن تَغاروا
َعلَيهِمَ 18 .ول ِك َّن ُه أا ٌ
في ال�أُمو ِر ال َح َسنَ ِة في ك ُِّل َو ْق ٍ
ت ،ل�
حي َن أاكو ُن ِع ْن َدكُم فَ َح ْس ُب19 .يا أاول�دي
ا َّلذي َن أاتَ َم َّخ ُض ُم َج َّدداً َح ّتى يَتَ َص َّو َر فيكُم
ريد أا ْن أاكو َن ِع ْن َدكُم
ال َمسي ُح20 ،كُ ْن ُت أُا ُ
ال� آ َن َو أُاغ ِّي َر َصوتيِ ،ل�أنّي ُمتَ َح ِّي ٌر فيكُم.
21قولوا لي أانْتُم ا َّلذي َن تُريدو َن أا ْن تَكونوا
اموس؟
تَ ْح َت ال ّنامو ِ
س :أال� تَ ْس َمعو َن ال ّن َ
ِ 22ل�أنَّ ُه َمك ٌ أ
راهيم كا َن َل ُه ابْنانِ،
ْتوب ا َّن اإبْ َ
وا ِح ٌد ِم َن الجاري ِة َوال� آ َخ ُر ِم َن ال ُح َّر ِة.
َ 23ول ِك َّن ا َّلذي ِم َن الجاري َ ِة ِب َح َس ِ
ب
ال َج َس ِد ُو ِل َد ،أا ّما َ
ذاك ا َّلذي ِم َن ال ُح َّر ِة
ِالو ْع ِد صا َرَ 24 .وهاتا ِن ال� ْم َر أاتا ِن ُهما
فَب َ
سيناء
َر ْمزا ِن ِل َع ْهدي ِن ،أا َح ُد ُهما ِم ْن َجبَ ِل
َ
الوا ِل ُد ِلل ُعبوديَّ ِة ،ا َّلذي ُه َو ها َج ُرِ 25 .ل� أ َّن
سيناء في أاراب ّياَ ،وتُطاب ُِق ِ
هذ ِه
ها َج َر َجبَ ُل
َ
أ
ليمَ ،وتَ ْخ ِد ُم ُعبوديَّ ًة ِه َي َو أاول� ُدها.
او ُر َش َ
 26أ أ
ليم ال ُع ْلويَّ ُة ا َّلتي ِه َي أا ُّمنا فَه َِي
ا ّما او ُر َش ُ
ْتوب« :ابْتَهِجي أايَّتُها
ُح َّرةٌِ 27 .ل�أنَّ ُه َمك ٌ
اص ُرخي
العا ِق ُر ا َّلتي ل� تَ ِل ُدَ ،واف َْرحي َو ْ
ناء ال َم ْهجو َر ِة
يا َم ْن ل� تَتَ َم َّخ ُضِ ،ل� أ َّن أابْ َ
كُثُروا َوزادوا َعلى أابْ ِ
ناء ال ُمتَ َز ِّو َج ِة».
28
ناء
ظير اإ ْس َ
أا ّما نَ ْح ُن يا اإخ َْوتي فَنَ ُ
حق أابْ ُ
الو ْع ِدَ 29 .ول ِك ْن كَما كا َن اآنَ َ
ذاك ال َمولو ُد
َ
ِالرو ِح ،هكَذا
بِال َج َس ِد ي َ ْض َطه ُِد ال َمولو َد ب ّ

غَلا ِط ّيا
تاب؟
أايضاً ال� آ َنَ 30 .ول ِك ْن ماذا يَقو ُل ال ِك ُ
أُ
«ا ْخ ِر ُج الجا ِري َة وابْنَها ِلئَ ّلا ي َ ِر َث ابْ ُن
الجا ِري َ ِة َم َع ابْ ِن ال ُح َّر ِة 31 ».نَ ْح ُن اإذاً
ناء
ناء الجا ِري َ ِة ب َ ْل أابْ ُ
يا اإخ َْوتي َل ْسنا أابْ َ
ال ُح َّر ِة.
فَاثْبُتوا اإذاً في ال ُح ِّريَّ ِة ا َّلتي َح َّر َرنا
ال َمسي ُحَ ،ول� تَ َضعوا في أا ْعنا ِقكُم ني َر
ُعبوديَّ ٍة2 .ها أانا بو ُل ُس أاقو ُل َلكُم :اإ ْن كُ ْنتُم
َستَ ْختَ ِتنو َن ،فَال َمسي ُح ب َِش ٍ
يء َل ْن ي َ ْن َف َعكُم.
َ 3و أا ْش َه ُد أايضاً ِلك ُِّل اإنْسا ٍن ي َ ْختَ ِت ُن أانَّ ُه ُم ْل َز ٌم
س4 .قَ َط ْعتُم ِصلَتَكُم
أا ْن ي َ ْع َم َل ِبك ُِّل ال ّنامو ِ
سيح يا َم ْن تَ ْلتَ ِمسو َن أا ْن تَتَبَ َّرروا
بِال َم َ
سَ ،و ِم َن ال ِّن ْع َم ِة َس َق ْطتُمِ 5 .ل�أنَّنا
بِال ّنامو ِ
جاء الب ِِّر
نَ ْح ُن ب ّ
ِالرو ِح ِم َن ال إ�يما ِن نَ ْنتَ ِظ ُر َر َ
ِ 6ل�أنَّ ُه في ال َمسي ِح يَسو َع ل� ِ
الختا ُن َشي ٌء
َول� ال ُغ ْر َل ُة ،ب َ ِل ال إ�يما ُن ال ُمكَ َّم ُل بِال َم َح َّب ِة.
َ 7ح َسناً كُ ْنتُم تَ ْس َعو َنَ .م ْن َش َّو َشكُم ِلئَ ّلا
يس ْت ِم ْن َ
ذاك
تُطيعوا ال َح َّق؟ 8قَناعتُكُم َل َ
9
غيرةٌ تُ َخ ِّم ُر
ميرةٌ َص َ
ا َّلذي َدعاكُمَ « .خ َ
ال َعجي َن كُ َّل ُه 10 ».أانا وا ِث ٌق ِبكُم في َربِّنا
أانَّكُم ل� تَ ْفتَ ِكرو َن َشيئاً اآ َخ َرَ .و َم ْن يُبَ ْل ِب ْلكُم
الدينونَ َة أا َّي َم ْن كا َن 11 .أانا يا
فَ ُه َو يَتَ َح َّم ُل َّ
اإخ َْوتيَ ،لو كُ ْن ُت ب ِ
ِالختا ِن أاكْ ِر ُز ب َ ْع ُدِ ،لماذا
الصلي ِ
ب؟
كُ ْن ُت أُا ْض َط َه ُد؟ َه ْل ب َ َطلَ ْت َعثْرةُ َّ
َ 12ليتَ ُهم قَ ْطعاً أايضاً ي َ ْق َطعو َن أا َ
ولئك ا َّلذي َن

5
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لى اَأيش يقول ال ّ ْكت ِا ْب؟
الس ْعَ .ب ِ
كذاِ زاِ َّ
«اَأط ِال ْع لَ َب ّرا ال ّجاريِة وابناْ ،بشا ْن لا يو َرث
نحن ِا َبقى
ابن ال ّجاريِة َمع ا ْبن الح َّرةْ ».
لى اولاد
نحن ِا َب ِ
الجاريِة ْ
يا اخوتي م ُو اولاد ّ
الح َّرة.
قوموا َبقى ف ح ّريّ ْة َل َح َّر ْرنا ال َمسيح،
كن ني ْر عبود ِّية.
ْولا تْشدّو ْن َ
ف َر ْقب ْت ْ
كنَ :ل ْت َط َّه ْرتن،
هاي اَنا بولس اَقول لْ ْ
كنَ .و ْاش َه ْد زاِ لك ّل
ال َم ْ
سيح شي م ُو ي ْن َف ْع ْ
اموس.
انْسا ْن ي ْت َط َّه ْر َم ْل ُزو ْم واِ َ
يسي ك ّل النّ ْ
تن َل بالنّاموس تْريدو ْن
تن م ال َم ْ
سيح اأنْ ْ
بط ْل ْ
نحن ِا بال ّر ُو ْح
تن م النّ ْع ِمةْ .
ت ْت َب َّررو ْن؛ َو َق ْع ْ
سيح
م الايما ْن ن ْنط ْر َرجا الب ْر .ف ال َم ْ
َيس ُوعْ ،لا ال ّ ْطه ُو ْر شي واِ ْولا َبلا ْطه ُو ْر،
لى الايما ْن َل ي ْت َك َّم ْل بال ّ ْم َح ِّبةْ .ك َويّس
َب ِ
من شَ َّو ْشكن ْبشا ْن لا ت ْقت ْنعو ْن
كا ْن ت ْعدَو ْنْ .
عاكن
من ها ْك َل َد ْ
كن م ُو ْ
بالح ْق؟ َقناع ْت ْ
َ
جين كلّو».
ي ِا« .شقف ْة َخميرِة ت َْخ ّمر ال َع ْ
فيكن م ُو ت ْفت ْكرو ْن
س ع ْندي م ال َّر ْب ثقة ْ
َب ْ
كن ،ه ّواِ ي ْت َح َّمل
َغي ْر شك ْلَ ،واينا َل يشَ ّو ْش ْ
من َل كان يكو ْن .يا اخوتي ،اَأنا
الحك ْم ْ
يش كا ْن َت
يكو ْن َّ
للس ْع َع ال ّ ْطه ُو ْر اأ ْكر ْز ،لَ ْ
لت؟ َع َل ّوا
ليب ب ْط ْ
يش َع ْث َورة َّ
الص ْ
انْطه ْد؟ لَ ْ
تن
َقط ْع زاِ ي ْق َطعو ْن َهو ْك َل يشَ
وشوكن .اأنْ ْ
ْ
س لا تْس ِي ْر
للح ّر ِّية انْ َد َع ْ
يتن يا اخوتيَ .ب ْ
لى بال ّ ْم َح ِّبة كونوا
للج َس ْدَ ،ب ِ
كن ف ْر َصة َّ
ح ّريّ ْت ْ
30

31
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24-13:5

اموس
عين واِح ْد للاخْ ْ .
خاضْ ْ
من َل النّ ْ
ْحب
وح ِدة ي ْك َملْ ،بهاي َ
كلّو بك ْل ِمة ْ
«ت ت ْ
رايبك كَما نَ ْف ْ
َق ْ
سك».
ْعضو ْن واِح ْدكن اللاخ
س َل كان ت ّ
َب ْ
كن لا تْت ّمو ْن
كن ،ديروا بالْ ْ
ْوتا ْكلو ْن َبعضْ ْ
كن.
َبعضْ ْ
14

15

والج َس ْد
ال ّر ُو ْح َّ

الج َس ْد
َواقولْ :بال ّر ُوح ْاسلكواْ ،وشَ ْهوة َّ
الج َس ْد يشْ تهي
من َل َّ
اَأ َب ْد لا ت َْسو ْنْ .
شي َل يض ّر ال ّر ُو ْح وال ّر ُو ْح تشْ تهي شي
ضن ن ِا.
َل يض ّر َّ
ينن ض ْد َب ْع ْ
الج َس ْد ،وا ْث َن ْ
س َل
َبقى لا شي َل تْريدون ت َْس َوو ْنَ .ب ْ
تن.
بال ّر ُو ْح ت ْنساقو ْن ،م ُو َت ْحت النّاموس انْ ْ
زنى،
الج َس ْدِ ،
روفين ن ِا ا ْعمال َّ
من َل َم ْع ْ
ْ
ِ
اصنا ْم ،سح ْر،
نَجاسةَ ،فجا َرة ،عبادة ْ
َعداوِة ،خصا ْم ،غيرِةَ ،غ َضب ،انْقسامات،
انْ
شقاقاتَ ،ح َس ْدَ ،قت ْلَ ،س َك ْرَ ،زمر،
ْ
يسو ْن َهو ْذ ،كَما
ْوك ْل َل كَما َهو ْذْ .و َل َ
كن:
الس ْع زاِ اَأقول لْ ْ
من َقبل ق ْل ُت لْ ْ
َل ْ
كنَّ ،
َم َلكوت اَلله م ُو يو َرثو ْنْ .و َث َم ْر ال ّر ُوح:
ْم َح ِّبةَ ،ف َر ْحَ ،سلا ْم ،طو ْل بالْ ،طي ِبة،
َع َم ْل َخي ْر ،اَأمانِةَ ،تواض ْعَ ،تح ّملْ .و َع َلو ْذ
سيح َص َلبوا
ناموس ما انْ َح ْطْ .و َهو ْذ لَنّ ِا لل َم ْ
ْ
16

17

18

19

20

21

22

23

24
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يُبَ ْلبِلونَكُم 13 .أانْتُم اإلى ال ُح ّريَّ ِة قَ ْد ُدعيتُ ْم
يا اإخ َْوتي! فَق َْط ل� تَكُ ْن ُح ِّريتُكُم ف ُْر َص ًة
ِلل َج َس ِد ،ب َ ْل بِال َم َح َّب ِة كونوا ِ
خاضعي َن
اموس كُ َّل ُه
أا َح ُدكُم ِللا آ َخ ِرِ 14 .ل� أ َّن ال ّن َ
ِبكَ ِل َم ٍة وا ِح َد ٍة يُكْ َم ُل ،ب أِا ْن «تُ ِح َّب قَريبَ َك
كَنَف ِْس َك».
َ 15ول ِك ْن اإ ْن كُ ْنتُم تَ ُع ّضو َن َوتَ ْأاكُلو َن
أا َح ُدكُم ال� آ َخ َر فَا ْح َذروا أا ْن تُفْنوا أا َح ُدكُم
ال� آ َخ َر.
16
اسلُكواَ ،و َش ْه َوةَ
ِالرو ِح ْ
َو أاقو ُل :ب ّ
ال َج َس ِد ل� تَ ْصنَعوا البَ َّت َةِ 17 .ل� أ َّن ال َج َس َد
وح ي َ ْشتَهي ما
الر ُ
الر َ
وح َو ّ
ي َ ْشتَهي ما ي َ ُض ُّر ّ
ي َ ُض ُّر ال َج َس َدَ ،و ٌّ
كل ِم ْن ُه ْما ُمضا ٌّد ِللا آ َخ ِر،
ِلئَ ّلا تَ ْف َعلوا ما تُريدونَ 18 .ول ِك ْن اإ ْن كُ ْنتُم
س،
ِالرو ِح تَ ْنقادو َن ،فَلَ ْستُم تَ ْح َت ال ّنامو ِ
ب ّ
ِ 19ل� أ َّن أا ْعما َل ال َج َس ِد َم ْعروفَ ٌة وهي،
ِزنى ،نَجا َس ٌةَ ،عها َرةٌِ 20 ،عبا َدةُ أا ْصنا ٍم،
َض ٌب،
صام ،غ ََيرةٌ ،غ َ
ِس ْح ٌرَ ،عدا َوةٌِ ،خ ٌ
قاقاتَ 21 ،ح َس ٌد ،قَ ْت ٌل،
انْ ِق
سامات ،انْ ِش ٌ
ٌ
ُسك ٌْرَ ،ز ْم ٌرَ ،وك ُُّل ما ي ُ ْش ِب ُه ِ
هذ ِهَ .وا َّلذي َن
ي َ ْف َعلو َن ِ
هذ ِه ،كَما قُ ْل ُت َلكُم سابقاً أاقو ُل
كوت الل ِه ل� ي َ ِرثو َن.
ال� آ َن أايضاًَ :ملَ َ
22
لام ،طو ُل
وثمر ّ
ُ
الرو ِحَ ،م َح َّب ٌة ،فَ َر ٌحَ ،س ٌ
واض ٌع،
لاح ،أامانَ ٌة23 ،تَ ُ
أانا ٍة ،طيبَ ٌةَ ،ص ٌ
تَ َح ُّم ٌلَ .و َعلى ِ
ناموس.
يوض ْع
هذ ِه َل ْم َ
ٌ
َ 24و ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن ُهم ِلل َمسي ِح قَ ْد َصلَبوا

غَلا ِط ّيا
َج َس َد ُهم َم َع ك ُِّل أاوجا ِع ِه َو َش َهوا ِت ِه25 .اإذاً
الرو ِحِ ،لنَ ْخ َض ْع ِل ّلرو ِحَ 26 .ول�
ِلنَ ِع ْش في ّ
نْك ُْن ِم ْن ذَوي ال َم ْج ِد الباط ِل ا َّلذي َن
ي َ ْنتَ ِقصو َن ب َ ْع ُض ُهم ب َ ْعضاً َوي َ ْح ِسدو َن أا َح ُد ُهم
ال� آ َخ َر.
اإخ َْوتي ،اإ ْن أُا ِخ َذ أا َح ُدكُم ب َِز َّل ٍة،
الروحان ّيي َن بِرو ٍح
ف أَا ْص ِلحوهُ أانْتُم ّ
ُمتَ ِ
واض ٍعَ ،وانْتَبِهوا ِل�أنْف ُِسكُم ِلئَ ّلا تُ َج َّربوا
أانْتُم أايضاًَ 2 .وا ْح ِملوا ب َ ْع ُضكُم أاثْقا َل
ناموس
ضِ ،ل�أنَّ ُه هكَذا تُكْ ِملو َن
ب َ ْع ٍ
َ
ال َمسي ِحِ 3 .ل� أ َّن َم ْن َظ َّن نَف َْس ُه َشيئاً َو ُه َو
يس َشيئاً ،فَ إانَّ ُه ي ُ ِ
ض ُّل نَف َْس ُهَ 4 .ول ِك ْن
َل َ
ص ال إ�نْسا ُن َع َملَ ُهَ ،وحينَ ٍئذ بَينَ ُه
ِليَ ْف َح ِ
يس ِباآ َخري َن.
َوبَي َن نَف ِْس ِه يَكو ُن فَ ْخ ُرهَُ ،و َل َ
ِ 5ل� أ َّن ك َُّل اإنْسا ٍن ِح ْم َل نَف ِْس ِه َسيَ ْح ِم ُل.
ِ 6ليُشا ِر ْك َم ْن ي َ ْس َم ُع الكَ ِل َم َة َ
ذاك ا َّلذي
ي ُ ْس ِم ُع ُه في ك ُِّل ال َخيرا ِت7 .ل� تَ ْن َخ ِدعوا.
الل ُه ل� ي ُ ْس َخ ُر ِم ْن ُهِ ،ل� أ َّن ما ي َ ْز َر ُع ُه ال إ�نْسا ُن
اإيّاهُ ي َ ْح ُص ُدَ 8 .م ْن َز َر َع في ال َج َس ِد ،فَ ِم َن
ال َج َس ِد ي َ ْح ُص ُد فساداًَ .و َم ْن َز َر َع في
الرو ِح ي َ ْح ُص ُد َحياة ً أابَديَّ ًة.
الرو ِح ،فَ ِم َن ّ
ّ
َ 9ول� نَكُ ْن ُمتَراخي َن في َع َم ِل ال َخي ِرِ ،ل�نَّ ُهأ
َسيَ ْأاتي َز َم ٌن حي َن نَ ْح ُص ُد َول� نَتَراخى.
10
دام َلنا َو ْق ٌتِ ،لنَ ْع َم ِل ال َخي ِر
فَال� آ َن اإذاً ما َ
ِلك ُِّل اإنْسانٍَ ،ول�س َّيما ِل�أبْ ِ
ناء بَي ِت ال إ�يمانِ.
ُ 11انْ ُظروا أا َّي ِكتابا ٍ
ت كَت ْب ُت َلكُم ِبيَدي!

6

11:6–25:5

َج َسد ْن َم ْع ك ّل اوجاعو ْوشَ ْهواتوَ .بقى
َخلّي نْعيش ف ال ّر ُو ْح ،ولل ّر ُوح نْ َسلّمْ .ولا
حاب َع ِ
ظامة با ْط ِلةْ ،ولا نْ ْ
غث
نْكون ْ
اص ْ
نحس ْد واِح ْدنا اللاخْ .
َبعضْ نا ْولا ْ
25

26

6

ف
اخوتيَ ،ل أا َّح ْد م ْنكن ْت َز ْح َل ْق َ
َغ َل ْطَ ،ص ْلحو ُه اأنْتن ال ّر ُوحانِيين ْب ُرو ْح
كن لا اأنْ ْتن زاِ ت ْت َج َّربو ْن.
متْواضْ َعةْ ،وديروا بالْ ْ
من َل كذاِ
واحملوا ا ْثقا ْل َب ْ
ْ
كنْ ،
عض ْ
من َل انْسا ْن
ْت َك ْملو ْن ناموس ال َم ْ
سيحْ .
سب ُروحو شي ْوه ّواِ م ُو شي ،نَ ْفسو
َل ْ
يح ْ
لى الانْسا ْن َع َملو َخلّي ي ْف َحص،
يغشَ .ب ِ
ْ
ين نَ ْفسو َخلّي يكو ْن
ْوهاك ال َو ْق ْت َبينو ْو َب ْ
من َل ك ّل انْسا ْن
سْ .
َفخْ روْ ،وم ُو ْب َغي ْر ن ِا ْ
يس َمع الك ْل ِمة،
ح ْملو َت يشي ْلَ .ل ْ
يرات.
الخ ْ
يس ّمعو ف ك ّل َ
َخلّي يش ِار ْك َل َ
من َل شي
شْ ،
لا ت ْن َغشّ ون! اَلله م ُو ي ْن َغ ْ
يحصدو.
َل ي ْز َرعو الانْسا ْن ،ها ْك واِ َل ْ
يحص ْد
الج َس ْد ْ
الج َس ْد ي ْز َرعْ ،م َّ
َل ف َّ
َفسادْ .و َل ف ال ّر ُو ْح ي ْز َرعْ ،م ال ّر ُو ْح َت
يحص ْد َحيا ْة اَأ َب ِد ِّيةْ .ولَ َم ْن ن ْع َم ْل َخي ْر ،لا
ْ
نحصد
من َل َت يّجي َزما ْن َت ْ
ن ْتراخىْ ،
السع ْم َق ْد َل في لنا
ْوم ُو ن ْتراخىَ .بقى َّ
الخي ْر لك ّل
َو ْق ْت َخلّي نشْ تغ ْل ف ا ْعمال َ
2

3

4

5

6

7

8

9

10
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18-12:6

خاصة َل َبيت الايما ْنَ .ط ْلعوا
انْسانْ ،و ّ
كن بيديَ .ل يريدو ْن
يش َك َت ْب ُت لْ ْ
اَأ ْ
بروكن َت
يج
ي ْتبا َهو ْن ف ال َلح ْمَ ،هو ْذ ْ
ْ
سيح لا
س ْبشا ْن َ
ف َصليب ال َم ْ
ت ْت َط َّهرو ْنَ ،ب ّ
من َل ْولا هنّ ِا َهو ْذ َل ي َّتط َّهرو ْن
ي ْن ْ
طهدو ْنْ .
لى يريدو ْن ت ْت َط َّهرون
اموس َب ِ
ْ
يحفَظون النّ ْ
س اَنا
ْبشا ْن ي ْفتخْ رو ْن َ
ف لَح ْم ْ
كنَ .ب ّ
ليب َر ْبنا َيس ُوع
حاشا لي اَأ ْفتخ ْر َغي ْر َ
ف َص ْ
واسطتو ال ّدنْي ِا َم ْصلوبِة ع ْندي
ال َم ْ
سيحَ ،ل ْب ْ
{ف
من َل َ
َوانا َم ْصلوب ع ْند ال ّدنْي ِاْ .
سيح} لا ال ّ ْطه ُو ْر شي واِْ ،ولا
َيس ُوع ال َم ْ
الخليقَة ال ّ ْجدي ِدة.
لى َ
َبلا ْطه ُو ْر شي واَِ ،ب ِ
يس ْلمو ْن لَ َهال َّطريِ ْقَ ،سلا ْم ْو َر ْح ِمة
ْو َل َ
السع
يكو ْن َع َلين ْو َعلى ْاسرائيل اَلله .م َّ
من َل اَأثَر
يكب َع َلي َت َع ْبْ ،
ْولَ َبعد اَ َّح ْد لا ْ
ف َج َسدي.
ْج ُرو ْ
حات َر ْبنا َيس ُو ْع اَأ ْحم ْل َ
كن يا
ن ْعم ْة َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
سيح َم ْع ُرو ْح ْ
ين.
اخوتي .اآ ّم ْ
11

12

13

14

15

16

17

18

597

 12ا َّلذي َن يُريدو َن أا ْن يَتَباهوا بِال َج َس ِد،
ِ
هؤل�ء ي ُ ْل ِزمونَكُم أا ْن تَ ْختَ ِتنوا فَق َْط ِلكَي
ل� ي ُ ْض َط َهدوا في َصلي ِ
ب ال َمسي ِحِ 13 .ل�أنَّ ُه
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن ي َ ْختَ ِتنو َن ي َ ْحفَظو َن
َول�
اموسَ ،ول ِك َّنهم يُريدو َن أا ْن تَ ْختَ ِتنوا
ال ّن َ
ِلكَي ي َ ْفتَ ِخروا ِبلَ ْح ِمكُم 14 .أا ّما أانا فَحاشا
لي أا ْن أا ْفتَ ِخ َر ِب َغي ِر َصلي ِ
ب َربِّنا يَسو َع
لوب لي
ال َمسي ِح ،ا َّلذي ِب ِه العا َل ُم َم ْص ٌ
لوب ِللعا َل ِمِ 15 .ل�أنَّ ُه {في يَسو َع
َو أانا َم ْص ٌ
ال َمسي ِح} ل� ِ
الختا ُن َشي ٌء َول� ال ُغ ْر َل ُة ،ب ِل
ديدةَُ 16 .وا َّلذي َن ي َ ْخ َضعو َن
ال َخلي َق ُة ال َج َ
لام َو َر ْح َم ٌة َعلَيهِم َو َعلى
ِلهذا َّ
السبي ِل َس ٌ
اإ ْسرائي ِل الل ِهِ 17 .م َن ال� آ َن فَصا ِعداً ل� ي ُ ْل ِق
دوب َربِّنا يَسو َع
َعلَ َّي أا َح ٌد تَ َعباًِ ،ل� أ َّن نُ َ
في َج َسدي أا ْح ِم ُلِ 18 .ن ْع َم ُة َربِّنا يَسو َع
ال َمسيح َم َع رو ِحكم يا اإخ َْوتي .ا آمي َن.

مكتوب بولس
ال َّرسول لبي َعة
اإ ِفس ُوس

الرسول
رسالة بولس ّ
َنيس ِة اإفسس
اإلى ك َ
بو ُل ُس َرسو ُل يَسو َع ال َمسي ِح ِب إارا َد ِة
ِ
س
الل ِه ِل
هؤل�ء ا َّلذي َن في اإ ِف ُس َ
ال ِق ّديسي َن وال ُم ْؤ ِمني َن ِبيَسو َع ال َمسي ِح.
2
لام َم َعكُم و ِن ْع َم ٌة ِم َن الل ِه أَابينا َو ِم ْن
َس ٌ
َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِحُ 3 .مبا َر ٌك الل ُه أابو َربِّنا
يَسو َع ال َمسي ِح ا َّلذي با َركَنا ِبك ُِّل البَ َركا ِت
الس ِ
ماء بال َمسي ِحَ 4 ،ح ّتى َسبَ َق
الروح َّي ِة في َّ
ّ
ْ
أ
س العا َل ِم لنَكو َن
أا ِن اختا َرنا في ِه قَ ْب َل تَاسي ِ
ِق ّديسي َن َوبِلا لو ٍم أاما َم ُه ،وبال َم َح َّب ِة َسبَ َق
أا ْن َع َّينَنا َل ُهَ 5 .وتَبَ ّنانا ِبيَسو َع ال َمسي ِح
كَما َح ُس َن ِل إ�را َد ِت ِهِ 6 ،لكَي يَتَ َم َّج َد َم ْج ُد
ِن ْع َم ِت ِه ا َّلذي أانْ َع َم ِب ِه َعلَينا ب ِ
ِواس َط ِة َحبي ِب ِه،
7ا َّلذي ِب ِه َلنا ِفدا ٌء َوب َِد ِم ِه ُغفْرا ُن ال َخطايا

1

1

بولس َرسو ْل َيس ُوع ال َمسيح ْب إارادة اَلله
ْ
ِ
ِ
َ
ّيسين والمومنين
لَو ْذ لَنّا ف اإفس ُوس ،القد ْ
سيحَ .سلا ْم َم ْعكن ْون ْع ِمة من
ْب َيس ُوع ال َم ْ
سيحْ .مبا َرك
من َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
اَلله اَأبونا ْو ْ
سيح َل ب ِا َر ْكنا بك ّل
اَلله اَأبو َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
سيح،
السما بال َم ْ
َالب َركات ال ّر ُوحان ِّية ف َّ
ْبشك ْل َل َس َبق واخْ تا ْرنا ِفيو َقب ْل َتاأسيس
ال ّدنْي ِاْ ،بشان نْكو ْن َقدّيسين ْو َبلا لَو ْم قدّامو،
ْوبال ّ ْم َح ِّبة َس َبق ْو َر َس ْم َع َلينا َع ِ
لامة َت نْكو ْن
سيح ،كَما َل حلي
ل ُه .وت َْبنّانا ْب َيس ُوع ال َم ْ
لاإ رادتوْ ،بشان ي ْت َم َّج ْد َم ْج ْد ن ْعمتو َل نَ َع ْم
واسطة َحبيبوَ ،ل ِفيو لنا فدا و ْب َد ّمو
َع َلينا ْب ْ
الخط ّياتَ ،على َق ْد غنى ن ْعمتو،
غ ْفران َ
2
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فاضت فينا ْبك ْل ح ْك ِمة و ْبك ْل فه ْم.
َل
ْ
يسوي
ْو َع َّر ْفنا ْبس ْر اإرادتو َل َس َبق ْونَوى َت َ
واسطتو ،لَ َت ْدبي ْر َتمام الاوقاتْ ،بشا ْن ك ْل
ْب ْ
سيح ،ك ْل
شي من ْجدي ْد ي ْت َج َّد ْد ف ال َم ْ
ضْ .و ِفيو ص ْرنا
شي ف َّ
السما ْوف الا َ ْر ْ
تارين ،كَما َل َس َبق ْو َر َس ْم َع َلينا َعلا ِمة
مخْ ْ
موجب راي
يسوي ك ْل شي ْب
ْ
ْورا ْد ها ْك َل َ
من َقب ْل
اإرادتوْ ،بشان نْكو ْن – ْ
نحن ِا َل ْ
سيح – لَ َت ْمجي ْد َم ْجدو،
كا ْن َرجانا ف ال َم ْ
تن ك ْلمة
ال َم ْ
سيح َل انْتن زاِ ِفيو سم ْع ْ
تن،
الح ْق ،لَ ّي ِا ْبشار ْة َخ ْ
لاصكنْ ،و َفيو اآ َم ْن ْ
َ
وانْ َخ َت ْمتن ْب ُروح القدس َل كا ْن َموعو ْد فيوِ
من اَلله .هاك ال ّر ُو ْح لَ ّواِ َر ْعبو ْن ميرا ْثنا لفدا
من هاي
َهو ْذ َل ْ
يح َيون ْولَ َم ْج ْد َجلالوْ .
من َو ْق ْت َل سم ْع ُت َعلى اإيمانْكن
اَنا زاِ ْكوا ْ
ّيسين،
ْب َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
كن لل َقد ْ
سيح و ْم َح ّب ْت ْ
من
م ُو انْقط ْع م الشّ ك ْر لَخاط ْركن ْو ْ
طيكن
كن َ
ف َصلاواتي ،اأ َصلّي َت ي ْع ْ
ذك ْر ْ
سيحُ ،روح
اَأبو ال َم ْجد اَلله َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
ف َم ْعرفتو ،وت ْت َن َّور
ف َ
الح ْك ِمة وال َكشْ ْ
يش واِ َرجا َد ْعوتو
ْعيون ْقلو ْب ْ
كن َت ت ْعرفو ْن اَأ ْ
ّيسين.
يش واِ غنى َم ْج ْد ميراثو ف ال َقد ْ
واَ ْ
نحن ِا
ايش َعظي ِمة َعظامة ق ّوتو فينا ْ
َو ْ
المومنين ،كَما فع ْل ق ِّو ْة َحيلوَ ،ل َف َع ْل
من َبين ال َميتينْ ،وق ِا َعدو
ف ال َمسيح ْو َق َّيمو ْ
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ِب َح َس ِ
فاض ْت
ب ِغنى ِن ْع َم ِت ِهِ 8 ،ت ْل َك ا َّلتي َ
فينا ِبك ُِّل ِحكْ َم ٍة َو ِبك ُِّل ف َْه ٍمَ 9 .و أا ْعلَ َمنا
ب ِِس ِّر اإرا َد ِت ِه ا َّلذي َسبَ َق َونَوى أا ْن ي َ ْف َعلَ ُه ِب ِه،
ِ 10لتَ ْدبي ِر ِم ْل ِء ال� أ ْز ِمنَ ِةِ ،ليَتَ َج َّد َد ك ُُّل َش ٍ
يء
الس ِ
في ال َمسي ِح ،ك ُُّل َش ٍ
ماء َوفي
يء في َّ
ضَ 11 .وفي ِه اخْتا َرنا ،كَما َسبَ َق َو َع َّينَنا
ال� أ ْر ِ
ذاك ا َّلذي ي َ ْف َع ُل ك َُّل َش ٍ
َو أارا َد َ
يء ِب َح َس ِ
ب
َر ْأا ِي اإرا َد ِت ِهِ 12 ،لنَكو َن نَ ْح ُن ا َّلذي َن َسبَ َق
جاءنا في ال َمسي ِحِ ،لتَ ْعظي ِم
أا ْن َو َض ْعنا َر َ
َم ْج ِد ِه 13 ،ا َّلذي ِب ِه أانْتُم أايضاً َس ِم ْعتم
كَ ِل َم َة ال َح ِّق ،بِشا َرةَ َخ ِ
لاصكُمَ ،و ِب ِه ا آ َم ْنتُم
س ا َّلذي كا َن َموعوداً
َو ُخ ِت ْمتُم بِرو ِح الق ُُد ِ
14
(الرو ِح) ا َّلذي ُه َو ُع ْربو ُن
ِب ِه ،ذ ِل َك ّ
ميرا ِثنا ِل ِف ِ
داء َم ْن ي َ ْخلُصو َن َو ِل َم ْج ِد َجلا ِل ِه.
ِ 15لهذا ُه َوذا أانا أايضاً ُم ْن ُذ أا ْن َس ِم ْع ُت َع ْن
اإيما ِنكُم في َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح َو َم َح َّب ِتكُم
الشكْ ِر ِل� أ ْج ِلكُم
ِلل ِق ّديسي َن16 ،ل� أاك ُُّف َع ِن ُّ
َو َع ْن ِذكْ ِركم في َصلواتي 17 ،أا ْن ي ُ ْعطيَكُم
روح
أابو ال َم ْج ِد اإل ُه َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح َ
الحكْ َم ِة َوالك َْش ِ
ِ
ف في َم ْع ِرفَ ِت ِهَ 18 ،و أا ْن
نير ُعيو ُن قُلو ِبكُم ِلتَ ْع ِرفوا ما ُه َو
تَ ْستَ َ
جاء َد ْعو ِت ِه َوما ُه َو ِغنى َم ْج ِد ميرا ِث ِه
َر ُ
في ال ِق ّديسي َنَ 19 ،وما َع َظ َم ُة قُ َّو ِت ِه الفائق ِة
فينا نَ ْح ُن ال ُم ْؤ ِمني َنَ ،ح َس َب َع َم ِل ِش َّد ِة
قُ َّو ِت ِه20 ،ا َّلذي َع ِملَ ُه في ال َمسي ِح َو أاقا َم ُه
ِم ْن بَي ِن ال� أ ْموا ِت َو أا ْجلَ َس ُه َع ْن يَمي ِن ِه في

اإفسس
الس ِ
السلُطا ِت
ماء21 ،ف َ
الرئاسا ِت َو ُّ
َّ
َوق ك ُِّل ِّ
الس ِ
َوالق ُّو ِ
اس ٍم
ياداتَ ،وف َ
َوق ك ُِّل ْ
ات َو ِّ
الد ْه ِر فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل في
ي ُ َس ّمى ،ل� في هذا َّ
ال�آتي أايضاًَ 22 .وا ْستَ ْعبَ َد ك َُّل َش ٍ
يء تَ ْح َت
َوق الك ُِّل َج َعلَ ُه
قَ َد َمي ِهَ ،وهذا ا َّلذي ُه َو ف َ
َنيس ِة23 ،ا َّلتي ِه َي ج ِْس ُم ُهَ ،و ِم ْل ُء
َر ْأاساً ِللك َ
ذ ِل َك ا َّلذي ي َ ْملاأُ الك َُّل بِالك ُِّل.
َو أانْتُم أايضاً ا َّلذي َن كُ ْنتُم أامواتاً في
َخطاياكُم َوتَ َعديِّا ِتكُم 2 ،ا َّلتي فيها
ب ُدنْيَويَّ ِة ِ
َسلَكْتُم ِم ْن قَ ْب ُلِ ،ب َح َس ِ
هذ ِه
الدنْياِ ،ب َح َس ِ
س ُس ْلطا ِن
ب اإرا َد ِة َرئي ِ
ُّ
الرو ِح ا َّلتي تَ ْن َش ُط في أابْ ِ
ال َه ِ
ناء
واءَ ،و ّ
ال َم ْع ِصيَ ِة3 ،في ِت ْل َك ال� أ ْعما ِل ا َّلتي نَ ْح ُن
أايضاً َسلَكْنا سابِقاً ب َِش َه ِ
وات َج َس ِدنا،
َوكُ ّنا نَ ْصنَ ُع اإرا َدةَ َج َس ِدنا َو ِفكْ ِرنا َوكُ ّنا
ناء ال َغ َض ِ
ب تَماماً كَالباقي َن 4 ،الل ُه
أابْ َ
ال َغ ِن ُّي ِب َر ْح َم ِت ِهِ ،م ْن أا ْج ِل َم َح َّب ِت ِه ال َعظيم ِة
وات في َخطايانا،
ا َّلتي أا َح َّبناَ 5 ،ونَ ْح ُن أا ْم ٌ
أا ْحيانا َم َع ال َمسي ِح َو ِبنَ ْع َم ِت ِه َخ َّل َصنا،
الس ِ
ماء
َ 6و أاقا َمنا َم َع ُه َو أا ْجلَ َسنا َم َع ُه في َّ
ِبيَسو َع ال َمسي ِحِ 7 ،لكَي يُظه َِر ِل ُّلدهو ِر
ال� آ ِتيَ ِة ِغنى َع َظ َم ِة ِن ْع َم ِت ِه َوطيب ِت ِه ا َّلتي
صا َر ْت َلنا ِبيَسو َع ال َمسي ِحِ 8 .ل�أنَّ ُه ِب ِن ْع َم ِت ِه
َخلُ ْصنا ،بِال إ�يمانَِ ،و ِ
هذ ِه َل ْم تَ ِص ْر ِم ْنكُم،
يس ْت ِم ْن أا ْعما ٍل
َول ِك َّنها َعط َّي ُة الل ِهَ 9 .ل َ
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9:2–21:1

ياسات
السما ،ف ُو ْق ك ّل ال ّر ْ
َعلى َيمينو ف َّ
ات وال ّسياداتْ ،وف ُو ْق ك ّل
لطات والق ّو ْ
وال ّس ْ
لى
ف َهالدَّهرَ ،ب ِ
س َ
اس ْم ي ْت َس ّمى ،م ُو َب ْ
واس َت ْع َب ْد ك ْل شي َت ْحت
خرة زاِ،
ْ
ف ال ِا آ َ
راس ف ُوق الك ْل
ْاج َريوْ ،و َعطا ُه َت يكو ْن ْ
جسموْ ،وكَما ْل ها ْك َل ي َك ّمل
للبي َعة ،لَ ّي ِا ْ
الك ْل بالكلْ .و َعطا ُه َت يكو ْن كَمال اَلله
ها ْك َل ي َك ّم ْل ك ّل البي َعة ْبك ْل َعط ِّية.
ف َخط ّياتْكن
تن َ
يتين ك ْن ْ
تن زاِ َل َم ْ
وانْ ْ
من َقب ْل،
ْكنَ ،ل ِفيا مشيتن ْ
ْو َغ ْلطات ْ
كَما عالَم َهال ّدنْي ِا هايْ ،وكَما َل يري ْد
الهواْ ،و َهال ّر ُو ْح َل تنْشَ ط ف
َريّس س ْل َطة َ
نحن ِا
اولاد ال َمعص ِيةَ ،
ف َهوك الا ْعمال َل ْ
زاِ ْت َقلَّ ْبنا ِفيا بشَ ْهوات َج َس ْدناْ ،وكنّا نْ َسي
اإرادة َج َس ْدنا ْوفكرناْ ،وكنّا اولاد ال َغ َضب
من
بال َّتمام كَما الباقي .اَألله ال َغني ْب َر ْحمتوْ ،
ف
يتين َ
ْم َح ّبتو ال َعظي ِمة َل َح ْبناْ ،و ْ
نحن ِا َم ْ
سيح و ْبن ْعمتو َخلَّ ْصنا،
َخط ّياتْناَ ،حيانا َمع ال َم ْ
السما ْب َيس ُوع
ْو َق َّي ْمنا َمعو ْوق ِا َع ْدنا َمعو ف َّ
الج ِاي ِية غنى
ال َم ْ
سيحْ .بشان َيب ّي ْن للدّهور ّ
صارت َع َلينا ْب َيس ُوع
َع َظم ْة ن ْعمتو ْوطيبتو َل
ْ
خلصنا ،بالايمان،
من َل ْبن ْعمتو ْ
ال َم ْ
سيحْ .
كن ،هاي َعط ّية اَلله ي ِا.
ْوهاي ما
ْ
صارت م ْن ْ
من
م ُو من ا ْعمال ْبشا ْن لا اَأ َّح ْد ي ْفتخ ْرْ .
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19-10:2

سيح
نحن ِا ،انْ َخ َل ْقنا ْب َيس ُوع ال َم ْ
َل َخليقتو ْ
من َقب ْل َح َّضر اَلله َت
لا ْعمال صالْ َحة ْ
ن ْمشي ِفيا.
سيح
وحدة ف ال َم ْ

تن الا َم ْم
من هاي َخلَّوا َ
كن ،أا ْن ْ
ف با ْل ْ
ْ
تتس َّمون
من َقبل ف َّ
الج َس ْد ك ْن ْ
ْ
تنْ ،وكا ْن َ
رين،
من َهو ْك َل ي ْت َس َّمون ْم َط َّه ْ
رين ْ
م ُو ْم َط َّه ْ
الج َس ْد.
َين ف َّ
هاذ ْطه ُور لَ ّواِ َع َمل ايد ْ
سيح واجانب
تن فاك ال َّزما ْن َبلا ال َم ْ
وك ْن ْ
من
لاسرائي ْلْ ،وغ ْرب ْ
ْبعاد ْ
من َتدابير اَلله ْ
تن ف
َع ْهد ال َو ْعدْ ،و َبلا َرجا ْو َبلا اَألله ك ْن ْ
تن
السع ْب َيس ُوع ال َم ْ
سيح ،اأنْ ْ
س َّ
ال ّدنْي ِاَ .ب ّ
سيح
من َقبل ْبعا ْد غ ْر ْب ك ْنتنْ ،ب َدمّ ال َم ْ
َل ْ
من َل ه ّواِ واِ ص ْل ْحنا،
رايب ق ْر ْب ص ْر ْتنْ .
َق ْ
ياج َل
ين واِحدْ ،و َهدَم ْس ْ
َل َسوى الا ْث َن ْ
جسدو،
ص ،ال َعداوِة ْب َ
كا ْن قاي ْم ف النّ ْ
ْو َب َّط ْل ناموس الاَوامر ْب َوص ّياتوْ ،بشان
يخْ لق الا ْث َنين ْبقنومو ويس ِيرون انْسا ْن واِحد
ف
ين َ
ْجديدْ ،و َسوى ص ْل ْحْ .وص ِالَح الا ْث َن ْ
َج َس ْد واِح ْد َمع اَللهْ ،ب َصليبو َق َتل ال َعداوِة.
بالسلا ْم لكن ال ّ ْبعاد الغ ْر ْب
ْوجا َبشّ ْر َّ
من َل ْبفَضْ لو صار لْنا
والقَرايب الق ْر ْبْ .
الس ْع
ا ْث َنين ْتنا َت ْقريب ْب ُرو ْح واِح ْد للا آ ْب .م َّ
لى اولا ْد
َيتن اأجانب ْولا نزلاَ ،ب ِ
لَ َبعد ما َبق ْ
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ِلئَ ّلا ي َ ْفتَ ِخ َر أا َح ٌدِ 10 .ل�أنَّنا َخلي َقتُ ُهُ ،خ ِلقْنا
ِبيَسو َع ال َمسي ِح ِل� أ ْعما ٍل صا ِل َح ٍة َسبَ َق أا ْن
أا َع َّد الل ُه أا ْن نَ ْسلُ َك فيها.
ِ 11لهذا تَ َذكَّروا أانَّكُم أانْتُم ال� أُ َم َم في
ال َج َس ِد كُ ْنتُم قَ ْبلا ًَ ،وكُ ْنتُم تُ ْد َعو َن بِال ُغ ْر َل ِة
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن ي ُ ْد َعو َن ب ِ
ِالختانِ،
ِم ْن ِقبَ ِل
ا َّلذي ُه َو َع َم ُل اليَ َدي ِن في ال َج َس ِد.
12
الزما ِن بِدو ِن ال َمسي ِح
وكُ ْنتم في ذ ِل َك َّ
باء َع ْن تَدابي ِر اإ ْس َ
جانب َع ْن
رائيل َو أا َ
َو ُغ َر َ
ِ
الو ْع ِدَ ،وبِدو ِن َرجا ٍء وبِدو ِن الل ِه كُ ْنتُم
عهد َ
في العا َل ِم 13 .أا ّما ال� آ َن ف ِبيَسو َع ال َمسي ِح
أانْتُم ا َّلذي َن بَعيدي َن كُ ْنتُم ،قَريبي َن ِص ْرتم ب َِد ِم
ال َمسي ِحِ 14 .ل�أنَّ ُه ُه َو ِص ْل ُحنا ا َّلذي َج َع َل
ياج ال ُمتَ َو ِّس َط
الس َ
ال�ثْني ِن وا ِحداً َو َه َد َم ِّ
ِ
الفاص َل بَينَ ُهماَ 15 ،وال َعدا َوةَ ِب َج َس ِد ِه،
ض ب َِوصاياهُ،
َو أابْ َط َل
ناموس الفَرائ ِ
َ
ِليَ ْخلُ َق ال�ثْني ِن في أا ْقنو ِم ِه اإنْساناً وا ِحداً
َجديداًَ ،و َصنَ َع ِص ْلحاًَ 16 .وصا َل َح ال�ثْنَي ِن
في َج َس ٍد وا ِح ٍد َم َع الل ِهَ ،وب َِصلي ِب ِه قَتَ َل
17
ِالسلا ِم أانْتُم
جاء فَبَ َّش َركُم ب َّ
ال َعدا َوةََ .و َ
البَعيدي َن َوالقَريبي َنِ 18 .ل�أنَّ ُه ِب ِه صا َر
ْريب بِرو ٍح وا ِح ٍد اإلى ال� آ ِ
ب.
ِل ِكلَينا تَق ٌ
ِ 19م َن ال� آ َن فَصا ِعداً َل ْستُم أاجا ِن َب َول�
ناء َمدينَ ِة ال ِق ّديسي َن
ل�ءَ ،ول ِك َّنكم أابْ ُ
نُ َز َ

اإفسس
ناء بَي ِ
س
ت الل ِه 20 .بُنيتُم َعلى أاسا ِ
َوابْ ُ
الر ُس ِل َوال�أنْب ِ
ِياءَ ،و َر ْأا ُس زاوي َ ِة البُ ْنيا ِن
ُّ
21
سيحَ ،و ِب ِه يَتَ َرك َُّب البُ ْنيا ُن
يَسو ُع ال َم ُ
كُ ُّل ُه ُمتَ ِ
ماسكاً َويَكْبُ ُر َح ّتى ي ُ ْص ِب َح َهيكَلا ً
الر ِّبَ 22 .و ِب ِه أانْتُم أايضاً
ُمق ََّدساً في َّ
ِالرو ِح.
َم ْبن ّيو َن َل َسكَ ِن الل ِه ب ّ
ِم ْن أا ْج ِل هذا ،أانا بو ُل ُسَ ،سجي ُن
يَسو َع ال َمسي ِح أانا ِم ْن أا ْج ِلكُم أانْتُم
ال� أُ َم َم 2 ،اإ ْن كُ ْنتُم قَ ْد َس ِم ْعتُم َع ْن تدبي ِر
ِن ْع َم ِة الل ِه ا َّلذي أُا ْع ِط َي لي فيكُمِ 3 .ل�أنَّ ُه
ِبك َْش ٍ
ِالس ِّر ،كَما كَت ْب ُت َلكُم
ف أُا ْع ِل ْم ُت ب ِّ
ِب إايجا ٍز4 ،كَما تَ ْستَطيعو َن حي َن تَق أ
ْراو َن
أا ْن تَ ْف َهموا َم ْع ِرفَتي ب ِِس ِّر ال َمسي ِح5 ،ذ ِل َك
الس ِّر ا َّلذي في أا ْجيا ٍل أُاخْرى َل ْم ي ُ َع َّر ْف ِب ِه
ِّ
ِللبَ َش ِر ،كَما ك ُِش َف ال� آ َن ِل ُر ُس ِل ِه ال ِق ّديسي َن
6
ناء
َو أانْبِيائ ِه ب ّ
ِالرو ِح ،أا ْن يَكو َن ال� أُ َم ُم أابْ َ
الو ْع ِد
كاء َ
كاء َج َس ِد ِه و ُش َر َ
ميرا ِث ِه َو ُش َر َ
ا َّلذي أُا ْع ِط َي في ِه ب ِ
ِواس َط ِة البِشا َر ِةِ 7 .ت ْل َك
(البِشا َر ِة) ا َّلتي ِص ْر ُت أانا خا َد َمها ِب َح َس ِ
ب
َعط َّي ِة ِن ْع َم ِة الل ِه ا َّلتي أُا ْعطيَ ْت لي ِم ْن
ِف ْع ِل قُ َّو ِت ِه8 ،لي أانا أا ْص َغ َر ك ُِّل ال ِق ّديسي َن
أُا ْعطيَ ْت ِ
هذ ِه ال ِّن ْع َم ُة أا ْن أُاب َ ِّش َر في ال� أُ َم ِم
َع ْن ِغنى ال َمسي ِح ا َّلذي ل� ي ُ ْستَقْصى.
9
الس ِّر
بير ِّ
نير ِلك ُِّل اإنْسا ٍن ما ُه َو تَ ْد ُ
َو أُا َ
الدهو ِر في الل ِه
ا َّلذي كا َن َم ْخف ًّيا ُم ْن ُذ ُّ
خا ِل ِق الك ُِّلِ 10 ،لكَي ب ِ
َنيس ِة
ِواس َط ِة الك َ

3

10:3–20:2

يتن
ّيسين واولا ْد َب ْ
يت اَلله .انْ َب َن ْ
َمدينة ال َقد ْ
راس َق ْرن ّية
َعلى اَأساس ال ّرس ْل والاَنْ ِبياْ ،و ْ
سيح ،و ْبفَضْ لو ال ّ ْعما َرة
ال ّ ْعما َرة َيس ُوع ال َم ْ
َّس ف
ك ّلا ت ْت َركَّب ْوت ْك َبر تْس ِي ْر َهي َكل ْم َقد ْ
تن زاِ ت ْن َبنو ْن لَ َس َكن اَلله
ال َّر ْب .و ْبفَضلو اأنْ ْ
بال ّر ُو ْح.
بوس َيس ُوع
بولسَ ،م ْح ْ
ْبشا ْن هاي اَنا ْ
تن الا َم ْم،
ال َمسيح اَنا ،لَخاط ْركن انْ ْ
تن َعلى َت ْدبي ْر ن ْعمة اَلله َل انْ َعطى
َل سم ْع ْ
ف من اَلله
من َل ْب َكشْ ْ
فيكنْ .
لي َت ا َدبّ ْر ْ
كن
بالس ْر ،كَما َل َك َت ْب ُت لْ ْ
صا ْر لي ع ْل ْم ّ
بالمخْ َت َص ْرْ ،م َق ْد َل تْت ِيقو ْن َو ْق ْت َل ت ْقرو ْن
سيح ،ها ْك س ْر
ت ْف َهمو ْن َم ْعرفتي لس ّر ال َم ْ
للبشَ ْر ،كَما
َل َ
ف َغير ْاجيال ما انْ َع َرفْ َ
الس ْع لَرسلو ال َقدّيسين ْونَبايتو
َل انْ َكشَ ف َّ
بال ّر ُو ْحَ ،كشَ ف ْو َب َّين ال َوثَن ِّية َت يس ِيرو ْن
ْ
من نَفس
شَ راكة ف
الميراثَ ،ت يس ِيرو ْن ْ
ف َوعد اَلله ْبفَضْ ل
سوبين َ
َّ
الج َس ْدْ ،و َم ْح ْ
سيح وانْجيلو ،هاك ال ّ ْبشا َرة َل انا
ال َم ْ
موجب َعط ِّية ن ْعمة اَلله َل
ص ْر ُت خادما ْب
ْ
من فع ْل ق ّوتو ،لي اَناْ ،ز َغ ّي ْر
انْ َع َط ْت لي ْ
ك ّل ال َقدّيسين ،انْ َع َط ْت َهالنّ ْع ِمة هاي َت
سيحَ ،ل م ُو
ا َبشّ ْر ف الا َم ْم َعلى غنى ال َم ْ
يش
فحصَ .وانَ ّو ْر لك ّل انْسا ْن َت يّرى اَأ ْ
ي ْن ْ
الس ْر َل كا ْن مخْ في م الدّهو ْر
واِ َت ْدبي ْر َه ّ
واسطة البي َعة
َ
ف الله خالق الك ْلْ ،بشان ْب ْ
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1:4–11:3

ياسات
ت ْنعرفْ ح ْكمة َالله الم ْتل ِّية فه ْم لل ّر ْ
موجب ها ْك
السماْ ،ب
والس ْ
ْ
لاطين َل ف َّ
َّ
واسط ْة
خطّ ْة َل َح َّض ْر م الدّهورْ ،و َسواها ْب ْ
ْ
هاك َل ِفيو لنا
سيح َر ْبنا،
َيس ُوع ال َم ْ
َجسا َرة ْوق ْر ْب لَع ْند اَلله ْبثق ْة اإيمانْنا ِفيو.
ف
ْبشا ْن هاي اَأ ْساَأل اَلله لا اأتْراخى َ
من َل ذيقاتي هاي
كنْ ،
ذيقاتي لَخاط ْر ْ
كن ي ِا.
َم ْج ْد ْ
َوا ْر َك ْع َعلى ركَبي ع ْند اَبو َر ْبنا َيس ُوع
سيح ،ها ْك َل منّو ت ْت َس ّمى ك ّل اب ِّوة
ال َم ْ
طيكن
لب َت ي ْع ْ
ضَ .وا ْط ْ
ف َّ
السما والا َ ْر ْ
َعلى َق ْد غنى َم ْجدو َت ت ْت َق َّوون ْب ُروحو،
يسكن
ْبشا ْن ف انْسانْكن ّ
الجواِني ْ
كن بال ّ ْم َح ِّبة،
ال َم ْ
سيح بالايمانْ ،وف ْقلو ْب ْ
ثابتْ ،بشان تْت ِيقو ْن
كن ْ
اساس ْ
ْوع ْر ْق ْ
كن َو ْ
يش واِ
س َم ْع ك ّل ال َقد ْ
ّيسين اَأ ْ
ت ْعرفون ْك َويّ ْ
ضْ ،وت ْعرفو ْن
العلو والع ْم ْق والطّو ْل والع ْر ْ
َعظام ْة َم ْعرفة ْمح ّبة ال َمسيحْ ،وت ْنت َلون ْبك ْل
كَمال اَللهْ .ولاك القادر ْبق ِّوة اأ ْك َب ْر م الك ّل
نساَأل ْون ْفتك ْر
يسي لْناَ ،وا ْك َث ْر ْ
من شي َل ْ
َ
َعلى َق ْد ق ّوتو َل ت ْف َع ْل فينا ،ل ُه ال َم ْج ْد ف
الاجيا ْل
سيح ،ف ك ّل ْ
بيعتوْ ،ب َيس ُوع ال َم ْ
ين.
دين اآ ّم ْ
لا َأ َبد الا آ ْب ْ
11

12

13

14

4

تُع َر ُف ِحكْ َم ُة الل ِه ال َم ْلاأى تَ ْمييزاً ِم ْن ِقبَ ِل
السماء.
السلاطي ِن ا َّلذي َن في َّ
الرئاسا ِت َو َّ
ِّ
أ
الدهو ِرَ ،و َع ِملَها
ِ 11ت ْل َك ا َّلتي ا َع َّد ُم ْن ُذ ُّ
ِبيَسو َع ال َمسي ِح َربِّنا12 ،ذ ِل َك ا َّلذي في ِه
َلنا َجسا َرةٌ َوقُ ْر ٌب ِب ِث َق ِة ال إ�يما ِن ِب ِهِ 13 .لهذا
أا ْس أا ُل أالّ� أاتَراخى في ضيقاتي ِل� أ ْج ِلكُم،
ِل� أ َّن ِ
هذ ِه ِه َي َم ْج ُدكُم.

َ 14و أُا ْحني ُر ْكبَتَ َّي ِع ْن َد أابي َربِّنا يَسو َع
15
ال َمسي ِح15 ،ا َّلذي ِم ْن ُه تُ َس ّمى ك ُُّل أُاب ُ َّو ٍة في
16
الس ِ
ضِ 16 ،لكَي ي ُ ْع ِطيَكم َعلى
ماء َوال� أ ْر ِ
َّ
قَ ْد ِر ِغنى َم ْج ِد ِه أا ْن تَتَثَ َّبتوا ِبق َُّو ِة رو ِح ِه،
17
ِلكَي في اإنْسا ِنكُم الباط ِن  17ي َ ْسكُ َن
ال َمسي ُح بِال إ�يمانَِ ،وفي قُلو ِبكُم بال َم َح َّب ِة،
18
و ِليَكو َن ِع ْرقُكم َو أاسا ُسكُم ثابِتاًِ 18 ،لكَي
تَ ْستَطيعوا أا ْن تُ ْد ِركوا َم َع ك ُِّل ال ِق ّديسي َن
19
ما ُه َو ال ُع ُّلو َوال ُع ْم ُق َوال ّطو ُل َوال َع ْر ُض،
َ 19وتَ ْع ِرفوا َع َظ َم َة َم ْع ِرفَ ِة َم َح َّب ِة ال َمسي ِح،
20
َوتَ ْمتَ ِلئوا ِبك ُِّل ِم ْل ِء الل ِهَ 20 .وللقا ِد ِر ِبق َُّو ٍة
أاكْبَ َر ِم ْن ك ُِّل قُ َّو ٍة أا ْن ي َ ْع َم َل َلناَ ،و أاكْثَ َر
21
ِم ّما نَ ْس أا ُل أاو نَ ْفتَ ِك ُر ِب َح َس ِ
ب قُ َّو ِت ِه ا َّلتي
تَ ْف َع ُل فينا21 ،ال َم ْج ُد في كَنيس ِت ِه ِبيَسو َع
ال َمسي ِح في ك ُِّل ال� أ ْجيا ِل اإلى أاب َ ِد ال�آبِدي َن
ا آمي َن.
السجي َن في َربِّنا
ف
بوس َ
لب م ْن ْ
أاطلُ ُب ِم ْنكُم اإذاً ،أانا َّ
اأ ْط ْ
كن َبقى اَأنا ال َم ْح ْ
ِالد ْع َو ِة ا َّلتي
َر ْبنا َت ت ْمشَ و ْن كَما َل يلي ْق َل َد ْعو ْة
ليق ب َّ
أا ْن تَ ْسلُكوا كَما ي َ ُ
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واض ِع ِفكْ ٍر َو َودا َع ٍة َوطو ِل
ُدعيتُمِ 2 ،بك ُِّل تَ ُ
أانا ٍةَ ،وتَ َح َّملوا ب َ ْع ُضكُم ب َ ْعضاً ِب َم َح َّب ٍة.
الرو ِح ب ِ
ِرباط
3ا ْجتَهِدوا أا ْن تَ ْحفَظوا ا ِّت َ
فاق ّ
السلا ِمِ 4 .لتَكونوا ب َج َس ٍد وا ِح ٍد َوبرو ٍح
َّ
وا ِح ٍد كَما ُدعيتُ ْم ِل َر ِ
جاء َد ْع َو ِتكُم الوا ِح ِد.
5
الر ُّب َووا ِح ٌد ال إ�يما ُن
ِل�أنَّ ُه وا ِح ٌد ُه َو َّ
َووا ِح َدةٌ ِه َي ال َم ْعمو ِديَّ ُةَ 6 ،ووا ِح ٌد ُه َو الل ُه
أابو الك ُِّل َو َعلى الك ُِّل َوبِالك ُِّل َوفي كُ ِّلنا.
َ 7ول ِك ْن ك ُُّل وا ِح ٍد ِم ّنا أُا ْع ِط َي ِن ْع َم ًة َعلى
س َعط َّي ِة ال َمسي ِحِ 8 .لهذا َ
قيل:
قَ ْد ِر ِقيا ِ
«ص ِع َد اإلى ال َع ِ
لاء َو َسبى َس ْبياً َو أا ْعطى
َ
9
أ
«ص ِع َد» فَما ِه َي اإلّ�
َعطايا ِللبَ َش ِر ».ا ّما َ
ض.
أانَّ ُه نَ َز َل أايضاً أا َّول� ً اإلى أاساف ِل ال� أ ْر ِ
10ذ ِل َك ا َّلذي نَ َز َل ُه َو ا َّلذي َص ِع َد أايضاً
ِ
ماوات ِليُكْ ِم َل الك َُّلَ 11 .و ُه َو
الس
ف َ
َوق َّ
أ
ْسيرها) :ث َ َّم َة َم ْن ُهم ٌ
رسل،
«ا ْعطى» (تَف ُ
ِياءَ ،و َم ْن ُهم ُمبَ ِّشرو َنَ ،و َم ْن
َو َم ْن ُهم أانْب ُ
ُهم ُرعاةٌَ ،و َم ْن ُهم ُمع ِّلمو َنِ 12 ،لتَكْمي ِل
ال ِق ّديسي َن ِل َع َم ِل ِ
الخ ْد َم ِة ِلبُ ْنيا ِن َج َس ِد
ال َمسي ِحَ 13 ،ح ّتى نُ ْصب َِح َجميعاً َشيئاً
وا ِحداً بِال إ�يما ِن َو ِب َم ْع ِرفَ ِة ابْ ِن الل ِه َواإنْساناً
س قا َم ِة ِم ْل ِء ال َمسي ِح،
وا ِحداً كا ِملا ً ِب ِقيا ِ
َ 14ول� نَكو َن ب َ ْع ُد أا ْطفال� ً ي ُ َه ّزو َن َوي ُ ْؤ َخذو َن
س ِب َمكْ ِر ِهم
ش ِل�أُنا ٍ
اإلى ك ُِّل تَ ْعلي ٍم َم ْغشو ٍ
ي َ ْحتالو َن أا ْن ي ُ ِض ّلوا15 .ب َ ْل صا ِدقي َن في
َم َح َّب ِتنا ِليَ ْن ُم َو ك ُُّل َش ٍ
يء َلنا في ال َمسي ِح

15-2:4

يتنْ ،بك ْل َتواضع ْو َودا َعة ْوطو ْل
َل انْ َد َع ْ
كن ب ْم َح ِّبةَ .س َووا
بالْ ،وت َْح َّملوا َب ْ
عض ْ
تحفَظون اتّفاق ال ّر ُوح ْبرباط
كن َت ْ
جه ْد ْ
السلا ْمْ .بشان تْكونون ْب َج َس ْد واِحد ْو ُرو ْح
َّ
ِ
ْكن
ْ
يتن لَ َرجا َد ْعوت ْ
وحدة ،كَما َل انْ َد َع ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
من َل واح ْد وا ال َّر ّب ْوواحد
الواح ْدْ .
وح ِدة ال َم ْعموذ ِّيةْ ،وواحد اَلله
الايمان ْو ْ
كن.
اَأبو الك ّل ْوع الك ّل ْوبالك ّل ْوف كلّ ْت ْ
س ك ْل واِح ْد منّا انْ َعطى ن ْع ِمة َعلى َقد
َب ْ
من هاي
ياس َع ِط ِّي ْة َل َعطا ُه ال َم ْ
سيحْ .
ْق ْ
انْقا ْل ف ال ّ ْكت ِا ْبَ « :ط َل ْع للعلو ْو َسبى َسبي
يش ي ِا َغي ْر
ْو َعطى َعط ّي ْ
اتْ ».و« َط َل ْع» اَأ ْ
ض؟ ها ْك َل
نز ْل زاِ اَأ َّو ْل شي لَ َت ْحت الا َ ْر ْ
ماوات
الس ْ
نز ْل ه ّواِ واِ َل َط َل ْع زاِ لَف ُو ْق ك ّل َّ
َت ي َك ّمل الك ْلْ .وه ّواِ « َعطى» َتفسيرا:
طاهن َت يكونو ْن رسلْ ،وفي َل
في َل َع ْ
اَأنْ ِبياْ ،وفي َل ْم َبشرينْ ،وفي َل رعاة ْوفي َل
ّيسين لَ َع َمل
ْم َع ْلمينْ .بشا ْن َت ْكميل ال َقد ْ
سيح ،دي لَ َم ْن
الخ ْد ِمة لَ َتعمي ْر َج َسد ال َم ْ
كلّ ْتنا نْس ِي ْر شي واِح ْد بالايما ْن ،و ْب َم ْعرِفة
ياس قام ْة
ا ْبن اَلله ،وانْسا ْن واِح ْد كامل ب ْق ْ
سيحْ ،بشا ْن لا ن ْبقى اولاد ْزغا ْر
كَمال ال َم ْ
ي ْن َه ّزون ْوي ْت َو َّدو ْن لك ْل َتعالي ْم َبشَ ْر َمغ ِ
ْشوشة،
لى
ويضيعو ْنَ .ب ِ
َهو ْك َل ْبم ْكرن يغشّ ون َ
قين ف ْم َح ّب ْتنا ْبشا ْن ك ْل شي
نْكو ْن سا ْد ْ
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اسْ .ومنّو
لنا ي ْگ َب ْر ف ال َم ْ
سيحَ ،ل ّواِ ال ّر ْ
الج َس ْد كلّو ي ْت َركَّب ْوي ْم ْ
سك َبعضو ْبك ْل
َّ
ياس ت ْن َعطى
َم ْف َصلْ ،بموجب ال َموه ِبة َل ب ْق ْ
الج َس ْدَ ،ل بال ّ ْم َح ِّبة
لك ْل عضو ْبشا ْن َت ْربية َّ
ي ْك َم ْل ع ْمرانو.
الس ْع لا
ْوهاي اَأقو ْل َو ْاش َه ْد ف ال َّر ْب :م َّ
ت ْمشَ و ْن كَما باقي الا َم ْم ف ف ْكرن الباط ْل،
من َحياة
قولن ع ْت ِمة ق ْت ِمةْ ،وغ ْرب ْبعا ْد ْ
ْع ْ
بن،
من َعمى َق ْل ْ
ين َم ْعر ِِفة ْو ْ
من َل ما ِف ْ
اَللهْ ،
فوسن
َهو ْك َل َق َطعوا َرجاهن ْو َسلَّموا نْ ْ
للفَجا َرة ْولَ َع َم ْل ك ْل ن ِ
تن.
َجاسة َ
ف شَ راه ّي ْ
سيحَ ،ل
تن م ُو كذاِ ْت َعلَّ ْمتن ال َم ْ
س انْ ْ
َب ّ
الح ْق
َحقا سم ْعتنو ْو ِفيو ْت َعلَّ ْم ْ
تن كَما لَ ّواِ َ
كن
ف َيس ُوعَْ ،ب ِ
َ
تن َت تْك ّبو ْن م ْن ْ
لى ْت َعلَّ ْم ْ
سيرتْكن الا َ َّول ِّية ،سيرة انْسان ال َعت ِي ْق َل
الضلالْْ ،وت ْت َجدَّدون
ف شَ ْهوات َّ
ي ْف َس ْد َ
كنْ ،وت ْلبسون انْسان ال ّ ْجديد َل
ْب ُرو ْح َعق ْل ْ
الح ْقْ .بشا ْن
بالله انْ َخ َل ْق ف الب ّر ْونَقاوة َ
الح ْق
هاي ك ّبوا م ْنكن الگ ْذ ْبْ ،
واح َكوا َ
من َل اَأ ْعضا َج َس ْد
ك ْل واِح ْد َم ْع َرف ِيقوْ ،
نحن ِا واِح ْد للاخْ  .ا ْغ َضبوا ْولا تخْ َطو ْن،
ْ
ْغيبْ .ولا
س َعلى َغ َض ْب ْ
كن لا ت ْ
والشَّ ْم ْ
يس ْ
رق،
ليس .اَأينا َل كا ْن ْ
ت ْع َطو ْن ف ْر َصة لا ْب ْ
يس ْ
لى َخلّي ي ْت َع ْب
رقَ ،ب ِ
الس ْع َل َبع ْد لا ْ
م َّ
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الر ْأا ُس16 .ومن ُه ال َج َس ُد كُ ُّل ُه
ا َّلذي ُه َو َّ
يَتَ َرك َُّب َويَتَما َس ُك ِبك ُِّل َمف ِ
ْص ٍلِ ،ب َح َس ِ
ب
س ِلك ُِّل ُع ْض ٍو ِلنُ ُم ِّو
ال َمو ِهبَ ِة ال ُم ْعطا ِة ِب ِقيا ٍ
ال َج َس ِد ا َّلذي بِال َم َح َّب ِة يَكْ ُم ُل ب ُ ْنيانُ ُه.
َ 17و ِ
الر ِّبُ :م ْن ُذ
هذ ِه أاقو ُل أوا ْش َه ُد في َّ
ال� آ َن ل� تَ ْسلُكوا كَباقي ال� أُ َم ِم في ب ُ ْط ِل
18
باء
ِفكْ ِر ِهم ،فَ ُم ْظ ِل َم ٌة ِه َي ُعقو ُلهمَ ،و ُغ َر ُ
ُهم َع ْن َحيا ِة الل ِهِ ،ل�أنَّ ُه ل� َم ْع ِرفَ َة فيهِم
ِل َعمى قُلو ِبهِم 19 ،أا َ
ولئك ا َّلذي َن قَ َطعوا
جاء ُهم َو أا ْسلَموا نُفو َس ُهم ِللفَجا َر ِة
َر َ
َو ِل ُمما َر َس ِة ك ُِّل نَجا َس ٍة في َشبَ ِقهِم 20 .أا ّما
يس هكَذا تَ َع َّل ْمتُم ال َمسي َح21 .اإ ْن
أانْتُم فَلَ َ
كُ ْنتُم َحقًّا س ِم ْعتُموهُ َوفي ِه تَ َع َّل ْمتُم ال َح َّق
كَما ُه َو في يَسو َع22 ،ب َ ْل (تَ َع َّل ْمتُم) أا ْن
سيرتَكُم ال�أولى ،سيرةَ
تُ ْلقوا َع ْنكُم َ
ال إ�نْسا ِن ال َعتي ِق ا َّلذي يَف ُْس ُد في َش َهوا ِت
الضلا ِلَ 23 ،و أا ْن تَتَ َج َّددوا بِرو ِح َع ْق ِلكُم.
َّ
أ
ديد ا َّلذي
َ 24وا ْن تَ ْلبَسوا ال إ�نْسا َن ال َج َ
ُخ ِل َق بِالل ِه في الب ِِّر َونَقا َو ِة ال َح ِّقِ 25 .لهذا
أا ْلقَوا َع ْنكُم الك َِذ َبَ ،وتَكَ َّلموا بِال َح ِّق،
ك ُُّل وا ِح ٍد َم َع قَري ِب ِهِ ،ل�أنَّنا أا ْعضا ٌء
ْضبوا َول� تُ ْخطئوا،
ب َ ْع ُضنا ِلبَ ْع ٍ
ض26 .اغ َ
َض ِبكُم ل� تَ ْغ ُر ْب .
َو َّ
الش ْم ُس َعلى غ َ
ليسَ 28 .و َم ْن كا َن
َ 27ول� تُ ْعطوا ف ُْر َص ًة ل إ�بْ َ
ي َ ْس ِر ُق ،فَلا ي َ ْس ِر ْق ِم َن ال� آ َن فَصا ِعداً،
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ب َ ْل ِليَ ْت َع ْب ِبيَ َدي ِه َوي َ ْع َم ْل أا ْعمال� ً صا ِل َح ًة
تاج.
ِليَكو َن َل ُه ما ي ُ ْعطي َم ْن ُه َو ُم ْح ٌ
29كَ ِل َم ٌة َمكْرو َه ٌة ل� تَ ْخ ُر ْج ِم ْن أافْوا ِهكُم،
ب ِل ال َّط ِّيبَ ُة ال ّنافع ُة للبُ ْنيا ِن لتُ ْع ِط َي ِن ْع َم ًة
روح الل ِه
ِل َم ْن ي َ ْس َمعو َن30 .ل� تُ ْح ِزنوا َ
وس ا َّلذي ُخ ِت ْمتُ ْم ِب ِه ِليَو ِم ال ِف ِ
داء.
الق ُّد َ
 31ك ُُّل َمرا َر ٍة َو َس َخ ٍ
َض ٍ
ب َو ِصيا ٍح
ط َوغ َ
َوتَ ْج ٍ
الش ِّر
ديفِ ،ليُ ْستَ ْأا َص ْل ِم ْنكُم َم َع َّ
32
فاء أا َح ُدكُم نَ ْح َو ال� آ َخ ِر
كُ ِّل ِه .كونوا ُل َط َ
َو َشفوقي َنَ .وكونوا ُمسا ِمحي َن ب َ ْع ُضكُم
ب َ ْعضاً ،كَما سام َحنا الل ُه في ال َمسي ِح.
فَتَ َش َّبهوا بِالل ِه ك أَابْ ٍ
اء،
ناء أا ِح ّب َ
َ 2وا ْسلُكوا ِب َم َح َّب ٍة ،كَما أا َح َّبنا ال َمسي ُح
أايضاً َو أا ْسلَ َم نَف َْس ُه ِل� أ ْج ِلنا قُ ْرباناً َوذَبي َح ًة
3
الزنى َوك ُُّل نَجا َس ٍة
ِلل ِه ،رائ َح ًة َز ِك َّي ًة .أا ّما ِّ
َو َشبَ ٍق فَ ُم َج َّر ُد تَ ْس ِميَ ِتها ل� تُ َس َّم بَينَكُم،
4
َلام
كَما ي َ ُ
تائم َول� ك ُ
ليق ِب ِق ّديسي َنَ .ول� َش ُ
َحماقَ ٍة أا ِو ا ْس ِت ْه ٍ
زاء أاو َل ْهوٍِ ،
هذ ِه ا َّلتي ل�
ليقَ ،و ْليَكُ ْن ب َ َدل� ً ِم ْن ك ُِّل ذ ِل َك ُشك ٌْر.
تَ ُ
َ 5و ِ
هذ ِه كونوا عارفين :ك ُُّل اإنْسا ٍن ُه َو زا ٍن
عابد أا ْصنا ٍم،
أاو نَجِ ٌس أاو َشب ٌِق ،ا َّلذي ُه َو ُ
ميراث في َملَ ِ
كوت ال َمسي ِح
يس َل ُه
ٌ
َل َ
َوالل ِهِ 6 ،لئَ ّلا ي ُ ِض َّلكُم أا َح ٌد ِبكَلا ٍم باط ٍل،
ب ِ
ِل�أنَّ ُه ب َِسبَ ِ
هذ ِه ي َ ْأاتي غ ََض ُب الل ِه َعلى
7
أابْ ِ
كاء َل ُهم.
ناء ال َم ْع ِصيَ ِة .فَلا تَكونوا ُش َر َ
ِ 8ل�أنَّكُم كُ ْنتُم قَ ْبلا ً َظلاماً .أا ّما ال� آ َن فَنو ٌر

5

8:5–29:4

بيدَيو ويشْ تغ ْل شغْل ْك َويّس ْبشان يكونْلو
محتا ْز.
شي َت ي ْعطي لَ ْ
كن لا ت ْط َل ْع،
من ث ْم ْ
ك ْل ك ْل ِمة َم ْك ُرو َهة ْ
لى اَأينا لَ ّي ِا ْك َو ِ
يسة ْوت ْن َف ْع لل َعمارْ ،بشا ْن
َب ِ
يس َمعو ْن .لا ت َْح ْزنو ْن
ت ْعطي ن ْع ِمة لَو ْك َل ْ
تن ِفيو لَيوم
ّوس َل انْ َخ َت ْم ْ
ُروح اَلله ال َقد ْ
وسياح
الفدا .ك ْل َمرا َرة ْوسخْ ط ْو َغ َض ْب ْ
كن َمع الشَّ ْر
ْوكَلا ْم كف ْرَ ،خلّي ي ْنشا ْل م ْن ْ
كن َمع اللاخ
طيفين واِح ْد ْ
كلّو .كونوا لَ ْ
كن
حين واِح ْد ْ
ْو َعطوفينْ .وكونوا ْمسا ْم ْ
سيح س ِا َم ْحنا.
للاخْ  ،كَما َل الله ف ال َم ْ
بوبين.
َبقى ْتشَ َّبهوا بالله ،كَما اولاد َم ْح ْ
سيح
واسلكوا ب ْم َح ِّبة ،كَما َل َح ْبنا ال َم ْ
ْ
بيحة َلالله
زاِ ْو َسلَّ ْم نَ ْفسو لَخاط ْرنا ق ْربان ْو َذ َ
زنى ْوك ْل ن ِ
َجاسة ْوشَ راه ِّية
س ِ
ريحتا طي ِبةَ .ب ْ
ْكن ،كَما َل يليق
من ي ْت َس ّمى َبينات ْ
ْولا ْاس ْ
ّيسينْ .ولا ْم َس ّبات ْولا كَلا ْم َحما َقة ْولا
لَ َقد ْ
دالن
هزو ْولا َم ْ
زحَ ،هو ْذ َل م ُو يليقو ْن ،و ْم َب ْ
فين :ك ْل واِح ْد لَ ّواِ
شك ْر .هاي كونوا عا ْر ْ
اصنا ْم مالو
زاني يا
نجس يا شره لَ ّوا عابد ْ
ْ
سيح واللهْ .بشا ْن لا
ميراث َ
ف َم َلكوت ال َم ْ
من َل ْب َس َب ْب
اأ َّحد َ
يض ّيعكن ْب َكلا ْم باط ْلْ ،
َهو ْذ يجي َغ َضب اَلله َعلى اولاد ال َم ْعص ِية
تن
س َل م ُو يطيعون اَللهَ .بقى اأنْ ْ
َعلى ن ِا ْ
من َقب ْل ع ْت ِمة
من َل ْ
عنْ .
لا تشْ ت ْركو ْن َم ْ
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21-9:5

ف َر ْبنا.
تن َ
الس ْع نور انْ ْ
ق ْت ِمة ك ْن ْ
س َّ
تنَ ،ب ّ
من َل ْثمار
َبقى كَما اولا ْد للنّور ا ْمشَ واْ .
النّور ف ك ْل َصلاح ْوبر ْو َح ْق ن ِاَ .ميزوا
س قدّا ْم َر ْبنا!
يش واِ ال ّ ْك َويّ ْ
س اَأ ْ
ا ْعرفوا ْك َويّ ْ
ْولا تشْ ت ْركو ْن ف ا ْعمال الع ْت ِمة َل ْثما ْر ما
من َل شي َل
ِفياَ ،ب ِ
كس َو ْبخوواْ .
لى بال َع ْ
من
يسو ْن بالخ ْب ِيةْ ،م َق ّز ْز واِ حتّى ذ ْكروْ .
َ
َل ك ْل شي ي ْت َو َّبخْ م النّو ْر ي ْنكشفْ ،وك ْل
من هاي انْقال:
شي َم ْكشوفْ نو ْر واِْ .
يتين ،وي َن ّور
ْ
من َبين ال َم ْ
«اصحى يا ن ِايم وقوم ْ
سيحَ ».بقى َط ْلعوا اأ ْش َو ْن ت ْمشَ ون
لك ال َم ْ
لى كَما الحكما،
ْبع ِّفة ،م ُو كَما ال ّج ّهالَْ ،ب ِ
من َل شَ ّر َيرة ي ِا
لاهنْ ،
َل يشْ َت َرو ْن َزما ْن َب ْ
صين فه ْم،
من هاي لا تْكونو ْن نا ْق ْ
ِالايّ ِا ْمْ .
تس َكرو ْن
َب ِ
يش ي ِا اإرادة اَلله .لا ْ
لى ا ْف َهموا اَأ ْ
لى انْ َتلوا بال ّر ُوح
َ
بالخم ْر َل ِفيو َخلا َعةَ ،ب ِ
واح َكوا َم ْع
كن لَ ُروح اَللهْ .
ا ْع َطوا ك ْل َق ْل ْب ْ
سابيح ،و ْب َتراتيل ال ّر ُو ْح
َفسكن ْب َمزامير و ْب َت ْ
ن ْ
كن لل َّر ْبْ .
واشكروا ف ك ْل
َرتْلوا َ
ف َق ْل ْب ْ
َو ْقت ْبشا ْن ك ّل انْسا ْن باس ْم َر ْبنا َيس ُوع
سيح َلالله الا آ ْب.
ال َم ْ
9

10

11
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13

14
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16

17
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19

20

النّ ْسوا ْن و ْرج ِالن

أانْتُم في َربِّنا .اإذاً ك أَابْ ِ
ناء ال ّنو ِر ا ْسلُكوا.
9
الرو ِح ِه َي في ك ُِّل َصلا ٍح
ِل� أ َّن ثما َر ّ
10
أ
مام
َوب ٍِّر َو َح ٍّقَ .م ِّيزوا ما ُه َو ال َح َس ُن ا َ
َربِّناَ 11 .ول� تَ ْشتَ ِركوا في أا ْعما ِل ال ُّظ ْل َم ِة
ا َّلتي ل� ِثما َر فيها ،ب َ ْل َوبِّخوهاِ 12 .ل� أ َّن
ما ي َ ْع َملونَ ُه ِخفيَ ًة ُمنف ٌِّر ُه َو َح ّتى ِذك ُْرهُ.
ِ 13ل� أ َّن ك َُّل ما يُوبَّ ُخ ِم َن ال ّنو ِر َويُك َْش ُف.
َوك ُُّل َمكْشو ٍ
ف نو ٌر ُه َوِ 14 .لهذا َ
قيل:
أ
ائم َوقُ ْم ِم ْن بَي ِن ال� أ ْموا ِت
«ا ْستَي ِق ْظ ايُّها ال ّن ُ
ضيء َل َك ال َمسي ُح15 ».فَ ُانْ ُظروا اإذاً
فَيُ َ
لاء ْبل
ك َ
َيف تَ ْسلُكو َن ِب ِع َّف ٍة ل� كَ ُج َه َ
َماء16 ،ي َ ْشتَرو َن َزما َن بَلائهِمِ ،ل� أ َّن
ك ُحك َ
ال�أيّ َام ِش ّري َرةٌِ 17 .لهذا ل� تَكونوا نا ِقصي
ف َْه ٍم ،ب َ ِل ا ْف َهموا ما ِه َي اإرا َدةُ الل ِه18 .ل�
تَ ْسكَروا بِال َخ ْم ِر ا َّلذي في ِه ال َخلا َع ُة ،ب َ ِل
ِالرو ِحَ 19 .وتَكَ َّلموا َم َع أانْف ُِسكُم
ا ْمتَ ِلئوا ب ّ
الرو ِح تَ َرنَّموا
ِب َمزامي َر َو ِبتَسابي َحَ ،و ِبتَراني ِم ّ
في قُلو ِبكُم ِل َّلر ِّبَ 20 .وا ْشكُروا في ك ُِّل
َو ْق ٍ
ت ِل� أ ْج ِل ك ُِّل اإنْسا ٍن بِا ْس ِم َربِّنا يَسو َع
ال َمسي ِح ِلل ِه ال� آ ِ
ب.

عين واِح ْد للاخْ ف ْم َح ّبة َ 21وكونوا ِ
خاضعي َن أا َح ُدكُم ِللا آ َخ ِر ِب َم َح َّب ِة
ْ 21وكونوا خاضْ ْ
ال َمسي ِح.
سيح.
ال َم ْ
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22
ساء ،اخ َْض ْع َن ِل� أ ْزوا ِجكُ َّن،
أايَّتُها ال ِّن ُ
23
الر ُج َل َر ْأا ُس ال َم ْر أا ِة،
كَما ِل َربِّناِ ،ل� أ َّن َّ
َنيس ِة،
كَما ُه َو ال َمسي ُح أايضاً َر ْأا ُس الك َ
َو ُه َو ُم ْحيي ال َج َس ِدَ 24 .ول ِك ْن كَما
َنيس ُة ِلل َمسي ِح ،هكَذا أايضاً
تَ ْخ َض ُع الك َ
ساء ِل� أ ْزوا ِج ِه َّن في ك ُِّل َش ٍ
يء 25 .أايُّها
ال ِّن ُ
ساءكُم كَما أا َح َّب ال َمسي ُح
ِّ
الرجا ُل ،أا ِح ّبوا ِن َ
أ
أ
أايضاً كَنيستَ ُهَ ،ونَف َْس ُه ا ْسلَ َم ِم ْن ا ْج ِلها،
طه َرها بِا ْغتَسا ِل ٍ
ماء
ِ 26ليُ ِّ
قد َسها َوي ُ ِّ
َنيس ًة لنَف ِْس ِه
َوبِالكَ ِل َم ِةَ 27 .ويُقي َمها ك َ
جيدةً ،ل� َدنَ َس فيها َول� غ َْض َن َول� ما
َم َ
ي ُ ْش ِب ُه ِت ْل َك ال�أُمو َر ،ب َ ْل تَكو ُن ُمق ََّد َس ًة بِلا
28
َعي ٍ
الرجا ُل
ب .هكَذا يَجِ ُب أا ْن ي ُ ِح َّب ِّ
ساءهم ،كَما ي ُ ِح ّبو َن أا ْجسا َد ُهمِ ،ل� أ َّن ا َّلذي
ِن َ
ي ُ ِح ُّب ا ْم َر أاتَ ُه ،نَف َْس ُه ي ُ ِح ُّبِ 29 .ل�أنَّ ُه َل ْم يَكْ َر ْه
أا َح ٌد َج َس َدهُ قَ ُّطَ ،ول ِك َّن ُه ي ُ َغ ّذي ِه َوي َ ْعتَني
َنيس ِت ِهِ 30 .ل�أنَّنا
ِب ِه ،كَما ال َمسي ُح أايضاً ِبك َ
ضاء َج َس ِد ِه نَ ْح ُنَ ،و ِم ْن َل ْح ِم ِه نَ ْح ُن
أا ْع ُ
31
الر ُج ُل أاباهُ
َو ِم ْن ِعظا ِم ِهِ .لذا «ي َ ْت ُر ُك َّ
صير ال�ثْنا ِن
َو أُا َّم ُه َوي َ ْن َض ُّم اإلى ا ْم َر أا ِت ِه وي َ ُ
ظيم.
َج َسداً وا ِحداً 32 ».هذا ِّ
الس ُّر َع ٌ
َنيس ِة.
َو أانا أاقو ُل َع ِن ال َمسي ِح َو َع ِن الك َ
َ 33ول ِك ْن أانْتُم أايضاً ،ليُ ِح َّب ك ُُّل ِم ْنكُم
ا ْم َر أاتَ ُه كَنَف ِْس ِهَ ،و ْلتَ َه ِ
ب ال َم ْر أاةُ َزو َجها.

33-22:5

كن كَما َل
نسوان! اخْ َضعوا لا ْز ْ
واج ْ
ْ
ِ
من َل راس ال َم َرة وا ال ّر ّجالْ،
يكو ْن لَ َر ْبناْ ،
سيح زاِ راس البي َعةْ ،وه ّواِ واِ َل
كَما لَ ّواِ ال َم ْ
لى اأ ْش َو ْن البي َعة تخْ َض ْع
الج َس ْدَ .ب ِ
يحيي َّ
واجن ف ك ْل
لل َم ْ
سيح ،كذاِ زاِ النّ ْسوا ْن لا ْز ْ
كن كَما َل
نسوانْ ْ
شي .يا ْرج ِالْ! ح ّبوا ْ
سيح زاِ َح ْب بيعتو ْونَ ْفسو َسلَّ ْم لَخاط ْرا،
ال َم ْ
ْبشان ي َقدّسا وي َط ّهرا كَما ْب َمي ح ّما ْم،
بالك ْل ِمة .وي َق ّيما لَ َن ْفسو بي َعة َمجي ِدة ما
من َهو ْذ،
ِفيا لَ ْط َخة ْولا َت ْجعي ِدة ْولا شي ْ
يب .كذاِ لازم
َب ِ
لى تْكون ْم َقد َِّسة َبلا َع ْ
لاجساد ْن:
وانن ،كَما ْ
نس ْ
ال ّ ْرج ِال يح ّبو ْن ْ
من َل
يحبْ .
يحب َم َرتو ،نَ ْفسو ْ
ها ْذ َل ْ
لى ي َط ّعمو
اَأ َب ْد ما في انْسا ْن ي ْك َر ْه َج َسدوَ ،ب ِ
سيح زاِ َل
ويشَ ّربو ويدي ْر بالو َع َليو ،كَما ال َم ْ
من َل اَأ ْعضا َج َسدو
يدي ْر بالو َعلى بيعتوْ .
من هاي
من لَ ْحمو ْو َع ْظمو ْ
ْ
نحن ِاْ .
نحن ِاْ ،و ْ
«يخلّي ال ّر ّجا ْل اَأبو ُه وا ّمو ْوي ْل َحق َم َرتو،
َ
ويس ِيرون ا ْث َنينن َج َس ْد واِح ْدَ ».هال ّس ْر ها ْذ
َعظي ْم واَِ .وانا اَأقو ْل َع ال َمسيح ْو َع البي َعة.
كن ،كذاِ لازم
تن زاِ ،ك ْل واِح ْد م ْن ْ
س انْ ْ
َب ّ
يحب نَ ْفسو ،وال َم َرة
يحب َم َرتو كَما َل ْ
ْ
ْهاب َزوجا.
لازم ت ْ
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الا َ َّبهات والاولاد

6

بوكن وا ْمكن
يا اولاد! ْاس َمعوا ك ْلمة اَ ْ
من َل ها ْذ ب ْر واِْ .وهاي اَأ َّو ْل
َ
ف َر ْبناْ ،
َوص ِّية ْب َو ْعد« ،اكرم اَأبوك وا ّمكْ ،بشان
يكو ْن ْ
ض».
لك َمل ِي ْح ويطو ْل ع ْمر ْك َع الا َ ْر ْ
لى َر َّبوون
اَأ َّب ْ
كنَ ،ب ِ
هات! لا ْ
تحمقون اولا ْد ْ
ْباأ َدب ْو َت ْعلي ْم َر ْبنا.
2

3

4

الاسياد وال َعبي ْد
ْ

الج َس ْد
كن َل ف َّ
َعبي ْد! طيعوا ْاسيا ْد ْ
ف َبساطة
ف َهال ّدنْي ِا ْب َخوف ْو َر ْج ِفة ْو َ
َل َ
ين
َق ْل ْب ،كَما َل لل َم ْ
سيح .م ُو خ ْدم ْة َع ْ
لى كَما َعبي ْد
كَما َل يكو ْن لَ َبشَ ر ت َْر َّضو ْنَ ،ب ِ
من
يسو ْن اإرادة اَلله .واخْ دموو ْن ْ
لل َمسيح َ
كن كَما َل تْكونون تخْ دمو ْن َر ْبنا م ُو
ك ْل َق ْل ْب ْ
يسي
تن عا ْر ْ
َبشَ ْر ،اخْ دموو ْن وانْ ْ
فين اَأينا َل َ
من َر ْبناَ ،ع ْبد يكون
س ه ّواِ ي ْتكافى ْ
شي ْك َويّ ْ
تن زاِ يا ْاسيا ْد! كذاِ
والّا ح ْر م ُو ت ْف ْ
رق .وانْ ْ
طاتن،
كن ،سا ْمحوو ْن َعلى َغ ْل ْ
عا ْملوا َعبي ْد ْ
السما
تن زاِ َس ّي ْد ْ
من َل ت ْعرفو ْن اأنْ ْ
ْ
كن ف َّ
ِ
واِْ ،وكَولَكة ما ع ْندو.
5

6

7

8

9

الجهاد ال ّر ُوحاني

ناء ،أاطيعوا وا َل َديكُم
أايُّها ال�أبْ ُ
في َربِّناِ ،ل� أ َّن هذا عا ِد ٌلَ 2 .و ِ
هذ ِه
أا َّو ُل َوص َّي ٍة ب َِو ْع ٍد ،أ
«اكْ ِر ْم أا َ
باك َو أُا َّم َك
ِ 3ليَكو َن َل َك ال َح َس ُن َويَطو َل ُع ْم ُر َك َعلى
4
باء ،ل� تُ َغ ِ
ضبوا
ال� أ ْر ِ
ض ».أايُّها ال� آ ُ
أاول� َدكُم ،ب َ ْل َربّو ُهم ِبتَ ْأادي ِ
ب َوتَ ْعلي ِم َربِّنا.

6

بيد ،أاطيعوا أا ْسيا َدكُم ِب َح َس ِ
ب
 5أايُّها ال َع ُ
ال َج َس ِد ِب َخو ٍ
ف َو َر ْج َف ٍة في بَسا َط ِة قَ ْل ٍ
ب،
كَما ِلل َمسي ِح6 .ل� في ُمراءا ٍة ك أَانَّكُم
تُ ْرضو َن ب َ َشراً ،ب َ ْل كَ َع ٍ
بيد ِلل َمسي ِح
ي َ ْصنَعو َن اإرا َدةَ الل ِهَ 7 .واخ ِْدمو ُهم ِم ْن ك ُِّل
أانْف ُِسكُم ِب َم َح َّب ٍة ك أَانَّكُم تَ ْخ ِدمو َن َربَّنا ل�
ب َ َشراً8 ،عا ِلمي َن أا َّن ما ي َ ْصنَ ُع ُه ال إ�نْسا ُن
من اإ ْحسا ٍن ُه َو ا َّلذي يُكاف أَا ِم ْن َربِّنا،
َع ْبداً كا َن أا ْم ُح ًّراَ 9 .و أانْتُم أايضاً أايُّها
بيدكُم :ا ْغ ِفروا
ال� أ ْسيا ُد ،هكَذا عا ِملوا َع َ
َل ُهم ذُنوبَهمِ ،ل�أنَّكُم تَ ْع ِرفو َن أا َّن َس ِّي َدكم
للوجو ِه
أايضاً في َّ
هوَ ،و ُمحاباةٌ ُ
السماوا ِت َ
يس َل َدي ِه.
َل َ

ف َر ْبنا ْوف ِ 10م َن ال� آ َن يا اإخ َْوتي ،تَق ََّووا ب َِربِّنا
الس ْع يا اخوتيْ ،ت َق َّووا َ
10م َّ
ش ّد ْة ق ّوتو11 .الْبسوا ك ّل ْسلاح اَلله ْبشان َوب ِِش َّد ِة قُ َّو ِت ِه11 .ا ْلبَسوا ك َُّل ِسلا ِح الل ِه
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ِلتَ ْستَطيعوا أا ْن تَقوموا ِض َّد َم ِ
ليس.
كائد اإبْ َ
يس ْت َم َع َل ْح ٍم َو َد ٍم،
ِ 12ل� أ َّن ُمصا َر َعتَكُم َل َ
السلاطي ِن َو َم َع ُول� ِة
الرئاسا ٍت َو َم َع َّ
ب َ ْل َم َع ِّ
الش َّرير ِة
عا َل ِم ال َّظلا ِم هذاَ ،و َم َع ال� أ ْروا ِح ِّ
الس ِ
ماءِ 13 .لهذا ا ْلبَسوا
ا َّلتي تَ ْح َت َّ
ك َُّل ِسلا ِح الل ِه ِلتَ ْستَطيعوا أا ْن تُواجِهوا
الش ّر َيرَ ،وحي َن تَكونو َن ُم ْستَ ِع ّدي َن في
ِّ
ك ُِّل َش ٍ
يءَ ،ستَقومو َن 14 .فَقوموا اإذاً،
قاءكُم بِال َح ِّق َوا ْلبَسوا ِد ْر َع
َو َم ْن ِطقوا أا ْح َ
ِاس ِتعدا ِد
الب ِِّرَ 15 .وا ْحذوا أا ْر ُجلَكُم ب ْ
السلا ِمَ 16 .و َم َع ِ
هذ ِه خُذوا ِت ْر َس
بِشا َر ِة َّ
ال إ�يما ِن ا َّلذي ِب ِه تَ ْستَطيعو َن أا ْن تُ ْط ِفئوا
الش ّري ِر ال ُم ْلتَ ِهبَ َةَ 17 ،و َضعوا خوذةَ
هام ِّ
ِس َ
الرو ِح ا َّلذي
ال َخلا ِ
صَ ،وا ْقبُضوا َس َ
يف ّ
ُه َو كَ ِل َم ُة الل ِهَ 18 .و ِبك ُِّل َصلا ٍة َو ِبك ُِّل
ِالرو ِحَ .وفي
ِط ْلب ٍةَ ،ص ّلوا في ك ُِّل حي ٍن ب ّ
الصلا ِة كونوا سا ِهري َن دائماًُ ،م َص ّلي َن
َّ
19
أ
َو ُمتَ َض ِّرعي َن ِل� ْج ِل ك ُِّل ال ِق ّديسي َنَ .و ِم ْن
أا ْجلي أانا أايضاً ِل� أُ ْعطى كَ ِل َم ًة ِع ْن َد فَ ْت ِح
فَميِ ،لكَي أاكْ ِر َز َعلا ِنيَ ًة ب ِِس ِّر البِشا َر ِة،
20
فيرهُ في َس ِ
لاس َل،
ذ ِل َك ا َّلذي أانا َس ُ
ِلكَي أاتَكَ َّل َم ِب َجسا َر ٍة َع ْن ُه ما يَجِ ُب َعلَ َّي
أا ْن أاتَكَ َّل َمَ 21 .و ِلكَي تَ ْع ِرفوا أايضاً ما ِع ْندي
طوخيكوس
َوما أاف َع ُلُ ،ه َوذا ي ُ ْع ِل ُمكُم
ُ
بيب َوالخا ِد ُم ال�أمي ُن في َربِّنا،
ال�أخُ ال َح ُ
22ا َّلذي ِم ْن أا ْج ِل هذا أا ْر َس ْلتُ ُه اإ َليكُمِ ،لكَي

22-12:6

من َل
ليسْ .
تْت ِيقون تْقومون ْقبا ْل ِح َي ْل اإ ْب ْ
لى ض ْد
كن م ُو ض ْد لَ ْحم ْو َد ْم ي ِاَ ،ب ِ
َح ْر ْب ْ
كين
رياسات ْوض ْد َسلاطين ْوض ّد الم ِا ْس ْ
دنْية الع ْت ِمة هاي ْوض ّد الا ْرواح الشَّ ّر َيرة
السماْ .بشا ْن هاي الْبسوا
َل َت ْحت َّ
ك ّل ْسلاح اَللهَ ،ت تْت ِيقون تْقومو ْن ف
ّين
ّ
مس َتعد ْ
وچ الشَّ ّريرْ .ولَ َمن تْكونو ْن ْ
ف ك ْل شيَ ،ت تْقومو ْن .قوموا َبقى
بالح ْق ،والْبسوا د ْرع الب ْر،
وس ْ
طكن َ
شدّوا ْ
استعداد ْبشان
والْبسوا ف ْ
اج َريكن ْ
السلا ْمْ ،و َم ْع َهو ْذ
ت ُْروحون ت َْبشْ رون ب ْبشارة َّ
كن ت ْرس الايما ْنَ ،ل ِفيو تْت ِيقو ْن
خذوا لْ ْ
ت ْطفَو ْن نشّ ابات الشَّ ّرير المشْ ت ْع ِلةْ ،وحطّوا
وامسكوا َسيف ال ّر ُو ْح،
خوذة َ
لاصْ ،
الخ ْ
لَ ّواِ ك ْلمة اَللهْ .وف ك ْل َصلاة ْوف ك ْل
الصلاة
َدعاَ ،صلَّوا داي ْم بال ّر ُوحْ .وف َّ
رين ف ك ْل َو ْق ْتَ ،صلَّوا داي ْم
كونوا سا ْه ْ
ّيسين ،و ْبشاني
وت َْض َّرعوا لَخاط ْر ك ّل ال َقد ْ
اَنا زاِ َت انْ َعطى ك ْل ِمة َو ْق ْت َل ا ْف َت ْح ث ّمي
َت ا َبشّ رْ ،بشان ْب َجسا َرة قدّام ال َعين اَ ْكر ْز
َعلى س ّر ال ّ ْبشا َرة ،س ّر ال ّ ْبشا َرة َل انا َسفيرو
ف ال ّزن ِاجيرْ ،بشان ْب َجسا َرة اَأ ْحكي َع َليو
شي َل لازم اَ ْحكي .و ْبشا ْن ت ْعرفو ْن زاِ
ركن
شي لَع ْندي ْوشي َل َاسيْ ،كوا َ
يخ ّب ْ
ف
مين َ
ط ُوخيك ُوس الاَخ ال َعزي ْز والخادم الا َ ْ
َر ْبناَ ،ل َب َعثتو ُه لَع ْن ْدكن ْبشا ْن هاي َت
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
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كن.
َ
يش في ع ْندي وي َع ّزي ْقلو ْب ْ
يخ ّب ْر ْ
كن َأا ْ
َسلا ْم َمع اخوتْنا ،و ْم َح ِّبة َم ْع اإيما ْن من اَلله
سيح .وال َّن ْع ِمة
من َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
الاآب ْو ْ
سيحَ ،بلا
َم ْع ك ْل َل يح ّبون َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
ين.
َفسا ْد .اآ ّم ْ
23

24

611

23
لام
تَ ْع ِرفوا ما ِع ْندي َوي ُ َع ّزي قُلوبَكُمَ .س ٌ
َم َع اإخ َْو ِتناَ ،و َم َح َّب ٌة ِم َن الل ِه ال� آ ِ
ب َو ِم ْن
َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِحَ 24 .وال ِّن ْع َم ُة َم َع ك ُِّل
ا َّلذي َن ي ُ ِح ّبو َن َربَّنا يَسو َع ال َمسي ِح ،بِلا
فَسا ٍد .ا آمي َن.

مكتوب بولس
ال َّرسول لبيعة
فيليبي

الرسول
رسالة بولس ّ
َنيس ِة فيليبي
اإلى ك َ
س َع ْبدا يَسو َع
س َوتيموثا ُو ُ
بو ُل ُ
ال َمسي ِح اإلى ك ُِّل ال ِق ّديسي َن في
الشما ِم َس ِةِ 2 .ن ْع َم ٌة
الشيو ِخ َو ّ
فيليبيَ ،م َع ُّ
أ
َ
لام ِم َن الل ِه ابينا َو ِم ْن َربِّنا
َم َعكُم َو َس ٌ
3
أ
يَسو َع ال َمسي ِح .ا ْشكُ ُر اإلهي َعلى ِذكْ ِركُم
الدائم4 ،ا َّلذي في ك ُِّل ِط ْلباتي ِل� أ ْج ِلكُم،
ّ
5
أ
َو أانا اتَ َض َّر ُع فَ ِرحاًَ ،على ُمشا َركَ ِتكُم في
البِشا َر ِة ِم َن اليَو ِم ال� أ َّو ِل َح ّتى ال� آ َنِ 6 ،ل�أنّي
وا ِث ٌق أا َّن ا َّلذي ب َ َد أا فيكُم أا ْعمال� ً صا ِل َح ًة
ُه َو َسيُكْ ِم ُل َح ّتى يَو ِم يَسو َع ال َمسي ِح.
7هكَذا ي َ ُح ُّق لي أا ْن أافتك َر َع ْنكُم َجميعاً،
ِل�أنَّكُم موضوعو َن في قَ ْلبيَ ،وفي قُيودي
َوفي ِدفاعي َع ْن َح ِّق البِشا َر ِة ِل�أنَّكُم

1

1

سيح
س َعبي ْد َيس ُوع ال َم ْ
بولس ْوتيم ُو ُ
ثاو ْ
ّيسين ف فيليبيَ ،مع ْشي ُو َخة
لك ّل ال َقد ْ
ْوشم ِا ْم ِسة .ن ْع ِمة َم ْعكن ْو َسلا ْم من اَلله
سيح .اَأ ْشك ْر اإلهي
من َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
اَأبونا ْو ْ
َعلى ذك ْركن الدّايم ،ف ك ْل َد ْعواتي
كن
كن ،وات َْض َّر ْع َوانا ف ْرحا ْن ب ْمشا َرك ْت ْ
ْبشانْ ْ
من
للس ْعْ ،
ف ال ّ ْبشا َرة ْ
من اَأ َّو ْل َيوم ْودي َّ
َل لي ثقَة ،األله ها ْك َل َبدا ي ْع َم ْل فيكن
ا ْعما ْل صالْ َحة ،ه ّواِ َت ي َك ّم ْل دي لَ َيو ْم
سيح .كذاِ يح ْق لي اَأ ْفتك ْر
َيس ُوع ال َم ْ
ف َق ْلبي َم ْحط ُوطين
من َل َ
كنْ ،
فيكن كلّ ْت ْ
ْ
انْتنْ .وف زن ِاجيري ْوف دفاعي َعلى َح ّق
2

3

4

5

6

7
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تن .اَألله
ال ّ ْبشا َرة ،شَ راكتي ف النّ ْع ِمة اأنْ ْ
من َق ْل ْب َيس ُوع
كن ْ
يشْ َه ْد لي اأ ْش َو ْن اَأح ْب ْ
كنَ :ت
ال َم ْ
سيحْ .وهاي ي ِا َصلاتي ْبشانْ ْ
كن بال َم ْعر ِِفة و ْبك ْل
ت ْك َث ْر َبع ْد وتْزيد ْم َح ّب ْت ْ
فه ْم ُروحانيْ ،بشان ْت َميزون الواجبات،
رين َبلا َع ْث َو َرة ف َيو ْم َيس ُوع
وتْكونو ْن طا ْه ْ
ف َيس ُوع
سيح .و ْم َع ّبايين ْثما ْر ب ْر َ
ال َم ْ
سيح لَ َمجد ْوكَرامة اَلله.
ال َم ْ
يت
َواري ْد ت ْعرفو ْن يا اخوتيَ ،قض ّيتي مشْ ْ
نت زن ِاجي ْر
ف ال ّ ْبشا َرة لَقدّا ْم .كذاِ حتّى َب َّي ْ
سيح ي ِا لك ْل َقصر الحاكم
َح ْبسي لَخاطر ال َم ْ
ف َر ْبنا،
سَ .واك َثر الاخْ وِة َل َ
ْوباقي النّ ِا ْ
ْجاسروا َبلا خوفْ
اتَّ َكلوا َعلى زن ِاجيري ،وت َ
من
س ْ
س ن ِا ْ
َت يقولو ْن ك ْلمة اَلله .ن ِا ْ
س ن ِاس ْب إارا ِدة صالْ َحة
َح َس ْد و ْم َ
خاص ِمة ْون ِا ْ
من َل ي ْعرفون
ْوب ْم َح ِّبة لل َم ْ
سيح ي ْكرزو ْنْ ،
س
ْبشا ْن اأداِف ْع َع ال ّ ْبشا َرة ْم َع َّين اَناَ .ب ْ
سيح ،م ُو
خاص ِمة ي ْكرزو ْن لل َم ْ
َهو ْك َل ب ْم َ
لى ي ْفت ْكرون يزيدو ْن ذي ْق
ْب َنقاوِة ي ْكرزو ْنَ ،ب ِ
من َل
لَزن ِاجيري .و ْبهاي ْ
فرح ُت َوا ْف َر ْحْ ،
سيح
ف ك ْل ف ْر َصة – ْبغاية والّا ْب َح ْق – ال َم ْ
لاص ي ْط َلعوا
ي ْنكر ْزْ .
من َل اَأ ْعرفْ َهو ْذ لَ َخ ْ
كن و ْب َعط ِّية ُرو ْح َيس ُوع
لي ْب َصلا ْة َط َل ْب ْ
موجب َل اأرجي َوانْط ْر ف
سيحَ ،على
ال َم ْ
ْ
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ُش َركائي في ال ِّن ْع َم ِة 8 .ي َ ْش َه ُد لي الل ُه
َيف أُا ِح ُّبكُم ب أِا ْح ِ
شاء يَسو َع ال َمسي ِح.
ك َ
َ 9و ِ
الصلاةُ ا َّلتي أُا َص ّلي ،أا ْن تَكْثُ َر
هذ ِه ِه َي َّ
زيد َم َح َّبتُكُم في ال َم ْع ِرفَ ِة َوفي ك ُِّل
ب َ ْع ُد َوتَ َ
روحيِ 10 ،لتُ َم ِّيزوا ال�أمو َر اللائ َق َة،
ف َْه ٍم
ٍّ
َوتَكونوا طا ِهري َن بِلا َعثْر ٍة في يَو ِم
ال َمسي ِحَ 11 ،و ُم ْمتَلئي َن ِم ْن ِثما ِر الب ِِّر ا َّلذي
في يَسو َع ال َمسي ِح ِل َم ْج ِد واإكْرا ِم الل ِه.
ريد أا ْن تَ ْعلَموا يا اإخ َْوتي أا َّن َع َملي
َّ 12ثم أُا ُ
يَتَق ََّد ُم أاكْثَ َر اإلى ال�أما ِم في البِشا َر ِة.
13هكَذا َح ّتى ك ُِشف َْت قُيودي في ال َمسي ِح
سَ 14 .و أاكْثَ ُر
ِلك ُِّل قَ ْص ِر الحا ِك ِم َوباقي ال ّنا ِ
ال إ�خ َْو ِة ا َّلذي َن في َربِّنا ،أا ْصبَحوا وا ِثقي َن
ب قُيودي ،وتَ َج َّر أاوا أاكْثَ َر بِلا َخو ٍ
ب َِسبَ ِ
ف
س
َعلى ال َّتك ُّل ِم ِبكَ ِل َم ِة الل ِه15 .ب َ ْع ُض ال ّنا ِ
َع ْن َح َس ٍد َو ِخصا ٍمَ ،وب َ ْع ُض ُهم ِب إارا َد ٍة
صا ِل َح ٍة َو ِب َم َح َّب ٍة بِال َمسي ِح يَكْ ِرزو َن.
16
فاع َع ِن
ِل�أنَّ ُهم ي َ ْع ِرفو َن أانّي َموضو ٌع ِل ِّلد ِ
البِشا َر ِة 17 .أا ّما أا َ
ولئك ا َّلذي َن َع ْن ِخصا ٍم
يس ِبنَقا َو ٍة ،ب َ ْل
يَكْ ِرزو َن بِال َمسي َح ،فَلَ َ
ي َ ُظ ّنو َن أانَّ ُهم يَزيدو َن ضيقاً َعلى قُيودي.
َ 18وبِهذا فَ ِر ْح ُت َو أاف َر ُحِ ،ل�أنَّ ُه ِبك ُِّل َوسيلَ ٍة
سيح
َسوا ٌء كا َن ِلغاي َ ٍة أا ْم ِب َح ٍّق ُه َو ال َم ُ
يُكْ َر ُز ِب ِهِ 19 .ل�أنّي أا ْع ِر ُف أا َّن ِ
هذ ِه ال�أُمو َر
ص تُؤو ُل لي ب َِصلا ِة ِط ْلبَ ِتكم َو ِب َعط َّي ِة
ل َخلا ٍ
رو ِح يَسو َع ال َمسي ِحِ 20 ،ب َح َس ِ
ب ما أا ْرجو
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َو أانْتَ ِظ ُر أانّي َل ْن أاخْزى ،ب َ ْل ِب َجسا َر ٍة ،كَما
في ك ُِّل َو ْق ٍ
ت ،ال� آ َن أايضاً يَتَ َع َّظ ُم ال َمسي ُح
في َج َسديَ ،سوا ٌء كا َن ِب َحيا ٍة أا ْم ِب َمو ٍ
ت.
ِ 21ل� أ َّن ال َحياةَ لي ِه َي ال َمسي ُحَ ،واإ ْن أا ُم ْت
فَ ِربْ ٌح ُه َو ليَ 22 .ول ِك ْن اإ ْن كا َن لي في َحيا ِة
ال َج َس ِد ِ
هذ ِه ِثما ٌر ،فَلا أا ْع ِر ُف ما أاخْتا ُر،
حاص ٌر ِم َن ال�ثْنَتَي ِن؛ ُم ْشتَ ٍه
ِ 23ل�أنّي ُم َ
أانا أا ْن أانْ َط ِل َق ِل�أكو َن َم َع ال َمسي ِحَ ،و ِ
هذ ِه
أاف َْض ُل ج ًِّدا كانَ ْت ليَ 24 .ول ِك ْن أا ْن أابْقى
في َج َسديِ ،
هذ ِه أايضاً تُ ْجب ُِرني ِل� أ ْج ِلكُم.
َ 25و ِ
هذ ِه أا ْع ِر ُف ِب ِث َق ٍة أانّي َس أا ُّ
ظل َو أابْقى
َم َعكُم َجميعاً ِلف ََر ِحكُم َوتَ ْر ِبيَ ِة اإيما ِنكُم.
ِ 26لكَي يَزدا َد بي ا ْف ِتخا ُركُم ا َّلذي ِبيَسو َع
ال َمسي ِح فَق َْط حي َن ا آتي اإ َليكُم َم َّرة ً أُاخْرى.
ليق ِببِشا َر ِة ال َمسي ِح كونوا
27فَق َْط كَما ي َ ُ
سا ِلكي َنَ ،ح ّتى اإذا ِج ْئ ُت أاراكُم ،أاو كُ ْن ُت
غائباً أا ْس َم ُع َع ْنكُم أانَّكُم قائمو َن بِرو ٍح
س وا ِح َد ٍة َوتَتَك ََّرمو َن َمعاً
وا ِح َد ٍة َو ِبنَ ْف ٍ
في اإيما ِن البِشا َر ِةَ 28 ،وغَي َر ُم َخ َّوفي َن في
َش ٍ
يء ِم ْن أا َ
ولئك ا َّلذي َن يَقومو َن ِض َّدنا
لاصكُمَ 29 .و ِ
ب ُ ْرهاناً ِل َهلا ِكهِم َو َخ ِ
هذ ِه ِم َن
الل ِه أُا ْعطيتم ،ل� أا ْن تُ ْؤ ِمنوا اإيماناً بِال َمسي ِح
فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل أا ْن تَتَ أا َّلموا ِل� أ ْج ِل ِه أايضاً،
َ 30وتَتَ َح َّملوا ُمغا َلبَ ًة كَ ِت ْل َك ا َّلتي َر أايتُم ِف َّي
َوال� آ َن تَ ْس َمعو َن َع ّني.
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لى ْب َجسا َرة،
شي ما َت ا ْط َل ْع َمخْ جولَْ ،ب ِ
سيح
كَما َ
الس ْع زاِ ي ْت َع َّظم ال َم ْ
ف ك ْل َو ْقتَّ ،
من
ف َج َسديَ ،ل ْب َحيا ْة يا ْب َم ْ
َ
وتْ .
اموت،
سيح ي ِاْ ،و َل َت ْ
الحيا ْة لي ال َم ْ
َل َ
الج َس ْد هاي
س َل َ
ف َحياة َّ
ر ْب ْح واَِ .ب ْ
من َل
لي ْثما ْر ،م ُو ا ْعرفْ اَأيش اَخْ تا ْرْ ،
ينَ ،رواح اَ ْشتهي اَأ ُرو ْح
َم ْحص ُور اَنا م ال َّط َر َف ْ
واكو ْن َمع ال َمسيحْ ،وهاي صالْ َحة ْكثي ْر
لى هاي َل َت ا ْبقى
كا ْن َت تْكو ْن ليَ .ب ِ
كنْ .وهاي
الج َس ْد زاِ ْ
في َّ
تجبرني لَخاط ْر ْ
كن
اَأ ْعرف ْبثقَةَ ،ت ْ
كن كلّ ْت ْ
ابات وا ْبقى َم ْع ْ
س اآجي
لَف ََر ْحكن ْو َتربي ْة اإيمانْ ْ
كنْ .بشا ْن َب ّ
كن َل
كن ،يزيد ْب َس َببي ا ْفتخا ْر ْ
َك ْر ْة لخْ لَع ْن ْد ْ
س كَما َل يلي ْق
ْب َيس ُوع ال َم ْ
سَ .ب ْ
سيح َب ْ
جيت
لَ ْبشار ْة ال َم ْ
سيح عيشواْ ،بشا ْن َل ُ
كن ،اَأ ْس َم ْع
اَأراكنْ ،و َل ْبعي ْد ك ْن ُت م ْن ْ
س
تن ْب ُرو ْح ْ
يكن قايمين انْ ْ
َع َل ْ
وح ِدة ْونَ ْف ْ
كن ف اإيمان
ْ
وح ِدة ْوتتْشَ َّرفو ْن َم ْع َبعضْ ْ
من َهو ْك َل
ال ّ ْبشا َرةْ ،وف شي م ُو
خايفين ْ
ْ
كن.
يقومو ْن ض ْدنا ،ب ْرها ْن َلهلاكن ْو َخ ْ
لاص ْ
س اإيما ْن َت
ْوهاي من اَلله انْ َع َط ْ
يتن م ُو َب ْ
يتن
سيحَ ،ب ِ
ْتاآ ْمنو ْن بال َم ْ
لى لَخاطرو زاِ انْ َع َط ْ
َت ت ْتاَألَّمو ْن ،وت ْت َح َّملون ْمقاساة ،كَما
تس َمعو ْن َع َلي.
ها ْك َل ا َر ْ
والس ْع ْ
يتن في َّ
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13-1:2

2

كن َتع ِزيِة ف
َبقى َل كا ْن في ع ْن ْد ْ
ييب
ال َم ْ
سيحَ ،ل كا ْن في ع ْن ْد ْ
كن َت ْط ْ
خاط ْر ب ْم َح ِّبة ،يا شَ را ِكة ف ال ّر ُو ْح ،يا َر ْح ِمة
ْوحنّ ِّيةَ ،ك ْملوا َف َرحيْ ،وكونوا براي واِح ْد
وح ِدة ْوفك ْر واِح ْد.
َفس ْ
و ْم َح ِّبة ْ
وح ِدة ْون ْ
ْوشي ْبخصا ْم و ْب َع ِ
ظامة فار َغة لا ت َْسو ْن،
سب
َب ِ
لى ْب َتواض ْع فك ْر ك ْل واِح ْد َخلّي ْ
يح ْ
ف نَ ْفسو
َرف ِيقو اَأ ْح َس ْن منّوْ ،ولا الواِح ْد َ
ف َرف ِيقو زاِْ .و َف ْكروا
ْيهت ْمَ ،ب ِ
لى ك ْل واِح ْد َ
سيح زاِ،
كن َ
َ
ف هايَ :يس ُوع ال َم ْ
َفس ْ
فن ْ
ها ْك َل َو ْق ْت لَ ّواِ ف شَ َبه اَلله ،م ُو َس ْل ْب
لى نَ ْفسو َف َّرغ،
َح َسبا هاي لَ ّواِ كَما اَأللهَ .ب ِ
ْوصور ْة َع ْب ْد اَأ َخذْ ،وصا ْر ف شَ َبه َالبشَ ر،
ْواضع ْوطا ْع
ْو َ
ف حلّة الانْسا ْن ان َو َج ْد .وت َ
من هاي
وتَ ،م ْ
دي لل َم ْ
وت َع َّ
ليبْ .
الص ْ
من ك ّل
زاِ اَلله َع ّلا ُه ْكثير ْو َعطا ُه اس ْم اأ ْش َرفْ ْ
الاس ِاميْ .بشا ْن باس ْم َيس ُو ْع ك ْل ر ْك ِبة
ض،
ت ْركَع ،ف َّ
السما والا َ ْرض ْو َت ْحت الا َ ْر ْ
سيح
ْوك ّل لْس ِان يق ْر َر ْب واِ َيس ُوع ال َم ْ
لَ َمجد اَلله اَأبو ُه.
2

3

4

5

6

7

8
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تن،
َبقى يا َعزيزيني ،كَما َل داي ْم ط ْع ْ
الس ْع َوانا ْبعي ْد
سَ ،ب ِ
لى َّ
م ُو ْبحضوري َب ْ
م ْنكنْ ،ب َخوف ْو َر ْج ِفة اأ ْك َثر ْاشتغْلوا شغ ْل
فيكن
من َل الله ي َق ِّوي
كن،
َخ ْ
ْ
ْ
لاص ْ
12

13
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اإذاً اإ ْن كا َن َلكُم تَ ْع ِزي َ ٌة في ال َمسي ِح،
َواإ ْن كانَ ْت تَ ْس ِليَ ٌة في ال َم َح َّب ِةَ ،واإ ْن
الرو ِحَ ،واإ ْن كانَ ْت َر ْأافَ ٌة
كانَ ْت َش ِركَ ٌة في ّ
َو َر ْح َم ٌة2 ،ف أَاكْ ِملوا ف ََرحي َوكونوا ب َِر ْأا ٍي
س وا ِح َد ٍة َو ِفكْ ٍر
وا ِح ٍد َو َم َح َّب ٍة وا ِح َد ٍة َونَ ْف ٍ
3
فارغ ل�
وا ِح ٍدَ ،و َشيئاً ب ِِخصا ٍم َو ِب َم ْج ٍد ٍ
واض ِع ِفكْ ٍر ِليَ ْح ِس ْب ك ُُّل
تَ ْف َعلوا ،ب َ ْل ِبتَ ُ
وا ِح ٍد َرفي َق ُه أاف َْض َل ِم ْن ُه َ 4ول� يَكُ ْن ِبنَف ِْس ِه
ُم ْهتَ ًّما أا َح ٌد ،ب َ ْل ب َِرفي ِق ِه أايضاًَ 5 .و ِ
هذ ِه
تَ أا َّملوا في أانْف ُِسكُم أا َّن يَسو َع ال َمسي َح
أايضاًَ 6 ،
ذاك ا َّلذيَ ،رغ َْم كو ِن ِه في صور ِة
الل ِهَ ،ل ْم ي َ ْح ِس ْب كَونَ ُه نَظي َر الل ِه غُني َم ًة.
َ 7ول ِك ْن نَف َْس ُه أا ْف َرغََ ،وصو َرةَ َع ْب ٍد ا َّت َخ َذ،
َوصا َر في صور ِة البَ َش ِرَ ،وفي ال َهيئَ ِة
ُوج َِد كَ إانْسانٍَ 8 .و َو َض َع نَف َْس ُه َو أاطا َع َح ّتى
وتَ ،م ِ
ال َم ِ
بِ 9 .لهذا أايضاً
الصلي ِ
وت َّ
َرفَ َع ُه الله ج ًِّدا َو أا ْعطاهُ ا ْسماً أاف َْض َل ِم ْن
ك ُِّل ال� أ ْس ِ
ِاس ِم يَسو َع ك ُُّل
ماءِ 10 ،لكَي ب ْ
الس ِ
ض وتَ ْح َت
ماء َوال� أ ْر ِ
ُركْبَ ٍة تَ ْن َحني ،في َّ
رب يَسو ُع
ال� أ ْر ِ
ضَ 11 ،وك ُُّل ِلسا ٍن ي ُ ِق ُّر أانَّ ُه ٌّ
ال َمسي ُح ِل َم ْج ِد الل ِه أابي ِه.
 12اإذاً يا أا ِح ّبائي ،كَما أا َط ْعتُم في ك ُِّل
َو ْق ٍ
ت ،ل� في ُحضوري َم َعكُم فَ َح ْس ُب،
عيد َع ْنكمِ ،ب َخو ٍ
ف
ب َ ِل ال� آ َن بِال�أَولى َو أانا ب َ ٌ
َو ِر ْع َد ٍة ا ْع َملوا َع َم َل َخ ِ
لاصكُمِ 13 ،ل� أ َّن الل َه
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ُه َو العا ِم ُل فيكُم أا ْن تُريدوا َو أا ْن تَ ْف َعلوا
أايضاً ما تُريدو َن.
ِ 14ا ْع َملوا ك َُّل َش ٍ
يء بِلا تَ َذ ُّم ٍر َول�
15
عاء بِلا َعي ٍ
ب
انْ ِقسا ٍمِ ،لتَكونوا ُو َد َ
ناء طا ِهري َن ِلل ِه ي َ ْسكُنو َن َم َع جي ٍل َس ِّيئ
أابْ ً
راءوا بَينَ ُهم ك أَانْوا ٍر في
ال ُخلُ ِق أا ْع َو َجَ ،وتَ َ
العا َل ِمِ 16 .ل�أنَّكُم َل ُهم في َمكا ِن َحيا ٍة ِم ْن
أا ْج ِل ا ْف ِتخاري في يَو ِم ال َمسي ِح ب أَِانّي َل ْم
أا ْرك ُْض با ِطلا ً َول� تَ ِع ْب ُت َعبَثاًَ 17 .ول ِك ْن
َواإ ْن ُس ِك ْب ُت َعلى ذَبي َح ِة َو ِخ ْد َم ِة اإيما ِنكُم،
فَ إانّي أا ْف َر ُح َو أاتَ َه َّل ُل َم َع َجمي ِع ِكم18 .هكَذا
أانْتُم أايضاً ا ْف َرحوا َوتَ َه َّللوا َمعي.
َ 19و أا ْرجو في َربِّنا يَسو َع أا ْن أا ْر َس َل اإ َليكُم
تاح أانا أايضاً حي َن
تيموثا ُوس عاجِلا ً ِل� أ ْر َ
يس لي ُهنا أا َح ٌد ا آ َخ ُر
أا ْعلَ ُم َع ْنكُم 20 .فَلَ َ
ِمث ُْل نَفْسي ِب ُم ْنتَهى ال�ه ِتما ِم ي َ ْعتَني ِبكُم.
ِ 21ل� أ َّن ال َجمي َع ي َ ْطلُبو َن ما ي َ ُخ ُّص أانْف َُس ُهم،
ل� ما ي َ ُخ ُّص يَسو َع ال َمسي َحَ 22 .و أانْتُم
َيف ِمث َْل ابْ ٍن َم َع أابي ِه
تَ ْع ِرفونَ ُه بِا ْخ ِتبا ِر ِه َوك َ
َخ َد َم َمعي في البِشا َرةَ23 .هذا َم ْن أا ْرجو
يت ما َل َد َّي.
أا ْن أُا ْر ِس َل اإ َليكُم عاجِلا ً َمتى َر أا ُ
َ 24ولي ِث َق ٌة في َربّي أانّي أانا أايضاً عاجِلا ً
اض ُط َّرني
َساآتي اإ َليكُمَ 25 .ول ِك ِن ال� آ َن ْ
فروديطوس ال�أخَ
َ
ال� أ ْم ُر أا ْن أُا ْر ِس َل اإ َليكُم أاب َ
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يكن) َت ت ْف َعلو ْن شي َل
ْكن و(ي َق ّو ْ
اإرادت ْ
تْريدو ْن.
َس َووا ك ْل شي َبلا تَشَ كّي واخْ تلافْ ،
يب كَما اولا ْد
ْبشان تْكونون َو ْ
ديعين َبلا َع ْ
يسكنو ْن َم ْع جي ْل َص ْع ْب
ْ
طاهرين َلالله ْ
يناتن كَما انْوار ف ال ّدنْياِ.
اَأ ْع َوجْ ،و َبينوا َب ْ
من َل َمكا ْن َحياة انْ ْتن لهنْ ،بشا ْن َفخْ ري
ْ
من َل م ُو َع الفاضي
َ
ف َيوم ال َم ْ
سيحْ ،
لى حتّى
عديت ْولا َع الفاضي تع ْب ُتَ .ب ِ
ُ
بيحة َعلى َذبيحة
َل كا ْن اَأ َ
كيب َذ َ
نص ْب َس ْ
كن
كن ،اَأ ْف َر ْح َوا َهله ْل َم ْع ْ
ْوخ ْدم ْة اإيمانْ ْ
تن زاِ ا ْف َرحوا ْو َه ْلهلوا
كن .كذاِ اأنْ ْ
كلّ ْت ْ
َمعي.
ف َر ْبنا َيس ُو ْع َت ا ْب َع ْث
ولي َرجا َ
س َخفيفْ ،بشان اَنا
لَع ْن ْد ْ
كن طيم ُو ُ
ثاو ْ
يكن.
زاِ ي ْر ْ
تاح بالي َو ْق ْت َل ا ْعرفْ َع َل ْ
من
من َل ما لي َهون اَ َّح ْد َغيرو كَماي ْ
ْ
تن
ك ّل ال َق ْل ْب ي ْعتني
من َل كلّ ْ
فيكنْ .
ْ
سن ي ْطلبو ْن م ُو شي
ْلات َل
شَ غ ْ
تخص نَ ْف ْ
ْ
سيحْ .وها ْذ َزلَ ِمة
َل
يخص َيس ُوع ال َم ْ
ْ
ابن َم ْع اَأبو ُه
ْم َج َّر ْب ت ْعرفو ْن اأ ْش َو ْن كَما ْ
َخ َد ْم َمعي ف ال ّ ْبشا َرة .لا ْذ اَأريد اَ ْب َع ْث
يش في ع ْندي.
من اَأ َر ُ
فيف ْ
كن َخ ْ
لَع ْن ْد ْ
يت اَأ ْ
فيف َت اآجي
ْولي ثقَة َ
ف َربّي اَأنا زاِ َخ ْ
الس ْع َج َب ْرني ال َّظ ْرفْ َت
لَع ْن ْد ْ
س َّ
كنَ .ب ّ
كن اأ َبفردي ُطس الاَخ لَ ّواِ ْمعاون
ا ْب َع ْث لَع ْن ْد ْ
14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25
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5:3–26:2

لكن رسول ْوخاد ْم
س ْ
ْو َع ْس َكري َمعيَ ،ب ْ
كن
من َل مشْ تاق
يراكن كلّ ْت ْ
ْ
عازتيْ .
تن
من َل َع َرفْ سم ْع ْ
كانْ ،و َمغْمو ْم كا ْن ْ
وت،
من َل مرض ْو َق َّر ْب َع ال َم ْ
مرضْ .
ْ
ِ
س ل ُه ،لي زاْ ،بشا ْن
َب ِ
لى اَألله َر َحموْ ،وم ُو َب ْ
لا يس ِي ْر لي َغ ْم َعلى َغ ْمَ .بقى ْبه ِّمة
كن واِ ْبشا ْن ت ْر َجعو ْن ت ْف َرحون َو ْق ْت
َب َعث ُْت لْ ْ
َسَ .بقى
َل َترو ُهْ ،ولي يس ِير ْش َو ِّية اَأخْ ْذ نَف ْ
ْاس َت ْقبلو ُه ف ال َّرب ْبكل َف َرحْ ،ولَو ْذ لَنّ ِا
كذاِ ْب َك ِ
من َل ْبشا ْن َع َمل
رامة خذوو ْنْ .
وت َوصل ،وخا َطر ْب َن ْفسو
سيح دي لل َم ْ
ال َم ْ
تن ف الخ ْد ِمة لي.
َت ي َك ّم ْل شي َل نَق َّْص ْ
26

27

28

29

30

3

ف َر ْبنا ،م ُو
الس ْع يا اخوتي ا ْف َرحوا َ
م َّ
كن َهالاأمو ْر
اك ّل ولا اأم ّل َوانا اَأ ْكتب لْ ْ
كن.
كن َت تْديرو ْن بالْ ْ
من َل ْت َن ّب ْه ْ
نَفساْ ،
كن من
كن م ال ّ ْك ِلا ْب ،ديروا بالْ ْ
ديروا بالْ ْ
من َجماع ْة َق ْطع
كن ْ
ْفعول الشَّ ْر ،ديروا بالْ ْ
نحن ِا َل
رينْ ،
من َل ْ
نحن ِا واِ ال ّ ْم َط َّه ْ
ال َلح ْمْ .
ن ْعبد اَلله بال ّر ُوحْ ،ون ْفتخر ْب َيس ُوع ال َمسيح،
نحن ِا َع ال َلح ْمَ .م ْع َل كا ْن
لين ْ
ْوم ُو متّ ْك ْ
لي اتّكا ْل َع ال َلح ْم زاَِ :ل كان اَ َّح ْد ي ْفتكر
اتّكالو بال َلح ْم واِ ،اَأنا اأ ْك َث ْر منّو؛ ْم َط َّهر ا ْبن
من َقبيل ْة
من ج ْنس ْاسرائي ْلْ ،
ْثم ْنة اِي ْمْ ،
اموس
ب ْنيامين ،ع ْبراني ْ
ابن ع ْبرانيْ ،وف النّ ْ
2

3

4

5
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دي َمعيَ ،ول ِك ْن
ا َّلذي ُه َو ُمعا ِو ٌن َو ُج ْن ٌّ
َلكُم َرسو ٌلَ ،وخا ِد ُم ا ْح ِتياجيِ 26 .ل�أنَّ ُه كا َن
ُم ْشتاقاً ِل ُر ْؤي َ ِتكُم َجميعاًَ ،وكا َن َم ْغموماً
ُم ْذ َع ِل َم أانَّكُم َس ِم ْعتُم أانَّ ُه َم ِر َضِ 27 .ل�أنَّ ُه
َم ِر َض َح ّتى ال َمو ِتَ ،ول ِك َّن الل َه َر ِح َم ُه،
اي أايضاً ِلئَ ّلا
يس اإيّاهُ فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل اإيّ َ
َو َل َ
يَكو َن لي غ ٌَّم َعلى غ ٍَّمَ 28 .و َعلى هذا
ِب ِه َّم ٍة أا ْر َس ْلتُ ُه اإ َليكُم ِلتَعودوا َوتَ ْف َرحوا َمتى
س29 .اإذاً
َر أايتُموهَُ ،ويَصي َر لي قَ ُ
ليل ُمتَنَ َّف ٍ
الر ِّب ِبك ُِّل فَ َر ٍحَ ،وا َّلذين ُهم
ا ْستَ ْقبِلوهُ في َّ
هكَذا بكَرا َم ٍة تَلَقَّو ُهمِ 30 .ل�أنَّ ُه ِم ْن أا ْج ِل
َع َم ِل ال َمسي ِح بَلَ َغ َح ّتى ال َمو ِتَ ،وخا َط َر
بنَف ِْس ِه ِليُكْ ِم َل ما كُ ْنتُم قَ ْد أانْق َْصتُم في
ِ
الخ ْد َم ِة نَ ْحوي.
ِم َن ال� آ َن فَصا ِعداً يا اإخ َْوتي ا ْف َرحوا
في َربِّنا ،ل� أا َم ُّل أا ْن أاكَتَ َب اإ َليكُم
ِ
هذ ِه ال�أُمو َر َعينَهاِ ،ل�أنَّها تُ َح ِّذ ُركُم.
الش ِّر،
لابِ ،ا ْح َذروا فَ َعلَ َة َّ
ِ 2ا ْح َذروا ال ِك َ
ِا ْح َذروا قَ ْط َع ال َّل ْح ِمِ 3 .ل� أ َّن ِ
الختا َن ُهم نَ ْح ُن
ِالرو ِحَ ،ونَ ْفتَ ِخ ُر ِبيَسو َع
ا َّلذي َن نَ ْعبُ ُد الل َه ب ّ
ال َمسي ِحَ ،و َل ْسنا ُم َّت ِكلي َن َعلى ال َّل ْح ِم.
َ 4م َع أانَّ ُه كا َن لي ا ِّتكا ٌل َعلى ال َّل ْح ِم أايضاً،
ِل�أنَّ ُه اإ ْن َظ َّن أا َح ٌد أا َّن ا ِّتكا َل ُه ُه َو بال َّل ْح ِم،
ف أَانا أاكْثَ ُر ِم ْن ُه؛ َ 5م ْختو ٌن ابْ َن ث َما ِنيَ ِة أايّا ٍم،
س اإ ْس َ
رائيلِ ،م ْن قَبيلَ ِة ِب ْنيامي َن،
ِم ْن ِج ْن ِ
س
رانيَ ،وفي ال ّنامو ِ
ِع ْب ٌّ
راني ابْ ُن َع ْب ٍّ
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َنيس ِة،
يسي6 .في ال َغي َر ِةُ ،م ْض َطه ُِد الك َ
ف َّر ٌّ
س بِلا َلو ٍم كُ ْن ُتَ 7 .ول ِك َّن
َوفي ِّبر ال ّنامو ِ
ِ
لي ِربْحاً َخسا َرة ً
هذ ِه ال�أُمو َر ا َّلتي كانَ ْت َ
َح ِس ْبتُها من أا ْج ِل ال َمسي ِحَ 8 .و أا ْح ِسبُها
أايضاً كُ َّلها َخسا َرة ً ِم ْن أا ْج ِل َع َظ َم ِة َم ْع ِرفَ ِة
يَسو َع ال َمسيح ،ا َّلذي ِم ْن أا ْج ِل ِه ك َُّل
َش ٍ
يء َخ َس ْر ُت َوكَال ِّنفاي َ ِة َح ِس ْب ُت ِل� أ ْرب َ َح
ال َمسي َحَ 9 ،و أا َو َج َد في ِه بِلا ب ِِّر نَفْسي ا َّلذي
س ،ب َ ْل َ
ذاك ا َّلذي ِم ْن اإيما ِن
ِم َن ال ّنامو ِ
ال َمسي ِح ا َّلذي ُه َو الب ُِّر ا َّلذي ِم َن الل ِه،
10الب ُِّر ا َّلذي ِب ِه أا ْع ِر ُف يَسو َع ال َمسي ِح
َوقُ َّوةَ ِقيام ِت ِه َو أا ْشتَ ِر ُك ِباآل� ِم ِه َو أاتَ َم َّث ُل
ِب َمو ِت ِهَ 11 ،ل َع ّلي أا ْستَطي ُع أا ْن أا ِص َل اإلى
ال ِقيا َم ِة ِم ْن بَي ِن ال� أ ْم ِ
يس أانّي
واتَ 12 .ل َ
قَ ْد أا ْح َر ْز ُت أاو كَ ُم ْل ُت ،ب َ ْل أا ْرك ُُض َل َع ّلي
يء ا َّلذي ِل� أ ْج ِل ِه أايضاً أا ْد َركَني
أُا ْد ِر ُك َّ
الش َ
يَسو ُع ال َمسي ُح.
13اإخ َْوتي ،أانا ل� أُافُك ُِّر َع ْن نَفْسي أانَّني
أا ْد َرك ُْت ،ب َ ْل أا ْع ِرف وا ِح َدةً :أانْسى ما ُه َو
َورائي َواإلى أامامي أاتَق ََّد ُمَ 14 .و أا ْرك ُُض
نَ ْح َو ال َه َد ِ
ف ِل� أُ ْح ِر َز جائ َزةَ َد ْع َو ِة الل ِه
ال ُع ْليا ِبيَسو َع ال َمسي ِح 15 .ا َّلذي َن ُهم
كا ِملو َنِ ،ليَ ْفتَكروا ِ
هذ ِه ال�أفْكا َر .فَ إا ْن
كُ ْنتُم تَ ْفتَ ِكرو َن َشيئاً ب ِِخلا ِف ِه ف ِ
َهذ ِه أايضاً
َسيَك ِْشفُها الل ُه َلكُمَ 16 .ول ِك ْن اإلى ِ
هذ ِه
ا َّلتي َو َص ْلنا ،لننسجِ ْم في َطري ٍق وا ِح ٍد

16-6:3

َف ّريسي .ف الغيرِة ،مضْ طهد البي َعةْ ،وف
س َهو ْذ َل
اموس َبلا لَو ْم ك ْن ُتَ .ب ْ
ب ّر النّ ْ
َم ْر َب ْح كانوا لي ،خْ سا َرة َح َس ْبتوو ْن لَخاطر
سبن زاِ كلّن خْ سا َرة لَخاط ْر
سيحْ .
ال َم ْ
واح ْ
سيح ،ها ْك َل ْبشانو
َع َظم ْة َم ْعرِف ْة َيس ُوع ال َم ْ
ك ْل شي خس ْر ُتْ ،وكَما ال ّزب ْل َح َس ْب ُت
سيح ،وانْوج ْد ِفيو َبلا ب ّري
ْبشان اَ ْر َبح ال َم ْ
من اإيمان
اموس َب ِ
لى ها ْك َل ْ
ها ْك َل م النّ ْ
سيح لَ ّواِ ب ّر من اَللهَ ،ل ِفيو اَأ ْعرفْ
ال َم ْ
َيس ُوع ْوق ّوة ْقي ِامتو َو ْاشترك ْباآلامو َوا ْتشَ َّبه
من
ْب َموتوْ .و َرجاي َت ات ِي ْق اَأص ْل للّقي ِا ِمة ْ
يتين .ما ك ْلن ْل ُت َبع ْد يا ك ْلكم ْل ُت،
َبين ال َم ْ
لى اَأ ْعدي ْو َرجاي َت َاح ّص ْل شي َل ْبشانو
َب ِ
سيح.
َح َّص ْلني َيس ُوع ال َم ْ
6

7

8

9

10

11

12

اخوتي ،اَأنا َعلى نَ ْفسي م ُو ا ْفتك ْر
س شي واِحد اَ ْعرفْ  :اأنْسى
َح َّص ْل ُتَ ،ب ْ
شي َل َخ ْلفي ْولَقدّامي اأ ْت َق َّد ْمَ .وا ْعدي
ص ُوب النّيشانْ ،بشا ْن اآخذ الجايزِة ،جايز ْة
سيح للعلو.
َد ْعوة اَلله َل َدعاني ْب َيس ُوع ال َم ْ
لين َهالا ْفكا ْر َخلّي ي ْفت ْكرو ْن،
َبقى لَنّ ِا كا ْم ْ
ْو َل كا ْن ت ْفت ْكرو ْن َغي ْر شك ْل ،هاي زاِ اَلله
س لَهاي َل وص ْلنا،
َت ي ْكشف لْ ْ
كنَ .ب ْ
ف َطريِ ْق واِح ْد َخلّي نْ َك ّملْ ،وبات ْ
ّفاق
َ
13

14

15

16
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6:4–17:3

ف
واِح ْد .ا ْق َتدَوا في يا اخوتيْ ،و َط ْلعوا َ
من
َل ي ْمشَ و ْن كَما ق ْدو ْة َل َترو ْن فيناْ ،
َل في ْكثي ْر َغي ْر شك ْل ي ْمشَ و ْنَ ،هو ْك َل
الس ْع
ْكثير
ْ
كن َع َل ْ
اوقات ق ْل ُت لْ ْ
س َّ
ينَ ،ب ّ
َوانا اَأ ْبكي اَأقولَْ :هو ْك ع ْدوا ْن ن ِا َل لَ َصليب
لهن
ال َم ْ
الهلا ْك ي ِا َهو ْك َل اإ ْ
سيح .نهايتن َ
ينَ ،هو ْذ َل ف ْكر ْن ف
َب ْطنن ْو َم ْجد ْن خ ْز ْ
السما
س ْ
نحن ِا شغ ْلنا ف َّ
الا َ ْر ْ
ض واَِ .ب ْ
صَ ،ر ْبنا َيس ُوع
واِْ ،و ْ
من َهون َْك ن ْنطر ْم َخلّ ْ
سيحَ .ل ه ّواِ َت ي َغ ّي ْر َج َس ْد َوضاع ْتنا
ال َم ْ
موجب
َت يس ِي ْر َعلى شك ْل َج َس ْد َم ْجدوْ ،ب
ْ
ق ّوتو َل ِفيا الك ْل َخ َض ْعلو.
17

18

19

20

21

4

َبقى يا اخوتي العزيزين ال َم ْحبوبين
ف َر ْبنا يا
ْو َف ْرحتي وا ْكليلي ،كذاِ قوموا َ
من س ْنطيخي،
من اإ َو َهديّا اأ ْطلب ْو ْ
َعزيزيني! ْ
ف َر ْبناْ .ومنّ ْك زاِ
لن َ
فك ْر واِح ْد َت يكونْ ْ
لص َت تْساعد ْن،
اأ ْط ْ
لب يا ْشريكي المخْ ْ
من َل ت ْعبوا َمعي في ال ّ ْبشا َرة َمع ا ْقليميس
ْ
ِ
ميين َم ْكتو ْبين
ْوباقي ْمعاونينيَ ،هو ْك َل اسا ْ
ف َر ْبنا ف
الحيا ْة .ا ْف َرحوا َ
ف ْكت ِاب َ
كن
ك ْل َو ْق ْت َوار ّد اَقول ا ْف َرحوا! ْو َتواض ْع ْ
َخلّي ي ْنعرفْ ع ْند ك ّل انْسا ْنَ .ر ْبنا ْق َر َّي ْب
لى ف ك ْل َو ْق ْت
واِ .لشي لا ت ْق َلقو ْنَ ،ب ِ
2

3

4

5

6
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َوفي ا ِّتفا ٍق وا ِح ٍد17 .ا ْقتَدوا بي يا اإخ َْوتي،
َوتَ أا َّملوا في ا َّلذي َن ي َ ْسلُكو َن هكَذا كَالق ُْد َو ِة
ا َّلتي تَ َرو َن فيناِ 18 ،ل� أ َّن كَثيري َن َعلى
الخلا ِ
ِ
ولئك ا َّلذي َن ِمراراً
ف ي َ ْسلُكو َن ،أا َ
قُ ْل ُت َلكُم َع ْن ُهمَ ،ول ِك ِن ال� آ َن َو أانا أابْكي
ولئك أا ْعدا ٌء ُهم ِل َصلي ِ
أاقو ُل :أا َ
ب ال َمسي ِح.
19ا آ ِخ َرتُ ُهم ال َه ُ
لاك أا َ
ولئك ا َّلذي َن اإل ُه ُهم
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن
ب َ ْطنُ ُهم َو َم ْج ُد ُهم ِخ ْزي ُ ُهم،
ض 20 .أا ّما نَ ْح ُن فَ َع َملُنا
ِفك ُْر ُهم في ال� أ ْر ِ
الس ِ
ماءَ ،و ِم ْن ُه َ
ناك نَ ْنتَ ِظ ُر ُم َخ ِّلصاً،
في َّ
َربَّنا يَسو َع ال َمسي َح21 ،ا َّلذي ُه َو َسيُغ ِّي ُر
َج َس َد َوضا َع ِتنا ِليُ ْص ِب َح َعلى َهيئَ ِة َج َس ِد
َم ْج ِد ِهِ ،ب َح َس ِ
ب قُ َّو ِت ِه ا َّلتي بِها الك ُُّل قَ ْد
َخ َض َع َل ُه.
عز َاء،
اء َوال� أ ّ
اإذاً يا اإخ َْوتي ال� أ ِح ّب َ
َوفَ َرحي َواإكْليلي ،هكَذا قوموا في
َربِّنا يا أا ِح ّبائي! ِ 2م ْن اإ َو ْهديّا أا ْطلُ ُب َو ِم ْن
سونْطيخاِ :فكْراً وا ِحداً ِليَكُ ْن َل ُهم في
َربِّنا3 .و ِم ْن َك أايضاً أا ْطلُ ُب يا َشريكي
ال ُم ْخ ِل َص أا ْن تُسا ِع َد ُهما ِل�أنَّ ُهما تَ ِعبَتا َمعي
قليميس َوباقي ُمسا ِع ِد َّي
في البِشا َر ِة َم َع اإ
َ
ا َّلذي َن أا ْسماؤ ُهم َمكْتوب َ ٌة في ِك ِ
تاب
ال َحيا ِة4 .اف َْرحوا في َربِّنا في ك ُِّل حي ٍن
واض ُعكُم
َو أاقو ُل أايضاً ا ْف َرحوا! َ 5و ْليُ ْع َر ْف تَ ُ
ريبِ 6 .ل َش ٍ
يء
ِع ْن َد ك ُِّل اإنْسانٍَ .ربُّنا قَ ٌ
ِالصلا ِة
ل� تَ ْقلَقواَ ،ول ِك ْن في ك ُِّل حي ٍن ب َّ

4
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ِالد ِ
ِالشكْ ِرِ .لتُ ْع َر ْف ِط ْلباتُكُم
عاء َوب ُّ
َوب ُّ
7
أ
لام الل ِه ا َّلذي ُه َو أا ْع َظ ُم
مام الل ِهَ .و َس ُ
ا َ
ِم ْن ك ُِّل ِفكْ ٍر ي َ ْحف َُظ قُلوبَكُم َو أافْكا َركُم
في يَسو َع ال َمسيحِ 8 .م َن ال� آ َن يا اإخ َْوتي!
اهرات،
ريفات ،ال ّط
الش
اتَّ ،
ُ
ُ
ال َحقيق ّي ُ
جيدات َو أا ْعما ُل ال َم ْج ِد
بوبات ،ال َم
ُ
ال َم ْح ُ
هذ ِه ا ْفتَ ِكرواِ 9 .
َوال َح ْم ِد ،في ِ
هذ ِه ا َّلتي
أ
في،
تَ َع َّل ْمتُم َوقَ ِب ْلتُم َو َس ِم ْعتُم َو َرايتُم َّ
ِ
السلا ِم يَكو ُن َم َعكُم.
هذ ِه ا ْف َعلواَ ،واإل ُه َّ
 10فَ ِر ْح ُت ف ََرحاً َعظيماً في َربِّنا أانَّكُم
استَ ْأانَ ْفتُم ا ْه ِتما َمكُم بي كَما كُ ْنتُم أايضاً
ْ
ُم ْهتَ ّمي َن َول ِك ْن َل ْم تَكونوا ُمتَ ِّفرغين.
يس ِل�أنَّني ا ْحتَ ْج ُت أاقو ُل ،فَلَق َْد
َ 11ول ِك ْن َل َ
تَ َع َّل ْم ُت أا ْن يَكْ ِفيَني ما لي 12 .أا ْع ِر ُف أا ْن
ض َع َو أا ْع ِر ُف أايضاً أا ْن أا ْستَف ِ
أا َّت ِ
ْض َل ،في
يء َو ِبك ُِّل َش ٍ
ك ُِّل َش ٍ
يء ُم َد َّر ٌب أانا ،في
الجوع أايضاً ،في ا ِلكَ ْث َر ِة َوفي
الشبَ ِع َوفي
ّ
ِ
ال ِق َّل ِة13 .ك َُّل َش ٍ
يء أا ْستَطي ُع ِبق َُّو ِة ال َمسي ِح
ا َّلذي يُق َّوينيَ 14 .ول ِك ْن َح َسناً فَ َع ْلتُم أانَّكُم
ا ْشتَ َركْتُم في ضيقي َ 15و أانْتُم أايضاً تَ ْع ِرفو َن
يا أا ْهل فيليپيُ ،م ْن ُذ ب َ ْد ِء البِشا َر ِة ،حي َن
س
َخ َر ْج ُت من َم ِكدو ِن ّيا ،وا ِح َدةٌ ِم َن الكَنائ ِ
ب أاخ ٍْذ َو َع ٍ
َل ْم تُشا ِركْني في ِحسا ِ
طاء اإلّ�
أانْتُم فَق َْط16 .ب َ ْل اإلى ِتسالونيكيَ ،م َّرة ً
يس ما
َو َم َّرتَي ِن أا ْر َس ْلتُم اإ َل َّي حا َجتيَ 17 .ل َ
زيد ِثما ُركُم.
أا ْطلُ ُب َعط َّي ًة ،ب َ ْل أا ْطلُ ُب أا ْن تَ َ

17-7:4

ْكن
َّ
بالصلاة ْوبالدّعا ْوبالشّ ك ْرَ ،خلّي َط َلبات ْ
ِ
ت ْنعرفْ قدّام اَللهْ .و َسلام اَلله لَ ّوا اَأ ْع َظ ْم
كن
من ك ْل فك ْر ْ
كن وا ْفكا ْر ْ
يحفظ ْقلو ْب ْ
ْ
الس ْع يا اخوتي!
ف َيس ُوع ال َم ْ
سيح .م َّ
ك ْل شي َح ّق ْوشَ َرف ْو َطها َرة ْوي ْن َحب
مدحَ ،هوذ
ْوي ْت َم َّج ْد ،وا ْعما ْل ت ْت َم َّجد ْوت ْن ْ
ا ْفت ْكرواَ .هوذ ال َّتعالي ْم والفَضاي ْل َل ْت َعلَّمتن
يتن فيَ ،هو ْذ َس َووا،
تن َوا َر ْ
ْوقب ْلتن ْوسم ْع ْ
كنْ .كثير ْكثي ْر
السلا ْم يكو ْن َم ْع ْ
ْواإله َّ
َيتن من ْجدي ْد
فرح ُت َ
ْ
ف َر ْبنا َعلى َل َبد ْ
ِ
لى
ينَ ،ب ِ
تن زا ْ
مه َت ّم ْ
ْته َت ّمو ْن في كَما َل ك ْن ْ
من َل عا ْزني
س م ُو ْ
يين ك ْن ْ
م ُو فاضْ ْ
تنَ .ب ْ
اَأقولْ :اَأنا ْت َعلَّ ْم ُت َت َاخلّي ي ْكفاني شي َل
ْواض ْع َوا ْعرفْ زاِ اَأ َف ّض ْل ،ف
لي .اَأ ْعرف اَت َ
ك ْل شي و ْبك ْل شي ْم َد َّرب اَنا ،ف الشَّ َب ْع
الج ُو ْع زاِ ،ف الك ْثرِة ْوف القلِّة.
زاِ ْوف ّ
سيح َل ي َق ّويني.
ك ْل شي اَأت ِيق ْبق ّوة ال َم ْ
تن ف ذيقي.
س َس َويتن ْاش َت َر ْك ْ
س ْك َويّ ْ
َب ّ
من بداية
تن زاِ ت ْعرفو ْن يا اَأه ْل فيليپيْ ،
وانْ ْ
دونْ ّياْ ،ولا
ال ّ ْبشا َرةَ ،و ْق ْت َل َط َل ْع ُت ْ
من َم ْك ُ
ساب اَأخْ ذ
ْ
وح ِدة م ال ِب َي ْع ش ِا َرك ْتني ف ْح ْ
س .حتّى ل ْتسالونيكي
ْو َعطا َغير انْ ْ
تن َب ْ
ْتن لي حاجتي .م ُو َعط ِّية
ين َب َعث ْ
َك َّرة ْو َك ْر َت ْ
7

8

9

10

11

12

13

14
15

16
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23-18:4

كن َت ت ْك َث ْر .ك ْل
لبَ ،ب ِ
لى أا ْطلب ْثما ْر ْ
أا ْط ْ
شي ْاس َت َل ْم ُت ْوزاِي ْد َع َلي و ْم َع ّبا اَأناَ ،و َاخ ْذ ُت
ريحة
ك ْل شي َب َعث ْ
س َ
ْتن لي بي ْد اأ َب ْف ُروديط ُو ْ
بيحة َم ْقبولِة ت ْرضي اَللهْ .واإلهي
َطي ِبة ْو َذ َ
ف َم ْج ْد
ي َع ّبي ك ْل عازتْكن َعلى َق ْد غنا ُه َ
سيحْ .و َلالله اَأبونا ال َم ْج ْد
َيس ُوع ال َم ْ
وال َك ِ
ينَ .س ْلموا َعلى
دين اآ ّم ْ
رامة لا َأ َبد الا آ ْب ْ
سيح.
ّيسين َل َ
ف َيس ُوع ال َم ْ
ك ّل ال َقد ْ
يس ْلمو ْن
يس ْلمو ْن َع َليكن الاخْ وِة َل َمعيَ .
َ
ّيسينْ ،وخصوصي َهو ْذ لَنّاِ
يكن ك ّل ال َقد ْ
َع َل ْ
سيح
من َب ْ
يص ْر .ن ْع ِم ْة َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
يت َق َ
ْ
ين.
كن اآ ّم ْ
َم ْع كلّ ْت ْ
18

19

20

21

22

23
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18ك َُّل َش ٍ
زائد َعلَ َّي َو أانا
َّيت َو ُه َو ٌ
يء تَلق ُ
ُم ْمتَلي ٌء َو أا َخ ْذ ُت ك َُّل ما أا ْر َس ْلتُموهُ اإ َل َّي
فروديطوس رائ َح ًة َز ِك َّي ًة َوذَبي َح ًة
َ
ِبيَ ِد أاب َ
َمقْبو َل ًة تُ ْرضي الل َهَ 19 .واإلهي ي َ ْملاأ ك َُّل
ا ْح ِتيا ِجكُم َعلى قَ ْد ِر ِغناهُ ِب َم ْج ِد يَسو َع
ال َمسي ِح20 .ولل ِه أَابينا ال َم ْج ُد َوالكَرا َم ُة
اإلى أَاب َ ِد ال�آبِدي َن ا آمي َنَ 21 .س ِّلموا َعلى
ك ُِّل ال ِق ّديسي َن في يَسو َع ال َمسي ِح .ي ُ َس ِّل ُم
َعلَيكُم ال إ�خ َْوةُ ا َّلذي َن َمعي 22 .ي ُ َس ِّل ُم
ِ
هؤل�ء
َعلَيكُم ك ُُّل ال ِق ّديسي َنَ ،ول�س َّيما
يص َرِ 23 .ن ْع َم ُة َربِّنا يَسو َع
ا َّلذي َن ِم ْن بَي ِت قَ َ
ال َمسي ِح َم َع َجمي ِعكُم اآمي َن.

