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مقدمة
ف���ي البدء خلق الل���ه العالَم. وفي ملء الزم���ان قال اللُه كلمته للعال���م وكلمته كانت 

المسيح. اأرسل الله المسيح اإلى العالم لكي يجّسد به محّبته وبشارته للعالم بالخلاص من 

الخطيئ���ة والموت وعبوديّة اإبليس والع���ذاب ال�أبدي: »هكذا اأحبَّ اللُه العالَم حّتى بَذَل ابنَُه 

الوحيَد لكي ل� يهلَك كلُّ َمْن يؤمُن بِه بل تكون له الحياةُ ال�أبديُّة« )يوحنا 3: 16(. والمسيح 

كم���ا قال هو عن نفس���ه: »اأنا ُهَو ُخْب���ُز الَحياِة. َمْن ياأِت اإَليَّ فَلا يَج���وُع، َوَمْن يُْؤِمْن بي فَلا 

نجيل  يَْعَطُش اإلى ال�أَبَِد« )يوحنا 3: 35(. والَخبَُر عّما عمل المسيح وعّلم على ال�أرض هو ال�إ

نجيُل  نسان بالخلاص من الهلاك ال�أبدي ونوال الحياة ال�أبدية. وكُِتَب ال�إ اأي البشارة الساّرة للاإ

اأّول ما كُِتب باللغة اليونانية ولكّن اأولى ترجماته كانت اإلى السريانية لغة المسيح نفسه.

نجيل بميزتين، اأول�هما  تتمّيز هذه الترجمة عن غيرها من الترجمات العربّية المنشورة للاإ

اأنّها تعتمد الترجمة السريانّية المعروفة بالبسيطة مصدراً لها، وثانيهما اأنَّها تقّدم في الصفحة 

المقابل���ة ترجمة اإلى لهجة محكّية هي اللهجة الماردينّية المحكّية في ماردين وتوابعها في 

تركي���ا وفي الجزيرة الس���وريّة. اإنّها المّرة ال�أولى الت���ي يترجم فيها العهد الجديد اإلى اإحدى 

اللهج���ات المحكّي���ة اليوم في العالم العربي. الدافع اإلى ذلك هو اأّن هناك نس���بة كبيرة من 

نجيل بالعربّية الفصحى حق الفهم ومن حّقهم  ال�أمّيي���ن الناطقي���ن بهذه اللهجة ل� يفهمون ال�إ

نجيل بلغتهم ال�أم، ومن المّتفق عليه باإجماع المختّصين في العالم اأّن المتعّلم  اأن يفهموا ال�إ

يفهم ويتعّلم وينجح بلغته ال�أم بشكل اأفضل من اأية لغة اأخرى. وعلاوة على ما تقّدم، اللهجة 

نجيل  الماردينّية تكاد تُطابق في خواصها وتركيبها اللغة السريانّية لغة الترجمة السريانّية للاإ

المعروفة بالبس���يطة، ال�أمر الذي يسّهل الترجمة منها اإلى الماردينية ترجمة واضحة ودقيقة 

وطبيعّية. اأّما سبب اعتماد الترجمة السريانّية المعروفة بالبسيطة مصدراً لهذه الترجمة اإلى 

ل واأفضُل الترجمات في العالم على  العربّية والماردينّية فهو اأّن هذه الترجمة السريانّية هي اأوَّ

م���دى التاريخ كّله بالدليل التاريخي واللغوّي واللاهوتّي. اأّما الدليل التاريخي فلا حاجة بنا 

اإلى التفصيل فيه، ويكفي المّطلع على اأظهر محّطات تاريخ الكنيس���ة الس���ريانية اأْن يتذكََّر 

نجيل اإلى السريانية من السريان. وهؤل�ِء السريان استمروا  الحقائق التالية: كان مترجمو ال�إ



ال�أساتذة ال�أساطين في الترجمة عن اليونانية اإلى السريانية حتى العصرين ال�أمويِّ والعباسي 

ونقلوا الفكَر اليوناني اإلى السريانية والعربية. وهؤل�ء ال�أساتذة ال�أساطين الذين تمّرسوا في 

سين. وعاشوا تجربة  يسين الُمكرَّ س���وا لها كانوا اأصلاً من العلماء القدِّ نجيل وتكرَّ ترجمة ال�إ

نجيل وتنقيحه امت���دت عبر القرون الميلاديّ���ة ال�أولى واأنتجت عّدة  تاريخي���ة ف���ي ترجمة ال�إ

ترجمات وتنقيحات اإلى الس���ريانية ومنها اإلى لغ���اٍت اأخرى، حّتى فاقت كمية المخطوطات 

السريانية القديمة للكتاب المقدس كاملة اأو مجزوءة كمّية مخطوطاِته في باقي لغات العالم 

َة حقيقة  كما يذكر قداسة البطريرك زكّا ال�أّول الجالس في دراسة قيِّمة له عن الموضوع. وثمَّ

نجيل يشتمل على كلام المسيح له المجد ورسله  م هي اأنَّ ال�إ همُّ من كلِّ ما تقدَّ
تاريخيَّة لعلَّها اأ

نجيل  . والَّذين كتبوا اأس���فار ال�إ آرامية الس���ريانية لغتهم ال�أمُّ ال�أطهار وهؤل�ِء جميعاً كانت ال�

آرامية السريانية ليفهموا  باليويانية المعروفة بالكونية ل� بدَّ اأن يكونوا من هؤل�ِء الناطقين بال�

نجيلية  نوهُ باليونانية، والطبقة التحتيَُّة لكثير من النصوص ال�إ كلام المسيح ورسله جيِّداً ويدوِّ

تكش���ف من خلال كثير من ال�ألفاظ والتعابير الس���ريانية اأو اليونانية ذات ال�أصل والتركيب 

آرامية الس���ريانية. وليس هنا مجال ذكر  الس���رياني اأنَّ هؤل�ِء الكّتاب كانوا من الناطقين بال�

ما يدعم هذه الحقيقة من كتب التراث الكنسي اأو اجتهادات الدارسين المعاصرين ليونانية 

نجيل اإلى السريانية عن اليونانية هي  َة حقيقة اأخرى هي اأنَّ ترجمة ال�إ نجيل في الغرب. ثمَّ ال�إ

آرامية ال�أصلّية.  »اس���ترداد بضاعة اإلى اأصحاِبها،« اأي اإعادة الكلام اإلى لغته السريانية-ال�
ول�أن الترجمة السريانية كانت اإعادة الكلام اإلى لغته ال�أصلية ظهرت دقيقة واضحة طبيعيَّة 

كاأنَّها كُِتبَْت اأصلاً بالس���ريانية، حّتى اأهمل المترجم ف���ي اأغلب ال�أحيان ترجمة عبارة »الذي 

تفس���يره« بعد العبارات السريانية على لسان المس���يح اأو رسله الواردة في النص اليوناني 

بلفظها السرياني، ل�أنّه وجدها من قبيل تفسير الماء بالماء.

واأّم���ا الدلي���ل اللغ���وي واللاهوتي فيظهر بمقارنة نص البس���يطة مع الن���ص اليوناني 

عجاب  نسجام الذي يثير ال�إ ال�أصلي. اإنَّ هذه المقارنة تكش���ف امتياز البسيطة بالتوازن وال�إ

كبار بين عناصر الدقة والوضوح والطبيعّية. وهذه العناصر هي على وجه التحديد مبادئ  وال�إ

الترجم���ة الُمثلى. والمقصود بالدقة هو التعبير بلغ���ة اأخرى عن المعنى الذي اأراده الكاتب 

ال�أصلي بدون زيادة اأو نقصان. والمقصود بالوضوح مقدرة القارئ على فهم الكلام الُمترَجم. 

والمقصود بالطبيعّية هو التعبير بال�أس���اليب التي تسلكها اللغة الُمترجم اإليها فيفهم القارئ 



تيان بترجمة تنسجم  اأو السامع الكلام الُمترَجم بدون اأن يشعر اأنَّه ُمترجم عن لغة اأجنبية. وال�إ

ة ل� يتغلَّب عليها  ساً ومشقَّ ساً وتكرُّ فيها هذه العناصر عمل اإبداعيٌّ يتطلَّب علماً وفهماً وتمرُّ

بداع. اإل� عّشاق الَغلَبة وال�إ

نشفع تعبنا في هذه الترجمة باأحّر الصلاة ليجعلها الله سبباً لخلاص نفوس كثيرة ولبناء 

ينا اأس���هل ما  ين. وتوخَّ نفوس المؤمنين بكلمة الله الفّعالة ال�أمضى من كلِّ س���يف ذي حدَّ

نجيل باللهجة الماردينّية، وهو النظام الكتابي للغة العربّية  يمكن من نظام كتابي لتدوين ال�إ

م���ع اإضافة بعٍض قليل من الرم���وز الكتابّية المعّبرة عن اأصوات في اللهجة الماردينّية غير 

موج���ودة في العربّية الفصحى. وفيما يلي جدول بالرموز الكتابّية المضافة لتس���هيل قراءة 

اللهجة الماردينّية.

دليل لفظي لقراءة العهد الجديد باللهجة الماردينّية

اإمالة كسرية تُلفظ مثل حركة الرباص السريانيةܶ  والحرف الفرنسي )é(. رموزها: 

ِا، ِى، ِي، -ِة

ِا مثل:

هّوِا )  هو. متى 1: 21(

وِا )متى 1: 20؛ 3: 3، 9، 11(

نْحنِا )  نحُن. متى 6: 12؛ 9: 14؛ 17: 19(

. متى 2: 5، 9؛ 4: 20، 22(. هّنِا )  هم/هنَّ

نِا )متى 2: 18؛ 4: 9؛ 7: 14، 15(.

. متى 5: 34، 40؛ 6: 22(. يِا )  ِهَي للتوكيد. اجتزاء من ِهيِّ

é :ِى، مثل

حْبلِى، )متى 1: 1(؛ بَلِى، متى )9: 24(.



é :ِي ، مثل

ِي ، ِهيِّ )  ِهَي. متى 14: 8؛ 15: 25، 27؛ 20: 20(.

يتِيق، )  يُطيق، يستطيع. متى 6: 24(.

é :ِة، مثل-

ْشَويِّة، )متى 6: 27(؛ البريِّة، )متى 6: 28(؛ وحِدة، )مت 6: 29(؛ قايِمة قِاْعِدة، متى 

.23 :9

نكليزي الصوتي  اإمالة ضمّية تُلَفظ مثل حركة الزقاف السريانية ܳ والحرف ال�إ

)o(. رمزها:

ُو، مثل:

يسُوع، متى 1: 1؛ فُوق مُوَضع، متى 2: 9؛ مُو   ما، متى 2: 18؛ 6: 25، 26، 30؛ 

.21 ،19 ،18 ،3 ،1 :7

حركة ال�ختلاس: الحرف الساكن/الحبيس الذي ل� يُْضبَط باأيِّ شكل فحركته ال�ختلاس 

م���ا ل���م يرد بعده حرف صوتّي، مثل الميم والس���ين في فعل »مس���كا« متى 9: 25. وحركة 

ال�ختلاس هي حركة اآخر حرف في لفظ اإذا اأتى بعد لفظ اأّوله س���اكن، مثل حرف الفاء في: 

ْب« مت���ى 1: 20. ل�حظ اأن الفاء  »خلَّف اْس���حق« مت���ى 1: 2، وحرف الكاف في »َملاك الرَّ
والكاف والميم غير مضبوطين باأّي شكل.

گ، يُلَفظ مثل الجيم المصريّة. مثل: »گباريّة« متى 21: 8، 15 ،23.

نكليزية مثل كلمة كنيسة بال�نكليزية church. مثل: »وّچ«    چ، يُلَفظ مثل حرف )ch( في ال�إ

وجه. متى 5: 39؛ »الّچُول«   البّريّة. متى 6: 30؛ »يْنچفْخ«   يُهَرق. متى 9: 17.

تُكتَب الضمائر كما تُلَفظ فلا تُكتَب الهاء حين ل� تُلَفظ ويُكتفى بكتابة الحرف الصوتي 

الملفوظ من الضمير. مثل:



َمع���ْن   معهم/معه���ّن. متى 9: 15. قاْللن   قال لهم/لهّن. مت���ى 9: 24. قاْللا   قال لها. متى 

9: 22. مس���كا   اأمس���كها. متى 9: 25. َعلَيا   َعلَيها. َعلَيو   َعلَيه. متى 9: 24. متى 9: 18. 

تَلاميذو … َخْلفو   تلاميذه … خلفه. متى 9: 19. يوصفوون )الواو الثانية متحّركة بحركة 

اختلاس(   يصفونهم بمعنى يمدحونهم. متى 6: 2.

يَرووْن )الواو الثانية متحّركة بحركة اختلاس(   يرونَهم. متى 6: 5.

ِفيْن )الياء متحّركة بحركة اختلاس(   فيهم. متى 9: 8.

َعينَيْن )الياء متحّركة بحركة اختلاس(   عيونهم/عيونهّن. متى 9: 30. 





1 مّتى                            
108 مرقس                           
174 لوقا                            
287 يوَحّنا                           
370 �أعمال                           
478 روما                           
519 1 كوِرنْثوَس                        
559 2 كوِرنْثوَس                        
584 َغلاِطّيا                          
598 �إفسس                          
612 فيليبي                           
622 كولوسي                          
631 1 ِتسالونيكي                       
639 2 ِتسالونيكي                       
644 1 تيموثاوس                        
655 2 تيموثاوس                        
663 تيطس                           
668 فيلمون                          
671 عبر�نّيين                          
700 يعقوب                          
710 1 بطرس                         
722 2 بطرس                         
729 1 يوَحّنا                          
739 2 يوَحّنا                          
741 3 يوَحّنا                          
743 يَُهَوذ�                           
747 ُرْؤيا                            

اسفار العهد الجديد
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انجيل يسوع 
المسيح 

للقّديس متّى
 

نََسب َيسُوْع
 

)لوقا 3: 23–38(

 كتِاْب ميلاْد َيسُوع الَمسيْح ابْن داهوْد 1 
ابن اْبراهيْم:

َخلَّْف  واْسَحْق  اْسَحْق،  َخلَّف  2 اْبراهيْم 

واخوتو.  ياهوذا  َخلَّْف  ْوَيْعقوْب  َيْعقوب، 
ثامار،  مْن  ْوزاَرْح  فاِرص  َخلَّْف   ْوياهوذا 

3

ْوفاِرْص َخلَّْف َحْصرون، ْوَحْصروْن َخلَّْف 
 واآراْم َخلَّْف َعّميناداب، ْوَعّميناداْب 

اآراْم، 4
َخلَّْف نَْحشون، ْونَحشون َخلَّْف َسْلموْن، 
بوَعْز  راحاْب،  مْن  بوَعز  َخلَّْف   َسْلموْن 

5

َخلَّْف  راعوْث، عوبيْد  مْن  َخلَّْف عوبيْد 

اإنجيل يَسوَع الَمسيح 

للقّديس مّتى
 

 ِكتاُب ميلاِد يَسوَع الَمسيِح ابِْن داووَد 1 

اإْسحَق،  َوَلَد  2 اإبْراهيُم  اإبْراهيَم:  بِْن 

يَُهَوذا  َوَلَد  يَْعقوُب  يَْعقوَب،  َوَلَد  اإْسحُق 

ِمْن  َوَلَد فاِرَص َوزاراَح  واإْخَوتَُه. 3 يَُهَوذا 

َوْحْصروُن  َوَلَد َحْصروَن،  َوفاِرُص  ثاماَر، 

َعّميناداَب،  َوَلَد   واآراُم 
اآراَم. 4 َوَلَد 

َوعّميناداُب َوَلَد نَْحشوَن، َونَْحشوُن َوَلَد 

 َسْلموُن َوَلَد بوَعَز ِمْن راحاَب، 
َسْلموَن. 5

بوَعُز َوَلَد عوبيَد ِمْن راعوَث، عوبيُد َوَلَد 



2

داووُد  الَمِلَك،  داووَد  َوَلَد  6 يَّسى  يَّسى. 

 ُسليماُن 
7 اأوريّا.  اْمراأِة  ِمن  ُسليماَن  َوَلَد 

َوَلَد  اآبّيا  اآبّيا،  َوَلَد  َرَحْبعاُم  َرَحْبعاَم،  َوَلَد 

يَهوشافاُط  يَهوشافاَط،  َوَلَد  8 اآسا  اآسا. 

 عوزيّا َوَلَد 
َوَلَد يوراَم، يوراُم َوَلَد عوزيّا. 9

يوثاَم، يوثاُم َوَلَد اآحاَز، اآحاُز َوَلَد ِحْزِقّيا. 

َوَلَد اآموَن،  َوَلَد َمنّسى، َمنّسى   ِحْزِقّيا 
10

يَكُنيا  َوَلَد  11 يوشّيا  يوشّيا.  َوَلَد  اآموُن 

 َوبَْعَد 
12 باِبَل.  اإلى  ْبِي  السَّ واإْخَوتَُه في 

ْلِتئيَل،  َشاأ َوَلَد  يَكُنيا  باِبَل،  اإلى  ْبِي  السَّ

َوَلَد   زورباِبُل 
13 َوَلَد زورباِبَل.  ْلِتئيُل  َشاأ

َوَلَد  اإْلياقيُم  اإْلياقيَم،  َوَلَد  اأِبيوُد  اأِبيوَد، 

َوَلَد صادوَق، صادوُق   عازوُر 
14 عازوَر. 

َوَلَد اأكيَن، اأكيُن َوَلَد اإِليوَد. 15 اإِليوُد َوَلَد 

َوَلَد  َمّتاُن  َمّتاَن،  َوَلَد  اإليعاَزُر  اإليعاَزَر، 

َرُجَل  يوُسَف  َوَلَد  16 يَْعقوُب  يَْعقوَب. 

ُوِلَد يَسوُع الَّذي يُْدعى  َمْريََم الَّتي ِمْنها 

الَمسيَح.

17 اإذاً كُلُّ ال�أْجياِل ِمْن اإبْراهيَم اإلى داووَد 

اأْربََعَة َعَشَر جيلاً، َوِمْن داووَد اإلى َسْبِي 

َوِمْن َسْبِي باِبل  اأْربََعَة َعَشَر جيلاً،  باِبَل 

اإلى الَمسيِح اأْربََعَة َعَشَر جيلاً.

 هكَذا صاَرْت ِول�دةُ يَسوَع الَمسيِح: 
18

ِليوُسَف،  َمْخطوبًة  َمْريَُم  ُه  اأُمُّ كانَْت  حيَن 

َيّسى، 6 َيّسى َخلَّْف داهود الَملْك، داهود 
اوريّا.  َمْرة  ْسلِيماْن مْن  الَملْك جاب 
َخلَّْف  َرَحْبعاْم  َرَحْبعاْم،  َخلَّْف   ْسلِيمان 

7

اآبّيا، اآبّيا َخلَّْف اآسا. 8 اآسا َخلَّْف َيهوشافاْط، 
َيهوشافاْط َخلَّْف يوراْم، يوراْم َخلَّْف ُعّزيّا. 
 ُعّزيّا َخلَّْف يوثاْم، يوثاْم َخلَّْف اآحاْز، اآحاْز 

9

 َحْزِقّيا َخلَّْف َمَنّسى، َمَنّسى 
َخلَّف ِحَزقّيا، 10

11 يوشّيا  يوشّيا،  َخلَّْف  اآموْن  اآموْن،  َخلَّْف 
وقّياْت  السَّ َزمان  واخوتو َف  َيُكْنيا  َخلَّْف 
وقّياْت لَبابْل َيُكْنيا َخلَّْف   ْوَبْعد السَّ

لَبابْل، 12
 وَزُربّابْل 

َشاَألِتئيْل، َشاَألِتئيْل َخلَّْف َزُربّابْل، 13
َخلَّْف اَأبيهوْد، اَأبيهوْد َخلَّْف اإلِياقيْم، اإلِياقيْم 
َخلَّْف صادوْق،   عازوْر 

14 َخلَّْف عازوْر، 
اإلِيوْد،  َخلَّْف  اَأخيْم  اَأخيْم،  َخلَّْف  صادوْق 
15 اإلِيوْد َخلَّْف اإليعاَزْر، اإليعاَزْر َخلَّْف َمتّان، 

َخلَّْف  16 َيْعقوْب  َيْعقوْب،  َخلَّْف  ْوَمتّاْن 
َل  َيسُوْع  ولْد  منّا  َل  َمْرَيْم  رّجاْل  يوسْف 

يْتَسّمى الَمسيْح.
17 َبقى كّل الاْجياْل من اْبراهيْم َل داهوْد 

وقّياْت لَبابْل  اَأْرَبَطْعْش جيل، ْومْن داهوْد للسَّ
وقّياْت لَبابْل دي لََمْن  اَأْرَبَطْعْش جيل، ْوم السَّ

جا الَمسيْح اَأْرَبَطْعْش جيْل.

ولادة َيسُوع الَمسيْح

الَمسيْح كذاِ صارْت:  َيسُوع   ولادْة 
18

لَيوسْف،    َمخطُوبِة  َمْرَيْم كانْت  اأّمو  لََمْن 
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ِمْن روِح  ُحْبلى  ُوِجَدْت  يَْجتَِمعا  اأْن  قَْبَل 

الُقُدِس.

ا، َوَلْم يَشاأْ اأْن   َويوُسُف بَْعلُها كاَن بارًّ
19

يُْشِهَرها َواْرتَاأى اأْن يُْخِلَي َسبيلَها ِخْفيًَة. 

بِّ   َوحيَن اْرتَاأى هذا، َظَهَر َلُه َملاُك الرَّ
20

في ُحْلٍم َوقاَل َلُه: »يا يوُسُف بَن داووَد، 

ِل�أنَّ  اْمَراأتََك،  َمْريََم  تَاأُخَذ  اأْن  تََخْف  ل� 

الَّذي ُحِبَل ِبِه فيها ُهَو ِمْن روِح الُقُدِس، 

ِل�أنَُّه  يَسوَع،  اْسَمُه  َوتَْدعو  ابْناً   َوَستَِلُد 
21

 َوهِذِه 
22 ِمْن َخطاياُهم.«  َشْعبَُه  َسيَُخلُِّص 

بِّ  الرَّ ِمَن  قيَل  ِليَِتمَّ ما  كُلُّها صاَرْت 

 »ُهَوذا الَعْذراُء تَْحبَُل َوتَِلُد ابْناً 
23 : ِبالنَّبيِّ

َويَْدعوَن اْسَمُه ِعّمانوئيَل« الَّذي تَْفسيُرهُ: 

اللُه َمَعنا.

 َوحيَن استيقَظ يوُسُف ِمْن نَوِمِه، فََعَل 
24

اْمَراأتَُه.  َواأَخَذ  بِّ  الرَّ َملاُك  ِبِه  اأَمَرهُ  ما 

الِبكَْر  ابْنَها  َوَلَدِت  َحّتى  يَْعِرْفها   َوَلْم 
25

َوَدَعِت اْسَمُه يَسوَع.

َلْحمِ 2  بَيِت  ُوِلَد يَسوُع في   حيَن 

الَمِلِك،  اأيّاِم هيروُدَس  اليَهوِديَِّة في 

اأوُرَشليَم،  اإلى  اأتى َمجوٌس ِمَن الَمْشِرِق 

ُوِلَد؟  الَّذي  اليَهوِد  َمِلُك  »اأيَن   قائليَن: 
2

َواأتَينا  الَمْشِرِق  نَْجَمُه في  َراأينا  ِل�أنَّنا 

الَمِلُك هيروُدُس   َوَسِمَع 
3 َلُه.«  ِلنَْسُجَد 

 َوَجَمَع كُلَّ 
فَاْضَطرَب َوكُلُّ اأوُرَشليَم َمَعُه. 4

رُوح  مْن  انَْوَجدْت حْبلِى  لَيْجتْمعون  َقبْل 
القدْس.

 ويوسْف رّجالا كاْن بار، ْوما راْد يْطَلْعلا 
19

َل   َوْقْت 
20 بالخْفِية.  يفكّا  واْفَتَكر  صيْت، 

الرَّْب ف  َملاك  َظَهْرلو  َهالاْفكاْر،  اْفَتَكْر 
لا  ابْن داهوْد،  »يوسف  ْوقالْلو:  الَمنام 
َل  هاْذ  َل  مْن  َمَرتْك،  َمْرَيْم  تاخْذ  ْتخاْف 
 ْوَت 

القدْس واِ. 21 ِفيو مْن رُوح  كْلحْبلْت 
يو َيسُوْع، مْن َل هّواِ َت  تولَْد َولَْد، وْتَسمِّ
 ْوهاي كّلا 

يَخلّْص َشْعبو مْن َخِطّياتْن.« 22
صارْت َت يتْم شي َل انْقاْل م الرَّْب َعلى 
 »هاي الَعْذرا تْحَبل 

لْسِان النَّبي َل قاْل: 23
وُه َعَمنويِيْل« يْعنِي: اَلله  ْوتولَْد َولَْد، ويَسمَّ

َمْعنا.
 ْولََمْن قاْم يوسْف مْن نَومو، َسوى َكما 

24

 ْوما َعَرفا 
َل اَأَمرو َملاك الرَّْب، َواَخْذ َمَرتو. 25

تو َيسُوْع. دي لََمْن َولَدت اْبنا البكر، ْوَسمَّ

زيارة الَمجوس

 َوْقْت َل ولْد َيسُوْع َف َبيْت لَحْم َل 2 
اإيِّاْم هيرُودس  ف ديرة الياهوديِّة َعلى 
للقْدْس،  ْرْق  الشَّ م  َمجوْس  َجوا  الَملْك، 
ولْد؟  َل  الياهوْد  َملك  واِ  »اَأيْن  2 يقولوْن: 

ْرق، ْوجينا َت  مْن َل اَرينا نْجمتو ف الشَّ
 ْوسمْع هيرُودس الَملْك، وانَْهْز، 

نْسجْدلو.« 3
ْگباريّة   وَجَمْع كّل 

4 َمعو.  والقْدْس كّلا 
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َواْستَْفَسَر  ْعِب،  الشَّ َوكَتَبَِة  الكََهنَِة  ِكباِر 

 فَقالوا 
5 الَمسيُح؟«  يوَلُد  »اأيَن  ِمْنُهْم: 

َلُه: »في بَيِت َلْحِم اليَهوِديَِّة، ِل�أنَُّه هكَذا 

 ‘اأنِْت اأيضاً يا بَيَت 
َمكْتوٌب في ال�أنِْبياِء: 6

ِبناِقَصٍة في ُملوِك  َلْحِم اليَهوِديَِّة! َلْسِت 

الَّذي  الَمِلُك  يَْخُرُج  ِمْنِك  ِل�أنَُّه  يَُهَوذا، 

يَْرعى َشْعِبَي اإْسرائيَل.’ «

 فَحينَئٍذ َدعا هيروُدُس الَمجوَس ِخْفيًَة 
7

َوَعِلَم ِمْنُهْم في اأيِّ َوْقٍت َظَهَر َلُهُم النَّْجُم 

َلُهم:  َوقاَل  َلْحٍم  بَيِت  اإلى   َواأْرَسلَُهم 
8

ْفِل َجيِّداً َوَمتى  »اْذَهبوا َوابَْحثوا َعِن الطِّ
اأْذَهَب  َواأْخِبروني ِلكَي  فَتَعاَلوا  َوَجْدتُموهُ 

اأنا اأيضاً َواأْسُجَد َلُه.«

9 اأّما ُهم فَحيَن َسِمعوا ِمَن الَمِلِك َذَهبوا، 

َواإذا ِبالنَّْجِم الَّذي َراأوا في الَمْشِرِق يَسيُر 

الَموِضِع  فَوَق  َوَوقََف  اأتى  َحّتى  اأماَمُهم 

 حيَن َراأوا النَّْجَم 
ْفُل. 10 الَّذي كاَن فيِه الطِّ

 َوَدَخلوا اإلى 
ا. 11 فَِرحوا فََرحاً َعظيماً ِجدًّ

ِه َمْريََم، َوَوقَعوا  ْفَل َمَع اأُمِّ البَيِت َوَراأوا الطِّ

َلُه  بوا  َوقَرَّ َخزاِئنَهم  َوفَتَحوا  َلُه  ساِجديَن 

 َوَظَهَر َلُهم في 
ا َوُلباناً. 12 قَرابيَن َذَهباً َوُمرًّ

ُحْلٍم األّ� يَعودوا اإلى هيروُدَس، فََذَهبوا اإلى 

َموِضِعِهم ِمْن َطريٍق اآَخَر.

بِّ في ُحْلٍم   َوحيَن َذَهبوا َظَهَر َملاُك الرَّ
13

ُه  ْفَل َواأُمَّ ِليوُسَف َوقاَل َلُه: »قُْم َوُخِذ الطِّ

ْعْب،  الشَّ َتَبع  النّاموْس  وْمَعْلمين  الَكَهَنة 
 ْوهنِّا 

واْسَتخَبْر منّْن: »اَأين يولَد الَمسيْح؟« 5
قالوا: »َف َبيْت لَحْم ياهوذا، مْن َل كذاِ 
َبيْت  يا   ‘وانِْت 

6 النَّبي:  َمْكتوْب ف سْفر 
لَحْم ياهوذا! مُو ْقَليل انِْت َبيْن ملوْك ياهوذا، 
لََشْعبي  َملْك راعي  يْطَلْع  مْن َل مْنِك َت 

اْسرائيْل.’ «
بالخْفِية ساح  هيرُودْس،  الَوْقْت،   هاك 

7

َظَهرْتلن  اَأيَمْت  منّْن  ْوَعَرْف  الَمجوس 
ْوقالْلْن:  لَحم،  لََبيْت   ْوَبَعثْن 

النّجِمة. 8
»رُوحوا، َدوروا َع الَولَد ْكَويّس، ْومْن اَأَريتنو 
َتعوا َخْبروني ْبشان اَنا زاِ اَأرُوح اَْسجْدلو.«

راحوا.  الَملْك،  م  َل سْمعوا  َبعْد   ْوهنِّا 
9

رق  ولَيْش مُو يَروْن هاك نجِمْة َل اَروا ف الشَّ
فُوْق  َوقَّفْت  َجْت  لََمْن  قّدامْن دي  رايَحة 
مُوَضْع لَّواِ الَولَْد. 10 لََمْن اَأَروا النّجِمة، فْرحوا 
َواَروا  للَبيْت   ْوَدَخلوا 

11 ْكثيْر.  ْگبيِرة  َفْرَحة 
الَولَْد َمْع َمْرَيْم اأّمو. وَكبَّوا َسَجدولو ْوَفَتحوا 
َخْزناتن ْوَقرَّبولو َقرابيْن: َذَهب ْومر ْوَبّخوْر. 
 َواَروا َف َمناْم لا يْرَجعوْن لََعْنْد هيرُودْس، 

12

قاموا راحوا لْبلادْن مْن َغيْر َطريِْق.

الهَروب َل َمصر

 ْوَوْقْت َل راحوا، َظَهْر َملاك الرَّْب َف 
13

َمناْم ليوسف ْوقالْلو: »قوْم خذ الَولَْد واّمو 
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َواْهُرْب اإلى ِمْصَر َوكُْن ُهناَك َحّتى اأقوَل 

ْفَل  َلَك، ِل�أنَّ هيروُدَس ُمْزِمٌع اأْن يَْطلَُب الطِّ

ْفَل  الطِّ َواأَخَذ  يوُسُف   فَقاَم 
14 ِليُْهِلكَُه.« 

 َوكاَن ُهناَك 
ُه َليلاً َوَهَرَب اإلى ِمْصَر. 15 َواأُمَّ

َحّتى ماَت هيروُدُس، ِليَِتمَّ ما قيَل ِبالنَّبيِّ 

الَّذي قاَل: »ِمن ِمصَر َدَعوُت ابْني.«

اأنَّ  َراأى هيروُدُس   حينَِئٍذ، حيَن 
16

اْستَشاَط  ِمْنُه،  قَْد َسِخروا  الَمجوَس 

بَيِت  اأْطفاِل  فََقتََل كُلَّ  َواأْرَسَل  َغَضباً 

فَما  َسنَتَيِن  ابِْن  ِمِن  تُخوِمها  َوكُلِّ  َلْحٍم 

ِمَن  َقُه  تََحقَّ الَّذي  ماِن  الزَّ ِبَحَسِب  دوُن 

ِباإَرْميا  قيَل  تَمَّ ما   حينَِئٍذ 
17 الَمجوِس. 

 »َصوٌت ُسِمَع في 
القاِئِل: 18 النَّبيِّ 

الّرامِة، بُكاٌء َوَعويٌل كَثيٌر. راحيُل تَْبكي 

اأبْناَءها َول� تُريُد اأْن تَتَعّزى ِل�أنَُّهم َليسوا 

ِبموجوديَن.«

َملاُك  َظَهَر   َوحيَن ماَت هيروُدُس، 
19

ِمْصَر،  ِليوُسَف في  ُحْلٍم  بِّ في  الرَّ

ُه َواْذَهْب  ْفَل َواأُمَّ  َوقاَل َلُه: »قُْم َوُخِذ الطِّ
20

ِل�أنَُّه قَْد ماَت  اإْسرائيَل،  اأْرِض  اإلى 

 فَقاَم 
21 ْفِل.«  الطِّ نَْفَس  يَْطلُبوَن  الَّذيَن 

اإلى  َواأتى  ُه  َواأُمَّ ْفَل  الطِّ َواأَخَذ  يوُسُف 

اأنَّ  َسِمَع   َولِكنَُّه حيَن 
22 اإْسرائيَل.  اأْرِض 

َعْن  ِعَوضاً  َمِلكاً  قَْد صاَر  اأْرخيلاوَس 

واْهرْب لََمصْر، واْبقى َهونَْك دي لََمن اَقْل 
لْك، مْن َل هيرُودْس َت يَدّور َع الَولَد ْبشان 
 ْوقاْم يوسْف اَأَخْذ الَولَْد واّمو بالَليْل 

يَتوبلو.« 14
 ْوَبقى َهونَْك دي لََمْن ماْت 

ْوَهَرْب لََمصْر. 15
الرَّْب  م  انْقاْل  َل  يتْم شي  َت  هيرُودْس، 
اْبني.« َدَعيُت  َمصْر  »مْن  قاْل:  َل   بالنَّبي 

اأْشَون  هيرُودْس  اأرى  لََمْن  الَوْقْت   هاك 
16

الَمجوْس ما اْسَتعَبروُه، ْكثير انَْحَمق، ْوَبَعْث 
ْوَحولا  لَحم  َبيْت  اولاْد  َقَتْل كّل  َعْسَكْر 
َعلى  ْولََتْحت،  َسْنَتين  ابْن  مْن  َحوالَيا، 
موجْب َزماْن َل َعقَّب ْوَعَرْف م الَمجوْس. 
رْميا النَّبي َل   هاك الَوْقْت َتْم شي َل انْقال ْباإ

17

 »ْسياح انَْسَمْع ف الّراِمة، بكا ْكثير 
قاْل: 18

ْوولِاويْل، راحِيْل تْبكي َعلى اولادا ْومُو ْتريْد 
تْتَعّزى، مْن َل مُو َموجوديْن نِا.«

َطريِق الرَّجَعة مْن َمصر َل النّاْصَرة

 ْولََمْن ماْت هيرُودْس، َظَهْر َملاك الرَّْب 
19

 ْوقالْلو: 
20 لَيوسْف، َف َمصْر،  َمناْم  َف 

»قوْم، خذ الَولَْد واّمو ْورُوْح لاَْرض اْسرائيْل، 
مْن َل ماتوا َهوْك َل كان يريدوْن ياْخذوْن 
 قاْم يوسْف اَأَخذ الَولَْد واّمو 

رُوح الَولَْد.« 21
ْوجا لاَْرض اْسرائيْل. 22 َبْس َوْقْت َل سمْع 

مّتى 2: 14 - 22   
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هيروُدَس اأبيِه خاَف اأْن يَْذَهَب اإلى ُهناَك. 

ِمْنَطَقِة  اإلى  اأْن يَْذَهَب  َلُه في ُحْلٍم  َوَظَهَر 

 َواأتى َوَسكََن في َمدينٍَة تُْدعى 
الَجليِل. 23

: »اإنَُّه يُْدعى  الّناِصرةَ ِليَِتمَّ ما قيَل ِبالنَّبيِّ

ناِصريًّا.«

ِتْلَك ال�أيّاِم جاَء يوَحّنا 3   َوفي 

يَِّة اليَهوِديَِّة،  بَرِّ الَمْعَمداُن يَكِْرُز في 

َملَكوُت  اْقتََرَب  فََقِد  »توبوا،   َويَقوُل: 
2

َعْنُه  قيَل  الَّذي  ُهَو   فَهذا 
3 ماواِت.«  السَّ

يَِّة:  : »َصوُت صاِرٍخ في البَرِّ باإَشْعيا النَّبيِّ

دوا ُسبُلَُه.’ « بِّ َوَمهِّ ‘َهيِِّئوا َطريَق الرَّ

 َوكاَن ِلباُس يوَحّنا ِمْن َشْعِر الِجماِل، 
4

كَلُُه  َوَماأْ ِجْلٍد  ِمْن  ِبِمْنَطَقٍة  ِحْقَويِه  َويَُشدُّ 

اإَليِه  تَْخُرُج   َوكانَْت 
5  . البَرِّ َوَعَسُل  َجراٌد 

اآنَذاَك اأوُرَشليُم كُلُّها َوكُلُّ اليَهوِديَِّة َوكُلُّ 

 َوكانوا 
6 ، بال�أُْرُدنِّ الُمحيطِة  الِمْنَطَقِة 

ُمْعتَِرفيَن  ال�أُْرُدنِّ  نَْهِر  ِمْنُه في  يَْعتَِمدوَن 

ِبَخطاياُهم.

الَفّريسّييَن  ِمَن  كَثيريَن  َراأى   َوحيَن 
7

ِللاْعِتماِد، قاَل  َوالّصّدوقّييَن قادميَن 

اأْن  اأراكم  َمْن  ال�أفاعي،  اأول�َد  »يا  َلُهم: 

8 اْصنَعوا  آتي؟  ال� الَغَضِب  ِمَن  تَْهُربوا 

اَأْرخيلاُوْس كّصاْر ملْك َع الياهوديِّة ْمَبدال 
اَبوُه هيرُودْس، خاف يرُوْح لَونَْك. َوارى َف 
 ْوجا َسَكْن 

ليْل. 23 َمناْم َت يرُوْح لَديرة الجَّ
َف َبَلْد اْسمو النّاْصَرة، َت يتْم شي َل انْقاْل 

بالنَّبي: »َت يْتَسّمى ناصري.«

بشارة يوَحنّا الَمْعَمذاْن
 

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

 ْوَفوك الِايِّاْم جا يوَحنّا الَمْعَمذاْن يْكرْز 3 
»توبوا،   ويقوْل: 

2 الياهوديِّة،  َبّريِّة  َف 
 مْن َل هاْذ واِ 

ماواْت قرْب.« 3 َمَلكوت السَّ
هاْك َل انْقاْل َعَليو بِاشْعيا النَّبي: »َصوت 
الرَّْب،  َطريِق  ‘َحْضروا  الَبّريِّة:  يسِيْح ف 

ْوسِاَووا طْرقاتو.’ «
الّْجمِاْل،  َشْعر  مْن  لْبسو   ْويوَحنّا كاْن 

4

ويشْد وْسطو ف جْلْد، َواْكلو َجراد ْوَعَسل 
 ْوكاْن يْطَلعوْن َل َعْندو نِاس القْدس 

الَبّريِّة. 5
ْوكّل الياهوديِّة ْوكّل الّديِرة َحوالي الاْردْن، 
الاْردن،  نَْهر  ايدو َف  َعلى  ذوْن   ويْتَعمَّ

6

ْويْعتْرفوْن َف َخطّياتْن.

الَفّريسيِّة   ْوَوْقْت َل ارى ْكثيْر م 
7

قالْلن:  ذوْن،  يْتَعمَّ َت  ّدوقيِّة جِاييْن  والصَّ
تْهربوْن  َت  َوّراكْن  مْن  الَحّياْت،  »اولاد 
َثَمْر يليق  الّجِايِي؟ 8 َبقى َسَووا  مْن َغَضب 
َقْلْبكْن:   ْولا تْفتْكروْن وْتقلوْن َف 

للتَّوبِة. 9

مّتى 2: 23 – 3: 8   
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 َول� تَْفتَِكروا َوتَقولوا 
ِثماراً تَليُق ِبالتَّوبَِة، 9

ِل�أنّي  اأباً،’  اإبْراهيُم  ‘َلنا  اأنُْفِسكُم:  في 

اأقوُل َلكُم: اإنَّ اللَه قادٌر اأْن يُقيَم ِمْن هِذِه 

 فَُهَوذا الَفاأُْس 
بْراهيَم. 10 الِحجاَرِة اأول�داً ِل�إ

كُلُّ  ِلذا  َجِر،  الشَّ اأْصِل  َعلى  َموضوٌع 

َوتُْلقى  تُْقَطُع  َجيِّداً  ثََمراً  تَْصنَُع  ل�  َشَجَرٍة 

ُدكم ِبماٍء ِللتَّوبَِة، اأّما  في الّناِر. 11 اأنا اأَُعمِّ

ذاَك  ِمّني،  اأَشدُّ  فَُهَو  بَْعدي  يَاأْتي  الَّذي 

ِحذاَءهُ،  اأْحِمَل  اأْن  ا  ُمْستَِحقًّ َلْسُت  الَّذي 

 ذاَك 
ُدكم ِبروِح الُقُدِس َوِبالّناِر، 12 ذاَك يَُعمِّ

ْفُش َويُنّقي بَيدَرهُ، َويَْجَمُع  الَّذي ِبيَِدِه الرَّ

الِحْنَطَة اإلى َمخاِزِنِه، َويُْحِرُق التِّْبَن ِبناٍر 

ل� تُْطَفاأ.«

اإلى  الَجليِل  ِمَن  يَسوُع   حينَِئٍذ جاَء 
13

 َولِكنَّ 
، اإلى يوَحّنا ِليَْعتَِمَد ِمْنُه. 14 ال�أُْرُدنِّ

يوَحّنا َمنََعُه َوقاَل: »اأنا ُمْحتاٌج اأْن اأْعتَِمَد 

يَسوُع  15 اأّما  ؟«  اإليَّ ِجْئَت  َواأنَْت  ِمْنَك 

ِل�أنَُّه هكَذا  آَن،  ال� »اْسَمِح  َوقاَل:  فَاأجابَُه 

َوحينَِئٍذ   ». ِبرٍّ كُلَّ  نُكِْمَل  اأْن  َلنا  يَْنبَغي 

َخَرَج  يَسوُع،  اْعتََمَد   َوحيَن 
16 َلُه.  َسَمَح 

ماُء  السَّ َلُه  َوانَْفتََحْت  الماِء  ِمَن  ِللَوْقِت 

َوَراأى روَح اللِه ناِزل�ً كََحماَمٍة َواأتى َعلَيِه. 

ماِء يَقوُل: »هذا ُهَو   َواإذا َصوٌت ِمَن السَّ
17

ابْني الَحبيُب الَّذي ِبِه ُسِرْرُت.«

‘لنا اَأب، اْبراهيْم واِ اَأبونا.’ اَأقْلكن: اَلله يتِيْق 
 ْكوا 

مْن َهالحجِاير يَسي اولاْد لاْبراهيْم. 10
َبقى  الّسَجْر.  َعقب  َعلى  َمْحطُوْط  الفاْس 
تْنقطع  ْتَسي،  مُو  ْكَويّس  َثَمْر  كْل سَجرة 
ْوتَقْع ف النّاْر. 11 اأنا اَأَعّمْذكن ْبَمي للتَّوبِة، 
َبْس هاْك َل َبْعدي جِايِي، اَأْقوى منّي واِ، 
هاْك َل مُو مْسَتحّق اَنا اَأْحمْل َصولو، هاْك 
 هاْك َل 

َت يَعّمْذكن ْبرُوح القدْس والنّاْر، 12
َرفشو ف ايدو ويَنّقي بيَدرو، ويلّم الحْنَطة 

لََمخازنو والتّبْن يْحرقو ْبنار مُو تْنطفي.«

يوَحنّا يَعّمذ َيسُوْع
)مرقس 1: 9–11، لوقا 3: 21–22( 

ليْل للاْردْن   هاك الَوْقْت جا َيسُوْع م الجَّ
13

ذ منّو. 14 َبْس يوَحنّا  َل َعْنْد يوَحنّا َت يْتَعمَّ
ما َخّلاُه، ْوقاْل: »اَأنا ْبحاجتْك َت ْتَعّمْذني 
وانَْت تجي لَعْندي؟« 15 َيسُوْع جِاَوبو قالْلو: 
نَْتّمْم كْل  لازم  َل كذاِ  ْع، مْن  السَّ »َخلّي 
ْذ   َوْقْت َل ْتَعمَّ

بر.« ْوهاك الَوْقْت َخّلاُه. 16
ما،  َيسُوْع، راساً َطَلْع م الَمي وانَْفَتْحْتلو السَّ
اَلله نِاْزلِة َكما الَحماِمة ْوَجْت  َوارى رُوح 
ما يقوْل: »هذا   ْوجا َصوت م السَّ

َعَليو. 17
واِ اْبني الَحبيْب َل ِفيو فرْحُت.«

مّتى 3: 9 - 17   
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 حينَِئٍذ سيَق يَسوُع ِمَن الّروِح الُقُدِس 4 

اإبْليَس.  ِمْن  َب  ِليَُجرَّ يَِّة  البَرِّ اإلى 

 َوصاَم اأْربَعيَن يَوماً َواأْربَعيَن َليلًة َواأَخيراً 
2

ُب َوقاَل َلُه: »اإْن   َوَدنا اإَليِه الُمَجرِّ
جاَع. 3

كُْنَت ابَْن اللِه، فُمْر اأْن تَصيَر هِذِه الِحجارةُ 

»َمكْتوٌب:  َلُه:  َوقاَل   فَاأجاَب 
4 ُخْبزاً.« 

بَْل  نْساُن،  ال�إ يَْحيا  َوْحَدهُ  بالُخْبِز  ‘َليَس 

ِبكُلِّ كَِلَمٍة تَْخُرُج ِمْن فَِم اللِه.’ «

 حينَِئٍذ ساقَُه اإبْليُس اإلى َمدينَِة الُقْدِس 
5

َلُه:   َوقاَل 
6 الَهيكَِل.  َجناِح  َعلى  َواأقاَمُه 

»اإْن كُْنَت ابَْن اللِه فَاْرِم نَْفَسَك اإلى اأْسَفَل، 
ِبَك  َملائكَتَُه  ِل�أنَُّه َمكْتوٌب: ‘يوصي 

فَيَْحِملونََك َعلى اأيديِهم ِلئَّلا تَْعثَُر ِبَحَجٍر 

»َمكْتوٌب  يَسوُع:  َلُه   قاَل 
7 ِرْجلَُك.’ « 

بَّ اإلَهَك.’ « ِب الرَّ اأيضاً: ‘ل� تَُجرِّ

َجبٍَل عاٍل  اإلى  اأيضاً  اإبْليُس   َوساقَُه 
8

ا َواأراهُ َجميَع َمماِلِك العاَلِم َوَمْجَدها.  ِجدًّ

 َوقاَل َلُه: »هِذِه كُلُّها َلَك اأُْعطيها اإْن تََقْع 
9

يَسوُع:  َلُه  قاَل   حينَِئٍذ 
10 لي.«  ساِجداً 

بِّ  »اْذَهْب يا َشيطاُن، ِل�أنَُّه َمكْتوٌب: ‘ِللرَّ
اإلِهَك تَْسُجُد َواإيّاهُ َوْحَدهُ تَْعبُُد.’ «

 حينَِئٍذ تََركَُه اإبْليُس، َواإذا َملائكٌَة قَْد 
11

َدنَْت َوصارْت تَْخِدُمُه.

اإْبليس يَجّرب َيسُوْع
)مرقس 1: 12–13، لوقا 4: 1–13( 

ْبرُوح 4  انْساق  َيسُوْع  الَوْقْت،   هاك 
القدْس للَبّريِّة َت يْتَجرَّْب مْن اإْبليْس. 
خْر  آِ  وصاْم اَأْرْبعيْن َيوْم َواْرْبعيْن لَيِلة، ْوف الا

2

 ْوَقرَّْب هاْك َل يَجّرب ْوقالْلو: »َل 
جاْع. 3

َهالحجِاير  ْتسِيْر  َقول َت  اأنَْت،  اَلله  اْبن 
‘مُو  »َمْكتوْب:  ْوقالْلو:  َرّد   ْوهّواِ 

4 ْغَبيْز.« 
بالّْغَبيْز َبّس يعيش الانْساْن، َبلِى ْبكْل كْلِمة 

تْطَلْع مْن ثّم اَلله.’ «
ْوَوقَّفوا  القدس،  َبَلْد  َل  اإْبليْس   ْوَوّداُه 

5

 ْوقالْلو: »َل اْبن اَلله 
َعلى كْتف الَهيَكْل، 6

اأنَْت، كْب حالْك لََتْحْت، مْن َل َمْكتُوْب 
ايَديْن  ْوَعلى  َعَليك،  َملايكتو  واِ: ‘يَوّصي 
تْتَعثَوْر َف َحَجر  لا  ْبشاْن  يْحملوك، 
اْجرْك.’ « 7 َيسُوْع قالْلو: »َمْكتوْب زاِ: ‘لا 

ْتَجّرب الرَّْب اإلهْك.’ «
 ْوَوّداُه اإْبليْس َل َجَبْل عِالي ْكثير، ْوَوّراُه 

8

 ْوقالْلو: »َهوْذ 
كْل َممِالك الّدنْيِا ْوَعظامتا 9

َسَجْدْت  َوَقعْت  َل  نِا  اْعطيْك  كلّْن َت 
 هاك الَوْقْت َيسُوْع قالْلو: »رُوْح يا 

لي.« 10
شِيطاْن: َمْكتوْب: ‘للرَّْب اإلهْك تْسجد ْولُه 

ْبَوْحدو تْعبْد.’ «
 هاك الَوْقْت َخّلاُه اإْبليس، ْوَملايِكة َقرَّبوا 

11

ْوَبقى يْخدموُه.

مّتى 4: 1 - 11   
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 َوحيَن َسِمَع يَسوُع اأنَّ يوَحّنا قَْد اأُْسِلَم 
12

 َوتََرَك الّناِصرةَ َواأتى 
انْتََقَل اإلى الَجليِل. 13

َوَسكََن في كَْفِرناحوَم َعلى شاِطِئ البَْحِر 

 ِليَِتمَّ ما 
14 َونَْفتالي،  َزبولوَن  تُخوِم  في 

 »اأْرُض 
15 قاَل:  الَّذي  النَّبيِّ  ِباإَشْعيا  قيَل 

البَْحِر،  َطريُق  نَْفتالي،  اأْرُض  َزبولوَن، 

ْعُب  16 الشَّ ال�أُُمِم،  َجليُل   ، ال�أُْرُدنِّ َعْبُر 

ْلَمِة، نوراً َعظيماً َراأى،  الجاِلُس في الظُّ

َوفي  الَموِت  َموِضِع  َوالجاِلسوَن في 

ِظلاِلِه نوٌر اأضاَء َلُهم.«

يَكِْرُز  يَسوُع  بََداأ  الَوْقِت  ذِلَك   َوِمْن 
17

َملَكوُت  اْقتََرَب  فََقِد  َويَقوُل: »توبوا 

ماواِت.« السَّ

بَْحِر  َعلى شاِطِئ  يَْمشي  ُهَو   َوفيما 
18

الَجليِل َراأى اأَخَويِن، ِسْمعاَن الَّذي ُدعَي 

َشبَكََة  يُْلِقياِن  اأخاهُ،  َواأنَْدراُوَس  كيفا 

َصّياَديِن.  فََقْد كانا  البَْحِر،  يِد في  الصَّ

َلُهما يَسوُع: »َهلُمَّ َورائي   َوقاَل 
19

فََساأْجَعلُكُما َصّياَدي بََشٍر.«

ليْل َيسُوْع يَبّشر ف الجَّ
 

)مرقس 1: 14–15، لوقا 4: 14–15(

 ْولََمْن َيسُوْع سمْع يوَحنّا ْتَسلَّم، َخلّى 
12

 وعاف النّاْصَرة ْوجا َسَكن 
ليْل. 13 ْوراْح للجَّ

َف َكَفْرناحوْم َعلى شاطي الَبحْر ف ْحدود 
انْقاْل  َل  يتْم شي   َت 

14 ْونَْفتالي،  َزبُولُون 
 »اَأْرْض َزبُولُون َواْرْض 

بِاشْعيا النَّبي َل قاْل: 15
الاْردْن،  نَْهر  َخْلْف  الَبحْر،  َطريِق  نَْفتالي، 
العْتِمة،  القِاعْد ف   َشْعب 

16 الاَمْم!  َجليل 
نوْر َقوي اَأرى، القِاْعدين َف اَْرض الَموت 

ْر َعَليْن.« ْوَفّياتو، نوْر نَوَّ

 ومناك الَوْقْت، َبدا َيسُوْع يْكرْز ويقوْل: 
17

ماواْت.« »توبوا، مْن َل َقرَّب َمَلكوت السَّ

ل النِّاْس َل ساحْن َيسُوْع   اَأوَّ
 

  َت يسِيروْن َتلاميذو
)مرقس 1: 16–20، لوقا 5: 1–11(

 َوْقْت َل كاْن َيسُوْع يْمشي َعلى شاطي 
18

َشْمعون  اْخِوة:  اْثَنيْن  اَأرى  ليْل،  الجَّ َبْحر 
يَنْزلون  اَأخوُه  َوانَْدراُوْس  بْطرْس  ْتَسّمى  َل 
َبكاْت ف الَبحْر، مْن َل صّيِاديْن كانوا.  الشَّ
 ْوقالْلْن َيسُوْع: »َتعوا َخْلفي، َت اَسويكْن 

19

صّيِاديْن نِاْس.«

مّتى 4: 12 - 19   
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 َوِللَوْقِت تََركا َشبَكَتَُهما َوَذَهبا َوراَءهُ. 
20

 َوحيَن َعبََر ِمْن ُهناَك َراأى اأَخَويِن اآَخريِن، 
21

يَْعقوَب بَْن َزبَدي َويوَحّنا اأخاهُ َمَع َزبَدي 

َوَدعاهما  ِشباكَُهما،  يُْصِلحاِن  اأبيِهما 

فينََة  السَّ تََركا  ِللَوْقِت   َوُهما 
يَسوُع 22

َواأباهما َوَذَهبا َوراَءهُ.

 َوكاَن يَسوُع يَطوُف في الَجليِل َويَُعلُِّم 
23

الَملَكوِت  ِبِبشاَرةَ  َويَكِْرُز  َمجاِمِعِهم  في 

ْعِب.  الشَّ َوَمَرٍض في  اأَلٍم  كُلَّ  َويَْشفي 

َوَجلَبوا  كُلِّ سوريّا،  في  َخبَُرهُ   َوُسِمَع 
24

اأْمراٍض  الَّذيَن ساَء حاُلُهم في  كُلَّ  اإَليِه 

الَعذاِب  ِباأْصناِف  بيَن  َوالُمَعذَّ ُمْختَِلَفٍة 

َرِع َوُمَخلَّعيَن  َوَمْمسوسيَن َوُمصابيَن ِبالصَّ

كَثيروَن  اأُناٌس  َوراَءهُ   َوَذَهَب 
25 َوشفاُهم. 

َوِمْن  الُمُدِن  الَعْشِر  َوِمَن  الَجليِل  ِمَن 

. اأوُرَشليَم َواليَهوِديَِّة َوَعْبِر ال�أُْرُدنِّ

َصِعَد 5  الُجموَع،  يَسوُع  َراأى   حيَن 

اإَليِه  َدنا  َجلََس  َوحيَن  الَجبَِل،  اإلى 

 َوفَتََح فََمُه َوكاَن يَُعلُِّمُهم قائلاً:
تَلاميُذهُ. 2

َلُهم  ِل�أنَّ  ِبالّروِح  ِللَمساكيِن   »طوبى 
3

ِللَحزانى   طوبى 
4 ماواِت.  السَّ َملَكوَت 

 ْوهنِّا راساً عافوا َشَبكاتْن ْوراحوا َخْلفو. 
20

اْخِوة  اْثَنيْن  اَأرى  مَنونَْك،  َقَطْع   ْولََمْن 
21

َغيرْن: َيْعقوب ابْن َزَبدي ْويوَحنّا اَأخوُه ف 
ّفيِنة َمع َزَبدي اَأبوون يَصلحوْن َشَبكاتْن.  السَّ
ّفيِنة   ْوهنِّا راساً عافوا السَّ

وساْحْن َيسُوْع. 22
َوابوون ْوراحوا َخْلفو.

َيسُوْع يَعلّم ْويْشفي َمراضِى

ْويجي ف كّل  يرُوح   ْوَيسُوْع كاْن 
23

ليْل، يَعلّْم ف مجِامعْن، ْويْكرْز بْبشارة  الجَّ
ْوَمَرْض ف  َوَجع  ْويْشفي كْل  الَمَلكوْت، 
 وانَْسَمْع َخَبرو ف كْل سوريّا، 

ْعْب. 24 الشَّ
مْختلِفة،  باْمراْض  عيْن  الّْمَوجَّ ْوجابولو كّل 
والّْمَصرَّعيْن  َشياطيْن،  بيْن مْن  والّْمَعذَّ
َخْلفو   ْوراْح 

25 ْوَشفاهْن.  والّْمَكْرَسحين، 
الَعشْر مدن، ْوم  ليْل، ْوم  نِاس ْكثيْر م الجَّ

القْدْس، والياهوديِّة، ْوَخْلف نَْهر الاْردْن.

َبْل َوعَظة َيسُوْع َع الجَّ

 ْولََمْن اَأرى َيسُوْع لَّمات النِّاْس، َطَلْع 5 
َعْندو  َل  َقرَّبوا  قعْد،  ْولََمْن  َبْل.  للجَّ

 ْوَفَتح ثّمو يَعلّمْن، قاْل:
َتلاميذو، 2

عاِدة الَحقيقيِّة السَّ

 »َهنّية المْحتازيْن َلالله بالّرُوْح: لهْن واِ 
3

 َهنّية الَحزانِى: هنِّا َت 
ماواْت. 4 َمَلكوت السَّ

مّتى 4: 20 – 5: 4   
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 طوبى ِللُمتَواِضعيَن ِل�أنَُّهم 
وَن. 5 ِل�أنَُّهم يَُعزَّ

 طوبى ِللِجياِع َوالِعطاِش 
يَِرثوَن ال�أْرَض. 6

َحماِء   طوبى ِللرُّ
اإلى الِبرِّ ِل�أنَُّهم يُْشبَعوَن. 7

الُقلوِب  ِل�أنِْقياِء   طوبى 
8 يُْرَحموَن.  ِل�أنَُّهم 

لاِم   طوبى ِلصاِنعي السَّ
ِل�أنَُّهم يََروَن اللَه. 9

 طوبى ِللَّذيَن 
ِل�أنَُّهم اأبْناَء اللِه يُْدَعوَن. 10

اْضُطِهدوا ِمْن اأْجِل الِبرِّ ِل�أنَّ َلُهم َملَكوَت 

ماواِت. السَّ

اإْذ يَُعيِّرونَكْم   »طوبى َلكُم 
11

َويَْضَطِهدونَكْم َويَقولوَن َعلَيكُم كُلَّ كَِلَمٍة 

ِشّريرٍة ِمْن اأْجلي كَِذباً. 12 اْفَرحوا َوتََهلَّلوا 

ماواِت،  حينَئٍذ ِل�أنَّ اأْجَركُم َعظيٌم في السَّ

الَّذيَن  ال�أنِْبياَء  اْضَطَهدوا  ِل�أنَُّهم هكَذا 

قَْبلَكُم.

الِمْلُح  فََقَد  اإْن  ال�أْرِض.  ِمْلُح   »اأنْتُم 
13

يَْصلُُح  ل�  ِلَشيٍء  يَُملَُّح؟  فَِبماذا  َطْعَمُه 

الّناِس.  ِمَن  َويُداَس  يُْلقى خاِرجاً  اأْن  اإلّ� 

تَْخفى  اأْن  يُْمِكُن  ل�  العاَلِم.  نوُر  14 اأنْتُم 

يُنيروَن   َول� 
15 َجبٍَل،  َعلى  َمْبِنيٌَّة  َمدينٌَة 

بَْل  تَْحَت ِمكْياٍل،  َويََضعونَُه  ِسراجاً 

َعلى الَمنارِة ليُنيَر ِلكُلِّ َمْن في البَيِت. 

 فَْليُِضئ هكَذا نوُركُم اأماَم الّناِس ِليَروا 
16

دوا اأباكُم الَّذي  اأْعماَلكُم الّصالحَة فَيَُمجِّ

ماواِت. في السَّ

 َهنّية المْتواْضعيْن: هنِّا َت يوَرثون 
يْتَعزَّوْن. 5

للبْر:  والَعطاشِي  واعِى  الجَّ  َهنّية 
6 الاَْرْض. 

 َهنّية الرَّحوميْن: َعَليْن َت 
هنِّا َت يْشَبعوْن. 7

 َهنّية َل َقْلبْن طاهْر: هنِّا َت 
ْتكوْن الرَّْحِمة. 8

 َهنّية َل يَسون َسلام: اولاد اَلله 
يَرون اَلله. 9

لَخاطْر  يْنطْهدوْن  َل   َهنّية 
10 وْن.  يْتَسمَّ َت 

ماواْت. البْر: لهْن واِ َمَلكوت السَّ

لََمْن يهينوكن ْويْضطْهدوكْن   »َهنّيتكْن 
11

ويقولوْن َعَليكْن كْل كْلِمة عاْطِلة بالگْذْب 
ْوَهْلهلوا،  اْفَرحوا  الَوْقْت   هاك 

12 لَخاطري. 
ماواْت، مْن  مْن َل اَأجْركن ْگبير واِ ف السَّ

َل كذاِ اْضَطَهدوا الاَنِْبيا َقبْلكْن.

 »اأنْتْن واِ مْلح الاَْرْض. َل صاْر المْلْح َبلا 
13

َطْعِمة َبلا َفكاَهة، َف اَأيْش َت يْتَملَّْح؟ َل 
شي مُو يْنَفْع َغيْر َت يْنَكْب َبّرا ْويْنداْس م 
النِّاْس. 14 اأنْتْن واِ نور الّدنْيِا. مُو ْتتِيْق تْتَخّبا 
 ْومُو يشعلون 

15 َجَبْل.  َعلى  َرة  ْمَعمَّ َمديِنة 
َعلى  َبلِى  َكيْل،  َتْحْت  ْسراْج ويحطّوُه 
و ويَضّوي َل كْل لَنِّا ف الَبيْت.  كْرسي الضَّ
 كذاِ َخلّي يَضّوي َضوكْن قّدام النِّاْس، َت 

16

يَرون اْعمالْكن الّصالَحة ويَسْبحوْن لاَبوكْن 
ماواْت. َل ف السَّ

مّتى 5: 5 - 16   
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 »ل� تَُظّنوا اأنّي ِجْئُت ِل�أنُْقَض الّناموَس 
17

ِل�أُكِْمَل.  بَْل  ل�أنُْقَض  اآِت  َلْم  ال�أنِْبياَء.  اأِو 

ماُء  18 الَحقَّ اأقوُل َلكُم: اإلى اأْن تَْعبَُر السَّ

ل�  واِحٌد  ُخَطيٌط  اأو  واِحَدةٌ  ياٌء  َوال�أْرُض 

يَْعبُُر ِمَن الّناموِس َحّتى يَكوَن الكُلُّ 19 اإذاً 

الَوصايا  هِذِه  ِمْن  واِحَدةً  يَْنُقُض  َمْن  كُلُّ 

ناِقصاً  الّناَس هكَذا،  َويَُعلُِّم  غيرِة  الصَّ

َولِكنَّ  ماواِت.  السَّ َملَكوِت  يُْدعى في 

الَّذي يَْعَمُل َويَُعلُِّم فَهذا َعظيماً يُْدعى في 

اأقوُل َلكُم:  ماواِت. 20 ِل�أنّي  َملَكوِت السَّ

كُم َعلى ِبرِّ الكَتَبَِة َوالَفّريسّييَن  اإْن َلْم يِزْد ِبرُّ

ماواِت. فَلَْن تَْدُخلوا َملَكوَت السَّ

ليَن: ل� تَْقتُْل،   »َسِمْعتُم اأنَُّه قيَل للاأوَّ
21

ينونََة. 22 اأّما  يَْستَوِجُب الدَّ َوكُلُّ َمْن قَتََل 

اأنا فَاأقوُل َلكُم: كُلُّ َمْن يَْغَضُب َعلى اأخيِه 

ينونََة، َوكُلُّ َمْن يَقوُل  باطلاً يَْستَوِجُب الدَّ

َوكُلُّ  الَمْجَمَع،  يَْستَوِجُب  ‘راقا،’  ِل�أخيِه 

َجَهنََّم.  ناَر  يَْستَوِجُب  ‘ليلو،’  يَقوُل:  َمْن 

ُم قُْربانََك َعلى الَمْذبَِح،  23 اإذاً اإْن كُْنَت تَُقدِّ

اإساءةٌ  َعلَيَك  يؤَخُذ  اأنَُّه  تََذكَّْرَت  َوُهناَك 

 فََدْع ُهناَك قُْربانََك اأماَم الَمْذبَِح 
ِل�أخيَك، 24

ل�ً َواْصَطلْح َمَع اأخيَك، َوحينَِئٍذ  َواْذَهْب اأوَّ

راي الَمسيْح ف النّاموْس

 »لا تْفتْكروْن جيُت َت اَبطّل النّاموْس 
17

َبلِى َت  اَبطّْل،  ما جيُت َت  الاَنِْبيا.  يا 
ْتزول  لََمْن  اَأقولْكْن: دي  18 الَحْق  اَتّمْم. 
َشْخَطة  يا  وْحِدة  نْقَطة  والاَْرْض،  ما  السَّ
يتْم.  الكّل  لََمْن  النّاموْس دي  م  تزوْل  مُو 
19 َبقى كْل مْن يَبطّْل وْحِدة مْن َهالَوصّيات 

الّْزغار، ْوكذاِ يَعلّم النِّاْس، ناقْص َت يْتَسّمى 
واِحْد  َبْس كْل  ماواْت.  السَّ َمَلكوت  َف 
يْتَسّمى َف  ْگبير َت  هاْذ  ويَعلّْم،  يْعَمْل 
اقولْكْن: َل   مْن َل 

ماواْت. 20 السَّ َمَلكوت 
مُو يكَثْر بْركْن اَأْكَثْر مْن بّر ْمَعلمين النّاموْس 
ماواْت. والَفّريسيِّة، مُو تْدخلوْن َمَلكوت السَّ

الَغَضب

ْل: لا تْقتْل!   »سمْعتن انْقاْل َل نِاس الاَوَّ
21

اَنا  22 َبّس  الحكْم.  يْسَتحّق  يْقتْل  َل  َواينا 
اَأقولْكْن: كْل واِحْد يْغَضْب َعلى اَأخوُه َبلا 
َسَبْب يَقْع َتْحت الحكْم. ْوَل يقْللو: ‘راقا،’ 
يْسَتحْق حكم الَمْجَمع، ْوَل يقول ‘اَْحَمْق،’ 
يْسَتحّق ْجَهنَّم النّاْر. 23 َبقى َل جْبْت َقْربانْك 
َل  اَأخوْك  بالْك  َل  ْوَهونَْك جا  للَمْذَبح، 
 َخلّي َقْربانْك َهونَْك 

كْلَبقى َف َقْلبو منّْك، 24
ل ْتصالَْح َمع  قّدام الَمْذَبح، ْورُوح ف الاَوَّ

مّتى 5: 17 - 24   
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ْم قُْربانَك. 25 اتَّفْق َمَع َخْصِمَك  تَعاَل وقَدِّ

َسريعاً َواأنَْت ما تَزاُل َمَعُه في الطَّريِق ِلئَّلا 

َويَُسلَِّمَك  القاضي  اإلى  َخْصُمَك  يَُسلَِّمَك 

ْجِن.  القاضي اإلى الجابي فَتََقَع في السِّ

ِمْن  تَْخُرُج  ل�  اإنََّك  َلَك:  اأقوُل   َوالَحقَّ 
26

ُهناَك َحّتى توِفَي الَفْلَس ال�أخيَر.

 »َسِمْعتُم اأنَُّه قيَل: ‘ل� تْزِن.’ 28 اأّما اأنا 
27

فَاأقوُل َلكُم: اإنَّ َمْن يَْنُظُر اْمَراأةً ِليَْشتَهيَها 

 فَاإْن كانَْت 
فاإنَُّه حال�ً يْزني ِبها في قَْلِبِه. 29

َواأْلِقها  فَاْقلَْعها  تُْعِثُرَك  اليُْمنى  َعينَُك 

َعْنَك، ِل�أنَُّه َخيٌر َلَك اأْن يَْهِلَك هذا الُعْضُو 

كُلُُّه في  َجَسُدَك  يُْلقى  َول�  ِمْنَك  الواِحُد 

 َواإْن كانَْت يَُدَك اليُْمنى تُْعِثُرَك، 
َجَهنََّم. 30

َلَك  َخيٌر  ِل�أنَُّه  َعْنَك،  َواأْلِقها  فَاْقَطْعها 

يُْلقى  َول�  اأْعضاِئَك  ِمْن  واِحٌد  يَْهِلَك  اأْن 

َجَسُدَك كُلُُّه في َجَهنََّم.

 »َلَقْد قيَل: ‘َمْن فَكَّ اْمَراأتَُه فَْليُْعِطها 
31

ِكتاَب َطلاٍق.’ 32 اأّما اأنا فَاأقوُل َلكُم: كُلُّ 

يَْجَعلُها  نى  الزِّ َغيِر  ِلِعلٍَّة  اْمَراأتَُه  َمْن فَكَّ 

تَْزني، َوَمْن اأَخَذ َمْتروكًَة يَْزني.

 َخفيْف 
25 َقْربانْك.  َقّدْم  َتعا  ْوَبْعدا  اَخوك، 

َمعو  َبعْد  وانَْت  َعَليْك  المّدعي  َمع  اتّفْق 
المّدعي  يَسلّمك  لا  ْبشاْن  الطَّريِْق،  ف 
للقاضي، والقاضي يَسلّمْك للّجابي، ْوتَقْع 
تْطَلْع  اَأقوْل لْك: مُو  الَحْبْس. 26 الَحْق  ف 

مْن َهونَْك َل مُو تْعطي اآِخْر فْلْس َعَليْك.

الّزنِى

28 َبّس  تْزني.’  ‘لا  انْقاْل:   »ْوسمْعتن 
27

َت  َمَرة  َف  يَطلّْع  واِحْد  اَأقولْكْن: كْل  اَنا 
يْشتِهيا، راساً يْزني َف َقْلبو. 29 َبقى َل كاْن 
لَْبعيْد  ْوكّبا  اْقَلعا  ْتَعثورك،  الَيمين  َعينك 
يْتَتوَبْل عضو  واِ  اَأْحَسْن لك  َل  منّْك، مْن 
يَقْع  ْولا َجَسدْك كلّو  واِحْد مْن َجَسدك، 
 ْوَل كاْن ايدك الَيمين ْتَعْثورك، 

ف ْجَهنَّْم. 30
اْقَطعا ْوكّبا منّْك، مْن َل اَأْحَسْن لك يْتَتوَبْل 
عضو واِحْد مْن َجَسدك ْولا َجَسدك كلّو 

يَقْع ف ْجَهنَّْم.

الطَّلاق

يْعِطيا  لازْم  َمَرتو،  يَطلّْق  ‘َل   »وانْقاْل: 
31

ْكتِاْب َطلاْق.’ 32 َبّس اَنا اَأقولْكْن: كْل مْن 
َت  يَسَويا  الّزنِى،  َغير  لََسَبْب  َمَرتو  يَطلّْق 

تْزني. ْوَل ياخذ ْمَطلََّقة يْزني.

مّتى 5: 25 - 32   
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ليَن:  ِللاأوَّ قيَل  اأنَُّه  اأيضاً   »َسِمْعتُم 
33

بِّ  ِللرَّ اأوِف  بَْل  ِباأْقساِمَك  تَكِْذْب  ‘ل� 

ل�  َلكُم:  فَاأقوُل  اأنا  اأْقساَمَك.’ 34 اأّما 

َعْرُش  ِل�أنَّها  ماِء  ِبالسَّ ل�  البَتََّة،  تُْقِسموا 

تَْحَت  َمداٌس  ِل�أنَّها  ِبال�أْرِض   َول� 
35 اللِه، 

قََدَميِه، َول� ِباأوُرَشليَم ِل�أنَّها َمدينَُة الَمِلِك 

 َول� ِبَراأِْسَك ِل�أنََّك ل� تَْستَطيُع 
الَعظيِم، 36

اأو  َسوداَء  واِحَدةً  َشْعَرةً  فيِه  تَْجَعَل  اأْن 

‘نََعْم  كَِلَمتُكُم  ِلتَكُْن   َولِكْن 
37 بَيضاَء. 

هاتَيِن  َعلى  يزيُد  ل�.’ ما  ‘ل�  َو  نََعْم.’ 

ّريِر ُهَو. فَِمَن الشِّ

 »َسِمْعتُم اأنَُّه قيَل: ‘َعيٌن ِبَعيٍن َوِسنٌّ 
38

.’ 39 اأّما اأنا فَاأقوُل َلكُم: ل� تُقاوموا  ِبِسنٍّ

َك ال�أيَمِن  ّريَر، بَْل َمْن َلَطَمَك َعلى َخدِّ الشِّ

اأْن  اأراَد   َوَمْن 
40 اأيضاً.  آَخَر  ال� َلُه  ِدْر  فَاأ

ُخَذ قَميَصَك فَاتُْرْك َلُه ِرداَءَك  يُناِزَعَك َويَاأْ

َمَعُه  فَاْذَهْب  ميلاً   َمْن سّخَرَك 
41 اأيضاً. 

 َمْن َساأَلَك فَاأْعِطِه، َوَمْن اأراَد اأْن 
اثْنَيِن. 42

يَْقتَِرَض ِمْنَك فَلا تَْمنَْعُه.

الحلفان َخطيِّة

‘لا  ْل:  الاَوَّ نِاس  َل  انْقال   »ْوسمْعتن 
33

ْتَسي  لازم  ْوتْرَجع ف حْلفانْك،  تْحلف 
للرَّْب شي َل َحَلْفْت َت ْتَسي.’ 34 َبّس اَنا 
ما مْن َل  اَأقولْكْن: لا تْحلفوْن اَأَبْد، لا بالسَّ
 ْولا بالاَْرْض مْن لَّيِا مُوَضْع 

كْرسي اَلله يِا، 35
َمدينة  لَّيِا  مْن  بالقْدْس  ْولا  اْجَريو،  َدوسة 
 ْولا ْبراسْك تْحلْف، مْن 

الَملْك الَعظيْم. 36
َل مُو ْتتِيق ْتَسي ِفيو َشْعَرة وْحِدة َسودا يا 
 َخلّي َكلاْمكن يكون ‘اأِي اأِي.’ يا 

َبيضا. 37
ّريْر واِ. ‘لا لا.’ ْوشي لَّواِ اَأْكَثْر مْن َهوْذ م الشَّ

 اَأخذ الَحيف
)لو 6: 29–30(

ْبَعين ْوضْرس  ‘َعين  انْقاْل:   »سمْعتن 
38

ْبضْرْس.’ 39 َبّس اَنا اَأقولْكْن: لا ْتقوموْن ف 
ّريْر. َل يْضَربْك َعلى َخّدك الَيميْن،  وّچ الشَّ
 ْوَل يريْد يَوّديك للَمْحَكِمة 

ديرلو اللاْخ زاِ. 40
ْبشان يَشلّحْك َقميسْك، َعبايتْك زاِ َخلّيلو 
 مْن َل يَسّخرْك ميْل واِحْد، رُوْح َمعو 

يِا. 41
ْوَل  اْعِطيو.  يْطلْب منّك،   مْن َل 

اْثَنيْن. 42
يريْد يتَديَّْن منّْك، لا ْترّدو.

مّتى 5: 33 - 42   
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قَريبََك  ‘اأْحِبْب  قيَل:  اأنَُّه   »َسِمْعتُم 
43

َلكُم:  فَاأقوُل  اأنا  44 اأّما  َك.’  َعدوَّ َواأبِْغْض 

اأْعداَءكم، باِركوا ل�ِعنيكُم،  اأِحّبوا 

ِل�أْجِل  َوَصّلوا  ُمْبِغضيكُم،  اإلى  اأْحِسنوا 

الَّذيَن يَْغِصبونَكم َويَْضَطِهدونَكُم، 45 ِلكَي 

ماواِت،  تَكونوا اأبْناَء اأبيكُم الَّذي في السَّ

ذِلَك الَّذي يُْشِرُق َشْمَسُه َعلى الّصالحيَن 

آثميَن.  َوالّطالحيَن َويُْمِطُر َعلى ال�أبْراِر َوال�

يُِحّبونَكُم  الَّذيَن  تُِحّبوَن  كُْنتُم  اإْن  46 ِل�أنَُّه 

اأيضاً  الَعّشاروَن  اأَوَليَس  َلكُم؟  اأْجٍر  فَاأيُّ 

 َواإْن كُْنتُم تَُسلِّموَن َعلى 
هِذِه يَْفَعلوَن؟ 47

اإْخَوِتكُم فََقْط فَاأيَّ فَْضٍل تَْفَعلوَن؟ اأَوَليَس 

يَْفَعلوَن؟ 48 اإذاً  اأيضاً هِذِه  الَعّشاروَن 

كونوا اأنْتُم كاِمليَن كَما اأنَّ اأباكُم الَّذي في 

ماواِت كاِمٌل. السَّ

اأماَم 6  َصَدقَِتكم  تَْفَعلوا  األّ�   »ُانُْظروا 

الّناِس ِلكَي يَْنُظروكُم، َواإلّ� فَلا اأْجَر 

ماواِت.  السَّ الَّذي في  اأبيكُم  ِعْنَد  َلكُم 

ْق ِبالبوِق  2 اإذاً َمتى َصنَْعَت َصَدقًَة فَلا تُبَوِّ

اأماَمَك كَما يَْفَعُل الُمراؤوَن في الَمجاِمِع 

فَالَحقَّ  الّناِس،  ِمَن  دوا  ِليَُمجَّ َوال�أْسواِق 

اأنَْت  اأْجَرُهم. 3 اأّما  وا  تَلَقَّ اإنَُّهم  اأقوُل َلكُم: 

فَحيَن تَْصنَُع َصَدقًَة فَلا تَْعِرْف ِشماُلَك ما 

 مَحّبة الَعدو
)لو 6: 27–28 و 32–36(

 »سمْعتن انقاْل: ‘حْب َقرايبك واْبَغْض 
43

َعدوْك.’ 44 َبّس اَنا اَأقولْكْن: حّبوا عْدوانْكْن، 
بِاْركوا َعلى َل يْتَنّعْل َعَليكْن، ْوَسَووا ْكَويّْس 
َل  َهوْذ  ْبشاْن  ْوَصلَّوا  يْبَغْضكن،  َل  لَهاْذ 
يْغصبوكن ْويْضطْهدوكْن، 45 ْبشان ْتكونون 
ماوي هاْك َل يَخلّي َشْمسو  اولاْد اَأبوكن السَّ
تْزرْق َع الصالْحيْن والطّالْحيْن، ويَنّزْل َمَطرو 
آْثميْن. 46 َبقى َل كان ْتحّبوْن  َع الباّريْن والا
َهوْك َل يحّبوكْن، اَأيْش اَأجْر لكْن؟ مُو ْكوا 
يَسوْن؟  نَْفسا  هاي  زاِ  رايْب  الضَّ يلّمون  َل 
َبْس،  اأخوْتكْن  َعلى  ْتَسْلموْن   ْوَل كان 

47

اَأيْش زاِيْد فُوق العاِدة ْتَسوْن؟ مُو ْكوا َهوْك 
يَسوْن؟  نَْفسا  هاي  زاِ  رايب  الضَّ يلّمون  َل 
اَأبوكن  لَّواِ  َكما  كاْمليْن  اأنْتْن كونوا  48 َبقى 

ماوي كامْل. السَّ

 »َطْلعوا لََسَدقْتكْن، لا ْتَسوا قّدام النِّاْس 6 
لكْن  ما  اَأجْر  واِ  والّا  يَروكن،  لَخاطْر 
ماواْت. 2 َبقى اَأيَمْت  عْند اَبوكن َل ف السَّ
زْرنايِة  يدقّوْن  ْتَخلّي  لا  َسَدَقة،  َسيْت  َل 
الّْمناْفقيْن  َهوك  يَسون  َل  َكما  قّدامْك، 
يوصفوون  ْبشاْن  والطّْرْقات  المجِامْع  ف 
النِّاْس. الَحْق اَأقولْكْن: َهوْك اَأَخذوا اَأْجرْن. 
3 َبّس انَْت َوْقْت َل ْتَسي َسَدَقة، لا ْتَخلّي 

مّتى 5: 43 – 6: 3   
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تَْصنَُع يَمينَُك، 4 ِلكَي تَكوَن َصَدقَتَُك في 

الَخفاِء َواأبوَك الَّذي يَرى في الَخفاِء ُهَو 

يُجازيَك َعلاِنيًَة.

تَكُْن كالُمرائيَن  فَلا  تَُصّلي   »َوحيَن 
5

َوفي  الَمجاِمِع  الِقياَم في  يُِحّبوَن  الَّذيَن 

يَْظَهروا  ِلكَي  لاِة  ِللصَّ وارِع  الشَّ َزوايا 

وا  تَلَقَّ اإنَُّهم  َلكُم:  اأقوُل  فَالَحقَّ  ِللّناِس، 

فَاْدُخْل  َصلَّيَت  فََمتى  اأنَْت  6 اأّما  اأْجَرُهم. 

ِل�أبيَك  َوَصلِّ  بابََك  َواأْغِلْق  َمْخَدِعَك  اإلى 

يَرى في  الَّذي  َواأبوَك  الَخفاِء  الَّذي في 

 َوَمتى 
َعلاِنيًَة. 7 يُجازيَك  ُهَو  الَخفاِء 

ِل�أنَُّهم  تَْهُذروا كالَوثَِنّييَن،  فَلا  َصلَّيتم 

يَُظّنوَن اأنَُّه ِبالكَلاِم الكَثيِر يُْستَجاُب َلُهم. 

يَْعِرُف ما  اأباكُم  ِل�أنَّ  ِبِهم،  تَتََشبَّهوا   فَلا 
8

يُْعِوُزكم قَْبَل اأْن تَْساألوهُ.

 »هكَذا اإذاً َصّلوا اأنْتُم: اأبانا الَّذي في 
9

10 ِلياأِْت  اْسُمَك،  ِس  ِليَتَقدَّ ماواِت،  السَّ

ِلتَكُْن َمشيئتَُك، كَما في  َملَكوتَُك، 

ماِء كذِلَك َعلى ال�أْرِض. 11 اأْعِطنا ُخْبَز  السَّ

كَما  َعلينا  ما  َلنا   َواْغِفْر 
12 اليَوَم  حاَجِتنا 

ْشمالك تْعرْف اَأيْش ْتَسي َيمينْك. 4 ْبشان 
ْتكوْن َسَدقتك بالخْفِية، َوابوْك َل يرى اَأيْش 
يسِير بالخْفِية، هّواِ َت يكافيْك قّدام الَعيْن.

وم لاة والصَّ  الصَّ
)لوقا 11: 2–4(

الّْمناْفقيْن  َكما  ْتكوْن  لا  ْتَصلَّي   »ْولََمْن 
5

المجِامع  يَصلَّوْن ف  يقمون  َل يحّبون 
ْوَقراني الطّْرْقات ْبشان يَروون النِّاْس. الَحّق 
انَْت  6 َبّس  اَأْجرْن.  اَأَخذوا  َهوك  اَقولْكْن 
اأُودتْك واْقفل  اَأيَمْت َل َصلَّيت، اْدخل َل 
الباْب َعَليك، ْوَصلّي لاَبوْك َل ف الخْفِية، 
َوابوك َل يرى اَأيْش يسِيْر ف الخْفِية، هّواِ 
 ْولََمْن 

7 الَعيْن.  قّدام  اَشَكرا  يكافيك  َت 
ْتَصلَّوْن، لا ْتَطولوْن َكلاْم فاضي َكما الَوَثنيِّة 
يْنسمْعلْن.  الَكلاْم  ْبكْثرة  َبْلكي  يقولوْن  َل 
8 َبقى لا تْتَشبَّهوْن ِفيْن، مْن َل يْعرْف اَأبوكْن 

اَأيْش يْلَزْمكْن َقبْل َل تْطلبوْن منّو.

أبانا َصلاة الا

اَأبونا َل ف  اأنْتْن:  َصلَّوا  َبقى   »كذاِ 
9

اْسمْك، 10 يجي  يتَقدَّس  ماواْت!  السَّ
لَّيِا ف  َكما  َمشّيتْك،  ْتكوْن  َمَلكوتك، 
11 اْعطينا  الاَْرْض.  َع  ي  الشِّ نَفس  ما  السَّ
 وسامْحنا َعلى ْذنوْبنا 

ْغَبيْز َل يْكفينا الَيوْم. 12
َكما َل نْحنِا زاِ ساَمْحنا َغيرنْا َعلى ْذنوبْن 

مّتى 6: 4 - 12   
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 َول� 
نَْحُن اأيضاً َغَفْرنا ِلَمْن َلنا َعلَيِهْم. 13

ّريِر،  نا ِمَن الشِّ تُْدِخْلنا في تَْجِربٍَة، لِكْن نَجِّ

ةَ والتَّْسِبحَة اإلى اأَبَِد  ِل�أنَّ َلَك الُمْلَك َوالُقوَّ

آِبديَن اآميَن. ال�

 »ِل�أنَّكم اإْن غفْرتُم ِللّناِس َزلّ�ِتهم يَْغِفْر 
14

ماواِت  السَّ الَّذي في  اأبوكم  اأيضاً  َلكُم 

 َواإْن َلْم تَْغِفروا ِللّناِس فَاأبوكم اأيضاً ل� 
15

يَْغِفُر َلكُم َزلّ�ِتكُم.

تَكونوا عاِبسيَن  فَلا  ُصْمتم   »َوَمتى 
16

كالُمرائيَن، ِل�أنَُّهم يُْفِسدوَن ُوجوَهَهم ِلكَي 

اأقوُل  فَالَحقَّ  ِللّناِس صاِئميَن،  يَْظَهروا 

وا اأْجَرُهم. 17 اأّما اأنَْت فََمتى  َلكُم: اإنَُّهم تَلَقَّ

َراأَْسَك،  َواْدُهْن  َوْجَهَك  فَاْغِسْل  ُصْمَت 

ِل�أبيَك  بَْل  ِللّناِس صائماً،  تَْظَهَر  18 ِلئَّلا 

الَّذي في  َواأبوَك  الَخفاِء،  الَّذي في 

الَخفاِء ُهَو يُجازيَك.

ال�أْرِض  في  كُنوزاً  َلكُم  تَكِْنزوا   »ل� 
19

آِكلَُة َوَحيُث يَْنُقُب  َحيُث يُفِسُد الّسوُس َوال�

َلكُم  اكِْنزوا  20 بِل  َويَْسِرقوَن.  الّسارقوَن 

ماِء َحيُث ل� يُفِسُد سوٌس  كُنوزاً في السَّ

الّساِرقوَن  يَْنُقُب  ل�  َوَحيُث  اآِكلٌَة  َول� 

كَْنُزكُم  يَكوُن  َحيُث  21 ِل�أنَُّه  َويَْسِرقوَن. 

ُهناَك يَكوُن قَْلبُكُم اأيضاً.

َبلِى  َتجِربِة،  ْتَدّخْلنا َف   ْولا 
13 َحْقنا.  َف 

ة  ّريْر، مْن َل لْك واِ الملْك والقوِّ نَّجينا م الشَّ
آْبديْن. والتَّْسِبَحة َل اَأَبْد الا

ْذنوبْن،  النِّاْس َعلى   »َبقى َل ساَمْحتن 
14

َت يسامْحكْن.  زاِ  ماوي  السَّ اَأبوكن 
15 َبْس َل ما ساَمْحتن النِّاْس، اَأبوكْن زاِ مُو 

يسامْحكْن َعلى ْذنوْبكْن.
 »ْوَوْقْت َل ْتصومون لا ْتكنوْن َعبوسيْن 

16

َكما الّْمناْفقيْن َل يْقلبوْن وّچن ْبشان يَورَّوْن 
اَأقولْكْن  الَحْق  نِا.  للنِّاْس صايميْن  رُوحْن 
َهوْك اَأَخذوا اَأْجرْن. 17 اأنَْت َوْقْت َل ْتصوْم، 
بالعطْر،  واْمَشْح راسْك  َخّسْل وّچْك 
ْد صايْم َغيْر لاَبوْك َل  18 ْبشاْن لا ْتَبّيْن لاأحَّ

ف الخْفِية، َوابوْك َل يرى ف الخْفِية، هّواِ 
َت يكافيْك.

نگِنة  الزَّ

)لوقا 12: 33–34(

الاَْرْض،  ْكنوْز ف  تْكنزولْكن   »لا 
19

ْوَحراميِّة  يَخْربون،  ْواآِكِلة  َل سوس  مُوَضْع 
ْكنوْز  اْكنزولْكن  20 َبلِى  ْويْشبطوْن.  يْنقبون 
ما، مُوَضْع َل ما في لا سوْس َت  ف السَّ
َحراميِّة  ْولا  تاكلن،  َت  اآِْكِلة  ْولا  يَسّوسن 
لَّواِ  مُوَضْع  َل   مْن 

21 ْوتْشبطْن.  تْنقب  َت 
َكْنْزكْن، َهونَْك واِ َقْلْبكْن زاِ.

مّتى 6: 13 - 21   
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فَاإْن كانَْت  الَعيُن.  الَجَسِد   »ِسراُج 
22

نَيِّراً.  يَكوُن  كُلُُّه  فََجَسُدَك  قَويمًة  َعينَُك 

كُلُُّه  فََجَسُدَك  ِشّريرةً  َعينَُك  تَكُْن   َواإْن 
23

الَّذي  الّنوُر  يَكُِن  اإْن  اإذاً  َظلاماً.  يُْمسي 

فيَك َظلاماً فََظلاُمَك كَْم يَكوُن؟

 »ل� اأَحَد يَْستَطيُع اأْن يَْخِدَم َسيِّديِن، 
24

آَخَر اأو  ِل�أنَُّه اإّما اأْن يُبِغَض واِحداً َويُِحبَّ ال�

آَخَر. 25 ِلهذا اأقوُل  يُكِْرَم واِحداً َويَْحتَِقَر ال�

تَاأْكُلوَن  ِل�أنُْفِسكُم ماذا  تَْهتَّموا  ل�  َلكُم: 

َوماذا تَْشَربوَن. اأَليَسِت النَّْفُس اأْفَضَل ِمَن 

26 انُْظروا  الِكساِء؟  ِمَن  َوالَجَسُد  الِغذاِء 

َول�  تَْزَرُع  ل�  الَّتي  ماِء  السَّ ُطيوِر  اإلى 

تَْحُصُد َول� تَْخُزُن في َمخاِزَن َواأبوكُم الَّذي 

ماواِت يَقوتُها. اأَلْستُم اأنْتُم اأْفَضَل  في السَّ

 َوَمْن ِمْنكُم اإذا اْهتَمَّ يَْستَطيُع اأْن 
ِمْنها؟ 27

 َوِلماذا 
يَزيَد َعلى قاَمِتِه ِذراعاً واِحَدةً؟ 28

يَِّة  البَرِّ ُزهوَر  لوا  تَاأمَّ ِباللِّباِس؟  تَْهتَّموَن 

تَْغِزُل.  َول�  تَْتَعُب  ل�  اإنَّها  تَْنمو.  كَيَف 

29 اأقوُل َلكُم: َول� ُسلَيماُن في كُلِّ َمْجِدِه 

َسْد  َضّو الجَّ
)لوقا 11: 34–36(

َسْد يِا الَعيْن. َبقى َل كانْت   »ْسراج الجَّ
22

َضوي  زاِ  َبسيَطة، َجَسدْك كلّو  َعينْك 
 ْوَل كانْت َعينْك َشّريَرة، َجَسدك 

يكوْن. 23
كلّو عْتِمة يكوْن. َبقى َل كاْن َضو َل فيْك 

عْتِمة، عْتمتْك اَأْشَقْد َت ْتكوْن؟

 اَلله والمال

)لو 12: 22–31 و 16: 13(

ْد مُو يتِيْق يْخدْم َسّيَديْن، يا يْكَرْه   »اأحَّ
24

واِحْد  يْحترْم  يا  اللاْخ،  واِحْد ويحّب 
َلالله  تْتَعبَّدوْن  ْتتِيقوْن  مُو  اللاْخ.  ْويْحتقْر 
 مْن هاي اَأقولْكْن: لا تْنَهّموْن َل 

والماْل. 25
ْولا  تْشَربون،  َوايْش  تاْكلون  اَأيْش  نَفْسكْن 
النَّفس  لَيْش  تْلبسوْن.  اَأيْش  َجَسْدكْن  َل 
َسْد م اللْبْس؟  مُو اَأْحَسْن م الاَكْل يِا، والجَّ
ْولا  يْزَرعون  لا  ما،  السَّ ْطيُور   َطْلعوا ف 

26

ماوي  يْحصدون ْولا يْخزنوْن، َوابوكن السَّ
منّْن  اَأْحَسْن  اأنْتن  ْكوا  ْومُو  اَأْكلْن.  يْرزقْن 
يْنَهّم يتِيْق  مْنكْن َوْقْت َل   ْومْن واِ 

انْتْن؟ 27
يزيْد َعلى قامتو ْذراع واِحْد يا َعلى عْمرو 
تاْكلوْن؟  لَيْش  اللْبْس   وَهّم 

28 َوْقْت؟  ْشَويِّة 
َطْلعوا ْزهُور الَبّريِّة اَأْشَوْن يْگَبروْن، لا يْتَعبون 
ْسلِيماْن ف  ْولا  29 اَأقْلكن:  يْغزلوْن.  ْولا 

مّتى 6: 22 - 29   
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ُعْشُب   فَاإْن كاَن 
30 ِمْنها.  كَواِحَدٍة  َلِبَس 

يََقُع في  َوَغداً  اليَوَم  يوَجُد  الَّذي  الَحْقِل 

التَّّنوِر هكَذا يُْلِبُسُه اللُه، اأفَلَْستُم اأْفَضَل 

 فَلا تَْهتَّموا اأو 
يماِن؟ 31 ا يا قَليلي ال�إ ِجدًّ

َوماذا  نَْشَرُب  َوماذا  كُُل  نَاأْ ‘ماذا  تَقولوا: 

اأَُمُم  تَْطلُبُها  كُلَّها  هِذِه  32 ِل�أنَّ  نَْلبَُس؟’ 

ماواِت  السَّ الَّذي في  اأبوكم  اأّما  العاَلِم. 

اإلى كُلَّ هِذِه.  تَْحتاجوَن  اأنَّكُم  فَيَْعلَُم 

هُ، َوكُلُّ  ل�ً َملَكوَت اللِه َوِبرَّ  فَاْطلُبوا اأوَّ
33

هِذِه تُزاُد َلكُم. 34 اإذاً ل� تَْهتَّموا ِبالَغِد، ِل�أنَّ 

هُ. الَغَد يَْهتَمُّ ِبما ِلنَْفِسِه. يَكْفي اليَوَم َشرُّ

تُدانوا! 2 ِل�أنَّكُم 7  ِلئَّلا  تَدينوا   »ل� 

ينونَِة الَّتي ِبها تَدينوَن تُدانوَن،  ِبالدَّ

َوِبالكَيِل الَّذي تَكيلوَن يُكاُل َلكُم. 3 ِلماذا 

َة الَّتي في َعيِن اأخيَك َوالَخَشبَُة  تَرى الَقشَّ

الَّتي في َعيِنَك ل� تَتَبَيَّنُها. 4 اأْم كَيَف تَقوُل 

َة ِمْن َعيِنَك.’  ِل�أخيَك: ‘َدْعني اأُْخِرُج الَقشَّ

َوها َخَشبٌَة في َعيِنَك؟ 5 يا ُمراِئي، اأْخِرْج 

ل�ً الَخَشبََة ِمْن َعيِنَك، َوحينَِئٍذ يَتَبَيَُّن َلَك  اأوَّ

َة ِمْن َعيِن اأخيَك. اأْن تُْخِرَج الَقشَّ

كْل عّزو لبْس َكما وْحِدة منّْن. 30 َبقى َل 
َحشيش الّچُول لَّواِ الَيوْم ْوَغداِ يَقْع ف التَّنُّور 
اَلله كذاِ يَلّبسو، اأنْتْن مُو اَْفَرْض بْكثيْر اأنْتْن يا 
َقليلين ايماْن؟ 31 َبقى لا تاْكلوْن َهْم وْتقلوْن: 
‘اَأيْش َت ناكْل َوايْش َت نْشَرْب َوايْش َت 
 َهالَمسايْل كّلا اأَمم الّدنْيِا الَوَثنيِّة 

نْلبْس؟’ 32
ماوي يْعرْف  يْطلبووا، َبْس اأنْتْن اَأبوكن السَّ
تْلَزْم هاي كلا. 33 اْطلبوا َقبْل كْل  لكْن زاِ 
شي َمَلكوت اَلله ْوبّرو، ْوهاي كّلا َت تْنزاد 
 لا تاْكلوْن َهْم َغداِ. َغداِ ياكْل َهْم 

لْكْن. 34
رُوحو: الَيوْم َشْر َل ِفيو يْكفيو.

الحكْم َع النِّاْس
 

)لوقا 6: 37–38 و 41–42(

ْد، مُو يْنحكْم 7   »لا تْحكموْن َعلى اأحَّ
َعَليكْن: 2 ْبحكْم َل تْحكموْن يْنحكْم 
لْكْن.  يْنكال  ْتكيلوْن  َل  وْبَكيْل  َعَليكْن، 
اَأخوك،  َعيْن  َف  َل  القْصلايِة  ترى  3 لَيْش 

 َواْشَون 
4 ْتَفّسْر؟  مُو  َعينْك  َل َف  ْوقْرمة 

القْصلايِة  اطِالع  َت  ‘َخلّي  لاخوْك:  ْتقول 
5 يا  َعينْك؟  قْرِمة َف  ْوهاي  َعينك.’  مْن 
َعينك،  مْن  القْرِمة  ْل شي  اَأوَّ طِالْع  ْمنافْق، 
ْوهاك الَوْقْت َت ْتَفّسر ْتطِالع القْصلايِة مْن 

َعيْن اَأخوْك.

مّتى 6: 30 – 7: 5   
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تُْلقوا  َول�  ِللِكلاِب  قُْدساً  تُْعطوا   »ل� 
6

تَدوَسها  ِلئَّلا  الَخنازيِر  اأماَم  ِبَجواِهِركم 

قَكُم. ِباأْقداِمها َوتَْلتَِفَت فَتَُمزَّ

تَِجدوا.  ُاْطلُبوا  تُْعَطوا.   »اْساألوا 
7

يَْساأُل  َمْن  كُلَّ  8 ِل�أنَّ  َلكُم.  يُفتَْح  ِاقَرعوا 

يَاأُخُذ َوَمْن يَْطلُُب يَِجُد َوَمْن يَْقَرُع يُفتَُح َلُه. 

ُلُه ابْنُُه ُخْبزاً فَيُناِوُلُه  9 اأيُّ َرُجٍل ِمْنكُم يَْساأ

 َواإْن َسَمكًَة اأفَيُناِوُلُه َحيًَّة؟ 11 اإذاً 
َحَجراً؟ 10

اأْن تُْعطوا  تَْعِرفوَن  اأنْتُم ال�أْشراَر  اإْن كُْنتُم 

اأبْناَءكم َعطايا صاِلَحًة فَكَم ِبالَحريِّ اأبوكم 

يُْعطي صالحاٍت  ماواِت  السَّ الَّذي في 

 كُلُّ ما تُريدوَن اأْن يَْفَعَل 
ِللَّذيَن يَْساألونَُه؟ 12

َلكُم الّناُس، هكَذا اأنْتُم اأيضاً اْفَعلوا َلُهم، 

فَهذا ُهَو الّناموُس َوال�أنِْبياُء.

ِل�أنَُّه  يِِّق  الضَّ الباِب  ِمَن   »ُاْدُخلوا 
13

َعريٌض الباُب َوَوسيٌع الطَّريُق الُمَؤّدي اإلى 

الَهلاِك َوكَثيروَن ُهم الَّذيَن يَْذَهبوَن فيِه. 

 ما اأْضيََق الباَب َواأكَْرَب الطَّريَق الُمَؤّدي 
14

اإلى الَحياِة َوقَليلوَن ُهم الَّذيَن يَِجدونَُه.

لْلكْلِاب،  ْس  ْمَقدَّ لَّواِ  تْعَطوْن شي   »لا 
6

ْولا ْتكّبوْن َجواهْركْن قّدام الخنِازير ْبشاْن 
لا يَدوسووْن باْجَرين، ْويْندارون يَشْطفوكْن.

 اْطلبوا تنَعَطون

)لوقا 11: 9–13(

 »اْطلبوا، تْنَعَطوْن. َدوروا، تَروْن. دقّوا، 
7

 كْل واِحْد َل يْطلْب، ياخذ. 
يْنفتح لْكْن: 8

يْنفتْحلو.  يدْق  َل  َواينا  يرى.  يَدّوْر،  ْوَل 
اْبنو  منّو  يْطلْب  مْنكْن  واِ  َزلَِمة  اَأينا   والّا 

9

 ْوَل َطَلْب منّو 
ْغَبيْز، ويرُوح ينِاولو َحَجَرة؟ 10

اأنْتْن  َل كْنتْن  11 َبقى  ينِاولو؟  َحيِّة  َسَمِكة، 
لاولاْدكْن  تْعَطوْن  تْعرفوْن  اأنْتْن  َشّريرين  َل 
اَأبوكن  بالاَْكَثْر  َبقى  اَأْشَقْد  َخيْر،  َعطّياْت 
ماوي يْعطي َخيراْت لَوْذ َل يْطلبوْن منّو.  السَّ
 كْل شي َل ْتريدوْن َت يَسولْكن النِّاْس، 

12

كذاِ اأنْتْن زاِ َسولْن، مْن َل هاي يِا النّاموْس 
والاَنِْبيا.

يّق  باب الذَّ
)لوقا 13: 24(

يّْق، مْن َل َعريِْض   »اْدخلوا مْن باب الذَّ
13

يَوّدي  َل  الطَّريِْق  واِ  ْوَوسِيْع  الباب،  واِ 
ِفيو.  يرُوحوْن  َل  َهوْذ  نِا  وْكثيْر  للتَّوَبِلة، 
14 اَأيْش باْب َذيّق ْوَطريِْق َذيّْق َصْعْب هاْذ َل 

يَوّدي للَحياة، وْقَليْل نِا َهوْذ َل يَروُه.

مّتى 7: 6 - 14   
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الَّذيَن  الكََذبََة  ال�أنِْبياَء   »ِاْحَذروا 
15

ِمَن  َوُهم  الِحْملاِن  ِثياِب  يَاأتونَكم في 

ِثماِرِهم   ِمْن 
16 ِذئاٌب خاِطَفٌة.  الّداِخِل 

وِك ِعنَباً اأو  تَْعِرفونَهم. اأيَْجتَنوَن ِمَن الشَّ

َشَجَرٍة  كُلُّ   هكَذا 
17 تيناً؟  الَعوَسِج  ِمَن 

َجَرةُ  صاِلَحٍة ِثماراً َحَسنًَة تَْصنَُع، اأّما الشَّ

ديئَُة فَِثماراً َرديئًَة. 18 ل� تَْستَطيُع َشَجَرةٌ  الرَّ

صاِلَحٌة اأْن تَْصنََع ِثماراً َرديئًَة َول� َشَجَرةٌ 

 كُلُّ 
19 ِثماراً صاِلَحًة.  تَْصنََع  اأْن  َرديئٌَة 

َشَجَرٍة ل� تَْصنَُع ِثماراً صاِلَحًة تُْقَطُع َوتََقُع 

في الّناِر. 20 اإذاً ِمْن ِثماِرِهم تَْعِرفونَهم.

 ، َربُّ ‘يا  لي:  يَقوُل  َمْن  كُلُّ   »َليَس 
21

ماواِت،  السَّ َملَكوَت  يَْدُخُل   ’، يا َربُّ

الَّذي في  اأبي  يَْصنَُع َمشيئََة  َمْن  بَْل 

َسيَقولوَن لي في   كَثيروَن 
ماواِت. 22 السَّ

، اأما ِباْسِمَك  ، يا َربُّ ذِلَك اليَوِم: ‘يا َربُّ

نا َوِباْسِمَك اأْخَرْجنا َشياطيَن َوِباْسِمَك  تَنَبَّاأْ

 َوحينَِئٍذ َساأُْعِلُن 
قُّواٍت كَثيَرةً َصنَْعنا؟’ 23

يا  َعّني  اْذَهبوا   . قَطُّ َعَرْفتُكُم  ‘ما  َلُهم: 

ثِْم.’ خاِدمي ال�إ

 مْن َثَمرن تْعرفوون
)لوقا 6: 43–44(

َل  الگّذاِبيْن  الاَنِْبيا  م  وايّاكْن   »بالْكْن 
15

يَجوكْن ف لْبْس خواِريْف، َبْس مْن َجّوا 
 مْن َثَمرْن تْعرفووْن. لَيْش 

ْذيوبِة مْفتْرِسة نِا. 16
الَقْرَطْب  م  والّا  وْك عنْب؟  الشَّ م  يْقطفوْن 
 ْوكذاِ كْل سَجَرة َطيِبة، َثَمْر ْكَويّس 

تيْن؟ 17
ْتَسي.  َردي  َثَمْر  الرَّديِّة،  ْوسَجَرة  ْتَسي، 
َردي،  َثَمْر  ْتَسي  ْتتِيق  مُو  الطَّيِبة   سَجَرة 

18

 كْل سَجَرة 
ْولا سَجَرة الرَّديِّة َثَمْر َطّيْب. 19

مُو ْتَسي َثَمْر َطّيْب، تْنقطع ْوتَقْع ف النّاْر. 
20 َبقى مْن َثَمرْن تْعرفووْن.

 بالاْعمال مُو بالَكلاْم
)لوقا 13: 25–27(

يا  َرْب،  ‘يا  لي:  يقوْل  َل   »مُو كْل 
21

ماواْت، َبلِى َل  َرْب،’ يْدخْل َمَلكوت السَّ
 ْكثيْر 

ماواْت. 22 يَسي اإرادة اَأبوي َل ف السَّ
َت يقلولي فاك الَيوْم: ‘يا َرْب، يا َرْب، مُو 
طِالَْعنا؟  َشياطيْن  ْوباْسمْك  ْتَنبَّينا؟  باْسمك 
 ْوهاك 

23 َسَوينا؟’  ْكثيْر  َعجايْب  ْوباْسمْك 
الَوْقْت َت اقللن ْبَصراَحة: اَأَبْد ما َعَرْفتوكْن. 

ثْم! َبْعدوا منّي يا َعبيد الاإ

مّتى 7: 15 - 23   
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يَْسَمُع كَِلماتي هِذِه  َمْن  كُلُّ   »اإذاً 
24

َويَْعَمُل ِبها يُْشِبُه َرُجلاً َحكيماً بَنى بَيتَُه 

َوجاَءِت  الَمَطُر   فَنََزَل 
َعلى َصْخٍر. 25

ذِلَك  َوَصَدَمْت  ياُح  الرِّ َوَهبَِّت  يوُل  السُّ

َصْخٍر  َعلى  اأُُسَسُه  ِل�أنَّ  يََقْع  فَلَْم  البَيَت 

يَْسَمُع  َمْن   َوكُلُّ 
ُوِضَعْت 26 قَْد  كانَْت 

َرُجلاً  يُْشِبُه  ِبها  يَْعَمُل  َول�  هِذِه  كَِلماتي 

 فَنََزَل الَمَطُر 
جاهلاً بَنى بَيتَُه َعلى َرْمٍل. 27

َوَصَدَمْت  ياُح  الرِّ َوَهبَِّت  يوُل  السُّ َوجاَءِت 

ذِلَك البَيَت فََوقََع َوكاَن ُوقوُعُه َعظيماً.« 

الكَِلماِت  يَسوُع هِذِه  اأكَْمَل   َوحيَن 
28

َمْبهوتًَة كانَِت الُجموُع ِمْن تَْعليِمِه، 29 ِل�أنَُّه 

ِمْثَل  َوَليَس  ُسْلطاٍن  يَُعلُِّمُهم كَذي  كاَن 

كَتَبَِتِهم َوالَفّريسّييَن.

ُجموٌع 8  تَِبَعْتُه  الَجبَِل  ِمَن  نََزَل   َوحيَن 

َويَْسُجُد  يَاأْتي  اأبَْرُص   َواإذا 
2 كَثيَرةٌ. 

فَاإنََّك  تُريُد  كُْنَت  اإْن  »َسيِّدي،  قائلاً:  َلُه 

 فََمدَّ يَسوُع يََدهُ 
َرني.« 3 تَْستَطيُع اأْن تَُطهَّ

َوقاَل: »اأُريُد فَاْطُهْر.« َوِللَوْقِت َطُهَر ِمْن 

 َوقاَل َلُه يَسوُع: »انُْظْر، ل� تَُقْل 
بََرِصِه. 4

 َمَثل الَبيتين
)لوقا 6: 47–49(

 »َبقى كْل َل يْسَمْع َكلامي هاْذ ويَسيو، 
24

َعلى كاْف  َبيتو  َبنى  َزلَِمة َحكيْم  يْشَبه 
ْوقاْم  الّْنهُوَرة  ْوَجوا  الَمَطر   ْونزل 

25 َحَجْر. 
ْوما  الَبيْت،  ْوَضَربوا هاك  والقْلعان،  الَهوا 
َوَقْع، مْن َل اَأساساتو َعلى كاْف َحَجْر كاْن 
 ْوكْل مْن َل يْسَمْع َكلامي 

ك انَْحطّْت. 26
ْر َبيتو  هاْذ ْومُو يَسيو، يْشَبه َزلَِمة َغشيْم َعمَّ
 ْونزل الَمَطر ْوَجوا الّْنهُوَرة ْوقاْم 

َع الرَّمْل. 27
الَهوا والقْلعان، وَضَربوا هاك الَبيْت، ْوَوَقع، 
َخلَّْص  َل   َوْقْت 

28 ْگبيِرة.«  ْوَوْقعتو كات 
لَّمات  َمْبهُوتين كانوا  هاْذ،  َكلامو  َيسُوْع 
يَعلّمْن  َل كاْن   مْن 

29 َتْعليمو.  مْن  النِّاْس 
َكما واِحْد صاحْب سْلَطة، مُو َكما ْمَعلمين 

النّاموْس َتَبعْن والَفّريسيِّة.

شفا الاَْبَرْص
 

)مرقس 1: 40–45، لوقا 5: 12–16(

َبْل، نِاس ْكثير َقفلاْت 8   ْولََمْن نزْل م الجَّ
واِحْد   والّا 

2 َخْلفو.  مْشيوا  َقفلاْت 
َل  »َسّيدي!  ْوقاْل:  َسَجْدلو،  اَْبَرْص جا 
 ْوَمّد ايدو 

َرْدت ْتتِيق ْتَطّهرني مْن َبَرصي.« 3
اْطَهْر!«.  »اَأريد،  ْوقاْل:  ْوَجّسو،  َيسُوْع 
 ْوَيسُوْع قالْلو: 

ْوَف ساعتا طهْر مْن َبَرصو. 4

مّتى 7: 24 – 8: 4   
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ْم  ِل�أَحٍد، بَِل اْذَهْب َواأِر نَْفَسَك ِللكََهنَِة َوقَدِّ

قُْرباناً كَما اأَمَر موسى َشهاَدةً َلُهم.«

كَْفِرناحوَم،  اإلى  يَسوُع  َدَخَل   َوحيَن 
5

 قائلاً: 
6 ِمْنُه،  َوَطلََب  ِمئٍة  قائُد  اإَليِه  َدنا 

البَيِت  َمْطروٌح في  »َسيِّدي، ُغلامي 
َلُه يَسوُع:   قاَل 

ا.« 7 ُب ِجدًّ َويَتََعذَّ ُمَخلَّعاً 

الِمئِة  قائُد  8 اأجاَب  َواأْشفيِه.«  اآتي  »اأنا 
اأْن  اأْستَِحقُّ  ل�  ذاَك قائلاً: »َسيِّدي، 

تَْدُخَل تَْحَت َسْقفي َولِكْن فََقْط قُْل كَِلَمًة 

َرُجٌل  اأيضاً  اأنا  9 ِل�أنّي  ُغلامي،  فَيَْشفى 

تَْحَت ُسْلطاٍن، َوتَْحَت اإْمَرتي ُجنوٌد اأقوُل 

‘تَعاَل’  آَخَر  َوِل� فَيَْذَهُب،  ‘اْذَهْب’  ِلهذا 

فيَْفَعُل.«  ‘اْفَعْل هذا’  َوِلَعْبدي  فَيَاأْتي، 

َب َوقاَل ِللَّذيَن   َوحيَن َسِمَع يَسوُع تََعجَّ
10

َول� في  َلكُم:  اأقوُل  »الَحقَّ  َمَعُه:  اأتَوا 

 َواأقوُل 
11 اإيماناً كَهذا.  َوَجْدُت  اإْسرائيَل 

َلكُم: اإنَّ كَثيريَن َسيَاأتوَن ِمَن الَمْشِرِق َوِمَن 

واإْسحَق  اإبْراهيَم  َمَع  َويَتَِّكئوَن  الَمْغرِب 

ماواِت. 12 اأّما  َويَْعقوَب في َملَكوِت السَّ

ْلَمِة  الظُّ اإلى  فَيُخَرجوَن  الَملَكوِت  اأبْناُء 

ُهناَك يَكوُن البُكاُء َوَصريُف  الخاِرِجيَِّة. 

الِمئِة  ِلقاِئِد  يَسوُع   َوقاَل 
13 ال�أْسناِن.« 

ْد. َبلِى رُوْح َرّوي  »بالْك وايّاك ْتقوْل لاَحَّ
رُوحْك للَكَهَنة، ْوَقّدم قْرباْن َكما َل َوّصى 

موسى، َت يكوْن َشهاِدة عْندْن.«

 شفا غلام الّضابط
)لوقا 7: 1–10، يوَحنّا 4: 43–54(

 َوْقْت َل َدَخْل َيسُوْع َل َكَفْرناحوْم، َقرَّْب 
5

»َسّيدي،   ْوقالْلو: 
6 ْللو  وْتَوسَّ لَعْندو ضابْط 

وْكثيْر  وْمَكْرَسْح  الَبيْت  واقْع ف  ْغلامي 
ْع.« 7 َيسُوْع قالْلو: »اَنا َت اآجي  ْكثيْر يْتَوجَّ
 َرْد هاك الّضابط ْوقالْلو: »َسّيدي، 

اَأْشِفيو.« 8
َبيتي.  َسْقْف  َتْحْت  اْستِاهْل تْدخْل  اَأنا مُو 
ْغلامي.  يْتَعدَّل  َت  َقوْل،  كْلِمة  َبْس  َبلِى 
َتْحت  ماموْر حكوِمة  َزلَِمة  زاِ  انا  َل   مْن 

9

سْلَطة اَنا، وفي َتْحت ايدي َعْسَكْر: اَأقوْل 
‘َتعاْن’ يجي،  ْوللاْخ:  يرُوح  ‘رُوح’  لاْذ: 
 َوْقْت َل 

ْولََعْبدي: ‘َسي هاي’ ويَسي.« 10
ب، ْوقاْل للّجِاييْن َمعو:  سمْع َيسُوْع، ْتَعجَّ
»الَحْق اَأقولْكْن: َولا ف اْسرائيْل اَأَريُت َكما 
َهالايماْن. 11 َبقى اَأقولْكْن: ْكثير َت يَجوْن 
اْبراهيْم  َمع  ْويْنَتَكوْن  الَغرب  ْوم  رْق  الشَّ م 
ماواْت.  واْسحاق ْوَيْعقوْب َف َمَلكوت السَّ
العْتِمة  َل  يْطَلعوْن  َت  الَمَلكوْت   واولاد 

12

ْوَسّك  البكا  َهونَْك َت يكون  البّرانيِّة. 
الّضابْط:  لاك  َيسُوْع   ْوقاْل 

13 الاْضراْس.« 
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َلَك.«  ِليَكْن  اآمْنَت  كَما  »اْذَهْب،  ذاَك: 

َوُشِفَي ُغلاُمُه ِمْن ِتْلَك الّساَعِة.

 َوجاَء يَسوُع اإلى بَيِت ِسْمعاَن َوَوَجَد 
14

الُحّمى.  اأَخَذتْها  َوقَْد  َمْطروَحًة  َحماتَُه 

َوقاَمْت  الُحّمى،  فَتََركَْتها  يََدها   َوَلَمَس 
15

الَمساُء   َوحيَن صاَر 
16 تَْخِدُمهم.  َوكانَْت 

َواأْخَرَج  كَثيريَن  َمْمسوسيَن  اأماَمُه  اأْدنَوا 

َشياطينَُهم ِبكَِلَمٍة َوكُلَّ الَمْرضى َشفاُهم. 

 ِليَِتمَّ ما قيَل باإَشْعيا النَّبيِّ القاِئِل: »ُهَو 
17

يَاأُخُذ اأوجاَعنا َواأْمراَضنا يَْحِمُل.«

يَسوُع ُجموعاً كَثيَرةً  َراأى   َوحيَن 
18

الَعْبِر.  اإلى  يَْذَهبوا  اأْن  اأَمَر  ِبِه،  ُمْحِدقًَة 

ُمَعلُِّم،  »يا  َلُه:  َوقاَل  كاِتٌب  اإَليِه   َوَدنا 
19

َلُه   قاَل 
20 تَْذَهُب.«  َحيُث  َوراَءَك  اآتي 

ماِء  يَسوُع: »ِللثَّعالِب اأوِجَرةٌ َوِلُطيوِر السَّ

اأيَن  َلُه  فَلَيَس  نْساِن  ال�إ ابُْن  اأّما  اأوكاٌر. 

 َوقاَل َلُه اآَخُر ِمْن تَلاميِذِه: 
يُْسِنُد َراأَْسُه.« 21

اأْن اأْذَهَب َواأْدِفَن  ل�ً  »َسيِّدي، ائَذْن لي اأوَّ

»رُوْح، َكما َل اآَمْنْت، َخلّي يكوْن لْك.« 
ْوف ساعتا ْتَعدَّل ْغلامو.

َيسُوْع يْشفي َحمِاة بْطرْس
 

)مرقس 1: 29–34، لوقا 4: 38–41(

َوارى  َشْمعوْن،  َبيْت  َل  َيسُوْع   ْوجا 
14

 وَجّس 
ة. 15 َحمِاتو ْمَشطََّحة كْلمْسكتا حمِّ

تْخدمْن.  ْوقاْم ْت  ة.  الحمِّ ْوَفلَّتتا  ايدا، 
قّدامو  َل  الَمسا جابوا  َل صارْت   َوْقْت 

16

ْكثيْر مَنوْذ َل ِفيْن َشياطيْن، و طِالع َشياطينن 
 َت يتْم 

ْبكْلِمة، ْوكّل الَمراضِى َشفاهْن. 17
»هّواِ  قاْل:  َل  النَّبي  بِاشْعيا  انْقاْل  َل  شي 

ياخذ اوجاْعنا واْمراْضنا يشيلا.«

 َيسُوْع وَهالّدنْيِا
)لوقا 9: 57–62(

 َوْقْت َل ارى َيسُوْع لَّماْت نِاس ْگبيِرة 
18

َل  الَبحْر  يْقَطعون  َت  اَأَمْر  َحوالَيو،  َحولو 
 ْوَقرَّْب واِحْد مْن ْمَعْلمين 

صُوب اللاْخ. 19
َخْلفْك  اآجي  ْوقالْلو: »ْمَعلّْم! َت  النّاموْس 
لاَيْن َل ْترُوْح.« 20 َيسُوْع قالْلو: »الثّعِالْب 
ما ْعشوِشة، َبّس  لهن ْجحُوَرة، وْطيُور السَّ
اْبن الانْساْن مالو مُوَضْع َت يْسنْد راسو.« 
»َسّيدي،  قالْلو:  َتلاميذو  مْن  لْخ   واِحْد 

21

ْل شي اَأقبر اَبوي.«  اْعطيني اأذْن َت ارُوْح اَأوَّ

مّتى 8: 14 - 21   
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 فَقاَل َلُه يَسوُع: »َهلُمَّ َورائي َوَدِع 
اأبي.« 22

الَموتى يَْدِفنوَن موتاُهم.«

فينَِة،  السَّ اإلى  يَسوُع  َصِعَد   َوحيَن 
23

اْضِطراٌب   َواإذا 
24 تَلاميُذهُ.  َمَعُه  َصِعَد 

تََغطَِّت  َحّتى  البَْحِر  يَْحُدُث في  َعظيٌم 

فَكاَن  يَسوُع  اأّما  ال�أْمواِج.  ِمَن  فينُة  السَّ

قائليَن:  فَاأيَقظوهُ  تَلاميُذهُ   َوَدنا 
25 نائماً. 

َلُهم   قاَل 
26 نَْهِلُك!«  اإنَّنا  نا!  نَجِّ »َسيَِّدنا، 

قَليلِي  يا  اأنْتُم خاِئفوَن  »ِلماذا  يَسوُع: 

يماِن؟« حينَِئٍذ قاَم َوانْتَهَر الّريَح َوالبَْحَر  ال�إ

الّناُس   فَُدِهَش 
27 َوصاَر هدوٌء َعظيٌم. 

َوالبَْحَر  الّريَح  ِل�أنَّ  »َمْن هذا؟  َوقالوا: 

يُطيعاِنِه.«

 َوحيَن اأتى يَسوُع اإلى الَعْبِر، َموِضِع 
28

الَجْدِريّيَن، ل�قاهُ َمْمسوساِن خاِرجاِن ِمْن 

ا َحّتى َلْم يَْستَِطْع  بَيِن الُقبوِر، ِشّريراِن ِجدًّ

اأَحٌد اأْن يَُمرَّ في ِتْلَك الطَّريِق.

يا  َوَلَك  َلنا  قائليِن: »ما   َوَصَرخا 
29

يَسوُع ابَْن اللِه؟ ِجْئَت اإلى ُهنا قَْبَل الَوْقِت 

قَطيُع  ِمْنُهْم  بَعيداً   َوكاَن 
30 بَنا.«  ِلتَُعذِّ

22 َيسُوْع قالْلو: »َتعاْن َخْلفي ْوعيف الَميتيْن 

يْقبروْن َميتينْن.«

وَبَعة َيسُوْع يَهّدي الزَّ
)مرقس 4: 35–41، لوقا 8: 22–25( 

َطَلعوا  ّفيِنة،  للسَّ َيسُوْع  َطَلْع  َل   َوْقْت 
23

َهوا  َعَليْن  قاْم  الَبحْر   ْوف 
24 َتلاميذو.  َمعو 

ّفيِنة، َبْس  ْوقْلعاْن، والَموْج كاْن يَغطّي السَّ
 ْوَقرَّبوا َتلاميذو يقِاْعدوُه 

َيسُوْع نِايْم كاْن. 25
َوْقْت  نَّجينا!  »َسّيْدنا،  ويقولوْن:  النَّوْم،  م 
ونْتَتوَبل.« 26 َيسُوْع قالْلْن: »لَيْش َخّويفين 
قاْم  الَوْقْت،  ايماْن؟« هاك  َقليلين  يا  انْتْن 
وَبَعة والَبحر، ْوصاْر هدو َعجيب  ْوَزَعْق َع الزَّ
 و َهوك النِّاس 

ْوما َبْق لا َهوا ْولا َهبيْب. 27
بوا ْوقالوا: »مْن واِ هاْذ؟ حتّى الّزواِبع  ْتَعجَّ

والَبحْر يْسَمعولو.«

)مرقس 5: 1–20، لوقا 8: 26–39(

َل  اللاْخ،  َل شاطي  َيسُوْع   ْولََمْن جا 
28

ْمَجنَّيْن  اْثَنيْن  قّدامو  َطَلعوا  دريِّة،  الجَّ ديرة 
وْكثيْر  الّْقبُوْر،  م  َشياطيْن، طالْعيْن  ِفيْن 
ما كاْن  ْد  اأحَّ َشّرْن  مْن  َشّريريْن كانوا، 

يْسَترجي يفوْت فاك الطَّريِْق.
يا  ْوَبينْك  بيْننا  »اَأيْش  قالوا:   ْوَزَعقوا 

29

َيسُوع اْبن اَلله؟ جيْت لَون َقبل الَوْقْت َت 
 ْوكاْن في ْبعيْد منّْن َكْرية خنِازير 

ْتَعّذْبنا؟« 30

مّتى 8: 22 - 30   
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ياطيُن  الشَّ  َوكاَن 
31 تَْرعى.  كَثيَرٍة  َخنازيَر 

َذْن َلنا  يَْطلُبوَن ِمْنُه قائليَن: »اإْن تُخِرْجنا فَاأْ

 فَقاَل 
اأْن نَْذَهَب اإلى قَطيِع الَخنازيِر.« 32

َذَهبوا  َوَللَوْقِت  »اْذَهبوا!«  يَسوُع:  َلُهم 

َوَدَخلوا في الَخنازيِر، َوكُلُّ ذِلَك الَقطيِع 

انَْدفََع اإلى الُجُرِف َوَوقََع في البَْحِر َوماَت 

في البَْحِر.

فََقْد  يَْرَعوَن  كانوا  الَّذيَن  33 اأّما هؤل�ِء 

َعْن  َواأْخبَروا  الَمدينَِة  اإلى  َوَذَهبوا  َهَربوا 

الَمْمسوَسيِن.  هَذيِن  َوَعْن  َجرى  كُلِّ ما 

يَسوَع،  ِللقاِء  الَمدينَِة   َوَخَرَجْت كُلُّ 
34

َوحيَن راأوهُ َطلَبوا ِمْنُه اأْن يُغاِدَر تُخوَمهم.

فينَِة َوَعبََر قاِدماً اإلى 9   َوَصِعَد اإلى السَّ

 َواأْدنَوا اإَليِه ُمَخلَّعاً َمْطروحاً 
َمدينَِتِه. 2

فَقاَل  اإيمانَهم  يَسوُع  َوَراأى  َسريٍر.  في 

َمْغفوَرةٌ  بُنَيَّ  يا  ْع  »تََشجَّ الُمَخلَِّع:  ِلذِلَك 

الكَتَبَِة  ِمَن  اأُناساً  3 لِكنَّ  َخطاياك.«  َلَك 

ُف.« 4 لِكنَّ  قالوا في اأنُْفِسِهم: »هذا يَُجدِّ

»ِلماذا  َلُهم:  فَقاَل  ِفكَْرهم  َعِلَم  يَسوَع 

اأيَسُر  5 اأيُّما  قُلوِبكم؟  َرديًّا في  تَْفتَِكروَن 

اأْن  اأْم  َلَك َخطاياَك،’  ‘َمْغفوَرةٌ  يُقاَل:  اأْن 

اأنَّ  ِلتَْعلَموا  6 لِكْن  َواْمِش’؟  ‘قُْم  يُقاَل: 

اأْن  ال�أْرِض  في  ُسْلطاناً  نْساِن  ال�إ ل�بِْن 

ياطيْن َل َيسُوع،  لوا الشَّ  وْتَوسَّ
ْكثيْر يْرَعوْن. 31

َل  نْرُوْح  َخلّينا  ْتطِالْعنا،  َت  »َل  ْوقالولو: 
َكرية الخنِازيْر.« 32 َيسُوْع قالْلْن: »رُوحوا!« 
ْوكْل  الخنِازير،  ْوَدَخلوا ف  َطَلعوا  ْوراساً 
هاك الَكريِة َهّجْت سِاوي َل فُوْق َل راس 
َبْل، ْوَوَقعوا ف الَبحر ْوماتوا ف الَمي. الجَّ

َهَربوا  وْن،  يَرعَّ َل كاْن  الّرْعواِْن   ْوَهوك 
33

ْوراحوا للَبَلْد ْوَحَكوا َعلى كْل شي َل صار، 
 ْوَطَلْع كّل الَبَلْد َل قّداْم 

ْوَعَلوك الّْمَجنَّيْن. 34
يرُوْح مْن  لولو َت  ْتَوسَّ اَأَروُه  ْولََمْن  َيسُوْع. 

اَأراضييْن.

 َيسُوْع يْشفي مَكرَسح
)مرقس 2: 1–12، لو 5: 17–26(

َبَلدو. 9  َل  ْوجا  وَقَطع  ّفيِنة  للسَّ  ْوَطَلْع 
ْمَشطَّْح َعلى  ْمَكرَسح   ْوجابولو 

2

لاك  ْوقال  اإيمانن،  َيسُوْع  َوارى  َتْخْت. 
َخِطّياتْك  اْبني!  َقْلبك  »َقّوي  الّْمَكْرَسْح: 
قالوا  النّاموْس  ْمَعْلمين  مْن  3 نِاْس  َمْغفُوَرة« 
َف َقْلبْن: »هاْذ يقوْل َكلاْم كفْر.« 4 َيسُوْع 
»لَيْش  قالْلْن:  قاْم  يْفتْكروْن،  اَأيْش  َعَرْف 
َقْلْبكْن؟ 5 اَأينا  اْفتكاراْت َرديِّة َف  تْفتْكرون 
اَأْهَيْن: واِحد يقوْل: ‘َخِطّياتْك َمْغفُوَرة’ والّا 
تْعرفوْن  ْبشاْن  6 َبّس  اْمشي’؟  ‘قوم  يقوْل: 
َت  الاَْرْض  الانْساْن ف  لاْبن  في سْلَطة 

مّتى 8: 31 – 9: 6   
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يَْغِفَر الَخطايا.« قاَل ِلذِلَك الُمَخلَِّع: »قُْم 

 فَقاَم 
َواْحِمْل َسريَرَك َواْذَهْب اإلى بَيِتَك.« 7

ِتْلَك  اأُناُس  َراأى   حيَن 
بَيِتِه. 8 اإلى  َوَذَهَب 

الُجموِع خافوا َوَسبَّحوا اللَه الَّذي اأْعطى 

البََشَر ُسْلطاناً ِمْثَل هذا.

 َوحيَن َعبََر يَسوُع ِمْن ُهناَك َراأى َرُجلاً 
9

جاِلساً في َموِضِع الَعّشاريَن اْسُمُه مّتى 

َوَذَهَب  فَقاَم  َورائي.«  »َهلُمَّ  َلُه:  فَقاَل 

 َوفيما ُهم ُمتَِّكئوَن في البَيِت، 
َوراَءهُ. 10

جاَء َعّشاروَن َوُخطاةٌ كَثيروَن َواتَّكاأوا َمَع 

 حيَن َراأى الَفّريسّيوَن، 
يَسوَع َوتَلاميِذِه. 11

الَعّشاريَن  َمَع  »ِلماذا  ِلتَلاميِذِه:  قالوا 

كُُل ُمَعلُِّمكُم؟« َوالُخطاِة يَاأْ

 حيَن َسِمَع يَسوُع قاَل َلُهم: »ل� يَْحتاُج 
12

الَّذيَن ساَء  بِل  َطبيٍب  اإلى  ال�أِصّحاُء 

‘اإنّي  ُهَو  َوتََعلَّموا ما  13 اْذَهبوا  حاُلُهم. 

اأْطلُُب َرْحَمًة ل� َذبيَحًة’ ِل�أنّي َلْم اآِت ِل�أْدُعَو 

اأبْراراً بَْل ُخطاةً.«

»قوم  للّْمَكرَسْح:  قاْل  الَخِطّياْت.«  يْغفر 
 ْوقاْم راْح 

اْشقْل َتْختك ْورُوْح َل َبيتْك.« 7
 َوْقْت َل اَروا َهوْك لَّمات النِّاْس، 

َل َبيتو. 8
َكما  َعطى سْلَطة  َل  َلالله  ْوَسبَّحوا  خافوا 

هاي للَبَشْر.

 َيسُوْع يسِيح َمتّى َت يسِيْر َتْلميْذو
)مرقس 2: 13–17، لوقا 27–36(

 َوْقْت َل فاْت َيسُوْع مَنونَك، اَأرى َزلَِمة 
9

رايب  الضَّ يلّمون  َل  َهوْذ  مُوَضْع  قِاعْد ف 
ْوقاْم  َخْلفي.«  »َتعاْن  ْوقالْلو:  َمتّى،  اْسمو 
الَبيْت،  مْنتْكييْن ف   ْوهنِّا 

10 َخْلفو.  راْح 
رايب  َجوا نِاس ْكثيْر مْن َهوْذ َل يلّمون الضَّ
ْوَتلاميذو.  َيسُوع  َمْع  وانَْتَكوا  ْوخاْطييْن 
11 لََمْن الَفّريسيِّة اَأَروا، قالوا لََتلاميذو: »لَيْش 

رايْب والخاْطييْن ياكل  َمْع َهوْذ َل يلّمون الضَّ
ْمَعلّْمكْن؟«

»المُو  قالْلْن:  َل سمْع  َوْقْت  12 َيسُوْع 

الَمراضِى  َبلِى  َحكيْم،  يريْدلْن  مُو  َمراضِى 
واِ  اَأيْش  واْفتْهموا  ْتَعلَّموا   رُوحوا 

13 يريْدلْن. 
َقول الرَّْب: ‘اَأريْد َرْحِمة مُو َذبيَحة.’ اَأنا ما 

جيُت َت اْدعي باّريْن، َبلِى خاْطييْن.«

مّتى 9: 7 - 13   
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يوَحّنا  تَلاميُذ  اإَليِه  اْقتََرَب   حينَِئٍذ 
14

نَصوُم  َوالَفّريسّيوَن  نَْحُن  »ِلماذا  قائليَن: 

 قاَل 
15 يَصوموَن؟«  ل�  َوتَلاميُذَك  كَثيراً 

الُعْرِس  بَنو  يَْستَطيُع  »َهْل  يَسوُع:  َلُهم 

اأْن يَصوموا ما داَم الَعريُس َمَعُهم؟ لِكْن 

َعْنُهم  الَعريُس  يُْرفَُع  اأيّاٌم حيَن  َستَاأْتي 

ُرْقَعًة  اأَحٌد  يََضُع  َوحينَِئٍذ يَصوموَن. 16 ل� 

ِمْلؤها  يَْنِتَف  ِلئَّلا  باٍل  ثَوٍب  َعلى  َجديَدةً 

 َول� 
اأوَسَع. 17 الثَّوِب فَيُْصِبَح الَخْرُق  ِمَن 

باِليٍَة  ِزقاٍق  في  َجديَدةً  َخْمراً  يََضعوَن 

َوتَبيَد  الَخْمُر  فَيَْنَصبَّ  قاُق  الزِّ تَْنَشقَّ  ِلئَّلا 

قاُق، بَْل يََضعوَن َخْمراً َجديَدةً في ِزقاٍق  الزِّ

َجديَدٍة فيُْحَفُظ ِكلاُهما.«

َرئيٌس  ِبهذا جاَء  يُكُلُِّمهم  ُهَو   َوفيما 
18

آَن،  َوَدنا َوَسَجَد َلُه َوقاَل: »ابْنَتي ماتَِت ال�

فَتَْحيا.«  َعلَيها  يََدَك  َوَضْع  تَعاَل  لِكْن 

َوراَءهُ.  َوَذَهبوا  َوتَلاميُذهُ  يَسوُع   فَقاَم 
19

 َواإذا اْمَراأةٌ كاَن َدُمها يَْنِزُف ُمْنُذ اثْنَتَي 
20

َوَلَمَسْت  َوراِئِه  ِمْن  َسنًَة جاَءْت  َعْشرةَ 

وم  الصَّ
)مرقس 2: 18–22، لوقا 33: 39(

يوَحنّا  َتلاميْذ  لَعْندو  الَوْقْت، َجوا   هاك 
14

ْوقالولو: »لَيْش نْحنِا والَفّريسيِّة نصوم ْكثيْر، 
قالْلْن:  15 َيسُوْع  مُو يصوموْن؟«  وَتلاميذْك 
»لَيش يتِيقوْن نِاس العْرس يصومون ْمَقد لَّواِ 
الَخَتْن َمعْن؟ َبْس جايِة اإيِّاْم ِفيا يْناأَخذ الَخَتْن 
ْد مُو  منّن، ْوهاك الَوْقْت َت يصوموْن. 16 اأحَّ
يحْط رْقَعة ْجديِدة َعلى لبْس بالي، والّا واِ 
ويسِيْر  اللْبْس،  م  تْنتْف  َت  الّْجديِدة  رْقعة 
يْتَلوْن َخمر   ْومُو 

17 اَأْگَبْر.  الهِاري  مُوَضع 
الّْجديْد ف قَرْب بالِْية، والّا واِ القَرْب َت 
تْخَرْب  والقَرْب  يْنچفْخ  والَخمْر  تْنشرْط، 
وْتسِيْر للَكْب. َبلِى يْتَلوْن َخمر الّْجديْد ف 

قَرب ْجديِدة، واْثَنينْن يْنحْفظوْن.«

َيسُوْع يَقّيم بْنْت م الَموت، ْويْشفي َمَرة َدقّت 
 َرّدة ْزبونو

)مرقس 5: 21–43، لوقا 40–56(

 ْوهّواِ كذاِ قايْم يْحكي َمعْن، جا واِحْد 
18

ْع ماتْت بْنتي. َتعاْن  م الّْگباريِّة ْوقاْل: »السَّ
 ْوقاْم َيسُوع 

حّط ايدْك َعَليا َت ْتطيْب.« 19
 والّا َمَرة كاْن َمعا 

ْوَتلاميذو ْوراحوا َخْلفو. 20
نَزيْف َدْم مْن اْثناعْش َسِنة َجْت مْن َخْلفو 

مّتى 9: 14 - 20   
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قاَلْت  قَْد  ثَوِبِه، 21 ِل�أنَّها كانَْت  ُهْدَب 

فََقْط  ثَوبَُه  َولو  لَمْسُت  »اإْن  نَْفِسها:  في 

َوراآها  يَسوُع   فَاْلتََفَت 
فََساأْشفى.« 22

اإيمانُِك  ابْنَتي!  يا  عي  »تََشجَّ لها:  َوقاَل 

ِتْلَك  ِمْن  الَمْراأةُ  ِتْلَك  وُشِفيَْت  َخلََّصِك.« 

الّساَعِة.

ِئيِس َوَراأى   َوجاَء يَسوُع اإلى بَيِت الرَّ
23

 َوقاَل َلُهم: 
َة، 24 ماريَن والُجموَع الّضاجَّ الزَّ

لِكنَّها  تَُمْت  َلْم  بيََّة  الصَّ ِل�أنَّ  »انَْصِرفوا! 
 َوحيَن 

نائَمٌة.« فَكانوا يَْضَحكوَن َعلَيِه. 25

اأْخَرَج الَجْمَع، َدَخَل َواأْمَسَك ِبيَِدها فَقاَمِت 

 فَخَرَج هذا الَخبَُر في كُلِّ ِتْلَك 
ِبيَُّة. 26 الصَّ

ال�أْرِض.

 َوحيَن اْجتاَز يَسوُع ِمْن ُهناَك، َلِزَمُه 
27

»اْرَحْمنا  قائلَيِن:  يَْصَرخاِن  اأْعَمياِن  اثْناِن 

 َوحيَن جاَء اإلى البَيِت 
يا ابَْن داووَد!« 28

َلُهما  ال�أْعَمياِن. قاَل  اإَليِه ذاِنَك  َدنا 

اأْصنََع  اأْن  اأْستَطيُع  اأنّي  يَسوُع: »اأتؤِمناِن 

هِذِه َلكُما؟« قال� َلُه: »نََعْم يا َسيَِّدنا.« 

»ِبَحَسِب  َوقاَل:  اأْعيُنَُهما  َلَمَس   حينَِئٍذ 
29

اإيماِنكما ِليَكُْن َلكُما.«

 َوِللَوْقِت انَْفتََحْت اأْعيُنُُهما. َوانْتََهَرُهما 
30

اأَحٌد.«  يَْعلَْم  ل�  »انُْظرا!  َوقاَل:  يَسوُع 

 مْن َل قالْت َف َقْلبا: 
ْوَدقّْت َرّدة ْزبونو. 21

ْل.«  »َهمن يكوْن َبّس ْزبونو اَأدْق، َت اْتَعدَّ
ي َقْلْبِك   وانْداْر َيسُوْع َواراها ْوقالْلا: »َقوَّ

22

لْت هاك  وْتَعدَّ َخلَّْصِك.«  اإيمانِْك  بْنتي! 
الَمَرة راساً مْن هاك الّساَعة.

الّْگبيْر،  لَِمة  َهالزَّ َبيْت  َل  َيسُوْع   ْوجا 
23

قِاْعِدة.  قايِمة  نِاْس  ْولَّماْت  الّزمِارين  َوارى 
 ْوقالْلْن: »رُوحوا! البْنْت ما كْلماتْت، َبلِى 

24

 ْولََمْن 
25 َعَليو.  يْذَحكوْن  ْوَبقى  يِا.«  نِايِمة 

ايدا  مْن  َدَخْل مسكا  النِّاْس،  لَّمات  طِالَْع 
 ْوَطَلْع َهالَخَبْر فاك الاَْرْض 

ْوقامت البْنْت. 26
كّلا.

َيسُوْع يْشفي اْثَنيْن َعماية

 ْولََمْن فاْت َيسُوْع مَنونَك، لْحقوُه اْثَنيْن 
27

َعمايِة يسِيحوْن ويقولوْن »اْشفْق َعَلينا ابْن 
َعَليو  َقرَّبوا  للَبيْت،   ْولََمْن جا 

28 داهوْد!« 
َهوك الَعمايِة. َيسُوْع قالْلْن: »ْتاآمنون اَتِيق 
 هاك 

اََسي هاي.« قالولو: »نَعْم َسّيْدنا.« 29
الَوْقْت َجْس َعيَنين ْوقاْل: »َكما َل اآَمْنتْن، 

َخلّي يكون لْكْن«.

َيسُوع  ونَبَّهْن  َعيَنيْن.  ْتَفتَّحوا   ْوراساً 
30

ْد  اأحَّ وايّاكْن  بالْكْن  »َطْلعوا!  ْوقاْل:  ة  ْبقوِّ

مّتى 9: 21 - 30   
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كُلِّ  الَخبََر في  َونََشرا  َخَرجا   َولِكنَّهما 
31

ِتْلَك ال�أْرِض.

اأْخَرَس  اإَليِه  اأْدنَوا   َوحيَن َخَرَج يَسوُع 
32

يطاُن تَكَلََّم   َوحيَن َخَرَج الشَّ
فيِه َشيطاٌن. 33

َب الَجْمُع َوقالوا: »ما  ذِلَك ال�أْخَرُس وتََعجَّ

 َولِكنَّ 
34 ». َظَهَر ِمْثُل هذا في اإْسرائيَل قَطُّ

يَقولوَن: »ِبرِئيِس  الَفّريسّييَن كانوا 

ياطيَن.« ياطيِن يُْخِرُج الشَّ الشَّ

الُمُدِن  كُلِّ  يَطوُف في  يَسوُع   َوكاَن 
35

َويَكِْرُز  َويَُعلُِّم في َمجاِمِعِهم  َوالُقرى 

َمَرٍض  َويَْشفي كُلَّ  الَملَكوِت  ِبِبشاَرِة 

 َوحيَن َراأى يَسوُع الُجموَع تََحنََّن 
َوَوَجٍع. 36

َوَمْتروكيَن  ُمْتَعبيَن  ِل�أنَُّهم كانوا  َعلَيِهم 

ِلتَلاميِذِه:   َوقاَل 
37 لها.  راِعَي  ل�  كََغنٍَم 

»الَحصاُد كَثيٌر َوالَفَعلَُة قَليلوَن. 38 ُاْطلُبوا 
فََعلًَة  يُْخِرَج  اأْن  الَحصاِد  ِمْن َربِّ  اإذاً 

ِلَحصاِدِه.«

 10
ال�ثْني َعَشَر  تَلاميَذهُ   َوَدعا 

ال�أْرواِح  َعلى  ُسْلطاناً  َواأْعطاُهم 

يْعرْف.« 31 َبلِى هنِّا َطَلعوا نََشروا الَخَبْر ف 
كْل هاك الاَْرْض.

َيسُوْع يْشفي واِحْد اَْخَرْس

ِفيو  اَْخَرْس  َيسُوْع، جابولو  َطَلْع   ْولََمْن 
32

الّشِيطاْن،  َطَلع  َل  َدقِيَقة   ْومْن 
33 شِيطاْن. 

لَّمات  بوا  وْتَعجَّ الاْخَرْس.  َقَچْم هاك 
النِّاس، ْوقالوا: »اَأَبْد ما انْاَأرى كذاِ شي ف 
يقولون:  الَفّريسيِّة كان  34 َبّس  اْسرائيْل.« 

ياطيْن.« ياطين يطِالع الشَّ »ْبَريّس الشَّ

َيسُوْع يشفق َع النِّاْس

الّْبلاْد  َيسُوْع ف كّل  يدُوْر   ْوكاْن 
35

والّْضياْع، ويَعلّْم ف مجِامعْن ْويْكرْز بْبشارة 
ْوعلِّة.  َمَرض  مْن كْل  ْويْشفي  الَمَلكوت 
 ْولََمْن اَأرى َيسُوْع لَّمات النِّاْس َحْن َقْلبو 

36

َعَليْن، مْن َل كانوا تْعبانيْن تْلفانين ْمَفلَّتيْن 
 ْوقاْل لََتلاميذو: 

َكما َغَنْم َل ما لْن راعي. 37
ْقَليْل. 38 َبقى  ّغيِلة  والشَّ ْكثيْر  »الّْحصاد 
لوا َل صاحب الّْحصاْد َت يطِالْع َشّغيِلة  ْتَوسَّ

َل ْحصادو.«

 الاْثناعْش َرسول
)مرقس 3: 13–19، لوقا 6: 12–16(

 ْوساْح َتلاميذو الاْثناعش ْوَعطاهن 10 
النّْجِسة، َت  اْرواح  َعلى  سْلَطة 

مّتى 9: 31 – 10: 1   
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َمَرٍض  َويَْشفوا كُلَّ  ِليُْخِرجوا  النَِّجسِة 

َرسول�ً  َعَشَر  ال�ثْني  اأْسماُء  2 اأّما  وَوَجٍع. 

يُْدعى  الَّذي  ِسْمعاُن  ُلُهم  اأوَّ هِذِه:  فَِهَي 

كيفا َواأنَْدراُوُس اأخوهُ َويَْعقوُب ابُْن َزبَدي 

َوبَْرتوْلماُوُس،   َوفيليبُُّس 
3 اأخوهُ.  َويوَحّنا 

َوتوما َوَمّتى الَعّشاُر َويَْعقوُب بُن َحْلفى 

 َوِسْمعاُن 
4 ِبتَّداي.  ُب  يُلَقَّ الَّذي  َول�بي 

الَّذي  ْسَخْريوِطيُّ  ال�إ َويَُهَوذا  القانَوي 

اأْسلََمُه.

اأْرَسلَهم  الَّذيَن  ُهم  َعَشَر  ال�ثْنا   هؤل�ِء 
5

َواأوصاُهم قائلاً: »في َطريٍق  يَسوُع 

ِللّساِمِريّيَن  َوَمدينًَة  تََذَهبوا  ل�  ِللَوثَِنّييَن 

اإلى  بال�أَولى  اْذَهبوا   َولِكِن 
6 تَْدُخلوا.  ل� 

اإْسرائيَل.  بَني  ِمْن  الَِّة  الِخراِف الضَّ

‘اْقتََرَب  َوقولوا:  اكِْرزوا  تَْذَهبوَن   َوحيَن 
7

ماواِت.’ 8 ِاْشَفوا الَمْرضى،  َملَكوُت السَّ

اأْخِرجوا  روا البُْرَص، اأقيموا الَموتى،  َطهِّ

اأْعطوا.  َمّجاناً  اأَخْذتُم،  َمّجاناً  َشياطيَن، 

ًة َول� نُحاساً في  9 ل� تَْقتَنوا َذَهباً َول� ِفضَّ

 َول� ِمْزَوداً ِللطَّريِق َول� ثَوبَيِن 
اأكْياِسكُم. 10

َول� ِحذاًء َول� َعصاً، ِل�أنَّ الفاِعَل ُمْستَِحقٌّ 

اأو قَْريٍَة َدَخْلتُموها   َواأيَُّة َمدينٍَة 
كَلَُه. 11 َماأْ

َوُهناَك  فيها،  ُمْستَِحقٌّ  ُهَو  ْن  َعمَّ اْساألوا 

تَْدُخلوَن   َوحيَن 
12 تَْخُرجوا.  َحّتى  اأقيموا 

ْوعلِّة.  َوَجع  ْويْشَفوْن مْن كْل  يطِالعون 
لْن  اَأوَّ َرسوْل:  الاْثناعْش  اسِامي  يِا   ْوهاي 

2

َوانَْدراُوْس  بْطرْس  يقولولو  َل  َشْمعوْن 
اَأخوُه.  ْويوَحنّا  َزَبدي  ابْن  ْوَيْعقوب  اَأخوُه 
ْوَمتّى جابي  ْوتوما  ْوَبْرتْلماُوس،   وفيلبُّس 

3

َل  ْولابي  َحْلفى  ابْن  ْوَيْعقوب  رايب،  الضَّ
 وَشْمعون القانَوي ْوياهوذا 

ْتَسّمى َتّداُوْس، 4
الاْسَخْريوطي، هاْك َل َسلَّمو.

َيسُوْع يْبَعْث الاْثناعْش
)مرقس 6: 7–13، لوقا 9: 1–6( 

ْوَوّصاهن  َيسُوع،  َبَعْث  الاْثناعْش  5 لَوذ 

ْترُوحون،  لا  للَوَثنيِّة  َطريِق  »َف  ْوقاْل: 
رُوحوا  6 َبلِى  تْدخلوْن،  لا  للّسامريِّة  ْوَبَلْد 
لَعْنْد خواِريْف َل ْتَتوَبلْت مْن َبني اْسرائيْل. 
 ْوَوْقْت َل ْترُوحون، اْكرزوا ْوقولوا: ‘َمَلكوت 

7

الَمراضِى،  ماواْت قرْب.’ 8 اْشَفوا  السَّ
ْوطِالعوا  الَميتين،  ْوَقيموا  البْرصين  ْوَطْهروا 
اَأَخْذتن، ْمَبلاش اْعَطوا  ْمَبلاْش  ياطين.  الشَّ
ة ْولا نْحاْس ف   لا تْقَنوْن، لا َذَهب ْولا فضَّ

9

 ْولا طُوْربايِة للطَّريِْق ْولا ْزبونَين 
اْكياْسكْن. 10

يْسَتحّق  ّغيْل  الشَّ َخيَزرانِة:  ْولا  ْولا َصول 
َدَخْلتن،  َل  يا ضِيَعة  َبَلْد   َواينا 

11 اَْكلو. 
اْسَتْخبروا مْن واِ المْستِاهل ِفيا، ْوَهونَك اْبَقوا 
 ْومْن تْدخلوْن َل َبيْت 

دي لََمْن تْطَلعوْن. 12

مّتى 10: 2 - 12   
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 َواإْن كاَن 
بَيتاً فََسلِّموا َعلى ذِلَك البَيِت. 13

ا، يَاأِْت َعلَيِه َسلاُمكُم. َواإْن  البَيُت ُمْستَِحقًّ

ا، يَْرِجْع َسلاُمكُم اإَليكُم.  َلْم يَكُْن ُمْستَِحقًّ

 َوكُلُّ َمْن ل� يَْقبَلُكُم َول� يَْسَمُع كَلاَمكُم، 
14

فَحيَن تَْخُرجوَن ِمَن البَيِت اأو ِتْلَك الَقْريَِة 

 فَالَحقَّ 
15 اأْرُجِلكُم.  َعْن  الُغباَر  انُْفضوا 

اأقوُل َلكُم: ِل�أْرِض سادوَم َوَعموَرةَ َسيَكوُن 

ِلِتْلَك  ِمّما  الّديِن  يَوِم  اأْهَوُن في  حالٌة 

الَمدينَِة.

بَيَن  اأُْرِسلُكُم كَِحْملاٍن  اأنَذا   »ها 
16

كالَحّياِت  اإذاً  ِذئاٍب، فَكونوا ُحكَماَء 

اْحَذروا   َولِكِن 
َوُوَدعاَء كالَحماِم. 17

الّناَس، ِل�أنَُّهم َسيُْسِلمونَكم اإلى الَمحاِكِم 

 َواأماَم ُحكّاٍم 
َوفي َمجاِمِعِهم يَْجِلدونَكُم. 18

َلُهم  َشهاَدةً  اأْجلي  ِمْن  يُْدنونَكم  َوُملوٍك 

تَْهتَّموا  فَلا  اأْسلَموكُم،   َوَمتى 
19 َوِللاأَُمِم. 

تُْعَطوَن  ِل�أنَّكُم  تَتَكَلَّموَن،  اأو ماذا  كَيَف 

تَتَكَلَّموَن. 20 ِل�أنَّكُم  ِتْلَك الّساعَة ما  في 

َلْستُم اأنْتُم الَّذيَن تَتَكَلَّموَن، بْل روُح اأبيكُم 

 َسيُْسِلُم ال�أُخ اأخاهُ ِللَموِت َوال�أُب 
فيكُم. 21

ابْنَُه َويَقوُم ال�أبْناُء َعلى اآباِئهم َويُميتونَُهم. 

 َوَستَكونوَن ُمْبَغضيَن ِمْن كُلِّ اإنْساٍن ِمْن 
22

اأْجلي، َولِكنَّ الَّذي يَْصِبُر اإلى الُمْنتَهى ُهَو 

الَبيْت   َل كاْن هاك 
13 نِاسو،  َعلى  َسْلموا 

مْستِاهْل، َخلّي يحْل َسلاْمكْن َعَليو، ْوَل ما 
 ْوَل 

كاْن مْستِاهل، َسلاْمكْن يْرَجع لْكْن. 14
مُو يْسَتقبْلكن، ْومُو يْسَمْع َكلاْمكْن، َوْقْت 
الّضِيَعة،  مناك  يا  الَبيْت  مناك  تْطَلعوْن  َل 
انْفضوا َغْبرة اْجَريكْن. 15 الَحّق اَقْلكْن: َل 
اَأْهَيْن َيوم  اْرْض سادوم ْوعاموَرة َت ْتكوْن 

الّْحساْب مْن هاك الَبَلْد.

 َزمان التََّعّدي والَقتل
)مرقس 13: 9–13، لوقا 21: 12–17(

الخواِريْف  َكما  اَأْبَعْثكْن  قايْم  اَنا   »ْكوا 
16

َل َبين الّذيوبِة. َبقى كونوا َحكيميْن َكما 
17 َبْس  الَحماماْت.  َكما  ْولَطيفيْن  الَحّياْت 
يَسْلموكْن  النِّاْس، َت  بالْكْن م  ديروا 
يَقْرپچوكْن،  ْوَف مجِامعْن َت  للَمحاكم، 
وْملوْك َت يجبوكْن  قّداْم حكّاْم   ْوَل 

18

ْوقّدام  قّدامْن  تْشَهدولي  ْوَت  لَخاطري، 
 واَأيَمْت َل يَسْلموكْن، لا تاْكلوْن 

الاَمْم. 19
تْنَعَطوْن  َت  ْتقلوْن:  َت  َوايْش  اأْشَوْن  َهّم 
 مْن َل مُو اأنْتْن 

فاك الّساَعة اَأيش ْتقلوْن. 20
اَبوكْن يْحكي فيكْن.  َبلِى رُوح  تْحَكوْن، 
21 الاَخ َت يَسلّْم اَأخوُه للَموْت، والاَب اْبنو، 

والاولاْد َت يقموْن َعلى اَأبَّهاتن ويَموتووْن. 
انْساْن  مْن كّل  َمْبغُوضيْن  ْتكونوْن   ْوَت 

22

خْر هّواِ  لَخاطري. َبّس اَينا َل يْصبْر دي للاآِ

مّتى 10: 13 - 22   
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يُطاِردونَكُم في   َوحيَن 
23 يَْخلُُص.  الَّذي 

هِذِه الَمدينَِة، اْهُربوا اإلى ال�أُْخرى. الَحقَّ 

لوَن ُمُدَن اإْسرائيَل  اأقوُل َلكُم: اإنَّكُم ل� تُكَمِّ

نْساِن. 24 َليَس التِّْلميُذ  تَي ابُْن ال�إ َحّتى يَاأْ

ِمْن  اأْفَضَل  الَعْبُد  َول�  ُمَعلِِّمِه  ِمْن  اأْفَضَل 

ِمْثَل  يَكوَن  اأْن  التِّلميَذ  25 يَكْفي  َسيِِّدِه. 

ُمَعلِِّمِه والَعْبَد ِمْثَل َسيِِّدِه. اإْن َدَعوا َربِّ 

البَيِت بَْعلَْزبوَب فَكَم ِبالَحريِّ اأهَل بَيِتِه!

َليَس  ِل�أنَُّه  اإذاً،  ِمْنُهْم  تَخافوا   »فَلا 
26

َول� َشيٌء  يَْظَهَر  َلْن  َخفيٌّ  ُهناَك َشيٌء 

َلكُم في  اأقوُلُه   ما 
27 يُْعلََم.  َلْن  َمكْتوٌم 

تَْسَمعونَُه  َوما  الّنوِر،  في  قولوهُ  الظَّلاِم 

طوِح.  السُّ ِبِه َعلى  نادوا  اآذاِنكم  في 

28 ل� تَخافوا الَّذيَن يَْقتُلوَن الَجَسَد َولِكنَّ 

النَّفَس ل� يَْستَطيعوَن اأْن يَْقتُلوا. بَْل خافوا 

النَّفَس  يُْهِلَك  اأْن  يَْستَطيُع  َمْن  ِبالَحريِّ 

َوالَجَسَد ِكلَيهما في َجَهنََّم. 29 اأما ِبَفْلٍس 

ِبدوِن  ِمْنُهْما  َوواِحٌد  ُعْصفوراِن؟  يُباُع 

اأبيكُم ل� يَْسُقُط َعلى ال�أْرِض. 30 اأّما اأنْتُم 

 فَلا 
31 َمْعدوَدةٌ.  اأيضاً  ُرؤوِسكُْم  فَُشعوُر 

اأْفَضُل  كَثيَرٍة  ِمْن َعصافيَر  اإذاً.  تَخافوا 

اأنْتُم.

الّناِس،  اأماَم  يَْعتَِرُف بي  َمْن   »فَكُلُّ 
32

الَّذي في  اأبي  اأماَم  اأيضاً  اأنا  ِبِه  اأْعتَِرُف 

 َوْقْت َل يْضطهدوكْن َف 
واِ َل يْخَلْص. 23

َهالَبَلد، اْهربوا َل اللاْخ: الَحّق اَقْلكْن: مُو 
ْتَكْملوْن كْل مدْن َبني اْسرائيْل َل مُو يجي 
مْن  اَأْحَسْن  َتْلميْذ  في   ما 

24 الانْساْن.  ابن 
ْمَعلّمو، ْولا َعْبْد مْن َسّيدو: 25 يْكفى يكون 
التَّْلميْذ َكما ْمَعلّمو والَعْبْد َكما َسّيدو. َل 
َبَقوا  اَأيْن  َبْعلْزبوْل،  قالوا  الَبيْت  َسّيد  َعلى 

نِاْس َبيتو!
 »َبقى لا ْتخافوْن منّْن، مْن َل ما في شي 

26

يْنعرْف،  مُو  ْوَمْستُور  يْنكشف،  مُو  ْمَغطّى 
و،   شي َل اقْلكْن ف العْتِمة، قلوُه ف الضَّ

27

تْسَمعون،  َوشَوِشة  اذانْكْن  َل َف  ْوشي 
ْتخافوْن   ْولا 

28 الاسِاطيْح.  َع  مْن  اْكرزوُه 
يتِيقوْن  ْومُو  َسْد،  الجَّ يْقتلون  َل  َهوْذ  مْن 
يْقتلون النَّْفْس. َبلِى خافوا مْن هاْك َل يتِيْق 
ْجَهنَّْم.  اْثَنينتْن ف  والنَّفس  َسْد  الجَّ يَتوبل 
ْوواِحْد  ْبقْرْش؟  يْنباعون   مُو َعصفُوَريْن 

29

الاَْرْض؟  َع  يَقْع  مُو  اَأبوكْن  اإرادة  َبلا  منّْن 
 وانْتْن، َشعْر راْسكْن زاِ َمْعدُوْد واِ. 31 َبقى 

30

اَأْحَسن انْتْن مْن عصِافير  اأنْتْن  لا ْتخافوْن، 
ْكثيْر.

 الاعتراف ف الَمسيْح ضروري
)لوقا 12: 8–9(

زاِ  اَأنا  النِّاْس،  قّدام  يْعترْف في   »َل 
32

ماواْت.  السَّ اَبوي َل ف  ِفيو قّدام  اَأْعترْف 
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اأماَم  اأنْكََرني  َمْن   َولِكْن 
33 ماواِت.  السَّ

الّناِس اأُنِْكُرهُ اأنا اأيضاً اأماَم اأبي الَّذي في 

ماواِت. السَّ

َسلاماً  ِل�أُْلِقَي  ِجْئُت  اأنّي  تَُظّنوا   »ل� 
34

َسلاماً  ل�أُْلِقَي  ِجْئُت  ال�أْرِض. ما  َعلى 

ُجَل  ‘الرَّ َق  ِل�أُفرِّ ِجْئُت  35 ِل�أنّي  َسيفاً.  بَْل 

َوالكَنََّة ِضدَّ  ها  اأمِّ َوالِبْنَت ِضدَّ  اأبيِه  ِضدَّ 

بَيِتِه.’  اأْهُل  نْساِن  ال�إ  َواأْعداُء 
36 َحماِتها. 

فَلا  ِمّني  اأكْثََر  ا  اأُمًّ اأو  اأباً  اأَحبَّ   َمْن 
37

اأكْثََر  ابْنًة  اأِو  ابْناً  اأَحبَّ  َوَمْن  يَْستَِحقُّني. 

 َوكُلُّ َمْن ل� يَْحِمُل 
ِمّني فَلا يَْستَِحقُّني. 38

 َمْن َوَجَد 
َصليبَُه َورائي ل� يَْستَِحقُّني. 39

نَْفَسُه فََسوَف يُضيُعها، َوَمْن يُِضْع نَْفَسُه 

ِمْن اأْجلي فََسوَف يَِجُدها.

 »َمْن قَِبلَكم فَاإيّاَي يْقبَُل. َوَمْن قَِبلَني 
40

قَِبَل   َمْن 
41 يَْقبَُل.  اأْرَسلَني  الَّذي  فَذاَك 

نَبيًّا ِباْسِم نَِبيٍّ فَاأْجَر نَِبيٍّ يَاأُخُذ، َوَمْن قَِبَل 

 َوكُلُّ َمْن 
ا ِباْسِم بارٍّ فاأْجَر بارٍّ يَاأُخُذ. 42 بارًّ

غاِر كَاأَْس ماٍء  يَْسقي واِحداً ِمْن هؤل�ِء الصِّ

باِرٍد فَقْط ِباْسِم ِتْلميٍذ فَالَحقَّ اأقوُل َلكُم: 

اإنَُّه ل� يَضيُع اأْجُرهُ.«

 ْوَل يْنكْرني قّدام النِّاْس، اَأنا زاِ َت انْكرو 
33

ماواْت. قّدام اَبوي َل ف السَّ

 َيسُوْع وَهالّدنْيِا
)لوقا 12: 51–53، 14: 26–27(

َسلاْم  اْرمي  تْفتْكروْن جيُت َت   »لا 
34

َسلاْم،  اْرمي  ما جيُت َت  الاَْرْض.  َع 
 مْن َل جيُت َت اَفّرْق ‘َبين 

َبلِى َحْرْب. 35
لَِمة َوابوُه، والبْنْت واّما، والكنِّة ْوَحمِاتا،  الزَّ
 َل يحْب اَأبو 

لَِمة نِاْس َبيتو.’ 37  وعْدوان الزَّ
36

ْوَل يحب  يْستِاهْلني.  مُو  منّي  اَأْكَثر  اأمّ  يا 
 ْوكْل 

ابْن يا بْنْت اأْكَثْر منّي مُو يْستِاهْلني. 38
مُو  َخْلفي  ْويجي  َصليبو  يْحمْل  مُو  واِحْد 
يْستِاهْلني 39 اَأينا َل َك ارى نَْفسو، َت يَتوبلا. 

ْوَل يَتوبْل نَْفسو لَخاطري، َت يراها.

 الّْمكافاة
)مرقس 9: 36–46(

 »َل يْقَبْلكْن، لي يْقَبل. ْوَل يْقَبْلني، َل 
40

باسْم  نَبي  يْقَبْل   َل 
يْقَبْل. 41 َبَعْثني  َل  هاْك 

نَبي، اَأجْر نَبي ياخْذ. ْوَل يْقَبْل باْر باسْم باْر، 
 َواينا َل يْسقي واِحْد مَنوذ 

اَأجْر باْر ياخْذ. 42
َتْلميْذ،  باسْم  َبْس،  بِارْد  َمي  َقَدْح  الّْزغاْر 

اَأقولْكْن الَحْق: اَأْجرو مُو يضِيْع.«

مّتى 10: 33 - 42   
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 11
اإيصاَء  يَسوُع  اأنْهى  اأْن   َوبَْعَد 

انْتََقَل  َعَشَر،  ال�ثْني  تَلاميِذِه 

ِمْن ُهناَك ِليَُعلَِّم َويَكِْرَز في ُمُدِنِهم. 2 اأّما 

ْجِن َعْن  يوَحّنا فَحيَن َسِمَع َوُهَو في السِّ

تَلاميِذِه.  ِبواِسَطِة  اأْرَسَل  يَسوَع،  اأْعماِل 

اأْم  آتي  ال� ُهَو ذِلَك  َلُه: »اأاأنَْت   َوقاَل 
3

َوقاَل:  اآَخَر؟« 4 اأجاَب يَسوُع  نَْنتَِظُر 

ال�أُموِر  هِذِه  َعْن  يوَحّنا  َواأْخِبروا  »اْذَهبوا 
الَّتي تَْسَمعوَن َوتََروَن. 5 الُعْمُي يُْبِصروَن 

مُّ  روَن َوالصُّ َوالُعْرُج يَْمشوَن َوالبُْرُص يَُطهَّ

َوالَمساكيُن  يَقوموَن  َوالَموتى  يَْسَمعوَن 

 ». ِفيَّ يَْعثُُر  ل�  ِلَمْن   َوطوبى 
6 روَن،  يُبَشَّ

ِللُجموِع  يَقوُل  يَسوُع  بََداأ  َذَهبوا   َوحيَن 
7

الَقْفِر  اإلى  َخَرْجتُم  يوَحّنا: »ماذا  َعْن 

 َولِكْن 
؟ 8 ِلتَْنُظروا؟ اأقََصبًَة ِمَن الّريِح تَْهتَزُّ

ِثياباً  ل�ِبساً  اأَرُجلاً  ِلتَْنُظروا؟  ماذا َخَرْجتُم 

الِثياَب  يَلبَسوَن  الَّذيَن  اإنَّ  ناِعَمًة؟ ها 

 َولِكْن ماذا 
الّناِعَمَة في قُصوِر الُملوِك. 9

َلكُم  اأقوُل  نََعْم  اأنَِبيًّا؟  ِلتَْنُظروا؟  َخَرْجتُم 

 فَهذا ُهَو االَمكْتوُب 
10 . َواأْفَضَل ِمْن نَِبيٍّ

َملاكي  َوْجِهَك  اأماَم  اأُْرِسُل  اأنا  ‘ها  عْنُه: 

ِليُِعدَّ الطَّريَق اأماَمك.’

َيسُوْع ْويوَحنّا الَمْعَمذاْن
)لوقا 7: 18–35( 

َتلاميذو 11  َيسُوْع  َوّصى  َل   ْوَبعْد 
مَنونَك  َطَلْع  ْوَخلَّْص،  الاْثناعش 
َوْقْت  2 يوَحنّا  ْبلادْن.  ْويْكرْز ف  يَعلّم  َت 
اْعمال  َعلى  الَحْبْس،  ْوهّواِ ف  َل سمع، 
3 يقْللو:  َتلاميذو  َمْع  َخَبْر  َبَعثلو  الَمسيْح، 
نْنطْر  والّا  يّجي  َل َت  هاْك  واِ  »اأنَْت 
»رُوحوا  قالْلْن:  َيسُوْع   َرْد 

4 واِحْد؟«  َغيْر 
تْسَمعون  َل  لَيوَحنّا َعلى شي  اْحَكوا 
ْوتَروْن. 5 الَعمايِة يَروْن، والعْرجيْن يْمَشوْن، 
يْسَمعوْن،  والطّْرشيْن  يْطَهروْن،  والبْرصيْن 
 وَهنّية 

روْن. 6 والَميتين يقموْن، والَفقاراِ يْتَبشَّ
 ْولََمْن راحوا، َبدا 

اَأينا َل مُو يشْك في.« 7
يوَحنّا:  َعلى  النِّاْس  لََلّمات  يقوْل  َيسُوع 
»اَأيْش َطَلْعتْن َع الَبّريِّة َت تَّروْن؟ َقَصِبة م 
تَّروْن؟  َطَلْعتْن َت  اَأيْش   والّا، 

تْنَهْز؟ 8 الَهوا 
َزلَِمة لِابْس َحويْس نِاعمين ْمَهْبَهبيْن؟ ْكوا 
ْمَهبَهبيْن  نِاعمين  َحويْس  يْلبسوْن  َل  َهوْك 
 والّا اَأيْش َطَلْعتن َت 

ف ْقصُور الّْملوْك نِا. 9
نَبي  مْن  َواْكَبْر  اأِي  اَأقولْكْن:  نَبي؟  تَّرون؟ 
 مْن َل هذا واِ َل انَْكَتب َعَليو: ‘هاي اَنا 

10

اَأْبَعْث َملاكي قّداْم وّچْك َت يَحّضر الطَّريِْق 
قّدامْك.’

مّتى 11: 1 - 10   
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بَيَن  يَُقْم  َلْم  َلكُم:  اأقوُل   »الَحقَّ 
11

َمولودي النِّساِء َمْن ُهَو اأْعَظُم ِمْن يوَحّنا 

َملَكوِت  ال�أْصَغَر في  لِكنَّ  الَمْعَمداِن. 

اأيّاِم يوَحّنا   ِمْن 
ِمْنُه. 12 اأْعَظُم  ماواِت  السَّ

ماواِت  السَّ َملَكوُت  آَن  ال� اإلى  الَمْعَمداِن 

13 ِل�أنَّ  يَْختَطفونَُه.  َوالغاِصبوَن  يُْغَصُب 

كُلَّ ال�أنِْبياِء َوالتَّوراةَ َحّتى يوَحّنا تَنَبَّاأوا. 

 َواإْن اأَرْدتُم فَاْقبَلوا فَهذا ُهَو اإيلّيا الَعتيُد 
14

 َمْن َلُه اأُُذناِن ِليَْسَمَع فَْليَْسَمْع. 
تَي. 15 اأْن يَاأْ

ِصْبيًَة  يُْشِبُه  الجيَل؟  اأَُشبُِّه هذا  16 ِبَمْن 

ِرفاقَهم،  َوينادوَن  الّسوِق  جاِلسيَن في 

تَْرقُصوا  فَلَْم  َلكُم  ْرنا  ‘َزمَّ  َويَقولون: 
17

18 ِل�أنَُّه جاَء  تَُوْلِولوا.’  فَلَْم  َلكُم  َونُْحنا 

يَْشَرُب،  َول�  كُُل  يَاأْ ل�  الَمْعَمداُن  يوَحّنا 

نْساِن   جاَء ابُْن ال�إ
قالوا: ‘فيِه َشيطاٌن.’ 19

َرُجٌل  ‘ُهَوذا  فَيَقولوَن:  َويَْشَرُب  كُُل  يَاأْ

ِللَعّشاريَن  َوَصديٌق  َخْمٍر  َوشاِرُب  اأكوٌل 

ِمْن  رِت الِحكَْمُة  َوتَبَرَّ َوالُخطاِة.’ 

اأْعماِلها.«

الَّتي  الُمَدَن  يُوبُِّخ  يَسوُع  بََداأ   حينَِئٍذ 
20

 َوقاَل: 
21 تَتُْب.  َوَلْم  قُّواتُُه  فيها  صاَرْت 

بَيَت  يا  َلِك  َويٌل  يا كوَرزيَن!  َلِك  »َويٌل 
َوَصيدا صاَرِت  فَلو في صوَر  َصيدا! 

َلتابَتا في  الَّتي صاَرْت فيكُما  الُقّواُت 

مْن  َبيْن كْل  قاْم  ما  اَقْلكْن:   »الَحّق 
11

ولْدتو َمَرة اَأْگَبْر مْن يوَحنّا الَمْعَمذاْن، َبّس 
واِ.  منّو  اَأْگَبْر  ما  السَّ َمَلكوت  الّْزَغّيْر َف 
ْع،  للسَّ ْودي  الَمْعَمذاْن  يوَحنّا  اِيِّام   مْن 

12

ْول  يْناأخذ،  بالَغْصْب  ماواْت  السَّ َمَلكوت 
َل كّل   مْن 

13 يْتَملَّكوُه.  بالَغْصْب  ياْخذوُه 
 َل 

14 ْتَنبَّوا.  يوَحنّا  َل  والتَّوراة دي  الاَنِْبيا 
 َل لُه 

َرْد تن اْقَبلوا: هذا واِ ايِلّيا الّجِايِي. 15
 َف اَأيْش اَأَشّبه 

اَأذاْن تْسَمْع َخلّي يْسَمْع. 16
َهالنَّسْل هاْذ؟ يْشَبهوْن اولاْد َل يْقَعدوْن ف 
 ويقولوْن: 

الطَّريِْق ويسِيحون َعلى رَفقْن، 17
ما  لْكْن  َولَْولْنا  رقْصتْن،  ما  لْكْن  ْرنا  ‘َزمَّ
 مْن َل جا يوَحنّا لا ياكل ْولا 

ْدتْن.’ 18 َعدَّ
اْبن   ْوجا 

19 ِفيو.’  ‘شِيطاْن  قالوا:  يْشَرْب، 
َزلَِمة  ‘ْكوا  قالوا:  ْويْشَرْب،  ياكل  الانْساْن 
اَأكّيْل شّريْب َخمر، ْوَسديْق َهوْذ َل يلّمون 
الحْكِمة  وْتَبرَّرت  والخاْطييْن.’  رايب  الضَّ

مْن اْعمالا.«

 بلاد الكفر
)لوقا 10: 13–15(

 هاك الَوْقْت َبدا َيسُوع يَخْزبل ْبلاْد َل 
20

 »ْوقاْل: 
صاْر ِفيا َعجايبو ْكثير ْوما تابوا. 21

يا َويْلِك يا كُوَرزين! َويْلِك يا َبيْت َصيدا! 
يكون ف صور ْوَصيدا صاروا َعجايْب َل 
ْع مْن َزماْن َف َحويس  صاروا فيكْن، السَّ

مّتى 11: 11 - 21   
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َلكُما:  اأقوُل   َولِكْن 
22 ماِد.  َوالرَّ الُمسوِح 

ِلصوَر َوَصيدا َسيَكوُن حالٌة اأْهَوُن في يَوِم 

 َواأنِْت يا كَْفَرناحوَم، 
الّديِن ِمّما َلكُما. 23

ماِء تَعاَليِت، َحّتى الهاِويَِة  يا َمْن َحّتى السَّ

َلو في سادوَم صاَرِت  ِل�أنَُّه  َستَْهبُطيَن، 

الُقّواُت الَّتي صاَرْت فيِك لكانَْت قائمًة 

ِل�أْرِض  لِك:  اأقوُل   َولِكْن 
24 اليَوِم.  َحّتى 

سادوَم َسيَكوُن حالٌة اأْهَوُن في يَوِم الّديِن 

ِمّما َلِك.«

ماِن اأجاَب يَسوُع َوقاَل:   في ذِلَك الزَّ
25

ماواِت  السَّ يا َربَّ  اأبي  يا  »اأْحَمُدَك 
اأْخَفيَت هِذِه ال�أُموَر َعِن  ِل�أنََّك  وال�أْرِض، 

ِللاأْطفاِل.  َواأْظَهْرتَها  والُفَهماِء  الُحكَماِء 

ةُ  26 نََعْم يا اأبي، ِل�أنَُّه هكَذا صاَرِت الَمسرَّ

اأبي.  ِمْن  قُلِّْدتُُه   كُلُّ َشيٍء 
27 اأماَمَك. 

َول�  آُب  ال� اإلّ�  ال�بَْن  يَْعِرُف  اأَحٌد  َوَليَس 

اأراَد  َوَمْن  ال�بُْن  اإلّ�  آَب  ال� يَْعِرُف  ٌد  اأحَّ

ال�بُْن اأْن يُْظِهَر َلُه. 28 تَعاَلوا اإَليَّ يا َجميَع 

الُمْتَعبيَن َوحاِملي ال�أْحماِل َواأنا اأُريُحكُم. 

ِمّني،  وتََعلَّموا  َعلَيكُم  نيري  29 ِاْحِملوا 

فَتَِجدوا  الَقْلِب،  َوُمتَواِضُع  َوديٌع  ِل�أنّي 

راَحًة ِلنُفوِسكُم. 30 ِل�أنَّ نيرَي َلذيٌذ َوِحْملي 

َخفيٌف.«

اَقْلكْن:  22 َبّس  تابوا.  والّرماِدة كاْن  عر  الشَّ
لَصور ْوَصيدا اَأْهَيْن َت ْتكوْن َيوم الّْحساْب 
 وانِْت َكَفْرناحوْم! 

مْن َل َت ْتكون لْكْن. 23
ما كْلَعلَّيِت، دي لَلهاويِة َت  اأنِْت َل دي للسَّ
ليْن. يكوْن َف سادوْم صاروا َعجايْب  تْتَنزَّ
َل صاروا فيِك، قايِمة كاْن َت ْتكوْن دي 
اْرْض سادوْم  َل  اَقْلِك:  24 َبّس  الَيوْم.  َل 
َت  َل  مْن  الّْحساْب  َيوم  ْتكون  َت  اَأْهَيْن 

ْتكولِْك.«

 َيسُوْع يْفَرح
)لوقا 10: 21–22(

ْوقاْل:  ل َيسُوع  الَوْقْت َكمَّ  ْوهاك 
25

ما والاَْرْض،  »اَأْحمدْك يا اَأبوي، يا َرّب السَّ
الَحكيميْن  َعلى َل َخبَّيت َهوْذ َع 
26 نَعْم  الّْزغاْر.  لاولاد  ْوَبيَّنتْن  والفْهمانين، 
 كْل 

27 َل كذاِ صاْر رضاْك.  مْن  اَأبوي، 
ْد مُو يْعرف  شي ْتَسلَّْم لي مْن اَبوي. َواحَّ
يْعرْف  ْد  اأحَّ للاآْب  ْولا  الاآب،  َغير  الابْن 
َغير الابن ْوهاْك َل يريْد الابن يْكشْفلو واِ. 
الّتْعبانيْن،  اأنْتْن َهوذ  لَعْندي كلّْتكْن  28 َتعوا 

اَريّْحكْن.  َت  َوانا  اْحماْل،  لين  والّْمَحمَّ
مْن  منّي،  وْتَعلَّموا  َعَليكْن  نيري  29 اْحملوا 

َل انا َوديع ْومْتواضْع مْن َقْلبي، ْوَت تَّروْن 
 مْن َل نيري َطّيْب واِ 

راَحة َل نْفوْسكْن، 30
ْوحْملي َخفيْف واِ.«

مّتى 11: 22 - 30   
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 12
ماِن كاَن يَسوُع ماِشياً   في ذِلَك الزَّ

َوجاَع  روِع.  الزُّ بَيَن  ْبِت  السَّ في 

تَلاميُذهُ َوَشَرعوا يَْفُركوَن َسنابَل َويَاأْكُلوَن. 

َلُه:   َولِكنَّ الَفّريسّييَن حيَن راأَوُهم قالوا 
2

»ُهَوذا تَلاميُذَك يَْفَعلوَن ما ل� يَِحلُّ ِفْعلُُه 
في َسْبٍت.« 3 اأّما ُهَو فَقاَل َلُهم: »اأما قََراأْتُم 

ماذا فََعَل داووُد حيَن جاَع َوالَّذيَن َمَعُه؟ 

مائَدِة  َوُخْبَز  اللِه  بَيِت  اإلى  َدَخَل   كَيَف 
4

بِّ اأكََل، ذاَك الَّذي ل� يَِحلُّ َلُه اأْن ِياأْكَُل  الرَّ

َول� ِللَّذيَن َمَعُه اإلّ� ِللكََهنَِة فََحْسُب 5 اأَوما 

قََراأْتُم في التَّوراِة اأنَّ الكََهنََة في الَهيكَِل 

 َولِكْن 
6 َلوٍم؟  ِبلا  َوُهم  ْبَت  السَّ يَْنتَِهكوَن 

اأقوُل َلكُم: اأْعَظُم ِمَن الَهيكَِل َموجوٌد ُهنا. 

 فَلو كُْنتُم تَْعلَموَن ما ُهَو ‘َرْحَمًة اأُريُد ل� 
7

ِبلا  ُهم  الَّذيَن  َعلى  َحكَْمتُم  َلما  َذبيَحًة’ 

نْساِن.« ْبِت ُهَو ابُْن ال�إ  فََسيُِّد السَّ
َلوٍم. 8

اإلى  َوجاَء  يَسوُع  ُهناَك  ِمْن   َوانْتََقَل 
9

ُمتَيَبُِّس  َرُجٌل  ُهناَك   َوكاَن 
10 َمْجَمِعهم. 

اأْن  يَِحلُّ  اإْن كاَن  يَْساألونَُه  َوكانوا  اليَِد. 

 فَقاَل 
ْبِت ِلكَي يَْشكوهُ. 11 يُْشفى في السَّ

واِحٌد،  َخروٌف  َلُه  ِمْنكُم  َرُجٍل  »اأيُّ  َلُهم: 

ْبْت  السَّ
)مرقس 2: 23–28، لوقا 6: 1–5(

 فاك الَوْقْت، َيسُوْع كاْن مِاشي َف 12 
ْوَتلاميذو  الّزرُوع،  َبين  َسْبْت  َيوْم 
ْوياْكلوْن.  يَقْطعوْن سْنبل  ْوَبَدوا  جاعوا 
»ْكوا  قالولو:  الَفّريسيِّة  اَروون  َل   َوْقْت 

2

ْد  َتلاميذك يَسوْن شي َل مُو يحّل يَسيو اأحَّ
ْبْت.« 3 َبْس هّواِ قالْلْن: »ما َقَريتْن  َيوم السَّ
اَأيْش َسوى داهوْد َوْقْت َل جاْع هّواِ ْوَهوْك 
اَلله، وْغَبيْز  َل َمعو؟ 4 اأْشَوْن َدَخْل َل َبيت 
صْفرة الرَّْب اَأَكْل، هاْك َل مُو يحْل اَأْكلو، 
لا َعَليو ْولا َعلى َهوْك َل َمعو، مُو يحْل َغير 
َع الَكَهَنة َبْس؟ 5 يا ما كْلَقَريتْن ف التَّوراة: 
ْوَمْع  ْبت  السَّ يْكسرون  الَهيَكْل  الَكَهَنة ف 
هاْذ ما في َعَليْن لَوْم؟ 6 َبّس اَقْلكْن: اَأْعَظْم 
تْعرفوْن  7 يكوْن كاْن  َهوْن.  في  الَهيَكْل  م 
اَأريْد  ‘َرْحِمة  ْتقوْل:  َل  آيِة  الا يِا هاي  اَأيْش 
مُو َذبيَحة،’ ما كاْن َت تْحكموْن َعَلوْذ َل 
اْبن  ْبْت واِ   مْن َل َسّيد السَّ

ما َعَليْن لَوْم. 8
الانْساْن.«

 وَخلّى ْوراْح مَنونَك ْوَدَخْل َل َمْجَمعْن. 
9

 ْوَهونَْك كاْن في رّجال ايدو ْمَيبَِّسة، قاموا 
10

ْبْت  السَّ َيوم  الَمراضِى  »يحْل شفا  َساَألوُه: 
 ْوهّواِ 

11 َعَليو.  يْشَتَكوْن  ْبشاْن  لا«،  والّا 
قالْلْن: »اَأينا َزلَِمة مْنكْن لُه خاروْف واِحد، 

مّتى 12: 1 - 11   
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يُْمِسُك  َول�  َسْبٍت،  ُحْفَرٍة في  َويَقُع في 

اأْفَضُل  نْساُن  ال�إ ُهَو   فَكَْم 
12 َويُقيُمُه؟  ِبِه 

ْبِت ِفْعُل  ِمَن الَخروِف؟ اإذاً يَِحلُّ في السَّ

ُجِل:  الرَّ ِلذِلَك  قاَل   حينَِئٍذ 
13 الَحَسِن.« 

كََرفيَقِتها.  ْت  فََصحَّ ها  فََمدَّ يََدَك.«  »ُمدَّ 
 فَقاَم الَفّريسّيوَن َوتَاآَمروا َعلَيِه ِليُْهِلكوهُ.

14

 فََعِلَم يَسوُع فَانْتََقَل ِمْن ُهناَك َوَذَهَب 
15

فََشفاُهم َجميعاً.  َخلَفُه ُجموٌع كَثيَرةٌ 

 ِليَِتمَّ ما قيَل 
 َوانْتََهَرُهم ِلئَّلا يَكِْشفوهُ. 17

16

 »ُهَوذا َعْبدي 
باإَشْعيا النَّبيِّ الَّذي قاَل: 18

الَّذي ُسِرْرُت ِبِه، َحبيبي الَّذي ابْتََهَجْت ِبِه 

نَْفسي، روحي اأَضُع َعلَيِه فَيَكِْرُز بالَعْدِل 

ِللاأَُمِم. 19 ل� يَتَخاَصُم َول� يَْصُرُخ َول� يُْسَمُع 

 قََصبًَة َمْرضوَضًة ل� 
في سوٍق َصوتُُه. 20

َحّتى  يُْطفُئ  ل�  ناً  ُمَدخِّ َوِسراجاً  يَكِْسُر، 

 َوِباْسِمِه تَْرجو 
يُْخِرَج الَعْدَل اإلى النَّْصِر. 21

ال�أَُمُم.«

اأْخَرَس  َمْمسوساً  اإَليِه  اأْدنَوا   حينَِئٍذ 
22

َواأْعمى َوَشفاهُ َحّتى اإنَّ ال�أْخَرَس َوال�أْعمى 

الُجموِع كانوا   َوكُلُّ 
23 َواأبَْصَر.  تَكَلََّم 

ُهَو  َويَقولوَن: »اأَلَعلَّ هذا  بوَن  يَتََعجَّ

ْوَوَقْع َهالخاروْف ف جوَرة َيوْم َسْبْت، مُو 
يْمسك يَخلّصو م الّجوَرة؟ 12 اَأْشَقْد اَأْحَسْن 
َبقى يحْل ف  الخاروْف؟  م  الانْساْن  واِ 
 هاك 

13 َخيْر.«  يَسي  َت  للانْساْن  ْبْت  السَّ
لَِمة: »مّد ايدك«. ْوَمّد ايدو  الَوْقْت قاْل للزَّ
لْت رْجعْت صاَغة َسليِمة َكما َرفِيقتا.  وْتَعدَّ
 قاموا الَفّريسيِّة َطَلعوا يْشتاروْن َف َبْعضْن 

14

اأْشَوْن َت يَتوبلوُه.
مَنونَك.  ْوراْح  ْوَخلّى  َعَرف،  15 َيسُوْع 

َطْلقات،  َطْلقاْت  ْكثيْر  نِاس  َخْلفو  ْوراْح 
لا  نَبَّهْن  َعَليْن   ْوَزَعْق 

16 ْوَشفاهْن كلّْن. 
بِاشْعيا  انْقاْل  َل  يتْم شي   َت 

17 يْكشفوُه، 
 »هذا واِ خادمي َل رضيُت 

النَّبي َل قاْل: 18
َعَليو. َعزيزي َل فرْح ِفيو َقْلبي. رُوحي اَأحْط 
َعَليو، ْوَت يْكرْز بالَعدْل للاَمْم. 19 لا يْتقاتل 
ْد مُو يْسَمْع َصوتو َف  ْولا يْرَفْع َصوْت، َواحَّ
 َقَصِبة َمْرضُوَضة مُو يْكسْر. وْسراج 

َطريِْق. 20
يَچْفچْف مُو يْطفي دي لََمْن يْنصر الَعدْل. 

 وباْسمو يكوْن َرجا الاَمْم.«
21

َيسُوْع وَبْعلْزبوْل
 

)مرقس 3: 20–30، لو 11: 14–23، 12: 10(

 هاك الَوْقْت جابولو واِحْد ِفيو َشياطيْن، 
22

َهالاْخَرْس  ْوَبقى  ْوَشفاُه،  َواْعمي،  اَأْخَرْس 
 ْوكْل لَّمات النِّاْس 

والاَْعمي يْقچم ْويرى. 23
هاْذ  مُو  »َعَجْب  ويقولوْن  بوْن  يْتَعجَّ كاْن 

مّتى 12: 12 - 23   
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فَحيَن  الَفّريسّيوَن  24 اأّما  ابُْن داووَد؟« 

َسِمعوا قالوا: »هذا ل� يُْخِرُج َشياطيَن اإلّ� 

 فََعِلَم 
25 ياطيِن.«  الشَّ َرئيِس  ِببَْعِلَزبوَب 

َمْملَكٍَة  »كلُّ  َلُهم:  فَقاَل  اأْفكاَرهم  يَسوُع 

تَْنَقِسُم َعلى نَْفِسها تَْخَرُب، َوكُلُّ بَيٍت اأو 

 َواإْن كاَن 
بَلٍَد يَْنَقِسُم َعلى نَْفِسِه ل� يَقوُم. 26

َشيطاٌن يُْخِرُج َشيطاناً، فََقِد انَْقَسَم َعلى 

 َواإْن 
27 َمْملَكَتُُه؟  تَقوُم  كَيَف  اإذاً  نَْفِسِه. 

ياطيَن،  الشَّ اأُْخِرُج  ِببَْعِلَزبوَب  اأنا  كُْنُت 

اأْجِل هذا  ِمْن  يُْخِرجونَهم؟  ِبَمْن  فاأبْناؤكم 

كُْنُت   َواإْن 
28 َعلَيكُم.  قُضاةً  يَصيروَن  ُهم 

ياطيَن، فََقْد اأْقبََل  اأنا ِبروِح اللِه اأُْخِرُج الشَّ

َعلَيكُم َملَكوُت اللِه. 29 اأْم كَيَف يَْستَطيُع 

اأَحٌد اأْن يَْدُخَل بَيَت قَويٍّ َويَْنَهَب اأْمِتَعتَُه، 

يَْنَهُب  َوحينَئٍذ  ل�ً  اأوَّ الَقويَّ  يَْربُِط  َلْم  اإْن 

 َمْن َليَس َمعي فَعلَيَّ ُهَو. َوَمْن 
بَيتَُه؟ 30

ل� يَْجَمُع َمعي فَتَْشتيتاً يَُشتُِّت.

اأقوُل َلكُم: كُلُّ َخطيئٍَة   »ِلهذا 
31

َوتَْجديٍف يُْغَفُر ِللبََشِر. اأّما التَّْجديُف َعلى 

 كُلُّ َمْن يَقوُل 
ِللبََشِر. 32 يُْغَفُر  الّروِح فَلا 

نْساِن يُْغَفُر َلُه. َولِكنَّ  كَِلَمًة َعلى ابِْن ال�إ

َمْن َعلى روِح الُقُدِس يَقوُل، ل� يُْغَفُر لُه، 

آتي. ْهِر َول� في ال� ل� في هذا الدَّ

َل  َوْقْت  الَفّريسيِّة  24 َبّس  داهوْد؟«  ابْن  واِ 
سْمعوا قالوا: »هاْذ مُو يطِالْع َشياطيْن َغير 
ياطيْن.« 25 َيسُوْع َعَرْف  ْبَبْعلْزبوْل َريّس الشَّ
َمْمَلِكة  »كْل  قالْلْن:  قاْم  يْفتْكروْن.  اَأيْش 
َبيْت  ْوكْل  تْخَرب،  َبْعضا  َعلى  تْنقسْم 
 َل 

26 يقوْم.  مُو  َبْعضو  َعلى  يْنقسْم  َبَلْد  يا 
شِيطاْن طِالع شِيطان، انَْقَسْم َعلى َبْعضو. 
 ْوَل 

اأْشَوْن َبقى َت ْتكوْن َمْمَلكتو قايِمة؟ 27
انا ْبَبْعلْزبوْل اَأطِالْع َشياطين، اولاْدكن ْبمن 
يطِالعووْن؟ مْن هاي هنِّا َت يسِيروْن َعَليكْن 
َعَليكْن.  ْويْحكموْن  يحاْكموكن  حاكمين 
ياطيْن، َقرَّْب   ْوَل ْبرُوح اَلله اَنا اَأطِالع الشَّ

28

ْد  اأحَّ يتِيْق   َواْشَون 
29 اَلله.  َمَلكوت  َعَليكْن 

يْدخْل َل َبيْت َزلَِمة َقوي ْويْنَهب اْموالو َل 
ْوهاك  الَقوي؟  يَشّدد  َقبْل كْل شي،  مُو، 
 َل مُو َمعي واِ َعَلي واِ، 

الَوْقْت يْنَهب َبيتو. 30
ْوَل مُو يلْم َمعي َبّذير يَبّذْر.

اَأقولْكْن: كْل َخطيِّة ْوَكلاْم   »مْن هاي 
31

َعلى  َكلاْم كفْر  َبْس  للَبَشْر.  يْنغفْر  كفْر 
يقوْل   كْل من 

32 للَبَشْر.  يْنغفْر  مُو  الّرُوْح، 
كْلِمة َعلى اْبن الانْساْن، يْنغفْرلو. َبْس هاْك 
َل َعلى رُوح القدس يقوْل، مُو يْنغفْرلو، لا 

َف َهالّدنْيِا ْولا فاك الّدنْيِا.

مّتى 12: 24 - 32   
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َجيَِّدةً  َجَرةَ  الشَّ تَْجَعلوا  اأْن   »اإّما 
33

َجَرةَ  َوِثماَرها َجيَِّدةً، َواإّما اأْن تَْجَعلوا الشَّ

َرديئًَة َوِثماَرها َرديئًَة، فَِمْن ِثماِرها تُعَرُف 

الَحّياِت! كَيَف  اأول�َد  َجَرةُ. 34 يا  الشَّ

الّصالحاِت  تَتَكَلَّموا في  اأْن  تَْستَطيعوَن 

الَقْلِب  فَْضلَِة  ِمْن  ِل�أنَُّه  اأْشراٌر؟  َواأنْتُم 

ُجُل الّصاِلُح ِمَن الكُنوِز   الرَّ
يَتَكَلَُّم الَفُم. 35

ُجُل  َوالرَّ الّصالحاِت.  يُْخِرُج  الّصالَحِة 

يُْخِرُج  ّريَرِة  ِمَن الكُنوِز الشِّ ّريُر  الشِّ

 فَاأقوُل َلكُم: كُلُّ كَِلَمٍة بَّطالٍة 
روَر. 36 الشُّ

َجواباً في  َعْنها  َسيُْعطوَن  البََشُر  يَقوُلها 

ُر َوِمْن  يَوِم الّديِن. 37 ِل�أنَُّه ِمْن كَلاِمَك تَتَبَرَّ

كَلاِمَك يُْحكَُم َعلَيَك.«

ِمَن الكَتَبَِة  اأُناٌس  اأجاَب   حينَِئٍذ 
38

اأْن  نُريُد  ُمَعلُِّم،  »يا  َوقالوا:  َوالَفّريسّييَن 

نَرى ِمْنَك اآيًَة.«

 فَاأجاَب َوقاَل َلُهم: »جيٌل ِشّريٌر َوزاٍن 
39

اآيَِة  َلُه ِسوى  تُْعطى  ل�  واآيٌَة  اآيًَة،  يَْطلُُب 

يوناُن في   فَكَما كاَن 
40  . النَّبيِّ يوناَن 

َلياٍل،  َوثَلاَث  اأيّاٍم  ثَلاثََة  الحوِت  بَْطِن 

قَْلِب  نْساِن في  ال�إ ابُْن  َسيَكوُن  هكَذا 

جاُل   الرِّ
ال�أْرِض ثَلاثََة اأيّاٍم َوثَلاَث َلياٍل. 41

الّسَجَرة ْوَثَمرا
 

)لوقا 6: 43–45(

 »يا َسَووا الّسَجَرة ْكَويِسة ْوَثَمرا ْكَويّس، 
33

ْويا َسَووا الّسَجَرة َرديِّة ْوَثَمرا َردي: مْن َثَمرا 
تْنعرف الّسَجَرة. 34 يا نَْسل الَحّياْت! اأْشَون 
ْتتِيقوْن تْحَكوْن ف الَخيْر وانْتْن َشّريريْن؟: 
مْن شي َل يفيْض م الَقْلْب يْحكي الّْلسِاْن. 
35 انْساْن الَخيْر مْن َكْنز الَخير يطِالْع َخيْر. 

36 َبقى  َشْر.  يطِالْع  ّر  الشَّ َكْنز  مْن  ّريْر  والشَّ
يقلووا  باْطِلة  اَأقولْكْن: كْل كْلِمة عاْطِلة 
الّْحساْب:  َيوم  َعَليا  يْتحاَسبوْن  َت  النِّاْس 
َكلامْك  ْومْن  َبري  تْطَلْع  َكلامْك   مْن 

37

يْنحَكْم َعَليْك.«

 الَفّريسيِّة يريدون َعجيِبة
)مرقس 8: 11–12، لو 11: 29–32(

 هاك الَوْقْت، نِاْس مْن ْمَعْلمين النّاموْس 
38

نرى  نْريْد  »ْمَعلّم،  قالولو:  َرّدوا  والَفّريسيِّة 
منّْك َعلاِمة َعجيِبة.«

َشّريْر  قالْلْن: »جيْل  َعَليْن  َرْد  هّواِ  39 َبْس 

َغيْر  يْنَعطاُه  مُو  ْوَعلاِمة  يريد،  َعلاِمة  زاني 
 َكما َل َبقى يوناْن َف 

َعلامة يونان النَّبي. 40
َجوف الحوْت َثّة اِيم ْوَثْث لواِلي، كذاِ َت 
يْبقى اْبن الانْساْن َف َجوف الاَْرْض َثّة اِيم 
 ْرجِاْل نَيَنوى َت يقموْن َيوم 

ْوَثْث لواِلي. 41

مّتى 12: 33 - 41   
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َمَع هذا  الّديِن  َسيَقوموَن في  النَّينَويّوَن 

تابوا  ِل�أنَُّهم  َعلَيِه،  َويَْحكُموَن  الجيِل 

ِبِكراَزِة يوناَن َوها اأْعَظُم ِمْن يوناَن هُهنا. 

 َمِلكَُة التَّيَمِن َستَقوُم في الّديِن َوتَْحكُُم 
42

َعلى هذا الجيِل، ِل�أنَّها جاَءْت ِمْن اأْقصى 

ال�أْرِض ِلتَْسَمَع ِحكَْمَة ُسلَيماَن َوها اأْفَضُل 

ِمْن ُسلَيماَن هُهنا.

ِمَن  النَِّجُس  الّروُح  يَْخُرُج   »حيَن 
43

فيها  ماَء  ل�  اأْمِكنٍَة  يَجوُل في  نْساِن  ال�إ

 حنِئٍذ يَقوُل: ‘اأْرِجُع 
طاِلباً راَحًة فَلا يَِجُد. 44

َويَاأْتي  َخَرْجُت.’  ِمْنُه  الَّذي  بَيتي  اإلى 

 حينَِئٍذ 
45 َوُمَزيَّناً.  َمكْنوساً  فاِرغاً  ويَِجُدهُ 

اأُْخرى  اأْرواٍح  َسْبَعَة  َمَعُه  ُخُذ  َويَاأْ يَْذَهُب 

فَتَصيُر  فيِه  َوتَْسكُُن  فَتَْدُخُل  ِمْنُه،  ا  َشرًّ

ا ِمْن بَداَءِتِه. هكَذا  نْساِن َشرًّ اآِخَرةُ ذِلَك ال�إ

ّريِر.« َسيَصيُر ِلهذا الجيِل الشِّ

ُه َواإْخوتُُه   َوفيما ُهَو يُكُلُِّمهم جاَءْت اأُمُّ
46

 فَقاَل 
َوقاموا خاِرجاً يَْطلُبوَن اأْن يُكَلِّموهُ. 47

َواإْخَوتَُك خاِرجاً  َك  اأمُّ َلُه واِحٌد: »ها 

ُهَو  48 اأّما  َمَعَك.«  يَتَكَلَّموا  اأْن  يَْطلُبوَن 

الّْحساْب َمْع َهالنَّسْل هاْذ ْويْحكموْن َعَليو، 
مْن  اَأْگَبْر  وْكوا  يوناْن،  بْكرازة  تابوا  َل  مْن 
 َمِلكة الّجنوْب َت ْتقوْم َيوم 

يوناْن َهوْن. 42
الّْحساْب َمْع َهالنَّسْل هاْذ ْوتْحكْم َعَليو، مْن 
َل َجْت مْن اآِخر الاَْرْض َت تْسَمْع حْكمة 

ْسلِيمان، وْكوا اَأْعَظْم مْن ْسلِيماْن َهوْن.

 َرجعة رُوح النّْجِسة
)لوقا 11: 24–26(

النّْجِسة مْن  تْطَلْع رُوح  َل   »َوْقْت 
43

انْساْن ْتتُوه َف َمواضْع ما ِفيا َمي، ْوتْطلْب 
 هاك الَوْقت ْتقوْل: ‘َت 

راَحة ْومُو تْلقى. 44
اْرَجْع َل َبيتي َل َطَلْعُت منّو.’ ْوتْرَجْع تراُه 
 هاك 

فارْغ، َمقشُوش ْوَمْرشوْش، وْمَزيَّْن. 45
اَأَشْر  اْرواْح  َسْبع  َمعا  ْتجيْب  ْترُوح  الَوْقت 
اآِْخرة  منّا، ويْدخلون ويْقَعدوْن ِفيو. وْتسِيْر 
لّيتو. كذاِ َت يسِيْر  هاك الانْساْن اَأَشر مْن اَأوَّ

ّريْر هاْذ.« لََهالنَّْسل الشَّ

 اأم َيسُوْع واخوتو
)مرقس 3: 31–35، لو 8: 19–21(

 ْوهّواِ َيسُوْع كذاِ قايم يْحكي َمْع َهوك 
46

ْوقاموا  اأّمو واخوتو،  َجوا  المْلَتّميْن،  النِّاْس 
 واِحْد قالْلو: 

َبّرا ْوَطَلبوا َت يْحَكوْن َمعو. 47
يريدوْن  َبّرا  قايميْن  اأّمْك واخوتْك  »ْكنا 
لاك  قاْل  َرْد  هّواِ  48 َبْس  َمعْك.«  يْحَكوْن 

مّتى 12: 42 - 48   
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فَاأجاَب َوقاَل َلُه: »َمْن ِهَي اأُّمي َوَمْن ُهم 

 َوَمدَّ يََدهُ نَْحَو تَلاميِذِه َوقاَل: 
اإْخَوتي؟« 49

50 ِل�أنَّ  اإْخَوتي،  ُهم  َوها  اأُّمي  »ِهَي ذي 
الَّذي في  اأبي  يَْصنَُع َمشيئََة  َمْن  كُلَّ 

ماوات ُهَو اأخي َواأُْختي َواأُّمي.« السَّ

 13
 َوفي ذِلَك اليَوِم َخَرَج يَسوُع ِمَن 

البَيِت َوَجلََس َعلى جاِنِب البَْحِر 

َصِعَد  َحّتى  كَثيَرةٌ  ُجموٌع  ِعْنَدهُ   َواْجتََمَع 
2

َوَجلََس في َسفينٍَة َوكُلُّ الَجْمِع كاَن قائماً 

 َوكاَن يُكَلُِّمُهم كَثيراً 
َعلى شاِطِئ البَْحِر. 3

ِليَْبُذَر.  َخَرَج  الباذُر  »ُهَوذا  َوقاَل:  ِباأْمثاٍل 

بَْعٌض َعلى جاِنِب  َسَقَط  بََذَر   َوحيَن 
4

 َواآَخُر َسَقَط 
الطَّريِق َواأتَِت الطُّيوُر َواأكَلْتُه. 5

تُْربٌة كَثيَرةٌ.  يَكُْن  َلْم  َحيُث  ْخِر  َعلى الصَّ

ُعْمُق  ُهناَك  يَكُْن  َلْم  ِل�أنَُّه  نَبََت  َوِللَوْقِت 

ْمُس َذبَُل، واإْذ   فَحيَن اأْشَرقَِت الشَّ
اأْرٍض. 6

 َواآَخُر َسَقَط بَيَن 
َلْم يَكُْن َلُه ِعْرٌق يَِبَس. 7

َوَخنََقْتُه.  ال�أْشواُك  َوَصِعَدِت  ال�أْشواِك، 

َواأْعطى  اأْرٍض صاِلَحٍة  َسَقَط في   َواآَخُر 
8

َوبَْعٌض  ِسّتيَن  َوبَْعٌض  ِمئًة  بَْعٌض  ِثماراً، 

 َمْن َلُه اأُُذناِن ِليَْسَمَع فَْليَْسَمْع.«
ثَلاثيَن. 9

اأخوتي؟«  نِا  ْومْن  اأّمي  يِا  »مْن  قالْلو:  َل 
 ْوَمّد ايدو صُوْب َتلاميذو، ْوقاْل: »هاي 

49

اأّمي ْوَهوذ اخوتي. 50 َبقى كّل انْساْن يَسي 
ماواْت هّواِ واِ اَأخوي  اإرادة اَأبوي َل ف السَّ

واْختي واّمي.«

 َمَثل الفّلاح َل َطَلْع َت يْبذر
)مرقس 4: 1–9، لو 8: 4–8(

الَبيت 13  م  َيسُوْع  َطَلْع  الَيوْم   هاك 
 والَتّموا عْندو 

ْوقعْد َجْنب الَبحْر. 2
لَّماْت نِاْس ْكثيْر، دي لََمْن اَأرى لازْم يْطَلْع 
يْقَعْد َف َسّفيِنة، ْوكْل نِاس المْلَتّميْن قاموا 
اْمثال  ْكثيْر  يْحكيلن   ْوَبقى 

3 الّشاطي.  َع 
يْبذْر.  َت  َطَلْع  الفّلاح  »ْكوا  ْوقاْل:  ْرموز 
َقراغ  َعلى  َوَقْع  َل  َبَذْر، في  َل   ْوَوْقْت 

4

 ْوَغيرو َوَقْع 
الطَّريِق، ْوَجت الّْطيُوْر َواَكلتو. 5

ْتراب  في  ما  َل  مُوَضْع  َحَجْر  اأْرْض  َعلى 
ما كاْن  َل  مْن  َطَلْع،  ْوَف ساعتا  ْكثير، 
ْمْس  الشَّ َزَرقت  َل   ْوَوْقْت 

6 َعمِيْق.  الّْتراْب 
ذبل، ْومْن َل ما كاْن فيلو عْرْق، نشْف. 
وك  الشَّ ْوَعلّى  وك،  الشَّ َبيَن  َوَقْع   ْوَغيرو 

7

 ْوَغيرو َوَقْع َف اْرْض َطيِبة، ْوَقَطْع 
ْوَخَنقو. 8

 َل فيلو 
منّو ميِّة، ْومنّو ستّين، ْومنّو ثِاثيْن. 9

اَأذاْن َت يْسَمْع، َخلّي يْسَمْع.«

مّتى 12: 49 – 13: 9   
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 َوَدنا اإَليِه تَلاميُذهُ َوقالوا َلُه: »ِلماذا 
10

َوقاَل   فَاأجاَب 
11 َمَعُهم؟«  تَتَكَلَُّم  ِباأْمثاٍل 

َلُهم: »َلكُم اأُْعِطَي اأْن تَْعِرفوا ِسرَّ َملَكوِت 

اللِه. اأّما ِل�أولئَك فَلَْم يُْعَط. 12 ِل�أنَّ َمْن َلُه 

َلُه فََحّتى   َوَمْن َليَس 
َلُه. 13 يُْعطى َويُزاُد 

ذِلَك الَّذي َلُه َسيؤَخُذ ِمْنُه. ِلهذا اأُكَلُِّمُهم 

ِباأْمثاٍل، ِل�أنَُّهم يَروَن َول� يَروَن َويَْسَمعوَن 

 َوتَِتمُّ فيِهم 
َول� يَْسَمعوَن َول� يَْفَهموَن. 14

ةُ اإَشْعيا الَّذي قاَل: ‘َسَمعاً َستَْسَمعوَن  نُبُوَّ

َول� تَْفَهموَن َوُرؤيًَة َستََروَن َول� تَْعِرفوَن. 

ْعِب َوِباآذاِنِهم  15 ِل�أنَُّه قَْد َغلَُظ قَْلُب هذا الشَّ

اأْغَمضوا  َوُعيونَهم  َسِمعوا  ثَقيلاً  َسَمعاً 

ِباآذاِنِهم  َويَْسَمعوا  ِبُعيوِنِهم  يَروا  ِلئَّلا 

فَاأْشِفيَُهم.’  َويَْرِجعوا  ِبُقلوِبِهم  َويَْفَهموا 

تَرى  ِل�أنَّها  ِلُعيوِنكُم  فَطوبى  اأنْتُم  16 اأّما 

اأقوُل   فَالَحقَّ 
17 تَْسَمُع.  ِل�أنَّها  آذاِنكُم  َوِل�

َلكُم: اإنَّ اأنِْبياَء َواأبْراراً كَثيريَن اْشتََهوا اأْن 

يَروا ما اأنْتُم تََروَن َوَلْم يََروا َواأْن يَْسَمعوا 

ما اأنْتُم تَْسَمعوَن َوَلْم يَْسَمعوا.

لَيْش َضَرب َيسُوْع اْمثال؟
)مرقس 4: 10–12، لوقا 8: 9–10( 

باْمثال  »لَيْش  ْوقالولو:  َتلاميذو   ْوَقرَّبوا 
10

»اأنْتْن  قالْلْن:   َرْد 
11 َمعْن؟«  تْحكي  ْرموْز 

َمَلكوت  اْسراْر  تْعرفون  انَْعَطيتْن َت  ك 
 هاْك 

ماواْت، َبْس هنِّا ما ك انَْعَطوا: 12 السَّ
 ْوهاْك َل ما عْندو، 

لَعْندو يْنَعطالو ْويْنزاْدلو. 13
يْناأخْذ منّو. مْن هاي  شي َل في عْندو زاِ 
يتِيقوْن  َل  مْن  َمعْن،  اَأْحكي  ْرموز  باْمثال 
ْومُو  يْسَمعون  ويتِيقوْن  يَرون،  ْومُو  يَرون 
 وَتّمْت ِفيْن نبّوة 

يْسَمعون ْولا يْفتْهموْن. 14
ْومُو  تْسَمعون  ‘َسَمعاْن َت  قاْل:  َل  اِشْعيا 
توَعوْن.  ْومُو  تَّرون  َت  َواَريان  تْفتْهموْن، 
ثْقلوا  هاْذ.  ْعْب  َهالشَّ َقْلْب  َل عمي   مْن 

15

َعيَنين،  ْوَغمَّضوا  يْسَمعون،  بالّزُور  اَأذانْْن 
ْبشاْن لا يَرون ْبَعيَنين، ْولا يْسَمعوْن َباذانن، 
اْشِفيْن.’  َت  ْويْرَجعوْن  ْبَقْلبن  ويْفتْهمون 
16 َبّس انْتْن، َهنّية َعيَنيكْن َل يَروْن َواذانْكْن 

اَأنِْبيا  ْكثيْر  اَقْلكن:  17 الَحّق  يْسَمعوْن:  َل 
ْوباّرين اْشَتَهوا يَروْن شي َل تَروْن اأنْتن ْوما 

اَروا، ْوشي َل تْسَمعوْن اأنْتن ْوما سْمعوا.

مّتى 13: 10 - 17   



45

 كُلُّ 
19 الِبذاِر:  َمثََل  اأنْتُم   »فَاْسَمعوا 

18

َمْن يَْسَمُع كَِلَمَة الَملَكوِت َول� يَْفَهُمها، 

الَمْبذوَرةَ  الكَِلَمَة  َويَْخَطُف  ّريُر  الشِّ يَاأْتي 

فيِه. هذا ُهَو ذاَك الَّذي يُْبَذُر َعلى جاِنِب 

ْخِر  الصَّ َعلى  الَّذي  ذاَك  20 اأّما  الطَّريِق. 

َوِللَوْقِت  الكَِلَمَة  يَْسَمُع  الَّذي  فَُهَو  بُِذَر 

 َولِكْن َليَس َلُه اأْصٌل فيِه، 
ِبَفَرٍح يَْقبَلُها. 21

اأِو  يَْحُدُث ضيٌق  َوحيَن  ُهَو،  ِلَوْقٍت  بَْل 

اْضِطهاٌد ِمْن اأْجِل الكَِلَمِة ِبُسْرَعٍة يَْعثُُر. 

 َوذِلَك الَّذي بَيَن ال�أْشواِك بُِذَر ُهَو الَّذي 
22

يَْسَمُع الكَِلَمَة َولِكنَّ ِفكَْر العاَلِم َوِخداَع 

ثََمٍر.  ِبلا  فَتَصيُر  الكَِلَمَة  يَْخنُقاِن  الِغنى 

 َوذِلَك الَّذي َعلى اأْرٍض صاِلَحٍة بُِذَر ُهَو 
23

الَّذي يَْسَمُع كَِلَمتي َويَْفَهُم ويُْعطي ِثماراً 

َويَْصنَُع بَْعٌض ِمئًة َوبَْعٌض ِسّتيَن َوبَْعٌض 

ثَلاثيَن.«

َوقاَل:  يَسوُع  َلُهم  َضَرَب  اآَخَر   َمثَلاً 
24

بََذَر  َرُجلاً  ماواِت  السَّ َملَكوُت  »يُْشِبُه 
ناَم   َوحيَن 

25 َحْقِلِه.  ِبذاراً صاِلحاً في 

هُ َوبََذَر ُزؤاناً بَيَن الِحْنَطِة  الّناُس جاَء َعدوُّ

َواأْعطى  الُعْشُب  نَبََت   َوحيَن 
26 َوَذَهَب. 

 َوَدنا 
ؤاُن اأيضاً. 27 ِثماراً، حينَِئٍذ َظَهَر الزُّ

َخَدُم َسيِِّد ذِلَك البَيِت َوقالوا: ‘يا َسيَِّدنا، 

 َتفسير َمَثل الفّلاح
)مرقس 4: 13–20، لوقا 8: 11–15(

الّْبذاْر:  َمَثل  َمْغزى  اْسَمعوا  َبقى   »اأنْتْن 
18

 كْل واِحْد َل يْسَمع الَكلاْم َع الَمَلكوت 
19

ّرير ويشبط َكلام َل  ْومُو يْفَهمو، يجي الشَّ
انَْبَذْر َف َقْلبو. هاْذ واِ َل انَْبَذْر َعلى َقراغ 
 ْوهاْك َل َع الَحَجر انَْبَذْر، هّواِ َل 

الطَّريِْق. 20
يْسَمع الَكلاْم ْوَف ساعتا ْبَفَرْح يْقَبلو، 21 َبّس 
واِ.  َوْقْت  َل  َبلِى  ِفيو،  ْعرُوْق  مالو  الَكلاْم 
ْومْن صاْر ذيْق يا اْضطهاْد لَخاطْر الَكلاْم، 
َبين  َل   ْوهاْك 

22 ْويْقلْب.  يْتَعْثَور  َخفيْف 
وك انَْبَذْر، هّواِ هاْك َل يْسَمْع الَكلاْم،  الشَّ
َبْس فْكر الّدنْيِا ْوغّش الغنِى يْخنقون الَكلام 
 ْوهاْك َل َعلى اَأْرض الطَّيِبة 

ْويْبقى َبلا َثَمْر. 23
انَْبَذْر، هّواِ َل يْسَمْع َكلامي ْويْفَهم ْويْعطي 
َثَمْر، منّو يْقَطْع ميِّة ْومنّو ستّين ْومنّو ثِاثيْن.«

َمَثل الّزيوان

 وَضَرْبلْن َيسُوْع َمَثْل لْخ قاْل: »َمَلكوت 
24

ْبذاْر َطّيْب َف  َبَذر  َزلَِمة  يْشَبْه  ماواْت  السَّ
َعدوُه  النِّاْس جا  ناموا  َل   ْوَوْقْت 

25 َحْقلو. 
 ْوَوْقْت 

ْوَبَذْر زيواْن َبينات الحْنَطة ْوراْح. 26
زاِ  الّزيواْن  الَوْقت  ْوَسْنَبْل، هاك  اْخَضّر  َل 
 وَقرَّبوا خّداِميْن َسّيد الَبيت ْوقالولو: 

َبيَّْن. 27

مّتى 13: 18 - 27   
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َحْقِلَك؟  بََذْرَت في  ِبذاراً صاِلحاً  اأَليَس 

َلُهم: ‘َرُجٌل   فَقاَل 
ُزؤاٌن؟’ 28 اأيَن فيِه  ِمْن 

‘اأتُريُد  َعبيُدهُ:  َلُه  قاَل  َصنََع هذا.’  َعدوٌّ 

َلُهم: ‘ل�،   قاَل 
29 َونَْفِرَزهُ؟’  نَْذَهَب  اأْن 

َواأنْتُم  ؤاِن  الزُّ َمَع  ِحْنَطًة  تَْقتَِلعوا  ِلئَّلا 

َمعاً  يَْنُمواِن   َدعوهما 
30 ؤاَن.  الزُّ تَْفِرزوَن 

َحّتى الَحصاِد، َوفي َزَمِن الَحصاِد اأقوُل 

ؤاَن َواْحِزموهُ  الزُّ ل�ً  ِللَحّصاديَن: اْفِرزوا اأوَّ

ِحَزماً ِليُحَرَق، اأّما الِحْنَطَة فَاْجَمعوها اإلى 

َمخاِزني’ «.

َوقاَل:  يَسوُع  َلُهم  َضَرَب  اآَخَر   َمثَلاً 
31

َخْرَدٍل  َحبََّة  ماواِت  السَّ َملَكوُت  »يُْشِبُه 
 َوِهَي 

32 َحْقِلِه.  َوبََذَرها في  َرُجٌل  اأَخَذها 

اأْصَغُر ِمْن كُلِّ البُذوِر، َولِكْن َمتى نََمْت 

فَِهَي اأكْبَُر ِمْن كُلِّ البُقوِل، َوتَصيُر َشَجَرةً 

ُش في  َوتَُعشِّ ماِء  السَّ ُطيوُر  تَاأتَي  َحّتى 

اأْغصاِنها.«

َملَكوُت  »يُْشِبُه  َلُهم:  قاَل  اآَخَر   َمثَلاً 
33

ْتها  َوَدسَّ اْمَراأةٌ  اأَخَذتْها  َخميَرةً  ماواِت  السَّ

في ثَلاثَِة اأْمداِد َطحيٍن َحّتى اْختَمَر كُلُُّه.«

َبَذْرْت َف  َطّيْب  ْبذاْر  ْكوا  مُو  ‘َسّيْدنا، 
 قالْلْن: 

28 زيواْن؟’  اَيْن جاُه  َحْقلْك؟ من 
‘ْتريد  قالولو:  َعبيدو  َسواها.’  َعدو  ‘َزلَِمة 
لا  ْبشاْن  ‘لا،   قالْلْن: 

29 نَْقطّعو؟’  نْرُوْح 
زاِ  تْقَلعوْن حْنَطة  الّزيواْن،  ْتَقطعون  وانْتْن 
َبْعضْن  َمْع  اْثَنينتْن  يْگَبرون   َخلَّوا 

30 َمعو. 
اقوْل  َت  الّْحصاْد  ْوَوْقْت  لَلّْحصاْد.  دي 
للحّصاديْن: َقْطعوا لّموا َقبْل كْل شي الّزيوان 
ْوَسَووُه َحْزماْت للَحرق، ْوَبْعدا لّموا الحْنَطة 

لََعنابري.’ «

َمَثل َحّباية الَخْرَدْل
 

)مرقس 4: 30–32، لوقا 13: 18–19(

َمثَّْللْن قاْل: »َمَلكوت  لْخ   وَمَثْل 
31

َزلَِمة  اَأَخْذ  َخْرَدْل  َحّباية  يْشَبه  ماواْت  السَّ
 ْوهاي اَأنَْعْم َحّباية مْن كْل 

َبَذرا َف َحْقلو. 32
َحْب َل يْنزرْع، َبْس َوْقْت َل تْطَلع ْوتْگَبر 
ْتسِير سَجَرة  رايع،  الزَّ مْن كّل  اَأْگَبْر  ْتسِيْر 

ما وْتَعْشعْش ف شيقانا.« تجي ْطيُور السَّ

 َمَثل الَخميِرة
)لوقا 13: 20–21(

ماواْت  السَّ »َمَلكوت  لْخ:  َمَثْل   ْوقالْلْن 
33

يْشَبه هاك َخميِرة َل اَخْذْت َحطّتا َمَرة َف 
اْخَتَمر  لََمْن  َدقِيق دي  َكيلاْت  َثْث  َعْجنة 

الَعجيْن كلّو.«

مّتى 13: 28 - 33   
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ِباأْمثاٍل   كُلُّ هِذِه ال�أُموِر قاَلها يَسوُع 
34

َمَعُهم.  يَتَكَلَّْم  َلْم  َمثٍَل  َوِبدوِن  ِللُجموِع. 

35 ِلكَي يِتمَّ ما قيَل ِبالنَّبيِّ القاِئِل: »اأْفتَُح 

فَمي ِباأْمثاٍل َواأُنِْبُع َمْخِفّياٍت قَْبَل تَاأْسيِس 

العاَلِم.«

 حينَِئٍذ فاَرَق يَسوُع الُجموَع َواأتى اإلى 
36

ْر  البَيِت َوَدنا اإَليِه تَلاميُذهُ َوقالوا َلُه: »فَسِّ

 فَاأجابَهم 
37 َوالَحْقِل.«  ؤاِن  الزُّ َمثََل  َلنا 

َوقاَل: »الَّذي بََذَر الِبذاَر الّصالَح ُهَو ابُْن 

َوالِبذاُر  العاَلُم،  ُهَو   َوالَحْقُل 
38 نْساِن.  ال�إ

اأبْناُء  ؤاُن  َوالزُّ الَملَكوِت،  اأبْناُء  الّصاِلُح 

فَُهَو  بََذَرهُ  الَّذي  الَعُدوُّ  39 اأّما  ّريِر.  الشِّ

ْهِر  الدَّ انِْتهاُء  ُهَو  َوالَحصاُد  يطاُن،  الشَّ

َوالَحّصادوَن الَملائكَُة. 40 اإذاً، ِمْثلَما يُْفَرُز 

ؤاُن َويُْحَرُق ِبالّناِر، هكَذا َسيَكوُن في  الزُّ

نْساِن   َسيُْرِسُل ابُْن ال�إ
ْهِر. 41 ِنهايَِة هذا الدَّ

َملائكَتَُه فَيَْفِرزوَن ِمْن َملَكوِتِه كُلَّ الَمعاِثِر 

 َويَْرمونَُهم في اآتوِن الّناِر. 
ثِْم 42 َوفاِعلي ال�إ

ُهناَك َسيَكوُن البُكاُء َوَصريُف ال�أْسناِن. 

ْمِس في  ال�أبْراُر كالشَّ َسيُنيُر   حينَِئٍذ 
43

 َيسُوْع والاْمثال
)مرقس 4: 33–34(

 َهوْذ كلّْن َحكاهْن َيسُوْع باْمثال ْرموز 
34

لََلّمات النِّاس، ْوَبلا َمَثْل َرْمْز ما كاْن يْحكي 
 ْوكذاِ َت يتْم شي َل انْقاْل بالنَّبي 

َمعْن. 35
َواْكشف  باْمثاْل،  ثّمي  قاْل: »اَأْفَتْح  َل 
َقبْل َل تْنَحّط اَأساسات  اْسراْر َمستُوَرة مْن 

الَكوْن.«

َتفسير َمَثل الّزيوان

 هاك الَوْقْت، َيسُوْع َخلّى لَّمات النِّاس 
36

ْوجا للَبيت، ْوَقرَّبوا َتلاميذو لَعْندو ْوقالولو: 
 َرْد 

»َفّسر لْنا هاْك َمَثل الّزيواْن والَحقْل.« 37
الطَّّيب،  ْبذار  َبَذر  َل  »هاْك  قالْلْن:  َعَليْن 
يِا،  َهالّدنْيِا   والَحقْل، 

38 واِ.  الانْساْن  اْبن 
وْبذار الطَّّيب اولاد الَمَلكوْت نِا، والّزيوان 
 والَعدو َل َبَذرن الّشِيطاْن 

ّريْر نِا، 39 اولاد الشَّ
والحّصِادين  هْر،  الدَّ اآِخر  والّْحصاْد،  واِ، 
يْنَلّم  يْنقطْع  َل  َكما  40 َبقى  نِا.  الَملايِكة 
يسِيْر  َت  النّاْر، كذاِ  ويْنحرْق ف  الّزيوان 
الانْساْن  41 اْبن  َهالّدنْيِا هاي.  اآِْخرة  ف 
يلّموْن  يْقَطعون  ْوَت  َملايكتو،  يْبَعْث  َت 
مْن َمَلكوتو كْل َل يَعْثورون ْويْتَعْثَوروْن ف 
َهونَْك  النّار.  اآتون  َف   ويكّبوون 

42 ثْم.  الاإ
 هاك 

43 الاْضراْس.  ْوَسّك  البكا  يكون  َت 

مّتى 13: 34 - 43   
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ِليَْسَمَع  اأُُذناِن  َلُه  َمْن  اأبيِهم.  َملَكوِت 

فَْليَْسَمْع.

كَْنزاً  ماواِت  السَّ َملَكوُت   »َويُْشِبُه 
44

َمْخِفيًّا في َحْقٍل َوَجَدهُ َرُجٌل َوخبَّاأهُ، َوِمْن 

فَْرَحِتِه َذَهَب َوباَع كُلَّ ما َلُه َواْشتَرى ذِلَك 

الَحْقَل.

َرُجلاً  ماواِت  السَّ َملَكوُت   »َويُْشِبُه 
45

 َوحيَن 
َحَسنًَة. 46 آلَئ  لَ� يَْطلُُب  تاِجراً 

َلُه  ما  كُلَّ  َوباَع  َذَهَب  غاِليًَة  لؤلؤةً  َوَجَد 

َواْشتَراها.

َشبَكََة  ماواِت  السَّ َملَكوُت   »َويُْشِبُه 
47

َوَجَمَعْت ِمْن كُلِّ  اأُْلِقيَْت في البَْحِر  صيٍد 

اإلى  اأْصَعدوها  اْمتَلاأْت   َوحيَن 
48 نَوٍع. 

فََرموا  َوفََرزوا  َوَجلَسوا  البَْحِر،  َشواطِئ 

ديئاِت  الرَّ َونَبَذوا  اأوِعيٍة  الّصالحاِت في 

ْهِر،   هكَذا َسيَكوُن في اآِخِر الدَّ
خاِرجاً. 49

يَْخُرُج الَملائكَُة َويَْفِرزوَن ال�أْشراَر ِمْن بَيِن 

 َويَْرمونَهم في اآتوِن الّناِر. ُهناَك 
ال�أبْراِر، 50

َسيَكوُن البُكاُء َوَصريُف ال�أْسناِن.«

 قاَل َلُهم يَسوُع: »اأفَِهْمتُم هِذِه ال�أُموَر 
51

 قاَل 
كُلَّها؟« قالوا َلُه: »نََعْم يا َسيَِّدنا.« 52

ِلَملَكوِت  يَتَتَْلَمُذ  كاِتٍب  كُلُّ  »ِلهذا  َلُهم: 

ْمْس  الشَّ َكما  يَنوروْن  َت  الباّرين  الَوْقت، 
َف َمَلكوْت اَأبووْن. َل لُه اَأذاْن َت يْسَمْع، 

َخلّي يْسَمْع!

َبِكة وَهَرة والشَّ َمَثل الَكنز والجَّ

ماواْت َكْنْز َمْطمُوْر   »ويْشَبه َمَلكوت السَّ
44

ْومْن  ْوَطَمرو،  رّجال  واِحْد  اَأراُه  َحقْل  َف 
واْشَترى  لُه  َل  باْع كْل شي  راْح  َفْرحتو 

هاك الَحقْل.
رّجاْل  ماواْت  السَّ َمَلكوت  زاِ   »ويْشَبه 

45

تاجْر لولو يَدّور َعلى َحّبات لولو ْكَويِسة، 
 ْولََمْن اَأرى َحّبْة لولو ْكثيْر غالِّة، راْح باْع 

46

كْل شي لَعْندو واْشَتراها.
َشَبكة  ماواْت  السَّ َمَلكوت  زاِ   »ويْشَبه 

47

ْولَّمْت مْن كْل  الَبحر  لووا ف  نَزَّ َصيْد 
انَْتَلْت، طِالَعووا للّشاطي،   ولََمن 

جْنْس. 48
وا، الّْكواْس َتَلووْن َف َفرايْغ والمُو  ْوقْعدوا نَقَّ
 كذاِ َت يسِيْر ف 

ْكواس َكّبووْن َل َبّرا. 49
هْر: َت يْطَلعون الَملايِكة ْويطِالعون  اآِخر الدَّ
 ويكّبووْن َف 

الباّرين. 50 َبين  ّريريْن مْن  الشَّ
ْوَسّك  البكا  يكون  َهونَْك َت  النّاْر.  اآتون 

الاْضراْس.«
َهوْذ كلّْن؟«  »فهْمتْن  قالْلْن:  51 َيسُوْع 

 قالْلْن: »مْن هاي 
قالولو: »نَعْم َسّيْدنا.« 52

كْل واِحْد مْن ْمَعْلمين النّاموْس يسِير َتْلميْذ 

مّتى 13: 44 - 52   
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يُْخِرُج  بَيٍت  َسيَِّد  َرُجلاً  يُْشِبُه  ماواِت  السَّ

ِمْن كَْنِزِه ُجُدداً َوُعتَقاَء.«

يَسوُع هِذِه  اأنْهى  اأْن  بَْعَد   َوصاَر 
53

 َوجاَء اإلى 
ال�أْمثاَل اأنَُّه انْتََقَل ِمْن ُهناَك. 54

َمدينَِتِه َوكاَن يَُعلُِّمُهم في َمجاِمِعِهم َحّتى 

بُِهتوا َوقالوا: »ِمْن اأيَن ِلهذا هِذِه الِحكَْمُة 

األ�  النَّّجاِر؟  ابُْن  َوالُقّواُت. 55 اأَليَس هذا 

ُه َمْريََم َواإْخَوتُُه يَْعقوَب َويوسي  تُْدعى اأُمُّ

اأما  كُلُّهنَّ   َواأَخواتُُه 
56 َويَُهَوذا؟  َوِسْمعاَن 

ُهنَّ ِعْنَدنا؟ ِمْن اأيَن ِلهذا اإذاً هِذِه كُلُّها.« 

يَسوُع:  َلُهم  فَقاَل  ِبِه.  يَْعثُروَن   َوكانوا 
57

َمدينَِتِه َوفي  اإلّ� في  ُمهاناً  نَِبيَّ  »ل� 
كَثيَرةً  قُّواٍت  ُهناَك  يَْصنَْع   َوَلْم 

58 بَيِتِه.« 

ِلَعَدِم اإيماِنِهم.

 14
َسِمَع هيروُدُس  َمِن  الزَّ ذِلَك   في 

 َوقاَل 
بِْع ِبَخبَِر يَسوَع. 2 َرئيُس الرُّ

ِلَعِبيَِدِه: »هذا ُهَو يوَحّنا الَمْعَمداُن قاَم ِمْن 

بَيِن ال�أْمواِت. ِلهذا قُّواٌت تُْصنَُع ِبِه. «

ماواْت يْشَبه َزلَِمة َسّيد َبيْت  َل َمَلكوت السَّ
يطِالْع مْن َكْنزو ْجداْد وْعتاْق.«

النّاْصَرة مُو تقَبل تضيف َيسُوْع
)مرقس 6: 1–6، 4: 16–30( 

 ْوَبعْد َل قاْل َيسُوْع َهالاْمثال ْوَخلَّْص، 
53

 راْح مْن َهونَك ْوجا َل َبَلدو، ْوكاْن يَعلّمْن 
54

ويقولوْن:  بوْن  يْتَعجَّ ْوَبقى  َف مجِامعْن، 
ْوَهالَعجايْب؟  َهالحْكِمة  اَيلو هاْذ  »من 
اْسما  واّمو  هاْذ؟  واِ  النّّجار  اْبن  مُو  55 لَيْش 

ْوَشْمعون  ْويوسي  َيْعقوب  واخوتو  َمْرَيْم، 
نِا؟  عنّا  ْكوا  مُو   ْوَخواتو كلّتْن 

56 ْوياهوذا؟ 
 ْوكاْن 

57 هاْذ؟«  ي  َهالشِّ َبقى كْل  اَيلو  من 
نَبي  »ما في  قالْلْن:  َيسُوْع  ِفيو.  يْتَعْثَوروْن 
 ْوما َسوى 

مْنهاْن َغيْر َف َبَلدو ْوَف َبيتو.« 58
َهونَك ْكثيْر قّواْت َعجايِبيِّة مْن َل ما كاْن 

عْندْن اإيماْن.

َقطع راْس يوَحنّا الَمْعَمذاْن
 

)مرقس 6: 14–29، لوقا 9: 7– 9(

َريّس 14  هيرُودْس  الَوْقْت سمْع   فاك 
َل   ْوقاْل 

َيسُوْع، 2 اْخباْر  الّربع 
قاْم  واِ،  الَمْعَمذاْن  يوَحنّا  »هذا  حاشيتو: 
مْن َبين الَميتيْن، ْومْن هاي َعجايب ْتسِير 

َعلى ايدو.«

مّتى 13: 53 – 14: 2   
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يوَحّنا  اأْمَسَك  قَْد  3 ِل�أنَّ هيروُدَس كاَن 

اأْجِل  ِمْن  ْجِن  السِّ ِبِه في  َواأْلقى  َوقيََّدهُ 

هيروديّا اْمَراأِة فيليبَُّس. 4 ِل�أنَّ يوَحّنا كاَن 

يَقوُل َلُه: »ل� يَِحلُّ اأْن تَصيَر َلَك اْمَراأةً.« 

َولِكنَُّه كاَن يَخاُف  يَْقتُلَُه  اأْن  يُريُد   َوكاَن 
5

 َوحيَن 
ْعَب ِل�أنَُّهم كانوا يَُعّدونَُه نَبيًّا. 6 الشَّ

كاَن َموِلُد هيروُدَس َرقََصْت ِبْنُت هيروديّا 

ِلهيروُدَس.  َوَحُسنَْت  الُمتَِّكئيَن  اأماَم 

كُلَّ  يُْعِطيَها  اأْن  َلها  اأْقَسَم  ِباأْقساٍم  7 ِلهذا 

ما تَْساأُل. 8 اأّما ِهَي فَاإْذ كانَْت ُمَعلََّمًة ِمْن 

ها قاَلْت: »اأْعِطني ُهنا في َطبٍَق َراأَْس  اأمِّ

 َواْغتَمًّ الَمِلُك َولِكْن 
يوَحّنا الَمْعَمداِن.« 9

ِبَسبَِب ال�أْقساِم َوالُمتَِّكئيَن اأَمَر اأْن يُْعطى 

يوَحّنا في  َراأَْس  فََقَطَع   َواأْرَسَل 
10 لها. 

َطبٍَق،  َراأَْسُه في   َواْستَْجلََب 
11 ْجِن.  السِّ

ها.  اأُمِّ اإلى  ِبِه  فاأتَْت  ِبيَِّة  ِللصَّ َواأُْعِطَي 

ُجثَّتَُه،  َوَدفنوا  فَاأَخذوا  تَلاميُذهُ   َوَدنا 
12

َواأتَوا َواأْخبَروا يَسوَع.

ُهناَك  ِمْن  انْتََقَل  يَسوُع  َسِمَع   فَلَّما 
13

في َسفينٍَة اإلى َموِضٍع قَْفٍر َوْحَدهُ. َوحيَن 

الياِبَسِة  َخْلَفُه في  َذَهبوا  الُجموُع  َسِمَع 

 َوَخَرَج يَسوُع فََراأى ُجموعاً 
ِمَن الُمُدِن. 14

َمْرضاُهم.  َوَشفى  َعلَيِهم  فَتََحنََّن  كَثيَرةً 

تَلاميُذهُ  اإَليِه  َدنا  الَمساُء   َوحيَن صاَر 
15

دوا   ْوهيرُودْس كاْن كْلمسْك يوَحنّا ْوَشدَّ
3

ْوَكّبو ف الَحْبْس لَخاطْر هيرُوديّا َمرْة اَأخوُه 
»مُو  يقوللو:  يوَحنّا  َل كاْن   مْن 

4 فيلبُّْس، 
يْقتلو  يريد   ْوكان 

5 َمَرة.«  لْك  ْتسِيْر  يحّل 
َل كاْن  مْن  ْعْب،  الشَّ م  َبْس كاْن يخاف 
 ْولََمْن صاْر عيْد ميلاْد 

ْعْب. 6 نَبي عْند الشَّ
قّدام  بْنْت هيرُوديّا  هيرُودْس، رْقصْت 
 ْومْن 

المْنتْكيين، ْوَطيَّبت كِيْف هيرُودْس. 7
اَأيْش َل  يْعِطيا  هاي، َحَلْفلا حْلفاناْت َت 
، َكما َل كاْن كْلَعلَّمتا اأّما،   وهيِّ

َطَلبْت. 8
قالْت: »اْعطيني َهوْن َف َطَبْق راْس يوَحنّا 
الَمْعَمذاْن.« 9 الَملْك صْعبْتلو، َبْس لَخاطْر 
الحْلفاْت والحّضار المْنتْكييْن اَأَمْر َت تْنَعطى 
 ْوَبَعْث َقَطْع راْس يوَحنّا ف الَحْبْس. 

َطَلبا. 10
وانَْعطى  َطَبْق،  راسو َف   ْوَبَعْث جاْب 

11

 ْوَجوا َتلاميذو 
للبْنْت والبْنْت جابتو لاّما. 12

ْوشالوا جثّتو ْوَقَبروُه، ْوَجوا َخبَّروا َيسُوْع.

َيسُوْع يَطّعم َخْمسة اَلاف رّجال
 

)مرقس 6: 30–17، يوَحنّا 6: 1–14(

13 َيسُوْع َوْقْت َل سمْع، َطَلْع مْن َهونَْك 

ْولََمْن  ْبَوْحدو.  قافُوَرة  اْرْض  َل  َسّفيِنة  َف 
الّْبلاْد  م  َخْلفو  َطَلعوا  النِّاْس  لَّمات  َعَرفوا 
اَأرى  َيسُوْع   ْوَطلَّْع 

14 الاْجَريْن.  َع  َمشي 
َعَلين  َقْلبو  ْوَحْن  َطْلقات،  َطْلقاْت  النِّاْس 
ت الَمسا َقرَّبوا   ْولََمْن َمسَّ

ْوَشفى َمراضتْن. 15

مّتى 14: 3 - 15   
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قَْد  قَْفٌر والَوْقُت  »الَمكاُن  َلُه:  َوقالوا 

اإلى  ِليَْذَهبوا  الُجموَع  فَاْصِرِف  فاَت، 

 فَقاَل 
16 َلُهم َطعاماً.«  َويَْبتاعوا  الُقرى 

َلُهم: »ل� حاَجَة َلُهم اأْن يَْذَهبوا. اأْعطوُهم 

َلنا  »َليَس  َلُه:   فَقالوا 
17 ِليَاأْكُلوا.«  اأنْتُم 

َوَسَمكَتَيِن.«  اأْرِغَفٍة  َخْمَسِة  ُهنا ِسوى 

 قاَل َلُهم يَسوُع: »ائتوني ِبها اإلى ُهنا.« 
18

 َواأَمَر الُجموَع اأْن يَتَِّكئوا َعلى ال�أْرِض 
19

َونََظَر  َمكَتَيِن  َوالسَّ ال�أْرِغَفِة  َخْمَسَة  َواأَخَذ 

ماِء َوباَرَك َوكََسَر َواأْعطى تَلاميَذهُ  اإلى السَّ

 َواأكَلوا 
20 ِللُجموِع.  َوَضعوا  َوالتَّلاميُذ 

َجميُعُهم َوَشِبعوا َوَرفَعوا فََضلاِت الِكَسِر 

 َوكاَن الّناُس 
ًة َمْملوَءةً. 21 اثْنَتَي َعْشَرةَ قُفَّ

النِّساِء  َعدا  اآل�ٍف  َخْمَسَة  اأكَلوا  الَّذيَن 

َوال�أْطفاِل.

يَْصَعدوا  اأْن  تَلاميَذهُ  اأْلَزَم   َوِللَوْقِت 
22

يَْصِرُف  َريثَما  َويَْذَهبوا  فينَِة  السَّ اإلى 

 َوحيَن َصَرَف الُجموَع َصِعَد 
الُجموَع. 23

اإلى الَجبَِل َوْحَدهُ ِليَُصّلَي. َوحيَن اأْظلََمْت 

فينُة بَعيَدةً   َوكانَِت السَّ
َوْحَدهُ كاَن ُهناَك. 24

ُمْضَطِربًَة ِمَن  َعِن ال�أْرِض َغلَواٍت كَثيَرةً 

ال�أْمواِج، ِل�أنَّ الّريَح في ُمواَجَهِتها كانَْت. 

 َوفي نَوبَِة الِحراَسِة الّرابعِة ِمَن اللَّيِل، 
25

الماِء.  َعلى  يَسوُع ماِشياً  اإَليِهم  اأتى 

يِا،  قافُوَرة  »اَأْرْض  ْوقالولو:  َتلاميذو  لَعْندو 
يرُوحوْن  َت  للنِّاْس  َقوْل  َوْقْت،  ِفيا  ْوفاْت 
 قالْلْن: 

16 اَأَكْل.«  لْقمْة  ْويْشَتَرولْن  للّضياع 
اْعَطوْن َت  انْتن  يرُوحوْن،  يْلَزم  »مُو 
 قالولو: »ما في عنّا َهوْن َغيْر 

ياْكلوْن.« 17
َخْمسْة رْغِفة ْوَسَمْكَتيْن.« 18 َيسُوْع قالْلْن: 
النِّاْس َت   واَأَمر 

19 َهوْن.«  َل  نِا  لي  »جبوا 
الَخْمسة  َهوك  َواَخْذ  الاَْرْض،  َع  يْنَتَكوْن 
ْوبِاَرك  ما  السَّ ْوَطلَّْع ف  َمكَتين  والسَّ رْغِفة 
ْوَتلاميذو َحطّوا  لََتلاميذو  ْوَعطى  ْوَكَسر 
ْوشْبعوا  اَأَكلوا   وكلّْن 

20 النِّاْس.  لَّمات  قّداْم 
ة مْتليِّة فْضلاْت كسِاري.  ْوَرَفعوا اْثناْعْش قفِّ
 ْوَهوك نِاْس َل اَكلوا كانوا َخْمسة اَلاف، 

21

َغير النّْسواْن والّصبياْن.

َيسُوْع يْمشي َع الَمي
 

)مرقس 6: 45–52، يوَحنّا 6: 15–21(

 ْوراساً، َجَبْر َيسُوْع َتلاميذو َت يْطَلعوْن 
22

اللاْخ  َل شاطي  قّدامو  ويرُوحوْن  ّفيِنة  للسَّ
 ْولََمْن 

َعلى َقْد ما يْصرْف لَّمات النِّاْس. 23
ْبَوْحدو َت  َبْل  الَلّمات َطَلْع َع الجَّ َصَرف 
ْبَوْحدو كاْن  َعتََّمت،  َل  ْوَوْقْت  يَصلّي. 
م  ْكثيْر  كْلَبعَّدت  ّفيِنة كاْن   والسَّ

24 َهونَْك. 
الّشاطي والَموْج كاْن يَوّديا ْويجيبا، مْن َل 
 ْوف اآِخْر ربْع 

ف الوْچ كاْن يْضَرب الَهوا. 25
م الَليْل، جا َل عْندن َيسُوْع مِاشي َع الَمي. 