مكتوب بولس
ال َّرسول لبيعة
ك ُول ُوسي

الرسول
رسالة بولس ّ
َنيس ِة كولوسي
اإلى ك َ
بو ُل ُس َرسو ُل يَسو َع ال َمسي ِح ِب إارا َد ِة
الل ِه وتيموثا ُو ُس ال�أخُ 2 .اإلى ا َّلذي َن في
كولوسي ،ال إ�خ َْو ِة ال ِق ّديسي َن َوال ُم ْؤ ِمني َن
لام َم َعكُم و ِن ْع َم ٌة ِم َن
ِبيَسو َع ال َمسي ِحَ .س ٌ
أ
الل ِه أَابينا3 .نَ ْشك ُُر الل َه ابا َربِّنا يَسو َع
ال َمسي ِح في ك ُِّل َو ْق ٍ
ت َونُ َص ّلي ِل� أ ْج ِلكُم،
ُ 4م ْن ُذ أا ْن َس ِم ْعنا َع ْن اإيما ِنكُم ِبيَسو َع
ال َمسي ِح َو َم َح َّب ِتكُم ِلك ُِّل ال ِق ّديسي َنِ 5 ،م ْن
الس ِ
الر ِ
جاء ال َم ْح ِ
ماء،
فوظ َلكُم في َّ
أا ْج ِل َّ
ا َّلذي ِم ْن قَ ْب ُل َس ِم ْعتُم َع ْن ُه ِبكَ ِل َم ِة َح ِّق
ا ِلبشا َر ِة6 ،ا َّلتي كُ ِر َز ْت َلكُم كَما ِلك ُِّل
العا َل ِمَ ،وتَ ْنمو َوتُ ْعطي ِثماراً كَما فيكُم
أايضاً ِم ْن يَو ِم َس ِم ْعتُم َو َع َر ْفتُم ِن ْع َم َة الل ِه

1

1

بولس َرسو ْل َيس ُوع ال َمسيح ْب إارادة اَلله
ْ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ثاوس الاخْ  .لوذ لنّا ف ك ُول ُوسي
ْوتيم ُو ُ
ّيسين والمومنين ْب َيس ُوع
الاخْ وِة ال َقد ْ
سيحَ .سلا ْم َم ْعكن ْون ْع ِمة من اَلله اَأبونا.
ال َم ْ
سيح ف ك ْل
نشْ كر اَلله اَأبو َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
من َو ْق ْت َل سم ْعنا
كنْ ،
َو ْق ْت ونْ َصلّي ْبشانْ ْ
كن
َعلى اإيمانْكن ْب َيس ُوع ال َم ْ
سيح و ْم َح ّب ْت ْ
ّيسينَ ،على ال َّرجا ال َم ْح ْ
لكن
فوظ ْ
لك ّل ال َقد ْ
تن َع َليو ْبك ْلمة
من َقب ْل سم ْع ْ
السماَ ،ل ْ
ف َّ
الح ْق ،ك ْلمة ال ّ ْبشا َرة ،هاي َل انْ َك َرزت
َ
كن كَما لك ّل ال ّدنْي ِاْ ،وت ْربى ْوت ْعطي ْثما ْر
لْ ْ
من َيو ْم َل سم ْعتن
كَما َل َع َط ْت
فيكن ْ
ْ
2

3

4

5

6
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تن
بالح ْق .كَما َل ْت َعلَّ ْم ْ
ْو َع َر ْف ْ
تن ن ْعمة اَلله َ
مين
راس َرف ِي ْقنا ال َعزي ْز ،لَ ّواِ خاد ْم اَأ ْ
ْ
من اأ َب ْف ْ
ِ
كنْ .وه ّوا َع َّر ْفنا َعلى
لل َم ْ
سيح لَخاط ْر ْ
كن َل بال ّر ُو ْح.
ْم َح ّب ْت ْ
من َيو ْم َل سم ْعنا ،ما
من هاي زاِ ْ
نحن ِا ْ
ْ
كن ،وال َّط َل ْب َت
انْ َق َط ْعنا م َّ
الصلاة ْبشانْ ْ
من َم ْعرِف ْة اإرادة اَلله ْبكل ح ْك ِمة
ت ْت َع ّبو ْن ْ
تسلكو ْن
ْوك ْل فه ْم ُروحانيْ .بشا ْن ْ
كَما َل لاز ْم وت َْر َّضون اَلله ف ك ْل َع َم ْل
ف َم ْعرفة
صالحْ ،وت ْع َطون ْثمار ْوت ْر َبو ْن َ
موجب َجلا ْل
اَللهْ ،وت ْت َق َّوون ْبك ْل ق ِّوة ْب
ْ
ق ّوتو ف ك ْل َصبر ْوف طو ْل بالْ .و ْبف ََر ْح
ين
مس َتح ّق ْ
تشْ كرون اَلله الا آ ْب َل َخ ّلانا ْ
ّيسين ف النّو ْرْ .ون َّجانا
ّ
حص ْة ميراث ال َقد ْ
ِ
من س ْل َطة الع ْتمةْ ،وجا ْبنا لَ َم َلكوت ا ْبنو
ْ
ْ
واسطتو لنا الفدا
بيب،
َ
الح ْ
هاك َل ْب ْ
ِ
ات .ها ْك لَ ّوا شَ َبه اَلله َل
الخط ّي ْ
ْوغ ْفران َ
الخلاي ْقْ .و ِفيو انْ َخ َل ْق
م ُو ي ْناَأرى ْوبك ْر ك ّل َ
ض ،ك ْل
ك ْل شي َل ف َّ
السما ْو َل ف الا َ ْر ْ
َل ي ْناَأرى ْوك ْل َل م ُو ي ْناَأرىَ ،ل كان ْعروش،
لاطين،
ْو َل سياداتْ ،و َل رياساتْ ،و َل َس ْ
ك ْل شي بيدو ْو ِفيو انْ َخ َل ْقْ .وه ّواِ واِ َل
َقبل الكلْ ،و ِفيو يقو ْم ك ْل شيْ .وه ّواِ واِ
من
اس والبك ْر ْ
راس َج َسد البي َعة ،ه ّواِ ال ّر ْ
ْ
َبين ال َميتينْ ،بشان يكون ْم َق َّد ْم ف الك ْل،
كن،
يس ْ
ْ
من َل ِفيو ه ّواِ را ْد ك ّل ال ْكما ْل ْ
7

8

9

10
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13
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ْراس نَظي ِرنا
بِال َح ِّق7 .كَما تَ َع َّل ْمتُم ِم ْن اإبَف َ
ال َحبي ِ
ب ا َّلذي ُه َو خا ِد ٌم أامي ٌن ِلل َمسي ِح ِم ْن
أا ْج ِلكُمَ 8 .و ُه َو ا َّلذي َع َّرفَنا ِب َم َح َّب ِتكُم ا َّلتي
الرو ِح.
في ّ
ِ 9لهذا نَ ْح ُن أايضاً ُم ْن ُذ أا ْن َس ِم ْعناَ ،ل ْم
الصلا ِة ِل� أ ْج ِلكُم َوال َّطلَ ِ
ب أا ْن
نَك َُّف َع ِن َّ
تَ ْمتَ ِلئوا ِم ْن َم ْع ِرفَ ِة اإرا َد ِة الل ِه ِبك ُِّل ِحكْ َم ٍة
روحيِ 10 ،لتَ ْسلُكوا كَما يَجِ ُب
َو ِبك ُِّل ف َْه ٍم ٍّ
َوتُرضوا الل َه في ك ُِّل َع َم ٍل صا ِل ٍح َوتُ ْعطوا
ِثماراً َوتَ ْنموا في َم ْع ِرفَ ِة الل ِهَ 11 ،وتَتَق ََّووا
ِبك ُِّل قُ َّو ٍة َوف َْق َع َظ َم ِة قُ َّو ِت ِه في ك ُِّل َص ْب ٍر
َوطو ِل أانا ٍةَ .و ِب َف َر ٍح 12تَ ْشكُرو َن الل َه ال� آ َب
ا َّلذي أا َّهلَنا ِل ِح َّص ِة ميرا ِث ال ِق ّديسي َن في
ال ّنو ِرَ 13 .ونَ ّجانا ِم ْن ُس ْلطا ِن ال َّظلا ِم َو أاتى
بِنا اإلى َملَ ِ
كوت ابْ ِن ِه ال َحبي ِ
ب14 ،ذ ِل َك
داء و ُغفْرا ُن ال َخطايا.
ا َّلذي ِب ِه َلنا ال ِف ُ
15ذ ِل َك ا َّلذي ُه َو ِش ْب ُه الل ِه ا َّلذي ل� يُرى
َو ِبك ُْر ك ُِّل ال َخلائ ِقَ 16 .و ِب ِه ُخ ِل َق ك ُُّل َش ٍ
يء
الس ِ
ض ،ك ُُّل ما يُرى َوما
ماء َوفي ال� أ ْر ِ
في َّ
ل� يُرىَ ،سوا ٌء كا َن ُعروشاً أا ْم ِسيادا ٍ
ت أا ْم
ت أا ْم َسلاطي َن ،ك ُُّل َش ٍ
ِرئاسا ٍ
يء ِبيَ ِد ِه َو ِب ِه
ُخ ِل َقَ 17 .و ُه َو ا َّلذي ِم ْن قَ ْب ِل الك ُِّلَ ،و ِب ِه ك ُُّل
َش ٍ
َنيس ِة
قومَ 18 .و ُه َو َر ْأا ُس َج َس ِد الك َ
يء ي َ ُ
الر أا ُس َوال ِبكْ ُر ِم ْن بَين ال� أ ْموا ِت،
ا َّلذي ُه َو َّ
ِليَكو َن ُمق ََّدماً في الك ُِّلِ 19 ،ل�أنَّ ُه في ِه ُه َو
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ُس َّر أا ْن ي َ ْسكُ َن ك ُُّل ال ِم ْل ِءَ 20 ،و أا ْن يُصا ِل َح
َل ُه ِبيَ ِد ِه ك َُّل َش ٍ
يءَ ،وسا َل َم ب َِد ِم َصلي ِب ِه،
السماويّي َنَ 21 .و أانْتُم
ِبيَ ِد ِه ،ال� أ ْرض ّيي َن َو َّ
داء
باء ِم ْن قَ ْب ُل أا ْع ً
أايضاً ا َّلذي َن كُ ْنتُم ُغ َر َ
الش ّر َير ِة سا َل َمكُم
ِب ِفكْ ِركُم ب أِا ْعما ِلكُم ِّ
ال� آ َنِ 22 ،ب َج َس ِد ب َ َشريَّ ِت ِه َو ِب َمو ِت ِه ِليُقي َمكُم
أاما َم ُه ِق ّديسي َن بِلا َعي ٍ
ب َول� َلو ٍم23 ،اإ ْن
ثَبَ ُّتم في اإيما ِنكُم َو أاسا ُسكُم ِ
راس ٌخ َول�
تَتَ َز ْع َزعو َن َع ْن َر ِ
جاء البِشا َر ِةِ ،
هذ ِه ا َّلتي
َس ِم ْعتُم أانَّها كُ ِر َز ْت في ك ُِّل َخلي َق ٍة تَ ْح َت
الس ِ
ماءِ ،
هذ ِه ا َّلتي أانا بو ُل َس ِص ْر ُت َلها
َّ
24
أ
أ
أ
خا ِدماًَ .واف َر ُح بِال�آل� ِم ِل� ْج ِلكُمَ ،وا ْملاأُ
ْص َش ِ
دائد ال َمسي ِح في َل ْحمي ِع َوضاً
نَق َ
َنيس ُةِ 25 .
هذ ِه
َع ْن َج َس ِد ِه ا َّلذي ُه َو الك َ
ا َّلتي أانا ِص ْر ُت خا ِد َمها ِب َح َس ِ
ب تَ ْدبي ِر الل ِه
ا َّلذي أُا ْع ِط َي لي فيكُم ِل�أُتَ ِّم َم كَ ِل َم َة الل ِه،
الدهو ِر
الس َّر ا َّلذي كا َن َم ْخف ًّيا ُم ْن ُذ ُّ
26ذ ِل َك ِّ
َوال� أ ْجيا ِل َوال� آ َن ك ُِش َف ِل ِق ّديسي ِه27 ،ا َّلذي َن
الس ِّر
عرفَ ُهم ما ُه َو ِغنى هذا ِّ
أارا َد الل ُه أا ْن ي ُ ِّ
في ال� أُ َم ِم ،ا َّلذي ُه َو ال َمسي ُح ا َّلذي فيكم،
جاء َم ْج ِدنا28 ،ذ ِل َك ا َّلذي نَكْ ِر ُز َونُ َع ِّل ُم
َر ُ
قيم ك َُّل اإنْسا ٍن
َونُ ْفه ُِم ِبك ُِّل ِحكْ َم ٍةِ ،لنُ َ
كا ِملا ً ِبيَسو َع ال َمسي ِحَ 29 .وفي هذا أايضاً
أاتْ َع ُب أانا َو أا ْج َه ُد ِب َعو ِن الق َُّو ِة ال ُم ْعطا ِة لي.
ريد أا ْن تَ ْع ِرفوا أا َّي َج ْه ٍد أا ْج َه ُد ِم ْن
أُا ُ
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن في
أا ْج ِلكُم َو ِم ْن أا ْج ِل

2

1:2–20:1

لح ك ْل شيْ ،وسالَم ْبدَم
ْوبيدو راد يص ِا ْ
لكن
والس
ماويينْ .و ْ
ْ
َصليبو بيدو الا َ ْر ْ
ضيين َّ
من َقب ْل غ ْر ْب ك ْنتن ْوع ْدوان ْبفك ْركن
زاِ َل ْ
الس ْع،
ْب َس َبب ا ْعمالكن الشَّ ّر َيرة سالَ ْمكن َّ
كن
من لَح ْم و ْب َموتو ْبشان ي َق ّي ْم ْ
ْب َج َسدو َل ْ
َيتن
يب َولا لَو ْمَ ،ل َبق ْ
قدّامو َقد ْ
ّيسين َبلا َع ْ
ثابت م ُو ت ْت َز ْر َزعو ْن
كن ْ
اساس ْ
ف اإيمانْ ْ
كن َو ْ
زت
من َرجا ال ّ ْبشا َرة ،هاي َل سم ْعتن انْ َك َر ْ
ْ
السما ،هاي َل انا
ف ك ْل َخليقَة َت ْحت َّ
بالو َج ْع
بولس ص ْر ُت خادماَ .وا ْف َر ْح َ
ْ
سيح
ص شَ دايد ال َم ْ
لَخاط ْر ْ
كنَ ،وا َك ّم ْل نَ ْق ْ
ف لَ ْحمي ْم َبدا ْل َج َسدو لَ ّواِ البي َعة ،هاي
َ
موجب َت ْدبير اَلله،
َل انا ص ْر ُت خادما ْب
ْ
فيكن َوا َك ّم ْل ك ْلمة
َل انْ َعطى لي َت ا َدبّ ْر ْ
الس ْر َل كا ْن مخْ في م الدّهو ْر
اَلله ،هاك ّ
ف لَ َقدّيسينو ،لَو ْذ
ْ
والسع انْ َكشَ ْ
والاجيال َّ
ِ
يش وا غنى َهال ّس ْر ها ْذ
َل راد اَلله ي َع ّر ْ
فن اَأ ْ
فيكن َرجا
الس ْر لَ ّواِ ال َم ْ
سيح َل ْ
ف الا َم ْمَ ،ه ّ
َم ْج ْدنا .ها ْك َل َع َليو ن ْكر ْز ونْ َعلّ ْم ونْ َف ّهم
ْبك ْل ح ْك ِمةَ ،ت نْ َق ّي ْم ك ّل انْسان ْوه ّواِ
ف ها ْذ زاِ اَأنا
سيحْ .و َ
كامل ْب َيس ُوع ال َم ْ
اأ ْت َع ْب َو ْاج َهد ْب َعون الق ِّوة َل ك انْ َع َط ْت لي.
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كن
يش ْ
جه ْد اَأ ْج َهد ْبشانْ ْ
اَأري ْد ت ْعرفو ْن اَأ ْ
و ْبشا ْن َهو ْذ َل ف اللاذق ِّية ،و ْبشان
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بالج َس ْد،
الباقي َل ما َك ا َروا ّ
وچي َّ
ْبشا ْن ت ْت َع ّزى ْقلوبن ْوي ْقت ْربو ْن ب ْم َح ِّبة لك ْل
غنى َاليقين ْولفه ْم َم ْعرِف ْة س ّر اَلله الا آ ْب
سيح ،ها ْك َل ِفيو مخْ ف ِّية ك ّل ْكنوز
وال َم ْ
الح ْك ِمة وال َم ْعر ِِفة .اَأقو ْل هاي ْبشا ْن لا
ف َعق ْلكن ْب َقنّي ْع كَلا ْمَ .م ْع
اَأ َّح ْد ي ْل َع ْب َ
بالج َس ْد ،بال ّر ُو ْح َم ْعكن اَنا،
َل ْبعيد اَنا َّ
كن
من َل ارى َت ْرتي ْبكن ْوث ْ
َبات اإيمانْ ْ
َوا ْف َر ْح ْ
تن َيس ُوع
ف ال َم ْ
سيحَ ،بقى كَما َل قب ْل ْ
تين
ال َم ْ
تن ثا ْب ْ
سيح َر ْبنا ْاسلكوا ِفيو! وانْ ْ
قايمين
كن َو
ْ
كن ِفيوْ ،و ْ
اساسات َبي ْت ْ
ب ْع ُرو ْق ْ
كن.
تن َل ِفيو يزي ْد شك ْر ْ
بايما ْن َل ْت َعلَّ ْم ْ
بيكن للعبود ِّية
يس ْ
ديروا بالْ ْ
كن لا اَ َّحد ْ
موجب َت ْعلي ْم
فاض ِية ْب
ْب َف ْل َس ِفة و ْبب ْد َعة ْ
ْ
موجب َمبادي ال ّدنْي ِاْ ،وم ُو ْبموجب
َبشَ رْ ،ب
ْ
كن ك ْل َتمام الاألو َهة،
ال َم ْ
يس ْ
سيحَ ،ل ِفيو ْ
من
تن زاِ ت ْك َملو ْنْ ،
ف َج َسدوْ ،و ِفيو اأنْ ْ
لاطين.
راس ك ّل ال ّر ْ
والس ْ
ياسات َّ
َل ه ّواِ واِ ْ
واسطتو ْت َط َّه ْرتن ْطه ُو ْر ،م ُو بالايدَين،
و ْب ْ
سيح.
الخط ّي ْ
ْبشَ ْل ْح لَحم َ
ات ،ب ْطه ُور ال َم ْ
واسطتو
وانْ َد َف ْن ْ
تن َمعو ف ال َم ْعموذ ِّية ،و ْب ْ
من َل اآ َم ْنتن ْبق ّوة اَلله َل َق َّيمو
تن َمعوْ ،
ق ْم ْ
يتين
تن َم ْ
تن َل ك ْن ْ
يتين .وانْ ْ
من َبين ال َم ْ
ْ
ف َج َس ْدكن الم ُو ْم َط َّه ْر،
ف َخط ّياتْكن ْو َ
َ
ياكن َمعو ْو َغفَر لْنا ك ْل َخط ّياتْناْ .و َمحا
َح ْ
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اللا ِذق َّي ِة َو ِم ْن أا ْج ِل الباقي ا َّلذي َن َل ْم ي َ َروا
َو ْجهي بِال َج َس ِدِ 2 ،لكَي تَتَ َع ّزى قُلوب ُ ُهم
َوي َ ْقتَ ِربوا ِب َم َح َّب ٍة اإلى ك ُِّل ِغنى اليَقي ِن
ب َم ْع ِرفَ ِة ِس ِّر الل ِه ال� آ ِ
استيعا ِ
ب
َواإلى ْ
َوال َمسي ِح3 ،ا َّلذي في ِه َم ْخف َّي ٌة ك ُُّل كُنو ِز
ِ
الحكْ َم ِة َوال َم ْع ِرفَ ِة 4 .أاقو ُل هذا ِلئَ ّلا
ناع كَلا ٍمَ 5 .و َم َع أانّي
يَزي َغكم أا َح ٌد ب إا ْق ِ
ِالرو ِح َم َعكُمَ ،و أاف َر ُح
بَ ٌ
عيد َع ْنكُم اإلّ� أانّي ب ّ
َبات اإيما ِنكُم في
أانّي أارى تَرتيبَكُم َوث َ
ال َمسي ِح6 .اإذاً كَما قَ ِب ْلتُم يَسو َع ال َمسي َح
اسلُكوا في ِهُ 7 ،متَ أا ِّصلي َن َو َم ْب ّنيي َن
َربَّنا ْ
في ِهَ ،و ِ
راسخي َن في ال إ�يما ِن ا َّلذي تَ َع َّل ْمتُم
الشكرِ 8 .ا ْح َذروا
ا َّلذي ِب ِه تزيدو َن في ُّ
ِلئَ ّلا ي َ ْس ِبيَكُم أا َح ٌد ِب َف ْل َس َف ٍة َو ِبب ِْد َع ٍة فا ِر َغ ٍة
ب تَ ْعلي ِم ب َ َش ٍرِ ،ب َح َس ِ
ِب َح َس ِ
ب َمبا ِدئ
يس ِب َح َس ِ
ب ال َمسي ِح 9 ،ا َّلذي
العا َل ِم َو َل َ
في ِه ي َ ْسكُ ُن ك ُُّل ِم ْل ِء ال�ألوه َّي ِةَ ،ج َسديًّا.
َ 10وفي ِه أانْتُم أايضاً تُكْ َملو َنِ ،ل�أنَّ ُه ُه َو َر ْأا ُس
والسلاطي َنَ 11 .و ِب ِه ُخ ِت ْنتُم
الرئاسا ِت َّ
ك ُِّل ِّ
ِختاناً ،ل� بِاليَدي ِنِ ،ب َخ ْل ِع َل ْح ِم ال َخطايا،
ب ِِختا ِن ال َمسي ِحَ 12 ،و ُد ِف ْنتُم َم َع ُه في
ال َم ْعمو ِديَّ ِةَ ،و ِب ِه قُ ْمتُم َم َع ُهِ ،ل�أنَّكُم ا آ َم ْنتُم
ِبق َُّو ِة الل ِه ا َّلذي أاقا َم ُه ِم ْن بَين ال� أ ْموا ِت.
َ 13و أانْتُم ا َّلذي َن كُ ْنتُم أا ْمواتاً في َخطاياكُم
َوفي غ ُْر َل ِة َل ْح ِمكم أا ْحياكُم َم َع ُه َو َغف ََر
َلنا ك َُّل َخطاياناَ 14 .و َمحا ب أِاوام ِر ِه َص َّك
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الو َس ِط
ُديو ِننا ا َّلذي كا َن ِض َّدنا َو َرفَ َع ُه ِم َن َ
َو َس َّم َرهُ في َصليبِهَ 15 ،و ِب ُع ْر ِي َج َس ِد ِه ف ََض َح
ِ
السلاطي َنَ ،و أاخزا ُهم جِهاراً
الر
ئاسات َو َّ
ِّ
ِ ِ 16
ْ
أ
أ
ب أِا ْقنومه اإذاً ل� يُبَ ْل ِبلَ َّنكُم ا َح ٌد ِب َماكَ ٍل
َو َم ْش َر ٍ
ب ،أاو ِبتَقْسي ِم أا ْعيا ٍد َو أاوائ ِل ُشهو ٍر
َو ُسبو ٍ
تِ 17 .ت ْل َك ا َّلتي ِه َي ِظ ُّل ال�أُمو ِر
سيح.
ال َع َ
تيد ِة .أا ّما ال َج َس ُد فَ ُه َو ال َم ُ
واض ِع ِفكْ ٍر أا ْن
َ 18وا ْح َذروا َم ْن ي ُ ُ
ريد ِبتَ ُ
يُل ِز َمكم أا ْن تُ ْستَ ْعبَدوا ل ِعبا َد ِة َملائكَ ٍةِ ،ل�أنَّ ُه
ي َ ْف َح ُص َع ّما َل ْم ي َر َوبا ِطلا ً يَتَبَ َّج ُح ِب ِفكْ ِر
19
س ا َّلذي ِم ْن ُه
ِالر أا ِ
َل ْح ِم ِهَ ،ول� يَتَ َم َّس ُك ب َّ
ك ُُّل ال َج َس ِد يَتَ َرك َُّب َويَتَما َس ُك بِال َم ِ
فاص ِل
َوبِال� أ ْع ِ
ضاء َوي َ ْنمو نُ ُم ًّوا ِم َن الل ِهِ 20 .ل�أنَّ ُه
اإ ْن كُ ْنتُم قَ ْد ُم ُّتم َم َع ال َمسي ِح َع ْن مبادئ
العا َل ِم ،فَ ِلماذا ك أَانَّكُم في العا َل ِم تَ ْحيَو َن
تُ ْحكَمو َن؟ « 21ل� تَ َم َّس َول� تَ ُذ ْق َول�
تُ ِ
لاص ْق».
َ 22و ِ
عاليم ِل� ْس ِت ْخدا ِم أامو ٍر زائلَ ٍة،
هذ ِه ال َّت ُ
عاليم ب َ َش ٍر 23 ،تَ ْظ َه ُر
َو ِه َي َوصايا َوتَ ُ
واض ٍع
ك أَا َّن فيها كَ ِل َم ُة ِحكْ َم ٍة في َو ْح ِه تَ ُ
َو َمخاف ٍة ِلل ِه َو َع َد ِم أا ْشفا ٍق َعلى ال َج َسد،
ل� في َش ٍ
كر ٍم اإلّ� في ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر
يء ُم َّ
حاجات ال َج َس ِد.
ا َّلتي ِه َي
ُ
اإذاً اإ ْن كُ ْنتُم قَ ْد قُ ْمتم َم َع ال َمسي ِح ،فَما
يث ال َمسي ُح جا ِل ٌس
َوق ُا ْطلُبواَ ،ح ُ
ُه َو ف ُ
َوق ا ْفتَ ِكروا،
َع ْن يَمي ِن الل ِه2 .في ما ُه َو ف ُ

3

2:3–15:2

ْباأوامرو َص ّ
ك ْديونْنا َل كا ْن ض ْدنا ْوشالو م
النّص ْو َب ْس َمرو ف َصليبو ،و ْبعري َج َسدو
زاهن قدّام
َف َضح ال ّر ْ
والسلاطينْ ،و َخ ْ
ياسات َّ
ف
كن َ
ال َعين ْباأ ْقنوموَ .بقى لا اَ َّح ْد ي ْز َع ْج ْ
َمساي ْل اَأ ْكل ْوش ْر ْب ،يا ْب َت ْقسيم ا ْعياد ْوراس
يالات لاأمو ْر
بوتَ .هو ْذ لَنّ ِا َخ ْ
وس ْ
ْشهو ْر ْ
سيح واِ.
الج َسد ال َم ْ
س َّ
ف ْ
المس َت ْق َب ْلَ ،ب ّ
كن لا اأ َّحد يريد ْب َتواض ْع فكر
ْوديروا بالْ ْ
تس َت ْع َبدو ْن لخ ْدم ْة َم ِ
لايكة،
ي َو ّج ْب َع َل ْ
يكن ْ
جاس ْر ي ْتدَخَّ ْل ف شي َل ما ارى
ْ
من َل ي ْت َ
ْو َع الفاضي ي ْنتفخ ْبفك ْر لَ ْحموْ .وم ُو
الج َس ْد ي ْت َركَّب
اس َل منّو ك ّل َّ
ي ْت َم َّس ْك بال ّر ْ
ْوي ْم ْ
سك َب ْعضو بال َمفاصل ْوبالا َ ْعضا ْوي ْربى
من
َت ْربا اَأللهَ .بقى َل متّ ْن َمع ال َم ْ
سيح ْ
يش كَما َل يكو ْن ف ال ّدنْي ِا
َمبادي ال ّدنْي ِا ،لَ ْ
تْعيشو ْن ت ْنح ْكمون ْب َتعالي ْم؟ «لا تْجس،
ْذوقْ ،ولا ت ْند َْق».
ْولا ت ُ
ْلات
ْو َهوذ ال َّتعاليم ْبشان ْاست ْعما ْل شَ غ ْ
زاي ِلة ن ِاْ ،و َوص ّيات ْو َتعالي ْم َبشَ ْر ن ِاَ ،تعاليم
ت َْب ّي ْن كَما َل يكو ْن ِفيا ك ْلم ْة ح ْك ِمة ْب َتواض ْع
الج َس ْد،
اإرادي ْو َخوف اَلله ْو َقسوِة َع َّ
ف َهو ْذ لَنّ ِا حاجات
م ُو بشي ْم َك َّر ْم َغي ْر َ
الج َس ْد.
َّ
سيح ،شي لَ ّواِ
تن َمع ال َم ْ
َبقى َل ق ْم ْ
سيح ق ِاع ْد
ف ُوق ا ْطلبوا ،م ُو َض ْع لَ ّواِ ال َم ْ
َعلى َيمين اَلله .ف شي لَ ّواِ ف ُوق ا ْفتكروا،
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من َل متّن
ضْ ،
م ُو ف شي َل ّواِ ف الا َ ْر ْ
ف
سيح َ
ْكن مخْ ف ِّية ي ِا َمع ال َم ْ
انْتنْ ،و َحيات ْ
سيح ،لَ ّواِ
اللهْ .واَأي َم ْت َل انْ َكشَ ف ال َم ْ
تن زاِ َت ت ْنكشْ فو ْن
َحياتْنا ،هاك ال َو ْقت انْ ْ
ضاكن َل
َمعو ف ال َم ْج ْدَ .بقى َموتوا اأ ْع ْ
نى ،وال َّن ِ
جاسة ،وا ْفكا ْر
ف الا َ ْرض ،ال ّز ِ
نج ِسةْ ،وشَ ْهوِة شَ ّر َيرة ْوشَ َب ْق لَ ّواِ ْعبادة
ْ
من َهو ْذ يجي َغ َضب اَلله
ْ
من َل ْ
اصنا ْمْ .
تن زاِ
َعلى اولاد ال َم ْع ِص ِيةْ .و َ
ف َهوذ انْ ْ
ين.
من َقب ْلَ ،و ْق ْت َل كا ْن ت ْت َقلَّبو ْن ِف ْ
مشيتن ْ
ْ
كن ك ْل َهو ْذَ ،غ َض ْب،
الس ْع ك ّبوا م ْن ْ
س َّ
َب ّ
نجس.
سخْ ْط ،شَ ّران ِّية ،كَلا ْم كف ْر ،كَلا ْم
ْ
لى ْاش َلحوا
ْولا ت ْگذبو ْن واِح ْد َع اللاخْ َ ،ب ِ
انْسان ال َعت ِي ْق َمع ك ْل ط ْرقاتو .والْبسوا
ال ّ ْجدي ْد َل ي ْت َج َّد ْد بال َم ْعر ِِفة َعلى شَ َب ْه خالقو.
م ُو َض ْع َل ما في ياهودي ْويونانيْ ،ولا
ْم َط َّهر ْوم ُو ْم َط َّهرْ ،ولا َسكّيثي ْو َب ْر َبري،
لى الك ّل ْوف ك ّل انْسان
ْولا َع ْبد ْوح ْرَ ،ب ِ
سيح واِ .الْبسوا َبقى كَما مخْ تارين
ال َم ْ
بوبينَ ،ر ْح ِمة ْوشَ َفقَة
ّيسين وال َم ْح ْ
اَلله ال َقد ْ
ْوطي ِبة ْو َتواض ْع فكر ْو َودا َعة ْوطو ْل بالْ.
كنَ .ل
وت َْح َّملوا َبعضْ كنْ ،وسا ْمحوا َبعضْ ْ
كا ْن في لا َ َّح ْد شَ ْكوى َعلى َرف ِيقو ،اأ ْش َون
تن زاِ كذاِ س ِا ْمحوا.
ال َم ْ
كن ،اأنْ ْ
سيح س ِا َم ْح ْ
ْو َم ْع َهو ْذ كلّن( ،الْبسوا) ال ّ ْم َح ِّبة لَ ّي ِا رباط
3
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ضِ 3 ،ل�أنَّكُم قَ ْد
ل� في ما ُه َو في ال� أ ْر ِ
ُم ُّتمَ ،و َحياتُكُم َم ْخف َّي ٌة َم َع ال َمسي ِح في
الل ِهَ 4 .و َمتى ك ُِش َف ال َمسي ُح ا َّلذي ُه َو
َحياتُنا ،فَحينَ ٍئذ أانْتُم أايضاً َستُك َْشفو َن َم َع ُه
5
ضاءكُم ا َّلتي
في ال َم ْج ِد .اإذاً أاميتوا أا ْع َ
هواء
في ال� أ ْر ِ
ضِّ ،
الزنى َوال َّنجا َس َة َوال� أ َ
بق ا َّلذي ُه َو ِعبا َدةُ
الش ّري َرةَ َو َّ
َو َّ
الش ْه َوةَ ِّ
الش َ
أا ْصنا ٍمِ 6 .ل�أنَّ ُه ِم ْن َج ّر ِاء ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر ي َ أاتي
غ ََض ُب الل ِه َعلى أابْ ِ
ناء ال َم ْع ِصيَ ِةَ 7 .وفي
ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر أانْتُم أايضاً َسلَكْتُم ِم ْن قَ ْب ُل،
ُمتَ َق ِّلبي َن فيها 8 .أا ّما ال� آ َن فَا ْط َرحوا َع ْنكُم
ك َُّل ِ
الس َخ َ
الش َّر،
طَّ ،
هذ ِه :ال َغ َض َبَّ ،
َلام ال َّنجِ َسَ 9 ،ول� تَك ِْذبوا
ال َّت ْج َ
ديف ،الك َ
أا َح ُدكُم َعلى ال� آ َخ ِر ،ب َ ِل ا ْخلَعوا ال إ�نْسا َن
ديد
تيق َم َع ك ُِّل تَ َق ُّلبا ِت ِهَ 10 .وا ْلبَسوا ال َج َ
ال َع َ
ا َّلذي يَتَ َج َّد ُد بِال َم ْع ِرفَ ِة بِصو َر ِة خال ِق ِه.
يونانيَ ،ول� ِختا ٌن
َ 11ح ُ
يس ي َ ٌّ
يث َل َ
هودي َو ٌّ
ريَ ،ول� َع ْب ٌد
َوغ ُْر َل ٌةَ ،ول�
يوناني َوب َ ْرب َ ٌّ
ٌّ
َو ُح ٌّرَ ،ول ِك َّن الك َُّل َوفي ك ُِّل اإنْسا ٍن ُه َو
تاري الل ِه
ال َمسي ُح 12 .ا ْلبَسوا اإذاً كَ ُم ْخ ِّ
ال ِق ّديسي َن َوال َم ْحبوبي َن َر ْح َم ًة َو َش َف َق ًة
واض َع ِفكْ ٍر َو َودا َع ًة َوطو َل
َو ُل ْطفاً َوتَ ُ
با ٍلَ 13 .وتَ َح َّملوا أا َح ُدكُم ال� آ َخ َر َوسا ِمحوا
أا َح ُدكُم ال� آ َخ َر .اإ ْن كا َن ِل� أ َح ٍد َشكْوى
َعلى َرفي ِق ِه ،فَكَما سام َحكُم ال َمسي ُح،
هكَذا أانْتُم أايضاً سامحواَ 14 .و َم َع ك ُِّل
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ِ
هذ ِه (ا ْلبَسوا) ال َمح َّب َة ا َّلتي ِه َي ِر ُ
باط
15
لام ال َمسي ِح ي ُ َدبِّ ُر قُلوبَكُم،
الكَما ِلَ .و َس ُ
ا َّلذي اإ َلي ِه ُدعيتُ ْم في َج َس ٍد وا ِح ٍدَ ،وكونوا
شا ِكري َن ِلل َمسي ِحِ 16 .لكَي تَ ْسكُ َن كَ ِل َمتُ ُه
فيكُم ِب ِغنى ِبك ُِّل ِحكْ َم ٍةَ ،و َع ِّلموا َو أا ِّدبوا
الرو ِح.
نُفو َسكُم ِب َمزامي َر َوتَسابي َح َو أاغاني ّ
َو ِب ِن ْع َم ٍة َر ِّتلوا في قُلو ِبكُم ِلل ِهَ 17 .وك ُُّل ما
تَ ْف َعلو َنِ ،بكَلا ٍم َو ِب َع َم ٍل ،فَبِا ْس ِم َربِّنا يَسو َع
ال َمسي ِح ا ْع َملوا َوكونوا شا ِكري َن ب ِ
ِواس َط ِت ِه
18
ِلل ِه ال� آ ِ
ْض ْع َن
ساء ،اخ َ
ب .أايَّتُها ال ِّن ُ
ليق في ال َمسي ِح 19 .أايُّها
ِل�أزوا ِجكُ َّن كَما ي َ ُ
ساءكم َول� تَكونوا قُساة ً
ِّ
الرجا ُل ،أا ِح ّبوا ِن َ
20
أ
أ
بناء ،ا ْس َمعوا ِلوا ِلديكُم
َعلي ِه َّن .ايُّها ال� ُ
أ
في ك ُِّل َش ٍ
مام َربِّنا.
يءِ ،ل� أ َّن هذا َح َس ٌن ا َ
21
ناءكم ِلئَ ّلا
أايُّها ال� آ ُ
باء ،ل� تُ َغ ِضبوا أابْ َ
اس َمعوا في
يَتَضايَقوا 22 .أايُّها ال َع ُ
بيدْ ،
ك ُِّل َش ٍ
يء ِل� أ ْسيا ِدكُم في ال َج َس ِد ،ل�
ِب ُمراءا ٍة كَ َم ْن ي ُ ْرضي ب َ َشراً ،ب َ ْل ِب َق ْل ٍ
ب
ُم ْستَقي ٍم َو ِب َخو ِ
الر ِّبَ 23 .و َم ْهما كُ ْنتُم
ف َّ
تَ ْع َملو َن فَ ِم ْن ك ُِّل نُ ِ
فوسكُم ا ْع َملوا ،ك أَانَّما
ِل َربِّنا ل� ِلبَ َش ٍرَ 24 .وا ْعلَموا أانَّكُم ِم ْن َربِّنا
تَنالو َن ُمكاف أَاة ً في الميرا ِثِ ،ل�أنَّكُم ِل َّلر ِّب
ال َمسي ِح تَ ْع َملو َنَ 25 .وال ُم ْذ ِن ُب يُجازى
ِب َح َس ِ
يس ُمحاباةٌ.
ب ما أاذ َ
ْنب َو َل َ
أايُّها ال� أ ْسيا ُد ،بِال ُمساوا ِة َوال َعدا َل ِة
بيدكُمَ ،وا ْعلَموا أانَّكُم
عا ِملوا َع َ

4

1:4–15:3

كن،
ال َكمالْْ .و َسلام ال َمسيح ي َدبّر ْقلو ْب ْ
ف َج َس ْد واِحدْ ،وكونوا
يتن َ
َل ل ُه انْ َد َع ْ
كن
رين لل َم ْ
تس ْ
شا ْك ْ
سيحْ .بشا ْن ك ْلمتو ْ
فيكن ْبغنى ْبك ْل ح ْك ِمةْ ،و َع ْلموا ْواَأ ْدبوا
سابيح َواغاني ال ّر ُو ْح.
فوسكن ْب َمزامير ْو َت ْ
نْ ْ
كن َلاللهْ .وك ْل شي َل
و ْبن ْع ِمة َرتْلوا ب ْقلو ْب ْ
ت َْسونْ ،ب َكلا ْم يا ْب َع َم ْل ،باسم َر ْبنا َيس ُوع
ال َمسيح ا ْع َملوا ْ
واسطتو اَلله
واشكروا ْب ْ
كن
نسوان ،اخْ َضعوا لا ْز ْ
واج ْ
الا آ ْب .يا ْ
كَما لَ ّواِ
سيح .يا ْرج ِالْ،
الواجب ف ال َم ْ
ْ
ين.
يين َع َل ْ
قاس ْ
ح ّبوا ْ
نسوانْكن ْولا تْكونو ْن ْ
كن ف ك ْل
يا اولادْ ،اس َمعوا
لابوكن وا ْم ْ
ْ
س واِ قدّا ْم َر ْبنا .يا
شيْ ،
من َل كذاِ ْك َويّ ْ
تحمقون اولا ْدكنْ ،بشا ْن لا
اَأ َّب ْ
هات ،لا ْ
ي ْتذا َيقو ْن .يا َعبيدْ ،اس َمعوا ف ك ْل شي
ين كَما
لاسيا ْدكن َالبشَ ْر ،م ُو ْبخ ْدمة ال َع ْ
ْ
مس َتقي ْم
َهو ْك َل َير َّضو ْن َبشَ ْرَ ،ب ِ
لى ْب َق ْل ْب ْ
و ْب َخوف ال َّر ْبْ .وك ْل شغ ْل َل ت َْسو ْن،
كن َسو ُه ،كَما َل يكو ْن لَ َر ْبنا م ُو
من ك ْل َق ْل ْب ْ
ْ
من َر ْبنا تْنالون ْمكافاة ف
لَ َبشَ ْر .وا ْعرفوا ْ
ْ
سيح تشْ تغْلو ْن.
من َل لل َّر ّب ال َم ْ
الميراثْ ،
موجب َغ َل ْط َل غلط،
والغ ْلطا ْن ي ْتجازى ْب
ْ
لش لَخاطر ْفلا ْن يا ع ّلا ْن.
ْوما في م ْع ْ
15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

4
628

اسيا ْدَ ،س َووا ْمساواة ْو َعدالِة
يا ْ
لكن َس ّي ْد
تن زاِ ْ
كن ،وا ْعرفوا اأنْ ْ
لَ َعبي ْد ْ
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12-2:4

الصلاة كونوا دايم،
السما .ف َّ
ف َّ
رين!
رين كونوا ف َّ
الصلاة ْوشا ْك ْ
ْوسا ْه ْ
باب
ْو َصلَّوا زاِ ْبشانْناَ ،ت ي ْف َتح لْنا اَألله ْ
سيح َل
نحكي َعلى س ّر ال َم ْ
ل ْلك ْل ِمة َت ْ
ْبشانو َم ْحبوس اَناْ .بشان اَ ْكشفو َو ْاحكي
َع َليو كَما َل لاز ْمْ .بح ْك ِمة ا ْمشَ وا َمع
الب ّرانِ ِّيةْ ،
كن
واش َتروا َزما ْن َب
لاويكنْ .وك ْلم ْت ْ
ْ
ف ك ْل َو ْقت ْبن ْع ِمة ،كَما َل تْكون ْبملح
ْم َملَّ َحة ،وا ْعرفوا اأ ْش َو ْن لاز ْم لك ْل واِح ْد
وابْ .وشي َل في ع ْنديَ ،ت
ت ْع َطو ْن َج ْ
يخ ّب ْركن ط ُوخيك ُوس الاَخ ال َعزي ْز والخادم
َ
الاَمين ْو َرف ِي ْقنا ف ال َّر ْب ،ها ْذ َل َب َعث ُْت
يش في
لْ ْ
كن واِ ْبشا ْن هايْ ،بشا ْن ي ْعرفْ اَأ ْ
كنَ .مع اأونيسيم ُوس
كن وي َع ّزي ْقلو ْب ْ
ع ْن ْد ْ
كن .هنّ ِا
الاَخ الاَمين وال َعزيز لَ ّواِ واِح ْد م ْن ْ
يسلّم
َت َ
يخبروكن َعلى شي َل في عنّاَ .
يكن اَأريس َطرخ ُوس ال َماأس ُور َمعي،
َع َل ْ
ابن َعم َب ْرنابا ،ها ْك َل ت َو َّصيتن
ْوم ْرقس ْ
كن تس َتق ْبلو ُه .ويشوع
َع َليو َل جا لع ْن ْد ْ
َل يقولولو يسط ُوسَ ،هو ْذ لَنّ ِا م ال ّ ْم َط َّهرين،
ف َم َلكوت اَلله ْوهنّ ِا
س ع ِا َونوني َ
ْوهنّ ِا َب ْ
يكن اأ َبفراس
يسلّم َع َل ْ
صاروا لي َتع ِزيِةَ .
سيح ،دايم
كن ،و َعبد َيس ُوع ال َم ْ
لَ ّواِ اِحد م ْن ْ
الصلاة ْبشان تْكونون
يكدَح لَخاط ْركن ف َّ
2
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الس ِ
ماء2 .في
أانْتُم أايض ًا َلكُم َس ِّي ٌد في َّ
الصلا ِة كونوا دائماًَ ،و ُمتَيَقِّظي َن كونوا
َّ
3
أ
أ
فيها َوشا ِكري َنَ .و َص ّلوا ايضاً ِم ْن ا ْج ِلنا
ِليَ ْفتَ َح َلنا الل ُه باباً ِللكَ ِل َم ِة ِلنَتَكَ َّل َم َع ْن
ِس ِّر ال َمسي ِح ا َّلذي ِم ْن أا ْج ِل ِه َسجي ٌن أانا.
ِ 4ل�أك ِْش َف ُه َو أاتَكَ َّل َم َع ْن ُه كَما يَجِ ُب َعلَ َّي.
ِ 5
بحكْ َم ٍة ا ْسلُكوا ِع ْن َد الخا ِرج ّيي َن َوا ْشتَروا
َزما َن بَلاويكُمَ 6 ،وكَ ِل َمتُكم في ك ُِّل َو ْق ٍ
ت
ِب ِن ْع َم ٍة ،ك أَانَّما ِه َي ُم َم َّل َح ٌة ِب ِم ْل ٍحَ ،وا ْع ِرفوا
َيف ِلك ُِّل وا ِح ٍد تُ ْعطو َن َجواباًَ 7 .و َع ّما
ك َ
بيب
َل َد َّي َسيُ ْخب ُِركُم
طوخيكوس ال�أخُ ال َح ُ
ُ
الر ِّب8 ،هذا
َوالخا ِد ُم ال�أمي ُن َونَ ُ
ظيرنا في َّ
ا َّلذي أا ْر َس ْلتُ ُه اإ َليكُم ِم ْن أا ْج ِل هذا ،أا ْن
ي َ ْع ِر َف ما َل َديكُم َوي ُ َع ّز َي قُلوبَكُمَ 9 ،م َع
ونيسيموس ال َحبي ِ
ب َوال�أمي ِن ا َّلذي ُه َو
أا
َ
وا ِح ٌد ِم ْنكُمَ ،و ُهما َسيُ َع ِّرفا ِنكُم بِما َل َدينا.
بي
 10ي ُ َس ِّل ُم َعلَيكُم أا ْ
طر ُ
ريس ْ
خوس ال َم ْس ُّ
َمعيَ ،و َم ْرقُ ُس ابْ ُن َع ِّم ب َ ْرنابا ،ا َّلذي
أُاوصيتُم ِب ِه اإ ْن أاتى اإ َليكُم أا ْن تَ ْستَ ْقبِلوهُ.
طوس،
َ 11ويَشو ُع ا َّلذي يُقا ُل َل ُه ي ُ ْس َ
ِ
هؤل�ء ا َّلذين ُهم ِم َن ِ
الختانَِ ،و ُهم َو ْح َد ُهم
سا َعدوني في َملَكو ِت الل ِهَ ،و ُهم صاروا
ْراس ا َّلذي
لي تَ ْع ِزي َ ًة12 .ي ُ َس ِّل ُم َعلَيكُم اإبَف ُ
ُه َو وا ِح ٌد ِم ْنكُمَ ،و َع ْب ُد يَسو َع ال َمسي ِح،
في ك ُِّل حي ٍن ي َ ْج َه ُد ِم ْن أا ْج ِلكُم في
الصلا ِة ِلتَ ْثبُتوا كا ِملي َن َو ُمتَ َّممي َن في ك ُِّل
َّ
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اإرا َد ِة الل ِهِ 13 .ل�أنّي أا ْش َه ُد َل ُه أا َّن َل ُه غَي َرة ً
َعظي َم ًة ِل� أ ْج ِلكُم َو ِل� أ ْج ِل ا َّلذي َن في اللاذق َّي ِة
َوفي هيرابوليس 14 .ي ُ َس ِّل ُم َعلَيكُم لوقا
ديماس َ 15س ِّلموا َعلى
بيب ال َح ُ
ال َّط ُ
بيب َو ُ
ال إ�خ َْو ِة ا َّلذي َن في اللا ِذق ّي ِة َو َعلى نو ْمفي
َنيس ِة ا َّلتي في بَي ِت ِهَ 16 .متى قُ ِرئَت
َوالك َ
الرسال ُة ِع ْن َدكُم ،تَ َدبَّروا أا ْن تُق أَ
ِ
ْرا
هذ ِه ِّ
َنيس ِة اللا ِذق َّي ِة أايضاًَ ،و ِت ْل َك ا َّلتي
في ك َ
كُ ِتبَ ْت ِم َن اللا ِذق َّي ِة ا ْق أراوها أانْتُم17 .قولوا
ل� أ ْرخيفوس« :ا ْهتَ َّم ِ
بالخ ْد َم ِة ا َّلتي قب ْل َت
18
لام ِبيَدي
في َربِّنا ِلتُكْ ِملَهاَ ».وهذا َس ٌ
أانا بو ُل ُس .تَ َذكَّروا قُيوديَ .وال ِّن ْع َم ُة
َم َعكُم اآمي َن.

18-13:4

من
لين وم َك َّملين ف ك ّل اإرادة اَللهْ .
كا ْم ْ
يكن ْو َعلى َهو ْك
َل ْاش َه ْدلوْ ،كثي ْر يغار َع َل ْ
يسلّم
َل ف اللاذق ِّية ْو َ
ف هيرابوليسَ .
يكن َدكت ُور لوقا ال َعزيز وديماسَ .س ْلموا
َع َل ْ
َع الاخْ وِة َل ف اللاذق ِّيةْ ،و َعلى نمفاس
توب
والبي َعة َل َ
س انقَرا َهال َم ْك ْ
ف َبيتوَ .ب ّ
كنَ ،خلَّوا ف بيعة اللاذق ِّية زاِ ي ْنقَرا.
ع ْن ْد ْ
ْو ْ
تن.
اقرو ُه اأنْ ْ
هاك َل انْ َك َت ْب م اللاذق ِّية َ
قولوا لاَركيف ُوس« :دي ْر ْ
بالك َعلى خ ْدم ْة
ف َر ْبنا ْبشان ْت َك ّملا .وها ْذ َسلا ْم
َل قب ْل ْت َ
بيدي اَنا بولس .ت َذكَّروا قيودي .وال َّن ْع ِمة
ين.
كن اآ ّم ْ
َم ْع ْ
13

14

15

16

17

18

630

مكتوب بولس
ال َّرسول الا أ َّول
لبيعة تسال ُونيكي

1

س لبي َعة اَ ْهل
بولس ْوس ْلوانس ْوتيم ُو ُ
ثاو ْ
ف
ف الله الاآب ْو َ
تْسالونيكيَ ،ل َ
سيح .ن ْع ِمة َم ْعكن ْو َسلا ْم.
َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
كن،
كن كلّ ْت ْ
نشْ كر اَلله ف ك ْل َو ْقت ْبشانْ ْ
ف َصلاواتْناْ .ون ْذك ْر قدّام
كن داي ْم َ
ْون ْذك ْر ْ
كن
اَلله الاآب ا ْعمال اإيمانْكن ْو َت َعب ْم َح ّب ْت ْ
سيح.
جاكن َل َ
ف َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
ْو َصب ْر َر ْ
تن يا اخوتي
من َل ن ْعرفْ مخْ تارين انْ ْ
ْ
من َل ْبشارتْنا م ُو ْب َكلا ْم
َم ْحبوبين اَللهْ .
القدس
لى و ْبق ِّوة و ْب ُروح
لكنَ ،ب ِ
س ْ
كانت ْ
ْ
َب ْ
تن ت ْعرفون اَ ْش َو ْن كنّا
قين َحقيقي .وانْ ْ
و ْب َي ْ
تن فينا ا ْق َتدَيتن
كن .وانْ ْ
ْكن لَخاط ْر ْ
َبينات ْ
2

3

4

5

6
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الرسول
رسالة بولس ّ
َنيس ِة
ال�أولى اإلى ك َ
ِتسالونيكي

وانوس َوتيموثا ُو ُس اإلى
بو ُل ُس َو ِس ْل
ُ
َنيس ِة ِتسالونيكي ،ا َّلتي في الل ِه
ك َ
ال� آ ِ
ب َوفي َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِحِ .ن ْع َم ٌة
لام 2 .ن َ ْشك ُُر الل َه في ك ُِّل
َم َعكُم َو َس ٌ
َو ْق ٍ
ت ِم ْن أا ْج ِلكُم َجميعاًَ ،ونَ ْذك ُُركُم في
3
أ
مام الل ِه ال� آ ِ
ب
َصلوا ِتنا دائماًَ .ونَ ْذك ُُر ا َ
أا ْعما َل اإيما ِنكُم َوتَ َع َب َم َح َّب ِتكُم َو َص ْب َر
َرجا ِئك ُْم ا َّلذي في َربِّنا يَسو َع ال َمسيح.
ِ 4ل�أنَّنا نَ ْع ِر ُف أانَّكُم ُم ْختارو َن يا اإخ َْوتي
أا ِح ّب َاء الل ِهِ 5 .ل� أ َّن بِشا َرتَنا َل ْم تَكُ ْن اإ َليكُم
ِبكَلا ٍم فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل ِبق َُّو ٍة أايضاً َوبِرو ِح
قيقيَ .و أانْتُم تَ ْع ِرفو َن
الق ُُد ِ
س َو ِبيَقي ٍن َح ٍّ
6
أ
أ
َيف كُ ّنا بَينَكُم ِم ْن ا ْج ِلكُمَ .وانْتُم بِنا
ك َ

1

ِ 1تسالونيكي
تَ َم َّث ْلتُم َو ِب َربِّنا ،اإ ْذ في ضي ٍق َعظي ٍم قَ ِب ْلتُم
سَ 7 .و أا ْصبَ ْحتُم
الكَ ِل َم َة ِبف ََر ِح رو ِح الق ُُد ِ
قُ ْد َوة ً ِلك ُِّل ال ُم ْؤ ِمني َن ا َّلذي َن في َم ِكدو ِن ّيا
َوا آخائ ّياِ 8 .ل�أنَّ ُه ِم ْنكُم ُس ِم َع ْت كَ ِل َم ُة َربِّنا،
ل� في َم ِكدو ِن ّيا واآخائ ّيا فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل في
ك ُِّل َمكا ٍن اإيمانُكُم بِالل ِه ُس ِم َعَ ،ح ّتى ل�
تاج أا ْن نَقو َل َع ْنكُم َشيئاًِ 9 ،ل�أنَّ ُهم ُهم
نَ ْح ُ
َيف
ي َ ْروو َن أا َّي ُدخو ٍل كا َن َلنا اإ َليكُم َوك َ
َر َج ْعتُ ْم اإلى الل ِه ِم ْن َخو ِ
ف ال� أ ْصنا ِم اإلى
قيقيَ 10 ،و أانْتُم
ِعبا َد ِة الل ِه ال َح ِّي ال َح ِّ
الس ِ
ماء ،يَسو َع ا َّلذي
تَ ْنتَ ِظرو َن ابْنَ ُه ِم َن َّ
أ
قام ِم ْن بَي َن ال� أ ْموا ِت ،ا َّلذي يُنَ ّجينا ِم َن
ا َ
ال َغ َض ِ
ب ال�آتي.
َو أانْتُم تَ ْع ِرفو َن يا اإخ َْوتي أا َّن ُدخو َلنا
اإ َليكُم َل ْم يَكُ ْن َعبَثاًَ 2 .ول ِك ْن في
البِداي ِة تَ أا َّل ْمنا َو ُحق ِّْرنا ،كَما تَ ْع ِرفو َن في
فيليبيَ ،وحينَ ٍ
ئذ ِب َج ْه ٍد كَبي ٍر كَ َّل ْمناكم
ِب َجسا َر ٍة ِم َن الل ِه ِببِشا َر ِة ال َمسي ِحِ 3 .ل� أ َّن
تَ ْع ِزيَتَنا َلكُم َل ْم تَكُ ْن ِم ْن ب ِْد َع ٍة أاو نَجا َس ٍة
س َمفْحوصي َن ِم َن
أاو َمكْ ٍر َ 4ول ِك ْن ك أَُانا ٍ
الل ِه َو ُم ْؤتَ َمني َن َعلى بِشا َر ِت ِه ،هكَذا
نَتَكَ َّل ُم ل� ِلنُ ْر ِض َي ب َ َشراً ،ب َ ِل الل َه ا َّلذي
5
َلام تَم ُّل ٍق
ي َ ْف َح ُص قُلوبَناَ .و َل ْم نَ ْستَ ْخ ِد ْم ك َ
قَ ُّط ،كَما تَ ْعلَمو َنَ ،ول� بِغاي َ ِة َط َم ٍع ،الل ُه
س ،ل�
ي َ ْش َه ُدَ 6 .ول� َطلَ ْبنا َم ْجداً ِم َن ال ّنا ِ
ِم ْنكُم َول� ِم ْن اآ َخري َنَ ،م َع أانَّنا كُ ّنا نَ ْستَطي ُع

2
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من َل ف ذي ْق َعظي ْم قب ْلتن
ْو َ
ف َر ْبناْ ،
القدسْ .وص ْر ْتن ق ْدوِة
الك ْل ِمة ْبف ََر ْح ُروح
ْ
دونْ ّيا ْواآخائ ّيا،
لك ّل
المومنين َل َ
ْ
ف َم ْك ُ
س
من َل م ْنكن انْ َس َم ْ
عت ك ْلمة َر ْبنا ،م ُو َب ْ
لى ف ك ْل م ُو َض ْع
دونْ ّيا واآخائ ّياَ ،ب ِ
َ
ف َم ْك ُ
محتازين
ف الله انْ َس َم ْعِ ،
كن َ
يعنى م ُو ْ
اإيمانْ ْ
يح َكو ْن
من َل هنّ ِا ْ
يكن شيْ .
نْقو ْل َع َل ْ
تن
كن َو ْاش َو ْن رج ْع ْ
اَأيش ْدخو ْل صار لْنا لَع ْن ْد ْ
الاصنام ْبشا ْن ت ْعبدون
من عبادة ْ
لَع ْند اَلله ْ
تن ت ْنطرون ا ْبنو م
الحقيقي ،وانْ ْ
الح ّي َ
اَلله َ
يتينَ ،ل
من َبين ال َم ْ
السماَ ،يس ُو ْع َل َق َّي ْم ْ
َّ
ِ
ِ
يي.
ه ّوا ي َن ّجينا م ال َغ َضب ّ
الجا ِ
7

8

9

10

2

تن ت ْعرفو ْن يا اخوتيْ ،دخولْنا
وانْ ْ
لى
كن م ُو َع الفاضي كا ْنَ .ب ِ
لَع ْن ْد ْ
اَأ َّو ْل شي ْتاَألَّ ْمنا وت َْح َّق ْرنا ،كَما َل ت ْعرفو ْن
جهد ْگبي ْر َحكينا
ف فيليبيْ ،وهاك ال َو ْقت ْب ْ
سيح.
لْكن ْب َجسا َرة من اَلله َعلى ْبشارة ال َم ْ
كن م ُو
من َل كَلام ال َّتع ِزيِة َل َو َع ْظنا لْ ْ
ْ
ِ
لى
من ب ْد َعة ْولا نَجاسة ْولا مك ْر كا ْنَ .ب ِ
ْ
ِ
نين َعلى
س َم ْف
حوصين من اَلله و ْماَأ َّم ْ
ْ
كَما نا ْ
نحكي م ُو ْبشان نْ َر ّضي َبشَ ْر،
ْبشارتو ،كذاِ ْ
لى اَلله َل ي ْف َحص ْقلو ْبناَ .وا َب ْد ما َملّ ْقنا
َب ِ
كَلا ْم ،كَما َل ت ْعرفونْ ،ولا ْبغاي ْة َط َم ْع،
س ،لا
اَألله يشْ َه ْدْ .ولا َط َل ْبنا َم ْج ْد م النّ ِا ْ
كنَ ،م ْع َل كان نْت ِيق
من َغي ْر ْ
م ْنكن ْولا ْ
2

3

4
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ِ 1تسالونيكي

نحن ِا.
سيح ْ
من َل رسل ال َم ْ
مينْ ،
نْكون ْم َك َّر ْ
ْكن متْواضْ عينْ .وكَما َل تْح ّن
َب ِ
لى كنّا َبينات ْ
نحن ِا زاِ
ال ّ ْم َربّ ِية َعلى اولادا ال ّ ْزغا ْر ،كذاِ ْ
نح ّن ْونشْ ْ
س ْبشارة اَلله،
تاق ن ْع ْ
طيكن م ُو َب ّ
من
َب ِ
تنْ .
من َل َم ْحبوبي ْننا انْ ْ
َفسنا زاِ ْ
لى ن ْ
َل ت ْت َذكَّرو ْن يا اخوتْنا ،كنّا نْك ّد ْون ْت َع ْب
كن لا
بال َليل ْوب ْنهار ْبشا ْن َعلى واِح ْد م ْن ْ
تن تشْ َهدو ْن والله اأ ْش َو ْن ك ََر ْزنا
نْ َث ّق ْل .اأنْ ْ
لْكن ْبشارة اَلله ْب َطها َرة ْوب ّرْ ،و َبلا لَو ْم كنّا
من
ع ْن ْد ك ّل
المومنين .كَما َل ت ْعرفو ْنْ ،
ْ
كن ،كَما اَأ ْب من اولادو،
واِح ْد واِح ْد م ْن ْ
كن
لب ،ونْ َع ّزي ْقلو ْبكن ْونشْ َهد لْ ْ
كنّا ن ْط ْ
تسلكو ْن كَما َل لاز ْم َلالله
قدّام اَللهَ ،ت ْ
من هاي
عاكن لَ َم َلكوتو ْو َم ْجدوْ .
َل َد ْ
من َل ك ْلمة اَلله
ْ
نحن ِا زاِ داي ْم نشْ كر اَللهْ ،
ِ
لى
س قب ْلتناَ ،ب ِ
َل قب ْل ْ
تن منّا م ُو كَما ك ْلم ْة نا ْ
هي بال َع َم ْل
كَما لَ ّي ِا َ
بالحقيقَة ك ْلمة اَللهْ ،و ِّ
تن يا اخوتي
ت ْف َع ْل فيكن انْتن
المومنين .اأنْ ْ
ْ
ف
تن لَ ِب َيع اَلله ف الياهود ِّيةَ ،هو ْذ َل َ
ْتشَ َّب ْه ْ
من َبني
َيس ُوع ال َم ْ
من َل كذاِ ت َْح َّم ْل ْتن ْ
سيحْ ،
كن كَما َل هنّ ِا زاِ م الياهو ْدَ .هو ْك َل
َقو ْم ْ
سيح والاَنْ ِبيا َل منّن،
َق َتلوا َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
ْولنا اضْ َط َهدوا ،والله م ُو َير َّضو ْن ويس ِيرو ْن
نحكي
من َل ي ْم َنعونا ْ
سْ .
ضد لك ّل النّ ِا ْ
7
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9
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16-7:2

أا ْن نَكو َن ُمك ََّرمين ك َُر ُس ِل ال َمسي ِح.
7ب َ ْل كُ ّنا بَينَكُم ُمتَ ِ
واضعي َنَ .وكَما تَ ْحنو
ال ُمربِّي ُة َعلى أا ْطفا ِلها8 ،هكَذا نَ ْح ُن أايضاً
تاق أا ْن نُ ْع ِطيَكم ،ل� بِشا َرةَ
نَ ْحنو َونَ ْش ُ
الل ِه فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل أانْف َُسنا أايضاًِ ،ل�أنَّكُم
أا ِح ّباؤناِ 9 .ل�أنَّكُم تَتَ َذكَّرو َن يا اإخ َْوتَنا أانَّنا
كُ ّنا نَك ُُّد َونَ ْت َع ُب َليلا ً َونَهاراً ِلئَ ّلا نُثَق َِّل
َعلى أا َح ٍد ِم ْنكُمَ 10 .و أانْتُم تَ ْش َهدو َن َوالل ُه
َيف كَ َر ْزنا َلكُم بِشا َرةَ الل ِه ِب َطها َر ٍة َوب ٍِّر،
ك َ
وبِلا َلو ٍم كُ ّنا ِع ْن َد ك ُِّل ال ُم ْؤ ِمني َن11 .كَما
تَ ْع ِرفو َنِ ،م ْن ك ُِّل وا ِح ٍد ِم ْنكُم ك أَا ٍ
ب ِم ْن
أابْنا ِئ ِه كُ ّنا نَ ْطلُ ُب َونُ َع ّزي قُلوبَكُم َونَ ْش َه ُد
َلكُمِ 12 ،لكَي تَ ْسلُكوا كَما يَجِ ُب ِلل ِه ا َّلذي
َدعاكُم اإلى َملَكو ِت ِه َو َم ْج ِد ِهِ 13 .لهذا نَ ْح ُن
واضبَ ٍة نَ ْشك ُُر الل َهِ ،ل� أ َّن كَ ِل َم َة
أايضاً ِب ُم َ
الل ِه ا َّلتي تَلَقَّيتُم ِم ّنا َل ْم تَتَلقَّوها كَكَ ِل َم ِة
س ،ب َ ْل كَما ِه َي بال َحقي َق ِة كَكَ ِل َم ِة الل ِه،
أُانا ٍ
وهي بِال ِف ْع ِل تَ ْع َم ُل فيكُم أانْتُم ال ُم ْؤ ِمني َن.
َ
س الل ِه في
 14أانْتُم يا اإخ َْوتي تَ َم َّث ْلتُم ِبكَنائ ِ
اليَهو ِديَّ ِة ا َّلتي في يَسو َع ال َمسي ِحِ ،ل�أنَّكُم
هكَذا تَ َح َّم ْلتُم ِم ْن بَني قَو ِمكُم كَما ُهم
أايضاً ِم َن اليَهو ِد 15 ،ا َّلذي َن قَتَلوا َربَّنا
ِياء ا َّلذي َن ِم ْن ُه ْم،
يَسو َع ال َمسي َح َوال�أنْب َ
اض َط َهدواَ ،والل َه ل� ي ُ ْرضو َن،
َواإيّانا ْ
صائري َن ِ
سِ 16 .ل�أنَّ ُهم
ض ًّدا ِلك ُِّل ال ّنا ِ
ي َ ْمنَعونَنا أا ْن نَتَكَ َّل َم َم َع ال� أُ َم ِم ِم ْن أا ْج ِل
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أا ْن ي َ ْخلُصواِ ،لتَ ْتمي ِم َخطايا ُهم دائماً،
َول ِك ْن أاتى َعلَيهِم ال َغ َض ُب َح ّتى ال ِّنهاي ِة.
 17أا ّما نَ ْح ُن يا اإخ َْوتَنا فَق َْد أاصبَ ْحنا يَتامى
الز َم ِنَ ،بو ْجهِنا
ِب ِفرا ِقنا َع ْنكُم سا َع ًة ِم َن َّ
ل� ِب َق ْلبِنا ،فَتَ َش َّو ْقنا أاكْثَ َر ِب َم َح َّب ٍة َعظي َم ٍة
18
أ أ
أ
تي اإ َليكُم
ا ْن نَرى َو ْج َهكم .ورغ ْبنا ا ْن نا َ
الشيطا ُن.
أانا بو ُل َس َم َّرة ً َو َم َّرتَي ِن َوعاقَنا َّ
ِ 19ل�أنَّ ُه أا ُّي َر ٍ
جاء ُه َو َرجا ُؤنا َوف ََر ُحنا
أ أ
َواإك ُ
مام َربِّنا يَسو َع في
ْليل فَ ْخ ِرنا اإلّ� انْتُم ا َ
َمجيئ ِه؟  20أفانْتُم َم ْج ُدنا َوفَ َر ُحنا.
َو ِل�أنَّنا َل ْم نَتَ َص َّب ْر أا َر ْدنا أا ْن نَ ْبقى في
أاثينا َو ْح َدناَ 2 ،و أا ْن نُ ِ
رس َل اإ َليكُم
تيموثا ُو َس أاخانا َوخا ِد َم الل ِه َو ُمعا ِونَنا في
بِشا َر ِة ال َمسيحِ ،ليُث ِّبتَكُم َوي ْطلُ َب ِم ْنكُم
ما يَتَ َع َّل ُق ِب إايما ِنكُمِ 3 .لئَ ّلا أ
ييا َس أا َح ٌد
ِم ْنكُم في ِ
الضيقا ِتِ ،ل�أنَّكُم تَ ْع ِرفو َن
هذ ِه ّ
أانَّنا ِل ِ
هذ ِه ُم َع ّينو َنَ 4 .وحي َن كُ ّنا ِع ْن َدكُم
ضايق
أايضاً َسبَ َق َلنا أا ْن قُ ْلنا َلكُم أانَّنا َسنَتَ ُ
ِالشك ِل ا َّلذي تَ ْع ِرفو َن أانَّ ُه َح َد َثِ 5 .لهذا
ب َّ
أانا أايضاً َل ْم أاتَ َص َّب ْر َح ّتى أا ْر َس ْل ُت ِل� أ ْع ِر َف
اإيمانَكُمِ ،لئَ ّلا ي ُ َج ِّربَكُم ال ُم َج ِّر ُب فَيَصي َر
6
جاء
تَ َعبُنا با ِطلا ً .ول ِك ِن ال� آ َنُ ،م ْن ُذ أا ْن َ
اإلينا تيموثا ُو ُس ِم ْن ِ
عندكُم َوب َ َّش َرنا َع ْن
اإيما ِنكُم َو َع ْن َم َح َّب ِتكُم َو أا َّن َلنا ِذك ٌْر صا ِل ٌح

3

6:3–17:2

نحكي
َمع الا َمم ْبشا ْن يخْ َلصو ْن .ي ْم َنعونا ْ
س
ْبشا ْن ت ْك َم ْل َخط ّي ْ
اتن ف ك ْل َزما ْنَ .ب ْ
س
وص ْل َع َلين ال َغ َضب دي للنّهايِةَ .ب ْ
لاكن ساعة
نحن ِا يا اخوتْنا ص ْرنا َي ِ
ْ
تامى َب ْ
وچنا ْوم ُو ْب َق ْل ْبناْ ،وبالا َ ْك َث ْر جه ْدنا
َو ْقتْ ،ب ْ
كن ب ْم َح ِّبة َعظي ِمةْ .ور ْدنا
َت ن ّرى ْ
وچ ْ
بولس – َك َّرة ْو َك ْر َتين
نجي لَع ْن ْد ْ
كن – اَأنا ْ
يش واِ
فف ْ
ْو َوقَّ ْ
يش اَأ ْ
وچنا الشّ ِيطا ْن .لَ ْ
تن قدّا ْم
َرجانا ْو َف َر ْحنا وا ْكلي ْل َفخ ْرنا َغير انْ ْ
تن واِ
َر ْبنا َيس ُو ْع ف ْ
من َل انْ ْ
مجوتو؟ ْ
َم ْج ْدنا ْو َف َر ْحنا.
ف اَأثينا
من َل ما ت َْح َّم ْلنا ،ر ْدنا ن ْبقى َ
ْو ْ
ثاوس اَخونا
ْبوح ْدناْ ،ون ْب َعث لْ ْ
كن تيم ُو ُ
ْوخادم اَلله و ْمعاونْنا ف بشارة ال َمسيح،
بات َعلى
كن َط َل ْ
لب م ْن ْ
ْبشان ي َث ّب ْتكن ْوي ْط ْ
ف
ييئس َ
كنْ ،بشا ْن لا اَأ َّح ْد م ْن ْ
اإيمانْ ْ
كن ْ
نين
َهال ّذ ْ
من َل ت ْعرفو ْن لَهاي ْم َع َّي ْ
يقات َهو ْذْ ،
كن زاِ
ْ
نحن ِا من اَللهْ .و َو ْق ْت َل كنّا ع ْن ْد ْ
كن َت ن ْتذا َي ْق بالشّ ك ْل َل
َس َب ْقنا ْوق ْلنا لْ ْ
ت ْعرفو ْن صا ْرْ .بشا ْن هاي اَنا زاِ ما ت َْح َّم ْل ُت
َل ما َب َعث ُْت َت ا ْعرفْ اإيمانْكنْ ،بشا ْن
يج ّر ْبكن ال ّ ْم َج ّر ْب ويس ِي ْر َت َع ْبنا فاضي.
لا َ
س
الس ْعْ ،
من َو ْق ْت َل جا لَعنّا تيم ُو ُ
س َّ
ثاو ْ
َب ّ
من ع ْن ْدكن ْو َبشَّ ْرنا َعلى اإيمانْكن ْو َعلى
ْ
كن
ْم َح ّب ْتكن ْو َعلى َل لنا ذك ْر َط ّي ْب ع ْن ْد ْ
17
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6:4–7:3

تن َترونا كَما َل
ف ك ْل َو ْقتْ ،ومشْ تاقين انْ ْ
نراكن،
تاقين
ْ
ْ
نحن ِا زاِ مشْ ْ
فيكن يا اخوتْنا َعلى ك ْل
من هاي ْت َع َّزينا ْ
ْ
والس ْع
كن.
شَ ّدتْنا ْوذيق ْتنا لَخاط ْر اإيمانْ ْ
َّ
تين
تن
يبين ْ
ْ
قايمين ثا ْب ْ
ْ
نحن ِا َل ك ْن ْ
نحن ِا َط ْ
يش شكر نْت ِي ْق نشْ كر اَلله َعلى
َ
ف َر ْبنا ،اَأ ْ
كن؟ اإلّا َل ق ْمنا قدّام
َف َر ْح َل ْ
فرحنا ْبشانْ ْ
اَلله بالا َ ْك َث ْر ن ْت َض َّرع بال َلي ْل وب ْنها ْر َت ن ّرى
كن.
ْ
َص اإيمانْ ْ
وچ ْ
كن ،ونْ َك ّم ْل شي َل ي ْنق ْ
يس ّه ْل
والله اَأبونا ْو َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
سيح َ
كن
كن ،وي َكثّ ْر ويزيد ْم َح ّب ْت ْ
َطريِ ْقنا لَع ْن ْد ْ
نحن ِا
لَ َب ْ
عضكن ْولك ّل انْسا ْن ،كَما َل ْ
كن َبلا لَو ْم ف
كن ،وي َث ّبت ْقلو ْب ْ
نْح ْب ْ
الق ِ
مجو ْة َر ْبنا َيس ُوع
َداسة قدّام اَلله اَأبونا ف ْ
سيح َم ْع ك ْل َقدّيسينو.
ال َم ْ
لب م ْنكن ْون ْت َو َّسل
َبقى اخوتي ،ن ْط ْ
كن ،كَما َتعالي ْم َل ْاس َت َل ْم ْتن منّا اأ ْش َو ْن
لْ ْ
تسلكو ْن وت َْر َّضون اَلله ،اأ ْك َث ْر زيدوا.
لاز ْم ْ
يناكن
يش َوص ّي ْ
ات َو َّص ْ
ْ
من َل ت ْعرفون اَ ْ
ِ
من َل هاي يا اإرادة اَلله،
َ
ف َر ْبنا َيس ُوعْْ .
من ك ْل
قين ْ
فرو ْ
َقداس ْتكنْ ،و َت تْكونو ْن َم ُ
كن ي ْعرفْ
ِ
زنىْ .و َت يكو ْن ك ْل واِح ْد م ْن ْ
َداسة و ْب َك ِ
ي ْقني ْفراغو ْبق ِ
ف َهوا
رامة ،لا َ
الشَّ هوِة كَما باقي الا َم ْمَ ،هو ْك َل م ُو ي ْعرفون
جاسر اَ َّح ْد ي ْت َعدّى ي ْط َم ْع َعلى
اَللهْ .ولا ي ْت َ
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ِع ْن َدكُم في ك ُِّل َو ْق ٍ
ت َو أانَّكُم ُم ْشتاقو َن
ِل ُر ْؤي َ ِتنا كَما نَ ْح ُن أايضاً ِل ُر ْؤي َ ِتكُم،
7تَ َع َّزينا ِبكُم يا اإخ َْوتَنا َم َع ك ُِّل ِش َّد ِتنا
َوضي َق ِتنا ِم ْن أا ْج ِل اإيما ِنكُمَ 8 ،وال� آ َن نَ ْح ُن
أا ْحيا ٌء اإ ْن كُ ْنتُم أانْتُم ثابِتي َن في َربِّناِ 9 .ل�أنَّ ُه
قاء
أا َّي ُشكْ ٍر نَ ْستَطي ُع أا ْن نَ ْشك َُر الل َه ِل َ
ال َف َر ِح ا َّلذي فَ ِر ْحنا ِم ْن أا ْج ِلكُم10 ،اإلّ� أا ْن
أ
مام الل ِه بِال�أكْثَ ِر َل َ
يل نَها ٍر أا ْن
نَتَ َض َّر َع ا َ
نَرى َو ْج َهكُم َونُكْ ِم َل ما ي َ ْنق ُُص اإيمانَكُم.
َ 11والل ُه أابونا َو َربُّنا يَسو ُع ال َمسي ُح يُق َِّو ُم
زيد َم َح َّب َة
َطريقَنا اإ َليكُم 12 ،ويُكْ ِث ُر َوي َ ُ
ض َو ِلك ُِّل اإنْسانٍ ،كَما نَ ْح ُن
ب َ ْع ِضكُم لبَ ْع ٍ
13
قيم قُلوبَكُم بِلا َلو ٍم في
نُ ِح ُّبكُمَ .وي ُ ُ
أ
مام الل ِه أَابينا في َم ِ
جيء َربِّنا
القَدا َس ِة ا َ
يَسو َع ال َمسي ِح َم َع ك ُِّل ِق ّديسي ِه.
اإذاً يا اإخ َْوتي ،نَ ْطلُ ُب ِم ْنكُم َونَتَ َو َّس ُل
اإ َليكُم في َربِّنا يَسو َع أا ْن كَما
َيف يَجِ ُب َعلَيكُم أا ْن
ْ
استَل ْمتُم ِم ّنا ك َ
أ
تَ ْسلُكوا َوتُ ْرضوا الله ،فَبِال�كْثَ ِر زيدوا.
ِ 2ل�أنَّكُم تَ ْع ِرفو َن أايّ َة َوصايا أاعطيناكم في
َربِّنا يَسو َعِ 3 .ل�أنَّ ُه ِ
هذ ِه ِه َي اإرا َدةُ الل ِه:
قَدا َستُكُمَ ،و أا ْن تَكونوا ُم ْنف ِ
َصلي َن َع ْن
ك ُِّل ِزنىَ 4 .و أا ْن ي َ ْع ِر َف ك ُُّل وا ِح ٍد ِم ْنكُم
ناءهُ ِبقَدا َس ٍة َو ِبكَرا َم ٍة 5 ،ل�
أا ْن ي َ ْقتَ ِن َي اإ َ
في أا ْه ِ
الش ْه َو ِة كَباقي ال� أُ َمم ا َّلذي َن ل�
واء َّ
ي َ ْع ِرفو َن الل َهَ 6 .ول� يتَ َج َّر ْأا أا َح ٌد أا ْن يَتَ َع ّدى
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َوي َ ْط َم َع َعلى أاخي ِه في هذا ال� أ ْم ِرِ ،ل� أ َّن َربَّنا
ب ِ
ُه َو ال ُم ْنتَ ِق ُم ال ُمعا ِق ُب ب َِسبَ ِ
هذ ِه كُ ِّلها،
كَما قُ ْلنا َلكُم أايضاً ِم ْن قَ ْب ُل َو َشه ِْدنا
َلك ُْمِ 7 .ل� أ َّن الل َه َل ْم ي َ ْد ُعكُم ِلل َّنجا َس ِة ب َ ْل
رفض ،فَ ُه َو ل� يرف ُُض
ِللقَدا َس ِة8 .اإذاً َم ْن َ
اإنْساناً ،ب َ ِل الل َهَ ،
ذاك ا َّلذي أا ْعطى فيكُم
وسَ 9 .و أا ّما َع ْن َم َح َّب ِة ال إ�خ َْو ِة
رو َح ُه الق ُّد َ
فَلَ ْستُم بِحا َج ٍة أا ْن يُكتَ َب َلكُمِ ،ل�أنَّكُم أانْتُم
أبانْف ُِسكُم ُم َع َّلمو َن ِم َن الل ِه أا ْن تُ ِح ّبوا
ب َ ْع ُضكُم ب َ ْعضاً10 ،فَهكَذا أايضاً تَ ْف َعلو َن
ِلك ُِّل ال إ�خ َْو ِة في ك ُِّل َم ِكدو ِن ّياَ .ول ِك ّني
أا ْطلُ ُب ِم ْنكُم يا اإخ َْوتي أا ْن تَ ْزدادواَ 11 .و أا ْن
تَ ْح َرصوا أا ْن تَكونوا ها ِدئي َن َو ُم ْعتَني َن
ب أِا ْشغا ِلكُمَ ،و أا ْن تَ ْشتَ ِغلوا ب أِايديكُم كَما
أاوصيناكُم 12 ،أا ْن تَكونوا سا ِلكي َن ِب ِلياقَ ٍة
ِع ْن َد الخا ِرج ّيي َنَ ،ول� تَ ْحتاجوا أا َحداً.
ريد أا ْن تَ ْع ِرفوا يا اإخ َْوتيَ ،على ا َّلذي َن
 13أُوا ُ
س ا َّلذي َن ل�
يَنامو َن ل� تَ ْح َزنوا كَباقي ال ّنا ِ
جاء َل ُهمِ 14 .ل�أنَّ ُه اإ ْن كُ ّنا نُ ْؤ ِم ُن أا َّن يَسو َع
َر َ
وقام ،فهكَذا أايضاً ي َ ْجلُ ُب الل ُه ا َّلذي َن
َ
مات َ
15
ناموا في يَسو َع َم َع ُهَ .و ِ
هذ ِه نَقو ُل َلكُم
ِبكَ ِل َم ِة َربِّنا :نَ ْح ُن ا َّلذي َن نَ ْبقى في َم ِ
جيء
ياء ،ل� نَ ْل َح ُق بِا َّلذي َن نامواِ 16 ،ل� أ َّن
َربِّنا أا ْح ً
س ال َملائكَ ِة َوبِبو ِق
َربَّنا ب أِا ْم ٍر َوب َِصو ِت َرئي ِ
الس ِ
وات في
ماءَ ،وال� أ ْم ُ
الل ِه ي َ ْن ِز ُل ِم َن َّ
ال َمسي ِح َسيَقومو َن أا َّول� ًَ 17 .وحينَ ٍئذ نَ ْح ُن

17-7:4

عاقب
اَأخو ُه َ
ف َهال َم َس ِلةْ ،
من َل َر ْبنا واِ ال ّ ْم ْ
من َقب ْل
كن زاِ ْ
َعلى ك ْل َهو ْذ ،كَما َل ق ْلنا لْ ْ
من َل ما َدعاكن اَلله
كنْ .
َزمان ْوشه ْدنا لْ ْ
لى للق ِ
لل َّن ِ
َداسةَ .بقى َل ي ْظل ْم م ُو
جاسةَ ،ب ِ
لى َلالله ،ها ْك َل َعطى
لانْسا ْن ي ْظل ْمَ ،ب ِ
ّوسْ .و َعلى ْمح ّبة
ْو َح ْط ْ
فيكن ُروحو ال َقد ْ
من َل انْتن
كنْ ،
الاخْ وِة م ُو ي ْل َز ْم ي ْن ْكتب لْ ْ
تن َت تْح ّبو ْن
مين من اَلله اأنْ ْ
فسكن ْم َعلَّ ْ
ْب َن ْ
من َل كذاِ زاِ ت َْس َوون َم ْع
كن،
َب ْ
ْ
عض ْ
لب
ك ّل الاخْ وِة ف ك ْل َم ْك ُ
س اَ ْط ْ
دونْ ّياَ .ب ّ
كن.
كن يا اخوتي َت تْزيدو ْن ف ْم َح ّب ْت ْ
م ْن ْ
مه َت ّم ْين
كن َت تْكونو ْن ه ِا ْديين ْو ْ
ْوديروا بالْ ْ
كنْ ،
ْ
َيكن كَما َل
واشتغْلوا بايد ْ
باشغالْ ْ
مح َت َر ْم
كن ْ
يناكنَ ،ت يكو ْن سلو ْك ْ
َو َّص ْ
تحتازو ْنَ .واري ْد
ع ْند الب ّرانِ ِّيةْ ،ولا َ َّح ْد م ُو ْ
ت ْعرفون اخوتي ْبشا ْن َعلى َهو ْذ َل ينامو ْن
س
(نَومة ال َم ْ
وت) لا ْ
تح َزنو ْن كَما باقي النّ ِا ْ
من َيس ُو ْع مات
َل َرجا ما ْلنَ .ل كنّا نْاآ ْ
ف َيس ُوع
ْوقا ْم ،كذاِ زاِ اَألله لَو ْذ َل ناموا َ
يجيب َمعوْ .وهاي نْقول لْكن ْبك ْلم ْة
ْ
ِ
يبين،
نحنا َل ن ْبقى ف ْ
َر ْبناْ :
مجو ْة َر ْبنا َط ْ
من َل َر ْبنا ْباَأم ْر
م ُو ن ْل َح ْق َهو ْذ َل نامواْ ،
وت َريّس ال َم ِ
لايكة و ْب َصوت بوق اَلله
و ْب َص ْ
سيح َت
يتين َل ف ال َم ْ
السما ،وال َم ْ
ي ْن َز ْل م َّ
نحن ِا َل
يقومو ْن ف الا َ َّولْْ .وهاك ال َو ْق ْت ْ
7
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12:5–18:4

عن ،كلّ ْتنا َم ْع
خطف َم ْ
يبين َت ن ْن ْ
ن ْبقى َط ْ
الهوا،
َبعضْ نا ،ف الّغْيو ْم ونْلاقي َر ْبنا ف َ
ْوكذاِ ف ك ْل َو ْق ْت َم ْع َر ْبنا نْكو ْنَ .بقى
َع َّزوا واِح ْدكن اللاخ ْب َه ِ
الكلامي َهو ْذ.
مانات والعدّانات اخوتي
س َع ال َّز ْ
َب ْ
من
م ُو ْ
كنْ .
محتازين انْتن اَ ْكتب لْ ْ
الحرامي
َل ت ْعرفون انْتن ْب َح ْق َيو ْم َر ْبنا كَما َ
بال َلي ْل كذاِ َت يّجيَ .و ْق ْت َل يقولو ْن:
ف هاك ال َو ْق ْتَ ،على
«سلا ْم واِ ْواأما ْنَ »،
َ
الهلاك كَما َو َجع الولادةِ
ِ
َغ ْفلة ،يقو ْم َع َل ْ
ين َ
تن يا
َع الح ْب ِ
س انْ ْ
لىْ ،وم ُو ي ْن َجو ْنَ .ب ّ
كن
تنَ ،ت ي ْل َح ْق ْ
اخوتي م ُو ف الع ْت ِمة انْ ْ
من َل كلّ ْتكن
الحراميْ .
هاك َاليو ْم كَما َ
تن واولاد ال ّ ْنها ْر ،م ُو اولاد
اولاد النّور انْ ْ
ال َلي ْل والع ْت ِمةَ .بقى لا نْنا ْم كَما الباقي،
يينَ .هو ْك َل
َب ِلى َخلّي نْكو ْن ْ
صاحيين ْووا ْع ْ
يس َكرو ْن بال َلي ْل
ينامو ْن ،بال َليل ينامونْ ،و َل ْ
نحن ِا اولاد ال ّ ْنها ْرَ ،خلّي
س ْ
ْ
يس َكرو ْنَ .ب ْ
ِ
سين د ْرع الايما ْن
نْكو ْن ْ
صاحيين ْب َعق ْلنا ْولا ْب ْ
وال ّ ْم َح ِّبة ،ونْ ْ
لاص،
حط خوذ ْة َرجا َ
الخ ْ
لى ْبشا ْن
من َل الله ما َح ْطنا لل َغ َض ْبَ ،ب ِ
ْ
سيح ،ها ْك
ن ْقني َ
الخلاص ْب َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
يمين
َل ْ
مات لَخاطرناْ ،بشا ْن ْ
صاحيين ْون ِا ْ
عيشْ .بشا ْن هاي َع َّزوا
َمعو كَما واِحد نْ ْ
واِح ْدكن اللاخْ  ،وا ْب َنوا واِح ْدكن اللاخْ ،
كن
كَما َل
لب م ْن ْ
ْ
قايمين زاِ ت َْس َوو ْنْ .ون ْط ْ
18
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ياء نُ ْخ َط ُف َجميع ًا َم َع ُهم في
الباقي َن أا ْح ً
ال ُغيو ِم ِل ُملاقا ِة َربِّنا في ال َه ِ
واءَ ،وهكَذا
في ك ُِّل َو ْق ٍ
ت َم َع َربِّنا نَكو ُن18 .اإذاً َع ّزوا
أا َح ُدكُم ال� آ َخ َر ب ِ
ِهذ ِه الكَ ِلما ِت.
أا ّما َع ِن ال� أ ْز ِمنَ ِة َوال� أ ِ
وقات فَلَ ْستُم
ُم ْحتاجي َن يا اإخ َْوتي أا ْن أاكَتَ َب َلكُم
2
أ
وم َربِّنا
عنهاِ .ل�أنَّكُم تَ ْع ِرفو َن ِب َح ٍّق ا َّن ي َ َ
كَال ِّل ِّص في ال َّلي ِل هكَذا ي َ ْأاتي 3 .حي َن
لام ُه َو أواما ٌن »،حينَ ٍئذ ب َ ْغتَ ًة
يَقولو َنَ « :س ٌ
قوم َعلَيهِم ال َه ُ
ض ال ُح ْبلى
لاك كَ َمخا ِ
يَ ُ
َول� ي َ ْنجو َن 4 .أا ّما أانْتُم يا اإخ َْوتي فَلَ ْستُم
وم كَ ِل ٍّص.
في ال ُّظ ْل َم ِة فيُ ْد ِركُكُم ذ ِل َك اليَ ُ
5
ناء
ناء ال ّنو ِر أانْتُم َو أابْ ُ
ِل�أنَّكُم َجميعاً أابْ ُ
ناء ال َّلي ِل َوال ُّظ ْل َم ِة.
ال َّنها ِرَ ،و َل ْستُم أابْ َ
 6فَلا نَنَ ْم اإذاً كَالباقي َن ،ب َ ْل ِلنَكُ ْن ُمتَيَقِّظي َن
َوواعي َنِ 7 .ل� أ َّن ا َّلذي َن يَنامو َن في ال َّلي ِل
يَنامو َنَ ،وا َّلذي َن ي َ ْسكَرو َن في ال َّلي ِل
8
ناء ال َّنها ِر ،فَ ْلنَكُ ْن
ي َ ْسكَرو َن .أا ّما نَ ْح ُن أابْ َ
ُمتَيَقِّظي َن ِب َع ْق ِلنا َول�بِسي َن ِد ْر َع ال إ�يما ِن
ضع خو َذةَ َر ِ
ص،
جاء ال َخلا ِ
َوال َم َح َّب ِةَ ،و ْلنَ ْ
ب ،ب َ ْل ِل� ْق ِت ِ
ِ 9ل� أ َّن الل َه َل ْم ي ْج َع ْلنا ِلل َغ َض ِ
ناء
ص ب َِربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح 10 ،ذ ِل َك
ال َخلا ِ
مات ِم ْن أا ْج ِلناِ ،لكَي نَ ْحيا َم َع ُه
ا َّلذي َ
َجميعاًَ ،سوا ٌء كُ ّنا ُم ْستَي ِقظي َن أا ْم نائمي َن.
ِ 11لهذا َع ّزوا أا َح ُدكُم ال� آ َخ َر َوابْنوا أا َح ُدكُم
ال� آ َخ َر ،كَما تَ ْف َعلو َن أايضاًَ 12 .ونَ ْطلُ ُب
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ِم ْنكُم يا اإخ َْوتي أا ْن تَكونوا عا ِرفي َن ب أِا َ
ولئك
ا َّلذي َن ي َ ْت َعبو َن فيكُم َويَقومو َن َلكُم في
زائد ٍة،
َربِّنا َوي ُ َع ِّلمونَكُم13 ،قَ ِّدرو ُهم ِب َم َح َّب ٍة َ
َو ِل� أ ْج ِل َع َم ِلهِم تَسا َلموا َم َع ُهمَ 14 .ونَ ْطلُ ُب
ِم ْنكُم يا اإخ َْوتي ،أا ِّدبوا ال ُم ْذ ِنبي َنَ ،ش ِّجعوا
فاء ،أاطيلوا
ناء ،سا ِعدوا ُّ
الض َع َ
ال ُجبَ َ
أاناتَكُم َعلى ك ُِّل اإنْسانٍَ 15 .وا ْح َذروا أا ْن
جازي أا َح ٌد ِم ْنكُم َش ًّرا ب َِش ٍّر ،ب َ ِل ا ْركُضوا
يُ َ
في ك ُِّل َو ْق ٍ
الصا ِل ِح
ت َخ ْل َف ال َع َم ِل ّ
ض َو ِلك ُِّل اإنْسانٍ 16 .كونوا
ب َ ْع ُضكُم ِلبَ ْع ٍ
فَ ِرحي َن في ك ُِّل َو ْق ٍ
تَ 17 .و َص ّلوا بِلا
طاعَ 18 .وفي ك ُِّل َشي ٍء كونوا شا ِكري َن،
انْ ِق ٍ
ِل� أ َّن ِ
هذ ِه ِه َي اإرا َدةُ الل ِه ِبيَسو َع ال َمسي ِح
19
بوءات
وح ل� تُ ْط ِفئوهُ20 .ال ُّن ُ
الر ُ
فيكُمّ .
ل� تَ ْحتَ ِقروها 21 .ك ُُّل َش ٍ
يء ا ْف َحصوهُ،
َوبِال َح َس ِن تَ َم َّسكواَ 22 .و ِم ْن ك ُِّل ما ُه َو َش ٌّر
السلا ِم يُق ُِّد ُسكُم ِتماماً،
ا ْه ُربواَ 23 .واإل ُه َّ
َوي َ ْحف َُظ رو َحكُم َونَف َْسكُم َو َج َس َدكُم بِلا
َلو ٍم ِل َم ِ
جيء َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح 24 .أامي ٌن
ُه َو َم ْن َدعاكُم أا ْن ي َ ْع َم َل25 .اإخ َْوتيَ ،ص ّلوا
ِل� أ ْج ِلناَ 26 .س ِّلموا َعلى اإخ َْو ِتنا َجميعاً ِب ُق ْبلَ ٍة
ُمق ََّد َس ٍةَ 27 .و أا ْستَ ْح ِل ُفكُم ِب َربِّنا أا ْن تُق أَ
ْرا ِ
هذ ِه
الرسا َل ُة ِلك ُِّل ال إ�خ َْو ِة ال ِق ّديسي َنِ 28 .ن ْع َم ُة
ِّ
َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح َم َعكُم ا آمي َن.

28-13:5

فين لَو ْذ َل ي ْت َعبو ْن
يا اخوتيَ ،ت تْكونو ْن عا ْر ْ
موكن،
فيكن ويقومون ْبشانْكن َ
ف َر ْبنا وي َع ْل ْ
ْ
كن ب ْم َح ِّبة
َخلّي يكونو ْن َم ْح
سوبين م ْن ْ
ْ
عن.
زاِي ِدة ،و ْبشا ْن َع َملن تْسالَمو َم ْ
طانين،
كن يا اخوتي ،اَأ ْدبوا الغ ْل ْ
لب م ْن ْ
ْون ْط ْ
عيف ،ع ِاونوا الّضْ عاف،
بن َض ْ
شَ ْجعوا َل َق ْل ْ
كن َعلى ك ّل انْسا ْنْ .وديروا
ْو َطولوا بالْ ْ
كن لا اأ َّح ْد م ْنكن يج ِازي ْبشَ ْر َعلى
بالْ ْ
الخي ْر
لى ف ك ْل َو ْقت ا ْعدَوا َخ ْلف َ
شَ ْرَ ،ب ِ
حانين
لَ َبعضْ كن ْولك ّل انْسا ْن .كونوا ف ْر ْ
ف ك ْل َو ْق ْتْ .و َصلَّوا َبلا انْقطاعْْ .وف
من َل هاي ي ِا
ك ْل شي كونوا شا ْكرينْ ،
فيكن .ال ّر ُو ْح
اإرادة اَلله ْب َيس ُوع ال َم ْ
سيح ْ
لا تطفَون .لا تك ّبون النّب ّوات َخ ْلف
َظهركن .ك ْل شي ا ْف َحصواْ ،وف ال ّ ْك َويّس
من ك ْل شي شَ ّر ا ْهربواْ .واإله
ْت َم َّس ْكواْ .و ْ
يحفظ ُروحكن
السلا ْم ي َقدّسكن بال َّتمامْ ،و ْ
َّ
مجوة
وج َس ْدكن َبلا لَوم لَ ْ
ونَفسكن َ
سيح .ماَأ َّمن واِ ها ْك َل
َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
َدعاكن َت ي ْع َمل .اخوتيَ ،صلَّوا ْبشانْنا.
َس ْلموا َعلى اخوتْنا كلّ ْن َبب ِ
وسة م َقد َِّسة.
توب ها ْذ
َ
واحلّفكن ْب َر ْبنا َت ي ْنقَرا َهال َم ْك ْ
ِ
ّيسين .ن ْعمة َر ْبنا َيس ُوع
لك ّل الاخْ وِة ال َقد ْ
ين.
ال َم ْ
كن اآ ّم ْ
سيح َم ْع ْ
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مكتوب بولس
ال َّرسول الثّاني
لبيعة تسال ُونيكي

1

ثاوس لَبي َع ْة اَأ ْهل
بولس ْوسلوان ُوس ْوطيم ُو ُ
ف الله اَأبونا ْو َر ْبنا َيس ُوع
تْسالونيكي َل َ
سيح .ن ْع ِمة َم ْعكن ْو َسلا ْم من اَلله اَأبونا
ال َم ْ
نحن ِا
زومين ْ
من َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
سيحَ .م ْل ْ
ْو ْ
كن ،كَما
نشْ كر اَلله ف ك ْل َو ْق ْت لَخاط ْر ْ
من َل ْكثي ْر ي ْگ َب ْر اإيمانْكن ْوت ْك َثر
َل لاز ْمْ ،
نحن ِا
كن ك ْل واِح ْد للاخْ  .حتّى ْ
ْم َح ّب ْت ْ
فيكن ف ك ْل بِ َيع اَلله َعلى
فسنا ن ْفتخ ْر ْ
َب ْ
كن ف ك ّل اضْ طها ْد
اإيمانْكن ْو َعلى َصب ْر ْ
كن َل ت ْت َح َّملو ْن .ب ْرها ْن
َل َع َليكن ْوذي ْق ْ
تس َتح ّقو ْن
لَح ْكم اَلله العاد ْل َل َح َك ْمْ :
َم َلكوتو ها ْذ َل ْبشانو ت ْت َع َّذبو ْنَ ،ل كا ْن
2

3

4

5

6
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الرسول
رسالة بولس ّ
َنيس ِة
الثانية اإلى ك َ
ِتسالونيكي

وانوس َوتيموثا ُو ُس اإلى
بولس َو ِس ْل
ُ
ُ
َنيس ِة ِتسالونيكي ا َّلتي في الل ِه
ك َ
2
أَابينا َو َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِحِ .ن ْع َم ٌة َم َعكُم
لام ِم َن الله أَابينا َو ِم ْن َربِّنا يَسو َع
َو َس ٌ
3
أ
ال َمسي ِح .مدينو َن نَ ْح ُن ا ْن نَ ْشك َُر الل َه
في ك ُِّل َو ْق ٍ
ت ِم ْن أا ْج ِلكُم يا اإخ َْوتي ،كَما
ي ْنبَغيِ ،ل� أ َّن اإيمانَكم ي ْنمو كَثيراً َو َم َح َّب ُة
أا َح ِدكُم ِللا آ َخ ِر تَ ْزدا ُدَ 4 ،ح ّتى اإنَّنا نَ ْح ُن
س الل ِه ِم ْن
أانْف َُسنا نَ ْفتَ ِخ ُر ِبكُم في كَنائ ِ
ال�ض ِطها ِد
ِج َه ِة اإيما ِنكُم َو َص ْب ِركُم في ك ُِّل ْ
الضي ِق ا َّلذي تَتَ َح َّملو َن 5 ،ب َ ِّين ًة ِل ُحكْ ِم
َو ّ
أ
الل ِه العا ِد ِل بِانَّكُم ُم ْستَ ِحقّو َن ِل َملَكو ِت ِه
ا َّلذي ِم ْن أا ْج ِل ِه تَتَ َع َّذبو َن6 ،اإ ْن كا َن َع ْدل� ً

1
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أ
ِالضي ِق ُمضايقيكُم.
جازي ب ّ
مام الل ِه أا ْن ي ُ َ
ا َ
َ 7و أانْتُم ا َّلذي َن تَتَضايَقو َن ،يُري ُحكُم َم َعنا
ِع ْن َد تَ َج ّلي َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح ِم َن
الس ِ
ماء َم َع قُ َّو ِة َملائكَ ِت ِه8 ،حي َن يُعا ِق ُب
َّ
أ
ِبلَهي ِ
ب نا ٍر ا َ
ولئك ا َّلذي َن َل ْم ي َ ْع ِرفوا الل َه
َو أا َ
ولئك ا َّلذي َن َل ْم ي َ ْعتَ ِرفوا ِببِشا َر ِة َربِّنا
يَسو َع ال َمسي ِحُ 9 .هم في ال ُحكْ ِم يُجا َزو َن
بال َه ِ
دي ِم ْن َو ْج ِه َربِّنا َو ِم ْن َم ْج ِد
لاك ال�أب َ ِّ
قُ َّو ِت ِه10 .حي َن ي َ ْأاتي ليَتَ َم َّج َد في ِق ّديسي ِه
َويُري َعجائبَ ُه في ُم ْؤ ِمني ِهِ ،ل� أ َّن َشهادتَنا
َلكُم تُ َص َّد ُق في ذ ِل َك اليَو ِمِ 11 .لهذا في
ك ُِّل َو ْق ٍ
ت نُ َص ّلي ِل� أ ْج ِلكُم ِليُ َؤ ِّهلَكُم الل ُه
ِل َد ْع َو ِتكُم َوي َ ْملَ ُؤكُم ك َُّل اإرا َد ِة َصلا ٍح
َو أا ْعما ِل اإيما ٍن ِبق َُّو ٍةِ 12 .لكَي يَتَ َم َّج َد فيكُم
ا ْس ُم َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِحَ ،و أانْتُم أايضاً في ِه،
ِب َح َس ِ
ب ِن ْع َم ِة اإلهِنا َو َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح.
نَ ْطلُ ُب ِم ْنكُم يا اإخ َْوتي َع ْن َم ِ
جيء
َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح َو َع ِن ا ْج ِتما ِعنا
2
تهتزوا ِب ِفك ِْركُم َسريعاً
ِع ْن َدهُ ،أالّ� ّ
وتتوهوا ،ل� ِم ْن كَ ِل َم ٍة َول� ِم ْن رو ٍح
أ
أ
وم َربِّنا
َول� ِم ْن ِرسا َل ٍة كَانَّها ِم ّنا ا َّن ي َ َ
قَ ْد َح َض َر3 .ل� ي ُ ِض َّلكُم أا َح ٌد ب َِشكْ ٍل ِم َن
ال� أ ْشكا ِلِ ،ل�أنَّ ُه اإ ْن َل ْم ي َ ْأا ِت أا َّول� ً ال ِع ْصيا ُن
َويُك َْش ْف اإنْسا ُن ال َخطيئَ ِة ابْ ُن ال َه ِ
لاك،
َ 4
ذاك ا َّلذي ُه َو ِض ٌّد َويَتَعالى َعلى ك ُِّل
ما ي ُ ْدعى اإلهاً َو َم ْعبوداًَ ،ح ّتى ي َ ْج ِل َس في

2

4:2–7:1

َعد ْل قدّام َالله يج ِازي بال ّذي ْق َهو ْذ َل
حكن
تن َل ت ْتذا َيقونَ ،يريّ ْ
يذايقوكن .وانْ ْ
ْ
سيح م
َم ْعنا َ
ف َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
ف َيو ْم كَشْ ْ
السما َم ْع ق ِّوة َملايكتوَ ،و ْق ْت َل يعاقب
َّ
هيب نا ْر َهو ْك َل ما َع َرفوا اَللهْ ،و َهو ْك َل
ْب َل ْ
سيح .هنّ ِا
ما ا ْع َت َرفوا ب ْبشارة َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
من
بالهلاك الا َأ َبدي ْ
ف الحك ْم ي ْتجا َزو ْن َ
من َم ْج ْد ق ّوتوَ ،و ْق ْت َل يجي
ْ
وچ َر ْبنا ْو ْ
ف َقدّيسينو ،وي َو ّري َعجايبو ف
َت ي ْت َم َّج ْد َ
تس ْ
لكن فاك
دق شَ هادتْنا ْ
مومنينوْ ،
من َل ْ
َاليو ْمْ .بشا ْن هاي ف ك ْل َو ْقت نْ َصلّي
ين للدَّعوِة
مس َتح ّق ْ
ْبشانْ ْ
يسيكن اَلله ْ
كن َت َ
يكن ك ْل اإراد ْة َخي ْر وا ْعمال
عاكن ،وي َع ّب ْ
َل َد ْ
اإيمان ْبق ِّوةْ .بشا ْن ي ْت َم َّج ْد فيكن اس ْم َر ْبنا
تن زاِ ت ْت َم َّجدو ْن ِفيو،
َيس ُوع ال َم ْ
سيح ،وانْ ْ
سيح.
ْبموجب ن ْعم ْة اإ ْلهنا ْو َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
مجو ْة َر ْبنا
كن اخوتي َعلى ْ
لب م ْن ْ
ن ْط ْ
َيس ُوع ال َمسيح ْو َعلى اجتماعنا ع ْندو،
فيف ت ْن َه ّزون ْبفك ْركن وتْت ُوهو ْن ،لا
لا َخ ْ
توب كَما
من ُروح ْولا ْ
من ك ْل ِمة ْولا ْ
ْ
من َم ْك ْ
َل يكو ْن منّا يقولْ :كوا وص ْل َيو ْم َر ْبنا.
يض ّي ْعكن ْبشك ْل م ْ
من
لا اَ َّحد َ
الاشكالْْ ،
العصيان
َل م ُو يجي َل م ُو يجي اَأ َّو ْل شي ْ
الهلا ْك .ها ْك
وي ْنكشف انْسان َ
الخط ِّية ابن َ
لَ ّواِ ض ْد وي َعلّي ُروحو َعلى ك ْل شي ي ْت َس ّمى
ف َهي َكل اَلله زاِ ي ْق َع ْد
اإله ْو َم ْعبو ْد ،حتّى َ
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كن،
وي َو ّري ُروحو كَما اإل ْه ،م ُو يجي لَبالْ ْ
كن َعلى
كن ،ق ْل ُت لْ ْ
َو ْق ْت َل ك ْن ُت ع ْن ْد ْ
كشف
َهو ْذ؟
يش ي ْم َن ْع ي ْن ْ
َّ
والس ْع ت ْعرفو ْن اَأ ْ
من َل س ّر الاإ ث ْم َبدا ينْشَ ْط.
َ
ف َو ْق ْتوْ .
الس ْع،
ص ها ْك َل ي ْم َنع َّ
س َل انْشا ْل م النّ ْ
َب ْ
هاك ال َو ْق ْت َت ي ْنكشف الاأثي ْم ،ها ْك َل
ويبطّلو
َر ْبنا َيس ُو ْع َت يزيلو ْب َن ْفخ ْة ث ّمو َ
مجو ْة هاك ْبف ْعل
من َل ْ
بانْكشافْ ْ
مجوتوْ .
جايب
الشّ ِيطا ْن ي ِاْ ،بك ْل ق ِّوة ْو َعلامات ْو َع ْ
غش الاإ ث ْم َل يس ِي ْر
ك ّلا گ ْذ ْب ،و ْبك ْل ّ
الح ّق
كين ْ
ف الهالْ ْ
من َل ما ق ْبلوا ْم َح ّبة َ
ْبشا ْن يخْ َلصو ْنْ .بشا ْن هايَ ،ت ي ْب َعثْلن
يسدقون الگ ْذ ْب،
اَلله فعل الغشْ ،بشان َ
بالح ْق،
وي ْنح ْكمو ْن ك ْل َهو ْذ َل م ُو ياآ ْمنو ْن َ
لى ي َكيفو ْن بالاإ ث ْم.
َب ِ
زومين نشْ كر اَلله ف ك ْل
س ْ
نحن ِا َم ْل ْ
َب ْ
من
بوبين َر ْبناْ ،
َو ْق ْت لَخاط ْركن اخوتي يا َم ْح ْ
للخلاص ْبقَداسة
َل اخْ تا ْركن اَلله م البدايِة َ
من َل ْبشا ْن َهو ْذ
الح ْقْ .
ال ّر ُوح ْوبايمان َ
عاكن ب ْبشارتْناَ ،ت تْس ِيرو ْن َم ْج ْد لَ َر ْبنا
َد ْ
سيحَ .بقى يا اخوتي! كونوا
َيس ُوع ال َم ْ
تن منّا
َبوتين ،و ْت َم َّس ْكوا بال َو ِص ّي ْ
ات َل ْت َعلَّ ْم ْ
ث ْ
ْب َكلا ْم يا ْب َم ْكتو ْبناْ .و َر ْبنا َيس ُوع ال َمسيح
ْب َن ْفسو ،والله اَأبونا َل َح ْبناْ ،و َعطانا َت ْع ِزيِة
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16-5:2

َهيكَ ِل الل ِه ُم ْظهِراً نَف َْس ُه ِمث َْل الل ِه 5 .أال�
تَتَ َذكَّرو َن ِع ْن َدما كُ ْن ُت ِع ْن َدكُم كَ َّل ْمتُكُم َع ْن
ِ
هذ ِه ال�أُمور؟ َ 6وال� آ َن تَ ْع ِرفو َن ما ي َ ْمنَ ُع أا ْن
يُك َْش َف في َو ْق ِت ِهِ 7 .ل� أ َّن ِس َّر ال إ�ثْ ِم ب َ َد أا
الو َس ِ
ط َ
ذاك
ي َ ْن َش ُط .فَق َْط اإ ْن ُر ِف َع ِم َن َ
8
ثيم
ا َّلذي ي َ ْمنَ ُع ال� آ َن ،فَحينَ ٍئذ يُك َْش ُف ال� أ ُ
ا َّلذي يُزيلُ ُه َربُّنا يَسو ُع ِبنَ ْف َخ ِة فَ ِم ِه َوي ُ ْب ِطلُ ُه
9
بِانْكشا ِ
جيء َ
ذاك ِب ِف ْع ِل
ف َمجيئ ِهِ .ل� أ َّن َم َ
الشيطانِِ ،بك ُِّل قُ َّو ٍة َو َعلاما ٍ
جائب
َّ
ت َو َع َ
كا ِذب ٍةَ 10 ،و ِبك ُِّل َضلا َل ِة ال إ�ثْ ِم ا َّلذي يَكو ُن
في الها ِلكي َن ِل�أنَّ ُهم َل ْم ي َ ْقبَلوا َم َح َّب َة ال َح ِّق
ِليَ ْخلُصواِ 11 .لهذا َسيُ ْر ِس ُل الل ُه اإ َليه ُِم
الضلا ِل ِليُ َص ِّدقوا الك َِذ َبَ 12 ،ويُدا َن
َع َم َل َّ
ك ُُّل أا َ
ولئك ا َّلذي َن ل� ي ُ ْؤ ِمنو َن بِال َح ِّق ،ب َ ْل
ي ُ َس ّرو َن بِال إ�ثْ ِم.
 13أا ّما نَ ْح ُن فَ َمدينو َن أا ْن نَ ْشكُ َر الل َه في
ك َُّل َو ْق ٍ
ت ِم ْن أا ْج ِلكُم يا اإخ َْوتي أا ِح ّب َاء َربِّنا،
ص في
ِل� أ َّن الل َه اخْتا َركُم ُم ْن ُذ البَ ْد ِء ِلل َخلا ِ
الرو ِح َوفي اإيما ِن ال َح ِّقِ 14 .ل�أنَّ ُه
قَدا َس ِة ّ
اإلى ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر َدعاكُم ِببِشا َر ِتنا ِلكَي
تُ ْصبِحوا َم ْجداً َلربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح.
15اإذاً يا اإخ َْوتي ،قوموا ثابِتي َن َوتَ َم َّسكوا
ِالوصايا ا َّلتي تَ َع َّل ْمتُم َسوا ٌء كا َن ِبكَلا ِمنا
ب َ
سيح
أاو ِب ِرسا َل ِتناَ 16 .و َربُّنا يَسو ُع ال َم ُ
ِبنَف ِْس ِهَ ،والل ُه أابونا ا َّلذي أا َح َّبنا َو أا ْعطانا
جاء صا ِلحاً ِب ِن ْع َم ِت ِه
تَ ْع ِزي َ ًة أابَديَّ ًة َو َر ً
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17ي ُ َع ّزي َويُثَ ِّب ْت قُلوبَكُم في ك ُِّل كَلا ٍم َوك ُِّل
َع َم ٍل صا ِل ٍح.
ُم ْن ُذ ال� آ َن يا اإخ َْوتيَ ،ص ّلوا ِل� أ ْج ِلنا
لتَ ْج ِر َي كَ ِل َم ُة َربَّنا َوتتَ َم َّج َد في ك ُِّل
َم ِ
وض ٍع كَما ِه َي ِع ْن َدكُمَ 2 ،و ِلنَ ْن ُج َو ِم َن
س ال� أ ْشرا ِر ال� أ ْر ِد ِ
يس ِلك ُِّل
ال ّنا ِ
ياءِ ،ل�أنَّ ُه َل َ
3
الر ُّب ا َّلذي
اإنْسا ٍن ُه َو ال إ�يما ُن .أامي ٌن ُه َو َّ
الش ّري ِر4 .وا ِثقو َن
َسيَ ْح َف ُظكُم َوي ُ ْن ِق ُذكم ِم َن ِّ
نَ ْح ُن ِبكُم في َربِّنا أا َّن ما نوصيكُم ِب ِه
فَ َع ْلتُم َوتَ ْف َعلو َن أايضاًَ 5 .و َربُّنا ي َ ْهدي
قُلوبَكُم اإلى َم َح َّب ِة الل ِه َو َص ْب ِر ال َمسيح.
ِاس ِم َربَّنا يَسو َع
َ 6ونوصيكُم يا اإخ َْوتي ب ْ
ال َمسي ِح أا ْن تُفا ِرقوا ك َُّل أا ٍخ ي َ ْسلُ ُك ُسلوكاً
يس ِب َح َس ِ
الوصايا ا َّلتي تَلَقّى
َس ِّيئاً َو َل َ
ب َ
َيف
ِم ّناِ 7 .ل�أنَّكُم أانْتُم ب أِانْف ُِسكُم تَ ْع ِرفو َن ك َ
يَجِ ُب أا ْن تَ ْقتَدوا بِنا ،نَ ْح ُن ا َّلذي َن َل ْم نَ ْسلُ ْك
ُسلوكاً َس ِّيئاً بَينَكُمَ 8 .ول� ُخ ْب َز ال َم ّجا ِن
أاكَ ْلنا ِم ْن أا َح ٍد ِم ْنكُم ،ب َ ْل ِبتَ َع ٍ
ب َوك ٍَّد
َليلا ً َونَهاراً َع ِم ْلنا ِلئَ ّلا نُثَق َِّل َعلى أا َح ٍد
ِم ْنكُم 9 .ل� ِل�أنَّ ُه ل� ي َ ُح ُّق َلنا ،ب َ ْل ِلنُ ْعطيَكُم
قُ ْد َوة ً ب أِانْف ُِسنا ِلتَ ْقتَدوا بِناِ 10 .ل�أنَّنا حي َن
كُ ّنا ِع ْن َدكُم أايضاً ب ِ
ِهذ ِه كُ ّنا نوصيكم،
ريد أا ْن ي َ ْع َم َل ،فَلا
أانَّ ُه اإ ْن كا َن أا َح ٌد ل� ي ُ ُ
ي َ ْأاك ُْل أايضاًِ 11 .ل�أنَّنا نس َم ُع أا َّن بَينَكُم
ناس ل� ي َ ْسلُكو َن َح َسناً َول� ي َ ْع َملو َن اإلّ�
أُا ٌ
أا ْعمال� ً با ِطلَ ًةِ 12 .
هؤل�ء نوصي َونَ ْطلُ ُب

3

12:3–17:2

َأا َب ِد ِّية ْو َرجا صالح ْبن ْعمتو ،ي َع ّزي وي َث ّبت
صالح.
كن ف ك ْل كَلام ْوك ْل َع َم ْل
ْ
ْقلو ْب ْ
السع اخوتي! َصلَّوا ْبشانْناْ ،بشا ْن
م َّ
ك ْلمة َر ْبنا تعدي وتت َم َّجد ف ك ْل
كن ،و ْبشا ْن نت َن ّجى
م ُو َض ْع كَما لَ ّي ِا ع ْن ْد ْ
من َل م ُو لَك ّل
س الشَّ ّريرين ال َّرديينْ ،
م النّ ِا ْ
مين واِ ال َّر ْب َل َت
انْسا ْن واِ الايمان .اَأ ْ
نحن ِا
يحفظكن وي َن ّجيكن م الشَّ ّرير .واثقين ْ
ْ
ف َر ْبنا ،شي َل ن َو ّصيكن َس َويتن ْو َت
فيكن َ
ْ
كن لَ ْم َح ّبة اَلله
تس َوونْ .و َر ْبنا يهدي ْقلو ْب ْ
َ
سيح .ون َو ّصيكن اخوتي باسم
وصبر ال َم ْ
َ
من ك ّل
َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
سيحَ ،ت َتبعدون ْ
اَأخ يسلك سلوك م ُو ْك َويّسْ ،وم ُو ْبموجب
من َل انْتن نَفسكن
َوص ّيات َل اس َتلم منّاْ .
نحن ِا َل ما
ت ْعرفو ْن اأ ْش َو ْن لازم تق َتدَون فيناْ ،
ْكنْ .ولا ْغ َبي ْز َالبلاش
َس َلكنا م ُو ْك َويّس َبينات ْ
كنَ ،ب ِلى ب َت َعب وجهد
من ع ْند اَ َّح ْد م ْن ْ
اَأكَلنا ْ
كن
بال َلي ْل وب ْنهار اش َت َغلناْ ،بشا ْن َعلى اَ َّح ْد م ْن ْ
لى ْبشا ْن
من َل م ُو يح ّق لناَ ،ب ِ
لا ن َث ّقل .م ُو ْ
ن ْعطيكن ق ْدوِة ب َنفسنا َت تق َتدَون فينا.
كن زاِ ْبهاي كنّا
من َل َو ْق ْت َل كنّا ع ْن ْد ْ
ْ
ن َو ّصيكنَ :ل م ُو يريد يشْ تغ ْل ،لا ياكل زاِ.
س م ُو ْك َويّس
من َل نس َمع في َبينات ْ
ْ
ْكن ن ِا ْ
ِ
ِ
يس َوون َغير
يسلكون ،وشَ ْغلة َعملة م ُو َ
شَ غلات با ْط ِلة .لهن لَوذ ن َو ّصي ون ْطلب
17
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سيحَ ،ت يشْ تغْلو ْن
منّ ْنَ ،
ف َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
تن يا اخوتي! لا
بهدو ويا ْكلون ْغ َبي ْزن .وانْ ْ
ف َع َمل ال ّ ْك َويّس! َواينا َل م ُو
َ
تتراخون َ
توب ،ها ْذ
ْ
يس َم ْع لَكلماتنا َهو ْذ َل ف ال َم ْك ْ
يستحي
فارقو ُه ْولا تتخالَطون َمعو ْبشا ْن ْ
لى او َعظو ُه
ْوم ُو كَما َعدو تاخذو ُهَ ،ب ِ
السلا ْم نَ ْفسو ي ْعطيكن
كَما لاَأخ .و َر ّب َّ
السلا ْم ف ك ْل َو ْق ْت ف ك ْل شيَ .ر ْبنا َمع
َّ
بخ ّط ايدي ،اَنا بولس،
كنَ .سلا ْم َ
كلّ ْت ْ
َك َت ْب ُت ،لَ ّواِ َع ِ
لامة ف ك ْل مك ِاتيبي .كذاِ
سيح َمع
اَأ ْكتب .ن ْع ِمة َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
ين.
كن اآ ّم ْ
كلّ ْت ْ
13

14

15

16

17

18
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ِم ْن ُه ْم ،في َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح ،أا ْن
ي َ ْع َملوا ِب ُه ٍ
دوء َوي َ ْأاكَلوا ُخ ْب َز ُهمَ 13 .و أانْتُم يا
اإخ َْوتي! ل� تَتَراخوا في ال َع َم ِل ال َح َس ِن!
َ 14و َم ْن ل� ي َ ْستَ ِم ْع اإلى كَ ِلما ِتنا ِ
هذ ِه ا َّلتي
الرسال ِة ،فَهذا ا ْف ِرزوهُ َول� تُخالطوهُ
في ِّ
ِليَ ْخزىَ 15 .ول� تُعا ِملوهُ ك أَانَّ ُه َعد ٌّو ،ب َ ْل
السلا ِم نَف ُْس ُه
ِعظوهُ كَما ِل� أ ٍخَ 16 .و َر ُّب َّ
لام في ك ُِّل َو ْق ٍ
ت في ك َُّل
ي ُ ْعطيكم َّ
الس َ
17
َش ٍ
لام ِب َخ ِّط
يءَ .ربُّنا َم َع َجمي ِعكمَ .س ٌ
لام ا َّلذي
يَدي ،أانا بو ُل َس ،كَت ْب ُتَّ ،
الس ُ
ُه َو َعلام ٌة في ك ُِّل َرسائلي .هكَذا أاكْتُ ُب.
ِ 18ن ْع َم ُة َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح َم َع َجمي ِعكم.
ا آمي َن.

مكتوب بولس
ال َّرسول الا أ َّول
ثاوس
لتيم ُو ُ

الرسول
رسالة بولس ّ
ال�أولى اإلى تيموثاوس
بو ُل ُس َرسو ُل يَسو َع ال َمسي ِح ب أِا ْم ِر الل ِه
ُم َخ ِّل ِ
صنا َويسو َع ال َمسي ِح َرجا ِئنا.
2
قيقي في
اإلى تيموثا ُو َس ال�بْ ِن ال َح ِّ
لام ِم َن الل ِه
ال إ�يمانِِ .ن ْع َم ٌة َو َر ْح َم ٌة َو َس ٌ
أَابينا َويسو َع ال َمسي ِح َربِّنا 3 .كُ ْن ُت قَ ْد
َطلَ ْب ُت ِم ْن َك َو أانا ذا ِه ٌب اإلى َم ِكدو ِن ّيا
أ
قيم في اإ ِف ُس َس َوتَ ْأا ُم َر أُاناساً أالّ�
ا ْن تُ َ
عاليم ُمخا ِل َف ًةَ 4 .و أالّ� ي َ ْنساقوا
ي ُ َع ِّلموا تَ َ
اإلى خُرافا ٍ
ص أانْسا ٍ
ب ل� ِنهاي َة
ت َو ِق َص ِ
َلها تُو ِّل ُد ُمشا َح ٍ
نات كَلام َّي ًة ل� ب ُ ْنياناً
5
الو ِص َّي ِة فَه َِي
في اإيما ِن الل ِه .أا ّما غاي َ ُة َ
ال َم َح َّب ُة ِم ْن قَ ْل ٍ
ب طا ِه ٍر َو ِم ْن َضمي ٍر صا ِل ٍح
قيقيَ 6 .و َع ْن ِ
هذ ِه َض َّل
َو ِم ْن اإيما ٍن َح ٍّ

1

1

بولس َرسولْ َيس ُوع ال َمسيح ْباَأ ْمر
ْ
َّ
سيح َرجانا.
اَلله ْم َخل ْصنا ْو َيس ُوع ال َم ْ
الحقيقي ف الايما ْن.
ثاوس الا ْبن َ
لطيم ُو ُ
ن ْع ِمة ْو َر ْح ِمة ْو َسلا ْم من اَلله اَأبونا ْو َيس ُوع
سيح َر ْبنا .كا ْن َط َل ْب ُت منّ ْك َوانا رايح
ال َم ْ
ْ
س
لَ َم ْك ُ
دونْ ّيا َت ت ْق َع ْد ف اإ ِفس ُوس ْوتاأم ْر ن ِا ْ
لا ي َع ْلمو ْن َتعالي ْم َغي ْر شك ْلْ ،ولا ي ْنساقو ْن
ساب مالا نهايِة ت َْسي
لَ َخرافات ْو َ
قصص انْ ْ
للمومنين ف
ْمجادلات ْبزيا ِدة م ُو َعما ْر
ْ
من
اإيمان اَلله .غاية ال َوص ِّية ال ّ ْم َح ِّبة ي ِا ْ
من اإيما ْن
من َضمي ْر صالح ْو ْ
َق ْل ْب طاهر ْو ْ
لحقوا
من َهو ْذ َط َلعوا ضاعوا ن ِاس ْو ْ
َح ْقْ .و ْ
2

3

4

5

6
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مين
كَلا ْم باط ْلْ ،بهاي َل رادوا يكونون ْم َع ْل ْ
يح َكون
يش ْ
للنّاموسْ ،وهنّ ِا م ُو ي ْف ْتهمو ْن اَأ ْ
ْولا شي َل َع َليو يج ِا ْدلو ْنْ .ون ْعرف النّاموس
س واَِ ،ل مشي الانْسان ْبموجب
ْك َويّ ْ
اموس م ُو لَبا ّرين
اموس ْوه ّواِ ي ْعرف النّ ْ
النّ ْ
جاحدين
انْ َح ْط َب ِ
مين ْو ْ
عاصيين ْو ْ
لى لا آ ْث ْ
فاسقين ْوم ُو طا ْهرين ْولَو ْذ َل
ْوخا ْطيين ْو ْ
ْلين ،وال َّزانْيين
يضْ ربو ْن اأ ّم ْن َوابوو ْن والقات ْ
ْو َل ينامو ْن َم ْع ذكو ْر (كَماهن) ْوخا ْطفين
ين والگ ّذاِبينْ ،و َل ي ْكذبون
اولاد الح ّر ْ
ْبح ْلفاننْ ،وك ْل شي َع ْكس ال َّتعليم ال ّسلي ْم،
ف انْجي ْل َم ْجد اَلله ال ّ ْمبا َرك َل ْتاَأ َّم ْن ُت
َع َليوَ .و ْاشك ْر َل َق ّوانيَ ،ر ْبنا َيس ُوع
من َل َح َس ْبني اَأمين ْو َح ْطني
ال َم ْ
سيحْ ،
من َقب ْل ك ْن ُت اَأقو ْل كَلا ْم
لَخ ْدمتو ،اَأنا َل ْ
من
كف ْر َواضْ طه ْد َو َاح ّق ْرَ ،ب ِ
لى انْ َر َح ْم ُت ْ
يت َهال َعماي ْل َبلا اإيما ْن.
َل َبلا َم ْعر ِِفة َس ُ
ْرت في ن ْعم ْة َر ْبنا والايما ْن وال ّ ْم َح ِّبة
ْوكث ْ
تس َتح ّق القبول:
ْب َيس ُوع ال َم ْ
سيح .ك ْل ِمة ْ
يين َل
سيح جا لل ّدنْي ِا َت َ
ال َم ْ
يخلّص الخا ْط ْ
لى ْبشا ْن هاي انْ َر َح ْم ُتْ ،بشا ْن
اَأ َّولن اَناَ .ب ِ
يين
َيس ُوع ال َمسيح ي َو ّري في اَنا اَأ َّول الخا ْط ْ
طو ْل بالوْ ،بشان اَكو ْن َم َث ْل لَو ْذ َل َت
الحياة الا َأ َبد ِّية .لَ َملك
ياآ ْمنو ْن ِفيو وينالون َ
7

8

9
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ناس َوحادوا اإلى كَ ِلما ٍ
ت با ِطلَ ٍةِ 7 .ل�أنَّ ُهم
أُا ٌ
س
أارادوا أا ْن يَكونوا ُم َع ِّلمي َن ِلل ّنامو ِ
َو ُهم ل� ي َ ْف َهمو َن ما يَتَكَ َّلمو َن ِب ِه َول� ما
اموس
في ِه يُجا ِدلو َنَ 8 .ونَ ْع ِر ُف أا َّن ال ّن َ
َح َس ٌن اإ ْن يسلُ ْك أا َح ٌد في ِه َوف َْق ُمتَ َط َّلبا ِت
سَ 9 .و ُه َو ي َ ْع ِر ُف أا َّن ناموساً ِللاأبْرا ِر
ال ّنامو ِ
يوض ْع ،ب َ ْل ِللاأث َ َم ِة َوال ُعصا ِة َوالجا ِحدي َن
َل ْم َ
َوال ُخطا ِة َو ِ
الفاسقي َن َوغَي ِر ال� أ ْطها ِر َوا َّلذي َن
آباء ُهم َوا َّلذي َن ي َ ْض ِربو َن أا َّمها ِتهم
ي َ ْض ِربو َن ا َ
10
الزنا ِة َو ُمضاجِعي ُّ
الذكو ِر
َوال َقتَلَ ِةَ ،و ُّ
َوخا ِطفي أابْ ِ
ناء ال� أ ْحرا ِر َوالك ََذب َ ِة َوالحا ِنثي َن
السلي ِم،
بِال� أ ْقسا ِم َوك ُِّل ُمضا ٍّد ِلل َّتعلي ِم َّ
11تَ ْعلي ِم اإنْجي ِل الل ِه ال ُمبا َرك ا َّلذي ا ْؤتُ ِم ْن ُت
َعلَي ِهَ 12 .و أا ْشك ُُر ا َّلذي قَ ّوانيَ ،ربَّنا يَسو َع
سيح ِل�أنَّ ُه َح ِسبَني أاميناً َو َع َّينَني
ال َم َ
ِل ِخ ْد َم ِت ِه 13 ،أانا ا َّلذي ِم ْن قَ ْب ُل ُم َج ِّدفاً كُ ْن ُت
َو ُم ْض َطهِداً َو ُم َحقَّراً َول ِك َّنني ُر ِح ْم ُت ِل�أنَّني
جا ِهلا ً َع ِم ْل ُت في َع َد ِم اإيمانٍَ 14 .وكثُ َر ْت
ِف َّي ِن ْع َم ُة َربِّنا َوال إ�يما ُن َوال َم َح َّب ُة في
يَسو َع ال َمسي ِح 15 .صا ِدقَ ٌة ِه َي الكَ ِل َم ُة
جاء اإلى
َو ُم ْستَ ِح َّق ٌة القُبو َل أا َّن ال َمسي َح َ
العا َل ِم ِليُ َخ ِّل َص ال ُخطاةَ ا َّلذي َن أا َّو ُل ُهم أانا.
َ 16ول ِك ْن ِلهذا َر ِح َمنيِ ،ليُ ْظه َِر يَسو ُع
بي أانا ال� أ َّو ُل طو َل أانا ِت ِه ِمثال� ً
ال َمسي ُح َ
ِلل َعتيدي َن أا ْن ي ُ ْؤ ِمنوا ِب ِه ِلل َحيا ِة ال�أبَديَّ ِة.
ئي
ِ 17ل َم ِل ِك ُّ
الدهو ِر غَي ِر ّ
الزائ ِل َوغَي ِر ال َم ْر ِّ
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ال إ�ل ِه الوا ِح ِد الكَرا َم ُة َوال َم ْج ُد اإلى أَاب َ ِد
ال�آبِدي َن اآمي َن.
الو ِ
ِ 18
ص َّي ُة أا ْستو ِد ُع َك اإيّاها يا
هذ ِه َ
ِ
ابْني تيموثا ُوس ِب َح َس ِ
بوءات
ب ال ُّن
يك أا ْن تَتَ َج َّن َد فيها ِ
السا ِب َق ِة َعلَ َ
هذ ِه
ّ
19
ال ُج ْنديَّ َة ال َح َسنَ َةِ ،ب إايما ٍن َو َضمي ٍر
صا ِل ٍحِ ،ل� أ َّن ا َّلذي َن أابْ َعدوا هذا َع ْن ُهم
هوميناوس
ف ََرغوا ِم َن ال إ�يمانِِ 20 .مث َْل
َ
روس ا َّلذي َن أا ْسلَ ْمتُ ُهما اإلى
َو أاليك َْس ْن َد َ
الشيطا ِن ِلكَي ي ُ َؤ َّدبا ِلئَ ّلا يَكونا ُم َج ِّدفَي ِن.
َّ
أا ْطلُ ُب ِم ْن َك اإذاً أا َّو َل ك ُِّل َش ٍ
يء أا ْن
تُق َِّر َب ِلل ِه ِط ْلبَ ًة َو َصلاة ً َوا ْس ِت ْعطافاً
سَ 2 .ع ِن ال ُم ِ
لوك
َو ُشكْراً َع ْن ك ُِّل ال ّنا ِ
الس ْلطا ِن ِلنَق ِ
ْض َي ُع ْمراً ها ِدئاً
َو أا ْصحا ِ
ب ُّ
ف الل ِه َو َطها َر ٍةِ 3 .ل� أ َّن ِ
ُمريحاً ِبك ُِّل َخو ِ
هذ ِه
أ
مام الل ِه ُم َخ ِّل ِصنا4 ،ا َّلذي
َح َسنَ ٌة َو َمقْبو َل ٌة ا َ
سَ ،وي َ ْرجِعو َن اإلى
ريد أا ْن ي َ ْخلُ َص ك ُُّل ال ّنا ِ
يُ ُ
َم ْع ِرفَ ِة ال َح ِّقِ 5 ،ل� أ َّن الل َه وا ِح ٌد َو َو ُ
سيط
س وا ِح ٌد ،ال إ�نْسا ُن يَسو ُع
الل ِه َوال ّنا ِ
ال َمسي ِح6 .ا َّلذي أا ْعطى نَف َْس ُه ِف ْدي َ ًة َع ْن
ك ُِّل اإنْسا ٍن َو ِه َي َشها َدةٌ أاتَ ْت في َز َم ِنها.
7ا َّلتي أانا ُع ِّي ْن ُت كا ِر َزها َو َرسو َلها .أاقو ُل
ال َح َّق َول� أاك ِْذ ُب :اإنّي أا ْصبَ ْح ُت ُم َع ِّل َم
ريد أا ْن
ال� أُ َم ِم في اإيما ِن ال َح ِّقِ 8 .لذا أُا ُ
الرجا ُل ِبك ُِّل َطها َر ٍة في ك ُِّل َمكا ٍن
ي ُ َص ِّل َّي ِّ
َض ٍ
ب َول�
را ِفعين أايدي َ ُهم ِب َطها َر ٍة بِلا غ َ

2

8:2–18:1

الدّهو ْر َل م ُو يزول ْو َل م ُو ي ْناَأرى الاإ ل ْه
الواِحد ال َك ِ
ين.
دين اآ ّم ْ
رامة وال َم ْج ْد لا َأ َبد الا آ ْب ْ
ثاوس
َهال َوص ِّية اَأمانِة ع ْندك يا ا ْبني تيم ُو ُ
من َقبل،
ْبموجب النّب ّوات َل
ْ
صارت َع َليك ْ
َت تخدم ِفيا َهالخ ْد ِمة ال َع ْس َكر ِّية ال ّ ْك َو ِ
يسة
من َل اَأينا َل َب َّعدوا
بايمان َ
وضمير صالحْ ،
الصالح منّ ْن ،فرغوا م الايمان،
ها ْذ َضمير ّ
َروس َهو ْذ َل
كَما هوميناووس ْوليكساند ُ
َسلَّمتوون للشّ ِيطان َت يتاَأ َّدبونْ ،ولا يقولو ْن
كَلا ْم كف ْر.
لب منّ ْك َقب ْل ك ْل شي َت ْت َق ّد ْم
َبقى اأ ْط ْ
َلالله َط َلب ْو َصلاة ْو َتض ّرع ْوشكر
واصحاب
سْ .بشان الّملو ْك ْ
ْبشا ْن ك ّل النّ ِا ْ
راحة ْبك ْل
عيش عم ْر هدو ْو َ
َّ
السل َطة َت نْ ْ
من َل هاذ ْك َويّس
َخوف اَلله ْو َطها َرةْ ،
ْو َم ْقبو ْل قدّام اَلله ْم َخلَّ ْصناَ ،ل يري ْد ك ّل
الح ْق،
س يخْ َلصو ْن وي ْندارو ْن ل َم ْعرفة َ
النّ ِا ْ
من َل واِح ْد واِ اَلله ْوواِح ْد واِ ال َو ْ
سيط َبين
ْ
سيحَ ،ل
والبشَ ر ،الانْسا ْن َيس ُوع ال َم ْ
اَلله َ
َعطى نَ ْفسو فدا لَخاط ْر ك ّل انْسا ْن ،شَ ها ِدة
ف َو ْق ْتا .هاي الشَّ ها ِدة َل لها ْت َع َّي ْن ُت
َج ْت َ
ذب،
كارز ْو َرسولَ .
الح ّق اَقول ْوم ُو ا ْگ ْ
الح ْقَ .بقى
ص ْر ُت ْم َعلّ ْم للا َم ْم ف اإيمان َ
يصلَّون ف ك ْل م ُو َض ْع،
اَأريد ال ّ ْرج ِال َت َ
رين َبلا َغ َضب
َين طا ْه ْ
ْوهنّ ِا ي ْر َفعون ايد ْ
18

19

20
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7:3–9:2

وا ْفكا ْرْ .ونَفس الشِّ ي النّ ْسوا ْن ف ل ْبس
نين،
ْ
محتشمْ .ب َحيا ْوع ِّفة َت يكونون ْم َز َّي ْ
واس،
م ُو ْب َضفاير ْو َذ َهب ْولولو ْو َحويس ْك ْ
نسوان ْمق ّرين
َب ِ
لى با ْعما ْل صالْ َحة تْليق ْب ْ
سكوت َخلّي ت ْت َعلَّم
ْب َخوف اَلله .ال َم َرة ْب
ْ
ْبك ْل طا َعة .م ُو ْاس َم ْح لل َم َرة َت ْت َعلّم
لى َت تْكو ْن
جاسر َع ال ّر ّجالَْ ،ب ِ
ْولا َت ت ْت َ
من َل اآ َدم انْ َج َب ْل ف الا َ َّول ْو َبعدو
ه ِاديِةْ ،
لى ال َم َرة انْ َغشّ ت
شَ ،ب ِ
َح ّواْ .واآ َد ْم ما انْ َغ ْ
ص باولادا َل
س تخْ َل ْ
ْوك ََسرت ال َوص ِّيةَ .ب ْ
ث ََبتوا ف الايما ْن وال ّ ْم َح ِّبة والق ِ
َداسة والع ِّفة.
9

10

11

12

13

14

15

3

ك ْلم ْة َح ْقَ ،ل يشْ تهي ال ّ ْقسوس ِّيةَ ،ع َمل
ْك َويّس يشْ تهيَ .بقى َل يس ِي ْر َقس،
وح ِدة،
وج َم َرة ْ
يبَ ،ز ْ
لازم يكو ْن َبلا َع ْ
حب
َع ْقلو صاحيَ ،عفيفْ ،ماَأ َّد ْب ،و ْم ْ
الخمر ْولا
للغ ْر ْب ،و ْم َعلّ ْمْ ،وم ُو ْم َع َّو ْد َع َ
لى يكو ْن م ْتواض ْع،
للض ْر ْبَ ،ب ِ
ت ْعدي اإيدو َّ
حب للمالْ .و ْم َدبّ ْر
حب ْقت ِالات ْولا ْم ْ
م ُو ْم ّ
َبيتو ْك َويّسْ ،وم ِاسك اولادو ف الطّا َعة
س،
ْبك ْل َطها َرة َل م ُو ي ْعرف ي َدبّ ْر َبيتو ْك َويّ ْ
اأ ْش َون يت ِيق ي َدبّ ْر بيعة اَلله؟ ْولا يكون
ْجدي ْد ف ال َّتل َم ِذة ْبشا ْن لا ي ْنتفخ ْوي َق ْع ف
ح ْكم الشّ ِيطا ْنْ .ولاز ْم شَ ها ِدة زاِ ْك َو ِ
يسة
2

3

4

5

6

7
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9
س
ساءِ ،ب ِز ِّي ِلبا ٍ
أافْكا ٍر .هكَذا أايضاً ال ِّن ُ
ُم ْحتَ ِش ٍمِ ،ب َح ٍ
ياء َو ِع َّف ٍة ِلتَكُ ْن زينَتُ ُهم ،ل�
لئ َو ِثيا ٍ
فائر َو َذ َه ٍ
ب َجميلَ ٍة.
ب َ
ب َولَ� آ َ
ِض َ
ليق ِب ِن ٍ
ساء
10ب َ ْل ب أِا ْعما ٍل صا ِل َح ٍة كَما ي َ ُ
ُمعا ِهدا ٍ
ت َمخافَ َة الل ِهِ 11 .لتَتَ َع َّل ِم ال َم ْر أاةُ
ب ُِسكو ٍ
ُضوع12 .ل� اآ َذ ُن ِلل َم ْر أا ِة
ت ِبك ُِّل خ ٍ
الر ُج ِل ،ب َ ْل
أا ْن تُ َع َّل َم َول� أا ْن تَتَجاس َر َعلى َّ
يَجِ ُب أا ْن تَكو َن ها ِدئَ ًةِ 13 .ل� أ َّن ا َآدم ُجب َِل
حواء َ 14وا آ َد ُم َل ْم ي ُ ْخ َد ْع َول ِك َّن
أا َّول� ً َوب َ ْع َدهُ ّ
الو ِص َّي َة َ 15ول ِك َّنها
ال َم ْر أاةَ خ ُِد َع ْت َوتَ َّ
عد ِت َ
ص أباول� ِدها اإ ْن ثَبَتوا في ال إ�يما ِن
تَ ْخلُ ُ
َوال َم َح َّب ِة َوالقَدا َس ِة َوال ِع َّف ِة.
كَ ِل َم ُة َح ِّق ِه َي أا َّن َم ْن ي َ ْشتَهي
الق ِ
ُسوس َّي َة فَ إانَّ ُه ي َ ْشتَهي َع َملا ً
يس
القس ُ
َح َسناً 2 .اإذاً يَجِ ُب أا ْن يَكو َن ّ
عيب يو َج ُد فيهَ ،وكا َن َ
بعل ا ْم َر أا ٍة
َم ْن ل� َ
وا ِح َد ٍةُ ،متَيَق َ
ِّظ ال َع ْق ِلَ ،عفيفاًُ ،م َه َّذباً،
ُمضيفاً َو ُم َع ِّلماً 3 ،غَي َر ُم ْد ِم ٍن ال َخ ْم َر َول�
ب ،ب َ ْل ُمتَ ِ
واضعاً
الضر ِ
سري َع اليَ ِد اإلى ّ
غَي َر ُم ِ
خاص ٍم َول� ُم ِح ٍّب ِللما ِلَ 4 .و ُم َدبِّراً
بَيتَ ُه َج ِّيداً َوضابِطاً أاول� َدهُ في ال ّطا َع ِة
ِبك ُِّل َطها َر ٍةِ 5 .ل�أنَّ ُه اإ ْن َل ْم ي َ ْع ِر ْف أا ْن ي ُ َدبِّ َر
َيف ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي ُ َدبِّ َر كَنيس َة
بَيتَ ُه َج ِّيداً ،ك َ
الل ِه؟ َ 6ول� يَكُ ْن ُم ْبتَ ِدئاً في ال َّت ْل َم َذ ِة ِلئَ ّلا
الشيطانَِ 7 .ويَجِ ُب
يَتَعالى فَيَ َق َع في ُحكْ ِم َّ
أا ْن يَكو َن َل ُه أايضاً َشها َدةٌ َح َسنَ ٌة ِم َن ا َّلذين
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ِم َن الخا ِرجِ ،لئَ ّلا ي َق َع في ِخ ْز ِي َوفي ف َِّخ
الشما ِم َس ُة أايضاً يَجِ ُب أا ْن
الشيطانَِ 8 .و َّ
َّ
يَكونوا هكَذا طا ِهري َن ل� ذَوي ِلسانَي ِن
َول� ُم ِح ّبي َم ِ
كاس َب نَجِ َس ٍة َول� ُم ْد ِمني َن
َعلى َخ ْم ٍر كَثي ٍرَ 9 .ول ِك َّنهم يَحفَظو َن ِس َّر
ال إ�يما ِن في َضمي ٍر طا ِه ٍرَ 10 .و ِ
هؤل�ء يَجِ ُب
أا ْن يُف َحصوا أا ّول� َوب َ ْع َد ذ ِل َك ِليَ ْخ ِدموا ،اإ ْن
كانوا بِلا َلو ٍم.
11
ساء يَجِ ُب أا ْن يكُ َّن َعفيفا ٍت
َوهكَذا ال ِّن ُ
ت في ك ُِّل َش ٍ
َمتَيَقِّظا ِت ال َع ْق ِل ،أَامينا ٍ
يء
غَي َر ثا ِلبا ٍ
تِ 12 .ليَكُ ْن ٌّ
الشمامس ِة
كل ِم َن َّ
ذا ا ْم َر أا ٍة وا ِح َد ٍة َو ُمدبِّراً بَيتَ ُه َو أاول� َدهُ
َح َسناًِ 13 .ل� أ َّن ا َّلذي َن َخ َدموا َح َسناًَ ،د َر َج ًة
لاء و ْج ٍه َعظي ٍم
َح َسنَ ًة ا ْقتَنوا ِل�أنْف ُِسهِم َو َج َ
في ال إ�يمان ِبيَسو َع ال َمسي ِح 14 .أاكْتُ ُب
أ
آتي اإ َل َ
اإ َل َ
يك َسريعاً.
يك هذا َولي َرجا ٌء ا ْن ا َ
َيف
 15فَ إا ْن تَ أاخ َّْر ُت ،فَ ِلكَي تَ ْع ِر َف ك َ
تَتَ َص َّر ُف في بَي ِ
َنيس ِة الل ِه
ت الل ِه أاي ك َ
16
ظيم
ال َحي عمو ِد َو أاسا ِ
س ال َح ِّق َو َحقًّا َع ٌ
ُه َو ِس ُّر ال َّتقْوى ا َّلذي تَ َج ّلى في ال َج َس ِد
الرو ِح َو َظ َه َر ِل َملائكَ ٍة َوكُ ِر َز ِب ِه
َوتَبَ َّر َر في ّ
بَي َن ال� أُ َم ِم أُواو ِم َن ِب ِه في العا َل ِم ُو ُر ِف َع في
ال َم ْج ِد.
الوضو ِح
الر َ
وح ِب ُم ْنتَهى ُ
َول ِك َّن ّ
خير ِة َسيَ ْرتَ ُّد
يَقو ُل :في ال� أ ْز ِمنَ ِة ال� أ َ
ناس َع ِن ال إ�يما ِن َوي َ ْتبَعو َن أا ْرواحاً ُم ِض َّل ًة
أُا ٌ

4

1:4–8:3

يكونْلو م الب ّران ِّية ْبشا ْن لا ي َق ْع ف خزي
فخ الشّ ِيطا ْن .والشّ م ِا ِ
مسة زاِ كذاِ َت
ْو ّ
يح َكو ْن شك َلين ْولا
يكونو ْن طا ْهرين ،م ُو ْ
مين َعلى ش ْر ْب َخ ْمر ْكثير ْولا يح ّبو ْن
ْم َعلَّ ْ
يحفظو ْن س ّر الايما ْن
نج ِسةَ .ب ِ
لى ْ
كاسب ْ
َم ْ
فحصو ْن
َ
ف َضمي ْر طاه ْرْ .و َهو ْذ لاز ْم ي ْن ْ
اَأ َّو ْل شي ْو َب ْعدا َخلّي يخْ دمو ْن شم ِا ِ
مسةَ ،ل
يب.
كانوا َبلا َع ْ
ْوكذاِ زاِ النّ ْسوا ْن لازم يكونو ْن َعفيفين
امينين ف ك ْل شي ،م ُو
لن صاحي َو ْ
ْو َع ْق ْ
س .والشّ م ِا ِ
مسة لاز ْم ك ْل
ْ
يح َكو ْن َع النّ ِا ْ
ِ
وحدة ،وي َدبّ ْر َبيتو واولادو
واِحد يكونْلو َم َرة ْ
من َل َهو ْذ َل َخدَموا الشّ موس ِّية
سْ ،
ْك َويّ ْ
ْك َويّسَ ،د َر ِجة ْك َو ِ
يسة ي ْق َنو ْن لَ َنفسن،
ياض وچ َعظي ْم ف الايمان ْب َيس ُوع
ْو َب ْ
تب ْ
لك َهوذْ ،ولي َرجا
ال َم ْ
سيح .اَأ ْك ْ
بطيت،
فيف َت اآجي َل ع ْند ْكْ .و َل
ُ
َخ ْ
ْبشا ْن ت ْعرفْ اأ ْش َو ْن لازم تْقو ْم ف شغ ْ
ف
ْلك َ
الحي ،عامو ْد َواساس
َبيت اَلله لَ ّوا بي َعة اَلله َ
بالح ْق َعظي ْم واِ س ّر ال َّتقوى ها ْذ
الح ْقْ .و َ
َ
بالج َس ْد وت َْب َّر ْر ف ال ّر ُوح ْو َظ َه ْر
ف َّ
َل انْ َكشَ ْ
لَ َم ِ
لايكة وانْ َك َر ْز َع َليو َبين الا َم ْم و ْتاآ َم ْن ِفيو
ف ال ّدنْي ِا وانْ َر َف ْع ف ال َم ْج ْد.
س ال ّر ُوح ْبوضوح يقولْ :ف اآِخ ْر
َب ّ
س َت ي ْفت ْرقون م الايما ْن
َز ْ
مانات ن ِا ْ
واح غشّ ِ
ف
ويروحو ْن َخ ْلف ا ْر ْ
اشة ْوخ ْل ْ
ُ
8

9

10
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14-2:4

ياطينَ ،هو ْذ َل ْبنفاق يغشّ ون
َتعالي ْم شَ ْ
يح َكو ْن گ ْذب ْو َضمير ْن م ْكوي .ي ْم َنعون
ْو ْ
ويح ْرمو ْن اَأ ْكلات اَلله َخ َلقا للاَك ْل
ال َّز ْ
واج َ
الح ْق،
والشّ ك ْر ،لَو ْذ َل ياآ ْمنون ْوي ْعرفون َ
س واِْ ،وما
ْ
من َل ك ْل شي َخ َلقو اَلله ْك َويّ ْ
من َل
في شي َم ْك ُرو ْه َل انْاَأخذ ْبشك ْرْ ،
بالصلاةَ .ل َعلَّ ْم ْت
َّس واِ بك ْلمة اَلله ْو َّ
ْم َقد ْ
ْ
صالح
لاخوتكَ ،ت تْكو ْن خاد ْم
َهالشِّ ي
ْ
سيح ،وانْ َت ت ْت َربّى ْب َكلام الايمان
لَ َيس ُوع ال َم ْ
من َحكّويات
ْوبالع ْلم ّ
الص ْ
الح َل ْت َعلَّ ْم ْتْ .
ال َعجاي ْز َل مالا َفكا َهة َب ّعدْ ،و َم ّر ْن ن ْ
َفسك
الج َس ْد لَشْ َويّ ْة َو ْق ْت
َع ال َّتقوىَ .ت ْمرين َّ
س ال َّتقوى ف ك ْل شي ت ْنفَعْ ،ولها
ي ْن َف ْعَ ،ب ّ
للج ِاييَ .ح ْق ي ِا
الحيا ْة َل َهال َّزمان ْو ّ
َو ْعد َ
من َل ْبشا ْن
مس َتحقَّة ت ْت َسد َّْقْ ،
الك ْل ِمة ْو ْ
من َل َرجانا
هاي ن ْت َعب ْون ْت َح َّم ْل هزوْ ،
ص ك ّل َالبشَ ْر،
َ
ف الله َ
الحي ه ّواِ واِ ْم َخلّ ْ
المومنينْ .ب َهو ْذ َعلّم ْو َو ّصي!
ْوبالا َ ْك َثر
ْ
خف اَ َّحد ْبزغ ْر ع ْم ْ
لى
ركَ ،ب ِ
يس َت ّ
ْولا ْ
للمومنين بال َكلام ْوبال ّ ْمعا َم ِلة
كو ْن ق ْدوِة
ْ
وال ّ ْم َح ِّبة والايما ْن وال َّطها َرةْ .ودي لَ َم ْن
الصلاة
اآجي ،انْشَ ْط ف الّقرايِة وال َّط َل ْب ف َّ
من قيمة ال َموه ِبة َل
وال َّتعلي ْم! ْولا ْت َقلّل ْ
ْ
بسيامة ايدَين
فيك ،هاي َل انْ َع َطيت ْبنب ِّوة ْو ْ
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

649

ليم َشياطي َنِ 2 .
هؤل�ء ا َّلذي َن ِب َم ْظ َه ٍر
َوتَ ْع َ
خا ِد ٍع ي ُ ِض ّلو َن ويَتَكَ َّلمو َن ك َِذباً َو َمكْويَّ ٌة
3
الزواج َوي ُ َح ِّرمو َن
َض ُ
مائر ُهم .ي َ ْن َهو َن َع ِن ِّ
الشكْ ِرِ ،ل ِ
هؤل�ء
َماآ ِك َل َخلَقَها الل ُه ِلل َّتنا ُو ِل َو ُّ
ا َّلذي َن ي ُ ْؤ ِمنو َن َوي َ ْع ِرفو َن ال َح َّقِ 4 .ل� أ َّن ك َُّل
يء َمرذو ٌل
ما خلقَه الله حس ٌنَ ،ول� َش َ
اإ ْن أُا ِخ َذ ب ُِشكْ ٍرِ 5 .ل�أنَّ ُه ُمق ََّد ٌس ِبكَ ِل َم ِة
ِالصلا ِة 6 .اإ ْن كُ ْن َت تُ َع ِّل ُم اإخ َْوتَ َك
الل ِه َوب ِّ
ِ
هذ ِه ،فَ إانَّ َك تَكو ُن خا ِدماً صا ِلحاً ِليَسو َع
ال َمسيحَ ،و أانْ َت تَ ْنمو ِبكَلا ِم ال إ�يما ِن
الصال ِح ا َّلذي تَ َع َّل ْم َت 7 .أا ْع ِر ْض
َوبِال ِع ْل ِم ّ
ِ
ُرافات ال َعجائ ِز ال َّتا ِف َه ِة َو َد ِّر ْب
َع ْن خ
تدريب
ال�س ِتقا َم ِةِ 8 .ل� أ َّن
نَف َْس َك َعلى ْ
َ
ال َج َس ِد ين َف ُع َزماناً يسيراً ،أا ّما ال� ْس ِتقا َم ُة
فَنَ ْف ُعها في ك ُِّل َش ٍ
يءَ ،و َلها َو ْع ُد ال َحيا ِة
الزما ِن َوال�آتي 9 .صا ِدقَ ٌة ِه َي
في هذا َّ
الكَ ِل َم ُة َو ُم ْستَ ِح َّق ٌة ك َُّل قُبو ٍلِ 10 ،ل�أنَّ ُه
جاءنا في
ِل� أ ْج ِل هذا نَ ْت َع ُب َونُ َع َّي ُرِ ،ل� أ َّن َر َ
ص ك ُِّل البَ َش ِر
الل ِه ال َحي أانَّ ُه ُه َو ُم َخ ِّل ُ
ل�س َّيما ال ُم ْؤ ِمني َن11 .ب ِ
َو ِ
ص!
ِهذ ِه َع ِّل ْم أواو ِ
َ 12ول� ي َ ْستَ ِه ْن أا َح ٌد ِب َحداث َ ِت َك ،ب َ ْل كُ ْن قُ ْد َوة ً
الس ِ
لوك َوال َم َح َّب ِة
ِلل ُم ْؤ ِمني َن بِالكَلا ِم َو ُّ
13
أ
آتي،
َوال إ�يما ِن َوال َّطها َر ِةَ .واإلى ا ْن ا َ
راء ِة َوال ِّط ْلبَ ِة َوال َّت ْعلي ِم!
ا ْجتَه ِْد في ال ِق َ
َ 14ول� تَ ْنت ِق ْص ِم ْن قي َم ِة ال َمو ِهبَ ِة ا َّلتي
َ
فيكِ ،ت ْل َك ا َّلتي أُا ْعطيتَها ِبنُبوء ٍة َوب َِو ْض ِع
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الشيو ِخ15 .ب ِ
ِهذ ِه ال�أُمو ِر ا ْفتَ ِك ْر َوبِها
أايدي ُّ
كُ ْن َم ْشغول� ً ِلكَي ي َ ْع ِر َف ك ُُّل اإنْسا ٍن أانَّ َك
تَتَق ََّد ُمَ 16 .وانْتَ ِب ْه اإلى نَف ِْس َك َوتَ ْعلي ِم َك،
َواثْبُ ْت فيهاِ ،ل�أنَّ َك اإ ْن فَ َع ْل َت ِ
هذ ِه ال�أُمور،
تُ َخ ِّل ْص نَف َْس َك َوا َّلذي َن ي َ ْس َمعونَك.
ل� تَ ْز ُج ْر َشيخاً ،ب َ ْل أا ْق ِن ْع ُه ك أَانَّ ُه أا ٌب،
داث أ
كانَّ ُهم اإخ َْوتُكَ 2 ،وال َعجائ َز
َوال� أ ْح َ
الصبايا ك أَانَّ ُه َّن أا َخواتُ َك
ك أَانَّ ُه َّن أا َّم ٌ
هاتَ ،و َّ
ِبك ُِّل َطها َر ٍة 3 .أَاكْ ِر ِم ال�أرا ِم َل ال َّلواتي ُه َّن
أارا ِم ُل َحقًّاَ 4 ،واإ ْن كانَ ْت أا ْر َملَ ٌة َلها أاول� ٌد
أاو أا ْحفا ٌد فَ ْليَتَ َع َّلموا أا َّول� ً أانَّ ُه بِال إ� ْحسا ِن
اإلى بَني بَي ِتهِم يَتَبَ َّررو َنَ ،ويُكا ِفئو َن
أ
مام
بِال َح َسنَ ِة والديهِمِ ،ل� أ َّن هذا َمقْبو ٌل ا َ
حيدةٌ،
الل ِه 5 .أا ّما ا َّلتي ِه َي أا ْر َملَ ٌة َحقًّا َو َو َ
ف ِ
رجاءها َعلى الل ِه َو ُموا ِظبَ ٌة
َهذ ِه قَ ْد أالق َْت َ
وات َوال ِّط ْل ِ
الصلَ ِ
بات َليلا ً َونَهاراً.
َعلى َّ
َ 6و أا ّما ا َّلتي تَ ْخ ِد ُم ال َّتنَ ُّع َم ِ
الفاس َد فَ َميتَ ٌة
صب ِ
الوصايا
ِه َي اإ ْذ ِه َي َح َّي ٌة 7 .أَاو ِ
ِهذ ِه َ
قيص ٍةَ 8 .واإ ْن كا َن أا َح ٌد
ِلكَي يَكُ َّن بِلا نَ َ
ِخاص ِت ِهَ ،ول�س َّيما أاول� ُد بَي ِت
ل� ي َ ْعتَني ب َّ
ال إ�يمانِ ،فَق َْد كَف ََر بِال إ�يما ِن َو ُه َو أا ْس َو أا
ِم ْن غَي ِر ال ُم ْؤ ِمني َن9 .ا ْختَ ْر أا ْر َملَ ًة َم ْن ل�
تَ ِق ُّل َع ْن ِس ّتي َن َسنَ ًة ُع ْمراً َوكانَ ْت َزو َج ًة
ِل َر ُج ٍل وا ِح ٍد10 .ولها َشها َدةُ أا ْعما ٍل َح َسنَ ٍة،
استَقبَلَ ْت
اإ ْن كانَ ْت قَ ْد َربَّ ْت أاول�داً ،اإ ِن ْ
باء ،اإ ْن غ ََسلَ ْت أا ْر ُج َل ِق ّديسي َن ،اإ ْن
غ َُر َ

5

10:5–15:4

سوس َع َل ْ
ين كو ْن
يكْ .ب َهوذ ا ْفتكر ْو ِف ْ
ال ّ ْق ْ
َمشْ غولْ ،بشا ْن ك ْل واِح ْد ي ْعرفْ لَقدّا ْم
م ِاشي اأنْ َت .وانْتب ْه لَ َن ْفسك ْولَ َت ْع ْ
ليمك
ص
ينَ :ل َس ْ
وا ْث ْ
بت ِف ْ
يت َهو ْذَ ،ت ت َْخلّ ْ
يس َم ْ
عولك.
نَ ْفسك ْو َهو ْذ َل ْ
لى َقنّعو
َعلى ش ِيخْ لا ت ْر َف ْع َص ْ
وتَ ،ب ِ
كَما َل يكو ْن اَأب ،والشَّ باب كَما
ْ
هات،
اخوتك وال َعجايز كَما َل يكونو ْن اأ ّم ْ
نات كَما َخواتك ْبك ْل َطها َرةَ .ك ّرم
والب ْ
َ
ِ
بالح ْق ،واَأ ْر َمل ْة َل لها
الاَرام ْل لَنّا اَأرام ْل َ
اولا ْد يا اولاد اولا ْدَ ،خلّي ي ْت َعلَّمو ْن اَأ َّو ْل
يتن ويكا َفو ْن اأ ّم ْن
س َب ْ
شي ي ْت َسدَّقو ْن َعلى ن ِا ْ
س
َوابوو ْنْ ،
من َل ها ْذ َم ْقبو ْل ع ْند اَللهَ .ب ْ
بالح ْق اَأ ْر َم ِلة ْو َوحي ِدة ،هاي َرجاها َعلى
لَ ّي ِا َ
الصلاة وال َّط َل ْب من اَلله
اَلله ْوداي ْم ف َّ
س هاي َل تخْ د ْم عيش ْة
بال َليل ْوب ْنها ْرَ .ب ْ
ِ
هي َطي ِبةَ .و ّصي ْب َهوذ
َفسا ْدَ ،مي ِتة يا ْو ِّ
يب :اَأينا َل
ْبشان الاَرامل يكونو ْن َبلا َع ْ
خاص ًة اولا ْد َبيت
م ُو ي ْعتني ف ن ِاسوْ ،و ّ
الايما ْن ،ها ْذ َك َف ْر بالايما ْنَ ،واخْ َر ْب واِ م
مومنينَ .بقى اخْ تا ْر اَأ ْر َم ِلة اَأينا لَ ّي ِا م ُو
الم ُو
ْ
كانت لر ّجا ْل واِح ْد.
ين َس ِنة ْو ْ
من ستّ ْ
اَأ ْز َغ ْر ْ
ْو َمشْ هو ْدلا َعلى ا ْعمال ْك َو ِ
يسةَ ،ل َر َّبت
ضافت غ ْر ْبَ ،ل َخ َّسلت ْاج َر ْين
اولا ْدَ ،ل
ْ
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21-11:5

ذايقينَ ،ل مشْ يت
ّيسينَ ،ل َر َّي ْ
حت م ْت ْ
َقد ْ
هلين
ف ك ْل َع َم ْل
ْ
صالح .الاَأرامل ّ
الج ِا ْ
َخلّ ْ
سيح
من َل ي ْت َگ َّبرو ْن َع ال َم ْ
يك منّ ْنْ ،
ين،
ويريدو ْن ي ْت َز َّوجو ْن .ويقو ْم حك ْم َع َل ْ
من َل نَ َكروا اإيمانن الا َ َّولْ .وي ْت َعلَّمو ْن
ْ
يت لَ َبيت.
من َب ْ
زاِ َع ال َك َس ْل ،ويدَورو ْن ْ
لى ي َكثرو ْن َحكي
س َع ال َك َس ْلَ ،ب ِ
ْوم ُو َب ْ
يح َكو ْن شي َل
زاِ ْوي ْنشغْلو ْن ف الاَباطيل ْو ْ
هلين
م ُو يلي ْقَ .بقى اَأري ْد َهو ْذ اَأرامل ّ
الج ِا ْ
َت ي ْت َز َّوجو ْن ويجبون اولا ْد وي َد ْبرون ْبيوتن،
وح ِدة للَّو ْم.
حجة ْ
ْولا ي ْع َطون ال َعدو ِّ
س َبدَوا يت ُوهو ْن َخ ْلف
ْ
من َل َّ
الس ْع ن ِا ْ
مومن يا موم ِنة
الشّ ِيطا ْنَ .ل كا ْن في
ْ
لهن اَأرام ْلَ ،خلّي َير َّبوون ْولا ي َث ْقلو ْن َع
ْ
ِ
ِ
البي َعة ْبشان تْساع ْد َع ال َّتما ْم َهو ْذ لَنّا اَأرامل
يسلكو ْن سلوك
ْب َح ّق ْو َحقي ْقْ .شي ُوخْ َل ْ
الاحترا ْم ْ
ين،
يس َتح ّقون ْ
طاق طا َق ْ
سْ ،
ْك َويّ ْ
بالا َ ْك َث ْر َهو ْذ َل ي ْت َعبو ْن ف الك ْل ِمة وال َّت ْعلي ْم.
من َل يقول ال ّ ْكت ِا ْب :لا تْش ْد ث ْم ثَو ْر ي ْدرز
ْ
ِ
مس َتح ْق اإ ْجرتوَ .على
الح ْن َطة والفاع ْل ْ
ين
ش ِيخْ مشْ َتكى لا ت ْق َب ْل اإلّا َعلى لْس ِان ا ْث َن ْ
خن
يا ث َّث ْشهو ْدَ .هو ْذ َل يخْ َطو ْن َوبّ ْ
قدّا ْم ك ّل انْسان ْبشا ْن باقي النّ ِاس يخافو ْن.
لب منّك ْبشَ ها ِدة قدّام اَلله ْو َر ْبنا َيس ُوع
اأ ْط ْ
تارين َت ت َْسي َهوذ
ال َمسيح ْو َملايكتو المخْ ْ
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12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

651

كت في
َّفر َج ْت َع ْن ُمتَضايِقي َن ،اإ ْن َسلَ ْ
ثات
ك ُِّل َع َم ٍل صا ِل ٍح 11 .أا ّما ال�أرا ِم ُل ال َح َد ُ
ف أَا ْع ِر ْض َع ْن ُه َّنِ ،ل�أنَّه َّن يَتَطا َو ْل َن َعلى
ال َمسي ِح َوي ُ ِر ْد َن أا ْن يَتَ َز َّو ْج َنَ 12 .وال ُحك ُْم
قائم ِل�أنَّ ُه َّن َج َح ْد َن اإيمانَ ُه َّن ال� أ َّو َل.
َعلي ُه َّن ٌ
َ 13و َعلا َوة ً َعلى ذ ِل َك ،يَتَ َع َّل ْم َن الك ََس َل
فَيَتَ َسكَّ ْع َن بَي َن البُ ِ
يوت ،ل� الك ََس َل
َلام َوي َ ْن َش ِغ ْل َن
فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل يُكْ ِث ْر َن الك َ
ليق14 .اإذاً
بِال�أباطي ِل َويَتَكَ َّل ْم َن بِما ل� ي َ ُ
ثات َوي ُ ْنجِ ْب َن أاول�داً
أا ُ
ريد أا ْن تَتَ َز َّو َج ال َح َد ُ
َوي ُ َدبِّ ْر َن بُيوتَ ُه َّن َول� ي ُ ْعطي َن ال َعد َّو ِع َّل ًة
لش ْت ِمِ 15 .ل� أ َّن ب َ ْعضاً قَ ْد ب َ َد ْأا َن ي َ ْضلُ ْل َن
ِل َّ
الشيطانِ 16 .اإ ْن كا َن ِل ُم ْؤ ِم ٍن أاو
َخ ْل َف َّ
ُم ْؤ ِمنَ ٍة أارا ِم ُل فَ ْليَعولو ُه َّن َول� يُثَ ِّق ْل َن َعلى
َنيس ِة ِلكَي تَ ِف َي بِحا َج ِة ال َّلواتي ُه َّن
الك َ
الشيوخُ ا َّلذي َن ي َ ْسلُكو َن
أارا ِم ُل ِب َح ٍّقُّ 17 .
َح َسناً ،ي َ ْستَ ِحقّو َن ا ْح ِتراماً ُمضا َعفاً،
َول�س َّيما ا َّلذي َن ي َ ْت َعبو َن في الكَ ِل َم ِة
تاب يَقو ُل :ل� تَك َُّم
َوال َّت ْعلي ِمِ 18 .ل� أ َّن ال ِك َ
ث َوراً دا ِرساً َوالفا ِع ُل ُم ْستَ ِح ٌّق اإ ْج َرتُ ُه.
َ 19على َشي ٍخ ل� تَ ْقبَ ْل َشكْوى اإلّ� َعلى
ِلسا ِن اثْنَي ِن أاو ث َلاث َ ِة ُشهو ٍد 20 .ا َّلذي َن
أ
مام ك ُِّل اإنْسا ٍن ِلكَي
ي ُ ْخ ِطئو َن َوبِّ ْخ ُهم ا َ
س 21 .أا ِ أ
مام الل ِه
خاف باقي ال ّنا ِ
يَ َ
ناش ُد َك ا َ
َو َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح َو َملائك ِت ِه ال ُم ْختاري َن
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أا ْن تُنَف َِّذ ِ
هذ ِه َول� تَتَ َس َّر ْع ِب ِفكْ ِر َك اإلى قَرا ٍر
َول� تصنَ ْع َشيئاً ِب ُمحابا ٍة.
22يَداً ل� تَ َض ْع َعلى أا َح ٍد ِبتَ َس ُّر ٍع َول�
تَ ْشتَ ِر ْك في َخطايا ا آ َخري َن .ا ْحف َْظ نَف َْس َك
ِب َطها َر ٍةِ 23 .م َن ال� آ َن فَصا ِعداً ل� تش َر ْب
ماء ،ب َ ِل ا ْش َر ْب قَليلا ً ِم َن ال َخ ْم ِر ِم ْن أا ْجل
ً
ِ 24
أ
أ
ُ
ناس
َم ِع َد ِت َك َوا ْسقا ِم َك ّ
الدائ َمة .ث َ َّم َة ا ٌ
َخطايا ُهم َم ْعروفَ ٌة َوتَتَق َّد ُم ُهم اإلى بَي ِ
ت
الق ِ
َضاء َوث َ َّم َة َم ْن تَ ْتبَ ُع ُهم ( َخطايا ُهم).
الصا ِل َح ُة
َ 25وهكَذا أايضاً ال� أ ْعما ُل ّ
يس ْت كذ ِل َك ل� ي ُ ْم ِك ُن
َم ْعروفَ ٌةَ ،وا َّلتي َل َ
أا ْن تَ ْخفى.
نير ال ُعبوديَّ ِة
ا َّلذي َن ُهم تَ ْح َت ِ
ِليَ ْح ِسبوا أا ْسيا َد ُهم ُم ْستَ ِحقّي َن ك َُّل
اس ُم الل ِه وتَ ْعلي ُم ُه
ا ْح ِترا ٍم ِلئَ ّلا يَكو َن ْ
ُع ْر َض ًة ِلل َّت ْج ِ
ديفَ 2 .وا َّلذين َل ُهم أا ْسيا ٌد
ُم ْؤ ِمنو َن ل� ي َ ْستَ ِخفّوا ِبهِم ِل�أنَّ ُهم اإخ َْوةٌ،
ب َ ْل ِليَ ْخ ِدمو ُهم أاكْثَ َر ِل� أ َّن ا َّلذي َن ي َ ْرتاحو َن
ب ِِخ ْد َم ِتهِم ُهم ُم ْؤ ِمنو َن َو َم ْحبوبو َن .ب ِ
ِهذ ِه
ال�أُمور ع ِّل ْم َوا ْطلُ ْب ِم ْن ُه ْم3 .اإ ْن كا َن ث َ َّم َة
اإنْسا ٌن ي ُ َع ِّل ُم تَ ْعليماً ا آ َخ َرَ ،ول� يَتَق ََّر ُب اإلى
السليم ِة َواإلى
كَ ِلما ِت َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح َّ
تَ ْعلي ِم تَقْوى الل ِه4 ،فَهذا ُمتَكَ ِّب ٌر َو ُه َو ل�
لى ب ِ
ش
ِداء ال ِّنقا ِ
ي َ ْع ِر ُف َشيئاً ،ب َ ْل ُه َو ُم ْبتَ ً
َوالجِ دا ِل في كَ ِلما ٍ
ت يَتَ َو َّل ُد ِم ْنها ال َح َس ُد
َو ِ
س
عاج أُانا ٍ
صام َو ُخ ْب ُث ال ِّن َّيةَ 5 .واإ ْز ُ
الخ ُ

6

5:6–22:5

تس َت ْعجل ْبف ْكر ْك َل شيْ ،ولا
الاَوامر ْولا ْ
ين.
ت َْسي شي ْبو ّچ ْ
اإي ْد َعلى اأ َّحد ْب َع َج ِلة لا ت ّ
ْحطْ .ولا
ات َغيركْ .اح ْ
فظ نَ ْفسك
ف َخط ّي ْ
تشْ تر ْك َ
الس ْع َل َبع ْد َمي لا تشْ َر ْب،
ْب َطها َرة .م َّ
لى ْاش َرب ْش َو ِّية َخ ْمر ْبشا ْن م ْع ْ
دتك
َب ِ
اتن
س َخط ّي ْ
وا ْمراضك الدّاي ِمة .في ن ِا ْ
َم ْع ِ
ّامن ت ْمشي لل َم ْح َك ِمةْ ،وفي
روفة ي ِا ْوقد ْ
فن ت ْمشيْ .ونَ ْفس
اتن َخ ْل ْ
س َخط ّي ْ
ن ِا ْ
الحة َم ْع ِ
روفة ي ِاْ ،ولَ ّي ِا كذاِ
الشِّ ي ،ا ْعمال ّ
الص َ
اللاخْ م ُو ت ْنخبي.
22

23

24

25

6

َهو ْذ َلنّ ِا َت ْح ْت نير العبود ِّيةَ ،خلّي
ين ك ّل
ْ
مس َتح ّق ْ
اسياد ْن ْ
يحسبون ْ
احترامْ ،بشا ْن لا اأ َّحد ي ْكف ْر باسم اَلله
ْ
مومنين ،لا
ْو َت ْعليموَ .هو ْذ َل لهن ْاسيا ْد
ْ
لى اأ ْك َث ْر لاز ْم
خوتنَ ،ب ِ
يس َت َخ ّفو ْن َعلى لَنّ ِا اأ ْ
ْ
ِ
بوبين َهو ْذ َل
يخْ دموو ْن َعلى لَنّا اخْ وِة ْو َم ْح ْ
لب منّ ْن.
متن .كذاِ َعلّ ْ
ي ْرتاحون ْبخ ْد ْ
من وا ْط ْ
َل كا ْن في انْسان ي َعلّ ْم َغي ْر َت ْعليمْ ،وم ُو
يجي ِ
لكلامي َر ْبنا َيس ُوع ال َمسيح ال َم ْزبو َطة
ْولَ َت ْعلي ْم َخوف اَلله ،هذا ي ْت َگ َّبر ْوه ّواِ شي
قاش
م ُو ي ْعرفْ َ ،ب ِ
ض بالجدا ْل والنّ ْ
لى َمريِ ْ
ف ِ
كلامي م ُو ي ْط َل ْع منّ ْن َغي ْر َح َسد ْوق ِاتيل
س َعقلن فاسد
ْوكفر ْونِ ِّية َخبي ِثة ،وا ْز ْ
عاج ن ِا ْ
2

3

4

5
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16-6:6

الح ْق ي ْفت ْكرو ْن َخوف اَلله
ْو َم ْح ْ
رومين م َ
من َل
من َهو ْذْ ،
س انْ َت ا ْب َع ْد ْ
تجا َرةَ .ب ّ
ِ
هي َت ْقوى اَألله َو ْق ْت َل
تجارتْنا اَأ ْع َظ ْم ياْ ،و ِّ
من َل شي ما َدخَّ ْلنا لل ّدنْي ِا
نوعينْ .
نْكو ْن َق ْ
ْو َم ْعروفْ زاِ ْولا منّا نْت ِيق نْط ِال ْعْ .بشا ْن هاي
س َل يريدون
سَ .ب ْ
ي ْكفانا م ال ّدنْي ِا اَأ ْكل ْول ْب ْ
ف
ِ
الغنى ،يقَعو ْن ف َتجارب و ْفخاخ ْو َ
سف
شَ ْهوات ْكثي ْر َحمقا ْوماأ ِذ ِّية ْت َغ ّرق النّ ِا ْ
من َل اَأص ْل ك ّل الّشْ رور
والهلا ْكْ .
الفَسا ْد َ
ْم َح ّبة الما ْل واِْ ،وفي ن ِاس ْاش َت َهو ُه ْوضاعوا
ف َبلاوي ْكثي ْر.
فوسن َ
م الايمان ْو َدخَّ لوا نْ ْ
من َهو ْذ
رب ْ
س انْ َت يا انْسان اَلله ا ْه ْ
َب ّ
وا ْعدي َخ ْلف الب ّر ْو َخ ْلف ال َّت ْقوى ْو َخ ْلف
الايمان ْو َخ ْلف ال ّ ْم َح ِّبة ْو َخ ْلف ال َّتح ّمل
لب ف ال ّ ْمغالَ ِبة
ْو َخ ْلف ال َّتواض ْعْ .وغ ِا ْ
الحةْ ،مغالبة الايمانْ ،و َح ّصل َحياة
ّ
الص َ
يت وا ْع َت َرفت ا ْعترافْ
الا َأ َبد ِّية َل لها انْ َد َع ْ
لب منّك
ْ
صالح قدّام ْشهود ْكثي ْر .اأ ْط ْ
ِ
محيي الك ّل ْو َيس ُوع
ْبشَ هادة قدّام اَلله ْ
س
ال َم ْ
وس بيلا ُط ْ
سيح َل شَ َه ْد قدّا ْم ب ْنط ّي ْ
شَ ها ِدة ْك َو ِ
تحفَظ ال َوص ِّية َبلا
يسةَ ،ت ْ
كشف َر ْبنا
يب دي لَ َم ْن ي ْن
ْ
عذر ْولا َع ْ
ف
سيح ،ها ْك َل َت َيب ّينو َ
َيس ُوع ال َم ْ
َو ْق ْتو اَلله ال ّ ْمبا َرك والقَوي ْب َو ْحدوَ ،ملك
باب ،ها ْك َل ه ّواِ ْب َو ْحدو
الّملوك ْو َر ّب الا َأ ْر ْ
6
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ِ
فاسدي ال َع ْق ِل ُم َج َّردي َن ِم َن ال َح ِّق ي َ ُظ ّنو َن
تَقْوى الل ِه ِتجا َرةً .أا ّما أانْ َت ف أَابْ ِع ْد َع ْن
ِ
وف
هؤل�ءِ 6 ،ل� أ َّن ِتجا َرتَنا أا ْع َظ ُم َو ِه َي َخ ُ
الله َم َع القنا َع ِة بِما يَكْفيِ 7 .ل�أنَّ ُه َل ْم
روف أايضاً
نُ ْد ِخ ْل َشيئاً اإلى العا َل ِم ،و َم ْع ٌ
أانَّنا ل� نَ ْستَطي ُع أا ْن نُخ ِر َج ِم ْن ُهِ 8 .لذا كَفانا
َم ْأاك ٌَل َو ِك ْس َوةٌ 9 .أا ّما ا َّلذين ي َ ْطلُبو َن ال ِغنى
فَ إانَّ ُهم ي َ ْسقُطو َن في تَجا ِر َب َو ِفخا ٍخ َوفي
َش َهوا ٍ
اس
ت كَثي َر ٍة َغ ِب َّي ٍة َو ُم ْؤ ِذي ٍة تُ ْغ ِر ُق ال ّن َ
في الفَسا ِد َوال َه ِ
لاكِ 10 .ل� أ َّن أا ْص َل ك ُِّل
الشرور ُه َو َم َح َّب ُة الما ِلَ ،و ُه َ
ناس
ُّ
ناك أُا ٌ
اشتَ َهوهُ ف ََض ّلوا َع ِن ال إ�يما ِن َو أا ْد َخلوا
ْ
َثير ٍة 11 .أا ّما أانْ َت يا
نُفو َسهم في بَلايا ك َ
اإنسا َن الل ِه فَا ْه ُر ْب ِم ْن ِ
راء
هذ ِه َوا ْرك ُْض َو َ
راء
راء ال إ�يما ِن َو َو َ
راء ال َّتقْوى َو َو َ
الب ِِّر َو َو َ
واض ِع.
راء ال َّت ُ
راء ال َّت َح ُّم ِل َو َو َ
ال َم َح َّب ِة و َو َ
لاب ال إ�يمانِ،
َ 12و ْ
غالب ِغلاباً صا ِلحاًِ ،غ َ
عيت
َو أا ْد ِر ِك ال َحياةَ ال�أبَديَّ َة ا َّلتي اإ َليها ُد َ
أ
مام ُشهو ٍد
َوا ْعتَ َرف َْت ا ْع ِترافاً صا ِلحاً ا َ
كَثيري َن 13 .أُا ِ أ
مام الل ِه ُم ْحيي الك ُِّل
ناش ُد َك ا َ
أ
مام بيلا ُط َس
َويسو َع ال َمسي ِح ا َّلذي َشه َِد ا َ
طي َشها َدة ً َح َسنَة 14 ،أا ْن تَ ْحف َ
َظ
البُ ْن ِّ
الو َص َّي َة بِلا ك ََد ٍر َول� َعي ٍ
ب َح ّتى ُظهو ِر َربِّنا
َ
15
يَسو َع ال َمسي ِح ،ذ ِل َك ا َّلذي َسيُ ْظ ِه ُره في
َوي َو ْح َدهَُ ،م ِل ُك
َو ْق ِت ِه الل ُه ال ُمبا َر ُك َوالق ُّ
ال ُم ِ
لوك َو َر ُّب ال� أ ْربا ِبَ 16 ،
ذاك ا َّلذي َو ْح َدهُ
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ل� يَفْنىَ ،وي َ ْسكُ ُن في نو ٍر ل� يَقْوى اإنْسا ٌن
أا ْن ي َ ْقتَ ِر َب ِم ْن ُهَ .ل ْم َيرهُ اإنْسا ٌن ِم ْن بَي ِن
البَ َش ِر َول� ي َ ْستَطي ُع أا ْن يَراهَُ ،ل ُه الكَرا َم ُة
ص
السلطا ُن اإلى أَاب َ ِد ال�آبِدي َن اآمي َن 17 .أاو ِ
َو ُّ
ياء هذا العا َل ِم أالّ� ي َ ْش َمخوا ب أِافْكا ِر ِهم
أا ْغ ِن َ
َول� ي َ َّت ِكلوا َعلى ال ِغنى ا َّلذي ل� ي ُ َّتك َُّل
َعلي ِه ،ب َ ْل َعلى الل ِه ا َّلذي ي ُ ْعطينا ك َُّل
َش ٍ
يء ِب ِغنى ِل َهنائناَ 18 .و ْليَ ْع َملوا أا ْعمال� ً
صا ِل َح ًة َو أا ْن ي َ ْغتَنوا في أا ْعما ٍل َح َسنَ ٍة
ويَكونوا ُم ْستَ ِع ّدي َن ِلل َع ِ
طاء َوال ُمشا َركَ ِة.
َ 19و أا ْن ي ُ ْرسوا ِل�أنْف ُِسهِم أاساساً صا ِلحاً
ِل َش ْأا ِن ال ُم ْستَ ْقبَ ِل كي يُد ِركوا ال َحياةَ
ال َحقيق َّي َة20 .يا تيموثا ُو ُس ،ا ْح َر ْص َعلى
ما أاو ِد َع َل َد َ
واع الكَلا ِم
يك! َوا ْه ُر ْب ِم ْن أانْ ِ
الباط ِل َو ِم ْن ُمعا َرضا ِت ال ِع ْل ِم الكا ِذ ِ
ب،
ِ 21ل� أ َّن ا َّلذي َن ي ُ ِق ّرو َن ِب ِه َض ّلوا َع ِن ال إ�يمانِ.
ال ِّن ْع َم ُة َم َع َك اآمي َن.

21-17:6

كن ف نور انْسا ْن م ُو يت ِيق
يس ْ
م ُو ي ْفنىْ ،و ْ
س ما ارا ُه ْولا يت ِيق يرا ُه،
ي َق ّر ْبلوَ ،و َّ
اح ْد م النّ ِا ْ
ل ُه ال َك ِ
ين.
دين اآ ّم ْ
والسل َطة لا َأ َبد الا آ ْب ْ
رامة َّ
يين لا ي ْت َگ َّبرو ْن
گين َهال ّدنْي ِا هاي َو ّص ْ
زن ِا ْ
الغنى َل ما في
با ْفكارنْ ،ولا يتّكلو ْن َع ِ
لى َعلى اَلله ها ْك َل ي ْعطينا
َع َليو اتّكالَْ ،ب ِ
ك ْل شي بالك ْثرِة َت ن ْت َهنّاْ .و َخلّي ي ْع َملون
ا ْعما ْل صالْ َحة ْوي ْن َغ َنو ْن ف ا ْعمال ْك َو ِ
يسة
ّين ي ْع َطو ْن ويشا ْركو ْن،
مس َتعد ْ
ويكونو ْن ْ
صالح َل شي
ساس
ْ
وياَأ ّسسو ْن لَ َن ْف ْ
سن اَأ ْ
الحياة
يح ْصلون َ
المس َت ْق َب ْلَ ،ت َ
َل ف ْ
س ،دي ْر ْ
بالك َعلى
َ
الحقيق ِّية .يا تيم ُو ُ
ثاو ْ
رب من ْاشكال
َوديع ْة َل انْ َح ْط ع ْند ْك ،وا ْه ْ
ال َكلام الباطل ْومن ْمعا َرضات الع ْلم
من َل َهو ْذ َل يق ّرون ْوي ْق َبلو ْن
ابْ ،
الگ ّذ ْ
ِفيو ،ضاعوا م الايمان .النّ ْع ِمة َم ْ
ين.
عك اآ ّم ْ
17

18

19

20

21
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مكتوب بولس
ال َّرسول الثّاني
ثاوس
لتيم ُو ُ

الثانية اإلى تيموثاوس

بولس َرسو ْل َيس ُوع ال َمسيح ْب إارادة اَلله
ْ
ْ
سيح.
الحياة َل َ
ف َيس ُوع ال َم ْ
و ْب َو ْعد َ
بيب .ن ْع ِمة ْو َر ْح ِمة
ثاوس الا ْبن َ
لَتيم ُو ُ
الح ْ
من َر ْبنا َيس ُوع
ْو َسلا ْم من اَلله الاآب ْو ْ
من ج ّد
ال َم ْ
سيح .اَأ ْحمد اَلله َل ا ْعبدو ْ
ْجدودي ْب َضمي ْر طاه ْر َو ْق ْت َل ا ْذ ْ
كرك
ف َصلاواتي بال َلي ْل وب ْنها ْرَ ،و ْاشتاق
دايم َ
اَأراك َوا ْت َذكَّر ْدم ُو ْ
عك َوا ْت َع ّبا َف َر ْح َو ْق ْت َل
ف
من َقب ْل َ
الحقيقي َل كا ْن ْ
ا ْت َذكَّ ْر اإيمانك َ
لوئيس وا ّمك اأونيقي ْوع ْندي
َق ْل ْب اأمّ اأ ّمك
ْ
قين ْ
من هاي اَأ َذكّر ْك َت ْتشَ ّغ ْل
فيك زاِْ .
َي ْ
َموهبة اَلله َل ْ
من َل
بسيامة ايديْ ،
فيك ْ
لى ُرو ْح ق ِّوة
ما َعطانا اَلله ُروح َخوفْ َ ،ب ِ

بو ُل ُس َرسو ُل يَسو َع ال َمسي ِح ِب إارا َد ِة
الل ِه َوب َِو ْع ِد ال َحيا ِة ا َّلتي في يَسو َع
ال َمسي ِح2 .اإلى تيموثا ُو َس ال�بْ ِن ال َحبي ِ
ب.
لام ِم َن الل ِه ال� آ ِ
ب َو ِم ْن
ِن ْع َم ٌة َو َر ْح َم ٌة َو َس ٌ
َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح 3 .أا َح َم ُد الل َه ا َّلذي
أا ْعبُ ُدهُ أاباً َع ْن َج ٍّد ب َِضمي ٍر طا ِه ٍر اإ ْذ أا ْذك ُُر َك
تاق
دائماً في َصلواتي َليلا ً َونَهاراًَ 4 ،و أا ْش ُ
اإلى ُر ْؤي ِت َك َو أاتَ َذك َُّر ُدمو َع َك ِل� أ ْمتَ ِل َئ فَ َرحاً
5
قيقي ا َّلذي َح َّل أا َّول� ً
بَتَ َذكُّري اإيمانَ َك ال َح َّ
لوئيس َو أُا ِّم َك أاونيقا َومو ِق ٌن
في أُا ِّم أُا ِّم َك
َ
أانَّ ُه َ
فيك أايضاًِ 6 .لذا أُا َذك ُِّر َك أا ْن تو ِق َظ
َمو ِهبَ َة الل ِه ا َّلتي َ
فيك ب َِو ْض ِع يَديِ 7 .ل� أ َّن
روح َخو ٍ
روح قُ َّو ٍة
ف ،ب َ ْل َ
الل َه َل ْم ي ُ ْع ِطنا َ

الرسول
رسالة بولس ّ

1
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َو َم َح َّب ٍة َو َو ْع ٍ
ظ8 .فَلا تَ ْخ َج ْل اإذاً ب َِشها َد ِة
الشرو َر
َربِّنا َول� بي أانا أاسي ِر ِه ،ب َ ْل تَ َح َّم ِل ُّ
َم َع ا ِل إ�نْجي ِل ِبق َُّو ِة الل ِهَ 9 .
ذاك ا َّلذي
َخ َّل َصنا َو َدعانا َد ْع َوة ً ُمق ََّد َس ًة ل� ِب َح َس ِ
ب
أا ْعما ِلنا ،ب َ ْل ِب َح َس ِ
ب اإرا َد ِت ِه َو ِن ْع َم ِت ِه ا َّلتي
أُا ْعطيَ ْت َلنا في يَسو َع ال َمسي ِح قَ ْب َل ك ُِّل
ال� أ ْز ِمنَ ِةَ 10 .وتَ َج َّل ِت ال� آ َن ِبتَ َج ّلي ُم َخ ِّل ِصنا
وت َو أا ْظ َه َر
يَسو َع ال َمسي ِح ا َّلذي أابْ َط َل ال َم َ
الزوا ِل بِال إ�نْجي ِل11 ،ا َّلذي
ال َحياةَ َو َع َد َم َّ
نت في ِه كا ِرزاً َو َرسول� ً َو ُم َع ِّلماً ِللاأُ َم ِم.
ُع ِّي ُ
ِ 12لهذا أايضاً أات َح َّم ُل ِ
هذ ِهَ ،ول� أاخْزى،
ِل�أنّي عا ِر ٌف ِب َم ْن اآم ْن ُت َومو ِق ٌن أانَّ ُه قا ِد ٌر
أا ْن ي َ ْحف ََظ لي َودي َعتي اإلى ذ ِل َك اليو ِم.
السلي َم ُة ا َّلتي
ِ 13لتَك ُْن َل َك الكَ ِل ُ
مات َّ
َس ِم ْع َت ِم ّني َدليلا ً في ال إ�يما ِن وال َم َح َّب ِة
ال ّل َذي ِن في يَسو َع ال َمسي ِح.
14
س
الصالح َة بِرو ِح الق ُُد ِ
الودي َع َة ّ
ِا ْح َف ِظ َ
ا َّلذي َسكَ َن فينا 15 .أانْ َت تَ ْعلَ ُم أانَّ ُه قَ ِد
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن في ا ِآس ّيا كُ ُّل ُهم
ا ْرتَ َّد َع ّني
ِنيس.
ا َّلذي َن ِم ْن ُه ْم
رموگي ُ
فوگلو ُس َو َه ُ
ُ
ِ 16ليُ ْع ِ
روس،
ط َربُّنا َر ْح َم ًة ِلبَي ِت أا
نيسيفو َ
ُ
ِل�أنَّ ُه أارا َحني ِمراراًَ ،وب َِس ِ
لاس ِل قُيودي
17
جاء اإلى روما
َل ْم ي َ ْخ َج ْلَ .ول ِك َّنه حي َن َ
جدنيِ 18 .ليُ ْع ِط ِه َربُّنا
بِا ْج ِتها ٍد َطلَبَني ف ََو َ
أا ْن يَجِ َد َر ْح َم ًة ِع ْن َد َربِّنا في ذ ِل َك اليو ِم.

18-8:1

ف شَ ها ِد ْة
تستحي َ
و ْم َح ِّبة ْو َو ْع ْظَ .بقى لا ْ
لى ت َْح َّمل الّشْ رو ْر
َر ْبنا ْولا في اَأنا َيسيروَ ،ب ِ
َمع الانْجيل ْبق ّوة اَلله .ها ْك َل َخلَّ ْصنا
ْو َدعانا َد ْعوِة ْم َقد َِّسة م ُو ْبموجب ا ْعمالنا
موجب اإرادتو ْون ْعمتو َل انْ َع َط ْت
لى ْب
َب ِ
ْ
سيح َقب ْل ك ّل ال َّزما ْن.
لنا َ
ف َيس ُوع ال َم ْ
الس ْع َو ْق ْت َل َب َّين ْم َخلَّ ْصنا َيس ُوع
ْو َب َّينت َّ
الحياة
ال َم ْ
سيح َل َب َّطل ال َموت ْو َو ّرى َ
والخلو ْد بالانْجي ْلَ ،ل ْت َع َّي ْن ُت ِفيو كارز
من هاي زاِ اَأت َْح َّم ْل
ْو َرسو ْل و ْم َعلّ ْم للا َم ْمْ .
من َل ا ْعرفْ ف
كسفْ ،
َهالاتْعابْ ،وم ُو انْ ْ
يح ْ
فظ لي َوديعتي
من اآ َم ْن ُت ْوم ْقتنع اَنا يت ِي ْق ْ
ْ
لاك َاليو ْم .ا ْقوال ال َمزبو َطة َل سم ْع ْت
منّيَ ،خلّي تْكو ْن ْ
لك َدلي ْل ف الايمان
سيح.
وال ّ ْم َح ِّبة َل َ
ف َيس ُوع ال َم ْ
8

9

10

11

12

13

القدس
الحة ْب ُروح
ْاحفَظ ال َودي َعة ّ
الص َ
ْ
رجعوا
َل َس َك ْن فينا .اأنْ َت ت ْعرف هاي َل ْ
ف اآس ّيا َل منّ ْن فوگل ُوس
منّي كلّ ْن َهو ْذ َل َ
يت
نيسَ .ر ْبنا ي ْعطي َر ْح ِمة لَ َب ْ
ْو َهرم ُوگ ِي ْ
من َل ْكثي ْر َو ْق ْتات َر َّي ْحني،
سْ ،
اَأنيسيف ُو ُرو ْ
لى َو ْق ْت َل
فَ .ب ِ
ْوف زن ِاجيري ما انْ َك َس ْ
جا لَ ُروما ْب َن ْ
شاط َد َّو ْر َع َلي َوارانيَ .ر ْبنا
ي ْع ِطيو َت يّرى َر ْح ِمة ع ْن ْد َر ْبنا فاك َاليو ْم.
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13:2–18:1

ف اإفس ُوس ،اأ ْك َث ْر ت ْعرف
َو ْاش َق ْد َخ َد ْمني َ
انْ َت.
َبقى اأنْ َت يا ا ْبني ْت َق ّوى ف النّ ْع ِمة َل
سيحْ .و َهو ْذ َتعاليم َل
َ
ف َيس ُوع ال َم ْ
من َودي َعة
سم ْع ْت منّي بيد ْشهود ْكثي ْر َسلّ ْ
مينين ي ْط َل ْع بيدن ي َعلمو ْن َغير ْن زاِ.
لَن ِاس اَأ ْ
وت َْح َّمل الّشْ رور كَما َع ْس َكري صالح
سيح .ما في انْسا ْن يخْ د ْم
لَ َيس ُوع ال َم ْ
َع ْس َكر ِّية ْويتْشَ ْر َب ْ
ف شَ غْلات ال ّدنْي ِا
ك َ
ْبشان َير ّضي ها ْذ َل اخْ تارو َع ْس َكريْ .و َل
ي ْتغالَ ْب ،م ُو ي ْت َكلَّ ْل َل ما تْغالَب َع القانو ْن
اح َل ي ْت َع ْب لاز ْم اَأ َّو ْل واِح ْد
والق ِا ْع ِدة .ف ّل ْ
ياك ْل من ْثمارو .ا ْف َهم شي َل اقولَْ .ر ْبنا
ي ْع ْ
طيك ح ْك ِمة ف ك ْل شي .ا ْذك ْر َيس ُوع
يتين ،ها ْك لَ ّواِ
ال َم ْ
من َبين ال َم ْ
سيح َل قا ْم ْ
من نَس ْل داهود ْبموجب ْبشارتيَ ،ل ْبشانا
ْ
اَأ ْحمل ْشرو ْر حتّى الّقيو ْد كَما فاعل ْشرور،
لى ك ْلمة اَلله م ُو ت ْت َق َّي ْدْ .بشا ْن هاي
َب ِ
تارينَ ،ت
اَأت َْح َّم ْل ك ْل شيْ ،بشان المخْ ْ
سيح َم ْع
لاص َ
ف َيس ُوع ال َم ْ
َيرو ْن هنّ ِا زاِ َخ ْ
َم ْج ْد اَأ َبدي .ك ْلم ْة س ْد ْقَ :ل م ْتنا َمعو،
نصب ْرَ ،ت
عيش زاِ َمعوْ .و َل كا ْن ْ
َت نْ ْ
ن ْم ْ
لك زاِ َمعوْ .و َل كا ْن ن ْكف ْر ِفيو ،ه ّواِ زاِ َت
من ِفيو ،ه ّواِ ف
ي ْكف ْر فيناْ .و َل ما كنّا نْاآ ْ
من َل م ُو يت ِي ْق ي ْكفر ْب َن ْفسو.
اإيمانو ي ْبقىْ ،
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فسس ،أانْ َت أا ْع َر ُف
َوك َْم َخ َد َمني في اإ َ
بِذ ِل َك.
أ
ني في ال ِّن ْع َم ِة ا َّلتي
فَتَق ََّو انْ َت اإذاً يا ب ُ َّ
في يَسو َع ال َمسي ِحَ 2 .
عاليم
وتلك ال َّت َ
ا َّلتي َس ِم ْع َت ِم ّني ب ُِشهو ٍد كَثيري َن أاو ِد ْعها
ناء ي َ ْستَطيعو َن أا ْن ي ُ َع ِّلموا اآ َخري َن
أُاناساً أُا َم َ
دي صا ِل ٍح
أايضاًَ 3 .وتَ َح َّمل ُّ
الشرو َر كَ ُج ْن ٍّ
ِليَسو َع ال َمسي ِح4 .ل� أا َح َد يَتَ َج َّن ُد َوي َ ْرتَب ُِك
الدنْيا ِلكَي ي ُ ْر ِض َي ا َّلذي اخْتا َرهُ.
في أُامو ِر ُّ
َ 5واإ ْن تَبارى أا َح ٌد فَلا يُك َّل ُل ما َل ْم يَتبارى
ِب َح َس ِ
اح ا َّلذي يت َع ُب
ب القانونِ6 .ال َف ّل ُ
يَجِ ُب أا ْن يَكو َن أا َّو َل َم ْن ي َ ْأاك ُُل ِم ْن ِثما ِر ِه.
7
الر ُّب ِحكْ َم ًة في
ِا ْف َه ْم ما أاقو ُلِ .ليُ ْع ِط َك َّ
ك ُِّل َش ٍ
يءُ 8 .ا ْذك ُْر يَسو َع ال َمسي َح ا َّلذي
قام ِم ْن بَي َن ال� أ ْموا ِت َ
ذاك ا َّلذي ِم ْن نَ ْس ِل
َ
9
داوو َد ِب َح َس ِ
ب بِشا َرتي ،ا َّلتي ب َِسبَبِها
أا ْح ِم ُل ُشروراً َح ّتى القُيو ِد كَفا ِع ِل ُشرو ٍر،
يس ْت ُم َق َّي َدةًِ 10 .م ْن
َول ِك َّن كَ ِل َم َة الل ِه َل َ
أا ْج ِل هذا أاتَ َح َّم ُل ك َُّل َش ٍ
يءِ ،م ْن أا ْج ِل
ال ُم ْختاري َنِ ،ليَجِ دوا ُهم أايضاً َخلاصاً في
دي11 .صا ِدقَ ٌة
يَسو َع ال َمسي ِح َم َع َم ْج ٍد أاب َ ٍّ
ِه َي الكَ ِل َم ُة :اإ ْن ُم ْتنا َم َع ُه ،فَ َم َع ُه أايضاً
َسنَ ْحياَ 12 .واإ ْن كُ ّنا نَ ْصب ُِر ،ف ََسنَ ْم ِل ُك
أايضاً َم َع ُه .فَ إا ْن نُ ْن ِك ْرهُ ،ف ََسيُ ْن ِك ُرنا ُه َو
أايضاًَ 13 .واإ ْن َل ْم نُ ْؤ ِم ْن ِب ِه فَ ُه َو ي َ ْبقى
ُم ْؤتَ َمناً ِل�أنَّ ُه ل� ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي ُ ْن ِك َر نَف َْس ُه.
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أ
ِهذ ِه ال َّتعليما ِت َو ِ
َ 14ذك ِّْر ُهم ب ِ
مام
ناش ْد ُهم ا َ
َربِّنا أالّ� ي َ ْختَ ِصموا ِبكَ ِلما ٍ
ت ل� نَ ْف َع ِم ْنها
ِ
ِل َخرا ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن ي َ ْس َمعو َنَ 15 .وا ْج َه ْد
ب
أ
أ
مام الل ِه عا ِملا ً
قيم نَف َْس َك بِالكَما ِل ا َ
ا ْن تُ َ
بِلا َعي ٍ
ِاس ِتقا َم ٍة كَ ِل َم َة ال َح ِّق.
ب يَكْ ِر ُز ب ْ
16ال� أ ْقوا ُل الفا ِر َغ ُة ا َّلتي ل� َم ْن َف َع َة ِم ْنها
ا ْرف ُْضهاِ ،ل�أنَّ ُهم يَزيدو َن َعلى كُ ْف ِر ِهم
أا َ
ولئك ا َّلذي َن ي َ ْن َش ِغلو َن بِها أاكْثَ َر ف أَاكْثَ َر.
17
رعى ب ِ
ِواس َط ِة
وكَ ِل َمتُ ُهم كَاآ ِكلَ ٍة تُ ْم ِس ُك َم ً
كَثيري َن ،ا َّلذي َن أا َح ُد ُهم هومينا ُو ُس َوال� آ َخ ُر
فيليطوسِ 18 ،
هؤل�ء ا َّلذي َن َض ّلوا َع ِن
ُ
أ
ال َح ِّق َو ُهم يَقولو َنِ « :قيا َم ُة ال� ْموا ِت قَ ْد
سَ 19 .ول ِك َّن
َح َدث َْت» َوقَلَبوا اإيما َن أُانا ٍ
قائمَ ،و َل ُه هذا
أا َ
قيقي ٌ
ساس الل ِه ال َح َّ
الر ُّب ا َّلذي َن ُهم َل ُه».
ال َخ ْت ُمَ « :وي َ ْع ِر ُف َّ
َو « ْليَ ْفتَ ِر ْق َع ِن ال إ�ثْ ِم ك ُُّل َم ْن ْيدعو ا ْس َم
يس في ِه
الر ِّبَ 20 ».ول ِك َّن بَيتاً كَبيراً َل َ
َّ
أ
أ
أاواني َذ َه ٍ
ب او ِف َّض ٍة فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل اواني
َخ َش ٍ
ض ِللكَرا َم ِة
ب َوفُخا ٍر أايضاً ،ب َ ْع ٌ
َوب َ ْع ٌض ِلل َمهانَ ِة21 .اإذاً َم ْن ي ُ َط ِّه ْر نَف َْس ُه
ناء طا ِهراً
ِم ْن ِت َ
لك ال�أُمو ِر ،ف ََس َ
وف يَكو ُن اإ ً
ِللكرام ِة ُملائماً ِل� ْس ِت ْعما ِل َربِّه ُم َع ًّدا ِلك ُِّل
َع َم ٍل صا ِل ٍحِ 22 .م ْن ك ُِّل َش َه ِ
الصبا
وات ِّ
اهر ْبَ ،وا ْرك ُْض َخ ْل َف الب ِِّر َوال إ�يما ِن
ُ
السلا ِم َم َع ا َّلذي َن ي َ ْدعو َن
َوال َم َح َّب ِة َو َّ
َربَّنا ِب َق ْل ٍ
ل�ت ال َغب َّي ُة
ب طا ِه ٍر23 .ال ُمجا َد ُ

23-14:2

لب منّن ْبشَ ها ِدة
َذكّرن ْبهال َّت ْع ْ
ليمات وا ْط ْ
قدّا ْم َر ْبنا لا يع ِالْجو ْن َب ْعضن ْب ِ
كلامي َبلا
واج َه ْد
يس َمعو ْن.
ْ
راب َهو ْذ َل ْ
فاي ِدة لَ َخ ْ
َت ْت َق ّيم نَ ْف ْ
سك بال َكما ْل قدّام اَلله شَ غّيل
باس ِ
تقامة ك ْلمة
م ُو م ْنعا ْر ف شي ي ْكر ْز ْ
الحق .ا ْقوال البا ْط ِلة الفا ْر َغة َل ما ِفيا
َ
من َل اأ ْك َثر يزيدو ْن َعلى
َم ْن َف َعة دي ْرلا َظ ْهر ْكْ ،
متن كَما
ك ْفر ْن َهو ْك َل ي ْنشغْلو ْن ِفياْ .وك ْل ْ
واسطة ْكثي ْر ،واِح ْد
ال ِا آك ِلة ِ
رعى َت ت ْمسك ْب ْ
سَ ،هو ْذ َل
منّ ْن هوم ِي ُ
س والْلاخْ فيليط ُو ْ
ناو ْ
يتين
الح ّق ْوهنّ ِا يقولو ْن« :قي ِامة ال َم ْ
ضاعوا م َ
س
سَ .ب ْ
صارتْ »،ويقلبو ْن اإيما ْن ن ِا ْ
الخت ْم ها ْذ َل
اَأساس اَلله َح ْق قاي ْم واِ ْول ُه َه َ
توب ِفيو« :وي ْعرفْ ال َّر ْب َهو ْذ لَنّ ِا ل ُه،
َم ْك ْ
«خلّي يفرق م الاثم ك ْل من يدعي اسم
ْو َ
س َفراي ْغ
س َبيت ال ّ ْگبي ْر م ُو َب ْ
ال َّر ْبَ ».ب ْ
من َخشَ ب
من ّ
فضة ِفيوَ ،ب ِ
لى ْ
من َذ َه ْب يا ْ
ْ
ِ
ِ
ْوفخّ ا ْر زا ،منّ ْن لل َكرامة ْومنّ ْن لل َمهانِة.
يح ْ
من َفرايغ
َبقى انْسا ْن َل ْ
فظ نَ ْفسو طاه ْر ْ
ال َمهانِة َهوذ ،يس ِير ْفرا ْغ طاه ْر لل َك ِ
رامة َخ ْرج
صالح.
ْاست ْعما ْل َربّو ،حاض ْر َل ك ْل َع َم ْل
ْ
رب وا ْعدي
من ك ْل شَ ْه ْ
ْ
وات اإيّ ِام الّزغر ا ْه ْ
والسلا ْم َم ْع َل
َخ ْلف الب ْر والايما ْن وال ّ ْم َح ِّبة َّ
لات فاضْ ِية
ي ْد َعو ْن َر ْبنا ْب َق ْل ْب طاه ْرْ .مجا َد ْ
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8:3–24:2

ديب َخلّ ْ
من َل ت ْعرفْ م ُو
يك منّاْ ،
ما منّا َتاأ ْ
خصوماتْ .و َع ْب ْد َر ْبنا م ُو
ي ْط َل ْع منّا َغي ْر
ْ
لى َت يكو ْن م ْتواض ْع
خاص ْمَ ،ب ِ
واجبو ي ْت َ
َم ْع ك ّل انْسا ْن و ْم َعلّم ْوبالو َطوي ْلْ ،بشان
وچو َب ْلكي
ياَأ ّدب ْب َتواض ْع َل يقومو ْن ف ّ
الح ْقْ ،ويو َعو ْن
اَلله ي ْع ْ
طيين َتوبِة ْوي ْعرفون َ
من فخّة الشّ ِيطا ْن َل
َعلى ُروحن ْوي ْن َجو ْن ْ
انْصادوا ِفيا لاإ رادتو.
س اَ ْعرفْ هاي ف اآِخر ِالايّ ِا ْم َت
َب ّ
ت
يّجي
ْ
س َ
اوقات ْ
قاس ِية .النّ ِا ْ
ين للمال،
سن و ْمح ّب ْ
ين لَ َن ْف ْ
يكونون ْمح ّب ْ
ْم َگ َّبرين ،ي َعلَّو ْن راسن ،يقولو ْن كَلا ْم كف ْر
نافقين،
رين للنّ ْع ِمة ْم ْ
لن نا ْك ْ
طيعين لا َ ْه ْ
م ُو ْم ْ
دين ي ْنقلو ْن َحكيَ ،عبي ْد للشَّ ْهوِة،
فس ِا ْ
ّ
صالح،
هين لك ْل َع َم ْل
ْ
شين ،كا ْر ْ
م ْت َو ْح ْ
جولين للشَّ رْ ،م َع ْج َرفينْ ،مح ّب ْين
خاينينَ ،ع ْ
ْ
لهن حلّ ْة
للشَّ ْه ْ
وات اأ ْك َث ْر من ْم َح ّبة اَللهْ .
من ق ّوتو .اَأينا لَنّ ِا كذاِ
س ْبعا ْد ْ
َخوف اَلله َب ّ
عن لَ ْبعي ْد منّ ْ
من َل منّ ْن ن ِا َهو ْذ
كْ ،
ا ْد َف ْ
نسوا ْن
يس َبو ْن ْ
َل يخْ لدو ْن َبين الّبيوت ْو ْ
ساقين لَشَ ْهوات
مومين ف َ
الخط ّيات ْوم ْن ْ
َم ْط ْ
ْاشكال الْوا ْنَ .هالنّ ْسوا ْن َل ف ك ْل َو ْق ْت
الح ْق
يجو ْن لَ َم ْعرفة َ
ي ْت َعلَّمونْ ،وم ُو يت ِيقون َ
بريس
اَأ َبداًْ .وكَما َل قاموا يانيس ْويانْ ْ
وچ موسىَ ،هو ْذ زاِ كذاِ يقومو ْن ف
ف ْ
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ديب ِم ْنها أا ْع ِر ْض َع ْنهاِ ،ل�أنَّ َك
ا َّلتي ل� تَ ْأا َ
تَ ْعلَ ُم أانَّها تُو ِّل ُد خُصوما ٍ
تَ 24 .و َع ْب ُد َربِّنا
يَجِ ُب أالّ� يُشا ِج َرَ ،ول ِك ْن َعلَي ِه أا ْن يَكو َن
ُمتَ ِ
واضعاً َم َع ك ُِّل اإنْسا ٍن َو ُم َع ِّلماً َو َط َ
ويل
واض ٍع
ال�أنا ِةِ 25 .لكَي يُؤ ِّدب ُمعا ِندي ِه ِبتَ ُ
َعسى أا ْن ي َ ْمنَ َح ُهم الل ُه تَوب َ ًة فيَ ْع ِرفو َن
ال َح َّقَ 26 .وي َ ْستَ ِر ّدو َن َو ْعيَ ُهم َوي َ ْنجو َن ِم ْن
اصطيدوا في ِه ِل إ�را َد ِت ِه.
ف َِّخ َّ
الشيطا ِن ا َّلذي ْ
ول ِك ِن ا ْعلَ ْم هذا أانَّ ُه في ال�أيّا ِم ال�أخي َر ِة
وقات ِ
اس
َستَ أاتي أا ٌ
قاسيَ ٌة2 ،يَكو ُن ال ّن ُ
فيها ُم ِح ّبي َن لَ�أنْف ُِسهِم َو ُم ِح ّبي َن ِللما ِل،
ُمتَكَ ِّبري َن ُمتَعالي َن ُم َج ِّدفي َن غَي َر ُمطيعي َن
ِلوالديهِم نا ِكري َن ِلل ِّن ْع َم ِة ُمنا ِفقي َن{3 ،بِلا
ضى} ن َ ّمامي َن ُم ْستَ ْعبَدي َن
ُح ٍّنو بِلا ِر ً
لش ْه َو ِة ُمتَ َو ِّحشي َن كا ِرهي َن ِل� أ ْعما ِل
ِل َّ
ال َخي ِر4 .خا ِئني َن ُمتَ َع ِّجلي َن ُمتَ َع ْج ِرفي َن
لش َهوا ِت أاكْثَ َر ِم ْن َم َح َّب ِتهِم ِلل ِه.
ُم ِح ّبي َن ِل َّ
َ 5ل ُهم َهيئَ ُة َخو ِ
ف الل ِه َول ِك َّنهم بَعيدو َن
َع ْن قُ َّو ِت ِهَ .م ْن ُهم هكَذا ا ْدفَ ْع ُهم بَعيداً
َع ْن َكِ 6 .ل�أنَّ ُه ِم ْن ُه ْم أا َ
ولئك ا َّلذي َن ي َ ِدبّو َن
بَي َن البُ ِ
ساء َم ْطمورا ٍ
ت
يوت َوي َ ْسبو َن ِن ً
ت َل َش َهوا ٍ
بِال َخطايا َو ُم ْنساقا ٍ
ت ُم ْختَ ِل َف ٍة.
7يَتَ َع َّل ْم َن في ك ُِّل حي ٍن َول� ي َ ْستَ ِط ْع َن أا ْن
8
أ
قام
يَجِ ْئ َن اإلى َم ْع ِرفَ ِة ال َح ِّق ابَداًَ .وكَما َ
بريس ِض َّد موسى ،هكَذا
يانيس َويانْ ُ
ُ
أ
أ
ُ
ِ
ناس
هؤل�ء ايضاً يَقومو َن ِض َّد ال َح ِّق .ا ٌ
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ِ
فاسدو ال ِفكْ ِر َو َم ْرذولو َن ِم َن ال إ�يمانِ.
َ 9ول ِك َّنهم َل ْن ي َ ْأاتوا اإلى أاما ِمهِمِ ،ل� أ َّن
َحماقَتَ ُهم َم ْعروفَ ٌة ِع ْن َد ك ُِّل اإنْسانٍ،
كَما ُع ِرف َْت َحماقَ ُة ذَي ِن َك أايضاً 10 .أا ّما
يت َخ ْل َف تَ ْعليمي َو َخ ْل َف
أانْ َت فَق َْد أاتَ َ
سيرتيَ ،خ ْل َف اإرا َدتي َواإيمانيَ ،خ ْل َف
َ
11
أ
طو ِل اناتي َو َم َح َّبتي َو َص ْبريَ ،و َخ ْل َف
اض ِطهادي َو َخ ْل َف أاوجاعيَ ،وتَ ْع ِر ُف
ْ
أ
شاق ا َّلتي تَ َح َّم ْل ُت في انْطا ِك ّيا
ِت ْل َك ال َم َّ
اض ِطها ٍد
َواإيقانو َن َولوسطرا ،أا َّي ْ
تَ َح َّم ْل ُتَ ،و ِم ْن َجمي ِعها نَ ّجاني َربّي.
َ 12وك ُُّل ا َّلذي َن يُريدو َن أا ْن يَعيشوا ِب َخو ِ
ف
اس ال� أ ْشرا َر
الل ِه ي ُ ْض َط َهدو َنَ 13 .ول ِك َّن ال ّن َ
ال ُم ِ
ض ّلي َن َسيَزيدو َن َعلى َش ِّر ِهم حي َن
يَض ّلو َن َوي ُ ِض ّلو َن 14 .أا ّما أانْ َت فَاثْبُ ْت في ما
تَ َع َّل ْم َت َوتَيَ َّق ْن َتِ ،ل�أنَّ َك تَ ْعلَ ُم ِم َّم ْن تَ َع َّل ْم َت.
َ 15و ِل�أنَّ َك ِم ْن ِص َ
باك تَ َع َّل ْم َت ال� أ ْسفا َر
ال ُمق ََّد َس َة ا َّلتي تَ ْستَطي ُع أا ْن تُ َحكِّ َم َك
ص بِال إ�يما ِن ِبيَسو َع ال َمسي ِح16 .ك ُُّل
ِلل َخلا ِ
ِكتا ٍ
ِالرو ِح كُ ِت َب نا ِف ٌع ِلل َّت ْعلي ِم َوال َّت أاني ِ
ب
بب ّ
َوال َّتقْوي ِم َوال َّت ْأادي ِ
بِ 17 ،لكَي يَكو َن اإنْسا ُن
الل ِه كا ِملا ً َو ُم َع ًّدا ِلك ُِّل َع َم ٍل صا ِل ٍح.
أ
أُا ِ
مام الل ِه َو َربِّنا يَسو َع
ناش ُد َك شا ِهداً ا َ
ياء
ال َمسي ِح ا َّلذي َسيُحا ِك ُم ال� أ ْح َ
وات في تَ َج ّلي َملَكو ِت ِه2 ،اكْ ِر ْز
َوال� أ ْم َ
شاط ،في َو ْق ٍ
بِالكَ ِل َم ِة ،قُ ْم ِبنَ ٍ
ت ُم َع َّي ٍن

4

2:4–9:3

ذولين م
س ف ْكر ْن فاسد ْو َم ْر ْ
و ّچ َ
الح ْق .ن ِا ْ
من
الايما ْنَ .ب ِ
ّامنْ ،
يجو ْن لَقد ْ
لى ما َت َ
َل َم ْع ِ
ماقتن ع ْند ك ّل انْسا ْن،
روفة ي ِا َح ْ
س انْ َت
كَما َل انْ َع َر ْ
فت َحماق ْة َهو ْكَ .ب ّ
ف
ْ
ف سيرتيَ ،خ ْل ْ
ف َت ْعليمي ْو َخ ْل ْ
جيت َخ ْل ْ
ف طو ْل بالي و ْم َح ّبتي
اإرادتي وايمانيَ ،خ ْل ْ
وخ ْلف اضْ طها ْد َل َع َلي ْو َخ ْلف
ْو َص ْبريَ ،
ف انْطا ْكيا
اوجاعيْ ،وت ْعرف اَيش ت َْح َّم ْل ُت َ
وايقانون ْولوس ْطرا ،اَأيش اضْ طهاد ت َْح َّم ْل ُت،
من كلّ ْن نَ ّجاني َربّيْ .وك ْل َل يريدون
ْو ْ
ف
طهدو ْن َ
يعيشو ْن َ
ف َخوف اَلله ي ْن ْ
يرين َل
َيس ُوع ال َم ْ
س الشَّ ّر ْ
س النّ ِا ْ
سيحَ .ب ّ
يضيعو ْن َغير ْن َت يزيدو ْن َعلى شَ ّر ْن َو ْق ْت
َ
بت
س انْ َت ا ْث ْ
َل يض ِيعو ْن َ
ويضيعو ْنَ .ب ّ
من َل
َعلى شي َل ْت َعلَّ ْم ْت وت َْي َّق ْن ْت منّوْ ،
من ز ْغرك
من َل ْ
من من ْت َعلَّ ْم ْتْ .و ْ
ت ْعرفْ ْ
ْت َعلَّ ْمت ْاسفار ال ّ ْم َقد َِّسة َل تْت ِي ْق ت ْع ْ
طيك
سيح.
ح ْك ِمة َ
لاص بالايمان ْب َيس ُوع ال َم ْ
للخ ْ
توب ناف ْع واِ لل َّتعليم
ك ّل كت ِا ْب بال ّر ُو ْح َم ْك ْ
ديب وال َّترب ِيةْ .بشان
ْولَ َوخْ ز َّ
الضمي ْر وال َّتاأ ْ
يكون انْسا ْن لَ ّواِ َلالله كاملْ ،وحاض ْر لك ْل
صالح.
َع َم ْل
ْ
لب منّك ْبشَ ها ِدة قدّام اَلله ْو َر ْبنا
اأ ْط ْ
سيح َل َت يح ِاكم ال َّطيبين
َيس ُوع ال َم ْ
يتين َو ْق ْت َل َت ي ْظ َه ْر َم َلكوتو .ا ْكرز
وال َم ْ
9

10

11

12

13

14

15

16

17
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14-3:4

الك ْل ِمة ،قوم ْب َن ْ
ناس ِبة،
ناس ِبة ْو َبلا ْم َ
شاط ،ب ْم َ
من
َخ ْزبل ْواو َعظْ ،بك ْل طو ْل بال ْوع ْل ْمْ ،
يست ْمعو ْن،
يي َزما ْن لَ َت ْعليم َّ
الص ْح م ُو ْ
َل ج ِا ِ
مين
لى ْب
َب ِ
موجب شَ ْهواتن ي َكثرولن ْم َع ْل ْ
ْ
الح ّق َير ْجعو ْن
كَما َل يشْ تهي َس َم ْ
عنْ .وم َ
س انْ َت
اَأذاننْ ،وللخرافات ي َميلو ْنَ .ب ّ
اصحى ف ك ْل شي ،وت َْح َّمل الّشْ رو ْر
ْ
مبشّ ر ْو َت ّم ْم خ ْد ْ
ْ
من
متكْ ،
واشتغل شغل ال ّ َ
نصب ،و َزمان َل َت انفَك
َل هاي اَنا اَأ َ
ِفيو وصل .مغالَ ِبة ْك َو ِ
عديت
بت،
ُ
يسة غ ِالَ ُ
الس ْع
ل ِا آخر ال َّطريِ ْق وايماني َحف ُ
َظتْ .وم َّ
َمحف ُوظ لي ا ْكليل البر َل َت يكافيني َربّي
فاك َاليو ْم ،ها ْك لَ ّواِ حاكم بارْ ،وم ُو لي
لى ولكل َل َح ّبوا ْظهو ْرو .هم
ْب َو ْحديَ ،ب ِ
من َل َخ ّلاني
فيفْ .
َت تّجي لَع ْندي َخ ْ
راح لتسالونيكي،
وحب َهال ّدنْي ِا هاي ْو ْ
ديما َ
كريسپ ُوس لَ َغلا ْطيا ،طيط ُوس لَدَلماطي.
س َمعي .خذ جيب مرقس َمعك،
لوقا َب ْ
ِ
للخدمة .ط ُوخيك ُوس
من َل يناسبني
ْ
ِ
ِ
َب َعثتو ُه لاإ فس ُوس .چنطة ال ّ ْكتابات َل
من
َخلَّ ُ
طرواس ع ْند كَرف ُوسْ ،
يت ف ُ
وخاص ًة لافوفات
تجي جيبا ،وال ّ ْكت ِابات
ّ
السايغ شرور ْكثي ْر
لكسندر ّ
ال َم َج ّلات .اأ َ
َو ّرانيَ .ر ْبنا يح ِاسبو ْبموجب ا ْعمالو.
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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َوفي َو ْق ٍ
ت غَي ِر ُم َع َّي ٍن ،وبِّ ْخ َو ِع ْظِ ،بك ُِّل
طو ِل أانا ٍة َو ِع ْل ٍمِ 3 .ل�أنَّ ُه َسيَكو ُن َزما ٌن
السلي ِم،
ل� ي َ ْستَ ِمعو َن في ِه اإلى ال َّت ْعلي ِم َّ
ب َ ْل َح َس َب َش َهوا ِتهِم يُكْ ِثرو َن ِل�أنْف ُِسهِم
ُم َع ِّلمي َن ِب َح َس ِ
ب َدغ َْد َغ ِة َم ْس َم ِعهم.
َ 4و َع ِن ال َح ِّق ي َ ْص ِرفو َن ا آذان َ ُهم َواإلى
ِ
َاص ُح
ال ُخ
رافات ي َ ْن َح ِرفو َن 5 .أا ّما أانْ َت ف ْ
في ك ُِّل َش ٍ
الشرو َر َوا ْع َم ْل
يءَ ،وتَ َح َّم ِل ُّ
َع َم َل ال ُمبَ ِّش ِر َوتَ ِّم ْم ِخ ْد َمتَ َك6 .فَها أَانَذا
الز َم ُن ا َّلذي َس أانْف َُّك
أُا ْسك َُب َسكيباًَ ،و َّ
في ِه قَ ْد َو َص َلِ 7 .غلاباً َح َسناً غا َل ْب ُت
َو َش َ
يت َواإيماني َح ِف ْظ ُت.
وط َرك ِْض َي أَانْ َه ُ
َ 8و ِم َن ال� آ َن َم ْح ٌ
فوظ لي اإك ُ
ْليل الب ِِّر ا َّلذي
َسيُكا ِف ُئني ِب ِه َربّي في ذ ِل َك اليَو ِم ا َّلذي
يس لي َو ْحدي ،ب َ ْل
ُه َو َّ
الديّا ُن البا ُّرَ ،و َل َ
ِلك ُِّل ا َّلذي َن أا َح ّبوا تَ َجل َّي ُه أايضاً 9 .ا ْعتَ ِن أا ْن
تَ أاتي اإ َل َّي عاجِلا ً! ِ 10ل� أ َّن ديما قَ ْد تَ َركَني
َو أا َح َّب هذا العا َل َم َو َذ َه َب اإلى ِتسالونيكي،
طيطس اإلى
كريسپوس اإلى غلا ِط ّيا،
َ
َ
11
اص َط ِح ْب
َدلما ِط ّيا .لوقا ِب ُم ْف َر ِد ِه َمعيْ .
َم َع َك ُم ْرقُ َسِ ،ل�أنَّ ُه ي َ ْصلُ ُح لي ِل ِ
لخ ْدم ِة.
12
فسس.
ُ
طوخيكوس أا ْر َس ْلتُه اإلى اإ َ
ِ 13م ْح َف َظ ُة الكُتُ ِ
ب ا َّلتي تَ َركْتُها في
فوس اجلُ ْبها َم َع َك حا َلما
طرواس ِع ْن َد ك َْر َ
َ
أ
راج ال َم َج ّلا ِت.
خاص ًة ا ْد َ
تَ أاتيَ ،والكُتُ َب َو َّ
الس ّب ُ
اك أاراني ُشروراً كَثي َرةً.
 14أالكسند ُر َّ
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ِليُجا ِز ِه َربُّنا ِب َح َس ِ
ب أا ْعما ِل ِهَ 15 .و أانْ َت أايض ًا
هائج ج ًِّدا َعلى كَ ِلما ِتنا.
ا ْح َذ ْرهُِ ،ل�أنَّ ُه ٌ
فاع ال� أ َّو ِل َل ْم يَكُ ْن أا َح ٌد َمعي.
16في ِّ
الد ِ
َجمي ُع ُهم تَ َركوني .ل� تُ ْح َس ْب َعلَيهِم ِ
هذ ِه.
17
بي
َول ِك َّن َربّي َ
قام لي َوقَ ّواني ِلتَ ِت َّم َ
يت
الكَرا َزةَُ ،وي َ ْس َم ُع ال� أُ َم ُم َجميعاًَ ،ونُ ّج ُ
ِم ْن فَ ِم ال� أَ َس ِدَ 18 .و َسيُنَ ّجيني َربّي ِم ْن
ك ُِّل َع َم ٍل ِش ّري ٍر وي ُ َخ ِّل ُصني في َملَكو ِت ِه
ماوي َل ُه ال َم ْج ُد اإلى أاب َ ِد ال�آبِدي َن
َّ
الس ِّ
19
أ
كيلاس
ا آمي َنَ .س ِّل ْم َعلى پريسكيلا َوا َ
ريسطو ُس َظ َّل
نيسيفور ُو َس 20 .أَا
َوبي ِت أا ُو
ُ
ُ
فيمو ْس فَق َْد
نثو َس .أا ّما طر ُو ُ
كور ُو ُ
في ُ
ميليطو َس21 .اج َه ْد أا ْن
غا َد ْرتُ ُه َمريضاً في
ُ
أ
الش ِ
تاء .ي ُ َس ِّل ُم َعلَ َ
بولوس
تي قَ ْب َل ِّ
يك أا ُ
تَا َ
لينوس َوكلوديّا َوال إ�خ َْوةُ
فوديس َو
َو
ُ
ُ
َجميعاًِ 22 .ليَكُ ْن َربُّنا يَسو ُع ال َمسي ُح َم َع
رو ِح َك .ال ِّن ْع َم ُة َم َع َك اآمي َن.

22-15:4

من َل ْكثي ْر هايج
وانْ َت زاِ دير بالك منّوْ ،
واِ َعلى كَلامنا .ف دفاعي الا َ َّول ف
ال َمح َك ِمة ما كا ْن في اأ َّح ْد َمعي .كلّ ْن
ين هاي.
َخلَّونيَ .دعاي :لا ت ْنحسب َع َل ْ
س َربّي قا ْم َمعي و َق ّواني َت تتم َعلى
َب ْ
يس َمعو ْن الا َم ْم كلّن،
ايدي الّكرازِةْ ،و ْ
من ث ّم الا َ َسدْ .و َت ي َن ّجيني َربّي
وت َن َّج ُ
يت ْ
ف
من ك ْل َع َمل شَ ّريرْ ،و َت َ
يخلّصني َ
ْ
دين
السماوي ل ُه ال َم ْج ْد َلا َبد الا آ ْب ْ
َم َلكوتو َّ
يت
ريسكيلا ْواأكيلا ْو َب ْ
اآ ّم ْ
ينَ .سلّم َعلى ْب ْ
اأ ُونيسيف ُو ُروس .اَأراسط ُوس َبقى ف
ف
ض َ
ك ُو ُرونث ُوسُ ،
وطروفيم ُوس َخلَّيتو ُه َمريِ ْ
يسلّم
ميليط ُوس .هم َت تّجي َقبل الشّ ت ِاَ .
َع َليك اأب ُول ُوس وف ُوديس ولين ُوس وك َلوديّا
سيح َمع
والاخْ وِة كلّنَ .ر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
ين.
ُروحك .النّ ْع ِمة َمعك اآ ّم ْ
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مكتوب بولس
ال َّرسول لتيطس

1

الرسول
رسالة بولس ّ
اإلى تيطس

الرسول اإلى
رسالة بولس َّ
تيطسبو ُل ُس َع ْب ُد الل ِه َو َرسو ُل يَسو َع
ال َمسي ِح ِب إايما ِن ُمختاري الل ِه َو َم ْع ِرفَ ِة
ف الل ِهَ 2 ،على َر ِ
ال َح ِّق ا َّلذي في َخو ِ
جاء
الصا ِد ُق
ال َحيا ِة ال�أبَديَّ ِة ا َّلتي َو َع َد بِها الل ُه ّ
قَ ْب َل أا ْز ِمنَ ِة العا َل ِمَ 3 ،و أا ْعلَ َن كَ ِل َمتَ ُه في
َو ْق ِتها ب ِ
ِواس َط ِة ِكرا َز ِتنا ا َّلتي اؤتُ ِم ْن ُت
طيطس
َعلَيها ب أِا ْم ِر الل ِه ُم َخ ِّل ِصنا4 .اإلى
َ
قيقي في ال إ�يما ِن ال ُمشتَ َر ِك.
ال�بْ ِن ال َح ِّ
أ
َ
لام ِم َن الل ِه ابينا َو ِم ْن َربِّنا
ِن ْع َم ٌة َو َس ٌ
يَسو َع ال َمسي ِح ُم َخ ِّل ِصناِ 5 .لهذا تَ َركْتُ َك
قيم ُشيوخاً
في َ
كريتِ ،لتُر ِّت َب ما ي َ ْنق ُ
ُص َوتُ َ
6
أ
في ك ُِّل َمدينَ ٍة كَما اوصيتُ َكَ ،م ْن كا َن بِلا
وج ا ْم َر أا ٍة وا ِح َد ٍةَ ،و َل ُه أاول� ٌد ُم ْؤ ِمنو َن
َلو ٍم َو َز َ
ُضوع.
غ َُير َش ّتامي َن َوغ َُير ُعصا ٍة بِلا خ ٍ

سيح 1
بولس َع ْبد اَلله ْو َرسو ْل َيس ُوع ال َم ْ
ْ

الح ْق َل
بايما ْن مخْ تارين اَلله ْو َم ْعرفة َ
ف َخوف اَللهَ ،على َرجا َحياة الا َأ َبد ِّية َل
َ
َو َعد اَلله ال ّس ْ
ادق َقب ْل َزمانات ال ّدنْي ِاْ .و َب َّي ْن
واسطة ْكرازتْنا َل ْتاَأ َّم ْن ُت
ك ْلمتو َ
ف َو ْق ْتا ْب ْ
َع َليا ْباَأ ْمر اَلله ْم َخلَّ ْصنا .لَطيطس الابن
الح ْق ف الايمان المشْ َتر ْك .ن ْع ِمة ْو َسلا ْم
َ
سيح
من َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
من اَلله الاآب ْو ْ
ريت،
ْم َخلَّ ْصناْ .بشا ْن هاي َخلَّيتو ْك ف ْك ْ
َت ت َْرت ّْب شي َل ي ْل َزم ْوتحط ْشي ُو َخة ف
ك ْل َب َل ْد كَما َل َو َّصيتو ْك .اَأينا لَ ّوا َبلا لَوم
مومنين م ُو
وح ِدة ْوع ْندو اولا ْد
وج َم َرة ْ
ْو َز ْ
ْ
ي َز ْفرون لْسانن ْب َكلا ْم م ُو ْك َويّس ْوم ُو َبلا
2

3

4

5

6
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يخ بِلا َلو ٍم
ِ 7ل�أنَّ ُه يَجِ ُب أا ْن يَكو َن َّ
الش ُ
كَوكي ٍل َعلى بَي ِت الل ِه َول� يَتَ َص َّر ُف ِب َر ْأا ِي
نَف ِْس ِه َويَج ُِب أالّ� يَكو َن غَضوباً ُم ْد ِمناً َعلى
الض ْر ِ
ب َو أالّ�
ال َخ ْم ِر َو أالّ� تُ ْس ِر َع ي َ ُدهُ اإلى َّ
يَكو َن ُم ِح ًّبا ِلل َمك َْس ِ
سَ 8 .ول ِك ْن
ب ال َّنجِ ِ
ِليَكُ ْن ُم ِح ًّبا ِلل ُغ َر ِ
باءُ ،م ِح ًّبا ِل� أ ْعما ِل ال َخي ِر،
َعفيفاً ،با ًّرا ،طا ِهراًُ ،م ِ
مسكاً نَف َْس ُه َع ِن
الش َهوا ِتُ 9 ،م ْهتَ ًّما ِبتَ ْعلي ِم كَ ِل َم ِة ال إ�يما ِن
َّ
الصحي ِح
ِلكَي ي َ ْستَطي َع أا ْن ي ُ َع ّزي بِال َّت ْعلي ِم َّ
َويُوبِّ َخ ال ُمنا ِقضي َنِ 10 .ل�أنَّ ُه ُه َ
ناك كَثيرو َن
غ َُير ِ
خاضعي َن َوكلا ُم ُهم با ِط ٌل َوي ُ ِض ّلو َن
ِ
سَ ،و ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن ِم ْن
ل�س َّيما
ُعقو َل ال ّنا ِ
أا ْه ِل ِ
الختانِ 11 .أا َ
ولئك ا َّلذي َن كا َن ي َ ْنبَغي
أا ْن ي ُ ْغ ِلقوا أافْوا َه ُهم يُف ِْسدو َن بُيوتاً كَثي َرة ً
َوي ُ َع ِّلمو َن ما ل� ي َ ْنبَغي ِم ْن أا ْج ِل أا ْربا ٍح
نَجِ َس ٍة12 .قا َل وا ِح ٌد ِم ْن ُه ْم َو ُه َو نَ ِب ُّيهم:
أ
كريت ّ
وانات
ناء
كذابو َن دائماًَ ،حيَ ٌ
َ
«ابْ ُ
ِش ّر َيرةٌ َوبُطو ٌن ب َ ّطا َل ٌةَ 13 ».وصا ِدقَ ٌة ِه َي
ِ
الشها َدةُِ .لذا ِبق َْس َو ٍة َوبِّ ْخ ُهم ِليَكونوا
هذ ِه َّ
أا ِص ّح َاء في ال إ�يمانَِ 14 ،ول� ي َ ْنقادوا اإلى
ِ
س ا َّلذي َن
خ
ُرافات اليَهو ِد َو َوصايا ال ّنا ِ
يَك َْرهو َن ال َح َّقِ 15 .ل� أ َّن ك َُّل َش ٍ
يء طا ِه ٌر
ِلل ّطاهري َن أا ّما ال َّنجِ سو َن َوغ َُير ال ُم ْؤ ِمني َن
يس َل ُهمَ ،ول ِك َّن ِفك َْر ُهم
ف ََشي ٌء طا ِه ٌر َل َ
مير ُهمَ 16 .وي َ ْعتَ ِرفو َن ب أِانَّ ُهم
نَجِ ٌس َو َض ُ
ي َ ْع ِرفو َن الل َه َول ِك َّنهم ب أِا ْعما ِلهِم يَكْفُرو َن

16-7:1

يين .الشّ ِيخْ لازم يكون َبلا
طا َعة ْ
عاص ْ
لَو ْم كَما َوكي ْل َعلى َبيت اَلله ْولا ي ْمشي
َعلى رايو ه ّواِ ْولا يكون اَ ْح َم ْق َغضوب ْولا
للضرب ْولا
ْم َعلَّ ْم َع َ
الخمر ْولا ت ْعدي اإيدو َّ
لى َخلّي
جسَ .ب ِ
يكون ْم ْ
حب لل ّربح النّ ْ
الخي ْر
حب لا ْعمال َ
حب للغ ْربْ ،م ْ
يكون ْم ْ
ويكو ْن َعفيف ْوبار ْوطاهر ْويضْ ْ
بط نَ ْفسو م
مه َتم ْب َت ْعلي ْم ك ْلمة الايما ْن َت
الشَّ ْه ْ
واتْ .
الص ْح وي َوبّخْ ل ي ْعوجو ْن
يت ِيق ي َع ّزي ْب َت ْعليمو َّ
من َل في ْكثي ْر م ُو
من َطريِق َّ
الص ْحْ .
ْ
ويضيعون ْعقول
َلامن باط ْلَ ،
ْمطيعينْ ،وك ْ
خاص ًة َهو ْك لَنّ ِا من اَ ْهل ال ّ ْطه ُو ْر.
سّ ،
النّ ِا ْ
يخ ْربون ْبيوت
َهو ْذ َل لاز ْم ي ْقفلو ْن ث ّمن َ
باح
ْكثي ْر وي َع ْلمو ْن شي َل م ُو يليق ْبشان ا ْر ْ
َبيين قالْ« :ن ِاس
ْ
نج ِسة .واِح ْد منّ ْن ،ن ْ
ِ
ِ
يوانات شَ ّر َيرة
بين نا داي ْمَ ،ح ْ
ْك ْ
ريت گ ّذا ْ
و ْبطو ْن بطّالِةْ ».وهاي شَ هاد ْة َح ْق ي ِا.
بوطين
خن َت يكونو ْن َم ْز ْ
َبقى ْبقساوِة َوبّ ْ
ف الايما ْنْ ،ولا يقَعو ْن َخ ْلف َخرافات
الح ْق.
س َل ي ْك َرهون َ
الياهود ْواأوامر النّ ِا ْ
س
من َل ك ْل شي طاه ْر واِ للطّا ْه ْ
ْ
رينَ ،ب ّ
لى
النّجسين الم ُو
مومنين ما لن شي طاه ْرَ ،ب ِ
ْ
نجس واِ .يق ّرو ْن ويقولو ْن
ف ْكرن ْو َضمير ْن ْ
7
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12:2–16:1

مالن ي ْكفرو ْن ِفيو،
س با ْع ْ
ي ْعرفون َاللهَ ،ب ْ
صالح.
هين َبلا طا َعة ،ما ع ْند ْن َع َم ْل ْ
َم ْك ُرو ْ
س انْ َت ْاحكي شي َل يلي ْق بال َّت ْعليم
َب ّ
الص ْحْ .و َعلّم الّشْ ي ُو َخة َت يكونو ْن
َّ
فيفين طا ْهرين ْو َص ْح
ْ
يين ف ا ْفكار ْن َع ْ
صاح ْ
خات
والصب ْر .والشّ ِي ْ
ف الايما ْن وال ّ ْم َح ِّبة َّ
نَفس الشِّ ي ْبشكل يليق ْب َخوف اَلله م ُو
مين َعلى
ْ
س بالعاط ْل ،م ُو ْم َعلَّ ْ
يح َكو ْن َع النّ ِا ْ
ش ْر ْب َخمر ْكثي ْر ،وي َع ْلمو ْن َع الا ْعمال
لين َت
ّ
الحة ،وي َع ْلمون َالبنات ّ
الج ِا ْه ْ
الص َ
فيفين
واجن واولاد ْن ،ويكونو ْن َع ْ
يح ّبون ا ْز ْ
س َعلى ْبيوتن
طا ْه ْ
رين ويديرو ْن بالن ْك َويّ ْ
يحكي
ويطيعون ا ْزواجن ْبشا ْن لا اأ ّح ْد ْ
كَلا ْم كف ْر َعلى ك ْلمة اَللهْ .ونَفس الشِّ ي
فيفين.
لب منّ ْن َت يكونو ْن َع ْ
الشَّ باب ا ْط ْ
ْوف ك ْل شي ق ْدوِة َو ّري نَ ْف ْ
سك ف ك ْل
َع َم ْل صالحْ ،وف ال َّت ْعليم َخلّي يكو ْن ْ
لك
اح ْد م ُو
كَلا ْم َص ْح ،طاه ْر م ُو فاس ْدَ ،و ّ
خف ِفيو ْبشان اَينا َل يقو ْم ض ْدنا يخْ زى
يس َت ْ
ْ
َو ْق ْت َل م ُو يرى شي َقبيح َت يقو ْل َع َلينا.
ال َعبي ْد َخلّي يطيعون ْاسياد ْن ويكونون
لى َخلّي
قينَ .ب ِ
لاح م ُو ْ
ْم ْ
يين س ّراِ ْ
عاص ْ
الصالْ َحة ف ك ْل شي ْبشا ْن
ي َو َّرو ْن اَأمانْتن ّ
ف ك ْل شي ي َزينو ْن َت ْعليم اَلله ْم َخلَّ ْصنا.
نت ن ْعمة اَلله َل ت َْخلّص الك ْل
من َل َب َّي ْ
ْ
ِ
س .و ْت َعلّ ْمنا َت ن ْكف ْر ف الفَجا َرة
لك ّل النّا ْ
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ِب ِهَ ،و ُهم كَريهو َن َوبِلا طا َع ٍة َو َم ْرذولو َن
ِم ْن ك ُِّل َع َم ٍل صا ِل ٍح.
ليق بِال َّت ْعلي ِم
أا ّما أانْ َت فَتَك َّل ْم بِما ي َ ُ
الشيوخَ أا ْن يَكونوا
الصحي ِحَ 2 .و َع ِّل ِم ُّ
َّ
أ
أ
ّاء ا ْطهاراً
ُمتَيَقِّظي َن في ُعقو ِلهِم ،ا ِعف َ
الص ْب ِر.
أا ِص ّح َاء في ال إ�يما ِن َوال َم َح َّب ِة َو َّ
يخات أايضاً أا ْن ي َ ْسلُكْ َن
َ 3وهكَذا َّ
الش ُ
ليق ِب َخو ِ
ف الل ِه ،غ ََير ثا ِل ٍ
بات،
فيما ي َ ُ
غ ََير ُم ْستَ ْعبَدا ٍ
ت ِلل َخ ْم ِر الكَثير ،ي ُ َع ِّل ْم َن
الصالحا ِتَ 4 ،وي ُ َه ِّذبْ َن ال َح َدثا ِت أا ْن يَكُ َّن
ّ
5
أ
أ
أ
ُم ِح ّبا ٍ
ت ِل� ْزوا ِج ِه َّن َواول� ِد ِه َّنَ ،وا ْن يَكُ َّن
ت طا ِهرا ٍ
َعفيفا ٍ
ت ي َ ْعتَني َن َج ِّيداً ِببِيو ِت ِه َّن
َوي َ ْخ َض ْع َن ِل� أ ْزوا ِج ِه َّنِ ،لئَ ّلا يُجِ ِّد َف أا َح ٌد
باب أا ْطلُ ْب
َعلى كَ ِل َم ِة الل ِهَ 6 .وهكَذا َّ
الش ُ
ّاءَ 7 .وفي ك ُِّل َشيء
ِم ْن ُه ْم أا ْن يَكونوا أا ِعف َ
هر نَف َْس َك قُ ْد َوة ً في ك ُِّل َع َم ٍل صا ِل ٍح.
أَا ْظ ْ
حيح،
َلام َص ٌ
َوفي ال َّت ْعلي ِم ِليَكُ ْن َل َك ك ٌ
 8طا ِه ٌر غ َُير ِ
فاس ٍد ل� ي َ ْز َدري ِه أا َح ٌد ِلكَي
قوم ِض َّدنا حي َن ل� يَجِ ُد
ي َ ْخزى ك ُُّل َم ْن ي َ ُ
َشيئاً َرديئاً يَقو ُل ُه َعلَينا.
بيد ِل� أ ْسيا ِد ِهم خُضوعاً
ِ 9ليَ ْخ َض ِع ال َع ُ
يس ِرقوا ،ب َ ْل
َح َسناً َول� ي ْع َصواَ 10 .،ول� ْ
الصا ِل َحة في ك ُِّل َش ٍ
يء
ِليُظهِروا أامانتَ ُهم ّ
ليم الل ِه ُم َخ ِّل ِصناِ 11 .ل�أنَّ ُه قَ ْد
ِليَزينوا تَ ْع َ
َظ َه َر ْت ِن ْع َم ُة الل ِه ُم َخ ِّل َص ُة الك ُِّل ِلك ُِّل
سَ 12 .وتُ َع ِّل ُمنا أا ْن نُ ْن ِك َر الفُجو َر
ال ّنا ِ
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عيش في هذا العا َل ِم
َو َش َهوا ِت العا َل ِم َونَ َ
ِب ِع َّف ٍة َوب ٍِّر َو َخو ِ
ف الل ِهَ 13 ،ونَ ْح ُن ُم ْنتَ ِظرو َن
جاء ال ُمبا َر َك َو ُظهو َر َم ْج ِد الل ِه ال َعظي ِم
َّ
الر َ
14
َو ُم َخ ِّل ِصنا يَسو َع ال َمسي ِح ،ا َّلذي ب َ َذل
نَف َْس ُه ِم ْن أا ْج ِلنا ِليَف ِْديَنا ِم ْن ك ُِّل اإثْ ٍم
َوي ُ َط ِّه َرنا لنَف ِْس ِه َش ْعباً َجديداً غَيوراً في
أا ْعما ٍل صا ِل َح ٍة 15 .تَكَ َّل ْم ب ِ
ِهذ ِه ال�أُمور
َوا ْطلُ ْبهاَ .وبِّ ْخ في ك ُِّل أا ْم ٍر .ل� ي َ ْستَ ِخ َّف
أا َح ٌد ب َِك.
َو َذك ِّْرهم أا ْن ي َ ْس َمعوا َوي َ ْخ َضعوا
ِل ُّلر َؤ ِ
السلاطي ِن ويَكونوا
ساء َو َّ
ُم ْستَ ِع ّدي َن ِلك ُِّل َع َم ٍل صا ِل ٍحَ 2 .و َعلى
َلام َش ٍّرَ ،ول�
اإنْسا ٍن ل� يَقولوا ك َ
خاصمواَ ،ول ِك ْن ِليَكونوا ُمتَ ِ
واضعي َن،
يَتَ َ
َوفي ك ُِّل َش ٍ
يء ِليُ ْظهِروا طيبتَهم ِع ْن َد ك ُِّل
سِ 3 .ل�أنَّنا نَ ْح ُن أايضاً كُ ّنا قَ ْبلا ً بِلا
ال ّنا ِ
َع ْق ٍل َوبِلا طا َع ٍة ،ضا ّلي َن َو ُم ْستَ ْعبَدي َن
ِل َش َه ٍ
وات ُمتَنَ ِّو َع ٍةَ ،وفي َش ٍّر َو َح َس ٍد
سا ِلكي َنَ ،و َمكْروهي َن َوكا ِرهي َن أا َح ُدنا
طيب الل ِه
ال� آ َخ َرَ 4 .ول ِك ْن حي َن َظ َه َر ُ
ُم َخ ِّل ِصنا َو َر ْح َمتُ ُه 5 ،ل� أبا ْعما ِل ب ٍِّر َع ِم ْلناها
ب َ ْل ب َِر ْح َم ِت ِهَ ،خ َّل َصنا ِب َح ّما ِم وِل� َد ٍة ثا ِنيَ ٍة
َو ِبتَ ْج ِ
س 6 ،ا َّلذي َسكَبَ ُه
ديد رو ِح الق ُُد ِ
نى ب ِ
ِواس َط ِة يَسو َع ال َمسي ِح
َعلَينا ِب ِغ ً
ُم َخ ِّل ِصنا 7 ،ا َّلذي ِب ِن ْع َم ِت ِه نَتَبَ َّر ُر َونُ ْص ِب ُح
َو َرث ًة ب َِر ِ
جاء ال َحيا ِة ال�أبَديَّ ِة 8 .صا ِدقَ ٌة

3

8:3–13:2

ف َهال ّدنْي ِا ْبع ِّفة ْوبر
عيش َ
ْوشَ ْهوات ال ّدنْي ِا ونْ ْ
نحن ِا ن ْنطر ال َّرجا ال ّ ْمبا َر ْك
ْو َخوف اَلله ْو ْ
و ْظهو ْر َم ْجد اَلله ال َعظي ْم و ْم َخلّ ْصنا َيس ُو ْع
سيحَ ،ل َعطى نَ ْفسو ْم َبدالنا ْبشا ْن
ال َم ْ
من ك ْل اإث ْم وي َط ّه ْرنا لَ َن ْفسو شَ ْعب
ي ْفدينا ْ
ْجدي ْد َغ ّيو ْر ف ا ْعما ْل صالْ َحةَ .هوذ
لبَ ،وبّخْ ف ك ْل اأم ْر ،اَأ ّح ْد
اَقول ْو َهوذ اَ ْط ْ
خف ْ
فيك.
يس َت ْ
لا ْ
13

14

15

3

ويخضعون لل ُّر َوسا
يس َمعو ْن
َ
و َذكّرن َت ْ
مس َتعدّين لكل
والسلاطين ويكونو ْن ْ
َّ
َع َمل صالحْ .و َعلى اأ َّح ْد لا يقولو ْن كَلام
لى َخلّي
ضنَ ،ب ِ
شَ رْ ،ولا يتقا َتلون َمع َب ْع ْ
عينْ ،وف ك ْل شي َخلّي
يكونو ْن متْواضْ ْ
من َل
سْ .
ي َو َّرون طيبتن ع ْند ك ّل النّ ِا ْ
من َقبل َبلا َعقل كنّا ،و َبلا طا َعة،
ْ
نحن ِا زاِ ْ
وضايعين كنّا ،ومس َت َعبدين لَشَ ْهوات اشكال
هين
اَلوان ،وبشَ ر ْو َح َسد كنّا نْعيشَ ،م ْك ُرو ْ
س َو ْق ْت َل َب َّينت طيبة
وكارهين لَ َبعضْ ناَ .ب ْ
و َرحمة اَلله ْم َخلَّ ْصنا ،م ُو با ْعمال بر عملنا
من
َب ِ
لى َبر ْحمتوَ ،خلَّ ْصنا بح ّمام ولا ِدة ْ
اَأ َّول وجديد وب َتجديد ُروح القدسَ ،ل
سيح
واسطة َيس ُوع ال َم ْ
بسخا ْب ْ
َص ّبو َع َلينا َ
ْم َخلَّ ْصناَ ،ل ْبن ْعمتو ن ْت َب َّرر ونس ِير واِرثين
وبهوذ
َبرجا َحياة الا َ َبد ِّية .الك ْل ِمة ساد َقةَ ،
2

3
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15-9:3

َأاريدك ت َث ّبتن َت يه َت ّمون ي ْع َملون ا ْعمال
ف اللهَ ،هو ْذ ن ِا
صالْ َحة َهو ْذ َل اآ َمنوا َ
سم
الشَّ غلات ّ
الص َ
الحة والنّاف َعة للنّ ِاسَ .ب ْ
من
من َ
قصص ال َعشاير ْو ْ
ال َّتعقيبات ال َغب ِّية ْو ْ
من
اموس َب ّعدْ ،
مجا َدلات وقت ِالات ع َلما النّ ْ
والهرطوقي َبع ْد
َل ما منّا َم ْن َف َعة وفاض ِية ي ِاَ .
َل تو َعظو َك َّرة وكَر َتين َب ّعد منّوْ .و َخلّي
يكون ف علمك لَ ّواِ كذاِ اَأع َوج واِ ،ويخْ طي
س اَأ ْب َعث
ْوه ّواِ يجيب حكم َعلى نَ ْفسوَ .ب ّ
لك اَرطيما يا ط ُوخيك ُوس َسي جهدك َت
من َل َهون ْ
َك
تّجي لَع ْندي لَنيقوبوليسْ ،
ف بالي َت اشَ تّي .زينا عالَم
يت َ
َح َّط ُ
النّاموس ْواَأبلّ ُوس َسي جهدك َت ت َو ّدعن
ت َز ّودن ْك َويّس لا ينقَصن شيْ .و َخلّي زاِ
َهو ْذ لَنّ ِا لنا يت َعلَّمون ي ْع َملون ا ْعمال صالْ َحة
الضروريّة ْبشا ْن لا يكونو ْن َبلا
ف الاأمور ّ
يسلمون َع َليك َهو ْذ لَنّ ِا َمعي كلّن.
َث َمرَ .
َسلّم َعلى ك ْل َهو ْذ َل يح ّبونا ف الايمان.
ين.
كن اآ ّم ْ
كن كلّ ْت ْ
ن ْع ِمة َم ْع ْ
9

10

11

12

13

14

15
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ِه َي الكَ ِل َم ُةَ ،وفي ِ
ريدك أا ْن تُث ِّبتَهم
هذ ِه أُا ُ
ِليَ ْهتَ َّم ا َّلذي َن ا آ َمنوا بِالل ِه أا ْن ي َ ْع َملوا أا ْعمال� ً
صا ِل َح ًة ،ف ِ
الصا ِل َح ُة َوال ّنا ِف َع ُة
َهذ ِه ِه َي ّ
حوث ال َغب َّي َة َو ِق َص َص
سَ 9 .ول ِك َّن البُ َ
ِلل ّنا ِ
ل�ت ُعلَ ِ
ال َعشائ ِر َو ُمجا َد ِ
س
ماء ال ّنامو ِ
ابْتَ ِع ْد َع ْنها ،فَه َِي فا ِر َغ ٌة ل� نَ ْف َع ِم ْنها.
10
الر ُج ُل ال ُم ْبتَ ِد ُع ب َ ْع َد أا ْن تَ ِع َض ُه َم َّرة ً
َو َّ
َو َم َّرتَي ِن أا ْع ِر ْض َع ْن ُهَ 11 .و ْليَك ْن في ِع ْل ِم َك
أا َّن َم ْن ُه َو هكَذا ُم ْن َح ِر ٌف ُه َو َوي ُ ْخ ِطئ َو ُه َو
ي َ ْحك ُُم َعلى نَف ِْس ِه12 .حا َلما أُا ْر ِس ُل اإ َل َ
يك
أ أ
تي اإ َل َّي
أارطيما أاو
َ
طيخيوكس ا ْج َه ْد ا ْن تَا َ
ويت أا ْن أُا َش ّت َي
في
نيقوبوليس ِل�أنّي نَ ُ
َ
ناك 13 .ابْ ُذ ْل ُج ْه َد َك أا ْن تُو ِّد َع ُم َز ِّوداً
ُه َ
س زينا َو أاپولو
َح َسناً ك ًّلا ِم ْن عا ِل ِم ال ّنامو ِ
ِلئَ ّلا ي ُ ْع ِو َز ُهما َشي ٌءَ 14 .و ْليَتَ َع َّل ْم أايضاً َم ْن
َلنا أا ْن ي َ ْع َملوا أا ْعمال� ً صا ِل َح ًة في ال�أُمو ِر
الضروريَّ ِة ِلئَ ّلا يَكونوا بِلا ث َ َم ٍر15 .ي ُ َس ِّل ُم
َّ
يك ا َّلذي َن َمعي َجمي ُع ُهمَ .س ِّل ْم َعلى ٌ
َعلَ َ
كل
ا َّلذي َن ي ُ ِح ّبونَنا في ال إ�يمانِِ .ن ْع َم ٌة َم َعكُم
َجميعاً ا آمي َن.

مكتوب بولس
ال َّرسول لفيلمون

الرسول
رسالة بولس ّ
اإلى فيلمون

1
سير يَسو َع ال َمسي ِح َوال�أخُ
بو ُل ُس أا ُ
تيموثا ُو ُس اإلى فيليمو َن ال َحبي ِ
ب َوالعا ِم ِل
خيبس
َم َعناَ 2 .واإلى اآفيا َحبيبَ ِتنا َواإلى أا ْر َ
َنيس ِة ا َّلتي في
العا ِم ِل َم َعنا َواإلى الك َ
3
لام ِم َن الل ِه أَابينا
بَي ِت َكِ .ن ْع َم ٌة َم َعكُم َو َس ٌ
َو ِم ْن َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح 4 .أا ْشك ُُر اإلهي
في ك ُِّل حي ٍن َو أا ْذك ُُر َك في َصلَواتي ُ 5م ْن ُذ
َس ِم ْع ُت ِب إايما ِن َك َو َم َح َّب ِت َك َلربِّنا يَسو َع
ال َمسي ِح َوك ُِّل ال ِق ّديسي َنِ 6 ،م ْن أا ْج ِل أا ْن
يَكو َن ِل َش ِركَ ِة اإيما ِن َك ث َ َم ٌر بِال� أ ْعما ِل
َو ِب َم ْع ِرفَ ِة ك ُِّل ال َخ ِ
يرات ا َّلتي َلكُم في
يَسو َع ال َمسي ِحِ 7 .ل� أ َّن َلنا ف ََرحاً كَثيراً
َوتَ ْع ِزي َ ًة اإ ْذ ِب َم َح َّب َ
شاء
تك ا ْرتا َح ْت أا ْح ُ
ال ِق ّديسين أايُّها ال�أخُ ِ 8 .لهذا لي َو ْف َرةُ ِثق ٍة
في ال َمسيح أا ْن اآ ُم َر َك بِما يَجِ ُبَ 9 ،ول ِك ْن

سيح والاَخ
بولس َيسير َيس ُوع ال َم ْ
بيب والعامل َم ْعنا.
ثاوس لَفليمون َ
طيم ُو ُ
الح ْ
ْو َل اآفيا َحبيبتنا ولاَركيف ُوس العامل َم ْعنا
ف َب ْ
كن ْو َسلا ْم
وللبي َعة َل َ
يتك .ن ْع ِمة َم ْع ْ
سيح.
من َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
من اَلله اَأبونا ْو ْ
ف
اَأ ْشكر اإلهي ف ك ْل َو ْق ْت َوا ْذكرك َ
من َو ْق ْت َل سم ْع ُت َعلى اإيمانك
َصلاواتي ْ
سيح ولَك ّل
والّمح ِّبة َل لك َلر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
ّيسينَ ،ت يكون لَشركة اإيمانك َث َم ْر
ال َقد ْ
كن
بالا ْعمال و ْب َم ْعرِفة ك ّل َ
الخيرات َل لْ ْ
من َل لنا َف َرح ْكثير
َ
ف َيس ُوع ال َم ْ
سيحْ .
ّيسين.
ْو َت ْعزيِة :ب ْم َح ّبتك ا ْرتاحت ْقلوب ال َقد ْ
سيح َت
ْبشا ْن هاي ْكثي ْر لي ثقَة ف ال َم ْ
اَأاأْمرك بشي َل لازم .لهذا لي َوفر ُة ثِقة في
س ْبشان
ال َم ْ
سيح اأن اآمرك بما يجبَ ،ب ّ
1

2

3

4

5

6
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لب منّك اَنا بولس الشّ ايب
ال ّ ْم َح ِّبة َط َلب اأ ْط ْ
سيح،
والس ْع َيسير َيس ُوع ال َم ْ
كَما َل ت ْعرف َّ
لب منّك َعلى ا ْبني َل ولدتو ُه ف
اأ ْط ْ
ف َو ْق ْت ما
قيودي ،اأونيسيم ُوس ،ها ْذ َل َ
الس ْع لي زاِ ولك
س َّ
كا ْن لك منّو َم ْن َف َعةَ ،ب ّ
زاِ ْكثي ْر ينفَعْ ،و َب َعثتولك واِ .وانْ َت كَما
اقبلو .كا ْن اَأريد اَأمسكو
َل يكون ا ْبني َ
ع ْندي َت يخْ د ْمني ْم َبدالك ف قيود
س َبلا رايك ما ر ْد ُت اَأ َسي شي
الانْجيلَ ،ب ْ
لى ب إارادتك.
ْبشا ْن لا َغصباً يكون َخيرك َب ِ
كن ْبشا ْن هاي ف ِا َرق ساعة َو ْق ْت،
وي ْم ْ
السع
ْبشا ْن للا َ َبد تاخذو ،م ُو َع ْبد م َّ
من َعبد ،اَأخ َعزيز لي،
ولَ َبعد َب ِ
لى اَأ ْح َس ْن ْ
ف َر ْبنا؟ َبقى َل
بالج َس ْد ْو َ
اَأ ْش َق ْد َبقى لك َّ
تقبلنيْ .و َل
كنت لي شريكَ ،اقبلو كَما َل َ
كلخ َّسرك شي يا َم ْديون ،هاي َع َلي
كا ْن َ
احسبا .اَنا بولس َك َت ْب ُت بايدي :اَنا اَأ َوفّي،
ْبشا ْن لا اَأقو ْل لك :حتّى ب َنفسك َم ْديون
اأنْ َت لي اَأي َوه اَأخوي! َخلّي اَأرتاح فيك ف
من َل لي
ال َّر ْبَ ،ريّح َق ْلبي ف ال َم ْ
سيحْ .
تس َم ْع ليَ ،ك َت ْب ُت لكَ .وا ْعرفْ اأ ْك َث ْر
ثقَة ْ
تسي.
ْ
من شي َل اقول َ
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ْوراساً َح ّضر لي م ُو َض ْع َت انَ ّزل ِفيو،
ْكن َت انْ َعطى لكن.
من َل لي َرجا َ
بصلاوات ْ
ْ
22
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ِم ْن أا ْج ِل ال َم َح َّب ِة َطلَب ًا أاطلُ ُب ِم ْن َك أانا
سير
بو ُل َس ّ
الش َ
ائب كَما تَ ْع ِر ُف َوال� آ َن أانا أا ُ
يَسو َع ال َمسي ِح 10 ،أا ْطلُ ُب ِم ْن َك ِل� أ ْج ِل ابْني
ونيسيموس،
ا َّلذي َو َل ْدتُه في قُيودي أا
َ
11هذا ا َّلذي في َو ْق ٍ
ت َل ْم يَكُ ْن َل َك ِم ْن ُه
نَ ْف ٌعَ ،ول ِك َّن ُه ال� آ َن نا ِف ٌع ج ًِّدا لي َو َل َكَ ،وقَ ْد
أا ْر َس ْلتُ ُه اإ َل َ
يكَ 12 .و أانْ َت ا ْقبَ ْل ُه ك أَانَّ ُه ابْني.
ريد أا ْن أُا ْم ِسكَ ُه َل َد َّي ِليَ ْخ ِد َمني
 13كُ ْن ُت أُا ُ
ب َ َدل� ً ِم ْن َك في قُيو ِد ا ِل إ�نْجي ِلَ 14 ،ول ِك ّني
بِدو ِن َر ْأاي َِك َل ْم أا َش ْأا أا ْن أا ْف َع َل َشيئاً ِلئَ ّلا
يَكو َن َخ ُير َك بِال َغ ْص ِ
ب ب َ ْل ب إاراد ِت َك.
َ 15و ُربَّما ِلهذا فا َر َق سا َع ًةِ ،لتَ أاخ َُذه اإلى
ال�أب َ ِد16 ،ل� َع ْبداً فيما ب َ ْع ُد ،ب َ ْل أاف َْض َل
ري
ِم ْن َع ْب ٍد ،أاخاً َم ْحبوباً لي فَكَم بِال َح ِّ
الر ِّب؟  17فَ إا ْن كُ ْن َت
َل َك في ال َج َس ِد َوفي َّ
لي َشريكاً ،فَا ْقبَ ْل ُه كَما تَ ْقبَلُنيَ 18 .واإ ْن
كا َن قَ ْد َس َّب َب َل َك َخسا َرة ً أاو كا َن َمديناً،
فَا ْح ِس ْب هذا َعلَ َّي 19 .أانا بو ُل َس كَتَ ْب ُت
ِبيَدي :أانا أاوفيِ ،لئَ ّلا أاقو َل َل َكَ :ح ّتى
ِبنَف ِْس َك َمدي ٌن أانْ َت لي 20 .نَ َع ْم أاخي!
الر ِّب ،أا ِر ْح أا ْحشائي في
ِل� أ ْرتَ ْح ب َِك في َّ
واثق أانَّك تُطي ُعني،
ال َمسي ِحِ 21 .ل�أنّي ٌ
كَت ْب ُت اإ َل َ
يكَ .و أا ْع ِر ُف أانَّك تَ ْف َع ُل أاكْثَ َر ِم ّما
أا ْطلُ ُب.
َ 22وحال� ً َه ِّي ْئ لي َم ْن ِزل� ًِ ،ل�أنّي أا ْرجو
أا ْن أاو َه َب َلكُم ب َِصلوا ِتكُم23 .ي ُ َس ِّل ُم َعلَ َ
يك

فيلمون
أايبافرا ال َم ْسبي َمعي في يَسو َع ال َمسي ِح،
خوس َوديما َولوقا
َ 24و َم ْرقُ ُس َو أا ْ
رس َط ْر ُ
دي ِ 25ن ْع َم ُة َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح َم َع
ُمسا ِع َّ
رو ِحكُم اآمي َن.