مّتى 14: 16 - 25   
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 َوَراآهُ تَلاميُذهُ ماِشياً َعلى الماِء َوَجِزعوا 
26

َوكانوا يَقولوَن: »ُرْؤيا كاِذبٌة ُهَو.« َوِمْن 

 َوِللَوْقِت كلََّمهم يَسوُع 
َخوِفِهم َصَرخوا. 27

عوا! اأنا ُهَو. ل� تَخافوا.« قائلاً: »تََشجَّ

 فَاأجاَب بُْطُرُس َوقاَل َلُه: »َسيِّدي، اإْن 
28

كُْنَت اأنَْت ُهَو فَُمرنْي اأْن اآِتَي اإَليَك َعلى 

 فَقاَل َلُه يَسوُع: »تَعاَل.« فَنََزَل 
الماِء.« 29

الماِء  َعلى  َوَمشى  فينَِة  السَّ ِمَن  بُْطُرُس 

الّريَح  َراأى   َوحيَن 
30 يَسوَع.  اإلى  ِتَي  ِليَاأْ

قَويًَّة خاَف َوبََداأ يَْغَرُق فََرفََع َصوتَُه َوَصَرَخ: 

ني.« »َسيِّدي، نَجِّ
بُّ يََدهُ َواأْمَسكَُه َوقاَل   َوِللَوْقِت َمدَّ الرَّ

31

ِلماذا َشكَكَْت؟«  يماِن  ال�إ قَليَل  »يا  َلُه: 

فينَِة َسكَنَِت  السَّ اإلى   َوحيَن َصِعدا 
32

فينَِة   َواأتى هؤل�ِء الَّذيَن في السَّ
الّريُح. 33

ا اإنََّك ابُْن اللِه.« َوَسَجدوا َلُه َوقالوا: »َحقًّ

َجّنيساَر.  اأْرِض  اإلى  َواأتَوا   َوساروا 
34

َواأْرَسلوا  الَمكاِن  ذِلَك  اأهُل   َوَعَرفَُه 
35

كُلَّ  اإَليِه  واأْدنَوا  َحوَلهم  الُقرى  كُلِّ  اإلى 

اأْن  ِمْنُه  يَْطلُبوَن   َوكانوا 
الَمْرضى. 36

َلَمسوا  َوالَّذيَن  ثَوِبِه  ُهْدَب  َولو  يَْلِمسوا 

ُشفوا.

 َواَروه َتلاميذو مِاشي َع الَمي وانَْهَبطوا، 
26

قالوا: »رويا كاْذبِة واِ.« ْومْن َخوفْن َزَعْقوا. 
وا  27 َبْس َيسُوْع راساً َحكى َمعْن ْوقالْلْن: »َقوَّ

َقْلْبكْن اَأنا واِ، لا ْتخافوْن.«
انَْت  َل  »َسّيدي!  قالْلو:  بْطرْس   َرْد 

28

اآجي َل عْندْك َع الَمي.«  اأاأمْرني َت  واِ، 
م  بْطرْس  ْونزْل  »َتعان.«  قالْلو:  29 َيسُوْع 

الَمي َت يّجي َل عْنْد  ّفيِنة ْومشي َع  السَّ
واِ،  َقوي  الَهوا  اَأرى  لََمْن  30 َبْس  َيسُوْع. 
ْوساْح:  ْوَرَفْع َصوتو  يْغَرق،  ْوَبدا  خاف 
 ْوراساً مّد ايدو َسّيْدنا 

»َسّيدي نَّجيني.« 31
لَيْش  ايماْن  َقَليل  ْوقالْلو: »يا  ومْسكوا 

َشكَّيْت؟«
الَهوا.  َوقَّف  ّفيِنة  للسَّ َطَلعوا   ْولََمْن 

32

ّفيِنة َسَجدولو ْوقالوا:   ْوَجوا َهوْك َل ف السَّ
33

»َحّق الَيقين اْبن اَلله انَْت.«

َيسُوْع يْشفي كّل الَمراضِى
 

)مرقس 6: 53–56(

 وَعَرفوُه 
 ْوساقوا َجوا َل اْرْض َجنّيساْر. 35

34

َل كّل  يَخْبروْن  ْوَبَعثوا  الّديِرة،  اَهْل هاك 
َحوالَين، ْوجابولو كّل  الّْضياع َحولْن 
يَخلّيين  لولو َت  يْتَوسَّ  ْوكاْن 

36 الَمراضِى. 
َدقّوا  ْوَل  ْزبونو َبس.  َرّدة  َهَمْن  يدقّوْن، 

انَْشَفوا.

مّتى 14: 26 - 36   



53

 15
فَّريسّيوَن  يَسوَع  اإلى  َدنا   حينِئِذ 

اأوُرَشليَم قائليَن:  ِمْن  َوكَتَبٌَة 

يوِخ   »ِلماذا يَتََعّدى تَلاميُذَك تَقاليَد الشُّ
2

فَلا يَْغِسلوَن اأيِديَهم حيَن يَاأْكُلوَن ُخْبزاً؟« 

َوِصيََّة  وَن  تَتََعدَّ ِلماذا  َلُهم: »َواأنْتُْم   فَقاَل 
3

قاَل:  اللَه  4 ِل�أنَّ  تَْقليِدكُم؟  اأْجِل  ِمْن  اللِه 

َك.’ َو ‘َمْن يَْشِتْم اأباهُ اأو  ‘اأكِْرْم اأباَك َواأُمَّ

فَتَقولوَن:  اأنْتُم  5 اأّما  َموتاً.’  فَْليَُمْت  ُه  اأمَّ

يُء  : قُْرباني الشَّ مٍّ
‘كلُّ َمْن يَقوُل ِل�أٍب اأو اأُ

ُه.  الَّذي تَْنتَِفُع ِمّني،’ فَلا يُكِْرُم اأباهُ اأو اأُمَّ

تَْقليِدكُم.  اأْجِل  ِمْن  اللِه  كَِلَمَة   َواأبَْطْلتُم 
6

7 يا ُمرائيَن! َحَسناً تَنَبَّاأ َعْنكُم اإَشْعيا َوقاَل: 

اأّما  يُكِْرُمني.  ِبَشَفتَيِه  ْعُب  الشَّ  ‘هذا 
8

 َوباطلاً يَْعبُدونَني 
قَْلبُُهم فَِجدُّ بَعيٍد َعّني 9

حيَن يَُعلِّموَن تَعاليَم ِهَي َوصايا بََشٍر.’ «

»اْسَمعوا  َلُهم:  َوقاَل  الُجموَع   َوَدعا 
10

ُس  يُنَجِّ الَفَم  يَْدُخُل  ما  11 َليَس  َواْفَهموا: 

نْساَن َولِكنَّ ما يَْخُرُج ِمَن الَفِم ُهَو الَّذي  ال�إ

تَلاميُذهُ  َدنا   حينَِئٍذ 
12 نْساَن.«  ال�إ ُس  يُنَجِّ

الَّذيَن  الَفّريسّييَن  اأنَّ  »اأتَْعلَُم  َلُه:  َوقالوا 

)مرقس 7: 1–13(

 هاك الَوْقْت، َقرَّبوا َل عْنْد َيسُوْع 15 
نِاْس م الَفّريسيِّة وْمَعْلمين النّاموْس 
 »لَيْش َتلاميذْك يْكسروْن 

م القْدس ْوقالولو: 2
َتقاليد الّْشيُوَخة، ْومُو يَخْسلون ايَديْن َوْقْت 
قالْلْن:  3 َيسُوْع جِاَوبْن  ْغَبيْز؟«  ياْكلون  َل 
لَخاطْر  اَلله  َوصّية  تْكسروْن  لَيْش  »وانْتْن 
واّمك’  اَأبوك  ‘َكّرْم  قاْل:  4 اَألله  َتقاليْدكْن؟ 
َت  َموْت  واّمو  اَأبوُه  َعلى  ْل  يْتَنعَّ َل  ْو‘هاْك 
يقوْل  َل  اَأينا  ْتقولوْن:  انْتن  5 َبّس  يموْت.’ 
لاأْب يا لاأم: ‘َقْرباني واِ شي َل تْنتفْع ِفيو 
 وَبطَّلتْن 

6 اأّمو.  ْولا  اَأبوُه  يَكّرْم  ْومُو  منّي،’ 
ْمناْفقيْن!  7 يا  َتْقليْدكْن.  لَخاطْر  اَلله  كْلمة 
ْوقاْل:  النَّبي  اِشْعيا  َعَليكن  ْتَنّبا  ْكَويّس 
ْعْب هاْذ ْبشفِاترو يَكّرْمني َبْس َقْلبو   ‘َهالشَّ

8

 وْعباِدة باْطِلة يْعبدوني، 
ْكثير ْبعيد واِ منّي. 9

َوْقْت َل يَعلمون ْعلوْم اَأوامْر َبَشر يِا.’ «

 شي َل يَنّجس الانْساْن
)مرقس 7: 14–23(

»اْسَمعوا  ْوقالْلن:  النِّاْس  لَّمات   ْوساْح 
10

 مُو شي َل يْدخْل َل الثّّم يَنّجس 
واْفَهموا: 11

الثّم هاك  م  يْطَلع  َل  َبلِى شي  الانْساْن، 
َقرَّبوا  الَوْقْت   هاك 

12 الانْساْن.«  يَنّجس 
َتلاميذو ْوقالولو: تْعرف الَفّريسيِّة َل سْمعوا 

مّتى 15: 1 - 12   
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 فَاأجاَب 
َسِمعوا هِذِه الكَِلَمَة اْغتاظوا؟« 13

اأبي  يَْغِرْسها  َلْم  َغْرسٍة  »كُلُّ  َلُهم:  َوقاَل 

ُعْمياٌن   َدعوُهم. 
14 تُْستَاأَْصُل.  ماويُّ  السَّ

يَقوُد  اأْعمى  َواإْن كاَن  ُهم.  ُعْمياٍن  قاَدةُ 

يَْسُقطاِن.«  ُحْفَرٍة  فَِكلاُهما في  اأْعمى 

ْر   فَاأجاَب بُْطُرُس َوقاَل َلُه: »َسيِّدي، فَسِّ
15

 فَقاَل َلُهم: »اأاأنْتُم اأيضاً 
َلنا هذا الَمثََل.« 16

آَن ل� تَْفَهموَن؟ 17 اأما تَْعلَموَن اأنَّ  َحّتى ال�

َوِمْن  يَْذَهُب،  البَْطِن  اإلى  الَفَم  يَْدُخُل  ما 

الخارج؟  اإلى  يُنبَُذ  التَّْطهيِر  ُهناَك في 

18 اأّما ما يَْخُرُج ِمَن الَفِم فَِمَن الَقْلِب يَْخُرُج 

19 ِل�أنَُّه  نْساَن.  ال�إ ُس  يُنَجِّ الَّذي  ُهَو  َوهذا 

، ِزنًى، قَْتٌل،  رِّ ِمَن الَقْلِب تَْخُرُج اأْفكاُر الشَّ

َوتَْجديٌف،  زوٍر  َشهاَدةُ  َسِرقٌة،  فُجوٌر، 

نْساَن. َولِكْن  ُس ال�إ  َوهِذِه ِهَي الَّتي تُنَجِّ
20

فَلا  يََديِن  َغْسِل  ِبدوِن  نْساُن  ال�إ اأكََل  اإْن 

ُس.« يَتَنَجَّ

اإلى  َوجاَء  ُهناَك  ِمْن  يَسوُع   َوَخَرَج 
21

 َواإذا اْمَراأةٌ كَْنعاِنيٌَّة 
تُخوِم صوَر َوَصيدا. 22

ِمْن ِتْلَك التُّخوِم قَْد َخَرَجْت َوِهَي تَْصُرُخ 

َوتَقوُل: »اْرَحْمني يا َسيِّدي يا ابَْن داووَد. 

ِمْن  تُساُق  الّسوِء.  ُمْنتَهى  ابْنَتي في 

ِبكَِلَمٍة،  يُِجْبها  فَلَْم  ُهَو  23 اأّما  َشيطاٍن.« 

َوقالوا:  ِمْنُه  َوَطلَبوا  تَلاميُذهُ  اإَليِه  فََدنا 

 فَاأجاَب 
»اْصِرْفها ِل�أنَّها تَْصُرُخ َوراَءنا.« 24

 َرْد قالْلْن: »كْل َغْرِسة 
َهالكْلِمة انَْحَمقوا؟ 13

ماوي، َت تْنقلْع م العْرْق.  ما َغَرزا اَأبوي السَّ
 عيفووْن َعمايِة يسُوقوْن َعمايِة. َوْقْت َل 

14

يْمسك اَْعمي ف ايد اَْعمي َكماُه، اْثَنينْن 
 َرْد َشْمعوْن بْطرس 

زاِ ف جوَرة يَقعوْن.« 15
 َرْد 

َهالَمَثْل.« 16 لْنا  َفّسر  ْوقالْلو: »َسّيدي! 
تْفتْهموْن؟  مُو  ْع  للسَّ دي  زاِ  »اأنْتْن  قالْلْن: 
وف   مُو تْعرفوْن شي َل يْدخْل َل الثّم للجَّ

17

م  َل  18 َبْس شي  َبّرا؟  َل  ْومَنونَك  يرُوح، 
َل  واِ  ْوهاْذ  يْطَلع،  الَقْلْب  م  يْطَلْع،  الثّْم 
اْفكار  تْطَلع  الَقْلْب   م 

19 الانْساْن:  يَنّجس 
َشهاِدْة  َفجاَرة، سْرَقة،  َقتْل،  زنِى،  ر:  الشَّ
 َهوْذ نِا َل يَنجسون الانْساْن. 

زُوْر، كفْر، 20
مُو  ايَديْن  َخّسيل  َبلا  اَكْل  َل  واِحْد  َبْس 

ْس.« يْتَنجَّ

 اإيمان الَمَرة الَكْنعانِيِّة
)مرقس 7: 24–30(

 ْوَطَلْع َيسُوْع مْن َهونَك ْوجا َل نَواحي 
21

 والّا َمَرة َكْنعانِيِّة مْن َهوك 
صور ْوَصيدا. 22

النَّواحي، َطَلعت ْتسِيح وْتقول: »اْرَحْمني 
يا َسّيدي، يا ابْن داهوْد! بْنتي ْبَقْسِوة يسُوقا 
ْبكْلِمة.  َعَليا  َرْد  ما  هّواِ  23 َبْس  شِيطاْن.« 
ْوقالوا: »اْصرفا،  ْوَطَلبوا منّو  َقرَّبوا  َتلاميذو 
ْتسِيْح َخْلْفنا.« 24 َبْس هّواِ جِاَوبن ْوقالْلْن: 

مّتى 15: 13 - 24   
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الِخراِف  اإلى  اإلّ�  اأُْرَسْل  »لم  َلُهم:  َوقاَل 

25 اأّما  اإْسرائيَل.«  بَيِت  ِمْن  َضلَّْت  الَّتي 

ِهَي فَاأتَْت َوَسَجَدْت َلُه َوقاَلْت: »َسيِّدي، 

اأْن  َحَسناً  »َليَس  لها:   قاَل 
26 اأِعّني!« 

ِللِكلاِب.«  َويُْطَرَح  البَنيَن  ُخْبُز  يؤَخَذ 

اأيضاً  الِكلاُب  َسيِّدي،  »نََعْم   فَقاَلْت: 
27

مائَدِة  ِمْن  الُمتَساِقِط  الُفتاِت  ِمَن  كُُل  تَاأْ

 حينَِئٍذ قاَل َلها يَسوُع: 
اأْسياِدها فَتَْحيا.« 28

َلِك  ِليَكْن  اْمَراأةُ.  يا  اإيمانُِك  ُهَو  »َعظيٌم 
ِتْلَك  ِمْن  ابْنتُها  َوُشفيَِت  تُريديَن.«  كَما 

الّساَعِة.

اإلى  َواأتى  ُهناَك  ِمْن  يَسوُع   َوانْتََقَل 
29

الَجبَِل  اإلى  َوَصِعَد  الَجليِل  بَْحِر  جاِنِب 

كَثيَرةٌ  ُجموٌع  اإَليِه   َوَدنا 
30 ُهناَك.  َوَجلََس 

َوُمْقَعدوَن  َوُخْرٌس  َوُعْمٌي  ُعْرٌج  َمَعُهم 

قََدَمي  ِعْنَد  َوَطَرحوهم  كَثيروَن،  َواآَخروَن 

َب الُجموُع   َحّتى تََعجَّ
يَسوَع فََشفاُهم. 31

َوالُمقَعديَن  يَتَكَلَّموَن  الُخْرَس  يَروَن  َوُهم 

يََروَن،  َوالُعْمَي  يَْمشوَن  َوالُعْرَج  يُْشَفوَن 

دوا اإلَه اإْسرائيَل. َوَمجَّ

َلُهم:  َوقاَل  تَلاميَذهُ   َوَدعا يَسوُع 
32

»اأتََحنَُّن َعلى هذا الَجْمِع، فَها ثَلاثَُة اأيّاٍم 

مْن  الّضايَعة  للخواِريف  َغيْر  انَْبَعْثُت  »ما 
َسَجدْتلو  َجْت  25 َبْس هيِّ  اْسرائيْل.«  َبني 
 قالْلا: 

ْوقالْت: »َسّيدي، عيْننّي!« 26
ْويْنَكْب  الاولاد  ْغَبيز  يْناأخذ  ْكَويّس  »مُو 
َسّيدي،  »نَعْم  قالْت:   هيِّ 

27 للْكلِاْب.« 
مْن  تَقْع  َل  َفتاتي  مْن  ياْكلوْن  زاِ  الّْكلِاْب 
الَوْقْت   هاك 

28 ويعيشوْن.«  اْسيادْن  صْفرة 
اإيمانِْك.  َمَرة! َعظيم واِ  قالْلا: »يا  َيسُوْع 
َخلّي يكون لِْك شي َل ْتريديْن.« وانَْشَفْت 

بْنتا مناك الّساَعة.

َيسُوْع يْشفي َمراضِى ْكثيْر

 وانَْتَقْل َيسُوْع مْن َهونَك ْوجا َل شاطي 
29

َهونَْك.  ْوقعْد  َبْل  للجَّ ْوَطَلْع  ليْل،  الجَّ َبْحر 
ْوَمعْن  نِاْس َطْلقاْت َطْلقات  لَعْندو   ْوَجوا 

30

ْوَغيرْن  ْوفْلجين  ْوخْرسين  ْوَعمايِة  عْرجين 
ْكثير ْوَحطّووْن عْند اْجَريْن َيسُوع ْوَشفاهْن. 
يَرون  ْوهنِّا  النِّاس  لَّمات  َهوْك  بوا   وْتَعجَّ

31

يْنَشَفوْن  والفْلجيْن  يْحَكون،  الخْرسيْن 
والعْرجيْن يْمَشوْن، والَعمايِة يَرون، ْوَسبَّحوا 

له اْسرائيْل. لاإ

َيسُوْع يَطّعم اَأْرَبعة اَلاف رّجال
 

)مرقس 8: 1–10(

ْوقالْلْن: »اَأْشفْق   ْوساْح َيسُوْع َتلاميذو 
32

اِيم  َثّة  النِّاْس هاي، صاْرلْن  لَّمة  َعلى 

مّتى 15: 25 - 32   
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َواأْن  يَاأْكُلوَن،  ما  َلُهم  َوَليَس  ِعْندي  َلُهم 

روا  يَُخوِّ ِلئَّلا  اأُريُد،  ل�  اأْصِرفَُهم صاِئميَن 

تَلاميُذهُ: »ِمْن  َلُه   فَقاَل 
في الطَّريِق.« 33

اأيَن َلنا في الَقْفِر ُخْبزاً ِلنُْشِبَع هذا الَجْمَع 

 قاَل َلُهم يَسوُع: »كَْم ِمَن الُخْبِز 
كُلَُّه؟« 34

ِمْن  َوقَليٌل  »َسْبَعٌة  َلُه:  قالوا  َلديكُم؟« 

اأْن  الُجموَع   َواأَمَر 
35 َمِك.«  السَّ ِصغاِر 

الُخْبزاِت   َواأَخَذ 
36 ال�أْرِض.  َعلى  يَتَِّكئوا 

َواأْعطى  َوكََسَر  َد  َوَمجَّ َمَك  َوالسَّ بَع  السَّ

الُجموَع.  اأْعَطوا  َوتَلاميُذهُ  تَلاميَذهُ 

 َواأكَلوا َجميعاً َوَشِبعوا َوَرفَعوا فََضلاِت 
37

 َواأوِلئَك الَّذيَن 
ِكَسٍر َسْبَع ِسلاٍل ُمْمتَِلئًَة. 38

اأكَلوا بَلَغوا اأْربََعَة اآل�ِف َرُجٍل َعدا النِّساِء 

 َوحيَن َصَرَف الُجموَع َصِعَد 
َوال�أْطفاِل. 39

فينَِة َواأتى اإلى تُخوِم َمْجدو. اإلى السَّ

 16
 َوَدنا فَّريسّيوَن َوَصّدوقيوَن 

اآيًَة  يُريَهم  اأْن  َويَْساألونَُه  بونَُه  يَُجرِّ

 فَاأجاَب َوقاَل َلُهم: »اإذا كاَن 
ماِء. 2 ِمَن السَّ

ماَء قَِد  الَمساُء قُْلتم: ‘َصْحٌو ُهَو ِل�أنَّ السَّ

باِح تَقولوَن: ‘ِشتاٌء   َوفي الصَّ
ْت.’ 3 اْحَمرَّ

ِبكَاآبٍة.’  ْت  اْحَمرَّ قَِد  ماَء  السَّ ِل�أنَّ  ُهَو، 

اأْن  تَْعِرفوَن  ماِء  السَّ َوْجَه  ُمرائيَن،  يا 

ماِن ل� تَْعِرفوَن  تَْفَحصوا. َعلاماِت هذا الزَّ

اآيًَة   جيٌل ِشّريٌر َوزاٍن يَْطلُُب 
تُِميِّزوا؟ 4 اأْن 

عْندي، ْوما لن شي َت ياْكلون، ْومُو اريد 
اَْصَرفْن صايمين ْبشاْن لا يَخوروْن م الّجُوع 
اَيْن  قالولو: »من  الطَّريِْق.« 33 َتلاميذو  ف 
ة كّلا؟«  َهالَلمِّ يَشّبْع  ْغَبيز  الّچُول  لْنا ف 
عْنْدكْن؟«  َرغيْف  »َكْم  قالْلْن:  34 َيسُوْع 

 َواَمْر 
قالولو: »َسْبَعة وْشَويِّة َسَمك ْزغاْر.« 35

 َواَخذ 
لَّمات النِّاْس َت يْنَتَكوْن َع الاَْرْض، 36

َمك ْوَسبَّح ْوَكَسر ْوَعطى  بَعة رْغِفة والسَّ السَّ
النِّاْس.  لََلّمات  َعَطوا  ْوَتلاميذو  لََتلاميذو 
 َواَكلوا كلّْن ْوشْبعوا، ْوَرَفعوا َسْبع ْسلِال 

37

 ْوَهوْك َل 
مْتليِّة شي َل فضْل م الكسِاري. 38

اَكلوا كانوا اَأْرَبْعة اَلاْف رّجاْل َغير النّْسواْن 
 ْوَوْقْت َل َصَرف لَّمات النِّاْس 

والاولاْد. 39
ّفيِنة ْوجا َل نَواحي َمگدو. َطَلْع للسَّ

 َعلامات الازمِنة

)مرقس 8: 11–13، لوقا 12: 54–56(

َفرِّيسيِّة وَصّدوِقيِّة َت 16   ْوَقرَّبوا 
يَجربوُه، ْوَطَلبوا منّو يَوّرييْن َعلاِمة 
 جِاَوبن قالْلْن: »َوْقْت َل 

ما 2 َعجيِبة م السَّ
ْتَمّسي الَمسا ْتقولوْن: ‘َصحو واِ، مْن َل ك 
 والّصْبْح ْتقولون: ‘الَيوْم 

ما.’ 3 اْحَمّرت السَّ
ما ْوَعبسْت.’  شتِا واِ، مْن َل ك اْحَمّرت السَّ
ما تْعرفوْن تْفَحصوْن،  يا ْمناْفقيْن، وّچ السَّ
ماْن هاْذ مُو تْعرفوْن تْفرقوْن؟  َهالزَّ َعلاماْت 
4 نَسْل َشّرير ْوزاني َعلاِمة يْطلْب، وَعلاِمة مُو 

مّتى 15: 33 – 16: 4   
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 ». َول� يُْعطى َلُه اآيٌَة اإلّ� اآيَة يوناَن النَّبيِّ

َوتََركَهم َوَمضى.

نَسوا  الَعْبِر  اإلى  تَلاميُذهُ  اأتى   َوحيَن 
5

َلُهم:   فَقاَل 
ُخْبزاً. 6 َمَعُهم  ُخذوا  يَاأْ اأْن 

الَفّريسّييَن  َواْحَذروا َخميَرةَ  »انُْظروا 
ّدوقّييَن.« 7 اأّما ُهم فَكانوا يَُفكِّروَن  َوالصَّ

 وَعَرَف 
ُخذوا ُخْبزاً. 8 في اأنُْفِسِهم اأنَُّهم َلْم يَاأْ

تَُفكِّروَن في  »ِلماذا  َلُهم:  فَقاَل  يَسوُع 

يماِن اأنَّكُم َلْم تاأُخذوا  اأنُْفِسكُم يا قَليلي ال�إ

آَن؟ األ� تَْذكُروَن  ُخْبزاً. 9 اأما فَِهْمتم َحّتى ال�

ًة  قُفَّ َوكَْم  اآل�ٍف  الَخْمَسِة  ُخْبزاِت  َخْمَس 

 َول� َسْبَعَة ُخْبزاِت ال�أْربََعِة اآل�ٍف 
َرفَْعتُم؟ 10

 كَيَف َلْم تَْفَهموا اأنّي 
َوكَْم َسّلًة َرفَْعتُم؟ 11

تَْحَذروا  اأْن  بَْل  الُخْبِز،  َعِن  َلكُم  اأقُْل  َلْم 

ّدوقّييَن؟«  َوالصَّ الَفّريسّييَن  َخميَرةَ 

 حينَِئٍذ فَِهموا اأنَُّه َلْم يُقْل َلُهم اأْن يَْحَذروا 
12

الَفّريسّييَن  تَْعليَم  بَْل  الُخْبِز،  َخميَرةَ 

ّدوقييَن. َوالصَّ

 َوحيَن اأتى يَسوُع اإلى ِمْنَطَقِة قَيَصريَِّة 
13

فيليبَُّس، َساأَل تَلاميَذهُ َوقاَل: »َمْن يَقوُل 

يْنَعطى لُه َغيْر َعلامْة يونان النَّبي.« ْوعافن 
ْوراْح.

ّدوِقيِّة  َخمير الَفّريسيِّة والصَّ
)مرقس 8: 14–21(

 َوْقْت َل َقَطعوا َتلاميذو َل شاطي اللاْخ 
5

قالْلْن:   ْوهّواِ 
6 ْغَبيْز.  َمعْن  ياْخذوْن  نْسيوا 

الَفّريسيِّة  »بالْكْن وايّاكْن مْن َخميرة 
يْفتْكروْن َف  َبقى  دوِقيِّة.« 7 َبْس هنِّا  والصَّ
َقْلبْن، ويقولوْن ما جْبنا َمْعنا ْغَبيْز. 8 َيسُوْع 
لَيْش  ايماْن!  َقليلين  ْوقالْلْن: »يا  َعَرف 
تْفتْكروْن َف َقْلْبكْن َعلى هاي َل ما جْبتن 
َبْق يجي  ما  ما كْلفهْمتْن؟  ْع  9 للسَّ ْغَبيْز؟ 
لَبالْكن الَخْمسة رْغِفة للَخْمسة اَلاف ْوَكْم 
ْبَعْة  السَّ َهوك   ْولا 

10 َرَفْعتْن،  ْة كسِاري  قفِّ
َرَفْعتْن؟  َسلِّة  ْوَكْم  اَلاف  للاَْرَبْعة  رْغِفة 
11 اأْشَوْن ما فهْمتْن مُو َع الّْغَبيْز قْلتولْكْن، َبلِى 

الَفّريسيِّة  َخميرة  مْن  بالْكْن  ْتديروْن  ْبشان 
 هاك الَوْقْت فْهموا مُو مْن 

ّدوِقيِّة؟« 12 والصَّ
َبلِى  بالْن،  يديروْن  قالْلْن َت  الّْغَبيْز  َخميرة 

ّدوِقيِّة. مْن َتعاليم الَفّريسيِّة والصَّ

بْطرْس يقوْل َل َيسُوْع: اأنَْت واِ الَمسيْح
 

)مرقس 8: 27–30، لوقا 9: 18–21(

َقيَصريّة  ديرة  َل  َيسُوْع  َل جا   َوْقْت 
13

فيلبُّس، َساَأل َتلاميذو قالْلْن: »اَأيش يقولون 

مّتى 16: 5 - 13   
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نْساِن؟«  ال�إ ابُْن  اأنّي  ِبما  الّناُس  َعّني 

 فَقالوا َلُه: »ُهناَك َمْن يَقولوَن: ‘يوَحّنا 
14

َواآَخروَن:  ‘اإيلّيا،’  َواآَخروَن:  الَمْعَمداُن،’ 

 قاَل 
15 ال�أنِْبياِء.’ «  ِمَن  واِحٌد  اأو  ‘اإْرِميا 

اأنا؟«  اأنّي  تَقولوَن  َمْن  َلُهم: »َواأنْتُم 

16 اأجاَب ِسْمعاُن بُْطُرُس َوقاَل: »اأنَْت ُهَو 

.« 17 اأجاَب يَسوُع  الَمسيُح ابُْن اللِه الَحيِّ

َوقاَل َلُه: »طوباَك يا ِسْمعاُن بَن يونا ِل�أنَّ 

َلْحماً َوَدماً َلْم يَكِْشْف َلَك، بَْل اأبي الَّذي 

َلَك:  اأقوُل  اأيضاً   َواأنا 
18 ماواِت.  السَّ في 

ْخَرِة اأبْني  ْخَرةُ َوَعلى هِذِه الصَّ اأنَْت ُهَو الصَّ

كَنيَستي َواأبْواُب الهاِويَِة َلْن تَْقوى َعلَيها. 

ماواِت.  19 َلَك اأُْعطي َمفاتيَح َملَكوِت السَّ

َوكُلُّ ما تَْرِبُطُه َعلى ال�أْرِض يَصيُر َمْربوطاً 

ماِء، َوما تَُحلُُّه في ال�أْرِض يَصيُر  في السَّ

اأوصى   حينَِئٍذ 
20 ماِء.«  السَّ في  َمْحلول�ً 

تَلاميَذهُ األّ� يَقولوا ِل�أَحٍد اأنَُّه الَمسيُح.

يُْعِلُن  يَسوُع  بََداأ  الَوْقِت  ذِلَك   َوِمْن 
21

اأوُرَشليَم  اإلى  يَْذَهُب  َسوَف  اأنَُّه  ِلتَلاميِذِه 

يوِخ َوِمْن ِكباِر الكََهنَِة  ا ِمَن الشُّ لَُّم ِجدًّ َويَتَاأ

َوالكَتَبَِة َويُْقتَُل َوفي اليَوِم الثّاِلِث يَقوُم. 

 َواأَخَذهُ بُْطُرُس َوبََداأ يَْنتَِهُرهُ َوقاَل: »حاشا 
22

اأْن يَصيَر َلَك هذا يا َسيِّدي.« 23 اأّما ُهَو 

يا  َعّني  »اْذَهْب  ِلبُْطُرَس:  َوقاَل  فَاْلتََفَت 

َشيطاُن، ِل�أنََّك ل� تَُفكُِّر فيما ِللِه بَْل فيما 

 قالوا: »في 
النِّاْس َعَلي اَنا اْبن الانْساْن؟« 14

َل يقولون: ‘يوَحنّا الَمْعَمذاْن واِ،’ ْوَغيرْن: 
‘ايِلّيا’ ْوَغيرْن: ‘اِرميا، يا واِحْد م الاَنِْبيا.’ « 
 َرْد َشْمعوْن 

 قالْلْن: وانْتْن مْن ْتقولون اَنا؟ 16
15

اَلله  اْبن  الَمسيح  واِ  »اأنَْت  ْوقاْل:  بْطرس 
يا  »َهنّيتك  قالْلو:  َيسُوْع   َرْد 

17 الَحي.« 
َشْمعون ابْن َيونا! مُو لَْحم ْوَدْم َكَشْف لْك 
 َوانا 

ماواْت. 18 َهالّسْر، َبلِى اَأبوي َل ف السَّ
زاِ اَأقوْل لْك: اأنَْت كاْف َحَجر انَْت، ْوَعلى 
الهاويِة  واْبواب  بيعتي،  اْبني  َت  َهالكاْف 
 ولك َت اْعطي مفِاتيح 

ما َت ْتتِيق َعَليا. 19
ماوات. ْوكْل شي َل تْربطو ف  َمَلكوت السَّ
ما. ْوشي  الاَْرْض َت يكوْن َمْربُوط ف السَّ
َل ْتحلّو ف الاَْرْض َت يكوْن َمْحلوْل ف 
لا  َتلاميذو  َوّصى  الَوْقْت   هاك 

20 ما.«  السَّ
ْد الَمسيْح واِ. يقولوْن لاَحَّ

يْكشْف  َيسُوْع  َبدا  الَوْقْت   ْومْن هاك 
21

لَلقْدس  يرُوْح  لََتلاميذو ويقولْلْن، َت 
الَكَهَنة  وْگباريّة  الّْشيُوَخة  م  ْكثيْر  ْويْتَعذَّب 
وْمَعْلمين النّاموْس ْويْنقتل، ْوثالْث َيوم يقوْم. 
َعَليو  َصوتو  يَعلّي  ْوَبدا  بْطرس،   َواَخذو 

22

ي  ويقولْلو: »َسّيدي! حاشاك يسِير لْك َهالشِّ
هاْذ!« 23 َبْس هّواِ انْدار ْوقاْل لَبْطرْس: »رُوْح 
اأنَْت  َعْثَوَرة  َحَجرْة  يا شِيطاْن!  مْن وّچي 
َبلِي  اَلله،  اأمور  َف  تْفتكْر  مُو  َل  مْن  لي، 

مّتى 16: 14 - 23   
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يُِرْد  »َمْن  يَسوُع:  قاَل   حينَِئٍذ 
24 ِللبََشِر.« 

َويَْحِمْل  نَْفَسُه  فَْليُْنِكْر  َورائي  تَي  يَاأْ اأْن 

يُريُد  الَّذي  25 ِل�أنَّ  َورائي.  َوياأِت  َصليبَُه 

اأْن يَُخلَِّص نَْفَسُه يُضيُعها، َوالَّذي يُضيُع 

نَْفَسُه ِمْن اأْجلي يَِجُدها. 26 ِل�أنَُّه ماذا يَْنتَِفُع 

نْساُن َلو َرِبَح العاَلَم كُلَُّه َوَخِسَر نَْفَسُه؟  ال�إ

نْساُن ِعَوضاً َعْن نَْفِسِه.  اأو ماذا يُْعطي ال�إ

نْساِن في َمْجِد اأبيِه  27 ِل�أنَُّه َسيَاأْتي ابُْن ال�إ

يُجازي  َوحينَِئٍذ  الِقّديسيَن،  َملائكَِتِه  َمَع 

كُلَّ اإنْساٍن ِبَحَسِب اأْعماِلِه. 28 الَحقَّ اأقوُل 

َة اأُناٌس قائموَن ها ُهنا ل� يَذوقوَن  َلكُم: ثَمَّ

في  اآِتياً  نْساِن  ال�إ ابَْن  يََروا  َحّتى  الَموَت 

َملَكوِتِه.«

 17
 َوبَْعَد ِستَِّة اأيّاٍم اأَخَذ يَسوُع بُْطُرَس 

َواأْصَعَدُهم  َويَْعقوَب َويوَحّنا اأخاهُ 

يَسوُع   َوتََغيََّر 
2 َوْحَدُهم.  َجبٍَل عاٍل  اإلى 

ت  ْمِس َوابْيَضَّ اأماَمُهم َوضاَء َوْجُهُه كالشَّ

 َوتَراءى َلُهم موسى َواإيلّيا 
ِثيابُُه كالّنوِر. 3

َوقاَل  بُْطُرُس   فَاأجاَب 
4 َمَعُه.  يَتَكَلَّماِن 

، َحَسٌن َلنا اأْن نَكوَن ُهنا،  ِليَسوَع: »يا َربُّ

َلَك   : ثَلاَث َمظالَّ ُهنا  اأَرْدَت َصنَْعنا  فَاإْن 

يلّيا واِحَدةٌ.«  واِحَدةٌ، َوِلموسى واِحَدةٌ َوِل�إ

 َوفيما ُهَو يَتَكَلَُّم اإذا َغماَمٌة نَيَِّرةٌ َظلَّلْتُهم 
5

»هذا  يَقوُل:  الَغماَمِة  ِمَن  َوَصوٌت صاَر 

َلُه  ُسِرْرُت،  ِبِه  الَّذي  الَحبيُب  ابْني  ُهَو 

اْسَمعوا.«

 هاك الَوْقْت َيسُوْع قاْل 
َف اأمور الَبَشْر.« 24

لََتلاميذو: »َل يريْد يجي َخْلفي، لازْم يْكفْر 
َخْلفي.  ْويجي  َصليبو  ْويْحمْل  نَْفسو  َف 
 َل يريْد يَخلّْص نَْفسو، يَتوبلا. ْوَل يَتوبْل 

25

يْنتفع  26 اَأيْش  يْلقاها:  َت  لَخاطري  نَْفسو 
نَْفسو؟  الّدنْيِا كّلا ْوخسْر  الانْساْن َل ربح 
 مْن 

27 نَْفسو؟  ْمَبداْل  الانْساْن  يْعطي  َوايْش 
اَبوُه  َمجد  الانْساْن َف  اْبن  واِ  َل جِايِي 
َت  الَوْقْت  ْوهاك  الَقّديسيْن،  َملايكتو  َمْع 
يحِاسْب كّل انْساْن َعلى موجب اْعمالو. 
28 الَحّق اَقولْكْن: في نِاْس قايميْن َهوْن مُو 

الانْساْن  اْبن  يَرون  مُو  َل  الَموْت  يذُوقون 
جِايِي َف َمَلكوتو.«

 ْوَبعْد سّة اِيْم، َيسُوع اََخْذ بْطرس 17 
ْوَيْعقوب ْويوَحنّا اَأخوُه ْوطِالَعْن َل 
 وْتَغيَّْر َيسُوْع قّدامن، 

َجَبْل عِالي ْبَوْحدْن. 2
ابَيّضوا  ْمس، ْوَحويسو  ْر وّچو َكما الشَّ ْونَوَّ
ْوهنِّا  وايِلّيا   ْوَظَهْرلْن موسى 

3 و.  الضَّ َكما 
لََيسُوْع:  ْوقاْل  بْطرس   وَرْد 

4 َمعو.  يْحَكوْن 
»َسّيدي! ْكَويّس واِ لنا َت نْكوْن َهون. ْوَل 
وْحِدة  ِخَيم،  َثْث  َهوْن  نْنصْب  َت  ْتريْد، 
 ْوهّواِ 

لك ْووْحِدة لَموسى ْووْحِدة لايِلّيا.« 5
َبعْد يْحكي، والّا َغيِمة َضويِّة َفيَّلْت َعَلين، 
ْوصاْر َصوْت م الَغيِمة يقوْل: »هذا واِ اْبني 

الَحبيْب َل فرْحُت ِفيو، لُه اْسَمعوا.«

مّتى 16: 24 – 17: 5   
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َعلى  َسَقطوا  التَّلاميُذ  َسِمَع   َوحيَن 
6

َم يَسوُع اإَليِهم   فَتََقدَّ
ا. 7 ُوجوِهِهم َوخافوا ِجدًّ

تَخافوا.«  ل�  »قوموا،  َوقاَل:  َوَلَمَسهم 

يَسوَع  اإلّ�  يََروا  َوَلْم  ُعيونَهم   َوَرفَعوا 
8

الَجبَِل  ِمَن  ناِزلوَن  ُهم   َوبَينَما 
9 َوْحَدهُ. 

ما  نْساٍن  »ل�إ َلُهم:  َوقاَل  يَسوُع  اأوصاُهم 

ْؤيا َحّتى يَقوَم ابُْن  ل� تَقولوا َعْن هِذِه الرُّ

َلُه تَلاميُذهُ   َوَساأ
نْساِن ِمَن ال�أْمواِت.« 10 ال�إ

اإنَّ  الكَتَبَُة:  يَقوُل  اإذاً  »ِلماذا  َلُه:  َوقالوا 

11 اأجاَب  ل�ً؟«  اأوَّ تَي  يَاأْ اأْن  يَْنبَغي  اإيلّيا 

ل�ً  اأوَّ يَاأْتي  اإيلّيا  »اإنَّ  َلُهم:  َوقاَل  يَسوُع 

اأقوُل َلكُم:   َولِكّني 
ِليُكِْمَل كُلَّ َشيٍء. 12

ُهَوذا اإيلّيا قَْد اأتى، َوما َعَرفوهُ َوفََعلوا ِبِه 

نْساِن اأيضاً  كُلَّ ما اأرادوا. هكَذا ابُْن ال�إ

 حينَِئٍذ فَِهَم التَّلاميُذ اأنَُّه 
ُم ِمْنُهْم.« 13 لَّ سيَتَاأ

َعْن يوَحّنا الَمْعَمداِن قاَل َلُهم.

 َوحيَن اأتَوا اإلى الَجْمِع َدنا اإَليِه َرُجٌل 
14

»تََحنَّْن  َلُه:   َوقاَل 
15 ُركْبَتَيِه،  َعلى  َوَركََع 

َلُه َشيطاُن ُرؤوِس  َعلَيَّ يا َسيِّدي، ابْني 

ٍة  ال�أِهلَِّة َوُهَو في اأْسَواأ حاٍل، فَكَم ِمْن َمرَّ

الماِء.  ٍة في  َمرَّ ِمْن  َوكَْم  الّناِر  يََقُع في 

16 اأتَيُت ِبِه اإلى تَلاميِذَك فَلَْم يَْستَطيعوا اأْن 

يَْشفوهُ.« 17 اأجاَب يَسوُع َوقاَل: »اآِه اأيُّها 

الجيُل َغيُر المؤِمِن َوالُمْلتَوي. اإلى َمتى 

َساأْحتَِملُكُم؟  َمتى  اإلى  َمَعكُم؟  َساأكوُن 

َعلى  َوَقعوا  التَّلاميْذ،  َل سْمعوا   َوْقْت 
6

 قاْم َيسُوْع َقرَّْب منّن 
وّچن ْوخافوا ْكثيْر. 7

 ْوَرَفعوا 
ْوَدقّن ْوقاْل: »قوموا لا ْتخافوْن.« 8

ْبَوْحدو.  َيسُوع  َغيْر  ْد  اأحَّ اَروا  ْوما  َعيَنين، 
َيسُوْع  َوّصاهْن  َبْل،  الجَّ م  نِازليْن   ْوهنِّا 

9

َعلى  ْتقولون  لا  انْساْن  قالْلْن: »لاْسم 
َهالّرويا َل اَريتْن َل مُو يقوم اْبن الانْساْن م 
 ْوَساَألوُه َتلاميذو قالولو: »َبقى 

الَميتيْن.« 10
لازْم  ايِلّيا  يقولون:  النّاموس  ْمَعْلمين  لَيش 
 َرْد قالْلْن: »ايِلّيا يجي َقبْل َت 

يجي َقبْل؟« 11
يَكّمْل كْل شي. 12 َبّس اَقْلكْن: هاي ايِلّيا 
جا ْوما َعَرفوُه، ْوَسوا ِفيو كْل شي َل رادوا. 
منّْن.«  ْب  يْتَعذَّ َت  زاِ  الانْساْن  اْبن  كذاِ 
 هاك الَوْقت، اْفَتَهموا التَّلاميْذ َعلى يوَحنّا 

13

الَمْعَمذاْن قالْلْن.

الَمسيْح يْشفي َولَْد ِفيو شِيطاْن

َقرَّْب  النِّاْس،  لَّمة  لَعْنْد  َجوا   َولََمْن 
14

 ْوقالْلو: 
15 رَكبو،  َعلى  ْوَركْع  َزلَِمة  لَعْندو 

»َسّيدي اْرَحْمني! اْبني يَقْع بالَقَمر، ْوحالتو 
ْوَوْقتات ف  يَقع  النّاْر  َوْقتاْت ف  بالَويْل: 
ما  َبْس  َتلاميذْك،  لَعْند   جْبتوُه 

16 الَمي. 
يا  »اآْخ  قاْل:  َيسُوْع   َرْد 

17 يْشفوُه.«  تاقوا 
َأيَمْت َت  لا اَْعَوج،  اإيماْن، جيل  َبلا  جيْل 
لكْن؟ جبوا  َأيَمْت َت اْتَحمَّ اْبقى َمْعكْن؟ لا

مّتى 17: 6 - 17   
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يَسوُع   َوانْتََهَرهُ 
18 ُهنا.«  اإَليَّ ها  اجلْبُه 

ِمْن  بيُّ  الصَّ َوُشفَي  يطاُن  الشَّ ِمْنُه  فََخَرَج 

 حينَِئٍذ َدنا التَّلاميُذ اإلى 
ِتْلَك الّساَعِة. 19

يَسوَع َوْحَدهُ َوقالوا َلُه: »ِلماذا َلْم نَْستَِطْع 

يَسوُع:  َلُهم   قاَل 
20 نَْشِفيَُه؟«  اأْن  نَْحُن 

َلكُم:  اأقوُل  الَحقَّ  ِل�أنّي  اإيماِنكُم،  »ِلَعِدِم 
َلو صاَر فيكُم اإيماٌن كََحبَِّة َخْرَدٍل، َلُقْلتُم 

فَيَْنتَِقُل،  ُهنا’  ِمْن  ‘انْتَِقْل  الَجبَِل:  ِلهذا 

 َولِكنَّ هذا الِجْنَس 
َوَشيٌء َلْن يُْعِجَزكُم. 21

لاِة.« وِم َوالصَّ ل� يَْخُرُج اإلّ� ِبالصَّ

قاَل  الَجليِل  دوَن في  يَتََردَّ ُهم   َوبَينَما 
22

اإلى  َسيَُسلَُّم  نْساِن  ال�إ »ابُْن  يَسوُع:  َلُهم 

اليَوِم  َوفي   َويَْقتُلونَُه 
23 الّناِس،  اأيدي 

الثّاِلِث يَقوُم.« فََحِزنوا ُحْزناً َشديداً.

 َوحيَن اأتَوا اإلى كَْفِرناحوَم َدنا هؤل�ِء 
24

ِدْرَهَميِن  اأِْس  الرَّ ياأُخذوَن َضريبََة  الَّذيَن 

َعْن كُلِّ فَْرٍد َوقالوا ِلبُْطُرَس: »اأما يُْعطي 

 قاَل َلُهم: »بَلى.« 
ُمَعلُِّمكم ِدْرَهَميِه؟« 25

َوحيَن َدَخَل بُْطُرُس اإلى البَيِت بادَرهُ يَسوُع 

ْن يَاأُخُذ  قائلاً: »ماذا تَرى يا ِسْمعاُن؟ ِممَّ

َراأٍْس؟  َوَضريبََة  َخراجاً  ال�أْرِض  ُملوُك 

 قاَل 
26 الُغَرباِء؟«  ِمَن  اأْم  اأبْناِئهم  اأِمْن 

َلُه  فَقاَل  الُغَرباِء.«  »ِمَن  ِسْمعاُن:  َلُه 

 َولِكْن ِلئَّلا 
يَسوُع: »اإذاً البَنوُن اأْحراٌر. 27

 ْوَزَعْق َيسُوْع َعَليو َصوت 
لي واِ لََهوْن.« 18

مْن  الَولَْد  وانَْشفى  الّشِيطاْن،  منّو  ْوَطَلْع 
التَّلاميْذ  َجوا  الَوْقْت   هاك 

19 الّساَعة.  هاك 
»لَيْش  ْوقالولو:  ْبَوْحدو  ْوهّواِ  َيسُوع  لَعْنْد 
قالْلْن:  20 َيسُوْع  نْشِفيو؟«  تْقنا  ما  نْحنِا 
»مْن َل ما عْنْدكْن اإيمان. الَحّق اَقولْكن: 
يكوْن فيكْن اإيمان ْمَقْد َحّبايْة َخْرَدْل، َت 
ْوَت  َهون.’  مْن  ‘رُوْح  َبْل:  لََهالجَّ ْتقولوْن 
يرُوح. ْوشي ما َت يْصَعْب َعَليكْن. 21 َبْس 
لاة.« وْم والصَّ َهالّجْنْس مُو يْطَلْع َغيْر بالصَّ

ليْل، َيسُوْع قالْلن:   َوْقْت َل كانوا ف الجَّ
22

النِّاْس.  لايَدين  يْتَسلَّْم  َت  الانْساْن  »اْبن 
يقوم.«  َيوْم َت  ْوثالْث  يْقتلوُه،   ْوَت 

23

ْوصْعبْتلن ْوحْزنوا ْكثيْر.

َيسُوْع يدَفع َضريبة الَهيَكْل

 َوْقْت َل َجوا َل َكَفْرناحوْم، َقرَّبوا َهوْك 
24

َل يلّموْن َضريبة الّدْرهَميْن َع الّراس ْوقالوا 
دْرهَمينو؟«  يْعطي  مُو  »ْمَعلّْمكن  لَبْطرس: 
بْطرْس  َدَخْل  َل  َوْقْت  »َبلِى.«   قالْلْن: 

25

رايْك  »اَأيْش  قالْلو:  راساً  َيسُوْع  للَبيْت، 
الاَْرْض  ْملوك  ياْخذون  مْن  مْن  َشْمعوْن؟ 
والّا  اولادْن  مْن  راْس؟  َضريبْة  يا  َخراْج 
قالْلو: »م   َشْمعوْن 

الاجانْب؟« 26 م 
الاولاْد  »َبقى  قالْلو:  َيسُوْع  الاجانْب.« 
رُوْح  نْحمقْن،  لا  ْبشاْن  27 َبّس  نِا.  حّريْن 
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نُْعِثَرُهم اْذَهْب اإلى البَْحِر َواأْلِق ِبِصّناَرِتَك 

َمكُة ال�أولى الَّتي تَْخُرُج اْفتَْح فََمها  َوالسَّ

فَتَِجَد اإْستاراً. ُخْذهُ َواْدفَْع َعّني َوَعْنَك.«

 18
 في ِتْلَك الّساَعِة َدنا اإَليِه التَّلاميُذ 

َوقالوا َلُه: »َمْن ُهَو ال�أْعَظُم في 

 فََدعا يَسوُع ِطْفلاً 
ماواِت؟« 2 َملَكوِت السَّ

اأقوُل  »الَحقَّ  َلُهم:   َوقاَل 
3 بَينَُهم.  َواأقاَمُه 

كال�أْطفاِل  َوتَصيروا  تَْرِجعوا  َلْم  اإْن  َلكُم، 

 فََمْن 
4 ماواِت.  السَّ َملَكوَت  تَْدُخلوا  فَلَْن 

يَصيُر  فَُهَو  ْفِل  الطِّ نَْفَسُه كَهذا  َوَضَع 

 َوَمْن 
5 ماواِت.  السَّ َملَكوِت  َعظيماً في 

ِمْثَل هذا باْسمي فََقْد قَِبلَني.  قَِبَل ِطْفلاً 

غاِر   َوكُلُّ َمْن يُْعِثُر واِحداً ِمْن هؤل�ِء الصِّ
6

المؤِمنيَن بي َخيٌر َلُه اأْن يَُعلََّق في ُعنُِقِه 

البَْحِر.  اأْعماِق  َويُغَرَق في  حى  الرَّ َحَجُر 

 َويٌل ِللعاَلِم ِمَن الَعثَراِت، ِل�أنَُّه ل� بُدَّ اأْن 
7

الَّذي  ُجِل  ِللرَّ َويٌل  َولِكْن  الَعثَراُت،  تَاأتَي 

 فَاإْن كانَْت يَُدَك 
َعْن يَِدِه تَاأتي الَعثَراُت. 8

اأو ِرْجلَُك تُْعِثُرَك، فَاْقَطْعها َواأْلِقها َعْنَك. 

َواأنَْت اأْعَرُج اأو  َخيٌر َلَك اأْن تَْدُخَل الَحياةَ 

ِرْجلاِن  اأو  يَداِن  َلَك  يَكوَن  اأْن  ِمْن  اأْقَطُع 

 َواإْن كانَْت 
اثْنَتاِن َوتََقَع في الّناِر ال�أبَديَِّة. 9

َعينَُك تُْعِثُرَك فَاْقلَْعها َواأْلِقها َعْنَك. َخيٌر 

ْل َسَمِكة  يد، ْواأوَّ للَبحر ْوكْب ِفيو صنّارة الصَّ
تْطَلع، اْفَتْح ثّما َت تّرى ِفيو ْستار يساوي 
َعَلي  َل  واْعطي شي  َدراهم، خذو  اَأْرَبْع 

ْوَعَليْك.«

ما اَأْگَبْر واِحْد َف َمَلكوت السَّ

لَعْنْد 18  التَّلاميْذ  َقرَّبوا  الّساَعة   فاك 
َيسُوع ْوقالوا: »مْن واِ الاَْگَبْر َف 
ماواْت؟« 2 َيسُوْع ساْح لَعْند و  َمَلكوت السَّ
 وقال: »الَحّق اَقولْكْن 

َولَْد ْوَوقَّفو َبيناتْن، 3
َل مُو تْرَجعوْن وْتسِيروْن َكما الاولاْد، مُو 
َل  4 َبقى  ماواْت.  السَّ لََمَلكوت  تْدخلوْن 
َل  واِ  هّواِ  هاْذ،  َهالَولَْد  َكما  نَْفسو  يَنّخي 
ماواْت.  َت يكون الاَْگَبْر َف َمَلكوت السَّ
لي  باْسمي،  َهالَولَْد  َكما  يْقَبْل  َل   ْومْن 

5

 ْوكْل من يسِيْر َعْثَوَرة لواِحْد مْن َهوذ 
يْقَبْل. 6

الّْزغار المومنيْن في، كاْن اَأْحَسْنلو تْتَعلَّْق َف 
َرقبتو َفْرشة الرَّحى َل يَدّورا الّْحمار، ْويْنَكْب 
الَعْثَوراْت،  م  الّدنْيِا   َويل 

7 الَبحْر.  لََعْقب 
َويلو  َبْس  الَعْثَوراْت،  اْجباري تجي  َل  مْن 
هاْك َل تجي َعلى ايدو الَعْثَوراْت. 8 َبقى َل 
َعْثَورتك ايدْك يا اإْجرك، اْقَطعا ْوكّبا لَْبعيْد 
بيْد  الَحياْة  تْدخل  واِ  لْك  اَأْحَسْن  منّْك. 
يا باجْر َمْقطُوَعة مْن َل يكوْن لك ايْدَتيْن 
 و َل َعينْك 

َأَبديِّة. 9 واجْرَتين ْوتَقْع ف النّار الا
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َلَك اأْن تَْدُخَل الَحياةَ ِبَعيٍن واِحَدٍة ِمْن اأْن 

اثْنَتَيِن.  َعينَيِن  َواأنَْت ذو  الّناِر  تََقَع في 

ِمْن هؤل�ِء  واِحداً  تَْحتَِقروا  ل�  10 انُْظروا، 

َملاِئكَتَُهم  اإنَّ  َلكُم:  اأقوُل  ِل�أنّي  غاِر،  الصِّ

ماوات في كُلِّ حيٍن يَنُظروَن َوْجَه  في السَّ

ماواِت. اأبي الَّذي في السَّ

ما  ِليَُخلَِّص  اأتى  نْساِن  ال�إ ابَْن   »ِل�أنَّ 
11

كاَن هاِلكاً.

ِمئُة  ِل�أَحٍد  اإْن كاَن  تَُظّنوَن؟   »ماذا 
12

يَْتُرُك  األ�  ِمْنها،  َوَضلَّ واِحٌد  َخروٍف 

َويَْذَهُب  الَجبَِل  َوالتِّْسعيَن في  التِّْسَعَة 

فَالَحقَّ  َوَجَدهُ   َواإْن 
؟ 13 طاِلباً الضالَّ

اأقوُل َلكُم اإنَُّه يَْفَرُح ِبِه اأكْثََر ِمَن التِّْسَعِة 

 هكَذا ما ِمْن 
14 . َوالتِّْسعيَن الَّتي َلْم تَِضلَّ

ماواِت اأْن  َمشيئٍة اأماَم اأبيكُم الَّذي في السَّ

غاِر هؤل�ِء. يَْهِلَك واِحٌد ِمَن الصِّ

فَاْذَهْب  اأخوَك  اإَليَك  اأْذنََب   »واإْن 
15

فََقْد  ِمْنَك  َسِمَع  اإْن  َوبَينَُه.  بَينََك  َوعاِتْبُه 

 َواإْن َلْم يَْسَمْع فَُخْذ َمَعَك 
َرِبْحَت اأخاَك. 16

واِحداً اأِو اثْنَيِن ِلكَي َعلى فَِم شاِهَديِن اأو 

يَْسَمْع  َلْم   َواإْن 
17 كَِلَمٍة.  كُلُّ  تَقوُم  ثَلاثٍَة 

َعْثَورتك، اْقَلعا ْوكّبا لَْبعيْد منّْك. اَأْحَسْن لْك 
ْبَعيْن وْحِدة تْدخْل الَحياْة مْن َل يكوْن  واِ 
لْك َعيْنَتين ْوتَقْع ف ْجَهنَّم النّاْر. 10 بالْكْن 
الّْزغاْر.  َهوك  مْن  واِحْد  تْحتْقروْن  وايّاكْن 
ما َف كْل َوْقت  اَأقولْكْن: َملايكتْن ف السَّ

ماواْت، يَروْن وّچ اَبوي َل ف السَّ

َمَثل الخاروْف الّضايع

 »مْن َل ْبشان يَخلّْص شي َل ْتَتوَبْل كّجا 
11

اإْبن الانْساْن.
واِحْد كاْن عْندو  َل  رايكْن؟   »اَأيْش 

12

ميْة خاروف ْوضاْع واِحْد منّْن، مُو يعيف 
َبْل ويرُوح  التّْسَعة ْوتْسعيْن خاروْف ف الجَّ
الَحّق  اراُه،   ْوَل 

13 َل ضاْع؟  َعلاْك  يَدّوْر 
َفْرحتو ف  مْن  اأْكَثْر  ِفيو  يْفَرْح  اَقولْكْن: 
 كذاِ، مُو 

التّْسَعة ْوتْسعيْن َل ما ضاعوا. 14
ماوي واِ َت يْتَتوَبْل  شي َل يريْد اَبوكن السَّ

واِحْد مْن َهوك الّْزغاْر.«

َوْقْت َل يخطى اَأخوك َف َحّقك

 »َبقى َل غلط اَخوْك َف َحّقْك، رُوْح 
15

منّك،  َل سمْع  َبْس.  ْوَبينو  َبينك  عِاتبو 
 ْوَل ما سمْع منّْك، 

ْتكوْن ربْحت اَخوْك. 16
ثْم  َعلى  ْبشاْن  اْثَنين  يا  واِحْد  َمعْك  َوّدي 
ْتقوم كْل كْلِمة.  ْشهود  َثّث  يا  شِاهَديْن 
 ْوَل ما سمْع لََهوْك زاِ، َقوْل للبيَعة. ْوَل ما 

17
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َلْم  فَاإْن  ِللكَنيَسِة.  فَُقْل  اأيضاً  ِل�أولئَك 

ِعْنَدَك  فَْليَكُْن  اأيضاً  ِللكَنيَسِة  يَْسَمْع 

 َوالَحقَّ اأقوُل َلكُم: 
18 . كالَعّشاِر َوكالَوثَِنيِّ

كُلُّ ما تَْربُطونَُه في ال�أْرِض يَكوُن َمْربوطاً 

ال�أْرِض  تَُحّلونَُه في  َوما  ماِء،  السَّ في 

 َواأقوُل َلكُم 
ماِء. 19 يَكوُن َمْحلول�ً في السَّ

ال�أْرِض  ِمْنكُم في  اثْناِن  اتََّفَق  اإِن  اأيضاً: 

َعلى اأيِّ اأْمٍر يَْساأل�ِنِه، فَاإنَُّه يَكوُن َلُهم ِمْن 

ماواِت. 20 ِل�أنَُّه َحيثُما  اأبي الَّذي في السَّ

ِباْسمي  ُمْجتَِمعيَن  ثَلاثٌَة  اأو  اثْناِن  يَكوُن 

فَُهناَك اأنا بَينَهم.«

 حينَِئٍذ َدنا اإَليِه بُْطُرُس َوقاَل َلُه: »يا 
21

ةً اإْن اأْذنََب اإَليَّ اأخي اأْغِفُر لُه؟  ، كَْم َمرَّ َربُّ

 قاَل َلُه يَسوُع: »ل� 
اأاإلى َسْبِع َمّراٍت؟« 22

اأقوُل َلَك اإلى َسْبِع َمّراٍت، بَْل اإلى َسْبعيَن 

ةً َسْبَع َمّراٍت. َمرَّ

ماواِت َرُجلاً   »ِلهذا يُْشِبُه َملَكوُت السَّ
23

 َوحيَن بََداأ 
َمِلكاً اأراَد اأْن يُحاِسَب َعبيَدهُ. 24

ِبَعْشَرِة  َمديٌن  واِحٌد  اإَليِه  َم  قُدِّ يُحاِسُب، 

ِليَْدفََع،  َلُه  يَكُْن  َلْم   واإْذ 
25 َوْزنٍَة.  اآل�ِف 

َواأبْناؤهُ  َواْمَراأتُُه  ُهَو  يُباَع  اأْن  َسيُِّدهُ  اأَمَر 

 َوَوقََع ذِلَك 
يَن. 26 الدَّ َويوفي  َلُه  َوكُلُّ ما 

ْل  تََمهَّ ‘َسيِّدي،  َوقاَل:  َلُه  الَعْبُد ساِجداً 

سمْع للبيَعة زاِ، اْحسبو َكما واِحْد مْن َهوْك 
َوَثني.  واِحْد  َكما  يا  رايب  الضَّ يلّمون  َل 
تْربطوُه ف  َل  اَقولْكْن كْل شي  18 الَحّق 

ما، ْوشي  الاَْرْض َت يكوْن َمربُوْط ف السَّ
َل ْتحلّوُه ف الاَْرْض َت يكوْن َمْحلوْل ف 
 َواقولْكْن زاِ: َل اْثَنيْن مْنكْن ف 

ما. 19 السَّ
الاَْرْض يتّفقوْن َعلى كْل شي َل يْطلبوْن، 
 مْن َل 

ماوي، 20 السَّ اَبوي  َت يكونْلْن مْن 
اَأيْن َل اْجَتَمعوا اْثَنيْن يا ثاثِة باْسمي، َهونَْك 

َبيناتن اَنا.«

الّمساَمَحة

 هاك الَوْقْت َقرَّْب بْطرْس لَعْندو ْوقالْلو: 
21

»َسّيدي! َكْم َكرَّة َل خطي اَأخوي َف َحّقي 
22 َيسُوْع  َسبْع طْرْق؟«  َل  اَأسامحو؟ دي 
َسبْع طْرْق،  َل  لْك دي  اقوْل  »مُو  قالْلو: 

َبلِي دي َل َسْبعيْن َكرَّة َسبْع طْرْق.
ماواْت  السَّ َمَلكوت  ْتَشبَّه   »مْن هاي 

23

 ْولََمْن 
َعبيدو. 24 َملْك راد يحِاسْب  لَواِحْد 

واِحْد كاْن  و  لَعْند  َقرَّْب  َبدا يحِاسبْن، 
 ْومْن َل ما 

َمْديوْن لُه ْبَعشْرة اَلاْف َوْزنِة، 25
يْن، َسّيدو اَأَمْر َت  كاْن عْندو َت يَوفّي الدَّ
لَعْندو  ْوكْل شي  واولادو  ْوَمَرتو  هّواِ  يْنباْع 
رُوحو هاك   وَكْب 

26 يْن.  الدَّ يَوفّي  ْبشان 
َدخيلْك  ‘َسّيدي،  ْوقالْلو:  ْوَسَجْدلو  الَْعْبد 
َطّوْل بالْك َعَلي، ْوكْل شي َت اَوفّي لْك.’ 

مّتى 18: 18 - 26   
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 فَتََحنََّن 
َعلَيَّ َوكلَّ َشيٍء داِفٌع اأنا َلَك.’ 27

يِن.  َسيُِّد ذِلَك الَعْبِد َواأْطلََقُه َوساَمَحُه ِبالدَّ

ِمْن  َوَوَجَد واِحداً  الَعْبُد  ذِلَك   َوَخَرَج 
28

ِرفاِقِه كاَن َمديناً َلُه ِبِمئِة ديناٍر فَاأْمَسكَُه 

َوكاَن يَُخنُُقُه قائلاً: ‘اأْعِطني ما اأنَْت َمديٌن 

 َوَوقََع ذِلَك الَعْبُد َرفيُقُه َعلى 
لَي ِبِه.’ 29

َعلَيَّ  ْل  ‘تََمهَّ قائلاً:  ِمْنُه  َوَطلََب  ِرْجلَيِه 

 َولِكنَُّه َلْم يَْرَض بَْل َذَهَب 
فَاأْدفََع َلَك.’ 30

ْجِن َحّتى يُْعِطيَُه ما ُهَو  َواأْلقى ِبِه في السِّ

 حيَن َراأى رفاقُُه ما َحَدَث 
َمديٌن ِبِه َلُه. 31

ا َواأتَوا َواأْعلَموا َسيَِّدُهم ِبكُلِّ ما  َحِزنوا ِجدًّ

 حينَِئٍذ َدعاهُ َسيُِّدهُ َوقاَل َلُه: ‘اأيُّها 
َحَدَث. 32

يُن كُلُُّه ساَمْحتَُك  ّريُر، ذِلَك الدَّ الَعْبُد الشِّ

ِل�أنََّك َطلْبَت ِمّني. 33 اأفَما كاَن يَِجُب  ِبِه 

َعلَيَك اأنَْت اأيضاً اأْن تَتََحنََّن َعلى َرفيقَك 

 َوَغِضَب َسيُِّدهُ 
كَما تََحنَّْنُت اأنا َعلَيَك؟’ 34

بيَن َحّتى يَْدفََع كُلَّ ما ُهَو  َواأْسلََمُه ِللُمَعذِّ

اأبي  ِبكُم  َسيَْصنَُع   هكَذا 
35 َلُه.  ِبِه  َمديٌن 

كُلُّ  تَْتُركوا  َلْم  اإْن  ماواِت  السَّ الَّذي في 

واِحٍد ِل�أخيِه ِمَن الَقْلِب ُذنوبَُه.«

 19
يَسوُع هِذِه  اأكَمَل   َوكاَن حيَن 

اأنَُّه انْتََقَل اإلى الَجليِل  الكَِلماِت 

 . َواأتى اإلى تُخوِم اليَهوِديَِّة اإلى َعْبِر ال�أُْرُدنِّ

 َواأتى َوراَءهُ ُجموٌع كَثيَرةٌ َوَشفاُهم ُهناَك.
2

 وَحْن َسّيْد هاك الَعْبْد َعَليو ْوَفلَّتو ْوسِاَمحو 
27

َوارى  الَعْبْد  راْح هاك   ْوَطَلْع 
يْن. 28 الدَّ ف 

ْبميْة دينار،  لُه  َمْديوْن  َعْبْد مْن رَفقو كاْن 
‘اْعطيني شي  ْوقالْلو:  ْخناقو  ْومسكو من 
 قاْم هاك الَعْبْد َرفِيقو 

َل في لي َعَليْك.’ 29
ْوقالْلو:  ْللو  وْتَوسَّ اْجَريو  َعلى  رُوحو  َكْب 
‘َدخيلْك، َطّوْل بالك َعَلي، ْوكْل شي َت 
اَوفّي لْك.’ 30 َبْس ما رضي، ْوراْح َكّبو ف 
َعَليو.  َل في  َديْن  يَوفّي  لََمْن  الَحْبْس دي 
الَعبيْد رَفقْن شي َل صار،  اَروا   َوْقْت َل 

31

ْكثيْر صْعبْتلْن وْكثيْر حْزنوا، ْوراحوا َحَكوا 
 هاك 

32 َعلى كْل شي َل صاْر.  لََسّيدْن 
الَوْقْت، َسّيدو ساحو ْوقالْلو: ‘يا َعْبْد َشّرير 
ِفيو  يْن كلّو سِاَمْحتوْك  الدَّ واِ. هاك  انَْت 
انَْت  لازم   ما كاْن 

33 منّي.  َطَلْبْت  َل  مْن 
زاِ يحْن َقْلبْك َعلى َرفِيقْك َكما َل انا َحْن 
 وغضْب َعَليو َسّيدو ْوَسلَّمو 

َقْلبي َعَليْك؟’ 34
يَوفّي كْل  لََمْن  يَعْذبوُه دي  َت  للْمَعْذبيْن 
 كذاِ َت يعِامْلكن اَبوي 

شي َل لُه َعَليو. 35
ماوي َل ما سِاَمْحتْن مْن كْل َقْلْبكْن،  السَّ

كْل واِحد اَخوُه، َعلى َغْلطاتو.«

 َوْقْت َل َخلَّْص َيسُوْع َكلامو، راْح 19 
ليْل لََحّد الياهوديِّة، لََخْلْف  م الجَّ
 ْوَجوا َخْلفو نِاس ْكثيْر َطْلقاْت 

نَْهر الاْردْن. 2
َطْلقات، ْوَشفاهْن َهونَْك.

مّتى 18: 27 – 19: 2   
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بونَُه ساِئليَن  يَُجرِّ فَّريسّيوَن  اإَليِه   َوَدنا 
3

اإْن كاَن يَِحلُّ ِللَمْرِء اأْن يُطلَِّق اْمَراأتَُه ِلكُلِّ 

 فَاأجاَب َوقاَل َلُهم: »اأما قََراأْتُم اأنَّ 
ِعلٍَّة. 4

َواأُنْثى  َذكَراً  البَْدِء  ِمَن  َعِمَل  الَّذي  ذِلَك 

ُجُل اأباهُ   َوقاَل: ‘ِلهذا يَْتُرُك الرَّ
َعِملَُهما؟ 5

ُه َويَْلَزُم اْمَراأتَُه َويُْصِبُح ال�ثْناِن َجَسداً  َواأُمَّ

واِحداً.’ 6 اإذاً َلْم يُْصِبحا اثْنَيِن بَْل َجَسداً 

ْقُه.«  واِحداً. فَما اأْزَوَجُه اللُه اإنْساٌن ل� يَُفرِّ

اأْن  اأوصى موسى  اإذاً  َلُه: »ِلماذا   قالوا 
7

 قاَل َلُهم: 
يُْعِطَي ِكتاَب تَْرٍك َويَُفكَّها؟« 8

»موسى اإزاَء قَساَوِة قُلوِبكُم اأِذَن َلكُم اأْن 
تَُفكّوا ِنساَءكم. َواأّما ِمَن البَْدِء فَلَْم يَكُْن 

 َواأقوُل َلكُم: َمْن تَرَك اْمَراأتَُه ِبدوِن 
هكَذا. 9

نى َواأَخَذ اأُْخرى يْزني. َوالَّذي يَاأُخُذ  ِعلَِّة الزِّ

تَلاميُذهُ: »اإْن  َلُه   قاَل 
َمْتروكًة يْزني.« 10

ُجِل والَمْراأِة  كاَن هكَذا َلوٌم يوَجُد بَيَن الرَّ

 فَقاَل َلُهم: 
فَلَيَس ال�أصلَُح اأَخَذ اْمَراأٍة.« 11

الكَِلَمِة،  ِلهِذِه  اأْهلاً  اإنْساٍن  كُلُّ  »ليَس 
ِخْصياٌن  َة  ثَمَّ 12 ِل�أنَُّه  َلُه.  اأُْعِطَي  َمْن  بَْل 

َة  َوثَمَّ ُوِلدوا هكَذا،  هاِتهم  اأمَّ بَْطِن  ِمْن 

اأْصبَحوا ِخصياناً،  الّناِس  ِمَن  ِخْصياٌن 

َة ِخْصياٌن ُهم َجَعلوا اأنُْفَسُهم ِخْصياناً  َوثَمَّ

ماواِت. َمْن يَْستَِطْع  ِمْن اأْجِل َملَكوِت السَّ

اأْن يَكوَن اأْهلاً )لهِذِه الكَِلَمِة( فَْليَكُْن.«

َيسُوْع مُو يْقَبل الطَّلاق

 ْوَقرَّبوا لَعْندو َفرِّيسيِّة يَجْربوُه ْويْساَألوُه َل 
3

َسَبْب  اَأينا  َل  َمَرتو  يَطلّْق  واِحد  يسِيْر  كاْن 
 هّواِ َرْد َعَليْن قالْلْن: »ما َقَريتْن، 

َل كاْن؟ 4
هاْك َل َخَلْق م البدايِة، َذَكْر وانْثِي َخَلقْن، 
 ْوقاْل: ‘مْن هاي الّرّجال يَخلّي اَأبوُه واّمو 

5

ويْلَحْق َمَرتو واْثَنينتن يسِيروْن واِحْد.’ 6 يْعنِي 
مُو اْثَنيْن صاروا، َبلِى َجَسد واِحْد. َبقى شي 
 قالولو: 

َل اَألله يْجَمعو، انْساْن لا يَفّرقو.« 7
»لَيْش َبقى موسى َوّصى َت يْعِطيا َوَرقة َفْك 
 قالْلْن: »مْن َقساوْة َقْلْبكْن َسَمح 

ويَطلّقا؟« 8
َبْس  نْسوانْكْن.  ْتَطلقوْن  َت  لْكْن موسى 
اَأقولْكْن:   َوانا 

ف البدايِة مُو كذاِ كانْت. 9
َغيرا  ْوياخْذ  تْزني،  َل  َبلا  َمَرتو  يَطلّْق  َل 
يْزني. ْوَل ياخذ ْمَطلََّقة يْزني.« 10 َتلاميذو 
َبين  الَعلاَقة  لَوْم ف  في  »َل كذاِ  قالولو: 
الّرّجاْل والَمَرة، َمْعناتا مُو اَأْحَسْن واِ واِحْد 
َخْرْج  انْساْن  »مُو كّل   قالْلْن: 

11 ْج.«  يْتَزوَّ
َهالكْلِمة واِ، َغيْر هاْك َل انَْعطى من اَلله. 
 مْن َل في مْخصيييْن، مْن َبطْن اأّمْن ولْدوا 

12

نِاْس َخَصوون.  كذاِ. وفي مْخصيييْن، 
ْوفي مْخصيييْن، هنِّا َخَصوا رُوحْن لَخاطْر 
َخْرْج  يكوْن  يتِيق  َل  ماواْت.  السَّ َمَلكوت 

َخلّي يكوْن َخْرْج.

مّتى 19: 3 - 12   
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ِليََضَع  اأْطفال�ً  اإَليِه  موا  قَدَّ  حينَِئٍذ 
13

تَلاميُذهُ.  فَانْتََهَرُهم  َويَُصلَِّي،  َعلَيِهم  يََدهُ 

 َولِكنَّ يَسوَع قاَل َلُهم: »َدعوا ال�أْطفاَل 
14

ِلَمْن  ِل�أنَُّه  تَْمنَعوُهم،  َول�  اإَليَّ  يَاأتوَن 

ماواِت.«  السَّ َملَكوُت  ُهَو  ُهم كَهؤل�ِء 

 َوَوَضَع يََدهُ َعلَيِهم َوَذَهَب ِمْن ُهناَك.
15

»اأيُّها  َلُه:  َوقاَل  َدنا  اأَحُدُهم،   َواأتى 
16

ِلكَي  اأْعَمُل  اأيَّ صاِلٍح  الّصاِلُح،  الُمَعلُِّم 

َلُه:   فَقاَل 
اأبَديٌَّة؟« 17 َحياةٌ  يَكوَن لي 

اإلّ�  ل� صاَلَح  تَْدعوني صاِلحاً؟  »ِلماذا 
واِحٌد ُهَو اللُه. َولِكْن اإْن اأرْدَت اأْن تَْدُخَل 

 قاَل َلُه: »اأيََّة 
الَحياةَ فَاْحَفِظ الَوصايا.« 18

تْزِن،  ل�  تَْقتُْل،  »ل�  َلُه:  فَقاَل  َوصايا؟« 

ل� تَْسِرْق، ل� تَْشَهْد َشهاَدةَ زوٍر، 19 اأكِْرْم 

قَريبََك كنَْفِسَك.«  َواأِحبَّ  َك،  َواأُمَّ اأباَك 

: »هِذِه كُلُّها َحِفْظتُها ُمْنُذ   قاَل َلُه الّشابُّ
20

 قاَل َلُه يَسوُع: 
ِصباي. ماذا يُْعِوُزني؟« 21

َوِبْع  فَاْذَهْب  كاِملاً  تَكوَن  اأْن  اأَرْدَت  »اإْن 
ماِء  السَّ كَْنٌز في  َلَك  فَيَكوَن  ُمْمتَلكاِتَك 

الّشابَّ حيَن   َولِكنَّ 
22 َورائي.«  َوَهلُمَّ 

كاَن  فََقْد  َحزيناً  َذَهَب  الكَِلَمَة  هِذِه  َسِمَع 

ِلتَلاميِذِه:  يَسوُع   فَقاَل 
23 كَثيٌر.  ُمْلٌك  َلُه 

َيسُوْع يبِارك اولاد الّْزغاْر

 هاك الَوْقْت، جابولو اولاْد َت يحّط ايدو 
13

َعَليْن ويَصلّي، َبْس َتلاميذو َزْعَوقوا َعَليْن. 
الّْزغار  اولاد  »َخلَّوا  قالْلْن:  َيسُوْع  14 َبْس 

يَجون لَعْندي، لا ْتَوْقفوْن ف وّچْن. َل َكما 
 وَحّط ايدو 

ماواْت.« 15 َهوْذ واِ َمَلكوت السَّ
َعَلين ْوراْح مْن َهونَْك.

نْگيْن َشّب الزَّ

ْمَعلّْم  »يا  ْوقالْلو:  َقرَّب  واِحْد،   ْوجا 
16

ْبشاْن  اَأَسي  َعَمْل صالْح  اَأيْش  يا صالْح! 
 جِاَوبو قالْلو: »لَيش 

اَأناْل َحياة الاََبديِّة.« 17
اَلله  َغير  ما في صالْح  لي صالْح؟  ْتقوْل 
الواِحْد. َبْس َل رْدْت تْدخل الَحياة اْحفظ 
َوِصّياْت؟«   قالْلو: »اأينا 

الَوصّياْت.« 18
َيسُوْع قالْلو: »لا تْقتْل، لا تْزني، لا تْسرْق، 
 َكّرم اَبوْك واّمك، 

لا تْشَهْد َشهاِدة زُوْر، 19
ْب  20 الشَّ نَْفسْك.«  َكما  َقرايبْك  ْوحْب 
زْغري.  مْن  َحَفظتووْن  »َهوْذ كلّْن  قالْلو: 
اَأيْش يْنَقْصني؟« 21 َيسُوْع قالْلو: »َل َرْدت 
ْتكوْن كامْل، رُوْح بِيع اْملاكك، ْوَفّرْق َع 
ْوَتعا  ما  السَّ َكْنْز ف  لْك  يسِيْر  َت  الَفقاراِ 
ْوراْح  َهالكْلِمة،  ب  الشَّ  سمع 

22 َخْلفي.« 
َحزيْن، مْن َل كاْن لُه اْملاك ْكثيْر. 23 َيسُوْع 

مّتى 19: 13 - 23   
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»الَحقَّ اأقوُل َلكُم: َصْعٌب َعلى الَغِنيِّ اأْن 
 َواأقوُل َلكُم 

ماواِت. 24 يَْدُخَل َملَكوَت السَّ

يَْدُخَل  اأْن  الَجَمِل  َعلى  اأيَسُر  اإنَُّه  اأيضاً: 

في ثَْقِب اإبْرٍة ِمْن اأْن يَْدُخَل َغِنيٌّ َملَكوَت 

التَّلاميُذ كانوا  َسِمَع   حيَن 
اللِه.« 25

ا َوقالوا: »فََمْن يَْستَطيُع اأْن  َمْبهوتيَن ِجدًّ

يَْخلَُص؟« 26 نََظَر فيِهم يَسوُع َوقاَل َلُهم: 

»ِعْنَد البََشِر هذا َغيُر ُمْستَطاٍع َولِكْن ِعْنَد 
 حينَِئٍذ اأجاَب 

اللِه كُلُّ َشيٍء ُمْستَطاٌع.« 27

بُْطُرُس َوقاَل َلُه: »ها نَْحُن تََركْنا كُلَّ َشيٍء 

 قاَل 
َواأتَينا َوراَءَك، فَماذا يَكوُن َلنا؟« 28

َلُهم يَسوُع: »الَحقَّ اأقوُل َلكُم: اأنْتُم الَّذيَن 

الَجديِد حيَن  العاَلِم  َورائي، في  اأتَيتم 

َمْجِدِه  َعْرِش  َعلى  نْساِن  ال�إ ابُْن  يَْجِلُس 

َعَشَر  اثْني  َعلى  اأيضاً  اأنْتُم  َستَْجِلسوُن 

ال�ثْني  اإْسرائيَل  اأْسباِط  َوتَدينوَن  كُْرِسيًّا 

 َوكُلُّ اإنْساٍن يَْتُرُك بُيوتاً اأو اإْخَوةً 
َعَشَر. 29

ا اأو اأبْناًء اأو ُحقول�ً  اأو اأَخواٍت اأو اأباً اأو اأُمًّ

ِمْن اأْجِل اْسمي ِمئَة ِضْعٍف يَناُل، َويَِرُث 

لوَن  اأوَّ كَثيروَن   َولِكْن 
30 ال�أبَديََّة.  الَحياةَ 

ليَن. يَصيروَن اآِخريَن واأِخروَن اأوَّ

 20
ماواِت يُْشِبُه   »ِل�أنَّ َملَكوَت السَّ

َخَرَج َصباحاً  بَيٍت  َسيَِّد  َرُجلاً 

َمَع   َواتََّفَق 
ِلكَْرِمِه. 2 فََعلًَة  ِجَر  ِليَْستَاأْ

قاْل لََتلاميذو: »الَحّق اَقولْكْن َصْعْب يْدخْل 
 َواقولْكْن 

ماواْت. 24 َزنْگيْن َل َمَلكوت السَّ
َمْل يْدخْل ف خْرم اْبِرة مْن  زاِ: اَأْهَيْن للجَّ
25 التَّلاميْذ  اَلله.«  لََمَلكوت  يْدخْل  َزنْگيْن 
بوا ْكثير ْوقالوا: »َبقى  َوْقْت َل سْمعوا، ْتَعجَّ
ِفين  َطلَّْع  26 َيسُوْع  يْخَلْص؟«  يتِيْق  من 
ْوقالْلْن: »عْند النِّاْس هاي مُو يْنتاْق َعَليا. 
 هاك 

27 واِ.«  َعلى كْل شي  قادْر  اَلله  َبّس 
الَوْقْت َرْد بْطرس ْوقالْلو: »هاي نْحنِا َخلّينا 
كْل شي ْوجينا َخْلفْك. اَأيْش َبقى َت يكوْن 
نَصيْبنا؟« 28 َيسُوْع قالْلن: »الَحّق اَقولْكْن: 
الّْجديِدة  الّدنْيِا  َخْلفي، ف  َل جيتْن  اأنْتْن 
لََمْن يْقَعد اْبن الانْساْن َعلى َعْرْش َمْجدو، 
اْثناعْش كْرسي  َعلى  زاِ  انْتْن  تْقَعدون  َت 
وْتحِاْكمون اْسباْط َبني اْسرائِيل الاْثناعْش. 
 ْوكْل واِحْد يَخلّي بيوْت يا اإْخِوة يا َخواْت 

29

يا اَأْب يا اأْم يا َمَرة يا اولاْد يا ْحقوْل لَخاطر 
َحياة  ْويوَرْث  ميْة طاق  ياخْذ  َت  اْسمي، 
ل  َأَبديِّة. 30 َبّس ْكثيْر نِاس يكونوْن ف الاَوَّ الا
خر، ْوف الاآخر يسِيرون ف  آِ يسِيرون ف الا

ْل. الاَوَّ

َمَثل البْقَچچيِّة والَغْرْز

يْشَبه 20  ماواْت  السَّ َمَلكوت   »َبقى 
الّصبح  َطَلْع  َبيْت  َسّيد  انْساْن 
ّغيِلة   واتََّفْق َمع الشَّ

َت ياأّجْر َشّغيِلة لََغْرزو. 2

مّتى 19: 24 – 20: 2   
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َواأْرَسلَهم  اليَوِم  ديناٍر في  َعلى  الَفَعلِة 

الثّاِلثَِة  الّساَعِة   َوَخَرَج في 
3 كَْرِمِه.  اإلى 

بَّطاليَن.  الّسوِق  ِقياماً في  اآَخريَن  َوَراأى 

 َوقاَل َلُهم: ‘اْذَهبوا اأنْتُم اأيضاً اإلى الكَْرِم 
4

َوَخَرَج   فََذَهبوا. 
5 َساأُْعطيكُم.’  يَُحقُّ  َوما 

َوالّساِبَعِة  الّساِدَسِة  الّساَعِة  اأيضاً في 

 َونَْحَو الّساَعِة الحاِديََة 
َوفََعَل ِمْثَل ذِلَك. 6

َخَرَج َوَوَجَد اآَخريَن ِقياماً بَّطاليَن.  َعْشرةَ 

كُلَّ  ُهنا  اأنْتُم  قائموَن  ‘ِلماذا  َلُهم:  فَقاَل 

اأَحداً  ‘ِل�أنَّ  َلُه:   قالوا 
7 بَّطاليَن؟’  النَّهاِر 

اأنْتُم  ‘اْذَهبوا  َلُهم:  قاَل  ِجْرنا.’  يَْستَاأْ َلْم 

ُخذوَن.’  َستَاأْ يَُحقُّ  َوما  الكَْرِم  اإلى  اأيضاً 

الكَْرِم  الَمساُء قاَل صاحُب   َوحيَن صاَر 
8

ِلَوكيِلِه: ‘اْدُع الَفَعلَة َواأْعِطِهم اأْجَرُهم َوابَْداأْ 

 َواأتى َذوو 
ليَن.’ 9 آِخريَن َحّتى ال�أوَّ ِمَن ال�

ديناراً  َواأَخذوا  َعْشرةَ  الحاِديََة  الّساَعِة 

اأنَُّهم  َظّنوا  لوَن  ال�أوَّ اأتى   َوحيَن 
10 ديناراً. 

ُهم  ديناراً  ديناراً  واأَخذوا  اأكْثََر،  ُخذوَن  يَاأْ

روا َعلى َسيِِّد   َوحيَن اأَخذوا تََذمَّ
اأيضاً. 11

آِخروَن ساَعًة   َوقالوا: ‘هؤل�ِء ال�
البَيِت. 12

واِحَدةً َعِملوا َوساَويتَُهم َمَعنا نَْحُن الَّذيَن 

 َولِكنَُّه اأجاَب 
هُ.’ 13 َحَمْلنا ِثَقَل النَّهاِر َوَحرَّ

ل�  اأنا  ‘يا صاحبي،  ِمْنُهْم:  ِلواِحٍد  َوقاَل 

اأْظلُُمَك. اأَليَس َعلى ديناٍر اتَّفْقَت َمعي؟ 

اأْن  اأُريُد  اإنّي  َواْذَهْب.  َلَك  الَّذي   ُخِذ 
14

اأُْعطي هذا ال�أخيَر كَما اأْعطيتَُك. 15 اأْم ل� 

 ْوَطَلْع 
3 لََغْرزو.  ْوَبَعثْن  َيوميِّة،  دينار  َعلى 

ساَعة ثاثِة، َوارى َغيرْن ف الَعَرَصة قايميْن 
اأنْتْن زاِ   ْوقالْلْن: ‘رُوحوا 

عاْطليْن باْطليْن. 4
 هنِّا 

للَغْرز، ْوشي َل يحْق َت اْعطيكْن.’ 5
ْوساَعة  َطَلْع ساَعة ستِّة  ْورجْع  راحوا.  زاِ 
 وَحوالي 

6 ي.  الشِّ نَْفس  ْوَسوى  اْثناعش 
َغيرْن  َوارى  َطَلْع  َرْد  اْحداعْش،  ساَعة 
‘اَأيْش  ْوقالْلْن:  باْطلين.  قايميْن عاْطليْن 
قايميْن انْتْن طول الّْنهاْر عاْطليْن باْطليْن؟’ 
قالْلْن:  ْلنا.’  َشغَّ ما  ْد  اأحَّ َل  ‘مْن   قالولو: 

7

‘رُوحوا اأنْتْن زاِ للَغْرز، ْوشي َل يحّق لْكْن 
الَمسا،  َل صارْت   َوْقْت 

8 تاْخذوْن.’  َت 
ّغيِلة  صاحب الَغْرْز قاْل لََوكيلو: ‘سِيح الشَّ
واْعِطيْن َحّقْن، واْبدي مْن َهوْذ َل َجوا ف 
ْل.’  خْر واختْم ف َهوْك َل َجوا ف الاَوَّ آِ الا
َواَخذوا  اْحداْعْش   ْوَجوا َجماَعة ساَعة 

9

لانِيِّة، قالوا   ْوَوْقْت َل َجوا الاَوَّ
ديناْر ديناْر. 10

َبْلكي اأْكَثْر َت ياْخذوْن، َبْس هنِّا زاِ ديناْر 
ْتاَأْفاَأفوا  اَخذوا،  َل   َوْقْت 

11 اَأَخذوا.  ديناْر 
خراِنِيِّة  آِ  قالوا: ‘َهوك الا

َعلى َسّيد الَبيْت. 12
ساَعة وْحِدة اْشَتَغلوا، ْوساويتْن َمْعنا، نْحنِا 
ْلنا ثقل الّْنهار ْوَحّرو.’ 13 َبْس هّواِ َرْد  َل ْتَحمَّ
قاْل لواِحْد منّْن: ‘َسديقي، اَأنا مُو اْظلمْك. 
 خْذ شي َل 

مُو َعلى دينار اتََّفقْت َمعي؟ 14
لك ْورُوْح! اَأنا اَأريْد اَأْعطي هاْذ َل جا ف 
اَأَسي َف  َحّق  مالي   والّا 

15 ْمَقّدْك.  الاآخر 

مّتى 20: 3 - 15   
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ُهَو لي؟  ِبما  اأُريُد  اأْفَعَل ما  اأْن  يَُحقُّ لي 

 هكَذا 
16 ِل�أنّي صاِلٌح؟’  ِشّريَرةٌ  َعينُك  اأْم 

لوَن اآِخريَن،  ليَن وال�أوَّ آِخروَن اأوَّ سيَصيُر ال�

ُهُم  َوقَليلوَن  الَمْدُعّويَن كَثيروَن  ِل�أنَّ 

الُمْختاروَن.«

اإلى  يَْصَعَد  اأْن  َعتيداً  يَسوُع   َوكاَن 
17

َعَشَر  ال�ثْني  ِبتَلاميِذِه  فَانَْفَرَد  اأوُرَشليَم، 

نَْحُن   »ها 
َلُهم: 18 َوقاَل  الطَّريِق  في 

نْساِن  ال�إ َوابُْن  اأوُرَشليَم،  اإلى  صاِعدوَن 

يَُسلَُّم اإلى ِكباِر الكََهنَِة َوالكَتَبَِة فَيَْحكُموَن 

 َوَسيَُسلِّمونَه اإلى ال�أَُمِم 
َعلَيِه ِبالَموِت. 19

فَيَْستَْهِزئوَن ِبِه َويَْجِلدونَُه َويَْصِلبونَُه َوفي 

اليَوِم الثّاِلِث يَقوُم.«

َمَع  َزبَدي  ابْني  مُّ 
اأ اإَليِه  َدنَْت   حينَِئٍذ 

20

َشيئاً.  اإيّاهُ  َلُه ساِئلًة  َوَسَجَدْت  ابْنَيها 

قاَلْت:  تُريديَن؟«  لها: »ماذا   فَقاَل 
21

َعْن  واِحٌد  ابْناَي هذاِن،  يَْجِلَس  اأْن  »قُْل 
يَميِنَك َوواِحٌد َعْن يساِرَك في َملَكوِتك.« 

تَْعلَماِن  ل�  »اأنْتُما  َوقاَل:  يَسوُع  22 اأجاَب 

تَْشَربا  اأْن  اأتَْستَطيعاِن  تَْطلُباِن.  ماذا 

َواأْن  اأْشَرَب،  اأْن  َعتيٌد  اأنا  الَّتي  الكَاأَْس 

تَْعتَِمدا الَمْعموِديََّة الَّتي َساأْعتَِمُد؟« قال�: 

 قاَل َلُهما: »كَاأْسَي تَْشَرباِن 
»نَْستَطيُع.« 23

يِا،  َشّريَرة  َعينْك  والّا  اريْد؟  َل  مالي شي 
خراِنيِّة  آِ  كذاِ الا

مْن َل َطّيْب )صالح( اَنا؟’ 16
َبقى  اِْخراِنيِّة.  لانيِّة  والاَوَّ لانيِّة،  اَأوَّ يسِيرون 

ْكثيْر نِا المْدعّييْن وْقَليْل نِا المْختاريْن.«

َيسُوْع ثالْث َكرَّة يْتَنّبا َعلى َموتو

ْر َت يْطَلْع للقْدْس.  17 َيسُوْع كاْن ك ْتَحضَّ

الاْثناعْش َعلى خاْصَرة ف  َتلاميذو  َواَخْذ 
نْحناِ   »هاي طالْعيْن 

ْوقالْلْن: 18 الطَّريِق 
للقْدْس، واْبن الانْساْن َت يْتَسلَّْم َل ْگباريّة 
يْحكموْن  ْوَت  النّاموْس  وْمَعْلمين  الَكَهَنة 
ْوَت  للاَمم   ويَسلموُه 

بالَموْت. 19 َعَليو 
ْوثالْث  ْويْصلبوُه،  ويَقْرپچوُه  ِفيو  يْتَمهَزوْن 

َيوْم َت يقوْم.«

َطَلب اأم َيْعقوب ْويوَحنّا

اولاْد  اأمّ  لَعْندو  َقرَّبْت  الَوْقْت   هاك 
20

َزَبدي هيِّ ْوَولََدينا، ْوَسَجدْتلو ْوَطَلبْت منّو 
قالْت:  ْتريديْن؟«  »اَأيش   قالْلا: 

21 شي. 
َهوْذ واِحْد مْن  َولََديني  يْقَعدوْن  »َقوْل َت 
َيمينك ْوواِحْد مْن شمالْك َف َمَلكوتْك.« 
اَأيْش  تْعرفوْن  مُو  »اأنْتْن  قاْل:  َيسُوْع   َرْد 

22

تْطلبوْن. اأنْتن ْتتِيقوْن تْشَربوْن كاْس َل اَأنا َت 
ذوْن؟«  تْتَعمَّ ْذ  اْتَعمَّ َمْعمُوذيِّة َل  اشَرْب، يا 
 قالْلْن: »كاسي تْشَربون، 

قالولو: »نْتِيْق.« 23

مّتى 20: 16 - 23   
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اأّما  تَْعتَِمداِن.  اأْعتَِمُد  الَّتي  َوالَمْعموِديَُّة 

اأْن تَْجِلسا َعْن يَميني َوَعْن يَساري فَلَيَس 

ِمْن  َلُهم  اأُِعدَّ  ِللَّذيَن  اإلّ�  اأُْعِطَي  اأْن  لي 

َغِضبوا  الَعْشرةُ،  َسِمَع   حيَن 
24 اأبي.« 

َوقاَل  يَسوُع   فََدعاهم 
25 ال�أَخَويِن.  َعلى 

ُهم  عوِب  الشُّ ُرَؤساَء  اأنَّ  »تَْعِرفوَن  َلُهم: 

َعلَيِهم.  يَتََسلَّطوَن  َوُعَظماؤُهم  اأْسياُدُهم 

اأراَد  َمْن  َولِكْن  بَينَكُم،  يَكُْن هكَذا  26 ل� 

َلكُم  فَْليَكُْن  يَكوَن َعظيماً،  اأْن  فيكُم 

ل�ً،   َوَمْن اأراَد فيكُم اأْن يَكوَن اأوَّ
خاِدماً. 27

نْساِن   كَما اأنَّ ابَْن ال�إ
فَْليَكُْن َلكُم َعْبداً. 28

َويُْعِطَي نَْفَسُه  ِليَْخِدَم  ِليُْخَدَم بَْل  ِت  يَاأْ َلْم 

ِفْديًَة َعْن كَثيريَن.«

اأتى  اأريحا  ِمْن  يَسوُع  َخَرَج   َوحيَن 
29

 َواإذا اأْعَمياِن جاِلساِن 
َوراَءهُ َجْمٌع كَبيٌر. 30

َعلى جاِنِب الطَّريِق َوحيَن َسِمعا اأنَّ يَسوَع 

ابَْن  يا  َسيِّدي  يا  »اْرَحْمنا  َصَرخا:  عاِبٌر 

تَْنتَِهُرُهما  الُجموُع   َوكانَِت 
31 داووَد.« 

اأكْثََر  يَْصَرخاِن  فَكانا  ُهما  اأّما  ِليَْسكُتا. 

ابَْن  يا  َسيَِّدنا، ارحْمنا  قائلَيِن: »يا 

َوقاَل  َوَدعاُهما  يَسوُع   َوقاَم 
32 داووَد.« 

َلكُما؟«  اأْفَعَل  اأْن  تُريَداِن  »ماذا  َلُهما: 

 قالوا َلُه: »يا َسيَِّدنا، اأْن تَْنَفِتَح اأْعيُنُنا.« 
33

اأْعيُنَُهما  َوَلَمَس   فَتََحنََّن َعلَيِهما يَسوُع 
34

َوِللَوْقِت انَْفتََحْت اأْعيُنُُهما َوَذَهبا َوراَءهُ.

ذوْن، َبْس هاي َل  ْذ تْتَعمَّ ْوَمْعمُوذيِّة َل اْتَعمَّ
َت تْقَعدوْن مْن َيميني ْومْن شمالي، مُو لي 
رْتلْن مْن  يِا َت اْعِطيا، َبلِى لََهوْك َل ك ْتَحضَّ
 َوْقْت َل سْمعوا الَعَشَرة، غْضبوا 

اَأبوي.« 24
 قاْم َيسُوْع ساحن 

ين الاْثَنيْن. 25 َعلى َهالاَخَّ
نِا،  اْسيادْن  الاَمم  ُرَوسا  »تْعرفوْن  ْوقالْلْن: 
يسِيْر  َعَليْن. 26 لا كذاِ  يْتَسلَّطوْن  وْگباِريّتْن 
ْگبيْر،  يريْد مْنكن يكون  َل  َبلِى  َبيناْتكْن، 
يريْد مْنكن   ْوَل 

لْكْن خادْم. 27 َخلّي يسِير 
 َكما 

ْل، َخلّي يسِير لْكْن َعبْد. 28 يكون الاَوَّ
َبلِى َت  يْنخدْم،  الانْساْن، ما جا َت  اْبن 

يْخدم ْويْعطي نَْفسو فْديِة ْمَبدال ْكثيْر.«

َيسُوْع يْشفي اْثَنيْن َعمايِة َف اريحا

َطَلْع  اَريحا،  مْن  َيسُوْع  َطَلْع  َل   َوْقْت 
29

 والّا 
30 َطْلقاْت.  َطْلقاْت  ْكثيْر  نِاس  َخْلفو 

الطَّريِق.  َقراغ  َعلى  قِاْعديْن  َعمايِة  اْثَنيْن 
َبَدوا  فِايْت،  واِ  َيسُوْع  َل سْمعوا  ْوَوْقْت 
اإبْن  َسّيدي  »اْرَحْمنا  ويقولوْن:  يْزَعقوْن 
َت  َعَليْن  َزْعَوقوا  النِّاْس  31 لَّمات  داهوْد.« 
يْسكتوْن. َبْس هنِّا بالاَْكَثْر َبقى يَعلَّوْن َصوتْن 
ويقولوْن: »َسّيْدنا، اْرَحْمنا يا ابْن داهوْد.« 
 قاْم َيسُوْع ساْحن، ْوقاْل: »اَأيش ْتريدون 

32

ْتَفتَّْح  َت  »َسّيْدنا!   قالولو: 
33 لْكْن؟«  اََسي 

 وَحْن َقْلبو َعَلين، ْوَجْس َعيَنين، 
َعيَنينا.« 34

ْوَف ساعتا ْتَفتَّحوا َعيَنين، ْوراحوا َخْلفو.

مّتى 20: 24 - 34   
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 21
َواأتى  اأوُرَشليَم  اإلى  َدنا   َوحيَن 

اإلى بَيِت فاجي اإلى جاِنِب َجبَِل 

يتوِن، اأْرَسَل يَسوُع اثْنَيِن ِمْن تَلاميِذِه.  الزَّ

 َوقاَل َلُهما: »اْذَهبا اإلى هِذِه الَقْريَِة الَّتي 
2

َوَمَعها  َمْربوَطًة  اأتاناً  فَتَِجداِن  اأماَمكُما 

 َواإْن قاَل 
َجْحٌش. ُحّلاُهما َواأِْتياني ِبِهما. 3

بُّ ُمْحتاٌج  َلكُما اأَحٌد َشيئاً فَقول� َلُه: ‘الرَّ

ُهنا.«  اإلى  يُْرِسلُُهما  َوِللَوْقِت  اإَليِهما’ 

 َوهِذِه صاَرْت ِليَِتمَّ ما قيَل ِبالنَّبيِّ القاِئِل: 
4

 »قولوا ل�بْنِة ِصْهيَوَن: ‘ُهَوذا َمِلكُِك يَاأْتي 
5

اإَليِك ُمتَواِضعاً َوراِكباً َعلى اأتاٍن َوَجْحٍش 

َوَصنَعا  التِّْلميذاِن   َوَذَهَب 
6 اأتاٍن.’ «  ابِْن 

ِبال�أتاِن   َواأتَيا 
7 يَسوُع.  اأوصاُهما  كَما 

َوالَجْحِش َوَوَضعا ِثيابَُهما َعلى الَجْحِش 

الُجموِع   َواأْغلَُب 
8 يَسوُع.  َعلَيِه  َوَرِكَب 

كانوا يَْفُرشوَن ِثيابَُهم في الطَّريِق. َواآَخروَن 

ال�أْشجاِر  ِمَن  اأْغصاناً  يَْقَطعوَن  كانوا 

الَّذيَن   والُجموُع 
9 الطَّريِق.  َويَْرموَن في 

كانوا يَْذَهبوَن اأماَمُه َويَاأتوَن َوراَءهُ كانوا 

يَْصُرخوَن َويَقولوَن: »اأوَشْعنا ل�بِْن داووَد. 

اأوَشْعنا في   . بِّ الرَّ ِباْسِم  آتي  ال� ُمباَرٌك 

اأوُرَشليَم  اإلى  َدَخَل   َوحيَن 
10 ال�أعالي.« 

ِت الَمدينَُة كُلُّها َوكانوا يَقولوَن: »َمْن  اْرتَجَّ

يَقولوَن:   والُجموُع كانوا 
11 ُهَو هذا؟« 

ناِصَرِة  ِمْن  الَّذي  النَّبيُّ  يَسوُع  ُهَو  »هذا 
الَجليِل.«

 َوْقْت َل قرْب م القْدس ْوجا َل 21 
َجْنْب  َعلى  فاجي  َبيْت  ضِيَعة 
اْثَنيْن مْن  َبَعث  َيسُوْع  يتوْن،  الزَّ َجَبل 
 ْوقالْلْن: »رُوحوا لَلّضِيَعة هاي َل 

َتلاميذو 2
َمْربُوَطة  ْحماَرة  تَّرون  َت  ْوراساً  ْمقابْلكن، 
ْد  اأحَّ  ْوَل 

3 لي.  َجْحْش، حلّوا جبوا  ْوَمعا 
للرَّب،’  ‘يْلَزموْن  قولولو:  قالْكْن شي، 
 ْوهاي كلّتا 

لََهوْن.« 4 يْبَعْثْن  َت  ْوراساً 
َل  بالنَّبي  انْقاْل  َل  يتْم شي  صارْت َت 
 »قولوا لَبْنْت َصْهيوْن: ‘هاي َملْكِك 

قاْل: 5
ْوَجْحش  اآتان  َعلى  راِكْب  َوديْع  جِاييِك، 
ْوَسووا  التَّْلميَذيْن   وراحوا 

6 اآتاْن.’ «  ابْن 
الّْحماَرة   ْوجابوا 

7 َيسُوْع.  َوّصاهْن  َل  َكما 
ْحش،  الجَّ َع  َحويسْن  ْوَحطّوا  ْحش،  والجَّ
ْگبيِرة كاْن  نِاس   ولَّمة 

8 َيسُوْع.  ْوركب 
َغيرْن كاْن  الطَّريِْق.  َحويسْن ف  يْفرشوْن 
الّسَجْر، ويكّبوْن ف  م  يْقَطعوْن شيقاْن 
قّدامو  الّرايحيْن  النِّاْس   وَطْلقات 

9 الطَّريِْق. 
ويقولوْن:  يسِيحوْن  َخْلفو كاْن  والّجِاييْن 
»اأُوَشْعنا لابْن داهود! ْمباَرك الّجِايِي باْسم 
العِالِْية.«  ماوات  السَّ اأُوَشْعنا ف  الرَّْب. 
 ْوَوْقْت َل َدَخْل لَلقْدس، الَبَلْد كلّو انَْهز. 

10

 وَطْلقات 
هاْذ؟« 11 ْوكاْن يقولوْن: »مْن واِ 

النِّاْس كان يقولوْن: »هذا َيسُوع النَّبي َل 
ليْل.« مْن ناصَرة الجَّ

مّتى 21: 1 - 11   
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 َوَدَخَل يَسوُع اإلى َهيكَِل اللِه َواأْخَرَج 
12

كُلَّ الَّذيَن يَْبتاعوَن َويَبيعوَن في الَهيكَِل، 

ّرافيَن َوكَراسي باَعِة  َوقَلََّب طاِول�ِت الصَّ

‘بَيتي  »َمكْتوٌب:  َلُهم:   َوقاَل 
13 الَحماِم. 

لاِة يُْدعى َواأنْتُم َجَعْلتُموهُ َمغاَرةَ  بَيَت الصَّ

َدنا  الَهيكَِل   َوفي 
14 ُطُرٍق.’ «  قَّطاعي 

َراأى   حيَن 
15 َوَشفاُهم  َوُعْرٌج  ُعْمٌي  اإَليِه 

ِكباُر الكََهنَِة َوالَفّريسّيوَن الَعجاِئَب الَّتي 

يَْصُرخوَن في  الَّذيَن  َوال�أْطفاَل  َصنََع 

الَهيكَِل َويَقولوَن: »اأوَشْعنا ل�بِْن داووَد،« 

 َوقالوا َلُه: »اأتَْسَمُع ما يَقوُل 
اْمتََعظوا. 16

هؤل�ِء؟« قاَل َلُهم يَسوُع: »نََعْم! اأما قََراأْتُم 

َهيَّاأَْت  َوال�أول�ِد  ال�أْطفاِل  فَِم  ‘ِمْن   : قَطُّ

 َوتََركَهم َوَخَرَج ِمَن الَمدينَِة 
تَْسِبَحًة.’؟« 17

اإلى بَيِت َعْنيا َوباَت ُهناَك.

باِح حيَن َرَجَع اإلى الَمدينَِة   َوفي الصَّ
18

 َوَراأى َشَجَرةَ تيٍن في الطَّريِق َواأتى 
جاَع. 19

اإَليها فَلَْم يِجْد فيها َشيئاً اإلّ� اأوراقاً. َوقاَل 

اأَبَِد  اإلى  ِثماٌر  اأيضاً  فيِك  يَكُْن  »ل�  لها: 

الّتيِن  َشَجرةُ  يَِبَسْت  َوِللَوْقِت  آِبديَن.«  ال�

َوقالوا:  َوُذِهلوا  التَّلاميُذ   َوَراأى 
20 ِتْلَك. 

ِللَوْقِت؟«  الّتيِن  َشَجَرةُ  يَِبَسْت  »كَيَف 

َيسُوْع يَسّحت البّيِاعين م الَهيَكْل

ْوطِالَْع كْل  اَلله  لََهيَكل  َيسُوْع   ْوَدَخْل 
12

َهوْك َل كاْن يْشَتَروْن ويبِيعوْن ف الَهيَكل، 
بّيِاعين  ْوكراِسي  الّصّراِفين  ْوَقلَّْب طاولات 
‘َبيتي  واِ:  »َمْكتوْب   ْوقالْلْن: 

13 الَحماْم. 
يْتَسّمى، وانْتْن َسَويتنو ْمغارْة  لاة  َبيت الصَّ
 ْوف الَهيَكْل َقرَّبوا لَعْندو 

قطِّاعيْن طْرْق.’ « 14
اَروا  َل   َوْقْت 

15 ْوَشفاهْن.  ْوعْرجين  َعمايِة 
ْگباريّة الَكَهَنة والَفّريسيِّة َعجايْب َل يَسي، 
ويقولوْن  الَهيَكْل  يسِيحوْن ف  َل  واولاْد 
 وقالولو: 

»اأُوَشْعنا لابْن داهود،« انَْزَعجوا. 16
»تْسَمْع اَأيش يقولوْن َهوْذ؟« َيسُوْع قالْلْن: 
»َبلِى! اَأَبْد ما َقَريتْن نبّوة َل ْتقوْل: ‘مْن ثّم 
طِالَْعْت  ْرْت  َحضَّ والمْرضعيْن  الّْزغاْر  اولاد 
 وعافن ْوَطَلْع لََبّرات الَبَلْد لََبيْت 

َتْسبيْح’؟« 17
َعْنيا ْوباْت َهونَْك.

َيسُوْع ينَعل سَجرة تين

لَلَبَلْد،  راِجْع  َل كاْن  َوْقْت   والّصْبْح، 
18

 َوارى سَجرْة تيْن ف الطَّريِق، ْوجا 
جاْع. 19

لَعْندا، ْوما ارى ِفيا شي َغيْر َوَرق، ْوقالْلا: 
ْوراساً  للاََبد.«  َثَمْر  فيِك  يكوْن  َبق  »لا 
 َواَروا 

هاْك سَجرة التّيْن نْشفت ْوقْشفْت. 20
بوا ْوقالوا: »اأْشَوْن َف ساعتا  التَّلاميْذ وْتَعجَّ
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اأقوُل  »الَحقَّ  َلُهم:  َوقاَل  يَسوُع  21 اأجاَب 

َلكُم: اإْن يَِصْر فيكُم اإيماٌن َول� تَُشكّون، 

الّتيِن هِذِه  َشَجَرِة  اأْمَر  تَْصنَعوَن  فَلا 

فََحْسُب، بْل اإْن قُْلتم اأيضاً ِلهذا الَجبَِل: 

البَْحِر،’ فَسيَكوُن  َواْسُقْط في  ‘انْتَِقْل 

لاِة  تَْطلُبوَن في الصَّ  َوكُلُّ َشيٍء 
ذِلَك. 22

ُخذونَُه.« َواأنْتُم تؤِمنوَن، تَاأْ

 َوحيَن اأتى يَسوُع اإلى الَهيكَِل َدنا اإَليِه 
23

ْعِب َوُهَو يَُعلُِّم في  ِكباُر الكََهنِة َوُشيوُخ الشَّ

الَهيكَِل، َوقالوا َلُه: »ِباأيِّ ُسْلطاٍن تَْصنَُع 

ْلطاَن؟«  هِذِه ال�أُموَر َوَمْن اأْعطاَك هذا السُّ

اأيضاً  »واأنا  َلُهم:  َوقاَل  يَسوُع  24 اأجاَب 

َساأْساأُلكُم كَِلَمًة واِحَدةً. اإْن تَقولوا لي فَاأنا 

اأيضاً َساأقوُل َلكُم ِباأيِّ ُسْلطاٍن اأْصنَُع هِذِه 

 َمْعموِديَُّة يوَحّنا ِمْن اأيَن ِهَي؟ 
ال�أُموَر. 25

ماِء ِهَي اأْم ِمَن البََشِر؟« فَكانوا  اأِمَن السَّ

َويَقولوَن: »اإْن  اأنُْفِسِهم  يَتََفكَّروَن في 

ماِء’ فََسيَقوُل: ‘فَِلماذا َلْم  قُْلنا: ‘ِمَن السَّ

 َواإْن نَُقْل: ‘ِمَن البََشِر،’ فاإنَّنا 
قوهُ؟’ 26 تَُصدِّ

ْعَب. فَِعْنَد َجميِعِهم كَنَبيٍّ كاَن  نَخاُف الشَّ

يوَحّنا.« 27 اأجابوا َوقالوا َلُه: »ل� نَْعِرُف.« 

قاَل َلُهم يَسوُع: »َول� اأنا اأقوُل َلكُم ِباأيِّ 

ُسْلطاٍن اأْصنَُع هِذِه ال�أُموَر.

نْشفت ْوقْشفْت سَجرة التّيْن؟« 21 َيسُوْع َرْد 
َعَليْن قالْلن: »الَحّق اَقولْكن: يكوْن فيكْن 
اإيمان ْومُو تْتَشكَّكوْن، مُو َبْس هاي َمَسلْة 
سَجرة التّيْن َت ْتَسوْن، َبلِي حتّى َل قْلتْن 
َبْل هاذ: ‘انْقلع ْوَقْع ف الَبحْر،’ َت  َل َهالجَّ
لاة  الصَّ تْطلبوْن ف  َل   ْوكْل شي 

ْتسِيْر. 22
بايماْن َت ْتنالوْن.«

سْلَطة َيسُوْع

َقرَّبوا  لَلَهيَكْل،  َيسُوْع  َل جا   ْوَوْقْت 
23

ْعب، ْوهّواِ  لَعْندو ْگباريّة الَكَهَنة وْشيُوخة الشَّ
يَعلّم، ْوقالولو: »َف اَأينا سْلَطة ْتَسي َهوذ، 
لَطة؟« 24 َيسُوْع َرْد  ْومْن واِ َل كْلَعطاْك َهالسَّ
قالْلْن: »َوانا َت اْساَألكْن ُسؤاْل واِحْد. َل 
اَأَسي  اَأينا سْلَطة  جِاَوْبتنّي، َت اقولْكْن َف 
ما   َمْعموذيّْة يوَحنّا من اَيْن يِا؟ م السَّ

َهوْذ. 25
والّا م الَبَشْر؟« هنِّا اْفَتَكروا قالوا َف َقْلبْن: 
ما،’ َت يقولْنا: ‘َبقى لَيْش  »َل قْلنا: ‘م السَّ
 ْوَل قْلنا: ‘م الَبَشر،’ نْخاْف 

ْقتنو؟’ 26 ما َسدَّ
نَبي  المْلَتّميْن، مْن َل كلّْن َكما  مْن نِاس 
»مُو  ْوقالولو:   ْوَرّدوا 

27 يوَحنّا.«  عْندْن  واِ 
نْعرْف.« َيسُوْع قالْلْن: »َولا اَأنا اَأقولْكْن َف 

اَأينا سْلَطة اَأَسي َهوْذ.
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ابْناِن  َلُه  كاَن  َرُجٌل  تَْرتَاأوَن؟   »فَماذا 
28

‘ابْني،  َلُه:  َوقاَل  ِل  ال�أوَّ اإلى  َدنا  اثْناِن. 

 فَاأجاَب 
اْذَهِب اليَوَم َواْعَمْل في الكَْرِم.’ 29

َوقاَل: ‘ل� اأُريُد.’ َولِكنَُّه اأَخيراً نَِدَم َوَذَهَب. 

ذِلَك،  ِمْثَل  َلُه  َوقاَل  آَخِر  ال� اإلى   َوَدنا 
30

َوَلْم  َسيِّدي.’  يا  اأنا  ‘ها  َوقاَل:  فَاأجاَب 

َصنََع  ال�ثْنَيِن  ِمْن هذيِن   َمْن 
31 يَْذَهْب. 

ُل.«  ال�أوَّ »ذِلَك  َلُه:  قالوا  اأبيِه؟«  اإراَدةَ 

اإنَّ  َلكُم:  اأقوُل  »الَحقَّ  يَسوُع:  َلُهم  قاَل 

اإلى  يَْسِبقونَكم  واني  َوالزَّ الَعّشاريَن 

يوَحّنا  اإَليكُم  اأتى  32 ِل�أنَُّه  اللِه.  َملَكوِت 

والَعّشاروَن  قوهُ  تَُصدِّ َوَلْم  الِبرِّ  في طريِق 

َحّتى  فَاإنَّكَم  اأنْتُم  اأّما  قوهُ.  َصدَّ واني  َوالزَّ

قوهُ. حيَن َراأيتُم َلْم تَْنَدموا اأَخيراً ِلتُصدِّ

َسيَِّد  َرُجٌل كاَن  اآَخَر:  َمثَلاً   »اْسَمعوا 
33

َوَحَفَر  ِبِسياٍج  َواأحاَطُه  كَْرماً  َوَغَرَس  بَيٍت 

نَُه اإلى فََعلٍة  فيِه َمْعَصَرةً َوبَنى بُْرجاً َوَضمَّ

اأْرَسَل  الثِّماِر  َزَمُن  اأتى   َوحيَن 
34 َوسافَر. 

َعبيَدهُ اإلى الَفَعلِة ِليُرِسلوا اإَليِه ِمْن ِثماِر 

 فَاأْمَسَك الَفَعلَُة بََعِبيَِدِه َوَضَربوا 
الكَْرِم. 35

َمْن َضَربوا َوَرَجموا َمْن َرَجموا َوقَتَلوا َمْن 

 َواأْرَسَل اأيضاً َعبيداً اآَخريَن اأكْثََر 
قَتَلوا. 36

الطّاَعة

 »اَأيْش رايكْن؟ واِحْد رّجاْل كاْن عْندو 
28

‘اْبني،  ْوقالْلو:  ل  الاَوَّ لَعْند  َقرَّْب  َولََديْن. 
 وَرْد قالْلو: 

رُوح الَيوْم اْشتغْل ف الَغْرْز.’ 29
م ْوراْح.  ‘ما لي خْلْق.’ َبْس ف الاآخر ْتَندَّ
ْوقالْلو كذاِ. جِاَوبو  اللاخ  لَعْند   ْوَقرَّْب 

30

 مْن واِ 
ْوقالْلو: ‘حاضْر َسّيدي.’ ْوما راْح. 31

مْن َهالاْثَنيْن َل َسوى اإرادْة اَأبوُه؟« قالولو: 
لاني.« َيسُوْع قالْلن: »الَحّق اَقولْكْن:  »الاَوَّ
رايب والّزانْياْت يْسبقوكْن  َهوْذ َل يلّمون الضَّ
 مْن َل جا لَعْنْدكْن يوَحنّا 

لََمَلكوت اَلله، 32
َل  َهوْذ  َبْس  قتنو.  َسدَّ ْوما  البر،  َطريِق  َف 
َبّس  قوُه.  َسدَّ والّزانْياْت  رايْب  الضَّ يلّمون 
متْن ف الاآخْر  انْتن، ْولا َبعْد َل اَريتن، ْتَندَّ

ْواآَمْنتْن ِفيو.

َمَثل البْقَچچيِّة المجرمين القاْتلين

 »اْسَمعوا َمَثْل لخ: انْساْن َسّيْد َبيْت َغَرْز 
33

َغْرز ْوَسيَّْج َحولو ْوَحَفْر ِفيو َمْعَصَرة ْوَبنى ِفيو 
َبَلْد.  لََغيْر  ْوراْح  بْقَچچيِّة  َل  ْوَسلَّمو  بْرج، 
َعبيدو  َبَعْث  الثََّمْر،   ْولََمْن صاْر موسم 

34

الَغْرْز.  َثَمْر  يْبَعثولو مْن  البْقَچچيِّة َت  لَعْند 
 والبْقَچچيِّة مْسكوا َعبيدو، واِحْد َضَربوُه 

35

 ْورجْع َكْرة 
ْوواِحْد َرَجموُه ْوواِحْد َقَتلوُه. 36
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ِبِهم.  َصنَعوا  ذِلَك  َوِمْثَل  ليَن،  ال�أوَّ ِمَن 

37 اأَخيراً اأْرَسَل اإَليِهم ابْنَُه قائلاً: ‘َعساُهم 

فاإْذ  الَفَعلَُة  38 اأّما  ابْني.’  ِمِن  يَْستَحوَن 

ُهَو  بَينَهم: ‘هذا  فيما  قالوا  ال�بَْن  َراأوا 

ُخْذ ميراثَُه.’  َونَاأْ نَْقتُْلُه  َهلُّموا  الواِرُث. 

الكَْرِم  خاِرَج  َواأْخَرجوهُ  ِبِه   َواأْمَسكوا 
39

َوقَتَلوهُ. 40 اإذاً حيَن يَاأْتي َسيُِّد الكَْرِم ماذا 

 قالوا َلُه: »َشرَّ 
يَْصنَُع ِبالَفَعلَِة هؤل�ِء؟« 41

ُن الكَْرَم ِلَفَعلٍَة  ِفْعلٍة. يُْهِلُك هؤل�ِء َويَُضمِّ

 قاَل 
اآَخريَن يُْعطونَُه الثِّماَر في َزَمِنها.« 42

َلُهم يَسوُع: »اأما قََراأْتُم قَطُّ في الِكتاِب: 

الَّذي  ُهَو  البَّناؤوَن  َرَذَلُه  الَّذي  ‘الَحَجُر 

صاَر ِلَراأِْس الّزاِويَِة. ِمْن ِعْنِد الّربِّ كاَن 

هِذا َوُهَو اأُْعجوبٌَة في ُعيوِننا’ 43 ِلهذا اأقوُل 

َلكُم: َسيُْنتََزُع ِمْنكُم َملَكوُت اللِه َويُْعطى 

 َوَمْن َسَقَط َعلى 
ِلَشْعٍب يَْصنَُع ِثماَرهُ. 44

يَْسُقُط  َمْن  َوكُلُّ  ُض،  يَتََرضَّ الَحَجِر  هذا 

 َوحيَن َسِمَع ِكباُر 
الَحَجُر َعلَيِه يَْذروهُ.« 45

اأنَُّه  َعِلموا  اأْمثاَلُه  َوالَفّريسّيوَن  الكََهنَِة 

 َواأرادوا اأْن يُمِسكوهُ َوخافوا 
َعْنُهم قاَل. 46

ِمَن الَجْمِع ِل�أنَُّه كَنَبيٍّ كاَن ِعْنَدُهم.

 22
ِباأْمثاٍل  اأيضاً يَسوُع   َواأجاَب 

 »يَُشبَُّه َملَكوُت 
َوقاَل: 2

ماواِت ِبَرُجٍل َصنََع َوليَمَة ُعْرٍس ِل�بِْنِه.  السَّ

اإلى  الَمْدُعّويَن  ِليَْدعوا  َعبيَدهُ   َواأْرَسَل 
3

 ثمَّ 
4 توا.  يَاأْ اأْن  يُريدوا  فَلَْم  الُعْرِس  َوليَمِة 

لانيِّة. ْونَفس  لْخ َبَعْث َعبيْد َغيرْن اأْكَثْر م الاَوَّ
اْبنو.  َبَعْثلن  37 اآِخْر شي  ِفيْن.  َسَووا  ي  الشِّ
38 َبّس  اْبني.’  مْن  يْسَتَحوْن  ‘يْمكْن  قاْل: 
البْقَچچيِّة َوْقْت َل اَروا الابْن قالوا لََبْعضْن: 
‘هذا واِ الواِرْث. َتعوا نْقتلو ْوناخْذ َوراَثتو.’ 
ْوَقَتلوُه.  الَغْرز  َبّرات  َل  طِالَعوُه   ومْسكوا 

39

40 َبقى َل جا صاحب الَغْرْز اَأيْش َت يَسي 

 قالولو: »يا َويْل يا َويْل! 
َفوك البْقَچچيِّة؟« 41

َغيرْن  لَبْقَچچيِّة  الَغْرْز  ويَسلّم  يَتوبلْن،  َت 
يْعَطوُه الثََّمْر َف موسمو.« 42 َيسُوْع قالْلْن: 
نبّوْة َل ْتقوْل:  الّْكتِاْب  َقَريتْن ف  »اَأَبْد ما 
‘َحَجرة َل ما َوَقعْت َف َعْقل المْعمارچيِّة 
الرَّْب  القْرنيِّة؟ مْن عْند  لَراس  هيِّ صارْت 
كانْت هاي، ْوَعجيِبة يِا َف َعيَنينا’. 43 َبقى 
مْنكن  يْناأخْذ  َت  اَلله  َمَلكوت  اَأقولْكْن: 
 ْومْن َل يَقْع َعلى 

ة ْتَسي َثَمرو. 44 َأمِّ ْويْنَعطى لا
َهالَحَجَرة يْتَرْضَرْض. َواينا َل تَقْع هيِّ َعَليو 
 َوْقْت َل سْمعوا ْگباريّة الَكَهَنة 

َت تْذِريو. 45
 ْورادوا 

والَفّريسيِّة اْمثالو، َعَرفوا َعَليْن قاْل. 46
المْلَتّميْن،  نِاس  مْن  َبْس خافوا  يْمسكوُه، 

مْن َل َكما نَبي كاْن عْندْن.

 وَرْد َيسُوْع يْحكي باْمثال، قاْل: 22 
ْتَشبَّْه  ماوات  السَّ  »َمَلكوت 

2

 ْوَبَعث 
3 لاْبنو.  َعْرْس  َحْفلة  لََملْك َسوى 

لََحْفلة  المْدعّييْن  َعبيدو َت يسِيحون 
 رجْع َبَعْث 

العْرْس، َبْس ما رادوا يَجوْن. 4
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‘قولوا  َوقاَل:  اأيضاً  اآَخريَن  َعبيداً  اأْرَسَل 

َوثيراني  ُمَعدٌّ  َغدائي  ُهَوذا  للَمْدُعّويَن: 

 . ُمَعدٌّ َوكُلُّ َشيٍء  َمْذبوَحٌة  َوفَطاِئمي 

 َولِكنَّهم 
5 الُعْرِس.’  َوليَمِة  اإلى  تَعاَلوا 

تَهاَونوا َوَذَهبوا، هذا اإلى َحْقِلِه َوذاَك اإلى 

روا   َوالباقي اأْمَسكوا َعبيَدهُ َوَحقَّ
ِتجارِتِه. 6

 حيَن َسِمَع الَمِلُك َغِضَب َواأْرَسَل 
َوقَتَلوا. 7

َومدينَتَُهم  الَقتَلََة هؤل�ِء  فََقتََل  ُجنوَدهُ 

ِلَعِبيَِدِه: ‘َوليَمُة   حينَِئٍذ قاَل 
اأْحَرَق. 8

الَمْدُعّووَن  َواأّما هؤل�ِء  ةٌ  ُمَعدَّ الُعْرِس 

اإذاً   فَاْذَهبوا 
9 ُمْستَِحّقيَن.  يَكونوا  فَلَْم 

تَِجدونَُه  َمْن  َوكُلُّ  ُرِق،  الطُّ َمفارِق  اإلى 

 َوَخَرَج 
10 الُعْرِس.’  َوليَمِة  اإلى  اْدعوهُ 

كُلَّ  َوَجَمعوا  ُرِق،  الطُّ اإلى  الَعبيُد هؤل�ِء 

َمْن َوَجدوهُ، طاِلحيَن َوصاِلحيَن، َواْمتَلاأَ 

 َوَدَخَل 
11 ُمتَِّكئيَن.  الُعْرِس  َوليَمِة  بَيُت 

ُهناَك  َوَراأى  الُمتَّكئيَن،  ِليَرى  الَمِلُك 

الُعْرِس.  َوليَمِة  اأْلِبَسَة  ل�ِبٍس  َغيَر  َرُجلاً 

اإلى  َدَخْلَت  كَيَف  َلُه: ‘َصديقي،   قاَل 
12

ُهنا َوِثياُب الُعْرِس َليَس َلَك؟’ فََسكََت. 

 حينَِئٍذ قاَل الَمِلُك ِللَخَدِم: ‘اْربُطوا يََديِه 
13

ْلَمِة الخاِرِجيَِّة.  َوِرْجلَيِه َواأْخَرجوهُ اإلى الظُّ

ال�أْسناِن.’  َوَصريُف  البُكاُء  يَكوُن  ُهناَك 

14 اإذاً كَثيروَن ُهم الَمْدُعّووَن َوقَليلوَن ُهم 

الُمْختاروَن.«

ْكوا  للمْدعّيين:  ‘قولوا  ْوقاْل:  َغيرن  َعبيْد 
َغداتي حاْضَرة، ثوراِني ْوَفطايمي انَْذَبحوا، 
ْوكْل شي حاضْر، َتعوا للعْرْس.’ 5 َبْس هنِّا 
والْلاْخ  لََبْقچتو،  واِحْد  ْوراحوا،  اْسَتَخّفوا 
الَملْك  َعبيد   والباقي مْسكوا 

6 لَتجارتو، 
الَملْك،  َل سمع   َوْقْت 

7 ْوَقَتلوا.  وْتَمْهَزوا 
غضب ْوَبَعث َعْسَكرو ْوَتوَبْل َهوك القاْتلين 
لََعبيدو:  قاْل  الَوْقْت   هاك 

8 َبَلدْن.  ْوَحَرْق 
‘العْرْس حاضْر واِ، ْوَهوْك َل كانوا مْدعّييْن 
لَروس  رُوحوا  9 َبقى  مْستِاهليْن كانوا.  مُو 
للعْرْس.’  تَروْن سِيحوا  َل  َواينا  الطّْرْق، 
ْولَّموا كْل  للطّْرق،  الَعبيْد  َهوك   ْوَطَلعوا 

10

َبيت  وانَْتلى  ْوصالْحيْن،  طالْحين  اَروا،  َل 
الَملْك   وَدَخل 

مْنتْكييْن مْدعّييْن. 11 العْرْس 
َت يّرى المْنتْكيين المْدعّييْن، َوارى َهونَْك 
 قالْلو: 

12 العْرْس.  َحويس  لِابْس  مُو  َزلَِمة 
‘َسديقي، اأْشَوْن َدَخْلْت لََهوْن، َبلا َحويس 
 هاك 

13 لْسِانو.  انَْعَقد  هّواِ  َبْس  العْرْس؟’ 
الَوْقْت الَملْك قاْل للخّداِميْن: ‘َشّددوا ايَديو 
واْجَريو ْوطِالْعوُه للعْتِمة البّرانيِّة. َهونَْك َت 
 مْن َل ْكثيْر 

يكون البكا ْوَسّك الاْضراْس.’ 14
نِا المْدعّييْن، وْقَليْل نِا المْختاريْن.

مّتى 22: 5 - 14   
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َوتَشاَوروا  الَفّريسّيوَن  َذَهَب   حينَِئٍذ 
15

اإَليِه   َواأْرَسلوا 
ِبكَِلَمٍة. 16 ِليَْصطادوهُ 

َلُه:  َوقالوا  الهيرودوسّييَن  َمَع  تَلاميَذهم 

اللِه  َوَطريَق  ُمِحقٌّ  اأنََّك  نَْعلَُم  ُمَعلُِّم،  »يا 
ل�  ِل�أنََّك  ِباأَحٍد،  تُبالي  َول�  تَُعلُِّم،  ِبالَحقِّ 

 فُقْل َلنا اإذاً: كَيَف تَرى؟ 
تُحابي الُوجوهَ. 17

اأيَجوُز اأْن نُْعِطَي َضريبََة َراأٍْس ِلَقيَصَر اأْم 

فَقاَل:  ُهم  َشرَّ َعَرَف  يَسوَع  18 لِكنَّ  ل�؟« 

19 اأروني  ُمراؤوَن؟  يا  بونَني  تَُجرِّ »ِلماذا 
موا َلُه ديناراً.  اأِس.« فََقدَّ ديناَر َضريبَِة الرَّ

َمْن هِذِه  »صوَرةُ  يَسوُع:  َلُهم   فَقاَل 
20

قاَل  »ِلَقيَصَر.«   قالوا: 
21 َوالِكتابَُة؟« 

َوما  ِلَقيَصَر  ِلَقيَصَر  ما  اإذاً  َلُهم: »اأْعطوا 

بوا َوتََركوهُ   َوحيَن َسِمعوا تََعجَّ
ِللَه ِللِه.« 22

َوَذَهبوا.

َصّدوقّيوَن  اإَليِه  َدنا  اليَوِم  ذِلَك   في 
23

ِللاأْمواِت.  ِقيامَة  ل�  القائلين:  ِمَن  َوُهم 

 قائليَن: »يا ُمَعلُِّم، موسى قاَل 
َوَساألوهُ: 24

ُخْذ  لنا: ‘اإْن يَُمْت اأَحٌد َوَليَس َلُه اأبْناٌء فَْليَاأْ

 َوكاَن 
اأخوهُ اْمَراأتَُه َوْليُِقْم نَْسلاً ِل�أخيِه.’ 25

اْمَراأةً  اتََّخَذ  ُل  ال�أوَّ اإْخَوٍة.  َسْبَعُة  ِعْنَدنا 

َوماَت. واإْذ َلْم يَكُْن َلُه اأبْناٌء، تََرَك اْمَراأتَُه 

َضريبة َقيَصر

واْشتاروا  الَفّريسيِّة  راحوا  الَوْقْت   هاك 
15

كْلِمة.  اأْشَوْن َت يصيدوُه ف  َبْعضْن  َف 
َجماَعْة  مْن  نِاْس  َمْع  َتلاميذْن   ْوَبَعثولو 

16

هيرُودس، ْوقالولو: »ْمَعلّْم! نْحنِا نْعرْف َزلَِمة 
َحّقاني اأنَْت، ْوبالَحْق ْتَعلّْم َطريِق اَلله، ْومُو 
ْد، مْن َل مُو تْتَملَّْق لانْساْن مْن  يهّمْك اأحَّ
َل كان يكوْن. 17 َبقى قل لْنا: اَأيْش رايْك؟ 
لا؟«  والّا  لََقيَصر  َضريِبة  نْدَفْع  واِ  َحلاْل 
18 َيسُوْع َعَرْف َشّرن، ْوقاْل: »لَيْش ْتَجْربوني 

ريِبة.« قاموا   َورَّوني دينار الضَّ
يا ْمناْفقيْن؟ 19

 ْوقالْلْن َيسُوْع: »صُورْة مْن 
جابولو ديناْر. 20

»لََقيَصر.«   قالولو: 
21 ْوَهالّْكتِابة؟«  يِا هاي 

قالْلْن: »اْعَطوا َبقى شي لَّواِ لََقيَصْر لََقيَصْر، 
 َوْقْت َل سْمعوا، 

ْوشي لَّواِ َلالله َلالله.« 22
اَأَروا الَعَجْب. ْوَخلَّوُه ْوراحوا.

قيِامة الَميتيْن

دوِقيِّة ل  الصَّ م  نِاْس  َجوُه  الَيوْم   هاك 
23

ْوَساَألوُه،  َميتين.  ْقيِامْة  يقولون: ما في 
ماْت  ‘َل  قالْنا:  »ْمَعلّْم! موسى   قالولو: 

24

َمَرتو  ياخْذ  اَأخوُه  لازم  َخلَّْف،  ْوما  رّجال 
ْويجيب منّا نَسْل لاخوُه.’ 25 َبقى كاْن في 
ْومات،  َمَرة  اَأَخْذ  ْل  الاَوَّ اْخِوة،  َسْبع  عنّا 
ْومْن َل ما كاْن لُه اولاْد َخلّى َمَرتو لاخوُه. 

مّتى 22: 15 - 25   
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َوالثّاِلُث  اأيضاً  الثّاني   َوكذِلَك 
26 ِل�أخيِه. 

 ، الكُلِّ اآِخِر   َوفي 
27 الّساِبِع.  َحّتى  اأيضاً 

 في الِقياَمِة اإذاً ِلَمْن 
ماتَِت الَمْراأةُ اأيضاً. 28

ْبَعِة َستَصيُر اْمَراأةً َوالَجميُع  ِمْن هؤل�ِء السَّ

قَِد اتَّخذوها؟« 29 اأجاَب يَسوُع َوقاَل َلُهم: 

ةَ  »تَِضّلوَن ِل�أنَّكُم ل� تَْعِرفوَن الكُتَُب َول� قُوَّ
 فَفي ِقيامِة ال�أْمواِت ل� يَتَِّخذوَن 

اللِه. 30

َولِكْن  ِلِرجاٍل،  يَِصْرَن  النِّساُء  َول�  ِنساًء 

ماِء ُهم. 31 اأّما َعْن  كََملاِئكِة اللِه في السَّ

ِقيامِة ال�أْمواِت، اأفَما قََراأْتُم ما قيَل َلكُم 

 ‘اأنا ُهَو اإلُه اإبْراهيَم 
ِمَن اللِه الَّذي قاَل: 32

َليَس  فَاللُه  يَْعقوَب.’  َواإلُه  اإْسحَق  َواإلُه 

 َوحيَن َسِمَع 
اإلَه اأْمواٍت بَْل اإلُه اأْحياٍء.« 33

الُجموُع َمْبهوتيَن كانوا ِمْن تَْعليِمِه.

اأْفَحَم  اأنَُّه  الَفّريسّيوَن  َسِمَع   َوحيَن 
34

َلُه   َوَساأ
35 َمعاً.  اْجتََمعوا  ّدوقّييَن،  الصَّ

باً  ُمَجرِّ الّناموِس  ِمْنُهْم عاِلٌم في  واِحٌد 

َوِصيٍَّة في  اأْعَظُم  ما  ُمَعلُِّم،   »يا 
36 اإيّاهُ: 

» ‘اأِحبَّ  يَسوُع:  َلُه   فَقاَل 
37 الّناموِس؟« 

نَْفِسَك  َوكُلِّ  قلِبَك  كُلِّ  ِمْن  اإلَهَك  بَّ  الرَّ

ِهَي   هِذِه 
38 ِفكِْرَك.’  َوكُلِّ  ِتَك  قُوَّ َوكُلِّ 

 َوالثّاِنيَُة 
39 َوال�أولى.  الَعظيَمُة  الوصيَُّة 

كنَْفِسَك.’  قَريبََك  ‘اأِحبَّ  تُْشِبُهها:  الَّتي 

تَتَعلَُّق  ال�ثْنَتَيِن  الَوِصيَّتَين  40 ِبهاتَيِن 

الّتوراةُ َوال�أنِْبياُء.«

ي الثّالث،   ْوكذاِ زاِ هاك الثِّاني، ونَْفس الشِّ
26

 واآِخر الكْل، هاك الَمَرة 
ْودي َل َسْبعتْن. 27

زاِ ماتْت. 28 َبقى ف الّْقيِاِمة لاَينا مْن َهوذ 
اَأَخذووا؟«  ْوكلّْن  َمَرة،  ْتسِيْر  بَعة َت  السَّ
انْتْن،  »ضايعين  قالْلْن:  َعَليْن  َرْد  29 َيسُوْع 

اَلله.  قّوة  ْولا  الّْكتِاب  تْعرفون  مُو  َل  مْن 
نْسوان،  ياْخذوْن  مُو  الَميتيْن  قيِامة   ف 

30

َكما  َبلِى  لْرجِاْل،  يسِيروْن  النّْسوان  ْولا 
 ْوَعلى قيِامة 

ما نِا. 31 َملايكة اَلله َل ف السَّ
الَميتيْن، ما َقَريتْن شي َل انْقالْكن من اَلله 
 ‘اَأنا واِ اإله اْبراهيم ْواإله اْسحاق 

َل يقوْل: 32
واِ،  َميتيْن  اإله  مُو  اَألله  َبقى  َيْعقوْب؟’  ْواإلْه 
 َوْقْت َل سْمعوا لَّمات 

َبلِى اإلْه َطيبيْن.« 33
النِّاْس، اَأَروا الَعَجْب ف َتْعليمو.

َوْقْت َل سْمعوا َسكَّت  34 الَفّريسيِّة 

 ْوَساَألو 
35 َبْعضْن،  َمْع  اْجَتَمعوا  دوِقيِّة،  الصَّ

واِحْد منّْن، عالْم ف النّاموْس َت يَجّربو، 
 »ْمَعلّْم! اَأينا َوصيِّة يِا اَأْگَبْر شي ف 

قالْلو: 36
الرَّْب  » ‘حّب  قالْلو:  37 َيسُوْع  النّاموْس؟« 
ْوكْل  نَْفسك  ْوكْل  َقْلبك  مْن كْل  اإلهْك 
الَوصيِّة  يِا   هاي 

38 فْكرْك.’  ْوكْل  قّوتك 
 والثِّانِية َل تْشَبها: 

ْل َوصيِّة. 39 الَعظيِمة ْواأوَّ
نَْفسْك.’ 40 بَهوذ  َقرايبْك َكما  ‘حْب 

الَوصيَتين الّثْنَتيْن تْتَعلَّق التَّوراة والاَنِْبيا.«

مّتى 22: 26 - 40   
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ُمْجتَِمعيَن،  الَفّريسّيوَن   َوحيَن كاَن 
41

تَقولوَن  »ماذا   َوقاَل: 
42 يَسوُع،  َساأَلهم 

َلُه:  قالوا  ُهَو؟«  َمْن  ابُْن  الَمسيِح:  َعِن 

 قاَل َلُهم: »فَكَيَف يْدعوهُ 
»ابُْن داووَد.« 43

 ‘قاَل 
ِل�أنَُّه يَقوُل: 44 ِبالّروِح ‘ربًّا’؟  داووُد 

ِل�أَضَع  يَميني  َعْن  »اجِلْس  ِلَربّي:  بُّ  الرَّ

اإْن كاَن  اأْعداَءَك تَْحَت قََدَميَك.« ’ 45 اإذاً 

داووُد يْدعوهُ ‘َربًّا،’ فَكَيَف يَكوُن ابْنَُه؟« 

 َواأَحٌد ما اْستَطاَع اأْن يُْعِطيَُه َجواباً، َواأَحٌد 
46

اأ اأيضاً ِمْن ذِلَك اليَوِم اأْن يََساأَلُه. ما تََجرَّ

 23
 حينَِئٍذ تَكَلََّم يَسوُع َمَع الُجموِع 

َلُهم:   َوقاَل 
تَلاميِذِه. 2 َوَمَع 

الكَتَبَُة  َجلََس  »على كُْرسيِّ موسى 
َوالَفّريسّيوَن. 3 ِلذا كُلُّ َشيٍء يَقولوَن َلكُم 

اأْن تَْحَفظوا، فَاْحَفظوهُ، َولِكْن كَاأْفعاِلهم 

يَْفَعلوَن.  َول�  يَقولوَن  ِل�أنَُّهم  تَْفَعلوا  ل� 

الَحْمِل  َصْعبََة  ثَقيلًَة  اأْحمال�ً   َويَْحِزموَن 
4

ُهم  اأّما  الّناِس.  اأكْتاِف  َعلى  َويََضعونَها 

 َوكُلُّ اأْعماِلِهم 
فَِباإْصِبِعهم ل� يَْلِمسونَها. 5

ضوَن  يَْعَملونَها ِلتَْنُظَرُهم الّناُس، ِل�أنَُّهم يَُعرِّ

اأْرِديَِتِهم.  اأْهداَب  َويُطيلوَن  َعصائبَُهم 

الَول�ِئم  الُمتَّكاآِت في  َراأَْس   َويُِحّبوَن 
6

الَمسيْح وداهوْد

 َوْقْت َل كانوا الَفّريسيِّة مْجتْمعيْن َساَألْن 
41

 ْوقاْل: »اَأيش ْتقولوْن َع الَمسيْح، 
َيسُوْع، 42

قالولو: »اإبْن داهوْد.«  واِ؟«  ابْن مْن 
 قالْلْن: »َواْشَوْن َبقى داهوْد بالّرُوْح يَسّميو 

43

 ‘الرَّْب قاْل لََربّي: 
‘َرْب’؟ مْن َل يقوْل: 44

»اْقَعْد َعلى َيميني َت احْط َعْدوانْك َدوِسة 
َتْحت اْجَريْك« ’؟ 45 َبقى َل داهود يَسّميو 
 ْولا واِحْد منّْن تاْق 

َرْب، اأْشَون اْبنو واِ؟« 46
ْد َكْرة لخ اْسَتْرجى  يْعِطيو َجواب. ْولا اأحَّ

مناك الَيوْم يْساَألو ُسؤاْل َت يجِادلو.

بالْكْن وايّاكْن مْن ْمَعْلمين النّاموْس والَفّريسيِّة

َمْع 23  َيسُوْع َحكى  الَوْقْت،   هاك 
َتلاميذو،  ْوَمْع  النِّاس  لَّمات 
 ْوقالْلْن: »َعلى كْرسي موسى قْعدوا ْمَعْلمين 

2

َل  3 َبقى كْل شي  والَفّريسيِّة.  النّاموْس 
يقولولْكْن َت تْحَفظون اْحَفظوا واْفَعلوا، َبْس 
َكما اْفعالْن لا تْفَعلوْن، مْن َل يقولون ْومُو 
ويحطّوْن  َثقيِلة  اْحماْل  4 يشّدون  يْفَعلوْن. 
َعلى اْكتاف النِّاْس، َبْس هنِّا باْصباعتْن مُو 
 ْوكّل اْعمالْن يْعَملووا َت 

يريدون يدقّووا. 5
يَروون النِّاْس: يَعْرضوْن َتعويذاتن ويَطولوْن 
يْنَتَكوْن ف   ويحّبون 

6 ْزبوناتْن.  شراِشيب 
القّداِميِّة  ْوكراِسي  الَعشاوات،  الّسدْر ف 
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 َوالتَّحيََّة 
7 الَمجاِمِع،  الَمقاِعِد في  َوَراأَْس 

ِمَن  َمْدُعّويَن  يَكونوا  َواأْن  ال�أْسواِق،  في 

تُْدَعوا  اأنْتُم فَلا  الّناِس ب ‘رابي.’ 8 اأّما 

ب ‘رابي،’ ِل�أنَّ راِبيَكم واِحٌد َواأنْتُم َجميعاً 

 َواأباً في ال�أْرِض ل� تَْدعوا َلكُم، 
اإْخَوةٌ. 9

ماواِت.  السَّ الَّذي في  واِحٌد  اأباكُم  ِل�أنَّ 

 َول� تُْدَعوا ُمَدبِّريَن، ِل�أنَُّه واِحٌد ُمَدبُِّركم 
10

 َوذاَك الَّذي ُهَو َعظيٌم فيكم، 
الَمسيُح. 11

نَْفَسُه  يرفَْع   فََمْن 
12 َلكُم خاِدماً.  ليكُْن 

يُْخَفْض، َوَمْن يَْخِفْض نَْفَسُه، يُرفَْع.

َوالَفّريسّيوَن  الكَتَبَُة  اأيُّها  َلكُم   »َويٌل 
13

ال�أرامِل  بُيوَت  تَاأْكُلوَن  ِل�أنَّكُم  الُمراؤون، 

 َويٌل َلكُم اأيُّها 
ِة اإطاَلِة َصلواِتكم. 14 ِبُحجَّ

ِل�أنَّكُم  الُمراؤوَن،  َوالَفّريسّيوَن  الكَتَبَُة 

بَني  اأماَم  ماواِت  السَّ َملَكوَت  تُغِلقوَن 

َوالّداخلوَن  تَْدُخلوَن  ل�  فَاأنْتُم  البََشِر. 

اأيُّها  َلكُم   َويٌل 
15 يَْدُخلوَن.  تََدعونَهم  ل� 

ِل�أنَّكُم  الُمراؤوَن،  َوالَفّريسّيوَن  الكَتَبَُة 

َدخيلاً  ِلتَْصنَعوا  َوالبَرَّ  البَْحَر  تَطوفوَن 

ِلَجَهنََّم  ابْناً  واِحداً، َوَمتى صاَر َجَعْلتُموهُ 

اأيُّها  َلكُم   َويٌل 
16 اأكْثََر مْنكم ُمضاَعفاً. 

القاَدةُ الُعْمياُن الَّذيَن يَقولوَن: ‘َمْن َحلََف 

الَّذي  َولِكنَّ  ِبَشيٍء،  فَلَيَس  ِبالَهيكَِل 

يُْلَزُم.’ 17 اأيُّها  الَهيكَِل  ِبَذَهِب  يَْحِلُف 

هُب اأِم  الُجّهاُل َوالُعْمياُن! اأيُّما اأْعَظُم؟ الذَّ

الَعَرصات،  لاْم ف   والسَّ
7 المجِامع،  ف 

ْوَت يقولولن النِّاْس: ‘رابي.’ 8 َبْس اأنْتْن لا 
ْتَخلَّوْن يْنقالْكْن: ‘رابي،’ مْن َل واِحْد واِ 
 َواْب 

9 اأنْتْن.  اْخِوة  وانْتْن كلّْتكن  رابيكن، 
واِحْد  َل  مْن  الاَْرْض،  ولْكْن ف  ْتَسمَّ لا 
 ْولا ْتَخلَّوْن 

ماواْت. 10 اَأبوكْن َل ف السَّ واِ 
يْنقالْكْن ‘مَدْبريْن،’ مْن َل واِحْد واِ ْمَدبّركن 
الَمسيْح. 11 َبْس لَّواِ گبيْر فيكْن َخلّي يسِير 
 َل يَعلّي رُوحو يْتَنّخى، ْوَل 

لْكْن خادْم: 12
يَنّخي رُوحو يْتَعّلا.

 »َويْلكْن يا ْمَعْلمين النّاموس ْويا َفرِّيسيِّة 
13

ْبحّجْة  الاَرامل  ْبيوت  تاْكلون  ْمناْفقيْن:  يا 
ْتَطولوْن َصلاواْتكْن. وْبشاْن هاي  َل 
 َويْلكْن 

ْعقوبْتكْن َت ْتكوْن قاْسِية ْكثيْر. 14
يا ْمَعْلمين النّاموس ْويا َفرِّيسيِّة، يا ْمناْفقيْن! 
ما ف وّچ  مْن َل تْقفلوْن باْب َمَلكوت السَّ
النِّاْس، َبقى لا اأنْتْن تْدخلون ْولا القايميْن 
 َويْلكْن 

15 يْدخلوْن.  ْتَخلَّووْن  يْدخلون  َت 
يا ْمَعْلمين النّاموس ْويا َفرِّيسيِّة يا ْمناْفقيْن: 
ْتَدورون الَبْر والَبحْر َت ْتَسون واِحْد َغريْب 
ياهودي، ْوَل صار، ْتَسوُه ابْن لَْجَهنَّْم طاْق 
 َويْلكْن يا مْرشديْن َعمايِة، 

طاَقيْن َعَليكْن. 16
مُو شي  بالَهيَكْل  يْحلْف  ‘َل  ْتقولوْن:  َل 
واِ حْلفانو، َبْس َل يْحلف ْبَذَهب الَهيَكْل 
يْنربط ْبحْلفانو.’ 17 يا َغشيمين ْوَعمايِة! لَيْش 
َهْب والّا الَهيَكْل َل يَقّدس  اَأينا اَأْعَظم، الذَّ
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 َوتَقولوَن: 
َهَب؟ 18 ُس الذَّ الَهيكَُل الَّذي يَُقدِّ

فَلَيَس بَشيٍء.  ِبالَمْذبَِح  يَْحِلْف  ‘َمْن 

َعلَيِه  الَّذي  ِبالُقْرباِن  يَْحِلُف  الَّذي  َولِكنَّ 

اأيُّما  والُعْمياُن!  الُجّهاُل  19 اأيُّها  يُْلَزُم.’ 

ُس  يَُقدِّ الَّذي  الَمْذبَُح  اأِم  الُقْرباُن  اأْعَظُم؟ 

 فََمْن َحلََف ِبالَمْذبَِح فََقْد َحلََف 
الُقْرباَن؟ 20

 َوَمْن َحلََف ِبالَهيكَِل، 
ِبِه َوبالَّذي َعلَيِه. 21

 َوَمْن 
22 فيِه.  َوِبالّساِكِن  ِبِه  َحلََف  فََقْد 

اللِه  ِبكُْرسيِّ  َحلََف  فََقْد  ماِء  ِبالسَّ َحلََف 

 َويٌل َلكُم اأيُّها الكَتَبَُة 
َوبالجاِلِس َعلَيِه. 23

روَن  تُعشِّ ِل�أنَّكُم  الُمراؤوَن،  َوالَفّريسّيوَن 

ِبَث َوالكَّموَن َوتََركْتُم اأثَْقَل ما  النَّْعناَع والشَّ

يماَن.  ْحَمَة َوال�إ في الّناموِس: الَعْدَل، َوالرَّ

ل�  َوِتْلَك  تَْصنَعوها  اأْن  يَْنبَغي  كاَن  هِذِه 

الَّذيَن  الُعْمياُن  القاَدةُ  24 اأيُّها  تَْتُركوها. 

الِجماَل.  َويَْبتَِلعوَن  البقِّ  َعِن  يَُصّفوَن 

َوالَفّريسّيوَن،  الكَتَبَُة  اأيُّها  َلكُم   َويٌل 
25

ْحَفِة  َوالصَّ الكَاأِْس  روَن خاِرَج  تَُطهِّ ِل�أنَّكُم 

َواإثْماً.  اْخِتطافاً  َمْملواآِن  الّداِخِل  َوِمَن 

روا  الُعمياُن! َطهِّ الَفّريسّيوَن  26 اأيُّها 

ليَصيَر  ْحَفِة  َوالصَّ الكَاأِْس  داِخَل  ل�ً  اأوَّ

اأيُّها  َلكُم   َويٌل 
27 اأيضاً طاِهراً.  خاِرُجُهما 

كالُقبوِر  الُمراؤوَن!  َوالَفّريسّيوَن  الكَتَبَُة 

الُمكَلََّسِة اأنْتُم، ِمَن الخاِرِج تَْظَهُر َجميلًة 

َوِمَن الّداِخِل َمْملوَءةٌ ِعظاَم اأْمواٍت َوكلَّ 

 هكَذا اأنْتُم اأيضاً، ِمَن الخاِرِج 
نَجاَسٍة. 28

بالَمْذَبْح  يْحلْف  ‘َل   وْتقولوْن: 
18 َهْب؟  الذَّ

مُو شي واِ حْلفانو، َبلِى َل يْحلف ْبقْرباْن 
َل َعَليو يْنربْط.’ 19 يا َغشيمين ْوَعمايِة! لَيْش 
اأْعَظم، القْرباْن والّا الَمْذَبْح َل يَقّدس  اَأينا 
بالَمْذَبْح،  يْحلْف  َل  مْن  20 َبقى  القْرباْن؟ 
َعَليو.  َل في  ِفيو ْوف كْل شي  يْحلْف 
وْبهاذ  ِفيو  يْحلْف  بالَهيَكْل  يْحلْف   ْوَل 

21

ما، يْحلف   ول يْحلْف بالسَّ
الّسِاكْن ِفيو. 22

يا   َويْلكْن 
23 َعَليو.  ْوبالقِاعْد  اَلله  ْبكْرسي 

ْمَعْلمين النّاموس ْويا َفرِّيسيِّة، يا ْمناْفقيْن، َل 
النّْعناْع والّشْبْث والَكّمون،  تْعَطون ْعشور 
ْوعْفتن الّْمهْم ف النّاموس: الَعدْل والرَّْحِمة 
أمانِة. كاْن لازم ْتَسون َهوذ ْومُو ْتعيفوْن  والا
م  وْن  ْتَصفَّ َعمايِة!  24 يا مْرشديْن  َهوْك. 
 َويْلكْن يا ْمَعْلمين 

الَبّق، ْوتْبَلعون الّْجمِاْل. 25
ْتَنْظفوْن  ْمناْفقيْن!  يا  َفرِّيسيِّة  ْويا  النّاموس 
َجّوا  َبْس مْن  حْن،  الَقَدْح والصَّ َبّرات 
 َفرِّيسيِّة 

مْتلّييْن َسْلب ْونَْهب ْونَفس-سّزيِّة. 26
الَقَدْح  ْل شي جّواْت  اَأوَّ نَْظفوا  َعمايِة!  يا 
 َويْلكْن 

27 يْنَظْف.  َت  زاِ  َبّراتْن  حْن،  والصَّ
يا ْمَعْلمين النّاموس ْويا َفرِّيسيِّة يا ْمناْفقيْن! 
َبّرا  مْن  انْتْن،  بالكلس  الّْمَبيََّضة  ْقبُور  َكما 
مْتليِّة عْظمِاْن  َجّوا  مْن  َبْس  ْكَويِسة،  ْتَبّين 
َميتين ْوكْل نَجاِسة. 28 اأنْتْن زاِ كذاِ: مْن َبّرا 
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الّداِخِل  َوِمَن  اأبْراراً  ِللّناِس  تَْظَهروَن 

َلكُم   َويٌل 
29 َوِرياًء.  اإثْماً  اأنْتُم  َمْمتَلئوَن 

الُمراؤوَن،  َوالَفّريسّيوَن  الكَتَبَُة  اأيُّها 

ِل�أنَّكُم تَْبنوَن قُبوَر ال�أنِْبياِء َوتُزيِّنوَن َمداِفَن 

 َوتَقولوَن: ‘لو كُّنا في اأيّاِم اآباِئنا 
ال�أبْراِر. 30

َلما كُّنا ُمشاِركيَن َلُهم في َدِم ال�أنِْبياِء.’ 

تَْشَهدوَن َعلى اأنُْفِسكُم اأنَّكُم اأبْناُء  31 اإذاً 

 َواأنْتُم اأيضاً اْملاأوا ِمكْياَل 
قَتَلَِة ال�أنِْبياَء. 32

ال�أفاعي!  اأول�َد  الَحّياُت  33 اأيُّها  اآباِئكم. 

كَيَف تَْهُربوَن ِمْن َدينونَِة َجَهنََّم؟

اأنِْبياَء  اإَليكُم  اأُْرِسُل  اأنا   »ِلهذا ها 
34

َوُحكَماَء َوكَتَبًَة، ِمْنُهْم تَْقتُلوَن َوتَْصِلبوَن، 

َوِمْنُهم تَْجِلدوَن في َمجاِمِعكُم َوتُطاِردونَهم 

تَي  يَاأْ َمدينٍَة. 35 ِلكَي  اإلى  َمدينٍَة  ِمْن 

َعلى  ُسِفَك  الَّذي  ال�أبْراِر  َدِم  َعلَيكُم كُلُّ 

َدِم  َحّتى  البارِّ  َدِم هابيَل  ِمْن  ال�أْرِض، 

َزكَِريّا بِن بََرِخّيا الَّذي قَتَْلتُم بَيَن الَهيكَِل 

َوالَمْذبَِح. 36 الَحقَّ اأقوُل َلكُم: َستَاأتي هِذِه 

كُلُّها َعلى الجيِل هذا.

 »اأوُرَشليُم، اأوُرَشليُم، يا قاِتلَة ال�أنِْبياِء 
37

اأرْدُت  ٍة  َمرَّ كَْم  اإَليها،  الُمْرَسليَن  َوراِجمَة 

جاَجُة ِفراَخها  اأْن اأْجَمَع بَنيِك كَما تَْجَمُع الدَّ

 ها يُتَرُك َلكُم 
تَْحَت َجناحيها َوما اأَرْدتُم؟ 38

بَيتُكم ُخْربًة. 39 ِل�أنّي اأقوُل َلكُم: اإنَّكم ل� 

‘ُمباَرٌك  تَقولوا:  َحّتى  آَن  ال� ِمَن  تََرونني 

» ’. بِّ آتي ِباْسِم الرَّ ال�

ْتَبينون للنِّاس باّريْن، َبْس مْن َجّوا مْتلّييْن اإثم 
النّاموس  ْمَعْلمين  يا   َويْلكْن 

انْتْن. 29 ْونفاق 
ْويا َفرِّيسيِّة، يا ْمناْفقين! ْتَعْمرون ْقبُوْر للاَنِْبيا 
‘يكوْن   وْتقولون: 

30 الباّريْن،  ْقبُور  وْتَزينون 
نْشترْك  َت  ما كاْن  اَأبَّهاْتنا،  اِيِّاْم  كنّا ف 
َمعْن َف َدم الاَنِْبيا.’ 31 َبقى تْشَهدوْن َعلى 
اأنْتْن.  الاَنِْبيا  َقَتلوا  َل  َهوْك  اولاْد  رُوحكن 
 وانْتْن زاِ اْتَلوا َكيْل اَأبَّهاْتكْن. 33 يا َحّيات 

32

اولاْد َحّياْت! اأْشَوْن َت تْهربوْن م الحكْم 
َعَليكْن بْجَهنَّْم؟

اَأنِْبيا  لَعْنْدكْن  اَأْبَعْث  اَنا   »مْن هاي ْكوا 
34

ْوتْصلبون  تْقتْلون  منّْن  وْمَعْلميْن،  ْوحَكما 
تْعَدوْن  يا  ْتَقْرپچوْن ف مجِامْعكْن  ْومنّْن 
َخْلفْن مْن َبَلْد َل َبَلْد. 35 ْبشاْن يجي َعَليكْن 
َدْم كْل باْر َسرى َع الاَْرْض، مْن َدْم هابِيل 
َقَتْلتنو  َل  َبَرْخيا  ابْن  َزَكِريّا  َدْم  الباْر دي َل 
َبين الَهيَكْل والَمْذَبْح. 36 الَحّق اَقولْكْن: َهوْذ 

كلّْن َت يَجوْن َعلى َهالّجيْل هاْذ.

 »يا قْدْس يا قْدْس، اأنِْت َل َقَتْلِت الاَنِْبيا 
37

َكرَّة  َكْم  لِْك!  انَْبَعثوا  َل  ْوَرَجْمِت رسْل 
رْدُت اَألّم اولاْدِك َكما َل ْتلّم الّجِاِجة زيغانا 
 ْكوا يْنعاف لْكْن 

َتْحت ْجناحا، ْوما قبْلتْن؟ 38
 مْن َل اقولْكْن: مُو تَروني 

َبيْتكْن َخراْب. 39
ْع دي لََمْن ْتقولون: ‘ْمباَرك الّجِايِي  م السَّ

باْسم الرَّْب.’ «

مّتى 23: 29 - 39   
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 24
 َوَخَرَج يَسوُع ِمَن الَهيكَِل 

ِليَْذَهَب َوَدنا تَلاميُذهُ يُرونَُه بُْنياَن 

هِذِه  تََروَن  »اأما  َلُهم:   فَقاَل 
2 الَهيكَِل. 

كُلَّها؟ الَحقَّ اأقوُل َلكُم: ل� يُْتَرُك ُهنا َحَجٌر 

َعلى َحَجٍر ل� يُْنَقُض.«

يتوِن،   َوحيَن َجلََس يَسوُع َعلى َجبَِل الزَّ
3

َدنا تَلاميُذهُ َوقالوا لُه َعلى انِْفراٍد: »قُل 

ِهَي  َوما  ال�أُموُر  هِذِه  َستَصيُر  َمتى  َلنا: 

4 اأجاَب  ْهِر؟«  الدَّ َوِنهايَِة  َمجيئَك  َعلاَمُة 

يُِضلَّكم  ل�  »انْتَِبهوا!  َلُهم:  َوقاَل  يَسوُع 

ِباْسمي  توَن  َسيَاأْ اأَحٌد. 5 ِل�أنَّ كَثيريَن 

َوكَثيريَن  الَمسيُح،’  ُهَو  ‘اأنا  َويَقولوَن: 

َواأْخباِر  ِبَمعاِرَك   َستَْسَمعوَن 
6 َسيُِضّلوَن. 

ُحروٍب. ُانُْظروا، ل� تَْرتاعوا، ِل�أنَُّه يَْنبَغي 

بَْعُد  َليَسْت  َولِكْن  هِذِه.  كُلُّ  تَْحُدَث  اأْن 

ٍة  اأُمَّ ٌة َعلى  اأُمَّ َستَقوُم  النِّهايُة. 7 ِل�أنَُّه 

َوَمْملَكٌَة َعلى َمْملَكٍَة َوَستَكوُن َمجاعاٌت 

قٍَة.  ُمتََفرِّ اأماِكَن  َوَزل�ِزُل في  َواأوِبئٌَة 

 حينَِئٍذ 
9 ال�أوجاِع.  بَْدُء  هِذِه  كُلَّ   َولِكنَّ 

8

َويَْقتُلونَكُم  داِئِد  الشَّ اإلى  َسيَُسلِّمونَكم 

َوَستَكونوَن َمكْروهيَن ِمْن كُلِّ ال�أَُمم ِمْن 

كَثيروَن  َسيَْعثُُر   َوحينَِئٍذ 
10 اْسمي.  اأْجِل 

َويَكَْرهوَن  بَْعضاً  بَْعُضُهم  َوَسيَُسلِّموَن 

كََذبٌَة  اأنِْبياُء   َوَسيَقوُم 
11 بَْعضاً.  بَْعُضُهم 

 ْوَطَلْع َيسُوْع م الَهيَكْل َت يرُوح، 24 
يَورَّوُه  َتلاميذو  لَعْندو  ْوَقرَّبوا 
 هّواِ قالْلْن: »مُو قايميْن 

ْعمارات الَهيَكْل. 2
اَقولْكْن مُو يْنعاف  تَرون َهوْذ كلّْن؟ الَحّق 

َهوْن َحَجْر َعلى َحَجْر َل مُو يَقْع.«

َعلامات اآِخر الّدنْيِا

يتوْن،   ْوَوْقْت َل قعْد َيسُوْع َعلى َجَبل الزَّ
3

َقرَّبوا َتلاميذو، ْوقالولو َبينن ْوَبينو: »قل لْنا: 
َعلامْة  يِا  َوايْش  يسِيروْن؟  َهوْذ َت  اَأيَمْت 
َعَليْن َيسُوع   َرْد 

هْر؟« 4 الدَّ مْجوتك ْونهاية 
يَضّيْعكْن.  د  اأحَّ لا  بالْكْن  »ديروا  ْوقالْلْن: 
ويقولون:  باْسمي  يَجوْن  َت  ْكثيْر  َل   مْن 

5

 َت 
‘اَنا واِ الَمسيْح،’ ويَضيعون ْكثيْر ناْس. 6

تْسَمعون اْخبار ْقتِالات ْوَسَمعّيات ْحروْب. 
ترى لا تْقَلقوْن! مْن َل لازم كلّْن يسِيرون، 
ة َت ْتقوْم  َبلِى هاي مُو النّهايِة يِا َبعْد: 7 اأمِّ
ة، ْوَمْمَلِكة َعلى َمْمَلِكة، ْوَت يسِيْر  َعلى اَأمِّ
مُوَضْع  ْوزنِازْل ف  ْوطاعون  ْولُوع  جُوع 
اوجاع  ل  اَأوَّ َهوْذ  8 َبْس كْل  مُوَضْع.  َبعْد 
يَسْلموكْن  َت  الَوْقْت،   هاك 

9 نِا.  الولاِدة 
َمْكرُوهيْن  ْتكونوْن  ْوَت  ْويْقتلوكن،  للّذيق 
 هاك الَوْقْت، 

مْن كّل الاَمْم لَخاطْر اْسمي. 10
ْكثيْر َت يْتَعْثَورون، ْويْكَرهوْن واِحد اللاْخ. 
 وْكثيْر اَأنِْبيا دّجِاليْن َت يقوموْن ويَضيعون 

11

مّتى 24: 1 - 11   
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ثِْم   َوِلكَْثَرِة ال�إ
كَثيروَن َويُِضّلوَن كَثيريَن. 12

الَّذي   َولِكنَّ 
13 الكَثيريَن.  َمَحبَُّة  تَْخُمُد 

 َوَستُكَْرُز 
يَْصِبُر َحّتى الُمْنتَهى يَْخلُُص. 14

العاَلِم  الَملَكوِت هِذِه في كُلِّ  ِبشاَرةُ 

َشهاَدةً ِلكُلِّ ال�أَُمم، َوحينَِئٍذ تَاأْتي النِّهايَُة.

 »فََمتى َراأيتُم َعلاَمَة الَخراِب النَِّجَسِة 
15

َمْن  فَْليَْفَهْم   ، النَّبيِّ ِبداِنياَل  قيلَْت  الَّتي 

اليَهوِديَِّة  ُهم في  َمْن   فَحينَئٍذ 
16 يَْقَراأُ، 

 َوذِلَك الَّذي َعلى 
ِليَْهُربوا اإلى الَجبَِل. 17

بَيِتِه.  ُخَذ ما في  ِليَاأْ يَْنِزْل  ل�  ْطِح،  السَّ

اإلى  يَْنَعِطْف  فَلا  الَحْقِل  ُهَو في   َوَمْن 
18

ِللَحبالى   َويٌل 
ِرداَءهُ. 19 ُخَذ  ِليَاأْ َخْلِفِه 

 َصّلوا اأْن 
َوالُمْرِضعاِت في ِتْلَك ال�أيّاِم! 20

ل� يَكوَن َهَربُكم في ِشتاٍء َول� في َسْبٍت. 

ما  َعظيٌم،  َسيَكوُن حينَِئٍذ ضيٌق  21 ِل�أنَُّه 

آَن  ال� َحّتى  العاَلِم  بَْدِء  ُمْنُذ  ِمْثلُُه  كاَن 

ْر ِتْلَك ال�أيّاُم،   َولو َلْم تُقصَّ
َوَلْن يَكوَن. 22

اأْجِل  ِمْن  َولِكْن  َجَسٌد.  يَْخلُُص  ما كاَن 

 حينَِئٍذ 
23 ال�أيّاِم.  ِتْلَك  ُر  تُقصَّ الُمْختاريَن 

اإْن يَُقْل َلكُم اأَحٌد: ‘ها ُهنا ُهَو الَمسيُح اأو 

قوا. 24 ِل�أنَُّه َسيَقوُم ُمَسحاُء  ُهنا،’ فَلا تَُصدِّ

ثْم، تْبَرد ْمَحبِّة ْكثيْر.   ْومْن كْثر الاإ
ْكثيْر. 12

َل  واِ  خْر، هّواِ  للاآِ يْصبْر دي  َل  13 َبْس 

الَمَلكوْت  ْبشارة  تْنكرز   ْوَت 
14 يْخَلص. 

َشهاِدة  ْتكوْن  ْبشان  الّدنْيِا كّلا  هاي ف 
لكّل الاَمم. ْوهاك الَوْقْت، َت تّجي النّهايِة.

ذيَقة الّْگبيِرة

الَخراب  تَرون َعلامة  لََمْن   »َبقى 
15

النَّبي،  دانْيال  َعَليا َف  انْقاْل  َل  النّْجِسة، 
يْقرا  َل  هاْك  الّْمَقدَّْس،  مُوَضع  قايِمة ف 
لَنِّا ف  َهوْك  الَوْقْت،   هاك 

16 يْفَهْم،  َخلّي 
 ْوهاْك 

17 َبْل.  للجَّ يْهربوْن  َخلّي  الياهوديِّة، 
لَّواِ َع الّْسطُوْح، لا يْنَزْل ياخْذ شي َل َف 
َل  يْرَجْع  لا  الَحقْل،  لَّواِ ف   َواينا 

18 َبيتو. 
للَحبالِى   َويل 

19 لْبسو.  ياخْذ  ْبشاْن  َخْلف 
يكوْن  لا   َصلَّوا 

20 الِايِّام!  َفوك  والمْرضعيْن 
َل   مْن 

21 َسْبْت.  َيوْم  ْولا  َهَرْبكْن ف شتِا 
َت يسِيْر هاك الَوْقْت ذيَقة ْگبيِرة، ما صاْر 
ْولا  ْع،  للسَّ ْودي  الَكون  بداية  مْن  َكماها 
ْر َهوك الِايِّاْم،   ويكوْن مُو تْتَقصَّ

َت يسِيْر. 22
لَخاطْر  َبْس  ْد.  اأحَّ يْخَلْص  ما كاْن َت 
الِايِّاْم.  َهوك  روْن  يْتَقصَّ المْختاريْن َت 
ْد قالْكن: ‘ْكوا َهوْن   هاك الَوْقْت، َل اأحَّ

23

ْتَسدقوْن.  لا  واِ،’  ‘َهونَْك  يا  الَمسيْح’  واِ 
َوانِبيا  يقوموْن مَسحا دّجِاليْن  َل َت   مْن 

24

گّذاِبين، ْوَت يَورَّوْن َعلاماْت َعظيِمة ْبشان 

مّتى 24: 12 - 24   
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كََذبٌة َواأنِْبياُء كَِذٍب َويُْعطوَن اآياٍت َعظيَمًة 

 ها 
ِليُِضّلوا اإْن اأْمكََن الُمْختاريَن اأيضاً. 25

اأنا قَْد َسبَْقُت َوقُْلُت َلكُم. 26 اإذاً اإْن يَقولوا 

َلكُم: ‘ها ُهَوذا في الَقْفِر،’ فَلا تَْخُرجوا، 

قوا!  تَُصدِّ فَلا  الَمْخَدِع،’  ُهَو في  اأو ‘ها 

27 ِل�أنَُّه كَما اأنَّ البَْرَق يَْخُرُج ِمَن الَمْشِرِق 

الَمْغِرِب، هكَذا َسيَكوُن  َويَْظَهُر في 

تَكوُن   َحيُث 
نْساِن. 28 ال�إ ابِْن  َمجيُء 

الُجثَُّة، ُهناَك تَْجتَِمُع النُّسوُر.

ال�أيّامِ  ِتْلَك  بَْعَد ضيِق   »َوِللَوْقِت 
29

نوَرهُ  يُْظِهُر  ل�  َوالَقَمُر  ْمُس  الشَّ تُْظِلُم 

َوقُّواُت  ماِء  السَّ ِمَن  تَْسُقُط  َوالكَواِكُب 

 َوحينَِئٍذ تَْظَهُر َعلاَمُة 
ماِء تَتََزْعَزُع. 30 السَّ

تَنوُح  َوحينَِئٍذ  ماِء،  السَّ نْساِن في  ال�إ ابِْن 

نْساِن  ال�إ ابَْن  َويََروَن  ال�أْرِض،  قَبائِل  كُلُّ 

َوَمْجٍد  ٍة  قُوَّ َمَع  ماِء  السَّ َغماِم  َعلى  اآِتياً 

 َوَسيُْرِسُل َملائكَتَُه َمَع بوٍق َعظيٍم 
كَثيٍر. 31

ماواِت  فَيَْجَمعوَن ُمْختاريِه ِمْن اأْقصى السَّ

اإلى اأْقصاها.

الَمثََل:  تََعلَّموا  الّتيِن  َشَجَرِة   »فَِمْن 
32

َمتى ل�نَْت اأْغصانُها َواأوَرقَْت، تَْعلَموَن اأنَّ 

 هكَذا اأنْتُم اأيضاً، 
يَف قَِد اْقتََرَب. 33 الصَّ

قَْد  اأْن  فَاْعلَموا  كُلَّها  َراأيتُم هِذِه  َمتى 

َلكُم:  اأقوُل  34 الَحقَّ  الباِب.  اإلى  َوَصلَْت 

ل� يَْعبُُر هذا الجيُل َحّتى تَصيَر هِذِه كلُّها. 

المْختاريْن.  بايدْن حتّى  َطَلْع  َل  يَضيعوْن 
 هاي َسَلفاً قْلتولْكْن. 26 َبقى َل قالولْكن: 

25

‘ْكوا ف الَبّريِّة واِ،’ لا تْطَلعوْن، يا ‘ْكوا ف 
 مْن َل 

ْبيوت الّجّواِنيِّة واِ،’ لا ْتَسْدقوْن. 27
رق، ْويْناَأرى دي َل  َكما َل يْطَلع الَبْرْق م الشَّ
الَغْرْب، كذاِ َت ْتكوْن مْجوة اْبن الانْساْن. 
 َوايْن َل ْتكون الّجثِّة َهونَْك تْلَتّم الّْنسُوَرة.

28

ْمْس   »ْوراساً َبعْد ذيَقة َهوك الِايِّام، الشَّ
29

َت تَعتّْم، والَقَمْر مُو يَوّري َضّويِتو، والّْنجوْم 
َت  ما  السَّ قّوات  ْوكْل  ما،  السَّ م  تَقْع  َت 
َعلامة  تْظَهْر  َت  الَوْقْت   ْوهاك 

30 تْتَزْرَزْع. 
الَوْقْت َت  ما، ْوهاك  اْبن الانْساْن ف السَّ
اْبن  يَرون  ْوَت  الاَْرْض،  َقبايل  ْتنُوْح كْل 
ة ْوَمْجْد  ما ْبقوِّ الانْساْن جِايِي َعلى ْغيوم السَّ
َصوْت  َمْع  َملايكتو  يْبَعْث   ْوَت 

31 َعظيْم. 
قرْن َعظيم، ويلّموْن مْختارينو مْن اَأْرَبع َقراني 

خرا. آِ ل الّدنْيِا لا الّدنْيِا، مْن اَأوَّ
ْل َل   »مْن سَجرة التّين ْتَعلَّموا َمَثل: اَأوَّ

32

قرَّب  تْعرفوْن  اوراقا،  وْتَفتّح  ْتليْن شيقانا 
َهوْذ  اَأَريتْن  َل  كذاِ،  زاِ  33 اأنْتْن  يْف.  الصَّ
كلّن، اْعرفوا قْربْت للباْب. 34 الَحّق اَقولْكْن 
مُو يْعبر يرُوْح َهالّجيل هاْذ، َل مُو َهوْذ كلّن 
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َوكَِلماتي  يَْعبُراِن  َوال�أْرُض  ماواُت  35 السَّ

َلْن تَْعبَُر.

ِتْلَك  َوَعْن  اليَوِم  َعْن ذِلَك   »اأّما 
36

آُب َوْحَدهُ.  الّساَعِة فَلا اأَحَد يَْعِرُف اإلّ� ال�

 فَكَاأيّاِم نوٍح هكَذا َسيَكوُن َمجيُء ابِْن 
37

نْساِن. 38 ِل�أنَُّه كَما كانوا قَْبَل الّطوفاِن  ال�إ

ُخذوَن ِنساًء َويُْعطوَن  يَاأْكُلوَن َويَْشَربوَن َويَاأْ

نوٌح  َدَخَل  فيِه  الَّذي  اليَوِم  َحّتى  ِلِرجاٍل 

الّطوفاُن  اأتى  َحّتى  َعَرفوا   َوما 
39 الُفْلَك 

َسيَكوُن َمجيُء  الَجميَع، هكَذا  َوَحَمَل 

َسيَكوناِن  اثْناِن   حينَِئٍذ 
40 نْساِن.  ال�إ ابِْن 

يُتَرُك.  َوواِحٌد  يُؤَخُذ  واِحٌد  الَحْقِل،  في 

 َواثْنَتاِن تَكوناِن تَْطَحناِن ِبَرحًى، واِحَدةٌ 
41

تُؤَخُذ َوواِحَدةٌ تُْتَرُك. 42 تَيَقَّظوا اإذاً ِل�أنَّكُم 

َربُّكم.  يَاأْتي  اأيَِّة ساَعٍة  تَْعِرفوَن في  ل� 

البَيُت  َلو كاَن َربُّ  اْعِرفوا.   َوهِذِه 
43

يَْعِرُف في اأيَِّة نَوبَِة ِحراَسٍة يَاأْتي الّساِرُق، 

اأنْتُم  يُْنَقُب. 44 ِلهذا  بَيتَُه  يََدْع  َوَلم  َظ  َلتَيَقَّ

اأيضاً كونوا ُمْستَِعّديَن، ِل�أنَُّه في ساَعٍة ل� 

نْساِن. تَُظّنوَن يَاأْتي ابُْن ال�إ

الَحكيُم  ال�أميُن  الَعْبُد  ُهَو   »فََمْن 
45

الَّذي اأقاَمُه َسيُِّدهُ َعلى بَني بَيِتِه ِليُْعطيَهم 

الَعْبِد  ِلذِلَك   طوبى 
46 الطَّعاَم في حيِنِه. 

يَْصنَُع هكَذا.  َويَِجُدهُ  َسيُِّدهُ  يَاأْتي  الَّذي 

47 الَحقَّ اأقوُل َلكُم: اإنَُّه يُقيُمُه َعلى كُلِّ ما 

ما والاَْرْض يْعبرون يرُوحوْن  يسِيروْن. 35 السَّ
ْوَكلامي مُو يْعبْر.

 »َبْس هاك الَيوم ْوهاك الّساَعة انْساْن مُو 
36

ما. مُو يْعرْفْن َغير  يْعرْفن، ْولا َملايكة السَّ
الاآب. 37 َبقى َكما َل صاْر ف اِيِّام نوْح، 
 َكما 

الانْساْن: 38 اْبن  ْتسِيْر مْجوة  َت  كذاِ 
ْويْشَربون  ياْكلون  الطُّوفاْن  َقبل  َل كانوا 
ْوياْخذوْن نْسوان ْويْعَطوْن لَْرجِاْل، دي لََيوْم 
 ْوما َعَرفوا دي َل 

ّفيِنة. 39 َل َدَخْل نوْح للسَّ
جا الطُّوفان ْوَوّداهْن كلّْن. كذاِ َت ْتكوْن 
اْثَنيْن  الَوْقْت   هاك 

40 الانْساْن.  اْبن  مْجوة 
يكونوْن ف الَمْزَرَعة، واِحْد يْناأخذ ْوواِحْد 
 وثْنَتين يكونوْن قِاْعديْن يْطَحنوْن 

يْنعاْف. 41
ْووْحِدة  تْناأخذ  الّجاروِشة، وْحِدة  ف 
تْنعاْف. 42 اْصَحوا َبقى، مْن َل مُو تْعرفوْن 
 ْوهاي 

43 َسّيْدكْن.  اَأينا ساَعة يجي  َف 
اْعرفوا: يكوْن كاْن يْعرْف َسّيد الَبيْت َف 
اَأينا نَْطَرة يجي الَحرامي، كاْن َت يْصحى 
اأنْتْن  ينّقْب. 44 ْبشاْن هاي  َبيتو  ْومُو يَخلّي 
زاِ كونوا مْسَتعّديْن، مْن َل َف ساَعْة َل مُو 

َعلى بالْكْن َت يّجي اْبن الانْساْن.
الَْعْبد الاَمين والَحكيْم َل   »َبقى من واِ 

45

َوكَّلو َسّيدو َعلى نِاْس َبيتو َت يجيْبلْن اَأْكلْن 
 َهنّيْة هاك الَعْبْد َل يجي َسّيدو 

َف َوْقْتو؟ 46
ويراُه يَسي كذاِ. 47 الَحّق اَقولْكْن َت يَوكّلو 
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ّريُر  الشِّ الَعْبُد  ذِلَك  قاَل  اإْن   َولِكْن 
48 َلُه. 

َمجيِئِه،’  يُْبِطُئ في  ‘َسيِّدي  قَْلِبِه:  في 

َويَْشَرُب  كُُل  َويَاأْ ِرفاقَُه  يَْضِرُب   فَيَْبَداأُ 
49

 فََسوَف يَاأْتي َسيُِّد ذِلَك 
كِّيريَن، 50 َمَع السِّ

ل�  َوفي ساَعٍة  يَُظنُّ  ل�  يَوٍم  الَعْبِد في 

 َوَسوَف يَْفِصلُُه َويَْجَعُل نَصيبَُه 
يَْعِرُف. 51

َمَع الُمراِئيَن. ُهناَك يَكوُن البُكاُء َوَصريُف 

ال�أْسناِن.

 25
 »حينَِئٍذ يَُشبَُّه َملَكوُت 

ماواِت ِبَعْشِر َعذارى اأَخْذَن  السَّ

الَعريِس  ِلِلقاِء  َوَخَرْجَن  َمصابيَحهنَّ 

 َوكاَن َخْمٌس ِمْنُهنَّ َحكيماٍت 
َوالَعروِس. 2

الجاِهلاُت   َواأولئَك 
3 َوَخْمٌس جاِهلاٍت. 

َمَعُهنَّ  ُخْذَن  يَاأْ َوَلْم  اأَخْذَن َمصابيَحهنَّ 

فَاأَخْذَن  الَحكيماُت  اأولِئك  4 اأّما  َزيتاً. 

 حيَن 
5  . َمَع َمصابيِحِهنَّ اأوِعيٍَة  في  َزيتاً 

َوِنْمَن.  َجميُعُهنَّ  نََعْسَن  الَعريُس  َر  تَاأخَّ

َصْرَخٌة:  اللَّيِل صاَرْت  ُمْنتََصِف   َوفي 
6

‘ُهَوذا الَعريُس قَْد اأتى. اْخُرْجَن ِلِلقاِئِه.’ 

الَعذارى  اأولِئَك   حينَِئٍذ قاَمْت كُلُّ 
7

 َوقاَلِت الجاِهلاُت 
8 . َواأْعَدْدَن َمصابيَحُهنَّ

فَها  َزيِتكُنَّ  ِمْن  ‘اأْعطينَنا  ِللَحكيماِت: 

ِهَي ذي َمصابيُحنا قَِد انَْطَفاأْت.’ 9 اأجابِت 

َلنا  ل� يكْفي  ‘قَْد  قائلاٍت:  الَحكيماُت 

. َولِكِن اْذَهْبَن اإلى الباَعِة َوابْتَْعَن  َوَلِكنَّ

 َوحيَن َذَهْبَن ِليَْبتَْعَن اأتى الَعريُس 
10 ’. َلكُنَّ

قاْل هاك  َل  48 َبْس  لُه.  َل  َعلى كْل شي 
َت  َبطي  ‘َسّيدي  َقْلبو:  َف  ّريْر  الشَّ الَْعْبد 
 ويبدي يْضرْب رَفقو الَعبيْد ْوياكل 

يّجي،’ 49
َسّيد  يّجي   َت 

50 الّسْكَرچيِّة،  َمع  ْويْشَرب 
هاك الَعْبْد َف َيوْم َل مُو َعلى بالو ْوساَعة َل 
 ويَقلّعو مْن شْغلو ويحْط نَصيبو 

مُو يْعرْف، 51
َمع الّْمناْفقيْن. َهونَْك َت يكون البكا ْوَسّك 

الاْضراْس.

 »هاك الَوْقْت َت يْتَشبَّه َمَلكوت 25 
َبناْت،  لََعشْر  ماواْت  السَّ
الَخَتْن  لاْستْقبال  ْوَطَلعوا  ْسروجتن  اَأَخذوا 
 َخْمِسة منّْن َحكيميْن كانوا 

]والَعروْس[. 2
الَغشيميْن   ْوَهوك 

ْوَخْمِسة َغشيميْن. 3
َزيْت.  َمعْن  اَأَخذوا  ْوما  ْسروجتن،  اَأَخذوا 
4 َبّس الَحكيميْن اَأَخذوا َزيْت َف َفرايغ َمع 

الَخَتْن، نْعسوا  ر  ْتاَأخَّ  ْوَوْقْت َل 
ْسروجتْن. 5

الَليْل صاْر َصوت:   ونّص 
6 ْوناموا.  كلّتن 

لَقّدامو.’  اْطَلعوا  الَخَتْن جِايِي،  ‘ْكوا 
الَبنات،  َهوْك  قاموا كْل  الَوْقْت   هاك 

7

الَغشيمين   وَبنات 
8 ْسروجتْن.  روا  ْوَحضَّ

قالوا للَحكيمين: ‘اْعَطونا مْن َزيتكن، ْكوا 
 َهوك الَحكيميْن َرّدوا 

انَْطَفت ْسروجْتنا.’ 9
َعَلين ْوقالوا: ‘يْمكْن مُو يْكفى لنا ْولكْن. 
 ْوَوْقْت 

رُوحوا لَعْند البّيِاعين واْشَتَروا لْكْن.’ 10
َل راحوا َت يْشَتَروْن، جا الَخَتن، ْوَل كانوا 
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َوالُمْستَِعّداُت َدَخْلَن َمَعُه اإلى بَيِت الُعْرِس 

 َواأَخيراً اأتَْت اأيضاً اأولِئك 
َواأُْغِلَق الباُب. 11

الَعذارى ال�أَُخُر قائلاٍت: ‘َسيَِّدنا، َسيَِّدنا، 

‘الَحقَّ   : لُهنَّ َوقاَل   فَاأجاَب 
12 َلنا.’  اْفتَْح 

 فَتَيَقَّظوا 
13 ’. : اإنّي ل� اأْعِرفُكُنَّ اأقوُل َلكُنَّ

َول�  اليَوَم  ذِلَك  تَْعِرفوَن  ل�  ِل�أنَّكُم  اإذاً 

الّساعَة.

 »َوكََرُجٍل سافَر، َدعا َعبيَدهُ َوَسلََّمهم 
14

َوَزناٍت  َخْمَس  اأْعطاهُ  َمْن  َة  15 ثَمَّ ُمْقتَناهُ. 

َة َمْن اأْعطاهُ  َة َمْن اأْعطاهُ َوْزنَتَيِن َوثَمَّ َوثَمَّ

واِحَدةً، كُلَّ واِحٍد ِبَحَسِب قُْدَرِتِه، َوسافََر 

َخْمَس  اأَخَذ  الَّذي  ذِلَك   َوَذَهَب 
16 بَْغتًَة. 

اأَُخَر.  َخْمساً  َوَرِبَح  ِبها  َوتاَجَر  الَوَزناِت 

اثْنَتَيِن  َرِبَح  ال�ثْنَتَيِن  ذو  اأيضاً   َوهكَذا 
17

اأُْخَريَيِن. 18 اأّما الَّذي اأَخَذ واِحَدةً فََقْد َذَهَب 

َزماٍن   َوبَْعَد 
19 َسيِِّدِه.  َة  ِفضَّ َوَخبَّاأ  َوَحَفَر 

َطويٍل اأتى َسيُِّد اأولِئَك الَعبيِد َوحاَسبَُهم. 

َخْمَس  اأَخَذ  قَْد  الَّذي كاَن  ذِلَك   َوَدنا 
20

اأَُخَر َوقاَل: ‘َسيِّدي،  َم َخْمساً  َوَزناٍت َوقَدَّ

اأَُخُر  َخْمٌس  ها  اأْعَطيتَني.  َوَزناٍت  َخْمَس 

‘ِنِعّما  َسيُِّدهُ:  َلُه   قاَل 
21 َعلَيها.’  َرِبْحتُها 

اأيُّها الَعْبُد الّصاِلُح َوال�أميُن. في الَقليِل 

ُاْدُخْل  اأُقيُمَك.  الكَثيِر  َعلى  كُْنَت،  اأميناً 

الَوْزنَتَيِن   َوَدنا ذو 
22 َسيِِّدَك.’  فََرِح  اإلى 

حاْضريْن َدَخلوا َمعو َل اأُودة العْرْس وانَْقَفل 
خْر، َهوْك َبنات الاَخْر زاِ  آِ  ْوف الا

الباْب. 11
لْنا.’  اْفَتح  َسّيْدنا،  ‘َسّيْدنا،  يقولوْن:  َجوا 
12 َبْس هّواِ َرْد َعَلين ْوقالْلن: ‘الَحّق اَقولْكْن 

اَأنا مُو اْعرْفكْن.’ 13 اْصَحوا َبقى، مْن َل مُو 
تْعرفوْن هاك الَيوم ْولا الّساَعة.

َمَثل الَوزنات

 »وَكما َزلَِمة قاْم َت يرُوْح لََغير َبَلْد، ساْح 
14

 واِحْد َعطاُه َخْمْس 
َعبيدو ْوَسلَّمن اْموالو، 15

كيساْت مال، ْوواِحْد كيسَتين ْوواِحْد كيِسة 
وْحِدة، كْل واِحْد َعلى َقْد َقدارتو، ْوَخلّى 
َخْمْس كيساْت،  اَخْذ  َل   هاْك 

16 ْوراح. 
ِفيا ْوربْح َخْمْس كيساْت فُوقا.  راْح تِاَجْر 
ْوربْح  تِاَجر  الكيسَتيْن،  اَأبو  هاْك   وَكماُه 

17

كيْسَتيْن فُوقْن. 18 َبْس هاْك َل اَخْذ كيِسة 
ماْل  ْوَطْم  الاَْرض  َحَفْر ف  راْح  وْحِدة، 
 ْوَبعْد َزماْن َطويْل، جا َسّيْد َهوك 

َسّيدو. 19
 َقرَّْب هاْك َل 

الَعبيد ْوَطَلْب منّن ْحساْب. 20
ْم َخْمسْة  كاْن َك اَخْذ َخْمْس كيسات ْوَقدَّ
لْخ فُوقن ْوقاْل: ‘َسّيدي، َخْمْس كيساْت 
َعَطيْتني، هاي َخْمسْة لْخ ربْحُت فُوقْن.’ 
 َسّيدو قالْلو: ‘َعْفَية َعَليك يا َعْبْد صالْح 

21

َواميْن. ف الّْقَليْل اَأميْن كْنْت، َع الّْكثيْر َت 
 وَقرَّْب 

22 َسّيدْك.’  َفَرْح  َل  اْدخْل  اَوكّلك، 
هاْك اَأبو الكيْسَتين ْوقاْل: ‘َسّيدي! كيْسَتيْن 
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ُهوذا  اأْعَطيتَني.  َوْزنَتَيِن  ‘َسيِّدي،  َوقاَل: 

 قاَل َلُه 
َوْزنَتاِن اأُْخَرياِن رِبْحُت َعلَيِهما.’ 23

َسيُِّدهُ: ‘ِنِعّما اأيُّها الَعْبُد الّصاِلُح َوال�أميُن. 

الكَثيِر  اأميناً كُْنَت، َعلى  الَقليِل  في 

 َوَدنا 
اأُقيُمَك. ُاْدُخْل اإلى فََرِح َسيِِّدَك.’ 24

َوقاَل:  اأيضاً ذِلَك الَّذي اأَخَذ َوْزنًَة واِحَدةً 

َرُجٌل قاٍس  اأنََّك  اأْعِرُف  كُْنُت  ‘َسيِّدي، 

تَْحُصُد َحيُث َلْم تزَرْع َوتَْجَمُع ِمْن َحيُث َلْم 

َوْزنَتََك  ُت  َوخبَّاأْ َوَذَهْبُت   فَِخْفُت 
25 تَْبُذْر. 

في ال�أْرِض. ُهَوذا َلَك ما َلَك.’ 26 اأجاَب 

ّريُر  الشِّ الَعْبُد  ‘اأيُّها  َلُه:  َوقاَل  َسيُِّدهُ 

َوالكَْسلاُن، كُْنَت تَْعِرُف اأنّي اأْحُصُد َحيُث 

 كاَن 
َلْم اأْزَرْع َواأْجَمُع ِمْن َحيُث َلْم اأبُْذْر، 27

تي َعلى مائَدِة  يَِجُب َعلَيَك اأْن تَْرمي ِفضَّ

ياِرفَِة َواأنا كُْنُت َساآتي َواأطاِلُب ِبمالي  الصَّ

 ُخذوا اإذاً ِمْنُه الَوْزنََة َواأْعطوها 
َمَع ِرباهُ. 28

ِلذاَك الَّذي َلُه َعْشُر َوَزناٍت. 29 ِل�أنَّ َمْن َلُه 

يُْعطى َويُزاُد َلُه. اأّما ذاَك الَّذي َليَس َلُه 

 َوالَعْبُد 
فَاإنَُّه َحّتى الَّذي َلُه يؤَخُذ ِمْنُه. 30

الخاِرِجيَِّة.  ْلَمِة  الظُّ اإلى  اأْخِرجوهُ  البَّطاُل 

ُهناَك يَكوُن البُكاُء َوَصريُف ال�أْسناِن.’

نْساِن في َمْجِدِه   »َوَمتى اأتى ابُْن ال�إ
31

فَحينَئٍذ  َمَعُه،  الِقّديسيَن  َملائكَِتِه  َوكُلُّ 

 َويَْجتَِمُع 
32 َمْجِدِه.  َعْرِش  َعلى  يَْجِلُس 

اأماَمُه كُلُّ ال�أَُمِم فَيَْفِرُزُهم واِحداً ِمْن واِحٍد، 

كَالّراعي الَّذي يَْفِرُز الِخراَف ِمَن الِجداِء. 

َعَطيْتني، هاي كيْسَتين لْخ ربْحُت فُوقْن.’ 
 َسّيدو قالْلو: ‘َعْفَية َعَليْك يا َعْبْد صالح 

23

َواميْن. ف الّْقَليْل اَأميْن كْنْت، َع الّْكثيْر َت 
 ْوهاْك َل 

لََفَرْح َسّيدْك.’ 24 اَوكّلك، اْدخْل 
اَخْذ كيِسة وْحِدة زاِ َقرَّب ْوقاْل: ‘َسّيدي! 
تْحصْد  اأنَْت،  قاسي  َزلَِمة  اَْعرفْك  كاْن 
مُوَضْع َل مُو تْزَرْع، وْتلم مْن مُوَضْع َل مُو 
يُت كيستْك   وخْفُت ْورْحُت َطمَّ

ْتَذّري. 25
 َسّيدو 

26 لْك.’  َل  ْوهاْذ شي  الاَْرض،  ف 
انَْت  َشّريْر كْسلان  َعْبْد  يا  قالْلو:  جِاَوبو 
واِ، كاْن تْعرْف اَأْحصْد مُوَضْع َل مُو اْزَرْع 
 كاْن لازم 

َوالْم مْن مُوَضْع َل مُو اَذّري، 27
ْتحْط مالي َعلى طاولة الّصّراِفيْن، َوانا كاْن 
 خذوا 

َمْع فايضو. 28 اأْطلْب مالي  اآجي  َت 
َعْشْر  لُه  َل  لاْك  واْعَطوا  الكيِسة  منّو  َبقى 
ْويْنزاْدلو.  يْنَعطى  لُه،  َل   هاْك 

29 كيساْت. 
منّو.  يْناأخْذ  زاِ  لُه  َل  مالو، شي  َل  ْوهاْك 
البّرانيِّة.  للعْتِمة  البطّاْل طِالْعوُه   وَعبد 

30

َهونَْك َت يكون البكا ْوَسّك الاْضراْس.

الَمسيْح قاضي الّدنْيِا كّلا

َمْجدو  الانْساْن َف  اْبن   »وَبْس يجي 
31

ْوكْل َملايكتو الَقّديسيْن َمعو، هاك الَوْقْت 
 ْوَت يْلَتّموْن 

َت يْقَعْد َعلى َعْرش َمْجدو. 32
قّدامو كّل الاَمم، ْويْفرقْن واِحْد مْن واِحْد، 
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 َويُقيُم الِخراَف َعْن يَميِنِه والِجداَء َعْن 
33

ِل�أولئَك  الَمِلُك  يَقوُل   حينَِئٍذ 
34 يَساِرِه. 

الَّذيَن َعْن يَميِنِه: ‘تَعاَلوا يا ُمباَركي اأبي، 

تَاأْسيِس  ُمْنُذ  َلكُم  الُمَعدَّ  الَملَكوَت  ِرثوا 

فَاأْطَعْمتُموني  ُجْعُت  العاَلِم. 35 ِل�أنّي 

كُْنُت  َوَغريباً  َوَعِطْشُت فََسقيتُموني 

 ُعْرياناً كُْنُت فَكَسوتُموني 
فَاآويتُموني. 36

َوَمريضاً فَُزْرتُموني َوَمْسجوناً كُْنُت فَاأتَيتُم 

 حينَِئٍذ َسيَقوُل َلُه اأولِئَك ال�أبْراُر: 
37 ’. اإليَّ

فَاأْطَعْمناَك  َراأيناَك جائعاً  َمتى   ، َربُّ ‘يا 

 َوَمتى َراأيناَك َغريباً 
َوَعْطشاَن فََسقيناَك 38

 َوَمتى 
39 فَكَسوناَك.  ُعْرياناً  اأو  فَاآويناَك 

َراأيناَك َمريضاً اأو َمْسجوناً َواأتَينا اإَليَك.’ 

 َواأجاَب الَمِلُك َوقاَل َلُهم: ‘الَحقَّ اأقوُل 
40

اإْخَوتي  ِمْن  ِلواِحٍد  َصنَْعتُم  كُلُّ ما  َلكُم: 

 حينَِئٍذ يَقوُل 
غاِر لي َصنَْعتُم.’ 41 هؤل�ِء الصِّ

ِل�أولئَك الَّذيَن َعْن يَساِرِه: ‘اْذَهبوا َعّني يا 

بْليَس  ِة ل�إ َملاعيُن اإلى الّناِر ال�أبَديَِّة الُمَعدَّ

تُْطِعموني  َوَلْم  ُجْعُت  َوَملائكَِتِه. 42 ِل�أنّي 

كُْنُت   َوَغريباً 
43 تَْسقوني.  َوَلْم  َوَعِطْشُت 

ُووني، َوُعْرياناً كُْنُت َوَلْم تَكْسوني،  َوَلْم تَاأْ

َوَلْم  َوَمْسجوناً كُْنُت  َوَمريضاً كُْنُت 

اأيضاً  يُجيُب هؤل�ِء   حينَِئٍذ 
44 تَزوروني.’ 

، َمتى َراأيناَك جائعاً اأو  َويَقولوَن: ‘يا َربُّ

َكما راعي َل يْفرق الَغَنم م المِاعْز. 33 يَوقّف 
َعلى شمالو.  والمِاعْز  َيمينو،  َعلى  الَغَنم 
َل  لََهوْك  الَملْك  يقول  الَوْقْت َت   هاك 

34

َعلى َيمينو: ‘َتعوا يا ْمباَركين اَبوي، اوَرثو 
َل  َيوْم  مْن  لْكْن  ر  ْمَحضَّ َل كاْن  َمَلكوْت 
 مْن َل جْعُت ْوَعَطيتنّي َت 

ن الَكوْن، 35 ْتَكوَّ
َغريْب كْنُت  ْوَسَقيتنّي،  ْوعطْشُت  اآكل، 
ْوَكَسيتْنني،   عْرياْن كْنُت 

ْوَحَويتْنني، 36
َمريِْض كْنُت ْوَعَبْرتْن َعَلي، َمْحبوْس كْنُت 
 هاك الَوْقْت َت يقولولو 

ْوجيتْن لَعْند ي.’ 37
َهوك الباّريْن: ‘َرْبنا، اَأيَمْت اَأَريناْك جوعان 
 واَأيَمْت 

مناْك، يا عْطشان ْوَسَقيناْك؟ 38 ْوَطعَّ
اَأَريناْك َغريب ْوَحَويناْك، يا عْريان ْوَكَسيناْك؟ 
ْوجينا  َمْحبوْس  يا  َمريِْض  اَأَريناْك   واَأيَمْت 

39

الَملْك ويقولْلن:   ويجِاوبن 
لَعْندْك؟’ 40

‘الَحّق اَقولْكْن كْل شي َسَويتْن لَواِحْد مْن 
 هاك 

41 َسَويتنو.’  لي  الّْزغاْر،  اخوتي  َهوك 
الَوْقْت، َل َهوْك لَنِّا َعلى شمالو زاِ َت يقوْل: 
الاََبْد  لَنار  منِاعيْل  يا  مْن عْندي  ‘رُوحوا 
 مْن 

42 ْوَملايكتو.  لابليس  َرة  الّْمَحضَّ هاك 
َل جْعُت ْوما َعَطيتْنني َت اآكل، ْوعطْشُت 
 وَغريْب كْنُت ْوما َحَويتْنني، 

ْوما َسَقيتْنني، 43
وعْرياْن كْنُت ْوما َكَسيتْنني، ْوَمريِْض كْنُت 
 هاك 

44 َعَلي.’  َعَبْرتْن  ْوما  كْنُت  ْوَمْحبوْس 
ويقولوْن:  َعَليو  يرّدوْن  َت  زاِ  َهوْك  الَوْقْت 
اَأَريناْك جوعاْن يا عْطشاْن يا  اَأيَمْت  ‘َرْبنا، 
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َعْطشاَن اأو َغريباً اأو ُعْرياناً اأو َمريضاً اأو 

يُجيُب   حينَِئٍذ 
45 نَْخِدْمَك؟’  َوَلْم  َمْسجوناً 

َويَقوُل َلُهم: ‘الَحقَّ اأقوُل َلكُم: كُلُّ ما َلْم 

غاِر لي  الصِّ ِمْن هؤل�ِء  ِلواِحٍد  تَْصنَعوا 

 َويَْذَهُب هؤل�ِء اإلى 
اأيضاً َلْم تَْصنَعوا.’ 46

َعذاٍب اأبَديٍّ وال�أبْراُر اإلى َحياٍة اأبَِديٍَّة.

 26
 َوكاَن حيَن اأكَْمَل يَسوُع كَِلماِتِه 

ِلتَلاميِذِه:  قاَل  اأنَُّه  كُلَّها  هِذِه 

 »تَْعِرفوَن اأنَُّه بَْعَد يَوَميِن يَكوُن الِفْصُح 
2

 حينَِئٍذ 
3 ِليُْصلََب.«  يَُسلَُّم  نْساِن  ال�إ َوابُْن 

َوُشيوُخ  َوالكَتَبَُة  الكََهنَِة  ِكباُر  اْجتََمَع 

ْعِب في داِر َرئيِس الكََهنَِة الَّذي يُقاُل  الشَّ

 َوتَاآَمروا َعلى يَسوَع ِليُْمِسكوهُ 
َلُه قَيافا. 4

»َليَس  يَقولوَن:   َوكانوا 
5 َويَْقتُلوهُ.  ِبَمكٍْر 

ْعِب.« في العيِد ِلئَّلا يَصيَر َشَغٌب في الشَّ

َعْنيا في  بَيِت  يَسوُع في  كاَن   َوحيَن 
6

اْمَراأةٌ  اإَليِه   َدنَْت 
7 ال�أبَْرِص.  ِسْمعاَن  بَيِت 

َوَسكَبَْتُه  الثََّمِن  كَثيِر  طيٍب  َمَعها قارورةُ 

 َوَراأى 
8 ُمتَِّكٌئ.  َوُهَو  يَسوَع  َراأِْس  َعلى 

»ِلماذا هذا  َوقالوا:  َواْغتاظوا  تَلاميُذهُ 

يُباَع هذا  اأْن  ُمْمِكناً   فََقْد كاَن 
التَْبديُد؟ 9

ْوما  َمْحبوس  يا  َمريِْض  يا  يا عْرياْن  َغريْب 
يقولْلن:  يرّد  الَوْقْت َت   هاك 

َخَدْمناْك؟’ 45
‘الَحّق اَقولْكن: كْل شي ما َسَويتْن لَواِحْد 
من اخوتي َهوذ الّْزغاْر، لي زاِ ما َسَويتنو.’ 
 ويرُوحوْن َهوْك َل َعذاب الاََبْد، والباّريْن 

46

لََحياة الاََبْد.

ُدباَرة َعلى َيسُوْع

َهالَكلاْم 26  َيسُوْع  َل َحكى   ْوَبعْد 
لََتلاميذو:  قاْل  ْوَخلَّْص،  كلّو 
واْبن  واِ،  الفْصْح  نْهاَرين  َبعد   »تْعرفوْن 

2

 هاك 
ْويْنصلْب.« 3 يْتَسلَّم  الانْساْن َت 

وْمَعْلمين  الَكَهَنة  ْگباريّة  اْجَتَمعوا  الَوْقت 
ْگبير  َبيت  ْعْب ف  الشَّ وْشيُوخة  النّاموْس 
ُدباَرة   ْوَسَووا 

َقيافا. 4 اْسمو  الَكَهَنة َل كان 
َعلى َيسُوْع َت يْمسكوُه بالحيِلة ْويْقتلوُه. 
 ْوكاْن يقولوْن: »مُو ف العيد ْبشاْن لا يسِير 

5

ْعْب.« َقلابالْغ َبين الشَّ

َمَرة تصب عطر َع الَمسيْح

َعْنيا َف  َبيْت   َوْقْت َل كاْن َيسُوْع ف 
6

َمَرة  لَعْندو   َقرَّبْت 
7 الاَْبَرْص،  َشْمعون  َبيْت 

َعلى  ْوَصّبتو  ْكثير  َمعا شوشايْة عطْر غال 
اََروا  مْنتكي. 8 التَّلاميْذ  ْوهّواِ  َيسُوع،  راْس 
وهيْر هاْذ؟  َهالدَّ »لَيْش  ْوقالوا:  وانَْزَعجوا 
مال  ْبَمْبَلْغ  َهالعطر  يبِيْع  يتِيق  واِحد   كاْن 

9
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 َوَعِلَم يَسوُع 
ِللُفَقراِء.« 10 ِبكَثيٍر َويُْعطى 

الَمْراأةَ؟  َلُهم: »ِلماذا تُْزِعجوَن هِذِه  فَقاَل 

َعَملاً َحَسناً َصنََعْت لي. 11 ِل�أنَُّه في كُلِّ 

فَلَيَس  اأّما لي  َمَعكُم.  فَُقراُء  َلكُم  حيٍن 

 هِذِه الَّتي َرَمْت هذا 
في كُلِّ حيٍن َلكُم. 12

َصنََعْت.  ِلَدْفِنَي  ِجْسمي،  َعلى  الّطيَب 

 َوالَحقَّ اأقوُل َلكُم: َحيثُما كُِرَزْت ِبشاَرتي 
13

ُث اأيضاً  هِذِه في كُلِّ العاَلِم، فََسوَف يَُحدَّ

َعّما َصنََعْت هِذِه تَْذكاراً لها.«

َعَشَر  ال�ثْني  ِمَن  واِحٌد  َذَهَب   حينَِئٍذ 
14

ْسَخْريوطيَّ اإلى ِكباِر  الَّذي يُْدعى يَُهَوذا ال�إ

اأْن  تُريدوَن  »ماذا  َلُهم:   َوقاَل 
15 الكََهنَِة، 

دوا َلُه  تُْعطوني َواأنا اأَُسلُِّمُه اإَليكُم؟« فَتََعهَّ

 َوِمْن ذِلَك الَوْقِت 
ِة. 16 ِبثَلاثيَن ِمَن الِفضَّ

كاَن يَْطلُُب فُْرَصًة ِليَُسلَِّمُه.

ِل ِللَفطيِر َدنا التَّلاميُذ   َوفي اليَوِم ال�أوَّ
17

اإلى يَسوَع َوقالوا َلُه: »اأيَن تُريُد اأْن نُِعدَّ 

َلَك ِلتاأكَُل الِفْصَح؟«

 فَقاَل َلُهم: »اْذَهبوا اإلى الَمدينَِة اإلى 
18

َزماني  يَقوُل:  ‘ُمَعلُِّمنا  َلُه:  َوقولوا  فُلاٍن 

قَِد اْقتََرَب. ِعْنَدَك صاِنٌع اأنا الِفْصَح َمَع 

 َوالتَّلاميُذ َصنَعوا كَما 
19 تَلاميذي.’ « 

ْوقالْلْن:  للَفقاراِ.« 10 َيسُوْع َعَرف  ْويْنَعطى 
»لَيْش تْزَعجون الَمَرة؟ َعَمل ْكَويّْس َسَوت 
 ف كْل َوْقْت لكْن َفقاراِ عْنْدكْن، 

َمعي: 11
اَنا.  َوْقْت عْنْدكن  اَنا مُو ف كْل  َبّس 
َجَسدي،  َعلى  َهالعطْر  َصّبت  َل   هاي 

12

اَقولْكْن   والَحّق 
13 ي.  َهالشِّ َسَوْت  لََدْفني 

الّدنْيِا كّلا،  ْبشارتي، ف  انَْكَرزت  َل  اَأيْن 
َت يْنَحكى زاِ َعلى شي َل َسَوْت َهالَمَرة، 

ْويْبقالا تْذكاْر.«

خيانة ياهوذا

 هاك الَوْقْت راْح واِحْد م الاْثناعْش َل 
14

ْگباريّة  لَعْند  الاْسَخْريوطي،  ياهوذا  يقولولو 
تْعَطوني  ْتريدوْن  »اَأيش   ْوقالْلْن: 

15 الَكَهَنة، 
ثِاثيْن  َقرَّرولو  ْوهنِّا  واِ؟«  اَسلّْمكْن  َت  َوانا 
الَوْقْت، كاْن   ْومْن هاك 

16 ة.  قْطعْة فضَّ
يَدّورلو َعلى فْرَصة َت يَسلّمو.

َعشات الفْصْح َمع التَّلاميْذ

ْل َيوْم من اإيِّاْم عيد الَفطِيْر، َقرَّبوا   َف اأوَّ
17

ْتريد  »اَأين  ْوقالولو:  َيسُوع  لَعْنْد  التَّلاميْذ 
نَْحّضر لْك َت تاكّل الفْصْح؟«

 قالْلْن: »رُوحوا للَبَلْد لَعْند ْفلان ْوقولولو: 
18

ْوعْندك َت  َزماني جا،  يقوْل:  ‘ْمَعلّْمنا 
 ْوَتلاميذو 

اَسوي الفْصْح َمْع َتلاميذي.’ « 19
روا  ْوَحضَّ َيسُوع،  َوّصاهْن  َل  َكما  َسَووا 
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 َوحيَن 
اأوصاهم يَسوُع َواأَعّدوا الِفْصَح. 20

تَلاميِذِه  َمَع  ُمتَِّكئاً  الَمساُء كاَن  كاَن 

قاَل  يَاأْكُلوَن،  ُهم   َوفيما 
21 َعَشَر.  ال�ثْني 

ِمْنكُم  َلُهم: »الَحقَّ اأقوُل َلكُم: اإنَّ واِحداً 

ا َوبَداأوا يَقولوَن   فََحِزنوا ِجدًّ
يَُسلُِّمني.« 22

؟«  َلُه واِحداً فَواِحداً: »هل اأنا ُهَو يا َربُّ

يََدهُ  يَْغِمُس  َوقاَل: »الَّذي   فَاأجاَب 
23

 َوابُْن 
ْحَفِة ُهَو يَُسلُِّمني. 24 َمعي في الصَّ

َعْنُه،  َمكْتوٌب  ُهَو  كَما  ذاِهٌب  نْساِن  ال�إ

نْساِن الَّذي ِبيَِدِه يَُسلَُّم  َولِكْن َويٌل ِلذِلَك ال�إ

نْساِن َلو  نْساِن. كاَن َخيراً ِلذِلَك ال�إ ابُْن ال�إ

َلْم يوَلْد.« 25 اأجاَب يَُهَوذا الُمَسلُِّم َوقاَل: 

»هل اأنا ُهَو يا ُمعلِّمي؟« قاَل َلُه يَسوُع: 
»اأنَْت قُْلَت.«

ُخْبزاً  يَسوُع  اأَخَذ  يَاأْكُلوَن  ُهم   َوفيما 
26

َوقاَل:  تَلاميَذهُ  َواأْعطى  َوكََسَر  َوباَرَك 

 َواأَخَذ 
»ُخذوا كُلوا. هذا ُهَو َجَسدي.« 27

َوقاَل: »ُخذوا  َواأْعطاُهم  َوَشكََر  كَاأْساً 

ُهَو َدمي   هذا 
كُلُّكُم. 28 ِمْنها  اْشَربوا 

كَثيريَن  َعْن  يُْهَرُق  الَّذي  الَجديِد  ِللَعْهِد 

 َواأقوُل َلكُم: َلْن اأْشَرَب 
ِلُغْفراِن الَخطايا. 29

َحّتى  الكَْرَمِة هذا  ِنتاِج  ِمْن  آَن  ال� ِمَن 

اليَوِم الَّذي فيِه اأْشَربُُه َمَعكُم َجديداً في 

اإلى  َوَخَرجوا   َوَسبَّحوا 
30 اأبي.«  َملَكوِت 

يتوِن. َجبَِل الزَّ

ت الَمسا انَْتكا َمْع   ْوَوْقْت َل َمسَّ
الفْصْح. 20

قال:  ياْكلوْن،   ْوهنِّا 
21 الاْثناعْش.  َتلاميذو 

»الَحّق اَقولْكْن واِحْد مْنكْن َت يَسلّْمني.« 
 وصْعبْتلن ْكثير، ْوَبَدوا واِحْد واِحْد يْساَألوُه 

22

ْوقالْلْن:   َرّد 
23 َرْب؟«  يا  واِ  »اَأنا  يقولولو: 

حن هّواِ  »هاْك َل يْغمْز بيدو َمعي ف الصَّ
 واْبن الانْساْن رايح واِ َكما 

َت يَسلّْمني. 24
َزلَِمْة َل  َمْكتوْب َعَليو، َبْس َويلو هاْك  لَّواِ 
الانْساْن. يكوْن هاك  اْبن  يْتَسلَّم  بيدو َت 
 َرْد 

لَِمة ما كاْن كْلولْد اَأْحَسْنلو كاْن.« 25 الزَّ
ياهوذا َل َسلَّمو قالْلو: »اَأنا واِ ْمَعلّْم؟« َيسُوْع 

قالْلو: »اأنَْت قْلْت.«

ْبانيِّة َعشات الرَّ

 ْوهنِّا ياْكلوْن، َيسُوْع اَأَخْذ َرغيف ْوبِاَرك 
26

ْوَكَسر ْوَعطى للتَّلاميذ ْوقاْل: »خذوا كلوا. 
ْوَشَكر   َواَخْذ كاس 

27 واِ.«  َجَسدي  هذا 
ْوَعطاهن ْوقاْل: »خذوا اْشَربوا منّو كلّْتكْن. 
يْسري  ْجديْد،  َعْهد  ْبشاْن  واِ  َدّمي   هذا 

28

الَخطّياْت.  تْنغفر  ْبشاْن  نِاس  ْكثيْر  لَخاطْر 
ْع ما َبق اَْشَرْب مْن َثَمْر   َواقولْكْن: م السَّ

29

الَغْرْز هاْذ دي َل َيوْم َل َت اْشَربو َمْعكن 
 ْوَسبَّحوا َلالله 

ْجديْد َف َمَلكوت اَبوي.« 30
يتوْن. ْوَطَلعوا َل َجَبل الزَّ
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 حينَِئٍذ قاَل َلُهم يَسوُع: »اأنْتُم َجميعاً 
31

ِل�أنَُّه  اللَّيلَِة،  َستَْعثُروَن بي في هِذِه 

فَتَتََشتَُّت  الّراعي  ‘اأْضِرُب  َمكْتوٌب: 

اأقوَم  اأْن  بَْعَد   َولِكْن 
32 الَقطيِع.’  ِخراُف 

َساأْسِبُقكُم اإلى الَجليِل.« 33 اأجاَب بُْطُرُس 

َوقاَل َلُه: »اإْن َعثََر ِبَك كُلُّ واِحٍد فَاأنا َلْن 

 قاَل َلُه يَسوُع: »الَحقَّ 
اأْعثَُر ِبَك اأبَداً.« 34

اأقوُل َلَك: في هِذِه اللَّيلَِة قَْبَل اأْن يَصيَح 

 قاَل 
الّديُك، ثَلاَث َمّراٍت َستُْنِكُرني.« 35

َلُه بُْطُرُس: »اإْن يَِصْر لي اأْن اأموَت َمَعَك 

فَلَْن اأُنِْكَرَك.« َوهكَذا اأيضاً كُلُّ التَّلاميِذ 

قالوا.

 حينَِئٍذ اأتى َمَعُهم يَسوُع اإلى َموِضٍع 
36

»اْجِلسوا  َلُهم:  َوقاَل  ِجْدسيماَن،  يُْدعى 

 َواأَخَذ َمَعُه 
ُهنا َريثَما اأْذَهُب ِل�أَُصّلَي.« 37

يَْحَزُن  َوبََداأ  ِكليِهما  َزبَدي  َوابْني  بُْطُرَس 

نَْفسي  ِهَي  َلُهم: »َحزينٌَة   َوقاَل 
38 . َويَْغتَمُّ

َواْسَهروا  ُهنا  لَي  ابَْقوا  الَموِت.  َحّتى 

َوَوقََع َعلى  قَليلاً،   َواْفتََرَق 
39 َمعي.« 

َوْجِهِه َوكاَن يَُصّلي قائلاً: »اأبي، اإْن اأْمكََن 

فَْلتَْعبُْر َعّني هِذِه الكَاأُْس. َولِكْن ل� كَما 

 َواأتى اإلى 
اأُريُد اأنا بَْل كَما اأنَْت تُريُد.« 40

ِلبُْطُرَس:  فَقاَل  نائميَن  فَوَجَدُهم  تَلاميِذِه 

َيسُوْع يْتَنّبا بْطرْس َت يتَبّرا منّو

 هاك الَوْقْت َيسُوْع قالْلْن: »كلّْتكْن َت 
31

تْتَعثَوروْن في َف َهالَليِلة، مْن َل َمْكتوْب: 
َخواِريفو.’  يْتَفرَّقوْن  ْوَت  الّراعي  ‘اأْضرب 
ليْل.«  32 َبْس َبعْد َل اقوْم َت اْسبْقكْن للجَّ

 َرْد بْطرْس قالْلو: »َل كلّْن ْتَعْثَوروا فيك، 
33

قالْلو:  34 َيسُوْع  فيْك.«  اْتَعْثَوْر  مُو  اَأَبْد  اَنا 
َقبْل  َهالَليِلة هاي،  َف  لْك:  اَقوْل  »الَحّق 
تْنكْرني.«  َت  َثْة طْرْق  الّديك،  يسِيح  َل 
35 بْطرْس قال: »يكون يسِير لي َت اموْت 

َمعْك، مُو انْكرك.« ْوكذاِ زاِ كّل التَّلاميْذ 
قالوا.

َيسُوْع يَصلّي َف َجدسيمان

لَمُوَضْع  َيسُوْع  َمعْن  الَوْقْت، جا   هاك 
36

»اْقَعدوا  ْوقالْلن:  َجْدسيمان،  يقولولو:  َل 
 ْوَوّدى 

37 اََصلّي.«  اَأرُوح  ما  َقْد  َعلى  َهوْن 
ْوَبدا  اْثَنينتن،  َزَبدي  وولََديْن  بْطرس  َمعو 
نَْفسي  يِا  »َحزيِنة   ْوقالْلْن: 

38 ْويْنَغْم.  يْنَهم 
دي للَموت. اْبَقوا لي َهوْن واْسَهروا َمعي.« 
ْد منّن ْشَوي، ْوَوَقْع َسَجْد َعلى وّچو،   وَبعَّ

39

َل كاْن مْمكْن،  »اَأبوي!  ْوقاْل:  ْوَصلّى 
َخلّي يفوْتني َهالكاْس هاْذ، َبْس مُو َكما َل 
 ْوجا 

ْتريْد.« 40 انَْت  َل  َبلِى َكما  اَأريْد،  انا 
لَبْطرْس:  ْوقاْل  نِّيام،  َواراهْن  َتلاميذو  لَعْنْد 
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اأْن  واِحَدةً  اْستََطْعتُم ساَعًة  »اأهكَذا ما 
ِلئَّلا  َوَصّلوا  41 تَيَقَّظوا  تَْسَهروا َمعي. 

اأّما  ُمْستَِعدٌّ  الّروُح  تَْجِربٍَة.  تَْدُخلوا في 

ِة   َوَذَهَب اأيضاً ِللَمرَّ
الَجَسُد فََضعيٌف.« 42

الثّاِنيَِة، َصّلى َوقاَل: »اأبي، اإْن كاَن َغيَر 

اإلّ�  الكَاأُْس  هِذِه  َعّني  تَْعبَُر  اأْن  ُمْمِكٍن 

 َواأتى 
43 اإراَدتَُك.«  فَْلتَكُْن  اأْشَربَها  اأْن 

اأيضاً فََوَجَدهم نائميَن ِل�أنَّ ُعيونَهم كانَْت 

اأيضاً  َوَصّلى  َوَذَهَب   َوتََركَُهم 
44 ثَقيلًَة. 

 حينَِئٍذ 
ِة الثّاِلثَِة َوقاَل الكَِلَمَة ذاتَها. 45 ِللَمرَّ

اأتى اإلى تَلاميِذِه َوقاَل َلُهم: »ناموا ُمْنُذ 

الّساَعُة  اْقتََربَِت  قَِد  َواْرتاحوا! ها  آَن  ال�

الُخطاِة.  اأيدي  يَُسلَُّم في  نْساِن  ال�إ َوابُْن 

 قوموا نَْذَهْب! ها قَِد اْقتََرَب ذِلَك الَّذي 
46

يَُسلُِّمني.«

الُمَسلُِّم  يَُهَوذا  اإذا  يَتَكَلَُّم  ُهَو   َوفيما 
47

الَّذي كاَن واِحداً ِمَن ال�ثْني َعَشَر َوَمَعُه 

ِعْنِد  ِمْن  َوِعصيٍّ  ُسيوٍف  َمَع  كَثيٌر  َجْمٌع 

 َوكاَن 
48 ْعِب.  الشَّ َوُشيوِخ  الكََهنَِة  ِكباِر 

َوقاَل  َعلاَمًة  اأْعطاُهم  قَْد  الُمَسلُِّم  يَُهَوذا 

َلُهم: »الَّذي اأُقبِّلُُه ُهَو ُهَو. اإيّاهُ اأْمِسكوا.« 

»َسلاٌم  َوقاَل:  يَسوَع  اإلى  َدنا   َوِللَوْقِت 
49

يَسوُع:  َلُه   قاَل 
50 وقبَّلَُه.  ُمعلِّمي.«  يا 

»ِمْن اأْجِل ِتْلَك الَّتي اأتَيَت يا صاحبي.« 
يَسوَع  َعلى  اأيديَُهم  َواأْلَقوا  َدنوا  حينَِئٍذ 

»كذاِ ما تْقتْن ساَعة وْحِدة تْسَهروْن َمعي؟ 
تْدخلوْن َف  لا  ْبشاْن  ْوَصلَّوا  41 اْصَحوا 

َبّس  ة،  مْسَتعدِّ يِا،  ة  مْسَتعدِّ الّرُوْح  َتْجِربِة. 
 ْورجْع راْح 

َسْد َضعيْف َضعيْف واِ.« 42 الجَّ
ما كاْن  َل  »اَأبوي!  ْوقاْل:  َصلّى  لْخ  َكْرْة 
مْمكن يفوْتني َهالكاْس َبلا َل اْشَربو، َخلّي 
اَأراهْن  لْخ  َكْرة   ْوجا 

43 اإرادتْك.«  ْتكون 
َعيَنيْن.  ْتَشكَّلوا  َل كاْن ك  مْن  نِايميْن، 
 وَخّلاهن ْوراح. ْوثالْث َكرَّة َصلّى ْوقاْل 

44

 ْوَبْعدا جا َل عْنْد َتلاميذو 
نَْفس الَكلاْم. 45

اْرتاحوا! ْكوا  ناموا  ْع َبقى  السَّ ْوقالْلن: »م 
يْتَسلَّْم ف  الانْساْن  واْبن  الّساَعة،  َجّت 
ْكوا  نْرُوْح!  َت   قوموا 

46 الخاْطييْن.  ايَدين 
وصْل هاْك َل َت يَسلّْمني.«

الياهوْد يْمسكون َيسُوْع

ياهوذا  والّا  يْحكي،  قايْم  َبعْد   ْوهّواِ 
47

الّْمَسلّْم َل كاْن واِحْد م الاْثناعْش، جا ْوَمعو 
َطْلقْة نِاس ْگبيِرة حِاْملين ْسيوِفة ْوَخيَزراناْت، 
ْعْب.  الشَّ الَكَهَنة وْشيُوخة  ْگباريّة  مْن عْند 
َعلاِمة  كْلَعطاهْن  َسلَّمو كاْن  َل   ْوياهوذا 

48

قالْلْن: »هاْك َل ابوسو هّواِ واِ، لُه اْمسكوا.« 
»َسلام  ْوقاْل:  َيسُوع  لَعْنْد  َقرَّْب   وراساً 

49

ْمَعلّم.« ْوباسو. 50 َيسُوْع قالْلو: »ْبشاْن هاي 
َقرَّبوا  الَوْقْت  َسديقي.« هاك  يا  َل جيْت 
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 َواإذا واِحٌد ِمْن اأولِئَك الَّذيَن 
َواأْمَسكوهُ. 51

َوَضَرَب  َسيفاً  َواْستَلَّ  يََدهُ  َمدَّ  يَسوَع  َمَع 

 حينَِئٍذ 
َعْبَد َرئيِس الكََهنَِة َوقََطَع اأُُذنَُه. 52

قاَل َلُه يَسوُع: »ُردَّ َسيَفَك اإلى َمكاِنِه ِل�أنَّ 

يوِف  كُلَّ اأولِئَك الَّذيَن اأَخذوا ُسيوفاً ِبالسُّ

اأْستَطيُع  ل�  اأنّي  تَُظنُّ  53 اأْم  َسيَموتوَن. 

اأكْثََر  لي  فَيُقيَم  آَن  ال� اأبي  ِمْن  اأْطلَُب  اأْن 

الَملاِئكِة؟  ِمَن  َجيشاً  َعَشَر  اثْني  ِمِن 

يَْنبَغي  اأْن هكَذا  الكُتُُب  تَِتمُّ  اإذاً   كَيَف 
54

 في ِتْلَك الّساَعِة قاَل يَسوُع 
اأْن يَصيَر؟« 55

نَُّه َعلى قاِطِع ُطُرٍق َخَرْجتُم  ِللُجموِع: »كاأ

كُلَّ  ِلتُْمِسكوني!  َوِعِصيٍّ  ِبُسيوٍف  َعلَيَّ 

يَوٍم ِعْنَدكُم في الَهيكَِل كُْنُت اأْجِلُس َواأُعلُِّم 

َوَلْم تُْمِسكوني. 56 اأّما هِذِه الَّتي صاَرْت 

فََقْد صاَرْت ِلتَِتمَّ كُتُُب ال�أنِْبياِء.« حينَِئٍذ 

تََركَُه التَّلاميُذ َجميعاً َوَهَربوا.

 َواأولئَك الَّذيَن اأْمَسكوا يَسوَع ساقوهُ 
57

الكَتَبَُة  َحيُث  الكََهنَِة  َرئيِس  قَيافا  اإلى 

 َوِسْمعاُن 
58 ُمْجتَِمعيَن.  يوُخ كانوا  َوالشُّ

بُْطُرُس كاَن يَْذَهُب َوراَءهُ َحّتى داِر َرئيِس 

َمَع  الّداِخِل  َوَجلََس في  َوَدَخَل  الكََهنَِة 

الَخَدِم ِليَرى النِّهايَة.

َوالَمْجِلُس  يوُخ  َوالشُّ الكََهنَِة   َوِكباُر 
59

يَسوَع  ِضدَّ  َشهاَدةً  يَْطلُبوَن  كُلُُّه كانوا 

 واِحْد مْن 
ْومّدوا ايَديْن لََيسُوع ْومْسكوُه. 51

َهوْك َل َمْع َيسُوْع َمّد ايدو ْوَسَحْب َسيف 
ْزَغّير ْوَضَرْب َعْبد ْگبير الَكَهَنة ْوَقَطع اْذنو. 
 هاك الَوْقْت َيسُوْع قالْلو: »َرّجْع َسيفْك 

52

ْسيوِفة،  اَخذوا  َل  َهوْك  لَمُوَضعو. كْل 
 والّا تْفتكْر مُو اتِيق 

بالّْسيوِفة َت يموتوْن. 53
اأْكَثْر من  ْع  اَأبوي ويَقّيْم لي السَّ اَْطلْب مْن 
َبقى  54 اأْشَوْن  الَملايِكة؟  م  َجيْش  اْثناعْش 
ْتقوْل:  َل  الاْسفاْر  الَمْكتوْب ف  يتّم  َت 
َيسُوْع  الّساَعة،   فاك 

55 يسِيْر؟«  لازم  كذاِ 
قاْل لََهوْك َطْلقات النِّاْس: »َكما َل يكون 
َعلى واِحْد مْن قطّاع الطّْرْق، َطَلْعتْن بْسيوِفة 
ْوَخيَزراناْت َت تْمسكوني. كْل َيوْم عْنْدكْن 
ف الَهيَكْل كاْن اَأقَعْد اَأَعلّم، ْوما مسكتْنني. 
56 َبْس هاي صارْت َت تتّم اْسفار الاَنِْبيا.« 

هاك الَوْقْت، التَّلاميْذ كلّتْن َخلَّوُه ْوَهَربوا.

َمحَكمة َيسُوْع َف َمجلس الياهوْد

 َهوْك َل مْسكوا َيسُوْع ساقوُه لَعْنْد َقيافا 
57

اْجَتَمعوا  َل كاْن ك  مُوَضْع  الَكَهَنة،  ْگبير 
 ْوَشْمعوْن 

58 والّْشيُوَخة.  النّاموْس  ْمَعْلمين 
بْطرْس كاْن رايْح َخْلفو من ْبعيْد دي َل دار 
ْگبير الَكَهَنة، ْوَدَخْل قعْد َجّوا َمع الحّراْس 

َت يّرى النّهايِة.
والَمجلس  والّْشيُوَخة  الَكَهَنة   ْگباريّة 

59

َعلى  زُور  ْشهود  َعلى  يَدوروْن  كلّو كان 
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َواأتى كَثيروَن  يَِجدوا.   َوَلْم 
60 ِليُميتوهُ. 

 َوقالوا: 
61 اثْناِن.  َدنا  اأَخيراً  ُشهوُد زوٍر. 

َهيكَل  اأنُْقَض  اأْن  ‘اأْستَطيُع  قاَل:  »هذا 
 َوقاَم 

62 اأبْنيِه.’ «  اأيّاٍم  ثَلاثَِة  َوفي  اللِه 

َرئيُس الكََهنَِة َوقاَل: »اأما تُجيُب ِبَشيٍء؟ 

َك هؤل�ِء؟« 63 اأّما يَسوُع  ماذا يَْشَهُد ِضدَّ

الكََهنَِة  َرئيُس  فَاأجاَب  فَكاَن ساِكتاً. 

اأْن  الَحيِّ  ِباللِه  »اأْستَْحِلُفَك  َلُه:  َوقاَل 

ابُْن  الَمسيُح  ُهَو  اأنَْت  كُْنَت  اإْن  َلنا  تَقوَل 

قُْلَت.  »اأنَْت  يَسوُع:  َلُه   قاَل 
64 اللِه.« 

نْساِن  آَن تََروَن ابَْن ال�إ َواأقوُل َلكُم: ِمَن ال�

ِة َواآِتياً َعلى َغماِم  جاِلساً َعلى يَميِن الُقوَّ

الكََهنَِة  َرئيُس  َشقَّ   حينَِئٍذ 
65 ماِء.«  السَّ

َف. ِلماذا نَْحُن  ِلباَسُه َوقاَل: »ها قَْد َجدَّ

آَن  آَن؟ ها اأنْتُم ال� ِبحاجٍة اإلى ُشهوٍد بَْعَد ال�

تُريدوَن؟«   ماذا 
66 تَْجديَفُه.  َسِمْعتُم  قَْد 

الَموُت.«  ُهَو  »ُمْستَِحقُّ  َوقالوا:  اأجابوا 

 حينَِئٍذ تََفلوا في َوْجِهِه َوكانوا يَْلِطمونَُه 
67

 َويَقولوَن: »تَنَبَّاأ َلنا 
َواآَخروَن يَْضِربونَُه، 68

اأيُّها الَمسيُح! َمْن َضَربََك؟«

في  خاِرجاً  بُْطُرُس جاِلساً   َوكاَن 
69

َلُه:  َوقاَلْت  اأَمٌة  اإَليِه  َودنَْت  الباَحِة. 

»اأنَْت اأيضاً َمَع يَسوَع الّناِصريِّ كُْنَت.« 
»ل�  َوقاَل:  الَجميِع  اأماَم  اأنْكََر   َولِكنَُّه 

70

اإلى  َخَرَج   َوحيَن 
71 تَقوليَن.«  ما  اأْعِرُف 

ُهناَك:  ِللَّذيَن  فَقاَلْت  اأُْخرى  َراأتُْه  ْهليِز  الدِّ

 ْوما اَروا. ْوَجوا ْكثير 
َيسُوْع َت يَموتوُه، 60

 وقالوا: 
ْشهوْد زُوْر. اآِخْر شي َقرَّبوا اْثَنيْن، 61

»هذا قاْل: ‘اَأتِيق اََخّرْب َهيَكل اَلله َواَعّمرو 
 ْوقاْم ْگبير الَكَهَنة ْوقالْلو: 

َف َثّة اِيم.’ « 62
َعَليك  يْشَهدوْن  اَأيْش  ْتجِاوْب شي؟  »مُو 
َيسُوْع سِاكْت كاْن. رجع  63 َبْس  َهوْذ؟« 
الَحي  َبالله  »اَأَحلّفْك  قالْلو:  الَكَهَنة  ْگبير 
َت ْتقول لْنا َل انَْت واِ الَمسيح اْبن اَلله.« 
م  َواقولْكْن:  قْلْت،  »اأنَْت  قالْلو:  64 َيسُوْع 

ْع َت تَّرون اْبن الانْساْن قِاعْد َعلى َيمين  السَّ
 هاك 

65 ما.«  السَّ ْغيوم  َعلى  ْوجِايِي  ة،  القوِّ
الَكَهَنة َشرَّْط َحويسو ْوساْح:  الَوْقت ْگبير 
»هاي َكَفْر. اَأيش ْشهوْد َبقى يريد لْنا؟ ْكوا 
ْع سمْعتْن كْفرو. 66 اَأيْش ْتريدوْن؟« َرّدوا  السَّ
الَوْقْت   هاك 

67 الَموْت.«  ْوقالوا: »يْسَتحّق 
َبَزقوا ف وّچو ْوَبقى يْلطموُه ْوَغيرْن يْضربوُه، 
َل  واِ  مْن  َمسيْح،  يا  لْنا  »ْتَنّبا   ويقولون: 

68

َضَربْك؟«

بْطرْس يتَبّرا مْن َيسُوْع

69 بْطرْس كاْن قِاعْد َبّرا ف الَحوش. ْوَقرَّْبت 

لَعْندو وْحِدة خّداِِمة ْوقالْتلو: »وانَْت زاِ َمْع 
نََكْر  هّواِ  70 َبْس  النّاصري كْنْت.«  َيسُوع 
قّداْم كلّْن ْوقاْل: »مُو اْعرْف اَأيش ْتقوليْن؟« 
 ْولََمْن َطَلْع صُوْب باب الَحوش، اََرتو َغيْر 

71
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 ». الّناِصِريِّ يَسوَع  َمَع  اأيضاً  »كاَن هذا 
اأْعِرُف  ل�  »اإنّي  ِباأْقساٍم:  اأيضاً   واأنْكََر 

72

اأولِئَك  َدنا  قَليٍل  بَْعِد   َوِمْن 
73 ُجَل.«  الرَّ

اأنَْت  اإنََّك  ا  »َحقًّ ِلبُْطُرَس:  َوقالوا  الِقياُم 

فَُك.«  اأيضاً ِمْنُهْم، ِل�أنَّ كَلاَمَك اأيضاً يَُعرِّ

 حينَِئٍذ بََداأ يَْحِرُم َويَْحِلُف: »اإنّي ل� اأْعِرُف 
74

 َوتََذكََّر 
ُجَل.« َوِللَوْقِت صاَح الّديُك. 75 الرَّ

بُْطُرُس الكَِلَمَة الَّتي قاَل يَسوُع اأْن »قَْبَل 

اأْن يَصيَح الّديُك ثَلاَث َمّراٍت تُْنِكُرني.« 

َوَخَرَج اإلى الخاِرِج َوبَكى ِبَمرارٍة.

 27
باُح تَشاَوَر   َوحيَن كاَن الصَّ

َعلى يَسوَع َجميُع ِكباِر الكََهنَِة 

 فَاأَوثَقوهُ 
ِليُميتوهُ. 2 ْعِب  الشَّ َوُشيوُخ 

َوساقوهُ َوَسلَّموهُ اإلى بيلاُطَس الوالي.

اأنَّ  الُمَسلُِّم  يَُهَوذا  َراأى   حينَِئٍذ حيَن 
3

َوَردَّ  َوَذَهَب  نَِدَم  َعلَيِه  ُحِكَم  قَْد  يَسوَع 

الكََهنَِة  ِكباِر  اإلى  ِتْلَك  ِة  الِفضَّ ثَلاثيَن 

َسلَّْمُت  اإْذ  ُت  »اأْخطاأْ  َوقاَل: 
4 يوِخ.  َوالشُّ

َلنا  فَقالوا: »ما  ُهم  اأّما  بَريئاً.«  َدماً 

َة  الِفضَّ  َوَطَرَح 
تَْعِرُف.« 5 اأنَْت  نَْحُن؟ 

في الَهيكَِل َوغادَر َوَذَهَب فََخنََق نَْفَسُه. 

»ل�  َوقالوا:  َة  الِفضَّ الكََهنَِة  ِكباُر   َواأَخَذ 
6

َمْع  َهونَْك كاْن  زاِ  »هاْذ  ْوقالْتلْن:  وْحِدة 
ْوَحَلف  نََكر   ْورجْع 

72 النّاصري.«  َيسُوع 
 وَبْعد ْشَوي، 

لَِمة.« 73 ْوقاْل: »مُو اْعرف الزَّ
»َحقا  لَبْطرْس:  ْوقالوا  َقرَّبوا  القّياْم  َهوك 
تْكشفْك.«  لَْهجتْك  انَْت،  منّن  زاِ  اأنَْت 
ويقوْل:  ْويْحلْف  ل  يْتَنعَّ َبدا  الَوْقْت   هاك 

74

لَِمة.« ْوَف ساعتا ساح  »اَأنا مُو اْعرف الزَّ
 ْوجا لَباْل بْطرْس كْلمْة َيسُوْع َل 

الّديك. 75
قالْلو: »َقبْل َل يسِيح الّديك، َثْة طْرْق َت 

تْنكْرني.« قاْم َطَلْع لََبّرا ْوبكي ْبَمراَرة.