ف
يسلّم َع َليك أايبافرا المسبي َمعي َ
َ
سيحْ ،وم ْرقس َواريس َطرخ ُوس
َيس ُوع ال َم ْ
وديما ولوقا مساعديني .ن ْع ِمة َر ْبنا َيس ُوع
ين.
ال َم ْ
سيح َمع ُروحكن يا اخوتي اآ ّم ْ
23

24

25
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المكتوب
للعبرانيين

1

الرسالة اإلى العبران ّيين
ّ

ْبك ّل الانْوا ْع و ْبك ّل ْ
الاشكا ْل َحكى اَألله
َم ْع اَأ َّبهاتْنا بالاَنْ ِبيا م القَدي ْم .و ْب َهو ْذ اآِخر
ِالايّ ِا ْم َحكى َم ْعنا با ْبنو َل َع َّينو واِ ْ
رث َل ك ْل
واسطتو َع َمل ال ّدنْي ِا .لَ ّواِ َبري ْق َم ْجدو
شي و ْب ْ
ْوص ُور ْة َجو َهرو ْوضابط الك ّل ْبق ِّوة ك ْلمتو،
ْوه ّواِ ْب َن ْفسو َع َم ْل َت ْطهي ْر لَ َخ ِط ّياتْنا ْوقع ْد َعلى
السماوات الع ِالْ ِية.
َيمين ال َع َظ ِمة ف َّ
2

3

ْوك ْل َهالشِّ ي فاق ال َم ِ
لايكة ،فاقن ْم َق ْد
من
من .لَ ْ
لَ ّواِ ْاسمو َل ورثو اَأ ْف َض ْل من ْاس ْ
م ال َملاي ِكة َك َّرة شي قالْ« :اأنْ َت ا ْبني اَنا
َاليو ْم ولدتوكْ ».و«اَأنا اَأكونْلو اَأب ْوه ّواِ
ابن»؟ ْو َك ْر ْة لخْ َو ْق ْت َل يدَخّ ل
يكو ْن لي ْ
يسجدولو ك ْل
البك ْر لل ّدنْي ِا يقولَ :
«خلّي ْ
4

5

6
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واع
ِّ
الرسالة اإلى العبران ّيين ِبك ُِّل ال�أنْ ِ
َو ِبك ُِّل ال� أ ْشبا ِه تَكَ َّل َم الل ُه َم َع ا آبا ِئنا
بِال�أنْب ِ
ِياء قَديماًَ 2 .وفي ِ
هذ ِه ال�أيّا ِم ال�أخي َر ِة
تَكَ َّل َم َم َعنا بِابْ ِن ِه ا َّلذي َع َّينَه وا ِرثاً ِلك ُِّل
َش ٍ
يء و ِب ِه َصنَ َع العا َلمي َن3 .ا َّلذي ُه َو
اإ ْشعا ُع َم ْج ِد ِه َو َهيئَ ُة كَينونَ ِت ِه َو ُم ْم ِس ٌك
الك َُّل ِبق َُّو ِة كَ ِل َم ِت ِهَ ،و ُه َو ب أِا ْقنو ِم ِه َع ِم َل
تَ ْطهيراً ِل َخطايانا َو َجلَ َس َعلى يَمي ِن
ال َع َظ َم ِة في ال�أعالي.
فاق ال َملائكَ َةِ ،بق َْد ِر ما
َ 4وك َُّل هذا َ
اس ِمهِم.
اس ُم ُه ا َّلذي َو ِرث َ ُه َعلى ْ
يَف ُْض ُل ْ
ِ 5ل�أنَّ ُه ِل َم ْن ِم َن ال َملائكَ ِة قا َل قَ ُّط :أ
«انْ َت
ابْني أانا اليَوم َو َل ْدتُ َكَ ».و أايضاً :أ
«انا
َ
6
أ
أاكو ُن َل ُه أاباً َو ُه َو يَكو ُن لي ابْناً»؟ َوايضاً
حي َن ي ُ ْد ِخ ُل ال ِبك َْر اإلى العا َل ِم ،يَقو ُل:

1

عبران ّيين
« ِلتَ ْس ُج ْد َل ُه ك ُُّل َملائكَ ِة الل ِه 7 ».أا ّما َع ِن
ال َملائكَة فَق َْد قا َل« :ا َّلذي َج َع َل َملائكَتَ ُه
ريحاً َوخ ُّدا َم ُه ناراً ُم َّت ِق َدةًَ 8 ».و َع ِن ال�بْ ِن
قا َل« :ك ُْر ِس ُّي َك يا الل ُه اإلى أَاب َ ِد ال�آبِدي َن،
قيم َصو َلجا ُن ُم ْل ِك َك.
َصو َلجا ٌن ُم ْستَ ٌ
 9أا ْحبَ ْب َت الب َِّر َو أابْ َغ ْض َت ال إ�ثْ َمِ ،لذا َم َس َح َك
الل ُه اإل ُه َك ِب َزي ِت ال َف َر ِح أاكْثَ َر ِم ْن ِرفا ِق َك».
َ 10و أايضاً :أ
«انْ َت ُم ْن ُذ البَ ْد ِء َو َض ْع َت
السماوا ِت .اإنَّها َع َم ُل
أاساسا ِت ال� أ ْر ِ
ض َو َّ
11
أ
ي َ َد َ
قائمَ .وك ُّلها
يك ِه َي تَ ْعبُ ُر َوانْ َت ٌ
12
َالر ِ
كَال ِّثيا ِ
داء تَ ْطويهاِ ،ه َي
ب تَ ْبلىَ .وك ِّ
تَتَبَ َّد ُل َو أانْ َت كَما أانْ َت َو ِس َ
نوك ل� تَ ْنتَهي».
َّ 13ثم ِل َم ْن ِم َن ال َملائكَ ِة قا َل قَ ُّط« :ا ْج ِل ْس
داء َك َمو ِطئاً
َع ْن يَميني َح ّتى أا َض َع أا ْع َ
ِلق ََد َم َ
واح
يك 14 ».أا َليسوا َجميعاً أا ْر ُ
ِخ ْد َم ٍة ُم ْر َسلَ ٌة ِل ِخ ْد َم ِة ال َعتيدي َن أا ْن ي َ ِرثوا
لاص؟
ال َخ َ
ِلهذا يَجِ ُب َعلَينا أا ْن نَكو َن ُم ْهتَ ّمي َن
أاكْثَ َر بِما َس ِم ْعنا ِلئَ ّلا نَ ْسق َُط2 .اإ ْن
كان َ ْت الكَ ِل َم ُة ا َّلتي قيلَ ْت ب ِ
ِواس َط ِة
عداها
ال َملائكَ ِة قَ ْد ثبَتَ ْتَ ،وك ُُّل ِم ْن تَ ّ
َيف نَ ْه ُر ُب نَ ْح ُن اإ ِن
عو ِق َب بال َع ْد ِل 3 ،فَك َ
ا ْز َد َرينا ب ِ
لاصنا؟
ِهذ ِه الكَ ِلما ِت ا َّلتي ِه َي َخ ُ
الكلام بِها َو ِم َن
الر ِّب ب َ َد أا
ِت ْل َك ا َّلتي ِم َن َّ
ُ
ا َّلذي َن َس ِمعوا ثبَتَ ْت فيناَ 4 .والل ُه ي َ ْش َه ُد
جائب َوقُ ّو ٍ
َلها ِباآ ٍ
ات ُمتَنَ ِّو َع ٍة
يات َو َع َ

2

4:2–7:1

س َعلى َملايكتو كذاِ
َملايكة اَللهَ ».ب ْ
«سوى َملايكتو ريح ْوخ ّداِمينو نا ْر
قالَْ :
ت ْل َه ْبْ ».و َع الابن قالْ« :ك ْرس ّي ْك يا اَلله
مس َتقي ْم َصولَجا ْن
لا َأ َبد الا آ ْب ْ
دينَ ،صولَجا ْن ْ
م ْل ْ
من
ككَ .ح َّبيت البر ْوك ََر ْهت الاإ ث ْمْ ،
هاي َمشَ حك اَلله اإ ْ
لهك َمشْ ح ْة َف َر ْح اأ ْك َث ْر
من ر َف ْ
يت
قكْ ».و«اأنْ َت م البدايِة َح َّط ْ
ْ
ماوات َع َمل ايد ْ
َيك
والس ْ
ضَّ ،
اَأساسات الا َ ْر ْ
ن ِا .هنّ ِا يزولو ْن وانْ َت قايم انْ َتْ .وكلّ ْن
ويس ي ْب َلو ْنْ .وكَما ال ّ ْزبون تْل ّف ْن،
كَما َ
الح ْ
وس ْ
نينك م ُو
هنّ ِا ي ْت َبدَّلو ْن وانْ َت كَما َل انْ َت ْ
من م ال َم ِ
لايكة قال« :ا ْق َع ْد
صْ ».ولَ ْ
تخْ َل ْ
َعلى َيميني دي لَ َمن اَ ْ
حط ع ْد ْ
وانك َد ّو ِاسة
اج َر ْ
واح
يك»؟ م ُو ْكوا كلّن ا ْر ْ
َت ْحت ْ
عوثين لخ ْدم ْة َهو ْذ َل َت
للخ ْد ِمة ن ِا؟ َم ْب ْ
لاص؟
يو َرثون َ
الخ ْ
7

8

9

10

11

12

13

14

2

مه َت ّمين
ْبشا ْن هاي لاز ْم أا ْك َثر نْكو ْن ْ
ْبشي َل سم ْعنا ْبشا ْن لا ن َق ْعَ .ل ك ْلم ْة
واسط ْة َم ِ
لايكة ث ََبتتْ ،وك ْل
َل انْقالت ْب ْ
ش َع َليا تْجازى بال َعدلْ،
واِح ْد سمعا ْو َط َّن ْ
نحن ِا ل ْاس َت َخ ّفينا
رب ْ
اأ ْش َو ْن َبقى َت ْنه ْ
ِ
لاصنا؟ َهو ْذ َل م
ْب َهوذ
الكلامي لَنّ ِا َخ ْ
من َهو ْك َل س ْمعوا
البدايِة م ال َّر ّب انْقالواْ ،و ْ
منّو ث ََبتوا فينا ،والله يشْ َه ْدلن ْب َعلامات
2

3

4

672

عبران ّيين

14-5:2

مواهب َل َق َّسم
جايب ْوق ّوات ْمشَ َّك ِلة و ْب
ْ
ْو َع ْ
موجب اإرادتو.
ْو َعطى ُروح القدس ْب
ْ
من َل م ُو َت ْح ْت س ْلطة ال َم ِ
لايكة َح ّط
ْ
ِ
لى كَما َل
نحكيَ .ب ِ
ال ّدنْي ِا الجايِة َل َع َليا ْ
يشْ َه ْد ال ّ ْكت ِا ْب ويقولَْ « :من واِ ال ّر ّجا ْل َل
َذ َك ْرتو وا ْبن الانْسا ْن َل ز ْرتو؟ نَخَّ يتو ْش َوي
لايكةْ ،ب َم ْجد ْوك ِ
م ال َم ِ
َرامة َكلّ ْل ْت راسو
ْو َسلَّ ْطتو َعلى َع َمل ايد ْ
َيكْ .اس َت ْع َب ْد ْت
ك ْل شي َت ْحت ْاج َريوْ ».بهاي َل ك ْل شي
س
ْاس َت ْع َب ْدلو ،ما َخلّى شي م ُو ْ
مس َت ْع َب ْد ل ُهَ .ب ْ
مس َت ْع َب ْد
للس ْع ما
ْ
قايمين نرى ك ْل شي ْ
دي َّ
ل ُه .ها ْك لَ ّواِ اَأنخى ْش َوي م ال َم ِ
لايكة نرى
َيس ُو ْع واِ ْب َس َبب اوجا ْع َموتو .و ْب َم ْجد
ْوك ِ
من َل ْبن ْعمة اَلله ْم َبدال ك ّل
َرامة ْت َكلَّ ْلْ ،
من َل ها ْك َل الكل
انْسا ْن ذاق ال َم ْ
وتْ .
ف ايدو والك ّل ْبشانو ،واولاد ْكثي ْر َدخَّ ْل
س
لَ َم ْجدو ،كا ْن لازم ي َك ّم ْل بالاوجا ْع َريّ ْ
لاصن .ها ْك َل َقدَّس ْو َهو ْك َل ْت َقدَّسوا
َخ ْ
من واِح ْد ن ِا كلّنْ ،بشا ْن هاي ما ْاس َتحى
ْ
يس ّميين اخوتوَ ،و ْق ْت َل قالْ« :اَأ َبشّ ْر
َ
باس ْ
مك اخوتي ْوج ّوات البي َعة اَأ َم ّجد ْك».
ْ
ْو«اَأنا اَأكو ْن متّك ْل َع َليوْ ».و«هاي اَنا
من َل
واولاد َل َعطاني اَلله» َبقى ْ
اش َت َر ْكوا الاولاد ف ال َلحم والدَّم ،ه ّواِ زاِ
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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س ِب َح َس ِ
َوبِال َمواه ِ
ب
روح الق ُُد ِ
ب ا َّلتي و َّز َع ُ
اإرا َد ِت ِه.
ْض َع العا َل َم
يس ِل َملائكَ ٍة أاخ َ
ِ 5ل�أنَّ ُه َل َ
تيد ا َّلذي َع ْن ُه نَتَ َح َّد ُثَ 6 .ول ِك ْن
ال َع َ
تاب َويَقو ُلَ « :م ْن ُه َو
كَما ي َ ْش َه ُد ال ِك ُ
الر ُج ُل ا َّلذي َذك َْرتَه َوابْ ُن ال إ�نْسا ِن ا َّلذي
َّ
7
ا ْفتَق َْدتَ ُه؟ َو َض ْعتَ ُه قَليلا ً َع ِن ال َملائكَ ِة،
ِب َم ْج ٍد َوكَرا َم ٍة ك َّل ْل َت ها َم ُهَ ،وس َّل ْطتَ ُه
يك 8 .ا ْستَ ْعبَ ْد َت ك َُّل َش ٍ
َعلى َع َم ِل ي َ َد َ
يء
ِاس ِت ْعبا ِد ِه َل ُه ك َُّل َش ٍ
يء
تَ ْح َت قَ َد َمي ِه ».ب ْ
َل ْم ي َ ْت ُر ْك َشيئاً غَي َر ُم ْستَ ْعبَ ٍد َل ُهَ .ول ِك َّننا
ال� آ َن َل ْم ن َر ب َ ْع ُد ك َُّل َش ٍ
يء ُم ْستَ ْعبَداً َل ُه.
وض ُع قَليلا ً ِم َن ال َملائكَة نَرى
 9ذ ِل َك ال� أ َ
وجاع َمو ِت ِهَ .و ِب َم ْج ٍد
أانَّ ُه يَسو ُع ِم ْن أا ْج ِل أا ِ
َوكَرا َم ٍة تَكَ َّل َل ِل�أنَّ ُه ِب ِن ْع َم ِة الل ِه ِع َوضاً َع ْن
ليق
وتِ 10 ،ل�أنَّ ُه كا َن ي َ ُ
ك ُِّل اإنْسا ٍن َ
ذاق ال َم َ
بِذ ِل َك ا َّلذي الك ُُّل في ي َ ِد ِه َوالك ُُّل ِل� أ ْج ِل ِه،
ناء كَثيري َن أا ْد َخ َل اإلى َم ْج ِد ِه أا ْن يُكَ ِّم َل
َو أابْ ً
َر ْأا َس َخ ِ
لاصهِم ِباآل� ِم ِه 11 .ذ ِل َك ا َّلذي
قَ َّد َس َو أا َ
ولئك ا َّلذي َن تَق ََّدسوا ِم ْن وا ِح ٍد
ُهمِ .لهذا َل ْم ي َ ْستَ ِح أا ْن ْيد ُع َو ُهم اإخ َْوتَ ُه،
 12قائلا ً :أُ
ِاس ِم َك اإخ َْوتي َودا ِخ َل
«اب َ ّش ُر ب ْ
َنيس ِة أُا َس ِّب ُح َك 13 ».أوايضاً :أ
«انا أاكو ُن
الك َ
ُم َّت ِكلا ً َعلَي ِهَ ».و أايضاًُ « :ه َوذا أانا َوال�أول� ُد
14
ناء
ا َّلذي َن أا ْعطاني الل ُه» ِلذا بِما أا َّن ال�أبْ َ
الد ِمَ ،على ال ِمثا ِل
ْاشتَ َركوا في ال َّل ْح ِم َو َّ
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عي ِنه ا ْشتَ َر َك ُه َو أايضاً فيهِما ِلكَي يُب ِط َل
ِب َمو ِت ِه َ
ِض َعلى ُس ْلطا ِن ال َمو ِت،
ذاك القاب َ
ولئك ا َّلذي َن ِب َخو ِ
الشيطا َنَ 15 .وي ُ ْع ِت َق أا َ
ف
َّ
وت كانوا َطوا َل َحيا ِتهم ِ
ال َم ِ
خاضعي َن
ِلل ُعبو ِديَّ ِةِ 16 .ل�أنَّ ُه َل ْم يَكُ ْن ُمتَ َس ِّلطاً َعلى
راهيمِ 17 .لهذا
ال َملائكَ ِة ،ب َ ْل َعلى نَ ْس ِل اإبْ َ
كا َن ي َ ْنبَغي أا ْن ي ُ ْش ِب َه اإخ َْوتَ ُه في ك ُِّل َش ٍ
يء
رئيس كَ َهنَ ٍة أاميناً فيما ِلل ِه
ِليَكو َن َرحوماً َو َ
الش ْع ِ
بِ 18 .ل�أنَّ ُه
َويَكو َن ُمكَفِّراً َع ْن َخطايا َّ
فيما تَ َو َّج َع َو ُج ِّر َب ُه َو ِبنَف ِْس ِه ي َ ْستَطي ُع أا ْن
يُعي َن أا َ
ولئك ا َّلذي َن ي ُ َج َّربو َن.
ِم ْن ُهنا يا اإخ َْوتي ال ِق ّديسي َن يا َم ْن
الس ِ
ماء ،انْ ُظروا
ُدعيتُ ْم َد ْع َوة ً ِم َن َّ
س أا ْحبا ِر اإ ْقرا ِرنا يَسو َع
اإلى َرسو ِل َور ِئي ِ
ال َمسي ِح 2 ،ال�أمي ِن ِل َم ْن َج َعلَ ُه َوكيلا ً
كَموسى َعلى ك ُِّل بَي ِت ِهِ 3 .ل� أ َّن َم ْج َد هذا
َوق َم ْج َد موسى ِبق َْد ِر ما تَتَف ََّو ُق كَرا َم ُة
يَف ُ
باني البَي ِت َعلى البُ ْنيانِِ 4 .ل� أ َّن ك َُّل بَي ٍ
ت
ي ْبني ِه اإنْسا ٌن ،أا ّما ا َّلذي ي ْبني الك َُّل فَ ُه َو
الل ُهَ 5 .وموسى كا َن خا ِدماً َوكيلا ً َعلى
تيد ِة أا ْن تُقا َل
بَي ِت الل ِه ِل ْ
يش َه َد ِللاأُمو ِر ال َع َ
ب ِ
ِواس َط ِت ِهَ 6 .ول ِك َّن ال َمسي َح كابْ ٍن َعلى بَي ِت ِه
تمسكْنا َح ّتى ال ِّنهاي ِة
ا َّلذي ُه َو نَ ْح ُن اإ ْن َّ
الر ِ
جاء في ِه.
الو ْج ِه َوفَ ْخ ِر َّ
ب ُِسفو ِر َ
وم اإ ْن
روح الق ُُد ِ
ِ 7ل� أ َّن َ
س يَقو ُل« :اليَ َ
قسوا قُلوبَكُم
َس ِم ْعتُم َصوتَه8 ،فَلا تُ ّ

3

8:3–15:2

نَفس الشِّ ي اش َت َرك فيينْ ،بشان ْب َموتو َيبطّ ْل
هاك الم ِا ْ
وت لَ ّوا الشّ ِيطا ْن،
سك س ْل َطة ال َم ْ
ْ
ويفك َهو ْك َل ْب َس َب ْب َخوف ال َموت ك ْل
من َل م ُو
ياتن كانوا َت ْحت العبود ِّيةْ .
َح ْ
لى َعلى نسل
َع ال َملاي ِكة كان ُم َسلَّ ْطَ ،ب ِ
ا ْبراهي ْمْ .بشا ْن هاي كا ْن لازم ف ك ْل
س
شي يشْ َبه اخوتو َت يكو ْن َرحوم ْو َريّ ْ
ف اأمور اَلله ْويجيب غ ْفران اَلله
مين َ
ك ََه َنة اَأ ْ
من َل ْبهاي َل ه ّواِ
َعلى َخط ّيات الشَّ ْع ْبْ .
يعين َهو ْذ َل ي ْت َج َّربو ْن.
ْت َو َّج ْع وت َْج َّرب ،يت ِيق ْ
15

16

17

18

3

ّيسين َل
من َهو ْن يا اخوتي ال َقد ْ
ْ
السما َط ْلعوا لَ َرسول
انْ َد َع ْ
يتن َد ْعوِة م َّ
مين
ْو َريّس ْاحبا ْر ديان ْتنا َيس ُوع ال َم ْ
سيح ،الا َأ ْ
لَها ْذ َل َسوا ُه َوكي ْل كَما موسى َعلى ك ْل
من َل َم ْجدو يزي ْد َعلى َم ْج ْد موسى
َبيتوْ ،
يت َعلى كَرامة
ْمقَد ْزيادة كَرامة ْم َع ّمر َالب ْ
من َل ك ْل َبيت انْسان
َالبيت ال َم ْعم ُو ْرْ .
س َل ي َع ّمر الك ّل اَلله واِْ .وموسى
ي َع ّمروَ ،ب ْ
كَما الخادم ْت َوكَّ ْل َعلى َبيت اَلله ْبشا ْن
واسطتو.
يشْ َهد ْباأمو ْر َل كا ْن َت ت ْنقال ْب ْ
نحن ِا َل
ابن َعلى َبيتو لَ ّواِ ْ
س ال َم ْ
سيح كَما ْ
َب ّ
الوچ والفَخ ْر َل لنا
ْت َم َّس ْكنا لل ِا آخر ْب َبياض ْ
ف ال َّرجا ِفيو.
«اليو ْم َل
ْ
من َل يقو ْل ُروح القدسَ :
كن َت
تن َصوتو ،لا تق ََّسون ْقلو ْب ْ
سم ْع ْ
2

3

4

5

6

7

8
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19-9:3

تغْضبو ُه كَما َه ْ
وك َل جابوا َغ َضبو َيوم
الب ّر ِّيةَ .و ْق ْت َل َج َّربوني
ال َّتج ِربِة ف َ
عين َس ِنة.
اَأ َّبهاتْكن ْو َف َحصوا اَأ َروا ا ْعمالي اَأ ْر ْب ْ
من هاك ال َّنسلْ ،وق ْل ُت:
من هاي َملّ ُ
يت ْ
ْ
‘شَ ْع ْب ضاي ْع َق ْلبوْ ،وما َع َرفوا ط ْرقي’،
ف َغ َضبي‘ :ما َت ي ْدخلون
فت َ
حتّى َح َل ُ
كن يا اخوتي
راحتيَ » ’.بقى ديروا بالْ ْ
كن َق ْلب شَ ّرير م ُو
لا يكون ف انْسا ْن م ْن ْ
لى
الحيَ .ب ِ
مومن ،وتنفرقون من اَلله َ
لليوم ل
ا ْطلبوا ْ
من نَفسكن ك ّل ِالايّ ِام دي َ
«اليو ْم»ْ ،بشا ْن لا ي ْتق َّسى انْسا ْن
ي ْت َس ّمى َ
الخط ِّية.
غش َ
م ْن ْ
كن ف ّ
9

10

11

12

13

سيحَ ،ل ث ََب ْتنا م
من َل انْ َخ َل ْطنا َمع ال َم ْ
ْ
الح ْق ها ْذ .كَما
البدايِة للنّهايِة َ
ف َعهد َ
«اليو ْم َل سم ْع ْتن َصوتو لا ْتق ََّسون
َل انْقالَْ :
من ن ِا َهو ْك
يش ْ
ْقلو ْب ْ
كن َت تغْضبو ُه ».لَ ْ
يغضب؟ م ُو َهوك كلّ ْن َل
َل س ْمعوا ْو َخلَّو ُه َ
من ن ِا
من َمص ْر َعلى ايد موسى؟ ْو ْ
َط َلعوا ْ
عين َس ِنة َغي ْر َهو ْك َل
َهو ْك َل َم ْل منّ ْن اَأ ْر ْب ْ
عت ع ْظم ِا ْنن ف َالب ّر ِّية؟ ْو َعلى
خ ْطيوا ْو َو َق ْ
ف م ُو ي ْدخلو ْن راحتو َغير َع َلو ْك َل
من َح َل ْ
ْ
من َل
ما طاعوا؟ ْونرى ما تاقوا ي ْدخلون ْ
ما اآ َمنوا.
14

15

16

17
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ِلتُغيظوهُ كَال ُم ْس ِخطي َن كَما في يَو ِم
ال َّت ْج ِرب َ ِة في البَ ِّريَّ ِة9 .اإ ْذ َج َّربَني ا آبا ُؤكُم
َوفَ َحصوا َر أاوا أا ْعمالي أا ْربَعي َن َسنَ ًة.
َ
الجيلَ ،وقُ ْل ُت:
ِ 10لهذا َسئ ْم ُت ذ ِل َك
ٌّ
ضال قَ ْلبُ ُهَ ،و ُهم َل ْم ي َ ْع ِرفوا
‘ َش ْع ٌب
ُط ُرقيَ 11 ’.ح ّتى أا ْق َس ْم ُت في غ ََضبي أا ْن
‘ل ْن ي َ ْدخُلوا راحتي12 » ’.فَانْتَبِهوا اإذاً يا
اإخ َْوتي أالّ� يَكو َن في اإنْسا ٍن ِم ْنكُم قَ ْل ٌب
ِش ّري ٍر غ َُير مؤ ِم ٍن ،فَتَ ْفتَ ِرقو َن َع ِن الل ِه
ال َحيَ 13 .ول ِك ِن ُا ْطلُبوا ِم ْن أانْف ُِسكُم ك َُّل
وم»
ال�أيّا ِم َح ّتى اليَو ِم ا َّلذي ي ُ ْدعى «اليَ َ
كيلا يَتَق ََّسى أا َح ٌد ِم ْنكُم في َضلا ِل
الخطيئَ ِة.
ِ 14ل�أنَّنا ا ْختَلَ ْطنا َم َع ال َمسي ِح اإ ْن ثَبَ ْتنا ِم َن
قيقي
البداية َح ّتى ال ِّنهاي ِة في ال َع ْه ِد ال َح َّ
هذا15 .كَما َ
وم اإ ْن َس ِم ْعتُم َصوتَه
قيل« :اليَ َ
فَلا تُق َّسوا قُلوبَكُم ِلتُ ْغ ِضبوهُ16 ».فَ َم ْن ُهم
أا َ
ْضبوهُ؟ أا َليسوا
ولئك ا َّلذي َن َس ِمعوا َو أاغ َ
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن َخ َرجوا ِم ْن ِم ْص َر ِبيَ ِد
ك َُّل
موسى؟ َ 17و َم ْن ُهم أا َ
ولئك ا َّلذي َن َس ِئ َم
ولئك ا َّلذي َن أاخ أ
ِم ْن ُه ْم أا ْربَعي َن َسنَ ًة اإلّ� أا َ
ْطاوا
َو َس َق َط ْت ِعظا ُم ُهم في البَ ِّريَّ ِة؟ َ 18و َعلى
َم ْن أا ْق َس َم أا ْن «ل ْن ي َ ْدخُلوا را َحتَ ُه» اإلّ�
َعلى ا َّلذي َن َل ْم يُطيعوا؟ 19فَنَرى أانَّ ُهم َل ْم
الدخو َل ِل�أنَّ ُهم َل ْم يؤ ِمنوا.
ي َ ْستَطيعوا ُّ
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ص ُة
فَ ْلنَ َخ ْف اإذاً أا ْن تَ َ
فوت ف ُْر َ
الدخو ِل اإلى را َح ِت ِه أا َحداً ِم ْنكُم،
ُّ
قائمِ 2 .ل�أنَّنا
َم َع أا َّن َ
الو ْع َد ب ُِدخو ِل را َح ِت ِه ٌ
نَ ْح ُن أايضاً ب ُ ِّش ْرنا ِمث َْل أاولئكَ ،ول ِك َّنها
َل ْم تَ ْنف َْع أا َ
ولئك الكَ ِل َم ُة ا َّلتي َس ِمعوا،
ِل�أنَّها َل ْم تَكُ ْن ُم ْمتَ ِز َج ًة ب إايما ٍن في أا َ
ولئك
السامعين 3 .أا ّما نَ ْح ُن ا َّلذي َن ا آ َم ّنا فَنَ ْدخ ُُل
ّ
أ
َيف قا َل« :ا ْق َس ْم ُت في
الرا َح ِة .فَك َ
اإلى ّ
غ ََضبي َل ْن ي َ ْدخُلوا را َحتيَ »،وها أا ْعما ُل
الل ِه ُم ْن ُذ ب َ ْد ِء العا َل ِم قَ ْد َح َدث َْت؟ 4كَما
راح الل ُه في
السب ِت« :ا ْستَ َ
قا َل الل ُه َع ِن ِّ
الساب ِع ِم ْن أا ْعما ِل ِه كُ ِّلهاَ 5 ».و ُهنا
اليَو ِم ّ
أايضاً يَقو ُلَ « :ل ْن ي َ ْدخُلوا را َحتي6 ».اإذاً
س أا ْن ي َ ْدخُلوا
ِل�أنَّ ُه كا َن ث َ َّم َة ف ُْر َص ٌة ِل�أُنا ٍ
ولئك ال� أ ُ
اإ َليهاَ ،و أا َ
وائل َل ْم ي َ ْدخُلوا ِل�أنَّ ُهم
َل ْم يُطيعوا7 ،ي ُ َع َّي ُن أايضاً يَوماً ا آ َخ َر ب َ ْع َد
ْتوب أاعلاهُ أا َّن
َزما ٍن َطوي ٍل ،كَما ُه َو َمك ٌ
وم اإ ْن َس ِم ْعتُم َصوتَه فَلا
داوو َد قا َل« :اليَ َ
تُق َّسوا قُلوبَكُمِ 8 ».ل�أنَّ ُه َلو كا َن يَشو ُع
ب ُن نو ٍن قَ ْد أارا َحهم َلما تَكَ َّل َم ب َ ْع َد ذ ِل َك
قائم ِل َش ْع ِ
ب
َع ْن يَو ٍم ا آ َخ َر9 .اإذاً ال َّت ْسبَ ُ
يت ٌ
تاح
الل ِهِ 10 ،ل� أ َّن َم ْن َد َخ َل اإلى را َح ِت ِه ،ا ْر َ
ارتاح الل ُه ِم ْن
ُه َو أايضاً ِم ْن أا ْعما ِل ِه كَما َ
أا ْعما ِل ِهِ 11 .لنَ ْجتَه ِْد اإذاً أا ْن نَ ْدخ َُل اإلى ِت ْل َك
الراح ِة ِلئَ ّلا نَ ْسق َُط َعلى ِمثا ِل ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن
ّ
12
أ
َل ْم يُطيعواِ .ل�نَّ ُه َح َّي ٌة ِه َي كَ ِل َم ُة الل ِه

4
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4

كن
يرو ْح اأ َّح ْد م ْن ْ
َبقى َخلّي نْخافْ َل ُ
ي ْبقى َبلا َل ي ْدخ ْل راحتو َم ْع َل في
نحن ِا زاِ ت َْبشَّ ْرنا
من َل ْ
َوعد ْبدخو ْل راحتوْ .
عتن َهوك ك ْلم ْة َل
كَما َهو ْكَ ،ب ِ
لى ما ن ْف ْ
لوب
س ْمعواْ ،
من َل ما كا ْن َمعا اإيما ْن ف ْق ْ
نحن ِا َل اآ َمنّا ن ْدخل
س ْ
َهو ْك َل س ْمعواَ .ب ْ
ف َغ َضبي
فت َ
«ح َل ُ
لل ّر َاحة .اأ ْش َو ْن قالَْ :
ما َت ي ْدخلون راحتي»ْ ،وهاي ا ْعمال اَلله
من بداية ال ّدنْي ِا صاروا؟ كَما َل قال اَلله َع
ْ
من
«اس َتراح اَلله َ
ف َيوم ال ّسابع ْ
الس ْب ْتْ :
َّ
ا ْعمالو ك ّلا ».و َهو ْن َك ْر ْة لخ يقولْ« :ما
من َل كا ْن في
َت ي ْدخلو ْن راحتيَ ».بقى ْ
س َت ي ْدخ ْلولاْ ،و َهوك الا َ َّول ِّية ما
ف ْر َصة لَن ِا ْ
من َل ما طاعواَ .ك ْر ْة لخْ ي َع ّي ْن َيو ْم
َد َخلوا ْ
توب
َغيرو ْ
من َبع ْد َزما ْن َطوي ْل – كَما لَ ّواِ َم ْك ْ
تن َصوتو
«اليو ْم َل سم ْع ْ
ف ُو ْق – قا ْل داهودَ :
ابن نون
كن ».يكو ْن يشوع ْ
لا ْتق ََّسون ْقلو ْب ْ
حن ،ما كا ْن َت يقو ْل َب ْعدا َعلى
كا ْن ك َّر َّي ْ
سبيت قاي ْم واِ لَشَ ْعب اَلله.
َيو ْم َغيرو َبقى ال َّت ْ
راح من ا ْعمالو
اَأينا َل َد َخ ْل لَراحتوْ ،اس َت ْ
راح من ا ْعمالوَ .بقى
كَما َل الله زاِ ْاس َت ْ
نج َه ْد َت ن ْدخ ْل لاك ال ّر َاحة ْبشا ْن لا
َخلّي ْ
من َل َح ِّية
ن َق ْع كَما َهو ْك َل ما طاعواْ .
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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5:5–13:4

ي ِا ك ْلمة اَلله ْوك ْل شي ت ْف َعلْ ،وحا ِّدة اَأ ْك َث ْر
يف َل ل ُه َحدَّينْ ،وت ْدخ ْل دي لَ َمفرق
من َس ْ
ْ
ِ
ال َّنفس وال ّر ُو ْح وال َمفاص ْل والمخْ والع ْظمان،
تحك ْم َعلى ا ْفكار ْون ّيات ال َق ْل ْبْ .وما
ْو ْ
لى ك ْل شي
من قدّاموَ ،ب ِ
في َخليقَة ْم َخ ّبايِة ْ
ين ها ْذ َل ل ُه
عاري ْو َمكشوفْ قدّا ْم َعي َن ْ
واب.
ن ْعطي َج ْ
َبقى مادا ْم لنا َريّس ْاحبا ْر َعظي ْمَ ،يس ُوع
للسماَ ،خلّي
ال َمسيح ا ْبن اَلله َل َط َل ْع َّ
من َل ما لْنا َريّس ْاحبا ْر
ن ْت َم َّسك ْبديانتوْ ،
لى ْم َج َّر ْب ف
ف َو َج ْعناَ ،ب ِ
يحس َ
م ُو يت ِيق ْ
الخط ِّيةَ .بقى َخلّي
ك ْل شي كَمانا ما َعدا َ
ش ن ْعمتو َت ناخ ْذ َر ْح ِمة
نْ َق ّرب ْب َجسا َرة لَ َع ْر ْ
ف َو ْق ْت الشّ دِّة.
ْونرى ن ْع ِمة لل َعو ْن َ
13

14

15

16

5

من َل ك ْل َريّس ْاحبا ْر م َالبشَ ر يس ِير،
ْ
ْبشان َالبشَ ر يقو ْم ف ْاشغال اَلله،
ات.
الخط ّي ْ
َت ي َق ّر ْب ق ْربان ْو َذبايح ْبشان َ
هلين
ويت ِيق ي َنخّ ي نَ ْفسو
ويحس َمع ّ
الج ِا ْ
ْ
ف واِ.
ّ
بس ض ْع ْ
ايعينْ ،
والض ْ
من َل ه ّواِ زاِ ِلا ْ
من هاي َم ْلزو ْم واِ كَما َل ي َق ّر ْب ق ْربان
ْو ْ
ْبشان الشَّ ْع ْب ،كذاِ نَفس الشِّ ي ْبشا ْن
من هاي واجبو ي َق ّد ْم ق ْربان ْبشا ْن
نَ ْفسوْ .
اح ْد
نَ ْفسو كَما َل ي َقدّم ْبشان الشَّ ْع ْبَ .و َّ
لى اَأينا َل ي ْد ِعيو
م ُو ياخ ْذ لَ َن ْفسو َهالشَّ َرفْ َ ،ب ِ
سيح زاِ كذاِ
اَلله كَما َل َدعا هارو ْن .ال َم ْ
2

3

4

5
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َوتَ ْف َع ُل الك َُّلَ ،و أا َح ُّد ِبكَثي ٍر ِم ْن َس ٍ
يف ذي
الرو ِح
َح َّدي ِنَ ،وتَ ْدخ ُُل اإلى َم ْف َر ِق ال َّنف ِ
س َو ّ
َوال َم ِ
فاص ِل َوال ُم ِّخ َوال ِعظا ِمَ ،وتَ ْحك ُُم َعلى
أافْكا ِر َو ِن ّي ِ
يس ُه َ
ات ال َق ْل ِ
ناك
بَ 13 .و َل َ
َخلي َق ٌة َم ْخ ِف َّي ٌة أاما َم ُه ،ب َ ْل ك ُُّل َش ٍ
يء عا ٍر
َو َمك ٌ أ
مام َعينَ ِي ا َّلذي َل ُه نُ ْعطي
ْشوف ا َ
َجواباً.
ئيس أا ْحبا ٍر َعظيماً،
 14اإذاًِ ،ل� أ َّن َلنا َر َ
يَسو َع ال َمسيح ابْ َن الله ا َّلذي َص ِع َد اإلى
الس ِ
يس َلنا
ماء ِلنَتَ َّ
َّ
مس ْك ِب إاقرا ِر ِهِ 15 ،ل�أنَّ ُه َل َ
أ
أ
ئيس ا ْحبا ٍر ل� ي َ ْستَطي ُع ا ْن ي َ ْش ُع َر َم َعنا في
َر ُ
َض ْع ِفناَ ،ول ِك َّنه ُم َج َّر ٌب في ك ُِّل َش ٍ
يء ما
َعدا ال َخطيئَ ِة16 .فَ ْلنَ ْقتَ ِر ْب اإذاً بِدا َّل ٍة اإلى
ش ال ِّن ْع َم ِة ِلنَنا َل َر ْح َم ًة َونَجِ َد ِن ْع َم ًة
َع ْر ِ
الش َّدة.
ِلل َعو ِن في َو ْق ِت ِّ
صير ِم َن
ِل� أ َّن ك َُّل َرئي ِ
س أا ْحبا ٍر ي َ ُ
قوم في شؤو ِن
البَ َش ِر ِل� أ ْج ِل البَ َش ِر ي َ ُ
الل ِه ِليُق َِّد َم قُ ْرباناً َوذَبائ َح ِل� أ ْج ِل ال َخطايا،
َ 2م ْن ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي ُ ِ
واض َع نَف َْس ُه َوي َ ْش ُع َر َم َع
الضا ّلي َنِ ،ل�أنَّ ُه ُه َو أايضاً ل�ب ٌِس
ال َج َهلَ ِة َو ّ
َض ْعفاًَ 3 .و ِلهذا ِم ْن وا ِج ِب ِه أا ْن يُق َِّد َم ِم ْن
الش ْع ِ
بَ 4 .ول�
أا ْج ِل نَف ِْس ِه ،كَما ِم ْن أا ْج ِل َّ
الش َر َف ب َ ِل ا َّلذي ي ُ ْدعى
أا َح َد ي َ ْأاخ ُُذ لنَف ِْس ِه َّ
كَهارو َن5 .هكَذا ال َمسي ُح أايضاً َل ْم ي َ ْرف َْع
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ئيس أا ْحبا ٍر ،ب َ ِل ا َّلذي قا َل
نَف َْس ُه ِليَكو َن َر َ
أ
أ
وم َو َل ْدتُ َك6 ».كَما
َل ُه« :انت ابْني انا اليَ َ
وض ٍع ا آ َخ َر :أ
قا َل في َم ِ
«انْ َت َح ْب ٌر اإلى
ال�أب َ ِد َعلى ِمثا ِل َم ْلكيصا َد َقَ 7 ».وحي َن
كا َن ل�بِساً َج َسداً ،قَ َّر َب ِط ْلبَ ًة َوتَ َض ُّرعاً
ب ُِصرا ٍخ َش ٍ
موع للقا ِد ِر أا ْن ي ُ َخ ِّل َص ُه
ديد َو ُد ٍ
ِم َن ال َم ِ
وت َو ُس ِم َع َل ُه ِم ْن أا ْج ِل تَقْواهُ،
َ 8و َم َع أانَّ ُه ابْ ٌن ،تَ َع َّل َم ال ّطاع َة ِم َن ال َخو ِ
ف
َوال� أ َل ِم ا َّلذي تَ َح َّم َلَ 9 .وهكَذا كُ ِّم َل َوصا َر
ص أاب َ َد ٍّي.
ِلك ُِّل ا َّلذي َن يُطيعونَه َسبَ َب َخلا ٍ
رئيس أا ْحبا ٍر َعلى ِمثا ِل
َ 10وتَ َس ّمى ِم َن الل ِه َ
َم ْلكيصا َد َقَ 11 .و َع ْن َم ْلكيصا َد َق هذاَ ،لنا
ْسيرهُ َص ْع ٌبِ ،ل�أنَّكُم
َلام ك ٌ
َثير ِلنقو َلَ ،وتَف ُ
ك ٌ
فاء في الف َْه ِمِ 12 .ل�أنَّ ُه كا َن ي َ ْنبَغي
ُض َع ُ
أا ْن تَصيروا ُم َع ِّلمي َنِ ،ل� أ َّن َلكُم َزماناً في
ال َّت ْعلي ِمَ .ول ِك َّنكم ال� آ َن أايضاً تَ ْحتاجو َن أا ْن
تتَ َع َّلموا ال ِكتابا ِت ال�أساس َّي َة ِل َم ْب َد أا كَلا ِم
الل ِهَ ،و أا ْصبَ ْحتُم ُم ْحتاجي َن َحليباً ل� َطعاماً
ليب
َحقي ِق ًّياِ 13 .ل� أ َّن ك َُّل اإنْسا ٍن ِغذاؤهُ ال َح ُ
غ َُير ُم ْختَ ِب ٍر كَ ِل َم َة الب ِِّرِ ،ل�أنَّ ُه ِطف ٌْل 14 .أاما
مرنَ ْت
عام ال َحقي ِق ُّي فَ ِللكا ِملي َن ا َّلذي َن تَ َّ
ال َّط ُ
الش ِّر.
َحوا ُّس ُهم ِلتَ ْميي ِز ال َخي ِر َو َّ
ِلذا ِلن ْت ُر ْك بِداي َة الكَلا ِم َع ِن
ال َمسي ِح َون َ ْأاتي اإلى الكَما ِل .أا ْم
أايضاً تُ ْرسو َن أاساساً ا آ َخ َر ِلل َّتوب َ ِة ِم ْن
أا ْعما ٍل َميت ٍة َو ِلل إايما ِن بِالل ِهَ 2 ،و ِلتَ ْعلي ِم
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م ُو ه ّواِ َعلّى نَ ْفسو َت يكون َريّس ْاحبار،
لى ها ْك َل قالْلو« :ا ْبني اأنْ َت اَأنا َاليو ْم
َب ِ
ف َغي ْر م ُو َض ْع:
ول ْدتو ْك ».كَما َل قا ْل َ
«اأنْ َت َحب ْر للا َأ َب ْد َعلى شك ْل َم ْلك ِي ْ
صادق».
بس َج َس ْدَ ،ط َل ْب وت َْض ّر ْع
ْو َو ْق ْت َل كا ْن ِلا ْ
ياح َقوي و ْدم ُو ْع َق َّر ْب َط َل ْب لا ْك َل يت ِيق
بس ْ
ْ
وت وانْ َس َم ْعلو لَخاط ْر َتقوا ُه،
يخلّصو م ال َم ْ
َ
من َخوف ْواَأل ْم َل ت َْح َّمل
ابنْ ،
ْو َم ْع لَ ّوا ْ
ْت َعلَّم الطّا َعةْ .وكذاِ كمل ْوصا ْر لك ْل َل
لاص اَأ َبدي .وت َْس ّمى من
يطيعو ُه َس َب ْب َخ ْ
اَلله َريّس ْاحبا ْر َعلى شك ْل َملك ِي ْ
صادق.
ْو َعلى ها ْذَ ،على َملك ِيصادق ،كَلام
من
ْكثي ْر لنا َت نْقولْ ،و َت ْفسيرو َص ْع ْبْ ،
مين كا ْن
تن ف الفه ْمْ .م َع ْل ْ
َل ضْ عاف انْ ْ
لكن َزما ْن ت ْت َعلَّمو ْن.
من َل ْ
لازم تْس ِيرو ْنْ ،
من
كن ت ْت َعلَّمون الاَساسي ْ
الس ْع زاِ يعو ْز ْ
س َّ
َب ّ
ليب م ُو
َمبادي كَلام اَللهْ ،و َبقى يعو ْز ْ
كن َح ْ
اَأك ْل َم ْز ْ
يعيش َع
بوطْ .
من َل ك ّل انْسان ْ
من
ليب ،ما ع ْندو خ ْب َرة ف ك ْلمة الب ْرْ ،
َ
الح ْ
ِ
س اَأ ْكل ال َم ْز ْ
لين
بوط للكا ْم ْ
َل طف ْل واَ .ب ْ
واِ َهو ْذ َل ْت َم ّرنوا َحواسن ْو َبقى ي َف ْرقو ْن َبين
الخي ْر والشَّ ْر.
َ
عيف بداية ال َكلا ْم
ْبشا ْن هاي َخلّينا نْ ْ
من
َع ال َمسيح ْونص ْل لل َكمالْ .والّا ْ
ساس لل َّتوبِة
اَأ َّو ْل ْ
وجدي ْد َت تْحطّو ْن َغي ْر اَأ ْ
من ا ْعما ْل َمي ِتة والّايما ْن باللهْ ،ول َت ْعليم
6

7

8

9

10

11

12

13

14
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من َبين
لسيامة الاإ يد ْوللّ ْقي ِا ِمة ْ
ال َم ْعموذ ِّية ْو ْ
ال َميتين ْوحكم الا َأ َب ْد؟! َل َس َمح ال َّر ْب َت
ف َو ْق ْت
نْ َسي ها ْذَ .ب ِلى م ُو يت ِيقو ْن َهو ْك َل َ
السما ْونالوا
ن ْزلوا لل َم ْعموذ ِّية ْوذاقوا َعط ّية َّ
الحة
ُروح القدسْ ،وذاقوا ك ْلمة اَلله ّ
الص َ
ييْ ،ويخْ َطو ْن َك ْرة لخْ ،
ْوق ّوة الدَّهر ّ
الج ِا ِ
م ُو يت ِيقون يتوبو ْن من ْجديدْ ،ومن ْجدي ْد
ض
ْ
يصلبون ا ْبن اَلله ويهينو ُهْ .
من َل ا ْر ْ
بت َم َط ْر َل نزل َع َليا َو ْق ْتات ْكثير
َل ش ْر ْ
فلح،
ْوط ِالَ ْ
شانن ت ْن ْ
شيش ي ْن َف ْع لَو ْك َل ْب ْ
عت َح ْ
عت ق ْرطب
س َل ط ِالَ ْ
ت ْق َب ْل َب َر ِكة من اَللهَ .ب ْ
لى
ْو َح َس ْك ت ْنكره ْوم ُو ْبعي ِدة ي ِا م ال َّن ْع ِلةَ ،ب ِ
الحري ْق واِ.
اآِخْ رتا َ
3

4

5

6

7

8

يكن يا اخوتي اأمو ْر اَأ ْح َس ْن
س ن ْعرفْ َع َل ْ
َب ْ
من
و ْق َري ِبة َ
لاصَ ،م ْع َل كذاِ ْ
نحكيْ .
للخ ْ
كن
َل الله م ُو ظال ْم واِ َت ي ْنسى ا ْعمالْ ْ
باسمو ْبهاي َل َخ َد ْمتن
كن َل َو َّر ْ
و ْم َح ّب ْت ْ
يتن ْ
من
وللس ْع تخْ دمو ْن .ون ْطلب ْ
ال َقد ْ
ّيسين َّ
كن َت ي َو ّري نَفس َهال َّن ْ
شاط َل
ك ْل واِح ْد م ْن ْ
كاسلو ْن،
َت ْتمي ْم َر ْ
جاكن دي للنّهايِةْ .ولا ت ْت َ
َب ِلى ا ْق َتدوا َفو ْك َل بالايما ْن ْوطول البا ْل و ْرثوا
من َل الله َو ْق ْت َل َو َعد ا ْبراهي ْم
ال َوع ْدْ .
من َل ما في اَأ ْع َظ ْم منّو َت
َح َلف ْب َن ْفسو ْ
لف ِفيوْ .وقالْلوْ « :مبا َر ِكة َت اب ِاركك
ْ
يح ْ
9

10

11

12

13

14
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ال َم ْعمو ِديَّ ِة َو ِلل ِقيا َم ِة ِم ْن بَي َن ال� أ ْم ِ
وات
3
الر ُّب َسنَ ْف َع ُل
وال ُحكْ ِم ال�أب َ ِّ
دي؟ اإ ْن أا ِذ َن َّ
هذاَ 4 ،ول ِك ْن ل� ي َ ْستَطي ُع أا َ
ولئك ا َّلذي َن
ن َزلوا َم َّرة ً اإلى ال َم ْعمو ِديَّ ِة َوذاقوا َمو ِهبَ َة
الس ِ
سَ 5 ،وذاقوا
روح الق ُُد ِ
ماء َونالوا َ
َّ
الد ْه ِر ال�آتي،
الصال َح َة َوقُ َّوةَ َّ
كَ ِل َم َة الل ِه ّ
 6أا ْن ي ُ ْخ ِطئوا أايضاً ،أا ْن يَتَ َج َّددوا ِلل َّتوب َ ِة
أايضاًَ ،و أا ْن ي َ ْصلُبوا ابْ َن الل ِه أايضاًِ 7 .ل� أ َّن
ال� أ ْر َض ا َّلتي َش ِرب َ ِت ال َم َط َر ال�آتي َعلَيها
َثيرة ً َو أانبتَ ْت ُع ْشباً صا ِلحاً ِل َم ْن
ِمراراً ك َ
حت تَ ْقبَ ُل ب َ َركَ ًة ِم َن الل ِه.
ِم ْن أا ْج ِلهم فُ ِل ْ
َ 8ول ِك ْن اإ ْن أانْبَتَ ْت قُ ْر ُطباً َو َح َسكاً تُ ْص ِب ُح
عيدة ً ِم َن ال َّل ْعنَ ِة ،ب َ ْل
يس ْت ب َ َ
َم ْرذول ًةَ ،و َل َ
ريق.
ا آ ِخ َرتُها ال َح ُ
َ 9ول ِك َّننا ُمتَيَقِّنو َن َع ْنكُم يا اإخ َْوتي
صَ ،واإ ْن كُ ّنا
أاموراً َح َسن ًة َوقَريب ًة لل َخلا ِ
يس ظا ِلماً
نَتَكَ َّل ُم هكَذاِ 10 .ل� أ َّن الل َه َل َ
فَيَ ْنسى أا ْعما َلكم َو َم َح َّبتَكم ا َّلتي أاظ َه ْرتُم
ِاس ِم ِه اإ ْذ َخ َد ْمتُم ال ِق ّديسي َن َو ِ
تخدمو َن.
ب ْ
 11نَ ْطلُ ُب ِم ْن ك ُِّل اإنْسا ٍن ِم ْنكُم أا ْن ي ُ ْظ ِه َر
هذا ال َّن َ
شاط َعينَ ُه ِم ْن أا ْج ِل اإتْما ِم َرجا ِئكُم
َح ّتى ال ِّنهاي ِةَ 12 .و أالّ� تَتَكا َسلوا ،ب َ ْل كونوا
ُم ْقتَدي َن ب أِا َ
الص ْب ِر
ولئك ا َّلذي َن بِال إ�يما ِن َو َّ
أا ْصبَحوا وا ِرثي َن ِل َلو ْع ِدِ 13 .ل� أ َّن الل َه حي َن
راهيم أا ْق َس َم ِبنَف ِْس ِه ،اإ ْذ َل ْم يَكُ ْن
َو َع َد اإبْ َ
َل ُه َم ْن ُه َو أا ْع َظ ُم ليُق ِْس َم ِب ِه َ 14وقا َل َل ُه:
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« ُمبا َرك ًة أُابا ِرك َُك َوتَكْثيراً أُاكَ ِّث ُر َك».
15
اس
الو ْع َدِ 16 .ل� أ َّن ال ّن َ
َوهكَذا َصبَ َر فَنا َل َ
زاع
بِما ُه َو أا ْع َظ ُم ِم ْن ُه ْم يُق ِْسمو َنَ .وك ُُّل ِن ٍ
ختام ثاب ٌِت.
ي َ ْن َش ُب بَينَ ُهم بِالق ََس ِم ي ُ ْص ِب ُح َل ُه ٌ
ِ 17لذا أارا َد الل ُه أا ْن يُظ ِه َر ب أِا ْجلى ال َجلاء
الو ْع ِد أا َّن َو ْع َده ل� يَتَ َغ َّي ُر ف ََرب َ َط ُه
ِل َو َرث َ ِة َ
ِبق ََس ٍمِ 18 ،لكَي ب أِا ْم َري ِن اثْنَي ِن ل� يَتَ َغ َّيرا ِن
ل� ي َ ْستَطي ُع الل ُه أا ْن يَك ِْذ َب فيهِما يَكو َن
ظيم نَ ْح ُن ا َّلذي َن ا ْلتَ َج ْأانا اإ َلي ِه،
َلنا َعزا ٌء َع ٌ
ِالر ِ
جاء ا َّلذي ُو ِع ْدنا ِب ِه،
َو ِلكَي نَتَ َم َّس َك ب َّ
19
جاء ا َّلذي صا َر َلنا كَ ِم ْرسا ٍة
َو ُه َو ذ ِل َك َّ
الر ُ
تُ ْم ِس ُك ب أِانْف ُِسنا ِلئَ ّلا تَتَ َز ْع َز َع َوي َ ْدخ ُُل اإلى
داخ ِل ِس ْت ِر البا ِ
يث َسبَ َق أا ْن َد َخ َل
بَ 20 ،ح ُ
يَسو ُع ال َمسي ُح ل� أ ْج ِلنا َوصا َر َح ْبراً ِمث َْل
َم ْلكيصا َد َق.
شاليم
َو َم ْلكيصا َد ُق هذا ُه َو َم ِل ُك
َ
ليَ .و ُه َو ا َّلذي ا ْستَ ْقبَ َل
َح ْب ُر الل ِه ال َع ِّ
راهيم ِع ْن َدما َر َج َع ِم ْن ُمحا َرب ِة ال ُم ِ
لوك
اإبْ َ
2
راهيم ُع ْش َر ك ُِّل َش ٍ
يء
َوبا َركَ ُه َو َل ُه فَ َر َز اإبْ ُ
اس ِمه أا َّول� ًَ « :م ِل ُك
ْسير ْ
كا َن َم َع ُهَ .وتَف ُ
شاليم أاي « َم ِل ُك
الب ِِّر» َو أايضاًَ :م ِل ُك
َ
السلام3 ».ا َّلذي ل� أابوهُ َول� أُا ُّم ُه كُ ِتبا
َّ
أ
أ
في ال�نْسا ِ
داءةُ ايّا ِم ِه َول�
ب َول� كُ ِتبَ ْت ب َ َ
ِنهاي ُة َحيا ِت ِه ،ب َ ْل َعلى ِمثا ِل ابْ ِن الل ِه با ِقيَ ٌة
4
ظيم
َح ْبريَّتُ ُه اإلى ال�أب َ ِد .فَانْ ُظروا ك َْم ُه َو َع ٌ
أ
راهيم َر ْأا ُس ال� آ ِ
باء
هذا ا َّلذي َل ُه ا ْعطى اإبْ ُ

7
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ْو َكثّي ْر َت ا َكثّركْ ».وكذاِ َط َّو ْل بالو ْونال
يحلفون ْباَأ ْع َظ ْم منّ ْنْ .وك ْل
س ْ
ال َو ْع ْد .النّ ِا ْ
يناتن بالح ْلفا ْن ي ْنتهي نهايِة
خلاف يس ِي ْر َب ْ
من هاي راد اَلله اأ ْك َث ْر ب ْكثي ْر َت
ثا ْب ِتةْ .
ي َو ّري لَواِرثين ال َوع ْد اأ ْش َو ْن َو ْعدو م ُو يت َغ ّي ْر
ين َل م ُو
قا ْم َر َبطو ْبح ْلفا ْنْ ،بشان ْب َهالث ْن َت ْ
ي ْت َغ َّيرو ْنَ ،ل م ُو يت ِيق اَلله ي ْر َج ْع منّن ،يكون
نحن ِا َل ال َتجينالو ،ون ْت َم َّس ْك
لْنا َعزا َعظي ْم ْ
بال َّرجا َل َوع ْدنا ِفيو ،هاك ال َّرجا َل صار
الس ّفي ِنة ي ْم ْ
َفسنا ْبشا ْن
سك ن ْ
لْنا كَما م ْرساة َّ
الباب،
لا ت ْت َز ْر َزعْ ،وي ْدخ ْل لَ َج ّوا ْ
من ستر ْ
سيح
من َقب ْل َد َخ ْل َيس ُوع ال َم ْ
م ُو َض ْع َل ْ
لَخاط ْرنا ْوصا ْر َحب ْر َعلى شك ْل َملك ِي ْ
صادق.
15

16

17

18

19

20

7

صادق ها ْذ َم ْ
ْو َم ْلك ِي ْ
لك شالي ْم واِ َح ْبر
اَلله الع ِاليْ ،وه ّواِ ْاس َت ْق َبل ا ْبراهي ْم َو ْق ْت
الح ْر ْب َع الّملوك ْوب ِا َركوْ .ول ُه
َل رج ْع م َ
من ك ْل شي َل كا ْن َمعو.
َف َرق ا ْبراهي ْم عش ْر ْ
ْو َم ْعنات ْاسمو « َملك البر»ْ ،و َم ْ
لك شالي ْم
السلا ْم» .ها ْذ َل لا اَأبو ُه ْولا
ي ْع ِ
نيَ « :ملك َّ
اأ ّمو انْ َك َتبوا ف الانْسابْ ،ولا بداية اِيّ ِامو
لى كَما ا ْبن اَلله َح ْبريّتو
ْولا نهاي ْة َحياتوَ ،ب ِ
باق ِية للا َ َب ْدَ .ط ْلعوا َبقى اَأ ْش َق ْد َعظي ْم واِ ها ْذ
َل ل ُه َعطى ا ْبراهي ْم راس الا َ َّبهات ْعشور
2

3

4
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من اولا ْد لاوي َل
ْ
الباكوراتَ .هو ْذ َلنّ ِا ْ
اموس َت
الح ْب ِر ِّية ،كا ْن ْ
نالوا َ
لهن َوص ِّية م النّ ْ
اخوتن،
ياخْ ذو ْن عشور م الشَّ ْع ْب ،هنّ ِا من
ْ
س
َمع َل هنّ ِا زاِ ْ
من َظ ْهر ا ْبراهي ْم َط َلعواَ .ب ْ
سابن ،اَأ َخ ْذ عشو ْر
توب ف انْ ْ
ها ْذ الم ُو َم ْك ْ
من ا ْبراهيم ْوب ِا َر ْك لا ْك َل نال ال َو ْع ْدْ ،وما
من ها ْك
َص ي ْتب ِا َر ْك ْ
في جدالْ ،ها ْك لَ ّواِ اأنْق ْ
لَ ّواِ اَأ ْف َض ْل منّوْ ،و َهو ْن ن ِاس يموتو ْن ياخْ ذو ْن
س َهون َْك ها ْك َل يشْ َه ْدلو ال ّ ْكت ِا ْب
عشو ْرَ ،ب ْ
َحي واِْ ،وكَما انْسان يقولْ :بيد ا ْبراهي ْم
حتّى لاوي َل كا ْن ياخ ْذ عشور ،انْاأ َخ ْذ منّو
ف َظ ْهر اَبو ُه كا ْن َبع ْد َو ْق ْت
من َل َ
عشو ْرْ ،
َل الْ َتقى َم ْلك ِي ْ
صادقَ .بقى يكون ال َكما ْل
اللاويين كا ْنَ ،ل ِفيا انْ َح ّط
ف َح ْب ِريّة
َ
ْ
يش كا ْن ي ْل َز ْم َت يقو ْم
اموس للشَّ ْ
عب ،لَ ْ
النّ ْ
َغي ْر َحب ْر َعلى شك ْل َم ْلك ِيصادق؟ يكون
اللاويين كا ْن ،كا ْن َت
ف َح ْبريّة
ال َكما ْل َ
ْ
لى
يقولَْ :على شك ْل هارو ْن َت يكو ْنَ .ب ِ
الح ْب ِر ِّية ،كذاِ زاِ صا ْر
كَما َل صا ْر َتغْيي ْر ف َ
من َل ها ْك َل انْقالْوا
اموس ْ
َتغْيي ْر ف النّ ْ
من َغي ْر َقبي ِلة ول ْد :اَأ َّح ْد منّا اَأ َب ْد
َع َليو َهو ْذْ ،
من
من َل ْم َب َّي ِنة ي ِا ْ
ما َخ َد ْم ف ال َم ْذ َب ْحْ .
من َقبي ِلة ما قا ْل َع َليا
َقبيل ْة ياهوذا َط َل ْع َر ْبناْ ،
5

6

7

8
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ُعشوراً َوبواكي َر ِ 5ل� أ َّن ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن ُهم ِم ْن
أابْ ِ
ناء ل�وي ا َّلذي َن نالوا ال َح ْب ِريَّ َة ،كا َن َل ُهم
س أا ْن ي َ ْأاخُذوا ُعشوراً ِم َن
َو ِص َّي ٌة ِم َن ال ّنامو ِ
هؤل�ء ِم ْن اإخ َْو ِتهِمَ ،م َع أا َّن ِ
بِ ،
الش ْع ِ
هؤل�ء
َّ
أايضاً ِم ْن ُص ْل ِ
راهيم َخ َرجواَ 6 .ول ِك َّن
ب اإبْ َ
يس َمكْتوباً في أانْسابِهم أا َخ َذ
هذا ا َّلذي َل َ
راهيم َوبا َر َك هذا ا َّلذي نا َل
ُعشوراً ِم ْن اإبْ َ
الو ْع َدَ 7 .ول� جِدا َل أا َّن َ
ذاك ا َّلذي ُه َو أانْق َُص
َ
أ
يُبا َر ُك ِم ْن ِقبَ ِل ا َّلذي ُه َو اف َْض ُل ِم ْن ُه،
ناس يَموتو َن أياخُذو َن ُعشوراً ،أا ّما
َ 8و ُهنا أُا ٌ
ناك ف َ
ُه َ
تاب أانَّ ُه
َذاك ا َّلذي ي َ ْش َه ُد َل ُه ال ِك ُ
9
راهيم َح ّتى
حيَ .وكَ ِم ْث ِل قائ ٍل يَقو ُلِ :ب إابْ َ
ٌّ
أ
أ
ل�وي ا َّلذي كا َن يَاخ ُُذ ال� ْعشا َر قَ ْد ُع ِّش َر،
ِ 10ل�أنَّ ُه في ُص ْل ِ
ب أابي ِه كا َن ب َ ْع ُد حي َن
ا ْلتَقى َم ْلكيصا َد َق11 .اإذاً َلو كا َن الكَما ُل
في َح ْبريَّ ِة اللاويي َن ا َّلتي فيها ُو ِ
ض َع
لش ْع ِ
بِ ،لماذا كا َن ي َ ْقتَضي أا ْن
اموس ِل َّ
ال ّن ُ
قوم َح ْب ٌر ا آ َخ ُر َعلى ِمثا ِل َم ْلكيصا َد َق؟
يَ َ
َلو كا َن الكَما ُل في َح ْب ِريَّ ِة اللاويي َن َلقا َل:
َعلى ِمثا ِل هارو َن َسيَكو ُنَ 12 .ول ِك ْن كَما
يير َعلى ال َح ْب ِريَّ ِة ،هكَذا أايضاً
َط َر أا تَ ْغ ٌ
سِ 13 .ل� أ َّن ذ ِل َك
يير َعلى ال ّنامو ِ
َط َر أا تَ ْغ ٌ
قيل في ِه ِ
ا َّلذي َ
هذ ِه ال� أ ْقوا ُلُ ،و ِل َد ِم ْن
قَبيلَ ٍة أُاخْرى فَلَ ْم ي َ ْخ ِد ْم قَ ُّط أا َح ٌد ِم ْنها في
14
لي أانَّ ُه ِم ْن ي َ ُه َوذا أا ْش َر َق
ال َم ْذب َ ِحِ .ل�أنَّ ُه َج ٌّ
َربُّناِ ،م ْن قَبيلَ ٍة َل ْم يق ُْل َع ْنها موسى
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روف أاكْثَ َر
َشيئ ًا ُمتَ َع ِّلق ًا بال َح ْب ِريَّةَ 15 .و َم ْع ٌ
أايضاً م ْن قو ِل ِه« :على ِمثا ِل َم ْلكيصا َد َق
16
صير ل�
قوم َح ْب ٌر ا آ َخ ُر» ذ ِل َك ا َّلذي ي َ ُ
يَ ُ
َرائض َج َس ِديَّ ٍة ،ب َ ْل ِبق َُّو ِة َحيا ٍة
بِنامو ِ
سف َ
ل� تَزو ُلِ 17 .ل�أنَّ ُه ي َ ْش َه ُد َل ُه :أ
«انْ َت َح ْب ٌر
اإلى ال�أب َ ِد َعلى ِمثا ِل َم ْلكيصا َد َق».
18
يير ا َّلذي صا َر ِل َلو َص َّي ِة ال�أولى،
ال َّت ْغ ُ
صا َر ب َِسبَ ِ
ب َض ْع ِفها َو ِل�أنَّ ُه َل ْم يَكُ ْن فيها
اموس َل ْم يُك ِم ْل َشيئاً.
َم ْن َف َع ٌةِ 19 .ل� أ َّن ال ّن َ
َول ِك ْن َد َخ َل َرجا ٌء أاف َْض ُل ِم ْن ُه ِب ِه نَتَق ََّر ُب
اإلى الل ِهَ 20 .و أاك ََّدهُ َلنا ِبق ََس ٍمِ 21 .ل� أ َّن
أا َ
ولئك بِدو ِن قَ َس ٍم صاروا أا ْحباراً .أا ّما
هذا فَ ِبق ََس ٍمِ ،ب َح َس ِ
ب قَو ِل ِه َل ُه في داوو َد:
أ
الر ُّب َول� ي ْح ِن ُث :أانْ َت َح ْب ٌر اإلى
«ا ْق َس َم َّ
ال�أَب َ ِد َعلى ِمثا ِل َم ْلكيصا َد َق 22 ».ك َُّل
هذا يَف ُْض ُل هذا ال َع ْه ُد ا َّلذي صا َر في ِه
ولئك صاروا أا ْحباراً
الضام َنَ 23 .و أا َ
يَسو ُع ّ
كَثيري َن ِل�أنَّ ُهم كانوا يَموتو َن َو َل ْم يُت َركوا
24
وم اإلى ال�أب َ ِد،
ِليَبقوا .أا ّما هذا فَ ِلاأنَّ ُه قَ ّي ٌ
ل� تَزو ُل َح ْب ِريَّتُ ُه25 .وي َ ْستَطي ُع أا ْن ي ُ ْحي َِي
اإلى ال�أَب َ ِد أا َ
ولئك ا َّلذي َن يَتَق ََّربو َن ِبيَ ِد ِه
اإلى الل ِهِ ،ل�أنَّ ُه َح ٌّي في ك ُِّل َو ْق ٍ
ت َوي ُ ْص ِع ُد
َصلوا ٍ
ليق بِنا
ت ِل� أ ْج ِلهمِ 26 .ل�أنَّ ُه كا َن ي َ ُ
َح ْب ٌر ِمث ُْل هذا ،طا ِه ٌر ل� َش َّر في ِه َول� َشي َن،
ِل�أنَّ ُه َم ْنف ِ
َوق
َص ٌل َع ِن ال َخطايا َو ُم ْرتَ ِف ٌع ف َ
الس ِ
اض ِطرا ٌر ك َُّل يَو ٍم
يس َل ُه ْ
َّ
ماءَ 27 .و َل َ

27-15:7

الح ْب ِر ِّية .و َم ْع ِ
روفة ي ِا زاِ
موسى شي َع َ
اأ ْك َثر ْبهاي َل قالَْ :على شك ْل َم ْلك ِيصادق
رايض
ناموس َف ْ
يقو ْم َغي ْر َحب ْر .ها ْك َل م ُو ْب ْ
لى ْبق ِّوة َحيا ْة م ُو تْزولْ.
َج َسد ِّية يس ِي ْر َحب ْرَ ،ب ِ
من َل يشْ َه ْدلو« :اأنْ َت َحب ْر للا َ َب ْد َعلى
ْ
شك ْل َم ْلك ِي ْ
صادقَ ».تغْيي ْر َل صا ْر لل َوص ِّية
من َل ما كا ْن لها
من َض ْعفا ْو ْ
الا َ َّول ِّية ،صا ْر ْ
اموس.
َم ْن َف َعةْ .
من َل شي ما َك َّمل النّ ْ
فضل منّو ِفيو ن ْت َق َّر ْب َلالله،
س َد َخ ْل َرجا اَأ َ
َب ْ
من َل َهو ْك َبلا ح ْلفا ْن
ْو َث َّبتو لنا ْبح ْلفا ْنْ .
موجب
س هاذ ْبح ْلفانْ ،ب
ْ
صاروا ْاحبا ْرَ ،ب ْ
ف ال َّرب ْوم ُو
«ح َل ْ
َل قالْلو اَلله ف داهو ْدَ :
من ح ْلفانو :اأنْ َت َحب ْر للا َأ َب ْد َعلى
ي ْر َج ْع ْ
فض ْل واِ
شك ْل َملك ِيصادق ».ك ْل ها ْذ اَأ َ
امن َيس ُوعْْ .و َهو ْك
ال َع ْه ْد َل صا ْر ِفيو ّ
الض ْ
من َل كان يموتون ْوما
صاروا ْاحبار ْكثي ْر ْ
من َل
س ها ْذ ْ
كا ْن ي ْنت ْركو ْن َت ي ْبقَو ْنَ .ب ْ
قاي ْم واِ للا َأ َب ْد ،م ُو تْزو ْل َح ْبريّتو .ويت ِي ْق
من
ْ
يحيي للا َأ َب ْد لَوك َل ي ْت َق َّربون بيدو َلاللهْ ،
ِ
ويصلّي َصلاوات
َل َحي وا َ
ف ك ْل َو ْق ْت َ
الحب ْر زاِ كا ْن
شانن.
ْ
ْب ْ
من َل كَما َه َ
يب،
ي ْل َز ْمنا ،طاه ْر ما ِفيو شي َردي ْولا َع ْ
ات واِ ْو َم ْرف ُو ْع ف ُوق
الخط ّي ْ
من َل َم ْف ُرو ْق م َ
ْ
واجب ك ْل َيو ْم َت ي َق ّر ْب
السما ْوما َع َليو
ْ
َّ
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8:8–28:7

بيحة اَأ َّو ْل شي ْبشا ْن َخط ّياتو ْو َب ْعدا ْبشان
َذ َ
وح ِدة
من َل هاي َسواها َك َّرة ْ
الشَّ ْع ْبْ ،
من َل النّاموس ي َق ّيم
َو ْق ْت َل َق َّر ْب نَ ْفسوْ .
س ك ْلمة الح ْلفا ْن َل
ْاحبا ْر ن ِاس ضْ عافْ َ ،ب ْ
ابن كام ْل للا َأ َب ْد.
ْ
صارت َبعد النّاموس ْ
احبا ْر
َجو َه ْر ك ّل ال َكلا ْم ،لنا َريّس ْ
مين َع ْرش ال َع َظ ِمة
ها ْك َل قع ْد َعلى َي ْ
القدس
ماواتْ .وصار خاد ْم لَ َبيت
الس ْ
ف َّ
ْ
الحقيق ِّية َل ن ََصبا اَلله م ُو انْسا ْن.
َ
والخي ِمة َ
من َل ك ْل َريّس ْاحبار يقوم ي َق ّد ْم َقرابين
ْ
ِ
من هاي كا ْن لاز ْم ها ْذ زا يكونْلو
ْوذ َب ْ
ايحْ ،
ض
شي ق ْربا ْن َت ي َق ّد ْم .ويكو ْن ف الا َ ْر ْ
من
كانْ ،ولا حتّى َحب ْر كا ْن َت يكو ْنْ ،
الاحبار َل كان ي َق ْربو ْن
َل َم
وجودين كانوا ْ
ْ
اموس َهو ْك َل يخْ دمو ْن
َقرابين ْبموجب النّ ْ
السما
شَ َبه ْو َخيا ْل َهوذ الاأمو ْر َل ف َّ
موجب َل انْقا ْل لَموسى َو ْق ْت َل كان
ْب
ْ
الخي ِمةَ « :طلّع ْو َسي ك ْل شي َعلى
يسي َ
َ
الس ْع
شَ َب ْه ها ْك َل ْت َو َّر ْ
يت ف َّ
س َّ
الج َب ْلَ ».ب ّ
سيح كَما لَ ّواِ
خ ْد ِمة اَأ ْف َض ْل نا ْل َيس ُوع ال َم ْ
اَأ ْف َضل ال َع ْه ْد َل صا ْر ِفيو َوسيط ،و ْبوعو ْد
من وعو ْد هاك ال َع ْهد انْ َعطى َع ْهدو:
اَأ ْف َض ْل ْ
يكو ْن َع ْهد الا َ َّو ْل َبلا لَو ْم كا ْن ،ما كا ْن
من
َت يكو ْن في م ُو َض ْع لَ َهالثّ ِاني ها ْذْ .
يي يقول
َل
ْ
يلومن ويقولْ« :هاي اِيّ ِام ج ِا ِ
28

8

2

3

4

5

6

7

8

683

أا ْن يُق َِّد َم ذَبي َح ًة َع ْن َخطاياهُ أا َّول� ً َّثم َع ِن
الشعبِ ،ل�أنَّ ُه فَ َع َل هذا َم َّرة ً وا ِح َدة ً اإ ْذ قَ َّد َم
َّ
فاء
نَف َْس ُهِ 28 .ل� أ َّن ال ّن َ
قيم أُاناساً ُض َع َ
اموس ي ُ ُ
أا ْحباراً .أا ّما كَ ِل َم ُة الق ََس ِم ا َّلتي صا َر ْت ب َ ْع َد
قيم ابْناً كا ِملا ً اإلى ال�أب َ ِد.
ال ّنامو ِ
س فَتُ ُ
ئيس أا ْحبا ٍر
َر ْأا ُس ك ُِّل الكَلا ِمَ :لنا َر ُ
ُه َو َ
ذاك ا َّلذي َجلَ َس َعلى يَمي ِن
ِ
ماواتَ 2 .وصا َر
الس
َع ْر ِ
ش ال َع َظ َم ِة في َّ
خا ِدماً ِلبَي ِ
س َوال َخي َم ِة ال َحقي ِق َّي ِة
ت الق ُْد ِ
ا َّلتي نَ َصبَها الل ُه ل� اإنْسا ٌنِ 3 .ل� أ َّن ك َُّل
َرئي ِ أ
قوم يُق َِّد ُم قَرابي َن َوذَبائ َح،
س ا ْحبا ٍر ي َ ُ
ِلهذا كا َن ُم َع َّيناً أا ْن يَكو َن ِلهذا أايضاً ما
يُق ََّد ُمَ 4 .و َلو كا َن في ال� أ ْرض َلما كا َن
َح ْبراًِ ،ل� أ َّن ال� أ ْحبا َر ا َّلذين كانوا ي ُ ِّقدمو َن
قَرابي َن ِب َح َس ِ
س كانوا َموجودي َن.
ب ال ّنامو ِ
5و ُهم ا َّلذي َن كانوا ي َ ْخ ِدمو َن ِمثا َل َو ِظ َّل
السماواتِ ،ب َح َس ِ
ب ما
ِت ْل َك ا َّلتي في َّ
َ
قيل ِلموسى َو ُه َو ي َ ْصنَ ُع ال َخي َم َة« :انْ ُظ ْر
اصنَ ْع ك َُّل َش ٍ
يء َعلى ِمثا ِل ِت ْل َك ا َّلتي
َو ْ
ريت في ال َجبَ ِلَ 6 ».ول ِك ِن ال� آ َن ِخ ْد َم ًة
أُا َ
أاف َْض َل نا َل يَسو ُع ال َمسي ُح ،كَما أانَّ ُه أاف َْض ُل
أايضاً ال َع ْه ُد ا َّلذي صا َر في ِه َوسيطاً،
أ
أُ
طي،
َوب ُِوعو ٍد اف َْض َل ِم ْن ُوعو ِد ذ ِل َك ا ْع َ
ِ 7ل�أنَّ ُه َلو كا َن ال َع ْه ُد ال� أ َّو ُل بِلا َلو ٍم َلما
كا َن ث َ َّم َة َم ِ
وض ٌع ِلهذا الثّانيِ 8 .ل�أنَّ ُه
يَلو ُمهم قائلا ًُ « :ه َوذا أايّ ٌام تَ ْأاتي َو أُاكْ ِم ُل

8
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عهداً
َم َع بَي ِت اإ ْس َ
رائيل َو َم َع بَي ِت ي َ ُه َوذا ْ
يت
َجديداً9 ،ل� كَذ ِل َك ال َع ْه ِد ا َّلذي أا ْع َط ُ
وم أا ْم َسك ُْت ب أِايديهِم َو أا َخ َر ْجتُهم
ا َ
آباءهم ي َ َ
ِم ْن ِم ْص َرِ .ل�أنَّ ُهم َل ْم ي َ ْثبُتوا في َع ْهدي،
الر ُّب ِ 10ل�أنَّ ُه هذا ُه َو ال َع ْه ُد
َر َذ ْلتُهم قا َل َّ
ا َّلذي َس أُا ْعطي ِلبَي ِ
ت بَني اإ ْس َ
رائيل ب َ ْع َد
الر ُّبَ :س أا ْرب ُ ُط ناموسي
ِت ْل َك ال�أيّام يَقو ُل َّ
في ُعقو ِلهِم َو َعلى قُلو ِبهِم أاكْتُبُ ُهَ ،و أاكو ُن
أ
لي َش ْعباًَ 11 .و َل ْن
انا َل ُهم اإلهاً َو ُهم يَكونو َن َ
ي ُ َع ِّل َم اإنْسا ٌن ابْ َن َمدينَ ِت ِه َول� أاخاهُ قائلا ً:
‘ا ْع ِر ِ
الر َّبِ ’،ل�أنَّ ُهم َجميعاً َسيَ ْع ِرفونَني
ف َّ
ِم ْن َص َغي ِرهم َح ّتى َش ِ
يخهِم َ 12و أُا َط ِّه ُر ُهم ِم ْن
اآثا ِمهِم َو َخطايا ُهم ل� أا ْذك ُُرها َل ُهم أايضاً».
ديد» َع َّتق ال� أ َّو َلَ ،وما َعتُ َق
ِ 13بقَو ِلهَ « :ج ٌ
الزوا َل.
َو َ
شاب قا َر َب َّ
في ال َع ْه ِد ال� أ َّو ِل كا َن ُه َ
َرائض
ناك ف ُ
ِ
وي،
يت الق ُْد ِ
س ُّ
الخ ْد َم ِة َوب َ ُ
الدنْيَ ِّ
ِ 2ل�أنَّ ُه في ال َخي َم ِة ال�أولى ا َّلتي نُ ِصبَ ْت كا َن
ُه َ
الوجو ِهَ ،وكانَ ْت
ناك َمنا َرةٌ َو َ
مائدةٌ َو ُخ ْب ُز ُ
سَ 3 .ول ِك َّن ال َخي َم َة
يت الق ُْد ِ
تُ ْدعى ب َ َ
الدا ِخل َّي َة ا َّلتي َخ ْل َف ِس ْت ِر البا ِ
ب الثّاني
ّ
سَ 4 .وكا َن فيها
كانَ ْت تُ ْدعى قُ ْد َس ال� أ ْقدا ِ
ال ِم ْب َخ َرةُ َّ
تابوت ال َع ْه ِد ال ُمل َّب ُس
الذهب َّي ُة َو ُ
ريق ال َم ِّن َّ
كُ ُّل ُه ب َّ
ِالذ َه ِ
هبي
ب َوبِدا ِخ ِل ِه اإبْ ُ
الذ ِّ
َو َعصا هارو َن ا َّلتي أاو َرقَ ْت َو َلوحا ال َع ْه ِد.
َ 5وفوقَ ُه كاروبا ال َم ْج ِد ال ّل َذي ِن ي ُ َظ ِّللا ِن
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يت
ال َّر ْبَ .وا َك ّم ْل َم ْع َبيت ْاسرائيل ْو َم ْع َب ْ
ياهوذا َع ْهد ْجدي ْد ،م ُو كَما ها ْك َع ْه ْد َل
هاتن َيو ْم َل مس ْك ُت ف ايدَيين
َع َط ُ
يت اَأ َّب ْ
من َل هنّ ِا ما ث ََبتوا
من َمص ْرْ .
ْوط ِالَ ْعتوون ْ
ف َع ْهدى ،اَأنا زاِ ما َب ْق اَ َطلّ ْع َع َلين يقول
َ
من َل ها ْذ واِ َع ْه ْد َل َت ا ْعطي
ال َّر ْبْ .
لَ َبيت ْاسرائي ْل َبع ْد َهوك ِالايّ ِام يقول ال َّر ْب:
َت ا ْر ْ
قولن َوا ْكتبو َعلى
بط ناموسي ف ْع ْ
لوبنَ ،واكونْلن اَنا اإله ْوهنّ ِا يكونو ْن لي
ْق ْ
ابن َب َلدو ْولا
شَ ْع ْبَ .و َّ
اح ْد ما َت ي َعلّم ْ
من َل كلّ ْن
اَأخو ُه ويقولْلو‘ :ا ْعرف ال َّر ْبْ ’،
َت ي ْعرفوني من ْز َغ ّير ْن َل ْگبير ْنَ .وا َط ّهر ْن
اتن َك ْرة لخْ م ُو ا ْذك ْر ْلن
من اآثامنْ ،و َخط ّي ْ
ْ
ي ِاْ ».بهاي َل قالْ :جديد ،الا َ َّو ْل َع َّتقو،
َواينا َل عتق ْوشَ َّي ْب َع الفَنا َق َّر ْب.
ف ال َع ْهد الا َ َّو ْل كا ْن في َفرايض
من
الخ ْد ِمة ْو َبيت القدس ال ّدنْ َيويْ ،
الخي ِمة الا َ َّولان ِّية الب ّران ِّية
َل كا ْن في ف َ
لت َمنا َرة ْوطاولِة و ْغ َبي ْز ال َّت ِ
قدمة،
َل انْ َع َم ْ
س َخيمة
سَ .ب ْ
ْوكا ْن ت ْت َس ّمى َبيت الق ْد ْ
باب كا ْن
ّ
الج ّواِن ّية َل َج ّوا ْ
من ست ْر ث ِاني ْ
ِ
ت ْت َس ّمى ق ْدس الا ْقداسْ ،وكا ْن فيا ال َم ْب َخ َرة
س كلّو
ال َّذ َهب ِّية ْو َس ُ
ندوق ال َع ْهد ال ّ ْم َل َّب ْ
بال َّذ َهبْ ،وكا ْن ِفيو ا ْبريق ال َم ّن ال َّذ َه ْبي
وحين ال َع ْه ْد.
ْو َعصاي ْة هارون َل َو َّرقت ْولَ َ
ْوف ُو ْق منّو كَروبيم ال َم ْج ْد َل يفَيلو ْن َعلى
9

10

11

12

13

9

2

3

4

5

684

عبران ّيين

14-6:9

س م ُو ها ْذ واِ ال َو ْق ْت
الس ُ
َغطا َّ
ندو ْقَ .ب ْ
من َهو ْذ
وح ِدة ْب ْ
نحكي َعلى ْ
َت ْ
وح ِدة ْ
َّبينْ .ولَ َخيمة الب ّران ِّية ف
اأ ْش َو ْن كانوا ْم َرت ْ
الاحبا ْر وي َك ْملو ْن
ك ْل َو ْق ْت كا ْن ي ْدخلون ْ
ات منّا َك َّرة
س لَ َخيم ْة َل ج ّو ْ
خ ْد ْ
متنَ ،ب ْ
الس ِنة ْب َو ْحدو كا ْن ي ْدخ ْل َريّس
ْ
وح ِدة ف َّ
الاحبار ْب َدمّ الق ْربا ْن َل كان ي َق ّد ْم لَخاط ْر
ْ
نَ ْفسو ْولَخاط ْر َجهالات الشَّ ْع ْبْ .بهاي
القدس كان ي َع ّر ْفنا َبع ْد ما َظ َه ْر َطريِق
ُروح
ْ
ّيسين ،طول ما َخيمة الا َ َّولان ِّية قاي ِمة،
ال َقد ْ
كانت هاي َر ْم ْز لاك ال َّزما ْن َل كا ْن
ْو ْ
بايح م ُو تْت ِيق ْت َك ّم ْل
ي ْت َقدَّمو ْن ِفيو َقرابين ْو َذ ْ
لى ْباَأ ْكل
َضمي ْر ها ْك َل كان ي َقدّماَ ،ب ِ
ْوش ْر ْب َبسْ ،و َم ْعموذيّات ْاشكال الْوا ْن
رايض َج َسد ِّية انْ َحطّ ْت دي َل َو ْقت
لَ ّي ِا َف ْ
سيح َل جا صا ْر َريّس
ْ
س ال َم ْ
الاص ْ
لاحَ .ب ّ
يرات َل َسوىْ ،و َد َخ ْل َل َخيمةِ
ْاحبا ْر َخ ْ
من
َعظي ِمة ْم َك َّم ِلة م ُو شغْل ايدَينْ ،وم ُو ْ
ْيوس
َهال َمخْ ْ
لوقات َهو ْذْ .وما َد َخل ْب َدمّ ت ْ
وح ِدة
و ْعجولَْ ،ب ِ
لى ْب َد ّمو ه ّواِ َد َخ ْل َك َّرة ْ
دس َوارى فدا اَأ َبديَ .بقى َل
لَ َبيت ال َم ْق ْ
ش
ْيوس و ْعجو ْل و ْرماد ْة ْ
عج ِلة ي ْن َر ْ
كا ْن َدمّ ت ْ
َعلى َل ي ْت َن َّجسو ْن وي َقدّسن ي َّطه ْر َج َسد ْن،
سيح َل ْب ُرو ْح اَأ َزلي
اَأ ْش َق ْد َبقى اأ ْك َث ْر َدمّ ال َم ْ
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يس أاوا َن أا ْن نَقو َل َع ْن
طاءَ .ول ِك َّن ُه َل َ
ال ِغ َ
هذ ِه ال� أ ْش ِ
ِ
ياء وا ِحداً فَوا ِحداً« :هكَذا كانَ ْت
من َّظم ًةَ 6 ».واإلى ال َخي َم ِة الخا ِر ِج َّي ِة في
ك ُِّل َو ْق ٍ
ت كا َن ال� أ ْحبا ُر ي َ ْدخُلو َن َويُكْ ِملو َن
ِخ ْد َمتَ ُهم 7 .أا ّما اإلى ال َخي َم ِة ا َّلتي بِدا ِخ ِلها
ئيس
السنَ ِة فَق َْط كا َن َر ُ
فَ َم َّرة ً وا ِح َدة ً في َّ
ال� أ ْحبا ِر ي َ ْدخ ُُل ب َ
الد ِم ا َّلذي كا َن
ِذاك َّ
الش ْع ِ
ب.
يُق َِّد ُمه َع ْن نَف ِْس ِه َو َع ْن َجهال� ِت َّ
ريق
روح الق ُُد ِ
س ي ُ َع ِّرفُنا أا َّن َط َ
 8بِهذا كا َن ُ
ال ِق ّديسي َن َل ْم يَتَ َج ّلى ب َ ْع ُد ما دا َم ِ
ت
ال َخي َم ُة ال�أولى قائ َم ًةَ 9 ،وكانَ ْت ِ
هذ ِه
الز َم ِن ا َّلذي في ِه كانَ ْت تُ َّقد ُم
َرمزاً ِلذ ِل َك َّ
طع أا ْن تُكْ ِم َل َضمي َر
قَرابي ُن َوذبائ ُح َل ْم تَ ْستَ ْ
ُمق َِّد ِمهاَ 10 .ول ِك ْن ِب َم ْأاكَ ٍل َو َم ْشر ٍ
ب فَق َْط،
َو َم ْعمو ِديّا ٍ
َرائض َج َس ِديَّ ٌة
ت ُمتَنَ ِّو َع ٍة ِه َي ف ُ
ُو ِ
عت َح ّتى َز َم ِن ال إ� ْصلا ِح 11 .أا ّما
ض ْ
ئيس أا ْحبا ِر
جاء فَق َْد صا َر َر َ
ال َمسي ُح ا َّلذي َ
الصالحا ِت ا َّلتي أانْ َجزَ ،و َد َخ َل اإلى ال َخي َم ِة
ّ
يس ْت َع َم َل ي َ َدي ِن
ال َعظيم ِة الكا ِملَ ِة ا َّلتي َل َ
َول� ِم ْن ِ
هذ ِه الخلائ ِقَ 12 .وما َد َخ َل ب َِد ِم
س َو ُعجو ٍل ،ب َ ْل ب َِد ِم نَف ِْس ِه َد َخ َل َم َّرة ً
تُيو ٍ
وا ِح َدة ً اإلى بَي ِ
داء
ت ال َمق ِْد ِ
س َ
فو َج َد ِف ً
س َو ُعجو ٍل
أابَديًّاِ 13 .ل�أنَّ ُه اإ ْن كا َن َد ُم تُيو ٍ
َو َرما ُد ِع ْجلَ ٍة ي ُ َر ٌّش َعلى ا َّلذي َن يَتَنَ َّجسو َن
يُق َِّد ُسهم اإلى َطها َر ِة أا ْجسا ِدهم 14 ،فَكَم
أ
لي
بِال َح ِّ
ري َد ُم ال َمسي ِح ا َّلذي بِرو ٍح ا َز ٍّ
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َق َّد ْم نَ ْفسو َبلا لَو ْم َلالله ي َط ّه ْر َضمي ْرنا من
من هاي
الحي؟ ْ
ا ْعما ْل َمي ِتة َت نخْ دم اَلله َ
ه ّواِ صا ْر َو ْ
من َل ْب َموتو
سيط َع ْهد ْجدي ْدْ ،
صا ْر فدا لَو ْذ َل َع َصوا َعهد الا َ َّولْ ،بشا ْن
َهو ْذ َل انْدَعوا للميراث الا َ َبدي ياخْ ذون
وت
ين َل في َع ْه ْد َعلى َم ْ
من َل اَأ ْ
ال َو ْع ْدْ .
من َل َع ال َم ّي ْت
ها ْك َل َسوا ُه يدلْْ .
من َل مالو َمفعول
س ي ْت َح َّق ْق {ال َع ْه ْدْ }،
َب ْ
من هاي
ْم َق ْد لَ ّواِ ها ْك َل َسوا ُه َط ّي ْبْ .
من َل
ال َعهد الا َ َّو ْل زاِ ما ت َْح َّق ْق َبلا َد ْمْ .
موسى َو ْق ْت َل َو ّصى الشَّ ْع ْب ك ْل َوص ّيات
عج ِلة ْو َمي ف صوفْ
اموس اَأ َخ ْذ َد ْم ْ
النّ ْ
الاسفار ْو َع الشَّ ْع ْب
ق ْرمزي ْوزوفا ْو َر ْ
ش َع ْ
يتن
لن« :ها ْذ َدمّ ال َع ْه ْد َل ْت َو َّص ْ
كلّوْ .وقالْ ْ
الخي ِمة زاِ ْو َعلى ك ْل
ِفيو من اَلله واِْ ».و َع َ
من َل ك ْل
من َهال َّد ْمْ .
ش ْ
َفرايغ الخ ْد ِمة َر ْ
شي َتقريباً بال َّد ْم ي ْت َط َّه ْر ف النّاموس ْو َبلا
َس ْ
ْفرةَ .بقى ضروري
فك َد ْم ما في َمغ َ
السماويّات ي ْت َط َّهرون ْب َهوذ
َهو ْذ لَنّ ِا شَ َبه َّ
بايح
السماويّات بال ّذات ْب َذ ْ
ال َّذ ْ
س َّ
بايحَ .ب ّ
اَأ ْف َض ْل م َنو ْك.

قَ َّد َم نَف َْس ُه بِلا َلو ٍم ِلل ِه ي ُ َط ِّه ُر َضمائ َرنا ِم ْن
15
أا ْعما ٍل َميت ٍة ِلكَي نَ ْخ ِد َم الل َه ال َح َّي؟ ِ 15لذا
سيط َع ْه ٍد َج ٍ
ُه َو صا َر َو َ
ديدِ ،ل�أنَّ ُه ِب َمو ِته
داء ِل َّلذي َن َع َصوا ال َع ْه َد ال� أ َّو َل ِلكَي
صا َر ِف ً
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن ُدعوا
الو ْع ِد
ي َ ْح َص َل َعلى َ
16
ديِ 16 .ل�أنَّ ُه َحيثُما كا َن
اإلى الميراث ال�أب َ ِّ
17
َع ْه ٌد فَ َعلى مو ِت َ
ذاك ا َّلذي َصنَ َع ُه ي َ ُد ُّل.
ِ 17ل�أنَّ ُه َعلى ال َمي ِت فَق َْط يَتَ َحق َُّق {ال َع ْه ُد}،
18
دام صا ِن ُع ُه َح ًّيا.
دام َل ُه ما َ
ِل�أنَّ ُه ل� ا ْس ِت ْخ َ
19
ِ 18لهذا َول� ال َع ْه ُد ال� أ َّو ُل تَ َحق ََّق بِلا َد ٍم.
الش ْع َب ك َُّل
ِ 19ل�أنَّ ُه حي َن أاوصى موسى َّ
اإ ٍ
يصاء ِب َح َس ِ
س ،أا َخ َذ َد َم ِعجل ٍة
ب ال ّنامو ِ
ماء بِصو ٍ
ف ِق ْر ِم ِز ٍّي َوزوفى َو َر َّش َعلى
َو ً
20
الش ْع ِ
ب كُ ِّل ِهَ 20 .وقا َل َل ُهم:
ال� أ ْسفار َو َعلى َّ
21
«هذا ُه َو َد ُم ال َع ْه ِد ا َّلذي أاوصيتُم ِب ِه ِم َن
22
الل ِهَ 21 ».و َعلى ال َخي َم ِة أايضاً َو َعلى ك ُِّل
أاواني ِ
الد ِمِ 22 .ل� أ َّن
الخ ْد َم ِة َّ
رش ِم ْن هذا َّ
23
ك َُّل َش ٍ
س َول�
بالد ِم يَتَ َط َّه ُر في ال ّنامو ِ
يء َّ
َم ْغ ِف َرةَ بِدو ِن َسف ِ
روي
ْك َد ٍم23 .اإذاً ِم َن َّ
الض ِّ
ات ب ِ
السماويّ ِ
ِهذ ِه ،أا ّما
أا ْن تُ َط َّه َر أا ْشباهُ َّ
ات ذاتُها فَب َِذبائ َح أاف َْض َل ِم ْن
السماويّ ُ
َّ
ِت ْل َك.
َس
سيح لَ َب ْ
من َل ما َد َخل ال َم ْ
سيح َل ْم ي َ ْدخ ُْل اإلى بَي ِت ْ 24
ِ 24ل� أ َّن ال َم َ
يت َم ْقد ْ
للسما َد َخ ْل
للحقيقيَ ،ب ِ
َمق ِْد ٍ
قيقي ،ب َ ْل شغْل ايد ْ
َين شَ َب ْه َ
لى َّ
س َع َم ِل ي َ َدي ِن ِش ْب ِه ال َح ِّ
الس ِ
الس ْع َت ي ْظ َه ْر قدّا ْم و ّچ اَلله لَخاط ْرناْ 25 .ولا
اإلى َّ
ماء ذا ِتها َد َخ َل ِلكَي يتَراءى ال� آ َن َّ
أ
مام َو ْج ِه الل ِه ِل� أ ْج ِلناَ 25 .ول� ليُ ِّقد َم نَف َْس ُه
ا َ
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7:10–26:9

بيحة َك ّرات ْكثي ْر كَما
ْبشان ي َق ّد ْم نَ ْفسو َذ َ
الاحبار وي ْدخ ْل ك ْل َس ِنة
يسي َريّس ْ
َل كان َ
لَ َبيت ال َم ْقدس ْب َد ْم م ُو َد ّمو .واإلّا كا ْن َت
من اَأ َّول
يكو ْن َم ْلزو ْم ي ْت َع َّذ ْب َك ّرات ْكثي ْر ْ
وح ِدة
الس ْع ف اآِخر الدَّه ْر َك َّرة ْ
س َّ
ال ّدنْي ِاَ .ب ّ
الخط ِّية.
بيحة ْبشان َيبطّل َ
َقدَّم نَ ْفسو َذ َ
س َت يموتون ْو َبع ْد
ْوكَما َل ْت َع َّي ْن للنّ ِا ْ
سيح زاِ َك َّرة
َموتن ال ّ ْمحا َك ِمة ،كذاِ ال َم ْ
بيحة ْوب ْقنومو َذ َب ْح َخط ّيات
ْ
وح ِدة ْت َق َّد ْم َذ َ
ِ
ِ
ات
سَ ،ت ي ْظ َه ْر ثاني َك َّرة َبلا َخط ّي ْ
ْكثي ْر نا ْ
لاص َهو ْذ َل ي ْنطرو ُه.
لَ َخ ْ
للخيرات
اموس َخيا ْل ِفيو َ
ْ
من َل النّ ْ
ِ
من هاي َم ْع
ّ
الجاي ِية م ُو َجوهراْ ،
ات كا ْن داي ْم
بايح بال ّذ ْ
َل ف ك ْل َس ِنة َهال َّذ ْ
ي ْت َقدَّمو ْن ،اَأ َب ْد ما تاقوا ي َك ْملو ْن َهو ْك َل كان
ي َق ْدموو ْن .يكو ْن كان ي َك ْملو ْن ،اَأكي ْد كا ْن
من َل ما كا ْن َت
رابيننْ ،
من َق ْ
َت ي ْرتاحو ْن ْ
ات َهو ْك َل َك َّرة
بالخط ّي ْ
ير ْد ي ْن َخز ْن َضمير ْن َ
اتن ك ْل
طهرواَ .ب ِ
لى بال َّذ ْ
ْ
بايح ي ْذكرو ْن َخط ّي ْ
ِ
من َل م ُو يت ِي ْق َد ْم ثورا ْن وتْيوس ي َط ّه ْر
َس ِنةْ .
من هاي قا ْل ْوه ّواِ ي ْدخ ْل
من َخط ّي ْ
اتْ .
ْ
ِ
س
َرابين ما
ْ
لل ّدنْياْ « :ب َذ ْ
بايح و ْبق ْ
رضيتَ .ب ْ
ايح ت ْن ْ
حرق كا ْم ِلة ْبشان
َج َس ْد لَ َّب ْس ْتني ،ذ َب ْ
ات ما َط َل ْب ْت ،هاك ال َو ْق ْت ق ْل ُت:
الخط ّي ْ
َ
26

27

28

10

2

3

4

5

6
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ئيس ال� أ ْحبا ِر
َم ّرا ٍت كَثي َرة ً كَما كا َن ي َ ْف َع ُل َر ُ
فيَ ْدخ ُُل ك َُّل َسنَ ٍة اإلى بَي ِ
س ب َ َد ٍم
ت ال َمق ِْد ِ
غَي ِر َد ِم ِهَ 26 .واإلّ� كا َن َعلَي ِه أا ْن يَتَ َع َّذ َب
ِمراراً كَثي َرة ً ُم ْن ُذ ب َ ْد ِء العا َل ِمَ .ول ِك َّنه ال� آ َن
الد ْه ِر قَ َّد َم نَف َْس ُه
َم َّرة ً وا ِح َدة ً في ا آ ِخ ِر َّ
ذَبي َح ًة ليُب ِط َل ال َخطيئَ َةَ 27 .وكَما ُو ِض َع
س أا ْن يَموتوا َم َّرة ً وا ِح َدة ً َوب َ ْع َد مو ِتهِم
ِلل ّنا ِ
سيح أايضاً َم َّرة ً
َّ
الدينون ُة28 ،هكَذا ال َم ُ
وا ِح َدة ً قُ ِّد َم َوب أِا ْقنو ِم ِه ذَب َح َخطايا كَثيري َن
ص
ِلكَي ي َ ْظ َه َر َم َّرة ً ثا ِنيَ ًة بِلا َخطايا ِلخلا ِ
ا َّلذي َن ي َ ْنتَ ِظرونَ ُه.
اموس كا َن في ِه ِظ ُّل
ِل� أ َّن ال ّن
َ
ال َخ ِ
وهر
يرات ال َع َ
تيد ِة ل� َج ُ
ال� أ ْش ِ
ياءِ ،لهذا َل ْم تَ ْستَ ِط ِع َّ
الذبائ ُح قَ ُّط،
قد ُم ِه َي ذاتُها تَكْراراً
غم أانَّها كانَ ْت تُ َّ
َر َ
ك َُّل َسنَ ٍة ،أا ْن تُكْ ِم َل َم ْن كانوا يُق َِّدمونَها.
ِ 2ل�أنَّ ُه َلو كانَ ْت تُكْ ِم ُل لَ� ْرتاحوا بِال َّت ْأا ِ
كيد
مائر ُهم َل ْم تَكُ ْن
ِم ْن قَرابينَهمِ ،ل� أ َّن َض َ
ِ
هؤل�ء
ِلتَ ْص ُد َمهم ب َ ْع َد ذ ِل َك بِال َخطايا،
العابِدي َن ا َّلذي َن َم َّرة ً َط ُهرواَ 3 .ول ِك ْن
َّ
بالذبائ ِح ي َ ْذكُرو َن َخطايا ُهم ك َُّل َسنَ ٍة.
س ل� ي َ ْستَطي ُع أا ْن
ِ 4ل� أ َّن َد َم ثيرا ٍن َوتُيو ٍ
ي ُ َط ِّه َر ِم ْن َخطاياِ 5 .لذا قالَ ،و ُه َو ي َ ْدخ ُُل
اإلى العا َل ِم« :ب َِذبائ َح َو ِبقَرابي َن َل ْم تَ ْر َض.
َول ِك ْن أا ْلبَ ْستَني َج َسداًُ 6 ،م ْح َرقا ٍ
ت كا ِمل ًة
َع ِن ال َخطايا َل ْم تَ ْطلُ ْب 7 .حينَ ٍئذ قُ ْل ُت :ها
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أانا اآ ٍ
س الكُتُ ِ
ْتوب
تِ ،ل�أنَّ ُه في َر ْأا ِ
ب َمك ٌ
َع ّني ِل� أ ْف َع َل ِر َ
ضاك 8 ».قا َل أاعلاه:
«ذَبائ َح َوقَرابي َن َو ُم ْح َرقا ٍ
ت كا ِملَ ًة َع ِن
ضِ ».ت ْل َك ا َّلتي كانَ ْت
ال َخطايا َل ْم تَ ْر َ
تُق ََّد ْم في ال ّناموسَ 9 .وب َ ْع َدها قا َل« :ها
ضاك يا الل ُه ».ب ِ
أانَذا ا آ ٍ
ت ِل� أ ْف َع َل ِر َ
ِهذ ِه
أ
قيم الثّا ِنيَ َةِ 10 .ب ِرضاهُ هذا
ابْ َط َل ال�أولى ِليُ َ
تَق ََّد ْسناِ ،بق ُْربا ِن َج َس ِد يَسو َع ال َمسي ِح َم َّرة ً
وا ِح َدةًِ 11 .ل� أ َّن ك َُّل َرئي ِ أ
قوم
س ا ْحبا ٍر كا َن ي َ ُ
َوي َ ْخ ِد ُم ك َُّل يَو ٍم كا َن يُق َِّد ُم َّ
الذبائ َح َعينَها،
طع قَ ُّط أا ْن تُ َط ِّهر ِم َن
ِت ْل َك ا َّلتي َل ْم تَ ْستَ ْ
ال َخطايا 12 .أا ّما هذا ف ََذبي َح ًة وا ِح َدة ً قَ َّد َم
َع ِن ال َخطاياَ ،و َجلَ َس َع ْن يَمي ِن الل ِه اإلى
توض َع
ال�أب َ ِدَ 13 .وي َ ْنتَ ِظ ُر ِم َن ال� آ َن َح ّتى َ
أا ْعداؤهُ َمو ِطئاً تَ ْح َت قَ َد َمي ِهِ 14 .ل�أنَّ ُه ِبق ُْربا ٍن
وا ِح ٍد أا َ
كمل ا َّلذي َن يَتَق ََّدسو َن ِب ِه اإلى ال�أب َ ِد.
س ا َّلذي قا َل:
روح الق ُُد ِ
َ 15وي َ ْش َه ُد َلنا أايضاً ُ
«16هذا ُه َو ال َع ْه ُد ا َّلذي أُ
سا ْعطيه ِْم ِم ْن ب َ ْع ِد
الر ُّبَ .س أُا َع ِّلق ناموسي
ِت ْل َك ال�أيّا ِم يَقو ُل َّ
ِب ُعقو ِلهِم َو أاكْتُبُه َعلى قُلو ِبهِمَ 17 ،واإثْ َم ُهم
يث يَكو ُن
َو َخطايا ُهم ل� أا ْذك ُُر َل ُهمَ 18 ».و َح ُ
لزوم ِلقُربْا ٍن ِم ْن أا ْج ِل
َم ْغ ِف َرةٌ ِلل َخطايا ل� َ
ال َخطايا19 .اإذاً َلنا يا أاخْوتي ُسفو ُر َو ْج ٍه
ريق
ب ُِدخو ِل بَي ِت الق َْد ِ
س ب َِد ِم يَسو َعَ 20 ،و َط ُ
جد َد َلنا ال� آ َن ب ِِستا ِر البا ِ
ب
ال َحيا ِة ا َّلذي َّ
21
ظيم َعلى
ا َّلذي ُه َو َج َس ُدهَ .و َلنا َح ْب ٌر َع ٌ

21-8:10

توب
ييَ .
ف راس ال ّ ْكت ِابات َم ْك ْ
هاي اَنا ج ِا ِ
من ف ُوق
َع َلي َت َاسي رضاك يا اَللهْ ».
بايح ت ْن ْ
حرق كا ْم ِلة
قالَْ « :ذبايح ْو َقرابين ْو َذ ْ
رضيتَ ».هو ْك َل كا ْن
ات ما
الخط ّي ْ
ْبشا ْن َ
ْ
اموسْ .و َب ْعدا قالْ« :هاي
ي ْت َقدَّمو ْن ف النّ ْ
يي اَنا َت َاسي رضا ْك يا اَللهْ ».بهاي
ج ِا ِ
َب َّطل الا َ َّولان ِّية َت ياَأ ّسس الثّانْ ِيةْ .برضا ُه
سيح
هاذ ْت َقد َّْسناْ ،بق ْربا ْن َج َس ْد َيس ُوع ال َم ْ
من َل ك ْل َريّس ْاحبار كان
َك َّرة ْ
وح ِدةْ .
بايح كان
يقوم ْويخْ د ْم ك ْل َيو ْم ،نَفس ال َّذ ْ
ي َق ّد ْمَ ،هو ْك َل اَأ َب ْد ما كان يت ِيقون ي َط ْهرو ْن
وح ِدة َقدَّم
الخ ِط ّي ْ
م َ
بيحة ْ
س ها ْذ َذ َ
اتَ .ب ْ
الخط ّياتْ ،وقع ْد َعلى َيمين اَلله
ْبشان َ
الس ْع دي لَ َم ْن ي ْن َحطّو ْن
للا َ َب ْد .وي ْنطر م َّ
من َل ْبق ْربا ْن
ع ْدوانو َد ّو ِاسة َت ْحت ْاج َريوْ .
واِح ْد َك َّم ْل َهو ْذ َل ي ْت َقدَّسو ْن ِفيو للا َأ َب ْد.
القدس َل قالْ« :ها ْذ
ْويشْ َهد لْنا زاِ ُروح
ْ
من َبع ْد َهوك ِالايّ ِام
طيين ْ
واِ َع ْه ْد َل َت ا ْع ْ
يقول ال َّر ْبَ .ت ا َعلّ ْق ناموسي ف ْعقولن
اتن م ُو
َوا ْكتبو َعلى ْقلوبنْ ،واإ ْثمن ْو َخط ّي ْ
للخط ّيات
غفرة َ
ا ْذك ْر ْلنْ ».و َو ْق ْت َل في َم َ
اتَ .بقى في لنا
للخ ِط ّي ْ
م ُو ي ْل َز ْم ق ْربا ْن َ
يا اخوتي ثقَة ْبدخو ْل َبيت الق ْدس ْب َد ْم
الحيا ْة َل َجدَّد
َيس ُوعْ ،و ْبدخو ْل َطريِق َ
الباب لَ ّواِ َج َسدوْ .وفي
السع ْبستر ْ
لْنا َّ
السما.
لْنا َحب ْر َعظي ْم َعلى َبيت اَلله ف َّ
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َخلّي نْ َق ّر ْب َبقى ْب َق ْل ْب مخْ لص ْوباتّكال
الايما ْن ،و ْقلو ْبنا َم ْر ِ
من َضمي ْر
شوشة و ْم َط َّه َرة ْ
شَ ّريرْ ،و َج َس ْدنا ْم َخ َّسل ْب َمي طاه ْرْ .و َخلّي
من
ن ْت َم َّس ْك بال َّرجا َل نْق ْر ِفيو ْولا ن ْنحرفْ ْ ،
مين واِ ها ْذ َل َو َع ْدناْ .و َخلّي نْ َطلّ ْع َعلى
َل اَأ ْ
الحة.
َبعضْ نا ْب َتحريك ال ّ ْم َح ِّبة والا ْعمال ّ
الص َ
س
ْولا نْ ْ
س ن ِا ْ
عيف َجم ْعنا كَما َل في لن ِا ْ
خاص ًة
عا ِدةَ ،ب ِ
لى ا ْطلبوا واِح ْد م اللاخْ ّ ،
من َل اَأينا
مادا ْم َترو ْن هاك َاليو ْم َق َّربْ .
الح ْق،
َل يخْ طي ْب إارادتو َبع ْد َل قب ْل َم ْعرفة َ
ات.
الخط ّي ْ
بيحة ت ْت َقدَّم ْبشان َ
ما في َب ْعدا َذ َ
يخ ّوف ْوغير ْة نا ْر تاكل
لى ْم َح َّض ْر حكم َ
َب ِ
ناموس
ف
الع ْدوا ْنَ .ل كا ْن اَأينا َل خ ِالَ ْ
ْ
موسىَ ،على ث ّم ا ْث َنين ْوث َّث ْشهو ْد َبلا َر ْح ِمة
يموت ،اَأ ْش َق ْد َبقى بالا َ ْك َث ْر ت ْفت ْكرو ْن َت
ْ
ينا ْل عقوبِة اَأينا َل داس ا ْبن اَللهْ ،و َح َس ْب
َدم َع ْهدو كَما َد ْم ك ّل انْسا ْنَ ،هالدَّم َل ِفيو
من َل ن ْعرفْ
ْت َقدَّسْ ،و َح َّق ْر ُروح النّ ْع ِمة؟ ْ
ها ْك َل قالْ« :لي الانْتقام َوانا اَأج ِازي»
«ت يحاكم ال َّر ْب شَ ْعبو»َ .خوف ْگبي ْر
ْو َ
الحيْ .ت َذكَّروا
واِ الوقو ْع ف ايدَين اَلله َ
َبقى ِالايّ ِام الا َ َّول ِّية َو ْق ْت َل ن ْلتن ال َم ْعموذ ِّية
تنْ ،بعار
ْوذيقة اوجاع ْگبيرِة ت َْح َّم ْل ْ
تن زاِ
تن َمناظ ْر ف ْر ِجةْ ،وش ِا َر ْك ْ
ْوشدِّةْ .وص ْر ْ
تن
س َل ت َْح َّملوا َه
المصايب .و ْت َو َّج ْع ْ
ْ
ن ِا ْ
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بَي ِ
رب اإذاً ِب َق ْل ٍ
ص
ب ُم ْخ ِل ٍ
ت الل ِهِ 22 .لنَ ْقتَ ْ
َو ِب ِثقَة ال إ�يمانَِ ،وقُلوبُنا َم ْرشو َش ٌة َو ُم َط َّهرةٌ
ِم ْن َضمي ٍر ِش ّري ٍر و ُم ْستَ ِح ٌّم َج َس ُدنا ب ٍ
ِماء
طا ِه ٍرَ 23 .و ْلنَتَ َم َّس ْك ِب إا ْقرا ِر َرجا ِئنا َول�
نَ ْن َح ِر ْفِ ،ل�أنَّ ُه أامي ٌن َم ْن َو َع َدناَ 24 .و ْلنَ ْن ُظ ْر
ض ال َم َح َّب ِة
ض ِبتَ ْحري ِ
ب َ ْع ُضنا اإلى ب َ ْع ٍ
الصال َح ِةَ 25 .ول� نَتَ َخ َّل َع ْن
َوال� أ ْعما ِل ّ
ض القَو ِم ا ْع ِتيا ٌدَ ،ول ِك ِن
َم ْح ِف ِلنا كَما ِلبَ ْع ِ
ا ْطلُبوا أا َح ُدكُم ِم َن ال� آ َخ ِرِ ،
ل�س َّيما ما ُد ْمتُم
وم قَ ِد ا ْقتَ َر َبِ 26 .ل�أنَّ ُه َم ْن
ترو َن ذ ِل َك اليَ َ
ي ُ ْخ ِط ُئ ب إاراد ِته ب َ ْع َد أا ْن قَب َِل َم ْع ِرفَ َة ال َح ِّق،
قد ُم َع ِن ال َخطايا.
يس ث َ َّم َة ذَبي َح ٌة تُ َّ
فَلَ َ
خيف َوغَي َرةُ نا ٍر تَ ْأاك ُُل
27ب َ ْل ُحك ٌْم ُم َه ّي ٌأا ُم ٌ
ناموس
داء ِ 28ل�أنَّ ُه اإ ْن كا َن َم ْن خا َل َف
َ
ال� أ ْع َ
موسى فَ َعلى فَ ِم شا ِه َدي َن أا َوث َلاث َ ِة شهو ٍد
موت 29 ،فَكَم ِعقاباً أاكْبَ َر
بِلا َر ْح َم ٍة ي َ ُ
داس ابْ َن الل ِه َو ِ
حس َب
تَ ُظ ّنو َن َسيَ ْلقى َم ْن َ
َد َم َع ْه ِد ِه ا َّلذي ِب ِه تَق ََّد َس ك ََد ِم أا ِّي اإنْسا ٍن
َوا ْز َدرى بِرو ِح ال ِّن ْع َم ِة؟ ِ 30ل�أنَّنا نَ ْع ِر ُف َ
ذاك
قام أانا أاجازي» َو
ا َّلذي قا َل« :لي ال�نْ ِت ُ
ظيم ُه َو
الر ُّب َش ْعبَه» َ 31خ ٌ
« َسيَدي ُن َّ
وف َع ٌ
الوقوع في ي َ َد ِي الله ال َح ّي32 .تَ َذكَّروا
اإذاً ال�أيّ َام ال�أولىِ ،ت ْل َك ا َّلتي فيها ِن ْلتُم
ال َم ْعمو ِديَّ َة َو ُمقاساةَ اآل� ٍم َعظيم ٍة تَ َح َّم ْلتُم.
33في عا ٍر َو ِش َّد ٍة َو ِص ْرتُم َمناظ َرَ ،وشا َركْتُم
أايضاً ا َّلذي َن ِ
هذ ِه تَ َح َّملواَ 34 .و َتو َّج ْعتُم
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ِلل َم ْسجوني َنَ ،و َس ْل َب أا ْموا ِلكُم ِبف ََر ٍح
تَ َح َّم ْلتُمِ ،ل�أنَّكُم تَ ْع ِرفو َن أا َّن َلكُم في
الس ِ
نى أاف َْض َل ل� يَزو ُل35 .فَلا
َّ
ماء ُم ْقتَ ً
الو ْج ِه ا َّلذي َلكُم ال ُم َع َّد َل ُه
تُضيعوا ُسفو َر َ
أ
الص ْب ِر
ظيمِ 36 .ل�أنَّكُم تَ ْحتاجو َن اإلى َّ
ا ْج ٌر َع ٌ
الو ْع َد.
ِلكَي تَ ْصنَعوا ِرضا الل ِه فَتُ ْح ِرزوا َ
ِ 37ل�أنَّ ُه « َو ْق ٌت قَ ٌ
ليل َوج ُِّد قَصي ٍر َح ّتى
ْأ
تي ذ ِل َك ال�آتي َو َل ْن يَتَ أا َّخ َر38 .البا ُّر ِم َن
يَا َ
ئس فَلَ ْن
ال إ�يما ِن ا َّلذي لي َسيَ ْحياَ ،واإ ْن ي َ َ
تَ ْرضى َع ْن ُه نَفْسي 39 ».أا ّما نَ ْح ُن فلَ ْسنا
س ال ُم َؤ ّدي اإلى ال َهلاك ،ب َ ْل ِم َن
ِم َن اليَ ْأا ِ
ال إ�يما ِن ا َّلذي يُك ِْسبُنا أانْف َُسنا.
َوال إ�يما ُن ا ْق ِتنا ٌع بِال�أُمور ا َّلتي
الر ِ
جاء ،ك أَانَّها َح َصلَ ْت ِف ْعلا ً،
في َّ
َوتَ َج ّلي ال�أُمو ِر ا َّلتي ل� تُرىَ 2 .وبِهذا صا َر
لشيو ِخ.
َشها َدةٌ ِل ُّ
ِ 3ل�أنَّنا بِال إ�يما ِن نَ ْف َه ُم أا َّن ال�أكْوا َن أُاتْ ِقنَ ْت
ات ك ُِّونَ ْت ِم ْن
ِبكَ ِل َم ِة الل ِهَ ،و ِت ْل َك ال َم ْرئ ّي ُ
غَي ِر ال َم ْرئ ّيا ِت 4 .بِال إ�يما ِن قَ َّد َم ُ
هابيل ِلل ِه
ذَبي َح ًة أاف َْض َل ِم ْن ذَبي َح ِة قايي َنِ ،م ْن أا ْج ِلها
صا َر َل ُه َشها َدةٌ أانَّ ُه با ٌّرَ ،و َشه َِد ِلق ُْربا ِن ِه
يت ،يَتَكَ َّل ُم5 .بِال إ�يما ِن
الل ُهَ ،و ِب ِهَ ،و ُه َو َم ٌ
نُ ِق َل أاخنوخٌ َو َل ْم ُيذ ْق َموتاًَ .و « َل ْم يُعثَ ْر
َعلَي ِه ِل� أ َّن الل َه نَ َقلَ ُهِ »،ل�أنَّ ُه قَ ْب َل أا ْن يُنق ََل
صا َر َل ُه َشها َدةٌ أانَّ ُه أا ْرضى الل َه َ 6ول ِك ْن
بِدو ِن اإيما ٍن ل� ي َ ْستَطي ُع اإنْسا ٌن أا ْن ي ُ ْر ِض َي

11

6:11–35:10

تن نَهب
َع ال َم ْح
بوسين ،و ْبف ََرح ت َْح َّم ْل ْ
ْ
السما
من َل ت ْعرفو ْن في لْ ْ
كنْ ،
ا ْموالْ ْ
كن ف َّ
فضل ْوم ُو يزولَْ .بقى لا ت َْضيعون
م ْل ْك اَأ َ
من َل ْم َح َّض ْرلا اَأ ْجر ْگبي ْر.
لكنْ ،
الثّقَة َل ْ
كن َت ت َْسو ْن رضا اَلله
من َل َصب ْر ي ْل َز ْم ْ
ْ
«و ْق ْت ْق َلي ْل و ْكثير
ْوتاخْ ذون ال َو ْع ْدْ .
من َل َ
يي ْوم ُو ي ْبطا.
ْش َوي في َت يّجي هاك ال ّج ِا ِ
من اإيماني يعيشْ ،و َل يئس م ُو ترضى
البا ْر ْ
س َل
س ْ
نحن ِا م ُو م الياأ ْ
َع َليو نَ ْفسيَ ».ب ْ
لى م الايمان َل ِفيو
نحن ِاَ ،ب ِ
للهلاك ْ
ي َو ّدي َ
َفسنا.
ن ْر َب ْح ن ْ
35

36

37

38

39

11

والايما ْن َقنا َعة ْباأمو ْر لَنّ ِا ف
ال َّرجا كَما َل يكو ْن صاروا
بالفع ْل ،والايمان ْظهو ْر اأمو ْر َل م ُو ت ْناَأرى.
و ْبهالايما ْن صا ْر شَ ها ِدة للّشْ ي ُو َخة.
نفهم الا ْكوان ْت َك َّونت
ْ
من َل بالايما ْن َ
من
ْبك ْلمة اَلله ْو َهو ْذ َل ي ْناَأ َرون انْ َو َجدوا ْ
َهو ْذ َل م ُو ي ْناَأ َرو ْن .بالايما ْن هابي ْل َق َّد ْم
من َذبيح ْة قايين،
بيحة اَأ ْف َض ْل ب ْكثي ْر ْ
َلالله َذ َ
ْبشانا صا ْرلو شَ ها ِدة با ْر واِْ ،وشه ْد لَق ْربانو
اَلله ،و ْبشانو ْبشا ْن َهالق ْربا ْن حتّى ْوه ّواِ َم ّي ْت
وت ما
يحكي .بالايمان انْ َن َق ْل اَأخْ نوخ ْو َم ْ
ْ
ْ
من َل
من َل نَقَلو اَللهْ »،
ذاق« .ما انْاَأرى ْ
س
َقب ْل َل ي ْننقل انْشَ َه ْدلو :نا ْل رضا اَللهَ .ب ْ
2

3

4

5

6
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15-7:11

من
بلا اإيما ْن م ُو يت ِيق ا ْنسا ْن ي ْرضي اَللهْ ،
من َموجو ْد واِ
َل لاز ْم ها ْذ َل ي ْت َق َّر ْب َلالله ياآ ْ
نوح
و ْمكافي واِ لَو ْذ َل ي ْطلبو ُه .بالايما ْن ْ
َو ْق ْت َل انْ َحكى َمعو َع َلو ْذ َل ما كا ْن ي ْناَأ َرو ْن
َبع ْد ،خاف ْو َسوالو َس ّفي ِنة لَ َخلاص اولا ْد
جاب حك ْم َع ال ّدنْي ِا،
الس ّفي ِنة َل ِفيا ْ
َبيتوَ ،ه َّ
ْوصا ْر واِ ْ
رث للب ْر بالايما ْن .بالايمان ا ْبراهي ْم
َو ْق ْت َل انْدَعى ،طا ْع َقب ْل َت ي ْط َل ْع لا ْك
م ُو َض ْع َل كا ْن ت ياخذو َوراثِةْ ،و َط َلع ْوه ّواِ
رايح .بالايمان ا ْت َغ َّر ْب فاك
م ُو ي ْعرفْ لا َ ْين ْ
ف ا ْرض
ض َل انْ َو َع ْد ِفيا كَما َل يكو ْن َ
اَ ْر ْ
َغري ِبةْ ،وف ِخ َي ْم قع ْد َمع ْاسحاق ْو َي ْعقوب
من َل كا ْن
كين ف وراثتو لل َو ْع ْدْ .
المشْ ت ْر ْ
ي ْنط ْر َمدي ِنة لها اَأساس ْم َه ْندسا ْوصانعا اَألله.
نالت ق ِّوة
كانت عا ْق َرة ْ
بالايما ْن سا َرة زاِ َل ْ
ولدت،
ف َو ْق ْت ع ْمرا ْ
تح َبل ْبذر ِّيةْ ،وم ُو َ
َت ْ
ْ
من
َّنت
َعلى َل َيق ْ
سادق واِ ها ْك َل َو َعداْ .
يب ولد ْكثي ْر كَما
هاي ْ
من واِح ْد بط ْل بالشَّ ْ
السماْ ،وكَما َرم ْل َل َعلى شاطي
نْجوم َّ
َالبح ْر َل مالو َع َد ْد .بالايما ْن ماتوا َهو ْك
لى من ْبعيد اَ َرو ُه
كلّن ْوما نالوا َو ْعد ْنَ ،ب ِ
بين ف
ْوف ْرحوا ِفيوْ ،و َق ّروا غ ْر ْب ن ِا ْوم ْت َغ ْر ْ
من َل َهو ْذ َل يقولو ْن َهال َكلا ْم،
ضْ .
الا َ ْر ْ
دينتن ي ْطلبو ْن .ويكو ْن لا ْك َمدي ِنة
ي َو َّرون َم ْ
7

8

9
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اللهِ ،ل� أ َّن ا َّلذي يَتَق ََّر ُب اإ َلي ِه يَجِ ُب أا ْن
كافئ ا َّلذي َن ي َ ْطلُبونَ ُه.
يؤ ِم َن أانَّ ُه َموجو ٌد َوي ُ ٌ
نوح حي َن كُ ِّل َم َع ْن ِت ْل َك ال�أُمو ِر
 7بِال إ�يما ِن ٌ
خاف َو َصنَ َع َل ُه
ا َّلتي َل ْم تَكُ ْن َم ْرئ َّي ًة ب َ ْع ُدَ ،
فُ ْلكاً دا َن ِب ِه العا َل َمَ ،و أا ْصبَ َح وا ِرثاً ِللب ِِّر
8
راهيم حي َن ُد ِع َي
بِال إ�يمانِ .بِال إ�يما ِن اإبْ ُ
أاطا َع أا ْن ي َ ْخ ُر َج اإلى ذ ِل َك ال َمكا ِن ال َع ِ
تيد
أا ْن ي َ ْأاخ َُذهُ ميراثاًَ ،و َخ َر َج َو ُه َو ل� ي َ ْعلَ ُم اإلى
9
أ
أ
راهيم
اي َن ُه َو ذا ِه ٌب .بِال إ�يما ِن ا ْصبَ َح اإبْ ُ
ض ا َّلتي ُو ِع َد بِها أ
كانَّ ُه
نَزيلا ً في ِت ْل َك ال� أ ْر ِ
ض غَريب ٍةَ ،وفي ِخيَ ٍم َسكَ َن َم َع
في أا ْر ٍ
قوب ال ُم ْشتَ ِركي َن في وراث ِته
اإ ْس َ
حق وي َ ْع َ
ِل َلو ْع ِدِ 10 .ل�أنَّ ُه كا َن ي َ ْنتَ ِظ ُر ال َمدينَ َة ا َّلتي
ساسِ ،ت ْل َك ا َّلتي ُم َه ْن ِد ُسها َوصا ِن ُعها
َلها أا ٌ
الل ُه11 .بِال إ�يما ِن سارةُ أايضاً ا َّلتي كانَ ْت
نالت قُ َّوة ً ِلتَ ْح َ
بل ِبنَ ْس ٍلَ ،ودو َن أا ْن
عاقرة ً ْ
الو ْق ِ
ت ال ُمناس ِ
ب ِم ْن ُع ْم ِرها
تَكو َن في َ
َو َل َد ْتِ ،ل�أنَّها أايقنَ ْت أانَّ ُه صا ِد ٌق َ
ذاك ا َّلذي
ِالشيخو َخ ِة
َو َع َدهاِ 12 .لذا ِم ْن وا ِح ٍد ب َ ُط َل ب َّ
الس ِ
ماءَ ،وك ََر ْم ِل
ُو ِل َد كَثيرو َن كَنُجو ِم َّ
شا ِط ِئ البَ ْح ِر ا َّلذي ل� َع َد َد َل ُه13 .بِال إ�يما ِن
ماتوا أا َ
ولئك َجميعاً َو َل ْم يَنالوا َو ْع َد ُهم،
َول ِك َّنهم َر أاوهُ ِم ْن ب َ ٍ
عيد َوفَ ِرحوا ِب ِه َو َح َّيوهُ
ل�ء في ال� أ ْرض.
باء َونُ َز ُ
َو أاقَ ّروا أانَّ ُهم غ َُر ُ
ِ 14ل� أ َّن ا َّلذي َن يَقولو َن هذا ،يُظهِرو َن أانَّ ُهم
ي َ ْطلُبو َن َمدينَتَ ُهمَ 15 .لو أا َّن ال َمدينَ َة ا َّلتي
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َخ َرجوا ِم ْنها كانوا ي َ ْطلُبو َنَ ،لكا َن َلديهِم
َو ْق ٌت ِليَ ْقفُلوا راجِعي َن اإ َليها 16 .أا ّما ال� آ َن
روف اإلى أاف َْض َل ِم ْنها كانوا يتَلَ َّهفو َن،
فَ َم ْع ٌ
الس ِ
ماءِ .لهذا َل ْم
اإلى ِت ْل َك ا َّلتي في َّ
ي َ ْستَ ِح الل ُه أا ْن ي ُ ْدعى اإل َه ُهمِ ،ل�أنَّ ُه َه َّي أَا َل ُهم
17
حق
راهيم اإ ْس َ
َمدينَ ًة .بِال إ�يما ِن قَ َّد َم اإبْ ُ
حيدهُ أا ْص َع َد اإلى ال َم ْذب َ ِح،
في تَ ْج ِرب َ ِت ِهَ ،و َو َ
َ
ِالو ْع ِدِ 18 .ل�أنَّ ُه
ذاك ا َّلذي كا َن قَ ْد نا َل ب َ
َ
حق ي ُ ْدعى َل َك نَ ْس ٌل».
قيل َل ُهِ « :ب إا ْس َ
19
أ
قيم
َوكا َن قَ ْد تَ َفكَّ َر في نَف ِْس ِه ا َّن الل َه ي ُ ُ
َح ّتى ِم َن ال� أ ْموا ِتِ .لذا ِب َر ْم ٍز أُا ْع ِط َي َل ُه.
حق
20بِال إ�يما ِن بِما كا َن َعتيداً با َر َك اإ ْس ُ
قوب َو ُه َو
قوب َوعيسو21 .بِال إ�يما ِن ي َ ْع ُ
ي َ ْع َ
يموت با َر َك كُ ًّلا ِم ِن ابْنَي يو ُس َف َو َس َج َد
ُ
22
ْ
أ
س ُعكّا ِز ِه .بِال إ�يما ِن يو ُس ُف
َعلى َرا ِ
ُروج بَني اإ ْس َ
رائيل
َو ُه َو ي َ ُ
موت َذك ََر خ َ
َو أاوصى ِب ِعظا ِم ِه 23 .بِال إ�يما ِن والدا
موسى أا ْخفَياهُ حي َن ُو ِل َد ث َلاث َ َة أا ْش ُه ٍر،
ِل�أنَّ ُهم َر أاوا أانَّ ُه كا َن َص ِب ًّيا َوسيماًَ ،و َل ْم
ي َ ْخ َشيا أا َم َر ال َم ِل ِك24 .بِال إ�يما ِن موسى
ِع ْن َدما أا ْصبَ َح َر ُجلا ً أابى أا ْن ي ُ ْدعى :ابْ َن
بن ِ
ت ِف ْر َعو َنَ 25 .واخْتا َر أا ْن يَكو َن في
ب الل ِه ،ل� أا ْن يَتَلَ َّذ َذ َزماناً
الضي ِق َم َع َش ْع ِ
ّ
26
يَسيراً بِال َخطيئَ ِةَ .و َح ِسب ِغنى عا ِر
ال َمسي ِح أاف َْض َل ج ًِّدا ِم ْن َخزين ِة ِم ْص َر،
ِل�أنَّ ُه كا َن ي َ ْن ُظ ُر اإلى ال ُمكاف أَا ِة27 .بِال إ�يما ِن
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َل َط َلعوا منّا كا ْن ي ْطلبو ْن ،كا ْن ع ْند ْن َو ْق ْت
الس ْع َم ْعروفْ
َت ي ْر َجعون ُ
س َّ
يروحولاَ .ب ّ
لَ َمدي ِنة اَأ ْف َض ْل منّا كا ْن يشْ َت َهو ْن ،لاك لَ ّي ِا
من هاي ما ْاس َتحى اَألله ي ْت َس ّمى
السماْ .
ف َّ
من َل َح َّض ْر ْلن َمدي ِنة .بالايما ْن
لهنْ ،
اإ ْ
لاس ْ
ف َت ْجرِبتوْ ،ولَ َوحيدو
حاق َ
َقدَّم ا ْبراهي ْم ْ
ط ِالَ ْع لل َم ْذ َب ْح ،ها ْك َل كا ْن نال ْبموجب
«باس ْ
حاق ي ْت َس ّمى
ال َو ْع ْدْ .
من َل انْقالْلوْ :
ْ
ف َق ْلبو ْوقال:
لك نَس ْلْ ».وكان ا ْف َت َك ْر َ
اَلله حتّى م ال َميتين ي َق ّيمْ .بشا ْن هاي انْ َعطى
ا ْبنو ل ُه ْب َر ْم ْز .بالايمان ْبشي كا ْن ْم َح َّض ْر
َت يس ِي ْر ب ِا َرك ْاس ْ
حاق لَ َي ْعقوب ْوعيسو.
بالايما ْن َي ْعقوبْ ،وه ّواِ
يموت ،ب ِا َر ْك
ْ
ك ْل واِح ْد من اولا ْد يوسف ْو َس َج ْد َعلى
راس عكّازتو .بالايما ْن يوسفْ ،وه ّواِ
ْ
خروج َبني ْاسرائيل ْو َو ّصى
يموتَ ،ذ َك ْر
ْ
ْ
َعلى ع ْظم ِانو .بالايما ْن اَأبو موسى وا ّمو
من َل ا َروا
َخ َّبو ُه َو ْق ْت َل ول ْد َث ّة اش ْرْ ،
من اَأمر
س كانْ ،وما خافوا ْ
َصبي ْك َويّ ْ
ال َم ْ
لك .بالايما ْن موسى َو ْق ْت َل صا ْر
ابن ب ْن ْت َف ْر َعو ْن
ر ّجال َكفَر ْبهاي َل ي ْنقالْلو ْ
واخْ تا ْر َت يكو ْن ف ال ّذي ْق َم ْع شَ ْعب
الخط ِّية.
اَللهْ ،ولا لَشْ َويّ ْة َو ْق ْت ي ْت َل َّذ ْذ ف َ
سيح اَأ ْف َض ْل ب ْكثي ْر واِ
وا ْف َت َك ْر ِ
غنى عار ال َم ْ
من َل كان ي َطلّ ْع لَدَفع
من َخزين ْة َمص ْرْ ،
ْ
من
الاَأج ْر .بالايما ْن َخلّى َمصر ْوما خافْ ْ
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َغ َضب ال َملكْ .و َص َب ْر كَما واِح ْد كا ْن يرى
الفصح
اَلله َل م ُو ي ْناَأرى .بالايما ْن َسوى ْ
ين ها ْك َل كا ْن
ش َدم ْبشا ْن لا ي َق ّر ْب َع َل ْ
ْو َر ْ
ي ْفني الاولاد البك ْر .بالايما ْن َق َطعوا َبح ْر
ض ن ِاش ِفة،
سوف كَما َل يكو ْن َعلى اَأ ْر ْ
ْجاسروا
ْو ِفيو انْ َب َلعوا ال َمصاروِة َو ْق ْت َل ت َ
َع َليو .بالايما ْن حيطان اَريحا َو َقعوا،
ولن َسبعة اِي ْم .بالايمان
من َل انْ َب َر ْم َح ْ
ْ
كت َم ْع َهو ْك َل ما
راحاب ال ّزان ِية ما ه ْل ْ
الجواسيس ْب َسلا ْم.
من َل ْاس َت ْق َبلت َّ
طاعواْ ،
من َل ْش َويّ ْة َو ْق ْت
يش َغي ْر شي اَأقولْ؟ ْ
اَأ ْ
ع ْندي َت ْاحكي َعلى َج ْدعون ْو َعلى باراق
ْو َعلى شَ ْمشون ْو َعلى ن ْفتاح ْو َعلى داهود
ْو َعلى َصموئيل ْو َعلى باقي الاَنْ ِبياَ ،ل
بالايما ْن َغ َلبوا ال َمم ِالك ْو َخدَموا الب ّر ْونالوا
وعود ْو َسدّوا ث ّم اسو ْدْ ،و َطفَوا ق ّوة النّا ْر،
يف و ْت َق َّووا م الا ْمراض،
الس ْ
ْوت َن َّجوا ْ
من ث ّم َّ
الح ْرب ْو َك ْب َكبوا ْجيوش
ْوصاروا ج ّب ْ
ارين ف َ
من قي ِامة
نسوان اولادن ْ
الع ْدوا ْنْ ،و َع َطوا لَ ْ
ذابات ماتوا ْوما نَ َطروا
ال َميتينْ .و َغير ْن بال َع ْ
َض ِلة.
َت ي ْن َجون ْبشان يكونْلن ْقي ِا ِمة ْمف َّ
ْو َغير ْن للهزو َد َخلواْ ،و َغير ْن لل َك َلپچات
والّحبوس ت َْسلَّمواَ .غيرن انْ َر َجمواَ ،غيرن
السيف ماتواَ ،غير ْن
انْ َنشَ رواَ ،غير ْن ف ث ّم َّ
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غا َد َر ِم ْص َر َو َل ْم ي َ َخ ْف ِم ْن غ ََض ِ
ب ال َم ِلك،
َو َصبَ َر أ
كانَّ ُه كا َن يَرى الل َه ا َّلذي ل� يُرى.
28بِال إ�يما ِن َصنَ َع ال ِف ْص َح َو َر َّش َدماً ِلئَ ّلا
ْيدنُ َو اإ َليهِم َ
ذاك ا َّلذي كا َن يُفْني ال�أبْكا َر.
سوف ك أَانَّما َعلى
 29بِال إ�يما ِن َعبَروا ب َ ْح َر َ
ض ياب َِس ٍة ،وفيه َغ ِر َق ال ِم ْص ِريّو َن حي َن
أا ْر ٍ
تَ َج َّر أاوا َعلَي ِه30 .بِال إ�يما ِن أا ْسوا ُر أاريحا
طيف َحو َلها َس ْب َع َة أايّا ٍم
َس َق َط ْت ،ب أِا ْن َ
الزا ِنيَ ُة َل ْم تَ ْه ِل ْك َم َع
31بِال إ�يما ِن
ُ
راحاب ّ
أا َ
ولئك ا َّلذي َن َل ْم يُطيعواِ ،ل�أنَّها ا ْستَ ْقبَلَ ِت
واسيس ب َِسلا ٍم 32ماذا أاقو ُل أايضاً؟
ال َج
َ
وقت قَ ٌ
ليل َل َد َّي ِل� أُ ْخ ِب َر َع ْن جِدعو َن
ِل�أنَّ ُه ٌ
ْتاح
َو َع ْن
َ
باراق َو َع ْن َش ْمشو َن َو َع ْن نَف َ
َو َع ْن داوو َد َو َع ْن َص َ
موئيل َو َع ْن باقي
ال�أنْب ِ
ِياء 33ا َّلذي َن بِال إ�يما ِن َغلَبوا َمما ِل َك
َو َخ َدموا الب َِّر َونالوا ُوعوداً َو أا ْغلَقوا أافْواهَ
أُاسو ٍدَ 34 ،و أا ْطف أَاوا قُ َّوةَ ال ّنا ِر َونَجوا ِم ْن فَ ِم
الس ِ
يفَ ،وتَق ََّووا ِم ْن َض َعفا ٍ
ت َوصاروا
َّ
ب َوقَلَبوا ُم َع ْسك ِ
ِياء في ال َح ْر ِ
َرات
أا ْقو َ
ال� أ ْع ِ
داءَ 35 .و أا ْعطوا ِل ْن ٍ
ناءه َّن ِم ْن
ساء أابْ َ
ِقيا َم ِة ال� أ ْموا ِتَ .واآ َخرو َن ب ُِصنو ِ
ف ال َعذا ِب
ماتوا َو َل ْم يَتَ َم َّنوا ال َّنجاةَ ِليَكو َن َل ُهم ِقيام ٌة
اس ِت ْه ٍ
زاء َو َج ٍلد
ُمف ََّضلَ ٌةَ 36 .وا آ َخرو َن اإلى ْ
السجو ِن
َد َخلواَ ،وا آ َخرو َن اإلى القُيو ِد َو ُّ
ُس ِّلموا37 .اآ َخرو َن ُرجِموا ،اآ َخرو َن نُ ِشروا،
الس ِ
يف ماتوا ،اآ َخرو َن طافوا
اآ َخرو َن في فَ ِم َّ
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ل�بِسي َن ُجلو َد َغنَ ٍم َوما ِع ٍزُ ،م ْحتاجي َن
ناس ما كا َن
َو ُمضايَقي َن َو ُم َع َّذبين 38 .أُا ٌ
ي َ ْستَ ِحقُّهم العا َل ُمَ ،و أا ْصبَحوا كَال ّتائهي َن
الص ِ
حراء َوفي الجِ با ِل َوفي ال َمغائ ِر
في َّ
ف ال� أ ْرضَ 39 .و ِ
َوفي كُهو ِ
هؤل�ء َجميعاً
ا َّلذي َن صا َر َل ُهم َشها َدةٌ ب إانَّ ُهم ُم ْؤ ِمنو َن َل ْم
الو ْع َدِ 40 ،ل� أ َّن الل َه نَ َظ َر اإلى صا ِل ِحنا
يَنالوا َ
أالّ� يُكْ َملوا بِدو ِننا.
ِلذا نَ ْح ُن أايضاً ا َّلذي َن َلنا ك ُُّل
ِ
الشهو ِد ا َّلذي َن كَال ُغيو ِم
هؤل�ء ُّ
ي ُ ْح ِدقو َن بناِ ،لنَ ْط َر ْح ع ّنا ك َُّل ال�أثْقا ِل َح ّتى
ال َخطيئَ ِة ا َّلتي في ك ُِّل َو ْق ٍ
ت ِه َي ُمتَ أا ِّهب ٌة
باق ال ُمع َّي َن
الس َ
َلناَ ،و ِبتَ َح ُّم ٍل ِلنَ ْرك ُْض هذا ِّ
َلناَ 2 ،و ْلنَ ْن ُظ ْر اإلى يَسو َع ا َّلذي صا َر
با ِدئاً َو ُمكْ ِملا ً ِل إ�يما ِننا ،اإلى ا َّلذي ِم ْن
ليب
أا ْج ِل ال َف َر ِح ا َّلذي كا َن َل ُه تَ َح َّم َل َّ
الص َ
ش الل ِه
َوا ْستَ َخ َّف بِالعا ِر َو َعلى يَمي ِن َع ْر ِ
َجلَ َس.
ُ 3انْ ُظروا اإذاً ك َْم تَ َح َّم َل ِم َن ال ُخطا ِة
أا َ
ولئك ا َّلذي َن ُهم أا ْصبَحوا أا ْضدا َد أانْف ُِسهِم،
ِلكَي ل� تَ ْرتَخوا َوتَخو َر أانْف ُُسكُمَ 4 .ل ْم
ِ
الد ِم في ال ُمغا َلبَ ِة ِض َّد
تصلوا ب َ ْع ُد َح ّتى َّ
5
ليم ا َّلذي كَما
ال َخطيئَ ِةَ .ونَسيتُم تَ ْع َ
ديب
ني ل� تَ ْحتَ ِق ْر تَ ْأا َ
ِل�أول� ٍد يَقو ُل َلكُم« :ب ُ َّ
الر ِّب َول� تَ ُخ ْر نَف ُْس َك َمتى ُوبِّ ْخ َت ِم ْن ُه.
َّ
6
أ
الر ُّب ي ُ َؤ ِّدب ُ ُه َوي َ ْج ِل ُد
ِل� َّن ا َّلذي ي ُ ِح ُّب ُه َّ

12
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داروا ِلا ْبسين ْجلو ْد َخواِريف ْوم ْعزاِيات،
س ما
ْ
قين و ْم َع َّذ ْ
ومحتازين و ْمذا َي ْ
بين .ن ِا ْ
ِ
ايهين
تس َتح ّقن ال ّدنْياْ ،وصاروا كَما التّ ْ
كا ْن ْ
الصحرا وال ّ ْجب ِا ْل وال َمغاي ْر و ْكهوف
ف َّ
لن شَ ها ِدة
ضْ .و َهو ْذ كلّ ْن َل صا ْر ْ
الا َ ْر ْ
من َل الله َطلَّ ْع َل
بايمانن ما نالوا ال َو ْع ْدْ ،
ْ
َم ْنفَع ْتنا لا ي ْك َملو ْن َبلانا.
38
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40
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نحن ِا زاِ َل لنا ك ْل َهوذ
من هاي ْ
ْ
يحوطونا،
الّشْ هو ْدَ ،ل كَما الّغيوم َ
الخط ِّية َل
كب منّا ك ّل الا ْثقال حتّى َ
َخلّي نْ ْ
مس َتعدِّة ي ِا لنا ،و ْب َت َح ّم ْل َخلّي ن ْعدي
داي ْم ْ
ف
َهال ّ ْمغالَ ِبة َل ْت َع َّينت لْناْ ،و َخلّي نْ َطلّ ْع َ
َيس ُو ْع َل ه ّواِ صا ْر بادي و ْم َك ّم ْل لايمانْنا،
ليب،
َل ْبشان الف ََر ْح َل كا ْن ل ُه ت َْح َّمل َّ
الص ْ
مين َع ْرش اَلله
ف بالعارْ ،و َعلى َي ْ
واس َت َخ ْ
ْ
قع ْد.
2