َوْقْت َل تَسلَّم َيسُوْع لَبيلاُطْس

 َوْقْت َل صارْت الّصبح، ْگباريّة 27 
ْعْب، اْشتاروا  الَكَهَنة وْشيُوخة الشَّ
َيسُوْع.  َموْت  َعلى  واتََّفقوا  َبْعضْن  َف 
دوُه ْوساقوُه ْوَسلَّموُه لَبيلاُطْس الوالي.  وَشدَّ

2

ياهوذا يخنق حالو

َيسُوع  اَأرى  ياهوذا  لََمْن  الَوْقْت   هاك 
3

ْع َهوك ثِاثيْن قْطعة  انَْحَكْم، ندم، ْوراْح َرجَّ
 ْوقاْل: 

والّْشيُوَخة، 4 الَكَهَنة  لَْگباريّة  ة  الفضَّ
»خَطيُت َل َسلَّْمتوكْن َدم َبري.« قالولو: 
َكّب   قاْم 

5 تْعرْف.«  اأنَْت  اَأيْش؟  »نْحنِا 
ة ف الَهيَكل ْوَطَلْع ْوراْح َخَنْق رُوحو.  الفضَّ
ْوقالوا: »مُو  ة  الفضَّ اَأَخذوا  الَكَهَنة   ْگباريّة 

6
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يَِحلُّ اأْن نََضَعها في بَيِت الَقرابيَن ِل�أنَّها 

 َوتَشاَوروا َواْشتََروا ِبها َحْقَل 
ثََمُن َدٍم.« 7

8 ِلهذا  ِللُغَرباِء.  َمْقبََرةً  ِليَكوَن  الَفّخاريِّ 

اإلى  ِم  الدَّ ِبَحْقِل  الَحْقُل  يُْدعى ذِلَك 

 حينَِئٍذ تَمَّ ما قيَل ِبالنَّبيِّ القاِئِل: 
اليَوِم. 9

ِة، َدَم الغالي الَّذي  »َواأَخْذُت ثَلاثيَن الِفضَّ
 َواأْعَطيتُها ِلقاَء َحْقِل 

نَُه بَنو اإْسرائيَل. 10 ثَمَّ

». بُّ ، كَما اأوصاني الرَّ الَفّخاريِّ

َلُه  َوَساأ الوالي،  اأماَم  يَسوُع   َوقاَم 
11

الوالي قاَل َلُه: »اأاأنَْت ُهَو َمِلُك اليَهوِد.« 

 َوحيَن 
12 قُْلَت.«  »اأنَْت  يَسوُع:  َلُه  قاَل 

يوُخ يَْفتَروَن َعلَيِه،  كاَن ِكباُر الكََهنَِة َوالشُّ

 حينَِئٍذ قاَل َلُه بيلاُطُس: 
بَشيٍء َلْم يُِجْب. 13

 َوَلْم 
َك؟« 14 »األ� تَْسَمُع كَْم يَْشَهدوَن ِضدَّ

يُْعِطِه َجواباً َول� ِبكَِلَمٍة واِحَدٍة. َوَعلى هذا 

ا. َب ِجدًّ تََعجَّ

 َوفي كُلِّ عيٍد ُمْعتاداً كاَن الوالي اأْن 
15

ْعِب، َمْن اأرادوا  ِللشَّ يُطِلَق َسجيناً واِحداً 

 َوكاَن َلُهم َسجيٌن َمعروٌف يُْدعى بارابا.
16

يسِير نْحطّا َف َخْزنة الَقرابيْن، مْن َل َحْق 
 واْشتاروا َف َبْعضْن، واْشَتَروا ِفيا 

َدْم يِا.« 7
 مْن 

8 للغْرْب.  َمقَبَرة  ْوَسَووُه  القّواق  َحقل 
ْم دي  الدَّ َحقل  يْتَسّمى  الَحقْل  هاي هاك 
 هاك الَوْقْت َتْم شي َل انْقاْل بالنَّبي 

للَيوْم. 9
ة َحّق  َل قاْل: »َواَخْذُت الثِّاثيْن قْطعْة فضَّ
اْسرائيْل.  َبني  َحّقو  روا  َقدَّ َل  الغالي  الَعزيز 
َل  َكما  القّواْق،  َحْق َحقل   وَدَفعتووْن 

10

اَأَمْرني الرَّْب.«

بيلاُطْس يَحّقق ويَدقّق َمْع َيسُوْع

الوالي  ْوَساَألو  الوالي،   وقاْم َيسُوْع قّدام 
11

َيسُوْع  الياهوْد؟«  َملك  واِ  »اأنَْت  قالْلو: 
 ولََمن ْگباريّة الَكَهَنة 

قالْلو: »اأنَْت قْلْت.« 12
ما  ْكثيْر، هّواِ  تَهم  يْتهموُه  والّْشيُوَخة كاْن 
 هاك الَوْقْت بيلاُطْس قالْلو: 

َرّد ْولا كْلِمة. 13
»مُو تْسَمْع اَأْشَقْد يْشَهدوْن َعَليْك؟« 14 َبْس 
ما َعطاُه َجواب ْولا ْبكْلِمة وْحِدة، ْوَعلى 

ب ْكثيْر. هاي ْتَعجَّ

الحكْم َعلى َيسُوْع بالَموت

ْد كاْن الوالي يَفلّْت   ْوف كْل عيد ْمَعوَّ
15

هنِّا  َل  اَأينا  عْب،  للشَّ الّْمَحبَّسيْن  م  واِحْد 
 ْوكاْن لهْن َمْحبوْس َمعروف 

كان يريدوْن. 16
يقولولو بارابا.
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َلُهم  ُمْجتَِمعيَن قاَل   َوحيَن كانوا 
17

َلكُم؟  اأُْطِلَق  اأْن  تُريدوَن  »َمْن  بيلاُطُس: 

اأبارابا اأْم يَسوَع الَّذي يُْدعى الَمسيَح؟« 

َحَسداً  اأنَُّهم  يَْعِرُف  كاَن  بيلاُطَس  18 ِل�أنَّ 

الوالي َعلى  َجلََس   َوحيَن 
َسلَّموهُ. 19

اإَليِه اْمراأتُُه تَقوُل: »اإيّاَك  اأْرَسلَْت  ِمْنبَِرِه، 

لَّْمُت في  تَاأ ِل�أنّي كَثيراً   ، البارَّ َوذِلَك 

 َوِكباُر الكََهنَِة 
ُحْلمي اليَوَم ِمْن اأْجِلِه.« 20

يوُخ اأْقنَعوا الُجموَع اأْن يَْطلُبوا بارابا  َوالشُّ

الوالي   َواأجاَب 
21 يَسوَع.  يُْهِلكوا  َواأْن 

اأْن  تُريدوَن  ال�ثْنَيِن  ِمَن  »َمْن  َلُهم:  َوقاَل 

 قاَل َلُهم 
اأُْطِلَق َلكُم؟« فَقالوا: »بارابا.« 22

بيلاُطُس: »َويَسوُع الَّذي يُْدعى الَمسيَح 

»ِليُْصلَْب.«  بِه؟« قالوا:  اأْصنَُع  ماذا 

 قاَل َلُهم الوالي: »اأيَّ َشرٍّ َصنََع؟« اأّما 
23

 َوحيَن 
ُهم فَاْزدادوا ُصراخاً: »ِليُْصلَْب.« 24

َراأى بيلاُطُس اأنَّ َشيئاً ل� يَْنَفُع بَْل تَْزداُد 

قُّداَم  يََديِه  َوَغَسَل  اأَخَذ ماًء  الَجلَبَُة، 

 . اأٌ ِمْن َدِم هذا البارِّ الَجْمِع، َوقاَل: »اأنا ُمبَرَّ

اأجابوا  ْعِب  الشَّ  َوكُلُّ 
25 تَْعِرفوَن.«  اأنْتُم 

اأول�ِدنا.«  َوَعلى  َعلَينا  »َدُمُه  َوقالوا: 

يَسوَع  َوَجلََد  بارابا  َلُهم  اأْطلََق   حينَِئٍذ 
26

ِبِسياٍط َوَسلََّمُه ِليُْصلََب.

 حينَِئٍذ ساَق ُجنوُد الوالي يَسوَع اإلى 
27

الكَتيبِة.  كُلَّ  َعلَيِه  َوَجَمعوا  الِول�يَِة  داِر 

قالْلْن: »من  بيلاُطْس  مْلَتّميْن   ْوهنِّا 
17

َل  َيسُوْع  والّا  بارابا  لْكْن،  اََفلّت  ْتريدون 
يْعرْف  َل كاْن   مْن 

18 الَمسيْح؟«  يقولولو 
َل   َوْقْت 

19 َسلَّموُه.  َحَسدْن  مْن  بيلاُطْس 
َمَرتو  َبَعثْت  البيما،  َع  قِاعْد  الوالي  كان 
مْن  الباْر،  ْتضْر هاك  وايّاك  »بالْك  ْتقوْل: 
ْبُت َف َمنامي الَيوْم لَخاطرو.«  َل ْكثير ْتَعذَّ
20 َبّس ْگباريّة الَكَهَنة والّْشيُوَخة َقنَّعوا نِاس 

المْلَتّميْن َت يْطلبوْن بارابا ويَتوبلوْن َيسُوْع. 
اَأَفلّت  ْتريدوْن  ْوقالْلْن: »لَمن  الوالي   وَرّد 

21

لْكْن م الاْثَنيْن؟« قالوا: »بارابا.« 22 بيلاُطْس 
اَأيش  الَمسيْح  يقولولو  َل  »ْوَيسُوْع  قالْلن: 
اََسي ِفيو؟« كلّْن قالوا: »َخلّي يْنصلْب.« 
َبْس  َشْر َسوى؟«  »اَأيْش  قالْلْن:  23 الوالي 

»َخلّي  ويقولوْن:  يْزَعقوْن  َبقى  اأْكَثْر  هنِّا 
مُو  اَأرى شي  بيلاُطْس  24 لََمْن  يْنصلْب.« 
ل  يْنَفْع، َبلِى اأْكَثر يهيجوْن، اَأَخْذ َمي ْوَخسَّ
ايَديو قّداْم نِاس المْلَتّميْن كلّن، ْوقاْل: »اَأنا 
 ْوَرّدوا 

َبري مْن َدْم َهالبار. اأنْتْن تْعرفوْن.« 25
ْوَعلى  َعَلينا  »َدّمو  ْوقالوا:  ْعب  الشَّ كّل 
 هاك الَوْقْت طِالَْعلْن بارابا ْوَقْرَپْچ 

اولاْدنا.« 26
َيسُوع ْوَسلَّمو َت يْنصلْب.

الَعْسَكْر يْتَمهَزوْن ف َيسُوْع

وا َيسُوْع  َودَّ الوالي  َعْسَكر   قاموا 
27

الطّابوْر كلّو.  َعَليو  ْولَّموا  الحكوِمة  لَدار 
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ِقْرِمِزيًّا.  قَميصاً  َواأْلبَسوهُ  وهُ   َوعرَّ
28

َوَوَضعوهُ  اإكْليَل َعوَسٍج   َوَضَفروا 
29

َوَركَعوا  يَميِنِه  َوقََصبًَة في  َراأِْسِه،  في 

يَْستَْهِزئوَن  َوكانوا  اأماَمه.  ُركَِبهم  َعلى 

اليَهوِد.«  َمِلَك  يا  »َسلاٌم  َويَقولوَن:  ِبِه 

 َوتََفلوا في َوْجِهِه َواأَخذوا قََصبًَة َوكانوا 
30

 َوبَْعَد اأِن اْستَْهَزاأوا 
يَْضِربونَُه َعلى َراأِْسِه. 31

ِثيابَُه  َواأْلبَسوهُ  الَقميَص  َعْنُه  نََزعوا  ِبِه 

َوساقوهُ ِليُْصلََب.

َرُجلاً  َوَجدوا   َوفيما ُهم خاِرجوَن 
32

ِليَْحِمَل َصليبَُه.  روهُ  قورينيًّا. هذا َسخَّ

 َواأتَوا اإلى الَموِضِع الَّذي يُْدعى گوگولثا 
33

ُجْمُجَمٌة.  تَْفسيُرهُ  اْسُم َموِضٍع  َوُهَو 

فَما  َوذاَق   . ِبُمرٍّ َمْمزوجاً  َخّلاً   َواأْعَطوهُ 
34

اأراَد اأْن يَْشَرَب.

ِثيابَُه  اْقتََسموا   َوحيَن َصلبوهُ 
35

يَْحُرسونَُه   َوكانوا جاِلسيَن 
36 ِبالُقْرَعِة. 

 وَوَضعوا فَوَق َراأِْسِه ِعلََّة َموِتِه 
ُهناَك. 37

اليَهوِد.«  َمِلُك  يَسوُع  »هذا  ِكتابٍَة:  في 

ُرِق  الطُّ قُّطاِع  ِمْن  اثْناِن  َمَعُه   َوُصِلَب 
38

يَساِرِه.  َعْن  َوواِحٌد  يَميِنِه  َعْن  واِحٌد 

فوَن  يَُجدِّ يَْعبُروَن كانوا   َوالَّذيَن كانوا 
39

 َويَقولوَن: 
ُرؤوَسُهْم. 40 َويَُهّزوَن  َعلَيِه 

»يا هاِدَم الَهيكَِل َوبانيِه في ثَلاثَِة اأيّاٍم، 

قْرمزي.  َطويْل  َقميْس  ْولَبَّسوُه   وَشلَّحوُه 
28

راسو،  ْوَحطّوا َف  َشوك  اْكليْل   ْوَضَفروا 
29

ْوَرَكعوا  الَيمين،  ايدو  َقَصْب ف  ْوَعصايْة 
ويقولوْن:  ِفيو  يْتَمهَزوْن  قّدامو  رَكبْن  َعلى 
 وَبَزقوا ف وّچو 

»َسلاْم يا َملك الياهوْد.« 30
َواَخذوا َعصاية الَقَصب ْوَضَربوُه َعلى راسو. 
الَقميس  َشلَّحوُه  ِفيو،  ْتَمْهَزوا  َل   ْوَبعْد 

31

وُه َت يْنصلْب. ْولَبَّسوُه َحويسو ْوَودَّ

ليْب َيسُوْع َع الصَّ

اْسمو  قيَرواني  َزلَِمة  اَأَروا   ْوهنِّا طالْعيْن 
32

روا َت يْحمْل َصليبو.  َشْمعون، ْولَهاْذ َسخَّ
الّجلجِلة،  يقولولو  َل  لَمُوَضْع   ْوَجوا 

33

 وَعَطوُه َت 
34 الاسْم جْمجِمة،  ْوَمْعنات 

يْشَرْب َمْخلُوط ْبمر. ْوذاق ْوما راْد يْشَرْب.

موا َحويسو بالقْرَعة.   ْولََمْن َصَلبوُه ْتَقسَّ
35

فُوْق   وَعلَّقوا 
37 َهونَْك.  يْحرسوُه   وقْعدوا 

36

راسو َسَبْب َموتو َمْكتوْب ف لُوْح: »هذا واِ 
 وانَْصَلْب َمعو اْثَنيْن 

َيسُوْع َملك الياهوْد.« 38
قطِّاعيْن طْرْق، واِحْد مْن َعلى َيمينو ْوواِحْد 
 ْوَهوْك َل كان يفوتوْن مْن 

مْن َعلى شمالو. 39
َهونَْك كاْن يْكفروْن ِفيو، ويهّزوْن روسْن، 
 ويقولوْن: »اأنَْت هاْذ َل َت يَخّرب الَهيَكْل 

40
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َعِن  َوانِْزْل  اللِه  ابَْن  كُْنَت  اإْن  نَْفَسَك  نَجِّ 

ليِب.« الصَّ

اأيضاً كانوا  الكََهنَِة  ِكباُر   َوهكَذا 
41

َوالَفّريسّييَن  َمَع الكَتَبَِة  يَْستَْهِزئوَن 

َخلََّص.  »اآَخريَن   َويَقولوَن: 
42 يوِخ،  َوالشُّ

نَْفَسُه ل� يَْستَطيُع اأْن يَُخلَِّص. اإْن كاَن َمِلَك 

ليِب فَنُْؤِمَن  آَن َعِن الصَّ اإْسرائيَل فَْليَْنِزِل ال�

آَن   ُمتَِّكٌل ُهَو َعلى اللِه، فَْليُْنِقْذهُ ال�
ِبِه. 43

اإْن كاَن يَْرضى َعْنُه، ِل�أنَُّه قاَل: ‘ابُْن اللِه 

اأيضاً  ُرِق  الطُّ  َوهكَذا قاِطعا 
44 اأنا.’ « 

اللَّذاِن ُصِلبا َمَعُه كانا يَُعيِّراِنِه.

َظلاٌم  الّساِدَسِة صاَر  الّساَعِة   َوِمَن 
45

َعلى كُلِّ ال�أْرِض َحّتى الّساَعِة الّتاِسَعِة. 

يَسوُع  َصَرَخ  الّتاِسَعِة  الّساَعِة   َونَْحَو 
46

ِلماذا  اإيْل  َوقاَل: »اإيْل،  ِبَصوٍت عاٍل 

تركْتَني.« 47 اأُناٌس ِمْن اأولِئَك الَّذيَن كانوا 

ِقياماً ُهناَك، حيَن َسِمعوا، كانوا يَقولوَن: 

 َوِللَوْقِت َركََض واِحٌد 
»هذا اإيلّيا نادى.« 48

َوكاَن  َوَملاأها خلًّا  اإْسَفْنَجًة  َواأَخَذ  ِمْنُهْم 

»َدعوا  فَقالوا:  الباقوَن  49 اأّما  يَْسقيِه. 

ِليَُخلَِّصُه.«  َسيَاأْتي  اإيلّيا  اإْن كاَن  نَرى 

 َوَصَرَخ اأيضاً يَسوُع ِبَصوٍت عاٍل وتَرَك 
50

الَهيكَِل  ُشقَّ ِحجاُب   َوِللَوْقِت 
51 روَحُه. 

اإلى ِنصَفيِن ِمْن فَوُق اإلى اأْسَفُل، َوال�أْرُض 

ويَعّمرو َف َثّة اِيم! َخلّْص رُوحْك، َل اْبن 
ليْب.« اَلله اأنَْت وانَْزْل مْن َع الصَّ

كاْن  زاِ  الَكَهَنة  ْگباريّة  ي  الشِّ  ونَفس 
41

والّْشيُوَخة  النّاموْس  ْمَعْلمين  َمع  يْتَمهَزوْن 
َخلَّْص،   »لََغيرو 

42 ويقولوْن:  والَفّريسيِّة، 
نَْفسو مُو يتِيق يَخلّْص. َل َملك اْسرائيْل واِ، 
ليْب َت نْاآمْن  ْع مْن َع الصَّ َخلّي يْنَزل السَّ
ْع  يَنّجيو السَّ اَلله، َخلّي  ِفيو. 43 اتََّكْل َعلى 
َل كاْن راضي َعَليو، مْن َل قال: ‘اْبن اَلله 
ي َهوْك قطِّاعين الطّْرْق   ونَفس الشِّ

اَنا.’ « 44
زاِ َل انَْصلبوا َمعو كان يهينوُه.

َيسُوْع يَسلّم الّرُوْح

َعلى كّل  عْتِمة   ْومْن ساَعة ستِّة صاْر 
45

 وَحوالي 
46 تْسَعة.  َل ساَعة  الاَْرْض دي 

عِالي  َيسُوْع ساْح َصوْت  تْسَعة،  ساَعة 
47 نِاْس  عْفْتني.«  لَيْش  اإيْل!  »اإيْل  ْوقاْل: 
لََمْن  َهونَْك،  قايميْن  َل كانوا  َهوْك  مْن 
 ْوَف 

48 يِلّيا ساْح.«  لاإ »هاْذ  قالوا:  سْمعوا 
اْسفْنِجة  َواَخذ  منّْن،  واِحْد  ساعتا عدي 
ْوَبقى  ْوَحطّا َعلى َعصايِة  الَخّل  ْوَغطّا ف 
يْسِقيو. 49 َبّس الباقي كان يقولوْن: »َخلَّوا 
 ْورجْع 

نرى َحقا َت يّجي اإيِلّيا يَخلّصو؟« 50
الّرُوْح.  ْوَخلّى  عِالي  ْبَصوْت  َيسُوْع ساح 
 وراساً ستْر باب الَهيَكْل انَْشْق َل اْثَنيْن، 

51

مْن فُوْق دي َل َتْحْت، والاَْرض ْتَزْرَزعْت 
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 َوالُقبوُر 
52 َقْت.  تََشقَّ خوُر  َوالصُّ تََزْلَزَلْت 

كَثيرين كانوا  ِقّديسيَن  َواأْجساُد  تََفتََّحْت 

َوبَْعَد ِقيامِتِه   َوَخَرجوا. 
راقديَن قاموا، 53

َسَة َوَظَهروا ِلكَثيريَن.  َدَخلوا الَمدينَة الُمَقدَّ

الَّذيَن كانوا  َمَعُه  َوَمْن  الِمئِة  54 اأّما قائُد 

َوما  لزلَة  الزَّ َراأوا  فَحيَن  يَسوَع  يَْحُرسوَن 

ا كاَن هذا ابَْن اللِه.« صاَر قالوا: »َحقًّ

 َوكاَن ُهناَك اأيضاً ِنساٌء كَثيراٌت كُنَّ 
55

ينُظْرَن ِمْن بَعيٍد، ُهنَّ اللَّواتي اأتَيَن َوراَءهُ 

ِمَن الَجليِل َوكنَّ يَْخِدْمنَُه. 56 اإْحداهنَّ َمْريَُم 

مُّ 
َواأُ َويوسي  يَْعقوَب  مُّ 

اأ َوَمْريَُم  الَمْجَدِليَُّة 

ابْني َزبَدي.

َغنيٌّ  َرُجٌل  اأتى  الَمساُء   َوحيَن صاَر 
57

ِمَن الّرامِة اْسُمُه يوُسُف، َوُهَو اأيضاً كاَن 

 هذا َدنا اإلى بيلاُطَس 
قَْد تَتَْلَمَذ ِليَسوَع. 58

اأْن  بيلاُطُس  فَاأَمَر  يَسوَع،  َجَسَد  َوَطلََب 

الَجَسَد  يوُسُف   َواأَخَذ 
59 الَجَسَد.  يُْعطى 

 َوَوَضَعُه في 
ُه ِبلُفافِة كَّتاٍن نَظيٍف. 60 َولفَّ

ْخِر، َوَدْحَرجوا  قَْبٍر َلُه َجديٍد َمْنقوٍر في الصَّ

َوَذَهبوا.  الَقْبِر  باِب  َعلى  كَبيراً  َحَجراً 

َوَمْريَُم  الَمْجَدِليَُّة  َمْريَُم  ُهناَك   َوكاَن 
61

ال�أُْخرى جاِلستَيِن تُجاهَ الَقْبِر.

ْتَفتَّحْت،   والّْقبُوْر 
52 ْتَشْقَشقْت،  والحجِاير 

نِايميْن  َل كانوا  َقّديسيْن  ْكثيْر  واْجساد 
َل  َدَخلوا  ْقيِامتو،  وَبْعد   ْوَطَلعوا. 

53 قاموا، 
 قايد 

54 لَْكثيْر.  ْوَظَهروا  ِسة،  الّْمَقدَّ َمدينة 
يْحرسوْن  َل كاْن  َمعو،  َل  ْوَعْسَكْر  الميِّة 
نَزلِة ْوشي َل صاْر،  َيسُوْع، َوْقْت َل اَروا الزَّ
اْبن  هاذ  الَيقيْن  »َحّق  ْوقالوا:  ْكثير  خافوا 

اَلله كاْن.«
 ْوكاْن في َهونَْك نْسوان ْكثير يَروْن من 

55

وا َخْلْف َيسُوْع م  ْبعيْد، َهوْذ َل كاْن كجَّ
 ووْحِدة منّْن َمْرَيْم 

ليل ْوكاْن يْخدموُه. 56 الجَّ
وامّ  ْويوسي،  َيْعقوب  اأم  ْوَمْرَيْم  الَمْجَدليِّة، 

اولاد َزَبدي.

َدفن جثمان َيسُوْع

ت الَمسا، جا َزلَِمة َزنْگيْن   َوْقْت َل َمسَّ
57

َتْلميْذ  زاِ  ْوهّواِ  اْسمو يوسف،  الّراِمة  م 
لَعْنْد  َقرَّْب   هاْذ 

58 َيسُوْع كاْن كّصاْر،  َل 
ْوبيلاُطْس  َيسُوع،  َجَسْد  ْوَطَلْب  بيلاُطْس 
 َواَخْذ يوسف 

59 َسْد.  الجَّ يْعَطوُه  اَأَمْر َت 
 ْوَحطّو 

َسد ْولَّفو َف لَّفة كتّاْن نَظيْف، 60 الجَّ
َمْنقُوْر َف كاْف َحَجر.  لُه  َقْبر ْجديْد  َف 
الَقْبر،  باب  َعلى  ْگبيْر  ْوگْنَدروا كاف 
 ْوكاْن في َهونَْك َمْرَيْم الَمْجَدليِّة 

ْوراحوا. 61
ْوَمْرَيْم اللْخ، كانوا قِاْعدين ْمقابل الَقبْر.
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 َوفي يَوِم الَغِد الَّذي ُهَو بَْعَد التَّْهِيئَِة 
62

ِعْنَد  َوالَفّريسّيوَن  الكََهنِة  ِكباُر  اْجتََمَع 

تََذكَّْرنا  »َسيَِّدنا،  َلُه:   َوقالوا 
63 بيلاُطَس، 

 : َحيٌّ َوُهَو  قاَل  قَْد  كاَن  الُمِضلَّ  ذِلَك  اأنَّ 

اأْن  اإذاً   فُُمْر 
64 َساأقوُم.’  اأيّاٍم  ثَلاثَِة  ‘بَْعَد 

ِتَي  يَاأْ ِلئَّلا  اأيّاٍم  ثَلاثَِة  َحّتى  ِبالَقْبِر  يَْعتَنوا 

ْعِب:  تَلاميُذهُ َويَْسِرقوهُ َليلاً َويَقولوَن ِللشَّ

بَيِن ال�أْمواِت قَْد قاَم،’ فَتَكوَن  ‘اإنَُّه ِمْن 

 قاَل 
ا ِمَن ال�أولى.« 65 لالُة ال�أخيَرةُ َشرًّ الضَّ

فَاْذَهبوا  ُحّراٌس  »َلديكُم  بيلاُطُس:  َلُهم 

 فََذَهبوا َواْعتَنوا 
َواْعتَنوا كَما تَْعِرفوَن.« 66

ِبالَقْبِر َوَختَموا ذِلَك الَحَجَر َمَع الُحّراِس.

 28
ْبِت، في  السَّ الَمساِء في   َوفي 

َمْريَُم  اأتَْت  ال�أُْسبوِع،  ِل  اأوَّ فَْجِر 

 َواإذا 
الَمْجَدِليَُّة َوَمْريَُم ال�أُْخرى ِليََريا الَقْبَر. 2

بِّ  َزْلَزَلٌة َعظيَمٌة قَْد َحَدثَْت، ِل�أنَّ َملاَك الرَّ

ماِء َوَدنا َوَدْحَرَج الَحَجَر َعِن  نََزَل ِمَن السَّ

 كاَن َمْنَظُرهُ 
الباِب، َوكاَن يَْجِلُس َعلَيِه. 3

 َوِمْن 
4 كَالثَّْلِج.  اأبْيََض  َوِلباُسُه  كَالبَْرِق 

َخوِفِهم ِمْنُه، اْرتََعَد الَّذيَن كانوا يَْحُرسوَن 

َوصاروا كَال�أْمواِت. 5 اأجاَب الَملاُك َوقاَل 

ِللَمْراأتَيِن: »اأنْتُما ل� تَخافا، ِل�أنّي اأْعِرُف 

حراسة الَقبر

اْجَتَمعوا  الّجمَعة،  َبْعد  لَّواِ  َيوْم،   وثِاني 
62

بيلاُطْس،  عْنْد  والَفّريسيِّة  الَكَهَنة  ْگباريّة 
 وقالولو: »َسّيْدنا! جا لَبالنا هاك الغّشاْش، 

63

َوْقْت َل كاْن َطّيْب قاْل: ‘َبعْد َثّة اِيم َت 
الَقبْر  اَأَمْر َت يْحرسون  اقوْم.’ 64 َبقى طِالْع 
َتلاميذو  يَجوْن  لا  ْبشاْن  اِيم،  َثّة  َل  دي 
عْب: ‘مْن َبين  يْشبطوُه بالَليْل، ويقولوْن للشَّ
م  اَأَشْر  الاآخْر  َصْرعة  وْتسِيْر  قاْم،’  الَميتيْن 
عْنْدكْن  »في  قالْلْن:  65 بيلاُطْس  ليِّة.«  الاَوَّ
تْعرفوْن.«  َل  َكما  اَأْمنوا  رُوحوا  حّراْس، 
ْوَخَتموا هاك  الَقبر،  نوا  اَأمَّ راحوا   ْوهنِّا 

66

الكاف َمع الحّراْس.

قيِامة َيسُوْع مْن َبين الَميتيْن

َل 28  َوْقْت  ْبْت،  السَّ َمسات   ْوَبعْد 
َمْرَيْم  َجْت  ْد،  الاحَّ نْهار  يْبدي 
 والّا 

الَمْجَدليِّة ْوَمْرَيْم اللْخ َت يَرون الَقبْر. 2
َزنَْزلِة َقويِّة صاْر، مْن َل َملاك الرَّْب نزْل م 
ما، ْوَقرَّْب َگْنَدر الكاْف مْن َعلى الباب  السَّ
 َمْنَظرو َكما الَبْرْق كان، 

ْوقعْد َع الكاْف. 3
 ْومْن َهيبتو رْجفوا 

لْج. 4 ْولْبسو اَْبَيْض َكما السَّ
 َرّد 

َل كاْن يْحرسون ْوصاروا َكما الَميتيْن. 5
الَملاْك قاْل للَمْرَتيْن: »اأنْتْن لا ْتخافوْن، مْن 
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6 َليَس  الَمْصلوَب.  يَسوَع  تَْطلُباِن  اأنَّكما 

َوانُْظرا  َهلُّما  قاَل.  كَما  قاَم  ِل�أنَُّه  ُهنا،  ُهَو 

 . بُّ الرَّ فيِه  الَّذي كاَن َموضوعاً  المَوَضَع 

قاَم  ‘اإنَُّه  ِلتَلاميِذِه:  قول�  ِبُسْرَعٍة.   َواْذَهبا 
7

ِمْن بَيِن ال�أْمواِت. َوها يَْسِبُقكُم اإلى الَجليِل 

َوُهناَك تََرونَُه.’ ها اأنا قُْلُت َلكُما«

 َوَذَهبَتا ُمْسِرَعتَيِن ِمَن الَقْبِر ِبخوٍف َوفََرٍح 
8

 َواإذا 
9 ِلتَلاميِذِه.  ِلتَقول�  َوتَْركُضاِن  َعظيٍم، 

»َسلاٌم  َلُهما:  َوقاَل  ل�قاُهما  قَْد  ِبيَسوَع 

َمتا َواأْمَسكتا بِرْجلَيِه َوَسَجَدتا  َلكُما.« فَتََقدَّ

 حينَِئٍذ قاَل َلُهما يَسوُع: »ل� تَخافا. بَِل 
َلُه. 10

ْخَوتي اأْن يَْذَهبوا اإلى الَجليِل  اْذَهبا َوقول� ل�إ

َوُهناَك يََرونَني.«

ِمَن  اأُناٌس  اأتى  ُهما ذاِهبَتاِن   َوفيما 
11

الُحّراِس اإلى الَمدينَِة َوقالوا ِلِكباِر الكََهنَِة 

َمَع   َواْجتََمعوا 
َعلى كُلِّ َشيٍء صاَر. 12

ًة  ِفضَّ الُحّراَس  َواأْعطوا  َوتَشاَوروا  يوِخ  الشُّ

 َوقالوا َلُهم: »قولوا: ‘تَلاميُذهُ 
َغيَر قَليلٍَة. 13

 َواإْن 
14 ِنياٌم.’  َونَْحُن  َوَسَرقوهُ  ِباللَّيِل  اأتَوا 

ُسِمَعْت هِذِه اأماَم الوالي فنَْحُن نُْقِنُعُه، َواأنْتُم 

اأَخذوا  فَحيَن  ُهم  15 اأّما  نَْجَعلُكُم.«  َهمٍّ  ِبلا 

هِذِه  َوَخَرَجْت  نوُهم.  َلقَّ كَما  َصنَعوا  َة  الِفضَّ

الكَِلَمُة بَيَن اليَهوِد َحّتى اليَوِم.
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 مُو 
6 ْتريدوْن.  انَْصَلب  َل  َيسُوْع  اَأْعرْف  َل 

َهوْن واِ. قاْم َكما َل قال. َتَعوا َروا مُوَضْع َل 
 ْورُوحوا َخفيْف 

كاْن َمْحطُوْط ِفيو َسّيْدنا. 7
قولوا لََتلاميذو: ‘قاْم مْن َبين الَميتيْن، وْكوا 
ليْل، َهونَْك َت تَّروُه.’  َت يرُوح َقبْلكْن للجَّ

هاي اَنا قْلُت لْكْن.«
ْبَخوف  الَقبر  عْند  مْن  َخفيْف   وراحوا 

8

ْوَفَرْح َعظيم، ْوعْديوا َت يقولوْن لََتلاميذو. 
 والّا َيسُوْع يْطَلْع قّدامْن، ويقولْلْن: »َسلاْم 

9

اْجَريو  ْومْسكوا  لَعْندو  َقرَّبوا  هنِّا  لكْن.« 
 هاك الَوْقْت َيسُوْع قالْلْن: »لا 

ْوَسَجدولو. 10
ْتخافوْن! رُوحوا قولوا لاخوتي َت يرُوحوْن 

ليل ْوَهونَْك َت يَروني.« َع الجَّ

گذب ُرَوسا الياهوْد

نِاْس  َجوا  رايحيْن،   َوْقْت َل كانوا 
11

لَْگباريّة  ْوقالوا  للَمديِنة  الحّراْس  َهوك  مْن 
 واْجَتَمعوا 

الَكَهَنة َعلى كْل شي َل صاْر. 12
ْوَعَطوا  َبْعضْن،  َف  واْشتاروا  الّْشيُوَخة  َمع 
 وقالولْن: 

13 ْقَليْل.  مُو شي  ة  الحّراس فضَّ
»قولوا: ‘َتلاميذو َجوا َشَبطوُه بالَليْل، ْونْحنِا 
الوالي،  قّدام  انَْسَمعت هاي   ْوَل 

14 نِّياْم.’ 
نْحنِا َت نَْقنّعو، وانْتْن لا يكولْكْن فكْر.« 
َسَووا َكما  ة،  الفضَّ اَخذوا  َوْقْت َل   ْوهنِّا 

15

َل َعلَّموون. ْوَطَلعْت َهالكْلِمة َبين الياهوْد 
دي َل الَيوْم.
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 َوَذَهَب التَّلاميُذ ال�أَحَد َعَشَر اإلى الَجليِل 
16

 َوحيَن 
17 يَسوُع.  واعَدُهم  َحيُث  الَجبَِل  اإلى 

بَْعَضُهم َشكّوا.  َولِكنَّ  َلُه.  َسَجدوا  َراأوهُ 

 َوَدنا يَسوُع َوتَكَلََّم َمَعُهم َوقاَل: »اأُْعطيُت 
18

َوكَما  َوال�أْرِض.  ماِء  السَّ ُسْلطاٍن في  كُلَّ 

اإذاً   فَاْذَهبوا 
19 اأنا.  اأُْرِسلُكم  اأبي،  اأْرَسلَني 

آِب  دوُهم ِباْسِم ال� َوتَْلِمذوا َجميَع ال�أَُمِم َوَعمِّ

اأْن   َوَعلِّموُهم 
الُقُدس. 20 َوروِح  َوال�بِْن 

يَْحَفظوا كُلَّ ما اأوصيتُكُم، َوها اأنا َمَعكُم كُلَّ 

ْهِر.« اآميَن.  ال�أيّاِم َحّتى ِنهايِة الدَّ
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الَمسيْح يْظَهر لَتلاميذو

لَديرة  راحوا  الاْحداعْش  التَّلاميْذ   قاموا 
16

َبْل مُوَضْع َل واَِعدْن َيسُوْع.  ليْل، للجَّ الجَّ
نِاْس  َبْس  اَروُه َسَجدولو.  َل   ْوَوْقْت 

17

َمعن  َيسُوْع َحكى   ْوَقرَّْب 
18 َشكّوا.  منّْن 

ما  السَّ »انَْعَطيُت كْل سْلَطة ف  ْوقالْلن: 
زاِ  اَنا  اَأبوي،  َبَعْثني  َل  ْوَكما  والاَْرض. 
الاَمْم  َسَووا كّل  رُوحوا  19 َبقى  اَأْبَعْثكْن. 
َتلاميذ، ْوَعْمذووْن باْسم الاآْب والابن ْورُوح 
 وَعلمووْن َت يطيعوْن كْل شي 

القدْس، 20
يتوكْن ِفيو. ْوهاي اَنا َمْعكْن اَنا كّل  َل َوصَّ

هْر.« اآّميْن.  خر الدَّ آِ الِايِّام دي لا

مّتى 28: 16 - 20   
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اإنجيل يسوع 
المسيح للقّديس 

مرقس
 

 بداية انْجيْل َيسُوْع الَمسيح اْبن اَلله.1 
النَّبي:  اِشْعيا  انَْكَتْب ف  َل   َكما 

2

»هاي اَنا اَأْبَعْث قّدامْك َملاكي َت يَحّضْر 
 َصوت يسِيْح ف الَبّريِّة: َحْضروا 

َطريِقْك. 3
 ْويوَحنّا كاْن 

4 الرَّْب، سِاَووا طْرقو«  َطريِق 
التَّوبِة  ْبَمْعموذيّة  ْويْكرز  يَعّمذ  الَبّريِّة  ف 
ديرة  اَهْل   ْوكّل 

5 الَخطّياْت.  غْفران  ْبشاْن 
لَعْندو،  يْطَلعوْن  والقْدْس كاْن  الياهوديِّة 
ويَعّمذْن َف نَهر الاْردن، ْوهنِّا يْعتْرفوْن َف 
َوَبر  َخطّياتْن. 6 يوَحنّا كاْن يْلبْس لْبْس مْن 
ْجمِاْل، ويشْد وْسطو ف ْقشاْط مْن جلْد، 
 ْوكاْن يْكرْز 

َواْكلو كاْن َجراد ْوَعَسل َبّري. 7
اَأْقوى  لَّواِ  ويقوْل: »ْكوا جِايِي َبْعدي هاْك 

اإنجيل يَسوَع الَمسيح 

للقّديس مرقس
 

 بدُء اإنْجيِل يَسوَع الَمسيِح ابِْن اللِه. 1 

 : النَّبيِّ اإَشْعيا  َمكْتوٌب في  ُهَو   كَما 
2

»ها اأنَذا ُمْرِسٌل َملاكي اأماَم َوْجِهَك ِليُِعدَّ 
يَِّة: َهيِّئوا   َصوُت صارٍخ في البَرِّ

َطر يَقَك. 3

 كاَن يوَحّنا 
موا ُسبُلَُه.« 4 بِّ َوقَوِّ َطريَق الرَّ

ُد َويَكِْرُز ِبَمْعموِديَِّة التَّوبَِة  يَِّة يَُعمِّ في البَرِّ

كُلُّ  اإَليِه  يَْخُرُج   َوكاَن 
5 الَخطايا.  ِلُغْفراِن 

كورِة اليَهوِديَِّة َوكُلُّ اأبْناِء اأوُرَشليَم َوكاَن 

ُدُهم في ال�أُْرُدنِّ ُمْعتَِرفيَن ِبَخطاياُهم.  يَُعمِّ

 َوكاَن يوَحّنا ل�ِبساً ِلباساً ِمْن َوبَِر الِجماِل 
6

ِبِمْنَطَقٍة ِمْن ِجْلٍد َوَطعاُمُه  َوراِبطاً ِحْقويِه 

يَكِْرُز   َوكاَن 
7  . البرِّ َوَعَسَل  َجراداً  كاَن 

اأْقوى  ُهَو  َمْن  بَْعدي  يَاأْتي  »ها  َويَقوُل: 
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ا اأْن اأنَْحِنَي  ِمّني، ذاَك الَّذي َلْسُت ُمْستَِحقًّ

ْدتُكم ِبالماِء،  َواأُحلَّ ُسيوَر ِحذائِه. 8 اأنا َعمَّ

ُدكم ِبروِح الُقُدِس.« اأّما ُهَو فُيَُعمِّ

يَسوُع  اأتى  اأْن  ال�أيّاِم  ِتْلَك   َوصاَر في 
9

نَْهِر  َواْعتََمَد في  الَجليِل  ناِصَرِة  ِمْن 

ِمَن  َصِعَد   َوحيَن 
10 يوَحّنا.  ِمْن  ال�أُْرُدنِّ 

ْت َوالّروَح  ماواِت قَِد انَْشقَّ الماِء َراأى السَّ

 َوَصوٌت صاَر ِمَن 
كََحماَمٍة ناِزل�ً َعلَيِه. 11

ماواِت: »اأنَْت ُهَو ابْني الَحبيُب، ِبَك  السَّ

ُسِرْرُت.«

يَِّة.  البَرِّ اإلى  الّروُح  اأْخَرَجُه   َوِللَوْقِت 
12

يَوماً  اأْربَعيَن  يَِّة  البَرِّ ُهناَك في   َوكاَن 
13

ُهناَك  َوكاَن  يطاِن.  الشَّ ِمَن  ُب  يَُجرَّ َوُهَو 

َمَع الُوحوِش َوكانَِت الَملائكَُة تَْخِدُمُه.

 َوبَْعَد اأْن اأُْسِلَم يوَحّنا اأتى يَسوُع اإلى 
14

الَجليِل َوكاَن يَكِْرُز ِبِبشاَرِة َملَكوِت اللِه. 

َملَكوُت  َواْقتََرَب  ماُن  الزَّ »تَمَّ   قائلاً: 
15

 َوفيما 
16 ِبالِبشاَرِة.«  َواآِمْنوا  توبوا  اللِه. 

ُهَو يَْمشي َحوَل بَْحِر الَجليِل، َراأى ِسْمعاَن 

َواحْل  اَنَّخي  اْسَتحّق  مُو  َل  منّي، هاْك 
8 اَأنا  اْجرو.  يْلبْس ف  َل  شادوداْت شي 
ْذتوكْن ف الَمي، َبْس هّواِ َت يَعّمْذكن  َعمَّ

ْبرُوح القدْس.«

َمْعموذيّة َيسُوْع وَتجِربة الّشِيطاْن

ليْل،   َفوك الِايِّام جا َيسُوْع مْن ناصَرة الجَّ
9

ْل َل   َواوَّ
ْذ َف نَهر الاْردْن مْن يوَحنّا. 10 وْتَعمَّ

ما والّرُوْح  َطَلْع م الَمي، اَأرى انَْشّقْت السَّ
 ْوجا َصوت 

11 الَحماِمة.  َكما  َعَليو  نِازْل 
فيْك  الَحبيْب،  اْبني  واِ  »اأنَْت  ما:  السَّ م 

فرْحُت.«

َيسُوْع ف الَبّريِّة

 ْوَبقى 
13 للَبّريِّة،  الّرُوْح   ْوراساً، طِالَعو 

12

يْتَجرَّْب م  َيوْم  اَأْرْبعيْن  الَبّريِّة  َهونَْك ف 
الّشِيطان. ْوكاْن َمع الَحيواناْت، والَملايِكة 

كاْن يْخدموُه.

َيسُوْع يدعي َتلاميذو

َيسُوْع  يوَحنّا، جا  انَْمَسْك  َل   ْوَبعْد 
14

اَلله  َمَلكوت  ْبشارْة  يَبّشْر  ْوَبدا  ليل  الجَّ َل 
اَلله  ْوَمَلكوت  ماْن كمل  »الزَّ  ويقوْل: 

15

 ْولََمْن 
َقرَّْب، َبقى توبوا ْواآْمنوا بالْبشاَرة.« 16

ليْل،  كاْن َيسُوْع يْمشي َعلى شاطي َبحر الجَّ
اَأرى َسْمعان َواخوُه اَنَْدراُوس يَنْزلوْن َشَبكة 

مرقس 1: 8 - 16   
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يِد في  َواأخاهُ اأنَْدراُوَس يُْلِقياِن َشبَكََة الصَّ

 فَقاَل َلُهما 
البَْحِر، ِل�أنَُّهما كانَا َصّياَديِن. 17

يَسوُع: »َهلُّما َورائي فَاأْجَعلَكُما َصّياَدي 

َوَذَهبا  ِشباكَُهما  تََركا   َوِللَوْقِت 
18 بََشٍر.« 

يَْعقوَب  َراأى  قَليلاً   َوحيَن ساَر 
19 َوراَءهُ. 

بَن َزبَدي َواأخاهُ يوَحّنا في َسفينٍَة يُِعّداِن 

تََركا  َوِللَوْقِت   َوَدعاُهما. 
20 ِشباكَُهما. 

ال�أْجرى  َمَع  فينَِة  السَّ َزبَدي في  اأباهما 

 َوحيَن َدَخلوا كَْفَرناحوَم، 
َوَذَهبا َوراَءهُ. 21

بوِت في  يَُعلُِّم في السُّ ِللَوْقِت كاَن 

َمجاِمِعِهم.

ِل�أنَُّه  تَْعليِمِه،  ِمْن   َوَمْذهوليَن كانوا 
22

َوَليَس  ُسْلطاٍن  ِمْثَل ذي  يَُعلُِّمُهم  كاَن 

َمْجَمَعهم   َوكاَن في 
ِمْثَل كَتَبَِتِهم. 23

 َوقاَل: 
24 َوَصَرَخ،  نَِجٌس،  روٌح  فيِه  َرُجٌل 

اأتَيَت  ؟  الّناِصريُّ يا يَسوُع  َوَلَك  َلنا  »ما 
قُّدوُس  اأنَْت.  َمْن  اأْعِرُف  اأنا  ْهلاِكنا.  ِل�إ

اأْغِلْق  َلُه:  َوقاَل  يَسوُع   َوانْتََهَرهُ 
25 اللِه.« 

الّروُح   َواأْلقاهُ 
ِمْنُه. 26 َواْخُرْج  فََمَك 

النَِّجُس َوَصَرَخ ِبَصوٍت َعظيٍم َوَخَرَج ِمْنُه. 

بوا كُلُُّهم َوكانوا يَتَناقَشوَن واِحداً   َوتََعجَّ
27

َوما هذا  هِذِه؟  َويَقولوَن: ما  آَخِر  ال� َمَع 

النَِّجَسُة  ال�أْرواُح  َحّتى  الَجديُد؟  التَّعليُم 

 َوِللَوْقِت َخَرَج 
ُمُرها ِبُسْلطاٍن َوتُطيُعُه. 28 يَاأْ

َخبَُرهُ في كُلِّ ِمْنطَقِة الَجليِل.

َسَمْك  َل صّيِاديْن  مْن  الَبحْر،  يد ف  الصَّ
َت  َخْلفي،  »َتَعوا  قالْلْن:  17 َيسُوْع  كانوا. 
عافوا   ْوراساً 

18 نِاْس.«  اَسويكْن صّيِاديْن 
َل مشي   ْوَبعْد 

19 َخْلفو.  ْوراحوا  َشَبكاتْن 
َواخوُه  َزَبدي  ابْن  َيْعقوب  اَأرى  ْشَوي، 
يْد.  يوَحنّا َف َسّفيِنة يَحْضروْن َشَبكاتْن للصَّ
 وَدعاهن، ْوراساً قاموا عافوا اَأبوون َزَبدي 

20

ّغيِلة ْوراحوا َوراُه. ّفيِنة َمع الشَّ ف السَّ

َيسُوْع يطِالع رُوح نْجِسة

 ْولََمْن َدَخلوا لََكَفْرناحوْم، راساً َبقى يَعلّْم 
21

 وَمْبهوتيْن 
ْبْت ف مجِامعْن. 22 ف اِيِّام السَّ

كانوا َف َتْعليمو، مْن َل كان يَعلّمْن َكما 
النّاموْس  ْمَعْلمين  َكما  مُو  صاحْب سْلَطة 
ِفيو  َزلَِمة  َمْجَمعْن  َف  في   ْوكاْن 

23 َتَبعْن. 
 ْوقاْل: »اَأيْش 

رُوْح نْجِسة، َزَعْق َصوْت، 24
ْبشاْن  النّاصري؟ جيت  َيسُوع  يا  منّا  لْك 
اَلله  َقّدوس  اأنَْت.  مْن  اَأْعرْف  اَأنا  َهلاْكنا. 
اأنَْت.« 25 َيسُوْع َزْعَوْق َعَليو ْوقال: اْخَرْس 
 وَكّبتو رُوح النّْجِسة َع الاَْرض 

واْطَلْع منّو! 26
ْوَزَعْقْت َصوْت عِالي ْوَطَلعْت منّو. 27 النِّاْس 
بوا ْوَبقى ياْخذون ْويْعَطوْن واِحْد  كلّْن ْتَعجَّ
َمع اللاْخ ويقولوْن: اَأيْش واِ هاْذ، َوايْش واِ 
َهالتَّْعليم الّجديد: ْبسْلَطة ياأمْر حتّى اْرواح 
 ْوراساً َطَلْع صيتو ف 

النّْجِسة ْويْسَمعولو. 28
ليْل. كْل ديرة الجَّ
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َواأتَوا  الَمْجَمَع  ِمَن  ِللَوْقِت   َوَخَرجوا 
29

َواأنَْدراُوَس َمَع يَْعقوَب  اإلى بَيِت ِسْمعان 

كانَْت ُمصابًة  ِسْمعاَن   َوَحماةُ 
30 َويوَحّنا. 

 َوَدنا 
َلُه َعْنها. 31 َوِللَوْقِت قالوا  ِبالُحّمى 

تََركَْتها  َوِللَوْقِت  َواأقاَمها  ِبيَِدها  َواأْمَسَك 

الُحّمى، َوكانَْت تَْخِدُمُهم.

ْمِس،  الشَّ ِغياِب  الَمساِء، في   َوفي 
32

اأْحَضروا اإَليِه كُلَّ الَمْرضى َوالَمْمسوسيَن. 

َعلى  ُمْجتَِمَعًة كانَْت  كُلُّها   َوالَمدينَُة 
33

قَْد ساَء  كَثيريَن كاَن   َوَشفى 
34 الباِب. 

َوَشياطيَن  ُمْختَِلَفٍة،  باأْمراٍض  حاُلهم 

ياطيَن  يََدِع الشَّ َوَلْم  اأْخَرَج.  كَثيريَن 

يَتَكَلَّموَن ِل�أنَُّهم كانوا يَْعِرفونَُه.

ا،  ِجدًّ ُمبَكِّراً  نََهَض  الَغداِة   َوفي 
35

َوُهناَك كاَن  قَْفٍر.  َموِضٍع  اإلى  َوَذَهَب 

َمَعُه  َوالَّذيَن  ِسْمعاُن   َوكاَن 
36 يَُصّلي. 

 َوحيَن َوَجدوهُ قالوا َلُه: »كلُّ 
يَْطلُبونَُه. 37

»سيروا  َلُهم:   قاَل 
38 يَْطلُبونََك.«  الّناِس 

ُهناَك  ِل�أكِْرَز  الَقريبَِة  َوالُمُدِن  الُقرى  اإلى 

يَكِْرُز في   َوكاَن 
اأتَيُت.« 39 اأيضاً، فَِلهذا 

َويُْخِرُج  الَجليِل  كُلِّ  َمجاِمِعِهم في  كُلِّ 

َشياطيَن.

َيسُوْع يْشفي َحمِاة َسْمعان

َبيْت  َل  ْوجا  راساً  الَمْجَمْع  م   ْوَطَلْع 
29

ْويوَحنّا.  َيْعقوب  َمع  َوانَْدراُوْس،  َسْمعاْن 
 َحمِاة َسْمعان ْمَشطََّحة كانْت َمْحمُوِمة، 

30

 ْوَقرَّْب مسكا مْن ايدا 
ْوراساً قالولو َعَليا. 31

ة، ْوَبقى تْخدمْن. ْوَقيَّما، ْوراساً عافتا الحمِّ

ْمْس، جابولو   والَمسا، َوْقت ْغياب الشَّ
32

 والَمديِنة 
كّل الَمراضِي ْول ِفيْن َشياطيْن، 33

 ْوَشفى َيسُوع 
ة كانْت َع الباْب. 34 كّلا مْلَتمِّ

ن،  ْمَلوَّ ْمَشكَّل  اْمراض  َمراضي من  ْكثيْر 
يَخلّى  ما كان  َبْس  َشياطيْن،  ْكثيْر  ْوطِالع 

ياطيْن يْحَكوْن مْن َل كاْن يْعرفوُه. الشَّ

ليْل َيسُوْع يَبّشر ف الجَّ

يَبْهبه  َل  َقبْل  النَّوْم  م  قاْم  نْهاْر   وثِاني 
35

ْوَهونَْك كان  ْوَبّريِّة  لَچُول  ْوَطَلْع  و،  الضَّ
يَدوروْن  َمعو كاْن  ْوَل   َشْمعون 

36 يَصلّي. 
النِّاس  »كّل  قالولو:  اَأَروُه   ْولََمْن 

37 َعَليو. 
َهالّْضياع  َل  »اْمَشوا   قالْلن: 

38 يْطلبوْك.« 
والّْبلاد الّقَريِبة، ْبشاْن َهونَْك زاِ اأْكرْز، مْن َل 
 ْوكاْن يْكرْز ف كْل 

ْبشاْن هاي جيُت.« 39
ليْل، ويطِالْع َشياطيْن. مجِامعْن ف كّل الجَّ
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ِرْجلَيِه  َعلى  َوَوقََع  اأبَْرُص  اإَليِه   َواأتى 
40

طاِلباً اإَليِه َوقاَل: »اإْن اأرْدَت فَاأنَْت تَْستَطيُع 

يَسوُع  َعلَيِه   فَتََحنََّن 
41 َرني.«  تَُطهِّ اأْن 

فَاْطُهْر.«  »اأُريُد  َوقاَل:  َوَلَمَسُه  يََدهُ  َوَمدَّ 

َوَطُهَر.  َعْنُه  بََرُصُه  َذَهَب   َوِللَوْقِت 
42

 َوقاَل َلُه: »انُْظْر، ل� 
 َوانْتََهَرهُ واأْخَرَجُه، 44

43

تَُقْل ِل�أَحٍد، بَِل اْذَهْب َواأِر نَْفَسَك ِللكََهنَِة 

ْم قُْرباناً َعْن تَْطهيِرَك كَما اأَمَر موسى  َوقَدِّ

َلُهم.« 45 اأّما ُهَو فَحيَن َذَهَب بََداأ  َشهاَدةً 

يَُعْد  َلْم  َحّتى  الكَِلَمَة  َونََشَر  كَثيراً  يُنادي 

اإلى  َعلَناً  يَْدُخَل  اأْن  يَسوَع  ِبُمْستَطاِع 

َمدينٍَة، بَْل كاَن في َموِضٍع قَْفٍر، َوكانوا 

يَاأتوَن اإَليِه ِمْن كُلِّ َمكاٍن.

كَْفِرناحوَم 2  اإلى  يَسوُع  اأيضاً   َوَدَخَل 

اأنَّه في  َسِمعوا  َوحيَن  اأيّاٍم.  بَْعَد 

يَتَِّسْع  َلْم  َحّتى  2 اْجتََمَع كَثيروَن  بَيٍت، 

َلُهم َول� اأماَم الباِب. َوكاَن يَتَكَلَُّم َمَعُهم 

اإَليِه  َواأْحْضروا  اإَليِه   َواأتَوا 
الكَِلَمَة. 3

 واإْذ َلْم يَْستَطيعوا 
ُمَخلَّعاً يَْحِملُُه اأْربََعٌة. 4

الَجْمِع، َصِعدوا  ِبَسبَِب  اإَليِه  يَْدنوا  اأْن 

شفا الاَْبَرْص

اْجَريو،  َعلى  ْوَوَقْع  اَْبَرص  لَعْندو   ْوجا 
40

ْتتِيق  َرْدت  »َل  للو ويقوْل:  يْتَوسَّ ْوكاْن 
ْوَمّد  َعَليو  َقْلبو  َحْن  41 َيسُوْع  ْتَطّهْرني.« 
 ْوَف 

ايدو ْوَجّسو ْوقاْل: »اَأريد، اْطَهْر.« 42
 ْوَزَعْق 

43 ْوطهْر.  َبَرصو  منّو  راْح  ساعتا، 
 ْوقالْلو: »بالْك وايّاك ْتقوْل 

َعَليو ْوطِالَعو، 44
ْد. سِاوي رُوْح َرّوي رُوحْك للَكَهَنة،  لاَحَّ
ْوَقّدْم قْرباْن َعلى َل طهْرْت، َكما َل َوّصى 
)َعلى  َشهاِدة  عْندْن  يسِيْر  ْبشان  موسى، 
شفاْك(.« 45 َبْس هّواِ لََمْن راْح َبقى يْحكي 
ْكثيْر ويسِيح ْويْنشر الَخَبْر، دي لََمْن َيسُوْع 
ما َبق يتِيق اَْشَكرا قّدام النِّاْس يْدخْل لََبَلد. 
يَجوْن  والنِّاس  ْوَبّريِّة  يْبقى ف چُول  ْوَبقى 

لَعْندو مْن كْل مُوَضْع.

َيسُوْع يْشفي َمْشلوْل َف َكَفْرناحوْم

َيسُوْع 2  نْهار، رجْع جا  َكّم   ْوَبعد 
الَبيْت  ْولََمْن سْمعوا ف  لََكَفْرناحوم. 
َبقى  ما  لََمْن  نِاس دي  ْكثيْر  2 الَتّموا  واِ، 
ْوكاْن  الباب.  قّدام  ْد حتّى  لاَحَّ مُوَضْع 
لَعْندو   ْوَجوا 

اَلله. 3 َمعْن كْلمة  يْحكي 
ْوجابولو َمْشلوْل، كاْن يْحملوُه اَأْرَبع ْرجِاْل 
تاقوا  ما  َل   ْومْن 

4 مْن خاْصَرة.  واِحْد  كْل 
َع  َطَلعوا  الزَّحِمة،  كْثر  مْن  لَعْندو  يَقْربوْن 
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َحيُث كاَن  ْقَف  السَّ َوَرفَعوا  ْطِح  السَّ اإلى 

ريَر  السَّ َدلَّوا  فَْتَحًة؛  َصنَعوا  واإْذ  يَسوُع 

 َوحيَن 
الَّذي كاَن الُمَخلَُّع ُمْضَجعاً فيه. 5

َراأى يَسوُع اإيمانَُهم، قاَل ِلذِلَك الُمَخلَِّع: 

 َوكاَن 
، َمْغفوَرةٌ َلَك َخطاياَك.« 6 »يا بُنيَّ

َوالَفّريسّييَن جاِلسوَن.  الكَتَبَِة  ِمَن  ُهناَك 

 »ما هذا؟ 
َوكانوا يَُفكِّروَن في نُفوِسِهم: 7

اإنَُّه يَتَكَلَُّم ِبتَْجديٍف. َمْن يَْستَطيُع اأْن يَْغِفَر 

يَسوُع   فََعِلَم 
8 َوْحَدهُ؟«  اللُه  اإلّ�  الَخطايا 

يَُفكِّروَن في  ال�أُموِر  ِبهذِه  اأنَّه  روِحِه  في 

اأنُْفِسِهم، فَقاَل َلُهم: »ِلماذا تَُفكِّروَن ِبهِذِه 

اأْن  اأيَسُر؟  9 اأيُّما  قُلوِبكُم؟  ال�أُموِر في 

َخطاياَك،’  َلَك  ‘َمْغفوَرةٌ  ِللُمَخلَِّع:  يُقاَل 

اأْم اأْن يُقاَل: ‘قُْم َواْحِمْل َسريَرَك َواْمِش’؟ 

نْساِن ُسْلطاناً   َولِكْن ِلتَْعلَموا اأنَّ ل�بِْن ال�إ
10

قاَل  الَخطايا.«  يَْغِفَر  اأْن  ال�أْرِض  في 

 »َلَك اأقوُل: قُْم َواْحِمْل َسريَرَك 
ِللُمَخلَِّع: 11

 َوقاَم ِللَوْقِت َوَحَمَل 
َواْذَهْب اإلى بَيِتَك.« 12

بوا  َسريَرهُ َوَخَرَج اأماَم َجميِعِهم َحّتى تََعجَّ

َراأينا  »ما  قائليَن:  اللَه  دوا  َوَمجَّ َجميعاً 

». هكَذا قَطُّ

الَجْمِع  َوكُلُّ  البَْحِر  اإلى  اأيضاً   َوَخَرَج 
13

 َوفيما 
كانوا يَاأتوَن اإَليِه َوكاَن يَُعلُِّمُهم. 14

ُهَو عاِبٌر َراأى ل�وي بَن َحْلفى جاِلساً في 

َمكْتَِب الَعّشاريَن َوقاَل َلُه: »َهلُمَّ َورائي.« 

ُمتَِّكئاً  كاَن   َوحيَن 
15 َوراَءهُ.  َوَذَهَب  َوقاَم 

َل  مُوَضْع  فُوْق  قْف  السَّ ْوَرَفعوا  الّْسطُوح، 
كاْن َيسُوع، ْوَدلَّوا التَّْخْت َل كان الَمْشلوْل 
 َوْقْت َل ارى َيسُوْع اإيمانْن، 

ْمَشطَّْح ِفيو. 5
قاْل لاك الَمْشلوْل: »يا اْبني انَْغَفرْت لْك 
ْمَعْلمين  َهونَك   ْوكاْن في 

6 َخطّياتك.« 
ناموس ْوَفرِّيسيِّة قِاْعديْن. كان يقولوْن َف 
يْحكي كفْر. من  هاْذ؟  واِ   »اَأيْش 

7 َقْلبْن: 
ْبَوْحدو؟«  اَلله  َغير  الَخِطّياْت  يْغفر  يتِيْق 
 وراساً َعَرْف َيسُوع ْبرُوحو اَأيْش يْفتْكروْن 

8

تْفتْكروْن  »لَيْش كذاِ  ْوقالْلْن:  َقْلبن،  َف 
َف َقْلْبكْن؟ 9 اَأينا اَأْهَيْن، يْنقاْل لََهالَمْشلول: 
‘انَْغَفرْت لْك َخطّياتك،’ والّا يْنقالْلو: ‘قوم 
اْحمْل َتْختْك واْمشي’؟ 10 َبْس َت تْعرفوْن 
في لاْبن الانْساْن سْلَطة ف الاَْرْض َت يْغفر 
 »لْك اَأقوْل: 

الَخِطّيات.« ْوقاْل للَمْشلوْل: 11
 ْوَف 

12 لََبيتْك.«  ْورُوْح  َتْختك  اْحمْل  قوم 
قّداْم كلّْن.  ْوَطَلْع  َتْختو  ْوَحَمْل  قام  ساعتا 
بوا كلّن ْوَسبَّحوا َلالله ْوقالوا: »اَأَبْد ما  وْتَعجَّ

اَرينا كذاِ.«

الَمسيْح يدعي لاوي

ْوكْل  الَبحْر  لَعْند  َيسُوْع  َطَلْع   ْورجْع 
13

لَّمة النِّاْس كاْن تجي لَعْندو ْوكاْن يَعلّمْن. 
قِاعْد  َحْلفى  ابْن  لاوي  اَأرى  فِايْت   ْوهّواِ 

14

ْوقالْلو:  رايب،  الضَّ يلّمون  َل  مُوَضْع  ف 
 ْولََمْن 

15 َخْلفو.  راْح  ْوقاْم  َخْلفي.«  »َتعا 
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في بَيِتِه، َعّشاروَن كَثيروَن َوُخطاةٌ كانوا 

ِل�أنَُّهم  تَلاميِذِه،  َوَمَع  يَسوَع  َمَع  ُمتَِّكئيَن 

راآهُ   َوحيَن 
16 َوراَءهُ.  َواأتَوا  كَثيريَن  كانوا 

الَعّشاريَن  َمَع  كُُل  يَاأْ َوالَفّريسّيوَن  الكَتَبَُة 

َمَع  »ما هذا؟  ِلتَلاميِذِه:  قالوا  َوالُخطاِة 

يَاأْكُُل ويَْشَرُب؟«  َوالُخطاِة  الَعّشاريَن 

 حيَن َسِمَع يَسوُع قاَل َلُهم: »ل� يَْحتاُج 
17

ما  الَمْرضى.  بِل  َطبيٍب،  اإلى  ال�أِصّحاُء 

اأتَيُت ِل�أْدُعَو اأبْراراً بَْل ُخطاةً.«

َوالَفّريسّيوَن  يوَحّنا  تَلاميُذ   َوكاَن 
18

َلُه: »ِلماذا  َوقالوا  َواأتَوا  يَصوموَن، 

َوالَفّريسّييَن يَصوموَن  يوَحّنا  تَلاميُذ 

َلُهم   فَقاَل 
19 يَصوموَن؟«  ل�  َوتَلاميُذَك 

يَسوُع: »هل يَْستَطيُع بَنو الُعْرِس ما داَم 

 َولِكْن 
الَعريُس َمَعُهم اأْن يَصوموا؟ ل�. 20

َعْنُهم،  فيها  الَعريُس  يُْرفَُع  اأيّاٌم  ستَاأتي 

21 ل�  اليَوِم.  ذِلَك  يَصوموَن في  فَحينَئٍذ 

اأَحَد يََضُع ُرْقَعًة َجديَدةً َويَخيُط َعلى ثَوٍب 

ِمَن  الَجديَدِة  ِتْلَك  ِمْلُء  ُخَذ  يَاأْ ِلئَّلا  باٍل، 

اأَحَد   َول� 
البالي فَيُْصِبُح الَخْرُق زائداً. 22

يَُصبُّ َخْمراً َجديَدةً في ِزقاٍق باِليٍَة، ِلئَّلا 

قاُق َوتُْهَرُق  قاَق فَتَْتلََف الزِّ تَُشقَّ الَخْمُر الزِّ

كاْن َيسُوْع مْنتكي َف َبيتو، ْكثيْر عّشِارين 
ْوَمْع  َيسُوع  َمْع  مْنتْكييْن كانوا  ْوخاْطييْن 
وا  ْوكاْن كجَّ ْكثيْر كانوا  َل  مْن  َتلاميذو، 
والَفّريسيِّة،  النّاموْس   وْمَعْلمين 

16 َخْلفو. 
العّشِارين والخاْطييْن،  َمع  اَأَروُه ياكل  لََمْن 
قالوا لََتلاميذو: »اأيْش واِ هاْذ؟ َمع العّشِاريْن 
َل   َوْقْت 

17 ْويْشَرْب؟«  ياكل  والخاْطييْن 
َعَليْن،  »َل صّحتْن  قالْلْن:  َيسُوْع،  سمْع 
مُو يريْدلْن َحكيْم، َبّس الَمراضِى يريْدلْن. 
ما جيُت َت اْدعي باّريْن، َبلِى خاْطييْن.«

وم جدال َحول الصَّ

18 َتلاميْذ يوَحنّا والَفّريسيِّة صايميْن كانوا، 

ْوَجوا يقولولو: »لَيْش َتلاميْذ يوَحنّا والَفّريسيِّة 
يصومون ْوَتلاميذْك مُو يصوموْن؟« 19 َيسُوْع 
قالْلْن: »لَيش يتِيقوْن نِاس العْرس يصومون 
الَخَتْن َمعْن؟ لا. 20 َبْس َت تّجي  ْمَقْد لَّواِ 
اإيِّام َت يْناأخذ الَخَتْن منّن، ْوهاك الَيوْم َت 
ْد مُو يحْط رْقَعة ْجديِدة َعلى  يصوموْن. 21 اأحَّ
تاخْذ مْن  َهالّْجديِدة  لا  ْبشاْن  بالي،  لْبْس 
ْد مُو   َواحَّ

رْط اَأْگَبْر. 22 لْبس البالي ويسِير الشَّ
لا  ْبشاْن  بالِية  قَرْب  يْتلي َخمر ْجديْد ف 
يشّق الَخمر القَرْب، والقَرْب تْتَتوَبْل والَخمْر 
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الَخْمُر. َولِكْن يَُصّبوَن الَخْمَر الَجديَدةَ في 

ِزقاٍق َجديَدٍة.«

روِع  الزُّ بَيَن  يَسوُع  َذَهَب   َوكاَن حيَن 
23

في َسْبٍت اأنَّ تَلاميَذهُ كانوا يَْمشوَن َوُهم 

الَفّريسّيوَن:  َلُه   َوقاَل 
24 ُسْنبُلاً.  يَْفُركوَن 

ل�  ْبِت! ما  السَّ يَْفَعلوَن في  »انْظْر ما 
قََراأْتُم  »اأما  يَسوُع:  َلُهم   فَقاَل 

25  ». يَِحلُّ

قَطُّ ما فََعَل داووُد حيَن اْحتاَج َوجاَع ُهَو 

 كَيَف َدَخَل اإلى بَيِت اللِه اإْذ 
َوَمْن َمَعُه؟ 26

مائدِة  َوُخْبَز  الكََهنَِة،  َرئيَس  اأبْياثاُر  كاَن 

اأكْلُُه  يَِحلُّ  ل�  الَّذي  ذِلَك  اأكََل،  بِّ  الرَّ

كانوا  ِللَّذيَن  اأيضاً  َواأْعطى  ِللكََهنَِة،  اإلّ� 

ِمْن  ْبُت  »السَّ اأيضاً:  َلُهم   َوقاَل 
27 َمَعُه.« 

ِمْن  نْساُن  ال�إ َوَليَس  ُخِلَق  نْسان  ال�إ اأْجِل 

ْبِت اأيضاً ُهَو  ْبِت. 28 اإذاً َسيُِّد السَّ اأْجِل السَّ

نْسان.« ابُْن ال�إ

 َوَدَخَل اأيضاً يَسوُع اإلى الَمْجَمَع َوكاَن 3 

 َوكانوا 
2 اليَِد  ُمتَيَبُِّس  َرُجٌل  ُهناَك 

يَوَم  اإْن َشفى  َعلَيِه  ِليَْشتَكوا  يُراِقبونَُه 

الُمتَيبِِّس  ُجِل  الرَّ ِلذِلَك   َوقاَل 
3 ْبِت.  السَّ

َلُهم   َوقاَل 
الَوْسِط.« 4 اليَِد: »قُْم في 

ْبِت ِفْعُل الَخيِر اأِم  اأيضاً: »اأيَِحلُّ في السَّ

اأّما  اإْهلاكُها؟«  اأْم  نَْفٍس  تَْخليُص  ؟  رِّ الشَّ

قَرب  ْجديد ف  َخمر  يْتَلوْن  َبلِى  يْنَكْب. 
ْجديِدة.«

ْبْت جدال َحول السَّ

َبين  مِاشي  ْوَيسُوْع  َسْبت،  َيوْم   وَكرَّة 
23

ويَقْطعوْن  يْمَشوْن  َتلاميذو كاْن  الّزرُوْع، 
الَفّريسيِّة: »َطلّع   وقالولو 

يْفركوْن سْنبل. 24
ْبْت، شي َل مُو يحْل.«  اَيْش يَسوْن َيوم السَّ
25 َيسُوْع قالْلْن: »اَأَبْد ما َقَريتْن اَأيْش َسوى 

داهوْد َوْقْت َل اْحتاز ْوجاْع هّواِ ْوَل َمعو؟ 
اَأبياثار  َزماْن  اَلله َعلى  لََبيْت  َدَخْل  26 اأْشَوْن 

ْگبير الَكَهَنة، َواَكل ْغَبيْز صْفرة الرَّْب، هاْك 
ْد ياكلو َغير الَكَهَنة؟ ْوَعطى  َل مُو يسِيْر اأحَّ
ْبْت   ْوقالْلن: »السَّ

زاِ لَوْك َل كانوا َمعو.« 27
انَْخَلْق مُو الانْساْن لَخاطْر  لَخاطْر الانْسان 
اْبن  زاِ  واِ  ْبْت  السَّ َسّيد  28 َبقى  ْبْت.  السَّ

الانْساْن.«

شفا َزلَِمة اَأبو ايد مَيبَِّسة

ْوكاْن 3  للَمْجَمع،  َيسُوْع  َدَخْل   ْورجْع 
ْمَيبَِّسة.  ايدو  رّجال  واِحْد  َهونَْك  في 
َيوم  َشفاُه  َل  يَروْن  يْنطروُه، َت   وكاْن 

2

لاك   ْوقاْل 
3 َعَليو.  يْشَتَكوْن  َت  ْبْت،  السَّ

النّْص«!  »قوْم ف  ْمَيبَِّسة:  ايدو  َل  لَِمة  الزَّ
َيوم  َخيْر  يَسي  واِحد  واِ  »َحلاْل   ْوقالْلْن: 

4

ْبْت والّا َشْر؟ يَخلّْص نَْفْس والّا يَتوبْل  السَّ
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 َونََظَر فيِهم ِبَغَضٍب 
ُهم فَساِكتيَن كانوا. 5

ِلذِلَك  َوقاَل  قُلوِبِهم.  قَساَوِة  َعلى  َحزيناً 

يَُدهُ.  ْت  فََمدَّ فََصحَّ يََدَك.«  ُجِل: »ُمدَّ  الرَّ

اأْشياِع  َمَع  ِللَوْقِت  الَفّريسّيوَن   َوَخَرَج 
6

َعلَيِه كَيَف  َوتَاآَمروا  الَمِلِك  هيروُدَس 

يُْهِلكونَُه.

البَْحِر  اإلى  تَلاميِذِه  َمَع  يَسوُع   َوَذَهَب 
7

َوِمَن  الَجليِل  ِمَن  َشْعٌب كَثيٌر  َوتَِبَعُه 

اآدوَم  َوِمْن  اأوُرَشليَم   َوِمْن 
اليَهوِديَِّة. 8

َوِمْن َعْبِر ال�أُْرُدنِّ َوِمْن صوَر َوِمْن َصيدا 

يَْصنَُع  كاَن  ِبما  َسِمعوا  اإْذ  كَثيَرةٌ  ُجموٌع 

موا َلُه   َوقاَل ِلتَلاميِذِه اأْن يَُقدِّ
اأتَوا اإَليِه. 9

َسفينًَة ِلئَّلا تَْزَحَمُه الُجموُع. 10 ِل�أنَُّه كاَن 

يَْشفي كَثيريَن َحّتى اأْصبَحوا يََقعوَن َعلَيِه 

َضَرباُت  َلُهم  كانَْت   َوالَّذيَن 
11 ِليَْلِمسوهُ. 

يََرونَُه  يََقعوَن حاَلما  النَِّجسِة  ال�أْرواِح 

صاِرخيَن َوقاِئليَن: »اأنَْت ُهَو ابُْن اللِه.« 

 وكَثيراً كاَن يَْنتَِهُرُهم ِلئَّلا يَكِْشفوهُ.
12

 َوَصِعَد اإلى الَجبَِل َوَدعا الَّذيَن اأراَد 
13

 َواْختاَر اثْنَي َعَشَر َوَدعاهم 
فَاأتَوا اإَليِه. 14

َوِليُْرِسلَُهم  َمَعُه  ِليَكونوا  ُرُسلاً  اأيضاً 

 َويَكوَن َلُهم ُسْلطاٌن اأْن يَْشفوا 
ِليَكِْرزوا. 15

ى   َوَسمَّ
ياطيَن. 16 َويُْخِرجوا الشَّ الَمْرضى 

ِفين   ْوَطلَّْع 
5 َبَقوا سِاْكتيْن.  َبْس  نَْفْس؟« 

ْبَغَضب ْوهّواِ َحزيْن َعلى َعماة َقْلبن. ْوقاْل 
وْتَعدَّلت  ْوَمّدا،  ايدك«  »مّد  لَِمة:  الزَّ لاك 
َمْع  الَفّريسيِّة  َطَلعوا   ْوَف ساعتا 

6 ايدو. 
َجماَعْة هيرُودس واْشتاروا َف َبْعضْن اأْشَوْن 

َت يَتوبلوُه.
الَبحر،  لَعْند  َتلاميذو  َمْع  راْح   ْوَيسُوْع 

7

ليْل لحقو. ْوم الياهوديِّة،  ْوَشْعب ْكثيْر م الجَّ
الاْردن  نَْهر  ْوَقفا  اآدوم  ْومْن  القدس   ْوم 

8

ْومْن صور ْومْن َصيدا، َطْلقاْت نِاْس كاْن 
لَعْندو.  َجوا  اْعمالو  َعلى كّل  كّسْمعوا 
ْبشاْن  َسّفيِنة،  يَقربولو  َت  لََتلاميذو   ْوقاْل 

9

َل  مْن   هاْذ 
10 النِّاْس.  لَّمات  يْزَحموُه  لا 

يَقعوْن  َبقى  لََمْن  ْكثيْر دي  فى  كاْن كشَّ
لهْن   ْوَهوْذ َل كاْن 

َعَليو ْبشان يجّسوُه. 11
ْل َل كان يَروُه  َضْربات اْرواح النّْجِسة، اَأوَّ
واِ  »اأنَْت  ويقولون:  ْويْزَعقوْن  يَقعون  كاْن 
ة يَزْعوْق َعَلين   ْوكاْن ْبكْل قوِّ

اْبن اَلله«. 12
ْوياأمرْن لا يْكشفوُه.

الاْثناعْش َرسول

َبل ْوساْح َهوْك َل راد ْوَجوا   وَطَلْع للجَّ
13

 واْختار اْثناعْش َسّماهْن رسل َت 
لَعْندو. 14

 وْبشاْن 
يكونوْن َمعو ْويْبَعثْن َت يْكرزوْن. 15

يْعِطيْن سْلَطة َت يْشَفوْن َمراضِى ويطِالْعوْن 
 وَعيَّن الاْثناعش ْوَسّمى َشْمعوْن 

َشياطيْن. 16
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 َويَْعقوَب 
بُْطُرَس، 17 ِباْسِم  ِسْمعاَن 

َلُهما  َوَوَضَع  اأخاهُ  َويوَحّنا  َزبَدي  بَن 

ْعِد.  الرَّ ابْنا  اأي  »بْناي ْرِغشي«  اْسَم 

 َواأنَْدراُوَس َوفيليبَُّس َوبَْرتولماُوَس َوَمّتى 
18

َوتوما َويَْعقوَب بَْن َحْلفى َوتَّداي وِسْمعاَن 

الَّذي  ْسَخْريوِطيَّ  ال�إ  َويَُهَوذا 
19 القانَوي 

َسلََّمُه. َواأتَوا اإلى بَيٍت.

َلْم  اأيضاً ُجموٌع َحّتى   َواْجتََمَع 
20

 َوَسِمَع 
ُخْبزاً. 21 ياأكُلوا  اأْن  يَْستَطيعوا 

قالوا:  ِل�أنَُّهم  ْمساِكِه  ل�إ فََخَرجوا  اأنِْسباؤهُ 

 َوالكَتَبَُة 
22 َخَرَج.«  قَْد  َعْقِلِه  ِمْن  »اإنَّه 

يَقولوَن:  كانوا  نَزلوا  اأوُرَشليَم  ِمْن  الَّذيَن 

ياطيِن  »بََعْلَزبوُب َموجوٌد فيِه َوِبَرئيِس الشَّ
يَسوُع   فََدعاهم 

23 ياطيَن.«  الشَّ يُْخِرُج 

َوِباأْمثاٍل قاَل َلُهم: »كَيَف يَْستَطيُع َشيطاٌن 

تَْنَقِسْم  اإْن  24 ِل�أنَُّه  يُْخِرَج َشيطاناً؟  اأْن 

اأْن  تَْستَطيَع  فَلَْن  نَْفِسها،  َعلى  َمْملَكٌَة 

بَيٌت  يَْنَقِسْم   َواإْن 
25 ِتْلَك.  المَمِلكَُة  تَقوَم 

َعلى نَْفِسِه، فَلَْن يَْستَطيَع ذِلَك البَيُت اأْن 

نَْفِسِه  َعلى  قاَم  يطاُن  الشَّ  َواإذا 
26 يَقوَم. 

َولِكْن  يَقوَم،  اأْن  يَْستَطيَع  فَلَْن  َوانَْقَسَم، 

ِهَي ِنهايَتُُه. 27 ل� يَْستَطيُع اأَحٌد اأْن يَْدُخَل 

اإلّ�  اأْمِتَعتَُه  َويَْغتَِصَب  البَاأِْس  َشديِد  بَيَت 

ل�ً، َوحينَِئٍذ يَْنَهُب  اأْن يوِثَق َشديَد البَاأِْس اأوَّ

الَخطايا  كُلُّ  َلكُم:  اأقوُل  28 الَحقَّ  بَيتَُه. 

ْويوَحنّا  َزَبدي،  ابْن   ْوَيْعقوب 
17 بْطرْس. 

يْعنِي  َرَغْش«  اَأخوُه، َسّماهن »ْبناي 
ْوفيلبُّس،   َوانَْدراُوس، 

18 القراِقيْع.  اولاد 
ابْن  ْوَيْعقوب  ْوتوما،  ْوَمتّى،  ْوَبْرتْلماُوس، 
القانَوي،  ْوَسْمعان  ْوَتّداُوس،  َحْلفى، 

 ْوياهوذا الاْسَخْريوطي هاْك َل َسلَّمو.
19

َيسُوْع والّا َبْعلْزبوْل

الَتّموا  لخ  ْوَكْرة  الَبيت،  َع   ورْجعوا 
20

ْوَتلاميذو  َيسُوع  يتِيقوْن  َبقى  ْوما  النِّاس، 
َت  ْوَطَلعوا  اأْهلو   ْوسْمعوا 

21 لْقِمة  ياْكلولْن 
َعْقلو  »مْن  يقولوْن:  ياْخذوُه، مْن َل كان 
نْزلوا م  النّاموْس َل  ْمَعْلمين  َطَلْع.« 22 َبّس 
َخل ِفيو َبْعلْزبوْل،  القدس كان يقولوْن: »كدَّ
ياطين يطِالْع َشياطيْن.«  الشَّ وْبَريّس 
»اأْشَون  باْمثاْل:  ْوقالْلْن  َيسُوع   وساْحن 

23

 َل 
24 يطِالْع شِيطاْن؟  ْتسِيْر هاي، شِيطان 

مُو مْمكن  نَْفسا،  َعلى  َمْمَلِكة  انَْقَسمْت 
 ْوَل انَْقَسْم َبيْت َعلى 

ْتقوْم هاك الَمْمَلِكة. 25
 ونَفس 

نَْفسو، مُو مْمكْن هاك الَبيت يقوْم. 26
ي، َل قام الّشِيطاْن َعلى نَْفسو وانَْقَسْم،  الشِّ
ْد مُو  مُو مْمكن يقوْم، َبلِى اآِْخرتو يِا. 27 اأحَّ
يتِيْق يْدخْل َبيْت واِحْد َقوي ْويْنَهب اْموالو 
ْوَبْعدا  الَقوي،  يَشّدد  َقبْل كْل شي  مُو  َل 
يْنَهْب َبيتو. 28 الَحّق اَقولْكْن: كّل الَخطّيات 

مرقس 3: 17 - 28   



118

ُف بَنو البََشِر تُْغَفُر  َوالتَّجاديَف الَّتي يُِجدِّ

َف َعلى روِح الُقُدِس   َولِكنَّ َمْن َجدَّ
َلُهم. 29

فَلَيَس َلُه ُغْفراٌن اإلى ال�أَبَِد، بَْل ُمْستوِجٌب 

ُهَو َدينونًَة اأبَديًَّة.« 30 ِل�أنَُّهم كانوا يَقولوَن: 

»اإنَّ روحاً نَِجساً يوَجُد فيِه.«

َوقاموا خاِرجاً،  َواإْخَوتُُه  ُه  اأُمُّ  واأتَْت 
31

 َوكاَن 
32 اإَليِهم.  ِليَْدعوهُ  اإَليِه  َواأْرَسلوا 

َك  اأمُّ »ها  َلُه:  فَقالوا  َجْمٌع  َحوَلُه  يَْجِلُس 

 فَاأجاَب 
33 يَْطلُبونََك.«  َواإْخَوتَُك خاِرجاً 

ُهم  َوَمْن  اأُّمي؟  ِهَي  َلُهم: »َمْن  َوقاَل 

َحوَلُه  الجاِلسيَن   َونََظَر في 
34 اإْخَوتي؟« 

َمْن  35 ِل�أنَّ  اإْخَوتي.  َوها  اأُّمي  »ها  َوقاَل: 

يَْصنَُع اإراَدةَ اللِه ُهَو اأخي َواأُْختي َواأُّمي.«

 َوبََداأ اأيضاً يَُعلُِّم َعلى شاِطِئ البَْحِر، 4 

َواْجتََمَع اإَليِه ُجموٌع كَثيَرةٌ َحّتى َصِعَد 

َوَجلََس في َسفينٍَة في البَْحِر، َوكُلُّ الَجْمِع 

َعلى شاِطِئ  ال�أْرِض،  َعلى  قائماً  كاَن 

ِمَن  كَثيراً  ِباأْمثاٍل  يَُعلُِّمُهم   َوكاَن 
2 البَْحِر. 

 »ها 
3 تَْعليِمِه:  يَقوُل في  َوكاَن  ال�أُموِر، 

 َوحيَن بََذَر َسَقَط 
قَْد َخَرَج الباِذُر ِليَْبُذَر. 4

الطُّيوُر  َواأتَِت  الطَّريِق  َعلى جاِنِب  بَْعٌض 

 َواآَخُر َسَقَط َعلى َصْخٍر َحيُث ل� 
َواأكَلَْتُه. 5

َلْم  ِل�أنَُّه  نَبََت  َوِللَوْقِت  كَثيَرةٌ،  تُْربٌة  يوَجُد 

يْتساَمحوْن  النِّاْس  يقولوْن  َل  الكفْر  ْوَكلام 
َعَليا. 29 َبْس َل يقوْل َكلاْم كفْر َعلى رُوح 
القدْس، مالو ْمساَمَحة للاََبْد، َبلِى مْسَتحْق 
 مْن َل كان يقولوْن: 

اَأَبدي.« 30 لَحكْم  واِ 
»رُوْح نْجِسة ِفيو«.

عايلة َيسُوْع الَحقيقيِّة.

ْوَبَعثوا  َبّرا،  ْوقاموا  واّمو،  اخوتو   ْوَجوا 
31

لَّمْة نِاْس قِاْعديْن   وكاْن 
َخْلفو يسِيحوُه. 32

َبّرا  اأّمْك واخوتْك  قالولو: »ْكوا  َحولو 
 جِاَوبْن قالْلْن: »مْن يِا اأّمي ْومْن 

يريدوْك.« 33
عْندو  القِاْعديْن   ْوَطلَّْع ف 

34 اخوتي؟«  نِا 
ْوقاْل: »َهوْذ نِا اأّمي واخوتي. 35 اَأينا َل يَسي 

اإرادة اَلله، هّواِ واِ اَأخوي واْختي واّمي.«

َمَثل الفّلاح َل َطَلْع َع الّْبذاْر

 ْورجْع يَعلّم عْند الَبحْر، والَتّموا عْندو 4 
قعْد  َطَلْع  َل  ْكثيْر، دي  نِاس  لَّماْت 
َف َسّفيِنة كانْت ف الَبحْر، ْوكّل المْلَتّميْن 
 وكان يَعلّمْن 

قاموا َع الاَْرْض َجْنب الَبحْر. 2
 »اْسَمعوا! 

باْمثال ْكثير، ْوقال َف َتْعليمو: 3
َل   ْوَوْقْت 

4 يْبذْر.  َطَلْع َت  الفّلاح  هاي 
ْوَجْت  الطَّريِق،  َقراغ  َعلى  َوَقْع  َبَذْر، شي 
 ْوَغيرو َوَقْع َعلى اَأْرْض 

رتو. 5 َعَليو الّْطيُور ْونَقَّ
ْوَف  ْكثير،  ْتراب  في  ما  َل  مُوَضْع  َحَجْر 
ساعتا َطَلْع، مْن َل ما كاْن في عْمْق اَأْرْض. 
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ْمُس   َوحيَن اأْشَرقَِت الشَّ
يَكُْن ُعْمُق اأْرٍض. 6

 َواآَخُر 
َذوى، واإْذ َلْم يَكُْن َلُه َجْذٌر يَِبَس. 7

ال�أْشواُك  َوَصِعَدِت  ال�أْشواِك  بَيَن  َسَقَط 

 َواآَخُر َسَقَط َعلى 
َوَخنََقْتُه َوِثماراً َلْم يُْعِط. 8

اأْرٍض صاِلَحٍة َوَصِعَد َونَما َواأْعطى ِثماراً، 

بَْعٌض ثَلاثيَن َوبَْعٌض ِسّتيَن َوبَْعٌض ِمئًة.« 

 َوقاَل: »َمْن َلُه اأُُذناِن ِليَْسَمَع فَْليَْسَمْع.«
9

َلُه هؤل�ِء  َساأ َوْحَدُهم  اأْصبَحوا   َوحيَن 
10

ذِلَك  َعْن  تَلاميِذِه  َمَع  ِبُصْحبَِتِه  الَّذيَن 

 فَقاَل َلُهم يَسوُع: »َلكُم اأُْعِطَي 
الَمثَِل. 11

اأْن تَْعِرفوا ِسرَّ َملَكوِت اللِه. َواأّما ِلهؤل�ِء 

الَّذيَن ِمْن خارٍج فَكُلُّ َشيٍء ِباأْمثاٍل يَكوُن، 

يََروا،  َول�  َوُهم راؤوَن،  يَروا،  12 ِلكَي 

َول� يَْسَمعوا،  َويَْسَمعوا، َوُهم ساِمَعون، 

ِلئَّلا يَْرِجعوا فَتَُغَفَر َخطاياُهم.«

الَمثََل،  تَْعِرفوَن هذا  »ل�  َلُهم:   َوقاَل 
13

14 الباِذُر  ال�أْمثاِل؟  كُلَّ  تَْعِرفوَن  فَكَيَف 

 هؤل�ِء 
15 بََذَر.  قَْد  الكَِلَمَة  بََذَر،  الَّذي 

الَّذيَن َعلى جاِنِب الطَّريِق ُهم الَّذيَن تُْبَذُر 

يَاأْتي  يَْسَمعوَن  َوحاَلما  الكَِلَمُة.  فيِهم 

الَّتي  الكَِلَمَة  ُخُذ  َويَاأْ ِللَوْقِت  يطاُن  الشَّ

 َوهؤل�ِء الَّذيَن َعلى 
بُِذَرْت في قُلوِبِهم. 16

الَّذيَن حاَلما  ُهم هؤل�ِء  بُِذروا  ْخِر  الصَّ

َل  ْومْن  ْمْس، ذبل.  الشَّ َزَرقت  لََمْن  6 َبْس 

 ْوَغيرو َوَقْع َبين 
ما كاْن لُه عْرْق، نشْف. 7

ما  ْوَثَمْر  ْوَخَنقو،  وك  الشَّ ْوَعلّى  وك،  الشَّ
 ْوَغيرو َوَقْع َعلى اَأْرْض َطيِبة، ْوَعلّى 

َعطى. 8
ْوربي ْوَعطى َثَمْر، منّو َقَطْع ثِاثيْن ْومنّو َقَطْع 
 ْوقالْلْن: َل لُه اَأذاْن 

ستّين ْومنّو َقَطْع ميِّة. 9
َت يْسَمْع، َخلّي يْسَمْع!«

غايِة َيسُوْع م الاْمثال

 ْولََمْن كانوا ْبَوْحدْن، َساَألوُه َهوْذ َل َمعو، 
10

11 َيسُوْع  الَمَثل.  َع  الاْثناعْش  َتلاميذو  َمْع 
تْعرفوْن سْر  َت  انَْعَطيتْن  »اأنْتْن ك  قالْلْن: 
َمَلكوت اَلله، َبّس البّرانيِّة كْل شي بالاْمثال 
ْولا  َطلّيع  يَطْلعوْن  ْبشان   كذاِ، 

12 يْنقالْلْن. 
يْفتْهمون،  ْولا  َسَمعان  ْويْسَمعوْن  يَرون، 

ْبشاْن لا يتوبون ْوتْنغفْر َخطّياتْن.«

َمغزى َمَثل الفّلاح َل َطَلْع َع الّْبذاْر

اأْشَوْن  َهالَمَثْل؟  اْفَتَهمتْن  ما   ْوقالْلْن: 
13

 فّلاح َل 
الاْمثاْل؟ 14 تْفَهموْن كّل  َبقى َت 

َقراغ  َعلى  لَنِّا   ْوَهوْذ 
15 َبَذْر.  الكْلِمة  َبَذر، 

ْل  الطَّريِْق، َهوْذ َل تْنبذْر ِفين الكْلِمة نِا، اَأوَّ
ويَوّدي  الّشِيطاْن  يجي  راساً  يْسَمعوْن،  َل 
َل   ْوَهوْك 

16 َقْلبْن.  َف  انَْبَذرْت  َل  الكْلِمة 
ْل  َعلى اَأْرْض َحَجر انَْبَذروا، هنِّا َهوْذ َل اَأوَّ
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يَْسَمعوَن الكَِلَمَة ِبَفَرٍح ِللَوْقِت يَْقبَلونَها. 

ُهم  بَْل  نُفوِسهم،  َجْذٌر في  َلُهم   َوَليَس 
17

اإلى َوْقٍت. فَاإْن صاَر ضيٌق اأِو اْضِطهاٌد ِمْن 

 َوهؤل�ِء 
اأْجِل الكَِلَمِة فَِللَوْقِت يَْعثُروَن. 18

ُهم هؤل�ِء  يُْبَذروَن  ال�أْشواِك  بَيَن  الَّذيَن 

 َوِفكُْر هذا العاَلم 
الَّذيَن َسِمَعوا الكَِلَمَة، 19

َهواِت ال�أُْخرى  َوَضلاُل الِغنى َوساِئُر الشَّ

ِثماٍر.  ِبلا  فَتَصيُر  الكَِلَمَة  َوتَْخنُُق  تَْدُخُل 

الّصالَحِة  ال�أْرِض  الَّذيَن في   َوهؤل�ِء 
20

بُِذروا ُهم هؤل�ِء الَّذيَن يَْسَمعوَن الكَِلَمَة 

َويَْقبَلوَن َويُْعطوَن ِثماراً واِحٌد ثَلاثيَن َواآَخُر 

ِسّتيَن َواآَخُر ِمئًة.«

راُج ِليوَضَع   َوقاَل َلُهم: »هل يَاأْتي السِّ
21

اأَليَس  ريِر.  السَّ تَْحَت  اأْم  الِمكياِل  تَْحَت 

َعلى الَمناَرِة يوَضُع؟ 22 ِل�أنَُّه ل� َخفيَّ اإلّ� 

23 اإْن  َسيَْظَهُر.  اإلّ�  َول� مكتوَم  َسيُكَْشُف 

كاَن اأَحٌد َلُه اأُُذناِن ِليَْسَمَع فَْليَْسَمْع.«

تَْسَمعوَن!  »انُْظروا ما  َلُهم:   َوقاَل 
24

َلكُم  يُكاُل  تَكيلوَن  الَّذي  الكَيِل  ِبذِلَك 

َويُزاُد َلكُم ِللَّذيَن يَْسَمعوَن. 25 ِل�أنَّ َمْن َلُه 

يُْعطى، َوَمْن َليَس َلُه فَذِلَك الَّذي ُهَو َلُه 

ُد ِمْنُه.« اأيضاً يَُجرَّ

يْقَبلُووا.  ْبَفَرْح  راساً  الكْلِمة،  يْسَمعون  َل 
نِا،  لََوْقْت  َبلِى  نَْفسْن  َف  عْرْق  لْن   ْوما 

17

لَخاطْر  اْضطهاْد  يا  ذيْق  َل يسِير  ْل  ْواأوَّ
َل   ْوَهوْك 

18 يْتَعْثَوروْن.  َخفيْف  الكْلِمة، 
َل سْمعوا  َهوْك  هنِّا  يْنبْذروْن،  وْك  الشَّ َبين 
ْوغّش  َهالّدنْيِا هاي  فكْر  19 َبْس  الكْلِمة، 
الغنِى ْوَشْهوات َغيرا ْوَغيراتا تْدخل ْوتْخنق 
َف  َل   ْوَهوْك 

20 َثَمْر.  َبلا  ْوتْبقى  الكْلِمة، 
اْرض الطَّيِبة انَْبَذروا، هنِّا َهوْذ َل يْسَمعوْن 
ثِاثين  منّْن  َثَمْر،  ْويْعَطوْن  ْويْقَبلون  الكْلِمة 

ْومنّْن ستّين ْومنّْن ميِّة.

 ْوقالْلْن: لَيْش يجي الّْسراج ْبشاْن يْنَحْط 
21

َعلى  مُو  التَّْخْت؟  َتْحت  يا  الَكيْل  َتْحت 
 مْن َل ما في شي 

و يْنَحْط؟ 22 كْرسي الضَّ
ْمَخّبا َل مُو يْنكشف ْولا َمستُوْر َل مُو يَبّين! 

 َل لُه اَأذاْن َت يْسَمْع، َخلّي يْسَمْع!
23

َمَثل الَكيل

َل  ْبَكيل  تْسَمعون.  اَأيْش  َروا   ْوقالْلْن: 
24

َل  اأنْتْن  لْكْن  وينزاد  لْكن  يْنكال  ْتكيلوْن 
تْسَمعوْن. 25 اَأينا لَعْندو يْنَعطالو، َبْس َل ما 

عْندو، حتّى هاك شي لَعْندو يْناأخْذ منّو.
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 َوكاَن يَقوُل: »هكَذا ُهَو َملَكوُت اللِه، 
26

اأْرٍض.  في  ِبذاراً  يَْرمي  اإنْساٍن  ِمْثُل  اإنَُّه 

النَّهاِر  َوفي  اللَّيِل  َويَقوُم في   َويَناُم 
27

َوالِبذاُر يَْنمو َويَطوُل َوُهَو ل� يَْعلَُم، 28 ِل�أنَّ 

يَصيُر  ل�ً  فَاأوَّ ثََمٍر،  اإلى  ِبِه  تَاأْتي  ال�أْرَض 

ًة  تامَّ ِحْنَطًة  َواأَخيراً  ُسْنبُلاً  َوبَْعَدهُ  ُعْشباً 

 َوَمتى اأْدَرَك الثََّمُر فَِللَوْقِت 
ْنبُِل. 29 في السُّ

يَاأْتي الِمْنجُل اإْذ جاَء الَحصاُد.«

اللِه  َملَكوَت  نَُشبُِّه  »ِبماذا   َوقاَل: 
30

َوِباأيِّ َمثٍَل نَُمثِّلُُه؟ 31 اإنَُّه ِمْثُل َحبَِّة الَخْرَدِل، 

فَِهَي  ال�أْرِض  بُِذَرْت في  َمتى  الَّتي  ِتْلَك 

اأْصَغُر ِمْن كُلِّ البُذوِر الَّتي َعلى ال�أْرِض. 

ِمْن  اأكْبََر  َوتُْصِبْح  تَْصَعْد  بُِذَرْت   َوَمتى 
32

كُلِّ البُقوِل َوتَْصنَُع اأْغصاناً َعظيَمًة َحّتى 

تَاأْوَي في ِظلاِلها الطُّيوُر.«  اأْن  تَْستَطيَع 

33 ِباأْمثاٍل كَهِذِه كاَن يَتَكَلَُّم يَسوُع َمَعُهم، 

اأْمثاٍل َعلى قْدِر ما كانوا يَْستَطيعوَن اأْن 

يَتَكَلَُّم  كاَن  َمثٍَل ما   َوِبدوِن 
34 يَْسَمعوا. 

انِْفراٍد، كاَن  َعلى  َوِلتَلاميِذِه،  َمَعُهم. 

ُر كُلَّ َشيٍء. يَُفسِّ

ْرْع َل يْگَبر َمَثل الزَّ

َكما  اَلله:  َمَلكوت  واِ  »كذاِ   ْوقاْل: 
26

27 يناْم  الاَْرْض،  ْبذار ف  يطّش  َل  انْساْن 
ويقوْم بالَليْل ْوبْنهار والّْبذاْر يْطَلع ْويْگَبْر َبلا 
ْل  اَأوَّ الثََّمْر،  تْعطي  َل  يِا  28 الاَْرْض  َخَبرو. 
شي يسِيْر َحشيْش، َبْعدا سْنبل، واآِخْر شي 
 ْومْن شابت 

حْنَطة َكما العاِدة ف الّسْنبْل. 29
الَمْكزوْن، مْن َل جا  الحْنَطة، راساً يجي 

الّْحصاْد.«

َمَثل َحّباية الَخْرَدْل

 ْوقاْل: »َل اَأيش نَْشّبْه َمَلكوت اَلله ْوَف 
30

 َكما َحّباية الَخْرَدْل واِ، 
اَأينا َمَثل نَْمثّْللو؟ 31

مْن  اَأْزَغْر  الاَْرْض  تْنبذْر ف  َل  َوْقْت  هاْك 
 ومن 

كّل الّْحبوْب َل َع الاَْرض ْتكوْن. 32
رايْع،  انَْبَذرْت، تْطَلْع وْتسِيْر اَأْگَبْر مْن كّل الزَّ
الّْطيُور  ْتتِيق  لََمن  ْگباْر، دي  وْتمْد شيقان 
َكما هاي   وباْمثال 

33 َفّياتا.«  َف  ْتَعْشعش 
كاْن يْحكي َمعْن َيسُوع، اْمثاْل َكما َل كان 
 وَبلا َمَثْل ما 

يتِيقوْن يْسَمعون ْويْفتْهموْن. 34
كاْن يْحكي َمعْن، َبْس لََتلاميذو َبينو ْوَبينْن 

كان يَفّسْرلْن كْل شي.
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 َوقاَل َلُهم في ذِلَك اليَوِم في الَمساِء: 
35

الَجْمَع   َوتََرَك 
الَعْبِر.« 36 اإلى  »ِلنَْعبُْر 

فينَِة. َوُسُفٌن اأُْخرى  َوُهَو في السَّ َواأَخذوهُ 

َعظيَمٌة   َوصاَر عاِصَفٌة 
37 َمَعُهم.  كانَْت 

فينَِة  السَّ تََقُع في  كانَْت  َوال�أْمواُج  َوريٌح 

َواأوَشكْت اأْن تَْمتَِلَئ. 38 اأّما يَسوُع فََعلى 

فينَِة َواأتَوا  َرِة السَّ ِوساَدٍة كاَن نائماً في ُمَؤخِّ

َك  يَُهمُّ اأما  »ُمَعلَِّمنا،  قائلين:  َواأيَقظوهُ 

َوقاَل  الّريَح  َوانْتََهَر   َوقاَم 
39 نَْهِلُك؟«  اأنَّنا 

ِللبَْحِر: »اْسكُْن! مزجوٌر اأنَْت.« َوَسكَنَِت 

َلُهم:   َوقاَل 
40 َعظيٌم.  ُهدوٌء  الّريُح َوصاَر 

َليَس  َوِلماذا  اأنْتُم هكَذا؟  »ِلماذا فَِزعوَن 
فيكُم اإيماٌن.«

 َوخافوا َخوفاً َعظيماً َوقالوا بَْعُضُهم 
41

َوالبَْحَر  ِلبَْعٍض: »َمْن ُهَو هذا فَاإنَّ الّريَح 

يُطيعاِنِه.«

ِمْنَطَقِة 5  اإلى  البَْحِر،  َعْبِر  اإلى   َواأتى 

فينَِة،   َوحيَن َخَرَج ِمَن السَّ
الَجْدِريّيَن. 2

فيِه روٌح  َرُجٌل  الَمقابِر  ِمَن  َلِقيَُه  ِللَوْقِت 

الَمقابِر،  يَْسكُُن في   َوكاَن 
نَِجٌس. 3

َوِبِسْلِسلٍَة َلْم يَْستَِطْع اأَحٌد اأْن يوِثَقُه. 4 ِل�أنَُّه 

وَبَعة لََمْن َيسُوْع َهّدا الَبحْر والزَّ

َت  »قوموا  الَمسا:  الَيوم   ْوقالْلْن هاك 
35

لَّمات   وَخلَّوا 
36 اللاْخ!«  َل صُوب  نْقَطْع 

ْوكاْن  ّفيِنة،  السَّ ْوهّواِ ف  وُه  ْوَودَّ النِّاْس، 
َزوَبَعة  َعَليْن   وقامْت 

37 َسّفيناْت.  َغيْر  َمعْن 
تْنچفْخ  والاْمواْج كاْن  ْوقْلعاْن،  ْوَهوا  َقويِّة 
تْنتلي.  ْوكاْن  َوْقت  لََمْن  ّفيِنة دي  السَّ ف 
اآِخر  ة ف  ْمَخدِّ َعلى  نِايم   ْوَيسُوْع كاْن 

38

ّفيِنة. ْوَجوا َقيَّموُه ْوقالولو: »ْمَعلّْم، مُو  السَّ
ْوَزَعْق   وقام 

39 نْهَلْك؟«  َت  قايميْن  يهّمْك 
اْخَرس!«  للَبحْر: »َسكّن  ْوقاْل  وَبَعة  الزَّ َع 
وَبَعة ْوصاْر هدو َعجيب ْوما َبْق  ْوَسكَّنت الزَّ
»لَيْش كذاِ   ْوقالْلْن: 

40 َهبيْب.  ْولا  َهوا  لا 
خّواِفين انْتن ْولَيْش ما فيكْن اإيماْن؟«

 ْوخافوا َخوْف مالو شكل ْوَبَدوا يقولوْن 
41

والَبحْر  وَبَعة  الزَّ هاْذ؟  واِ  مْن  َبْعضْن:  َل 
يْسَمعولو.

لََمْن َيسُوْع طِالع اْرواح النّْجِسة 
وَدَخلْت َف َكْريْة خنِازير

اللاْخ َل ديرة 5  الَبحْر َل صُوب   وَقَطع 
ّفيِنة،   ْوَوْقْت َل َطَلْع م السَّ

ْدريِّة، 2 الجَّ
رُوْح  َزلَِمة جّواتو  الّْقبُوْر  َبين  مْن  َطَلْعلو 
الّْقبُور، ْوف  َبين  يعيْش   كان 

3 نْجِسة. 
 ْمَقْد َل كان 

ْد ما تاق يَشّددو: 4 زنِاجيْر اأحَّ
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لاِسِل، كاَن  كُلَّما كاَن يوثَُق ِبالُقيوِد َوالسَّ

َوما  الُقيوَد،  ُر  َويُكسِّ لاِسَل  السَّ ُع  يَُقطِّ

 َوفي 
5 يُْخِضَعُه.  اأْن  يَْستَطيُع  اأَحٌد  كاَن 

كُلِّ َوْقٍت، في اللَّيِل َوالّنهاِر في الُقبوِر 

ُح نَْفَسُه  َوالِجباِل كاَن، َوكاَن يَْصُرُخ َويَُجرِّ

بَعيٍد  ِمْن  يَسوَع  َراأى   َوحيَن 
6 ِباأْحجاٍر. 

ِبَصوٍت عاٍل   َوَصَرَخ 
7 َلُه.  َوَسَجَد  َركََض 

اللِه  ابَْن  يَسوُع  يا  َوَلَك  لي  »ما  َوقاَل: 

بْني!«  تَُعذِّ ل�  ِباللِه  اأْستَْحِلُفَك   . الَعليِّ

نْساِن  8 ِل�أنَُّه كاَن قَْد قاَل َلُه: »اْخُرْج ِمَن ال�إ

»كَيَف  َلُه:   َوَساأ
9 النَِّجُس.«  الّروُح  اأيُّها 

اْسُمَك؟« قاَل َلُه: » ‘ِلْجيون’ نَْحُن ِل�أنَّنا 

األّ�  كَثيراً  ِمْنُه  يَْطلُُب   َوكاَن 
10 كَثيروَن.« 

 َوكاَن ُهناَك 
يُْرِسلَُه اإلى خاِرِج الِمْنَطَقِة. 11

عْنَد الَجبَِل قَطيٌع َعظيٌم ِلَخنازيَر تَْرعى. 

ِمْنُه  يَْطلُبوَن  ياطيُن كانوا  الشَّ  َوهؤل�ِء 
12

الَخنازيِر  َعلى هؤل�ِء  »اأْرِسْلنا  قائلين: 

 َواأِذَن َلُهم، َوَخَرَجْت ِتْلَك 
ِلنَْدُخَل فيها.« 13

الَخنازيِر،  َوَدَخلَْت في  النَِّجَسُة  ال�أْرواُح 

َوَوقََع  الُجْرِف  اإلى  الَقطيُع  ذِلَك  َوَركََض 

في البَْحِر َوكاَن نَْحَو اأْلَفي َراأٍْس َواْختَنََق 

في الماِء.

َهَربوا  يَْرَعونَها  كانوا  الَّذيَن   َواأولئَك 
14

َوتَكَلَّموا في الَمدينَِة َوفي الُقرى فَخَرجوا 

 َواأتَوا اإلى يَسوَع فََراأوا 
َليَروا ما صار. 15

َوجاِلساً  باً  َوُمَهذَّ ل�ِبساً  الَمْمسوَس  ذِلَك 

الّزنِاجيْر  يَقطّع  ويَكْلپچوُه، كان  يَزنْجروُه 
ْد ما تاْق َضَبطو.  ويَكّسر الَكَلْپچاْت، َواحَّ
 ودايْم، لَيْل ونْهاْر َبين الّْقبُوْر والّْجبِاْل كان. 

5

ْوكاْن يَزْعوْق ويَجّرْح َجَسدو ف الحجِايْر. 
6 لََمْن اَأرى َيسُوْع من ْبعيْد، عدي َسَجْدلو. 

َبيني  »اَأيْش  ْوقاْل:  عِالي  ْبَصوْت   ْوَزَعْق 
7

اَأَحلّفْك  العِالي.  اَلله  اْبن  َيسُوع  يا  ْوَبينْك 
كْلقالْلو:  َل كاْن   مْن 

8 ْتَعّذْبني.«  لا  بالله 
النّْجِسة.«  رُوح  يا  الانْساْن  م  »اْطَلعي 
 ْوَساَألو: »اَأيْش اْسمْك؟« جِاَوبو: »اْسمنا 

9

نْحنِا.«  َعْسَكْر  َل طابوْر  ‘لَجيوْن’ مْن 
للو لا يْبَعْثو َبّرات الّديِرة.   وكان ْكثيْر يْتَوسَّ

10

َكْريْة  َبْل،  الجَّ َهونَْك عْند   ْوكاْن في 
11

لولو َهوك   وكاْن يْتَوسَّ
خنِازير ْگبيِرة تْرعى. 12

ياطيْن ويقولون: »اْبَعْثنا َعَلوك الخنِازير  الشَّ
ْوَطَلعوا   وَسَمْحلن، 

13 ِفيْن.«  نْدخْل  َت 
َهوك اْرواح النّْجِسة ْوَدَخلوا ف الخنِازير. 
َبْل  ْوَهّجْت هاْك َكرية الخنِازير َل َقراغ الجَّ
ْوَوَقعْت ف الَبحر، ْوكانوا َحوالي األَْفيْن راس 

انَْفَطسوا ف الَمي.

ْونََشروا  َهَربوا  يَرعَّوون،  َل كان   ْوَهوْك 
14

الَخَبْر ف الَبَلْد والّْضياع، ْوَطَلعوا النِّاس َت 
َيسُوْع،  لَعْنْد   ْوَجوا 

15 َل صاْر.  يَّروْن شي 
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فَخافوا.  اللجيون،  فيِه  كاَن  الَّذي  ذِلَك 

َراأوا كَيَف  الَّذيَن  اأولِئَك  َلُهم   َوَروى 
16

صاَر ِلذِلَك الَمْمسوِس َوَعْن ِتْلَك الَخنازيِر 

 فَبَداأوا يَْطلُبوَن ِمْنُه اأْن يَْذَهَب ِمْن 
اأيضاً. 17

فينَِة،  السَّ اإلى  َصِعَد   َوحيَن 
18 تُخوِمِهم. 

كاَن يَْطلُُب ِمْنُه ذِلَك الَمْمسوُس اأْن يَكوَن 

»اْذَهْب  َلُه:  قاَل  بَْل  يََدْعُه،   فَلَْم 
19 َمَعُه. 

ا َصنََع  اإلى بَيِتَك َواإلى اأْهِلَك َواْرِو َلُهم َعمَّ

 َوَذَهَب َوبََداأ 
بُّ َوتََحنََّن َعلَيَك.« 20 َلَك الرَّ

يَكِْرُز في الَعْشِر الُمُدِن ما َصنََع يَسوُع. 

َوَمْذهوليَن كانوا كُلُُّهم.

فينَِة اإلى ذِلَك   َوحيَن َعبََر يَسوُع بالسَّ
21

َوُهَو  كَثيٌر  َجْمٌع  اأيضاً  َعلَيِه  اْجتََمَع  الَعْبِر 

اْسُمُه  واِحٌد   َواأتى 
22 البَْحِر.  اإلى جاِنِب 

يواآروش ِمْن ُرَؤساِء الَمْجَمَع، َوحيَن راآهُ 

 َوكاَن يَْطلُُب ِمْنُه كَثيراً 
َوقََع عْنَد ِرْجلَيِه. 23

ا. تَعاَل َوَضْع  قائلاً َلُه: »ابْنَتي َمريَضٌة ِجدًّ
 َوَذَهَب 

24 َوتَْحيا.«  فَتَْشفى  َعلَيها  يََدَك 

َمَعُه يَسوُع، َوكاَن َجْمٌع كَثيٌر يَْتبَُعُه َوكانوا 

يَْزَحمونَُه.

َواَروا هاْك َل كاْن ِفيو َشياطيْن قِاعد ْولِابس 
 َهوْك 

ْوَعْقلو َف راسو ْوَوَقْع َعَليْن َخوْف. 16
َل اَروا شي َل صاْر َحَكولْن َعلى شي َل 
صاْر َمع هاْك َل كاْن ِفيو َشياطيْن َوايْش صاْر 
لولو َت يرُوْح   قاموا َبَقوا يْتَوسَّ

ف الخنِازيْر. 17
ّفيِنة،   ْوَوْقْت َل َطَلْع َيسُوْع للسَّ

مْن ديرتْن. 18
للو هاْك َل كاْن ِفيو َشياطيْن َت  َبقى يْتَوسَّ
قالْلو:  يَخلّيو يرُوْح َمعو. 19 َبْس ما َخّلاُه، 
»رُوْح لََبيتْك لَعْند اَهلك، ْوَخّبرْن َعلى شي 
 وراح 

20 ْوَرَحمك.«  َمعك  الرَّْب  َسوى  َل 
ْوَبدا يْكرْز ف الَعشر ْبلاْد َعلى شي َل َسوى 

بوا. َمعو َيسُوْع. والكّل ْتَعجَّ

لََمْن َيسُوْع َقيَّم بْنْت يايرُوس م الَموت

ّفيِنة لَصُوب   ْولََمْن َقَطْع َيسُوْع ف السَّ
21

نِاس  لَّماْت  َعَليو  الَتّموا  لخ  َكْرْة  اللاْخ، 
 ْوجا واِحد 

ْگبيِرة لََمْن كاْن َع الّشاطي. 22
ْولََمْن  الَمْجَمع،  ْگباريّة  يايرُوْس من  اْسمو 
ْللو ْكثير ْوقالْلو:   وْتَوسَّ

اَأراُه َوَقْع عْند اْجَريو، 23
ايدك  َتعا حّط  يِا.  مْخطَرة  َمريَِضة  »بْنتي 
َمعو   وراْح 

24 وْتعيْش.«  تْشفى  َعَليا، َت 
ْوكاْن  ْگبيِرة  نِاس  َطْلقْة  ْولْحقوُه  َيسُوع، 

يْزَحموُه َزَحماْن.
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 َواْمَراأةٌ كانَْت ُمصابًَة ِبنَزيِف َدٍم اثْنَتَي 
25

اأِطّباَء  ِمْن  كَثيراً  لَْت  26 تََحمَّ َسنًَة،  َعْشرةَ 

َلْم  َوَشيئاً  َلها  كُلَّ َشيٍء  َواأنَْفَقْت  كَثيريَن 

 حيَن َسِمَعْت 
تَْستَِفْد، بَِل اْزداَدْت ضيقاً. 27

ِمْن  الَجْمِع  ُزحاِم  اأتَْت في  يَسوَع،  َعْن 

َخْلِفِه َوَلَمَسْت ثَوبَُه. 28 ِل�أنَّها كانَْت تَقوُل: 

اأْخلُُص.«  فََسوَف  ثَوبَُه  َولو  َلَمْسُت  »اإْن 
َوَعِلَمْت  َدِمها  يُْنبوُع   َوِللَوْقِت َجفَّ 

29

َضْربَِتها.  ِمْن  ُشِفيَْت  اأنَّها  َجَسِدها  في 

ةً   َوِللَوْقِت َعَرَف يَسوُع في نَْفِسِه اأنَّ قُوَّ
30

َوقاَل:  الَجْمَع  اإلى  فَاْلتََفَت  ِمْنُه  َخَرَجْت 

 فَقاَل َلُه تَلاميُذهُ: 
»َمْن َلَمَس ِثيابي؟« 31

‘َمْن  َوتَقوُل:  تَْزَحُمَك  الُجموَع  »تَرى 
 َوكاَن يَْنُظُر ِليَرى َمْن فََعَل 

َلَمَسني؟’ « 32

هِذِه. 33 اأّما ِتْلَك الَمْراأةُ فَاأتَْت َوِهَي خائَفٌة 

َوَوقََعْت  َلها  ِبما صاَر  ِلِعْلِمها  َوُمْرتَِجَفٌة 

 فَقاَل لها: 
اأماَمُه َوقالْت َلُه الَحقَّ كُلَُّه. 34

ِبَسلاٍم  اْذَهبي  َخلََّصِك.  اإيمانُِك  »ابْنَتي، 
َوكوني ُمعافاةً ِمْن َضْربَِتِك.«

بَيِت  ِمْن  اأتَوا  يَتَكَلَُّم،  ُهَو   َوفيما 
35

»ابْنتَُك ماتَْت.  قائليَن:  الَمْجَمَع  َرئيِس 

 َسِمَع يَسوُع 
ِلماذا تُْتِعُب الُمَعلَِّم بَْعُد؟« 36

الكَِلَمَة الَّتي قالوا، فَقاَل ِلرِئيِس الَمْجَمَع 

 َوَلْم 
37 فََقْط.«  اآِمْن  تََخْف.  »ل�  ذاَك: 

لََمْن َشفى َيسُوْع َمَرة َمعا نَزيْف َدْم

 ْوكاْن في َمَرة َمعا نَزيْف َدْم مْن اْثناعْش 
25

ايَديْن  َبين  ْكثيْر  ْتَعذَّبت   كاْن ك 
26 َسِنة، 

َل كاْن  ْوَصَرفْت كْل شي  ْكثير،  حَكما 
في عْندا، ْوَمْنَفَعة ما اَرت، ْوحالتا اَأْخَرْب 
َيسُوْع،  َعلى  َل سْمعْت   َوْقْت 

27 صارْت. 
ْوَدقّت  َخْلفو  مْن  النِّاْس  َزحمة  َجْت َف 
َقْلبا:  َل كاْن كْلقالْت َف   مْن 

28 ْزبونو. 
»يكوْن َهَمْن َبّس اَدّق ْزبونو، َت اعيْش.« 
ْوَحّسْت َف  َدّما  نَزيْف  انَْقَطْع   وراساً 

29

 ْوَيسُوْع راساً 
َجَسدا انَْشَفْت مْن َضْربتا. 30

ة َطَلعْت منّو، وانْداْر َع  َعَرْف َف نَْفسو قوِّ
النِّاس ْوقاْل: »مْن َدْق َحويسي؟« 31 َتلاميذو 
قالولو: »ترى الَلّماْت يزَحموك وْتقوْل: ‘مْن 
َت  َحوالَيو  َحولو  يَطلّْع   وكان 

32 َدْقني؟’ « 
 وهاك الَمَرة، 

يّرى من واِ َل َسوى هاي. 33
ْوهيِّ تْرجْف م الَخوْف، مْن َل َعَرفْت اَأيْش 
ْوقالْت كّل  قّدامو  َوَقعْت  َجْت  صاْرلا، 
 قاْم قالْلا: »بْنتي، اإيمانِْك َشفاِك. 

الَحْق. 34
رُوحي ْبَسلام ْمعافايِة مْن َضْربْتِك.«

نِاْس مْن َبيت  يْحكي، َجوا   ْوَبعْد هّواِ 
35

ْگبير الَمْجَمع ْوقالوا: »بْنتْك ماتْت. لَيْش 
 ْوَيسُوْع سمْع 

الّْمَعلّْم؟« 36 ْتَعّذب  َبقى 
الَمْجَمْع:  ْگبير  لاك  ْوقال  قالوا،  َل  كْلِمة 
َخلّى   ْوما 

اآمْن.« 37 َبْس  ْتخاْف.  »لا 
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يََدْع اأَحداً يَْذَهُب َمَعُه اإلّ� ِسْمعاَن بُْطُرَس 

 َواأتَوا اإلى 
َويَْعقوَب َويوَحّنا اأخا يَْعقوَب. 38

بَيِت َرئيِس الَمْجَمَع ذاَك َوَراأى ُمْضَطربيَن 

 َوَدَخَل َوقاَل: »ِلماذا 
َوباكيَن َوُمَولِوليَن. 39

بيَُّة َلْم تَُمْت  ُمْضَطِربوَن اأنْتُم َوتَْبكوَن. الصَّ

يَْضَحكوَن   فَكانَوا 
40 نائَمٌة.«  َولِكنَّها 

َواأَخَذ  َجميعاً  فَاأْخَرَجُهم  ُهَو  اأّما  َعلَيِه. 

َمَعُه  الَّذيَن  َواأولئَك  ها  َواأُمَّ بيَِّة  الصَّ اأبا 

بيَُّة ُمْضَجَعًة.  َوَدَخَل اإلى َحيُث كانَِت الصَّ

بيَِّة َوقاَل لها: »طاليثا   َواأْمَسَك ِبيَِد الصَّ
41

بيَُّة َوكانَْت   َوِللَوْقِت قاَمِت الصَّ
قومي.« 42

َعْشَرةَ  اثْنَتَي  ابْنَة  تَْمشي، فقْد كانَْت 

َعظيماً.  باً  تََعجُّ بوَن  يَتََعجَّ َوكانوا  َسنًَة. 

ِبهِذِه.  اأَحٌد  يَْعلََم  األّ�  كَثيراً   َواأوصاُهم 
43

َوقاَل َلُهم اأْن يُْعطوها ِلتَاأْكَُل.

بَْلَدِتِه 6  اإلى  َواأتى  ُهناَك  ِمْن   َوَخَرَج 

 َوحيَن صاَر 
تَلاميُذهُ. 2 َورافََقُه 

َوكَثيروَن  الَمْجَمَع  يَُعلُِّم في  بََداأ  ْبُت  السَّ

بوا قائليَن: »ِمْن اأيَن ِلهذا  اإْذ َسِمعوا تََعجَّ

هِذِه ال�أُموُر َواأيَُّة ِحكَْمٍة اأُْعِطيَْت َلُه َحّتى 

تَصيَر َعلى يَِدِه قُّواٌت كَهِذِه؟ 3 اأَليَس هذا 

ُهَو النَّّجاُر ابُْن َمْريََم َواأخو يَْعقوَب َويوسي 

ُهنا  اأَخواتُُه  اأَوَليَسْت  َوِسْمعاَن،  َويَُهوذا 

َلُهم   فَقاَل 
4 ِبِه.  يَْعثُروَن  َوكانوا  ِعْنَدنا؟« 

يَسوُع: »ل� نَِبيَّ يُهاُن اإلّ� في َمدينَِتِه َوبيَن 

بْطرس  َشْمعوْن  َغيْر  َمعو  يرُوْح  َت  ْد  اأحَّ
 وَجوا 

38 َيْعقوْب.  اَأخو  ْويوَحنّا  ْوَيْعقوب 
َمْفجُوعيْن،  َواراهْن  الَمْجَمْع،  ْگبير  لََبيت 
ْوقالْلْن: »لَيْش   وَدَخل 

ويَولْولوْن. 39 يْبَكوْن 
َمْفجُوعين انْتن ْوتْبَكوْن؟ البْنْت ما كْلماتْت، 
 قاموا َبقى يْذَحكوْن َعَليو. َبْس 

نِايِمة يِا.« 40
هّواِ طِالَعْن كلّْن، َواَخْذ اَأبو البْنْت واّما ْوَهوْك 
ِدة  ْمَمدَّ َل كانت  لَمُوَضْع  ْوَدَخْل  َمعو،  َل 
ْوقالْلا:  البْنت  ايد   ومسك ف 

41 البْنْت. 
 ْوَف ساعتا قامت البْنت 

»َطاليثا قومي.« 42
َسِنة  اْثناعْش  بْنْت  َل  مْن  تْمشي،  ْوَبقى 
كانْت. َواَروا الَعَجْب وانَْبَهتوا ْوَبَقوا َف َغيْر 
ْد هاي،   وَوّصاهن ْكثيْر لا يْعرْف اأحَّ

دنْيِا. 43
ْوقالْلْن َت يجبْولا َت تاكْل.

َيسُوْع مُو ينقبل َف َبَلدو

ْوَتلاميذو 6  لََبَلدو  ْوجا  مَنونَك   ْوَطَلْع 
يَعلّم  َبدا  ْبْت  السَّ  ْولََمْن صاْر 

2 َمعو. 
بوا،  ف الَمْجَمْع، وْكثيْر نِاْس سْمعوا وْتَعجَّ
ي؟ َوايْش  ْوكاْن يقولوْن: »مْن اَأيلو هاْذ َهالشِّ
ْتسِير َعلى  انَْعَطْتلو َت  َهالحْكِمة َل ك  يِا 
مُو  هاْذ  3 لَيْش  َكما هاي؟  َعجايْب  ايدو 
النّّجار ابْن َمْرَيْم واِ، َواخو َيْعقوب ْويوسي 
ْوياهوذا ْوَشْمعوْن؟ ْومُو ْكوا َخواتو َهوْن عنّا 
نِا؟« ْوكاْن يْتَشكَّكون ِفيو. 4 َيسُوْع قالْلْن: 
َبَلدو  َغيْر َف  ْوقيِمة  َقْدر  َبلا  نَبي  »ما في 
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اأْن  يَْستَِطْع   َوَلْم 
5 بَيِتِه.«  َوفي  اأنِْسبائِه 

ةً واِحَدةً اإلّ� اأنَّه َوَضَع  يَْصنََع ُهناَك َول� قُوَّ

 َوكاَن 
يََدهُ َعلى َمْرضى قَليليَن َوَشفاُهم. 6

ُل  يَتََجوَّ َوكاَن  اإيماِنِهم،  ِقلَِّة  ِمْن  ُب  يَتََعجَّ

في الُقرى يَُعلُِّم.

 َوَدعا ال�ثْني َعَشَر َوبََداأ يُْرِسلُُهم اثْنَيِن 
7

ال�أْرواِح  َعلى  ُسْلطاناً  َواأْعطاُهم  اثْنَيِن 

 َواأوصاُهم األّ� يَْحِملوا 
النَِّجسِة ِليُْخِرجوا. 8

ِمْزَوداً  ل�  فََقْط،  اإلّ� َعصاً  ِللطَّريِق  َشيئاً 

9 بَْل  اأكْياِسِهم.  نُحاساً في  َول�  ُخْبزاً  َول� 

قَميصيِن.  يَْلبَسوا  َول�  ِبنَْعٍل  يَْحتَذوا  اأْن 

 َوقاَل َلُهم: »اأيَّ بَيٍت َدَخْلتُْم فُُهناَك كونوا 
10

 َوكُلُّ الَّذيَن ل� 
َحّتى تَْخُرجوا ِمْن ُهناَك. 11

يَْقبَلونَكُم َول� يَْسَمعونَكُم فَحاَلما تَْخُرجوَن 

تَْحَت  الَّذي  الُغباَر  انُْفضوا  ُهناَك  ِمْن 

اأقْداِمكُم َشهاَدةً َعلَيِهم. َوالَحقَّ اأقوُل َلكُم: 

َسيَكوُن حالٌة اأْهَوُن ِلسادوَم َوِلعامورةَ في 

 َوَخَرجوا 
يَوِم الّديِن ِمّما ِلِتْلَك الَمدينَِة.« 12

كَثيَرةً   َوَشياطيَن 
13 يَتوبوا.  اأْن  َوكََرزوا 

كانوا يُْخِرجوَن َويَْمَسحوَن بالّزيِت َمْرضى 

كَثيريَن َويَْشفوَن.

يَسوَع،  َعْن  الَمِلُك   َوَسِمَع هيروُدُس 
14

َوقاَل:  ِمْنُه.  ُعِرَف  قَْد  اْسَمُه كاَن  ِل�أنَّ 

»يوَحّنا الَمْعَمداُن قاَم ِمْن بَيِن ال�أْمواِت، 

يَسي  تاق   ْوما 
5 َبيتو.«  ْوَف  َقرايبينو  ْوَبيْن 

َعلى  ايَديو  َحّط  َبْس  َعجيِبة،  ْولا  َهونَك 
مْن  ْب  يْتَعجَّ  وكاْن 

6 ْوَشفاهْن.  َمريِض  َكْم 
قلّْة اإيمانن. ْوكان يسُوْح ف الّْضياع يَعلّْم.

لََمْن َيسُوْع َبَعث َتلاميذو َت يَبشرون

 ْوساْح َتلاميذو الاْثناعش ْوَبدا يْبَعْثن اْثَنين 
7

اْثَنين، ْوَعطاهْن سْلَطة َعلى اْرواح النّْجِسة 
 وَوّصاهْن لا يْحملوْن شي 

َت يطِالعووْن. 8
للطَّريِْق َغيْر َعصايِة َبْس، لا طُوْربايِة ْولا ْغَبيز 
ْولا نْحاْس ف كيسْن. 9 َبّس يحطّون ف 
 ْوقالْلْن: 

اْجرْن َصول ْولا يْلبْسون ْزبونَيْن. 10
»َل اَأينا َبيْت َل تْدخلوْن، َهونَْك كونوا دي 
مُو  َل  َهوْك   ْوكْل 

11 مَنونَْك.  تْطَلعوْن  لََمْن 
يْقَبلوكن ْويْسَمعولْكْن، مْن تْطَلعوْن مَنونَك، 
َشهاِدة  اْجَريكْن  َتْحت  َل  ْتراْب  انْفضوا 
يسِيْر  اَأْهَيْن َت  اَقولْكْن:  والَحّق  ضّدْن. 
مْن هاك  الّْحساْب  َيوم  ْوعاموَرة  لَسادوم 
النِّاْس  يوَعظون  ْوَكَرزوا   وَطَلعوا 

12 الَبَلْد.« 
 وَشياطيْن ْكثيْر كاْن يطِالعون، 

َت يتوبوْن. 13
ويمَشحون بالزَّيت َمراضِى ْكثيْر ويشَفوون.

قتل يوَحنّا الَمْعَمذاْن

َيسُوْع،  َعلى  الَملْك  هيرُودس   ْوسمْع 
14

انَْعَرف اْسمو ْوكان يقوْل: »يوَحنّا  مْن َل 
مْن هاي  الَميتيْن،  َبين  مْن  قاْم  الَمْعَمذاْن 
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ِلهذا تُْعَمُل ِبِه الُقّواُت.« 15 اآَخروَن كانوا 

َواآَخروَن: »هو  اإيلّيا.«  يَقولوَن: »اإنَّه 

َسِمَع   حيَن 
16 ال�أنِْبياِء.«  ِمَن  كَواِحٍد  نَِبيٌّ 

هيروُدُس قاَل: »ُهَو يوَحّنا الَّذي اأنا قََطْعُت 

17 ِل�أنَّ  ال�أْمواِت.«  بَيِن  ِمْن  قاَم  َراأَْسُه 

َعلى  َوقَبََض  اأْرَسَل  قَْد  هيروُدَس كاَن 

ْجِن ِل�أْجِل هيروديّا  يوَحّنا َواأوثََقُه في السِّ

18 ِل�أنَّ  َج.  تََزوَّ الَّتي  اأخيِه  فيليبَُّس  اْمَراأِة 

يَِحلُّ  »ل�  ِلهيروُدَس:  يَقوُل  يوَحّنا كاَن 

 َوكانَْت 
19 اأخيَك.«  اْمَراأةَ  تَاأُخَذ  اأْن  َلَك 

قَْتلَُه  تُريُد  َوكانَْت  َعلَيِه  هيروديّا حاِنَقًة 

 فَهيروُدُس 
20 تَْستَطيُع.  تَكُْن  َلْم  َولِكنَّها 

كاَن يَخاُف ِمْن يوَحّنا ِل�أنَُّه كاَن يَْعلَُم اأنَّه 

َواأموراً  يَصونُُه،  َوكاَن  َوِقّديٌس  بارٌّ  َرُجٌل 

ِوِبُسروٍر  ويَْصنَُع،  ِمْنُه  يَْسَمُع  كاَن  كَثيَرةً 

كاَن يَْسَمُع َلُه.

 َوصاَر يَوٌم َمْعلوٌم اإْذ َصنََع هيروُدُس 
21

في َموِلِدِه َعشاًء ِلُعَظماِئِه َوِلقادِة ال�ألوِف 

ابْنَُة هيروديّا   َوَدَخلَِت 
22 الَجليِل.  َواأْعياِن 

اْسِتْحساَن هيروُدَس  َوناَلِت  َوَرقََصْت 

بيَِّة:  ِللصَّ الَمِلُك  فَقاَل  َمَعُه  َوالُمتَّكئيَن 

 َواأْقَسَم 
»اْساأليني ما تُريديَن فَاأُْعِطيَِك.« 23

أُْعِطيَنَِّك َحّتى  َلها قائلاً: »َمْهما َساأْلِت لَ�

َوقالْت   فََخَرَجْت 
24 َمْملَكَتي.«  ِنْصَف 

ها: »ماذا اأْساأُل؟« قاَلْت َلها: »َراأَْس  ِل�أُمِّ

نِاْس   ْوَغير 
15 ايدو.«  َعلى  ْتسِير  َعجايب 

»نَبي  ْوَغيرْن:  واِ.«  »ايِلّيا  يقولون:  كان 
َكما واِحْد م الاَنِْبيا.« 16 َبْس هيرُودْس، لََمْن 
سمْع قاْل: »يوَحنّا هاْك َل انا َقَطْعُت راسو، 
 مْن َل هيرُودْس 

هّواِ قاْم مْن َبين الَميتيْن.« 17
دو  كاْن كْلَبَعْث َعْسَكر ْومسْك يوَحنّا ْوَشدَّ
اَخوُه  َمْرة  هيرُوديّا  وْچ  مْن  الَحْبْس،  ف 
 مْن َل كاْن يوَحنّا 

فيلبُّْس هاْك َل اَخْذ. 18
تاخْذ  َعَليْك  يحْل  »مُو  لَهيرُودْس:  يقوْل 
 وهيرُوديّا كاْن كْلَحَقدْت 

19 اَخوْك.«  َمْرة 
ما كاْن تصل  َبْس  تْقتلو  ْتريْد  ْوكان  َعَليو 
مْن  يخاْف  هيرُودس كاْن  َل   مْن 

20 ايدا، 
يوَحنّا، مْن َل كاْن يْعرْف َزلَِمة باّر ْوَقّديْس 
َمسايْل  ْكثيْر  َعَليو. ْوف  يْتَقيَّْد  ْوكاْن  واِ. 
كاْن يْسَمْعلو ويَسي ْبَكلامو، وْبَفَرْح كاْن 

يْسَمْعلو.
َيوْم عيْد ميلاْد  َمْعروْف،  َيوْم   ْوجا 

21

لَْگباريّتو  َدعوْة َعشا  ْوَسوى  هيرُودس، 
 وَدَخلْت 

22 ليْل.  الجَّ ْوُرَوسا  َعْسَكرو  ْوقّواْد 
ْوَطيَّبْت كِيْف  ْورقصت،  بْنْت هيرُوديّا 
هيرُودْس والمْنتْكييْن َمعو. قام الَملْك قاْل 
ْتريديْن،  َل  منّي شي  »اْطلبي  بيِّة:  للصَّ
َل  »شي  قالْلا:   وَحَلْفلا 

23 اْعطيِك.«  َت 
تْطلبيْن َت اْعطيِك، دي َل نْص َمْمَلكتي!« 
 هاْك زاِ َطَلعْت قالْت لاّما: »اَأيش اَْطلْب 

24

الَمْعَمذاْن!«  يوَحنّا  »راْس  قالْتلا:  منّو؟« 
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َدَخلَْت   َوِللَوْقِت 
25 الَمْعَمداِن.«  يوَحّنا 

»اأُريُد في  َلُه:  َوقاَلْت  الَمِلِك  اإلى  ٍة  ِبِهمَّ

الحاِل اأْن تُْعِطيَني َعلى َطبٍَق َراأَْس يوَحّنا 

َولِكْن  ا  ِجدًّ الَمِلُك   َوَحِزَن 
26 الَمْعَمداِن.« 

ِل�أْجِل ال�أْقساِم َوِل�أْجِل الُمتَّكئيَن َلْم يُِرْد اأْن 

ها. 27 بَْل ِللَوْقِت اأْرَسَل الَمِلُك َسّيافاً  يَُردَّ

تَي ِبَراأِْس يوَحّنا. َوَذَهَب َوقََطَع  َواأَمَرهُ اأْن يَاأْ

 َواأتى ِبِه في 
ْجِن. 28 َراأَْس يوَحّنا في السِّ

اأْعَطْت  بيَُّة  َوالصَّ بيََّة  الصَّ َواأْعطى  َطبٍَق 

َوَحَملوا  فَاأتَوا  تَلاميُذهُ   َوَسِمَع 
29 ها.  اأُمَّ

ُجْثمانَُه َوَوَضعوهُ في قَْبٍر.

ُسُل اإلى يَسوَع َوقالوا َلُه   َواْجتََمَع الرُّ
30

 َوقاَل 
31 َعلَّموا.  َوما  َعِملوا  ما  كُلِّ  َعْن 

َوْحَدنا  يَِّة  البَرِّ اإلى  ِلنَْذَهَب  »تَعاَلوا  َلُهم: 

َواْرتاحوا قَليلاً.« ِل�أنَُّه كاَن كَثيروَن يَاأتوَن 

َويَْذَهبوَن َوَلْم يَكُْن َلُهم فُْرَصٌة َول� ِللاأكِْل. 

فينَِة  السَّ قَْفٍر في  َموِضٍع  اإلى   َوَذَهبوا 
32

 َوَراآهم كَثيروَن َوَعَرفوُهم، َوفي 
َوْحَدُهم. 33

اأماَمُه  الُمُدِن  كُلِّ  ِمْن  َركَضوا  الياِبَسِة 

 َوَخَرَج يَسوُع َوَراأى ُجموعاً 
اإلى ُهناَك. 34

كَثيَرةً َوتََحنََّن َعلَيِهم ِل�أنَُّهم كانوا يُْشِبهوَن 

ِخرافاً ل� راعَي َلها. َوبََداأ يَُعلُِّمُهم اأموراً 

اإَليِه  َدنا  َطويٍل،  َوْقٍت   َوبَْعَد 
35 كَثيَرةً. 

تَلاميُذهُ َوقالوا: »هذا َموِضٌع قَْفٌر والَوْقُت 

الُحقوِل  اإلى  ِليَْذَهبوا  36 ِاْصِرْفهم  ٌر.  ُمتاأخِّ

ة لَعْند الَملك ْوقالْتلو:   وراساً َدَخلت ْبهمِّ
25

ْع َعلى َطَبْق راْس يوَحنّا  »اَأريْد تْعطيني السَّ
َبْس  ْكثيْر،  26 الَملْك حزن  الَمْعَمذاْن!« 
راْد  ما  َمعو  والمْنتْكييْن  الحْلفاناْت  لَخاطْر 
 وراساً َبَعث الَملْك 

يْرَجْع مْن كْلمتو لها. 27
ْوراْح  يوَحنّا.  راْس  َواَمْر َت يجيْب  جّلاْد 
الَحْبْس.  يوَحنّا ف  راْس  َقَطْع  الّجّلاْد 
بيِّة  بيِّة والصَّ  وجاْب َف َطَبق ْوَعطى للصَّ

28

 ْوسْمعوا َتلاميذو ْوَجوا َحَملوا 
َعَطْت لاّما. 29

جثّتو ْوَحطّوُه َف َقبْر.

َيسُوْع يَطّعم َخْمسة اَلاف َزلَِمة

ْوقالولو  َيسُوع  عْنْد  الّرسْل   واْجَتَمعوا 
30

َعلى كْل شي َل َسَووا ْوكْل شي َل َعلَّموا. 
ْبوحْدنا،  َبّريِّة  َل  نْرُوْح  »َتَعوا   قالْلْن: 

31

واْرتاحوا ْشَوي.« مْن كثْر َل كاْن في نِاس 
ْترُوح ْوتجي، ْوما كاْن لهْن فْرَصة حتّى َت 
 وراحوا َل مُوَضْع َمْقطُوْع 

ياكلولْن لْقِمة. 32
ّفيِنة ْبَوْحدْن. 33 َبّس ْكثيْر نِاْس اَأَرووْن  ف السَّ
رايحين ْوَعَرفوون، ْوَع الاَْرْض عْديو مْن كّل 
اَأرى  َيسُوْع   وَطَلْع 

34 َقْبلْن.  ْووْصلوا  الّْبلاد 
َقْلبو َعَليْن، مْن َل  لَّماْت نِاس ْكثير ْوَحْن 
كانوا َكما َغَنْم َبلا راعي. ْوَبدا يَعلّمْن َمسايل 
لَعْندو  َقرَّبوا  َطويْل،  َوْقْت   ْوَبعْد 

35 ْكثيْر. 
َتلاميذو ْوقالولو: »َهوْن مُوَضْع َمْقطُوع واِ 
ِفيا َوْقْت. 36 اْصرفْن َت يرُوحوْن َل  ْوفاْت 
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ُخْبزاً  َلُهم  َويَْبتاعوا  َوالُقرى  َحوَلنا  الَّتي 

 فَقاَل 
37 يَاأْكُلوَن.«  ما  َليَس عْنَدهم  ِل�أنَُّه 

ِليَاأْكُلوا!« قالوا  اأنْتُم  َلُهم: »اأْعطوهم 

ُخْبزاً  ديناٍر  ِبِمئَتي  َونَْبتاُع  »اأنَْذَهُب  َلُه: 

 فَقاَل َلُهم: »ُانُْظروا 
َونُْعطيِهم ِليَاأْكُلوا؟« 38

َراأوا  ُهنا؟« َوحيَن  َلديكُم  كَْم َرغيفاً 

َوَسَمكَتاِن.«  اأْرِغَفٍة  »َخْمسُة  َلُه:  قالوا 

ا  ا َصفًّ  فَاأَمَرُهم اأْن يُْجِلسوا الَجميَع َصفًّ
39

ا،  ا َصفًّ  َواتَّكَاأوا َصفًّ
40 الُعْشِب.  َعلى 

 َواأَخَذ 
41 َخْمسيَن.  َوْخْمسيَن  ِمئًة،  ِمئًة 

َمكَتَيِن َونََظَر  ِتْلَك ال�أْرِغَفَة الَخْمَسَة َوالسَّ

ماِء َوباَرَك َوكََسَر الُخْبَز َواأْعطى  في السَّ

َمكَتَيِن  َم السَّ َوقَسَّ َلُهم،  ِليََضعوا  تَلاميَذهُ 

ِلَجميِعِهم.

 َوَرفَعوا 
43 َوَشِبعوا.  كُلُُّهم   َواأكَلوا 

42

َوِمَن  َمْملوَءةً  ًة  قُفَّ َعْشَرةَ  اثْنَتَي  الِكَسَر 

الُخْبَز  اأكَلوا  الَّذيَن   َوكاَن 
َمك. 44 السَّ

َخْمَسَة اآل�ِف َرُجٍل.

يَْصَعدوا  اأْن  تَلاميَذهُ  اأْلَزَم   َوِللَوْقِت 
45

الَعْبِر،  اإلى  اأماَمُه  ويَْذَهبوا  فينَِة  السَّ اإلى 

اإلى بَيِت َصيدا فيما يَْصِرُف ُهَو الُجموَع. 

 َوحيَن َصَرفَهم َذَهَب اإلى الَجبَِل ِليَُصّلي. 
46

فينُة في   َوحيَن صاَر الَمساُء كانَْت السَّ
47

ال�أْرِض.  َعلى  َوْحَدهُ  َوُهَو  البَْحِر  َوَسِط 

بيَن في الَجْذِف، ِل�أنَّ الّريَح   َوراآُهم ُمَعذَّ
48

الَبْقَچواْت والّْضياع َحوالينا ْويشَتَرولن ْغَبيْز: 
قالْلْن:  هّواِ  37 َبْس  للاَكل.«  َمعْن شي  ما 
»اأنْتن اْعَطووْن َت ياْكلوْن!« قالولو: »يْعنِي 
نْرُوْح نْشتري ْبميَتيْن دينار ْغَبيز ْونْعِطيْن َت 
 قالْلْن: »رُوحوا َروا َكْم َرغيْف 

ياْكلوْن؟« 38
عْنْدكْن َهون؟«. ْولََمْن اَأَروا، قالوا: »َخْمسْة 
 واأَمرْن َت يْتَكون الكّل 

رْغِفة ْوَسَمْكَتيْن.« 39
 وانَْتَكوا 

40 الَحشيْش.  َع  ْصفوْف  ْصفوف 
ْوَخْمسيْن  ميِّة  ميِّة  ْصفوف ْصفوْف، 
رْغِفة  الَخْمسْة  َهوك   َواَخْذ 

41 َخْمسيْن. 
ْر  ما ْوبِاَرك ْوَكسَّ َمكَتين، ْوَطلَّْع ف السَّ والسَّ
َتلاميذو َت يحطّوْن  ْوَعطى  الّْغَبيز،  رغفة 

َمْكَتيْن لْلكْل. قّدامن، ْوَفرَّقوا َهوك السَّ

 وشالوا اْثناعْش 
 والكّل اََكلوا ْوشْبعوا. 43

42

 ْوَل 
44 َمك.  السَّ ْوم  مْتلّيين،  قّفْة كسِاري 

اَكلوا ْغَبيْز َخْمسة اَلاف َزلَِمة كانوا.

َيسُوْع يْمشي َع الَمي

ّفيِنة   وراساً َجَبْر َتلاميذو َت يْطَلعوْن للسَّ
45

ويرُوحوْن َقْبلو لَشاطي اللاْخ لََبيْت َصيدا، 
 ْولََمْن 

َعلى َقْد ما يْصرْف لَّمات النِّاْس. 46
 َوْقْت 

47 يَصلّي.  َبْل َت  للجَّ راْح  َصَرفْن، 
ّفيِنة كاْن كّصارْت  السَّ الَمسا،  َل صارت 
الاَْرْض.  َع  لَحالو  ْوهّواِ  الَبحر،  نّص  ف 
مْن َل  يسُوقوْن،  ْوهنِّا  بون  يْتَعذَّ  َواراهْن 

48
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هم. َوفي نَوبَِة الِحراَسِة الّرابعِة  كانَْت ِضدَّ

ِمَن اللَّيِل، اأتى اإَليِهم يَسوُع ماِشياً َعلى 

 َوُهم 
49 يَتَجاَوَزُهم.  اأْن  يُريُد  َوكاَن  الماِء 

ُرْؤيا  اأنَُّه  َوَظّنوا  الماِء  َعلى  ماِشياً  َراأوهُ 

َراأوهُ  َجميعاً  50 ِل�أنَُّهم  فََصَرخوا،  كاِذبٌة، 

َوقاَل:  َمَعُهم  تَكَلََّم  َوِللَوْقِت  َوخافوا. 

 َوَصِعَد 
عوا! اأنا ُهَو. ل� تَخافوا.« 51 »تََشجَّ

فينَِة َوَهَداأِت الّريُح، َوكانوا  اإَليِهم، اإلى السَّ

اأنُْفِسِهم.  َوَمْبهوتيَن في  ا  ِجدًّ بيَن  ُمتََعجِّ

ذِلَك  ِمْن  فَِهموا  قَْد  يَكونوا  َلْم  52 ِل�أنَُّهم 

الُخْبِز، ِل�أنَّ قُلوبَُهم َغليظًة كانَْت.

اإلى  اأتَوا  َعْبٍر،  اإلى  َعبَروا   َوحيَن 
53

فينَِة،  السَّ ِمَن  َخَرَج   َوحيَن 
54 َجينيساَر. 

 فََركَضوا 
55 الِمْنَطَقِة.  اأهُل  َعَرفَُه  ِللَوْقِت 

يَاأتوَن  َوبََداأوا  ال�أْرِض  ِتْلَك  في كُلِّ 

اإلى  ٍة  اأِسرَّ اإيّاهم في  بالَمْرضى حاِمليَن 

 َواأينَما 
56 اأنَّه َموجوٌد.  يَْسَمعوَن  َحيُث 

يََضعوَن  َوقُرًى، كانوا  ُمُدٍن  اإلى  َدَخَل، 

اأْن  ِمْنُه  َويَْطلُبوَن  ال�أْسواِق  الَمْرضى في 

َوكُلُّ  ثَوِبِه.  ُهْدَب  َولو  يَْلِمسوَن  يََدَعُهم 

الَّذيَن كانوا يَْلِمسونَُه، كانوا يُْشَفوَن.

َوكَتَبٌَة 7  الَفّريسّيوَن  َلَديِه   َواْجتََمَع 

بَْعضاً   َوَراأوا 
2 اأوُرَشليَم.  ِمْن  اأتَوا 

اأْن  ِبدوِن  ُخْبزاً  يَاأْكُلوَن  تَلاميِذِه  ِمْن 

رابْع  ْوَف  يْضرب.  الَهوا  ف وّچن كان 
قسْم م الَليْل، جا َيسُوْع لَعْندْن مِاشي َع 
 ْوَهوك 

49 َعَليْن.  يْقَطْع  يريْد  ْوكان  الَمي، 
اََروُه مِاشي َع الَمي ْوقالوا َبْلكي َشَبح واِ، 
اَأَروُه ْوخافوا. ْوَف   مْن َل كلّْن 

ْوَزَعقوا. 50
وا َقْلْبكْن، اَأنا  ساعتا َحكى َمعن ْوقالْلْن: »َقوَّ
ّفيِنة،   ْوَطَلْع لَعْندْن للسَّ

واِ، لا ْتخافوْن.« 51
بين ْكثير ْوَمْبهوتيْن كانوا  ْوَوقَّف الَهوا، وْمَعجَّ
 مْن َل ما فْهموا مْن هاك 

َجّواْت نَفسْن. 52
الّْغَبيْز، مْن َل َقْلبْن َغليْظ كاْن.

َيسُوْع يْشفي َمراضِى ْكثيْر

َجوا  اللاْخ،  َقَطعوا َل صُوب   ْولََمْن 
53

َهونَْك.  ّفيِنة  السَّ ْوَوقَّفوا  َجنّيسار  لاَْرْض 
نِاس  َعَرفوُه  ّفيِنة،  السَّ م  َطَلعوا  َل  ْل   واأوَّ

54

الاَْرض،   وعْديوا ف كْل هاك 
55 الّديِرة. 

َع  يْحملووْن  الَمراضِى،  ْوَبَدوا يجيبون 
 َوايْن 

أيْن َل سْمعوا َهونَْك واِ. 56 الّْتخوت لا
والمدْن، ف  للّْضياع  يْدخْل،  َل كاْن 
ْوكاْن  الَمراضِى  الَعَرصات كان يحطّون 
يكوْن  َخلّي  يدقّوْن،  يَخلّيين  َت  لولو  يْتَوسَّ
يدقّوُه كلّْن كاْن  ْوَل كان  ْزبونو،  َرّدة 

يْنَشَفوْن.

 والَتّموا عْندو نِاْس م الَفّريسيِّة وْمَعْلمين 7 
نِاْس   َواَروا 

القْدْس. 2 م  َجوا  النّاموْس 
مْن َتلاميذو ياْكلون ْغَبيْز َبلا َخّسيل ايَدين، 
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يَْغِسلوا اأيِديَُهم فَلاموا. 3 ِل�أنَّ كُلَّ اليَهوِد 

َوالَفّريسّييَن اإْن َلْم يَْغِسلوا اأيديَهم ِبِعنايٍَة 

يوِخ.  الشُّ ِبتَقاليَِد  ِكهم  ِلتََمسُّ يَاأْكُلوَن  ل� 

 َوِمَن الّسوِق ل� يَاأْكُلوَن اإْن َلْم يَْعتَِمدوا. 
4

ِليَْحَفظوها:  تََقلَّدوها  كَثيَرةٌ  اأُْخرى  َواأموٌر 

َمْعموِديّاُت كُؤوٍس َواأباريَق واآِنيَِة نُحاٍس 

َوالَفّريسّيوَن:  الكَتَبَُة  َلُه   َوَساأ
5 ٍة.  واأِسرَّ

تَقاليِد  َحَسَب  تَلاميُذَك  يَسيُر  ل�  »ِلماذا 
َغيُر  َواأيديِهم  ُخْبزاً  يَاأْكُلوَن  بَْل  يوِخ،  الشُّ

 فَقاَل َلُهم: »َحَسناً تَنَبَّاأ َعْنكُم 
َمْغسوَلٍة؟« 6

اإَشْعيا النَّبيُّ يا ُمراؤوَن، كَما ُهَو َمكْتوٌب: 

ْعُب ِبَشَفتَيِه يُكِْرُمني. اأّما قَْلبُُه  ‘هذا الشَّ

اإْذ  يَْعبُدونَني   َوباِطلاً 
7 َعّني.  بَعيٍد  فَِجدُّ 

يَُعلِّموَن تَعاليَم ِهَي َوصايا بََشٍر.’ 8 ِل�أنَّكُم 

ِبتَقاليِد  كوَن  َوتَتََمسَّ اللِه  َوِصيََّة  تََركْتُم 

بَني البََشِر، ِبَمْعموِديّاِت كُؤوٍس َواأباريَق 

َلُهم:   َوقاَل 
9 هِذِه.«  تُْشِبُه  كَثيَرٍة  َواأموٍر 

ِلتُقيموا  اللِه  َوِصيََّة  تَْنُقضوَن  »َحَسناً 
تَْقليَدكُم. 10 ِل�أنَّ موسى قاَل: ‘اأكِْرْم اأباَك 

ا فَْليَُمْت َموتاً.’  َك َوَمْن يَْشتُْم اأباً اأو اأُمًّ َواأُمَّ

ِل�أبيِه  َرُجٌل  يَُقْل  اإْن  فَتَقولوَن:  اأنْتُم  11 اأّما 

ِمّني  الَّذي  يُء  الشَّ ‘قُْرباني  ِه:  ِل�أُمِّ اأو 

 فَلا تََدعونَُه يَْصنَُع َشيئاً ِل�أبيِه 
َستَْنتَِفُع،’ 12

ِبالتَّْقليِد  اللِه  كَِلَمَة   َوتَْرُذلوَن 
13 ِه.  ِل�أُمِّ اأو 

كَثيَرةً  اأُموراً  هِذِه  َواأْشباهَ  َسلَّْمتُم  الَّذي 

تَْفَعلوَن.«

والَفّريسيِّة  الياهوْد  َل كّل   مْن 
3 ْولاموا. 

ْكَويّس  ايَديين  يَخْسلون  مُو  َل  ياْكلوْن  مُو 
الّْشيُوَخة.  َعلى عادات  ْبشان يحافظوْن 
ذون.  يْتَعمَّ مُو  َل  ياْكلوْن  مُو  الّسُوق   ْوم 

4

َعَليا  َغيْر هاي يحاْفظوْن  ْكثيْر  وعادات 
ْوَفرايغ  لاْقداْح وْجرار  َمْعمُوذيّات  َكما 
 ْوَساَألوُه ْمَعْلمين النّاموْس 

نْحاْس وْتخوْت. 5
والَفّريسيِّة: »لَيْش َتلاميذْك مُو يْمَشوْن َعلى 
عادات الّْشيُوَخة، ياْكلون ْغَبيْز َبلا َخّسيل 
َعَليكن  ْتَنّبا   قالْلْن: »ْكَويّس 

ايَدين؟« 6
اِشْعيا النَّبي يا ْمناْفقيْن، َكما لَّواِ َمْكتوْب: 
ْعْب هاذ ْبثّمو يَكّرْمني، َبْس َقْلبن ْكثير  ‘َهالشَّ
 عباِدة باْطِلة يْعبدوني َوْقْت 

ْبعيْد واِ منّي. 7
َل   مْن 

8 َبَشْر.’  َوصّياْت  َتعاليْم  يَعْلموْن  َل 
َخلَّيتْن َوصّية اَلله ْومسْكتْن عاداْت َبَشْر َكما 
َخّسيل اْقداْح وْجراْر وْكثيْر َمسايل َكماها.« 
تْكسروْن  ْتَسوْن  َملِيح  »فكْركْن   ْوقالْلْن: 

9

 مْن 
َوصّية اَلله َت ْتَسوْن عاداْتكن انْتْن؟ 10

َل موسى قاْل: ‘اْكرْم اَأبوْك واّمْك! ْوَل يهيْن 
 وانْتن ْتقولوْن: 

اَأْب يا اأْم، َموت يموْت.’ 11
‘قْرباني شي  لاّمو:  يا  لاَبوُه  َزلَِمة  قاْل  َل 
 مُو ْتَخلَّوُه يَسي شي 

َل منّي َت تْنتفْع،’ 12
 ْوكذاِ تْكسروْن كْلمة اَلله 

لاَبوُه يا لاّمو! 13
اْسَتَلْمتْن. وْكثيْر َمسايْل  لَخاطْر عاداْت َل 

َكما هاي ْتَسوْن.«
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َلُهم:  َوقاَل  كُلَُّه  الَجْمَع  يَسوُع   َوَدعا 
14

15 ل� َشيَء  َواْفَهموا.  كُلُّكُم  »اْسَمعوني 
اأْن  يَْستَطيُع  اإَليِه  يَْدُخُل  نْساِن  ال�إ خاِرَج 

ِمْنُه  يَْخُرُج  الَّذي  يَء  الشَّ لِكنَّ  َسُه.  يُنَجِّ

 َمْن 
16 نْساَن.  ال�إ ُس  يُنَجِّ الَّذي  ُهَو  فَذاَك 

َلُه اأُُذناِن ِليَْسَمَع فَْليَْسَمْع.«

ِمَن  البَيِت  اإلى  يَسوُع  َدَخَل   َوحيَن 
17

الَمثَِل.  ذِلَك  َعْن  تَلاميُذهُ  َلُه  َساأ الَجْمَع، 

 قاَل َلُهم: »اأهكَذا اأنْتُم اأيضاً ِبلا فَْهٍم؟ 
18

نْساَن  األ� تَْعلَموَن اأنَّ كُلَّ َشيٍء يَْدُخُل ال�إ

َسُه؟ 19 ِل�أنَُّه  ِمْن خاِرٍج ل� يَْستَطيُع اأْن يُنَجِّ

َليَس اإلى قَْلِبِه يَْدُخُل، بَْل اإلى بَْطِنِه َويُْنبَُذ 

الطَّعاِم.«  كُلَّ  ُر  يَُطهِّ الَّذي  التَّطهيِر  في 

ِمَن  يَْخُرُج  الَِّذي  يَء  الشَّ »لِكنَّ   َوقاَل: 
20

نْساَن. 21 ِل�أنَُّه  ُس ال�إ نْساِن ُهَو الَّذي يُنَجِّ ال�إ

تَْخُرُج  البََشِر  قُلوِب  ِمْن  الّداِخِل،  ِمَن 

َسِرقٌَة،  ِفْسٌق،  ِزنًى،  ّريَرةُ:  الشِّ ال�أْفكاُر 

َعيٌن  َعهارةٌ،  َمكٌْر،   ، َشرٌّ  َطَمٌع، 
22 قَْتٌل. 

 كُلُّ 
23 ُحْمٌق.  تَكَبٌُّر،  تَْجديٌف،  ِشّريرةٌ، 

ُس  َوتُنَجِّ تَْخُرُج  الّداِخِل  ِمَن  ذاِئِل  الرَّ هِذِه 

نْساَن.« ال�إ

 ِمْن ُهناَك قاَم يَسوُع َواأتى اإلى تُخوِم 
24

صوَر َوصيدا، َوَدَخَل اإلى اأَحِد البُيوِت َوما 

كاَن يُريُد اأْن يَْعلََم ِبِه اأَحٌد، َوَلْم يَْستَِطْع اأْن 

شي َل يَنّجس الانْساْن

ْوقالْلن:  ة  الَلمِّ  وساْح َيسُوْع كّل 
14

 ما في شي 
»اْسَمعوني كلّْتكْن واْفَهموا! 15

يَنّجسو.  يتِيق  يْدخلو  الانْساْن  َبّرات  مْن 
َل يَنّجس  َبلِى شي َل يْطَلْع منّو، هاْك واِ 
َخلّي  يْسَمْع،  َت  اَأذاْن  لُه   َل 

16 الانْساْن. 
يْسَمْع.«

ة،  الَلمِّ م  لَلَبيْت  َيسُوْع  َدَخْل   ْولََمْن 
17

 قالْلْن: 
الَمَثْل. 18 َعلاك  َساَألوُه  َتلاميذو 

»كذاِ اأنْتْن زاِ غَشما اأنْتْن؟ مُو تْعرفوْن كْل 
يتِيق  مُو  للانْساْن  يَدَخْل  َبّرا  مْن  َل  شي 
 مْن َل مُو َل َقْلبو يْدخْل، َبلِى َل 

يَنّجسو؟ 19
َجوفو، ْوَبْعدا يْنَكْب لََبّرا، ْوكذاِ يْطَهر كّل 
م  يْطَلْع  َل  »َبْس شي   وقاْل: 

20 الاَكْل.« 
 مْن 

الانْساْن، هاْك واِ َل يَنّجس الانْساْن. 21
َل مْن َجّوا مْن َقْلب الَبَشْر يْطَلعون اْفكار 
 َطَمْع، 

ْر، زنِى، َفجاَرة، َحراميِّة، َقتْل، 22 الشَّ
َشّريَرة، كفْر،  َعيْن  َرزالِة،  َخباثِة، غْش، 
 كْل َهالّْشرور مْن َجّوا تْطَلْع 

كْبِريا، َدناِوة. 23
وْتَنّجس الانْساْن.«

اإيمان الَمَرة الَكْنعانِيِّة

لََنواحي صور  َيسُوْع جا  قاْم   مَنونَْك 
24

ْد يْعرْف،  ْوَصيدا. ْوَدَخْل لََبيت ْوما راْد اأحَّ
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يَْختَِفَي. 25 ِل�أنَّ اْمَراأةً كاَن في ابْنَِتها روٌح 

نَِجٌس ِللَوْقِت َسِمَعْت َعْنُه فَاأتَْت َوَوقَعْت 

َوثَِنيًَّة   َوكانَْت ِتْلَك الَمْراأةُ 
اأماَم ِرْجلَيِه. 26

ِمْنُه  تَْطلُُب  َوكانَْت  ِمْن فونيقي سوريّا، 

 فَقاَل 
27 ابْنَِتها.  ِمِن  يطاَن  الشَّ يُْخِرَج  اأْن 

ل�ً البَنيَن يَْشبَعوَن،  َلها يَسوُع: »َدعي اأوَّ

البَنيِن  ُخْبَز  ُخَذ  نَاأْ اأْن  َحَسناً  َليَس  ِل�أنَُّه 

 فَاأجابَْت وقالْت: 
28 ِللِكلاِب.«  َونَْرمي 

تَْحِت  ِمْن  اأيضاً  َوالِكلاُب  َسيِّدي!  »نََعْم 
َلها   قاَل 

البَنيَن.« 29 فُتاَت  كُُل  تَاأْ المائَدِة 

الكَِلَمِة  هِذِه  اأْجِل  ِمْن  »اْذَهبي.  يَسوُع: 

 َوَذَهبَْت 
30 ابْنَِتِك.«  ِمِن  يطاُن  الشَّ َخَرَج 

اإلى بَيِتها فََوَجَدِت ابْنَتَها َمْطروَحًة َعلى 

ريِر َوقْد َخَرَج ِمْنها َشيطانُها. السَّ

تُخوِم صوَر  ِمْن  يَسوُع  اأيضاً   َوَخَرَج 
31

الَجليِل، في  بَْحِر  اإلى  َواأتى  َوصيدا 

َصمَّ 
ِباأ اإَليِه   َواأتَوا 

الُمُدِن الَعْشِر. 32 تُخوِم 

َعلَيِه  يََضَع  اأْن  ِمْنُه  يَْطلُبوَن  اأبْكََم َوكانوا 

َواأْلقى   َواْجتََذبَُه ِمَن الَجْمِع َوْحَدهُ 
يَداً. 33

اأُُذنَيِه َوتََفَل َوَلَمَس ِلسانَُه.  ِباأصاِبِعِه في 

َلُه:  َوقاَل  َد  َوتَنَهَّ ماِء  السَّ  َونََظَر في 
34

اأُُذناهُ  انَْفتََحْت   َوِللَوْقِت 
»اتَْفْتْح.« 35

ِبيُْسٍر.  َوتَكَلََّم  ِلساِنِه  ُعْقَدةُ  َوانَْحلَّْت 

 َونَبََّهُهم اأْن ل� يَقولوا ِل�أَحٍد. َوَعلى قَْدِر 
36

يَكِْرزوَن،  اأكْثََر كانوا  يُنبُِّههم،  ما كاَن 

 مْن َل راساً سْمعْت 
َبْس ما تاْق يْتَخّبا، 25

َعَليو وْحِدة َمَرة عْندا بْنْت ِفيا رُوْح نْجِسة، 
 َهالَمَرة َوَثنيِّة 

ْوَجت ْوَوَقعْت قّدام اْجَريو. 26
لْتلو  وْتَوسَّ فنيقيا ف سوريّا.  مْن  كانْت، 
 ْوَيسُوْع 

27 بْنْتا.  مْن  الّشِيطاْن  يطِالع  َت 
الاولاْد:  يْشَبعون  ْل  الاَوَّ قالْلا: »َخلّي ف 
ونْكْب  الاولاْد  ْغَبيْز  ناخذ  يِا  ْكَويِسة  مُو 
 َرّدْت قالْتلو: »نَعْم يا َسّيدي! 

لْلكْلِاب.« 28
ياْكلوْن  الّصْفَرة  َتْحت  مْن  الّْكلِاْب  حتّى 
»رُوحي!  قالْلا:  29 َيسُوْع  الاولاْد.«  َفتاتي 
لَخاطْر َهالكْلِمة، َطَلع الّشِيطاْن مْن بْنْتِك.« 
َع  ْمَشطََّحة  بْنْتا  َواَرْت  لََبيْتا   ْوراحْت 

30

التَّْخْت والّشِيطاْن كطََّلْع منّا.

َيسُوْع يْشفي واِحد اَطَرش

 وَرْد َطَلْع َيسُوْع مْن نَواحي صور ْوَصيدا 
31

الَعشْر مدْن.  لََنواحي  ليْل،  الجَّ لََبحر  ْوجا 
َمْعقوْد،  لْسِانو  اَطَرش  واِحد   وجابولو 

32

 وَجّرو مْن 
لولو َت يحّط ايدو َعَليو. 33 وْتَوسَّ

َبين النِّاس ْبَوْحدو، ْوحّط اَصابِيعو َف اذانو، 
ما، ْوَعّن   ْوَطلَّْع ف السَّ

ْوَبَزق ْوَدّق لْسِانو، 34
انَْفَتحوا   ْوَف ساعتا 

35 »اِْتَفْتْح.«  ْوقالْلو: 
اَأذانو وانَْحلّْت عقْدة لْسِانو، ْوَبقى يْحكي َع 
ْد. وْمَقْد َل   ونَبَّهْن لا يقولوْن لاَحَّ

الَهّيْن. 36
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بوَن َويَقولوَن:   َواإلى الغايَِة كانوا يَتََعجَّ
37

مَّ  »كُلُّ ما ُهَو َحَسٌن يَْصنَُعُه، يَْجَعُل الصُّ
يَْسَمعوَن َوالُخْرَس يَتَكَلَّموَن.«

ُهناَك 8  ال�أيّاِم حيَن كاَن  ِتْلَك   َوفي 

َجْمٌع كَثيٌر َوَلْم يَكُْن ما يَاأْكُلوَن، َدعا 

َعلى هذا   »اأتََحنَُّن 
2 َلُهم:  َوقاَل  تَلاميَذهُ 

َمعي  َمكَثوا  قَْد  اأيّاٍم  ثَلاثَُة  فَها  الَجْمِع 

َصَرْفتُُهم   َواإْن 
3 يَاأْكُلوَن.  َلُهم ما  َوَليَس 

روَن في  يَُخوِّ فَاإنَُّهم  بُيوِتِهم  اإلى  صاِئميَن 

الطَّريِق، ِل�أنَّ اأُناساً ِمْنُهْم ِمْن بَعيٍد اآتوَن.« 

يَْستَطيُع  اأيَن  تَلاميُذهُ: »ِمْن  َلُه   قاَل 
4

اإنْساٌن ُهنا في الَقْفِر اأْن يُْشِبَع ُخْبزاً هؤل�ِء 

َلُهم: »كَْم َرغيفاً َلديكُم؟«   َوَساأ
كُلَُّهم؟« 5

اأْن  الُجموَع   َواأَمَر 
قالوا: »َسْبَعٌة.« 6

يَتَِّكئوا َعلى ال�أْرِض َواأَخَذ َسْبَعَة ال�أْرِغَفِة 

تَلاميَذهُ  َواأْعطى  َوكََسَر،  َوباَرَك  ِتْلَك 

 َوكاَن ُهناَك 
ِليََضعوا فََوَضعوا ِللُجموِع. 7

َواأَمَر  اأيضاً  باَركَها  ال�أْسماِك  ِمَن  قَليٌل 

َوَرفَعوا  َوَشِبعوا   َواأكَلوا 
8 يََضعوها.  اأْن 

فََضلاِت ِكَسٍر َسْبَعَة ِسلاٍل.

 َوكاَن الّناُس الَّذيَن اأكَلوا اأْربََعَة اآل�ٍف. 
9

فينَِة  السَّ اإلى  ِللَوْقِت  َوَصِعَد   َوَصَرفَُهم 
10

َمَع تَلاميِذِه َواأتى اإلى ِمْنَطَقِة َدْلمانوثا.

بوا   وْتَعجَّ
نَبَّهْن، هنِّا بالاَْكَثْر كاْن يْكرزوْن. 37

ِفيو ْوَبَقوا َف َغيْر دنْيِا ْوقالوا: »كْل شْغلو 
يْسَمعوْن  يَخلّييْن  الطّْرشين  َعجايب: 

والخْرسين يَخلّييْن يْحَكوْن.«

َيسُوْع يَطّعم اَأْرَبعة اَلاف َزلَِمة

ْكثير، 8  نِاس  الَتْم  لََمن  الِايِّاْم،   َفوك 
ياْكلوْن، ساْح  ْوما كاْن في شي َت 
َعلى  َقْلبي   »يَجْعني 

ْوقالْلْن: 2 َتلاميذو 
َهالنِّاس المْلَتّميْن. هاي َثّة اِيْم صاْرلْن َمعي، 
 َل َصَرفتووْن 

ْوما عْندْن شي َت ياْكلوْن. 3
الّجُوْع  ْبيوتْن، َت يَخوروْن م  صايميْن َل 
َمواضع  مْن  وا  منّْن كجَّ ْوفي  الطَّريِق،  ف 
يتِيْق  اَين  »من  قالولو:  4 َتلاميذو  ْبعيِدة.« 
لَوْك  ْغَبيْز  يَشّبع  َهالّچُول  َهوْن َف  ْد  اأحَّ
 َساَألْن: »َكْم َرغيْف في عْنْدكْن؟« 

كلّْن؟« 5
النِّاْس َت  لَّمات   َواَمْر 

6 »َسبَعة.«  قالولو: 
بعْة  السَّ َهوك  َواَخْذ  الاَْرْض،  َع  يْنَتَكوْن 
َت  لََتلاميذو  ْوَعطى  ْوَكَسر  ْوبِاَرك  رْغِفة، 
 ْوكاْن 

7 النِّاْس.  لََلّمات  ْوَحطّوا  يحطّون، 
ْوقاْل َت  َعَليْن زاِ  بِاَرْك  ْشَويِّة َسَمْك،  في 
 َواَكلوا ْوشْبعوا، ْوشالوا شي َل 

يحطّووْن. 8
فضْل م الكسِاري َسْبع ْسلِاْل.

 ْونِاْس َل اَكلوا كانوا َحوالي اَأْرَبعة اَلاْف. 
9

ّفيِنة َمْع َتلاميذو،   وَصَرفن ْوَطَلْع راساً للسَّ
10

ْوجا لَديرْة َدلْمانوثا.
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يُجاِدلونَُه  َوبََداأوا  الَفّريسّيوَن   َوَخَرَج 
11

بونَُه.  ماِء يَُجرِّ َوكانوا يَْساألونَُه اآيًَة ِمَن السَّ

َد في روِحِه َوقاَل: »ِلماذا يَْطلُُب اآيًَة   َوتَنَهَّ
12

يُْعطى  ل�  َلكُم:  اأقوُل  الَحقَّ  هذا الجيُل. 

 َوتََركَهم َوَصِعَد اإلى 
اآيًَة.« 13 هذا الجيُل 

فينَِة َوَذَهبوا اإلى ذِلَك الَعْبِر. السَّ

ُخذوا َمَعُهم ُخْبزاً َوِسوى   َونَسوا اأْن يَاأْ
14

فينَِة.  َرغيٍف واِحٍد َلْم يَكُْن َمَعُهم في السَّ

اْحَذروا   َواأوصاُهم قائلاً: »انُْظروا! 
15

هيروُدَس.«  َوَخميَرةَ  الَفّريسّيين  َخميَرةَ 

آَخِر  ال� َمَع  اأَحُدُهم  يَتَباَحثوَن   فَبََداأوا 
16

 َوَعِلَم يَسوُع 
َويَقولوَن: »َليَس َلنا ُخْبٌز.« 17

ُخْبزاً  اأنَّ  تَُفكِّروَن في  »ِلماذا  َلُهم:  فَقاَل 

آَن َول�  َليَس َلَديكُم؟ األ� تَْعِرفوَن َحّتى ال�

َلكُم؟  َغليٌظ  قَْلٌب  آَن  ال� اأَحّتى  تَْفَهموَن؟ 

َول�  اآذاٌن  َوَلكُم  تََروَن  َول�  ُعيوٌن   َوَلكُم 
18

كََسْرُت   حيَن 
19 تَتََذكَّروَن؟  َول�  تَْسَمعوَن 

َة  َخْمَسَة ال�أْرِغَفِة ِللَخْمَسِة اآل�ٍف، كَْم قُفَّ

ِكَسٍر َمْملوَءةً َرفَْعتُم؟« قالوا َلُه: »اثْنَتَي 

ْبَعِة  السَّ »َوحيَن  َلُهم:   قاَل 
20 َعْشَرةَ.« 

الَفّريسيِّة يْطلبوْن مْن َيسُوْع َت 
ما يَوّريين َعلاِمة م السَّ

 وَطَلعوا الَفّريسيِّة ْوَبَدوا يجِاْدلوُه، ْوَطَلبوا 
11

ما، َت يَجربوُه.  منّو َت يَوّرييْن َعلاِمة م السَّ
يْطلْب  ْوقاْل: »لَيْش  ْبرُوحو   وْتاَأْفاَأف 

12

يْنَعطى  مُو  اَقولْكْن  الَحّق  َعلاِمة؟  َهالّجيْل 
ّفيِنة  للسَّ ْوَطَلْع   وعافن 

13 لََهالّجيل!«  َعلاِمة 
ْوراحوا لَشاطي اللاْخ.

ّدوِقيِّة َخمير الَفّريسيِّة والصَّ

ْوما كاْن  ْغَبيز،  َمعن  ياْخذوْن   ونْسيوا 
14

َرغيْف واِحْد.  َغيْر  ّفيِنة  السَّ َمعْن ف 
 َوّصاهن ْوقالْلْن: »َطْلعوا! بالْكْن وايّاكْن 

15

ْوَخميْر هيرُودس«.  الَفّريسيِّة  مْن َخمير 
اللاْخ  َمع  واِحْد  ْويْعَطوْن  ياْخذون  16 َبقى 

َعَرف  17 َيسُوْع  ْغَبيْز«.  عنّا  »ما  ويقولوْن 
َل  َعلى  وتْعَطوْن  تاخذون  »لَيْش  ْوقالْلْن: 
ْع مُو تْعرفون ْومُو  ما عْنْدكن ْغَبيْز؟ دي للسَّ
 َعيَنيْن 

18 لكْن؟  اَأْعمي  َقْلْب  َبعْد  تْفَهموْن؟ 
لكن ْومُو تَرون؟ َواذاْن لكن ْومُو تْسَمعون، 
ْومُو يجي َل بالْكْن؟ 19 لََمْن َكَسرُت َهوك 
ة  قفِّ َكْم  اَلاف،  للَخْمسة  رْغِفة  الَخْمسْة 
مْتليِّة كسِاري َرَفْعتْن؟« قالولو: »اْثناعْش!« 
َكْم  اَلاف،  لاَْرَبْعة  َسبَعة  َكَسرُت   ْولََمْن 

20
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َمْملوَءةً  ِكَسٍر  َسلََّة  كَْم  اآل�ٍف،  ِللاأْربََعِة 

َلُهم:   قاَل 
21 »َسْبعاً.«  قالوا:  َرفَْعتُم؟« 

آَن؟« »كَيَف ل� تَْفَهموَن َحّتى ال�

اإَليِه  فَاأتَوا  بَيِت َصيدا  اإلى   َواأتى 
22

يَْلِمَسُه.  اأْن  ِمْنُه  يَْطلُبوَن  َوكانوا  ِباأْعمى 

 فاأْمَسَك ِبيَِد ال�أْعمى َواأْخَرَجُه اإلى خاِرِج 
23

َلُه  الَقْريَِة َوتََفَل في َعينَيِه َوَوَضَع يََدهُ َوَساأ

الّناَس  »اأرى  َوقاَل:  24 نََظَر  يَرى.  َعّما 

يََدهُ  فَوَضَع   َوعاَد 
25 تَْمشي.«  كاأْشجاٍر 

كُلَّ َشيٍء  يَرى  َوكاَن  فََصحَّ  َعينَيِه  َعلى 

»ل�  َلُه:  َوقاَل  بَيِتِه  اإلى   َواأْرَسلَُه 
26 َجليًّا. 

تَْدُخْل َول� اإلى الَقْريَِة، َول� تَُقْل ِل�أَحٍد في 

الَقْريَِة.«

قَيَصِريَِّة  اإلى قُرى   َوَخَرَج يَسوُع 
27

فيليبَُّس َوَساأَل تَلاميَذهُ في الطَّريِق َوقاَل 

اأنا؟«  اأنّي  َعّني  الّناُس  يَقوُل  »َمْن  َلُهم: 

َواآَخروَن:  الَمْعَمداُن.  »يوَحّنا   فَقالوا: 
28

 قاَل 
اإيلّيا. َواآَخروَن: واِحٌد ِمَن ال�أنِْبياِء.« 29

َلُهم يَسوُع: »َواأنْتُم َمْن تَقولوَن اأنّي اأنا؟« 

الَمسيُح  ُهَو  »اأنَْت  َوقاَل:  ِسْمعان  اأجاَب 

»]. ]ابُْن اللِه الَحيِّ

 فَانْتََهَرُهم اأْن ل� يَقولوا ِل�أَحٍد َعْنُه.
30

َسلّة مْتليِّة كسِاري َرَفْعتْن؟ قالوا: »َسْبَعة!« 
ْع مُو تْفتْهموْن؟«  قالْلْن: »اأْشَوْن دي للسَّ

21

َيسُوْع يْشفي اأْعمي َف َبيْت َصيدا

 ْوجا َبْعدا لََبيْت َصيدا، ْوجابولو اأْعمي 
22

 قاْم مسْك 
لولو َت يحّط ايدو َعَليو. 23 وْتَوسَّ

ف ايد الاَْعمي ْوطِالَعو لََبّرات الَبَلد، ْوَبَزْق 
َف َعيَنيو، ْوَحّط ايَديو َعَليو ْوَساَألو: »اَأيْش 
َكما  النِّاْس  »اَأرى  ْوقاْل:   َطلَّع 

24 ترى؟« 
ايَديو  َحّط   ْورجْع 

يْمَشوْن«. 25 الّسَجْر 
يرى كْل شي  ْوَبقى  وْتَعدَّل  َعيَنيو،  َعلى 
 ْوَبَعثو َل َبيتو ْوقالْلو: »حتّى 

َكما العاِدة. 26
ْد ف  لاَحَّ تقول  ْولا  تْدخل،  لا  للّضِيَعة 

الّضِيَعة«

اإيمان بْطرْس ْبَيسُوع الَمسيْح

 ْوَطَلْع َيسُوع ْوَتلاميذو َل ْضياْع َقيَصريّة 
27

قالْلْن:  َتلاميذو  َساَأْل  الطَّريِْق  فيلبُّس. ْوف 
»اَأيش يقول النِّاْس َعَلي؟ من يقولون اَنا؟« 
ْوَغيرْن:  الَمْعَمذان  يوَحنّا  »منّْن:   قالوا: 

28

29 َيسُوْع  الاَنِْبيا.«  م  واِحْد  ْوَغيرْن:  ايِلّيا، 
قالْلْن: »وانْتْن اَأيش ْتقولوْن َعَلي؟ من اَنا؟« 
اْبن  الَمسيح  واِ  »اأنَْت  قالْلو:  َشْمعوْن  َرْد 

اَلله الَحي.«
ْد  لاَحَّ يقولوْن  لا  ِفيْن َصوْت   ْوساْح 

30

َعَليو.
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نْساِن َعتيٌد اأْن   َوبََداأ يَُعلُِّمُهم اأنَّ ابَْن ال�إ
31

يوِخ َوِمْن ُرَؤساِء  لََّم كَثيراً َويُْرَذَل ِمَن الشُّ يَتَاأ

اليَوِم  َوفي  َويُْقتََل  الكَتَبَِة  َوِمَن  الكََهنَِة 

 َوكاَن يَتَكَلَُّم ِبهِذِه الكَِلَمِة 
الثّاِلِث يَقوُم. 32

َعلاِنيًَة فَاأَخَذهُ بُْطُرُس َوبََداأ يَْنتَِهُرهُ. 33 اأّما 

َوانْتََهَر  التَّلاميِذ  َونََظَر في  فَاْلتََفَت  ُهَو 

َشيطاُن،  يا  َعّني  »اْذَهْب  َوقاَل:  ِسْمعاَن 

ِل�أنََّك ل� تَُفكُِّر فيما ِللِه بَْل فيما ِللّناِس.«

تَلاميِذِه  َمَع  الُجموَع  يَسوُع   َوَدعا 
34

تَي َورائي فَْليُْنِكْر  َوقاَل َلُهم:»َمْن اأراَد اأْن يَاأْ

َورائي.  َويَاأِْت  َويَْحِمْل َصليبَُه  نَْفَسُه 

يَْستَحي بي في هذا  َمْن  35 ِل�أنَّ كُلَّ 

نْساِن  ال�إ فَابُْن  اني،  َوالزِّ الخاِطِئ  الجيِل 

َمْجِد  يَاأْتي في  ِبِه حيَن  َسيَْستَحي  اأيضاً 

الِقّديسيَن. 36 ِل�أنَُّه  َملائكَِتِه  َمَع  اأبيِه 

كُلَُّه  العاَلَم  َرِبَح  َلو  نْساُن  ال�إ يَْنتَِفُع  ماذا 

نْسان  َوَخِسَر نَْفَسُه؟ 37 اأو ماذا يُْعطي ال�إ

ِعَوضاً َعْن نَْفِسِه؟ 38 ِل�أنَّ كُلَّ َمْن يَْستَحي 

الخاِطِئ  الجيِل  َوِبكَِلماتي في هذا  بي 

يَْستَحي  اأيضاً  نْسان  ال�إ فابُْن  اني  َوالزَّ

َيسُوْع يْتَنّبا َعلى َموتو وقيِامتو

يْتَعذَّب  َت  الانْساْن  اْبن  يَعلّمن:   ْوَبدا 
31

الَكَهَنة  وْگباريّة  الّْشيُوَخة  م  ْوينهاْن  ْكثير، 
وْمَعْلمين النّاموْس ْويْنقتْل، َبْس ثالْث َيوْم َت 
ح.  الّْمَفصَّ بالواضح  َهالَكلاْم   قاْل 

32 يقوْم. 
يَعلّي  ْوَبدا  َعلى خاْصَرة  و  اَأَخْذ  ْوبْطرْس 
ْوَطلَّْع َف  انْدار  هّواِ  33 َبْس  َعَليو.  َصوتو 
ْوقاْل:  بْطرس  َعلى  َصوْت  ْوَزَعْق  َتلاميذو 
»رُوْح مْن وّچي يا شِيطاْن، مْن َل مُو تْفتكْر 

ف اأمور اَلله، َبلِى ف اأمور الَبَشْر.

َل يْمشي َخْلْف َيسُوْع لازم يْحمل َصليبو

َتلاميذو،  َمْع  المْلَتّميْن  نِاس   ْوساْح 
34

يْكفْر َف  َخْلفي،  يريْد يجي  »َل  ْوقالْلْن: 
 مْن 

نَْفسو، ْويْحمْل َصليبو، ْويجي َخْلفي. 35
َل كْل من يريد يَخلّْص نَْفسو، يَتوبلا، ْوكْل 
من يَتوبل نَْفسو لَخاطري ْوخاطر الانْجيل، 
يَخلّصا. 36 اَأيْش يْنَفْع للانْساْن َل ربح الّدنْيِا 
 َوايْش يْعطي الانْساْن 

كّلا ْوخسر نَْفسو؟ 37
ْوَف  في  يْستحي  َل  38 اَأينا  نَْفسو؟  ْمَبدال 
َكلامي َف َهالجيل الخاطي والّزاني، اْبن 
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َملائكَِتِه  َمَع  اأبيِه  َمْجِد  يَاأْتي في  اإْذ  ِبِه 

الِقّديسيَن.«

َة 9  ثَمَّ َلكُم:  اأقوُل  »الَحقَّ  َلُهم:   َوقاَل 

اأُناٌس قائموَن ُهنا ل� يَذوقوَن الَموَت 

ٍة.« َحّتى يَروا َملَكوَت اللِه اآِتياً ِبُقوَّ

بُْطُرَس  يَسوُع  اأَخَذ  اأيّاٍم  ِستَِّة   َوبَْعَد 
2

َويَْعقوَب َويوَحّنا َواأْصَعَدهم اإلى َجبٍَل عاٍل 

 َوكاَن ِلباُسُه يَْلَمُع 
َوْحَدُهم َوتََغيََّر اأماَمُهم. 3

يَْستَطيُع  ل�  ِبَشكٍْل  كالثَّْلِج  ا  ِجدًّ َويَْبيَضُّ 

اإنْساٌن َعلى ال�أْرِض اأْن يُبَيَِّض.

يَتَكَلَّماِن  َواإيلّيا  َلُهم موسى   َوتَراءى 
4

»رابي،  بُْطُرُس:  َلُه   َوقاَل 
5 يَسوَع.  َمَع 

ثَلاَث  ُهنا.فَْلنَْصنَْع  نَكوَن  اأْن  َلنا  َحَسٌن 

يلّيا  : َلَك واِحَدةٌ َوِلموسى واِحَدةٌ َوِل�إ َمظالَّ

يَقوُل،  يَْعِرُف ماذا  يَكُْن   َوَلْم 
6 واِحَدةٌ.« 

 َوصاَرْت َغماَمٌة 
ِل�أنَُّهم كانوا في َخوٍف. 7

َوكانَْت تَُظلِّلُُهم َوَصوٌت ِمَن الَغماَمِة يَقوُل: 

اْسَمَعوا.«  َلُه  الَحبيُب  ابْني  ُهَو  »هذا 
اإلّ�  اأَحداً  يََروا  فَلَْم  التَّلاميُذ  نََظَر   َوبَْغتًَة 

8

يَْنِزلوَن  ُهم   َوبَينَما 
9 َمَعُهم.  َوْحَدهُ  يَسوَع 

يَقولوا  ل�  اأْن  كاَن يوصيِهم  الَجبَِل،  ِمَن 

نْساِن  ِل�أَحٍد َعّما َراأوا اإلّ� َمتى قاَم ابُْن ال�إ

الكَِلَمَة في   َواأْمَسكوا 
10 ال�أْمواِت.  ِمَن 

يَتَجاَدلوَن َحوَل ما  َوكانوا  اأنُْفِسِهم، 

بَيِن  ِمْن  قاَم  »َمتى  الكَِلَمُة:  ِهَي هِذِه 

»ِلماذا  قائلين:   َوَساألوهُ 
11 ال�أْمواِت.« 

الانْساْن زاِ َت يْستحي ِفيو َبْس يجي َف 
َمْجْد اَأبوُه َمع الَملايِكة الَقّديسيْن.«

م 9  نِاْس  في  اَقولْكْن  »الَحّق   ْوقالْلن: 
القايميْن َهوْن، مُو يذُوقون الَموت َل 

ة.« مُو يَروْن َمَلكوت اَلله جا ْبقوِّ
بْطرس  اَأَخْذ  َيسُوْع  اِيْم،   ْوَبعْد سّة 

2

عِالي  َجَبْل  َل  ْوطِالَعْن  ْويوَحنّا،  ْوَيْعقوب 
لََمْع  3 لْبسو  َعيَنيْن،  قّداْم  وْتَغيَّر  ْبَوْحدْن، 
في  ما  لْج،  السَّ َكما  ْكثيْر  واْبَيّض  لََمعاْن 

انْساْن ف الاَْرض يتِيق يَبّيْض َكماُه.
َمْع  يْحَكوْن  ْوهنِّا  وايِلّيا   ْوَظَهْرلْن موسى 

4

 وبْطرْس قالْلو: »ْمَعلّْم، ْكَويّْس واِ 
َيسُوْع. 5

لنا َت نْكوْن َهوْن، ونَْسي َثْث ِخَيْم، لْك 
وْحِدة.«  ْولايِلّيا  وْحِدة،  ْولَموسى  وْحِدة، 
 ْوما كاْن يْعرْف اَأيش يقوْل، مْن َل كانوا 

6

 ْوصارْت َغيِمة ْوَفيَّلْت َعَلين، 
َف َخوْف. 7

ْوَصوْت صاْر م الَغيِمة يقوْل: »هذا واِ اْبني 
َطلَّعوا  َغْفِلة   ْوَعلى 

8 اْسَمعوا.«  لُه  الَحبيْب 
َغيْر  ْد  اَحَّ اَروا  ْوما  َحوالَين  َحولْن  التَّلاميْذ 
 ْوَوْقْت َل كانوا نِازليْن 

َيسُوع ْبَوْحدو َمعْن. 9
َعلى  ْد  لاَحَّ يقولوْن  لا  َوّصاهْن  َبْل،  الجَّ م 
شي َل اَروا دي لََمن يقوم اْبن الانْساْن م 
 وَخلَّوا الكْلِمة َف َقْلبن، ْوكاْن 

الَميتيْن. 10
يْفتْكروْن ويَعْقبوْن َعلى َمْعناْت هاي كْلِمة 
َل قاْل: »دي لََمن يقوْم مْن َبين الَميتيْن؟« 
 وكاْن يْساَألوُه ويقولوْن »لَيْش َبقى ْمَعْلمين 

11
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تَي  اإذاً يَقوُل الكَتَبَُة: اإنَّ اإيلّيا يَِجُب اأْن يَاأْ

ل�ً  اأوَّ يَاأْتي  َلُهم: »اإيلّيا   قاَل 
ل�ً.« 12 اأوَّ

ِليُْصِلَح كُلَّ َشيٍء. َوكَيَف كُِتَب َعِن ابِْن 

َويُْرَذَل. 13 لِكّني  لََّم كَثيراً  يَتَاأ اأْن  نْساِن  ال�إ

اأقوُل َلكُم: اإنَّ اإيلّيا اأيضاً اأتى َوفََعلوا ِبِه 

كُلَّ ما اأرادوا، كَما كُِتَب َعْنُه.«

 َوحيَن اأتى اإلى التَّلاميِذ َوَجَد ِعْنَدُهم 
14

َمَعُهم.  يَتَحاَوروَن  َوكَتَبًَة  َجْمعاً كَثيراً 

فَُدِهشوا  َراأوهُ  الَجْمِع   َوِللَوْقِت كُلُّ 
15

 َوَساأَل الكَتَبََة: 
َوَركضوا ِليَُسلِّموا َعلَيِه. 16

 فَاأجاَب واِحٌد 
»َعّما تَتَحاوروَن َمَعُهم؟« 17

ِمَن الَجْمِع َوقاَل: »يا ُمَعلُِّم، اأتَيُت بابْني 

 َوَحيثُما 
اإَليَك ِل�أنَّ فيِه روحاً َغيَر ُمتَكَلٍِّم. 18

ِباأْسناِنِه  َويَْصُرُف  فَيُزِبُد  َخبََطُه  اأْدَركَُه 

يُْخِرجوهُ  اأْن  ِلتَلاميِذَك  َوقُْلُت  َويَتَيَبَُّس. 

َوقاَل  يَسوُع  19 اأجاَب  اْستَطاعوا.«  فَما 

َحّتى  المؤِمِن  َغيُر  الجيُل  اأيُّها  »اآِه  َلُه: 

َمتى اأكوُن ِعْنَدكم َوَحّتى َمتى اأْحتَِملُكُم؟ 

موهُ اإَليِه. َوحيَن راآهُ   فََقدَّ
20 ». موهُ اإليَّ قَدِّ

الّروُح، ِللَوْقِت َخبََطُه فََوقََع َعلى ال�أْرِض 

اأباهُ:  يَسوُع   َوَساأُل 
21 َويُْزِبُد.  يَْلِبُط  َوكاَن 

ماِن هكَذا؟« قاَل َلُه: »ِمْن  »كَْم َلُه ِمَن الزَّ
الّناِر  في  َرماهُ  كَثيَرةً   َوَمّراٍت 

22 ِصباهُ. 

َقبْل؟«  لازْم يجي  اإيِلّيا  يقولون:  النّاموْس 
يَصلّْح كْل  َت  َقبْل  »اإيِلّيا يجي   قالْلن: 

12

الانْساْن  اْبن  َعلى  َمْكتوْب  َواْشَوْن  شي. 
َت يْتَعذَّب ْكثير ْويْنهان ْومُو يْنقبْل. 13 َبْس 
اَأقولْكْن: وايِلّيا جا ْوَسَووا ِفيو كْل شي َل 

رادوا َكما لَّواِ َمْكتوْب َعَليو.«

َيسُوْع يطِالع شِيطاْن مْن َولَد

 ْولََمْن جا لَعْنْد َتلاميذو، اَأرى عْندْن لَّمة 
14

النّاموْس  ْمَعْلمين  ْونِاْس من  ْگبيِرة،  نِاس 
ة  الَلمِّ نِاس   وَف ساعتا 

15 َمعْن.  يْتجِاَدلوْن 
اَأَروُه وانَْبَهتوا ْوعْديوا لَقّدامو يَسْلموْن َعَليو. 
 وَساَأل ْمَعْلمين النّاموْس: »اَأيش ْتجِادلوْن 

16

ة ْوقاْل: »ْمَعلّْم،   وَرْد واِحْد م الَلمِّ
َمعن؟« 17

 َوايْن 
جْبُت لك اْبني ْوِفيو رُوْح مُو تْحكي، 18

َل تْتَسلَّْط َعَليو تْخبطو، ويْطَلْع َزبّاداْت مْن 
ْوقْلُت  ْويتَيبَّْس.  اْضراسو،  ويسكّون  ثّمو، 
تاقوا.«  ْوما  منّو،  يطِالعووا  لََتلاميذْك َت 
 َرْد َيسُوْع قالْلْن: »اآْخ يا جيْل َبلا اإيماْن! 

19

َت  اَأيَمْت  َل  َمْعكْن؟  اْبقى  َت  اَأيَمْت  َل 
 ْوجابوُه 

لَعْندي.« 20 لكْن؟ جبوُه  اْتَحمَّ
الّرُوْح، َف ساعتا  اَرتو  َل  ْوَوْقْت  لَعْندو. 
يَپرپط،  الاَْرْض  َع  ْوَوَقْع  ْرَعة،  بالصَّ صابتو 
ْويْطَلْع زبّاداْت مْن ثّمو. 21 َيسُوْع َساَأل اَبوُه: 
»اَأْشَقْد صاْرلو كذاِ َف الحالِة؟« قالْلو: »مْن 
النّار ْوف  َكّبتو ف  ْكثيْر   وَوْقْتات 

زْغرو. 22
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تَْستَطيُع  ِبما  َولِكْن  ِليُْهِلكَُه.  الماِء  َوفي 

 قاَل يَسوُع: »اإْن 
23 ». اأِعّني َوتََحنَّْن َعلَيَّ

ُمْستَطاٌع  فَكُلُّ َشيٍء  تؤِمَن،  اأْن  تَْستَِطْع 

 َوِللَوْقِت َصَرَخ 
اأْن يَكوَن ِلَمْن يُْؤِمُن.« 24

بيِّ باِكياً َوقاَل: »اأؤِمُن يا َسيِّدي.  اأبو الصَّ

 َوحيَن َراأى يَسوُع 
اأِعْن َعَدَم اإيماني.« 25

ُع ِعْنَدهُ انْتَهَر  ْعَب يَتَراكَُض َويَتََجمَّ اأنَّ الشَّ

ذِلَك الّروَح النَِّجَس َوقاَل َلُه: »اأيُّها الّروُح 

ال�أَصمُّ َغيُر الُمتَكلِِّم، اأنا اآُمُرَك اْخُرْج ِمْنُه 

ذِلَك   َوَصَرَخ 
26 اأيضاً.«  فيِه  تَْدُخْل  َول� 

َوَخَرَج. َوصاَر  َواأْجَهَدهُ  كَثيراً  يطاُن  الشَّ

بيُّ كَالَميِت َحّتى قاَل كَثيروَن: »اإنَُّه  الصَّ

ِبيَِدِه  اأْمَسَك  يَسوَع   َولِكنَّ 
ماَت.« 27

 َوحيَن َدَخَل يَسوُع اإلى البَيِت، 
َواأقاَمُه. 28

َلْم  »ِلماذا  انِْفراٍد:  َعلى  تَلاميُذهُ  َلُه  َساأ

َلُهم:   قاَل 
29 نُْخِرَجُه؟«  اأْن  نَْحُن  نَْستَِطْع 

اإلّ�  اإْخراُجُه  يُستطاُع  ل�  الِجْنُس  »هذا 
لاِة.« وِم َوِبالصَّ ِبالصَّ

ُهناَك كانوا عاِبريَن  ِمْن  َخَرَج   َوحيَن 
30

اأَحٌد.  ِبِه  يَْعلََم  اأْن  يُِرْد  َوَلْم  الَجليِل  في 

َلُهم:  َويَقوُل  تَلاميَذهُ  يَُعلُِّم  31 ِل�أنَُّه كاَن 

الّناِس  اأيدي  يَُسلَُّم في  نْساِن  ال�إ »ابُْن 
يَقوُم  قُِتَل فَسوَف  َوَمتى  َوَسيَْقتُلونَُه، 

الثّالِث.« 32 اأّما ُهم فَما كانوا  اليَوِم  في 

اأْن  يَخافوَن  َوكانوا  الكَِلَمَة،  يَْعِرفوَن 

يَْساألوهُ.

الَمي َت ْتَتوبلو. َبقى ف شي َل ْتتِيْق َعَليو 
سِاعْدني واْشفْق َعَلي.« 23 َيسُوْع قالْلو: »َل 
كان ْتتِيق ْتاآمْن، كْل شي يْنتاْق َعَليو ويسِيْر 
 ْوَف ساعتا ساْح اَأبو الَولَْد 

لاَينا َل ياآمْن!« 24
َصوت ْوهّواِ يْبكي ْوقاْل: »اَأاآمْن يا َسّيدي. 
ساعْدني َعلى نقْص اإيماني.« 25 لََمْن َيسُوْع 
ْويْلَتّموْن عْندو، َزَعْق  ْعْب يْعَدون  اَأرى الشَّ
»يا  ْوقالْلا:  النّْجِسة  رُوح  َعلاْك  َصوْت 
اَأاأْمْرِك، اْطَلعي  اَأنا  رُوْح َطْرشا مُو تْحكي، 
 وَزْعَوْق 

ِفيو.« 26 تْدخليْن  لا  لْخ  ْوَكْرْة  منّو 
منّو.  ْوَطَلْع  ْوَخَبطو  ْكثير  الّشِيطان  هاك 
ْوصاْر َكما الَمّيْت، حتّى ْكثيْر نِاْس قالوا: 
ايدو  َيسُوْع مسْك ف  27 َبْس  »ماْت.« 
 ْولََمْن َدَخْل َيسُوْع للَبيْت، َساَألوُه 

ْوَقيَّمو. 28
َتلاميذو َعلى خاْصَرة: »لَيْش نْحنِا ما تْقنا 
 قالْلْن: »َهالّجْنْس هذا مُو يْطَلْع 

نْطِالعو؟« 29
لاة.« وْم والصَّ َغيْر بالصَّ

 ْوَوْقْت َل َطَلْع مَنونَْك، كانوا فِايتين ف 
30

ِفيو،  يْعرْف  ْد  اَحَّ يريد  ْوما كان  ليل،  الجَّ
 مْن َل كان يَعلّْم َتلاميذو ويقولْلن: »اْبن 

31

الانْساْن َت يْتَسلَّْم لايَدين النِّاس ْويْقتلوُه، 
يقوْم.«  يْقتلوُه، َت  َل  َبعْد  َيوْم،  ْوثالْث 
ْوخافوا  َهالكْلِمة،  اْفَتَهموا  ما  هنِّا  32 َبْس 

يْساَألوُه.
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َدَخلوا  َوحيَن  كَْفِرناحوَم.  اإلى   َواأتَوا 
33

اإلى البَيِت، َساأَلهم: »ماذا كُْنتُم تَتَباَحثوَن 

 فََسكتوا، 
34 بَينَكُم.«  فيما  الطَّريِق  في 

ُدهم  ِل�أنَُّهم كانوا يَتَجاَدلوَن في الطَّريِق اأحَّ

فيِهم.  ال�أْعَظُم  ُهَو  َمْن  َحوَل  آَخِر  ال� َمَع 

 َوَجلََس يَسوُع َوَدعا ال�ثْني َعَشَر َوقاَل 
35

فَْليَِصْر  ل�ً،  اأوَّ يَكوَن  اأْن  اأراَد  »َمْن  َلُهم: 

اإنْساٍن.«  ِلكُلِّ  َوخاِدماً  اإنْساٍن  كُلِّ  اآِخَر 

 َواأَخَذ ِطْفلاً َواأقاَمُه في َوْسِطهم، َوَحَملَُه 
36

 »كلُّ َمْن قِبَل 
َعلى ِذراعيِه َوقاَل َلُهم: 37

يَقبَُل.  فَلي  ِباْسمي،  ْفِل  الطِّ ِمْثَل هذا 

َوَمْن قَِبلَني فَلَيَس يَْقبَلُني اأنا، بَِل الَّذي 

اأْرَسلَني.«

واِحداً  َراأينا  »رابي،  يوَحّنا:  َلُه   قاَل 
38

ل�  ِل�أنَُّه  َوَمنَْعْناهُ  ِباْسِمَك  َشياطيَن  يُْخِرُج 

 قاَل َلُهم يَسوُع: »ل� تَْمنَعوهُ. 
يَْتبَُعنا.« 39

قُّواٍت  يَْصنَُع  اإنْساٌن  ُهناَك  َليَس  ِل�أنَُّه 

َعلَيَّ  يَقوَل  اأْن  َويَْستَطيُع عاِجلاً  ِباْسمي 

كم فَُهَو ِمْن  َمْن َلْم يَكُْن ِضدَّ ا. 40 اإذاً  َشرًّ

الَّذي يَسقيكُم كَاأَْس ماٍء  اأْجِلكُم. 41 ِل�أنَّ 

الَحقَّ  اأنْتُم،  الَمسيِح  ِباْسِم  ِل�أنَّكُم  فََقْط 

اأقوُل َلكُم ل� يَضيُع اأْجُرهُ.

ماواْت الاَگَبر َف َمَلكوت السَّ

َدَخْل  َل  ْوَوْقْت  لََكَفْرناحوم.   ْوَجوا 
33

اَأيْش  »َعلى  قالْلْن:  َتلاميذو  َساَأل  للَبيْت، 
َمْع  الطَّريِْق  ْوتْعَطوْن ف  تاْخذون  كاْن 
مْن  َبَقوا سِاْكتيْن،  هنِّا  34 َبْس  َبعْضكْن؟« 
َل كاْن ياْخذون ْويْعَطوْن واِحْد َمع اللاْخ 
 وقعْد 

ف الطَّريِْق َعلى مْن واِ الاَگَبْر ِفيْن. 35
َيسُوع، ْوساْح الاْثناعش ْوقالْلْن: »َل يريد 
الكّل ْوخادْم  اآِخر  ْل، لازم يسِير  الاَوَّ يسِير 
النّص،  ْوَوقَّفو ف  َولَْد   ومسْك 

36 لْلكْل.« 
 »اَأينا َل يْقَبْل 

ْوَحَملو َعلى ايَديو، ْوقالْلْن: 37
َكما َهالَولَْد هاْذ باْسمي، لي يْقَبْل، َواينا َل 
يْقَبْلني، مُو لي يْقَبْل، َبلِى لاْذ َل َبَعْثني.«

َل مُو َعَليكْن واِ َمْعكْن واِ

38 يوَحنّا قالْلو: »ْمَعلّْم! اَأَرينا واِحد يطِالْع 

ما كاْن  َل  مْن  ْوَمَنْعناُه  باْسمك،  َشياطيْن 
مْن  تْمَنعوُه!  »لا  قالْلْن:  39 َيسُوْع  يْتَبْعنا.« 
باْسمي،  يَسي َعجايْب  د  اَحَّ ما في  َل 
ويتِيْق َخفيف يقول َعَلي َشْر. 40 َبقى َل مُو 
 َل يْسقيكْن، َخلّي 

َعَليكْن واِ، َمْعكْن واِ. 41
يكوْن َقَدْح َمي َبْس، لَخاطْر َل انْتْن باسم 

الَمسيح، الَحّق اَقولْكْن مُو يضِيْع اَأْجرو!
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ِمْن هؤل�ِء  يُْعِثُر واِحداً  َمْن   »وكلُّ 
42

َلو  َلُه  فََخيٌر  الُمْؤِمنيَن بي،  غاِر  الصِّ

كانَْت قَْد ُعلَِّقْت َرحى الِحماِر في ُعنُِقِه 

 فَاإْن اأْعثََرتَْك يَُدَك 
َواأُْلِقَي ِبِه في البَْحِر. 43

فَاْقَطْعها. َخيٌر َلَك اأْن تَْدُخَل الَحياةَ َواأنَْت 

َجَهنََّم }الَّتي ل�  اإلى  تَْذَهَب  اأْن  ِمْن  اأْقَطُع 

 َحيُث 
تَْنَطِفُئ ناُرها{ َوَلَك يَداِن اثْنَتاِن. 44

 َواإْن 
دوُدُهم ل� يَموُت َوناُرهم ل� تَْنَطِفُئ. 45

اأْن  َلَك  َخيٌر  فَاْقَطْعها.  اأْعثََرتَْك،  ِرْجلَُك 

تَْدُخَل الَحياةَ َواأنَْت اأْعَرُج ِمْن اأْن تََقَع في 

 َحيُث دوُدُهم 
َجَهنََّم َوَلَك ِرْجلاِن اثْنَتاِن. 46

 َواإْن َعينَُك 
ل� يَموُت َوناُرُهم ل� تَْنَطِفُئ. 47

تَْدُخَل  اأْن  َلَك  َخيٌر  فَاْقلَْعها.  اأْعثََرتَْك، 

َملَكوَت اللِه ِبَعيٍن واِحَدٍة ِمْن اأْن تََقَع في 

 َحيُث 
48 اثْنَتاِن.  َعيناِن  َوَلَك  الّناِر  َجَهنَِّم 

دوُدُهم ل� يَموُت َوناُرهم ل� تَْنَطِفُئ. 49 ِل�أنَّ 

ِبِمْلٍح  يَُملَُّح َوكُلُّ َذبيَحٍة  ِبالّناِر  كُلَّ واِحٍد 

تَُملَُّح. 50 الِمْلُح َجيٌِّد. َولِكْن اإْن فََقَد الِمْلُح 

ِمْلٌح  فيكُم  ِليَكُْن  يَُملَُّح؟  فَِبماذا  ُملوَحتَُه 

آَخِر.« َوِبَسلاٍم كونوا اأَحُدكُم َمَع ال�

 10
تُخوِم  اإلى  َواأتى  ُهناَك  ِمْن   َوقاَم 

 ، ال�أُْرُدنِّ َعْبِر  اإلى  اليَهوِديَِّة، 

يا َويلْن َل يسِيروْن َعْثَوراْت لََغيرْن

 »ْوكْل من يَعْثوْر واِحْد مْن َهوذ الّْزغاْر َل 
42

ياآْمنوْن في، اَأْحَسْنلو يْتَعلَّْق َف َرْقبتو َحَجرة 
الرَّحى َل يَدّورا الّحمار، ويْنَكْب ف الَبحْر. 
اَأْحَسْن  اْقَطعا:  ايدك  َعْثَورتك  َل  43 َبقى 

َل  مْن  َمْقطُوَعة  وايدْك  الَحياْة  تْدخل  لْك 
النّاْر }َل  يكوْن لك ايدَتيْن وْترُوْح لْجَهنَّم 
 مُوَضْع َل دودْن مُو يموت 

مُو تْنطفي،{ 44
اْجرك،  َعْثَورتك   ْوَل 

45 تْنطفي.  مُو  ْونارْن 
باجْر  الَحياْة  تْدخل  لْك  اَأْحَسْن  اْقَطعا. 
َمْقطُوَعة مْن َل يكوْن لك اجْرَتين، ْوتَقْع ف 
 مُوَضْع َل دودْن مُو يموت ْونارْن 

ْجَهنَّْم، 46
اْقَلعا.  َعينك،  َعْثَورتْك   ْوَل 

47 تْنطفي.  مُو 
ْوَعينك  اَلله  َمَلكوت  تْدخْل  لْك  اَأْحَسْن 
َمْقلُوَعة مْن َل يكوْن لك َعينَتين ْوتَقْع ف 
 مُوَضْع َل دودْن مُو يموت 

النّاْر، 48 ْجَهنَّم 
 مْن َل كْل واِحْد بالنّاْر 

ْونارْن مُو تْنطفي. 49
 ْكَويّس 

يْتَملَّح ْوكْل َذبيَحة بالمْلْح تْتَملَّْح. 50
ْملوحتو  ْوراحت  َبْس َل خرب  المْلْح،  واِ 
َف اَأيْش َبقى َت يْتَملَّْح؟ َبقى َخلّي يكون 

فيكْن مْلح ْوعيشوا ْبَسلاْم َمْع َبعْضكْن.«

َتْعليم َيسُوْع َع الطَّلاق

نَواحي 10   ْوقاْم مَنونَك ْوجا َل 
الياهوديِّة ْولََخْلف الاْردن. ْولحقوا 
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َوكاَن  كَثيَرةٌ  ُهناَك ُجموٌع  اإَليِه  َوَذَهَب 

 َوَدنا فَّريسّيوَن 
يَُعلُِّمُهم كَما كاَن ُمَعتاداً. 2

ُجِل اأْن  بونَُه َويَْساألوَن اإْن كاَن يَِحلُّ ِللرَّ يَُجرِّ

 قاَل َلُهم: »ماذا اأوصاكُم 
يَُطلَِّق اْمَراأتَُه. 3

اأْن  َلنا  اأِذَن  »موسى   فَقالوا: 
4 موسى؟« 

5 اأجاَب  َونُطلَِّق.«  َطلاٍق  ِكتاَب  نَكْتَُب 

قُلوِبكُم  قَساَوِة  »اإزاَء  َلُهم:  َوقاَل  يَسوُع 

البَْدِء  ِمَن  6 اأّما  الَوِصيََّة.  هِذِه  َلكُم  كَتََب 

يَْتُرُك  7 ِلهذا  اللُه.  َواأُنْثى عِملَُهما  فََذكَراً 

 َويَصيُر 
8 اْمَراأتَُه.  َويَْلَزُم  ُه  َواأُمَّ اأباهُ  ُجُل  الرَّ

ِكلاُهما َجَسداً واِحداً. اإذاً َلْم يَصيرا اثْنَيِن، 

بَْل َجَسداً واِحداً. 9 اإذاً ما اللُه اأْزَوَج، ل� 

فََساألوهُ   َوعاَد تَلاميُذهُ 
ْقُه اإنْساٌن.« 10 يَُفرِّ

َطلََّق  َمْن  »كلُّ  َلُهم:   فَقاَل 
11 هِذِه.  َعْن 

 َواإْن َطلََّقِت 
َج ِباأُْخرى يْزني. 12 اْمَراأتَُه َوتَزوَّ

َجْت ِباآَخَر تَْزني.« اْمَراأةٌ َزوَجها َوتَزوَّ

فَانْتََهَر  ِليَْلِمَسُهم  اأْطفال�ً  َلُه  موا   َوقَدَّ
13

مونَُهم.  يَُقدِّ الَّذيَن كانوا  هؤل�ِء  تَلاميُذهُ 

 فََراأى يَسوُع َوابْتَاأَس َوقاَل َلُهم: »َدعوا 
14

ِل�أنَُّه  تَْمنَعوُهم،  َول�  اإَليَّ  يَاأتوَن  ال�أْطفاَل 

ماواِت.  السَّ َملَكوُت  ُهَو  ِلِمْثِل هؤل�ِء 

يَقبَُل  ل�  َمْن  َلكُم: كُلُّ  اأقوُل  15 الَحقَّ 

يَْدُخلَُه.«  فَلَْن  اللِه كَِطْفٍل  َملَكوَت 

ْوَكْرْة  َطْلقات.  َطْلقاْت  ْكثيْر  نِاس  لَونَْك 
 وَقرَّبوا 

يَعلّمْن. 2 َبدا  َعلى عادتو،  لْخ، 
َفرِّيسيِّة ْوَساَألوُه َت يَجربوُه: »يحْل للّرّجاْل 
َوّصاكْن  »اَأيْش   قالْلْن: 

3 َمَرتو؟«  يَطلّْق  َت 
 قالوا: »موسى َسَمح لْنا نْكتب 

موسى؟« 4
 َرْد َيسُوْع قالْلْن: 

ْكتِاْب َطلاْق ونَْطلّْق.« 5
لْكْن  َكَتب  َقْلْبكْن  َقساوة  مْن  »موسى 
َهالَوصيِّة. 6 َبْس م البدايِة رّجال ْوَمَرة َخَلقن 
 وْبشاْن هاي الّرّجال يعيْف اأّمو َوابوُه 

اَلله. 7
َجَسْد  اْثَنينتْن   ويسِيرون 

َمَرتو. 8 ْويْلَحْق 
واِحْد. يْعنِي مُو اْثَنيْن صاروا، َبلِى واِحْد. 
9 َبقى شي َل الله يْجَمعو، انْساْن لا يَفّرقو.« 

َعلى  الَبيْت  َتلاميذو ف  َساَألوُه   ْورْجعوا 
10

 قالْلْن: »كل من يَطلّْق َمَرتو ْوياخْذ 
هاي. 11

 وَمَرْة َل ْتَطلّق َزوجا ْوتاخْذ 
َغيرا، يْزني. 12
َغيرو، تْزني.«

َيسُوْع يبِارك اولاد الّْزغاْر

 وكان يَقْربون لَعْندو اولاْد َت يحّط ايدو 
13

َزْعَوقوا َعَلوْك َل كان  َعَليْن. َبْس َتلاميذو 
يَقْربووْن. 14 َيسُوْع لََمْن اَأرى، انَْزَعج ْوقالْلْن: 
»َخلَّوا الاولاد يَجوْن لَعْندي، لا ْتَوْقفوْن ف 
15 الَحّق  اَلله!  َمَلكوت  واِ  لََكماهْن  وّچْن: 
اَلله  يْقَبْل َمَلكوت  اَقولْكْن: كْل واِحْد مُو 
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 َوَحَملَهم َعلى ِذراعيِه َوَوَضَع يََدهُ َعلَيِهم 
16

َوباَركَهم.

 َوفيما ُهَو يَْمشي في الطَّريِق، َركََض 
17

َوقاَل:  َلُه  َوَساأ ُركْبَتَيِه  َعلى  َوَوقََع  اأَحُدُهم 

»اأيُّها الُمَعلُِّم الّصاِلُح، ماذا اأْصنَُع ِل�أْربََح 
 قاَل َلُه يَسوُع: »ِلماذا 

الَحياةَ ال�أبَديََّة؟« 18

اللُه  اإلّ�  تَْدعوني صاِلحاً؟ ل� صاَلَح 

ل�  تَْزِن،  ل�  تَْعِرفُها:  19 الَوصايا  الواحُد. 

تَْسِرْق، ل� تَْقتُْل، َول� تَْشَهْد َشهاَدةً كاِذبًة، 

 فَاأجاَب 
20 َواأُمََّك.«  اأباَك  اأكِْرْم  تَْظِلْم،  ل� 

َحِفْظتُها  كُلُّها  هِذِه  ُمَعلُِّم،  »يا  َلُه:  َوقاَل 

َواأَحبَُّه   فَنََظَر فيِه يَسوُع 
ُمْنُذ ِصباي.« 21

َوقاَل َلُه: »واِحَدةٌ تُْعِوُزَك. ِاْذَهْب َوِبْع كُلَّ 

َشيٍء َلَك َواأْعِط الُفَقراَء فيَصيَر َلَك كَْنٌز 

ليَب َوتَعاَل َورائي.«  ماِء َوُخِذ الصَّ في السَّ

ا، فقْد   فََعبََس ِبهِذِه الكَِلَمِة َوَذَهَب ُمْغتَمًّ
22

 فَنََظَر يَسوُع في 
كاَن َلُه اأْمواٌل كَثيَرةٌ. 23

تَلاميِذِه َوقاَل َلُهم: »ما اأْعَسَر َعلى الَّذيَن 

اللِه.«  َملَكوَت  يَْدُخلوا  اأْن  اأْمواٌل  َلُهم 

فَاأجاَب  كَِلماِتِه  ِمْن  التَّلاميُذ  َب   فَتََعجَّ
24

، ما اأْعَسَر  اأيضاً يَسوُع َوقاَل َلُهم: »بَنيَّ

َعلى الُمتَِّكليَن َعلى اأْمواِلِهم اأْن يَْدُخلوا 

َملَكوَت اللِه. 25 اإنَُّه اأْسَهُل َعلى الَجَمِل 

َعلى  ُهَو  ِمّما  اإبَْرٍة  ثَْقِب  يَْدُخَل في  اأْن 

 ْوَحَملْن َعلى ايَديو 
َكما َولَْد، مُو يْدخْلو!« 16

ْوَحّط ايدو َعَلين ْوبِاَركْن.

نْگيْن َشّب الزَّ

واِحد  الطَّريِْق، عدي  مِاشي ف   ْوهّواِ 
17

ْوَركْع قّدامو ْوَساَألو قاْل: »يا ْمَعلّْم يا صالْح، 
اَأيْش اَأَسي َت اْرَبْح َحياة الاََبديِّة؟« 18 َيسُوْع 
في  ما  ْتقوْل لي: صالْح؟  »لَيش  قالْلو: 
19 الَوصّيات  الواِحْد.  اَلله  َغير  ْد صالْح  اَحَّ
لا  تْقتْل،  لا  تْسرْق،  لا  تْزني،  لا  تْعرفا: 
اَأبوْك  َكّرْم  ْتغْش،  لا  زُوْر،  َشهاِدْة  تْشَهْد 
َهوْذ كلّْن  »ْمَعلّْم،  ْوقالْلو:   َرّد 

20 واّمْك!« 
َطلَّْع  21 َيسُوْع  زْغري.«  مْن  كْلَحَفْظتوون 
واِحْد:  »يْنَقصْك شي  ْوقالْلو:  ْوَحّبو،  ِفيو 
رُوْح بِيْع كْل شي َل لك، ْوَفّرْق َع الَفقاراِ، 
ما، ْوخْذ َصليبك  ْوَت يسِيْر لْك َكْنْز ف السَّ
ْوَتعا َخْلفي!«. 22 َبْس لََمْن سمْع َهالكْلِمة 
َل كاْن  مْن  َمْغمُوْم،  َمْهمُوْم  ْوراْح  َعَبس، 
عْندو اْموال ْكثيْر. 23 َيسُوْع َطلَّْع َف َتلاميذو 
َل عْندن  َعَلوْذ  يِا  َصْعِبة  »اَأْشَقْد  ْوقالْلْن: 
اَلله!«  لََمَلكوت  يْدخلوْن  َت  ْكثيْر  اْموال 
بوا مْن َكلامو. قاْم َرْد َيسُوْع  24 التَّلاميذ ْتَعجَّ

َعَلوذ  يِا  َصْعِبة  اَأْشَقْد  »اولادي،  قالْلن: 
لََمَلكوت  يْدخلوْن  اْموالْن  َعلى  المتّكليْن 
اَلله. 25 اَأْهَيْن يِا َجَمْل يْدخْل ف خْرم اْبِرة 
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اللِه.«  َملَكوِت  اإلى  يَْدُخَل  اأْن  الَغِنيِّ 

باً َوكانوا يَقولوَن  26 اأّما ُهم فَاْزدادوا تََعجُّ

فيما بَينَُهم: »َمْن يَْستَطيُع اأْن يَْخلَُص؟« 

»عْنَد  َلُهم:  َوقاَل  يَسوُع  فيِهم   فَنََظَر 
27

الّناِس هذا َغيُر ُمْستَطاٍع َولِكْن َليَس عْنَد 

اللِه، ِل�أنَّ كُلَّ َشيٍء ُمْستَطاٌع عْنَد اللِه.« 

 َوبََداأ بُْطُرُس يَقوُل: »ها نَْحُن تََركْنا كُلَّ 
28

َوقاَل:  يَسوُع  29 اأجاَب  َوتَِبْعناَك.«  َشيٍء 

بُيوتاً  يَْتُرُك  اأَحَد  ل�  َلكُم:  اأقوُل  »الَحقَّ 
ا اأِو اْمَراأةً  اأو اإْخَوةً اأو اأَخواٍت اأو اأباً اأو اأُمًّ

اأْجِل  َوِمْن  اأْجلي  ِمْن  ُحقول�ً  اأو  اأبْناًء  اأو 

آَن في   َول� يَناُل ِمئَة ِضْعٍف ال�
ِبشاَرتي، 30

هاٍت  هذا الّزَمِن، بُيوتاً َواإْخَوةً َواأَخواٍت َواأُمَّ

َواأبْناًء َوُحقول�ً َمَع اْضِطهاٍد، َوفي العاَلِم 

كَثيروَن   َولِكْن 
31 ال�أبَديََّة.  الَحياةَ  آتي  ال�

ليَن.« لوَن َسيَكونوَن اآِخرين َواآِخروَن اأوَّ اأوَّ

 حيَن كانوا صاِعديَن في الطَّريِق اإلى 
32

ُمُهم. ُمتََحيِّريَن  اأوُرَشليَم، كاَن يَسوُع يَتََقدَّ

كانوا َوكانوا يَْذَهبوَن َوراَءهُ َوُهم خائفوَن. 

َعِن  َلُهم  يَقوُل  َوبََداأ  َعَشَر  ال�ثْني  فَاأَخَذ 

 »ها نَْحُن صاِعدوَن 
الَعتيِد اأْن يَكوَن َلُه: 33

َسيَُسلَُّم  نْساِن  ال�إ َوابُْن  اأوُرَشليَم  اإلى 

َويَْحكُموَن  َوالكَتَبَِة  الكََهنَِة  ِكباِر  اإلى 

ال�أَُمِم.  اإلى  َويَُسلِّمونَُه  ِبالَموِت  َعلَيِه 

 هنِّا 
26 يْدخْل.«  اَلله  لََمَلكوت  َزنْگيْن  مْن 

َبْعضْن:  َبيْن  ويقولوْن  بوْن  يْتَعجَّ َبقى  اأْكَثْر 
ِفين  َطلَّْع  27 َيسُوْع  يْخَلْص؟«  يتِيْق  »من 
ْوقالْلْن: »عْند الَبَشر، هاي مُو ْتسِير، َبْس مُو 
عْند اَلله، مْن َل كْل شي يسِيْر عْند اَلله.« 
 وَبدا بْطرس يقوْل: »هاي نْحنِا َخلّينا كْل 

28

 َرْد َيسُوع ْوقال: »الَحّق 
شي ْولحْقناْك.« 29

اْخِوة  يا  َبيْت  يَخلّي  واِحد  ما في  اَقولْكْن 
يا  اولاْد  يا  َمَرة  يا  اأْم  يا  اَأْب  يا  َخواْت  يا 
َبْقَچواْت لَخاطري ْولَخاطر الانْجيْل، 30 اإلّا 
ْع َف َهالزَّمان: ْبيوْت  ياخْذ ميِّة طاق، السَّ
واْخِوة ْوَخواْت واّمات ْواولاد ْوَبْقَچواْت َمع 
اْضطهاد، ْوَف دنْيِا الّجِايِية َحياة الاََبديِّة. 
خر،  آِ ل يسِيرون ف الا 31 َبّس ْكثيْر ف الاَوَّ

ْل!« ْوف الاآخر يسِيروْن ف الاَوَّ

َيسُوْع يْتَنّبا َعلى َموتو ثالْث َكرَّة

الطَّريِْق   َوْقْت َل كانوا طالْعيْن ف 
32

ْوهنّاِ  قّدامْن كان،  للقْدْس، َيسُوْع 
َخْلفو خايفيْن.  يْمَشوْن  ْوكاْن  بوْن.  يْتَعجَّ
َعلى شي  يَخّبرْن  ْوَبدا  الاْثناعش  اَأَخْذ  قاْم 
نْحناِ   »هاي طالْعيْن 

َل َت يسِيْرلو: 33
لَْگباريّة  يْتَسلَّْم  الانْساْن َت  واْبن  للقْدْس، 
َعَليو  النّاموْس ويْحكموْن  الَكَهَنة وْمَعْلمين 
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 َويَْستَْهِزئوَن ِبِه َويَْجِلدونَُه َويَْتِفلوَن في 
34

َوْجِهِه َويَْقتُلونَُه َوفي اليَوِم الثّاِلِث يَقوُم.«

 َوَدنا اإَليِه يَْعقوُب َويوَحّنا ابْني َزبَدي 
35

َوقالوا َلُه: »يا ُمَعلُِّم، نُريُد اأْن تَْصنََع َلنا 

 قاَل َلُهما: »ماذا تُريَداِن 
كُلَّ ما نَْساأُل.« 36

»اأْعِطنا  َلُه:   قال� 
37 َلكُما؟«  اأْصنََع  اأْن 

َعْن  َوواِحٌد  يَميِنَك  َعْن  واِحٌد  نَْجِلَس  اأْن 

 فَقاَل َلُهما: »ل� 
يَساِرَك في َمْجِدَك.« 38

اأْن  اأتَْستَطيعاِن  تَْطلُباِن.  تَْعلَماِن ماذا 

تَْشَربا الكَاأَْس الَّتي اأْشَرُب اأنا َواأْن تَْعتَِمدا 

 قال� َلُه: 
الَمْعموِديََّة الَّتي اأنا اأْعتَِمُد؟« 39

»الكَاأُْس  يَسوُع:  َلُهما  قاَل  »نَْستَطيُع.« 
الَّتي اأنا اأْشَرُب تَْشَرباِن َوالَمْعموِديَُّة الَّتي 

تَْجِلسا  اأْن  40 اأّما  تَْعتَِمداِن.  اأْعتَِمُد  اأنا 

اأْن  لي  فَلَيَس  يَساري  َوَعْن  يَميني  َعْن 

 َوحيَن َسِمَع 
اأُْعِطَي اإلّ� ِلَمْن اأُِعدَّ َلُهم.« 41

يَْعقوَب  َعلى  روَن  يَتََذمَّ بََداأوا  الَعْشَرةُ، 

َلُهم:  َوقاَل  يَسوُع   فََدعاُهم 
42 َويوَحّنا. 

ُرَؤساَء  يَُظّنوَن  الَّذيَن  اأنَّ  اأنْتُم  »تَْعِرفوَن 
ال�أَُمِم ُهم اأْسياُدُهم َوُعَظماؤُهم ُمتََسلِّطوَن 

بَْل  بَينَكُم،  يَكُْن هكَذا   فَلا 
43 َعلَيِهم. 

َلكُم  فَْليَكُْن  يَكوَن َعظيماً  اأْن  اأراَد  َمْن 

 َواأيُّ واِحٍد بَينَكُم اأراَد اأْن يَكوَن 
خاِدماً. 44

 ْوَت يْتَمهَزوْن 
بالَموْت، ويَسلموُه للاَمْم، 34

ِفيو، ويَقْرپچوُه، ْويْبزقوْن َعَليو، ْويْقتلوُه. َبْس 
ثالْث َيوْم َت يقوْم.«

َطَلب َيْعقوب ْويوَحنّا

اولاْد  ْويوَحنّا  َيْعقوب  لَعْندو   وَقرَّبوا 
35

َل  اَأيْش  نْريْد  »ْمَعلّم،  ْوقالولو:  َزَبدي، 
 قالْلْن: »اَأيش 

َطَلْبنا منّْك َت ْتَسي لْنا.« 36
 قالولو: »اْعطينا َت 

ْتريدون اََسي لْكْن؟« 37
نْقَعد، واِحْد مْن َيمينك ْوواِحْد من ْشمالْك 
 َرْد َعَليْن قالْلْن: »اأنْتْن مُو 

َف َمْجدْك!« 38
ْتتِيقوْن  اأنْتن  تْطلبوْن.  قايميْن  اَأيْش  تْعرفوْن 
ذوْن  وتْتَعمَّ اَنا،  اْشَرب  َل  تْشَربوْن كاْس 
 قالولو: »نْتِيْق!« 

ذ اَنا؟« 39 َمْعموذيّة َل اْتَعمَّ
اَنا َت  اْشَرب  َل  »كاْس  قالْلْن:  َيسُوْع 
ذوْن،  ْذ َت تْتَعمَّ تْشَربون، ْوَمْعموذيّة َل اْتَعمَّ
40 َبّس الّْقعوْد َعلى َيميني وْشمالي، مُو لي 

واِ.«  رلْن  ْتَحضَّ َل  َهوْك  َل  اْعِطيو.  َت  واِ 
 ْولََمْن سْمعوا الَعشْر َتلاميْذ، َبَدوا يْتاَأْفاَأفوْن 

41

َيسُوع   قاْم ساحْن 
42 ْويوَحنّا.  َيْعقوب  مْن 

ُرَوسا  الَمْحسُوبيْن  َهوذ  »تْعرفوْن  ْوقالْلْن: 
الاَمم اْسيادْن نِا، وْگباريّتْن يْتَسلَّطوْن َعَليْن. 
اَأينا َل يريد يكون  َبيْنكْن.  يسِيْر  43 لا كذاِ 

 َواينا 
ْگبيْر فيكْن، لازم يسِير لْكْن خادْم، 44

ْل، لازم يسِيْر َعْبْد  مْنكْن َل يريد يكون الاَوَّ
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ل�ً فَْليَكُْن َعْبداً ِلكُلِّ واِحٍد. 45 ِل�أنَّ ابَْن  اأوَّ

ِت ِليُْخَدَم بَْل ِليَْخِدَم  نْساِن اأيضاً َلْم يَاأْ ال�إ

َويُْعِطَي نَْفَسُه ِفْديًَة َعْن كَثيريَن.«

 َواأتَوا اإلى اأريحا. َوحيَن َخَرَج يَسوُع 
46

ِمْن اأريحا ُهَو َوتَلاميُذهُ َوَجْمٌع كَثيٌر، كاَن 

َعلى  ال�أْعمى جاِلساً  بُْن طيمي  طيمي 

 َوَسِمَع اأنَّه يَسوُع 
ُل. 47 جاِنِب الطَّريِق يَتََسوَّ

الّناِصريُّ فَبََداأ يَْصُرُخ َويَقوُل: »يا }يَسوع{ 

 َوكاَن كَثيروَن 
48 ». ابَْن داووَد تََحنَّْن َعلَيَّ

يَْزداُد ُصراخاً  فَكاَن  ِليَْسكَُت،  يَْنتَِهرونَُه 

 ». َعلَيَّ تََحنَّْن  ابَْن داووَد  »يا  َويَقوُل: 

َوَدعوا  يَْدعوهُ.  اأْن  َواأَمَر  يَسوُع   َوقاَم 
49

اإنَُّه  قُْم.  ْع.  »تََشجَّ َلُه:  قائليَن  ال�أْعمى 

َوقاَم  ِلباَسُه  ال�أْعمى   فََرمى 
50 يَْدعوَك.« 

 قاَل َلُه يَسوُع: »ماذا 
َواأتى اإلى يَسوَع. 51

ال�أْعمى:  َلُه  فَقاَل  َلَك؟«  اأْصنََع  اأْن  تُريُد 

يَسوُع:  َلُه   َوقاَل 
52 اأُبِْصَر.«  اأْن  »رابي، 

»اأبِْصْر. اإيمانَُك َخلََّصَك.« َوِللَوْقِت اأَبَْصَر 
َوكاَن يَْذَهُب في الطَّريِق }َخلََف يَسوَع{.

 11
اإلى  اأوُرَشليَم،  اإلى  َدنا   َوحيَن 

جاِنِب بَيِت فاجي َوبيِت َعْنيا عْنَد 

يتوِن، اأْرَسَل اثْنَيِن ِمْن تَلاميِذِه.  َجبَِل الزَّ

 َوقاَل َلُهما: »اْذَهبا اإلى الَقْريَِة الَّتي في 
2

َجْحشاً  تَِجداِن  تَْدُخلاِنها  َوحاَلما  اأماَمنا، 

 مْن َل اْبن الانْساْن زاِ ما جا َت 
لْلكْل. 45

يْنخدْم، َبلِي َت يْخدم ْويَفّدي ْبَنْفسو نِاس 
ْكثيْر.«

أريحا. ْوَوْقْت َل َطَلْع َيسُوْع من   وَجوا لا
46

ْگبيِرة،  نِاس  ْوَطْلقْة  ْوَتلاميذو  هّواِ  اَريحا، 
قِاعْد  الاَْعمي كاْن  ابْن طيماي  طيماي 
 ْوسمع َيسُوع 

َعلى َقراغ الطَّريِق يَگّدي. 47
»}يا  يْزَعْق ويقول:  ْوَبدا  واِ،  النّاصري 
 ْكثيْر 

48 اْرَحْمني!«  ابْن داهود،  َيسُوع{ 
نِاْس كان يَزْعوقوْن َعَليو َت يْسكْت، َبْس 
هّواِ بالاَْكَثْر كان يسِيح يقوْل: »ابْن داهود 
اْرَحْمني«. 49 َيسُوْع َوقَّْف َواَمْر َت يسِيحوُه! 
ْوساحوا الاَْعمي ْوقالولو: »َقّوي َقْلبْك، قوم 
 والاَْعمي َكْب َخَلْق َل َعَليو 

يسِيحْك!« 50
ْوقاْم جا لَعْنْد َيسُوْع. 51 َيسُوْع قالْلو: »اَأيش 
»رابي!  قالْلو:  الاَْعمي  اََسي لك؟«  ْتريد 
اَأريد اَرى.« 52 َيسُوْع قالْلو: »رُوْح! اإيمانْك 
الطَّريِْق  ْوراْح ف  اَأرى  ْوراساً  َخلَّصك«. 

}َخْلْف َيسُوْع{.

َيسُوْع يْدخْل للقْدْس

لََجْنْب 11  للقْدْس،  َقرَّبوا   ْولََمْن 
َبيْت  ْوضِيَعْة  فاجي  َبيْت  ضِيَعْة 
مْن  اْثَنيْن  َبَعث  يتوْن،  الزَّ َجَبل  عْنْد  َعْنيا، 
َل  لاْك ضِيَعْة  »رُوحو   ْوقالْلْن: 

2 َتلاميذو، 
َجْحْش  تَّروْن  تْدخلولا َت  ْوَبْس  ْقبالْنا، 
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الّناِس.  ِمَن  اأَحٌد  َعلَيِه  َرِكَب  ما  َمْربوطاً 

اأَحٌد:  َلكُما  قاَل   َواإْن 
3 ِبِه.  َواأِْتيا  ُحّلاهُ 

بُّ  ‘الرَّ َلُه:  فَقول�  تَْفَعلاِن هذا؟’  ‘ِلماذا 

ُمْحتاٌج اإَليِه.’ َوِللَوْقِت يُْرِسلُُه اإلى ُهنا.« 

 َوَذَهبا فََوَجدا َجْحشاً َمْربوطاً َعلى باٍب 
4

َحّلاهُ،  َوحيَن  الطَّريِق.  الخاِرِج في  اإلى 

َلُهما: »ماذا  الِقياِم قالوا  ِمَن  5 اأُناٌس 

 فَقال� 
الَجْحَش.« 6 تَُحّلاِن  تَْصنَعاِن 

فَتََركوُهما.  يَسوُع  اأوصاُهما  َلُهم كَما 

َعلَيِه  َواأْلَقيا  اإلى يَسوَع  ِبالَجْحِش   َواأتَيا 
7

ِرداَءيِهما َوَرِكَب َعلَيِه يَسوُع. 8َوكَثيروَن 

الطَّريِق  اأْرِديَتَُهم في  يَْفُرشوَن  كانوا 

ِمَن  اأْغصاناً  يَْقَطعوَن  َواآَخروَن كانوا 

 َوهؤل�ِء 
ال�أْشجاِر َويَْفُرشوَن في الطَّريق. 9

الَّذيَن اأماَمُه َوالَّذيَن َوراَءهُ كانوا يَْصُرخوَن 

ِباْسِم  آتي  ال� ُمباَرٌك  »اأوَشْعنا!  َويَقولوَن: 

اأَبينا داووَد  َمْملَكَُة   َوُمباَركٌة 
10  . بَّ الرَّ

 َوَدَخَل 
11 ال�أعالي.«  اأوَشْعنا في  آِتيَُة.  ال�

يَسوُع اإلى اأوُرَشليَم، اإلى الَهيكَِل َوَراأى 

كُلَّ َشيٍء. َوحيَن صاَر َوْقُت الَمساِء َخَرَج 

اإلى بَيِت َعْنيا َمَع ال�ثْني َعَشَر.

 َوفي اليَوِم الّتالي حيَن َخَرَج ِمْن بَيِت 
12

فيها  بُْعٍد  َعْن  تينًة   َوَراأى 
13 َعْنيا جاَع. 

اأوراٌق فَاأتى اإَليها َلَعلَُّه يَِجُد فيها َشيئاً. 

َوحيَن اأتى َلْم يِجْد فيها اإلّ� اأوراقاً، ِل�أنَُّه َلْم 

آَن   فَقاَل لها: »ِمَن ال�
يَكُْن َوْقُت الّتيِن. 14

َبعْد، حلّوُه  ْد  اَحَّ َعَليو  ما كّركْب  َمْشدوْد 
‘لَيْش كذاِ  قالْكْن:  َل  ْد   َواحَّ

ْوجبوُه. 3
َت  ْوراساً  للرَّّب.’  ‘يْلَزْم  قولولو:  ْتَسوْن؟’ 
 وراحوا اَأَروا َجْحْش َمْشدوْد 

يْبَعْثو لََهوْن.« 4
َعلى الباْب، َبّرا ف الطَّريِق. ْوهنِّا يحلّوُه، 
ْتَسوْن؟  »اَأيش  قالولْن:  القايميْن  م  5 نِاْس 

 وهنِّا قالولْن َكما 
ْحْش؟« 6 لَيش ْتحلّون الجَّ

 ْوجابوا 
7 ْوَخلَّووْن.  َيسُوع،  َوّصاهْن  َل 

َحويسْن  ْوَحطّوا  َيسُوع،  لَعْنْد  ْحْش  الجَّ
 وْكثيْر كاْن يْفرشوْن 

َعَليو، ْوركْب َيسُوْع. 8
لْبسْن ف الطَّريِق، ْوَغيرْن يَقْطعوْن شيقاْن 
 ْوَهوْك 

9 الطَّريِْق.  ْويْفرشوْن ف  الّسَجر  م 
َخْلفو كان يسِيحوْن  َل  ْوَهوْك  قّدامو  َل 
باْسم  الّجِايِي  ْمباَرك  »اأُوَشْعنا!  ويقولوْن 
 ومباَرِكة َمْمَلكْة اَأبونا داهود الّجِايِة! 

الرَّْب! 10
 ْوَدَخْل 

11 العِالِْية!  ماوات  السَّ اأُوَشْعنا ف 
َيسُوْع للقْدْس، للَهيَكْل، َوارى كْل شي. 
َمع  َعْنيا  لََبيْت  َطَلْع  الَمسا،  ْولََمْن صارت 

الاْثناعْش.

َيسُوْع وسَجرة التّين

َعْنيا  َبيْت  مْن  طِالْع  ْوهّواِ  نْهار،   وثِاني 
12

 َوارى سَجرْة تيْن م ْبعيْد ِفيا َوَرق، 
جاْع. 13

ْوجا لَصُوبا َبْلكي يرى ِفيا شي. َبْس َوْقْت 
َل جا ما ارى ِفيا َغيْر َوَرْق، مْن َل ما كاْن 
ْع  السَّ قالْلا: »م   قاْم 

التّيْن. 14 َوْقت  كّصاْر 
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ِثماراً.«  اأَحٌد  ِمْنِك  كُْل  يَاأْ ل�  ال�أَبَِد  َواإلى 

َوَسِمَع تَلاميُذهُ َواأتَوا اإلى اأوُرَشليَم.

 َوَدَخَل يَسوُع اإلى الَهيكَِل َوبََداأ يُْخِرُج 
15

الَّذيَن يَْبتاعوَن َويَبيعوَن في الَهيكَِل َوقَلََّب 

ياِرفَِة َوكَراسَي باَعِة الَحماِم.  َموائَد الصَّ

اأوِعيًَة في  يَُعبُِّر  اأَحداً  يََدُع   َوما كاَن 
16

َويَقوُل  يَُعلُِّمُهم   َوكاَن 
17 الَهيكَِل.  داِخِل 

بَيَت  ‘بَيتي  اأنَّ  َلُهم: »اأَليَس َمكْتوباً 

اأنْتُم  اأّما  ال�أَُمِم’؟  ِلَجميِع  يُْدعى  لاِة  الصَّ

ُطُرٍق.’ «  قَّطاعي  ‘َمغاَرةَ  َجَعْلتُموهُ  فقْد 

 َوَسِمَع ُرَؤساُء الكََهنَِة َوالكَتَبَُة فَكانَوا 
18

فََقْد كانوا  يُهِلكونَُه،  يَْطلُبوَن كَيَف 

ْعِب َمْذهوليَن  يَخافوَن ِمْنُه، ِل�أنَّ كُلَّ الشَّ

الَمساُء   َوحيَن صاَر 
19 ِبتَْعليِمِه.  كانوا 

َخَرَج اإلى خاِرِج الَمدينَِة.

باِح، فيما ُهم عاِبروَن، َراأوا   َوفي الصَّ
20

 َوتََذكََّر ِسْمعاُن 
الّتينَة ياِبَسًة ِمْن اأْصِلها. 21

َوقاَل َلُه: »رابي، ِهَي ذي الّتينُة ِتْلَك الَّتي 

 فَاأجاَب يَسوُع َوقاَل 
َلَعْنَت قَْد يَِبَسْت.« 22

 فَالَحقَّ 
َلُهم: »ِليَكُْن فيكُم اإيماُن اللِه. 23

اأقوُل َلكُم: َمْن يَُقْل ِلهذا الَجبَِل: ‘انْتَِقْل 

يَتَشكَُّك في  ل�  َوُهَو  البَْحِر،’  َوقَْع في 

قَْلِبِه بَْل يُْؤِمُن اأنَّ ما قاَل َسيَكوُن، فََسوَف 

ْد َثَمر.«  لََبعد ْودي للاَأَبْد، لا ياكْل مْنِك اَحَّ
ْوسْمعوا َتلاميذو ْوَجوا للقْدْس.

َيسُوْع يَسّحت البّيِاعين م الَهيَكْل

 ْوَدَخْل َيسُوْع لََهيَكل اَلله، ْوَبدا يَسّحْت 
15

َهوْك َل كان يبِيعون ْويْشَتَروْن ِفيو، ْوَقلَّْب 
طاولات الّصّراِفين ْوكراِسي بّيِاعين الَحماْم. 
لَجّوات  اْغراْض  يَفّوت  د  اَأحَّ َخلّى   ْوما 

16

َمْكتوْب:  »مُو  قالْلْن:   ْوَعلَّمْن 
17 الَهيَكْل. 

الاَمْم’؟  لكّل  اْسمو  لاة  الصَّ َبيت  ‘َبيتي 
َبّس انْتْن َسويتنو ‘ْمغارْة قطِّاعيْن طْرْق.’ « 
 ْوسْمعوا ْگباريّة الَكَهَنة وْمَعْلمين النّاموس 

18

َل  مْن  يَتوبلوُه،  َت  اأْشَوْن  يَفْتشوْن  ْوَبقى 
ْعْب كاْن  خافوا منّو، مْن َل كْل نِاس الشَّ
 ْولََمْن صارت 

ك انَْغَرف َقْلبْن َف َتْعليمو. 19
الَمسا، َطَلعوا لََبّرات الَبَلْد.