يين َهو ْك
َروا َبقى اَأ ْشقَد ت َْح َّم ْل م الخا ْط ْ
َل هنّ ِا صاروا َعدو ُروحنْ ،بشا ْن لا ت ْر َت َخو ْن
تن َبع ْد دي
كن .ما وص ْل ْ
فوس ْ
وت َْخ ّور نْ ْ
نسيتن
لل َّد ْم ف ال ّ ْمغالَ ِبة ض ّد َ
الخط ِّيةْ .و ْ
َت ْعلي ْم ها ْذ َل كَما لاولاد يقولْكن :ا ْبني
تحتق ْر َتاأديب ال َّرب ْولا ت َْخ ّو ْر نَ ْف ْ
سك
لا ْ
اَأي َم ْت َل ْت َو َّبخْ ْت منّوَ .ل يح ّبو ال َّرب ياَأ ّدبو
3

4

5

6
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ين .ت َْح َّملوا
ْو ْ
يجلد الاولا ْد َل ي ْرضى َع َل ْ
يكن
من َل الله يدير بالو َع َل ْ
ديبْ ،
َبقى ال َّتاأ ْ
ابن م ُو
يش اَأينا ْ
كَما َل يكو ْن َعلى اولا ْد .لَ ْ
تن ،ها ْك َل
ياَأ ّدبو اَأبو ُه؟ ْو َل َبلا َتاأديب انْ ْ
تن
ِفيو يتاَأ َّد ْب ك ّل انْسا ْنَ ،م ْعناتا غ ْرب انْ ْ
بالج َس ْد كان ياَأ ْدبونا
م ُو اولا ْدْ .و َل اَأ َّبهاتْنا َّ
نستحي منّ ْن ،اَأ ْش َق ْد َبقى لازم نْطي ْع اَأبو
ْوكنّا ْ
من َل َهو ْك َل ْش َو ِّية َو ْق ْت
الا ْر ْ
عيش؟ ْ
واح ونْ ْ
س اَلله
كَما َل كا ْن ي ْع َج ْ
بن كان ياَأ ْدبوناَ ،ب ّ
س
لَ َم ْنفَع ْتنا ْبشا ْن نشْ تر ْك َ
ف قداستوَ .ب ْ
لى
ف َو ْق ْتو للف ََر ْح َب ِ
حسب َ
ديب م ُو ي ْن ْ
ك ْل َتاأ ْ
س ف الاآخ ْر ي ْعطي ْثما ْر َسلام ْوب ْر
للحز ْنَ .ب ْ
لَو ْك َل ْتاَأ َّدبو ِفيوْ .بشا ْن هاي َث ْبتوا ايدَيكن
جفْ ،وط ْر ْق
كن َل ت ْر ْ
ال َمشْ لولِة ْور َك ْب ْ
لاج َريكن ْبشان الا ْع َر ْج لا
س ِاويِة َس َووا ْ
لى ي ْنشفي .ا ْعدَوا َخ ْلف
ي ْت َچ ْق َل ْب َب ِ
السلا ْم َمع ك ّل انْسانْ ،و َخ ْلف الق ِ
َداسة َل
َّ
كن
َبلاها انْسا ْن َل َر ْبنا م ُو يرىْ .وديروا بالْ ْ
من ن ْعمة اَلله
ْكن ي ْنوج ْد َم ْحرو ْم ْ
لا اأ َّح ْد بينات ْ
ْولا ع ْرق ال َمرارات يط ِال ْع شاق ْوياأذيكن،
سْ .ولا ي ْنوج ْد
ْوي ْت َن َّجسو ْن ِفيو ْكثي ْر ن ِا ْ
َبي ْنكن اأ َّح ْد زاني ْوم ْتراخي كَما عيسو َل
من َل ت ْعرفو ْن
باَ ْك ِلة ْ
وح ِدة باع ْبكوريّتوْ .
من
َب ْعدا رج ْع راد يورث َالب َر ِكة ْوما انْق ََب ْلْ ،
7
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9
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ال�أول� َد ا َّلذي َن ي َ ْرضى َع ْن ُهم7 ».تَ َح َّملوا
ديبِ ،ل�أنَّ ُه أ
كاول� ٍد ي َ ْفتَ ِق ُدكُم الل ُه.
اإذاً ال ّت أا َ
ف أَا ُّي ابْ ٍن ل� ي ُ َؤ ِّدبُه أابوهُ؟ َ 8واإ ْن كُ ْنتُم بِلا
تَ ْأادي ٍ
ب ،ذ ِل َك ا َّلذي ِب ِه يَتَ أا َّد ُب ك ُُّل اإنْسانٍ،
يس بَني َنَ 9 .واإ ْن كا َن
باء َو َل َ
فَ إانَّكُم غ َُر ُ
اآبا ُؤنا ال َج َسديّو َن ي ُ َؤ ِّدبونَنا َوكُ ّنا نَ ْستَحي
ِم ْن ُه ْم ،فَك َْم بال�أولى أا ْن نَ ْخ َض َع ِل�أبي
ال� أ ْروا ِح فَنَ ْحيا؟ ِ 10ل� أ َّن أا َ
ولئك اإلى قَلي ِل
َو ْق ٍ
ت ،كَما ي َ ْرغَبو َن كانوا ي ُ َؤ ِّدبونَنا ،أا ّما
الل ُه فَ ِل َم ْن َف َع ِتناِ ،م ْن أا ْج ِل أا ْن نَ ْشتَ ِر َك في
قَدا َس ِت ِهَ 11 .ول ِك َّن ك َُّل تَ ْأادي ٍ
ب ل� ي ُ َظ ُّن في
َو ْق ِته ِللف ََر ِح ،ب َ ْل ِلل ُح ْزنَِ .ول ِك َّنه أا َخيراً
ي ُ ْعطي ِثما َر َسلا ٍم َوب ٍِّر ِل� أ َ
ولئك ا َّلذي َن ِب ِه
ريضواِ 12 .لذا أايديكُم ال َم ْشلو َل ُة َو ُركَبُكُم
ال ُم ْرتَجِ َف ُة ث َ ِّبتوهاَ 13 .و ُط ُرقاً ُم ْستَقي َم ًة
اصنَعوا ل� أ ْر ُج ِلكُم ِلئَ ّلا يَتَع َّث َر ال ُع ْض ُو
ْ
14
أ
ال� ْع َر ُج ،ب َ ْل يَشفى .ا ْركُضوا َخ ْل َف
السلا ِم َم َع ك ُِّل اإنْسانٍَ ،و َخ ْل َف القَدا َس ِة
َّ
ا َّلتي بِدو ِنها َل ْن يَرى اإنْسا ٌن َربَّنا.
َ 15وكونوا ِح ِذرين ِلئَ ّلا يو َج َد بَينَكُم أا َح ٌد
ُم ْع َدماً ِم ْن ِن ْع َم ِة الل ِهَ ،و ِلئَ ّلا يُط ِل َع ِع ْر ُق
ال َم ِ
رارات ف َْرعاً وي ُ َؤذيكُمَ ،و ِب ِه يَتَنَ َّج ُس
كَثيرون16 .و ِلئَ ّلا يو َج َد بَينَكُم أا َح ٌد زا ِنياً
أاو ُمتَرا ِخياً ِمث َْل عيسو ا َّلذي ب أِاكْلَ ٍة وا ِح َد ٍة
با َع بَكو ِريَّتَ ُهِ 17 .ل�أنَّكُم تَ ْع ِرفو َن أانَّ ُه ب َ ْع َد
ذ ِل َك عا َد ف أَارا َد أا ْن ي ِر َث البَ َركَ َة َو ُر ِف َض،

عبران ّيين
ِل� أ َّن َم ِ
وضعاً ِلل َّتوب َ ِة َل ْم يجِ ْد َرغ َْم أانَّ ُه
موع َطلَبَهاِ 18 .ل�أنَّكُم َل ْم تَتَق ََّدموا اإلى
ب ُِد ٍ
نا ٍر تَ َّت ِق ُد َوتُ َج ُّس َول� اإلى قَتا ٍم َو َضبا ٍ
ب
ك ٍ
َثيف َو َزوب َ َع ٍةَ 19 ،ول� اإلى َصو ِت بو ٍق َول�
ِ
اإلى َص ِ
هؤل�ء ا َّلذين س ِمعوه
وت كَلا ٍم،
أابوا أا ْن يُكَ َّلموا أاكْثَ َر من ذ ِل َكِ 20 .ل�أنَّ ُهم
َل ْم يَكونوا بِقا ِدري َن أا ْن يَتَ َح َّملوا ما أُا ِم َر
ِب ِه« :اإ ِن ا ْقتَ َر َب ِم َن ال َجبَ ِل َو َلو َحيَوا ٌن
فَ ْليُ ْر َج ْم 21 ».هكَذا كا َن ال َم ْن َظ ُر ُمخيفاً
«خائف أانا َو ُم ْرتَجِ ٌف».
َح ّتى قا َل موسى:
ٌ
 22أا ّما أانْتُم فَتَق ََّد ْمتُم اإلى َجبَ ِل ِص ْهيَو َن َواإلى
أ
ليم ا َّلتي
َمدينَ ِة الل ِه ال َح ِّي ،اإلى او ُر َش َ
الس ِ
ماء َو َربَوا ِ
ت ال َملائكَ ِةَ 23 .واإلى
في َّ
الس ِ
ماء،
َنيس ِة ال�أبْكا ِر ال َمكْتوبي َن في َّ
ك َ
َواإلى الل ِه َديّا ِن الك ُِّلَ ،واإلى أا ْروا ِح ال�أبْرا ِر
ا َّلذي َن كَ ُملواَ 24 .واإلى يَسو َع َوسي ِ
ط
ال َع ْه ِد ال َج ِ
ديد َواإلى َر ِّش َد ِمه ا َّلذي يَتَكَ َّل ُم
أَاف َْض َل ِم ْن َد ِم َ
هابيل25 .فَا ْح َذروا اإذاً أا ْن
تَ ْرفُضوا َم ْن تَكَ َّل َم َم َعكُمِ ،ل�أنَّ ُه اإ ْن َل ْم ي َ ْن ُج
أا َ
ولئك ا َّلذي َن َرفَضوا َم ْن تَكَ َّل َم َم َع ُهم
ض ،فَماذا يَكو ُن حا ُلنا نَ ْح ُن اإ ْن
في ال� أ ْر ِ
الس ِ
ماء؟ 26هذا
َرف َْضنا َم ْن تَكَ َّل َم َم َعنا ِم َن َّ
ض {اآنَ َ
ذاك}.
ا َّلذي َصوتُ ُه َز ْع َز َع ال� أ ْر َ
َول ِك َّنه ال� آ َن َو َع َد َوقا َلَ « :م َّرة ً وا ِح َدة ً أايضاً
ماء
َس أُا َز ْع ِز ُع ل� ال� أ ْر َض فَ َح ْس ُب ب َ ِل َّ
الس َ
أايضاًَ 27 ».مقا َلتُ ُه « َم َّرة ً وا ِح َدة ً» ِ
هذ ِه
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َل م ُو َض ْع لل َّتوبِة ما ارىَ ،مع َل ْبدم ُو ْع
تن لَنا ْر ت ْل َهب ْوت ْندَق
من َل ما ْت َق َّد ْم ْ
َط َلباْ .
وت
ْولا لع ْت ِمة ْو َضباب ْو َزو َب َعةْ ،ولا لَ َص ْ
وت ك َِلامي َهو ْك َل س ْمعو ُه ما
بوق ْولا لَ َص ْ
من َل ما كان
ق ْبلوا ي ْن َحكى َمعن اأ ْك َث ْرْ .
لن:
يت ِيقو ْن ي ْت َح َّملو ْن شي َل انْاَأ َم ْر وانْقالْ ْ
للج َب ْل لاز ْم ي ْنرج ْم».
«حيوا ْن زاِ َل َق َّر ْب َّ
َ
ِ
يخ ّوف ال َمنظر ،حتّى موسى
ْوكذا كا ْن َ
تن
س انْ ْ
قالْ« :خايف اَنا َوا ْر ْ
جفَ ».ب ّ
الحي،
َق َّر ْب ْ
تن لَ َج َب ْل َص ْهيون ْولَ َمدينة اَلله َ
رات
ات َعشْ ْ
السما ْول َل ّم ْ
لاأورشَ لي ْم َل ف َّ
األوف ال َم ِ
توبين
لايكة ،ولَبيعة الا ْبكار ال َم ْك ْ
السما والله حاكم الك ّلْ ،ولا ْرواح
ف َّ
الا ْبرا ْر َل ك ْملواْ ،ولَ َيس ُو ْع َو ْ
سيط َع ْهد
من
ش َد ّمو َل ْ
يحكي اَأ ْح َس ْن ْ
ال ّ ْجديدْ ،ولَ َر ْ
اكن م ُو ت ْق َبلو ْن
كن وايّ ْ
َد ْم هابي ْلَ .بقى بالْ ْ
نجيوا،
كنَ :ل َهو ْك ما ْ
ها ْذ َل ْاحكي َم ْع ْ
عن ف
َهو ْك َل ما ق ْبلوا ها ْك َل َحكى َم ْ
نحن ِاَ ،ل ما قب ْلنا ها ْذ َل
ض ،اأ ْش َو ْن َبقى ْ
الا َ ْر ْ
السما؟ ها ْذ َل َصوتو َز ْر َزع
َحكى َم ْعنا م َّ
الس ْع َو َعد ْوقالْ:
ض ْ
س َّ
الا َ ْر ْ
{من َقب ْلَ }.ب ّ
ض
« َبع ْد َك َّرة ْ
س الا َ ْر ْ
وح ِدة َت ا َزنْز ْل م ُو َب ّ
السما زاِ ».هاي َل قالَْ « :ك َّرة
َب ِ
لى َّ
18
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9:13–28:12

وح ِدة» تْد ْل َعلى َتغْيي ْر َهو ْك َل ي ْت َز ْر َزعو ْن
ْ
ِ
نوعين ناْ ،بشا ْن ي ْبقَو ْن َهو ْك َل
من َل َم ْص ْ
ْ
كوت م ُو
من َل ن ْلنا َم َل ْ
م ُو ي ْت َز ْر َزعو ْنَ .بقى ْ
ي ْت َز ْر َزعَْ ،خلّي ن ْمسك النّ ْع ِمة َل ِفيا نخْ دم
من َل اإ ْلهنا
ْون ْرضي اَلله ْبحشْ ِمة ْو َخوفْ ْ ،
نا ْر تاك ْل واِ.
فيكن،
ْم َح ّبة الاخْ وِة َخلّي تْدو ْم
ْ
من َل
و ْم َح ّبة الغ ْر ْب لا ت ْن َسو ْنْ ،
ْبهاي ال ّ ْم َح ِّبة ن ِاس ْاس َتح ّقواْ ،وهنّ ِا ما ْلن
يس َت ْقبلو ْن َم ِ
لايكة ْت َذكَّروا
َخ َبرْ ،اس َت َح ّقوا ْ
عن َم ْحبوسين
بوسين كَما َل يكو ْن َم ْ
ال َم ْح ْ
تن
انْتنْ .ت َذكَّروا ال ّ ْمذا َيقين كَما َل يكو ْن اأنْ ْ
واج لا َأ ْعلى
زاِ بال َلح ْم وال َّد ْمْ .م َك َّر ْم واِ ال َّز ْ
س
َد َر ِجة ْوفراِش ال َم َرة وال ّر ّجا ْل طاه ْر واَِ .ب ّ
يحك ْم َع َلين اَلله .لا
يين ْ
ْ
رين وال َّزانْ ْ
الفاج ْ
فاكن
حب للمالَْ ،ب ِ
لى ي ْك ْ
يكو ْن فك ْركن ْم ْ
شي َل في ع ْن ْدكن :ال َّر ْب واِ َل قالْ« :م ُو
َين ».ونْت ِيق
اعيفك ْوم ُو ا ْرخي فيك ايد ْ
نْقول ْبثقَةَ « :ربّي ْمعيني م ُو اخافْ  .اَأيش
يسي في انْسا ْن؟» ت َذكَّروا مدَبرينكن
يت ِيق َ
ف
كن ك ْلمة اَلله .ا ْفتكروا َ
َل َح َكوا َم ْع ْ
الحة ،واق َتدَوا بايمانن.
خاتمة سيرتن ّ
الص َ
واليو ْم ه ّواِ واِ ودي
َيس ُوع ال َم ْ
سيح مب ِا َ
رحة َ
ل ّلا َبد .لَ َتعاليم َغري ِبة مختل ِفة لا تنقادون:
ْك َويّس ن َث ّبت قلوبنا بالنّ ْع ِمة ْوم ُو باَكلات،
من َل ما ان َتفَعوا منّا َهو ْذ َل مشيوا ْبموجبا.
ْ
28

29
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تُ ْعل ُن َع ْن تَ ْغيي ِر ِت ْل َك ا َّلتي تَتَ َز ْع َز ُع ِل�أنَّها
نوعاتِ ،لتَ ْبقى ِت ْل َك ا َّلتي ل� تَتَ َز ْع َز ُع.
َم ْص
ٌ
 28اإذاً ِل�أنَّنا ِن ْلنا َملَكوتاً ل� يَتَ َز ْع َز ُع،
ِلنَتَ َم َّس ْك بِال ِّن ْع َم ِة ا َّلتي بِها نَ ْخ ِد ُم الل َه
ب ِِح ْش َم ٍة َو َخو ٍ
فِ 29 ،ل� أ َّن اإل َهنا نا ٌر ا آ ِكلَ ٌة.
َم َح َّب ُة ال إ�خ َْو ِة ِلتَ ُد ْم فيكم،
َ 2و َم َح َّب َة ال ُغ َر ِ
باء ل� تَ ْنسواِ ،ل�أنَّ ُه
ب ِ
ناس أا ْن ي َ ْستَ ْقبِلوا َملائكَ ًة
ِهذ ِه ا ْستَ َح َّق أُا ٌ
َو ُهم ل� ي َ ْش ُعرو َن 3تَ َذكَّروا ال َم ْسجوني َن
أ
كانَّما َم َع ُهم أانْتُم َم ْسجونو َن .تَ َذكَّروا
ال ُمتضايِقي َن أ
كانَّما أانْتُم أايضاً بال َج َس ِد
4
واج ك َُّل التَكْري ِمَ ،و ِفرا ُش ُهما
الز ُ
ُمك ََّر ٌم ُه َو ِّ
الزناةُ ف ََسيَدينُ ُهم الل ُه.
طا ِه ٌر .أا ّما ال ُف ّجا ُر َو ُّ
5ل� يَكُ ْن ِفك ُْركُم ُم ِح ًّبا ِللما ِل ،ب َ ْل كونوا
الر َّب يَقو ُلَ « :ل ْن
ُمكْتَفي َن بِما َل َديكُمِ ،ل� أ َّن َّ
أاتَ َركَك َو َل ْن أُا ْرخي َع ْن َك ي َ َدي ِن6 ».فَلَنا
خاف.
أا ْن نَقو َل ِب ِث َق ٍةَ « :ربّي ُمعيني ،ل� أا ُ
بي اإنْسا ٌن؟» 7تَ َذكَّروا ُم َدبِّريكم
ماذا ي َ ْف َع ُل َ
ا َّلذي َن كَ َّلموكُم ِبكَ ِل َم ِة الل ِه .تَ أا َّملوا
الصال َح ِةَ ،وا ْقتَدوا
سير ِتهِم ّ
في خا ِت َم ِة َ
8
وم
ِب إايما ِنهِم .يَسو ُع ال َمسي ُح البارح َة واليَ َ
9
عاليم غَريبَ ٍة
ُه َو ُه َو َواإلى ال�أب َ ِد .اإلى تَ َ
ُم ْختَ ِل َف ٍة ل� تَ ْنقادواَ :ح َس ُن أا ْن نُثَ ِّب َت قُلوبَنا
بِال ِّن ْع َم ِة ل� ب أِا ْط ِع َم ٍةِ ،ل�أنَّها َل ْم تَ ْن َف ِع ا َّلذي َن
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ساروا ِب ُم ْقتَضاهاَ 10 .لنا َم ْذب َ ٌح ل� َح َّق
ولئك ا َّلذي َن ِ
ِل� أ َ
يخدمو َن في الخيمة أا ْن
ي َ أاكُلوا ِم ْن ُهِ 11 .ل� أ َّن ِ
هذ ِه ال َحيَوانا ِت ا َّلتي
ئيس ال� أ ْحبا ِر اإلى بَي ِت
كا َن ي ُ ْد ِخ ُل َد َمها َر ُ
س َع ِن ال َخطايا ،كا َن َل ْح ُمها ي َ ْحتَ ِر ُق
ال َمق ِْد ِ
خا ِر َج ال ُمخ َّي ِمِ 12 .لهذا يَسو ُع أايضاً ِلكَي
يُق َِّد َس َش ْعبَ ُه ب َِد ِم ِه ،تَ أا َّل َم خا ِر َج ال َمدينَة.
13اإذاً فَ ْلنَ ْخ ُر ْج اإ َلي ِه نَ ْح ُن أايضاً اإلى خا ِر ِج
يس
ال ُمخ َّي ِم حا ِملي َن عا َرهُِ 14 .ل�أنَّ ُه َل َ
َلنا َمدينَ ٌة باقي ٌة ُهنا ،ل ِك َّننا نَ ْنتَ ِظ ُر ِت ْل َك
تيدةََ 15 .و ِبيَ ِد ِه ِلنَ ْرف َْع ذَبائ َح ال َّت ْسبي ِح
ال َع َ
في ك ُِّل َو ْق ٍ
تَ ،و ِه َي ِثما ُر ِشفا ٍه ُم ْعتَ ِرف ٍة
ِاس ِمهَ 16 .ول� تَ ْنسوا ال َّترا ُح َم َومشا َرك َة
ب ْ
ال ُفق ِ
َراءِ ،ل�أنَّ ُه ب ِ
ِهذ ِه ّ
الذبائ ِح ي ُ ْرضي
ْضعوا ِل ُمدبِّريكم
ال إ�نْسا ُن الل َه 17 .اخ َ
اس َمعوا َل ُهمِ ،ل�أنَّ ُهم ي َ ْس َهرو َن َعلى
َو ْ
فوسكم أ
نُ ِ
كانَّ ُهم َسيُ ْعطو َن ِحسابَكُمِ ،لكَي
ي َ ْف َعلوا هذا ِب َف َر ٍح ل� ِبتَنَ ُّهدا ٍ
تِ ،ل� أ َّن هذا
يس بِال� أ ْصلَ ِح َلكُمَ 18 .ص ّلوا ِل� أ ْج ِلنا ِل�أنَّنا
َل َ
واثقو َن ِم ْن أا َّن َلنا ضميراً صا ِلحاًِ ،ل�أنَّنا
نَ ْسلُ ُك َح َسناً في ك ُِّل َش ٍ
يءَ 19 .وبِال�أكْثَ ِر
أا ْطلُ ُب ِم ْنكُم أا ْن تَ ْصنَعوا ِ
هذ ِه ِلكَي أُا َر َّد
السلا ِم ا َّلذي أا ْص َع َد
َلكُم ب ُِس ْر َع ٍةَ 20 .واإل ُه َّ
الخرا ِ
ِم ْن بَي َن ال� أ ْموا ِت راعي ِ
ف ال َعظي ِم
في َد ِم َع ْه ٍد أابَدي ا َّلذي ُه َو يَسو َع ال َمسيح
َربُّناُ 21 ،ه َو يُكْ ِملُكم في ك ُِّل َع َم ٍل صا ِل ٍح

21-10:13

لنا َم ْذ َبح م ُو َم ْسم ُو ْح الاَكل منّو لَوك
من َل َهوذ
َل يخْ دمون ف َ
الخي ِمةْ .
الاحبار يدَخّ ل
الحيوانات َل كا ْن َريّس ْ
َ
الخط ّيات،
يت ال َمقدَس ْبشان َ
َد ّمن لَ َب ْ
يح ْ
من
ترق َب ّرات ال ّ َ
حمن كا ْن ْ
مخ َّيمْ .
لَ ْ
هاي َيس ُو ْع زاِ ْبشان ي َقدّس شَ ْعبو ْب َد ّمو
نحن ِا زاِ َخلّي
َب ّرات ال َمدي ِنة ْتاَألَّمَ .بقى ْ
مخ َّيم ح ِا ْملين عارو.
نط َلع لَع ْندو لَ َب ّرات ال ّ َ
لى لاك
من َل ما لنا َهو ْن َمدي ِنة باق ِيةَ ،ب ِ
ْ
مح َّض َرة ننطر .وبيدو َخلّي نر َفع َذبايح
ال ّ َ
الحمد ف ك ْل َو ْق ْت َلالله ،ثمار ك ْل لسان
َ
تنسون ا ْعمال ال َّر ْحمةِ
ي ْعترفْ ْ
باسموْ .ولا َ
من َل َبهوذ ال َّذبايح
ومشا َركة الفَقاراِْ ،
اخضعولن
الانْسا ْن َير ّضي اَلله .مدَبرينكن َ
كن
فوس ْ
واس َمعولنْ ،
من َل َ
يسهرون َعلى نْ ْ
كَما َل يكون هنّ ِا َت ي ْع َطون حسابكن.
يسون َهالشغل ها ْذ م ُو باآهات،
ْبشان ْبف ََرح َ
من َل م ُو اَأ ْح َس ْن واِ لكنَ .صلَّوا ْبشاننا
ْ
ِ
من
من َل واثقين ْ
نحنا َضمير صالح لناْ ،
ْ
ِ
َل سلوكنا ْك َويّس وا ف ك ْل شيَ .وا ْك َث ْر
كن َت ت َْسو ْن هاي ْبشان
لب م ْن ْ
شي اأ ْط ْ
السلا ْم َل َر َفع
َخ ْ
فيف اَأنرد لكنْ .واإله َّ
ف َدم
يتين راعي ال َغ َنم ال َعظي ْم َ
من َبين ال َم ْ
ْ
سيح َر ْبنا ،ه ّواِ
ِ
َعهد اَأ َبدي ،لَ ّوا َيس ُوع ال َم ْ
ي َك ّملكن ف ك ْل َع َمل صالح َت ت َْسو ْن
10

11

12
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19

20
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25-22:13

الصالح قدّامو بيد
يسي فينا ّ
رضا ُهْ .وه ّواِ َ
دين
َيس ُوع ال َم ْ
سيح ل ُه ال َم ْج ْد َلا َبد الا آ ْب ْ
كن يا اخوتي َت ت َطولون
اآ ّم ْينَ .واطلب م ْن ْ
من َل بالمخ َت َصر
كن َعلى ك ْلمة ال َّتع ِزيِةْ ،
بالْ ْ
َك َت ْب ُت لكنْ .و َخلّي يكون ف علمكن
تح َّررْ ،و َل كا ْن َت يّجي
ثاوس َ
اَأخونا تيم ُو ُ
فيفَ ،معو َت اراكنَ .س ْلموا َعلى
َخ ْ
يسلمون
ك ّل مدَبرينكنْ ،وك ّل ال َقد ْ
ّيسينَ .
يكن ك ْل َهو ْذ لَنّ ِا ف اإيطاليا .النّ ْع ِمة
َع َل ْ
ين.
كن اآ ّم ْ
كن كلّ ْت ْ
َم ْع ْ
22

23

24

25
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ِلتَ ْف َعلوا ِرضاهَُ .و ُه َو ي َ ْصنَ ُع فينا ما ُه َو
َح َس ٌن أاما َمه ب ِ
ِواس َط ِة يَسو َع ال َمسي ِح َل ُه
ال َم ْج ُد اإلى أاب َ ِد ال�آبِدي َن اآمي َنَ 22 .و أا ْطلُ ُب
ِم ْنكُم يا اإخ َْوتي أا ْن تَتَلَقَّوا كَ ِل َم َة ال ّت ْع ِزي َ ِة
ِ
هذ ِه ب َِرحاب ِة َص ْد ٍرِ ،ل�أنّي ب إايجا ٍز كت ْب ُت
تيوثاوس أُا ْط ِل َق
َلكُمَ 23 .وا ْعلَموا أا َّن أاخانا
َ
َسرا ُح ُهَ ،واإ ْن كا َن َسيَ ْأاتي عاجِلا ً فَ َم َع ُه
َس أاراكُمَ 24 .س ِّلموا َعلى َجمي ِع ُم َدبِّريكم
ِ
َوك ُِّل ال ِق ّديسي َن .ي ُ َس ِّل ُم َعلَيكُم ُ
هؤل�ء
كل
ا َّلذي َن في اإيطاليا25 .ال ِّن ْع َم ُة َم َع َجمي ِعكم
ا آمي َن.

مكتوب الق ّديس
يعقوب

القديس يعقوب
رسالة ّ
قوب َع ْب ُد الله و َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح
ي َ ْع ُ
اإلى ال�ثْني َع َش َر ِس ْبطاً المزروعي َن
لامِ 2 .ليَكُ ْن َلكُم ك ُُّل فَ َر ٍح
في ال� أُ َممَ .س ٌ
جارب كَثي َر ٍة
يا اإخ َْوتي حي َن تَ ْدخُلو َن في تَ َ
ُمتَنَ ِّو َع ٍةِ 3 .ل�أنَّكُم تَ ْع ِرفو َن أا َّن ا ْم ِتحا َن
الص ْب ُر
اإيما ِنكم يُقنيكُم َص ْبراً 4 .أا ّما َّ
فَ ْليَكُ ْن َل ُه َع َم ٌل كا ِم ٌل ِلتَكونوا كا ِملي َن
تا ّمي َنَ ،وفي َش ٍ
يء غ ََير نا ِقصي َن5 .اإ ْن
كا َن اإنْسا ٌن ِم ْنكُم نا ِق َص ِحكْ َم ٍة ،فَ ْليَ ْطلُ ْب
ِم َن الل ِه ذ ِل َك ا َّلذي ي ُ ْعطي ال َجمي َع ب َِس ٍ
خاء
َول� ي ُ ْخزي ف ََستُ ْعطى َل ُهَ 6 .ول ِك ْن ِليَ ْطلُ ْب
ِب إايمانٍَ ،و ُه َو ل� ي َ ُش ُّكِ ،ل� أ َّن َم ْن ي َ ُش ُّك ي ُ ْش ِب ُه
الري ُح7 .فَلا
أا ْم َ
واج البَ ْح ِر ا َّلتي تَ ُخ ُّضها ّ
ي َ ُظ َّن َّن ذ ِل َك ال إ�نْسا ُن أانَّ ُه َسينا ُل َشيئاً ِم َن
الر ِّب8 ،ذ ِل َك ال ُم ْنق َِس ُم ِب ِفكْ ِر ِه َوال ُمتَ َق ْل ِق ُل
َّ

1

1

سيح
قوب َع ْبد اَلله ْو َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
َي ْع ْ
عين ف الا َم ْم.
ناعش َقبي ِلة ال َم ْز ُرو ْ
للا ْث ْ
كن ك ْل َف َر ْح يا اخوتي
َسلا ْمَ .خلّي يكون لْ ْ
ف َتجارب ْكثير ْاشكال
َو ْق ْت َل ت ْدخلو ْن َ
كن
من َل ت ْعرفون ا ْمتحا ْن اإيمانْ ْ
الْوا ْنْ .
وللصب ْر َخلّي يكو ْن َع َم ْل
طيكن َصب ْر.
َ
ي ْع ْ
ين ف شي م ُو
لين تا ّم ْ
كام ْل َت تْكونو ْن كا ْم ْ
ناقص
كن
صينَ .ل كا ْن في انْسا ْن م ْن ْ
نا ْق ْ
ْ
لب من اَلله ها ْك َل ي ْعطي
ح ْك ِمةَ ،خلّي ي ْط ْ
س
الكل ْب َسخا ْوم ُو َ
يخ ّجلْ ،و َت ت ْن َعطا ُهَ .ب ْ
لب بايمانْ ،وه ّواِ م ُو ْ
من
يشكْ ،
َخلّي ي ْط ْ
َل ْ
الهوا.
يشك يشْ َبه ا ْمواج َالبح ْر َل َ
يخ ّضا َ
لا ي ْفتك ْر هاك الانْسا ْن َت ينال شي م
ال َّر ْب ،ها ْذ لَ ّواِ ْمق ََّسم ْبف ْكرو و ْم َق ْل َق ْل ف
2

3

4

5

6

7

8

700

يعقوب

21-9:1

ك ْل ط ْرقاتوَ .خلّي الاَخ الم ْتواض ْع ي ْر َف ْع
س ال َغني
راسو ْب ْ
علوت َمقامو ع ْند اَللهَ ،ب ّ
من َل كَما َزهرة
َخلّي ي ْر َف ْع راسو ْب َتواضعوْ ،
من َل َز َرقت الشَّ ْمس
شيش َت يزولْْ .
َ
الح ْ
الحشيش ْو َز ْهرتو َو َقعت
ْب َحرارتا ْونَشَّ فت َ
َواس َم ْن َظرو زال .ال َغني زاِ كذاِ ي ْذ َب ْل
ْوك ْ
ف ط ْرقاتو.
من َل
َهن ّي ْة ّ
رجا ْل َل ي ْت َح َّمل ال َّتج ِربِةْ ،
الحيا ْة َل َو َع ْد
َو ْق ْت َل ي ْنفحص ينال ا ْكليل َ
ِفيو اَلله لَو ْك َل يح ّبو ُه .انْسا ْن لا يقو ْل
من
َو ْق ْت َل ي ْت َج َّر ْب «من اَلله اَأت َْج َّر ْب»ْ ،
َل اَألله م ُو ْم َج ّر ْب بالّشْ رور واِْ ،وه ّواِ لانْسا ْن
من شَ ْهوتو
يج ّر ْبَ .ب ِ
لى واِح ْد واِح ْد ْ
م ُو َ
تح َبل
ي ْت َج َّرب ْوي ْن َغش ْوي ْن َج ْر .و َهالشَّ ْهوِة ْ
ْجيب
ْوتولَ ْد َخط ِّيةَ ،
س ت ْك َمل ت ْ
والخط ِّية َب ْ
بين!
َم ْ
وت .لا تْض ِيعون اخوتي ال َم ْحب ُو ْ
من ف ُو ْق ت ْن َز ْل
ك ْل َعط ِّية صالْ َحة ْوكا ْم ِلة ْ
ين ،ها ْك َل ما ع ْندو
من ع ْن ْد اَأبو النّورانِ ّي ْ
ْ
ِ
َت ْبديل ْولا َفي ْل َتغْيي ْر .ه ّوا راد ْوول ْدنا
الح ْق َت نْكو ْن اَأ َّول َث َم ْر َخلايقو.
ْبك ْلمة َ
بوبين! ك ّل انْسا ْن
وانْتن اخوتي ال َم ْح ْ
للحكي
م ْن ْ
للس َمع ْوي ْبطا َ
كن َخلّي ي َع ّج ْل َّ
من َل َغ َضب الانْسا ْن
ْوي ْبطا لل َغ َض ْبْ .
كن
من هاي َب ْعدوا م ْن ْ
يسي ب ّر اَللهْ .
م ُو َ
ك ْل ن ِ
َجاسة ْوكثْر ْة شَ ْر ،و ْب َتواضع ا ْق َبلوا
9
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فتخ ِر ال�أخُ ال ُمتَ ِ
في ك ُِّل ُط ُر ِق ِهِ 9 .ليَ ِ
واض ُع
واض ِع ِهِ ،ل�أنَّ ُه
ِب ِر ْف َع ِت ِه 10 .أا ّما ال َغ ِن ُّي فَ ِبتَ ُ
كَ َز ْهر ِة ال ُع ْش ِ
الش ْم َس قَ ْد
ب ي َ ْعبُ ُرِ 11 .ل� أ َّن َّ
أا ْش َرقَ ْت ِب َحرا َر ِتها َوي َ َّب َس ِت ال َع ْش َب َو َز ُهرهُ
َسق ََط َو َجما ُل َم ْن َظ ِر ِه َعبَ َر .هكَذا ال َغ ِن ُّي
أايضاً ي َ ْذب ُ ُل في َمسا ِل ِك ِه.
12طوبى ِل َّلر ُج ِل ا َّلذي يَتَ َح َّم ُل ال َّت ْج ِرب َ َة،
ِل�أنَّ ُه َمتى تَ َزكّى نا َل اإك َ
ْليل ال َحيا ِة ا َّلذي
َو َع َد ِب ِه الل ُه ا َّلذي َن ي ُ ِح ّبونَ ُه13 .ل� يَق ُْل
اإنْسا ٌن حي َن ي ُ َج َّر ُب « ِم َن الله أُا َج َّر ُب»،
ِل� أ َّن الله غ َُير ُم َج َّر ٍ
ِالشرو ِرَ ،و ُه َو ل�
ب ب ُّ
ي ُ َج ِّر ُب أا َحداًَ 14 .ول ِك ْن ك ُُّل فَر ٍد ِم ْن َش ْهو ِت ِه
ي ُ َج َّر ُب َوي ُ ْغرى َوي ُ ْج َذ ُبَ 15 .و ِ
الشهوةُ
هذ ِه َّ
تَ ْحبَ ُل َوتَ ِل ُد َخطيئَ ًة .أا ّما ال َخطيئَ ُة فَ َمتى
كَ َملَ ْت تَ ِل ُد َموتاً16 .ل� تَ ِض ّلوا يا اإخ َْوتي
ال� أ ِح ّب َاء! 17ك ُُّل َع ِط َّي ٍة صا ِل َح ٍة َوكا ِمل ٍة ِم َن
ال َع ِ
لاء تَ ْن ِز ُلِ ،م ْن ِع ْن ِد أابي ال َّن ِّيري َن ا َّلذي
يس َل َدي ِه تَ ْب ٌ
ديل َول� ِظ ُّل تَ ْغيي ٍرُ 18 .ه َو
َل َ
شاء َفو َل َدنا ِبكَ ِل َم ِة ال َح ِّق ِلنَكو َن باكو َرةَ
َ
19
أ
أ
َخلائ ِق ِهَ .وانْتُم يا اإخ َْوتي ال� ِح ّب َاء! ِليَكُ ْن
ماع
ك ُُّل اإنْسا ٍن ِم ْنكُم ُم ْس ِرعاً اإلى ال� ْس ِت ِ
ُم ْب ِطئاً اإلى الكَلا ِم ُم ْب ِطئاً اإلى ال َغ َض ِ
ب.
ِ 20ل� أ َّن غ ََض َب ال إ�نْسا ِن ل� ي َ ْصنَ ُع ب َِّر الل ِه.
ِ 21م ْن أا ْج ِل هذا أابْ ِعدوا َع ْنكُم ك َُّل نَجا َس ٍة
واض ٍع ا ْقبَلوا الكَ ِل َم َة
َوكَث َْر ِة َش ٍّرَ ،و ِبتَ ُ

يعقوب
ال َم ْغرو َس َة في ِكيا ِننا القا ِدرةَ أا ْن تُ َخ ِّل َص
نُفو َسكُم22 .كونوا عا ِملي َن بِالكَ ِل َم ِة ل�
سا ِمعي َن فَق َْطَ ،ول� تَ ْخ َدعوا أانْف َُسكُم.
ِ 23ل�أنَّ ُه اإ ْن كا َن اإنْسا ٌن سا ِمعاً ِللكَ ِل َم ِة
يس عا ِملا ً بِها ،فَهذا ي ُ ْش ِب ُه َ
ذاك ا َّلذي
َو َل َ
َر أاى َو ْج َهه في ِمراآ ٍةِ 24 .ل�أنَّ ُه َر أاى نَف َْس ُه
َيف كا َنَ 25 .ول ِك َّن
َو َعبَ َر َو{حال� ً} نَ ِس َي ك َ
س ال ُح ِّريَّ ِة الكا ِم ِل
ك َُّل َم ْن نَ َظ َر في نامو ِ
يس سا ِم َع َخبَ ٍر ي ُ ْنسى،
َوثَبَ َت فيهَ ،ل َ
ب َ ْل عا ِم َل أا ْعما ٍلَ ،وهذا ُم َط َّوباً َسيَكو ُن
ِب َع َم ِل ِهَ 26 .واإ ْن كا َن أا َح ٌد ي َ ُظ ُّن أانَّ ُه ي َ ْخ ِد ُم
الل َه َو ُه َو ل� ي ُ ْم ِس ُك ِلسانَ ُه ،ب َ ْل ي َ ْخ َد ُع
قَ ْلبَ ُه ،ف َِخ ْد َم ُة هذا فا ِر َغ ٌةِ 27 .ل� أ َّن ِ
الخ ْد َم َة
اهرةَ َوال ُمق ََّد َس َة قُ ّد َام الل ِه ال� آ ِ
ب
ال ّط َ
ِه َي ِ
هذ ِه :ا ْف ِتقا ُد اليَتامى َوال�أرا ِم ِل في
ضيقا ِتهِمَ ،و أا ْن ي َ ْحف ََظ ال إ�نْسا ُن نَف َْس ُه ِم َن
العا َل ِم بِلا فَسا ٍد.
اإخ َْوتي! ل� تَ أاخُذوا َم َع ال ُمحابا ِة اإيما َن
َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح َل ُه ال َم ْج ُدِ 2 .ل�أنَّ ُه
اإ ْن َد َخ َل اإلى َم ْج َم ِعكم اإنْسا ٌن َخوا ِت ُم ُه
َقير ب ِثيا ٍ
ب
َذ َه ِب َّي ٌة أاو ِثيابُه ب َ ِه َّي ٌةَ ،و َد َخ َل ف ٌ
س
ُم َّت ِس َخ ٍةَ 3 ،ونَ َظ ْرتُم اإلى ذ ِل َك اللا ِب ِ
ياب البَ ِه َّي َة َوقُ ْلتُم َل ُه :أ
«انْ َت ُهنا ا ْج ِل ْس
ال ِّث َ
َح َسناً»َ ،وقُ ْلتُم ِللفَقي ِر :أ
«انْ َت قُ ْم ُه َ
ناك»
أ
أ
مام َمو ِط ِئ أا ْقدا ِمنا»،
او «ا ْج ِل ْس ُهنا ا َ
 4أافَما تَكونو َن قَ ِد انْق ََس ْمتُم َعلى أانْف ُِسكُم

2

4:2–22:1

من َل تْت ِيق
الك ْل ِمة ال َمغْروزِة َ
ف َطب ِيع ْتناْ ،
لين بالك ْل ِمة
كن .كونوا عا ْم ْ
فوس ْ
ت َْخلّص نْ ْ
كن.
فوس ْ
م ُو سا ْم ْ
سْ ،ولا تْغشّ ون نْ ْ
عين َب ّ
س م ُو
َل كا ْن في انْسا ْن سام ْع ل ْلك ْل ِمة َب ْ
عام ْل ِفيا ،ها ْذ يشْ َب ْه لا ْك َل ارى و ّچو ف
من َل ارى نَ ْفسو ْومشي ْو{راساً}
ْمراِيِةْ .
س ك ْل واِح ْد ي ْت َم َّع ْن
نسي اأ ْش َو ْن كا ْنَ .ب ْ
ْبت ِفيو ،م ُو
َ
ف ناموس الح ّر ِّية الكامل ْويث ْ
لى عامل
ص سام ْع َس َم ْع ي ْن َتسى واَِ ،ب ِ
شَ خْ ْ
ا ْعمالْ ،وهاذ ْم َط َّو ْب َت يكون ْب َع َملو.
ْو َل كا ْن في انْسا ْن ي ْفتك ْر يخْ دم اَلله ْوه ّواِ
يغش َق ْلبو ،خ ْدم ْة
م ُو ي ْمسك لْس ِانوَ ،ب ِ
لى ْ
ها ْذ فاضْ ِية ي ِا .الخ ْد ِمة الطّا ْه َرة ال ّ ْم َقد َِّسة
تامي
قدّام اَلله الا آ ْب هاي ي ِاَ :ت ي ْنعب ْر َع َالي ِ
يح ْ
فظ واِح ْد نَ ْفسو م
والاَرام ْل ف ذيقاتن ْو ْ
ال ّدنْي ِا َبلا َفسا ْد.
22

23

24

25

26

27

2

كين
اخوتي لا ْب َكولَ ِكة تْكونو ْن م ِا ْس ْ
سيح َل
اإيما ْن َم ْج ْد َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
َد َخ ْل لَ َم ْج َم ْعكن انْسا ْن خواِتمو َذ َه ْب
ويس
يا َحويسو ْكواسْ ،و َد َخ ْل َفق ِير ْب َح ْ
خين ،وت َطلعون فاك ِ
اللابس َحويس
وس ْ
ْ
س»،
ْكواس وتْقولولو« :اأنْ َت َهو ْن اق َعد ْك َويّ ْ
والفَق ِير تْقولولو« :اأنْ َت قو ْم َهون َْك» يا «ا ْق َع ْد
يتن
َهو ْن قدّا ْم َدوسة ْاج َرينا» ،م ُو ْكوا شَ َّك ْ
تن حكّام ا ْفكا ْر شَ ّر َيرة؟
َفسكن ْوص ْر ْ
فن ْ
2

3

4
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15-5:2

بوبين! م ُو لَفَقارة
ْاس َمعوا اخوتي ال َم ْح ْ
ال ّدنْي ِا الا َ ْغ ِنيا ف الايمان اخْ تار اَلله َت
كوت َل َو َعد ِفيو
رثين ف ال َم َل ْ
يكونو ْن واِ ْ
س انْتن ْاح َتقَرتن الفَق ِي ْر.
َهو ْك َل يح ّبو ُه؟ َب ّ
م ُو ْكوا الا َ ْغ ِنيا ي ْت َگ َّبرو ْن َع َليكنْ ،وهنّ ِا
وكن لل َمحاك ْم .م ُو هنّ ِا يقولو ْن كَلا ْم
يج ّر ْ
يكن؟
كف ْر َع الاسم ّ
الص ْ
الح َل ت َْس ّمى َع َل ْ
موجب
ْو َل كا ْن ْت َك ْملو ْن ناموس اَلله ْب
ْ
ْحب َق ْ
رايبك كَما
توب« :لازم ت ْ
ها ْذ ال َم ْك ْ
س َل كان
نَفسك» ْك َويّس ت َْسو ْنَ .ب ْ
تن
ْت َكولكو ْنَ ،خط ِّية ت َْسون ْوم ْنلامين انْ ْ
اموس.
اموس ،ت ْنحسبو ْن ك ََسرتن النّ ْ
م النّ ْ
يح ْ
اموس ْوف
من َل اَأينا َل ْ
ْ
فظ ك ّل النّ ْ
اموس يكو ْن َم ْديو ْن.
ْ
وح ِدة يزلْ ،لك ّل النّ ْ
من َل ها ْك َل قالْ« :لا ت ْزني» ،ه ّواِ
ْ
قالْ« :لا ت ْقت ْل»َ .بقى َل ما كا ْن ت ْزني،
اموس .كذاِ
َب ِ
لي ت ْقت ْل ،ص ْر ْت كاس ْر للنّ ْ
اح َكوا ْوكذاِ ا ْف َعلوا ،كَما ن ِاس ْبناموس
ْ
من َل َبلا َر ْحمةِ
الب ْر َت ي ْتحاكَمو ْنْ .
تن
يسي َر ْح ِمة .وانْ ْ
واِ الحك ْم َعلى َل م ُو َ
بال َّر ْح ِمة ت ْع َلو ْن ف ُوق الحك ْم .اَأيش الفاي ِدة
س ا ْعما ْل
اخوتي َل قال انْسا ْن لي اإيمانَ ،ب ّ
يخلّصو؟ ْو َل اَأخْ يا
مالو .يت ِيق ايمانو َ
ومن،
صين ْ
قوت َي ْ
اأخْ ت يكونو ْن َعراي ِا ْونا ْق ْ
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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أواصب ْحتُم قُضاة ً ب أِافْكا ٍر ِش ّري َر ٍة؟ 5ا ْس َمعوا
َراء
اإخ َْوتي ال� أ ِح ّب َاء! أاما اخْتا َر الل ُه فُق َ
ياء في ال إ�يما ِن ِليَكونوا
العا َل ِم ال� أ ْغ ِن َ
َو َرث َ ًة في ال َملَكو ِت ا َّلذي َو َع َد ِب ِه ا َّلذي َن
ي ُ ِح ّبونَه؟  6أا ّما أانْتُم فَق َِد ا ْحتَق َْرتُم الفَقي َر.
ياء ي َ ْستَ ْعلو َن َعلَيكُمَ ،و ُهم
أا َو َليس ال� أ ْغ ِن ُ
ي َ ُج ُّرونَكُم اإلى ال َمحا ِكم 7 .أا َليسوا ُهم
الصال ِح ا َّلذي
ا َّلذي َن ي ُ َج ِّدفو َن َعلى ال� ْس ِم ّ
ناموس
أُا ْط ِل َق َعلَيكُم؟ َ 8واإ ْن كُ ْنتُم تُكْ ِملو َن
َ
الله بِهذا َوف َْق ال َمكْتو ِ
ب« :تُ ِح ُّب قَريبَ َك
كَنَف ِْس َك» ف َح َسناً تَ ْف َعلو َنَ 9 .ول ِك ْن اإ ْن
كُ ْنتُم تُحابو َن فَ َخطيئَ ًة تَ ْف َعلو َن َو ُم َوبَّخو َن
س ب أِانَّكُم ُمتَ َع ّدو َن
أانْتُم ِم َن ال ّنامو ِ
اموس
ِلل ّنامو ِ
سِ 10 .ل� أ َّن َم ْن َح ِف َظ ال ّن َ
كُ َّل ُهَ ،وفي وا ِح َد ٍة َز َّل أا ْصبَ َح َمديناً ِلك ُِّل
س ِ 11ل� أ َّن ا َّلذي قا َل« :ل� تَ ْزنِ»ُ ،ه َو
ال ّنامو ِ
ا َّلذي قا َل« :ل� تَ ْقتُ ْل ».فَ إا ْن َل ْم تَكُ ْن تَ ْزني
س.
َول ِك ْن تَ ْقتُ ُل ،أا ْصبَ ْح َت ُمتَ َع ِّدياً ِلل ّنامو ِ
س
12هكَذا تَكَ َّلموا َوهكَذا ا ْف َعلوا ك أَُانا ٍ
س الب ِِّر َعتيدي َن أا ْن يُحاكَمواِ 13 .ل� أ َّن
بِنامو ِ
ال ُحك َْم بِلا َر ْح َم ٍة َعلى َم ْن ل� ي َ ْصنَ ُع
ِالر ْح َم ِة َعلى
َر ْح َم ًة .تَ ْستَ ْعلو َن أانْتُم ب َّ
الفائدةُ يا اإخ َْوتي اإ ْن قا َل
ال ُحكْ ِم14 .ما
َ
اإنْسا ٌن« :لي اإيما ٌن»َ ،ول ِك ْن ل� أا ْعما َل
ل ُه؟ َه ْل يَق ِْد ُر اإيمانُ ُه أا ْن ي ُ َخ ِّل َص ُه؟ 15فَ إا ْن
كا َن أاخٌ أاو أُاخ ٌْت ُع ْريانَي ِن َو ُم ْعتا َزي ِن ِلقو ِت
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اليَو ِمَ 16 ،وقا َل َل ُهما اإنْسا ٌن ِم ْنكُم« :ا ْذ َهبا
ب َِسلا ٍم َوا ْستَ ْد ِفئا َوا ْشبَعاَ »،و َل ْم تُ ْعطو ُهما
الفائدةُ؟  17هكَذا
حا َج َة ال َج َس ِد ،فَما
َ
يت ُه َو
أايضاً ال إ�يما ُن ا َّلذي بِلا أا ْعما ٍل َم ٌ
قائل :أ
َو ْح َدهَُ 18 .ول ِك ْن يَقو ُل ٌ
«انْ َت َل َك
اإيما ٌن َو أانا لي أا ْعما ٌل ».أا ِرني اإيمانَ َك بِلا
أا ْعما ٍلَ ،و أانا أُا َ
ريك اإيماني ِم ْن أا ْعمالي.
 19أانْ َت تُ ْؤ ِم ُن أا َّن الل َه وا ِح ٌدَ .ح َسناً تَ ْف َع ُل!
الشياطي ُن أايضاً ي ُ ْؤ ِمنو َن َوي َ ْرتَ ِعدو َن.
َّ
ريد أا ْن تَ ْع ِر َف أايُّها ال إ�نْسا ُن البَ ّطا ُل
 20أاتُ ُ
يس
أا َّن ال إ�يما َن بِدو ِن أا ْعما ٍل َم ٌ
يت؟  21أا َل َ
أ
راهيم اإ ْذ أا ْص َع َد
ِم َن ال� أ ْعما ِل تَ َّبر َر ابونا اإبْ ُ
حق ابْنَ ُه َعلى ال َم ْذبَح  22أانْ َت تَرى
اإ ْس َ
أا َّن اإيمانَ ُه سا َع َد أا ْعما َل ُهَ .و ِم َن ال� أ ْعما ِل
تاب ا َّلذي قا َل:
اإيمانُ ُه أُاكْ ِم َلَ 23 .وتَ َّم ال ِك ُ
راهيم بِالل ِه فَ ُح ِس َب َل ُه ب ًِّرا»،
«ا آ َم َن اإبْ ُ
ديق الل ِه ُد ِع َي 24تَرى أانَّ ُه ِم َن ال� أ ْعما ِل
َو َص َ
يس ِم َن ال إ�يما ِن فَق َْط.
يَتَبَ َّر ُر ال إ�نْسا ُنَ ،و َل َ
َ 25وهكَذا أايضاً
يس ِم َن
ُ
راحاب البَ ِغ ُّي ،أا َل َ
واسيس
ال� أ ْعما ِل تَبَ َّر َر ْت ،اإ ِذ ا ْستَ ْقبَلَ ِت ال َج
َ
َو ِم ْن َطري ٍق ا آ َخ َر أاخ َْر َج ْت ُهم؟ 26كَما أا َّن
يت ُه َو ،كذ ِل َك أايضاً
ال َج َس َد بِلا رو ٍح َم ٌ
يت.
ال إ�يما ُن بِلا أا ْعما ٍل َم ٌ
ل� يَكُ ْن ُم َع ِّلمو َن كَثيرو َن فيكُم يا
اإخ َْوتي ،ب َ ِل ا ْعلَموا أا َّن ُحكْماً أا ْع َظ َم
نَ ْستَوج ُِبِ 2 .ل�أنَّنا نَ ِز ُّل كَثيراً كُ ُّلنا .ك ُُّل َم ْن

3

2:3–16:2

كنُ :روحوا ْب َسلام
ويقو ْللن ا ْنسا ْن م ْن ْ
ا ْد َفوا ْ
الج َس ْد،
واش َبعواْ ،وم ُو ت ْعطوو ْن َعوزة َّ
يش الفاي ِدة؟ كذاِ زاِ اإيما ْن َل َبلا ا ْعمال
اَأ ْ
س واِحد يقولْ« :اأنْ َت
َم ّي ْت واِ ْب َو ْحدوَ .ب ْ
لك اإيما ْن َوانا لي ا ْعمال»َ .و ّريني اإ ْ
ْ
يمانك
َبلا ا ْعمال َوانا اَأ َو ّر ْ
يك اإيماني من ا ْعمالي.
من واِح ْد واِ اَللهَ ،مل ِيح ت َْسي!
اأنْ َت ْتاآ ْ
ياطين زاِ ياآ ْمنو ْن وي ْرت ْعدو ْن.
الشَّ ْ
16

17

18

19

تْري ْد ت ْعرفْ  ،يا انْسا ْن بطّال ،الايما ْن
يش اَأبونا ا ْبراهي ْم م ُو
َبلا ا ْعما ْل َم ّيت واِ؟ لَ ْ
م الا ْعمال ت َْب َّر ْر َو ْق ْت َل ط ِالَع ا ْبنو ْاس ْ
حاق َع
ال َم ْذ َب ْح .اأنْ َت ترى اإيمانو س ِاعد ا ْعمالو.
ْوم الا ْعما ْل اإيمانو كم ْل .و َت ّم ال ّ ْكت ِا ْب
َل قالْ« :اآ َمن ا ْبراهيم اَلله وانْ َح َس ْبلو بر»،
ْو َسديق اَلله ت َْس ّمى .ترى م الا ْعما ْل ي ْت َب َّرر
س .وكذاِ زاِ
الانْسا ْن ،م ُو م الايما ْن َب ْ
رتَ ،و ْق ْت
راحاب ال ّزان ِية ،م ُو م الا ْعمال ت َْب َّر ْ
من َغي ْر َطريِ ْق
َل ْاس َت َقبلت َّ
الجواسيس ْو ْ
الج َس ْد َبلا ُروح َم ّي ْت واِ،
عتن؟ اأ ْش َون َّ
ط ِالَ ْ
كذاِ زاِ الايما ْن َبلا ا ْعما ْل َم ّي ْت واِ.
20

21

22

23

24

25

26

3
2

فيكن يا اخوتي،
لا ْم َع ْلمين ْكثير يكون ْ
لى ا ْعرفوا حك ْم اَأ ْقوى يح ْق َع َلينا.
َب ِ
من َل َزلّات ْكثير نْز ْل كلّ ْتناَ .ل م ُو يز ْل
ْ
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12-3:3

ف ك ْل ِمة ،ها ْذ ر ّجا ْل كام ْل واِ يت ِي ْق يضْ ْ
بط
ك ْل َج َسدو زاِْ .كوا نْح ّط ال َّر ْش ِمة ف
َّواب َت ي ْمشَ و ْن َعلى ك ِي ْفنا ونْدي ْر
ث ّم الد ْ
وس ّفينات القَو ِّية زاِ َو ْق ْت َل
جس ْ
ْ
من كلّوَ .
ف َتخْ تايِة ْز َغيرِة ي ْندارو ْن
قنَ ،
َهوا زعج يس ُو ْ
قن .وكذاِ زاِ
َل م ُو َض ْع َل يري ْد ها ْك َل يس ُو ْ
ال ّ ْلس ِا ْن ،عضو ْز َغ ّي ْر واِ ْوي ْت َگ َّب ْر .نَفس الشِّ ي
تح ْ
رق غابات ْكثي ْر .ال ّ ْلس ِا ْن نا ْر
ْش َو ِّي ْة نا ْر ْ
الخط ِّية كَما الغابِة ي ِا .وال ّ ْلس ِا ْن
واِْ .ودنْية َ
يحرق
َل َ
س ك ْل َج َس ْدنا ْو ْ
ف اَأ ْعضانا ي َن ّج ْ
ساب َقبايلنا َل ت ْعدي كَما الدّواِليب.
انْ ْ
يح ْ
الحيوانات
ْوه ّواِ ْ
ترق بالنّا ْر .ك ْل َطبايع َ
ض يخْ َضعو ْن
وال ّ ْطي ُورْ ،و َدبايب ال َمي والا َ ْر ْ
س ال ّ ْلس ِان انْسا ْن ما ْ
تاق
لَ َطب ِيعة الانْسا ْنَ .ب ّ
يضْ بطو .شَ ْر واِ ها ْذ َل م ُو يذلْ ،م ْتلي َس ّم
من َل ِفيو نْب ِارك ال َّر ْب والاآب،
ال َم ْ
وتْ .
س َل َعلى صورة اَلله ن ِا
ْو ِفيو ن ْن َعل النّ ِا ْ
لات
مولين .ومنّو م الثّ ْم ت ْط َلع ال َّن ْع ْ
َم ْع ْ
كات .م ُو يس ِي ْر يا اخوتي َهو ْذ كذاِ
والب َر ْ
َ
ِ
من نب ْع واح ْد ي ْط َل ْع
كن ْ
يش م ْم ْ
ي ْنع ْملو ْن .لَ ْ
سجر ْة تين تْت ِيق ت َْسي
َمي حلو ْو َمي م ْر؟ يا َ
تين؟ كذاِ زاِ َم ّي ِات
عنب ْ
َزيتو ْن ،يا َ
سجر ْة ْ
الم ِالْ َحة م ُو تْس ِي ْر ح ْلوِة.
3

4

5
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ل� ي َ ِز ُّل في كَ ِل َم ٍة ُه َو َر ُج ٌل كا ِم ٌل ي َ ْستَطي ُع
أا ْن ي َ ْضبُ َط ك َُّل َج َس ِد ِه أايضاً3 .فَ ُه َوذا نَ َض ُع
اللُ ُج َم في أافْوا ِه ال َخي ِل ِلتُطا ِو َعنا َونُ َو ِّج ُه
الس ُف ُن ال َج ّبا َرةُ أايضاً ،اإ ْذ
ج ِْس َمها كُ َّل ُهَ 4 .و ُّ
ياح العا ِتيَ ُةِ ،ب َخ َشبَ ٍة َصغير ٍة
الر ُ
تَسوقُها ِّ
شاء ُربّانُها 5 .هكَذا
تُ َو َّج ُه اإلى َح ُ
يث ي َ ُ
غير َويَتَعالى.
أايضاً ا ِللسا ُن ،اإنَّ ُه ُع ْض ٌو َص ٌ
نا ٌر َصغيرةٌ أايضاً تُ ْح ِر ُق غابا ٍ
َثير ٍة.
تك َ
6ال ِلسا ُن نا ٌرَ ،وعا َل ُم ال َخطيئَ ِة كَالغاب َ ِة.
َوال ِلسا ُن اإ ْذ في أا ْعضا ِئنا يُنَ ِّج ُس ك َُّل
ساب قَبائ ِلنا ا َّلتي تَ ْرك ُُض
َج َس ِدنا َوي ُ ْح ِر ُق أانْ َ
كَال َع َجلا ِتَ .و ُه َو ي َ ْحتَ ِر ُق بِال ّنا ِرِ 7 .ل� أ َّن ك َُّل
ب ِ
َطبائ ِع ال َحيَوانا ِت َوال ُّطيو ِر َو َدبا ِئ ِ
الماء
س تَ ْخ َض ُع ِل َطبي َع ِة ال إ�نْسانَِ 8 .ول ِك َّن
َواليَبَ ِ
ال ِّلسا َن َل ْم ي َ ْستَ ِط ْع اإنْسا ٌن أا ْن ي َ ْضبُ َط ُه.
َش ٌّر ُه َو هذا ا َّلذي ل� ي ُ َذ َّل ُلُ ،م ْمت ِل ٌئ ُس َّم
9
ال َم ِ
الر َّب َوال� آ َب،
وتِ .ل�أنَّ ُه ِب ِه نُبا ِر ُك َّ
اس ا َّلذي َن َعلى صور ِة الل ِه
و ِب ِه نَ ْل َع ُن ال ّن َ
نات
ُع ِملواَ 10 .و ِم َن ال َف ِم نَف ِْس ِه تَ ْخ ُر ُج ال َّل َع ُ
كات .ل� يَجو ُز يا اإخ َْوتي أا ْن تُ ْف َع َل
َوالبَ َر ُ
ِ
هذ ِه ال�أمو ُر َعلى هذا ال َّن ْحوَِ 11 .ه ْل ِم َن
ال ُم ْم ِك ِن أا ْن ي َ ْنبُ َع ِم ْن نَ ْب ٍع وا ِح ٍد ما ٌء ُح ْل ٌو
َوما ٌء ُم ٌّر؟  12أا ْم تَستَيط ُع ال ّتين ُة أا ْن تَ ْصنَ َع
َزيتوناً ،أا ِم الك َْر َم ُة تيناً؟ هكَذا ال ِمياهُ
الما ِل َح ُة أايضاً ل� تُ ْج َع ُل ُح ْل َوةً.

يعقوب
13
كيم َو ُم َؤ َّد ٌب،
َم ْن ُه َو ِم ْنكُم َح ٌ
فَ ْليُظه ِْر أا ْعما َله ب ُِس ٍ
لوك َح َس ٍن في ِحكْ َم ٍة
ُمتَ ِ
واض َع ٍةَ 14 .ول ِك ْن اإ ْن كا َن فيكُم َح َس ٌد
أاو ِنزا ٌع في قُلو ِبكُم ،فَلا تَتَكَ َّبروا َعلى
هذ ِه ِ
ال َح ِّق َوتَك ِْذبواِ 15 .ل� أ َّن ِ
الحكْ َم َة َل ْم
تَ ْن ِز ْل ال َع ِ
لاء َول ِك َّنها أا ْر ِض َّي ٌة أاو ِم ْن أافْكا ِر
الشياطي ِنِ 16 .ل�أنَّ ُه َحيثُما كا َن
س َو ِم َن َّ
ال َّن ْف ِ
َح َس ٌد َو ِنزا ٌع فَثَ َّم َة ِف ْتنَ ٌة أايضاً َوك ُُّل َر ٍ
ديء.
الحكْ َم َة ا َّلتي ِم َن ال َع ِ
َ 17ول ِك َّن ِ
لاء طا ِه َرةٌ
َو ُم ْمتَ ِلئَ ٌة َسلاماً َو ُمتَ ِ
واض َع ٌة َو ُمطي َع ٌة
َو ُم ْمتَ ِلئَ ٌة َر ْح َم ًة َو ِثماراً صا ِل َح ًة َوبِلا ِشقا ٍق
َو ِنفاقٍَ 18 .ول ِك َّن ثما َر الب ِِّر بِال�أما ِن تُ ْز َر ُع
السلا ِم.
عي َّ
ِلصا ِن ِ
عات؟
روب َو ُمنا َز ٌ
ِم ْن أاي َن فيكُم ُح ٌ
الش َه ِ
وات ا َّلتي تُحا ِر ُب
يس ِم َن َّ
أا َل َ
يس َلكُم.
في أا ْعضائكُم؟  2تَ ْشتَهو َن َو َل َ
َوتَ ْقتُلو َن َوتَ ْح ِسدو َنَ ،ول� يَتَيَ َّس ُر َلكُم.
يس َلكُم
تُنا ِزعو َن َوتَش ّنو َن ُحروباًَ ،و َل َ
ِل�أنَّكُم ل� تَ ْطلُبو َن3 .تَ ْطلُبو َن َول� تَنالو َن،
ِل�أنَّكُم تَ ْطلُبو َن َرديًّا ِلتُ َغ ّذوا َش َهوا ِتكُم.
4
الزناةُ! أاما تَ ْع ِرفو َن أا َّن َم َح َّب َة العا َل ِم
أايُّها ُّ
ِه َي َعدا َوةٌ ِلل ِه؟ اإذاً َم ْن أارا َد أا ْن يَكو َن
ُم ِح ًّبا ِل ِ
الدنْيا ،فَق َْد أا ْصبَ َح َعد ًّوا
هذ ِه ُّ
تاب:
ِلل ِه 5 .أا ْم با ِطلا ً تَ ُظ ّنو َن يَقو ُل ال ِك ُ
الساكن ُة فينا»؟
الر ُ
وح ّ
«بِال َغير ِة تَ ْشتَهي ّ
َ 6ول ِك َّن ِن ْع َم ًة َعظي َم ًة أا ْعطانا َربُّنا.

4

6:4–13:3

كن َحكي ْم و ْماَأ َّد ْبَ ،خلّي
اَأينا َل ّواِ م ْن ْ
َيو ّري ا ْعمالو بسلوك ْك َويّسْ ،بح ْك ِمة
فيكن
س َل َح َس ْد م ْر كا ْن
ْ
ْو َتواض ْعَ .ب ْ
الح ّق
يا ْقت ِا ْل ف ْقلو ْب ْ
كن ،لا ت ْت َگ َّبرو ْن َع َ
من ف ُو ْق
من َل َهالح ْك ِمة م ُو ْ
ْوت ْگذبو ْنْ .
لى اَأ ْرض ِّية ي ِا من ا ْفكار ال َّنفس ْوم
لتَ ،ب ِ
ن ْز ْ
اين َل في َح َس ْد و ْقت ِالْ،
من َل ْ
ياطينْ .
الشَّ ْ
راب.
َهون َْك في َقلابال ْغ زاِ ْوك ْل شي َخ ْ
من ف ُو ْق طا ْه َرة ي ِا ْوم ْتل ِّية
س ح ْك ِم ْة لَ ّي ِا ْ
َب ْ
َسلام ْومتْواضْ َعة و ْمطي َعة ْوم ْتل ِّية َر ْح ِمة و ْثما ْر
صالْ َحةْ ،و َبلا شقاق ْو ْ
س ْثمار الب ْر
نفاقَ .ب ّ
يسو ْن َسلا ْم.
بالاَما ْن ت ْنزر ْع لَو ْذ َل َ
13

14

15

16

17

18

4

لات؟ م ُو
روب و ْقت ِا ْ
من اَ ْ
ين فيكن ْح ْ
ف اَأ ْعضا
من شَ ْه ْ
رب َ
ْ
وات َل تْح ِا ْ
كن؟ تشْ َت َهونْ ،وما لْكنْ .وت ْقتلون
َج َس ْد ْ
كن شي.
ْو ْ
تحسدونْ ،وم ُو ي ْط َل ْع بي ْد ْ
من َل
ت ْتقا َتلو ْن ْ
كنْ ،
وحروب ت َْسونْ ،وما لْ ْ
من
م ُو ت ْطلبو ْن .ت ْطلبونْ ،وم ُو تاخْ ذو ْنْ ،
ْكن .يا
َل َردي ت ْطلبو ْن َت ْتشَ ْبعو ْن شَ ْهوات ْ
يين! م ُو ت ْعرفون ْم َح ّبة ال ّدنْي ِا َعداوة اَلله
زانْ ْ
حب لَ َهال ّدنْي ِا هاي،
ي ِاَ .بقى َل يريد يس ِير ْم ْ
َعدو يس ِي ْر َلالله .يا َع الفاضي ت ْفت ْكرون
ال ّ ْكت ِاب يقولْ« :بالغيرِة تشْ تهي ُرو ْح َل
س ن ْع ِمة ْگبيرِة َعطانا َر ْبنا.
تس ْ
ْ
كن فينا»؟ َب ْ
2

3

4

5

6
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يعقوب

17-7:4

ْبشا ْن هاي قالَ « :الله ي َنخّي الم ْت َگ ْبرين،
عين ي ْعطي ن ْع ِمة ».اخْ َضعوا َبقى
ْوللمتْواضْ ْ
رب
َلاللهْ .وقوموا ف ّ
وچ الشّ ِيطا ْن َت ْيه ْ
كن.
كن .و َق ْربوا لَع ْند اَللهَ ،ت ي َق ّرب لْ ْ
م ْن ْ
يينَ .ق ْدسوا ْقلو ْبكن
َيكن يا خا ْط ْ
َط ْهروا ايد ْ
نوحوا.
ين .ت َ
ْواضعوا ْو ْ
لكن نَ ْف َس ْ
تن َل ْ
انْ ْ
حكن َغ ْم.
َخلّي ذح ْككن يس ِير نوحْ ،و َف َر ْ
يكن.
ت َ
ْواضعوا قدّام ال َّربْ ،و َت ي َعلّ ْ
كن يا اخوتي،
لا ْ
تح َكو ْن َعلى َبعضْ ْ
من َل ْ
يحكي َعلى اَأخو ُه يا
هاك َل ْ
ْ
ِ
الناموس ويحاكم
يحكي َع
يحاكم اَخو ُهْ ،
ْ
اموس ما
اموسْ .و َل ك ْنت تْحاكم النّ ْ
النّ ْ
من َل
اموس َب ِ
لى حاكموْ .
ص ْر ْت عامل النّ ْ
اموس والحاك ْم َل ه ّواِ
واِح ْد واِ َل َح ّط النّ ْ
من اأنْ َت َل
يت ِيق َ
س انْ َت ْ
يخلّص ْو ْيه َل ْكَ ،ب ّ
تْح ِاك ْم َق ْ
رايبك؟
اَأيش نْقو ْل َع َلو ْذ َل يقولو ْنَ :اليو ْم يا
َغداِ
نحن ِا لل َمدي ِنة الفلان ِّية ْون ْبقى
رايحين ْ
ْ
َهون ْ
وح ِدة ونْتاجر ْون ْر َب ْحْ .وم ُو
َك َس ِنة ْ
يش ي ِا َحياتْنا
يش اَأ ْ
ي ْعرفو ْن اَأيش يس ِي ْر َغداِ .لَ ْ
وخة ت َْب ّي ْن لَشْ َويّة َو ْق ْت وت ُْرو ْح وت ُْزولْ.
َغي ْر َب َ
ْم َبدا ْل َل يقولو ْنَ :ل راد اَلله ْوعشْ نا َت
الس ْع} ي ْفتخْ رون
س َّ
نْ َسي ها ْذ يا ها ْكَ { .ب ّ
ِياهن .ك ْل َفخ ْر كَما ها ْذ شَ ْر واَِ .بقى
ْبك ْبر ْ
يسيوَ ،خط ِّية
يسي َخير ْوم ُو َ
اَأينا َل ي ْعرف َ
يس ِي ْر َع َليو.
7

8

9

10
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ِلهذا قا َل« :ي ُ ِذ ُّل الل ُه ال ُم ْستَكْبِرين ،أا ّما
ال ُم ِ
تواضعو َن فَيُ ْعطيهِم ِن ْع َم ًة» 7اخ َْضعوا
الشيطا َن فَيَ ْه ُر َب ِم ْنكُم.
اإذاً ِلل ِهَ .وقاوِموا َّ
8ا ْقتَ ِربوا اإلى الل ِه ،ي َ ْقتَ ِر ْب اإ َليكُمَ .ط ِّهروا
أا ِيديَكم يا خاطئي َن .قَ ِّدسوا قُلوبَكُم يا
واضعوا َونوحوا.
ذَوي ال َّنف َْسي ِن 9 .تَ َ
ِليَ ْن َق ِل ْب َض ِحكُكُم نَوحاًَ ،وفَ َر ُحكُم َغ ًّما.
10تَ َ أ
الر ِّب فَيَ ْرفَ َعكُم.
مام َّ
واضعوا ا َ
ض يا
11ل� تَتَكَ َّلموا ب َ ْع ُضكُم ِض َّد ب َ ْع ٍ
اإخ َْوتيِ ،ل� أ َّن ا َّلذي يَتَكَ َّل ُم ِض َّد أاخي ِه أاو
س َويَدي ُن
يَدي ُن أاخاهُ ،يَتَكَ َّل ُم ِض َّد ال ّنامو ِ
اموس ،فَما
اموس .فَ إا ْن كُ ْن َت تَدي ُن ال ّن َ
ال ّن َ
س ب َ ْل َديّانَ ُهِ 12 .ل�أنَّ ُه
أا ْصبَ ْح َت عا ِم َل ال ّنامو ِ
وا ِح ٌد ِ
الديّا ُن .أا ّما أانْ َت
واض ُع ال ّنامو ِ
س َو ّ
فَ َم ْن أانْ َت يا َم ْن تَدي ُن قَريبَ َك؟
13ماذا نَقو ُل َع ْن أا َ
ولئك ا َّلذي َن يَقولو َن:
وم أاو غَداً نَ ْح ُن ذاهبو َن اإلى ال َمدينَ ِة
اليَ َ
الفُلا ِن َّي ِة َونَ ْص ِر ُف ُه َ
ناك َسنَ ًة وا ِح َدة ً َونُتا ِج ُر
َونَ ْرب َ ُحَ 14 .ول� ي َ ْع ِرفو َن ماذا يَكو ُن غداً،
ِل�أنَّ ُه ما ِه َي َحياتُنا اإلّ� بُخا ٌر ي َ ْظ َه ُر قَليلا ً
َّثم يَتَلاشى َويَزو ُل؟ 15ب َ َدل� ً ِم ْن أا ْن يَقولوا:
شاء الل ُه َو ِع ْشنا َسنَ ْف َع ُل هذا أاو َ
ذاك.
اإ ْن َ
َ {16ول ِك ِن ال� آ َن} ي َ ْفتَ ِخرو َن ِب ِك ْب ِريا ِئهِم .ك ُُّل
فَ ْخ ٍر كَهذا ُه َو َش ٌّر17 .فَ َم ْن ي َ ْع ِر ُف أا ْن ي َ ْع َم َل
صا ِلحاً َول� ي َ ْع َم ُل ،فَ َخطيئَ ٌة يَكو ُن َل ُه.

يعقوب
ياء َو ْلوِلوا َوابْكوا َعلى
أايُّها ال� أ ْغ ِن ُ
الش ِ
قاء ال� آ ِتيَ ِة َعلَيكُمِ 2 .ل� أ َّن
واع َّ
أانْ ِ
ِغناكم قَ ْد ف َُس َد َو أانْتَ َن َو ِثيابُكُم أاكَلَها
ال ِع ُّثَ 3 .و َذ َهبُكُم َو ِف َّضتُكُم َص َد ٌأا،
َو َص أُ
صائر َشها َدة ً َعلَيكُمَ ،و ُه َو
دا ُهما
ٌ
ي َ ْأاك ُُل َل ْح َمكُم .ناراً َج َم ْعتُم َلكُم ِللاأيّا ِم
خير ِةُ 4 .ه َوذا أا ْج ُر ال َف َعل ِة ا َّلذي َن
ال� أ َ
َح َصدوا أاراضيَكمَ ،
ذاك ا َّلذي أانْك َْرتُم
الحصادي َن اإلى أُا ُذنَي
ي َ ْص ُرخُ َ ،وصي َح ُة
ّ
الصباؤو ِت قَ ْد َد َخلَ ْت5 .تَنَ َّع ْمتُم َعلى
َر ِّب َّ
ض َوب َ ِط ْرتُم َوغ ََّذيتم أا ْجسا َدكم كَما
ال� أ ْر ِ
6
ِليَو ِم َّ
قام
الذبْ ِحِ .دنْتُم َوقَتَ ْلتُ ْم البا َّر َوما َ
ِض َّدكُم.
 7اإذاً أانْتُم يا اإخ َْوتي أاطيلوا أاناتَكُم
َح ّتى َم ِ
الر ِّب .كَما ي َ ْنتَ ِظ ُر ال�أكّا ُر
جيء َّ
ال ِّثما َر الغا ِليَ َة ِل� أ ْر ِض ِه َوي ُ ُ
طيل أاناتَ ُه َعلَيها
الو ْس ِم َّي َوال ُمتَ أا ِّخ َر،
َح ّتى يَتَلَقَّى ال َم َط َر َ
8هكَذا أانْتُم أايضاً أاطيلوا أاناتَكم َوث َ ِّبتوا
جيء َربِّنا قَ ِد ا ْقتَ َر َب9 .ل�
قُلوبَكُم ِل� أ َّن َم َ
تَتَ َذ َّمروا أا َح ُدكُم َعلى ال� آ َخ ِر يا اإخ َْوتي
قائم َعلى
ِلئَ ّلا تُدانوا ِل� أ َّن ال ُحك َْم ُه َوذا ٌ
10
البا ِ
ِياء يا اإخ َْوتي
بِ .مثال� ً ا َّت ِخذوا ال�أنْب َ
ِ
ِلتَ َح ُّم ِل َش ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن تَكَ َّلموا
دائدكُم،
الر ِّبِ 11 .ل�أنَّ ُه ُه َوذا نُ ْعطي ال ّطوبى
بِا ْس ِم َّ
ِل� أ َ
ولئك ا َّلذي َن َصبَرواَ .س ِم ْعتُم َع ْن َص ْب ِر
الر ُّب،
أايّ َ
وب َو َر أايتُم ال� آ ِخرةَ ا َّلتي َصنَ َع َل ُه َّ

5
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يا َغناي ِا َولْولوا وا ْب َكوا َعلى َبلاوي
غناكن َف َسد
من َل
ّ
ْ
يكنْ .
الجايِة َع َل ْ
ويسكن اَأكَلا ْ
العث .و َذ َه ْبكن
ْونتن ْو َح
ْ
تكن َزنْ َجرواْ ،وزنْجار ْن َت يس ِي ْر شَ ها ِدة
ْو ّ
فض ْ
كن .نا ْر
ض ْدكنْ ،وه ّواِ َت ياك ْل لَح ْم ْ
لكن ِ
للايّ ِام ال ِا آخْ رانِ ِّية .هاي َح ْق َل
َج َم ْع ْتن ْ
كن ي ْز َع ْق،
ا َك ْلتنو َع الع ّما ْل َل َح َصدوا اَأ ْرضْ ْ
بؤوت
ْو َز ْعقة
الص ْ
ّ
الحص ِادين لاَذا ْن َر ّب َّ
فتن ف الا َ ْرض ْوبط ْرتن ْو َر َّبيتن
َد َخ ْ
لتَ .ك َّي ْ
بح.
كن كَما َل يكو ْن لَ َيوم ال َّذ ْ
ْ
اجسا ْد ْ
كن.
تن َع البا ّر ْو َق َت ْلتنو ْوما قا ْم ض ْد ْ
َح َك ْم ْ
2

3

4

5

6

كن دي لَ َم ْن
َبقى اأنْ ْتن يا اخوتي َطولوا بالْ ْ
يجي ال َّر ْب .كَما صاحب ال َّز ْر ْع َل ي ْنطر
ين
الّثمار الغالْ ِيةْ ،ثما ْر اَأ ْرضو وي َط ّو ْل بالو َع َل ْ
يستل ْم اَأ َّو ْل َم ْط َرة ْواآِخ ْر َم ْط َرة،
دي لَ َم ْن ْ
من
كن ْ
تن زاِ َطولوا بالْكن ْو َث ْبتوا ْقلو ْب ْ
كذاِ اأنْ ْ
مجو ْة َر ْبنا .لا ت ْتاَأ ْفاَأفو ْن واِح ْد َع
َل ق َّر ْ
بت ْ
يكن،
اللاخْ يا اخوتي ْبشا ْن لا ي ْنحك ْم َع َل ْ
الباب قاي ْمَ .م َث ْل
ْ
من َل هاي القاضي َع ْ
خذولْكن الاَنْ ِبيا يا اخوتي ْبشا ْن ت ْت َح َّملو ْن
باسم
شَ داي ْد ْ
كنَ ،هوك الاَنْ ِبيا َل َح َكوا ْ
من َل ْكوا ن ْعطي الطّوبى لَو ْك َل
ال َّر ْبْ .
يش
تن َ
وب َوا َر ْ
َص َبروا .سم ْع ْ
ف َص ْبر اَيّ ْ
يتن اَأ ْ
من َل َرحو ْم واِ ال َّرب
خرة َسوالو ال َّر ْبْ ،
اآِ َ
7

8

9

10

11
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يعقوب

20-12:5

س َقب ْل ك ْل شي يا اخوتي لا
ْو َحنو ْنَ .ب ْ
بالسما ْولا بالا َ ْرضْ ،ولا ْب َغي ْر
ْ
تحلفو ْن لا َّ
لى َخلّي ك ْلم ْتكن تْكو ْن نَع ْم نَعم
ح ْلفا ْنَ ،ب ِ
ْولا لا ْبشا ْن لا تقَعو ْن َت ْح ْت حك ْم.
كن ف شدِّة َخلّي
ْو َل كا ْن اأ َّح ْد م ْن ْ
يصلّي ْو َل كا ْن ف ْرحا ْن َخلّي َيرن ّ ْمْ .و َل
َ
ضَ ،خلّي ي ْب َع ْث َخ ْلف ْشي ُوخة
كا ْن َمريِ ْ
ويصلَّو ْن َع َليو ْوي ْمشَ حو ُه َمشْ ح ْة
البي َعة َ
وصلاة الايما ْن تشْ في
َز ْ
باسم ال َّر ْبَ .
يت ْ
كسوى
ال َمريِض ْو َر ْبنا يشْ ِفيو ْو َل كا ْن َّ
ات ت ْنغف ْرلوَ .بقى ا ْعت ْرفوا لَ َبعضْ كن
َخ ِط ّي ْ
ْب َجهالاتْكنْ ،و َصلَّوا واِحد ْبشان اللاخْ َت
الصلاة َل
من َل َعظي ِمة ي ِا ق ّوة َّ
تنْشَ فَو ْنْ ،
يحس كَمانا
يصلّيا البا ْر .اإِيل ّيا زاِ انْسان
َ
ْ
كا ْنْ .و َصلّى لا ي ْن َز ْل َم َط ْر َع الا َ ْرض،
ْوما نز ْل ث َّث ْسنين ْوس ّة اش ْر .و َر ْد َصلّى
ض َع َط ْت َث َم ْر.
َّ
والسما َع َط ْت َمط ْر والا َ ْر ْ
من َطريِق
كن ضا ْع ْ
اخوتي! َل اأ َّح ْد م ْن ْ
من َض َيعانو،
كن ْ
الح ْقْ ،و َر ّدو اأ َّح ْد م ْن ْ
َ
من َض َيعانو
َخلّي ي ْعرفْ ها ْك َل يرد خاطي ْ
يست ْر
م ال َّطريِ ْقَ ،
ص نَ ْفسو م ال َموت ْو ْ
يخلّ ْ
َخط ّياتو ال ّ ْكثي ْر.
12

13

14
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19
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حوم َو َحنو ٌنَ 12 .ول ِك ْن قَ ْب َل ك ُِّل
ِل� أ َّن َّ
الر َّب َر ٌ
ِالس ِ
َش ٍ
ماء
يء يا اإخ َْوتي ل� تُق ِْسموا ،ل� ب َّ
ض ،ب َ ْل ِلتَكُ ْن كَ ِل َمتُكم نَ َع ْم نَ َع ْم
َول� بِال� أ ْر ِ
َول� ل�ِ ،لئَ ّلا تَ ْستوجِبوا َدينونَ ًة.
َ 13واإ ْن كا َن أا َح ٌد ِم ْنكُم في ِش ّد ٍة فَ ْليُ َص ِّل
َواإ ْن كا َن فَ ِرحاً فَ ْليُ َرنِّ ْمَ 14 .واإ ْن كا َن َمريضاً
َنيس ِة فَيُ َص ّلوا َعلَي ِه
فَ ْليَ ْستَ ْد ِع شُيوخَ الك َ
َوي َ ْمسحوهُ َم ْس َح َة َزي ٍ
الر ِّب.
تب ْ
ِاس ِم َّ
ريضَ ،و َربُّنا
َ 15و َصلاةُ ال إ�يما ِن تَ ْشفي ال َم َ
يُقي ُمهَ ،واإ ْن كا َن قَ ِد ا ْرتَك ََب َخطايا تُ ْغف َُر
َل ُهِ 16 .ا ْعتَ ِرفوا ِب َزلّ� ِتكُم أا َح ُدكُم ِللا آ َخ ِر،
َو َص ّلوا أا َح ُدكُم ِل� أ ْج ِل ال� آ َخ ِر ِلكَي تُ ْشفَوا،
الصلا ِة ا َّلتي ي ُ َص ّليها
ِل�أنَّها َعظي َم ٌة قُ َّوةُ َّ
البا ُّر17 .اإيل ّيا أايضاً كا َن اإنْساناً ي ُ ِح ُّس
ض
ِم ْثلَناَ .و َص ّلى أا ْن ل� تُ ْم ِط َر َعلى ال� أ ْر ِ
َلاث َسنَوا ٍ
ت َو ِس َّت َة أا ْش ُه ٍر.
فَلَ ْم تُ ْم ِط ْر ث َ
َ 18و َص ّلى أايضاً ف أَا ْع َط ِ
ماء َم َطراً
ت َّ
الس ُ
َوال� أ ْر ُض أا ْع َط ْت ث َ َمراً19 .اإخ َْوتي! اإ ْن َض َّل
أا َح ٌد ِم ْنكُم َع ْن َطري ِق ال َح ِّقَ ،و َر َّدهُ أا َح ُدكُم
َع ْن َضلا ِل ِه20 ،فَ ْليَ ْعلَ ْم أا َّن ا َّلذي ي َ ُر ُّد خا ِطئاً
َع ْن َضلا ِل ِه َع ِن ال َّطري ِق ي ُ َخ ِّل ُص نَف َْس ُه ِم َن
ال َمو ِت َوي َ ْستُ ُر كَثْرةَ َخطاياهُ.

مكتوب بطرس
ال َّرسول الا أ َّول

رسالة بطرس
الرسول ال�أولى
ّ
ب ُ ْط ُر ُس َرسو ُل يَسو َع ال َمسي ِح اإلى
ال ُم ْختاري َن َوال ُمهاجِري َن ال ُم َش َّتتي َن
في ب ُ ْن ُطس َوفي غَلا ِط ّيا َوكبدوك ّيا َواآس ّيا
َوبيتون ّيا2 .ا َّلذي َن اخْتيروا ِب َح َس ِ
ب َم ْع ِرفَ ِة
الل ِه ال� آ ِ
الرو ِح ِليَكونوا
ب ّ
السابق ِة ِبقَداس ِة ّ
ِلطا َع ِة َو َر ِّش َد ِم يَسو َع ال َمسي ِحِ .لتَكْث ُْر
لام.
َلكُم ال ِّن ْع َم ُة َو َّ
الس ُ
ُ 3مبا َر ٌك الل ُه أابو َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح
ا َّلذي ِب َحنا ِن ِه ال َعظي ِم َو َل َدنا ثا ِنيَ ًة ِل َر ِ
جاء
ال َحيا ِةَ 4 ،و ِلميرا ٍ
ث ل� يَف ُْس ُد َول� يَتَ َدنَّ ُس
الس ِ
موات.
َول� ي َ ْذويُ ،م َع ٌّد َلكُم في َّ
َ 5و أانْتُم َم ْحفوظو َن ِبق َُّو ِة الل ِه َوبِال إ�يما ِن
ص ال َع ِ
تيد أا ْن ي َ ْظ َه َر في ال� أ ْز ِمنَ ِة
ِلل َخلا ِ
ال�أخي َر ِة6 ،ا َّلتي فيها َستَ ْف َرحو َن اإلى ال�أَب َ ِد.

1

1

تارين
رس َرسو ْل َيس ُوع ال َم ْ
سيح للمخْ ْ
ب ْط ْ
ذورين ْبف ْنط ُوس
وال ّ ْم ْ
الم ْب ُ
هاجرين َ
دو ْكيا ْواآس ّيا ْوبيتونِ ّياَ .هوذ
ْو َغلا ْطيا ْوك ََب ُ
من َقبل ْبقَداسة
المخْ تارين ْب َم ْعرفة اَلله الا آ ْب ْ
ش َد ْم َيس ُوع
ال ّر ُو ْح َت يكونو ْن لَطاعة ْو َر ْ
سيح .تْزيدو ْن ن ْع ِمة ْو َسلا ْم.
ال َم ْ
2

سيح ها ْك
مبا َرك الاإ ل ْه اَأبو َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
َل ْب َحنانو ال َعظي ْم ول ْدنا من ْجديد ْبقي ِام ْة
الحيا ْة ،ول َوراث ْة
َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
سيح لَ َرجا َ
شي َل م ُو ي ْف َسد ْوم ُو ي ْت َن َّجس ْوم ُو ي ْذ َب ْل،
تن
الس ْ
ماوات .وانْ ْ
ها ْك لَ ّواِ ْم َح ّضرلْ ْ
كن ف َّ
للخلاص
َم ْحف ُوظين ْبق ّوة اَلله ْوبالايما ْن َ
ماناتَ ،ل ِفيا
ال ّ ْم َح َّض ْر َت َيب ّي ْن ف اآِخر ال َّز ْ
ف َهال َّزما ْن
تن َ
َت ت ْف َرحو ْن للا َ َب ْدْ .و َل ك ْن ْ
3

4

5

6
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 1بطرس

15-7:1

ف َتجارب ْاشكال الْوا ْن
ت ْتذا َيقون ْش َوي َ
كن،
يكن ،بشان ا ْمتحان ايمانْ ْ
تجي َع َل ْ
لَ ّواِ اَأ ْغلى م ال َّذ َهب الخالص ال ّ ْم َص ّفى
بالنّا ْر ،ي ْط َل ْع لل َم ْج ْد وال َك ِ
رامة والع ْز ف
سيح ،ها ْك َل ما ا َريتنو
ْظهو ْر َيس ُوع ال َم ْ
بايمانكن ِفيو ت ْف َرحو ْن َف َر ْح َعظي ْم
وتْح ّبو ُه ْو
ْ
وصف بال َكلا ْم ،بشان تْنالون ْمكافا ْة
م ُو ي ْن ْ
لاص
فوس ْ
اإيمانْ ْ
كن َخلاص نْ ْ
كن ،ها ْك َخ ْ
َل َعقَّبوا َع َليو الاَنْ ِبيا َو ْق ْت َل ْت َن ّبوا َع النّ ْع ِمة
ف اَأينا
َل كا ْن َت ت ْن َعطى لكن .و َف َحصوا َ
كن
الس ِا ْ
َزمان ي َو ّري ْويشْ َه ْد ُروح ال َمسيح ّ
ين َت تْكو ْن اآلام ال َمسيح ْو َم ْجدو َب ْعدا.
ِف ْ
لن ك ْل شي َل كا ْن ي ْف َحصو ْن،
وانْ َكشَ ْف ْ
لى لنا كا ْن
سن كا ْن ي ْطلبو ْنَ ،ب ِ
من َل م ُو لَ َن ْف ْ
ْ
الس ْع انْ َكشَ فت
ي ْت َن َّبونْ ،ب َهوذ َ
الحقاي ْق َل َّ
القدس
ناكن ِفيا ْب ُروح
كنَ ،حقايق َل َبشَّ ْر ْ
لْ ْ
ْ
الحقاي ْق َل يشْ َت َهو ْن
السماَ ،ه َ
َل انْ َب َع ْث م َّ
حتّى ال َم ِ
لايكة ي َنخَّ ون ي َط ْلعو ْن ِفيا.
7

8

9

10

11

12

واص َحوا َع
كنْ ،
َبقى اضْ بطوا ا ْفكا ْر ْ
ال َّتمامْ ،وكونوا َعلى ال َّرجا بالف ََر ْح َل َت
سيح،
كن ف ْظهو ْر َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
يكون لْ ْ
كَما اولاد ْمطيعينْ ،ولا تشْ ت ْركو ْن ف
شَ ْهوات ال َعت ِيقَة َل كا ْن تشْ َت َهو ْن َبلا َم ْعر ِِفة.
ْكن،
َب ِ
ّيسين ف ك ْل سيرت ْ
لى كونوا َقد ْ
13

14

15
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الز َم ِن تَتَضايَقو َن في
َواإ ْن كُ ْنتُم في هذا َّ
تَجا ِر َب ُمتَنَ ِّو َع ٍة تُصيبُكُم7 ،فَ ِم ْن أا ْج ِل أا ْن
تَ ْظ َه َر تَ ْز ِكيَ ُة اإيما ِنكُم ،ال�أنْف َُس ِم َن َّ
الذ َه ِ
ب
ال إ�بْري ِز ال ُم ْمتَ َح ِن بِال ّنا ِر ِلل َم ْج ِد َوالكَرا َم ِة
الر ْف َع ِة في ُظهو ِر يَسو َع ال َمسي ِح8 .ذ ِل َك
َو ُّ
ا َّلذي َل ْم تَروهُ َول ِك َّنكُم تُ ِح ّبونَ ُه َوب إايما ِنكُم
ِب ِه تُ ْغ َمرو َن ف ََرحاً َمجيداً ل� ي ُ ْن َط ُق ِب ِه،
لاص
ِ 9لكَي تَنالوا ُمكاف أَاةَ اإيما ِنكم َخ َ
نُ ِ
استَقْصاهُ
لاص ا َّلذي ْ
فوس ِكم10 ،ال َخ َ
تيد ِة
ِياء اإ ْذ تَنَ َّب أاوا َع ِن ال ِّن ْع َم ِة ال َع َ
ال�أنْب ُ
أا ْن تُ ْعطى َلكُمَ 11 .وتَ َف َّحصوا أا ُّي َزما ٍن
الساك ُن فيهِم
ي َ ُد ُّل َوي َ ْش َه ُد ُ
روح ال َمسي ِح ّ
أ
تيدةٌ
آل�م ال َمسي ِح و َم ْج َدهُ ب َ ْع َدها َع َ
ا َّن ا َ
أا ْن تَ ْح ُد َث 12 .أُواع ِل َن َل ُهم ك ُُّل ما كانوا
ي َ ْب َحثو َن َع ْن ُهِ ،ل�أنَّ ُهم َل ْم يَكونوا ي َ ْطلُبو َن
ِل�أنْف ُِسهِم ،ب َ ْل َلنا كانوا يَتَنَ َّب أاو َن ب ِ
ِهذ ِه
ال�أُمو ِر ا َّلتي أُا ْع ِلنَ ْت َلكُم ال� آ َن ،ال�أُمو ِر
س ا َّلذي
ا َّلتي ب َ َّش ْرناكُم بِها بِرو ِح الق ُُد ِ
الس ِ
ماء ،ال�أُمو ِر ا َّلتي تَتَ َش ّهى
أُا ْر ِس َل ِم َن َّ
ال َملائكَ ُة أا ْن تَ ْن َح ِن َي ُم َح ِّدق ًة فيها.
13
قاء أافْكا ِركم َوتَيَقَّظوا
ِلذا َم ْن ِطقوا أا ْح َ
تَماماً َوا ْرجوا الف ََر َح ال�آتي اإ َليكُم في
ُظهو ِر َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح14 ،ك أَاول� ٍد
الش َه ِ
وات
ُمطيعي َنَ ،ول� تَ ْشتَ ِركوا في َّ
السابق ِة ا َّلتي كُ ْنتُم تَ ْشتَهو َن بِلا َم ْع ِرفَ ٍة.
ّ
َ 15ول ِك ْن كونوا ِق ّديسي َن في ك ُِّل سي َر ِتكُم،
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وسِ 16 .ل�أنَّ ُه
كَما أا َّن ذ ِل َك ا َّلذي َدعاكُم قُ ّد ٌ
ْتوب« :كونوا ِق ّديسي َن كَما أانّي أانا
َمك ٌ
وسَ 17 ».واإ ْن كُ ْنتُم تَ ْدعو َن أاباً
أايضاً قُ ّد ٌ
ذ ِل َك ا َّلذي ل� ُمحاباةَ ِع ْن َدهَُ ،ويُحا ِك ُم ك َُّل
ب أا ْعما ِل ِه ،فَبِخو ٍ
اإنْسا ٍن ِب َح َس ِ
ف ا ْسلُكوا
في َزما ِن تَ َغ ُّر ِبكُم هذا18 ،عا ِلمي َن أانَّ ُه
يس ِب ِف َّض ٍة تَ ْبلى َول� ب َِذ َه ٍ
ب فُديتُم ِم َن
َل َ
ال� أ ْعما ِل البا ِطلَ ِة ا َّلتي تَلَقَّيتُموها ِم ْن
ا آبا ِئ ِكمَ 19 ،ول ِك ْن ب َِد ٍم غا ٍلَ ،د ِم َح َم ٍل ل�
يب َول� َد َر َن فيهَ ،و ُه َو ال َمسي ُح20 .ذ ِل َك
َع َ
ا َّلذي َسبَ َق أا ْن فُ ِر َز ِل ِ
س
هذ ِهِ ،م ْن قَ ْب ِل تَ ْأاسي ِ
العا َل ِمَ ،و َظ َه َر في ا آ ِخ ِر ال� أ ْز ِمنَ ِة ِل� أ ْج ِلكُم،
 21أانْتُم ا َّلذي َن ب ِ
ِواس َط ِت ِه ا آ َم ْنتُم بِالل ِه ا َّلذي
أاقا َم ُه ِم ْن بَي َن ال� أ ْم ِ
وات َو أا ْعطاهُ َم ْجداً
ِلكَي يَكو َن اإيمانُكٌم َورجا ُؤكم في الل ِه،
22
صير ُمق ََّد َس ًة في طا َع ِة
َونُفو ُسكم تَ ُ
ال َح ِّق َو ُم ْمتَ ِلئَ ًة َم َح َّب ًة بِلا ِر ٍ
ياءَ ،وتَكونو َن
ِم ْن قَ ْل ٍ
ب طا ِه ٍر َوكام ٍل ُم ِح ّبي َن ب َ ْع ُضكُم
س ُو ِل ْدتُم ثا ِنيَ ًة ،ل� ِم ْن
ب َ ْعضاً 23 ،ك أَُانا ٍ
َز ْر ٍع ي َ ْبلى ،ب َ ْل ِم ّما ل� ي َ ْبلىِ ،بكَ ِل َم ِة الل ِه
ال َح َّي ِة القائم ِة اإلى ال�أب َ ِدِ 24 .ل� أ َّن «ك َُّل ب َ َش ٍر
كَ ُع ْش ِ
ب ال َح ْق ِل َوك َُّل بَها ِئ ِه كَ َز ْه ِر ال َح ْق ِل.
الز ُهر 25وكَ ِل َم ُة اإلهِنا
يَيبَ ُس ال ُع ْش ُب َوي َ ْذب ُ ُل َّ
تَ ْثبُ ُت اإلى ال�أب َ ِدَ ».و ِ
هذ ِه ِه َي الكَ ِل َم ُة ا َّلتي
ب ُ ِّش ْر ُتم بِها.

25-16:1

من َل
عاكنْ .
ّوس ها ْك َل َد ْ
كَما َل ّواِ َقد ْ
ّيسين كَما َل انا زاِ
توب« :كونوا َقد ْ
َم ْك ْ
َقدّوس اَناْ ».و َل كان ت َْس َّمو ْن ا ْآب ها ْك
من اأ َّح ْد ،ويح ِاك ْم
َل ما ع ْندو اأ َّح ْد اَأ ْح َس ْن ْ
ك ّل انْسان ْبموجب ا ْعمالوْ ،ب َخوف ْاسل ْكوا
فضة
كن ها ْذ ،واعرفوا م ُو ْب َّ
َ
ف َزما ْن غ ْرب ْت ْ
َيتن من ا ْعمال البا ْط ِلة
ت ْبلى ْولا ْب َذ َهب انْ َفد ْ
لى ب َد ْم غال،
ْكنَ ،ب ِ
من اَأ َّبهات ْ
َل ْاس َت َل ْمتنا ْ
يب يا لَ ْط َخة ما ِفيوْ ،وه ّواِ
َد ْم خاروفْ َع ْ
من َقبل ْت َع َّي ْن لَهاي،
ال َم ْ
سيح .ها ْك َل ْ
ف ف اآِخر
من َقب ْل َتاأسيس ال ّدنْي ِا .وان َكشَ ْ
ْ
تن
ال َّز ْ
تن َل بيدو اآ َم ْن ْ
مانات لَخاط ْركن ،اأنْ ْ
من َبين ال َميتينْ ،و َعطا ُه
بالله َل َق َّيمو ْ
ف
َم ْجدْ ،بشان ايمانْكن ْو َرجاكن يكو ْن َ
ف طاعة
فوسكن تْس ِير ْم َقد َِّسة َ
الله ،ونْ ْ
الح ْق ،وتْكو ْن م ْتل ِّية ْم َح ِّبة َبلا نفاق ْبشا ْن
َ
ين
من َق ْل ْب طاهر ْوكامل تْكونون ْمح ّب ْ
ْ
ِ
س ول ْد ْتن من ْجديد،
لَ َبعضْ ْ
كن .كَما نا ْ
من َل م ُو ي ْبلى،
من بز ْر ي ْبلىَ ،ب ِ
لى ْ
م ُو ْ
من َل
الح ِّية َل تْقو ْم للا َ َب ْدْ .
ْبك ْلمة اَلله َ
شيش واِْ ،وك ْل كَواسو
«ك ْل َبشَ ْر كَما َ
الح ْ
الحشيش ْوي ْذ َبل
الحق ْل .ينْشَ ف َ
كَما َز ْهر َ
ال َّزه ْر ،وك ْلم ْة اإ ْلهنا قاي ِمة للا َ َب ْد»ْ .وهاي
تن ِفيا.
ي ِا الك ْل ِمة َل ت َْبشَّ ْر ْ
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2
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َبقى ك ّبوا ك ْل شَ ّران ِّية ْوك ْل غش ْونفاق
سْ ،وكونوا
ْو َح َسد ْو َحكي َع النّ ِا ْ
كَما اولاد ْزغا ْر ْ
واش َت َهوا الك ْل ِمة كَما َل
َظيف ُروحاني ْبشا ْن ِفيا
ليب ن ْ
تْكو ْن َح ْ
يتن َط ّي ْب واِ
ت ْر َبو ْن َ
تن َوا َر ْ
لاصَ ،ل ذ ْق ْ
للخ ْ
الحي َل
الح َجر َ
ال َّر ْبَ ،ل ل ُه ت ْت َق َّربو ْن ،لَ ّواِ َ
س مخْ تار ْم َك َّر ْم واِ ع ْند
سَ ،ب ْ
ْاح َتقَرو ُه النّ ِا ْ
تن كَما ْاحجا ْر َح ّية انْ َب َنوا ْوكونوا
اَلله .وانْ ْ
ّيسين ي ْر َفعو ْن
َهياك ْل ُروحان ِّية ْوك ََه َنة َقد ْ
بايح ُروحان ِّية َمقبولِة قدّام اَلله بي ْد َيس ُوع
َذ ْ
سيح.
ال َم ْ
من َل قال ال ّ ْكت ِا ْب« :هاي اَنا اأ ْ
ف
حط َ
ْ
ف راس
َص ْهيو ْن َح َج ْر َم ْفحوص ْوكَريم َ
من ِفيو م ُو ي ْط َل ْع َمخْ جولْ».
الق ْرن ِّيةْ ،و َل ياآ ْ
طت َهال َك ِ
رامة.
لكن اأنْتن المومنين انْ َع ْ
َبقى ْ
{«ح َج ْر َل ن ََجقو ُه
س لَوك الم ُو
ْ
طايعينَ ،
َب ْ
الم ْعمارچ ِّية ُه ّواِ صا ْر لَراس الق ْرنِ ِّية}».
َح َج ْر َع َث َرة ،كافْ شَ كْ .وي ْت َع ْث َورون ْبهاي
من لَهاي ْت َع َّينوا.
َل م ُو يطيعون الك ْل ِمةْ ،
كوت
تن نَس ْل مخْ تا ْر يخْ دم ال َم َل ْ
س انْ ْ
َب ّ
َّسَ ،جما َعة
خ ْد ِمة ك َْهنوت ِّية ،شَ ْعب ْم َقد ْ
ْم َن ّجايِة ْبشان ت َْبشرون ْب َعظاي ْم ْ
هاك َل
من
عاكن م الع ْت ِمة لَنورو الفاض ْلَ .ل ْ
َد ْ
الس ْع
تن َم ْح ْ
َقب ْل ما ك ْن ْ
س َّ
سوبين شَ ْع ْبَ ،ب ّ
2

3

4

5

6

7

8
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فَا ْط َرحوا َع ْنكُم ك َُّل َش ٍّر َوك َُّل ِغ ٍّش
َو ِر ٍ
ياء َو َح َس ٍد َوا ْغ ِتيا ٍ
بَ 2 .وكونوا
ك أَا ْطفا ٍل َمولودي َن َوا ْشتَهوا الكَ ِل َم َة كَلَبَ ٍن
ص3 ،اإ ْن
نَ ِق ٍّي رو ِح ٍّي ِلكَي بِها تَ ْنموا ِلل َخلا ِ
الر َّب 4ا َّلذي
ُذ ْقتُم َو َو َج ْدتُ ْم أانَّ ُه َط ِّي ٌب ُه َو َّ
اإ َلي ِه تَتَق ََّدمو َن ا َّلذي ُه َو ال َح َج ُر ا َّلذي َر َذ َل ُه
اسَ ،ول ِك َّنه ُم ْختا ٌر ُمك ََّر ٌم ِع ْن َد الل ِه
ال ّن ُ
َ 5و أانْتُم ك أَا ْحجا ٍر َح َّي ٍة كونوا َم ْب ِن ّيي َن َوصيروا
َه َ
ياكل رو ِح َّي ًة وكَ َهنَ ًة ِق ّديسي َن ِل إ� ْصعا ِد
أ
مام الل ِه ب ِ
ِواس َط ِة
ذَبائ َح رو ِح َّي ًة َمقْبو َل ًة ا َ
يَسو َع ال َمسي ِح.
قيل في ال ِكتا ِ
ِ 6ل�أنَّ ُه َ
ب« :ها أانَذا أا َض ُع
س
في ِص ْهيَو َن َح َجراً ُم ْختَبَراً كَريماً في َر ْأا ِ
الزا ِوي َ ِةَ ،وا َّلذي ي ُ ْؤ ِم ُن ِب ِه ل� ي َ ْخزى».
ّ
أ
أ
ُ
 7اإذاً َلكُم انْتُم ا ْع ِطيَ ْت ِ
هذ ِه الكَرا َم ُة.
أا ّما ِل� أ َ
ولئك غَي ِر ال ّطائعي َن«{ ،فال َح َج ُر
رفض ُه الب ّناؤو َنُ ،ه َو قَ ْد صا َر َر ْأا َس
ا َّلذي َ
الزاوي َ ِة»}َ «8 ،ح َج ُر َعثْر ٍة َو َص ْخرةُ َش ٍّك».
ّ
أ
َوي َ ْعثُرو َن ِب َع َد ِم طا َع ِة الكَ ِل َم ِةِ ،ل�نَّ ُهم
ِلهذا ُم َع َّينو َن 9 .أا ّما أانْتُم فَنَ ْس ٌل ُم ْختا ٌر
يَكْ َه ُن ِل َملَكو ٍ
تَ ،ش ْع ٌب ُمق ََّد ٌسَ ،ج ْم ٌع
ُمنَ ّج ًى ِلكَي تُبَ ِّشروا ِب َعظائ ِم ذ ِل َك ا َّلذي
َدعاكُم ِم َن ال ُّظ ْل َم ِة اإلى نو ِر ِه الفَضي ِل.
 10أانْتُم ا َّلذي َن قَ ْبلا ً َل ْم تَكونوا َم ْحسوبي َن
َش ْعباً ،أا ّما ال� آ َن ف ََش ْع ُب الل ِهَ ،ول� كُ ْنتُم
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فاض ْت َعلَيكُم
َم ْرحومي َن ،أا ّما ال� آ َن فَق َْد َ
الر ْح َم ُة.
َّ
11
أ
أ
ل�ء
يا ا ِح ّبائي! ا ْطلُ ُب ِم ْنكُم كَنُ َز َ
َوكَ ُمتَ َغ ِّربي َن :انْف ِ
َصلوا َع ْن ك ُِّل َش َه ِ
وات
س.
ال َج َس ِد ا َّلتي تَ ُش ُّن َح ْرباً َعلى ال َّنف ِ
12
أ
س
مام ال ّنا ِ
َو ْلتَكُ ْن تَ َص ُّرفاتُكم َح َسنَ ًة ا َ
ِالش ِّر
ِليَرى ا َّلذي َن يَتَكَ َّلمو َن َع ْنكُم ب َّ
أا ْعما َلكم ال َح َسنَ َة فَيُ َم ِّجدوا الل َه في يَو ِم
س ِم ْن
ْضعوا ِلك ُِّل ال ّنا ِ
ال� ْم ِتحانِِ 13 .اخ َ
أا ْج ِل الل ِهِ ،لل ُم ِ
لوك ب َِسبَ ِ
ب ُس ْلطا ِنهم،
َ 14و ِلل ُحكّا ِم ِل�أنَّ ُهم ِم ْن ُه ُهم ُم ْر َسلو َن
الش ِّر َواإكْرا ِم فَ َعلَ ِة ال َخي ِر.
ِل ُمعاقَبَ ِة فَ َعلَ ِة َّ
ِ 15ل� أ َّن اإرا َدةَ الل ِه ِه َي هكَذا :أا ْن تُ ْغ ِلقوا
ب أِا ْعما ِلكُم ال َح َسنَ ِة ف ََم ال َح ْمقى ا َّلذي َن ل�
يس
ي َ ْع ِرفو َن الل َه 16 .ك أَُانا ٍ
س أا ْحرا ٍرَ ،و َل َ
طاء ِل َش ِّر ِهم ،ب َ ْل
ك أَُانا ٍ
س ا َّتخذوا ُح ِّريَّتَهم ِغ ً
كَ َع ِ
بيد الل ِه17 ،ا ْحتَ ِرموا ك َُّل اإنْسانٍ ،أا ِح ّبوا
ال إ�خ َْوةَ ،خافوا الله َوا ْحتَ ِرموا ال ُم َ
لوك.
ْضعوا ِل� أ ْسيا ِدكُم
َ 18وال َع ُ
بيد بَينَكُمِ :اخ َ
لصالحي َن َوال ُمتَ ِ
ِب َخو ٍ
واضعي َن
ف ،ل� ِل ّ
ِم ْن ُه ْم فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل ِللقُسا ِة ال� أ ْجلا ِ
ف أايضاً.
19
أ
مام الل ِه ِل� أ َ
ولئك
ِل�أنَّ ُه يو َج ُد ِن ْع َم ٌة ا َ
ا َّلذي َن ِم ْن أا ْج ِل َضمي ٍر َح َس ٍن يَتَ َح َّملو َن
الض ِ
يقات ا َّلتي تَ أاتي َعلَيهِم ُظ ْلماً.
ّ
أ
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن ب َِسبَ ِ
ب َحماقا ِتهِم
ِ 20ل� َّن
الضيقا ِت ،أا ُّي َم ْج ٍد يَكو ُن َل ُهم؟
يَتَ َح َّملو َن ّ

20-11:2

الس ْع
تن َم ْر
ْ
شَ ْعب اَللهْ ،ولا ك ْن ْ
س َّ
حومينَ ،ب ّ
فاضت َع َليكن ال َّر ْح ِمة.
ْ
كن كَما ضْ يوف
لب م ْن ْ
يا َم ْحبوبيني اأ ْط ْ
من ك ْل شَ ْهوات
ْوكَما غ ْرب ،انْق ْطعوا ْ
فسْ .و َخلّي يكو ْن
َّ
الج َس ْد َل تْحارب ال َّن ْ
ِ
سلو ْككن ْك َويّس قدّام النّاس ْبشان َهو ْك
يكن بالشَّ ّر َيرون ا ْعمالكن
َل ْ
يح َكو ْن َع َل ْ
ال ّ ْك َو ِ
ويس ْبحون َلالله ف َيوم الا ْمتحا ْن.
يسة َ
س لَخاطر اَلله،
كونوا خاضْ ْ
عين لَك ّل النّ ِا ْ
لهن س ْل َطة ،وللحكّا ْم
من َل ْ
للّملو ْكْ ،
عوثين ل ْمجازا ْة فا ْعلين
من َل منّو ن ِا َم ْب ْ
ْ
من َل
الخي ْر.
الشَّ رْ ،و َت ْعظي ْم فا ْعلين َ
ْ
كذاِ ي ِا اإرادة اَللهَ :ت ت ْقفلو ْن با ْعمالكن
ال ّ ْك َو ِ
يسة ث ّم الاَغبيا َل م ُو ي ْعرفون اَلله.
س َس َووا
كَما ن ِاس ْ
احرارْ ،وم ُو كَما ن ِا ْ
لى كَما َعبيد اَلله،
تن َغطا لَشَ ّر ْنَ ،ب ِ
ح ّريّ ْ
ْكن ح ّبوا،
لك ّل انْسان ْ
احت ْرموا ،لاخوت ْ
ْومن اَلله خافوا ْوللّملوك ْاحت ْرموا .وال َعبي ْد
لاسيا ْدكن ْب َخوفْ  ،م ُو
َبينكن ،اخْ َضعوا ْ
للقاسيين
عينَ ،ب ِ
س ّ
حين والمتْواضْ ْ
للصالْ ْ
لى ْ
َب ْ
من َل في ن ْع ِمة ع ْند اَلله لَو ْك
َّ
بين زاِْ ،
الص ْع ْ
ذيقات
س ي ْت َح َّملو ْن
ْ
َل ْبشا ْن َضمير ْك َويّ ْ
ين بالظ ْل ْمَ .هو ْك َل ْبشا ْن
َل تجي َع َل ْ
يش َح ْم ْد
َح
ماقاتن ي ْت َح َّملون ال ّذ ْ
ْ
يقات اَأ ْ
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 1بطرس

6:3–21:2

س
لنَ .ب ِ
َت يكو ْن ْ
لى َو ْق ْت َل ت َْسون ْك َويّ ْ
ويذايقوكن ْوت ْت َح َّملو ْن ،هاك ال َو ْق ْت ي ْگ َب ْر
من َل لَهاي انْ َد َعيتن،
كن ع ْند اَللهْ .
َح ْم ْد ْ
مات لَخاطرنا ْو َخلّى لنا ق ْدوِة
سيح زاِ ْ
ال َم ْ
ْبشا ْن ن ْمشي َخ ْلفو« .ها ْك َل ما َسوى
غش ف ث ّمو ».ها ْك َل
َخط ِّية ْولا انْ َو َج ْد ْ
يح ّقرْ ،وي ْتاَألَّم ْوم ُو َيه ّد ْد،
كا ْن ي ْت َحقَّر ْوم ُو َ
يسلّ ْم ح ْكمو لحاكم ال َعدلْ.
َب ِ
لى كان َ
ف َج َسدو
عن َ
ْو َح َم ْل َخط ّياتْنا كلّن ْوط ِالَ ْ
عيش.
يتين َ
َّ
للصليبْ ،بشا ْن َم ْ
للخط ِّية ْبب ّرو نْ ْ
تن
من َل
ْ
ضايعين ك ْن ْ
ْ
َيتنْ .
بج ُروحاتو انْشَ ف ْ
ِ
الس ْع لع ْن ْد راعي
كَما الخوا ْ
ريف ،وت َْر َّجعتن َّ
كن.
فوس ْ
ْوحارس نْ ْ
21

22

23

24

25

3

تن زاِ النّ ْسوان اخْ َضعوا
وكذاِ أا ْن ْ
كن َهو ْذ َل م ُو يطيعون الك ْل ِمة.
لا ْز ْ
واج ْ
س ت ْر َبحوو ْنَ ،و ْق ْت َل
ْبسلو ْككن ال ّ ْك َويّ ْ
تسلكو ْن .ولا ت ْت َز َّينون
َيرون ْب َخوف ْوع ِّفة ْ
ياغات
وس ْ
ْبزي ِنة ب ّران ِّيةْ :ب َضفاي ْر شَ ع ْر ْ
كن ْ
لى ْت َز َّينوا بانْسان
َذ َه ْب يا َحويس ْثقالَْ .ب ِ
ال َق ْلب المخْ في ،بال ّر ُوح الم ْتواض ْع َل م ُو
من َل كذاِ
ي ْف َس ْد ،زي ِنة ْم َع َّظ ِمة ع ْند اَللهْ .
ّيسين َل كا ْن
زاِ م القَديم النّ ْسوان ال َقد ْ
عين
ي ْر َجون اَللهْ ،م َز َّي ِنة كانت نْفوسن ْوخاضْ ْ
واجن .كَما َل سا َرة خاضْ َعة
كانوا لا ْز ْ
2

3

4

5

6
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َول ِك ْن حي َن تَ ْف َعلو َن َح َسناً َويُضايِقونَكُم
َوتَتَ َح َّملو َن ،حينَ ٍ
ئذ يَكْبُ ُر َم ْج ُدكُم ِع ْن َد
الل ِهِ 21 .ل�أنَّكُم ِلهذا ُدعيتُ ْم ِل� أ َّن ال َمسي َح
مات ِع َوضاً ع ّنا َوتَ َر َك َلنا هذا
أايضاً َ
ال ِمثا َل ِلكَي تَسيروا ُم ْقتَفي َن خُطاهُ.
«22ذ ِل َك ا َّلذي َل ْم ي َ ْف َع ْل َخطيئَ ًة َول� ُوج َِد
ِغ ٌّش في فَ ِم ِهَ 23 ».
ذاك ا َّلذي كا َن ي ُ ْشتَ ُم
هد ُد ،ب َ ْل ي ُ َس ِّل ُم
َول� يَش ِت ُم ويَتَ أا َّل ُم َول� ي ُ ِّ
قَ ِ
ض َّيتَ ُه اإلى قاضي ال َعدال ِةَ 24 .و َح َم َل
َخطايانا كُ َّلها َو أا ْص َع َدها في َج َس ِد ِه اإلى
الصلي ِ
وات
بِ ،لكَي نَ ْحيا ِبب ِِّر ِه َونَ ْح ُن أا ْم ٌ
َّ
25
أ
ِلل َخطيئَ ِةِ .ب ُجرو ِحه ُشفيتُمِ .ل�نَّكُم كُ ْنتُم
َالخرا ِ
ضا ّلي َن ك ِ
ف َو ُر ِد ْدتُ ُم ال� آ َن اإلى راعي
َو ُم ْفتَ ِق ِد نُ ِ
فوسكُم.
ْض ْع َن
ساء اخ َ
َوهكَذا أانْتُ َّن أايَّتُها ال ِّن ُ
ل� أ ْزوا ِجكُ َّن ا َّلذي َن ل� يُطيعو َن الكَ ِل َم َة.
بِسلو ِككُ َّن ال َح َس ِن تَ ْقتَنو ُهم2 ،حي َن ي َرو َن
أانَّك َُّن ِب َخو ٍ
ف َو َطها َر ٍة تَ ْسلُكْ َنَ 3 .ول�
ِضفائ ِر َش ْع ِرك َُّن
تَ ْز َد َّن بِزينَ ٍة خا ِر ِج َّي ٍة ،ب َ
ِ
ب أاو ِثيا ٍ
صاغات َذ َه ٍ
فيس ٍة.
َو َم
ب نَ َ
 4ول ِكن تَ َزيًّ ًّن ِب إانْسا ِن ال َق ْل ِ
في،
ب ال َخ ِّ
ِالرو ِح ال ُم ِ
تواض ِع ا َّلذي ل� يَف ُْس ُد ،زينَ ًة
ب ّ
أ
مام الل ِهِ 5 .ل�أنَّ ُه هكَذا أايضاً
ُم َع َّظم ًة ا َ
يسات ال َّلواتي كُ َّن ي َ ْرجي َن
ساء ال ِق ّد ُ
ال ِّن ُ
الل َه ُم ْزدان ًة كانَ ْت نُفو ُس ُه َّن َو ِ
خاضعا ٍ
ت
كُ َّن ل� أ ْزوا ِج ِه َّن6 .كَما كانَ ْت سا َرةُ ِ
خاضع ًة
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 1بطرس
راهيم َوتَ ْدعوهُ « َس ِّيديِ »،ت ْل َك ا َّلتي
ِل إ�بْ َ
تُص ِب ْح َن بَنا ٍ
ت َلها أبا ْعما ٍل صا ِل َح ٍة غ ََير
ت ِم ْن أا ِّي َخو ٍ
خائفا ٍ
ف.
اسكُنوا
َ 7وهكَذا أانْتُم يا ِرجا ُلْ ،
َم َع ِنسائكُم ِب َم ْع ِرفَ ٍةَ ،وكَاآ ِنيَ ٍة َضعي َف ٍة
ثات
عا ِملو ُه َّن بِا ْح ِترا ٍم ِل�أنَّ ُه َّن أايضاً وا ِر ٌ
َم َعكُم َمو ِهبَ َة ال َحيا ِة ال�أبَديَّ ِةِ ،لكَي ل�
عاق َصلواتُكُمَ 8 .و أا َخيراً كونوا َجميعاً
تُ َ
في وِفاقٍُ ،متَ أا ِّلمي َن َم َع ال ُم أتا ِّلمي َنُ ،م ِح ّبي َن
ب َ ْع ُضكُم ب َ ْعضاً َحنوني َن َو ُم ِ
تواضعي َن.
9
قاء َش ٍّر ل� تُجازوا اإنْساناً َول�
َوب َِش ٍّر ِل َ
س َ
هذي ِن
قاء َشتي َم ٍة ،ب َ ْل ِب َعكْ ِ
ب َِشتيم ٍة ِل َ
با ِركواِ ،ل�أنَّكُم ِلهذا ُدعيتُ ْم ِلتَر ِثوا ب َ َركَ ًة.
ِ 10لذا « َم ْن أارا َد ال َحياةََ ،و أا َح َّب أا ْن يَرى
الش ِّر،
أايّاماً صا ِل َح ًة ،فَ ْليَ ْحف َْظ ِلسانَ ُه ِم َن َّ
َو َش َفتَي ِه ِم ْن كَلا ِم ال َمكْ ِرِ 11 .ليَ ِح ْد َع ِن
لاحَ ،وي َ ْطلُ ِ
لام
َّ
الص َ
ب َّ
الش ِّر َو ْليَ ْف َع ِل َّ
الس َ
12
الر ِّب َعلى
َويَجِ َّد في اإثْ ِر ِهِ ،ل� أ َّن َعينَ ِي َّ
ماع اإ َليهِمَ ،ول ِك َّن
ال�أبْرا ِر َو أُا ُذنَي ِه ِل ْ
لاس ِت ِ
الر ِّب ِض ُّد ال� أ ْشرا ِرَ 13 ».وم ْن ي َ ْف َع ُل
َو ْج َه َّ
للصالحا ِت.
ِبكُم َش ًّرا اإ ْن ِص ْرتُم غَيوري َن ّ
َ 14واإ ْن أتا َّل ْمتُم ِم ْن أا ْج ِل الب ِِّر فَطوباكُم.
َول� تَخافوا ِم َن ا َّلذي َن يُخيفونَكم َول�
تَ ْض َط ِربواَ 15 .ول ِك ْن قَ ِّدسوا في قُلو ِبكُم
سيحَ .وكونوا ُم ْستَ ِع ّدي َن
الر َّب ال َم َ
َّ
ِل ُمحا َّج ِة ك ُِّل َم ْن يُطا ِلبُكم ِبكَ ِل َم ٍة َع ْن َر ِ
جاء

15-7:3

«س ّيدي »،ها ْك َل
ْ
كانت لا ْبراهي ْم وت َْس ّميو َ
خايفين
نات با ْعما ْل صالْ َحة م ُو
تْس ِيرولا َب ْ
ْ
من َخوفْ .
ْ
ِ
ِ
نسوانكن
وانْ ْ
تن كذا يا ْرجال ْاسكنوا َمع ْ
ْب َم ْعر ِِفة ْوكَما َل يكونو ْن َفراي ْغ َضعي ِفة
كن
عن ْ
من َل هنّ ِا زاِ َم ْع ْ
باحترا ْمْ ،
تْعا َملوا َم ْ
الحياة الا َأ َب ِد ِّية ْبشا ْن لا ت ْثقَلو ْن
يو َرثو ْن َعط ّية َ
كن
َ
ْكن .ف الختام كونوا ك ْل ْ
ف َصلاوات ْ
ف َو َج ْع َبعضْ كن،
ْحسو ْن َ
ف اتّفاق ،ت ّ
عين.
كنَ ،حنونين ْومتْواضْ ْ
ين لَ َبعضْ ْ
ْمح ّب ْ
و ْبشَ ر ْقبا ْل شَ ْر لا تْج ِا َزون انْسانْ ،ولا
لى ْقبا ْل َهو ْذ ب ِا ْركوا،
ْب َمخّير ْقبا ْل َمخّي ْرَ ،ب ِ
من َل هاي انْ َد َعيتن ْبشا ْن تو َرثو ْن َب َر ِكة.
ْ
ويحب يرى اِيّا ْمِ
الحيا ْة،
َبقى « َل يريد َ
ْ
يحفظ لْس ِانو م الشَّ ر،
صالْ َحةَ ،خلّي ْ
الغشَ .يب ّع ْد م الشَّ ْر
ْوشف ِاترو ْ
من كَلام ْ
السلامْ ،وي ْعدي
ويسي َخيرْ ،وي ْطلب َّ
َ
ين،
من َل َعي َنين ال َّر ْب َع البا ّر ْ
َخ ْلفوْ .
س و ّچ ال َّر ْب ض ّد
تس َم ْع ْ
َواذانو ْبشا ْن ْ
لنَ ،ب ْ
فيكن شَ ْر َل
يسي ْ
الشَّ ّر ْ
يرين ».و َم ْن واِ َل َ
س حتّى
ص ْر ْتن َغ ّيورين لا ْعمال َ
الخي ْرَ .ب ْ
تن لَخاطر الب ْر طوباكنْ .ولا تْخافو ْن
َل ْتاَألَّ ْم ْ
لى
من َهو ْك َل َ
يخوفوكن ْولا ت ْنه ْبطو ْنَ ،ب ِ
ْ
َق ْدسوا ف ْقلو ْبكن ال َّر ّب ال َمسيحْ .وكونوا
من
واب َعلى ك ْل ْ
ْ
مس َتعدّين تْر ّدو ْن َج ْ
ِ
كن.
كن ك ْلمة َعلى َرجا اإيمانْ ْ
لب م ْن ْ
ي ْط ْ
7
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 1بطرس

1:4–16:3

لكن َضمي ْر
َب ِ
تن ْ
لى ْب َتواضع ْو َخوف ،وا ْن ْ
يكن كَما
صالح ْبشا ْن َهو ْك َل ْ
يح َكو ْن َع َل ْ
ف هاي
يس َت َحو ْن َ
َل يكون َعلى شَ ّريرينْ ،
الصالْ َحة
يح َكو ْن بالباط ْل َعلى سيرتْكن ّ
َل ْ
كن ت ْت َح َّملون ْشرو ْر
ف ال َم ْ
سيح .اَأ ْح َسن لْ ْ
كانت هاي
وانْتن ت َْسون ا ْعما ْل صالْ َحةَ ،ل ْ
من َل
تن ت َْسون ْشرو ْرْ .
اإرادة اَلله ،م ُو وانْ ْ
وح ِدة لَخاط ْر َخط ّياتْنا،
سيح زاِ ْ
مات َك َّرة ْ
ال َم ْ
بكن َلالله.
يين َت ي َق ّر ْ
البا ْر لَخاطر الخا ْط ْ
عاش بال ّر ُو ْح .وك ََر ْز
ْو ْ
مات َّ
بالج َسد ْو ْ
جوزين ف دنْية
فوس َهو ْك َل كانوا َم ْح
ْ
لَ ْن ْ
من َقب ْل ما كا ْن طاعوا
يتينَ .هو ْذ َل ْ
ال َم ْ
نوحَ ،و ْق ْت َل اَأ َم ْر طو ْل بال اَلله َت
ف اِيّ ِام ْ
فس
يس ِي ْر َس ّفي ِنةَ ،على َرجا َتوبتن .و ْثم ْنة انْ ْ
واسطة ال َمي خ ْلصوا .وانْ ْتن
س َد َخلولا و ْب ْ
َب ْ
زاِ َعلاك الشّ كل تخْ َلصو ْن بال َم ْعمو ِذ ِّية ،م ُو
لى
كن م ال َو َسخَ ،ب ِ
َو ْق ْت َل ت َْخ ْسلو ْن َج َس ْد ْ
َو ْق ْت َل تْق ّرو ْن بالله ْب َضمي ْر طاهر ْوب ْقي ِام ْة
ْ
للسما
سيح.
َيس ُوع ال َم ْ
هاك َل علي َّ
ْو َعلى َيمين اَلله واِْ .و َخ َضعولو ال َم ِ
لايكة
ات.
لاطين والق ّو ْ
والس ْ
َّ
16

17

18

19

20

21

22

4

كن
َبقى َل ْتاَألَّم ال َم ْ
سيح لَخاط ْر ْ
تن زاِ ت َْسلَّحوا ْب َهالفك ْر:
َّ
بالج َس ْد ،اأنْ ْ
من ك ّل
ك ْل واِحد يموت ْب َج َسدو َب َّط ْل ْ
717

ِتواض ٍع َو َخو ٍ
فَ ،و َلكُم
اإيما ِنكُمَ 16 .ول ِك ْن ب ُ
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن
مير صا ِل ٌح ِم ْن أا ْج ِل أا َّن
َض ٌ
يَتَكَ َّلمو َن َع ْنكُم أ
س أا ْشرا ٍر
كانَّما َع ْن أُانا ٍ
ي َ ْخ َزو َن ب َِو ْص ِفهِم ُم ْفتَري َن َعلى سير ِتكُم
ال َح َسنَ ِة في ال َمسي ِحِ 17 .ل�أنَّ ُه َخ ٌير َلكُم
أا ْن تَتَ َح َّملوا ُشروراً َو أانْتُم تَ ْع َملو َن أا ْعمال� ً
صا ِل َح ًة اإ ْن كانَ ْت ِ
هذ ِه اإرا َدةُ الل ِه ،ل�
َو أانْتُم تَ ْع َملو َن ُشروراً18 .فَال َمسي ُح أايضاً
مات َم َّرة ً وا ِح َدة ً ِل� أ ْج ِل َخطايانا ،البا ُّر ِم ْن
َ
مات
أا ْج ِل ال ُخطا ِة ِليُ ِّقربَكُم اإلى الل ِهَ .و َ
س
بال َج َس ِد َو َ
ِالرو ِحَ 19 .وكَ َر َز ِلنُفو ِ
عاش ب ّ
أا َ
ولئك ا َّلذي َن كانوا ُم ْحتَ َجزي َن في شيئو َل.
ِ 20
هؤل�ء ا َّلذي َن ِم ْن قَ ْب ُل َل ْم يَكونوا قَ ْد
أاطاعوا في أايّا ِم نو ٍح ،حي َن أا َم َر ْت أاناةُ
الل ِه أا ْن يَكو َن فُ ْل ٌكَ ،على َر ِ
جاء توب ِتهم.
س فَق َْط َد َخلوا اإ َليها َو َخلُصوا
َوث َما ِنيَ ُة نُفو ٍ
ب ِ
ِالماء 21 .ا َّلذي َن أانْتُم أايضاً َعلى ذ ِل َك
ال ِمثا ِل َعي ِنه تَ ْخلُصو َن بِال َم ْعمو ِديَّ ِة ،ل�
الو َس ِخَ ،ول ِك ْن
اإ ْذ تَ ْغ ِسلو َن ال َج َس َد ِم َن َ
ِضمي ٍر طا ِه ٍر و ِب ِقيا َم ِة
اإ ْذ تُ ّقرو َن بِالل ِه ب َ
يَسو َع ال َمسي ِح22 .ذ ِل َك ا َّلذي تَعالى اإلى
الس ِ
ماءَ ،و ُه َو َعلى يَمي ِن الل ِهَ ،و َخ َض َع ْت
َّ
ات.
القو ُ
َل ُه ال َملائكَ ُة َو َّ
السلاطي ُن َو ّ
اإذاً اإ ْن كا َن ال َمسي ُح قَ ْد تَ أا َّل َم ِل� أ ْج ِلكُم
بِال َج َس ِد ،ف أَانْتُم أايضاً تَ َس َّلحوا بِهذا
موت ِب َج َس ِد ِه ك ََّف
ال ِفكْ ِرِ .ل� أ َّن ك َُّل َم ْن ي َ ُ
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َع ْن ك ُِّل ال َخطاياِ 2 ،لكَي ل� نَ ْحيا ِم َن ال� آ َن
فَصا ِعداً ِل َش َه ِ
الزما ِن
وات ال ّنا ِ
س ُم َّدةَ َّ
ا َّلذي في ال َج َس ِد ،ب َ ْل ِل إ�را َد ِة الل ِهِ 3 .ل�أنَّ ُه
الزما ُن ا َّلذي َعبَ َر ا َّلذي َخ َد ْمتُم
يكْفي َّ
السكْ ِر
الوث َ ِن ّيي َن في الفَجا َر ِة َو ُّ
في ِه اإرا َدةَ َ
الشياطي ِن.
الز ْم ِر َو ِعبا َد ِة َّ
َوال َخلا َع ِة َو َّ
َ 4و ُه َوذا ال� آ َن ي َ ْستَ ْغ ِربو َن وي َ ْفتَرو َن
َعلَيكُم ِل�أنَّكُم ل� تَ ْن َغ ِمسو َن َم َع ُهم في
السا ِب َق ِة 5 .أا َ
ولئك ا َّلذي َن
ِت ْل َك ال َخلا َع ِة ّ
َسيُ ْعطو َن ِحساباً ِلل ِه ال َع ِ
تيد أا ْن يَدي َن
ياءِ 6 .ل�أنَّ ُه ِم ْن أا ْج ِل هذا
ال� أ ْم َ
وات َوال� أ ْح َ
س
وات أايضاً ِلكَي يُدانوا كَال ّنا ِ
ب ُ ِّش َر ال� أ ْم ُ
ِالرو ِح.
بِال َج َس ِدَ ،وي َ ْحيَو َن بِالل ِه ب ّ
َّ 7ثم اإ َّن اآ ِخ َرةَ ك ُِّل َش ٍ
يء قَ ِد ا ْقتَ َرب َ ْتِ .لذا
لصلا ِةَ 8 .وقَ ْب َل ك ُِّل َشي ٍء
تَ َعفَّفوا َوتَيَقَّظوا ِل َّ
َم َح َّب ًة َشديدة ً أا ِح ّبوا ب َ ْع ُضكُم ب َ ْعضاًِ ،ل� أ َّن
ال َمح َّب َة تُ َغ ّطي كَثْرةَ ال َخطايا 9 .كونوا
ِم ْضيافي َن ب َ ْع ُضكُم ِللا آ َخ ِر بِلا تَ َذ ُّم ٍر.
َ 10وك ُُّل اإنْسا ٍن ِم ْنكُم ِليَ ْخ ِد ْم بِال َمو ِهبَ ِة ا َّلتي
َلاء صالحي َن
نا َل ِم َن الل ِه َرفاقَه ،ك َُوك َ
ِل ِن ْع َم ِة الل ِه ال ُمتَ َم ِّي َز ِة11 .ك ُُّل َم ْن يَتَكَ َّل ُم،
ليَتَكَ َّل ْم كَكَ ِل َم ِة الل ِهَ .وك ُُّل َم ْن ي َ ْخ ِد ُم،
فَكَما ِم َن الق َُّو ِة ا َّلتي أا ْعطاهُ الل ُهِ ،لكَي
يَتَ َم َّج َد الل ُه ب ِ
ِواس َط ِة يَسو َع ال َمسي ِح،
ذ ِل َك ا َّلذي َل ُه ال َم ْج ُد َوالكَرا َم ُة اإلى أَاب َ ِد
ال�آبِدي َن اآمي َن.

11-2:4

الس ْع َل َبع ْد لا
الخط ّي ْ
َ
اتْ .بشا ْن م َّ
الج َس ْد،
عيش َزما ْن لَ ّواِ ف َّ
لَشَ ْهوات النّ ِاس نْ ْ
راح
َب ِ
من َل ي ْكفى َزما ْن َل ْ
لى لاإ رادة اَللهْ .
تن ِفيو اإرادة ال َوثَنيين ف الفَجا َرة
َل َخ َد ْم ْ
ياطين.
والس َك ْر َ
والخلا َعة وال َّزم ْر و ْعبادة الشَّ ْ
َّ
يكن
الس ْع ي ْت َع َّجبون ْو ْ
يح َكو ْن َع َل ْ
ْوهاي َّ
عن فا ْك َخلاع ْة
من َل م ُو ت ْنج ْرفو ْن َم ْ
بالشَّ ْرْ ،
ساب َلالله ها ْك
َقب ْلَ .هوك َت ي ْع َطون ْح ْ
يبينْ .بشا ْن
يتين وال َّط ْ
َل َت يح ِاكم ال َم ْ
يتين زاِ ْبشا ْن ي ْتحاكَمو ْن
هاي ت َْبشَّ روا ال َم ْ
بالج َس ْد ويعيشو ْن بالله بال ّر ُو ْح.
س َّ
كَما النّ ِا ْ
2

3

4

5

6

بت اآِخْ ر ْة ك ْل شيَ .بقى ْت َعفَّفوا
ق َّر ْ
للصلاة .و َقبل ك ْل شي ْم َح ِّبة
ْ
واص َحوا َّ
كن َخلّي يكون لْكن :ال ّ ْم َح ِّبة
َقو ِّية لَ َبعضْ ْ
ضيفين
ات .كونوا ْم
الخط ّي ْ
ْت َغطّي كثْرة َ
ْ
كن َبلا َل ت ْتاَأ ْفاَأفو ْنْ .وك ّل انْسا ْن
َل َبعضْ ْ
ف َموهب ْة َل نال من اَلله َخلّي
كن َ
م ْن ْ
حين َل ن ْعمة
يخْ د ْم ر َفقو ،كَما وكَلا صالْ ْ
يحكي ،كَما ك ْلمة
من ْ
اَلله ال ّ ْمن َّو َعة .ك ْل ْ
من يخْ د ْم ،كَما
اَلله َخلّي ْ
يحكيْ .وك ْل ْ
من ق ِّوة َل َعطا ُه اَللهْ ،بشا ْن ف
َل يكون ْ
ك ْل شي َل ت َْسو ْن ي ْت َم َّجد اَلله بي ْد َيس ُوع
سيح ،ها ْك َل ل ُه ال َم ْج ْد وال َك ِ
رامة لا َ َبد
ال َم ْ
ين.
دين اآ ّم ْ
الا آ ْب ْ
7

8

9

10

11
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3:5–12:4

جارب
بوبين لا ت ْت َع َّجبو ْن َ
يا َم ْح ْ
ف َت ْ
يكن ،كَما َل تْكو ْن شي
َل تجي َع َل ْ
كن تجي
َغريب يصي ْبكنْ :بشان ا ْمتحانْ ْ
جاربَ .ب ِلى ا ْف َرحوا ْبهاي َل مشْ ت ْركين
َهال َّت ْ
ف اآلام ال َمسيحْ ،بشا ْن كذاِ ف ْظهو ْر
تن َ
انْ ْ
تس َعدو ْنْ .و َل ْت َع َّي ْب
َم ْجدو زاِ ت ْف َرحون ْو ْ
من
سيح
يكن لَخاطر ْاسم ال َم ْ
طوباكنْ ،
ْ
َع َل ْ
س لا
َل ُروح اَلله ال ّ ْم َم َّجد يح ْل َع َل ْ
يكنَ .ب ْ
من لَ ّواِ قات ْل يا َحرامي يا
كن ي ْتاَألَّ ْمْ ،
انْسا ْن م ْن ْ
من لَ ّواِ َمسيحي،
س َل ْتاَألَّم ْ
فاع ْل شَ ْرَ .ب ْ
لى ْب َهالاس ْم نَ ْفسو َخلّي
يستحيَ ،ب ِ
َخلّي لا ْ
من َل ال َو ْق ْت واِ َت ي ْبدي
يس ّبح اَللهْ .
َ
س َل منّا ي ْبدي
الحك ْم ْ
من َبيت اَللهَ .ب ْ
يش ي ِا اآِخْ ر ْة َل م ُو يطيعون ْبشارة
الحك ْم ،اَأ ْ
صَ ،ل م ُو
اَلله؟ ْو« َل كان البا ْر بال ّز ُو ْر يخْ َل ْ
يخاف اَلله والخاطي اَأ ْين ي ْنوج ْد؟» َبقى
َل ي ْتاَألَّمو ْن كَما َل يريد اَللهَ ،خلّي ياأ ْمنون
فوسن للخالق الاَمين با ْعما ْل صالْ َحة.
نْ ْ
لب م الّشْ ي ُو َخة
فيكن اَأنا الشّ ِيخْ
ْ
اأ ْط ْ
َرف ِي ْقكنْ ،وش ِاه ْد اآلام ال َمسيح،
وش ْ
ْ
ريك َم ْجدو َل َت ي ْظ َه ْر ،ا ْر َعوا َرع ّية
لكن ،وا ْع َتنوا عنايِة ُروحان ِّية،
اَلله ال ّ ْم َسلَّ ِمة ْ
لى بالاإ را ِدة ،م ُو ْب َمناف ْع
م ُو بال َم ْجبور ِّية َب ِ
كن .م ُو كَما ْاسيا ْد
بيحةَ ،ب ِ
من ك ْل َق ْل ْب ْ
لى ْ
َق َ
12

13

14

15

16

17

18

19

5
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12يا أا ِح ّبائي! ل� تَتَ َع َّجبوا ِلل َّتجار ِ
ب ا َّلتي
َريب يُصيبُكُم،
تَ ْح ُد ُث َلكُم ك أَانَّها أا ْم ٌر غ ٌ
ِل�أنَّها ِل� ْم ِتحا ِنكُم تَ ْح ُد ُث13 .ب َ ِل اف َْرحوا
ب أِانَّكُم ُم ْشتَ ِركو َن في ا آل� ِم ال َمسي ِحِ ،لكَي
هكَذا في ُظهو ِر َم ْج ِد ِه أايضاً تَف َْرحو َن
اس ِم
َوتَ ْبتَهِجو َنَ 14 .واإ ْن ُع ِّي ْرتُم ِم ْن أا ْج ِل ْ
روح الل ِه ال ُم َم َّج ِد
ال َمسي ِح فَطوباكمِ ،ل� أ َّن َ
ي َ ُح ُّل َعلَيكُم15 .فَق َْط ل� يَتَ أَا َّل ْم اإنْسا ٌن ِم ْنكُم
ب أِانَّ ُه قا ِت ٌل أاو سا ِر ٌق أاو فا ِع ُل َش ٍّرَ 16 .ول ِك ْن
اإ ْن تَ أا َّل َم ب َِو ْص ِف ِه َمسي َح ًّيا ،فَلا ي َ ْخ َج ْل،
ب َ ْل ِليُ َم ِّج ِد الل َه بِهذا ال� ْس ِم َعي ِن ِهِ 17 .ل�أنَّ ُه
َضاء ِم ْن بَي ِ
ت الل ِه.
َ
الو ْق ُت أا ْن ي َ ْب َد أَا الق ُ
أ
ُ
فَ إا ْن كا َن ِم ّنا ي َ ْب َدا ،فَما ا آ ِخ َرةُ ا َّلذي َن ل�
يُطيعو َن بِشارةَ الل ِه؟ َ 18و «اإ ْن كا َن البا ُّر
ديم ال َّتقْوى َوالخا ِط ُئ
بِال َج ْه ِد ي َ ْخلُ ُص ،فَ َع ُ
أاي َن يو َج ُد؟» ِ 19لذا ا َّلذي َن يَتَ أا َّلمو َن ِب َح َس ِ
ب
اإرا َد ِة الل ِهِ ،ليَ ْستو ِدعوا نُفو َس ُهم ب أِا ْعما ٍل
صا ِل َح ٍة ِللخال ِق ال ُمؤتَ َم ِن.
الشي َخ
الشيو ِخ فيكُم أانا َّ
أا ْطلُ ُب ِم َن ُّ
َرفي َقكُمَ ،وشا ِه َد ا آل� ِم ال َمسي ِح،
ريك َم ْج ِد ِه ال َع ِ
َو َش َ
تيد أا ْن ي َ ْظ َه َر2 ،ا ْر َعوا
َرع َّي َة الل ِه ال ُم َس َّل َم َة اإ َليكُمَ ،وا ْعتَنوا بِها
ِاض ِطرا ٍر ب َ ْل بِال إ�را َد ِة ،ل�
رو َح ًّيا ،ل� ب ْ
ِب َمنا ِف َع قَبي َح ٍة ب َ ْل ِم ْن ك ُِّل ال َق ْل ِ
ب3 .ل�
ك أَا ْسيا ِد َرع َّي ٍة ،ب َ ْل كَق ُْد َو ٍة َح َسنَ ٍة َل ُهم.
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الرعا ِة ،حي َن ي َ ْظ َه ُر،
ِلكَي تَنالوا م ْن كَبي ِر ُّ
اإك َ
ْليل ال َم ْج ِد ا َّلذي ل� ي َ ْذب ُ ُل.