شي َل صاْر ف سَجرة التّين

 والّصْبح، ْوهنِّا فايتيْن، اَأَروا هاْك سَجرة 
20

 َشْمعوْن جا 
21 ْعرُوقا.  التّيْن كنّشفْت من 

ْكيا هاْك سَجرة  »ْمَعلّم،  ْوقالْلو:  بالو  َل 
 َرْد َيسُوْع قالْلْن: 

التّين َل نَعْلتا نْشفْت!« 22
»َخلّي يكون فيكْن اإيماْن َف الله! 23 الَحّق 
َبْل هاْذ: ‘انْتقل  اَقولْكْن: اَأينا َل يقوْل لََهالجَّ
َقْلبو،  َف  يْتَشكَّْك  ْومُو  الَبحر،’  ْوَقع ف 
َت  يقول،  َل  يسِيْر هاْك شي  وياآمْن َت 
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يَكوُن َلُه ما يَقوُل. 24 ِلهذا اأقوُل َلكُم: كُلُّ 

ُخذونَُه،  ما تَُصّلوَن َوتَْساألوَن، اآِمنوا اأنَّكُم تَاأْ

 َواإذا قُْمتُم ِلتَُصّلوا فَاْغِفروا 
فَيَكوَن َلكُم. 25

ما َلكُم َعلى اأَحِد الّناِس ِلكَي يَْغِفَر َلكُم 

ماواِت اأيضاً َزلّ�ِتكُم.  اأبوكم الَّذي في السَّ

 فَاإْن اأنْتُم َلْم تَْغِفروا، فَاأبوكم الَّذي في 
26

ماواِت اأيضاً َلْن يَْغِفَر َلكُم َزلّ�ِتكُم.« السَّ

 َواأتَوا اأيضاً اإلى اأوُرَشليَم. َوفيما ُهَو 
27

ُرَؤساُء  اإَليِه  اأتى  الَهيكَِل،  ى في  يَتََمشَّ

 َوقالوا 
يوُخ، 28 َوالشُّ َوالكَتَبَُة  الكََهنَِة 

ال�أُموَر،  هِذِه  تَْصنَُع  ُسْلطان  »ِباأيِّ  َلُه: 

هِذِه  ِلتَْصنََع  ْلطاَن  السُّ اأْعطاَك هذا  َوَمْن 

يَسوُع: »َواأنا  َلُهم   فَقاَل 
ال�أُموَر.« 29

ِلتَقولوا لي،  واِحَدةً  كَِلَمًة  اأْساأُلكُم  اأيضاً 

هِذِه  اأْصنَُع  ُسْلطاٍن  ِباأيِّ  َلكُم  اأقوُل  َواأنا 

 َمْعموِديَُّة يوَحّنا ِمْن اأيَن ِهَي؟ 
ال�أُموَر. 30

ماِء اأْم ِمَن البََشِر ؟ قولوا لي.«  ِمَن السَّ

قُْلنا  َوقالوا: »اإْن  اأنُْفِسِهم   َوفَكَّروا في 
31

َلْم  فََسيَقوُل: ‘فَِلماذا  ماِء،’  السَّ ‘ِمَن 

البََشِر،’  ‘ِمَن  قُْلنا:   َواإْن 
32 قوهُ؟’  تُصدِّ

يوَحّنا  ِل�أنَّ  ْعِب.«  الشَّ ِمَن  ُهَو  فَالَخوُف 

 فَاأجابوا 
33 َجميِعِهم.  عْنَد  ِبَحقٍّ  نَبيًّا  كاَن 

َلُهم:  قاَل  نَْعِرُف.«  »ل�  ِليَسوَع:  َوقالوا 

ُسْلطاٍن  ِباأيِّ  َلكُم  اأقوُل  ل�  اأيضاً  »َواأنا 
اأْصنَُع هِذِه ال�أُموَر.«

 مْن هاي اَأقولْكْن: 
يسِيْرلو شي َل يقوْل. 24

اآْمنوا َت  ْوتْطلبوْن،  تَصلَّون  َل  كْل شي 
 واَأيَمْت َل قْمتن 

ْتنالوُه، َت يسِير لْكْن. 25
ْتَصلَّوْن، سامحوا هاْك َل لْكْن َعَليو شي، 
يسامْحكْن  ما  السَّ َل ف  زاِ  اَأبوكْن  ْبشاْن 
ما ساَمْحتْن،  َل  26 َبْس  َحماقاْتكْن.  َعلى 
ما زاِ مُو يسامحكْن َعلى  اَأبوكْن َل ف السَّ

َحماقاْتكْن.«
يْتَمّشى  ْوهّواِ  للقْدس.  َجوا   ورْجعوا 

27

الَكَهَنة  ْگباريّة  لَعْندو  َجوا  الَهيَكْل،  ف 
 وقالولو: 

28 والّْشيُوَخة،  النّاموْس  وْمَعْلمين 
»َف اَأينا سْلَطة ْتَسي َهوْذ َل ْتَسي؟ ْوَمن واِ 
لَطة هاي َت ْتَسي َهوْذ؟«  َل كْلَعطاْك َهالسَّ
29 َيسُوْع قالْلْن: »اَأنا زاِ َت اْساَألكْن ُسؤاْل 

واِحْد. جِاوبوني، َت اقولْكْن َف اَأينا سْلَطة 
 َمْعموذيّة يوَحنّا من اَيْن يِا؟ م 

اَأَسي َهوْذ. 30
ما والّا م الَبَشْر؟ قولوا لي.« 31 اْفَتَكروا  السَّ
ما، َت  السَّ م  قْلنا  »َل  َقْلبْن:  قالوا َف 
 ْوَل قْلنا ‘م 

ْقتنو؟’ 32 يقوْل: ‘َبقى لَيْش ما َسدَّ
ْعْب واِ.« مْن َل كلّْن  الَبَشر،’ الَخوْف م الشَّ
 وجِاَوبوا 

كاْن يْحسبوْن يوَحنّا نَبي ْبَحْق. 33
ْوقالوا لََيسُوْع: »مُو نْعرْف.« قالْلن: »ْولا 

اَأنا اَأقولْكْن َف اَأينا سْلَطة اَأَسي َهوْذ.«
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 12
ِباأْمثاٍل: »َرُجٌل  يُكُلُِّمهم   َوبََداأ 

َغَرَس كَْرماً َواأحاَطُه ِبِسياٍج َوَحَفَر 

ِلَفَعلٍَة  نَُه  َوَضمَّ بُْرجاً  َوبَنى  َمْعَصَرةً  فيِه 

في  َعْبَدهُ  الَفَعلَِة  اإلى   َواأْرَسَل 
2 َوسافَر. 

ُخَذ ِمْن ِثماِر الكَْرِم. 3 اأّما ُهم  الَموِسِم ِليَاأْ

فاِرغاً.  َواأْرَسلوهُ  }فَاأْمَسكوهُ{ َضَربوهُ 

َوهذا  اآَخَر.  َعْبداً  اإَليِهم  اأيضاً   َواأْرَسَل 
4

 َواأْرَسَل 
َرَجموهُ َوفََدغوهُ َواأْرَسلوهُ ِبَهواٍن. 5

اأيضاً اآَخَر. َوذِلَك قَتَلوهُ. َوَعبيداً كَثيريَن 

َمْن  وِمْنُهْم  َضَربوا  َمْن  فَِمْنُهْم  اأْرَسَل، 

قَتَلوا. 6 اأّما بَْعُد، فَابٌْن واِحٌد َحبيٌب كاَن 

لُه، َواأْرَسلَُه اإَليِهم اأَخيراً، ِل�أنَُّه قاَل: ‘َلَعلَُّهم 

الَفَعلَُة  7 اأّما هؤل�ِء  ابْني.’  ِمِن  يَْخَزوَن 

فََقْد قالوا في اأنُْفِسِهم: ‘هذا ُهَو الواِرُث. 

الميراُث.’  َلنا  نَْقتُْلُه فَيَصيَر  هلُّموا 

 َوقَبَضوا َعلَيِه َوقَتَلوهُ َواأْخَرجوهُ اإلى خاِرِج 
8

 ماذا اإذاً َسيَْفَعُل صاِحُب الكَْرِم؟ 
الكَْرِم. 9

الَفَعلََة ويُْعطي  اأولئَك  َويُْهِلُك  َسيَاأْتي 

الَمكْتوَب  10 اأَول� هذا  آَخريَن.  ِل� الكَْرَم 

البّناؤوَن  َرَذَلُه  الَّذي  ‘الَحَجَر  اأنَّ  قََراأْتُم؟ 

بِّ   ِمْن عْنِد الرَّ
ُهَو صاَر ِلَراأِْس الّزاِويَِة. 11

اأْعيُِننا’؟«  اأُْعجوبٌَة في  َوُهَو  كاَن هذا، 

َوخافوا  يُْمِسكوهُ  اأْن  يَْطلُبوَن   َوكانوا 
12

ُهم قاَل  ْعِب، ِل�أنَُّهم َعِلموا اأنَّه ِضدَّ ِمَن الشَّ

هذا الَمثََل.

 وَبدا يْحكي َمعْن بالاْمثال، قاْل: 12 
َحولو،  ْوَسيَّْج  َغْرز،  َغَرْز  »َزلَِمة 
ْوَحَفْر ِفيو َمْعَصَرة، ْوَبنى ِفيو اأْسَكلة ْحراِسة، 
 ْوف 

2 الَبَلْد.  م  ْوراْح  لَبْقَچچيِّة  ْوَسلَّمو 
الموسْم َبَعْث َعْبدو للبْقَچچيِّة ْبشاْن ياخْذ 
مْن َثَمر الَغْرْز. 3 َبْس هنِّا }مْسكوُه{ َضَربوُه 
َعْبْد  َبَعْثلْن   قاْم رجْع 

4 فاضِية.  بيْد  ْوَبَعثوُه 
عوُه  ْوَرجَّ ْوَفَدغوُه  َرَجموُه  زاِ  ْوهاك  َغيرو، 
 وَرْد َبَعْث واِحْد لخ، ْوهاْك َقَتلوُه. 

ْمَخْزَبْل. 5
َضَربوون  ْومنّْن  َبَعث،  َغيرْن  َعبيْد  وْكثيْر 
َوحيْد غالي  ابْن   وَبْعدا، 

6 َقَتلووْن.  ْومنّْن 
َعلى َقْلبو كاْن لُه، ْوَبَعثوا لَعْندْن اآِخْر شي، 
اْبني.’  يْسَتَحوْن من  ‘يْمكْن  قاْل:  َل  مْن 
7 َبْس َهوك البْقَچچيِّة قالوا لَرُوحْن: ‘هاْذ واِ 

الواِرث. َتَعوا نْقتلو، َت تْبقى لْنا الوراثِة.’ 
 ومْسكوا َقَتلوُه ْوطِالَعوُه لََبّرات الَغْرْز. 9 اَأيْش 

8

َبقى َت يَسي صاحب الَغْرْز؟ َت يّجي يَتوبْل 
 ولا 

َهوك البْقَچچيِّة، ْويْعطي الَغْرْز لََغيرْن. 10
‘َحَجرة  َقَريتْن:  ما  زاِ  الَمْكتوْب  هاْذ شي 
َل اْحَتَقروا المْعماْرچيِّة، هيِّ صارْت لَراس 
الرَّْب صارْت هاي،   مْن عْند 

11 القْرنيِّة 
يريدوْن   وكان 

َعيَنينا’؟« 12 يِا َف  واْعجوبِة 
ْعْب، مْن َل َعَرفوا  يْمسكوُه َبْس خافوا م الشَّ

َعَليْن جاْب َهالَمَثل. ْوَخلَّوُه ْوراحوا.
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 َواأْرَسلوا اإَليِه اأُناساً ِمَن الكَتَبَِة َوِمَن 
13

 فَاأتَوا 
الهيروُدِسّييَن ِليَْصطادوهُ ِبكَِلَمٍة. 14

اأنََّك  نَْعِرُف  نَْحُن  ُمَعلُِّم،  »يا  َوَساألوهُ: 

تَْنُظُر  ل�  ِل�أنََّك  ِباأَحٍد،  تُبالي  َول�  صاِدٌق 

اإلى ُوجوِه الّناِس، بَْل ِبالَحقِّ تَُعلُِّم َطريَق 

اللِه. اأيَِحلُّ اأْن تُْعطى َضريبَُة َراأٍْس ِلَقيَصَر 

 فََعِلَم 
15 نُْعطي؟«  ل�  اأْم  اأنُْعطي  ل�؟  اأْم 

بونَني؟  تَُجرِّ »ِلماذا  َلُهم:  َوقاَل  َمكَْرُهم 

فَقاَل  ِبِه.   فَاأتَوا 
16 ِل�أرى.«  ديناراً  هاتوا 

َلُهم: »ِلَمْن هِذِه الّصورةُ َوهِذِه الكتابُة؟« 

يَسوُع:  َلُهم   قاَل 
17 »ِلَقيَصَر.«  فَقالوا: 

»ما ِلَقيَصَر اأْعطوا ِلَقيَصَر َوما ِلّله ِللِه.« 
بوا ِمْنُه. فَتََعجَّ

ّدوقّيوَن، هؤل�ِء الَّذيَن   َواأتى اإَليِه الصَّ
18

يَقولوَن: »َليَس ِقياَمٌة،« َوَساألوهُ قائليَن: 

 »يا ُمَعلُِّم، موسى كَتََب لنا: ‘اإْن ماَت 
19

يَْتُرْك،  َلْم  َوبَنيَن  اْمَراأةً  َوتََرَك  اأَحٍد  اأخو 

ِل�أخيِه.’  نَْسلاً  َويُِقْم  اْمَراأتَُه  اأخوهُ  ُخْذ  فَْليَاأْ

اأَخَذ  ُل  ال�أوَّ اإْخَوٍة.  َسْبَعُة  ُهناَك   كاَن 
20

 والثّاني 
يَْتُرْك نَْسلاً. 21 َوَلْم  َوماَت  اْمَراأةً 

اأَخَذها َوماَت، َوُهَو اأيضاً َلْم يَْتُرْك نَْسلاً، 

َوَلْم  اأَخذوها  ْبَعُة   َوالسَّ
والثّاِلُث كَذِلَك. 22

َدفع َضريبة راس للَقيَصر

النّاموْس  ْمَعْلمين  نِاْس من   ْوَبَعثولو 
13

ْبكْلِمة.  ْوَجماَعْة هيرُودْس َت يصيدوُه 
 وَجوا َساَألوُه قالولو: »ْمَعلّْم، نْحنِا نْعرْف 

14

مُو  َل  مْن  ْد،  اَحَّ يهّمك  ْومُو  اأنَْت  َحّقاني 
ْتَطلّْع لََمقامات النِّاْس، َبلِى ْتَعلّم َطريِق اَلله 
َضريبْة  نْعطي  لْنا  يحّل  قْلنا:  َبقى  ْبَحْق. 
مُو  والّا  نْعطي  لا؟  والّا  للَقيَصْر  راْس 
نْعطي؟« 15 َبْس هّواِ َعَرْف َخباثتن، ْوقالْلْن: 
»لَيش ْتَجْربوني؟ جبوا لي ديناْر َت ارى!« 
الّصُوَرة؟«  يِا  »لمْن  قالْلْن:   وجابولو. 

16

 َرْد َعَليْن قالْلْن: »َبقى 
قالولو: »لَقيَصْر«. 17

شي لَّواِ لََقيَصر اْعَطوُه لََقيَصر، ْوشي لَّواِ َلالله 
بوا ِفيو. َلالله!« وْتَعجَّ

قيِامة الَميتيْن

 وَجوا َصّدوِقيِّة لَعْندو، َهوْك َل يقولون: 
18

 »ْمَعلّْم، 
»ْقيِاِمة ما في«، ْوَساَألوُه قالولو: 19

موسى َكَتب لْنا: واِحْد َل ماْتلو اَأخ ْوَخلّى 
ياخْذ  لازْم  اَأخوُه  اولاْد،  َخلَّف  ْوما  َمَرة 
20 َبقى كاْن  لاخوُه.  نَْسل  ْويجيْب  َمَرتو 
ْل اَأَخْذ َمَرة ْومات ْوما  في َسبع اْخِوة، الاَوَّ
 والثِّاني اَأَخذا ْومات، ْوهّواِ 

َخلَّْف نَسْل. 21
 وَسْبعتْن 

زاِ ما َخلَّْف نَسْل. والثّالْث كذاِ. 22
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يَْتُركوا نَْسلاً. اأَخيراً، ماتَِت الَمْراأةُ اأيضاً. 

َستَصيُر  ِمْنُهْم  ِلَمْن  اإذاً،  الِقياَمِة   في 
23

َلُهم   قاَل 
24 اأَخذوها.«  ْبَعُة  فَالسَّ اْمَراأةً، 

يَسوُع: »اأَليَس ِلهذا ضاّلوَن اأنْتُم؟ ضاّلوَن 

اللِه.  ةَ  قُوَّ َول�  الكُتَُب  تَْعِرفوَن  ل�  ِل�أنَّكُم 

فَلَْن  ال�أْمواِت  ِمَن  َمتى قاموا  25 ِل�أنَُّه 

ِلِرجاٍل،  يَِصْرَن  النِّساُء  َول�  ِنساًء  ُخذوا  يَاأْ

 َواأّما 
ماواِت. 26 َولِكنَُّهم كََملائكٍَة في السَّ

قََراأْتُم في  اأفَما  يَقوموَن،  ال�أْمواَت  اأنَّ 

الُعلَّيقِة قاَل  ِمَن  اأنَّه  ِكتاِب موسى كَيَف 

َلُه اللُه: ‘اأنا ُهَو اإلُه اإبْراهيَم َواإلُه اإْسحَق 

 فَلَيَس اإلَه اأْمواٍت بَْل اإلُه 
َواإلُه يَْعقوَب.’ 27

نْتُم اإذاً كَثيراً تَِضّلوَن.« اأْحياٍء. فَاأ

َوَسِمَعهم  الكَتَبَِة  ِمَن   َوَدنا واِحٌد 
28

يَتَناَظروَن َوَراأى اأنَُّه َحَسناً ردَّ َلُهم َجواباً، 

مُة َعلى  َلُه: »اأيُّ الَوصايا ِهَي الُمَقدَّ َوَساأ

َمٌة َعلى   قاَل َلُه يَسوُع: »ُمَقدَّ
؟« 29 الكُلِّ

بُّ  الرَّ اإْسرائيُل!  يا  ‘اْسَمْع  الَوصايا:  كُلِّ 

بَّ  الرَّ  َوْلتُِحبَّ 
30 ُهَو.  اإلُهنا َربٌّ واِحٌد 

نَْفِسَك  كُلِّ  َوِمْن  قَْلِبَك  كُلِّ  ِمْن  اإلَهَك 

هِذِه  ِتَك.’  قُوَّ كُلِّ  َوِمْن  ِفكِْرَك  كُلِّ  َوِمْن 

 َوثاِنيٌَة تُْشِبُهها: 
َمُة. 31 ِهَي الَوِصيَُّة الُمَقدَّ

اأُْخرى  َوِصيٌَّة  كَنَْفِسَك.’  قَريبََك  ‘ِلتُِحبَّ 

 قاَل َلُه 
اأْعَظُم ِمْن هاتَيِن َليَس ُهناَك.« 32

ا قُْلَت  ذِلَك الكاِتُب: »َحَسناً يا ُمَعلُِّم. َحقًّ

اَأَخذووا ْوما َخلَّفوا نَسْل. واآِخر الكّل الَمَرة 
منّْن  لاَينا  الّْقيِاِمة،  23 َبقى ف  ماتْت.  زاِ 
َت ْتسِير َمَرة، ْوَسْبعتْن اَأَخذووا؟« 24 َيسُوْع 
قالْلْن: »لَيْش مُو مْن هاي ْتضِيعوْن؟ مْن َل 
25 لََمن  اَلله؟  قّوة  ْولا  الّْكتِابات  تْعرفون  مُو 
يقوموْن م الَميتيْن، مُو ياْخذوْن نْسوان ْولا 
النّْسوان يسِيروْن لْرجِاْل، َبلِى َكما الَملايِكة 
 ْوَعلى ْقيِامة الَميتيْن، ما 

ما نِا. 26 َل ف السَّ
كْلَقَريتْن ف ْكتِاب موسى، اأْشَوْن م العلَِّيَقة 
اَألله يقولْلو: ‘اَأنا واِ اإله اْبراهيْم ْواإله اْسحاْق 
َبلِى  واِ،  َميتين  اإلْه   ْومُو 

27 َيْعقوب’؟  ْواإله 
َطيبيْن. اأنْتْن َبقى ْكثيْر ضايعين انْتْن.«

اَأَهم َوصيِّة

النّاموس  ْمَعْلمين  واِحْد من   ْوَقرَّْب 
28

ْعلْن  َرجَّ ْكَويّْس  َوارى  يْتجِاَدلوْن،  ْوسمعْن 
ْل  الاَوَّ يِا  ْوَساَألو: »اَأينا َوصيِّة  َجواب، 
ْل كّل  »اَأوَّ قالْلو:  29 َيسُوْع  الكْل؟«  َبين 
اإلْهنا  الرَّْب  اْسرائِيل!  الَوصّيات: ‘اْسَمْع يا 
َرْب واِحْد واِ. 30 لازم ْتحّب الرَّْب اإلهْك مْن 
كْل َقْلبك ْوكْل نَْفسك ْوكْل َعقلك ْوكْل 
َل   والثِّانِية 

31 َوصيِّة.  ْل  اَأوَّ يِا  قّوتْك.’ هاي 
تْشَبها: ‘لازم ْتحْب َقرايبْك َكما َل ْتحْب 
نَْفسْك.’ َوصيِّْة لْخ اَأْگَبْر مْن َهوْذ ما في.« 
 ْمَعلّم النّاموْس هاْك قالْلو: »ْكَويّس ْمَعلّْم. 

32

ْد َغيرو،  بالَحْق قْلْت: واِحْد واِ ْوما في اَأحَّ
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 َواأْن 
33 ِسواهُ.  اأَخُر  َوَليَس  واِحٌد  اللَه  ِل�أنَّ 

يُِحبَُّه الَمْرُء ِمْن كُلِّ الَقْلِب َوِمْن كُلِّ الِفكِْر 

ِة َواأْن يُِحبَّ  َوِمْن كُلِّ النَّْفِس َوِمْن كُلِّ الُقوَّ

اأْفَضُل ِمْن كُلِّ الُمْحَرقاِت  قَريبَُه كنَْفِسِه 

يُجيُب  اأنَّه  يَسوُع   َوَراأى 
34 بائِح.«  َوالذَّ

بَعيداً  »َلْسَت  َلُه:  َوقاَل  فَاأجاَب  ِبِحكَْمٍة 

بَْعَد  اأَحٌد  اأ  تََجرَّ َوما  اللِه.«  َملَكوِت  َعْن 

َلُه. ذِلَك اأْن يَساأ

 َواأجاَب يَسوُع َوُهَو يَُعلُِّم في الَهيكَِل: 
35

»كَيَف تَقوُل الكَتَبَُة َعِن الَمسيِح اإنَُّه ابُْن 
ِبروِح  قاَل  نَْفَسُه  36 ِل�أنَّ داووَد  داووَد؟ 

َعْن  »اْجِلْس  ِلربّي:  بُّ  الرَّ ‘قاَل  الُقُدِس: 

تَْحَت  َمداساً  اأْعداَءَك  اأْضَع  َحّتى  يَميني 

يَْدعوهُ  اإذاً  نَْفُسُه   داووُد 
37 قََدَميَك.« ’ 

كُلُّ  َوكاَن  ابْنَُه؟«  يَكوُن  فَكيف  ‘َربّي،’ 

الَجْمِع يَْسَمُعُه ِباْلِتذاٍذ.

 َوفي تَْعليِمِه كاَن يَقوُل َلُهم: »اْحَذروا 
38

ِبالُحلَِل  يَْمشوا  اأْن  يُريدوَن  الَّذيَن  الكَتَبََة 

 َوُرؤوَس 
َويُِحّبوَن التَِّحيََّة في ال�أْسواِق، 39

الَمقاعِد في الَمجامَع َوُرؤوَس الُمتَّكَاآِت 

في الَول�ئم، 40 اأولئَك الَّذيَن يَاأْكُلوَن بُيوَت 

 وْمَحّبتو مْن كّل الَقْلب ْوكّل الَعقل ْوكّل 
33

ة، وْمَحّبة الانْساْن لََقرايبو  النَّفس ْوكّل القوِّ
َل  َقرابيْن  مْن كْل  يِا  اَأْحَسْن  نَْفسو،  َكما 
اَأراُه  34 لََمْن  تْنذبْح.«  َل  ْوَذبايْح  تْنحرق 
َيسُوْع جِاَوب ْبحْكِمة قالْلو: »مُو ْبعيد انَْت 
ْد يْسَتْرجي  اَحَّ اَلله!« ْوما َبق  مْن َمَلكوت 

يْساَألو.

الَمسيح وداهوْد

الَهيَكْل   َوْقْت َل كاْن َيسُوع يَعلّْم ف 
35

النّاموْس  ْمَعْلمين  قالْلْن: »اأْشَون  َساَألْن 
 داهود 

36 واِ؟  داهوْد  ابْن  الَمسيْح  يقولون: 
الرَّْب  ‘قال  القدس:  ْبرُوح  قال  ْبَنْفسو 
اَأحط  لََمْن  َيميني دي  َعلى  »اقَعْد  لََربّي: 
َعْدوانْك َتْحت اْجَريك.« ’ 37 َبقى َل كاْن 
اأْشَوْن َت  ‘َربّي،’  يَسّميو  ْبَنْفسو  داهود 
يكون اْبنو؟« ْوكّل المْلَتّميْن كاْن يْسَمعوُه 

فْرحانيْن.

َيسُوْع يَنّبه َتلاميذو َت يديرون بالن 
مْن ْمَعْلمين النّاموْس والَفّريسيِّة

بالْكْن  »ديروا  يقولْلْن:  يَعلّمْن   ْوكان 
38

يَكيفوْن َت  َل  النّاموْس  ْمَعْلمين  من 
لاْم  السَّ دلْماتْن، ويحّبون  وْن ف  يْتَمشَّ
الّسدْر ف   والَقْعِدة ف 

39 الّسُوقاْت،  ف 
ياْكلون  َل   َهوْك 

40 ْعواْت،  والدَّ المجِامْع 
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يُطيلوَن َصلواِتهم.  اأنَُّهم  ِبِعلَِّة  ال�أراِمِل 

هؤل�ِء َسيَنالوَن َدينونًَة اأْعَظَم.

الِخزانَِة  تُجاهَ  يَسوُع  َجلََس   َوحيَن 
41

كاَن يَْنُظُر كَيَف تُْلقي الُجموُع نُقوداً في 

الِخزانِة، َوكَثيٌر ِمَن ال�أْغِنياِء كانوا يُْلقوَن 

 َواأتَْت اأْرَملٌة فَقيرةٌ َواأْلَقْت َمنيِن 
كَثيراً. 42

يَسوُع   فََدعا 
43 يُساِوياِن شموناً.  اثْنَيِن 

تَلاميَذهُ َوقاَل َلُهم: »الَحقَّ اأقوُل َلكُم: هِذِه 

ال�أْرَملَُة الَفقيَرةُ اأكْثََر ِمْن كُلِّ الّناِس الَّذيَن 

يُْلقوَن األَقْت في الِخزانَِة. 44 ِل�أنَُّهم َجميعاً 

ِمْن فَْضلَِتِهم اأْلَقوا. اأّما هِذِه فَِمْن اإْعواِزها 

كُلَّ ما َلها اأْلَقْتُه، كُلَّ ُمْقتَناها.«

 13
الَهيكَِل  ِمَن  يَسوُع  َخَرَج   َوحيَن 

تَلاميِذِه:  َلُه واِحٌد ِمْن  قاَل 

اأيُّ ِحجاَرٍة َواأبِنيٌَة  »ُمَعلُِّم، انُْظْر! ِحجارةٌ 
اأيُّ اأبْنيٍَة!«

ال�أبِنيََة؟  َلُه يَسوُع: »اأتَرى هِذِه   فَقاَل 
2

ل� يُتَرُك ُهنا َحَجٌر َعلى َحَجٍر ل� يُْنَقُض.«

ْبيوت الاَرامل، ْبحّجة َل يَطولوْن َصلاواتْن. 
َهوك َت يْنحَكْم َعَليْن حكم اَْقسى.«

الاَرَمِلة الَفقِيَرة

الَخْزنِة، كان  ْمقابل  َيسُوع  قعْد   ْولََمْن 
41

ْثماْن  النِّاس يحطّون  لَّمات  اأْشَوْن  يَطلّْع 
زنِاگيْن كان يحطّون  وْكثيْر  الَخْزنِة،  ف 
 وَجْت وْحِدة اَأْرَمِلة َفقِيَرة ْوَحطّْت 

ْكثيْر. 42
 وساْح 

43 فْلْس.  يسِاَووْن  نْحاس  قطْعتين 
اَقولْكْن  »الَحّق  ْوقالْلْن:  َتلاميذو  َيسُوْع 
َل  النِّاْس  مْن كّل  اأْكَثْر  الَفقِيَرة  َهالاَرَمِلة 
 مْن َل كلّْن 

يحطّوْن َحطّْت ف الَخْزنِة، 44
مْن شي الّزاِيد َل عْندْن َحطّوا، َبْس هاي م 
النّاقص َل عْندا، كْل شي َل عْندا َحطّتو، 

كْل مْلكا.«

َيسُوْع يتنّبا َعلى َخراب الَهيَكْل

الَهيَكْل، 13  م  َيسُوْع  َطَلْع  َل   َوْقْت 
واِحْد مْن َتلاميذو قالْلو: »ْمَعلّْم، 

َطلّْع اَأيْش حجِايْر َوايش ْعماراْت!«

2 َيسُوْع قالْلو: »ترى َهالّعمارات ْوَعظامتا؟ 

مُو يْبقى َهوْن َحَجْر َعلى َحَجْر َل مُو يَقْع.«
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تُجاهَ  يتوِن  الزَّ َجبَِل  َجلََس في   َوحيَن 
3

َويوَحّنا  َويَْعقوُب  بُْطُرُس  َلُه  َساأ الَهيكَِل، 

َمتى  َلنا:   »قُْل 
انِْفراٍد: 4 َواأنَْدراُوُس َعلى 

الَعلاَمُة حيَن  َوما  ال�أُموُر؟  هِذِه  َستَصيُر 

 فَبََداأَ 
؟« 5 ْن تَِتمَّ

توِشُك هِذِه ال�أُموُر كُلُّها اأ

يُِضلَّكُم  ِلئَّلا  »انُْظروا  َلُهم:  يَقوُل  يَسوُع 

ِباْسمي  توَن  َسيَاأْ اأَحٌد. 6 ِل�أنَّ كَثيريَن 

َويَقولوَن: ‘اأنا ُهَو،’ َوكَثيريَن َسيُِضّلوَن. 

َواأْخباِر َمعاِرَك  َعْن ُحروٍب  َسِمْعتُم   فَاإْن 
7

َولِكْن  يَكوَن  اأْن  َعتيٌد  تَخافوا. هذا  فَلا 

ٌة  اأُمَّ َستَقوُم  8 ِل�أنَُّه  النِّهايُة.  بَْعُد  َليَسْت 

ٍة َوَمْملَكٌَة َعلى َمْملَكٍَة َوَسيَكوُن  َعلى اأُمَّ

َوَسيَكوُن  َمكاٍن  بَْعَد  َمكاٍن  َزل�ِزُل في 

َمجاعاٌت َواْضِطراباٌت. هِذِه ال�أُموُر ِهَي 

 فاأنْتُم انُْظروا اإلى 
ُل اأوجاِع الَمخاِض. 9 اأوَّ

اأنُْفِسكُم، ِل�أنَُّهم َسيَُسلِّمونَكُم اإلى الُقضاِة 

َوفي َمجاِمِعِهم تُْجلَدوَن، َوَستَقوموَن اأماَم 

ل�ً   َواأوَّ
ُملوٍك َوُول�ٍة ِمْن اأْجلي َشهاَدةً َلُهم. 10

ال�أَُمِم.  كُلِّ  ِبشاَرتي في  تُكَْرَز  اأْن  َعتيٌد 

موكم ِليَُسلِّموكُم، فَلا تَْهتَّموا   فََمتى قَدَّ
11

ُمَسبَّقاً في ما تَتَكَلَّموَن َول� تَُفكِّروا، بَْل 

فَِبذِلَك  الّساَعِة  ِتْلَك  َلكُم في  يُْعطى  ما 

تَكَلَّموا، ِل�أنَّكُم َلْستُم اأنْتُم الُمتكَلِّميَن بَْل 

اإلى  اأخاهُ  ال�أُخ   َسيَُسلُِّم 
12 الُقُدِس.  روُح 

ماْن َعلامات اآِخر الزَّ

يتون  الزَّ َجَبل  َيسُوْع َف  قعْد  َل   َوْقْت 
3

ْويوَحنّا  ْوَيْعقوب  بْطرس  الَهيَكْل،  ْمقابل 
 »قْلنا: 

4 َعلى خاْصَرة،  َساَألوُه  َوانَْدراُوْس 
الَعلاِمة  يِا  َوايْش  َهوْذ؟  اَأيَمْت َت يسِيروْن 
يسِيروْن؟«  َهوْذ كلّن  يَقْربوْن  َت  َل  َوْقْت 
لا  بالْكْن!  »ديروا  يقولْلْن:  َبدا   ْوَيسُوْع 

5

ْكثيْر َت  َل   مْن 
6 يَضّيعكْن.  د  اَحَّ يرُوح 

وْكثيْر  واِ،’  ‘اَأنا  ويقولوْن:  باْسمي  يَجون 
 ْولََمْن تْسَمعوْن ف ْحروب 

َت يَضيعوْن. 7
ْر  ْوَخَبر ْقتِالاْت، لا ْتخافوْن؛ مْن َل ْمَحضَّ
 مْن 

8 َبعْد.  يِا  النّهايِة  مُو  َبلِى  ْتسِيْر،  َت 
َعلى  ْوَمْمَلِكة  ة،  اَأمِّ َعلى  ة  اَأمِّ ْتقوْم  َت  َل 
ْوَهون،  َهون  زنِازْل  يسِيْر  ْوَت  َمْمَلِكة، 
ل  اَأوَّ َهوْذ  ْوَقلاقْل.  ْولُوع  يسيْر جُوع  ْوَت 
لَرُوْحكْن،  َطْلعوا  9 َبْس  نِا.  الولاِدة  اوجاع 
َت يَسْلموكْن للَمحاكم، ْوف مجِامعْن َت 
تْتَقْرَپچون، ْوقّداْم ملوك ْوحكّاْم َت ْتقوموْن 
 ْوف 

10 قّدامْن.  تْشَهدولي  لَخاطري، َت 
الاَمْم.  ْبشارتي َف كّل  تْنكرز  َت  ل  الاَوَّ
 ولََمن يسُوقوكْن َت يَسْلموكْن، لا راساً 

11

تاْكلوْن َهْم اَأيْش َت ْتقولون ْولا تْفتْكروْن. 
شي َل تْنَعَطون فاك الّساَعة، هاك اْحَكوا، 
َبلِى رُوح  تْحَكون،  اأنْتْن َت  مُو  َل  مْن 
للَموت،  اَأخوُه  الاَْخ  يَسلّم   َت 

12 القدْس. 
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الَموِت َوال�أُب ابْنَُه َوَسيَقوُم ال�أبْناُء َعلى 

ُمْبَغضيَن   َوتَكونوَن 
َويُميتونَُهم. 13 اأبائِهم 

ِمْن كُلِّ اإنْساٍن ِمْن اأْجِل اْسمي. َولِكنَّ َمْن 

يَْصِبْر اإلى الُمْنتَهى فَهذا يَْخلُُص.

 »فََمتى َراأيتُم َعلاَمَة الَخراِب النَِّجَسَة 
14

قائَمًة  النَّبيِّ  ِبداِنياَل  الَّتي قيَل عْنها 

َحيُث ل� يْنبَغي، فَْليَْفَهْم ذِلَك الَّذي يَْقَراأُ، 

حينَئٍذ ِليَْهُرِب الَّذيَن ُهم في اليَهوِديَِّة اإلى 

ْطِح، فَلا يَْنِزْل   َوَمْن ُهَو في السَّ
الَجبَِل. 15

 َوَمْن 
بَيِتِه. 16 ِمْن  َشيئاً  ُخَذ  ِليَاأْ يَْدُخْل  َول� 

ُخَذ  في الَحْقِل ُهَو فَلا يَْستَِدْر اإلى َخْلِفِه ِليَاأْ

 َويٌل ِللَحبالى َوالُمْرِضعاِت في 
ِلباَسُه. 17

َهَربُكم  يَكوَن  ِلئَّلا   َصّلوا 
18 ال�أيّاِم.  ِتْلَك 

في ِشتاٍء. 19 ِل�أنَُّه َسيَكوُن في ِتْلَك ال�أيّاِم 

ِل الَخليَقِة الَّتي  ضيٌق ما كاَن ِمْثلَُه ِمْن اأوَّ

 َولول� 
آَن وَلْن يَكوَن. 20 َخلََق اللُه َحّتى ال�

َخلَُص  َلما  ال�أيّاَم  ِتْلَك  َر  قَصَّ بَّ  الرَّ اأنَّ 

َر  قَصَّ الُمْختاريَن  اأْجِل  ِمْن  َولِكْن  َجَسٌد، 

اأَحٌد:  َلكُم  يُقْل  اإْن   حينَئٍذ 
21 ال�أيّاَم.  ِتْلَك 

‘ُهَوذا ُهنا ُهَو الَمسيُح’ اأو ‘ُهَوذا ُهناَك،’ 

قوا. 22 ِل�أنَُّه َسيَقوُم ُمَسحاُء كَِذٍب  فَلا تَُصدِّ

َوَعجائَب  اآياٍت  َويُْعطوَن  َواأنِْبياُء كَِذٍب 

اأيضاً.  الُمْختاريَن  اأْمكََن  اإْن  َويُِضّلوَن 

َعلى  يقوموْن  والاولاْد َت  اْبنو،  والاَب 
 ْوَت ْتكونوْن 

اَأبَّهاتْن ويَسلمووْن للَموْت. 13
َمْبغُوضيْن م الكْل لَخاطر اْسمي. َبْس اَأينا 

خْر هّواِ يْخَلْص. َل يْصبْر للاآِ

ذيَقة الّْگبيِرة

الَخراب  تَروْن َعلامة  لََمْن   »َبْس 
14

النّْجِسة، هاْك َل ْتَنّبا َعَليا نَبي دانياْل قايِمة 
َخلّي  ِفيو،  ْتكون  يسِير  مُو  َل  مُوَضْع  ف 
القاري يْفَهْم، هاك الَوْقْت َخلّي َهوْك لَنِّا ف 
 ْوهاْك َل يكوْن 

الياهوديِّة، يْهربوْن للّْجبِاْل؛ 15
َع الّْسطُوْح، لا يْنَزل ْولا يْدخْل َت ياخْذ 
 ْوَل يكون ف البستاْن، لا 

شي مْن َبيتو؛ 16
 َويل الَحبالِى 

يْرَجْع لََخْلفو َت ياخْذ لْبسو. 17
يسِيْر  لا   َصلَّوا 

18 الِايِّام!  َفوك  والمْرضعيْن 
َفوك  يسِيْر  َت  َل   مْن 

19 َهَرْبكْن ف شتِا؛ 
الِايِّام ذيَقة ما كّصاْر َكماَها مْن َيوْم َل َخَلق 
 ويكوْن 

ع ْولا َت يسِيْر. 20 اَلله الّدنْيِا دي للسَّ
ر َهوك الِايِّام، ما كاْن َت  مُو الرَّْب َل َقصَّ
َل  المْختاريْن  لَخاطر  َبْس  انْساْن.  يْخَلص 
الَوْقْت   هاك 

21 الِايِّاْم.  َهوك  ْر  َقصَّ اْختاْر، 
الَمسيْح’ يا  د: ‘ْكوا َهوْن واِ  َل قالْكن اَحَّ
 مْن َل َت 

‘ها َهونَْك واِ،’ لا ْتَسْدقوْن. 22
ْوَت  دّجِالين،  ْونَباية  گّذاِبين  يقوْم مَسحا 
َل  ويَضيعوْن،  ْوَعجايْب  َعلامات  يْعَطوْن 
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 فَاْحَذروا اأنْتُم. ها قَْد َسبَْقُت فَُقْلُت َلكُم 
23

كُلَّ َشيٍء.

الّضيِق  ذِلَك  بَْعَد  ال�أيّاِم  ِتْلَك   »في 
24

نوَرهُ.  يُْعطي  ل�  َوالَقَمُر  ْمُس  الشَّ َستُْظِلُم 

ماِء، َوقُّواُت   والكَواِكُب تَْسُقُط ِمَن السَّ
25

ابَْن  َسيََروَن   َوحينَئٍذ 
26 تَتََزْعَزُع.  ماِء  السَّ

ٍة َعظيَمٍة  نْساِن اآِتياً في الَغماِم َمَع قُوَّ ال�إ

َملائكَتَُه  َسيُْرِسُل   حينَئٍذ 
27 َمْجٍد.  وَمَع 

ِمْن  ياِح  الرِّ اأْربََعِة  ِمْن  ُمختاريِه  َويَْجَمُع 

ماِء. اأْقصاِء ال�أْرِض اإلى اأْقصاِء السَّ

 »ِمَن الّتينِة تََعلَّموا الَمثََل: َمتى ل�َن 
28

اأنَّ  تَْعلَموَن  اأوراقَها،  َواأْخَرَجْت  ُغْصنُها 

اأيضاً،  اأنْتُم   هكَذا 
29 قَُرَب.  قَْد  يَف  الصَّ

اْعلَموا  فَحينَئٍذ  تَصيُر،  هِذِه  َراأيتُم  َمتى 

اأقوُل  30 الَحقَّ  الباِب.  َعلى  قَريبٌة  اأنَّها 

تَكوَن  َحّتى  الجيُل  يَْعبُُر هذا  ل�  َلكُم: 

يَْعبُراِن  ماُء  َوالسَّ 31 ال�أْرُض  كلُّها.  هِذِه 

َوكَِلماتي ل� تَْعبُُر.

ِتْلَك  َوَعْن  اليَوِم  َعْن ذِلَك   »اأّما 
32

َملائكَُة  ل�  يَْعِرُف،  اأَحَد  فَلا  الّساَعِة 

33 ُانُْظروا!  آُب.  ال� اإلّ�  ال�بُْن  َول�  ماِء  السَّ

 وانْتْن ديروا 
َطَلْع بيدْن، حتّى المْختاريْن. 23

ْع قْلتولْكْن كْل شي. بالْكن. ْكوا م السَّ

الَمسيْح َت يْرَجْع يجي لَلاَْرْض

الّذيَقة،  َبعْد هاك  الِايِّاْم،  َفوك   »َبْس 
24

يْعطي  ما َت  والَقَمْر  ْتَعتّْم  ْمْس َت  الشَّ
ما،  السَّ تَقْع م   والّْنجوْم َت 

َضّويِتو، 25
 وهاك الَوْقْت 

تْتَزْرَزْع. 26 ما َت  ْوقّوات السَّ
َت يَرون اْبن الانْساْن جِايِي ف الّْغيوْم َمْع 
 وهاك الَوْقْت َت 

ة َعظيِمة ْوَمْع َمْجْد. 27 قوِّ
يْبَعْث َملايكتو ويلْم َهوْذ َل اْختارْن مْن اَأْرَبْع 
ما. ل السَّ َأوَّ ل الاَْرْض لا َقراني الّدنْيِا، مْن اَأوَّ

ْتَعلَّموا مْن سَجرة التّين

 »مْن سَجرة التّين ْتَعلَّموا َدْرْس: َوْقْت َل 
28

يْف  ْتليْن شيقانا ْوتْطَلْع اوراقا، تْعرفون الصَّ
َهوذ  اَأَريتن  َبْس  كذاِ،  زاِ   وانْتْن 

29 َقرَّب. 
يسِيرون، اْعرفوا ْقَريِبة يِا َع الباْب. 30 الَحّق 
اَقولْكْن مُو يْعبْر َهالجيْل هاْذ َل مُو َهوْذ كلّن 
ما والاَْرْض يْعبرون ْوَكلامي  يسِيروْن. 31 السَّ

مُو يْعبْر.

ْد مُو يْعرفو هاك الَيوْم اَحَّ

ْد   »َبْس َعلاك الَيوم ْوَعلاك الّساَعة، اَأحَّ
32

ما ْولا الابْن، اإلّا  مُو يْعرف ْولا َملايكة السَّ
 ديروا بالْكْن واْصَحوا ْوَصلَّوا مْن 

الاآْب. 33
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تَْعِرفوَن َمتى  ل�  ِل�أنَّكُم  َوَصّلوا  تَيَقَّظوا  ا 

َواأْعطى  َرُجٍل سافَر   ِمْثُل 
34 الَوْقُت.  ُهَو 

ُسْلطاناً ِلَعِبيَِدِه َوِلكلِّ واِحٍد َعَملَُه َواأوصى 

اإذاً  ظاً. 35 تَيَقَّظوا  ُمتَيَقِّ اأْن يَكوَن  البّواَب 

ِل�أنَّكُم ل� تَْعِرفوَن َمتى يَاأْتي َسيُِّد البَيِت، 

اأفي الَمساِء اأْم في ُمْنتََصِف اللَّيِل اأْم ِعْنَد 

تَي  باِح. 36 ِلئَّلا يَاأْ ِصياِح الّديِك اأْم في الصَّ

َلكُم،  اأقوُل   َوما 
37 ِنياماً.  فَيَِجَدكُم  بَْغتًَة 

ِلَجميِعكم اأقوُل: تَيَقَّظوا.«

 14
 َوبَْعَد يوَميِن كاَن ِفْصُح الَفطيِر، 

َوالكَتَبَُة  الكََهنَِة  ُرَؤساُء  َوكاَن 

يَْطلُبوَن كَيَف يُْمِسكونَُه ِبَمكٍْر َويَْقتُلونَُه. 

ِلئَّلا  العيِد  »َليَس في  يَقولوَن:   َوكانوا 
2

ُهَو   َوفيما 
3 ْعِب.«  الشَّ َشَغٌب في  يَكوَن 

ِسْمعان  بَيِت  َعْنيا، في  بَيِت  ُمتَِّكئ في 

ال�أبَْرِص، اأتَِت اْمَراأةٌ ِبقاروَرِة طيِب ناِرديٍن 

اأْصليٍّ كَثيِر الثَّمِن َوفَتََحْتها َوَسكَبَْت ما 

 َوكاَن اأُناٌس ِمَن 
فيها َعلى َراأِْس يَسوَع. 4

التَّلاميِذ قَِد اْمتََعضوا في اأنُْفِسِهم َوقالوا: 

كاَن  5 ِل�أنَُّه  الّطيِب؟  تَْبديُد هذا  كاَن  »ِلَم 
ديناٍر  ثَلاِثِمئََة  ِمْن  ِباأكْثََر  يُباَع  اأْن  يُْمِكُن 

يَؤنِّبونَها.  َوكانوا  ِللُفَقراِء.«  َويُْعطى 

تُؤذونَها؟  ِلماذا  »َدعوها!  يَسوُع:   فَقاَل 
6

كُلِّ  7 ِل�أنَُّه في  َعِملَْت لي.  َحَسناً  َعَملاً 

اأَرْدتُم  َوَمتى  َمَعكُم  فَُقراُء  َلكُم  َوْقٍت 

اْستََطْعتُم اأْن تَْصنَعوا َلُهم َحَسناً. َواأّما اأنا 

 ْوهاي 
34 الَوْقْت.  واِ  اَأيَمْت  تْعرفوْن  مُو  َل 

َكما َزلَِمة ْتَغرَّْب. َخلّى َبيتو، ْوَعطى لََعبيدو 
ْوَوّصى  منّْن شْغلو،  واِحْد  ْولكْل  سْلَطة، 
ناطُور الباْب َت يكوْن صاحي. 35 اْصَحوا 
َبقى، مْن َل مُو تْعرفوْن اَأيَمْت يجي صاحب 
الَبيْت، َمْسويِّة، والّا نّص الَليْل، والّا ْسياح 
الّديك، والّا صْبحيِّة، 36 ْبشاْن لا يْرَجْع َعلى 
 ْوشي َل لكْن اَأقوْل، 

َغْفِلة ويراكْن نِّياْم. 37
لَكلّْتكْن اَأقولْو: كونوا صاْحييْن.«

َفْصح 14  َيوَميْن كاْن َت يسِيْر   ْوَبعْد 
وْمَعْلمين  الَكَهَنة  وْگباريّة  الَفطِيْر. 
بالحيِلة  يْمسكوُه  يريدوْن  النّاموْس كان 
 ْوقالوا: »َبْس مُو ف العيد، ْبشاْن 

ْويْقتلوُه. 2
 ْوَوْقْت 

لا يسِيْر َبين النِّاْس قالِة ْوَقلابالْغ.« 3
َبيْت َعْنيا، مْنتكي َف  َل كاْن َيسُوْع َف 
َمَرة  وْحِدة  َجْت  الاَْبَرْص،  َسْمعان  َبيْت 
ْل غال  اَأوَّ نَوْع  نارديْن  َمعا شوشايْة عطْر 
َيسُوْع.  راْس  َعلى  ْوَصّبتا  ْوَفَتْحتا  ْكثير، 
انَْزَعجوا َف  التَّلاميذ  م  نِاْس  في   وكاْن 

4

هاْذ.؟  َهالعطْر  َدوهيْر  »لَيْش  ْوقالوا:  َقْلبن 
ثاَثميْة دينار  َباْكَثْر مْن  يْنباْع   كاْن مْمكْن 

5

ْوتْتَفرَّْق َع الَفقاراِ.« ْوكاْن يَخْزبلون الَمَرة 
6 َبْس َيسُوْع قاْل: »عيفووا! لَيْش تْزَعجووا؟ 

 مْن َل كْل َوْقْت 
َعَمل ْكَويّْس َسَوْت َمعي. 7

َرْدْتن  َل  َوايَمْت  َمْعكْن،  َفقاراِ  لْكْن  في 
اَنا  َبّس  ْكَويّْس.  َعَمل  َمعْن  ْتَسوْن  ْتتِيقون 
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 ذِلَك الَّذي 
فَلَْسُت في كُلِّ َوْقٍت ِعْنَدكُم. 8

َطيَّبَْت  اأْن  فََسبَقْت  َصنََعْتُه،  لهِذِه،  كاَن 

 َوالَحقَّ اأقوُل َلكُم: َحيثُما 
ْفِن ِجْسمي. 9 ِللدَّ

ْث  تُكَْرْز ِبشاَرتي هِذِه في كُلِّ العاَلِم يَُحدَّ

اأيضاً َعّما َصنََعْت هِذِه تَْذكاراً لها.«

ال�ثْني  اأَحُد   ، ْسَخْريوطيُّ ال�إ  َويَُهَوذا 
10

َعَشَر، َذَهَب اإلى ُرَؤساِء الكََهنَِة ِليَُسلَِّمهم 

فَِرحوا  َسِمَعوا  فَحيَن  ُهم  11 اأّما  يَسوَع. 

يَْطلُُب  فَكاَن  ًة،  ِفضَّ يُْعطوهُ  اأْن  َوَوَعدوا 

فُْرَصًة ِليَُسلَِّمُه.

فيِه  الَّذي  ِللَفطيِر  ِل  ال�أوَّ اليَوِم   َوفي 
12

تَلاميُذهُ:  َلُه  قاَل  الِفْصَح،  اليَهوُد  يَْذبَُح 

كَُل  ِلتَاأْ َلَك  َونُهيَِّئ  نَْذَهَب  اأْن  تُريُد  »اأيَن 
تَلاميِذِه  ِمْن  اثْنَيِن   َواأْرَسَل 

13 الِفْصَح؟« 

َوقاَل َلُهم: »اْذَهبا اإلى الَمدينَِة َوها َرُجٌل 

اْذَهبا  َسيُلاقيكُما.  حاِمٌل ِوعاَء ماٍء 

 َوَحيُث يَْدُخُل، قول� ِلَسيِِّد البَيِت: 
َوراَءهُ. 14

َمَع  الِفْصَح  فيِه  اآكُُل  الَّذي  الَمَحلُّ  ‘اأيَن 

كَبيَرةً  ِعليًَّة  يُريكُم   َوها 
15 تَلاميذي؟’ 

َلنا.«  اأِعّدوا  ُهناَك  َوُمهيَّاأةً.  َمْفروَشًة 

 َوَخَرَج ِتْلميذاهُ َواأتَيا اإلى الَمدينَِة َوَوَجدا 
16

َل كاْن   شي 
8 اَنا.  عْنْدكن  َوْقْت  مُو كْل 

لها َت ْتَسي هاي، َسَوت؛ ْوَسَلفاً َعطَّرْت 
َل  اَين  اَقولْكن   والَحّق 

9 فْن.  للدَّ َجَسدي 
انَْكرْز بْبشارتي هاي، َف كّل الّدنْيِا، َعلى 
ْبشاْن  يْنَحكى  َت  زاِ  َسَوت هاي  َل  شي 

يْبقالا تذكاْر!«

ياهوذا الخاين

الاْسَخْريوطي، واِحْد م   ْوياهوذا 
10

الَكَهَنة ْبشاْن  لَعْند ْگباريّة  الاْثناعْش، راْح 
َل سْمعوا،  َوْقْت   وهنِّا 

11 َيسُوْع.  يَسلّمْن 
ْوكاْن  ة.  يْعَطوُه فضَّ ْوَوَعدوا َت  َكيَّفوا، 

يَدّورلو َعلى فْرَصة شي َت يَسلّمو.

َعشات الفْصْح َمع التَّلاميْذ

ل اِيِّام الَفطِيْر َل ِفيو يْذَبحون الياهوْد   واأوَّ
12

نْرُوح  ْتريد  قالولو: »اَين  َتلاميذو  الفْصْح، 
 ْوَبَعث 

13 الفْصْح؟«  تاكل  َت  نَْحّضْر لك 
للَبَلد  »رُوحوا  ْوقالْلْن:  َتلاميذو  مْن  اْثَنيْن 
َجّرْة  َزلَِمة حِامْل  يْطَلْع ف وْچكْن  ْوَت 
 َوايْن َل َدَخْل، قولوا 

َمي، رُوحوا َخْلفو. 14
اَيْن  يقول:  ‘الّْمَعلّم  الَبيت:  َل صاحب 
َتلاميذي  َمْع  تاكْل  َل  مُوَضْع  أُوَدة  الا يِا 
 ْوَت يَوّريكْن علّيِّة ْگبيِرة َمْفروِشة 

الفْصْح؟’ 15
 وَطَلعوا 

16 لْنا.«  َحْضروا  َهونَْك  َرة.  وْمَحضَّ
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الِفْصَح.  َواأَعّدا  يَسوُع  َلُهما  قاَل  كَما 

ال�ثْني  َمَع  اأتى  الَمساُء،   َوحيَن صاَر 
17

 َوفيما ُهم ُمتَِّكئوَن يَاأْكُلوَن، قاَل 
َعَشَر. 18

يَسوُع: الَحقَّ اأقوُل َلكُم: »اإنَّ واِحداً ِمْنكُم 

 فَبََداأوا 
19 َسيَُسلُِّمني.«  ُهَو  يَاأْكُُل َمعي 

فَواِحداً:  َلُه واِحداً  َويَقولوَن  يَكْتَئبوَن 

ال�ثْني  ِمَن  َلُهم: »واِحٌد   فَقاَل 
»اأاأنا؟« 20

 َوابُْن 
َعَشَر يَْغِمُس َمعي في الَقْصَعِة. 21

َعْنُه.  َمكْتوٌب  ُهَو  كَما  ذاِهٌب  نْساِن  ال�إ

ُجِل الَّذي ِبيَِدِه يَُسلَُّم  َولِكِن الَويُل ِلذِلَك الرَّ

ُجِل َلو  نْساِن. كاَن َخيراً ِلذِلَك الرَّ ابُْن ال�إ

َلْم يوَلْد.«

اأَخَذ يَسوُع  يَاأْكُلوَن،   َوفيما ُهم 
22

َلُهم:  َوقاَل  َواأْعطاُهم  َوكََسَر  َوباَرَك  ُخْبزاً 

 َواأَخَذ كَاأْساً 
»ُخذوا. هذا ُهَو َجَسدي.« 23

ِمْنها  فََشِربوا  َواأْعطاُهم  َوباَرَك  َوَشكََر 

َدُم  ُهَو دمي،  »هذا  َلُهم:   َوقاَل 
24 كُلُُّهم. 

َعْن كَثيريَن.  يُْهَرُق  الَّذي  الَجديِد  الَعْهِد 

ِمْن  اأيضاً  اأْشَرَب  َلْن  اأقوُل َلكُم:  25 الَحقَّ 

ِنتاِج الكَْرَمِة َحّتى ذِلَك اليَوِم الَّذي اأْشَربُُه 

 َوَسبَّحوا 
26 اللِه.«  َملَكوِت  في  َجديداً 

يتوِن. َوَخَرجوا اإلى َجبَِل الزَّ

َلُهم يَسوُع: »َجميُعكم   َوقاَل 
27

ِل�أنَُّه  اللَّيلِة،  ِفيَّ في هِذِه  َستَُشكّوَن 

َتْلميَذينو ْوَجوا للَبَلْد، َواَروا َكما َل قالْلن، 
 ْولََمْن صارت الَمسا، 

روا الفْصْح. 17 ْوَحضَّ
 وهنِّا مْنتْكييْن ياْكلوْن، 

جا َمع اْثناعْشو. 18
مْنكْن  واِحْد  اَقولْكْن  »الَحّق  قال:  َيسُوْع 
 وهنِّا َبَدوا 

ياكْل َمعي هّواِ َت يَسلّْمني.« 19
يْتَمْرَمرون، ْوواِحْد واِحد يقولولو: »اأنا واِ؟« 
 قالْلْن: »واِحْد م الاْثناعْش واِ، يْغمْز لْقمتو 

20

حْن. 21 اْبن الانْساْن رايْح واِ  َمعي ف الصَّ
َكما َل انَْكَتْب َعَليو، َبْس َويلو هاْك َزلَِمْة 
َل بيدو يْتَسلَّم اْبن الانْساْن. اَأْحَسْنلو كاْن 

لَِمة يكون ما كاْن كْلولْد.« هاك الزَّ

َعشات الرَّْب

 وهنِّا ياْكلوْن، َيسُوْع اَأَخذ ْغَبيز، ْوبِاَرك، 
22

»خذوا. هذا  ْوقالْلْن:  ْوَعطاهن  ْوَكَسر، 
 َواَخْذ كاس، ْوَشَكر ْوبِاَرك، 

َجَسدي واِ.« 23
 ْوقالْلْن: 

24 منّو كلّْن،  ْوشْربوا  ْوَعطاهن، 
»هذا َدّمي واِ، َدمّ الَعهد الّْجديْد، َل يْسري 
لَخاطر ْكثيْر. 25 اَأقولْكْن الَحق: ما َبْق اَأشَرْب 
َل  الَيوْم  لاك  هاْذ دي  العنب  مْن َعصير 
اَلله.«  َمَلكوت  َف  ْجديْد  اْشَربو  َت  ِفيو 

يتوْن.  وَسبَّحوا ْوَطَلعوا َل َجَبل الزَّ
26

َيسُوْع يْتَنّبا بْطرْس َت ينكرو

َيسُوْع: »كلّْتكن ْتشكّوْن   ْوقالْلْن 
27

‘اَأْضَرب  واِ:  َمْكتوْب  َل  مْن  َهالَليِلة،  في 
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فَتَتََشتَُّت  الّراعي  ‘اأْضِرُب  َمكْتوٌب: 

اأْسِبُقكم  قُْمُت  َمتى   َولِكْن 
28 ِخرافُُه.’ 

»اإْن  بُْطُرُس:  َلُه   قاَل 
29 الَجليِل.«  اإلى 

َلُه يَسوُع:   قاَل 
فَاأنا ل�.« 30 كُلُُّهم َشكّوا 

هِذِه  اليَوَم في  اأنَْت  َلَك:  اأقوُل  »الَحقَّ 
تَيِن، ثَلاثاً  اللَّيلِة قَْبَل اأْن يَصيَح الّديُك َمرَّ

كاَن  اأَشدَّ  ِباإْصراٍر   َولِكنَُّه 
31 ستُْنِكُرني.« 

يَقوُل: »اإْن يَكُْن لَي اأْن اأموَت َمَعَك فَلَْن 

اأيضاً  كُلُُّهم  َوِمْثلَُه  َسيِّدي.«  يا  اأُنِْكَرَك 

قالوا.

 َواأتَوا اإلى َمكاٍن يُقاُل َلُه ِجْدسيماَن. 
32

َريثَما  ُهنا  ِلتَلاميِذِه: »اْجِلسوا  َوقاَل 

اأَُصّلي.«

َويوَحّنا  َويَْعقوَب  بُْطُرَس  َمَعُه   َواأَخَذ 
33

َلُهم:   َوقاَل 
َويَكْتَئُب. 34 يَْغتَمُّ  َوبََداأ 

ُهنا  ابَْقوا  الَموِت.  َحّتى  َحزينٌَة  »نَْفسي 
َعلى  َوَوقََع  قَليلاً  َم   َوتََقدَّ

35 َوتَيَقَّظوا.« 

ال�أْرِض، َوكاَن يَُصّلي ِلتَْعبَُر َعْنُه الّساَعُة 

 َوقاَل: »اآبا، اأبي، 
اإْن كاَن ِبالُمْستَطاِع. 36

هِذِه  َعّني  َعبِّْر  اأنَْت.  تَْستَطيُع  كُلَّ َشيٍء 

بَْل  اإرادتي،  ل�  لتكُْن  َولِكْن  الكَاأَْس. 

َوقاَل  ِنياماً  فََوَجَدهم   َواأتى 
37 اإراَدتَُك.« 

اأساَعًة  ِنْمَت.  ِسْمعاُن،  ِلبُْطُرَس: »يا 

َظ؟ 38 تَيَقَّظوا  واِحَدةً ما اْستََطْعَت اأْن تَتَيَقَّ

الّروُح  تَْجِربٍَة.  تَْدُخلوا في  ِلئَّلا  َوَصّلوا 

الّراعي، ويْتَفرَّقوْن خواِريفو.’ 28 َبْس َبعْد َل 
ليْل.« 29 َبْس بْطرْس  اقوْم، َت اْسبْقكْن للجَّ
مُو اشْك.«  اَنا  »َل كلّْن َشكّوا  قالْلو: 
30 َيسُوْع قالْلو: »الَحّق اَقوْل لك: الَيوْم، َف 

َهالَليِلة هاي، َقبْل َل يسِيح الّديْك َكْرَتيْن، 
بالاَْكَثْر  تْنكْرني.« 31 َبْس هّواِ  ثْة طْرْق َت 
َبقى عْنْد كْلمتو ْوقاْل: »حتّى َل لزْم اَأموْت 
ْوَكماُه كلّْن  َسّيدي!«  انْكرْك  مُو  َمعْك، 

نَفس الّشي قالوا.

َيسُوْع يَصلّي ف بستان َجدسيمان

ْوقاْل  َجْدسيمان،  اْسمو  لَبستان   ْوَجوا 
32

لََتلاميذو: »اْقَعدوا َهوْن َعلى َقْد ما اَأَصلّي.«

ْويوَحنّا،  ْوَيْعقوب  بْطرس  َمعو   ْوَوّدى 
33

يِا   ْوقالْلْن: »َحزيِنة 
ْويْتَمْرَمْر. 34 ْوَبدا يْحَزن 

نَْفسي دي للَموت. اْبَقوا َهوْن واْصَحوا.« 
 وراح ْشَويِّة لَْبعيد، ْوَوَقْع َع الاَْرض يَصلّي 

35

يسِيْر.  َهالّساَعة، َل كان  منّو  تْعبْر  َت 
َعلى كْل شي  قادْر  اَأبوي،  »اآبا،   ْوقاْل: 

36

اأنَْت. َبّعْد منّي َهالكاس، َبْس مُو شي َل 
 ْوجا اَأراهْن 

اريد اَنا، شي َل انَْت ْتريْد.« 37
نِّيام، ْوقاْل َل بْطرْس: »َشْمعوْن، نْمْت. ما 
تْقْت ساَعة وْحِدة تصحى؟ 38 اْصَحوا ْوَصلَّوا 
ْتريد  الّرُوح  َتْجِربِة.  تْدخلوْن َف  لا  ْبشاْن 
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، َولِكنَّ الَجَسَد َضعيٌف.«  يُريُد َوُمْستَِعدٌّ

الكَِلَمَة  َوقاَل  َوَصّلى  اأيضاً   َوَذَهَب 
39

 َواأتى اأيضاً فََوَجَدُهم اأيضاً ِنياماً 
نَْفَسها. 40

ِل�أنَّ ُعيونَهم كانَْت ثَقيلًَة َوما كانوا يَْعِرفوَن 

الثّاِلثَِة  ِة  ِللَمرَّ  َواأتى 
41 َلُه.  يَقولوَن  ماذا 

َواْستَريحوا!  آَن  ال� ِمَن  »ناموا  َلُهم:  َوقاَل 

يَُسلَُّم  َوها  الّساَعُة  َواأتَِت  النِّهايُة  َوَصلَِت 

 قوموا 
نْساِن في اأيدي الُخطاِة. 42 ابُْن ال�إ

ِلنَْذَهَب. ها قَْد َدنا ذِلَك الَّذي يَُسلُِّمني.«

اأتى يَُهَوذا  يَتَكَلَُّم   َوفيما ُهَو 
43

َوَمَعُه  َعَشَر  ال�ثْني  اأَحُد  ْسَخْريوطيُّ  ال�إ

كَثيروَن ِبُسيوٍف َوِعصيٍّ ِمْن عْنِد ُرَؤساِء 

 َواأْعطاُهم 
44 يوِخ.  َوالشُّ َوالكَتَبَِة  الكََهنَِة 

الَّذي  »ذِلَك  َوقاَل:  َعلاَمًة  الُمَسلُِّم  ذِلَك 

اأُقَبُِّل ُهَو ُهَو. اأْمِسكوهُ ِبِحْرٍص َوسوقوهُ.« 

 َوِللَوْقِت َدنا َوقاَل َلُه: »رابي، رابي.« 
45

ال�أيدي  َعلَيِه  اأْلَقوا   َوُهم 
وقبَّلَُه. 46

 َواإنَّ واِحداً ِمْن اأولئَك الِقياِم 
َواأْمَسكوهُ. 47

الكََهنَِة  َرئيِس  َعْبَد  َوَضَرَب  َسيفاً  اْستَلَّ 

َلُهم:  َوقاَل   فَاأجاَب يَسوُع 
اأُْذنَُه. 48 َوقََطَع 

ِبُسيوٍف  َخَرْجتُم  ُطُرٍق  قاِطِع  َعلى  نَُّه  »كَاأ
عْنَدكُم  يَوٍم   كُلَّ 

49 ِلتُْمِسكوني.  َوِبِعصيٍّ 

تُْمِسكوني.  َوَلْم  الَهيكَِل  اأَُعلُِّم في  كُْنُت 

هِذِه.«  الكُتُُب صاَرْت  تَِتمَّ  ِلكَي  َولِكْن 

َسْد َضعيْف.«  ة، َبّس الجَّ ْوحاْضَرة مْسَتعدِّ
قاْل.  الَكلاْم  ْونَفس  َصلّى،  راْح   ْورجْع 

39

َل  مْن  نِّيام  اَأراهْن  لْخ  ْوَكْرْة   ْورجْع جا، 
40

اَأيش  يْعرفون  َبْق  ْوما  َعينيين.  كثّْقلوا  كاْن 
 ْوجا ثالْث َكرَّة ْوقالْلْن: »ناموا م 

يقولولو. 41
ْخَرة ْوَجّت  آِ ْع لََبعْد واْرتاحوا. وصلت الا السَّ
يْتَسلَّْم ف  َت  الانْساْن  اْبن  ْكوا  الّساَعة. 
ْكوا  نْرُوح.  َت   قوموا 

42 الخاْطييْن.  ايَدين 
َقرَّْب هاْك َل يَسلّْمني.«

لََمْن َيسُوْع انَْمَسْك

َبعْد يْحكي، جا ياهوذا   وهّواِ 
43

الاْسَخْريوطي، واِحْد م الاْثناعش، ْوَشْعب 
ْكثيْر َمع ْسيوِفة ْوَخيَزراناْت مْن عْند ْگباريّة 
والّْشيُوَخة.  النّاموْس  وْمَعْلمين  الَكَهَنة 
َعلاِمة،  كْلَعطاهْن  َسلَّمو كاْن  َل   ْوهاْك 

44

اْمسكوُه  واِ،  هّواِ  ابوسو  َل  »هاْك  قالْلْن: 
َقرَّب   ْوَف ساعتا 

ْوسُوقوُه.« 45 ْكَويّس 
 وهنِّا َمّدوا 

ْوقالْلو: »ْمَعلّم ْمَعلّم.« ْوباسو. 46
َهوك  مْن   ْوواِحْد 

47 ْومْسكوُه.  َعَليو  ايَديْن 
ْگبير  َعْبد  ْوَضَرْب  َسيف  َسَحب  القايميْن 
قالْلْن:  َرْد  48 َيسُوْع  اْذنو.  ْوَقَطع  الَكَهَنة 
َطَلْعتْن  قطّاع طْرْق  َعلى  يكوْن  َل  »َكما 
 كْل 

49 تْمسكوني؟  َت  ْوَخيَزراناْت  بْسيوِفة 
ْوما  الَهيَكل  اَأَعلّم ف  عْنْدكْن كْنُت  َيوْم 
الَمْكتوْب ف  يتّم  ْبشان  َبّس  مسْكتنّي، 
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 َوكاَن 
51 َوَهَربوا.  تَلاميُذهُ  تََركَُه   حينَئٍذ 

50

ُغلاٌم اآِتياً َوراَءهُ ُمْشتَِملاً ِباإزاٍر َعلى ُعْرِيِه 

اأيديِهم  بَيَن  زاَر  ال�إ  فَتََرَك 
52 فَاأْمَسكوهُ. 

َوَهَرَب عاِرياً.

َرئيِس  قَيافا  اإلى   َوساقوا يَسوَع 
53

الكََهنَِة َواْجتََمَع َلَديِه كُلُّ ُرَؤساِء الكََهنَِة 

يوُخ. َوالكَتَبَُة َوالشُّ

54 اأّما ِسْمعاُن فَِمْن بَعيٍد كاَن اآِتياً َوراَءهُ 

َوكاَن  الكََهنَِة،  َرئيِس  داِر  داِخِل  َحّتى 

الّناِر.  ِعْنَد  يَْستَدِفُئ  الَخَدِم  َمَع  جاِلساً 

َمْجِلِسهم  َوكُلُّ  الكََهنَِة  ِكباُر   َوكاَن 
55

َوما  ليُميتوهُ  يَسوَع  ِضدَّ  َشهاَدةً  يَْطلُبوَن 

َوَجدوا. 56 ِل�أنَُّه اإْذ كاَن كَثيروَن يَْشَهدوَن 

 فَقاَم 
هُ، َلْم تَكُْن َشهاداتُهم ُمتَِّفَقًة. 57 ِضدَّ

 »نَْحُن 
58 َوقالوا:  اأُناٌس ُشهوُد زوٍر  َعلَيِه 

الَهيكََل  اأنُْقُض هذا  اأنا  يَقوُل:  َسِمْعناهُ 

اأبْني  اأيّاٍم  ثَلاثَِة  َوبَْعَد  ِباأيٍد  الَمْصنوَع 

 َول� 
ِبال�أيدي.« 59 َمْصنوٍع  َغيَر  اآَخَر 

 َوقاَم 
60 ُمتَِّفَقًة.  هكَذا كانَْت َشهادتُهم 

َرئيُس الكََهنَِة في الَوْسِط َوَساأَل يَسوَع: 

َك  ِضدَّ يَْشَهُد  ماذا  ِبَشيٍء؟  تُجيُب  »اأما 
 َولِكنَُّه كاَن ساِكتاً َوَلْم يُِجْبُه. 

هؤل�ِء؟« 61

َلُه اأيضاً َرئيُس الكََهنَة َوقاَل: »اأاأنَْت  َوَساأ

َلُه   فَقاَل 
62 الُمباَرِك؟«  ابُْن  الَمسيُح  ُهَو 

الَوْقْت   هاك 
50 الّْكتِاباْت صارْت هاي.« 

 وكاْن جِايِي َخْلفو 
َخلَّوُه َتلاميذو ْوَهَربوا. 51

َشّب ْمَلْفَلْف بْحراْم َعلى َجَسدو، مْسكوُه 
 قاْم َخلّى الّحراْم ف ايَديين ْوَهَرب ْمَشلَّْح.

52

َيسُوْع ف الَمحَكِمة

الَكَهَنة،  ْگبير  َقيافا  لَعْنْد  َيسُوْع  وا   َودَّ
53

واْجَتَمعوا عْندو كّل ْگباريّة الَكَهَنة وْمَعْلمين 
النّاموْس والّْشيُوَخة.

 وَشْمعوْن من ْبعيْد كاْن جِايِي َخْلفو دي 
54

َل جّواْت َحوش دار ْگبير الَكَهَنة، وقعْد َمع 
 وْگباريّة الَكَهَنة 

الخّداِميْن يْتَدفّا ْقبال النّاْر. 55
َشهاِدة  َعلى  يَدوروْن  ْوَمجلسْن كلّو كان 
 مْن 

ضْد َيسُوْع َت يَموتوُه، َبْس ما اَروا. 56
َل ْكثيْر كاْن يْشَهدوْن ضّدو، َبْس َشهاداتْن 
َعَليو   وقاموا 

57 َبْعضا.  َعلى  تْنطبْق  ما كاْن 
 »نْحنِا سمْعناُه يقوْل: 

ْشهود زُور، ْوقالوا: 58
َت اَخّرْب َهالَهيَكْل لَّواِ شْغل ايَدين ْوف َثّة 
 ولا 

اِيم َت اْبني َغيرو مُو شْغل ايَديْن.« 59
 قام 

كذاِ َشهادتْن كاْن تْنطبْق َعلى َبْعضا. 60
ْگبير الَكَهَنة ف النّص ْوَساَأْل َيسُوع ْوقاْل: 
»مُو ْترْد شي؟ اَأيْش يْشَهدوْن َعَليْك َهوْذ؟« 
61 َبْس هّواِ سِاكْت كان ْوشي ما َرْد. ْورجْع 

َساَألو ْگبير الَكَهَنة ْوقاْل: »اأنَْت واِ الَمسيح 
اْبن الّْمباَرْك؟« 62 َيسُوْع قالْلو: »اَأنا واِ. ْوَت 
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نْسان  ال�إ ابَْن  َوَستََروَن  ُهَو.  »اأنا  يَسوُع: 

َواآِتياً َعلى َغماِم  ِة  الُقوَّ يَميِن  جاِلساً َعْن 

 فََشقَّ َرئيُس الكََهنَِة قَميَصُه 
ماِء.« 63 السَّ

َوقاَل: »ِلماذا نَْحتاُج بَْعُد اإلى ُشهوٍد؟

 »ها ِمْن فَِمِه َسِمْعتُم التَّْجديَف. ماذا 
64

ُمْستَوِجٌب  نَُّه  باأ َجميُعُهم  فََحكََم  تََروَن؟« 

َعلَيِه  يَْتِفلوَن  اأُناٌس   َوبََداأ 
الَموَت. 65

َويَقولوَن:  َويَْلِطمونَُه  َوْجَهُه  َويُْخفوَن 

يَْضِربونَُه َعلى  الَخَدُم  َوكاَن  »تَنَبَّاأ!« 
فَكَّيِه.

باَحِة  ال�أْسَفِل في  بُْطُرُس في   َوفيما 
66

الّداِر، اأتَْت اإْحدى شابّاِت َرئيِس الكََهنَة، 

َلُه:  فيِه وقالْت  َونََظرْت  يَْستَْدِفُئ   راأتُْه 
67

»َواأنَْت اأيضاً َمَع يَسوَع الّناِصِريِّ كُْنَت.« 
اأْعِرُف ما  َوقاَل: »ل�  اأنْكََر   َولِكنَُّه 

68

ْهليِز،  تَقوليَن.« َوَخَرَج اإلى خاِرٍج، اإلى الدِّ

 َوراأتُْه اأيضاً ِتْلَك الّشابَُّة 
َوصاَح الّديُك. 69

َوبََداأْت تَقوُل ِللِقياِم: »َوهذا اأيضاً ِمْنُهْم.« 

 فَاأنْكََر اأيضاً. َوبَْعَد قَليٍل هؤل�ِء الِقياُم 
70

اأنَْت،  ِمْنُهْم  ا  »َحقًّ ِلبُْطُرَس:  قالوا  اأيضاً 

يُْشِبُه.«  َوكلاُمَك  اأيضاً  َجليليٌّ  ِل�أنََّك 

 فَبََداأَ يَْحِرُم َويَْحِلُف اأْن »ل� اأْعِرُف هذا 
71

 َوِللَوْقِت 
72 َعْنُه.«  تَقولوَن  الَّذي  ُجَل  الرَّ

ِة الثّاِنيَِة َوتََذكََّر ِسْمعاُن  صاَح الّديُك ِللَمرَّ

كَِلَمَة يَسوَع الَّتي قاَل َلُه: »قَْبَل اأْن يَصيَح 

تَّرون اْبن الانْساْن قِاعْد َعلى َيمين القْدَرة 
َريّس   قاْم 

63 ما!«  السَّ ْغيوم  َعلى  ْوجِايِي 
الَكَهَنة َشرَّْط َحويسو، ْوقاْل: »اَأيش ْشهوْد 

َبقى يريد لْنا؟
اَأيْش  الكفْر.  ثّمو سمْعتن  مْن   »هاي 

64

ْوقالوا:  َعَليو  الكل َحَكموا  رايكن؟« 
يْبزقوْن  نِاْس   وَبَدوا 

65 الَموْت.«  »يْسَتحّق 
ويقولون  ْويْضربوُه،  وّچو  ويَغطَّوْن  َعَليو، 
»ْتَنّبا!« والحّراْس كاْن يْضربوُه َعلى َفكّو.

بْطرْس نََكر َيسُوْع

 وَشْمعوْن َتْحْت َف َحوش الَبيْت، َجْت 
66

 َواَرتو يْتَدفّا. 
وْحِدة خّداِِمة لَْگبير الَكَهَنة، 67

َيسُوع  َمْع  زاِ  »وانَْت  ْوقالْتلو:  ِفيو  َطلَّعْت 
النّاصري كْنْت!« 68 َبْس هّواِ نََكر ْوقاْل: »مُو 
هليز،  اْعرْف اَأيش ْتقولين!« ْوَطَلْع لََبّرا، للدَّ
اََرتو هاك   ْورْجعْت 

الّديْك. 69 ْوساح 
َهونَْك:  للقايميْن  ْتقوْل  ْوَبَدت  الخّداِِمة، 
ْوَبْعد  نََكر.  َرْد   وهّواِ 

70 واِ!«  منّْن  زاِ  »هاْذ 
لبْطرْس:  قالوا  زاِ  َهونَْك  القايميْن  ْشَويِّة، 
»َحق ْوَيقيْن منّن انَْت، مْن َل َجليلي اأنَْت 
ل  زاِ، ْوَحكيْك يْشَبْه«. 71 َبْس هّواِ َبدا يْتَنعَّ
َل  لَِمة  َهالزَّ اْعرْف  »مُو  ويقوْل:  ْويْحلْف 
 ْوَف ساعتا ساح الّديْك 

ْتقولوْن َعَليو.« 72
َكْرْة لخ. ْوجا لَباْل َشْمعوْن كْلِمة َل قالْلو 
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فَبََداأَ  َستُْنِكُرني.«  ثَلاثاً  تَيِن،  َمرَّ الّديُك 

يْبكي.

 15
باِح تَشاَوَر ِكباُر   َوِللَوْقِت في الصَّ

يوِخ َوَمَع الكَتَبَِة  الكََهنَِة َمَع الشُّ

َوَمَع كُلِّ الَمجِلِس َواأوثَقوا يَسوَع َوساقوهُ 

َلُه بيلاُطُس:   َوَساأ
َوَسلَّموهُ اإلى بيلاُطَس. 2

َوقاَل  فَاأجاَب  اليَهوِد؟«  َمِلُك  ُهَو  »اأاأنَْت 
الكََهنَة  ِكباُر   َوكاَن 

3 قُْلَت.«  »اأنَْت  َلُه: 

اأيضاً  َلُه   فََساأ
ِبتَُهٍم كَثيَرٍة. 4 يَتَِّهمونَُه 

كَْم  انُْظْر  ِبَشيٍء؟  تُجيُب  »اأما  بيلاُطُس: 

 َولِكنَّ يَسوَع َلْم يُْعِط 
ك!« 5 يَْشَهدوَن ِضدَّ

َب بيلاُطُس. اأيَّ َجواٍب، َحّتى تََعجَّ

يُْطِلَق  اأْن  كُلِّ عيٍد  في  ُمَعتاداً   َوكاَن 
6

 َوكاَن 
7 َساألوا.  اأيَّ َسجيٍن  َلُهم َسجيناً، 

َة واِحٌد يُْدعى بارابا، كاَن َسجيناً َمَع  ثَمَّ

فََعلِة ِعْصياٍن قاموا ِبَقْتٍل في الِعْصياِن. 

ْعُب َوبََداأوا يَْساألوَن اأْن يَْصنََع   َوَصَرَخ الشَّ
8

َلُهم ما اْعتاَد َعلَيِه.

َوقاَل: »اأتُريدوَن  بيلاُطُس   فَاأجاَب 
9

اليَهوِد؟« 10 ِل�أنَّ  َمِلَك  َلكُم  اأُْطِلَق  اأْن 

الكََهنَة  ِكباَر  اأنَّ  َعِلَم  قَْد  بيلاُطُس كاَن 

َحَسداً َسلَّموهُ.

َثْة  َيسُوْع: »َقبْل َل يسِيح الّديْك َكْرَتيْن، 
طْرْق َت تْنكْرني.« ْوَبدا يْبكي.

َوْقْت َل َسلَّمو َيسُوْع لَبيلاُطْس

ْگباريّة 15  الّصبح،  َصبَّح  َل  ْل   َواوَّ
الّْشيُوَخة  اْشتاروا ف  الَكَهَنة 
دوا  وْمَعْلمين النّاموْس ْوكّل الَمجلس، ْوَشدَّ
 وَساَألو 

2 لَبيلاُطْس.  ْوَسلَّموُه  َيسُوع وساقوُه 
الياهوْد؟«  َملك  واِ  »اأنَْت  قالْلو:  بيلاُطْس 
 وْگباريّة 

3 قْلْت.«  »اأنَْت  ْوقالْلو:  َرّد  ْوهّواِ 
4 بيلاُطْس  تَهْم.  ْكثيْر  يْتهموُه  الَكَهَنة كاْن 
رجْع َساَألو ْوقالْلو: »مُو ْترْد شي؟ َطلّع اَْشَقْد 
يْشَهدوْن ضّدْك!« 5 َبْس َيسُوْع َجواْب ما 
ْب بيلاُطْس ِفيو. َعطى، دي لََمْن َبقى يْتَعجَّ

الحكْم بالَموت َعلى َيسُوْع

ْد كان يَفلّْتلْن ف كْل عيْد َمْحبوْس   وْمَعوَّ
6

واِحْد   وكاْن في 
7 َطَلبوا.  َل  اَأينا  واِحْد، 

اْسمو بارابا، َمْحبوْس كاْن َمْع نِاس َسَووا 
ْعْب، ْوَبَدوا   وساحوا الشَّ

َقوَغة وَقَتلوا نِاْس. 8
د  ْمَعوَّ َكما َل كان  يَسيلْن  يْطلبوْن َت 

يَسيلْن.
اَأَفلّت  »ْتريدوْن  ْوقالْلن:  َرّد  9 بيلاُطْس 

 مْن َل كاْن يْعرْف 
لْكْن َملك الياهوْد؟« 10

بيلاُطْس مْن َحَسدن ْگباريّة الَكَهَنة َسلَّموُه.
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ضوا  َحرَّ ِبال�أكْثَِر  الكََهنَة  ِكباَر   َولِكنَّ 
11

 فَاأجاَب 
12 بارابا.  َلُهم  يُطِلَق  اأْن  الُجموَع 

تُريدوَن  »فَماذا  َوقاَل:  }اأيضاً{  بيلاُطُس 

َمِلَك  تَْدعونَه  الَّذي  ِبهذا  اأْفَعَل  اأْن  اإذاً 

 فََصَرخوا اأيضاً: »اْصِلْبُه!«
اليَهوِد.« 13

 فَقاَل َلُهم بيلاُطُس: »فَاأيَّ َشرٍّ َصنََع؟« 
14

َولِكنَّهم اْزدادوا ُصراخاً: »اْصلْبُه!«

ُمراداً  يَْصنََع  اأْن  بيلاُطُس   فَاأراَد 
15

َلُهم  َوَسلََّم  بارابا  َلُهم  فَاأْطلََق  ِللُجموِع 

يَسوَع َمْجلوداً ِليُْصلََب.

 َوالَعْسكَُر ساقوهُ اإلى داِخِل الّداِر، داِر 
16

 َواأْلبَسوهُ 
17 الكَتيبَِة.  كُلَّ  َوَدعوا  الِول�يَِة 

اإكْليَل  َلُه  َوَضَفروا وَوَضعوا  اأُْرُجواناً 

»َسلاٌم  قائليَن:  يَُحّيونَُه   َوبََداأوا 
18 َشوٍك. 

 َوكانوا يَْضِربونَُه َعلى 
يا َمِلَك اليَهوِد.« 19

َراأِْسِه ِبَقَصبٍَة َويَْتِفلوَن في َوْجِهِه َويَْركَعوَن 

 َوحيَن 
َلُه. 20 َويَْسُجدوَن  ُركَِبِهم  َعلى 

اْستَْهَزاأوا ِبِه نََزعوا َعْنُه ال�أُْرُجواَن َواأْلبَسوهُ 

ِثيابَُه َواأْخَرجوهُ ِليَْصِلبوهُ.

القوريني  ِسْمعاَن  روا عاِبراً،   َوَسخَّ
21

اأبا  ِمَن الَحْقِل،  اآِتياً  الَّذي كاَن 

َصليبَُه.  ِليَْحِمَل  َوروفوَس  اأَلكَْسْنَدروَس 

يَهيجوْن  َبقى  اأْكَثْر  الَكَهَنة  ْگباريّة  11 َبّس 

بارابا.  يَفلّْتلْن  َت  يْطلبوْن  َت  النِّاْس  لَّمة 
12 بيلاُطْس رجْع قالْلْن: »َبقى اَأيْش ْتريدوْن 

 وهنِّا 
اَأَسي لاْذ َل ْتقولولو َملك الياهوْد؟« 13

َكْرة لْخ ساحوا: »اْصلبو!«
14 بيلاُطْس قالْلْن: »اَأيْش َشْر َسوى؟« َبْس 

هنِّا اأْكَثْر َبقى يْزَعقون يسِيحون: »اْصلبو!«
ْعْب، قاْم َفلَّْتلْن  15 بيلاُطْس راد يَرّضي الشَّ

َت  ْتَقْرَپْچ،  َل  َبعْد  َيسُوْع،  ْوَسلَّمْن  بارابا 
يْنصلْب.

الَعْسَكْر يْتَمهَزوْن َف َيسُوْع

دار  َحوْش  َل  وُه  ْوَودَّ الَعْسَكر   وساقوُه 
16

 ْولَبَّسوُه 
17 ريِّة.  السَّ ْوساحوا كّل  الحكوِمة، 

اأْرجوان، ْوَضَفروا َحطّولو َعلى راسو اْكليْل 
ويقولوْن  َسلاْم  يْضربولو   وَبَدوا 

18 َشوْك. 
 ْوكاْن يْضربوُه 

»َسلاْم يا َملك الياهوْد!« 19
ْويْبزقوْن ف  َقَصب،  راسو ف عوْد  َعلى 
ْويْسجدولو.  رَكبن  َعلى  ْويْرَكعوْن  وّچو 
أْرجوان  الا َشلَّحوُه  ِفيو،  ْتَمْهَزوا  َل   ْوَبعْد 

20

ْولَبَّسوُه َحويسو ْوطِالَعوُه َت يْصلبوُه.

ليْب َيسُوْع َع الصَّ

القيَرواني،  َشْمعوْن  فايْت،   واِحْد كاْن 
21

َل كاْن جِايِي م الّضِيَعة، اَأبو اَأليكسانَْدرُوس 
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اْسُم  َوهذا  اإلى گوگوْلثا،  ِبِه   َواأتَوا 
22

 َواأْعَطوهُ 
23 الُجْمُجَمُة.  تَْفسيُرهُ  َموِضٍع 

َلْم  َولِكنَُّه  ِبُمرٌّ  َمْمزوَجًة  َخْمراً  ِليَْشَرَب 

ِثيابَُه  اْقتََسموا   َوحيَن َصلبوهُ 
24 ُخْذ.  يَاأْ

َواأْلقوا َعلَيها قُْرعًة ماذا يَاأُخُذ كُلُّ واِحٍد. 

الثّاِلثَُة حيَن  ِهَي  الّساَعُة   َوكانَِت 
25

ِكتابٍَة  َموِتِه في  ِعلَُّة   َوكانَْت 
26 َصلبوهُ. 

اليَهوِد.«  َمِلُك  ُهَو  »هذا  ال�أعلى:  اإلى 

ُرِق،   َوَصلبوا َمَعُه اثْنَيِن ِمْن قُّطاِع الطُّ
27

يَساِرِه.  َعْن  يَميِنِه وواِحداً  َعْن  واِحداً 

اأثََمٍة  قاَل: »َمَع  الَّذي  الِكتاُب   َوتمَّ 
28

اأيضاً  يَْعبُروَن   َوالَّذين كانوا 
29 ُحِسَب.« 

ُرؤوَسُهْم  َويَُهّزوَن  َعلَيِه  فوَن  يَُجدِّ كانوا 

َوبانيِه  الَهيكَِل  ناِقَض  يا  »اآِه  َويَقولوَن: 

َعِن  َوانِْزْل  نَْفَسَك  30 نَجِّ  اأيّاٍم.  ثَلاثَِة  في 

ليِب.« الصَّ

الكََهنَِة كانوا  ِكباُر  اأيضاً   َوهكَذا 
31

َوالكَتَبَُة  آَخِر،  ال� َمَع  اأَحُدُهم  يَْضَحكوَن 

َمِلُك   »ِليَْنِزِل الَمسيُح 
َويَقولوَن: 32

ليِب ِلنَرى َونؤِمَن ِبِه.«  اإْسرائيَل َعِن الصَّ

َوالَمْصلوباِن َمَعُه اأيضاً كانَا يَُعيِّراِنِه.

 َوفي الّساَعِة الّساِدَسِة صاَرْت ُظْلَمٌة 
33

َعلى ال�أْرِض كُلِّها َحّتى الّساَعِة الّتاِسَعِة. 

 ْوجابوُه 
22 َصليبو.  يْحمْل  ْورُوفُوس، َت 

َمْعناتو جْمجِمة،  مُوَضْع  اسْم  للّجلجِلة، 
ْبمْر،  َمْخلُوط  َخمْر  يْشَرْب  َت   وَعَطوُه 

23

موا  َقسَّ َصَلبوُه،  َل   وَوْقْت 
24 اَخْذ.  ما  َبْس 

يَروْن كْل  َت  قْرَعة  َعَليْن  ْوَكّبوا  َحويسو، 
ثاثِة   وكانْت ساَعة 

25 يْطَلْعلو.  اَأيْش  واِحْد 
َعلى   وَمْكتوْب كاْن 

26 َصَلبوُه.  َل  َوْقْت 
لُوْح َسَبْب َموتو: »هذا واِ َملك الياهوْد.« 
واِحْد  قطِّاعيْن طْرْق،  اْثَنيْن  َمعو   وَصَلبوا 

27

 وَتّم الّْكتِاْب 
مْن َيمينو ْوواِحْد مْن شمالو. 28

المْذنبيْن.«  َمع  يقوْل: »وانَْحَسْب  َل 
ويهّزوْن  ِفيو،  يْكفروْن  كاْن  زاِ   والفايتيْن 

29

َل َت  اأنَْت هاْذ  »اَأيَوه!  ويقولوْن  روسْن 
 َخلّص 

يَخّرب الَهيَكْل ويَعّمرو َف َثّة اِيم! 30
ليْب؟« نَْفسْك وانَْزْل مْن َع الصَّ

 ْوكذاِ زاِ ْگباريّة الَكَهَنة وْمَعْلمين النّاموْس 
31

ويقولوْن  اللاْخ  َمع  واِحْد  يْذَحكوْن  كاْن 
يَخلّْص.  يتِيق  مُو  ْونَْفسو  َغيرو،  »َخلَّْص 
ْع   َخلّي الَمسيْح، َملك اْسرائيْل، يْنَزل السَّ

32

ليْب، َت نّرى ونْاآمْن ِفيو!« ْوَهوْك َل  م الصَّ
كانوا َمْصلُوبين َمعو زاِ، كان يهينوُه.

َموت َيسُوْع

عْتِمة   ْولََمْن صارْت ساَعة ستِّة، صاْر 
33

تْسَعة.  َل ساَعة  الاَْرْض دي  َعلى كّل 
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يَسوُع  َصَرَخ  الّتاِسَعِة  الّساَعِة   َوفي 
34

ِلماذا  اإيْل!  »اإيْل!  َوقاَل:  ِبَصوٍت عاٍل 

اأولئَك  ِمْن  َسِمعوا   َوالَّذيَن 
35 تركْتَني؟« 

 َوَركََض واِحٌد 
الِقياِم قالوا: يْدعو اإيلّيا. 36

َوَملاأ اإْسَفْنَجًة َخّلاً َوثَبَّتَها ِبَقَصبٍَة ِليَْسِقيَِه، 

َوقالوا: »َدعوا نَرى اإْن كاَن اإيلّيا سيَاأْتي 

َويُنِزُلُه.«

 َوَصَرَخ يَسوُع ِبَصوٍت عاٍل َوانَْقضى. 
37

 َوانَْشقَّ ِحجاُب باِب الَهيكَِل اإلى اثْنَيِن 
38

 َوحيَن َراأى 
ِمَن ال�أْعلى َحّتى ال�أْسَفِل. 39

اأنَّه  ِعْنَدهُ  قائماً  الَّذي كاَن  الِمئِة  قائُد 

ا كاَن  »َحقًّ قاَل:  َوانَْقضى،  َصَرَخ  هكَذا 

ُجُل ابَْن اللِه.« هذا الرَّ

 َوكانَْت اأيضاً ِنساٌء يَْنُظْرَن ِمْن بَعيٍد، 
40

غيِر  مُّ يَْعقوَب الصَّ
َمْريَُم الَمْجَدِليَُّة َوَمْريَُم اأ

كُنَّ  اللَّواتي  41 اأولئَك  َوشالوُم.  ويوسي 

يَْتبَْعنَُه اإْذ كاَن في الَجليِل َويَْخِدْمنَُه واأَُخُر 

كَثيراٌت كُنَّ قَْد َصِعْدَن َمَعُه اإلى اأوُرَشليَم.

ُهَو  الَّذي  التَّْهِيئَِة   َوحيَن صاَر َمساُء 
42

ِمَن  الَّذي  يوُسُف  43 اأتى  ْبِت،  السَّ قَْبَل 

الّرامِة، َوقوٌر ، ُعْضٌو في الَمجِلِس، َوُهَو 

اأيضاً كاَن يَْنتَِظُر َملَكوَت اللِه. َوتَجاسَر 

َلُه َجَسَد يَسوَع.  َوَدَخَل اإلى بيلاُطَس َوَساأ

 وساَعة تْسَعة، َيسُوْع ساْح َصوْت عِالي 
34

ْوقاْل: »اإيل، اإيل، لَّما َشَبقتاني؟« )يْعنِي: 
مْن   ْونِاْس 

35 عْفْتني.(  لَيْش  اإلهي!  اإلهي! 
يقولوْن:  َل سْمعوا، كان  القايميْن  َهوك 
ْوَربَّص  واِحْد،   وعدي 

36 يسِيْح.«  »لِايِلّيا 
اْسفْنِجة ف الَخل ْوَشّدا َف عوْد َقَصْب َت 
َت  َحقا  نّرى:  َت  »َخلَّوا  ْوقالوا:  يَشّربو، 

يّجي ايِلّيا يَنّزلو؟«
ْوَسلَّما.  َيسُوْع َصوْت عِالي   وساْح 

37

يْن مْن فُوْق   وانَْشْق ستْر باب الَهيَكْل نصَّ
38

 َوْقْت َل ارى قايد الَعْسَكْر 
دي َل َتْحْت. 39

َل كاْن قايْم عْندو اأْشَوْن ساح ْوَسلَّما، قاْل: 
»َحّق الَيقيْن، َهالانْساْن اْبن اَلله كاْن.«

 ْوكاْن في نْسواْن زاِ من ْبعيد يَروْن، َمْرَيْم 
40

الَمْجَدليِّة ْوَمْرَيْم اأم َيْعقوب الّْزَغّير ْويوسي، 
 َهوْك َل كاْن يْتَبعوُه، ْوهّواِ ف 

ْوسالوِمة، 41
ليل، ْويْخدموُه، وْكثيْر نْسواْن َغيرْن كاْن  الجَّ

كطََّلعوا َمعو للقْدْس.

َدفن َيسُوْع

َوْقْت  الّجمَعة  َمْسويّة  َل صارْت   َوْقْت 
42

 جا يوسْف، هاْك َل 
ْبْت، 43 الَحّضيْر لَيْلة السَّ

م الّراِمة، ْوكاْن واِحْد م الّگباريِّة عضو ف 
الَمجلس، ْوهّواِ زاِ كاْن يْنطْر َمَلكوت اَلله، 
وْتجاَسر ْوَدَخْل َعلى بيلاُطس ْوَطَلْب َجَسْد 
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َوَدعا  قَْد ماَت.  اأنَُّه  بيلاُطُس   فُُدِهَش 
44

»اأِمْن زماٍن ماَت؟«  َلُه:  َوَساأ الِمئِة  قائَد 

َجَسَدهُ.  يوُسَف  اأْعطى   َوحيَن عِلَم، 
45

ِبِه  ُه  َوَلفَّ َواأنَْزَلُه  كَّتانا  يوُسُف   َواْشتَرى 
46

َصْخٍر  في  َمْنقوراً  كاَن  قَْبٍر  َوَوَضَعُه في 

 َوَمْريَُم 
َعلى باِب الَقْبِر. 47 َوَدْحَرَج َحَجراً 

مُّ يوسي َراأتا اأيَن ُوِضَع.
الَمْجَدِليَُّة َوَمْريَُم اأ

 16
َمْريَُم  ْبُت،   َوحيَن َعبََر السَّ

يَْعقوَب  مُّ 
اأ َوَمْريَُم  الَمْجَدِليَُّة 

تيَن َويَْدُهنَُّه. َوشالوُم اْشتََريَن ُطيوباً ِليَاأْ

ِل ال�أُْسبوِع اأتَيَن اإلى الَقْبِر   َوفي فَْجِر اأوَّ
2

يَُقْلَن في   َوكُنَّ 
3 ْمُس.  الشَّ اأْشَرقَِت  وقْد 

: »َمْن يَُدْحِرُج َلنا الَحَجَر َعْن باِب  اأنُْفِسِهنَّ

 َونََظْرَن فََراأيَن الَحَجَر ُمَدْحَرجاً، 
الَقْبِر؟« 4

 َوَدَخْلَن اإلى الَقْبِر 
ا. 5 ِل�أنَُّه كاَن كَبيراً ِجدًّ

َوَراأيَن شابًّا جاِلساً َعِن اليَميِن ل�ِبساً ُحّلًة 

: »ل� تََخْفَن.   فَقاَل َلُهنَّ
بَيضاَء َوُذِهْلَن. 6

يَسوَع الّناصريَّ اأنْتُنَّ تَْطلُْبَن، ذاَك الَّذي 

ُهنا. ها  ُهَو  َليَس  قاَم.  قَْد  اإنَُّه  ُصِلَب. 

7 لِكِن  َموضوعاً.  كاَن  َحيُث  الَمكاُن  ُهَو 

ُهَو  َوِلبُْطُرَس: ‘ها  ِلتَلاميِذِه  َوقُْلَن  اْذَهْبَن 

كَما  تََرونَُه  ُهناَك  الَجليِل.  اإلى  يَْسِبُقكُم 

َل صاْرلو  اْفَتَكْر  ْتَحيَّر  44 بيلاُطس  َيسُوْع. 
َزماْن ماْت. ْوساْح قايد الميِّة واْسَتْخَبْر منّو 
َل   َوْقْت 

45 ماْت.  َوْقْت  َقبْل  َل  يْعرْف  َت 
 واْشَترى 

46 لَيوسْف.  َجَسدو  َعطى  َعَرْف، 
لو ْولَّفو ِفيو، ْوَحطّو َف َقبْر  يوسْف كتّان ْونَزَّ
َمنقُوْر ف مُوَضْع مْن َحَجر، ْوَدعَبْل كاْف 
 َمْرَيم الَمْجَدليِّة ْوَمْرَيْم اأْم 

َعلى باب الَقبْر. 47
يوسي اَأَروا اَين انَْحْط.

قيِامة َيسُوْع

َمْرَيم 16  ْبْت،   لََمْن خلص السَّ
َيْعقوب  اأْم  ْوَمْرَيْم  الَمْجَدليِّة، 
يَجوْن  اْشَتروا ْعطوراْت َت  ْوسالوِمة، 

يْدَهنوُه.
د، َجوا للَقبْر   ْومْن وّچ الّصبح نْهار الاحَّ

2

يقولوْن َف   وكان 
3 ْمْس.  الشَّ ْطلُوع  َوْقت 

َقْلبْن: »مْن َت يَدْعبل لْنا الكاف مْن َعلى 
اَأَروا ْمَدْعَبْل واِ هاك   وَطلَّْعوا 

باب الَقبْر«. 4
 ْوَدَخلوا 

ْگبيْر كاْن. 5 ْكثير  الكاْف، مْن َل 
لِابْس  الَيميْن،  م  قِاعْد  َشْب  َواَروا  للَقبْر، 
قالْلْن:  هّواِ  6 َبْس  بوا.  وْتَعجَّ اَْبَيْض،  لْبس 
»لا ْتخافوْن، َيسُوع النّاصري انْتن ْتريدوْن، 
واِ. هاي  َهوْن  مُو  قاْم،  انَْصَلْب،  َل  هاْك 
مُوَضْع َل كاْن َمْحطُوْط. 7 َبلِى رُوحوا قولوا 
َقبلكْن  واِ  رايْح  ‘ْكوا  ولبْطرس:  لََتلاميذو 
ليْل، َهونَْك َت تَّروُه، َكما َل قالْكْن.’ «  للجَّ
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 َوحيَن َسِمْعَن َهَربَْن َوَخَرْجَن 
قاَل َلكُم.’ « 8

ِمَن الَقْبِر فََقِد اْعتَراُهنَّ ُذهوٌل َوَرْجَفٌة، َوَلْم 

يُقْلَن ِل�أَحٍد َشيئاً ِل�أنَّهنَّ كُنَّ خائفاٍت.

َوتَراءى  قاَم  ال�أُْسبوِع  ِل  اأوَّ فَْجِر   َوفي 
9

اأْخَرَج  الَّتي  ِتْلَك  الَمْجَدِليَِّة،  ِلَمْريََم  ل�ً  اأوَّ

َذَهبَْت   َوِهَي 
َسْبَعَة َشياطيَن. 10 ِمْنها 

الَّذيَن  َمَعُه  كانوا  الَّذيَن  اأولئَك  َرْت  َوبَشَّ

 َوُهم حيَن 
َويَْبكوَن. 11 كانوا َحزانى 

 »، َسِمعوُهنَّ يُقْلَن: »اإنَّه َحيٌّ َوتَراءى َلُهنَّ

. قوُهنَّ َلْم يَُصدِّ

12 بَْعَد هِذِه ال�أُموِر تَراءى ِل�ثْنَيِن ِمْنُهْم 

يَْمِشياِن ذاهبَيِن  ُهما  اأُْخرى فيما  ِبصورٍة 

ِللبَِقيَِّة،  َوقال�  َذَهبا   َوُهما 
13 الَقْريَِة.  اإلى 

قوا. َول� هَذيِن َصدَّ

َوُهم  َعَشَر  ِللاأَحَد  تَراءى   َواأَخيراً 
14

اإيماِنهم  ِلَعَدِم  َوبَكَّتَُهم  ِللطَّعاِم  ُمتَِّكئوَن 

قوا اأولئَك  َوَغلاَظِة قُلوِبهم ِل�أنَُّهم َلْم يَُصدِّ

 َوقاَل َلُهم: »اْذَهبوا 
الَّذيَن َراأوهُ قَْد قاَم. 15

ِبِبشاَرتي في  َواكِْرزوا  كُلِِّه  العاَلِم  اإلى 

َويَْعتَِمْد  يُْؤِمُن  َمْن   كُلُّ 
16 الَخليَقِة.  كُلِّ 

َعلَيِه.  يُْحكَْم  يُْؤِمُن  ل�  َوَمْن  يَْخلُُص، 

تَْتبَُعُهم:  آياُت  ال� هِذِه  يُْؤِمنوَن   َوالَّذيَن 
17

 َوْقْت َل سْمعوا، َهَربوا ْوَطَلعوا م الَقبر، مْن 
8

َل مسكْن َعَجب ْوَرْجِفة. ْولانْساْن ما قالوا، 
مْن َل خايفيْن كانوا.

َيسُوْع يْظَهر لََمْرَيْم الَمْجَدليِّة

ْل شي  اَأوَّ ْوَظَهْر  قام،  د  الاحَّ َيوم   وَفجْر 
9

لََمْرَيم الَمْجَدليِّة، هاْك َل كاْن كطِّالَع منّا 
لَوْك  رْت   وهيِّ راحْت َبشَّ

َسبْع َشياطيْن. 10
ْويْبَكوْن.  َحزانِى  َل كانوا  َمعو،  َل كانوا 
 ْوَوْقْت َل سْمعوا النْسوان يقولوْن »َطّيْب 

11

قووْن. واِ ْوَظَهْرلْن،« ما َسدَّ

َيسُوْع يْظَهر لاْثَنيْن مْن َتلاميذو

 ْوَبْعدا َظَهْر َيسُوْع لاْثَنيْن منّْن َغيْر شكْل، 
12

 وهنِّا 
لََمْن كانوا مِاشيين ورايحين لَضِيَعة، 13

قوا. رْجعوا قالوا للباقي، َبّس ْولا لَوْذ َسدَّ

َيسُوْع يْظَهر للاحداعش َتْلميْذ

14 اآِخْر شي َظَهْر َيسُوْع للاْحداعش، ْوهنِّا 

مْنتْكيين، ْولامْن َعلى َل ما عْندْن اإيمان، 
قوا َهوْك  ْوَعلى َقساوْة َقْلبْن، مْن َل ما َسدَّ
 ْوقالْلْن: »رُوحوا لكّل الّدنْيِا، 

َل اَروُه قاْم. 15
واْكرزوا ْبشارتي ف كّل الَخليَقة. 16 اَأينا َل 
ياآمْن  مُو  َل  َواينا  يْخَلْص.  ْذ،  ْويْتَعمَّ ياآمن 
 ْوَهوْك َل ياآْمنوْن، َت يْتَبعْن 

يْنحكْم َعَليو. 17

مرقس 16: 8 - 17   
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ْلَسنٍَة  َوبَاأ يُْخِرجوَن  ِباْسمي َشياطيَن 

}ِباأيديِهم{   َوَحّياٍت 
18 يَتَكَلَّموَن.  َجديَدٍة 

فَلَْن  َشِربوا،  الَموِت  ُسمَّ  َواإْن  يَْحِملوَن. 

ُهم. َويََضعوَن اأيديَُهم َعلى الَمْرضى  يَُضرَّ

فَيَْبَراأوَن.«

 َوِمْن بَْعِد اأْن تَكَلََّم َمَعُهم يَسوُع ربُّنا 
19

ماِء َوَجلََس َعْن يَميِن اللِه.  َصِعَد اإلى السَّ

20 اأّما ُهم فََخَرجوا َوكََرزوا في كُلِّ َمكاٍن 

َويُؤكُِّد كَِلماِتِهم  يَْعُضُدهم  َربُّنا  َوكاَن 

آياِت الَّتي كانوا يَْصنَعوَن.  ِبال�

َهالَعلامات: باْسمي َشياطيْن َت يطِالعون، 
 وَحّياْت 

ْوبْلسِانات ْجديِدة َت يْحَكوْن، 18
َت يْرَفعوْن }بيَدين،{ ْوَل شْربوا َسّم الَموْت 
الَمراضِى  َع  ايَدييْن  ويحطّون  يضّرْن.  مُو 

ْويْنَشَفوْن«.

ما صعود الرَّْب َيسُوْع للسَّ

َكلامو  َيسُوْع  َسّيْدنا  َخلَّْص  َل   ْوَبعْد 
19

اَلله.  ما، وقعْد مْن َيمين  َمعْن، صعْد للسَّ
 وهنِّا َطَلعوا ْوَكَرزوا ف كْل مُوَضْع، وَسّيْدنا 

20

َل  بالَعلاماْت  لََكلامْن  ْويْشَهْد  يعينن  كان 
كان يَسوْن. اآّميْن. 

مرقس 16: 18 - 20   
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اإنجيل يسوع 
المسيح 

للقّديس لوقا
 

 مْن َل ْكثيْر نِاْس رادوا يْكتبوْن قَصص 1 
َل   َكما 

2 ِفيا،  مْقتْنعيْن  نْحنِا  َل  الاأمور 
َسلَّمونا يِا َهوْك َل مْن َقبْل كاْن َك اَروا ْبَعينن 
ْوصاروا خّداِميْن لْلكْلِمة، 3 اَأنا زاِ، َل كْنُت 
قُت ْوَدقَّقُت ِفيا، َفكَّْرُت اَأْكتْب  ْقَريَّب ْوَحقَّ
ة  العزِّ يا صاحب  بالتَّْرتيْب  لْك كْل شي 
ْتَعلَّْمْت  ثاوفيلُوْس، 4 ْبشاْن تْعرْف َكلاْم َل 

َحّق ْوَيقين واِ.

ولادة يوَحنّا

 كاْن في ف اِيِّاْم هيرُودْس َملك الياهوديِّة 
5

كاهْن مْن خْدمْة َجماعة اآبِّيا اْسمو َزَكِريّا، 
ْوَمَرتو مْن نَسْل هاروْن، كان اْسما ايِليصاباْت 

اإنجيل يَسوَع الَمسيح 

للقّديس لوقا
 

 ِل�أنَّ كَثيريَن اأرادوا اأْن يَكْتُبوا ِقَصَص 1 

 كَما 
ال�أُموِر الَّتي نَْحُن ِبها ُمْقتَِنعوَن، 2

سلََّمها اإَلينا اأولئَك الَّذيَن ِمْن قَْبُل كانوا 

ُشهوداً َوُخّداماً ِللكَِلَمِة، 3 بدا لي اأنا اأيضاً 

اإْذ كُْنُت قَريباً ُمْنُذ البَْدِء ِبِعنايٍة اإلى كُلِّها 

اأْن اأكْتَُب كُلَّ َشيٍء في تَْرتيِبِه اأيُّها الماِجُد 

ثاوفيلوُس، 4 ِلتَعِرَف ِصْدَق الكَِلماِت الَّتي 

اأيّاِم هيروُدَس   كاَن في 
5 َلها.  تَتَْلَمْذَت 

ِمْن  َزكَِريّا  اْسُمُه  اليَهوِديَِّة كاهٌن  َمِلِك 

بَناِت هاروَن  ِمْن  َواْمراأتُُه  اآِبّيا  اآِل  ِخْدَمِة 
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يِن  بارَّ  َوِكلاُهما 
6 األيصاباُت.  َواْسُمها 

كانَا اأماَم اللِه َويَْسلُكاِن في كُلِّ َوصاياهُ 

َلُهما  يَكُْن   َوَلْم 
َلوٍم. 7 ِبلا  بِّ  الرَّ ِبرِّ  َوفي 

ابٌْن ِل�أنَّ األيصاباَت كانَْت عاِقراً وِكلاُهما 

 َوَحَدَث اأنَُّه 
َميِن في اأيّاِمِهما. 8 كانَا ُمتََقدِّ

اأماَم  ِخْدَمِتِه  ِنظاِم  يَكَْهُن في  ُهَو  فيما 

اأصابَُه  الكََهنوِت،  9 ِبَحَسِب عاَدِة  اللِه، 

َهيكَِل  اإلى  فََدَخَل  البَخوَر،  يََضَع  اأْن 

ْعِب كاَن يَُصّلي   َوكُلُّ َجْمِع الشَّ
10 . بِّ الرَّ

 َوتَراءى 
البَخوِر. 11 َوْقِت  في  خاِرجاً 

بِّ قائماً َعْن يَميِن َمْذبَِح  ِلَزكَِريّا َملاُك الرَّ

راآهُ  َزكَِريّا حيَن   َواْضَطَرَب 
12 البَخوِر. 

الَملاُك:  َلُه   َوقاَل 
13 َعلَيِه.  َخوٌف  َوَوقََع 

ُسِمَعْت  قَْد  ِل�أنَُّه  َزكَِريّا!  يا  تََخْف  »ل� 
َلَك  َستَِلُد  األيصاباُت  َواْمَراأتَُك  َصلاتَُك 

 َوَسيَكوُن َلَك 
ابْناً َوتَْدعو اْسَمُه يوَحّنا. 14

فََرٌح َوابِْتهاٌج َوكَثيروَن َسيَْفَرحوَن ِبَموِلِدِه، 

بِّ َوَخْمراً  15 ِل�أنَُّه َسيَكوُن َعظيماً اأماَم الرَّ

ِمْن روِح  َويَْمتَِلئ  يَْشَرَب  َلْن  َوُمْسِكراً 

 َويَُردُّ كَثيريَن 
ِه. 16 الُقُدِس َوُهَو في بَْطِن اأُمِّ

 َوُهَو 
بِّ اإلِهِهم. 17 ِمْن بَني اإْسرائيَل اإلى الرَّ

ِة اإيلّيا النَّبيِّ ِليَُردَّ  يَْذَهُب اأماَمُه ِبروِح َوِبُقوَّ

آباِء َعلى ال�أبْناِء َوَغيَر الّطائعيَن  قُلوَب ال�

َشْعباً  بِّ  ِللرَّ َويُهيَِّئ  ال�أبْراِر،  َمْعِرفَِة  اإلى 

»كَيَف  ِللَملاِك:  َزكَِريّا   َوقاَل 
18 كاِملاً.« 

كَثيَرةُ  َواْمَراأتي  َشيٌخ  ِل�أنّي  هِذِه؟  اأْعِرُف 

يْمَشون  اَلله،  قّدام  باّريْن كانوا  6 اْثَنينتْن 

ْبموجْب كْل َوصّياتو، ويعيشوْن َف َتْقوى 
الرَّْب ْومُو يْنلاموْن َعلى شي. 7 َبْس ما كاْن 
عْندْن َولَد، مْن َل عاْقَرة كانت ايِليصاباْت. 
 َف َيوْم م 

واْثَنينتْن كاْن كْلگْبروا ْوَخْتَيروا. 8
الِايِّام ْوهّواِ يَصلّي َصلاة الكاهْن قّدام اَلله 
الَكَهنوْت،  عادة   َعلى 

9 َجماعتو،  َدوْر  َف 
قاْم  الَبّخوْر،  يْحرق  القْرَعة َت  جاُه ف 
ماَعة كان   ْوكّل الجَّ

َدَخْل لََهيَكْل الرَّْب. 10
 ْوَظَهْر 

11 الَبّخوْر.  َحرق  َوْقْت  َبّرا  يَصلَّوْن 
لََزَكِريّا َملاك الرَّْب واقْف َعلى َيميْن َمْذَبح 
ْوَوَقْع  اراُه  َل  َوْقْت  َزَكِريّا   وتَلبَّْك 

12 الَبّخور 
ْتخاْف  »لا  قالْلو:  13 الَملاْك  َخوْف.  َعَليو 
ْوَمَرتك  َصلاتك  انَْسَمعْت  َل  مْن  َزَكِريّا، 
ايِليصاباْت َت ْتجيْب لْك َولَْد، ْوَت ْتَسّميو 
 ْوَت يكوْن لْك َفَرح ْوَطَرب، ْونِاس 

يوَحنّا 14
 مْن َل َعظيْم 

ْكثيْر َت يْفَرحون ْبولادتو. 15
َت يكوْن قّدام الرَّْب، مُو يْشَرْب لا َخمر 
ْولا َشراب يَسكّر، ْوَت يكوْن مْتلي مْن رُوح 
يَرّجع   ْوَت 

16 اّمو.  َبْطن  َف  ْوهّواِ  القدس 
 وهّواِ 

ْكثيْر نِاْس مْن اْسرائيْل َل الرَّْب اإلهْن. 17
يرُوْح قّدامو ْبرُوح ايِلّيا ْوقّوتو، ْبشان يَرّجْع 
لََمْعرفة  َقْلب الاَبَّهاْت للاولاْد، والعاْصييْن 
َشْعْب كامْل.«  للرَّْب  ويَحّضْر  الباّريْن، 
اَأْعرْف هاي   َزَكِريّا قاْل للَملاْك: »اأْشَوْن 

18

راحْت  ْوَمَرتي  ْخِتّيار  َزلَِمة  َوانا  ْتسِير  َت 

لوقا 1: 6 - 18   
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»اأنا  َلُه:  َوقاَل  الَملاُك   فَاأجاَب 
19 اأيّاٍم.« 

ِجْبرائيُل القائُم اأماَم اللِه َواأُْرِسْلُت ِل�أتَكَلََّم 

آَن   ُمْنُذ ال�
َرَك ِبهِذِه ال�أُموِر. 20 َمَعَك َواأُبَشِّ

تَكوُن ساِكتاً َول� تَْستَطيُع اأْن تَتَكَلََّم َحّتى 

اليَوِم الَّذي فيِه تَكوُن هِذِه ال�أُموُر، ِل�أنََّك 

َستَِتمُّ في  الَّتي  هِذِه  كَِلماتي  ْق  تَُصدِّ َلْم 

يَْنتَِظُر  قائماً  ْعُب  الشَّ  َوكاَن 
21 َزَمِنها.« 

ِرِه في  تَاأخُّ ِمْن  بيَن  ُمتََعجِّ َوكانوا  َزكَِريّا. 

يَكُْن  َلْم  َزكَِريّا  َخَرَج   َوحيَن 
22 الَهيكَِل. 

يَْستَطيُع اأْن يَتَكَلََّم َمَعُهم، َوفَِهموا اأْن قَْد 

َراأى ُرْؤيا في الَهيكَِل، َوُهَو تاأشيراً كاَن 

 َوحيَن كَِملَْت 
23 اأبْكََم.  َوبَِقَي  َلُهم،  ُر  يؤشِّ

 َوِمْن بَْعِد 
اأيّاُم ِخْدَمِتِه َذَهَب اإلى بَيِتِه. 24

األيصاباُت  َحِبلَْت  اأْن  ال�أيّاِم كاَن  ِتْلَك 

اأْشُهٍر  َخْمَسَة  نَْفَسها  َواأْخَفْت  اْمراأتُُه. 

بُّ في   »هِذِه ال�أُموَر َصنََع لي الرَّ
قائلًة: 25

الَّذي  ِليَْنِزَع عاري  اإَليَّ  نََظَر  الَّتي  ال�أيّاِم 

بَيَن الّناِس.«

هِر الّساِدِس اأُْرِسَل ِجْبرائيُل   َوفي الشَّ
26

اإلى  الَجليِل،  اإلى  اللِه  ِعْنِد  ِمْن  الَملاُك 

َعْذارَء  27 اإلى  الّناِصَرةُ،  اْسُمها  َمدينٍَة 

بَيِت  ِمْن  يوُسُف  اْسُمُه  لَرُجٍل  َمْخطوبٍَة 

 َوَدَخَل 
28 َمْريَُم.  الَعْذراِء  َواْسُم  داووَد، 

يا  َلِك  »َسلاٌم  لها:  َوقاَل  الَملاُك  اإَليها 

بُّ َمَعِك، ُمباَركٌَة اأنِْت  ُمْمتَِلئًة ِنْعَمًة. الرَّ

اْضَطَربَْت  َراأِت   فَحيَن 
29 النِّساِء.«  في 

»اَأنا  قالْلو:  19 الَملاْك جِاَوبو  العمْر؟«  ف 
وانَْبَعْثُت َت  اَلله،  قّدام  الواقْف  جْبرايِيل 
اَبّشرك هالّْبشاَرة. 20 َبقى َت تْبقى سِاكْت 
مُو ْتتِيْق تْحكي دي َل َيوْم َل يسِيْر شي َل 
ْقْت َكلامي هاْذ َل  قْلُت لْك، مْن َل ما َسدَّ
َت يسِيْر َف َوْقْتو.« 21 النِّاْس كاْن يْنطروْن 
َزَكِريّا واْحتاروا لَيْش كذاِ بطي ف الَهيَكْل. 
يْحكي  يتِيْق  ما كان  َزَكِريّا  َطَلْع   ْولََمْن 

22

الَهيَكْل.  ارى رويا ف  َك  واْفَتَهموا  َمعْن. 
اَأْخَرْس.  ْوَبقى  ياأّشْرلن،  اَأّشيْر كان  ْوهّواِ 
لََبيتو.   ْولََمْن خْلصت اِيِّام خْدمتو، رجْع 

23

 ْوَبعْد َهوك الِايِّاْم حْبلت ايِليصاباْت َمَرتو، 
24

ْوكان  رُوحا،  َخَبْت  َزماْن  اشْر  ْوَخْمسة 
 »هاْذ واِ َل َسوى َمعي الرَّْب َيوْم 

ْتقوْل: 25
َل َطلَّْع ف وّچي، شاْل عاري م النِّاْس.«

ولادة َيسُوْع

َملاْك  َبَعْث  اَلله  الّسادس  َشهر   َوَف 
26

النّاْصَرة.  اْسمو  ليل  الجَّ لََبَلْد ف  جْبرايِيْل 
لَرّجال اْسمو يوسْف مْن  27 لََبتوْل َمْخطوبِة 

 َدَخل 
28 َمْرَيْم.  الَبتوْل  واْسم  داهوْد،  َبيْت 

مْتليِّة  لِك.  لاْم  ْوقالْلا: »السَّ لَعْندا  الَملاْك 
مْن نْعمة اَلله اأنِْت. َرْبنا َمْعِك. ْمباَرِكة اأنِْت 
َبين النّْسواْن.« 29 َبْس هيِّ َوْقْت َل اَرت، 
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ُهَو هذا  »ما  تَُفكُِّر:  َوكانَْت  كَِلَمِتِه  ِمْن 

 فَقاَل َلها الَملاُك: »ل� تَخافي 
لاُم؟« 30 السَّ

اللِه،  ِعْنَد  ِنْعَمًة  َوَجْدِت  ِل�أنَِّك  َمْريَُم،  يا 

 فَها اأنِْت تَْحبَليَن َوتَِلديَن ابْناً َوتَُسّمينَُه 
31

 هذا يَكوُن َعظيماً َوابَْن الَعليِّ 
يَسوَع. 32

لُه كُْرِسيَّ داووَد  بُّ ال�إ يُْدعى َويُْعطيِه الرَّ

اإلى  يَْعقوَب  بَيِت  َعلى   َويَْمِلُك 
33 اأبيِه، 

 قاَلْت 
ال�أَبَِد َوِلُمْلِكِه َلْن يَكوَن انِْقضاٌء.« 34

َلْم  َواأنا  ِللَملاِك: »كَيَف يَكوُن هذا  َمْريَُم 

اأْعِرْف َرُجلاً؟« 35 اأجاَب الَملاُك َوقاَل لها: 

الَعليِّ  ةُ  َوقُوَّ َعلَيِك،  يَاأْتي  الُقُدِس  »روُح 
ِمْنِك  الَمولوُد  ذِلَك  ِلهذا  َعلَيِك،  تَِحلُّ 

 َوها ِهَي 
قُّدوٌس ُهَو وابَْن اللِه يُْدعى. 36

ذي األيصاباُت نَسيبَتُِك ُحْبلى اأيضاً ِبابٍْن 

هُر الّساِدُس  في َشيخوَخِتها، َوهذا ُهَو الشَّ

ِلِتْلَك الَّتي تُْدعى عاِقراً. 37 ِل�أنَُّه ل� يَْعُسُر 

 قاَلْت َمْريَُم: »ها اأنَذا 
َعلى اللِه شيٌء.« 38

كَِلَمِتَك.«  َحَسَب  لي  ِليَكُْن   . بِّ الرَّ اأَمُة 

َوَذَهَب الَملاُك ِمْن ِعْنِدها.

 َوقاَمْت َمْريَُم في ِتْلَك ال�أيّاِم َوَذهبَْت 
39

يَُهَوذا.  َمدينَِة  اإلى  الَجبَِل،  اإلى  ٍة  ِبِهمَّ

َوَسلََّمْت  َزكَِريّا  بَيِت  اإلى   َوَدَخلَْت 
40

َسِمَعْت   َوكاَن حيَن 
41 األيصاباَت.  َعلى 

الَجنيُن  َرقََص  اأْن  َمْريََم  َسلاَم  األيصاباُت 

اْحتارْت مْن َكلامو، ْوكاْن تْفتكْر وْتقوْل َف 
لاْم َعَجْب؟« 30 الَملاْك  َقْلبا: »اَأيْش واِ َهالسَّ
قالْلا: »لا ْتخافيْن يا َمْرَيم: اَلله نََعْم َعَليِك. 
وْتَسّميو  َولَْد  وْتجبيْن  تْحَبليْن  َت   هاي 

31

 هاْذ َت يكوْن َعظيْم، واْبن العِالي 
َيسُوْع. 32

لْه َعْرْش داهوْد  يْتَسّمى، ْوَت يْعِطيو الرَّّب الاإ
 ْوَت يكوْن َملْك َعلى َبيْت َيْعقوْب 

اَأبوُه. 33
 َمْرَيْم 

34 نهايِة.«  ما في  ْولََمَلكوتو  للاََبد، 
قالْت للَملاْك: »اأْشَوْن َت ْتسِيْر هاي َوانا ما 
كْلَعَرْفُت َزلَِمة؟« 35 الَملاْك َرْد قالْلا: »رُوح 
القدْس َت يّجي ْوقّوة العِالي ْتحْل َعَليِك، 
َقّدوْس  مْنِك  يولَْد  َت  َل  هاْذ  ْومْن هاي 
 ْوهاي ايِليصاباْت 

واِ، واْبن اَلله يْتَسّمى. 36
ْولها  َشيبتا،  يِا َف  ْبَولَْد  حْبلِى  زاِ  َقرايبْتِك 
حْبلِى سّة اشْر هاي َل كان يقولوْن َعَليا: 
 مْن َل مُو يْصَعْب َعلى اَلله شي.« 

عاْقَرة. 37
 َمْرَيْم قالْت: »هاي اَنا َعْبدة الرَّْب، َخلّي 

38

الَملاْك  ْوراح  ْتقوْل.«  َل  َكما  لي  يكوْن 
مْن عْندا.

َمْرَيْم ف َبيْت ايِليصاباْت

ة  ْبهمِّ راحت  َمْرَيْم  قامْت  الِايِّام،   َفوك 
39

 وَدَخلْت 
َبْل َل َمدينة ياهوذا، 40 ْونَشاْط لَلجَّ

ايِليصاباْت.  َعلى  ْوَسلَّمْت  َزَكِريّا،  لََبيْت 
 َوْقْت َل سمعت ايِليصاباْت َسلاْم َمْرَيْم، 

41
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في بَْطِنها، َواْمتَلاأَْت األيصاباُت ِمْن روِح 

 َوَصَرَخْت ِبَصوٍت عاٍل َوقاَلْت 
الُقُدِس. 42

ِلَمْريََم: »ُمباَركٌة اأنِْت في النِّساِء َوُمباَرٌك 

 ِمْن اأيَن لي 
ُهَو الثَّمُر الَّذي في بَْطِنِك. 43

 فَها حيَن 
44 ؟  اإِليَّ َربِِّي  مُّ 

اأ تَاأتَي  اأْن  هِذِه 

َوقََع َصوُت َسلاِمِك في اأُُذنيَّ ِبَفَرٍح َعظيٍم 

 فَطوبى للَّتي 
َرقََص الَجنيُن في بَْطني. 45

». بِّ ْن يَِتمَّ ما قيَل َلها ِمْن ِقبَِل الرَّ
اآَمنَْت اأ

 . بَّ الرَّ نَْفسي  ُم  »تُعظِّ َمْريَُم:   َوقاَلْت 
46

 َوفَِرَحْت روحي ِبالّلِه ُمَخلِّصي. 48 ِل�أنَُّه 
47

آَن  ال� ُمْنُذ  فُهَوذا  اأَمِتِه.  تَواُضِع  اإلى  نََظَر 

 فََقْد 
49 كُلُّها.  ال�أْجياُل  الّطوبى  تُْعطيني 

َوالُقّدوُس  الَقويُّ  ذِلَك  َعظائَم  لَي  َصنََع 

َواأْجياٍل  اأْحقاٍب  اإلى   َوَرْحَمتُُه 
50 اْسُمُه. 

ِبِذراِعِه  َغلَبًة   َصنََع 
يَتَّقونَُه. 51 ِللَّذيَن 

َوشتََّت الُمْستَكِْبريَن في اْفتَكاِر قُلوِبِهم. 

َوَرفََع  الكَراسي  َعِن  ال�أِشّداَء  52 اأَسَقَط 

َخيراٍت  الِجياَع  53 اأْشبََع  الُمتواِضعيَن. 

 َعَضَد 
ال�أْغِنياَء فاِرغيَن. 54 َوَصَرَف 

 كَما تَكَلََّم 
اإْسرائيَل َعْبَدهُ َوَذكََر َرْحَمتَُه. 55

اإلى  نَْسِلِه  َوَمَع  اإبْراهيَم  َمَع  اآباِئنا،  َمَع 

األيصاباَت  ِعْنَد  َمْريَُم   َواأقاَمْت 
56 ال�أبَِد.« 

نَْحَو ثَلاثَِة اأْشُهٍر َوعادْت اإلى بَيِتها.

لََبط الَولَْد ف َبْطنا، وانَْتلت ايِليصاباْت مْن 
َصوتا  ْبعلوْت   وساحت 

42 القدْس.  رُوح 
ْوقالْت لََمْرَيم: »ْمباَرِكة اأنِْت َبين النّْسواْن، 
 من اَين لي هاي اأْم 

وْمباَرْك َثَمْر َبطْنِك. 43
ْل َل جا َصوْت   هاي اَأوَّ

َربّي تجي لَعْندي؟ 44
نيْن َل َف َبْطني لََبط  َسلاْمِك ف اْذني، الجَّ
اآَمنْت َت يسِيْر   َهنيِّْة َل 

مْن كثر الَفَرْح. 45
شي َل انْقالْلا م الرَّْب.«

َتسبحة َمْرَيْم

الرَّْب.  ْتَعظّم  قالْت: »نَْفسي   َمْرَيْم 
46

 مْن 
48 ْمَخلّصي.  الله  َف  فْرحْت   رُوحي 

47

ْع  السَّ م  المسكيِنة. هاي  لََعْبدتو  َطلَّْع  َل 
َسوى  َل   مْن 

49 ْتَطّوْبني  َت  الاْجياْل  كّل 
َمعي الَقوي َعجايب ْگبيِرة. َقّدوس اْسمو. 
 َرْحمتو دايِمة َزماْن َبعْد َزمان ْوجيْل َبعْد 

50

 َسوى نَصْر بْذراعو، 
جيْل َعلى َل يخافوُه. 51

 َقَلب 
52 رُوحْن.  يَروْن  َل  الّْمَگّبريْن  ج  ْوَهجَّ

المْتواْضعيْن.  ْوَرَفع  الّعروش،  م  الّجّباريْن 
والّزنِاگيْن  َخيراْت،  َشبَّعْن  واعِى  53 الجَّ

َعْبدو،  اْسرائيْل   عان 
54 فارغيْن.  َصَرفْن 

 َكما َل َحكى َمْع اَأبَّهاْتنا: 
وَوّرى َرْحمتو. 55

 وَبَقْت َمْرَيْم عْند 
اْبراهيم ْونَْسلو، للاََبْد.« 56

ايِليصاباْت َحوالي َثّة اشر، ْورْجعْت لََبيتا.
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 واآَن ال�أواُن اأْن تِلَد األيصاباُت َوَوَلَدت 
57

 َوَسِمَع جيرانُها َواأنِْسباؤها اأْن قَْد 
ابْناً. 58

اأْسبََغ اللُه َرْحَمتَُه َعلَيها فَكانوا يَْفَرحوَن 

 َوكاَن في اليَوِم الثّامِن اأْن اأتَوا 
َمَعها. 59

َزكَِريّا.  اأبيِه  ِباْسِم  َوَدَعوهُ  ْفِل  الطِّ ِلِختاِن 

بَْل  »ل� هكَذا،  َوقاَلْت:  اأمُّهم   فَاأجابَْت 
60

 فَقالوا لها: »ل� اأَحَد في 
يُْدعى يوَحّنا.« 61

 َواأشاروا 
َعشيرِتِك يُْدعى ِبهذا ال�ْسِم.« 62

يَُه.  يَُسمِّ اأْن  يُريُد  اأْن كَيَف  اأبيِه  اإلى 

ُهَو  »يوَحّنا  قائلاً:  َوكَتََب  َلوحاً   فََطلََب 
63

 َوِللَوْقِت 
64 َجميعاً.  بوا  َوتََعجَّ اْسُمُه.« 

اللَه.  َوباَرَك  َوتَكَلََّم  َوِلسانُُه  فَُمُه  انَْفتََح 

َجميِع جيراِنهم.   َوصاَر َخوٌف َعلى 
65

يَُهَوذا كاَن يَْجري الكلاُم  َوفي كُلِّ َجبَِل 

 َوكُلُّ الَّذيَن َسِمعوا كانوا 
ِبهِذِه ال�أُموِر. 66

يَُفكِّروَن في قُلوِبِهم َويَقولوَن: »ماذا تُرى 

كانَْت  بِّ  الرَّ َويَُد  ْفُل؟«  الطِّ سيَصيُر هذا 

َمَعُه.

الُقُدِس  ِمْن روِح  اأبوهُ  َزكَِريّا   َواْمتَلاأَ 
67

اإلُه  بُّ  الرَّ ُهَو   »ُمباَرٌك 
68 َوقاَل:  َوتَنَبَّاأ 

اإْسرائيَل ِل�أنَُّه زاَر َشْعبَُه َوَصنََع َلُه ِفداًء. 

داووَد  بَيِت  َخلاٍص في  قَْرَن  َلنا   َواأقاَم 
69

 كَما تَكَلََّم ِبَفِم اأنِْبيائِه الِقّديسيَن 
َعْبِدِه. 70

ْهِر، 71 اأْن يَُخلَِّصنا ِمْن  الَّذيَن ُهم ُمْنُذ الدَّ

ولادة يوَحنّا الَمْعَمذاْن

ْوجابْت  ايِليصابات  ولادة  َوْقت   وصاْر 
57

ْونِاْس َعشيرتا   ْوسْمعوا جرانينا 
َولَْد. 58

ْوفرحوا  َعظيِمة،  َرْحِمة  َرَحما  اَلله  اأْشَون 
َجوا  اِيْم،  ْثمنة  الَولَْد  َتّم  َل   َوْقْت 

59 َمعا. 
وُه َزَكِريّا َعلى اْسم  َت يَطْهرون الَولَد، ْوَسمَّ
اَبوُه. 60 اأّمو َرّدْت قالْت: »لا، مُو كذاِ، َبلِى 
ْد   قالولا: »ما ِفي اَحَّ

َت يْتَسّمى يوَحنّا.« 61
روا لاَبوُه اَأيش   َواشَّ

َف اْهلّيْتِك ْبَهالاسْم.« 62
ْوَكَتب:  لُوح،   ْوَطَلْب 

63 يَسّميو،  َت  يريْد 
 وَف 

64 الكْل.  بوا  وْتَعجَّ يوَحنّا.«  »اْسمو 
ْوبِاَرك  ثّمو ولْسِانو، ْوَحكى،  انَْفَتْح  َدقِيقتا 
الّجرانينن.  َعلى كّل  َخوْف   وَوَقْع 

65 اَلله. 
ْوف كْل َجَبل الياهوديِّة كاْن يْنَحكى َف 
 ْوكْل َل سْمعوا، كاْن يْفتْكروْن 

َهالّسيِرة. 66
ويقولوْن َف َقْلبْن: »َعَجْب اَأيْش َت يسِيْر 

مْن َهالَولَْد؟« وايد الرَّْب كانْت َمعو.

َتسبحة َزَكِريّا

 وانَْتلى اَأبوُه َزَكِريّا مْن رُوح القدْس، وْتَنّبا 
67

اإله اْسرائيْل، َل جا   »تبِاَرك الرَّْب 
ْوقاْل: 68

 َقيَّم لْنا قرْن َخلاْص 
لََشْعبو ْوَسوالْن فدا. 69

 َكما َل َحكى َعلى 
مْن َبيْت داهوْد َعْبدو. 70

ماْن،  الزَّ َقديم  مْن  الَقّديسيْن  الاَنِْبيا  لْسِان 
ايد كْل  ْومن  عْدوانْنا،  مْن  يَخلّْصنا   َت 

71
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 َوَصنََع 
اأْعدائنا َوِمْن يَِد كُلِّ ُمْبِغضينا. 72

َس،  الُمَقدَّ َعْهَدهُ  َوَذكََر  اآباِئنا  َمَع  َرْحَمتَُه 

بْراهيَم اأَبينا اأْن   َوال�أْقساَم الَّتي اأْقَسَم ِل�إ
73

يُْعِطيَنا، 74 اأْن نَُخلََّص ِمْن يَِد اأْعدائنا، َوِبلا 

 كُلَّ ال�أيّاِم ِباْسِتقاَمٍة 
َخوٍف نَْعبُُد اأماَمُه، 75

الَعليِّ  نَِبيَّ  ْفُل  الطِّ اأيُّها   َواأنَْت 
76  . َوِبرٍّ

بِّ  الرَّ َوْجِه  اأماَم  تَْذَهُب  ِل�أنََّك  تُْدعى، 

َخلاٍص  َمْعِرفََة  77 ِليُْعطَي  َطريَقُه.  ِلتَُهيَِّئ 

ِبُغْفراِن َخطاياُهم، 78 ِباأْحشاِء  ِلَشْعِبِه 

ِمَن  اإْشراٌق  يزوُرنا  ِبها  الَّتي  اإلِهنا  َرْحَمِة 

َوفي  ْلَمِة  الظُّ ِللَّذيَن في  79 ِليُنيَر  العلاِء، 

ِظلاِل الَموِت ُهم جاِلسوَن، ِليَْهدَي اأْرُجلَنا 

ْفُل يْنمو   َوكاَن الطِّ
لاِم.« 80 في َطريِق السَّ

ى ِبالّروِح. َوفي الَقْفِر كاَن َحّتى يَوِم  َويَتََقوَّ

ْسرائيَل. اإْظهاِرِه ِل�إ

اأْمٌر 2  َخَرَج  اأْن  ال�أيّاِم  ِتْلَك   َوكاَن في 

اأْن يُكْتَتََب كُلُّ  اأُغْسُطَس قَيَصَر  ِمْن 

ُل   هذا ُهَو ال�كِْتتباُب ال�أوَّ
َشْعِب َمْملَكَِتِه. 2

حيَن كاَن كورينيوُس واِلياً َعلى سوريّا. 

 َوَذَهَب كُلُّ اإنْساٍن ِليُكْتَتََب في َمدينَِتِه. 
3

 َوَصِعَد يوُسُف اأيضاً ِمَن الّناِصَرِة الَمدينَِة 
4

اإلى  اليَهوِديَِّة،  اإلى  الَجليِل  الَّتي في 

َمدينَِة داووَد الَّتي تُْدعى بَيَت َلْحٍم، ِل�أنَُّه 

 َمَع 
5 قَبيلَِة داووَد،  َوِمْن  بَيِت  ِمْن  كاَن 

َمْريََم ِخّطيبَِتِه َوِهَي ُحْبلى ِليُكْتَتََب ُهناَك. 

اأيّاُمها  ْت  تَمَّ اأْن  ُهناَك، كاَن  ُهما   َوفيما 
6

اَأبَّهاْتنا،  َمْع  َرْحمتو   وَسوى 
72 يْكَرهونا.  َل 

َل   وحلفاناْت 
73 ِسة،  الّْمَقدَّ ْوَحَفظ وعودو 

 َت 
74 يْعطينا،  اْبراهيْم، َت  َلابونا  َحَلْف 

يَنّجينا مْن َبين ايَديْن عْدوانْنا، ْونْعبدو َبلا 
 وانَْت 

76 وبْر.  ْبَتْقوى  اِيِّاْمنا   كّل 
75 َخوْف، 

َل  مْن  ْتَسّمى،  العِالي َت  نَبي  َولَْد!  يا 
َطريِقو،  ْتَحّضر  َت  الرَّْب  قّدام  ْترُوح  َت 
ْبغْفراْن  الَخلاص  َمْعرفة  َشْعبو  يْعطي   َت 

77

يّجي  َت  اإلْهنا  ْوحنّّيْة  78 بَرْحِمة  َخطّياتْن، 
 َت يَنّوْر َع القِاْعديْن ف 

لَعنّا نوْر م العلو 79
العْتِمة ْوَفّيات الَموْت، ويحّط اْجَرينا َعلى 
 والَولَْد كاْن يْگَبر ْويْقوى 

لاِمة.« 80 َطريِق السَّ
بالّرُوح. ْوعاش ف الَبّريِّة دي َل َيوْم َل َظَهْر 

لََبني اْسرائيْل.

 َفوك الِايِّام َطَلْع اَأَمْر م الَقيَصْر اأغْسطْس 2 
َمْمَلكتو.  َشْعْب  لون كْل  يْتَسجَّ َت 
ْل َتسجيل صاْر ف حكْم  اَأوَّ  وهاْذ 

2

انْساْن كان   ْوكّل 
كيرينيوْس َعلى سوريّا. 3

َطَلْع  زاِ  4 يوسْف  َبَلدو.  َف  ْل  يْتَسجَّ يرُوْح 
للياهوديِّة،  ليْل،  الجَّ َمديِنة ف  النّاْصَرة،  م 
لََمدينْة داهوْد، َل تْتَسّمى َبيْت لَحْم، مْن 
 َطَلْع 

5 ْوَعشيرتو كاْن.  داهود  َبيْت  مْن  َل 
ْل  َمع َمْرَيْم َخطيبتو، ْوهيِّ حْبلِى َت يْتَسجَّ
 وَوْقْت َل كانوا َهونَْك صاْر َوْقْتا َت 

َهونَْك. 6
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ْقِمَطٍة  ْتُه ِباأ  َوَوَلَدِت ابْنَها الِبكَْر َوَلفَّ
ِلتَِلَد. 7

َواأْضَجَعْتُه في الِمْذَوِد، ِل�أنَُّه َلْم يَكُْن َلُهما 

َمكاٌن َحيُث كانَا قَْد َحّلا.

قَْد  نَْفِسها  الِمْنَطَقِة  في  ُرعاةٌ   َوكاَن 
8

ِحراَسَة  َرِعيَّتَُهم  َويَْحُرسوَن  ُهناَك  َحّلوا 

اإَليِهم  اأتى  قَْد  بِّ  الرَّ َملاُك   َواإذا 
9 اللَّيِل. 

َوَمْجُد اللِه قَْد اأناَر َعلَيِهم فَخافوا َخوفاً 

 فَقاَل َلُهم الَملاُك: »ل� تَخافوا! 
َعظيماً. 10

ُركم ِبَفَرٍح َعظيٍم يَكوُن ِلكُلِّ  فَها اأنَذا اأُبَشِّ

ُمَخلٌِّص  اليَوَم  َلكُُم  ُوِلَد   فََقْد 
11 ْعِب.  الشَّ

َمدينَِة داووَد.  الَمسيُح في  بُّ  الرَّ ُهَو 

 َوهِذِه َلكُم َعلامٌة: تَِجدوَن َوليداً َمْلفوفاً 
12

 َوبَْغتًَة 
ْقِمَطٍة َوَموضوعاً في ِمْذوٍد.« 13 ِباأ

كَثيَرةٌ  َسماِويٌَّة  قُّواٌت  الَملاِك  َمَع  َظَهَر 

 »الَمْجُد 
14 َويَقولوَن:  اللَه  يَُسبِّحوَن  َوُهم 

لاُم  السَّ ال�أْرِض  َوَعلى  ال�أعالي  للِه في 

 َوحيَن 
15 البََشِر.«  ِلبَني  الّصاِلُح  جاُء  َوالرَّ

ماِء،  َذَهَب ِمْن ِعْنِدِهم الَملائكَُة اإلى السَّ

قائليَن:  آَخِر  ال� َمَع  اأَحُدُهم  عاةُ  الرُّ تَكَلََّم 

»ِلنَْمِش َحّتى بَيِت َلْحٍم َوْلنََر هِذِه الكَِلَمَة 
 َواأتَوا 

16 ». بُّ الَّتي صاَرْت كَما اأْعلََمنا الرَّ

َوالَوليَد  ويوُسَف  َمْريََم  فََوَجدوا  ُمْسِرعيَن 

َراأوا   َوحيَن 
الِمْذَوِد. 17 َموضوعاً في 

اأْخبَروا ِبالكَِلَمِة الَّتي قيلَْت َلُهم َعْن هذا 

بوا  تََعجَّ َسِمعوا  الَّذيَن   َوكُلُّ 
18 ْفِل.  الطِّ

َمْريَُم   َوكانَْت 
19 عاةُ.  الرُّ َمَعُهم  تَكَلََّم  ِمّما 

 وَولَدت ْوجابت اْبنا البكر، ْوَقْنَدَغتو 
تولَْد. 7

علْقلْن  ما  َل  مْن  المْذَوْد،  ْوَشطَّحتو ف 
لوا. َمَحْل ف مُوَضْع َل نَزَّ

 كاْن في رْعواِن فاك الّديِرة، كاْن كنََّصبوا 
8

 والّا 
ِخَيمْن َهونَْك يْنطروْن َغَنمْن بالَليْل. 9

َملاك اَلله يجي َل عْندن، ْوَمْجد الرَّْب َضّوا 
َعَليْن، ْوخافوا ْكثيْر. 10 الَملاْك قالْلْن: »لا 
ْتخافوْن: هاي اَنا اَأَبّشْركن ْبَفْرَحة ْگبيِرة َت 
ْتسِيْر لَكّل العالَْم. 11 الَيوْم ولد لْكن ْمَخلّْص 
َمدينْة داهوْد.  الَمسيْح َف  الرَّّب  هّواِ 
 ْوهاي اَنا اَأْعطيكْن َعلاِمة: َت تَّروْن طفل 

12

 وَعلى َغْفِلة 
ْمَقْنَدغ ْمَشطَّْح ف مْذَوْد.« 13

ما  السَّ الَملاْك طابوْر مْن َعسِاكر  َمع  َظَهْر 
 »الَمْجْد َلالله ف 

يَسْبحوْن َلالله ويقولوْن 14
الاَْرض،  َع  لاْم  والسَّ العِالِْية،  ماوات  السَّ
الَملايِكة   ولََمن 

15 للَبَشْر.«  ْوَرجا صالْح 
قالوا  الّرْعواِْن  ما،  للسَّ راحوا مْن عْندْن 
لََبْعضْن: »قوموا َت نْمشي دي لََبيْت لَحم 
 وَجوا 

ي َل َخبَّْرنا َعَليو الرَّْب.« 16 ْونرى َهالشِّ
َخفيْف َواَروا َمْرَيم ْويوسْف والطّفل ْمَشطَّْح 
 ْولََمْن اَأَروُه َبَدوا يْحَكوْن َعلى 

ف المْذَوْد. 17
 وكلّْن 

18 الطّفْل.  َع  الَملاْك  َخبَّرن  َل  شي 
بوا مْن كْل شي َل َحَكوا  َهوْذ َل سْمعوا ْتَعجَّ
 وَمْرَيْم كان ْتَخلّي كْل َهالَكلاْم 

الّرْعواِْن. 19
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فيها  ُن  َوتَتََمعَّ الكَِلماِت  هِذِه  كُلَّ  تَْحَفُظ 

َوُهم  عاةُ  الرُّ اأولئَك   َوَرَجَع 
20 قَْلِبها.  في 

َراأوا  ِللِه َعلى كُلِّ ما  َويَُهلِّلوَن  يَُسبِّحوَن 

َوَسِمعوا، كَما قيَل َلُهم.

ِليُْختَتََن  اأيّاٍم  ثَماِنيَُة  ْت  تَمَّ  َوحيَن 
21

ُدعَي  الَّذي  يَسوَع،  اْسُمُه  ُدعَي  ْفُل  الطِّ

ِبِه ِمْن ِقبَِل الَملاِك قَْبَل اأْن يُْحبََل ِبِه في 

تَْطهيِرِهما،  اأيّاُم  ْت  تَمَّ  َوحيَن 
22 البَْطِن. 

اإلى  اأْصَعدوهُ  ناموِس موسى،  ِبَحَسِب 

 كَما 
23 ، بِّ الرَّ اأماَم  ليُقيموهُ  اأوُرَشليَم 

»كُلُّ   : بِّ الرَّ ناموِس  ُهَو َمكْتوٌب في 

يُْدعى.«  بِّ  الرَّ قُّدوَس  َرِحٍم  فاِتِح  َذكٍَر 

موا َذبيَحًة، كَما قيَل في ناموِس   َوِليُقدِّ
24

َحماٍم.«  فَْرَخي  اأو  يَماٍم  »زوَج   : بِّ الرَّ

 َوكاَن َرُجٌل في اأوُرَشليَم اْسُمُه ِسْمعاُن 
25

ا وتَِقيًّا، َوكاَن يَْنتَِظُر  ُجُل بارًّ َوكاَن هذا الرَّ

تَْعِزيََة اإْسرائيَل، َوروُح الُقُدِس كاَن َعلَيِه. 

اأنَُّه  َلُه ِمْن روِح الُقُدِس   َوكاَن قَْد قيَل 
26

 . بِّ َلْن يَرى الَموَت َحّتى يَرى َمسيَح الرَّ

 هذا كاَن قَْد اأتى ِبالّروِح اإلى الَهيكَِل. 
27

ِليَْصنَعا  اأبَواهُ  ْفَل يَسوَع  اأْدَخَل الطِّ َوحيَن 

الّناموِس،  ُهَو موصًى في  َعْنُه كَما 

قائلاً:  اللَه  َوباَرَك  ِذراَعيِه  َعلى  28 تَلَّقاهُ 

َحَسَب  َسيِّدي،  يا  َعْبَدَك  اأْطِلْق  آَن   »ال�
29

َعيناَي  راأْت  قَْد   فها 
30 ِبَسلاٍم،  كَِلَمِتَك، 

 ورْجعوا 
20 َقْلبا.  َف  ِفيو  ْوتْفتكْر  بالا،  َف 

الّرْعواِن يَسْبحوْن ويَهلّلوْن َعلى كْل شي َل 
اَروا ْوسْمعوا َكما َل انْقالْلْن.

ر وينّذر الرَّْب َيسُوْع يتَطهَّ

21 لََمْن َتّم ْثمنة اِيم، َوْقت ْطهُور الطّفْل، 

الَملاْك َت  قالْلن  َل  َكما  َيسُوْع،  وُه  َسمَّ
 ْولََمْن جا 

وه َقبْل َل تْحَبْل ِفيو اأّمو. 22 يَسمَّ
ناموس موسى،  ْبموجْب  َطهارتن،  َوْقْت 
القْدْس  َع  ْوَطَلعوا  َيسُوع  الطّفل  اَأَخذوا 
َمْكتوْب َف   َكما لَّواِ 

َت يَقْدموُه للرَّْب. 23
َقّدوس  فاتْح رحْم  »كْل  الرَّْب:  ناموس 
َذبيَحة  يَقْدموْن   وْبشان 

24 يْتَسّمى«.  الرَّْب 
َكما َل تاأمْر ناموس الرَّْب: »َزوْج َيماْم يا 
القْدْس   ْوكاْن في ف 

25 َحماْم.«  َفْرَخيْن 
َتقي  باْر  لَِمة  ْوَهالزَّ َشْمعون.  اْسمو  َزلَِمة 
ْورُوح  اْسرائيْل،  َتْعِزية  يْنطْر  ْوكاْن  كان، 
مْن  انْقالْلو   وكاْن ك 

26 َعَليو.  القدْس كاْن 
رُوح القدس: »مُو ْتموْت َل مُو ترى َمسيح 
للَهيَكل.  بالّرُوْح  هذا جا   وهّواِ 

27 الرَّْب.« 
ْولََمْن َدَخلوا الاَْب والام ْوَمعْن طْفلْن َيسُوْع 
َت يَسون ْبشانو شي َل ياأْمْر ِفيو النّاموْس 
اَلله  ْوبِاَرك  ايَديو  َعلى  َشْمعوْن   َحَملو 

28

 »َبقى َخلّي َعْبدك يرُوح ْبَسلاْم يا 
ْوقاْل: 29

 هاي َعيَني 
َسّيدي، َعلى موجْب كْلمتْك. 30
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 ذِلَك الَّذي َهيَّاأَْت في َوْجِه كُلِّ 
َحنانََك، 31

َوَمْجداً  ِللاأَُمِم  32 نوَر كَْشٍف  عوِب،  الشُّ

ُه  َواأُمُّ يوُسُف  33 اأّما  اإْسرائيَل.«  ِلَشْعِبَك 

فََقْد كانَا َمْدهوَشيِن ِمّما كاَن يُقاُل َعْنُه. 

ِه: »ها   َوباَركَُهما ِسْمعاُن َوقاَل ِلَمْريََم اأُمِّ
34

ُهَوذا َموضوٌع ِلُسقوِط َوِلِقياِم كَثيريَن في 

نَْفِسِك   َوفي 
35 ِنزاٍع.  َوَعلاَمَة  اإْسرائيَل 

يَْعبُُر ُرْمٌح ِلتَْظَهَر اأْفكاُر قُلوِب كَثيريَن.«

ِسْبِط  ِمْن  فَنوئيَل  ِبْنُت  النَّبيَُّة   َوَحنَُّة 
36

َمًة في  َمتََقدِّ اأيضاً  ِهَي  اآشيَر كانَْت 

بَْعِلها عاشْت  َمَع  ِسنيَن  َوَسْبَع  اأيّاِمها، 

نَْحَو  اأْرَملًَة   َواأْصبََحْت 
37 بُتوِليَِّتها.  ِمْن 

تُفارُق  تَكُْن  َوَلْم  َسنًَة.  َوثَمانيَن  اأْربٍَع 

لاِة كانَْت تَتََعبَُّد  وِم َوالصَّ الَهيكََل، َوِبالصَّ

 َوِهَي اأيضاً قاَمْت في ِتْلَك 
نَهاراً َوَليلاً. 38

تَتَكَلَُّم  َوكانَْت   ، بَّ الرَّ َوَشكَرِت  الّساَعِة 

ِفداَء  يَْنتَِظُر  اإنْساٍن كاَن  َمَع كُلِّ  َعْنُه 

 َوحيَن اأتَّموا كُلَّ َشيٍء ِبَحَسِب 
اأوُرَشليَم. 39

، َرَجعوا اإلى الَجليِل، اإلى  بِّ ناموِس الرَّ

يَْنمو  ْفُل  الطِّ  َوكاَن 
40 َمدينَِتِهم.  الّناِصَرِة 

اللِه  َوِنْعَمُة  َويَْمتَِلُئ ِحكَْمًة،  َويَتََقّوى 

كانَْت َعلَيِه.

 َوكاَن اأبَواهُ يَْذَهباِن في كُلِّ َسنٍَة اإلى 
41

بَلََغ   َوحيَن 
42 الِفْصِح.  اأوُرَشليَم في عيِد 

اثْنَتَي َعْشرةَ َسنًَة، َصِعدوا كَعاَدِتِهم اإلى 

اأّما  ال�أيّاُم عادوا.  ِت  تَمَّ  َوحيَن 
43 العيِد. 

ْرتو قّدام الاَمْم كلّْن.   َل َحضَّ
اَأَروا َحنانْك. 31

32 نور يَنّور الاَمم ْوَمْجْد لََشْعبك اْسرائيْل.« 

بوا مْن شي  33 يوسْف واْم َيسُوع الطّفل ْتَعجَّ

َشْمعون،   وبِاَركْن 
34 َعَليو.  يْنقاْل  َل كاْن 

وْقيام  لََوْقعْة  ْمَعيَّن  »هاذ  اأّمو:  لََمْرَيْم  ْوقاْل 
ْوَعلامْة خلاْف.  اْسرائيل،  نِاْس ف  ْكثيْر 
ْبشان  رْمح،  يْعبْر  َت  نَْفْسِك   وانِْت ف 

35

ْتَبّين اْفكار ْقلوْب نِاس ْكثيْر.«
 وَحنِّة النَّبيِّة بْنْت َفنوييْل مْن َعشيرْة اآشيْر، 

36

هيِّ زاِ كاْن كّراحْت ف العمْر. عاشْت َمْع 
َزوجا َسْبع ْسنيْن مْن َوْقْت َل كانْت بكْر، 
ْوما  َزمان،  َسِنة  ْوْثمِانيْن  اَأْرَبع  لْت   وْتَرمَّ

37

لَيْل  ْمَصّلايِة  الَهيَكْل، صايِمة  ْتفِارق  كان 
الّساَعة،  انَْوَجدْت هاك  زاِ   هيِّ 

38 ونْهاْر. 
َل  َمْع كْل  َعَليو  ْوَحَكْت  الرَّب  ْوَشَكرت 
 ْوَبعْد َل َخلَّصوا 

كاْن يْنطْر فدا القْدْس. 39
ليْل،  كْل َفرايْض ناموس الرَّْب، رْجعوا للجَّ
 والطّفْل كاْن يْگَبر ْويْقوى 

للنّاْصَرة َبَلدْن. 40
ف الّرُوح ْويْنتلي حْكِمة، ْونْعمة اَلله كانْت 

َعَليو.

بي َيسُوْع ف الَهيَكْل الصَّ

 واَهلو كْل َسِنة كان يرُوحوْن َع القْدْس 
41

َيسُوع  َتم  َل   َوْقْت 
42 الفْصْح.  ف عيد 

َعلى عادتْن  للقْدْس  َطَلعوا  َسِنة  اْثناعْش 
العيْد،  اِيِّام   ْوَبعْد َل خْلصت 

للعيْد. 43
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بيُّ فََظلَّ في اأوُرَشليَم َويوُسُف  يَسوُع الصَّ

ُه َلْم يعِرفا. 44 ِل�أنَُّهما كانا يَُظّناِن اأنَُّه  َواأُمُّ

َمَع ِرفاِق َطريِقِهم. َوحيَن اأتَوا َمسيرةَ يَوٍم 

َطلبوهُ ِعْنَد اأقاِرِبِهما َوعْنَد َمْن يَْعِرفُُهما. 

َوكانَا  اأوُرَشليَم  اإلى  فََرَجعا  يَِجداهُ   َوَلْم 
45

 َوِمْن بَْعِد ثَلاثَِة اأيّاٍم َوَجدوهُ في 
يطلُباِنِه. 46

الَهيكَِل جاِلساً في َوْسِط الُمعلِّميَن َوُهَو 

 َوَمْبهوتيَن كانوا 
يَْسَمُع ِمْنُهْم ويَْساأُلُهم. 47

اإَليِه  يَْستَِمعوَن  الَّذيَن كانوا  اأولئَك  كُلُُّهم 

َراأياهُ   َوحيَن 
اأْجِوبَِتِه. 48 َوِمْن  ِمْن ِحكَْمِتِه 

، ِلماذا  ُه: »يا بُنَيَّ انَْدَهشا. َوقاَلْت َلُه اأُمُّ

َواأنا  اأبوَك  ُهَوذا  فها  ِبنا هكَذا؟  َصنَْعَت 

 قاَل َلُهما: »ِلماذا 
بََعذاٍب كُّنا نَْطلُبَُك.« 49

كُْنتما تَْطلُبانَني؟ األ� تَْعلَماِن اأنَُّه في بَيِت 

 َولِكنَُّهما 
50 اأكوَن؟«  اأْن  لي  يَْنبَغي  اأبي 

 َونَزَل 
َلْم يَْفَهما الكَِلَمَة الَّتي قاَل َلُهما. 51

الّناِصَرِة َوخاِضعاً  اإلى  َواأتى  َمَعُهما 

هِذِه  كُلَّ  تَْحَفُظ  ُه  اأُمُّ َوكانَْت  َلُهما.  كاَن 

 َوكاَن يَسوُع يْنمو 
الكَِلماِت في قَْلِبها. 52

في قاَمِتِه َوفي ِحكَْمِتِه َوفي النِّْعَمِة ِعْنَد 

اللِه َوالّناِس.

ِمْن 3  نَِة الخاِمَسَة َعْشرةَ  السَّ  في 

ول�يِة  قَيَصَر، في  ُحكِْم طيباريوَس 

اإْذ  اليَهوِديَِّة،  بيلاُطَس في  فنطيوَس 

الَجليِل  ُربٍْع في  َرئيَس  كاَن هيروُدُس 

اأيطوريّا  ُربٍْع في  َرئيَس  اأخوهُ  َوفيليبُُّس 

القْدْس،  َبقى ف  َيسُوْع  بي  والصَّ رْجعوا. 
يْفتْكروْن   كاْن 

44 َعَرفوا.  ما  ْويوسْف  واّمو 
َمع اولاْد رْفقْة َطريِقْن واِ. ْوَبعْد َمشي َيوْم 
واِحْد َطلَّعوا َت يَروُه َبيْن َقرايبينن ْوَمعارفْن، 
 ْوما اَروُه. قاموا رْجعوا للقْدْس من ْجديد 

45

اَأَروُه ف  اِيْم  َثّة   ْوَبعْد 
46 َعَليو.  يَدوروْن 

الَهيَكْل قِاعْد َبين ْمَعْلمين النّاموْس يْسَمْعلن 
يْسَمعوُه  َل كاْن  َهوْك   ْوكْل 

47 ْويْساَألن. 
 ْولََمْن 

بيْن كانوا مْن فْهمو ْوَجواباتو. 48 ْمَعجَّ
بوا. اأّمو قالْتلو: »اْبني، لَيْش كذاِ  اَأَروُه ْتَعجَّ
نَْدّوْر  ْونْحنِا  ْبنا  ْتَعذَّ َوابوك  اَأنا  فينا؟  َسيْت 
َعَلي؟  ْتَدوروْن  »لَيش   قالْلْن: 

49 َعَليْك.« 
لَيْش مُو تْعرفوْن َف َبيت اَبوي لازم اَكوْن؟« 
 ْونزْل 

50 َبْس هنِّا ما اْفَتَهموا كْلِمْة َل قالْلْن. 51

َمعن ْوجا للنّاْصَرة. وْمطيْع كاْن لهْن. واّمو 
 ْوَيسُوْع 

كاْن تْحَفْظ كّل الَكلاْم َف َقْلبا. 52
كاْن يْگَبر ف القاِمة والحْكِمة والنَّْعِمة عْند 

اَلله والنِّاْس.

الَخمْسَطْعْش مْن مْلْك 3  َسنة   َف 
طيباْريُوْس َقيَصْر، َوْقْت َل كاْن بْنطيُوْس 
بيلاُطْس حاكم الياهوديِّة، ْوهيرُودْس َريّْس 
ربْع  َريّْس  فيلبُّْس  َواخوُه  ليْل،  الجَّ َع  ربْع 
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َوفي ِمْنَطَقِة طراخونيَس، َولوسانّيا َرئيَس 

َحّناَن  ِرئاسِة   في 
اأبيليني، 2 ُربٍْع في 

اللِه  كَِلَمُة  ِللكََهنوِت، صاَرْت  َوقَيافا 

 َواأتى 
3 الَقْفِر.  َزكَِريّا في  بِْن  يوَحّنا  َعلى 

في كُلِّ الِمْنَطَقِة الَّتي َحوَل ال�أُْرُدنِّ َوُهَو 

يَكِْرُز ِبَمْعموِديَِّة التَّوبَِة ِلُغْفراِن الَخطايا. 

ِكتاِب كَِلماِت  ُهَو َمكْتوٌب في   كَما 
4

»َصوُت صارٍخ  قاَل:  الَّذي  النَّبيِّ  اإَشْعيا 

موا في  بِّ َوقَوِّ في الَقْفِر، َهيِّئوا َطريَق الرَّ

 كُلُّ الودياِن تَْمتَلُئ 
لِهنا. 5 ْهِل ُسبُلاً ِل�إ السَّ

َويَصيُر  تتَِّضُع  والُمْرتََفعاِت  الِجباِل  َوكُلُّ 

 َويَرى 
6 َسْهلاً.  والَوْعُر  ُمْستَِوياً  الَخِشُن 

كُلُّ َجَسٍد َخلاَص اللِه.«

 َوقاَل ِللُجموِع الَّذيَن كانوا يَاأتوَن اإَليِه 
7

ِليَْعتَِمدوا: »يا اأول�َد ال�أفاعي، َمْن اأراكم 

اأْن تَْهُربوا ِمَن الَغَضِب الَعتيِد. 8 اْصنَعوا 

اإذاً ِثماراً تَليُق ِبالتَّوبَِة، َول� تبََداأوا تَقولوَن 

ِل�أنّي  اأباً.’  اإبْراهيُم  ‘لنا  اأنُْفِسكُم:  في 

يَْستَطيُع  الِحجاَرِة  هِذِه  ِمْن  َلكُم:  اأقوُل 

 ِهَي ذي 
9 بْراهيَم.  ِل�إ اأبْناًء  يُقيَم  اأْن  اللُه 

َجِر.  الشَّ اأْصِل  َعلى  الَفاأُْس َموضوَعٌة 

ِثماراً صاِلَحًة  تُْثمُر  ل�  اإذاً  َشَجَرٍة  فَكلُّ 

 َوكانَِت الُجموُع 
تُْقَطُع َوفي الّناِر تََقُع.« 10

ُلُه َوتَقوُل: »ماذا نَْصنَُع اإذاً؟« 11 اأجاَب  تَْساأ

َلُه قَميصاِن فَليُْعِط َمْن  َلُهم: »َمْن  َوقاَل 

َليَس َلُه. َوَمْن َلُه َطعاٌم، فليَْصنَْع هكَذا.« 

ْوليسانْياْس  ْطراخونا،  ْوديرة  اَأيطوريا  َعلى 
 وَحنّان ْوَقيافا ُرَوسا 

َريّْس ربْع َعلى اَأبيلينا، 2
اَلله  الَوْقْت صارْت كْلمة  فاك  للَكَهَنة، 
 ْوجا 

3 الَبّريِّة.  َزَكِريّا ف  ابْن  يوَحنّا  َعلى 
لكْل نَواحي َحوْل نَْهر الاْردْن يْدعي النِّاْس 
 َكما 

لََمْعموذيّة التَّوبِة ْبشاْن تْنغفْر َخطّياتْن، 4
لَّواِ َمْكتوْب ف سفْر نبّوات اِشْعيا النَّبي َل 
قاْل: »َصوت يسِيْح ف الَبّريِّة َحْضروا َطريِق 
 كّل 

لْهنا 5 لاإ هْل طْرْق  السَّ الرَّْب سِاَووا ف 
الوْدياْن تْنتلي، ْوكّل الّْجبِاْل والّتلوْل تْتَنّخى. 
ْعِبة، اَأْرْض  اَأْرض الخْشِنة، ْتسِيْر نِاْعِمة. والصَّ

 ْوكّل انْساْن يرى َخلاص اَلله.«
َسهْل. 6

يَجوْن  َل كان  نِاس  لَوْك  يقوْل   وكان 
7

الَحّياْت  اولاد  »يا  ذوْن:  يْتَعمَّ َت  لَعْندو 
مْن َرّواكْن َت تْهربوْن مْن َغَضب الّجِايِي؟ 
تْبَدون  ْولا  للتَّوبِة،  يليْق  َثَمر  َسَووا  8 َبقى 

ْتقولوْن َف َقْلْبكْن: ‘لنا اَأب، اْبراهيْم اَأبونا 
يتِيق  اَلله  َهالحجِاير،  مْن  اَأقولْكْن:  واِ.’ 
 ْكوا الفاْس َمْحطُوْط 

يَقّيم اولاد لاْبراهيْم. 9
منّا  ما  َل  َبقى سَجَرْة  الّسَجْر.  َعلى عْرق 
النّاْر.«  ْوتَقْع ف  تْنقطع  َت  ْكَويّْس  َثَمر 
10 نِاس المْلَتّميْن َساَألوُه قالولو: »َبقى اَأيش 

ْزبونَيْن  لَعْندو  »اَأينا  قالْلْن:   َرْد 
11 نَْسي؟« 

َخلّي يْعطي لاْك َل ما عْندو، ْولَعْندو اَأكْل 
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 َواأتى الَعّشاروَن اأيضاً ِليَْعتَِمدوا َوقالوا 
12

َلُهم:   فَقاَل 
13 نَْصنَُع؟  ماذا  ُمَعلُِّم،  يا  َلُه: 

اأْن  اأُِمْرتُم  ما  َعلى  يَزيُد  ِبما  تُطاِلبوا  »ل� 
َلُه الُجْنُد قائليَن: »َونَْحُن   َوَساأ

تُطالبوا.« 14

تَجوروا  »ل�  َلُهم:  قاَل  نَْصنَُع؟«  ماذا 

ِباأُجوِرِكم.«  َواكْتَفوا  اأَحداً  تَْغِصبوا  َول� 

ْعَب َحوَل   َواإْذ كانَِت الظُّنوُن تُساِوُر الشَّ
15

يوَحّنا، ُمْفتَِكريَن في قُلوِبهم: اأيَكوُن ُهَو 

الَمسيُح؟ 16 اأجاَب يوَحّنا َوقاَل َلُهم: »ها 

ُدكم ِبالماِء. َولِكْن يَاأْتي ذِلَك الَّذي  اأنا اأَُعمِّ

اأْستَِحقُّ  ل�  الَّذي  ذِلَك  ِمّني،  اأْقوى  ُهَو 

ُدكم ِبروِح  اأْن اأُحلَّ ُسيوَر ِحذائِه، ُهَو يَُعمِّ

َرْفشاً  الُمْمِسُك   ذِلَك 
17 َوالّناِر.  الُقُدِس 

َي بَيَدَرهُ َويَْجَمُع الِحْنَطَة ِل�أْهرائِه  ِبيَِدِه َويُنَقِّ

 َوِباأْقواٍل 
ويُوِقُد التِّْبَن ِبناٍر ل� تَْنَطِفُئ.« 18

ْعَب.  الشَّ ُر  َويُبَشِّ يَُعلُِّم  كاَن  كَثيَرٍة  اأُْخرى 

فَلاأنُه كاَن  بِْع،  الرُّ َرئيُس  19 اأّما هيروُدُس 

اْمَراأِة  ِلَسبَِب هيروديّا  يوَحّنا  ِمْن  يَُوبَُّخ 

الَّتي  روِر  الشُّ كُلِّ  وِلَسبَِب  اأخيِه  فيليبَُّس 

 زاَد هِذِه اأيضاً َعلى َجميِعها 
كاَن يَْصنَُع، 20

ْجِن. فَقيََّد يوَحّنا في السِّ

ْعِب كاَن اأِن   َوبَْعَد اأِن اْعتََمَد كُلُّ الشَّ
21

يَُصّلي  ُهَو  َوفيما  اأيضاً.  يَسوُع  اْعتََمَد 

 وَجوا زاِ نِاْس مَنوك 
ي يَسي.« 12 نَْفس الشِّ

ْوقالولو:  ذوْن،  يْتَعمَّ َت  َضرايْب  يلّموْن  َل 
 قالْلْن: 

13 نَْسي؟«  لازم  اَأيْش  نْحنِا  »ْمَعلّْم، 
»لا ْتطالْبون ْبشي زاِيد َعلى َل انْاَأَمْرتْن َت 
 وَساَألوُه َعسِاكْر قالولو: »ْونْحنِا 

ْتطالْبوْن.« 14
َعلى  تْتَسْلَبطوْن  »لا  قالْلْن:  نَْسي؟«  اَأيش 
واْقَنعوا  بالگْذْب،  ْد  اَحَّ تْتهمون  ْولا  د،  اَحَّ
النِّاْس   َوْقْت َل كانوا 

ْبَمعاشاْتكْن.« 15
يْفتْكرون اْفكار َعلى يوَحنّا، ْوكلّن يقولوْن 
الَمسيْح؟ 16 يوَحنّا  واِ  َف َقْلبْن: َبْلكي هّواِ 
قالْلْن: »اَأنا بالَمي اَأَعّمْذكْن، َبْس َت يّجي 
هاْك لَّواِ اَأْقوى منّي، هاْك َل مُو اْسَتحْق اَأحْل 
شادوداْت شي َل َيلبْس ف اْجرو. هّواِ َت 
َل   هاْك 

17 ْوبالنّاْر.  القدس  ْبرُوح  يَعّمْذكن 
ويلّم  َبيَدرو،  ويَذّري  بيدو،  َرْفشو  يْحمْل 
الحْنَطة لََمخازنو، ْويْحرق التّبْن َف ناْر مُو 
َغير هاي كان  ْكثيْر   وَمسايل 

18 تْنطفي.« 
َريّس   ْوهيرُودْس 

19 ْعْب.  الشَّ ويَبّشر  يَعلّْم 
الّربْع، هاْك َل كاْن كْلَخْزَبلو يوَحنّا َعلى َل 
اَخْذ هيرُوديّا َمْرْة اَأخوُه، ْوَعلى كّل ْفعالات 
 زاْد هاي زاِ َعلى َهوْك 

ر َل كان يَسي، 20 الشَّ
كلّن، ْوَحْط يوَحنّا ف الَحْبْس.

عماذ َيسُوْع

َيسُوْع  النِّاْس كلّْن،  ذوا  ْتَعمَّ َل   َوْقْت 
21

انَْفَتحت  يَصلّي  َل كان  ْوَوْقْت  ذ.  ْتَعمَّ زاِ 
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َعلَيِه روُح   َونَزَل 
22 ماواُت  السَّ انَْفتََحِت 

َحماَمٍة، َوصاَر  ِشْبِه جسِم  الُقُدِس في 

ماِء يَقوُل: »اأنَْت ُهَو ابْني  َصوٌت ِمَن السَّ

الَحبيُب. ِبَك ُسِرْرُت.«

َسنًَة،  ثَلاثيَن  نَْحَو   َوكاَن يَسوُع 
23

24 بِن  بِن هالي،  يوُسَف  ابَْن  يَُظنُّ  َوكاَن 

يَّنا،  بِْن  بِْن ملكي،  ل�وي،  بِْن  َمّطاَث، 

بِْن يوُسَف، 25 بِن مطاثيو، بِْن عاموَص، 

26 بِن  نَّجا،  بِْن  َحْسلي،  بِْن  ناحوَم،  بِْن 

َماآَث، بِْن َمطاَث، بِْن َشْمعي، بِْن يوُسَف، 

بِن  بِْن ريسا،  يوَحّنا،  27 بِْن  يَُهَوذا،  بِْن 

28 بِْن  نيري،  بِْن  َشاأَلتئيَل،  بِْن  ُزْرباِبَل، 

َمْلكي، بِْن اأّدي، بِْن قوصاَم، بِْن المادان، 

بِْن  األيعاَزر،  بِْن  29 بِْن يوسي،  بِْن عيَر 

بِْن ل�وي، 30 بِْن  بِْن مّطاَث،  يوراَم، 

بِْن  بِْن يوُسَف،  يَُهَوذا،  بِْن  َشْمعوَن، 

يوناَن، بِْن اإلياقيَم، 31 بِْن َمْليا، بِْن َميناَن، 

32 بِْن  داووَد،  بِْن  ناثاَن،  بِْن  مّطاثا،  بِْن 

يَّسى، بِْن عوبيد، بِْن بوعَز، بِْن َسْلموَن، 

بِْن نَْحشوَن، 33 بِْن َعّميناداَب، بِْن اآراَم، 

بِْن حصروَن، بِْن فاِرَص، بِْن يَُهَوذا، 34 بِْن 

بِْن  اإبْراهيَم،  بِْن  اإْسحَق،  بِْن  يَْعقوَب، 

تاَرَح، بِْن ناحوَر، 35 بِْن ساروَج، بِْن راعو، 

36 بِْن  بِْن شاَلَح،  بِْن عابََر،  فاَلَج،  بِْن 

قيناَن، بِْن اأْرفَخشاَر، بِْن ساِم، بِْن نوٍح، 

 ْونزل َعَليو رُوح القدْس َعلى شكْل 
ما 22 السَّ

ما يقول: »اأنَْت  َحماِمة. ْوصاْر َصوت م السَّ
واِ اْبني الَحبيْب. فيْك فرْحُت.«

نََسب َيسُوع الَمسيْح

َسِنة.  ثِاثيْن  َحوالي  ابْن  َيسُوع   ْوكاْن 
23

ابْن هالي،  ابْن يوسف  يْنحسب  ْوكاْن 
24 ابْن َمتّات ابْن لاوي، ابْن َمْلكي ابْن َينّا، 

ابْن يوسف، 25 ابْن َمتّاثيا، ابْن عاموس ابْن 
26 ابْن  نَّجاي،  ابْن  َحْسلي،  ابْن  ناحوم، 
ابْن يوسف،  ابْن َشْمعي  َمتّاثيا،  ابْن  َماآت 
ابْن  ريسا،  ابْن  يوَحنّا،  27 ابْن  ياهوذا،  ابْن 
28 ابْن  نيري،  ابْن  َشاَألَتئيل،  ابْن  ُزُربّابل، 
َمْلكي ابْن اأّدي، ابْن قوسام ابْن اَألموداد ابْن 
عيْر 29 ابْن يوسي، ابْن عاَزر ابْن يورام، ابْن 
َمتّات ابْن لاوي، 30 ابْن َشْمعون ابْن ياهوذا، 
ابْن يوسف ابْن يونان، ابْن اَألياقيم 31 ابْن َمليا 
ابْن ماني، ابْن َمتّاتا ابْن ناتان، ابْن داهوْد 
ابْن  بوَعز،  ابْن  ابْن عوبيد  َيّسى،  32 ابْن 

َسْلمون ابْن نَْحشون، 33 ابْن َعّميناداب ابْن 
اآرام ابْن َحصرون ابْن فاَرص، ابْن ياهوذا، 
34 ابْن َيْعقوب اْبن اْسحاق اْبن اْبراهيم ابْن 

تارح ابْن ناحور 35 ابْن َسروج، ابْن اَأرعو ابْن 
فالَج، ابْن عابر ابْن شالَح، 36 ابْن َقينان ابْن 
لاَمك  ابْن  نوح،  ابْن  ابْن سام  اَأْرَفْكشاد، 
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اأْخنوَخ،  بِْن  َمتوشلاَح،  37 بِْن  ل�َمَك،  بِْن 

بِْن ياِرَد، بِْن َمْهلَلائيل، بِْن قَيناَن، 38 بِْن 

اأنوَش، بِْن شيِت، بِْن اآَدَم الَّذي ِمَن اللِه.

ِمْن روِح 4  ُمْمتَلٌئ  َوُهَو  يَسوَع   َوَرَجَع 

روُح  َواأَخَذهُ  ال�أُْرُدنِّ  ِمَن  الُقُدِس 

ِلكَي  يَوماً  2 اأْربَعيَن  الَقْفِر  اإلى  الُقُدِس 

َشيئاً في  ياأكُْل  َوَلْم  اإبْليَس.  ِمْن  َب  يُجرَّ

اأَخيراً.  ها جاَع  اأتَمَّ َوحيَن  ال�أيّاِم.  ِتْلَك 

 َوقاَل َلُه اإبْليُس: »اإْن كُْنَت ابَْن اللِه فَُقْل 
3

4 اأجاَب  ُخْبزاً.«  يَصيَر  اأْن  الَحَجِر  ِلهذا 

يَسوُع َوقاَل َلُه: »َمكْتوٌب: ‘َليَس بالُخبِز 

نْساُن، بَْل ِبكُلِّ كَِلَمٍة ِمَن  يَْحيا ال�إ َوْحَدهُ 

اللِه.’ «

َجبٍَل عاٍل  اإلى  يطاُن  الشَّ  َواأْصَعَدهُ 
5

َواأراهُ كُلَّ َمماِلِك ال�أْرِض في قَليِل َوْقٍت. 

 َوقاَل َلُه: »َلَك اأُْعطي هذا الُسْلطاَن كُلَُّه 
6

اأنا  اأُريُد  َوِلَمن  ُمَسلٌَّم،  ِل�أنَُّه لي  َوَمْجَدهُ، 

 فَاإْن تَْسُجْد اأمامي فَلََك َسيَكوُن 
اأُْعطيه. 7

بِّ  »ِللرَّ َلُه:  َوقاَل  يَسوُع  8 اأجاَب  كُلُُّه.« 

اإلِهَك تَْسُجُد َواإيّاهُ َوْحَدهُ تَْعبُُد.«

َعلى  َواأقاَمُه  اأوُرَشليَم  اإلى  ِبِه   َواأتى 
9

َجناِح الَهيكَِل َوقاَل َلُه: »اإْن كُْنَت ابَْن اللِه 

فَاألِق بنَْفِسَك ِمْن ُهنا اإلى ال�أْسَفِل. 10 ِل�أنَُّه 

َمكْتوٌب: ‘يوصي َملائكَتَُه ِبَك ِليَْحَفظوَك 

تَْعثَُر  ِلئَّلا  يَْحِملونََك  اأْذَرَعِتِهم   َوَعلى 
11

قدُمَك ِبَحَجٍر.’ « 12 اأجاَب يَسوُع َوقاَل َلُه: 

37 ابْن َمتوشالَح، ابْن اَأْخنوخ ابْن ياَرد، ابْن 

َمهَللئيل ابْن َقينان، 38 ابْن اَأنوش ابْن شيت، 
ابْن اآَدْم َل من اَلله.

ْوهّواِ 4  الاْردْن،  نَهر  مْن  َيسُوْع   ْورجْع 
الّرُوْح  ْوَوّداُه  القدس،  مْتلي مْن رُوح 
للَبّريِّة 2 اَأْرْبعيْن َيوْم، َت يَجّربو اإْبليس، ْوما 
لََمْن خْلصوا،  الِايِّاْم دي  َفوك  اَأَكل شي 
اَلله  اْبن  »َل  قالْلو:  3 اإْبليْس  ْوَبْعدا جاْع. 
ْغَبيْز.«  ْتسِير  َت  َهالَحَجَرة  َل  َقوْل  اأنَْت، 
4 َيسُوْع َرْد َعَليو قالْلو: »َمْكتوْب ‘مُو َبْس 

بالّْغَبيز يعيش الانْساْن، َبلِى ْبكل كْلِمة مْن 
َكلام اَلله.’ «

ْوَوّراُه  عِالي  َجَبْل  َل  الّشِيطاْن   ْوطِالَعو 
5

 ْوقالْلو 
ف ْشَويِّة َوْقْت كْل َممِالك الّدنْيِا، 6

لَطة ْوَمْجدا،  اإْبليْس: »لْك َت اْعطي َهالسَّ
مْن َل لي ْتَسلَّمت، ْولَمْن ما اَأريْد اَأْعِطيا. 
لْك َت  قّدامي، كّلا  َسَجْدْت  َل  7 َبقى 

ْتكوْن.« 8 َيسُوْع َرْد َعَليو قالْلو: »َمْكتوْب: 
للرَّْب اإلهْك تْسجد، ْولُه ْبَوْحدو تْعبْد.«

 وجابو للقْدس، ْوَوقَّفو َعلى َقراغ ْسطُوح 
9

َحلّْق  اأنَْت،  اَلله  اْبن  »َل  ْوقالْلو:  الَهيَكل 
 مْن َل َمْكتوْب 

رُوحْك مَنوْن َل َتْحْت، 10
َعَليْك.  يْتَقيَّدوْن  َت  َملايكتو  ‘يَوّصي  واِ: 
 وهنِّا يْحملوْك َعلى ايَدين ْبشاْن لا تْدقر 

11

َعَليو  َرْد  12 َيسُوْع  َحَجْر.’ «  اْجرْك َف 
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 َوحيَن 
بَّ اإلَهَك.’ « 13 ِب الرَّ »قيَل: ‘ل� تَُجرِّ

تمَّ اإبْليُس تَجاِربَُه كُلَّها فاَرقَُه اإلى حيٍن.
اأ

اإلى  الُقُدِس  ِة روِح  ِبُقوَّ يَسوُع   َوَرَجَع 
14

الَجليِل َوَخَرَج َعْنُه َخبٌَر في كُلِّ الِمْنَطَقِة 

 َوكاَن يَُعلُِّم في َمجاِمِعِهم 
الَّتي َحوَلهم. 15

ُد ِمْن كُلِّ اإنْساٍن. َويَُمجَّ

تََربّى  الّناِصَرِة َحيُث  اإلى   َواأتى 
16

الَمْجَمِع  اإلى  ُمْعتاداً،  كاَن  كَما  َوَدَخَل، 

 َواأُْعِطَي 
17 ِليَْقَراأَ.  َوقاَم  َسْبٍت  يَوِم  في 

ْفَر  السِّ يَسوُع  َوفَتََح  النَّبيِّ  اإَشْعيا  ِسْفَر 

 »روُح 
18 فيه:  الَمكْتوَب  الَموِضَع  فََوَجَد 

َر  ِل�أُبَشِّ َمَسَحني  َوِلهذا   ، بِّ َعليَّ الرَّ

ُمْنكَِسري  ِل�أْشِفَي  َواأْرَسلَني  الُفَقراَء 

الَقْلِب َواأكِْرَز ِللَمْسِبّييَن ِبالُغْفراِن َوِللُعْمِي 

الُمْنكَِسريَن،  ِبالُغْفراِن  َد  َوِل�أَُشدِّ ِبالبََصِر، 

 َوَلفَّ 
20 ». بِّ ِللرَّ َمْقبولٍة  ِبَسنٍَة   َوِل�أكِْرَز 

19

َوَجلََس.  َوَذَهَب  الخاِدَم  َواأْعطاهُ  ْفَر  السِّ

ُعيونُُهم  كانَْت  الَمْجَمِع  الَّذيَن في  َوكُلُّ 

تَمَّ  »اليَوَم  َلُهم:  يَقوُل   َوبََداأ 
21 فيِه.  تَْنُظُر 

ِباآذاِنكُم.«  َسِمْعتُم(  )الَّذي  الِكتاُب  هذا 

بوَن  ويَتََعجَّ َلُه  يَْشَهدوَن  َجميعاً   َوكانوا 
22

ِمْن كَِلماِت النِّْعَمِة الَّتي كانَْت تَْخُرُج ِمْن 

ابَْن  »اأَليَس هذا  يَقولوَن:  َوكانوا  فَِمِه، 

قالْلو: »انْقاْل: ‘لا ْتَجّرب الرَّْب اإلهْك.’ « 
 ْوَوْقْت َل َخلَّْص اإْبليْس كْل َتجاربو، عافو 

13

ْوراْح مْن عْندو َزمانيِّة.

اَهل النّاْصَرة ما اآَمنوا ْبَيسُوْع

ليل،  للجَّ الّرُوْح  ْبقّوة  َيسُوع   ْورجْع 
14

َحولْن  الاَْرْض  ْوَطَلْعلو صيْت ف كّل 
 ْوكان يَعلّم ف مجِامعن، ْوكان 

َحوالَين. 15
ر ْمَعظَّم مْن كّل انْساْن. ْمَقدَّ

ْوَدَخْل  اْرَتبى،  َل  مُوَضْع  للنّاْصَرة   ْوجا 
16

ْبْت َعلى عادتو، ْوقاْم َت  للَمْجَمْع َيوم السَّ
 ْونِاَولوُه سفْر نَبي اِشْعيا، ْوَفَتْح َيسُوع 

يْقرا. 17
 »رُوح 

الّسفر، ْوَطَلْعلو مُوَضْع َل َمْكتوْب: 18
الرَّْب َعَلي. ْبشاْن هاي َمَسْحني: َت اَبّشر 
الَفقاراِ. َبَعْثني َت اْشفي َمْكسُورين الَقْلْب. 
َواَبّشر اليَسرا بالَعفو، والَعمايِة بالنََّظْر، َواَحّرر 
َمْقبولِة  ْبَسِنة   َواْكرز 

19 بالَعفو.  الَمْكسُورين 
عو للخادم  ْوَرجَّ الّسفر،   ولَّف 

الرَّْب.« 20 م 
الَمْجَمْع  َل كانوا ف  ْوكلّْن  قعد.  ْوراْح 
يقولْلن:   وَبدا 

21 يَطْلعوْن.  ِفيو كان  َعيَنيْن 
َهالَمْكتوْب )َل سمْعتْن(  ْق  ْتَحقَّ »الَيوم 
 وكلّْن شْهدوا َف َحّقو َشهاِدة 

َباذانْكْن.« 22
بوا مْن َكلام النّْعِمة َل يْطَلْع  ْكَويِسة، وْتَعجَّ
مْن ثّمو. ْوقالوا: »مُو ابْن يوسْف واِ هاْذ؟« 
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»َلَعلَّكم  يَسوُع:  َلُهم   قاَل 
23 يوُسَف؟« 

َطبِّْب  َطبيُب  ‘يا  الَمثََل:  تَقولوَن لي هذا 

اأنََّك َصنَْعَت  َسِمْعنا  َوكُلُّ ما  نَْفَسَك. 

اأيضاً في  ُهنا  اْصنَْعُه  كَْفِرناحوَم،  في 

اأقوُل  »الَحقَّ  قاَل:   َولِكنَُّه 
24 َمدينَِتَك.’ « 

 فَالَحقَّ 
َلكُم ل� نَِبيَّ يُقبَُل في َمدينَِتِه. 25

كُنَّ في  كَثيراٍت  اأراِمَل  اإنَّ  َلكُم:  اأقوُل 

اإْسرائيَل في اأيّاِم اإيلّيا النَّبيِّ حيَن اأُْمِسكَِت 

ماُء َسنواٍت ثَلاثاً َواأَشْهراً ِستًَّة َوصاَر  السَّ

 َواإلى 
26 ال�أْرِض.  كُلِّ  جوٌع َعظيٌم في 

واِحدٍة ِمْنُهنَّ َلْم يُْرَسْل اإيلّيا اإلّ� اإلى َصرفَْت 

 َوبُْرٌص 
27 اأْرَملٍة.  اْمَراأٍة  اإلى  صيدوَن، 

اأيّاِم  اإْسرائيَل في  كَثيروَن كانوا في بَني 

اإلّ�  ْر  يَُطهَّ َلْم  ِمْنُهْم  َوواِحٌد   ، النَّبيِّ اإليَشَع 

هِذِه  َسِمَع   َوحيَن 
28  ». آراميُّ ال� ِنْعماُن 

ال�أُموَر اأولئَك الَّذيَن في الَمْجَمِع اْمتَلاأوا 

 َوقاموا َواأْخَرجوهُ اإلى خاِرِج 
َغيظاً كُلُُّهم. 29

الَمدينَِة َواأتَوا ِبِه َحّتى َحْرِف الَجبَِل الَّذي 

ِمَن  َمْبِنيًَّة َعلَيِه ِليَْطَرحوهُ  كانَْت َمدينَتُُهم 

الَجْلَمِد. 30 اأّما ُهَو فََعبَر بَينَُهم َوَذَهَب.

َمدينٌَة  َوِهَي  كَْفِرناحوَم،  اإلى   َونََزَل 
31

بوِت.  في الَجليِل، َوكاَن يَُعلُِّمُهم في السُّ

 َوَمْبهوتيَن كانوا ِمْن تَْعليِمِه، ِل�أنَّ كَِلَمتَُه 
32

 َوكاَن في الَمْجَمِع 
كانَْت ذاَت ُسْلطاٍن. 33

َوَصَرَخ  نَِجٍس  فيِه روُح َشيطاٍن  َرُجٌل 

َلنا  »َدْعنا، ما   َوقاَل: 
34 ِبَصوٍت عاٍل، 

َهالَمَثْل:  23 َيسُوْع قالْلْن: »يْمكن ْتقولولي 

‘َحكيْم َحكّْم رُوحْك. كْل شي َل سمْعنا 
َف  زاِ  َهوْن  َسيو  َكَفْرناحوْم،  َسيْت َف 
 ْوقالْلن: »الَحّق اَقولْكْن ما في 

َبَلدْك.’ « 24
 والَحّق اَقولْكن ْكثيْر 

نَبي يْنقبْل َف َبَلدو. 25
ايِلّيا  اِيِّام  اْسرائيْل ف  اَأرامْل كاْن في ف 
ْوسّة  ْسنين  َثّث  الَمَطر  انَْقَطع  لََمن  النَّبي، 
اشر، ْوصاْر جُوع ْولُوع ف كّل الاَْرْض، 
 ْوَل عْنْد وْحِدة منّْن ما انَْبَعث ايِلّيا، َبلِى 

26

اَأْرَمِلة.  َمَرة  لَعْنْد  لََصْرَفْت َصيدا  انَْبَعْث 
اْسرائيْل ف  بْرصيْن كاْن في ف   وْكثيْر 

27

اِيِّام نَبي اَأليَشع، ْوواِحْد منّْن ما طهْر، َغيْر 
 َوْقْت َل سْمعوا َهالَكلاْم 

آرامي.« 28 نْعمان الا
َهوْك َل ف الَمْجَمْع، كلّْن غْضبوا َعَليو، 
 وقاموا طِالَعوُه َل َبّرات الَبَلْد، ْوجابوُه َل 

29

َبْل، هاْك َل َبَلدْن كاْن مْبني َعَليو،  َقراغ الجَّ
ْبشان يكّبوُه م العلو. 30 َبْس هّواِ فاْت َبيناتن 

ْوراْح.

َيسُوْع يْشفي َزلَِمة ِفيو رُوح نْجِسة

ليل، ْوكان   ْونزْل َل َكَفْرناحوْم، َبَلْد الجَّ
31

بوا َف   وكلّْن ْتَعجَّ
ْبْت. 32 يَعلّمْن ف اِيِّام السَّ

َتْعليمو، مْن َل كاْن في َل كْلمتو سْلَطة. 
رُوْح  ِفيو  َزلَِمة  الَمْجَمْع   وكاْن في ف 

33

شِيطاْن نْجِسة، َزَعق ْبعلوْت َصوتو ْوقاْل: 
 »عيْفنا، اَأيْش لْك منّا يا َيسُوع النّاصري؟ 

34
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؟ اأتَيَت ِلتُْهِلكَنا.  َوَلَك يا يَسوُع الّناِصريُّ

 َوانْتََهَرهُ 
اأْعِرُف َمْن اأنَْت: قُّدوُس اللِه.« 35

َواْخُرْج  فََمَك  »اأْغِلْق  َلُه:  َوقاَل  يَسوُع 

يطاُن في الَوْسِط َوَخَرَج  مْنُه.« َوَطَرَحُه الشَّ

َعظيَمٌة   َوَدْهَشٌة 
36 َشيئاً.  يؤِذِه  َوَلْم  ِمْنُه 

يُكُلِّموَن  َوكانوا  واِحٍد،  كُلِّ  ِمْن  اأَخَذْت 

بَْعُضُهم بَْعضاً َويَقولوَن: »ما ِهَي يا تُرى 

ُمُر ال�أْرواَح  تَاأْ ِبُسْلطاٍن  الَّتي  هِذِه الكَِلَمُة 

 َوَخَرَج َعْنُه َخبٌَر في 
النَِّجَسَة فَتَْخُرُج.« 37

كُلِّ الِمْنَطَقِة الُمحيطِة ِبِهم.

 َوحيَن َخَرَج يَسوُع ِمَن الَمْجَمِع َدَخَل 
38

ِسْمعاَن  َحماةُ  َوكانْت  ِسْمعاَن،  بَيِت  اإلى 

ِمْن  اإَليِه  َوَطلَبوا  َعظيمٍة  ِبُحّمى  ُمصابًة 

 َوقاَم ُمِطّلاً َعلَيها َوانْتََهَر الُحّمى 
اأْجِلها. 39

فَتََركَْتها، َوِللَوْقِت قاَمْت َوكانَْت تَْخِدُمُهم. 

ْمِس، كُلُّ الَّذيَن كاَن   َواآناَء ُغروِب الشَّ
40

ِبِهم  اأتَوا  ُمْختَِلَفٍة  ِباأْمراٍض  َمْرضى  َلُهم 

واِحداً  َعلَيِهم  يََدهُ  يََضَع  َوُهَو كاَن  اإَليِه، 

 َوكانَْت تَْخُرُج شياطُن 
فَواِحداً َويَْشفيِهم. 41

َوتَقوُل:  تَْصُرُخ  َوِهَي  كَثيريَن  ِمْن  اأيضاً 

َوانْتََهَرهم  اللِه.«  ابُْن  الَمسيُح  ُهَو  »اأنَْت 
َوَلْم يَكُْن يََدُعُهم يَقولوَن اأنَُّهم يَْعِرفوَن اأنَُّه 

الَمسيُح.

جيْت َت ْتَتوبلنا. اَأْعرفْك مْن اأنَْت: َقّدوس 
ْوقالْلو:  َعَليو  َزْعَوْق  35 َيسُوْع  اأنَْت.«  اَلله 
الّشِيطاْن  وَكّبو  منّو!«  واْطَلْع  ثّمْك  »اْقفْل 
اَأذاُه بشي.  ْوما  منّو،  ْوَطَلْع  النّص  ف 
َبْعضْن:  َل  يقولوْن  ْوَبقى  انَْبَلهوا   وكلّن 

36

ياأْمر  ة  ْوقوِّ بسْلَطة  يِا هاي؟!  كْلِمة  »اَأيْش 
 وَطَلْع صيتو َف 

اْرواح النّْجِسة ْوتْطَلْع.« 37
كّل النَّواحي َحولْن َحوالَيْن.

َيسُوْع يْشفي َحمِاة بْطرْس

الَمْجَمْع،  م  َيسُوْع  َطَلْع  َل   ْوَوْقْت 
38

َشْمعوْن كاْن  َحمِاة  َشْمعوْن.  لََبيْت  َدَخْل 
منّو َت  ْورادوا  َشديِدة،  ة  كلَحّمْت حمِّ
ة  الحمِّ َع  ْوَزَعْق  عْندا  َل   وَقرَّْب 

39 يَطلّْعلا 
ْوراحْت عافتا، ْوَف َدقِيقتا قامْت تْخدمْن. 
َهوْك َل كاْن  ْمْس، كْل  الشَّ ْغياب   ْوف 

40

َجوا  ن،  ْمَلوَّ ْمَشكَّل  باْمراض  َمراضِى  لهن 
واِحد  َعلى  ايَديو  َحّط  ْوهّواِ  نِا،  ْوجابولو 
يْطَلْع   وكاْن 

41 وانَْشَفوا كلّْن.  منّْن  ْبواِحْد 
ويقولوْن:  يْزَعقوْن  ْوهنِّا  ْكثير  مْن  َشياطيْن 
يْزَعْق  ْوكاْن  اَلله!«  اْبن  الَمسيح  واِ  »اأنَْت 
َعَلين، ْومُو يعيفن يقولوْن: يْعرفون الَمسيْح 

واِ.
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اإلى  َوَذَهَب  َخَرَج  اليَوِم  َصباِح   َوفي 
42

يَْطلُبونَُه  كانوا  َوالُجموُع  ُمْقِفَرٍة.  ِمْنَطَقٍة 

ِلئَّلا  َواأْمَسكوهُ  َمكاِنِه  اإلى  َحّتى  َواأتَوا 

يَسوُع:  َلُهم   فَقاَل 
43 ِعْنِدِهم.  ِمْن  يَْذَهَب 

اأْن  يَْنبَغي لي  اأيضاً  ال�أُْخرى  »الُمُدُن 
يَكِْرُز   َوكاَن 

اأُْرِسْلُت.« 44 َرها، فَِلهذا  اأُبَشِّ

في َمجاِمِع الَجليِل.

 َوحيَن اْزَدَحَم َعلَيِه َجْمٌع ِليَْسَمَع كَِلَمَة 5 

بَُحيرِة  َعلى شاِطِئ  قائٌم  َوُهَو  اللِه 

 َراأى َسفينَتَيِن اثْنَتَيِن واِقَفتَيِن 
َجّنيساَر، 2

ّيادوَن قَْد َصِعدوا  ِبجاِنِب البَُحيرِة، َوالصَّ

 َواإْحداُهنَّ 
3 ِشباكَُهم،  ِمْنُهْما ويَْغِسلوَن 

يَسوُع  َوَصِعَد  بُْطُرَس.  ِلِسْمعاَن  كانَْت 

قَليلاً  يُْبِعدوها  اأْن  َوَطلََب  فيها،  َوَجلََس 

فَكاَن جاِلساً  الماِء.  اإلى  الياِبَسِة  َعِن 

 َوحيَن تََوقََّف 
فينَِة. 4 يَُعلُِّم الَجْمَع ِمَن السَّ

َعِن الكَلاِم، قاَل ِلِسْمعاَن: »سوقوا اإلى 

يِد.« 5 اأجاَب  الُعْمِق َواأْلَقوا َشبَكَتَكُم ِللصَّ

كُلَُّه  اللَّيَل  ُمَعلُِّم،  »يا  َلُه:  َوقاَل  ِسْمعاُن 

َعلى  َولِكْن  نُمِسْك،  َلْم  َوَشيئاً  تَِعْبنا  قَْد 

بَكََة.« كَِلَمِتَك اأُْلقي الشَّ

َيسُوْع يَعلّم ف المجِامع

قافُوَرة،  اْرض  َل  راْح  َطَلْع  42 الّصبْح 

ْوَجوا  َعَليو،  يَدوروْن  نِاْس كان  ْوَطْلقاْت 
يرُوْح  لا  ْبشاْن  ِفيو  شوا  وْتَگمَّ لَعْندو،  دي 
 قاْم َيسُوْع قالْلْن: »ْبلاد اللْخ 

مْن عْندْن. 43
ْبشان  اَلله،  ْبَمَلكوت  اَأَبّشرا  اَأرُوْح  لازْم  زاِ 
 وكاْن يَبّشْر ف َمجِامع 

هاي ك انَْبَعْثُت.« 44
ليْل. الجَّ

ل َتلاميذو لََمْن َدعا َيسُوْع اَأوَّ

ْبشاْن 5  العالَم  َحولو  الَْتّموا  َل   وَوْقْت 
َعلى  قايْم  ْوهّواِ  اَلله،  َكلام  يْسَمعوْن 
َسّفينَتيْن   َوارى 

2 ِجنّيسارْت،  َبْحرْة  شاطي 
والّصّيِاديْن  الَبْحَرة،  َعلى شاطي  واْقفيْن 
 ووْحِدة 

كطََّلعوا منّْن ويَخْسلوْن َشَبكاتْن، 3
منّْن َل َشْمعوْن بْطرْس كانْت، َيسُوْع َطَلْع 
قعْد ِفيا ْوَطَلْب َت يَبْعدووا ْشَوي م الاَْرْض 
لَّمات  ّفيِنة  السَّ يَعلّْم م  ْوقِاعْد كان  للَمي. 
 ْولََمْن َخلَّْص َكلامو، قاْل لََشْمعوْن: 

النِّاْس. 4
»سُوقوا لَمُوَضْع الَعمِيق، ْوَكّبوا َشَبكاْتكْن 
 َشْمعوْن َرْد َعَليو قالْلو: »ْمَعلّْم، 

يْد.« 5 للصَّ
تعْبنا طول الَليل ْوشي ما صْدنا، َبلِى لَخاطْر 

َبِكة.« كْلمتْك َت اكّب الشَّ

لوقا 4: 42 – 5: 5   



193

اأْسماكاً  اأْمَسكوا  َصنَعوا هذا   َوحيَن 
6

ُق.  تَتََخرَّ َشبَكَتُُهم  َوكانَْت  ا،  ِجدًّ كَثيَرةً 

فينَِة   َواأشاروا اإلى ِرفاِقِهم الَّذيَن في السَّ
7

توا َويُساِعدوُهم. َوحيَن اأتَوا  ال�أُْخرى اأْن يَاأْ

َحّتى كاَدتا  ِكْلتَيِهما  فينتَيِن  السَّ َملاأوا 

 حيَن َراأى ِسْمعاُن بُْطُرُس، َوقََع 
تَْغَرقاِن. 8

اأماَم قََدَمي يَسوَع َوقاَل َلُه: »اأْطلُُب ِمْنَك 

، اْفتَِرْق َعّني، ِل�أنّي َرُجٌل خاِطٌئ.«  يا َربُّ

َوِمْن  ِمْنُه  اأَخَذْت  قَْد  كانَْت  َدْهَشًة  9 ِل�أنَّ 

َجميِع الَّذيَن َمَعُه ِلَسبَِب َصيِد ال�أْسماِك، 

 وكذِلَك يَْعقوُب 
ذِلَك الَّذي اْصطادوا. 10

َشريكَي  اللَّذاِن كانَا  َزبَدي  ابْنا  َويوَحّنا 

ِسْمعاَن. فَقاَل يَسوُع ِلِسْمعاَن: »ل� تََخْف! 

آَن بََشراً َستَْصطاُد ]ِللَخلاِص.[«  ُمْنُذ ال�

فينتَيِن اإلى ال�أْرِض َوتََركوا  بوا السَّ  َوقَرَّ
11

كُلَّ َشيٍء َواأتَوا َوراَءهُ.

الُمُدِن  اإْحدى  يَسوُع في  كاَن   َوحيَن 
12

َراأى يَسوَع  َرُجٌل َمليٌء كُلُُّه بََرصاً،  اأتى 

َوَوقََع َعلى َوْجِهِه َوُهَو يَْطلُُب ِمْنُه َويَقوُل: 

»يا َسيِّدي، اإْن اأَرْدَت فَاأنَْت تَْستَطيُع اأْن 
َوَلَمَسُه  يََدهُ  يَسوُع   فََمدَّ 

13 َرني.«  تَُطهِّ

َوقاَل َلُه: »اأُريُد فَاْطُهْر.« َوِللَوْقِت َذَهَب 

 َواأوصاهُ قائلاً: »ل� 
َعْنُه بََرُصُه َوَطُهُر. 14

تَُقْل ِل�أَحٍد، بَِل اْذَهْب َواأِر نَْفَسَك ِللكاهِن 

اأوصى موسى  كَما  تَْطهيِرَك  َعْن  ْم  َوقَدِّ

َسوا هاي، صادوا َسَمك  َل   ْوَوْقْت 
6

 قاموا 
7 تْنشرْط  ْوكاْن  َوْقت  َبِكة  الشَّ ْكثير، 

َسّفينة  َف  َل كانوا  لََشراكتْن  اَشاَرة  َعَطوا 
َجوا  َل  ْوَوْقْت  يعِاونووْن.  يَجون  َت  اللْخ 
ّفينَتين اْثَنينتْن دي لََمْن َوْقْت ْوكاْن  َتَلوا السَّ
اَأرى،  بْطرْس  َشْمعوْن  لََمْن  8 َبقى  يْغَرقوْن. 
»اأْطلْب  ْوقالْلو:  َيسُوع  اْجَريْن  قّدام  َوَقْع 
منّْك يا َرْب! َبّعْد منّي، مْن َل َزلَِمة خاطي 
الَعَجْب  اَأَروا  َمعو،  َل  ْوكْل   هّواِ 

9 اَنا.« 
 ونَفس 

10 َمْك َل صادوا.  السَّ فاْك َصيد 
ي َيْعقوب ْويوَحنّا اولاْد َزَبدي َل كانوا  الشِّ
َشراكة َشْمعوْن. قاْم َيسُوْع قاْل لََشْمعوْن: 
ْتصيْد  َت  انْساناْت  ع  السَّ م  ْتخاف!  »لا 
ّفينَتين للاَْرض،   ْوساقوا السَّ

]للَخلاْص[.« 11
ْوعافوا كْل شي ْوراحوا َخْلفو.

َيسُوْع يْشفي َزلَِمة اَْبَرْص

 ْوَوْقْت َل كاْن َيسُوْع َف َبَلْد م الّْبلاْد، 
12

جا واِحْد َزلَِمة كلّو مْتلي َبَرص اَأرى َيسُوْع 
ويقوْل:  للو  يْتَوسَّ ْوَبدا  َعلى وّچو،  ْوَوَقْع 
ْتَطّهْرني.«  ْتتِيق  ْتريد،  »َسّيدي، يكون 
»اَأريد،  ْوقالْلو:  وَدقّو  ايدو  َمّد  13 َيسُوْع 

َبَرصو منّو.  راْح  َدقِيقتا  ْوَف  اْطَهْر!« 
»َبلِى  ْوقالْلو:  ْد،  َلاحَّ يقوْل  لا   وَوّصاه 

14

قْرباْن  وَقّدْم  للَكَهَنة،  َوّري رُوحك  رُوح 
َوّصى موسى،  َل  َكما  انَشَفيْت،  َل  َعلى 
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 َوَخَرَج َعْنُه الَخبَُر ِباْزِدياٍد، 
َشهاَدةً َلُهم.« 15

ُع َشْعٌب كَثيٌر ِللاْسِتماِع اإَليِه  فَكاَن يَتََجمَّ

 َوكاَن ُهَو يَْنتَِقُل 
َوِليُْشَفوا ِمْن اأْمراِضِهم. 16

يَِّة َويَُصّلي. اإلى البَرِّ

يَسوُع  فيما كاَن  ال�أيّاِم،  اأَحِد   َوفي 
17

يَُعلُِّم، كاَن فَّريسّيوَن َوُمعلِّموَن ِللّناموِس 

َواليَهوِديَِّة  الَجليِل  ِمْن كُلِّ قُرى  اأتَوا  قَْد 

ِلِشفاِئِهم،  بِّ كانَْت  الرَّ ةُ  َوقُوَّ َواأوُرَشليَم 

َرُجلاً  َسريٍر  َجلَبوا في  قَْد  ِباأُناٍس  18 اإذا 

يَْدُخلوا  اأْن  يَْطلُبوَن  ُمَخلَّعاً. َوكانوا 

 َوحيَن َلْم يَِجدوا كَيَف 
َويََضعوهُ اأماَمُه. 19

اإلى  ْعِب، َصِعدوا  الشَّ ِلكَْثَرِة  يُْدِخلونَُه 

ْقِف اإلى  ْطِح َوَدلَّوهُ َمَع َسريِرِه ِمَن السَّ السَّ

 َوحيَن َراأى يَسوُع 
الَوْسِط اأماَم يَسوَع. 20

َرُجُل،  »يا  الُمَخلَِّع:  ِلذِلَك  قاَل  اإيمانَهم، 

الكَتَبَة   فَبََداأَ 
21 َخطاياَك.«  َلَك  َمْغفوَرةٌ 

َوالَفّريسّيوَن يَُفكِّروَن َويَقولوَن: »َمْن هذا 

اأْن  يَْستَطيُع  َمْن  ِبتَْجديٍف؟  يَتَكَلَُّم  الَّذي 

 َوَعِلَم 
22 َوْحَدهُ؟«  اللُه  اإلّ�  الَخطايا  يَْغِفَر 

يَسوُع اأْفكاَرُهم فَاأجاَب َوقاَل َلُهم: »ماذا 

اأْسَهُل؟  23 اأيُّما  قُلوِبكُم؟  تَُفكّروَن في 

اأْن  اأْم  َلَك َخطاياَك،’  ‘َمْغفوَرةٌ  يُقاَل:  اأْن 

 َولِكْن ِلكَي تَْعلَموا 
يُقاَل: ‘قُْم َواْمِش؟’ 24

ال�أْرِض  ُسْلطاٍن في  ذو  نْساِن  ال�إ ابَْن  اأنَّ 

 صيْت َيسُوْع َبدا 
َت يكون َشهاِدة لهْن.« 15

يْگَبر، ْونِاس ْكثيْر يْلَتّموْن َت يْسَمعوْن منّو 
يْطَلْع  كاْن   ْوهّواِ 

اْمراضْن. 16 ويْنَشَفوْن مْن 
لَلّچُولاْت والَبراري ويَصلّي.

َيسُوْع يْشفي واِحْد مَكرَسح

يَعلّْم، كاْن  ْوَيسُوْع  الِايِّام،  م  َيوْم   َف 
17

في َفرِّيسيِّة وْمَعْلمين ناموْس قِاْعديْن، كاْن 
ليْل والياهوديِّة ْوم  وا مْن كْل ضياع الجَّ كجَّ
 ْونِاس 

القدس، ْوقدرة الرَّْب كاْن تشفيْن. 18
ْورادوا  ْمَكرَسح،  َزلَِمة  َتْخْت  جابوا َف 
تاقوا  ما   ْولََمْن 

19 قّدامو.  ويحطّوُه  يَدْخلوُه 
ْعْب، َطَلعوا  يَروْن اأْشَون يَدْخلوُه مْن كْثر الشَّ
َع الّْسطُوْح، وَدلَّوُه هّواِ وَتْختو للنّْص قّداْم 
َيسُوْع. 20 لََمْن اَأرى َيسُوْع اإيمانْن قاْل لاك 
الّْمَكْرَسْح: »يا رّجاْل، َخطّياتْك َمْغفُوَرة.« 
 وَبَدوا ْمَعْلمين النّاموْس والَفّريسيِّة يْفتْكروْن 

21

ويقولوْن َف َقْلبْن: »منِا واِ هاْذ َل يْكفر؟ من 
ْد َغير اَلله ْبَوْحدو؟«  يتِيْق يْغفر َخطّيات اَحَّ
22 َيسُوْع َعَرف اْفكارن، ْوَرْد قالْلْن: »اَأيْش 

تْفتْكروْن َف َقْلْبكْن؟ 23 اَأينا واِ اَأْهَيْن؟ يْنقاْل: 
‘قوم  يْنقاْل:  والّا  ‘َمْغفُوَرة َخطّياتْك،’ 
اْمشي؟’. 24 َبّس ْبشاْن تْعرفون اْبن الانْساْن 
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»َلَك  ِللُمَخلَِّع:  قاَل  الَخطايا.«  يَْغِفَر  اأْن 

اإلى  َواْذَهْب  َسريَرَك  َواْحِمْل  قُْم  اأقوُل: 

اأنْظاِرِهم  اأماَم  قاَم   َوِللَوْقِت 
25 بَيِتَك.« 

ُد  َوَحَمَل َسريَرهُ َوَذَهَب اإلى بَيِتِه َوُهَو يَُمجِّ

اأَخَذْت ِمْن كُلِّ واِحٍد،  ْهَشُة   َوالدَّ
اللَه. 26

َخوفاً،  َواْمتَلاأوا  اللَه  دوَن  يَُمجِّ فَكانَوا 

َوكانوا يَقولوَن: »َراأينا اليَوَم َعجائَب.«

َوَراأى  يَسوُع  َخَرَج  ال�أُموِر  هِذِه  27 بَْعَد 

َمكْتَِب  ل�وي جاِلساً في  اْسُمُه  َعّشاراً 

َورائي.«  َلُه: »َهلُمَّ  َوقاَل  الَعّشاريَن 

َوراَءهُ.  َوَذَهَب  َوقاَم  كُلَّ َشيٍء   َوتََرَك 
28

َعظيماً  اْسِتْقبال�ً  َلُه ل�وي   َوَصنََع 
29

َعّشاريَن  ِمْن  َجْمٌع كَثيٌر  ُهناَك  َوكاَن 

الكَتَبَُة   َوكاَن 
30 َمَعُهم.  ُمتَِّكئيَن  َواآَخريَن 

روَن َويَقولوَن ِلتَلاميِذِه:  َوالَفّريسّيوَن يَتََذمَّ

تَاأْكُلوَن  َوالُخطاِة  الَعّشاريَن  َمَع  »ِلماذا 
َلُهم:  َوقاَل   فَاأجاَب يَسوُع 

َوتَْشَربوَن؟« 31

بَِل  َطبيٍب،  اإلى  ال�أِصّحاُء  يَْحتاُج  »ل� 
بَْل  اأبْراراً،  ل�أْدُعَو  اآِت  32 َلْم  الَمْرضى. 

ُخطاةً اإلى التَّوبَِة.«

لُه سْلَطة َع الاَْرْض َت يْغفر الَخِطّياْت.« 
َتْختك  اْحمْل  »قوم  للّمَكرَسح:  قاْل  َبْعدا 
َعيَنين،  قّدام  قاْم   ْوراساً 

25 لََبيتْك.«  ْورُوْح 
اَلله.  يَسّبح  ْوهّواِ  لََبيتو  ْوراْح  َتْختو  ْوَحَمْل 
ْوَوَقْع  اَلله  ْوَسبَّحوا  الَعَجب  اَأَروا   وكلّْن 

26

اَأَرينا  »الَيوْم  يقولوْن:  ْوكاْن  َعَليْن َخوف، 
َعجايْب.«

َيسُوْع يدعي لاوي َت يسِيْر َتْلميْذو

َوارى جابي َضرايب  َيسُوْع  َطَلْع  27 َبْعدا 

اْسمو لاوي، قِاعْد ف مُوَضْع َهوْذ َل يلّمون 
 وعاف 

رايب، ْوقالْلو: »َتعاْن َخْلفي.« 28 الضَّ
 وَسوالو لاوي 

كْل شي ْوقاْم راْح َخْلفو. 29
َجمعيِّة  ْوكاْن في  ْگبيِرة،  َدْعِوة  َبيتو  ف 
ْوَغير  يلّموْن َضرايب  َل  َهوْذ  مْن  ْگبيِرة 
النّاموْس   وْمَعْلمين 

30 َمعْن.  مْنتْكييْن  نِاْس 
َتلاميذو  َعلى  يْتَمْعَقلوْن  والَفّريسيِّة كاْن 
ويْتاَأْفاَأفوْن ويقولوْن: »لَيْش َمْع َهوْذ َل يلّمون 
ْوتْشَربوْن؟«  تاْكلوْن  والخاْطييْن  رايب  الضَّ
31 َيسُوْع َرْد َعَليْن قاْل: »َل صّحتْن َعَليْن 

مُو يريْدلْن َحكيْم، َبلِى الَمراضِى يريْدلْن. 
َبلِى  للتَّوبِة،  باّريْن  اْدعي   ما جيُت َت 

32

خاْطييْن.«
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يوَحّنا  تَلاميُذ  َلُه: »ِلماذا   فَقالوا 
33

َوتَلاميُذ  َويُصّلوَن،  يَصوموَن َدوماً 

الَفّريسّييَن اأيضاً، َواأّما تَلاميُذَك فَيَاأْكُلوَن 

 فَقاَل َلُهم: »ل� تَْستَطيعوَن 
َويَْشَربوَن؟« 34

اأْن تَْجَعلوا اأبْناَء الُعْرِس يَصوموَن ما داَم 

 َولِكْن َستَاأتي اأيّاٌم حيَن 
الَعريُس َمَعُهم. 35

يُْرفَُع الَعريُس َعْنُهم، فَحينَئٍذ يَصوموَن في 

 َوقاَل َلُهم َمثَلاً: »ل� اأَحَد 
ِتْلَك ال�أيّاِم.« 36

ُرْقَعًة ِمْن ثَوٍب َجديٍد َويََضُع َعلى  يَُقصُّ 

ثَوٍب باٍل، ِلئَّلا يَُقصَّ الَجديَد َوالبالي ل� 

 َول� اأَحَد يََضُع 
يُلائُمُه ُرْقَعٌة ِمَن الَجديِد. 37

َخْمراً َجديَدةً في ِزقاٍق َعتيَقٍة، َواإلّ� فَالَخْمُر 

قاَق فَتُْهَرُق الَخْمُر َوتَْتلَُف  الَجديَدةُ تَُشقُّ الزِّ

 َولِكنَّ الَخْمَر الَجديَدةَ في ِزقاٍق 
قاُق. 38 الزِّ

 َول� 
َجديَدٍة يََضعوَن، ِوِكلاُهما يُْحَفظاِن. 39

اأَحَد يَْشَرُب َخْمراً َعتيقًة، َوِللَوْقِت يَْطلُُب 

َجديَدةً، ِل�أنَُّه يَقوُل: ‘الَعتيَقُة اأْطيَُب.’ «

يَسوُع 6  فيما  َسْبٍت،  يَوِم   َوكاَن في 

تَلاميَذهُ  اأنَّ  روِع،  الزُّ بَيَن  يَْمشي 

ِباأيديِهم  َويَْفُركوَن  َسناِبَل  يَْقَطعوَن  كانوا 

الَفّريسّييَن:  ِمَن  اأُناٌس   فَقاَل 
2 َويَاأْكُلوَن. 

اأْن يُفَعَل  تَْفَعلوَن ما ل� يَِحلُّ  »ما باُلكم 

وم جدال َع الصَّ

يوَحنّا دايم  َتلاميْذ   ْوقالولو: »لَيْش 
33

ي الَفّريسيِّة،  يصوموْن ويَصلَّون، ونَفس الشِّ
 قالْلْن: 

َبلِى َتلاميذْك ياْكلون ْويْشَربوْن.« 34
»ْتتِيقوْن تْجبروْن نِاس العْرْس َت يصومون 
الَخَتْن َمعْن؟ 35 َبْس َت تّجي اِيِّاْم  ْمَقْد لَّواِ 
َت يْنرفع الَخَتْن ِفيا مْن َبيناتن، ْوَفوك الِايِّاْم 
ْد مُو   ْوقالْلْن زاِ َمَثْل: »اَأحَّ

َت يصوموْن.« 36
يقْص رْقَعة من ْزبون ْجديد ويَرقّع ِفيا ْزبون 
بالي، ْبشاْن لا يقّص الّْجديْد، وللبالي مُو 
ْد مُو يْتلي   َواحَّ

ْتليْق رْقَعة َل م الّْجديْد. 37
َخمر ْجديْد ف قَرْب بالييْن، والّا واِ َخمر 
الّْجديْد َت يَشّقق القَرْب، والَخمْر يْنَكْب 
الّْجديْد ف   َخمر 

تْبقى للَكْب. 38 والقَرْب 
يْنحْفظوْن.  واْثَنينتْن  يْنتلي،  ْجديِدة  قَرب 
ْوراساً  َعتِيق،  َخمْر  يْشَرْب  ْد  اَحَّ في   ْوما 

39

يْطلْب َخمر ْجديْد، مْن َل يقول: ‘الَعتِيق 
اَْطَيْب.’ «

ْبْت جدال َع السَّ

َبين 6  مِاشي  ْوَيسُوْع  َسْبْت،  َيوْم   َكرَّة 
الّزرُوع، َتلاميذو كان يَقْطعوْن سْنبل 
م  ْوياْكلون، 2 نِاْس  ايَدين  ْويْفركوُه ف 
ْتَسوْن شي َل مُو  الَفّريسيِّة قالولْن: »لَيش 
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َلُهم:  َوقاَل  يَسوُع  ْبِت؟« 3 اأجاَب  السَّ في 

داووُد حيَن  فََعَل  قَراأْتُم؟ ما  هِذِه  »اأََول� 
جاَع ُهَو َوالَّذيَن َمَعُه. 4 اإْذ َدَخَل اإلى بَيِت 

بِّ اأَخَذ فَاأكََل َواأْعطى  اللِه َوُخْبَز مائدِة الرَّ

الَّذيَن َمَعُه، الَّذي ل� يَِحلُّ اأكْلُُه اإلّ� ِللكََهنَِة 

ْبِت ُهَو ابُْن   َوقاَل َلُهم: »َربُّ السَّ
فََقْط.« 5

نْساِن.« ال�إ

اإلى  َدَخَل  اأنَُّه  اآَخَر  َسْبٍت   َوكاَن في 
6

الَمْجَمِع َوكاَن يَُعلُِّم، َوكاَن ُهناَك َرُجٌل يُدهُ 

 َوكاَن الكَتَبَُة َوالَفّريسّيوَن 
اليُْمنى ياِبَسٌة. 7

ْبِت،  السَّ يَْشفي في  َهْل كاَن  يُراِقبونَُه 

ِلكَي يَِجدوا ِشكايًَة َعلَيِه. 8 اأّما ُهَو فََعِلَم 

اليَِد:  الياِبِس  ُجِل  الرَّ ِلذِلَك  فَقاَل  ِفكَْرهم 

َوحيَن  الَمْجَمِع.«  َوْسِط  اإلى  تَعاَل  »قُْم 
»اأْساأُلكُم:  يَسوُع:  َلُهم   قاَل 

9 َوقاَم،  اأتى 

اأِفْعُل الَخيِر  ْبِت؟  ما الَّذي يَِحلُّ في السَّ

اإْهلاكُها؟«  اأْم  نَْفٍس  تَْخليُص  ؟  رِّ الشَّ اأِم 

 َونََظَر فيِهم َجميعاً َوقاَل َلُه: »ُمدَّ يََدَك.« 
10

ُهم  11 اأّما  كََرفيَقِتها.  يَُدهُ  َوَصلَُحْت  َوَمدَّ 

اأَحُدُهم  يَتَكَلَّموَن  َوكانوا  َحَسداً  فَاْمتَلاأوا 

آَخِر َحوَل: ماذا يَْصنَعوَن ِبيَسوَع. َمَع ال�

ْبْت؟« 3 َيسُوْع َرْد  د يَسي َيوم السَّ يسِير اَحَّ
كْلَقَريتْن، شي  »ْولا هاي  ْوقالْلن:  َعَلين 
ْوَهوْك  َوْقْت َل جاْع هّواِ  َل َسوى داهوْد 
 َل َدَخْل لََبيت اَلله، وْغَبيْز صْفرة 

َل َمعو؟ 4
الرَّْب اَأَخْذ اَأَكل، ْوَعطى لَوْك َل َمعو، هاْك 
 ْوقالْلْن: 

َل مُو يحل اَأْكلو َغيْر للَكَهَنة َبْس؟« 5
ْبْت واِ اْبن الانْساْن.« »َرّب السَّ

لََمْن َيسُوْع َشفى اَأبو ايد الّمَيبَِّسة

ْوكان  للَمْجَمع  َدَخْل  َسْبْت،  َغيْر   ْوَف 
6

الَيمين  ايدو  َزلَِمة  َهونَْك  في  ْوكاْن  يَعلّم. 
 وْمَعْلمين النّاموْس والَفّريسيِّة 

ْمَيبَِّسة كانْت. 7
كاْن يْنطروُه َت يَرون َل كاْن َت يْشفي َيوم 
َعَليو.  يْشَتَكوْن  يَروْن شي  ْبشان  ْبت،  السَّ
8 َبْس هّواِ َل كاْن يْعرف اْفكارْن، قاْل لاك 

لَنّص  َتعا  »قوْم  ايدو:  ْمَيبَِّسة  َل  الّرّجال 
9 َيسُوْع  ْوقاْم،  َل جا  ْوَوْقْت  الَمْجَمع!« 
قالْلْن: »َت اْساَألْكْن: اَأيْش واِ َل يسِير واِحد 
يَخلّْص  َشر؟  والّا  َخيْر  ْبْت،  السَّ َيوم  يَسي 
 وَطلَّْع ِفيْن كلّن، 

نَْفْس والّا يَتوبْل نَْفْس؟« 10
ْوَمّد ايدو، ْورْجعْت  ْوقالْلو: »مّد ايدك.« 
انَتَلوا  هنِّا  11 َبْس  اأْختا.  َكما  َسليِمة  صاَغة 
اللاخ  َمع  واِحْد  يْحَكوْن  ْوَبقى  َحَسد، 

ْويْساَألوْن: اَأيْش َت يَسوْن َف َيسُوْع.
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 َوكاَن في ِتْلَك ال�أيّاِم اأْن َخَرَج يَسوُع 
12

اإلى الَجبَِل ِليَُصّلَي، َوُهناَك قَضى اللَّيَل 

 َوحيَن َطلََع الَفْجُر َدعا 
في َصلاِة اللِه. 13

َوُهم  َعَشَر  اثْنَي  ِمْنُهْم  َواْختاَر  تَلاميَذهُ 

 َوُهم ِسْمعاُن 
اأولئَك الَّذيَن َسّماُهم ُرُسلاً. 14

اأخوهُ  َواأنَْدراُوُس  بُْطُرَس  َسّماهُ  الَّذي 

َويَْعقوُب َويوَحّنا َوفيليبُُّس َوبَْرتوْلماُوُس، 

َحْلفى  بُْن  َويَْعقوُب  َوتوما   َوَمّتى 
15

 َويَُهَوذا 
16 الَغيوَر،  يُْدعى  الَّذي  َوِسْمعاُن 

ذِلَك  ْسَخْريوطيُّ  ال�إ َويَُهَوذا  يَْعقوَب،  بُن 

الَّذي صاَر ُمَسلِّماً.

َسْهٍل  َوقاَم في  يَسوُع  َمَعُهم   َونََزَل 
17

َوَجْمٌع كَثيٌر ِمْن تَلاميِذِه َوَجْمَهَرةٌ َعظيَمٌة 

َوِمْن  اليَهوِديَِّة  ِمْن كُلِّ  ْعِب  الشَّ ِمَن 

اأوُرَشليم َوِمْن ساحِل بَْحِر صوَر َوصيدا، 

ِمْن  َوِليُْشَفوا  كَِلَمتَُه  ِليَْسَمعوا  18 اأتَوا 

بوَن ِمْن اأْرواٍح نَِجَسٍة،  اأْمراِضِهم، َوالُمَعذَّ

الَجْمِع كانوا   َوكُلُّ 
19 يُْشَفوَن.  َوكانوا 

ةً كانَْت تَْخُرُج  يَْطلُبوَن اأْن يَْلِمسوهُ، ِل�أنَّ قُوَّ

ِمْنُه َوتَْشفيِهم َجميعاً.

َوقاَل:  تَلاميِذِه  اإلى  َعينَيِه   َوَرفََع 
20

ُهَو  فَلَكُم  الَمساكيُن  اأيُّها  »طوباكم 

الّرسْل الاْثناعْش

َت  َبْل  للجَّ َيسُوْع  َطَلْع  الِايِّام   وَفوك 
12

َلالله  يَصلّي  الَليْل كلّو  ْوَقضى  يَصلّي، 
َتلاميذو  الّْنهاْر ساْح  َطَلع   ْولََمْن 

13 َتعالى. 
َل  َهوْك  اْثناعْش واِحْد،  واْختاْر منّن 
 َشْمعوْن َل َسّماُه بْطرْس، 

َسّماهْن رسْل. 14
ْويوَحنّا،  ْوَيْعقوب،  اَأخوُه،  َوانَْدراُوْس 
ْوتوما،   وَمتّى، 

15 ْوَبْرتْلماُوْس،  ْوفيلبُّس، 
ْوَيْعقوب ابْن َحْلفى، ْوَشْمعوْن َل يقولولو: 
ْوياهوذا  َيْعقوب،  ابْن   وياهوذا 

16 الَغّيوْر، 
الاْسَخْريوطي هاْك َل َسلَّمو.

 ْونزْل َمعْن َيسُوع، ْوقاْم َف َسْهل هّواِ 
17

ْولَّمْة َتلاميذو الّْگبيِرة، ْولَّمْة نِاس ْگبيِرة م 
ْعْب مْن كّل الياهوديِّة والقدس ْوساحْل  الشَّ
 َل َجوا َت يْسَمعوْن َكلامو 

صور ْوَصيدا، 18
بيْن من  والّْمَعذَّ اْمراضْن،  مْن  ْويْنَشَفوْن 
 ْوَهوك 

19 يْنَشَفوْن.  ْوكاْن  النّْجِسة،  اْرواح 
يدقّوُه  يريدون  المْلَتّميْن كتلّْن كان  نِاس 
ة تْطَلع منّو،  ف ايَديْن: مْن َل كاْن في قوِّ

ْولْلكْل كاْن يْشفي.

عاِدة الَحقيقيِّة السَّ

 وَرَفْع َعيَنيو لََتلاميذو ْوقالْلْن: »َهنّيتكْن 
20

يا مسِاكيْن، مْن َل لْكْن واِ َمَلكوت اَلله. 
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الِجياُع  اأيُّها   طوباكم 
21 اللِه.  َملَكوُت 

اأيُّها  َستُْشبَعوَن. طوباكم  ِل�أنَّكُم  آَن،  ال�

ِل�أنَّكُم َستَْضَحكوَن.  آَن،  ال� الباكوَن 

 طوباكم اإْذ يُبِغُضكم الّناُس َويَْفِرزونَكُم 
22

اْسَمكُم كَصاِنعي  َويُْخِرجوَن  َويَُعيِّرونَكُم 

23 اْفَرحوا  نْساِن.  ال�إ ابِْن  اأْجِل  ِمْن  ُشروٍر 

في ذِلَك اليَوِم َوتََهلَّلوا، ِل�أنَّ اأْجَركُم َعظيٌم 

ماِء، فَهكَذا كاَن اآباُؤهم يَْصنَعوَن  في السَّ

ِبال�أنِْبياِء.

ال�أْغِنياُء،  اأيُّها  َلكُم  َويٌل   »ولكن 
24

اأيُّها  َلكُم   َويٌل 
25 َعزاَءكُم.  ِنْلتُم  ِل�أنَّكُم 

َلكُم  َويٌل  َستَجوعوَن.  ِل�أنَّكُم  باعى  الشَّ

َستَْبكوَن  ِل�أنَّكُم  آَن،  ال� تَْضَحكوَن  َمْن  يا 

 َويٌل َلكُم حيَن يَكوُن الّناُس 
َوتَْحَزنوَن. 26

كُلُُّهم قائليَن فيكُم َحَسناً، ِل�أنَُّه هكَذا كاَن 

اآباُؤهم يَْصنَعوَن ِل�أنِْبياِء الكَِذِب.

تَْسَمعوَن:  َمْن  يا  فَاأقوُل  َلكُم   »اأّما 
27

اأِحّبوا اأْعداَءكُم َواأْحِسنوا اإلى ُمْبِغضيكُم. 

 َوباِركوا ل�عنيكُم َوَصلُّوا ِمْن اأْجِل َمْن 
28

َعلى  َضَربََك   َوَمْن 
29 َغْصباً.  يَسوقونَكم 

ُخْذ  يَاأْ َوَمْن  آَخَر.  ال� َلُه  فَاْعِرْض  َك،  َخدِّ

اأيضاً.  تَْمنَْعُه قَميَصَك  فَلا  ِمْعَطَفَك 

ُخْذ  يَاأْ َوَمْن  اأْعِطِه.  يَْساأُلَك،  َمْن   كُلُّ 
30

اأْن   َوكَما تُريدوَن 
ما َلَك، فَلا تُطاِلْبُه. 31

َلُهم  اْصنَعوا  فَهكَذا  الّناُس،  َلكُم  يَْصنََع 

ْع: َت  السَّ انْتن َجواعِى  َل   َهنّيتكْن 
21

ْع: َت  تْشَبعوْن. َهنّيتكْن انْتْن َل تْبَكون السَّ
 َهنّيتكْن لََمْن يْبَغضوكن النِّاس 

تْذَحكوْن. 22
اسْمكْن  ويطِالْعون  ويَحْقروكْن  ْويْنَجقوكْن 
الانْساْن.  اْبن  لَخاطر  َشْر  يكوْن  َل  َكما 
23 اْفَرحوا هاك الَيوم ْوَهْلهلوا: اَأجْركن ْگبيْر 

ما. كذاِ كان يَسوْن اَأبَّهاتْن ف  واِ ف السَّ
الاَنِْبيا.

َل  مْن  الّزنِاگين،  اأنْتن  َويْلكْن   »َبْس 
24

 َويْلكْن يا َشباعِى، مْن َل 
اَخْذتْن َعزاكْن. 25

ْع،  السَّ تْذَحكون  َل  َويْلكْن  ْتجُوعوْن.  َت 
 َويْلكْن لََمْن 

مْن َل َت تْبَكوْن وْتَولْولوْن. 26
يْحَكوْن َعَليكن النِّاْس بالَملِيْح، مْن َل كذاِ 

كان يَسوْن اَأبَّهاتْن َمع الاَنِْبيا الگّذاِبيْن.

حّبوا عْدوانْكن

يا ساْمعيْن: حّبوا  اَأقوْل  لكْن   »َبْس 
27

َمْع َهوْذ َل  ْوَسَووا َخيْر  عْدوانْكن، 
 وبِاْركوا َل يْنَعلوكن، ْوَصلَّوا 

يْبَغضوكْن. 28
يْضربْك   َل 

29 يجِاَزوكْن.  َل  َهوْذ  ْبشاْن 
ْوَل  اللاخ،  َقّرْبلو  َخّدْك،  َعلى  سّلايِة 
يَشلّحك ْزبونْك، لا تْمَنعو ياخْذ َقميسْك 
ْول  اْعِطيو،  منّك  يْطلْب  واِحْد   كْل 

30 زاِ. 
 َكما َل 

ياخْذ شي َل لْك لا ْتطالبو ِفيو. 31
اأنْتْن زاِ كذاِ  النِّاْس،  ْتريدون يَسوْن َمْعكن 
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اأنْتُم اأيضاً. 32 ِل�أنَُّه اإْن كُْنتُم تُِحّبوَن الَّذيَن 

يُِحّبونَكم فَاأيُّ فَْضٍل َلكُم؟ فَالُخطاةُ اأيضاً 

 َواإْن كُْنتُم تُْحِسنوَن 
يُِحّبوَن َمْن يُِحبُُّهم. 33

ِللَّذيَن يُْحِسنوَن اإَليكُم، فَاأيُّ فَْضٍل َلكُم؟ 

 َواإْن 
34 يَْصنَعوَن.  اأيضاً هكَذا  فَالُخطاةُ 

تَْستَِرّدوا  اأْن  تَْرجوَن  َمْن  تُْقِرضوَن  كُْنتُم 

اأيضاً  فَالُخطاةُ  َلكُم؟  فَْضٍل  فَاأيُّ  ِمْنُهْم 

الِمْثَل.  ِمْنُهم  ِليَْستَِرّدوا  ُخطاةً  يُْقِرضوَن 

 َولِكْن اأِحّبوا اأْعداَءكم، َواأْحِسنوا اإَليِهم 
35

اأَحٍد فيَكوَن  َرجاَء  تَْقَطعوا  َول�  َواأْقِرضوا 

نَُّه  ، فَاإ اأْجُركم َعظيماً َوتَكونوا اأبْناَء الَعليِّ

 كونوا 
36 َوالجاِحديَن.  ال�أْشراِر  َمَع  َطيٌِّب 

اإذاً َرحوميَن كَما اأنَّ اأباكُم اأيضاً َرحوٌم.

ل�  تُحاكَموا.  ِلئَّلا  تُحاِكموا   »ل� 
37

َعلَيكُم  يَْحكَُم  ِلئَّلا  اأَحٍد  َعلى  تَْحكُموا 

اأَحٌد. ِاْغِفروا يُْغَفْر َلكُم. 38 اأْعطوا تُْعَطوا. 

ِبِمكْياٍل َجيٍِّد َوَمْرصوٍص َوطاِفٍح يُْلقى في 

اأْحضاِنكُم، ِل�أنَُّه ِبذِلَك الِمكْياِل الَّذي ِبِه 

َمثَلاً:  َلُهم   َوقاَل 
39 َلكُم.«  يُكاُل  تَكيلوَن 

»هل يَْستَطيُع اأْعمى اأْن يَقوَد اأْعمى؟ اأما 
التِّلميُذ  40 َليَس  ِكلاُهما؟  يََقُع  ُحْفرٍة  في 

اأْفَضَل ِمْن ُمَعلِِّمِه، ِل�أنَّ كُلَّ َمْن ُهَو كاِمٌل 

َة في   َوما َلَك تَرى الَقشَّ
يَكوُن كَُمَعلِِّمِه. 41

َعيِن اأخيَك، َواأّما الَخَشبَُة الَّتي في َعيِنَك 

يحّبوكْن،  َل  َهوْذ  َحبَّيتْن   َل 
32 َمعْن.  َسوا 

َل  يحّبوْن  زاِ  الخاْطييْن  َخيركن؟  واِ  اَأيْش 
َهوْذ  َمْع  َخيْر  ْتَسوْن   َل كان 

33 يحّبووْن. 
َخيركن؟  واِ  اَأيْش  َخيْر،  َمْعكْن  يَسوْن  َل 
َقَرْضتْن   وَل 

34 يَسوْن.  كذاِ  زاِ  الخاْطييْن 
نِاْس َل لكْن ِفيْن َرجا َت يَوفَّوكْن، اَأيْش واِ 
يْقرضوْن خاْطيين،  زاِ  الخاْطييْن  َخيْركن؟ 
ْبشاْن يْتَوفَّوْن. 35 َبّس انْتْن حّبوا عْدوانْكن، 
ْوَسوا َمعْن َخيْر، واْقرضوا ْولا تْقَطعوْن َرجا 
ْوكذاِ  اَأجْركن،  يكوْن  وْگبيْر َت  انْساْن. 
َع  يْنَعْم  َطّيْب  لَّواِ  العِالي،  اولاد  ْتكونون 
ّريرين ْوناْكرين الَمْعروْف. 36 َبقى كونوا  الشَّ

َرحوميْن، َكما لَّواِ اَأبوكْن زاِ َرحوْم.

لا تحاكمون َغيركن

لا  تْتحاَكموْن.  مُو  ْتحاْكموْن،   »لا 
37

ْد، مُو يْنحكْم َعَليكْن.  تْحكموْن َعلى اَحَّ
حِاللو، تْتحِالَلون. 38 اْعَطوا، تْنَعَطون ْبَكيل 
ْويْقلْب  يفيض  ْوَمْرصُوص  َمْگبوس  ْكَويّْس 
ف اْحضانْكْن. ف َكيْل َل ْتكيلوْن يْنكال 
 ْوقالْلْن َمَثل: »يتِيْق اأْعمي يَمّشي 

لْكْن.« 39
 ما 

اأْعمي؟ مُو اْثَنينتْن زاِ ف جوَرة يَقعوْن؟ 40
في َتْلميْذ اَأْگَبْر من اْستادو. كّل انْساْن كامل 
ترى قصلايِْة  41 لَيْش  اْستادو.  َكما  يسِيْر 
َعينْك  لَّيِا َف  ْوقْرمْة  اَأخوك  َعيْن  َل َف 
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فَلا تُلاِحُظها؟ 42 اأو كَيَف تَْستَطيُع اأْن تَقوَل 

ِمْن  َة  الَقشَّ اأُْخِرُج  َدْعنى  ‘اأخي،  ِل�أخيَك: 

َعيِنَك،’ َوها ِهَي ذي َخَشبٌَة في َعيِنَك َول� 

ل�ً الَخَشبََة  تُلاِحُظها؟ يا ُمراِئي، اأْخِرْج اأوَّ

ِة  ْخراِج الَقشَّ ِمْن َعيِنَك، َوحينَئٍذ َستُْبِصُر ِل�إ

ِمْن َعيِن اأخيَك.

 »ما ِمْن َشَجَرٍة صاِلَحٍة تَْصنَُع ِثماراً 
43

ِثماراً  تَْصنَُع  َرديئٍة  َشَجَرٍة  َول�  َرديئًَة 

ِثماِرها  ِمْن  َشَجَرٍة  كُلَّ  44 ِل�أنَّ  صاِلَحًة. 

تيناً  وِك  الشَّ ِمَن  يَْجنوَن  فَلا  تُعَرُف، 

ُجُل   الرَّ
45 ِعنَباً.  يَْقِطفوَن  الُعلَّيِق  ِمَن  َول� 

الَّذي في  الّصالِح  الكَْنِز  ِمَن  الّصاِلُح 

ديُء  ُجُل الرَّ قَْلِبِه يُْخِرُج الّصالحاِت، َوالرَّ

ديِء الَّذي في قَْلِبِه يُْخِرُج  ِمَن الكَْنِز الرَّ

تَتَكَلَُّم  الَقْلِب  فَْضلِة  فَِمْن  ديئاِت.  الرَّ

فاهُ. الشِّ

 ، ، يا َربُّ  »ما َلكُم تَْدعونَني: يا َربُّ
46

يَاأْتي  َمْن   كُلُّ 
47 تَْصنَعوَن؟  ل�  اأقوُل  َوما 

اأُريكُم  ِبها،  َويَْعَمُل  َويَْسَمُع كَِلماتي  اإَليَّ 

ماذا يُْشِبُه، 48 يُْشِبُه َرُجلاً بَنى بَيتاً َوَحَفَر 

ْخِر. فَلَّما  َق َوَوَضَع اأساساً َعلى الصَّ َوَعمَّ

البَيِت  ِبذِلَك  يُل  َحَدَث َسيٌل اْصَطَدَم السَّ

َوَلْم يَْستَِطْع اأْن يَُزْعِزَعُه، ِل�أنَّ اأساَسُه كاَن 

الَّذي   َوذِلَك 
49 ْخِر.  الصَّ َعلى  َموضوعاً 

اخوْك:  َل  ْتقوْل  ْتتِيق   َواْشَون 
42 تراها؟  مُو 

‘اَأخوي، َخلّي اَأطِالْع قْصلايِة مْن َعينك،’ 
ْوهاي قْرمْة َل َف َعينْك مُو تراها؟ يا ْمنافق 
ْل شي القْرِمة مْن َعينك،  انَْت واِ! طِالْع اَأوَّ
ْوهاك الَوْقْت َت تّرى وْتطِالع القْصلايِة مْن 

َعيْن اَأخوْك.

كْل سَجَرة مْن َثَمرا تْنعرْف

مُو  َثَمْر  ْتَسي  ْكَويِسة   »ما في سَجَرة 
43

َثَمر  ْتَسي  ْكَويِسة  مُو  ْولا سَجَرة  ْكَويّس 
تْنعرْف.  َثَمرا  مْن   كْل سَجَرة 

44 ْكَويّْس. 
العلّيْق  ْولا م  تين،  وك مُو يحوشوْن  الشَّ م 
ْكنوز  الَخيْر، من  يْقطفوْن عنْب. 45 انْساْن 
لَِمة  الَخيرات َل َف َقْلبو يطِالْع َخيراْت. والزَّ
ّريْر من ْكنوز الّْشروْر َل َف َقْلبو يطِالع  الشَّ

ْشرور: مْن َفْضلات الَقْلْب يْحكي الثّْم.