لشيو ِخ،
َ 5و أانْتُم أايُّها ُّ
الش ّبا َن اخ َْضعوا ِل ِّ
واض ِع ال ِفكْ ِر ب َ ْع ُضكُم
َوا ْشتَ ِملوا ب ِِش َّد ٍة ِبتَ ُ
ضِ ،ل� أ َّن «الل َه ُمقاو ٌِم ِلل ُمتَكَ ِّبري َن،
ِلبَ ْع ٍ
َو أا ّما ال ُمتَ ِ
واضعو َن فَيُ ْعطيهِم ِن ْع َم ًة».
ديد ِة
واضعوا اإذاً تَ ْح َت ي َ ِد الل ِه َّ
الش َ
 6تَ َ
الو ْق ِ
ت
الق َُّو ِة ِل�أنَّها ِه َي َستَ ْرفَ ُعكُم في َ
ا َّلذي يَجِ ُبَ 7 .و َه ُّمكُم كُ ُّل ُه أا ْلقوهُ َعلى
الل ِهِ ،ل�أنَّ ُه ُه َو ا َّلذي ي َ ْهتَ ُّم ِبكُم8 .تَيَقَّظوا
الشيطا َن كَال� أ َس ِد
َوانْتَبِهواِ ،ل� أ َّن َخ ْص َمكُم َّ
طوف طا ِلباً َم ْن ي َ ْبتَ ِل ُع9 .قاوِموهُ
ي َ ْز أا ُر َوي َ ُ
اإذاً َو أانْتُم ثابِتو َن في ال إ�يمانَِ ،وا ْعلَموا
أانَّ ُه َعلى اإخ َْو ِتكُم ا َّلذي َن في العا َل ِم تَ ْجري
ِ
ل�م عينُهاَ 10 .واإل ُه ال ِّن ْع َم ِة ذ ِل َك
هذ ِه ال� آ ُ
دي ب ِ
ِواس َط ِة
ا َّلذي َدعانا ِل َم ْج ِد ِه ال�أب َ ِّ
يَسو َع ال َمسي ِح ،ذ ِل َك ا َّلذي أا ْعطاناَ ،ونَ ْح ُن
نَتَ َح َّمل ِ
الضيقا ِت القَليل ِة ،أا ْن نَتَق َّوى
هذ ِه ّ
َونَتَثَ َّب َت َونَ َتر َّس َخ ِب ِه اإلى ال�أب َ ِد11 .ا َّلذي
السلطا ُن َوالكَرا َم ُة اإلى أَاب َ ِد
َل ُه ال َم ْج ُد َو ُّ
ال�آبِدي َن ا آمي َنِ 12 .
مات القَليلَ ُة
هذ ِه الكَ ِل ُ
فيما أا ُظ ُّن كَتَ ْبتُها اإ َليكُم ِبيَ ِد سلوانُ َس ال� أ ِخ
المؤ ِم ِنُ ،مبَ ْر ِهناً َوشاهداً أا َّن ِ
هذ ِه ِه َي ِن ْع َم ُة
الل ِه ال َح َّق ُةِ ،
هذ ِه ا َّلتي أانْتُم فيها قائمو َن.
َنيس ُة باب َِل ال ُم ْختارةُ
 13تُ َس ِّل ُم َعلَيكُم ك َ
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لى كَما ق ْدوِة ْك َو ِ
لهنْ .بشا ْن
َرع ِّيةَ ،ب ِ
يسة ْ
َو ْق ْت َل ي ْظ َهر ْگبير ال ّر ْعواِن ،تْنالو ْن منّو
ا ْكليل ال َم ْج ْد َل م ُو ي ْذ َب ْل.
وانْتن الشَّ باب اخْ َضعوا للّشْ ي ُو َخة .و ْت َل َّبسوا
من َل «الله
كنْ ،
ْب ُق ِّوة ْب َتواضع ال َق ْل ْب لَ َبعضْ ْ
طيين
عين ي ْع ْ
رين واِ ،والمتْواضْ ْ
ض ّد ال ّ ْم َگ َّب ْ
ْواضعوا َبقى َت ْحت ايد اَلله
ن ْع ِمة ».ت َ
ف َو ْق ْت
كن َ
هي َت ت ْر َف ْع ْ
الشَّ دي ِدةْ ،
من َل ِّ
كن كلّو حطّو ُه َعلى اَلله،
َل لاز ْم .و َه ْم ْ
اص َحوا وانْت ْبهوا،
فيكنْ .
من َل ه ّواِ ْيه َت ْم ْ
ْ
من َل َعدوكن الشّ ِيطا ْن كَما الا َ َس ْد ي ْزاَأ ْر
ْ
وي َد ّور يري ْد َت ي ْب َل ْع اأ َّح ْد شي .قوموا َبقى
تين ف الايما ْن ،وا ْعرفوا
ف ّ
تن ثا ْب ْ
وچو وانْ ْ
ْكن زاِ َل ف ال ّدنْي ِا تجي َهالاآلا ْم
َعلى اخوت ْ
نَ ْفسا .واإله النّ ْع ِمة ،ها ْك َل َدعانا ل َم ْجدو
سيح ،ها ْك واِ َل
واسط ْة َيس ُوع ال َم ْ
الا َ َبدي ْب ْ
َعطاناَ ،و ْق ْت َل ن ْت َح َّمل ْش َو ِّية ذيقاتْ ،بشا ْن
واسطتو للا َ َب ْدَ .ل
ن ْت َق ّوى ْون ْت َث َّب ْت ونْقوم ْب ْ
والسل َطة وال َك ِ
دين
رامة لا َأ َبد الا آ ْب ْ
ل ُه ال َم ْج ْد َّ
ف راييَ ،ك َت ْب ُت
ينَ .هالك ْلمات ال ّ ْق َلي ْل َ
اآ ّم ْ
المومن ،اَأ َتر ّجى
كن بي ْد س ْلوان ُوس الاَأخ
ْ
لْ ْ
الحقيق ّية ،هاي َل
َو ْاش َه ْد هاي ي ِا ن ْعمة اَلله َ
يكن بيع ْة بابل
انْتن
قايمين ِفيا .ت َْسلَّ ْم َع َل ْ
ْ
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المخْ تا َرة ْوم ْرقس ا ْبنيَ 14 .س ْلموا واِح ْد َعلى َو َم ْرقُ ُس ابْنيَ 14 .س ِّلموا أا َح ُدكُم َعلى
كن َب ِ
لام َم َع َجمي ِعكم
واِحد ْوبوسوا َبعضْ ْ
وسة ْم َقد َِّسةَ .سلا ْم ال� آ َخ ِر ِب ُق ْبلَ ٍة ُمق ََّد َس ٍةَ .س ٌ
أانْتُم ا َّلذي َن في ال َمسي ِح .اآمي َن.
ين.
تن ف ال َم ْ
سيح .اآ ّم ْ
كن َل انْ ْ
َم ْع ك ْل ْ
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مكتوب بطرس
ال َّرسول الثّاني

رسالة بطرس
الرسول الثانية
ّ
ِس ْمعا ُن ب ُ ْط ُر ُس َع ْب ُد َو َرسو ُل يَسو َع
ال َمسي ِح ،اإلى ا َّلذي َن نالوا َم َعنا اإيماناً
ُمساوِياً في ال َغلاو ِة ،بب ِِّر َربِّنا و ُمخ ّل ِصنا
يَسو َع ال َمسي ِحِ 2 .لتَ ْز َد ْد َلكُم ال ِّن ْع َم ُة
لام ِب َم ْع ِرفَ ِة يَسو َع ال َمسي ِح َربِّنا،
َو َّ
الس ُ
3ب َِو ْص ِف ِه َم ْن َو َهبَنا ك َُّل ما ي َ ُخ ُّص الق َُّوةَ
ال إ�له َّي َة ِلل َحيا ِة َوال َّتقْوى ِب َم ْع ِرفَ ِة َ
ذاك ا َّلذي
َدعانا ِب َم ْج ِد ِه َوفَضيل ِت ِه4 ،ال َّل َذي ِن ِبهِما
فيس ًةِ ،لكَي
َو َهبَكم َم َ
واعيد َعظي َم ًة َونَ َ
كاء ال َّطبي َع ِة ال إ�له َّي ِة،
تُصبِحوا ِبهِما ُش َر َ
الش َه ِ
وات ا َّلتي في
ها ِربي َن ِم ْن فَسا ِد َّ
العا َلمِ 5 .لهذا با ِذلي َن ك َُّل ُج ْه ِد ِكم زيدوا
َعلى اإيما ِنكُم فَضيل ًةَ ،و َعلى الفَضيل ِة
َم ْع ِرف ًةَ 6 .و َعلى ال َم ْع ِرفَ ِة ِع َّف ًة َو َعلى
ال ِع َّف ِة تَ َح ُّملا ً َو َعلى ال َّت َح ُّم ِل تَقْوى.

1

1

رس َع ْبد ْو َرسول َيس ُوع
شَ ْمعو ْن ب ْط ْ
سيح ،لَو ْذ َل نالوا َم ْعنا اإيمان ْمس ِاوي
ال َم ْ
في ال َغلاوِةْ ،بب ْر َر ْبنا و ْم َخل ّ ْصنا َيس ُوع
سيح .ت ْنزادو ْن ن ْع ِمة ْو َسلامْ ،ب َم ْعرِف ْة
ال َم ْ
سيح َر ْبنا ،ها ْذ َل َعطانا ك ْل َهو ْذ
َيس ُوع ال َم ْ
للحياة ْو َخوف
لَنّ ِا ْ
من ق ّوة اَلله وي َو ْصلو ْن َ
ف َم ْجدو
واسطة َم ْعرِف ْة ها ْك َل َدعانا َ
اَللهْ ،ب ْ
والفَضي ِلة ،و ْب َهال َم ْج ْد والفَضي ِلة وعو ْد
واسطتن
َعظي ِمة ْوثَمي ِنة َعطاكنْ ،بشان ْب ْ
شركا ال َّطب ِي َعة الاإ ل ِه ِّيةَ ،و ْق ْت َل
تْس ِيرو ْن َ
من َفساد الشَّ هوات َل ف ال ّدنْي ِا.
ْتهربو ْن ْ
كن
و ْبك ْل َهم ْوجه ْد ،زيدوا َعلى اإيمانْ ْ
َفضي ِلةْ ،و َع الفَضي ِلة ع ْل ْمْ .و َع الع ْل ْم ع ِّفة
ْو َع الع ِّفة َت َح ّملْ ،و َع ال َّت َح ّم ْل َخوف اَلله.
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و َعلى َخوف اَلله ْم َو ِّدة اَأ َخو ِّيةْ ،و َع الّم َو ِّدة
سَ .ل انْ َو َجدوا
الا أ َخو ِّية ْم َح ِّبة لك ّل النّ ِا ْ
َهو ْذ فيكن ْوزادوا ،م ُو بطّالين ْولا َبلا َث َمر
سيح.
تْكونو ْن َ
ف َم ْعرف ْة َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
من َل ها ْك َل ما في ع ْندو َهوذ الفَضايل
ْ
ِ
اأ ْعمي وا م ُو يرىْ ،ونسي َت ْطهي ْر َخط ّياتو َل
من َقب ْلَ .بقى بالا َ ْك َث ْر يا اخوتي ا ْه َت ّموا
ْ
كن با ْعما ْل
ْكن واخْ ِتيا ْر ْ
َت ْت َث ْبتو ْن َد ْعوت ْ
من َل َو ْق ْت َل ت َْسو ْن َهو ْذ م ُو
صالْ َحةْ .
من َل كذاِ ْبغنى ت ْن َع َطو ْن َت
تْزلّو ْن اَأ َبداًْ .
كوت َر ْبنا
ت ْدخلون ال َم َلكوت الا َ َبديَ ،م َل ْ
من هاي م ُو
و ْم َخلّ ْصنا َيس ُوع ال َم ْ
سيحْ .
كن دايم ْب َهو ْذَ ،م ْع َل
من َت ْذكي ْر ْ
ك ّل ْوم ْل ْ
الح ْق
عا ْرفين انْ ْ
تن و ْماَأ َّسسين انْ ْ
تن َعلى َه َ
يكن
ها ْذَ .وا ْفتك ْر َعد ْل واِ َت َ
اص ّح ْ
الج َس ْدَ .وانا
َوا َذكّ ْركنْ ،م َق ْد َل انا َ
ف َه َّ
فيف ،كَما َل
اَأ ْعرفْ َج َسدي ْ
رايح واِ َخ ْ
سيح َع َّر ْفنيَ .وا ْه َت ْم زاِ
َر ْبنا زاِ َيس ُوع ال َم ْ
داي ْم َت ت َْسو ْن ذك ْر لَ َهو ْذ َبعد ْطل ُوعي زاِ،
ف َخرافات
من َل م ُو َخ ْل ْ
ْطل ُوعي م ال ّدنْي ِاْ .
ناكن ق ّوة
ْم َف ْب َر ِكة كنّا
رايحين َو ْق ْت َل َع َّر ْف ْ
ْ
لى ْب َعي َنينا
سيحَ ،ب ِ
مجو ْة َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
اَلله ْو ْ
من َل َاخ ْذ من اَلله الا آ ْب
اَأ َرينا َعظامتوْ .
ك ِ
وت م ال َم ْجد
َرامة ْو َم ْج ْدَ ،و ْق ْت َل جا ُه َص ْ
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َ 7و َعلى ال َّتقْوى َم َو َّدة ً أاخَوِ يَّ ًةَ ،و َعلى
ال َم َو َّد ِة ال� أ َخ ِويَّ ِة َم َح َّب ًةِ 8 .ل�أنَّ ُه اإ ْذ تَكو ُن
ِ
هذ ِه َلكُم َوتَ ْزدا ُد ،ل� تَكونو َن ب َ ّطالي َن َول�
بِلا ِثما ٍر تُقي ُمكُم في َم ْع ِرفَ ِة َربِّنا يَسو َع
ال َمسي ِحِ 9 .ل� أ َّن َم ْن ل� تو َج ُد َل َدي ِه ِ
هذ ِه فَ ُه َو
أا ْعمى ل� يَرىَ ،وقَ ْد نَ ِس َي تَطهي َر َخطاياهُ
السا ِل َف ِةِ 10 .لذا بِال�أكْثَ ِر يا اإخ َْوتي ا ْجتَهِدوا
ّ
أا ْن تَ ْج َعلوا َد ْع َوتَكُم َوا ْخ ِتيا َركُم ثابتَي ِن
الصا ِل َح ِةِ ،ل�أنَّكُم حي َن تَ ْف َعلو َن
بال� أ ْعما ِل ّ
ِ
هذ ِه َل ْن تَ ِز ّلوا أابَداًِ 11 .ل�أنَّ ُه َعلى هذا ال َّن ْحو
نى ي ُ ْعطى َلكُم ُدخو ٌل اإلى ال َملَ ِ
كوت
ِب ِغ ً
ال�أب َ ِد ِّيَ ،ملَكو ِ
ت َربِّنا َو ُم َخ ِّل ِصنا يَسو َع
ال َمسي ِحِ 12 .لهذا َل ْن أاتَوانى َع ْن أا ْن
أُا َذ ِّك َركُم دائماً ب ِ
ِهذ ِهَ ،رغ َْم أانَّكُم عا ِرفو َن
َو ُم َؤ َّسسو َن َعلى هذا ال َح ِّقَ 13 .واإنَّ ُه َل ِم َن
ال َع ْد ِل فيما أارى أا ْن أاوق َظكم بِال َّت ْذ ِك َر ِة ،ما
14
الو ْق ِت ا َّلذي
ُد ْم ُت في هذا ال َج َس ِد ،في َ
أا ْعلَ ُم في ِه أا َّن َر َ
حيل َج َسدي َسيَكو ُن قَريباً،
عرفَني أايضاً َربُّنا يَسو ُع ال َمسي ُح.
كَما َّ
َ 15و أا ْهتَ ُّم أايضاً دائماً أا ْن تَ ْصنَعوا ِذكْراً ِل ِ
هذ ِه
ب َ ْع َد خُروجي أايضاًِ 16 .ل�أنَّ ُه َل ْم نَكُ ْن َخ ْل َف
عرفناكم
أا ْمثا ٍل َم ْصنو َع ٍة ِب َف ٍّن سائري َن اإ ْذ َّ
ِبق َُّو ِة الل ِه َو َم ِ
جيء َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح،
َول ِك ْن ُمشا ِهدي َن كُ ّنا ِل َع َظ َم ِت ِهِ 17 .ل�أنَّ ُه
حي َن أا َخ َذ ِم َن الل ِه ال� آ ِ
ب كَرام ًة و َم ْجداً،
وت ِم َن ال َم ْج ِد الفائ ِق ال َع َظ َم ِة:
أاتاهُ َص ٌ
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بيب ا َّلذي ِب ِه ُس ِر ْر ُت»
«هذا ُه َو ابْني ال َح ُ
وت َعينَ ُه َس ِم ْعنا
الص َ
َ 18ونَ ْح ُن أايضاً هذا َّ
س.
اآ ِتياً اإ َلي ِه ،اإ ْذ كُ ّنا َم َع ُه في ال َجبَ ِل ال ُمق ََّد ِ
الصحيح ُة ا َّلتي
َ 19و َلنا أايضاً كَ ِل َم ُة ال ُّن َّبو ِة َّ
تَ ْف َعلو َن َح َسناً اإ ْذ تَ ْن ُظرو َن اإ َليها كَما اإلى
نير في َم ِ
وض ٍع ُم ْع ِت ٍمَ ،ح ّتى يُني َر
ِسرا ٍج ي ُ ُ
الش ْم ُس في قُلو ِبكُم.
ال َّنها ُر َوتُ ْش ِر َق َّ
ْض
َ 20و أانْتُم تَ ْع ِرفو َن أا َّول� ً أا َّن ك َُّل نُبُ َّو ٍة نَق ُ
ِكتابِها ل� ي َ ْح َص ُلِ 21 .ل�أنَّ ُه َل ْم تَ ْأا ِ
ت قَ ُّط
نُبُ َّوةٌ ِب إارا َد ِة اإنْسانٍَ ،ول ِك ْنُ ،م ْنساقي َن بِرو ِح
ناس الل ِه.
الق ُُد ِ
س ،تَكَ َّل َم ال ِق ّديسو َن أُا ُ
ِياء ك ََذب َ ًة أايضاً كا َن في
َول ِك َّن أانْب َ
الش ْع ِ
ب ،كَما َسيَكو ُن فيكُم ُم َع ِّلمو َن
َّ
ك ََذب َ ٌة ي َ ُد ّسو َن ب َِد َع ال َه ِ
لاكَ ،وب َِس ِّي ِد ِهم
اشتَرا ُهم يَكْفُرو َن ،جالبي َن َعلى
ا َّلذي ْ
أانْف ِ
ُسهِ م َهلاكاً َسريعاًَ 2 .وكَثيرو َن
َسيَ ْتبَعو َن نَجا َستَ ُهمَ ،وب َِسبَ ِبهِم ي ُ ْفتَرى
َعلى َطري ِق ال َح ِّقَ 3 .و ِب َط َم ٍع َو ِب ُه ٍ
راء
يُتاجِرو َن ِبكُمِ ،
هؤل�ء ا َّلذي َن ال ُحك ُْم َعلَيهِم
ل� ي َ ْب ُط ُل َو َهلاكُ ُهم ل� ي َ ْن َع ُسِ 4 .ل�أنَّ ُه اإ ْن
كا َن الل ُه َل ْم ي ُ ْش ِف ْق َعلى َملائك ٍة ،ب َ ْل
في َس ِ
لاس ِل ال ِع ْت َم ِة َرماهم اإلى أا ْس َف ِل
سا ِفلي َنَ ،و أا ْسلَ َم ُهم ِليُ ْحفَظوا اإلى َدينون ِة
ال َعذا ِ
بَ 5 ،و َعلى العا َل ِم القَدي ِم َل ْم ي ُ ْش ِف ْق،
ب َ ْل َح ِف َظ نوحاً ثا ِمناً كا ِرزاً ِللب ِِّر ،اإ ْذ َجلَ َب
ال ّطوفا َن َعلى عا َل ِم َعديمي ال َّتقْوى.

2

5:2–18:1

بيب
الفايق ال َع َظ ِمة يقولْ« :هذا واِ ا ْبني َ
الح ْ
الصوت ها ْذ
فرح ُت ِفيو»ْ .و ْ
َل ْ
نحن ِا َل َه َّ
الج َبل
السماْ ،و ْ
نحن ِا َمعو ف َّ
سم ْعنا يجيو م َّ
الص ْح ،هاي
َّس .ولنا زاِ ك ْلمة النّب ِّوة َّ
ال ّ ْم َقد ْ
تن َع َليا كَما َعلى
س َل َطلَّ ْع ْ
َل ت َْسون ْك َويّ ْ
يض ّوي ف م ُو َض ْع عت ْم ،دي لَ َمن
ْسراج َ
كن.
َ
س ف ْقلو ْب ْ
يض ّوي ال ّ ْنهار ْوت ْزرق الشَّ ْم ْ
ِ
تن ت ْعرفو ْن اَأ َّو ْل شيْ ،كتا ْب نب ِّوة ي ْب َط ْل
وانْ ْ
من َل ْب إارادة انْسا ْن ما َج ْت نب ِّوة
ما فيْ .
القدس َح َكوا
لى م ْنساقين ْب ُروح
اَأ َبداًَ ،ب ِ
ْ
ّيسين ن ِاس اَلله.
ال َقد ْ
بين زاِ كا ْن في ف
س اَأنْ ِبيا گ ّذاِ ْ
َب ْ
فيكن زاِ َت يكون
الشَّ ْع ْب ،كَما َل ْ
ْم َع ْلمين گ ّذاِبين يدَخْ لو ْن َتعالي ْم َه ْ
لاك
راهن ي ْكفرون،
بالس ّي ْد َل ْاش َت ْ
َعوجاْ ،و َّ
سن َهلا ْك .و ْكثي ْر
ْو َخفيف يجيبو ْن َعلى نَ ْف ْ
من
فن
َجاستنَ ،هو ْذ َل ْ
ْ
يروحو ْن َخ ْل ْ
َت ُ
الح ْق ي ْن َحكى َع َليو كَلا ْم شَ ْر.
ّ
وچ ْن َطريِق َ
فيكن َهو ْذ
و ْب َط َم ْع و ْب َكلام ْم َف ْب َرك ْ
يتاجرو ْن ْ
لاكن
ين م القَدي ْم م ُو ي ْب َطل ْو َه ْ
َل الحك ْم َع َل ْ
سَ .ل الله َعلى َملاي ِكة ما شَ َف ْق،
م ُو ي ْن َع ْ
لى ف زن ِاجير الع ْت ِمة َك ّب ْن َل َت ْحت،
َب ِ
ذابْ ،و َع
ْو َسلَّ ْ
من َت ي ْنح ْفظو ْن لح ْكم ال َع ْ
نوح،
ال ّدنْي ِا القَدي ِمة ما شَ َف ْقَ ،ب ِ
لى َحف َْظ ْ
ص َت يكو ْن كار ْز للب ْرَ ،و ْق ْت َل
ْ
ثامن شَ خْ ْ
جاب الطّ ُوفا ْن َعلى دنْي ْة َل ما ع ْندن َخوف
18

19

20

21

2

2

3

4

5

724

 2بطرس
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وح َر ْق سادوم ْوعامو َرةْ ،و َح َك ْم
َاللهَ .
واهن ع ْب َرة لَو ْذ َل
ين َت ي ْنق ْلبونْ ،و َس ْ
َع َل ْ
يجو ْن َب ْعد ْن.
م ُو يخافون اَللهَ ،هو ْذ َل َت َ
سلوكن في
من
ْ
ولَلوط البا ْر َل كا ْن ي ْن َغ ْم ْ
ال َّن ِ
ناموس كانوا ،نَ ّجى.
جاسةَ ،هو ْك َل َبلا
ْ
بالس َم ْعَ ،و ْق ْت َل كا ْن البا ْر
ْ
من َل بال َّن َظر ْو َّ
يناتنَ ،يو ْم َبع ْد َيو ْم كان ي َع ّذ ْب نَ ْفسو
عايش َب ْ
ْ
اموس .ي ْعرفْ
البا َّرة با ْع ْ
مالن َل ت ْكسر النّ ْ
مين
س الا آ ْث ْ
ال َّر ّب ي َن ّجي م ال ّذي ْق َل يخافو ُهَ ،ب ّ
بين .وبالا َ ْك َث ْر
ْ
فظن لَيوم الح ْكم ْم َع َّذ ْ
يح ْ
الج َس ْد ف شَ ْهوات
يروحو ْن َخ ْلف َّ
َهو ْك َل ُ
ال َّن ِ
وچ ْن،
السيا ِدة ي َق َّوو ْن ّ
جاسةْ ،و َع ّ
الجلالِة م ُو ي ْرجفو ْن
َجسورين ْم َك َّب ْ
رين ،م َ
َو ْق ْت َل يقولو ْن كَلا ْم كف ْر .وال َم ِ
لايكة
اصحاب الق ِّوة والق ْد َرة لَنّ ِا اَأ ْع َظ ْم منّ ْن م ُو
ْ
س
يجيبون َع َل ْ
ين م ال َّر ْب حك ْم بالكف ْرَ .ب ْ
عتن
َهو ْذ كَما َحيوانات َ
الخ ْرسا صاروا ْب َطب ِي ْ
يح َكو ْن كَلا ْم كف ْر
والهلا ْكَ ،و ْق ْت َل ْ
للر ْم ْح َ
فسدو ْن.
َعلى شي َل م ُو ي ْعرفونْ ،بفَساد ْن ي ْن ْ
يحسبون
َو ْق ْت َل
يصيبن اأذى َجزا لاثمْ ،و ْ
ْ
يف ل ّذ ْة َل تْكون ب ْنهار قدّام اَلله ْو َعين
ال َك ْ
يوبَ ،و ْق ْت
س ،م ْتل ّي ْ
ين َو َسخات و ْع ْ
الشَّ ْم ْ
لهن
لايمن ي ْت َن َّعمو ْن،
َل ي ْت َل َّذذو ْن َ
ْ
ف َو ْ
ص،
زنى ْو َخط ّي ْ
ين ِ
ين م ْتل ّي ْ
َعي َن ْ
ات م ُو تخْ َل ْ
فوس م ُو ثا ْب ِتةْ ،و َق ْلب ْم َعلَّ ْم َع
غشّ ِاشين ،نْ ْ
6

7

8

9
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سادوم َوعمورةَ َو َحك ََم
ُ 6م ْح ِرق ًا َمدينَتَي
َ
َعلَيهِما بِال�نْ ِقلا ِ
ب ،جا ِعلا ً ِم ْن ُه ْما ِع ْب َرة ً
ِل َعديمي ال َّتقْوى ال َعتيدي َنَ 7 .ونَ ّجى لوطاً
البا َّر ا َّلذي كا َن يَتَ أا َّل ُم ِم ْن ُسلو ِكهِم في
ال َّنجا َس ِةُ ،س ِ
لوك أا َ
ولئك ا َّلذي َن كانوا بِلا
ِالس َم ِع ،اإ ْذ كا َن
نامو ٍ
سِ 8 .ل�أنَّ ُه بِال َّن َظ ِر َوب َّ
البا ُّر ساكناً بَينَ ُهم ،يَوماً ب َ ْع َد يَو ٍم كا َن
ي ُ َع ِّذ ُب نَف َْس ُه البا َّرةَ أبا ْعما ِلهِم ال ُمخا ِل َف ِة
9
الر َّب ي َ ْع ِر ُف أا ْن يُنَ ِّجي
ِلل ّنامو ِ
س .فَ إا َّن َّ
الضي ِق خائفي ِهَ ،وال�أث َ َم ُة ي َ ْح َف ُظ ُهم اإلى
ِم َن ّ
الدي ِن ُم َع َّذبي َنَ 10 .ول�س َّيما أا َ
ولئك
يَو ِم ّ
ا َّلذي َن يَسيرو َن َخ ْل َف ال َج َس ِد في َش َهوا ِت
ِالسيا َد ِة ي َ ْستَ ِخفّو َنَ .جسورو ُن
ال َّنجاس ِةَ ،وب ِّ
ُمتَك ِّبرو َنِ ،م َن الجلال ِة ل� ي َ ْرتَجِ فو َن اإ ْذ
ي ُ َج ِّدفو َن11 .بَينَما ال َملائكَ ُة ا َّلذي َن ُهم
أا ْع َظ ُم ِم ْن ُه ْم في الق َُّو ِة َوالق ُْد َر ِة ل� ي َ ْجلُبو َن
الر ِّب ُحك َْم تَ ْج ٍ
ديف 12 .أا ّما
َعلَيهِم ِم َن َّ
ِ
ٍ
هؤل�ء فَكَ َحيَ ٍ
ماوات صاروا
وانات َع ْج
ِب َطبي َع ِتهِم ِل ُّلر ْم ِح َوال َه ِ
لاك .حي َن ي ُ َج ِّدفو َن
َعلى ِت ْل َك ال�أُمو ِر ا َّلتي ل� ي َ ْع ِرفو َن،
فسدو َن13 .ا َّلذي َن اإ ْذ يُصيبُهم
ِبفَسا ِد ِهم ي َ ُ
ناء َل َّذةَ
ال ُّظ ُلم أا ْجراً ِلل ُّظل ِمَ ،ح ِسبوا ال َه َ
اليَو ِمُ .ملَ َّوثو َن َمليئو َن ُعيوباًُ ،متَلَ ِّذذو َن
في ول�ئ ِمهم يَتَنَ َّعمو َنَ 14 .ل ُهم ُعيو ٌن
نى َو َخطايا ل� تَ ْنتَهي ،ي َ ْخ َدعو َن
ُم ْمتَ ِلئَ ٌة ِز ً
فوس ال ُم ْرتَ ِخيَ َةَ ،وقَ ْل ٌب ُم َد َّر ٌب َعلى
ال ُّن َ
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ريق
ناء ال َّل ْعنَ ِة15 ،تَ َركوا ال َّط َ
ال َّطم ِع َل ُهم ،أابْ ُ
عام
قيم ،زاغوا َو َذ َهبوا في طري ِق ب َ ْل َ
ال ُم ْستَ َ
ب ِن باعو َرَ ،
ذاك ا َّلذي أا َح َّب أُا ْج َرةَ ال إ�ثْ ِم
16
َ 16ول ِك َّن ُه نا َل تَوبي َخ تَ َع ّدي ِه .أاتا ٌن ل� نُ ْط َق
َلها ،حي َن نَ َطق َْت ب َِصو ِت اإنْسانٍ ،أاوقَف َْت
17
بيِ 17 .
هؤل�ء ُعيو ٌن بِلا ٍ
ماء،
ُجنو َن ال َّن ِّ
ِ
ِ
تام
العاص َف ُة،
ُيوم تَ ْمضي بِها
غ ٌ
هؤل�ء قَ ُ
18
ال َّظلا ِم َم ْحجو ٌز َل ُهمِ 18 .ل�أنَّ ُهم اإ ْذ ي َ ْن ِطقو َن
ِب َجلَبَ َة الباط ِل ،ي َ ْخ َدعو َن ب َِش َهوا ِت ال َج َس ِد
ال َّنجِ س ِة أا َ
ولئك ا َّلذي َن قَليلا ً ي َ ْه ُربو َن ِم َّم ْن
19
الضلا ِلَ 19 .وي َ ِعدون َ ُهم
ي َ ْسلُكو َن في َّ
بيد الفَسا ِدِ ،ل� أ َّن ما ي ُ ْغلَ ُب
بِال ُحريَّ ِة َو ُهم َع ُ
ِم ْن ُه ال إ�نْسا ُن يُستَعبَ ُد َل ُه أايضاًِ 20 .ل�أنَّ ُه اإ ْن
20
كانوا ب َ ْع َد أا ْن َه َربوا ِم ْن نَجاسا ِت العا َل ِم
ِب َم ْع ِرفَ ِة َربِّنا َو ُم َخ ِّل ِصنا يَسو َع ال َمسي ِح،
ب ِ
ِهذ ِه ال َّنجاسا ِت َعي ِنها ي َ ْشتَبِكو َن فَيُ ْغلَبو َن
21
أايضاً ،فَق َْد صا َر ْت ا آ ِخ َرتُ ُهم َش ًّرا ِم َن
ال�أولىِ 21 .ل�أنَّ ُه كا َن ِم َن ال�أف َْض ِل َل ُهم
ريق الب ِِّر ِم ْن أانَّ ُهم ب َ ْع َد أا ْن
أالّ� ي َ ْع ِرفوا َط َ
22
الو ِ
الو ِص َّي ِة
راء َع ِن َ
َع َرفوا ي َ ْرتَ ّدو َن اإلى َ
ال ُمق ََّد َس ِة ا َّلتي ُس ِّل َم ْت اإ َليهِم 22 .أاصاب َ ُهم
الصا ِدقِ« :كَ ْل ٌب عا َد اإلى
ما في ال َمثَ ِل ّ
قَيئ ِه َو ِخ ْنزي َرةٌ ُم َغ َّسل ٌة في َمرا َغ ِة ال َح ْم أا ِة».
ِ
توب
هذ ِه ال� آ َن أايُّها ال� أ ِح ّب ُاء ِرسا َل ٌة ثا ِنيَ ٌة
الس ْع يا َعزيزيني ث ِاني َم ْك ْ
هاي َّ
أاكْتُ ُب اإ َليكُم ِ
هذ ِه ا َّلتي بِها أا ُ
مات َل ِفيا
وقظ
كنَ ،هوذ الك ْل ْ
اَأ ْكتب لْ ْ
الصافيْ 2 .بشا ْن
الصا ِفيَ َةِ 2 .لكَي اأ َص ّحي بال َّتذكي ْر فك ْركن ّ
بِال َّت ْذ ِك َر ِة ُعقو َلكُم ّ

ال َّط َم ْع لهن ،اولاد ال َّن ْع ِلةَ ،و ْق ْت َل َخلَّوا
ف َطريِ ْق
المس َتقي ْمَ ،ع َوجوا ْوراحوا َ
َطريِق ْ
ابن باعو ْر ،ها ْك َل اإ ْجرة الاإ ث ْم َح ْب.
َب ْلعام ْ
س نا ْل تَوبيخْ ك َْسرو للنّاموسْ .حما َرة
َب ْ
تحكيَ ،ح َكت ْب َصوت
مالا لْس ِا ْن َت ْ
انْسان ْو َوقَّفت ْجنون ال َّنبيَ .هوذ ْعيو ْن
جاجَ ،هو ْذ ع ْت ِمة
َمي َبلا َميْ ،غيوم ي َو ّديا ال َع ْ
يح َكو ْن
من َل َو ْق ْت َل ْ
ق ْت ِمة َم ْحجو ْز ْلنْ .
الج َسد
َق ْر َقعات الباطل ،يغ ّرون ْبشَ ْهوات َّ
من َهو ْك
النّ ْج ِسة َهو ْك َل ْش َوي ْيهربو ْن ْ
َل ف سلوك الباطل ي ْمشَ و ْن .ويوعدوو ْن
من َل ها ْك
بالح ّر ِّية ْوهنّ ِا َعبيد الفَسا ْد ن ِاْ ،
غلب منّو الانْسا ْن ل ُه يس ِي ْر َع ْب ْد.
شي َل ي ْن ْ
من نَجاسات
َبقى َل كا ْن َبع ْد َل َه َربوا ْ
ال ّدنْي ِا ْب َم ْعرِفة َر ْبنا و ْم َخلّ ْصنا َيس ُوع ال َمسيح،
ْب َهوذ ال َّن
ْ
جاسات نَ ْفسا يتْشَ ْر َبكون ْو َك ْر ْة لخْ
ي ْنغ ْلبو ْن،
من
ْ
رتن اَأشَ ْر م البدايِةْ .
صارت اآِخْ ْ
من
لن لا ي ْعرفو ْن َطريِق البر ْ
َل كا ْن اَأ ْح َس ْن ْ
عتن م ال َوص ِّية ال ّ ْم َقد َِّسة َبع ْد َل ْاس َت َلموا.
َر ْج ْ
ْ
صادقَ « :ك ْل ْب رج ْع
ين َم َث ْل
س صا ْر ِف ْ
َب ْ
َل راِجيعوَ ،خ ْنزيرِة ْم َخ َّس ِلة ت ْت َم ْر َدخْ ف
ال ّ َّچ َپ ْل وال َّن َت ْن.
15
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قالت م
ت ْت َذكَّرو ْن ك ْل ْ
من َقبل انْ ْ
مات َل ْ
الاَنْ ِبيا ال َقدّيسينْ ،و َوص ّي ْة َر ْبنا و ْم َخلّ ْصنا
من َقب ْل
َل ْ
تن ْ
وصلت لْنا بيد ال ّرس ْل ،وانْ ْ
س
ت ْعرفو ْن َت َ
يجو ْن ف اآِخر ِالايّ ِا ْم ن ِا ْ
واتن ي ْمشَ و ْن،
ف شَ ْه ْ
ي ْت َمه َزون ْوهنّ ِا َخ ْل ْ
من
ين واِ َو ْع ْد ْ
مجوتو؟ هاي ْ
ويقولون :اَ ْ
وت ،ك ْل شي
َو ْق ْت َل ناموا اَأ َّبهاتْنا نَومة ال َم ْ
من َل
من بداية َ
الخليقَةْ .
كذاِ واِ باقي ْ
ماوات
الس ْ
من ْ
رايحة ي ِا ْ
َقصداً َ
بالن هايَّ :
واسطة
ض م ال َمي ،و ْب ْ
م القَدي ْم كانوا والا َ ْر ْ
ال َمي قامت ْبك ْلمة اَللهَ .هو ْذ َل بيد ْن دنْي ْة
كت.
هاك ال َو ْق ْت طافْ َع َليا ال َمي ْوه ْل ْ
الس ْع والا َ ْرض ْبك ْلمتو ن ِا
س َسماوات َّ
َب ْ
ظين للنّا ْر ،لَ َيوم الحكم
زونين َم ْحف ُو ْ
َمخْ ْ
س هاي
ْو َهلا ْك َل ما ع ْند ْن َخوف اَللهَ .ب ْ
كن
ْ
من بالْ ْ
الوح ِدة هاي يا َعزيزيني لا ت ُْرو ْح ْ
ِ
هاي ال َم ْكتوبِةَ « :يو ْم واح ْد ع ْند ال َّر ْب كَما
ف َس ِنة كَما َيو ْم واِح ْد» .م ُو
ف َس ِنة واَلْ ْ
اَألْ ْ
س
ي ْبطا ال َّر ْب َ
ف َو ْعدو كَما َل ي ْفت ْكرو ْن ن ِا ْ
كن،
َب َطيا ْن ي ْبطاَ ،ب ِ
لى ي َط ّو ْل بالو لَخاط ْر ْ
لى ك ّل انْسا ْن
سَ ،ب ِ
ْ
من َل م ُو يريد ْيه َل ْك ن ِا ْ
ِ
يي َيوم ال َّر ْب كَما
س جا ِ
يجي لل َّتوبِةَ .ب ْ
الحراميْ ،
هاك َل ِفيو َعلى َغ ْف ِلة تْزول
َ
تح ْ
ترق
الس ْ
هي ْ
َّ
ماوات ،وال َعناص ْر ت ْن َحل ْو ِّ
ِ
ض وا ْعما ْل َل فيا م ُو ي ْبقالا وجو ْد.
والا َ ْر ْ
س
َبقى َل َهو ْذ كلّ ْن ي ْن َحلّو ْن ،كَما اَأينا ن ِا ْ
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تَتَ َذكَّروا الكَ ِل ِ
مات ا َّلتي َسبَ َق أا ْن قيلَ ْت
ِم َن ال�أنْب ِ
ِياءَ ،و َو ِص َّي َة َربِّنا َو ُم َخ ِّل ِصنا ا َّلتي
الر ُس ِلَ 3 .و أانْتُم تَ ْع ِرفو َن ُم َس َّبقاً
َع ْن ي َ ِد ُّ
أانَّ ُه سيَ ْأاتي في ا آ ِخ ِر ال�أيّا ِم ُم ْستَ ْه ِزئو َن
ي َ ْستَ ْه ِزئو َن ،سا ِلكي َن ِب َح َس ِ
ب َش َهوا ِتهِم،
َ 4وقا ِئلي َن :أاي َن ُه َو َو ْع ُد َمجيئ ِه؟ ِل� أ َّن ك َُّل
َش ٍ
يء ُم ْن ُذ َرقَ َد ا آباؤنا هكَذا ُه َو با ٍق ُم ْن ُذ
ب َ ْد ِء ال َخلي َق ِةِ 5 .ل�أنَّ ُه فاتَ ْت ُهم ِ
هذ ِه ِب إاراد ِتهِم
السماوا ِت كانَ ْت ُم ْن ُذ ال ِق َد ِم َوال� أ ْر َض
أا َّن َّ
ِواس َط ِة ِ
ِم َن ِ
الماءَ ،وب ِ
الماء قا َم ْت ِبكَ ِل َم ِة
الل ِهِ 6 .
هذ ِه ا َّلتي بِها عا َل ُم اآنَ َ
فاض
ذاك َ
ِ
ماوات
الس
َعلَي ِه
الماء َو َهلَ َكَ 7 .ول ِك َّن َّ
ُ
ال� آ َن َوال� أ ْر َض ِبكَ ِل َم ِت ِه َم ْخزونَ ٌة َم ْحفو َظ ٌة
الدينونَ ِة َو ِ
هلاك َعديمي
ِلل ّنا ِرِ ،ليَو ِم َّ
ال َّتقْوىَ 8 .ول ِك َّن ِ
هذ ِه الوا ِح َدةَ ل� تَ ُف ْتكُم يا
الر ِّب ك أَا ْل ِ
ف
أا ِح ّبائي أا َّن «يَوماً وا ِحداً ِع ْن َد َّ
َسنَ ٍةَ ،و أا ْل َف َسنَ ٍة كَيَو ٍم وا ِح ٍد9 ».ل� ي ُ ْب ِط ُئ
س
الر ُّب في َو ْع ِد ِه كَما ي َ ُظ ُّن ب َ ْع ُض ال ّنا ِ
َّ
أ
أ
أانَّ ُه اإبْطا ٌءَ ،ول ِك َّن ُه ي ُ ُ
طيل تَان َّي ُه ِم ْن ا ْج ِلكُم
أ ْأ
اإ ْذ ل� ي ُ ُ أ
تي
ريد ا ْن ي َ ْه ِل َك اإنْسا ٌن ،ب َ ْل ا ْن يَا َ
ك ُُّل اإنْسا ٍن اإلى ال َّتوب َ ِةَ 10 .ول ِك َّن ُه اآ ٍ
وم
ت يَ ُ
الر ِّب كَسا ِرقٍَ ،
ذاك ا َّلذي في ِه فَ ْج أاة ً تَزو ُل
َّ
موات َوال َع ِ
ناص ُر تَ ْن َح ُّل َو ِه َي تَ ْحتَ ِر ُق،
الس ُ
َّ
أ
أ
َوال� ْر ُض َوال� ْعما ُل ا َّلتي فيها ل� تو َج ُد.
دامت ِ
س
هذ ِه تَ ْن َح ُّل ،فَك أَا ِّي أُانا ٍ
11اإذاً ما ْ
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يَجِ ُب َعلَيكُم أا ْن تَكونوا ب ُِس ٍ
س
لوك ُمق ََّد ٍ
12
جيء
َوتَقْوىُ ،م ْنتَ ِظري َن َو ُم ْشتاقي َن َم َ
يَو ِم الل ِهَ ،
موات
الس ُ
ذاك ا َّلذي في ِه َّ
ْحوص ًة بِال ّنا ِر تَ ْن َح ُّل َوال َع ِ
ناص ُر ُم ْحتَ ِرقَ ًة
َمف َ
ذوبَ 13 .ول ِك ْن َسموا ٍ
ديدة ً َو أا ْرضاً
ت َج َ
تَ ُ
ديدة ً نَ ْنتَ ِظ ُرِ ،ب َح َس ِ
ب َو ْع ِد ِه ي َ ْسكُ ُن
َج َ
فيهِما الب ُِّر ِ 14لذا يا أا ِح ّبائي! ا ْهتَ ّموا،
َو أانْتُم تَ ْنتَ ِظرو َن ِ
هذ ِه ،أا ْن تو َجدوا َل ُه بِلا
َد َر ٍن َول� َعي ٍ
ب ب َِسلا ٍمَ 15 .وا ْح ِسبوا طو َل
أانا ِة الل ِه َخلاصاً ،كَما كَتَ َب َلكُم أاخونا
ب ِ
بيب بو ُل ُس أايضاًِ ،ب َح َس ِ
الحكْ َم ِة
ال َح ُ
ا َّلتي أُا ْعطيَت َل ُه16 .كَما تَكَ َّل َم في ك ُِّل
َرسائ ِله أايضاً َع ْن ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر ا َّلتي فيها
عو ُجها ا َّلذي َن بِلا
ياء َص ْعبَ ُة الف َْه ِم ي ُ ِّ
أا ْش ُ
َم ْع ِرفَ ٍة َوغ َُير الثّابتين ،كَباقي الكُتُ ِ
ب
أايضاً ِل َه ِ
لاك أانْف ُِسهِمِ 17 .لذا يا أا ِح ّبائي
اإ ْذ أانْتُم عا ِرفو َن ُم َس َّبقاً ،ا ْحفَظوا نُفو َسكم
س
ِلئَ ّلا تَ ْنقادوا َخ ْل َف َضلا ِل ا َّلذي َن بِلا نامو ٍ
فَتَ ْسقُطو َن ِم ْن ث َبا ِتكُمَ 18 .ول ِك ِن انْموا في
ال ِّن ْع َم ِة َوفي َم ْع ِرفَ ِة َربِّنا َو ُم َخ ِّل ِصنا يَسو َع
ال َمسي ِح َوالل ِه ال� آ ِب َل ُه ال َّت ْس ِب َح ُة ال� آ َن َوفي
ك ُِّل َزما ٍن َواإلى أايّا ِم ال�أَب َ ِد اآمي َن.

18-12:3

لازم تْكونونْ ،بسلوك ْم َقدَّس ْو َخوف
مجو ْة َيوم
تن ت ْنطرون ْوتشْ تاقون لَ ْ
اَلله ،وانْ ْ
فحص بالنّار
الس ْ
اَلله ،ها ْك َل ِفيو َّ
ماوات ت ْن ْ
تح ْ
س
ْوت ْن َح ْل ،والعناص ْر ْ
ترق وت ْ
ْذوبَ .ب ْ
موجب
َسماوات ْجدي ِدة َوا ْرض ْجدي ِدة ْب
ْ
يسكن الب ْر.
َو ْعدو ن ْنط ْرَ ،هو ْذ َل ْ
فين ْ
تن ت ْنطرو ْن
ْبشا ْن هاي يا َعزيزيني ،وانْ ْ
وجدو ْن ل ُه َبلا َو َسخْ َولا
َهوذ ،ا ْه َت ّموا َت ت ْن ْ
َعيب ْب َسلا ْم .وطو ْل بال ال َّر ْب َخلاص
بولس زاِ
ْاحسبو ُه ،كَما َل اَأخونا الحبيب ْ
كن،
ْبموجب الح ْك ِمة َل انْ َع ْ
طت ل ُه َك َتب لْ ْ
كَما َل َحكى زاِ ف ك ْل مك ِاتيبو َعلى
ْلات َص ْع ِبة َع الفه ْمَ ،هو ْذ
ين شَ غ ْ
َهو ْذ َل ِف ْ
َل ما ع ْند ْن َم ْعر ِِفة والم ُو ثا ْبتين ي َعوجو ْن
الاسفا ْر
َت ْفسير ْن كَما َل ي َعوجو ْن كَلام ْ
تن يا َعزيزيني مادا ْم م
لاكنَ .بقى اأنْ ْ
لَ َه ْ
كن لا
كن َعلى ُرو ْح ْ
الس ْع ت ْعرفو ْن ،ديروا بالْ ْ
َّ
ف َضلا ْل َهو ْذ َل َبلا ناموس
ت ُْروحو ْن َخ ْل ْ
س انْ َموا ف ن ْع ِمة
من ثَبات ْ
ْوتقَعو ْن ْ
ْكنَ .ب ّ
سيح
ْو َ
ف َم ْعرِف ْة َر ْبنا و ْم َخلّ ْصنا َيس ُوع ال َم ْ
السع ْوف ك ْل
والله الا آ ْب َل ل ُه ال َّت ْس َ
بحة َّ
ين.
َزمان ْولَ َيوم الا َ َب ْد اآ ّم ْ
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مكتوب يوحنّا
ال َّرسول الا أ َّول

1

رسالة يو َح ّنا
الرسول ال�أولى
ّ

ركن ب ها ْك َل كا ْن م البدايِة ،ها ْك
نْ َبشّ ْ
َل سم ْعنا َوا َرينا ُه ْب َعي َنينا ،اَأ َرينا ُه ْو َج َّسينا ُه
بيدَيناْ ،
والحياة
الحيا ْة.
َ
هاك لَ ّواِ ك ْلمة َ
كن َعلى َحياة الا َ َب ْد
َب َّينت ْونشْ َهد ْون ْكرز لْ ْ
كانت ع ْند الاآب ْو َب َّينت لْناْ .وشي َل
َل ْ
لكن زاِ نْ َخ ّب ْر َع َليوْ ،بشان
ا َرينا ْوسم ْعناْ ،
نحن ِا ش ْرك ْتنا َمع
كن ش ْر ِكة َم ْعناْ ،و ْ
يكون لْ ْ
سيح ي ِا .ون ْكتب
الاآب ْو َمع ا ْبنو َيس ُوع ال َم ْ
كن َهوذ ْبشا ْن َف َر ْحنا فيكن يكون ْم َت َّم ْم.
لْ ْ
2

3

4

ْوهاي ي ِا ال ْبشا َرة َل سم ْعناها منّو
ركن ِفيا :اَلله نو ْر واِ ْوع ْت ِمة ما ِفيو اَأ َبداً.
ونْ َبشّ ْ
ْو َل كنّا نْقو ْل لنا ش ْر ِكة َمعو ْون ْمشي ف
الح ْق ن َْس ْ
لك.
بين ْ
الع ْت ِمة ،گ ّذاِ ْ
نحن ِا ْوم ُو ف َ
5

6
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نُبَ ِّش ُركم ب َ
ِذاك ا َّلذي كا َن ِم َن البَ ْد ِء،
َ
ذاك ا َّلذي َس ِم ْعنا َو َر أايناهُ ِب ُعيو ِننا،
َر أايناهُ َو َل َم ْسناهُ ب أِايديناَ ،
ذاك ا َّلذي ُه َو
كَ ِل َم ُة ال َحيا ِة2 .وال َحياةُ تَ َج َّل ْت َونَ ْش َه ُد
َونَكْ ِر ُز َلكُم بال َحيا ِة ال�أبَديَّ ِة ا َّلتي كانَ ْت
ِع ْن َد ال� آ ِب َوتَ َج َّل ْت َلناَ 3 .وما َر أاينا َو َس ِم ْعنا
نُ َع ِّر ُف ِب ِه َلكُم أايضاًِ ،لكَي تَكو َن َلكُم
َش ِركَ ٌة َم َعناَ ،و َش ِركَتُنا نَ ْح ُن ِه َي َم َع ال� آ ِ
ب
َو َم َع ابْ ِن ِه يَسو َع ال َمسي ِحَ 4 .ونَكْتُ ُب َلكُم
ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات ِلكَي يَكو َن ف ََر ُحنا ِبكُم
ُمكَ َّملا ً.
َ 5و ِ
هذ ِه ِه َي البِشا َرةُ ا َّلتي َس ِم ْعناها ِم ْن ُه
يس في ِه
َونُبَ ِّش ُركُم بِها ،أا َّن الل َه نو ٌر َو َل َ
ُظ ْل َم ٌة البَ َّت َةَ 6 .واإ ْن كُ ّنا نَقو ُلَ « :لنا َش ِركَ ٌة
سير في ال ُّظ ْل َم ِة ،فَكّذابو َن نَ ْح ُن
َم َع ُه» َونَ ُ
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يس في ال َح ِّق نَ ْسلُ ُكَ 7 .ول ِك ْن اإ ْن ِس ْرنا
َو َل َ
في ال ّنو ِر ،كَما ُه َو في ال ّنو ِر ،فَلَنا َش ِركَ ٌة
ض َو َد ُم يَسو َع ابْ ِن ِه ي ُ َط ِّه ُرنا
ب َ ْع ُضنا َم َع ب َ ْع ٍ
ِم ْن ك ُِّل َخطاياناَ 8 .واإ ْن قُ ْلنا« :ل� َخطيئ َة
َلنا »،فَ إانَّنا نُ ِ
يس
ض ُّل أانْف َُسنا وال َح ُّق َل َ
فيناَ 9 .ول ِك ْن اإ ِن ا ْعتَ َرفْنا ِب َخطايانا ،فَ ُه َو
أامي ٌن وبا ٌّر ي َ ْغ ِف ُر َلنا َخطاياناَ ،وي ُ َط ِّه ُرنا
ِم ْن ك ُِّل اإثْ ِمناَ 10 .واإ ْن قُ ْلنا« :لم نُ ْخ ِط ْئ»،
يس ْت ِع ْن َدنا.
نَ ْج َع ْل ُه كا ِذباًَ ،وكَ ِل َمتُه َل َ
أاول�دي ،أاكْتُ ُب اإ َليكُم ِ
هذ ِه الكَ ِلمات
ِلكَي ل� تُ ْخ ِطئواَ .واإ ْن أا ْخ َط أا أا َح ٌد
فَلَنا َشفي ٌع ِع ْن َد ال� آ ِ
ب ،يَسو ُع ال َمسي ُح
يس
البا ُّرِ 2 .ل�أنَّ ُه ُه َو الكَفّا َرةُ ِل َخطاياناَ ،و َل َ
ِل َخطايانا فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل ِل َخطايا العا َلم
كُ ِّل ِهَ 3 .وبِهذا نَعي أانَّنا قَ ْد َع َرفْناهُ ،اإ ْن كُ ّنا
نَ ْحف َُظ َوصاياهَُ 4 .م ْن يَق ُْل« :عر ْفتُه» َو ُه َو
ل� ي َ ْحف َُظ َوصاياهُ ،فَكا ِذ ٌب ُه َو وال َح ُّق
يس فيهَ 5 .ول ِك َّن َم ْن يحف ُ
َظ كَ ِل َمتَ ُه،
َل َ
فَفي هذا تَكْ ُم ُل َحقًّا َم َح َّب ُة الل ِهِ ،ل�أنَّ ُه بِهذا
نَ ْع ِر ُف أانَّنا في ِهَ 6 .م ْن قا َل اإنَّ ُه ثاب ٌِت في ِه،
فَك َُسلو ِك ِه َعلَي ِه أا ْن ي َ ْسلُ َك.
 7يا أا ِح ّبائي ،ل� أاكْتُ ُب اإ َليكُم َو ِص َّي ًة
ديدةً ،ب َ ْل َو ِص َّي ًة قَدي َم ًةِ ،ت ْل َك ا َّلتي كانَ ْت
َج َ
الو ِص َّي ُة القَدي َم ُة ِه َي
َلكُم ُم ْن ُذ البَ ْد ِءَ .
ديدة ً
الكَ ِل َم ُة ا َّلتي َس ِم ْعتُم 8 .أايضاً َو ِص َّي ًة َج َ
أاكْتُ ُب اإ َليكُمِ ،ت ْل َك ال َحقيق َّي َة في ِه َوفيكُم،

2
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س َل ف النّو ْر مشينا ،كَما َل ه ّواِ ف
َب ْ
النّو ْر ،لنا ش ْر ِكة َم ْع َبعضْ نا ْو َد ْم َيس ُوع ا ْبنو
من ك ْل َخط ّياتْناْ .و َل كنّا نْقولْ:
ي َط ّه ْرنا ْ
والح ْق م ُو فينا
غش ُرو ْحناَ ،
«ما لْنا َخط ِّية »،نْ ْ
مين واِ ْوبا ْر
س َل ا ْع َت َر ْفنا ْب َخط ّياتْنا ،اَأ ْ
واَِ .ب ْ
من ك ْل اإث ْمنا.
يغْفر لْنا َخط ّياتْنا ،وي َط ّه ْرنا ْ
ْو َل كنّا نْقول« :ما ك ْلخ َطينا» ،نْ َسيو
گ ّذاب ْوك ْلمتو م ُو عنّا ي ِا.
7

8

9
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2

كن َهوذ ْبشا ْن لا
اولادي ،اَأ ْكتب ْل ْ
تخْ َطونْ .و َل خطي اأ َّح ْد ،لنا شَ في ْع
من َل
ع ْند الا آ ْبَ ،يس ُوع ال َمسيح البا ْرْ .
ه ّواِ واِ َذبيحة الغ ْفرا ْن لَخاط ْر َخط ّياتْناْ ،وم ُو
لى لَخاط ْر ك ّل ال ّدنْي ِا
سَ ،ب ِ
لَخاط ْر َخط ّياتْنا َب ْ
نح ْ
فظ
زاِ .و ْبهاي َيب ّين لْنا ك ْل َع َر ْفنا ُهَ ،ل كنّا ْ
َوص ّياتوَ .ل يقولَْ « :ع َرفتو ُه» ْو َوص ّياتو م ُو
يح ْ
س
ْ
اب واِ َ
فظ ،گ ّذ ْ
والح ْق م ُو ِفيو واَِ .ب ْ
بالحقيقَة
يحفظ ك ْلمتوَ ،
ها ْك َل ْ
ف هاذ تْت ْم َ
نحن ِا.
من َل ْبهاي ن ْعرفْ ِفيو ْ
ْم َح ّبة اَللهْ ،
ها ْك َل يقولِْ :
«فيو اَنا» ،لاز ْم كَما سلوكو
يس ْ
لك.
ْ
ِ
َعزيزيني ،م ُو َوص ِّية ْجديدة اَأ ْكتب لْكن،
كن
َب ِ
لى َوص ّية َعت ِيقَة ،ها ْك َل ْ
كانت ع ْن ْد ْ
تن
م البدايِةَ .وص ّية ال َعت ِيقَة ك ْل ِمة َل سم ْع ْ
لكن ،ها ْك لَ ّي ِا
ي ِاَ .ووص ِّية ْجدي ِدة اَأ ْكتب ْ
2
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18-9:2

رت
َحقيق ِّية ِفيو
من َل الع ْت ِمة َع َب ْ
وفيكنْ ،
ْ
الحقيقي َبدا ي ْناَأرىَ .بقى َل يقو ْل
والنّور َ
ف النّو ْر واِ ْوي ْك َر ْه اَأخو ُه ،ف الع ْت ِمة واِ دي
يحب اَخو ُه ،ف النّو ْر
للس ْع .ها ْك َل
ّ
َّ
ِ
س ها ْك َل ي ْك َر ْه
ي ْبقى ْو َع ْث َو َرة ما فيوَ .ب ْ
اَأخو ُه ،ف الع ْت ِمة واِ ْوف الع ْت ِمة ي ْمشي،
من َل َع َّم ْت
يروحْ ،
ْوم ُو ي ْعرفْ لاَين ُ
من
كن يا اولا ْدْ ،
َعي َنيو الع ْت ِمة .اَأ ْكتب لْ ْ
ْكن لَخاطر ْاسمو
َل انْ َغفَرت ل ْكن َخط ّيات ْ
تن ها ْك
كن يا اَأ َّب ْ
من َل َع َر ْف ْ
هاتْ ،
اَأ ْكتب لْ ْ
من َل
كن يا غ ْلما ْنْ ،
لَ ّواِ م البدايِة .اَأ ْكتب لْ ْ
من َل
كن يا ص ْبيا ْنْ ،
َغ َلبتن الشَّ ّري ْرَ .ك َت ْب ُت لْ ْ
من
كن يا اَأ َّب ْ
هاتْ ،
تن الاآبَ .ك َت ْب ُت لْ ْ
َع َر ْف ْ
كن يا
تن هاك َل م البدايِةَ .ك َت ْب ُت لْ ْ
َل َع َر ْف ْ
من َل ْقواي اأنْتن ْوك ْلمة اَلله س ِا ْك ِنة
غ ْلما ْنْ ،
فيكن ي ِا ْو َغ َل ْبتن الشَّ ّري ْر .لا تْح ّبون ال ّدنْي ِا
ْ
ِ
ِ
يحب ال ّدنْيا ،ما
ْولا شي َل ف ال ّدنْياَ .ل ّ
من َل ك ْل شي َل في ف
ِفيو ْم َح ّبة اَللهْ .
الج َسد ْوشَ ْهوة ال َعي َنين ْو َفخْ فَخة
ال ّدنْي ِا شَ ْهوة َّ
لى م ال ّدنْي ِا.
ال ّدنْي ِاَ ،هو ْذ َل م ُو م الا آ ْب ن ِاَ ،ب ِ
ِ
يسي
س َل َ
هي ْوشَ ْهوتاَ ،ب ْ
وال ّدنْيا ت ْعب ْر ِّ
اإرادة اَلله ي ْبقى للا َ َب ْد .يا اولادي ،اآِخر
يي واِ َمسيح
ال َّزما ْن واِْ .وكَما َل سم ْع ْ
تن ج ِا ِ
الس ْع صاروا مسحا د ّج ِالين
الد ّّجال ،هاي َّ
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أا َّن ال ُّظ ْلم َة َعبَ َرت وال ّنو ُر ال َحقي ِق ُّي ب َ َد أا
يُرى9 .اإذاًَ ،م ْن يق ُْل اإنَّ ُه في ال ّنو ِر َو ُه َو
يَك ُْرهُ أاخاهُ ،فَ ُه َو في ال ُّظ ْل َم ِة َح ّتى ال� آ َن
َ 10م ْن ي ُ ِح َّب أاخاهُ ،فَ ُه َو في ال ّنو ِر َو َع ْث َرةٌ
يس في ِه11 .ول ِك َّن َم ْن يَكْ َرهُ أاخاهُ ،فَ ُه َو
َل َ
سيرَ ،ول� ي َ ْع ِر ُف
في ال ُّظ ْل َم ِة َوفي ال ُّظ ْل َم ِة ي َ ُ
اإلى أاي َن ي َ ْذ َه ُبِ ،ل� أ َّن ال ُّظ ْل َم َة قَ ْد أا ْع َم ْت
12
بناءِ ،ل� أ َّن
َعينَي ِه .أاكْتُ ُب اإ َليكُم أايُّها ال� أ ُ
َخطاياكُم قَ ْد ُغ ِف َر ْت ِل� أ ْج ِل ا ْس ِم ِه 13 .أاكْتُ ُب
باء ِل�أنَّكُم َع َر ْفتُم ا َّلذي ِم َن
اإ َليكُم أايُّها ال� آ ُ
البَ ْد ِء .أاكْتُ ُب اإ َليكُم أايُّها ال ُغ ْلما ُنِ ،ل�أنَّكُم
الش ّري َر .كت ْب ُت َلكُم أايُّها ال ِفتيا ُن،
غَل ْبتُم ِّ
ِل�أنَّكُم َع َر ْفتُم ال� آ َب 14 .كت ْب ُت اإ َليكُم أايُّها
هاتِ ،ل�أنَّكُم َع َر ْفتُم ذ ِل َك ا َّلذي ِم َن
ال�أبَّ ُ
البَ ْد ِء .كت ْب ُت اإ َليكُم أايُّها ال ُغ ْلما ُنِ ،ل�أنَّكُم
ِياء وكَ ِل َم ُة الل ِه حا َّل ٌة فيكُم َوقَ ْد غَل ْبتُم
أا ْقو ُ
الش ّر َير15 .ل� تُ ِح ّبوا العا َل َم َول� ما في
ِّ
يس في ِه
العا َل ِمِ ،ل� أ َّن َم ْن ي ُ ِح ُّب العا َل َم َل َ
بِ 16 .ل� أ َّن ك َُّل َش ٍ
َم َح َّب ُة ال� آ ِ
يء في العا َل ِم
ُه َو َش ْه َوةُ ال َج َس ِد َو َش ْه َوةُ ال ُعيو ِن َوا ْف ِتخا ُر
الدنْياِ ،
يس ْت ِم َن ال� آ ِ
ب ب َ ْل ِم َن
ُّ
هذ ِه ا َّلتي َل َ
العا َل ِمَ 17 .والعا َل ُم ي َ ْعبُ ُر َو َش ْه َوتُ ُه َو أا ّما ا َّلذي
ي َ ْصنَ ُع َمشيئَ َة الل ِه فَيَ ْثبُ ُت اإلى ال�أب َ ِد18 .يا
خيرَ .وكَما َس ِم ْعتُم
الز َم ُن ال� أ ُ
أاول�دي ،أانَّ ُه َّ
الد ّجا َل ا آ ٍ
ت ،فَق َْد صا َر ال� آ َن
أا َّن ال َمسي َح َّ
حاء َد ّجالو َن كَثيرو َنَ ،و ِم ْن هذا نَ ْع ِر ُف
ُم َس ُ
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خيرِ 19 .م ّنا َخ َرجوا َول ِك ْن َل ْم
الز َم ُن ال� أ ُ
أانَّ ُه َّ
يَكونوا ِم ّناَ .لو كانوا ِم ّنا َلبَقوا ِع ْن َدنا.
َول ِك ْن َخ َرجوا ِم ْن ِع ْن َدنا ِليُ ْع َر َف أانَّ ُهم َل ْم
يَكونوا ِم ّناَ 20 .و أانْتُم َلكُم َم ْمسو ِح َّي ٌة ِم َن
الق ُّدوس َوتُ َم ِّيزو َن ك َُّل اإنْسانٍَ 21 .ل ْم أاكْتُ ْب
اإ َليكُم ِل�أنَّكُم ل� تَ ْع ِرفو َن ال َح َّق ،ب َ ْل ِل�أنَّكُم
تَ ْع ِرفونَ ُه َوتَ ْع ِرفو َن أا َّن ك َُّل ك َِذ ٍ
يس ِم َن
ب َل َ
الد ّجا ُل اإلّ� َ
ذاك ا َّلذي
ال َح ِّقَ 22 .م ْن ُه َو َّ
يُن ِك ُر أا َّن يَسو َع ُه َو ال َمسي ُحَ .وهذا ُه َو
الد ّجا ُلَ .م ْن ي ُ ْن ِكر ال� آ َب ي ُ ْنك ِر
ال َمسي ُح َّ
ال�بْ َن أايضاًَ 23 .و َم ْن ي ُ ْن ِك ِر ال�بْ َن فَ ُه َو
بال� آ ِ
ب أايضاً ل� ي ُ ْؤ ِم ُنَ .م ْن ي َ ْعتَ ِر ْف بال�بْ ِن،
فهو بال� آ ِ
ب أايضاً ي َ ْعتَ ِر ُفَ 24 .و أانْتُم ما
َ
َس ِم ْعتُم ِم ْن قَ ْب ُلِ ،ليَ ْثبُ ْت ِع ْن َدكُمِ .ل�نَّ ُهأ
اإ ْن ثَبَ َت ِع ْن َدكُم ما َس ِم ْعتُم ِم ْن قَ ْب ُل،
أفانْتُم أايضاً تَ ْثبُتو َن في ال� آ ِ
ب وال�بْ ِن.
25
الو ْع ُد ا َّلذي َو َع َدنا ِب ِه ،ال َحياةُ
َوهذا ُه َو َ
ال�أبَديَّ ُةِ 26 .
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات كت ْب ُت اإ َليكُم
َع ِن ا َّلذي َن ي ُ ِض ّلونَكمَ 27 .و أانْتُم أايضاً ،اإ ْن
تَ ْثبُ ْت ِع ْن َدكُم ال َم ْمسوح َّي ُة ا َّلتي ِن ْلتُم ِم ْن ُه،
فَلا حا َج َة ِبكُم أا ْن ي ُ َع ِّل َمكُم اإنْسا ٌنَ .ول ِك ْن
كَما تُ َع ِّل ُمكُم ال َم ْمسوح َّي ُة ا َّلتي ِم َن الل ِه
َع ْن ك ُِّل َش ٍ
يس فيها
يء .وصا ِدقَ ٌة ِه َي َو َل َ
ك َِذ ٌبَ .وكَما ع َّل َمكُم ،اثْبُتوا في ِهَ 28 .وال� آ َن
يا أاول�دي اثْبُتوا في ِهِ ،لكَي ل� نَ ْخ َج َل ِم ْن ُه
حي َن ي َ ْظ َه ُر ،ب َ ْل يَكو ُن َلنا ُسفو ُر َو ْج ٍه في
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من هاي ن ْعرف اآِخر ال َّزما ْن واِ .منّا
ْكثي ْرْ .و ْ
لى م ُو منّا كانوا .يكون منّا كانوا،
َط َلعوا َب ِ
لى َط َلعوا منّا ْبشا ْن
عنّا كا ْن َت ي ْبقَو ْنَ .ب ِ
كن َمشْ َحة
ي ْنعرفْ م ُو منّا كانوا .وانْتن لْ ْ
م ال َقد ّْوس و ْت َميزو ْن ك ّل انْسا ْن .ما َك َت ْب ُت
من َل
الح ْقَ ،ب ِ
لى ْ
كن ْ
لْ ْ
من َل م ُو ت ْعرفو ْن َ
الح ّق واِ .من واِ
گذب م ُو م َ
ت ْعرفو ُه ْوك ْل ْ
الد ّّجا ْل َغي ْر ها ْك َل ي ْكفر يقول َيس ُو ْع م ُو
سيح واِ؟ وها ْذ واِ َمسيح ال ّد ّجالْ .ها ْك
ال َم ْ
بالابن زاِْ .وها ْك َل
َل ي ْكف ْر بالا آ ْب ،ي ْكف ْر
ْ
ي ْكف ْر
منَ .ل ي ْعترفْ
بالابن ،بالا آ ْب زاِ م ُو ياآ ْ
ْ
تن شي َل
بالابن ،بالا آ ْب زاِ ي ْعترفْ  .وانْ ْ
ْ
كنَ .ل
من َقب ْل َخلّي يث ْ
ْبت ع ْن ْد ْ
تن ْ
سم ْع ْ
تن
من َقب ْل ،اأنْ ْ
تن ْ
كن شي َل سم ْع ْ
ث ََب ْت ع ْن ْد ْ
والابن .وها ْذ واِ
زاِ َت تثْبتو ْن ف الا آ ْب
ْ
َوع ْد َل َو َع ْدناَ ،حيا ْة اَأ َب ِد ِّيةَ .هو ْذ َك َت ْب ُت
تت
تن زاِ َل ث ََب ْ
وكن .وانْ ْ
كن َع َلو ْذ َل يغشّ ْ
لْ ْ
محتازين
تن منّو ،م ُو ْ
ع ْن ْدكن المشْ َحة َل ن ْل ْ
لى كَما َل ْت َعلّمكن
انْتن ي َعلّ ْمكن انْسا ْنَ .ب ِ
ال َمشْ َحة لَ ّي ِا من اَلله َعلى ك ْل شيْ .وصا ْد َقة
ي ِا ْوما ِفيا گ ْذبْ .وكَما َل َعلَّمكن ،ا ْثبتوا
والس ْع يا اولادي ا ْثبتوا ِفيوْ ،بشا ْن
ِفيو.
َّ
لى يكون
نستحي منّوَ ،ب ِ
َو ْق ْت َل ي ْظ َه ْر لا ْ
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11:3–29:2

تن
ياض وچ َو ْق ْت َل َت يّجيَ .ل َع َر ْف ْ
ْلنا َب ْ
يسي ب ْر منّو واِ.
با ْر واِ ،ا ْعرفوا زاِ ك ْل واِحد َ
و َط ْلعوا اَأ ْشقَد ْگبيرِة ي ِا ْم َح ّبة الا آ ْب لنا
من هاي
حتّى َس ّمانا ْو َسوانا اولادْ .
من َل ل ُه زاِ م ُو ت ْعرفْ .
ال ّدنْي ِا م ُو ت ْعر ْفناْ ،
نحن ِاْ ،وما َب َّي ْن
السع اولاد اَلله ْ
َعزيزينيَّ ،
س ن ْعرف َو ْق ْت َل ي ْظ َه ْر
يش َت نْس ِي ْرَ .ب ْ
َبع ْد اَأ ْ
َت نْس ِي ْر كَما ُه ْونرا ُه كَما لَ ّواِْ .وك ْل واِح ْد
ع ْندو َهال َّرجا ها ْذ ،ي َط ّه ْر نَ ْفسو ،كَما َل
يسي َخط ِّيةْ ،مخالَ ِفة للنّاموس
ه ّواِ طاه ْر َل َ
الخط ِّية ك ّلا ْمخالَ ِفة ناموس ِّية
من َل َ
يسيْ ،
َ
ي ِاْ .وت ْعرفو ْن هاك َظ َه ْر َت ياخ ْذ َخط ّياتْنا،
ْبت ِفيو،
ْو َخط ِّية ِفيو ما فيْ .وك ْل واِح ْد يث ْ
م ُو يخْ طيْ .وك ْل واِح ْد يخْ طي ،ما ارا ُه ْولا
كن.
َع َرفو .اولادي ،انْسا ْن لا ت َْخلَّون يغشْ ْ
سيح
يسي ب ْر با ْر واِ ،كَما لَ ّواِ ال َم ْ
ها ْك َل َ
يسي َخط ِّية م الشّ ِيطا ْن واِ،
با ْرْ .وها ْك َل َ
من
من َل م البدايِة الشّ ِيطا ْن خاطي واِْ .و ْ
ْ
هاي َظ َهر ا ْبن اَللهَ ،ظ َهر ْبشا ْن ْيهدم ا ْعمال
من ول ْد من اَلله َخط ِّية م ُو
الشّ ِيطا ْن .ك ْل ْ
من َل ب ْزرو ِفيو واِْ .وم ُو يت ِي ْق يخْ طي،
يسيْ ،
َ
من َل من اَلله ول ْدْ .بهاي ي ْنف ْرقون اولاد
ْ
ِ
يسي
اَلله من اولاد الشّ ِيطا ْن .ك ْل واح ْد م ُو َ
من
يحب اَخو ُه ،م ُو من اَلله واِْ .
بر ْوم ُو ّ
من َقب ْلَ ،ت
تن ْ
َل هاي ي ِا ال َوص ِّية َل سم ْع ْ
29
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مجيئ ِه29 .اإ ْن َع َر ْفتُم أانَّ ُه با ٌّر ،فَا ْع ِرفوا
أايضاً أا َّن ك َُّل َم ْن ي َ ْصنَ ُع الب َِّر ِم ْن ُه ُه َو.
ُانْ ُظروا ك َْم ِه َي َم َح َّب ُة ال� آ ِ
ب َلنا َح ّتى
َدعانا َو َج َعلَنا أاول�داًِ .لهذا ل� ي َ ْع ِرفُنا
العا َل ُمِ ،ل�أنَّ ُه ل� ي َ ْع ِرفُه أايضاً 2 .أا ِح ّبائي،
ال� آ َن نَ ْح ُن أاول� ُد الل ِهَ ،و َل ْم ي َ ْظ َه ْر ب َ ْع ُد ماذا
صيرَ .ول ِك ْن نَ ْع ِر ُف أانَّ ُه حي َن ي َ ْظ َه ُر
َسنَ ُ
صير ِم ْثلَ ُه َونَراهُ كَما ُه َوَ 3 .وك ُُّل َم ْن
َسنَ ُ
جاء ،ي ُ َط ِّه ُر نَف َْس ُه كَما ُه َو
ِع ْن َدهُ هذا َّ
الر ُ
طا ِه ٌرَ 4 .م ْن ي َ ْف َع ْل َخطيئَ ًة ،ي َ ْقتَ ِر ْف ُمخا َل َف ًة
سِ ،ل� أ َّن ال َخطيئَ َة كُ َّلها ِه َي ُمخا َل َف ٌة
ِلل ّنامو ِ
سَ 5 .وتَ ْع ِرفو َن أا َّن َ
ذاك َظ َه َر ِليَ ْأاخ َُذ
ِلل ّنامو ِ
يس في ِهَ 6 .وك ُُّل َم ْن
َخطاياناَ ،و َخطيئَ ٌة َل َ
ي َ ْثبُ ُت في ِه ل� ي ُ ْخ ِط ُئَ .وك ُُّل َم ْن ي ُ ْخ ِط ُئ
َل ْم ي َرهُ َول� َع َرفَ ُه 7 .أاول�دي ،ل� ي ُ ِض َّل َّنكُم
أا َح ٌدَ .م ْن ي َ ْف َع ِل الب َِّر فَ ُه َو با ٌّر ،كَما أا َّن
ال َمسي َح با ٌّرَ 8 .و َم ْن ي َ ْف َع ِل ال َخطيئَ َة فَ ُه َو
الشيطا َن خا ِط ٌئ ُم ْن ُذ
الشيطانِِ ،ل� أ َّن َّ
ِم َن َّ
ُض
البَ ْد ِءَ .و ِلهذا َظ َه َر ابْ ُن الل ِهِ ،ليَ ْنق َ
الشيطانِ9 .ك ُُّل َم ْن ُو ِل َد ِم َن الل ِه
أا ْعما َل َّ
ل� ي َ ْف َع ُل َخطيئَ ًةِ ،ل� أ َّن َز ْر َع ُه َموجو ٌد في ِه.
َول� ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي ُ ْخ ِط َئ ِل�أنَّ ُه ِم َن الل ِه قَ ْد
ُو ِل َد10 .بِهذا يُم َّي ُز أاول� ُد الل ِه ِم ْن أاول� ِد
الشيطانِ .ك ُُّل َم ْن ل� ي َ ْف َع ُل ب ًِّرا َول� ي ُ ِح ُّب
َّ
11
الو ِص َّي َة
أاخاهَُ ،ل َ
يس ِم َن الل ِهِ .ل� أ َّن َ
ا َّلتي َس ِم ْعتُم ِم ْن قَ ْب ُل ِه َي ِ
هذ ِه ،أا ْن ي ُ ِح َّب
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ب َ ْع ُضكُم ب َ ْعض ًا12 .ل� كَقايي َن ا َّلذي كا َن
الشري ِر َوقَتَ َل أاخاهَُ .و ِلماذا قَتَلَ ُه اإلّ�
ِم َن ِّ
ِل� أ َّن أا ْعما َل ُه كانَ ْت ِش ّر َيرة ً أوا ْعما َل أاخي ِه
با َّرةً؟ َ 13ول� تَتَ َع َّجبوا يا اإخ َْوتي اإ ْن كا َن
العا َل ُم يَكْ َر ُهكُم14 ،نَ ْح ُن نَ ْع ِر ُف أانَّنا انْتَ َق ْلنا
ِم َن ال َمو ِت اإلى ال َحيا ِة ب ِ
ِهذ ِه :أانَّنا نُ ِح ُّب
اإخ َْوتَناَ .م ْن ل� ي ُ ِح ُّب أاخاهُ فَفي ال َم ِ
وت
ي َ ْثبُ ُتِ 15 .ل� أ َّن ك َُّل َم ْن يَكْ َرهُ أاخاهُ ُه َو قا ِت ُل
اإنْسانٍَ .وتَ ْع ِرفو َن أا َّن ك َُّل قا ِت ِل اإنْسا ٍن
ل� ي ُ ْم ِك ُن أا ْن تَ ْثبُ َت في ِه ال َحياةُ ال�أبَديَّ ُة.
 16ب ِ
ِهذ ِه نَ ْع ِر ُف َم َح َّبتَه َلنا ،ب أِانَّ ُه أا ْعطى
نَف َْس ُه ِم ْن أا ْج ِلناَ .ونَ ْح ُن أايضاً يَجِ ُب َعلَينا
أا ْن نُ ْع ِط َي نُفو َسنا ِل� أ ْج ِل اإخ َْو ِتناَ 17 .وا َّلذي
َل ُه ُم ْقتَنى العا َل ِم َويَرى أاخاهُ ُم ْحتاجاً
َيف تَكو ُن في ِه
شاءهُ َع ْن ُه ،ك َ
َوي ُ ْغ ِل ُق أا ْح َ
َم َح َّب ُة الل ِه؟ 18يا أاول�دي ،ل� نُ ِح َّب ب َ ْع ُضنا
ب َ ْعضاً بِالكَلا ِم َوبِال ِّلسانِ ،ب َ ْل بِال� أ ْعما ِل
َوبِال َح ِّق19 .وب ِ
ِهذ ِه نَ ْع ِر ُف أانَّنا ِم َن ال َح ِّق.
َ أ ْأ
تي ُه َو ،نُ ْرضي قلبَناَ 20 .واإ ْن
وقبل ا ْن يَا َ
ري الل ُه ا َّلذي
كا َن قلبُنا ي َ َّت ِه ُمنا ،فَكَم بِال َح ِّ
ُه َو أا ْع َظ ُم ِم ْن قلبِنا وي َ ْع ِر ُف ك َُّل َش ٍ
يء؟
 21أا ِح ّبائي ،اإ ْن كا َن قَ ْلبُنا ل� ي َّت ِه ُمنا ،فَلَنا
أ
مام الل ِهَ 22 .و َم ْهما نَ ْطلُ ْب،
ُسفو ُر َو ْج ٍه ا َ
نَنَ ْل ِم ْن ُهِ ،ل�أنَّنا نَ ْحف َُظ َوصاياهَُ ،ونَ ْع َم ُل
أا ْعمال� ً َح َسنَ ًة أاما َم ُه َ 23و ِ
هذ ِه ِه َي َو ِص َّيتُ ُه،
أا ْن نؤ ِم َن بِا ْس ِم ابْ ِن ِه يَسو َع ال َمسي ِحَ ،و أا ْن
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قايين َل كا ْن
كن .م ُو كَما ْ
تْح ّبو ْن َبعضْ ْ
من
يش َق َتلو َغي ْر ْ
م الشَّ ّرير ْو َق َتل اَخو ُهْ .ولَ ْ
َل شَ ّر َيرة كانت ا ْعمالو وا ْعمال اَخو ُه با َّرة؟
ولا ت ْت َع َّجبو ْن يا اخوتي َل كا ْن ت ْك َرهكن
للحياة
نحن ِا ن ْعرف انْ َتقَلنا م ال َم ْ
ال ّدنْي ِاْ ،
وت َ
يحب
حب اخوتْنا .ها ْك َل م ُو ّ
ْبهاي َل نْ ّ
من َل ك ْل واِح ْد
اَأخو ُه ف ال َم ْ
وت يث ْ
ْبتْ .
ي ْك َر ْه اَأخو ُه قاتل انْسا ْن واِْ .وت ْعرفو ْن ك ْل قاتل
الحياة الا َ َبد ِّية.
كن تث ْ
انْسا ْن م ُو م ْم ْ
ْبت ِفيو َ
ْبهاي ن ْعرف ْم َح ّبتو لناْ ،بهاي َل ه ّواِ َعطي
واجب َع َلينا ن ْعطي
نَ ْفسو لَخاط ْرناْ .و ْ
نحن ِا زاِ ْ
فوسنا لَخاطر اخوتْناَ .واينا َل ل ُه ا ْملاك
نْ ْ
باب َر ْحمتو
ال ّدنْي ِا ْويرى اَأخو ُه ْ
محتاز ْوي ْقف ْل ْ
وچو ،اأ ْش َو ْن ِفيو ْم َح ّبة اَلله؟ اولادي!
ف ّ
لى
حب َبعضْ نا بال َكلام ْوبال ّ ْلس ِا ْنَ ،ب ِ
لا نْ ْ
الح ْق
بالح ْق .و ْبهاي ن ْعرفْ م َ
بالا ْعمال ْو َ
نحن ِاْ .و َقب ْل َل يجي ه ّواِ ،نْ َر ّضي َق ْل ْبناْ .و َل
ْ
ِ
كا ْن َق ْل ْبنا ي ْته ْمنا ،اَأ ْش َق ْد َبقى اَألله ،لَ ّوا اَأ ْع َظ ْم
من َق ْل ْبنا ْوي ْعرفْ ك ْل شي؟
ْ
12

13

14

15

16

17

18

19

20

وچنا
َعزيزينيَ ،ل كا ْن َق ْل ْبنا م ُو ي ْته ْمناْ ،
ايش َل ن ْطلب،
َبيضا تْكو ْن قدّام اَللهَ .و ْ
نح ْ
فظ َوص ّياتو ْون ْع َمل
من َل ْ
نْنا ْل منّوْ ،
ا ْعمال ْك َو ِ
يسة قدّاموْ .وهاي ي ِا َوص ّيتو
حب
باسم ا ْبنو َيس ُوع ال َم ْ
َت نْاآ ْ
سيح ،ونْ ْ
من ْ
21

22

23
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9:4–24:3

يح ْ
فظ
َبعضْ نا كَما َل َو ّصاناَ .واينا َل ْ
َوص ّياتو ،ي ْن ْ
حفظ ِفيوْ ،وه ّواِ يح ْل ِفيو.
من ُروحو َل َعطانا.
و ْبهاي ن ْف َهم يح ْل فيناْ ،
24

4

واح،
َعزيزيني ،لا ت َْسدقو ْن ك ّل الا ْر ْ
واح َل من اَلله ي ِا والّا
َب ِ
لى َميزوا الا ْر ْ
لين َط َلعوا ف
من َل ْكثي ْر اَأنْ ِبيا ّ
دج ِا ْ
لاْ ،
ال ّدنْي ِاْ .بهاي ت ْنعرفْ ُروح اَلله .ك ْل ُروح
بالج َس ْد من اَلله
تْق ْر َيس ُوع ال َم ْ
سيح جا َّ
سيح جا
ي ِاْ .وك ْل ُرو ْح م ُو تْق ْر َيس ُوع ال َم ْ
لى م ال َمسيح
بالج َس ْد م ُو من اَلله ي ِاَ ،ب ِ
َّ
ِ
الد ّّجال ياْ ،
تن َت يّجي،
هاك َل سم ْع ْ
س انْ ْتن من
والس ْع ف ال ّدنْي ِا واِ ْ
َّ
من َو ْق ْتَ .ب ّ
من َل اَأ ْع َظ ْم
تننْ ،
تن يا اولادْ ،و َه َز ْم ْ
اَلله اأنْ ْ
من ها ْك َل ف ال ّدنْي ِا.
واِ ها ْذ َل
فيكن ْ
ْ
يح َكو ْن
من هاي م ال ّدنْي ِا ْ
ْو َهوذ م ال ّدنْي ِا ن ِاْ .
نحن ِا.
نحن ِا من اَلله ْ
س ْ
تس َم ْع ْ
وال ّدنْي ِا ْ
لنَ .ب ْ
يس َمع لْناْ .وها ْك َل
ْوها ْك َل ي ْعرف اَللهْ ،
يس َمع لْناْ .بهاي ن ْعرفْ
م ُو من اَلله واِ ،م ُو ْ
الضلالَْ .عزيزينيَ ،خلّي
الح ّق ْو ُروح َّ
ُروح َ
من َل من اَلله ي ِا ال ّ ْم َح ِّبة.
حب َبعضْ ناْ ،
نْ ْ
يحب من اَلله واِ َمولودْ ،وي ْعرف
ْوك ْل من ْ
من َل الله ْم َح ِّبة واِْ ،وك ْل واِح ْد م ُو
اَللهْ .
يحب م ُو ي ْعرف اَللهْ .بهاي ان َعرفت ْم َح ّبة
ْ
2

3

4

5

6

7

8

9
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نُ ِح َّب ب َ ْع ُضنا ب َ ْعضاً كَما أاوصاناَ 24 .و َم ْن
ي َ ْحف َْظ َوصاياهُ ،ي ُ ْحف َْظ في ِهَ ،و ُه َو ي َ ِح ُّل
في ِه .وب ِ
ِهذ ِه نَ ْف َه ُم أانَّ ُه ي َ ِح ُّل فيناِ ،م ْن رو ِح ِه
ا َّلذي أا ْعطانا.
أا ِح ّبائي ،ل� تُ َص ِّدقوا ك َُّل ال� أ ْروا ِح،
واحَ :ه ْل ِه َي ِم َن
ب َ ْل َم ِّيزوا ال� أ ْر َ
ِياء َد ّجالي َن كَثيري َن ب َ َرزوا
الل ِه؟ ِل� أ َّن أانْب َ
2
روح الل ِه.
عر ُف َ
في العا َل ِم .بِهذا تُ َ
جاء
ك ُُّل رو ٍح ي َ ْعتَ ِر ُف أا َّن يَسو َع ال َمسي َح َ
بال َج َس ِد ُه َو ِم َن الل ِهَ 3 .وك ُُّل رو ٍح ل�
جاء ال َج َس ِد
ي َ ْعتَ ِر ُف أبا َّن يَسو َع ال َمسي َح َ
الد ّجا ِل،
يس ِم َن الل ِه ب َ ْل ِم َن ال َمسي ِح َّ
َل َ
ذ ِل َك ا َّلذي َس ِم ْعتُم أانَّ ُه ي َ ْأاتي َوال� آ َن ُه َو في
العا َل ِم ُم ْن ُذ حي ٍن 4 .أا ّما أانْتُم فَ ِم َن الله أانْتُم
يا أاول� ُدَ ،وقَ ْد َغلَ ْبتُمو ُهمِ ،ل� أ َّن هذا ا َّلذي
فيكُم أا ْع َظ ُم ِم ْن َ
ذاك ا َّلذي في العا َل ِم.
َ 5و ِ
هؤل�ء ُهم ِم َن العا َل ِمِ .لهذا ِم َن العا َل ِم
يَتَكَ َّلمو َن َوالعا َل ُم ي َ ْس َم ُع َل ُهم 6 .أا ّما نَ ْح ُن
فَ ِم َن الل ِه نَ ْح ُنَ .وذ ِل َك ا َّلذي ي َ ْع ِر ُف الل َه،
يس ِم َن الل ِه ،ل�
ي َ ْس َم ُع َلناَ .وذ ِل َك ا َّلذي َل َ
وروح
روح ال َح ِّق َ
ي َ ْس َم ُع َلنا .بِهذا نَ ْع ِر ُف َ
ال إ� َّضلا ِل 7 .أا ِح ّبائيِ ،لنُ ِح َّب ب َ ْع ُضنا ب َ ْعضاً،
ِل� أ َّن ال َمح َّب َة ِم َن الل ِهَ .وك ُُّل َم ْن ي ُ ِح ُّب ُه َو
َمولو ٌد ِم َن الل ِه ،وي َ ْع ِر ُف الل َهِ 8 .ل� أ َّن الل َه
َم َح َّب ٌةَ .وك ُُّل َم ْن ل� ي ُ ِح ُّب ل� ي َ ْع ِر ُف الل َه.
9ب ِ
ِهذ ِه ُع ِرف َْت َم َح َّب ُة الل ِه َلنا ،أبان أا ْر َس َل
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حيد اإلى العا َل ِم ِلكَي نَ ْحيا ِب ِه.
الو َ
ابْنَ ُه َ
10في هذا ِه َي ال َم َح َّب ُة ،ل� في أانَّنا قَ ْد
أا ْحبَ ْبنا الل َه ،ب َ ْل في أانَّ ُه أا َح َّبناَ ،و أا ْر َس َل
ابْنَ ُه كَفّا َرة ً ِل َخطايانا 11 .أا ِح ّبائي ،اإ ْن كا َن
الل ُه قَ ْد أا َح َّبنا هكَذا ،فنَ ْح ُن أايضاً يَجِ ُب
أا ْن نُ ِح َّب ب َ ْع ُضنا ب َ ْعضاً12 .الل ُه َل ْم ي َرهُ أا َح ٌد
ُّ
قطَ .ول ِك ْن اإ ْن كُ ّنا نُ ِح ُّب ب َ ْع ُضنا ب َ ْعضاً،
فَالل ُه ي َ ْثبُ ُت فينا َو َم َح َّبتُ ُه تَكْ ُم ُل فينا.
َ 13وب ِ
ِهذ ِه نَ ْع ِر ُف أانَّنا في ِه نَ ْثبُ ُت َو ُه َو ي َ ْثبُ ُت
فينا ،ب أِانَّ ُه ِم ْن رو ِح ِه أا ْعطاناَ 14 .ونَ ْح ُن
َر أاينا َونَ ْش َه ُد أا َّن ال� آ َب قَ ْد أا ْر َس َل ابْنَ ُه
ُم َخ ِّلصاً ِللعا َل ِم15 .ك ُُّل َم ْن ي َ ْعتَ ِر ُف ِبيَسو َع
أانَّ ُه ابْ ُن الل ِه ،فَالل ُه ي َ ْثبُ ُت في ِه َو ُه َو في
الل ِهَ 16 .ونَ ْح ُن نؤ ِم ُن ونَ ْع ِر ُف ال َمح َّب َة ا َّلتي
ِلل ِه نَ ْح َوناِ ،ل� أ َّن الل َه َم َح َّب ٌةَ ،وك ُُّل َم ْن ي َ ْثبُ ُت
في ال َم َح َّب ِة فَفي الل ِه ي َ ْثبُ ُتَ 17 .وب ِ
ِهذ ِه
تَكْتَ ِم ُل َم َح َّبتُ ُه َم َعنا :ب أِا ْن يَكو َن َلنا ُسفو ُر
الدينونَ ِةِ ،ل�أنَّ ُه كَما كا َن ُه َو،
َو ْج ٍه في يَو ِم َّ
هكَذا نَ ْح ُن أايضاً في هذا العا َل ِم18 .ل�
خوف في ال َم َح َّب ِة .ل ِك َّن ال َمح َّب َة الكا ِملَ َة
َ
أ
تُ ْلقي بِال َخو ِ
وف يَكو ُن
ف خا ِرجاًِ ،ل� َّن ال َخ َ
يس ُمكَ َّملا ً في
في ال َخ َط ِر .فَ َم ْن ي َخ ْف فَلَ َ
ال َم َح َّب ِة19 .اإذاً ِلنُ ِح َّب نَ ْح ُن الل َهِ ،ل�أنَّ ُه ُه َو
أا َّول� ً أا َح َّبنا20 .فَ إا ْن قا َل أا َح ٌد« :اإنّي أُا ِح ُّب
كاذبِ ،ل� أ َّن
الل َه» َو ُه َو يَكْ َرهُ أاخاهُ ،فَ ُه َو ٌ
أ
َيف ي َ ْستَطي ُع
ئي ،ك َ
َم ْن ل� ي ُ ِح ُّب اخاهُ ال َم ْر َّ

20-10:4

اَلله لناْ ،بهاي َل َب َعث ا ْبنو ال َوحي ْد لل ّدنْي ِا
واسطتوْ .بهاي ي ِا ال ّ ْم َح ِّبة،
ْبشان نْعيش ْب ْ
لى ْبهاي َل ه ّواِ َح ْبنا
م ُو ب ْم َح ّب ْتنا للهَ ،ب ِ
ْو َب َعث ا ْبنو َذبيح ْة غ ْفرا ْن لَخاط ْر َخط ّياتْنا.
نحن ِا زاِ لازم
َعزيزينيَ ،ل كذاِ اَلله َح ْبناْ ،
حب َبعضْ نا .اَألله اَأ َبداً اأ َّح ْد ما َك ارا ُه.
نْ ْ
ْبت فينا،
حب َبعضْ نا ،اَألله يث ْ
س َل كنّا نْ ْ
َب ْ
و ْم َح ّبتو ت ْك َم ْل فينا .و ْبهاي ن ْعرفْ ِفيو
من ُروحو َعطانا.
نثْبت ْوه ّواِ يث ْ
ْبت فيناْ ،
ونحن ِا اَأ َرينا ْونشْ َهد ،الا آ ْب َب َعث ا ْبنو
ْ
ِ
ِ
ص لل ّدنْيا .ك ْل واحد يق ّر ْب َيس ُوع ا ْبن
ْم َخلّ ْ
ونحن ِا
ْبت ِفيو ْوه ّواِ َ
اَلله واِ ،اَألله يث ْ
ف اللهْ .
من َل اَألله
من ْون ْعرف ْم َح ِّب ْة َل يح ْبنا اَأللهْ ،
نْاآ ْ
ف
ْبت ف ال ّ ْم َح ِّبة َ
ْم َح ِّبة واِْ ،وك ْل واِح ْد يث ْ
ْبت .و ْبهاي ت ْك َمل ْم َح ّبتو َم ْعناَ ،ت
الله يث ْ
من
وچ َ
ياض ْ
ف يوم ال ّ ْمحا َك ِمةْ ،
يكون لْنا َب ْ
نحن ِا ف
نحن ِا زاِ كذاِ ْ
َل كَما َل كا ْن ه ّواِْ ،
لى
ال ّدنْي ِاَ .خوفْ ف ال ّ ْم َح ِّبة ما فيَ .ب ِ
الخوف
من َل َ
ْكب َ
الخوفْ ْ ،
ال ّ ْم َح ِّبة لَ َب ّرا ت ّ
الخ َط ْر واِ .ها ْك َل يخافْ م ُو ْم َك َّم ْل واِ
ف َ
حب اَلله،
ف ال ّ ْم َح ِّبةَ .بقى ْ
نحن ِا لازم نْ ّ
من َل ه ّواِ اَأ َّو ْل شي َح ْبناَ .ل قا ْل اأ َّح ْد:
ْ
اب واِ:
ِ
حب اَلله ْوه ّوا ي ْك َر ْه اَأخو ُه ،گ ّذ ْ
اَأ ّ
يحب اَخو ُه َل ي ْناَأرى ،اأ ْش َون
ها ْك َل م ُو ّ
10
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11:5–21:4

يحب َالله َل م ُو ي ْناَأرىْ .وهاي َوص ِّية
يت ِيق ّ
ْاس َت َل ْمنا منّو :ك ْل واِحد يحب اَلله ،لاخو ُه
يحب.
زاِ لازم ْ
سيح ،من
من َيس ُو ْع واِ ال َم ْ
ك ْل من ياآ ْ
اَلله واِ َمولودْ .وك ْل من يحب الوال ْد،
لل َمولو ْد منّو زاِ
يحب .و ْبهاي ن ْعرف
ْ
نحن ِا لاولاد اَللهَ ،و ْق ْت َل نْحب
ين ْ
ْمح ّب ْ
من َل هاي ي ِا ال ّ ْم َح ِّبة
اَلله ونْ َسي َوص ّياتوْ .
نح ْ
فظ َوص ّياتوْ ،و َوص ّياتو م ُو ثَقي ِلة
َلاللهَ ،ت ْ
من َل ك ْل َمولو ْد من اَلله ،يغْلب ال ّدنْي ِا.
ي ِاْ .
وها ْذ واِ ال َّنص ْر َل َغ َلب ال ّدنْي ِا :اإيمانْنا .من
من َيس ُوع
واِ َل يغْلب ال ّدنْي ِا َغي ْر ها ْك َل ياآ ْ
واسطة ال َمي
ا ْبن اَلله واِ؟ ها ْذ واِ َل جا ْب ْ
س،
وال َّد ْمَ ،يس ُوع ال َم ْ
سيح .م ُو بال َمي َب ْ
لى بال َمي وال َّد ْم .وال ّر ُو ْح يشْ َهد ال ّر ُوح
َب ِ
الح ْق واِ .وثاثِة يشْ َهدو ْن :ال ّر ُو ْح وال َمي
َ
ِ
ِ
س
والدَّم ْوثاثتن ْبواح ْد ناَ .ل شَ هادة النّا ْ
ن ْق َب ْل ،اَأ ْش َق ْد َبقى شَ هادة اَلله لَ ّي ِا اَأ ْع َظ ْم؟
ْوهاي ي ِا شَ هادة اَلله َل شَ َه ْد َعلى ا ْبنو.
ف
ك ْل من ياآمن با ْبن اَلله ،ل ُه َهالشَّ ها ِدة َ
يسي
يسدّق اَلله َ
نَ ْفسوْ .وك ْل واِح ْد م ُو َ
يسدّق شَ ها ِدة َل
اَلله گ ّذاِ ْبْ ،
من َل م ُو َ
شَ َهد اَلله لا ْبنوْ .وهاي ي ِا الشَّ ها ِدةَ ،حيا ْة
21
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أ
ئيَ 21 .و ِ
هذ ِه َو ِص َّي ٌة
ا ْن ي ُ ِح َّب الل َه غَي َر ال َم ْر ِّ
تَلقَّينا ِم ْن ُه :ك ُُّل َم ْن ي ُ ِح ُّب الل َهِ ،ليُ ِح َّب
أاخاهُ أايضاً.
ك ُُّل َم ْن ي ُ ْؤ ِم ُن أا َّن يَسو َع ُه َو ال َمسي ُح،
فَ ُه َو َمولو ٌد ِم َن الل ِهَ .وك ُُّل َم ْن ي ُ ِح ُّب
الوالد ي ُ ِح ُّب أايضاً ذ ِل َك ال َمولو َد ِم ْن ُه.
َ
2وب ِ
ِهذ ِه نَ ْع ِر ُف أانَّنا نُ ِح ُّب أاول� َد الل ِه :حي َن
نُ ِح ُّب الل َه َونَ ْع َم ُل َوصاياهُِ 3 .ل� أ َّن ال َمح َّب َة
ِه َي ِ
هذ ِه :أا ْن نحف ََظ َوصاياهَُ ،و َوصاياهُ
يس ْت ث َقيلَ ًةِ 4 .ل� أ َّن ك َُّل َمولو ٍد ِم َن الل ِه
َل َ
ي َ ْغ ِل ُب العا َل َمَ .و ِ
هذ ِه ِه َي ال َغلَبَ ُة ا َّلتي قَ ْد
َغلَبَ ِت العا َل َم :اإيمانُناِ 5 .ل�أنَّ ُه َم ْن ُه َو ا َّلذي
ي َ ْغ ِل ُب العا َل َم اإلّ� ذ ِل َك ا َّلذي ي ُ ْؤ ِم ُن أا َّن
6
جاء
يَسو َع ُه َو ابْ ُن الل ِه؟ هذا ُه َو ا َّلذي َ
ِواس َط ِة ِ
ب ِ
والد ِم ،يَسو ُع ال َمسي ُح،
الماء ّ
ِالماء فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل ب ِ
يس ب ِ
والد ِم.
ِالماء َّ
َل َ
7
وح ُه َو ال َح ٌّق.
والر ُ
الر َ
وح ي َ ْش َه ُد ِل� أ َّن ّ
ّ
8
والماء
وح
الر ُ
َوا َّلذي َن ي َ ْش َهدو َن ث َلاث َ ٌةّ :
ُ
والد ُمَ ،و ِ
هؤل�ء الثّلاث ُة في وا ِح ٍد9 .اإ ْن كُ ّنا
ّ
س ،فَكَم بال�أولى َشها َدةَ
نَ ْقبَ ُل َشها َدةَ ال ّنا ِ
الل ِه ا َّلتي ِه َي أا ْع َظ ُم؟ َو ِ
هذ ِه ِه َي َشها َدةُ
الله ا َّلتي َشه َِد َع ِن ابْ ِن ِه 10 .ك ُُّل َم ْن ي ُ ْؤ ِم ُن
بِالل ِه ،فَلَ ُه ِ
الشها َدةُ في نَف ِْس ِهَ .وك ُُّل
هذ ِه َّ
َم ْن ل� ي ُ َص ِّد ُق الل َه ي َ ْج َعلُ ُه كا ِذباًِ ،ل�أنَّ ُه َل ْم
الشهادةَ ا َّلتي َشه َِد الل ُه َع ِن ابْ ِن ِه.
ي ُ َص ِّد ِق َّ
َ 11و ِ
الشهادةُ أا َّن َحياة ً أابَديَّ ًة أا ْعطانا
هذ ِه ِه َي َّ

5
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الل ُهَ .و ِ
هذ ِه ال َحياةُ ِه َي في ابْ ِن ِه12 .ك ُُّل
ُم ْم ِس ٍ
ك بال�بْ ِن ،فَ ُه َو ُم ْم ِس ٌك بال َحيا ِة
يس ُم ْم ِسكاً بابْ ِن الل ِه،
أايضاًَ .وك ُُّل َم ْن َل َ
فَلا َحياةَ َل ُه13 .كت ْب ُت اإ َليكُم ِ
هذ ِه ِلتَ ْع ِرفوا
ِاس ِم
أا َّن َحياة ً أابَديَّ ًة َلكُم يا َم ْن ا آ َم ْنتُم ب ْ
ابْ ِن الل ِهَ 14 .و ِ
الدا ّل ُة َلنا ِع ْن َدهَُ :م ْهما
هذ ِه ّ
نَ ْطلُ ْب ِم ْن ُه ِب َح َس ِ
ب اإرا َد ِت ِه ،ي َ ْستَجِ ْب َلنا.
َ 15واإ ْن كُ ّنا ُم ْقتَ ِنعي َن أانَّ ُه ي َ ْس َم ُع َلنا في ك ُِّل
ما نَ ْطلُ ُب ِم ْن ُه ،فنَ ْح ُن وا ِثقو َن ِم ْن أانَّنا قَ ْد
ِن ْلنا ِط ْلبَتَنا ا َّلتي َطلَ ْبنا ِم ْن ُه16 .اإ ْن َر أاى
اإنْسا ٌن أاخاهُ ي ُ ْخ ِط ُئ َخطيئَ ًة ل� تَ ْستَوج ُِب
وت ،فَ ْليَ ْطلُ ْب فَيُ ْعطى َل ُه َحياةٌِ ،ل َّلذي َن
ال َم َ
ل� ِلل َم ِ
وت ي ُ ْخ ِطئو َنِ ،ل�أنَّ ُه ث َ َّم َة َخطيئ ُة
يس َع ْن هذا أاقو ُل أا ْن ي َ ْطلُ َب أا َح ٌد.
َمو ٍتَ .ل َ
يس ْت
ِ 17ل� أ َّن ك َُّل اإثْ ٍم َخطيئَ ٌةَ .وث َ َّم َة َخطيئَ ٌة َل َ
َخطيئ َة َمو ٍ
تَ 18 .ونَ ْع ِر ُف أا َّن ك ُُّل َمولو ٍد
ِم َن الل ِه ل� ي ُ ْخ ِط ُئِ ،ل� أ َّن ال َمولو َد ِم َن الل ِه
ي َ ْحف ُ
الش ّر ُير ل� ي َ ْدنو ِم ْن ُه.
َظ نَف َْس ُهَ ،و ِّ
 19نَ ْح ُن نَ ْع ِر ُف أانَّنا ِم َن الل ِهَ ،والعا َل ُم كُ ُّل ُه
الش ّري ِرَ 20 .ونَ ْع ِر ُف أا َّن ابْ َن
َموضو ٌع في ِّ
الل ِه َ أ
قيقي
جاء َوا ْعطانا ف َْهماً ِلنَ ْع ِر َف ال َح َّ
قيقي في ابْ ِن ِه يَسو َع
َونَكو َن في ال َح ِّ
قيقي َوال َحياةُ
ال َمسي ِح .هذا ُه َو ال إ�ل ُه ال َح ُّ
ال�أبَديَّ ُة 21 .أاول�دي ،ا ْحفَظوا أانْف َُسكُم ِم ْن
ِعبا َد ِة ال� أ ْصنا ِم.
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الحيا ْة ف ا ْبنو ي ِا .ك ْل
َأا َب ِد ِّية َعطانا َالله ْو َه َ
بالحياة واِ
واِح ْد م ْت َم َّس ْك
ْ
بالابن ،م ْت َم َّسك َ
زاِْ .وك ْل واِح ْد م ُو م ْت َم َّسك با ْبن اَلله ،مالو
كن َت ت ْعرفو ْن َحياة
َحيا ْةَ .هو ْذ َك َت ْب ُت لْ ْ
باسم ا ْبن
تن َل اآ َم ْن ْ
اَأ َب ِد ِّية في لْكن ،انْ ْ
تن ْ
لب
اَلله .و َهالثّقَة لنا ِفيو :ك ْل شي َل ن ْط ْ
يس َمع لْناْ .و َل كنّا
منّو ْمواف ْق اإرادتو ْ
لب
م ْقت ْن ْ
عين ْ
يس َمع لْنا ف ك ْل شي َل ن ْط ْ
نحن ِا َس َلفاً ن ْلنا َط َل ْبنا َل َط َل ْبنا
قين ْ
منّو ،وا ْث ْ
منّوَ .ل انْسا ْن اَأرى اَأخو ُه يخْ طي َخط ِّية م ُو
يصلّي ي ْطل ْبلو
ي ْنحك ْم بال َم ْ
وت َع َلياَ ،خلّي َ
وت يخْ َطو ْن،
ْوي ْن َعطى َحيا ْة .لَو ْذ َل م ُو لل َم ْ
وت .م ُو َعلا ْذ اَأقو ْل َخلّي
من َل في َخط ِّي ْة َم ْ
ْ
من َل ك ّل اإث ْم َخط ِّية واِ.
لبْ .
واِح ْد ي ْط ْ
وتْ .ون ْعرفْ ك ْل
ْوفي َخط ِّية م ُو َخط ِّي ْة َم ْ
واِح ْد َمولو ْد من اَلله م ُو يخْ طي :ال َمولو ْد من
يحفظ نَ ْفسو ،والشَّ ّري ْر م ُو ي َق ّر ْب َع َليو.
اَلله ْ
نحن ِا ،وال ّدنْي ِا ك ّلا ف
نحن ِا ن ْعرف من اَلله ْ
ْ
الشَّ ّري ْر ك انْ َحطّ ْتْ .ون ْعرف ا ْبن اَلله جا،
الحقيقي ونْكو ْن ف
ْو َعطانا فه ْم َت ن ْعرف َ
سيح .ها ْذ
الحقيقي ،ف ا ْبنو َيس ُوع ال َم ْ
َ
الحقيقي ْو َحياة الا َأ َب ْد .اولادي،
واِ الاإ ل ْه َ
الاصنا ْم.
من عبادة ْ
كن ْ
فوس ْ
ْاحفظوا نْ ْ
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مكتوب يوحنّا
ال َّرسول الثّاني

رسالة يو َح ّنا

الرسول الثانية
ّ

الشّ ِيخْ للمخْ تا َرة من اَلله كيريّا ْولاولادا َل
سَ ،ب ِلى ك ْل َل ي ْعرفون
اح ّبن ْب َحقْ ،وم ُو اَنا َب ْ
ّابت فينا ْو َم ْعنا واِ
الح ّق الث ْ
الح ْق .لَخاطر َ
َ
كن ن ْع ِمة و َر ْح ِمة ْو َسلا ْم
للا َأ َب ْد .يكو ْن َم ْع ْ
من َر ْبنا َيس ُوع ال َمسيح
من اَلله الاآبْ ،و ْ
فرح ُت ْكثي ْر
بالح ْق وال ّ ْم َح ِّبةْ .
ا ْبن الا آ ْب َ
الحق،
َل ا َر ُ
يت ْ
من اولا ْد ِك ي ْمشَ و ْن ف َ
والس ْع
ْب
ْ
موجب َوص ِّي ْة َل َاخ ْذنا م الا آ ْبَّ .
اَأ ْر ِ
جوك كيريّا ،م ُو َوص ِّية ْجدي ِدة اَأ ْكتب
لى ْ
كانت لنا م البدايِة،
هاك َل
لْ ِكَ ،ب ِ
ْ
َت نْحب َبعضْ ناْ .وهاي ي ِا ال ّ ْم َح ِّبةَ ،ت
موجب َوص ّياتوَ .هال َوص ِّية كَما
ن ْمشي ْب
ْ
من
تن ي ِا م البدايِةِ ،فيا ا ْمشَ واْ .
َل سم ْع ْ
1

2

3

4

5

6

7
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يخ اإلى ال ُمختار ِة كيريّا َواإلى
َّ 1
الش ُ
أاول� ِدها ا َّلذي َن أُا ِح ُّب في ال َح ٍّق ،ل� أانا
فَ َح ْس ُب ،ب َ ْل ك ُُّل ا َّلذي َن قَ ْد َع َرفوا ال َح َّق.
ِ 2م ْن أا ْج ِل ال َح ِّق الثّا ِب ِت فينا َو َم َعنا ُه َو اإلى
3
لام
ال�أب َ ِدِ .ليَكُ ْن َم َعكُم ِن ْع َم ٌة َو َر ْح َم ٌة َو َس ٌ
ِم َن الل ِه ال� آ ِ
بَ ،و ِم ْن َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح
ابْ ِن ال� آ ِ
ب بِال َح ِّق َوبِال َم َح َّب ِة4 .فَ ِر ْح ُت ج ًِّدا
ِل�أنّي َو َج ْد ُت ب َ ْعضاً ِم ْن أاول� ِد ِك ي َ ْسلُكو َن
في ال َح ِّقِ ،ب َح َس ِ
الو ِص َّي ِة ا َّلتي أا َخ ْذناها
ب َ
بَ 5 .وال� آ َن أا ْر ِ
ِم َن ال� آ ِ
جوك كيريّا ،ل� ك أَا َّن
ديدة ً أاكْتُ ُب اإ َل ِ
يك ،ب َ ْل ِت ْل َك ا َّلتي
َو ِص َّي ًة َج َ
كانَ ْت َلنا ِم َن البَ ْد ِء ،أا ْن نُ ِح َّب ب َ ْع ُضنا
ب َ ْعضاًَ 6 .و ِ
هذ ِه ِه َي ال َم َح َّب ُة :أا ْن نَ ْسلُ َك
ب َوصاياهَُ .و ِ
ِب َح َس ِ
الو ِص َّي ُة ِه َي كَما
هذ ِه َ
اسلُكواِ 7 .ل� أ َّن
َس ِم ْعتُم ِم َن البَ ْد ِء :فيها ْ
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ُم ِ
ض ّلي َن كَثيري َن َخ َرجوا في العا َل ِم ،ل�
جاء بال َج َس ِد.
ي َ ْعتَ ِرفو َن أا َّن يَسو َع ال َمسي َح َ
الض ُّد ِلل َمسي ِح8 .انْتَبِهوا
هذا ُه َو ال ُم ِض ُّل َو ِّ
ِل�أنْف ُِسكُم أا ْن ل� تُض ِّيعوا ما َع ِم ْلتُمَ ،ول ِك ْن
ِلتنالوا أا ْجراً كا ِملا ً9 .ك ُُّل َم ْن يَتَ َع ّدى َول�
يس
ي َ ْثبُ ُت في تَ ْعلي ِم ال َمسي ِح ،فَالل ُه َل َ
في ِهَ .وذ ِل َك ا َّلذي ي َ ْثبُ ُت في تَ ْعلي ِمه،
10
جاء
هذا َل ُه ال� آ ُب وال�بْ ُن ِكلا ُهما .اإ ْن َ
اإ َليكُم اإنْسا ٌنَ ،وبِهذا ال َّت ْعلي ِم َل ْم ي َ ْأا ِت ،فَلا
تَ ْستَ ْقبِلوهُ في بَي ٍ
تَ ،و «ا ْف َر ْح» ل� تَقولوا
َل ُهِ 11 .ل� أ َّن ا َّلذي يَقو ُل َل ُه «ا ْف َر ْح» ،ي َ ْشتَ ِر ُك
12
الو ْق ِت ا َّلذي
في أا ْعما ِل ِه ِّ
الش ّري َر ِة .في َ
لي في ِه أامو ٌر كَثي َرةٌ ِل�أكْتُ َب اإ َليكُم ،فَ إانّي
ِالو َر ِق َو ِ
الح ْب ِرَ ،ول ِك ْن لي َرجا ٌء
َل ْم أُا ِر ْد ب َ
أا ْن ا آ ِت َي اإ َليكُم َونَتَكَ َّل َم فَماً ِل َف ٍم ِليَكو َن
فَ َر ُحنا كا ِملا ً13 .ي ُ َس ِّل ُم َعلَ ِ
يك أاول� ُد أا ْخ ِت ِك
ال ُم ْختار ِة .اآمي َن.

ين َط َلعوا ف ال ّدنْي ِاَ ،هو ْذ َل
َل ْكثير ْمضلّ ْ
بالج َس ْد.
م ُو يق ّرو ْن َيس ُوع ال َم ْ
سيح جا َّ
اب .ديروا
ها ْذ واِ ال ّ ْمض ْل وال َمسيح الگ ّذ ْ
كن .لا ت َْضيعو ْن شي َل
كن َعلى حالْ ْ
بالْ ْ
لى اَأج ْر كام ْل َخلَّوا ي ْندفع
تن ل ُهَ ،ب ِ
ْاش َت َغ ْل ْ
ف
ْبت َ
يروح ْوم ُو يث ْ
لْ ْ
كن .ك ْل واِح ْد ي ْعبر ُ
سيح ،اَألله م ُو ِفيو واِْ .وها ْك َل
َت ْعليم ال َم ْ
ين
ْبت َ
يث ْ
ف َت ْعليمو ،ها ْذ الا آ ْب والابن ا ْث َن ْ
جاب
ل ُهَ .ل انْسا ْن جا لَع ْن ْدكنْ ،وما ْ
يت ،وا ْف َر ْح لا
تس َت ْقبلو ُه َ
ف َب ْ
َهال َّتعلي ْم ،لا ْ
من َل ها ْك َل يقولْلو «ا ْف َر ْح»،
تْقولولوْ .
يشْ تر ْك ف ا ْعمالو الشَّ ّر َيرة .ف ال َو ْق ْت
كن ،ما ر ْد ُت
َل لي ْكثي ْر اأمور َت ا ْكتب لْ ْ
لى لي اأ َمل اآجي لع ْن ْدكن،
بال َو َرق والحب ْرَ ،ب ِ
نحكي ْبشا ْن َف ْرح ْتنا تْكو ْن كا ْم ِلة.
ْوث ْم لَث ْم ْ
يسلمو ْن َع َل ِ
يك اولاد اخ ْت ِك المخْ تا َرة.
َ
ين.
اآ ّم ْ
8

9

10

11

12
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مكتوب يوحنّا
ال َّرسول الثالث

رسالة يو َح ّنا

الرسول الثالثة
ّ

الشّ ِيخْ لَ
گايوس َعزيزيَ ،ل اح ّبو ْب َح ْق.
ْ
َعزي ْزنا! ف ك ْل شي اَأ َصلّي ْب ْ
شانك َت
ت ْن َج ْح وتْكون ْمعافى ،كَما َل ت ْن َج ْح
نَ ْف ْ
فرح ُت ْكثي ْر َت يّجي اخْ وِة
من َل ْ
سكْ .
ْويشْ َهدو ْن لَ َح ّقانِ ّي ْ
تك ،كَما َل انْ َت ْب َح ْق
تس ْ
من هاي ما ليَ ،ت
لك .و َف ْر َحة اَأ ْگ َب ْر ْ
ْ
يسلكو ْنَ .عزي ْزنا،
ْاس َمع اولادي ف َ
الح ْق ْ
ْب إايما ْن تشْ تغ ْل شي َل ت َْسي للاخْ وِة،
شهدوا ل ْم َح ّب ْ
تك قدّا ْم
ْو ّ
خاصة غ ْر ْب ن ِاَ ،ل ْ
ك ّل البي َعة ،لَوك ْك َويّس ت َْسي َت ْت َز ّود ْن
من
عن ،كَما َل يلي ْق ع ْند اَللهْ ،
َو ْق ْت َل ْت َو ّد ْ
َل لَخاطر ْاسمو َط َلعواْ ،وما َاخذوا شي م
نس َت ْقب ْل كَما َهوذ،
الا َم ْمَ .بقى ْ
نحن ِا واج ْبنا ْ
للح ْق .كان اَريد
ْبشان نْس ِير ْم
ْ
ساعدين َ
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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گايوس َحبيبي ا َّلذي أُا ِح ُّب ُه
الشي ُخ اإلى
َّ 1
َ
في ال َح ِّق 2 .في ك ُِّل َش ٍ
يء أُا َص ّلي ِم ْن
أا ْج ِل َك أا ْن تَ ْن َج َح َوتَكو َن ب ِ
ِص َّح ٍة ،كَما تَ ْن َج ُح
نَف ُْس َكِ 3 .ل�أنّي فَ ِر ْح ُت ج ًِّدا أا ْن ي َ ْأا ِت َي اإخ َْوةٌ
َوي َ ْش َهدوا ِل َحق َِّك ،كَما أانْ َت في ال َح ٍّق
يس لي،
تَ ْسلُ ُكَ 4 .وفَ َر ٌح أا ْع َظ ُم ِم ْن هذا َل َ
أا ْن أا ْس َم َع أا َّن أاول�دي في ال َح ِّق ي َ ْسلُكو َن.
َ 5حبيبَناِ ،ب إايما ٍن تَ ْع َم ُل ما تَ ْف َعلُ ُه ِلل إاخ َْو ِة،
خاص ًة ِلل ُغ َر ِ
باء ِم ْن ُهم 6 ،ا َّلذي َن َشهِدوا
َو َّ
أ
َنيس ِةِ .ل ِ
هؤل�ء
مام ك ُِّل الك َ
ِب َم َح َّب ِت َك ا َ
ليق ِع ْن َد
تَ ْع َم ُل َح َسناً أا ْن تُز ِّو َدهم ،كَما ي َ ُ
الل ِهِ 7 ،ل�أنَّ ُهم ِم ْن أا ْج ِل ا ْس ِم ِه َخ َرجواَ ،و ُهم
َل ْم ي َ ْأاخُذوا َشيئاً ِم َن ال� أُ َم ِم8 .فنَ ْح ُن اإذاً
يَجِ ُب َعلَينا أا ْن نَ ْستَ ْقب َِل أا ْمثا َل ِ
هؤل�ء ِلكَي
ريد أا ْن
صير ُمسا ِعدي َن ِلل َح ِّق9 .كُ ْن ُت أُا ُ
نَ َ

 3يو َح ّنا
َنيس ِةَ ،ول ِك َّن ذ ِل َك ا َّلذي
أاكْتُ َب اإلى الك َ
صير أا َّو َلهمِ ،ديو ْطريفيس ،ل�
يُ ُ
ريد أا ْن ي َ َ
ي َ ْقبَلُناِ 10 .لذا اإ ْن ِج ْئ ُت ف ََس أا ْذك ُُر أا ْعما َل ُه
ا َّلتي َع ِم َلِ :بكَ ِلما ٍ
ت َرديئَ ٍة ي َ ُذ ُّمناَ ،واإ ْذ
َل ْم يَكْتَ ِ
ف بِهذا ،ل� ُه َو ي َ ْستَ ْقب ُِل ال إ�خ َْوةَ
َوا َّلذي َن ي َ ْستَ ْقبِلونَ ُهم ي َ ْمنَ ُع ُهم ،ب َ ْل يُخ ِرجِهم
َنيس ِةَ 11 .حبيبَنا ،ل� تَتَ َم َّث ْل
أايضاً ِم َن الك َ
بِما ُه َو َش ٌّر ،ب َ ْل بِما ُه َو َخ ٌيرَ .م ْن ي َ ْع َم ِل
الش َّر فَلَ ْم
ال َخي َر فَ ُه َو ِم َن الل ِهَ ،و َم ْن ي َ ْع َم ِل َّ
يُ ِ
يوس َشها َدةٌ ِم ْن ك ُِّل
بص ِر الل َهِ 12 .ل ْ
ديمتر َ
َنيس ِة َو ِم َن ال َح ِّق ذا ِت ِه.
اإنْسانٍَ ،و ِم َن الك َ
َونَ ْح ُن أايضاً نَ ْش َه ُد ،وتَ ْع ِر ُف أا َّن َشها َدتَنا
صا ِدقَ ٌة.
13
َثيرة ً ِلل ِكتاب ِة اإ َل َ
يك،
اإ َّن لي أاموراً ك َ
يك ب ِ
َول ِك ّني َل ْم أا َش ْأا أا ْن أاكْتُ َب اإ َل َ
ِالح ْب ِر
َوال َقلَ ِمَ 14 .ول ِك َّنني أا ْرجو أا ْن أا َ
راك عاجِلا ً،
لام َم َع َك.
َوفَماً ِل َف ٍم نَتَكَ َّل ُمِ 15 .ليَكُ ِن َّ
الس ُ
ي ُ َس ِّل ُم َعلَ َ
يك ال� أ ِح ّب ُاءَ .س ِّل ْم َعلى ك ُِّل وا ِح ٍد
ِم َن ال� أ ِح ّب ِاء بِا ْس ِم ِه.

لى ها ْك َل يريد يس ِي ْر اَأ َّو ْلن،
تب للبي َعةَ ،ب ِ
اَ ْك ْ
يس َت ْقب ْلناْ .بشا ْن هاي َل
ديوطرافاس ،م ُو ْ
ْ
من َل
ُ
جيت َت ا ْذكر ا ْعمالو َل َسوىْ ،
ِ
مات عاطلة يذ ْمناْ .وم ُو يكفا ُه َهو ْذ ،لا
ْبك ْل ْ
يس َت ْقبلوو ْن
يس َت ْقبل الاخْ وِة ْو َل يريدو ْن ْ
ه ّواِ ْ
لعن زاِ م البي َعةَ .عزي ْزنا ،لا
عن ويط ِا ْ
ي ْم َن ْ
لى ْبشي لَ ّواِ َخي ْر .ها ْك
تتْشَ َّبه ْبشي لَ ّواِ شَ ْر َب ِ
يسي شَ ْر
يسي َخي ْر من اَلله واِْ .وها ْك َل َ
َل َ
من
يوس في شَ ها ِدة ْ
ما ارى اَألله .لَديميت ْر ْ
نحن ِا
الح ْق نَ ْفسوْ .و ْ
ك ّل انْسانْ ،وم البي َعة ْوم َ
زاِ نشْ َهدْ ،وت ْعرفْ شَ هادتْنا سا ْد َقة ي ِا .اأمور
تب ْ
لى م ُو اري ْد
لكَ ،ب ِ
ْكثي ْر في لي َت ا ْك ْ
تب ْ
لك.
َ
بالحب ْر وال َق َل ْم اَأ ْك ْ
فيف َت اراكْ ،وث ْم لَث ْم
س لي َرجا َخ ْ
َب ْ
يسلمو ْن
ْ
نحكيَّ .
السلام يكو ْن َمعكَ .
ين ك ْل
ينَ .سلّم َع ال ّ ْمح ّب ْ
َع َليك ال ّ ْمح ّب ْ
باسمو.
واِح ْد ْ
10

11
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مكتوب الق ّديس
يهوذا
قوب،
َيهوذا َع ْب ْد َيس ُوع ال َم ْ
سيح ،اَأخو َي ْع ْ
بوبين
للا َم ْم َل َس ّماهن اَلله الا آ ْب َم ْح ْ
كن
و ْب َيس ُوع ال َم ْ
سيح َم ْحف ُوظين .يك َثر لْ ْ
والسلا ْم وال ّ ْم َح ِّبة.
ال َّر ْح ِمة َّ
جهدي َت
َعزيزينيَ ،وانا اَأ َسي ك ْل ْ
لاصنا المشْ َت َر ْكَ ،م ْجبور
كن َعلى َخ ْ
ا ْكتب لْ ْ
اكن َت ت َْسون
كن َوانا اَأت َْر ّج ْ
اَنا َت ا ْكتب لْ ْ
وح ِدة ت َْسلَّ ْم
ْمحا َربِة لَخاطر الايما ْن َل َك َّرة ْ
س َق َنوا َم ْد َخ ْلَ ،هو ْذ
ّيسينْ .
لل َقد ْ
من َل ن ِا ْ
س
من َقبل انْ َك َتبوا ْب َهالحك ْم َع َل ْ
َل ْ
ين ،ن ِا ْ
َبلا َت ْقوى ،ي ْقلبو ْن ن ْعم ْة اإ ْلهنا لَ َن ِ
جاسة.
الس ّيد اَلله ،و ْب َر ْبنا َيس ُوع
و ْبها ْك لَ ّواِ ْب َو ْحدو َّ
كنَ ،م ْع
ال َم ْ
سيح ي ْكفرو ْنَ .بقى اَأريد اَأ َذكّ ْر ْ
1

2

3

4

5
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القديس ي َ ُه َوذا
رسالة ّ
 1ي َ ُه َوذا َع ْب ُد يَسو َع ال َمسي ِح َو أاخو
قوب ،اإلى ال� أُ َم ِم ال َم ْد ُع ّوي َن بِالل ِه ال� آ ِ
ب
ي َ ْع َ
َم ْحبوبي َن َو ِبيَسو َع ال َمسي ِح َم ْحفوظي َن.
2
لام َوال َم َح َّب ُة.
الر ْح َم ُة َو َّ
ِلتَكْث ُْر َلكُم َّ
الس ُ
 3أا ِح ّبائي ،اإ ْذ أابْ ُذ ُل غاي َة ال َج ْه ِد
خلاصنا ال ُم ْشتَ ِ
ِ
رك،
ِلل ِكتاب ِة اإ َليكُم َع ْن
اض ِطرا ٌر أا ْن أاكْتُ َب اإ َليكُم ُمتَ َر ِّجياً أا ْن
لي ْ
تَ ْصنَعوا ُمحا َرب ًة ِل� أ ْج ِل ال إ�يما ِن ا َّلذي ُس ِّل َم
َم َّرة ً وا ِح َدة ً ِلل ِق ّديسي َنِ 4 .ل� أ َّن أُاناساً ا ْقتَنوا
َم ْنفَذاً ،ا َّلذي َن َسبَ َق َل ُهم أا ْن كُ ِتبوا بِهذا
ناس َعديمو ال َّتقوى،
ال ُحكْ ِم َعلَيهِمَ ،و ُهم أُا ٌ
ي َ ْق ِلبو َن ِن ْع َم َة اإلهِنا نَجا َس ًةَ .وذ ِل َك ا َّلذي
الس ِّي ُد الل ُه َو َربَّنا يَسو َع ال َمسي َح
ُه َو َو ْح َده ِّ
أ
ُ
أ
أ
ُ
ريد ا ْن ا َذك َِّركُمَ ،واإ ْن كُ ْنتُم
ي ُ ْن ِكرو َن5 .فَا ُ
تَ ْع ِرفو َن ك َُّل ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر ،أا َّن الل َه َواإ ْن

ي َ ُه َوذا
الش ْع َب ِم ْن ِم ْص َر َم َّرةً ،فَ إانَّ ُه في
َخ َّل َص َّ
ال َم َّر ِة الثّا ِنيَ ِة أا ْهلَ َك ا َّلذي َن َل ْم يؤ ِمنوا
َ 6وال َملائكَ ُة ا َّلذي َن َل ْم ي َ ْحفَظوا ِرئا َستَ ُهم،
ب َ ْل تَ َركوا َمق ََّر ُهمِ ،ل ُحكْ ِم اليَو ِم ال َعظي ِم
ِبقُيو ٍد غَي ِر معروف ٍة تَ ْح َت ال ّظلا ِم َح ِف َظ ُه ْم.
 7أ
دوم َو َعمورةَ َوال ُم ُد َن ال ُمحي َط َة
كَما ا َّن َس َ
ِ
هؤل�ء َوذَهبَ ْت
ِبهِما ا َّلتي زنَ ْت َعلى ِمثا ِل
راء َج َس ٍد ا آ َخ َر َموضوع ٌة نَموذَجاً ِلل ّنا ِر
َو َ
قاب َ 8و َعلى هذا
ال�أبَديَّ ِة ،اإ ِذ ا ْستَو َجبَ ِت ال ِع َ
ِ
هؤل�ء أايضاً في ُح ْل ٍم يَتَ َخ َّيلو َن،
ال ِمثا ِل،
السيادةَ
ي ُ ِن ِّجسو َن ال َج َس َد َوي َ ْرفُضو َن ِّ
َ
ميخائيل
َو َعلى ال َجلا َل ِة ي ُ َج ِّدفو َنَ 9 .ول ِك َّن
ئيس ال َملائكَ ِة ،حي َن كا َن يَتَجا َد ُل َم َع
َر َ
ال ُم ْشتَكي ،يَتَكَ َّل ُم َع ْن َج َس ِد موسىَ ،ل ْم
يتَ َج َّر أا أا ْن يو ِر َد ُحك َْم تَ ْج ٍ
ديف ،ب َ ْل قا َل َل ُه:
ِ
هؤل�ء َعلى
الر ُّبَ 10 ».ول ِك َّن
« ِليَ ْنتَه ِْر َك َّ
أامو ٍر ل� ي َ ْع ِرفونَها ي ُ َج َّدفو َن .أا ّما ال�أُمو َر
ِ
ا َّلتي بِال َغري َز ِة كَال َحيَ ِ
ماوات
وانات ال َع ْج
ي ُ ْد ِركونَها فَفي ِ
هذ ِه ال�أُمو ِر يَف ُْسدو َن.
َ 11و ٌيل َل ُهم ِل�أنَّ ُهم في َطري ِق قايي َن َذ َهبوا،
عام بِال َمك َْس ِ
ب فَ ِرحوا،
َو َخ ْل َف َضلال ِة ب َ ْل َ
َوفي ِع ْصيا ِن قو َر َح َهلَكواِ 12 .
هؤل�ء ُهم
ا َّلذي َن في َول�ئ ِمهِم ُمتَنَ ِّجسو َن ي ُ َع ْربِدو َن،
بِلا َخو ٍ
ُيوم بِلا َم َط ٍر
ف أانْف َُس ُهم ي َ ْر َعو َن .غ ٌ
الري ِحَ ،ش َج ٌر انْقَضى اإثْما ُرها
تَ ْذ َه ُب أا ْد َ
راج ّ
بِلا ث َ َم ٍر ،ماتَ ْت َم َّرة ً أُاخْرى َو َص ِع َد ْت ِم ْن

َل ت ْعرفو ْن ك ّل الاأمور ،اَألله َم ْع َل َك َّرة َخلَّص
من َمص ْر ،ث ِاني َك َّرة َهو ْك َل ما اآ َمنوا
الشَّ ْع ْب ْ
لن .وال َم ِ
رياستن،
لايكة َل ما َحفَظوا
ْ
َتو َب ْ
بحب ِال
َب ِلى َخلَّوا ماواهن لحكم َاليوم ال َعظي ْم ْ
م ُو َم ْع ِ
َظن .كَما
روفة َت ْحت الع ْت ِمة َحف ْ
ولن َل َعلى
سادوم ْوعامو َرة ْومد ْن َل َح ْ
شك ْل َهوذ ال َم ِ
ف
لايكة َزنوا ْوراحوا َخ ْل ْ
طين َم ْس َط َرة لَنار الا َ َبد
َغي ْر َج َس ْدَ ،م ْحط ُو ْ
عقاب َل ْاس َت َح ّقواَ ،على نَ ْفس الشّ ك ْل
ْب ْ
للج َسد
زاِ َهو ْذ َل ف ال َمنا ْم يتْشَ ْه َونو ْنَّ ،
الجلالِة
ي َن ْجسون وال ّسيا ِدة م ُو ي ْق َبلونْ ،و َع َّ
س ميخايي ْل َريّس
كَلا ْم كفر يقولو ْنَ .ب ْ
ال َم ِ
ليس كا ْن ياخذ
لايكةَ ،و ْق ْت َل َم ْع اإ ْب ْ
ْجاسر
ْوي ْعطي لَخاط ْر َج َس ْد موسى ،ما ت َ
لى قال:
يجيب َع َليو حكم ْبك ْل ِمة َص ْع ِبةَ ،ب ِ
ْ
«ال َّر ْب ي ْز َع ْق ْ
ف
فيك َص ْ
س َهو ْذ َ
وت»َ .ب ْ
ْلات َل م ُو ي ْعرفو ْن ،كَلا ْم كفرن يقولو ْن.
شَ غ ْ
ْلات َل بال َغريزِة ي ْعرفو ْن كَما
ف شَ غ ْ
َب ِ
لى َ
فسدو ْن.
َح ْ
يوانات َل َبلا َعق ْلَ ،
ف َهو ْذ ي ْن ْ
ف َطريِ ْق قاي ِي ْن راحوا،
من َل َ
يلن ْ
َو ْ
ف َضلال ْة َب ْلعا ْم َع الاإ ْج َرة َك َّيفوا،
ْو َخ ْل ْ
ف
عصيا ْن قو َرح ْت َتو َبلوَ .هو ْذ ن ِا َل َ
ْوف ْ
لايمنَ ،و ْق ْت َل ي ْت َن َّجسون ي َكيفو ْنَ ،بلا
َو ْ
َخوف َير َّعون نْفوسنْ .غيو ْم َبلا َم َطر يس ُوقا
ماتت
لص َث َمراْ ،و َبلا َث َم ْر ي ِاْ ،
الهواَ ،
َ
سج ْر َخ ْ
6
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واج َبح ْر
ث ِاني َك َّرة ْو َط َل ْ
عت من ْع ُروقا .ا ْم ْ
ِ
هايجة ْب َر ْغوتن ي َو َّرو ْن َعيبن .نْجوم ت َْض ّيع،
فوظ لها .و ْت َن ّبا زاِ
ع ْت ِمة ق ْت ِمة للا َأ َب ْد َم ْح ْ
من اآ َد ْم ،قالْ:
َع َلو ْذ اَأخْ نوخْ لَ ّوا ساب ْع واِح ْد ْ
ين األوفْ األوفْ َقدّيسي ْنو،
يي ال َّر ْب َب ْ
«ج ِا ِ
فوس
َت يحاكم الك ّل ْويخْ زي ك ّل ال ّ ْن ْ
القبيحة َل َع َملوا ْو َعلى ك ّل
َعلى ك ّل ا ْعمال
َ
يين َل َبلا
القاس ِية َل قالوا الخا ْط ْ
الك ْلمات ْ
ويرو ْن َغ َل ْط
َت ْقوى»َ .هو ْذ ن ِا َل ي ْتاَأ ْفاَأفو ْن َ
واتن ي ْمشَ ون،
ف شَ ْه ْ
ف ك ْل شيْ ،و َخ ْل ْ
يحكي كَلام ْگبي ْر ،وي َع ْظمو ْن ن ِاس
ْوث ّم ْن ْ
تن يا
س انْ ْ
ال ّ ْم َب َّي ْ
نين لَخاط ْر َم ْص َل َحةَ .ب ّ
من
كن ك ْل ْ
َعزيزيني! َخلَّوا َ
مات َل ْ
ف بالْ ْ
من
َقب ْل قالوا رس ْل َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
سيحْ .
مانات َت
كن« :ف اآِخر ال َّز ْ
َل كان يقولولْ ْ
واتن
ي ْنوج ْد َهو ْك َل ي ْت َمه َزو ْن و ْب
موجب شَ ْه ْ
ْ
يسلكو ْن َبلا َت ْقوىَ ».هو ْذ ن ِا َل ي َف ْرقو ْن،
ْ
تن يا
س انْ ْ
يينُ ،رو ْح ْ
نَ ْفسانِ ْ
مالنَ .ب ّ
َعزيزيني! ْب إايمانْكن ال ّ ْم َقدَّس انْ َب َنوا من ْجديد
فوسنا
ْب ُروح
القدس وانْتن ت َْصلَّو ْن .ونْ ْ
ْ
نحن ِا ن ْنط ْر
نحفظاْ ،و ْ
ف ْم َح ّبة اَلله َخلّي ْ
سيح ،لَ َحياتْنا الا َ َبد ِّية.
َحنا ْن َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
س َل ن ْدموا
وم َّن ْن من النّا ْر ج ّرواَ .ب ْ
هين حتّى
تن كا ْر ْ
ت َْح َّننوا َع َلين ْب َخوفْ  ،وانْ ْ
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واج ب َ ْح ٍر هائج ٌة ِب َزب َ ِدها
ُعرو ِقها 13 .أا ْم ُ
تام ال َّظلا ِم
تُ ْظه ُِر َعيبَها .نُ ٌ
جوم ُم ِض َّل ٌة قَ ُ
ِ
دي َم ْح ٌ
هؤل�ء
فوظ َلهاَ 14 .وتَنَ َّب أا َع ْن
ال�أب َ ِّ
الساب ُع ِم ْن ا َآدم فَقا َلُ « :ه َوذا
أايضاً أاخْنوخُ ّ
الر ُّب ا آ ٍ
ت في َربَوا ِت ِق ّديسي ِهِ 15 ،ليَ ْصنَ َع
َّ
س
ضاء َعلى الك ُِّل َويُبَك َِّت ك َُّل ال ُّنفو ِ
قَ ً
ب َِسبَ ِ
ب ك ُِّل أا ْعما ِل َع َد ِم ال َّتقْوى ا َّلتي
ِ
ب ك ُِّل الكَ ِل ِ
َع ِملوا وب َِسبَ ِ
القاسيَ ِة
مات
ا َّلتي تَف ََّوهَ بِها ال ُخطاةُ َعديمو ال َّتقْوى»
ِ 16
هؤل�ء ُهم ا َّلذي َن يَتَ َذ َّمرو َن َوي َ ْنتَ ِقصو َن
ك َُّل َش ٍ
يء ،تابِعي َن َش َهوا ِتهم .فَ ُم ُهم يَتَكَ َّل ُم
هاء القَو ِم ِم ْن أا ْج ِل
ظائم َوي ُ َع ِّظمو َن ُو َج َ
ِب َع َ
َم ْن َف َع ٍة 17 .أا ّما أانْتُم يا أا ِح ّبائي فَتَ َذكَّروا
الكَ ِلما ِت ا َّلتي َسبَ َق أا ْن قيلَ ْت ِم ْن ُر ُس ِل
َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح18 .فَق َْد كانوا يَقولو َن
َلكُم« :في ا آ ِخ ِر ال� أ ْز ِمنَ ِة َسيَكو ُن َم ْن
ي َ ْستَ ْه ِزئو َنَ ،و ِب َح َس ِ
ب َش َهوا ِتهِم ي َ ْذ َهبو َن
راء َع َد ِم ال َّتقْوىِ 19 ».
هؤل�ء ُهم ا َّلذي َن
َو َ
روح َل ُهم 20 .أا ّما
يُف َِّرقو َن ،نَفْسا ِن ّيو َن ،ل� َ
أانْتُم يا أا ِح ّبائي فَابْنوا أانْف َُسكُم ُم َج َّدداً
س َو أانْتُم تُ َص ّلو َن 21 .أا ّما نُفو ُسنا
بِرو ِح الق ُُد ِ
فَ ْلنَ ْح َف ْظها في َم َح َّب ِة الل ِه َونَ ْح ُن ُم ْنتَ ِظرو َن
َحنا َن َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح ِل َحيا ِتنا ال�أبَديَّة.
ِ 22م َن ال ّنا ِر ا ْختَطفوا ب َ ْعضاً 23 ،أا ّما اإ ْن
نَ ِدموا فَتَ َح َّننوا َعلَيهِم ِب َخو ٍ
فَ ،و أانْتُم
كا ِرهو َن َح ّتى القميص ا َّلذي يَتَنَ َّج ُس ِم ْن

ي َ ُه َوذا
َج َس ٍدَ 24 .والقا ِد ُر أا ْن ي َ ْح َف َظكُم بِلا َعثْر ٍة
س َويُقي َمكم بِلا َعي ٍ
ب25 ،الل ُه
َول� نَ َج ٍ
َو ْح َدهُ ُم َخ ِّل ُصنا ب ِ
ِواس َط ِة يَسو َع ال َمسي ِح
أ
مام َجلا ِله ِبف ََر ٍحَ ،ل ُه ال َم ْج ُد
َربِّنا ،ا َ
الس ْلطا ُن َوالكَرا َم ُة َوال َع َظ َم ُة ال� آ َن َوفي
َو ُّ
الدهو ِر اآمي َن.
ك ُِّل ُّ

من َج َس ْد .ولاك القاد ْر
س ْ
ميس َل ي ْت َن َّج ْ
َق ْ
كن
ْ
س وي َوقّ ْف ْ
يحف ْظ ْ
كن َبلا َع ْث َو َرة َولا ن ََج ْ
واسطة
َبلا َع ْ
يب ،اَألله ْب َو ْحدو ْم َخلّ ْصنا ْب ْ
سيح َر ْبنا ،قدّا ْم َجلالتو ْبف ََرح،
َيس ُوع ال َم ْ
والسل َطة وال َك ِ
السع
رامة وال َع َظ ِمة َّ
ال َم ْج ْد َّ
ين.
ْوك ّل ال َّز ْ
مانات اآ ّم ْ
24

25
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رؤيا الق ّديس يوحنّا

ُر ْؤيا يو َح ّنا

سيح َل َعطا ُه اَلله َت
رويا َيس ُوع ال َم ْ
يخ ّبر َعبيدو َعلى َح ْ
وادث َت تْس ِي ْر
َ
فيف َو ْق ْت َل َب َع ْث َملاكو َل َع ْبدو
َخ ْ
يوحنّا .ها ْذ َل يشْ َه ْد َل ك ْلمة اَلله ْوشَ هاد ْة
َ
َيس ُوع ال َمسيح ْوك ْل شي َل ارى .اَألله
ويخلَّو ْن
يس َمعو ْن َ
يب ِار ْك َل ي ْقرا ْو َهو ْك َل ْ
من
توب َ
َ
ف َهالنّب ِّوةْ ،
ف ْ
بالن كَلام ال َم ْك ْ
َل َق َّرب ال َو ْق ْت.