َبيْت الّماَأَسس َع الَحَجر

 »لَيش ْتقولولي: يا َرْب، يا َرّب، ْوشي 
46

َل اقولْكْن مُو ْتَسوُه؟ 47 اَأينا َل يجي لَعْندي 
لََمْن  اَوّريكْن  َت  ويَسيو،  َكلامي  ْويْسَمْع 
ق،  يْشَبْه. 48 يْشَبْه َزلَِمة َبنى َبيت، ْوَحَفر ْوَعمَّ
َل جا  ْوَوْقْت  الَحَجر.  َع  اَأساْس  ْوَحْط 
الَفَيضاْن، َضَرب الَفَيضاْن هاك الَبيت، ْوما 
تاق يَزْرزعو، مْن َل كاْن ك انَْحْط اَأساسو َع 
 وهاْك َل يْسَمع ْومُو يْفَعْل، َكما 

الَحَجْر. 49
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بَيتَُه  بَنى  َرُجلاً  يُْشِبُه  يَْعَمُل  َول�  يَْسَمُع 

اأساٍس، َوحيَن اْصَطَدَم  ِبلا  التُّراِب  َعلى 

ذِلَك  َوكاَن وقوُع  َوقََع  ِللَوْقِت  النَّهُر  ِبِه 

البَيِت َعظيماً.«

كُلَّها في 7  الكَِلماِت  اأكَْمَل   َوحيَن 

اإلى  يَسوُع  َدَخَل  ْعِب،  الشَّ َمسامِع 

قَِد  ِمئٍة  ِلقائِد  َعْبٌد   َوكاَن 
2 كَْفِرناحوَم. 

َعلَيِه  َوكاَن غالياً  الَمَرُض،  َعليِه  اْشتَدَّ 

َعْن   َوَسِمَع 
الَموِت. 3 َوُمْشِرفاً َعلى 

َوكاَن  اليَهوِد  ُشيوَخ  اإَليِه  َواأْرَسَل  يَسوَع 

َعْبَدهُ.  َويَُخلَِّص  تَي  يَاأْ اأْن  ِمْنُه  يَْطلُُب 

 َوُهم حيَن اأتَوا اإلى يَسوَع كانوا يَْطلُبوَن 
4

اأْن  ُهَو  َويَقولوَن: »ُمْستَِحقٌّ  ِباْجِتهاٍد  ِمْنُه 

َحّتى  َشْعبَنا  يُِحبُّ  5 ِل�أنَُّه  هِذِه.  َلُه  تَْصنََع 

ذاِهباً  يَسوُع   َوكاَن 
6 الَمْجَمَع.«  َلنا  بَنى 

ِمَن البَيِت،  َمَعُهم. َوحيَن َلْم يَكُْن بَعيداً 

اأْرَسَل اإَليِه قائُد الِمئِة اأْصِدقاَءهُ َوقاَل َلُه: 

ا  »َسيِّدي، ل� تَْتَعْب، ِل�أنّي َلْسُت ُمْستَِحقًّ
 ِمْن اأْجِل ذِلَك ما 

اأْن تَْدُخَل تْحَت َسْقفي. 7

اْستَْحَقْقُت اأْن اآتَي اإَليَك، َولِكْن قُل كَِلَمًة 

فَيَْشفى فَتاي.

نّي اأنا اأيضاً ُمْخَضٌع تَْحَت ُسْلطاٍن،   »ِل�إ
8

َوتَْحَت يَدي ُجنوٌد َواأقوُل ِلهذا: ‘اْذَهْب،’ 

ِتَي.  فَيَاأْ آَخَر: ‘تَعاَل،’  َوِل� فَيَْذَهُب؛ 

 َوحيَن 
َوِلَعْبدي: ‘اْفَعْل هِذِه،’ فَيَْفَعُل.« 9

َزلَِمة َبنى َبيتو َع الّْتراْب َبلا اَأساس. ْولََمْن 
وْگبيِرة  َوَقْع.  النَّهْر، ف ساعتا  ِفيو  َضَرْب 

كانْت َوْقعْة هاك الَبيْت.«

َيسُوْع يْشفي خادم قايد الميِّة َعْسَكري

عْب، 7   ْوَبعْد َل َخلَّْص َكلامو كلّو للشَّ
 وكاْن في 

َدَخْل َيسُوْع َل َكَفْرناحوْم. 2
عْنْد قايْد ميِّة َعْبْد َعزيْز َعَليو، كاْن كْلمرض 
َيسُوع  َعلى   ْوسمْع 

3 الَموْت.  َع  ْوَقرَّْب 
ْوَبَعثلو ْشيُوخة الياهوْد، يْطلْب منّو َت يّجي 
 وهنِّا لََمْن َجوا لَعْنْد َيسُوْع، 

يَخلّْص َعْبدو. 4
ْتَسيلو  يْسَتحّق  لَِمة  »الزَّ قالولو:  َعَليو  لَّحوا 
 مْن َل يحْب َشْعبنا، ْوحتّى الَمْجَمْع 

هاي، 5
 وكاْن َيسُوْع رايْح َمعن. 

هّواِ َبنى لْنا واِ.« 6
ْوَوْقْت َل مُو ْكثير ْبعيد م الَبيْت كانوا، قايد 
لا  »َسّيدي!  يقولْلو:  َبَعْثلو سْدقانو  الميِّة 
َتْحْت  تْدخْل  اْستِاهْل  مُو  َل  مْن  تْتَعذَّْب، 
 مْن َل مُو اْستِاهل اآجي َل قّدامْك. 

َسْقفي، 7
َبْس َقول كْلِمة، َت يْنشفي ْغلامي.

 »اَأنا زاِ َزلَِمة َمْحطُوْط َتْحْت سْلَطة، ْوفي 
8

َتْحت ايدي َعْسَكْر، َواقوْل لاْذ: ‘رُوْح،’ 
ْولََعبدي:  ْويجي.  ‘َتعا،’  ْولاْك:  ويرُوح؛ 
‘َسي هاي،’ ويَسي.« 9 لََمْن َيسُوْع سمْع 
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َب َواْلتََفَت  َسِمَع يَسوُع هِذِه الكَِلماِت تََعجَّ

َلكُم:  »اأقوُل  َوراَءهُ:  آتي  ال� للَجْمِع  َوقاَل 

يماَن!«  ال�إ َوَجْدُت هذا  اإْسرائيَل  بَيَن  َول� 

 َوَرَجَع اأولئَك الَّذيَن اأُْرِسلوا اإلى البَيِت 
10

َمريضاً  الَّذي كاَن  الَعْبَد  ذِلَك  فََوَجدوا 

ُمعافًى.

اأْن كاَن  الّتالي  اليَوِم   َوَحَدَث في 
11

نائيُن،  اْسُمها  َمدينٍَة  اإلى  ذاِهباً  يَسوُع 

 َوحيَن 
َوَجْمٌع كَثيٌر. 12 َمَعُه  َوتَلاميُذهُ 

ُمَشيِّعو  فَاإذا  نََظَر  الَمدينَِة،  باِب  ِمْن  َدنا 

اأْرَملًَة،  ُه  اأُمُّ َوكانَْت  ِه،  ِل�أُمِّ َوحيٍد  َميٍت 

َوكاَن َجْمٌع كَثيٌر ِمْن اأبْناِء الَمدينَِة َمَعها. 

 َراآها يَسوُع فَتََحنََّن َعلَيها َوقاَل لها: »ل� 
13

 َوَذَهَب َوَلَمَس النَّْعَش، َواأولئَك 
تَْبكي.« 14

َوقاَل:  َوقَفوا.  يَْحِملونَُه  الَّذيَن كانوا 

 َوَجلََس 
»اأيُّها الُغلاُم، َلَك اأقوُل: قُْم!« 15

ِه.  ِل�أُمِّ َواأْعطاهُ  يَتَكَلَُّم  َوبََداأ  الَميُت  ذِلَك 

َوكانوا  كُلَُّهم،  الّناَس  الَخوُف   فَاأْمَسَك 
16

َويَقولوَن: »نَِبيٌّ َعظيٌم  اللَه  دوَن  يَُمجِّ

 َوَخَرَجْت 
17 َشْعبَُه.«  اللُه  َوزاَر  فينا  قاَم 

َعْنُه هِذِه الكَِلَمُة في كُلِّ اليَهوِديَِّة َوكُلِّ 

الِمْنَطَقِة الَّتي َحوَلهم.

ال�أُموِر  ِبهِذِه  تَلاميُذهُ  يوَحّنا   َواأْخبََر 
18

تَلاميِذِه  ِمْن  اثْنَيِن  يوَحّنا   فََدعا 
19 كُلِّها. 

َطْلقة  َل  قاْل  وانْداْر  ِفيو.  ْب  ْتَعجَّ ي  َهالشِّ
ْولا  َخْلفو: »اَأقولْكن:  الّجِاييْن  النِّاس 
َهالايماْن!«  َكما  اَأَريُت  اْسرائيْل  حتّى ف 
َواَروا  انَْبَعثوا،  َل كاْن ك  َهوْك   ْورْجعوا 

10

هاك الَعْبْد َل كاْن َمريِْض ك ْتَعدَّل ْوما َبْق 
ِفيو َمَرْض.

لََمْن َيسُوْع َقيَّم ابْن اَأْرَمِلة نايين م الَموت

اْسمو  َبَلد  َل  رايْح  نْهار، كاْن   وثِاني 
11

ْوَتلاميذو َمعو، ْوَطْلقْة نِاس ْگبيِرة.  نايين، 
 ْولََمْن َقرَّْب َل باب الَبَلْد اَأرى نِاْس طالْعيْن 

12

واّمو  لاّمو،  َوحيْد  َمّيْت، كاْن  َجنازْة  ف 
اَأْرَمِلة كانت، واأّمة نِاس ْوعالَم مْن اَأهل الَبَلْد 
َعَليا  َقْلبو  ْوَحْن  َيسُوع   َواراها 

13 َمعا.  كاْن 
 وراْح َدّق النَّعش، 

ْوقالْلا: »لا تْبَكيْن!« 14
ْوَهوْك َل كاْن يْحملون النَّْعْش َوقَّفوا. ْوقاْل: 
 وقعْد هاك 

اَأقوْل: قوْم!« 15 »يا َشْب، لْك 
 ومسْك 

الَمّيت ْوَبدا يْحكي، ْوَعطاُه لاّمو. 16
يَسْبحوْن  ْوَبقى  النِّاْس كلّن،  َهوك  َخوْف 
َلالله ويقولوْن »قاْم َبيناْتنا نَبي َعظيْم، والله 
 وَطَلْع َهالَخَبْر َعَليو ف كّل 

زاْر َشْعبو.« 17
الياهوديِّة ْوكّل الّديِرة َحولا َحوالَيا.

َيسُوع ْويوَحنّا الَمْعَمذاْن

َهالاْخباْر كّلا.  َحَكولو  يوَحنّا   وَتلاميْذ 
18

ْوَبَعثْن  َتلاميذو،  مْن  اْثَنيْن  يوَحنّا   ْوساْح 
19
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ُهَو  »اأاأنَْت  َوقاَل:  يَسوَع  اإلى  َواأْرَسلَُهما 

 َواأتَوا 
آتي اأْم اآَخَر نَْنتَِظُر نَْحُن؟« 20 ذِلَك ال�

اإلى يَسوَع َوقالوا َلُه: »يوَحّنا الَمْعَمداُن 

ذِلَك  ُهَو  ‘اأاأنَْت  َويَقوُل:  اإَليَك  اأْرَسلَنا 

 َوفي ِتْلَك 
آتي اأْم اآَخَر نَْنتَِظُر نَْحُن؟’ « 21 ال�

اأْمراٍض  ِمْن  الّساَعِة ذاِتها كَثيريَن َشفى 

َوِمْن َضَرباٍت َوِمْن اأْرواٍح ِشّريرٍة َوِلكَثيريَن 

 َواأجاَب 
ِمَن الُعْمِي اأْعطى اأْن يُْبِصروا. 22

يَسوُع َوقاَل َلُهم: »اْذَهبوا َوقولوا ِليوَحّنا 

َعْن كُلِّ ما َراأيتُم َوَسِمْعتُم: الُعْمُي يُْبِصروَن 

مُّ  روَن َوالصُّ َوالُعْرُج يَْمشوَن َوالبُْرُص يَُطهَّ

َوالَمساكيُن  يَقوموَن  َوالَموتى  يَْسَمعوَن 

».  َوطوبى ِلَمْن ل� يَْعثُُر فيَّ
روَن. 23 يُبَشَّ

يَقوُل  بََداأ  يوَحّنا  ِتلميذا  َذَهَب   َوحيَن 
24

اإلى  َخَرْجتُم  »ماذا  يوَحّنا:  َعْن  ِللُجموِع 

؟  تَْهتَزُّ الّريِح  ِمَن  اأقََصبًَة  ِلتََروا؟  الَقْفِر 

 َواإلّ�، فَماذا َخَرْجتُم ِلتََروا؟ اأَرُجلاً ل�ِبساً 
25

َملاِبَس  الَّذيَن في  اإنَّ  ها  ناِعَمًة؟  ِثياباً 

ٍم في قُصوِر الُملوِك ُهم.  فاِخرٍة َوفي تَنَعُّ

نََعْم  اأنَِبيًّا؟  ِلتََروا؟  َخَرْجتُم  فَماذا   َواإلّ�، 
26

 هذا ُهَو 
27 . َواأْفَضَل ِمْن نَِبيٍّ اأقوُل َلكُم، 

َملاكي  ُمْرِسٌل  اأنا  ‘ها  َعْنُه:  االَمكْتوُب 

اأماَمَك.’  الطَّريَق  ِليُِعدِّ  َوْجِهَك  اأماَم 

الَمولوديَن  بَيَن  نَِبيٌّ  َليَس  َلكُم:  28 اأقوُل 

الَمْعَمداِن،  يوَحّنا  ِمْن  اأْعَظَم  النِّساِء  ِمَن 

اأْعَظُم  اللِه  َملَكوِت  غيَر في  الصَّ َولِكنَّ 

َت  َل  هاْك  واِ  »اأنَْت  يساَألو:  َيسُوْع  لَعْنْد 
لَعْنْد   وَجوا 

يّجي والّا َغيْر واِحْد نْنطْر؟« 20
َبَعْثنا َل  الَمْعَمذاْن  ْوقالولو: »يوَحنّا  َيسُوع 
يّجي  َت  َل  هاْك  واِ  ‘اأنَْت  يقوْل:  عْندك 
 فاك الّساَعة 

والّا َغيْر واِحْد نْنطْر نْحنِا؟’ « 21
ْوَضْربات  اْمراض  ْكثيْر من  َشفى  نَْفسا، 
نََظْر.  َعطى  َعمايِة  ْولَْكثيْر  َشّريَرة،  واْرواْح 
قولوا  »رُوحوا  ْوقالْلْن:  َيسُوع  َعَليْن   ْوَرْد 

22

َل يوَحنّا َعلى كْل شي َل اَريتن ْوسمْعتن: 
الَعمايِة يَروْن، والعْرجيْن يْمَشوْن، والبْرصيْن 
والَميتين  يْسَمعوْن،  والطّرشيْن  يْطَهروْن، 
 وَهنّيْة هاْك َل 

روْن، 23 يقوموْن، والَفقاراِ يْتَبشَّ
مُو يشْك في.«

َبدا  يوَحنّا،  َتلاميْذ  َل راحوا   ْوَبعْد 
24

يوَحنّا:  َعلى  النِّاْس  لََلّمات  يقوْل  َيسُوع 
َقَصِلة  الَبّريِّة؟  تَّروْن ف  َت  َطَلْعتْن  »اَأيْش 
َطَلْعتْن َت  اَأيْش  25 َبقى  تْتَزْرَزْع؟  الَهوا  م 
ْكوا  نِاعمين؟  َحويْس  لِابْس  َزلَِمة  تَّروْن؟ 
َهوْذ لَنِّا َف َحويس ْمَهْبَهبيْن فاْخرين ْوكِيف 
نِا. 26 اَأيْش َبقى  الّْملوْك  ْوَصفا، ف ْقصُور 
اَأقولْكْن  نَبي  اأِي  نَبي؟  تَّروْن؟  َت  َطَلْعتْن 
 هاْذ واِ َل انَْكَتْب َعَليو: 

َواْحَسْن مْن نَبي! 27
يَحّضر  َت  َقْبلْك  َملاكي  اَأْبَعْث  اَنا  ‘هاي 
الطَّريِْق قّدامْك.’ 28 اَأقولْكْن: ما في ]نَبي[ 
يوَحنّا  مْن  اَأْگَبْر  النّْسواْن  م  الَمولوديْن  َبين 
اَلله  َمَلكوت  الّْزَغّيْر َف  َبّس  الَمْعَمذاْن، 
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ِمَن  َسِمعوا  الَّذيَن   َوكُلُّ 
29 ِمْنُه.«  ُهَو 

ِلِبرِّ  اأْذَعنوا  اأيضاً  َوالَعّشاروَن  ْعِب،  الشَّ

اللِه ِباأِن اْعتََمدوا َمْعموِديََّة يوَحّنا. 30 اأّما 

الَفّريسّيوَن َوالكَتَبَُة فََقْد اأنْكَروا ِباأنُْفِسِهم 

 »فَِبَمْن 
اإراَدةَ اللِه اإْذ َلْم يَْعتَِمدوا ِمْنُه. 31

اإذاً اأَُشبِِّه اأناَس هذا الجيِل، َوَمْن يُْشِبهوَن؟ 

الّسوِق  ِصْبيًَة جاِلسيَن في  32 يُْشِبهوَن 

َلكُم  رنا  ‘َزمَّ َويَقولوَن:  ِرفاقَهم  َويُنادوَن 

بَكَيتُم.’  فَما  َلكُم  َوَولَوْلنا  َرقَْصتُم،  فَما 

كُُل  يَاأْ ل�  الَمْعَمداُن  يوَحّنا  اأتى  33 ِل�أنَُّه 

ُخْبزاً َول� يَْشَرُب َخْمراً َوتَقولوَن: ‘َشيطاٌن 

كُُل َويَْشَرُب  نْساِن يَاأْ فيِه.’ 34 اأتى ابُْن ال�إ

َوتَقولوَن: ‘ُهَوذا َرُجٌل اأكوٌل َوشاِرُب َخْمٍر 

َرِت   َوتَبَرَّ
َوصديُق الَعّشاريَن َوالُخطاِة.’ 35

الِحكَْمُة ِمْن كُلِّ اأبْناِئها.«

ِمْنُه  َوَطلََب  الَفّريسّييَن  اأَحُد   َواأتى 
36

ذِلَك  بَيِت  اإلى  َوَدَخَل  َمَعُه،  كَُل  يَاأْ اأْن 

ِتْلَك   َوكاَن في 
َواتَّكَاأ. 37 الَفّريسيِّ 

اأنَُّه  َعِلَمْت  َوحيَن  خاِطئٌة.  اْمَراأةٌ  الَمدينَِة 

اأَخَذْت  ُمتَِّكٌئ،  الَفّريسيِّ  ذِلَك  بَيِت  في 

 َوقاَمْت َخْلَفُه ِعْنَد ِرْجلَيِه 
قَنَّينَة طيٍب. 38

تُبَلُِّل  ِبُدموِعها  َوبََداأْت  تَْبكي  َوكانَْت 

َوكانَْت  ُفُهما  تَُجفِّ َراأِْسها  َوِبَشْعِر  قََدَميِه 

 َوحيَن 
39 َوتْْدَهنُُهما طيباً.  قََدَميِه  تُقبُِّل 

َل سْمعوا،  النِّاْس   ْوكّل 
29 واِ.«  منّو  اَأْگَبْر 

بّر  رايْب، طاعوا  الضَّ يلّمون  َل  َهوْك  حتّى 
ذوا َعلى ايد يوَحنّا، 30 َبّس  اَلله، مْن َل ْتَعمَّ
رادة  باإ قْبلوا  النّاموْس ما  الَفّريسيِّة وْمَعْلمين 
يوَحنّا.  ايد  َعلى  ذوا  ْتَعمَّ ما  َل  مْن  اَلله 
 »َف اَأيْش َبقى اَأَشّبْه نِاْس َهالّجيْل هاْذ؟ 

31

لَمْن يْشَبهوْن؟ 32 يْشَبهون اولاد قِاْعديْن ف 
ويقولوْن  َعلى سْدقانْن  يسِيحوْن  الّسُوق، 
ما  لْكن،  َولَْولْنا  رقْصتْن،  ما  لْكْن،  ْرنا  ‘َزمَّ
الَمْعَمذاْن مُو   مْن َل جا يوَحنّا 

بكيتْن.’ 33
ياكل ْغَبيز ْولا يْشَرْب َخمْر، قْلتْن: ‘شِيطاْن 
ْويْشَرْب،  ياكل  الانْساْن  اْبن   جا 

34 ِفيو.’ 
َخمْر،  ْوَشّريْب  اَأكول  َزلَِمة  ‘هاِي  قْلتْن: 
رايب والخاْطييْن.’ «  َرفِيْق لَوْذ َل يلّمون الضَّ

35 َبّس الحْكِمة تَزكَّْت مْن كّل اولادا.

َيسُوْع يسامح َمَرة خاطِية

للو َت  ْتَوسَّ الَفّريسيِّة  م  واِحْد   ْوجا 
36

الَفّريسي  َبيْت هاك  َل  ْوَدَخْل  َمعو.  ياكْل 
 وكاْن في فاك الَبَلْد َمَرة خاْطِية، 

وانَْتكا. 37
لََمْن َعَرفْت ف َبيت الَفّريسي واِ مْنتكي، 
 ْوقامْت َخْلفو عْند 

اَأَخذْت شوشايْة عطْر، 38
اْجَريو  ْتَسّبح  ْوَبَدت  تْبكي  ْوكاْن  اْجَريو 
ف دمُوعا، ْوبَشْعرا تْمَسحن، ْوكاْن ْتَبّوس 
ارى  َل   َوْقْت 

39 بالعطْر.  ْوتْدَهنْن  اْجَريو 
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َراأى ذِلَك الَفّريسيُّ الَّذي َدعاهُ تََفكََّر في 

َلَعَرَف  نَبيًّا،  »لو كاَن هذا  َوقاَل:  نَْفِسِه 

َمْن ِهَي َوما َخبَُرها ِل�أنَّها خاِطئٌة ِتْلَك الَّتي 

 فَاأجاَب يَسوُع َوقاَل َلُه: »يا 
َلَمَسْتُه.« 40

ِسْمعاُن، لَي َشيٌء اأقوُل لَك.« فَقاَل َلُه: 

 »كاَن 
َلُه يَسوُع: 41 ُمَعلُِّم.« قاَل  »قُل يا 

ُهناَك َمْديوناِن اثْناِن ِلُمدايٍن، اأَحُدُهما كاَن 

آَخُر ِبَخْمسيَن.  َمديناً ِبَخْمِسِمئِة ديناٍر َوال�

ِبِه يوِفياِن،  َلُهما ما  يَكُْن  َلْم  اأنَُّه   َوِبما 
42

ساَمَحُهما ِكليِهما. اإذاً اأيٌّ ِمْنُهْما سيُحبُُّه 

»اأُظنُّ  َوقاَل:  ِسْمعاُن  43 اأجاَب  اأكْثََر؟« 

َلُه  قاَل  ِبال�أكْثَِر.«  الَّذي سوِمَح  ذِلَك 

 َواْلتََفَت اإلى 
يَسوُع: »َصواباً َحكَْمَت.« 44

هِذِه  »اأتَرى  ِلِسْمعاَن:  َوقاَل  الَمْراأِة  ِتْلَك 

الَمْراأةَ؟ اإلى بَيِتَك َدَخْلُت َوماًء ِلَقَدَميَّ ما 

اأْعَطيَت. َواأّما هِذِه فَِبُدموِعها بَلَّلَْت قََدَميَّ 

قَبَّْلتَني.  ما  45 اأنَْت  َفْتُهما.  َجفَّ َوِبَشْعِرها 

تَْقبيِل  َعْن  َدَخلَْت  ُمْنُذ  فَها  َواأّما هِذِه 

َراأِْسَي ما  بََزيٍت  . 46 اأنَْت  تَكُفَّ َلْم  قََدَميَّ 

َدَهْنَت. َواأّما هِذِه فَِبَزيِت طيٍب قََدَميَّ قَْد 

َمْغفوَرةٌ  َلَك:  اأقوُل  هِذِه،  47 اإزاَء  َدَهنَْت. 

َلها َخطاياها الكَثيَرةُ، ِل�أنَّها اأَحبَّت كَثيراً. 

فََقليلاً  قَليلاً،  َلُه  يُْغَفُر  الَّذي  ذِلَك  َواأّما 

»َمْغفوَرةٌ  الَمْراأِة:  ِلِتْلَك   َوقاَل 
48  ». يُِحبُّ

الُمتَِّكئوَن  اأولئَك   فَبََداأَ 
49 َخطاياِك.«  َلِك 

الَّذي  »َمْن هذا  اأنُْفِسِهم:  يَقولوَن في 

َقْلبو  اْفَتَكْر َف  َدعاُه،  َل  الَفّريسي  هاك 
ْوقاْل: يكوْن نَبي واِ هاْذ، كاْن َت يْعرْف 
يْعرْف  َت  َحكُّويتا، كاْن  َوايْش  مْن ي»اِ 
خاْطِية يِا هاك الَمَرة َل َدقّتو.« 40 َيسُوْع َرْد 
َعَليو قالْلو: »َشْمعوْن! عْندي شي َت اقوْل 
 قاْل: »كاْن 

لْك.« قالْلو: »َقوْل يا ْمَعلّْم.« 41
يَدينوْن  َل  مَنوْذ  لَواِحْد  َمْديونيْن  اْثَنيْن  في 
بَخْمَسميِّْة  َمديونْلو  واِحْد كاْن  بالفايْض. 
 ْومْن َل ما كاْن 

ديناْر والْلاْخ ْبَخْمسيْن. 42
اَأينا  عْندْن َت يَوفَّوْن، لاْثَنينْن حِالَْل. َبقى 
َشْمعون  َعَليو   َرْد 

43 اأْكَثْر؟«  يحّبو  َت  منّْن 
بالاَْكَثْر.«  ْتحِالَْل  َل  »اَأْفتكْر هاْك  ْوقاْل: 
 وانْداْر 

44 َحَكمْت.«  »َعدْل  قالْلو:  َيسُوْع 
صُوب الَمَرة ْوقاْل لََشْمعوْن: »ترى َهالَمَرة 
اْجَري  لََخّسيل  ْوَمي  َدَخْلُت  لََبيتْك  هاي؟ 
َسبَّحت  بْدمُوعا  َبْس هاي  َعَطيْت،  ما 
حتْن. 45 اأنَْت ما بْسْتني،  اْجَري وْبَشعرا َمسَّ
ما  َدَخلْت  َل  َوْقْت  مْن  ْكيا  َبْس هاي 
راسي  46 اأنَْت  اْجَري.  ْتَبّوس  ْوهيِّ  هديت 
ما َمَشحْت، َبْس هاي ْبَمْشحْة عطر اْجَري 
َمَشحْت. 47 ْبشاْن هاي اَأقوْل لك: انَْغَفرْتلا 
الّْكثيْر، مْن َل َحّبت ْكثير. ْوهاْك  َخطّياتا 
 ْوقاْل لاك 

َل يْنغفْرلو ْقَليل، ْقَليل يحب.« 48
َهوك  49 َبقى  َمْغفُوَرة.«  »َخطّياْتِك  الَمَرة: 
المْنتْكيين يقولوْن َف َقْلبْن: »مْن واِ هاْذ َل 
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يَسوُع   َوقاَل 
50 اأيضاً؟«  الَخطايا  يَْغِفُر 

اْذَهبي  َخلََّصِك.  »اإيمانُِك  الَمْراأِة:  ِلِتْلَك 

ِبَسلاٍم.«

اأْن كاَن 8  ال�أُموِر  بَْعَد هِذِه   َوَحَدَث 

َوالُقرى  الُمُدِن  ُل في  يَتََجوَّ يَسوُع 

َواثْنا  اللِه  ِبَملَكوِت  ُر  َويُبشِّ يَكِْرُز  َوكاَن 

ُشفيَن  اللَّواتي   َوالنِّساُء 
2 َمَعُه.  َعَشَرهُ 

َمْريَُم  ِشّريَرٍة،  اأْرواٍح  َوِمْن  اأْمراٍض  ِمْن 

َسْبَعُة  الَّتي  ِتْلَك  الَمْجَدِليَُّة،  الَّتي تُْدعى 

 َويوحاُن اْمَراأةُ خوزا 
َشياطيَن َخَرَج ِمْنها، 3

َوكيِل هيروُدَس، َوشوشاُن َواأَُخُر كَثيراٌت 

. كُنَّ يَْخِدْمنَُه ِمْن ُمْقتَنياِتِهنَّ

كُلِّ  َوِمْن  كَثيٌر،  َجْمٌع  اْجتََمَع   َوحيَن 
4

ِبَمثٍَل:  نََطَق  اإَليِه،  يَاأتوَن  َمدينٍَة كانوا 

بََذَر،  َوحيَن  ِبذاَرهُ.  ِليَْبُذَر  الباذُر   »َخَرَج 
5

ُهناَك ما َوقََع َعلى جاِنِب الطَّريِق َوديَس 

ْخِر،   َواآَخُر َوقََع َعلى الصَّ
َواأكَلَْتُه الطُّيوُر. 6

َوِللَوْقِت نَبََت َوِبما اأنَُّه َلْم يَكُْن َلُه ُرطوبٌة 

َونَبَتَْت  ال�أْشواِك  بَيَن  َوقََع   َواآَخُر 
7 يَِبَس. 

َوقََع في   َواآَخُر 
8 َوَخنََقْتُه.  ال�أْشواُك  َمَعُه 

اأْرٍض صاِلَحٍة َوَجيِّدٍة َونَبََت َوَصنََع ِثماراً، 

الواحُد ِمئَة ِضْعٍف.«

 ْوَيسُوْع قاْل لاك 
حتّى الَخطّياْت يْغفْر؟« 50

الَمَرة: »اإيمانِْك َخلَّْصِك. رُوحي ْبَسلاْم.«

الّْبلاْد 8  يدُوْر ف  َيسُوْع كان   َبْعدا، 
َمَلكوت  َف  ويَبّشر  يوَعْظ  والّْضياْع، 
 ونْسواْن 

2 َمعو.  الاْثناعْش  ْوَتلاميذو  اَلله، 
اْرواْح  ْومن  اْمراض  انَْشَفوا من  كاْن ك 
َشّريَرة، َمْرَيْم َل يقولولا »الَمْجَدليِّة«، هاْك 
َمْرْة   ويوحاْن 

َطَلعوا منّا، 3 َشياطيْن  َسبْع  َل 
ْوَغيرن  ْوشوشانِة،  َوكيْل هيرُودس،  خوزا 

ْكثيْر كاْن يْخدمووْن مْن مالْن.

َمَثل الفّلاح َل َطَلْع َع الّْبذاْر

4 لََمن الَتْم َحولو لَّمْة نِاس ْگبيِرة كان يَجوُه 

 »فّلاْح َطَلْع َت 
مْن كّل الّْبلاْد قاْل باْمثاْل: 5

قايْم يْبذْر، شي م الَحْب َوَقْع  يْبذر. ْوهّواِ 
َعلى َجْنب الطَّريِْق، وانْداْس َواَكلتو الّْطيُوْر. 
ْوَخفيْف  َحَجر،  اَأْرْض  َعلى  َوَقْع   ْوَغيرو 

6

 ْوَغيرو 
َطَلع، ْومْن َل ما كاْن لُه َروا نشْف. 7

وك ْوَخَنقو.  وك، ْوَطَلْع َمعو الشَّ َوَقْع َبين الشَّ
 ْوَغيرو َوَقْع َف اْرْض َطيِبة وْكَويِسة، ْولََمْن 

8

َكلامو  َخلَّْص  َل  ْوَبعْد  ميِّة.«  َقَطْع  َطَلْع 
ساْح: »اَأينا َل لُه اَأذاْن تْسَمْع َخلّي يْسَمْع!«
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َلُه تَلاميُذهُ: »ما ُهَو هذا الَمثَُل؟«   َوَساأ
9

 فَقاَل َلُهم: »لكم قَْد اأُْعِطَي اأْن تَْعِرفوا 
10

الباقيَن  ِلهؤل�ِء  َواأّما  اللِه.  َملَكوِت  سرَّ 

َوُهم  يُْبِصروا  ‘ل�  ِلكَي  يُقاُل،  فَِباأْمثاٍل 

ُمبِصروَن َول� يَْفَهموا َوُهم ساِمعوَن.’

كَِلَمُة  ُهَو  الِبذاُر  الَمثَُل:  ُهَو   »َوهذا 
11

 َوهؤل�ِء الَّذيَن َعلى جاِنِب الطَّريِق 
اللِه. 12

ُهم اأولئَك الَّذيَن يَْسَمعوَن الكَِلَمَة َويَاأْتي 

ِلئَّلا  قُلوِبِهم  ِمْن  الكَِلَمَة  ُخُذ  َويَاأْ الَعُدوُّ 

 َوهؤل�ِء الَّذيَن َعلى 
يؤِمنوا َويَْخلُصوا. 13

ِبَفَرٍح  َسِمعوا،  َمتى  الَّذيَن  ُهم  ْخِر  الصَّ

بَْل  َلُهم  َليَس  َواأْصٌل  الكَِلَمَة،  يَْقبَلوَن 

اإلى حيٍن ُهَو اإيمانُُهم َوفي َوْقِت التَّْجِربَِة 

وِك   َوذِلَك الَّذي َوقََع بَيَن الشَّ
يَْعثُروَن. 14

َوِباْهِتماِم  الكَِلَمَة  يَْسَمعوَن  الَّذيَن  ُهم 

َوِبِغنى َوِبَشَهواِت العاَلِم يَْختَِنقوَن َوِثماراً 

ل� يُْعطوَن.

الّصالَحِة  ال�أْرِض  الَّذي في   »َوذِلَك 
15

ُهم الَّذيَن في قَْلٍب نَِقيٍّ َوصاِلٍح يَْسَمعوَن 

بِر. الكَِلَمَة َويَْحَفظوَن َويُْعطوَن ِثماراً بالصَّ

 »َليَس اأَحٌد يوِقُد ِسراجاً َويُْخفيِه ِباإناٍء 
16

ريِر، بَْل يََضُعُه َعلى  اأو يََضُعُه تَْحَت السَّ

َمْغزى الَمَثْل

 وَساَألوُه َتلاميذو: »اَأيْش واِ الَمَثل هاْذ؟« 
9

تْعرفون  انَْعَطيتْن َت  »اأنْتْن ك   قالْلْن: 
10

اْسرار َمَلكوت اَلله، َبْس َهوك الاَخر اْمثاْل 
يَرون،  ْومُو  نِا  ‘مْبصريْن  َل  مْن  يْنقالْلْن، 

ْويْسَمعون ْومُو يْفتْهموْن.’
واِ.  اَلله  الّْبذاْر كْلمة  الَمَثل:  واِ   »هاْذ 

11

َهوْك  هنِّا  الطَّريِْق،  َجْنب  َعلى  لَنِّا   َهوْذ 
12

يشيل  الَعدو  ْويجي  الكْلِمة،  يْسَمعون  َل 
الكْلِمة مْن َقْلبن ْبشاْن لا ياآْمنون ْويْخَلصوْن. 
 ْوَهوْذ َل َعلى اَأْرض الَحَجْر، هنِّا َهوْذ َل 

13

الكْلِمة،  يْقَبلون  ْبَفَرْح  يْسَمعون  َل  َوْقْت 
اإيمانن،  واِ  َوْقْت  َل  َبلِى  لْن،  ما  وْعرُوق 
َوَقْع  َل   ْوهاْك 

14 يْتَعْثَوروْن.  التَّجِربِة  ْوَوْقْت 
وك، هنِّا َهوْذ َل يْسَمعون الكْلِمة،  َبين الشَّ
وْبَهّم ْوغنِى ْوَشْهوات الّدنْيِا يْختْنقون، ْوَثَمْر 

مُو يْعَطوْن.

َهوْذ  هنِّا  الطَّيِبة،  اْرض  َف  َل   »وهاْك 
15

الكْلِمة،  يْسَمعون  َطّيْب  ْبَقْلْب صافي  َل 
بْر. ْويوَعون ْويْعَطون َثَمْر بالصَّ

َمَثل الّْسراج

ويَخّبيو ف  ْسراْج  يْشعل  ْد  اَحَّ  »في 
16

ْفراْغ، يا يحطّو َتْحت التَّْخْت؟ والّا يحطّو 
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كُلُّ َمْن يَْدُخُل. 17 ِل�أنَُّه  َمنارٍة ِليَرى نوَرهُ 

َليَس َشيٌء َخِفيٍّ ل� يُكَْشُف، َول� َمْستوٌر 

ل� يُعَرُف َويَاأْتي اإلى الَعلَِن.

َلُه  َمْن  ِل�أنَّ  َسِمْعتُم،  كَيَف   »ُانُْظروا 
18

يُْعطى َلُه، َوَمْن َليَس َلُه فَما يَُظنُّ اأنَُّه َلُه 

اأيضاً يُنَزُع ِمْنُه.«

ُه َواإْخَوتُُه َوَلْم يَْستَطيعوا   َواأتى اإَليِه اأُمُّ
19

 َوقالوا 
اأْن يَتَكَلَّموا َمَعُه ِبَسبَِب الَجْمِع. 20

َواإْخَوتَُك قائموَن خاِرجاً  َك  َلُه: »اأُمُّ

َويُريدوَن اأْن يََروَك.«

اأُّمي  ُهم  »هؤل�ِء  َلُهم:  َوقاَل   فَاأجاَب 
21

اللِه  يَْسَمعوَن كَِلَمَة  الَّذيَن  َواإْخَوتي 

َويَْعَملوَن ِبها.«

 َوكاَن في اأَحِد ال�أيّاِم اأْن َصِعَد يَسوُع 
22

َوقاَل  َوتَلاميُذهُ،  ُهَو  َسفينٍَة  َوَجلََس في 

البَُحيرِة ذاَك.«  َعْبِر  اإلى  »ِلنَعبُْر  َلُهم: 

يَسوُع َوصاَر  ناَم  يُْبِحروَن،  ُهم   َوفيما 
23

فينُة  َواأوَشكَِت السَّ نَوُء ريٍح في البَُحيرِة 

 َوَدنَوا َواأيَقظوهُ َوقالوا َلُه: »يا 
اأْن تَْغَرَق. 24

ُمَعلُِّم، يا ُمَعلُِّم، اإنَّنا نَْهِلُك.« فَقاَم َوانْتََهَر 

فََسكَنَْت َوصاَر  البَُحيرِة  َواأْمواَج  الّريَح 

اإيمانُكُم؟«  »اأيَن  َلُهم:   َوقاَل 
25 ُهدوٌء. 

َويَقولوَن  بوَن  يَتََعجَّ َوُهم خائفوَن  فَكانَوا 

و ْبشاْن اَأينا َل يْدخْل يرى  َعلى كْرسي الضَّ
ْمَخّبا ما َت   مْن َل ما في شي 

َضّويِتو؟ 17
يَبّين، ْولا سْر ما َت يْنعرْف ْويْنكشْف.

 »َطْلعوا اأْشَوْن سمْعتْن، مْن َل اَأينا َل لُه 
18

يْنَعطى، َواينا َل ما لو، حتّى شي َل يْفتكْر 
لُه واِ، َت يْناأخْذ منّو.«

تاقوا  ما  َبلِى  اأّمو واخوتو،  لَعْندو   ْوَجوا 
19

 وقالولو: »اأّمْك 
يْحَكوْن َمعو م الزَّحِمة. 20

واخوتك قايميْن َبّرا ويريدون يَروْك.«

21 َبْس هّواِ َرْد َعَليْن قالْلْن: »َهوْذ نِا اأّمي 

واخوتي، َهوْذ َل يْسَمعوْن كْلمة اَلله ويَسوْن 
ِفيا.«

وَبَعة والَبْحَرة َيسُوْع يَهّدي الزَّ

 َف َيوم م الِايِّاْم، َطَلْع قعْد َف َسّفيِنة هّواِ 
22

ْوَتلاميذو، ْوقالْلْن: »قوموا َت نْقَطْع الَبْحَرة 
 وَوْقْت َل كاْن يسُوقوْن، 

لاك الّصُوْب.« 23
الَبْحَرة،  ْوقْلعاْن ف  َهوا  ْوقاْم  نام.  َيسُوْع 
 وَقرَّبوا لَعْندو 

ّفيِنة. 24 ْوَوْقت ْوكاْن تْغَرق السَّ
النَّوم، ْوهنِّا يقولولو: »ْمَعلّْمنا،  وقِاَعدوُه م 
الَهوا  ْوَزَعْق َع  ْوقام  نْتَتوَبْل!«  ْمَعلّْمنا، َت 
والقْلعاْن واْمواج الَبحر، ْوَوقَّفوا ْوصاْر هدو. 
ْوهنِّا خايفيْن  اإيمانْكْن؟«  »اَأني   ْوقالْلْن: 

25

للاْخ:  واِحْد  بوْن، ويقولوْن  يْتَعجَّ كاْن 
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َحّتى  ُمَر  ِليَاأْ ُهَو هذا  »َمْن  ِللاآَخِر:  اأَحُدُهم 

الّريَح َوال�أْمواَج َوالبَْحَر فَيُطيعونَُه؟«

 َواأبَْحروا َواأتَوا اإلى ِمْنَطَقِة الَجْدِريّيَن 
26

 َوحيَن 
27 الَجليِل.  ُمقاِبَل  الَعْبِر  الَّتي في 

َخَرَج اإلى ال�أْرِض ل�قاهُ َرُجٌل ِمَن الَمدينَِة 

َلْم  َوِثياباً  َطويٍل،  َزماٍن  ُمْنُذ  َشيطاٌن  فيِه 

يَْسكُُن  يَكُْن  َلْم  بَيٍت  َوفي  يَْلبَُس،  يَكُْن 

 حيَن َراأى يَسوَع َصَرَخ 
بْل بَيَن الُقبوِر. 28

َوَوقََع اأماَمُه َوُهَو يَقوُل ِبَصوٍت عاٍل: »ما 

؟ اأْطلُُب  َلنا َوَلَك يا يَسوُع بَن اللِه الَعليِّ

اأَمَر  يَسوَع  29 ِل�أنَّ  بْني!«  تَُعذِّ ل�  ِمْنَك، 

نْساِن،  ال�إ ِمَن  يَْخُرَج  اأْن  النَِّجَس  الّروَح 

َوكاَن  َسباهُ.  قَْد  كاَن  َطويٍل  َزماٍن  فَُمْنُذ 

ُع  يُقيَُّد ِبِسْلِسلٍَة َواأكْباٍل َويُْحَرُس فَكاَن يَُقطِّ

الَقْفِر.  اإلى  يطاِن  الشَّ ِمَن  َويُساُق  قُيوَدهُ 

َلُه:  قاَل  اْسُمَك؟«  »ما  يَسوُع:  َلُه   َوَساأ
30

كانَْت  كَثيَرةً  َشياطيَن  ِل�أنَّ  »ِلْجيوُن،« 
ِمْنُه  يَْطلُبوَن   َوكانوا 

31 فيِه.  َدَخلَْت  قَْد 

 َوكاَن 
ِة. 32 هاِب اإلى الُهوَّ ُمَرُهم ِبالذَّ األّ� يَاأْ

ُهناَك قَطيُع َخنازيَر كَثيَرٍة تَْرعى في الَجبَِل 

اأْن يَْدُخلوا في  َلُهم  َذَن  ياأْ اأْن  ِمْنُه  فََطلَبوا 

ياطيُن  الشَّ  َوَخَرَج 
33 َلُهم.  فَاأِذَن  الَخنازيِر 

ُجِل َوَدَخلوا في الَخنازيِر، فَانَْدفََع  ِمَن الرَّ

»مْن واِ هاْذ، َل ياأمْر حتّى الَهوا والقْلعاْن، 
والاْمواْج والَبحْر ويطيعوُه؟«

َشياطيْن َل َدَخلوا ف الخنِازير 
َل َوَقعوا ْوغْرقوا ف الَبحْر

ْدريِّة، َل يْحَكم   ْوساقوا ْوَجوا َل َبَلْد الجَّ
26

 ْولََمْن نزْل للاَْرْض 
ليْل. 27 ْمقابْل شاطي الجَّ

مْن  ِفيو شِيطاْن  الَبَلْد كاْن  م  َزلَِمة  َطَلْعلو 
َزمان. ْوما كاْن يْلبْس َحويس، ْوما كاْن لُه 
ْل َل  َبيت ْولا ماوى، َغيْر َبين الّْقبُوْر. 28 اَأوَّ
ارى َيسُوْع َزَعْق َصوت ْوَوَقْع قّدامو، ْوساح 
ْبعلوْت َصوتو ْوقاْل: »اَأيْش َبيْننا ْوَبينْك يا 
َيسُوع اْبن اَلله العِالي؟ اَأْرجوْك لا ْتَعّذْبني!« 
النّْجِسة  رُوح  َيسُوْع  َل كاْن كلاَأَمر   مْن 

29

َت تْطَلع م الانْساْن، مْن َل مْن َزماْن كاْن 
زنِاجيْر  ْد ف  يْتَشدَّ ْوكاْن  للّشِيطان.  َيسيْر 
وْبَكَلْپچات ْويْنحرس، ْوكان يَقطّعْن ويسُوقو 
»اَأيش  َساَألو:  30 َيسُوْع  للَبّريِّة.  الّشِيطاْن 
يْعنِي طابوْر  »لَْجيوْن!«  قاْل:  اْسمْك؟« 
َخْل  َعْسَكْر، مْن َل َشياطين ْكثيْر كاْن كدَّ
لولو لا ياأمرْن َت يرُوحوْن   ْوكاْن يْتَوسَّ

ِفيو، 31
َكْريْة خنِازير  َهونَْك  في   وكاْن 

32 للهاويِة. 
لولو َت  َبل، ْوكاْن يْتَوسَّ ْگبيِرة تْرعى َع الجَّ
ْوَخّلاهْن  الخنِازير،  يْدخلوْن ف  يَخلّييْن 
ْوَدَخلوا ف  لَِمة  الزَّ م  ياطيْن  الشَّ  وَطَلعوا 

33

الخنِازير، ْوَهّجْت هاْك َكْرية الخنِازيْر كّلا 
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ذِلَك الَقطيُع كُلُُّه نَْحَو الُجْرِف َوَوقََع في 

عاةُ ما   َوحيَن َراأى الرُّ
البَُحيرِة َواْختَنََق. 34

َوفي  الَمدينَِة  َواأْخبَروا في  َهَربوا  َحَدَث، 

ِليََروا ما َحَدَث،   َوَخَرَج الّناُس 
الُقرى. 35

ُجَل الَّذي  َواأتَوا اإلى يَسوَع وَوَجدوا ذِلَك الرَّ

َوجاِلساً  باً  َوُمَهذَّ ل�ِبساً  َشياطينُُه  َخَرَجْت 

 َوَروى 
36 فَخافوا.  يَسوَع،  قََدَمي  ِعْنَد 

ُجُل  الرَّ ذِلَك  ُشفَي  كَيَف  َراأوا  الَّذيَن  َلُهم 

 َوكاَن كُلُّ َجْمِع الَجْدِريّيَن 
الَمْمسوُس. 37

ِل�أنَّ  ِعْنِدِهم  ِمْن  يَْذَهَب  اأْن  ِمْنُه  يَْطلُبوَن 

َخوفاً َعظيماً اأْمَسكَُهم. فََصِعَد يَسوُع اإلى 

 َواأّما ذِلَك 
َوَرَجَع ِمْن ِعْنِدِهم. 38 فينَِة  السَّ

فَكاَن  ياطيُن  الشَّ ِمْنُه  َخَرَج  الَّذي  ُجُل  الرَّ

يَْطلُُب ِمْنُه اأْن يَكوَن ِعْنَدهُ. َوَصَرفَُه يَسوُع 

ا   »اْرِجْع اإلى بَيِتَك َواأْخِبْر عمَّ
َوقاَل َلُه: 39

َصنََع َلَك اللُه.« َوَذَهَب َوكاَن يَكِْرُز في 

ا َصنََع َلُه يَسوُع. كُلِّ الَمدينَِة عمَّ

 َوحيَن َرَجَع يَسوُع اْستَْقبَلَُه َجْمٌع كَثيٌر، 
40

 َواإذا 
ِل�أنَُّهم َجميعاً اإيّاهُ كانوا يَْنتَِظروَن. 41

َوقََع  َمْجَمٍع  َرئيُس  يواآروُش  اْسُمُه  َرُجٌل 

اأْن  ِمْنُه  يَْطلُُب  َوكاَن  يَسوَع  قََدَمي  اأماَم 

يَْدُخَل اإلى بَيِتِه. 42 ِل�أنَّ ابْنًة َوحيَدةً كانَْت 

َلُه في الثّاِنيََة َعْشرةَ، َوكانَْت موِشكًَة اأْن 

ْوَوَقعوا ف  َبل،  الجَّ َقراغ  سِاوي صُوْب 
الّرْعواِْن  اَروا  َل   َوْقْت 

34 واْخَتَنقوا.  الَبْحَرة 
شي َل صاْر، َهَربوا ْونََشروا الَخَبْر ف الّْبلاْد 
 ْوَطَلعوا النِّاْس َت يَرون شي َل 

والّْضياع. 35
لَِمة  صار، ْوَجوا لَعْنْد َيسُوْع َواَروا هاك الزَّ
َل َطَلعوا َشياطينو لِابْس وْماَأدَّب ْوقِاعْد عْند 
 ْوَحَكولْن َهوْذ َل 

اْجَريْن َيسُوع. ْوخافوا. 36
لَِمة َل كاْن ِفيو  اَروا اأْشَون انَْشفى هاك الزَّ
لوْن َل  ْدريِّة كاْن يْتَوسَّ  ولَّمة الجَّ

َشياطيْن. 37
َيسُوْع َت يرُوْح مْن عْندْن، مْن كثْر َخوْف 
ْورجْع  ّفيِنة  للسَّ َطَلْع  َيسُوْع  قاْم  َل خافوا. 
مْن عْندْن. 38 َبْس هاك َزلَِمة َل َطَلعوا منّو 
عْندو،  يسِيْر  َت  للو  يْتَوسَّ ياطيْن، كاْن  الشَّ
َبيتْك،   »اْرَجع َل 

ْوقالْلو: 39 ْوَصَرفو َيسُوع 
َمعك.«  اَلله  َسوى  َل  َعلى شي  واْحكي 
ْوراْح يْكرْز ف كّل الَبَلْد َعلى شي َل َسوى 

َمعو َيسُوْع.

لََمْن َيسُوْع َقيَّم بْنْت يايرُوس م الَموت

ْكثيْر  نِاس  الَتّموا  َيسُوْع،   ْولََمْن رجْع 
40

يْنطروُه.  لاْستْقبالو، مْن َل كلّْن كاْن 
َريّْس  يايرُوس، كاْن  اْسمو  َزلَِمة   ْوواِحْد 

41

اْجَريْن َيسُوع، ْوكاْن  َوَقْع قّدام  للَمْجَمْع، 
َبيتو:  َل  يْدخْل  َت  منّو  ْويْطلْب  للو  يْتَوسَّ
 مْن َل كاْن لُه بْنْت َوحيِدة عْمرا َحوالي 

42

الَموْت.  َع  كْلَقرَّبْت  َمريَِضة  َسِنة  اْثناعْش 
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َجْمٌع  يَسوُع،  َمَعُه  َذَهَب  َوحيَن  تَموَت. 

كَثيٌر كاَن يَْزَحُمُه.

43 اْمَراأةٌ ناِزفُة َدٍم ُمْنُذ اثْنَتَي َعْشرةَ َسنًَة، 

كانَْت قَْد اأنَْفَقْت كُلَّ ُمْقتَناها بَيَن ال�أِطّباِء 

 َدنَْت 
44 تَْشفى.  اأْن  اأَحٍد  ِمْن  َوَجَدْت  َوما 

َوِللَوْقِت  ثَوِبِه  ُهْدَب  َوَلَمَسْت  َخْلِفِه  ِمْن 

 َوقاَل يَسوُع: »َمْن 
تََوقََّف نَزيُف َدِمها. 45

َلَمَسني؟« َوفيما الَجميُع يُنِكروَن، قاَل َلُه 

ِسْمعاُن بُْطُرُس َوالَّذيَن َمَعُه: »يا َسيَِّدنا، 

َويَْزَحمونََك  َعلَيَك  يَُضيِّقوَن  ُجموٌع كَثيَرةٌ 

»اأَحٌد   فَقاَل: 
46 َلَمَسني؟’ «  ‘َمْن  َوتَقوُل: 

َخَرَجْت  ةً  قُوَّ اأنَّ  َعَرْفُت  ِل�أنّي  َلَمَسني، 

راأْت  فَحيَن  الَمْراأةُ  ِتْلَك  47 اأّما  ِمّني.« 

َوِهَي  اأتَْت  ُملاَحَظِتِه  ِمْن  تُفِلْت  َلْم  اأنَّها 

َعلى  َوقاَلْت  َلُه  َوَوقََعْت ساِجَدةً  تَْرتَِجُف 

َلَمَسْتُه  ِعلٍَّة  ْعِب كُلِِّه ل�أيِّ  َمراأًى ِمَن الشَّ

يَسوُع   فَقاَل 
48 ُشِفيَْت.  ِللَوْقِت  َوكَيَف 

عي. اإيمانُُك َخلََّصِك.  َلها: »ابْنَتي، تََشجَّ

اْذَهبي ِبَسلاٍم.«

 َوبَينَما ُهَو يَتَكَلَُّم، اأتى واِحٌد ِمْن اأْهِل 
49

َلُه: »ماتَِت ابْنَتَُك،  َرئيِس الَمْجَمِع َوقاَل 

 َوَسِمَع يَسوُع َوقاَل 
ل� تُْتِعِب الُمعلَِّم.« 50

بّيِة: »ل� تََخْف. اآمْن فََقْط فَِهَي  ل�أبي الصَّ

البَيِت  اإلى  يَسوُع   َواأتى 
تَْخلُُص.« 51

نِاس  اَأّمة  َمعو،  رايْح  َيسُوْع  َل كاْن  َوْقْت 
ْوعالَْم كاْن يْزَحموُه َزَحماْن.

َيسُوْع يْشفي هاك الَمَرة َل كاْن َمعا نَزيْف َدْم

 ْوكاْن في َمَرة َمعا نَزيْف َدْم من اْثناعْش 
43

َسِنة، كاْن كْلَصَرفْت كْل مالا َحْق حْكِمة 
 َقرَّبْت مْن َخْلفو 

ْد شفا. 44 ْوما اَرْت من اَحَّ
ْوَدقّْت َرّدة ْزبونو، ْوَف َدقِيقتا َوقَّْف نَزيْف 
ْولََمْن  َدْقني؟«  »مْن  قاْل:  45 َيسُوْع  َدّما. 
كلّْن نََكروا، قالْلو َشْمعوْن بْطرس ْوَل َمعو: 
يذايقوك  َحولك  المْلَتّميْن  نِاس  »ْمَعلّْمنا، 
46 َبْس  َدْقني؟’ «  ‘مْن  وْتقوْل:  ْويْزَحموْك 
ة  هّواِ قال: »انْساْن َدْقني: َعَرْفُت مْن َل قوِّ
 ْوهاك الَمَرة َوْقْت َل اَرْت 

َطَلعْت منّي.« 47
ما تاقت ْتَخّبي َعَليو، َجت ْوهيِّ تْرجف، 
النِّاْس  ْوقالْت قّداْم كّل  ْوَوَقعْت َسَجدْتلو، 
48 َيسُوْع  انَْشَفْت.  راساً  َواْشَوْن  َدقّتو  لَيْش 
اإيمانِْك  بْنتي،  يا  َقْلْبِك  ي  قالْلا: »َقوَّ

َخلَّْصِك. رُوحي ْبَسلاْم.«

َبيْت  يْحكي، جا واِحْد مْن   ْوَبعْد هّواِ 
49

لا  بْنْتك.  »ماتْت  ْوقالْلو:  الَمْجَمع  َريّس 
َل  َوْقْت  َيسُوْع  50 َبْس  الّْمَعلّْم!«  ْتَعّذب 
سمْع قاْل لاَبو البْنْت: »لا ْتخاْف! َبْس اآمْن 
للَبيت  َيسُوْع   ْوجا 

51 بْنتْك.«  تْخَلْص  َت 
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يَْدُخُل اإلى البَيِت َمَعُه اإلّ�  َوَلْم يََدْع اأَحداً 

بيَِّة  الصَّ َواأبا  َويوَحّنا  َويَْعقوَب  ِسْمعاَن 

َويَنوحوَن  يَْبكوَن  كُلُُّهم   َوكانوا 
52 ها.  َواأُمَّ

تَْبكوا.  »ل�  يَسوُع:  َلُهم  فَقاَل  َعلَيها. 

 فَكانوا 
ِل�أنَّها َلْم تُمْت َولِكنَّها نائَمٌة!« 53

اأنَّها ماتَْت.  ِلِعْلِمِهم  َعلَيِه  يَْضَحكوَن 

َواأْمَسَك   فَاأْخَرَج كُلَّ واِحٍد خاِرجاً، 
54

ِبيَِدها َوَدعاها َوقاَل: »يا َصِبيَُّة قومي!« 

 َوَرَجَعْت روُحها َوِللَوْقِت قاَمْت َواأَمَر اأْن 
55

 َوُدِهَش اأبَواها فَنَبََّهُهما 
يُعطوها ِلتَاأْكَُل. 56

األّ� يَقولوا ِل�أَحٍد َعّما َحَدَث.

َواأْعطاُهم 9  َعَشَرهُ  اثْنَي  يَسوُع   َوَدعا 

الّشياطيِن  كُلِّ  َعلى  َوُسْلطاناً  ةً  قُوَّ

ِليَكِْرزوا   َواأْرَسلَهم 
2 فاِء  ِللشِّ َوال�أْمراِض 

 َوقاَل 
3 الَمْرضى.  َويَْشفوا  اللِه  ِبَملَكوِت 

ل�  ِللطَّريِق،  تَْحِملوا  ل�  َلُهم: »َشيئاً 

ًة  َول� ِفضَّ ُخْبزاً  َول�  ِمزَوداً  َول�  َعصاً 

 َواأيَّ 
4 قَميصاِن.  ِمْنكُم  ِلواِحٍد  يَكُْن  َول� 

بَيٍت تَْدُخلونَُه، فَُهناَك كونوا َوِمْن ُهناَك 

يَْقبَلونَكُم، حاَلما  ل�   َوِللَّذيَن 
5 اْخُرجوا. 

تَْخُرجوَن ِمْن ِتْلَك الَمدينَِة انُْفضوا الُغباَر 

ُهم.«  ِضدَّ اأْقداِمكُم َشهاَدةً  َعْن  اأيضاً 

ُسُل َوكانوا يَطوفوَن في الُقرى   َوَخَرَج الرُّ
6

روَن َويَْشفوَن في كُلِّ  َوالُمُدِن َوكانوا يُبَشِّ

َمكاٍن.

َشْمعون  َغيْر  َمعو  يْدخْل  انْساْن  َخلّى  ْوما 
 وكلّْن 

ْوَيْعقوب ْويوَحنّا، َوابو البْنْت واّما. 52
كاْن يْبَكوْن َعَليا وينُوحوْن. َيسُوْع قاْل: »لا 
 ْوَبقى 

53 يِا!«  نِايِمة  ما كْلماتْت،  تْبَكون: 
يْذَحكوْن َعَليو، مْن َل كاْن يْعرفوْن َميِتة يِا. 
54 َبْس هّواِ، طِالَع كّل انْساْن َل َبّرا، ْومسْك 

قومي!«  بْنْت  »يا  ْوقاْل:  ايدا وساحا  ف 
َواَمْر َت  قامْت.  ْوراساً  رُوحا،   ْورْجعْت 

55

يْعَطوا َت تاكْل. 56 اَأبووا واّما انَْبَهتوا، ْوهّواِ 
نَبَّهْن لانْساْن لا يقولوْن َعلى شي َل صاْر.

الاْثناعش، 9  َتلاميذو  َيسُوْع   ْوساْح 
ة وسْلَطة َعلى كّل  قوِّ ْوَعطاهْن 
يْشَفوْن.  ْبشاْن  الاْمراض  ْوَعلى  ياطين  الشَّ
 ْوَبَعثْن َت يَبشرون ْبَمَلكوت اَلله ْويْشَفون 

2

تْحملوْن  لا  »شي   ْوقالْلْن: 
3 الَمراضِى. 

للطَّريِْق، لا َخيَزرانِة، ْولا طُوْربايِة، ْولا ْغَبيز، 
لَواِحْدكْن.  يكوْن  ْزبونَين  ْولا  ة،  ْولا فضَّ
ْومنّو  َهونَْك كونوا  َدَخْلتْن،  َل  َبيْت   َواينا 

4

َوْقْت  يْسَتْقبلوكْن،  مُو  َل   ْونِاْس 
5 اْطَلعوا. 

زاِ  اْجَريكْن  َغْبرة  الَبَلْد،  مناك  تْطَلعوْن  َل 
 ْوَطَلعوا 

انْفضووا، َت ْتسِيْر َشهاِدة َعَليْن.« 6
والّْبلاْد،  الّْضياع  الّرسْل يدُوروْن ف 

ويَبشرون ْويْشَفوْن ف كْل مُوَضْع.
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بِْع َعْن كُلِّ   َوَسِمَع هيروُدُس َرئيُس الرُّ
7

ُب ِل�أنَّ  ما كاَن يَْحُدُث ِبيَِدِه، َوكاَن يَتََعجَّ

اأُناساً كانوا يَقولوَن: »اإنَّ يوَحّنا قاَم ِمْن 

 َواآَخريَن يَقولوَن: »اإيلّيا 
بَيِن ال�أْمواِت.« 8

ال�أنِْبياِء  ِمَن  »نَِبيٌّ  َواآَخريَن:  َظَهَر.«  قَْد 

»َراأَْس   َوقاَل هيروُدُس: 
9 قاَم.«  الُقدامى 

يوَحّنا اأنا قََطْعُت. َمْن ُهَو هذا الَّذي اأْسَمُع 

َعْنُه هِذِه ال�أُموَر؟« َوكاَن يُريُد اأْن يَراهُ.

ُسُل َرَووا ِليَسوَع َعْن   َوحيَن َرَجَع الرُّ
10

اإلى  َوْحَدُهم  فَاأَخَذُهم  َصنَعوا  كُلِّ َشيٍء 

َعِلَمِت   حيَن 
11 َصيدا.  ِلبَيِت  قَْفٍر  َموِضٍع 

الُجموُع، َذَهبوا َوراَءهُ َوقِبلَُهم َوكاَن يَتَكَلَُّم 

َمَعُهم َعْن َملَكوِت اللِه َوالمْحتاجوَن اإلى 

النَّهاُر  بََداأ   َوحيَن 
12 يَْشفيِهم.  كاَن  ِشفاٍء 

»اْصِرِف  َلُه:  َوقالوا  تَلاميُذهُ  َدنا  يَميُل، 

الَّتي َحوَلنا  الُقرى  اإلى  ِليَْذَهبوا  الُجموَع 

َواإلى البَساتيِن ِليَبيتوا فيها َويَِجدوا َلُهم 

 قاَل 
13 قَْفٍر.«  َموِضٍع  ِل�أنَّنا في  َطعاماً 

ِليَاأْكُلوا.«  اأنْتُم  »اأُعطوُهم  يَسوُع:  َلُهم 

فَقالوا: »َليَس َلنا اأكْثَُر ِمْن َخْمَسِة اأْرِغَفٍة 

َطعاماً  َوابْتَْعنا  َذَهْبنا  اإْن  اإلّ�  َوَسَمكَتَيِن، 

ْعِب كُلِِّه.« 14 ِل�أنَُّهم كانوا نَْحَو  ِلهذا الشَّ

حيرة هيرُودس

َعلى كْل  الّربْع سمْع   هيرُودْس حاكم 
7

ْب، مْن  شي َل كان يسِير َعلى ايدو، وْتَعجَّ
َبين  مْن  قاْم  »يوَحنّا  ْتقوْل:  نِاس كان  َل 
ايِلّيا.«  »َظَهر  يقولوْن:   ْوَغيرن 

8 الَميتيْن.« 
الَقديْم  َزمان  نَبايْة  مْن  »واِحْد  ْوَغيرْن: 
اَنا  يوَحنّا،  »راْس  قاْل:   ْوهيرُودْس 

9 قاْم.« 
َقَطْعتوُه، من واِ َبقى هاْذ َل اْسَمْع َعَليو كْل 

َهالَمسايْل؟« ْوكان يريد يراُه.

َيسُوْع يَطّعم ويَشّبع َخْمسة اَلاف َزلَِمة

 ْوَوْقْت َل رْجعوا الّرسْل، َحَكوا لََيسُوْع 
10

َعلى كْل شي َل َسوا. قاْم اَأَخذن ْبَوْحدن 
ْوراْح لََبّريّْة َبيْت َصيدا. 11 َبْس لَّمات النِّاْس 
واْسَتقَبلن  َخْلفو،  راحوا  َعَرفوا،  َل  َوْقْت 
ْوَبقى يْحكيلْن َعلى َمَلكوت اَلله. ْوَل كان 
 ْولََمْن َقرَّب يْخَلْص 

يلزمْن شفا َشفاهْن. 12
ْوقالولو:  َقرَّبوا  الاْثناعْش  َتلاميذو  الّْنهار، 
»اْصرْف لَّمات النِّاْس َت يرُوحوْن للّضياْع 
َهونَْك  ويباتوْن  ْوللَبسِاتيْن  َحوالينا،  َحولْنا 
ويَرولْن لْقمْة اَأَكْل: َهوْن َف َبّريِّة َمْقطُوَعة 
نْحنِا.« 13 َيسُوْع قالْلْن: »اأنْتن اْعَطووْن َت 
ياْكلوْن.« قالوا: »ما في عنّا اأْكَثْر مْن َخْمسة 
رْغِفة ْوَسَمْكَتيْن اإلّا َل رحنا واْشَترينا اَأكْل 
َخْمسة  َحوالي   كانوا 

14 ْعْب كلّو.«  لََهالشَّ
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يَسوُع:  َلُهم  قاَل  َرُجٍل.  اآل�ِف  َخْمَسِة 

ُمتَّكَاآٍت، َخْمسيَن واِحداً  »اأتِْكئوُهم 
التَّلاميُذ كذِلَك   َوَصنََع 

15 الُمتَّكَاأ.«  في 

 َواأَخَذ يَسوُع َخْمَسَة 
َواأتْكَاأوُهم َجميعاً. 16

َونََظَر في  َمكَتَيِن  َوالسَّ ِتْلَك  ال�أْرِغَفِة 

تَلاميَذهُ  َواأْعطى  َوكََسَر  َوباَرَك  ماِء  السَّ

 َواأكَلوا َجميعاً 
ِللُجموِع. 17 ِليََضعوا 

َوَشِبعوا، َوَرفَعوا ما فََضَل ِمْن ِكَسٍر اثْنَتَي 

ًة. َعْشَرةَ قُفَّ

 واإْذ كاَن يَُصّلي َوْحَدهُ َوتَلاميُذهُ َمَعُه، 
18

َعّني  الُجموُع  تَقوُل  »َمْن  َوقاَل:  َلُهم  َساأ

»يوَحّنا  َلُه:  َوقالوا  19 اأجابوا  اأنا؟«  اأنّي 

الَمْعَمداُن، َواآَخروَن: اإيلّيا، َواآَخروَن: نَِبيٌّ 

 »قاَل َلُهم: 
ِمَن ال�أنِْبياِء الُقدامى قاَم.« 20

َواأنْتُم َمْن تَقولوَن اأنّي اأنا؟« اأجاَب ِسْمعاُن 

 فَانْتََهَرُهم َونَبََّهُهم 
َوقاَل: »َمسيُح اللِه!« 21

األّ� يَقولوا هذا ِل�أَحٍد.

نْسان َعتيٌد اأْن   َوقاَل َلُهم: »اإنَّ ابَْن ال�إ
22

َوُرَؤساِء  يوِخ  الشُّ ِمَن  َويُْرَذَل  كَثيراً  لََّم  يَتَاأ

الكََهنَِة َوالكَتَبَِة َويَْقتُلوهُ َوفي اليَوِم الثّاِلِث 

 َوقاَل اأماَم كُلِّ واِحٍد: »َمْن اأراَد 
يَقوُم.« 23

َويَْحِمْل  نَْفَسُه  فَْليُْنِكْر  َورائي  تَي  يَاأْ اأْن 

َت  »َخلَّووْن  قالْلْن:  َيسُوْع  رّجاْل.  اَلاْف 
َخْمسيْن  َجماَعة  َجماعاْت، كْل  يْنَتَكوْن 
 ْوكذاِ َسوا التَّلاميذ، ْوَخلَّوا الكْل 

واِحْد.« 15
 َواَخْذ َيسُوْع َهوك الَخْمسة رْغِفة 

يْنَتَكوْن. 16
ما، ْوبِاَرك ْوَكَسر،  َمكَتين، ْوَطلَّْع للسَّ والسَّ
ْعْب.  ْوَعطى لَتلاميذو َت يحطّوْن قّدام الشَّ
 َواَكلوا كلّن ْوشْبعوا، ْوشالوا اْثناعْش قّفْة 

17

كسِاري فْضلْت مْن قّدامْن.

اإيمان بْطرْس بالَمسيْح

ْوَتلاميذو  ْبَوْحدو  يَصلّي   وَكرَّة كان 
18

لَّمات  يقولوْن  »من  ْوقاْل:  ْوَساَألن  َمعو، 
 َرّدوا َعَليو قالولو: »منّن 

النِّاْس َعَلي اَنا؟« 19
ايِلّيا،  ْومنّن:  الَمْعَمذان،  يوَحنّا  يقولوْن: 
ْومنّن يقولوْن: واِحْد مْن نَباية الَقديْم قاْم« 
 قالْلْن: »وانْتْن من ْتقولون اَنا؟« َرْد َعَليو 

20

َشْمعون ْوقاْل: »اأنَْت َمسيح اَلله!« 21 َبْس 
َل  يقولوْن هاي  لا  ْونَبَّهْن  َعَلين  َزَعْق  هّواِ 

ْد. احَّ

َيسُوْع يَخّبر َعلى َموتو وقيِامتو

يْتَعذَّب  الانْساْن َت   ْوقالْلن: »اْبن 
22

ْكثيْر، ْومُو يْنقبْل م الّْشيُوَخة وْگباريّة الَكَهَنة 
وْمَعْلمين النّاموس ْوَت يْقتلوُه، ْوثالْث َيوْم 
 ْوقاْل قّدام الكْل: »اَأينا َل راْد 

َت يقوْم.« 23
ْويْحمْل  ْبَنْفسو،  يْكفر  لازْم  َخْلفي،  يجي 
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24 ِل�أنَّ  َورائي.  َويَاأْتي  يَوٍم  َصليبَُه كُلَّ 

َمْن اأراَد اأْن يَُخلَِّص نَْفَسُه يُْهِلكُها. َوَمْن 

يَُخلُِّصها.  فَهذا  اأْجلي  ِمْن  نَْفَسُه  اأْهلََك 

25 ِل�أنَُّه ماذا يَْنتَِفُع اإنْساٌن يَْربَُح العاَلَم كُلَُّه 

يَْخَجْل   َمْن 
26 يَْخَسُر؟  اأو  يُْهِلُك  َونَْفَسُه 

نْسان  ال�إ ابُْن  ِبِه  يَْخَجْل  َوِبكَِلماتي،  بي 

َملائكَِتِه  َمَع  اأبيِه  َمْجِد  يَاأْتي في  حيَن 

َة اأُناٌس  الِقّديسين. 27 الَحقَّ اأقوُل َلكُم: ثَمَّ

يََروا  َحّتى  الَموَت  يَذوقوَن  ل�  ُهنا  ِقياٌم 

َملَكوَت اللِه.«

ثَماِنيَِة  ِبنَْحِو  الكَِلماِت   َوبَْعَد هِذِه 
28

اأيّاٍم، كاَن اأْن اأَخَذ يَسوُع ِسْمعاَن َويَْعقوَب 

 َوفيما 
َويوَحّنا َوَصِعَد اإلى َجبٍَل ِليَُصّلَي. 29

َوِثيابُُه  َوْجِهِه  َمْنَظُر  تََغيََّر  يَُصّلي،  ُهَو 

َرُجلاِن   َواإذا 
30 تَْلَمُع.  َوكانَْت  ْت  ابْيَضَّ

يَتَكَلَّماِن َمَعُه ُهما موسى َواإيلّيا، 31 اللَّذاِن 

ثاِن َعْن ُخروِجِه  َظَهرا في َمْجٍد كانَا يَتََحدَّ

َل في اأوُرَشليَم.  الَّذي كاَن َعتيداً اأْن يُكَمَّ

لوا   َوِسْمعاُن َواللَّذاِن َمَعُه كانوا قَْد تَثَقَّ
32

َمْجَدهُ  َوَراأوا  اْستَيَقظوا  َوِبالَجْهِد  ِبالنَّوِم. 

ُجلَيِن اللََّذيِن كانَا قائَميِن ِعْنَدهُ. والرَّ

ِسْمعاُن  قاَل  يُفاِرقاِنِه،  ُهما   َوفيما 
33

اأْن  َلنا  ُهَو  َحَسٌن  ُمَعلُِّم،  »يا  ِليَسوَع: 

َلَك   ، ثَلاَث َمظالَّ َونَْصنََع  ُهنا  نَكوَن 

يلّيا واِحَدةٌ.«  َوِل�إ َوِلموسى واِحَدةٌ  واِحَدةٌ 

 مْن َل كْل 
َصليبو كْل َيوم ْويجي َخْلفي، 24

نَْفسو، يَتوبلا. َبْس َل  واِحد يريد يَخلّْص 
َل   مْن 

25 يَخلّصا.  لَخاطري،  نَْفسو  يَتوبْل 
ْونَْفسو  الّدنْيِا كّلا  يرَبح  انْساْن  يْنتفع  اَأيْش 
ْوَف  في  يْستحي   َل 

26 يْخَسرا؟  يا  يَتوبلا 
َكلامي، َت يْستحي ِفيو اْبن الانْساْن َبْس 
يجي َف َمْجْد اَأبوُه َمْع َملايكتو الَقّديسيْن. 
 صدْق اَأقولْكْن: في نِاْس قايميْن َهوْن مُو 

27

يذُوقون الَموْت ل مُو يَروْن َمَلكوت اَلله.«

التََّجلّي

28 َبعْد َهالَكلام ْبَحوالي ْثمْنة اِيم، َيسُوْع 

ْوَطَلْع  ْويوَحنّا  ْوَيْعقوب  َشْمعون  َمعو  َوّدى 
ْتَغيَّْر  يَصلّي   ْوهّواِ 

29 يَصلّي.  َت  َبْل  الجَّ َع 
تْلَمْع.  ْوَبقى  َحويسو  واْبَيّضْت  وّچو  َمْنَظْر 
 ْوَظَهْر رّجالَيْن يْحَكوْن َمعو، موسى وايِلّيا 

30

يْحَكوْن  ْوكاْن   َظَهروا َف َمجد، 
كانوا. 31

القْدْس.  يتْم ف  ْطلُوعو َل كاْن َت  َعلى 
ْوَهوْك َل َمعو كاْن كْلَغطّوا ف   َشْمعون 

32

ْوَهوك  َمْجدو  َواَروا  ْوبالّزُور صْحيوا  النَّوم، 
الّرّجالَين القايميْن عْندو.

مْن  يرُوحوْن  َت  قّياْم  َل كانوا   ْوَوْقْت 
33

عْندو، َشْمعوْن قاْل لََيسُوع: »ْمَعلّم، ْكَويّْس 
واِ لنا نْكوْن َهوْن، ونَْسي َثْث ِخَيْم وْحِدة 
ْوما  لايِلّيا.«  ْووْحِدة  لَموسى  ْووْحِدة  لك 
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 َوحيَن قاَل 
َوما كاَن يَْعِرُف ماذا يَقوُل. 34

َواأَظلَّْتُهم  َغماَمٌة  الكَِلماِت، صاَر  هِذِه 

قَْد  َواإيلّيا  َراأوا موسى  َوخافوا حيَن 

ِمَن   َوَصوٌت صاَر 
35 الَغماَمِة.  َدَخلا في 

الَحبيُب  ابْني  ُهَو  »هذا  يَقوُل:  الَغماَمِة 

وُت  الصَّ  َوحيَن صاَر 
36 اْسَمعوا.«  َلُه 

ُوِجَد يَسوُع َوْحَدهُ. َوُهم َسكَتوا َوِل�أَحٍد َلْم 

يَقولوا في ِتْلَك ال�أيّاِم َعّما َراأوا.

 َوكاَن في اليَوِم الّتالي َوُهم ناِزلوَن ِمَن 
37

 َواإذا َرُجٌل 
الَجبَِل اأْن ل�قاُهم َجْمٌع كَثيٌر. 38

ِمْن ذِلَك الَجْمِع َصَرَخ َوقاَل: »يا ُمَعلُِّم، 

. ابْني َوحيٌد ُهَو  اأطلُُب ِمْنَك. اْلتَِفْت اإليَّ

يَْصُرُخ  َوبَْغتًَة  َعلَيِه  يَْقِبُض   َوروٌح 
39 لي. 

َويَْصُرُف ِباأْسناِنِه َويُْزِبُد َوِبالَجْهِد يُفاِرقُُه. 

فَما  يُْخِرجوهُ  اأْن  تَلاميِذَك  ِمْن   َوَطلْبُت 
40

 فَاأجاَب يَسوُع َوقاَل: »اآِه 
اْستَطاعوا.« 41

اأيُّها الجيُل َغيُر المؤِمِن َوالُمْلتَوي، َحّتى 

ِم ابْنََك  َمتى َساأكوُن ِعْنَدكُم َواأْحتَِملُكُم؟ قَدِّ

َطَرَحُه  ُمُه،  يَُقدِّ ُهَو   َوفيما 
42 ُهنا.«  اإلى 

يَسوُع  َوانْتََهَر  َوَصَرَعُه.  يطاُن  الشَّ ذاَك 

َواأْعطاهُ  بيَّ  الصَّ َوَشفى  النَِّجَس  الّروَح 

بوا َجميعاً ِمْن َعَظَمِة اللِه.   َوتََعجَّ
ِل�أبيِه. 43

ُب ِمْن كُلِّ ما يَْصنَُع  َوفيما كُلُّ واِحٍد يَتََعجَّ

اأنْتُم   »َضعوا 
44 ِلتَلاميِذِه:  قاَل  يَسوُع، 

نْسان  هِذِه الكَِلماِت في اآذاِنكُم. فَابُْن ال�إ

قاْل  َل   ْوَوْقْت 
34 يقوْل.  اَأيش  يْعرْف  كاْن 

َهالَكلاْم، صاْر َغيِمة ْوَفيَّلْت َعَلين. ْوخافوا 
َوْقْت َل اَروا موسى وايِلّيا َدَخلوا ف الَغيِمة. 
واِ  »هذا  يقول:  الَغيِمة  م   ْوصار َصوت 

35

 ْوَوْقْت َل صاْر 
اْبني الَحبيْب لُه اْسَمعوا.« 36

وْت، َيسُوع ْبَوْحدو انَْوَجد. ْولانْساْن ما  الصَّ
قالوا َفوك الِايِّام َعلى شي َل اَروا.

َيسُوْع يْشفي َصبي ِفيو شِيطاْن

َبْل، َطَلْع   وثِاني َيوم، ْوهنِّا نِاْزليْن م الجَّ
37

َبيْن  مْن   وَزلَِمة 
38 ْگبيِرة.  نِاس  لَّمْة  قّدامْن 

هاْك لَّمة النِّاْس ساح ْوقال: »ْمَعلّْم! اَأْرجوْك 
 رُوْح 

39 لي.  واِ  َوحيْد  اْبني،  َعَلي،  َطلّْع 
تْتَسلَّْط َعَليو، ْويْزَعْق َعلى َغْفِلة، ويسكّون 
اْضراسو ْويْطَلعوْن زبّاداتو، ْوبالّزُور ْتعيفو َبعْد 
ْلُت لََتلاميذْك َت يطِالْعوُه،  َل تْهرسو. 40 ْتَوسَّ
ْوما تاقوا.« 41 َيسُوْع َرّد ْوقاْل: »اآْخ مْنكْن 
اَأيَمْت َت  َواْعَوج، َل  اإيماْن،  َبلا  يا جيْل 
اْبنْك  ْلكْن؟! جيب  َواْتَحمَّ عْنْدكْن  اْبقى 
 ْوَوْقْت َل جابو، َكّبو هاك الّشِيطان 

لَوْن.« 42
ْرَعة. َيسُوْع َزَعْق َصوْت َعلى  ْوَوقَّعوا بالصَّ
ْوَسلَّمو  الَولَد  ْوَشفى  النّْجِسة،  رُوح  هاْك 
بوا ف َعظامة اَلله.   ْوكّل النِّاس ْتَعجَّ

أبوُه. 43 لا
بوْن ف شي َل  ْوَوْقْت َل كانوا الكل يْتَعجَّ
 »حطّوا اأنْتْن 

يَسي َيسُوْع، قاْل لََتلاميذو: 44
َهالكلِامي هاي َف اذانْكن: اْبن الانْساْن 
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 َواأّما 
َعتيٌد اأْن يَُسلََّم في اأيدي الّناِس.« 45

ُهم فَلَْم يَْفَهموا هِذِه الكَِلَمَة ِل�أنَّها َمْخِفيًَّة 

كانَْت َعْنُهم ِلئَّلا يَْعِرفوُها، َوكانوا يَخافوَن 

اأْن يَْساألوهُ َعْنها، َعْن هِذِه الكَِلَمِة.

يَكوَن  اأْن  َمْن عسى  ِفكٌْر   َوداَخلَُهم 
46

 َوَعِلَم يَسوُع ِفكَْر قَْلِبهم 
ال�أْعَظَم فيِهم. 47

 َوقاَل َلُهم: 
َواأقاَمُه ِعْنَدُهم، 48 فَاأَخَذ ِطْفلاً 

فاإنَُّه  ِباْسمي  ِمْثَل هذا  ِطْفلاً  يَْقبَْل  »َمْن 
يَْقبَلُني. َوَمْن يَْقبَْلني يَْقبَِل الَّذي اأْرَسلَني، 

ِل�أنَّ الَّذي ُهَو اأْصَغُر الَجميِع، فَهذا يَكوُن 

َعظيماً.«

 َواأجاَب يوَحّنا َوقاَل: »يا َسيَِّدنا، َراأينا 
49

فََمنَْعناهُ  ِباْسِمَك  َشياطيَن  يُْخِرُج  واِحداً 

َلُهم   قاَل 
50 َوراَءَك.«  َمَعنا  يَاأِْت  َلْم  ِل�أنَُّه 

كم  يَسوُع: »ل� تَْمنَعوا. ِل�أنَّ َمْن َليَس ِضدَّ

فَُهَو ِل�أْجِلكُم.«

اأيّاُم ُصعوِدِه   َوكاَن حيَن كانَْت 
51

اإلى  ِليَْذَهَب  َوْجَهُه  ثبََّت  اأْن  تَكْتَِمُل 

َوْجِهِه  اأماَم  َملائكًَة   َواأْرَسَل 
52 اأوُرَشليَم. 

ِللّسامريّيَن  قَْريٍَة  اإلى  َوَدَخلوا  فََذَهبوا 

ِل�أنَّ َوْجَهُه كاَن   َوَلْم يَْقبَلوهُ 
ِليُِعّدوا َلُه. 53

 َوحيَن 
54 اأوُرَشليَم.  اإلى  هاِب  ِللذَّ ُمتَِّجهاً 

هنِّا  45 َبْس  النِّاْس.«  ايَدين  يْتَسلَّْم ف  َت 
ما اْفَتَهموا َهالكْلِمة هاي، مْن َل سّر ْمَخّبا 
َعَليا،  يْساَألوُه  ْوخافوا  اْفَتَهمووا،  ما  كانْت 

َعلى َهالكْلِمة.

من واِ الاَگَبر

 ْوصاْر َبيناتْن اَأْخذ ْوَعطا َعلى َمَسلة اَأينا 
46

واِحْد واِ الاَگَبْر َبيناتْن. 47 َيسُوْع َعَرْف اَأيْش 
يْفتْكروْن َف َقْلبْن، َواَخْذ َولَد ْوَوقَّفوا َجْنبو، 
َولَْد َكما هاْذ  يْقَبْل   ْوقالْلْن: »كْل واِحْد 

48

َل  يْقَبْل  يْقَبْلني،  ْوَل  يْقَبل.  لي  باْسمي، 
الاَْزَغْر فيكْن، هاْذ َت  َبَعْثني. َبقى اَأينا واِ 

يكون الاَگَبْر.«

َل مُو ضدنا واِ َمْعنا واِ

 َرْد يوَحنّا قال: »ْمَعلّْم، اَأَرينا واِحد يطِالْع 
49

َشياطيْن باْسمْك، َبْس ما َخلَّيناُه مْن َل ما 
جا َمْعنا َخْلفْك.« 50 َيسُوْع قالْلْن: »َخلَّوُه: 

َل مُو َعَليكْن واِ، ْبشانْكْن واِ.«

َثبَّْت  اْرتفاعو،  اِيِّام  تْكَمل   ْولََمْن كاْن 
51

ملايِكة   ْوَبَعث 
52 للقْدْس.  يرُوح  َت  وّچو 

ْضياع  لَضِيَعة من  َدَخلوا  ْوراحوا  قّدامو، 
 ْوما قْبلوُه، مْن 

الّسامريِّة ْبشان يَحْضرولو. 53
َل وّچو صُوب القْدْس كانْت َمْحطُوَطة َت 
يرُوْح. 54 لََمْن َتْلميَذينو َيْعقوب ْويوَحنّا اَأَروا 
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َلُه:  قالوا  ِتْلميذاهُ،  َويوَحّنا  يَْعقوُب  َراأى 

ِمَن  ناٌر  فَتَْنِزَل  نَقوَل  اأْن  اأتُريُد   ، َربُّ »يا 
ماِء َوتُبيَدهم، كَما َصنََع اإيلّيا اأيضاً؟«  السَّ

 فَاْلتََفَت َوانْتََهَرُهم َوقاَل: »ل� تَْعلَماِن ِمْن 
55

نْساِن َلْم يَاأِْت  اأيِّ روٍح اأنْتُما. 56 ِل�أنَّ ابَْن ال�إ

ِليُهِلَك النُّفوِس بَْل ِليَُخلَِّص.« َوَذَهبوا اإلى 

قَْريٍَة اأُْخرى.

قاَل  الطَّريِق،  ذاِهبوَن في  ُهم   َوفيما 
57

اأنَْت  َحيُث  اإلى  َوراَءَك  »اآتي  واِحٌد:  َلُه 

يَسوُع:  َلُه   قاَل 
58 َسيِّدي.«  يا  تَْذَهُب 

ماِء اأوكاٌر.  »للثَّعالِب اأوِجَرةٌ َوِلُطيوِر السَّ
يُْسِنُد  اأيَن  َلُه  فَلَيَس  نْساِن  ال�إ ابُْن  َواأّما 

َورائي.«  »َهلُمَّ  آَخَر:  ِل�  َوقاَل 
59 َراأَْسُه.« 

اأْن  ل�ً  اأوَّ لي  اْئَذْن  َسيِّدي،  »يا  َلُه:  فَقاَل 

يَسوُع:  َلُه   قاَل 
60 اأبي.«  َواأْدِفَن  اأْذَهَب 

َواْذَهْب  َموتاُهم،  يَْدِفنوَن  الَموتى  »َدِع 
 قاَل َلُه اآَخُر: 

ْر ِبَملَكوِت اللِه.« 61 اأنَْت َوبَشِّ

ِاْئَذْن لي  »اآتي َوراَءَك يا َسيِّدي، َولِكِن 
لاَم اأْهَل بَيتي  ل�ً اأْن اأْذَهَب َواأْستَوِدَع السَّ اأوَّ

 قاَل َلُه يَسوُع: »ما ِمْن اأَحٍد 
ثمَّ اآتي.« 62

يََضُع يََدهُ َعلى الِمْحراِث َويَْنُظُر اإلى َخْلِفِه 

َويَْصلُُح ِلَملَكوِت اللِه.«

 10
ِمْن  يَسوُع  فََرَز  ال�أُموِر  هِذِه   بَْعَد 

َواأْرَسلَهم  اآَخريَن  َسْبعيَن  تَلاميِذِه 

َموِضٍع  ِلكُلِّ  َوْجِهِه  اأماَم  اثْنَيِن  اثْنَيِن 

ي هاْذ، قالولو: »يا َرّب، ْتريد نْدعي  َهالشِّ
ما ْوتْحرقْن، َكما  َت تْنَزْل َعَليْن ناْر م السَّ
َل ايِلّيا زاِ َسوى؟« 55 َيسُوع انْدار ْوَزَعْق ف 
وّچن ْوقاْل: »مُو تْعرفوْن مْن اَأينا رُوح انْتْن: 
56 اْبن الانْساْن ما جا َت يَتوبل الّْنفوْس، َبلِى 

جا َت يَخلّْص.« ْوراحوا َل َغيْر ضِيَعة.

ما َمْع َيسُوْع للسَّ

الطَّريِْق،  رايحيْن ف  َل كانوا   َوْقْت 
57

َل  ايْن  َل  َخْلفْك  اآجي  »َت  قالْلو:  واِحْد 
ْترُوْح، َسّيدي!« 58 َيسُوْع قالْلو: »الثّعِالْب 
ما ْعشوْش، َبّس  لهن ْجحُوَرة، ْولَْطيُور السَّ
راسو  يْسنْد  َت  مُوَضْع  مالو  الانْساْن  اْبن 
 ْوقاْل َل َغيرو: »َتعا َخْلفي.« َبْس 

َعَليو.« 59
ْل  هاْذ جِاَوبو قالْلو: »َسّيدي، اْسَمْح لي اأوَّ
شي َت اَأرُوح اَْقبر اَبوي.« 60 َيسُوْع قالْلو: 
»َخلّي الَميتيْن يْقبروْن َميتينْن، وانَْت رُوْح 
قالْلو:   ْوَغيْر واِحْد 

اَلله.« 61 ْبَمَلكوت  َبّشر 
»َت اآجي َخْلفْك َسّيدي، َبّس اْسَمح لي 
ْل شي اَأَوّدْع نِاْس َبيتي ْواآجي.« 62 َيسُوْع  اَأوَّ
قالْلو: »ما في انْسان يحّط ايدو َعلى سكّة 
لَمَلكوت  ْويْنَفْع  لََخْلفو،  ْويَطلّع  الفّدان 

اَلله.«

َعلى خاْصَرة 10  َيسُوْع  َفَرْق   ْوَبْعدا، 
َتلاميذو،  مْن  لْخ  واِحْد  َسْبعيْن 
ْوَبَعثن اْثَنين اْثَنيْن قّدامو لكْل مُوَضع ْوَبَلْد 
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 َوقاَل 
2 يَْذَهَب.  اأْن  َعتيداً  وَمدينٍَة كاَن 

قَليلوَن،  والَفَعلُة  كَثيٌر  »الَحصاُد  َلُهم: 

يُْخِرَج  اأْن  الَحصاِد  َربِّ  ِمْن  اإذاً  فَاْطلُبوا 

فََعلًة ِلَحصاِدِه. 3 اْذَهبوا! ها اأنَذا اأُرِسلُكم 

ِمْثَل ِحْملاٍن بَيَن ِذئاٍب. 4 ل� تَْحِملوا َلكُم 

كيساً َول� ِمْزَوداً َول� اأْحِذيًة َوفي الطَّريِق 

 َواأيَّ بَيٍت تَْدُخلوَن 
ل� تَُسلِّموا َعلى اأَحٍد. 5

 فَاإْن 
6 البَيِت.’  ِلهذا  ‘َسلاٌم  ل�ً:  اأوَّ فَقولوا 

َعلَيِه  فََسيَْستَِقرُّ  لاِم  السَّ ابُْن  ُهناَك  كاَن 

 َوفيِه، في 
َسلاُمكُم َواإلّ� فَيَْرِجُع اإَليكُم. 7

ِمّما  اآِكليَن َوشاِربيَن  البَيِت كونوا،  ذِلَك 

َول�  اأْجَرهُ.  ُمْستَِحقٌّ  الفاِعَل  ِل�أنَّ  َلُهم، 

 َواأيََّة َمدينٍَة 
اإلى بَيٍت. 8 تَْنتَِقلوا ِمْن بَيٍت 

تَْدُخلوَن َويَْقبَلونَكُم فَكُلوا ما يوَضُع َلكُم. 

َوقولوا:  فيها  الَّذيَن  الَمْرضى   َواْشفوا 
9

 َواأيََّة 
10 اللِه.’  َملَكوُت  ِمْنكُم  ‘اْقتََرَب 

َمدينٍَة تَْدُخلوَن َول� يَْقبَلونَكُم فَاْخُرجوا اإلى 

العاِلُق  الُغباُر   ‘َحّتى 
11 َوقولوا:  الّسوِق 

ِباأْقداِمنا ِمْن َمدينَِتكُم نَْنُفُضُه َلكُم. َولِكِن 

اْعلَموا هذا اأنَُّه قَِد اْقتََرَب ِمْنكُم َملَكوُت 

اللِه.’ 12 اأقوُل َلكُم: ِلسادوَم َسيَكوُن اأْهَوُن 

في ذِلَك اليَوِم ِمّما ِلِتْلَك الَمدينَِة.

يا  َلِك  َويٌل  يا كوَرزيَن!  َلِك   »َويٌل 
13

بَيَت َصيدا! ِل�أنَُّه َلو في صوَر َوفي َصيدا 

صاَرِت الُقّواُت الَّتي صاَرْت فيكما َلتابتا 

»الّْحصاد   ْوقالْلْن: 
2 يرُوْحلو.  نِاوي  كاْن 

لو  ْتَوسَّ َبقى  نِا.  ْقَليْل  والحّصِادين  ْكثيْر، 
يطِالْع حّصِاديْن  الّْحصاْد َت  لَصاحب 
َكما  اَأْبَعْثكْن  اَنا   رُوحوا. هاي 

3 لَْحصادو. 
 لا تْشقلولْكن 

َخواِريف ْزغار لََبين ْذيوبِة. 4
ْولا  ْولا َصول،  طُوْربايات،  ْولا  اْكياس، 
 َواينا 

5 الطَّريِْق.  ْد ف  اَحَّ َعلى  ْتَسلموْن 
قولوا:  َقبْل كْل شي  َدَخْلتْن،  َل  َبيْت 
 َل كاْن في َهونَك اَهْل 

‘َسلاْم لََهالَبيْت’. 6
واِ  والّا  َسلاْمكْن،  َعَليو  يحْل  َسلاْم، َت 
الَبيْت  فاك   ْوِفيو، 

7 لْكْن.  يْرَجع  َسلاْمكْن 
لَعْندْن،  اآْكليْن شِاْربيْن مْن شي  كونوا، 
مْن َل مْسَتحْق واِ الفِاعْل ياخْذ َحّقو، ْولا 
َل  َبَلْد  اَأينا   ْوَل 

8 لََبيْت.  َبيْت  مْن  ْترُوحوْن 
يْنَحّط  َل  واْسَتقَبلوكْن، كلوا شي  َدَخْلتْن 
ْوقولولْن:  ِفيو،   واْشَفوا َمراضت َل 

لْكْن. 9
اَأينا   ْوَل 

10 َعَليكْن.’  َقرَّْب  اَلله  ‘َمَلكوت 
اْطَلعوا  اْسَتقَبلوكن،  ْوما  َدَخْلتن  َل  َبَلْد 
عْلقْت  َل  َغْبرْة   ‘حتّى 

11 ْوقولوا:  للّسُوق، 
ف اْجَريْنا مْن َبَلْدكْن، نْنفض لْكْن يِا. َبلِى 
هاي اْعرفوا: َمَلكوت اَلله َقرَّْب َعَليكْن.’ 
12 اَأقولْكْن: لَسادوْم اَأْهَيْن َت ْتكوْن فاك الَيوْم 

مْن لاك الَبَلْد.
َبيْت  يا  َويْلِك  يا كُوَرزين!   »َويْلِك 

13

َصيدا! يكوْن ف صور ْوَصيدا كاْن كّصاْر 
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ماِد.  الرَّ َوفي  الُمسوِح  الَقديِم في  ُمْنُذ 

 َولِكْن ِلصوَر َوِلَصيدا َسيَكوُن اأْهَوُن في 
14

 َواأنِْت يا كَْفَرناحوُم! 
ِمّما َلكُما. 15 الّديِن 

ماِء َعلَوِت، َحّتى الهاِويَِة  يا َمْن َحّتى السَّ

فَِمّني  ِمْنكُم،  يَْسَمُع  16 الَّذي  َستَْهبُطيَن. 

يَْجَحُد.  فَاإيّاَي  يَْجَحُدكُم  َوالَّذي  يَْسَمُع. 

َوالَّذي يَْجَحُدني، يَْجَحُد الَّذي اأْرَسلَني.«

اأْرَسَل  الَّذيَن  ْبعوَن  السَّ اأولئَك   وَرَجَع 
17

َحّتى   ، ِبَفَرٍح َعظيٍم قائليَن: »يا َربُّ

 فَقاَل 
18 ِباْسِمَك.«  َلنا  تَْخَضُع  ياطيُن  الشَّ

َوقََع  قَْد  يطاَن  اأرى الشَّ َلُهم: »كُْنُت 

اأُْعطيكُم  اأنَذا   ها 
ماِء. 19 السَّ ِمَن  كالبَْرِق 

ُسْلطاناً ِلتَدوسوا الَحّياِت َوالَعقارَب َوكُلَّ 

 َولِكْن 
20 كُم.  يَُضرُّ ل�  َوَشيٌء  الَعدوِّ  ِة  قُوَّ

تَْخَضُع  ياطيَن  الشَّ اأنَّ  ِبهذا،  تَْفَرحوا  ل� 

َلكُم، بَِل اْفَرحوا ِباأنَّ اأْسماَءكم كُِتبَْت في 

ماواِت.« السَّ

ِبروِح  يَسوُع  تََهلََّل  الّساَعِة  ِتْلَك   في 
21

الُقُدِس، َوقاَل: »اأْحَمُدَك يا اأبي، يا َربَّ 

اأْخَفيَت هِذِه  ِل�أنََّك  ماِء وال�أْرِض،  السَّ

ال�أُموَر َعِن الُحكَماِء َوالُفَهماِء َوكََشْفتَها 

ِل�أنَُّه هكَذا صاَرِت  اأبي  يا  نََعْم  ِللاأول�ِد. 

َعجايْب َل صاْر فيكْن، يْمكْن َف َحويس 
لَصور  14 َبْس  تابوا.  والّْرماِدة كاْن  عْر  الشَّ
ْوَصيدا اَأْهَيْن َت ْتكوْن َيوم الّْحساْب مْن َل 
 وانِْت يا َكَفْرناحوْم! َل 

َت ْتكون لْكْن. 15
ليْن دي  ما، َت تْتَنزَّ كْلَعلَّيِت ْكثيْر دي للسَّ
 َل يْسَمع لْكْن، لي يْسَمع. ْوَل 

للهاويِة. 16
يْظلْمكْن يْظلْمني ْوَل يْظلْمني، يظلْم لاْك 

َل َبَعْثني.«

َرْجعة الّرسْل

ْبَفْرَحة  رْجعوا  َبَعثْن  َل  بعيْن  السَّ 17 َبْعدا، 

ياطيْن  الشَّ َرْب، حتّى  »يا  ْوقالوا:  ْگبيِرة، 
 قالْلْن: »كاْن اَأرى 

تْخَضع لْنا باْسمْك.« 18
 ْكوا 

19 ما.  السَّ م  الَبْرْق  َكما  َوَقْع  الّشِيطاْن 
الَحّياْت  ْتدوسون  َت  َعَطيتوكْن سْلَطة  اَأنا 
والعقِارب ْوقّوة الَعدو كّلا، ْوما في شي يتِيْق 
ياأذيكْن. 20 َبْس لا تْفَرحوْن َعلى َل تْخَضع 
انَْكَتبت  َل  َعلى  اْفَرحوا  ياطين،  الشَّ لْكْن 

ما.« اسِاميكْن ف السَّ

اَلله يكْشف اْسرارو للبَسطا

ْبرُوح  ْكثير  فرح  َيسُوْع  الّساَعة،   فاك 
21

َرّب  يا  اَأبوي،  »اَأْشكرْك  ْوقاْل:  القدس، 
كّلا  َخبَّيْت هاي  َل  َعلى  والاَْرْض  ما  السَّ
ْوَكَشْفتا للاْطفاْل.  َع الحكما والفْهمانين 
نَعْم اَأبوي! مْن َل هاي صارْت َمَسّرتْك.« 
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 َواْلتََفَت اإلى تَلاميِذِه 
ةُ اأماَمَك.« 22 الَمَسرَّ

َوقاَل َلُهم: »كلُّ َشيٍء ُسلَِّم اإَليَّ ِمْن اأبي، 

آُب،  َوَليَس اأَحٌد يَْعِرُف َمْن ُهَو ال�بُْن اإلّ� ال�

آُب اإلّ� ال�بُْن َوَمْن ُسرَّ ال�بُْن  َول� َمْن ُهَو ال�

تَلاميِذِه  اإلى   َواْلتََفَت 
23 َلُه.«  يُعِلَن  اأْن 

َوْحَدُهم َوقاَل: »طوبى ِللُعيوِن الَّتي تَرى 

اإنَّ  َلكُم:  اأقوُل  24 ِل�أنّي  تََروَن.  اأنْتُم  ما 

اأْن يََروا ما  اأنِْبياَء كَثيريَن َوُملوكاً َرِغبوا 

اأنْتُم تََروَن َوَلْم يََروا َواأْن يَْسَمعوا ما اأنْتُم 

تَْسَمعوَن َوَلْم يَْسَمعوا.«

بَُه َوقاَل: »يا   َواإذا كاِتٌب قَْد قاَم ِليُجرِّ
25

ُمَعلُِّم، ماذا اأْفَعُل ل�أِرَث الَحياةَ ال�أبَديََّة؟« 

 فَقاَل َلُه يَسوُع: »كَيَف ُهَو َمكْتوٌب في 
26

َوقاَل  27 اأجاَب  تَْقَراأُ؟«  كَيَف  الّناموِس؟ 

بَّ اإلَهَك ِمْن كُلِّ قَْلِبَك  َلُه: »اأْن تُِحبَّ الرَّ

َوِمْن  ِتَك  قُوَّ كُلِّ  َوِمْن  نَْفِسَك  كُلِّ  َوِمْن 

 قاَل َلُه 
كُلِّ ِفكِْرَك َوقَريبََك كنَْفِسَك.« 28

يَسوُع: »َصواباً قُْلَت. ِاْفَعْل هذا فَتَْحيا.« 

قاَل  نَْفَسُه،  َر  يُبَرِّ اأْن  اأراَد  فَاإْذ  ُهَو  29 اأّما 

 قاَل َلُه يَسوُع: 
َلُه: »وَمْن ُهَو قَريبي؟« 30

اإلى  اأوُرَشليَم  ِمْن  ُمْنَحِدراً  »َرُجٌل كاَن 
وهُ  َوَعرَّ ُطُرٍق  قُّطاُع  َعلَيِه  َوَوقََع  اأريحا، 

حوهُ َوتََركوهُ َونََفٌس َضئيٌل قائٌم فيِه،  َوَجرَّ

 َوَحَدَث اأنَّ كاِهناً كاَن ُمْنَحِدراً 
َوَذَهبوا. 31

ْوقالْلْن: كْل شي  َتلاميذو   وانْداْر صُوْب 
22

يْعرْف  ْد  اَحَّ في  ْوما  اَأبوي،  مْن  لي  ْتَسلَّْم 
آْب  الا الابْن َغير الاآب، ْولا مْن واِ  مْن واِ 
يْكشْفلو  الابْن  يريد  َل  ْوهاْك  الابن،  َغير 
واِ. 23 َبْعدا، انْداْر صُوْب َتلاميذو ْبَوْحدن، 
انْتْن  َل  يَروْن شي  َل  َعيَنيْن  »َهنّيْة  ْوقاْل: 
ْوملوك  اَأقولْكن  اَأنِْبيا  ْكثيْر  َل   مْن 

24 تَروْن. 
اَروا،  ْوما  تَرون،  َل  يَروْن شي  اْشَتَهوا 
ْوما  تْسَمعون،  انْتْن  َل  ْويْسَمعوْن شي 

سْمعوا.«

الّسامري الّصالح

النّاموْس َت  ْمَعْلمين   ْوقامواِحْد من 
25

اَأَسي َت  اَأيْش  ْمَعلّْم،  »يا  قالْلو:  يَجّربو، 
اوَرْث َحياة الاََبديِّة؟« 26 َيسُوْع قالْلو: »اَأيْش 
 َرْد 

27 تْقرا؟«  اأْشَوْن  النّاموْس؟  َمْكتوْب ف 
مْن  اإلهك  الرَّْب  ْتحّب  »َت  قالْلو:  َعَليو 
كْل َقْلبك ْوكْل نَْفسك ْوكْل َحيلك ْوكْل 
28 َيسُوْع  نَْفسْك.«  َكما  ْوَقرايبْك  فْكرك، 
قالْلو: »َصْح قْلْت. هاي َسي، َت ْتعيْش.« 
29 َبْس هّواِ راد يَزكّي نَْفسو قاْم َساَأْل َيسُوع: 

َقرايبي؟« 30 َيسُوْع قالْلو: »واِحْد  »ْومْن واِ 
َزلَِمة كاْن نِازْل م القْدْس لاَأريحا، ْوَهَجموا 
َعَليو قطّاْع طْرْق، َشلَّحوُه ْوَضَربوُه، ْوَخلَّوُه 
 ْوَصَدْف 

ْوراحوا ْوما ِفيو َغير ْشَويِّْة رُوْح. 31
الطَّريِْق،  فاك  نِازْل  واِحْد كاهْن كاْن 
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 َوهكَذا 
32 َوَعبََر.  َوَراآهُ  ِتْلَك  الطَّريِق  في 

اأيضاً ل�ويٌّ اأتى َوَوَصَل اإلى ذِلَك الَمكاِن 

كاَن سائراً   َولِكنَّ ساِمريًّا 
33 َوَعبََر.  َوَراآهُ 

َعلَيِه.  فَتََحنََّن  َوَراآهُ  كاَن  َحيُث  اإلى  اأتى 

َعلَيها  َوَسكََب  ُجروَحُه  َوَعَصَب   َوَدنا 
34

َخْمراً َوَزيتاً، َوَوَضَعُه َعلى ِحماِرِه َواأتى ِبِه 

 َوَصبيحَة اليَوِم 
اإلى فُْنُدٍق َواْعتَنى ِبِه. 35

اأْخَرَج ديناريِن َواأْعطى الُفْنُدِقيَّ َوقاَل َلُه: 

‘اْهتَمَّ ِبِه، َواإْن اأنَْفْقَت اأكْثََر فَِعْنَدما اأْرِجُع 

 َمْن اإذاً ِمْن هؤل�ِء الثَّلاثِة 
اأنا اأْعطيَك.’ 36

يَْبدو َلَك اأنُه صاَر قَريباً ِلذِلَك الَّذي َوقََع 

 فَقاَل: »ذِلَك 
في اأيدي قُّطاِع الطُُّرِق؟« 37

يَسوُع:  َلُه  َعلَيِه.« قاَل  تََحنََّن  الَّذي 

»اْذَهْب اأنَْت اأيضاً َواْفَعْل هكَذا.«

الطَّريِق  ُهم سائروَن في  اإْذ   َوكاَن 
38

َمْرتا  اْسُمها  َواْمَراأةٌ  قَْريٍَة  اإلى  َدَخَل  اأْن 

اأُْخٌت  َلها   َوكاَن 
39 بَيِتها.  اْستَْقبَلَْتُه في 

قََدَمي  ِعْنَد  َوَجلََسْت  اأتَْت  َمْريَُم،  اْسُمها 

 َوكانَْت 
40 تَْسَمُع كَِلماِتِه.  َوكانَْت  َربِّنا 

َمْرتا ُمْنَشِغلًة ِبِخْدَمٍة كَثيَرٍة فَاأتَْت َوقاَلْت 

، اأما يَْعنيَك اأنَّ اأُْختي تََركَْتني  َلُه: »يا َربُّ

َوْحدَي ِللِخْدمِة؟ قُل َلها اأْن تُساِعَدني!« 

َمْرتا،  لها: »َمْرتا،  َوقاَل  يَسوُع  41 اأجاَب 

اأُموٍر  اأْجِل  ِمْن  َوُمْضَطِربٌَة  ٌة  ُمْهتَمَّ اأنِْت 

َوَمْريَُم  اإلى واِحٍد.   َوالحاَجُة 
42 كَثيَرٍة، 

لاوي جا وصْل  زاِ   ْوكذاِ 
32 ْوَعَبْر.  َواراُه 

واِحْد  33 َبْس  ْوَعَبْر.  َواراُه  المُوَضْع،  لاك 
سامري كاْن مِاشي، جا َل مُوَضْع َل كاْن، 
دلو  ْوَشدَّ  ْوَقرَّْب 

34 َعَليو،  َقْلبو  ْوَحْن  َواراُه 
ْجرُوحاتو، ْوَصْب َعَليا َخمر ْوَزيت، ْوَحطّو 
َعَليو.  وْتَقيَّْد  لَخاْن،  لوا  ْوَوصَّ ْحمارو  َعلى 
لَصاحب  ديناَريْن  طِالَْع َعطى   والّصْبْح 

35

َل  َوايْش  َعَليو،  ‘ْتَقيَّد  ْوقالْلو:  الخان، 
 مْن 

َصَرفْت اأْكَثْر َبّس اْرَجْع َت اْعطيْك.’ 36
واِ َبقى مْن َهوذ الثّاثِة ْبرايْك َل صاْر َقرايْب 
الطّْرْق؟«  قطّاع  ايَديْن  َبين  َوَقْع  َل  لاْك 
 قاْل: »هاْك َل ْتَحنَّْن َعَليو.« َيسُوْع قالْلو: 

37

»رُوْح، اأنَْت زاِ كذاِ َسي!«

َيسُوْع َف َبيْت َمْرَيْم وَمْرتا

الطَّريِْق،  مِاْشييْن ف  َل كانوا   َوْقْت 
38

َدَخْل لَضِيَعة، ْوَمَرة اْسما َمْرتا اْسَتْقَبلتو َف 
َمْرَيْم، َجْت   ْوكاْن لها اأْخت اْسما 

َبيتا. 39
َكلامو.  تْسَمْع  رْبنا  اْجَريْن  قْعدْت عْند 
 ْوَمْرتا كانْت َمْشغولِة ْبخْدِمة ْگبيِرة. ْوَجت 

40

ْتقولْلو: »يا َرْب، مُو يهّمك اْختي َخلَّْتني 
ْبَوْحدي للخْدِمة؟ قولْلا َت ْتعِاونْني!« 41 َبْس 
َيسُوْع َرْد َعَليا ْوقالْلا: »َمْرتا، َمْرتا! ْمَلبَِّكة 
 ْووْحِدة يِا 

وْمَحيََّرة اأنِْت َف َمسايل ْكثيْر. 42
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اأُْختُِك اْختاَرِت النَّصيَب الّصالَح الَّذي َلْن 

يؤَخَذ ِمْنها.«

 11
يَُصّلي في َمكاٍن،  ُهَو   َوفيما 

واِحٌد  َلُه  َساأ اأكَْمَل  اأنَُّه حيَن  كاَن 

، َعلِّْمنا اأْن نَُصلَِّي  ِمْن تَلاميِذِه: »يا َربُّ

 قاَل 
2 تَلاميَذه.«  اأيضاً  يوَحّنا  كَما علََّم 

َلُهم يَسوُع: »َمتى َصلَّيتُم، فَهكَذا قولوا: 

ِس  ِليَتََقدَّ مواِت،  السَّ الَّذي في  ‘اأبانا 

اْسُمَك، ِليَاأِْت َملَكوتَُك، ِلتَكُْن َمشيئَتَُك 

ال�أْرِض.  َعلى  كَذِلَك  ماِء  السَّ كَما في 

 َواْغِفْر 
4 يَوٍم،  كُلَّ  اْحِتياِجنا  ُخْبَز  3 اأْعِطنا 

َلنا َخطايانا، ِل�أنَّنا نَْحُن اأيضاً َغَفْرنا ِلكُلِّ 

تَْجِربٍَة  تُْدِخْلنا في  َول�  اإَلينا،  الُمْذِنبيَن 

َلُهم:   َوقاَل 
5 ّريِر.’ «  الشِّ ِمَن  نا  نَجِّ لكْن 

اإَليِه في  َويَْذَهُب  َلُه َصديٌق  ِمْنكُم  »َمْن 
َلُه: ‘َصديقي،  َويَقوُل  اللَّيِل  ُمْنتََصِف 

اأْقِرْضني ثَلاثََة اأْرِغَفٍة، 6 ِل�أنَّ َصديقاً اأتى 

اإَليَّ ِمَن الطَّريِق َوَليَس َلَديَّ ما اأَضُع َلُه.’ 

َلُه:  َويَقوُل  الّداِخِل  ِمَن   فيُجيُب َصديُقُه 
7

َواأبْنائي  ُمْغلٌَق  الباُب  فَها  تُزِعْجني.  ‘ل� 

اأقوَم  اأْن  اأْستَطيُع  ل�  الِفراِش.  َمعي في 

ِلَسبَِب  كاَن  اإْن  َلكُم:  8 اأقوُل  َواأُْعطيَك.’ 

ْلحاِحِه  فَلاإ َويُْعطيِه،  يَقوُم  ل�  داقِة  الصَّ

يَقوُم َويُْعطيِه ِمْقداَر ما يَْحتاُج. 9 اأنا اأيضاً 

ُاْطلُبوا  َلكُم.  فَيُْعطى  اْساألوا  َلكُم:  اأقوُل 

فَتَِجدوا. اْقَرعوا فَيُْفتََح َلكُم. 10 ِل�أنَّ كُلَّ 

َل تْلَزْم. َبقى َمْرَيْم حّصة الَخير اْختارْتلا، 
هاْك َل مُو تْناأخْذ منّا.«

 ْوكاْن قايم يَصلّي َف مُوَضع. ْولََمْن 11 
َخلَّْص َصلاتو، واِحْد مْن َتلاميذو 
قالْلو: »يا َرْب، َعلّْمنا نَصلّي َكما َل يوَحنّا 
»لََمن  قالْلْن:  2 َيسُوْع  لََتلاميذو.«  َعلَّْم  زاِ 
ماواْت،  ْتَصلَّوْن كذاِ قولوا: ‘اَأبونا َل ف السَّ
َمَلكوتْك،  َخلِّي يجي  اْسمْك،  يْتَقدَّس 
ما َكذاِ َت  وْتكوْن َمشّيتْك َكما لَّيِا ف السَّ
ينا كْل  ْتكوْن ف الاَْرْض. 3 اْعطينا ْغَبيز يَكفِّ
 ْوسامْحنا َعلى َخطّياْتنا، مْن َل نْحنِا 

َيوْم، 4
زاِ ساَمْحنا الغْلطانيْن َف َحْقنا، ْولا تَدّخْلنا 
 ْوقالْلْن: 

5 ّريْر.’ «  الشَّ م  ْونَّجينا  َتْجِربِة  َف 
»مْن واِ مْنكْن َل لُه َسديْق، ويرُوْح لَعْندو 
َثْث  َديّْنني  ‘َسديقي،  ويقولْلو:  الَليْل  نّص 
 كّجاني َسديْق مْن َطريِق ْبعيد، ْوما 

رْغِفة. 6
 ْوهاْك َسديقو مْن 

عْندي شي َت احْطلو.’ 7
َجّوا يرْد ويقولْلو: ‘لا تْزَعْجني! ْكوا الباْب 
َمْقفوْل، واولادي َمعي ف الّْفراِشاْت. مُو 
قام  ما  َل  8 اَأقولْكْن:  اَْعطيْك.’  اَقوم  اتِيق 
ْوَعطاُه مْن لَّواِ َسديقو، لَخاطْر لَجاجتو َت 
يقوْم يْعِطيو ْمَقْد َل يْلَزمو. 9 اَأنا زاِ اَأقولْكن: 
يْنفتح  دقّوا  تَروْن،  َدوروا  تْنَعَطوْن،  اْطلبوا 
ياخذ،  يْطلْب  واِحْد  َل كْل   مْن 

10 لْكْن. 
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َمْن يَْساأُل يَاأُخُذ َوَمْن يَْطلُُب يَِجُد َوَمْن يَْقَرُع 

َلُه  اإْن َساأ َلُه. 11 ِل�أنَُّه اأيُّ اأٍب ِمْنكُم  يُْفتَُح 

َسَمكًَة  َواإْن  يُناِوُله؟  اأفََحَجراً  ُخْبزاً،  ابْنُُه 

 َواإْن 
َمكَِة يُناوُلُه؟ 12 َلُه اأفََحيًَّة بََدَل السَّ َساأ

 فَاإْن كُْنتُم 
َلُه، اأفََعْقَرباً يُناوُلُه؟ 13 بَيَضًة َساأ

اأبْناَءكم  تُْعطوا  اأْن  تَْعِرفوَن  اأْشراٌر  َواأنْتُم 

اأبوكم  ِبالَحريِّ  فَكَم  َعطايا صاِلَحًة، 

ِللَّذيَن  الُقُدِس  يُْعطي روَح  ماِء  السَّ ِمَن 

يَْساألونَُه؟«

 َوكاَن َوُهَو يُْخِرُج َشيطاناً كاَن اأْخَرَس 
14

تَكَلََّم ذِلَك  يطاُن  َخَرَج ذِلَك الشَّ اأنَُّه حيَن 

 َواأّما 
15 الُجموُع.  بَِت  َوتََعجَّ ال�أْخَرُس، 

َرئيِس  »ِببَْعِلَزبوَب  فَقالوا:  ِمْنُهْم  اأُناٌس 

ياطيَن.«  يُْخِرُج هذا الشَّ ياطيَن  الشَّ

ماِء.  بيَن َساألوهُ اآيًَة ِمَن السَّ  َواآَخروَن ُمَجرِّ
16

 َولِكنَّ يَسوَع اإْذ كاَن يَْعِرُف اأْفكاَرُهم، 
17

تَْنَقِسُم َعلى  َمْملَكٍَة  َلُهم: »كُلُّ  قاَل 

نَْفِسها تَْخَرُب. َوبَيٌت َعلى نَْفِسِه يَْنَقِسُم، 

يطاُن َعلى نَْفِسِه   فاإِن انَْقَسَم الشَّ
يََقُع. 18

فَكَيَف تَقوُم َمْملَكَتُُه؟ ِل�أنَّكُم تَقولوَن اإنِّي 

 فَاإْن كُْنُت 
ياطيَن. 19 ِببَْعِلَزبوَب اأُْخِرُج الشَّ

ياطيَن، فَاأبْناؤكُم  اأنا ِببَْعِلَزبوَب اأُْخِرُج الشَّ

ِبماذا يُْخِرجوَن. ِلهذا ُهم َسيَكونوَن َلكُم 

 َولِكْن اإْن ِباإْصِبِع اللِه كُْنُت اأُْخِرُج 
قُضاةً. 20

ياطيَن فََقْد اأْقبََل َعلَيكُم َملَكوُت اللِه.  الشَّ

 َل اَأب 
ْوَل يَدّوْر يرى، ْوَل يدْق يْنفتْحلو. 11

مْنكْن، َطَلب اْبنو منّو ْغَبيْز، َحَجَرة ينِاولو؟ 
يا َل َطَلب منّو َسَمِكة، َحيِّة ْمَبداْل َسَمِكة 
ينِاولو؟ 12 يا َل َطَلْب َبيَضة َعْقَرب ينِاولو؟ 
تْعرفوْن  ْكواْس  المُو  اأنْتن  كْنتْن  َل  13 َبقى 

اأْشَوْن  ْكَويِسة،  َعطّيات  اولاْدكْن  تْعَطون 
ماوي مُو يْعطي رُوح القدس  َبقى اَأبوكن السَّ

لَوْذ َل يْطلبوْن منّو؟«

َيسُوْع وَبْعلْزبوْل

ْولََمْن  اَْخَرس،  يطِالْع شِيطان   ْوكاْن 
14

الاْخَرْس،  الّشِيطاْن َحكى  َطَلْع هاك 
منّْن  نِاْس  15 َبْس  النِّاْس.  لَّمات  بوا  وْتَعجَّ
يطِالع  ياطين،  الشَّ َريّس  »ْبَبْعلْزبوْل  قالوا: 
 ْونِاس ْبشان يَجربوُه َطَلبوا منّو 

ياطيْن.« 16 الشَّ
ما. 17 َبْس َيسُوْع َل  َت يَوّرييْن َعلاِمة م السَّ
َمْمَلِكة  قالْلْن: »كْل  اْفكارْن،  يْعرف  كاْن 
يْنقسْم  ْوَبيْت  تْخَرب،  نَْفسا  َعلى  تْنقسْم 
َعلى رُوحو يَقْع. 18 َبقى َل انَْقَسم الّشِيطاْن 
َمْمَلكتو؟ مْن  ْتقوْم  اأْشَوْن َت  نَْفسو،  َعلى 
 ْوَل 

ياطيْن. 19 َل ْتقولون ْبَبْعلْزبول اَطِالع الشَّ
ياطين، اولاْدكن ْبَمن  ْبَبْعلْزبول اَنا اَأطِالع الشَّ
يكونوْن  هنِّا َت  ْبشاْن هاي،  يطِالعون؟ 
َل  َعَليكْن. 20 َبْس  قاْضييْن يْحكموْن 
ياطيْن، َمْعناتو َقرَّْب  باْصباعة اَلله اَأطِالع الشَّ
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داَرهُ،  ُمَسلٌَّح  َوُهَو  ديُد  الشَّ َحَرَس   َمتى 
21

ياأِت  اإْن   َولِكْن 
22 ُمْقتَناهُ.  ُهَو  اأماٍن  فَفي 

ُخُذ ِسلاَحُه  نَُّه يَْغِلبُُه َويَاأْ َمْن ُهَو اأَشدُّ ِمْنُه فَاإ

ْم  َعلَيِه َويُقسِّ كُلَُّه ذاَك الَّذي كاَن ُمتَِّكلاً 

َغنيَمتَُه.

 »َمْن َليَس َمعي فََعلَيَّ ُهَو، َوَمْن ل� 
23

يَْجَمُع َمعي فَاإنَُّه يَُشتُِّت تَْشتيتاً.

ِمْن  النَِّجُس  الّروُح  َخَرَج   »َمتى 
24

َمواِضَع  في  فاً  ُمَطوِّ يَْذَهُب  فَاإنَُّه  اإنْساٍن، 

ل� ماَء فيها طاِلباً راَحًة. َوحيَن ل� يَِجُد، 

يَقوُل: اأْرِجُع اإلى بَيتي الَّذي ِمْنُه َخَرْجُت. 

َوُمَزيَّناً.  َمكْنوساً  َوَجَدهُ  اأتى،   َواإْن 
25

اأَُخَر  اأْرواٍح  َسْبَعَة  ُخُذ  َويَاأْ يَْذَهُب   حينَئٍذ 
26

َوتَصيُر  ُهناَك  َوتَْسكُُن  َوتَْدُخُل  ِمْنُه  ا  َشرًّ

ا ِمْن ِبدايَِتِه.« نْساِن َشرًّ اآِخَرةُ ذِلَك ال�إ

يَتَكَلَُّم ِبهذا، َرفََعِت اْمَراأةً   َوفيما ُهَو 
27

»طوبى  َلُه:  َوقاَلْت  الَجْمِع  ِمَن  َصوتَها 

اللََّذيِن  َوللثَّْديَيِن  َحَملََك  الَّذي  ِللبَْطِن 

 قاَل َلها: »بَْل طوبى ِللَّذيَن 
اأْرَضعاَك.« 28

َسِمعوا كَِلَمَة اللِه َويَْحَفظونَها.«

َعَليكْن َمَلكوت اَلله. 21 لََمن الَقوي يكون 
ْمَسلَّْح يْنطْر َبيتو، َف اماْن واِ مالو. 22 َبْس 
يْكسرو،  منّو  اَأْقوى  واِحْد  َعَليو  لََمْن يجي 
ْوياخْذ كّل ْسلاحو َل كاْن ك انَْتكْل َعَليو، 

ويَفّرق الَغنيِمة.
يلْم  مُو  ْول  واِ،  َعَلي  واِ  َمعي  مُو   »َل 

23

َمعي َبّذير يَبّذْر.

َرجعة رُوح النّْجِسة

تْطَلْع من  َل  َوْقْت  النّْجِسة   »رُوح 
24

انْسان، ْترُوح ْتَدّوْر َف َمواضْع ما ِفيا َمي 
َت  ْتقوْل:  ترى،  مُو  ْولََمْن  راَحة.  ْتريْد 
 ْولََمْن 

اْرَجْع لََبيتي لَمُوَضْع َل َطَلْعُت منّو. 25
وْمَرتَّب  ْوَمْرشوش  َمْقشوش  تراُه  تْرَجْعلو 
َسْبع  ْتجيْب  ْترُوح  الَوْقت   هاك 

26 ْمَزيَّْن. 
اْرواح َغيرا اَأنَْجْس منّا، ْويْدخلون ْويْقَعدوْن 
َهونَْك. وْتسِيْر اآِْخرْة هاك الانْساْن اَأَشْر مْن 

لّيتو.« اَأوَّ
 ْوهّواِ يْحكي َهالَكلاْم، وْحِدة َمَرة َعلَّْت 

27

َصوتا مْن َبين النِّاس، ْوقالْتلو: »َهنّيْة َبطْن 
َل َحَملتك ْودّرْة َل َدّرْت َعلى ثّمْك« 28 َبْس 
هّواِ قالْلا: »َهنّيْة َهوْذ َل سْمعوا كْلمة اَلله 

ْويْحَفظووا.«
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بََداأ  ُع،  تَتََجمَّ الُجموُع   َوحيَن كانَِت 
29

يَْطلُُب،  اآيًَة  ّريُر  الشِّ الجيُل  »هذا  يَقوُل: 

 . النَّبيِّ يوناَن  اآيُة  اإلّ�  َلُه  تُْعطى  ل�  َواآيٌَة 

ِللنَّينَويّيَن،  اآيًَة  يوناُن  30 ِل�أنَُّه كَما كاَن 

ِلهذا  نْساِن  ال�إ ابُْن  يَصيُر  اأيضاً  هكَذا 

 َمِلكَُة التَّيَمِن َستَقوُم في الّديِن 
الجيِل. 31

َمَع اأهِل هذا الجيِل َوتَْحكُُم َعلَيِهم، ِل�أنَّها 

ِحكَْمَة  ِلتَْسَمَع  ال�أْرِض  اأْقصى  ِمْن  اأتَْت 

ُهنا.  ُسلَيماَن  ِمْن  اأْفَضُل  َوها  ُسلَيماَن، 

جاُل النَّينَويّوَن َسيَقوموَن في الّديِن   الرِّ
32

ِل�أنَُّهم  َعلَيِه،  َويَْحكُموَن  الجيِل  َمَع هذا 

تابوا ِبِكراَزِة يوناَن، َوها اأْفَضُل ِمْن يوناَن 

ُهنا.

َويََضُعُه في  ِسراجاً  يُنيُر  اأَحٌد   »ليَس 
33

الَخفاِء اأو تَْحَت ِمكْياٍل، بَْل َعلى َمنارٍة 

 ِسراُج 
الّداِخلوَن نوَرهُ. 34 يَرى  ِلكَي 

َجَسِدَك ُهَو َعينَُك. اإذاً َمتى كانَْت َعينَُك 

قَويمًة فَكَذِلَك َجَسُدَك كُلُُّه يُْصِبُح نَيِّراً. 

َجَسُدَك  فَكَذِلَك  َرديئًَة  كانَْت  اإْن  َولِكْن 

الّنوَر  َلَعلَّ  اإذاً،  35 انْتَِبْه  ُمظِلماً.  يُصِبُح 

 َواإْن كاَن َجَسُدَك 
الَّذي فيَك َظلاٌم ُهَو. 36

فَاإنَُّه  ُمظِلٌم،  ُجْزٌء  فيِه  َوَليَس  نَيِّراً  كُلُُّه 

النِّاْس يْطلبوْن مْن َيسُوْع َت 
ما يَوّريين َعلاِمة م السَّ

يقوْل:  َبدا  النِّاْس،  لَّمات  زادوا   ْولََمْن 
29

ّريْر هاْذ َعلاِمة يْطلب، ْوَعلاِمة  »َهالجيل الشَّ
 َكما 

النَّبي. 30 يونان  َعلامة  َغيْر  يْنَعطاُه  مُو 
َل صاْر يوناْن َعلاِمة لاَهل نَيَنوى، كذاِ َت 
هاْذ.  لََهالجيْل  َعلاِمة  الانْساْن  اْبن  يسِير 
الّْحساْب  َيوم  ْتقوْم  َت  الّجنوْب   َمِلكة 

31

مْن  َعَليْن،  ْوتْحكْم  َهالجيْل هاذ  نِاْس  َمع 
الّدنْيِا َت تْسَمْع حْكمة  اآِخر  َل َجْت مْن 
اَأْفَضل من ْسلِيماْن َهوْن.  ْسلِيمان، ْوهاي 
 ْرجِاْل نَيَنوى َت يقوموْن َيوم الّْحساْب َمع 

32

َهالّجيْل هاذ ْويْحكموْن َعَليو، مْن َل تابوا 
بْكرازْة يونان، وْكوا اَأْگَبْر مْن يوناْن َهوْن.

الَعين ْسراج َضو للانْساْن

ْسراج ويحطّو  يَضّوي  ْد  اَحَّ  »ما في 
33

ف مُوَضع ْمَخّبا يا َتْحْت َكيِلة، َبلِى َعلى 
و ْبشان الّداِْخلين يَروْن َضّويِتو.  كْرسي الضَّ
اَأيَمْت  َبقى  يِا.  َعينْك  َجَسدْك   ْسراْج 

34

زاِ  َجَسدْك كلّو  َمْزبوَطة،  َعينْك  َل كانْت 
َضوي يسِير. َبلِى َل كانْت َشّريَرة، َجَسدْك 
كلّو زاِ عْتِمة يسِيْر. 35 انْتبْه َبقى لا يرُوْح َضو 
َل فيْك عْتِمة يكوْن. 36 َبقى َل َجَسدْك كلّو 
َضوي واِ ْوما ِفيو قسْم شي عتْم، َت يكون 

لوقا 11: 29 - 36   



228

ِباإْشعاِعِه  راِج حيَن  كالسِّ كُلَُّه  نَيِّراً  يَكوُن 

يُنيُر َلَك.«

 َوفيما ُهَو يَتَكَلَُّم، َطلََب ِمْنُه فَّريسيٌّ 
37

 َواأّما 
38 َواتَّكَاأ.  فََدَخَل  ِعْنَدهُ  ى  يَتََغدَّ اأْن 

َب ِمْن اأنَُّه  ذِلَك الَفّريسيُّ فَحيَن راآهُ تََعجَّ

 فَقاَل 
ِمْن قَْبِل َغدائِه. 39 ل�ً  اأوَّ يَْغتَِسْل  َلْم 

الَفّريسّييَن ظاهَر  اأنْتُم  آَن  »ال� يَسوُع:  َلُه 

روَن، َواأّما باِطنُكم  الكَاأِْس َوالَقْصَعِة تَُطهِّ

ناِقصي  40 يا  َوَرداَءةً.  اْخِتطافاً  فََمْملوٌء 

الَفْهِم، اأَليَس الَّذي َصنََع الّظاِهَر ُهَو الَّذي 

يَء الَموجوَد   َولِكنَّ الشَّ
َصنََع الباِطَن؟ 41

ُهَو  َوها كُلُّ َشيٍء طاِهٌر  َصَدقًَة،  اأْعطوهُ 

 َولِكْن َويٌل َلكُم اأيُّها الَفّريسّيوَن، 
َلكُم. 42

َوكُلَّ  ّذاَب  َوالسَّ النَّْعناَع  روَن  تَُعشِّ ِل�أنَّكُم 

اللِه. كاَن  َوَمَحبََّة  ُحكَْم  وَن  َوتَتََعدَّ بَْقٍل 

يَْنبَغي اأْن تَْصنَعوا هِذِه َول� تَْتُركوا ِتْلَك. 

 َويٌل َلكُم اأيُّها الَفّريسّيوَن، ِل�أنَّكُم تُِحّبوَن 
43

َوالتَّحيََّة  الَمجاِمِع  الَمجاِلِس في  ُصدوَر 

الكَتَبَُة  اأيُّها  َلكُم   َويٌل 
44 ال�أْسواِق.  في 

كَالُقبوِر  ِل�أنَّكُم  الُمراؤوَن،  َوالَفّريسّيوَن 

َغيِر الَمْعروفِة َوالّناُس يَْمشوَن َعلَيها َول� 

الكَتَبَِة  ِمَن  واِحٌد   َواأجاَب 
45 يَْعِرفوَن.« 

َوقاَل َلُه: »يا ُمَعلُِّم، حيَن تَقوُل هذا، َلنا 

 فَقاَل: »َوَلكُم اأيضاً اأيُّها 
ُر.« 46 اأيضاً تَُحقِّ

ْبَلْهبتو  ْسراج  َل يكون  ْمَضّوى كلّو، َكما 
يَضّوي لْك.«

َيسُوع يَوبّخ الَفّريسيِّة وْمَعْلمين النّاموْس

للو واِحْد َفّريسي   ْوهّواِ قايْم يْحكي، ْتَوسَّ
37

38 َبْس  وانَْتكا.  ْوَدَخْل  يْتَغّدى عْندو،  َت 
ْب مْن َل  هاك الَفّريسي َوْقْت َل اراُه ْتَعجَّ
ْل َقبْل َل يْتَغّدى َغذاتو. 39 َيسُوْع  ما ْتَخسَّ
ع انْتن الَفّريسيِّة، َبّرات الَقَدْح  قالْلو: »السَّ
مْتلي  َبلِى جّواْتكْن  ْتَنْظفوْن،  حْن  والصَّ
ناْقصيْن فهم،  ْوَشّرانيِّة. 40 يا  ْونَْهب  َسْلب 
َل َسوى  واِ  البّراني هّواِ  لَيْش مُو َل َسوى 
الَموَجوْد  اْعَطوا شي  41 اَأْحَسن  الّجّواِني؟ 
لكْن.  واِ  ْوهاي كْل شي طاهْر  َسَدَقة، 
تْعَطوْن  َل  اأنْتْن  َفرِّيسيِّة،  يا  َويْلكْن  42 َبلِى 

الَحشايش،  ْوكّل  والّشّذاب  النّْعناْع  عْشر 
اَلله. كاْن  وْمَحّبة  الَعدْل  فُوق  ْوتْفَشخوْن 
 َويْلكْن 

لازم ْتَسوْن َهوذ ْومُو ْتعيفوْن َهوْك. 43
الّسدْر  الَقعِدة ف  ْتحّبون  َل  َفرِّيسيِّة،  يا 
الّسُوقاْت.  لاْماْت ف  والسَّ المجِامْع  ف 
َفرِّيسيِّة  ْويا  النّاموس  ْمَعْلمين  يا   َويْلكْن 

44

انْتن،  ْقبُوْر َل مُو تْنعرف  يا ْمناْفقيْن! َكما 
 وَرْد 

45 يْعرفوْن.«  ْومُو  َعَليا  يْمَشوْن  النِّاْس 
واِحْد من ْمَعْلمين النّاموس ْوقالْلو: »ْمَعلّْم، 
 قاْم قال: 

َوْقْت َل ْتقوْل َهوْذ لنا زاِ ْتَحّقْر.« 46
»ْولكْن زاِ الَويْل يا ْمَعْلمين النّاموْس! مْن َل 
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الّناَس  لوَن  تَُحمِّ ِل�أنَّكُم  الَويُل،  الكَتَبَُة 

اأْحمال�ً ثَقيلًَة َواأنْتُم ِبواِحَدٍة ِمْن اأصاِبِعكُم 

َلكُم   َويٌل 
47 ال�أْحماَل.  هِذِه  تَْلِمسوَن  ل� 

قَتََل  الَّذيَن  ال�أنِْبياِء  قُبوَر  تَْبنوَن  ِل�أنَّكُم 

َوتَْرَضوَن  اإذاً  اأنْتُم  48 تَْشَهدوَن  اآباُؤكم. 

ال�أنِْبياَء  قَتَلوا  ُهم  ِل�أنَُّهم  اآباِئكم،  باأْعماِل 

َواأنْتُم تَْبنوَن قُبوَرُهم. 49 ِلهذا اأيضاً قاَلْت 

اأنِْبياَء  اإَليِهم  اأُْرِسُل  اأنا  ‘ها  اللِه:  ِحكَْمُة 

َويَْقتُلوَن.’  يَْضَطِهدوَن  ِمْنُهْم  وُرُسلاً 

50 ليُطلََب َدُم كُلِّ ال�أنِْبياِء الَّذي ُسِفَك ُمْنُذ 

 ِمْن 
51 الجيِل،  ِمْن هذا  العاَلُم  ُخِلَق  اأْن 

َدِم هابيَل َحّتى َدِم َزكَِريّا ذِلَك الَّذي قُِتَل 

َلكُم:  اأقوُل  نََعْم  َوالَمْذبَِح.  الَهيكَِل  بَيَن 

اأيُّها  َلكُم   َويٌل 
ِمْن هذا الجيِل. 52 يُطلَُب 

الَمْعِرفَِة،  َمفاتيَح  اأَخْذتُم  ِل�أنَّكُم  الكَتَبَُة 

منْعتُم.«  يَْدُخلوَن  َوالَّذيَن  َدَخْلتُْم  اأنْتُم  ل� 

 َوفيما ُهَو يَقوُل َلُهم هِذِه الكَِلماِت، بََداأ 
53

َويَْحنَقوَن  يَْستاؤوَن  َوالَفّريسّيوَن  الكَتَبَُة 

 َويَحيكوَن َلُه َمكائَد 
َويُفنِّدوَن كَِلماِتِه. 54

كَثيَرةً طاِلبيَن اأْن يُْمِسكوا َشيئاً ِمْن فَِمِه 

ِليَْستَطيعوا اأْن يَْشتَكوا َعلَيِه.

 12
الُجموِع  َربَواُت  َع  تََجمَّ  َوحيَن 

َحّتى كاَن يَدوُس بَْعُضُهم بَْعضاً، 

ل�ً، ِاْحَذروا  بََداأ يَسوُع يَقوُل ِلتَلاميِذِه: »اأوَّ

ِهَي  الَّتي  الَفّريسّييَن  َخميَرةَ  ِل�أنُْفِسكُم 

َلْن  َليَس َشيٌء َخفيٌّ   َولِكْن 
ياُء. 2 الرِّ

ْتَحْملون النِّاس اْحماْل َثقيِلة، وانْتن ْبوْحِدة 
َهالاْحماْل.  ْتدقّوْن  مُو  اَصابِيْعكن  من 
 َويْلكن انْتْن َل تْبَنون ْقبُور الاَنِْبيا، َهوْك َل 

47

اَأبَّهاْتكْن َقَتلووْن. 48 تْشَهدوْن َبقى ْوراْضيين 
انْتْن ف اْعماْل اَأبَّهاْتكْن، مْن َل هنِّا َقَتلووْن 
 مْن هاي حْكمة اَلله 

وانْتْن تْبَنون ْقبُورْن. 49
زاِ قالْت: ‘هاي اَنا اَأْبَعثلْن اَأنِْبيا ْورسْل، منّْن 
يْنْطلْب  50 ْبشاْن  ْويْقتلووْن.’  يْضطْهدوون 
َدْم كّل الاَنِْبيا َل َسرى مْن َخْلق الّدنْيِا مْن 
َدْم  َل  هابِيْل دي  َدْم   مْن 

51 هاْذ،  َهالّجيْل 
َزَكِريّا هاْك َل انَْقَتل َبين الَمْذَبْح والَهيَكْل. 
نَعْم اَأقولْكْن: َت يْنْطلْب مْن َهالّجيْل هاْذ. 
النّاموْس كْلَحَمْلتْن  ْمَعْلمين  يا   َويْلكْن 

52

مفِاتيح الَمْعِرِفة، اأنْتْن ما َدَخْلتْن، والّداِْخليْن 
 َوْقْت َل كان يقولْلْن 

َوقَّْفتْن ف وّچْن.« 53
َهالَكلام، ْمَعْلمين النّاموْس والَفّريسيِّة َبَدوا 
يْنزْعجون ْوكاْن يْنحْمقون ويَحْقروْن َكلامو، 
يريدوْن  ْكثير،  بَمسايل  َعَليو   ويَحيلوْن 

54

يتِيقوْن  َت  ثّمو،  مْن  َعَليو شي  يْمسكوْن 
يْشَتَكوْن َعَليو.

األوف 12  َعْشراْت  الَتّموا  َل   ْوَوْقْت 
َبقى  لََمْن  لَّمات دي  لَّمات 
يَدوسوْن َبْعضْن، َيسُوْع َبدا يقوْل لََتلاميذو: 
»ديروا بالْكْن مْن َخمير الَفّريسيِّة لَّواِ النّفاْق. 
 مْن َل ما في شي ْمَخّبا َل مُو يَبّين، ْولا 

2

لوقا 11: 47 – 12: 2   



230

3 اإذاً  يُعَرَف.  َلْن  َمكْتوٌم  َول�  يَْنكِشَف، 

الّنوِر  قُْلتموهُ، في  ْلَمِة  الظُّ كُلُّ ما في 

آذاِن  ال� الَمخاِدِع في  َوما في  َسيُْسَمُع. 

َوْشَوْشتُم، َعلى ال�أْسِطحِة َسيُكَْرُز ِبِه.

تَخافوا  ل�  اأِحّبائي:  يا  َلكُم   »َواأقوُل 
4

ِمَن الَّذيَن يَْقتُلوَن الَجَسَد َوِمْن بَْعُد َليَس 

ْن  ِممَّ اأُريكم   َولِكْن 
5 ِليَْفَعلوا.  اأكْثَُر  َلُهم 

تَخافوَن. ِمْن ذِلَك الَّذي ِمْن بَْعِد اأْن يَْقتَُل 

َلُه ُسْلطاٌن اأْن يُْلِقَي في َجَهنََّم. نََعْم اأقوُل 

َخْمسُة  6 اأَليَسْت  ِمْن هذا خافوا.  َلكُم: 

َعصافيَر تُباُع ِبَفْلَسيِن؟ َوواِحٌد ِمْنها َليَس 

كُم فَاإنَُّه  َمْنِسيًّا اأماَم اللِه. 7 اأّما ما يَُخصُّ

َحّتى ُشعوُر ُرؤوِسكُْم كُلُّها َمْعدودةٌ. اإذاً ل� 

تَخافوا، فَِمْن َعصافيَر كَثيَرٍة اأْفَضُل اأنْتُم.

 »َواأقوُل َلكُم: كُلُّ َمْن يَْعتَِرُف بي اأماَم 
8

ِبِه  يَْعتَِرُف  اأيضاً  نْسان  ال�إ فَابُْن  الّناِس، 

اأماَم  اأنْكََرني   َوَمْن 
9 اللِه.  َملائكَِة  اأماَم 

 َوكُلُّ 
الّناِس، يُْنكَُر اأماَم َملائكَِة اللِه. 10

نْساِن، يُْغَفُر  َمْن يَقوُل كَِلَمًة َعلى ابِْن ال�إ

ُف،  َلُه. َولِكنَّ َمْن َعلى روِح الُقُدِس يَُجدِّ

موكم اإلى الَمجاِمِع   َمتى قدَّ
ل� يُْغَفُر َلُه. 11

تَْهتَّموا  فَلا  لاطيَن،  َوالسَّ ؤساِء  الرُّ اأماَم 

اأو ماذا  اأنُْفِسكُم  َعْن  تُداِفعوَن  كَيَف 

تَقولوَن، 12 ِل�أنَّ روَح الُقُدِس يَُعلُِّمكُم في 

ِتْلَك الّساَعِة ما يَْنبَغي اأْن تَقولوا.«

سْر َمستُور َل مُو يْنكشف ْويْنعرْف. 3 َبقى 
و َت  كْل شي َل قْلتْن ف العْتِمة، ف الضَّ
يْنسمْع. ْوشي َل َوشَوشتْن ف الاَذان ف 

ْبيوت الّجّواِنيِّة، َع الاسِاطيْح َت يْنكرْز.
ْتخافوْن  لا  َمْحبوبيني:  يا  اَأقوْل   »ولكْن 

4

َسد، ْوَبْعدا مُو يْطَلْع  مْن َهوْذ َل يْقتلون الجَّ
اَأَرّويكْن  5 َبْس  يَسوْن.  َت  اأْكَثْر  بيدْن شي 
مْن من ْتخافوْن: مْن هاك َل َبعْد َل يْقتْل، 
اَأقولْكْن:  نَعْم  ْجَهنَّْم.  لُه سْلَطة يكْب ف 
 مُو َخْمس عصِافير يْنباعون 

مْن هاْذ خافوا. 6
ْبفلَسين، ْوواِحْد منّْن مُو مْنسي واِ عْند اَلله؟ 
 وانْتْن، حتّى كْل َشْعَرة مْن َشعْر راْسكن، 

7

اَأْحَسن  اأنْتْن  يِا. َبقى لا ْتخافوْن،  َمْعدوِدة 
انْتْن مْن عصِافير ْكثيْر.

 »َواقولْكْن: َل يْعرْفني قّدام النِّاس، اْبن 
8

اَلله.  َملايكة  قّدام  يْعرفو  َت  زاِ  الانْساْن 
 َواينا َل يْنكْرني قّدام النِّاْس، َت ينّكْر قّداْم 

9

َعلى  كْلِمة  يقوْل  َل   ْوكْل 
10 اَلله.  َملايكة 

الانْساْن يْتساَمْح، َبْس َل يقوْل َكلاْم  اْبن 
 ْولََمن 

كفْر َعلى رُوح القدْس مُو يْتساَمْح. 11
يَوْقفوكْن قّدام المجِامْع والرَُّوسا والحكّاْم، 
لا تاْكلوْن َهْم اأْشَوْن َت ْتحِاموْن َل رُوحكْن 
 مْن َل رُوح القدْس َت 

َوايْش َت ْتقولوْن. 12
يَعلّمكْن فاك الّساَعة شي َل لازم ْتقولوْن.«
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 فَقاَل َلُه واِحٌد ِمْن ذِلَك الَجْمِع: »يا 
13

ُمَعلُِّم، قُل ِل�أخي اأْن يُقاِسَمني الميراَث.« 

 فَقاَل َلُه يَسوُع: »يا َرُجُل، َمْن اأقاَمني 
14

 َوقاَل 
ماً؟« 15 َوُمَقسِّ َعلَيكُما قاِضياً 

كُلِّ  ِمْن  َواْحتَِرسوا  »ِاْحَذروا  ِلتَلاميِذِه: 

توَجُد  ال�أْمواِل  ِبكَْثَرِة  َليَس  ِل�أنَُّه  َطَمٍع، 

الَحياةُ.«

اأََغلَّْت  َغنيٌّ  »َرُجٌل  َمثَلاً:  َلُهم   َوقاَل 
16

يَُفكُِّر   فَكاَن 
17 كَثيَرةً.  َغّلاٍت  اأْرُضُه  َلُه 

َحيُث  فَلَيَس لي  اأْفَعُل؟  َويَقوُل: ‘ماذا 

 َوقاَل: ‘اأْفَعُل هذا، اأْهِدُم 
اأْجَمُع َغّلاتي.’ 18

ُهناَك  َواأْجَمُع  ُمها  َواأَُعظِّ َواأبْنيها  اأْهرائي 

 َواأقوُل ِلنَْفسي: 
كُلَّ ِحْنَطتي َوَخيراتي.’ 19

َمكْنوَزةٌ  كَثيَرةٌ  َخيراٌت  َلِك  نَْفسي!  ‘يا 

ِلِسنيَن كَثيَرٍة. اْستَريحي. كُلي. اْشَربي. 

 فَقاَل َلُه اللُه: ‘يا ناِقَص فَْهٍم! 
ذي.’ 20 تَلذَّ

ِمْنَك.  يَْطلُبونَها  نَْفُسَك  اللَّيلِة  هِذِه  في 

 هكَذا 
َت ِلَمْن َستَكوُن؟’ 21 فَهِذه الَّتي َهيَّاأْ

ُهَو َمْن يَكِْنُز َلُه كُنوزاً َوِباللِه َليَس َغنيًّا.«

َلكُم:  اأقوُل  »ِلهذا  ِلتَلاميِذِه:   َوقاَل 
22

َول�  تَاأْكُلوَن  ِل�أنُْفِسكُم ماذا  تَْهتَّموا  ل� 

ِل�أْجساِدكم ماذا تَْلبَسوَن. 23 النَّْفُس اأْفَضُل 

نْگيْن الَغشيم َمَثل الزَّ

»ْمَعلّْم،  ة:  الَلمِّ مْن هاك  واِحْد   ْوقالْلو 
13

الَوراثِة.«  َمعي  يْتقاَسم  َت  لاخوي  َقول 
كْلَقيَّْمني  مْن  اإنْساْن  »يا  قالْلو:  14 َيسُوْع 

 ْوقاْل لََتلاميذو: 
َعَليكْن قاضي يا ْمَقّسْم؟« 15

»بالْكْن وايّاكْن مْن كْل َطَمْع، مْن َل مُو 
ْبكثرة الاْمواْل في َحياْة.«

 ْوقالْلْن َمَثل: »واِحْد َزلَِمة َزنْگيْن َغلّتلو 
16

 ْوكاْن يْفتكْر َف َقْلبو 
اَأْرضو َغّلات ْكثيْر. 17

ويقوْل: ‘اَأيْش اَأَسي؟ ما عْندي مُوَضْع َت 
اَسي:  َت  ‘هاي   ْوقاْل: 

18 َغّلاتي.’  اْخزْن 
َت اْهدْم َمخازني واْبنييْن من ْجديد َواَگّبرْن 
 َواقول لََنْفسي: 

َواْخزْن حْنطتي ْوَخيراتي.’ 19
َمْخزونِة  ْكثيْر  َخيرات  لِْك  في  نَْفسي،  ‘يا 
لَْسنين ْكثير. اْرتاحي، كلي اْشَربي ْتَهنَّي.’ 
20 َبّس اَلله قالْلو: ‘يا ناقْص فهْم! َف َهالَليِلة 

رْت  َل َحضَّ ْوَهوْذ  يطالْبون.  ْبَنْفسك  هاي 
 كذاِ واِ َل يْكنز ْكنوز، 

لَمْن َت يسِيروْن؟’ 21
ْومُو يكوْن َغني َف الله.«

اَلله يدير بالو َعَلينا

 ْوقاْل لََتلاميذو: »مْن هاي لكْن اَأقوْل: 
22

ْولا  تاْكلون،  اَأيْش  لََنْفْسكْن  تْهَتّموْن  لا 
لاْجساْدكْن اَأيْش تْلبسوْن. 23 النَّفْس اَأخِيْر م 
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لوا  ِمَن الطَّعاِم والَجَسُد ِمَن الِلباِس. 24 تَاأمَّ

تَْحُصُد  َول�  تَْزَرُع  ل�  الَّتي  الُغْرباِن  في 

َوَليَس َلها َمخاِدُع َواأْهراٌء َواللُه يَقوتُها. 

الطُّيوِر.  ِمَن  اأْفَضُل  ِبالَحريِّ  اأنْتُم  فَكَم 

 َوَمْن ِمْنكُم حيَن يَْهتَمُّ يَْستَطيُع اأْن يَزيَد 
25

 فَاإْن كُْنتُم ل� 
َعلى قاَمِتِه ِذراعاً واِحَدةً؟ 26

غيرِة فَِلماذا ِبالباقي  تَْقِدروَن َول� َعلى الصَّ

وسناِت كَيَف تَْنمو،  لوا السَّ تَْهتَّموَن. 27 تَاأمَّ

َحّتى  َلكُم:  اأقوُل  تَْغِزُل.  َول�  تَْتَعُب  ل� 

ُسلَيماُن في كُلِّ َمْجِدِه َلْم يلبَْس كَواِحَدٍة 

 فَاإْن كاَن الُعْشُب الَّذي ُهَو كائٌن 
ِمْنها. 28

التَّّنوِر  يََقُع في  َوَغداً  الَحْقِل  اليَوَم في 

يا  اأنْتُم  ِبالَحريِّ  فَكَم  اللُه،  يُْلِبُسُه  هكَذا 

اأنْتُم ما  تَْطلُبوا   فَلا 
29 يماِن؟  ال�إ قَليلي 

تَاأْكُلوَن َوما تَْشَربوَن، َول� يَْقلَْق ِفكُْركُم في 

هِذِه ال�أُموِر. 30 ِل�أنَّ هِذِه كُلَّها اأَُمُم العاَلِم 

تَْطلُبُها. َواأّما اأنْتُم فَيَْعلَُم اأبوكم اأنَّكُم اأنْتُم 

ُاْطلُبوا   ولِكِن 
31 اإَليها.  تَْحتاجوَن  اأيضاً 

تُضاُف  كُلُّها  َوهِذِه  اللِه  َملَكوَت  ل�ً  اأوَّ

غيُر  الصَّ الَقطيُع  اأيُّها  تََخْف  32 ل�  َلكُم. 

ِل�أنَّ اأباكُم قَْد ُسرَّ اأْن يُْعطيَكم الَملَكوَت. 

33 بيعوا ُمْقتَناكم َواأْعطوا َصَدقًة َواْصنَعوا 

يَْنَفُد في  ل�  َوكَْنزاً  تَْبلى  ل�  اأكْياساً  َلكُم 

ماواِت َحيُث ساِرٌق ل� يَْقَرُب َوسوٌس  السَّ

كَْنُزكُم،  يَكوُن  َحيُث  34 ِل�أنَُّه  يُفِسُد.  ل� 

ُهناَك يَكوُن قَْلبُكُم اأيضاً.

 َطْلعوا ف 
َسْد م اللْبْس. 24 الاَكْل يِا، والجَّ

القيعاْن َل مُو يْزَرعون ْولا يْحصدون، ْوما 
لن ْبَخيريّات ْوَمخازْن، والله يْرزقْن. اَأْشَقْد 
 َواينا مْنكْن 

َبقى اأنْتْن اَأخِير انْتْن م الّْطيُوْر؟ 25
ْذراْع  قامتو  َعلى  يزيْد  يتِيق  يْهَتّم  َل  َوْقْت 
واِحْد؟ 26 َبقى َل ما كان ْتتِيقون ْتَسون ْولا 
 َطْلعوا 

الّْزَغيِرة، لَيْش تْهَتّموْن ف الباقي؟ 27
ْولا  يْتَعبون  لا  يْگَبروْن،  اأْشَوْن  الّزنِابْق  ف 
يْغزلوْن، َواقولْكن: ْولا ْسلِيمان ف كْل عّزو 
لبْس َكما وْحِدة مْن َهوْذ. 28 َبقى َل كاْن 
للَحشيْش لَّواِ الَيوْم ف الَحقل ْوَغداِ يَقْع ف 
التَّنُّور اَألله كذاِ يَلّبْس، اَأْشَقْد اَأْبدى اأنْتْن يا 
 وانْتْن لا تْطلبوْن اَأيْش َت 

َقليلين ايماْن؟ 29
تاْكلوْن واَيش َت تْشَربوْن. لا يتُوْه فكْركْن 
اَمم  الَمسايْل كلّن،   َهوذ 

30 الَمسايْل.  َفوذ 
زاِ  اَأبوكْن  انْتْن  َبّس  َخْلفْن.  يْعَدوْن  الّدنْيِا 
يْعرْف َهوْذ يْلَزموكْن. 31 َبلِى اْطلبوا َمَلكوت 
اَلله، ْوَهوْذ كلّْن يْنزادولْكْن. 32 لا ْتخافوْن، 
اأنْتْن َهالطَّْرش الّْزَغّيْر، مْن َل رضي اَأبوكن 
اْملاْككْن  الَمَلكوْت. 33 بِيعوا  يْعطيكن 
واْعَطوا َسَدَقة، َسَووا لْكن اْكياس مُو تْبلى 
َل  مُوَضْع  يْخَلْص،  مُو  ما  السَّ ْوَكْنْز ف 
 مْن 

َحرامي مُو يَقّرب ْوسوْس مُو يَخّرْب. 34
َل اَأيْن لَّواِ َكْنْزكْن، َهونَْك َت يكوْن َقْلْبكْن 

زاِ.
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َوُمنارةً  اأْحقاُؤكُم  َمْشدودةً   »ِلتَكُْن 
35

 َوكونوا ِمْثَل اأناٍس يَْنتَِظروَن 
اأْسِرَجتُكُم. 36

َسيَِّدُهم َمتى يَْرِجُع ِمَن الُعْرِس، ِلكَي َمتى 

 طوبى 
37 َلُه.  يَْفتَحوَن  ِللَوْقِت  َوقََرَع  اأتى 

ِللَعبيِد اأولئَك الَّذيَن يَاأْتي َسيُِّدهم ويَِجُدُهم 

ُمْستَيِقظيَن. الَحقَّ اأقوُل َلكُم: اإنَُّه يتََمْنَطُق 

 َواإْن في نَوبَِة 
ويُْتِكئُهم َويَْعبُُر َويَْخِدُمُهم. 38

َوَوَجَدهم  اأتى  الثّاِلثَِة  اأِو  الثّاِنيَِة  الِحراَسِة 

 ولِكِن 
39 اأولئَك.  ِللَعبيِد  فَطوبى  هكَذا، 

اْعلَموا هذا، َلو كاَن َسيُِّد البَيِت يَْعلَُم في 

َظ َوما  اأيَِّة نَوبَِة ِحراَسٍة يَاأْتي الّساِرُق، َلتَيَقَّ

َسَمَح اأْن يُنَقَب بَيتُُه. 40 اأنْتُم اأيضاً كونوا 

ُمْستَِعّديَن اإذاً، ِل�أنَُّه في ِتْلَك الّساَعِة الَّتي 

نْساِن.« اأنْتُم ل� تَُظّنوَن يَاأْتي ابُْن ال�إ

 ، »يا َربُّ بُْطُرُس:  ِسْمعاُن  َلُه   قاَل 
41

اأْم اإلى كُلِّ واِحٍد  ُه هذا الَمثََل  اأاإلينا تَُوجِّ

ُهَو  يَسوُع: »فََمْن  َلُه   قاَل 
42 اأيضاً؟« 

يُقيُمُه  الَّذي  َوالَحكيُم  ال�أميُن  الَوكيُل 

َسيُِّدهُ َعلى ِخْدَمِتِه ِلكَي يُْعِطَي القوَت في 

يَاأْتي  الَّذي  الَعْبِد  ِلذِلَك   طوبى 
43 حيِنِه. 

َسيُِّدهُ َويَِجُدهُ يَْصنَُع هكَذا. 44 الَحقَّ اأقوُل 

 َولِكْن 
َلكُم: اإنَُّه يُقيُمُه َعلى كُلِّ ُمْقتَناهُ. 45

َمَثل الَعبيْد الاَمينين

َمْشدوِدة  ْتكوْن  اوساْطكن   »َخلّي 
35

نِاْس  َكما   ْوكونوا 
36 ْمَضّوايِة،  وْسروجْتكن 

َل رجْع  اَأيَمْت  ْبشاْن  َسّيدن،  يْنطروْن  َل 
يْفَتَحولو.  يدْق  َل  َدقِيَقْة  مْن  العْرْس،  م 
 َهنّيْة َهوك الَعبيْد َل يجي َسّيدْن ويراهْن 

37

اَقولْكْن َت يشْد وْسطو،  الَحّق  سْهرانين. 
 ْوَل 

38 يْخدمْن.  ْويْدخْل  يْنَتَكون،  ويَخلّييْن 
َواراهْن  الَليْل جا  ثالْث ربْع م  يا  ثِاني  َف 
َهوْك. 39 َبلِى هاي  الَعبيْد  َهنّيتن  كذاِ، 
الَبيْت  اْعرفوا: يكوْن كاْن يْعرْف صاحب 
الَحرامي، كاْن  الَليْل يجي  م  ربْع  اَأينا  َف 
َت يْسَهر ْومُو يَخلّي َبيتو ينّقْب. 40 َبقى اأنْتْن 
زاِ كونوا حاْضريْن، مْن َل فاْك ساَعْة َل مُو 

َعلى بالْكْن َت يّجي اْبن الانْساْن.«

َمَثل الَوكيل الاَمين

لنا  َرْب،  »يا  قالْلو:  بْطرْس   َشْمعوْن 
41

ْتقوْل َهالَمَثْل هاْذ، والّا لَكّل انْساْن زاِ؟« 
42 َيسُوْع قالْلو: »َمن واِ َبقى الَوكيل الاَمين 

َعلى خْدمتو،  َسّيدو  يَوكّلو  َل  الَحكيْم 
 َهنّيْة هاك الَعْبْد 

ْويْعطي الَمعاْش َف َوْقتو؟ 43
44 الَحّق  يَسي كذاِ.  يراُه  َسّيدو  َل يجي 
اْملاكو.  َعلى كّل  يَوكّلو  اَقولْكْن: َت 
45 َبْس َل قاْل هاك الَعْبْد َف َقْلبو: ‘َسّيدي 
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ُر  اإْن قاَل ذِلَك الَعْبُد في قَْلِبِه: ‘َسيِّدي يَتَاأخَّ

َويَْبداأُ يَْضِرُب َعبيَد واإماَء َسيِِّدِه  َمجيئُه’ 

 فَاإنَّ َسيَِّد 
َويَْبداأ يَاأْكُُل ويَْشَرُب َويَْسكَُر، 46

َوفي  يَُظنُّ  ل�  يَوٍم  يَاأْتي في  الَعْبِد  ذِلَك 

َويَْجَعُل نَصيبَُه  َويَْفِصلُُه  يَْعِرُف  ساَعٍة ل� 

 َواأّما ذِلَك الَعْبُد الَّذي 
َمَع َغيِر ال�أَُمناِء. 47

ِبَحَسِب  َلُه  يُهيِّْئ  َوَلْم  َسيِِّدِه  اإراَدةَ  يَْعلَُم 

اإرادِتِه، فََسيُْضَرُب َضَرباٍت كَثيَرةً. 

 َوذِلَك الَّذي ل� يَْعلَُم ويَْفَعُل ما يَْستَِحقُّ 
48

َضَرباٍت، فََسيُْضَرُب َضَرباٍت قَليلًة، ِل�أنَّ 

كُلَّ َمْن يُْعطى كَثيراً، كَثيراً يُْطلَُب ِمْنُه، 

ِباأكْثََر يُطاِلبونَُه.  َوالَّذي اْستَوَدعوهُ كَثيراً 

َواأْرَغُب  ال�أْرِض  ِل�أُْلِقَي في  اأتَيُت  49 ناراً 

 َوَمْعموِديٌَّة 
50 اْضَطَرَمْت.  َزَمٍن  ُمْنُذ  اأنَّها 

َحّتى  اأنا  ُمتَضاِيٍق  َوِجدُّ  اأْعتَِمَد،  اأْن  لي 

تُكَْمَل. 51 اأتَُظنوَن َسلاماً اأتَيُت ِل�أُْلِقَي في 

انِْقساماً.  بَِل  ل�،  َلكُم:  اأقوُل  ال�أْرِض؟ 

آَن يَكوُن َخْمَسٌة في بَيٍت واِحٍد،   ُمْنُذ ال�
52

َواثْناِن َعلى  اثْنَيِن  ثَلاثٌَة َعلى  ُمْنَقِسميَن 

ابِْنِه  َعلى  يَْنَقِسُم  ال�أَب  53 ِل�أنَّ  ثَلاثٍَة. 

بيِه، ال�أمُّ َعلى ابْنِتها والِبْنُت 
وال�بُْن َعلى اأ

َوالكَنَُّة  كَنَِّتها  َعلى  الَحماةُ  ها،  اأمِّ َعلى 

َعلى َحماِتها.«

َغماَمًة  َراأيتُم  »َمتى  ِللُجموِع:   َوقاَل 
54

تَقولوَن:  فَِللَوْقِت  الَمْغِرِب،  ِمَن  تَْطلَُع 

 َوَمتى َهبَِّت 
‘َمَطٌر اآٍت،’ ويَكوُن هكَذا. 55

َبطي يجي’، ْويْبدي يْضرْب َعبيد ْوَعْبداْت 
 َت 

َسّيدو، ْويْبدي ياكل ْويْشَرب ْويْسَكْر، 46
يّجي َسّيْد هاك الَعْبْد َيوْم َل مُو َعلى بالو 
ويَسي  يَقلّعو،  ْوَت  يْعرْف،  مُو  َل  ْوساَعْة 
 َعْبد َل يْعرْف 

نَصيبو َمع َهوك المُو اَأمينيْن. 47
اَأيش يريْد َسّيدو ْومُو يَحّضْرلو َكما َل يريْد، 
ياكْل َضْرب ْكثيْر. 48 َبْس هاْك َل مُو يْعرْف 
ْرْب، ياكْل  ويَسي شي َل يْسَتحْق َعَليو الضَّ
َضْرب ْقَليْل، مْن َل كْل واِحْد يْنَعطى ْكثير، 
ْكثيْر يْنطلْب منّو. ْوَل يْتَسلَّْم اأْكَثْر، يطالبوُه 
َباْكَثْر. 49 ناْر كّجيُت َت اكْب َع الاَْرْض، 
 ْوَمْعمُوذيِّة 

َواْشتهي مْن َزماْن كاْن تْشتعْل. 50
ْذ، وْكثيْر مْتذايق اَنا دي لََمن  َعَلي َت اْتَعمَّ
تْكَمْل. 51 تْفتْكروْن َسلاْم كّجيُت َت اْرمي 
ف الاَْرْض؟ اَأقولْكْن لا، فْرَقة كّجيُت َت 
ْع َت يكوْن َخْمِسة ف َبيْت   م السَّ

اْرمي: 52
واِحْد ْمَفرَّقيْن، ثاثِة َعلى اْثَنيْن، واْثَنيْن َعلى 
ثاثِة. 53 الاَْب َت يقوْم َعلى اْبنو والابْن َعلى 
اَأبوُه، الاْم َعلى بْنتا والبْنْت َعلى اأّما، الَحِمة 

َعلى كنّتا، والكنِّة َعلى َحمِاتا.«

َغيِمة  اَأَريتْن  »َبْس  ة:  الَلمِّ لنِاس   ْوقاْل 
54

ْتقولوْن: ‘َت  راساً  الَغْرْب،  م  تْطَلع  َل 
 ولََمن يقوْم َهوا 

يّجي َمَطْر،’ ويسِيْر كذاِ. 55
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،’ َويَكوُن.  الَجنوُب، قُْلتم: ‘َسيَكوُن َحرٌّ

ماِء  ال�أْرِض والسَّ َوْجَه  ُمراؤوَن!  56 يا 

تَُميِّزوَن  ل�  فَكَيَف  تَُميِّزوا،  اأْن  تَْعِرفوَن 

ل�  اأنُْفِسكُم  ِمْن   َوِلماذا 
57 ماَن؟  الزَّ هذا 

؟ تَْحكُموَن ِبالَحقِّ

 »فََمتى َذَهْبَت َمَع َخْصِمَك اإلى حاكٍم، 
58

فَاأْعِط َمكَْسباً فَتَتََخلََّص ِمْنُه َواأنَْت ما تزاُل 

القاضي  اإلى  يَسوقََك  ِلئَّلا  الطَّريِق،  في 

َوالجابي  اإلى الجابي  يَُسلُِّمَك  َوالقاضي 

َلَك:   َواأقوُل 
59 ْجِن.  السِّ ِبَك في  يُْلقي 

الَفْلَس  تُْعِطَي  َحّتى  ُهناَك  ِمْن  تَْخُرُج  ل� 

ال�أخيَر.«

 13
اأُناٌس  اأتى  الزماِن   َوفي ذِلَك 

الَّذيَن  الَجليلّييَن  َعِن  َلُه  َوقالوا 

َذبائِحِهم.  َمَع  َدَمُهم  بيلاُطُس  َخلََط 

اأنَّ  »اأتَُظّنوَن  َلُهم:  َوقاَل  يَسوُع   فَاأجاَب 
2

هؤل�ِء الَجليلّييَن كانوا ُخطاةً اأكْثََر ِمْن كُلِّ 

الَجليلّييَن َحّتى اأصابَهم هكَذا؟ 3 ل�، اأقوُل 

َلكُم. َولِكْن َجميُعكم اأيضاً اإْن َلْم تَتوبوا، 

الثَّماِنيََة  اأولئَك  4 اأو  تَْهِلكوَن.  فَهكَذا 

َعَشَر الَّذيَن َوقََع َعلَيِهم البُْرُج في شيلوحا 

َوقَتَلَُهم، اأتَُظّنوَن اأنَُّهم كانوا ُخطاةً اأكْثََر ِمْن 

كُلِّ الّناِس الّساِكنيَن في اأوُرَشليَم؟ 5 ل�، 

َحر،’ ويسِيْر.  يسِيْر  ْتقولوْن: ‘َت  القْبلي، 
تْعرفون  ما  والسَّ الاَْرْض  وّچ  ْمناْفقيْن!  56 يا 

اأْشَوْن مُو ْتَفسروُه؟  ماْن هاْذ  ْتَفْسروْن، َهالزَّ
 ْولَيْش مُو مْن نَْفْسكْن مُو تْحكموْن بالَحْق 

57

والَعدْل؟
َعَليْك  المْشتكي  َمع  ْترُوْح  َل   »َوْقْت 

58

لَعْند الحاكْم، وانَْت َبعْد ف الطَّريِْق َسي 
يَوّديْك  لا  ْبشاْن  تْخَلْص منّو،  جْهدْك َت 
للّجابي  يَسلّمْك  والقاضي  القاضي  لَعْند 
 والَحّق اَقوْل 

والّجابي يكّبك ف الَحْبْس. 59
اآِخْر  تْعطي  مُو  َل  مَنونَْك  تْطَلْع  مُو  لْك: 

قْرْش.«

التَّوبِة ضروريِّة

َع 13  قالولو  نِاْس  َجوا  الَوْقْت   فاك 
َخَلْط  بيلاُطْس  َل  َهوْك  ليْليِّة  الجَّ
 ْوَرْد َعَليْن َيسُوع ْوقالْلْن: 

َدّمْن َمْع َذبايحْن. 2
ليْليِّة زيِْد خاْطييْن كانوا  »تْفتْكروْن َهوك الجَّ
َل كذاِ  مْن  ليْل،  الجَّ نِاس  مْن  َغيرْن  مْن 
كلّْتكْن  زاِ  اأنْتْن  اَأقولْكْن:  3 لا.  ِفيْن؟  صاْر 
 والّا َهوك 

َل ما تْبتْن، كذاِ َت تْتَتوَبلوْن. 4
الّثمْنَطعْش َل َوَقْع َعَلين البْرْج ف شيلوحا 
مْن  زيِد خاْطييْن كانوا  تْفتْكروْن  ْوَقَتلْن، 
َغيرْن مْن نِاس القِاْعديْن ف القْدْس؟ 5 لا. 
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اأقوُل َلكُم. َولِكْن اإْن َلْم تَتوبوا فََجميُعكُم 

ِمْثلَُهم تَْهِلكوَن.

نْساٍن   َوقاَل َلُهم هذا الَمثََل: »كانَْت ل�إ
6

يَْطلُُب  َواأتى  كَْرِمِه.  َمْغروَسٌة في  تينٌَة 

 َوقاَل ِللَفّلاِح: ‘هَي 
فيها ِثماراً فَلَْم يِجْد. 7

ذي ثَلاُث ِسنيَن اآتي طاِلباً ِثماراً في هِذِه 

ُل  تَُعطِّ ِلماذا  ِاْقطْعها!  اأِجُد.  َول�  الّتينِة 

 قاَل َلُه الَفّلاُح: ‘َسيِّدي، 
ال�أْرَض اأيضاً؟’ 8

اأْحُرَث  َحّتى  اأيضاً،  نََة  السَّ هِذِه  اتُْركْها 

ِثماراً،  َصنََعْت   فَاإْن 
9 َدها.  َواأَُسمِّ َحوَلها 

الُمْقِبِل  العاِم  َواإلّ� فَفي  ُمراُدَك.  كاَن 

تَْقَطُعها.’ «

َسْبٍت،  يَُعلُِّم في  يَسوُع   َوحيَن كاَن 
10

اْمَراأةٌ  ُهناَك   كاَن 
11 الَمجاِمِع،  اأَحِد  في 

َسنًَة.  َعْشرةَ  ثَمانَي  َمَرٍض  َلها روُح 

اأْن  قاِدرةً  تَكُْن  َوَلْم  َوُمْحَدوِدبًة كانَْت 

َوَدعاها  يَسوُع   َوراآها 
12 البَتََّة.  تَْستَقيَم 

ِمْن  َمْحلوَلٌة  اأنِْت  اْمَراأةُ،  »يا  لها:  َوقاَل 

 َوَوَضَع يََدهُ َعلَيها، َوِللَوْقِت 
َمَرِضِك.« 13

 فَاأجاَب َرئيُس 
اْستَقاَمْت َوَسبَّحِت اللَه. 14

يَسوَع َشفى  ِل�أنَّ  ُمْغتاٌظ  َوُهَو  الَمْجَمِع 

ِهَي  »ِستٌَّة  ِللُجموِع:  َوقاَل  ْبِت،  السَّ في 

يُْعَمَل. فيها  اأْن  يَْنبَغي  الَّتي فيها  ال�أيّاُم 

ْبِت.«  السَّ يَوِم  ل� في  َواْشَفوا،  تَعاَلوا 

َت  َكماهن  تْبتْن، كلّْتكْن  ما  َل  اَأقولْكْن: 
تْتَتوَبلوْن.«

َمَثل سَجرة التّين َل ما منّا َثَمْر

تيْن كاْن في  »سَجرْة  َهالَمَثْل:   ْوقاْل 
6

لَواِحْد َمْنصوبِة َف َغْرزو. جاها يريْد َثَمر ْوما 
ْسنيْن  َثّث  للبْقَچچي: ‘هاي   ْوقاْل 

ارى. 7
اآجي اَأريْد َثَمْر ف التّينايِة ْومُو ارى. اْقَطعا، 
لَيش ْتضِيْع اَأْرْض َعَليا؟’ 8 البْقَچچي قالْلو: 
اَأفَلح  لََمْن  ِنة زاِ، دي  َهالسَّ ‘َسّيدي، َخلّيا 
 ْوَل َسَوت َثَمْر، َسَوْت. والّا 

َحولا َواَزبّلا. 9
واِ َسِنة الّجِايِة اْقَطعا.’ «

َيسُوْع يْشفي َمَرة َحدبا َيوْم َسْبْت

َيوْم  يَعلّم َف  َيسُوع  َل كاْن   ْوَوْقْت 
10

َسْبْت ف َمْجَمْع م المجِامْع، 11 انَْوَجدت 
َهونَْك َمَرة كاْن ِفيا رُوْح َمَرْض من ْثمْنَطْعْش 
َسِنة. كانْت َحْدبا مُو ْتتِيق ْتسِاوي رُوحا. 
»يا  ْوقالْلا:  لَعْندو  َيسُوْع وساحا  12 اَأراها 

 وَحّط ايَديو 
َمَرة، ْمعافايِة مْن َمَرْضِك.« 13

ْتَسّبْح  ْوَبَدت  ْتسِاَوت،  ْوَف ساعتا  َعَليا، 
 َرْد َريّس الَمْجَمع، ْوهّواِ َمْحمُوْق 

َلالله. 14
َسْبْت،  َيسُوْع َف  َشفى  َل  َعلى  غْضباْن 
ِفيْن  نِا َل  اِيْم  المْلَتّميْن: »سّة  لنِاس  ْوقاْل 
واجْب واِ الّشغْل، ِفين َتعوا انَْشَفو، مُو َف 
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 فَاأجاَب يَسوُع َوقاَل َلُه: »يا ُمراِئي، األ� 
15

يَُحلُّ كُلُّ واِحٍد ِمْنكُم ثَوَرهُ اأو ِحماَرهُ ِمَن 

الَّتي   َوهِذِه 
16 َويَْسقيِه؟  َويَْذَهُب  الِمْذَوِد 

ثَمانَي  اإبْليُس  َوَربََطها  اإبْراهيَم  ِبْنُت  ِهَي 

َعْشرةَ َسنًَة، اأما كاَن يَْنبَغي اأْن تَُحلَّ ِمْن 

 َوحيَن 
17 ْبِت؟«  السَّ يَوِم  باِط في  الرِّ هذا 

القائميَن  كُلُّ  َخِزَي  الكَِلماِت،  هِذِه  قاَل 

ْعِب كاَن يَْفَرُح بَجميِع  هُ، َوَجميُع الشَّ ِضدَّ

ال�أعاجيِب الَّتي كانَْت تَصيُر َعلى يَِدِه.

يُْشِبُه  يَقوُل: »ماذا  يَسوُع   َوكاَن 
18

َحبََّة  19 يُْشِبُه  اأَُشبُِّهُه؟  وِبَم  اللِه  َملَكوُت 

بُْستاِنِه  َواأْلقاها في  َرُجٌل  اأَخَذها  َخْرَدٍل 

َوُطيوُر  كَبيَرةً  َشَجَرةً  َونََمْت َوصاَرْت 

َشْت في اأْغصاِنها.« ماِء َعشَّ السَّ

 َوقاَل يَسوُع اأيضاً: »ِبَم اأَُشبُِّه َملَكوَت 
20

ْتها  اللِه؟ 21 يُْشِبُه َخميَرةً اأَخَذتْها اْمَراأةٌ َوَدسَّ

اْختََمَر  َحّتى  اأْمداٍد  ثَلاثَِة  في َطحيٍن ذي 

كُلُُّه.«

ْبْت.« 15 َيسُوْع َرْد َعَليو ْوقالْلو: »يا  َيوم السَّ
ْبْت  ْمنافْق! لَيْش كْل واِحْد مْنكْن َيوم السَّ
الَمْعَلْف  م  ْحمارو  يا  َثورو  ْرباْط  يحّل  مُو 
اْبراهيم،  بْنت  لَّيِا   ْوهاي 

16 يْسِقيو؟  ويرُوْح 
ْوَرَبطا اإْبليس ْثمْنَطْعْش َسِنة، ما كاْن لازْم 
 ْولََمْن 

تْنَحل مْن َهالّْرباْط َف َيوْم َسْبْت؟« 17
يْنبْهتوْن  َهالَكلاْم هاْذ، كاْن  يقوْل  كان 
يقوموْن ف  َل كان  َهوْذ  ْويْنكْسفوْن كْل 
ْبكّل  يْفَرحون  ْعْب كاْن  الشَّ ْوكّل  وّچو. 
الَعجايب الَعظيِمة َل كان ْتسِير َعلى ايدو.

َمَثل َحّباية الَخْرَدْل

 ْوقاْل َيسُوْع: »اَأيْش يْشَبْه َمَلكوت اَلله، 
18

َخْرَدْل،  َحّبايْة  19 يْشَبْه  اَأَشّبهو؟  اَأيْش  ْوَف 
هاْك َل اَخْذ َكّبا َزلَِمة ف بْستانو، ْوگْبرت 
ما  السَّ ْگبيِرة، وْطيُور  ْوصارْت سَجَرة 

َعْشَعشْت ف شيقانا.«

َمَثل الَخميِرة

اَأَشّبْه  اَأيْش  »َف  َيسُوْع:  قاْل   ْورجْع 
20

َمَلكوت اَلله؟ 21 يْشَبْه لاْك َخميِرة َل اَخْذْت 
َطَمْرتا َمَرة َف َمْخَضب الَعجين َل يرُوْحلو 
َثّث اْكياْل َدقِيق، دي لََمن اْخَتَمر الَعجيْن 

كلّو.«
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َوُهَو  َوالُمُدِن  الُقرى  يَسيُر في   َوكاَن 
22

اأَحُد  َلُه   َوَساأ
23 اأوُرَشليَم.  اإلى  ذاِهباً  يَُعلُِّم 

الَّذيَن  قَليليَن  اإذا كانوا  َعّما  الّناِس 

َلُهم يَسوُع: »عاِركوا   فَقاَل 
يَْخلُصوَن. 24

اأقوُل  ِل�أنّي  يِِّق،  الضَّ الباِب  ِمَن  ِلتَْدُخلوا 

يَْدُخلوا  اأْن  َسيَْطلُبوَن  كَثيريَن  اإنَّ  َلكُم: 

 ِمْن بَْعِد اأْن يَقوَم َسيُِّد 
َوَلْن يَْستَطيعوا. 25

قائميَن  َوتَكونوَن  الباَب  َويُغِلَق  البَيِت 

تَقولوَن:  َوتَْبَداأوَن  الباَب  تَْقَرعوَن  خاِرجاً 

فَيَجيُب  َلنا.’  اْفتَْح   ، يا َربُّ  ، ‘يا َربُّ

اأيَن  ِمْن  اأْعِرفُكُم  ل�  َلكُم:  ‘اأقوُل  َويَقوُل: 

 َوتَْبَداأوَن تَقولوَن: ‘اأماَمَك اأكَْلنا 
اأنْتُم.’ 26

 َوَسيَقوُل 
َوَشِربْنا َوفي اأْسواِقنا َعلَّْمَت.’ 27

َلكُم: ‘ل� اأْعِرفُكُم ِمْن اأيَن اأنْتُم. اْفتَِرقوا 

َسيَكوُن   ُهناَك 
28 ثِْم.’  ال�إ فاِعلي  يا  َعّني 

تروَن  ال�أْسناِن، حيَن  َوَصريُف  البُكاُء 

اإبْراهيَم َواإْسحَق َويَْعقوَب َوكُلَّ ال�أنِْبياِء في 

َملَكوِت اللِه َواأنْتُم ُمْخَرجوَن اإلى خاِرٍج. 

الَمْغِرِب  َوِمَن  الَمْشِرِق  ِمَن  توَن   َوَسيَاأْ
29

ماِل َويَتَِّكئوَن في  َوِمَن الَجنوِب َوِمَن الشِّ

 وُهَوذا اآِخروَن َسيَكونوَن 
َملَكوِت اللِه. 30

لوَن َسيَكونوَن اآِخريَن.« ليَن، َواأوَّ اأوَّ

يّق باب الذَّ

والّْبلاد،  الّْضياْع   ْوكاْن يْمشي ف 
22

 ْوَساَألو 
23 للقْدْس.  َطريِقو  يَعلّْم َف  ْوهّواِ 

واِحْد َعلى َل يْخَلصون: ْقَليْل نِا والّا لا. 
تْدخلوْن  »حِاربوا َت  قالْلْن:   ْوَيسُوْع 

24

يّْق، مْن َل اقولْكن: ْكثيْر َت  مْن باب الذَّ
 مْن ساَعة 

يتِيقوْن، 25 ْومُو  يريدوْن يْدخلون 
الباْب،  ْويْقفل  الَبيت  يقوْم صاحب  َل 
الباب  َع  وْتدقّوْن  َبّرا  قايميْن  وْتكونوْن 
اْفَتح  َرّب،  يا  َرْب،  ‘يا  ْتقولوْن:  ْوتْبَدون 
لْنا.’ ْوهّواِ يرْد ويقوْل: ‘اَأقولْكْن مُو اْعرْفكْن 
 ْوتْبَدون ْتقولوْن: ‘قّدامْك 

من اَيْن انْتْن.’ 26
 ْوَت 

اَأَكْلنا ْوشرْبنا، ْوف سُوقاْتنا َعلَّْمْت.’ 27
يقولْكْن: ‘مُو اْعرْفكْن. من اَين اأنْتْن. َبْعدوا 
 َهونَْك َت يكون 

ْر.’ 28 منّي يا خّداِمين الشَّ
البكا ْوَسّك الاْضراْس، لََمْن تَرون اْبراهيْم 
واْسحاق ْوَيْعقوب ْوكّل الاَنِْبيا َف َمَلكوت 
يَجوْن   ْوَت 

29 َبّرا.  َل  تْتطِالَعوْن  وانْتْن  اَلله 
ْوم  الّشمال  ْوم  الَغرب  ْوم  رق  الشَّ م  نِاْس 
 وْكوا 

الّجنوب، ْويْنَتَكوْن َف َمَلكوت اَلله. 30
اِْخراِنِيِّة يسِيروْن قْدمِانِيِّة، ْوفي قْدمِانِيِّة  في 

يسِيرون اِخراِنِيِّة.«
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ِمَن  اأُناٌس  َدنا  ال�أيّاِم  ِتْلَك   في 
31

َواْذَهْب  »اْخُرْج  َلُه:  َوقالوا  الَفّريسّييَن 

ِمْن ُهنا، ِل�أنَّ هيروُدَس يُريُد اأْن يَْقتُلََك.« 

ِلهذا  َوقولوا  »اْذَهبوا  يَسوُع:  َلُهم   قاَل 
32

َواأْصنَُع  اأُْخِرُج َشياطيَن  اأنَذا  الثَّْعلَِب: ‘ها 

ِشفاءاٍت اليَوَم َوَغداً، َوفي اليَوِم الثّاِلِث 

 َولِكْن يَْنبَغي لي اأْن اأزوَر 
ٌل اأنا.’ 33 ُمكَمَّ

اليَوَم َوَغداً َوفي اليَوِم التالي اأْذَهُب، ِل�أنَُّه 

اأوُرَشليَم!  نَِبيٌّ خاِرَج  يَْهِلَك  اأْن  يُْمِكُن  ل� 

ال�أنِْبياِء  قاِتلَة  يا  اأوُرَشليُم،  34 اأوُرَشليُم، 

اأَرْدُت  ٍة  َمرَّ كَْم  اإَليها.  الُمرَسليَن  َوراِجَمَة 

تَْجَمُع  الَّتي  جاَجِة  بَنيِك كالدَّ اأْجَمَع  اأْن 

 ُهَوذا 
ِفراَخها تَْحَت َجناَحيها َوَلْم تُريدوا؟ 35

بَيتُكم يُتَرُك َلكُم َخراباً، ِل�أنّي اأقوُل َلكُم: 

آتي  َلْن تَروني َحّتى تَقولوا: ‘ُمباَرٌك ُهَو ال�

» ’. بِّ ِباْسِم الرَّ

 14
 َوَحَدَث حيَن َدَخَل بَيَت اأَحِد ُرَؤساِء 

َوُهم  ُخْبزاً،  كَُل  ِليَاأْ الَفّريسّييَن 

ِبال�ْسِتْسقاِء  ُمصاباً  َرُجلاً  2 اأنَّ  يُراِقبونَُه، 

َوقاَل   فَاأجاَب يَسوُع 
اأماَمُه. 3 كاَن 

فاُء في  الشِّ َوالَفّريسّييَن: »اأيَِحلُّ  للكَتَبَِة 

فَاأْمَسكَُه  فََسكَتوا.  ُهم  4 اأّما  بِت؟«  السِّ

ِمْنكُم  َلُهم: »َمْن   َوقاَل 
َوَصَرفَُه. 5 َوَشفاهُ 

َيسُوع ْوهيرُودْس

 ْوفاك الَيوْم نَْفسو، نِاْس م الَفّريسيِّة َقرَّبوا 
31

يقولولو: »اْطَلْع رُوْح مَنوْن: هيرُودس يريْد 
قولوا  »رُوحوا  قالْلْن:  32 َيسُوْع  يْقتلْك.« 
َشياطيْن  اَأطِالْع  اَنا  ‘هاي  هاْذ:  لََهالثَّعَلْب 
َيوم  ْوثالْث  ْوَغداِ،  الَيوم  َمراضِى  َواْشفي 
اَأزور  ْوَغداِ  الَيوم  َعَلي  33 َبْس  اَنا.’  ل  ْمَكمَّ
اَأرُوْح، مْن َل مُو مْمكْن يْتَتوَبْل  ْوَبعْد َغداِ 
نَبي َبّرات القْدْس! 34 يا قْدْس، يا قْدْس، يا 
قاْتلة الاَنِْبيا ْوراجمة الّرسْل َل َبَعثولا، َكْم 
ْتلْم  َل  َكما جِاِجة  اولاْدِك  اَألّم  رْدُت  َكرَّة 
 هاي 

35 َرْدتْن؟  ْوما  ْجناحا،  َتْحت  زيغانا 
َل  مْن  َخرابِة،  لْكْن خْربِة  يْنعاف  َبيْتكْن 
اقولْكْن: مُو تَروني دي لََمن ْتقولون: ‘ْمباَرك 

الّجِايِي باْسم الرَّْب.’ «

مْن 14  واِحْد  َبيْت  َل  َدَخْل   ْولََمْن 
ُرَوسا الَفّريسيِّة َت ياكل ْغَبيز، ْوهنِّا 
َمعو  َزلَِمة  قّدامو  يْطَلْع   والّا 

2 يراْقبوُه،  كان 
 قاْم َيسُوْع 

َمَرض يقولولو َمَرض الاْستْسقا. 3
َساَأل ْمَعْلمين النّاموْس والَفّريسيِّة: »َحلاْل 
ْبْت؟« 4 َبْس هنِّا َبَقوا  واِحْد يْشفي َيوم السَّ
 ْوقالْلْن: 

سِاْكتيْن. َواَخذو ْوَشفاُه ْوَصَرفو. 5
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يََقُع ابْنُُه اأو ثَوُرهُ في ِبْئٍر في يَوِم َسْبٍت َول� 

يُْصِعُدهُ حال�ً؟«

 َوَلْم يَْستَطيعوا اأْن يُعطوهُ َجواباً َعلى 
6

هذا.

الَمْدُعّويَن  هؤل�ِء  قاِصداً  َمثَلاً   َوقاَل 
7

َل  اأوَّ يَْختاروَن  يَراُهم  ِل�أنَُّه كاَن  ُهناَك، 

اإلى  اأَحٍد  ِمْن  ُدعيَت   »َمتى 
8 الُمتَّكاآِت: 

ِل  اأوَّ َوتَتَِّكْئ في  تَْذَهْب  ُعْرٍس، فَلا 

اأَجلُّ  اأَحٌد  ا  َمْدُعوًّ فَُربَّما كاَن  الُمتَّكاأ، 

َواإيّاهُ  اإيّاَك  الَّذي  ذِلَك   فَيَاأْتي 
9 ِمْنَك. 

ِلهذا.’  الَمكاَن  ‘اأْعِط  َلَك:  َويَقوُل  َدعا، 

ُخُذ الَمكاَن ال�أخيَر.  فَتَْخزى َواأنَْت تَقوُم َوتَاأْ

َواتَِّكْئ في  10 لِكْن َمتى ُدعيَت، فَاْذَهْب 

الَّذي  َلَك  يَقوَل  ِلكَي  ال�أخيِر،  الَمكاِن 

َدعاَك َمتى اأتى: ‘يا صديقي، اْعُل اإلى 

ال�أْعلى َواتَِّكْئ.’ حينَئٍذ يَكوُن َلَك َمْجٌد 

كُلَّ  11 ِل�أنَّ  َمَعَك.  الُمتَِّكئيَن  َجميِع  اأماَم 

يََضُع  َمْن  َوكُلَّ  يوَضُع،  نَْفَسُه  يَْرفَُع  َمْن 

نَْفَسُه يُْرفَُع.«

الَّذي َدعاهُ:  ِلذِلَك  اأيضاً   َوقاَل 
12

تَْدُع  ل�  اأو َعشاًء،  َغداًء  تَْصنَُع  »حينَما 
َول�  اأنِْسباَءَك  اأو  اإْخَوتََك  َول�  اأْصدقاَءَك 

جيرانََك ال�أْغِنياَء، ِلكيلا يْدعوَك ُهم اأيضاً 

 َولِكْن حيَن 
13 الَجزاُء.  َلَك هذا  فَيَكوَن 

تَْصنَُع ِضيافًَة، فَاْدُع الُفَقراَء، الُمْقَعديَن، 

»َمْن واِ مْنكْن َل َوَقع اْبنو يا َثورو ف جْب 
َيوْم َسْبت ْومُو راساً يَدلّي يطِالعو؟«

 ْوما تاقوا يْعَطوُه َجواْب َعلى هاي.
6

التَّواضع

اَأراهن  لََمْن  المْدِعّييْن  لَوك  َمَثْل   ْوقال 
7

 »اَأيَمْت 
وْن َمواضْع ف الّسدْر، قالْلْن: 8 يَنقَّ

ْترُوْح  لا  َل عْرْس،  ْد  اَحَّ انَْدَعيْت من  َل 
تْنتكي ف الّسدْر، َبْلكي يكوْن كْنَدعا َت 
يْقَعْد َهونَك انْساْن َمقامو اَأْعلى مْن َمقامْك. 
 ْويجي هاْك َل لك ْولُه َدعا، ويقوْل لك: 

9

‘اْعطي مُوَضْع لاْذ’ ْوتْنكسْف وانَْت ْتقوم 
خْر. 10 َبلِى َل انَْدَعيْت،  آِ ْوتاخْذ مُوَضْع ف الا
مْن يجي  ْبشاْن  خر،  آِ الا انْتكي ف  رُوح 
هاْك َل َدعاك، يقوْل لْك: ‘َسديقي اْطَلْع 
َقْدر  لك  ويسِيْر  وانْتكي.’  للّسدْر  فُوق  َل 
 مْن َل 

ْوقيِمة قّداْم كّل المْنتْكييْن َمعْك. 11
كْل واِحد يَعلّي رُوحو يْنخى، ْوكْل واِحد 

يَنّخي رُوحو يْعلا.«

 ْوقاْل زاِ لاْك َل َدعاُه: »َوْقْت َل ْتَسي 
12

َغدا يا َعشا، لا ْترُوْح تْدعي سْدقانك ْولا 
اخوتك ْولا َقرايبينك ْولا جرانينك الّزنِاگين، 
يَوفَّوْك  ْوكذاِ  يْدَعوك،  زاِ  لا هنِّا  ْبشاْن 
َحّقْك. 13 َبلِى َوْقْت َل ْتَسي َدْعِوة، اْدعي 
والَعمايِة،  والعْرجيْن  والّْمَكرَسحيْن  الَفقاراِ 
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 َوطوبى َلَك، اإْذ َليَس 
الُعْرَج، الُعْمَي. 14

ِقياَمِة  تُكافَاأ في  ِل�أنََّك  ِليُكاِفئوَك،  َلُهم 

ال�أبْراِر.«

اأولئَك   َوحيَن َسِمَع واِحٌد ِمْن 
15

الُمتَّكئيَن هِذِه الكَِلماِت، قاَل َلُه: »طوبى 

اللِه.«  َملَكوِت  في  ُخْبزاً  كُُل  َسيَاأْ ِلَمْن 

»َرُجٌل َصنََع َعشاًء  يَسوُع:  َلُه   قاَل 
16

 َواأْرَسَل َعْبَدهُ في 
َعظيماً َوَدعا كَثيريَن. 17

َموِعِد الَعشاِء ِليَقوَل ِللَمْدُعّويَن: ‘ها اإنَّ 

 َوبََداأوا 
تَعاَلوا.’ 18 َلكُم.  ُمَهيَّاأٌ  كُلَّ َشيٍء 

ُل:  ال�أوَّ َلُه  قاَل  يَْعتَِذروَن.  َمعاً  َجميُعُهم 

اأْخُرَج  اأْن  ُمْضَطرٌّ  َواأنا  َحْقلاً  ‘اْشْتَريُت 

 قاَل 
19 تَْعِذَرني.’  اأْن  ِمْنَك  اأْطلُُب  َواأراهُ. 

اْشتََريُت  ثيراٍن  اأْزواِج  ‘َخْمَسَة  آَخُر:  ال�

اأْن  ِمْنَك  اأْطلُُب  ِل�أْفَحَصها.  ذاِهٌب  َواأنا 

تَْعِذَرني.’

ْجُت اْمَراأةً، َوِلهذا  آَخُر: ‘تََزوَّ  »َوقاَل ال�
20

 َواأتى ذِلَك الَعْبُد 
ل� اأْستَطيُع اأْن اآِتَي.’ 21

َسيُِّد  َغِضَب  ِبهذا. حينَئٍذ  َسيَِّدهُ  َواأْخبََر 

اإلى  ‘اْخُرْج عاِجلاً  ِلَعْبِدِه:  َوقاَل  البَيِت، 

ُهنا  اإلى  َواأْدِخْل  الَمدينَِة  َواأِزقَِّة  اأْسواِق 

َوالُعْمَي.’  َوالُعْرَج  َوالُمْقَعديَن  الُفَقراَء 

 َوقاَل الَعْبُد: ‘َسيِّدي، صاَر كَما اأَمْرَت، 
22

يُِّد  السَّ  فَقاَل 
23 َموِضٌع.’  َة  ثَمَّ زاَل  َوما 

 ْوَهنّيتْك َعلى َل ما لْن َت يكاَفوْك، مْن 
14

َل ْمكافاتْك ف ْقيِامة الباّريْن َت ْتكوْن.«

ْعِوة َمَثل الدَّ

المْنتْكييْن  َهوك  مْن  واِحْد  15 لََمْن سمْع 

َهالَكلاْم، قالْلو: »َهنّيتو هاْك َل َت يْعَلْقلو 
16 َيسُوْع  اَلله.«  َمَلكوت  ْغَبيْز َف  ياكل 
قالْلو: »واِحْد َزلَِمة َسوى َعشا ْگبيِرة، ْوَدعا 
 ْوَبَعْث َعْبدو َوْقْت الَعشا َت يقوْل 

ْكثيْر. 17
ْر  للمْدعّييْن: ‘هاي كْل شي حاضر ْمَحضَّ
 ْوَبَدوا كلّْن واِحْد َبعْد واِحْد 

لكْن، َتَعوا.’ 18
ل قالْلو: ‘اْشَتَريُت َمْزَرَعة  جون. الاَوَّ يْتَحجَّ
ْوَمْجبور اَنا َت اْطَلْع اَأراها. اَأْرجوك اْعفيني 
اْزواْج  ‘َخْمس  قاْل:  19 اللاْخ  اَنا.’  َمْعذُور 
اْفَحصْن.  َت  اَنا  ْورايح  اْشَتَريُت،  َبَقْر ك 

اَأْرجوك اْعفيني َمْعذُور اَنا.’

ْومْن  َمَرة،  ‘اأَخْذُت  قاْل:   »والْلاْخ 
20

الَعْبد   ْوجا هاك 
21 اآجي.’  اتِيْق  مُو  هاي 

الَوْقْت غضْب  َهوْذ. هاك  لََسّيدو  ْوقاْل 
َخفيْف  ‘اْطَلْع  لََعْبدو:  ْوقاْل  الَبيت،  َسّيد 
للّسُوقات ْوَمزارع الَبَلد، ْوَدّخْل لَون الَفقاراِ 
 ْوقال 

والّْمَكْرَسحيْن والعْرجيْن والَعمايِة.’ 22
الَعْبْد: ‘َسّيدي، صاْر َكما َل اَأَمْرت، ْوَبعْد 
 قام الّسّيْد قاْل للَعْبد: ‘اْطَلْع 

في مُوَضْع.’ 23
للطّْرق ْولََبين الّْسياجات، ْسياجات الّْغروْز، 
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اأْن  َواأْلِزْمُهم  ُرِق  الطُّ اإلى  ‘اْخُرْج  ِلَعْبِدِه: 

 فَاإنّي اأقوُل َلكُم: 
يَْدُخلوا ِليَْمتَِلَئ بَيتي. 24

اإنَّ واِحداً ِمْن اأولئَك الَّذيَن كانوا َمْدُعّويَن 

َلْن يَذوقوا ِمْن َعشائي.’ «

ذاِهبًَة   َوحيَن كانَْت ُجموٌع كَثيَرةٌ 
25

اإَليَّ  ياأِت   »َمْن 
َلُهم: 26 َوقاَل  اْلتََفَت  َمَعُه 

َواأَخواِتِه  َواإْخوتَُه  ُه  َواأُمَّ اأباهُ  يُْبِغُض  َول� 

ل�  فَاإنَُّه  اأيضاً،  َونَْفَسُه  َواأبْناَءهُ  واْمَراأتَُه 

 َوَمْن 
27 ِتْلميذاً.  يَكوَن لي  اأْن  يَْستَطيُع 

ل�  فَاإنَُّه  َورائي،  َويَاأْتي  َصليبَُه  يَْحِمُل  ل� 

28 ِل�أنَُّه  ِتْلميذاً.  يَكوَن لي  اأْن  يَْستَطيُع 

َمْن ِمْنكُم يُريُد اأْن يْبني بُْرجاً َول� يَْجِلُس 

ل�ً َويَْحِسُب نََفقاِتِه ِليَرى اإْن كاَن َلُه اأْن  اأوَّ

يُكِْملَُه. 29 ِلئَّلا يَْستَْهِزَئ ِبِه كُلُّ الّناِظريَن 

حيَن يََضُع ال�أساَس َول� يَْستَطيُع اأْن يُكِمَل 

ُجُل بََداأ يْبني َوَلْم   َويَقولوَن: ‘هذا الرَّ
30 .

يَْذَهُب  َمِلٍك   َواأيُّ 
31 يُكِمَل.’  اأْن  يَْستَِطْع 

َول�  نَظيِرِه،  َمِلٍك  ِلُمقاتَلِة  الَحْرِب  اإلى 

ل�ً اإْن كاَن يَْستَطيُع ِبَعْشرِة اآل�ٍف  يَُفكُِّر اأوَّ

آتي َعلَيِه ِبِعْشريَن اأْلفاً؟  اأْن يُجاِبَه ذِلَك ال�

 َواإلّ�، فَما داَم بَعيداً ِمْنُه يُْرِسُل ُسَفراَء 
32

 هكَذا كُلُّ واِحٍد 
ْلِح. 33 ويَْطلُُب ِل�أْجِل الصُّ

ِمْنكُم ل� يَْتُرُك كُلَّ ُمْقتَناهُ ل� يَْستَطيُع اأْن 

يَكوَن لي ِتْلميذاً.

يْنتلي  لََمْن  يْدخلوْن دي  َت  النِّاْس  واْجبر 
 مْن َل اقولْكْن: واِحْد مْن َهوْك َل 

َبيتي. 24
كانوا مْدعّييْن، مُو يذُوْق َعشاتي.’ «

شي َل ينْطلب مْن َهوْك َل 
يْمَشوْن َخْلْف َيسُوْع

َطْلقاْت  ْكثيْر  نِاس  َمعو  يْمَشوْن   ْوكاْن 
25

 »َل يجي لَعْندي 
َطْلقاْت، وانْداْر قالْلْن: 26

ْوَخواتو  ْولاخوتو  ْولاّمو  لاَبوُه  يْكَرْه  ْومُو 
َتْلميْذ مُو  نَْفسو،  ْولاولادو، ْوحتّى  ْولََمَرتو 
 ْوَل مُو يْحمْل َصليبو ْويجي 

يتِيق يسِيْر لي. 27
 مْن واِ 

َخْلفي، َتْلميْذ مُو يتِيق يسِيْر لي. 28
مْنكْن َل يريد يَعّمْر بْرج، ْومُو َقبْل كْل شي 
يْقَعْد يْحسْب اَأْشَقد يَكلّْف، َت يّرى عْندو 
َت يَكّملو؟ 29 ْبشاْن لا َبعْد َل يحّط اَأساس 
ْومُو يتِيق يَكّمْل، كْل َل يَروْن يْتَمهَزوْن ِفيو، 
لَِمة َبدا يَعّمْر، َبْس ما تاق   ويقولوْن: ‘َهالزَّ

30

 َواينا َملك يقوْم َت يحِارْب َملْك 
يَكّمْل.’ 31

َغيرو، ْومُو َقبْل كْل شي يْفتكْر َت يّرى يتِيق 
ْبَعشْرة اَلاف يقوْم ف وْچ هاك الّجِايِي َعَليو 
 والّا واِ مادام ْبعيْد واِ منّو 

ْبعشريْن اَألْْف؟ 32
 كذاِ 

َبعْد، يْبَعْثلو َمْبعوثين ْويْطلْب َسلاْم. 33
كْل واِحْد مْنكْن َل مُو يعيْف كْل مْلكو، 

مُو يتِيق يسِيْر لي َتْلميْذ.
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فََسَد  اإْن  َولِكْن  الِمْلُح.  ُهَو   »َجيٌِّد 
34

ِل�أْرِض  35 ل�  يَُملَُّح.  فَِبماذا  اأيضاً،  الِمْلُح 

َول� ِلَسماٍد يَْصلُُح. خاِرجاً يُْلقوَن ِبِه. َمْن 

َلُه اأُُذناِن ِليَْسَمَع فَْليَْسَمْع.«

 15
اإَليِه الَعّشاروَن  يَْدنو   َوكاَن 

 َوكاَن 
ِليَْسَمعوهُ. 2 َوالُخطاةُ 

قائليَن:  روَن  يَتََذمَّ َوالَفّريسّيوَن  الكَتَبَة 

 فَقاَل 
كُُل َمَعُهم.« 3 يَْقبَُل ويَاأْ »هذا ُخطاةً 

 »اأيُّ َرُجٍل ِمْنكُم 
َلُهم يَسوُع هذا الَمثََل: 4

َلُه ِمئُة َخروٍف َوضاَع واِحٌد ِمْنها ل� يَْتُرُك 

َويَْذَهُب  يَِّة  البَرِّ َوالتِّْسعيَن في  التِّْسَعَة 

 َواإذا 
طاِلباً ذِلَك الَّذي ضاَع َحّتى يَِجَدهُ؟ 5

 َويَاأْتي 
َوَجَدهُ يَْفَرُح َويَْحِملُُه َعلى كَِتَفيِه، 6

اإلى بَيِتِه، َويَْدعو اأْصِدقاَءهُ َوجيرانَُه َويَقوُل 

َلُهم: ‘اْفَرحوا َمعي ِل�أنّي َوَجْدُت َخروفي 

َلكُم: هكَذا  7 اأقوُل  الَّذي كاَن ضائعاً.’ 

واِحٍد  ِبخاِطٍئ  ماِء  السَّ فََرٌح في  يَكوُن 

يَتوُب اأكْثََر ِمَن الفَرِح ِبالتِّْسَعِة َوالتِّْسعيَن 

ا الَّذيَن ل� يَْحتاجوَن اإلى تَوبٍَة. بارًّ

 »اأْم اأيَُّة اْمَراأٍة َلها َعْشَرةُ َدراِهَم َوتُضيُع 
8

َوتَكِْنُس  تُنيُر ِسراجاً  َول�  ِمْنها  واِحداً 

َمَثل المْلْح

زاِ  المْلْح  َل  َبْس  واِ.  ْكَويّْس   »المْلح 
34

يْتَملَّْح؟ 35 لا  اَأيْش َت  راحْت َطْعمتو، َف 
للاَْرض ْولا للّزبل يْنَفْع، َبّرا يكّبوُه. اَأينا َل 

لُه اَأذاْن تْسَمْع، َخلّي يْسَمْع.«

رايْب كان 15  الضَّ يلّمون  َل   َهوْذ 
لَعْندو َت يْسَمعوُه.  يَقْربوْن 
 وْمَعْلمين النّاموْس والَفّريسيِّة كاْن يْتذاَيقون 

2

ْويْتاَأْفاَأفوْن ويقولوْن »هاْذ للخاْطييْن يْسَتْقبل 
 ْوقالْلْن َيسُوْع َهالَمَثْل هاْذ: 

ْوياكْل َمعْن.« 3
ميِّْة خاروْف  لُه  َل  َزلَِمة  مْنكْن  واِ   »مْن 

4

التّْسَعة  يعيف  مُو  منّْن،  واِحْد  ويضِيْعلو 
َل  َعلاْك  يَدّوْر  ويرُوح  الَبّريِّة  ْوتْسعيْن ف 
يْفَرح  اَأراُه   ْومْن 

5 يراُه؟  لََمن  ضاْع دي 
 ْويجي لََبيتو ْويْدعي 

ْويْشقلو َعلى اْكتافو، 6
َمعي  اْفَرحوا  ويقولْلن:  ْوجرانينو  سْدقانو 
اَأَريُت خاروفي َل كاْن كّضاْع.« 7 اَأقولْكْن: 
ما َف خاطي واِحد  كذاِ َفْرَحة يسِيْر ف السَّ
يتوْب، اأْكَثْر م الَفْرَحة ف التّْسَعة ْوتْسعين 

الباّريْن َل مُو يريْدلْن َتوبِة.

َمَثل قرش الّضايع

ْقروْش  َعْشر  َل عْندا  يِا  َمَرة  اَأينا   »يا 
8

الّْسراج  ْتَضّوي  ْومُو  واِحْد منّن،  ويضِيْعلا 
َقْلبا  مْن كْل  َعَليو  وْتَدّوْر  الَبيْت  وْتقوش 

لوقا 14: 34 – 15: 8   



244

 َواإذا 
البَيَت َوتَْطلبُُه ِباْجِتهاٍد َحّتى تَِجَدهُ؟ 9

َوتَقوُل  تَْدعو َصديقاِتها َوجاراِتها  َوَجَدتُْه 

: ‘اْفَرْحَن َمعي ِل�أنّي َوْجْدُت ِدْرِهمي  َلُهنَّ

َلكُم: هكَذا  10 اأقوُل  الَّذي كاَن ضائعاً.’ 

يَكوُن فََرٌح اأماَم َملائكَِة اللِه ِبخاِطٍئ واِحٍد 

يَتوُب.«

لَرُجٍل  اأيضاً يَسوُع: »كاَن  َلُهم   َوقاَل 
11

‘اأبي،  غيُر:  الصَّ ابْنُُه  َلُه   َوقاَل 
12 ابْناِن. 

َة الَّتي تُصيبُني ِمْن بَيِتَك.’  اأْعِطني الحصَّ

اأيّامٍ  بَْعِد   َوِمْن 
13 ُمْقتَناهُ.  َلُهما  فََقَسَم 

غيُر ذاَك كُلَّ َشيٍء  قَليلٍَة، َجَمَع ابْنُُه الصَّ

َوُهناَك  بَعيٍد  َموِضٍع  اإلى  َوَذَهَب  اأصابَُه 

تَْبذيٍر.  يَعيُش عيشَة  َوُهَو  ُمْقتَناهُ  َر  بذَّ

َحَدَث  َلُه  كُلُّ َشيٍء كاَن  اأنَْفَق   َوحيَن 
14

فَبََداأَ  الَموِضِع،  ذِلَك  جوٌع َعظيٌم في 

اأبْناِء  ِمْن  واِحداً  وتَِبَع   َوَذَهَب 
15 يَْحتاُج. 

َمدينَِة ذِلَك الَموِضِع فَاأْرَسلَُه اإلى الَحْقِل 

 َوكاَن يَْشتَهي اأْن يَْملاأ 
ِليَْرعى َخنازيَر. 16

كُلُُه  تَاأْ الَّذي كانَْت  الُخْرنوِب  ِمَن  بَْطنَُه 

 َوحيَن 
الخنازيُر، َوَلْم يَكُْن اأَحٌد يُْعطيِه. 17

آَن  ال� اأجيٍر  ِمْن  ‘كَْم  قاَل:  نَْفِسِه  اإلى  اأتى 

في بَيِت اأبي يَْفَضُل َعْنُهم الُخْبُز َواأنا ُهنا 

اإلى  َواأْذَهُب  18 اأقوُم  اأْهِلُك.  ِمْن جوعَي 

ماِء  ُت اإلى السَّ اأبي َواأقوُل َلُه: اأبي، اأْخطاأْ

ا بَْعُد اأْن اأُْدعى   َولْسُت ُمْستَِحقًّ
َواأماَمَك. 19

 ْومْن اَأَرتو، تْدعي َسديقاتا 
دي لََمْن تراُه؟ 9

اَأَبّشْركْن  َمعي!  ‘اْفَرحوا  وْتقولْلن:  وجراناتا 
اَأَريُت قْرشي َل كاْن كّضاْع.’ 10 اَأقولْكْن: 
كذاِ َفْرَحة يسِيْر قّداْم َملايكة اَلله َف خاطي 

واِحد يتوْب.«

َمَثل الابن الطّايش

 ْورجْع َيسُوْع قالْلْن: »كاْن في َزلَِمة لُه 
11

َولََديْن. 12 اْبنو الّْزَغّيْر قالْلو: ‘اَأبوي! اْعطيني 
ْم مالو  حّصْة َل يْطَلْع لي مْن َبيتْك.’ ْوَقسَّ
الّْزَغّيْر  اْبنو  نْهار، هاك  َكّم   ْوَبعْد 

َبيناتْن. 13
ْوراْح  ْوَوّداهن  َطَلْعلو،  َل  لَْمَلْم كْل شي 
مالو كلّو،  َدْهَوْر  ْوَهونَْك  ْبعيِدة.  لَديِرة 
 ْوَوْقْت 

يعيْش عيشْة َفراهيِّة بيْد فارُوطيِّة. 14
الَبَلْد  َل َخلّْص كْل شي َل لُه، صاْر فاك 
 ْوراْح صاْر 

جُوع ْولُوع، ْوَوَقْع ف العاِزة. 15
َشّغيْل لَواِحْد من اَهْل هاك الَبَلد، ْوهاْك َبَعثو 
 ْوكاْن يْشتهي 

لََمْزَرَعة َت يَرّعي خنِازيْر. 16
َل  َخْرنوْب  مناْك  َجوفو  يْتلي  َت  ْر  ْويْتَحسَّ
ْد ما كاْن يْعِطيو.  كاْن ياكلوُه الخنِازيْر، َواحَّ
ْع اَأْشَقْد َشّغيِلة   ْولََمْن جا لَنْفسو، قال: ‘السَّ

17

في َف َبيْت اَأبوي يْفَضل الّْغَبيْز مْن قّدامْن، 
 َت اقوم اَرُوْح 

َوانا َهوْن اَأموْت م الّجُوْع. 18
لَعْند اَبوي، َواقولْلو: اَأبوي، خَطيُت َف َحّق 
 ْوما َبْق اَأْستِاهْل اَأْتَسّمى 

ما ْوَف َحّقْك. 19 السَّ
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َعبيِدَك.’  ِمْن  كَواِحٍد  ِاْجَعْلني  ابْناً.  َلَك 

بَعيٌد  ُهَو  َوفيما  اأبيِه.  اإلى  َواأتى   َوقاَم 
20

بَْعُد، راآهُ اأبوهُ َوتََحنََّن َعلَيِه، وَركََض َوَوقََع 

 َوقاَل َلُه ابْنُُه: ‘اأبي، 
َعلى ُعنُِقِه َوقَبَّلَُه. 21

ماِء َواأماَمَك، َول� اأْستَِحقُّ  ُت اإلى السَّ اأْخطاأْ

 َولِكنَّ اأباهُ قاَل ِلَعِبيَِدِه: 
اأْن اأُْدعى ابْنَك.’ 22

َوَضعوا  َواأْلِبسوهُ  ال�أولى  الُحّلَة  ‘اأْخِرجوا 

الَفطيَم  الِعْجَل   َواْجلُبوا 
يَِدِه 23 خاتَماً في 

َذ. 24 ِل�أنَّ ابْنَي هذا  كَُل َونَتَلَذَّ َواْذبَحوهُ فَنَاأْ

فَُوِجَد.’  كاَن  َوعاَش َوضائعاً  َميتاً  كاَن 

ذوَن. 25 اأّما ابْنُُه الكَبيُر فَفي  َوبََداأوا يَتَلَذَّ

البَيِت  ِمَن  َوَدنا  اأتى  َوحيَن  الَحْقِل كاَن. 

َسِمَع َصوَت َزْمِر كَثيريَن.

َلُه:  َوَساأ الغْلماِن  ِمَن  واِحداً   »فََدعا 
26

َوَذبََح  اأتى  ‘اأخوَك  َلُه:   قاَل 
27 ‘ما هذا؟’ 

اأبوَك الِعْجَل الَفطيَم ِل�أنَُّه َسليماً َوَجَدهُ.’ 

يَْدُخَل.  اأْن  يُريُد  يَكُْن  َوَلْم   فََغِضَب، 
28

 فَقاَل ُهَو ِل�أبيِه: 
َوَخَرَج اأبوهُ يَْطلُُب ِمْنُه. 29

َلَك في  اأْعَمُل  اأنا  ها  نيِن  السِّ ِمَن  ‘كَْم 

، َوَجْدياً  ُعبوِديٍَّة َوما تَجاَوْزُت َلَك اأْمراً قَطُّ

اأْصِدقائي.  َمَع  َذ  ِل�أتَلَذَّ قَطُّ  اأْعَطيتَني  ما 

َمَع  ُمْقتَناَك  َد  بدَّ فَحيَن  ابْنَُك هذا  30 اأّما 

واني َواأتى َذبَْحَت َلُه الِعْجَل الَفطيَم.’  الزَّ

 قاَل َلُه اأبوهُ: ‘ابْني، اأنَْت في كُلِّ َوْقٍت 
31

َمعي اأنَْت، َوكُلُّ َشيٍء لي َلَك ُهَو. 32 اأّما 

َذ َواأْن نَْفَرَح فَكاَن يَْنبَغي َلنا، ِل�أنَّ  اأْن نَتَلَذَّ

َشّغيلتْك.’  مْن  واِحْد  َكما  َسيني  اْبنْك. 
 ْوقاْم جا لَعْند اَأبوُه. ْوهّواِ َبعد ْبعيْد، اَأراُه 

20

اَأبوُه ْوَحْن َقْلبو َعَليو، ْوعدي َوَقْع َعلى َرْقبتو 
‘اَأبوي! خطيُت َف  اْبنو:   ْوقالْلو 

ْوباسو. 21
اَأْستِاهْل  َبق  ْوما  َحّقك،  ْوَف  ما  السَّ َحّق 
لََعبيدو:  قاْل  اَبوُه  22 َبّس  اْبنك.’  اَأْتَسّمى 
‘طِالْعوا اأْكَوْس لْبس ْولَْبسوُه، ْوحطّوا خاتْم 
 وجبوا عْجل 

ف ايدو، ْوَصوْل ف اْجَريو. 23
 مْن 

الَمْفطوْم واْذَبحوُه، َت ناكْل ونَْكّيْف، 24
َل هاذ اْبني كاْن َمّيت ْوعاش، ْوكاْن ضايْع 
اْبنو  25 َبْس هاك  يَكيفوْن.  ْوَبَدوا  َواَريناُه.’ 
الّْگبيْر ف الَمْزَرَعة كاْن. َوْقْت َل جا ْوقرْب 

م الَبيْت، سمْع َصوْت َزْمر ْكثيْر.
 »ْوساْح واِحْد م الغْلمان ْوَساَألو: ‘اَأيْش 

26

 قالْلو: ‘اَأخوْك جا، َوابوْك َذَبْح 
واِ هاْذ؟’ 27

ة ْوعاْفِية.’  عْجل الَمْفطوْم، مْن َل اراُه ْبصحَّ
ْوَطَلْع  يْدخل.  يْرضى  ْوما كاْن   ْوغضب 

28

للو. 29 َبْس هّواِ قاْل لاَبوُه: ‘هاي  اَأبوُه يْتَوسَّ
َهْلَقد ْسنيْن اَأْشتغْل لْك شْغل ْعبوديِّة، َواَبْد 
ما َكَسرُت لْك كْلِمة، ونْهاْر شي َفْرْخ َسخْل 
ما َعَطيْتني، َت اَكّيْف َمْع سْدقاني. 30 َبْس 
لاذ اْبنْك َل َبْرَبْز مالْك َمع الّزانْياْت، َذَبْحْتلو 
عْجل الَمْفطوْم.’ 31 اَأبوُه قالْلو: ‘اْبني، اأنَْت 
دايْم َمعي اأنَْت، ْوكْل شي َل لي لْك واِ. 
32 َبْس كِيْف كاْن لازم نَْكّيف ْونْفَرْح، مْن 
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اأخوَك هذا َميتاً كاَن َوعاَش َوضائعاً كاَن 

فَُوِجَد.’ «

 16
 َوقاَل َمثَلاً ِلتَلاميِذِه: »كاَن ُهناَك 

َرُجٌل َغِنيٌّ َوكاَن َلُه َوكيٌل، َوُوِشَي 

 فََدعاهُ َسيُِّدهُ َوقاَل 
ُد ماَلُه. 2 ِبِه اإَليِه اأنُه يُبدِّ

اأْعِطني  َعْنَك؟  اأْسَمُع  الَّذي  َلُه: ‘ما هذا 

بَْعَد  تَْستَطيُع  ل�  ِل�أنََّك  َوكاَلِتَك،  ِحساَب 

ذِلَك   قاَل 
3 َوكيلاً.’  تَكوَن لي  اأْن  آَن  ال�

الَوكيُل في نَْفِسِه: ‘ماذا اأْفَعُل؟ فََسيِّدي 

ُخُذ ِمّني الَوكاَلَة. اأْن اأْحِفَر، ل� اأْستَطيُع.  يَاأْ

 َعَرْفُت ماذا 
4 اأْستَحي.  اأْستَْعِطَي،  َواأْن 

اأْفَعُل ِليَْستَْقِبلوني في بُيوِتِهم َمتى َخَرْجُت 

 َوَدعا َمْديوني َسيِِّدِه واِحداً 
ِمَن الَوكاَلِة.’ 5

َمديٌن  اأنَْت  ِل: ‘كَْم  ِللاأوَّ َوقاَل  فَواِحداً 

 قاَل َلُه: ‘ِمئُة ِمكْياِل َزيٍت.’ 
ِلَسيِّدي؟’ 6

ِبُسْرَعٍة  َواْجِلْس  ِكتابََك  ‘ُخْذ  َلُه:  قاَل 

ِللاآَخِر:   َوقاَل 
7 ِمكْيال�ً.’  َخْمسيَن  واكتُْب 

َلُه:  ِلَسيِّدي؟’ قاَل  َمديٌن  اأنَْت  ِبَم  ‘َواأنَْت 

‘ِمئُة كُرٍّ ِحْنَطًة.’ قاَل َلُه: ‘تَناَوْل ِكتابََك 

 َوَمَدَح 
8  ’. كُرٍّ ثَمانيَن  َواكْتُْب:  َواْجِلْس 

َصنََع.  ِبِحكَْمٍة  ِل�أنَُّه  ثِْم  ال�إ َوكيَل  يُِّد  السَّ

ْهِر اأْحكَُم ِمْن اأبْناِء الّنوِر  ِل�أنَّ اأبْناَء هذا الدَّ

َلكُم:  اأقوُل  اأيضاً   َواأنا 
9 جيِلِهم هذا.  في 

ثِْم  ال�إ ِمْن ماموِن  اأْصِدقاَء  َلكُم  اْصنَعوا 

ْوضايْع  ْوطاب،  َمّيْت كان  هاْذ  اخوْك  َل 
كاْن وانْاَأرى.’ «

َمَثل الَوكيل الخاين

»كاْن في 16  لََتلاميذو:  َمَثْل   ْوقاْل 
َوكيْل.  لُه  ْوكاْن  َزنْگين،  واِحْد 
‘يَبّذْر  قالولو:  لََسّيدو،  َعَليو  َفَسدوا  نِاْس 
 ْوساحو َسّيدو ْوقالْلو: ‘اَأيْش واِ هاْذ 

مالْك.’ 2
َل اْسَمْع َعَليك؟ اْعطيني ْحساْب وكالتْك، 
ْع لََبعد ْتسِيْر لي  مْن َل ما َبقى ْتتِيْق م السَّ
 هاك الَوكيْل قاْل َف َقْلبو: ‘اَأيْش 

َوكيْل.’ 3
الوكالِة. َت  يطِالَْعني م  َسّيدي  اَأَسي؟ 
 َعَرْفُت 

اْحفْر، مُو اتِيق. ْوگْديِة، اَأْستحي. 4
اَأيْش َت اَسي ْبشاْن َبّس اَْطَلْع م الوكالِة، 
الَمْديونيْن   ْوساح 

5 ْبيوتْن.’  يْسَتْقبلوني ف 
‘اَأْشَقْد  ْل:  للاَوَّ ْوقاْل  لََسّيدو واِحْد واِحد، 
َكيِلْة  ‘ميِّْة   قالْلو: 

6 لََسّيدي؟’  انَْت  َمْديون 
واْقَعْد َخفيف  ْكتِابْك  قالْلو: ‘خذ  َزيْت.’ 
‘وانَْت  للاْخ:   ْوقال 

7 َخْمسيْن.’  اْكتْب: 
‘ميِّْة  قالْلو:  لََسّيدي؟’  انَْت  َمْديون  اَأْشَقْد 
ْكتِابْك،  قالْلو: ‘خذ  َولَْچْك حْنَطة.’ 
َوكيل  َمَدْح  ّيد   والسَّ

8 ْثمِانيْن.’  واْكتب 
هْر  ثْم، مْن َل ْبحْكِمة َسوى. اولاْد َهالدَّ الاإ
 َوانا زاِ 

اَأْحَكْم نِا من اولاد النّور ف جيلْن. 9
ثْم هاذ،  اَأقولْكْن: َسوا لْكْن سْدقان ْبمال الاإ
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هذا، َحّتى اإذا نََفَد يَْقبَلونَكُم في َمظالِِّهم 

ال�أبَديَِّة. 10 ال�أميُن في الَقليِل، في الكَثيِر 

الَقليِل، في  آِثُم في  َوال� ُهَو.  اأميٌن  اأيضاً 

اإْن كُْنتُم في  الكَثيِر اأيضاً اآِثٌم ُهَو. 11 اإذاً 

ثِْم َغيَر اأَُمناَء، فََعلى الَحقِّ َمْن  ماموِن ال�إ

فيما  اأَُمناَء  توَجدوا  َلْم   َواإْن 
12 تَِمنُكُم؟  يَاأْ

َلكُم؟  ُهَو  ما  يُْعطيكُم  فََمْن  َلكُم،  َليَس 

13 ل� يَْستَطيُع َعْبٌد اأْن يَْخِدَم َسيَِّديِن، ِل�أنَُّه 

آَخَر، اأو اأْن  اإّما اأْن يُبِغَض اأَحَدُهم َويُِحبَّ ال�

آَخَر. ل� تَْستَطيعوَن  يُكِرَم اأَحَدُهم َويَْحتَِقَر ال�

اأْن تَْخِدموا اللَه َوماموَن.«

 حيَن َسِمَع الَفّريسّيوَن هِذِه الكَِلماِت 
14

 فَقاَل 
كُلَّها، ِلحبِّهم ِللماِل اْستَْهَزاأوا ِبِه. 15

روَن اأنُْفَسكُم  َلُهم يَسوُع: »اأنْتُم الَّذيَن تُبَرِّ

اأماَم الّناِس. َولِكنَّ اللَه يَْعِرُف قُلوبَكُم، 

ِل�أنَّ الُمْرتَِفَع بَيَن الّناِس َمْمقوٌت ُهَو اأماَم 

يوَحّنا.  َحّتى  َوال�أنِْبياُء  16 الّناموُس  اللِه. 

ُر ِبِه، َوكُلُّ واِحٍد  ِمْن ثَمَّ َملَكوُت اللِه يُبَشَّ

 َولِكْن اأيَسُر ُهَو اأْن تَْعبَُر 
يَْزَحُم ِليَْدُخَل. 17

َعلاَمٌة  تَْعبَُر  اأْن  ِمْن  َوال�أْرُض  ماُء  السَّ

يَُطلُِّق  َمْن   كُلُّ 
18 الّناموِس.  ِمَن  واِحَدةٌ 

ُج  يَتََزوَّ َمْن  َوكُلُّ  يَْزني،  ِباأُْخرى  ُج  َويَتََزوَّ

ِبُمَطلَّقٍة يْزني.

ْبشاْن َوْقْت َل يزوْل يْسَتْقبلوكْن َف ِخَيمن 
الاََبديِّة؟ 10 الاَميْن ف الّْقَليْل، ف الّْكثيْر زاِ 
اَأميْن واِ. والمُو اَأميْن ف الّْقَليْل، ف الّْكثيْر 
ثْم ما  زاِ مُو اَأميْن واِ. 11 َبقى َل َف مال الاإ
ياأّمْنكْن.  َت  مْن  الَحْق  َع  اَأمينيْن،  كْنتْن 
 ْوَل ف شي َل مُو لكْن ما َطَلْعتْن اَأمينيْن، 

12

 ما في 
شي َل لكْن مْن َت يْعطيكْن واِ؟ 13

َعْبد يتِيْق يْخدْم َسّيَدين اْثَنيْن: يا يْكَرْه واِحْد 
ويحّب اللاْخ، يا يعْز واِحْد ويْحتقر اللاْخ. 

مُو ْتتِيقوْن تْخدمون اَلله والماْل.«

الطَّلاق

 والَفّريسيِّة سْمعوا َهالَكلاْم كلّو، ْوكاْن 
14

الماْل.  يحّبون  َل كان  مْن  ِفيو،  يْتَمهَزوْن 
يَورَّوْن  َل  َهوْذ  واِ  »اأنْتْن  قالْلْن:   ْوَيسُوْع 

15

اَلله يْعرْف  َبّس  النِّاْس،  باّريْن قّدام  رُوحْن 
النِّاْس  عْند  عِالي  لَّواِ  َل شي  مْن  َقْلْبكْن، 
نَجاِسة واِ عْند اَلله. 16 النّاموْس والاَنِْبيا دي 
َل يوَحنّا، ْومْن َهون ْوَل َبعْد َف َمَلكوت 
ر، ْوكْل واِحْد يْزَحمو َت يْدخْل.  اَلله يْتَبشَّ
ما والاَْرْض يْعبروْن مْن  السَّ اَأْهَيْن واِ  17 َبْس 

 كْل واِحد 
َعلاِمة وْحِدة م النّاموْس تْعبْر. 18

يَطلّْق َمَرتو ْوياخذ َغيرا يْزني، ْوكْل من ياخذ 
ْمَطلََّقة يْزني.
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 »كاَن ُهناَك َرُجٌل َغِنيٌّ يَْلبَُس البوَص 
19

ُذ كُلَّ يَوٍم َويَتََرفَُّه.  َوال�أُرُجواَن، َوكاَن يَتَلذَّ

 َوكاَن ُهناَك فَقيٌر اْسُمُه اإليعاَزُر. َوكاَن 
20

َمْضروباً  الَغنيِّ  ذِلَك  باِب  ِعْنَد  َمْلقيًّا 

بَْطنَُه  يَْملاأ  اأْن  يَتََشّهى   َوكاَن 
21 ِبُقروٍح. 

ذِلَك  ِمْن مائَدِة  الّساِقِط  الُفتاِت  ِمَن 

اأيضاً كانَْت  الِكلاَب  َولِكنَّ   . الَغِنيِّ

اأْن ماَت   َوكاَن 
22 قُروَحُه.  َوتَْلَحُس  تَاأْتي 

ذِلَك الَفقيُر فَاأَخَذتُْه الَملائكَُة اإلى ِحْضِن 

اإبْراهيَم. َوذِلَك الَغِنيُّ اأيضاً ماَت َوقُِبَر. 

َرفََع  الهاِويَِة،  ُب في  يَتََعذَّ ُهَو   َوفيما 
23

َواإليعاَزُر  اإبْراهيَم  َوَراأى  بَعيٍد  ِمْن  َعينَيِه 

 فَصاَح ِبَصوٍت عاٍل َوقاَل: 
في ِحْضِنِه. 24

‘اأبي اإبْراهيَم تََحنَّْن َعلَيَّ واأرِسْل اإليعاَزَر 

َويَُرطَِّب لي  ِبماٍء  اإْصِبِعِه  َطَرَف  ِليَبُلَّ 

اللَّهيِب.’  ٌب في هذا  ُمَعذَّ ِل�أنّي  ِلساني 

اأنََّك  تََذكَّْر  ابْني،  ‘يا  اإبْراهيُم:  َلُه   قاَل 
25

ِنْلَت َخيراِتَك في َحياِتَك َواإليعاَزُر بَلاياهُ. 

ُب.  ُم ها ُهنا َواأنَْت تَتََعذَّ آَن ها ُهَو يَتَنَعَّ َوال�

 َوَمَع هِذِه كلِّها، فَْجَوةٌ َعظيَمٌة َموضوَعٌة 
26

بَينَنا َوبَينَكُم، َحّتى اإنَّ الَّذيَن يُريدوَن اأْن 

يَْعبُروا ِمْن ُهنا اإَليكُم ل� يَْستَطيعوَن َول� 

 قاَل 
الَّذيَن ِمْن ُهناَك اأْن يَْعبُروا اإلينا.’ 27

َلُه: ‘اإذاً اأْطلُُب ِمْنَك يا اأبي اأْن تُرِسلَُه اإلى 

نْگيْن واليعازر َمَثل الزَّ

 »كاْن في واِحْد َزلَِمة َزنْگيْن يْلبْس َحريِْر 
19

واْرجوان، ْوكْل َيوْم عايْش ف كِيف ْوَصفا. 
اَأليعازْر، كاْن  اْسمو  نَقِير  َفقِيْر   ْوواِحْد 

20

نْگيْن، َمْضروْب  َمْكبوْب عْنْد باْب هاك الزَّ
يْشتهي   ْوكاْن 

21 وْقرُوحاْت،  بْجرُوحاْت 
ْويْتَقْلطى َت يْتلي َجوفو مْن َفتاتي َل تْتَبْزَبْز 
زاِ  الّْكلِاْب  َبلِى  نْگيْن،  الزَّ مْن صْفرْة هاك 
يْلَحسون ْجرُوحاتو وْقرُوحاتو.  يَجوْن  كان 
ْوَحَملوُه  المسكين،  ماْت هاك   ْوَبْعدا 

22

نْگيْن  الزَّ ْوهاك  اْبراهيم.  لَحْضن  الَملايِكة 
ْب َف الهاويِة،   ْوهّواِ يْتَعذَّ

زاِ ماْت وانَْقَبْر. 23
اْبراهيْم واليعازْر  َوارى  ْبعيْد  َعيَنيو من  َرَفْع 
 ْوساح ْبَصوْت عِالي ْوقاْل: 

ف حْضنو. 24
‘اَأبوي اْبراهيم، اْشفْق َعَلي، واْبَعْث اَأليعازْر 
َت يغْط راس اْصباعتو ف الَمي ويَنّدي لي 
ْلَهِبة.’  لْسِاني، ْمَعذَّب اَنا َف َهالَلْهِبة والسَّ
25 اْبراهيْم قالْلو: ‘اْبني، جيْب لَبالْك اَأَخذْت 

واليعازْر  َطّيْب،  َل كْنْت  َوْقْت  َخيراتْك 
وانَْت  َهوْن،  يْرتاْح  ْكوا  ع  والسَّ َبلاويو. 
 وفُوْق هاْذ كلّو، جوَرة ْگبيِرة ك 

تْتَعذَّْب. 26
سْت َبيْننا ْوَبيْنكْن. َبقى َل يريدوْن مْن  ْتاَأسَّ
َهوْن يْقَطعوْن لَعْنْدكْن مُو يتِيقون ْولا لَنِّا مْن 
ْل   قالْلو: ‘َبقى اَأْتَوسَّ

َهونَْك يْقَطعوْن لَعنّا.’ 27
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بَيِت اأبي، 28 ِل�أنَّ لي َخْمَسَة اإْخَوٍة ليَْذَهَب 

اإلى  توا ُهم اأيضاً  يَاأْ َلُهم ِلكَي ل�  َويَْشَهَد 

اإبْراهيُم:  َلُه   قاَل 
29 الَعذاِب هذا.’  َمكاِن 

فَْليَْستَِمعوا  َوال�أنِْبياُء.  ‘َلُهم موسى 

اأبي  يا  ‘ل�  َلُه:  فَقاَل  ُهَو  30 اأّما  اإَليِهم.’ 

ال�أْمواِت  ِمَن  واِحٌد  اإْن  َولِكْن  اإبْراهيَم، 

َلُه   قاَل 
31 يَتوبوَن.’  فَاإنَُّهم  اإَليِهم  َذَهَب 

اإبْراهيُم: ‘اإْن كانوا ِمْن موسى َوال�أنِْبياِء ل� 

يَْسَمعوَن، َول� اإْن قاَم واِحٌد ِمَن ال�أْمواِت 

قونَه.’ « يَُصدِّ

 17
 َوقاَل يَسوُع ِلتَلاميِذِه: »ل� يُْمِكُن 

َولِكْن  الَعثَراُت،  ِتَي  تَاأْ اأْن  اإلّ� 

َخيراً   كاَن 
2 تَاأْتي.  يَِدِه  َعلى  للَّذي  َويٌل 

حى َواأُْلِقَي  َلُه َلو ُعلَِّق في ُعنُِقِه َحَجُر الرَّ

في البَْحِر ِمْن اأْن يُْعِثَر واِحداً ِمْن هؤل�ِء 

غاِر. 3 انْتَِبهوا اإلى اأنُْفِسكُم. اإْن اأْخطاأ  الصِّ

اإَليَك اأخوَك فََوبِّْخُه، َواإْن تاَب فَاْغِفْر َلُه. 

اإَليَك  اأْخطاأ  اليَوِم  َمّراٍت في  َسْبَع   َواإْن 
4

اإَليَك َوقاَل:  َرَجَع  َوَسْبَع َمّراٍت في اليَوِم 

ُسُل  الرُّ  َوقاَل 
5 َلُه.«  فَاْغِفْر  تائٌب،’  ‘اأنا 

»لو  َلُهم:   قاَل 
6 اإيمانَنا.«  »ِزْد   : بِّ ِللرَّ

لكُْنتُم  َخْرَدٍل  َحبَِّة  ِمْثُل  اإيماٌن  َلكُم  كاَن 

تَقولوَن لهِذِه الّتوثِة: ‘انَْقِلعي ِمْن ُجذوِرِك 

َوانَْغِرسي في البَْحِر،’ فَتُطيُعكُم.

 مْن َل لي 
لْك اَأبوي َت تْبَعثو لََبيْت اَأبوي، 28

َخْمس اْخِوة، َت يْشَهْدلْن ويَنّبهن، ْبشاْن 
هاْذ.’  العذاْب  لَمُوَضع  يَجوْن  زاِ  هنِّا  لا 
29 اْبراهيْم قالْلو: ‘لهْن موسى والاَنِْبيا، َخلّي 

اْبراهيْم،  اَأبوي  ‘لا،   قالْلو: 
30 يْسَمعولْن.’ 

َت  لَعْندْن،  راْح  الَميتيْن  م  انْساْن  َل  َبلِى 
لموسى  ‘ماداْم  قالْلو:  31 اْبراهيْم  يتوبوْن.’ 
والنَّبايِة مُو يْسَمعون، ْولا َل واِحْد م الَميتيْن 

زاِ قاْم َت يَسدقوُه.’ «

 ْوكان يقوْل َيسُوْع لَتلاميذو: »مُو 17 
يسِيْر َل مُو يَجون الَعْثَوراْت، َبْس 
2 اَأخِيْرلو كاْن  يَجوْن.  بيدو  َل  َويلو هاْك 
َل  الرَّحى، هاْك  َفْرشة  َرْقبتو  تْنَشد َف 
الَبحْر، مْن َل  ْويْنَكب ف  الّْحمار،  يَدّورا 
 ديروا بالْكْن 

يَعثوْر واِحْد مْن َهوذ الّْزغاْر. 3
َعلى حالْكْن: َل خطي َف َحّقك اَخوْك، 
 ْوَل َسبْع طْرْق 

َخْزبلو، ْوَل تاْب، سِامحو. 4
ف الَيوْم غلْط َف َحّقك ْوَسبْع طْرْق رجْع 
5 الّرسْل  ‘تْبُت،’ سِامحو.«  يقوْل:  لَعْندك 
 قالْلن: 

اإيماْن.« 6 للرَّْب: »زيْدنا  قالوا 
»يكوْن كاْن في عْنْدكْن اإيمان ْمَقْد َحّباية 
الَخْرَدْل، كاْن َت ْتقولوْن لََهالتّوثايِة هاي: 
َت  ْوكاْن  الَبحر،’  وانْغْرزي ف  ‘انْقلعي 

ْتَسي كْلمْتكْن.
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يَسوُق  َعْبٌد  َلُه  ِمْنكُم  َمْن   »َولِكْن 
7

فَّداناً اأو يَْرعى َغنَماً َواإْذ يَاأْتي ِمَن الَحْقِل 

 َولِكْن 
يَقوُل َلُه ِللَوْقِت: ‘اْعبُْر َواتَِّكئ’؟ 8

يَقوُل َلُه: ‘َهيِّئ لي َشيئاً ِل�أتََعّشى َواْشُدْد 

َواأْشَرَب،  اآكَُل  َحّتى  َواْخِدْمني  ِحْقَويَك 

 َهْل 
كُُل َوتَْشَرُب.’ 9 َوبَْعَدئٍذ اأنَْت اأيضاً تَاأْ

يَْمتَنُّ ِلذِلَك الَعْبِد الَّذي فََعَل ما اأُِمَر ِبِه؟ 

 هكَذا اأنْتُم اأيضاً، اإذا فََعْلتُم كُلَّ 
10 . ل� اأُظنُّ

ما اأُِمْرتُم ِبِه، فَقولوا: ‘َعبيٌد بَّطالوَن نَْحُن، 

َوما كُّنا ُمْلَزميَن ِبِفْعِلِه فََعْلنا.’ «

اإلى  ذاِهباً  يَسوُع   َوَحَدَث حيَن كاَن 
11

اإلى  الّساِمَرةَ  يَْعبُُر  اأنَُّه كاَن  اأوُرَشليَم 

يَْدُخَل  اأْن  ُهَو موِشٌك   َوفيما 
12 اأوُرَشليَم. 

اإلى قَْريٍَة ل�قاهُ َعْشَرةُ بُْرٍص، َوقاموا َعْن 

 َوَرفَعوا َصوتَهم قائليَن: »ُمَعلَِّمنا 
بُْعٍد. 13

 َوحيَن راآُهم قاَل 
يَسوَع، تََحنَّْن َعلَينا!« 14

ِللكََهنَِة.«  اأنُْفَسكُم  َواأروا  »اْذَهبوا  َلُهم: 

 َوواِحٌد ِمْنُهْم 
َوفيما ُهم ذاِهبوَن َطُهروا. 15

حيَن َراأى اأنَُّه َطُهَر، َرَجَع وِبَصوٍت ُمْرتَِفٍع 

 َوَوقََع َعلى َوْجِهِه اأماَم 
كاَن يَُسبُِّح اللَه. 16

َوكاَن هذا  يَْشكُُرهُ.  َوُهَو  يَسوَع  قََدَمي 

 فَاأجاَب يَسوُع َوقاَل: »اأَليسوا 
ساِمِريًّا. 17

التَّواضع

يسُوق  َعْبْد  لُه  َل  مْنكْن  واِ  مْن   »َبْس 
7

فّدان يا يَرّعي َغَنْم، َل جا م الَمْزَرَعة راساً 
يقولْلو: ‘فوت انْتكي’؟ 8 َبلِى يقولْلو: ‘َحّضْر 
لي شي َت اْتَعّشى، ْوشْد وْسطك اْخدْمني 
دي لَمْن اآكْل َواْشَرب، ْوَبْعدا، اأنَْت زاِ َت 
يْشكْر هاك  ّيْد  السَّ 9 لَيش  ْوتْشَرْب.’  تاكل 
انْاَأَمْر ِفيو؟ مُو  الَعْبْد َعلى َل َسوى شي َل 
َسيتْن كْل شي  َل  كذاِ،  زاِ  10 اأنْتْن  اْفتكْر. 
َل انْاَأَمْرتْن ِفيو، قولوا: ‘َعبيْد باْطليْن نْحنِا، 
شي َل كاْن واجْب َعَلينا َت نَْسي َسينا.’ «

لََمْن َيسُوْع َشفى َعش برص

للقْدْس،  رايْح  َيسُوْع  َل كاْن   َوْقْت 
11

َل   وْقَريَّْب 
12 ليْل.  والجَّ الّساْمَرة  َبين  فاْت 

يْدخْل لَضِيَعة، َطَلعوا قّدامو َعشْر بْرصين، 
يقولوْن:  َصوتن   وَعلَّوا 

13 ْبعيْد.  ْوقاموا من 
 َواراهن 

14 َعَلينا!«  اْشفْق  ْمَعلّم  يا  »َيسُوْع 
للَكَهَنة.«  رُوْحكْن  وا  َروَّ »رُوحوا  ْوقالْلْن: 
 ْوواِحْد منّْن، َوْقْت 

ْوهنِّا رايحيْن طْهروا. 15
َل ارى رُوحو كطّهْر، رجْع وْبَصوْت عِالي 
 ْوَوَقْع َعلى وّچو قّدام 

َلالله. 16 كان يَسّبْح 
كاْن  زاِ  ْوسامري  يْشكرو.  َيسُوْع،  اْجَريْن 
 قاْم َيسُوْع قاْل: »لَيْش مُو َعْشَرة نِا 

هاْذ. 17
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ُهُم  اأيَن  َطُهروا؟  الَّذيَن  هؤل�ِء  َعْشرةً 

َويُْعطوا  توا  يَاأْ اأْن  فَِطنوا  18 اأما  التِّْسَعُة؟ 

َشْعٍب  ِمْن  ُهَو  الَّذي  اإلّ� هذا  للِه  َمْجداً 

 َوقاَل َلُه: »قُْم َواْذَهْب. اإيمانَُك 
َغريٍب؟« 19

َخلََّصَك.«

 َوحيَن َساأَل يَسوَع بَْعٌض ِمَن 
20

الَفّريسّييَن: »َمتى يَاأْتي َملَكوُت اللِه؟« 

اأجاَب َوقاَل َلُهم: »ل� يَاأْتي َملَكوُت اللِه 

 َول� يَقولوَن: ‘ها ُهنا ُهَو،’ و 
ِبُمراقَبٍَة. 21

اللِه في  َملَكوُت  فَها  ُهَو،’  ُهناِلَك  ‘ها 

 َوقاَل ِلتَلاميِذِه: »َستَاأتي اأيّاٌم 
داِخِلكُم.« 22

تَْشتَهوَن اأْن تََروا يَوماً واِحداً ِمْن اأيّاِم ابِْن 

 َواإْن قالوا َلكُم: ‘ها 
نْساِن َوَلْن تََروا. 23 ال�إ

ُهنا َهُو،’ و ‘ها ُهناِلَك ُهَو،’ فَلا تَْذَهبوا. 

ماِء  السَّ ِمَن  يُْبِرُق  البَْرَق  اأنَّ  كَما  24 ِل�أنَُّه 

َسيَكوُن  يُنيُر، هكَذا  ماِء  السَّ كُلِّ  وتَْحَت 

ل�ً َعتيٌد   َولِكْن اأوَّ
نْساِن في يَوِمِه. 25 ابُْن ال�إ

َم اآل�ماً كَثيَرةً َويُْرَذَل ِمَن الجيِل  لَّ ُهَو اأْن يَتَاأ

اأيّاِم نوٍح، هكَذا   َوكَما صاَر في 
هذا. 26

27 َلَقْد  نْساِن.  ال�إ ابِْن  اأيّاِم  َسيَصيُر في 

ِنساًء  جوَن  َويَتََزوَّ َويَْشَربوَن  يَاأْكُلوَن  كانوا 

فيِه  الَّذي  اليَوِم  َحّتى  ِلِرجاٍل  جوَن  َويُزوِّ

َدَخَل نوٌح الُفْلَك َواأتى الّطوفاُن َواأْهلََك كُلَّ 

 َوكَما صاَر اأيضاً في اأيّاِم لوٍط اإْذ 
واِحٍد. 28

كانوا يَاأْكُلوَن َويَْشَربوَن َويَبيعوَن َويَْبتاعوَن 

 ما َعَرفوا 
َهوْذ َل طْهروا؟ اَأني نِا التّْسَعة؟ 18

ْد جا  يَجوْن يْعَطوْن َمْجْد َلالله؟ ما َعَرف اَحَّ
 ْوقالْلو: 

َغير هاْذ َل مْن َشْعْب َغريْب؟« 19
»قوْم رُوْح، اإيمانْك َخلَّصْك.«

اَأيَمْت َت يّجي َمَلكوت اَلله

الَفّريسيِّة،  م  نِاْس  لََيسُوْع  َساَألوُه  20 لََمْن 

»اَأيَمْت َت يّجي َمَلكوت اَلله«، َرّد ْوقالْلْن: 
 ْومُو 

21 بالنََّطراْن،  مُو يجي  اَلله  »َمَلكوت 
يقولون: ‘ْكوا َهوْن واِ،’ يا ‘ها َهونَْك واِ،’ 
واِ.«  ْكوا جّواْتكْن  اَلله  َمَلكوت  َل  مْن 
 ْوقاْل لََتلاميذو: »َت تّجي اِيِّام َت تْشَتَهوْن 

22

تَروْن َيوْم واِحْد من اِيِّام اْبن الانْسان، ْومُو 
 ْوَل قالوا لْكن: ‘ْكوا َهوْن واِ!’ يا 

تَروْن. 23
 مْن َل َكما 

‘ْكَوها َهونَْك واِ!’ لا ْترُوحوْن. 24
ما  ما ْوكْل َتْحت السَّ َل يْلَمع الَبْرْق م السَّ
الانْساْن َف  اْبن  يكون  َت  يَضّوي، كذاِ 
ْب َعذابات  ْل شي َت يْتَعذَّ َيومو. 25 َبّس اَوَّ
 ْوَكما 

ْكثيْر، ْومُو يْنقبْل مْن َهالجيْل هاْذ. 26
يسِيْر ف  َت  نوْح، كذاِ  اِيِّاْم  َل صاْر ف 
 كاْن ياْكلون ْويْشَربون 

اِيِّام اْبن الانْساْن. 27
ْوياْخذوْن نْسوان ْويْعَطوْن لَْرجِال دي َل َيوْم 
ّفيِنة، ْوجا الطُّوفان،  َل َدَخْل نوْح ف السَّ
 ْوَكما َل صاْر زاِ ف 

ْوَوّدى النِّاْس كلّْن. 28
اِيِّاْم لوْط، كاْن ياْكلون ْويْشَربون ْويْشَتَروْن 
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اليَوِم   َولِكْن في 
29 َويَْبنوَن.  َويَْغِرسوَن 

اأْمَطَر  ِمْن سادوَم  لوٌط  فيِه  َخَرَج  الَّذي 

َواأْهلََك  ماِء  السَّ ِمَن  َوِكْبريتاً  ناراً  بُّ  الرَّ

 هكَذا َسيَصيُر في يَوِم يَْظَهُر 
َجميَعَهم. 30

ُهَو  َمْن  اليَوِم  ذِلَك   في 
31 نْساِن.  ال�إ ابُْن 

ْطِح َواأْمِتَعتُُه في البَيِت، فَلا يَْنِزْل  في السَّ

ُخَذها، َوَمْن في الَحْقِل ل� يستَِدْر اإلى  ِليَاأْ

 َمْن اأراَد 
َخْلِفِه. 32 تََذكَّروا اْمراأةَ لوٍط. 33

اأْن يُْحِيَي نَْفَسُه يُْهِلكُها، َوَمْن اأهلَك نَْفَسُه 

اللَّيلِة  ِتْلَك  َلكُم: في  34 اأقوُل  يُْحييها. 

َسيَكوُن اثْناِن في َسريٍر واِحٍد، واِحٌد يؤَخُذ 

آَخُر يُْتَرُك. 35 اثْنَتاِن َستَكوناِن تَْطحناِن  َوال�

َمعاً، واِحَدةٌ تُؤَخُذ وال�أُْخرى تُْتَرُك. 36 اثْناِن 

آَخُر  َسيَكوناِن في الَحْقِل، واِحٌد يؤَخُذ َوال�

اأيَن  »اإلى  َلُه:  َوقالوا  37 اأجابوا  يُتَرُك.« 

َلُهم: »َحيُث تَكوُن الُجثَُّة  ؟« قاَل  يا َربُّ

ُهناَك تَْجتَِمُع النُّسوُر.«

 18
يَُصّلوا  اأْن  َمثَلاً  اأيضاً  َلُهم   َوقاَل 

 »كاَن 
في كُلِّ َوْقٍت َول� يََمّلوا. 2

َوِمَن  اللَه  يَخاُف  ل�  َمدينٍَة قاٍض  في 

ِتْلَك   َوكاَن في 
يَْستَحي. 3 ل�  الّناِس 

الَمدينَِة اأْرَملٌَة، َوكانَْت تَاأتي اإَليِه َوتَقوُل: 

يُريُد   َوما كاَن 
ِمْن َخْصمي.’ 4 ‘اأنِْصْفني 

بَْعَدئٍذ قاَل في  َولِكْن  َزماٍن َطويٍل.  اإلى 

نَْفِسِه: ‘اإْن كُْنُت ِمَن اللِه ل� اأخاُف، َوِمَن 

َل  َيوْم  29 َبْس  ويَعْمروْن،  ْويْغرزوْن  ويبِيعون 
َطَلْع لوْط مْن سادوْم، َمطَّر الرَّْب نار ْوَكْبريْد 
 كذاِ َت يسِيْر في 

ما، ْوَتوَبلْن كلّْن. 30 م السَّ
 فاك الَيوْم، َل 

َيوْم َل يْظَهر اْبن الانْساْن. 31
يكوْن َع الّْسطُوْح واْغراضو ف الَبيْت، لا 
يْنَزْل َت ياخذن، ْوَل يكوْن ف الَمْزَرَعة، 
 جبوا لَبالْكْن َمْرْة لوْط! 

لا يْرَجْع لََخْلفو. 32
 َل يَدّور َت يْحفظ نَْفسو، َت يَتوبلا، ْوَل 

33

يَتوبْل نَْفسو، َت يَخلّصا. 34 اَأقولْكْن: فاك 
الَليِلة اْثَنين يكونوْن َف َتْخْت واِحْد، واِحْد 
يكونوْن   وثْنَتين 

35 يْنعاْف.  والْلاْخ  يْتَوّدى 
ولْلْخ  تْتَوّدى  وْحِدة  َبْعضْن،  َمع  يْطَحنوْن 
 واْثَنيْن َت يكونوْن ف الَمْزَرَعة، 

تْنعاْف. 36
 َرّدوا 

يْنعاْف.« 37 والْلاْخ  يْتَوّدى  واِحْد 
َل  »اَأيْن  قالْلْن:  َرْب؟«  يا  »لاَيْن  قالولو: 

ْتكون الّجثِّة، َهونَْك تلَتّم الّْنسُوَرة.«

َمَثل الاَرَمِلة والقاضي

لازم 18  دايْم  يَوّرييْن  َمَثْل َت   ْوقالْلْن 
 »كاْن 

2 يْتعاَجزوْن:  ْومُو  يَصلَّون 
في َف َبَلْد قاضي من اَلله مُو يخاف ْومن 
الَبَلْد  فاك  في   ْوكاْن 

3 يْستحي.  مُو  انْساْن 
لي  وْتقولْلو: ‘خْذ  لَعْندو  اَأْرَمِلة كاْن تجي 
 ْوما كاْن يْرضى َزماْن 

َحّقي مْن َعدّوي.’ 4
َطويْل، َبْس َبْعدا قاْل َل رُوحو: ‘َل من اَلله 
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 فَاإنّي ِل�أْجِل اأنَّ هِذِه 
الّناِس ل� اأْستَحي، 5

تَاأتَي في  ِلئَّلا  َساأُنِْصُفها  تُْتِعبُني،  الَمْراأةَ 

 : بُّ الرَّ  َوقاَل 
6 َوتُْزِعُجني.’ «  كُلِّ حيٍن 

7 اأفَما  ثِْم.  ال�إ يَقوُل قاضي  ما  »اْسَمعوا 
الَّذيَن  ُمْختاريِه  اللُه  يُْنِصَف  اأْن  ِبال�أولى 

يَْدعونَُه في النَّهاِر َوفي اللَّيِل َوُهَو يَتَاأنَّى 

َعلَيِهم؟ 8 اأقوُل َلكُم: اإنَُّه يُنِصُفهم عاِجلاً. 

نْسان َويَِجُد اإيماناً  َولِكْن َهْل يَاأْتي ابُْن ال�إ

َعلى ال�أْرِض؟«

واثقيَن  اأُناٍس  الَمثََل ِضدَّ   َوقاَل هذا 
9

كُلَّ  َويَْحتَِقروَن  اأبْراٌر  اأنَُّهم  اأنُْفِسِهم  ِمْن 

اإلى  اثْناِن َصِعدا   »َرُجلاِن 
اإنْساٍن: 10

آَخُر  الَهيكَِل ِليَُصلِّيا، اأَحُدُهما فَّريسيٌّ َوال�

ُمْنَفِرداً،  الَفّريسيُّ  ذِلَك   َوقاَم 
11 َعّشاٌر. 

َوهِذِه الكَِلماِت كاَن يَُصّلي للِه: ‘اأْشكُُرَك 

الخاِطفيَن  الّناِس  كُْنُت كَسائِر  ل�أنِّي ما 

ناِة، َول� ِمْثَل هذا الَعّشاِر.  َوالّظالميَن َوالزُّ

ُر  تَيِن في ال�أُْسبوِع َواأَُعشِّ  َولِكْن اأصوُم َمرَّ
12

 َواأّما ذِلَك الَعّشاُر فَكاَن 
كُلَّ ما اأْمِلُك.’ 13

قائماً ِمْن بَعيٍد َوَلْم يُِرْد َول� اأْن يَْرفََع َعينَيِه 

ماِء، بَْل كاَن يَْضِرُب َعلى َصدِرِه  اإلى السَّ

الخاِطَئ.’  اأنا  اْرَحْمني   ! ‘اللُهمَّ َويَقوُل: 

بَيِتِه  اإلى  راً  ُمبَرَّ نََزَل هذا  َلكُم:  14 اأقوُل 

مُو اخاف ْوم النِّاْس مُو اْستحي، 5 َبْس مْن 
َل ْتَتعْبني َهالاَرَمِلة، َت اآخْذلا َحّقا ْبشاْن لا 
 ْوقال َسّيْدنا: 

تجي كْل َوْقْت تْزعْجني.’ « 6
ثْم. 7 اَألله َبقى  »اْسَمعوا اَأيْش قاْل قاضي الاإ
اأْشَوْن مُو ياخْذ َحْق مْختارينو، َل يْدَعولو 
ْل َعَليْن؟ 8 اَأقولْكْن:  بْنهار ْوبالَليل، ْوهّواِ يْتَمهَّ
َخفيْف َت ياخْذلْن َحّقْن. َبْس َت يّجي اْبن 

الانْسان ْويرى اإيماْن َع الاَْرْض؟«

رايب َمَثل الَفّريسي وجابي الضَّ

نِاْس  َعلى  َهالَمَثْل هاْذ، جابو   ْوقاْل 
9

ويْحتْقروْن  نِا،  باّريْن  نَْفسْن  مْن  واْثقيْن 
َطَلعوا  اْثَنيْن   »َزلَمَتين 

10 قاْل:  انْساْن،  كّل 
والْلاْخ  َفّريسي  واِحْد  لا،  للصَّ الَهيَكْل  َع 
 هاك الَفّريسي كاْن قايم 

جابي َضرايْب. 11
لله:  َصلاتو  قاْل َف  َل  نِا  ْوَهوْذ  ْبَوْحدو، 
‘اَأْحمدْك َعلى َل ما كْنُت َكما باقي النِّاس 
الّزانْيين، ْولا َكما هاْذ  الَحراميِّة الطّّمِاعين 
رايْب. 12 َبلِى اَأصوم اَنا نْهاَريْن ف  جابي الضَّ
َل  للَهيَكْل عشْر كْل شي  َواْعطي  بِّة،  السَّ
رايْب كاْن  اَحّصْل.’ 13 َبْس هاك جابي الضَّ
قايْم من ْبعيد، ْوما كان يريد ْولا َعيَنيو زاِ 
ما، َبلِى كاْن يْضرْب ف سْدرو  يَعلّي للسَّ
الخاطي.’  اَنا  اْرَحْمني  اَلله  ‘يا  ويقوْل: 
مْن  اأْكَثْر  لََبيتو  ْمَزكّى  هاذ  نزْل  14 اَأقولْكْن: 
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اأكْثََر ِمْن ذِلَك الَفّريسي، ِل�أنَّ كُلَّ َمْن يَْرفَُع 

نَْفَسُه يوَضُع َوكُلُّ َمْن يََضُع نَْفَسُه يُْرفَُع.«

ِليَلِمَسُهم.  اأيضاً  اأول�داً  اإَليِه  موا   وقَدَّ
15

 َولِكنَّ يَسوَع 
َوَراآُهم تَلاميُذهُ فَانْتََهروُهم. 16

يَاأتوَن  ال�أْطفاَل  َلُهم: »دعوا  َوقاَل  دعاُهم 

اإَليَّ َول� تَْمنَعوُهم، ِل�أنَّ َمْن ُهم ِمْثُل هؤل�ِء 

مواِت. 17 الَحقَّ اأقوُل  َلُهم ُهَو َملَكوُت السَّ

َلكُم: َمْن ل� يَْقبَُل َملَكوَت اللِه ِمْثَل ِطْفٍل 

َؤساِء  َلُه واِحٌد ِمَن الرُّ  َوَساأ
فَلَْن يَْدُخلَُه.« 18

الّصاِلُح، ماذا  الُمَعلُِّم  »اأيُّها  َلُه:  َوقاَل 

اأْعَمُل ِل�أِرَث الَحياةَ ال�أبَديََّة؟«

تَْدعوني  َلُه يَسوُع: »ِلماذا   قاَل 
19

الواِحُد.  اللُه  اإلّ�  صاِلحاً. ل� صاَلَح 

20 الَوصايا تَْعِرفُها: ل� تَْقتُْل َول� تْزِن َول� 

تَْسِرْق َول� تَْشَهْد َشهاَدةَ زوٍر، اأكِْرْم اأباَك 

َحِفظتُها  كُلُّها  »هِذِه  َلُه:   قاَل 
21 َواأُمََّك.« 

هِذِه  يَسوُع  َسِمَع   َوحيَن 
22 ِمْن ِصباي.« 

الكَِلماِت، قاَل َلُه: »واِحَدةٌ تُْعِوُزَك: اْذَهْب 

َوِبْع كُلَّ َشيٍء َلَك َواأْعِط الُفَقراَء فَيَكوَن 

َورائي.«  َوتَعاَل  ماِء  السَّ كَْنٌز في  َلَك 

 َولِكنَُّه حيَن َسِمَع هِذِه الكَِلماِت، َحِزَن، 
23

 َوحيَن َراأى يَسوُع 
ا. 24 ِل�أنَُّه كاَن َغنيًّا ِجدًّ

ُهَو َعسيٌر َعلى  قاَل: »كَْم  َحِزَن،  اأنَُّه 

هاك الَفّريسي. َبقى كّل انْساْن يَعلّي رُوحو 
يْنخى، ْوكْل واِحد يَنّخي رُوحو يْعلا.«

َيسُوْع يبِارك الاطفال

ايدو  يحّط  َت  جابولو  زاِ  ْزغاْر   واولاد 
15

َعَليْن.  ْوَزْعَوقوا  التَّلاميذ  َواَروون  َعَليْن، 
16 َبْس َيسُوْع ساحن ْوقاْل: »َخلَّوا الاولاد 

يَجوْن لَعْندي، ْولا ْتَوْقفوْن ف وّچْن، مْن 
َل َهوْك لَنِّا َكما َهوْذ، لهْن واِ َمَلكوت اَلله. 
17 الَحّق اَقولْكْن َل مُو يْقَبْل َمَلكوت اَلله َكما 

َولَد ْزَغّيْر، مُو يْدخلو.«

اَأيْش اَأَسي َت اوَرث َحياة الاََبديِّة

 ْوَساَألو واِحْد م الرَُّوسا قالْلو: »يا ْمَعلّْم 
18

َحياة  اوَرْث  اََسي َت  اَأيش  يا صالح، 
ْتقوْل  »اأْشَون  قالْلو:  19 َيسُوْع  الاََبديِّة؟« 
لي صالْح؟ ما ِفي صالْح َغير اَلله الواِحْد. 
20 الَوصّياْت تْعرفا: لا تْقتل، ْولا تْزني، ْولا 

تْسرْق، ْولا تْشَهْد َشهاِدْة زُوْر، َكّرم اَأبوْك 
َحَفْظتوون  »َهوْذ كلّْن   قالْلو: 

21 واّمْك.« 
َجوابو،  َيسُوْع  22 لََمْن سمْع  زْغري.«  مْن 
قالْلو: »شي واِحْد يْنَقصْك: رُوْح بِيْع كْل 
شي َل لْك واْعطي الَفقاراِ، َت يسِيْر لْك 
َخْلفي.« 23 َبْس هّواِ  ْوَتعا  ما،  السَّ َكْنْز ف 
َل  مْن  ْكثيْر،  َهالَكلاْم، حزن  لََمْن سمْع 
كاْن َزنْگين ْكثيْر. 24 لََمْن َيسُوْع اَأراُه حزن 
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اللِه.  َملَكوَت  يَْدُخلوا  اأْن  ال�أْمواِل  َذوي 

ثَْقِب  يَْدُخَل في  اأْن  الَجَمِل  َعلى  25 اأيَسُر 

اأْن يَْدُخَل َغِنيٌّ َملَكوَت اللِه.«  اإبَْرٍة ِمْن 

 فَقاَل َلُه الَّذيَن َسِمعوا: »فَمْن يَْستَطيُع 
26

َليَس  »ما  َلُهم:   فَقاَل 
27 يَْخلَُص؟«  اأْن 

ُمْستَطاعاً ِعْنَد الّناِس ُمْستَطاٌع ِعْنَد اللِه 

 قاَل َلُه ِسْمعاُن بُْطُرُس: »ها 
اأْن يَصيَر.« 28

َوراَءك.«  َواأتَينا  كُلَّ َشيٍء  تََركْنا  نَْحُن 

ل�  َلكُم:  اأقوُل  »الَحقَّ  يَسوُع:  َلُه   قاَل 
29

اأِو  اإْخَوةً  اأو  واِلديَن  اأو  بُيوتاً  يَْتُرُك  اأَحَد 

 َول� 
اْمَراأةً اأو اأبْناًء ِل�أْجِل َملَكوِت اللِه، 30

ماِن َوفي  يَناُل اأْضعافاً كَثيَرةً في هذا الزَّ

آتي الَحياةَ ال�أبَديََّة.« ْهِر ال� الدَّ

َوقاَل  َعَشَر  ال�ثْني   َواأَخَذ يَسوُع 
31

اأوُرَشليَم  اإلى  نَْحُن صاِعدوَن  »ها  َلُهم: 

َعِن  ال�أنِْبياِء  الَمكْتوِب في  كُلُّ  َوَسيِتمُّ 

ال�أَُمِم  اإلى  َسيَُسلَُّم  32 ِل�أنَُّه  نْساِن.  ال�إ ابِْن 

َوْجِهِه.  َويَْتِفلوَن في  ِبِه  فَيَْستَْهِزئوَن 

َوفي  ويَْقتُلونَُه  رونَُه  َويَُحقِّ  َويَْجِلدونَُه 
33

ُهم فَواِحَدةً   َواأّما 
يَقوُم.« 34 الثّاِلِث  اليَوِم 

َولِكْن  يَْفَهموا.  َلْم  الكَِلماِت  هِذِه  ِمْن 

َوَلْم  الكَِلَمُة،  هِذِه  َعلَيِهم  َمْخِفيًَّة كانَْت 

يَكونوا يَْعِرفوَن هِذِه الكَِلماِت الَّتي قيلْت 

َلُهم.

َهوْذ  يْدخلوْن  َصْعْب  »اَأيْش  قاْل:  ْكثيْر، 
يِا  25 اَأْهَيْن  اَلله.  َمَلكوت  َل  اْموال  لهن  َل 
َجَمْل يْدخْل ف خْرم اْبِرة مْن َزنْگيْن يْدخْل 
 َل سْمعوا، قالوا: »َبقى 

لََمَلكوت اَلله.« 26
من يتِيْق يْخَلْص؟« 27 َيسُوْع قاْل: »شي َل 
مُو يتِيقون النِّاس يَسوُه، اَألله يتِيق يَسيو.« 
َخلّينا  نْحنِا  »ْكوا  قالْلو:  بْطرْس   َشْمعوْن 

28

قالْلو:  29 َيسُوْع  َخْلفْك.«  ْوجينا  كْل شي 
»الَحّق اَقولْكْن ما في انْسان يَخلّي ْبيوت 
يا اَأْب واْم، يا اإْخِوة يا َمَرة يا اولاد لَخاطْر 
 ْومُو ياخذ الطّاْق كذا طاْق 

َمَلكوت اَلله، 30
خَرة َحياة الاََبديِّة.« آِ َف َهالزَّمان ْوف الا

َيسُوْع يَخّبر َعلى َموتو َكْرة لْخ.

»ْكوا  ْوقالْلن:  الاْثناعش  َيسُوع   ْوَوّدى 
31

طالْعيْن نْحنِا للقْدس، ْوَت يسِيْر كْل شي 
 َت يْتَسلَّْم 

َل انَْكَتْب َعلى اْبن الانْساْن. 32
ْويْبزقوْن ف  ِفيو،  يْتَمهَزوْن  ْوَت  للاَمْم، 
ْوَيوم  ْويْقتلوُه،   ويَقْرپچوُه ويَحْقروُه 

وّچو، 33
الثّالْث َت يقوْم.« 34 َبْس هنِّا ما اْفَتَهموا ْولا 
وْحِدة مْن َهوذ. ْمَخّبايِة َعلى َعْقلْن كاْت 
َل  َهالَمسايْل  يْعرفوْن  ْوما كاْن  َهالكْلِمة، 

انْقالْتلْن.
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اأريحا، كاَن  ِمْن  قَريباً   َوحيَن كاَن 
35

الطَّريِق  َعلى جاِنِب  اأْعمى جاِلساً  ُهناَك 

 َوَسِمَع َصوَت الَجْمِع العاِبِر 
َويَْستَْعطي. 36

 قالوا 
37 ُهَو هذا؟«  »َمْن  يَْساأُل:  فَكاَن 

 فََصَرَخ 
38 الّناصري عاِبٌر.«  »يَسوُع  َلُه: 

 ». قائلاً: »يا يَسوُع بَْن داووَد! تََحنَّْن َعلَيَّ
 َوالَّذين كانوا ذاِهبيَن اأماَم يَسوَع كانوا 

39

يَْنتَهِرونَُه ِليَْسكَُت. َواأّما ُهَو فَكاَن يَْصُرُخ 

 ». اأكْثََر كَثيراً: »يا ابَْن داووَد، تََحنَّْن َعلَيَّ
اإَليِه.  ِبِه  توا  يَاأْ اأْن  َواأَمَر  يَسوُع   َوَوقََف 

40

 َوقاَل َلُه: »ماذا 
َلُه، 41 َوحيَن َدنا ِمْنُه، َساأ

»َسيِّدي،  فَقاَل:  َلَك؟«  اأْفَعَل  اأْن  تُريُد 

»اأَبِْصْر.  َلُه:  قاَل   َويَسوُع 
42 اأَبِْصَر.«  اأْن 

 َوِللَوْقِت اأَبَْصَر َواأتى 
اإيمانَُك َخلََّصَك.« 43

ْعِب الَّذي  َوراَءهُ َوُهَو يُسبُِّح اللَه. َوكُلُّ الشَّ

َراأى اأْعطى َمْجداً ِللِه.

 19
َوَعبََر في  َدَخَل يَسوُع   َوحيَن 

اْسُمُه  َرُجٌل  ُهناَك   كاَن 
2 اأريحا، 

العّشاريَن.  َوَرئيَس  َغنيًّا  َزكّا. كاَن 

 َوكاَن يُريُد اأْن يَرى يَسوَع َمْن ُهَو، َوَلْم 
3

ِل�أنَُّه كاَن  الَجْمِع،  ِمَن  يَْستَطيُع  يَكُْن 

َم يَسوَع   فََركََض َوتََقدَّ
قَصيَر القامِة َزكّا. 4

َوَصِعَد اإلى تينٍة َمليَخٍة ِليَراهُ ِل�أنَُّه هكَذا 

َيسُوْع يْشفي واِحْد اأْعمي

 ْوَوْقْت َل قرْب لاريحا، كاْن في واِحْد 
35

يَگّدي.  الطَّريِق  َقراغ  َعلى  قِاعْد  اأْعمي 
فِايتيْن،  نِاْس  َطْلقْة   ْوسمْع َصوْت 

36

 قالولو: 
واْسَتْخَبْر: »َعَجْب مْن واِ هاْذ؟« 37

 ْوساح ْوقاْل: 
»َيسُوع النّاصري فِايْت.« 38

 ْوَل 
39 َعَلي!«  اْشفْق  داهود  ابْن  »َيسُوع 

كانوا مِاْشييْن قّداْم َيسُوْع َزْعَوقوا َعَليو َت 
يْسكْت، َبْس هّواِ بالاَْكَثْر كان يسِيح: »ابْن 
َواَمر   وَوقَّْف َيسُوْع 

داهود اْشفق َعَلي!« 40
َساَألو،  لَعْندو،  َقرَّْب  ْولََمْن  واِ.  َت يجبولو 
 ْوقالْلو: »اَأيش ْتريد اََسي لْك؟« هّواِ قاْل: 

41

»َسّيدي، َت ارى!« 42 َيسُوْع قالْلو: »رى. 
ْومشي  اَأرى،   ْوراساً 

43 َخلَّصْك.«  اإيمانْك 
ارى  َل  َشْعْب  ْوكْل  َلالله،  يَسّبْح  َخْلفو 

َسبَّْح َلالله.

 ْوَوْقْت َل َدَخْل َيسُوع ْوفاْت َف 19 
اْسمو  َزلَِمة كان   واِحْد 

2 اريحا، 
يلّمون  َل  َهوْذ  ْوَريّْس  َزنْگين  َزكّا، كاْن 
 ْوكان يريْد َت يّرى َيسُوْع مْن 

رايب، 3 الضَّ
واِ، ْوما كان يتِيْق مْن َزْحمة النِّاْس، مْن َل 
ْتَعْرَقْش َعلى سَجرْة   قام 

َزكّا. 4 ْقَصّيْر كاْن 
يراُه،  َت  َطْعِمة  لو  ما  َل  مْن هاْذ  توْث 
مْن َل مْن َهونَْك كاْن َت يفوْت َيسُوْع. 
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 َوحيَن اأتى اإلى ذِلَك 
كاَن َعتيداً اأْن يَُمَر. 5

»اأسِرْع  َلُه:  َوقاَل  يَسوُع  اأَبَْصَرهُ  الَمكاِن 

َوانِْزْل يا َزكّا، فَاليَوَم يَْنبَغي اأْن اأكوَن في 

فَِرحاً.  َواْستَْقبَلَُه  َونََزَل   َواأْسَرَع 
6 بَيِتَك.« 

روا َجميعاً َوقالوا: »ِعْنَد   َوحيَن َراأوا، تََذمَّ
7

 فَقاَم َزكّا َوقاَل 
8 ». َرُجٍل خاِطٍئ َدَخَل َوَحلَّ

اأْموالي  ِنْصَف   ، َربُّ يا  اأنا  »ها  ِليَسوَع: 

اأُْعطي ِللُفَقراِء. َوِلكُلِّ واِحٍد اْختَلْسُت ِمْنُه 

 قاَل َلُه 
َشيئاً اأْربََعَة اأْضعاٍف اأُردُّ اإَليِه.« 9

يَسوُع: »اليَوَم صاَر َخلاٌص ِلهذا البَيِت، 

ابَْن  10 ِل�أنَّ  اإبْراهيَم،  ابُْن  اأيضاً  ِل�أنَّ هذا 

نْساِن اأتى ِليَْطلَُب َويَُخلَِّص ذِلَك الَّذي  ال�إ

هاِلكاً كاَن.«

الكَِلماِت،  هِذِه  يَْسَمعوَن  ُهم   َوفيما 
11

ِمْن  قَريباً  ِل�أنَُّه كاَن  َمثَلاً،  َوقاَل  اأضاَف 

ِتْلَك  اأنَُّه في  يَُظّنوَن  َوكانوا  اأوُرَشليَم 

اللِه.  َملَكوُت  يَْظَهَر  اأْن  َعتيٌد  الّساَعِة 

 َوقاَل: »َرُجٌل ابُْن اأْصٍل َعظيٍم َذَهَب اإلى 
12

 َوَدعا 
ُخَذ ُمْلكاً َويَْرِجَع. 13 َموِضٍع بَعيٍد ِليَاأْ

اأْمناٍء  َعَشَرةَ  َواأْعطاُهم  َلُه  َعبيٍد  َعَشَرةَ 

 َولِكنَّ 
14 اآِتَي.’  َحّتى  ‘تاِجروا  َلُهم:  َوقاَل 

اأبْناَء َمدينَِتِه كانوا يُْبِغضونَُه فَاأْرسلوا في 

اإثِرِه ُسَفراَء َوقالوا: ‘نَْحُن ل� نُريُد اأْن يَْمِلَك 

َوَرَجَع  ُمْلكاً  اأَخَذ   َوحيَن 
15 َعلَينا هذا.’ 

الَّذيَن  الَعبيُد  اأولئَك  اإَليِه  يُْدعى  اأْن  اأَمَر 

 ْولََمْن جا َيسُوْع لاك المُوَضْع، اَأراُه ْوقالْلو: 
5

َبيتك  َف  لازْم  الَيوْم  َزكّا:  انَْزْل  »َخفيف 
ْوهّواِ  واْسَتْقَبلو  نزْل  َدقِيقتا   ْوَف 

6 اَكوْن.« 
َبقى  َهوْك كلّْن،  اَروا  َل   َوْقْت 

7 فْرحاْن. 
يْتاَأْفاَأفوْن ويقولوْن: »لَعْنْد َزلَِمة خاطي َدَخْل 
َرْب،  »يا  لََيسُوْع:  ْوقاْل  َزكّا   قاْم 

8 نَّزْل.« 
هاي نْص مالي َت اَفّرقو َع الَفقاراِ، َواينا 
َل كْلَبَلصتوُه ْبشي، َت ارْدلو ْمَقّدو َواْرَبْع 
طْرْق.« 9 َيسُوْع قالْلو: »الَيوْم صاْر َخلاْص 
واِ.  لاْبراهيْم  ابْن  زاِ  َل هاْذ  مْن  لََهالَبيْت، 
 واْبن الانْساْن كّجا يَدّوْر َت يَخلّْص هاك 

10

شي َل كاْن ضايع ْمَتوَبْل.

َهْب َمَثل مبالغ الذَّ

 ْوَوْقْت َل كاْن يْسَمعوُه، زاد ْوقال َمَثْل، 
11

مْن َل ْقَريَّب القدْس كان، ْوكاْن يْفتْكروْن 
 قاْل: 

َمَلكوت اَلله فاك الّساَعة َت يْظَهْر. 12
»واِحْد َزلَِمة ابْن َحَسب ْونََسب ْگبير، كاْن 
رايْح لَديِرة ْبعيِدة َت ياخْذلو مْلك ْويْرَجْع. 
َمبالْغ  ْوَعطاهْن َعشْر  َعبيدو،   ساْح َعشْر 

13

اآجي.’  لََمْن  ‘تاْجروا دي  ْوقالْلْن:  ة،  فضَّ
14 اولاْد َبَلدو كاْن يْكَرهوُه. قاموا َبَعثوا مْن 

نْريْد  ‘مُو  يقولوْن:  َمْبعوثين  َظْهرو  َخْلْف 
اَخْذ ملك   ْوَوْقْت َل 

َعَلينا هاْذ.’ 15 يْملْك 
َل  َعبيدو  َهوْك  يسِيحولو  اَأَمْر َت  ْورجْع، 
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ًة ِليَْعِرَف ماذا تاجَر كُلُّ واِحٍد  اأْعطاُهم ِفضَّ

ُل َوقاَل: ‘َسيِّدي، َمناَك   َواأتى ال�أوَّ
ِمْنُهْم. 16

 قاَل َلُه: ‘ِنِعّما اأيُّها 
َعَشَرةَ اأْمناٍء َرِبَح.’ 17

الَعْبُد الّصاِلُح. ِل�أنََّك في الَقليِل ُوِجْدَت 

ُمُدٍن  َعْشِر  َعلى  ُمَسلَّطاً  َستَكوُن  اأميناً 

 َواأتى الثّاني َوقاَل: ‘َسيِّدي، 
رٍة.’ 18 ُمَسوَّ

ِلهذا   قاَل 
19 َعِمَل.’  اأْمناٍء  َخْمَسَة  َمناَك 

ُمَسلَّطاً َعلى  َستَكوُن  اأيضاً  ‘اأنَْت  اأيضاً: 

آَخُر  ال�  َواأتى 
َرٍة.’ 20 ُمَسوَّ ُمُدٍن  َخْمِس 

َوقاَل: ‘َسيِّدي، ها َمناك الَّذي كاَن ِعْندي 

 فََقْد ِخْفُت ِمْنَك 
َموضوعاً في ِمْنديٍل. 21

ُخُذ ما َلْم تََضْع َوتَْحُصُد ما  ِل�أنََّك صاِرٌم تَاأْ

اأدينَُك  فَِمَك  ‘ِمْن  َلُه:   قاَل 
22 تْزَرْع.’  َلْم 

اأنَّني  تَْعِرُف  كُْنَت  ّريُر.  الشِّ الَعْبُد  اأيُّها 

َواأْحُصُد  اأَضْع  َلْم  َواآُخُذ ما  َرُجٌل صارٌم 

تي  ِفضَّ تُْعِط  َلْم   فَِلماذا 
23 اأْزَرْع.  َلْم  ما 

َعلى مائَدٍة، َواأنا كُْنُت َساآتي َواأطاِلُب ِبها 

القائميَن  ِل�أولئَك   َوقاَل 
24 فائَدِتها؟’  َمَع 

ِللَّذي  َواأْعطوهُ  الَمنا  ِمْنُه  ‘ُخذوا  اأماَمُه: 

‘يا  َلُه:   قالوا 
25 ال�أْمناُء.’  الَعَشَرةُ  ِعْنَدهُ 

 قاَل َلُهم: 
اأْمناٍء.’ 26 َعَشَرةُ  َسيَِّدنا، ِعْنَدهُ 

‘اأقوُل َلكُم: كُلُّ َمْن َلُه َسيُْعطى َلُه. َوذِلَك 

الَّذي َليَس لُه، َحّتى ذِلَك الَّذي َلُه َسيؤَخُذ 

ِمْنُه. 27 اأّما اأْعدائي اأولئَك الَّذيَن َلْم يُريدوا 

َواْقتُلوُهم  ِبِهم  توا  فَاأْ َعلَيِهم  اأْمِلَك  اأْن 

اأمامي.’ «

َعطاهن الماْل، َت يْعرْف اَأيْش كْل واِحْد 
لاني ْوقاْل:   ْوجا الاَوَّ

ْل. 16 منّْن تِاَجر ْوَحصَّ
 قاْم 

17 ربْح.’  َمبالْغ  َعشْر  َمْبَلغْك  ‘َسّيدي، 
قالْلو: ‘اَأيَوْه عْشْت يا َعْبد صالْح. ماداْم ف 
الّْقَليْل َطَلْعْت اَأميْن، َت ْتكون ْمَسلَّْط َعلى 
 ْوجا الثِّاني ْوقاْل: ‘َسّيدي، 

َعْشر ْبلاْد.’ 18
 ْوقاْل لاْذ زاِ: 

َمْبَلغْك َخْمْس َمبالْغ َسوى.’ 19
 ْوجا 

‘وانَْت زاِ ْتَسلَّْط َعلى َخْمس ْبلاْد.’ 20
َمْبَلغْك  ‘َسّيدي، هاي  ْوقاْل:  لخ  واِحْد 
هاْك َل كاْن عْندي َمْحطُوْط َف َمْرَحِمة. 
اأنَْت  قاسي  َزلَِمة  َل  مْن  منّك،   خْفُت 

21

ْتشيل شي َل ما َحطَّيت، ْوتْحصْد شي َل ما 
 قالْلو: ‘مْن ثّمْك اَأْحكْم َعَليْك يا 

َزَرْعْت.’ 22
َعبْد َشّرير انَْت واِ. كاْن تْعرْفني َزلَِمة قاسي 
اَنا، َواشيْل شي َل ما َحطَّيُت، َواْحصْد شي 
َل ما َزَرْعُت، 23 لَيْش ما َحطَّيْت مالي َوديَعة 
اآجي  َت  َوانا كاْن  الّصّراِفيْن،  َعلى طاولة 
القايميْن   ْولَوك 

24 فايضو؟’  َمْع  ِفيو  اَأطالْب 
قّدامو قاْل: ‘خذوا منّو الَمْبَلْغ واْعَطوُه لاْك 
 قالولو: ‘َسّيْدنا، عْندو 

لَعْندو َعشْر َمبالْغ.’ 25
مْن  ‘اَأقولْكْن: كْل   قالْلْن: 

26 َمبالْغ.’  َعشْر 
عْندو يْنَعطالو، ْوهاْك َل ما عْندو، شي َل 
َل  عْدواني   ْوَهوْك 

27 منّو.  يْناأخْذ  زاِ  عْندو 
لَوْن،  ْجبووْن  َعَلين،  َملْك  اَأسِيْر  رادوا  ما 

واقتلووْن قّدامي.’ «
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َخَرَج  الكَِلماِت،   َوحيَن قاَل هِذِه 
28

 َوحيَن 
29 اأوُرَشليَم.  اإلى  ليَْذَهَب  ماً  ُمتََقدِّ

اإلى  َعْنيا  َوبَيِت  بَيِت فاجي  اإلى  َوَصَل 

َموِضِع  َجبََل  يُْدعى  الَّذي  الَجبَِل  جاِنِب 

 َوقاَل 
يتوِن، اأْرَسَل اثْنَيِن ِمْن تَلاميِذِه. 30 الزَّ

الُمقاِبلَِة  الَقْريَِة  ِتْلَك  اإلى  »اْذَهبوا  َلُهم: 

َلنا، َوحيَن تَْدُخلاِن اإَليها َستَِجداِن َجْحشاً 

ُحّلاهُ   . قَطُّ اأَحٌد  َعلَيِه  يَْركَْب  َلْم  َمْربوطاً 

‘ِلماذا  اأَحٌد:  َساأَلكُم   َواإْن 
ِبِه. 31 َواأِْتيا 

بُّ ُمْحتاٌج  تَُحلاِنِه هكَذا؟’ فَقول� َلُه: ‘الرَّ

كَما  َوَوَجدا  الُمْرَسلاِن   َوَذَهَب 
32 اإَليِه.’ « 

 َوفيما ُهما يَُحّلاِن الَجْحَش، 
قاَل َلُهما. 33

ذِلَك  تَُحلاِن  »ِلماذا  اأْصحابُُه:  َلُهما  قاَل 

بُّ ُمْحتاٌج   فَقال� َلُهم: »الرَّ
الَجْحَش؟« 34

 َواأتَيا ِبِه اإلى يَسوَع َواأْلَقيا َعلى 
اإَليِه.« 35

َعلَيِه.  يَسوَع  َواأْركبا  ِثيابَُهما  الَجْحِش 

 َوحيَن كاَن ذاِهباً كانوا يَْفُرشوَن ِثيابَُهم 
36

ُمنَحَدِر  ِمْن  َدنا   َوحيَن 
37 الطَّريِق.  في 

َجْمِع  بََداأ كُلُّ  يتوِن،  الزَّ َجبَِل َموِضِع 

التَّلاميِذ يَْفَرحوَن َويَُسبِّحوَن اللَه ِبَصوٍت 

َراأوا.  الَّتي  الُقّواِت  ُمْرتَِفٍع َعلى كُلِّ 

آتي   َوكانوا يَقولوَن: »ُمباَرٌك الَمِلُك ال�
38

َوَمْجٌد  ماِء  السَّ َسلاٌم في   . بِّ الرَّ ِباْسِم 

ِمَن  اأُناٌس  َلُه   فَقاَل 
39 ال�أعالي.«  في 

َيسُوْع يْدخْل َل القدس

 ْوَبعْد َل قاْل َيسُوْع َهالَكلاْم، َطَلْع لَقّداْم 
28

لَضِيعْة   ْولََمْن وصْل 
29 للقْدْس.  يرُوْح  َت 

َبيْت فاجي ْوضِيعْة َبيْت َعْنيا، َعلى َجْنْب 
َجَبْل َل يقولولو »َبيْت َزيتِي«، َبَعث اْثَنيْن 
 ْوقالْلْن: »رُوحوا لاْك ضِيعْة 

مْن َتلاميذو، 30
َل قّداْمكن، ْوَبْس تْدخلولا َت تَّروْن َجْحْش 
َعَليو، حلّوُه  ما كّركْب  اَأَبْد  ْد  اَحَّ َمْشدود 
ْد: ‘لَيش ْتحلّوُه؟’   ْوَل َساَألْكن اَحَّ

ْوجبوُه. 31
 ْوراحوا 

32 للرَّْب.’ «  ‘يْلَزْم  قولولو:  كذاِ 
 ْوهنِّا 

َهوْك َل انَْبَعثوا َواَروا َكما َل قالْلْن. 33
ْحْش، صاْحبينو قالولْن: »اَأيش  يحلّون الجَّ
»يْلَزْم   قالولْن: 

34 ْحْش؟«  الجَّ ْتحلّون هاك 
َع  ْوَحطّوا  َيسُوع  لَعْنْد   ْوجابوُه 

35 للرَّْب.« 
 ْوهّواِ 

36 َيسُوْع.  ْوَركَّبو  َحويسن،  ْحْش  الجَّ
الطَّريِْق.  يْفرشوْن َحويسْن ف  رايْح، كاْن 
 ْولََمْن َقرَّب لَنزلة َجَبْل »َبيْت َزيتِي«، َبَدوا 

37

اَلله  ويَسْبحون  يْفَرحوْن  التَّلاميْذ  لَّمة  كْل 
ْبعلوْت َصوتْن َعلى كْل َعجايْب َل اَروا. 
الّجِايِي  الَملك  »ْمباَرك  يقولون:   ْوكان 

38

َمْجْد ف  ما،  السَّ َسلاْم ف  الرَّْب.  باْسم 
ماوات العِالِْية.« 39 نِاْس م الَفّريسيِّة مْن  السَّ
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ُمَعلُِّم،  »يا  الَجْمِع:  بَيِن  ِمْن  الَفّريسّييَن 

 قاَل َلُهم: »اأقوُل َلكُم: 
انْتَِهْر تَلاميَذَك.« 40

اإْن َسكََت هؤل�ِء فَالِحجاَرةُ َستَْصُرُخ.«

الَمدينََة بَكى  َوَراأى  َدنا   َوحيَن 
41

ال�أُموَر  َعِلْمِت   َوقاَل: »َلو 
َعلَيها. 42

يَوِمِك  َحّتى في  ِلَسلاِمِك،  ِهَي  الَّتي 

َعينَيِك.  َعْن  اأُْخفيَْت  آَن  ال� َولِكِن  هذا. 

يُحاِصُرِك فيها  اأيّاٌم  َعلَيِك   فََستَاأتى 
43

اأْعداؤِك َويَُضيِّقوَن َعلَيِك ِمْن كُلِّ َمكاٍن. 

رونَِك َمَع اأبْناِئِك فيِك َول� يَْتُركوَن   َويُدمِّ
44

تَْعِرفي  َلْم  ِل�أنَِّك  َعلى َحَجٍر،  فيِك َحَجراً 

َزماَن ِزيارِتِك.«

يُْخِرُج  بََداأ  الَهيكَِل  اإلى  َدَخَل   َوحيَن 
45

 َوقاَل 
46 َويَبيعوَن.  فيِه  يَْبتاعوَن  الَّذيَن 

لاِة ُهَو،’  َلُهم: »َمكْتوٌب: ‘بَيتي بَيُت الصَّ

َواأنْتُم َجَعْلتُموهُ ‘َمغاَرةَ قَّطاعي ُطُرٍق.’ « 

 َوكاَن يَُعلُِّم كُلَّ يَوٍم في الَهيكَِل. َواأّما 
47

ْعِب  الشَّ َوُشيوُخ  َوالكَتَبَُة  الكََهنَِة  ِكباُر 

 َوَلْم يَِجدوا 
فَكانوا يَْطلُبوَن اأْن يُهِلكوهُ. 48

ْعِب كاَن  الشَّ كُلَّ  ِل�أنَّ  لُه،  يَْفَعلوَن  ما 

ُمتََعلِّقاً ِبِه ِليَْسَمَعُه.

َبيْن لَّمات النِّاْس قالولو: »ْمَعلّم، اْزَعْق َعلى 
َهوْذ  َل  »اَأقولْكْن:   قالْلْن: 

40 َتلاميذْك.« 
سْكتوا، الحجِايْر َت تْزَعْق.«

َيسُوْع يْبكي َع القدس

 ْولََمْن َقرَّْب َوارى الَمديِنة، بكي َعَليا، 
41

واِ  اَأيْش  تْعرفيْن   ْوقاْل: »يكوْن كاْن 
42

ْع  َيوْمِك هاْذ! َبّس السَّ ْولَو َف  لََسلاْمِك، 
 مْن َل جِايِي َعَليِك 

َمْستُوْر واِ َعلى َعيَنيِك. 43
اإيِّاْم، َت يحاوطوِك َعْدوانِْك ويَطوقوِك مْن 
 ويَخْربوِك واولاْدِك فيِك، ْومُو 

كْل صُوْب، 44
َل ما  َحَجْر، مْن  َعلى  َحَجْر  فيِك  يَخلَّوْن 

َعَرْفِت َزمان ْزيارْتِك.«

َيسُوْع يَسّحت البّيِاعين م الَهيَكْل

 ْولََمْن َدَخْل للَهيَكْل، َبدا يطِالْع َل كاْن 
45

 ْوقالْلْن: »َمْكتوْب: 
يْشَتَروْن ِفيو ويبِيعوْن، 46

لاة واِ،’ وانْتْن َسيتنو ‘ْمغارة  ‘َبيتي َبيت الصَّ
 ْوكان يَعلّْم ف الَهيَكْل 

قطِّاعيْن طْرْق.’ « 47
كْل َيوْم. وْگباريّة الَكَهَنة وْمَعْلمين النّاموْس 
ْعْب كان يريدوْن يْقتلوُه. 48 َبْس  وْگباريّة الشَّ
ْعْب  ما كاْن يْعرفوْن اَأيش يَسولو، مْن َل الشَّ

كلّو ْمَعلَّْق كاْن ِفيو َت يْسَمْعلو.
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 20
 َوَحَدَث في اأَحَد ال�أيّام َوُهَو يَُعلُِّم 

ُر  َويُبَشِّ ْعَب  الشَّ الَهيكَِل  في 

َمَع  َوالكَتَبَُة  الكََهنَِة  ِكباُر  هُ  ِضدَّ قاَم  اأْن 

 َوقالوا َلُه: »قُْل َلنا ِباأيِّ ُسْلطاٍن 
يوِخ. 2 الشُّ

تَْفَعُل هِذِه ال�أُموَر، َوَمْن ُهَو الَّذي اأْعطاَك 

َوقاَل  يَسوُع  3 اأجاَب  ْلطاَن؟«  السُّ هذا 

فَقولوا  كَِلَمًة،  اأيضاً  اأنا  »اأْساأُلكم  َلُهم: 

ماِء كانَْت  ِمَن السَّ  َمْعموِديَُّة يوَحّنا 
لي: 4

 فَكانوا يَتَشاَوروَن فيما 
اأْم ِمَن الّناِس؟« 5

ماِء’  بَينَُهم َويَقولوَن: »اإْن قُْلنا: ‘ِمَن السَّ

 َواإْن 
قوهُ؟’ 6 فََسيَقوُل َلنا: ‘فَِلماذا َلْم تَُصدِّ

ْعُب  الشَّ فََسيَْرُجُمنا  الّناِس’  ‘ِمَن  قُْلنا: 

 ». نَِبيٌّ يوَحّنا  اأنَّ  ُمْقتَِنعوَن  ِل�أنَُّهم  كُلُُّه، 

ِهَي.«  اأيَن  ِمْن  نَْعلَُم  »ل�  َلُه:   فَقالوا 
7

 قاَل َلُهم يَسوُع: »َول� اأنا اأقوُل َلكُم ِباأيِّ 
8

ُسْلطاٍن اأْفَعُل هِذِه ال�أُموَر.«

ْعِب هذا الَمثََل: »َرُجٌل   َوبََداأ يَقوُل ِللشَّ
9

َوابْتََعَد َزماناً  ِلَفَعلٍَة  نَُه  َغَرَس كَْرماً َوَضمَّ

اإلى   َوفي الَموِسِم اأْرَسَل َعْبَدهُ 
َطويلاً. 10

َولِكنَّ  الكَْرِم.  ِثماِر  ِمْن  ِليُْعطوهُ  الَفَعلَِة 

 َوزاَد 
11 فاِرغاً.  َواأْرَسلوهُ  الَفَعلََة ضربوهُ 

آَخَر. َولِكنَّهم َضَربوا هذا  فاأْرَسَل َعْبَدهُ ال�

سْلَطة َيسُوْع

 ْوَف َيوْم مْن َهالِايِّام، ْوهّواِ يَعلّم 20 
ويَبّشْر،  الَهيَكْل  ْعْب ف  الشَّ
قاموا َعَليو ْگباريّة الَكَهَنة وْمَعْلمين النّاموْس 
 ْوقالولو: »قْلنا: َف اَأينا 

ْعْب، 2 وْشيُوخة الشَّ
سْلَطة ْتَسي َهوْذ َل ْتَسي؟ ْوهاْك َل كْلَعطاْك 
لَطة هاي مْن واِ؟« 3 َيسُوْع َرْد َعَليْن  َهالسَّ
قولوا  ُسؤاْل،  اْساَألْكْن  َت  زاِ  »َوانا  قالْلْن: 
والّا  ما كاْت  السَّ م  يوَحنّا   َمْعموذيّْة 

4 لي: 
َقْلبْن  َف  يْفتْكروْن  َبقى   ْوهنِّا 

5 الَبَشْر؟«  م 
ما،’ َت يقولْنا:  ويقولوْن »َل قْلنا: ‘م السَّ
‘م  قْلنا:   ْوَل 

6 ِفيو؟’  اآَمْنتْن  ما  لَيْش  ‘َبقى 
َل  مْن  يْرجْمنا،  َت  ْعْب كلّو  الشَّ الَبَشر،’ 
 قاموا قالولو: 

كلّْن مْقتْنعيْن يوَحنّا نَبي واِ.« 7
قالْلْن:  8 َيسُوْع  واِ.«  اَيْن  نْعرف من  »مُو 
َهوْذ  اَأَسي  اَأينا سْلَطة  اَأقولْكْن َف  اَأنا  »ْولا 

َل اَسي.«

َمَثل البْقَچچيِّة

ْعْب َهالَمَثْل هاْذ، قاْل:   ْوَبدا يْحكي للشَّ
9

وْتَغرَّْب  لَبْقَچچيِّة  نو  ْوَضمَّ َغْرز  َغَرْز  »َزلَِمة 
لَعْند  َعْبدو  َبَعْث  الموسْم،   ْوف 

10 َزمانيِّة. 
َبّس  الَغْرْز.  َثَمْر  مْن  يْعَطوُه  َت  البْقَچچيِّة 
 َرْد 

11 فاضِية.  بيْد  وُه  ْوَردَّ َضَربوُه  البْقَچچيِّة 
َبَعْثلن َعْبدو الْلاخ. ْوهاْذ زاِ َضَربوُه ْوَبْهَدلوُه 
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 َوزاَد 
12 فاِرغاً.  َواأْرَسلوهُ  َواْحتََقروهُ  اأيضاً 

حوهُ  َجرَّ اأيضاً  الثّاِلَث. َوهذا  فَاأْرَسَل 

الكَْرِم: ‘ماذا  َسيُِّد   قاَل 
َواأْخَرجوهُ. 13

اأْفَعُل؟ اأُْرِسُل ابْني الَحبيَب َلَعلَُّهم يََرونَُه 

الَفَعلَُة،  َراآهُ   َولِكْن حيَن 
14 فَيَْستَحوَن.’ 

َويَقولوَن:  بَينَُهم  فيما  يَتَشاَوروَن  كانوا 

فَيَكوَن  نَْقتُْلُه  َهلُّموا  الواِرُث.  ُهَو  ‘هذا 

اإلى خاِرِج   َواأْخَرجوهُ 
15 َلنا.’  الميراُث 

َسيُِّد  ِبِهم  يَْفَعُل  اإذاً  ماذا  َوقَتَلوهُ.  الكَْرِم 

َويُْعطي  الَفَعلََة  ويُْهِلُك  16 يَاأْتي  الكَْرِم؟ 

قالوا:  َسِمعوا،  َوحيَن  آَخريَن.«  ِل� الكَْرَم 

َوقاَل:  فيِهم   فَنََظَر 
17 يَكُْن هذا.«  »ل� 

»َوما هذا االَمكْتوُب: ‘الَحَجُر الَّذي َرَذَلُه 
 َوكُلُّ 

البَّناؤوَن ُهَو صاَر ِلَراأِْس الّزاِويَِة. 18

ُض. َوكُلُّ  َمْن يََقُع َعلى هذا الَحَجِر يَتََرضَّ

 َوكاَن 
َمْن يََقُع الَحَجُر َعلَيِه، يَْذروهُ.’ « 19

ِكباُر الكََهنَِة َوالكَتَبَُة قَْد َطلَبوا اأْن يُْلقوا 

ِتْلَك الّساَعِة، َوخافوا  َعلَيِه ال�أيادي في 

هم قاَل  ْعِب، ِل�أنَُّهم َعِلموا اأنَُّه ِضدَّ ِمَن الشَّ

هذا الَمثََل.

ُمتََشبِّهيَن  َجواسيَس  اإَليِه   َواأْرَسلوا 
20

اإلى  َويَُسلِّموهُ  ِبكَِلَمٍة  ِليُْمِسكوهُ  ِبال�أبْراِر 

 َوَساألوهُ 
21 الوالي.  ُسْلطاِن  َواإلى  الحاكِم 

َوقالوا َلُه: »يا ُمَعلُِّم، نَْعلَُم اأنَُّه ِبال�ْسِتقامِة 

 وَرْد َبَعث الثّالث. ْوهاْذ 
وُه بيْد فاْضِية. 12 ْوَردَّ

قاْل:  الَغْرْز   صاحب 
ْوطِالَعوُه. 13 َدمَّموُه  زاِ 

‘اَأيْش اَأَسي؟ َت اآجيْب اَأْبَعث اْبني الَحبيْب 
َوْقْت  14 َبْس  ْويْسَتَحوْن.’  يَروُه  َت  َگَرْگ 
َل اَروُه البْقَچچيِّة، َبقى يْفتْكروْن َف َقْلبْن 
ويقولوْن: ‘هاْذ واِ الواِرْث. َتَعوا نْقتلو وْتسِير 
 ْوطِالَعوُه لََبّرات الَغْرز ْوَقَتلوُه. 

الَوراثِة لنا.’ 15
 َت 

اَأيْش َبقى َت يَسي ِفيْن صاحب الَغْرْز؟ 16
يّجي يَتوبْل َهوك البْقَچچيِّة، ْويْعطي الَغْرْز 
لا  »اَألله  قالوا:  َل سْمعوا،  َوْقْت  لََغيرْن.« 
 قاْم َطلَّْع ِفين ْوقاْل: 

يْجَعل ْتسِيْر هاي.« 17
ْتقوْل:  َل  الَمْكتوبِة  آيِة  الا يِا هاك  »َوايْش 
‘َحَجرْة َل ما َوَقعْت َف َعْقل المْعماْرِچيِّة، 
 ْوكْل مْن يَقع 

هيِّ صارْت لَراس القرنِيِّة؟ 18
تَقْع  ْوَل هيِّ  يْتَرْضَرض.  الَحَجَرة،  َعلاك 
 ْگباريّة الَكَهَنة وْمَعْلمين 

َعَليو، تْذِريو.’ « 19
الّساَعة، َبْس  النّاموْس رادوا يْمسكوُه فاك 
قاْل  َعَليْن  َعَرفوا  َل  ْعْب. مْن  الشَّ خافوا م 

َهالَمَثْل هاْذ.

َمَسلة َدفع الَخراج لََقيَصر

رُوحْن  يَسوْن  لَعْندو جواِسيس   ْوَبَعثوا 
20

يْمسكوُه ف كْلِمة ويسلموُه  باّرين، َت 
قالولو:   ْوَساَألوُه، 

21 الوالي.  ْوسْلَطة  لَحكم 
»ْمَعلّْم! نْحنِا نْعرْف سِاوي بالَحْق تْحكي 
لا  الَحْق  يهّمْك ف كْلمة  ْومُو  وْتَعلّم، 
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بَْل  الُوجوهَ،  تُحابي  َول�  َوتَُعلُِّم  تَتَكَلَُّم 

َلنا  تَُعلُِّم. 22 اأيَِحلُّ  اللِه  َطريَق  ِبالَحقِّ 

ل�؟«  اأْم  ِلَقيَصَر  َراأٍْس  َضريبََة  نُْعِطَي  اأْن 

 َواأّما ُهَو فََقْد فَِهَم َمكَْرهم فَقاَل: »ِلماذا 
23

َمْن  ديناراً. صوَرةُ  24 اأروني  بونَني؟  تَُجرِّ

فَقالوا: »ِلَقيَصَر.«  َوالِكتابَُة؟«  هِذِه 

 قاَل َلُهم يَسوُع: »اأْعطوا اإذاً ما ِلَقيَصَر 
25

يَْستَطيعوا   َوَلْم 
26 ِللِه.«  ِلّلَه  َوما  ِلَقيَصَر 

ْعِب،  الشَّ اأماَم  كَِلَمًة  َعلَيِه  يُْمِسكوا  اأْن 

بوا ِمْن َجواِبِه َوَسكَتوا. َوتََعجَّ

اأولئَك  ّدوقّييَن  الصَّ ِمَن  اأُناٌس   َوَدنا 
27

ِقيامٌة،«  ُهناَك  اأْن »َليَس  القائليَن 

 َوقالوا َلُه: »يا ُمَعلُِّم، موسى 
َوَساألوهُ، 28

كتََب َلنا: ‘اإْن ماَت ِل�أَحٍد اأٌخ َلُه اْمَراأةٌ ِبلا 

نَْسلاً  َوْليُِقْم  اْمَراأتَُه  اأخوهُ  ْج  فَْليَتََزوَّ اأبْناٍء، 

ُل   َوكاَن ُهناَك َسْبَعُة اإْخَوٍة. ال�أوَّ
ِل�أخيِه.’ 29

 فَاأَخَذ الثّاني 
اأَخَذ اْمراأةً َوماَت ِبلا اأبْناٍء. 30

 َوالثّاِلُث 
اْمراأتَُه. َوهذا ماَت ِبلا اأبْناٍء. 31

ْبَعُة اأيضاً َوماتوا  اأيضاً اأَخَذها. َوهكَذا السَّ

اأيضاً.  الَمْراأةُ  اأَخيراً   َوماتَْت 
32 اأبْناٍء.  ِبلا 

ِمْنُهْم  واِحٍد  اأيِّ  اْمراأةَ  اإذاً  الِقياَمِة   في 
33

َزوَجًة.«  اتََّخذوها  ْبَعُة  فَالسَّ ستَكوُن، 

ْهِر  الدَّ يَسوُع: »اأبْناُء هذا  َلُهم   قاَل 
34

ِلِرجاٍل.  يَِصْرَن  َوالنِّساُء  ِنساًء  يَتِِّخذوَن 

ْهَر   َواأّما هؤل�ِء الَّذيَن اْستََحّقوا ذِلَك الدَّ
35

َطريِق  ْتَعلّْم  بالَحق  َبلِى  ْزَغّيْر،  ْولا  ْگبير 
والّا  للَقيَصر  َخراْج  نْدَفْع  لْنا  22 يحّل  اَلله. 
»لَيش  ْوقاْل:  َخباثتن  فهْم  23 َيسُوْع  لا؟« 
 َورَّوني ديناْر. لَمْن يِا صُورْة َل 

ْتَجْربوني؟ 24
25 َيسُوْع  »لََقيَصْر.«  قالوا:  والّْكتِابِة؟«  ِفيو 
قالْلن: »اْعَطوا َبقى شي لَّواِ لََقيَصْر لََقيَصر، 
 ْوما تاقوا يْمسكوْن 

ْوشي لَّواِ َلالله َلالله.« 26
مْن  بوا  وْتَعجَّ ْعْب،  الشَّ قّدام  َعَليو كْلِمة 

َجوابو، ْوسْكتوا.

قيِامة الَميتيْن

َل  َهوْك  دوِقيِّة،  الصَّ نِاْس م   ْوَقرَّبوا 
27

 »ْمَعلّْم، 
يقولون: »ْقيِاِمة ما في،« ْوقالولو: 28

موسى َكَتب لْنا: ‘َوْقْت َل واِحد يموْتلو اَأْخ 
لُه َمَرة َبلا اولاْد، لازْم اَأخوُه الطَّّيْب ياخذا 
ويجيْب نَسل َلاخوُه.’ 29 َبقى كاْن في َسْبع 
اولاْد.  َبلا  ْومات  َمَرة  اَأَخْذ  ل  الاَوَّ اْخِوة، 
َبلا  ماْت  زاِ  ْوهاْذ  لََمَرتو،  الثِّاني   َواَخذ 

30

 والثّالث زاِ اَأَخذا، ْوكذاِ زاِ َسْبعتن، 
اولاْد. 31

 ْوف الاآخر الَمَرة 
ْوماتوا ْوما َخلَّفوا اولاْد. 32

َأينا منّْن َت  زاِ ماتْت. 33 َبقى ف الّْقيِاِمة َلا
ْتسِيْر َمَرة، ما داْم سْبعتْن اَأَخذووا؟« 34 َيسُوْع 
قالْلن: »اولاْد َهالّدنْيِا هاي ياْخذوْن نْسوان، 
َهوْك  لَْرجِاْل. 35 َبْس  ْونْسوان يسِيروْن 
َبين  مْن  والّْقيِاِمة  الّدنْيِا  اْسَتَحّقوا هاك  َل 

لوقا 20: 22 - 35   
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يَتِِّخذوَن  فَلا  ال�أْمواِت  بَيَن  ِمْن  والِقياَمَة 

 َول� 
36 ِلِرجاٍل.  يَِصْرَن  النِّساُء  َول�  ِنساًء 

فَُهْم  اأيضاً،  يَموتوا  اأْن  يَْستَطيعوَن  ُهم 

الِقياَمِة.  اأبْناَء  ِل�أنَُّهم صاروا  كالَملائكَِة 

37 اأّما اأنَّ ال�أْمواَت يَقوموَن فَموسى اأيضاً 

بُّ  اأوَضَح َوَذكََّر في الُعلَّيَقِة حيَن قاَل: ‘الرَّ

يَْعقوَب’  َواإلُه  اإْسحَق  َواإلُه  اإبْراهيَم  اإلُه 

اأْحياٍء،  اإلُه  بَْل  اأْمواٍت  اإلَه  َليَس   َواللُه 
38

 فَاأجاَب اأُناٌس 
ِل�أنَّ َجميَعُهم اأْحياٌء َلُه.« 39

َحَسناً  ُمَعلُِّم،  »يا  َلُه:  َوقالوا  الكَتَبَة  ِمَن 

 َوما تَجاسروا اأيضاً اأْن يَْساألوهُ 
قُْلَت.« 40

َعْن َشيٍء.

الكَتَبَُة  يَقوُل  َلُهم: »كَيَف   َوقاَل 
41

 َوداووُد 
42 ابُْن داووَد،  اإنَُّه  الَمسيِح  َعِن 

»اْجِلْس  ِلَربِّي:  بُّ  الرَّ ‘قاَل  يَقوُل:  نَْفُسُه 

اأْعداَءَك تَْحَت   َحّتى اأَضَع 
َعْن يَميني، 43

قََدَميَك.« ’ 44 اإذاً، اإْن كاَن داووُد ‘َربّي’ 

يَْدعوهُ، فَكَيَف يَكوُن ابْنَُه؟«

النّْسواْن  ْولا  نْسوان  ياْخذون  مُو  الَميتيْن، 
 ْولا حتّى يتِيقون يموتوْن 

يسِيروْن لَْرجِاْل. 36
اَلله  واولاد  نِا  الَملايِكة  َكما  َل  مْن  َبعْد، 
 ْوَعلى 

37 الّْقيِاِمة.  اولاد  َل صاروا  مْن  نِا، 
َل  مْن  َوّرى،  الَميتيْن، حتّى موسى  قيِامة 
َذَكر َف َموضوع العلَِّيَقة ْوقاْل: ‘الرَّْب اإله 
اْبراهيم ْواإله اْسحاق ْواإلْه َيْعقوْب.’ 38 َبقى 
اَلله مُو اإلْه َميتيْن واِ، اإلْه َطيبيْن واِ، مْن َل 
من  نِاْس   ْوَرّدوا 

39 نِا.«  َطيبيْن  عْندو  الكْل 
ْكَويّْس  »ْمَعلّم!  ْوقالولو:  النّاموس  ْمَعْلمين 
 ْوَبْعدا، ما َبْق يْتجاَسروْن يْساَألوُه 

قْلْت.« 40
َعلى شي.

 الَمسيح وداهوْد
)متى 22: 41، مرقس 12: 35–37(

 ْوقالْلْن: »اأْشَون يقولون ْمَعْلمين النّاموْس 
41

 ْوداهوْد نَْفسو 
َع الَمسيح ابْن داهوْد واِ، 42

يقوْل ف سْفر الَمزاميْر: ‘قاْل الرَّْب لََربّي: 
اَأحْط  لََمْن   دي 

َيميني، 43 َعلى  »اْقَعْد 
عْدوانْك َتْحت اْجَريْك.« ’ 44 َبقى َل داهود 

يَسّميو َربّي، اأْشَون اْبنو واِ؟«

لوقا 20: 36 - 44   
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يَْسَمُع،  كُلُُّه  ْعُب  الشَّ  َوحيَن كاَن 
45

الَّذيَن  الكَتَبََة   »ِاْحَذروا 
46 ِلتَلاميِذِه:  قاَل 

َويُِحّبوَن  الُحلَِل  الَمْشِي في  يَْرَغبوَن في 

َل الَمجاِلِس في  التَِّحيََّة في ال�أْسواِق َواأوَّ

الَول�ئِم؟  الُمتَّكاآِت في  َل  َواأوَّ الَمجاِمِع 

ال�أراِمِل  بُيوَت  يَاأْكُلوَن  الَّذيَن  47 اأولئَك 

ِة اأنَُّهم يُطيلوَن َصلاواِتِهم. ُهم يَنالوَن  ِبُحجَّ

َدينونًَة اأْعَظَم.«

 21
ال�أْغِنياِء   َونََظَر يَسوُع في 

الَّذيَن كانوا يُْلقوَن في الِخزانِة 

 َوَراأى اْمَراأةً اأْرَملًَة فَقيَرةً اأْلقْت 
قَرابينَهم. 2

اإنَّ  َلكُم:  اأقوُل  »الَحقَّ   َوقاَل: 
3 فَْلَسيِن. 

كُلِّ  ِمْن  اأكْثََر  اأْلَقْت  الَفقيَرةَ  ال�أْرَملَة  هِذِه 

واِحٍد. 4 ِل�أنَّ َجميَع هؤل�ِء ِمّما فََضَل َعْنُهم 

اأْلَقوا في بَيِت قُْرباِن اللِه. َواأّما هِذِه فَِمْن 

اإْعواِزها، كُلَّ ما كانَْت تَْقتَنيِه اأْلقْتُه.«

َيسُوْع يَوّصي َتلاميذو َت يديروْن بالْن من 
ْمَعْلمين النّاموْس

 
)متى 23: 1–36، مرقس 12: 38–

40، لوقا 11: 37– 54(

يْسَمْع:  ْعْب كلّو  والشَّ لََتلاميذو   ْوقاْل 
45

َل  النّاموْس  ْمَعْلمين  وايّاكْن من   »بالْكْن 
46

يطيْبلْن َت يْمَشوْن َف دلْمات ْوَعباياْت، 
ْوَقْعدة  الّسُوقات،  لاْماْت ف  السَّ ويحّبون 
ْويْنَتَكوْن ف راس  المجِامع،  الّسدْر ف 
والَعشاواْت.  ْعوات  الدَّ الَمضافاْت ف 
 َهوْك َل ياْكلون بيوت الاَرامل، ْبحّجة َل 

47

يَطولوْن َصلاواتْن. َهوك َت يْنحكم َعَليْن 
حكم اَْقسى.«

 درهَمين الاَرَمِلة
)44 : )مرقس 12: 41

 ْوَطلَّْع َيسُوْع ف زنِاگين َل كان 21 
يكّبوْن َف َخزنة الَهيَكْل َقرابينْن. 
 َوارى زاِ وْحِدة اَأْرَمِلة َفقِيَرة َكّبْت دْرهَميْن. 

2

الَفقِيَرة  َهالاَْرَمِلة  اَقولْكْن  »الَحّق   ْوقال: 
3

َل كْل   مْن 
4 واِحْد.  مْن كْل  اأْكَثْر  َكّبْت 

َهوْذ مْن شي َل كْلفاض ْوَقَلْب عْندْن َكّبوا 
مْن شي  َبْس هاي  اَلله،  َقرابين  َخْزنْة  َف 
َكّبْت كْل شي  َعَليو،  ْتعيْش  بالَحْسَرة  َل 

َل عْندا.«

لوقا 20: 45 – 21: 4   
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 َوحيَن كاَن اأُناٌس يَقولوَن َعِن الَهيكَِل 
5

قاَل  َوِبَقرابيَن،  َحَسنٍَة  ِبِحجارٍة  ُمَزيٌَّن  اإنَُّه 

 »هِذِه الَّتي تََروَن، َستَاأتي اأيّاٌم 
َلُهم يَسوُع: 6

ل� يُْتَرُك فيها َحَجٌر َعلى َحَجٍر ل� يُْنَقُض.«

ُمَعلُِّم، َمتى  َوقالوا: »يا   َوَساألوهُ 
7

َستَكوُن هِذِه ال�أُموُر، َوما ِهَي الَعلاَمُة اإْذ 

 فَقاَل: 
8 تَكوَن.«  اأْن  ال�أُموُر  هِذِه  توِشُك 

توَن  روا ِلئَّلا تَِضّلوا، ِل�أنَّ كَثيريَن َسيَاأْ »تَبَصَّ
ماُن  ِباْسمي َويَقولوَن: ‘اأنا ُهَو الَمسيُح والزَّ

 َواإذا َسِمْعتُم 
َدنا.’ فَلا تَذَهبوا َوراَءهم. 9

هِذِه  ِل�أنَّ  تَخافوا،  فَلا  َوقَلاِقَل  ِبُحروٍب 

آِخَرةَ  ل�ً. َولِكنَّ ال� ال�أُموَر َعتيٌد اأْن تَكوَن اأوَّ

َعلى  ٌة  اأُمَّ َستَقوُم  10 ِل�أنَُّه  بَْعُد.  تِصْل  َلْم 

 َوَزل�ِزُل 
11 َمْملَكٍَة.  َعلى  َوَمْملَكٌَة  ٍة  اأُمَّ

اأماِكَن َوجوٌع  َعظيَمٌة َستَكوُن في 

َوَرَعداٌت،  َوَستَكوُن َمخاوُف  َواأوِبئٌة، 

َستَكوُن،  ماِء  السَّ ِمَن  َعظيَمٌة  َوَعلاماٌت 

 َوقبَل هِذِه 
َوِشتاءاٌت َعظيَمٌة َستَكوُن. 12

ال�أيادي  َعلَيكُم  َسيُْلقوَن  كُلِّها  ال�أُموِر 

َويَْضَطِهدونَكُم َويَُسلِّمونَكم اإلى الَمجاِمِع 

مونَكم اأماَم ُملوٍك َوُول�ٍة  جوِن، َويَُقدِّ َوالسُّ

 َولِكْن يَؤوُل َلكُم اإلى 
ِمْن اأْجِل اْسمي. 13

 فََضعوا في قُلوِبكُم األّ� تَبََداأوا 
َشهاَدٍة. 14

 َخراب الَهيَكْل واآِخرة الّدنْيِا

)متى 24: 1–14، مرقس 13: 1–13(

الَهيَكل   ْوَوْقْت َل كاْن نِاس يقولوْن َع 
5

َيسُوْع  واِ،  ْمَزيَّْن  وْبَقرابين  ْكواْس  ْبحجِاير 
اِيِّام مُو   »َهوْذ َل تَرون، َت تّجي 

قالْلْن: 6
يْبقى َحَجْر َعلى َحَجْر َل مُو يَقْع.«

َهوْذ َت  اَأيَمْت  »ْمَعلّْم!  قالوا:   َساَألوُه 
7

يسِيروْن، َوايْش يِا الَعلاِمة َوْقْت َل يَقْربوْن 
 جِاَوبْن: »َفْتحوا َعيَنيكْن، 

َت يسِيرون؟« 8
لا تْنَغّشوْن! مْن َل ْكثيْر َت يَجون باْسمي، 
الَمسيْح.  واِ  ‘اَنا  يقول:  منّْن  واِحْد  ْوكْل 
َخْلفْن.  ْترُوحوْن  لا  َبقى  قرْب.’  ماْن  والزَّ
ْوَقلاقْل،  َعلى ْحروب  تْسَمعون   ْولََمْن 

9

َت  َهوْذ  نِا  ريْن  ْمَحضَّ َل  مْن  ْتخافوْن،  لا 
ْخَرة ما كْلوصلْت  آِ ل، َبلِى الا يسِيروْن ف الاَوَّ
ة  اَأمِّ َعلى  ة  اَأمِّ ْتقوْم  َل َت   مْن 

10 َبعْد.« 
 ْوزنِازل ْگبيِرة َت 

ْوَمْمَلِكة َعلى َمْمَلِكة، 11
يسِيْر َهوْن وَهون، ْوجُوع ْولُوع، واْمراض 
ْوَعلامات  ْوَرَجفان  ْوَخوف  الْوان  اْشكال 
ْثقاْل  ْوشْتويّات  يْناَأرى  َت  ما  السَّ م  ْگبيِرة 
 وَقبْل هاْذ كلّو، َت يْمسكوكْن 

َت يسِيْر. 12
ويَسْلموكْن  َعَليكْن  الَفْرمانات  ويَقيمون 
ويَوْقفوكْن  للّْحبوس  ويسُوقوكْن  للَمجِامْع 
 ْوهاي 

قّداْم ملوك ْوحكّاْم لَخاطر اْسمي. 13
هاِدة. 14 َبقى حطّوا  َت ْتكولْكْن فْرَصة للشَّ
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تَتََعلَّموَن اأْن تُحاموا َعْن اأنُْفِسكُم. 15 ِل�أنّي 

يَْستَطيُع  ل�  َوِحكَْمًة  فَماً  َساأُْعطيكُم  اأنا 

 َوَسيَُسلُِّمكُم 
اأْن يُقاِوَمها كُلُّ اأْعدائكُم. 16

َويُميتوَن  َواأْصِدقاؤكُم  َواإْخَوتُكُم  اآباُؤكم 

كُلِّ  ِمْن  ُمْبَغضيَن   َوتَكونوَن 
17 ِمْنكُم. 

ِمْن   َوَشْعَرةٌ 
18 اْسمي.  اأْجِل  ِمْن  واِحٍد 

تَْقتَنوَن  19 ِبَصْبِركُم  تَبيُد.  ل�  ُرؤوِسكُْم 

نُفوَسكُم.

 »َوَمتى َراأيتُم اأوُرَشليَم قَْد اأحاَط ِبها 
20

َجيٌش، فَحينَئٍذ اْعلَموا اأنَّ َخرابَها قَْد َدنا. 

ِليَْهُربوا  اليَهوِديَِّة  ُهم في  الَّذيَن   حينَئٍذ 
21

اإلى الَجبَِل، َوالَّذين في داِخِلها ِليَْهُربوا، 

22 ِل�أنَّها  يَْدُخلوها.  ل�  الُقرى  َوالَّذيَن في 

ُهَو َمكْتوٌب.  ِليَِتمَّ كُلُّ ما  انِْتقاٍم  يّاُم 
اأ

ِتْلَك  َوالُمْرِضعاِت في  ِللَحبالى   َويٌل 
23

ال�أيّاِم، ِل�أنَُّه يَكوُن ضيٌق َعظيٌم في ال�أْرِض 

 َويََقعوَن 
24 ْعِب.  الشَّ َعلى هذا  َوَغَضٌب 

يِف َويُْسبَوَن اإلى كُلِّ َموِضٍع،  في فَِم السَّ

َواأوُرَشليُم تُْصِبُح َمدوَسًة ِمَن ال�أَُمِم َحّتى 

تَِتمَّ اأْزِمنَُة ال�أَُمِم.

َف بالْكْن، لا تْتَعلَّموْن اأْشَوْن َت ْتحِامون 
 مْن َل انا َت 

َل رُوْحكْن ف الَمحاكْم، 15
يقوموْن  يتِيقون  مُو  ْوحْكِمة  ثّم  اْعطيكْن 
يَسْلموكْن   ْوَت 

16 قّداما كْل عْدوانْكْن. 
َواهْلكن  واّمهاْتكْن واخوْتكن  اَأبَّهاْتكْن 
ْوَقرايبْنكن ْوسْدقانْكْن للحكّام، ْوَت يَموتوْن 
 ْوَت ْتكونوْن َمْكرُوهيْن مْن 

نِاْس مْنكْن. 17
َشعرايِة  18 َبْس  اْسمي،  لَخاطر  انْساْن  كّل 
مْن راْسكْن مُو ْتضِيع. 19 ْبَصبْركْن تْرَبحوْن 

نَفْسكْن.

 َخراب القدس ومْجوة اْبن الانْساْن
)متى 24: 15–31، مرقس 13: 14–27(

َقة ْبَعْسَكْر، هاك   »مْن اَأَريتن القْدس ْمَطوَّ
20

 هاك الَوْقْت، 
الَوْقت اْعرفوا قرْب َخرابا. 21

يْهربوْن  َخلّي  نِا،  الياهوديِّة  َهوْك َل ف 
ْولَنِّا  يْهربون،  نِا،  َل جّواتا  ْوَهوْك  َبل،  للجَّ
 مْن َل اإيِّاْم نَْقِمة 

ف الّْضياْع لا يْدخْلولا. 22
يِا هاي، َت يتْم ِفيا كْل شي َل انَْكَتْب. 
الِايِّام،  َفوك  والمْرضعيْن  الَحبالِى   َويل 

23

الاَْرض،  يسِيْر ف  َت  ْگبيِرة  ذيَقة  َل  مْن 
 ْوَت يَقعوْن 

ْعْب هاْذ. 24 ْوَغَضْب َعلى َهالشَّ
يف، ْويْنساقوْن يَسرا لكْل ديِرة،  ف ثّم السَّ
ْوتْنداس القْدْس م الاَمْم دي لََمْن تْخَلْص 

َزمانات الاَمْم.
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ْمِس َوفي   »َوتَكوُن َعلاماٌت في الشَّ
25

الَقَمِر َوفي الكَواِكِب، َوفي ال�أْرِض ضيُق 

َهوِل َصوِت  ِمْن  يََديِن  َواْرِتجاُف  اأَُمٍم 

 َواْضِطراٌب يُْخِرُج نُفوَس الّناِس 
البَْحِر. 26

َعلى  تَي  يَاأْ اأْن  َعتيٌد  ُهَو  ِمْن َخوِف ما 

ماواِت.  السَّ قُّواُت  َوَستَتََزْعَزُع  ال�أْرِض. 

اآِتياً  نْساِن  ال�إ ابَْن  َسيُْبِصروَن   َوحينَئٍذ 
27

َعظيٍم.  َوَمْجٍد  كَثيَرٍة  ٍة  قُوَّ َمَع  َغماٍم  في 

عوا   فَاإذا بََداأْت هِذِه ال�أُموُر تَصيُر فَتََشجَّ
28

َواْرفَعوا ُرؤوَسكم ِل�أنَّ نَجاتَكُم َدنَْت.«

 َوقاَل َلُهم َمثَلاً: »انُْظروا الّتينَة َوكُلَّ 
29

 َمتى اأْفَرَخْت فِللَوْقِت تَْفَهموَن 
ال�أْشجاِر. 30

اأنْتُم،   هكَذا 
31 يُف.  الصَّ َدنا  قَْد  اأْن  ِمْنها 

َمتى َراأيتُم هِذِه تَصيُر فَاْعلَموا اأنَّ َملَكوَت 

يَْعبُُر  ل�  َلكُم:  اأقوُل  32 الَحقَّ  قَريٌب.  اللِه 

هذا الجيُل َحّتى تَصيَر كُلُّ هِذِه ال�أُموُر. 

ل�  َوكَِلماتي  يَْعبُراِن  َوال�أْرُض  ماُء  33 السَّ

تَْعبُُر.

تَْثُقَل  ِلئَّلا  ِل�أنُْفِسكُم   »فانتِبهوا 
34

كِْر َوَهمِّ العاَلِم  راَهِة َوالسُّ قُلوبُكُم في الشَّ

35 ِل�أنَُّه  اليَوُم.  ذِلَك  َعلَيكُم  يَاأْتي  َوبَْغتًَة 

كََفخٍّ يَْنَقضُّ َعلى كُلِّ الجاِلسيَن َعلى كُلِّ 

في  اإذاً   كونوا ساِهريَن 
36 ال�أْرِض.  َوْجِه 

ْمْس والَقَمْر   »ْوَت يسِيْر َعلاماْت ف الشَّ
25

ْوَرْجفة  اَمم  ذيَقة  الاَْرْض  والّْنجوم، ْوف 
 ْوَهْبَطة 

ايَدين م الَويْل َف َصوت الَبحْر. 26
ْتطِالع اْرواح النِّاس ْوتْقَطع ْفوادْن م الَخوْف 
تْتَزْرَزْع  ْوَت  الاَْرض.  َع  الّجِايِي  مْن شي 
يَرون  َت  الَوْقْت،   ْوهاك 

27 ما.  السَّ قّوات 
ْگبيِرة  ة  ْبقوِّ الّْغيوم  الانْساْن جِايِي ف  اْبن 
ْوَمْجْد َعظيْم 28 َبقى، مْن َبَدوا َهوذ يسِيروْن، 
قرْب  َل  مْن  راْسكْن،  ْوَعلَّوا  َقْلْبكن  وا  َقوَّ

فداكْن.«

َمَثل سَجرة التّين

التّين  َهالَمَثْل: »َطْلعوا َل سَجرة   ْوقال 
29

ْوكّل الّسَجْر، 30 َبّس يَوْرقوْن، راساً تْفَهموْن 
اأنْتْن زاِ، مْن   ْوكذاِ 

يْف. 31 منّْن: َقرَّب الصَّ
اَأَريتن َهوذ يسِيرون، اْعرفوا ْقَريَّْب واِ َمَلكوت 
اَلله. 32 الَحّق اَقولْكْن مُو يْعبْرَهالجيْل هاْذ، 
ما  َل مُو َهوْذ كلّْن يسِيروْن. 33 الاَْرْض والسَّ

يْعبرون ْوَكلامي مُو يْعبْر.

الانتباه ضروري

لا  اَأَبْد  رُوْحكْن،  َعلى  انْتْبهوا   »َبقى 
34

َكر  والسَّ الَبَطْر  تْثَقْل ف  ْقلوْبكْن  ْتَخلَّون 
َغْفِلة يجيكْن  ْوَعلى  الّدنْيِا،  ْوَمْشغولِّيات 
ة َت يْطبْق   مْن َل َكما الفخَّ

هاك الَيوْم، 35
َع القِاْعديْن َعلى وْچ كّل الاَْرْض. 36 َبقى 
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كُلِّ َوْقٍت َوُمَصّليَن ِلتَْستَِحّقوا الَفلََت ِمْن 

هِذِه ال�أُموِر الَعتيَدِة اأْن تَصيَر َوتَقوموا اأماَم 

يَُعلُِّم  النَّهاِر   َوكاَن في 
نْساِن.« 37 ال�إ ابِْن 

في الَهيكَِل َوفي اللَّيِل يَْخُرُج َويبَيُت في 

 َوكُلُّ 
يتوِن. 38 الَجبَِل الَمْدُعوِّ ِبَموِضِع الزَّ

موَن اإَليِه في الَهيكَِل  ْعِب كانوا يَتََقدَّ الشَّ

ليَْسَمعوا كَِلَمتَُه.

 22
يُْدعى  الَّذي  الَفطيِر   َوكاَن عيُد 

ِكباُر   َوكاَن 
الِفْصَح قَريباً. 2

يَْقتُلونَُه،  كَيَف  يَْطلُبوَن  َوالكَتَبَُة  الكََهنَِة 

ْعِب.  ِمَن الشَّ ِل�أنَُّهم كانوا يَخافوَن 

يطاُن في يَُهَوذا الَّذي يُْدعى   َوَدَخَل الشَّ
3

ْسَخْريوطيَّ الَّذي كاَن في ِعداِد ال�ثْني  ال�إ

الكََهنَِة  ِكباِر  َمَع  َوتَكَلََّم   َوَذَهَب 
4 َعَشَر. 

ِلكَي  الَهيكَِل  قُّواِت  َوُرَؤساِء  َوالكَتَبَِة 

ِباأْن  دوا  َوتََعهَّ  وفَِرحوا 
5 اإَليِهم.  يَُسلَِّمُه 

يَْطلَُب  َوكاَن   فَواَعَدُهم 
6 ًة.  ِفضَّ يُعطوهُ 

فُْرَصًة اأْن يَُسلَِّمُه اإَليِهم ِخْلواً ِمْن َجْمٍع.

ْمَصّلايين،  َوْقْت سْهرانين  كونوا ف كْل 
ريْن  ْبشاْن تْستِاْهلوْن تْفَلتوْن مْن َهوذ الّْمَحضَّ
َت يسِيروْن، وْتقوموْن قّدام اْبن الانْساْن.« 
 ْوبْنهاْر كان يَعلّْم ف الَهيَكل، ْوبالَليْل كاْن 

37

يْطَلع يباْت َف َجَبل َل يقولولو: َبيْت َزيتِي. 
ْعْب كان يقوم يرُوْح لَعْندو مْن   ْوكّل الشَّ

38

وّچ الّصْبْح َت يْسَمْع َكلامو.

 ياهوذا الخاين يَسلّم َيسُوْع
)متّى 26: 1–5 و14–16، مرقس 14: 1–

 2، 10–11، يوَحنّا 45–53(

 ْوَقرَّْب يجي عيد الَفطِيْر َل يقولولو 22 
الَكَهَنة   وْگباريّة 

الفْصْح 2 عيد 
اأْشَوْن  يَدوروْن  النّاموْس كان  وْمَعْلمين 
يخافوْن  َل كان  مْن  َيسُوْع،  يْقتلوْن  َت 
ياهوذا َل  الّشِيطاْن َف   ْوَدَخل 

ْعْب 3 الشَّ م 
يقولولو الاْسَخْريوطي، ْوهاْذ كاْن واِحْد م 
 ْوراْح َحكى َمع ْگباريّة الَكَهَنة 

الاْثناْعْش. 4
الَهيَكْل  ْوقّواْد حّراس  النّاموس  وْمَعْلمين 
يْعطوُه  ْوَقرَّروا   ْوفْرحوا 

5 واِ.  يَسلّمْن  لَخاطر 
 ْوَوَعدن، ْوَبقى يَدّوْرلو َعلى فْرَصة 

ة. 6 فضَّ
لَّماْت  َحولو  يكوْن  َل  َبلا  واِ  يَسلّمْن  َت 

نِاْس.
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فيِه كانَِت  الَّذي  الَفطيِر  يوُم   َوجاَء 
7

 َواأْرَسَل يَسوُع 
اأْن يُذبََح الِفْصُح. 8 العادةُ 

بُْطُرَس َويوَحّنا َوقاَل َلُهما: »اْذَهبا َوَهيِّئا 

»اأيَن  َلُه:   فَقالوا 
9 ِلنَاأْكَُل.«  الِفْصَح  َلنا 

َلُهم: »حيَن   قاَل 
نَُهيَِّئ؟« 10 اأْن  تُريُد 

َرُجٌل حاِمٌل  يُلاقيكم  الَمدينََة  تَْدُخلوَن 

 َوَحيثُما َدَخَل 
ةَ ماٍء. اْذَهبوا َوراَءهُ. 11 َجرَّ

اأيَن  يَقوُل:  البَيِت: ‘الُمعلِّم  ِلَسيِِّد  فَقولوا 

الَمَحلُّ َحيُث اآكُُل الِفْصَح َمَع تَلاميذي؟’ 

 َوُهَو يُريكم ِعلِّيًَّة كَبيَرةً َمْفروَشًة. ُهناَك 
12

َلُهما  قاَل  َوَوَجدا كَما   َوَذَهبا 
13 اأِعّدا« 

َواأَعّدا الِفْصَح.

َواتَّكَاأ  يَسوُع  اأتى  ال�أواُن  اآَن   َوحيَن 
14

َلُهم:   َوقاَل 
15 َمَعُه.  َرسول�ً  َعَشَر  َوال�ثْنا 

الِفْصَح  اآكَُل هذا  اأْن  اْشتََهيُت  »َشْهَوةً 
لََّم. 16 ِل�أنّي اأقوُل َلكُم:  َمَعكُم قَْبَل اأْن اأتَاأ

يَكُْمَل في  َحّتى  بَْعُد،  ِمْنُه  اآكُُل  ل�  اإنِّي 

َوَشكََر  كَاأْساً   َواأَخَذ 
17 اللِه.«  َملَكوِت 

 َحّضير َعشات الفْصْح
)متى 26: 17–25، مرقس 14: 12–

21، يوَحنّا 13: 21–30(

 ْوجا َيوْم عيد الَفطِيْر، َل كاْن في عاِدة 
7

 ْوَيسُوْع 
8 الفْصْح.  ِفيو خاروف  يْذَبحوْن 

ْوقالْلْن: »رُوحوا  ْويوَحنّا  بْطرس  َبَعْث 
 قالولو: 

9 ناكْل.«  الفْصْح ت  لْنا  َحْضروا 
»َبْس   قالْلْن: 

10 نَْحّضْر؟«  َت  ْتريد  »اَأين 
َزلَِمة  وْچكْن  يْطَلْع ف  َت  الَبَلْد  تْدخلون 
َل   َوايْن 

11 َخْلفو،  رُوحوا  َمي،  َجّرة  حِامْل 
َدَخْل، قولوا لَصاحب الَبيت: ‘ْمَعلّْمنا يقول: 
أُوَدة مُوَضْع َل َت اآكل الفْصْح َمْع  اَأينا يِا الا
يَوّريكْن علّيِّة  َت   ْوهاي هّواِ 

َتلاميذي؟’ 12
 ْوراحوا 

ْگبيِرة َمْفروِشة، َهونَْك َحْضروا.« 13
روا الفْصْح. اَأَروا َكما َل قالْلن، وَحضَّ

َعشات الرَّْب
 

)متى 26: 26–30، مرقس 14: 22–

26، 1 كورنثوس 11: 23–25(

انَْتكا  َيسُوع  الَوْقْت، جا   ْولََمْن صار 
14

»َشْهِوة   ْوقالْلْن: 
15 َمعو.  الّرسْل  واْثناعش 

َقبْل  َمْعكْن  َهالفْصْح  اآَكْل  َت  اْشَتَهيُت 
ْوَل  الَيوم  اقولْكْن: م   مْن َل 

اْتَعذَّْب. 16 َل 
َبعْد مُو اكلو دي لََمْن يْكَمْل َف َمَلكوت 
 َواَخْذ كاس ْوَشَكر ْوقاْل: »خذوا 

اَلله.« 17
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بَينَكُم.  َواْقتَِسموا  َوقاَل: »ُخذوا هذا 

ِمْن  اأْشَرُب  ل�  اإنِّي  َلكُم:  اأقوُل  18 ِل�أنّي 

تَي َملَكوُت اللِه.«  ِنتاِج الكَْرَمِة َحّتى يَاأْ

َواأْعطاُهم  َوكََسَر  وَشكََر  ُخْبزاً   َواأَخَذ 
19

َوقاَل: »هذا ُهَو َجَسدي الَّذي ِمْن اأْجِلكُم 

 َوهكَذا 
يُْعطى. هذا اْصنَعوا ِلِذكْري.« 20

تََعّشوا  اأْن  بَْعِد  ِمْن  الكَاأِْس  َعِن  اأيضاً 

ِبَدمي  الَجديِد  الَعْهِد  كَاأُْس  »هِذِه  قاَل: 

ِهَي ذي   َولِكْن 
21 يُْهَرُق.  َعْنكُم  الَّذي 

المائَدِة.  َعلى  َمعي  يَُسلُِّمني  الَّذي  يَُد 

نْساِن ذاِهٌب كَما ُعيَِّن. َولِكْن   َوابُْن ال�إ
22

 َوبََداأوا 
ُجِل الَّذي ِبيَِدِه يَُسلَُّم.« 23 َويٌل ِللرَّ

يَتَساَءلوَن فيما بَينَُهم َحوَل َمْن ُهَو ِمْنُهْم 

الَعتيُد اأْن يَْفَعَل هذا؟

 َوصاَر بَينَُهم ِنزاٌع َحوَل َمْن ُهَو فيِهم 
24

 فَقاَل َلُهم يَسوُع: »ُملوُك ال�أَُمِم 
ال�أْعَظُم. 25

ُهم اأْسياُدُهم َوالُمتََسلِّطوَن َعلَيِهم ُمْحِسنيَن 

يُْدَعوَن. 26 اأّما اأنْتُم فَلا يَكُْن فيكُم هكَذا، 

ئيُس  َوالرَّ بَْل ِليَكُِن الَعظيُم فيكُم َصغيراً 

اأذِلَك  ال�أْعَظُم؟  ُهَو  َمْن  27 ِل�أنَُّه  كَخادٍم. 

الَّذي يَتَِّكُئ اأْم ذِلَك الَّذي يَْخِدُم؟ اأَليَس 

بَينَكُم  فَاإنِّي  اأنا  اأّما  يَتَِّكُئ؟  الَّذي  ذِلَك 

ثَبَتُّم  الَّذيَن   َواأنْتُُم 
28 يَْخِدُم.  الَّذي  كذِلَك 

َلكُم  ُد  اأتََعهَّ  َواأنا 
29 تَجاِربي،  َمعي في 

30 ِلتَاأْكُلوا  ِبَملَكوٍت.  اأبي  لي  َد  تََعهَّ كَما 

َوتَْجِلسوا  َملكوتي  مائَدِة  َعلى  َوتَْشَربوا 

 مْن َل اقولْكْن: م 
موُه َبيناْتكْن. 18 هاْذ وْتَقسَّ

الَيوم ْوَبعْد، مُو اْشَرْب مْن َثَمْر سَجرة العنْب 
 َواَخذ ْغَبيز 

دي لََمْن يجي َمَلكوت اَلله.« 19
ْوَشَكر ْوَكَسر ْوَعطاهن ْوقاْل: »هذا َجَسدي 
َل يْنَعطى لَخاطْركْن. َسَووا هاْذ لَذْكري.« 
ْتَعّشى،  َل  َبعْد  مْن  الكاْس  َع  زاِ   ْوكذاِ 

20

قاْل: »هذا الكاْس َعْهد الّْجديْد واِ الّْماَأَسس 
ْبَدّمي َل يْسري لَخاطْركْن. 21 َبّس ْكوا اإيْد 
 واْبن الانْساْن رايْح 

َل يَسلّْمني َع الّصفَرة. 22
َزلَمْة  هاْك  َويلو  َبْس  ْرلو.  ْتَقدَّ َل  َكما  واِ، 
يْساَألوْن  يَعقبوْن   ْوَبَدوا 

23 يْتَسلَّْم.«  بيدو  َل 
َبْعضْن َعلى مْن واِ منّْن َل َت يَسي هاي.

الاَگَبر َبين التَّلاميْذ

 ْوصاْر زاِ اَأْخذ ْوَعطا َبيناتْن َعلى مْن واِ 
24

 قاْم َيسُوْع قالْلْن: »ملوك 
َبيناتْن. 25 الاَگَبْر 

الاَمم اْسيادْن نِا، والّْمَسلَّطيْن َعَليْن فاْعليْن 
وْن. 26 َبْس اأنْتْن لا كذاِ. َبلِى اَأينا  َخيْر يْتَسمَّ
لَّواِ الاَگَبر فيكْن، َخلّي يكوْن َكما الاَْزَغْر، 
والرَّيّْس َكما الخادْم. 27 لَيْش مْن اَأْگَبْر؟ هاك 
المْنتكي والّا هاْك َل يْخدْم؟ مُو المْنتكي؟ 
اَنا.  يْخدم  َل  هاْك  َكما  َبيناْتكْن  اَنا  َبّس 
 َوانا 

َثَبتّن َمعي ف ذيقاتي، 29 َل  28 اأنْتْن واِ 

ْبَمَلكوت،  اَأبوي  َوَعْدني  َل  اَأوعْدكْن َكما 
َعلى صْفرْة  ْوتْشَربوْن  تاْكلون  30 ْبشاْن 
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اأْسباِط  َوتَدينوَن  َعَشَر كُْرِسيًّا  اثْنَي  َعلى 

اإْسرائيَل ال�ثْني َعَشَر.«

ِسْمعاُن،  »يا  ِلِسْمعاَن:  يَسوُع   َوقاَل 
31

يَُغْرِبلَكم  اأْن  يَْساأُل  يطاُن  الشَّ ُهَوذا  ها 

اأْن  اأْجِلَك  ِمْن  َطلْبُت   َواأنا 
32 كالِحْنَطِة. 

اْلتَِفْت  َوْقٍت  َواأنَْت في  اإيمانَُك.  يَْنَفَد  ل� 

َلُه ِسْمعاُن: »يا   فَقاَل 
اإْخَوتََك.« 33 َوثَبِّْت 

جِن َوِللَموِت.«  ، َمَعَك ُمتََهيٌِّئ اأنا ِللسِّ َربُّ

ِسْمعاُن:  يا  َلَك  »اأقوُل  يَسوُع:  َلُه   قاَل 
34

َلْن يَصيَح الّديُك اليَوَم َحّتى تُْنِكَر ثَلاَث 

َمّراٍت اأنََّك تَْعِرفُني.«

 َوقاَل َلُهم: »حيَن اأْرسْلتُكم ِبلا كيٍس 
35

َول� ِمْزَوٍد واأْحِذيٍَة، َهْل اأْعَوَزكم شيٌء؟« 

آَن   قاَل َلُهم: »ال�
قالوا َلُه: »َول� َشيٌء.« 36

الِمْزَوُد.  َوهكَذا  ُخْذهُ  فَْليَاأْ َلُه كيٌس  َمْن 

َويَْشتَِر  ِرداَءهُ  فَْليَِبْع  َسيٌف  َلُه  َليَس  َوَمْن 

اإنَّ هذا  َلكُم:  اأقوُل  37 ِل�أنّي  َسيفاً.  َلُه 

يَِتمَّ في: ‘مَع  ْن 
اأ يَْنبَغي  اأيضاً  الَمكْتوَب 

الَّتي  ال�أُموِر  كُلَّ  ِل�أنَّ  اأُْحِصَي،’  ال�أثََمِة 

َمَلكوتي، ْوتْقَعدوْن َعلى ْعروش ْوتْحكموْن 
َعلى اْثناعش اْسباط اْسرائيْل.«

َيسُوْع يتنّبا بْطرْس َت ينكرو ْومُو يتَعرَّف َعَليو

)متى 26: 31–35، مرقس 14: 27– 

31، يوَحنّا 13: 36–38(

 ْوقال َيسُوْع لََشْمعوْن: »يا َشْمعوْن، ْكوا 
31

الّشِيطان يَدّوْر َت يَغْربْلكْن َكما َل يَغْربل 
 َوانا َطَلْبُت لْك لا تْخَسْر 

الفّلاح الحْنَطة. 32
ْوَثّبت  انْدار  َوْقت  َف  زاِ  وانَْت  اإيمانْك. 
 َشْمعوْن قالْلو: »يا رْب، َمعْك 

اخوتْك.« 33
34 َيسُوْع  ْوللَموْت.«  للَحْبس  اَنا  حاضر 
مُو يسِيح  لْك:  اأقوْل  »َشْمعوْن،  قالْلو: 
الّديك الَيوْم َل مُو َثْة طْرْق تْنكْر تْعرْفني.«

َيسُوْع يَوّصي َتلاميذو َت 
يسَتعّدون لذيَقة ْگبيِرة

ِكَيس  َبلا  َبَعْثتوكْن  َل  »َوْقْت   ْوقالْلْن: 
35

ْولا طُوْربايات ْولا اْصواْل، عاْزكن شي؟« 
ْع، َل   قالْلْن: »م السَّ

قالوا: »َولا شي.« 36
ْوَل  طُوربايِة،  زاِ  ْوكذاِ  ياخذو.  لُه كيْس، 
ْويْشتريلو  َحويسو  يبِيْع  َخلّي  َسيْف،  مالو 
 مْن َل اقولْكْن: »هاي الَمْكتوبِة 

َسيْف.« 37
‘َمع  ْتقوْل:  َل  آيِة  َهالا في،  ْتسِيْر  لازم  زاِ 
المْذنبين انَْعْد.’ مْن َل كْل شي َل )انَْكَتْب( 
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، ُهَوذا   فَقالوا َلُه: »يا َربُّ
ْت.« 38 َعّني تَمَّ

ُهنا َسيفاِن.« قاَل َلُهم: »يَكِْفياِن.«

َجبَِل  اإلى  َعلى عادِته  َوَذَهَب   َوَخَرَج 
39

تَلاميُذهُ  َوراَءهُ  َوَذَهَب  يتوِن  الزَّ َموِضِع 

َلُهم:  قاَل  الَمكاَن،  بَلََغ   َوحيَن 
40 اأيضاً. 

تَْجِربٍَة.«  تَْدُخلوا في  ِلئَّلا  »َصّلوا 
َوَركََع  َحَجٍر  َرْميَِة  نَْحَو  َعْنُهم   َواْعتَزَل 

41

تُريُد  اإْن كُْنَت  »اآبا،   َوقاَل: 
42 يَُصّلي. 

ِلتَكُْن  َولِكْن  الكَاأُْس.  هِذِه  َعّني  فَْلتَْعبُْر 

 َوَظَهَر َلُه َملاٌك 
ل� اإرادتي بَْل اإراَدتَُك.« 43

 َوحيَن صاَر في 
44 يِه.  يَُقوِّ ماِء  السَّ ِمَن 

ُمجاَهَدٍة، ِبلَجاجٍة كاَن يَُصّلي َوصاَر َعَرقُُه 

 َوقاَم 
كَعبيِط َدٍم َوتَساقَط َعلى ال�أْرِض. 45

فََوَجَدهم  تَلاميِذِه  اإلى  َواأتى  َصلاِتِه  ِمْن 

»ِلماذا  َلُهم:   َوقاَل 
46 الُحْزِن.  ِمَن  ِنياماً 

اأنْتُم ِنياٌم؟ قوموا َوَصّلوا ِلئَّلا تَْدُخلوا في 

تَْجِربٍَة.«

 َوبَينَما ُهَو يَتَكَلَُّم اإذا َجْمٌع َوذِلَك الَّذي 
47

ُمُهم.  يُْدعى يَُهَوذا اأَحُد ال�ثْني َعَشَر يَتََقدَّ

كانَْت  هِذِه  ِل�أنَّ  َوقبَّلَُه،  يَسوَع  اإلى  َوَدنا 

 قالوا: »يا رّب، ْكوا َهوْن في 
َعَلي َتْم.« 38

َسيَفيْن.« قالْلن: »يْكَفوْن.«

يتوْن َيسُوْع يَصلّي َف َجَبل الزَّ
 

)متّى 26: 36–46، مرقس 14: 32–42(

ْد، لََجَبْل   ْوَطَلع ْوراْح، َكما َل كان ْمَعوَّ
39

َخْلفو.  راحوا  زاِ  ْوَتلاميذو  َزيتِا«،  »َبيْت 
»َصلَّوا  قالْلْن:  للمُوَضْع،   ْولَمْن وصْل 

40

 ْوراْح لَْبعيْد 
ْبشاْن لا تْدخلوْن ف َتجِربِة.« 41

 ْوقاْل: 
42 يَصلّي،  ْوَرَكع  َحَجر،  َرْميْة  منّْن 

َعَلي  مْن  يْعبْر  َخلّي  ْتريْد،  َل كان  »اآبا، 
َل  َكما  يكوْن  َخلّي  َبلِى  هاْذ!  َهالكاْس 
 ْوَظَهْرلو 

ْتريْد اأنَْت مُو َكما َل اريد اَنا.« 43
 ْولََمْن صاْر َف 

ما َت يَقّويو. 44 َملاْك م السَّ
َخوف، ْبَلجاِجة كان يَصلّي، ْوَعَرقو صاْر 
 ْوقاْم 

َكما َسّخاْت َدم، ْوَوَقْع َع الاَْرْض. 45
مْن َصلاتو ْوجا لَعْند َتلاميذو َواراهْن نِايميْن 
 ْوقالْلْن: »اَأيْش نِايمين انْتْن؟ قوموا 

م الَغْم. 46
َصلَّوا ْبشاْن لا تْدخلوْن َف َتجِربِة.«

َوْقْت َل مْسكوا َيسُوْع
 

)متى 26: 47–56، مرقس 14: 43–

50، يوَحنّا 18: 3–11(

نِاْس  َطْلقْة  والّا  يْحكي،   ْوَبعْد هّواِ 
47

َل كاْن  ياهوذا،  يقولولو  َل  ْوهاْك  جِايين، 
ْوَقرَّْب  قّدامن،  الاْثناْعْش، جِايِي  م  واِحْد 
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اأُقَبِّلُُه  الَّذي  اأنَّ  اإيّاها  اأْعطاُهم  قَْد  َعلاَمًة 

يَُهَوذا،  »يا  يَسوُع:  َلُه   قاَل 
48 ُهَو.  ُهَو 

 َوحيَن 
49 نْساِن؟«  ال�إ ابَْن  تَُسلُِّم  اأِبُقْبلٍَة 

َراأى الَّذيَن كانوا َمَعُه ما صاَر، قالوا َلُه: 

 َوَضَرَب 
يِف؟« 50 ، اأنَْضِرُب ِبالسَّ »يا َربُّ

واِحٌد ِمْنُهْم َعْبَد َرئيِس الكََهنَة فََقَطَع اأُْذنَُه 

»كَفى  َوقاَل:  يَسوُع   فَاأجاَب 
51 اليُْمنى. 

َحّتى هِذِه.« َوَلَمَس اأُْذَن ذِلَك الَّذي ُضِرَب 

الَّذيَن  ِل�أولئَك  يَسوُع   َوقاَل 
52 َوَشفاهُ. 

اأتَوا َعلَيِه، ِلِكباِر الكََهنَِة َوُرؤساِء قُّواِت 

نَُّه َعلى قاطِع ُطُرٍق َخَرْجتُم  الَهيكَِل: »كَاأ

 كُلَّ 
َعلَيَّ ِبُسيوٍف َوِعِصيٍّ ِلتُْمِسكوني. 53

يَوٍم َمَعكُم كُْنُت في الَهيكَِل َوما مَدْدتُم 

ِهَي ساعتُكُم  هِذِه  َولِكنَّ  ال�أيادي،  َعلَيَّ 

 َواأْمَسكوا َواأتَوا ِبِه 
ْلَمِة.« 54 َوُسْلطاُن الظُّ

ِسْمعاُن  َوكاَن  الكََهنَِة.  َرئيِس  بَيِت  اإلى 

اآِتياً َوراَءهُ ِمْن بُْعٍد.

 َواأوقدوا ناراً في َوْسِط الّداِر َوكانوا 
55

جاِلسيَن َحوَلها َوكاَن ِسْمعاُن اأيضاً جاِلساً 

ِعْنَد   َوَراأتُْه شابٌّة خاِدمٌة جاِلساً 
56 بينَهم 

اأيضاً  »هذا  َوقاَلْت:  فيِه  َسْت  َوتََفرَّ الّناِر 

»يا  َوقاَل:  فَاأنْكََر  ُهَو  57 اأّما  َمَعُه كاَن.« 

َعلاِمة كاْن  ْوهاي  ْوباسو،  َيسُوع  لَعْنْد 
كْلَعطاهْن يِا: اَأينا َل ابوسو هّواِ واِ. 48 َيسُوْع 
قالْلو: »ياهوذا، ْبَبوِسة ْتَسلَّم اْبن الانْساْن؟« 
َل صاْر  َمعو شي  َل  َهوْذ  اَروا  َل   َوْقْت 

49

يْف؟«  بالسَّ نْضرْب  قالولو: »يا رْب، 
الَكَهَنة  ْگبير  َضَرْب خادم  منّْن   ْوواِحْد 

50

الَيميْن. 51 َيسُوْع قاْل: »لَعْنْد  اْذنو  ْوجاب 
ربِة  هاي ْوَبس!« ْوَدّق اذْن هاْك َل اَكل الضَّ
وا َعَليو،   ْوقال َيسُوْع لَوْك َل كجَّ

ْوَشفاها. 52
ْوُرَوسا حّراس  والّْشيُوَخة  الَكَهَنة  لْگباريّة 
مْن  واِحْد  َعلى  يكوْن  َل  »َكما  الَهيَكْل: 
قطّاع الطّْرْق كطََّلْعتْن َعَلي بْسيوِفة ْوعْصواِْن 
 كْل َيوْم َمْعكْن كْنُت ف 

َت تْمسكوني؟ 53
يتْن َعَلي ايَديكْن. َبلِى هاي  الَهيَكل، ْوما َمدَّ
 ْومْسكوا 

54 العْتِمة.«  ْوسْلطة  يِا ساعْتكن 
جابوُه لََبيت ْگبير الَكَهَنة، ْوَشْمعوْن جِايِي 

كاْن َخْلفو من ْبعيْد.

بْطرْس ينكر َيسُوْع ْومُو يتَعرَّف َعَليو
)متى 26: 69–75، مرقس 14: 66– 

72، يوَحنّا 18: 12–27(

ْوكانوا  الَحوش،  ناْر ف وسط   ْوَعَلقوا 
55

َبيناتْن.  قعْد  زاِ  ْوَشْمعوْن  َحولا،  قِاْعديْن 
النّار،  قِاعْد عْند  بْنْت خّداِمة   َوارتو 

56

ْوَطلَّعْت ِفيو ْوقالْت: »هاْذ زاِ َمعو كاْن.« 
57 َبْس هّواِ نََكر ْوقاْل: »يا َمَرة، مُو اْعرفو.« 
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اآَخُر   َوبَْعَد قَليٍل راآهُ 
اأْعِرفُُه.« 58 ل�  اْمَراأةُ 

َولِكنَّ  ِمْنُهْم.«  اأيضاً  »اأنَْت  َلُه:  َوقاَل 

 َوبَْعَد ساَعٍة 
بُْطُرَس قاَل: »ما كُْنُت.« 59

ا هذا  فَقاَل: »َحقًّ يُجاِدُل  اآَخُر  واِحَدٍة كاَن 

 قاَل 
60 اأيضاً.«  َجليليٌّ  ِل�أنَُّه  َمَعُه كاَن، 

بُْطُرُس: »يا َرُجُل، ل� اأْعِرُف ماذا تَقوُل.« 

الّديُك.  يَتَكَلَُّم صاَح  ُهَو  بَينَما  َوِللَوْقِت 

 َواْلتََفَت يَسوُع َونََظَر في بُْطُرَس فَتََذكََّر 
61

بِّ الَّتي كاَن قَْد قاَل َلُه:  ِسْمعاُن كَِلَمَة الرَّ

ثَلاَث  َستُْنِكُرني  الّديُك  يَصيَح  اأْن  »قَْبَل 
اإلى خاِرٍج  ِسْمعاُن   َوَخَرَج 

62 َمّراٍت.« 

َوبَكى ِبَمرارٍة.

الَّذيَن كانوا ُمْمسكيَن  جاُل   َوالرِّ
63

َويَُغّطونَُه.  ِبِه  يَْستَْهِزئوَن  ِبيَسوَع كانوا 

 َويَْضِربونَُه َعلى َوْجِهِه َويَقولوَن: »تَنَبَّاأ. 
64

 َواأشياَء اأَُخَر كَثيَرةً كانوا 
َمْن َضَربَك؟« 65

فوَن َويَقولوَن َعلَيِه. يَُجدِّ

يوُخ  الشُّ اْجتََمَع  النَّهاُر   َوحيَن طلَع 
66

اإلى  َواأْصَعدوهُ  َوالكَتَبَُة  الكََهنَِة  َوِكباُر 

اأنَْت  كُْنَت  »اإْن  َلُه:   َوقالوا 
67 َمْجِلِسهم. 

اأقْل  »اإْن  َلُهم:  قاَل  َلنا.«  فُقْل  الَمسيَح 

اأْساأْلكم   َواإْن 
قوني. 68 تَُصدِّ فَلَْن  َلكُم 

زاِ  »وانَْت  ْوقالْلو:  َزلَِمة  اَأراُه  ْشَويِّة   ْوَبْعد 
58

منّن انَْت.« بْطرْس قاْل: »لا مُو منّن اَنا.« 
 ْوَبعْد َل فاْت ِفيا ساَعة َزماْن، واِحْد لْخ 

59

زاِ  هاْذ  ميِّة  »بالميِّة  ويقوْل:  يجِادْل  كان 
َمعو كاْن، مْن َل َجليلي واِ زاِ.« 60 بْطرْس 
ْتقول.«  اَأيش  اْعرْف  مُو  َزلَِمة!  »يا  قاْل: 
ْوراساً ْوهّواِ َبعْد قايْم يْحكي، ساح الّديْك. 
ْوهاك  بْطرس،  ْوَطلَّْع ف  َيسُوع   وانْداْر 

61

َل كاْن  َشْمعوْن كْلمْة  لَباْل  الَوْقْت جا 
كْلقالْلو َسّيْدنا: »َقبْل َل يسِيح الّديك َت 
لََبّرا  َشْمعوْن   ْوَطَلْع 

62 َثْة طْرْق.«  تْنكْرني 
ْوبكي ْبَمراَرة.

َيسُوْع َف َمجلس الياهوْد
 

)متى 26: 59–66، مرقس 14: 55–

68، يوَحنّا 18: 19–24(

َيسُوْع،   وْرجِاْل َل كانوا مِاسكيْن 
63

 ويْضربوُه 
64 ويَغطَّوُه،  ِفيو،  يْتَمهَزوْن  كاْن 

َضَربْك.«  مْن  »ْتَنّبا،  ويقولون  وّچو  َعلى 
 ْوَشغلات ْكثيْر َغيْر َهوْذ، َكلاْم كفْر كان 

65

يقولوْن َعَليو.
 ْولََمْن َصبَّحت الّصبح، اْجَتَمعوا ْشيُوخة 

66

النّاموس  الَكَهَنة وْمَعْلمين  ْعْب وْگباريّة  الشَّ
انَْت  »َل   ْوقالولو: 

67 َل َمجلسْن،  ْوطِالَعوُه 
الَمسيْح، قْلنا.« قالْلْن: »َل قْلُت لْكْن  واِ 
تْعَطوني  َساَألتوكْن مُو   ْوَل 

ْتَسدقوني، 68 مُو 
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آَن  ال�  ُمْنُذ 
69 تُطِلقوني.  اأو  تُجيبوني  فَلَْن 

ِة  نْسان جاِلساً َعْن يَميِن قُوَّ يَكوُن ابُْن ال�إ

 فَقالوا َجميُعُهم: »اإذاً، اأنَْت ُهَو 
اللِه.« 70

ابُْن اللِه.« قاَل َلُهم يَسوُع: »اأنْتُم تَقولوَن 

اإلى  بَْعُد   قالوا: »ما حاَجتُنا 
ُهَو.« 71 اأنا 

ُشهوٍد؟ فَها قَْد َسِمْعنا نَْحُن ِمْن فَِمِه.«

 23
اإلى  ِبِه  َواأتَوا  كُلُُّه  َجْمُعُهم   َوقاَم 

 َوبََداأوا يَْفتَروَن َعلَيِه 
بيلاُطَس. 2

َويَْمنَُع  تَنا  اأُمَّ يُِضلُّ  »َراأينا هذا  َويَقولوَن: 

َويَقوُل  ِلَقيَصَر،  َراأٍْس  نُْعِطَي َضريبََة  اأْن 

َلُه   فََساأ
3 َمِلٌك َمسيٌح.«  اإنَُّه  نَْفِسِه  َعْن 

بيلاُطُس َوقاَل َلُه: اأاأنَْت ُهَو َمِلُك اليَهوِد؟ 

 َوقاَل بيلاُطُس ِلُرَؤساِء 
قاَل َلُه: اأنَْت قُْلَت. 4

الكََهنَِة َوِللَجْمِع: »اأنا ِعلًَّة ما ل� اأِجُد في 

 َواأّما ُهم فَكانوا يَْصُرخوَن 
ُجِل.« 5 هذا الرَّ

يَُعلُِّم  َوُهَو  َشْعبَنا،  فَتََن  »َلَقْد  َويَقولوَن: 

في كُلِّ اليَهوِديَِّة، َوبََداأ ِمَن الَجليِل َحّتى 

ُهنا.«

الَجليِل،  اْسَم  بيلاُطُس  َسِمَع   َوحيَن 
6

 َوحيَن 
ُجُل َجليليًّا. 7 َساأَل َعّما اإذا كاَن الرَّ

ُسْلطاِن هيروُدَس،  تَْحَت  ْن  ِممَّ اأنَُّه  َعِلَم 

اأوُرَشليَم  ِل�أنَُّه في  هيروُدَس،  اإلى  اأْرَسلَُه 

ْع َت يكون اْبن   م السَّ
َجواْب يا ْتَفْلتوني. 69

 كلّْن 
الانْساْن قِاعْد َعلى َيميْن قّوة اَلله.« 70

قالْلْن:  اَلله.«  اْبن  َبقى  واِ  »اأنَْت  قالولو: 
 قالوا: »اَأيش ْشهوْد 

»اأنْتن ْتقولوْن اَأنا واِ.« 71
َبعد يريد لْنا؟ ْكوا نْحنِا سَمْعنا مْن ثّمو.«

َيسُوْع عْند بيلاُطْس
 

)متى 27: 11–14، مرقس 15: 1–

5، يوَحنّا 18: 28–38(

ْوجابوُه 23  َجْمعّيتْن كّلا،   ْوقاموا، 
يْتهموُه   ْوَبَدوا 

بيلاُطْس 2 لَعْنْد 
ويقولوْن: »اَأَرينا هاذ يَضّيْع َشْعبنا، ويَحّرْم 
رُوحو  َعلى  ويقوْل  لََقيَصْر،  َخراْج  نْعطي 
ْوقالْلو:  َساَألو  3 بيلاُطْس  َمسيْح.«  واِ  َملْك 
قالْلو:  الياهوْد؟« جِاَوبو  َملك  واِ  »اأنَْت 
لْگباريّة  قاْل   وبيلاُطْس 

4 قلْت.«  »اأنَْت 
الَكَهَنة ْونِاس المْلَتّميْن: »اَأنا شي علِّة مُو 
 هنِّا َبقى يْزَعقوْن 

لَِمة هاْذ.« 5 ارى َعلى َهالزَّ
يَعلّْم ف كّل  ويقولوْن: »َهيَّْج َشْعبنا ْوهّواِ 

ليل ْودي لَوْن.« الياهوديِّة، ْوَبدا م الجَّ

َيسُوْع عْند هيرُودس

ليْل،  الجَّ اْسم  َل سمع  َوْقْت  6 بيلاُطْس 

 ْولََمْن َعَرْف 
لَِمة َجليلي. 7 َساَأْل َل كاْن الزَّ

واِ،  هيرُودس  َتْحت سْلطْة  َل  مُوَضْع  مْن 
القْدْس  مْن َل ف  لَعْنْد هيرُودْس،  َبَعثو 
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كاَن في ِتْلَك ال�أيّاِم. 8 اأّما هيروُدُس فَحيَن 

ا، ِل�أنَُّه كاَن يُريُد اأْن  َراأى يَسوَع فِرَح ِجدًّ

ِمْن َزماٍن َطويٍل ِلكَْثَرِة ال�أُموِر الَّتي  يَراهُ 

يَرى  اأْن  يْرجو  َوكاَن  َعْنُه،  َسِمَع  قَْد  كاَن 

ُلُه.   َوِبكَِلماٍت كَثيَرٍة كاَن يَْساأ
ِمْنُه اآيًَة ما. 9

 َوقاَم 
َولِكنَّ يَسوَع َلْم يُْعِطِه َجواباً ما. 10

ٍة كانوا يَْفتَروَن  ِكباُر الكََهنَِة َوالكَتَبَُة َوِبِحدَّ

َوُجنوُدهُ،  هيروُدُس   فَاْحتََقَرهُ 
َعلَيِه. 11

َواْسِتْهزاًء ِبِه اأْلبََسُه ِرداًء ِقْرِمِزيًّا َواأْرَسلَُه 

اأْصبََح   َوفي ذِلَك اليَوِم 
اإلى بيلاُطَس. 12

بيلاُطُس َوهيروُدُس َصديَقيِن، ِل�أنَّ َعداَوةً 

كاَن قَْد صاَر ِمْن قَْبُل بَينَُهما.

 َوَدعا بيلاُطُس ِكباَر الكََهنَِة َوُزَعماَء 
13

اإَليَّ هذا  ْمتُم  »قَدَّ َلُهم:   َوقاَل 
14 ْعِب.  الشَّ

اأنا  َوها  َشْعبَكُم،  يُْفِسُد  نَُّه  ُجَل كاأ الرَّ

اأِجْد  َلْم  ما  َوِعلًَّة  اأنْظاِركُم  اأماَم  فََحْصتُُه 

ِبِه،  تَتَِّهموَن  ما  كُلِّ  ِمْن  ُجِل  الرَّ في هذا 

 َول� هيروُدُس، ِل�أنّي اأْرَسْلتُُه اإَليِه َوها ل� 
15

َشيَء ِمّما يَْستَِحقُّ الَموَت قَْد فََعَل. 16 اإذاً 

 َوكاَن ُهناَك عادةٌ اأْن 
بُُه َواأُْطِلُقُه.« 17 َساأَُؤدِّ

 فََصَرَخ 
18 العيِد.  في  َلُهم واِحداً  يُطِلَق 

الَجْمُع كُلُُّه قائليَن: »ُخْذ هذا َواأْطِلْق َلنا 

 ْوهيرُودْس َوْقْت َل ارى 
كاْن َفوك الِايِّام. 8

َيسُوْع فرح ْكثيْر، مْن َل كان يريد يراُه مْن 
َزماْن، مْن ْكثيْر َل كاْن يْسَمْع َعَليو، ْوكاْن 
 ْوكاْن يساَأْل 

يْتَمنّى يرى منّو َعجيِبة شي. 9
كْلِمة  َيسُوْع  َبْس  ْكثيْر،  ُسؤالات  َيسُوْع 
 ْوقايميْن كانوا ْگباريّة 

وْحِدة ما َرْد َعَليو. 10
وْبَغَضْب كاْن  النّاموْس  وْمَعْلمين  الَكَهَنة 
 ْوهيرُودس اْحَتَقرو هّواِ ْوَعْسَكرو، 

يْتهموُه. 11
وْتَمْهزا ِفيو ْولَبَّسو َحويْس َحريِر ْوَبَعثوا لَعْنْد 
الَيوْم، صاروا سْدقاْن   ْوفاك 

12 بيلاُطْس. 
هيرُودس ْوبيلاُطْس، مْن َل كاْن في َبيناتْن 

َعداِوة مْن َقبْل.

الحكْم َعلى َيسُوْع بالَموت
 

)متى 27: 15–26، مرقس 15: 6–

15، يوَحنّا 18: 39–19: 16(

 ْوساْح بيلاُطس ْگباريّة الَكَهَنة والّزَعما 
13

لَِمة،  َهالزَّ لي  »جْبتْن   ْوقالْلْن: 
14 ْعْب،  والشَّ

َفَحْصتوُه  اَنا  ْوهاي  َشعْبكن،  يْفسْد  قْلتْن 
اَريُت ف  ما  ْوعلِّة شي  َعيَنيكن،  قّداْم 
 ْولا 

15 ِفيو،  تْتهموُه  َل  مْن كْل  هاْذ  لَِمة  الزَّ
ما  وْكوا  لَعْندو،  َبَعْثتوُه  َل  مْن  هيرُودْس، 
وى شي يْسَتحْق َعَليو الَموْت. 16 َبقى  كسَّ
 ْوكاْن في عاِدة يَفلّْتلْن 

َت اَأّدبو َواَفلّتو.« 17
 ْوساحوا 

العيْد. 18 الَحْبْس ف  م  واِحْد 
لْنا  ْوَفلّت  كّل المْلَتّمين ْوقالوا: »خْذ هاذ 
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 ذِلَك الَّذي ِل�أْجِل ِفْتنٍَة صاَرْت 
بارابا.« 19

ْجِن.  في الَمدينَِة َوقَْتٍل كاَن ُمْلقًى في السِّ

اأْن  راغباً  َمَعُهم  يَتَكَلَُّم  بيلاُطُس   َوعاَد 
20

 َواأّما ُهم فَكانوا يَْصُرخوَن 
يُطِلَق يَسوَع. 21

 فَقاَل َلُهم 
َويَقولوَن: »اْصلُْبُه! اْصلُْبُه!« 22

ِة الثّاِلثَِة: »اأيَّ شرٍّ فََعَل هذا؟ ِعلًَّة ما  ِللَمرَّ

بُُه  فََساأَُؤدِّ اأجْد فيِه.  َلْم  الَموَت  تَْستوِجُب 

يَِلّجوَن  فَكانوا  ُهم  23 اأّما  َواأُْطِلُقُه.«  اإذاً 

ِبَصوٍت ُمْرتَِفٍع َوكانوا يَْساألونَُه اأْن يَْصلُبَُه. 

الكََهنَِة.  ِكباِر  َوَصوُت  َوقَِوَي َصوتُُهم 

يَْساألوَن.  ما  يَكوَن  اأْن  بيلاُطُس   َواأَمَر 
24

 َواأْطلََق َلُهم ذِلَك الَّذي ِل�أْجِل ِفْتنٍَة وقَْتٍل 
25

ْجِن، ذِلَك الَّذي َساألوا.  كاَن ُمْلقًى في السِّ

رادِتِهم. اأّما يَسوُع فََقْد اأْسلََمُه ِل�إ

اأْمَسكوا   َوفيما ُهم يَسوقونَُه، 
26

ِمَن  اآِتياً  الَّذي كاَن  القورينيِّ  ِسْمعاَن 

ِليَْحِملَُه  ليَب  الصَّ َعلَيِه  َوَوَضعوا  الَحْقِل 

كَْثَرةُ  َوراَءهُ  اآِتياً   َوكاَن 
27 يَسوَع.  َوراَء 

َعلَيِه.  َويَُوْلِوْلَن  يَنُْحَن  كُنَّ  َوِنساٌء  َشْعٍب 

بَناِت  َوقاَل: »يا  اإَليِهنَّ  يَسوُع   َواْلتََفَت 
28

بَْل َعلى   ، َعلَيَّ تَْبكيَن  ل�  اأوُرَشليَم، 

 ُهَوذا 
29 . اأنُْفِسكُنَّ ابْكيَن َوَعلى اأبْناِئكُنَّ

َطّقْة َل صاْر في  ْبشاْن  َل   هاْك 
بارابا!« 19

الَحْبْس.  َمْكبوْب ف  والَقتْل، كاْن  الَبَلْد 
 ْورجْع بيلاُطْس َحكى َمعن يريْد َت يَفلّْت 

20

َيسُوْع. 21 َبْس هنِّا كاْن يسِيحون: »اْصلبو 
قالْلْن:  َكرَّة  ثالْث  َل  هّواِ   قاْم 

22 اْصلبو!« 
علِّة شي  هاْذ؟  َسوى  َخراْب  اَأيْش  »لَيْش 
َبقى  ِفيو.  اَريُت  ما  بالَموت  ْتجيْب حكْم 
َت اَأّدبو َواَفلّتو.« 23 َبْس هنِّا كان يهيجوْن 
منّو  ْويْطلبوْن  ْبعلوْت َصوتن  َعَليو  ويلّجوْن 
ْگباريّة  وْسياح  ْوقوي سياحْن  يْصلبو،  َت 
يسِيْر شي  اَأَمْر َت  بيلاُطْس   قاْم 

24 الَكَهَنة، 
ة  الطَّقَّ ْبشان  َل   ْوَفلَّْتلْن هاْك 

يريدوْن. 25 َل 
والَقتْل َمْكبوْب كاْن ف الَحْبْس، هاْك َل 

رادتْن. َطَلبوا، ْوَيسُوْع َسلَّمو لاإ

ليْب َيسُوْع َع الصَّ
)متى 27: 32–44، مرقس 15: 21– 

)27 : 32، يوَحنّا 19: 17

َشْمعون  مْسكوا  يسُوقوُه،  قايمين   ْوهنِّا 
26

القيَرواني َل كاْن جِايِي م الَمْزَرَعة، ْوَحطّوا 
َيسُوْع.  َخْلْف  يْحملو  ليْب َت  الصَّ َعَليو 
 ْوكاْن جِايِي َخْلفو َشْعب ْكثير، ْونْسوان 

27

َيسُوْع   وانْداْر 
28 َعَليو.  وينُوحوْن  يسِيحوْن 

صُوبن ْوقالْلْن: »يا َبنات القدْس، لا تْبَكوْن 
َعَلي، َعلى رُوْحكن اْبَكوا ْوَعلى اولاْدكْن. 
‘َهنّية  ِفيا:  يقولوْن  اإيِّاْم َت   هاي جِايِة 

29
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ِللَعواِقِر  فيها: ‘طوبى  يَقولوَن  اأيّاٌم  تَاأْتي 

َلْم  الَّتي  َوالثُِّديِّ  تِلْد  َلْم  الَّتي  َوِللبُطوِن 

 حينَئٍذ تَْبداأوَن تَقولوَن ِللِجباِل: 
تُْرِضْع.’ 30

‘َغّطينا.’  َوِللاآكاِم:  َعلَينا،’  ‘اْسُقطي 

ْطِب يَْفَعلوَن هِذِه،  31 اإْن كانوا ِبالعوِد الرَّ

 َوكاَن اآِتياً َمَعُه 
فَِبالياِبِس ماذا يَصيُر؟« 32

 َوحيَن 
اثْناِن اآَخراِن فاِعلا ُشروٍر ِليُقتَلا. 33

ُجْمُجَمًة َصلبوهُ  يُْدعى  َمكاٍن  اإلى  اأتَوا 

َعْن  اأَحُدُهما  روِر،  الشُّ فاِعلِي  َمَع  ُهناَك 

 َولِكنَّ يَسوَع 
آَخُر َعْن يَساِرِه. 34 يَميِنِه َوال�

يَْعِرفوَن  ل�  ِل�أنَُّهم  َلُهم  اْغِفْر  »اآبا،  قاَل: 

ماذا يَْفَعلوَن.« َواْقتََسموا ِثيابَُه َواْقتََرعوا 

يَرى،  ْعُب قائماً  الشَّ  َوكاَن 
َعلَيها. 35

َويَقولوَن:  ِمْنُه  يَْسَخروَن  َعماُء  الزُّ َوكاَن 

اإْن  نَْفَسُه  فَْليَُخلِّْص  اآَخريَن،  »َخلََّص 
 َوكاَن 

36 اللِه.«  ُمْختاُر  الَمسيُح  ُهَو  كاَن 

يَْدنوَن  َوُهم  ِبِه  يَْستَْهِزئوَن  اأيضاً  الُجنوُد 

َلُه:   َويَقولوَن 
37 َخّلاً،  َلُه  موَن  َويُقدِّ اإَليِه 

فََخلِّْص  اليَهوِد  َمِلُك  ُهَو  اأنَْت  كُْنَت  »اإْن 
َمكْتوبٌَة  ِكتابٌَة  ُهناَك   َوكاَن 

38 نَْفَسَك.« 

فَوقَُه ِباليوناِنيَِّة َوالّروِميَِّة َوالِعْبِريَِّة: »هذا 

ِمْن  واِحٌد   َوكاَن 
39 اليَهوِد.«  َمِلُك  ُهَو 

ُف  يَُجدِّ َمَعُه  الَمْصلوبَيِن  روِر  الشُّ فاِعلِي 

َعلَيِه َويَقوُل: »اإْن كُْنَت اأنَْت ُهَو الَمسيُح 

 فَانْتََهَرهُ 
40 اأيضاً!«  نا  َونَجِّ نَْفَسَك  فَنَجِّ 

تَخاُف  اللِه  ِمَن  »اأََول�  َلُه:  َوقاَل  َرفيُقُه 

العاْقريْن وْبطوْن َل ما َولَدْت وْديوْس َل ما 
 هاك الَوْقْت، َت تْبَدون ْتقولوْن 

عْت.’ 30 َرضَّ
للّْجبِال: ‘انَْهّدي َعَلينا،’ وللّْتلوْل ‘َغطَّينا.’ 
يَسوْن، ف  َهوذ  الّرطْب   َل ف عود 

31

 ْوكاْن َمعو اْثَنيْن 
النِّاشف اَأيْش َت يسِيْر؟« 32

 ْولََمْن وْصلوا 
لْخ فاْعلين ْشروْر َت يْنقْتلوْن. 33

لَمُوَضْع َل يقولولو جْمجِمة، َصَلبوُه َهونَْك 
َمْع َهوْك فاْعلين الّْشروْر، واِحْد َعلى َيمينو 
 ْوَيسُوْع قاْل: »اآبا، 

ْوواِحْد َعلى ْشمالو. 34
سامحْن، مْن َل مُو يْعرفوْن اَأيْش يَسوْن.« 
 ْوكاْن 

موا َحويسو ْوَكّبوا َعَليْن قْرَعة. 35 وْتَقسَّ
قايم َشْعب ْويرى، والّزَعما زاِ كاْن يْتَمهَزوْن 
ويقولوْن »َخلَّْص َغيرو، َخلّي يَخلّْص رُوحو 
َل هّواِ واِ الَمسيْح مْختار اَلله.« 36 الَعْسَكْر 
زاِ كاْن يْتَمهَزوْن ِفيو، يَقربون لَعْندو وينِاولوُه 
 ويقولولو: »َل انَْت واِ َملك الياهوْد، 

َخل 37
 ْوكاْن في َمْكتوْب فُوق 

َخلّص رُوحْك.« 38
والعْبراني:  والّروماني  اليوناني  بْلسِان  منّو 
مَنوك   ْوواِحْد 

39 الياهوْد.«  َملك  واِ  »هاْذ 
فاْعلين الّْشروْر َل كانوا َمْصلوبيْن َمعو كاْن 
الَمسيْح،  واِ  انَْت  »َل  ويقولْلو:  ِفيو  يْكفْر 
َعَليو   ْوَزْعَوْق 

40 ْوَخلّْصنا!«  رُوحك  َخلّْص 
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اأنَْت.  نَْفِسِه  الُحكِْم  نفُسَك في  َواأنَْت 

نَْستَِحقُّ  فَِبَحَسِب ما  ِبَعْدٍل،   َونَْحُن 
41

اأّما  فََعْلنا جوزينا.  َوِبَحَسِب ما  اأصابَنا، 

 َوقاَل 
42 يَْفَعْل.«  َلْم  َمكْروهاً  فََشيئاً  هذا 

ِليَسوَع: »اْذكُْرني يا َربُّ ِعْنَدما تَاأتي في 

 قاَل َلُه يَسوُع: »الَحقَّ اأقوُل 
َملَكوِتَك.« 43

َلَك: اليَوَم َمعي َستَكوُن في الَفْرَدوِس.«

 َوكانَِت الّساَعُة نَْحَو الّساِدَسِة، َوصاَر 
44

الّساَعِة  َحّتى  ال�أْرِض  كُلِّ  َعلى  ُظْلمٌة 

َوانَْشقَّ  اأْظلََمْت  ْمُس   َوالشَّ
45 الّتاِسَعِة. 

 َوَصَرَخ 
ِسْتُر باِب الَهيكَِل ِمْن َوْسِطِه. 46

»اأبي، في  َوقاَل:  ُمْرتَِفٍع  ِبَصوٍت  يَسوُع 

يََديَك اأَضُع روحي.« قاَل هذا َوانَْقضى. 

َسبََّح  الِمئِة ما صاَر،  َراأى قائُد   َوحيَن 
47

ا.«  ُجُل بارًّ ا كاَن هذا الرَّ اللَه َوقاَل: »َحقًّ

عًة ِلهذا   َوكُلُّ الُجموِع الَّتي كانَْت ُمتََجمِّ
48

الَمْشَهِد، حيَن َراأوا ما صاَر َرَجعوا َوُهم 

 َوكُلُّ عاِرفي يَسوَع 
يَْقَرعوَن ُصدوَرُهم. 49

ِمَن  َمَعُه  اأتَيَن  قَْد  كُنَّ  الَّلواتي  َوالنِّساُء 

الَجليِل كانوا قائميَن َعْن بُْعٍد َويََروَن هِذِه.

وانَْت  ْتخاف  اَلله  »ْولا من  ْوقالْلو:  َرفِيقو 
َتْحْت نَفس العقوبِة؟ 41 نْحنِا ْبَعدْل، مْن َل 
اَخْذنا اْستْحقاْقنا ْبموجب اْفعالْنا. وْتجاَزينا 
َعلى شي َل َسينا. َبْس هذا شي َخراْب ما 
 ْوقاْل لََيسُوع: »اْذكْرني َسّيدي 

َسوى.« 42
قالْلو:  َمَلكوتْك!« 43 َيسُوْع  َبْس تجي َف 
»الَحّق اَقوْل لك: الَيوْم َمعي َت ْتكوْن ف 

الَفرَدوْس.«

َموت َيسُوْع
 

)متى 27: 45–46، مرقس 15: 33–

41، يوَحنّا 19: 28–30(

َعلى  عْتِمة   وَحوالي ساَعة ستِّة، صاْر 
44

ْمْس   والشَّ
كّل الاَْرْض دي َل ساَعة تْسَعة. 45

النّْص.  م  انَْشْق  الَهيَكل  ْوسْتر  َعتََّمت، 
 ْوَزَعْق َيسُوْع َصوْت َقوي ْوقاْل: »اَأبوي، 

46

ف ايَديك اَأَسلّْم رُوحي.« قاْل كذاِ وانَْتهى. 
 ْولََمْن قايد الميِّة اَأرى شي َل صاْر، َسبَّح 

47

اَلله ْوقاْل: »بالَحقيَقة، هاْذ َزلَِمة باْر كاْن.« 
الَْتّموا َت  لَّمات النِّاْس َل كاْن ك   ْوكْل 

48

رْجعوا  اَروا شي َل صاْر،  َل  َوْقْت  يَروْن، 
َمعارْف   ْوكْل 

49 يدبّوْن ف سْدرْن.  ْوهنِّا 
ليْل،  الجَّ م  َخْلفو  َجوا  َل  ْونْسوان  َيسُوع 
هاْذ  يَروْن  ْوكاْن  ْبعيد،  قايميْن كانوا من 

شي َل يسِيْر.
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اْسُمُه يوُسُف، ُعْضٌو في   وَرُجٌل 
50

الَمجِلِس، ِمْن َمدينَِة الّرامِة في اليَهوِديَِّة، 

 هذا َلْم يَكُْن 
ا. 51 كاَن َرُجلاً صاِلحاً َوبارًّ

يَْنتَِظُر  َوكاَن  َوَعَمِلِهم،  رادِتهم  ل�إ ُمواِفقاً 

بيلاُطَس  اإلى  َدنا   هذا 
52 اللِه.  َملَكوَت 

ُه  َوَلفَّ  َواأنَْزَلُه 
َجَسَد يَسوَع. 53 َوَطلََب 

َمْنقوٍر،  قَْبٍر  َوَوَضَعُه في  كَّتاٍن  ِبِقماِش 

 َوكاَن 
َلْم يَكُْن قَْد ُوِضَع فيِه اأَحٌد بَْعُد. 54

يَْطلَُع.  كاَن  ْبُت  َوالسَّ التَّْهِيئَِة  يَوَم  اليَوُم 

ِمَن  َمَعُه  اأتَيَن  الَّلواتي  النِّساُء   َوكانَِت 
55

الَجليِل قَريباٍت َوَراأيَن الَقْبَر َوكَيَف ُوِضَع 

َوُطيوباً  َحنوطاً  َن  َوهيَّاأْ  فََرَجْعَن 
56 َجَسُدهُ. 

ْبِت اْستَرْحَن ِبَحَسِب الَوِصيَِّة. َوفي السَّ

 24
الَفْجِر  ال�أُْسبوِع في  ِل  اأوَّ  َوفي 

اأتَيَن  قائمًة،  تَزاُل  ْلَمُة ما  َوالظُّ

قَْد  كُنَّ  الَّذي  ِبالَحنوِط  َواأتَيَن  الَقْبِر  اإلى 

 َوَوْجْدَن 
اأَُخُر. 2 َمَعُهنَّ ِنساٌء  َن، َوكاَن  َهيَّاأْ

َوَلْم   َوَدَخْلَن 
الَحَجَر ُمَدْحَرجاً َعِن الَقْبِر. 3

 َدفنة َيسُوْع
)متى 27: 57–61، مرقس 15: 42–

47، يوَحنّا 19: 38–42(

 وَزلَِمة اْسمو يوسْف، عضو َف َمْجلس 
50

الياهوْد، م الّراِمة َبَلْد ف الياهوديِّة، ْوكاْن 
 هاْذ ما كاْن كْلوافقْن 

ْوباْر، 51 َزلَِمة صالح 
َعلى شي َل رادوا ْوَسوا َف َيسُوع. ْوكاْن 
 هاْذ راْح لَعْنْد بيلاُطس 

يْنطْر َمَلكوت اَلله. 52
ْولَّفو َف  لو   ونَزَّ

53 َيسُوْع.  منّو جثّْة  ْوَطَلْب 
كتّان، ْوَحطّو َف َقبْر َمْنقُوْر ما كاْن ك انَْحط 
الّجمَعة،  َيوم   ْوكاْن 

54 َقبْل.  مْن  ْد  اَحَّ ِفيو 
 وْقراْب كانوا 

ْبْت َوْقت ْوكاْن يْبدي. 55 والسَّ
ليْل، َواَروا  َهوْك نْسواْن َل َجوا َمعو م الجَّ
 ْورْجعوا 

الَقبْر َواين انَْحطّْت جثّْة َيسُوْع. 56
َيوم  واْسَتراحوا  روا حنوط وْعطور،  َحضَّ

ْبت ْبموجب الَوصيِّة. السَّ

 قيِامة َيسُوْع
)متى 28: 1–10، مرقس 16: 1–

8، يوَحنّا 20: 1–10(

َبعْد 24  والّدنْيِا  ْد،  الاحَّ َيوم   ْوَفجْر 
عْتِمة، َجوا َع الَقبر ْوجابوا َمعن 
ُروا، ْوكاْن  الحنوْط والّْعطوْر َل كاْن كلَحضَّ
 َواَروا كاف الَحَجر ْمَدْعَبْل 

َمعْن َغيْر نْسواْن. 2
 ْوَدَخلوا ْوما اَروا جثّْة 

مْن َعلى باب الَقبْر. 3
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فيما  اأنَُّه   َوَحَدَث 
4 يَسوَع.  َجَسَد  يَِجْدَن 

اإذا َرُجلاِن قاما  ُهنَّ ُمْحتاراٌت في هذا، 

يَْبُرُق.  ِلباُسُهما  َوكاَن   ، َعلَيُهنَّ ُمِطلَّيِن 

ال�أْرِض.  اإلى  ُوجوَههنَّ  َونَكَّْسَن   فَِخْفَن 
5

َمَع  الَحيَّ  تَْطلُْبَن  : »ِلماذا  َلُهنَّ َوقال� 

ال�أْمواِت؟ 6 َليَس ُهَو ها ُهنا. قاَم. تََذكَّْرَن 

7 اإْذ  الَجليِل.  َوُهَو في  َمَعكُنَّ  تَكَلََّم  ما 

يَُسلََّم  اأْن  َعتيٌد  نْساِن  ال�إ ابُْن  ‘ُهَوذا  قاَل: 

َويُصلََب َوفي  اأناٍس ُخطاٍة  اأيدي  في 

 َوتََذكَّْرَن كَِلماِتِه. 
اليَوِم الثّاِلِث يَقوُم.’ « 8

 َوَرَجْعَن ِمَن الَقْبِر َوقُْلَن هِذِه كُلَّها للاأَحَد 
9

الَمْجَدِليَُّة  َمْريَُم   وُهنَّ 
10 َوللباقيَن.  َعَشَر 

َمْن  يَْعقوَب َوسائُر  مُّ 
اأ َوَمْريَُم  َويوحاُن 

ُسِل.  . هؤل�ِء ُهنَّ الَّلواتي قُْلَن ِللرُّ َمَعُهنَّ

 َوبََدْت َلُهم هِذِه الكَِلماُت كالَهَذياِن َوَلْم 
11

اإلى  َوَركََض  ِسْمعاُن   َوقاَم 
12 . قوُهنَّ يَُصدِّ

الَقْبِر َواأنَْعَم النَّظَر فََراأى اللفائَف َموضوَعًة 

ِمّما  نَْفِسِه  باً في  ُمتََعجِّ َوَذَهَب  فََقْط. 

 َواإذا اثْناِن ِمْنُهْم في اليَوِم نَْفِسِه 
صاَر. 13

ِعّماُوُس  اْسُمها  قَْريٍَة  اإلى  ذاهبَيِن  كانَا 

تْبُعُد َعْن اأوُرَشليَم ِسّتيَن َغْلَوةً.

آَخِر   َوُهما كانَا يَتَكَلَّماِن اأَحُدُهما َمَع ال�
14

 َوفيما 
َعْن كُلِّ هِذِه ال�أُموِر الَّتي َحَدثَْت. 15

اأتى يَسوُع  َويَتَناقَشاِن  يَتَكَلَّماِن  ُهما 

َمَعُهما.  ِمْنُهْما َوكاَن يَْمشي  َواْقتََرَب 

ي،  َهالشِّ مْن  ْمَحيَّريْن   ْوهنِّا كذاِ 
4 َيسُوْع. 

يْلَمع  ْولْبسْن  َجْنبن،  قايميْن  رّجالَيْن  والّا 
وّچْن  ْونَّخوا  َعَليْن َخوف   ْوَوَقْع 

5 ْويْبرْق، 
للاَْرْض، والّرّجالَيْن قالولْن: »لَيش ْتَدوروْن 
 مُو َهوْن واِ. قاْم. 

َع الطَّّيْب َبين الَميتيْن؟ 6
جيبوا لَبالْكْن اَأيْش َحكى َمْعكن ْوهّواِ ف 
ليْل، 7 لََمْن قالْكْن: ‘اْبن الانْساْن لازْم  الجَّ
يْتَسلَّْم لايَدين الخاْطيين ْويْنصلب، ْوثالْث 
 ْورْجعوا م 

 ْوجا لَبالْن َكلامو. 9
َيوم يقوْم.’ « 8

الَقبر ْوَخبَّروا الاْحداْعْش والاَخر ْبهاْذ كلّو. 
 ْوَهوْذ كانوا َمْرَيْم الَمْجَدليِّة ْويوحان ْوَمْرَيْم 

10

اأم َيْعقوب، ْوباقي لََمعْن. َهوْذ نِا َل َخبَّروا 
للّرسْل. 11 َبْس َكلامْن َبيَّْن َف َعيَنيْن َكما 
َشْمعوْن  12 َبْس  قووْن.  َسدَّ ْوما  الَخرافات، 
الاْكفاْن  َبّس  اَأرى  ْوَطلَّْع  للَقبر،  قاْم عدي 
ْب َف َقْلبو مْن  َمْحطُوَطة. ْوراح ْوهّواِ يْتَعجَّ

شي َل صاْر.

 َعلى َطريِق عمواس

)مرقس 16: 12–13(

الَيوْم كانوا رايحين   واْثَنيْن منّْن فاك 
13

َسبع  تبَعد شي  َل ضِيَعة اسما عمواس، 
واِحْد  يْحَكوْن   ْوكاْن 

14 القدس.  اميال م 
اللاْخ َعلى كْل َهالَمسايل َل صارْت.  َمع 
ْويْعَطون  ْوياْخذون  يْحَكوْن   ْوهنِّا كذاِ 

15

نَْفسو ولحقن  َبْعضْن، جا َيسُوْع  َبين 
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يُِميِّزاهُ.  اأْن  َعْن  اأُمِسكَْت   َواأْعيُنُُهما 
16

ِهَي هِذِه الكَِلماُت  َلُهما: »ما   َوقاَل 
17

َواأنْتُما  آَخِر  ال� َمَع  اأَحُدكُما  تَتَكلَّماِن  الَّتي 

ِمْنُهْما  واِحٌد  18 اأجاَب  كَئيبَيِن؟«  ماِشياِن 

َوْحَدَك  َلُه: »اأاأنَْت  َوقاَل  اْسُمُه قَْليوفا 

تَْعِرُف ما صاَر  َول�  اأوُرَشليَم  الَغريُب َعْن 

َلُهما:   قاَل 
ال�أيّاِم؟« 19 ِتْلَك  فيها في 

َلُه: »َعْن يَسوَع ذِلَك  »ماذا؟« قالوا 
َوقَِويًّا  نَبيًّا  َرُجٌل كاَن  الّناِصَرِة.  ِمَن  الَّذي 

في الكَِلَمِة َوفي ال�أْعماِل اأماَم اللِه َواأماَم 

 َوَسلََّمُه ِكباُر الكََهنَة 
ْعِب. 20 كُلِّ الشَّ

َوَصلَبوهُ.  الَموِت  اإلى ُحكِْم  يوُخ  َوالشُّ

اأْن  ُهَو الَعتيُد  اأنَُّه  21 اأّما نَْحُن فَكُّنا نَْرجو 

ثَلاثٌَة  اأيّاٌم  ِهَي ذي  َوها  اإْسرائيَل.  يَْفِدَي 

 َولِكْن بَْعُض 
ُمْنُذ اأْن صاَرْت هِذِه كلُّها. 22

اإلى  بَكَّْرَن  ِل�أنَّهنَّ  اأْذَهْلنَنا،  ِمّنا  النِّساِء 

اأتَيَن  َجَسَدهُ،  يِجْدَن  َلْم   َوحيَن 
الَقْبِر. 23

ُهناَك َملائكًَة  َراأيَن  اإنَُّهنَّ  َلنا  قائلاٍت 

اأيضاً  ِمّنا   واأُناٌس 
24 ُهَو.  َحيٌّ  َعْنُه:  قالوا 

َذَهبوا اإلى الَقْبِر وَوَجدوا هكَذا كَما قاَلِت 

 حينَئٍذ قاَل 
النِّساُء. اأّما ُهَو فَلَْم يَروهُ.« 25

َوثَقيلَي  الَفْهِم  ناِقَصي  »يا  يَسوُع:  َلُهما 

تَكَلََّم  الَّتي  ال�أُموِر  ِبكُلِّ  يماِن  ِللاإ الَقْلِب 

َل  ِبها ال�أنِْبياُء! 26 اأما كاَن َعتيداً اأْن يَتََحمَّ

 َوبََداأ 
الَمسيُح هِذِه ويَْدُخَل اإلى َمْجِدِه؟« 27

ُر  ِمْن موسى َوِمْن كُلِّ ال�أنِْبياِء َوكاَن يَُفسِّ

َممسُوِكة  َعيَنين  16 َبْس  َمعن.  يْمشي  ْوَبقى 
»اَأيْش   ْوقالْلْن: 

17 يْعرفوُه.  لا  ْبشاْن  كانْت 
نِا َهالَمسايل َل تاخذون وتْعَطون ِفيا وانْتْن 
 وَرْد 

َحزانِى َمقحُورين؟« 18 مِاْشييْن كذاِ 
ْوقالْلو:  قِليوفا،  اْسمو  ْوكاْن  منّْن،  واِحْد 
القدس،  َع  الَغريب  واِ  َبْس  اأنَْت  »لَيْش 
ْومْن هاي مُو تْعرف شي َل صاْر ِفيا َهوك 
قالولو:   قالْلْن: »اَأيْش؟« 

نْهار؟« 19 الَكّم 
َل كاْن  النّاْصَرة  م  َل  َيسُوْع هاْك  »َعلى 
ْوقّدام  اَلله  قّدام  والفعل  بالَقول  نَبي جّبار 
الَكَهَنة  ْگباريّة   وَسلَّموُه 

ْعْب، 20 الشَّ كّل 
 ْونْحنِا 

والّْشيُوَخة لَحكم الَموت وَصَلبوُه، 21
اْسرائيْل.  يَنّجي  َت  َل  واِ  هّواِ  َرجانا  كاْن 
والَيوْم، هاي َثّة اِيم َعلى هاْذ شي َل صاْر 
كلّو، 22 َبلِى شي لخ زاِ، نْسوان منّا َبَلهونا! 
مْن َل كاْن كلقاموا م الَفجر ْوراحوا للَقبر، 
 ْولََمْن ما اَروا جثّتو، رْجعوا يقولولنا: اَأَرينا 

23

واِ.  َطّيْب  َعَليو:  ويقولوْن  َملايِكة  َهونَْك 
منّا راحوا للَقبر، َواَروا كذاِ   قاموا نِاس زاِ 

24

اَروا.«  ما  لُه  َبْس  النّْسواْن،  قالوا  َل  َكما 
ناْقصيْن  »يا  قالْلْن:  َيسُوْع  الَوْقْت،   هاك 

25

للايمان ف  َقْلْبكْن  واِ  َبطي  اَأْشَقْد  فهم، 
 مُو َهوذ الاوجاع 

كْل شي َل تَنبَّوا الاَنِْبيا! 26
ويْدخْل  الَمسيْح،  ل  يتَحمَّ الَمقصُود  كاْن 
 ْوَبدا من اْسفار موسى ْوكّل 

َل َمْجدو؟« 27
َعَليو ف  انَْكَتْب  َل  يَفّسرلْن شي  الاَنِْبيا 
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 َوَدنَوا 
َلُهما َعْن نَْفِسِه ِمْن كُلِّ الكُتُِب. 28

اإَليها، َوُهَو  اإلى الَقْريَِة الَّتي كانَا ذاهبَيِن 

َمكاٍن  اإلى  ذاِهٌب  نَُّه  كاأ َلُهما  يُظِهُر  كاَن 

ِعْنَدنا  »ابَْق  َلُه:  َوقال�   َواأْلَزماهُ 
29 بَعيٍد. 

ْظلاِم.« َوَدَخَل  آَن ماَل اإلى ال�إ ِل�أنَّ النَّهاَر ال�

اتَّكاأَ  اأنَُّه حيَن   َوكاَن 
30 ِعْنَدُهما.  ِليَْمكَُث 

َمَعُهم اأَخَذ ُخْبزاً َوباَرَك َوكََسَر َواأْعطاُهما. 

َوَعَرفاهُ،  اأْعيُنُُهما  انَْفتََحْت   َوِللَوْقِت 
31

اأَحُدُهما  يَقول�ِن   َوكانَا 
32 ِمْنُهْم.  اأُِخَذ  َوُهَو 

في داخِلنا  ُمتَِّقداً  قَْلبُنا  »اأما كاَن  ِللاآَخِر: 

َلنا  ُر  َويَُفسِّ الطَّريِق  َمَعنا في  يَتَكَلَُّم  َوُهَو 

َعيِنها  الّساَعِة   َوقاما في 
الكُتَُب؟« 33

َعَشَر  ال�أَحَد  َوَوَجدا  اأوُرَشليَم  اإلى  َوَرجعا 

 َوُهم يَقولوَن: 
ُمْجتَِمعيَن َوالَّذيَن َمَعُهم، 34

 َوُهما 
ِلِسْمعاَن. 35 َوَظَهَر  بُّ  الرَّ قاَم  ا  »َحقًّ

َوكَيَف  الطَّريِق  َحَدَث في  َرَويا ما  اأيضاً 

َعَرفاهُ حيَن كََسَر الُخْبَز.

 َوفيما ُهما يَتَكَلَّماِن ِبهذا، قاَم يَسوُع 
36

بَينَُهم َوقاَل َلُهم: »َسلاٌم َمَعكُم. اأنا ُهَو. 

ل� تَخافوا.« 37 اأّما ُهم فَاْرتََعبوا َوصاروا 

في َخوٍف ِل�أنَُّهم كانوا يَُظّنوَن اأنَُّهم يَروَن 

اأنْتُم  »ِلماذا  يَسوُع:  َلُهم   َوقاَل 
38 روحاً. 

َعلى  اأْفكاٌر  تَْصَعُد  َوِلماذا  ُمْضَطِربوَن 

اأنا   . َوقََدَميَّ يََديَّ  39 ُانُْظروا  قُلوِبكم؟ 

َل كانوا   ْوَقرَّبوا مْن هاك ضِيَعْة 
28 الاْسفاْر. 

بعيد  مُوَضْع  َل  َسوى حالو  ْوهّواِ  رايحيلا، 
 وَجَبروُه قالوا: »ابقى عنّا: الّْنهار 

واِ رايح. 29
ع يَولّي والَليْل يَدلّي.« ْوَدَخْل َت يْبقى  السَّ
 ْولََمْن انَْتكا َمعْن، اَأَخْذ ْغَبيْز وبِاَرك 

عْندن. 30
َعيَنين  انَْفَتحت   ْوراساً 

31 ْوَعطاهْن.  وَكَسر 
وَعَرفوُه، ْوهّواِ انَرَفع مْن قّدامن. 32 َبقى واِحْد 
َجّواتنا  يلَهب  َقْلْبنا كاْن  »مُو  للاخ:  يقول 
ويَفّسر  الطَّريِْق  َمْعنا ف  يْحكي  لََمْن كاْن 
ْورْجعوا   ْوقاموا َف ساعتا 

33 الاْسفاْر؟«  لنا 
للقْدْس، َواَروا الاْحداْعْش مْجتْمعيْن ْونِاس 
 ْوكاْن يقولوْن: »َحق الَيقين قاْم 

َل َمعن. 34
َحَكوا  زاِ   ْوهنِّا 

لََشْمعوْن.« 35 ْوَظَهر  َسّيْدنا، 
َعلى شي َل صاْر َمعن ف الطَّريِْق، َواْشَوْن 

صاْر َمْعروف لهن لََمن َكَسر الّْغَبيْز.

 ْظهوْر َيسُوْع للتَّلاميذ
متّى 28: 16–20، مرقس 16: 14–18، 

يوَحنّا 20: 19–23، اأعمال 1: 6–8

 ْوهنِّا يْحَكوْن َهالَكلاْم، َيسُوْع قاْم َبيناتن 
36

ْتخافون«  لا  واِ  اَنا  لكن.  »َسلاْم  ْوقالْلْن: 
ْرلْن  37 َبْس هنِّا جفلوا وانَهَبطوا، مْن َل اْتَصوَّ

رُوح قايميْن يَرون. 38 َيسُوْع قالْلْن: »لَيْش 
َمهبُوطين اأنْتْن، واَيش َهالاْفكار َل تدُور ف 
واِ.  اَنا  واجَري!  ايَدي   َطلعوا 

39 روسكن؟ 

لوقا 24: 28 - 39   
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َليَس  الّروَح  اأنَّ  َواْعلَموا  ُجّسوني  ُهَو. 

 َوحيَن 
َلُه َلْحٌم َوِعظاٌم كَما تََروَن لي.« 40

َلْم   واإْذ 
41 َوقََدَميِه.  يََديِه  اأراهم  قاَل هذا 

فََرِحِهم  ِمْن  قيَن  ُمَصدِّ آَن  ال� َحّتى  يَكونوا 

َوَمْبهوتيَن كانوا، قاَل َلُهم: »اأَلَديكُم ُهنا 

ِمْن  بَْعضاً   فَاأْعَطوهُ 
42 ِللاأكِْل؟«  َشيٌء 

 َواأَخَذ 
َسَمٍك َمْشويٍّ َوِمْن َشْهِد َعَسٍل. 43

َلُهم: »هِذِه   َوقاَل 
اأنْظاِرِهم. 44 اأماَم  واأكََل 

َمَعكُم حيَن  تَكَلَّْمُت  الَّتي  الكَِلماُت  ِهَي 

كُلُّ ما  يَِتمَّ  ْن 
اأ يَْنبَغي  اأنَُّه  َمَعكُم  كُْنُت 

َوفي  ناموِس موسى  ُهَو َمكْتوٌب في 

 حينَئٍذ 
45 َعّني.«  الَمزاميِر  َوفي  ال�أنِْبياِء 

 َوقاَل َلُهم: 
فَتََح َعْقلَهم ِليَْفَهموا الكُتَُب. 46

اأْن  يَْنبَغي  كاَن  َوهكَذا  َمكْتوٌب  »هكَذا 
لََّم الَمسيُح َويَقوَم ِمْن بَيِن ال�أْمواِت في  يَتَاأ

 َواأْن يُكَرَز ِباْسِمِه ِبالتَّوبِة 
اليَوِم الثّاِلِث، 47

ِلُغْفراِن الَخطايا في كُلِّ ال�أَُمِم، َوال�بِْتداُء 

 َواأنْتُم ُشهوُد هِذِه. 
يَكوُن ِمْن اأوُرَشليَم. 48

فَاْمكُثوا  اأبي.  َوَعَد  اإَليكُم  اأُْرِسُل   َواأنا 
49

ةً  اأنْتُم في َمدينَِة اأوُرَشليَم َحّتى تُْلبَسوا قُوَّ

». ِمَن الُعلوِّ

 واأْخَرَجهم َحّتى بَيِت َعْنيا َوَرفََع يََديِه 
50

يُباِركُهم  ُهَو  فيما  اأنَُّه   َوكاَن 
51 َوباَركَهم. 

 َوُهم 
ماِء. 52 انَْفَصَل َعْنُهم َوَصِعَد اإلى السَّ

ِبَفَرٍح  اأوُرَشليَم  اإلى  َوَرَجعوا  َلُه  َسَجدوا 

لَْحِمة وعظمِين  الّرُوْح  واْعرفوا.  جّسوني 
وَرّواهن   قاْل كذاِ 

40 تَرولي.«  َل  َكما  مالو 
ْع  للسَّ ارى دي  َل   َوْقْت 

41 واْجَريو.  ايَديو 
بين نِا،  مُو يَسدقون مْن َفرحتن وْكثيْر ْمَعجَّ
للاَكل؟«  َهوْن  عْنْدكْن شي  »في  قالْلْن: 
 قاموا َعَطوُه شطفة َسَمك َمشوي وْشَويِّة 

42

َعيَنين.  قّدام  اَأَكل   َواَخذ 
43 َعَسل صافي، 

اَأْحكي  َل كاْن  نِا شي  »َهوْذ   ْوقالْلْن: 
44

لازم  َمْعكْن:  كْنُت  َل  َوْقْت  َعَليْن  َمْعكْن 
كاْن يتم كْل شي لَّواِ َمْكتوْب ف ناموس 
َعَلي.«  الَمزامير  الاَنِْبيا ْوف  موسى ْوف 
يْفَهمون  َعقلن َت  َفتَّح  الَوْقْت،   هاك 

45

ْوكذاِ  َمْكتوْب  »كذاِ   ْوقالْلْن: 
46 الاْسفاْر. 

َبين  مْن  الَمسيْح ويقوم  يْتَعذَّب  لازم  كاْن 
َتوبِة  باْسمو   وينكرز 

47 َيوْم،  ثالْث  الَميتيْن 
والبدايِة  الاَمْم،  الَخطّيات ف كّل  لغْفران 
 وانْتْن ْشهود َل َهوْذ. 

َت ْتكوْن م القدس. 48
 َوانا َت اْبَعْث لْكْن َوَعد اَأبوي. وانْتْن اْبَقوا 

49

ة م العلو.« ف القْدْس دي لََمْن تْلبسوْن قوِّ

ما صعود َيسُوْع للسَّ
 

)مرقس 16: 19–20، اأعمال 1: 9–11(

 وطِالعن دي َل َبيْت َعْنيا، ْوَرَفع ايَديو 
50

انَفَرق منّْن  يبِاركن،  قايم   ْوهّواِ 
وبِاَركن. 51

ْورْجعوا  َسَجدولو،   ْوهنِّا 
52 ما.  للسَّ وصعد 

لوقا 24: 40 - 52   



286

 َوفي كُلِّ َوْقٍت كانوا في الَهيكَِل 
َعظيٍم. 53

يَُسبِّحوَن َويُباِركوَن اللَه. اآميَن. 

َوْقْت   ْوف كْل 
53 َعظيِمة.  ْبَفْرَحة  للقْدْس 

كانوا ف الَهيَكْل يَسْبحون ويبِاركون َلالله 
اآّميْن. 

لوقا 24: 53   
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اإنجيل يسوع 
المسيح للقّديس 

يوحنّا
 

 ف البدايِة كاْن الكْلِمة، والكْلِمة كاْن 1 
 هذا 

2 الكْلِمة.  والله كان  اَلله،  عْند 
 كْل شي بيدو 

كاْن ف البدايِة عْند اَلله. 3
ْن مْن شي  ن، ْوَبلاُه ْولا شي واِحد ْتَكوَّ ْتَكوَّ
 ِفيو كانت الَحياة، والَحياْة 

ْن. 4 مْن َل ْتَكوَّ
 والنّوْر ف العْتِمة يَنّوْر، والعْتِمة 

نور الَبَشْر. 5
ما وْصلْتلو.

اْسمو  اَلله  انَْبَعْث من  انْسان  في   كاْن 
6

هاِدة، َت يْشَهْد للنّور   هذا جا للشَّ
يوَحنّا. 7

 مُو هّواِ 
ْبشاْن كّل انْسان ياآمْن َعلى ايدو. 8

 هاْذ 
كان النّوْر، َبلِى جا َت يْشَهْد للنّوْر. 9

انْساْن يجي  يَنّوْر كّل  َل  الَحْق  نور  كاْن 
بيدو  والّدنْيِا  الّدنْيِا كاْن،   ف 

10 للّدنْيِا، 

اإنجيل يَسوَع الَمسيح 

للقّديس يوَحّنا 

للقّديس يوَحّنا
 

 في البَْدِء كاَن الكَِلَمُة والكَِلَمُة كاَن 1 

 هذا 
2 الكَِلَمُة.  كاَن  واللَه  اللِه،  ِعْنَد 

كاَن في البَْدِء ِعْنَد اللِه. 3 الكُلُّ ِبيَِدِه كاَن 

ِمّما كاَن.  واِحٌد  يَكُْن َشيٌء  َلْم  َوِبدوِنِه 

 فيِه كانَِت الَحياةُ، والَحياةُ نوُر الّناِس. 
4

ل�  ْلَمُة  يُنيُر والظُّ ْلَمِة  الظُّ  والّنوُر في 
5

 كاَن اإنْساٌن اأُرِسَل ِمَن اللِه اْسُمُه 
تُدِركُُه. 6

هادِة، ِليْشَهَد للّنوِر   هذا اأتى للشَّ
يوَحّنا. 7

ليؤِمَن كُلُّ اإنْساٍن َعلى يَِدِه. 8 َلْم يَكُْن ُهَو 

الّنوُر، بَْل ِليَْشَهَد ِللّنوِر. 9 الّنوُر الَحقيِقيُّ 

العاَلِم  اإلى  يَاأْتي  اإنْساٍن  ِلكُلِّ  يُنيُر  الَّذي 

َوالعاَلُم  العاَلِم كاَن   في 
10 كاَن موجوداً. 
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يعِرْفُه. 11 اإلى  َلْم  َوالعاَلُم  ِبيَِدِه صاَر 

12 اأّما  تَْقبَْلُه.  َلْم  تُُه  َوخاصَّ اأتى  ِتِه  خاصَّ

الَّذيَن قَِبلوهُ فَاأْعطاُهم ُسْلطاناً اأْن يَصيروا 

اأبْناَء اللِه، الَّذيَن يُْؤِمنوَن ِباْسِمِه. 13 الَّذيَن 

ل� ِمْن َدٍم َول� ِمْن اإراَدِة َجَسٍد َول� ِمْن اإراَدِة 

َرُجٍل، بَْل ِمَن اللِه ُوِلدوا.

 َوالكَِلَمُة صاَر َجَسداً َوَحلَّ فينا َوَراأينا 
14

آِب ُمْمتَِلئاً  َمْجَدهُ، َمْجداً كَما ِلَوحيٍد ِمَن ال�

َوَصَرَخ  َلُه  َشِهَد  15 يوَحّنا  ا.  َوَحقًّ ِنْعَمًة 

َعْنُه:  قُْلُت  الَّذي  ذِلَك  ُهَو  »هذا  َوقاَل: 

اأْقَدُم  ِل�أنَُّه  قُّدامي  يَاأْتي، َوصاَر  ‘بَْعدي 

 َوِمْن ِمْلئِه نَْحُن َجميعاً اأَخْذنا 
ِمّني.’ « 16

َوِنْعَمًة ِعَوَض ِنْعَمٍة. 17 ِل�أنَّ الّناموَس َعلى 

َوالنِّْعَمُة  الَحقُّ  َواأّما  اأُْعطَي،  يَِد موسى 

فََعلى يَِد يَسوَع الَمسيِح صارا. 18 اللُه َلْم 

الَّذي  ذِلَك  لُه،  ال�إ الَوحيُد   . قَطُّ اأَحٌد  يََرهُ 

في ِحْضِن اأبيِه ُهَو اأْخبََر.

اأْرَسَل  يوَحّنا حيَن  َشهاَدةُ  ِهَي   َوهِذِه 
19

َول�ويّيَن  كََهنًَة  اأوُرَشليَم  ِمْن  اليَهوُد  اإَليِه 

َوَلْم   َواْعتََرَف 
20 اأنَْت؟«  »َمْن  ِليَْساألوهُ: 

الَمسيَح.«  اأنا  َلْسُت  »اإنّي   : َواأقَرَّ يُنِكْر، 

 َوَساألوهُ اأيضاً: »ماذا اإذاً: اإيلّيا اأنَْت؟« 
21

فَقاَل َلُهم: »َلْسُت اأنا.« »اأفالنَّبيُّ اأنَْت؟« 

لُه  لَنِّا  11 لَوْذ  َعَرفتو.  ما  والّدنْيِا  نْت،  ْتَكوَّ
 ْوَهوْذ َل قْبلوُه 

جا، ْوَهوْذ لَنِّا لُه ما قْبلوُه. 12
َعطاهْن سْلَطة َت يسِيرون اولاد اَلله، َهوْذ 
 َهوْذ َل مُو مْن َدم، ْولا 

َل اآَمنوا باْسمو، 13
مْن اإرادة لَحم، ْولا مْن اإرادْة رّجاْل، َبلِى 

من اَلله ولْدوا.

يوَحنّا يْشَهْد َل َيسُوْع

َواَرينا  عنّا،  ْل  ْونَزَّ َبَشر،   والكْلِمة صاْر 
14

نْعِمة  الاآْب، كلّو  م  َوحيْد  َمْجْد  َمْجدو، 
ْوَحْق. 15 يوَحنّا شهْدلو ْوساح ْوقاْل: »هذا 
واِ هاْك َل قْلُت: ‘َت يّجي َبْعدي، ْوصاْر 
 ْومْن 

16 واِ.’ «  منّي  اَأْقَدْم  َل  مْن  قّدامي، 
ْمَبداْل  ْونْعِمة  اَأَخْذنا  نْحنِا كلّْتنا  َكمالو، 
 مْن َل النّاموْس بيْد موسى انَْعطى 

نْعِمة، 17
الَمسيْح  َيسُوع  بيْد  والنَّْعِمة  الَحْق  َبّس 
ْد اَأَبْد. َوحيد اَلله  صاروا. 18 اَلله ما اراُه اَحَّ

هاْك لَّواِ ف حْضن اَبوُه، هّواِ َخبَّْر.

َشهاِدة يوَحنّا َعلى نَْفسو

َبَعثولو  َوْقْت َل   ْوهاي يِا َشهاِدْة يوَحنّا 
19

الياهوْد م القْدْس َكَهَنة ْولاوييْن َت يْساَألوُه: 
 ْوَقر ْوما نََكْر، قاْل: »مُو اَأنا واِ 

»مْن اأنَْت؟« 20
 ْوَرّدوا َساَألوُه: »اَأيْش َبقى؟ اإيِلّيا 

الَمسيْح.« 21
اأنَْت؟« قاْل: »مُو اَنا.« قالولو النَّبي اأنَْت؟ 
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اأنَْت؟  »فََمْن  َلُه:   َوقالوا 
22 »ل�.«  فَقاَل: 

ِلنُْعِطَي َجواباً ِللَّذيَن اأْرَسلونا. ماذا تَقوُل 

 قاَل: »اأنا َصوُت صاِرٍخ 
َعْن نَْفِسَك؟« 23

كَما   ’، بِّ الرَّ َطريَق  موا  ‘قوِّ يَِّة:  البَرِّ في 

الَّذيَن   َواأولئَك 
24  ». النَّبيُّ اإَشْعيا  قاَل 

 َوَساألوهُ 
25 الَفّريسّييَن.  ِمَن  اأُْرِسلوا كانوا 

ُد اإْن كُْنَت َلْسَت  َوقالوا َلُه: »فَما باُلَك تَُعمِّ

26 اأجاَب   ». النَّبيَّ َول�  اإيلّيا  َول�  الَمسيَح 

ُد ِبماٍء. َولِكنَّ  يوَحّنا َوقاَل َلُهم: »اأنا اأَُعمِّ

تَْعِرفونَُه.  اأنْتُم ل�  بَينَكُم قائٌم ذِلَك الَّذي 

 هذا ُهَو ذِلَك الَّذي يَاأْتي بَْعدي، َوصاَر 
27

اأْن  ا  ُمْستَِحقًّ َلْسُت  الَّذي  ذِلَك  قُّدامي، 

ال�أموُر في   هِذِه 
28 ِحذائِه.«  ُسيوَر  اأُحلَّ 

بَيِت َعْنيا صاَرْت، في َعْبِر ال�أُْرُدنِّ َحيُث 

ُد. كاَن يوَحّنا يَُعمِّ

 َوفي اليَوِم الّتالي َراأى يوَحّنا يَسوَع 
29

اآِتياً اإَليِه فَقاَل: »ها ُهَوذا َحَمُل اللِه ذِلَك 

 هذا ُهَو الَّذي 
الَّذي يَْرفَُع َخِطيََّة العاَلِم. 30

قُْلُت َعْنُه: ‘اإنَُّه يَاأْتي بَْعدي َرُجٌل، َوصاَر 

اأكْن  َلْم   َواأنا 
31 ِمّني.’  اأْقَدُم  ِل�أنَُّه  قُّدامي 

ْسرائيَل،  اأْعِرفُُه، َولِكْن ِليُجَعَل َمْعروفاً ِل�إ

 َوَشِهَد 
32 ِبالماِء.«  ُد  اأَعمِّ اأنا  اأتَيُت  ِلهذا 

ِمَن  ناِزل�ً  الّروَح  »َراأيُت  َوقاَل:  يوَحّنا 

 َواأنا َلْم 
ماِء كََحماَمٍة َواْستََقرَّ َعلَيِه. 33 السَّ

َد  ِل�أَُعمِّ اأْرَسلَني  َمْن  َولِكنَّ  اأْعِرفُُه،  اأكْن 

 قالولو: »َبقى من انَْت؟ َت 
قاْل: »لا.« 22

نْعطي َجواْب لَوْذ َل َبَعثونا. اَأيش ْتقوْل َعلى 
 قاْل: »اَأنا َصوْت َل يسِيْح ف 

نَْفسْك؟« 23
قال  َل  َكما  الرَّْب،’  َطريِق  الَبّريِّة: ‘سِاَووا 
َفرِّيسيِّة  الَمْبعوثيْن،   ْوَهوك 

النَّبي.« 24 اِشْعيا 
 ْوَساَألوُه ْوقالولو: »لَيْش َبقى ْتَعّمْذ 

كانوا. 25
النَّبي؟«  ْولا  اإيِلّيا  ْولا  اأنَْت  الَمسيْح  مُو  َل 
 َرْد يوَحنّا قالْلن: »اَنا ف الَمي اَأَعّمْذ، َبْس 

26

 هاْذ 
َبيناْتكْن قايْم هاْك َل انْتْن مُو تْعرفوُه. 27

َبْعدي جِايِي ْوَل صاْر قّدامي،  هاْك َل  واِ 
هاْك َل انا مُو مْسَتحّق اَنا اَأحْل شادوداْت 
َخْلْف  َعْنيا  َبيْت   هاْذ صاْر ف 

َصولو.« 28
نَْهر الاْردْن مُوَضْع َل كان يَعّمْذ يوَحنّا.

َيسُوْع خاروف زَغّير َبَعثو اَلله 
َت يْحمل َخطّية الّدنْيِا

َيسُوْع جِايِي  اَأرى  يوَحنّا  نْهار،  29 ثِاني 

اَلله  َبَعثو  َل  »ْكوا خاروْف  ْوقال:  لَعْندو، 
 هاْذ واِ هاْك َل 

َت يْحمْل َخطّية الّدنْيِا. 30
رّجاْل صاْر  ‘َبْعدي جِايِي  َعَليو:  قْلُت  انا 
 َوانا ما كاْن 

قّدامي، مْن َل اَأقَدْم منّي واِ.’ 31
اَأْعرفو، َبلِى ْبشاْن يْنعرْف مْن َبني اْسرائيل، 
الَمي.«  اَأَعّمْذ ف  ْبشاْن هاي جيُت 
يْنَزْل  الّرُوْح  »اَأَريُت  ْوقاْل:  يوَحنّا   ْوَشَهْد 

32

 واَنا 
ما َكما الَحماِمة ويَوقّْف َعَليو. 33 م السَّ

ما كاْن اَأْعرفو، َبلِى َل َبَعْثني َت اَعّمْذ ف 
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ِبالماِء ُهَو قاَل لي: ‘الَّذي تَرى الّروَح ناِزل�ً 

ُد ِبروِح  ا َعلَيِه هذا ُهَو الَّذي يَُعمِّ َوُمْستَِقرًّ

 َواأنا َراأيُت َواأْشَهُد اأْن هذا ُهَو 
الُقُدِس.’ 34

ابُْن اللِه.«

قائماً  يوَحّنا  كاَن  الّتالي  اليَوِم   َوفي 
35

يَسوَع   َونََظَر في 
36 تَلاميِذِه.  ِمْن  َواثْناِن 

اللِه.«  َحَمُل  ُهَوذا  فَقاَل: »ها  ماِشياً 

يَسوَع.  َوراَء  فََذَهبا  ِتْلميذاهُ   َوَسِمَع 
37

 َواْلتََفَت يَسوُع َوراآُهما اآِتيَيِن َوراَءهُ فَقاَل 
38

»رابي  َلُه:  قال�  تَْطلُباِن؟«  »ماذا  َلُهما: 

تَكوُن؟«  اأيَن  ُمَعلُِّم(  يا  تَْفسيُرهُ:  )الَّذي 

َوَراأيا  فَاأتَيا  فَتََريا.«  »َهلُّما  َلُهما:   قاَل 
39

اليَوَم،  ذِلَك  كانوا  َوِعْنَدهُ  يَكوُن.  اأيَن 

 َواأَحُد 
40 العاِشَرِة.  نَْحَو  الّساَعُة  َوكانَِت 

َوراَء  َوَذَهبا  يوَحّنا  ِمْن  َسِمعا  اللََّذيِن 

 هذا 
يَسوَع كاَن اأنَْدراُوَس اأخا ِسْمعاَن. 41

ل�ً ِسْمعاَن اأخاهُ فَقاَل َلُه: »َوَجْدنا  َراأى اأوَّ

 َواأتى ِبِه اإلى يَسوَع. َونََظَر 
الَمسيَح.« 42

بُن  ِسْمعاُن  ُهَو  »اأنَْت  َوقاَل:  يَسوُع  فيِه 

يونا. اأنَْت تُْدعى كيفا.«

اأْن  يَسوُع  اأراَد  الّتالي  اليَوِم   َوفي 
43

يَْخُرَج اإلى الَجليِل َوَوَجَد فيليبَُّس َوقاَل َلُه: 

 َوكاَن فيليبُُّس ِمْن بَيِت 
»َهلُمَّ َورائي.« 44

اأنَْدراُوَس وِسْمعاَن.  َمدينَِة  ِمْن  َصيدا، 

الّرُوْح  ترى  َل  ‘اَأينا  لي:  قاْل  هّواِ  الَمي، 
يَعّمْذ ف  َل  واِ  هّواِ  َعَليو،  ويَوقّْف  يْنَزْل 
 َوانا اَأَريُت ْوشهْدُت: هذا 

رُوح القدْس.’ 34
واِ ابن اَلله.«

ل َتلاميذو َيسُوْع يلتقي َف اوَّ

35 ثِاني نْهار، يوَحنّا كاْن قايم َهونَْك هّواِ 

َيسُوْع،   ْوَطلَّْع َف 
36 َتلاميذو،  مْن  واْثَنيْن 

اَلله.«  ْوهّواِ مِاشي، ْوقال: »ْكوا خاروف 
ْوراحوا  قال،  َل  َتْلميَذينو شي   ْوسْمعوا 

37

َواراهْن  َيسُوْع   وانْداْر 
38 َيسُوْع.  َخْلْف 

ْتريدوْن؟«  »اَأيش  ْوقالْلْن:  َخْلفو،  جِاييْن 
قالولو: »رابي، )يْعنِي ْمَعلّْم( اَأين ْتكوْن؟« 
 قالْلْن: »َتعوا ْوَت تَّروْن.« قاموا َجوا َواَروا 

39

ْوكانْت  الَيوْم،  َبَقوا هاك  ْوعْندو  واِ،  اَيْن 
 واِحْد مْن َهوْك َل 

َحوالي ساَعة َعْشَرة. 40
َيسُوْع،  َخْلْف  ْوراحوا  يوَحنّا  مْن  سْمعوا 
اَأرى   هاْذ 

41 َشْمعوْن.  اَأخو  اَنَْدراُوْس  كاْن 
»اَأَرينا  ْوقالْلو:  اَأخوُه  َشْمعوْن  ْل  الاَوَّ ف 
َيسُوْع  َيسُوْع.  لَعْنْد   ْوجابو 

42 الَمسيْح.« 
َطلَّْع ِفيو ْوقاْل: »اأنَْت واِ َشْمعون ابْن َيونا، 

اأنَْت َت ْتَسّمى كيفا.«
ليْل،  للجَّ يرُوْح  راد  َيسُوْع  نْهار،  43 ثِاني 

َخْلفي.«  ْوقالْلو: »َتعاْن  فيلبُّس  َوارى 
 فيلبُّْس كاْن مْن َبيْت َصيدا َبَلد اَنَْدراُوس 

44
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 َوفيليبُُّس َوَجَد نَثَنائيَل َوقاَل َلُه: »ذِلَك 
45

الَّذي كَتََب َعْنُه موسى في الّناموِس َوفي 

يوُسَف  بُن  يَسوُع  اإنَُّه  َوَجْدناهُ.  ال�أنِْبياِء 

نَثَنائيُل: »اأِمَن  َلُه   قاَل 
الّناِصَرِة.« 46 ِمَن 

الّناِصَرِة يُْمِكُن اأْن يَكوَن َشيٌء صاِلٌح؟« 

 َوَراأى 
قاَل َلُه فيليبُُّس: »تَعاَل فَتَرى.« 47

يَسوُع نَثَنائيَل اآِتياً اإَليِه، َوقاَل َعْنُه: »ها 

 قاَل 
ا اإْسرائيليٌّ ل� ِغشَّ فيِه.« 48 ُهَوذا َحقًّ

َلُه  اأيَن تَْعِرفُني؟« قاَل  َلُه نَثَنائيُل: »ِمْن 

َواأنَْت  فيليبُُّس  يْدعوَك  اأْن  »قَْبَل  يَسوُع: 

نَثَنائيُل  49 اأجاَب  َراأيتَُك.«  الّتينِة  تَْحَت 

َوقاَل َلُه: »رابي، اأنَْت ُهَو ابُْن اللِه. اأنَْت 

يَسوُع:  َلُه   قاَل 
50 اإْسرائيَل.«  َمِلُك  ُهَو 

الّتينِة،’  تَْحَت  ‘َراأيتُُك  َلَك:  قُْلُت  نّي  »ِل�إ
ال�أُموِر  ِمْن هِذِه  اأْعَظَم  اأنَّ  تؤمُن  اأنَْت 

 َوقاَل َلُه: »الَحقَّ الَحقَّ اأقوُل 
َستَرى.« 51

َمْفتوَحًة  ماَء  السَّ َستََروَن  آَن  ال� ِمَن  َلكُم: 

َوَملائكََة اللِه يْصَعدوَن َويَْنِزلوَن اإلى ابِْن 

نْساِن.« ال�إ

ُعْرٌس في 2  الثّاِلِث صاَر  اليَوِم   َوفي 

مُّ يَسوَع 
قانا، َمدينٌَة في الَجليِل، َواأُ

َوتَلاميُذهُ  اأيضاً   َويَسوُع 
2 ُهناَك.  كانَْت 

 َونََفَدِت الَخْمُر فَقاَلْت 
ُدعوا اإلى الُعْرِس. 3

 قاَل َلها 
مُّ يَسوَع َلُه: »َخْمٌر َليَس َلُهم.« 4

اأ

ِت  تَاأْ َلْم  اْمَراأةُ.  يا  َوَلِك  لي  »ما  يَسوُع: 

»ما  ِللَخَدِم:  ُه  اأُمُّ  قاَلْت 
5 بَْعُد.«  ساَعتي 

ْوقالْلو:  نََثنايِيل،  اَأرى   ْوفيلبُّْس 
45 ْوَشْمعوْن. 

النّاموْس  َعَليو موسى ف  َكَتْب  َل  »هاْك 
م  واِ  يوسْف  ابْن  َيسُوع  اَأَريناُه.  والاَنِْبيا، 
النّاْصَرة  قاْل: »م  النّاْصَرة.« 46 نََثنايِيْل 
»َتعا  قالْلو:  فيلبُّْس  َملِيْح؟«  يْطَلْع شي 
نََثنايِيل جِايِي  اَأرى   ْوَيسُوْع 

47 تّرى.«  ْوَت 
لَعْندو ْوقال: »ْكوا اْسرائيلي ما ِفيو غْش.« 
48 نََثنايِيل قالْلو: »من اَين تْعرْفني؟« َيسُوْع 

قالْلو: »َبعْد َقبْل َل يسِيحْك فيلبُّْس، وانَْت 
 َرْد نََثنايِيل ْوقالْلو: 

َتْحت التّينايِة اَأَريتوْك.« 49
َملك  واِ  اأنَْت  اَلله،  اْبن  واِ  اأنَْت  »ْمَعلّْم، 
قْلُت  َل  »َعلى  قالْلو:  50 َيسُوْع  اْسرائيْل.« 
ْتاآمْن  اأنَت  التّينايِة،’  َتْحت  ‘اَأَريتوك  لْك: 
 قالْلو: »الَحّق 

اَأْگَبْر مْن َهوْذ َت تّرى.« 51
ماواْت  ْع َت تَّرون السَّ الَحّق اَقولْكْن م السَّ
َمْفتُوَحة ْوَملايكة اَلله يْطَلعون ْويْنَزلوْن َعلى 

اْبن الانْساْن.«

ل َعجايْب َيسُوْع اَأوَّ

قانا 2  نْهاْر، صاْر عْرْس َف   ْوثالث 
َهونَْك كانْت.  َيسُوْع  واْم  ليْل،  الجَّ
للعْرْس.  انَْدعوا  زاِ  ْوَتلاميذو   ْوَيسُوع 

2

 ْوخلص الَخمْر، واْم َيسُوْع قالْتلو: »َخمْر 
3

ما عْندْن.« 4 َيسُوْع قالْلا: »اأيْش لي ولِك 
5 اأّمو  َبعْد.«  ْت  ما كجَّ َمَرة. ساعتي  يا 
قالْت للخّداِميْن: »اَأيْش َل يقولْكْن َسَووا.« 
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 َوكاَن َموضوعاً 
6 اْفَعلوهُ.«  َلكُم،  يَقوُل 

لتَْطهيِر  َحَجٍر  ِمْن  اأْجراٍن  ِستَُّة  ُهناَك 

اأو  ِمْطَريِن  ِمْنها  يََسُع كلُّ واِحٍد  اليَهوِد، 

 قاَل َلُهم يَسوُع: »اْملاأوا ال�أْجراَن 
ثَلاثًَة. 7

َلُهم:   قاَل 
8 فَوُق.  اإلى  َوَملاأوها  ماًء.« 

الُمتَّكاأ.«  ِلرِئيِس  موا  َوقَدِّ آَن  ال� »اْغِرفوا 
 َوحيَن ذاَق َرئيُس الُمتَّكاأ الماَء 

موا. 9 فََقدَّ

َوَلْم يَكُْن يَْعلَُم ِمْن اأيَن  الَّذي صاَر َخْمراً 

كاَن والَخَدُم كانوا يَْعلَموَن ِل�أنَُّهم ُهم َملاأوا 

 َوقاَل 
الماَء َدعا َرئيُس الُمتَّكاأ الَعريَس، 10

ل�ً،  اأوَّ ُم  يَُقدِّ َجيَِّدةً  َخْمراً  اإنْساٍن  »كلُّ  َلُه: 

َوَمتى َسِكروا فَحينَئٍذ الّدوَن. اأّما اأنَْت فقْد 

 هِذِه 
آَن.« 11 اأبَْقيَت الَخْمَر الَجيَِّدةَ َحّتى ال�

آيَُة ال�أولى، َصنََعها يَسوُع في قانا  ِهَي ال�

َف ِبَمْجِدِه َواآَمَن ِبِه تَلاميُذهُ.  الَجليِل َوَعرَّ

ُه  12 بَْعَد هذا انَْحَدَر اإلى كَْفِرناحوَم ُهَو َواأُمُّ

َواإْخَوتُُه َوتَلاميُذهُ َوُهناَك كانوا قَليَل اأيّاٍم.

فََصِعَد  قَريباً  اليَهوِد  ِفْصُح   َوكاَن 
13

 َوَوَجَد في الَهيكَِل 
يَسوُع اإلى اأوُرَشليَم. 14

هؤل�ِء الَّذيَن يَبيعوَن ثيراناً َوِخرافاً َوَحماماً 

 َوَصنََع َسوطاً ِمْن 
ياِرفََة جاِلسيَن. 15 َواالصَّ

َحْبٍل َواأْخَرَج الَجميَع ِمَن الَهيكَِل َوالِخراَف 

ياِرفََة َوكَبَّ نُقوَدُهم َوقلََّب  َوالثّيراَن َوالصَّ

َحَجر،  اْجراْن  َهونَْك سّت   ْوكاْن في 
6

التَّطهيْر،  لَطقوس  َمّيِاتا  يْسَتْعملوْن  الياهوْد 
منّا يَسْعلو ْثمِانيْن لتر، ْومنّا ميِّة ْوعْشريْن. 
َمي دي  الاْجراْن  »َعبَّوا  قالْلْن:  7 َيسُوْع 

ْع َبقى اْغرفوا وَقْدموا   ْوقالْلْن: »السَّ
للثّْم.« 8

َل   َوْقْت 
9 موا.  ْوَقدَّ ْوَغَرفوا  باشي.«  للَعَزْم 

َل صاروا  الَمّيِاْت  َهوك  باشي  الَعَزْم  ذاق 
َخمر، ْوما كاْن يْعرْف من اَيْن كاْن، َبّس 
َعبَّوا  هنِّا  َل  مْن  يْعرفوْن،  الخّداِمين كاْن 
الَمي، َبقى َوْقْت َل ذاق الَعَزم باشي، ساح 
ْل شي َخمر   ْوقالْلو: »كّل انْساْن اَأوَّ

الَخَتْن، 10
ْوَبعْد َل يسَكروْن، هاك  الّْكَويّس يجيب، 
الَوْقْت الاَْقَلْل منّو، َبّس انَْت َخلَّيْت َخمر 
َعلاِمة  ْل  اَأوَّ  هاي 

11 ْع.«  للسَّ الّْكَويّْس دي 
ْوَوّرى  ليل،  الجَّ قانا  ْوَسواها َف  لََيسُوع، 
 ْوَبعْد هاي، 

َمْجدو، ْواآْمنوا ِفيو َتلاميذو. 12
نزْل لََكَفْرناحوْم هّواِ واّمو واخوتو ْوَتلاميذو، 

ْوَهونَْك َبَقولْن َكّم نْهاْر.

َيسُوْع يَسّحت البّيِاعين م الَهيَكْل

 ْوكاْن كلَقرَّب َفصح الياهوْد، قاْم َطَلْع 
13

َهوْك  الَهيَكْل   َوارى ف 
14 للقْدْس،  َيسُوْع 

ْوَغَنم ْوَحماْم، والّصّراِفيْن  َل يبِيعوْن ثوراِن 
ْحبِال،  قْرپاْچ من  َسوالو   قاْم 

15 قِاْعديْن. 
والثّوراِْن  والَغَنْم  الَهيَكْل،  م  تْن كلّْن  ْوَسحَّ
ْوَقلَّْب طاولاتْن.  ْثمانن  ْوَبْزَبز  والّصّراِفين 
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 َول�أولِئَك الَّذيَن يَبيعوَن َحماماً 
َموائَدُهم. 16

تْجَعلوا  َول�  ُهنا  ِمْن  هِذِه  »اْرفَعوا  قاَل: 

 َوتََذكََّر تَلاميُذهُ 
بَيَت اأبي بَيَت ِتجارٍة.« 17

اأكَلَْتني.«  بَيِتَك  الَمكْتوَب: »َغيَرةُ 

 فَاأجاَب اليَهوُد َوقالوا َلُه: »اأيََّة اآيٍة تُرينا 
18

َحّتى تَْفَعَل هِذِه ال�أفعاَل.« 19 اأجاَب يَسوُع 

َوفي  الَهيكََل،  »انُْقضوا هذا  َلُهم:  َوقاَل 

 قاَل َلُه اليَهوُد: 
ثَلاثَِة اأيّاٍم اأنا اأُقيُمُه.« 20

»في ِستٍّ َواأْربَعيَن َسنًَة بُِنَي هذا الَهيكَُل، 
 َولِكنَُّه 

21 تُقيُمُه؟«  اأيّاٍم  ثَلاثَِة  َواأنَْت في 

 َوحيَن قاَم 
كاَن يَقوُل َعْن َهيكَِل َجَسِدِه. 22

اأنَُّه قاَل  تَلاميُذهُ  تََذكََّر  ال�أْمواِت  بَيِن  ِمْن 

قاَل  الَّتي  َوالكَِلَمَة  الكُتَُب  قوا  فََصدَّ هذا 

 َوحيَن كاَن يَسوُع في اأوُرَشليَم 
يَسوُع. 23

في الِفْصِح في العيِد، كَثيروَن اآَمنوا ِبِه 

 َولِكنَّ 
24 َصنََع.  الَّتي  آياِت  ال� َراأوا  ِل�أنَُّهم 

نَْفِسِه،  تَِمنُُهم َعلى  ياأْ يَكُْن  َلْم  يَسوَع 

 َوَلْم يَكُْن 
ِل�أنَُّه كاَن يَْعِرُف كُلَّ اإنْساٍن. 25

ُمْحتاجاً اأْن يَْشَهَد َلُه اأَحٌد َعْن كُلِّ اإنْساٍن، 

نْساِن. فََقْد كاَن يَْعِرُف ماذا في ال�إ

 َوكاَن ُهناَك َرُجٌل ِمَن الَفّريسّييَن اْسُمُه 3 

 هذا اأتى 
نيقوديموُس زعيٌم ِلليَهوِد. 2

اإلى يَسوَع َليلاً َوقاَل َلُه: »رابي، نَْعِرُف 

اأْن ِمَن اللِه اأُْرِسْلَت ُمَعلَّماً، ِل�أنَُّه ل� اأَحَد 

آياِت الَّتي اأنَْت  يَْستَطيُع اأْن يَْصنََع هِذِه ال�

 ولَوْك َل يبِيعوْن َحماْم قاْل: »شيلوا َهوْذ 
16

للبِيْع  اَأبوي سُوْق  َبيْت  ْتَسوْن  لا  مَنوْن. 
 ْوجا لَبال َتلاميذو َمْكتوْب واِ: 

والّشراِ.« 17
 قاموا الياهوْد 

»الغيِرة َعلى َبيتْك اَأَكلْتني.« 18
نْعرف  ْتَوّرينا، َت  َعلاِمة  »اَأيْش  قالولو: 
 َرْد َيسُوْع 

يحْق لك ْتَسي هاْذ َل ْتَسي؟« 19
قالْلْن: »َخْربوا َهالَهيَكْل هاْذ َوانا َت اَعّمرو 
»ف ستِّة  قالولو:  20 الياهوْد  اِيْم.«  َثّة  َف 
ْر َهالَهيَكْل هاْذ، وانَْت َف  َواْرْبعيْن َسِنة ْتَعمَّ
َثّة اِيم َت ْتَعّمرو؟« 21 َبْس هّواِ كاْن يقول 
مْن  قاْم  َل   ْوَوْقْت 

22 َجَسدو.  َهيَكْل  َعلى 
َبين الَميتيْن، جا لَباْل َتلاميذو كاْن كْلقاْل 
قاْل  َل  وبالكْلِمة  بالاْسفاْر  ْواآْمنوا  هاي، 
 ْوَوْقْت َل كاْن ف القْدْس ف عيد 

َيسُوْع. 23
الفْصْح، ْكثيْر اآَمنوا ِفيو مْن َل اَروا َعلاماْت 
َل َسوى. 24 َبْس َيسُوْع ما كاْن اَأميْن منّْن، 
 ْوما كاْن يْحتاْز 

مْن َل كاْن يْعرف الكْل. 25
ْد يْشَهْدلو َعلى كّل انْساْن، مْن َل كاْن  َلاحَّ

يْعرْف اَأيْش في ف الانْساْن.

الولاِدة من ْجديْد م الّرُوْح

 كاْن في َهونَْك َزلَِمة م الَفّريسيِّة اْسمو 3 
َمجلس  نيقوديمُوس، كاْن عضو َف 
 هذا جا لَعْنْد َيسُوْع بالَليْل ْوقالْلو: 

الياهوْد. 2
ْمَعلّْم،  انَْبَعثت  اَلله ك  نْعرف من  »ْمَعلّْم، 
مْن َل ما ِفي انْساْن يتِيْق يَسي َهوْذ َعجايْب 
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3 اأجاَب  َمَعُه.«  اللُه  كاَن  َمْن  اإلّ�  تَْصنَُع 

يَسوُع َوقاَل َلُه: »الَحقَّ الَحقَّ اأقوُل َلَك: 

اإْن كاَن اأَحٌد ل� يوَلُد ِمْن بَْدٍء ل� يَْستَطيُع اأْن 

 قاَل َلُه نيقوديموُس: 
يَرى َملَكوَت اللِه.« 4

»كَيَف يَْستَطيُع َرُجٌل شيٌخ اأْن يوَلَد؟ َهْل 
ِه ثاِنيًَة َويُوَلَد؟«  يَْستَطيُع اأْن يَْدُخَل بَْطَن اأُمِّ

الَحقَّ  »الَحقَّ  َلُه:  َوقاَل  يَسوُع  5 اأجاَب 

اأقوُل َلَك: اإْن كاَن اأَحٌد ل� يوَلُد ِمَن الماِء 

َملَكوَت  يَْدُخَل  اأْن  يَْستَطيُع  ل�  والّروِح 

ُهَو،  َجَسٌد  الَجَسِد  ِمَن  6 الَمولوُد  اللِه. 

ْب  َوالَمولوُد ِمَن الّروِح روٌح ُهَو. 7 ل� تَتََعجَّ

اأنّي قُْلُت َلَك: يَْنبَغي اأْن توَلدوا ِمْن بَْدٍء. 

8 الّريُح َحيُث تُريُد تَُهبُّ َوَصوتُها تَْسَمُعُه، 

َولِكنََّك ل� تَْعِرُف ِمْن اأيَن تَاأتي َواإلى اأيَن 

ِمَن  َمولوٌد  ُهَو  َمْن  كُلُّ  تَْذَهُب. هكَذا 

َلُه:  َوقاَل  نيقوديموُس  9 اأجاَب  الّروِح.« 

اأْن تَكوَن هِذِه؟« 10 اأجاَب  يُْمِكُن  »كَيَف 
يَسوُع َوقاَل َلُه: »اأنَْت ُمَعلُِّم اإْسرائيَل َوهِذِه 

ما  َلَك:  اأقوُل  الَحقَّ  11 الَحقَّ  تَْعِرُف؟  ل� 

نَْعِرفُُه نَْحُن نَتَكَلَُّم ِبِه، َوما َراأينا نَْشَهُد لُه، 

َوَشهاَدتُنا ل� تَْقبَلوَن. 12 اإْن قُْلُت َلكُم َعّما 

في ال�أْرِض َول� تؤِمنوَن، فَكَيَف تؤِمنوَن 

 َوَليَس 
ماِء. 13 اإْن قُْلُت َلكُم َعّما في السَّ

ماِء اإلّ� ذِلَك الَّذي نََزَل  اأَحٌد َصِعَد اإلى السَّ

نْساِن ذِلَك الَّذي ُهَو  ماِء، ابُْن ال�إ ِمَن السَّ

ماِء. في السَّ

 َرْد َيسُوْع 
َل ْتَسي َل ما كاْن اَلله َمعو.« 3

َل  انْساْن  اَقوْل لك:  الَحّق  »الَحّق  قالْلو: 
َمَلكوت  يتِيْق يرى  يولَْد من ْجديْد مُو  مُو 
انْسان  »اأْشَون  قالْلو:  4 نيقوديمُوْس  اَلله.« 
يتِيْق يولَد ْوهّواِ ْگبيْر ف العمْر؟ يْعنِي يتِيْق 
 َرْد 

يْدخْل َف َبطْن اأّمو َكْرْة لخ ْويولَْد؟« 5
اَقوْل لك:  الَحّق  »الَحّق  ْوقالْلو:  َيسُوع 
انْساْن َل مُو يولَْد م الَمي والّرُوْح مُو يتِيْق 
َسْد   شي َل يولَْد م الجَّ

يْدخْل َمَلكوت اَلله. 6
َجَسْد واِ، ْوشي َل يولَْد م الّرُوْح رُوْح واِ. 
تولَدون  لازْم  لْكْن:  قْلُت  َل  ب  تْتَعجَّ 7 لا 

يريد يهب،  َل  مُوَضْع  8 الَهوا  ْجديْد.  من 
ْوَصوتو تْسَمعو، َبلِى مُو تْعرْف من اَين يجي 
ْوَل اين يرُوْح. كذاِ واِ كّل انْساْن يولَْد م 
الّرُوْح.« 9 نيقوديمُوْس َرْد َساَأْل قاْل: »اأْشَون 
»اأنَْت  قالْلو:  َيسُوْع   َرْد 

10 َهوْذ؟«  يسِيروْن 
11 الَحّق  تْعرْف؟  مُو  ْوَهوْذ  اْسرائيل،  ْمَعلّم 
نْحكي،  نْعرْف  َل  لْك: شي  اَقوْل  الَحّق 
تْقَبلوْن  مُو  وانْتْن  نْشَهْدلو،  اَرينا  َل  ْوشي 
ْومُو  اَأقولْكن  الاَْرضّياْت  َع   َل 

12 َشهادْتنا. 
ماويّاْت  ْتاآْمنوْن، اأْشَوْن َل قْلُت لْكْن َع السَّ
ما َغيْر هاْك  ْد ما َطَلْع للسَّ  َواحَّ

َت ْتاآْمنوْن؟ 13
ما، اْبن الانْساْن هاْك لَّواِ ف  َل نزْل م السَّ

ما. السَّ
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يَِّة،   »َوكَما َرفََع موسى الَحيََّة في البَرِّ
14

نْساِن. 15 ِلكَي  هكَذا َعتيٌد اأْن يُْرفََع ابُْن ال�إ

ل� يَْهِلَك كُلُّ َمْن يُْؤِمُن ِبِه، بَْل تَكوُن َلُه 

اللُه  اأَحبَّ  16 ِل�أنَُّه هكَذا  ال�أبَديَُّة.  الَحياةُ 

الَوحيَد ِلكَي ل�  ابْنَُه  اأْعطى  العاَلَم َحّتى 

َلُه  تَكوُن  بَْل  ِبِه،  يُْؤِمُن  َمْن  كُلُّ  يَْهِلَك 

الَحياةُ ال�أبَديَُّة. 17 ِل�أنَّ اللَه َلْم يُْرِسِل ابْنَُه 

ِلكَي  بَْل  العاَلَم،  يَديَن  ِلكَي  العاَلِم  اإلى 

يُْؤِمُن  18 الَّذي  يَِدِه.  َعلى  العاَلُم  يَْخلَُص 

ِبِه ل� يُداُن، َوالَّذي ل� يُْؤِمُن ُمداٌن، ِل�أنَُّه 

 َوهِذِه 
َلْم يُْؤِمْن ِباْسِم الَوحيِد ابِْن اللِه. 19

العاَلِم  اإلى  اأتى  الّنوَر  اأنَّ  ينونُة  الدَّ ِهَي 

الّنوِر،  ِمَن  اأكْثََر  ْلَمَة  الظُّ الّناُس  َواأَحبَّ 

كُلَّ  20 ِل�أنَّ  ِشّريَرةً.  اأْعماَلهم كانَْت  ِل�أنَّ 

َول�  الّنوَر،  يَكَْرهُ  الَمكْروهاِت  يَْفَعُل  َمْن 

 َواأّما 
يَاأْتي اإلى الّنوِر ِلئَّلا تَُوبََّخ اأْعماُلُه. 21

الَّذي يَْعَمُل الَحقَّ فَيَاأْتي اإلى الّنوِر ِلتُعَرَف 

اأْعماُلُه اأنَّها ِباللِه َمْعموَلٌة.« 22 بَْعَد هِذِه 

اأتى يَسوُع َوتَلاميُذهُ اإلى اأْرِض اليَهوِديَِّة، 

ُد. ُد َمَعُهم َويَُعمِّ َوُهناَك كاَن يَتََردَّ

ُد في َعيِن يوٍن   َوكاَن يوَحّنا اأيضاً يَُعمِّ
23

كانَْت  كَثيَرةً  ِمياهاً  ِل�أنَّ  ِبجاِنِب شاليَم، 

ْمَحّبة اَلله

 »ْوَكما َل َرَفْع موسى الَحيِّة ف الَبّريِّة، 
14

ْر َت يْنرفع اْبن الانْساْن. 15 ْبشاْن  كذاِ ْمَحضَّ
اَأينا َل ياآمْن ِفيو لا يْهَلْك يْتَتوَبْل، َبلِى يناْل 
 مْن َل كذاِ َحّب اَلله العالَْم 

َحياة الاََبديِّة. 16
حتّى اْبنو الَوحيْد َعطى ْبشاْن كْل من ياآمْن 
ِفيو لا يْهَلك يْتَتوَبْل ف الَخطيِّة، َبلِى يناْل 
اْبنو  َبَعث  ما  الله  َل   مْن 

17 الاََبديِّة.  َحياة 
ْبشاْن  َبلِى  العالَْم،  ْبشان يحاكم  للعالَم 
مُو  ِفيو،  ياآمْن   َل 

18 بيدو.  العالَم  يَخلّص 
يْنحكْم َعَليو. ْوَل مُو ياآمْن، َسَلفاً َمْحكوْم 
واِ، مْن َل ما اآمْن باْسم اْبن اَلله الَوحيْد. 
َبّس  للّدنْيِا  النّوْر جا  الحكم:  واِ   ْوهذا 

19

َل  مْن  النّوْر،  م  اأْكَثْر  العْتِمة  َحّبوا  النِّاْس 
 مْن َل كْل مْن يْفَعل 

َشّريَرة كانْت اْفعالْن. 20
ْومُو يجي  النّور،  يْكَره  َمكرُوَهة،  ْفعالاْت 
21 َبْس ل  ْفعالاتو.  تْنفضح  لا  ْبشاْن  للنّور 
يَسي َحْق، يجي للنّور ْبشاْن تْنعرف اْعمالو 

رادة اَلله يِا َمْعمولِة.« ْباإ

َشهاِدة يوَحنّا ثِاني َكرَّة َل َيسُوْع

لاَْرض  ْوَتلاميذو  َيسُوع   ْوَبْعدا، جا 
22

الياهوديِّة، ْوَهونَْك كان يدُوْر َمعْن، ويَعّمْذ. 
َل  نوْن  َعيْن  يَعّمْذ َف  كان  زاِ   ْويوَحنّا 

23

َجْنْب شاليْم، مْن َل كاْن في َمّيِات ْكثيْر 
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24 ِل�أنَّ  ويَْعتَِمدوَن.  يَاأتوَن  َوكانوا  ُهناَك، 

ْجِن.  يوَحّنا َلْم يَكُْن قَْد َوقََع بَْعُد في السِّ

يوَحّنا  تَلاميِذ  ِمْن  ِلواِحٍد  ِجداٌل   َوكاَن 
25

اإلى   َواأتَوا 
26 التَّْطهيِر.  َحوَل  اليَهوِد  َمَع 

يوَحّنا َوقالوا َلُه: »رابي، ذِلَك الَّذي َمَعَك 

، الَّذي اأنَْت َشِهْدَت  كاَن في َعْبِر ال�أُْرُدنِّ

ُد ُهَو اأيضاً َوكَثيروَن يَاأتوَن  لُه، ُهَوذا يَُعمِّ

»ل�  َلُهم:  َوقاَل  يوَحّنا  27 اأجاَب  اإَليِه.« 

ُخَذ ِمْن ِتْلقاِء نَْفِسِه  يَْستَطيُع اإنْساٌن اأْن يَاأْ

ماِء. 28 اأنْتُم  َشيئاً اإلّ� اإْن اأُْعِطَي َلُه ِمَن السَّ

تَْشَهدوَن لي اأنّي قُْلُت: ‘اأنا َلْسُت الَمسيَح 

 َمْن َلُه الَعروُس 
َولِكّني َرسوٌل اأماَمُه.’ 29

فَُهَو الَعريُس. َواأّما َصديُق الَعريِس، ذِلَك 

نَُّه يَْفَرُح فََرحاً  الَّذي يَقوُم َويُنِصُت اإَليِه فاإ

َعظيماً ِبَسبَِب َصوِت الَعريِس. فََرحي هذا 

اإذاً ها قَْد كََمَل. 30 ِلذاَك يَْنبَغي اأْن يَزيَد 

اأنُْقَص. 31 ِل�أنَّ الَّذي ِمَن الَعلاِء  اأْن  َولي 

اأتى، اأْعلى ِمَن الَجميِع ُهَو. َوذِلَك الَّذي 

ِمَن ال�أْرِض، ِمَن ال�أْرِض ُهَو َوِمَن ال�أْرِض 

ماِء اأتى اأْعلى  يَتَكَلَُّم. ذِلَك الَّذي ِمَن السَّ

 َوما َراأى َوَسِمَع يَْشَهُد 
ِمَن الَجميِع ُهَو. 32

 َواأّما ذِلَك 
ِبِه، َوَشهاَدتُُه ل� اأَحَد يَْقبَلُها. 33

‘اللَه  اأنَّ  َختََم  فََقْد  َشهاَدتَُه  قَْبَل  الَّذي 

صاِدٌق.’ 34 ِل�أنَّ َمْن كاَن اللُه قَْد اأْرَسلَُه، 

فَاإنَّ كَِلماِت اللِه ِهَي ما يَتَكَلَُّم ِبِه، ِل�أنَُّه 

آُب  35 ال� الّروَح.  اللُه  اأْعطى  ِبكَيٍل  َليَس 

 مْن َل 
ذوْن. 24 ْويْتَعمَّ َهونَك، ْوكاْن يَجون 

 ْوكاْن 
25 َبعْد.  يوَحنّا  انَْحَبْس  ما كاْن ك 

كّصاْر جداْل َبيْن واِحْد مْن َتلاميْذ يوَحنّا 
 ْوَجوا 

ْوواِحْد ياهودي َعلى َمَسلة التَّطهيْر. 26
لَعْنْد يوَحنّا ْوقالولو: »ْمَعلّْم، هاْك َل كاْن 
َمعْك َف خاْصرة اللْخ م الاْردْن، َل انَْت 
يَجوْن  يَعّمْذ، وْكثير  زاِ  ْكوا هّواِ  شهْدْتلو، 
يتِيق  »مُو  ْوقالْلْن:  يوَحنّا   َرْد 

27 لَعْندو.« 
ما.  انْساْن ياخْذ شي، اإلا َل انَْعطى م السَّ
28 اأنْتْن تْشَهدولي قْلُت: ‘اَأنا مُو الَمسيح اَنا، 

 َل لُه يِا الَعروْس، هّواِ 
َبلِى َرسوْل لَّواِ َقْبلو.’ 29

واِ الَخَتْن. َبْس َسديق الَخَتْن، هاْك َل يقوم 
َعلى َصوت  يْفَرْح  ْگبيِرة  َفْرَحة  ْويْسَمْعو، 
 هاْك 

الَخَتْن. َبقى َفْرحتي اَنا ْكوا كْملْت. 30
 مْن َل هاْك 

َبقى لازم يزيْد، َوانا اَأنَْقْص. 31
َل م العلو جا، اَأْعلى م الكْل واِ. َبْس هاْك 
َمسايل  ْوَعلى  واِ  الاَْرْض  م  الاَْرْض،  م  َل 
ما جا اَأْعلى م  الاَْرْض يْحكي. هاْك َل م السَّ
 ْوف شي َل ارى ْوسمْع يْشَهد. 

الكْل واِ. 32
ْد مُو يْقَبلا. 33 َبْس هاْك َل قبْل  ْوَشهادتو اَحَّ
 مْن َل 

َشهادتو، َخَتم: ‘اَلله سادْق واِ.’ 34
اَأينا َل الله َبَعثو، َكلام اَلله يْحكي، مْن َل 
الله مُو بالَكيْل َعطا الّرُوْح. 35 الاآْب يحّب 
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يَِدِه.  اأْعطى في  َوكُلَّ َشيٍء  ال�بَْن  يُِحبُّ 

اأبَِديٌَّة.  َحياةٌ  َلُه  بال�بِْن  يُْؤِمُن  36 الَّذي 

َوالَّذي ل� يُطيُع ال�بَْن فَلَْن يَرى َحياةً، بَْل 

اإنَّ َغَضَب اللِه يمكُُث َعلَيِه.«

َسِمعوا 4  الَفّريسّييَن  اأنَّ  يَسوُع   َوعِلَم 

ُد اأكْثََر  اأنَُّه َصيََّر تَلاميَذ كَثيريَن َويَُعمِّ

 َمَع اأنَّ يَسوَع نَْفَسُه َلْم يَكُْن 
ِمْن يوَحّنا. 2

اليَهوِديََّة   فَتََرَك 
3 تَلاميُذهُ.  بَْل  ُد،  يَُعمِّ

َوَذَهَب اأيضاً اإلى الَجليِل.

الّساِمَرةَ.  َويَْعبَُر  ِتَي  يَاأْ اأْن  َعلَيِه   َوكاَن 
4

تُْدعى  ِللّساِمريّيَن  َمدينٍَة  اإلى   َواأتى 
5

شوخاَر ِبجاِنِب الَقْريَِة الَّتي كاَن يَْعقوُب 

ُهناَك   َوكاَن 
6 ابْنَُه.  ِليوُسَف  اأْعطى  قَْد 

ِمْن  ُمْتَعباً  يَسوُع  َوكاَن  يَْعقوَب.  ِبْئُر 

ِة الطَّريِق فََجلََس َعلى البئِر، َوكانَِت  َمَشقَّ

اْمَراأةٌ   َواأتَِت 
7 الّساِدَسِة.  نَْحَو  الّساَعُة 

َلها  فَقاَل  ِلتَْستَِقَي ماًء،  الّساِمَرِة  ِمَن 

8 ِل�أنَّ  ِل�أْشَرَب.«  ماًء  »اأْعِطني  يَسوُع: 

الَمدينَِة  اإلى  َدَخلوا  قَْد  كانوا  تَلاميَذهُ 

ِتْلَك  َلُه   قاَلْت 
9 َلُهم َطعاماً.  ِليَْبتاعوا 

يَهوديٌّ  َواأنَْت  »كَيَف  الّساِمِريَُّة:  الَمْراأةُ 

ِل�أنَّ  اأْن تشَرَب؟«  الّساِمِريََّة  اأنا  تَْساأُلني 

اليَهوَد ل� يُعاِملوَن الّساِمِريّيَن. 10 اأجاَب 

يَسوُع َوقاَل لها: »لو كُْنِت تَْعلَميَن َعطيََّة 

‘اأْعِطني  َلِك:  قاَل  الَّذي  َوَمْن هذا  اللِه 

فَيُْعطيِك  تَْساألينَُه  اأنِْت  َلكُْنِت  ِل�أْشَرَب،’ 

 َل 
الابن، ْوكْل شي َعطاُه ْوَحْط ف ايدو. 36

ياآمْن بالابْن، لُه َحياة الاََبديِّة. ْوَل مُو يطيع 
اَلله َت  َبلِى َغَضب  َحياْة،  الابْن مُو يرى 

يْبقى َعَليو.«

 ْوَيسُوْع َعَرْف سْمعوا الَفّريسيِّة َتلاميذ 4 
يوَحنّا،  مْن  اأْكَثْر  ويَعّمْذ  ْكثيْر َسوى، 
 ومُو َيسُوْع واِ َل كان يَعّمْذ، َبلِى َتلاميذو، 

2

ليْل.  قاْم عاف الياهوديِّة ْورجْع راْح للجَّ
3

 ْوكاْن لازْم َف َطريِقو يفوْت ف الّساْمَرة. 
4

 ْوجا لََبَلْد للّسامريِّة اْسمو شُوخاْر، َمْع َجْنب 
5

َمْزَرَعْة َل كاْن كْلَعطى َيْعقوْب لَيوسف اْبنو، 
 ْوكاْن في َهونَْك بيْر َمي َيْعقوب. ْوَيسُوْع 

6

كاْن كتّعْب مْن َسَفر الطَّريِق، ْوقعْد َعَجْنب 
 ْوَجْت 

7 َحوالي ساَعة ستِّة.  ْوكانْت  البير 
امَرة للبيْر َت تْتلي َمي.  َمَرة مْن نْسوان السَّ
اْشَرْب.«  َت  َمي  »اْعطيني  قالْلا:  َيسُوْع 
يْشَتَرولْن  َت  للَبَلْد  8 َتلاميذو كاْن كّراحوا 

اَأَكْل. 9 الَمَرة الّسامريِّة قالْتلو: »اأْشَوْن اأنَْت 
ياهودي، ْومنّي اَنا َل انا َمَرة سامريِّة تْطلْب 
الياهوْد  يْتعاَملون  مُو  َل  مْن  تْشَرْب؟«  َت 
»يكوْن  قالْلا:  َيسُوْع   َرْد 

10 امريِّة.  السَّ َمع 
َل  هاْذ  واِ  ْومْن  اَلله،  َعطّية  تْعرفيْن  كاْن 
قالِْك: ‘اْعطيني َت اْشَرْب،’ اأنِْت كاْن َت 
تْطلبيْن منّو ْوكاْن َت يْعطيِك َمي َحي.« 
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»ل�  الَمْراأةُ:  ِتْلَك  َلُه   قاَلْت 
11 َحيًّا.«  ماًء 

َدْلَو َلَك َوالِبْئُر َعميَقٌة. ِمْن اأيَن َلَك ماٌء 

يَْعقوَب،  اأَبينا  ِمْن  اأْعَظُم  12 اأَلَعلََّك  ؟  َحيٌّ

ذِلَك الَّذي اأْعطانا هِذِه الِبْئَر، َوُهَو ِمْنها 

َشِرَب َواأبْناؤهُ َوماِشيَتُُه؟« 13 اأجاَب يَسوُع 

َوقاَل لها: »كُلُّ َمْن يَْشَرُب ِمْن هذا الماِء 

يَْشَرُب  الَّذي   َولِكنَّ 
14 اأيضاً.  يَْعَطُش 

يَْعَطَش  فَلَْن  اأُْعطيِه  اأنا  الَّذي  الماِء  ِمَن 

الَمْراأةُ:  ِتْلَك  َلُه   قاَلْت 
15 ال�أبَِد.«  اإلى 

»َسيِّدي، اأْعِطني ِمْن هذا الماِء ِلكَي ل� 
اأْعَطَش اأيضاً َول� اآتَي ِل�أْستَِقَي ِمْن ُهنا.« 

 قاَل َلها يَسوُع: »اْذَهبي َواْدعي َزوَجِك 
16

 قاَلْت َلُه: »ليَس لي 
َوتَعاَلي اإلى ُهنا.« 17

َزوٌج.« قاَل َلها يَسوُع: »َحَسناً قُْلِت َليَس 

لي َزوٌج. 18 ِل�أنَُّه كاَن َلِك َخْمسُة اأْزواٍج، 

َزوَجِك. هذا  َليَس  آَن  ال� َلِك  الَّذي  َوهذا 

 قاَلْت َلُه ِتْلَك الَمْراأةُ: 
واِب قُْلِت.« 19 ِبالصَّ

. 20 اآباُؤنا في  »يا َسيِّدي، اأرى اأنََّك نَِبيٌّ
هذا الَجبَِل َسَجدوا، َواأنْتُم تَقولوَن: ‘في 

اأوُرَشليَم ُهَو الَموِضُع الَّذي فيِه يَْنبَغي اأْن 

 قاَل َلها يَسوُع: »يا اْمَراأةُ، 
يُْسَجَد.’ « 21

َستَاأتي ساَعٌة ل� في هذا  قيني،  َصدِّ

الَجبَِل َول� في اأوُرَشليَم تَْسُجدوَن ِللاآِب. 

22 اأنْتُم تَْسُجدوَن ِلما ل� تَْعِرفوَن. اأّما نَْحُن 

ِمَن  الَخلاَص  ِل�أنَّ  نَْعِرُف،  ِلما  فَنَْسُجُد 

َوِهَي  تَاأتي ساَعٌة   َولِكْن 
23 ُهَو.  اليَهوِد 

 قالْتلو هاك الَمَرة: »َسّيدي، َدلو ما لْك 
11

اَين لْك َمي حي؟  والبيْر َعمِيْق، َبقى من 
َيْعقوب  اَأبونا  مْن  اأنَْت  اَأْگَبْر  اأنَْت  12 يْعنِي 

انَْت، هاْك َل هّواِ َعطانا َهالبيْر هاذ، ْوهّواِ 
 َرْد َيسُوع 

منّو شرْب واولادو ْوحواِوينو؟« 13
يرْد  َهالَمي،  مْن  يْشَرْب  َل  »اَأينا  ْوقالْلا: 
يْعَطْش. 14 َبّس اَينا َل يْشَرْب مْن َمي َل انا 
اَأْعِطيو، مُو يْعطْش للاََبْد، َبلِى هاك َمي َل 
لََحياْة  تْنَبْع  َمي  َعيْن  ِفيو  يسِيْر  اَنا،  اْعِطيو 
»َسّيدي،  قالْتلو:  الَمَرة   هاك 

15 اَأَبِديِّة.« 
اَْعَطش،  اَأرّد  لا  َهالَمي ْبشاْن  اْعطيني مْن 
ْولا َبقى اآجي اَأَدلّي َواجْر َمي مْن َهوْن.« 
َزوْجِك  »رُوحي سِيحي  قالْلا:  16 َيسُوْع 

َزوْج.«  لي  »ما   قالْتلو: 
17 لَوْن.«  ْوَتَعي 

َيسُوْع قالْلا: »ْكَويّْس قْلِت: ما لي َزوْج. 
 مْن َل َخْمس اْزواج كاْن لِك، ْوهاْذ َل 

18

ْع، مُو َزوْجِك واِ. هاي كْلِمة َصْح  لِك السَّ
 قالْتلو هاك الَمَرة: »َسّيدي، يَبّيْن 

قْلِت.« 19
َبْل َسَجدوا،  لي نَبي اأنَْت. 20 اَأبَّهاْتنا َف َهالجَّ
َل  مُوَضْع  واِ  القْدْس  ْتقولوْن: ‘ف  وانْتن 
لازْم يْنسجْد.’ « 21 َيسُوْع قالْلا: »يا َمَرة، 
ْولا  َبل  َهالجَّ مُو َف  َسْدقيني جِايِة ساَعة، 
22 اأنْتْن  للاآْب.  ِفيا  تْسجدوْن  القْدْس  ف 
تْسجدوْن َل شي َل مُو تْعرفوْن، َبْس نْحنِا 
الياهوْد  م  َل  مْن  نْعرف،  َل  لَشي  نْسجْد 
ْع  والسَّ 23 َبلِى جِايِة ساَعة،  الَخلاْص.  واِ 
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آَن فيها الّساجدوَن الَحقيقّيوَن يَْسُجدوَن  ال�

اأيضاً  آَب  ال� ِل�أنَّ   ، َوِبالَحقِّ ِبالّروِح  ِللاآِب 

ِمْثَل هؤل�ِء الّساِجديَن يَْطلُُب. 24 ِل�أنَّ اللَه 

روٌح َوالّساِجدوَن َلُه ِبالّروِح َوِبالَحقِّ يَْنبَغي 

الَمْراأةُ:  ِتْلَك  َلُه   قاَلْت 
25 يَْسُجدوا.«  اأْن 

»اأْعِرُف اأنَّ الَمسيَح اآٍت، َوَمتى اأتى فَُهَو 
يَسوُع:  َلها   قاَل 

26 كُلَّ َشيٍء.«  يَُعلُِّمنا 

 َوفيما 
»اأنا ُهَو، اأنا الَّذي اأتَكَلَُّم َمَعَك.« 27

بوَن  ُهَو يَتَكَلَُّم اأتى تَلاميُذهُ فَكانوا يَتََعجَّ

اأنَُّه يَتَكَلَُّم َمَع اْمَراأٍة. َولِكنَّ اأَحداً َلْم يُقْل: 

»ماذا تَْطلُُب؟« اأو »ِلماذا تَتَكَلَُّم َمَعها.« 
اإلى  َوَذهبَْت  تَها  َجرَّ الَمْراأةُ   َوتََركَِت 

28

 »تَعاَلوا انُْظروا 
الَمدينَِة َوقاَلْت ِللّناِس: 29

اأيَكوُن ُهَو  قاَل لي كُلَّ ما فََعْلُت.  َرُجلاً 

 َوَخَرَج الّناُس ِمَن الَمدينَِة، 
الَمسيُح؟« 30

َوكانوا يَاأتوَن اإَليِه.

 َوفي اأثْناِء ذِلَك كاَن تَلاميُذهُ يَْطلُبوَن 
31

 فَقاَل 
ِمْنُه َويَقولوَن َلُه: »رابي، كُْل.« 32

آكَُل، ل� تَْعِرفونَُه اأنْتُم.«  َلُهم: »لي َماأكٌْل ِل�

»هل  ِلبَْعٍض:  بَْعُضُهم  التَّلاميُذ   قاَل 
33

 قاَل 
34 ِليَاأْكَُل؟«  ِبَشيٍء  اأَحٌد  اإَليِه  اأتى 

َمْن  َلُهم يَسوُع: »َماأْكَلي اأْن اأْعَمَل اإراَدةَ 

اأْرَسلَني َواأُكِْمَل َعَملَُه. 35 اأَلْستُم تَقولوَن: 

‘بَْعَد اأْربََعِة اأْشُهٍر يَاأْتي الَحصاُد’؟ ها اأقوُل 

ال�أراضَي  َوانُْظروا  ُعيونَكُم  اْرفَعوا  َلكُم: 

اأْجراً   َوالحاِصُد 
36 ِللَحصاِد.  ْت  ابْيَضَّ قَِد 

يْسجدوْن  الّساْدقيْن  الّساجدين  َوْقْت  يِا، 
للاآْب بالّرُوْح والَحْق، مْن َل الاآْب زاِ َكما 
واِ  رُوْح  َل   مْن 

24 يريْد.  الّساْجدين  َهوك 
لازْم  والَحْق  بالّرُوْح  يْسجدولو،  ْوَل  اَلله، 
 قالْتلو هاك الَمَرة: »اَأنا اَأْعرف 

يْسجدوْن.« 25
الَمسيْح جِايِي واِ، ْومْن جا، هّواِ َت يَعلّْمنا 
كْل شي.« 26 َيسُوْع قالْلا: »اَأنا واِ. اَأنا َل 
 ْوهّواِ يْحكي، َجوا 

قايم اَْحكي َمْعِك.« 27
َمَرة  َمْع  َل  مْن  بوْن  يْتَعجَّ ْوكاْن  َتلاميذو، 
ْد ما قاْل: »اَأيش ْتريْد؟« يا  يْحكي، َبّس اَحَّ
 والَمَرة عافْت َجّرتا 

»لَيْش تْحكي َمعا.« 28
 »َتعوا َروا 

ْوراحْت لَلَبَلد، ْوقالْت للنِّاْس: 29
يُت. َعَجْب  َزلَِمة قاْل لي كْل شي َل كسَّ
 ْوَطَلعوا النِّاْس م الَبَلد 

الَمسيْح؟« 30 واِ  هّواِ 
ْوَجوا لَعْندو.

 ْوهاك الَوْقْت، َتلاميذو كاْن يْطلبوْن منّو 
31

يقولولو: »ْمَعلّْم، كْل.« 32 َبْس هّواِ قالْلْن: 
مُو  انْتْن  َل  اآكْل، شي  َت  اَأكْل  لي  »في 
تْعرفوْن.« 33 التَّلاميْذ قالوا لََبْعضْن: »َعَجب 
ْد جاْبلو شي للاَكْل؟« 34 َيسُوْع قالْلْن:  اَحَّ
َواَخلّْص  َبَعْثني  َل  اإرادْة  اَسي  َت  »اَأْكلي 
 مُو اأنْتن ْتقولوْن: ‘َبعْد اَأْرَبْعة اَشْر 

شْغلو. 35
َعلَّوا  اَأقولْكْن:  اَنا  ْكوا  الّْحصاد’؟  جِايِي 
للّْحصاْد.  َل صارْت  ْزرُوْع  ْوَروا  َعيَنيكن 
َثَمْر  ويلْم  ياخْذ،  اَأجْر  يْحصْد  َل   َواينا 

36
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ال�أبَديَِّة،  ِللَحياِة  ِثماراً  َويَْجَمُع  يَاأُخُذ 

37 ِل�أنَُّه  يَْفَرحاِن.  َمعاً  والحاِصُد  والّزاِرُع 

يَْزَرُع  ‘واِحٌد   : الَحقِّ كَِلَمُة  ِهَي  في هذا 

َواآَخُر يَْحُصُد.’ 38 اأنا اأْرَسْلتُكُم ِلتَْحُصدوا 

َواأنْتُم  تَِعبوا  اآَخروَن  فيِه.  تَْتَعبوا  َلْم  ما 

َدَخْلتُْم َعلى تََعِب اأولئَك.«

ِمَن  الَمدينَِة كَثيروَن  ِتْلَك   َوِمْن 
39

ِتْلَك  كَِلَمِة  ِبَسبَِب  ِبِه،  اآَمنوا  الّساِمِريّيَن 

»اإنَُّه  َوتَقوُل:  تَْشَهُد  الَّتي كانَْت  الَمْراأِة 

 َوحيَن اأتى 
قاَل لي كُلَّ َشيٍء فََعْلُت.« 40

اأْن  ِمْنُه  َطلَبوا  الّسامِريّوَن،  اأولئَك  اإَليِه 

يوَميِن  ِعْنَدُهم  فََمكََث  ِعْنَدُهم،  يَْمكَُث 

 َوكَثيروَن اآَمنوا ِبِه ِبَسبَِب كَِلَمِتِه. 
اثْنَيِن. 41

 َوكانوا يَقولوَن ِلِتْلَك الَمْراأِة: »َلْسنا بَْعُد 
42

ِبَسبَِب كَِلَمِتِك نُْؤِمُن ِبِه، ِل�أنَّنا نَْحُن َسِمْعنا 

ا الَمسيُح ُمَخلُِّص  َوَعَرْفنا اأنَّ هذا ُهَو َحقًّ

العاَلِم.«

ِمْن  يَسوُع  َخَرَج  اثْنَيِن  يوَميِن   َوبَْعَد 
43

الَجليِل. 44 ِل�أنَّ يَسوَع  اإلى  َوَذَهَب  ُهناَك 

يُكَْرُم.«  ل�  َمدينَِتِه  »نَبيًّا في  اأنَّ  َشِهَد 

 َوحيَن اأتى اإلى الَجليِل قِبلَُه الَجليلّيوَن 
45

آياِت، كُلَّ ما َصنََع في  ال� َراأوا  ِل�أنَُّهم 

اأتَوا  قَْد  كانوا  فََقْد  العيِد،  اأوُرَشليَم في 

 َواأتى اأيضاً يَسوُع 
ُهم اأيضاً اإلى العيِد. 46

اإلى قانا الَجليِل َحيُث َجَعَل الماَء َخْمراً. 

َوكاَن في كَْفِرناحوَم اأَحُد َعبيِد الَمِلِك كاَن 

لََحياة الاََبديِّة، والّزارْع والحّصاد اْثَنينْن َمْع 
 وْبهاي كْلمة َحْق يِا َل 

َبْعضْن يْفَرحوْن. 37
ْوَغيرو يْحصْد.’ 38 اَأنا  يْزَرع  ْتقوْل: ‘واِحْد 
َبَعْثتوكْن َت تْحصْدوْن شي َل مُو اأنْتْن تعْبتْن 
ِفيو. َغيْركْن تْعبوا، وانْتْن َدَخْلتْن َعلى َتَعْب 

َغيْركْن، َهوْك َل تْعبوا.«
 مْن هاك الَبَلْد، ْكثيْر سامريِّة اآَمنوا ِفيو، 

39

مْن كْلمْة هاك الَمَرة َل كاْن تْشَهد وْتقوْل: 
 ْوَوْقْت 

َويُت.« 40 »قاْل لي كْل شي َل كسَّ
لولو َت  امريِّة، ْتَوسَّ َل َجوا لَعْندو َهوك السَّ
 وْكثيْر 

يباْت عْندن، ْوباْت عْندْن َيوَميْن. 41
 ْوكان يقولوْن لاك 

اآَمنوا ِفيو مْن َكلامو، 42
الَمَرة: »مُو مْن َكلاْمِك َبعْد نْاآمْن ِفيو، مْن 
َل نْحنِا سمْعنا ْوَعَرْفنا هذا واِ بالَحّق الَمسيح 

ْمَخلّص الّدنْيِا.«

َيسُوْع يْشفي ابْن َزلَِمة مْن حاشية الَملْك

 ْوَبعْد َيوَميْن، َطَلْع َيسُوْع مَنونَك ْوراْح 
43

 مْن َل َيسُوْع نَْفسو َشَهد ْوقاْل: 
ليْل، 44 للجَّ

 ْوَوْقْت َل جا 
»نَبي َف َبَلدو مُو يْتَكرَّْم.« 45

ليْليِّة َل اَروا َعلاماْت  ليل، اْسَتْقَبلوُه الجَّ للجَّ
َل َسوى ف القْدْس ف العيْد، مْن َل هنِّا 
 ْورجْع جا َيسُوْع َل 

وا للعيْد. 46 زاِ كاْن كجَّ
الَمي  وى  َل كاْن كسَّ مُوَضْع  ليْل  الجَّ قانا 
مْن  َزلَِمة  َكَفْرناحوْم  َف  في  ْوكاْن  َخمر. 
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 هذا َسِمَع اأنَّ يَسوَع قَْد اأتى 
ابْنُُه َمريضاً. 47

اإَليِه  فََذَهَب  الَجليِل،  اإلى  اليَهوِديَِّة  ِمَن 

ابْنَُه،  َويْشِفَي  يَْنِزَل  اأْن  ِمْنُه  يَْطلُُب  َوكاَن 

 قاَل َلُه 
ِل�أنَُّه كاَن قَْد اأوَشَك اأْن يَموَت. 48

يَسوُع: »اإْن َلْم تَروا اآياٍت َوَعجائَب فَلَْستُم 

ذاَك:  الَمِلِك  َعْبُد  َلُه   قاَل 
49 تؤِمنوَن.« 

 ». بيُّ »َسيِّدي، انِْزْل قَْبَل اأْن يَموَت الصَّ
 قاَل َلُه يَسوُع: »اْذَهْب. ِابْنَُك َحيٌّ ُهَو.« 

50

َلُه  قاَل  الَّتي  ِبالكَِلَمِة  ُجُل  الرَّ ذِلَك  فَاآَمَن 

 َوحيَن كاَن قَْد نََزَل ل�قاهُ 
يَسوُع َوَذَهَب. 51

روهُ َوقالوا َلُه: »ابْنَُك عاَش.«  َعبيُدهُ َوبَشَّ

تَعافى؟«  َوْقٍت  اأيِّ  َلُهم: »في   َوَساأ
52

قالوا َلُه: »الباِرَحَة في الّساَعِة الّساِبَعِة 

 فََعِلَم اأبوهُ اأنَُّه في ِتْلَك 
تََركَْتُه الُحّمى.« 53

الّساَعِة الَّتي فيها قاَل َلُه يَسوُع: »ابْنَُك 

 هِذِه 
54 كُلُُّه.  وبَيتُُه  ُهَو  فَاآَمَن  عاَش.« 

اأيضاً اآيٌَة ثاِنيٌَة َصنََع يَسوُع حيَن اأتى ِمَن 

اليَهوِديَِّة اإلى الَجليِل.

َوَصِعَد 5  ِلليَهوِد  هِذِه كاَن عيٌد   بَْعَد 

ُهناَك   َوكاَن 
2 اأوُرَشليَم.  اإلى  يَسوُع 

في اأوُرَشليَم ِعْنَد باِب الَغنَِم َمكاُن ِبْركٍَة 

َخْمَسُة  فيِه  َوكاَن  َحْسدا،  بَيَت  يُْدعى 

 َوفي ِتْلَك ال�أْرِوقَِة كاَن َمْطروحاً 
اأْرِوقٍَة. 3

َشْعٌب كَثيٌر ِمْن َمْرضى َوُعْمٍي َوُمْقَعديَن 

تَْحريَك  يَْنتَِظروَن  َوكانوا  َوُمتَيَبَّسيَن، 

اإلى  الماِء. 4 ِل�أنَّ َملاكاً كاَن يَْنِزُل اأحياناً 

 هاْذ سمْع 
خّدام الَملك اْبنو َمريِْض كاْن. 47

ْوراْح  ليل،  للجَّ الياهوديِّة  م  َيسُوْع  كّجا 
ْللو َت يْنَزل ْويْشفي اْبنو، مْن َل  لَعْندو وْتَوسَّ
كاْن كْلَقرَّْب َع الَموْت. 48 َيسُوْع قالْلو: »َل 
ما اَريتْن َعلامات ْوَعجايْب، مُو ْتاآْمنوْن.« 
 هاك خادم الَملْك قالْلو: »َسّيدي، انَْزل 

49

قالْلو:  50 َيسُوْع  الَولَْد.«  َل يموت  َقبْل 
لَِمة  »رُوح. اْبنْك َحي واِ.« ْواآمْن هاك الزَّ
 ْوهّواِ نِازْل، 

ْبكْلمْة َل قالْلو َيسُوع ْوراْح. 51
روُه قالولو: »اْبنْك  َطَلعوا قّدامو خّداِمينو ْوَبشَّ
 ْوَساَألْن: »َف اَأينا َوْقت انَْشفى؟« 

عاْش.« 52
ة.«  قالولو: »ْمبِاْرَحة ساَعة َسْبَعة عافتو الحمِّ
 ْوَعَرْف اَأبوُه فاك ساَعْة َل قالْلو ِفيا َيسُوع: 

53

 هاي 
»اْبنْك عاْش.« ْواآَمْن هّواِ ْوَبيتو كلّو. 54

زاِ ثِاني َعلاِمة َسوى َيسُوْع َوْقْت َل جا م 
ليْل. الياهوديِّة للجَّ

شفا َمْشلوْل َبيْت َحسدا

 َبْعدا، صاْر عيْد للياهود، ْوَطَلْع َيسُوْع 5 
 ْوكاْن في َهونَْك ف القْدْس 

للقْدْس. 2
َبيْت  العْبراني  بْلسِان  يقولولو  بْرِكة  مُوَضْع 
َعواميْد  َحولا َخْمس ْصفوْف  َحسدا، 
ْكثيْر،  نِاس  ْمَشطَّحيْن   وِفيا 

َمْسقوِفة، 3
َمراضِى ْوَعمايِة ْوعْرجيْن وْمَيبَّسيْن يْنطروْن 
 مْن َل كّمْنشي كاْن يْنَزْل 

َت يْتَحرَّك الَمي. 4
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ل�ً  ُك الماَء َوالَّذي كاَن يَْنِزُل اأوَّ الِبْركِة َويَُحرِّ

يَْبَراأُ ِمْن كُلِّ  بَْعِد تَْحريِك الماِء كاَن  ِمْن 

َوَجٍع اْعتَراهُ.

الثّاِمنَِة  َرُجٌل في ِسنِّ  ُهناَك   َوكاَن 
5

راآهُ   هذا 
6 َمَرٍض.  َوالثَّلاثيَن، كاَن في 

يَسوُع َمْطروحاً َوَعِلَم اأنَّ َزماناً َطويلاً َلُه. 

َوقاَل َلُه: »اأتُريُد اأْن تَْبَراأَ؟« 7 اأجاَب ذِلَك 

َولِكْن  َسيِّدي.  يا  »نََعْم  َوقاَل:  الَمريُض 

َمتى  الِبْركَِة  يُلقيني في  اأَحٌد  َليَس لي 

اآَخُر  اآٍت  اأنا  فيما  َولِكْن  الماُء،  َك  تََحرَّ

 قاَل َلُه يَسوُع: »قُْم 
ِمْن اأمامَي يَْنِزُل.« 8

 َوِمْن ساَعِتِه 
9 َواْمِش.«  َسريَرَك  َواْحِمْل 

َسريَرهُ  َوَحَمَل  َوقاَم  ُجُل  الرَّ ذِلَك  بَِرَئ 

 فَقاَل 
َوَمشى. َوكاَن ذِلَك اليَوُم َسْبتاً. 10

اليَهوُد ِلذِلَك الَّذي ُشفَي: »اإنَُّه َسْبٌت. ل� 

 فَاأجاَب 
تَْحِمَل َسريَرَك.« 11 اأْن  َلَك  يَِحلُّ 

َوقاَل َلُهم: »اإنَّ الَّذي اأبَْراأني ُهَو قاَل لي: 

 َوَساألوهُ: 
12 َواْمِش.’ «  َسريَرَك  ‘اْحِمْل 

ُجُل الَّذي قاَل َلَك: ‘اْحِمْل  »َمْن ُهَو هذا الرَّ
الَّذي  ذِلَك   َولِكنَّ 

13 َواْمِش؟’ «  َسريَرَك 

يَسوَع  ِل�أنَّ  ُهَو،  َمْن  يَْعلَُم  يَكُْن  َلْم  ُشفَي 

يَسوُع  كاَن قَِد اْستَتََر 14 بَْعَد َزماٍن َوَجَدهُ 

في الَهيكَِل َوقاَل َلُه: »ها اأنَْت قَْد بَِرْئَت. 