ك َْش ُف يَسو َع ال َمسي ِح ا َّلذي أا ْعطاهُ اإيّاهُ
بيدهُ ما ل� ب ُ َّد أا ْن يَكو َن
الل ُه ِليُ ِر َي َع َ
َسريعاًَ ،و َع َّر َف ِب ِه حي َن أا ْر َس َل ِبيَ ِد َملا ِك ِه
اإلى َع ْب ِد ِه يو َح ّنا 2 ،ذ ِل َك ا َّلذي َشه َِد ِلكَ ِل َم ِة
الل ِه َو ِل َشها َد ِة يَسو َع ال َمسي ِح ِبك ُِّل ما
َر أاى3 .طوبى ِل َم ْن ي َ ْق َر أُا َو ِل َّلذي َن ي َ ْس َمعو َن
كَ ِلما ِت ال ُّن َّبو ِة ِ
ْتوب
هذ ِه َوي َ ْحفَظو َن ال َمك َ
ريب.
الزما َن قَ ٌ
فيهاِ ،ل� أ َّن َّ

1

2

3

َل بِ َيع اآس ّيا

يوحنّا َل َسب ْع بِ َي ْع اآس ّيا ،ن ْع ِمة ْو َسلا ْم
ْ
من َ
من ها ْك لَ ّواِ َموجو ْدَ ،ل كا ْن داي ْم َموجود
ْ
واح َل قدّا ْم
السبع ا ْر ْ
ْو َل َت يّجيْ ،وم َّ
ومن َيس ُوع ال َمسيح الشّ ِاهد الاَمين
َع ْرشوْ ،
ب ْكر ال َميتينْ ،و َريّس ملوك ال ّدنْي ِا ،ها ْذ َل
وسوانا
يح ْبنا ويف ْكنا ْ
َ
من َخط ّياتْنا ْب َد ّموَ .
4

5

6
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1

س ا َّلتي في
 4يو َح ّنا اإلى َس ْب ِع الكَنائ ِ
لام ِم ْن ذ ِل َك الكائ ِن
اآس ّياِ :ن ْع َم ٌة َلكُم َو َس ٌ
َوا َّلذي كا َن َوا َّلذي ي َ ْأاتيَ ،و ِم ْن َس ْب ِع
أ
مام ك ُْرس ِّي ِهَ 5 .و ِم ْن يَسو َع
ال� أ ْروا ِح ا َّلتي ا َ
الشا ِه ِد ال�أمي ِن ِبكْ ِر ال� أ ْم ِ
وات
ال َمسي ِح ّ
س ُم ِ
ض ،ذ ِل َك ا َّلذي ي ُ ِح ُّبنا
لوك ال� أ ْر ِ
َو َر ْأا ِ
َوي َ ُح ُّلنا ِم ْن َخطايانا ب َِد ِم ِهَ 6 .و َج َعلَنا

ُر ْؤيا يو َح ّنا
َم ْملَكَ ًة ك َْهنو ِت َّي ًة ل ّل ِه َو أابي ِهَ .و َل ُه ال َم ْج ُد
السلطا ُن اإلى أَاب َ ِد ال�آبِدي َن ا آمي َن7 .ها
َو ُّ
الس ُح ِ
ب َو َستَراهُ ك ُُّل َعي ٍن
ُه َوذا ي َ ْأاتي َم َع ُّ
نوح َعلَي ِه ك ُُّل قَبائ ِل
َوا َّلذي َن َط َعنوهُ َوتَ ُ
ض .نَ َع ْم َواآمي َن.
ال� أ ْر ِ
 8أ
الر ُّب ال إ�ل ُه
«انا ال� أ ْل ُف
والياء» يَقو ُل َّ
ُ
ذ ِل َك الكائ ُن َوا َّلذي كا َن َوا َّلذي ي َ ْأاتي،
الضاب ُِط الك َُّل.
ذ ِل َك ّ
 9أانا يو َح ّنا أاخوكُم َو َشريكُكُم في
الص ْب ِر ال َّل َذي ِن في يَسو َع،
ّ
الضي ِق َو َّ
كُ ْن ُت في ال َجزي َر ِة ال َم ْد ُع َّو ِة ب َ ْط ُم َسِ ،م ْن
أا ْج ِل كَ ِل َم ِة الل ِه َو ِم ْن أا ْج ِل َشها َد ِة يَسو َع
10
الرو ِح في يَو ِم
ال َمسي ِحَ .وكُ ْن ُت في ّ
في َصوتاً َعظيماً
ال� أ َح ِدَ ،و َس ِم ْع ُت ِم ْن َخ ْل َ
ك ََص ِ
وت بوقٍ11 ،يَقو ُل« :ما تَرى اكْتُ ْب
في ِكتا ٍ
س،
ب َو أا ْر ِس ْل اإلى َس ْب ِع الكَنائ ِ
س،
سَ ،و ْزمو ْرناَ ،وب ِْر َغ ُم َ
اإلى اإ ِف ُس َ
ديسَ ،وفيلا ِد ْل ِف ّيا،
َو أثاوطيراَ ،و َس ْر َ
وت
الص َ
واللاذ ِق َّي َةَ 12 ».والتَف َُّت ِل� أ ْع ِر َف َّ
يت َس ْب َع
ا َّلذي َمعيَ .وحي َن انْ َع َطف ُْت َر أا ُ
بَ 13 .وفي َو ْس ِ
نائر ِم ْن َذ َه ٍ
ط ال َمنائ ِر
َم َ
ِش ْب ُه ابْ ِن اإنْسا ٍن ل�بِساً أافوداً اإلى الق ََد َمين
َو ُمتَ َم ْن ِطقاً ِع ْن َد ث َْديي ِه ِب ِم ْن َط َق ٍة ِم ْن َذ َه ٍ
ب.
َالصو ِ
ف َوكَال َّثل ِج
َ 14و َر ْأا ُس ُه َو َش ْع ُرهُ أابْيَ ُض ك ّ
َو َعيناهُ كَلَهي ِ
ب نا ٍرَ 15 .وقَ َدماهُ ِش ْب ُه
س اللا ِم ِع ال ُم َح ّمى في أاتو ٍن َو َصوتُ ُه
ال ُّنحا ِ
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َم ْم َل ِكة ك َْهنوتِ ِّية َلالله اَأبو ُه ،ل ُه ال َم ْج ْد
يي
دين اآ ّم ْ
والسل َطة لا َأ َبد الا آ ْب ْ
ين .هاي ج ِا ِ
َّ
ين ،حتّى
واِ َمع الّغْيومْ ،و َت تّرا ُه ك ْل َع ْ
َهو ْك َل َط َعنو ُهْ ،و َت تْن ُو ْح َع َليو ك ْل َقبايل
ين.
ض اآ ّم ْ
الا َ ْر ْ
ف والي ِا» يقول ال َّر ّب الاإ ل ْه،
«اَأنا واِ الاَألْ ْ
لَ ّواِ َموجو ْدَ ،ل كا ْن داي ْم َموجود ْو َل َت
السل َطة َعلى ك ْل شي.
يّجي ،صاحب َّ
اَأنا اَأ
قكن ف ال ّذي ْق
يوحنّا َرف ِي ْ
ْ
خوكن َ
ف َجزير ْة
سيح .ك ْن ُت َ
والصب ْر َ
ف َيس ُوع ال َم ْ
َّ
ب ْطمس ْبشا ْن ك ْلمة اَلله ْوشَ هاد ْة َيس ُوع
الاحد،
سيح .ك ْن ُت ف ال ّر ُو ْح َ
ال َم ْ
ف َيوم َّ
وت ع ِالي كَما َصوت
من َخ ْلفي َص ْ
ْوجاني ْ
الپ ُو َرزا ْنْ ،وقالْ« :شي َل ترى ا ْكتبو وا ْب َعثو
ف اإ ِفس ُوس ْواإ ْزمير ْو َب ْرغاموس
للسب ْع بِ َيع َ
َّ
ْوثِياطيرا ْو َس ْرديس ْوفيلادلفيا ْواللاذق ِّية».
من واِ ها ْذ َل
انْد ْر ُت َت ا ْعرفْ َص ْ
وت ْ
نارات
يت َسب ْع َم ْ
ْ
يحكي َمعي ،وانْد ْر ُت َوا َر ُ
نارات
ص َبين ال َم ْ
ْ
من َذ َه ْبْ .وف النّ ْ
ِ
كَما شَ َبه ا ْبن انْسا ْن لابس ْزبو ْن َطويل،
من َذ َه ْب.
وس ْط ْ
ْوع ْن ْد س ْدرو َمشْ دو ْد ف ْ
الصوف ْوكَما
ض كَما ّ
وراسو ْوشَ ْعرو اَ ْب َي ْ
واج َريو
السلجْ ،و َعي َنيو كَما لَ ْهبة النّار.
ْ
َّ
الصافي ال ّ ْم َح ّمى ف اآتون النّار،
كَما نْحاس ّ
7

8

9
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وت َفيضان ال َمي .و َمعو
ْو َصوتو كَما َص ْ
من ث ّمو ي ْط َل ْع
مين َس ْبع نْجومْ ،و ْ
ف ايدو َالي ْ
س
َس ْ
يف حا ْد ل ُه َحدَّينْ ،و َم ْن َظرو كَما الشَّ ْم ْ
ف ع ْز ق ّوتاَ .و ْق ْت َل ا َريتو ُه َو َق ْع ُت ع ْند
مين
ْاج َريو كَما ال َم ّي ْت .قا ْم َح ّط ايدو َالي ْ
لي ْوقالْ« :لا تْخاف ،اأنا واِ الا َ َّول
َع ّ
والحي َل ماتْ ،وهاي اَنا َحي
وال ِا آخ ْر،
َ
وت
لا َأ َبد الا آ ْبدينْ .وف ايدي مف ِاتيح ال َم ْ
يت ،شي
تب َبقى شي َل ا َر ْ
والهاويِة .ا ْك ْ
لَ ّواِ َموجو ْد بالحاضرْ ،وشي َل َت يس ِي ْر
مين
الس ْبع نْجو ْم َل ف ايدي َالي ْ
َب ْعدا .س ّر َّ
الس ْبع نْجو ْم َم ِ
السب ْع
لايكة َّ
والسب ْع َمناراتَّ :
َّ
السب ْع بِ َي ْع ناِ.
ِ
بِ َي ْع ناْ ،و َسب ْع َمنارات ال َّذ َهب َّ
16

17

18

19

20

2

س :ها ْذ َل
«وا ْك ْ
تب لَ َملا ْك بي َعة اإ ِفس ُو ْ
الس ْبع نْجوم َل ي ْمشي َبين
ف ايدو َّ
من َذ َهب يقو ْل ْ
لك :اَأنا
السب ْع َمنارات ْ
َّ
اَأ ْعرف ا ْعمالك ْو َت َعبك ْو َص ْبر ْكَ .وا ْعرفْ
م ُو ت ْت َح َّمل الشَّ ّريرينْ .و َف َح ْص ْت َهو ْذ َل
بين م ُو
يتن گ ّذاِ ْ
حن رس ْل َوا َر ْ
يقولو ْن َعلى ُرو ْ
رس ْلْ .
لت لَخاطر ْاسمي
ولك َصب ْر وت َْح َّم ْ
يك شيْ .م َح ّب ْ
س لي َع َل ْ
تك َل
ْوما تع ْب ْتَ .ب ْ
جيب لَ ْ
بالك
ْ
كانت ف الا َ َّو ْل َخلَّيتاَ .بقى ْ
توب وا ْر َج ْع لا ْع ْ
مالك كَما
من اَ ْين َو َق ْعت ْو ْ
الا َ َّولْ .والّا َت اآجي اأ َز ْرز ْع َم ْ
نارتك َل ما
2

3

4

5
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ك ََصو ِت ِميا ٍه كَثي َر ٍةَ 16 .و َل ُه في ي َ ِد ِه اليُ ْمنى
َس ْب َع ُة كَواك ََبَ ،و ِم ْن فَ ِم ِه ي َ ْخ ُر ُج ُر ْم ٌح
س با ِر َزة ً في قُ َّو ِتها.
هرهُ ك َّ
َالش ْم ِ
حا ٌّدَ ،و َم ْظ ُ
َ 17وحي َن َر أايتُ ُه وق ْع ُت َعلى قَ َد َمي ِه كَ َمي ٍ
ت،
ف ََو َض َع َعلَ َّي ي َ َدهُ اليُ ْمنى قائلا ً« :ل� تَ َخ ْف.
أانا ُه َو ال� أ َّو ُل َوال� آ ِخ ُرَ 18 ،وال َح ُّي َوكُ ْن ُت
َميتاً َوها أانا َح ٌّي اإلى أَاب َ ِد ال�آبِدي َن اآمي َن.
َولي َمفاتي ُح ال َمو ِت َوالها ِوي َ ِة19 .فَاكْتُ ْب
يت َوال�أُمو َر الكائن َة َوال َعتيدةَ أا ْن
اإذاً ما َر أا َ
تَكو َن ب َ ْع َد ِ
هذ ِهِ 20 .س ُّر الكَواك ِ
الس ْب َع ِة
ب َّ
يت َع ْن يَميني َو َس ْب ِع َمنائ ِر َّ
الذ َه ِ
ب:
ا َّلتي َر أا َ
س
الس ْب َع ُة ِه َي َملائكَ ُة الكَنائ ِ
الكَوا ِك ُب َّ
الس ْب َع ِةَ .و َس ْب ُع َمنائ ِر َّ
الذ َه ِ
يت
ب ا َّلتي َر أا َ
َّ
الس ْب َع ُة.
ِه َي الك ُ
َنائس َّ
«واإلى ال َم ِ
َنيس ِة
لاك ا َّلذي في ك َ
أاف َُس َس اكْتُ ْب :هكَذا يَقو ُل ذ ِل َك
ال ُم ْم ِس ُك بِالكَوا ِك ِ
ائر
الس ْب َع ِة ِبيَ ِد ِهّ ،
ب َّ
الس ُ
بَي َن ال َمنائ ِر َّ
الس ْب َع ِة 2 :أانا أا ْع ِر ُف
الذ َه ِب َّي ِة َّ
أا ْعما َل َك َوتَعبَ َك َو َص ْب َر َك َو أانَّ َك ل� تَ ْستَطي ُع
أا ْن تَ ْحتَ ِم َل ال� أ ْشرا َر َو َج َّربْ َت الزا ِعمي َن أانَّ ُهم
ُر ُس ٌل َوما ُهم ب ُِر ُس ٍل ف ََو َج ْدتَ ُهم كا ِذبي َن،
اسمي
َ 3و َل َك َص ْب ٌر َوا ْحتَ َم ْل َت ِم ْن أا ْج ِل ْ
َو َل ْم تَ ْت َع ْبَ 4 .ول ِك َّن لي َعلَ َ
يك أا َّن َمح َّبتَ َك
ال�أولى تَ َرك َْت 5 .تَ َذك َّْر ِم ْن أاي َن َوقَ ْع َت
َوا ْع َم ِل ال� أ ْعما َل ال�أولى َواإلّ� فَ إانّي َساآتي
َعلَ َ
يك َو أُا َز ْح ِز ُح َمنارتَ َك اإ ْن َل ْم تَتُ ْب.
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ض أا ْعما َل
َ 6ول ِك ْن َل َك هذا ،أانَّ َك تُ ْب ِغ ُ
ال ّنيقول�ويي َن ا َّلتي أانا أُابْ ِغ ُضَ 7 .م ْن َل ُه
س:
وح ِللكَنائ ِ
الر ُ
أُاذُنا ِن فَ ْليَ ْس َم ْع ما يَقو ُل ّ
َم ْن ي َ ْغ ِل ْب ف ََس أُا ْعطي ِه أا ْن ي َ ْأاك َُل ِم ْن َش َج َر ِة
س الل ِه.
ال َحيا ِة ا َّلتي في ِف ْر َدو ِ
«8واإلى َم ِ
َنيس ِة ْزمو ْرنا اكْتُ ْب:
لاك ك َ
هكَذا يَقو ُل ال� أ َّو ُل َوال� آ ِخ ُر ،ذ ِل َك ا َّلذي
عاش 9 :أانا أا ْع ِر ُف ضيق ََك
صا َر َميتاً َو َ
ديف القائلي َن
َوفَ ْق َر َكَ ،ول ِك َّن َك َغ ِن ٌّيَ ،وتَ ْج َ
اإنَّ ُهم يَهو ٌدَ ،و َليسوا ِبيَهو ٍد ،ب َ ْل ُهم َم ْج َم ُع
الشيطانِ10 .في َش ٍ
يء ل� تَ َخ ْف ِم َن ال�آل� ِم
َّ
ليس
ا َّلتي أانْ َت َع ٌ
تيد أا ْن تَتَ أا َّل َمُ .ه َوذا اإبْ ُ
الس ْج ِن ِلتُ َج َّربوا
َع ٌ
تيد أا ْن ي ُ ْل ِق َي ِم ْنكُم في ِّ
ضيق َع َشرةَ أايّا ٍم .كُ ْن أُاميناً
ويَكو َن َلكُم ٌ
َح ّتى ال َم ِ
طيك اإك َ
وت ف ََس أُا ْع َ
ْليل ال َحيا ِة.
11
وح
الر ُ
َم ْن َل ُه أُاذُنا ِن فَ ْليَ ْس َم ْع ما يَقو ُل ّ
وت
ِللكَنائ ِ
سَ :م ْن ي َ ْغ ِل ْب ،فَلَ ْن يؤ ِذي َ ُه ال َم ُ
الثّاني.
«12واإلى ال َم ِ
َنيس ِة
لاك ا َّلذي في ك َ
ب ِْرغاما اكْتُ ْب :هكَذا يَقو ُل ا َّلذي َل ُه
يف الماضي ذو ال َح َّدي ِن 13 :أانا أا ْع ِر ُف
الس ُ
َّ
الشيطانِ.
يث ك ُْر ِس ُّي َّ
أاي َن تَ ْسكُ ُنَ .ح ُ
ِاسميَ .واإيماني َل ْم
َو ُمتَ َم ِّس ٌك أانْ َت ب ْ
تيباس} شا ِهدي
تَ ْج َح ْدَ ،ح ّتى في أايّا ِم أ{انْ َ
الشيطا ُن
يث َّ
ال�أمي ِن ا َّلذي قُ ِت َل بَينَكُم َح ُ
ي َ ْسكُ ُنَ 14 .ول ِك ْن لي َعلَ َ
يك َماآ ِخ ُذ َصغيرةٌ:
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س في ْ
لك هاي .ت ْك َره ا ْعمال
ت ْب ْتَ .ب ْ
يس َم ْع
النّيقولاو ِّية َل اَأ ْك َر ْهَ .ل ل ُه اَأذا ْن َخلّي ْ
ْلب َت
اَأيش يقول ال ّر ُو ْح لل ِب َي ْع :اَأينا َل يغ ْ
ف
الحيا ْة لَ ّي ِا َ
ا ْع ِطيو َت ياك ْل ْ
سجرة َ
من َ
َف ْر َدوس اَلله.
تب لَ َملا ْك بي َعة ْزمو ْرنا :كذاِ يقو ْل
«وا ْك ْ
ْ
لك ها ْذ لَ ّواِ الا َ َّول وال ِا آخ ْر ،ها ْك َل كا ْن
عاش :اَأ ْعرف ا ْعمالك ْوذيقك
َم ّيت ْو ْ
س انْ َت َغني اأنْ َتَ .وا ْعرفْ كف ْر
ْوف ْقر ْكَ ،ب ّ
س
َهو ْك َل يقولو ْن َعلى ُرو ْ
حن ياهو ْدَ ،ب ْ
َم ْج َمع الشّ ِيطا ْن ن ِا م ُو ياهو ْدْ .بشي لا
ذابات َل َت ت ْت َع َّذ ْب .هاي
من َع ْ
تْخاف ْ
الح ْبس
س م ْن ْ
كن ف َ
ليس َت ْ
يكب ن ِا ْ
اإ ْب ْ
كن ذي ْق َعشْ ة
ْبشا ْن ت ْت َج َّربو ْنَ .ت يكون لْ ْ
مين دي لل َموت ْبشا ْن اَأ ْعطيك
اِي ْم .كو ْن اَأ ْ
يس َم ْع اَأيش
ا ْكليل َ
الحيا ْةَ .ل ل ُه اَأذا ْن َخلّي ْ
ْلب م ُو يصيبو
يقول ال ّر ُو ْح لل ِب َي ْع :اَأينا َل يغ ْ
وت.
من ث ِاني َم ْ
اَأذى ْ
غامس :كذاِ
«وا ْك ْ
تب لَ َملا ْك بيع ْة ب ْر ْ
يقو ْل ْ
السيف الحا ْد َل ل ُه
لك صاحب َّ
َّين :اَأ ْعرف ا ْع ْ
مالك َوا ْعرف اَين
َحد ْ
ْعيش ،م ُو َض ْع ك ْرسي الشّ ِيطا ْنَ ،وا ْعرفْ
ت ْ
ْ
ايمانك
عت من
لاسمي ْوما َط َل ْ
َبقَيت اَأ ْ
مين ْ
مين
في ،حتّى ف اِيّ ِا ْم َل انْ َق َتل ش ِاهدي الا َ ْ
كن ،م ُو َض ْع َل ك ْلقعد
تيباس} ع ْن ْد ْ
{اأنْ ْ
س في لي َع َليك ْش َو ِّي ْة َع َت ْب.
الشّ ِيطا ْنَ .ب ْ
6

7

8

9

10

11

12

13

14

750

ُر ْؤيا يو َح ّنا
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س ي ْمشَ و ْن ف َطريِ ْق َب ْلعا ْم ها ْك
في ع ْند ْك ن ِا ْ
َل َعلّ ْم ْ
بالاق َت ي َعثْو ْر َبني ْاسرائي ْل بالاَك ْل
الاصنام وال ّز ِنىَ .بقى اأنْ َت زاِ
من ذ َبايح ْ
ْ
ف َطريِق
من َهو ْك َل ي ْمشَ و ْن َ
في ع ْند ْك ْ
فيف َت
توب والّا َخ ْ
النّيقولاو ِّيةَ .بقى ْ
يف َل في ف ث ّميَ .ل
اآجي واح ِاربن ْب َس ْ
يس َم ْع اَأيش يقول ال ّر ُو ْح لل ِب َي ْع.
ل ُه اَأذا ْن َخلّي ْ
من َم ّن ال ّ ْم َخ ّبا،
اَأينا َل يغْلب َت ا َط ّعمو ْ
قوش َع َليا اإ ْسم
َوا ْع ِطيو َح َج َرة ْز َغيرِة َبيضا َم ْن ْ
ْجدي ْد م ُو ي ْعرفو َغي ْر ها ْك َل ياخذا.
15

16

17

تب لَ َملا ْك بيعة ثَياطيرا :يقو ْل لك
«وا ْك ْ
واج َريو
ا ْبن اَلله ،ها ْك َل َعي َنيو كَما لَهبة النّا ْر ْ
الصافي :اَأنا اَأ ْعرف ا ْع ْ
مالك
كَما نْحاس ّ
و ْم َح ّبتك وايمانك ْوخ ْدمتك ْو َص ْب ْ
رك.
َوا ْعرف ا ْعمالك ف الاآخ ْر زادت ْكثي ْر َعلى
س َع َتبي َع َل ْ
يك هاي َل
ا ْعمالك الا َ َّول ِّيةَ .ب ْ
يت َهال َم َرة َل ع ْند ْك ،اإيزابي ْل ،هاي َل
َخلَّ ْ
من
تْقول َعلى ُروحا :نَب ِّية وت َْض ّي ْع َعبيدي ْ
من
من َت ي ْزنَون ْويا ْكلو ْن ْ
الح ْق و ْت َعلّ ْ
َطريِق َ
ْتوب
ذ َبايح ْ
الاصنا ْمَ .ع َطيتووا َزما ْن َت ت ْ
من زناها .هاي
س ما ت َندَّمت ْو ْ
تابت ْ
َب ْ
اَنا َت اك ّبا َعلى َف ْرشتاْ ،و َهو ْك َل ي ْزنَو ْن
صايب َل
آجيب َع َل ْ
ين َبلاوي ْو َم ْ
َمعا َت ا ْ
ما تابواْ .و َت ا ْقتل اولادا َق ْت ِلة َم ْفج ُو َعة،
ْو َت ت ْعرف ال ِب َي ْع ك ّلا اَأنا واِ ها ْذ َل ي ْف َحص
18

19

20

21

22

23
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َل َك ُه َ
عام
ناك أُا ٌ
ناس ُمتَ َم ِّسكو َن ِبتَ ْعلي ِم ب َ ْل َ
أ
ا َّلذي ع َّلم َ أ
مام بَني
بال�ق ا ْن يُل ِق َي َم ْعثَ َرة ً ا َ
َ
ْ
أ
أ
اإ ْس َ
رائيل ِليَاكُلوا ذَبائ َح ال�وثا ِن َوي َ ْزنوا.
 15هكَذا َل َك أايضاً ال ُمتَ َم ِّسكو َن ِبتَ ْعلي ِم
ال ّنيقول�ويي َن 16 .فَتُ ْب اإذاً َواإلّ� فَ إانّي
يك ب َ ْغتَ ًة َو أُاحا ِربُهم ب َِس ِ
اآتي َعلَ َ
يف فَمي.
17
وح
الر ُ
َو َم ْن َل ُه أُاذُنا ِن فَ ْليَ ْس َم ْع ما يَقو ُل ّ
سَ :م ْن ي َ ْغ ِل ْب ف ََس أُا ْعطي ِه أا ْن ي َ ْأاك َُل
ِللكَنائ ِ
يضاء
ِم َن ال َم ِّن ال َم ْخ ِف ِّيَ ،و أُا ْعطي ِه َحصاة ً ب َ َ
ديد ل�
اس ٌم َج ٌ
َو َعلى ال َحصا ِة َمك ٌ
ْتوب ْ
ي َ ْع ِرفُ ُه أا َح ٌد اإلّ� ا َّلذي ي َ ْأاخ ُُذ.
«18واإلى ال َم ِ
َنيس ِة
لاك ا َّلذي في ك َ
أثاوطيرا اكْتُ ْب :هكَذا يَقو ُل ابْ ُن الل ِه ا َّلذي
َل ُه َعينا ِن كَلَهي ِ
س
ب نا ٍر َوقَ َدماهُ كال ُّنحا ِ
اللا ِم ِع 19 :أانا أا ْع ِر ُف أا ْعما َل َك َو َم َح َّبتَ َك
َواإيمانَ َك َو ِخ ْدمتَ َك َو َص ْب َر َك َو أا َّن أا ْعما َل َك
ال�أخيرةَ أاكْثَ ُر ِم َن ال�أولىَ 20 .ول ِك ْن لي
َثير أانَّ َك َس َّي ْب َت ا ْم َر أاتَ َك اإ َ
َعلَ َ
يزابيل
يك ك ٌ
ا َّلتي تَقو ُل َع ْن نَف ِْسها اإنَّها نَ ِب َّي ٌة َوتُ َع ِّل ُم
َوتُ ِ
َبائح
ض ُّل َعبيدي ِليَ ْزنوا َو أياكُلوا ذ َ
ال�أوثانَِ 21 .و أا ْع َطيتُها َزماناً ِلل َّتوب َ ِة َول�
توب َع ْن ِزناها 22 .ها أانَذا
تُ ُ
ريد أا ْن تَ َ
أُا ْلقيها في َسري ٍر َوا َّلذي َن ي َ ْزنو َن َم َعها في
ضي ٍق َعظي ٍم اإ ْن َل ْم يَتوبوا َع ْن أا ْعما ِلهِم.
َ 23و أابْناؤها َس أا ْقتُلُ ُهم بِال َمو ِت فَتَ ْع ِر ُف َجمي ُع
س أانّي أانا فا ِح ُص الكُلى وال َق ْل ِ
ب،
الكَنائ ِ
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َو أُا ْعطي ك َُّل وا ِح ٍد ِم ْنكُم ِب َح َس ِ
ب أا ْعما ِلكُم.
َ 24ول ِك ْن َلكُم أاقو ُلِ ،للباقي َن في أثاوطيرا،
عليم ،ا َّلذي َن
ك ُِّل ا َّلذي َن َل َ
يس َل ُهم هذا ال َّت ُ
الشيطا ِن كَما يَقولو َن:
َل ْم ي َ ْع ِرفوا عميقا ِت َّ
ل� أُا ْلقي َعلَيكُم ِثقْلا ً ا آ َخ َر25 .ذ ِل َك ا َّلذي
َلكُم اإذاً تَ َم َّسكوا ِب ِه َح ّتى ا آ ِت َيَ 26 .م ْن
ي َ ْغ ِل ْب َوي َ ْحف َْظ أا ْعمالي ف ََس أُا ْعطي ِه ُس ْلطاناً
ب َح ٍ
َعلى ال� أُ َم ِمِ 27 ،ليَ ْرعا ُهم ِبقَضي ِ
ديد،
َوك أَاواني ال َف ّخا ِر تُ َح ِّطمو َنِ ،ل�أنّي هكَذا أانا
أايضاً أا ْ
خذ ُت ِم ْن أابيَ 28 .و أُا ْعطي ِه كَوك ََب
الصبا ِحَ 29 .م ْن َل ُه أُاذُنا ِن فَ ْليَ ْس َم ْع ما يَقو ُل
َّ
س.
وح ِللكَنائ ِ
الر ُ
ّ
« َواإلى ال َم ِ
َنيس ِة
لاك ا َّلذي في ك َ
ديس اكْتُ ْب :هكَذا يَقو ُل َم ْن َل ُه
َس ْر َ
الس ْب َع ُة:
َس ْب َع ُة أا ْروا ِح الل ِه َوالكَوا ِك ُب َّ
أانا أا ْع ِر ُف أا ْعما َل َك أا َّن َل َك اسماً أانَّ َك َح ٌّي
2
واقي
َو أانْ َت َم ٌ
يت .فكُ ْن ُمتَيَقِّظاً َوث َ ِّب ِت البَ َ
موتِ ،ل�أنّي َل ْم أاج ِْد
ا َّلتي كانَ ْت َعتيدة ً أا ْن تَ َ
أ
أ
َيف
مام الل ِه3 .تَ َذك َّْر ك َ
ا ْعما َل َك كا ِمل ًة ا َ
َس ِم ْع َت َو أا َخ ْذ َت .انْتَ ِب ْه َوتُ ْب .فَ إا ْن َل ْم تَتُ ْب،
ف ََساآتي َعلَ َ
يك كَسا ِر ٍق َول� تَ ْع ِر ُف في أايَّ ِة
سا َع ٍة اآتي َعلَ َ
يكَ 4 .ول ِك ْن لي أا ْسما ٌء قَليلَ ٌة
ديس َل ْم ي ُ ِّلوثوا ِثياب َ ُهمَ ،وي َ ْمشو َن
في َس ْر َ
َمعي في ِثيا ٍ
ض ِل�أنَّ ُهم ُم ْستَ ِحقّو َن.
ب بي ٍ
َ 5م ْن ي َ ْغ ِل ْب هكَذا ي َ ْلبَ ْس ِثياباً بيضاً َو َل ْن

3

5:3–24:2

لوب ويج ِازي يا يكافي ك ْل
الا ْفكا ْر وال ّ ْق ْ
تن
س انْ ْ
واِح ْد م ْنكن ْبموجب ا ْعمالوَ .ب ّ
تن هاي
تن َل ما ْت َعلَّ ْم ْ
باقي اَأه ْل ثَياطيرا ،اأنْ ْ
«اسرار الشّ ِيطان ال َعم ِيقَة» م ُو
َل يقولولا ْ
كن ح ْمل ْجدي ْدَ .بقى شي َل في
َاح ّم ْل ْ
ع ْن ْدكن ْت َم َّسكوا ِفيو دي لَ َم ْن اآجي .اَأينا
يحفظ ا ْعمالي دي للنّهايِة َت
َل يغْلب ْو ْ
يحكمن
ا ْع ِطيو س ْل َطة َع الا َم ْمَ ،ت ْ
من َحديدْ ،وكَما ال ّ ْجرا ْر وال ّ ْكوا ْز
ْب َخي َزرانِة ْ
من
كسرو ْن ،كَما َل انا زاِ اَأ َخ ْذ ُت ْ
َت ي ْن ْ
الص ْب ْح .اَأينا َل
نجمة ّ
اَأبويْ .و َت ا ْع ِطيو ْ
يس َم ْع اَأيش يقول ال ّر ُو ْح لل ِب َي ْع.
ل ُه اَأذا ْن َخلّي ْ
ديس :ها ْذ َل
«وا ْك ْ
تب لَ َملا ْك بي َعة َس ْر ْ
والس ْبع نْجوم يقو ْل
ل ُه َس ْبع ا ْرواح اَلله َّ
لك :اَأنا اَأ ْعرف ا ْع ْ
ْ
مالك َوا ْعرفْ لك اس ْم
اصحى
س َم ّيت انْ َتَ .بقى ْ
َحي انْ َتَ ،ب ْ
ْ
واحفظ شي َل َبقىَ ،قب ْل َل
َعلى ُروحك
يت ا ْع ْ
ف
ْ
مالك َسلي ِمة َ
من َل ما ا َر ُ
يموتْ ،
َعين اَللهَ .بقى جيب لَ ْ
بالك اأ ْش َو ْن اَأ َخ ْذ ْت
صحيت
توبَ .ل ما
ْ
ْوسم ْع ْت واحفظ ْو ْ
َعلى ُرو ْ
الحرامي َت اآجي َع َليك
حك ،كَما َ
ف اَأينا سا َعة َت اآجي َع َل ْ
يك.
ْوم ُو ت ْعرفْ َ
ديس كَم اس ْم ما ن ََّجسوا
س في لي َ
ف َس ْر ْ
َب ْ
ويس
ويسنَ .هو ْك ي ْمشَ و ْن َمعي َ
َح ْ
ف َح ْ
ْلب
بيضْ ،
من َل ْ
يس َتح ّقو ْن .اَأينا َل يغ ْ
ْ
ويس بيض ْوم ُو ا ْمحي ْاسمو
س َح ْ
َت ي ْت َل َّب ْ
24
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باسمو قدّام
من ْكت ِاب َ
الحياةْ ،و َت ا ْعترفْ ْ
يس َم ْع
اَبوي ْو َملايكتوَ .ل ل ُه اَأذا ْن َخلّي ْ
اَأيش يقول ال ّر ُو ْح لل ِب َي ْع.
تب لَ َملا ْك بي َع ْة فيلادلْفيا :ال َقدّوس
«وا ْك ْ
تاح داهو ْد ،ها ْك َل
الح ْق َل ف ايدو م ْف ْ
َ
اح ْد م ُو
اح ْد م ُو ي ْقفلْ ،وي ْقف ْل َو َّ
ي ْف َت ْح َو َّ
لك :اَأنا اَأ ْعرف ا ْع ْ
ي ْف َتح يقو ْل ْ
مالك .هاي
َف َت ْح ُت قد ْ
من
ّامك باب اَ َّح ْد م ُو يت ِي ْق ي ْقفلوْ .
َل لك ْش َو ِّية َحيل ْو َح َف ْظ ْت كَلاميْ ،وما
نَ َكرت ْاسمي ،هاي اَنا َت َاخلّي َم ْج َمع
الشّ ِيطا ْن َهوك الگ ّذاِبين َل يقولو ْن َعلى
يجون ْوي ْركَعو ْن قدّام
ُرو ْ
حن ياهو ْد َت َاخلّي َ
ْاج َريك ْوي ْعرفون اَنا َح َّبيتو ْكَ .على هاي َل
َح َف ْظ ْت كَلامي ْو َص َب ْر ْتَ ،ت ْاحف ْ
من
َظك ْ
يي َع ال ّدنْي ِا ك ّلا ْبشا ْن
سا َعة ال َّتج ِربِة ّ
الج ِا ِ
فيف.
يي اَأنا َخ ْ
ض .ج ِا ِ
ي ْت َج َّربون ن ِاس الا َ ْر ْ
َبقى ْت َم َّس ْك ف شي َل ع ْندك ْبشان اَ َّح ْد
لا ياخذ ا ْك ْ
ْلب َت َاسيو
ليلك .اَأينا َل يغ ْ
ف َهي َكل الله ْوكذاِ م ُو ي ْط َل ْع َب ّراتو
عامو ْد َ
تب َع َليا اإ ْسم اإلهي واس ْم
اَأ َبداًْ .و َت ا ْك ْ
من ع ْن ْد
السما ْ
اأو َرشَ ليم ال ّ ْجدي ِدة النّ ِازلِة م َّ
واسمي ال ّ ْجدي ْدَ .ل ل ُه اَأذا ْن َخلّي
اإلهي ْ
يس َم ْع اَأيش يقول ال ّر ُو ْح لل ِب َي ْع.
ْ
6

7
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اس َم ُه ِم ْن ِكتا ِ
ب ال َحيا ِة َو أا ْعتَ ِر ُف
أا ْم ُح َو ْ
بِا ْس ِمه أا أ أ
مام َملائكَ ِت ِهَ 6 .م ْن َل ُه
مام ابي َوا َ
َ
س.
وح ِللكَنائ ِ
الر ُ
أُاذُنا ِن فَ ْليَ ْس َم ْع ما يَقو ُل ّ
«7واإلى َم ِ
َنيس ِة فيلادلفيا اكْتُ ْب:
لاك ك َ
الصا ِد ُق ا َّلذي َل ُه
وس ّ
هكَذا يَقو ُل الق ُّد ُ
يس َم ْن
َم ُ
فاتيح داوو َد ،ا َّلذي ي َ ْفتَ ُح َو َل َ
يس َم ْن ي َ ْفتَ ُح 8 :أانا أا ْع ِر ُف
يُغ ِل ُق ويُغ ِل ُق َو َل َ
يت أاما َم َك باباً
أا ْعما َل َكَ .وها أانَذا قَ ْد أا ْع َط ُ
َمفْتوحاً ل� ي َ ْستَطي ُع أا َح ٌد أا ْن ي ُ ْغ ِل َق ُه ِل� أ َّن
قُ َّوة ً قَلَيل ًة َل َك َوكَ ِل َمتي َح ِف ْظ َت َوا ْسمي َل ْم
تُ ْنكر9 .ها أانَذا أا ْج َع ُل ا َّلذي َن ِم ْن َم ْج َم ِع
الشيطانِ ،ا َّلذي َن يَقولو َن َع ْن أانْف ُِسهِم اإنَّ ُهم
َّ
يَهو ٌد َو َليسوا يَهوداً ب َ ْل يَك ِْذبو َن ،أا ْج َعلُ ُهم
أ
أ
مام قَ َد َم َ
يك َوي َ ْع ِرفو َن
يَاتو َن َوي َ ْس ُجدو َن ا َ
أانّي أا ْحبَ ْبتُ َكِ 10 .ل�أنَّ َك َح ِف ْظ َت كَ ِل َم َة َص ْبري
ف أَانا أا ْح َف ُظ َك ِم َن ال َّت ْج ِرب َ ِة ال َع َ أ أ
تي
تيد ِة ا ْن تَا َ
السا ِكني َن
َعلى ك ُِّل ال َم ْسكونَ ِة ِلتُ َج ِّر َب ّ
ض11 .ا آ ٍ
ت أانا حال� ً .تَ َم َّس ْك
َعلى ال� أ ْر ِ
بِما ِع ْن َد َك ِلئَ ّلا ي َ ْأاخ َُذ أا َح ٌد اإكْليلَ َكَ 12 .م ْن
ي َ ْغ ِل ْب ف ََس أا ْج َعلُ ُه َعموداً في َهيكَ ِل الل ِه،
َواإلى الخا ِر ِج ل� يَعو ُد ي َ ْخ ُر ُجَ ،و َس أاكْتُ ُب
اس َم َمدينَ ِة اإلهي
اس َم اإلهي َو ْ
َعلَي ِه ْ
أ
الس ِ
ماء ِم ْن
ليم ال َج َ
ديدةَ ال ّنازل ِة ِم َن َّ
او ُر َش َ
ديدَ 13 .م ْن َل ُه أُاذُنا ِن
اإلهي ،وا ْسمي ال َج َ
س.
وح ِللكَنائ ِ
الر ُ
فَ ْليَ ْس َم ْع ما يَقو ُل ّ
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2:4–14:3

تب َل َملا ْك بيعة اللاذق ِّية :الا آ ّمين
«وا ْك ْ
ساس َخليقة اَلله يقو ْل
الشّ ِاهد الاَأمين َ
الح ْق اَأ ْ
ْ
لك :اَنا اَأ ْعرف ا ْعمالكَ ،وا ْعرفْ لا حار
انْ َت ْولا ب ِار ْد .كا ْن لازم تْكو ْن يا ب ِار ْد يا
حا ْر .ف ِاتر انْ َت ،لا حار ْولا ب ِار ْدَ ،ت
من َل تْقولَْ :زنْگين
من ث ّمي .ها ْذ ْ
ار ّد ْك ْ
اَنا ،ك َّزنْگ ْن ُت ْوما َبق يعو ْزني شي اَأ َبدْ .وم ُو
ت ْعرفْ َضعيف ْو َتعيس ْو َفق ِي ْر َوا ْعمي و ْمشَ لَّح
انْ َت .اَأنْ َص ْ
حك تشْ تري منّي َذ َهب ْم َص ّفى
ويس بيض ْبشا ْن
بالنّار ْبشان ْت َزنْگنْ ،و َح ْ
تستر ْعيوبكْ ،وكح ْل َدوا لَ َعي َنيك
ت ْلبس ْو ْ
ْبشا ْن ترىَ .ل اح ّبو اَأ َوبّخو َواَأ ّدبوَ .بقى
الباب
توب .هاي اَنا ْ
واقف َع ْ
كو ْن حار ْو ْ
اَأ ْ
الباب
دق .اَأينا َل ْ
يس َم ْع َصوتي ْوي ْف َتح ْ
اَأ ْدخ ْل لَع ْندو َوا ْت َعشّ ى َمعو ْوه ّواِ َمعي .اَأينا
ْلب َت اق ِاعدو َمعي َعلى َع ْرشي ،كَما
َل يغ ْ
َل انا َغ َل ْب ُت ْوقع ْد ُت َم ْع اَأبوي َعلى َع ْرشو.
يس َم ْع اَأيش يقول ال ّر ُو ْح
َل ل ُه اَأذا ْن َخلّي ْ
لل ِب َي ْع».

«14واإلى َم ِ
َنيس ِة اللا ِذ ِق َّي ِة اكْتُ ْب:
لاك ك َ
ساس
هكَذا يَقو ُل ال�آمي ُن ّ
الشا ِه ُد ال�أمي ُن أا ُ
15
َخلي َق ِة الل ِه 15 :أانا أا ْع ِر ُف أا ْع َ
مالكَ ،ل ْس َت
حا ًّرا َول� با ِرداً .كا َن ي َ ْنبَغي أا ْن تَكو َن اإ ّما
16
با ِرداً أاو حا ًّرا16 .فا ِت ٌر أانْ َت ،و َل ْس َت حا ًّرا
17
تيد أانا أا ْن أاتْ َق َّي أَا َك ِم ْن فَمي.
َول� با ِرداًَ ،ع ٌ
يتَ ،واإلى
ِ 17ل�أنَّ َك تَقو ُلَ :غ ِن ٌّي أانا َوا ْستَ ْغنَ ُ
َش ٍ
يء ل� حا َج َة ليَ .و َل ْس َت تَ ْع ِر ُف أانَّ َك
18
َقير َو أا ْعمى َو ُع ْريا ٌن.
َض ٌ
عيف َو َش ِق ٌّي َوف ٌ
18
يك أا ْن تَ ْشتَ ِر َي ِم ّني َذ َهباً
شير َعلَ َ
أُا ُ
ُم ْمتَ ِحناً ِم َن ال ّنا ِر ِلتَ ْستَ ْغ ِن َي َو ِثياباً بيضاً
19
ِلتَ ْلبَ َس ِلئَ ّلا ي َ ْنك َِش َف عا ُر ُع ْري َِكَ ،و ِب ِم ْر َه ٍم
20
اكْتَ ْ
حل ِلتُ ْب ِص َر 19 .اإنّي أُا َوبِّ ُخ ا َّلذي َن أُا ِح ُّب ُهم
َو أُا َؤ ِّدب ُ ُهم .فَكُ ْن غَيوراً َوتُ ْب20 .ها أانَذا
21
قائم َعلى البا ِ
ب َو أا ْق َر ُع .اإ ْن ي َ ْس َم ْع أا َح ٌد
ٌ
أ
الباب ،ف ََسا ْدخ ُُل اإ َلي ِه
َصوتي َوي َ ْفتَ ِح
َ
َو أاتَ َع َّشى َم َع ُه َو ُه َو َمعيَ 21 .م ْن ي َ ْغ ِل ْب
22
ف ََس أُا ْعطي ِه أا ْن ي َ ْج ِل َس َمعي َعلى َع ْرشي
كَما َغلَ ْب ُت أانا َوجلَ ْس ُت َم َع أابي َعلى
َع ْر ِش ِهَ 22 .م ْن َل ُه أُاذُنا ِن فَ ْليَ ْس َم ْع ما يَقو ُل
س».
وح ِللكَنائ ِ
الر ُ
ّ
ِم ْن ب َ ْع ِد ِ
باب َم ْفت ُو ْح ف
ْتوح
باب َمف ٌ
هذ ِه نَ َظ ْر ُت َواإذا ٌ
َب ْعدا َطلَّ ْع ُت والّا ْ
الس ِ
الص ِ
من
وت ا َّلذي
س َص ْ
وت َل سم ْع ُت ْ
ماء وذ ِل َك َّ
في َّ
َّ
السماْ ،ونَ ْف ْ
«اص ْعد َقب ْل كَما َصوت الپ ُو َرزا ْن َحكى َمعي ْوقال:
َس ِم ْع ُت كَبو ٍق تَكَ َّل َم َمعي قائلا ًْ :
يش َت يس ِي ْر َب ْعدا.
اإلى ُهنا ف أَُاري َ َك ما ل� ب ُ َّد أا ْن يَصي َر ب َ ْع َد ِهذ ِه ا ْط َل ْع لَ َهو ْن َت َاو ّريك اَأ ْ
شف
ال�أُمو ِرَ 2 ».و ِل َلو ْق ِت ِص ْر ُت في ّالرو ِح َواإذا 2وراساً ص ْر ُت ف ال ّر ُو ْح ،والّا َع ْر ْ
14

4

4
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ش واِح ْد ق ِاع ْد ،و َهالق ِاع ْد
السماْ ،و َع ال َع ْر ْ
َّ
كَما َم ْن َظر َاليشَ ب ْوياقوت الا َ ْح َمرْ .و َحول
ش َقوس ْو َقد َْح ي ْل َم ْع كَما ال ّزم ّر ْد .وداي ْر
ال َع ْر ْ
ين
ش ق ِاع ْد َع َل ْ
ش اَأ ْر َبع ْوعشْ ْ
رين َع ْر ْ
َمدار ال َع ْر ْ
ويس بيض
اَأ ْر َبع ْوعشرين خْ ت ّيا ْر ِلا ْب ْ
سين َح ْ
ش
ْو َعلى
روسن اَأك ِالي ْل ْ
ْ
من َذ َه ْب .وم ال َع ْر ْ
كا ْن ي ْط َل ْع لَ ْمع ْو َب ْرق ْوقراِقيعْ ،وقدّامو
كانت
كا ْن في َس ْبع انْوا ْر َمشْ عولِة ،هاي
ْ
ش َبح ْر جا ْم
َس ْبع ا ْرواح اَللهْ .وقدّام ال َع ْر ْ
نص ال َع ْرش ْو َحولو
كَما ال ّ ْك ْ
ريستالْ .وف ّ
من قدّام
ْوقدّامو اَأ ْر َب ْع حواِوين م ْتل ِّية ْعيون ْ
السب ْع ،ث ِاني
من َخ ْل ْ
ْو ْ
ف .اَأ َّو ْل َحيوا ْن يشْ َبه َّ
َحيوا ْن يشْ َبه العج ْلْ ،
وچ
ثالث واِح ْد ل ُه ْ
كَما و ّچ الانْسانْ ،وراب ْع َحيوا ْن كَما النّس ْر
من َهالا َ ْر َبع
َو ْق ْت َل يط ِي ْر .ولك ْل واِح ْد ْ
وين كا ْن في َس ْبع ْجناحاتْ .وكلّ ْن
حواِ ْ
من َب ّراْ .ولَي ْل
من َج ّوا ْو ْ
كانوا م ْتليين ْعيو ْن ْ
ّوس،
ونْهار كان يقولون ْوم ُو ي َو ْقفو ْنَ :قد ْ
ّوسَ ،قدّوس ال َّر ّب الاإ له القاد ْر َعلى ك ْل
َقد ْ
شي ،ها ْذ َل كان ْولَ ّواِ ْو َل َت يّجي .و ْم َق ْد
يحمدون
يس ْبحون ْو ْ
َل كا ْن َهالحواِوين َ
دين،
الحي لا َأ َبد الا آ ْب ْ
الق ِاع ْد َع ال َع ْرش َ
الا َ ْر َبع ْوعشْ رين خْ ت ّيا ْر كا ْن ي ْركَعو ْن قدّام
3

4

5

6

7

8

9

10
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الس ِ
ش
ماء َو َعلى ال َع ْر ِ
َع ْر ٌش َموضو ٌع في َّ
جا ِل ٌسَ 3 .والجا ِل ُس ِش ْب ُه َم ْن َظ ِر َح َج ِر
اليَ َش ِ
وس ال َعنا ِن ا َّلذي
ب َوال َعقي ِقَ .وقَ ُ
الز ُم ُّر ِدَ 4 .و َحو َل
َحو َل ال َع ْر ِ
ش ِش ْب ُه َم ْن َظ ِر ُّ
ش أا ْرب َ َع ٌة َو ِع ْشرو َن َع ْرشاً َو َعلى
ال َع ْر ِ
ش أا ْرب َ َع ٌة َو ِع ْشرو َن َشيخاً جا ِلسي َن
ال ُعرو ِ
ض َو َعلى ُر ِ
ُمتَ َس ْربِلي َن ِب ِثيا ٍ
ؤوسه ِْم
ب بي ٍ
أا ُ
كاليل َذ َه ٍ
روق
بَ 5 .و ِم َن ال ُعرو ِ
ش ي َ ْخ ُر ُج ب ُ ٌ
أ
أ
مام
َو َص ُ
وت ُرعو ٍدَ ،و َس ْب َع ُة انْوا ٍر تَ َّت ِق ُد ا َ
 6أ
أ
مام
ال َع ْر ِ
ش ِه َي َس ْب َع ُة ا ْروا ِح الل ِهَ .وا َ
ش ب َ ْح ُر ُزجا ٍج ي ُ ْش ِب ُه الكريستا َل.
ال َع ْر ِ
َوفي َو َس ِ
ش َو َحو َل ُه َو أاما َم ُه أا ْرب َ َع ُة
ط ال َع ْر ِ
َحيوانا ٍ
لوءةٌ ِم َن ال ُعيونِِ ،م ْن أاما ِمها
ت َم ْم َ
َو ِم ْن َخ ْل ِفهاَ 7 .وال َحيَوا ُن ال� أ َّو ُل ي ُ ْش ِب ُه
ال� أ َس َدَ ،وال َحيَوا ُن الثّاني ي ُ ْش ِب ُه ال ِع ْج َل،
كو ْج ِه اإنْسانٍ،
َوال َحيَوا ُن الثّا ِل ُث َل ُه َو ْج ٌه َ
الرا ِب ُع ي ُ ْش ِب ُه ن َ ْسراً طائراً.
َوال َحيَوا ُن ّ
وانات ال� أ ْرب َ َع ُة قائ َم ًة َولك ُِّل
َ 8وكانَ ِت ال َحيَ ُ
وا ِح ٍد ِم ْنها ِس َّت ُة أا ْج ِن َح ٍة َحو َلها َو ِم َن
لوءةٌ ِم َن ال ُعيونَِ .ول� يَتَ َو َّقفو َن
ّ
الدا ِخ ِل َم ْم َ
وس.
نَهاراً َو َليلا ً َع ْن أا ْن ي ُ َرنِّموا :قُ ّد ٌ
الر ُّب ال إ�ل ُه ضاب ُِط الك ُِّل،
وس .قُ ّد ٌ
قُ ّد ٌ
وس َّ
ا َّلذي كا َن َوالكائ ُن َوا َّلذي ي َ ْأاتيَ 9 .وحينَما
وانات َم ْجداً َوكَرا َم ًة
تُ ْعطي ِت ْل َك ال َحيَ ُ
ش ،ال َح ِّي
س َعلى ال َع ْر ِ
َو ُشكْراً ِللجا ِل ِ
اإلى أَاب َ ِد ال�آبِدي َن10 ،ي َ َق ُع أا َ
ولئك ال� أ ْرب َ َع ُة
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َوال ِع ْشرو َن َشيخاً ساجِدي َن ِلل َح ِّي اإلى أَاب َ ِد
أ
أ
ش
مام ال َع ْر ِ
ال�آبِدي َن َوي ُ ْلقو َن بِاكالي ِلهِم ا َ
قائلي َنُ «11 :م ْستَ ِح ٌّق أانْ َت يا َربَّنا َواإل َهنا
وس أا ْن تَ أاخ َُذ ال َم ْج َد َوالكَرا َم َة َوالق َُّوةَ
الق ُّد َ
ِل�أنَّ َك أانْ َت َخلَق َْت ك َُّل ال� أ ْش ِ
ياء َو ِبيَ ِد َك ِه َي
كائن ٌة َو ِب إارا َد ِت َك كانَ ْت َو ُخ ِلق َْت».
س َعلى
يت َعلى يَمي ِن الجا ِل ِ
َو َر أا ُ
ش ِكتاباً َمكْتوباً ِم ْن دا ِخ ٍل َو ِم ْن
ال َع ْر ِ
َخ ْل ٍ
يت
ف َو ْم ْختوماً ب َِس ْب َع ِة خُتو ٍمَ 2 .و َر أا ُ
َملاكاً قَويًّا يَكْ ِر ُز ب َِصو ٍ
ت َعظي ٍمَ « :م ْن
تاب َو أا ْن يف َُّك
ُه َو ُم ْستَ ِح ٌّق أا ْن ي َ ْفتَ َح ال ِك َ
الس ِ
ماء
خُتو َم ُه؟» َ 3و َل ْم يَكُ ْن أا َح ٌد قا ِدراً في َّ
ض أا ْن
ض َول� تَ ْح َت ال� أ ْر ِ
َول� َعلى ال� أ ْر ِ
تاب َول� أا ْن ي َ ْن ُظ َر اإ َلي ِهَ 4 .وكُ ْن ُت
ي َ ْفتَ َح ال ِك َ
أابْكي كَثيراً ِل�أنَّ ُه َل ْم يو َج ْد أا َح ٌد ُم ْستَ ِحقًّا
تاب َوي ُح َّل خُتو َم ُه5 .فَقا َل
أا ْن ي َ ْفتَ َح ال ِك َ
الشيو ِخ« :ل� تَ ْب ِك .ها قَ ْد
لي وا ِح ٌد ِم َن ُّ
َغلَ َب ال� أ َس ُد ا َّلذي ِم ْن ِس ْب ِ
ط ي َ ُه َوذا ،أا ْص ُل
يت
تاب َوخُتو َم ُهَ 6 ».و َر أا ُ
داوو َد ي َ ْفتَ ُح ال ِك َ
في َو َس ِ
ش َوال َحيَ ِ
وانات ال� أ ْرب َ َع ِة
ط ال َع ْر ِ
الشيو ِخ َخروفاً قائماً أ
بوحَ ،و َل ُه
َو ُّ
كانَّ ُه َم ْذ ٌ
َس ْب َع ُة قُرو ٍن َو َس ْب ُع ُعيو ٍن ِه َي َس ْب َع ُة أا ْروا ِح
الل ِه ال ُمر َسل ُة اإلى ك ُِّل ال� أ ْرضَ 7 .و أاتى
س َعلى
تاب ِم ْن ي َ ِد الجا ِل ِ
َو أا َخ َذ ال ِك َ
وانات
ال َع ْر ِ
تاب ،ال َحيَ ُ
شَ 8 .وحي َن أا َخ َذ ال ِك َ

5

8:5–11:4

للحي لا َأ َبد
يسجدو ْن َ
الق ِاع ْد َع ال َع ْرش ْو ْ
ليلن قدّام َع ْرشو ْوهنّ ِا
ويح ْلقو ْن اَأك ِا ْ
الا آ ْب ْ
دينَ ،
«مس َتح ّق انْ َت يا َر ْبنا ْواإ ْلهنا
يس ِيحو ْن:
ْ
والح ْم ْد
مس َتح ّق انْ َت ال َم ْج ْد َ
ّوسْ ،
يا َقد ْ
كانت
والق ْد َرة :اأنْ َت خالق الكلْ ،ب إارادتك ْ
الخلاي ْق».
ْ
الكاينات وانْ َخ َل ْقت َ
يت َعلى َيمين الق ِاع ْد َع ال َع ْرش
َوا َر ُ
توب َع َليا م
ْكت ِا ْب َعلى شك ْل لَ ّفة َم ْك ْ
من َب ّراْ .و َهال ّ ْكت ِا ْب كا ْن
من َج ّوا ْو ْ
الو ّچين ْ
يت َملا ْك َقوي
بسب ْع َخوات ْمَ .وا َر ُ
َمخْ ت ُوم َ
يس َتح ْق
يس ِيح ْب ْ
علوت َصوتوْ :
«من واِ َل ْ
س ما
ي ْف َتح ال ّ ْكت ِا ْب ويح ّل اخْ تامو؟» َب ْ
ض ْولا
َط َل ْع اأ َّح ْد ف َّ
السما ْولا ف الا َ ْر ْ
َت ْحت الا َ ْرض يت ِي ْق ي ْف َتح ال ّ ْكت ِاب ويح ّل
من َل ما
اخْ تامو ويرا ُه .و ْكثي ْر
ُ
بكيت ْ
مس َتح ْق ي ْف َتح ال ّ ْكت ِا ْب ويح ّل
انْ َو َج ْد اأ َّح ْد ْ
من َهوك الّخْ ِت ّيار ِّية قا ْل
اخْ تامو .قا ْم واح ْد ْ
من
لي« :لا ت ْبكي! ْكوا هاك الا َ َس ْد َل ْ
َعشير ْة ياهوذا اأص ْل داهو ْد َغ َلبْ ،و َت
يت ف
ي ْف َتح ال ّ ْكت ِا ْب واخْ تاموَ ».طلَّ ْع ُت اَأ َر ُ
ينات َهوك الّخْ ِت ّيار ِّية خاروفْ قاي ْم
ص َب ْ
النّ ْ
كَما َل يكو ْن َمذب ُو ْح .كا ْن ل ُه َس ْبع ْقرون
ثت
هي َس ْبع ا ْرواح اَلله َل انْ َب َع ْ
ْو َس ْبع ْعيو ْن ِّ
ضْ .وجا َو َاخذ ال ّ ْكت ِا ْب من اي ْد هاك
للا َ ْر ْ
شَ .و ْق ْت َل َاخذ ال ّ ْكت ِا ْب
الق ِاع ْد َع ال َع ْر ْ
يوانات والا َ ْر َبع ْوعشْ رين
َهوك الا َ ْر َب ْع َح ْ
11
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خْ ِت ّيا ْر َو َقعوا قدّام الخاروف ْو َس َجدوا ْوك ْل
من
واِح ْد منّ ْن كا ْن ح ِام ْل َط ْنب ُو َرة ْو َزبو ْر ْ
هي َصلاوات
َذ َه ْب م ْتلي َر ْ
وايح َبخّ و ْر ِّ
ّيسين .وكان َيرتْلو ْن َت ْرتي ِلة ْجدي ِدة
ال َقد ْ
«مس َتح ّق انْ َت تاخذ ال ّ ْكت ِاب
ويقولو ْن ْ
من َل انْ َذ َب ْح ْت ْ
واش َت َري ْتنا
ْوتح ّل اخْ تاموْ ،
من ك ْل َعشيرِة ولْس ِان ْوشَ ْعب
َلالله ْب َد ّم ْك ْ
يتن َم ْم َل ِكة ْوك ََه َنة لاإ ْلهنا ْو َت
وس َو ْ
ْواأ ِّمةَ .
ض .و َطلَّ ْع ُت ْوسم ْع ُت
ي ْم َلكو ْن َع الا َ ْر ْ
وات َم ِ
ش
اص ْ
ْ
لايكة ْكثي ْر م ْل َت ّم ْ
ين َحول ال َع ْر ْ
قات
والح
يوانات والّخْ ِت ّيار ِّية ،كانوا َط ْل ْ
ْ
َ
رات األوف
رات األوف َعشْ ْ
قات َعشْ ْ
َط ْل ْ
وت
ْواألوف الوفْ  .وكان يقولون ْب َص ْ
«مس َتح ْق واِ الخاروفْ َل انْ َذ َب ْح
ع ِاليْ :
والغني والح ْك ِمة
مس َتح ْق ياخذ الق ِّوة
ْ
ِ
ِ
ِ
والب َركة».
والق ْد َرة وال َكرامة وال َّت ْس ِب َحة َ
السما والا َ ْرض
ْوسم ْع ُت ك ّل َ
الخليقَة ف َّ
ْو َت ْحت الا َ ْرض ْوف َالبحر ْوك ْل شي َل ِف
ال َكون يقول :للق ِاع ْد َع ال َع ْرش ْوللخاروف
َالب َر ِكة وال َك ِ
والس ْل َطة لا أ َبد
رامة وال َّت ْس ِب َحة َّ
يوانات قالوا:
دين ».والا َ ْر َب ْع َح
ْ
الا آ ْب ْ
«اآ ّمينْ ».و َهوك الّخْ ِت ّيار ِّية َو َقعوا َعلى و ّچن
ْو َس َجدوا.
يت َو ْق ْت َل َف َتح الخاروفْ واِح ْد
َوا َر ُ
الس ْبع اخْ تامْ ،وسم ْع ُت
ْ
من َهوك َّ
ِ
يوانات،
من َهوك الا َ ْر َبع َح ْ
َصوت واح ْد ْ
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الشيوخُ ال� أ ْرب َ َع ُة َوال ِع ْشرو َن
ال� أ ْرب َ َع ُة َو ُّ
أ
مام ال َخرو ِ
فَ ،وك ُُّل وا ِح ٍد ِم ْن ُه ْم
َوقَعوا ا َ
ب َم ْملو ٌء ُطيوباً
َل ُه قيثا ٌر َو َزبو ٌر ِم ْن َذ َه ٍ
لوات ال ِق ّديسي َنَ 9 .وي ُ َس ِّبحو َن
ِه َي َص ُ
ديدة ً قائلي َنُ :م ْستَ ِح ٌّق أانْ َت أا ْن
تَ ْس ِب َح ًة َج َ
تاب َو أا ْن تَف َُّك خُتو َم ُهِ ،ل�أنَّ َك
تَ أاخ َُذ ال ِك َ
اشتَ َريتَنا ب َِد ِم َك ل ّل ِه ِم ْن ك ُِّل
ُذب ِْح َت َو ْ
الشعو ِ
ب َوال� أُ َم ِمَ 10 .و َج َع ْلتَ ُهم
القَبائ ِل َو ُّ
ل إ�لهِنا َم ْملَكَ ًة َوكَ َهنَ ًة َو َسيَملُكو َن َعلى
يت َو َس ِم ْع ُت ك ََص ِ
وت
ال� أ ْر ِ
ضَ 11 .و َر أا ُ
ش َوال َحيَوانا ِت
َملائكَ ٍة كَثيري َن َحو َل ال َع ْر ِ
الشيو ِخَ ،وكا َن َع َد ُد ُهم َرب َ ِ
وات َربَوا ٍ
ت
َو ُّ
لوف أُالو ٍ
فَ 12 .ويَقولو َن ب َِصو ٍ
ت ُم ْرتَ ِف ٍع:
َو أُا َ
بوح أا ْن ي َ ْأاخ َُذ
روف ال َم ْذ ُ
« ُم ْستَ ِح ٌّق ُه َو ال َخ ُ
الق َُّوةَ َوال ِغنى َو ِ
الحكْ َم َة َوالق ُْد َرةَ َوالكَرا َم َة
َوال َم ْج َد َوالبَ َركَ َة!» َ 13وك ُُّل ال َخلائ ِق في
الس ِ
ض
ض َوا َّلتي تَ ْح َت ال� أ ْر ِ
ماء َوفي ال� أ ْر ِ
َّ
َوا َّلتي في البَ ْح ِر َوك ُُّل ما فيهاَ ،س ِم ْعتُها
ش َو ِلل َخرو ِ
ف
س َعلى ال َع ْر ِ
تَقو ُلِ « :للجا ِل ِ
الس ْلطا ُن
البَ َركَ ُة َوالكَرا َم ُة َوال َم ْج ُد َو ُّ
وانات
اإلى أَاب َ ِد ال�آبِدي َنَ 14 ».وكانَ ِت ال َحيَ ُ
الشيوخُ َوقَعوا
ال� أ ْرب َ َع ُة تَقو ُل« :ا آمي َنَ ».و ُّ
ساجِدي َن.
روف وا ِحداً ِم َن
َونَ َظ ْر ُت حي َن فَتَ َح ال َخ ُ
الس ْب َع ِةَ ،و َس ِم ْع ُت وا ِحداً ِم َن
ال ُختو ِم َّ
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الرعو ِد قائلا ً:
ال َحيَوانا ِت ال� أ ْرب َ َع ِة ك ََصو ِت ُّ
يت َواإذا
ظرَ 2 ».و َس ِم ْع ُت َو َر أا ُ
«تَعا َل َوانْ ْ
وس،
فَ َر ٌس أا ُ
بيض والجا ِل ُس َعلَي ِه َم َع ُه قَ ٌ
َو أُا ْع ِط َي اإكْليلا ً َو َخ َر َج غالباً َوي َ ْغ ِل ُب َو ِلكَي
3
ّاني َس ِم ْع ُت
ي َ ْغ ِل َبَ .وحي َن فَتَ َح ال َخ ْت َم الث َ
ّاني يَقو ُل« :تَعا َلَ 4 ».و َخ َر َج
ال َحيَوا َن الث َ
س َعلَي ِه أُا ْع ِط َي
فَ َر ٌس ا آ َخ ُر أا ْح َم ُرَ ،و ِللجا ِل ِ
ض ِلكَي ي َ ْذب َ َح
لام ِم َن ال� أ ْر ِ
أا ْن ي َ ْأاخ َُذ َّ
الس َ
ب َ ْع ُض ُهم ب َ ْعضاًَ ،و أُا ْع ِط َي َسيفاً َعظيماً.
َ 5وحي َن فَتَ َح ال َخ ْت َم الثّا ِل َثَ ،س ِم ْع ُت
ال َحيَوا َن الثّا ِل َث يَقو ُل« :تَعا َلَ ».واإذا
فَ َر ٌس أا ْسو ُد والجا ِل ُس َعلَي ِه ميزا ٌن ِبيَ ِد ِه.
َ 6و َس ِم ْع ُت َصوتاً ِم ْن َو َس ِ
ط ال َحيَ ِ
وانات
ال� أ ْرب َ َع ِة يَقو ُلِ « :مكْيا ُل قَ ْم ٍح بِدينا ٍر َوث َلاث َ ُة
يت ل�
الز َ
َمكايي ِل َشعي ٍر بِدينا ٍرَ ،وال َخ ْم َر َو َّ
7
الرا ِب َع َس ِم ْع ُت
تَ ُض َّرَ ».وحي َن فَتَ َح ال َخ ْت َم ّ
الرا ِب ِع يَقو ُل« :تَعا َل».
َص َ
وت ال َحيَوا ِن ّ
َ 8ونَ َظ ْر ُت َواإذا فَ َر ٌس أاخ َْض ُر َوالجا ِل ُس َعلَي ِه
وتَ ،والهاوي َ ُة تتب ُع ُهَ .و أُا ْع ِط َي
ا ْس ُم ُه ال َم ُ
بالس ِ
يف
ُس ْلطاناً َعلى ُربْ ِع ال� أ ْر ِ
ض ِليَ ْقتُ َل َّ
ض.
ِالجوع َوبِال َمو ِت َو ِب َحيَوانا ِت ال� أ ْر ِ
َوب ِ
يت تَ ْح َت
َ 9وحي َن فَتَ َح ال َخ ْت َم الخا ِم َس َر أا ُ
فوس أا َ
ولئك ا َّلذي َن قُ ِتلوا ِم ْن
ال َم ْذب َ ِح نُ َ
أا ْج ِل كَ ِل َم ِة الل ِهَ ،و ِم ْن أا ْج ِل َشها َد ِة يَسو َع
ِص ٍ
وت
ا َّلتي كانَ ْت َل ُهمَ 10 .و َص َرخوا ب َ
الس ِّي ُد
َعظي ٍم قائلي َنَ « :ح ّتى َمتى أايُّها ِّ

10-2:6

وت َقراقي ْع ،كان يقو ْل
كَما َل يكو ْن َص ْ
يت ْحصان
ليَ « :تعا رى»َ .طلَّ ْع ُت َوا َر ُ
ض َع َليو واِح ْد ف ايدو َقوس ْونشّ اب،
اَ ْب َي ْ
وانْ َعطى ا ْكليلْ .و َط َل ْع غالب ْويغْلب ْو َت
ْلبْ .و َو ْق ْت َل َف َت ْح ثاني خت ْم سم ْع ُت
يغ ْ
ثاني َحيوان يقولَْ « :تعا» .و َط َلع ْحصان
السلا ْم
اَ ْح َمر َع َليو واِحد انْ َعطى َت ياخذ َّ
ضن،
س ي ْذ َبحون َب ْع ْ
م الا َ ْرض ْبشان النّ ِا ْ
وانْ َعطى َسيف ْگبي ْرْ .و َو ْق ْت َل َف َت ْح ْ
ثالث
خت ْم سم ْع ُت ْ
ثالث َحيوان يقولَْ « :تعا».
والّا ْحصان ْاسود ْو َل َع َليو ف ايدو ميزاِ ْن.
يوانات اَأ ْر َبعتن
الح ْ
ْوسم ْع ُت َص ْ
وت ْ
من َبين َ
يقولْ« :كَي ْل ح ْن َطة ْبدينا ْر ،ث َّث ا ْكيال ْشع ِير
والخم ْر لا تْض ّر ْن».
ْبدينا ْرَ .زيت ال َّزيتو ْن َ
الحيوان
ْو َو ْق ْت َل َف َت ْح راب ْع خت ْم سم ْع ُت َ
يقولَْ « :تعاَ ».طلَّ ْع ُت والّا ْحصان اَخْ َضر
وت والهاويِة ت ْت َبعو.
ْو َل َع َليو ْاسمو ال َم ْ
س
وانْ َعطى س ْل َطة َعلى رب ْع ن ِاس ال ّدنْي ِا ،ن ِا ْ
س َت يموتو ْن
منّ ْن َت ي ْنق ْتلو ْن َّ
بالسيفْ ،ون ِا ْ
الج ُوعْ ،ون ِاس بال َموتْ ،ون ِاس ْبوحوش
م ّ
ض.
الا َ ْر ْ
يت نفوس
ْو َو ْق ْت َل َف َتح خامس ختم اَأ َر ُ
َهو ْك َل انْ َق َتلوا لَخاط ْر ك ْلمة اَلله ولَخاط ْر
لهن .و َز َعقوا
شَ هاد ْة َيس ُو ْع َل
ْ
كانت ْ
وت ع ِالي ْكثير ْوقالواَ « :ل اَأي َم ْت يا
ْب َص ْ
2
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2:7–11:6

ّوس ،يا عاد ْل م ُو تْحاكم ْوت ْنتق ْم
َرب ،يا َقد ْ
ض؟» وانْ َعطى لك ْل
لَ َد ْمنا ْ
من ن ِاس الا َ ْر ْ
بيض وانْ َط َل ْب منّ ْن
ويس ْ
واحد منّ ْن َح ْ
يصبرون ْش َويّ ْة لخْ دي لَ َم ْن
َت ي ْرتاحون ْو ْ
واخوتن َل َت ي ْنق ْتلو ْن
ي ْكت ْملو ْن َقرايبينن
ْ
سادس
يت َو ْق ْت َل َف َت ْح
َماهنَ .وا َر ُ
ك ْ
ْ
خت ْم َزنْ َزلِة َعظي ِمة ،والشَّ ْمس ْاس َو ّد ْت كَما
َخ َلق الشَّ عر ،وال َق َم ْر كلّو ْاح َم ّر ْوصا ْر كَما
ض
ال َّد ْم .ونْجوم َّ
السما َه ّرت َع الا َ ْر ْ
الفج َو ْق ْت َل
ين َل يه ْر تينا ْ
سجرة التّ ْ
كَما َ
قت كَما
يقو ْم َهوا ْوقلعا ْن.
والسما انْف ََر ْ
َّ
ف َعلى َب ْعضوْ ،وك ّل ال ّ ْجب ِا ْل
ْكت ِا ْب َل يل َت ْ
عن .ملوك
من م ُو َض ْ
والجزر ْت َز ْر َزعوا ْ
ناگين
ض والّگبار ِّية ْو ُر َوسا الاألوف ،ال ّز ْ
الا َ ْر ْ
واسياد ال َعبي ْد ،كلّن ت َْخ َّبوا
وال ّ ْقواي ،ال َعبي ْد ْ
ين حج ِاير ال ّ ْجب ِالْ .وقالوا
ف ال ّ ْمغ ِاير ْو َب ْ
للّجب ِال والحج ِاير« :و َقعوا َع َلينا ْو َخ َّبونا
من َغ َضب
من ّ
وچ الق ِاع ْد َع ال َع ْرش ْو ْ
ْ
من َل جا َيو ْم َغ َضبن ال َعظيم
الخاروفْ ْ .
من واِ َل يت ِيق يقو ْم».
ْو ْ
11

12

13

14

15

16

17

7

يت َأا ْر َب ْع َم ِ
قايمين َعلى
لايكة
َب ْعدا َأا َر ُ
ْ
ا ْر َبع َقراني ال ّدنْي ِا ،ك ْل واِح ْد منّ ْن
م ِا ْ
من َقرن ّي ْة لَ ّواِ قاي ْم َع َليا،
يهب ْ
سك َهوا َل ْ
يهب َع الا َ ْرض ْولا
ْوم ُو َ
يخلَّون َ
الهوا َت ْ
يت َملا ْك
سج َرةَ .وا َر ُ
َع َالبحر ْولا َعلى َ
2
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وس وال َح ُّق ل� تَدي ُن َول� تَ ْنتَ ِ
ص ُف
الق ُّد ُ
ض؟» َ 11و أُا ْع ِط َي
ِل َد ِمنا ِم ْن سكّا ِن ال� أ ْر ِ
يضاءَ ،و َ
قيل َل ُهم أا ْن
ك ُُّل وا ِح ٍد ِم ْن ُه ْم ُح َّل ًة ب َ َ
ي َ ْستَريحوا َح ّتى َو ْق ٍ
ت قَصي ٍرَ ،ح ّتى يَكْتَ ِم َل
أايضاً نُ َظراؤ ُهم َواإخ َْوتُ ُهم ال َعتيدو َن أا ْن
ي ُ ْقتَلوا ِم ْثلَ ُهمَ 12 .ونَ َظ ْر ُت حي َن فَتَ َح ال َخ ْت َم
الش ْم ُس
ظيم َو َّ
ّ
الس َ
ادسَ ،و َح َد َث ز ِلزا ٌل َع ٌ
ا ْس َو َّد ْت كَ ِم ْس ٍح ِم ْن َش ْع ٍر َوال َق َم ُر كُ ُّل ُه صا َر
الس ِ
ماء تَساقَ َط ْت َعلى
ك َّ
َالد ِمَ 13 .وكَوا ِك ُب َّ
ض كَما تَ ْط َر ُح ال ّتينَ ُة تينَها ال�أخ َْض َر
ال� أ ْر ِ
ماء ُع ِز َل ْت
ريح َش َ
اإذا َه َّزتْها ٌ
ديدةٌَ 14 .و َّ
الس ُ
ك ََد ْر ٍج يُلَ ُّفَ ،وك ُُّل الجِ با ِل َوك ُُّل ال ُج ُز ِر
ِم ْن أاما ِك ِنها تَ َز ْح َز َح ْتَ 15 .و ُم ُ
ض
لوك ال� أ ْر ِ
ساء ال�أُلو ِ
ياء
ف َوال� أ ْغ ِن ُ
ماء َو ُر َؤ ُ
َوال ُع َظ ُ
ِياء أا ْخفَوا أانْف َُس ُهم في ال َمغائ ِر َوفي
َوال� أ ْقو ُ
ُصخو ِر الجِ با ِلَ 16 ،و ُهم يَقولو َن ِللجِ با ِل
الصخو ِر« :ا ْسقُطي َعلَينا َو أاخْفينا ِم ْن
َو ُّ
ش َو ِم ْن
س َعلى ال َع ْر ِ
أاما ِم َو ْج ِه الجا ِل ِ
ب ال َخرو ِ
َض ِ
فِ 17 ،ل�أنَّ ُه قَ ْد أاتى ذ ِل َك
غ َ
َض ِبهِماَ ،و َم ْن
وم غ َ
ظيم ،ي َ ُ
اليَ ُ
وم ال َع ُ
يام؟»
ي َ ْستَطي ُع ال ِق َ
َوب َ ْع َد ِ
يت أا ْرب َ َع َة َملائك ٍة
هذ ِه َر أا ُ
ض
قائمي َن َعلى أا ْرب َ ِع َزوايا ال� أ ْر ِ
ض ِلئَ ّلا تَ ُه َّب
َو ُم ْم ِسكي َن أا ْرب َ َع ِريا ِح ال� أ ْر ِ
ض َول� َعلى البَ ْح ِر َول� َعلى
ريح َعلى ال� أ ْر ِ
ٌ
2
أ
يت َملاكاً اآ َخ َر صا ِعداً ِم ْن
أا ِّي َش َج َر ٍةَ .و َرا ُ
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س َو َم َع ُه خاتَ ُم الل ِه ال َح ِّي
ِم ْش ِر ِق َّ
الش ْم ِ
ِص ٍ
وت َعظي ٍم اإلى ال َملائكَ ِة
َو َص َرخَ ب َ
ال� أ ْرب َ َع ِة ا َّلذي َن أُا ْع ِط َي َل ُهم أا ْن ي َ ُض ّروا
ال� أ ْر َض َوالبَ ْح َر قائلا ً«3 :ل� تَ ُض ّروا ال� أ ْر َض
بيد
َول� البَ ْح َر َول� َّ
الش َج َر َح ّتى نَ ْخ ِت َم َع َ
اإلهِنا َعلى جِبا ِههِمَ 4 ».و َس ِم ْع ُت َع َد َد
ا َّلذي َن ُخ ِتموا ِمئ ًة َو أا ْرب َ َع ًة َو أا ْربَعي َن َم ْختوماً
ِم ْن ك ُِّل قَبائ ِل اإ ْس َ
رائيلِ 5 .م ْن قَبيلَ ِة ي َ ُه َوذا
اثْنا َع َش َر أا ْل َف َم ْختو ٍمِ .م ْن قَبيلَ ِة َر أاوبي َن
اثْنا َع َش َر أا ْلفاًِ .م ْن قَبيلَ ِة جا ٍد اثْنا َع َش َر
أا ْلفاًِ 6 .م ْن قَبيلَ ِة أاشي َر اثْنا َع َش َر أا ْلفاًِ .م ْن
قَبيلَ ِة نَفْتالي اثْنا َع َش َر أا ْلفاًِ .م ْن قَبيلَ ِة
نسى اثْنا َع َش َر أا ْلفاًِ 7 .م ْن قَبيلَ ِة َش ْمعو َن
َم َّ
اثْنا َع َش َر أا ْلفاًِ .م ْن قَبيلَ ِة ل�وي اثْنا َع َش َر
أا ْلفاًِ .م ْن قَبيلَ ِة ي َ ّساك ََر اثْنا َع َش َر أا ْلفاً.
ِ 8م ْن قَبيلَ ِة َزبولو َن اثْنا َع َش َر أا ْلفاًِ .م ْن
قَبيلَ ِة يو ُس َف اثْنا َع َش َر أا ْلفاًِ .م ْن قَبيلَ ِة
ِب ْنيامي َن اثْنا َع َش َر أا ْل َف َم ْختو ٍم 9 .ب َ ْع َد
ِ
يس َم ْن يَقْوى
هذ ِه نَ َظ ْر ُت َواإذا َج ْم ٌع ك ٌ
َثير َل َ
الشعو ِ
ب
َعلى اإ ْحصائ ِهِ ،م ْن ك ُِّل ال� أُ َم ِم َو ُّ
أ
ش
مام ال َع ْر ِ
َوالقَبائ ِل َوال� أ ْل ِسنَ ِة قائمي َن ا َ
أ
مام ال َخرو ِ
ض،
ف ُمتَ َس ْربِلي َن ِب ُحلَ ٍل بي ٍ
َوا َ
َوفي أايديهم ُس ُع ُف نَ ْخ ٍلَ 10 .وي َ ْص ُرخو َن
ب َِصو ٍ
لاص ل إ�لهِنا
ت َعظي ٍم قائلي َن :ال َخ ُ
ش َو ِلل َخرو ِ
فَ 11 .وك ُُّل
س َعلى ال َع ْر ِ
الجا ِل ِ
ش
ال َملائكَ ِة كانوا قائمي َن َحو َل ال َع ْر ِ

11-3:7

الحي.
لخْ ط ِال ْع م الشَّ رق ْو َمعو خاتم اَلله َ
وت ع ِالي ْكثي ْر َع الا َ ْر َبع َم ِ
لايكة
ْوساح ْب َص ْ
والبح ْر،
ض َ
َل انْ َع َطوا س ْل َطة َت يض ّرون الا َ ْر ْ
قالْ :لا تْض ّرون الا َ ْرض ْولا َالبحر ْولا
السج ْر دي لَ َم ْن نخْ ت ْم َعبي ْد اإ ْلهنا َعلى
َ
ننَ .ب ْعدا سم ْع ُت َعدَد َل انْ َخ َتموا
ْجب ِي ْ
من ك ْل َقباي ْل َبني
ف واِْ ،
عين اَألْ ْ
اَأ ْر َب ْع َوا ْر ْب ْ
من َقبيلة ياهوذا،
ف ْ
ناعش اَألْ ْ
ْاسرائي ْل :ا ْث ْ
ناعش
من َقبيل ْة َراأ ْ
ف ْ
ناعش اَألْ ْ
وبين ،وا ْث ْ
وا ْث ْ
من
ف ْ
ناعش اَألْ ْ
ف ْ
اَألْ ْ
من َقبيل ْة جا ْد ،وا ْث ْ
من َقبيل ْة نَ ْفتالي،
ف ْ
ناعش اَألْ ْ
َقبيل ْة اَأشي ْر ،وا ْث ْ
ناعش
ف ْ
ناعش اَألْ ْ
من َقبيلة ْم َن ّسى ،وا ْث ْ
وا ْث ْ
من
ف ْ
ناعش اَألْ ْ
ف ْ
اَألْ ْ
من َقبيل ْة شَ ْمعو ْن ،وا ْث ْ
من َقبيل ْة َي ّساك ْر،
ف ْ
ناعش اَألْ ْ
َقبيل ْة لاوي ،وا ْث ْ
ناعش
ف ْ
ناعش اَألْ ْ
من َقبيل ْة َزب ُول ُو ْن ،وا ْث ْ
وا ْث ْ
من
من َقبيل ْة
ف ْ
ناعش اَألْ ْ
ْ
ف ْ
اَألْ ْ
يوسف ،وا ْث ْ
يامينَ .ب ْعدا َطلَّ ْع ُت ،والّا لَ ّمة ن ِاس
َقبيل ْة ب ْن ْ
من ك ْل
ْگبيرِة لا ي ْن َعدّون ْولا ي ْن َح َصو ْنْ ،
قايمين
ج ْنس ْوك ْل اَأ ِّمة ْو َقبي ِلة ولْس ِا ْن .كانوا
ْ
ويس
ش والخاروفْ ِلا ْب ْ
قدّام ال َع ْر ْ
سين َح ْ
سج ْر َتم ْر .وكان
بيض ْوف ايد ْ
َين شيقا ْن َ
لاص
يس ِيحون ْب َص ْ
وت ع ِالي ويقولونَ :
الخ ْ
من ع ْند
من ع ْند اإ ْلهنا الق ِاع ْد َع ال َع ْرش ْو ْ
ْ
ِ
القايمين َحول
الخاروفْ ْ .وك ّل ال َملايكة
ْ
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3:8–12:7

يوانات َو َقعوا
ش والّخْ ِت ّيار ِّية والا َ ْر َب ْع َح ْ
ال َع ْر ْ
َعلى و ّچن ْو َس َجدوا َلالله .وقالوا :اآ ّمين!
َالب َر ِكة وال َم ْج ْد والح ْك ِمة والشّ ك ْر وال َك ِ
رامة
ين.
دين اآ ّم ْ
والق ِّوة والق ْد َرة لاإ ْلهنا لا َأ َبد الا آ ْب ْ
واِح ْد م الّخْ ِت ّيار ِّية قا ْل ليَ :هوك ِ
سين
اللا ْب ْ
كجوا؟
ين َّ
من ن ِا ْومن اَ ْ
بيض ْ
ويس ْ
َح ْ
«س ّيدي ،اأنْ َت ت ْعرفْ  ».قا ْل لي:
ق ْلتولوَ :
من ذيقَة ال ّ ْگبيرِة ْو َخ َّسلوا
« َهو ْذ ن ِا َل َّ
كجوا ْ
من هاي
ْو َب َّيضوا َحويسن ْب َدمّ الخاروفْ ْ .
ف
قدّا ْم َع ْرش اَلله ن ِا يخْ دمو ُه لَي ْل ونْهار َ
ين .ما
َهي َكلو .والق ِاع ْد َع ال َع ْرش ي َف ّي ْل َع َل ْ
س ت َق ْع
َبق يج ُوعون ْولا ي ْع َطشو ْن ،لا شَ ْم ْ
من َل َت َير ّعيين الخاروفْ
َع َلين ْولا َح ْرْ .
يين ل ْل َحياة ْولَ ْعيو ْن
وسط ال َع ْرش وي َو ّد ْ
َل ف ْ
من
الحيا ْة ،والله َت ي ْم َس ْح ك ْل َدم َعة ْ
َمي َ
ين».
َعي َن ْ
12

13

14

15

16

17

8

كوت
ْو َو ْق ْت َل َف َت ْح ساب ْع خت ْم صار ْس ْ
يت
نص سا َعةَ .وا َر ُ
ف َّ
السما َحوالي ْ
السب ْع َم ِ
القايمين قدّام اَلله،
لايكة
ْ
َهوك َّ
زاناتْ .وجا َغي ْر َملاك
وانْ َع َطوا َسب ْع پ ُو َر ْ
من
ْوقا ْم ع ْند ال َم ْذ َب ْح .كا ْن َمعو َم ْب َخ َرة ْ
َذ َه ْب ،وانْ َعطى َبخّور ْكثي ْر َت ي َقدّمو َم ْع
ّيسين َعلى َم ْذ َبح ال َّذ َه ْب َل
َصلاوات ال َقد ْ
2

3

761

الشيو ِخ َوال َحيَ ِ
وانات ال� أ ْرب َ َع ِةَ ،و َوقَعوا
َو ُّ
أ
ش َعلى ُوجو ِههِمَ { ،و َسجدوا
مام ال َع ْر ِ
ا َ
ِلل ِهَ 12 }،و ُهم يَقولو َن :ا آمي َن .البَ َركَ ُة
َوال َم ْج ُد َو ِ
الشك ُْر َوالكَرا َم ُة
الحكْ َم ُة َو ُّ
َوالق َُّوةُ َوالق ُْد َرةُ ل إ�لهِنا اإلى أَاب َ ِد ال�آبِدي َن
الشيو ِخ َوقا َل
جاب وا ِح ٌد ِم َن ُّ
ا آمي َنَ 13 .و أا َ
ِ
ض َم ْن
لي:
هؤل�ء ال ُمتَ َس ْربِلو َن ِب ُحلَ ٍل بي ٍ
ُهم َو ِم ْن أاي َن أاتَوا؟ 14فَ ُق ْل ُت َل ُهَ « :س ِّيدي،
ِ
«هؤل�ء ُهم
أانْ َت تَ ْع ِر ُف ».فَقا َل لي:
الضيق ِة ال َعظيم ِة َوغ ََسلوا
ا َّلذي َن أاتَوا ِم َن ّ
ُحلَلَ ُه ْم َوب َ َّيضوها ب َِد ِم ال َخرو ِ
فِ 15 .لهذا
أ
ش الل ِه َوي َ ْخ ِدمونَ ُه نَهاراً
مام َع ْر ِ
ُهم ا َ
ش
َو َليلا ً في َهيكَ ِل ِهَ ،والجا ِل ُس َعلى ال َع ْر ِ
ي ُ َظ ِّللُهمَ 16 .ل ْن يَجوعوا ب َ ْع ُد َو َل ْن ي َ ْع َطشوا،
الش ْم ُس َل ْن تَ َق َع َعلَيهِم َول� أا ُّي َح ٍّر
َو َّ
روف ا َّلذي في َو َس ِ
ش
ط ال َع ْر ِ
ِ 17ل� أ َّن ال َخ َ
ي َ ْرعا ُهم َويَهديهِم اإلى ال َحيا ِة َواإلى يَنابي ِع
ِ
ماء ال َحيا ِةَ ،وي َ ْمس ُح الل ُه ك َُّل َد ْم َع ٍة ِم ْن
ُعيو ِنهِم».
السا ِب َع صا َر
َوحي َن فَتَ َح ال َخ ْت َم ّ
الس ِ
ماء نَ ْح َو ِن ْص ِ
ف
ُس ٌ
كوت في َّ
السب َع َة ال َملائكَ َة ا َّلذي َن
سا َع ٍةَ 2 .و َر أا ُ
يت َّ
أ
مام الل ِه يَقومو َنَ .و أُا ْعطوا َس ْب َع َة أابْواقٍ.
ا َ
َ 3و أاتى َم ٌ
قام ِع ْن َد ال َم ْذب َ ِح َو َم َع ُه
لاك ا آ َخ ُر َو َ
ِم ْب َخ َرةُ َذ َه ٍ
ب َو أُا ْع ِط َي بَخوراً كَثيراً ِليُ ِّقد َم ُه
ِص ِ
لوات ك ُِّل ال ِق ّديسي َن َعلى َم ْذب َ ِح
ب َ
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أ
َّ
الذ َه ِ
شَ 4 .و َص ِع َد
مام ال َع ْر ِ
ب ا َّلذي ا َ
ِع ْط ُر البَخو ِر ب َِصلوا ِت ال ِق ّديسي َن ِم ْن ي َ ِد
ال َم ِ أ
مام الل ِهَ 5 .و أا َخ َذ ال َم ُ
لاك ال ِم ْب َخ َرةَ
لاك ا َ
َو َملاأها ِم ْن نا ِر ال َم ْذب َ ِح َو أا ْلقى َعلى
وات َو ُرعو ٌد
ال� أ ْر ِ
ض فَ َح َد َث ب ُ ٌ
روق َو أا ْص ٌ
الس ْب َع ُة ا َّلذي َن َم َع ُهم
َو ِز ْلزا ٌلَ 6 .وال َملائكَ ُة َّ
الس ْب َع ُة َه َّي أاوا أانْف َُس ُهم ِليُبَ ِّوقوا.
ال�أبْ ُ
واق َّ
َ 7وب َ َّو َق ال� أ َّو ُل فَ َح َد َث ب َ َر ٌد َونا ٌر َم ْخلوطا ِن
ض
ضَ ،وثُ ْل ُث ال� أ ْر ِ
ب َِد ٍمَ ،و أُا ْل ِقيا َعلى ال� أ ْر ِ
ا َّتق ََدَ ،وثُ ْل ُث ال� أ ْشجا ِر ا َّتق ََدَ ،وك ُُّل ُع ْش ٍ
ب
ْض َر ا َّتق ََدَ 8 .وب َ َّو َق ال َم ُ
لاك الثّاني،
أاخ َ
َو أ
كا َّن َجبَلا ً َعظيماً ُم َّت ِقداً بِنا ٍر أُا ْل ِق َي في
مات
البَ ْح ِر ،فَصا َر ث ُ ْل ُث البَ ْح ِر َدماًَ 9 .و َ
ث ُ ْل ُث ك ُِّل ال َخلائ ِق ا َّلتي في البَ ْح ِر ا َّلتي
الس ُف ِن ُد ِّم َرَ 10 .وب َ َّو َق
فيها نَف ٌَسَ ،وث ُ ْل ُث ُّ
الس ِ
ظيم
الثّا ِل ُث ف ََوقَ َع ِم َن َّ
ماء كَوك ٌَب َع ٌ
بَ ،و َوقَ َع َعلى ث ُ ْل ِ
ُم َّت ِق ٌد كَال َّل َه ِ
ث ال�أنها ِر
َو َعلى يَنابي ِع ِ
اس ُم الكَوكَ ِ
ب
الماءَ 11 .و ْ
يُلف َُظ أ
«افْسيتنوَ ».وصا َرت ث ُ ْل ُث ال ِميا ِه
ناس كَثيرو َن ماتوا ِم َن ال ِميا ِه
أاف َْس ْنتيناًَ .و أُا ٌ
ِل�أنَّها صا َر ْت َم َّرةًَ 12 .وب َ َّو َق ال َم ُ
الرا ِب ُع
لاك ّ
س وثُ ْل ُث ال َق َم ِر َوثُ ْل ُث
ف َُض ِر َب ث ُ ْل ُث َّ
الش ْم ِ
الكَواكَ ِ
ب َو أا ْظلَ َم ث ُ ْلثُه َّن َو َلم ي ُ ِضئ ث ُ ْل ُث
الليل كَذ ِل َكَ 13 .و َس ِم ْع ُت نَ ْسراً
ال َّنها ِر َو ُ
الس ِ
ماء يَقو ُل ب َِصو ٍ
ت َعظي ٍم:
طائراً في َّ
ض
للساكني َن َعلى ال� أ ْر ِ
َو ٌيل َو ٌيل َو ٌيل ّ

13-4:8

ش .و َط َلع َالبخّ و ْر قدّام اَلله من
قدّام ال َع ْر ْ
ّيسينَ .ب ْعدا
ايد ال َملا ْك َم ْع َصلاوات ال َقد ْ
من نار ال َم ْذ َبح
اَأ َخ ْذ ال َملا ْك ال َم ْب َخ َرة ْو َع ّباها ْ
ْو َحلَّقا َع الا َ ْرض ْوصا ْر لَ ْمع ْو َب ْرق ْوقراِقي ْع
والسب ْع َملاي ِكة َهو ْك َل
ضَّ .
و ْت َزنْ َزلت الا َ ْر ْ
حالن َت ي ْنفخو ْن
عن پ ُو َر ْ
زانات َح َّضروا ْ
َم ْ
زاناتَ .و ْق ْت َل نَفَخْ اَأ َّو ْل َملا ْك
ف الپ ُو َر ْ
طين بال َّد ْم وانْ َك ّبوا
صا ْر ح ْم َص َرة ْونا ْر َمخْ ل ُو ْ
ض ْوث ْلث
ضْ ،
واح َت َر ْق ث ْلث الا َ ْر ْ
َع الا َ ْر ْ
الس َجر ْوك ْل َحشيش اَخْ َض ْرَ .وو ْق ْت َل
ّ
ِ
نَفَخْ ثاني َملا ْك َو َق ْع ف َالبح ْر شي كَما
َج َبل ْگبي ْر يشْ تع ْل بالنّارْ ،وصا ْر ث ْلث َالبح ْر
َد ْم .وث ْل ْث َحيوانات َالبح ْر ماتواْ ،وث ْل ْث
ينات خ ْربواْ .و َو ْق ْت َل نَفَخْ ْ
ثالث
الس ّف ْ
َّ
السما َعلى ث ْلث ال ّ ْنه ُو َرة و ْعيون
َملا ْك َو َق ْع م َّ
نجم ْة
نج ِمة ت ْل َه ْب كَما ش ْعل ْة نا ْرْ .
ال َمي ْ
عت كان ْاسما َمرا َرةْ .وث ْلث ال َم ّي ِا ْت
َل َو َق ْ
صارت َمرا َرة .و ْكثي ْر ن ِاس ْت َم ْر َمروا ْوماتوا
ْ
من َم ّي ِا ْت َل ْت َم ْر َم ْ
رتَ .وو ْق ْت َل نَفَخْ
ْ
راب ْع َملا ْك ث ْلث الشَّ ْمس انْ َض َرب ْوث ْلث
ال َق َمر ْوث ْلث ال ّ ْنجو ْم ،ث ْل ْث َض ّويِتن انْ َطفا.
كذاِ انْ َطفا ث ْل ْث نور ال ّ ْنهار ْوث ْل ْث نور ال َلي ْل.
السما ْوسم ْعتو ُه
َوا َر ُ
يت نسر يط ِي ْر ف َّ
وت ع ِالي ْكثي ْر ويقولْ :يا َوي ْل
ي ْز َعق ْب َص ْ
من شي َل َبقى من
يلن ْ
ض يا َو ْ
ن ِاس الا َ ْر ْ
4

5

6

7

8

9
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10:9–13:8

زانات َل َت ينْفخْ ِفيا الث َّْث
اصوات الپ ُو َر ْ
ْ
ِ
َملايكة َل َبقَوا.
يت
ْو َو ْق ْت َل نَفَخْ
خامس َملا ْك اَأ َر ُ
ْ
ض .وانْ َع َط ْت
ْ
نج ِمة ت َق ْع م َّ
السما للا َ ْر ْ
تاح جب اله ِّوةَ .ب ْعداَ ،ف َتحت النّجمةِ
م ْف ْ
الج ْب دخّا ْن
َغطا جب اله ِّوة ْو َط َل ْع مناك ّ
من اآتو ْن َم ْسج ُور َغطّى
كَما دخّ ا ْن َل ي ْط َل ْع ْ
الشَّ ْمس ْوصارت ال ّدنْي ِا ع ْت ِمة ق ْت ِمة .وم
ض َجراد انْ َعطى ق ِّوة
الدّخّ ا ْن َط َل ْع َع الا َ ْر ْ
وجاهن
ض.
ْ
كَما ق ّوة العق ِا ْ
رب ف الا َ ْر ْ
اَأمر يقولْ :لا تْض ّرو ْن َحشيش الا َ ْرض ْولا
س َهوك النّ ِاس َل ما في
َخضار ْولا َ
سج َرةَ ،ب ْ
خ ْتم اَلله َعلى ْجب ِي ْننْ .وما انْ َع َطوا س ْل َطة َت
بلي َت ي َعذبوو ْن َخ ْمسة اش ْر
سِ ،
ي َموتون النّ ِا ْ
ذاب ها ْك َل ي ْلدَغو َع ْق َر ْب.
َزما ْن كَما َع ْ
س َت ي ْطلبون ال َموت ْوم ُو
َفوك ِالايّ ِام النّ ِا ْ
رب
َيرو ُهَ ،ت يشْ َت َهون يموتو ْن وال َم ْ
وت ْيه ْ
الجرا ْد كَما َخي ْل َل ت ْت َح َّض ْر
منّ ْنَ .هوك َّ
راسن كَما
للح ْر ْب كانوا .كا ْن في َعلى
ْ
َ
وچ الانْسا ْن.
وچن كَما ّ
من َذ َهب ْو ّ
اَأك ِالي ْل ْ
راس
وكا ْن ْ
لهن شَ ع ْر كَما شَ ْعر النّ ْسوا ْن واضْ ْ
كَما اضْ راس ال ّ ْسباعْ .وكا ْن لهن ْد ُرو ْع
ناحاتن
من َحديدْ ،و َصوت ْج
ْ
درو ْع ْ
كَما ُ
ات م ُو ت ْن َعد يج ّرا َخي ْل
وت َع َرب ّي ْ
كَما َص ْ
ناب
ت ْعدي َعدي َ
للح ْر ْب .وكا ْن لهن ا ْذ ْ
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ِم ْن أا ْصوا ِت ب َ ِق َّي ِة ال�أبْوا ِق ا َّلتي ِلل َملائكَ ِة
ال َّثلاث ِة ال َعتيدي َن أا ْن يُبَ ِّوقوا.
َوب َ َّو َق ال َم ُ
يت
لاك الخا ِم ُسَ ،و َر أا ُ
الس ِ
ض
ماء َعلى ال� أ ْر ِ
كَوكَباً َوقَ َع ِم َن َّ
فتاح ِب ْئ ِر ال ُه َّو ِةَ 2 .وفَتَ َح ِب ْئ َر
َو أُا ْع ِط َي ِم َ
ال ُه َّو ِة ف ََص ِع َد ُدخا ٌن ك ُُدخا ِن ا آتو ٍن َم ْسجو ٍر
َو أا ْظلَ َم ِ
واء ِم ْن ُدخا ِن
ت َّ
الش ْم ُس َوال َه ُ
راب َجرا ٍد
ال ِب ْئ ِرَ 3 .و ِم َن ُّ
الدخا ِن َخ َر َج أا ْس ُ
كالسلطا ِن
اإلى ال� أ ْر ِ
ض أُا ْعطوا ُس ْلطاناً ُّ
ا َّلذي ِلل َعقار ِ
ضَ 4 .و َ
قيل َل ُهم
ب َعلى ال� أ ْر ِ
ض َول� أا َّي َخضا ٍر
أالّ� يؤذوا ُع ْش َب ال� أ ْر ِ
يس
َول� أايَّ َة َش َج َر ٍة اإلّ� البَ َش َر ا َّلذي َن َل َ
َل ُهم َخ ْت ُم الل ِه َعلى جِبا ِههِمَ 5 .و أُا ْعطوا
أالّ� ي َ ْقتُلو ُهم ،ب َ ْل أا ْن يَتَ َع َّذبوا َخ ْم َس َة
ب اإنْساناً
ب ال َع ْق َر ِ
أا ْش ُه ٍرَ ،و َعذابُهم كَتَ ْعذي ِ
َمتى َل َد َغ ُهَ 6 .وفي ِت ْل َك ال�أيّا ِم َسيَ ْطلُ ُب
وت َو َل ْن يَجِ دوهَُ ،ويَتَ َش َّهو َن أا ْن
البَ َش ُر ال َم َ
وت ِم ْن ُه ْمَ 7 .و َشك ُْل
يَموتوا فَيَ ْه ُر ُب ال َم ُ
ال َجرا ِد ك ََشكْ ِل َخي ٍل ُم ْستَ ِع َّد ٍة ِلل َح ْر ِ
ب
َو َعلى ُر ِ
كاليل ِش ْب ِه َّ
ؤوسها ِمث ُْل أا َ
الذ َه ِ
ب
َو ُوجو ُهها ك َُوجو ِه البَ َش ِرَ 8 .وكا َن َلها َش ْع ٌر
ك ََش ْع ِر ال ِّن ِ
ساءَ ،و أا ْسنانُها ك أَا ْسنا ِن ال�أُسو ِد
9
روع َح ٍ
ديد،
كانَ ْتَ .وكا َن َلها ُدرو ٌع ك َُد ِ
وت أا ْج ِن َح ِتها ك ََصو ِت َم ْركَبا ِت َخي ٍل
َو َص ُ
َثير ٍة تَ ْجري اإلى ال َح ْر ِ
بَ 10 .وكا َن َلها
ك َ
ب ال َعقار ِ
ْناب ك أَاذْنا ِ
مات في
ب َو ُح ٌ
أاذ ٌ
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ؤذي البَ َش َر أا ْش ُهراً
أاذْنابِها َو ُس ْلطانُها أا ْن تُ َ
َخ ْمس ًةَ 11 .و َعلَيها َم ِل ٌك ُه َو َم ُ
لاك ال ُه َّو ِة،
َوا ْس ُم ُه بِال ِع ْب ِريَّ ِة « َعبادو» َوبِاليونان ّي ِة َل ُه
ا ْسم ُه َو أ
«ابولونَ 12 ».و ٌيل وا ِح ٌد َذ َه َب.
ٌ
أ
ها َويلا ِن اثْنا ِن ايضاً اآ ِتيانِ.
َ 13وب َ َّو َق ال َم ُ
ادس ف ََس ِم ْع ُت
الس ُ
لاك ّ
َصوتاً وا ِحداً ِم ْن أا ْرب َ َع ِة قُرو ِن َم ْذب َ ِح
أ
مام الل ِه14 ،قائلا ً لل َم ِ
َّ
الذ َه ِ
لاك
ب ا َّلذي ا َ
البوق« :ف َُّك
س ا َّلذي َم َع ُه
الساد ِ
ُ
ّ
أ
ال َملائكَ َة ال� ْرب َ َع َة ال َم ْربوطي َن َعلى ال َّنه ِر
ال َعظي ِم الف ِ
َراتَ 15 ».وف َُّك ال َملائكَ ُة
الش ْه ِر
لسا َع ِة َواليَو ِم َو َّ
ال� أ ْرب َ َع ُة ال ُم َه َّيؤو َن ِل ّ
السنَ ِة ِليَ ْقتُلوا ث ُ ْل َث البَ َش ِرَ 16 .و َع َد ُد
َو َّ
ش الف ُْرسا ِن ُمضا َع ُف َربْو ِة َربَوا ٍ
ت.
ُجيو ِ
يت ِلل َخي ِل
َس ِم ْع ُت َع َد َد ُهمَ 17 .وهكَذا َر أا ُ
الر ْؤيا َو ِللجا ِلسي َن َعلَيها ُدروعاً
في ُّ
ؤوس
نا ِريَّ ًة َو أا ْسمانْجون َّي ًة َو ِك ْبريت َّي ًةَ .و ُر ُ
س ال�أُسو ِد َو ِم ْن أافْوا ِهها
ال َخي ِل ك َُرؤو ِ
ريت َو ُدخا ٌنَ 18 .و ِم ْن ِ
هذ ِه
ي َ ْخ ُر ُج نا ٌر َو ِك ْب ٌ
بات ال َّث ِ
الض َر ِ
لاث قُ ِت َل ث ُ ْل ُث البَ َش ِر ِم َن
َّ
الدخا ِن الخا ِر ِج
ال ّنا ِر َو ِم َن ال ِك ْبري ِت َو ِم َن ُّ
ِم ْن أافْوا ِههاِ 19 .ل� أ َّن ُس ْلطا َن ال َخي ِل في
أافْوا ِهها َوفي أاذْنابِها ف أَاذْنابُها تُ ْش ِب ُه َح ّيا ٍت
ؤوس َوبِها تُ ْؤذيَ 20 .و أا ّما ب َ ِق َّي ُة
َلها ُر ٌ
البَ َش ِر ا َّلذي َن َل ْم ي ُ ْقتَلوا ب ِ
الض َر ِ
بات
ِهذ ِه َّ

20-11:9

رب ِفيا اإ َب ْر ت ْل َد ْغَ ،واينا َل
كَما زن ّابات العق ِا ْ
ي ْنلد ْغ ي ْت َع َّذ ْب َخ ْمسة اش ْر َزما ْنَ .ملا ْك
الجرا ْد كا ْن َم ْ
جب اله ِّوة ،واس ْم
َه َّ
لاك ّ
واسمو
َهال َملا ْك ب ْلس ِان الع ْبراني «اَأ َبدّو ْن»ْ ،
راح اَأ َّو ْل َويل ْو َب ْعدو
باليوناني «اَأبولّيو ْن»ْ .
يلين.
يجي َو ْ
َو ْق ْت َل نَفَخ سادس َملاك سم ْع ُت
من اَأ ْر َبع ْقرون َم ْذ َبح ال َّذ َه ْب
َصوت ْ
الصوت قا ْل َل سادس
َل قدّام اَلله.
َّ
َملاك َل كا ْن َمعو الپ ُو َرزان« :فك َهوك
الا َ ْر َبع َم ِ
لايكة الّمشَ دَّدين ع ْند نَهر الفرات
الّگبير ».وان َفكّوا َهوك الا َ ْر َبع َم ِ
لايكة
واليو ْم والشَّ هر
َل كانوا َ
مح َّضرين ّ
للسا َعة َ
والس ِنة ْبشا ْن ي ْقتلون ثلث َالبشَ ر .الخ ّيالِة
َّ
يت
مي َتين َملي ُون كانوا .سم ْع ُت َعدَدن .اَأ َر ُ
الخيل كانوا
الخيل ف ال ّرويا وال ّراِكبين َع َ
َ
درو َعة َحمرا كَما النّار و َزرقا كَما
ِلا ْب ْ
سين ُ
الخيل
وصفرا كَما ال َكبريد .روس َ
الياقوت َ
من
كَما روس الّسباع كانواْ .وكا ْن ي ْط َلع ْ
وبهالثّاثِة ،بالنّا ْر
ث ّمن نار ودخّ ان وكَبريدَ .
من ث ّمن
والدّخّان وال َكبريد َل كا ْن ي ْط َلع ْ
كانت ف
ان َق َتل ثلث َالبشَ ر .ق ّوة َ
الخيل ْ
ات كا ْن
الح ّي ْ
الثّم وال َّذنَب .الاذناب كَما َ
لها روس تعضْ .وباقي النّ ِاس َل ما ان َق َتلوا
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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8:10–21:9

من عبادة
َبه َّ
الضربات ،ما تابوا ْولا َب َّسسوا ْ
والفضة والّنحاس
واصنام ال َّذ َه ْب
َّ
ياطين ْ
الشَّ ْ
تس َم ْع ْولا
َ
والخشَ ب َ
والح َجر هاي َل م ُو ْ
تقشَ ع ْولا ت ْدخل ْولا ت ْط َلعْ .وما تابوا
من َقتلن وسحرن وزناهن و َفجارتن
و َب َّسسوا ْ
وحرام ّيتن.
َ
يت َغي ْر َملا ْك .كا ْن َملا ْك
َب ْعدا اَأ َر ُ
بس َغي ِمة ْو َحو ْل راسو
ج ّبا ْر ِلا ْ
واج َريو
س ْ
َقوس ْو َقد َْحّ ،
وچو كَما الشَّ ْم ْ
من نا ْر .كا ْن ح ِام ْل ف
ين ْ
كَما عامو َد ْ
ايدو ْكت ِا ْب َعلى شك ْل لَ ِّفة ْز َغيرِة َم ْفت ُو َحة.
واجرو َاليسا ْر
مين ف َالبح ْر ْ
ْو َح ّط ْاجرو َالي ْ
وت ع ِالي كَما
ضَ .ب ْعدا َز َعق ْب َص ْ
َع الا َ ْر ْ
السبعْ .و َو َق ْت َل َز َع ْق َسب ْع قراِقي ْع
َصوت َّ
السب ْع
َبقى ْ
يح َكو ْنَ .و ْق ْت َل َح َكوا َهوك َّ
قراِقي ْع ك ْن ُت حاض ْر َت ا ْكتبْ .وسم ْع ُت
السما يقول لي :اخْ ت ْم َعلى شي َل
َص ْ
وت م َّ
السب ْع قراِقي ْع ،لا ت ْكتبو .هاك ال َو ْق ْت
قالوا َّ
ض َر َفع
َملا ْك َل ا َريتو ُه قاي ْم َع َالبحر ْو َع الا َ ْر ْ
بالحي
ف َي ْ
للسماْ ،و َح َل ْ
ايدو َالي ْ
مين َ
مين َّ
ض
لا َأ َبد الا آ ْب ْ
دين خالق َّ
السما ْوما ِفيا والا َ ْر ْ
والبحر ْوما ِفيوْ ،وقالْ :ما َبقى في
ْوما َع َليا َ
وت ساب ْع َملاك،
س ف اِيّ ِام َص ْ
َو ْق ْتَ ،ب ْ
َو ْق ْت َل َت ينْفخْ َت يت ْم س ّر اَلله ،كَما َل
وت َل
َخ َّب ْر َعبيدو الاَنْ ِبياَ .ب ْعدا ،ها ْك َص ْ
السما رج ْع َحكى َمعي ْوقالْ:
سم ْع ُت م َّ
21
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5
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فَما تابوا َع ْن َع َم ِل أايديهِم ب أِا ْن ل� ي َ ْس ُجدوا
لشياطي ِن َو أا ْصنا ِم َّ
الذ َه ِ
ب َوال ِف َّض ِة
ِل َّ
س َوال َخ َش ِ
ب َوال َح َج ِر ا َّلتي ل�
َوال ُّنحا ِ
تَ ْستَطي ُع أا ْن تَرى َول� أا ْن تَ ْس َم َع أاو تَ ْم ِش َي.
َ 21وما تابوا َع ْن قَ ْت ِلهم َول� َع ْن ِس ْح ِر ِهم َول�
َع ْن ِزنا ُهم َول� َع ْن َس ِرقَ ِتهِم.
يت َملاكاً ا آ َخ َر نا ِزل� ً ِم َن
َو َر أا ُ
الس ِ
وس
ماء ُمتَ َس ْربِلا ً ِب َغمام ٍة َوقَ ُ
َّ
ْ
أ
س
ال َغما ِم َعلى َرا ِس ِه َو َو ْج ُه ُه َّ
كالش ْم ِ
َو ِر ْجلاهُ كَ َعمو َدي نا ٍرَ 2 ،وفي ي َ ِد ِه كُت ِّي ٌب
ْتوحَ ،و َو َض َع ِر ْجلَ ُه اليُ ْمنى َعلى البَ ْح ِر
َمف ٌ
ضَ 3 .و َص َرخَ ب َِصو ٍ
ت
َواليُ ْسرى َعلى ال� أ ْر ِ
َعظي ٍم كَما ي َ ْز أا ُر ال� أ َس ُدَ .وحي َن َص َرخَ
تَكَ َّل َم ْت َس ْب َع ُة ُرعو ٍد أبا ْصوا ِتهاَ 4 .وحي َن
تَكَ َّل َم ِ
الس ْب َع ُة كُ ْن ُت َعتيداً أا ْن
الرعو ُد َّ
ت ُّ
الس ِ
ماء يَقو ُل:
أاكْتُ َبَ .و َس ِم ْع ُت َصوتاً ِم َن َّ
الس ْب َع ُة َول�
الرعو ُد َّ
ا ْخ ِت ْم ما تَكَ َّل َم ْت ِب ِه ُّ
لاك ا َّلذي َر أايتُ ُه قائماً
تَكْتُ ْب ُهَ 5 .وال َم ُ
ض َرفَ َع ي َ َدهُ اإلى
َعلى البَ ْح ِر َو َعلى ال� أ ْر ِ
الس ِ
ماءَ 6 ،و أا ْق َس َم بِذ ِل َك ال َح ِّي اإلى أَاب َ ِد
َّ
ماء َوما فيها
ال�آبِدي َن ،ا َّلذي َخلَ َق َّ
الس َ
ض َوما فيها َوالبَ ْح َر َوما في ِه أا َّن
وال� أ ْر َ
َزماناً ب َ ْع ُد َل ْن يَكو َن7 .اإلّ� في أايّا ِم ال َم ِ
لاك
السا ِب ِع َمتى َّبو َق َواكْتَ َم َل ِس ُّر الل ِه ،كَما
ّ
8
أ
وت ا َّلذي
ب َ َّش َر َع َ
الص ُ
ِياءَ .و َّ
بيدهُ ال�نْب َ
الس ِ
ماء عا َد يُكَ ِّل ُمني قائلا ً:
َس ِم ْع ُت ِم َن َّ
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ْتوح في ي َ ِد
«ا ْذ َه ْب َوخ ُِذ الكُت ّي َب ال َمف َ
ال َم ِ
ض َو َعلى
لاك القائ ِم َعلى ال� أ ْر ِ
البَ ْح ِرَ 9 ».فذ ْه ْب ُت اإلى ال َم ِ
لاك أاقو ُل َل ُه
أا ْن ي ُ ْع ِطيَني الكُت ِّي َب .فَقا َل ليْ :
«خذ َوكُ ْل ُه
َو َسيُ ِم ُّر ب َ ْطنَ َك َول ِك َّن ُه في فَ ِم َك َسيَكو ُن
ُح ْلواً كال َع َس ِلَ 10 ».و أا َخ ْذ ُت الكُت ِّي َب
ِم ْن ي َ ِد ال َم ِ
لاك َو أاكَ ْلتُ ُه فَكا َن في فَمي
كَال َع َس ِل ُح ْلواًَ ،وحي َن أاكَ ْلتُ ُه صا َر ب َ ْط ِن َي
ُم ًّراَ 11 .وقا َل لي« :ي ْنبَغي َل َك أا ْن تَتَنَ َّب أا
ب َو أُا َم ٍم َو أا ْل ِسنَ ٍة َو ُم ٍ
ب َ ْع ُد َع ْن ُشعو ٍ
لوك
كَثيري َن».
طيت قَ َصب ًة تُ ْش ِب ُه َعصاً.
َو أُا ْع ُ
َوكا َن ال َم ُ
لاك قائماً يَقو ُل« :قُ ْم
َو ِق ْس َه َ
الساجِدي َن
يكل الل ِه َوال َم ْذب َ َح َو ّ
الدا ُر ا َّلتي خا ِر َج ال َهيكَ ِل أا ْخ ِر ْجها
في ِهَ 2 .و ّ
خا ِرجاً َول� تَ ِق ْسها ِل�أنَّها أُا ْعطيَ ْت ِللاأُ َم ِم
َو َسيَدوسو َن ال َمدين َة ال ُمق ََّد َس َة اثْنَي ِن
دي فَيَتَنَ َّباآ ِن
َو أا ْربَعي َن َش ْهراًَ 3 .و أُا ْعطي شا ِه َّ
أا ْلفاً َو ِمئتي ِن َو ِس ّتي َن يَوماً َو ُهما ُمتَ َس ْربِلا ِن
4
الزيتونَتا ِن
ُمسوحاً ».هذا ِن ُهما َّ
أ
ض قائما ِن
مام َر ِّب ك ُِّل ال� أ ْر ِ
َوال َمنارتا ِن ا َ
ريد أا ْن يؤذي َ ُهما تَ ْخ ُر ُج
5اإ ْن كا َن أا َح ٌد ي ُ ُ
نا ٌر ِم ْن فَ ِمهِما َوتَ ْأاك ُُل َعد َّو ُهما .اإ ْن كا َن
ريد أا ْن يؤذيَهما ،فَهكَذا أُا ْع ِط َي
أا َح ٌد ي ُ ُ
َل ُهما أا ْن ي ْقتُلوا6 .هذا ِن َل ُهما ُس ْلطا ٌن أا ْن
ماء َح ّتى ل� تُ ْم ِط َر َم َطراً في
ي ُ ْغ ِلقا َّ
الس َ

11

6:11–9:10

«رو ْح خ ْذ هاك ْكت ِاب ال ّ ْز َغ ّير ال َم ْفت ُو ْح َل
ُ
ض».
ف ايد ال َملا ْك القاي ْم َع َالبح ْر والا َ ْر ْ
ورح ُت لَع ْند ال َملا ْك ْوق ْلتولو َت ي ْعطيني
ْ
ْكت ِاب ال ّ ْز َغ ّي ْر .قا ْل لي« :خ ْذ كلوَ .ت
لك َب ْط ْ
ي َم ْرم ْر ْ
س ف ث ّم ْك َت يكو ْن
نكَ ،ب ْ
حلو كَما ال َع َس ْلَ ».و َاخ ْذ ُت ْكت ِاب ال ّ ْز َغ ّي ْر
من ايد ال َملا ْك َوا َك ْلتو ُه ْوكا ْن ف ث ّمي حلو
رت
س اَأ َّو ْل َل َب َل ْعتو ُه َم ْر َم ْ
كَما ال َع َس ْلَ .ب ْ
روض َع َل ْ
يك ت ْت َن ّبا َعلى
َب ْطنيْ .وقا ْل ليَ :م ْف ْ
شعوب وا َمم ْولْس ِانات ْوملو ْك.
ْكثي ْر
ْ
9

10

11

11

يت َق َصبايِة كَما ال َعصايِة
َب ْعدا انْ َع َط ُ
ْوقا ْم ال َم ْ
قيس
لاك ْوقالْ« :قو ْم ْ
دين
الس ْ
اج ْ
َهي َكل اَلله وال َم ْذ َبح ْو َهوك ّ
من
س دار الب ّراني عيفو لا تْقيسوْ ،
ِفيوَ .ب ْ
يجو ْن ويدوسون
َل انْ َع ْ
طت لل َوثَن ِّية َل َت َ
عين شَ ه ْر َزما ْن.
ين َوا ْر ْب ْ
ال َمدي ِنة ال ّ ْم َقد َِّسة ا ْث َن ْ
وت ا ْعطي ش ِاهدَيني َت ي ْت َن َّبو ْن اَألْف
َ
ِ
ِ
ين َيو ْم َزمانْ ،وهنّا لا ْبسين
ْومي َتين ْوستّ ْ
ين
سج ْر َت ْ
ويس شَ ع ْرَ ».هالشّ ِاهد ْ
َين َ
َح ْ
ض
َزيتون ْولَ ْم ْپ َتين ْم َض ّو ْ
ايين قدّا ْم َر ّب الا َ ْر ْ
ذيين َت ت ْط َل ْع نا ْر
يج ّر ْب ياأ ْ
ن ِاَ .واينا َل َ
واننَ .بقى اَأينا َل َت
من ث ّمن ْوتاك ْل ع ْد ْ
ْ
ِ
ولهن
ذيين كذا لاز ْم ي ْنقت ْل.
ْ
يج ّر ْب ياأ ْ
َ
يخلّو ْن يجي َم َط ْر
السما ْوم ُو َ
س ْل َطة ي ْقفلون َّ
2

3

4

5
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لهن س ْل َطة ي ْقلبون ال َمي َد ْم،
َفوك ِالايّ ِامْ .و ْ
بات اَأي َم ْت
ض َبلاوي ْو َض ْر ْ
ويجيبو ْن َع الا َ ْر ْ
ويخ ْلصو ْن،
س يشْ َهدو ْن َ
َل رادواْ .و َب ْ
ْلبن.
حش َل ي ْط َل ْع م اله ِّوة يح ِاربن ْويغ ْ
َو ْ
ض ،س ُوق ال َمدَي ِنة
وج ْث َت ْ
ينن ف س ُوق ال َعريِ ْ
ال ّ ْگبيرِة ْاسما بال ّر ُوحانِ ِّية سادوم ْومص ْر،
من ك ْل
س ْ
م ُو َض ْع َل انْ َص َل ْب َس ّيد ْنْ .ون ِا ْ
ينن
ملّة ْو َقبي ِلة ولْس ِان ْواأ ِّمة َت َيرو ْن ج ْث َت ْ
يخلَّو ْن اأ َّح ْد َت يحطّ ْن
نصْ ،وم ُو َ
َث ّة اِيم ْو ّ
ض َت
ف َقب ْرْ .ون ِاس
َ
ْ
العايشين َع الا َ ْر ْ
ضن
يشْ متو ْن ِفين ْو ْ
يحت ْفلون ْوي ْب َعثو ْن لَ َب ْع ْ
كصاروا
من َل علِّة ْو َد ْر ْد كا ْن ّ
َهداياْ ،
نص
َهال َن َبي ْ
ين لن ِاس الا َ ْر ْ
ضْ .و َبع ْد َث ّة اِيم ْو ْ
َس َحيا ْة من اَلله ْوقاموا َعلى
َد َخ ْل ِف ْ
ين نَف ْ
اجرنْ .و َه ْ
ين َخوفْ
ْ
وك َل ا َروا َو َق ْع َع َل ْ
ِ
السما
َعظي ْمْ .وس ْمعوا َص ْ
وت عالي م َّ
ف َغي ِمة
يقولْلن« :ا ْط َلعوا لَ َهونْ ».و َط َلعوا َ
واننْ .وفاك الدَّق ِيقَة صا ْر
ين َع ْد ْ
قدّا ْم َعي َن ْ
لت َسب ْعة
َزنْ َزلِة َقو ِّية َهد ّْت عشْ ر ال َمدي ِنةْ ،و َق َت ْ
س خافوا َخوفْ
ص .باقي النّ ِا ْ
اَلافْ شَ خْ ْ
السما .ث ِاني َويل راح
َعظيم ْو َم َّجدوا اإله َّ
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أايّا ِم نُبُ َّو ِتهماَ .و ُس ْلطا ٌن َل ُهما َعلى ال ِميا ِه
أا ْن ي ُ َح ِّول�ها اإلى َد ٍمَ ،و أا ْن ي َ ْض ِربا ال� أ ْر َض
ِبك ُِّل َض ْرب ٍة ك َّلما أاراداَ 7 .و َمتى أاكْ َملا
الصا ِع ُد ِم َن ال ُه َّو ِة
َالو ْح ُش ّ
َشها َدتَ ُهما ف َ
ي َ ْصنَ ُع َم َع ُهما َح ْرباً َوي َ ْغ ِلبُ ُهما َوي َ ْقتُلُ ُهما.
ض لل َمدينَ ِة
السو ِق ال َعري ِ
َ 8و ُج َّثتا ُهما َعلى ّ
سادوم َو ِم ْص َر،
ال َعظيم ِة ال َم ْد ُع َّو ِة رو ِح ًّيا
َ
يث َس ِّي ُدهما أايضاً ُص ِل َبَ 9 .وي ُ ْن َظ ُر ِم َن
َح ُ
الشعو ِ
ب َوالقَبائ ِل َوال� أُ َم ِم َوال� أ ْل ِسنَ ِة اإلى
ُّ
ُج َّثتَيهِما ث َلاث َة أايّا ٍم َو ِن ْصفاًَ ،و ُج َّثتاهما
توضعا في قَ ْب ٍر.
ل� ي َ ْس َمحو َن أا ْن َ
ض ي َ ْش َمتو َن
الساكنو َن َعلى ال� أ ْر ِ
َ 10و ّ
ِبهِما َوي َ ْطربو َن َوي ُ ْر ِسلو َن َهدايا ب َ ْع ُض ُهم
ضِ ،ل� أ َّن َ
هذي ِن ال َّنب َّيي ِن َع َّذبا
اإلى ب َ ْع ٍ
أا َ
ضَ 11 .وب َ ْع َد
السا ِكني َن َعلى ال� أ ْر ِ
ولئك ّ
هذ ِه ال�أيّا ِم ال َّثلاث ِة َو ِن ْص ِ
ِ
روح
ف اليَو ِمُ ،
َحيا ٍة ِم َن الل ِه َد َخلَ ْت فيهِما فَقاما َعلى
ظيم َوقَ َع َعلى أا َ
ولئك
أا ْقدا ِمهِماَ .و َخ ٌ
وف َع ٌ
ا َّلذي َن ي َ َرونَ ُهماَ 12 .و َس ِمعا َصوتاً َعظيماً
الس ِ
«اص َعدا اإلى
ماء يَقو ُل َل ُهماْ :
ِم َن َّ
الس ِ
ماء في غَمام ٍة
ُهناَ ».و َص ِعدا اإلى َّ
َو أاعدا ُؤ ُهما ي ُ َح ِّدقو َن فيهِماَ 13 .وفي ِت ْل َك
ظيم َو ِع ْش ُر ال َمدينَ ِة
ّ
السا َع ِة َح َد َث ِز ْلزا ٌل َع ٌ
أ
ماء ِرجا ٍلَ :س ْب َع ُة
َوقَ َع .وقُ ِت َل في ِّ
الز ْلزا ِل ا ْس ُ
فَ .والبَ ِق َّي ُة صاروا في َخو ٍ
اآل� ٍ
ف َو أا ْعطوا
14
الس ِ
الو ُيل
َم ْجداً لل ِه ا َّلذي في َّ
ماءَ .
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الو ُيل الثّا ِل ُث ا آ ٍ
ت
الثّاني َذ َه َب .ها ُه َو َ
َسريعاًَ 15 .وب َ َّو َق ال َم ُ
السا ِب ُع فَ َح َدث َْت
لاك ّ
الس ِ
ماء تَقو ُل« :صا َر
أا ْص ٌ
وات َعظي َم ٌة في َّ
ُم ْل ُك العا َل ِم ِل َربِّنا َو َم ِ
سيح ِهَ ،و َملَ َك اإلى
أَاب َ ِد ال�آبِدي َنَ 16 ».وال� أ ْرب َ َع ُة َوال ِع ْشرو َن
أ
مام الل ِه َعلى ُع ِ
روشهِم
َشيخاً الجا ِلسو َن ا َ
َوقَعوا َعلى ُوجو ِههِم َو َس َجدوا ِلل ِه،
17
الر ُّب ال إ�ل ُه
قائلي َن« :نَ ْشك ُُر َك أايُّها َّ
الكائ ُن َوا َّلذي كا َنِ ،ل�أنَّ َك أا َخ ْذ َت قُ َّوتَ َك
ال َعظي َم َة َو َملَك َْتَ 18 .وال� أُ َم ُم غ ِ
َضبَ ْت َو أاتى
غ ََضبُ َك َو َزما ُن ال� أ ْموا ِت ِليُدانواَ ،و ِلتُ ْع ِط َي
ِياء َوال ِق ّديسي َن َوخائفي
ال� أ ْج َر َع َ
بيد َك ال�أنْب َ
الصغا َر َوال ِكبا َرَ ،و ِلتُف ِْس َد ا َّلذي َن
ا ْس ِم َك ِّ
أاف َْسدوا ال� أ ْر َضَ 19 ».وانْ َفتَ َح َهيك َُل الل ِه
الس ِ
تابوت َع ْه ِد ِه في
ماء َو َظ َه َر
ُ
في َّ
وات
َهيكَ ِل ِهَ .و َح َد َث ب ُ ٌ
روق َو ُرعو ٌد َو أا ْص ٌ
ظيم.
َو ِز ْلزا ٌل َوب َ َر ٌد َع ٌ
الس ِ
ماء:
َو َظ َه َر ْت اآي َ ٌة َعظي َم ٌة في َّ
س َوال َق َم ُر
ا ْم َر أاةٌ ُمتَ َس ْربِل ٌة َّ
بالش ْم ِ
تَ ْح َت قَ َد َميهاَ ،و َعلى َر أا ِسها اإك ٌ
ْليل ِم ِن
اثْنَي َع َش َر كَوكَباًَ 2 .و ِه َي ُح ْبلى كانَ ْت
تَ ْص ُرخُ َوتَتَ َم َّخ ُض َوتَتَ َو َّج ُع ِلتَ ِل َدَ 3 .و َظ َه َرت
الس ِ
ظيم
اآي َ ٌة أُاخْرى في َّ
ماء فَ إاذا ِت ّني ٌن َع ٌ
س َو َع ْشرةُ قُرو ٍن َو َعلى
نا ِر ٌّي َل ُه َس ْب َع ُة ُرؤو ٍ
ُر ِ
ؤوس ِه َس ْب َع ُة تيجانٍَ 4 .و َذنَبُ ُه ي َ ُج ُّر ث ُ ْل َث
الس ِ
كَوا ِك ِ
ض.
ماءَ ،و أا ْلقى بِها َعلى ال� أ ْر ِ
ب َّ

12

4:12–15:11

ْو ْ
مس َت ْعج ْلَ .وو ْق ْت َل نَفَخْ
ثالث َوي ْل ْ
وات ع ِال ِية ْوقراِقيع
اص ْ
ساب ْع َملا ْكَ ،ط َلع ْ
تحكي وتْقول« :صار الم ْل ْ
ك َع ال ّدنْي ِا
ْ
لَ َر ْبنا ْو َمسيحوْ ،و َت ي ْم ْ
دين».
لك لا َأ َبد الا آ ْب ْ
ْو َهوك الا َ ْر َبع ْوعشْ رين خْ ت ّيا ْر َل قدّام اَلله
وچن
روشن َو َقعوا َعلى ّ
دين َعلى ْع ْ
الق ِا ْع ْ
«الح ْم ْد َلالله
ْو َس َجدوا َلالله ،وقالواَ :
الضابط الك ْل ،لَ ّواِ َموجود ْو َل كا ْن
ال َّر ّب ّ
اخ ْذ ْت ق ّوتك
نحمد ْك َعلى َل َ
َموجو ْدْ ،
ال َعظيمة ْو َم َل ْك ْت .والا َم ْم غضْ بوا ْوجا
َغ َضبك ْو َو ْقت ْمحاكَمة ال َميتين و ْمكافا ْة
َعبيدك الاَنْ ِبيا وال َقدّيسين ْوخايفين ْاسمك
راب ك ْل َهو ْك َل َخ َّربوا
ْزغا ْر و ْگبا ْرَ ،و ْق ْت َخ ْ
السما
ض ».وانْ َف َت ْح َهي َكل اَلله ف َّ
الا َ ْر ْ
ف َهي َكلو ْوصا ْر لَ ْمع
ْو َب َّي ْن
ْ
تابوت َع ْهدو َ
ْو َب ْرق ْوقراِقيع ْو َزنْ َزلِة ْونز ْل ح ْم َص َرة ْب َح ّبات
ْگبا ْر.
السما َع ِ
لامة َعظي ِمة:
و َب َّي ْن ف َّ
س ،وال َق َم ْر َت ْحت
َم َرة ِلا ْب ِسة الشَّ ْم ْ
نج ِمة
ناعش ْ
ْاج َرياْ ،و َعلى راسا ا ْكلي ْل ْ
من ا ْث ْ
من كث ْر
حبلي ْو
كانت
ساحت َص ْ
ْ
ْ
وت ْ
ِ
كج ْت ساع ْة ولادتا .و َب َّي ْن ف
َو َجعا :كا ْن َّ
السما َعلام ْة لخْ َ :تنّين ْگبير ْكثي ْر اَأ ْح َم ْر كَما
َّ
النّا ْر ل ُه َسب ْع روس ْو َعشْ ر ْقرون ْو َعلى َسب ْع
روسو َسب ْع تيجا ْنَ .ذنَبو َج ْر ث ْلث نْجوم
ين كا ْن قاي ْم
وحلَّقا َع الا َ ْرض .ال َّتنّ ْ
السما َ
َّ
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قدّام ال َم َرة َل كا ْن ت ْت َح َّض ْر َت تول ْد .كا ْن
ي ْنط ْر اَأ َّو ْل َل تولَ ْد َت ياكل ال َولَ ْد .وولدت
جابت َولَ ْد َت يكو ْن راعي لك ّل الا َمم
ال َم َرة ْو ْ
من َحدي ْد .وال َولَد انْ َس َح ْب لَع ْند
ْب َعصايِة ْ
للب ّر ِّية لَم ُو َض ْع
اَلله ْو َع ْرشو .وال َم َرة َه َر ْ
بت َ
ْعيش َت ْحت
َح َّض ْرلا واِ اَللهْ ،و َهون َْك َت ت ْ
ين َيو ْم َزما ْن .وقا ْم
اِعانتو اَألْف ْومي َتين ْوستّ ْ
السما ،ما ْر ميخاييل ْو َملايكتو
َح ْر ْب ف َّ
س
ح ِا َربوا ال َّتنّينْ ،وح ِا َربن ال َّتنّين ْو َملايكتو َب ْ
لهن
قالن م ُو َض ْع َل كا ْن ْ
لا تاقوا َع َلين ْولا َب ْ
السما .ها ْك َتنّين ال ّ ْگبير انْ َك ْب .ها ْك
ف َّ
َح ّية ال َعت ِيقَة ال ّ ْماَألَّ ِفة .ها ْك َل يقولولو« :رامي
يغش ال ّدنْي ِا
الشَّ ر» يا «الشّ ِيطا ْن» .ها ْك َل ّ
ض .ه ّواِ ْو َملايكتو َمعو
ك ّلا انْ َكب َع الا َ ْر ْ
السما
انْ َك ّبوْ .وسم ْع ُت َص ْ
وت ع ِالي ف َّ
لاص والق ِّوة والم ْل ْك
«الس ْع صا ْر َ
يقولَّ :
الخ ْ
من َل انْ َك ْب
والسل َطة لَ َمسيحوْ ،
لاإ ْلهنا َّ
هاك المشْ تكي َعلى اخوتْنا ،ها ْك َل كا ْن
ين لَي ْل ونْها ْر قدّام اِلهنا .وهنّ ِا
يشْ تكي َع َل ْ
من
َغ َلبو ُه ْب َدمّ الخاروفْ و ْبك ْلم ْة شَ هادتنْ ،و ْ
وت .ا ْف َرحي يا
سن دي لل َم ْ
َل ما َح ّبوا نَ ْف ْ
ماوات .يا َوي ْل ِك يا
الس ْ
َسماوات ْويا اَأهل َّ
اَأ ْرض ْويا َبح ْر .رامي الشَّ ْر نز ْل لَع ْن ْدكن ْم َع ّبا
َغ َض ْب ،ي ْعرفْ ما َبقالو َغير ْش َو ِّية َو ْق ْت».
ض
َو ْق ْت َل ارى ال َّتنّ ْ
ين ُروحو انْ َك ْب للا َ ْر ْ
َبدا يضْ طهد ال َم َرة ها ْك َل جابت ال َولَ ْد.
5