ُهَو َشرٌّ  ِلئَّلا يُصيبََك ما  اأيضاً  ل� تُْخطئ 

ُجُل َواأْخبََر   فََذَهَب ذِلَك الرَّ
ُل.« 15 ِمَن ال�أوَّ

 َوِلهذا 
اليَهوَد اأنَّ يَسوَع ُهَو الَّذي اأبَْراأهُ. 16

َملاْك للبْرِكة ويَحّرك الَمي، َواينا َل يَلّحْق 
يْنَزْل َقْبل الكْل َبعْد َل يْتَحرَّك الَمي، يْنشفي 

اَأيْش َل كاْن َمَرضو يكوْن.
ْثمِانِة  َزلَِمة،  واِحْد  َهونَْك   ْوكاْن في 

5

َمريِْض. 6 َيسُوْع  ْوثِاثيْن َسِنة كاْن كّصاْرلو 
اَأراُه ْمَشطَّح ْوَعَرْف لُه َزماْن َطويل، ْوقالْلو: 
 َرْد هاك الَمريِض ْوقاْل: 

»ْتريْد تْنَشفى؟« 7
َل  َوْقْت  ْد،  اَحَّ لي  ما  َبْس  َسّيدي،  »نَعْم 
يْتَحرَّك الَمي، َت يكْبني ف البرِكة. َوْقْت 
َل اآجي َت انَْزْل، َغيْر واِحْد َقْبلي يْنَزْل.« 
8 َيسُوْع قالْلو: »قوم اْشقْل َتْختْك واْمشي.« 

لَِمة، ْوقاْم َشَقْل   ْوَف ساعتا انَْشفى هاك الزَّ
9

َسْبْت كاْن.  الَيوْم  ْوهاك  ْومشي.  َتْختو 
»َسْبْت  انَْشفى:  َل  لاك  قالوا  10 الياهوْد 

 هّواِ 
11 َتْختْك.«  تْشقْل  لْك  يحْل  مُو  واِ، 

َرّد ْوقالْلْن: »هاْك َل َشفاني هّواِ قاْل لي: 
 ْوَساَألوُه: »من 

‘اْشقل َتْختْك واْمشي.’ « 12
َتْختْك  ‘اْشقْل  قاْل لك:  َل  َزلَمْة  هاْذ  واِ 
انَْشفى ما كاْن  واْمشي’؟« 13 َبْس هاْك َل 
يْعرْف من واِ. ْوَيسُوْع ما َبقى يَبّيْن َبيْن لَّمة 
المُوَضْع.  فاك  في  َل كاْن  الّْگبيِرة  النِّاس 
الَهيَكل،  َيسُوْع ف  اَأراُه  َزمانيِّة،  14 َبعْد 

تْخطي  تْرَجْع  لا  انَْشَفيْت،  »ْكوا  ْوقالْلو: 
ْل.«  ْبشاْن لا يسِيْر لْك شي اَأْخَرْب م الاَوَّ
لَِمة ْوقاْل للياهوْد َيسُوْع واِ   ْوراْح هاك الزَّ

15

 ْومْن هاي، الياهوْد َحطّوا 
هاْك َل َشفاُه. 16
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اأْن  يَسوَع طالبيَن  يُطاِردوَن  اليَهوُد  كاَن 

يَْقتُلوهُ، ِل�أنَُّه كاَن يَْعَمُل هِذِه ال�أْعماَل في 

ْبِت. السَّ

آَن  ال� َحّتى  »اأبي  يَسوُع:  َلُهم   فَقاَل 
17

 َوِلهذا كانوا 
يَْعَمُل، َواأنا اأيضاً اأْعَمُل.« 18

ينُقُض  ِل�أنَُّه  ل�  يَْقتُلوهُ،  اأْن  اأكْثََر  يَْطلُبوَن 

ذِلَك،  َعلى  َعلاَوةً  بَْل  فََحْسُب،  ْبَت  السَّ

ِل�أنَُّه قاَل َعِن اللِه اإنَُّه اأبوهُ ُمساِوياً نَْفَسُه 

َلُهم:  َوقاَل  يَسوُع   َواأجاَب 
19 اللِه.  َمَع 

»الَحقَّ الَحقَّ اأقوُل َلكُم: ل� يَْستَطيُع ال�بُْن 
ِمْن ِتْلقاِء نَْفِسِه اأْن يَْعَمَل َشيئاً اإلّ� ما يَرى 

آُب يَْعَمُل ِهَي  آَب يَْعَمُل. فَِتْلَك الَّتي ال� ال�

الَّتي يَْعَمُل ال�بُْن اأيضاً ِمْثلَُه.

يَْعَمُل  ما  َوكُلَّ  ابْنَُه،  يُِحبُّ  آُب   »فال�
20

يُريِه  ال�أْعماِل  ِمْن هِذِه  َواأْفَضَل  يُريِه، 

آَب يُقيُم  بوا اأنْتُم. 21 ِل�أنَُّه كَما اأنَّ ال� ِلتَتََعجَّ

اأيضاً  ال�بُْن  َويُْحييِهم، هكَذا  ال�أْمواَت 

آَب ل� يَديُن  يُْحيي الَّذيَن يُريُد . 22 ِل�أنَّ ال�

ِللابِْن.  ينونَِة  الدَّ كُلَّ  اأْعطى  بَْل  اأَحداً، 

23 ِلكَي يُكِْرَم كُلُّ اإنْساٍن ال�بَْن كَما يُكِْرُم 

آَب  آَب. َمْن ل� يُكِرُم ال�بَْن، ل� يُكِرِم ال� ال�

الَّذي اأْرَسلَُه.

َحطاْط َيسُوع ْوكان يريدوْن يْقتلوُه، مْن َل 
ْبْت. كان يَسي َهالاْعماْل ف السَّ

َعلاقة الاآْب بالابن

ْع  للسَّ »اَأبوي دي  قالْلْن:  َيسُوْع  17 َبْس 

 ْومْن هاي، 
18 اَأْشتغْل.«  زاِ  َوانا  يْشتغْل، 

يَسوْن جْهدْن َت  َبقى  بالاَْكَثْر  الياهوْد 
ْبْت، َبلِى  يْقتلوُه، مُو َبّس مْن َل َكَسر السَّ
رُوحو  ْوسِاوى  واِ،  اَأبوُه  اَلله  قال  َل  ْوَعلى 
 َرْد َيسُوع ْوقالْلن: »الَحّق الَحّق 

َمع اَلله. 19
اَقولْكْن مُو يتِيق الابن يَسي شي مْن نَْفسو، 
اإلّا شي َل يرى الاآب يَسي: كْل شي َل 

الاآب يَسي، الابْن زاِ َكماُه يَسي.

ْوكْل شي  اْبنو  الاآب يحّب  َل   »مْن 
20

َهالاْعماْل َت  َواعَظْم مْن  يَوّريو،  َل يَسي 
 مْن َل 

يَوّريو، ْبشاْن اأنْتْن تَرون الَعَجْب. 21
الابْن  َميتين ْويحييين،  الاآْب  يَقّيم  َكما َل 
 والاآْب مُو 

زاِ كذاِ َل اَأينا َل يريْد يْحيي. 22
د، الحكْم كلّو َعطاُه للابْن.  يْحكْم َعلى اَحَّ
23 ْبشاْن كّل انْسان يَكّرم الابْن َكما َل يَكّرم 

يَكّرم  مُو  الابْن،  يَكّرم  مُو  َل  هاْك  الاآْب. 
الاآْب َل َبَعثو.
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 »الَحقَّ الَحقَّ اأقوُل َلكُم: اإنَّ َمْن يَْسَمُع 
24

ُق الَّذي اأْرَسلَني، فَلَُه َحياةٌ  كَِلَمتي َويَُصدِّ

اأبَِديٌَّة، َواإلى َدينونٍَة ل� يَاأْتي، بَْل قَِد انْتََقَل 

الَحقَّ  25 الَحقَّ  الَحياِة.  اإلى  الَموِت  ِمَن 

آَن  ال� َوِهَي  تَاأتي ساَعٌة  اإنَُّه  َلكُم:  اأقوُل 

اللِه  ابِْن  ال�أْمواُت َصوَت  يَْسَمُع فيها 

26 ِل�أنَُّه  يَْحيَوَن.  يَْسَمعوَن  الَّذيَن  َواأولئَك 

كَما اأنَّ ِللاآِب َحياةٌ في ذاِتِه، هكَذا اأْعطى 

ذاِتِه.  في  َحياةٌ  يَكوَن  اأْن  ال�بَْن  اأيضاً 

اأْن يَْصنََع اأيضاً َدينونًَة. 28 ِبما   َوَسلََّطُه 
27

بوا ِمْن هذا اأْن  نْساِن، ل� تَتََعجَّ اأنَُّه ابُْن ال�إ

الُقبوِر  الَّذيَن في  كُلُّ  فيها  تَاأتي ساَعٌة 

 فيَْخُرُج الَّذيَن فََعلوا 
سيَْسَمعوَن َصوتَُه، 29

َوالَّذيَن  الَحياِة  ِقيامِة  اإلى  الّصالحاِت 

ينونَِة. 30 ل�  روَر اإلى ِقيامِة الدَّ فََعلوا الشُّ

ِتْلقاِء نَْفسي  ِمْن  اأفَعَل َشيئاً  اأْن  اأْستَطيُع 

َولِكْن كَما اأسَمُع اأديُن، َوَدينونَتي َعْدٌل، 

َمْن  اإراَدةَ  بَْل  اإرادتي  اأْطلُُب  ل�  ِل�أنّي 

اأْرَسلَني.

فََشهاَدتي  لنَْفسي  اأْشَهُد  كُْنُت   »اإْن 
31

ا. 32 اآَخُر ُهَو ذِلَك الَّذي يَْشَهُد  َليَسْت َحقًّ

لي واأْعِرُف اأنَّها َحقٌّ َشهاَدتُُه الَّتي يَْشَهُد 

فََشِهَد  يوَحّنا  اإلى  اأْرَسْلتُم  33 اأنْتُم  لي. 

م الَموت للَحياة

 »الَحّق الَحّق اَقولْكْن: َل يْسَمْع َكلامي 
24

ْومُو  اََبديِّة،  َحياة  لُه  َبَعْثني،  َل  ويَسّدْق 
يجي َل َتْحْت حكْم، َبلِى انَْتَقْل م الَموْت 
للَحياْة. 25 الَحّق الَحّق اَقولْكْن: جِايِة ساَعة، 
ِفيا  يْسَمعوْن  َل َت  زاِ، ساَعة  يِا  ْع  والسَّ
الَميتيْن َصوت اْبن اَلله، ْوَهوْك َل يْسَمعوْن 
 مْن َل َكما َل في للاآْب َحياة َف 

يْحَيوْن. 26
نَْفسو، كذاِ َعطى الابْن َت يكونْلو َحياْة َف 
 ْوَعطاُه سْلَطة َت يحِاكم ْويْحكْم، 

نَْفسو. 27
بون  اْبن الانْساْن، لا تْتَعجَّ  مْن َل هّواِ واِ 

28

َل كْل  َوْقْت  َل جِايِة ساَعة،  مْن  ْبهاي، 
َهوْذ لَنِّا جّوات الّْقبُوْر َت يْسَمعوْن َصوتو. 
َخيْر  اْعمال  وا  َل كاْن كسَّ  ْويْطَلعوْن، 

29

َشْر  اْعمال  وا  ْوَل كاْن كسَّ الَحياة،  لْقيِامة 
 مُو اتِيق مْن نَْفسي 

لْقيِامة الحكْم َعَليْن. 30
اَأَسي شي. َكما َل اْسَمْع اَأحكم، ْوحْكمي 
عادْل واِ، مْن َل مُو اَدّوْر َت اَسي اإرادتي، 

َبلِى اإرادْة هاْك َل َبَعْثني.

الاآْب يْشَهْد للابن

لََنْفسي، َشهادتي ما  اَأْشَهْد  اَنا   »يكون 
31

َل  هاْك  واِ   َغيري 
32 َحْق.  ْتكوْن  َت  كاْن 

يْشَهْد لي، َواْعرْف َحْق يِا َشهادْة َل يْشَهْد 
لَعْنْد يوَحنّا، ْوهّواِ شهْد  َبَعْثتْن  لي. 33 اأنْتْن 
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 َواأّما اأنا فَلَيَس ِمْن اإنْساٍن اآُخُذ 
34 . ِللَحقِّ

الكَِلماِت  اأقوُل هِذِه  َولِكّني  َشهاَدةً. 

يَتَِّقُد   ذِلَك كاَن ِسراجاً 
اأنْتُم. 35 ِلتَْخلُصوا 

تَْفتَِخروا ساَعًة  اأْن  اأَرْدتُم  َواأنْتُم  َويُنيُر، 

اأْعَظُم ِمْن   َواأّما اأنا فَلي َشهاَدةٌ 
ِبنوِرِه. 36

َشهاَدِة يوَحّنا، ِل�أنَّ ال�أْعماَل الَّتي اأْعطاني 

اأبي ِل�أُكِْملَها، هِذِه ال�أْعماُل الَّتي اأنا اأْعَمُل 

آُب   َوال�
37 اأْرَسلَني.  آَب  ال� اأنَّ  لي  تَْشَهُد 

َصوتَُه  ل�  يَْشَهُد لي.  ُهَو  اأْرَسلَني  الَّذي 

 َوكَِلَمتُُه 
َراأيتُم. 38 قَطُّ َسِمْعتُم َول� َمْنَظَرهُ 

ل� تَْثبُُت فيكُم، ِل�أنَُّه ِبذِلَك الَّذي ُهَو اأْرَسَل 

صوا الكُتَُب الَّتي  اأنْتُم ل� تؤِمنوَن. 39 تََفحَّ

اأبَديًَّة، َوِهَي  تَْعتَِقدوَن اأنَّ َلكُم فيها َحياةً 

اإَليَّ  تاأتَوا  اأْن  تُريدوَن   َول� 
40 تَْشَهُد لي. 

ِمَن   َمْجداً 
41 ]اأبَِديٌَّة[.  َحياةٌ  َلكُم  ِليَكوَن 

 َولِكْن عرْفتُكم اأنَّ َمَحبََّة 
الّناِس ل� اآُخُذ. 42

اللِه َليَسْت فيكم. 43 اأنا اأتَيُت ِباْسِم اأبي 

ِت اآَخُر ِباْسِم نَْفِسِه  َول� تَْقبَلونَني. َواإْن يَاأْ

اأْن  تَْستَطيعوَن   كَيَف 
44 تَْقبَلونَُه.  فَذاَك 

تؤمنوا يا َمْن تَْقبَلوَن َمْجداً بَْعُضكُم ِمْن 

ل�  الواِحِد  اللِه  ِمَن  الَّذي  َوالَمْجُد  بَْعٍض 

اأماَم  اأْشكوكُم  اأنّي  45 اأتَُظّنوَن  تَْطلُبوَن؟ 

اإنَُّه موسى  يَْشكوكُم.  َمْن  يوَجُد  آِب؟  ال�

 فَلو ِبموسى اآَمْنتُم، 
الَّذي فيِه َرجاُؤكُْم. 46

آَمْنتُم بَي اأيضاً، ِل�أنَّ موسى َعّني كَتََب.  لَ�

َشهاِدة،  اآخْذ  انْساْن  مُو من  34 اَأنا  للَحق. 
 هاك 

َبلِى اَأقوْل هاذ ْبشاْن اأنْتْن تْخَلصوْن. 35
ْسراْج كاْن يْشتعْل ويَضّوي، وانْتْن فرْحتْن 
َت تْفتْخروْن ساَعة ف َضّويِتو. 36 َبّس اَنا لي 
َشهاِدة اَأْعَظْم مْن َشهاِدة يوَحنّا، اْعمال َل 
َعطاني اَأبوي َت اَسيا، َهالاْعمال َل اَسي، 
 والاآْب َل 

آْب َبَعْثني. 37 هيِّ يِا َل تْشَهد الا
َبَعْثني، هّواِ يْشَهْد لي. اأنْتْن اَأَبْد ما سمْعتْن 
 ْولا كْلمتو 

38 َمْنَظرو،  اَريتْن  ْولا  َصوتو، 
َل  ْبهاْك  ْتاآْمنون  مُو  َل  مْن  فيكْن،  تْسكْن 
هّواِ َبَعثو. 39 اْفَحصوا الاْسفاْر َل ِفيا تْفتْكروْن 
تْشَهْد لي.  اَأَبِديِّة، وهيِّ  َحياْة  ِفيا  لكْن 
40 َبّس انْتْن مُو تْقَبلوْن تَجون لَعْندي ْبشان 

 َمْجْد م الَبَشر مُو اخْذ. 
يكون لْكْن َحياْة. 41

 َعَرْفتوكن ْمَحّبة اَلله ما فيكْن. 43 اَأنا جيُت 
42

لْخ جا  ْد  احَّ َل  تْقَبلوني.  ْومُو  اَأبوي  باسْم 
باسْم نَْفسو، لاْك تْقَبلوْن. 44 اأْشَون ْتتِيقون 
ْتاآْمنون انْتْن َل تْقَبلوْن َمْجْد مْن َبعْضكن، 
تْطلبوْن.  مُو  الواِحْد  اَلله  َل من  ْوَمْجْد 
في  الاآْب.  قّدام  اَأْشكيكْن  اَنا  45 تْفتْكرون 

مْن يْشكيكْن، موسى هاْك َل َعَليو َعلَّْقتْن 
َرجاكْن. 46 يكوْن كان ْتاآْمنوْن ف موسى، 
في زاِ كاْن َت ْتاآْمنوْن، مْن َل موسى َعَلي 
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قوَن كُتَُب ذاَك، فَكَيَف   َواإْن كُْنتُم ل� تَُصدِّ
47

قوَن.« كَِلماتي تَُصدِّ

َعْبِر 6  اإلى  َذَهَب يَسوُع   بَْعَد هذا 

بَْحِر طيباريوَس.  الَجليِل،  بَْحِر 

 َوَذَهَب َوراَءهُ ُجموٌع كَثيَرةٌ، ِل�أنَُّهم كانوا 
2

الَمْرضى.  يَْصنَُع في  الَّتي  آياِت  ال� يَروَن 

 َوَصِعَد يَسوُع اإلى الَجبَِل َوَجلََس ُهناَك 
3

الِفْصُح، عيُد   وقَريباً كاَن 
4 تَلاميِذِه.  َمَع 

 َوَرفََع يَسوُع َعينَيِه َوَراأى َجْمعاً 
اليَهوِد. 5

»ِمْن  ِلفيليبَُّس:  َوقاَل  اإَليِه،  اآِتياً  كَثيراً 

 قاَل 
6 ِليَاأْكَُل هؤل�ِء؟«  ُخْبزاً  نْبتاُع  اأيَن 

يَْعِرُف ما  ِل�أنَُّه كاَن  اإيّاهُ،  باً  ُمَجرِّ هذا 

فيليبُُّس:  َلُه   قاَل 
7 يَْفَعَل.  اأْن  َعتيٌد  ُهَو 

يَاأُخُذ  ل� يكْفي حيَن  ُخْبزاً  »بِمئتي ديناٍر 
 قاَل َلُه واِحٌد ِمْن 

كُلُّ واِحٍد ِمْنُهْم قَليلاً.« 8

بُْطُرَس:  ِسْمعاَن  اأخو  اأنَْدراُوُس  تَلاميِذِه، 

 »ها ُهنا َصبيٌّ َمَعُه َخْمُس قَُرِص َشعيٍر 
9

ِلهؤل�ِء  تَكوُن  َولِكْن ماذا  َوَسَمكَتاِن، 

يَسوُع: »اْجَعلوا  َلُهم   قاَل 
كُلِّهم؟« 10

يتَِّكئوَن.« فََقْد كاَن ُعْشٌب  الّناَس كُلَُّهم 

جاُل ِبَعَدِد  كَثيٌر في ذِلَك الَمكاِن، فَاتَّكاأ الرِّ

 َوَرفََع يَسوُع الُخْبَز َوباَرَك 
َخْمَسِة اآل�ٍف. 11

اأيضاً  َوهكَذا  الُمتَِّكئيَن.  ِل�أولئَك  َم  وقسَّ

 َوحيَن 
َمكَتَيِن ِبَقْدِر ما اأرادوا. 12 ِمَن السَّ

 ْوَل ف اْسفاْر هاْك مُو ْتاآْمنوْن، َف 
َكَتْب. 47

َكلامي اأْشَوْن َت ْتاآْمنوْن؟«

َيسُوْع يَطّعم َخْمسة اَلاف َزلَِمة

ليْل 6  الجَّ َبْحر  لََقفا  َيسُوْع  راْح   َبْعدا، 
َطْلقْة  َخْلفو   ْوراْح 

2 َبحْر طيباريُوْس. 
نِاس ْگبيِرة مْن َل اَروا اآيات َل َسوى ف 
َبل   ْوَطَلْع َيسُوْع َع الجَّ

الَمراضِى َل َشفى. 3
الفْصْح   ْوعيد 

4 َتلاميذو.  َمْع  َهونَْك  ْوقعْد 
َيسُوْع   ْوَرَفع 

5 الياهوْد كاْن كلَقرَّْب.  َتَبع 
َعيَنيو َوارى َطْلقْة نِاس ْگبيِرة جِايِة لَعْندو، 
ْوقاْل َل فيلبُّْس: »من اَيْن نْشتري ْغَبيْز َت 
يْفَحصو،  هاْذ َت   قالْلو 

6 َهوْذ؟«  ياْكلوْن 
 فيلبُّْس 

مْن َل كاْن يْعرْف اَأيْش َت يَسي. 7
َل  يْكفى،  مُو  ْغَبيْز  دينار  »ْبَميَتيْن  قالْلو: 
 قاْم 

8 ْزَغيِرة.«  منّْن شْطِفة  واِحْد  اَخذ كْل 
واِحْد مْن َتلاميذو، اَأنَْدراُوْس اَأخو َشْمعوْن 
 »في َهوْن َولَْد َمعو َخْمسْة 

بْطرْس، قالْلو: 9
رْغفة ْغَبيز ْشعِير ْوَسَمْكَتيْن، َبْس َهوْذ اَأيْش 
نِا لَوْذ كلّْن؟« 10 َيسُوْع قالْلْن: »َخلَّوا النِّاْس 
كلّْن يْنَتَكوْن.« والَحشيش ْكثيْر كاْن فاك 
َخْمسة  ْوكانوا  الّْرجِال،  وانَْتَكوا  المُوَضْع. 
ْوَفرَّْق  ْوَشَكر  الّْغَبيز  َيسُوع   َواَخْذ 

11 اَلاْف. 
َمكَتين ْمَقْد  لَوك المْنتْكيين ْوكذاِ زاِ م السَّ
 ْوَوْقْت َل شْبعوا قاْل لََتلاميذو: 

َل رادوا. 12
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الِكَسَر  »اْجَمعوا  ِلتَلاميِذِه:  قاَل  َشِبعوا 

يَضيَع شيٌء.«  ل�  ِلكَي  فََضلَْت  الَّتي 

َة  قُفَّ َعْشَرةَ  اثْنَتَي  َوَملاأوا   َوَجَمعوا 
13

ِكَسٍر فُضلَْت َعْن اأولئَك الَّذيَن اأكَلوا ِمْن 

الّناُس   َواأولئَك 
14 عيِر.  الشَّ قَُرِص  َخْمَسِة 

آيََة الَّتي َصنََع يَسوُع، كانوا  الَّذيَن َراأوا ال�

اإلى  آتي  ال� النَّبيُّ  ُهَو  ا هذا  يَقولوَن: »َحقًّ

 َوَعِلَم يَسوُع اأنَُّهم ُمْزِمعوَن اأْن 
العاَلِم.« 15

فَانْتََقَل  َمِلكاً  َويْجَعلوهُ  َويَْختَِطفوهُ  توا  يَاأْ

اإلى الَجبَِل َوْحَدهُ.

 َوحيَن صاَر الَمساُء نََزَل تَلاميُذهُ اإلى 
16

اإلى  َواأتَوا  َسفينٍَة   َوَجلَسوا في 
17 البَْحِر. 

َعْبِر كَْفِرناحوَم. َواأْظلََمْت َوَلْم يَكُْن يَسوُع 

قَْد هاَج  البَْحُر   َوكاَن 
18 اإَليِهم.  اأتى  قَْد 

َعلَيِهم، ِل�أنَّ ريحاً َعظيَمًة كانَْت قَْد َهبَّْت. 

اأو  َغْلَوةً   َوساقوا نَْحَو َخْمٍس َوِعْشريَن 
19

ثَلاثيَن، َوَراأوا يَسوَع ماِشياً َعلى البُحيَرِة. 

 فَقاَل َلُهم 
فينَِة خافوا. 20 َوحيَن َدنا ِمَن السَّ

 َوَرِغبوا 
يَسوُع: »اأنا ُهَو. ل� تَخافوا.« 21

فينَِة. َوِللَوْقِت صاَرْت  اأْن يَْقبَلوهُ في السَّ

الَّتي كانوا  ال�أْرِض  اإلى  فينُة  السَّ ِتْلَك 

ذاِهبيَن اإَليها.

 َوفي اليَوِم الّتالي، َراأى ذِلَك الَجْمُع 
22

الَّذي كاَن قائماً في َعْبِر البَْحِر اأنَّ َسفينًَة 

اأُْخرى َلْم يَكُْن ُهناَك َعدا ِتْلَك الَّتي َصِعَد 

منّْن  لا يضِيْع  فْضلْت،  َل  »لّموا كسِاري 
ة مْن  قفِّ اْثناعْش  ْوَتَلوا  وا   ْولَمُّ

شي.« 13
كسِاري َل فْضلوا مْن قّدام َهوْك َل اَكلوا 
 َهوْك 

14 الّْشعِيْر.  ْغَبيز  رْغفة  َخْمسْة  مْن 
نِاْس َل اَروا َعلاِمْة َل َسوى َيسُوْع، قالوا: 
»َحّق الَيقيْن هذا واِ النَّبي الّجِايِي للّدنْيِا.« 
وُه  يَودَّ روا َت  ْتَحضَّ َيسُوْع ك   ْوَعَرْف 

15

َبل  للجَّ راْح  قاْم  َملْك،  ويَسوُه  اْجباري 
ْبَوْحدو.

َيسُوْع يْمشي َع الَمي

نْزلوا  َتلاميذو  الَمسا،  ت  َمسَّ َل   َوْقْت 
16

لَشاطي  ْوساقوا  َسّفيِنة   وركبوا 
17 للَبحْر. 

ْوَعتََّمت  لََكَفْرناحوم.  يرُوحوْن  َت  اللاْخ 
الّدنْيِا ْوَيسُوْع ما جا لحقْن. 18 الَبحْر هاج 
 ْوساقوا 

َعَليْن، مْن َل كاْن كْلقاْم َهوا َقوي. 19
َحوالي َثث اَْرَبع اْمياْل، َواَروا َيسُوْع يْمشي 
َسّفينتْن خافوا.  مْن  قرْب  ْولََمْن  الَبحر  َع 
20 َبْس َيسُوْع قالْلْن: »اَأنا واِ، لا ْتخافوْن.« 

ْوَف  ّفيِنة،  السَّ يْسَتْقبلوُه ف  َت   ْوفْرحوا 
21

ّفيِنة لاْك اَأْرْض َل كانوا  ساعتا وْصلت السَّ
رايحيْنلا.

22 ثِاني نْهار، َهوْك لَّمة النِّاْس َل َبَقوا َعلى 

َغيْر هاْك  لْخ  َسّفيِنْة  اَأَروا  اللاْخ،  شاطي 

يوَحّنا 6: 13 - 22   



308

قَْد  يَكُْن  َلْم  يَسوَع  َواأنَّ  التَّلاميُذ،  اإَليها 

فينَِة،  السَّ اإلى  تَلاميِذِه  َمَع  َمَعُهم،  دَخَل 

 َوكانَْت 
23 َوْحَدُهم.  التَّلاميُذ  ذَهَب  َولِكْن 

ِبجاِنِب  َطبريّا  ِمْن  اأُْخرى  ُسُفٌن  اأتَْت  قَْد 

الَمكاِن الَّذي اأكَلوا فيِه ُخْبزاً حيَن باَرَك 

اأنَّ  الَجْمُع  ذِلَك  َراأى   َوحيَن 
24 يَسوُع. 

َليَس ُهناَك َول� تَلاميُذهُ، َصِعدوا  يَسوَع 

كَْفِرناحوَم  اإلى  َواأتَوا  ُفِن  السُّ ِتْلَك  اإلى 

يَْطلُبوَن يَسوَع.

البَْحِر، قالوا  َعْبِر  في  َوَجدوهُ   َوحيَن 
25

َلُه: »رابي، َمتى اأتَيَت اإلى ُهنا؟« 26 اأجاَب 
اأقوُل  الَحقَّ  »الَحقَّ  َلُهم:  َوقاَل  يَسوُع 

َراأيتُم  ِل�أنَّكُم  ل�  اأنْتُم تطلُبوننَي،  َلكُم: 

َوَشِبْعتُم.  الُخْبَز  اأكْلتُم  ِل�أنَّكُم  بَْل  اآياٍت، 

كََل  كََل الزائَل، بِل الَماأْ 27 ل� تَْخِدموا الَماأْ

يُْعطيكم  الَّذي  ال�أبَديَّة،  ِللَحياِة  الباقي 

اللُه.«  َختََم  آُب  ال� فَِلهذا  نْساِن،  ال�إ ابُْن 

اأْعماَل  ِلنَْعَمَل  نَْعَمُل  »ماذا  َلُه:   قالوا 
28

»هذا  َلُهم:  َوقاَل  يَسوُع  29 اأجاَب  اللِه؟« 

ُهَو َعَمُل اللِه، اأْن تؤمنوا بَمْن ُهَو اأْرَسَل.« 

 قالوا َلُه: »اأيَّ اآيٍَة تَْعَمُل ِلنَرى َونؤِمَن 
30

اأكَلوا  الَمنَّ  31 اآباُؤنا  تَْفَعُل؟  ِبَك، ماذا 

ِمَن  يَِّة، كَما ُهَو َمكْتوٌب: ‘ُخْبزاً  في البَرِّ

َلُهم   قاَل 
32 ِليَاأْكُلوا.’ «  اأْعطاُهم  ماِء  السَّ

َليَس  َلكُم:  اأقوُل  الَحقَّ  »الَحقَّ  يَسوُع: 

ماِء، بَْل اأبي  موسى اأْعطاكم ُخْبزاً ِمَن السَّ

التَّلاميْذ ما كاْن في َهونَك،  ِفيا  َطَلعوا  َل 
َخل َمعْن، َمْع َتلاميذو  ْوَيسُوْع ما كاْن كدَّ
وا َغيْر َسّفينات مْن  ّفيِنة. 23 َبْس كاْن كجَّ للسَّ
َطَبِريّا ْوَوقَّفوا َمع َجْنْب هاك مُوَضْع َل اَكلوا 
 ْوَوْقْت َل 

ِفيو ْغَبيْز َوْقْت َل بِاَرك َيسُوْع. 24
واِ  َهونَْك  مُو  َيسُوْع  النِّاْس  لَّمة  َهوْك  اَروا 
ّفينات ْوَجوا َل  ْولا َتلاميذو، َطَلعوا لَوذ السَّ

َكَفْرناحوم يَدوروْن َعلى َيسُوْع.

اللاْخ،  َعلى شاطي  اَروُه  َل   ْوَوْقْت 
25

 َرْد 
لَون؟« 26 اَأيَمْت جيْت  قالولو: »ْمَعلّْم، 

اأنْتن  اَقولْكْن  الَحّق  »الَحّق  قالْلن:  َيسُوْع 
ْتَدوروْن َعَلي مُو مْن َل اَريتْن َعلامات، َبلِى 
مْن َل اَكْلتن ْغَبيز ْوشبْعتْن. 27 لا تْخدموْن 
لََحياة  يْبقى  َل  اَأكْل  َبلِى  يزوْل،  َل  اَأَكل 
الاََبديِّة، هاْذ َل اْبن الانْساْن يْعطيكْن، مْن 
الاآْب.«  اَلله  ْبخاتمو  َخَتمو  َل  واِ  هاْذ  َل 
 قالولو: »اَأيْش لازم نَْسي َت نْخدم اْعمال 

28

اَلله؟« 29 َيسُوْع قالْلْن: »هاْذ واِ َعَمل اَلله، 
 قالولو: 

30 َبَعثوا.«  هّواِ  َل  ْبهاْذ  ْتاآْمنون  َت 
»اَأيْش َعلاِمة ْتَسي، َت نّرى ونْاآمْن فيْك؟ 
اَأَكلوا ف  ما  السَّ َمّن  31 اَأبَّهاْتنا  ْتَسي؟  اَأيش 
ما  السَّ م  ‘ْغَبيْز  َمْكتوب:  لَّواِ  َكما  الَبّريِّة، 
َعطاهْن للاَكْل.’ « 32 َيسُوْع قالْلن: »الَحّق 
م  ْغَبيْز  َعطاكن  مُو موسى  اَقولْكْن  الَحّق 
م  الَحْق  ْغَبيْز  يْعطيكن  اَأبوي  َبلِى  ما.  السَّ

يوَحّنا 6: 23 - 32   



309

33 ِل�أنَّ  ماِء.  السَّ ِمَن  الَحقِّ  ُخْبَز  يُْعطيكم 

ماِء  ُخْبَز اللِه ُهَو ذِلَك الَّذي نََزَل ِمَن السَّ

»يا  َلُه:   قالوا 
34 ِللعاَلِم.«  َحياةً  َويُْعطي 

اأْعِطنا هذا الُخْبَز.«  َسيُِّد، في كُلِّ حيٍن 

الَحياِة.  ُخْبُز  ُهَو  َلُهم يَسوُع: »اأنا   قاَل 
35

َمْن ياأِت اإَليَّ فَلا يَجوُع، َوَمْن يُْؤِمْن بي 

قُْلُت   َولِكّني 
36 ال�أَبَِد.  اإلى  يَْعَطُش  فَلا 

تؤِمنوَن.  َوَلْستُم  َراأيتُموني  اإنَّكم  َلكُم: 

يَاأْتي،  فَاإليَّ  اأبي  اإيّاهُ  يُْعطيني  ما   كُلُّ 
37

َوَمْن اإَليَّ يَاأْتي فَلا اأُْخِرُجُه اإلى الخاِرِج. 

ِل�أْعَمَل  ل�  ماِء  السَّ ِمَن  نَزْلُت  38 ِل�أنّي 

اأْرَسلَني.  َمْن  اإراَدةَ  ِل�أْعَمَل  بَْل  اإراَدتي 

 َوهِذِه ِهَي اإراَدةُ َمْن اأْرَسلَني اأنَّ كُلَّ ما 
39

اأْعطاني ل� اأُضيُع ِمْنُه بَْل اأُقيُمُه في اليَوِم 

كُلَّ  اأنَّ  اأبي  اإراَدةُ  ِهَي   فَهِذِه 
40 ال�أخيِر. 

َمْن يَرى ال�بَْن َويُْؤِمُن ِبِه يَْحيا اإلى ال�أَبَِد 

 َوكاَن 
41 ال�أخيِر.«  اليَوِم  اأُقيُمُه في  َواأنا 

روَن َعلَيِه ِل�أنَُّه قاَل: »اأنا ُهَو  اليَهوُد يَتََذمَّ

 َوكانوا 
ماِء.« 42 الُخْبُز الَّذي نََزَل ِمَن السَّ

يَقولوَن: »اأَليَس هذا يَسوُع ابُْن يوُسَف، 

ُه؟ فَكَيَف  ذِلَك الَّذي نَْحُن نَْعِرُف اأباهُ َواأُمَّ

ماِء نََزْلُت؟« 43 اأجاَب  يَقوُل هذا: ِمَن السَّ

يَسوُع َوقاَل َلُهم: »ل� تَُدْمِدموا اأَحُدكُم َمَع 

اإَليَّ  تَي  يَاأْ اأْن  يَْستَطيُع  اأَحَد  44 ل�  آَخِر.  ال�

آُب الَّذي اأْرَسلَني، َواأنا  اإلّ� اإِن اْجتََذبَُه ال�

اأُقيُمُه في اليَوِم ال�أخيِر. 45 ِل�أنَُّه َمكْتوٌب 

 مْن َل ْغَبيز اَلله هّواِ هاْك َل نزْل 
ما. 33 السَّ

 قالولو: 
للّدنْيِا.« 34 َحياْة  ْويْعطي  ما،  السَّ م 

َهالّْغَبيْز هاْذ.«  اْعطينا  »َسّيْدنا، دايم 
 قالْلن: »اَنا واِ ْغَبيز الَحياْة، مْن َل يجي 

35

مُو  في  ياآمْن  َل  ْومْن  يجُوع،  مُو  لَعْندي 
اَأَريتْنني  لْكْن:  قْلُت  36 َبلِى  للاََبْد.  يْعطْش 
واِ  َعطاني  َل  واِحْد   كْل 

37 ْتاآْمنوْن.  ْومُو 
الاآْب، لَعْندي يجي، ْومْن َل يجي لَعْندي 
ما مُو   مْن َل نزلُْت م السَّ

مُو اطِالعو لََبّرا، 38
ْبشاْن اَأَسي شي َل اريْد، َبلِى شي َل يريْد 
 وهاْذ واِ شي َل يريْد هاْذ 

هاْك َل َبَعْثني. 39
مُو  َعطاني  َل  يريدني كْل شي  َبَعْثني:  َل 
اَضّيْع منّو شي، َبلِى اَأْعِطيو الّْقيِاِمة َف َيوم 
 مْن َل هاْذ واِ شي َل يريْد اَأبوي: 

خْر. 40 آِ الا
كْل من يرى الابْن وياآمْن ِفيو، يكونْلو َحياْة 
خْر.«  آِ اَأَبِديِّة، َوانا اَأْعِطيو الّْقيِاِمة َف َيوم الا
مْن  َيسُوْع،  مْن  يْتاَأْفاَأفوْن  41 الياهوْد كاْن 

ما.«  السَّ م  نزْل  َل  ْغَبيْز  واِ  »اَأنا  قاْل:  َل 
هاْذ،  ابْن يوسْف واِ   ْوقالوا: »مُو َيسُوع 

42

هاْك َل نْعرف اأّمو َوابوُه؟ اأْشَوْن هاْذ يقول: 
ْوقالْلْن:  َيسُوع   َرْد 

43 ما؟’ «  السَّ م  ‘نزلُْت 
ْد مُو يتِيْق  »لا ْتَدْمدموْن َبين َبعْضكْن. 44 اَأحَّ
يجي لَعْندي َل ما َسَحبو الاآْب َل َبَعْثني، 
 َمْكتوْب 

خر. 45 آِ َوانا اَأْعِطيو الّْقيِاِمة َف َيوم الا
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في ال�أنِْبياِء: ‘يَكونوَن َجميعاً ُمَعلَّميَن ِمَن 

آِب َويَتََعلَُّم  اللِه.’ كُلُّ َمْن يَْسَمُع اإذاً ِمَن ال�

آَب  ال� اأَحٌد  يَرى  46 َليَس   . اإليَّ يَاأْتي  ِمْنُه 

اإلّ� َمْن ِمَن اللِه ُهَو. ذِلَك ُهَو الَّذي يَرى 

آَب. 47 الَحقَّ الَحقَّ اأقوُل َلكُم: َمْن يُْؤِمْن  ال�

بي فَلَُه َحياةٌ اأبََديٌَّة. 48 اأنا ُهَو ُخْبُز الَحياِة. 

َوماتوا.  يَِّة  البَرِّ الَمنَّ في  اأكَلوا  49 اآباُؤكم 

ماِء  السَّ ِمَن  نََزَل  الَّذي  الُخْبُز  ُهَو   هذا 
50

نْساُن فَلا يَموَت. 51 اأنا  كَُل ِمْنُه ال�إ ِلكَي يَاأْ

ماِء.  ُهَو الُخْبُز الحيُّ الَّذي نََزَل ِمَن السَّ

اإلى  يَْحيا  الُخْبِز  ِمْن هذا  اأَحٌد  اأكََل  َواإْن 

ال�أَبَِد. َوالُخْبُز الَّذي اأنا اأُْعطي ُهَو َجَسدي 

اأُْعِطي.«  العاَلِم  َحياِة  اأْجِل  ِمْن  الَّذي 

َمَع  اأَحُدُهم  يَتَخاَصموَن،  اليَهوُد   َوكاَن 
52

يَْستَطيُع هذا  »كَيَف  َويَقولوَن:  آَخِر،  ال�

َلُهم   فَقاَل 
53 ِلنَاأْكَُل؟«  َجَسَدهُ  يُْعطيَنا  اأْن 

َلْم  اإْن  َلكُم:  اأقوُل  الَحقَّ  »الَحقَّ  يَسوُع: 

َدَمُه  َوتَْشَربوا  نْساِن  ال�إ ابِْن  َجَسَد  تَاأْكُلوا 

كُْل   َمْن يَاأْ
فَلَيَس َلكُم َحياةٌ في َذواِتكم. 54

َحياةٌ  فَلَُه  َدمي  ِمْن  َويَْشَرْب  َجَسدي  ِمْن 

اأبَِديٌَّة َواأنا اأُقيُمُه في اليَوِم ال�أخيِر. 55 ِل�أنَّ 

َمشَرٌب.  ا  َحقًّ َوَدمي  كٌَل  َماأْ ا  َحقًّ َجَسدي 

يُِقْم  َدمي  َويَْشَرْب  َجَسدي  ياأكُْل   َمْن 
56

آُب الحيُّ   كَما اأْرَسلَني ال�
ِفيَّ َواأنا فيِه. 57

آِب، فََمْن ياأكُْلني فَُهَو اأيضاً  َواأنا َحيٌّ ِبال�

نََزَل  الَّذي  الُخْبُز  ُهَو   هذا 
58 يَْحيا بي. 

ف اْسفار الاَنِْبيا: ‘َت يكونوْن كلّن ْمَعلَّميْن 
من اَلله.’ َبقى كْل واِحْد مْنكْن يْسَمْع م 
ْد مُو  الاآب ْويْتَعلَّْم منّو، يجي لَعْندي. 46 اَأحَّ
يرى الاآْب َغير لَّواِ من اَلله، هاْك واِ َل يرى 
الاآْب. 47 الَحّق الَحّق اَقولْكْن َل ياآمْن في لُه 
َحياْة اَأَبِديِّة. 48 اَأنا واِ ْغَبيز الَحياْة. 49 اَأبَّهاْتكْن 
اَأَكلوا الَمْن ف الَبّريِّة ْوماتوا. 50 َبْس هاْذ واِ 
ما ْبشاْن ياكّل الانْساْن  ْغَبيْز َل نزْل م السَّ
َل  الَحي  ْغَبيز  واِ  51 اَأنا  يموْت.  ْومُو  منّو 
ما. ْوَل انْساْن اَأَكْل مْن َهالّْغَبيْز  نزْل م السَّ
هاْذ، َت يعيْش للاََبْد. وْغَبيْز َل انا اَأْعطي، 
َجَسدي واِ، َل اَأْعِطيو ْبشاْن َحياة الّدنْيِا.« 
52 الياهوْد كاْن يْتجِاَدلوْن جداْل حِامي واِحْد 

َمع اللاْخ ويقولوْن: »اأْشَون يتِيْق هاْذ يْعطينا 
َجَسدو َت ناكلو؟« 53 َيسُوْع قالْلن: »الَحّق 
اْبن  َجَسد  تاْكلوْن  مُو  َل  اَقولْكْن:  الَحّق 
الانْسان ْوتْشَربوْن َدّمو، ما لْكْن َحياْة َف 
 َل ياكْل َجَسدي ْويْشَرْب َدّمي، 

نَْفْسكْن. 54
لُه َحياْة اَأَبِديِّة َوانا َت اْعِطيو الّْقيِاِمة َف َيوم 
واِ،  اَأكْل  بالَحْق  َجَسدي  َل   مْن 

55 خْر.  آِ الا
 ل ياكْل َجَسدي 

ْوَدّمي بالَحْق شْرْب واِ. 56
 َكما 

57 ِفيو.  َوانا  يْسكْن في  َدّمي  ْويْشَرْب 
َل َبَعْثني الاآب الَحي َوانا َحي بالاآب، ْوَل 
ْغَبيْز  واِ   هذا 

يعيش في. 58 زاِ، َت  ياكْلني 
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ماِء، َليَس كَما اأكََل اآباُؤكم الَمنَّ  ِمَن السَّ

يَْحيا  فاإنَُّه  الُخْبَز  يَاأْكُْل هذا  َمْن  َوماتوا. 

اإلى ال�أبَِد.«

 هِذِه الكَِلماِت قاَل في الَمْجَمِع َوُهَو 
59

يَُعلُِّم في كَْفِرناحوَم.

 َوكَثيروَن ِمْن تَلاميِذِه الَّذيَن َسِمعوا، 
60

َمْن  الكَِلَمُة هِذِه.  ِهَي  »َصْعبٌَة  قالوا: 

يَْستَطيُع اأْن يَْسَمَعها؟

 َوَعَرَف يَسوُع في نَْفِسِه اأنَّ تَلاميَذهُ 
61

ريَن يَُدْمِدموَن. فَقاَل َلُهم:  َحوَل هِذِه ُمتََذمِّ

نْساِن  »اأهِذه تُْعِثُركُم؟ 62 اإذاً اإْن تََروا ابَْن ال�إ
يَْصَعُد اإلى َحيُث كاَن ِمْن قَْبُل؟ 63 الّروُح 

يَْنَفُع َشيئاً.  ُهَو الَّذي يُْحِيي. الَجَسُد ل� 

َمَعكُم روٌح  تَكَلَّْمُت  اأنا  الَّتي  الكَِلماُت 

َة اأُناٌس ِمْنكُم ل�   َولِكْن ثَمَّ
ِهَي َوَحياةٌ. 64

يُْؤِمنوَن.« ِل�أنَّ يَسوَع كاَن يَْعِرُف ِمْن قَْبُل 

الَّذي  ُهَو  َوَمْن  يُْؤِمنوَن  الَّذيَن ل�  َمْن ُهم 

 َوقاَل َلُهم: »ِلهذا قُْلُت َلكُم: ل� 
يَُسلُِّمُه. 65

تَي اإَليَّ اإْن َلْم يُْعَط َلُه  اأَحَد يَْستَطيُع اأْن يَاأْ

ِمْن اأبي.« 66 ِبَسبَِب هِذِه الكَِلَمِة كَثيروَن 

ِمْن تَلاميِذِه َذَهبوا اإلى َخْلِفِهم، َوَلْم يَعودوا 

 فَقاَل يَسوُع ِللاثْنَي َعَشَر: 
يَْمشوَن َمَعُه. 67

»اأاأنْتُم اأيضاً تُريدوَن اأْن تَذَهبوا؟« 68 اأجاَب 
، اإلى َمْن  ِسْمعاُن بُْطُرُس َوقاَل: »يا َربُّ

ما. مُو َكما َل اَكلوا اَأبَّهاْتكْن  َل نزْل م السَّ
َمن ْوماتوا. ل ياكْل مْن َهالّْغَبيْز هاْذ، َت 

يعيْش للاََبْد.«
يَعلّم َف   َهوْذ قاْل ف الَمْجَمع، ْوهّواِ 

59

َكَفْرناحوْم.

التَّلاميْذ يشكّون

قالَُوا:  َل سْمعوا،  َتلاميذو  مْن   ْكثيْر 
60

»َصْعْب واِ َهالَكلاْم. من يتِيْق يْسَمْعو؟«

61 َيسُوْع َعَرْف َف َقْلبو َتلاميذو يْتاَأْفاَأفوْن 

يَعْثوْركْن؟  »هاذ  ْوقالْلْن:  َهالَكلام،  مْن 
يْصَعْد  الانْساْن  اْبن  اَريتن  َل  َبقى  62 اأْشَوْن 

63 الّرُوْح  َقبْل؟  مْن  ِفيو  َل كاْن  مُوَضْع  َل 
َسْد مُو يْنَفْع شي.  َل يْعطي َحياْة. الجَّ واِ 
َكلاْم َل قْلُت لْكْن رُوح ْوَحياْة واِ. 64 َبلِى 
َل كاْن  مْن  ياآْمنوْن.«  مُو  مْنكْن  نِاْس  في 
يْعرْف َيسُوْع مْن َقبْل مْن نِا َل مُو ياآْمنون 
 ْوقالْلْن: »مْن 

ْومْن واِ هاْك َل َت يَسلّمو. 65
هاي قْلُت لْكْن: ما في انْسان يتِيْق يجي 
لَعْندي، َل ما كاْن ك انَْعطى مْن اَأبوي.« 
َتلاميذو عافوا  ْكثيْر مْن  َهالَكلاْم،  66 ْبشاْن 

ْوَخلَّوُه، ْوما َبْق يْمَشوْن َمعو. 67 َيسُوْع قاْل 
ْترُوحوْن؟«  ْتريدون  زاِ  »اأنْتْن  للاْثناعْش: 
َرْب،  »يا  ْوقاْل:  بْطرس،  َشْمعوْن   َرْد 

68
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َلَك.  ال�أبَديَِّة  الَحياِة  نَْذَهُب؟ كَِلماُت 

الَمسيُح  اأنَْت  اأنََّك  َوَعَرْفنا  اآَمّنا   َونَْحُن 
69

 قاَل َلُه يَسوُع: »اأما 
70 ». ابُْن اللِه الَحيِّ

ال�ثْنَي َعَشَر؟ وِمْنكُم  اأنْتُم  اْختَْرتُكم،  اأنا 

َعْن  يَقوُل   َوكاَن 
71 ُهَو.«  َشيطاٌن  واِحٌد 

ِل�أنَُّه   ، ْسَخْريوطيِّ ال�إ ِسْمعاَن  بِن  يَُهَوذا 

ِمَن  واِحٌد  َوُهَو  يَُسلَِّمُه،  اأْن  َعتيداً  كاَن 

ال�ثْنَي َعَشَر.

يَسيُر في 7   بَْعَد هِذِه كاَن يَسوُع 

الَجليِل، ِل�أنَُّه َلْم يَكُْن يُريُد اأْن يَسيَر 

يُريدوَن  اليَهوَد كانوا  ِل�أنَّ  اليَهوِديَِّة،  في 

، عيُد   َوقَريباً كاَن عيُد الَمظالِّ
اأْن يَْقتُلوهُ. 2

 َوقاَل ِليَسوَع اإْخَوتُُه: »انتِقْل ِمْن 
اليَهوِد. 3

ُهنا َواْذَهْب اإلى اليَهوِديَِّة ِليَرى تَلاميُذَك 

اأَحٌد  َليَس  4 ِل�أنَُّه  تَْعَمُل.  الَّتي  ال�أْعماَل 

اأْن  يُريُد  َوُهَو  الَخفاِء  في  َشيئاً  يَْعَمُل 

يَكوَن في الَعلَِن. اإْن كُْنَت تَْعَمُل هِذِه فَاأِر 

نَْفَسَك ِللعاَلِم.« 5 ِل�أنَُّه َول� اإْخَوتُُه كانوا قَْد 

 قاَل َلُهم يَسوُع: »َوْقتي َحّتى 
اآَمنوا ِبِه. 6

آَن َلْم يِصْل. اأّما َوْقتُكم فَدائماً حاِضٌر.  ال�

7 ل� يَْستَطيُع العاَلُم اأْن يُْبِغَضكُم. َولِكنَُّه 

يُْبِغُضني اأنا ِل�أنّي اأْشَهُد َعلَيِه اأنَّ اأْعماَلُه 

ِشّريَرةٌ. 8 اْصَعدوا اأنْتُم اإلى هذا العيِد. اأنا 

آَن ِل�أنَّ َوْقتي َلْم يَكُْمْل بَْعُد.«  ل� اأْصَعُد ال�

 قاَل هِذِه الكَِلماِت َوبَقَي في الَجليِل.
9

لَعْنْد من نْرُوْح. َكلاْم َحياة الاََبديِّة عْندْك 
الَمسيح  واِ  اأنَْت  ْوَعَرْفنا  اآَمنّا   ْونْحنِا 

69 واِ؟ 
اَنا  قالْلْن: »مُو  الَحي.« 70 َيسُوْع  اَلله  اْبن 
مْنكْن  ْوواِحْد  الاْثناعْش؟  اأنْتْن  اْختْرتوكن 
 كان يقوْل َعلى ياهوذا ابْن 

شِيطاْن واِ.« 71
َشْمعون الاْسَخْريوطي، مْن َل هّواِ كاْن َل 

َت يَسلّمو، ْوواِحْد م الاْثناعْش كاْن.

َيسُوْع يرُوح َع الياهوديِّة

ليْل. 7  ْل ف الجَّ  َبْعدا، َيسُوْع كاْن يْتَنقَّ
ما كان يريد يْمشي ف الياهوديِّة، مْن 
 ْوَقرَّْب عيد 

َل كان يريدون الياهوْد يْقتلوُه. 2
 واخوْة َيسُوْع قالولو: 

الِخَيم، َتَبع الياهوْد، 3
يَروْن  َت  للياهوديِّة،  ْورُوح  مَنون  »عيفْك 
د يَسي   ما ِفي اَحَّ

َتلاميذْك اْعماْل َل تَسي: 4
شي بالخْبِية، ويريْد َت يكون ْمَبيَّْن. مادام 
 مْن 

َهالاْعمال ْتَسي، َوّري رُوحْك للّدنْيِا.« 5
َل اخوتو زاِ ما كان ياآْمنوْن ِفيو، َف َيسُوْع. 
ْع ما كّجا.  6 َيسُوْع قالْلْن: »َوْقْتي َبعْد للسَّ

َبْس َوْقْتكْن دايْم حاضْر واِ. 7 الّدنْيِا مُو ْتتِيْق 
َل  مْن  تْكَرْهني،  اَنا  َبّس  انْتْن،  تْكَرْهكن 
8 اأنْتْن  نِا.  َشْر  اْعمال  اْعمالا  اْشَهْد ضّدا: 
ْع لََهالعيْد،  اْطَلعوا لََهالعيد، اَنا مُو اْطَلع السَّ
 قاْل هاذ 

َبعْد.« 9 َوْقْتي  مْن َل ما كْلكمْل 
ليْل. ْوَبقى ف الجَّ
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 َوحيَن َصِعَد اإْخَوتُُه، حينَئٍذ َصِعَد ُهَو 
10

اأيضاً، ل� َعلاِنيًَة بَْل كاأنَّما في الَخفاِء. 

يَْطلُبونَُه في العيِد  اليَهوُد   َوكاَن 
11

 َوَدْمَدَمٌة كَثيَرةٌ 
َويَقولوَن: »اأيَن ذاَك؟« 12

بَْعَضُهم  ِل�أنَّ  الَجْمِع،  نَْحِوِه كاَن في  ِمْن 

َواآَخروَن  »اإنَُّه صاِلٌح.«  يَقولوَن:  كانوا 

ْعَب.«  كانوا يَقولوَن: »ل�، بَْل يُِضلُّ الشَّ

 َولِكْن َلْم يَكُْن اأَحٌد يَتَكَلَُّم َعْنُه ِجهاراً، 
13

ِلَسبَِب الَخوِف ِمَن اليَهوِد.

َصِعَد  العيِد،  اأيّاُم  انْتََصَفْت   َوحيَن 
14

 َوكاَن 
يَُعلُِّم. 15 يَسوُع اإلى الَهيكَِل َوكاَن 

بوَن َويَقولوَن: »كَيَف يَْعِرُف  اليَهوُد يَتََعجَّ

16 اأجاَب  يتعلَّْم؟«  َلْم  َوُهَو  الكُتَُب  هذا 

يَسوُع َوقاَل: »تَْعليمي َليَس لي، بَْل للَّذي 

اإراَدتَُه،  يَْعَمَل  اأْن  اأراَد   َمْن 
17 اأْرَسلَني. 

يَْفَهْم تَْعليمي َهْل َهَو ِمَن اللِه اأْم اأنا ِمْن 

 َمْن كاَن ِمْن ِتْلقاِء 
ِتْلقاِء نَْفسي اأتَكَلَُّم. 18

نَْفِسِه يَتَكَلَُّم، فََمْجداً ِلنَْفِسِه يَْطلُُب. َواأّما 

َمْن َمْجَد َمْن اأْرَسلَُه يَْطلُُب، فَصاِدٌق ُهَو 

واإثٌْم في قَْلِبِه ل� يوَجُد. 19 اأَليَس موسى 

اأْعطاكم الّناموَس؟ َول� اأَحَد ِمْنكُم يَْحَفُظ 

الّناموَس. 20 ِلماذا تَْطلُبوَن اأْن تَْقتُلوني؟« 

اأجاَب الَجْمُع َوقالوا: »َشيطاٌن َلَك. َمْن 

يَْطلُُب اأْن يَْقتُلََك؟« 21 اأجاَب يَسوُع َوقاَل 

زاِ  هّواِ  للعيْد،  اخوتو  َطَلعوا  َل   ْوَبعْد 
10

هاك الَوْقْت َطَلْع، مُو قّدام العالَم َبلِى َكما 
 والياهوْد كان يَدوروْن 

َل يكوْن بالخْبِية. 11
هاْك؟«  واِ  العيْد ويقولوْن: »اَأني  َعَليو ف 
 ْوجدالاْت حِامِية َعَليو قاْم َبين النِّاْس، مْن 

12

َل كاْن في َل يقولوْن: »صالْح واِ،« ْوَغيرْن 
ْعْب.« 13 َبّس  كان يقولوْن: »لا، يَضّيع الشَّ
ْد قّدام العالَم ما كاْن يْحكي َعَليو، مْن  اَحَّ

َخوفْن م الياهوْد.

َيسُوْع يَعلّم ف الَهيَكْل قّدام العالَم كلّْن

َيسُوْع  العيْد،  اِيِّام  نّص  َل صاْر   َوْقْت 
14

 والياهوْد كاْن 
15 يَعلّْم.  ْوَبقى  للَهيَكل  َطَلْع 

يْعرْف هاْذ  »اأْشَوْن  ويقولوْن:  بوْن  يْتَعجَّ
َيسُوع   َرْد 

16 ْتَعلَّْم؟«  ما ك  ْوهّواِ  َتْعليم، 
ْوقاْل: »َتْعليمي مُو لي واِ، لاْك َل َبَعْثني واِ. 
 مْن َل يريد يَسي اإرادتو، يْعرْف َتْعليمي، 

17

َل مْن عْند اَلله واِ، والّا مْن عْندي اَأْحكي. 
 َل يْحكي مْن عْندو، َمْجْد لََنْفسو يريْد. 

18

َبْس هاْك َل يريْد َمْجْد َل َبَعثو، سادْق واِ 
 مُو موسى َعطاكن 

ْوغْش َف َقْلبو ما في. 19
النّاموس؟ ْولا انْساْن مْنكْن يْحفظ النّاموْس. 
النِّاْس  20 لَّمة  تْقتلوني؟«  َت  ْتَدوروْن  لَيش 
واِ  مْن  لْك،  »شِيطاْن  ْوقالوا:  َرّدوا  كلّْن 
 َرْد َيسُوع ْوقالْلْن: 

َل يَدّوْر َت يْقتلْك؟« 21

يوَحّنا 7: 10 - 21   



314

َوَجميُعكُم  َعِمْلُت  واِحداً  »َعَملاً  َلُهم: 

اأْعطاكُم موسى  بوَن. 22 ِلهذا  تَتََعجَّ

نَْفِسِه،  ِمْن موسى  ِل�أنَُّه  َليَس  الِختاَن، 

ْبِت تَْخِتنوَن  آباِء. َوفي السَّ بَْل ِل�أنَُّه ِمَن ال�

يُْختَُن في  نْساُن  ال�إ كاَن  23 اإْن  نْساَن.  ال�إ

ناموُس موسى،  يُْنَقَض  ِلئَّلا  َسْبٍت  يَوِم 

روَن َعلَيَّ ِل�أنّي اأبَْراأُْت اإنْساناً كُلَُّه  اأفَتَتََذمَّ

في يَوِم َسْبٍت؟ 24 ل� تَدينوا ِبُمحاباٍة، بَْل 

َدينونًَة عاِدلًة دينوا.«

يَقولوَن:  اأوُرَشليَم  ِمْن  اأُناٌس   َوكاَن 
25

اأْن  يَْطلُبوَن  الَّذي  ذِلَك  ُهَو  »اأَليَس هذا 
َوَشيئاً  يَتَكَلَُّم،  ِجهاراً  ُهَو   َوها 

26 يَْقتُلوا؟ 

اأنَّ  َعِلموا  ُشيوَخنا  اأَلَعلَّ  َلُه.  يَقولوَن  ل� 

 َولِكنَّ هذا نَْحُن 
ا الَمسيُح؟ 27 هذا ُهَو َحقًّ

َواأّما الَمسيُح فََمتى  اأيَن ُهَو.  ِمْن  نَْعِرُف 

 َوَرفََع 
اأتى ل� اأَحَد يَْعِرُف ِمْن اأيَن ُهَو.« 28

الَهيكَِل  يَُعلُِّم في  َوُهَو  يَسوُع َصوتَُه 

َوقاَل: »اإيّاَي تَْعِرفوَن اأنْتُم، َوِمْن اأيَن اأنا 

تَْعِرفوَن اأنْتُم، َوِمْن ِتْلقاِء نَْفسي َلْم اآِت، 

الَّذي  ذِلَك  اأْرَسلَني،  َمْن  ُهَو  َحقٌّ  َولِكْن 

 َواأّما اأنا فَاأْعِرفُُه ِل�أنّي 
اأنْتُم ل� تَْعِرفونَُه. 29

اأْن   َوَطلَبوا 
30 اأْرَسلَني.«  َوُهَو  ِعْنِدِه  ِمْن 

ِل�أنَّ  يَداً،  اأَحٌد  َعلَيِه  يُْلِق  َوَلْم  يُْمِسكوهُ، 

 َولِكنَّ 
31 بَْعُد.  اأتَْت  قَْد  تَكُْن  َلْم  ساعتَُه 

َوقالوا:  ِبِه  اآَمنوا  الَجْمِع  ِمَن  كَثيريَن 

ِمْن  اأكْثََر  يَاأْتي،  ِعْنَدما  الَمسيُح،  »هِل 

بوْن.  تْتَعجَّ ْوكلّْتكْن  َسَويُت  واِحْد  »َعَمْل 
 مْن هاي موسى َعطاكن الّْطهُوْر، مُو مْن 

22

لَّواِ منّو، مْن موسى، َبلِى مْن لَّواِ م الاَبَّهات. 
َل  23 َبقى  الانْساْن.  ْتَطْهرون  ْبت  السَّ ْوف 
لا  ْبشاْن  ْبت  السَّ َيوم  ْر  يْتَطهَّ الانْساْن  كان 
تْتاَأْفاَأفوْن منّي  لَيْش  يْنكسْر ناموس موسى، 
َعلى َل َشفيُت انْساْن كلّو َف َيوْم َسْبْت؟ 
24 لا تْحكموْن حْكم ْمنافقين، حكْم عاْدلين 

اْحكموا.«
يقولوْن:  القْدْس كان  اَهل  25 نِاْس من 

 ْكوانِا 
»مُو هاْذ واِ هاْك َل يريدوْن يْقتلوُه؟ 26

ْد مُو يقولْلو شي.  قّدام العالَْم يْحكي، َواحَّ
واِ  هاْذ  الَيقين  َحّق  َعَرفوا  ْشيُوخْتنا  َعَجب 
واِ،  اَيْن  نْعرْف من  هاْذ  27 َبلِى  الَمسيْح؟ 
يْعرْف من  مُو  ْد  اَحَّ والَمسيْح َبس يجي 
يَعلّْم  ْوهّواِ  َصوتو  َرَفْع  28 َيسُوْع  واِ.«  اَيْن 
ْوتْعرفوْن من  »تْعرفوني  ْوقاْل:  الَهيَكل  ف 
اَين اَنا؟ َوانا مْن عْند نَْفسي ما جيُت، َبلِى 
َحْق واِ َل َبَعْثني، هاْك َل انْتن مُو تْعرفوُه. 
29 َبّس اَنا اَأْعرفو، مْن َل مْن عْندو اَنا، ْوهّواِ 

ما  ْد  اَحَّ َبّس  يْمسكوُه،   ْورادوا 
30 َبَعْثني.« 

ْت ساعتو  َمّد ايدو لَيو، مْن َل ما كاْن كجَّ
َبعْد. 31 َبّس ْكثيْر مْن نِاس المْلَتّميْن، اآَمنوا 
ِفيو ْوقالوا: »الَمسيْح َبْس يجي، لَيْش اأْكَثْر 
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يَْصنَُع هذا سيَْصنَُع؟«  الَّتي  آياِت  ال� هِذِه 

يَتَكَلَّموَن  الُجموَع  الَفّريسّيوَن   َوَسِمَع 
32

َوِكباُر  ُهم  فَاأْرَسلوا  الكَِلماِت،  هِذِه  َعْنُه 

 َوقاَل يَسوُع: 
الكََهنَِة ُشَرطاً ِليُْمِسكوهُ. 33

»َزماناً يَسيراً بَْعُد َمَعكُم اأنا َواأْذَهُب اإلى 
َوَحيُث   َوستَْطلُبونَني. 

34 اأْرَسلَني.  َمْن 

تاأتَوا.«  اأْن  اأنْتُم  تَْستَطيعوَن  ل�  اأكوُن  اأنا 

اأيَن  »اإلى  اأنُْفِسِهم:  اليَهوُد في   قاَل 
35

َعتيٌد هذا اأْن يَْذَهَب َحّتى ل� نَِجَدهُ نَْحُن؟ 

اأاإلى َمواِضِع ال�أَُمِم َعتيٌد اأْن يَْذَهَب ويُعلَِّم 

 ما ِهَي هِذِه الكَِلَمُة الَّتي قاَل: 
الَوثَِنّيين؟ 36

‘َستَْطلُبونَني َول� تَِجدونَني،’ َو ‘حيُث اأنا 

اأكوُن اأنْتُم ل� تَْستَطيعوَن اأْن تاأتَوا.’؟«

 َوفي اليَوِم الَعظيِم، الَّذي ُهَو ال�أخيُر 
37

ِمَن العيِد، قائماً كاَن يَسوُع َوُهَو يَْصُرُخ 

فَْلياأِْت  اأَحٌد َعْطشاَن  قائلاً: »اإْن كاَن 

 كُلُّ َمْن يُْؤِمُن بي، كَما 
اإَليَّ َويْشَرْب. 38

قاَلِت الكُتُب، اأنْهاُر ماٍء َحيٍّ تَْجري ِمْن 

 قاَل هذا َعِن الّروِح الَّذي كاَن 
بَْطِنِه.« 39

المؤِمنوَن ِبِه َعتيديَن اأْن يَْقبَلوهُ، فَالّروُح 

ما كاَن قَْد اأُْعِطَي بَْعُد، ِل�أنَّ يَسوَع َلْم يَكُْن 

الُجموِع  ِمَن   َوكَثيروَن 
40 بَْعُد.  َد  ُمجِّ قَْد 

يَقولوَن:  َسِمعوا كَِلماِتِه كانوا  الَّذيَن 

41 اآَخروَن كانوا   ». النَّبيُّ ا  َحقًّ ُهَو  »هذا 

يَسي؟«  َت  هاْذ  يَسي  َل  َهالَعلاماْت  مْن 
 ْوسْمعوا الَفّريسيِّة نِاس المْلَتّميْن َل كاْن 

32

يْحَكوْن َعَليو َهالَحكي، ْوَبَعثوا هنِّا وْگباريّة 
 ْوَيسُوْع قاْل: 

الَكَهَنة َعْسَكْر َت يْمسكوُه. 33
»اَأنا لَْشَويِّْة لْخ َمْعكن اَنا، ْوراِجع اَنا لَعْنْد 
 ْوَت ْتَدوروْن َعَلي ْومُو تَروني، 

َل َبَعْثني. 34
تَجوْن.«  انْتْن  ْتتِيْقون  مُو  انا  َل  ْومُوَضْع 
ايْن  »َل  َقْلبْن:  َف  يقولوْن  َبقى  35 الياهوْد 

َت يرُوح هاذ ْونْحنِا مُو نْتِيْق نراُه؟ َعَجْب 
لبلاد الاَمْم َت يرُوْح ويَعلّم الَوَثنيِّة؟ 36 اَأيْش 
َعَلي  ْتَدوروْن  ‘َت  قاْل:  َل  يِا هاي كْلمْة 
ْومُو تَروني، ْومُوَضْع َل انا مُو ْتتِيْقون انْتْن 

تَجوْن’؟«

اَأينا َل عطش َخلّي يجي لَعْندي

العيْد،  اِيِّام  اآِخر  لَّواِ  الّگبيْر  َيوم   ْوَف 
37

انْساْن  في  »َل  ويقوْل:  يسِيْح  َيسُوع  قاْم 
 كْل 

عْطشاْن، َخلّي يجي لَعْندي ْويْشَرْب. 38
الّْكتِاب،  ياآمْن في، َكما َل قال  واِحْد َل 
 قاْل 

انْهاْر َمي َحي َت تْجري َف َبْطنو.« 39
هاي َع الّرُوْح َل َت يْقَبلوُه َهوْذ َل ياآْمنوْن 
مْن  َبعْد،  انَْعطى  ما كاْن ك  والّرُوْح  ِفيو. 
 ْكثيْر 

40 َبعْد.  َيسُوْع  ْد  ْتَمجَّ ما كاْن ك  َل 
مْن نِاس المْلَتّميْن َل سْمعوا َكلامو، قالوا: 
 ْوَغيرْن كان 

»َحّق الَيقين هذا واِ النَّبي.« 41
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يَقولوَن: »هذا ُهَو الَمسيُح.« اآَخروَن كانوا 

الَمسيُح؟  يَاأْتي  الَجليِل  »اأَِمَن  يَقولوَن: 

نَْسِل داووَد  ‘ِمْن  الِكتاُب:  يَقوُل  42 األ� 

الَمسيُح’؟«  يَاأْتي  َلْحٍم  بَيِت  قَْريَِة  َوِمْن 

ِلَسبَِبِه.  الُجموِع  انِْشقاٌق في   َوَحَدَث 
43

 َوكاَن اأُناٌس ِمْنُهْم يُريدوَن اأْن يُمِسكوهُ، 
44

 َواأتى 
45 يَداً.  َعلَيِه  يُلِق  َلْم  اأَحداً  َولِكنَّ 

َوالَفّريسّييَن  الكََهنَِة  ِكباِر  اإلى  َرُط  الشُّ

َوقاَل َلُهم الكََهنَُة: »ِلماذا َلْم تاأتَوا بِه؟« 

اإنْساٌن  تَكَلََّم  »ما  َلُهم:  َرُط  الشُّ  قاَل 
46

 قاَل َلُهم 
ُجِل.« 47 قَطُّ هكَذا ِمْثَل هذا الرَّ

َضلَْلتُم؟  اأيضاً  اأنْتُم  »هل  الَفّريسّيوَن: 

َؤساِء اأو ِمَن الَفّريسّييَن   َهْل اأَحٌد ِمَن الرُّ
48

ل�  الَّذي  ْعَب  الشَّ  َولِكنَّ هذا 
49 ِبِه.  اآَمَن 

 قاَل َلُهم 
يَْعِرُف الّناموَس َمْلعوٌن ُهَو.« 50

نيقوديموُس، واِحٌد ِمْنُهْم، الَّذي كاَن قَْد 

 »اأيَْحكُُم ناموُسنا 
اأتى اإلى يَسوَع َليلاً: 51

ل�ً َوَعَرَف  َعلى اإنْساٍن اإلّ� اإْن َسِمَع ِمْنُه اأوَّ

ماذا فََعَل.« 52 اأجابوا َوقالوا: »اأاأنَْت اأيضاً 

ِمَن الَجليِل؟ اْستَْقِص َوانْظْر اأنَّ نَبيًّا ِمَن 

الَجليِل ل� يَقوُم.«

 فََذَهَب كُلُّ واِحٍد اإلى بَيِتِه.
53

يتوِن. 8   اأّما يَسوُع فََذَهَب اإلى َجبَِل الزَّ

اإلى  اأيضاً  اأتى  باِح   َوفي الصَّ
2

قالوا:  َغيرْن  الَمسيْح.«  واِ  »هذا  يقولوْن: 
 مُو 

الَمسيْح؟ 42 ليْل يجي  الجَّ »لَيْش م 
ْومْن  داهود،  نَْسل  ‘مْن  يقوْل:  الّْكتِاْب 
َبيْت لَحْم ضِيَعة داهوْد، جِايِي الَمسيْح؟’ « 
َعلى  النِّاْس  وانَْقَسموا   ْوصاْر خلاْف 

43

منّْن  نِاْس   ْوكاْن في 
44 لَخاطرو.  َبْعضْن 

ْد ما َمّد ايدو لَيو.  رادوا يْمسكوُه، َبلِى اَحَّ
ْگباريّة  لَعْند  الَهيَكْل  َهوْك حّراس   ْوَجوا 

45

الَكَهَنة والَفّريسيِّة. ْوقالولن الَكَهَنة: »لَيْش 
ما جْبتنو؟« 46 الحّراْس قالولْن: »اَأَبْد كذاِ ما 
َحكى انْساْن َكما َل َحكى َهالّرّجاْل هاْذ.« 
47 الَفّريسيِّة قالولْن: »لَيش انْتْن زاِ ْتضِيعوْن؟ 

اآَمْن  الَفّريسيِّة  م  يا  الرَُّوسا  م  ْد  اَحَّ 48 لَيش 

ْعْب َل مُو يْعرف النّاموْس  ِفيو؟ 49 َبلِى َهالشَّ
نيقوديمُوْس،  منّْن،   واِحْد 

50 واِ.«  َمْنعوْل 
هاْك َل كاْن كّجا لَعْنْد َيسُوْع بالَليْل، قالْلْن: 
مُو  َل  ْد  اَحَّ َعلى  يْحكْم  ناموْسنا   »لَيْش 

51

 َرّدوا 
يْسَمْع منّو َقبل ْويْعرْف اَأيْش َسوى؟« 52

ليل انَْت؟ َفتّش  ْوقالولو: »لَيْش اأنَْت زاِ م الجَّ
ليْل مُو يقوْم.« ْورى! نَبي م الجَّ

53 َبْعدا راحوا كْل واِحْد لََبيتو.

الَمَرة الخاطِية قّداْم َيسُوْع

 والّصْبْح 8 
يتوْن 2  ْوَيسُوْع راْح َل َجَبل الزَّ

ْعْب كاْن  رجْع جا للَهيَكل، ْوكّل الشَّ
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اإَليِه،  يَاأْتي  كاَن  ْعِب  الشَّ َوكُلُّ  الَهيكَِل. 

 َواأتى الكَتَبَُة 
َوكاَن يَُعلُِّمُهم َوُهَو جاِلٌس. 3

ِزنًى.  اأُمِسكَْت في  باْمَراأٍة  َوالَفّريسّيوَن 

َلُه:   قالوا 
4 الَوْسِط،  اأقاموها في  َوحيَن 

َعلاِنيًَة  اأُْمِسكَْت  الَمْراأةُ  هِذِه  ُمَعلُِّم،  »يا 
ناموِس   َوفي 

5 نَْفِسِه.  نى  الزِّ ِفْعِل  في 

موسى اأَمَرنا اأْن نَْرُجَم اأْمثاَل هؤل�ِء. فَماذا 

اإيّاهُ  بيَن  ُمَجرِّ  قالوا هذا 
6 اأنَْت؟«  تَقوُل 

يَسوُع  اأّما  يَتَِّهموهُ.  اأْن  َلُهم  يَكوَن  ِلكَي 

َعلى  ِباإْصِبِعِه  يَكتُُب  ُمْنَحٍن  َوُهَو  فَكاَن 

 َولِكْن حيَن اْستََمّروا يَْساألونَُه، 
ال�أْرِض. 7

ِبلا  ِمْنكُم  كاَن  »َمْن  َلُهم:  َوقاَل  انْتََصَب 

 َوعاَد 
8 ِبَحَجٍر.«  ل�ً  اأوَّ فَْليَْرِمها  َخطيئٍَة 

 َواأّما 
9 ال�أْرِض.  َعلى  يَكْتُُب  ُمْنَحٍن  َوُهَو 

ُهم فَحيَن َسِمعوا، كانوا يَْخُرجوَن واِحداً 

َوتُِركِت  يوِخ.  الشُّ ِمَن  ُمْبتَِدئيَن  فَواِحداً 

 َوحيَن 
الَوْسِط. 10 َوْحَدها في  الَمْراأةُ 

انْتََصَب يَسوُع قاَل ِللَمْراأِة: »اأيَن ُهْم؟ اأما 

اأَحَد  »ل�   فَقاَلْت: 
11 اأَحٌد؟«  َعلَيِك  َحكََم 

اأْحكُُم  اأنا  »َول�  يَسوُع:  فَقاَل  َسيُِّد.«  يا 

تُْخِطئي  ل�  آَن  ال� َوِمَن  اْذَهبي  َعلَيِك. 

اأيضاً.«

 َوعاَد يَتَكَلَُّم َمَعُهم يَسوُع فَقاَل: »اأنا 
12

فَلَْن  َورائي  يَاأِْت  َمْن  الَحياِة.  نوُر  ُهَو 

ْلَمِة، َولِكْن سيَِجُد َلُه نوَر  يَْمشَي في الظُّ

»اأنَْت  الَفّريسّيوَن:  َلُه   قاَل 
13 الَحياِة.« 

 ْمَعْلمين 
قِاعد يَعلّمْن. 3 لَعْندو. ْوهّواِ  يجي 

انَْمَسكْت  َمَرة  والَفّريسيِّة جابوا  النّاموْس 
 ْوقالولو: 

النّص، 4 ْوَوقَّفووا ف  بالّزنِى. 
الَعين َف  قّدام  انَْمَسكْت  َهالَمَرة  »ْمَعلّْم 
ناموْس موسى،   ْوَف 

5 الّزنِى.  َشغلة  نَْفْس 
َبقى  اأنَْت  نْرجمْن.  لازْم  َهوْذ  َكما  اَأَمْر: 
ْبشاْن  يَجربوُه،  قالوا   هاي 

6 ْتقوْل؟«  اَأيش 
َبْلكي يسِيْرلْن َمْمَسْك َت يْشَتَكوْن َعَليو. 
َبْس َيسُوْع نَّخى َل َتْحت ْوَبقى يْكتْب َع 
لوا يْساَألوُه، قاْم ْتسِاوى   ْولََمْن َطوَّ

الاَْرْض. 7
ْوقاْل: »اأينا مْنكْن لَّواِ َبلا َخطيِّة، َخلّي َقْبل 
نَّخى   ْورجْع 

8 َحَجَرة.«  َعَليا  يكْب  الكّل 
 ْوهنِّا َوْقْت َل سْمعوا، 

يْكتْب َع الاَْرْض. 9
َبقى يْطَلعوْن واِحْد واِحْد، َبَدوا م الّْشيُوَخة. 
ْوَبقى َيسُوع ْبَوْحدو ْوَبَقت الَمَرة ْبَوْحدا ف 
 ْوَوْقْت َل قام ْتسِاوى َيسُوْع، قاْل 

النّْص. 10
َعَليِك؟«  َحَكْم  ما  ْد  اَأحَّ نِا؟  »اَأني  للَمَرة: 
 هاْك قالت: »ْولا واِحْد يا سّيْد.« قالْلا: 

11

ْع َل  »ْولا اَأنا اَأْحكْم َعَليِك. رُوحي ْوم السَّ
َبعْد لا َبْق تْخَطيْن.«

َيسُوْع َضّو الّدنْيِا

 ْوَكْرْة لْخ َحكى َمعْن َيسُوع ْوقاْل: »اَأنا 
12

واِ نور الّدنْيِا. مْن َل يجي َخْلفي، مُو يْمشي 
الَحياْة.«  نور  َبلِى َت يكونْلو  العْتِمة،  ف 
تْشَهْد،  لََنْفسْك  »اأنَْت  قالولو:  13 الَفّريسيِّة 
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ا.«  َحقًّ َليَسْت  َشهاَدتَُك  تَْشَهُد.  ِلنَْفِسَك 

كُْنُت  »َواإْن  َلُهم:  َوقاَل  يَسوُع  14 اأجاَب 

اأْشَهُد ِلنَْفسي فََشهاَدتي َحقٌّ ِل�أنّي اأْعِرُف 

ِمْن اأيَن اأتَيُت َواإلى اأيَن اأْذَهُب. َواأّما اأنْتُم 

اأيَن  اإلى  َول�  اأتَيُت  اأيَن  ِمْن  تَْعِرفوَن  فَلا 

اأْذَهُب. 15 اأنْتُم َجَسِديًّا تَدينوَن. اأنا ل� اأديُن 

َحقٌّ  فََدينونَتي  اأديُن  كُْنُت   َواإْن 
16 اأَحداً. 

آُب الَّذي  ِل�أنّي َلْسُت َوْحدي، بَْل اأنا َوال�

اأنَّ  َمكْتوٌب  ناموِسكُم   َوفي 
17 اأْرَسلَني. 

اأْشَهُد  18 اأنا   ’. َحقٌّ اثْنَيِن  َرُجلَيِن  ‘َشهاَدةَ 

آُب الَّذي اأْرَسلَني.«  لنَْفسي َويَْشَهُد لي ال�

اأجاَب  اأبوَك؟«  ُهَو  َلُه: »اأيَن   قالوا 
19

يَسوُع َوقاَل َلُهم: »َلْستُم تَْعِرفونَني اأنا َول� 

تَْعِرفوَن  َلكُْنتُم  تَْعِرفونَني  كُْنتُم  َلو  اأبي. 

ِبها  تَكَلََّم  الكَِلماِت   هِذِه 
20 اأيضاً.«  اأبي 

في الِخزانَِة َوُهَو يَُعلُِّم في الَهيكَِل، َوَلْم 

يُْمِسكُْه اأَحٌد ِل�أنَّ ساعتَُه َلْم تَكُْن قَْد اأتَْت 

بَْعُد.

اأْذَهُب  »اأنا  يَسوُع:  اأيضاً  َلُهم   قاَل 
21

َوتَموتوَن في َخطاياكُم.  َوَستَْطلُبونَني 

َوَحيُث اأنا اأْذَهُب، اأنْتُم ل� تَْستَطيعوَن اأْن 

نَْفَسُه  »اأَسيَْقتُُل  اليَهوُد:   قاَل 
22 تَوا.«  تَاأْ

ل�  اأنْتُم  اأنا،  اأْذَهُب  ‘َحيُث  يَقوُل:  َحّتى 

َلُهم:   فَقاَل 
23 تاأتَوا.’ «  اأْن  تَْستَطيعوَن 

»اأنْتُم ِمْن اأْسَفُل َواأنا ِمْن فَوُق. اأنْتُم ِمْن 

 َرْد َيسُوع ْوقالْلْن: 
َشهادتْك مُو َحْق يِا.« 14

َحْق  َشهادتي  لََنْفسي،  َل شهْدُت  »حتّى 
اين  ْوَل  اَيْن جيُت  من  اْعرْف  َل  مْن  يِا، 
اَيْن  تْعرفوْن لا من  اأنْتْن مُو  َبْس  اَنا رايْح. 
15 اأنْتْن حكْم  رايْح.  اَنا  اين  َل  ْولا  جيُت 
اْحكْم  مُو  اَنا  َبّس  تْحكموْن.  َجَسدي 
زاِ، حْكمي  َحَكْمُت   ْوَل 

16 ْد.  اَحَّ َعلى 
َحّقاني واِ، مْن َل مُو ْبَوْحدي اَأْحكْم، َبلِى 
زاِ  ناموْسكْن   ْوَف 

17 َبَعْثني.  َل  َوابوي  اَنا 
18 اَأنا  يِا.’  َحْق  رّجالَيْن  ‘َشهادْة  َمْكتوْب: 
واِ َل اْشَهْد لََنْفسي، َوابوي َل َبَعْثني يْشَهْد 
 قالولو: »اأيْن واِ اَأبوك؟« َرْد َيسُوع 

لي.« 19
ْوقالْلْن: »لا لي تْعرفون ْولا لاَبوي. يكوْن 
كاْن تْعرفوني، اَأبوي زاِ كاْن َت تْعرفوُه.« 
َبيت  َيسُوْع َف  قالْن  َهوْذ   َهالاْقواْل 

20

َل ما كاْن  ْد ما مسكو، مْن  َواحَّ الَخْزنِة. 
ْت ساعتو َبعْد. كجَّ

َل مُو ياآمن َف َيسُوع يموت َف َخطّيتو

ْوَت  اَنا،  رايح  »اَأنا  َيسُوْع:  زاِ   ْوقالْلْن 
21

ْتَدوروْن َعَلي ْوَت ْتموتوْن َف َخطّياْتكن، 
ْومُوَضْع َل انا رايح، انْتْن مُو ْتتِيْقوْن تَجوْن.« 
22 الياهوْد قالوا: »لَيْش َت يْقتل رُوحو، يقوْل 

مُوَضْع َل انا رايْح اأنْتْن مُو ْتتِيْقوْن تَجوْن؟« 
َوانا مْن  انْتْن،   ْوقالْلْن: »اأنْتْن مْن َتْحت 

23

يوَحّنا 8: 14 - 23   



319

العاَلِم.  ِمْن هذا  َلْسُت  اأنا  العاَلِم.  هذا 

َستَموتوَن في َخطاياكُم،  َلكُم:   قُْلُت 
24

ِل�أنَُّه اإْن َلْم تؤِمنوا اأنا ُهَو فََستَموتوَن في 

 قاَل َلُه اليَهوُد: »َمْن اأنَْت؟« 
َخطاياكُم.« 25

قاَل َلُهم يَسوُع: »واإْن بََداأُْت اأتَكَلَُّم َمَعكُم، 

 فَكَثيٌر لي َعْنكُم ِل�أقوَل َواأْحكَُم، َولِكنَّ 
26

الَّتي  ال�أُموُر  َواأنا  ُهَو،  َحقٌّ  اأْرَسلَني  َمْن 

ِبها  اأتَكَلَُّم  الَّتي  ال�أُموُر  ِهَي  ِمْنُه  َسِمْعُت 

آِب   َوَلْم يَْعلَموا اأنَُّه َعِن ال�
في العاَلِم.« 27

قاَل َلُهم.

َرفَْعتُم  »َمتى  يَسوُع:  اأيضاً  َلُهم   قاَل 
28

نْساِن فَحينَئٍذ تَْعلَموَن اأنّي اأنا ُهَو،  ابَْن ال�إ

اأْفَعُل، َولِكْن  ِتْلقاِء نَْفسي ل�  َوَشيئاً ِمْن 

 َوَمْن 
29 اأتَكَلَُّم.  كَذِلَك  اأبي  َعلََّمني  كَما 

َوْحدي  يَْتُركْني  َوَلْم  ُهَو،  َمعي  اأْرَسلَني 

اأبي، ِل�أنَّ ما يَْحُسُن ِعْنَدهُ اأْفَعُل دائماً.«

الكَِلماِت  ِبهِذِه  يَتَكَلَُّم   حيَن كاَن 
30

كَثيروَن اآَمنوا ِبِه.

الَّذيَن  اليَهوِد  ِل�أولئَك  يَسوُع   فَقاَل 
31

ا  تَْثبُتوا في كَِلَمتي، فََحقًّ بِه: »اإْن  اآَمنوا 

 وتَْعِرفوَن الَحقَّ والَحقُّ 
اأنْتُم. 32 تَلاميذي 

اإبْراهيَم  »نَْسُل  َلُه:   قالوا 
33 ُركُم.«  يَُحرِّ

كَيَف  ِل�أَحٍد.  ُعبوديًَّة  َخَدْمنا  َوما  نَْحُن، 

 قاَل َلُهم 
تَقوُل: ‘َستُْصِبحوَن اأْحراراً؟’ « 34

فُوق اَنا. اأنْتْن مْن َهالّدنْيِا اأنْتْن، اَأنا مُو مْن 
 قْلُت لْكْن: َت ْتموتوْن َف 

اَنا. 24 َهالّدنْيِا 
َخطّياْتكْن، مْن َل َت ْتموتوْن َف َخطّياْتكْن 
َل ما اآَمْنتن اَنا واِ.« 25 الياهوْد قالولو: »مْن 
اَأْحكي  َبَديُت  قالْلن: »ْوَل  َيسُوْع  اأنَْت؟« 
َواْحكْم  اقوْل  َت  لي   ْكثيْر في 

26 َمْعكْن، 
َعَليكْن. َبْس َل َبَعْثني سادْق واِ، َوانا شي 
َل سمْعُت منّو، هاْذ واِ َل اْحكي ف الّدنْيِا. 

 ْوما َعَرفوا َع الاآْب قالْلْن.«
27

 ْوقالْلْن زاِ َيسُوْع: »اَأيَمْت َل َرَفْعتن اْبن 
28

الانْساْن، َت تْعرفون اَنا واِ، ْوشي مْن عْندي 
اَأبوي كذاِ  َعلَّمني  َل  َكما  َبلِى  مُو َسي، 
 ْوَل َبَعْثني َمعي واِ، ما كْلعاْفني 

اَأْحكي. 29
ْبَوْحدي اَأبوي، مْن َل شي َل يْرِضيو اَأَسي 

ف كْل َوْقْت.«

الابن يَخلّص الانْساْن مْن عبوديّة الَخطيِّة

ْكثيْر  َهالاْقوال،  يقول  َل كان   َوْقْت 
30

اآَمنوا ِفيو.
اآَمنوا ِفيو:   ْوقال َيسُوْع لَوك الياهوْد َل 

31

»َل َثَبتّْن ف كْلمتي، بالَحْق َتلاميذي اأنْتْن. 
 ْوَت تْعرفون الَحْق والَحْق َت يَحّرْركْن.« 

32

 قالولو: »نَْسل اْبراهيْم نْحنِا، َواَبد لانْساْن 
33

ما صْرنا َعبيْد، اأْشَون ْتقوْل: ‘َت ْتسِيروْن 
الَحّق  »الَحّق  قالْلْن:  34 َيسُوْع  حّريْن؟’ « 
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اإنَّ كُلَّ  اأقوُل َلكُم:  يَسوُع: »الَحقَّ الَحقَّ 

ِللَخطيئَِة.  ُهَو  َعْبٌد  الَخطيئََة  يَْعَمُل  َمْن 

البَيِت.  ال�أَبَِد في  اإلى  يُقيُم  ل�   َوالَعْبُد 
35

 فَاإْن 
يُقيُم. 36 ال�أَبَِد  فَاإلى  ال�بُْن  َواأّما 

ا اأْحراراً. 37 اأْعِرُف  َركم ال�بُْن ِصْرتُْم َحقًّ َحرِّ

اأْن  اإبْراهيَم، َولِكنَّكم تَْطلُبوَن  اأنَّكُم نَْسُل 

تَْقتُلوني ِل�أنَّكُم ل� تُطيقوَن كَِلَمتي. 38 اأنا 

ما َراأيُت ِعْنَد اأبي اأتَكَلَُّم ِبِه، َواأنْتُم ما َراأيتُم 

ِعْنَد اأبيكُم تَْعَملوَن.«

اإبْراهيُم  َلُه: »اأبونا  َوقالوا  39 اأجابوا 

اأبْناَء  كُْنتُم  »لو  يَسوُع:  َلُهم  قاَل  ُهَو.« 

اإبْراهيَم.  اأْعماَل  تَْعَملوَن  َلكُْنتُم  اإبْراهيَم 

آَن تَْطلُبوَن اأْن تَْقتُلوني،   َولِكْن ها اأنْتُم ال�
40

الَّذي  ِبالَحقِّ  كَلَّْمتُكُم  الَّذي  ُجَل  الرَّ اأنا 

َسِمْعُت ِمَن اللِه. هذا َلْم يَْعَمْلُه اإبْراهيُم. 

41 اأّما اأنْتُم فَتَْعَملوَن اأْعماَل اأبيكُم.« قالوا 

واِحٌد  اأٌب  نوَلْد.  َلْم  ِزنًى  ِمْن  »نَْحُن  َلُه: 

 قاَل َلُهم يَسوُع: »لو اأنَّ 
َلنا ُهَو اللُه.« 42

ِل�أنّي  تُِحّبونَني،  َلكُْنتُم  اأباكُم،  كاَن  اللَه 

ِمَن اللِه َخَرْجُت َواأتَيُت، َوَليَس ِمْن ِتْلقاِء 

نَْفسي اأتَيُت، بَْل ُهَو اأْرَسلَني. 43 ِلماذا ل� 

تَْستَطيعوَن اأْن تَْفَهموا كَِلَمتي؟ ِل�أنَّكُم ل� 

تَْستَطيعوَن اأْن تَْسَمعوا كَِلَمتي. 44 اأنْتُم ِمَن 

ال�أِب اإبْليَس اأنْتُم، َوَشْهَوةَ اأبيكُم تُريدوَن 

قاِتُل  البَْدِء  ِمَن  الَّذي  ذِلَك  تَْعَملوا،  اأْن 

ا  ِل�أنَّ َحقًّ البََشِر ُهَو، َوفي الَحقِّ ل� يَقوُم 

َعْبد  الَخطيِّة  يَسي  َل  واِحْد  اَقولْكْن كْل 
للاَأَبْد ف  يْبقى  مُو   والَعْبْد 

35 واِ.  للَخطيِّة 
َل  36 َبقى  يْبقى.  للاَأَبْد  الابْن  َبّس  الَبيْت، 
َحّرْركن الابْن، بالَحْق َت ْتكونوْن حّريْن. 
ْتَدوروْن  َبلِى  اأنْتْن،  اْبراهيْم  نَْسل  37 اَأْعرْف 

َت تْقتلوني، مْن َل ما في مُوَضْع لََكلامي 
فيكْن. 38 اَأنا شي َل اَريُت عْند اَبوي اَْحكي، 

وانْتْن شي َل اَريتْن عْند اَأبوكن ْتَسوْن.«

 َرّدوا ْوقالولو: »اَأبونا اْبراهيْم واِ.« قالْلن: 
39

»يكون اولاد اْبراهيْم كْنتن، اْعمال اْبراهيْم 
َت  ْتَدوروْن  ْكوا  ع  40 السَّ ْتَسوْن.  َت  كاْن 
الَحْق  َمْعكن  َل َحكى  َزلَِمْة  اَأنا  تْقتلوني، 
َل سمعو مْن اَلله. هاي اْبراهيْم ما َسواها. 
قالولو:  اَأبوكْن.«  اْعمال  تْعَملون  41 اأنْتْن 

لنا  اَأْب واِحْد  نْحنِا.  اولاْد زنِى  »نْحنِا مُو 
هّواِ اَألله.« 42 َيسُوْع قالْلن: »يكون اَلله واِ 
اَأبوكْن، كاْن َت ْتحّبوني، مْن َل من اَلله 
َطَلْعُت ْوجيُت، مُو مْن عْند نَْفسي جيُت، 
هّواِ َبَعْثني. 43 لَيْش مُو تْفَهموْن َكلامي؟ مْن 
َل مُو ْتتِيْقوْن تْسَمعوْن َكلامي. 44 اأنْتْن مْن 
اَأْب هّواِ اإْبليس، ْوَشْهوْة اَأبوكن ْتريدوْن َت 
النِّاْس كاْن.  قاتل  البدايِة  م  هاْك  ْتَسوْن. 
ْوبالَحْق مُو يقوْم، مْن َل ما ِفيو َحْق. َوْقْت 
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َلُه  ما  فَمِّ ِبالكَِذِب  تَكَلََّم  َمتى  فيِه.  َليَس 

 َواأّما 
يَتَكَلَُّم، ِل�أنَُّه كّذاٌب َواأبو الكَّذاِب. 45

قونَني.  تَُصدِّ ل�  الَحقَّ  اأقوُل  نّي  فَِلاإ اأنا 

فاإْن  َخطيئٍَة؟  َعلى  يُبَكِّتُني  ِمْنكُم   َمْن 
46

قونَني؟  كُْنُت اأتَكَلَُّم ِبالَحقِّ فَِلماذا ل� تَُصدِّ

كَِلماِت  يَْسَمُع  فَُهَو  اللِه  ِمَن  كاَن   َمْن 
47

اللِه. ِلهذا اأنْتُم ل� تَْسَمعوَن، ِل�أنَّكُم َلْستُم 

ِمَن اللِه.«

نَقوُل  »األْسنا  قائليَن:  اليَهوُد  48 اأجاَب 

 قاَل 
َحَسناً: اإنََّك ساِمِريٌّ َوَشيطاٌن َلَك؟« 49

َلُهم يَسوُع: »َشيطاٌن َليَس لي. َولِكنَّني 

 َواأنا ل� اأْطلُُب 
اأُكِْرُم اأبي َواأنْتُم تُهينونَني. 50

َويَديُن.  يَْطلُُب  َمْن  ُهَو  َموجوٌد  َمْجدي. 

يَْحَفْظ  َمْن  َلكُم:  اأقوُل  الَحقَّ  51 الَحقَّ 

ال�أبَِد.«  اإلى  الَموَت  يَرى  فَلَْن  كَِلَمتي 

آَن َعَرْفنا اأنَّ َشيطاناً   قاَل َلُه اليَهوُد: »ال�
52

َلَك. اإبْراهيُم ماَت َوال�أنِْبياُء، َواأنَْت تَقوُل: 

الَموَت  يَذوَق  فَلَْن  كَِلَمتي  يَْحَفْظ  ‘َمْن 

اأَبينا  ِمْن  اأْعَظُم  اأنَْت   َهْل 
53 ال�أبَِد.’  اإلى 

الَّذيَن  ال�أنِْبياِء  َوِمَن  الَّذي ماَت  اإبْراهيَم 

َلُهم   قاَل 
54 نَْفَسَك؟«  تَْجَعُل  َمْن  ماتوا؟ 

ُد نَْفسي فََمْجدي  يَسوُع: »اإْن كُْنُت اأنا اأَُمجِّ

ُدني،  يَُمجِّ الَّذي  اأبي  اإنَُّه  ِبَشيٍء.  َليَس 

 َوما 
ذِلَك الَّذي اأنْتُم تَقولوَن: اإلُهنا ُهَو. 55

قُْلُت:  َواإْن  فَاأْعِرفُُه.  اأنا  اأّما  َعَرْفتُموهُ. 

َولِكنَّني  ِمْثلَكم.  كاِذباً  كُْنُت  اأْعِرفُُه،  ل� 

َل يْحكي گْذْب، مْن شي َل لُه يْحكي، 
مْن لَّواِ گّذاب َوابو الگّذاْب. 45 َبّس اَنا َل 
 مْن واِ مْنكْن 

اْحكي الَحْق، مُو ْتَسْدقوني. 46
َل يتِيْق يْمسْك َعَلي َخطيِّة وْحِدة؟ ْوَل َحْق 
من  لَّواِ  ْتَسْدقوني؟ 47 اَأينا  لَيْش مُو  اَأْحكي، 
اأنْتْن مُو  اَلله. مْن هاي  اَلله، يْسَمْع َكلام 

تْسَمعوْن، مْن َل مُو من اَلله اأنْتْن.«

 َرّدوا الياهود ْوقالولو: »مُو ْكَويّس نْقول: 
48

اأنَْت ْوشِيطاْن في لْك؟« 49 َيسُوْع  سامري 
قالْلْن: »لي شِيطاْن ما في. اَأنا اَأَكّرْم اَأبوي 
َمْجْد  اْطلْب  مُو  ْتهينوني. 50 اَأنا  وانْتن 
51 الَحّق  ْويْحكْم.  يْطلب  مْن  في  لََنْفسي. 
مُو  َموْت  َكلامي،  يطيْع  َل  اَقولْكْن  الَحّق 
ْع َعَرْفنا  يرى للاََبْد.« 52 الياهوْد قالولو: »السَّ
والنَّبايِة،  ماْت  اْبراهيْم  لْك شِيطان:  في 
ْتقوْل: ‘َل يطيْع َكلامي، َموْت مُو  وانَْت 
يذُوْق للاََبْد؟’ 53 لَيْش اأنَْت اَأْعَظم انَْت مْن 
النَّبايِة َل ماتوا؟  اْبراهيْم َل مات، ْوم  اَأبونا 
من ْتَسي رُوحْك؟« 54 َيسُوْع قالْلن: »يكون 
اَنا اَأَمّجْد نَْفسي، َمْجدي مُو شي واِ. اَأبوي 
واِ َل يَمّجْدني، هاْك َل ْتقولوْن اأنْتْن: اإلْهنا 
 ْومُو تْعرفوُه. َبّس اَنا اَأْعرفو. َل قْلُت: 

واِ، 55
مُو اْعرفو، َت اسِيْر گّذاْب َكماكْن. َبلِى اَأنا 
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اأْعِرفُُه َوكَِلَمتُُه اأْحَفُظها. 56 اإبْراهيُم اأبوكم 

تَّواقاً كاَن اأْن يَرى يومَي َوراأى َوفِرَح.« 

 قاَل َلُه اليَهوُد: »ابَْن َخْمسيَن َسنًَة ما 
57

 قاَل َلُهم 
ِصْرَت بَْعُد َواإبْراهيَم َراأيَت؟« 58

قَْبَل  َلكُم:  اأقوُل  الَحقَّ  »الَحقَّ  يَسوُع: 

 فََرفَعوا 
59 كائٌن.«  اأنا  اإبْراهيُم  يَكوَن  اأْن 

َوَخَرَج  اْختَفى  َويَسوُع  ِليْرُجموهُ،  ِحجاَرةً 

ِمَن الَهيكَِل َوعبََر بَينَُهم َوَذَهَب.

 َوفيما ُهَو عاِبٌر َراأى َرُجلاً اأْعمى ِمْن 9 

َوقالوا:  تَلاميُذهُ  َلُه   َوَساأ
2 ِه.  اأُمِّ بَْطِن 

َحّتى  اأبَواهُ  اأْم  اأهذا  اأخطاأ،  َمْن  »رابي، 
ُهَو  »ل�  يَسوُع:  َلُهم   قاَل 

3 اأْعمى؟«  ُوِلَد 

فيِه  تُرى  ِلكَي  َولِكْن  اأبَواهُ،  َول�  اأخطاأ 

اأْعماُل اللِه. 4 يَْنبَغي لي اأْن اأعَمَل اأْعماَل 

َمْن اأْرَسلَني ما داَم النَّهاُر. يَاأْتي َليٌل حيَن 

 ما ُدْمُت في 
ل� يَْستَطيُع اأَحٌد اأْن يَْعَمَل. 5

 َوحيَن قاَل هذا، 
العاَلِم فَاأنا نوُر العاَلِم.« 6

تََفَل َعلى ال�أْرِض وَجبََل طيناً ِمْن تَْفلَِتِه، 

 َوقاَل َلُه: »اْذَهْب 
َوَطلى َعينَِي ال�أْعمى. 7

َوَذَهَب  بركِة شيلوحا.«  َواْغتَسْل في 

 فَجيرانُُه 
8 يُْبِصُر.  َوُهَو  َواأتى  َواْغتََسَل 

َوالَّذيَن كانوا قَْد راأوهُ ِمْن قَْبُل يَْستَْعطي، 

كانوا يَقولوَن: »اأَليَس هذا ُهَو ذِلَك الَّذي 

َمْن   ِمْنُهْم 
9 َويَْستَْعطي؟«  يَْجِلُس  كاَن 

اَأْعرفو َواطيْع كْلمتو. 56 اَأبوكن اْبراهيم ْكثيْر 
ْوفرْح.«  َوارى  َيومي،  يرى  مْشتاْق كاْن 
َسِنة  َخْمسيْن  ابْن  »َبعد  قالولو:  57 الياهوْد 

58 َيسُوْع  اْبراهيْم؟«  َواَريت  ما كّصْرْت، 
قالْلن: »الَحّق الَحّق اَقولْكن: َقبْل َل يكون 
َشَقلو حجِايْر   قاموا 

اَأنا كايْن.« 59 اْبراهيْم، 
م  ْوَطَلْع  اْختفى  َيسُوع  َبْس  يْرجموُه.  َت 

الَهيَكْل.

َيسُوْع يْشفي واِحْد اأْعمي م الولاِدة

 ْوهّواِ فِايْت، اَأرى َزلَِمة اأْعمي مْن َبطْن 9 
اأّمو. 2 َتلاميذو َساَألوُه ْوقالولو: »ْمَعلّْم! 
ولد  واّمو، كذاِ  اَأبوُه  والّا  مْن خطي هذا 
اَْعمي؟« 3 َيسُوْع قالْلْن: »لا هّواِ خطي ْولا 
اَأبوُه واّمو، َبّس ْبشان ْتَبّيْن ِفيو اْعمال اَلله. 
4 لازْم اَأَسي اْعماْل َل َبَعْثني ْمَقْد لَّواِ نْهار. 

 ْمَقْد 
5 يْشتغْل.  يتِيْق  مُو  ْد  َواحَّ الَليْل جِايِي 

 قاْل هاذ 
َل انا ف الّدنْيِا نور الّدنْيِا اَنا.« 6

َبْزقو،  مْن  َوحْل  ْوَجَبْل  الاَْرض،  َع  ْوَبَزق 
 ْوقالْلو: »رُوح 

ْوَدَهنو َعلى َعيَنين الاَْعمي، 7
ْل ف بْركْة شيلوحا }يْعنِي َرسوْل{.«  ْتَخسَّ
ْوَل   جرانينو 

8 يرى.  ْوجا  ل  ْتَخسَّ راح  قاْم 
يقولوْن:  يَگّدي، كان  َقْبل  مْن  يَروُه  كان 
»مُو هاْذ واِ هاْك َل كاْن يْقَعْد ويَگّدي؟« 
ْوَل  واِ.«  »هّواِ  يقولوْن:  َل   ْوكاْن في 

9
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َمْن  َوِمْنُهْم  ُهَو.«  »اإنَُّه  يَقولوَن:  كانوا 

يُْشِبُهُه.«  َشبَهاً  بَْل  يَقولوَن: »ل�،  كانوا 

 قالوا َلُه: 
اأّما ُهَو فَكاَن يَقوُل: »اأنا ُهَو.« 10

»كَيَف انَْفتََحْت َعيناَك؟« 11 اأجاَب َوقاَل 
َلُهم: »َرُجٌل اْسُمُه يَسوُع َعِمَل طيناً َوطلى 

َعينَيَّ َوقاَل لي: ‘اْذَهْب َواْغتَِسْل في ماِء 

شيلوحا.’ فَذهْبُت َواْغتََسْلُت فَاأبَْصْرُت.« 

»ل�  َلُهم:  قاَل  ُهَو؟«  »اأيَن  َلُه:   قالوا 
12

 َواأتَوا ِبذِلَك الَّذي كاَن ِمْن قَْبُل 
اأْعِرُف.« 13

 َوكاَن َسْبٌت حيَن 
اأْعمى اإلى الَفّريسّييَن. 14

َلُه   َوَساأ
َعِمَل يَسوُع طيناً َوفَتََح َعينَيِه. 15

الَفّريسّيوَن اأيضاً: »كَيَف اأَبَْصْرَت.« فَقاَل 

َلُهم: »طيناً َوَضَع َعلى َعينَيَّ َواْغتََسْلُت 

 َوقاَل اأُناٌس ِمَن الَفّريسّييَن: 
َواأبَْصْرُت.« 16

ُجُل َليَس ِمَن اللِه، ِل�أنَُّه ل� يَْحَفُظ  »هذا الرَّ
ْبَت.« َواآَخروَن كانوا يَقولوَن: »كَيَف  السَّ

يَْعَمَل هِذِه  اأْن  َرُجٌل خاِطٌئ  يَْستَطيُع 

 قالوا 
آياِت؟« َوَحَدَث انِْشقاٌق بينَُهم. 17 ال�

اأيضاً ِلذِلَك ال�أْعمى: »اأنَْت ماذا تَقوُل َعْنُه 

ِمْن َحيُث اإنَُّه فَتََح َعينَيَك؟« قاَل َلُهم: »اأنا 

ِق اليَهوُد َعْنُه   َوَلْم يَُصدِّ
18 ». اأقوُل: اإنَُّه نَِبيٌّ

اأبََوي  َدَعوا  َحّتى  َواأبَْصَر  اأْعمى  كاَن  اأنَُّه 

 َوَساألوُهما: »اإْن كاَن 
ذِلَك الَّذي اأَبَْصَر. 19

اإنَُّه  تَقول�ِن  الَّذي  ذِلَك  ابْنُكُما  ُهَو  هذا 

آَن يُْبِصُر؟« 20 اأجاَب  اأْعمى ُوِلَد، فَكَيَف ال�

ابْنُنا،  ُهَو  اأنَّ هذا  »نَْعِرُف  َوقال�:  اأبَواهُ 

يقولوْن: »لا، َبلِى َشَبْه يْشَبهو.« َبْس هّواِ 
»اأْشَون   قالولو: 

10 واِ.«  »اأنا  يقول:  كان 
»هاك  ْوقالْلْن:   َرّد 

11 َعيَنيْك؟«  ْتَفتَّحْت 
الّرّجاْل َل اْسمو َيسُوْع َجَبْل َوحل ْوَدَهْنني 
ْل َف َمي  َعلى َعيَني، ْوقاْل لي: ‘رُوح ْتَخسَّ
اَأرى.«  ْوَبقى  ْلُت  ْتَخسَّ ْورْحُت  شيلوحا.’ 
اْعرْف.«  »مُو  قاْل:  واِ؟«  »اأين   قالولو: 

12

 ْوجابوا هاْك َل مْن َقبْل كاْن اأْعمي لَعْند 
13

 ْوَسْبْت كاْن َيوْم َل َسوى َيسُوْع 
الَفّريسيِّة. 14

َساَألوُه:  َوحل ْوَفتَّْحلو َعيَنيو. 15 الَفّريسيِّة زاِ 
َوحْل  »َحْط  قالْلْن:  ترى؟«  َبقى  »اأْشَوْن 
ْلُت، ْوَبقى اَأرى.« 16 نِاْس  َعلى َعيَني وْتَخسَّ
لَِمة هاْذ مُو من اَلله  م الَفّريسيِّة قالوا: »َهالزَّ
ْبْت.« َبْس َغيرْن  واِ، مْن َل مُو يْحفظ السَّ
َزلَِمة خاطي  يتِيْق  »اأْشَوْن  يقولوْن:  كان 
َبيناتْن.  ْوَوَقْع خلاْف  َهالَعلامات؟«  يَسي 
 رْجعوا قالوا لاك الاَْعمي: »اأنَْت، َل َفتَّْح 

17

لْك َعيَنيْك، اَأيش ْتقوْل َعَليو؟« قالْلْن: »اَأنا 
قوُه اأْعمي  اَأقوْل: نَبي واِ.« 18 الياهوْد ما َسدَّ
كاْن َوارى، َل ما ساحوا اَأبو هاْك َل ارى 
 ْوَساَألوون: »َل هاْذ واِ ابْنكْن هاْك 

واّمو. 19
ْع؟«  َل ْتقولوْن ولْد اأْعمي، اأْشَوْن يرى السَّ
 َرّدوا الاَأْب والامّ ْوقالوا: »نْعرْف هاذ ابْننا 

20
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آَن  َواأنَُّه اأْعمى ُوِلَد. 21 اأّما كَيَف يُْبِصُر ال�

اأيضاً  ُهَو  نَْعِرُف.  َمْن فَتََح َعينَيِه فَلا  اأو 

ْشِد. اإيّاهُ اْساألوا. ُهَو يَتَكَلَُّم  باِلٌغ ِسنَّ الرُّ

 قاَل اأبَواهُ هذا ِل�أنَُّهما كانا 
َعْن نَْفِسِه.« 22

خائَفيِن ِمَن اليَهوِد، ِل�أنَّ اليَهوَد كانوا قَْد 

َحكَموا اأنَُّه اإْن يَْعتَِرْف اأَحٌد ِبِه اأنَُّه الَمسيُح 

قاَل  23 ِلهذا  الَمْجَمِع.  ِمَن  فََسيُخِرجونَُه 

شِد. اإيّاهُ اْساألوا.« اأبَواهُ: »اإنَُّه باِلٌغ ِسنَّ الرُّ

ذِلَك  ثاِنيًَة،  ةً  َمرَّ ُجَل  الرَّ ذِلَك   َوَدَعوا 
24

ِد  َلُه: »َمجِّ َوقالوا  اأْعمى،  الَّذي كاَن 

ُجَل خاِطٌئ.«  اللَه. نَْحُن نَْعِرُف اأنَّ هذا الرَّ

25 اأجاَب ذِلَك َوقاَل َلُهم: »اإْن كاَن خاِطئاً 

فَلا اأْعِرُف. واِحَدةً اأْعِرُف اأنا، اأنّي كُْنُت 

 قالوا 
26 اأُبِْصُر.«  اأنا  آَن ها  َوال� اأْعمى 

فَتََح  كَيَف  َلَك؟  فََعَل  »ماذا  اأيضاً:  َلُه 

فَما  َلكُم  »قُْلُت  َلُهم:   قاَل 
27 َعينَيَك؟« 

َسِمْعتُم. ِلماذا تُريدوَن اأيضاً اأْن تَْسَمعوا؟ 

تَلاميَذ  تُْصِبحوا  اأْن  تُريدوَن  اأيضاً  اأاأنْتُم 

ُهَو  »اأنَْت  َلُه:  َوقالوا   فََشتَموهُ 
28 لُه؟« 

تَلاميُذ  فَاإنَّنا  نَْحُن  َواأّما  ِتْلميُذ ذاَك. 

تَكَلََّم  َمَع موسى  اأنَُّه   َونَْعِرُف 
29 موسى. 

اللُه. َواأّما هذا فَلا نَْعِرُف ِمْن اأيَن ُهَو.« 

اإذاً  َلُهم: »في هذا  ُجُل َوقاَل  30 اأجاَب الرَّ

ُهَو،  اأيَن  ِمْن  تَْعِرفوَن  ل�  اأنَّكُم  َعَجٌب 

اأنَّ  نَْعِرُف   َونَْحُن 
31 فَتََح.  قَْد  اأنا  َوَعينَيَّ 

يَخاُف  ِلَمْن  بَْل  يَْسَمُع،  ل�  ِلخاِطٍئ  اللَه 

ْع  السَّ اَْشَوْن  اأْعمي ولْد. 21 َبّس  ْونْعرْف  واِ 
يرى يا مْن َفتَّْحلو َعيَنيو مُو نْعرْف. هّواِ زاِ 
يْعطي  هّواِ  اْساَألوا.  لُه  العمر،  واِ ف  بالْغ 
َجواْب مْن قّداْم رُوحو.« 22 اَأبوُه واّمو قالوا 
كذاِ مْن َخوفْن م الياهوْد، َل كاْن كْلَحطَّوا 
ف فْكرْن َت يَسْحتوْن م الَمْجَمْع كْل واِحد 
واّمو  اَأبوُه  23 ْبشاْن هاي  واِ  الَمسيْح  ياآمن 

قالوا: »بالْغ واِ اْساَألوُه.«
لَِمة، هاْك َل كاْن  الزَّ لْخ ساحوا   ْوَكْرْة 

24

اأْعمي، ْوقالولو: »َسّبح َلالله. نْحنِا نْعرف 
ْوقالْلْن:  هّواِ   َرْد 

25 واِ.«  لَِمة خاطي  َهالزَّ
واِحد  اَنا. شي  اْعرف  مُو  واِ  »خاطي 
اَأرى.«  ْكوا  ع  والسَّ اأْعمي كْنُت  اَْعرْف، 
اأْشَوْن  لْك؟  َسوى  »اَأيْش  َساَألوُه:   رْجعوا 

26

 قالْلْن: »قْلُت لْكن ْوما 
َفتَّْح لْك َعيَنيْك؟« 27

تْسَمعوْن؟  ْتريدوْن  لخ  َكْرْة  لَيْش  سمْعتْن. 
ْتسِيرولو؟«  ْتريدون  َتلاميذ  زاِ  اأنْتْن  لَيْش 
لوا َعَليو ْوقالولو: »اأنَْت واِ َتْلميْذ   ْوهنِّا ْتَنعَّ

28

 ْونْعرْف 
هاْك. نْحنِا َتلاميْذ موسى نْحنِا. 29

َمْع موسى األله َحكى، َبْس هاْذ مُو نْعرْف 
لَِمة ْوقالْلْن: »َف   َرْد هاك الزَّ

من اَيْن واِ.« 30
تْعرفوْن  مُو  َل  الَعَجْب، َف هاي  واِ  هاي 
 ْونْعرف اَلله 

من اَيْن واِ، ْوَعيَنّي اَنا َفتَّْح. 31
َل يخاْف  لاْك  َبلِى  للخاْطييْن،  يْسَمْع  مُو 
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 ُمْنُذ 
ِمْنُه َويَْفَعُل اإراَدتَُه، ِلذاَك يَْسَمُع. 32

ْهِر َلْم يُْسَمْع اأنَّ اأَحداً فَتََح َعينَي َمولوٍد  الدَّ

َلما  اللِه هذا  ِمَن  يَكُْن  َلْم  33 َلو  اأْعمى. 

اْستَطاَع اأْن يَْفَعَل هذِه.« 34 اأجابوا َوقالوا: 

َواأنَْت  ُوِلْدَت،  الَخطايا  كُلَُّك في  »اأنَْت 
 َوَسِمَع 

تَُعلُِّمنا؟« َواأْخَرجوهُ اإلى الخاِرِج. 35

يَسوُع اأنَُّهم اأْخَرجوهُ اإلى الخاِرِج، َوَوَجَدهُ 

اللِه.«  ِبابِْن  اأتؤمُن  َلُه: »اأنَْت!  َوقاَل 

36 اأجاَب ذِلَك الَّذي ُشفَي َوقاَل: »َمْن ُهَو 

َلُه يَسوُع:   قاَل 
ِل�أؤِمَن ِبِه؟« 37 يا َسيِّدي 

»َراأيتَُه، َوذِلَك الَّذي يَتَكَلَُّم َمَعَك ُهَو ُهَو.« 
 فَقاَل: »اأؤِمُن يا َسيِّدي. َوَوقََع ساِجداً 

38

 َوقاَل يَسوُع: »ِلَدينونَِة هذا العاَلِم 
َلُه.« 39

َوالَّذيَن  يَروَن  ل�  الَّذيَن  يَرى  ِلكَي  اأتَيُت 

 َوَسِمَع الَفّريسّيوَن الَّذيَن 
يََروَن يَْعَموَن.« 40

َلُه:  فَقالوا  الكَِلماِت،  هِذِه  َمَعُه  كانوا 

 قاَل َلُهم يَسوُع: 
»اأنَْحُن اأيضاً ُعْمياٌن؟« 41

»َلو ُعْمياناً كُْنتم، َلما كانَْت َلكُم َخطيئٌَة. 
نُْبِصُر.’  ‘اإنَّنا  تَقولوَن:  فَاإنَّكَم  آَن  ال� اأّما 

ِلهذا َخطيئتُكُم ثاِبتٌَة ِهَي.«

 10
َمْن  َلكُم:  اأقوُل  الَحقَّ   »الَحقَّ 

َحظيَرِة  اإلى  الباِب  ِمَن  يَْدُخْل  ل� 

الِخراِف، بَْل يتََسلَُّق ِمْن َمكاٍن اآَخَر، فَذِلَك 

َيوْم   مْن 
يْسَمْع. 32 لاْك  اإرادتو،  منّو ويَسي 

انَْسَمعْت هاي  ما  دنْيِا،  الّدنْيِا  َل كانت 
ْد َفتَّْح َعيَنيْن واِحْد ولد اَْعمي؟ 33 يكوْن  اَحَّ
مُو من اَلله واِ هاْذ، ما كاْن َت يتِيق يَسي 
 َرّدوا ْوقالولو: »اأنَْت كلّْك َعلى 

هاي.« 34
كْلولْدْت، كّجيْت  الَخطّياْت  َبْعضْك ف 
لََبّرا. 35 َيسُوْع سمْع  ْتَعلّْمنا؟« ْوطِالَعوُه  َت 
طِالَعوُه لََبّرا، َواراُه ْوقالْلو: »اأنَْت ْتاآمْن باْبن 
»مْن  ْوقاْل:  انَْشفى  َل  هاْك   َرْد 

36 اَلله؟« 
قالْلو:  37 َيسُوْع  َسّيدي؟«  ِفيو  اآمْن  َت  واِ 
»اأَريتو. هاْذ َل قايْم يْحكي َمعْك هّواِ واِ.« 
َسَجْدلو.«  ْوَوَقْع  َسّيدي.  »اَأاآمْن   قاْل: 

38

ْوحكْم  ْمحاَكِمة  »ْبشان  َيسُوع:   ْوقاْل 
39

يَرون  مُو  َل  ْبشاْن  للّدنْيِا،  الّدنْيِا جيُت  َع 
 ْوسْمعوا نِاْس 

يَرون، ْوَل يَروْن يْعَموْن.« 40
م الَفّريسيِّة َل كانوا َمعو َهالَكلام، ْوقالولو: 
41 َيسُوْع  نْحنِا؟«  َعمايِة  زاِ  نْحنِا  »يْعنِي 
َت  ما كاْن  َعمايِة،  كْنتْن  »يكوْن  قالْلن: 
ع ْتقولوْن:  يكوْن في َعَليكْن َخطيِّة، َبّس السَّ
قايِمة )َف  ‘نرى.’ مْن هاي َخطّيتكْن 

َرْقبْتكْن( يِا.«

اَنا واِ الّراعي الّصالح

مُو 10  َل  هاْذ  اَقولْكْن  الَحّق   »الَحّق 
الَغَنْم،  ماوى  َل  الباْب  م  يْدخْل 
َحرامي  مُوَضْع، هاك  َغيْر  مْن  يْطَلْع  َبلِى 
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 َواأّما ذِلَك الَّذي يَْدُخُل 
ساِرٌق ُهَو َوساِلٌب. 2

 َوِلهذا 
3 الِخراِف.  فَُهَو راعي  الباِب  ِمَن 

َوالِخراُف  الباَب،  يَْفتَُح  الباِب  حاِرُس 

ِباأْسمائها  ِخرافَُه  َويَْدعو  تَْسَمُع َصوتَُه. 

اأماَمُه،  ِخرافَُه  اأْخَرَج   َوَمتى 
4 َويُخِرُجها. 

َوراَءهُ  تَْذَهُب  َوِخرافُُه  اأماَمها،  يَْذَهُب 

فَلا  الَغريُب  5 اأّما  تَْعِرُف َصوتَُه.  ِل�أنَّها 

ِمْنُه،  تهُرُب  بَْل  َوراَءهُ،  الِخراُف  تَْذَهُب 

 هذا 
6 الَغريِب.«  تَْعِرُف َصوَت  ل�  ِل�أنَّها 

َمثٌَل قاَلُه َلُهم يَسوُع. اأّما ُهم فَلَْم يْفَهموا 

يَسوُع  َلُهم   فَقاَل 
َمَعُهم. 7 تَكَلََّم  ماذا 

ُهَو  اأنا  َلكُم:  اأقوُل  الَحقَّ  »الَحقَّ  اأيضاً: 

 َوكُلُّ الَّذيَن اأتَوا }قَْبلي{ 
باُب الِخراِف. 8

ُهم ساِرقوَن َوساِلبوَن، َولِكنَّ الِخراَف َلْم 

َدَخَل  فَاإْن  الباُب.  ُهَو  9 اأنا  َلُهم.  تَْسَمْع 

اأَحٌد بي، فَيَْخلُُص َويَْدُخُل َويَْخُرُج َويَِجُد 

ِليْسِرَق  اإلّ�  يَاأْتي  ل�  10 الّساِرُق  َمْرعًى. 

َلُهم  ِلتَكوَن  اأتَيُت  اأنا  َويُْهِلَك.  َويقتَُل 

11 اأنا  اأْفَضُل.  ُهَو  َلُهم ما  َويَكوَن  َحياةٌ 

الّصاِلُح  الّراعي  الّصاِلُح.  الّراعي  ُهَو 

ال�أجيُر  12 اأّما  الِخراِف.  َعِن  يََضُع  نَْفَسُه 

لُه،  َليَسْت  َوالِخراُف  ِبراٍع،  َليَس  الَّذي 

الِخراَف  يَْتُرُك  اآِتياً،  ْئَب  الذِّ يَرى  فَحيَن 

َويَُشتُِّت  َويَْخَطُف  ْئُب  الذِّ فَياأْتي  َويْهُرُب. 

اأجيٌر  ِل�أنَُّه  يَْهُرُب  الِخراَف. 13 ال�أجيُر 

الّراعي  ُهَو  14 اأنا  بالِخراِف.  يُبالي  َول� 

م  يْدخْل  َل  هاْك  2 َبْس  واِ.  ْوقطّاْع طْرْق 
 ولاْذ، ناطُور الباْب 

الباْب، راعي الَغَنم واِ. 3
يْفَتح الباْب. والَغَنْم تْسَمْع َصوتو، ويسِيْح 
ويطِالعْن.  باْسمو،  واِحْد  خواِريفو، كْل 
 ْومْن طِالَْع َغَنمو، قّداما يْمشي، ْوَخواِريفو 

4

 َخْلف 
يْمَشوْن َخْلفو، مْن َل يْعرفوْن َصوتو. 5

الَغريْب، مُو تْمشي الَغَنم، َبلِى تْهرْب منّو، 
مْن َل مُو تْعرْف َصوت الَغريْب.« 6 َيسُوْع 
اَأيْش  َعَرفوا  ما  َبْس هنِّا  َهالَمَثْل،  قالْلْن 
 رجْع َيسُوْع قالْلن: »الَحّق 

يْحكي َمعْن. 7
َجوا   َل 

8 الَغَنْم.  باب  واِ  اَأنا  اَقولْكْن  الَحّق 
}َقْبلي{ كلّْن َحراميِّة ْوقطِّاعيْن طْرْق كانوا، 
َل  الباْب.  واِ  9 اَأنا  ما سْمعْتلْن.  الَغَنْم  َبلِى 
يْدخْل منّي، يْخَلْص. يْدخل ْويْطَلع ْويرى 
رعِى. 10 الَحرامي مُو يجي َغير ْبشاْن يْشبط 
ْويْقتْل ويَتوبْل. َبّس اَنا جيُت ْبشان يكونْلْن 
َحياة، ْوشي اَأْحَسن يكونْلْن. 11 اَأنا واِ الّراعي 
الّصالح. الّراعي الّصالْح رُوحو يحْط قّداْم 
ّغيْل َل مُو راعي واِ والَغَنْم  َغَنمو. 12 َبّس الشَّ
يَخلّي  الّذيْب جِايِي،  اَأرى  مْن  نِا،  لُه  مُو 
الَغَنم ْويْهرب. ْويجي الّذيب يَچّوْر ويَهّجج 
ّغيْل يْهرْب، مْن َل َشّغيْل واِ ْومُو  الَغَنْم. 13 الشَّ
الّصالْح،  الّراعي  واِ  14 اَأنا  الَغَنْم.  َهّم  ياكْل 

يوَحّنا 10: 2 - 14   



327

اأنا  َوَمْعروٌف  تي  َواأْعِرُف خاصَّ الّصاِلُح، 

َواأنا  اأبي  يَْعِرفُني   كَما 
15 تي،  ِمْن خاصَّ

اأْعِرُف اأبي. َونَْفسي اأَضُع َعِن الِخراِف. 

ِمْن هِذِه  َليَسْت  اأَُخُر  اأيضاً ِخراٌف   َولي 
16

اأيضاً،  ِبها  اآِتَي  اأْن  لي  يَْنبَغي  الَحظيَرِة 

عيَُّة كُلُّها واِحَدةً  فَتَْسَمَع َصوتي َوتَكوَن الرَّ

اأبي،  يُِحبُّني  17 ِلهذا  َوالّراعي واِحداً. 

آُخَذها اأيضاً. 18 َليَس  ِل�أنّي اأَضُع نَْفسي ِل�

ِمْن  اأَضُعها  اأنا  بَْل  ِمّني،  يَْنتَِزُعها  اأَحٌد 

ِتْلقاِء نَْفسي. لي ُسْلطاٌن اأْن اأَضَعها َولي 

ُسْلطاٌن اأْن اآُخَذها اأيضاً، ِل�أنَّ هِذِه الَوِصيََّة 

انِْشقاٌق   َوكاَن اأيضاً 
يُت ِمْن اأبي.« 19 تَلقَّ

 َوكاَن 
بَيَن اليَهوِد ِبَسبَِب الكَِلماِت هِذِه. 20

كَثيروَن ِمْنُهْم يَقولوَن: »َشيطاٌن لُه، َوقَْد 

 َواآَخروَن 
21 لُه؟«  تَْستَِمعوَن  ِلماذا   . ُجنَّ

َليَسْت  الكَِلماُت  »هِذِه  يَقولوَن:  كانوا 

اأيَْستَطيُع  ِبَشيطاٍن.  َمْمسوٍس  كَِلماِت 

َشيطاٌن اأْن يَْفتََح َعينَي اأْعمى؟«

اأوُرَشليَم،  التَّجديِد في   َوكاَن عيُد 
22

ى في  يَتََمشَّ  َوكاَن يَسوُع 
ِشتاٌء. 23 َوكاَن 

 َواأحاَط 
24 ُسلَيماَن.  ِرواِق  الَهيكَِل، في 

ُخُذ  تَاأْ َمتى  »َحّتى  َلُه:  َوقالوا  اليَهوُد  ِبِه 

َلنا  فَُقْل  الَمسيُح  اأنَْت  كُْنَت  اإْن  اأنُْفَسنا؟ 

َلُهم:  َوقاَل  يَسوُع  25 اأجاَب  ِبَصراَحة.« 

الَّتي  َوال�أْعماُل  تؤِمنوَن  َول�  َلكُم  »قُْلُت 
تَْشَهُد لي.  ِهَي  اأبي  ِباْسِم  اأْعَمُل  اأنا 

َهوْذ  مْن  اَنا  ْوَمْعروف  َل لي،  َهوْذ  اَأْعرْف 
 َكما َل يْعرْفني اَأبوي َوانا اَأْعرْف 

لَنِّا لي، 15
 ْولي 

16 الَغَنْم.  قّدام  اَأحْط  ْورُوحي  اَأبوي. 
َغيْر خواِريْف مُو مْن ماوى الَغَنْم هاْذ.  زاِ 
َهوْك زاِ لازم اَجيبن، ْوَت يْسَمعوْن َصوتي، 
وْتسِير الَغَنْم كّلا َقطيْع واِحد ْوراعي واِحْد. 
احْط  َل  مْن  اَأبوي يحْبني،   مْن هاي 

17

ياخذا  ْد  اَحَّ  مُو 
18 اآخذا.  اَأرّد  ْبشاْن  رُوحي 

منّي. َبلِى اَنا اَأحطّا مْن رضاي، مْن َل لي 
مْن  اآخذا،  اْرَجْع  َت  ْوسْلَطة  اَأحطّا  سْلَطة 
 ْوصاْر 

َل َهالَوِصيِّة اْسَتَلْمُت مْن اَأبوي.« 19
َكْرْة لْخ خلاْف َبين الياهوْد َعلى َهالَكلاْم 
 ْكثيْر منّْن كان يقولوْن: »لُه شِيطاْن 

هاْذ. 20
 َغيرْن كان 

وْجنوْن َجْن. لَيْش تْستْمعولو؟« 21
يقولوْن: »هاْذ مُو َحكي واِحْد ِفيو شيطاْن 
واِ. لَيْش شِيطان يتِيق يَفتّْح َعيَنين اَْعمي؟«

َيسُوع يقول َعلى رُوحو الَمسيْح واِ

 ْوصاْر عيد التَّجديْد ف القْدس، ْوشتِا 
22

رواق  يْتَمّشى ف   ْوَيسُوْع كاْن 
23 كاْن، 

ْوقالولو:  الياهود  َحولو   والَتّموا 
24 ْسلِيماْن. 

انَْت  َل  ْمَحيَّريْن؟  ْتَخلّينا  َت  اَأيَمْت  »َل 
َيسُوع   َرْد 

25 ْبَصراَحة.«  قْلنا  الَمسيْح،  واِ 
ْوقالْلْن: »قْلُت لْكن ْومُو ْتَسْدقوْن، واْعماْل 
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ِمْن  َلْستُم  ِل�أنَّكُم  تؤِمنوَن،  ل�   َولِكنَّكم 
26

 ِخرافي تَْسَمُع 
ِخرافي، كَما قُْلُت َلكُم. 27

تَاأْتي َورائي.  َوِهَي  اأْعِرفُها  َواأنا  َصوتي، 

 َواأنا اأُْعطيها َحياةً اأبَديًَّة َوَلْن تَْهِلَك اإلى 
28

ال�أَبَِد، َول� اأَحَد يَْخَطُفها ِمْن يَدي، 29 ِل�أنَّ 

اأبي الَّذي اأْعطاني اإيّاها اأْعَظُم ِمَن الكُلِّ 

ُهَو، َول� اأَحَد يَْستَطيُع اأْن يَْخَطَف ِمْن يَِد 

اأبي. 30 اأنا َواأبي واِحٌد نَْحُن.«

 قاَل 
 فََحَمَل اليَهوُد ِحجاَرةً ِليْرُجموهُ. 32

31

ِمْن  َحَسنًَة  كَثيَرةً  »اأْعمال�ً  يَسوُع:  َلُهم 

ِعْنِد اأبي اأَريتُكُم. ِبَسبَِب اأيِّ َعَمٍل ِمْنها 

»َليَس  اليَهوُد:  َلُه   قاَل 
33 تَْرُجمونَني؟« 

ِل�أنََّك  بَْل  نَْرُجُمَك،  َحَسنٍَة  اأْعماٍل  ِبَسبَِب 

نَْفَسَك  تَْجَعُل  اإنْساٌن  اأنََّك  فََمَع  ُف،  تَُجدِّ

 قاَل َلُهم يَسوُع: »اأَليَس َمكْتوباً 
اإلهاً.« 34

اأنْتُم’؟  اآِلهٌة  قُْلُت:  ‘اأنا  ناموِسكُم:  في 

35 اإْن كاَن ِلهؤل�ِء قاَل: ‘اآلهًة،’ ِل�أنَُّه اإَليِهْم 

يُْنَقُض  اأْن  يُْمِكُن  َول�  اللِه  كَِلَمُة  صاَرْت 

َواأْرَسلَُه  َسُه  قَدَّ آُب  ال� 36 اأفَِللَّذي  الِكتاُب 

ُف،’ ِل�أنّي  اإلى العاَلِم، تَقولوَن: ‘اأنَْت تَُجدِّ

كُْنُت  37 اإْن  اأنا’؟  اللِه  ‘ابُْن  َلكُم:  قُْلُت 

قوني.  تَُصدِّ فَلا  اأبي،  اأْعماَل  اأْعَمُل  ل� 

اإيّاي  كُْنتُم  َواإْن  اأعَمُل  كُْنُت  اإْن   َولِكْن 
38

َل اَسي باْسم اَبوي هيِّ تْشَهْد لي. 26 َبّس 
انْتْن مُو ْتَسدقوْن، مْن َل مُو مْن خواِريفي 
 خواِريفي 

لْكْن، 27 قْلُت  َل  اأنْتْن. َكما 
يَجوْن  ْوهنِّا  اَأْعرفن  َوانا  يْسَمعوْن َصوتي 
ْومُو  اَأَبِديِّة،  َحياْة  اَأْعِطيْن   َوانا 

28 َخْلفي. 
ْد مُو يْشبطْن من ايدي:  يْتَتوَبْلوْن للاََبْد، َواحَّ
واِ،  الكْل  م  اَأْعَظْم  نِا،  َعطاني  َل  29 اَأبوي 

اَأبوي. 30 اَأنا  ايد  يْشبْط من  يتِيْق  مُو  ْد  َواحَّ
َوابوي واِحْد نْحنِا.«

الياهوْد يَقّررون َت يْقتلون َيسُوْع

َت  َشَقلوا حجِايْر  الياهوْد  لخ   ْوَكْرْة 
31

اْعمال  »ْكثير  قالْلن:  32 َيسُوْع  يْرجموُه. 
ْكَويِسة مْن عْند اَبوي َورَّيتوكْن، لَخاطْر اَأينا 
َعَمْل منّْن تْرجموني؟« 33 الياهوْد قالولو: »مُو 
لَخاطر اْعمال ْكَويِسة نْرجمْك، َبلِى مْن َل 
اإلْه.«  رُوحْك  وْتَسي  اأنَْت  انْساْن  تْكفر. 
34 َيسُوْع قالْلْن: »لَيْش مُو كذاِ َمْكتوْب َف 

 َل لََهوْك 
ناموْسكْن: ‘اَأنا قْلُت اآلَِهة اأنْتْن’؟ 35

عْندْن كْلمة  َل صارْت  مْن  ‘اآلَِهة،’  قاْل 
مْمكْن  مُو  النّاموْس  والَمْكتوْب ف  اَلله، 
يْبَطْل، 36 ْتقولوْن لَهاْك َل الاآْب َقدَّسو ْوَبَعثو 
للّدنْيِا: ‘تْكفْر،’ َعلى َل قْلُت لْكن: ‘ابن 
 َل ما كاْن اَأَسي اْعمال اَبوي، 

اَلله اَنا’؟ 37
اْعمال  اَأَسي  َل كاْن  38 َبْس  ْتَسْدقوني.  لا 
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ِلتَْعِرفوا  ال�أْعماَل  قوا  فََصدِّ قوَن  تَُصدِّ ل� 

اأبي.«  َواأنا في  ِفيَّ  اأبي  اأنَّ  قوا  َوتَُصدِّ

ِمْن  َوَخَرَج  يُْمِسكوهُ  اأْن  اأيضاً   َوَطلَبوا 
39

ال�أُْرُدنِّ  َعْبِر  اإلى   َوَذَهَب 
40 اأيديِهم.  بَيِن 

ِمْن  يوَحّنا  فيِه كاَن  الَّذي  الَمكاِن  اإلى 

اأُناٌس   َواأتى 
41 ُهناَك.  َوكاَن  ُد،  يَُعمِّ قَْبُل 

يَْعَمْل  َلْم  »يوَحّنا  َوقالوا:  اإَليِه  كَثيروَن 

َول� اآيًَة واِحَدةً، َولِكْن كُلُّ ما قاَل يوَحّنا 

ُجِل َصحيٌح ُهَو.« 42َوكَثيروَن  َعْن هذا الرَّ

اآَمنوا ِبِه ُهناَك.

 11
َوُهَو  َمريضاً،  الّناِس  اأَحُد   َوكاَن 

اأخو  َعْنيا،  بَيِت  قَْريَِة  ِمْن  ِلعاَزُر 

الَّتي  ِتْلَك  ِهَي   َوَمْريَُم هِذِه 
َوَمْرتا. 2 َمْريََم 

فْتُهما  َوَجفَّ يَسوَع  قََدَمي  ِبطيٍب  َدَهنَْت 

ِبَشْعِرها. اأخا هِذِه كاَن ِلعاَزُر الَّذي كاَن 

اإلى  ِكْلتاُهما  اأُْختاهُ   َواأْرَسلَْت 
3 َمريضاً. 

ذِلَك  ُهَوذا  ها  َسيُِّد،  »يا  تَقول�ِن:  يَسوَع 

 فَقاَل }حيَن 
4 َمريٌض.«  تُِحبُّ  اأنَْت  الَّذي 

َسِمَع{ يَسوُع: »هذا الَمَرُض َليَس َمَرَض 

َد  ِليَتََمجَّ اللِه،  َمْجِد  اأْجِل  ِمْن  بَْل  َموٍت، 

َمْرتا  يُِحبُّ  يَسوُع   َوكاَن 
5 ِبِه.«  اللِه  ابُْن 

اأنَُّه مريٌض  َسِمَع   َوحيَن 
6 َوِلعاَزَر.  وَمْريََم 

َمكََث في الَمكاِن الَّذي كاَن فيِه يَوَميِن 

»ِلنذَهْب  ِلتَلاميِذِه:  قاَل   َوبَْعَدئٍذ 
7 اثْنَيِن. 

تَلاميُذهُ:  َلُه   قاَل 
اليَهوِديَِّة.« 8 اإلى  اأيضاً 

قتْنني، َسْدقوا الاْعماْل، َت  اَأبوي، َل ما َسدَّ
تْعرفوْن وْتَسدقوْن اَأبوي في واِ َوانا َف ابوي 
 ْوَكْرْة لْخ رادوا يْمسكوُه، ْوَطَلْع مْن 

اَنا.« 39
 ْوراْح لَشاطي الاْردن اللاْخ، 

َبين ايَديْن. 40
مُوَضْع َل كاْن يوَحنّا يَعّمْذ مْن َقبل ْوَبقى 
ْوكان  لَعْندو  ْكثيْر  نِاس   ْوَجوا 

41 َهونَْك. 
يقولوْن: »يوَحنّا ما َسوى ْولا َعلاِمة وْحِدة، 
َبْس كْل شي َل قاْل يوَحنّا َعلى َهالّرّجاْل 

 وْكثيْر اآَمنوا ِفيو.
َحْق واِ.« 42

َموت اَأليعازر

اَأليعازْر، 11  َمريِْض،  واِحْد   ْوكاْن في 
َمْرَيم  اَأخو  َعْنيا،  َبيْت  مْن ضِيعْة 
َدَهنت  َل  يِا   ْوَمْرَيْم هاي هيِّ 

ْوَمْرتا. 2
ْبَشْعرا.  ْوَمَسحتن  بالعطر  َيسُوْع  اْجَريْن 
 ْوَبَعثوا 

3 اَأخو هاي كاْن.  الَمريِْض  اَأليعازر 
»َسّيْدنا،  يقولوْن:  َيسُوع  لَعْنْد  الاخَتيْن 
 ْوَيسُوْع 

4 واِ.«  َمريِْض  ْتحْب  َل  هاْك  ْكوا 
لََتمجيد  واِ،  للَموْت  مُو  »َهالَمَرْض  قاْل: 
د اْبن اَلله ْبَسَببو.«  اَلله واِ، مْن َل َت يْتَمجَّ
واليعازْر،  ْوَمْرَيْم  َمْرتا  يحْب   ْوَيسُوْع كان 

5

 ْولََمْن سمْع َمريِْض واِ، َبقى مُوَضْع َل كاْن 
6

 ْوَبْعدا قاْل لََتلاميذو: »َتَعوا نْرَجع 
َيوَميْن. 7

نْرُوْح للياهوديِّة.« 8 َتلاميذو قالولو: »ْمَعلّم! 
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اأْن  يَْطلُبوَن  اليَهوُد كانوا  آَن  ال� »رابي، 
ُهناَك؟«  اإلى  تَْذَهُب  َواأيضاً  يَْرُجموَك، 

َعْشَرةَ  اثْنَتا  »اأَليَس  يَسوُع:  َلُهم   قاَل 
9

اأَحٌد يْمشي  َواإْن كاَن  النَّهاِر؟  ساَعًة في 

نوَر هذا  يَرى  ِل�أنَُّه  يَْعثُُر،  ل�  النَّهاِر  في 

اللَّيِل  اأَحٌد في  كاَن  اإْن   َولِكْن 
10 العاَلِم. 

َليَس فيِه.«  الّنوَر  ِل�أنَّ  يَْعثُُر،  يَْمشي 

 قاَل يَسوُع هِذِه الكَِلماِت، وبَْعَدئٍذ قاَل 
11

َرقََد، َولِكّني ذاِهٌب  َلُهم: »ِلعاَزُر َحبيبُنا 

كاَن  »اإْن  تَلاميُذهُ:  َلُه   قاَل 
12 ِل�أوِقَظُه.« 

قاَل  يَسوَع   َولِكنَّ 
13 يَْبَراأ.«  فَُهَو  ناَم  قَْد 

َعْن َموِتِه، َوُهم ظّنوا اأنَُّه يَقوُل َعْن ُرقاِد 

 حينَئٍذ قاَل َلُهم يَسوُع ِبُوضوٍح: 
النَّوِم. 14

 َواأفَرُح ِمْن اأْجِلكُم اأنّي َلْم 
»ِلعاَزُر ماَت. 15

َولِكِن اْمشوا  اأكُْن ُهناَك، ِلكَي تؤِمنوا. 

َلُه  يُقاُل  الَّذي  توما   قاَل 
16 ُهناَك.«  اإلى 

نَْحُن  »ِلنَْذَهْب  ِرفاِقِه:  ِللتَّلاميِذ  التَّواأَُم 

اأيضاً ِلنموَت َمَعُه.«

َوَوَجَد  َعْنيا  بَيِت  اإلى  يَسوُع   َواأتى 
17

 َوكانَْت 
18 الَقْبِر.  اأيّاٍم في  اأْربََعَة  َلُه  اأنَّ 

بَيُت َعْنيا ِبجاِنِب اأوُرَشليَم يَْفِصلُها َعْنها 

 َوكَثيروَن ِمَن 
نَْحُو َخْمَس َعْشَرةَ َغْلَوةً. 19

وَمْريََم  َمْرتا  اإلى  اأتَوا  قَْد  اليَهوِد كانوا 

َسِمَعْت   َوحيَن 
20 اأخيِهما.  ِليَُعّزوُهما في 

َمْرتا اأنَّ يَسوَع قَْد اأتى، َخَرَجْت ِللقائِه. اأّما 

 َوقاَلْت 
َمْريَُم فَفي البَيِت كانَْت جاِلَسًة. 21

ع الياهوْد كان يريدوْن يْرجموك، ْوتْرَجع  السَّ
اْثناعْش  قاْل: »مُو  لَونَْك؟« 9 َيسُوْع  ْترُوْح 
ساَعة في ف الّْنهاْر؟ َل يْمشي بْنهاْر، مُو 
َهالّدنْيِا هاي.  نوْر  يرى  َل  مْن  يْتَچقَلْب، 
10 َبْس َل يْمشي بالَليْل، يْتَچقَلْب، مْن َل ما 

ِفيو َضو.« 11 َبعْد َل قاْل َيسُوْع َهالاْقواْل، 
وْكوا  َرَقْد،  َعزيْزنا  »اَأليعازْر  ْوقالْلْن:  ل  َكمَّ
يو(.« 12 التَّلاميْذ  رايح اَنا َت اقِاعدو )اأَصحِّ
ْل.« 13 َبْس  قالولو: »َسّيْدنا، َل ناْم، َت يْتَعدَّ
َيسُوْع قاْل َعلى َموتو، ْوهنِّا قالوا َبْلكي َعلى 
مْن قالْلْن:   هاك الَوْقْت َفهَّ

َرْقدة النَّوْم قاْل. 14
 َوانا ْبشانْكْن اَأْفَرْح َعلى َل 

»اَأليعازْر ماْت. 15
ما كْنُت َهونَك، ْبشان ْتاآْمنوْن. َبلِى اْمَشوا 
لَونَْك.« 16 توما، هاْذ َل يقولولو التَّوْم، قاْل 
ْبشان  نْرُوح  َت  زاِ  »نْحنِا  التَّلاميْذ:  لَرَفقو 

نْموْت َمعو.«

اَنا الّْقيِاِمة والَحياة

 ْوجا َيسُوْع لََبيْت َعْنيا، َوارى اَأْرَبْعة اِيْم 
17

 ْوَبيْت َعْنيا كانْت َجْنب 
كّصاْرلو ف الَقبْر. 18

 وْكثيْر م 
القدْس، تْبَعْدلا منّا شي ميَليْن. 19

َت  ْوَمْرَيْم  َمْرتا  لَعْنْد  وا  الياهوْد كاْن كجَّ
اخووْن.  يَعزَّووْن َف  َقْلبن،  مْن  ياْخذوْن 
 َمْرتا، َوْقْت َل سْمعْت َيسُوْع جا، َطَلعْت 

20

الَبيْت.  قِاْعِدة كانْت ف  ْوَمْرَيْم  لَقّدامو، 
يكوْن  »َسّيدي،  َيسُوْع:  َل  قالْت   َمْرتا 

21
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َمْرتا ِليَسوَع: »َسيِّدي، َلو ها ُهنا كُْنَت، 

آَن اأيضاً اأعلَُم   َولِكِن ال�
َلما ماَت اأخي. 22

اأنَّ كُلَّ ما تَْساأُل اللَه يُْعطيَك اللُه اإيَّاهُ.« 

اأخوِك.«  يَسوُع: »َسيَقوُم  َلها   قاَل 
23

 قاَلْت َلُه َمْرتا: »اأْعِرُف اأنَُّه َسيَقوُم في 
24

َلها   قاَل 
25 ال�أخيِر.«  اليَوِم  الِقياَمِة في 

َمْن  َوالَحياةُ.  الِقياَمُة  ُهَو  »اأنا  يَسوُع: 

 َوكُلُّ َمْن 
يُْؤِمْن بي، َواإْن يُمْت فََسيَْحيا. 26

ُهَو َحيٌّ َويُْؤِمُن بي ل� يَموُت اأبَداً. اأتؤِمنيَن 

 قاَلْت َلُه: »نََعْم يا َسيِّدي. اأنا 
ِبهذا؟« 27

اإلى  آتي  ال� اللِه  ابُْن  الَمسيُح  اأنََّك  اأؤِمُن 

العاَلِم.«

َذَهبَْت  الكَِلماِت  هِذِه  قاَلْت   َوحيَن 
28

لها:  َوقاَلْت  ِخْفيًَة  اأُْختَها  َمْريََم  َوَدَعْت 

 َوَمْريَُم 
29 َويَْدعوِك.«  اأتى  قَْد  »الُمَعلُِّم 

اإَليِه.  واأتَْت  َسريعاً،  قاَمْت  َسِمَعْت  حيَن 

 َولِكنَّ يَسوَع َلْم يَكُْن قَْد اأتى بَْعُد اإلى 
30

الَمكاِن عيِنِه  ذِلَك  بَْل كاَن في  الَقْريَِة، 

اأولئَك  اإنَّ   ثمَّ 
31 َمْرتا.  ل�قْتُه  فيِه  الَّذي 

اليَهوَد اأيضاً الَّذيَن كانوا َمَعها في البَيِت 

يُعّزونَها، حيَن َراأوا اأنَّ َمْريََم َسريعاً قاَمْت 

َوَخَرَجْت َذَهبوا َوراَءها، ِل�أنَُّهم ظّنوا اأنَّها 

َمْريََم  اإنَّ   ثمَّ 
32 ِلتَْبِكَي.  َذَهبَْت  الَقْبِر  اإلى 

َوَراأتُْه،  يَسوُع  كاَن  َحيُث  اإلى  اأتَْت  حيَن 

َوقََعْت َعلى قََدَميِه َوقاَلْت َلُه: »َلو ها ُهنا 

 َوحيَن 
كُْنَت يا َسيِّدي َلما ماَت اأخي.« 33

اَأخوي.  يموْت  ما كاْن َت  َهوْن كْنْت، 
ْع اَأْعرْف اَأيْش َل َطَلْبْت من  22 َبلِى حتّى السَّ

يقوْم  »َت  قالْلا:  23 َيسُوْع  يْعطيْك.«  اَلله 
 َمْرتا قالْت: اَأْعرْف َت يقوْم ف 

اَأخوِك.« 24
خْر. 25 َيسُوْع قالْلا: »اأنا  آِ الّْقيِاِمة َف َيوم الا
َل  ياآمْن في، حتّى  َل  والَحياْة.  القياِمة  واِ 
 ْوكْل َل يعيْش وياآمْن في، 

ماْت َت يعيْش. 26
 قالْتلو: 

للاَأَبْد مُو يموت. ْتاآْمنين ْبهاي؟« 27
»نَعْم َسّيدي. اَأنا اَأاآمْن اأنَْت واِ الَمسيح اْبن 

اَلله الّجِايِي للّدنْيِا.«

َيسُوْع يْبكي

ي، راحْت ساحْت  28 َبعْد َل قالْت َهالشِّ

ْوقالْتلا: »الّْمَعلّْم جا  بالّسر  اأْختا  َمْرَيْم 
َل سْمعْت،  َوْقْت   َمْرَيْم 

29 ويسِيْحِك.« 
لَعْندو. 30 َيسُوْع ما  قامْت َخفيف، ْوَجْت 
كاْن كّجا للّضِيَعة َبعْد، َبلِى فاك مُوَضْع َل 
 َهوك الياهوْد زاِ َل 

لاقتو ِفيو َمْرَيْم كاْن. 31
كانوا َمعا ف الَبيت يَعزَّووا، َوْقْت َل اَروا 
َمْرَيْم َخفيْف قامْت َطَلعْت، راحوا َخْلفا، 
تْبكي.  َت  رايَحة  يِا  للَقبْر  اْفَتَكروا  َل  مْن 
َل كاْن  لَمُوَضْع  َجْت  َل  َوْقْت   ْوَمْرَيْم 

32

ْتقولْلو:  اْجَريو  َعلى  َوَقعْت  َواَرتو،  َيسُوْع 
»يكوْن َهوْن كْنْت َسّيدي، ما كاْن يموت 
تْبكي  اراها  َل  َوْقْت  33 َيسُوْع  اَخوي.« 
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َراآها يَسوُع تْبكي، َواليَهوُد الَّذيَن كانوا 

َواأثاَر  تََغيََّظ في روِحِه  يْبكوَن،  َمَعها 

 َوقاَل: »اأيَن َوَضْعتُموهُ؟« فَقالوا 
نَْفَسُه. 34

 َوَجرْت 
َلُه: »يا َسيَِّدنا، تَعاَل َوانُْظْر.« 35

 َوقاَل اليَهوُد: »ُانُْظروا كَْم 
ُدموُع يَسوَع. 36

 َواأُناٌس ِمْنُهْم قالوا: »اأما 
كاَن يُِحبُُّه!« 37

كاَن يَْستَطيُع هذا الَّذي فَتََح َعينَِي ال�أْعمى 

اأْن يَْجَعَل هذا اأيضاً ل� يَموُت؟«

38 يَسوُع َوُهَو ُمْغتاٌظ بينَُه َوبيَن نَْفِسِه 

اأتى اإلى الَقْبِر، َوالَقْبُر كاَن َمغارةً َوَحَجٌر 

َموضوٌع َعلى باِبِه.

 َوقاَل يَسوُع: »اْرفَعوا هذا الَحَجَر.« 
39

»يا  الَميِت:  ذِلَك  اأُْخُت  َمْرتا  َلُه  قاَلْت 

اأيّاٍم.«  اأْربََعَة  َلُه  ِل�أنَّ  اأنْتََن،  قَْد  َسيِّدي، 

اإْن  َلِك:  قُْلُت  »اأما  يَسوُع:  َلها   قاَل 
40

 َوَرفَعوا ذِلَك 
تؤمني تَري َمْجَد اللِه؟« 41

الَحَجَر َوَرفََع يَسوُع َعينَيِه اإلى فَوُق َوقاَل: 

 َواأنا 
ِل�أنََّك َسِمْعَت لي. 42 »اآبا، اأْشكُُرَك 

تَْسَمُع لي،  َوْقٍت  كُلِّ  اأنََّك في  اأْعِرُف 

َولِكْن ِل�أْجِل هذا الَجْمِع القائِم اأقوُل هِذِه 

اأْرَسْلتَني.«  اأنََّك  يؤِمنوا  ِلكَي  الكَِلماِت 

 َوحيَن قاَل هِذِه الكَِلماِت َصَرَخ ِبَصوٍت 
43

 َوَخَرَج ذِلَك 
عاٍل: »ِلعاَزُر، َهلُمَّ خاِرجاً!« 44

ِباأْقِمَطٍة  مربوطاٌت  َوِرْجلاهُ  َويَداهُ  الَميُت 

ْوَهوْك ياهود َل َجوا َمعا يْبَكون، غضْب ف 
َحطَّيتنو؟«  »اأيْن   ْوقاْل: 

34 وانَْخْض.  رُوحو 
 ْونْزلوا دمُوع 

قالولو: »َسّيْدنا، َتعا رى.« 35
»َطْلعوا  يقولوْن:   والياهوْد كان 

36 َيسُوْع. 
 ْونِاْس منّْن قالوا: »هاْذ 

اَأْشَقْد كان يحّبو!« 37
َل َفتَّْح َعيَنيْن هاك الاَْعمي، ما كان يتِيْق 

يَسي لاْذ زاِ شي لا يموْت؟«

َيسُوْع يَقّيم اَأليعازر م الَموت

38 َيسُوْع، ْوهّواِ غْضباْن َبينو ْوَبيْن نَْفسو، 

للَقبْر. والَقبْر كان ْمغاَرة ْوكاْف َحَجْر  جا 
َمْحطُوْط َعلى بابو.

َهالكاْف هاْذ.«  »شيلوا  قاْل:   ْوَيسُوْع 
39

ْع  السَّ قالْتلو: »َسّيدي،  الَمّيْت  اأْخت  َمْرتا 
اَأْرَبْعة اِيْم.«  مْن َزماْن نتْن، مْن َل صاْرلو 
اآَمْنِت،  َل  لِْك  قْلُت  »ما  قالْلا:  40 َيسُوْع 

 ْوشالوا هاك 
اَلله؟« 41 َمْجد  تَّريْن  َت 

ْوقاْل:  لَفُوق،  َعيَنيو  َرَفع  ْوَيسُوْع  الكاف، 
 َوانا 

اَأْشكرْك َعلى َل سمْعْت لي. 42 »اآبا، 
اَأْعرْف دايْم تْسَمْع لي، َبلِى لَخاطْر َهالنِّاس 
القايميْن اَأقوْل َهالَكلاْم، لَخاطر ياآْمنوْن اأنَْت 
َهالَكلاْم، ساح  قاْل  َل   ْوَبعْد 

43 َبَعْثْتني.« 
 ْوَطَلْع 

ْبَصوْت عِالي: »اَأليعازْر، َتعا لََبّرا!« 44
َمْشدوديْن ف  واْجَريو  وايَديو  الَمّيْت  هاك 
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يَسوُع:  قاَل  ِبِمْنديٍل.  َمْربوٌط  َوَوْجُهُه 

»ُحّلوهُ َوَدعوهُ يَْذَهْب.«

اأتَوا اإلى   َوكَثيروَن ِمَن اليَهوِد الَّذيَن 
45

َمْريََم حيَن َراأوا ما فََعَل يَسوُع اآَمنوا ِبِه. 

الَفّريسّييَن  اإلى  َذَهبوا  ِمْنُهْم   َواأُناٌس 
46

َوقالوا َلُهم َعّما فََعَل يَسوُع.

َوالَفّريسّيوَن  الكََهنَِة  ِكباُر   َواْجتََمَع 
47

ُجَل  الرَّ ِل�أنَّ هذا  نَْفَعُل؟  »ماذا  َوقالوا: 

 َواإْن تََركْناهُ هكَذا، 
اآياٍت كَثيَرةً يَْعَمُل. 48

َويَاأْتي الّروماُن  ِبِه،  يُْؤِمنوَن  الّناِس  فَكُلُّ 

 َولِكنَّ 
49 تَنا.«  َواأُمَّ َموِضَعنا  ُخذوَن  َويَاأْ

َرئيَس  قَيافا كاَن  اْسُمُه  ِمْنُهْم  واِحداً 

ل�  »اأنْتُم  َلُهم:  قاَل  نَِة،  السَّ ِتْلَك  الكََهنَِة 

َخيٌر  اأنَُّه  تَُفكِّروَن   َول� 
50 َشيئاً،  تَْعِرفوَن 

ِة  ِمَن ال�أُمَّ َلنا اأْن يَموَت َرُجٌل واِحٌد بََدل�ً 

 َوهِذِه َلْم يُقْل 
ُة كلُّها.« 51 َول� تَْهِلَك ال�أُمَّ

َرئيَس  ِل�أنَُّه كاَن  بَْل  نَْفِسِه،  ِتْلقاِء  ِمْن 

يَسوَع  اأنَّ  تَنَبَّاأ  نَِة  السَّ ِتْلَك  الكََهنَِة في 

 َوَليَس َعِن 
ِة، 52 َعتيٌد اأْن يَموَت َعِن ال�أُمَّ

اأبْناَء  اأيضاً  ِليَْجَمَع  بَْل  فََحْسُب،  ِة  ال�أُمَّ

ذِلَك   َوُمْنُذ 
53 واِحٍد.  الُمشتَّتيَن في  اللِه 

 فَلَْم يُعْد يَسوُع 
اليَوِم تَشاَوروا ِليَْقتُلوهُ. 54

يَْمشي َعلاِنيًَة بَيَن اليَهوِد، بَْل َذَهَب ِمْن 

اإلى  الَقْفِر،  ِمَن  اإلى َموِضٍع قريٍب  ُهناَك 

َمْرَحِمة.  َمْشدوْد َف  ْووّچو  ْقماشات، 
َيسُوْع قالْلْن: »حلّوُه ْوَخلَّوُه يرُوْح.«

ُدباَرة لَقتل َيسُوْع

 وْكثيْر م الياهوْد َل َجوا لَعْنْد َمْرَيْم َوْقْت 
45

ِفيو.  اآَمنوا  َيسُوْع،  َسوى  َل  اَروا شي  َل 
 ْونِاْس منّْن، راحوا لَعْند الَفّريسيِّة ْوقالولْن 

46

َعلى شي َل َسوى َيسُوْع.
والَفّريسيِّة  الَكَهَنة  ْگباريّة   واْجَتَمعوا 

47

َعلامات  لَِمة  َهالزَّ نَْسي؟  »اَأيش  ْوقالوا: 
 َل عْفناُه كذاِ، كّل النِّاْس َت 

ْكثير يَسي. 48
ياْخذوْن  الّرُوماْن  يَجون  ْوَت  ِفيو،  ياآْمنوْن 
 واِحْد منّْن اْسمو َقيافا، 

مُوَضْعنا َواّمْتنا.« 49
ِنة، قالْلْن: »اأنْتْن  ْگبير الَكَهَنة كاْن هاك السَّ
 ْولا تْفتْكروْن وْتقولوْن: 

مُو تْعرفوْن شي. 50
ة ْولا  أمِّ اَأْحَسْن واِ لنا واِحد يموت ْمَبدال الا
 ْوهاي مُو مْن عْندو 

ة كّلا تْتَتوَبْل.« 51 أمِّ الا
الَكَهَنة كاْن هاك  ْگبير  َل  مْن  َبلِى  قالا. 
ْمَبدال  َيسُوْع َت يموت  َعلى  ْتَنّبا  ِنة،  السَّ
ة َبْس، َبلِى ْبشان  أمِّ  ْومُو ْمَبدال الا

ة. 52 أمِّ الا
ريْن ويَسوييْن واِحْد.  يلْم زاِ اولاد اَلله الّْمَبذَّ
 ْوَيسُوْع 

 ْومناك الَيوم، ْتشاَوروا َت يْقتلوُه. 54
53

ما َبقى يْمشي قّدام الَعيْن َبين الياهود. ْوراْح 
مَنونَْك لَمُوَضْع ْقَريَّْب لاَأْرض القافُوَرة، لََبَلد 
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َوُهناَك  اأفرايَم.  َلها  يُقاُل  رٍة  ُمسوَّ َمدينٍة 

 َوقَريباً كاَن 
55 تَلاميِذِه.  َمَع  ُد  يَتََردَّ كاَن 

ِفْصُح اليَهوُد، َوَصِعَد كَثيروَن ِمَن الُقرى 

روا اأنُْفَسُهم.  اإلى اأوُرَشليَم قَْبَل العيِد ِليَُطهِّ

 َوكانوا يَْطلُبوَن يَسوَع َويَقولوَن اأَحُدُهم 
56

األ�  تَُظّنوَن؟  »ماذا  الَهيكَِل:  ِللاآَخِر في 

 َوكاَن ِكباُر الكََهنَِة 
يَاأْتي اإلى العيِد؟« 57

َوالَفّريسّيوَن قَْد اأَمروا اأنَُّه اإْن يعِرْف اأَحٌد 

اأيَن ُهَو فَْليُْخِبْرُهم ِليُْمِسكوهُ.

 12
اأتى  اأيّاٍم،  ِبِستَِّة  الِفْصِح  قَْبَل   ثمَّ 

َحيُث كاَن  َعْنيا  بَيِت  اإلى  يَسوُع 

بَيِن  ِمْن  يَسوُع  اأقاَم  الَّذي  ذِلَك  ِلعاَزُر 

ُهناَك َعشاًء،  َلُه   َوَعِملوا 
2 ال�أْمواِت. 

واِحداً  َوِلعاَزُر كاَن  تَْخِدُم،  َمْرتا  َوكانَْت 

 َواأَخَذْت َمْريَُم قارورةَ 
ِمَن الُمتَّكئيَن َمَعُه. 3

َوَدَهنَْت  الثَّمِن  كَثيِر  فاِخٍر  ناِرديٍن  طيِب 

ِبَشْعِرها،  قََدَميِه  َفْت  َوَجفَّ يَسوَع  قََدَمي 

 فَقاَل 
4 الطَّيِب.  رائحِة  ِمْن  البَيُت  فَاْمتَلاأ 

ذِلَك  تَلاميِذِه،  اأَحُد  ْسَخْريوطيُّ  ال�إ يَُهَوذا 

 »ِلماذا 
5 يَُسلَِّمُه:  اأْن  َعتيداً  الَّذي كاَن 

َلْم يُبَْع هذا الّطيُب ِبثَلاثَِمئِة ديناٍر َويُْعَط 

يُبالي  ِل�أنَُّه  ل�   قاَل هذا، 
ِللُفَقراِء.« 6

َوكيُس  ِل�أنَُّه كاَن ساِرقاً  بَْل  ِبالُفَقراِء، 

النُّقوِد ِعْنَدهُ كاَن، َوما كاَن يََقُع فيِه ُهَو 

اْسمو افراِم، ْوَهونَْك كاْن يرُوح ْويجي َمْع 
الياهود،  َفصح   ْوكاْن كلَقرَّْب 

55 َتلاميذو. 
ْوَطَلعوا ْكثيْر م الّْضياْع للقْدْس َقْبل العيْد َت 
يَطْهروْن نَْفسن ْبموجْب عاداْت وْعباداْت. 
 ْوكان يَدوروْن َعلى َيسُوْع، ويقولوْن واِحْد 

56

مُو  تْفتْكروْن؟  »اَأيْش  الَهيَكْل:  للاْخ ف 
 وْگباريّة الَكَهَنة والَفّريسيِّة 

يجي للعيْد؟« 57
ْد اَأيْن واِ، َخلّي  وا: َل َعَرف اَحَّ كاْن كلَوصَّ

يْعِطين اْخباريِّة َعَليو َت يْمسكوُه.

َصّب العطر َعلى َيسُوْع

 ْوَقبل الفْصح ْبسّة اِيْم، جا َيسُوْع 12 
َل  هاْك  اَأليعازْر،  َبَلْد  َعْنيا،  لََبيْت 
 ْوَسولو َهونَْك َعشا، 

َقيَّم مْن َبين الَميتيْن. 2
واليعازْر  للخْدِمة،  ْوَمْرتا كاْن كْلقامْت 
 َمْرَيْم شالْت 

واِحْد م المْنتْكييْن َمعو كاْن. 3
َثقيْل غال  نَوْع  مْن  ناْرديْن  شوشايْة عطْر 
ْكثير، ْوَدَهنْت ِفيو اْجَريْن َيسُوع ْوَمَسحتْن 
َف َشْعرا، وانَْتلى الَبيْت مْن ريحة العطْر. 
4 ياهوذا الاْسَخْريوطي، هاْك َل كاْن واِحْد 

يَسلّمو،  َل كاْن َت  َتلاميذو، هاْك  مْن 
ديناْر  ْبثاَثميْة  َهالعطر  انْباْع  ما  قاْل: 5 لَيْش 
َل  مُو مْن   قاْل هاي 

6 الَفقاراِ؟  َع  وْتَفرَّقْت 
كاْن كْلَحَمْل َغّم الَفقاراِ، َبلِى مْن َل َحرامي 
كان، ْوكيسة الّثماْن عْندو كات، ْوشي َل 
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»اتُركوها.  يَسوُع:   فَقاَل 
7 يَْحِملُُه.  كاَن 

ِليَوِم َدْفني َحِفْظتُُه. 8 ِل�أنَُّه دائماً َلكُم فَُقراُء 

َمَعكُم. َواأّما اأْن اأكوَن اأنا َمَعكُم، فَلَيَس 

دائماً َلكُم.«

اأنَّ  اليَهوِد  ِمَن   َوَسِمَعْت ُجموٌع كَثيَرةٌ 
9

يَسوَع  اأْجِل  ِمْن  ل�  فَاأتَوا،  ُهناَك،  يَسوَع 

فََحْسُب، بَْل ِلكَي يَروا اأيضاً ِلعاَزَر، ذِلَك 

 َوتَشاَوَر 
الَّذي اأقاَم ِمْن بَيِن ال�أْمواِت. 10

ِكباُر الكََهنَِة ِليَْقتُلوا ِلعاَزَر اأيضاً. 11 ِل�أنَّ 

ِبَسبَِبِه كانوا يَْذَهبوَن  كَثيريَن ِمَن اليَهوِد 

َويُْؤِمنوَن ِبيَسوَع.

الكَثيُر  الَجْمُع  الّتالي،  اليَوِم   َوفي 
12

العيِد، حيَن  اإلى  اأتى  قَْد  الَّذي كاَن 

اأوُرَشليَم،  اإلى  اآٍت  يَسوَع  اأنَّ  َسِمعوا 

ِلِلقائِه  َوَخَرجوا  النَّْخِل  13 اأَخذوا ُسعوَف 

»اأوَشْعنا.  َويَقولوَن:  يَْصُرخوَن  َوكانوا 

بِّ َمِلُك اإْسرائيَل.«  آتي ِباْسِم الرَّ ُمباَرٌك ال�

َعلَيِه،  َوَجلََس  يَسوُع ِحماراً   َوَوَجَد 
14

ابْنَة  يا  تَخافي   »ل� 
15 َمكْتوٌب:  ُهَو  كَما 

راِكباً  اإَليِك  يَاأْتي  َمِلكُِك  ُهَوذا  ِصْهيَوَن. 

 َوهِذِه َلْم يَْعِرْفها 
َعلى َجْحٍش ابِْن اآتاٍن.« 16

َولِكْن حيَن  الَوْقِت.  ذِلَك  في  تَلاميُذهُ 

َد يَسوُع تََذكََّر تَلاميُذهُ اأنَّ هِذِه كانَْت  تََمجَّ

 َوكاَن 
مكتوبًة َعْنُه َواأنَّ هِذِه َعِملوا َلُه. 17

كاْن يْنَحط ِفيا، هّواِ كاْن يْحملو. 7 َيسُوْع 
 مْن َل دايْم 

قاْل: َخلّيا! لََيوْم َدْفنتي َخلَّتو. 8
لكْن َفقاراِ َمْعكْن. َبّس اَنا مُو دايْم عْنْدكن 

اَنا.
9 لَّماْت نِاس ْكثيْر م الياهوْد سْمعوا َيسُوْع 

َبس،  َيسُوْع  لَخاطْر  مُو  ْوَجوا،  واِ  َهونَْك 
َبلِى لَخاطْر يَرون زاِ اَأليعازر هاْك َل َقيَّم مْن 
الَكَهَنة َحطّوا  ْگباريّة   قاموا 

الَميتيْن. 10 َبين 
 مْن َل ْكثيْر 

َف بالن َت يْقتلون اَأليعازر زاِ 11
وياآْمنوْن  يرُوحوْن  بَسَببو كاْن  الياهوْد  م 

ْبَيسُوْع.

َيسُوْع يْدخْل للقْدْس

وا  12 ثِاني نْهار، هاك اَأّمة النِّاْس َل كاْن كجَّ

َع العيْد، َوْقْت َل سْمعوا َيسُوْع جِايِي واِ 
 َحَملوا شيقان سَجر َتَمر ْوَطَلعوا 

للقْدْس، 13
اأُوَشْعنا. مباَرك  لاْستْقبالو ْوكاْن يسِيحون: 
الّجِايِي باْسم الرَّْب. مباَرك َملك اْسرائيْل. 
 ْوَيسُوْع اَأرى حمار وركب َعَليو، َكما لَّواِ 

14

 لا ْتخافين بْنْت َصْهيوْن، ْكوا 
َمْكتوْب: 15

َملكِك جِايِي َل عْندِك، راِكب َعلى َجْحش 
َعَرفوون  ما  النّبّوات  َهوذ  16 َبْس  اآتان.  ابْن 
َل  َوْقْت  َبلِى  الَوْقْت،  فاك  َيسُوْع  َتلاميْذ 
د َيسُوْع جا لَبالن َمْكتوْبين كانوا َهوذ  تَمجَّ
ْعْب   ْوهاك الشَّ

النّبّوات َعَليو، وَسَوولو نِا. 17
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الَجْمُع الَّذي َمَعُه يَْشَهُد اأنَُّه َدعا ِلعاَزَر ِمَن 

 َوِلهذا 
الَقْبِر َواأقاَمُه ِمْن بَيِن ال�أْمواِت. 18

َخَرَجْت ِل�ْسِتْقباِلِه الُجموُع الكَثيَرةُ، ِل�أنَُّهم 

 َوكاَن 
19 آيََة.  ال� َعِمَل هِذِه  اأنَُّه  َسِمعوا 

»اأنْتُم  ِللاآَخِر:  اأَحُدُهم  يَقولوَن  الَفّريسّيوَن 

ُهَوذا  َشيئاً: ها  تَْنَفعوَن  ل�  اأنَّكُم  تََروَن 

العاَلُم قَْد َذَهَب َوراَءهُ.«

اأُناٌس  ال�أَُمِم  ِمَن  اأيضاً  فيِهم   َوكاَن 
20

 هؤل�ِء 
21 العيِد.  ِليَْسُجدوا في  َصِعدوا 

اأتَوا َوَدنوا اإلى فيليبَُّس، ذِلَك الَّذي ِمْن 

َلُه:  َوقالوا  َوَساألوهُ  الَجليِل،  َصيدا  بَيِت 

»يا َسيُِّدي، نَْحُن نُريُد اأْن نَرى يَسوَع.« 
ل�أنَْدراُوَس،  َوقاَل   َواأتى فيليبُُّس 

22

َواأنْدراُوُس َوفيليبُُّس قال� ِليَسوَع.

َلُهما: »اأتَِت  َوقاَل  يَسوُع   فَاأجاَب 
23

24 الَحقَّ  نْساِن.  ال�إ ابُْن  َد  ِليَتََمجَّ الّساَعُة 

َلْم  اإْن  الِحْنَطِة  َحبََّة  اإنَّ  َلكُم:  اأقوُل  الَحقَّ 

تََقْع َوتَُمْت في ال�أْرِض فَِهَي َوْحَدها تَْبقى. 

 َمْن 
َولِكْن اإْن ماتَْت اأتَْت ِبِثماٍر كَثيَرٍة. 25

اأبَْغَض  َوَمْن  يُْهِلكُها.  فَُهَو  نَْفَسُه  اأَحبَّ 

نَْفَسُه في هذا العاَلِم فَُهَو يَْحَفُظها ِلَحياٍة 

ِت  فَْليَاأْ يَْخِدُمني،  اأَحٌد  كاَن  26 اإْن  اأبَِديٍَّة. 

يَكوُن  ُهناَك  اأكوُن،  اأنا  َوَحيُث  َورائي. 

يَْخِدُم،  اإيّاَي  َمْن كاَن  اأيضاً.  خاِدمي 

آُب. يُكِرُمُه ال�

م  اَأليعازر  يْشَهْد ساح  َمعو كاْن  َل كاْن 
 ْومْن هاي 

الَميتيْن. 18 َبين  ْوَقيَّمو مْن  الَقبر 
َطْلقاْت،  َطْلقاْت  النِّاْس  لاْستْقبالو  َطَلعوا 
مْن َل سْمعوا َعلى هاي َعلاِمة َل َسوى. 
19 الَفّريسيِّة َبقى يقولوْن واِحْد للاخ: تَرون 

اَْشَوْن مُو تْنَفعوْن شي؟ ْكوا الّدنْيِا كّلا َخْلفو 
راحْت.

َطَلعوا َت  نِاْس  زاِ  الاَمْم  م  في   ْوكاْن 
20

 َهوْذ َجوا َقرَّبوا لَعْنْد 
يْسجدوْن ف العيْد. 21

ليل،  فيلبُّْس، هاْك َل مْن َبيْت َصيدا م الجَّ
 ْوجا 

ْوقالولو: َسّيدي! نْريْد نرى َيسُوْع. 22
فيلبُّس ْوقاْل لانَْدراُوْس، َوانَْدراُوس ْوفيلبُّْس 

قالوا لََيسُوْع.

الَموت باب للَحياة

َل  الّساَعة  قالْلْن: َجت  َرْد   ْوَيسُوْع 
23

الانْساْن. 24 الَحقّ  اْبن  ِفيا  ْد  يْتَمجَّ َت 
الحْنَطة  َحّباية  َوَقعْت  ما  َل  اَقولْكْن  الَحّق 
َبْس  تْبقى.  ْبَوْحدا  ْوماتت،  الاَْرض  ف 
 َل يحْب 

25 ْتجيْب.  ْكثير  َثَمر  ماتْت،  َل 
َحياتو، يَتوبلا. ْوَل يْكَرْه نَْفسو َف َهالّدنْيِا، 
يْخدْمني،  َل  26 اَأينا  الاََبديِّة.  لََحياة  يْحفظا 
يجي َخْلفي، َوايْن َل اكون اَنا، َهونَْك َت 
يكوْن خادمي زاِ. َواينا َل يْخدْمني، اَأبوي 

َت يَكّرمو.
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َوماذا  ُمثاَرةٌ،  نَْفسي  ِهَي ذي  آَن   »ال�
27

ني ِمْن هِذِه الّساَعِة. َولِكْن  اأقوُل؟ اأبي نَجِّ

ِد  ِلهذا اأتَيُت اإلى هِذِه الّساَعِة. 28 اآبا، َمجِّ

ماِء:  السَّ ِمَن  َوُسِمَع َصوٌت  اْسَمَك.« 

 َوالَجْمُع 
ُد.« 29 اأَُمجِّ َواأيضاً  ْدُت  »َمجَّ

»َرْعٌد  فَقالوا:  َسِمعوا  قائماً  الَّذي كاَن 

تَكَلََّم  »َملاٌك  َواآَخروَن قالوا:  صاَر.« 

َمَعُه.« 30 اأجاَب يَسوُع َوقاَل َلُهم: »َليَس 

ِمْن  بَْل  وُت،  الصَّ اأْجلي صاَر هذا  ِمْن 

آَن  آَن َدينونَُة هذا العاَلِم. ال� اأْجِلكُم. 31 ال�

 َواأنا 
32 يُْلقى خاِرجاً.  العاَلِم  اأُْركوُن هذا 

كُلَّ  فََساأْجِذُب  ال�أْرِض  َعِن  ُرِفْعُت  َمتى 

 َوهِذِه الكَِلَمُة قاَلها ِليُِرَي 
33 ». اإنْساٍن اإَليَّ

 قاَلْت َلُه الُجموُع: 
اأيَّ َموٍت َسيَموُت. 34

الَمسيَح  اأنَّ  الّناموِس  ِمَن  َسِمْعنا  »نَْحُن 
َعتيٌد  ‘اإنَُّه  تَقوُل:  كَيَف  يُقيُم.  ال�أَبَِد  اإلى 

‘ابُْن  ُهَو  َمْن  نْساِن’؟  ال�إ ابُْن  يُْرفََع  اأْن 

 قاَل َلُهم يَسوُع: »َزماناً 
نْساِن’ هذا؟« 35 ال�إ

قَليلاً بَْعُد الّنوُر َمَعكُم. اْمشوا ما داَم َلكُم 

يَْمِش  َوَمْن  الظَّلاُم.  يُدِركَكُم  ِلئَّلا  نوٌر 

ُهَو  اأيَن  اإلى  يَْعِرُف  ل�  فَاإنَُّه  الظَّلاِم،  في 

 ما داَم َلكُم الّنوُر، اآِمنوا بالّنوِر 
ذاِهٌب. 36

ِلتَكونوا اأبْناَء الّنوِر.« هِذِه الكَِلماِت تَكَلََّم 

اأنَّ   َوَمَع 
37 َعْنُهم.  َواْختَفى  َوَذَهَب  يَسوُع 

ِ َل مُو ياآمن اأْعمي َقْلب وا

ع ْكوا َمْخضُوَضة يِا، َوايْش   »نَْفسي السَّ
27

َبّس  َهالّساَعة.  مْن  نَّجيني  اَأبوي،  اَأقوْل؟ 
28 اآبا،  َهالّساَعة.  َل  هاْذ جيُت  ْبشاْن  اَنا 
ما  السَّ اْسمك.« ْوجا َصوْت م  َمّجد 
29 نِاْس  اَمّجْد.  َت  ْوَبعْد  ْدُت  َمجَّ يقوْل: 
َل كانوا قّياْم، سْمعوا ْوقالوا: صاْر قراِقيْع. 
 َرْد َيسُوع 

َغيرْن قالوا: َملاْك َحكى َمعو. 30
وْت،  َهالصَّ لَخاطري صاْر  مُو  ْوقالْلْن: 
الحكْم  ْع ساعة  31 السَّ لَخاطْركْن صاْر. 
ْع َسّيْد َهالّدنْيِا يْنَكْب  َعلى َهالّدنْيِا يِا. السَّ
الكْل  اْسَحب  اَنْرفْع َت  َبّس   َوانا 

32 لََبّرا. 
 قاْل هاي َت يَوّري اَأيْش َموتِة َت 

لَعْندي. 33
 قالولو لَّمات النِّاْس: نْحنِا سمْعنا 

يموْت. 34
م النّاموس الَمسيْح َت يْبقى للاََبْد. اأْشَون 
ْتقوْل: َت يْنرفع اْبن الانْساْن؟ مْن واِ هاْذ 
اْبن الانْساْن؟ 35 َيسُوْع قالْلْن: َل ْشَويِّْة لْخ 
زاِ، النّوْر َمْعكْن واِ. اْمَشوا ْمَقْد َل في لْكْن 
ْوَل  العْتِمة.  َعَليكن  تْطبْق  لا  ْبشاْن  نور، 
يْمشي ف العْتِمة مُو يْعرْف َل اين يرُوْح. 
ْبشان  بالنّور  اآْمنو  نوْر،  لْكْن  َل في   ْمَقْد 

36

َهالَكلام  َيسُوْع  قاْل  ْتسِيروْن.  النّور  اولاد 
 ْوَمْع كْل َهوذ 

اْخَتفى مْن قّدامْن. 37 ْوراح 
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آياِت اأماَمُهم، َلْم  يَسوَع َعِمَل كُلَّ هِذِه ال�

 ِلتَِتمَّ كَِلَمُة اإَشْعيا النَّبيِّ الَّذي 
يؤِمنوا ِبِه، 38

َق َخبََرنا؟ َوِذراُع  ، َمْن َصدَّ قاَل: »يا َربُّ

يَكونوا  َلْم  39 ِلهذا  كُِشَفْت.«  ِلَمْن  بِّ  الرَّ

قاَل  اإَشْعيا  ِل�أنَّ  يؤِمنوا،  اأْن  يَْستَطيعوَن 

 »اأْعَموا ُعيونَهم َواأْظلَموا قُلوبَهم 
اأيضاً: 40

ِلكَي ل� يََروا ِبُعيوِنهم َول� يَْفَهموا ِبُقلوِبِهم 

الكَِلماِت   هِذِه 
41 فَاأْشفيَُهم.«  َويْلتَِفتوا 

قاَل اإَشْعيا حيَن َراأى َمْجَدهُ َوتَكَلََّم َعْنُه. 

َؤساِء اأيضاً كَثيروَن اآَمنوا   َولِكْن ِمَن الرُّ
42

يُِقّروا  َلْم  الَفّريسّييَن  ِلَسبَِب  َولِكنَّهم  ِبِه، 

43 ِل�أنَُّهم  الَمْجَمِع.  يَصيروا خاِرَج  ِلئَّلا 

اأَحّبوا َمْجَد البََشِر اأكْثََر ِمْن َمْجِد اللِه.

يُْؤِمُن  »الَّذي  َوقاَل:  يَسوُع   فََصَرَخ 
44

بي، َليَس بي يُْؤِمُن، بَْل بالَّذي اأْرَسلَني. 

اأرَسلَني.  َمْن  يَرى  يَرى،  اإيّاَي   َوالَّذي 
45

46 اأنا نوراً اأتَيُت اإلى العاَلِم َحّتى كُلُّ َمْن 

 َوَمْن 
47 الظَّلاِم.  يُقيُم في  ل�  بَي  يُْؤِمُن 

يَْسَمْع كَِلماتي َول� يَحَفْظها، فَاأنا ل� اأدينُُه، 

ل�أَُخلَِّص  بَْل  العاَلَم  ِل�أديَن  اأتَيُت  ما  ِل�أنّي 

 َمْن َجَحَدني َوَلْم يَْقبَْل كَِلماتي، 
العاَلَم. 48

فَلَُه َمْن يَدينُُه، الكَِلَمُة الَّتي تَكَلَّْمُت ِبها 

ِمْن   فَاأنا 
49 ال�أخيِر.  اليَوِم  تَدينُُه في  ِهَي 

آَب  ال� َولِكنَّ  تَكَلَّْمُت،  نَْفسي ما  ِتْلقاِء 

ماذا  َوِصيًَّة:  اأْعطاني  ُهَو  اأْرَسلَني  الَّذي 

ِفيو.  اآَمنوا  ما  قّدامْن،  َسوى  َل  الَعلامات 
 َت ْتتْم ِفيْن كْلمة اِشْعيا النَّبي َل قاْل: »يا 

38

َرْب، مْن َسدَّق َكلاْمنا؟ ْولَمْن َظَهرت ْذراع 
 مْن هاي ما تاقوا ياآْمنوْن، مْن َل 

الرَّْب؟« 39
وا َعيَنين ْوَعتَّموا   َعمَّ

قاْل َعَليْن نَبي اِشْعيا: 40
َقْلبن، ْبشاْن لا يَرون بَعيَنين ْويْفتْهمون ْبَقْلبن 
 َهوْذ قال اِشْعيا َوْقْت 

ْويْرَجعوْن َواْشفييْن. 41
 َمْع هاْذ، م 

َل ارى َمْجدو ْوَحكى َعَليو. 42
َبلِى م )الَخوْف  ِفيو،  اآَمنوا  ْكثيْر  الرَُّوسا زاِ 
يمانن، ْبشاْن  م( الَفّريسيِّة ما كان يقّرون ْباإ
 مْن َل َحّبوا 

الَمْجَمْع، 43 َبّرات  لا يسِيروْن 
َمْجد الَبَشْر اأْكَثْر مْن َمْجد اَلله.

َضّو الايمان

 ْوساْح َيسُوْع َصوت ْوقاْل: َل ياآمْن في، 
44

 َواينا َل 
مُو في ياآمْن، َبلِى فاك َل َبَعْثني. 45

يراني، يرى َل َبَعْثني. 46 اَأنا نوْر جيُت للّدنْيِا، 
يْبقى  مُو  ياآمْن في،  َل  واِحْد  ْبشاْن كْل 
ْومُو  َكلامي  يْسَمْع  َل   ْومْن 

47 العْتِمة.  ف 
يْحفظو، اَأنا مُو اْحكْم َعَليو، مْن َل ما جيُت 
َت اْحكْم َع الّدنْيِا، َبلِى جيُت َت اَخلّص 
 َل يْظلْمني ْومُو يْقَبْل َكلامي، في 

الّدنْيِا 48
َحَكيُت، هيِّ  َل  كْلِمْة  َعَليو.  يْحكْم  مْن 
َل   مْن 

49 خْر،  آِ الا َيوم  َف  َعَليو  تْحكْم  َت 
ما َحَكيُت مْن عْندي، الاآْب َل َبَعْثني هّواِ 
اَْحكي.  َوايش  اقول  َت  اَأيْش  اَأَمْر  َعطاني 
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 واأْعِرُف اأنَّ َوِصيَّتَُه 
اأقوُل َوماذا اأتَكَلَُّم. 50

ِبها  الَّتي  الكَِلماُت  فَهِذِه  اأبَِديٌَّة.  َحياةٌ 

آُب هكَذا اأتَكَلَُّم. اأتَكَلَُّم، فَكَما قاَل لَي ال�

 13
يَسوُع  الِفْصِح، كاَن   َوقَْبَل عيِد 

اأتَِت الّساَعُة  اأْن قَْد  يَْعِرُف 

َواأَحبَّ  اأبيِه،  اإلى  العاَلِم  ِمْن هذا  ِليَْنتَِقَل 

َحّتى  العاَلِم،  الَّذيَن في هذا  تَُه  خاصَّ

الَعشاُء،   َوحيَن كاَن 
2 اأَحبَُّهم.  الُمْنتَهى 

يَُهَوذا  قَْلِب  اأْلقى في  قَْد  يطاُن  الشَّ كاَن 

اإْذ   َويَسوُع 
3 يَُسلَِّمُه،  اأْن  ْسَخْريوطيِّ  ال�إ

آُب  ال� اأْعطى  كُلَّ َشيٍء  اأنَّ  يَْعِرُف  كاَن 

آِب  آِب َخَرَج َواإلى ال� في يََديِه َواأنَُّه ِمَن ال�

اأْرِديَتَُه  َوَوَضَع  الَعشاِء  َعِن   قاَم 
4 يَْذَهُب، 

 َوَصبَّ 
5 ِحْقَويِه.  َوَشدَّ في  ِمْنديلاً  َواأَخَذ 

ماًء في ِمْغَسٍل َوبََداأ يَْغِسُل اأْقداَم تَلاميِذِه 

ُفها ِبالِمْنديِل الَّذي َشدَّ في ِحْقَويِه.  ويَُجفِّ

 َوحيَن اأتى اإلى ِسْمعاَن بُْطُرَس، قاَل َلُه 
6

تَْغِسُل  قََدَميَّ  َسيِّدي  يا  »اأاأنَْت  ِسْمعاُن: 

لي؟« 7 اأجاَب يَسوُع َوقاَل َلُه: »ما اأْعَمُل 

آَن، َولِكْن فيما بَْعُد  اأنا، اأنَْت ل� تَْعِرُف ال�

 قاَل َلُه ِسْمعاُن بُْطُرُس: اأبَداً 
َستَْعِرُف.« 8

. قاَل َلُه يَسوُع: »اإْن  َلْن تَْغِسَل لي قََدَميَّ

نَصيٌب.«  َمعي  َلَك  فَلَيَس  اأْغِسْلَك،  َلْم 

 قاَل َلُه ِسْمعاُن بُْطُرُس: »اإذاً، يا َسيِّدي، 
9

َبقى  يِا.  اَأَبِديِّة  َحياْة  َوصّيتو  اَأْعرْف   واَنا 
50

كْل شي َل اْحكيو، َكما َل قاْل لي الاآْب، 
كذاِ اَأْحكي.

َيسُوْع يَخّسل اْجَريْن التَّلاميْذ

َيسُوْع كاْن 13  الفْصْح،   ْوَقبْل عيد 
يْعرْف وصلْت ساَعة َل َت يْنتقْل 
َجماعتو  ْوَحْب  الاآْب.  لَعْند  َهالّدنْيِا  مْن 
 َوْقْت 

2 خْر.  للاآِ َحّبْن دي  َهالّدنْيِا،  َف  َل 
الّشِيطاْن كاْن كْلَحْط  الَعشا،  َل صارت 
َف َقْلْب ياهوذا ابْن َشْمعون الاْسَخْريوطي 
يْعرف   ْوَيسُوْع، مْن َل كاْن 

يَسلّمو، 3 َت 
ْويْعرْف  ايَديو،  َعطاُه كْل شي ف  الاآْب 
 قاْم 

4 يرُوْح،  اَلله َت  ْوَل عْند  اَلله جا  من 
َمْنَشِفة  َواَخْذ  َدلْمتو  ْوَحْط  الَعشا،  َع  مْن 
ْفراْغ   ْوَصْب َمي ف 

5 َشّدا ف وْسطو. 
َتلاميذو  اْجَريْن  يَخّسل  ْوَبدا  للَخّسيل، 
 َوْقْت 

ويَمّسح ْبَمْنَشفْة َل َشْد َعلى وْسطو. 6
َل جا لَعْنْد َشْمعوْن بْطرْس، َشْمعوْن قالْلو: 
 َرْد 

7 اْجَري؟«  لي  ْتَخّسْل  اأنَْت  »َسّيدي، 
مُو  اأنَْت  اَسي،  َل  »شي  ْوقالْلو:  َيسُوع 
ْع، َبْس َبْعدا َت تْعرْف.«  تْعرْف اَأيْش واِ السَّ
 َشْمعوْن بْطرْس قالْلو: »اَأَبْد مُو ْتَخّسْل لي 

8

لتوْك، ما  اْجَري.« َيسُوْع قالْلو: »َل ما َخسَّ
 َشْمعوْن بْطرْس قالْلو: 

لْك َمعي نَصيْب.« 9
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يََديَّ  بَْل  فََحْسُب،  قََدَميَّ  تَْغِسْل لي  ل� 

 قاَل َلُه يَسوُع: »ذِلَك 
َوَراأِْسَي اأيضاً.« 10

الَّذي اْستََحمَّ ل� يَْحتاُج اإلّ� اإلى اأْن يَْغِسَل 

َواأنْتُم طاِهروَن  كُلُُّه،  ِل�أنَُّه طاِهٌر  قََدَميِه 

كُلُّكُم، َولِكْن َليَس كُلُّكُم.« 11 ِل�أنَّ يَسوَع 

ِلهذا  يَُسلُِّمُه،  الَّذي  ذِلَك  يَْعِرُف  كاَن 

 َوحيَن 
12 كلُّكُم طاِهريَن.«  »ليَس  قاَل: 

َوقاَل  َواتَّكَاأ  اأْرِديَتَُه  اأَخَذ  اأْقداَمهم،  َغَسَل 

َلُهم: »اأتَْعِرفوَن ماذا َعِمْلُت َلكُم؟ 13 اأنْتُم 

يِِّد َوَحَسناً تَقولوَن،  تَْدعونَني ِبالُمَعلِِّم َوالسَّ

َسيُِّدكُم  َواأنا   فَاإْن كُْنُت، 
ُهَو. 14 فَاأنا 

َوُمَعلُِّمكُم، قَْد َغَسْلُت اأْقداَمكم، فَكَم اأنْتُم 

ِبالَحريِّ ُمْلَزموَن اأْن تَْغِسلوا بَْعُضكُم اأْقداَم 

بَْعٍض؟ 15 ِل�أنَّ هذا ِمثاٌل اأْعَطيتُُه َلكُم َحّتى 

كَما اأنا َعِمْلُت َلكُم، اأنْتُم اأيضاً تَْعَملوَن.

َليَس  َلكُم:  اأقوُل  الَحقَّ   »الَحقَّ 
16

اأْعَظَم  َرسوٌل  َول�  َسيِِّدِه،  ِمْن  اأْعَظَم  َعْبٌد 

هِذِه،  تَْعِرفوَن  كُْنتُم  17 اإْن  ُمْرِسِلِه.  ِمْن 

فَطوباِويّوَن اأنْتُم اإْن تَْعَملوا ِبها. 18 ل� اأقوُل 

َعْن َجميِعكُم، ِل�أنّي اأْعِرُف الَّذيَن اْختَْرُت، 

َولِكْن ِليَِتمَّ الِكتاُب اأنَّ ‘الَّذي يَاأْكُُل َمعي 

آَن اأقوُل   ِمَن ال�
الُخْبَز َرفََع َعلَيَّ َعِقبَُه.’ 19

َلكُم، ِمْن قَْبِل اأْن يَكوَن، َحّتى َمتى كاَن 

تؤِمنوَن اأنّي اأنا ُهَو. 20 الَحقَّ الَحقَّ اأقوُل 

نَُّه اإيّاَي  َلكُم: الَّذي يَْقبَُل َمْن اأُْرِسُل اأنا، فَاإ

»َبقى، َسّيدي، مُو َبّس اْجَري َخّسْل لي، 
ْوراسي زاِ.« 10 َيسُوْع قالْلو:  َبلِى ايَدي زاِ 
ْل، مُو يريْدلو َغيْر َت يَخّسل اْجَريو  »الّْمَخسَّ
َبْس، مْن َل طاهْر واِ كلّو، وانْتْن طاْهرين 
11 َيسُوْع  مُو كلّْتكْن.«  َبلِى  انْتْن كلّْتكْن، 
كاْن يْعرْف هاْك َل َت يَسلّمو، مْن هاي 
 ْوَوْقْت 

قاْل: »مُو كلّْتكْن طاْهرين انْتْن.« 12
ل اْجَريْن، اَأَخْذ َدلْمتو وانَْتكا ْوقالْلْن:  َل َخسَّ
»َعَرْفتْن اَأيْش َسيُت لْكْن؟ 13 اأنْتْن ْتسِيحوني: 
َل  مْن  ْتقولوْن،  وْكَويّس  َسّيْدنا،  ْمَعلّْمنا، 
وْمَعلّْمكْن  َسّيْدكْن  انا  َل  14 َبقى  اَنا.  كذاِ 
اأنْتن  لازْم  َبقى  اَأْشَقْد  اْجَريكْن،  لُت  َخسَّ
 مْن َل هاْذ َمَثْل 

ْتَخْسلون اْجَريْن َبعْضكْن؟ 15
َعَطيتوكْن واِ، ْبشاْن َكما َل انا َسيُت لْكْن، 

اأنْتْن زاِ ْتَسوْن.
 »الَحّق الَحّق اَقولْكْن ما في َعْبد اَأْگَبْر 

16

َبَعثو.  اَأْگَبْر مْن َل  َمْبعُوْث  مْن َسّيدو، ْولا 
َل  اقولْكْن، طوباكْن  َل  َهوْذ  َعَرْفتْن   َل 

17

َل  مْن  اَأقوْل،  َعلى كلّْتكْن   مُو 
18 َسَويتنْن. 

يسِيْر  ْبشان  َبّس  اْختْرُت.  َل  نِاْس  اْعرْف 
شي َل انَْكَتْب ف الّْكتِاْب َل يقوْل: ‘هاْك 
ل ياكْل َمعي ْغَبيْز، َرَفْع َعَلي َعْقب اْجرو.’ 
ْع اَأقولْكْن َقبْل َل يسِير، ْبشاْن مْن   م السَّ

19

صار، ْتاآْمنون اَنا واِ. 20 الَحّق الَحّق اَقولْكْن 
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الَّذي  يَْقبَُل  يَْقبَُل،  اإيّاَي  َوالَّذي  يَْقبَُل. 

اأْرَسلَني.«

 هِذِه الكَِلماِت قاَل يَسوُع َوتََغيََّظ في 
21

اأقوُل  الَحقَّ  »الَحقَّ  َوقاَل:  َوَشِهَد  روِحِه 

22 نََظَر  َسيَُسلُِّمني.«  ِمْنكُم  واِحٌد  َلكُم: 

َلْم  ِل�أنَُّهم  آَخِر،  ال� اأَحُدُهم في  التَّلاميُذ، 

ِمْن   َوكاَن 
23 قاَل.  ْن  يَْعِرفوَن عمَّ يَكونوا 

ِحْضِنِه،  ُمتَِّكئاً في  واِحٌد كاَن  تَلاميِذِه 

ذِلَك الَّذي كاَن يُِحبُُّه يَسوُع. 24 اإلى هذا 

َلُه َمْن ُهَو ذِلَك  اأوَماأ ِسْمعاُن بُْطُرُس اأْن يَساأ

 َوَوقََع ذِلَك التِّلميُذ َعلى 
الَّذي قاَل َعْنُه. 25

َصْدِر يَسوَع َوقاَل َلُه: »يا َسيِّدي، َمْن ُهَو 

ذِلَك  »هو  َوقاَل:  يَسوُع  26 اأجاَب  هذا؟« 

َوَغَمَس  َواأُْعطيِه.«  الُخْبَز  اأْغِمُس  الَّذي 

ِسْمعاَن  بَن  يَُهَوذا  َواأْعطى  الُخْبَز  يَسوُع 

الُخْبِز،  بَْعَد   َوحينَئٍذ، 
27 ْسَخْريوطي.  ال�إ

يطاُن. َوقاَل َلُه يَسوُع: »ما  َدَخَل فيِه الشَّ

 َوهذا َلْم 
اأنَْت عاِمٌل، فَاْعَمْل ِبُسْرَعٍة.« 28

يَْعِرْف اأَحٌد ِمْن هؤل�ِء الُمتَّكئيَن ِلماذا قاَلُه 

ِمْحَفَظُة  اإْذ كانَْت  اأُناساً َظّنوا  َلُه. 29 ِل�أنَّ 

يَْشتَرَي  اأْن  اأوصاهُ  اأنَُّه  يَُهَوذا  َمَع  النُّقوِد 

َشيئاً يُْحتاُج اإَليِه ِللعيِد اأو اأْن يُْعِطَي َشيئاً 

ِللَوْقِت،  الُخْبَز  اأَخَذ   َويَُهَوذا 
30 ِللُفَقراِء. 

َوَخَرَج. َوكاَن الَوْقُت َليلاً حيَن َخَرَج.

مْن َل يْقَبْل هاْك َل اْبَعثو، لي يْقَبل. ْومْن 
َل يْقَبْلني، يْقَبْل لَهاْك َل َبَعْثني.«

خيانة ياهوذا

َهالَكلام، ْوغضْب ف  َيسُوْع   قاْل 
21

رُوحو، ْوَشَهد ْوقال: »الَحّق الَحّق اَقولْكْن 
واِحْد مْنكْن َت يَسلّْمني.« 22 التَّلاميْذ َبقى 
َل ما كاْن  اللاْخ، مْن  يَطْلعوْن واِحْد ف 
 ْوكاْن في واِحْد مْن 

يْعرفوْن َعلى مْن قاْل. 23
َل  مْنتكي ف حْضنو، هاْك  َتلاميذو كاْن 
ْر َشْمعوْن بْطرْس  كان يحّبو َيسُوْع. 24 لاْذ اَأشَّ
 ْوَوَقْع 

َت يْساَألو مْن واِ هاْك َل قاْل َعَليو. 25
ْوقالْلو:  َيسُوع  َعلى سدْر  التَّْلميْذ  هاك 
 َرْد َيسُوع ْوقالْلو: 

»َسّيدي، مْن واِ هاْذ؟« 26
»هاْك َل اْغمْز لْقمة الّْغَبيْز َواْعِطيو يِا، هّواِ 
واِ.« ْوَغَمْز َيسُوْع لْقمة ْغَبيز ْوَعطاها لَياهوذا 
 ْوَبْعد اللْقِمة، 

ابْن َشْمعون الاْسَخْريوطي. 27
َدَخْل ِفيو الّشِيطان. ْوَيسُوْع قالْلو: »شي َل 
ْد  َت ْتَسي، َسيو َخفيْف.« 28 َبْس هاي اَحَّ
مْن َهوك المْنتْكييْن ما َعَرف َعلى اَأيْش قالْلو 
 مْن َل نِاس اْفَتَكروا، مْن َل كيسة الّثماْن 

29

َوّصاُه َت  َوصايِة شي  ياهوذا كاْت،  َمْع 
يْشتري شي يريْدلْن للعيْد، يا َت يْعطي شي 
 ْوياهوذا اَأَخذ اللْقِمة، ْوَف ساعتا 

للَفقاراِ. 30
َطَلْع لََبّرا، ْوكاْن كّصاْر لَيْل َوْقْت َل َطَلْع.

يوَحّنا 13: 21 - 30   



342

ابُْن  َد  آَن ُمجِّ  َوقاَل يَسوُع: »ال�
31

 َواإْن كاَن 
32 فيِه.  َد  ُمجِّ َواللُه  نْساِن،  ال�إ

ُدهُ  يَُمجِّ اأيضاً  فَاللُه  فيِه  َد  ُمجِّ قَْد  اللُه 

ُدهُ. 33 اأبْنائي، اإلى قَليٍل  فيِه، َوفَوراً يَُمجِّ

َوكَما  َوَستَْطلُبونَني،  اأنا.  َمَعكُم  بَْعُد 

ل�  اأنْتُم  اأْذَهُب  اأنا  ‘َحيُث  ِلليَهوِد:  قُْلُت 

اأقوُل  اأيضاً  فَلَكُم  تَاأتوا،’  اأْن  تَْستَطيعوَن 

اأْن  اأُْعطيكُم،  اأنا  َجديَدةً   َوِصيًَّة 
34 آَن.  ال�

اأْحبَْبتُكم،  اأنا  كَما  آَخَر.  ال� اأَحُدكُم  تُِحّبوا 

آَخَر. اأِحّبوا اأنْتُم اأيضاً اأَحُدكُم ال�

اأنَّكْم  اإنْساٍن   »ِبهذا سيَْعِرُف كُلُّ 
35

اأَحُدكُم  َمَحبٌَّة  فيكُم  يَكُْن  اإْن  تَلاميذي، 

 قاَل َلُه ِسْمعاُن بُْطُرُس: »اإلى 
ِللاآَخِر.« 36

َلُه:  َوقاَل  يَسوُع  اأجاَب  اأيَن تذهُب؟« 

آَن اأْن  »َحيُث اأْذَهُب اأنا، ل� تَْستَطيُع اأنَْت ال�
 قاَل 

تاأِتَي َورائي، َولِكْن اأَخيراً َستَاأتي.« 37

َلُه ِسْمعاُن بُْطُرُس: »يا َسيِّدي، ِلماذا ل� 

آَن؟ نَْفسي َعْنَك  اأْستَطيُع اأْن اآِتَي َوراَءَك ال�

 قاَل َلُه يَسوُع: »اأنَْفَسَك َعّني 
اأَضُع.« 38

َلْن يَصيَح  اأقوُل َلَك:  تََضُع؟ الَحقَّ الَحقَّ 

الّديُك َحّتى تُْنِكَرني ثَلاَث َمّراٍت.

َوصيِّة ْجديِدة

د اْبن الانْساْن  ع ْتَمجَّ  ْوَيسُوْع قال: »السَّ
31

ِفيو،  اَلله  د  ْتَمجَّ  ْوَل 
32 ِفيو.  اَلله  د  وْتَمجَّ

َت  ْوراساً  نَْفسو،  يَمّجدو ف  َت  زاِ  اَألله 
يَمّجدو. 33 يا اولادي! َل ْشَويِّْة لْخ َمْعكن 
قْلُت  َل  ْوَكما  َعَلي.  ْتَدوروْن  ْوَت  اَنا. 
مُو  اأنْتْن  رايْح،  انا  َل  مُوَضْع  َل  للياهوْد: 
 َوصيِّة 

ْع. 34 ْتتِيْقوْن تَجون، لْكْن زاِ اَأقول السَّ
ْجديِدة اَأَوّصيكْن: حّبوا َبعْضكْن. َكما َل 
اأنْتْن زاِ حّبوا َبعْضكْن.  انا َحبَّيتوكْن، كذاِ 
َتلاميذي  انْساْن  يْعرْف كّل  35 ْبهاي َت 

اأنْتْن، َل كاْن فيكْن ْمَحبِّة واِحْد للاْخ.

َيسُوْع يْتَنّبا بْطرْس َت ينكرو

 َشْمعوْن بْطرْس قالْلو: »َسّيْدنا، َل اين 
36

انَْت رايْح؟« َرْد َيسُوع ْوقالْلو: »مُوَضْع َل 
ْع تجي َخْلفي،  انا رايْح، مُو ْتتِيْق اأنَْت السَّ
 َشْمعوْن بْطرْس 

َبْس ف الاآخْر َت تّجي.« 37
قالْلو: »َسّيدي، لَيْش مُو اتِيْق اآجي َخْلفْك 
ْع؟ رُوحي قّدامْك اَأحّط اَنا.« 38 َيسُوْع  السَّ
الَحّق  قّدامي؟  رُوحْك  ْتحْط  اأنَْت  قالْلو: 
الَحّق اَقوْل لْك: مُو يْلَحق يسِيح الّديْك َل 

مُو تْنكْرني َثْة طْرْق.
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 14
اآِمنوا  قُلوبُكُم.  تَْضَطِرْب   »ل� 

ِهَي   كَثيَرةٌ 
2 اآِمنوا.  َوبي  ِباللِه 

الَمخاِدُع في بَيِت اأبي، َولول� ذِلَك َلكُْنُت 

قُْلُت َلكُم: اأنا ذاِهٌب ِل�أُِهيَِّئ َلكُم َموِضعاً. 

فَاإنّي  َموِضعاً،  َلكُم  َواأَُهيِّْئ  اأذهْب   َواإْن 
3

اآتي اأيضاً َواآُخُذكُم اإَليَّ َحّتى َحيُث اأكوُن 

اأنا  اأيَن   َواإلى 
4 تَكونوَن.  اأيضاً  اأنْتُم  اأنا، 

اأْذَهُب تَْعِرفوَن اأنْتُم، َوالطَّريَق تَْعِرفوَن.« 

 قاَل َلُه توما: »يا َسيَِّدنا، ل� نَْعِرُف اإلى 
5

نَْعِرَف  اأْن  نَْستَطيُع  فَكَيَف  تَذَهُب،  اأيَن 

 قاَل َلُه يَسوُع: »اأنا ُهَو الطَّريُق 
الطَّريَق؟« 6

والَحقُّ والَحياةُ. ل� اأَحَد يَاأْتي اإلى اأبي اإلّ� 

بي. 7 َلو كُْنتُم تَْعِرفونَني، لكُْنتُم تَْعِرفوَن 

َوقْد  تَْعِرفونَُه  آَن  ال� َوِمَن  اأيضاً.  اأبي 

 قاَل َلُه فيليبُّس: »يا َسيَِّدنا، 
َراأيتُموهُ.« 8

يَسوُع:  َلُه   قاَل 
9 َوكَفانا.«  آَب  ال� اأِرنا 

َوَلْم تعِرْفني  اأنا  َمَعكُم  ماِن  الزَّ »كلَّ هذا 
آَب.  يا فيليبُُّس؟ الَّذي َراآني فََقْد َراأى ال�

آَب؟ 10 األ� تؤمُن اأنّي  فَكَيَف تَقوُل: اأِرنا ال�

اأنا  الَّتي  الكَِلماُت  ؟  َواأبي فيَّ اأبي  في 

اأتَكَلَُّم ِبها، ِمْن ِتْلقاِء نَْفسي ل� اأتَكَلَُّم ِبها. 

يَْعَمُل  ُهَو  يَْسكُُن  ِفيَّ  الَّذي  اأبي  َولِكنَّ 

ال�أْعماَل هِذِه. 11 اآِمنوا اأنّي في اأبي َواأبي 

. َواإلّ� فَِلَسبَِب ال�أْعماِل اآِمنوا. 12 الَحقَّ  فيَّ

اَنا واِ الطَّريِْق والَحْق والَحياة

اآْمنوا َف الله، ْوفي 14   »لا تْقَلقوْن. 
 ْكثيْر نِا اُأَود َبيْت اَأبوي. والّا 

اآْمنوا. 2
واِ كاْن َت اقولْكْن. اَأنا رايْح َت اَحّضر لْكْن 
 ْوَل رْحُت اَأَحّضر لْكْن مُوَضْع، َت 

مُوَضْع. 3
مُوَضْع  ْبشاْن  لَعْندي،  َواَوّديكْن  اآجي  ارّد 
 ْوَل ايْن اَأنا رايْح، 

َل انا، اأنْتْن زاِ ْتكونوْن. 4
قالْلو:  5 توما  تْعرفوْن.«  والطَّريِْق،  تْعرفوْن. 
رايْح،  انَْت  اين  َل  نْعرْف  مُو  »َسّيْدنا، 
6 َيسُوْع  الطَّريِْق؟«  نْعرف  نْتِيْق  َبقى  اأْشَوْن 
قالْلو: »اأنا واِ الطَّريِْق والَحْق والَحياْة. ما في 
انْساْن يجي لَعْند اَبوي اإلّا بي. 7 يكوْن كاْن 
تْعرفوني، لاَبوي زاِ كاْن َت تْعرفوْن. َبْس 
قالْلو:   فيلبُّْس 

8 َواَريتنو.«  تْعرفوُه،  ْع  السَّ م 
9 َيسُوْع  ْويْكفانا.«  الاآب  َوّرينا  »َسّيْدنا، 
ماْن كلّو َمْعكن اَنا ْوما َعَرْفْتني  قالْلو: »َهالزَّ
يا فيلبُّْس؟ مْن َل يراني، يرى الاآْب. اأْشَوْن 
ْتاآمْن َف   مُو 

10 الاآْب؟  َوّرينا  ْتقوْل:  َبقى 
اْحكي  َل  ْوَكلام  واِ،  في  َوابوي  اَنا  ابوي 
مُو مْن عْندي اَأْحِكيو؟ َبقى اَأبوي لَّواِ سِاكْن 
 َسْدقوا 

11 َهالاْعماْل.  يَسي  َل  واِ  هّواِ  في، 
ْبَسَبْب  والّا  واِ،  في  َوابوي  اَنا  ابوي  َف 
اَقولْكْن  الَحّق  12 الَحّق  َسْدقوا.  َهالاْعماْل 
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فَال�أْعماُل  اآَمَن بي  َمْن  اأقوُل َلكُم:  الَحقَّ 

الَّتي اأعَمُل اأنا سيَْعَمُل ُهَو اأيضاً. َواأْفَضَل 

آِب ذاِهٌب.  ِمْن هِذِه َسيَْعَمُل، ِل�أنّي اإلى ال�

اأْعَملُُه  فَاإنّي  ِباْسمي،  تَْساألوا   َوَمْهما 
13

ابِْنِه. 14 اإْن  آُب في  ال� َد  ِليَُمجَّ َلكُم، 

تَْساألوني ِباْسمي، فَاأنا اأْفَعُل.

تُِحّبونَني، فَاْحَفظوا   »اإْن كُْنتُم 
15

آِب  ال� ِمَن  اأطلُُب   َواأنا 
َوصاياَي. 16

َمَعكُم  ِليَكوَن  اآَخَر  فاِرْقليطاً  فَيُْعطيكم 

 روُح الَحقِّ الَّذي ل� يَْستَطيُع 
اإلى ال�أبَِد، 17

َعَرفَُه.  َول�  يَرهُ  َلْم  ِل�أنَُّه  يَتَقبََّل  اأْن  العاَلُم 

يَْسكُُن  ِعْنَدكُم  ِل�أنَُّه  فَتَْعِرفونَُه  اأنْتُم  َواأّما 

َوفيكُم ُهَو. 18 ل� اأتُركُكُم يَتامى، فَاأنا اآٍت 

يَراني.  ل�   َوالعاَلُم 
19 قَليٍل.  بَْعَد  اإَليكُم 

، اأنْتُم اأيضاً  َواأّما اأنْتُم فَتَرونَني. ِل�أنَّني َحيٌّ

 في ذِلَك اليَوِم َستَْعِرفوَن اأنّي 
َستَْحيَوَن. 20

في اأبي َواأنْتُم ِفيَّ َواأنا فيكم.

َويَْحَفُظها  َوصاياَي  ِعْنَدهُ   »الَّذي 
21

يُِحبُّني  الَّذي  َوذِلَك  يُِحبُّني.  الَّذي  فَُهَو 

يَُحبُّ ِمْن اأبي َواأنا اأِحبُُّه َواأُريِه نَْفسي.« 

 : ْسَخْريوطيَّ ال�إ َليَس  يَُهَوذا،  َلُه   قاَل 
22

اأْن  اأنَْت  َعتيٌد  َلنا  ِلماذا  َسيِّدي،  »يا 
23 اأجاَب  ِللعاَلِم؟«  َوَليَس  نَْفَسَك  تُرَي 

يَسوُع َوقاَل َلُه: »اإْن اأَحبَّني اأَحٌد، يَْحَفْظ 

كَِلَمتي، َواأبي يُِحبُُّه َواإليِه نَاأْتي وَمْخَدعاً 

مْن َل ياآمْن في، اْعماْل َل اَسي هّواِ زاِ َت 
يَسي، َواْكَثْر مْن َهوْذ َت يَسي، مْن َل رايْح 
لَعْند اَبوي اَنا. 13 اَأيْش َل تْطلبوْن باْسمي، 
الاآْب ف  د  يْتَمجَّ ْبشاْن  لْكن،  اَسي  َت 

 َل َطَلبتن باْسمي، َت اَسي.
الابْن. 14

الَوعد ْبرُوح القدس

َوصّياتي.  اْحَفظوا  ْتحّبوني،   »َل كان 
15

يْعطيكْن  الاآْب َت  م  اْطلْب   َوانا َت 
16

 رُوح 
فارقليْط لْخ َت يْبقى َمْعكْن للاََبْد، 17

الَحْق هاْك َل مُو ْتتِيق الّدنْيِا تْقَبلو، مْن َل 
ما اَرتو ْولا َعَرفتو. َبّس انْتْن تْعرفوُه مْن َل 
 مُو اَخلّيكْن 

يْسكْن عْنْدكن، ْوفيكْن واِ. 18
َيتامِى، مْن َل جِايِي اَنا لَعْنْدكْن. ْشَويِّْة لْخ، 
 والّدنْيِا ما َت تّراني. َبّس انْتْن َت تَّروني. 

19

 فاك 
مْن َل َحّي اَنا، اأنْتْن زاِ َت تْحَيوْن. 20

الَيوْم، َت تْعرفوْن َف ابوي اَنا، وانْتْن ِفي 
انْتْن، َوانا فيكن اَنا.

واِ  هاْك  ْويْحفظا،  َوصّياتي  عْندو   »َل 
21

اَأبوي،  يحّبو  يحْبني  َل  ْوهاْك  يحْبني.  َل 
مُو   ْوياهوذا، 

22 نَْفسي.«  َواَوّريو  اَأحّبو  َوانا 
لنا  لَيْش  »َسّيدي،  قالْلو:  الاْسَخْريوطي، 
 َرْد َيسُوع 

َت ْتَوّري نَْفسك، ْومُو للّدنْيِا؟« 23
ْوقالْلو: »َل يحْبني يْحفظ كْلمتي، َوابوي 
َبيْتنا عْندو.  ونَْسي  ْولَعْندو نجي  يحّبو، 
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يُِحبُّني،  ل�  الَّذي   َوذِلَك 
24 نَْعَمُل.  ِعْنَدهُ 

الَّتي  هِذِه  َوالكَِلَمُة  يَْحَفُظ.  ل�  كَِلَمتي 

اأنْتُم تَْسَمعوَن َليَسْت لي، بَْل ِللاآِب الَّذي 

اأْرَسلَني. 25 ِبهِذِه الكَِلماِت كَلَّْمتُكُم َواأنا 

الفاِرْقليُط، روُح  ذِلَك   َواأّما 
26 ِعْنَدكُم. 

الُقُدِس الَّذي َسيُْرِسُل اأبي اإَليكُم ِباْسمي، 

فَُهَو يَُعلُِّمكم كُلَّ َشيٍء َوُهَو يُذكُِّركم ِبكُلِّ 

ما اأقوُل َلكُم.

 »َسلاماً اأتُرُك َلكُم، َسلامي اأُْعطيكُم. 
27

َليَس كَما يُْعطي العاَلُم اأنا اأُْعطيكُم. ل� 

 َسِمْعتُم 
28 تََخْف.  َول�  قُلوبُكُم  تَْضَطِرْب 

اأنّي اأقوُل َلكُم: اإنّي ذاِهٌب َواآٍت اإَليكُم. َلو 

كُْنتُم تُِحّبونَني، َلكُْنتُم تَْفَرحوَن اأنّي ذاِهٌب 

آَن   َوال�
اإلى اأبي، ِل�أنَّ اأبي اأْعَظُم ِمّني. 29

ِلتؤِمنوا  يَكوَن  اأْن  قَْبَل  َلكُم  قُْلُت  قَْد  ها 

َمَعكُم  اأتَكَلََّم  َلْن  آَن  ال�  ِمَن 
30 َمتى كاَن. 

ِبكَثيٍر ِمَن ال�أُموِر، ِل�أنَُّه اآٍت اأُْركوُن العاَلِم، 

 َولِكْن ِلكَي يَْعِرَف 
َوفيَّ َليَس َلُه َشيٌء. 31

العاَلُم اأنّي اأُِحبُّ اأبي، َوكَما اأوصاني اأبي 

فَكَذِلَك اأْعَمُل. قوموا نَْذَهْب ِمْن ُهنا.

 15
َواأبي  الَحقيقيَُّة  الكَْرَمُة  ُهَو   »اأنا 

ل�  ِفيَّ  ُغْصٍن   كُلُّ 
2 الكَّراُم.  ُهَو 

ِثماراً  يُْعطي  َوالَّذي  يَْنِزُعُه  ِثماراً  يُْعطي 

آَن  ال� 3 اأنْتُم  ِبِثماٍر كَثيَرٍة.  ِتَي  ِلياأْ يُنَّقيِه 

ِبها  تَكَلَّْمُت  الَّتي  الكَِلَمِة  ِلَسبَِب  اأنِْقياُء 

اأنَّ  َواأنا فيكُم. كَما  َمَعكُم. 4 اأقيموا ِفيَّ 

 ْوهاْك َل مُو يحْبني، مُو يْحفْظ كْلمتي. 
24

ْوَهالكْلِمة هاي َل تْسَمعوْن مُو لي يِا. للاآْب 
 قْلُت لْكْن هاْذ َوانا عْنْدكْن. 

َل َبَعْثني يِا. 25
26 َبّس الفارْقليْط، رُوح القدْس َل َت يْبَعْثو 

الاآْب باْسمي، هّواِ َت يَعلّْمكْن كْل شي، 
ْوهّواِ َت يجيْب لَبالْكْن كْل شي َل اقولْكْن.

َسلاْم َيسُوْع

 »َسلاْم اَأَخلّي لْكْن، َسلامي اَأْعطيكْن. 
27

مُو َكما شي َل تْعطي الّدنْيِا اَأنا اَأْعطيكْن. لا 
 سمْعتْن قْلُت لْكْن: 

تْقَلقون ْولا ْتخافوْن. 28
لَعْنْدكن. يكوْن كان  اآجي  ارُوْح وت  َت 
ْتحّبوني، كاْن َت تْفَرحوْن َت ارُوْح لَعْند 
ع،   والسَّ

اَبوي، مْن َل اَأبوي اَأْعَظْم واِ منّي. 29
مْن  ْبشاْن  يسِير،  َل  َقبْل  لْكْن  قْلُت  ْكوا 
ع ْوَل َبعْد، مُو اْحكي   م السَّ

صار ْتاآْمنوْن. 30
َمْعكن ْكثيْر، مْن َل جِايِي واِ َريّْس َهالّدنْيِا، 
تْعرْف  الّدنْيِا  ْبشان  31 َبّس  مالو شي.  ْوفي 
اأَسي.  اَأحّب اَبوي، ْوَكما َل َوّصاني كذاِ 

قوموا َت نْرُوْح مْن َهوْن.

َوابوي 15  الَحقيقي  الَغْرز  واِ   »اَأنا 
 كْل شاق في مُو 

صاحب الَغْرْز. 2
َثَمْر،  يْعطي  َل  َواينا  يْقَطْعو.  َثَمْر،  يْعطي 
 وانْتْن 

3 يْعطي.  ْكثيْر  َثَمر  ْبشاْن  يْكَسحو 
ْع َمْكسُوحين انْتْن م الَكلاْم َل َحَكيُت  السَّ
َمْعكْن. 4 اْثبتوا في َوانا فيكْن. َكما َل مُو 
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ِمْن  ِثماراً  يُْعِطَي  اأْن  يَْستَطيُع  ل�  الُغْصَن 

نَْفِسِه اإْن َلْم يُِقْم في الكَْرَمِة، هكَذا َول� 

الكَْرَمُة  ُهَو  5 اأنا   . ِفيَّ تُقيموا  َلْم  اإْن  اأنْتُم 

فيِه،  َواأنا  ِفيَّ  يُِقْم  َمْن  ال�أْغصاُن.  َواأنْتُم 

ِبدوني  ِل�أنَّكُم  كَثيَرٍة،  ِبِثماٍر  يَاأْتي  فَهذا 

6 اإْن  َشيئاً.  تَْعَملوا  اأْن  تَْستَطيعوَن  ل� 

الخاِرِج  اإلى  يُْلقى  ِفيَّ  يُقيُم  ل�  اأَحٌد  كاَن 

َويُْلقونَُه  فَيَْلتَِقطونَُه  الياِبِس  كَالُغْصِن 

َوتُِقْم  ِليْحتَِرَق. 7 اإْن تُقيموا ِفيَّ  في الّناِر 

كَِلماتي فيكم، يَكُْن َلكُم كُلُّ ما تُريدوَن 

تَوا  آُب اأْن تَاأْ ُد ال� اأْن تَْساألوا. 8 ِبهذا يَتََمجَّ

 كَما 
9 تَلاميذي.  فَتَكونوَن  كَثيَرٍة  ِبِثماٍر 

اأَحبَّني اأبي، اأنا اأيضاً اأْحبَْبتُكُم. اأقيموا في 

َمَحبَّتي. 10 اإْن تَْحَفظوا َوصاياَي، تُقيموا 

في َمَحبَّتي، كَما اأنّي اأنا َحِفْظُت َوصايا 

اأبي َواأُقيُم في َمَحبَِّتِه. 11 ِبهِذِه الكَِلماِت 

َويُكَْمَل  ِليَكوَن فََرحي فيكُم  كلَّْمتُكم 

يُِحبَّ  اأْن  َوِصيَّتي،  ِهَي   هِذِه 
12 فََرُحكُم. 

 َمَحبٌَّة 
آَخَر، كَما اأنا اأْحبَْبتُكُم. 13 اأَحُدكُم ال�

يَضَع  اأْن  َلها:  َوجوَد  ل�  هِذِه  ِمْن  اأْعَظُم 

اْمرٌؤ نَْفَسُه َعْن اأِحّبائِه. 14 اأنْتُم اأِحّبائي اإْن 

تَْعَملوا كُلَّ ما اأوصيكُم ِبِه. 15 ل� اأْدعوكُم 

آَن َعبيداً، ِل�أنَّ الَعْبَد ل� يَْعِرُف ماذا  ِمَن ال�

َدَعوتُكُم،  اأِحّبائي  َولِكْن  َسيُِّدهُ.  يَْعَمُل 

ِل�أنَّ كُلَّ ما َسِمْعتُُه ِمْن اأبي اأْعلَْمتُكُم ِبِه. 

16 َليَس اأنْتُم اْختَْرتُموني، بَْل اأنا اْختَْرتُكُم 

ما  َل  نَْفسو  مْن  َثَمْر  يْعطي  الّشاق  يتِيْق 
َل  كذاِ  زاِ  اأنْتْن  العنْب،  َثَبْت ف سَجرة 
َثَبتّْن في. 5 اَأنا الَغْرز اَنا وانْتْن الّشيقاْن.  ما 
مْن َل يْثبْت في َوانا ِفيو يجيْب َثَمر ْكثيْر: 
َبلاي مُو ْتتِيْقون ْتَسوْن شي. 6 انْساْن َل مُو 
يْثبْت في، يْنَكْب لََبّرا َكما شاق النِّاشف، 
 َل 

7 يْنحرْق.  َت  النّاْر  يكّبوُه ف  ْويْلقطوُه 
فيكْن، كْل شي  َكلامي  ْوَثَبْت  في  َثَبتّْن 
لْكْن.  ْوتْطلبوْن، َت يكون  ْتريدون  َل 
َثَمر  ْتجيبوْن  اَأبوي، َت  ْد  يْتَمجَّ 8 ْبهاي 

 َكما َل َحبني 
َتلاميذي. 9 ْكثيْر، وْتكونوْن 

 َل 
اَأبوي، َحبَّيتوكن اَنا. اْثبتوا ف ْمَحّبتي. 10

َحَفْظتْن َوصّياتي، تْثبتوْن ف ْمَحّبتي، َكما 
َل انا َحَفْظُت َوصّياْت اَأبوي ْوثابت اَنا ف 
ْبشاْن  َهالَكلاْم  َمْعكْن   َحَكيُت 

11 ْمَحّبتو. 
َفْرحْتكْن.  ْوتْكَمْل  فيكن  ْتكوْن  َفْرحتي 
 هاي يِا َوصّيتي، َت ْتحّبوْن َبعْضكْن َكما 

12

 ْمَحبِّة اَأْگَبْر مْن هاي ما 
َل انا َحبَّيتوكْن. 13

في: َت يحّط انْساْن رُوحو قّدام َمْحبوبينو. 
14 اأنْتْن َمْحبوبيني اأنْتْن َل َسيتْن كْل شي َل 

اَوّصيكْن. 15 َبقى مُو َعبيْد اَأَسّميكْن، مْن َل 
مُو يْعرف الَعْبْد اَأيش يَسي َسّيدو. َمْحبوبيني 
يتوكن، مْن َل قْلُت لْكْن َعلى كْل شي  َسمَّ
 مُو اأنْتن اْختْرتْنني. 

َل سمْعتوُه مْن اَأبوي. 16
انْتْن  ْترُوحون  َت  ْوَعيَّنتوكْن  اْختْرتوكن  اَأنا 
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توا ِبِثماٍر  َوَعيَّْنتُكُم ِلتَذَهبوا اأنْتُم اأيضاً َوتَاأْ

َوتَدوَم ِثماُركُم ِلكَي يُْعطيكُم اأبي كُلَّ ما 

اأْن  اأوصيكُم:  17 ِبهِذِه  ِباْسمي.  تَْساألوَن 

آَخَر. يُِحبَّ اأَحُدكُم ال�

اأنَُّه  يُْبِغْضكُم العاَلُم، فَاْعلَموا   »َواإْن 
18

العاَلِم  ِمَن   فَلَو 
19 اأَبَْغَض.  اإيّاَي  قَْبلَكُم 

تَُه. َولِكْن  كُْنتُم، َلكاَن العاَلُم يُِحبُّ خاصَّ

ِل�أنَّكُم َلْستُم ِمَن العاَلِم، بَْل اأنا اْختَْرتُكُم 

العاَلم.  يُْبِغُضكُم  ِلهذا  العاَلِم،  ِمَن 

َليَس  َلكُم:  قُْلُت  الَّتي  الكَِلَمَة  20 اْذكُروا 

اْضَطَهدوني  اإِن  َسيِِّدِه.  ِمْن  اأْعَظَم  َعْبٌد 

َواإْن  َسيَْضَطِهدونَكُم.  اأيضاً  نْتُم  فَاأ اأنا، 

كَِلَمتَكُم  فََسيَْحَفظوَن  َحِفظوا كَِلَمتي 

ِبكُم  َسيَْفَعلوَن  هِذِه  كُلَّ   َولِكْن 
21 اأيضاً. 

ِمْن اأْجِل اْسمي، ِل�أنَُّهم ل� يَْعِرفوَن الَّذي 

َلما  َواأكُلِّْمُهم  اآِت  َلْم  اأنّي  22 َلو  اأْرَسلَني. 

َلُهم  فَلَيَس  آَن  ال� اأّما  َخطيئٌَة.  َلُهم  كانَْت 

اأنا،  يُْبِغْضني   َمْن 
ُعْذٌر في َخطيئَِتِهم. 23

اأماَم  اأْعَمْل  َلْم   َوَلو 
24 اأيضاً.  اأبي  يُْبِغْض 

ُعيوِنهم ال�أْعماَل الَّتي َلْم يَْعَمِل اْمرٌؤ اآَخُر، 

آَن فََقْد َراأوا  َلما كانَْت َلُهم َخطيئٌَة. اأّما ال�

َواأبَْغضوني اأنا واأبي اأيضاً.

الَمكْتوبَُة في  الكَِلَمُة  تَِتمَّ   »ِلكَي 
25

 َولِكْن 
26 َمّجاناً.’  ‘اأَبَْغضوني  ناموِسِهم: 

اأنا  الَّذي  ذِلَك  الفاِرْقليُط،  اأتى  َمتى 

ْبشاْن كْل  يْبقى،  ْوَثَمْركْن  َثَمر  ْتجيبوْن  زاِ 
شي َل تْطلبوْن مْن اَأبوي باْسمي يْعطيكْن. 

 هاي اَأَوّصيكْن: َت ْتحّبوْن َبعْضكْن.
17

َيسُوْع والّدنْيِا

 »َل َكَرهْتكن الّدنْيِا، اْعرفوا َقبْلكْن لي 
18

الّدنْيِا  الّدنْيِا كْنتن،  م  19 يكوْن  َكَرهْت. 
كاْن َت ْتحْب نِاسا. َبلِى مُو م الّدنْيِا اأنْتْن، 
مْن هاي  الّدنْيِا.  م  اْختْرتوكْن  انا  َل  مْن 
 جبوا َل بالْكْن كْلِمة َل 

تْكَرْهكن الّدنْيِا. 20
قْلُت لْكْن: ما في َعْبد اَْگَبْر مْن َسّيدو. َل 
لي اْضَطَهدوا، لكْن زاِ َت يْضطْهدون. ْوَل 
َحَفظوا كْلمتي، كْلمْتكْن زاِ َت يْحفظوْن. 
21 َبلِى هاْذ كلّو يَسون فيكْن لَخاطر اْسمي، 

مْن َل مُو يْعرفوْن َل َبَعْثني. 22 يكوْن ما كاْن 
كّجيُت َحَكيُت َمعْن، ما كاْن َت يكونْلْن 
ْع مالْن عذْر َعلى َخطّيتْن.  َخطيِّة. َبّس السَّ
 َل لي يْكَرْه، لاَبوي زاِ يْكَرْه. 24 يكوْن ما 

23

َويُت قّداْم َعيَنين اْعمال ما َسوى  كاْن كسَّ
ْد لْخ، ما كاْن َت يكونْلْن َخطيِّة.  َكماها اَحَّ
ْع اَأَروا ْوَكَرهوا، لي زاِ ْولاَبوي زاِ، َبّس السَّ

 »ْبشان ْتتْم كْلمة الَمْكتوبِة َف ناموسْن: 
25

 ْوَبْس يجي الفارْقليْط، 
‘َكَرهوني ْمَبلاْش.’ 26
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َساأُْرِسُل اإَليكُم ِمْن ِعْنِد اأبي، روُح الَحقِّ 

الَّذي ِمْن ِعْنِد اأبي يَْخُرُج، فَُهَو يَْشَهُد لي. 

 َواأنْتُم اأيضاً تَْشَهدوَن، ِل�أنَُّه ُمْنُذ ال�بِْتداِء 
27

َمعي اأنْتُم.

 16
َمَعكُم  تَكَلَّْمُت  الكَِلماِت   »ِبهِذِه 

ِلئَّلا تَْعثُروا. 2 ِل�أنَُّهم َسيُْخِرجونَكم 

َمْن  َوتَاأتي ساَعٌة كُلُّ  ِمْن َمجاِمِعِهم، 

 هِذِه 
3 ِللِه.  ُم  يَُقدِّ قُْرباناً  اأنَُّه  يَُظنُّ  يَْقتُلُكُم 

اأنا  َول�  َعَرفوا  اأبي  ل�  ِل�أنَُّهم  َسيَْعَملوَن، 

َعَرفوني.

اأتى  اإذا  َحّتى  َمَعكُم  تَكَلَّْمُت   »ِبهِذِه 
4

َوْقتُها تَْذكُروَن اأنّي اأنا قُْلُت َلكُم. َوَلْم اأقْل 

 َواأّما 
َلكُم هِذِه ِمْن قَْبُل ِل�أنّي َمَعكُم كُْنُت. 5

آَن فَاأنا ذاِهٌب اإلى َمْن اأْرَسلَني. َوَليَس  ال�

تَْذَهُب؟  اأيَن  اإلى  يَْساأُلني:  ِمْنكُم  اأَحٌد 

 َولِكْن ِل�أنّي قُْلُت َلكُم هِذِه، اأتى الُحْزُن 
6

 َولِكّني الَحقَّ اأقوُل َلكُم: 
َوَملاأ قُلوبَكُم. 7

اإنَُّه َخيٌر َلكُم اأْن اأْذَهَب، ِل�أنَُّه اإْن َلْم اأْذَهْب 

َولِكْن  اإَليكُم.  تَي  يَاأْ َلْن  فَالفاِرْقليُط  اأنا، 

 َوَمتى اأتى 
اإْن َذْهْبُت، فََساأُْرِسلُُه اإَليكُم. 8

َوَعلى  َخطيئٍَة  َعلى  العاَلَم  يُوبُِّخ  ذاَك، 

ِل�أنَُّهم  َخطيئٍَة،   َعلى 
9 َدينونٍَة،  َوَعلى  ِبرٍّ 

اإلى  ِل�أنّي   ، ِبرٍّ  َوَعلى 
10 يُْؤِمنوَن بي.  ل� 

 َوَعلى 
11 اأيضاً.  تََرونَني  َول�  اأْذَهُب  اأبي 

هاْك َل انا اَأْبَعث لْكْن مْن عْند اَأبوي، رُوح 
الَحْق، هاْك َل مْن عْند اَأبوي يْطَلْع، هّواِ َت 
 وانْتْن زاِ َت تْشَهدوْن، مْن َل 

يْشَهْد لي. 27
م البدايِة َمعي انْتْن.

رُوح القدس

 »َحَكيُت َمْعكْن َعلى َهوذ ْبشاْن 16 
 مْن َل َت يطِالعوكْن 

لا تْتَعثَوروْن، 2
َل  واِحْد  ْوتجي ساَعة كْل  مْن مجِامعن، 
 كذاِ 

3 َلالله.  يَقّرْب  قْربان  يْفتكر  يْقتْلكْن 
َأبوي  َت يَسون فيكْن مْن َل ما َعَرفوا لا لا

ْولا لي.
 »َحَكيُت َمْعكْن َعلى َهوذ ْبشاْن َل جا 

4

َوْقْتْن يجي لَبالْكْن اَأنا قْلُت لْكْن َعَليْن. ما 
قْلُت لْكْن َعَلوْذ مْن َقبْل مْن َل َمْعكْن كْنُت. 
ْد  ْع رايح اَنا لَعْنْد َل َبَعْثني، ْولا اَأحَّ 5 َبّس السَّ

مْنكْن يْساَألْني َل اين انَْت رايْح. 6 َبْس مْن 
َل قْلُت لْكْن َعَلوذ، الَغْم عّبا ْقلوْبكْن. 7 َبلِى 
الَحّق اَقولْكْن: اَأْحَسن لْكْن َل رْحُت. َل 
ما رْحُت اأنا، الفارْقليْط مُو يجي لَعْنْدكْن، 
 ْوَبْس 

َبْس َل رْحُت، َت اْبَعث لْكْن واِ. 8
يجي َت يَوبّخ الّدنْيِا َعلى َخطيِّة ْوَعلى بر 
 َع الَخطيِّة، مْن َل ما اآَمنوا 

ْوَعلى حكْم. 9
 ْوَعلى بْر، مْن هاي َل َت ارُوْح لَعْند 

في، 10
 ْوَعلى حكْم، مْن هاي 

الاآب ْومُو تَروني. 11
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َمْحكوٌم  العاَلِم  اأُْركوَن هذا  ِل�أنَّ  َدينونٍَة، 

َلكُم.  ِل�أقوَل  لي  اأيضاً   كَثيٌر 
12 َعلَيِه. 

آَن.  َولِكْن ل� تَْستَطيعوَن اأْن تَْستَوِعبوا ال�

 َولِكْن َمتى اأتى روُح الَحقِّ فَُهَو يَقوُدكُم 
13

َراأِي  ِمْن  يَتَكَلَُّم  ل�  ِل�أنَُّه   ، الَحقِّ كُلِّ  في 

نَْفِسِه، بَْل ِبكُلِّ ما يَْسَمُع يَتَكَلَُّم َوِباآِتياٍت 

ُدني، ِل�أنَُّه ِمّما لي   َوُهَو يَُمجِّ
فُكُم. 14 يَُعرِّ

 كُلُّ ما ُهَو ِللاآِب، لي 
يَاأُخُذ َويُعِلُن َلكُم. 15

ُهَو. ِلهذا قُْلُت َلكُم: ِمّما لي يَاأُخُذ َويُعِلُن 

اأيضاً  َوقَليٌل  تَرونَني.  َول�   قَليٌل 
16 َلكُم. 

آِب.« َوتَرونَني، ِل�أنّي ذاِهٌب اإلى ال�

 َوكاَن تَلاميُذهُ يَقولوَن اأَحُدُهم ِللاآَخِر: 
17

»ما ُهَو هذا الَّذي قاَل: قَليٌل َول� تَرونَني، 
نّي ذاِهٌب اإلى  َوقَليٌل اأيضاً وتَرونَني، َوِل�إ

ُهَو هذا  »ما  يَقولوَن:   َوكانوا 
18 آِب.«  ال�

القليُل الَّذي قاَل. ل� نَْعِرُف ماذا يَتَكَلَُّم.« 

 َوَعَرَف يَسوُع اأنَُّهم يَْطلُبوَن اأْن يَْساألوهُ 
19

فَقاَل َلُهم: »اأَعْن هذا تَتَجاَدلوَن بَْعُضكُم 

َول�  ‘قَليٌل  َلكُم:  َعْن قولي  بَْعٍض؟  َمَع 

20 الَحقَّ  وتَرونَني’؟  اأيضاً  َوقَليٌل  تَرونَني 

الَحقَّ اأقوُل َلكُم: َستَْبكوَن اأنْتُم َوتَنوحوَن 

َولِكنَّ  َستَْحَزنوَن  َواأنْتُم  يَْفَرُح.  َوالعاَلُم 

تَِلُد  اإْذ  21 الَمْراأةُ  يَصيُر.  فََرحاً  ُحْزنَكُم 

تَْحَزُن، ِل�أنَّ يَوَم ِول�ِدها قَْد َوَصَل. َولِكْن 

 ْوَبْعد ْكثيْر 
َل انَْحَكْم َعلى َريّْس َهالّدنْيِا. 12

عْندي َت اقوْل، َبلِى مُو ْتتِيْقوْن تْفتْهمون 
ْع. 13 َبْس مْن جا رُوح الَحْق، هّواِ َت  السَّ
الَحْق كلّو، مْن َل  تْفتْهمون  يْرشْدكْن َت 
مُو يْحكي مْن عْندو: كْل شي َل يْسَمْع، 
هاك يقول. ْوَت يَعّرْفكْن َعلى اأمور َت ْتسِيْر 
 هّواِ َت يَمّجْدني، مْن َل 

ف المْسَتقَبْل. 14
 كْل شي َل في َل 

منّي ياخْذ ويَوّريكْن. 15
اَأبوي، لي واِ. مْن هاي قْلُت لْكْن: ياخْذ 
 ْشَويِّة ْومُو تَروني، وْشَويِّْة 

منّي ويَوّريكْن. 16
لخ ْوتَروني، مْن َل رايح اَنا لَعْند الاآْب.«

الَفَرح َبعد الحزن

واِحْد  يقولوْن  َبقى  َتلاميذو  مْن  17 نِاْس 

للاْخ: اَأيْش يِا هاي َل يقول: »ْشَويِّة ْومُو 
رايح  َل  ْومْن  ْوتَروني،  لخ  وْشَويِّة  تَروني، 
يِا  اَأيْش  يقولوْن:   ْوكان 

18 اَبوي؟  لَعْند  اَنا 
اَأيْش  نْعرْف  مُو  قاْل؟  َل  َهالّْشَويِّة هاي 
يْحكي.« 19 َيسُوْع َعَرف يريدوْن يْساَألوُه، 
قاْم قالْلْن: »َعلى هاي تاْخذون ْوتْعَطوْن َمْع 
َبعْضكْن، هاي َل قْلُت: ‘ْشَويِّة ْومُو تَروني، 
وْشَويِّْة لْخ َت تَّروني’؟ 20 الَحّق الَحّق اَقولْكْن 
اأنْتْن َت تْبَكوْن وْتَولْولوْن والّدنْيِا تْفَرْح وانْتْن 
لََفَرْح.  يْنقلْب  َت  َبْس حزنْكْن  تْحَزنوْن، 
21 الَمَرة َوْقْت َل تولَْد تْحَزْن، مْن َل جا َيوم 
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تَها ِلَسبَِب  ْفَل، ل� تَْذكُُر ِشدَّ َمتى َوَلَدِت الطِّ

العاَلِم.  في  اإنْساناً  َوَلَدْت  ِل�أنَّها  الَفَرِح، 

َولِكّني  تَْحَزنوَن.  آَن  ال� اأيضاً   َواأنْتُم 
22

َساأراكُم اأيضاً فَتَْفَرُح قُلوبُكُم َوفََرُحكُم ل� 

 َوفي ذِلَك اليَوِم َلْن 
اأَحَد يَاأُخُذهُ ِمْنكُم. 23

تَْساألوني اأنا َشيئاً. الَحقَّ الَحقَّ اأقوُل َلكُم: 

كُلُّ َشيٍء تَْساألوَن اأبي ِباْسمي، يُْعطيكم 

آَن َلْم تَْساألوا َشيئاً ِباْسمي.   َحّتى ال�
اإيَّاهُ. 24

فََرُحكُم كاِملاً.  ِليَكوَن  تَاأُخذوا  اْساألوا 

 هِذِه ِباأْمثاٍل تَكَلَّْمُت َمَعكُم. َولِكْن تَاأتي 
25

بَْل  ِباأْمثاٍل،  َمَعكُم  اأتَكَلَُّم  ل�  ساَعٌة حيَن 

آِب. َعلاِنيًَة اأُْخِبُركُم َعِن ال�

ِباْسمي.  تَْساألوَن  اليَوِم  ذِلَك   »في 
26

آِب  ال� ِمَن  َساأْطلُُب  اأنا  َلكُم:  اأقوُل  َول� 

آَب نَْفُسُه يُِحبُّكم ِل�أنَّكُم  ِل�أْجِلكُم، 27 ِل�أنَّ ال�

آِب  ال� ِعْنِد  ِمْن  اأنّي  َواآَمْنتُم  اأْحبَْبتُموني، 

َواأتَيُت  آِب   َخَرْجُت ِمْن ِعْنِد ال�
َخَرْجُت. 28

واأْذَهُب  العاَلُم  اأتُرُك  َواأيضاً  العاَلِم،  اإلى 

 قاَل َلُه تَلاميُذهُ: »ها اأنَْت 
آِب.« 29 اإلى ال�

آَن  َجليًّا تَتَكَلَُّم َول� تَقوُل َمثَلاً واِحداً. 30 ال�

نَْعِرُف اأنََّك تَْعِرُف كُلَّ َشيٍء، َول� تَْحتاُج 

اأْن يَْساأَلَك اأَحٌد. ِبهذا نُْؤِمُن اأنََّك ِمَن اللِه 

»اآِمنوا.  يَسوُع:  َلُهم   قاَل 
31 َخَرْجَت.« 

قوَن  آَن اأَتَْت، تَتََفرَّ  فَها تَاأتي ساَعٌة، َوال�
32

لَبالا  مُو يجي  َولَْد،  ْتجيْب  ْوَبس  ْولادتا. 
ة، م الَفْرَحة َف هاي َل جابت انْساْن  الّشدِّ
ْع تْحَزنوْن، َبْس َت  ف الّدنْيِا. 22 اأنْتْن زاِ السَّ
ْوَفْرحْتكْن ما  َقْلْبكن،  ْويْفَرْح  اَأراكن  اْرَجْع 
 ْوفاك الَيوْم منّي 

في انْساْن ياخذا مْنكْن. 23
اَقولْكْن  الَحّق  الَحّق  تْطلبوْن شي.  َت  ما 
باْسمي،  اَأبوي  مْن  تْطلبوْن  َل  كْل شي 
ْع، ما َطَلْبتْن شي   دي للسَّ

َت يْعطيكْن. 24
ْتكون  ْبشان  ْوتاخذون،  اْطلبوا،  باْسمي. 