6

7

8

9

10

11

12
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أ
تيد ِة أا ْن
مام ال َم ْر أا ِة ال َع َ
َوكا َن ال ِّت ّني ُن قائماً ا َ
ت ِل َد ِلكَي ي َ ْأاك َُل ابْنَها حا َلما تَ ِل ُد5 .و َو َل َد ِت
ابْناً َذكَراً َعتيداً أا ْن ي َ ْرعى ك َُّل ال� أُ َم ِم ِب َعصاً
ِم ْن َح ٍ
ديدَ .وا ْختُ ِط َف ابْنُها اإلى الل ِه َواإلى
يث
َع ْر ِش ِهَ 6 .وال َم ْر أاةُ َه َرب َ ْت اإلى البَ ِريَّ ِة َح ُ
َلها َمكا ٌن ُم َه َّي ٌأا ِم َن الل ِه ِلكَي يَعولوها
ُه َ
ناك أا ْلفاً َومائتَي ِن َو ِس ّتي َن يَوماًَ 7 .وكانَ ْت
الس ِ
ُ
ميخائيل َو َملائكَتُ ُه
ماء:
َح ْر ٌب في َّ
حا َربوا ال ّت ّني َنَ ،وال ِّت ّني ُن َو َملائكَتُ ُه حا َربوا،
َ 8و َل ْم يَق َْوواَ ،ول� َمكانُهم ُوج َِد ب َ ْع ُد في
الس ِ  9أُ
ظيم ،ال َح َّي ُة
َّ
ماء .وا ْل ِق َي ال ِّت ّني ُن ال َع ُ
الشيطا َن
ليس َو َّ
ال َعتي َق ُة ،ال َم ْد َع ُّو اإبْ َ
ا َّلذي ي ُ ِض ُّل ال َم ْسكونَ َة كُ َّلها ،أُا ْل ِق َي َعلى
ضَ ،و َملائكَتُ ُه َم َع ُه أُا ْلقواَ 10 .و َس ِم ْع ُت
ال� أ ْر ِ
الس ِ
ماء يَقو ُل« :ها قَ ْد
َصوتاً َعظيماً في َّ
لاص َوقُ َّوةُ َو ُم ْل ُك اإلهِنا َو ُس ْلطا ُن
صا َر َخ ُ
َم ِ
سيح ِهِ ،ل�أنَّ ُه قَ ْد أُا ْل ِق َي ال ُم ْشتَكي َعلى
أ
مام
اإخ َْو ِتنا ا َّلذي كا َن ي َ ْشتَكي َعلَيهِم ا َ
اإلهِنا نَهاراً َو َليلا ًَ 11 .و ُهم َغلَبوهُ ب َِد ِم
ال َخرو ِ
ف َوبَكَ ِل َم ِة َشها َد ِتهمَ ،و َل ْم ي ُ ِح ّبوا
أانْف َُس ُهم َح ّتى ال َم ِ
وتِ 12 .لهذا أايَّتُها
موات ا ْف َرحي َويا أايُّها الحا ّلو َن فيها.
الس ُ
َّ
أ
ض َوالبَ ْح ِرِ ،ل� َّن ال ُم ْشتَكي
َو ٌيل ِللاأ ْر ِ
ظيم عا ِلماً أا َّن
نَ َز َل اإ َليكُما َو َل ُه غ ََض ٌب َع ٌ
َزماناً قَليلا ً َل ُهَ 13 ».وحي َن َر أاى ال ِّت ّني ُن
ض طا َر َد ال َم ْر أاةَ ا َّلتي
أانَّ ُه أُا ْل ِق َي اإلى ال� أ ْر ِ
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َو َل َد ِت َّ
الذكَ َرَ 14 .و أُا ْع ِطيَ ِت ال َم ْر أاةُ َجنا َحي
نَ ْس ٍر َعظي ٍم ِلتَطي َر اإلى البَ ِّريَّ ِة اإلى َمكا ِنها
ناك َو ْقتاً َو أاوقاتاً َو ِن ْص َف َو ْق ٍ
ِلتُعا َل ُه َ
ت
بَعيداً َع ْن َو ْج ِه ال َح َّي ِةَ 15 .و أا ْل َق ِ
ت ال َح َّي ُة
ماء كَنَ ْه ٍر ِلتَ ْج َعلَها
ِم ْن فَ ِمها َخ ْل َف ال َم ْر أا ِة ً
َم ْأاخو َذة ً ب ِ
ِالماءَ 16 .و أاعانَ ِت ال� أ ْر ُض ال َم ْر أاةَ.
َوفَتَ َح ِت ال� أ ْر ُض فَ َمها َوابْتَلَ َع ِت ال َّنه َر ا َّلذي
أا ْلقى ال ِّت ّني ُن ِم ْن فَ ِم ِهَ 17 .وغ ِ
َض َب ال ِّت ّني ُن
َعلى ال َم ْر أا ِة َو َذ َه َب ِليُحا ِر َب بَق َّي َة نَ ْس ِلها،
ِ
هؤل�ء ا َّلذي َن ي ْحفَظو َن َوصايا الل ِه َو َل ُهم
َشها َدةُ يَسو َع.
يت
َوقُ ْم ُت َعلى َر ْم ِل البَ ْح ِر َو َر أا ُ
َو ْحشاً صا ِعداً ِم َن البَ ْح ِر َل ُه
س َو َعلى
َع َش َرةُ قُرو ٍن َو َس ْب َع ُة ُرؤو ٍ
قَرو ِن ِه َع َش َرةُ تيجانٍَ ،و َعلى ُر ِ
ؤوس ِه ا ْس ُم
ٍ 2
يت كا َن ِش ْب َه
تَ ْج
الو ْح ُش ا َّلذي َر أا ُ
ديفَ .و َ
الد ِّبَ ،وفَ ُم ُه كَ َف ِم
نَ ِم ٍرَ ،وقَوائ ُم ُه كَقَوائ ِم ُّ
ال�أُسو ِدَ ،و أا ْعطاهُ ال ِّت ّني ُن قُ َّوتَ ُه َو َع ْر َش ُه
ؤوس ِه أ
َو ُس ْلطاناً َعظيماًَ 3 .و أا َح ُد ُر ِ
كانَّ ُه
بوح ِلل َمو ِتَ ،و َض ْرب ُة َمو ِت ِه قَ ْد ُشفيَ ْت،
َم ْذ ٌ
ش.
َوتَ َع َّجبَ ْت ك ُُّل ال� أ ْر ِ
الو ْح ِ
ض َخ ْل َف َ
َ 4و َس َجدوا لل ِّت ّني ِن ِل�أنَّ ُه أا ْعطى ُس ْلطاناً ِلهذا
ش قائلي َنَ « :م ْن
شَ .و َس َجدوا ِل َلو ْح ِ
الو ْح ِ
َ
الو ْح َش َو َم ْن ي َ ْستَطي ُع
ُه َو ا َّلذي ي ُ ْش ِب ُه هذا َ
أ
 5أُ
ظائم
ا ْن يُحا ِرب َ ُه؟» َوا ْع ِط َي فَماً يَتَكَ َّل ُم ِب َع َ
جاديفَ ،و أُا ْع ِط َي ُس ْلطاناً أا ْن ي َ ْف َع َل اثْنَي ِن
َوتَ َ

13

5:13–14:12

حين هاك النّسر ال ّ ْگبي ْر
وانْ َع َطت ال َم َرة ج ْن ْ
لَخاطر تْط ِي ْر لَم ُو َضعا ف َالب ّر ِّيةْ ،و َهون َْك َت
نص
ْعيش َت ْحت اِعانة اَلله َزمان ْو َزمانات ْو ْ
ت ْ
من ث ّما َمي كَما ال َّنهر
الح ِّية ْ
َزما ْن .و َبخّت َ
س
َخ ْلف ال َم َرة ْبشان ي َو ّديا َمي ال َّنه ْرَ .ب ّ
حت ث ّما ْو َب َلعت
ض ع ِا َونت ال َم َرة ْو َف َت ْ
الا َ ْر ْ
من ث ّمو .وغضب ال َّتنّ ْين
ال َّنه ْر َل َب ّخ ال َّتنّ ْين ْ
رب ن َْسلاَ ،هو ْك
َع ال َم َرة ،قا ْم ْ
راح َت يح ِا ْ
لهن شَ هاد ْة
َل ْ
يحفظو ْن َوص ّيات اَلله ْو ْ
سيح.
َيس ُوع ال َم ْ
14

15

16

17

13

يت
وق ْم ُت َعلى َر ْمل َالبح ْر َوا َر ُ
حش َط َل ْع م َالبحر ْوقا ْم َعلى َرمل
َو ْ
َالبح ْر .كا ْن ل ُه َعشْ ر ْقرون ْو َسب ْع روس ْو َعلى
ْقرونو َسب ْع اَأك ِاليل ْو َعلى روسو اس ْم كف ْر.
واج َريو كَما
ش كا ْن يشْ َبه ال َّنم ْرْ ،
َهال َو ْح ْ
السب ْعَ .عطا ُه
ْاج َرين الدّب ْوث ّمو كَما ث ّم َّ
ين ق ّوتو ْو َع ْرشو ْوس ْل َطة َعظي ِمة .واِح ْد
ال َّتنّ ْ
روب َض ْرب ْة
ْ
من روسو كَما َل يكون َمضْ ْ
ِ
الض ْربِةْ ،وناس
َم ْ
س انْشَ فى مناك َّ
وتَ ،ب ّ
وس َجدوا
ال ّدنْي ِا َخ ْلفو َيرون ال َع َج ْب ِفيوَ .
من َل َعطى س ْل َطة لل َو ْحش ْو َس َجدوا
لل َّتنّ ْن ْ
ومن
ش؟ ْ
لل َو ْحش ْوقالواْ :
«من واِ كَما ال َو ْح ْ
يحكي
واِ َل يت ِيق يح ِاربو ».وانْ َعطى ث ْم ْ
ين
كَلام ْگبير ْوي ْكف ْر كفر .انْ َعطى ق ِّوة لا ْث َن ْ
2

3

4

5
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عين شَ ه ْر َزما ْنْ .و َف َتح ث ّمو َعلى اَلله
َوا ْر ْب ْ
ي ْكفر ف ْاسمو ْوف َبيتو ْو َفو ْك َل َمعو ف
السما .وانْ َعطى س ْل َطة َعلى ك ْل َقبي ِلة ْوملِّة
َّ
ِ
ِ
ولْسان ْواأ ِّمة ،وانْ َعطى َت يحارب ال َقدّيسين
ض َهو ْك
ْويغ ْ
ْلبنْ ،و َت ْ
يسج ْدلو اَهل الا َ ْر ْ
ميين ف
من اَأ َّول َ
الخليقَة ما انْ َك َتبت اس ِا ْ
َل ْ
ْكت ِا ْب َحياة الخاروفْ َل انْ َذ َب ْحَ .ل ل ُه
ات،
يس َم ْعَ .ل ي َو ّدي َسوق ّي ْ
اَأذا ْن َخلّي ْ
يف،
السوق ّي ْ
بالس ْ
ات َت ُ
يرو ْحَ .ل ي ْقت ْل َّ
ف َّ
يف َت ي ْنقت ْلَ .هو ْن واِ َصب ْر وايمان
بالس ْ
َّ
ش لخْ ي ْط َل ْع م
ّيسينَ .وا َر ُ
ال َقد ْ
يت َو ْح ْ
س
ض ل ُه ق ْرن ْ
الا َ ْر ْ
َين كَما ْقرون الخاروفْ َ .ب ْ
ين .وك ْل س ْل َط ْة
كا ْن ْ
يحكي كَما ال َّتنّ ْ
كانتْ .وكا ْن يجبر
ش قدّامو
ْ
اَأ َّو ْل َو ْح ْ
يسجدو ْن َل اَأ َّو ْل
س َل ِفيا َت ْ
الا َ ْرض ْون ِا ْ
وت
ش ها ْك َل كا ْن ك انْ َض َر ْب َض ْرب ْة َم ْ
َو ْح ْ
يسي َعجايب ْگبيرِة .كان
وانْشَ فى .وكان َ
ض قدّام َعي َنين
ي َن ّز ْل نا ْر م َّ
السما َع الا َ ْر ْ
جايب
س،
َ
ض َبهال َع ْ
ويض ّيع اَهل الا َ ْر ْ
النّ ِا ْ
ش،
َل كا ْن ك انْ َعطى َت َ
يسيا قدّام ال َو ْح ْ
يسو ْن ت ْمثا ْل
ض َت َ
ويقو ْل لاَهل الا َ ْر ْ
بالسيف
ش َل انْ َض َر ْب َض ْرب ْة َم ْ
وت َّ
لل َو ْح ْ
عاش .وانْ َعطى َت ي ْعطي ُرو ْح لَت ْمثا ْل
ْو ْ
يحكي َهالَت ْمثال ْو َت
هاك ال َو ْحش ْبشا ْن ْ
6

7

8

9

10

11

12
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َو أا ْربَعي َن َش ْهراًَ 6 .وفَتَ َح فَ َم ُه ِلل َّت ْج ِ
ديف
جد َف َعلى ا ْس ِم ِه َو َم ْسكَ ِن ِه
َعلى الل ِهِ ،ليُ ِّ
الس ِ
ماءَ 7 .و أُا ْع ِط َي
َو َعلى الحا ّلي َن في َّ
أا ْن يُحا ِر َب ال ِق ّديسي َن َوي َ ْغ ِلبَ ُهمَ .و أُا ْع ِط َي
ُس ْلطاناً َعلى ك ُِّل قبيل ٍة َو َش ْع ٍ
ب َو ِلسا ٍن
أُوا َّم ٍةَ 8 .وي َ ْس ُج ُد َل ُه ك ُُّل ا َّلذي َن ي َ ْسكُنو َن
ض ،ا َّلذي َن َل ْم يُكتَ ِ
اس ُم ُهم
َعلى ال� أ ْر ِ
ب ْ
ب ال َخرو ِ
ب ال َحيا ِةِ ،كتا ِ
في ِكتا ِ
ف ا َّلذي
س العا َلمَ 9 .م ْن َل ُه أُاذنُا ِن
ُذ ِب َح ُم ْن ُذ تَ ْأاسي ِ
سوق،
بالس ْب ِي ي َ ُ
فَ ْليَ ْس َم ْعَ 10 .م ْن كا َن َّ
ِالس ِ
يف
ِالس ْب ِي ي َ ْذ َه ُبَ .و َم ْن كا َن ب َّ
فَب َّ
ِالس ِ
يف ي ُ ْقتَ ُلُ .هنا َص ْب ُر َواإيما ُن
ي َ ْقتُ ُل ،فَب َّ
يت َو ْحشاً اآ َخ َر صا ِعداً ِم َن
ال ِق ّديسي َن َ 11و َر أا ُ
ضَ ،ل ُه قَ ْرنا ِن كَق َْرني َخرو ٍ
ف َويَتَكَ َّل ُم
ال� أ ْر ِ
12
ش ال� أ َّو ِل كُ ُّل ُه
الو ْح ِ
كَ ِت ّني ٍنَ .و ُس ْلطا ُن َ
كا َن ي َ ْع َم ُل أاما َم ُه ،فَكا َن ي َ ْج َع ُل ال� أ ْر َض
ش ال� أ َّو ِل
السا ِكني َن فيها ي َ ْس ُجدو َن ِل َلو ْح ِ
َو ّ
ا َّلذي ُشفيَ ْت َض ْربَتُ ُه ال ُمميتَ ُةَ 13 .وي َ ْع َم ُل
ا آيا ٍ
ت َعظي َم ًة َح ّتى اإنَّ ُه ي َ ْج َع ُل ناراً تَ ْن ِز ُل
ماء َعلى ال� أ ْر ِ أ
الس ِ
مام البَ َش ِر.
ِم َن َّ
ضا َ
ض بِال�آيا ِت
السا ِكني َن َعلى ال� أ ْر ِ
َ 14وي ُ ِض ُّل ّ
أ
أ
أُ
ش،
الو ْح ِ
مام َ
ا َّلتي ا ْع ِط َي َل ُه ا ْن ي َ ْع َم َل ا َ
ض أا ْن ي َ ْصنَعوا
لسا ِكني َن َعلى ال� أ ْر ِ
قائلا ً ِل ّ
ش ا َّلذي كا َن في ِه َض ْرب َ ُة َس ٍ
يف
َصنَماً ِل َلو ْح ِ
عاشَ 15 .و أُا ْع ِط َي أا ْن ي ُ ْع ِط َي روحاً ِل َصنَ ِم
َو َ
شَ ،وي َ ْج َع َل
الو ْح ِ
الو ْح ِ
ش َح ّتى يتَكَ َّل َم َصنَ ُم َ
َ
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ش
الو ْح ِ
ك َُّل ا َّلذي َن ل� ي َ ْس ُجدو َن ِل َصنَ ِم َ
الصغا َر
ي ُ ْقتَلو َنَ 16 ،و أا ْن ي َ ْج َع َل ال َجمي َعِّ ،
َراء ،ال� أ ْسيا َد
ياء َوال ُفق َ
َوال ِكبا َر ،ال� أ ْغ ِن َ
بيد ي ُ ْع َطو َن ِس َم ًة َعلى أايديهِم اليُ ْمنى
َوال َع َ
أاو َعلى جِبا ِههِمِ 17 .لئَ ّلا ي َ ْستَطي َع أا َح ٌد أا ْن
ش
الو ْح ِ
ي َ ْبتا َع أاو يَبي َع اإلّ� َم ْن َل ُه ِس َم ُة ا ْس ِم َ
أاو َع َد ُد ا ْس ِم ِهُ 18 .هنا ِه َي ِ
الحكْ َم ُةَ .م ْن
شِ ،ل�أنَّ ُه َع َد ُد
الو ْح ِ
َل ُه ف َْه ٌم فَ ْليَ ْح ُس ْب َع َد َد َ
اإنْسانٍَ .و َع َد ُدهُ ِس ُّت ِمئَ ٍة َو ِس َّت ٌة َو ِس ّتو َن.
قائم َعلى
َونَ َظ ْر ُت فَ إاذا ال َخ ُ
روف ٌ
َجبَ ِل ِص ْهيَو َن َو َم َع ُه ِمئ ٌة أوا ْرب َ َع ٌة
اس ُم أابي ِه
اس ُم ُه َو ْ
َو أا ْربَعو َن أا ْلفاً َعلَيهِم ْ
َمكْتوباً َعلى جِبا ِههِمَ 2 .و َس ِم ْع ُت َصوتاً
الس ِ
ماء ك ََصو ِت ِميا ٍه كَثي َر ٍة َوك ََصو ِت
ِم َن َّ
وت ا َّلذي َس ِم ْع ُت
والص ُ
َر ْع ٍد َعظي ٍمّ .
ك ََص ِ
وت ضا ِربي قَيثا ٍر ي َ ْض ِربو َن َعلى
قَيثارا ِتهمَ 3 .ويُرنِّمو َن تَ ْرني َم ًة َج َ أ
مام
ديدة ً ا َ
أ
ال َع ْر ِ أ
مام
مام ال َحيَوانا ِت ال� أ ْرب َ َع ِة َوا َ
ش َوا َ
الشيو ِخ َو َل ْم ي َ ْستَ ِط ْع أا َح ٌد أا ْن يَتَ َع َّل َم ال َّترنيم َة
ُّ
اإلّ� ال ِمئَ ُة َوال� أ ْرب َ َع ُة وال� أ ْربَعو َن أا ْلفاً ا َّلذي َن
ضِ 4 .
هؤل�ء ُهم ا َّلذي َن
ْ
اشتُروا ِم َن ال� أ ْر ِ
َم َع ال ِّن ِ
ساء َل ْم يَتَنَ َّجسواِ ،ل�أنَّ ُهم بَتولو َن.
ِ
روف َحيثُما
هؤل�ء ُهم ا َّلذي َن تَبِعوا ال َخ َ
ِ
هؤل�ء ا ْشتُروا ِم َن البَ َش ِر باكورة ً
ي َ ْذ َه ُب.
لل ِه َو ِلل َخرو ِ
فَ 5 .وفي فَ ِمهِم َلم يو َج ْد
يت َملاكاً
ك َِذ ٌبِ ،ل�أنَّ ُهم بِلا َعي ٍ
بَ 6 .و َر أا ُ

14
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يسجدو ْن َل َهالتّ ْمثالْ.
ي ْقت ْل ك ْل َهو ْك َل م ُو ْ
يجب ْر ك ّل النّ ِاس ْزغا ْر و ْگبا ْر ،زن ِاگين
َ
وت ْ
ْو َفقار ِيْ ،اسياد ْو َعبي ْد َت ي ْنخ ْتمو ْن َعلى ايد
مين يا َع ال ّ ْجب ِي ْنْ .بشا ْن اأ َّح ْد لا يت ِيق
َالي ْ
ش يا
يب ِيع ْويشْ تري َغير ال َمخْ تو ْم ْ
باسم ال َو ْح ْ
ْب َر ْقموَ .هو ْن ي ِا الح ْك ِمة ،لَع ْندو فه ْم َخلّي
من َل َرقم انْسا ْن واِ،
ْ
شْ ،
يح ْ
سب َرقم ال َو ْح ْ
ين.
َرقمو ستّم ِّية ْوس ِّتة ْوستّ ْ
16

17

18

14

الخاروف قاي ْم
ت والّا
ْ
و َطلَّ ْع ُ
َعلى َج َب ْل َص ْهيون ْو َمعو م ِّية
باسم
تومين َعلى ْجب ِي ْ
عين َمخْ ْ
َوا ْر َبع َوا ْر ْب ْ
نن ْ
وت
واسم اَبو ُهْ .وسم ْع ُت َص ْ
الخاروفْ ْ
وت قراِقي ْع
وت َم ّي ِات ْكثير ْوكَما َص ْ
كَما َص ْ
وت
وت َل سم ْع ُت كا ْن كَما َص ْ
َقو ِّيةْ .و َص ْ
ويرتْلو ْن َت ْرتي ِلة
َل يدقّو ْن َعلى َط ْنب ُو ْ
رات َ
ْجدي ِدة قدّام ال َع ْرش ْوقدّام َهوك الا َ ْر َب ْع
اح ْد ما كان يت ِي ْق
َح ْ
يوانات والّخْ ِت ّيار ِّيةَ .و َّ
عين
ي ْت َعلَّم ال َّترتي ِلة َغي ْر َهوك الم ِّية َوا ْر َب ْع َوا ْر ْب ْ
ضْ .و َهو ْك َهو ْذ َل
اَألْف َل انْشَ َروا م الا َ ْر ْ
تولين ن ِا ي ْمشَ و ْن
ما ْت َن َّجسوا َمع النّ ْسوا ْن ن ِاَ ،ب ْ
راهن
يروحْ .اش َت ْ
َخ ْلف الخاروف اَين َل ُ
س َت يكونو ْن اَأ َّو ْل َق ْط ِفة
َيس ُو ْع ْ
من َبين النّ ِا ْ
َلالله والخاروفْ  .ث ّم ْن ما َط َل ْع منّو ك ْلم ْة
يت َملا ْك
يبَ .وا َر ُ
گذب ،ما ِف ْين ج ْنس ال َع ْ
ْ
2

3

4

5

6
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السما ْوف ث ّمو ْبشا َرة اَأ َب ِد ِّية
لخ يط ِي ْر ف َّ
َت َيبشّ ْر ِفيا لل ّدنْي ِا ك ّلا ،لك ْل اَأ ِّمة ْو َقبي ِلة
وت ع ِالي ْوقال:
ولْس ِان ْوملِّةْ .وساح ْب َص ْ
ساب
«ا ْعبدوا اَلله ْو َس ْبحو ُهَ ،و ْقت ال ّ ْح ْ
والبح ْر
جاْ .اسجدوا لَخالق َّ
ض َ
السما والا َ ْر ْ
و ْعيون ال َميْ ».وجا َب ْعدو َم ْ
لاك َغيرو
عت بابل ال َعظي ِمة!
عتَ ،و َق ْ
«و َق ْ
ْو ْ
ساحَ :
َت ك ّل الا َم ْم َخ ْمر ال َغ َض ْب
هاي َل َسق ْ
َعلى َفجارتا ْوزناهاْ ».وجا َب ْعدو ْ
ثالث
يسج ْد
َملاك ْوساح ْب َص ْ
وت ع ِالي« :اَأينا َل ْ
باسمو َعلى ْجب ِينو
لل َو ْحش ْوت ْمثالو ْوي ْنخت ْم ْ
من َخم ْر َغ َضب
يا َعلى ايدو َت يشْ َر ْب ْ
بوب صافي ف َقد َْح َغ َضبو،
اَلله ال َم ْص ْ
ْو َت ي ْت َع َّذ ْب بالنّا ْر وال َك ْبريد قدّام ال َم ِ
لايكة
ش.
وال َقدّيسين ْوقدّام ال َع ْر ْ
دين.
«وت ي ْط َل ْع دخّا ْن
َ
عذابن لا َأ َبد الا آ ْب ْ
ْ
راحة لا بال َليل ْولا ب ْنها ْر َهو ْك َل
ما ْ
لن َ
ش يا لَت ْمثالوَ ».هو ْن َصبر
ْ
يسجدو ْن لل َو ْح ْ
يحفظو ْن َوص ّيات اَلله وايمانن
ّيسين َل ْ
ال َقد ْ
السما يقول:
ْب َيس ُوعْْ .وسم ْع ُت َص ْ
وت م َّ
يتين َل يموتو ْن ف ال َّر ْب
تبَ :هن ّية ال َم ْ
«ا ْك ْ
من َل َت ي ْرتاحو ْن من
السا َعةْ ،
ْ
من َه ّ
عن ».و َطلَّ ْع ُت والّا
مالن َت ت ْت َب ْ
ْعابن وا ْع ْ
ات ْ
َغي ِمة َبيضا ْو َع ال َغي ِمة واِح ْد ق ِاع ْد يشْ َبه
7

8

9

10

11

12

13
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الس ِ
ماء َو َم َع ُه بِشا َرةٌ أاب َ ِديَّ ٌة
طير في َّ
اآ َخ َر ي َ ُ
ض َوفي ك ُِّل
السا ِكني َن َعلى ال� أ ْر ِ
ِليُبَ ِّش َر ّ
أُا َّم ٍة َوقَبيل ٍة َو ِلسا ٍن َو َش ْع ٍ
ب7 ،قائلا ً ب َِصو ٍت
َعظي ٍم« :خافوا الل َه َو أا ْعطوهُ َم ْجداً ِل�أنَّ ُه
قَ ْد أاتَ ْت سا َع ُة َدينونَ ِت ِه َوا ْس ُجدوا ِلصا ِن ِع
الس ِ
ض والبَ ْح ِر َويَنابي ِع ال ِميا ِه».
ماء َوال� أ ْر ِ
َّ
َ 8وتَ ِب َع ُه َم ٌ
لاك ا آ َخ ُر ثا ٍن قائلا ًَ « :وقَ َع ْت،
َوقَ َع ْت باب ُِل ال َعظي َم ُة ا َّلتي ِم ْن َخ ْم ِر غ ََض ِ
ب
ِزناها َسق َْت ك َُّل ال� أُ َم ِمَ 9 ».وتَ ِب َع ُهما َم ٌ
لاك
اآ َخ ُر ثا ِل ٌث قائلا ً ب َِصو ٍت َعظي ٍمَ « :م ْن َس َج َد
ش َو ِل َصنَ ِم ِه َو أا َخ َذ ِس َمتَ ُه َعلى َج ْب َه ِت ِه
ِل َلو ْح ِ
أاو َعلى ي َ ِد ِه 10 ،فَ ُه َو َسيَ ْش َر ُب أايضاً ِم ْن
ب الل ِه ال َم ْسكو ِ
َخ ْم ِر غ ََض ِ
ب ِص ْرفاً في
س غ ََض ِب ِهَ ،ويَتَ َع َّذ ُب بِنا ٍر َو ِك ْبري ٍ أ
مام
ك ْأَا ِ
تا َ
أ
ش.
مام ال َع ْر ِ
ال َملائكَ ِة ال ِق ّديسي َن َوا َ
َ «11و ُدخا ُن َعذا ِبهِم اإلى أَاب َ ِد ال�آبِدي َن
يس َل ُهم را َح ٌة نَهاراً َو َليلا ً
ي َ ْص َع ُدَ ،و َل َ
ِ
ش َو ِل َصنَ ِم ِه
هؤل�ء ا َّلذي َن ي َ ْس ُجدو َن ِل َلو ْح ِ
َوا َّلذي َن َح َملوا ِس َم َة ا ْس ِم ِهُ 12 ».هنا َص ْب ُر
ال ِق ّديسي َن الحا ِفظي َن َوصايا الل ِه َواإيما َن
الس ِ
ماء
يَسو َعَ 13 .و َس ِم ْع ُت َصوتاً ِم َن َّ
يَقو ُل« :اكْتُ ْب :طوبى ِللاأ ْموا ِت ا َّلذي َن في
وح
الر ُ
الر ِّب يَموتو َن ِم َن ال� آ َن .نَ َع ْم يَقو ُل ّ
َّ
أ
أ
ِل�أنَّ ُهم ي َ ْستَريحو َن ِم ْن اتْعابِهم { َوا ْعما ُل ُهم
14
يضاء
تَ ْتبَ ُع ُهم}َ ».ونَ َظ ْر ُت فَ إاذا غَما َم ٌة ب َ ُ
َو َعلى ال َغما َم ِة جا ِل ٌس ِش ْب ُه ابْ ِن اإنْسا ٍن
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َو َل ُه َعلى َر ْأا ِس ِه اإك ُ
ْليل َذ َه ٍ
ب َوفي ي َ ِد ِه
ِم ْن َج ٌل حا ٌّدَ 15 .و َخ َر َج َم ٌ
لاك ا آ َخ ُر ِم َن
ال َهيكَ ِل ي َ ْص ُرخُ ب َِصو ٍ
س
ت َعظي ٍم ِللجا ِل ِ
َعلى ال َغما َم ِة :أ
«ا ْر ِس ْل ِم ْن َجلَ َك َوا ْح ُص ْد
ِل� أ َّن سا َع َة ال َحصا ِد قَ ْد أاتَ ْت16 ».ف أَا ْلقى
ض َو ُح ِص َد ِت ال� أ ْر ُض.
ِب ِم ْن َج ِل ِه َعلى ال� أ ْر ِ
َ 17و َخ َر َج َم ٌ
لاك ا آ َخ ُر ِم َن ال َهيكَ ِل ا َّلذي
الس ِ
ماء َو َم َع ُه أايضاً ِم ْن َج ٌل حا ٌّد.
في َّ
َ 18و َخ َر َج َم ٌ
لاك اآ َخ ُر ِم َن ال َم ْذب َ ِح َل ُه ُس ْلطا ٌن
َعلى ال ّنا ِر َو َص َرخَ َص ْر َخ ًة َعظي َم ًة ل َّلذي
َل ُه ِم ْن َج ٌل حا ٌّد :أ
«ا ْر ِس ْل ِم ْنجلَ َك الحا َّد
ض ِل� أ َّن ِعنَبَها
ناقيد كَر ِم ال� أ ْر ِ
َوا ْق ِط ْف َع َ
قَ ْد نَ ِض َجَ 19 ».و أا ْلقى ال َم ُ
لاك ِم ْن َجلَ ُه َعلى
ض َو أا ْلقى في
ض َوقَ َط َف ك َْر َم ال� أ ْر ِ
ال� أ ْر ِ
ب ال َعظي ِم ،غ ََض ِ
َم ْع َص َر ِة ال َغ َض ِ
ب الل ِه.
ديس ِت ال َم ْع َص َرةُ خا ِر َج ال َمدينَ ِة َو َخ َر َج
َ 20و َ
َد ٌم ِم َن ال َم ْع َص َر ِة َح ّتى ُل ُج ِم ال َخي ِل َعلى
َمدى أا ْل ٍ
ف َو ِس ِّت ِمئَ ِة َغ ْل َو ٍة.
الس ِ
ماء
َو َر أا ُ
يت اآي َ ًة أُاخْرى في َّ
َعظي َم ًة َو َعجيبَ ًةَ :س ْب َع ُة َملائك ٍة
الض َر ِ
بات ال�أخيرةُِ ،ل�أنَّ ُه
َم َع ُهم َس ْب ُع َّ
يت كَبَ ْح ِر
بِها اكْتَ َم َل غ ََض ُب الل ِهَ 2 .و َر أا ُ
ُزجا ٍج ُم ْختَ ِل ٍ
الو ْح َش
ط بِنا ٍر َوا َّلذي َن َغلَبوا َ
زاء ب َ ْح ِر
َو َصنَ َم ُه َو ْ
اس َم َع َد ِد ِه قائمي َن اإ َ
الزجا ِج َوم َع ُهم قَ
يثارات الل ِهَ 3 .ويُرنِّمو َن
ُ
ُّ
تَ ْرني َم َة موسى َع ْب ِد الل ِه َوتَ ْرني َم َة ال َخرو ِ
ف

15
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من َذ َهب،
ا ْبن ا ْنسا ْن َعلى راسو ا ْكلي ْل ْ
ْوف ايدو َم ْن َج ْل حا ْد .و َط َل ْع َغي ْر َملا ْك
وت ع ِالي ص ُو ْب
الهي َكل ْوه ّواِ يس ِيح ْب َص ْ
م َ
هاك الق ِاع ْد َع ال َغي ِمة« :ا ْب َع ْث َم ْن َج ْ
لك
وحلَّ ْق َم ْن َجلو
ْ
واحصد ،الا َ ْرض ْاس َت َو ْتَ ».
ض .و َط َل ْع
ض وانْ َح َصدت الا َ ْر ْ
َع الا َ ْر ْ
السما،
َملا ْك لخْ م َ
الهي َك ْل ها ْك َل ف َّ
ْوها ْذ زاِ كا ْن َمعو َم ْن َج ْل حا ْد .و َط َل ْع َملا ْك
لخْ م ال َم ْذ َب ْح .ها ْذ كا ْن ل ُه س ْل َطة َع النّار،
وت ع ِالى َعلى ها ْك َل ل ُه َم ْن َج ْل
ْوساح ْب َص ْ
حاد ْوقال« :ا ْب َع ْث َم ْن َج ْ
طف
لك َهالحا ْد وا ْق ْ
ض :عنب الا َ ْرض ْاس َتوى».
َعن ِاقي ْد َغ ْرز الا َ ْر ْ
ف
وحلَّق ال َملا ْك َم ْن َجلو َع الا َ ْرض ْو َق َط ْ
َ
ف َم ْع َصر ْة َغ َضب اَلله
َغ ْرز الا َ ْرض ْو َحلَّ ْق َ
ال َعظي ْم .وانْداست ال َم ْع َص َرة َب ّرات َالب َلد
الخيل
ْو َط َل ْع َد ْم م ال َم ْع َص َرة دي َل َر َسن َ
ْودي َل ثاثَمي ْة كيلومت ْر.
15
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السما َعلامة لخْ َ ،ع ِ
لامة
َوا َر ُ
يت ف َّ
َعظي ِمة َعجي ِبةَ :سب ْع َم ِ
عن
لايكة َم ْ
بات َغ َضب
اآِخ ْر َسب ْع َض ْر ْ
بات ،اآِخ ْر َض ْر ْ
يت كَما َبح ْر جا ْم َمخْ ل ُو ْط بالنّا ْر.
اَلله .اَأ َر ُ
يت َه ْ
ش ْوت ْمثالو
َوا َر ُ
وك َل َغ َلبوا َ
الو ْح ْ
عن
واس ْم َر ْقمو
قايمين َج ْن ْب َب ْحر الجام ْو َم ْ
ْ
ويرتْلو ْن
َط ْنب ُو ْ
يس ْبحو ْن َ
رات من اَلله .كان َ
َت ْرتيل ْة موسى َع ْبد اَلله ْو َت ْرتيلة الخاروفْ
2

3
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3:16–4:15

ويقولو ْنَ « :عجي ِبة ْوف ُوق ال َوصف ا ْع ْ
مالك
يا َر ْب يا اإ ْلهنا القاد ْر َعلى ك ْل شيَ .ح ّق
ْو َعد ْل ط ْر ْ
من م ُو
قك يا َم َلك ال َكو ْنْ .
ويس ّبح ْاس ْ
ْ
مك .اأنْ َت ْب َو ْحد ْك طاهر
يهابك َ
تسج ْد قد ْ
ّامك.
ْوعادلْ .ك ّل الا َم ْم َت ْ
فتَ ».ب ْعدا َطلَّ ْع ُت والّا اَأرى
َفرايضك انْ َع َر ْ
فتح.
السما ي ْن ْ
َهي َك ْل َخيمة الشَّ ها ِدة َل ف َّ
السب ْع
السب ْع َملاي ِكة َل َمعن َّ
و َط َلعوا َهوك َّ
َظيف
َض ْر ْ
سين كتّا ْن ن ْ
الهي َك ْل ِلا ْب ْ
بات م َ
ْ
طاهرْ ،و َمشْ
من
السد ْر
باوساط ْ
ْ
دودين ع ْند ّ
يوانات
من َهوك الا َ ْر َبع َح ْ
َذ َه ْب .واِح ْد ْ
للسب ْع َم ِ
من َذ َه ْب م ْتل ِّية
لايكة ا ْق ْ
داح ْ
َعطى َّ
دين .وانْ َتلا
الحي لا َأ َبد الا آ ْب ْ
ْ
من َغ َضب اَلله َ
من ق ّوتوْ .وما
من َم ْجد اَلله ْو ْ
الهي َك ْل َبخّ و ْر ْ
َ
ص
كان يت ِي ْق اأ َّح ْد ي ْدخ ْل َ
للهي َك ْل َل م ُو تخْ َل ْ
السب ْع َملاي ِكة.
َسب ْع َض ْربات َّ
4

5

6

7

8

16

وت ع ِالي ْكثي ْر م
ْوسم ْع ُت َص ْ
السب ْع َم ِ
لايكة:
َ
الهي َكل يقو ْل لَوك َّ
داح َغ َضب اَلله َع
«روحوا ص ّبوا َس ْبع ا ْق ْ
ُ
وراح الا َ َّول ْو َص ْب َقدَحو َع
ض».
ْ
الا َ ْر ْ
الا َ ْرضْ .وهاك ال َو ْق ْت ك ْل َهو ْك َل كانوا
َمخْ تومين ْبخاتم ال َو ْحشْ ،و َهو ْك َل َس َجدوا
بج ُروح و ْق ُروح ْم َو َّج َعة
َل ت ْمثالو انْ َض َربوا ْ
وص ْب ث ِاني َم ْ
لاك َقدَحو ف
ْماَألَّ ِمةَ .
2

3
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قائلي َنَ « :عظي َم ٌة َو َعجيبَ ٌة أا ْعما ُل َك أايُّها
الضاب ُِط الك َُّل .عا ِدل ٌة َو َح ٌّق
الر ُّب ال إ�ل ُه ّ
َّ
4
الدهو ِرَ .م ْن ل� يَخاف َُك
ُط ُرقُ َك يا َم ِل َك ُّ
الر ُّب َوي ُ َم ِّج ُد ا ْس َم َك؟ ِل�أنَّ َك َو ْح َد َك
أايُّها َّ
طا ِه ٌر َوعا ِد ٌلِ ،ل� أ َّن ك َُّل ال� أُ َم ِم َستَ أاتي
َوتَ ْس ُج ُد أاما َم َك ِل� أ َّن َم ّبرا ِت َك قَ ْد تَ َج َّل ْت».
َ 5وب َ ْع َد ِ
هذ ِه نَ َظ ْر ُتَ ،وانْ َفتَ َح َهيك َُل َخي َم ِة
الس ِ
ماءَ 6 .و َخ َر َج
َّ
الشهاد ِة ا َّلذي في َّ
بات
الس ْب َع ُة ا َّلذي َن َم َع ُهم َّ
الض َر ُ
ال َملائكَ ُة َّ
السب ُع ِم َن ال َهيكَ ِل ل�بِسي َن كَ ّتاناً نَ ِق ًّيا
َّ
الص ْد ِر ِب َمنا ِط ِق
ب َ ِه ًّيا َو ُمتَ َم ْن ِّطقي َن ِع ْن َد َّ
بَ 7 .ووا ِح ٌد ِم َن ال َحيَ ِ
َذ َه ٍ
وانات ال� أ ْرب َ َع ِة
ِ
جامات
السبع َة َس ْب َع َة
أا ْعطى ال َملائكَ َة َّ
ب َملاأى ِم ْن غ ََض ِ
َذ َه ٍ
ب الل ِه ال َح ِّي اإلى
الدخا ِن
أَاب َ ِد ال�آبِدي َنَ 8 .وا ْمتَلاأَ ال َهيك َُل ِم َن ُّ
ِم ْن َم ْج ِد الل ِه َو ِم ْن قُ َّو ِت ِهَ .و َل ْم يَكُ ْن أا َح ٌد
ي َ ْستَطي ُع أا ْن ي َ ْدخ َُل اإلى ال َهيكَ ِل َح ّتى
الس ْب َع ِة.
تَكْ ُم َل َس ْب ُع َض َربا ِت ال َملائكَ ِة َّ
َو َس ِم ْع ُت َصوتاً َعظيماً ِم َن
الس ْب َع ِة:
ال َهيكَ ِل يَقو ُل ِلل َملائكَ ِة َّ
ِ
َض ِ
ب
«ا ْذ َهبوا َو ُص ّبوا َس ْب َع َة
جامات غ َ
الل ِه َعلى ال� أ ْرض 2 ».ف ََذ َه َب ال� أ َّو ُل
ض فَصا َر قَ ْر ٌح
َو َص َّب جا َم ُه َعلى ال� أ ْر ِ
أ
ليم َعلى البَ َش ِر ا َّلذي َن َل ُهم ِسم ُة
َردي ٌء َوا ٌ
ش َوا َّلذي َن ي َ ْس ُجدو َن ِل َصنَ ِم ِهَ 3 .و َص َّب
الو ْح ِ
َ

16
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لاك الثّاني جا َم ُه في البَ ْح ِر فَصا َر َدماً
ال َم ُ
ك ََد ِم َمي ٍ
س َح َّي ٍة ِم ّما في البَ ْح ِر
تَ ،وك ُُّل نَ ْف ٍ
ماتَ ْتَ 4 .و َص َّب ال َم ُ
لاك الثّا ِل ُث جا َم ُه في
ال�أنها ِر َويَنابي ِع ال ِميا ِه فَصا َر ْت َدماً.
َ 5و َس ِم ْع ُت َم َ
لاك ال ِميا ِه يَقو ُل« :با ٌّر أانْ َت
أايُّها الكائ ُن َوا َّلذي كا َن َوطا ِه ٌرِ ،ل�أنَّ َك
6
ب ِ
ِياء
ِهذ ِه قَ َ
ضيتِ .ل�أنَّ ُهم َد َم ِق ّديسي َن َو أانْب َ
َسفَكواَ ،و َدماً أا ْع َطيتَ ُهم ِليَ ْش َربواِ ،ل�أنَّ ُهم
ُم ْستَ ِحقّو َنَ 7 ».و َس ِم ْع ُت ال َم ْذب َ َح يَقو ُل:
الض ُ
ابط الك َُّلَ ،ح ٌّق
الر ُّب ال إ�ل ُه ّ
«نَ َع ْم أايُّها َّ
8
الرا ِب ُع جا َم ُه
َوعا ِدل ٌة أا ْحكا ُم َكَ ».و َص َّب ّ
س ف أَُا ْع ِطيَ ْت أا ْن تَ ْل َف َح البَ َش َر
َعلى َّ
الش ْم ِ
بِنا ٍرَ 9 .و ُل ِف َح البَ َش ُر َلفْحاً َعظيماً فَ َج َّدفوا
َعلى ا ْس ِم الل ِه ا َّلذي َل ُه ُس ْلطا ٌن َعلى ِ
هذ ِه
الض َر ِ
بات َو َل ْم يَتوبوا ِليُ ْعطوهُ َم ْجداً.
َّ
ش
 10والخا ِم ُس َص َّب جا َم ُه َعلى َع ْر ِ
ش فَصا َر ْت َم ْملَكَتُ ُه ُم ْظ ِل َم ًة فَكانوا
الو ْح ِ
َ
11
أ
أ
ي َ ْم َضغو َن ا ْل ِسنَتَ ُهم ِم َن ال� َل ِمَ .و َج َّدفوا
الس ِ
ماء ِم ْن اآل� ِمهِم َوقُرو ِحهم
َعلى ا ْس ِم اإل ِه َّ
السا ِد ُس
َو َل ْم يَتوبوا َع ْن أا ْعما ِلهِمَ 12 .و ّ
َص َّب جا َم ُه َعلى ال َّنه ِر ال َعظي ِم ،ا ُلفرا ِت،
ريق ال ُم ِ
لوك ِم ْن
فَيَب َِس ْت ِميا ُه ُه ِلتَتَ َه َّي أَا َط ُ
يت ِم ْن فَ ِم ال ّت ّني ِن
َمشا ِر ِق َّ
الش ْم ِ
سَ 13 .و َر أا ُ
بي ّ
الكذا ِ
ب
الو ْح ِ
َو ِم ْن فَ ِم َ
ش َو ِم ْن فَ ِم ال َّن ِّ
ث َلاث َة أا ْروا ٍح نَجِ َس ٍة ك ََضفا ِد َعِ 14 .ل�أنَّها
ت ،تَ ْذ َه ُب اإلى ُم ِ
َشياطي ُن تَ ْصنَ ُع اآيا ٍ
لوك

14-4:16

َالبحرْ ،وصار َالبح ْر َد ْم كَما َدمّ ال َم ّيت،
مات.
َس َحيا ْة ْ
ْوك ْل شي ف َالبح ْر ِفيو نَف ْ
ْ
ثالث َملا ْك َصب َقدَحو ف ال ّ ْنه ُو َرة و ْعيون
صارت َد ْمْ .وسم ْع ُت َملاك ال َم ّي ِات
ال َمي ْو ْ
يقولْ« :اأنْ َت َل انْ َت َموجود ْوك ْن ْت َموجو ْد
ّوس عادل انْ َت ف ح ْك ْ
مك ها ْذ:
يا َقد ْ
ْ
ّيسينك وانْ َت
هنّ ِا َس َف ْكوا َد ْم نَبايتك ْو َقد
يس َتح ّقو ْن».
يتن َد ْم َت يشْ َربو ْنْ ،
َع َط ْ
من َل ْ
ْوسم ْع ُت ال َم ْذ َبح يقولْ« :نَع ْم يا َر ْب ،يا
اإ ْلهناَ ،ح ّق ْو َعد ْل ح ْك ْ
مك ».وال ّراب ْع َص ْب
س ،وانْ َع َط ْت َت ت َْسلّط
َقدَحو َع الشَّ ْم ْ
ف
واح َت َرقوا النّ ِاس َ
س َس َلهب ْة نا ْرْ .
َع النّ ِا ْ
َس َلهبة النّا ْر هاكْ .و َبقى ي ْن َعلون اسم الاإ ل ْه
ين كذاِ َض ْربات،
َل ل ُه س ْل َطة
يجيب َع َل ْ
ْ
والخامس
ْوما ْت َندَّموا ْو َع َطو ُه َم ْج ْد.
ْ
صارت
َص ْب َقدَحو َعلى َع ْرش ال َو ْحشْ ،و ْ
َم ْم َلكتو ع ْت ِمة ق ْت ِمةْ .و َبقى يگ ّزو ْن َعلى
السما
لْس ِا ْ
نن م ال َو َج ْع .و ْت َن َّعلوا َعلى اإله َّ
من اوجاعن و ْق ُروحاتنْ ،وما ْت َندَّموا ْو َب َّسسوا
ادس َص ْب َقدَحوا
مايلن.
من َع ْ
ْ
ّ
والس ْ
فت
َعلا ْك نَهر ال ّ ْگبي ْر ،ن َْهر الفراتْ ،ونشْ ْ
م ّي ِاتو ْبشا ْن ي ْت َح َّض ْر َطريِ ْق ملوك الشَّ ْ
رق.
من ث ّم ال َّتنّين ْوث ّم ال َو ْحش
َوا َر ُ
يت ي ْط َل ْع ْ
نج ِسة تشْ َبه
ْوثم نَبي الگ ّذاِ ْب ث َّث ا ْرواح ْ
يسون
العق ِاري ْقْ .و َهوذ ا ْر ْ
واح ش ِيطانْ ِّية ن ِا َ
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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2:17–15:16

يروحو ْن لَع ْن ْد ملوك ال ّدنْي ِا ك ّلا َت
َعلاماتُ ،
يل ّموو ْن لَ َح ْر ْب هاك َاليوم ال َعظي ْمَ ،يوم اَلله
يي اَنا
القاد ْر َعلى ك ْل شيْ .
«وهاي ج ِا ِ
الصاحي َل ي ْت َق َّي ْد
الحراميَ .هن ّي ْة هاك ّ
كَما َ
ويرو ْن
َعلى َحويسوْ ،بشا ْن لا ي ْمشي ْمشَ لَّ ْح َ
وج َّمعوو ْن فاك م ُو َض ْع َل يقولولو
َعيبوَ ».
والساب ْع
ب ْلس ِان الع ْبراني « َهر َم ِجدو ْن».
ّ
وت م
الهواْ ،و َط َل ْع َص ْ
َص ْب َقدَحو َع َ
«صارت».
الهي َكل يقولْ:
ْ
ش َل ف َ
ال َع ْر ْ
واصواتْ ،وصا ْر
ْوصار لَ ْمع ْو َب ْرق ْوقراِقيع ْ
من َيو ْم َل
َزنْ َزلِة ْگبيرِة كَما شي َل ما صا ْر ْ
ض ،كذاِ َزنْ َزلِة
انْ َو َجدوا َالبشَ ْر َعلى ّ
وچ الا َ ْر ْ
َّفت
ْگبيرِة .وال َمدي ِنة ،هاك ال ّ ْگبيرِةْ ،تشَ ق ْ
ث َْث شقَفْ .و َمدينة الا َم ْم َو َقعتْ .وباب ْل،
َرت قدّام اَلله َت تشْ َر ْب
هاك ال ّ ْگبيرِة ،انْ َذك ْ
بت
كاس َخم ْر َغ َضبو .ك ّل الجز ْر َه َر ْ
ْ
ِ
وال ّ ْجبا ْل ما بقالا وجو ْد .وح ْم َص َرة ْگبيرِة،
من
سْ .
ك ْل َح ِّبة ق ْنطا ْر نز ْل م َّ
السما َع النّ ِا ْ
س َبقى يقولو ْن كَلا ْم
َض ْربة الح ْم َص َرة النّ ِا ْ
كانت َض ْربة
من كث ْر َل
ْ
كف ْر َعلى اَللهْ ،
الح ْم َص َرة ْگبيرِة.
السب ْع َم ِ
لايكة َل
ْوجا واِح ْد م َنوك َّ
عن َسبع ا ْقداح ْوقا ْل ليَ « :تعا ْن
َم ْ
َت َاو ّر ْ
يك اأ ْش َو ْن َت ت ْنحكم ْوت ْتجازى
الفاج َرة الق ِا ْع ِدة َعلى ْكثي ْر َم ّي ِا ْت.
هاك
ْ
من َخم ْر
ها ْك َل َمعا َزنوا ملوك الا َ ْرض ْو ْ
15

16

17

18

19

20

21
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ال َم ْسكونَ ِة كُ ِّلها َوتَ ْج َم ُع ُهم ِل َح ْر ِ
ب ذ ِل َك
الضاب ِ
ط الك َُّل.
اليَو ِم ال َعظي ِم ،يَو ِم الل ِه ّ
«15ها أانا ا آتي كَسا ِرقٍ .طوبى ِلل ُمتَيَقِّظ
ا َّلذي ي َ ْحف ُ
َظ ِثياب َ ُه ِلئَ ّلا ي َ ْمشي عا ِرياً
َوي َرو َن عا َرهَُ 16 ».و َج َمعو ُهم اإلى ال َمكا ِن
السا ِب ُع
ال َم ْد ُع ِّو بِال ِع ْب ِريَّ ِة َه ْر َم َج ّدو َنَ 17 .و ّ
َص َّب جا َم ُه في ال َه ِ
ظيم
واء فَ َخ َر َج َص ٌ
وت َع ٌ
ش قائلا ً« :صا َر».
ِم َن ال َهيكَ ِل ِم َن ال َع ْر ِ
واتَ ،وصا َر
18فَصا َر ْت ب ُ ٌ
روق َو ُرعو ٌد َو أا ْص ٌ
ظيم ما صا َر ُم ْذ صا َر البَ َش ُر
ز ِلزا ٌل َع ٌ
ظيم هكَذا.
َعلى ال� أ ْر ِ
ض ِز ْلزا ٌل كَهذاَ ،ع ٌ
َ 19وصا َر ِت ال َمدينَ ُة ال َعظي َم ُة ث َلاث َ َة أا ْقسا ٍم،
َو ُم ُد ُن ال� أُ َم ِم َوقَ َع ْتَ ،وباب ُِل ال َعظي َم ُة
أ
مام الل ِه ِليُ ْعطيَها ك ْأَا َس َخ ْم ٍر،
ُذ ِك َر ْت ا َ
َخ ْم ِر غ ََض ِ
ب ِر ْج ِز ِهَ 20 .وك ُُّل َجزير ٍة َه َرب َ ْت
21
ظيم نَ ْح ُو َو ْز ِن
َوالجِ با ُل َل ْم تو َج ْدَ .وب َ َر ٌد َع ٌ
الس ِ
ماء َعلى البَ َش ِرَ .و َج َّد َف
ب َ ْدر ٍة نَ َز َل ِم َن َّ
البَ َش ُر َعلى الل ِه ِم ْن َض ْرب َ ِة البَ َر ِدِ ،ل� أ َّن
َض ْربَتَ ُه َعظي َم ٌة ج ًِّدا.
الس ْب َع ِة
َو أاتى وا ِح ٌد ِم َن ال َملائكَ ِة َّ
الس ْب َع ُة
ا َّلذي َن َل ُهم
ُ
الجامات َّ
َوتَكَ َّل َم َمعي قائلا ً« :تَعا َل ِل�أُري َ َك َدينونَ َة
الزا ِنيَ ِة ال َعظيم ِة الجا ِلس ِة َعلى ال ِميا ِه
ّ
ِ 2
أ
الكَثي َرة ،ا َّلتي َم َعها َزنى ُم ُ
ض،
لوك ال� ْر ِ

17

ُر ْؤيا يو َح ّنا
ض ِم ْن َخ ْم ِر
الساكنو َن في ال� أ ْر ِ
َو َس ِك َر ّ
3
ِالرو ِح
ِزناهاَ ».وا ْقتا َدني اإلى البَ ِّريَّ ِة ب ّ
ش أا ْح َم َر
يت ا ْم َر أاة ً جا ِل َس ًة َعلى َو ْح ٍ
َو َر أا ُ
َم ْم ٍ
ماء تَ ْج ٍ
س
ديف َل ُه َس ْب َع ُة ُرؤو ٍ
لوء أا ْس َ
َو َع َش َرةُ قُرونٍَ 4 .وكانَ ِ
ت ال َم ْر أاةُ ُمتَ َس ْربِل ًة
ب أُِا ْر ُجوا ٍن َو ِق ْرم ٍز َو ُمتَ َح ِّليَ ًة ب َِذ َه ٍ
ب َوب ِِحجار ٍة
لئَ ،وفي ي َ ِدها ك ْأَا ُس َذ َه ٍ
ب
كَري َم ٍة َوبِلا آ َ
ِ
ِ
جاسات ِزناها
لوءةٌ ِم ْن َر
جاسات َونَ
َم ْم َ
ْتوبِ :
«س ٌّر.
ِللاأ ْر ِ
ضَ 5 .و َعلى َج ْب َه ِتها َمك ٌ
ِ
جاسات
الزواني َو َر
باب ُِل ال َعظيم ُة أُا ُّم َّ
يت ال َم ْر أاةَ َسكْرى ِم ْن
ال� أ ْر ِ
ضَ 6 ».و َر أا ُ
َد ِم ال ِق ّديسي َن َو ِم ْن َد ِم ُش َه ِ
داء يَسو َع.
َوتَ َع َّج ْب ُت حي َن َر أايتُها تَ َع ُّجباً َعظيماًَ 7 .وقا َل
لي ال َم ُ
لاكِ « :ل َم تَ َع َّج ْب َت؟ أانا أاقو ُل َل َك
َ
أ
ش ا َّلذي ي َ ْح ِملُها ،ا َّلذي
والو ْح ِ
ِس َّر ال َم ْرا ِة َ
الس ْب َع ُة والقُرو ُن ال َع َش َرةُ.
الر ُ
ؤوس َّ
َل ُه ُّ
8
يس كائناً
الو ْح ُش ا َّلذي َر أا َ
يت كا َن َو َل َ
َ
تيد أا ْن ي َ ْص َع َد ِم َن ال ُه َّو ِة َواإلى
ال� آ َن .و َع ٌ
ال َه ِ
الساكنو َن
لاك ي َ ْذ َه ُبَ .و َسيَتَ َع َّج ُب ّ
ض ،ا َّلذي َن َل ْم يُكتَ ِ
اس ُم ُهم
َعلى ال� أ ْر ِ
ب ْ
في ِكتا ِ
س العا َل ِم حي َن
ب ال َحيا ِة ُم ْن ُذ تَ ْأاسي ِ
يس كائناً ال� آ َن
الو ْح َش أانَّ ُه كا َن َو َل َ
ي َرو َن َ
َو َح َض َرُ 9 .هنا ال َعق ُْل ا َّلذي َل ُه ِحكْ َم ٌة.
س ِه َي َس ْب َع ُة جِبا ٍل تَ ْج ِل ُس
الرؤو ِ
َس ْب َع ُة ُّ
ال َم ْر أاةُ َعلَيهاَ 10 .و ِه َي َس ْب َع ُة ُم ٍ
لوك.
ال َخ ْم َس ُة َوقَعوا .الوا ِح ُد كائ ٌن ال� أ َن .ال� آ َخ ُر

10-3:17

للب ّر ِّية
ضَ ».وو ّداني َ
زناها س ْكروا ن ِاس الا َ ْر ْ
يت َم َرة ق ِا ْع ِدة َعلى َو ْحش
بال ّر ُو ْحَ ،وا َر ُ
اَ ْح َم ْر م ْتلي اس ِامي كف ْر ،ل ُه َسب ْع روس
كات ِلا ِ
بسة َحويس
ْو َعشْ ر ْقرو ْن َهال َم َرة ْ
ا ْرجوان ِّية ْوق ْرمز ِّية ،و ْم َز َّي ِنة و ْم َزق َلقَة ْب َذ َهب
ْو َجواه ْر غالِّة ْولولو ْاشكال الْوا ْنْ .وكا ْن
زنى
ف ايدا َقد َْح م ْتلي نَجاسات ْون ْ
َتانات ِ
ين َعي َنيا
ض .و َعلى ْجب ِينا َب ْ
ْو َفجا َرة للا َ ْر ْ
توب َهال َكتي ِبة« :سر :بابل ال َعظي ِمة
كا ْن َم ْك ْ
ض».
اأمّ
ْ
الفاجرين ْوك ْل نَجاسات الا َ ْر ْ
من َدمّ ال َقدّيسين
َوا َر ُ
يت ال َم َرة س ْكرانِة ْ
دين َل َيس ُوعَْ .و ْق ْت َل ا َريتووا
ْو َدمّ الشّ ِا ْه ْ
يت ال َع َج ْب .هاك ال َم ْ
لاك قا ْل لي:
اَأ َر ُ
«لَيش ْت َع َّجبت؟ اَنا َت اقو ْل ْ
لك س ّر ال َم َرة
ش َل ك ْل َح َملا ،ها ْك َل ل ُه َهوذ
ْوها ْك َو ْح ْ
ش
السب ْع روس ْو َهوك َّ
َّ
الس ْبع ْقرونَ .و ْح ْ
ِ
س
َل ا َر ْ
يت كا ْنَّ ،
والس ْع م ُو َموجو ْد واَ ،ب ْ
َت ي ْط َل ْع م اله ِّوة ويزولَْ .هوك العايشين
ميين ف
ض َل ما ك انْ َك َتبت اس ِا ْ
َع الا َ ْر ْ
من بداي ْة َتاأْسيس ال َكو ْن َت
الحيا ْة ْ
ْكت ِاب َ
ش َل كان،
ي ْت َع َّجبو ْن َو ْق ْت َل َت َيرو ْن َو ْح ْ
ْو َل َم ّواِ َموجودْ ،وي ْت َح َّض ْر َت يّجيَ .هو ْن
روس
واِ َعقل َل ِفيو ح ْك ِمةَ .هوك َّ
السب ْع ْ
َس ْبع ْجب ِال ن ِا ،م ُو َض ْع َل ك ْلق ْعدت ال َم َرة،
وسب ْع ملو ْك ن ِاَ .خ ْمسة َو َقعواْ ،وواِح ْد
َ
3
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َموجو ْد واِ ،وا ْللاخْ َبع ْد َت يّجيْ ،و َبس
ش َل
يجي ْق َليل يح ْقلو ي ْبقى .وها ْك َو ْح ْ
الس ْب َعة
كانْ ،و َل َم ّواِ َموجو ْد ْ
ثامن واِْ ،وم َّ
يت
واِْ ،ولل َّزوا ْل واِْ .و َهو ْذ َعشْ ر ْقرون َل ا َر ْ
س
َعش ْر ملو ْك ن ِاْ ،وما َك َاخذوا م ْل ْك َبع ْدَ .ب ْ
َو ْق ْت َل َت ياخْ ذو ْن س ْل َطة م ْل ْك ويس ِيرو ْن
وح ِدة َت ي ْملكو ْن َم ْع هاك
ملو ْك ،سا َعة ْ
شَ .هو ْك شي واِحد يريدونْ ،وق ّوتن
ال َو ْح ْ
شَ .هو ْك َمع
ْو َس ْل ْ
طتن َت ي ْع َطوا لل َو ْح ْ
الخاروفْ َت ي ْتحا َربو ْن ،والخاروفْ َت
الاسياد
ينْ ،
ْلبن ويت ِي ْق َع َل ْ
يغ ْ
من لَ ّواِ َس ّيد ْ
ِ
يين
ْو َملك الملوكْ ،و َهو ْذ َل َمعو
المدع ْ
مينينْ ».وقا ْل ليَ :هو ْذ
تارين والا َ ْ
والمخْ ْ
قعدت هاك
يت ،م ُو َض ْع َل ك ْل ْ
َم ّي ِا ْت َل ا َر ْ
نات
الفاج َرة ،م َلل ْون ِاس ْوعالَم وا َمم ْولْس ِا ْ
ْ
ش
ن ِا .و َعشْ ر ْقرون َل ا َريتْ ،وهاك ال َو ْح ْ
ويخلَّوا خ ْربِة
يحت ْقرون هاك
الفاج َرة َ
ْ
َت ْ
هي
َخرابِة ْومشَ لَّ َحةَ ،ت يا ْكلو ْن لَ ْحماْ ،و ِّ
ف فكر ْن
يحرقووا بالنّا ْر .اَألله َح ْط َ
َت ْ
يسو ْن اإرادتو ْبراي واِحدْ ،وي ْع َطو ْن
َت َ
ش دي لَ َم ْن ي ْت َح َّق ْق كَلام اَلله.
م ْل ْ
كن لل َو ْح ْ
يت ،ها ْك َمدينة ال ّ ْگبيرِة َل
وال َم َرة َل ا َر ْ
ت ْم ْ
ض ي ِا».
لك َعلى ملوك الا َ ْر ْ
السما
َب ْعدا ،اَأ َر ُ
يت َملا ْك لخْ ن ِاز ْل م َّ
رت
ض نَ َّو ْ
ْول ُه س ْل َطة َعظي ِمة ،والا َ ْر ْ
وت َقوي ْوقالْ:
من َم ْجدوْ ،وساح ْب َص ْ
ْ
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َل ْم ي َ ْأا ِ
ت ب َ ْع ُدَ .و َمتى أاتى ،قَليلا ً ي َ ْنبَغي
11
يس
أا ْن ي َ ْبقى.
والو ْح ُش ا َّلذي كا َن َو َل َ
َ
الس ْب َع ِة ُه َو،
كائناً ال� آ َن فَ ُه َو ثا ِم ٌنَ ،و ِم َن َّ
َو ِلل َه ِ
لاك ُه َوَ 12 .والقُرو ُن ال َع َش َرةُ ا َّلتي
يت ِه َي َع َش َرةُ ُم ٍ
لوك َل ْم ي َ ْأاخُذوا ُس ْلطاناً
َر أا َ
ب َ ْع ُدَ .ول ِك َّنهم أياخُذو َن ُس ْلطا َن ُم ٍ
لوك
شِ 13 .
هؤل�ء اإرادةٌ
الو ْح ِ
سا َع ًة وا ِح َدة ً َم َع َ
ش
وا ِح َدةٌ َل ُهمَ ،وقُ َّوتَ ُهم َو ُس ْلطانَهم ِل َلو ْح ِ
ي ُ ْعطو َنِ 14 .
روف
هؤل�ء سيُحا ِربو َن ال َخ َ
روف َسيَ ْغ ِلبُ ُهمِ ،ل�أنَّ ُه َر ُّب ال� أ ْربا ِ
ب
َوال َخ ُ
َو َم ِل ُك ال ُم ِ
لوكَ ،وا َّلذي َن َم َع ُه ال َم ْد ُع ّوو َن
َوال ُم ْختارو َن َوالمؤ ِمنو َنَ 15 ».وقا َل لي:
الزا ِنيَ ُة جا ِل َس ٌة
يت َح ُ
«ال ِمياهُ ا َّلتي َر أا َ
يث ّ
ماعات َو أُا َم ٌم َو أا ْل ِسنَ ٌة.
عوب َو َج
ٌ
ِه َي ُش ٌ
والو ْح ُش،
َ 16والقُرو ُن ال َع َش َرةُ ا َّلتي َر أا َ
يت َ
ِ
الزا ِنيَ َةَ ،و َخ ِرب َ ًة
هؤل�ء َسيُ ْب ِغضو َن ّ
َسيَ ْج َعلونَها َوعا ِري َ ًةَ ،و َل ْح َمها َسيَ أاكُلو َن،
َواإيّاها َسيُ ْح ِرقو َن بِال ّنا ِرِ 17 .ل� أ َّن الل َه أا ْعطى
في قُلو ِبهِم أا ْن ي َ ْصنَعوا اإرا َدتَ ُه َو أا ْن ي َ ْج َعلوا
الو ْح َش،
اإرا َدتَ ُهم وا ِح َدة ً َوي ُ ْعطوا ُم ْلكَهم َ
مات الل ِهَ 18 .وال َم ْر أاةُ ا َّلتي
َح ّتى تَ ِت َّم كَ ِل ُ
يت ِه َي ِت ْل َك ال َمدينَ ُة ال َعظي َم ُة ا َّلتي َلها
َر أا َ
ُم ْل ٌك َعلى ُم ِ
ض».
لوك ال� أ ْر ِ
ب َ ْع َد ِ
يت َملاكاً نا ِزل� ً
هذ ِه َر أا ُ
الس ِ
ظيم
ِم َن َّ
ماء َل ُه ُس ْلطا ٌن َع ٌ
استَ ِ
نارت ال� أ ْر ُض ِم ْن َم ْج ِد ِهَ 2 .و َص َرخَ
َو ْ
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ب َِصو ٍ
وي قائلا ًَ « :وقَ َع ْتَ ،وقَ َع ْت باب ُِل
ت قَ ٍّ
للشياطي ِن
ال َعظي َم ُة َوصا َر ْت َم ْسكَناً َّ
س َو ُم ْعتَ َز َل ك ُِّل طائ ٍر
َو ُم ْعتَ َز َل ك ُِّل رو ٍح نَجِ ٍ
س
ش نَجِ ٍ
ض َو ُم ْعتَ َز َل ك ُِّل َو ْح ٍ
س َوبَغي ٍ
نَجِ ٍ
َض ِ
ب ِزناها
َوبَغي ٍ
ضِ 3 .ل�أنَّ ُه ِم ْن َخ ْم ِر غ َ
َش ِرب َ ْت ك ُُّل ال� أُ َم ِمَ ،و ُم ُ
ض َم َعها
لوك ال� أ ْر ِ
ض ِم ْن قُ َّو ِة تَنَ ُّع ِمها
َزنواَ ،وتُ ّجا ُر ال� أ ْر ِ
4
آخر ِم َن
ْ
استَ ْغنواَ ».و َس ِم ْع ُت َصوتاً ا َ
الس ِ
ماء يَقو ُل« :اخ ُْرجوا ِم ْنها يا َش ْعبي
َّ
أ
ِلئَ ّلا تَ ْشتَ ِركوا في َخطاياها َو ِلئَ ّلا تاخُذوا
ِم ْن َض َربا ِتهاِ 5 .ل� أ َّن ذُنوبَها تَراكَ َم ْت َح ّتى
الس ِ
ماء َو َذكَ َر الل ُه اآثا َمها6 .جازوها كَما
َّ
أ
ِه َي ايضاً جا َزتْكُمَ .وضا ِعفوا َلها ِض ْعفاً
س ا َّلتي َم َز َج ِ
ِب َح َس ِ
ت
ب أا ْعما ِلها .بِالك ْأَا ِ
طاب َلها
ا ْم ُزجوا َلها ِض ْعفاًِ 7 .بق َْد ِر ما َ
الرفاهُ ،أا ْعطوها َعذاباً َو ُح ْزناً،
لاء َو َّ
ال� ْس ِت ْع ُ
ِل�أنَّها في قَ ْلبِها تَقو ُل :أ‘انا جا ِل َس ٌة َم ِلك ًة
َو َل ْس ُت أا ْر َملَ ًة َو ُح ْزناً َل ْن أارىِ 8 ’.لهذا في
وت
يَو ٍم وا ِح ٍد تَ أاتي َعلَيها َض َرباتُهاَ :م ٌ
َو ُح ْز ٌن َوجو ٌعَ ،وبِال ّنا ِر ت َّت ِق ُدِ ،ل�أنَّ ُه قَو ٌِّي
نوح
الر ُّب ال إ�ل ُه ا َّلذي دانَهاَ 9 .و َسيَ ْبكي َوي َ ُ
َّ
أ
َعلَيها ُم ُ
ض ا َّلذي َن َزنوا َوتَنَ َّعموا
لوك ال� ْر ِ
َم َعها حينَما ي َ َرو َن ُدخا َن ا ِّتقا ِدهاَ 10 ،و ُهم
عيد قائمو َن ِل َخو ِ
ِم ْن ب َ ٍ
ف عذابِها قائلي َن:
‘ َو ٌيل َو ٌيل أايَّتُها ال َمدينَ ُة ال َعظي َم ُة باب ُِل،
ال َمدينَ ُة القَويَّ ُةِ ،ل�أنَّ ُه في سا َع ٍة وا ِح َد ٍة
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واح
عتَ ،و َق ْ
«و َق ْ
عت باب ْل .صارت ْمغارة ا ْر ْ
َ
ِ
نجسة،
شَ ّر َيرة.
ْ
صارت َم ْلجا لك ْل ُرو ْح ْ
من َل
ش
نجس َق ْ
بيحْ .
ْ
َم ْلجا لك ْل َو ْح ْ
يي َعلى زناها ش ْربوا
ْ
من َخمر ال َغ َضب ال ّج ِا ِ
ض َمعا َزنَوا .ت ّجار
ك ّل الا َم ْم .ملوك الا َ ْر ْ
وت
من َب َطرا َزن َگنواْ ».وسم ْع ُت َص ْ
ض ْ
الا َ ْر ْ
السما يقول« :ا ْط َلعوا منّا يا شَ ْعبي
لخْ م َّ
ف َخط ّياتا ،وت ْنض ْربون
ْبشا ْن لا تشْ ت ْركو ْن َ
َمعا َض ْربات ال ّجايِة َع َلياَ .خط ّياتا ْت َك َّومت
للسما ،والله َذكَر ْشرورا.
وص ْ
ْو ْ
لت دي َّ
كن
كن ك ِافووا .كَما َل ع ِا َمل ْت ْ
كَما َل ك ِا َف ْت ْ
ر ّدولا الطّ ْ
ف َقدَح َل َخ َلطت
اق
طاقينَ .
ْ
لْكن اخْ لطولا الطّ ْ
طاقينْ .م َق ْد َل
اق
ْ
بت كيفاَ ،هلقَد ا ْع َطوا
َخت ُروحا ْو َط َّي ْ
نَف ْ
ف َق ْلباَ ‘ :م ِل ِكة
من َل تْقول َ
َو َجع ْو َق َح ْرْ .
اَأنا ْوق ِا ْع ِدة َعلى َع ْرشي ،م ُو اَأ ْر َم ِلة اَنا .حز ْن
ف َيو ْم
َعيني م ُو ترىْ ’.بشان هايَ ،
يجو ْن َع َليا َض ْرباتاَ :موت ْو َق َحر
واِح ْد َت َ
حرق بالنّا ْرَ .قوي واِ
ْوج ُوع ْول ُوعْ ،و َت ت ْن ْ
يحك ْم َع َلياَ .ت ي ْب َكو ْن وي َولْولو ْن
اَلله َل ْ
ضَ ،هو ْك َل َزنَوا
وين ُوحو ْن َع َليا ملوك الا َ ْر ْ
ْوب ْطروا َمعاَ ،و ْق ْت َل َت َيرو ْن دخّا ْن َحريقا.
من َوي ْل
وفن ْ
من َخ ْ
َت يقومو ْن من ْبعي ْدْ ،
لَ ّي ِا ِفيو ،ويقولو ْن‘َ :وي ْل َوي ْل ِ
لك يا َمدين ْة
ف
الج ّبا َرةَ ،
باب ْل ،اأنْ ِت ال َعظي ِمة ،اأنْ ِت ّ
3

4

5

6

7

8

9
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وح ِدة جا الحك ْم َع َل ِ
تجار
سا َعة ْ
يكّ ’.
احد م ُو
من َل َّ
ض َت ي ْت َح َّسرو ْن َع َلياْ ،
الا َ ْر ْ
َت َموجو ِدة ْاحمال
يشْ تري َب
ضايعن .ما َبق ْ
ْ
والفضة ْو َجواهر الغالِّة ْو َح ّبات
ال َّذ َه ْب
َّ
والحريِر
اللولو والكتّا ْن و ْقماش الا ْرجواني َ
العاج
و ْقماش الق ْرمزي ْوعود الطّيب ْوزينات ْ
والحدي ْد والّرخا ْم.
والخشَ ب ّي ْ
َ
حاس َ
ات وال ّ ْن ْ
ِ
وقرفة و ْبها ْر و ْعطور ْو َميرون ْو َبخّ و ْر
وحصونِة
وس َميد ْوح ْن َطة ْو َدواب ْو َغ َن ْم ْ
ْ
واح َبشَ ْرَ .ث َم ْر َل
ْو َع َرب ّي ْ
واجساد وا ْر ْ
ات ْ
راح م ْن ِك .ك ْل هاك
َفس ِك ْ
كا ْن تشْ تهي ن ْ
من َبين ايد ِ
َيك،
ال َعظا ِمة والفَخا ِمة
ْ
ضاعت ْ
ْوما َبق َيرووا َهوك الت ّجا ْرَ .هو ْك َل َزن َگنوا
من َويل لَ ّي ِا ِفيو ،قاموا
من َخوفن ْ
من َوراهاْ ،
ْ
من ْبعيد ي ْب َكون ْوي ْلطمو ْن َع َليا ،ويقولو ْن:
‘يا َوي ْل يا َوي ْل ِ
لك ،اأنْ ِت ال َمدي ِنة ال َعظي ِمة
ِ
اللا ِ
ويس كتّا ْن و َبدلات ا ْرجوان ِّية
بسة َح ْ
ْوق ْرمز ِّية ،اأنْ ِت ال ّ ْم َز َّي ِنة بال َّذ َهب ْو َجواهر
وح ِدة
الغالِّة ْو َح ّبات اللولوَ .
ف سا َعة ْ
صارت!’
ك ْل هاك الثَّ ْروِة خربِة َخرابِة
ْ
ق ْبطا ْن ك ْل َس ّفي ِنة ْوك ّل ِ
الملاحين ْوك ْل
َهو ْك َل يشْ تغْلو ْن ف َالبح ْر ،قاموا من
ْبعي ْد ي ْت َف َّرجو ْن َعلى د ّخا ْن َحريقا ويقولون:
ين في َمدي ِنة تشْ َب ْه َهال َمدي ِنة ال َعظي ِمة’.
‘اَ ْ
ْراب َعلى روسن ْو َبدَوا ي ْز َعقون
و َك ّبوا ت ْ
ْوي ْب َكو ْن وي َولْولو ْن‘َ :وي ْل! َوي ْل! ِ
لك اأنْ ِت يا
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ض ي َ ْبكو َن
أاتَ ْت َدينونَتُ ِكَ 11 ’.وتُ ّجا ُر ال� أ ْر ِ
َويَنوحو َن َعلَيهاِ ،ل� أ َّن ِح ْملَ ُهم ل� أا َح َد
يس ب َ ْع ُد ِح ْم ُل
ي َ ْشتَري ِه فيما ب َ ْع ُدَ 12 .و َل َ
َذ َه ٍ
ب َو ِف َّض ٍة َو ِحجار ٍة كَريم ٍة َول� آ َلئ َو ِح ْم ُل
ص َو أُا ْر ُجوا ٍن َو َحري ٍر َو ِق ْر ِم ٍز َو ِح ْم ُل ك ُِّل
بو ٍ
الرائح ِة َو ِح ْم ُل ك ُِّل اإ ِ
عو ٍد َط ِّي ِ
ناء عا ٍج
ب ّ
َوك ُِّل اإ ِ
س َو َح ٍ
ناء َخ َش ٍ
ديد
ب ث َمي ٍن َونُحا ٍ
َو ُرخا ٍمَ 13 .و ِح ْم ُل قُ ْرف ٍة َو أامو ٍن َو ُعطو ٍر َو ُم ٍّر
َو ُلبا ٍن َو َخ ْم ٍر َو َزي ٍت َو َس ٍ
هائم
ميذ َو ِح ْن َط ٍةَ ،وب َ َ
َو َغنَماً َو َم ْركَبا ٍ
فوس ب َ َش ٍر.
ت َو أا ْجسا َد َونُ َ
َ 14وفَوا ِك ُه َش ْه َو ِة نَف ِْس ِك َذ َهبَ ْت َع ْن ِك،
هي ضا َع ِم ْن ِكَ ،و َل ْن يجِ َدهُ
هي ب َ ٍّ
َوك ُُّل َش ٍّ
ِ
أايضاً
استَ ْغنوا
هؤل�ء ال ُّت ّجا ُر 15 ،ا َّلذي َن ْ
عيد يَقومو َن ِل َخو ِ
ِم ْنها ِم ْن ب َ ٍ
ف َعذابِها
َوي ْبكو َن َوينوحو َن 16 ،قائلي َنَ ‘ :و ٌ
يل!
َو ٌيل! أايَّتُها ال َمدينَ ُة ال َعظي َم ُة ال ُمتَ َس ْر ِبلَ ُة
ص َوال� أُ ْر ُجوا ِن َوال ِق ْر ِم ِز ،ال ُم َح ّلا ِة
بِالبو ِ
ب َو ِ
ب َّ
ِالذ َه ِ
لئ،
الحجار ِة الكَري َم ِة َواللا آ ِ
نى ِمث ُْل
ِل�أنَّ ُه في سا َع ٍة وا ِح َد ٍة َخ ِر َب ِغ ً
هذا!’ َ 17وك ُُّل ُربّا ٍن َوك ُُّل ُم ْب ِح ٍر اإلى َمكا ٍن
َوك ُُّل َسفّا ٍن َوك ُُّل َم ْن في البَ ْح ِر ي َ ْع َملو َن
َع ْن ب ُ ْع ٍد قامواَ 18 ،و َص َرخوا َو ُهم َيرو َن
ُدخا َن ا ْح ِترا ِقها قائلي َنَ ‘ :م ْن ِه َي ِمث ُْل ِت ْل َك
راب َعلى
ال َمدينَ ِة ال َعظيم ِة؟’ َ 19و َحثَوا ال ُّت َ
ُر ِ
وص َرخوا َو ُهم ي ْبكو َن َوينوحو َن
ؤوسه ِْم َ
يل! َو ٌ
قائلي َنَ ‘ :و ٌ
يل! أايَّتُها ال َمدينَ ُة
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استَ ْغنى ا َّلذي َن َل ُهم
ال َعظي َم ُة ا َّلتي فيها ْ
ُس ُف ٌن في البَ ْح ِر ِم ْن ِع ِّزهاِ ،ل�أنَّ ُه في سا َع ٍة
ماء
وا ِح َد ٍة َخ ِرب َ ْت20 .ا ْش َمتي بِها أايَّتُها َّ
الس ُ
ِياءِ ،ل� أ َّن
َو أايُّها ال َملائكَ ُة َو ُّ
الر ُس ُل َوال�أنْب ُ
الل َه يَدي ُن َدينونَتُكُم ِم ْنهاَ 21 » ’.و َح َم َل
َم ٌ
الرحى َعظيماً َو أا ْلقى
لاك َح َجراً كَ َح َج ِر َّ
في البَ ْح ِر ،قائلا ً« :هكَذا ِب ُع ْن ٍ
ف َستُ ْلقى
باب ُِل ال َعظي َم ُة َو َل ْن تو َج َد فيما ب َ ْع ُد.
وت ضا ِربي َن بِالقَيثار ِة َو ُم َغ ّني َن
َ 22و َص ُ
َو ُم َز ِّمري َن َونا ِفخي َن بِال�أبْوا ِق َل ْن ي ُ ْس َم َع
ِ
فيك فيما ب َ ْع ُدَ .و أا ُّي حا ِذ ٍق في أايَّ ِة ِصناع ٍة
َل ْن يو َج َد ِ
حى
فيك فيما ب َ ْع ُدَ ،و َص ُ
وت َر ً
َل ْن ي ُ ْس َم َع ِ
فيك فيما ب َ ْع ُدَ 23 .ونو ُر ِسرا ٍج
َل ْن يُرى ِ
س
وت َعري ٍ
فيك فيما ب َ ْع ُدَ .و َص ُ
س َل ْن ي ُ ْس َم َع ِ
فيك فيما ب َ ْع ُدِ .ل� أ َّن
َو َعرو ٍ
ضِ .ل�أنَّ ُه
ماء ال� أ ْر ِ
تُ ّجا َر ِك كانوا ُع َظ َ
ب ِِس ْح ِر ِك َض َّل ْت ك ُُّل ال� أُ َم ِمَ 24 .وفيها ُوج َِد
َد ُم ال�أنْب ِ
ِياء َوال ِق ّديسي َن َوك ُُّل ا َّلذي َن ُذبِحوا
َعلى ال� أ ْرض.
ب َ ْع َد ِ
هذ ِه َس ِم ْع ُت َصوتاً َعظيماً
الس ِ
ماء قائلي َن:
ِل َج ْم ٍع كَثي ٍر في َّ
لاص َوال َم ْج ُد َوالكَرا َم ُة
«هليلويا .ال َخ ُ
ِل إ�لهِناِ 2 ،ل�أنَّها َح ٌّق َوعا ِدل ٌة أاحكا ُم ُهِ ،ل�أنَّ ُه
الزا ِنيَ َة ال َعظي َم َة ا َّلتي أاف َْس َد ِت ال� أ ْر َض
دا َن ّ
َوانْتَ َص َف ِل َد ِم َع ِبيَ ِد ِه ِم ْن ي َ ِدها».

19

2:19–20:18

من َزنْ َگنتا َزنْ َگنوا ك ْل َهو ْذ
َمدي ِنة َعظي ِمة ْ
ف سا َعة
َل ع ْند ْن َس ّف ْ
ينات ف َالبحرْ ،و َ
خربتْ .اش َمتوا ِفيا يا َسماوات
وح ِدة
ْ
ْ
ِ
ِ
من
ْويا َملايكةْ .اش َمتوا فيا يا رس ْل َوان ِبياْ ،
كن منّا » ’.وشَ َق ْل واِح ْد
َل الله اَأ َخ ْذ َحي ْف ْ
َملا ْك كافْ كَما َح َجرة َرحى ْگبيرِة ،و َك ّبو
ف َالبحر ْوقالْ :كذاِ « ْب َحيل ْوق ِّوة َت
ت ْن َك ْب باب ْل هاك ال َمدي ِنة ال َعظي ِمة ْوم ُو ت ْر َج ْع
ت ْط َل ْع َل و ّچ ال ّدنْي ِاَ .صوت عشّ اق يدقّو ْن
زانات
خين پ ُو َر ْ
ف ال َط ْنب ُو ْ
رات ،و ْم َغ ْنچ ِّية ْون ّف ِا ْ
ما َب ْق ي ْنسم ْع ِ
صاحب َصن َعة
فيك َك ْر ْة لخْ .و
ْ
ْوكا ْر ما َبقالو شغ ْل ِ
وت َرحى ما
فيكَ .ص ْ
َب ْق ي ْنسم ْع ِ
يض ّوي
راج ما َبق َ
فيكَ .ضو ْس ْ
َع َل ِ
وت َخ َتن ْو َعروس ما َب ْق ي ْنسم ْع
يكَ .ص ْ
تج ِ
ِ
ض،
من َل كانوا ّ
فيكْ .
ارك ْگباريّة الا َ ْر ْ
و ْبسح ْر ِك انْ َغشّ وا ك ّل الا َم ْمِ .فيا َسرى َدمّ
ّيسينْ ،و َدم ك ْل َهو ْك َل انْ َذ َبحوا
الاَنْ ِبيا وال َقد ْ
ض».
َع الا َ ْر ْ
20

21

22

23

24

19

وت َأا ّم ْة ن ِاس
َب ْعدا ،سم ْع ُت َص ْ
السما ويقولو ْن:
ْگبيرِة َيرتْلو ْن ف َّ
لاص والق ِّوة وال َم ْج ْد وال َك ِ
رامة
«هاليل ُوياَ .
الخ ْ
لاإ ْلهناَ .ح ّقان ِّية ْوعادلِة ك ّل ْاحكاموَ .ح َك ْم
فاجرة ال ّ ْگبيرِة َل َف َسدت اخْ لاق اَهل
َعلاك ْ
يف َعبيدو َل
الا َ ْرض ْبفَجارتاَ ،و َ
اخ ْذ َح ْ
َكت َد ّم ْن».
َق َتلتن ْو َسف ْ
2
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ْو َك ْر ْة لخْ قالوا« :هاليل ُوياْ .ودخّانا كا ْن
دينَ ».وو َقعوا الا َ ْر َبع
ي ْط َل ْع َل اَأ َب ْد الا آ ْب ْ
يوانات َع الا َ ْرض،
ْوعشْ رين خْ ت ّيا ْر والا َ ْر َب ْع َح ْ
ْو َس َجدوا َلالله الق ِاع ْد َع ال َع ْرش ْوهنّ ِا
وت
ين هاليل ُوياْ ».و َط َل ْع َص ْ
يقولو ْن« :اآ ّم ْ
«س ْبحوا لاإ ْلهنا يا َعبيدو
م ال َع ْرش يقولَ :
تن َل تْخافو ُه زغار و ْگبا ْر».
كن ،وانْ ْ
كلّ ْت ْ
وت
وت اَأ ّم ْة ن ِاس ْگبيرِة كَما َص ْ
ْوسم ْع ُت َص ْ
َم ّي ِات ْكثير ْوقراِقي ْع َقو ِّية يقولو ْن« :هال ِيل ُويا.
َم َلك ال َّر ّب الاإ ل ْه ضابط الك ْل .ن ْف َر ْح
ونْ َهله ْل ونْ َس ّب ْح لل َّر ْبَ .ع ْرس الخاروفْ
بس
جا ،وال َعروس ت َْج َّه ْ
زت .وانْ َع َط ْت َت ت ْل ْ
ّيسين
كتّا ْن فاخ ْر طاه ْرَ ،هالكتّان ا ْعمال ال َقد ْ
تن َهوك
تبَ ‘ :هن ّي ْ
واِْ ».وقا ْل لي« :ا ْك ْ
ين لَع ْرس الخاروفْ » ’.وقا ْل لي:
الم ْد ِع ّي ْ
« َه ِ
الكلامي َل اقو ْل ْ
لك َح ّق ْو ْ
سدق ن ِا،
ِ
عت قدّام ْاج َريو َت
كلامي اَلله ن ِاَ ».وو َق ُ
ْاسج ْدلو ،قا ْم قا ْل لي« :لاْ ،
بالك وايّاك،
كَماي كَماكْ ،وكَما اأ ْ
خوتك َل يشْ َهدو ْن
من َل شَ ها ِد ْة َيس ُو ْع
لَ َيس ُوعَْ ،لالله ْاسج ْدْ ،
السما،
ي ِا ُروح النّب ِّوةْ ».و َطلَّ ْع ُت انْ َف َتحت َّ
ض ،والق ِاع ْد َع َليو ي ْت َس ّمى
والّا ْحصان اَ ْب َي ْ
اَأمين ْو ْ
رب.
سادق ،و ْب َعد ْل ْ
يحك ْم ويح ِا ْ
َعي َنيو كَما لَ ْهب ْة نارْ ،و َعلى راسو تيجان
3

4

5

6

7

8

9

10

11
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َ 3وثا ِنيَ ًة قالوا« :هاليلوياَ .و ُدخانُها
الشيوخُ
ي َ ْص َع ُد اإلى أَاب َ ِد ال�آبِدي َن4 ».و َوقَ َع ُّ
وانات ال� أ ْرب َ َع ُة
ال� أ ْرب َ َع ُة َوال ِع ْشرو َن وال َحيَ ُ
ش
س َعلى ال َع ْر ِ
ساجِدي َن لل ِه الجا ِل ِ
قائلي َن« :ا آمي َن .هاليلوياَ 5 ».و َخ َر َج
ش يَقو ُلَ « :م ِّجدوا اإل َهنا
وت ِم َن ال َع ْر ِ
َص ٌ
يا َجمي َع َع ِبيَ ِد ِه وِخائفي ِه ِصغاراً َو ِكباراً».
َ 6و َس ِم ْع ُت ك ََصو ِت َج ْم ٍع كَثي ٍرَ ،وك ََصو ِت
ِميا ٍه كَثي َر ٍةَ ،وك ََصو ِت ُرعو ٍد قَويَّ ٍة تَقو ُل:
الر ُّب اإل ُهنا
«هاليلوياِ .ل�أنَّ ُه قَ ْد َملَ َك َّ
الض ُ
ابط الك َُّلِ 7 .لن ْف َر ْح َونَتَ َه َّل ْل َو ْلنُ ْع ِط ِه
ّ
أ
أ
َم ْجداًِ ،ل�نَّ ُه قَ ْد اتى ُع ْر ُس ال َخرو ِ
ف
َوا ْم َر أاتُ ُه ه َّي أَا ْت نَف َْسهاَ 8 .و أُا ْع ِطيَ ْت أا ْن
البوص ُه َو
تَ ْلبَ َس بوصاً ب َ ِه ًّيا َونَ ِق ًّياِ ،ل� أ َّن
َ
ات ال ِق ّديسي َنَ 9 ».وقا َل لي« :اكْتُ ْب:
َمبَ ّر ُ
‘طوبى ِل َّلذي َن اإلى َع ِ
س ال َخرو ِ
ف
شاء ُع ْر ِ
ُهم َم ْد ُع ّوو َنَ » ’.وقا َل لي« :كَ ِلماتي ِ
هذ ِه
مات الل ِهَ 10 ».و َوقَ ْع ُت
الصادق ُة ِه َي كَ ِل ُ
ّ
أ
ِع ْن َد قَ َد َمي ِه ل� ْس ُج َد َل ُه .فَقا َل لي« :ل�.
ظير اإخ َْو ِت َك ا َّلذي َن َل ُهم
ظير َك أاناَ ،ونَ ُ
نَ ُ
اس ُج ْدِ ،ل� أ َّن َشها َدةَ
َشها َدةُ يَسو َع .لل ِه ْ
ماء
روح ال ُّن َّبو ِةَ 11 ».و َر أا ُ
يَسو َع ِه َي ُ
يت َّ
الس َ
ض والجا ِل ُس
َمفْتو َح ًةَ ،واإذا ف ََر ٌس أابْيَ ُ
الصا ِد َق َوبالب ِِّر
َعلَي ِه ي ُ ْدعى ال�أمي َن َو ّ
يَدي ُن َويُحا ِر ُبَ 12 .عيناهُ كَلهي ِ
ب نا ٍر،
َثيرةٌَ ،و َل ُه أا ْسما ٌء
َو َعلى َر ْأا ِس ِه تيجا ٌن ك َ
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ْتوب ل� أا َح َد ي َ ْع ِرفُ ُه اإلّ�
َمكْتوب َ ٌة َوا ْس ٌم َمك ٌ
ُه َوَ 13 .و ُه َو ُمتَ َس ْرب ٌِل ِبثَو ٍ
ِالد ِم
ب ُم َض َّم ٍخ ب َّ
َوي ُ ْدعى ا ْس ُم ُه «كَ ِل َم َة الل ِهَ 14 ».وال� أ ْجنا ُد
الس ِ
ماء كانوا ي َ ْتبَعونَ ُه َعلى
ا َّلتي في َّ
ض ،ل�بِسي َن بوصاً أابْيَ َض نَ ِق ًّيا.
َخي ٍل بي ٍ
ض ذو َح َّدي ِن
يف ما ٍ
َ 15و ِم ْن فَ ِم ِه ي َ ْخ ُر ُج َس ٌ
ِب ِه َسيَ ْض ِر ُب ال� أُ َم َمَ ،و ُه َو َسيَ ْرعا ُهم ِبقَضي ِ
ب
َح ٍ
دوس َم ْع َصرةَ َخ ْم ِر غ ََض ِ
ب
ديدَ ،و ُه َو ي َ ُ
الضاب ِ
ط الك َُّلَ 16 .و َل ُه َعلى
ِر ْج ِز الل ِه ّ
ث َو ِب ِه َو َعلى فَ ْخ ِذ ِه أا ْسما ٌء َمكْتوب َ ٌةَ « :م ِل ُك
ال ُم ِ
يت َملاكاً
لوك َو َر ُّب ال� أ ْربا ِ
بَ 17 ».و َر أا ُ
سَ .و َص َرخَ ب َِصو ٍ
ت
وا ِحداً قائماً في َّ
الش ْم ِ
َعظي ٍم قائلا ً ِلك ُِّل ال ُّطيو ِر ال ّطائر ِة في وس ِط
ماءَ « :هلُ ّموا اإلى ال َع ِ
الس ِ
شاء ال َعظي ِم،
َّ
18
أ
َع ِ
حوم ُم ٍ
حوم
لوك َو ُل َ
شاء الل ِهِ .لتَاكُلوا ُل َ
ُر َؤ ِ
ساء أُالو ٍ
حوم َخي ٍل
حوم أا ْقو َ
ِياء َو ُل َ
ف َو ُل َ
حوم الك ُِّل أا ْحراراً
َوالجا ِلسي َن َعلَيها َو ُل َ
يت
ماءَ 19 ».و َر أا ُ
َو َعبيداًِ ،صغاراً َو ُع َظ َ
ش َو ُم َ
ض َو أا ْجنا َد ُهم
الو ْح َ
لوك ال� أ ْر ِ
َ
س
ُم ْجتَ ِمعي َن ِليُحا ِربوا الجا ِل َس َعلى ال َف َر ِ
20
بي
َو ُج ْن َدهَُ .وقُ ِن َص َ
الو ْح ُش َو َم َع ُه ال َّن ُّ
اب ا َّلذي َصنَ َع أاما َم ُه اآيا ٍت بِها أا َض َّل
الك َّذ ُ
ش َوا َّلذي َن َس َجدوا
الو ْح ِ
ا َّلذي َن أا َخذوا ِس َم َة َ
ِل َصنَ ِم ِهَ .و َح َّيي ِن أُا ْل ِق َي ال�ثْنا ِن اإلى ب ُ َحير ِة

20-13:19

توب اأ َّح ْد
ْكثي ْر .ل ُه اس ِامي َم ْكتوبِة واس ْم َم ْك ْ
م ُو ي ْعرفو َغيرو .وكا ْن ِلابس ْزبو ْن َم ْنق ُو ْع
واسمو «ك ْلمة اَلله ».و َع ْس َك ْر
ف الدَّمْ ،
بيض
السما راِ ْك ْ
بين َعلى ْحصونِة ْ
َل ف َّ
ض.
ي ْمشَ و ْن َخ ْلفوِ ،لا ْب ْ
سين كتّا ْن طاهر اَ ْب َي ْ
يف حا ْد ل ُه َحدَّين
من ث ّمو َس ْ
وكا ْن ط ِال ْع ْ
رب ِفيو الا َمم ْويحكمن ْب َعصايِة
ْبشا ْن يضْ ْ
ويدوس َم ْع َصر ْة َغ َضب اَلله
من َحدي ْد،
ْ
ْ
توب َعلى ْزبونو
ضابط الك ْل .وكا ْن َم ْك ْ
ْو َعلى َج ْنبو اس ِامي َم ْكتوبِةَ « :ملك الملوك
يت َملا ْك قاي ْم ف
بابَ ».وا َر ُ
ْو َرب الا ْر ْ
ساح َعلى
س .و ْب َص ْ
وت ع ِالي ْكثي ْر ْ
الشَّ ْم ْ
السما ْوقالْ:
نص َّ
ك ّل ال ّ ْطي ُو ْر َل تْط ِي ْر ف ّ
« َتعوا الْ َت ّموا لل َعشا ال َعظي ِمةَ ،عشات اَلله.
َت تا ْكلو ْن لَ ْحم ْة ملوك ْولَ ْحم ْة ُر َوسا
رين ،لَ ْحم ْة َخيل
األوف ْولَ ْحمة ْقواي ج ّب ِا ْ
ْوخ ّيالتا َمعاْ ،ولَ ْحمة الك ّلْ ،اسياد ْو َعبيد،
الو ْحش
ْزغا ْر و ْگبا ْرَ ».وا َر ُ
يت هاك َ
للح ْر ْب،
ض ْ
يوشن م ْل َت ّم ْ
وج ْ
ين َ
ْوملوك الا َ ْر ْ
كب َع ال ّ ْحصا ْن
َت يح ِاربو ْن هاك ال ّراِ ْ
يسرا هاك ال َو ْحش ْونَبي
ْ
وجيوشوَ .وو َقعوا َ
ِ
يسي قدّامو
الگ ّذا ْب َل َمعو ،ها ْك َل كان َ
رايب ويج ْر َخ ْلف
َع ْ
لامات َعجايب ْو َغ ْ
الباط ْل ك ْل َهو ْذ َل ق ْبلوا ي ْنخ ْتمون ْبخاتم
ال َو ْحشْ ،و َهو ْذ َل َس َجدوا لَتمثالوْ .وكذاِ
ف َب ْحرة النّا ْر َل شَ عيلا
ينتن َ
َطيبين انْ َك ّبوا ا ْث َن ْ
13

14

15

16

17

18

19

20
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كب َع
والبق ِّية انْ َق َتلوا ْب َسيف ال ّراِ ْ
َك ْبري ْدَ .
من ث ّموْ ،وك ّل
ال ّ ْحصا ْن ،ها ْك َسيف الطّ ِال ْع ْ
متن.
من لَ ْح ْ
ال ّ ْطي ُو ْر ش ْبعوا ْ
21

20

السما ْو َمعو
َوا َر ُ
يت َملا ْك ي ْن َز ْل م َّ
م ْفتاح اله ِّوة ْوح ِام ْل ف ايدو
ين ،هاك َح ّية
َزنْجير ْگبي ْر .ومسك ال َتنّ ْ
الا َ َّول ِّية ،رامي الشَّ ر والشّ ِيطا ْنْ ،
هاك َل
ف َس ِنة.
غش َض َّي ْع ك ّل ال ّدنْي ِاْ ،و َزنْ َجرو اَألْ ْ
ْ
و َك ّبو ف اله ِّوة َق َف ْل َع َليو ْو َخ َتم القفل،
يض َّي ْع ك ّل الا َم ْم ،دي
يغش َ
ْبشا ْن لا َبقى ّ
ف َس ِنة تخْ َلص ْوت ْن َتمْ .و َب ْعدا،
من َهالاَألْ ْ
لَ ْ
يت ْعروش
َت ي ْت َفلَّت ْش َو ِّي ْة َو ْق ْتَ .وا َر ُ
واح
يحكمو ْن ،وا ْر ْ
ْوق ْعدوا َع َليا وانْ َع َطوا َت ْ
روسن لَخاط ْر شَ هاد ْة
عت
َهو ْذ َل انْ َق َط ْ
ْ
س َل
َيس ُوعْ ،ولَخاط ْر ك ْلمة اَللهْ .و َهو ْك ن ِا ْ
ما َس َجدوا لل َو ْحش ْولا لَت ْمثالوْ ،وما ق ْبلوا
ي ْنخ ْتمون ْبخاتمو َعلى ْجب ِينن ْولا َعلى
لف
ايدنْ .وطابوا ْو َم َلكوا َم ْع َم
سيحن َهالا َ ْ
ْ
يتين ما طابوا .م ُو يطيبو ْن
َس ِنةْ .وباقي ال َم ْ
لف َس ِنة .هاي ي ِا
َل م ُو تخْ َلص ْوت ْن َت ْم َهالا َ ْ
ّيس واِ َل
اَأ َّول ْقي ِا ِمةَ .هن ّيتو ،طوباوي ْو َقد ْ
لهن
َصيب َ
ف اَأ َّول ْقي ِا ِمةَ .على َهو ْك َل ْ
ل ُه ن ْ
لي ك ََه َنة
َصيب ،ث ِاني َم ْ
ن ْ
وت مالو س ْل َطةَ ،ب ِ
لف
اَلله ْو َمسيحو ن ِاْ ،وي ْملكو ْن َمعو َهالا َ ْ
لف َس ِنة،
َس ِنة .واَأي َم ْت َل خ ْل ْ
صت َهالا َ ْ
2

3

4

5

6

7

785

ال ّنا ِر ال ُم َّت ِق َد ِة بِال ِك ْبري ِتَ 21 .والباقو َن قُ ِتلوا
الس ِ
ب َِس ِ
يف
س َعلى الف ََر ِ
يف الجا ِل ِ
سَّ ،
الخا ِر ِج ِم ْن فَ ِم ِهَ ،وك ُُّل ال ُّطيو ِر َش ِب َع ْت
ِم ْن ُلحو ِمهِم.
الس ِ
ماء
َو َر أا ُ
يت َملاكاً نا ِزل� ً ِم َن َّ
ْتاح ال ُه َّو ِة َو ِس ْل ِسلَ ٌة
َو َم َع ُه ِمف ُ
َعظي َم ٌة في ي َ ِد ِهَ 2 .وقَبَ َض َعلى ال ِّت ّني ِن،
ال َح َّي ِة ال�أولى ،ا َّلذي ُه َو ال ُم ْشتَكي
الشيطا ُن ا َّلذي أا َض َّل ك َُّل ال َم ْسكونَ ِة،
َو َّ
َوق َّي َدهُ أا ْل َف َسنَ ٍةَ 3 .و أا ْلقاهُ في ال ُه َّو ِة
َو أا ْغلَ َق َو َختَ َم َعلَي ِه ِلئَ ّلا ي ُ ِض َّل ال� أُ َم َم ِم ْن
السنو َن ال� أ ْل ُف}َ .وب َ ْع َد
ب َ ْع ُد { َح ّتى تَ ِت َّم ّ
ِ
يت ُعروشاً
هذ ِه ي ُ ْطلَ ُق َزماناً قَليلا ًَ 4 .و َر أا ُ
فوس
ضاءَ ،ونُ َ
َو َجلَسوا َعلَيها َو أُا ْعطوا قَ ً
ا َّلذي َن قُ ِط َع ْت ُرؤو ُسهم ِم ْن أا ْج ِل َشها َد ِة
يَسو َع َو ِم ْن أا ْج ِل كَ ِل َم ِة الل ِهَ ،وا َّلذي َن
ش َول� ِل َصنَ ِم ِهَ ،و َل ْم
َل ْم ي َ ْس ُجدوا ِل َلو ْح ِ
السم َة َعلى جِبا ِههِم َو َعلى ي َ ِد ِهم،
ي َ ْأاخُذوا ِّ
سيحهم ِ
َوعاشوا و َملَكوا َم َع َم ِ
هذ ِه ال� أ ْل َف
َسنَ ٍة 5 .أ{ا ّما ب َ ِق َّي ُة ال� أ ْم ِ
وات فَلَ ْم يَقوموا
السنَ ِةِ }.
َح ّتى كَ ُمل ِ
هذ ِه ِه َي
ت ال� أ ْل ُف َّ
يس
ال ِقيا َم ُة ال�أولى6 .طوباو ٌِّي ُه َو َو ِق ّد ٌ
صيب في ال ِقيا َم ِة ال�أولىَ .على
َم ْن َل ُه نَ ٌ
ِ
يس ِللمو ِت الثّاني ِم ْن ُس ْلطانٍ.
هؤل�ء َل َ
َول ِك َّنهم كَ َهنَ ُة الل ِه َو َم ِ
سيح ِهَ ،وي َ ْملُكو َن
هذ ِهَ 7 .و َمتى تَ َّم ِ
السنَ ِة ِ
ت
َم َع ُه ال� أ ْل َف َّ
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الشيطا ُن ِم ْن ِس ْج ِن ِه.
السنَ ِة ي ُ ْطلَ ُق َّ
ال� أ ْل ُف َّ
َ 8وي َ ْخ ُر ُج ِليُ ِض َّل ال� أُ َم َم ا َّلذي َن في أا ْرب َ ِع َزوايا
ماجوج ،ا َّلذي َن َع َد ُد ُهم
جوج َو
ال� أ ْر ِ
َ
ضَ ،
ض
ِمث ُْل َر ْم ِل البَ ْح ِرَ 9 .و َص ِعدوا َعلى َع ْر ِ
ض َو أا ْح َدقوا ِب ُم َع ْسكَ ِر ال ِق ّديسي َن
ال� أ ْر ِ
َوبِال َمدينَ ِة ال َم ْحبوب َ ِةَ ،ونَ َز َل ْت نا ٌر ِم َن
الس ِ
ماء ِم َن الل ِه َو أاكَلَ ْت ُهم10 .وال ُم ْشتَكي
َّ
أ
أ
ُ
ا َّلذي ا َض َّل ُهم ا ْل ِق َي في ب ُ َحير ِة ال ّنا ِر
اب،
َوال ِك ْبري ِت َح ُ
بي الك َّذ ُ
يث َ
الو ْح ُش َوال َّن ُّ
َو َسيُ َع َّذبو َن نَهاراً َو َليلا ً اإلى أَاب َ ِد ال�آبِدي َن.
يت َع ْرشاً َعظيماً أابْيَ َض َوالجا ِل َس
َ 11و َر أا ُ
َعلَي ِه ا َّلذي ِم ْن َو ْج ِه ِه َه َرب َ ِ
ض
ت ال� أ ْر ُ
ماء َو َم ِ
يت
وض ٌع َل ْم يو َج ْد َل ُهماَ 12 .و َر أا ُ
َو َّ
الس ُ
أ
مام
ال� أ ْم َ
ماء َو ِّ
وات ال ُع َظ َ
الصغا َر قائمي َن ا َ
تاب ا آ َخ ُر فُ ِت َح،
ال َع ْر ِ
شَ .وفُ ِت َح ْت كُتُ ٌب .و ِك ٌ
وات ِم َن ِ
هذ ِه
تاب ال َحيا ِةَ .ودي َن ال� أ ْم ُ
ِك ُ
بِ ،ب َح َس ِ
ال َمكْتوب َ ِة في الكُتُ ِ
ب أا ْعما ِلهِم.
وات ا َّلذي َن فيه.
َ 13و أا ْعطى البَ ْح ُر ال� أ ْم َ
وات ا َّلذي َن
َوال َم ُ
وت َوالهاوِي ُة أا ْع َطيا ال� أ ْم َ
فيهِماَ .ودينوا ك ُُّل وا ِح ٍد ِب َح َس ِ
ب أا ْعما ِل ِه.
وت َوالها ِوي َ ُة أُا ْل ِقيا في ب ُ َحير ِة ال ّنا ِر.
َ 14وال َم ُ
وت الثّاني ،ب ُ َحيرةُ ال ّنا ِر.
هذا ُه َو ال َم ُ
َ 15واإ ْن أا َح ٌد َل ْم يو َج ْد في ِكتا ِ
ب ال َحيا ِة،
أُا ْل ِق َي في ب ُ َحي َر ِة ال ّنا ِر.
ديدة ً َو أا ْرضاً
ماء َج َ
َو َر أا ُ
يت َس ً
ماء ال�أولى
َج َ
ديدةًِ ،ل� أ َّن َّ
الس َ
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من َح ْبسو .وي ْط َل ْع َت
َت ي ْت َفلَّت الشّ ِيطا ْن ْ
ض،
يض ّيع الا َم ْم َ
يغش َ
ف ا ْر َب ْع َقراني الا َ ْر ْ
ّ
للح ْر ْبَ ،هو ْذ
جوج ْوماجوج ،ويل ّم ْن َ
َل َعدَد ْن كَما َرمل َالبح ْر .و َط َلعوا َعلى
وسع الا َ ْرضْ ،وح ِا َوطوا م ُو َضع ال َقدّيسين
ْ
ْو َمدينة ال َم ْحبوبِةْ .ونز ْل نا ْر من اَلله م
َلتن .والشَّ ّري ْر َل غَشّ ْن َض َّيعن
السما ْواَأك ْ
َّ
ف َب ْحرة النّا ْر وال َك ْبري ْد ،م ُو َض ْع َل
انْ َك ْب َ
كا ْن ك انْ َك ّب ال َو ْحش ْونَبي الگ ّذابْ ،و َت
يت
دينَ .وا َر ُ
ي ْت َع َّذبون نْهار ْولَي ْل لا َأ َبد الا آ ْب ْ
ض والق ِاع ْد َع َليو ،ها ْك َل
َع ْرش ْگبير اَ ْب َي ْ
والسماْ ،وم ُو َض ْع ما
من ّ
ْ
ض َّ
وچو َه َربت الا َ ْر ْ
يت ال َميتينْ ،گبا ْر و ْزغا ْر،
انْ َو َج ْد ْلنَ .وا َر ُ
بات.
ش .وانْ َف َتحت ْكت ِا ْ
ْ
قايمين قدّام ال َع ْر ْ
ِ
ِ
الحيا ْة.
و ْكت ِا ْب لخ انْ َف َت ْح ،ها ْك لَ ّوا ْكتاب َ
ِ
الكلامي
من َهوك
يتين ْ
وانْ َح َك ْم َع ال َم ْ
مالن.
توبين ف ال ّ ْكت ِابات ْبموجب ا ْع ْ
ال َم ْك ْ
وت
يتين َل ِفيو ،وال َم ْ
والبح ْر ط ِالَ ْع َعطى َم ْ
َ
ِ
ين .وانْ َح َكم َعلى
ْ
يتين َل ف ْ
والهاويِة َع َطوا َم ْ
ِ
وت
ك ْل واح ْد منّن ْبموجب ا ْعمالو .وال َم ْ
فاك َب ْحرة النّا ْر ،ها ْذ واِ
والهاويِة انْ َك ّبوا ْ
توب
ال َموت الثّانيَ .واينا َل ما كا ْن َم ْك ْ
الحياة انْ َك ْب فاك َب ْحرة النّا ْر.
ف ْكت ِاب َ
8

9

10

11

12

13

14

15
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يت َسما ْجدي ِدة َوا ْرض
َوا َر ُ
ْجدي ِدةَ .سما الا َ َّول ِّية َوا ْرض
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9-2:21

والبح ْر ما َبقالو وجو ْد.
الا َ َّول ِّية راحواَ .
س ،هاك َمدينة ال ّ ْم َقد َِّسة ن ِا ْزلِة
َوا َر ُ
يت الق ْد ْ
من ع ْند اَللهْ ،م َج َّهزِة و ْم َز َّي ِنة كَما
السما ْ
م َّ
وت ع ِالي م
روس لَ َخ َتناْ .وسم ْع ُت َص ْ
َع ْ
السما يقولْ« :هاي َبيت اَلله َمع َالبشَ ر.
َّ
ِ
عن ،هنّا َت يكونو ْن شَ ْعبو ،والله
كن َم ْ
يس ْ
ْو ْ
مسح ك ّل
لهن .وت ْن ْ
عن ويكو ْن اإ ْ
َت يكو ْن َم ْ
وت م ُو ي ْبقى َبعدْ ،ولا
ين .وال َم ْ
ْدم ُو ْع َعي َن ْ
س َو َج ْع ي ْبقى َبع ْد،
حزن ْولا َولْ َولِةَ .ولا ج ْن ْ
رت َهالاأمور الا َ َّول ِّية».
من َل َع َب ْ
ْ
2

3

4

ش« :هاي اَنا اَأ َسوي
ْوقال الق ِاع ْد َع ال َع ْر ْ
من
تبْ ،
ك ْل شي ْجديدْ ».وقال« :ا ْك ْ
َل هاي ِ
كلامي اَأمانِة ْو َح ْق ي ِاْ ».وقا ْل
لف والي ِا ،البدايِة
لي:
ْ
«صارت .اَأنا واِ الا َ ْ
والنّهايِة .هاك الع ْطشان اَنا َت ا ْع ِطيو َمي
ْلب َت
َعين َ
لاش .ها ْك َل يغ ْ
الحياة ْم َب ْ
يو َر ْث َهو ْذ كلّ ْنَ ،وانا اكونْلو اَلله ْوه ّواِ َت
يفين والم ُو اَأمينين،
س َ
الخ ّو ْ
يكون ا ْبنيَ .ب ّ
ْلين وال ّزانْيين،
سين وال ّدنْسين ،القات ْ
النّ ْج ْ
الاصنامْ ،وك ّل الدّج ِالين
ال ّسح ِارين ْوع ّب ِادين ْ
َصيبن فاك َالب ْح َرة ال َم ْسج ُو َرة
بين ن ْ
الگ ّذاِ ْ
بالنّا ْر وال َك ْبري ْد ،هاي لَ ّي ِا ال َموت الثّاني».
السب ْع َم ِ
لايكةَ ،هو ْك
ْوجا واِح ْد ْ
من َهوذ َّ
5

6

7

8

9
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َوال� أ ْر َض ال�أولى َذ َهبَتاَ ،والبَ ْح ُر ل� يو َج ُد
2
أ
ليم
ب َ ْع ُدَ .وال َمدينَ ُة ال ُمق ََّد َس ُة او ُر َش ُ
الس ِ
ماء ِم ْن
ال َج َ
ديدةُ َر أايتُها نا ِزل ًة ِم َن َّ
س ُم َزيَّنَ ٍة ِلبَ ْع ِلها.
ِع ْن ِد الل ِه ُم َه َّي أاة ً كَ َعرو ٍ
الس ِ
ماء يَقو ُل:
َ 3و َس ِم ْع ُت َصوتاً َعظيماً ِم َن َّ
« ُه َوذا َم ْسكَ ُن الل ِه َم َع البَ َش ِرَ .و َسيَ ْسكُ ُن
َم َع ُهم َو ُهم َش ْعبَ ُه َسيَكونو َنَ ،والل ُه نَف ُْس ُه
َم َع ُهم َسيَكو ُن َل ُهم اإلهاًَ 4 .و ُه َو َسيَ ْم َس ُح
وت َل ْن يَكو َن
ك َُّل َد ْم َع ٍة ِم ْن ُعيو ِنهِمَ .وال َم ُ
ب َ ْع ُدَ .ول� ُح ْز ٌن َول� ُصراخٌ َول� أا َل ٌم يَكو ُن
ب َ ْع ُدِ ،ل� أ َّن ال�أُمو َر ال�أولى قَ ْد َعبَ َر ْت».
ش« :ها
َ 5وقا َل الجا ِل ُس َعلى ال َع ْر ِ
أانَذا أا ْصنَ ُع ك َُّل ال� أ ْش ِ
ديدةًَ ».وقا َل:
ياء َج َ
«اكْتُ ْبِ ،ل� أ َّن ِ
هذ ِه الكَ ِل ِ
مات أامينَ ٌة
َوصا ِدقَ ٌةَ 6 ».وقا َل لي« :صا َر ْت ِ
هذ ِه
الياء ،البِداي َ ُة
ال�أمو ُر .أانا ال� أ ِل ُف َو ُ
َوال ِّنهاي َ ُة .أانا َس أُا ْعطي ال َع ْطشا َن ِم ْن ِ
ماء
بوع ال َحيا ِة َم ّجاناًَ 7 .م ْن ي َ ْغ ِل ْب ي ِر ْث
ي ُ ْن ِ
ِ أ
لي ابْناً.
هذ ِهَ ،واكو ُن َل ُه اإلهاً َو ُه َو يَكو ُن َ
َ 8و أا ّما الخائفو َن َوغ َُير المؤ ِمني َن َوال ُخطاةُ
الس َح َرةُ
الزناةُ َو َّ
الرجِسو َن َوال َقتَلَ ُة َو ُّ
َو َّ
َو َعبَ َدةُ ال�أوثا ِن َوك ُُّل الك َّذابي َن فَنَصيبُ ُهم
في البُ َحير ِة ال ُم َّتقد ِة بِنا ٍر َو ِك ْبري ٍ
ت،
وت الثّانيَ 9 ».و أاتى
ِت ْل َك ا َّلتي ِه َي ال َم ُ
الس ْب َع ِة ا َّلذي َن َل ُهم
وا ِح ٌد ِم َن ال َملائكَ ِة َّ
الض َربا ِت
الس ْب َع ُة ال َم ْلاأى ِم َن َّ
ُ
الجامات َّ
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خير ِةَ ،وتَكَ َّل َم َمعي قائلا ً:
َّ
الس ْب َع ِة ال� أ َ
أ
أ
روس ا ْم َراةَ ال َخرو ِ
ف».
« ُهلُ َّم فَا ِري َ َك ال َع َ
10
ِالرو ِح اإلى َجبَ ٍل َعظي ٍم َوعا ٍل
َو أا َخ َذني ب ّ
أ
أ
ليم نا ِزل ًة
َواراني ال َمدين َة ال ُمق ََّد َس َة او ُر َش َ
الس ِ
ماءِ ،م َن الل ِهَ 11 .ولها َم ْج ُد
ِم َن َّ
الل ِه ك ٍ
هي ي ُ ْش ِب ُه َجو َهرة ً ث َمين ًة
َضوء ب َ ٍّ
ج ًِّدا ،كَ َح َج ِر ي َ َش ٍ
ب ي ُ ْش ِب ُه الكريستا َل.
12
ظيم َوعا ٍل َل ُه اثْنا َع َش َر باباً
َلها سو ٌر َع ٌ
َو َعلى ال�أبْوا ِ
ب اثْنا َع َش َر َملاكاًَ ،و أا ْسما ٌء
ماء قَبائ ِل اإ ْس َ
رائيل
َمكْتوب َ ٌة َعلَيها ِه َي أا ْس ُ
واب ث َلاث َ ٌة،
ال�ثْني َع َش َرِ 13 .م َن َّ
الشر ِق أابْ ٌ
واب ث َلاث َ ٌةَ ،و ِم َن ال َجنو ِ
ب
َو ِم َن ِّ
الشما ِل أابْ ٌ
واب ث َلاث َ ٌةَ ،و ِم َن ال َغ ْر ِ
واب ث َلاث َ ٌة.
ب أابْ ٌ
أابْ ٌ
َ 14و ِلسو ِر ال َمدينَ ِة اثْنا َع َش َر أاساساً،
ماء ُر ُس ِل
َو َعلَيها اثْنا َع َش َر ا ْسماً ِه َي أا ْس ُ
ال َخرو ِ
ف ال�ثْني َع َش َرَ 15 .وا َّلذي كا َن
ْياس ،قَ َصب ُة
يَتَكَ َّل ُم َمعي كا َن َم َع ُه ِمق ٌ
َذ َه ٍ
قيس ال َمدين َة َو أابْوابَها َوسو َرها.
بِ ،ليَ َ
شيد ْت ،طو ُلها
َ 16وال َمدينَ ُة ُم َربَّ َع ًة َ
قاس ال َمدينَ َة بِالق ََصب ِة
ِبق َْد ِر ال َع ْر ِ
ضَ .و َ
َعلى َمدى اثْني َع َش َر أا ْل ِ
ف َغ ْل َو ٍة.
وطو ُلها َو َع ْر ُضها َوا ْر ِتفا ُعها َمتَسا ِوي َ ٌة.
قاس سو َرها ِمئ ًة َو أا ْربَعاً َو أا ْربَعي َن
َ 17و َ
راع ال إ�نْسا ِن ا َّلذي ُه َو
ِذراعاً ِب ِمقْيا ِ
س ِذ ِ
قياس ال َم ِ
لاكَ 18 .وب ُ ْنيا ُن سو ِرها ي َ َش ٌب
ِم ُ
جاج ال َّن ِق َّي.
الز َ
َوال َمدينَ ُة َذ َه ٌب نَ ِق ٌّي ي ُ ْش ِب ُه ُّ

18-10:21

داح م ْتل ِّية اآِخ ْر َسب ْع َض ْربات
عن َسبع ا ْق ْ
َل َم ْ
ْو َحكى َمعي ْوقا ْل ليَ « :تعا َت َاو ّريك
روسَ ،م ْر ْة هاك الخاروفْ َ ».وو ّداني
ال َع ْ
بال ّر ُوح ْوط ِالَ ْعني َعلى َج َبل ْگبير ْوع ِالي،
هي ت ْن َز ْل
ْو َر ّواني َمدينة ال ّ ْم َقد َِّسة ،الق ْدسْ ،و ّ
من ع ْند اَلله ،ب َمجد اَلله ،كَما
السما ْ
م َّ
نج ِمة ت ْل َمع ْوت ْب ْ
رق ،كَما َجو َه َرة غالِّة ْكثي ْر،
ْ
ِ
كَما َح َجر َاليشَ ْب لَ ّوا كَما الجا ْم .كا ْن
ناعش باب
َحولا حايط ْگبير ْوع ِالي ِفيو ا ْث ْ
توب َع َلين
ناعش َملا ْك َم ْك ْ
ْو َع الا ْبواب ا ْث ْ
اس ِامي ا ْثناعش ْاس ْ
باط َبني ْاسرائي ْل ،ث َّث
ا ْبواب م الشَّ رقْ ،وث َّث ا ْبواب م الشّ مال،
واب م
واب م الق ْبليْ ،وث ّ
ْوث ّ
َث ا ْب ْ
َث ا ْب ْ
ساس
ناعش اَأ ْ
ال َغ ْر ْب .ولَحايط ال َمدي ِنة ا ْث ْ
توب َع َلين اس ِامي َتلامي ْذ الخاروف
َم ْك ْ
يحكي َمعي
ناعش .وها ْك َل كا ْن ْ
الا ْث ْ
يقيس ِفيا
ياس َت
ْ
كا ْن َمعو َعصاية ْق ْ
ال َمدي ِنة وا ْبوابا ْوحايطا .وال َمدي ِنة ْم َر َّب َعة ي ِا
طولا ْم َق ْد ع ْرضاْ .وقاس ال َمدي ِنة بال َعصايِة
ف،
ناعش اَألْ ْ
َعلى ا ْثناعش ْاسطادي ُو ْن اَأبو ا ْث ْ
وقاس
ضن.
طول ْوع ْرض ْوعلو ْم َق ْد َب ْع ْ
ْ
حايطا م ِّية َوا ْر َب ْع َوا ْر ْبعين ْذراع انْسا ْن ،لَ ّواِ
من َح َجر
ْذراع ال َملا ْك .الحايط ْم َع ّم ْر ْ
من َذ َه ْب صافي
َاليشَ ب الغالْ ،وال َمدي ِنة ْ
10

11

12

13

14

15

16

17

18
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2:22–19:21

ساسات سو ِر ال َمدينَ ِة ُم َزيَّنَ ٌة ِبك ُِّل
َ 19و أا
ُ
ساس ال� أ َّو ُل ي َ َش ٌب َوالثّاني
َح َج ٍر كَري ٍمَ .وال� أ ُ
الرا ِب ُع
ٌ
ياقوت أا ْز َر ُق َوالثّا ِل ُث َع ٌ
قيق أابْيَ ُض َو ّ
20
السا ِد ُس
ُز ُم ُّر ٌد .الخا ِم ُس َع ٌ
قيقَ ،و ّ
السا ِب ُع َزب َ ْر َج ٌد َوالثّا ِم ُن
ٌ
ياقوت أا ْح َم ُر َو ّ
أ
ياقوت ا ْصف َُر َو ِ
ب َ ّلو ٌر َوال ّت ِ
العاش ُر
اس ُع
ٌ
قيق أاخ َْض ُر والحادي َع َش َر أا ْسمانْجو ِن ٌّي
َع ٌ
َوالثّاني َع َش َر َج َم ْش ٌت21 .وال�ثْنا َع َش َر باباً
اثْنَتا َع ْشرةَ لؤلؤةً ،ك ُُّل وا ِح ٍد ِم َن ال�أبوا ِ
ب
سوق ال َمدينَ ِة َذ َه ٌب نَ ِق ٌّي
لؤلؤةٌ وا ِح َدةٌَ .و ُ
يت فيها
َالزجا ِجَ 22 .و َهيكَلا ً ما َر أا ُ
ب َ ّر ٌاق ك ُّ
الض َ
ابط الك ُِّل ُه َو َهيكَلُها
الر َّب ّ
ِل� أ َّن َّ
تاج اإلى
روف}َ 23 .وال َمدينَ ُة ل� تَ ْح ُ
{ َوال َخ ُ
س َوال َق َم ِر ليُضيئا َلهاِ ،ل� أ َّن َم ْج َد
َّ
الش ْم ِ
روف.
الل ِه أانا َرهاَ ،و ِسرا ُجها ُه َو ال َخ ُ
َ 24و َستَ ْمشي ال� أُ َم ُم {ا َّلتي خلُ َصت} في
نو ِرهاَ .و ُم ُ
ض ي َ ْجلُبو َن اإ َليها
لوك ال� أ ْر ِ
تَ ْس ِب َح ًة 25 .أوابْوابُها َل ْن تُ ْغلَ َق نَهاراًِ ،ل�أنَّ ُه
َل ْن يَكو َن َل ٌ
يل ُه َ
ناكَ 26 .وي ْجلُبو َن اإ َليها
كرام ال� أُ َم ِمَ 27 .ول� ي َ ْد ُخلُها دنَ ٌس
تَ ْس ِب َح َة واإ َ
َول� َم ْن ي َ ْف َع ُل نَجِ ساً َول� كا ِذ ٌب ،ل� ي َ ْد ُخلُها
ب َحيا ِة ال َخرو ِ
اإلّ� ال َمكْتوبو َن في ِكتا ِ
ف.

اساسات حايط
الصافيَ .و
ْ
كَما جام ّ
ساس َيشَ ْب
ال َمدي ِنة ْم َز َّي ِنة َّ
بالجواه ْر .اَأ َّو ْل اَأ ْ
والثّاني لا َز َور ْد والث ْ
ّالث َح َج ْر َيما ْن وال ّراب ْع
ادس
زم ّر ْد.
والخامس َيشَ ْب غام ْق ّ
والس ْ
ْ
ّامن َج َز ْع
والساب ْع َز َب ْر َج ْد والث ْ
ياقوت اَ ْح َم ْر ّ
والتّاس ْع ياقوت اَ ْص َف ْر والعاش ْر ياقوت اَخْ َض ْر
داعش ياقوت اَ ْصفَر َعلى َحما ْر
والاح
ْ
ْ
ناعش باب
ناعش َج َم ْ
شت .والا ْث ْ
والا ْث ْ
باب َح ّب ْة لولو،
ناعش َح ّب ْة لولو ن ِا ،ك ْل ْ
ا ْث ْ
ْو َطريِق ال َمدي ِنة ال َوس ِي ْع َذ َهب صافي كَما
يت.
الجا ْم .و َهي َك ْل ف ال َمدي ِنة ما ا َر ُ
ّ
ال َّر ْب ضابط الك ْل والخاروفْ َهي َكلا ناِ.
تحتا ْز ،لا للشَّ مس ْولا
و َهال َمدي ِنة م ُو ْ
يض َّوو ْن َع َلياْ :م َض ّوايِة ْب َم ْجد
لل َق َم ْر َت َ
وسروجتا الخاروفْ واِ .والا َم ْم
اَلله ي ِاْ .
ض ،ف َض ّويِتا
َل خ ْلصوا ْوملوك الا َ ْر ْ
ي ْمشَ و ْن ،ويجيبو ْن َم ْجد ْن لها .كَرامة الا َم ْم
ِفيا تْكو ْن .وا ْبوابا م ُو ي ْنق ْفلون ب ْنهارْ ،ولَي ْل
ما في َهون َْك .ويجيبو ْن ل َم ْجد ْوكَرامة
الا َم ْم َل ِفيا .ك ْل شي وسخْ م ُو ي ْدخ ْللا،
يسي َع َم ْل نجسْ ،ولا واِح ْد
لا واِحد َ
توبين ف
ذب .م ُو ي ْدخ ْللا َغير ال َم ْك ْ
ي ْگ ْ
الحيا ْة.
ْكت ِاب الخاروفْ ،كت ِاب َ
َو أاراني ن َ ْه َر ٍ
ماء َح ٍّي ِ
ناص ٍع
و َر ّواني نَه ْر َمي َحي صافي
ش
من َع ْرش اَلله
كالكريستا ِل ي َ ْخ ُر ُج ِم ْن َع ْر ِ
كَما ال ّجا ْم ،ي ْن َب ْع ْ
نص َ
ف .في َو َس ِ
طريِق ال َمدي ِنة الل ِه َوال َخرو ِ
ط سو ِقها
والخاروفْ  .وف ْ
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ضَ ،و َعلى ال َّنه ِر ِم ْن ُهنا َو ِم ْن
ال َعري ِ
ُه َ
ناكَ ،ش َج َرةُ َحيا ٍة تَ ْصنَ ُع اثْنَتَي َع ْشرةَ
ث َ َم َر ٍة ،في ك ُِّل َش ْه ٍر ي ُ ْعطي ك ُُّل وا ِح ٍد
الش َج َر ِة ِل ِش ِ
فاء ال� أُ َم ِم.
وراق َّ
ث َ َم َرتَ ُهَ ،و أا ُ
َ 3و أا ُّي َل ْعنَ ٍة َل ْن يَكو َن ِم ْن ب َ ْع ُدَ .و َع ْر ُش
الل ِه َوال َخرو ِ
ف فيها َسيَكو ُنَ .و َع ُ
بيدهُ
اس ُم ُه
َسيَ ْخ ِدمونَ ُهَ 4 .و َس َيرو َن َو ْج َه ُه َو ْ
َعلى جِبا ِههِمَ 5 .و َل ٌ
يل َل ْن يَكو َن ُه َ
ناك ِم ْن
ب َ ْع ُدَ .و َل ْن يَكو َن َل ُهم حا َج ٌة اإلى نو ِر ِسرا ٍج
نير َل ُهم
َونو ِر َّ
الش ْم ِ
الر َّب ال إ�ل َه ي ُ ُ
سِ ،ل� أ َّن َّ
َو َسيَ ْملُكو َن اإلى أَاب َ ِد ال�آبِدي َنَ 6 .وقا َل لي:
ِ
الر ُّب
«هذ ِه الكَ ِل ُ
مات أامينَ ٌة َوصا ِدقَ ٌةَ ،و َّ
اإل ُه أا ْروا ِح ال�أنْب ِ
ِياء ال ِق ّديسي َن أا ْر َس َل
بيدهُ ما ي َ ْنبَغي أا ْن يَكو َن
َملاكَ ُه ليُ ِر َي َع َ
عاجِلا ًَ «7 ».وها أانَذا اآ ٍ
ت عاجِلا ً .طوبى
ِل َم ْن ي َ ْحف َُظ كَ ِلما ِت نُبُ َّو ِة هذا ال ِكتا ِ
ب».
َ 8و أانا يو َح ّنا ا َّلذي َر أاى َو َس ِم َع ِ
هذ ِه ،حي َن
أ
مام قَ َد َمي
َر أا ُ
يت َو َس ِم ْع ُت َوقَ ْع ُت ِل� أ ْس ُج َد ا َ
لاك ا َّلذي يُريني ِ
ال َم ِ
هذ ِه 9 .فَقا َل لي:
ظير اإخ َْو ِت َك
ظير َك أانا َونَ ُ
«انْ ُظ ْر .ل� .نَ ُ
ال�أنْب ِ
ِياء َوا َّلذي َن ي َ ْحفَظو َن كَ ِل ِ
مات هذا
ال ِكتا ِ
بِ .لل ِه ا ْس ُج ْدَ 10 ».وقا َل لي« :ل�
تَ ْخ ِت ْم َعلى كَ ِلما ِت نُبُ َّو ِة هذا ال ِكتا ِ
ب ِل� أ َّن
ريبَ 11 .م ْن ي َ ْأاث َْم فَ ْليَ ْأاث َْم ب َ ْع ُدَ .و َم ْن
الو ْق َت قَ ٌ
َ
ي َ َّت ِس ْخ فَ ْليَ َّت ِس ْخ ب َ ْع ُدَ .والبا ُّرِ ،ليَ ْصنَ ِع الب َِّر
يسِ ،ليَتَق ََّد ْس ب َ ْع ُد«12 ».ها
ب َ ْع ُدَ .وال ِق ّد ُ
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سجرة
من َهون ْو ْ
ال َوس ِي ْع ْ
من َهون َْك َع ال َّنه ْر َ
ناعش شك ْل َث َم ْر ،ك ْل شَ ه ْر
َ
الحياة تثْمر ا ْث ْ
الس َج َرة َدوا ْوشفا للا َم ْم
تثْم ْر شكلْ .و َو َرق َ
واِ .ونَ ْع ِلة م ُو ي ْبقىْ .و َع ْرش اَلله والخاروفْ
وچو،
ويرو ْن ّ
ِفيا يكونْ .و َعبيدو يخْ دمو ُهَ .
نن .ولَي ْل م ُو ي ْبقى
واسمو يكو ْن َعلى ْجب ِي ْ
ْ
يحتازو ْن لَ َض ّو ْسراجْ ،ولا
َبعدْ ،ولا َبقى ْ
يض ّوي َع َلين ال َّر ّب
من َل َ
سْ ،
لَ َض ّو الشَّ ْم ْ
دينْ .وقا ْل لي:
الاإ لهْ ،وي ْملكو ْن لا َأ َبد الا آ ْب ْ
قين ن ِا.
« َهو ْذ كلامي اَأمانِة ْوس ْدق ْو َح ّق ْو َي ْ
ّيسين َب َعثْني اَنا
وال َّر ْب اإله ا ْرواح الاَنْ ِبيا ال َقد ْ
َملاكو َت ا َر ّوي َعبيدو اأمور َل َت تْس ِي ْر
فيفَ .هن ّي ْة
يي َخ ْ
َخ ْ
فيف« ».هاي اَنا ج ِا ِ
فظ ِ
يح ْ
ف
كلامي النّب ِّوة ال َم ْكتوبِة َ
ها ْك َل ْ
يوحنّا َل ارى ْوسم ْع َهو ْذ،
َهال ّ ْكت ِا ْبَ ».وانا َ
يت ْوسم ْع ُت َو َق ْع ُت َت ْاسج ْد
َو ْق ْت َل ا َر ُ
س قا ْل
قدّام ْاج َرين ال َملا ْك َل َر ّواني ن ِاَ .ب ْ
ليَ « :طلّ ْع .لا ،كَماك اَنا ْوكَما اأخوتك
يحفظو ْن ِ
كلامي َهال ّ ْكت ِا ْب.
الاَنْ ِبيا ْو َهو ْذ َل ْ
َلالله ْاسج ْد ».وقا ْل ليِ :
«كلامي النّب ِّوة
من
ال َم ْكتوبِة َ
ف َهال ّ ْكت ِا ْب لا تخْ ت ْم َع َلياْ ،
َل َق َّرب ال َّزما ْن .ها ْك َل يخْ طيَ ،خلّي َبع ْد
س،
سَ ،خلّي َبع ْد ي ْت َن َّج ْ
يخْ طيْ ،و َل ي ْت َن َّج ْ
ّيس،
ّ
والصالحَ ،خلّي َبع ْد ي ْت َصلَّ ْح ،وال َقد ْ
ِ
يي اَنا،
َّس« ».هاي جا ِ
َخلّي َبع ْد ي ْت َقد ْ
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ْو َمعي َح ّق الشّ غلْ ،بشان اَ ْد َف ْع لَك ْل واِح ْد
ف
َعلى َق ْد شغ ْل َل ْاش َت َغ ْل .اَأنا واِ الاَألْ ْ
والي ِا ،الا َ َّو ْل وال ِا آخر ،البدايِة والنّهايِةَ .هن ّي ْة
يسو ْن َوص ّياتوَ ،ت ي ْت َسلَّطو ْن َعلى
َهو ْك َل َ
واب َت ي ْدخلون
سجرة َ
َ
الحياةْ ،وم الا ْب ْ
ِ
ت ي ْبقَ ون ال ّ ْ
كلا ْب
المدي ِنة .و َب ّرا َ
َ
ِ
ِ
رين والقاتْلين ْوع ّبادين
رين
ْ
والفاج ْ
والسحا ْ
ّ
ِ
يحب الگ ْذب ْوشغْلو
ْ
الاصنامْ ،وك ْل واحد ّ
گ ْذ ْب .اَأنا َيس ُو ْع َب َعث ُْت َملاكي َت
يخ ّب ْركن ْبها ْذ كلّو قدّام اَهل البي َعة كلّ ْن.
َ
اَأنا اَأصل ْو َعشير ْة داهو ْد كَما ها ْك كَوكَب
الضوي ».وال ّر ُو ْح وال َعروس
الصبح َّ
ّ
يس َم ْع َخلّي
يقولو ْنَ « :تعا ْن!» َواينا َل ْ
يقولَْ « :تعا ْن!» لَ ّواِ ع ْطشا ْن َخلّي يجي،
لاش .اَأقو ْل
اَأينا َل يري ْد ،ياخ ْذ َمي َحي ْم َب ْ
يس َم ْع ِ
كلامي النّب ِّوة ال َم ْكتوبِة
لَك ْل واِح ْد ْ
ف َهال ّ ْكت ِا ْب ها ْذ :اَأينا َل ْ
يحط ف ُوقن ،اَلله
َ
ْ
ف َهال ّ ْكت ِا ْب.
يحط َع َليو َض ْربات ال َم ْكتوبِة َ
من ِ
كلامي النّب ِّوة ال َم ْكتوبِة
َواينا َل ي ْط َر ْح ْ
سجرة
َ
ف َهال ّ ْكت ِاب ،اَلله ي ْط َر ْح نَصيبو ْ
من َ
ف
توبين َ
من َمدينة ال ّ ْم َقد َِّسة ال َم ْك ْ
الحياة ْو ْ
َ
ِ
َهال ّ ْكتا ْب .ها ْك َل َخ َّبر ْب َهو ْذ كلّن يقولْ:
ينَ .تعا ْن يا
فيف ».اآ ّم ْ
يي اَأنا َخ ْ
«نَع ْم .ج ِا ِ
سيح
َر ْب يا َيس ُوعْ .ن ْعم ْة َر ْبنا َيس ُوع ال َم ْ
ين.
ّيسين .اآ ّم ْ
َم ْع ك ّل ال َقد ْ
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أانَذا ا آ ٍ
جازي
ت عاجِلا ً َو أُا ْج َرتي َمعي ِل� أُ َ
ك َُّل وا ِح ٍد ِب َح َس ِ
ب َع َم ِل ِه 13 .أانا ال� أ ْل ُف
الياء ،ال� أ َّو ُل َوال� آ ِخ ُر ،البِداي َ ُة َوال ِّنهاي َ ُة.
َو ُ
14طوبى ل َّلذي َن ي َ ْع َملو َن َوصاياهُِ ،ليَكو َن
ُس ْلطانُهم َعلى َش َج َر ِة ال َحيا ِة َو ِم َن ال�أبْوا ِب
لاب
ي َ ْدخُلو َن اإلى ال َمدينَ ِة15 .خا ِرجاً ال ِك ُ
الزناةُ َوال َقتَل ُة َو َعبَ َدةُ ال�أوثا ِن
َو َّ
الس َح َرةُ َو ُّ
َوك ُُّل ُم ِح ٍّب َوصا ِن ٍع ِللك َِذ ِ
ب 16 .أانا
يش َه َد
يَسو ُع .أا ْر َس ْل ُت اإ َليكُم َملاكي ِل ْ
َلكُم ب ِ أ
س .أانا أا ْص ُل َونَ ْس ُل
مام الكَنائ ِ
ِهذ ِه ا َ
نير».
داوو َد َو َش ْعبُ ُه َوكَوك َُب َّ
الصبا ِح ال ُم ُ
17
روس يقول�نِ« :تَعا َل!»
والر ُ
وح َوال َع ُ
ّ
َو َم ْن ي َ ْس َم ْع فليق ُْل« :تَعا َل!» وال َع ْطشا ُن
ماء ال َحيا ِة َم ّجاناً.
ِليَ ْأا ِتَ .م ْن ي ُ ِر ْد فليَ ْأاخ ُْذ َ
 18أا ْش َه ُد ِلك ُِّل َم ْن ي َ ْس َم ُع كَ ِل ِ
مات نُبُ َّو ِة
هذا ال ِكتا ِ
يض ِع
يض ْع َعلَيهاَ ،
بَ .م ْن َ
الض َر ِ
بات ال َمكْتوب َ َة في هذا
الل ُه َعلَي ِه َّ
بَ 19 .و َم ْن يط َر ْح ِم ْن كَ ِلما ِت ِكتا ِ
ال ِكتا ِ
ب
ِ
هذ ِه ال ُّن َّبو ِة ،ي َ ْط َر ِح الل ُه نَصيبَ ُه ِم ْن َش َج َر ِة
ال َحيا ِة َو ِم َن ال َمدينَ ِة ال ُمق ََّد َس ِة ال َمكْتوبَتَي ِن
الشا ِه ُد ب ِ
في هذا ال ِكتا ِ
ِهذ ِه:
ب20 .يَقو ُل ّ
أ
«ا َج ْل! ا آ ٍ
ت أانا عاجِلا ً ».ا آمي َن .تَعا َل أايُّها
الر ُّب يَسو ُعِ 21 .ن ْع َم ُة َربِّنا يَسو َع ال َمسي ِح
َّ
أ
َم َع ال ِق ّديسي َن ا ْج َمعي َن اآمي َن.