َفْرحتكْن كاْمِلة.

َيسُوْع يفرجا َع المومنين ف ذيقاتن

 »باْمثال ْرموْز قْلُت لْكْن َهوْذ، َبْس جِايِة 
25

ساَعة مُو اْحكي َمْعكْن باْمثال ْرموْز، َبلِى 
 َف هاْك 

ْبوضوْح َت اَعّرفكْن َع الاآْب، 26
َيوْم َل َت تْطلبوْن باْسمي. ْومُو اقولْكْن اَأنا 
الاآْب  َل   مْن 

27 الاآْب.  م  لْكْن  اْطلب  َت 
ْواآَمْنتْن مْن  َحبَّيتنّي،  َل  نَْفسو يحْبكْن مْن 
اَلله  عْند  مْن   َطَلْعُت 

28 َطَلْعُت.  اَلله  عْند 
َوارُوْح  الّدنْيِا  اََخلّي  َواْرَجع  للّدنْيِا،  ْوجيُت 
ع  لَعْند الاآْب.« 29 َتلاميذو قالولو: »هاي السَّ
ْولا  ْرموز  واْمثال  تْحكي،  ْبَكلاْم واضْح 
ْع نْعرْف كْل شي تْعرف،  واِحد ْتقوْل. 30 السَّ
ْد يْساَألْك. مْن هاي نْحنِا نْاآمْن  ْومُو يْلَزم اَحَّ
من اَلله َطَلْعْت.« 31 َيسُوْع قالْلْن: »اآْمنوا. 
َجْت،  ْع  والسَّ َل هاي جِايِة ساَعة،   مْن 

32
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َوتَْتُركونَني  اإلى َموِضِعِه،  كُلُّ واِحٍد 

آَب َمعي.  َوْحدي، َوَلْسُت َوْحدي ِل�أنَّ ال�

َلكُم  ِليَكوَن  َلكُم  قُْلُت  الكَِلماِت   هِذِه 
33

ِفيَّ َسلاٌم. في العاَلِم َسيَكوُن َلكُم ضيٌق. 

عوا اأنا َغلَْبُت العاَلَم.« َولِكْن تََشجَّ

 17
 هِذِه الكَِلماِت تَكَلََّم يَسوُع َوَرفََع 

ماِء َوقاَل: »اأبي،  َعينَيِه اإلى السَّ

َدَك ابْنَُك.  ِد ابْنََك ِليَُمجِّ اأتَِت الّساَعُة. َمجِّ

 عِلاأنََّك اأْعَطيتَُه ُسْلطاناً َعلى كُلِّ َجَسٍد 
2

ِلكَي يُْعِطَي ِلكُلِّ َمْن اأْعَطيتَُه َحياةً اأبَديًَّة. 

يَْعِرفوَك  اأْن  ال�أبَديَُّة  الَحياةُ  ِهَي   َوهِذِه 
3

اأْرَسْلَت  لَه الَحقيقيَّ َوْحَدَك َوَمْن  اأنَْت ال�إ

دتَُك في ال�أْرِض.  يَسوَع الَمسيَح. 4 اأنا َمجَّ

اأكَْمْلتُُه.  ِل�أْعَمَل  اأْعَطيتَني  الَّذي  الَعَمُل 

ْدني اأنَْت يا اأبي ِعْنَدَك ِبذِلَك  آَن َمجِّ  َوال�
5

الَمْجِد الَّذي كاَن لي ِعْنَدَك ِمْن قَْبِل اأْن 

ْفُت اْسَمَك ِللّناِس  يَكوَن العاَلُم. 6 اأنا َعرَّ

َلَك كانوا،  العاَلِم.  ِمَن  اأْعَطيتَني  الَّذيَن 

آَن   َوال�
َولي اأْعَطيتَُهم، َوَحِفظوا كَِلَمتََك. 7

ِعنِدَك  ِمْن  اأْعَطيتَني  ما  كُلَّ  اأنَّ  َعَرفوا 

اأْعَطيتَني  الَّتي  الكَِلماِت  ُهَو، 8 ِل�أنَّ 

ا اأنّي ِمْن  وا َوَعَرفوا َحقًّ اأْعَطيتُهم، َوُهم تَلَقَّ

ِعنِدَك َخَرْجُت َواآَمنوا اأنََّك اأنَْت اأْرَسْلتَني. 

ِمْن  اأْساأُل  َلْسُت  اأْساأُل.  اأْجِلِهم  ِمْن   َواأنا 
9

َت تْتَفرَّقوْن كْل واِحْد َل ديرتو، وْتَخلَّوني 
ْبَوْحدي. َبْس مُو ْبَوْحدي اَنا، الاآْب َمعي 
اَأنا  لْكْن َعلى َهوذ، ْبشاْن في   قْلُت 

واِ. 33
يكون لْكْن َسلاْم. ف الّدنْيِا َت يكون لْكْن 
وا َقْلْبكْن: اَأنا َغَلْبُت الّدنْيِا.« ذيْق، َبْس َقوَّ

لب َصلاة َيسُوْع ْبشاْن َتلاميذو َقبل الصَّ

َعيَنيو 17  ْوَرَفْع  َهالَكلام،  َيسُوْع   قاْل 
ْوقاْل: »اَأبوي، َجّت  ما  للسَّ
اْبنْك.  يَمّجدك  َت  اْبنْك،  َمّجد  الّساَعة. 
الَبَشر  َعلى كّل  َعَطيتو سْلَطة  َل  2 ْبهاي 

ْبشاْن يْعطي َحياْة اَأَبِديِّة لكّل انْساْن َعَطيتو 
يْعرفوْك  الاََبديِّة: َت  الَحياة  يِا   ْوهاي 

واِ. 3
له الَحقيقي ْبَوحدك ْوَيسُوع الَمسيْح  اأنَْت الاإ
َعَمْل  الاَْرْض:  َع  دتوْك  َمجَّ 4 اَأنا  َبَعثتو.  َل 
ْع،   والسَّ

5 ْمتوُه.  َتمَّ اْعَمْل  َت  َعَطيْتني  َل 
َل كاْن  ْبَمْجْد  عْندك  اَأبوي  اأنَْت  َمّجْدني 
ْفُت   َعرَّ

لي عْندْك مْن َقبْل َل ْتكون الّدنْيِا. 6
اإْسمْك للنِّاْس، َهوْك َل َعَطيْتني م الّدنْيِا. 
لْك كانوا، ْوَعَطيْتني نِا، ْوَحَفظوا كْلمتْك. 
ْع َعَرفوا كْل شي َل َعَطيْتني مْن عْندْك   والسَّ

7

َعَطيْتني،  َل  َكلاْم  َعَطيتووْن  َل   مْن 
8 واِ. 

نوا مْن عْندْك َطَلْعُت،  ْوهنِّا قْبلوا ْوَعَرفوا وْتَيقَّ
اَْطلْب، مُو   َوانا لهن 

َبَعْثْتني. 9 اأنَْت  ْواآَمنوا 
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الَّذيَن  اأولئَك  اأْجِل  ِمْن  بَْل  العاَلِم،  اأْجِل 

 َوكُلُّ ما ُهَو لي 
اأْعَطيتَني، ِل�أنَُّهم َلَك. 10

ٌد  فَُهَو َلَك، َوما ُهَو َلَك فَُهَو لي، َوُمَمجَّ

العاَلِم.  َلْسُت في  آَن  ال�  ِمَن 
11 فيِهم.  اأنا 

اآٍت.  اإَليَك  َواأنا  ُهم.  العاَلِم  َوهؤل�ِء في 

آُب الُقّدوُس، اْحَفْظُهم في اْسِمَك  اأيُّها ال�

الَّذيَن اأْعَطيتَني ِليَكونوا واِحداً كَما نَْحُن.

كُْنُت  العاَلِم  َمَعُهم في  كُْنُت   »حيَن 
12

اأْعَطيتَني  الَّذيَن  اْسِمَك.  اأْحَفُظُهم في 

ابُْن  اإلّ�  يَْهِلْك  َلْم  ِمْنُهْم  واِحٌد  َحِفْظتُهم. 

اأنا  اإَليَك  آَن   َوال�
13 الِكتاُب.  ِليَِتمَّ  الَهلاِك 

العاَلِم  اأتَكَلَُّم في  الكَِلماِت  َوِبهِذِه  اآٍت. 

ِليَكوَن فََرحي كاِملاً فيِهم. 14 اأنا اأْعَطيتُُهم 

كَِلَمتََك َوالعاَلُم اأبَْغَضُهم، ِل�أنَُّهم َليسوا ِمَن 

العاَلِم.  ِمَن  َلْسُت  اأنا  اأنّي  كَما  العاَلِم، 

15 َلْسُت اأْساأُل اأْن تَاأُخَذُهم ِمَن العاَلِم، بَْل 

ِمَن  16 َليسوا  ّريِر.  الشِّ ِمَن  تَْحَفَظُهم  اأْن 

العاَلِم.  ِمَن  َلْسُت  اأنا  اأنّي  كَما  العاَلِم، 

ِل�أنَّ  َك،  َحقِّ ْسُهم في  قَدِّ آُب،  ال� 17 اأيُّها 

 كَما اأْرَسْلتَني اإلى العاَلِم، 
18 . كَِلَمتََك َحقٌّ

 َوِمْن 
19 العاَلِم.  اإلى  اأيضاً  اأنا  اأْرَسْلتُُهم 

ُس اأنا نَْفسي ِليَكونوا ُهم اأيضاً  اأْجِلِهم اأُقَدِّ

. سيَن في الَحقِّ ُمَقدَّ

فََحْسُب  اأْجِل هؤل�ِء  ِمْن   »َوَلْسُت 
20

يُْؤِمنوَن  الَّذيَن  اأْجِل  ِمْن  اأيضاً  بَْل  اأْساأُل، 

واِحداً،  كُلُُّهم  21 ِليَكونوا  ِبكَِلَمِتِهم.  بي 

للّدنْيِا اَأْطلْب. اأْطلْب لَوْك َل َعَطيْتني، مْن َل 
 ْوكْل شي َل لي لْك واِ، ْوَل لْك 

لْك نِا. 10
ْع َل َبعْد   ْوم السَّ

د اَنا ِفيْن. 11 لي واِ، وْمَمجَّ
مُو ف الّدنْيِا اَأنا، ْوَهوْك ف الّدنْيِا نِا، َوانا 
جِايِي لَعْندك اَنا. يا اَأبوي الَقّدوس، اْحَفظْن 
ف اْسمْك َهوْك َل َعَطيْتني، ْبشان يكونوْن 

واِحْد َكما َل نْحنِا.
الّدنْيِا، كان   »َوْقْت َل كْنُت َمعْن ف 

12

َعَطيْتني  َل  َهوْذ  اْسمْك.  اَْحفظْن ف 
ابن  َغير  ْتَتوَبْل  ما  منّْن  ْد  َواحَّ َحَفْظتووْن، 
ْع َبقى لَعْندْك  التَّوَبِلة َت يتّم الّْكتِاْب. 13 السَّ
جِايِي اَنا. َواقوْل َهالَكلاْم ف الّدنْيِا ْبشاْن 
َعَطيتووْن  14 اَأنا  ِفيْن.  كاْمِلة  ْتكوْن  َفْرحتي 
كْلمتْك والّدنْيِا َكَرهتْن، مْن َل مُو م الّدنْيِا 
 مُو اْطلْب 

نِا، َكما َل انا مُو م الّدنْيِا اَأنا. 15
م  تْحَفظْن  َت  َبلِى  الّدنْيِا،  م  ْتشيلْن  َت 
 مُو م الّدنْيِا نِا، َكما َل انا مُو م 

ّريْر. 16 الشَّ
الّدنْيِا. 17 اَأبوي، َقّدسْن َف َحّقك. كْلمتْك 
زاِ  اَأنا  للّدنْيِا،  َبَعْثْتني  َل   َكما 

18 الَحْق.  يِا 
نَْفسي  اَأَقّدْس   ْولَخاطرْن 

19 للّدنْيِا.  َبَعثتووْن 
ْبشاْن هنِّا زاِ يكونون ْمَقدَّسيْن ف الَحْق.

َصلاة َيسُوع الَمسيْح ْبشان المومنين ِفيو

اأْطلْب  اَْطلْب.  َبّس  َهوْذ  لَخاطْر   »ْومُو 
20

 َت 
21 زاِ،  ْبكْلمتْن  ياآْمنوْن في  َل  لَخاطْر 
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كَما اأنََّك يا اأبي ِفيَّ َواأنا فيَك، ِليَكونوا 

ُهم اأيضاً واِحداً فينا، ِلكَي يؤِمَن العاَلُم 

اأْعَطيتُهم   َواأنا 
اأْرَسْلتَني. 22 اأنَْت  اأنََّك 

الَمْجَد الَّذي اأْعَطيتَني ِليَكونوا واِحداً كَما 

نَْحُن واِحٌد. 23 اأنا فيِهم َواأنَْت ِفيَّ ِليَكونوا 

كاِمليَن ِلواِحٍد، َوِليؤِمَن العاَلُم اأنََّك اأنَْت 

اأْرَسْلتَني َواأْحبَْبتَُهم كَما اأْحبَْبتَني. 24 اأيُّها 

اأُريُد  اأْعَطيتَني،  الَّذيَن  اأولئَك  آُب،  ال�

اأكوُن  َحيُث  اأيضاً  ُهم  يَكونوا َمعي  اأْن 

ِل�أنََّك  اأْعَطيتَني  الَّذي  َمْجدي  ِليَروا  اأنا، 

العاَلِم. 25 اأبي  تَاأسيِس  قَْبَل  اأْحبَْبتَني 

، العاَلُم َلْم يَْعِرْفَك. َولِكّني َعَرفتَُك،  البارُّ

اأْرَسْلتَني.  اأنَْت  اأنََّك  َعَرفوا  َوهؤل�ِء 

ِلتَكوَن  فُُهم  َوَساأَُعرِّ اْسَمَك،  فتُُهم   َوَعرَّ
26

اأنا  َواأكوَن  اأْحبَْبتَني،  الَّتي  الَمحبَُّة  فيِهم 

فيِهم.«

 18
 هِذِه الكَِلماِت قاَل يَسوُع، 

َوَخَرَج َمَع تَلاميِذِه اإلى َعْبِر ِرْجلِة 

ُهَو  اإَليِه  َدَخَل  بُْستاٌن  َحيُث كاَن  قَْدروَن، 

يَْعِرُف  ُمَسلُِّمُه  يَُهَوذا   َوكاَن 
2 َوتَلاميُذهُ. 

كَثيراً  َزماناً  يَسوَع  ِل�أنَّ  الَمكاَن،  ذِلَك 

 فَاأَخَذ 
3 تَلاميِذِه.  َمَع  ُهناَك  يَْجتَِمُع  كاَن 

الكََهنَِة  ِكباِر  ِعْنِد  َوِمْن  َسِريًَّة،  يَُهَوذا 

ُهناَك  اإلى  َواأتى  ُشَرطاً  اأَخَذ  َوالَفّريسّييَن 

 َوِل�أنَّ 
4 َوِسلاٍح.  َوَمصابيَح  َمَع َمشاِعَل 

َعلَيِه،  اآٍت  كُلَّ َشيٍء  يَْعِرُف  كاَن  يَسوَع 

يكونوْن كلّْن واِحْد. َكما َل انَْت اَأبوي في 
فينا َت يكونون،  واِحْد  َوانا فيْك، هنِّا زاِ 
 َمْجْد َل 

َبَعْثْتني. 22 اأنَْت  ْتاآمْن  الّدنْيِا  ْبشان 
َعَطيْتني َعَطيتوون، ْبشان يكونوْن واِحْد َكما 
ِفيْن وانَْت في ْبشان  نْحنِا واِحْد. 23 اَأنا  َل 
يكونوْن كاْمليْن ف واِحْد، وْبشاْن تْعرف 
الّدنْيِا اأنَْت َبَعْثْتني ْوَحبَّيتْن َكما َل َحبَّيْتني. 
24 اَأبوي، َهوْك َل َعَطيْتني، اَأريْد مُوَضْع َل 

انا هنِّا زاِ يكونوْن َمعي، َت يَروْن َمْجدي 
َتاأسيس  َقبْل  َحبَّيْتني  َل  مْن  َعَطيْتني  َل 
َعَرفتْك،  ما  الّدنْيِا  البار،  25 اَأبوي  الّدنْيِا. 
َبَعْثْتني.  اأنَْت  اَنا َعَرْفتوك، ْوهنِّا َعَرفوا  َبّس 
ْبشاْن هاك  َواَعّرفن،  اْسمْك   ْوَعرَّفتوون 

26

الّْمَحبِّة َل َحبَّيْتني ْتكوْن ِفيْن َوانا اَأكوْن ِفيْن.«
 

لوقا  )متى 26: 47–56، مرقس 14: 43–50، 

)53–47 :22

َمْع 18  َقَطْع  ْوَطَلْع  َهوذ  قاْل   َيسُوْع 
ْوَهونَْك  َقْدرون،  رْجلْة  َتلاميذو 
ْوَتلاميذو.  َدَخلو هّواِ  كاْن في بستاْن 
يْعرْف هاك  َسلَّمو كاْن  َل  زاِ   ْوياهوذا 

2

َيسُوْع  يْجتمْع  َل كاْن  كثْر  مْن  المُوَضْع، 
ِفيو َمْع َتلاميذو. 3 َبقى ياهوذا جاْب َجماعْة 
َعْسَكر، ْومْن عْند ْگباريّة الَكَهَنة والَفّريسيِّة 
َمْع  لَونَك  جاْب حّراس. ْوجا جابْن 
 ْوَيسُوْع 

مشِاعْل نَْفْط وْسراجاْت وْسلاْح. 4
َل كاْن يْعرْف كْل شي جِايِي َعَليو، َطَلع 
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 قالوا 
5 تَْطلُبوَن؟«  »َمْن  َلُهم:  َوقاَل  َخَرَج 

.« قاَل َلُهم يَسوُع:  َلُه: »يَسوَع الّناصريَّ

اأيضاً  الُمَسلُِّم  يَُهَوذا  َوكاَن  ُهَو.«  »اأنا 
 َوحيَن قاَل َلُهم يَسوُع: 

قائماً ُهناَك َمَعُهم. 6

اإلى الَخْلِف َوَوقَعوا  »اأنا ُهَو،« تَراَجعوا 
ُلُهم: »َمْن   َوعاَد يَسوُع يَْساأ

َعلى ال�أْرِض. 7

 ». الّناصريَّ »يَسوَع  فَقالوا:  تَْطلُبوَن؟« 

 قاَل َلُهم يَسوُع: »قُْلُت َلكُم: اأنا ُهَو. فَاإْن 
8

كُْنتُم تَْطلُبونَني، فََدعوا هؤل�ِء يَْذَهبوَن.« 

 ِلتَِتمَّ الكَِلَمُة الَّتي قاَل: »الَّذيَن اأْعَطيتَني 
9

 َوكاَن َمَع ِسْمعاَن 
َلْم اأُْهِلْك ِمْنُهْم اأَحداً.« 10

َسيٌف اْستَلَُّه َوَضَرَب َعْبَد َرئيِس الكََهنَِة 

الَعْبِد  اْسُم  َوكاَن  اليُْمنى.  اأُْذنَُه  فََقَطَع 

»َضِع  ِلبُْطُرَس:  يَسوُع   فَقاَل 
11 ماِلَخ. 

يَف في ِغْمِدِه. الكَاأُْس الَّتي اأْعطاني  السَّ

اأبي األ� اأْشَربُها؟«

ريَُّة َوالقائُد َوُشَرُط اليَهوِد   حينَئٍذ، السَّ
12

 َواأتَوا ِبِه اإلى 
اأْمَسكوا يَسوَع َوقيَّدوهُ. 13

ل�ً، ِل�أنَُّه كاَن َحما قَيافا الَّذي كاَن  َحّناَن اأوَّ

 َوقَيافا 
نَِة. 14 َرئيَس الكََهنَِة في ِتْلَك السَّ

كاَن ذِلَك الَّذي اأشاَر َعلى اليَهوِد اأنَُّه َخيٌر 

ْعِب. اأْن يَموَت َرُجٌل واِحٌد َعِن الشَّ

 قالولو: »لََيسُوع 
ْوقالْلْن: »لَمن ْتريدوْن؟« 5

واِ.«  قالْلْن: »اَأنا  َيسُوْع  النّاصري.« 
 َوْقْت 

ْوياهوذا زاِ َل َسلَّمو كاْن قايْم َمعْن. 6
لََخْلف  َل قالْلْن َيسُوْع: »اَأنا واِ،« رْجعوا 
 َرْد َيسُوْع َساَألْن: »لمن 

ْوَوَقعوا َع الاَْرْض. 7
ْتريدوْن؟« ْوهنِّا قالوا: »لََيسُوع النّاصري.« 
8 َيسُوْع قالْلْن: »قْلُت لْكن اَنا واِ. َبقى َل 

 َت ْتتْم 
لي ْتريدوْن، َخلَّوا َهوك يرُوحوْن.« 9

كْلمْة َل قاْل: »َهوْذ َل َعَطيْتني، ما َتوَبْلُت 
 َشْمعوْن بْطرْس كاْن َمعو 

منّن ْولا واِحْد.« 10
َسيف ْزَغّيْر، قاْم َسَحبو ْوَضَرْب خادم ْگبير 
الخادْم كان  الَيمين.  اْذنو  ْوجاب  الَكَهَنة 
اْسمو مُولْخ. 11 َيسُوْع قاْل لَبْطرْس: »حّط 
يْف مُوَضعو. كاْس َل َعطاني اَأبوي مُو  السَّ

اْشَربو؟«

َيسُوْع عْند َحنّان وَقيافا
 

)متى 26: 57–58، مرقس 14: 53–

54، لوقا 22: 54(

ْوحّراس  ْوقّوادن  الَعْسَكر  الَوْقْت   هاك 
12

وُه   ْوَودَّ
13 دوُه،  ْوَشدَّ َيسُوع  مْسكوا  الياهوْد 

َقيافا  َحمو  َل  مْن  َحنّاْن،  لَعْنْد  ْل شي  اَأوَّ
ِنة.  كاْن، هاْك َل كان ْگبير الَكَهَنة هاك السَّ
الياهود  َع  َل شاْر  هاْك  واِ  هّواِ   ْوَقيافا 

14

واِحد يموت  َزلَِمة  واِ  »اَأْحَسْن  ْوقالْلْن: 
ة.« أمِّ ْمَبدال الا
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التَّلاميِذ  ِمَن  َوواِحٌد  ِسْمعاُن   َوكاَن 
15

َوذِلَك  يَسوَع.  َوراَء  يَسيراِن  آَخريَن  ال�

التِّلميُذ كاَن يَْعِرفُُه َرئيُس الكََهنَِة فََدَخَل 

ِسْمعاُن   َوكاَن 
16 الّداِر.  اإلى  يَسوَع  َمَع 

ذِلَك  فَخَرَج  الباِب،  ِعْنَد  قائماً خاِرجاً 

َرئيُس  يَْعِرفُُه  الَّذي كاَن  آَخُر  ال� التِّلميُذ 

َواأْدَخَل  الباِب  َوكَلََّم حاِرَسَة  الكََهنَِة 

 َوقاَلِت الّشابَُّة الخاِدَمُة حاِرَسُة 
ِسْمعاَن. 17

ِمْن  اأيضاً  اأنَْت  »اأَلْسَت  ِلِسْمعاَن:  الباِب 

»ل�.«  لها:  قاَل  ُجِل؟«  الرَّ تَلاميِذ هذا 

َرُط قائميَن يَْصنَعوَن   َوكاَن الَعبيُد والشُّ
18

ناراً ِليَْستَْدِفئوا، ِل�أنَُّه كاَن بَْرٌد. َوِسْمعاُن 

اأيضاً كاَن قائماً َمَعُهم يَْستَْدِفُئ.

َعْن  يَسوَع  الكََهنَِة  َرئيُس   َوَساأَل 
19

 فَقاَل َلُه يَسوُع: 
تَلاميِذِه َوَعْن تَْعليِمِه. 20

َوفي  العاَلِم،  َمَع  تَكَلَّْمُت  َعلاِنيًَة  »اأنا 
َوالَهيكَِل  الَمْجَمِع  علَّْمُت في  َوْقٍت  كُلِّ 

َحيُث كُلُّ اليَهوِد يَْجتَِمعوَن. َوِبَشيٍء في 

اأنا؟  تْساأُلني  21 ِلماذا  اأتَكَلَّْم.  َلْم  الَخفاِء 

تَكَلَّْمُت  ماذا  َسِمعوا  الَّذيَن  ِاْساأْل هؤل�ِء 

 بْطرْس ينكر َيسُوْع
)متى 26: 69–70، مرقس 14: 66–

68، لوقا 22: 55–57(

 َشْمعوْن بْطرس ْوَتْلميْذ لْخ كاْن يْمَشوْن 
15

َخْلْف َيسُوع. ْوهاك التَّْلميْذ كاْن يْعرفو ْگبير 
16 َبْس  للَبيْت.  َيسُوْع  َمْع  ْوَدَخْل  الَكَهَنة، 
بْطرْس كاْن قايْم َبّرا عْند الباب. ْوَطَلْع هاْك 
َتْلميذ اللاْخ، َل يْعرفو ْگبير الَكَهَنة، ْوَحكى 
ْل َشْمعوْن. 17 البْنْت  َمْع ناطُورة الباب ْوَدخَّ
ناطُورة الباْب قالْت لََشْمعوْن: »مُو اأنَْت زاِ 
»لا.«  قالْلا:  اأنَْت؟«  لَِمة  َهالزَّ َتلاميْذ  مْن 
18 الخّداِمين والحّراْس كانوا قايميْن يْشعلوْن 

َزْمَهريْر كان.  َبْرْد  َل  مْن  يْتَدفَّوْن،  َت  ناْر 
ْوَشْمعوْن زاِ كاْن قايْم َمعْن يْتَدفّا.

َيسُوْع عْند َحنّان
 

)متى 26: 59–66، مرقس 14: 55–

64، لوقا 22: 66–71(

 ْگبير الَكَهَنة َساَأْل َيسُوْع َعلى َتلاميذو 
19

الَعيْن  قّدام  »اَأنا  قالْلو:  20 َيسُوْع  ْوَتْعليمو. 
َعلَّْمُت ف  ْودايْم  النِّاس،  َمع  َحَكيُت 
المجِامع ْوف الَهيَكْل مُوَضْع َل يْجتْمعون 
َحَكيُت.  ما  بالخْبِية  ْوشي  الياهوْد كلّن، 
21 لَيْش تْساَألْني اَنا؟ اْساَأْل لَوْك َل سْمعوا اَأيْش 
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كُلَّ َشيٍء  يَْعِرفوَن  ُهم هؤل�ِء  ها  َمَعُهم. 

 َوحيَن قاَل هِذِه الكَِلماِت، واِحٌد 
قُْلُت.« 22

َرِط كاَن قائماً َضَرَب يَسوَع َعلى  ِمَن الشُّ

َرئيَس  تُجاِوُب  »اأهكَذا  َلُه:  َوقاَل  ِه  َخدِّ

الكََهنَِة؟« 23 اأجاَب يَسوُع َوقاَل َلُه: »اإْن 

 ، ديِّ كُْنُت قَْد تَكَلَّْمُت َرِديًّا فَاْشَهْد َعلى الرَّ

َواإْن َحَسناً فَِلماذا تَْضِربُني؟«

 َوَحّناُن اأْرَسَل يَسوَع ُمَقيَّداً اإلى قَيافا 
24

َرئيِس الكََهنَِة.

يَْستَْدِفُئ،   َوكاَن ِسْمعاُن قائماً 
25

َوقالوا َلُه: »اأَلْسَت اأنَْت اأيضاً واِحداً ِمْن 

تَلاميِذِه؟« َوُهَو اأنْكََر َوقاَل: »َلْسُت اأنا.« 

 قاَل َلُه واِحٌد ِمْن َعبيِد َرئيِس الكََهنَِة، 
26

نَسيُب ذِلَك الَّذي قََطَع ِسْمعاُن اأُْذنَُه: »اأما 

 َواأنْكََر اأيضاً 
َراأيتَُك َمَعُه في البُْستاِن؟« 27

ِسْمعاُن. َوِللَوْقِت صاَح الّديُك.

 ثمَّ جاءوا ِبيَسوَع ِمْن ِعْنِد قَيافا اإلى 
28

داِر الِول�يَِة، َوكاَن َصباٌح. َوُهم َلْم يَْدُخلوا 

َحَكيُت َمعن. ْكوا هنِّا يْعرفوْن كْل شي َل 
 َوْقْت َل قاْل َيسُوْع هاْذ، واِحْد 

َحَكيُت.« 22
َعلى  َيسُوْع  َضَرْب  قايْم  الحّراْس كاْن  م 
َخّدو ْوقالْلو: »كذاِ ْتجِاوب ْگبير الَكَهَنة؟« 
23 َيسُوْع قالْلو: »َل َخراْب َحَكيُت، اْشَهْد 

َع الَخراب، ْوَل ْكَويّْس، لَيْش َضَرْبْتني؟«

ْگبير  َقيافا  لَعْنْد  ْد  ْمَشدَّ َبَعثو  َحنّاْن   قاْم 
24

الَكَهَنة.

بْطرْس َمرة لخ ينكر الَمسيْح
 

)متى 26: 71–75، مرقس 14: 69–

72، لوقا 22: 58–62(

 ْوَشْمعوْن بْطرْس قايْم كاْن يْتَدفّا ْوقالولو: 
25

»مُو اأنَْت زاِ واِحْد مْن َتلاميذو اأنَْت؟« هّواِ 
مْن   واِحْد 

26 منّْن.«  مُو  »لا  ْوقاْل:  نََكر 
لاْك َل كاْن  َقرايبو  الَكَهَنة،  ْگبير  خّداِمين 
كْلَقَطْع َشْمعون اْذنو، قالْلو: »مُو اَأنا اَأَريتوْك 
 ْوَكْرْة لْخ نََكْر َشْمعون، 

َمعو ف البْستاْن؟« 27
ْوَف ساعتا ساح الّديْك.

َيسُوْع قّدام بيلاُطْس
 

)متّى 27: 1–2 و11–14، مرقس 

15: 1–15، لوقا 23: 1–5(

28 َبْعدا، جابوا َيسُوْع مْن عْنْد َقيافا لََقصر 

ْوهنِّا  الّصبح.  ْوكاْن كّصارت  الحاكم. 
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الِفْصَح.  ياأكُلوا  اأْن  قَْبَل  سوا  يَتَنَجَّ ِلئَّلا 

اإَليِهم،  الخاِرِج،  اإلى  بيلاُطُس   َوَخَرَج 
29

َعلى هذا  َلكُم  »اأيَُّة ِشكايٍَة  َلُهم:  َوقاَل 

ُجِل؟« 30 اأجابوا َوقالوا َلُه: »لو َلْم يَكُْن  الرَّ

قَْد َعِمَل َرِديًّا، َلما كُّنا نَُسلُِّمُه َولو اإَليَك.« 

َودينوهُ  بيلاُطُس: »ُخذوهُ  َلُهم   قاَل 
31

ِبَحَسِب ناموِسكُم.« قاَل َلُه اليَهوُد: »ل� 

 ِلتَِتمَّ الكَِلَمُة 
يَِحلُّ َلنا اأْن نَْقتَُل اأَحداً.« 32

َعتيٌد  َموٍت  اأيَّ  ُمْعِلماً  يَسوُع  قاَل  الَّتي 

 ثمَّ َدَخَل بيلاُطُس اإلى داِر 
ُهَو اأْن يَموَت 33

الِول�يَِة َوَدعا يَسوَع َوقاَل َلُه: »اأاأنَْت ُهَو 

»اأِمْن  يَسوُع:  َلُه   قاَل 
34 اليَهوِد؟«  َمِلُك 

ِتْلقاِء نَْفِسَك قُْلَت هذا اأْم اآَخروَن قالوا َلَك 

 قاَل َلُه بيلاُطُس: »اأيَهوديٌّ اأنا؟ 
َعّني؟« 35

اْسلَموَك  ُهم  الكََهنَِة  َوِكباُر  ِتَك  اأُمَّ اأبْناُء 

يَسوُع:  َلُه   قاَل 
36 فََعْلَت؟«  . ماذا  اإليَّ

»َمْملَكَتي َليَسْت ِمْن هذا العاَلِم. َلو ِمْن 
هذا العاَلِم كانَْت َمْملَكَتي، َلكاَن َخَدمي 

َولِكِن  اليَهوِد.  اإلى  اأَُسلََّم  ِلئَّلا  يُعاِركوَن 

 قاَل 
37 ُهنا.«  ِمْن  َليَسْت  َمْملَكَتي  آَن  ال�

َلُه  قاَل  اأنَْت.«  َمِلٌك  »اإذاً  بيلاُطُس:  َلُه 

يَسوُع: »اأنَْت قُْلَت اإنّي َمِلٌك. ِلهذا َمولوٌد 

 . اأنا َوِلهذا اأتَيُت اإلى العاَلِم، ِل�أشَهَد ِللَحقِّ

يَْسَمُع َصوتي.«  الَحقِّ  ِمَن  ُهَو  َمْن  كُلُّ 

؟« َوحيَن   قاَل َلُه بيلاُطُس: »ما ُهَو الَحقُّ
38

َوقاَل  اليَهوِد،  اإلى  اأيضاً  َخَرَج  قاَل هذا، 

َقبْل  سوْن  يْتَنجَّ لا  ْبشاْن  للَقصر  َدَخلوا  ما 
َطَلْع  بيلاُطْس   قاْم 

29 الفْصْح.  ياْكلون  َل 
َدْعوى لكْن َع  ْوقالْلْن: »اَأيْش  لََبّرا  لَعْندْن 
ما كاْن  »يكوْن   قالولو: 

30 لَِمة هاْذ؟«  الزَّ
وى ْشرور، ْولا لْك كاْن َت نَْسلّمو.«  كسَّ
ْوحِاْكموُه  انْتن  وُه  »َودَّ قالْلْن:  31 بيلاُطْس 

»مُو  قالوا:  الياهوْد  ناموْسكْن.«  ْبموجْب 
 َت ْتتْم كْلمْة َل قاْل 

ْد.« 32 يحّق لْنا نْقتل اَحَّ
اَأينا َموتِة َت يموْت.  َيسُوْع َوْقْت َل َخبَّْر 
َيسُوع  ْوساْح  للَقصر  َدَخْل  بيلاُطْس   قاْم 

33

َملك الياهوْد؟« 34 َيسُوْع  ْوقالْلو: »اأنَْت واِ 
نِاْس  والّا  قْلْت هاي،  عْندْك  »مْن  قالْلو: 
قالْلو: »لَيش  َعَلي؟« 35 بيلاُطْس  لْك  قالوا 
اَنا ياهودي اَنا؟ اولاْد اَأّمتْك وْگباريّة الَكَهَنة 
َسلَّموْك لي. اَأيْش َسَويْت؟« 36 َيسُوْع قالْلو: 
مْن  يكوْن  يِا.  َهالّدنْيِا  مْن  مُو  »َمْمَلكتي 
َهالّدنْيِا كانْت َمْمَلكتي، خّداِميني كاْن َت 
َبقى  للياهوْد.  اَأتَسلَّْم  يَخلَّوْن  مُو  يحِاْربوْن 
ْع َمْمَلكتي مُو مْن َهوْن يِا.« 37 بيلاُطْس  السَّ
قالْلو:  َيسُوْع  انَْت.«  َملك  »َبقى  قالْلو: 
»اأنَْت قْلْت َملك اَنا. اَأنا لَهاي َمولود اَنا، 
ْولَهاي جيُت للّدنْيِا، َت اْشَهْد للَحْق. كْل 
واِحْد م الَحْق يْسَمْع َصوتي.« 38 بيلاُطْس 
قاْل  َل  ْوَوْقْت  الَحق؟«  واِ  »اَأيْش  قالْلو: 
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واِحَدةً.  ِعلًَّة  َول�  فيِه  اأِجُد  ل�  »اأنا  َلُهم: 

في  واِحداً  َلكُم  اأُْطِلَق  اأْن   َوَلكُم عادةٌ 
39

َمِلَك  َلكُم  اأُْطِلَق  اأْن  اأفَتُريدوَن  الِفْصِح. 

 فََصَرخوا َجميعاً َوقالوا: 
اليَهوِد هذا؟« 40

بارابا هذا  َوكاَن  بارابا.«  بَْل  »ل� هذا، 
قاِطَع ُطُرٍق.

 19
بيلاُطُس يَسوَع.  َجلََد   حينَئٍذ 

اإكْليَل َشوٍك  الُجنوُد   َوَضَفَر 
2

ِرداًء  َواأْلبَسوهُ  َراأِْسِه  في  َوَوَضعوهُ 

»َسلاٌم  َلُه:  يَقولوَن   َوكانوا 
3 اأُْرُجواِنيًّا. 

يَْضِربونَُه  َوكانوا  اليَهوِد.«  َمِلَك  يا  َلَك 

اإلى   َوعاَد فَخَرَج بيلاُطُس 
يِه. 4 َعلى َخدَّ

الخاِرِج َوقاَل َلُهم: »ها اأنا اأُْخِرُجُه اإَليكُم 

اإلى الخاِرِج ِلتَْعِرفوا اأنّي ل� اأِجُد فيِه ِعلًَّة 

 َوَخَرَج يَسوُع اإلى الخاِرِج َوَعلَيِه 
واِحَدةً.« 5

وِك َوِرداُء ال�أُْرُجواِن، َوقاَل َلُهم  اإكْليُل الشَّ

راآهُ   َوحيَن 
6 ُجُل.«  الرَّ »ُهَوذا  بيلاُطُس: 

قائليَن:  َصَرخوا  َرُط،  َوالشُّ الكََهنَِة  ِكباُر 

بيلاُطُس:  َلُهم  قاَل  اْصِلْبُه!«  »اْصِلْبُه! 
اأِجُد  ل�  اأنا  ِل�أنّي  َواْصِلبوهُ،  اأنْتُم  »ُخذوهُ 
 قاَل َلُه اليَهوُد: »َلنا ناموٌس، 

فيِه ِعلَّة.« 7

َوِبَحَسِب ناموِسنا ُمْستوِجٌب ُهَو الَموَت، 

 حيَن َسِمَع 
ِل�أنَُّه َجَعَل نَْفَسُه ابَْن اللِه.« 8

 َوعاَد 
بيلاُطُس هِذِه الكَِلَمَة اْزداَد َخوفاً. 9

َوقاَل  الِول�يَِة  داِر  اإلى  بيلاُطُس  فََدَخَل 

ْوقالْلْن:  الياهود  لَعْند  لْخ  َكْرْة  َطَلْع  هاي، 
 وانْتن 

39 ِفيو.  اَأرى  ْولا علِّة وْحِدة  »اَأنا 
ْدتْن َت اََفلّت لْكْن واِحْد َمْحبوْس ف  ْتَعوَّ
عيد الفْصْح. َبقى ْتريدون اََفلّت لْكْن هاْذ 
 ْوكلّْن ساحوا ْوقالوا: »لا 

َملك الياهوْد؟« 40
لاْذ، َبلِى لَبارابا.« ْوبارابا هاْذ واِحْد قطّاْع 

طْرْق كاْن.

َقْرَپچ 19  بيلاُطْس  الَوْقْت،   هاك 
اْكليْل  َضَفروا   والَعْسَكْر 

2 َيسُوْع. 
مْن َشوك ْوَحطّوُه َعلى راسو، ْولَبَّسوُه دلِْمة 
 ْوكان يقولولو: »َسلاْم يا َملك 

اأْرجوانيِّة، 3
 ْوَرْد 

الياهود.« ْوكاْن يْضربوُه َعلى ْخدودو. 4
َكْرْة لْخ َطَلْع بيلاُطْس لََبّرا ْوقالْلْن: »هاي اَنا 
اَأطِالع لْكْن واِ لََبّرا، َت تْعرفوْن مُو ارى ِفيو 
 ْوَطَلْع َيسُوْع لََبّرا ْوَعَليو 

ْولا علِّة وْحِدة.« 5
وك ْودلْمة الاْرجوانيِّة. ْوبيلاُطْس  اْكليل الشَّ
 َوْقْت َل اَروُه ْگباريّة 

لَِمة.« 6 قالْلن: »ْكوا الزَّ
الَكَهَنة والحّراْس ساحوا: »اْصلبو! اْصلبو!« 
وُه اأنْتن اْصلبوُه. اَأنا مُو  بيلاُطْس قالْلْن: »َودَّ
ارى ِفيو علِّة.« 7 الياهوْد قالولو: »نْحنِا لنا 
ناموْس، وْبموجْب شي َل في َف ناموْسنا 
مْسَتحْق واِ للَموْت، مْن َل َسوى رُوحو اْبن 
اَلله.« 8 لََمْن سمْع بيلاُطْس َهالكْلِمة، اأْكَثْر 
ْوقاْل  للَقصر  َدَخْل  َرْد  لْخ   ْوَكْرْة 

9 خاْف. 
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ِليَسوَع: »ِمْن اأيَن اأنَْت؟« َولِكنَّ يَسوَع َلْم 

 قاَل َلُه بيلاُطُس: »اأَمعي 
يُْعِطِه َجواباً. 10

اأْن  ُسْلطاناً  لي  اأنَّ  تَْعِرُف  األ�  تَتَكَلَُّم؟  ل� 

 قاَل 
11 اأْصِلبََك؟«  اأْن  َوُسْلطاناً  اأُْطِلَقَك 

ُسْلطاٌن،  َعلَيَّ  َلَك  كاَن  »ما  يَسوُع:  َلُه 

فَوُق.  ِمْن  اأُْعطيَت  اأنََّك  َلول�  واِحٌد،  َول� 

اأْعَظُم  اإَليَك  اأْسلََمني  الَّذي  ذِلَك  ِلهذا، 

 َوِمْن اأْجِل 
ِهَي َخطيئتُُه ِمْن َخطيئِتَك.« 12

هِذِه الكَِلَمِة كاَن بيلاُطُس يُريُد اأْن يُْطِلَقُه. 

َولِكنَّ اليَهوَد كانوا يَْصُرخوَن: »اإْن كُْنَت 

هذا تُْطِلُق فَلَْسَت ُمِحبَّ قَيَصَر، ِل�أنَّ كُلَّ 

َمْن يَْجَعُل نَْفَسُه َمِلكاً ُهَو ِضدُّ قَيَصَر.« 

الكَِلَمَة،  بيلاُطُس هِذِه  َسِمَع   َوحيَن 
13

َعلى  َوَجلََس  الخاِرِج  اإلى  يَسوَع  اأْخَرَج 

كُْرسيِّ الَقضاِء في الَمكاِن الَّذي يُْدعى 

»َرصيَف الِحجاَرِة« وِبالِعْبِريَِّة »گْفيْفتا.« 
 َوكاَن يَوُم تَْهِيئَِة الِفْصِح َونَْحُو الّساَعِة 

14

الّساِدَسِة، َوقاَل ِلليَهوِد: »ُهَوذا َمِلكُكم.« 

 فَصَرخوا: ُخْذهُ! ُخْذهُ! اْصِلْبُه! اْصِلْبُه! 
15

اأْصِلُب؟«  »اأَمِلكَكم  بيلاُطُس:  َلُهم  قاَل 

اإلّ�  َمِلٌك  َلنا  »َليَس  الكََهنَِة:  ِكباُر  قاَل 

قَيَصَر.«

 حينَئٍذ اأْسلََمُه اإَليِهم َليَْصِلبوهُ. فَاأَخذوا 
16

يَسوَع َواأْخَرجوهُ،

َجواْب  َيسُوْع  انَْت؟«  اَين  »من  لََيسُوْع: 
مُو  اَأنا  »َمعي  قالْلو:  10 بيلاُطْس  َعطاُه.  ما 
اَأَفلّتْك  اَأتِيْق  لي سْلَطة  تْعرْف  مُو  تْحكي؟ 
اَأْصلبْك؟« 11 َيسُوْع قالْلو: »ما كاْن  َواتِيْق 
َت يكوْن لْك َعَلي سْلَطة ْولا ْبشي واِحد، 
مْن  فُوْق.  مْن  انَْعَطيْت  ما كاْن ك  يكوْن 
هاي، َل َسلَّْمني لْك، اَأْگَبْر يِا َخطّيتو مْن 
 ْومْن هاي، كان يريد بيلاُطس 

َخِطّيتْك.« 12
يَفلّتو، َبّس الياهوْد ساحوا: »َل َفلَّْتْت هاْذ، 
مُو ْمحّب الَقيَصر انَْت، مْن َل كْل من يَسي 
 َوْقْت 

13 للَقيَصْر.«  واِ  َعدو  َملْك،  رُوحو 
َيسُوْع  طِالْع  َهالكْلِمة،  بيلاُطْس  َل سمْع 
لََبّرا ْوقعْد َع البيما، ف مُوَضْع َل يقولولو 
»ْگفيْفتا«.  ْوبالعْبراني  الَحَجر«،  »َرصيف 
َحوالي  ْوكانْت  الفْصْح كان،   ْواْستْعداد 

14

ساَعة ستِّة. ْوقال للياهود: »ْكوا َملْككْن.« 
 ْوهنِّا قاموا َبقى يسِيحوْن: »شيلو! شيلو! 

15

اْصلبو! اْصلبو!« بيلاُطْس قالْلْن: »لََملْككْن 
اَأْصلب؟« ْگباريّة الَكَهَنة قالوا: »ما لْنا َملْك 

َغيْر َقيَصْر.«

يْصلبوُه.  َت  واِ  َسلَّمْن  الَوْقْت   هاك 
16

ْوساقوُه ْوطِالَعوُه.
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الَّذي  الَمكاِن  اإلى  َصليبَُه   حاِملاً 
17

َوِبالِعْبِريَِّة »گوگوْلثا.«  الُجْمُجَمَة  يُْدعى 

اآَخراِن،  اثْناِن  َوَمَعُه   َحيُث َصلبوهُ 
18

آَخُر ِمْن ُهنا، َويَسوُع  اأَحُدُهما ِمْن ُهنا َوال�

 َوكَتََب اأيضاً بيلاُطُس َلوحاً 
في الَوْسِط. 19

َمكْتوباً:  َوكاَن  ليِب.  الصَّ َعلى  َوَوَضَعُه 

اليَهوِد.«  َمِلُك  الّناِصريُّ  يَسوُع  »هذا 
ِمَن  قََراأَها كَثيروَن  حيفُة   َوهِذِه الصَّ

20

اليَهوِد، فََقريباً كاَن الَمكاُن الَّذي ُصِلَب 

فيِه يَسوُع اإلى الَمدينَِة. َوكانَْت مكتوبًة 

 َوقاَل 
21 َوالّروِميَِّة.  َواليوناِنيَِّة  ِبالِعْبِريَِّة 

ِكباُر الكََهنَِة ِلبيلاُطَس: »ل� تَكْتُْب: ‘هو 

َمِلُك  اأنا  قاَل:  ‘ُهَو  بل:  اليَهوِد،’  َمِلُك 

كَتَْبُت  »ما  بيلاُطُس:   قاَل 
22 اليَهوِد.’ « 

كَتَْبُت.«

اأَخذوا  يَسوَع  َصلبوا   َوالُجنوُد حيَن 
23

ٌة  ِحصَّ ِحَصٍص:  اأْربََعَة  َوَجَعلوها  َملاِبَسُه 

ِلكلٍّ واِحٍد ِمَن الُجنوِد. َوكاَن قميُصُه ِبلا 

 فَقاَل 
ِخياَطٍة، َمْنسوجاً كُلُُّه ِمَن ال�أْعلى. 24

ِلنَْقتَِرْع  بَْل  ُه  نَُشقَّ »ل�  ِلبَْعٍض:  بَْعُضُهم 

َعلَيِه ِلَمْن يَكوُن.« فَتَمَّ االَمكْتوُب القائُل: 

ليْب َيسُوْع َع الصَّ
)متّى 27: 32–44، مرقس 15: 21– 

32، لوقا 23: 26–43(

لَمُوَضْع َل   ْوهّواِ حِامْل َصليبو 
17

العْبراني  وبْلسِان  »الّجْمجِمة«،  يقولولو: 
 مُوَضْع َل َصَلبوُه ْوَمعو اْثَنيْن 

»گُوگُولْتا«، 18
لخ، واِحْد مَنون ْوواِحْد مَنون ْوَيسُوْع ف 
 ْوَكَتْب زاِ بيلاُطْس َعلى لُوْح َحطّو 

النّْص. 19
َعلى َصليبو، ْوكذاِ كاْن َمْكتوْب ِفيو: »هذا 
 ْوشي 

20 الياهوْد.«  َملك  النّاصري  َيسُوع 
الياهوْد  م  ْكثيْر  فِّة،  َهالدَّ َعلى  الَمْكتوْب 
َقَروُه، مْن َل قَريَّْب كاْن م الَبَلْد مُوَضْع َل 
انَْصَلْب ِفيو َيسُوع. ْوكاْن َمْكتوْب بْلسِان 
 قاموا ْگباريّة 

العْبراني واليوناني والّرُوماني. 21
تْكتْب ‘َملك  لَبيلاُطْس: »لا  قالوا  الَكَهَنة 
الياهود  َملك  قاْل:  َبلِى ‘هّواِ  واِ،’  الياهوْد 
َكَتْبُت  َل  »شي  قالْلْن:  22 بيلاُطْس  اَنا.’ « 

َكَتْبُت.«
 والَعْسَكْر، َوْقْت َل َصَلبوا َيسُوْع، شالوا 

23

َحويسو ْوَسَووا اَأْرَبْعة اْقساْم، لكْل واِحْد م 
الَعْسَكْر قسْم. ْوَقميسو َبلا ْخياَطة كاْن، مْن 
 قاموا قالوا واِحْد للاْخ: 

فُوق َمْنسوْج كلّو. 24
»مُو نْشّقو، َت نْكْب َعَليو قْرَعة َت نّرى 
لَمْن َت يكون.« ْوَتّم الَمْكتوْب َل يقول: 
َقميسي  ْوَعلى  َبيناتن،  َحويسي  موا  »ْتَقسَّ
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»اْقتََسموا ِثيابي بَينَُهم َوَعلى ِلباسي اأْلَقوا 
 َوكانَْت 

25 الُجنوُد.  فََعلَُه  قُْرعًة.« هذا 

َواأُْخُت  ُه  اأُمُّ يَسوَع  َصليِب  ِعْنَد  قائماٍت 

ِه َوَمْريَُم الَّتي لَقْليوفا َوَمْريَُم الَمْجَدِليَُّة.  اأُمِّ

كاَن  الَّذي  َوالتِّلميَذ  ُه  اأُمَّ يَسوُع   َوَراأى 
26

ِه: »يا اْمَراأةُ،  يَسوُع يُِحبُُّه قائماً، فَقاَل ِل�أُمِّ

 َوقاَل ِلذِلَك التِّلميِذ: »ِهَي 
ُهَوذا ابْنُِك.« 27

ذي اأمَُّك.« َوِمْن ِتْلَك الّساَعِة اأَخَذها ذِلَك 

التِّلميُذ اإَليِه.

28 بَْعَد هِذِه َعَرَف يَسوُع اأنَّ كُلَّ َشيٍء قَِد 

اكْتََمَل، َوِلكَي يَِتمَّ الِكتاُب قاَل: »َعْطشاُن 

ا َخّلاً.   َوكاَن اإناٌء َموضوعاً َمْملوًّ
اأنا.« 29

فََملاأ هؤل�ِء اإْسَفْنَجًة ِمَن الخلِّ َوَوَضعوها 

 َوحيَن اأَخَذ 
َعلى زوفى َواأْدنَوا اإلى فَِمِه. 30

، قاَل: »ها قَْد اأُكِْمَل.«  يَسوُع ذِلَك الَخلَّ

 َواليَهوُد ِل�أنَّ 
َواأْحنى َراأَْسُه َواأْسلََم روَحُه. 31

اليَوَم كاَن يَوَم التَْهِيئَِة قالوا: »ل� تَِبْت هِذِه 

ْبَت  السَّ ِل�أنَّ  ِصلباِنها،«  َعلى  ال�أْجساُد 

ذاَك.  ْبِت  السَّ يوُم  كاَن  فََعظيماً  طالٌع، 

اأْن يَكِْسروا سيقاَن  َوَطلَبوا ِمْن بيلاُطَس 

هؤل�ِء الَمْصلوبيَن َويُنِزلوُهم.

ِل  ال�أوَّ َوكََسروا ساقَِي  الُجنوُد   َواأتى 
32

 َوحيَن 
33 َمَعُه.  الَمْصلوِب  آَخِر  ال� َوذِلَك 

اأتَوا اإلى يَسوَع َراأوا اأنَُّه َسبََق َلُه اأْن ماَت. 

الَعْسَكْر.  َسَووا  َل  واِ  هاْذ  قْرَعة«.  َكّبوا 
َيسُوْع   ْوقايميْن كانوا عْنْد َصليب 

25

ْوَمْرَيْم  قِليوفا  َمْرْة  ْوَمْرَيْم  اأّمو  واْخْت  اأّمو 
َل  والتَّْلميْذ  اأّمو   َوارى َيسُوْع 

الَمْجَدليِّة. 26
كان يحّبو قايم، ْوقال لاّمو: »يا َمَرة، ْكوا 
 ْوقال لاك التَّْلميذ: »هاي اأّمك.« 

ابْنِك.« 27
ْومْن هاك الّساَعة َوّداها هاك التَّْلميْذ لَعْندو.

َموت َيسُوْع
 

)متى 27: 45–56، مرقس 15: 33–

41، لوقا 23: 44–49(

َيسُوْع كْل شي كمل،  َعَرْف  28 َبْعدا، 

وْبشان يتّم الّْكتِاْب، قاْل: »عْطشان اَنا.« 
قاموا  َخْل،  مْتلي  ْفراْغ  َمْحطُوط   ْوكاْن 

29

ْوَحطّووا  َخّل  ْوَربَّصووا  اْسفْنِجة  ِفيو  َغطّوا 
 َوْقْت 

َعلى شاْق زوفى ْوَعلَّووا لَعْنْد ثّمو. 30
َل ذاْق َيسُوْع هاك الَخل قاْل: »كمْل.« 
 والياهوْد، مْن 

ْونَّخى راسو ْوَسلَّْم رُوحو. 31
يبيتوْن  يسِير  مُو  قالوا:  اْستْعداْد كاْن  َل 
َقرَّْب  ليْب، مْن َل  َهالاْجساْد َهوْذ َع الصَّ
َيوم  ْگبيْر كاْن  َيوم  َل  مْن  ْبْت،  السَّ يْطَلع 
بيلاُطْس َت  مْن  ْوَطَلبوا  ْبْت هاك.  السَّ
يْكسروْن سيقاْن َهوك الَمْصلوبيْن ويَنْزلووْن.
ل  الاَوَّ ْوَكَسروا سيقان  الَعْسَكر   ْوَجوا 

32

َل   ْوَوْقْت 
33 َمعو.  الَمصلوبيْن  اللاْخ  ْوهاك 

َجوا لَعْنْد َيسُوْع، اَأَروا كْلمات ْوما َكَسروا 
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ِمَن   َولِكنَّ واِحداً 
فَلَْم يَكِْسروا ساقَيِه. 34

ِبَحْربٍَة، َوِللَوْقِت  الُجنوِد َطَعنَُه في َجْنِبِه 

 َوَمْن َراأى َشِهَد، َوَحقٌّ 
َخَرَج َدٌم َوماٌء. 35

ِهَي َشهاَدتُُه، َوُهَو يَْعِرُف اأنَُّه يَقوُل الَحقَّ 

هِذِه صاَرْت  36 ِل�أنَّ  اأيضاً.  اأنْتُم  ِلتؤِمنوا 

ِليَِتمَّ الِكتاُب الَّذي قاَل: »َعْظٌم ل� يُكَْسُر 

الَّذي  آَخُر  ال� الِكتاُب   واأيضاً 
37 ِمْنُه.« 

يَقوُل: »َسيَْنُظروَن في َمْن َطَعنوا.«

ِمَن  الَّذي  يوُسُف  َطلََب  هِذِه،  38 بَْعَد 

ِتْلميذاً  ِل�أنَُّه كاَن  بيلاُطَس  ِمْن  الّرامِة 

اليَهوِد  ِمَن  َخوفاً  كاَن  َوُمتََستِّراً  ِليَسوَع 

ُخَذ َجَسَد يَسوَع. واأِذَن َلُه بيلاُطُس  اأْن يَاأْ

اأيضاً   َواأتى 
39 يَسوَع.  َجَسَد  َواأَخَذ  فَاأتى 

قَْبُل  ِمْن  اأتى  الَّذي  ذِلَك  نيقوديموُس، 

ُمرٍّ  ُحنوَط  َمَعُه  َوَجلََب  َليلاً  يَسوَع  اإلى 

َجَسَد   َواأَخذا 
40 ِرْطٍل.  ِمئِة  نَْحَو  َوعوٍد 

ِبَحَسِب  ُطيوٍب،  َمَع  ِبكَّتاٍن  َولّفاهُ  يَسوَع 

 َوكاَن في 
41 يَْدِفنوا.  اأْن  اليَهوِد  اعِتياِد 

يَسوُع  فيِه  الَّذي ُصِلَب  الَمكاِن  ذِلَك 

بُْستاٌن، َوفي ذِلَك البُْستاِن قَْبٌر َجديٌد َلْم 

 فََوَضعوا 
يَكُْن اأَحٌد قَْد ُوِضَع فيِه بَْعُد. 42

ْبَت كاَن يَْدُخُل َوِل�أنَّ  يَسوَع ُهناَك ِل�أنَّ السَّ

الَقْبَر كاَن قَريباً.

سيقانو. 34 َبلِى واِحْد م الَعْسَكْر َضَربو َف 
 هاْذ 

خاْصرتو بالّرْمح، ْوراساً َطَلْع َدم ْوَمي. 35
ْوهّواِ  يِا.  َحْق  ْوَشهادتو  يْشَهد.  ارى،  َل 
 مْن 

يْعرف الَحْق قال ْبشان انْتْن زاِ ْتاآْمنوْن. 36
َل صاروا َهوْذ َت يتم ْكتِاْب َل قاْل: »َعظْم 
 ْوَغير كتِاْب زاِ قاْل: »َت 

مُو يْنكسْر ِفيو.« 37
يَطْلعوْن فاْذ َل َضَربوُه بالّرمْح.«

 َدفنة َيسُوْع
)متّى 27: 57–61، مرقس 15: 42–

47، لوقا 23: 50–56(

38 َبْعدا، جا يوسْف هاْك َل م الّراِمة َطَلْب 

مْن بيلاُطْس، مْن َل َتْلميْذ كاْن لََيسُوْع َبْس 
بالّسر مْن َخوفو م الياهوْد، َطَلْب َت ياخْذ 
اأذن، ْوجا  ْوبيلاُطْس عطاُه  َجَسْد َيسُوع. 
نيقوديمُوْس،   ْوجا 

39 َيسُوْع.  َجَسْد  َواَخْذ 
َيسُوْع  لَعْنْد  َقبْل  مْن  َل كاْن كّجا  هاْك 
بالَليل، ْوجاْب َمعو َخْلطْة مّر ْوعوْد َحوالي 
 واْثَنينْن َحَملوا َجَسْد َيسُوع، 

ميْة رطْل. 40
ْولَّفوُه ف ْقماشاْت كتّان ْوبْعطوْر، َكما َل 
 ْوكاْن 

في عاِدة للياهوْد َوْقْت َل يْقبروْن. 41
َيسُوْع  ِفيو  انَْصَلْب  َل  مُوَضْع  فاْك  في 
بْستان، ْوف البْستاْن كاْن في َقْبر ْجديد، 
 ْوَحطّوا 

ْد َبعْد ما كاْن ك انَْحْط ِفيو. 42 اَحَّ
يْدخْل  ْوكاْن  َوْقت  َل  مْن  َيسُوْع،  َهونَْك 

ْبت، ْومْن َل ْقَريَّْب كان الَقبْر. السَّ
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 20
َمْريَُم  اأتَْت  ال�أُْسبوِع  ِل  اأوَّ  َوفي 

الَمْجَدِليَُّة باِكراً َوالظَّلاُم باٍق اإلى 

الَقْبِر، َوَراأِت الَحَجَر َمْرفوعاً َعِن الَقْبِر. 

 َوَركََضْت َواأتَْت اإلى ِسْمعاَن بُْطُرَس َواإلى 
2

آَخِر الَّذي كاَن يَسوُع يُِحبُُّه  ذِلَك التِّلميِذ ال�

يَِّد ِمَن الَقْبِر َول�  َوقاَلْت َلُهم: »اأَخذوا السَّ

ِسْمعاُن   َوَخَرَج 
3 َوَضعوهُ.«  اأيَن  اأْعِرُف 

الَقْبِر.  اإلى  َواأتَيا  آَخُر  ال� التِّلميُذ  َوذِلَك 

 َوكاَن ال�ثْناِن يَْركُضاِن َمعاً فََسبََق التِّلميُذ 
4

الَقْبِر.  اإلى  ل�ً  اأوَّ َواأتى  ِسْمعاَن  آَخُر  ال�

ال�أكْفاَن َموضوَعًة  فََراأى  النَّظَر   َواأنَْعَم 
5

بَْعَدهُ  ِسْمعاُن  اأتى   ثمَّ 
6 يَْدُخْل.  َلْم  َولِكنَُّه 

َوَدَخَل اإلى الَقْبِر َوَراأى ال�أكْفاَن َموضوَعًة، 

ِبَراأِْسِه،  َمْشدوداً  الَّذي كاَن   َوالِمْنديَل 
7

َوَموضوعاً  َمْلفوفاً  بَْل  ال�أكْفاِن،  َمَع  ل� 

 حينَئٍذ َدَخَل ذِلَك 
في َمكاٍن َعلى ِحَدٍة. 8

الَقْبِر  اإلى  ل�ً  اأوَّ اأتى  الَّذي  اأيضاً  التِّلميُذ 

يَْعِرفوَن  يَكونوا  َلْم  9 ِل�أنَُّهم  َواآَمَن.  َوَراأى 

يَقوَم  اأْن  اأنَُّه كاَن َعتيداً  ِمَن الكُتُِب  بَْعُد 

اأيضاً  التِّْلميذاِن   َوَذَهَب 
10 ال�أْمواِت.  ِمَن 

اإلى َموِضِعِهما.

 قيِامة َيسُوْع
)متى 28: 1–10، مرقس 16: 1–8، لوقا 24: 1–12(

ْد، َمْرَيْم الَمْجَدليِّة مْن 20   ْوَيوم الاحَّ
وّچ الّصبْح، والّدنْيِا َبعْد ِفيا عْتِمة، 
َجْت للَقبْر، َواَرت الَحَجَرة َمْشيولِة م الَقبْر. 
 ْوعْديْت َجْت لَعْنْد َشْمعوْن بْطرس ْولعْنْد 

2

يحّبو،  َيسُوع  َل كاْن  اللاْخ  َتْلميذ  هاك 
وا َسّيْدنا مناك الَقبر ْومُو  وقالْتلْن: »شالوا َودَّ
 ْوَطَلْع َشْمعون ْوهاك 

اْعرف اَيْن َحطّوُه.« 3
يْعَدون   ْوكاْن 

4 للَقبْر.  ْوَجوا  اللاخ،  َتْلميذ 
اْثَنينْن َمع َبْعضْن. َبْس َتْلميذ اللاْخ َغَلْب 
 ْوَطَلع 

َشْمعوْن ف الَعدو ْووصْل للَقبْر َقْبلو. 5
ْكَويّْس اَأرى لَّفات الكتّاْن َمْحطُوطيْن، َبْس 
 ْوجا َشْمعوْن َبْعدو ْوَدَخْل للَقبْر 

ما َدَخْل. 6
 وْحراْم َل 

َوارى ْقماشات الكتّاْن َمْحطُوَطة، 7
كاْن َمْشدوْد َف راسو مُو َمع الكتّاْن، َبلِى 
َمْلفُوف وَمْحطُوْط َف مُوَضْع َعلى خاْصَرة. 
ْل   هاك الَوْقْت، هاْك َتْلميْذ َل جا ف الاَوَّ

8

 مْن َل ما كاْن 
زاِ َدَخْل للَقبْر، َوارى ْواآَمْن. 9

َبين  مْن  يقوْم  َت  الاْسفاْر  م  َبعْد  يْعرفوْن 
 ْوَرّدوا راحوا التَّْلميَذيْن لَمُوَضعْن.

الَميتيْن. 10
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 َوكانَْت َمْريَُم قائمًة ِعْنَد الَقْبِر خاِرجاً 
11

النَّظَر  اأنَْعَمِت  تَْبكي  ِهَي  َوفيما  تَْبكي. 

ثَوبَيِن  َملاكَيِن في   فََراأْت 
12 الَقْبِر،  في 

اأبْيَضيِن، واِحداً ِمْن ِجَهِة َوسائِدِه َوواِحداً 

َحيُث كاَن َموضوعاً  ِرْجلَيِه،  ِجَهِة  ِمْن 

اْمَراأةُ،  »يا  لها:   َوقال� 
13 يَسوَع.  َجَسُد 

َلُهما: »اأَخذوا  قاَلْت  تَْبكيَن؟«  ِلماذا 

 قاَلْت 
َسيِّدي َول� اأْعِرُف اأيَن َوَضعوهُ.« 14

يَسوَع  َوَراأْت  َخْلِفها  اإلى  َوالتََفتَْت  هذا 

َلها   قاَل 
15 يَسوُع.  اأنَُّه  تَْعِرُف  َوَلْم  قائماً 

َوَمْن  تَْبكيَن؟  ِلماذا  اْمَراأةُ،  »يا  يَسوُع: 

 ، البُْستاِنيُّ اأنَُّه  ِهَي  فََظنَّْت  تَْطلُبيَن؟« 

اأنَْت  كُْنَت  اإْن  َسيِّدي،  »يا  َلُه:  فَقاَلْت 

ِل�أْذَهَب  اأيَن َوَضْعتَُه  قَْد اأخْذتَُه، فُقْل لي 

»َمْريَُم.«  يَسوُع:  َلها   قاَل 
16 واآُخَذهُ.« 

َوالتََفتَْت َوقاَلْت َلُه ِبالِعْبِريَِّة: »رابولي!« 

 قاَل َلها يَسوُع: 
الَّذي تَْفسيُرهُ: يا ُمَعلُِّم. 17

اإلى  بَْعُد  اأْصَعْد  َلْم  ِل�أنّي  تَْلِمسيني  »ل� 
َوقولي  اإْخَوتي  اإلى  اْذَهبي  َولِكِن  اأبي. 

َلُهم: ‘اأنا اأْصَعُد اإلى اأبي َواأبيكُم َواإلهي 

 حينَئٍذ اأتَْت َمْريَُم الَمْجَدِليَُّة 
َواإلِهكُم.’ « 18

بَّ َواأنَُّه قاَل  َرِت التَّلاميَذ اأنَّها َراأِت الرَّ َوبشَّ

َلها هِذِه الكَِلماِت.

َيسُوْع يْظَهر َل َمْرَيْم الَمْجَدليِّة

)مرقس 16: 9–11( 

عْند  قايِمة كانْت  الَمْجَدليِّة  َمْرَيم  11 َبْس 

الَقبْر تْبكي. ْوهيِّ تْبكي، َطلَّعت ْكَويّْس ف 
 َواَرْت َملاَكيْن َف َبياْض قِاْعديْن، 

الَقبْر، 12
مْن  ْوواِحْد  راسو  َمْسَنْد  مْن صُوْب  واِحْد 
لَيْش  َمَرة،  »يا   ْوقالولا: 

13 اْجَريو.  صُوب 
وا َسّيدي ْومُو  تْبَكيْن؟« قالْتلْن: »شالوا َودَّ
 قالْت هاي وانْدارْت 

اْعرف اَيْن َحطّوُه.« 14
لََخْلفا َواَرْت َيسُوْع قايم، ْوما َعَرفْت َيسُوْع 
واِ. 15 َيسُوْع قالْلا: »يا َمَرة، لَيْش تْبَكين، 
َبْلكي  قالْت  ْتَدوريْن؟« هيِّ  ْوَعلى من 
انَْت  َل  »َسّيدي،  وقالْتلو:  واِ،  البْقَچچي 
يتو، قْل لي: اَين َحطَّيتو، َت ارُوح  شْلْت َودَّ
اََوّديو.« 16 َيسُوْع قالْلا: »َمْرَيْم.« وانْدارت 
يْعنِي:  العْبراني: »رابولي!«  بْلسِان  ْوقالْتلو 
ْمَعلّْم! 17 َيسُوْع قالْلا: »لا ْتجّسيني، مْن َل 
ما كّصعْدُت َبعْد لَعْند اَبوي، َبْس رُوحي 
لَعْند اخوتي ْوقوليلْن: ‘صِاعد اَنا لَعْند اَبوي 
 هاك الَوْقْت، 

َوابوكْن، اإلهي ْواإلهكْن.’ « 18
رت التَّلاميْذ اَأَرْت  َجْت َمْرَيم الَمْجَدليِّة ْوَبشَّ

َسّيْدنا ْوَهوذ الكلِامي قالْلا.
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ِل  ال�أوَّ اليَوِم  ذِلَك   َوحيَن صاَر مساُء 
19

ِمَن ال�أُْسبوِع َوال�أبْواُب ُمْغلَقٌة َحيُث كاَن 

اليَهوِد،  ِمَن  الَخوِف  ِلَسبَِب  التَّلاميُذ 

اأتى يَسوُع َوقاَم بَينَُهم َوقاَل َلُهم: »َسلاٌم 

 قاَل هذا َواأراُهم يََديِه َوَجْنبَُه. 
َمَعكُم.« 20

 َوقاَل َلُهم 
21 . بَّ َوفَِرَح التَّلاميُذ باأْن َراأوا الرَّ

اأيضاً يَسوُع: »َسلاٌم َمَعكُم. كَما اأْرَسلَني 

قاَل   َوحيَن 
22 اأُْرِسلُكم.«  اأيضاً  اأنا  اأبي، 

»اْقبَلوا روَح  َلُهم:  َوقاَل  فيِهم  نََفَخ  هذا 

الُقُدِس. 23 اإْن تَْغِفروا ِل�أَحٍد َخطايا، تُغَفْر 

َلُه. َواإْن تُْمِسكوا َخطايا اأَحٍد، تُْمَسْك.«

24 اأّما توما، اأَحُد ال�ثْنَي َعَشَر الَّذي يُقاُل 

َمَعُهم حيَن  ُهناَك  يَكُْن  فَلَْم  »الّتواأُم«  َلُه 

التَّلاميُذ: »َراأينا  َلُه   َوقاَل 
اأتى يَسوُع. 25

يََديِه  اأَر في  َلْم  »اإْن  َلُهم:  فَقاَل   ». بَّ الرَّ

اأماِكَن الَمساميِر َواأَضْع فيها اإْصِبعي َواأُمدَّ 

 َوبَْعَد ثَماِنيَِة 
يَدي في َجْنِبِه، ل� اأؤِمْن.« 26

اأُْخرى في الّداِخِل  ةً  َمرَّ اأيّاٍم كاَن تَلاميُذهُ 

َوال�أبْواُب  يَسوُع  َواأتى  َمَعُهم.  َوتوما 

ُمغلَقٌة َوقاَم في الَوْسِط َوقاَل َلُهم: »َسلاٌم 

 َيسُوْع يْظَهر لََتلاميذو
)متى 28: 16–20، مرقس 16: 14–

18، لوقا 24: 36–49(

ْد،   ْولََمْن صارْت َمساْت هاْك َيوم الاحَّ
19

ليْن مُوَضْع َل كانوا التَّلاميْذ،  والاْبواب ْمَقفَّ
ْوقاْم  َيسُوع  الياهوْد، جا  م  َخوفْن  مْن 
 وَوّراهن 

20 َمْعكْن.«  »َسلاْم  ْوقاْل:  َبيناتن 
ايَديو ْوخاْصرتو. ْوفْرحوا التَّلاميْذ َوْقْت َل 
َيسُوْع:  قالْلْن  لْخ  َكْرة   وَرْد 

21 الرَّْب.  اَروا 
اَنا  اَأبوي،  َبَعْثني  َل  َكما  َمْعكْن.  »َسلاْم 
ْوقال:  ِفين  ْونََفْخ   قاْل هاذ 

اَأْبَعْثكْن.« 22 زاِ 
تْغفرولو  َل  23 اَأينا  القدْس.  رُوح  »اْقَبلوا 
مُو  تْغفرولو،  مُو  َل  َواينا  تْنغفْرلو.  َخطّياتو 

يْنغفْرلو.«

َيسُوْع وتوما

الاْثناعْش، هاْك  م  واِحْد  توما،  24 َبْس 

َل يقولولو: »التَّوم«، ما كاْن َمعْن َهونَْك 
قالولو:  25 التَّلاميْذ  َيسُوْع.  َل جا  َوْقْت 
»اَأَرينا الرَّْب.« َبْس هّواِ قالْلْن: »َل مُو ارى 
ِفين  َواكْب  البسِامير،  َمواضع  ايَديو  ف 
مُو  ايدي ف خاْصرتو،  َوامّد  اَصابِيعي، 
 ْوَبعد ْثمْنة اِيْم، َكْرْة لْخ َجّوا كانوا 

اآمْن.« 26
التَّلاميذ ْوتوما َمعن، ْوجا َيسُوْع والاْبواب 
»َسلاْم  ْوقالْلْن:  النّص  قاْم ف  ْمَقپَّطيْن. 
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اإْصِبَعَك  ِلتوما: »هاِت   َوقاَل 
َمَعكُم.« 27

. َوهاِت يََدَك َوُمدَّ في  اإلى ُهنا َوانُْظْر يََديَّ

َجْنبي، َول� تَكُْن َغيَر مؤِمٍن بَْل مؤِمناً.« 

 فَاأجاَب توما َوقاَل َلُه: »َربّي واإلهي!« 
28

َراأيتَني،  ِل�أنََّك  آَن  »ال� يَسوُع:  َلُه   قاَل 
29

اآمْنَت. طوبى ِللَّذيَن َلْم يََروني واآَمنوا.«

اأماَم  يَسوُع  َصنََع  كَثيَرةً  اأَُخَر   واآياٍت 
30

الِكتاِب.  تُكتَْب في هذا  َلْم  تَلاميِذِه 

 َولِكنَّ هِذِه كُِتبَْت ِلتؤِمنوا اأنَّ يَسوَع ُهَو 
31

الَمسيُح ابُْن اللِه. َوَمتى اآَمْنتُم، فََسيَكوُن 

َلكُم ِباْسِمِه َحياةٌ اأبَِديٌَّة.

 21
 بَْعَد هِذِه اأرى اأيضاً يَسوُع نَْفَسُه 

ِلتَلاميِذِه َعلى بَْحِر طيباْريوَس. 

بُْطُرُس  ِسْمعاُن   كاَن 
2 نَْفَسُه:  اأرى  هكَذا 

َونَثَنائيُل  »الّتواأُم«  َلُه  يُقاُل  الَّذي  َوتوما 

الَّذي ِمْن قانا الَجليِل وابْنَي َزبَدي واثْناِن 

 قاَل َلُهم ِسْمعاُن 
اآَخراِن ِمَن التَّلاميِذ َمعاً. 3

بُْطُرُس: »اأنا ذاِهٌب ل�أصيَد َسَمكاً.« قالوا 

َوَخَرجوا  َمَعَك.«  نَاأْتي  اأيضاً  »نَْحُن  َلُه: 

َوَصِعدوا اإلى َسفينٍَة. َوفي ِتْلَك اللَّيلَِة َلْم 

باُح قاَم   َوحيَن كاَن الصَّ
يْصطادوا َشيئاً. 4

يَسوُع جاِنَب البَْحِر، َوَلْم يَْعِرِف التَّلاميُذ 

اْصباعتْك  »هات  لَتوما:   ْوقاْل 
27 َمْعكْن.« 

َف  ْومّدا  ايدك  ْوهات  ايَدي،  ْورى  لَون، 
مُو مومْن، كوْن  ْتكوْن  ْولا  خاْصرتي، 
 وَرْد توما ْوقالْلو: »َربّي ْواإلهي!« 

مومْن.« 28
اآَمْنْت.  اَريْتني،  َل  ْع  »السَّ قالْلو:  29 َيسُوْع 

َهنيِّْة َل ما اَروني ْواآَمنوا.«

لَيْش انَْكَتْب َهالانْجيل

َيسُوْع  َسوى  َهوْذ  َغيْر  َعلاماْت   وْكثيْر 
30

قّداْم َتلاميذو مُو َمْكتوبِة َف َهالّْكتِاْب هاْذ. 
ْتاآْمنوْن  َت  انَْكَتبوا  زاِ،  الَمْكتوبيْن   ْوَهوذ 

31

َيسُوْع واِ الَمسيح اْبن اَلله. ْوَل اآَمْنتْن، َت 
يكون لْكْن باْسمو َحياْة اَأَبِديِّة.

َيسُوْع يْظَهر لََسبَعة مْن َتلاميذو

َوّرى 21  َرْد  لْخ  َكْرْة  َهوْذ،   ْوَبعْد 
لَتلاميذو َعلى  نَْفسو  َيسُوْع 
نَْفسو:  َرّوى  ْوكذاِ  َطَبِريّا.  َبْحرْة  شاطي 
 كانوا َمْع َبْعضْن َشْمعوْن بْطرس ْوتوما َل 

2

قانا  مْن  َل  هاْك  ْونََثنايِيْل  »التَّوم«  يقولولو 
ليْل واولاْد َزَبدي الاْثَنيْن، واْثَنيْن لْخ م  الجَّ
 َشْمعوْن بْطرْس قالْلْن: »اَأنا رايح 

التَّلاميْذ. 3
اَصيْد َسَمْك.« قالولو: »ْونْحنِا زاِ َت نجي 
ّفيِنة،  للسَّ ْوَطَلعوا  راحوا  ْومْشيوا  َمعك.« 
 َوْقْت َل صارْت 

ْوفاك الَليِلة شي ما صادوا. 4
الّصبْح، قاْم َيسُوْع َعلى شاطي الَبحر، ْوما 
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 َوقاَل َلُهم يَسوُع: »يا ِغْلماُن 
اأنَُّه يَسوُع. 5

اأِعْنَدكُم َشيٌء ِللاأكِْل؟« قالوا َلُه: »ل�.« 

ِمْن جاِنِب  َشبَكَتَكُم  »اأْلَقوا  َلُهم:   قاَل 
6

َوَلْم  َواأْلَقوا  فَتَِجدوا.«  ال�أيَمِن  فينَِة  السَّ

ِمْن كَْثَرِة  فينََة  يَْجِذبوا السَّ اأْن  يَْستَطيعوا 

 فَقاَل ذِلَك التِّلميُذ 
َمِك الَّذي اأُْمِسَك. 7 السَّ

الَّذي كاَن يَسوُع يُِحبُُّه ِلبُْطُرَس: »هذا ُهَو 

بُّ  الرَّ اأنَُّه  ِسْمعاُن  َسِمَع  َوحيَن   ». بُّ الرَّ

هُ في ِحْقَويِه، ِل�أنَُّه كاَن  اأَخَذ قَميَصُه َوَشدَّ

ِتَي اإلى  عاِرياً، َواأْلقى بنَْفِسِه في الماِء ِليَاأ

فينَِة  آَخروَن في السَّ  َوالتَّلاميُذ ال�
يَسوَع. 8

اأتَوا، ِل�أنَُّهم َلْم يَكونوا بَعيديَن كَثيراً َعِن 

َوكانوا  ِذراٍع.  ِمئتي  نَْحَو  اإلّ�  ال�أْرِض 

 حيَن 
ِتْلَك. 9 َمِك  السَّ َشبَكََة  يَْجِذبوَن 

َصِعدوا اإلى ال�أْرِض َراأوا َجْمراً َموضوعاً 

 َوقاَل 
10 وُخْبزاً.  َعلَيِه  َموضوَعًة  َوَسَمكًَة 

الَّذي  َمِك  السَّ ِمَن  »اْجلُبوا  يَسوُع:  َلُهم 

 َوَصِعَد ِسْمعاُن بُْطُرُس 
آَن.« 11 اْصَطْدتُم ال�

بَكََة اإلى ال�أْرِض ُمْمتَِلئًة َسَمكاً  َوَجَذَب الشَّ

كَبيراً، ِمئًة َوثَلاثاً َوَخْمسيَن. َوِبهذا الثَِّقِل 

 َوقاَل 
12 بَكَُة.  الشَّ ِتْلَك  ْق  تَتََخرَّ َلْم  كُلِِّه 

ِمَن  َواأَحٌد  وا.«  تََغدَّ »َهلُّموا  يَسوُع:  َلُهم 

َلُه َمْن ُهَو،  التَّلاميِذ َلْم يَكُْن يَْجُسُر اأْن يَْساأ

 َوَدنا 
13  . بُّ الرَّ اأنَُّه  يَْعِرفوَن  ِل�أنَُّهم كانوا 

َواأْعطاُهم.  مَك  َوالسَّ الُخْبَز  َواأَخَذ  يَسوُع 

 قاْم َيسُوْع قالْلْن: 
َعَرفوا التَّلاميْذ َيسُوْع واِ. 5

»يا َشباْب، عْنْدكْن شي للاَكْل؟« قالولو: 
 قالْلْن: »كّبوا َشَبكْتكْن مْن َجْنب 

»لا.« 6
ْوما  ْوَكّبوا  تَّرون.«  الَيميْن، َت  ّفيِنة  السَّ
َل  َسَمْك  كثْر  مْن  َبِكة  الشَّ يْسَحبون  تاقوا 
 ْوهاْك َتْلميْذ َل كان يحّبو َيسُوْع 

مْسكْت. 7
قاْل َل بْطرْس: »هاْذ الرَّْب واِ.« َشْمعوْن 
لََظْم  اَأَخْذ  واِ،«  »الرَّْب  َل سمْع:  َوْقْت 
َقميسو َحوْل وْسطو، مْن َل ْمَشلَّْح كان، 
َيسُوْع.  لَعْنْد  ْوجا  الَمي  رُوحو ف  ْوَكْب 
َل  مْن  َجوا،  ّفيِنة  السَّ الاَخْر ف   ْوَتلاميذ 

8

َحوالي  َغيْر  الاَْرْض  م  ْبعاْد كانوا  ْكثير  مُو 
َمْك  ميَتين ْذراع، ْوكاْن يْسَحبون َشَبكة السَّ
 َوْقْت َل نْزلوا َع الّشاطي اَأَروا جمْر 

هاْك. 9
هاتوا  قالْلْن:  10 َيسُوْع  وْغَبيْز.  َسَمْك  َعَليو 
 قاْم َشْمعوْن 

ْع. 11 مْن َسَمْك َل صْدتن السَّ
َبِكة للاَْرْض مْتليِّة  بْطرْس َطَلع ْوَسَحب الشَّ
وْبكْل  ْوَخْمسيْن.  ْوثاثِة  ميِّة  ْگباْر،  َسَمك 
َبِكة.  الشَّ ْتَشرَّطْت هاك  ما  َهالثّقْل هاْذ 
م  ْد  َواحَّ وا.«  ْتَغدَّ »َتعوا  َيسُوْع:   ْوقالْلْن 

12

التَّلاميْذ ما كاْن يْسَتْرجي يْساَألو مْن واِ، مْن 
َيسُوع   ْوَقرَّْب 

13 واِ.  الرَّْب  يْعرفون  َل كاْن 
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ةٌ ثاِلثٌَة َظَهَر يَسوُع ِلتَلاميِذِه حيَن   هِذِه َمرَّ
14

قاَم ِمْن بَيِن ال�أْمواِت.

ِلِسْمعاَن  يَسوُع  قاَل  وا  تََغدَّ  َوحيَن 
15

اأتُِحبُّني  يونا،  بُن  ِسْمعاُن  »يا  بُْطُرَس: 

 ، اأكْثََر ِمْن هؤل�ِء؟« قاَل َلُه: »نََعْم يا َربُّ

»اْرَع  َلُه:  قاَل  اأُِحبَُّك.«  اأنّي  تَْعِرُف  اأنَْت 

الثّاِنيَِة:  ِة  ِللَمرَّ اأيضاً  َلُه   قاَل 
16 ِخرافي.« 

»يا ِسْمعاُن بُن يونا، اأتُِحبُّني؟« قاَل َلُه: 
اأُِحبَُّك.«  اأنّي  تَْعِرُف  اأنَْت   ، َربُّ يا  »نََعْم 
 قاَل َلُه 

قاَل َلُه يَسوُع: »اْرَع ِكباشي.« 17

ةً ثاِلثًَة: يا ِسْمعاُن بُن يونا، اأتُِحبُّني؟  َمرَّ

ِة الثّاِلثَِة:  فََحِزَن بُْطُرُس ِل�أنَُّه قاَل َلُه ِللَمرَّ

كُلَّ َشيٍء   ، َربُّ »يا  َلُه:  َوقاَل  اأتُِحبُّني. 

اأُِحبَُّك.«  اأنّي  تَْعِرُف  اأنَْت  اأنَْت.  تَْعِرُف 

18 الَحقَّ  ِنعاجي.  »اْرَع  يَسوُع:  َلُه  قاَل 

َشباباً،  اأكْثََر  كُْنَت  َلَك: حيَن  اأقوُل  الَحقَّ 

َوكُْنَت  ِحْقَويَك  تَُشدُّ  كُْنَت  ِبنَْفِسَك  اأنَْت 

تَْمشي اإلى َحيُث تُريُد اأنَْت. َولِكْن َمتى 

ِشْخَت فَاإنََّك تَُمدُّ يََديَك َواآَخُر يَُشدُّ ِحْقَويَك 

 قاَل هذا 
َويَاأُخُذَك اإلى َحيُث ل� تُريُد.« 19

اللَه.  َد  يَُمجِّ اأْن  َعتيٌد  َموٍت  ِباأيِّ  ِليُِرَي 

َوحيَن قاَل هِذِه الكَِلماِت، قاَل َلُه: »تَعاَل 

َورائي.«

 هاي ثالْث 
وشال ْغَبيز ْوَسَمك ْوَعطاهْن. 14

َكرَّة َظَهْر ِفيا َيسُوْع لََتلاميذو َبعْد َل قاْم مْن 
َبين الَميتيْن.

َيسُوْع وبْطرْس

لََشْمعوْن  قاْل  َيسُوْع  وا،  ْتَغدَّ َل   ْوَبعْد 
15

ْتحْبني  َيونا،  ابْن  َشْمعون  »يا  بْطرْس: 
اأْكَثْر مْن َهوْذ؟« قالْلو: »نَعْم يا َرْب. اأنَْت 
تْعرف اَحّبْك.« قالْلو: »َرّعي لي خواِريفي 
 وَرْد ثِاني َكرَّة قالْلو: »َشْمعون 

الّْزغاْر.« 16
ابْن َيونا، ْتحْبني؟« قالْلو: »نَعْم يا َرْب. اأنَْت 
تْعرف اَحّبْك.« قالْلو: »َرّعي لي ْكباشي.« 
َيونا،  ابْن  »َشْمعون  َكرَّة:  ثالْث   ْوقالْلو 

17

مْن  لََشْمعوْن وحزْن،  ْوصْعبْت  تحْبني؟« 
َل قالْلو َل ثالْث َكرَّة: »ْتحْبني؟«. ْوقالْلو: 
»يا َرْب، كْل شي تْعرف انَْت. اأنَْت تْعرف 
اَحّبْك.« َيسُوْع قالْلو: »َرّعي لي نَْعجاتي. 
َل كْنْت  َوْقْت  لْك:  اَقوْل  الَحّق  18 الَحّق 

ْتشْد وْسطْك  لَرُوحْك كان  اأنَْت  َشْب، 
وْترُوْح َل ايْن َل ْتريْد. َبْس مْن َشيَّْبت، ْتمّد 
ويَوّديْك  وْسطْك  لْك  يشْد  ْوَغيرك  ايَديك 
 ْوهاي قالا َت يَوّري 

لَمُوَضْع َل مُو ْتريْد.« 19
َباينا َموتِة َت يَمّجد اَلله. ْوَبعْد َل قاْل َهوْذ، 

قالْلو: »َتعا َخْلفي.«

يوَحّنا 21: 14 - 19   
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 َواْلتََفَت ِسْمعاُن بُْطُرُس َوَراأى التِّلميَذ 
20

اآِتياً َوراَءهُ، َوُهَو  الَّذي كاَن يَسوُع يُِحبُّ 

الَعشاِء  َوقََع في  قَْد  الَّذي كاَن  ذِلَك 

َعلى َصْدِر يَسوَع َوقاَل: »يا َسيِّدي، َمْن 

 حيَن َراأى بُْطُرُس هذا، قاَل 
يَُسلُِّمَك؟« 21

 قاَل 
22 َوهذا ماذا؟«   ، َربُّ »يا  ِليَسوَع: 

َلُه يَسوُع: »اإْن اأَرْدُت اأْن يُقيَم هذا َحّتى 

َورائي.«  تَعاَل  اأنَْت  اأنَْت؟  َلَك  فَما  اآِتَي 

اأنَّ  ْخوِة  ال�إ بَيَن  الكَِلَمُة  هِذِه   فََخَرَجْت 
23

ذِلَك التِّلميَذ ل� يَموُت. َولِكنَّ يَسوَع َلْم 

اأْن  اأَرْدُت  »اإْن  بْل:  يَموُت،  ل�  اإنَُّه  يُقْل 

 هذا 
يُقيَم هذا َحّتى اآِتَي فَما َلَك اأنَْت؟« 24

ُهَو التِّلميُذ الَّذي ِشِهَد لهِذِه كُلِّها َوكَتَبَها 

اأيضاً. َونَْحُن نَْعِرُف اأنَّ َشهادتَُه صاِدقٌَة. 

يَسوُع،  عِملَها  كَثيَرةٌ  اأَُخُر  اأموٌر  َة   َوثَمَّ
25

َلو كُِتبَْت واِحَدةً فَواِحَدةً، َلما وِسَع العاَلُم 

فيما اأُظنُّ الكُتَُب الَمكْتوبََة. 

َتْلميْذ َل كاْن َيسُوْع يحّبو

 وانْداْر َشْمعوْن َوارى هاك َتْلميْذ َل كاْن 
20

َيسُوع يحّبو جِايِي َخْلفو، هاْك َل َوَقْع ف 
»َسّيدي،  ْوقاْل:  َيسُوع  َعلى سدْر  الَعشا 
َل  َوْقْت   هاْذ، 

يَسلّمْك؟« 21 َل َت  واِ  مْن 
لََيسُوْع:  قاْل  َخْلفو(،  بْطرْس )يْمشي  اراُه 
»يا َرّب، ْوهاْذ اَأيْش؟« 22 َيسُوْع قالْلو: »َل 
اأنَْت  اآجي،  لََمْن  يْبقى هاْذ دي  رْدُت َت 
 ْوَطَلعْت 

اَأيْش راْح لْك؟ اأنَْت َتعا َخْلفي.« 23
مُو  التَّْلميْذ  »هاك  الاْخِوة:  َبين  َهالكْلِمة 
يموْت«. َبْس َيسُوْع ما قاْل »مُو يموْت،« 
قاْل: »َل رْدُت يْبقى دي لََمْن اآجي اأنَْت 
َشَهْد  َتْلميْذ َل   هاْذ واِ 

اَأيْش راْح لْك؟« 24
لَوْذ كلّن، ْوهّواِ واِ زاِ َل َكَتبن. ْونْحنِا نْعرْف 
 وفي ْكثيْر َغيْر َهوذ َسوى 

َحْق يِا َشهادتو. 25
َيسُوْع يكون وْحِدة وْحِدة كاْن يْنكْتبون، 
تَّسْع  اْفتكْر كاْن َت  مُو  زاِ  الّدنْيِا كّلا 

لَْكتِاباْت َل كاْن َت يْنكْتبوْن. 
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اأعمال الّرسل
 

ْل، يا ثاوفيلُوْس، َكَتْبُت 1   شف كتِابي الاَوَّ
َيسُوع  َسّيْدنا  َسوى  َل  َعلى كْل شي 
ما،   دي َل َيوْم َل اْرَتَفْع للسَّ

ْوَعلَّم م البدايِة 2
ْبرُوح  اْختار  َل  الّرسْل  َوّصى  َل  َبعْد  مْن 
نَْفسو َطّيْب،   َهوْك َل َوّراهن زاِ 

القدْس. 3
َبعْد َل ْتَعذَّب، ْبَعلامات ْكثيْر مّدة اَأْرْبعيْن 
َمَلكوت  َعلى  ْويْحكي  يْظَهرلن  َيوْم، كاْن 
 ْوَوْقْت َل اَكْل َمعن ْغَبيْز، َوّصاهْن لا 

اَلله. 4
يفِارقون القدْس، َبلِى يْبَقون يْنطروْن »َوَعد 
5 يوَحنّا  اَأقوْل:  منّي  َل سمْعتْن  هاْك  الاآْب 
ذون ْبرُوح  ذ بالَمي، َبّس اأنْتْن َت تْتَعمَّ َعمَّ

القدْس مُو َبعد اِيِّام ْكثيْر.«

ما صعود َيسُوْع للسَّ

َمعو،  مْجتْمعيْن  َل كانوا  َوْقْت   ْوهنِّا 
6

َساَألوُه قالولو: »يا َرْب، َهالَوْقْت َت ْتَرّجع 
»مُو شغْلكْن   قالْلْن: 

7 لاْسرائيْل؟«  المْلْك 

اأعمال الّرسل
 

ثاوفيلوُس 1  يا  كتْبتُُه  ُل  ال�أوَّ  الِكتاُب 

َعْن كُلِّ ال�أُموِر الَّتي بََداأ سيُِّدنا يَسوُع 

 َحّتى اليَوِم الَّذي 
الَمسيُح يَْعَمُل ويَُعلُِّم، 2

ُسَل  الرُّ اأوصى  اأْن  بَْعِد  ِمْن  اأُْصِعَد،  فيِه 

الَّذيَن اْختاَر ِبروِح الُقُدِس، 3 الَّذيَن اأراهم 

لََّم، ِباآياٍت  اأيضاً نَْفَسُه َحيًّا، ِمْن بَْعِد اأْن تاأ

َلُهم  يَْظَهَر  َوُهَو  يَوماً،  اأْربَعيَن  كَثيَرٍة في 

اأكََل   َوحيَن 
4 اللِه.  َملَكوِت  َعْن  َويَتَكَلَُّم 

ِمْن  يَْبَرحوا  األّ�  اأوصاهم  ُخْبزاً  َمَعُهم 

آِب الَّذي  اأوُرَشليَم، بَْل يَْنتَِظروا »َوْعَد ال�

َد ِبالماِء  َسِمْعتُم َعْنُه ِمّني: 5 اأنَّ يوَحّنا َعمَّ

دوَن ِبروِح الُقُدِس، َليَس  َواأّما اأنْتُم فََستَُعمَّ

بَْعَد اأيّاٍم كَثيَرٍة.«

قائليَن:  َساألوهُ  ُمْجتَِمعوَن  ُهم   َوفيما 
6

ماِن  ، اأْخِبْرنا اإْن كُْنَت في هذا الزَّ »يا َربُّ
َلُهم:   قاَل 

7 اإْسرائيَل.«  اإلى  الُمْلَك  تُعيُد 
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»َليَس َلكُم اأْن تَْعِرفوا ال�أْزِمنََة َوال�أوقاَت 
 . آُب في ُسْلطاِنِه الخاصِّ الَّتي َوَضَعها ال�

الُقُدِس  َعلَيكُم روُح  يَاأْتي   َولِكْن حيَن 
8

في  َوتَكونوَن لي ُشهوداً  ةً  قُوَّ وَن  َستَتَلقَّ

اأوُرَشليَم َوكُلِّ اليَهوِديَِّة َوالّساِمَرِة، َواإلى 

 َوحيَن قاَل هِذِه 
ال�أْرِض.« 9 اأقاصي 

اإَليِه،  يَْنُظروَن  َوُهم  اأُْصِعَد  الكَِلماِت، 

ُعيوِنِهم.  َعْن  َواْختَفى  َغماَمٌة  تُه  َوتَلَقَّ

َوُهَو  ماِء  السَّ يَْنُظروَن في  كانوا   َوحيَن 
10

ِعْنَدُهم.  َرُجلاِن قائماِن  ُوِجَد  ذاِهٌب، 

جاُل الَجليلّيوَن، ما   َوقال� َلُهم: »اأيُّها الرِّ
11

ماِء؟ يَسوُع  باُلكُم ِقياماً تَْنُظروَن في السَّ

ماِء هكَذا  هذا الَّذي اأُْصِعَد َعْنكُم اإلى السَّ

ماء.« َسيَاأْتي كَما َراأيتُموهُ َصِعَد اإلى السَّ

الَجبَِل  ِمَن  َرَجعوا  ذِلَك  بَْعِد   َوِمْن 
12

اإلى  ُهَو  يتوِن الَّذي  الَّذي يُْدعى َجبََل الزَّ

جاِنِب اأوُرَشليَم َعلى مسافِة َسْبِع َغلَواٍت. 

الِعلِّيَِّة  اإلى  َدَخلوا، َصِعدوا  اأْن   َوبَْعِد 
13

الَّتي كانوا يُقيموَن فيها: بُْطُرُس َويوَحّنا 

َوتوما  َوفيليبُُّس  َواأنَْدراُوُس  َويَْعقوُب 

َحْلفى  بُن  َويَْعقوُب  َوبَْرتوْلماُوُس  َوَمّتى 

يَْعقوَب.  بُْن  َويَُهَوذا  الَغيوُر  َوِسْمعاُن 

 هؤل�ِء َجميعاً ُمواِظبيَن َمعاً كانوا َعلى 
14

َوَمَع  النِّساِء  َمَع  واِحَدٍة،  ِبنَْفٍس  لاِة  الصَّ

مِّ يَسوَع َوَمَع اإْخَوِتِه.
َمْريََم اأ

َحطّن  َل  ماناْت  والزَّ الَوْقْت  تْعرفون  َت  واِ 
َل يجي  َوْقْت  8 َبلِى  َسلطتو.  الاآْب ف 
ة، ْوَت  رُوح القدْس َعَليكْن، َت ْتنالوْن قوِّ
ْتسِيرولي ْشهوْد ف القْدْس والياهوديِّة كّلا 
 ْوَوْقْت 

9 الاَْرْض.«  خر  آِ لا ْودي  والّساْمَرة، 
َواَخْذتو  يَروُه  ْوهنِّا  اْرَتَفع  َهالَكلام  قاْل  َل 
 ْوَوْقْت َل 

َغيِمة وانَْخفى مْن قّداْم َعيَنييْن. 10
ما ْوهّواِ طِالع، انَْوَجْد  كان يَطْلعوْن ف السَّ
بيْض،  َحويْس  عْندْن َف  قايميْن  رّجالَيْن 
 ْوقالولْن: »يا ْرجِاْل يا َجليليِّة! اَأيْش قايمين 

11

ما؟ َيسُوْع هاْذ َل اْرَتَفع مْن  ْتَطلعوْن ف السَّ
ما، كذاِ َت يْرَجْع يجي َكما َل  عْنْدكْن للسَّ

ما.« اَريتنو َطَلْع للسَّ

َتْلميْذ َل اْختاروا ْمَبدال ياهوذا

 ْوَبْعدا رْجعوا للقْدْس مْن َجَبْل َل يقولولو: 
12

»َبيْت َزيتِي« لَّواِ َمْع َجْنب القْدْس، يْبَعْد منّا 
 ْوَبعْد َل َدَخلوا الَبَلْد َطَلعوا 

شي نْص ميْل. 13
للعلّيِّة َل كانوا ِفيا، بْطرس ْويوَحنّا ْوَيْعقوب 
ْوَبْرتْلماُوْس  ْوَمتّى  ْوفيلبُّس ْوتوما  َوانَْدراُوْس 
ْوَيْعقوب ابْن َحْلفى ْوَسْمعان الَغّيور ْوياهوذا 
دايْم  َبْعضْن  َمْع   َهوْذ كلّْن 

َيْعقوْب. 14 ابْن 
كان يَصلَّون ْبَقْلْب واِحْد َمع النّْسوان ْوَمْع 

َمْرَيْم اأم َيسُوْع واخوتو.
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ِتْلَك ال�أيّاِم قاَم ِسْمعاُن بُْطُرُس   َوفي 
15

اأُناٍس  َجْمُع  ُهناَك  َوكاَن  التَّلاميِذ،  َوْسَط 

 »اأيُّها 
16 َوقاَل:  َوِعْشريَن،  ِمئًَة  يُقاِرُب 

يَِتمَّ  ْن 
اأ يَْنبَغي  ْخَوةُ، كاَن  ال�إ جاُل  الرِّ

الَمكتوُب الَّذي َسبََق اأْن قاَلُه روُح الُقُدِس 

َدليلاً  الَّذي صاَر  يَُهَوذا  َعْن  داووَد  ِبَفِم 

ِلهؤل�ِء الَّذيَن اأْمَسكوا يَسوَع. 17 ِل�أنَُّه كاَن 

هِذِه  نَصيٌب في  َلُه  َوكاَن  َمَعنا  َمْعدوداً 

 هذا ُهَو الَّذي اْقتَنى َحْقلاً ِمْن 
الِخْدَمِة. 18

ثِْم َوَوقََع َعلى َوْجِهِه َعلى ال�أْرِض  اأُْجَرِة ال�إ

َوانْبََعَج ِمْن َوْسِطِه َوانَْدَلَقْت كُلُّ اأْحشاِئِه. 

 َوهذا صاَر َمْعروفاً ِلكُلِّ الّساِكنيَن في 
19

اأوُرَشليَم. َوهكَذا ُدِعَي ذِلَك الَحْقُل ِبلساِن 

ِم. 20 ِل�أنَُّه  الَموِضِع ‘َحقْل َدما’ اأي َحْقُل الدَّ

َمكْتوٌب في ِسْفِر الَمزاميِر: ‘ِلتَِصْر داُرهُ 

َخراباً َول� يَكُْن فيها ساِكٌن.’ َو ‘ِخْدَمتُُه 

ِمْن  ِلواِحٍد  يَْنبَغي  21 ِلذا  اآَخُر.’  ُخْذها  ِليَاأْ

الَّذيَن صاَحبونا في هذا  جاِل  الرِّ هؤل�ِء 

ماِن كُلِِّه الَّذي فيِه َدَخَل َوَخَرَج اأماَمنا  الزَّ

ِمْن معموديَِّة  بََداأ  22 الَّذي  يَسوُع،  بُّ  الرَّ

ِمْن  فيِه  اأُْصِعَد  الَّذي  اليَوِم  َحّتى  يوَحّنا 

ِعْنِدنا، اأْن يَكوَن َمَعنا شاِهداً ِلِقياَمِتِه.« 

يُْدعى  الَّذي  يوُسَف  اثْنَيِن:   َواأقاموا 
23

َوماتّياَس.  َي يوستوَس،  َوُسمِّ باْرسابا، 

بُّ تَْعِرُف   واإْذ َصلَّوا قالوا: »اأنَْت اأيُّها الرَّ
24

قُلوَب الَجميِع! اأْظِهْر اأيًّا تَْختاُر ِمْن هَذيِن، 

بْطرْس ف  َشْمعوْن  قاْم  الِايِّام   ْوَفوك 
15

وْسط التَّلاميذ، ْوكاْن في َهونَْك لَّمْة نِاْس 
 »يا ْرجِال يا 

حوالي ميِّة ْوعْشرين، ْوقاْل: 16
اخوتي، كاْن لازم يتّم الَمْكتوْب، شي َل 
قاْل رُوح القدْس َعلى لْسِان داهوْد، َعلى 
ياهوذا َل صاْر َدليْل لَوْك َل مْسكوا َيسُوْع. 
 مْن َل َمْعدوْد َمْعنا كان ْوكاْن لُه نَصيْب 

17

 هاْذ واِ َل َقنالو َحقْل مْن 
َف َهالخْدِمة، 18

الاَْرْض  َع  وّچو  َعلى  ْوَوَقْع  الَخطيِّة،  اَأْجر 
َمصارينو كّلا.  وانَْكّبْت  النّْص  م  وانَْطْق 
 ْوهاي انَْعَرفْت مْن كْل نِاس القْدس، ْومْن 

19

هاي ْتَسّمى َهالَحقْل بْلسِاْن َهالّديرة ‘َحقل 
َمْكتوْب  َل   مْن 

20 ْم.  الدَّ َحقل  يْعنِي  َدما’ 
ف سفر الَمزاميْر: ‘َبيتو يْنسطم، ْومُو يْبقى 
َغيرو.’  ياخذا  َخلّي  ْو‘خْدمتو  ْد.’  اَحَّ ِفيو 
21 َبقى لازْم واِحْد مْن َهوذ الّْرجِال َل كانوا 

ماْن كلّو َل َدَخل ْوَطَلْع ِفيو َعَلينا  َمْعنا َهالزَّ
 َل َبدا مْن َمْعموذيّْة يوَحنّا 

َسّيْدنا َيسُوْع، 22
َمْعنا  اْرَتَفع مْن عنّا، يكوْن  َل  َيوْم  َل  دي 
شِاهْد َعلى ْقيِامتو.« 23 الاْخِوة َعيَّنوا اْثَنيْن: 
ْبيوستس،  يقولولو:  َل  بارشابو،  يوسْف 
 ْوَوْقْت َل َصلّوا قالوا: »يا َرْب! 

ْوماتِياْس. 24
اأنَْت تْعرف شي َل ف ْقلوب الكْل. َوّرينا 
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سوليَِّة  َوالرَّ الِخْدَمِة  نَصيَب  ُهَو  25 ِليَتَلَقَّى 

الَّتي َعْنها انَْفَصَل يَُهَوذا ِلكَي يَْذَهَب اإلى 

 َواأْلَقوا ال�أنِْصبََة َلُهما فََصِعَد 
َمكاِنِه.« 26

النَّصيُب ِلماتّياَس. َوُعدَّ َمَع ال�أَحَد َعَشَر 

َرسول�ً.

ِت ال�أيّاُم الَخْمسوَن، َوفيما 2   َوحيَن تَمَّ

بَْغتًَة   صاَر 
2 ُمْجتَِمعيَن معاً،  كانوا 

ماِء كَريٍح عاِصَفٍة َواْمتَلاأ  َصوٌت ِمَن السَّ

ِمْنُه كُلُّ ذِلَك البَيِت الَّذي كانوا جاِلسيَن 

كَناٍر  ُع  تَتََوزَّ اأْلِسنٌَة  َلُهم   َوتَراَءْت 
3 فيه. 

 َوبََداأوا 
ْت َعلى كُلِّ واِحٍد ِمْنُهْم. 4 َواْستََقرَّ

ْلِسنٍَة اأُْخرى، كَما كاَن يُْعطيُهم  يَتَكَلَّموَن ِباأ

 َوكاَن ِرجاٌل يَْسكُنوَن 
الّروُح اأْن يَتَكَلَّموا. 5

في اأوُرَشليَم، خائفو اللِه، يَهوٌد ِمْن كُلِّ 

 َوحيَن صاَر 
6 ماء.  السَّ تَْحَت  الَّتي  ال�أَُمِم 

ْعِب َواْلتَبََس  َع كُلُّ الشَّ وُت تََجمَّ ذِلَك الصَّ

كاَن  ِمْنُهْم  واِحٍد  كُلَّ  ِل�أنَّ  ال�أْمُر،  َعلَيِهم 

 َمْدهوشيَن 
7 ِبِلساِنِه.  يَتَكَلَّموَن  يَْسَمُعُهم 

اأَحُدُهم  قائليَن  بوَن  َويَتََعجَّ كُلُُّهم  كانوا 

الُمتكَلِّميَن  »اأَليَس كُلُّ هؤل�ِء  ِللاآَخِر: 

نَْحُن، كُلُّ  نَْسَمُع   فَكَيَف 
َجليلّييَن؟ 8

 َونَْحُن 
واِحٍد ِمّنا ِلسانَُه الَّذي فيِه ُوِلَد؟ 9

فَرثّيوَن َوماِديّوَن َوعيلاِمّيوَن َوُسكّاُن بَيِت 

نَْهريَن، َويَهوٌد َوكبادوكّيوَن َوِمْن َموِضِع 

 َت 
25 َهالاْثَنيْن،  مْن  تْختاْر  َل  اَأينا  واِحْد 

ياخْذ نَصيب الخْدِمة والرَّسوليِّة َل َخّلاها 
 ْوَكّبوا قْرَعة 

ياهوذا ْبشان يرُوْح لَمُوَضعو.« 26
الاْحداْعْش  َمع  وانَْعْد  لَماتِياْس،  ْوَطَلعْت 

َرسوْل.

حلول رُوح القدس

َبعد 2  َيوْم  الَخْمسيْن  َتّمت  َل   َوْقْت 
َمْع  ْوهنِّا كلّْن مْجتْمعيْن  الفْصح، 
ما َصوْت  َغْفِلة صاْر م السَّ  َعلى 

َبْعضْن، 2
َكما َزوَبَعة َقويِّة، ْوَعّبا كّل الَبيْت َل كانوا 
النّاْر  َكما  لْسِاناْت   ْوَظَهْرلْن 

3 ِفيو.  قِاْعديْن 
 وانَْتلوا 

تْتَفرَّْق َوقَّفْت َعلى واِحْد واِحْد منّْن. 4
يْحَكوْن  ْوَبقى  القدس،  كلّْن مْن رُوح 
بْلسِانات ْكثيْر، َكما َل كاْن يْعِطين الّرُوْح 
 ْوكاْن في ْرجِاْل سِاكنيْن ف 

َت يْحَكوْن. 5
مْن  ]ياهوْد[  اَلله،  القْدْس، خايفيْن من 
 َوْقْت َل صاْر 

ما. 6 كّل الاَمْم َل َتْحت السَّ
ْعب ْوَوَقعوا ف  وت، الَْتْم كّل الشَّ هاك الصَّ
حيِرة، مْن َل كْل واِحْد منّْن كاْن يْسَمعْن 
بيْن  ْمَعجَّ ْمَحيَّريْن   كلّْن 

7 بْلسِانو.  يْحَكوْن 
كانوا، ْوهنِّا يقولوْن واِحْد للاْخ: »مُو ْكوا 
واِحْد  نْحنِا، كْل  َبقى  8 اأْشَوْن  نِا؟  َجليليِّة 
منّا  9 لَّواِ  ِفيو؟  ولْد  َل  بْلسِانو  يْسَمعْن  منّا 
مْن سكّاْن  يا  عيلاْم  يا  ماْديا  يا  َبْرثيا  مْن 
ْوبْنطس  ْوَكَبدُوكيا  والياهوديِّة  النَّهَريْن  َبين 

اأعمال الّرسل 1: 25 – 2: 9   



374

َموِضِع فروجّيا   َوِمْن 
10 َواآسّيا.  بْنُطس 

الَقريبَِة  ليْبيا  َوَمواِضِع  َوِمْصَر  َوبَْمفولّيا 

ِمَن قوريني، َوالَّذيَن اأتَوا ِمْن روما يَهوداً 

 َوالَّذيَن ِمْن ِكريَت َوَعَرٌب. 
ديَن. 11 َوُمتََهوِّ

ْلِسنَِتنا َعْن  ها نَْحُن نَْسَمُعهم يَتَكَلَّموَن ِباأ

بيَن كانوا كُلُُّهم   َوُمتََعجِّ
َعجائِب اللِه.« 12

»ما  ِللاآَخِر:  اأَحُدُهم  يَقولوَن  َوَمْذهوليَن 

 َواآَخروَن كانوا يَْستَْهِزئوَن 
هذا ال�أْمُر؟« 13

َشِربوا  ُمْسِكراً  ِبِهم قائليَن: »هؤل�ِء 

وَسِكروا.«

14 بَْعَدئٍذ قاَم ِسْمعاُن بُْطُرُس َمَع ال�أَحَد 

َلُهم:  َوقاَل  َوَرفََع َصوتَُه  َعَشَر َرسول�ً 

الّساِكنيَن  كُلَّ  ويا  اليَهوُد  جاُل  الرِّ »اأيُّها 
َلكُم،  َمْعروفاً  ِليَكُْن هذا  اأوُرَشليَم،  في 

َليَس   فَاإنَُّه 
اإلى كَِلماتي. 15 َواأنِْصتوا 

ِهَي  ها  اأنَّ هؤل�ِء ُسكارى.  تَُظّنوَن  كَما 

النَّهاِر.  ِمَن  ثاِلثٌَة  آَن  ال� َحّتى  الّساَعُة 

يوئيَل:  ِبالّنبي  قيَل  ما  ُهَو   َولِكنَّ هذا 
16

 ‘يَكوُن في ال�أيّاِم ال�أخيَرِة، يَقوُل اللُه، 
17

فَيتَنَبَّاأ  َجَسٍد،  كُلِّ  َعلى  َساأْسكُُب روحي 

َسيََروَن،  ُرؤًى  َوُشّبانُكُم  َوبَناتُكُم،  بَنوكُم 

 َوَعلى 
18 َسيَْحلَموَن،  اأْحلاماً  َوُشيوُخكُم 

اأْسكُُب روحي في  اإمائي  َوَعلى  َعبيدي 

 َواأُْعطي اآياٍت في 
ِتْلَك ال�أيّاِم فَيَتَنَبَّاأوَن. 19

ماِء َوَعظائَم َعلى ال�أْرِض، َدماً َوناراً  السَّ

ْمُس تَْنَقِلُب اإلى قَتاٍم  َورائَحَة ُدخاٍن. 20 الشَّ

ْومصر  ْوَبْمفيليا  ْفروِجّيا  ديرة   ْومْن 
10 ْواآسّيا 

ْونَواحي ليبيا الّقَريِبة م الَقيَرواْن، يا الّجِايين 
مْن رُوما، 11 ياهود ْونِاْس صاروا ياهوْد، نِاْس 
يْحَكوْن  نْسَمعْن  ْكوا  ْوَعَرب،  ْكريت  من 
بين   وْمَعجَّ

12 اَلله.«  َعجايْب  َعلى  بْلسِاناْتنا 
َمْبهوتيْن كانوا كلّن، يقولوْن واِحْد لَواِحْد: 
 ْوَغيرْن كاْن يْتَمهَزوْن ِفيْن 

»اَأيْش واِ هاْذ؟« 13
ويقولوْن: »َخمْر كّشربوا ْوسْكروا.«

َوعظة بْطرْس

 ْوَبْعدا قاْم َشْمعوْن بْطرْس َمع اْحداعش 
14

ْوقالْلْن: »يا ْرجِاْل يا  ْوَرَفْع َصوتو  الّرسل، 
ياهود ْويا كْل سكّان القْدْس، َخلّي هاي 
ْتكوْن َمْعروِفة عْنْدكْن، واْستْمعوا لََكلامي: 
 مُو َكما َل تْفتْكروْن َسكارِى نِا َهوْذ، مْن 

15

َل َبعْد ساَعة ثاثِة )تْسَعة الّصْبْح( يِا. 16 َبلِى 
 ‘َت 

17 يِا:  يوئِيْل  ْبَنبي  انْقاْل  َل  هاي شي 
يسِيْر ف اآِخر الِايِّام يقول اللْه: َت اصْب 
رُوحي َعلى كْل َبَشر، ْوَت يْتَنبَّون اولاْدكن 
يَروْن،  َت  اإلهيِّة  َمناظْر  َشباْبكْن  ْوَبناْتكن، 
 َعلى 

وْخِتّياريّْتكْن َمناماْت اإلهيِّة َت يَروْن. 18
َعبيدي ْوَعلى َعْبداتي َت اصْب رُوحي َفوك 
 َت اْعطي َعلاماْت 

يْتَنبَّوْن. 19 الِايِّام، ْوَت 
ما، ْوَت اَوّري َعجايْب َعظيِمة َع  ف السَّ
ْمْس  الاَْرْض، َدم ْونار ْوريحْة دّخاْن. 20 الشَّ
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 ، بِّ تَي يَوُم الرَّ يَاأْ َوالَقَمُر اإلى َدٍم قَْبَل اأْن 

َمْن  كُلُّ   ويَكوُن 
21 َوالُمخيُف.  الَعظيُم 

جاُل   اأيُّها الرِّ
بِّ يَْخلُُص.’ 22 يْدعو اْسَم الرَّ

الكَِلماِت.  هِذِه  اْسَمعوا  اإْسرائيَل،  بَني 

يَسوُع الّناِصريُّ َرُجٌل ِمَن اللِه تَبَيََّن َلَديكُم 

ِبُقّواٍت َواآياٍت َوَعظائَم َصنََعها اللُه بَينَكُم 

الُمَعيَُّن   هذا 
23 تَْعِرفوَن.  اأنْتُم  كَما  ِبيَِدِه، 

ِلهِذِه ِبساِبِق ِعْلِم اللِه َواإراَدِتِه، اأْسلَْمتُموهُ 

َوَصلَْبتُموهُ  الّناموِس  َعديمي  اأيدي  في 

َونََقَض  اأقاَمُه  اللَه   َولِكنَّ 
24 َوقَتَْلتُموه. 

اأْن  ُمْمِكناً  يَكُْن  َلْم  ِل�أنَُّه  الهاِويَِة،  اأوجاَع 

يَقوُل  داووَد  25 ِل�أنَّ  الهاِويَِة.  يُْمَسَك في 

اأمامي  بَّ  الرَّ اأرى  اأْن  اأْسبُُق  ‘كُْنُت  َعْنُه: 

في كُلِّ حيٍن اأنَُّه َعْن يَميني ِلئَّلا اأتََزْعَزَع. 

26 ِلهذا ُسرَّ قَْلبي َوتََهلَّلَْت تَْسِبَحتي. َحّتى 

27 ِل�أنََّك  جاِء.  الرَّ َعلى  َسيَْسكُُن  َجَسدي 

تََدُع  َول�  الهاِويَِة،  نَْفسي في  تَْتُرُك  ل� 

 كََشْفَت لي َطريَق 
طاِهَرَك يَرى فَساداً. 28

َمَع ُمَحّياَك.’  الَحياِة، َوَستَْملاأُني ُسروراً 

ْخَوةُ، يَجوُز القوُل ِجهاراً  جاُل ال�إ  اأيُّها الرِّ
29

اأنَُّه ماَت  داووَد  آباِء  ال� َراأِْس  َعْن  ِعْنَدكُم 

َواأنَُّه قُِبَر اأيضاً، َوقَْبُرهُ َموجوٌد ِعْنَدنا َحّتى 

اأنَّ  يَْعِرُف  َوكاَن  نَبيًّا  كاَن   فَاإنَُّه 
30 اليَوِم. 

اللَه اأْقساماً اأْقَسَم َلُه اأْن ِمْن ِثماِر ُصلِبَك 

َراأى  اأْن   َوَسبََق 
31 كُْرسيَِّك.  َعلى  اأُْجِلُس 

‘اإنَُّه  قائلاً:  الَمسيِح  ِقيامِة  َعْن  َوتَكَلََّم 

َقبْل َل  لََدْم،  قْتِمة والَقَمْر  تْنقلْب َل عْتِمة 
 ْوَت 

21 المهيْب.  الَعظيم  الرَّب  َيوم  يجي 
يكوْن اَأينا َل يْدعي اْسم الرَّْب، يْخَلْص.’ 
اْسَمعوا  اْسرائيْل!  اولاد  يا  22 يا ْرجِال 

اَلله  من  رّجاْل  النّاصري  َيسُوع  َهالَكلاْم: 
َظَهْر عْنْدكن ْبقّوات ْوَعلاماْت اإلهيِّة واْعماْل 
جّباَرة َسواها اَألله َبيناْتكْن بيدو، َكما َل انْتْن 
 هاْذ َل كان ْمَعيَّْن لَهاي ْبعْلم اَلله 

تْعرفوْن. 23
رادتو، َسلَّْمتنو ف ايَدين  مْن َقبْل َل ْتسِيْر وْباإ
َقيَّمو  اَلله  ْوَقَتْلتنو. 24 َبّس  ْوَصَلْبتنو  الكّفار، 
ْوَبطَّل اْوجاع الهاويِة، مْن َل مُو مْمكْن كاْن 
قاْل  داهوْد  َل   مْن 

25 الهاويِة.  يْنمسْك ف 
َعَليو: ‘كاْن اَأرى َربّي َمعي ف كْل َوْقْت. 
 مْن هاي 

26 اَأنَْهْز.  لا  ْبشاْن  واِ  َيميني  َعلى 
ْتَهنّا َقْلبي ْوَهْلَهْل َتْسبيْحي للرَّب، ْوَجَسدي 
 مْن َل مُو ْتَخلّي 

زاِ َت يْسكْن َع الرَّجا. 27
يّرى  َت  تْسَمْح  ْومُو  الهاويِة،  نَْفسي ف 
 َكَشْفْت لي َطريِق الَحياْة، 

طاهرْك َفساْد. 28
َشبَّْعْتني َهنا َمْع رويْة وّچْك.’ 29 يا ْرجِاْل يا 
اْخوان! اْسَمحوا لي اَأقول ْبَصراَحة قّداْمكْن 
َعلى َريّس الاَبَّهاْت داهوْد: ماْت وانَْدَفن، 
 مْن َل نَبي كان، 

ْوَقْبرو عنّا واِ دي لَلَيوْم. 30
ْوكاْن يْعرْف حْلفاناْت َحَلْفلو اَلله: مْن َثَمْر 
َقبْل   ْومْن 

اَقّعْد َعلى َعْرشْك. 31 َبْطنْك َت 
‘ما  َل  الَمسيْح،  ْقيِامة  َعلى  ْوَحكى  اَأرى 
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َراأى  َجَسُدهُ  َول�  الهاِويَِة  يُْتَرْك في  َلْم 

فَساداً.’ 32 يَسوُع هذا اأقاَمُه اللُه، َونَْحُن 

اللِه  ِبيَميِن  الَّذي   َوُهَو 
33 كُلُّنا ُشهوُدهُ. 

َعْن روِح  الَوْعَد  آِب  ال� ِمَن  َواأَخَذ  ُرِفَع، 

الُقُدِس، َوَسكََب هِذِه الَعطيََّة الَّتي تََروَن 

َوتَْسَمعوَن. 34 ِل�أنَُّه َليَس داووُد َمْن َصِعَد 

بُّ  ماِء ِل�أنَُّه ُهَو َمْن قاَل: ‘قاَل الرَّ اإلى السَّ

اأَضَع   َحّتى 
35 يَميني  َعْن  »اْجِلْس  ِلَربّي: 

 فَْليَْعلَْم 
36 ِلَقَدَميَك.« ’  َموِطئاً  اأْعداَءَك 

يَقيناً َجميُع بَني اإْسرائيَل اأْن َربًّا َوَمسيحاً 

َجَعَل اللُه يَسوَع هذا الَّذي اأنْتُم َصلَْبتُم.« 

 َوحيَن َسِمعوا هِذِه الكَِلماِت انْتََحبوا في 
37

ُسِل:  قُلوِبِهم، َوقالوا ِلِسْمعاَن َوِلسائِر الرُّ

 قاَل َلُهم ِسْمعاُن: 
»ماذا نَْفَعُل يا اإْخَوةُ؟« 38

ِباْسِم  ِمْنكُم  واِحٍد  كُلُّ  َوْليَْعتَِمْد  »توبوا 
الَخطايا،  ِلُغْفراِن  الَمسيِح  يَسوَع  بِّ  الرَّ

وا َعطيََّة روِح الُقُدِس. 39 ِل�أنَّ الَوْعَد  ِلتَتَلَقَّ

الَّذيَن  البَعيديَن  َوِلكُلِّ  َوِل�أبْنائكُم  َلكُم 

 َوِبكَِلماٍت 
40 اإلُهنا.«   } بُّ }الرَّ يَْدعوُهم 

اأَُخَر كَثيَرٍة كاَن يَْشَهُد َلُهم قائلاً: »اْخلُصوا 

 َواأُناٌس ِمْنُهْم 
ِمْن هذا الجيِل الُمْلتَوي.« 41

ِباْسِتْعداٍد قَِبلوا كَِلَمتَُه َواآَمنوا َواْعتََمدوا. 

اآل�ِف  ثَلاثَِة  نَْحُو  اليَوِم  ذِلَك  َوانَْضمَّ في 

تَْعليِم  َعلى  يُواِظبوَن   َوكانوا 
42 نَْفٍس. 

لاِة  الصَّ يَْشتَِركوَن في  َوكانوا  ُسِل،  الرُّ

ْفخاريْسِتّيا. َوكَْسِر }ُخْبِز{ ال�إ

انْعاْف ف الهاويِة ْولا َجَسدو اَأرى َفساْد.’ 
32 لََيسُوْع هاذ اَلله َقيَّم، ْونْحنِا كلّْتنا ْشهودو. 

 ْوهّواِ واِ َل ْبَيمين اَلله انَْرَفْع َواَخْذ م الاآب 
33

الَوْعْد َعلى رُوح القدس، ْوَصْب َهالَعطيِّة 
34مُو  ْوتْسَمعوْن.  تَرون  قايميْن  َل  هاي 
ما، مْن َل هّواِ نَْفسو قاْل:  داهوْد صعْد للسَّ
 دي 

‘قال الرَّْب لََربّي: »اْقَعْد َعلى َيميني 35
لاْجَريْك.« ’  َدوِسة  اَأحط عْدوانْك  لَمْن 
36 َبقى َخلّي كْل َبني اْسرائيْل يْعرفوْن َحّق 

َيسُوْع  اَلله  ْوَمسيْح َسوى  َرّب  الَيقيْن: 
َل سْمعوا   َوْقْت 

37 َصَلْبتنو.«  انْتْن  َل  هاْذ 
َبقى  َقْلبْن  َهالَكلاْم هذا،  الحاْضريْن  َهوك 
الّرسْل:  ْولكّل  لبْطرس  قالوا  قاموا  يْنَخزْن، 
 َشْمعوْن قالْلْن: 

»يا اْخواْن، اَأيش نَْسي؟« 38
ذوا كْل واِحْد مْنكْن باْسم الرَّْب  »توبوا وْتَعمَّ
َيسُوع }الَمسيْح،{ ْبشان تْنغفر الَخطّياْت، 
 مْن َل لكْن 

وْتنالوْن َموهبة رُوح القدْس. 39
َهوْذ  الّْبعاْد،  ْولكّل  ْولاولاْدكن،  الَوْعد  واِ 
ْكثيْر   وْبَكلام 

40 يْدعييْن.«  اَلله  }َرْبنا{  َل 
َغيْر هاْذ كاْن يْشَهْدلْن بْطرس ْويْطلْب منّْن 
الاَْعَوْج.«  َهالّجيل  مْن  »اْخَلصوا  ويقول: 
ْواآَمنوا  َكلامو  قْبلوا  ْبغِيريِّة  41 نِاْس منّن 

ذوا، ْوزادوا هاك الَيوْم َحوالي َثّة اَلاْف  وْتَعمَّ
 ودايْم كاْن يْسَمعوْن ويَسون ْبَتْعليم 

نَْفْس. 42
لاة ْوَكْسر  الّرسل. ْوكاْن يْشتْركوْن ف الصَّ

}ْغَبيز{ الّشكْر.
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نَْفٍس،  كُلِّ  َخوٌف في  يَصيُر   َوكاَن 
43

كانَْت تَْجري َعلى  َواآياٌت َوَعظائُم كَثيَرةٌ 

 َوكُلٌّ الَّذيَن 
ُسِل في اأوُرَشليم. 44 اأيدي الرُّ

َلُهم  َوكُلُّ َشيٍء كاَن  َمعاً كانوا،  اآَمنوا 

 َوالَّذيَن كاَن َلُهم ُمْقتَنًى 
ُمْشتََركاً كاَن. 45

موَن َعلى كُلِّ واِحٍد،  كانوا يَبيعونَُه َويَُقسِّ

يَوٍم  كُلِّ   َوكانوا في 
46 اْحِتياِجِه.  ِبَحَسِب 

َوفي  واِحَدٍة،  ِبنَْفٍس  الَهيكََل  ُملاِزميَن 

البَيِت يَكِْسروَن الُخْبَز َويَتَناَولوَن الطَّعاَم 

َوِبَسلاَمِة قُلوِبِهم،  ُمْبتَِهجون.  َوُهم 

دوَن اللَه، َوُهم َمْحبوبوَن اأماَم   كانوا يَُمجِّ
47

بُّ يُضيُف كُلَّ يَوٍم  ْعِب. َوكاَن الرَّ كُلِّ الشَّ

الَّذيَن يَْخلُصوَن اإلى الكَنيَسِة.

َويوَحّنا 3  بُْطُرُس  ِسْمعاُن  َصِعَد   َوحيَن 

َصلاِة  َموعِد  الَهيكََل في  اإلى  َمعاً 

ِمْن  ُمْقَعٍد  ِبَرُجٍل  2 اإذا  الّتاِسَعِة،  الّساَعِة 

تَوا  َويَاأْ اأْن يَْحِملوهُ  اأُناٌس  ِه اْعتاَد  اأُمِّ بَْطِن 

الَمْدُعوِّ  الَهيكَِل  باِب  ِعْنَد  َويََضعوهُ  ِبِه 

الّداخليَن  ِمَن  ِليَْساأَل َصَدقًَة  ِبالَجميِل 

بُْطُرَس  َراأى   هذا حيَن 
3 الَهيكَِل.  اإلى 

َويوَحّنا داِخلَيِن اإلى الَهيكَِل، َطلََب ِمْنُهْما 

ِسْمعاُن  فيِه   َونََظَر 
4 َصَدقًَة.  يُْعطوهُ  اأْن 

 فَنََظَر 
5 فينا!«  »انُْظْر  َلُه:  َوقال�  َويوَحّنا 

عيشة المومنين

 ْوَوَقْع َخوْف َعلى كْل نَفس ْوَعلامات 
43

اِلهيِّة وْكثيْر َعجايب ْگبيِرة كان يسِيْر َعلى 
َل  َهوْذ   ْوكْل 

44 القْدْس.  الّرسْل ف  ايَدين 
اآَمنوا واِحْد كانوا، ْوكْل شي َل كاْن لهْن 
 ْوَل كاْن عْندن مْلْك 

َشراِكة لْلكْل كاْن. 45
منّْن  واِحْد  َعلى كْل  ويَفْرقوْن  يبِيعوُه  كان 
 ْوكاْن كْل َيوْم يْلَتَقوْن 

َعلى َقْد َل يعوزو. 46
الَبيْت  ْبَقْلْب واِحد، ْوف  الَهيَكل  ف 
يْكسرون الّْغَبيز ْوياْكلون ْبَهنا ْوَبساطْة َقْلْب، 
مْن  َمْحبوبيْن  ْوهنِّا  لله،  يَسْبحوْن   ْوكان 

47

ْعب، ْوَرْبنا كان يزيْد كْل َيوْم َهوْذ  كّل الشَّ
َل يْخَلصوْن للبيَعة.

شفا اَأْعَرْج

 َشْمعوْن بْطرس ْويوَحنّا، ْوهنِّا طالْعيْن، 3 
َمع َبْعضْن للَهيَكل لََصلاْة ساَعة تْسَعة، 
 والّا َزلَِمة اَأْعَرْج مْن َبطْن اأّمو يْحملوُه نِاْس 

2

باب  يجبوُه ويحطّوُه َف  دوا  ْتَعوَّ كاْن ك 
الَهيَكْل َل يقولولو: »باب الحلو«، ْبشاْن 
يْطلْب َسَدَقة مْن َهوْك َل يْدخلوْن للَهيَكْل. 
 هاْذ َوْقْت َل ارى َشْمعون ْويوَحنّا داِْخليْن 

3

َسَدَقة.  يْعَطوُه  منّْن َت  َطَلب  للَهيَكْل، 
 ْوَطلَّعوا ِفيو َشْمعون ْويوَحنّا ْوقالولو: »َطلّْع 

4

 هّواِ زاِ َطلَّْع ِفين يْنطْر َت ياخْذ منّْن 
فينا!« 5
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ُخَذ ِمْنُهْما َشيئاً.  فيِهما َوُهَو يَتََوقَُّع اأْن يَاأْ

ٌة َليَس لي.   قاَل َلُه ِسْمعاُن: »َذَهٌب َوِفضَّ
6

ِباْسِم  اأُْعطيَك.  لي  الَّذي  يَء  الشَّ َولِكنَّ 

 َواأْمَسكَُه 
7 َواْمِش.«  قُْم  الَمسيِح  يَسوَع 

الّساَعِة  َواأقاَمُه. َوفي  اليُْمنى  ِبيَِدِه 

 َوقََفَز 
8 َوكَْعباهُ.  ِرْجلاهُ  َدْت  تََشدَّ َعيِنها 

الَهيكَِل  اإلى  َمَعُهما  َوَدَخَل  َوَمشى  َوقاَم 

 َوَراآهُ 
9 اللَه.  ُد  َويَُمجِّ َويَْقِفُز  يَْمشي  َوُهَو 

اللَه.  ُد  ويَُمجِّ يَْمشي  َوُهَو  ْعِب  الشَّ كُلُّ 

الَّذي  الُمْستَْعطي  ذِلَك  اأنَُّه  َلُهم   َوتَبَيََّن 
10

كاَن يَْجِلُس كُلَّ يَوٍم َويَْساأُل َصَدقًَة َعلى 

الباِب الَمْدُعوِّ ِبالَجميِل. َواْمتَلاأوا َدْهَشًة 

َوَحيَرةً ِمّما َحَصَل.

َويوَحّنا  ِبِسْمعاَن  كاً  ُمتََمسِّ  واإْذ كاَن 
11

اإلى  اإَليِهم،  َمْذهول�ً  ْعِب  الشَّ كُلُّ  َركََض 

 َوحيَن 
ُسلَيماَن. 12 بِرواِق  الَمْدُعوِّ  واِق  الرِّ

جاُل  الرِّ »اأيُّها  َوقاَل:  اأجاَب  ِسْمعاُن  َراأى 

ِمْن  بوَن  تَتََعجَّ باُلكُم  اإْسرائيَل، ما  بَني 

ِتنا  نَُّه ِبُقوَّ هذا؟ َوما باُلكُم تَْنُظروَن فينا كاأ

 ُهَو 
13 يَْمشي.  َجَعْلنا هذا  ِبُسْلطاِننا  اأو 

اإلُه اإبْراهيَم َواإلُه اإْسحَق َواإلُه يَْعقوَب، اإلُه 

َد ابْنَُه يَسوَع الَّذي اأنْتُم َسلَّْمتُم  اآباِئنا َمجَّ

َواأنْكَْرتُم اأماَم َوْجِه بيلاُطَس، َوُهَو كاَن قَْد 

 َواأنْتُم الُقّدوَس َوالبارَّ 
اأوَجَب اأْن يُْطِلَقُه. 14

يُْعطى  اأْن  ْلتُم  َساأ قاِتلاً  َوَرُجلاً  اأنْكَْرتُم، 

قَتَْلتُموهُ،  الَحياِة  َراأُْس  ُهَو   َوَمْن 
15 َلكُم. 

ما  ة  ْوفضَّ »َذَهب  قالْلو:   َشْمعوْن 
6 شي. 

عْندي َبلِى شي لَعْندي َت اْعطيْك: باسْم 
اْمشي.«  قوم  النّاصري  الَمسيح  َيسُوع 
 ْومْسكو ف ايدو الَيمين ْوَقيَّمو ْوراساً ْتَثبَّتوا 

7

ْوَدَخْل  ْومشي،  قام   ْونَط 
8 وْكعابو.  اْجَريو 

لله.  ويَسّبح  وينْط  يْمشي  للَهيَكْل  َمعْن 
لله.  ويَسّبْح  يْمشي  ْعْب  الشَّ  َواَروُه كّل 

9

يْقَعْد  َل كاْن  الّْمَگّدي  واِ  هّواِ   ْوَعَرفوا 
10

كْل َيوم ْويْطلْب َسَدَقة عْنْد باْب َل يقولولو 
»الحلو«، وانَْبَهتوا َواروا الَعَجْب َعلى شي 

َل صاْر.

َوعظْة بْطرْس ف الَهيَكْل

ْعْب  الشَّ ْويوَحنّا،  َشْمعون  مِاسْك   ْوهّواِ 
11

َمْبهوْت عدي لَعْندْن للَمْمشى  كلّو، ْوهّواِ 
ْسلِيماْن.  َمْمشى  يقولولو:  َل  الَمْسقوْف 
»يا  ْوقالْلْن:  َرّد  َشْمعوْن،  ارى  َل   َوْقْت 

12

بين  ْمَعجَّ اَأيْش كذاِ  َبني اْسرائيْل،  ْرجِال يا 
انْتْن فاذ ْولَيش ْتَطْلعوْن فينا َكما َل يكون 
ْبَحيْلنا يا ْبسْلطْتنا َسَوينا هاي َل يْمشي هاْذ؟ 
13 اإله اْبراهيْم واْسحاق ْوَيْعقوب، اإلْه اَأبَّهاْتنا، 

َسلَّْمتنو  َل  َيسُوْع، هاْك  اْبنو  د  َمجَّ هّواِ 
َوْقْت َل َحَكْم  بيلاُطْس  قّداْم  ِفيو  ْوَكَفْرتْن 
بالَحْق َت يَفلّتو. 14 َبّس انْتن الَقّدوس الباْر 
َزلَِمة  لْكْن  يَفلّت  ْوَطَلْبتْن َت  ِفيو،  َكَفْرتْن 
 ْوَريّس الَحياْة َقَتلتنو، َل َقيَّمو اَلله مْن 

قاتْل. 15
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ذاَك الَّذي اأقاَمُه اللُه ِمْن بَيِن ال�أْمواِت، 

 َوِباإيماِن اْسِمِه، 
َونَْحُن َجميعاً ُشهوُدهُ. 16

َد َوَشفى،  هذا الَّذي تََروَن َوتَْعِرفوَن ُهَو َشدَّ

اأماَمكُم  َة  حَّ هِذِه الصِّ اأْعطاهُ  ِبِه  يماُن  َوال�إ

ْخَوةُ  ال�إ اأيُّها  آَن  ال�  َولِكِن 
اأْجَمعيَن. 17

اأْعِرُف اأنَّكُم ِبَضلاٍل فََعْلتُم هذا، كَما فََعَل 

 َواللُه كَما َسبََق اأْن كََرَز 
ُرَؤساُؤكُم اأيضاً. 18

لَُّم َمسيُحُه،  َسيَتَاأ اأْن  ال�أنِْبياِء  َجميِع  ِبَفِم 

َم هكَذا. 19 توبوا اإذاً َواْرِجعوا ِلتُْمحى  تَمَّ

ِمْن  الّراحِة  اأْزِمنَُة  ِتيَكم   َوِلتَاأْ
20 َخطاياكُم. 

الَّذي  اإَليكُم  َويُرِسَل   ، بِّ الرَّ َوْجِه  اأماِم 

ا َلكُم، يَسوَع الَمسيَح، 21 الَّذي  كاَن ُمَعدًّ

اكِْتماِل  َحّتى  تَتَلَّقاهُ  اأْن  ماِء  ِللسَّ يَْنبَغي 

اأْزِمنَِة كُلِّ ال�أْشياِء الَّتي تَكَلََّم اللُه َعْنها 

ْهِر.  اأنِْبيائِه الِقّديسيَن الَّذيَن ُمْنُذ الدَّ ِبَفِم 

بُّ  22 ِل�أنَّ موسى قاَل: ‘نَبيًّا يُقيُم َلكُم الرَّ

ِمْن اإْخَوِتكُم ِمْثلي، َلُه اْسَمعوا في كُلِّ ما 

 َويَكوُن اأنَّ كُلَّ نَْفٍس ل� 
يَتَكَلَُّم َمَعكُم. 23

ِتْلَك النَّْفُس ِمْن  تَْسَمُع ِلذِلَك النَّبيِّ تُباُد 

َشْعِبها.’

ِمْن َصموئيَل   »َوال�أنِْبياُء َجميعاً، 
24

َحوَل  َوكََرزوا  تَكَلَّموا  بَْعَدهُ  اأتَوا  َوالَّذيَن 

ِتْلَك ال�أيّاِم. 25 اأنْتُم اأبْناُء ال�أنِْبياِء َوالَعْهِد 

بْراهيَم:  آباِئنا حيَن قاَل ِل�إ الَّذي َوَضَع اللُه ِل�

ال�أْرِض.’  قَبائِل  تَتَباَرُك كُلُّ  ‘بَنَْسِلَك 

26 َلكُم ُمْنُذ الَقديِم اأقاَم َواأْرَسَل اللُه ابْنَُه 

 وْباإيمان 
َبين الَميتين، ْونْحنِا كلّْتنا ْشهودو. 16

تَرون  َل  لَِمة  َهالزَّ اْسمو  ْوَشفى  َثبَّت  اْسمو 
ة  َهالّصحَّ َعطاُه  ِفيو  والايماْن  ْوتْعرفوْن. 
َبلا  اَأْعرْف  ْع  السَّ 17 َبّس  قّداْمكْن كلّْتكْن. 
فهْم َسَويتْن هاي َكما َل َسوى ُرَوساكْن. 
 ْوَكما َل َبيَّن اَلله مْن َقبْل بْلسِان كّل الاَنِْبيا 

18

19 توبوا  صاْر.  َمسيحو، كذاِ  يْتَعذَّب  َت 
َخطّياْتكن،  يْنَمَحوْن  ْبشاْن  واْرَجعوا  َبقى 
ْوتجيكن اوقات الّراَحة مْن قّداْم وّچ الرَّْب، 
َل  الَمسيْح، هاْذ  َيسُوع  لْكْن   ْويْبَعث 

20

تْسَتْقبلو  لازْم  َل   هاْذ 
21 لكْن،  ْمَعيَّْن  كان 

ماواْت دي لََمن ْتتم كّل الاوقاْت َل قال  السَّ
نَبايتو الَقّديسيْن مْن َقديم  اَلله َعَليا بْلسِاْن 
 مْن َل موسى قاْل: ‘نَبي َت يَقّيم 

ماْن، 22 الزَّ
لْكن الرَّْب مْن اخوْتكْن َكماي، لُه اْسَمعوا 
 ْوكْل نَْفْس 

ف كْل شي َل يْحكي َمْعكْن. 23
مُو تْسَمْع لاك النَّبي، هاك النَّْفْس َت تْتَتوَبْل 

مْن َشْعبا.’

ْوَهوْك   »والاَنِْبيا كلّن، مْن َصموئيل 
24

َل َبْعدو، َحَكوا ْوَكَرزوا َعلى َهوك الِايِّاْم. 
س اَلله   وانْتْن نِا اولاد الاَنِْبيا ْوَعْهْد َل اَأسَّ

25

‘ْبَنْسلْك  لاْبراهيم:  قاْل  َل  َوْقْت  َأبَّهاْتنا  لا
َت يْتبِاَركوْن كْل َقبايل الاَْرْض.’ 26 لكْن م 
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َعْن  َوتَتوبوا  تَْرِجعوا  اإْن  اإيّاكم،  ُمباِركاً 

ُشروِركُم.«

 َوفيما ُهما يَتَكَلَّماِن ِبهِذِه الكَِلماِت 4 

ُهما الكََهنَُة  ْعِب قاَم ِضدَّ ِللشَّ

 َوُهم 
2 الَهيكَِل.  َوُزَعماُء  َوالّصّدوقّيوَن 

ْعَب  غاِضبوَن َعلَيِهما ِل�أنَُّهما يَُعلِّماِن الشَّ

بَيِن  ِمْن  الِقياَمِة  َعِن  ِبالَمسيِح  َويَكِْرزاِن 

ال�أيادي  َعلَيِهما   َواأْلَقوا 
ال�أْمواِت. 3

َوَحَرسوُهما اإلى اليَوِم الّتالي، ِل�أنَّ الَمساَء 

قَْد  ْن كانوا  ِممَّ  َوكَثيروَن 
4 َدنا.  قَْد  كاَن 

َسِمعوا الكَِلَمَة اآَمنوا، َوكانوا نَْحَو َخْمَسِة 

اآل�ِف َرُجٍل َعَدداً.

عماُء  الزُّ اْجتََمَع  الّتالي  اليَوِم   َوفي 
5

اأوُرَشليَم.  يوُخ َوالكَتَبَُة في  َوالشُّ

َويوَحّنا  َوقَيافا  الكََهنَِة  َرئيُس   َوَحّناُن 
6

قَبيلَِة  ِمْن  َوالَّذيَن كانوا  واألكسندروُس 

اأقاموُهما في   َوحيَن 
7 الكََهنَِة.  ُرَؤساِء 

ٍة  قُوَّ يَِّة  »ِباأ يَْساألونَُهما:  الَوْسِط، كانوا 

اْمتَلاأ   حينَئٍذ 
8 فََعْلتُم هذا.«  اْسٍم  ِباأيِّ  اأو 

ِسْمعاُن بُْطُرُس ِمْن روِح الُقُدِس َوقاَل َلُهم: 

ْعِب َوُشيوَخ بَني اإْسرائيَل  »يا ُزَعماَء الشَّ
َحوَل  نُْستَْجَوُب  اليَوَم  كُّنا  9 اإْن  اْسَمعوا. 

ِبماذا  َمريٍض،  نْساٍن  ِل�إ َحَسنٍَة صاَرْت 

 فَْليَكُْن هذا َمْعلوماً ِعْنَدكُم 
ُشفَي هذا، 10

ِباْسِم  اأنَُّه  اإْسرائيَل،  بَني  َجميِع  َوِعْنَد 

، ذِلَك الَّذي اأنْتُم  يَسوَع الَمسيِح الّناِصِريِّ

الَقديْم َقيَّم ْوَبَعث اَلله اْبنو، ْوهو يبِارْككْن 
َل رجْعتن ْوتْبتْن من ْشروْركْن.«

ْعْب، قاموا 4   ْوهنِّا يْحَكوْن َهالَكلاْم للشَّ
ّدوِقيِّة ْوقّواْد حّراس  َعَلين الَكَهَنة والصَّ
َل  مْن  َعَليْن،   كاْن كْلغْضبوا 

2 الَهيَكْل. 
ْعب ْويْكرزوْن َع الّْقيِاِمة مْن َبين  يَعْلمون الشَّ
ْوَحَبسووْن   ْومْسكوون 

3 بالَمسيْح.  الَميتيْن 
َل ثِاني نْهار، مْن َل كاْن كْلَقرَّبت ْتَمّسي. 
اآَمنوا،  الكْلِمة  َل سْمعوا  َهوْك  مْن   وْكثيْر 

4

ْوَعَددن كاْن َحوالي َخْمْسة اَلاْف رّجاْل.

والّْشيُوَخة  الّزَعما  اْجَتَمعوا  نْهار،   ْوثِاني 
5

الَكَهَنة  َريّس   ْوَحاناْن 
6 النّاموْس  وْمَعْلمين 

َل كانوا  ْوَهوْك  واْسَكنَدر  ْويوَحنّا  ْوَقيافا 
َقيَّموون   ْولََمْن 

7 الَكَهَنة.  ْگباريّة  َقبيلة  مْن 
ة وْباأينا اإْسم  ف النّْص، َساَألوون: »ْباَأينا قوِّ
 هاك الَوْقْت َشْمعوْن بْطرس 

َسَويتْن هاي؟« 8
انَْتلى مْن رُوح القدس ْوقالْلْن: »يا ْگباريّة 
ْعب، ْويا ْشيُوخة َبني اْسرائيل! اْسَمعوا!  الشَّ
 َل نْحنِا الَيوْم نْتحاَكم مْنكْن َعلى َملِيحيِّة 

9

اَأيش  َف  تْساَألونا  َمريِْض  لانْساْن  صارْت 
ْتكوْن ف علْمكن   َخلّي هاي 

10 انَْشفى، 
َيسُوع  باسْم  اْسرائيْل:  َشْعب  ْوعْلْم كْل 
َصَلبتنو،  انْتْن  َل  هاْك  النّاصري،  الَمسيح 
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بَيِن  ِمْن  اللُه  اأقاَم  الَّذي  َصلَْبتُموهُ، ذِلَك 

قائٌم  ُهَو هذا  ها  َعيِنِه  ِبذِلَك  ال�أْمواِت، 

 هذا ُهَو ‘الَحَجُر الَّذي 
اأماَمكُم ُمعافًى. 11

َرَذْلتُم اأنْتُم اأيُّها البَّناؤوَن، َوُهَو صاَر َراأَْس 

 َوَليَس ِباأَحٍد َغيِرِه الَخلاُص، 
الّزاِويَِة.’ 12

ماِء  السَّ تَْحَت  اآَخُر  اْسٌم  يوَجُد  ل�  ِل�أنَُّه 

اأُْعِطَي ِللّناِس ِبِه يَْنبَغي الَخلاُص.«

َويوَحّنا  ِسْمعاَن  كَِلَمَة  َسِمعوا   َوحيَن 
13

الَّتي قال�ها َعلَناً فَِهموا اأنَُّهما ل� يَْعِرفاِن 

فيِهما.  َوتََحيَّروا  َواأنَُّهما عاِمّياِن،  الِعْلَم 

كانا  يَسوَع  َمَع  نَُّهما  ِباأ َعلَيِهما  فوا  َوتََعرَّ

الُمْقَعَد  ذِلَك  يََروَن   َوكانوا 
14 يَطوفاِن. 

يَكونوا  فَلَْم  َمَعُهما،  قائماً  ُشفَي  الَّذي 

ُهما.  َشيئاً ِضدَّ يَقولوا  اأْن  يَْستَطيعوَن 

ِمْن  يُْخِرجوُهما  اأْن  اأَمروا   حينَئٍذ 
15

َمْجِلِسِهم، َوكانوا يَقولوَن اأَحُدُهم ِللاآَخِر: 

ُجلَيِن؟ فَها ِهَي   »ماذا نَْفَعُل ِبهذيِن الرَّ
16

ذي اآيٌَة َجِليٌَّة صاَرْت ِباأيديِهما، ِعْنَد كُلِّ 

اأْن  ُسكّاِن اأوُرَشليَم ُعِرفَْت، َول� نَْستَطيُع 

 َولِكْن ِلئَّلا يَذيَع هذا الَخبَُر في 
نُْنكَر. 17

ْدُهما كيلا يُكَلِّما اأيضاً  ْعِب اأكْثََر، ِلنَُهدِّ الشَّ

 َوَدَعوُهما 
ِباْسِم هذا اأَحداً ِمَن الّناِس.« 18

َواأَمروُهما األّ� يَتَكلَّما َول� يَُعلِّما البَتََّة ِباْسِم 

َويوَحّنا  بُْطُرُس  ِسْمعاُن  19 اأجاَب  يَسوَع. 

اأْن  اللِه  اأماَم  َعْدل�ً  كاَن  »اإْن  َلُهم:  َوقال� 

فَاْحكُموا.  اللِه،  ِمَن  اأكْثََر  َلكُم  نَْسَمَع 

ْبهاك  الَميتيْن،  َبين  مْن  اَلله  َقيَّمو  َل  هاْك 
ْمعافى.  قّداْمكن  قايْم هاْذ  ْكوا  نَْفسو 
انْتن  اْحَتَقرتن  َل  الَحَجْر  ‘كاف  واِ   هاْذ 

11

 ْوما 
الَمْعماْرچيِّة، هّواِ صاْر لَراس القْرنِيِّة.’ 12

ْد َغيرو َخلاْص، مْن َل ما في اسْم  في ْباَأحَّ
لازم  ِفيو  للَبَشْر  انَْعطى  ما  السَّ َتْحت  َغيرو 

يكون الَخلاْص لكْن.«
ْويوَحنّا   َوْقْت َل سْمعوا كْلمْة َشْمعون 

13

َل قالوا قّدام الَعيْن، فْهموا مُو مْتَعْلميْن نِا 
بوا ِفين، ْوَعَرفوا َمْع َيسُوْع  ْوبَسطا نِا، وْتَعجَّ
يَروْن هاْك   ْوكان 

يرُوحوْن ويَجوْن. 14 كان 
اَأْعَرْج َل انَْشفى قايْم َمعن، ْوما كان يتِيقون 
 هاك الَوْقْت اَأمروا َت 

يقولوْن شي َعَليْن. 15
يطِالعووْن م الَمْجلس، ْوكان يقولوْن واِحْد 
َهوْذ؟ هاي  لََهالّْرجِاْل  نَْسي  16 اَأيش  للاْخ: 
وانَْعَرفْت  ايدْن،  َعلى  ْمَبيَِّنة صارْت  َعلاِمة 
مْن كْل سكّان القدس ْومُو نْتِيْق نْنكْر. 17 َبلِى 
ْعْب،  الشَّ َبين  َهالَخَبْر  يْطَلْع  اأْكَثْر  لا  ْبشاْن 
ْبَهالاسْم  َبْق يْحَكون  نَْخّوفن ْبشاْن لا  َت 
لا  َواَمرووْن   ْوساحووْن 

18 النِّاْس.  م  ْد  لاَحَّ
َيسُوْع.  باسْم  يَعلموْن  ْولا  اَأَبد  يْحَكوْن 
 َرّدوا َشْمعوْن بْطرس ْويوَحنّا ْوقالولْن: »َل 

19

َعدْل واِ قّدام اَلله َت نْسَمع لْكْن اأْكَثْر من 
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األّ�  نَْستَطيُع  ل�  َوَسِمْعنا  َراأينا  ما  20 ِل�أنَّ 

َواأْطلَقوُهما،  دوُهما   َوَهدَّ
21 ِبِه.«  نَتَكَلََّم 

ِليُعاِقبوُهما  ِعلًَّة  َلُهم  يَِجدوا  َلْم  ِل�أنَُّهم 

ُد  ْعِب، ِل�أنَّ كُلَّ واِحٍد كاَن يَُمجِّ ِبَسبَِب الشَّ

ِمْن  اأكْثََر  22 ِل�أنَُّه  اللُه َعلى ما َجرى. 

اأْربَعيَن َسنًَة كاَن ُعْمُر ذِلَك الَّذي صاَرْت 

فاِء هِذِه. فيِه اآيَُة الشِّ

 َوحيَن اأُْطِلقا اأتَيا اإلى اإْخَوِتِهما َوَرَويا 
23

يوُخ. َلُهم كُلَّ ما قاَل الكََهنَُة َوالشُّ

 َوُهم حيَن َسِمعوا، َمعاً َرفَعوا َصوتَهم 
24

لُه  ، اأنَْت ُهَو ال�إ اإلى اللِه َوقالوا: »يا َربُّ

َوكُلَّ  َوالِبحاِر  َوال�أْرِض  ماِء  السَّ صاِنُع 

الُقُدِس  ِبروِح  الُمتَكَلُِّم  25 اأنَْت  فيها.  ما 

ِت  اْرتَجَّ ‘ِلماذا  َعْبِدَك:  داووَد  اأَبينا  ِبَفِم 

ِبالباطِل؟  عوُب  ِت الشُّ َوفَكَرَّ ال�أَُمُم 

ْلطاِن،  السُّ َوَذوو  ال�أْرِض  ُملوُك   قاَم 
26

بِّ َوَعلى َمسيِحِه.’  َوتَاآَمروا َمعاً َعلى الرَّ

ا في هِذِه الَمدينَِة َعلى  27 ِل�أنَُّه اْجتََمَع َحقًّ

الُقّدوِس ابِْنَك يَسوَع الَّذي اأنَْت َمَسْحتَُه 

ال�أَُمِم  َمَع  الِبْنِطيُّ  َوبيلاُطُس  هيروُدُس 

َوَجْمِع اإْسرائيَل. 28 ِليَْفَعلوا كُلَّ ما َسبََق اأْن 

آَن   َوال�
َرَسَمْت يَُدَك َواإراَدتَُك اأْن يَكوَن. 29

، انُْظْر َوَر تَْهديداِتِهم، َواأْعِط  اأيضاً يا َربُّ

اَلله، اْحكموا. 20 نْحنِا مُو نْتِيْق َعلى شي َل 
 قاموا َخّوفوون 

اَرينا ْوسمْعنا مُو نْحكي.« 21
ة  ْوَفلَّتووْن، مْن َل ما مْسكوا َعَليْن شي حجِّ
ْعْب، مْن َل كْل  َت يعاقبوون، ْبَسَبب الشَّ
واِحْد كان يَسّبْح َلالله َعلى شي َل صاْر. 
 مْن َل اأْكَثْر مْن اَأْرْبعيْن َسِنة كاْن عمْر هاْك 

22

َزلَِمة َل صارْت ِفيو َعلامة الّشفا هاي.

َصلاة المومنين

لَعْند اخوتن  َجوا  َفلَّتووْن،  َل   َوْقْت 
23

الَكَهَنة  قالولن  َل  ْوَحَكولْن كْل شي 
والّْشيُوَخة.

 ْوَهوْك َوْقْت َل سْمعوا، َمْع َبْعضْن َرَفعوا 
24

لْه  َصوتْن لَعْند اَلله ْوقالوا: »يا َرْب، اأنت الاإ
ما والاَْرْض والّْبحار ْوكْل شي  َل َخَلْقت السَّ
رُوح  ْبواْسطة  َحَكيت  َل  25 اأنَْت  فييْن.  َل 
‘لَيْش  ْوقْلْت:  َعْبدك  داهوْد  ْبثْم  القدس 
هاجت الاَمْم والّشعوْب َفكَّروا فكْر باطْل؟ 
َمْع  وْتاآَمروا  الاَْرْض والحكّام   قاموا ملوك 

26

 مْن َل 
َبْعضْن َع الرَّب ْوَعلى َمسيحو.’ 27

َهالمديِنة  اْجَتَمعوا َف  الَحقيَقة  هاي ف 
َع الَقّدوس اْبنك َيسُوْع َل انَْت َمَشْحتو، 
الاَمم  َمع  البْنطي  ْوبيلاُطس  هيرُودس 
يَسوْن كْل شي   َت 

28 اْسرائيْل.  ْوَجماعة 
َل َسَلفاً ايدك واإرادتْك َرَسمْت َت يسِيْر. 
ْع زاِ يا َرْب َطلّع ْورى اأْشَون يَخوفونا،   والسَّ

29
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َعلاِنيًَة.  ِبكَِلَمِتَك  يَكِْرزوا  اأْن  َعبيَدَك 

 َواأنَْت تَُمدُّ يََدَك ِللاأْشِفيَِة َوِلَعظائَم َواآياٍت 
30

يَسوَع.«  الُقّدوِس  ابِْنَك  ِباْسِم  تَكوُن 

عوا تََزْلَزَل الَموِضُع   َوحيَن َطلَبوا َوتََضرَّ
31

َواْمتَلاأوا  فيِه،  ُمْجتَِمعيَن  الَّذي كانوا 

يَتَكَلَّموَن  َوكانوا  الُقُدِس،  ِبروِح  َجميعاً 

َعلاِنيًَة ِبكَِلَمِة اللِه.

نَْفٌس  اآَمنوا  الَّذيَن  ِلَجماعِة   َوكاَن 
32

َوِفكٌْر واِحٌد، َوَلْم يَكُْن اأَحٌد ِمْنُهْم  واِحَدةٌ 

َولِكْن  َلُه،  اإنَّها  اْقتَناها  اأْمواٍل  َعْن  يَقوُل 

كُلُّ َشيٍء كاَن َلُهم كاَن ُمْشتََركاً.

يَْشَهدوَن  ُسُل  الرُّ كاَن  َعظيَمٍة  ٍة   َوِبُقوَّ
33

َوِنْعَمٌة  الَمسيِح،  ِقيامِة يَسوَع  َعلى 

 َوُمحتاٌج 
34 َجميِعِهم.  َمَع  كانَْت  َعظيَمٌة 

يَْقتَنوَن  كانوا  الَّذيَن  ِل�أنَّ  فيِهم،  يَكُْن  َلْم 

ُحقول�ً َوبُيوتاً كانوا يَبيعوَن َويَاأتوَن ِباأثْماِن 

ُسِل.   َويََضعوَن ِعْنَد اأْقداِم الرُّ
ما باعوا، 35

َوكاَن يُْعطى كُلُّ واِحٍد ِبَقْدِر ما اْحتاَج.

ُسِل  الرُّ ِمَن  َب  ُلقِّ الَّذي   َويوُسُف 
36

ِببَْرنابا، الَّذي يُتَْرَجُم ِبابِْن التَّْعِزيَِة، ل�ويٌّ 

َحْقٌل  َلُه   كاَن 
37 الِجْنِس،  قُْبُرَس في  ِمْن 

اأْقداِم  اأماَم  َوَوَضَع  ِبثََمِنِه  َواأتى  َوباَعُه 

ُسِل. الرُّ

يْكرزوْن  الَعين َت  قّدام  َعبيدْك  واْعطي 
َعجايْب  َل  ايدْك  ْتمّد   وانَْت 

30 كْلمتْك، 
ْتسِيْر  َت  ْوَعلاماْت  ْگبيِرة  ْوَعجايب  شفا 
 ْوَوْقْت َل 

الَقّدوْس َيسُوْع.« 31 باسم اْبنك 
َل كانوا  مُوَضْع  ْتَزْرَزْع  وْتَضرَّعوا،  َطَلبوا 
مْجتْمعيْن ِفيو، وْتَعبَّوا كلّن ْبرُوح القدس، 

ْوَبقى يْحَكوْن قّدام الَعيْن كْلمة اَلله.

َحياة شركة

 ْوَجماعْة َل اآَمنوا كاْن لهْن نَْفْس وْحِدة 
32

ْد منّْن ما كان يقوْل َعلى  ْوفكْر واِحْد، َواحَّ
اْملاْك َل يْملْك لُه نِا، َبلِى كْل شي َل كاْن 

لهْن لْلكْل كاْن.
ة َعظيِمة كاْن يْشَهدون الّرسْل َعلى   وْبقوِّ

33

ْقيِامة الرَّْب َيسُوع الَمسيح، ْونْعِمة َعظيِمة 
ما كاْن  مْحتاْز  ْد   َواحَّ

34 َمْع كلّْن.  كانْت 
َمزارْع  يقَنوْن  َل كاْن  َهوْذ  َل  مْن  َبيناتْن، 
َل  َحْق شي  ويجبوْن  يبِيعوْن  وْبيوْت كان 
 ويحطّوُه عْند اْجَرين الّرسل ْويْنَعطى 

انْباْع، 35
لَكْل واِحْد َعلى َقْد عازتو.

َبْرنابا،  الرَّسل  بوُه  لَقَّ َل   ْويوسْف هاْك 
36

قْبرْص،  ديرْة  مْن  لاوي  الَعزا،  اْبن  يْعنِي 
 هذا كاْن لُه َمْزَرَعة باعا ْوجاْب َحّقا ْوَحطّو 

37

عْند اْجَريْن الّرسْل.
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 َوَرُجٌل اْسُمُه َحناِنّيا، َمَع اْمَراأِتِه الَّتي 5 

 َواأَخَذ ِمْن 
اْسُمها شافيرا، باَع َحْقلَُه، 2

ثََمِنِه َواأْخفى، َواْمراأتُُه عاِرفٌَة ِبِه، َوَجلََب 

ُسِل.  الرُّ اأْقداِم  اأماَم  َوَوَضَع  ِة  الِفضَّ ِمَن 

َلُه ِسْمعاُن: »َحناِنّيا، ِلماذا هكَذا   فَقاَل 
3

َعلى روِح  ِلتَكِْذَب  قَْلبََك  يطاُن  الشَّ َملاأ 

الَحْقِل؟  ثََمِن  ِة  ِفضَّ ِمْن  َوتُْخفي  الُقُدِس 

4 اأما كاَن َلَك قَْبَل اأْن يُباَع؟ َواإْذ بيَع اأيضاً 

الثََّمُن في ُسْلطاِنَك. ِلماذا َوَضْعَت  كاَن 

َلْم  اأنَْت  ال�أْمَر؟  تَْفَعَل هذا  اأْن  قَْلِبَك  في 

 َوحيَن 
تَكِْذْب َعلى بََشٍر بَْل َعلى اللِه.« 5

َوماَت.  َوقََع  الكَِلماِت  هِذِه  َحناِنّيا  َسِمَع 

الَّذيَن  َجميِع هؤل�ِء  َمخافٌَة في  َوصاَرْت 

فيِهم  َشباٌب  ُهم  الَّذيَن   َوقاَم 
6 َسِمعوا. 

ثَلاِث   َوبَْعَد 
7 َوقَبروهُ.  َواأْخَرجوهُ  نوهُ  َوكَفَّ

ساعاٍت َدَخلَِت اْمراأتُُه اأيضاً َوِهَي ل� تَْعِرُف 

 قاَل َلها ِسْمعاُن: »قولي لي: 
ما َجرى. 8

فَقاَلْت:  الَحْقَل؟’ «  ِبْعتُما  الثََّمِن  ‘اأِبهذا 

ِسْمعاُن:  َلها   قاَل 
9 الثََّمِن.«  ِبهذا  »نََعم 

 ، بِّ الرَّ با روَح  تَُجرِّ اأْن  اتََّفْقتُما  »ِل�أنَّكُما 
اأْقداُم قاِبري بَْعِلِك َعلى الباِب،  ها ِهَي 

 َوِللَوْقِت وقَعْت ِعْنَد 
َوُهم َسيُْخِرجونَِك.« 10

باُب َوَوَجدوها  اأْقداِمِهم َوماتَْت. َوَدَخَل الشَّ

ِبجاِنِب  َوقَبَروها  َواأَخذوها  َوَلّفوها  َميتًة. 

َعظيَمٌة في  َمخافٌة   َوصاَرْت 
11 بَْعِلها. 

َجميِع الكَنيَسِة َوفي َجميِع الَّذيَن َسِمعوا.

 ْورّجال اْسمو َحنانّيا َمْع َمَرتو َل اْسما 5 
 َواَخذ مْن َحّقا 

شافيَرة، باْع َمْزَرعتو. 2
ْوَخّباُه َعلى عْلْم َمَرتو، ْوجاب قسْم م الَحّق 
 ْوقالْلو َشْمعوْن: 

ْوَحطّو قّدام اْجَرين الّرسْل. 3
»َحنانّيا، لَيْش كذاِ الّشِيطاْن َعّبا َقْلبك َت 
ة  تْگذْب َعلى رُوح القدْس وْتَخّبي م الفضَّ
َتَبْع َحّق الَمْزَرَعة؟ 4 لَيْش مُو لْك كاْت َقبْل 
َل تْنباع؟ ْوَبعْد َل انْباعْت َكْرْة لْخ كاْن لْك 
َحْق َف َحّقا كلّو؟ لَيْش َحطَّيْت َف َقْلبْك 
ْغِلة هاي؟ اأنَْت مُو َعلى نِاْس  َت ْتَسي َهالشَّ
َل سمْع   َوْقْت 

5 اَلله.«  َعلى  َبلِى  گذْبْت 
َخوْف  ْوَوَقْع  ْومات.  َوَقع  َهالَكلاْم  َحنانّيا 
 ْوقاموا 

6 َل سْمعوا.  َهوْك  َعلى كْل  َعظيم 
َقَبروُه.  ْوطِالَعوا  نوُه  َكفَّ َبيناتْن  َل  شباْب 
َدَخلت، ْوما   ْوَبعْد َثْث ساعات، َمَرتو زاِ 

7

قالْلا:   َشْمعوْن 
8 اَأيْش صاْر.  تْعرْف  كاْن 

الَمْزَرَعة؟«  بْعتن  ْبَهالَحْق  َل  لي:  »قولي 
 َشْمعوْن قالْلا: 

قالْت: »اأِي نََعم ْبَهالَحْق.« 9
»لَيْش اتََّفقتْن َت ْتَجْربوْن رُوح الرَّْب؟ هاي 
اْجَريْن َل َقَبروا َزوْجِك َع الباب، ْوهنِّا َت 
 ْوَف ساعتا َوَقعْت عْند اْجَريين 

يطِالعوِك.« 10
َواَرووا  باْب  الشَّ َهوك  ْوَدَخلوا  ْوماتت. 
َزوجا.  َجْنْب  َقَبرووا  وا  َودَّ ْولَّفوا  كْلماتت، 
 ْوصاْر َخوْف َعظيْم ف كّل البيَعة، ْوف 

11

كْل َهوْك َل سْمعوا.
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ُسِل اآياٌت   َوكانَْت تَْجري َعلى اأيدي الرُّ
12

ْعِب. َوكانوا َجميعاً  َوعظائُم كَثيَرةٌ في الشَّ

 َوِمَن 
ُمْجتَِمعيَن َمعاً في ِرواِق ُسلَيماَن. 13

آَخريَن اأَحٌد َلْم يَكُْن يَتَجاَسُر اأْن يَْقتَِرَب  ال�

ُمُهم.  يَُعظِّ ْعَب كاَن  الشَّ َولِكنَّ  اإَليِهم. 

يُْؤِمنوَن  الَّذيَن  ا  ِجدًّ يَْزدادوَن   َوكانوا 
14

 َحّتى 
، كانوا َحْشَد ِرجاٍل َوِنساٍء. 15 بِّ ِبالرَّ

اإنَُّهم في ال�أْسواِق كانوا يُْخِرجوَن الَمْرضى 

ٍة ِلكَي يَُخيَِّم َوَلو ِظلُّ  َمْطروحيَن في اأِسرَّ

 َوكاَن 
ِعْنَد َمجيئِه. 16 َعلَيِهم  بُْطُرَس 

كَثيروَن يَاأتوَن اإَليِهم ِمْن ُمُدٍن اأُْخرى َحوَل 

َلُهم  َوالَّذيَن  الَمْرضى  اأوُرَشليَم جالبيَن 

اأْرواٌح نَِجسٌة، َوكانوا يُبَراأوَن َجميعاً.

َوكُلُّ  الكََهنَِة  َرئيُس  َحَسداً   َواْمتَلاأ 
17

تَْعليِم  ِمْن  الَّذيَن كانوا  َمَعُه،  الَّذيَن 

ال�أيادي َعلى   َواألَقوا 
ّدوقّييَن، 18 الصَّ

 . العامِّ ْجِن  السِّ َوقيَّدوُهم في  ُسِل  الرُّ

بِّ باَب   حينَئٍذ اأثْناَء اللَّيِل فَتََح َملاُك الرَّ
19

 »اْذَهبوا 
20 َلُهم:  َوقاَل  َواأْخَرَجهم  ْجِن  السِّ

ْعِب  ِللشَّ َوتَكَلَّموا  الَهيكَِل  َوقوموا في 

 َوَخَرجوا 
21 هِذِه.«  الَحياِة  كَِلماِت  ِبكُلِّ 

وقَت الَفْجِر َوَدَخلوا اإلى الَهيكَِل َوكانوا 

َعجايب ْوَعلامات اإلهيِّة

 ْوكان يسِيْر َعلى ايَدين الّرسْل َعلاماْت، 
12

ْوكلّْن  ْعب.  الشَّ َبين  ْگبيِرة  َعجايب  وْكثيْر 
َمْمشى  َبْعضْن َف  َمع  مْجتْمعيْن كانوا 
ْد   ْومْن نِاس الاَخر اَحَّ

ْسلِيمان الَمْسقُوْف. 13
َبلِى كان  َمعْن،  يْختلْط  يْتجاَسْر  ما كاْن 
 وْكثيْر كان يزيدوْن َهوْذ 

ْعْب. 14 يَعظّمن الشَّ
َل كاْن ياآْمنوْن بالرَّْب، اَأّمة ْرجِال ْونْسواْن. 
َمراضِى  يطِالعوْن  الّسُوقات  15 َبقى ف 

اَأيَمْت َل جا  ْمَشطَّحيْن ف ْتخوت ْبشاْن 
َعَلييْن.  َخيالو  َشْمعوْن، يجي َخلّي يكوْن 
 ْوكاْن يجي ْكثيْر لَعْندْن مْن َغير ْبلاْد َحول 

16

القْدس، يجبوْن َمراضِى ْوَهوْذ َل ِفين اْرواْح 
نْجِسة، ْوكاْن يْنَشَفوْن كلّْن.

مجازاة َل تجاَزوا الّرسْل

 وانَْتلى َريّس الَكَهَنة َحَسد، ْوكْل َل َمعو 
17

 ْوَمّدوا ايَديْن 
دوِقيِّة. 18 َل كانوا مْن َتْعليم الصَّ

الَحْبْس.  َحطّووْن ف  ْومْسكوا  الرَّسل  َع 
 هاك الَوْقْت بالَليْل ملاك الرَّْب َفَتْح باب 

19

قوموا   »رُوحوا 
20 ْوقالْلْن:  ْوطِالَعن  الَحْبس 

َكلام  ْعْب كلّو  للشَّ واْحَكوا  الَهيَكْل  ف 
 ْوَطَلعوا َوْقْت الَفجر ْوَدَخلوا 

الَحياْة هاْذ.« 21
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َوالَّذيَن  الكََهنَِة  َرئيُس  اأّما  يَُعلِّموَن. 

اإْسرائيَل،  َوُشيوَخ  ُرفَقاَءُهم  فََدَعوا  َمَعُه 

ُسِل.  ِبالرُّ تَوا  ِليَاأْ ْجِن  السِّ اإلى  َواأْرَسلوا 

َلْم  ِمْنُهْم،  اأُْرِسلوا  الَّذيَن  َذَهَب   َوحيَن 
22

فََقَفلوا راِجعيَن  ْجِن  السِّ يَِجدوُهم في 

ْجَن  السِّ  قائليَن: »َوَجْدنا 
َواأْخبَروا، 23

قائميَن  اأيضاً  َوالُحّراَس  ِبِعنايٍة  ُمغلَقاً 

نَِجْد  َلْم  واأَحداً  َوفَتَْحنا  ال�أبواِب.  َعلى 

الكَِلماِت  هِذِه  َسِمَع   َوحيَن 
24 ُهناَك.« 

ُرَؤساُء الكََهنَِة َوُزَعماُء الَهيكَِل ُمتََحيِّريَن 

ِنِهم، َوكانوا يَتَساَءلوَن: »ما  كانوا في َشاأْ

اأنَّ  َواأْعلََمُهم  الّناِس  اأَحُد   َواأتى 
25 هذا؟« 

ْجِن  السِّ قَيَّْدتُم في  الَّذيَن  جاِل  الرِّ هؤل�ِء 

ْعَب.  ها ُهم ِقياٌم في الَهيكَِل يَُعلِّموَن الشَّ

توا  َرِط ِليَاأْ َعماُء َمَع الشُّ  حينَئٍذ َذَهَب الزُّ
26

ِل�أنَُّهم كانوا خائفيَن  ِبالَغْصِب،  ل�  ِبِهم، 

ِبِهم  اأتَوا   َوحيَن 
27 ْعُب.  الشَّ يَْرُجَمُهم  اأْن 

َلُهم  فَقاَل  كُلِِّه.  الَمجِلِس  اأماَم  اأقاموُهم 

نَْهياً  نَهيناكُم   »اأما 
الكََهنَِة: 28 َرئيُس 

َولِكنَّكُم  ال�ْسِم؟  ِبهذا  اأَحداً  تَُعلِّموا  األّ� 

َملَاأْتُم اأوُرَشليَم ِمْن تَْعليِمكُم، َوتُريدوَن اأْن 

ُجِل.« تَْجِلبوا َعلَينا َدَم هذا الرَّ

ُسِل َوقاَل َلُهم:  29 اأجاَب ِسْمعاُن َمَع الرُّ

البََشِر.  ِمَن  اأكْثََر  يُطاَع  اأْن  يَْنبَغي  »اللُه 
قَتَْلتُم  اأنْتُم  الَّذي  يَسوَع  اأقاَم  اآباِئنا  30 اإلُه 

نَْفُسُه   هذا 
31 َخَشبٍَة.  َعلى  َعلَّْقتُموهُ  اإْذ 

الَكَهَنة  ْوَريّس  يَعْلمون.  ْوَبقى  للَهيَكل 
ْوَهوذ َل َمعو ساحوا رَفقْن وْشيُوخة اْسرائيْل 
 َوْقْت 

الّرسْل. 22 للَحْبْس َت يجبون  ْوَبَعثوا 
اَرووْن ف  ما  َبَعثووْن،  َل  َهوْك  راحوا  َل 
»اَأَرينا  23 يقولوْن:  َجوا،  ْورْجعوا  الَحْبْس. 
الَحْبْس َمْقفول ْكَويّْس والحّراْس زاِ قايميْن 
ْد ما اَرينا َهونَْك.«  َع الاْبواب، ْوَفَتْحنا َواحَّ
 َوْقْت َل سْمعوا َهالَحكي، ْگباريّة الَكَهَنة 

24

ْوقّواد الَهيَكْل، َمْبهوتيْن كانوا مْن َمَسلتن، 
ْوكاْن يْفتْكرون يقولوْن: »اَأيْش يِا هاي؟« 
َل  قالْلْن: َهوك ْرجِال  َخبَّرْن   ْوجا واِحْد 

25

َكبَّيتْن ف الَحْبس، ْكوا قايميْن ف الَهيَكل 
 هاك الَوْقْت راحوا قّواْد 

ْعْب. 26 يَعْلمون الشَّ
بالَغْصْب، مْن  مُو  َمْع حّراْس َت يجبووْن 
 ْولََمْن 

ْعْب يْرجمْن. 27 الشَّ َل كان يخافون 
جابووْن، َقيَّمووْن قّداْم كّل الَمْجلْس، ْوَريّس 
 »مُو اأمْر اأَمْرناكْن لا 

الَكَهَنة رجْع قالْلْن: 28
ْد ْبَهالاسْم؟ َبّس انْتن ْكوا َعبَّيتن  ْتَعْلمون اَحَّ
القْدْس َف َتْعليمكْن، وْتريدون ْتجبوْن َعَلينا 

لَِمة هاْذ.« َدْم َهالزَّ

 َرْد َشْمعوْن َمع الّرسل ْوقالْلْن: »اَألله لازْم 
29

يْنطاع اأْكَثْر م الَبَشْر. 30 اإلْه اَأبَّهاْتنا َقيَّْم َيسُوْع 
هاْذ َل َقَتْلتْن َوْقْت َل َعلَّْقتنو َعلى َخَشِبة. 
ْوَرَفعو  وْمَخلّص،  َريّس  َقيَّْم  اَألله  لَهاْذ  31 لُه 
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اأقاَمُه اللُه َراأْساً َوُمَخلِّصاً، َوَرفََعُه ِبيَميِنِه 

ْسرائيَل.  ِليُْعِطَي التَّوبََة َوُغْفراَن الَخطايا ِل�إ

َوروُح  الكَِلماِت   َونَْحُن ُشهوُد هِذِه 
32

يُْؤِمنوَن  ِللَّذيَن  اللُه  اأْعطى  الَّذي  الُقُدِس 

ِبِه.«

الكَِلماِت كانوا  هِذِه  َسِمعوا   َوحيَن 
33

جوَن َغَضباً َويَتَشاَوروَن اأْن يَْقتُلوُهم.  يَتَاأجَّ

 َوقاَم واِحٌد في الَمْجِلِس ِمَن الَفّريسّييَن 
34

اْسُمُه َغمال�ئيُل، ُمَعلٌِّم ِللّناموِس، َوُمْحتَرٌم 

ُسَل  ْعِب، َواأَمَر اأْن يُْخِرجوا الرُّ ِمْن كُلِّ الشَّ

َلُهم:   َوقاَل 
35 يَسيراً.  َوْقتاً  الخاِرِج  اإلى 

انْتَِبهوا  اإْسرائيَل،  بَني  جاُل،  الرِّ »اأيُّها 
اأْن  َلكُم  يَْنبَغي  َوانُْظروا ما  ِل�أنُْفِسكُم 

36 ِل�أنَُّه  الّناِس.  ِبُخصوِص هؤل�ِء  تَْفَعلوا 

َعْن  َوقاَل  ثوداُس  قاَم  ماِن  الزَّ قَْبَل هذا 

نَْفِسِه اإنَُّه َشيٌء َعظيٌم، َوَذَهَب َوراَءهُ نَْحُو 

اأْربَِعِمئِة َرُجٍل. ُهَو قُِتَل َوالّذاهبوَن َوراَءهُ 

ِمْن   َوقاَم 
37 ل� َشيَء.  تََشتَّتوا َوصاروا 

بَْعِدِه يَُهَوذا الَجليليُّ اأيّاَم كانوا يَكْتَِتبوَن 

اأِس َواأزاغَ َوراَءهُ َشْعباً كَثيراً.  ِبَضريبَِة الرَّ

تََشتَّتوا.  َوراَءهُ  الّذاهبيَن  َوكُلُّ  ُهَو ماَت 

َعْن هؤل�ِء  وا  تَنَحَّ َلكُم:  اأقوُل  آَن   َوال�
38

ِمَن  اإْن كانَْت  ِل�أنَُّه  َواتُْركوُهم،  الّناِس 

فَسوَف  الَعَمُل  َوهذا  الِفكَْرةُ  هِذِه  الّناِس 

اللِه  ِمَن   َواإْن كاَن 
39 َوتَْعبُراِن.  تُنَقضاِن 

توَجدوا  ِلئَّلا  تُْبِطلوهُ،  اأْن  يََسُعكم  فَلا 

الَخطّياْت  ْوغْفران  التَّوبِة  يْعطي  َت  ْبَيمينو 
لََهالَكلام،  نْحنِا  ْشهوْد   ْونْحنِا 

32 لاْسرائيْل. 
ياآْمنوْن  لَوْذ َل  اَلله  ْورُوح القدْس َل َعطاُه 

ِفيو.«

َوَقْع  َهالَكلاْم هاْذ،  َل سْمعوا   َوْقْت 
33

يْتشاَوروْن َت  ْوكاْن  الَغَضب،  م  ناْر  ِفيْن 
الَفّريسيِّة كان  م  واِحْد   ْوقاْم 

34 يْقتلووْن. 
مْن  ْر  وْمَقدَّ ناموس  ْمَعلّْم  َغمالايِيل،  اْسمو 
ْعب، ْواَأَمْر َت يطِالعون الّرسْل لََبّرا  كّل الشَّ
َبني  يا  ْرجِاْل  »يا   ْوقالْلْن: 

35 َوْقْت.  ْشَويِّْة 
ْوَروا  رُوْحكن  َعلى  بالْكْن  ديروا  اْسرائيْل، 
 مْن 

36 النِّاْس.  لَوك  ْتَسوْن  واجْبكن  اَأيْش 
ْوقال َعلى رُوحو  قاْم تودا  ماْن  َهالزَّ َقبْل  َل 
اَأْرَبعميْة  َحوالي  َخْلفو  ْوراْح  واِ،  ْگبيْر  شي 
َل كاْن كّراحوا  ْوَهوْذ  انَْقَتل،  َبّس  َزلَِمة، 
 ْوقاْم 

َخْلفو ْتَبْرَبزوا ْوصاروا َكما مُو شي. 37
ليْلي ف اِيِّام الاْحصا  مْن َبْعدو ياهوذا الجَّ
لون العالَم ْبشاْن َضريبة  َوْقْت َل كاْن يْتَسجَّ
الّراس، ْوَچْرَحْف َخْلفو َشْعب ْكثيْر، ْوهاك 
َخْلفو  رايحيْن  َل كانوا  ْوكْل  مات،  زاِ 
مْن  َخلَّوكْن  اَأقولْكْن:  ْع   والسَّ

38 ْتَبْرَبزوا. 
َهوذ النِّاس ْوَخلَّووْن. َل م الَبَشر واِ َهالفكر 
ْوَهالَعَمْل، َت يْنَحْل ويزوْل. 39 َبْس َل من 
اَلله واِ، مُو يْطَلْع بيْدكن ْتَبْطلوُه. َبقى ْبشاْن 
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َوَدعوا  اإَليِه   َوانْقادوا 
40 ِللِه.«  ُمقاِوميَن 

يَتَكَلَّموا  األّ�  َواأَمروُهم  َوَجلَدوُهم  ُسَل  الرُّ

ِمْن   َوَخَرجوا 
41 َواأْطلَقوُهم.  يَسوَع،  ِباْسِم 

اأْجِل  ِمْن  اْستََحّقوا  اأِن  فَِرحيَن  اأماِمهم 

 َوَلْم يَكونوا يَكُّفوَن، 
ال�ْسِم اأْن يُهانوا. 42

كُلَّ يَوٍم، َعْن اأْن يَُعلِّموا في الَهيكَِل َوفي 

بِّ يَسوَع الَمسيِح. روا ِبالرَّ البَيِت َويُبَشِّ

التَّلاميُذ 6  كَثَُر  ال�أيّاِم حيَن  ِتْلَك   َوفي 

اليونانّيوَن َعلى  التَّلاميُذ  َر  تََذمَّ

يُْنبَْذَن في  كُنَّ  اأراِملَُهنَّ  ِل�أنَّ  الِعْبرانّييَن 

َعَشَر  ال�ثْنا   فََدعا 
2 اليَوِميَِّة.  الِخْدَمِة 

َلُهم:  َوقالوا  كُلِِّه  التَّلاميِذ  َجْمَع  َرسول�ً 

»َليَس َحَسناً اأْن نَْتُرَك كَِلَمَة اللِه َونَْخِدَم 
 فَتِّشوا اإذاً يا اإْخَوةُ َواْختاروا َسْبَعَة 

َموائَد. 3

ِرجاٍل ِمْنكُم َلُهم َشهاَدةٌ َحَسنٌَة َوُمْمتَِلئيَن 

َعلى  فَنُقيَمُهم  َوالِحكَْمِة  بِّ  الرَّ روِح  ِمْن 

َعلى  فَنُواِظُب  نَْحُن   َواأّما 
4 ِن.  اأْ الشَّ هذا 

 َوَحُسنَْت 
الكَِلَمِة.« 5 َوِخْدَمِة  لاِة  الصَّ

ْعِب، َواْختاروا  هِذِه الكَِلَمُة َلدى كُلِّ الشَّ

يماِن  ال�إ ِمَن  َمْملوءاً  َرُجلاً  اْسطيفانوَس 

َوبْروخوروَس  َوفيليبَُّس  الُقُدِس  َوروِح 

َونيقول�وَس  َوبَْرمينا  َوطيموَن  َونيكانوَر 

اأماَم  قاموا   هؤل�ِء 
6 ال�أنْطاكي.  وُد  الُمتَهِّ

ُسِل، َوحيَن َصلَّوا َوَضعوا َعلَيِهم اليََد.  الرُّ

 واْقَتَنعوا َف 
لا تْطَلعوْن ضّد اَلله قايميْن.« 40

َكلامو ْوساحوا الّرسل ْوَقرَپچوون، ْواَأَمرووْن 
 ْوَطَلعوا 

لا يَعْلموْن باسْم َيسُوع ْوَفلَّتووْن. 41
مْن عْندْن فْرحانيْن َعلى ل اْستِاَهلوا لَخاطر 
 ْوما كاْن 

42 يْنهانوْن.  َيسُوْع  اسْم  الاسم 
الَهيَكْل ْوف  يَعْلموْن ف  َيوم  يْهَدوْن كْل 
الَبيْت ويَبْشروْن َعلى َرْبنا َيسُوع الَمسيْح.

بع خّداِمين السَّ

التَّلاميذ، 6  كْثروا  َل  َوْقْت  الِايِّاْم   َفوك 
التَّلاميْذ لَنِّا م اليونانيِّة َبَدوا يْشَتَكوْن م 
التَّلاميْذ لَنِّا م العْبرانيِّة، قالوا: لَيْش اَأراملْن 
 ْوساحوا 

2 َيوْم.  الخْدِمة كْل  يْننْجقوْن ف 
اْثناعْش الّرسْل َجماعة التَّلاميذ ْوقالولن: »مُو 
ْكَويِسة يِا نَْخلّي كْلمة اَلله ْونْخدْم صْفراْت. 
َسْبع  واْختارولْكْن  َفْكروا  اخوتي،  يا  3 َبقى 

ْرجِاْل مْنكْن َمْشهوْدلْن وْمَعّباييْن مْن رُوح 
 ْونْحنِا 

ْغِلة، 4 الرَّْب والحْكِمة ونَْقّيمْن لََهالشَّ
الكْلِمة.«  لاة ْوخْدمة  الصَّ نْكوْن دايْم ف 
ماَعة كلّْن عجبْن َهالكْلِمة. واْختاروا  5 الجَّ

الايمان  م  ْمَعّبا  َزلَِمة  ْوكاْن  اْسطِيفانُوس، 
ْورُوح القدس، ْوفيلبُّْس وْپروخورس ْونيقور 
ْوهاْذ كاْن  ْونيقولاُوس،  ْوَپْرمينا  ْوطيمون 
 َهوْذ قاموا قّدام الّرسل، 

َدخيْل مْن اَأنْطاكيا. 6
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بِّ تَْنمو َوَعَدُد التَّلاميِذ   َوكانَْت كَِلَمُة الرَّ
7

ا، َوَشْعٌب كَثيٌر ِمَن  في اأوُرَشليَم يَكْثُُر ِجدًّ

يماَن. اليَهوِد كاَن يُطيُع ال�إ

ِنْعَمًة  ُمْمتَِلئاً   َوكاَن اْسطيفانوُس 
8

اآياٍت َوَعجائَب في  َويَْصنَُع  ةً  َوقُوَّ

 َوقاَم اأُناٌس ِمَن الَمْجَمِع الَّذي 
ْعِب. 9 الشَّ

َوالقيرينّييَن  ليبرطينو  َمْجَمُع  َلُه  يُقاُل 

ْسكَْنَدريّيَن َوالَّذيَن ِمْن كيليكّيا َوِمْن  َوال�إ

اآِسّيا َوكانوا يَتَجاَدلوَن َمَع اْسطيفانوَس. 

 َوَلْم يَكُْن ِبِوْسِعِهم اأْن يُقاِوموا الِحكَْمَة 
10

 حينَئٍذ 
11 فيِه.  يَتَكَلَُّم  كاَن  الَّذي  َوالّروَح 

نوُهم اأْن يَقولوا: »نَْحُن  اأْرَسلوا ِرجال�ً َوَلقَّ

َسِمْعناهُ يَقوُل كَِلماِت تَْجديٍف َعلى موسى 

يوَخ  ْعَب َوالشُّ  َواأثاروا الشَّ
َوَعلى اللِه.« 12

َواْختَطفوهُ  َعلَيِه  َوقاموا  َواأتَوا  َوالكَتَبََة 

 َواأقاموا 
13 الَمْجَمِع.  َوْسِط  اإلى  ِبِه  َواأتَوا 

ُجُل ل� يَْفتُُر  ُشهوداً كََذبًَة يَقولوَن: »هذا الرَّ

الّناموِس  بكَِلماٍت ِضدَّ  يتَكَلََّم  اأْن  َعْن 

14 ِل�أنَّنا  ِس.  الُمَقدَّ الَموِضِع  َوَعلى هذا 

الّناِصِريُّ  يَقوُل: ‘يَسوُع هذا  َسِمْعناهُ 

الَعوائَد  َويَُغيُِّر  المَوَضَع  َسيَْنُقُض هذا 

 َونََظَر فيِه 
الَّتي َسلََّم اإَليكُم موسى.’ « 15

 ْوكْلمة 
يْد. 7 ْوَوْقْت َل َصلَّوا، َحطّوا َعَلين الاإ

اَلله كاْن تْنتشر، ْوكان يزيْد َعَدد التَّلاميْذ 
م  ْكثيْر  ْوَشْعب  ْكثير،  ْكثير  القْدس  ف 

الياهوْد كان يطيع الايماْن.

َوْقْت َل انَْمَسْك اْسطِيفانُوْس

ة، ْوَبقى  8 اْسطِيفانُوْس كان ْمَعّبا نْعِمة ْوقوِّ

ْعْب.  الشَّ َبين  ْوَعجايْب  َعلامات  يَسي 
 ْوقاموا نِاْس م الَمْجَمْع َل يقولولو: َمْجَمع 

9

»الحّريِّة«، ْوم الَقيَروان والاسَكنَدريِّة، ْوَغيرْن 
مْن كيليْكيا ْومْن اآسّيا، ْوكاْن يْتجِاَدلوْن َمع 
يقومون  يتِيقون   ْوما كان 

10 اْسطِيفانُوْس، 
ِفيو.  تْحكي  َل كاْن  ْورُوْح  الحْكِمة  ْقبال 
َت  ْوَعلَّمووْن  ْرجِال  َبَعثوا  الَوْقْت   هاك 

11

َكلاْم كفْر  يقوْل  »نْحنِا سمْعناُه  يقولوْن: 
ْعْب   ْوَهيَّجوا الشَّ

َعلى موسى ْوَعلى اَلله.« 12
ْوقاموا  ْوَجوا  النّاموس  وْمَعْلمين  والّْشيُوَخة 
 ْوَقيَّموا ْشهوْد 

َعَليو ْوَجّروُه لَنّص الَمْجلْس. 13
لَِمة مُو يَبطّْل يْحكي ضّد  زُور يقولوْن: »َهالزَّ
 مْن َل 

النّاموس ْوضْد َهالمُوَضع الّْمَقدَّْس، 14
نْحنِا سمْعناُه يقوْل: ‘َيسُوْع هاذ النّاصري 
َل  العاداْت  ويَغّير  َهالمُوَضْع  يَخّرْب  َت 
َهوْك  ِفيو كْل   ْوَطلَّعوا 

15 َسلَّْمكْن موسى.’ 
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َوْجَهُه  َوَراأوا  الَمْجَمِع  الجاِلسيَن في  كُلُّ 

كَوْجِه َملاٍك.

َلُه َرئيُس الكََهنَِة: »اأهِذِه ال�أُموُر 7   َوَساأ

جاُل  الرِّ »اأيُّها   فَقاَل: 
2 ِهَي؟«  هكَذا 

الَمْجِد  اإلُه  اْسَمعوا!  آباُء،  َوال� ْخَوةُ  ال�إ

بَيِت  اإبْراهيَم حيَن كاَن في  ِل�أبينا  َظَهَر 

تَي َويَْسكَُن في َحّراَن.  يَاأْ اأْن  نَْهريَن قَْبَل 

ِعْنِد  َوِمْن  اأرِضَك  ِمْن  ‘اْخُرْج  َلُه:   َوقاَل 
3

الَّتي  ال�أْرِض  اإلى  َوتَعاَل  بَني َعشيَرِتَك 

 َوحينَئٍذ َخَرَج اإبْراهيُم ِمْن اأْرِض 
اأُريَك.’ 4

الكَْلداِنّييَن َواأتى َوَسكََن في َحّراَن، َوِمْن 

ُهناَك، حيَن ماَت اأبوهُ، نََقلَُه اللُه اإلى هِذِه 

اليَوَم.  تَْسكُنوَن  اأنْتُم  فيها  الَّتي  ال�أْرِض 

 َوَلْم يُعِطِه ميراثاً فيها َول� َموِطَئ قََدٍم، 
5

َوَوَعَد اأْن يُعِطيَُه اإيّاها ميراثاً َلُه َوِلنَْسِلِه، 

اللُه  َمَعُه   َوتَكَلََّم 
ابٌْن. 6 َلُه  يَكُْن  َلْم  حيَن 

قائلاً َلُه: ‘َسيَكوُن نَْسلَُك نَزيلاً في اأْرٍض 

اأْربََع  اإَليِه  َويُسيئوَن  َويَْستَْعِبدونَُه  َغريبٍَة، 

ُة الَّتي يُْستَعبَدوَن َلها اأنا   َوال�أُمَّ
ِمئَِة َسنًَة. 7

اأدينُها، يَقوُل اللُه. َوِمْن بَْعِد هِذِه يَْخُرجوَن 

 َواأْعطاهُ 
َويَْعبُدونَني في هذا الَموِضِع.’ 8

َعْهَد الِختاِن، َوحينَئٍذ َوَلَد اإْسحَق َوَختَنَُه 

في اليَوِم الثّاِمِن. َواإْسحُق َوَلَد يَْعقوَب، 

ال�ثْني َعَشَر.  آباَء  ال� َوَلَد  َويَْعقوُب 

َل كانوا قِاْعديْن ف الَمْجلْس، َواَروا وّچو 
َكما وْچ َملاْك.

َوعظة اْسطِيفانُوْس

نِا. 7  َهوْذ كذاِ  َل  الَكَهَنة  َريّس   ْوَساَألو 
اخوْتنا  يا  ْرجِاْل  »يا  قاْل:  َرْد   هّواِ 

2

َلابونا  َظَهْر  الَمْجْد  اإله  اْسَمعوا!  َوابَّهاْتنا، 
اْبراهيْم َوْقْت َل كاْن ف بلاْد َبين النَّهَريْن، 
 ْوقالْلو: 

3 َحّراْن،  َف  يْسكْن  َل يجي  َقبْل 
‘اْطَلْع مْن اَأْرضك ْومْن عْنْد َبني َعشيرتك، 
الَوْقْت   هاك 

4 اَوّريْك.’  َت  َل  لاَْرْض  ْوَتعا 
َطَلع اْبراهيْم مْن اَأْرض الَكْلدانِيين ْوجا َسَكْن 
َف َحّران. ْومْن َهونَْك َبعْد َل ماْت اَأبوُه، 
تْسكنون  ِفيا  َل  لََهالاَْرْض هاي  نََقلو  اَلله 
 ْوما َعطاُه ِفيا ميراْث مْلك ْولا َمْحَلق 

الَيوْم. 5
لُه  مْلْك  ميراْث  يِا  يْعِطيو  َت  ْوَوَعْد  اجر. 
َولَْد.  لُه  ما كاْن  َل  َوْقْت  َبْعدو،  ْولََنْسلو 
 ْوَحكى َمعو اَلله قالْلو: ‘نَْسلْك َت يكوْن 

6

يْسَتْعبدوُه  ْوَت  َغريِبة،  اْرْض  لاجي َف 
 ْوَشْعْب َل َت 

ويذلّوُه اَأْرَبْعميْة َسِنة َزماْن. 7
يْخدموُه شْغل ْعبوديِّة، اَأنا َت اْحكْم َعَليو 
قال اَلله. ْوَبْعدا َت يْطَلعون ْويْخدموني َف 
الّْطهُور.  َعْهد   ْوَعطاُه 

8 َهالمُوَضْع هاْذ.’ 
ثامْن  رو  ْوَطهَّ اْسحاق  َخلَّف  الَوْقْت  ْوهاك 
َيوْم َبعد الولاِدة. واْسحاْق َخلَّْف َيْعقوب، 
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َوباعوهُ  يوُسَف  َحَسدوا  آباُء هؤل�ِء   َوال�
9

 َونَّجاهُ ِمْن 
اإلى ِمْصَر، َواللُه كاَن َمَعُه. 10

كُلِّ ضيقاِتِه، َواأْعطاهُ ِنْعَمًة َوِحكَْمًة اأماَم 

َعلى  َرئيساً  َواأقاَمُه  ِمْصَر،  َمِلِك  ِفْرَعوَن 

ِمْصَر َوَعلى بَيِتِه كُلِِّه.

كُلِّ  َعظيٌم في  َوضيٌق   »َوصاَر جوٌع 
11

آباِئنا  ِمْصَر َوفي اأْرِض كَْنعاَن، َوَلْم يَكُْن ِل�

اأنَُّه  يَْعقوُب  َسِمَع   َوحيَن 
12 يَْشبَعوا.  اأْن 

َل  يوَجُد ِحْنَطٌة في ِمْصَر، اأْرَسَل اآباَءنا اأوَّ

َف  ِة الثّاِنيَِة، َعرَّ  َوحيَن َذَهبوا ِللَمرَّ
ٍة. 13 َمرَّ

يوُسُف اإْخَوتَُه ِبنَْفِسِه َوباَن لِفْرَعوَن اأْصُل 

ِباأبيِه  َواأتى  يوُسُف   َواأْرَسَل 
14 يوُسَف. 

َعَدُدُهم  َوكاَن  َوِبكُلِّ َعشيرِتِه،  يَْعقوَب 

يَْعقوُب   َونََزَل 
15 نَْفساً.  َوَسْبعيَن  َخْمسًة 

َواآباُؤنا.  ُهَو  ُهناَك  َوماَت  ِمْصَر  اإلى 

 َونُِقَل اإلى َشكيَم َوُوِضَع في الَقْبِر الَّذي 
16

بَني َحموَر.  ِمْن  ٍة  ِبِفضَّ اإبْراهيُم  ابْتاَع 

َوَعَد  قَْد  َزماُن ما كاَن  اْقتََرَب   َوحيَن 
17

ْعُب َواْشتَدَّ  اللُه اإبْراهيَم ِباأْقساٍم، كَثَُر الشَّ

َعلى  اآَخُر  َمِلٌك  قاَم   َحّتى 
18 ِمْصَر،  في 

 َوَمكََر 
19 يوُسَف.  يَْعِرُف  يَكُْن  َلْم  ِمْصَر 

ِبِجْنِسنا َواأساَء اإلى اآباِئنا َواأَمَر اأْن يَكوَن 

 في 
َمواليُدُهم َمْطروحيَن ِلئَّلا يَعيشوا. 20

َمْحبوباً  َوكاَن  ُوِلَد موسى،  ماِن  الزَّ ذِلَك 

بَيِت  اأْشُهٍر في  ثَلاثََة  َوتَربَّى  اللِه،  ِمَن 

 َوابَّهاْتنا 
ْوَيْعقوْب َخلَّف الاَبَّهات الاْثناعْش. 9

لََمصْر،  ْوباعوُه  يوسف  مْن  انَْحَسدوا  َهوذ 
 ْوَخلَّصو مْن كْل ذيقاتو، 

والله َمعو كاْن، 10
َملْك  َفْرَعوْن  قّداْم  ْوحْكِمة  نْعِمة  ْوَعطاُه 
َبيتو  ْوَعلى  َمصر  َعلى  َريّْس  ْوَقيَّمو  َمصر، 

كلّو.
 »ْوصاْر جُوع ْولُوع ْوذيَقة ْگبيِرة ف كْل 

11

عْندْن  ْوما كاْن  َكْنعان،  اْرْض  ْوَف  َمصر 
 َوْقْت َل سمْع 

اَأبَّهاْتنا. 12 يْشَبعوْن  شي َت 
اَأبَّهاْتنا  َبَعْث  َيْعقوب في حْنَطة َف َمصْر، 
َكرَّة،  ثِاني  راحوا  َل   ْوَوْقْت 

13 َكرَّة.  ْل  اَأوَّ
يوسْف َعرَّْف رُوحو لاخوتو، ْوَفْرَعوْن َعَرْف 
 ْوَبَعْث يوسْف جاب 

اَأصْل يوسف ْوَفْصلو. 14
اَبوُه َيْعقوب ْوكْل َعشيرتو، ْوكانوا َخْمِسة 
 ْونزْل َيْعقوْب لَمصر ْوماْت 

ْوَسْبعيْن نَْفْس. 15
وانَْحْط  لََشكيْم   ْونََقلوُه 

16 َوابَّهاْتنا.  هّواِ  ِفيا 
ة مْن  َف َقبْر َل كاْن ك اْشتراُه اْبراهيم ْبفضَّ
 ْوَوْقْت َل صاْر َزماْن شي َل 

َبني حاموْر. 17
َوَعد اَلله ْبحْلفاناْت لاْبراهيْم، كاْن كْلكثر 
قاْم  لََمْن   دي 

18 َمصْر،  ْوقوي َف  ْعْب  الشَّ
َغيْر َملك َعلى َمصْر ما كاْن يْعرْف يوسْف، 
19 ْتاآمْر َعلى جْنْسنا ْوَذّل اَبَّهاْتنا دي َل اَأَمْر 

 فاك 
َت يْنَكّبون اولادن ْبشاْن لا يعيشوْن. 20

ماْن نَْفسو، ولْد موسى ْوَمْحبوْب كاْن من  الزَّ
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ِه َوَجَدتُْه ِبْنُت   َوحيَن ُطِرَح ِمْن اأُمِّ
اأبيِه. 21

َب موسى   َوتََهذَّ
ِفْرَعوَن َوَربَّتُه ابْناً َلها. 22

ا صاَر  َوُمْستَِعدًّ الِمْصريّيَن،  ِحكَْمِة  ِبكُلِّ 

بَلََغ   َوحيَن 
23 اأْفعاِلِه.  َوفي  كَِلماِتِه  في 

َد  يَتََفقَّ اأْن  َلُه  َخَطَر  الُعْمِر  ِمَن  ال�أْربَعيَن 

ِمْن   َوَراأى واِحداً 
اإْخَوتَُه بَني اإْسرائيَل. 24

بَني قَبيلِتِه يُساُق َغْصباً فَانْتََقَم َوانْتََصَف 

يَْعتَدي  الَّذي كاَن  الِمْصريَّ  َوقَتََل  َلُه 

اإْسرائيَل  بَني  اإْخَوتَُه  اأنَّ   َوَظنَّ 
25 َعلَيِه. 

يَْفَهموَن اأنَّ اللَه َعلى يَِدِه يُْعطيُهم نَجاةً، 

َظَهَر  الّتالي  اليَوِم   َوفي 
26 يَْفَهموا.  َوَلْم 

واِحٍد،  ِضدَّ  واِحداً  يَتَخاَصموَن  َوُهم  َلُهم 

فَكاَن يَتََرّجاُهم اأْن يَتَصاَلحوا قائلاً: ‘اأيُّها 

اأَحُدكُم  اإْخَوةٌ. ِلماذا يَتََعّدى  اأنْتُم  جاُل:  الرِّ

 َوذِلَك الَّذي كاَن يَْعتَدي 
آَخِر؟’ 27 َعلى ال�

‘َمْن  َلُه:  َوقاَل  َعْنُه  َدفََعُه  نَظيِرِه  َعلى 

28 اأتَْطلُُب  َوقاِضياً؟  َرئيساً  َعلَينا  اأقاَمَك 

؟’  اأْن تَْقتُلَني كَما قَتَْلَت الباِرَحَة الِمْصِريَّ

 فََهَرَب موسى ِبَسبَِب هِذِه الكَِلَمِة َوصاَر 
29

نَزيلاً في اأْرِض َمْدياَن، َوصاَر َلُه ابْناِن. 

َظَهَر  َسنًَة  اأْربَعوَن  ُهناَك  َلُه  تَمَّ   َوحيَن 
30

ناٍر  بِّ في  الرَّ َملاُك  يَِّة سيناَء  بَرِّ َلُه في 

َراأى موسى   َوحيَن 
31 ُعلَّيَقٍة.  تَتَِّقُد في 

َب ِمْن َمْنَظِرها. َوحيَن اْقتََرَب ِليَرى  تََعجَّ

ُهَو   ‘اأنا 
32 ِبَصوٍت:  بُّ  الرَّ َلُه  قاَل  َجيِّداً، 

َواإلُه  اإْسحَق  َواإلُه  اإبْراهيَم  اإلُه  اآباِئَك،  اإلُه 

 ْوَوْقْت 
اَلله. وْتَربّى َثّة اشْر َف َبيْت اَأبوُه. 21

َل انَْكْب مْن اأّمو، اَأَرتو بْنْت َفْرَعون ْوَربَّتو 
 وْتَعلَّْم موسى ْعلوم المصريّين، 

ابْن لها. 22
 ْوَوْقْت َل 

ْوصاْر َفْهَلوي َف َقولو ْوفْعلو. 23
صار ابْن اَأْرْبعيْن َسِنة، َطَلْع َعلى بالو َت يْعبر 
 َوارى واِحْد من 

َعلى اخوتو َبني اْسرائيْل. 24
اَأَخْذلو  قاْم  بالَغْصْب،  يْنساْق  َقبيلتو  اولاْد 
َحيفو ْوَقَتل المْصري َل كاْن يْغَلْط َف َحّقو. 
 قاْل بْلكي اخوتو َبني اْسرائيْل َت يْفتْهمون 

25

اْفَتَهموا.  ْوما  َخلاص،  َعطاهْن  بيدو  اَلله 
َمْع  يْتقاَتلوْن  ْوهنِّا  َعَلين  َبيَّْن  نْهاْر،  26 ثِاني 

يْتصالَحون  يْتَرّجاهْن َت  ْوكاْن  َبْعضن، 
لَيْش  اأنْتْن.  اْخِوة  ْرجِال،  ‘يا  يقوْل:  ْوهّواِ 
 قاْم هاْك َل 

تْغَلَطوْن َف َحْق َبعْضكْن؟’ 27
لَْبعيْد  َدَفعو  َرفِيقو،  َحْق  كاْن كْلغلْط َف 
منّو ْوقاْل: ‘مْن واِ َل كْلَقيَّمْك عَلينا َريّس 
ْوحاكْم؟ 28 ْتريد تْقتْلني َكما َل َقَتْلت ْمبِارَحة 
 ْوَهَرْب موسى ْبَسَبْب َهالكْلِمة 

المْصري؟’ 29
ْوصاْرلو  مْديان،  اْرْض  لاجي َف  ْوصار 
ْل َهونَْك اَأْرْبعيْن َسِنة   ْوَبعْد َل َكمَّ

َولََديْن. 30
َبّريّْة طُوْر سينا َملاك الرَّْب َف  َظَهْرلو َف 
 موسى َوْقْت َل ارى 

ناْر تْشتعْل ف علَِّيَقة. 31
ْب ف الَمْنظر. ْولََمْن َقرَّْب َت يّرى،  ْتَعجَّ
 ‘اَأنا اإلْه اَأبَّهاتك اَنا، 

الرَّْب قالْلو ْبَصوْت: 32
اإله اْبراهيْم واْسحاْق ْوَيْعقوْب.’ موسى مْن 
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يَْعقوَب.’ َواإْذ كاَن موسى ُمْرتَِجفاً َلْم يَكُْن 

 َوقاَل َلُه 
يَتَجاَسُر اأْن يَْنُظَر في الَمْنَظِر. 33

ِل�أنَّ  قََدَميَك،  ِمْن  ِحذاَءَك  ‘اْخلَْع   : بُّ الرَّ

َسٌة ِهَي. ال�أْرَض الَّتي اأنَْت قائٌم فيها ُمَقدَّ

 » ‘ُرْؤيًَة َراأيُت ضيَق َشْعبي في ِمْصَر 
34

آَن  َداِتِه َسِمْعُت، َونََزْلُت ِل�أُنِْقَذُهم. َوال� َوتَنَهُّ

 موسى هذا 
35 ِمْصَر.’  اإلى  اأُْرِسلَُك  َهلُمَّ 

الَّذي اأنْكروا، قائليَن: ‘َمْن اأقاَمَك َعلَينا 

َرئيساً َوقاِضياً؟’ هذا ُهَو َمْن اأْرَسَل اللُه 

َلُه  َظَهَر  الَّذي  الَملاِك  ِبيَِد  َوفاِدياً  َرئيساً 

اأْخَرَجهم  الَّذي  ُهَو   هذا 
36 الُعلَّيَقِة.  في 

صاِنعاً اآياٍت َوَعجائَب َوعظائَم في اأْرِض 

يَِّة اأْربَعيَن  ِمْصَر َوفي بَْحِر سوف َوفي البَرِّ

ِلبَني  قاَل  الَّذي  ُهَو موسى   هذا 
37 َسنًَة. 

لُه  ال�إ بُّ  الرَّ َلكُم  يُقيُم  ‘نَبيًّا  اإْسرائيَل: 

 هذا 
38 تَْسَمعوَن.’  َلُه  ِمْثلي  اإْخَوِتكُم  ِمْن 

َمَع  يَِّة  البَرِّ الَجماعِة في  الَّذي كاَن في 

اآباِئنا في  َوَمَع  َمَعُه  تَكَلََّم  الَّذي  الَملاِك 

طوِر سيناَء، َوُهَو الَّذي تَلَقَّى كَِلماٍت َحيًَّة 

يَْخَضعوا  اأْن  اآباُؤنا  يُِرْد   َوَلْم 
39 ليُْعِطيَنا. 

لُه، بَْل تََركوهُ َوَرَجعوا ِبُقلوِبِهم اإلى ِمْصَر، 

 قائليَن ِلهاروَن: ‘اْصنَْع َلنا اآِلَهًة تَْذَهُب 
40

اأماَمنا، ِل�أنَّ موسى هذا الَّذي اأْخَرَجنا ِمْن 

 َوَصنَعوا 
ِمْصَر ل� نَْعِرُف ماذا اأصابَُه.’ 41

َلُهم ِعْجلاً في ِتْلَك ال�أيّاِم َوَذبَحوا َذبائَح 

اأيديهم.  ِبَعَمِل  يَْحتَِفلوَن  َوكانوا  ِللَوثَِن، 

َل كاْن يْرجْف، ما ْتجاَسر يَطلّْع ف الَمْنَظْر. 
 ْوقالْلو الرَّب: ‘اْشَلْح من اْجرْك: اَأْرْض َل 

33

ِسة يِا. انَْت قايْم ِفيا ْمَقدَّ

َشْعبي َف َمصر  ذيْق  اَأَريُت   » ‘اَأَرياْن 
34

ْع  ْواآهاتو سمْعُت، ْونزلُْت َت اَخلّصْن. والسَّ
َل  35 لَهاْذ موسى  لََمصْر.’  اْبَعثْك  َت  َتعا 
َكَفروا ِفيو ْوقالولو: ‘مْن واِ َل َقيَّمْك َعَلينا 
َريّْس  َبَعْثلْن  اَلله  لَهاذ  لُه  ْوحاكْم؟’  َريّس 
وْمَخلّْص بيد الَملاْك َل َظَهْرلو ف العلَِّيَقة. 
َعلامات  يَسي  ْوهّواِ  طِالَعن  َل  واِ   هاْذ 

36

ْوَعجايب ْومْعجزات ْگبيِرة َف اْرْض َمصر 
ْوَبحْر سوف ْوف الَبّريِّة اَأْرْبعيْن َسِنة َزماْن. 
 هاْذ موسى هّواِ واِ َل قاْل لََبني اْسرائيْل: 

37

لْه من اخوْتكْن  ‘نَبي َت يَقّيم لْكن الرَّّب الاإ
 هاْذ واِ َل كاْن 

َكماي لُه َت تْسَمعوْن.’ 38
َل كاْن  َملاْك  َمْع  الَبّريِّة  ماَعة ف  الجَّ ف 
يْحكي َمعو ْوَمع اَأبَّهاْتنا ف طُوْر سينا، ْوهّواِ 
 ْوما 

واِ َل اَخْذ َكلام الَحياة ْبشاْن يْعطينا. 39
رادوا اَأبَّهاْتنا يْنَزلوْن َتْحْت اَأْمرو، َخلَّوُه وْبقْلبْن 
 ْوقالوا لَهاروْن: ‘َسوي لْنا 

رْجعوا لَمصْر. 40
َل  قّداْمنا: هاْذ موسى  يْمَشوْن  اآلَِهة َت 
طِالَعنا مْن َمصْر مُو نْعرف اَأيْش صاْر ِفيو.’ 
 ْوَسَوولْن عجْل َفوك الِايِّام، ْوَذَبحو َذبايْح 

41

ايَديْن.  ْبَعَمل  وْمَكيفيْن كانوا  للاْصناْم، 
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قُّواِت  ِليَْعبُدوا  َوَسلََّمُهم  اللُه   َوَرَجَع 
42

ِكتاِب  الَمكْتوِب في  ِبَحَسِب  ماِء،  السَّ

يَِّة  ال�أنِْبياِء: ‘اأَلَعلَّكم اأْربَعيَن َسنًَة في البَرِّ

بْتُم لي يا بَني اإْسرائيَل.  َذبيَحًة َوقُْرباناً قَرَّ

لِه  43 بَْل َحَمْلتُم َخيَمَة َمْلكوَم َوكَوكَب ال�إ

ِلتَْسُجدوا  َصنَْعتُم  الَّتي  التَّماثيَل  رافاَن، 

باِبَل.’  ِمْن  اأبَْعَد  اإلى  فََساأنُْقلُكُم  َلها. 

كانَْت في  اآباِئنا  َشهاَدِة  َخيَمُة  ِهَي   ها 
44

َمَع  تَكَلََّم  الَّذي  ذِلَك  اأَمَر  يَِّة كَما  البَرِّ

موسى اأْن يَصنََعها ِبَحَسِب الِمثاِل الَّذي 

اآباُؤنا  اأْدَخَل  اأيضاً  الَخيَمَة   َوهِذِه 
45 اأراهُ. 

اأْعطاُهُم  الَّتي  ال�أْرِض  اإلى  يَشوَع  َمَع 

ِمْن  َطَرَحُهم  الَّذيَن  ال�أَُمِم  ِمَن  اللُه ميراثاً 

اأيّاِم داووَد،  َحّتى  َوتَعاقَبَْت  اأماِمهم. 

 ذِلَك الَّذي َوَجَد َرْحَمًة اأماَم اللِه، فََساأَل 
46

 َولِكنَّ 
47 يَْعقوَب.  لِه  ِل�إ َمْسكَناً  يَِجَد  اأْن 

 َوالَعليُّ ل� يَْسكُُن 
ُسلَيماَن بَنى َلُه بَيتاً. 48

 : النَّبيُّ قاَل  ال�أيادي، كَما  َصْنَعِة  في 

َموِطٌئ  َوال�أْرُض  كُْرِسيٌّ لي  ماُء   ‘السَّ
49

يَقوُل  تَْبنوَن لي  بَيٍت  اأيَّ   . قََدَميَّ تَْحَت 

، َواأيٌّ ُهَو َموِضُع راَحتى؟ 50 اأَليَسْت  بُّ الرَّ

51 يا قُساةَ  كُلَّها؟’  يَدي َصنََعْت هِذِه 

قاِب َوَغيَر َمْختوني الَقْلِب َوالَمساِمِع!  الرِّ

كَما  الُقُدِس.  تُقاِوموَن روَح  دائماً  اأنْتُم 

اآباُؤكم كَذِلَك اأنْتُم.

الّْنجوْم  يْعبدون  َسلَّمْن َت  اَلله   ْورجع 
42

اْسفار  انَْكَتْب ف  َل  َكما  ما،  السَّ قّوات 
الاَنِْبيا: ‘يا َبني اْسرائيْل، لَيْش اَأْرْبعيْن َسِنة 
يا  متْن لي  َقدَّ َذبيَحة  يا  الَبّريِّة، َضحيِّة  ف 
َمْلكوم  َخيمْة  َحَمْلتْن  43 َبلِى  اْسرائيْل؟  َبني 
َت  َسَويتْن  َل  اْصناْم  رافان،  لْه  الاإ ْونْجمة 
تْسجدولْن. َت اسُوقكْن َل اَأْبَعْد مْن بابْل.’ 
اَبَّهاْتنا ف  َتَبع  هاِدة  الشَّ َخيمة   ْوهاي 

44

الَبّريِّة، كانْت َكما َل اأَمْر هاْذ َل َحكى َمْع 
موسى ْوقالْلو َت يَسيا َعلى شكْل َل َوّراُه. 
َأْرْض  لوا اَأبَّهاْتنا َمْع يشوْع لا  ْولََهالَخيِمة َدخَّ

45

َل  الاَمْم  م  مْلْك  ميراْث  اَلله  َعطاهن  َل 
شالْن مْن قّدامْن. وْتَنّقلْت دي لِايِّاْم داهوْد، 
 َل ارى َرْحِمة قّدام اَلله، ْوَطَلْب َت يّرى 

46

َبنالو  ْسلِيماْن  َيْعقوْب، 47 َبّس  لْه  لاإ مْسَكْن 
َبيْت شْغل  يْقَعْد ف  مُو   والعِالي 

48 َبيْت. 
ما كْرسّي   ‘السَّ

ايَديْن، َكما َل قاْل النَّبي: 49
َبيْت  اَأيْش  اْجَري.  َتْحت  َدوِسة  والاَْرْض 
 مُو 

َت ْتَعْمرولي؟ َواينا واِ مُوَضْع راحتي؟ 50
اإيدي َسَوْت َهوْذ كلّْن؟’ 51 يا اْصحاْب َرْقِبة 
اأنْتْن ف  َرة!  ْمَطهَّ ْواَأذاْن مُو  َغلِيَظة وْقلوب 
انْتْن.  كْل َزماْن ضْد رُوح القدْس قايمين 

اأْشَوْن اَأبَّهاْتكْن، اأنْتْن زاِ َكماهْن.
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وقَتََل  اْضَطَهَد  ما  ال�أنِْبياِء  ِمَن   »اأيٌّ 
52

َعْن  اأنْبَاأوا  اأْن  َسبََق  الَّذيَن  ِمَن  اآباُؤكُم، 

وقَتَْلتُْموه.  َسلَّْمتُم  الَّذي   ، البارِّ َمجيِء 

َوَلْم  َملائكٍَة  ِباأْمِر  الّناموَس  يتُم   َوتَلَقَّ
53

تَْحَفظوهُ.«

 َوحيَن َسِمعوا هِذِه الكَِلماِت اْمتَلاأوا 
54

يَُصّروَن  َوكانوا  نُفوِسهم،  َغَضباً في 

ِباأْسناِنِهم َعلَيِه.

يماِن َوروِح  ال�إ ُمْمتَِلٌئ من   َوُهَو 
55

ماِء َوَراأى َمْجَد اللِه  الُقُدِس، نََظَر في السَّ

 َوقاَل: »ها 
َويَسوَع قائماً َعْن يَميِن اللِه. 56

نْساِن  ال�إ وابَْن  َمْفتوَحًة  ماَء  السَّ اأرى  اأنا 

 فََصَرخوا 
اللِه.« 57 يَميِن  َعْن  قائماً 

ِبَصوٍت عاٍل َواأْغلَقوا اآذانَُهم َوَهَجموا َعلَيِه 

اإلى  َواأْخَرجوهُ  ِبِه   َواأْمَسكوا 
58 َجميُعُهم. 

خاِرِج الَمدينَِة، َوكانوا يَْرُجمونَُه. َوالَّذيَن 

قََدَمي  ِعْنَد  ِثيابَُهم  َوَضعوا  هُ  َشِهدوا ِضدَّ

يَْرُجموَن   َوكانوا 
59 يُْدعى شاُوَل.  شابٍّ 

»اأيُّها  قائلاً:  يَُصّلي  َوُهَو  اْسطيفانوَس 

 َوحيَن َركََع 
بُّ يَسوُع، اْقبَْل روحي.« 60 الرَّ

، ل� تُِقْم  َصَرَخ ِبَصوٍت عاٍل َوقاَل: »يا َربُّ

َلُهم هِذِه الَخطيئََة.« َوحيَن قاَل هذا َرقََد.

 َوكاَن شاُوُل راِضياً َوَشريكاً في قَْتِلِه. 8 

اْضِطهاٌد  اليَوِم  ذِلَك  َوَحَدَث في 

اأوُرَشليَم،  الَّتي في  ِللكَنيَسِة  َعظيٌم 

ْوَقَتلوا  اْضَطَهدوا  ما  الاَنِْبيا  م   »َلاينا 
52

اَأبَّهاْتكْن، لَوْذ َل َخبَّروا مْن َقبْل َعلى مْجوة 
 َواَخْذتن النّاموس 

الباْر َل َسلَّْمتن ْوَقَتْلتنو؟ 53
ْباَأمْر َملايِكة ْوما َحَفْظتنو.«

هيد اْسطِيفانُوْس الشَّ

نْفوسْن  ْتَعبَّت  َهوذ،  َل سْمعوا   َوْقْت 
54

َغَضب، ْوَبقى يسكّون اْضراسْن َعَليو.

َطلَّْع  القدْس،  ْورُوح  اإيمان  ْمَعّبا   ْوهّواِ 
55

ما َوارى َمْجد اَلله ْوَيسُوْع قايْم مْن  ف السَّ
ماواْت   ْوقاْل: »هاي اَأرى السَّ

َيمين اَلله، 56
َمْفتُوَحة واْبن الانْساْن قايْم مْن َيمين اَلله.« 
اَأذانْن،  ْوَسّدوا  عِالي،  ْبَصوْت   ْوساحوا 

57

 ْومْسكوا طِالَعوُه 
58 َعَليو كلّْن.  ْوَهَجموا 

لََبّرات الَبَلد ْوكاْن يْرجموُه. ْوَهوْذ َل شْهدوا 
واِحْد  اْجَريْن  َحويسْن عْند  َحطّوا  ضّدو 
يْرجمون   ْوكاْن 

59 يقولولو: شاُوْل.  َشّب 
»َرْبنا  ويقوْل:  يَصلّي  ْوهّواِ  اْسطِيفانُوس 
رَكْع  َل   ْوَوْقْت 

60 رُوحي.«  اقَبْل  َيسُوْع، 
َعلى رَكبو، ساح ْبَصوْت عِالي ْوقاْل: »يا 
َرْب، لا تْحسْب َعَليْن َهالَخطيِّة.« ْوَوْقْت 

َل قاْل هاي، َرَقْد.

ْومْشترْك َف 8   وشاُوْل كاْن راضي 
ْگبيْر  اْضطهاد  الَيوم  فاك  ْوصاْر  َقْتلو. 
للبيَعة ف القْدْس، وْتَفرَّقوا كلّْن ف ْضياع 
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فَتََشتَّتوا َجميُعُهم في قُرى اليَهوِديَِّة َوفي 

َن   َوكَفَّ
ُسَل فََحْسُب. 2 الّساِمَرِة، ما َعدا الرُّ

َوقَبََر اْسطيفانوَس ِرجاٌل مؤِمنوَن َوناحوا 

 َوكاَن شاُوُل يَْضَطِهُد 
َعلَيِه نُواحاً َعظيماً. 3

الكَنيَسَة َوُهَو يَْدُخُل البُيوَت َويَُجرُّ ِرجال�ً 

ْجِن. َوِنساًء َويَُسلَّموَن اإلى السِّ

تََشتَّتوا كانوا يَطوفونَ   َوالَّذيَن 
4

فيليبُُّس   َونََزَل 
5 اللِه.  ِبكَِلَمِة  روَن  َويُبَشِّ

َلُهم  يَكِْرُز  َوكاَن  الّساِمَرِة،  َمدينَِة  اإلى 

ُهناَك  الّناُس  كاَن   َوحيَن 
6 الَمسيِح.  َعِن 

اإَليِه  يُْصغوَن  يَْسَمعوَن كَِلَمتَُه كانوا 

ِل�أنَُّهم كانوا  يَقوُل،  ِلكُلِّ ما  َويُْذِعنوَن 

7 ِل�أنَّ  يَْصنَُع.  الَّتي كاَن  آياِت  ال� يَروَن 

اأْرواٌح  اأَخَذتُْهم  قَْد  ْن كانَْت  ِممَّ كَثيريَن 

ِبَصوٍت عاٍل،  يَْصُرخوَن  نَِجسٌة كانوا 

َمْشلولوَن  َواآَخروَن  ِمْنُهْم.  تَْخُرُج  َوكانَْت 

 َوصاَر فََرٌح َعظيٌم في 
وُمْقَعدوَن ُشفوا. 8

ِتْلَك الَمدينَِة.

اْسُمُه سيموُن  َرُجٌل  ُهناَك   َوكاَن 
9

َطويلاً  َزماناً  الَمدينَِة  َسكََن في  قَْد  كاَن 

يُِضلُّ  َوِبِسْحِرِه كاَن  ْحَر  السِّ يُماِرُس 

َوقائلاً:  نَْفَسُه  ُمَعظِّماً  الّساِمِريّيَن  َشْعَب 

 َومالوا اإَليِه َجميعاً اأكاِبَر 
»اأنا َعظيٌم.« 10

ةُ  ُهَو قُوَّ َواأصاِغَر، َوكانوا يَقولوَن: »هذا 

َلُه  يُْذِعنوَن   َوكانوا 
11 الَعظيَمُة.«  اللِه 

ْبَوْحدْن.  الّرسل  َعدا  اْمَرة،  والسَّ الياهوديِّة 
َقَبروُه لاْسطِيفانُوس ْرجِاْل مومنين،   ولَّفوُه 

2

يْضطهْد   وشاُوْل كاْن 
3 ْكثيْر.  َعَليو  ْوناحوا 

بيعة اَلله، كاْن يْدخْل َع الّْبيوْت ويَجْرجر 
ْرجِال ْونْسواْن ويَسلّمْن للَحْبْس.

اْمَرة الّكراِزة ف السَّ

ْويْكرزوْن  لون  يْتَنقَّ ْتَفرَّقوا كاْن  َل   ْوَهوْك 
4

الّسامريِّة  لََمدينة  نزْل   ْوفيلبُّْس 
اَلله. 5 كْلمة 

َل   ْوَوْقْت 
6 الَمسيْح.  َع  يْكرْزلْن  ْوكاْن 

َهونَْك، كاْن  نِاْس  يْسَمعوْن كْلمتو  كاْن 
يْستْمعولو ْويْقتْنعوْن ف كْل شي َل يقول، 
مْن َل كان يَروْن َعلاماْت َل كان يَسي، 
اْرواْح  ِفين  َل كاْن  َهوْذ  مْن  ْكثيْر  َل   مْن 

7

نْجِسة، كاْن يْزَعقون ْبَصوْت عِالي ْويْطَلعوْن 
انَْشفوا.  ْوعْرجين  َمْفلوجين  ْوَغيرْن  منّن. 

 وَفْرَحة ْگبيِرة صاْر فاك الَمديِنة.
8

اْسمو  رّجال  واِحْد  َهونَْك   ْوكاْن في 
9

َكْن َف َهالَمديِنة َزمان  سيموْن، كاْن كسَّ
امريِّة  السَّ يَضّيع  ْكثيْر، ْوف سْحرو كان 
»اَنا  ويقول:  ْگبيِرة،  َشْغِلة  رُوحو  ويَسي 
 ْومالو صُوبو كلّن ْزغاْر وْگبار، 

ْگبير اَنا.« 10
ْوكان يقولوْن: »هاْذ َحيل اَلله الَعظيْم واِ.« 
َزماْن  َل  مْن  ِفيو كلّْن،   ْومْقتْنعيْن كانوا 

11

اأعمال الّرسل 8: 2 - 11   



397

َجميعاً ِل�أنَُّه َزماناً َطويلاً اأْذَهلَُهم ِبِسْحِرِه. 

قوا فيليبَُّس الَّذي كاَن   َولِكنَُّهم حيَن َصدَّ
12

يَسوَع  بِّ  الرَّ ِباْسِم  اللِه  ِبَملَكوِت  ُر  يُبَشِّ

ونساًء.  ِرجال�ً  يَْعتَِمدوَن  الَمسيِح، كانوا 

 َوسيموُن نَْفُسُه اآَمَن َواْعتََمَد َوكاَن يَْتبَُع 
13

َوالُقّواِت  آياِت  ال� َراأى  َوحيَن  فيليبَُّس. 

الَعظيَمَة الَّتي كانَْت تَصيُر َعلى يَِدِه ُذِهَل 

الَّذيَن  ُسُل  الرُّ َسِمَع   َوحيَن 
14 باً.  ُمتََعجِّ

في اأوُرَشليَم اأنَّ َشْعَب الّساِمَرِة قَْد قَِبلوا 

بُْطُرَس  ِسْمعاَن  اإَليِهم  اأْرَسلوا  اللِه  كَِلَمَة 

وا  َليتَلَقَّ َعلَيِهم  َوَصلَّيا   فَنََزل� 
15 َويوَحّنا. 

اأَحٍد  َعلى  يَكُْن  َلْم  16 ِل�أنَُّه  الُقُدِس.  روَح 

يَْعتَِمدوَن  كانوا  فََقْط  َولِكْن  بَْعُد.  ِمْنُهْم 

 حينَئٍذ كانوا يََضعوَن 
بِّ يَسوَع. 17 ِباْسِم الرَّ

 َوحيَن 
وَن روَح الُقُدِس. 18 َعلَيِهم اليََد فَيَتَلَقَّ

سوَليِن  الرَّ يَِد  ِبَوْضِع  اأنَُّه  َراأى سيموُن 

ًة. َم َلُهما ِفضَّ يُْعطى روُح الُقُدِس قَدَّ

هذا  اأيضاً  اأنا   قائلاً: »اأْعِطياني 
19

اأيُّ  الُقُدِس  يَتَلَقَّى روَح  ِلكَي  ْلطاَن  السُّ

َلُه   قاَل 
َعلَيِه.« 20 يَدي  اأَضُع  اإنْساٍن 

اإلى  تَْذَهُب  َمَعَك  تَُك  ِسْمعاُن: »ِفضَّ

اللِه  اأنَّ َعطيََّة  َظنَْنَت  ِل�أنََّك  الَهلاِك، 

ِبُمْقتَنى العاَلِم تُْقتَنى. 21 َليَس َلَك نَصيٌب 

يماِن ِل�أنَّ قَْلبََك َليَس  َول� قُْرَعٌة في هذا ال�إ

َك هذا   فَتُْب َعْن ِشرِّ
ُمْستَقيماً اأماَم اللِه. 22

َواْطلُْب ِمَن اللِه َعسى اأْن يُْغَفَر َلَك ِغشُّ 

َطويل ْبسْحرو كاْن كْلَبَهتْن. 12 َبْس َوْقْت َل 
قوا فيلبُّْس َل كان يَبّشرن ْبَمَلكوت اَلله  َسدَّ
ذون  يْتَعمَّ َبقى  الَمسيْح،  َيسُوع  َرْبنا  باسْم 
 ْوحتّى سيموْن نَْفسو اآَمْن، 

ْرجِال ْونْسواْن. 13
ذ ْوتابْع صاْر لَفيلبُّس. ْوَوْقْت َل كاْن  وْتَعمَّ
يرى الَعلامات ْوقّوات الّْگبيِرة َل ْتسِيْر َعلى 
َل   ْوَوْقْت 

14 ْب.  ْويْتَعجَّ يْنبهت  ايدو، كاْن 
اْمَرة  سْمعوا الّرسْل َل ف القْدْس َشْعب السَّ
بْطرس  َشْمعوْن  َبَعثولْن  اَلله،  قْبلوا كْلمة 
 ْونْزلوا ْوَصلَّوا َعَلين ْبشان ينالوْن 

ْويوَحنّا. 15
 مْن َل ما كاْن كْلَحْل َعلى 

رُوح القدْس، 16
ذوْن باسْم َرْبنا  ْد منّْن َبعْد، َبْس كاْن يْتَعمَّ اَحَّ
َعَلين  ايَديْن  الَوْقْت حطّوا   هاك 

17 َيسُوْع. 
 َوْقْت َل ارى سيمون 

ْونالوا رُوح القدْس. 18
القدْس،  رُوح  يْنَعطى  الّرسْل  ايَدين  ْبَحّط 

ة، ْملْن فضَّ َقدَّ

لَطة،  َهالسَّ اْعَطوني  زاِ   ْوقاْل: »اَأنا 
19

ْبشاْن اَأينا َل َحطَّيُت اإيدي َعَليو يناْل رُوح 
 َشْمعوْن بْطرْس قالْلو: »فّضتْك 

القدْس.« 20
اْفَتَكْرْت  َل  مْن  للَهلاْك!  ْترُوْح  َت  َمعْك 
لْك   ما 

21 تْنَشرى.  الّدنْيِا  ْبمال  اَلله  َعطّية 
مْن  َهالايماْن،  نَصيْب َف  ْولا  قْسِمة  لا 
22 َبقى  اَلله.  قّدام  واِ  مْسَتقيْم  مُو  َقْلبْك  َل 
توْب مْن َشّرْك هاْذ، واْطلْب من اَلله َبْلكي 
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ٍة  ُمرَّ كَِبٍد  اأنََّك في  اأرى  23 ِل�أنّي  قَْلِبَك. 

ثِْم.« 24 اأجاَب سيموُن َوقاَل:  َوفي ُعْقدِة ال�إ

تَي  »اْطلُبا اأنْتُما ِمْن اأْجلي ِمَن اللِه األّ� يَاأْ
 ثمَّ 

َعلَيَّ َشيٌء ِمْن هِذِه الَّتي َذكَْرتُما.« 25

اإنَّ ِسْمعاَن َويوَحّنا حيَن اأْشَهداُهم َوَعلَّما 

كَِلَمَة اللِه، َرَجعا اإلى اأوُرَشليَم، َوفي قُرًى 

را. كَثيَرٍة ِللّساِمِريّيَن بَشَّ

َمَع فيليبَُّس  بِّ  الرَّ َملاُك   َوتَكَلََّم 
26

الَجنوِب في  اإلى  َواْذَهْب  »قُْم  َلُه:  َوقاَل 

يَِّة الُمْنَحِدَرِة ِمْن اأوُرَشليَم اإلى  الطَّريِق البَرِّ

َلُه َخِصيٌّ  َوَعَرَض  َوَذَهَب   فَقاَم 
27 ةَ.«  َغزَّ

ِلكَْنداكا  ٌذ  ُمتَنَفِّ ِمْن كوَش،  اآِتياً  كاَن 

ُمَسلَّطاً َعلى  َمِلكَِة الكوشّييَن، كاَن 

ِليَْسُجَد في  اأتى  قَْد  َوكاَن  َخزينَِتها،  كُلِّ 

 َوحيَن قََفَل راِجعاً كاَن جاِلساً 
اأوُرَشليَم. 28

 َوقاَل 
29 . في الَمْركَبَِة يَْقَراأُ في اإَشْعيا النَّبيِّ

ْم َوراِفِق الَمْركَبََة.«  الّروُح ِلفيليبَُّس: »تََقدَّ

اإَشْعيا،  النَّبيَّ  يَْقَراأُ  َسِمَعُه  َم  تََقدَّ  َوحيَن 
30

 فَقاَل: 
تَْقَراأُ؟« 31 َلُه: »اأتَْفَهُم ما  فَقاَل 

يُْرِشْدني  َلْم  اإْن  اأْفَهَم  اأْن  اأْستَطيُع  »كَيَف 
يَْصَعَد  اأْن  فيليبَُّس  ِمْن  َوَطلََب  اأَحٌد؟« 

 َوالِقْسُم الَّذي كاَن يَْقَراأُه 
َويَْجِلَس َمَعُه. 32

بِْح  ِللذَّ »كََخروٍف  ُهَو هذا:  الِكتاِب  ِمَن 

سيَق، َوكَنَْعَجٍة اأماَم الجّزاِز ساِكتاً كاَن. 

َل َف   مْن 
23 َقْلبْك،  َعلى غْش  يسامحْك 

 َرْد 
اَأراْك.« 24 الَخطيِّة  ْرباط  َكبْد مّر، ْوف 

ْبشاني من  اْطلبوا  »اأنْتن  ْوقاْل:  سيمون 
اَلله لا يجي َعَلي شي مْن َهوْذ َل قْلتْن.« 
ْوَعلَّموا  ْويوَحنّا  َشْمعون  َل شْهدوا   ْوَبعْد 

25

َكلام اَلله، رْجعوا للقْدْس. ْوف ضَيع ْكثيْر 
روا. للّسامريِّة َبشَّ

ذ فيلبُّس َوزير َمِلكة الَحَبِشة َوْقْت َل َعمَّ

 ْوَحكى َملاك الرَّْب َمْع فيلبُّس ْوقالْلو: 
26

»قوْم رُوح َصوب القْبلي، َف َطريِق الَبّريِّة 
 ْوقاْم راح، 

27 لََغزَّة.«  القدْس  م  يْنَزْل  َل 
ْوَطَلْع قّدامو واِحْد مْخصي كاْن كّجا مْن 
كوْش، كاْن ماموْر لَقْنداْق َمِلكة الكوشيِّة، 
كاْن مامور َعلى كْل َخْزنتا، ْوكاْن كّجا َت 
َل رجْع َت   ْوَوْقْت 

28 القْدْس.  يْسجْد ف 
يرُوْح، كاْن قِاعْد َف َعَربيِّة يْقرا ف سفْر 
 والّرُوْح قاْل لَفيلبُّْس: »َقّرب 

نَبي اإشعيا. 29
َقرَّْب، سمْع  َل   ْوَوْقْت 

30 الَعَربيِّة.«  الَحّق 
ْوقالْلو: »تْفَهْم شي  النَّبي،  اإشْعيا  يْقرا ف 
 قالْلو: »اأْشَوْن اَأتِيْق اَأْفَهم َل ما 

َل تْقرا؟« 31
د؟« ْوَطَلْب مْن فيلبُّْس َت يْطَلع  ْمني اأحَّ َفهَّ
ِفيو م  يْقرا   ْومُوَضْع َل كاْن 

ْويْقَعْد َمعو. 32
»َكما  ِفيو:  َمْكتوْب  الّْكتِاْب، هاْذ كاْن 
بْح. َكما النَّْعِجة قّداْم  الخاروف انْساق للذَّ
ما  ْوكذاِ  يقّصوْن صوفا كاْن سِاكت.  َل 
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 في تَواُضِعِه ِمَن 
َوهكَذا َلْم يَْفتَْح فاهُ. 33

َمْن  َوجيلُُه  اأُِخَذ.  ينونَِة  الدَّ َوِمَن  الَحْبِس 

يُْخِبُر َعْنُه، ِل�أنَّ َحياتَُه تُْنَزُع ِمَن ال�أْرِض.« 

 َوقاَل الَخِصيُّ ِلفيليبَُّس: »اأْطلُُب اإَليَك: 
34

ْن قاَل النَّبيُّ هذا؟ اأَعْن نَْفِسِه اأْم َعِن  َعمَّ

اْمِرٍئ اآَخَر؟«

 حينَئٍذ فَتََح فيليبُُّس فاهُ َوبََداأ ِمْن هذا 
35

بِّ يَسوَع.  ُرهُ َعِن الرَّ الَمكْتوِب َعيِنِه يُبَشِّ

َوَصلا  الطَّريِق  ذاِهباِن في  ُهما   َوفيما 
36

 : الَخِصيُّ فَقاَل  اإلى َمكاٍن فيِه ماٌء. 

اأْعتَِمَد؟«  اأْن  الماِنُع  »ُهَوذا ماٌء. ما 
 فَقاَل فيليبُُّس: »اإن كُْنَت تُْؤِمُن ِمْن كُلِّ 

37

اأْؤِمُن  قْلِبَك يَجوُز.« فَاأجاَب َوقاَل: »اأنا 

 َواأَمَر 
اأنَّ يَسوَع الَمسيَح ُهَو ابُْن اللِه.« 38

اأْن تَِقَف الَمْركَبَُة َونََزل� ِكلاُهما اإلى الماِء 

 َوحيَن َصِعدا 
39 . َد فيليبُُّس الَخِصيَّ َوَعمَّ

بِّ فيليبَُّس َوَلْم  ِمَن الماِء َخَطَف روُح الرَّ

، َولِكنَُّه َذَهَب في َطريِقِه  يَُعْد يَراهُ الَخِصيُّ

اآزوطوَس.  ُوِجَد في   َوفيليبُُّس 
40 فَِرحاً. 

كُلِّ  ُر في  َويُبَشِّ يَطوُف  ُهناَك كاَن  َوِمْن 

الُمُدِن َحّتى اأتى اإلى قَيَصريََّة.

ُمْمتَِلئاً 9  يَزاُل   َولِكنَّ شاُوَل كاَن ما 

تَلاميِذ  َعلى  قَْتٍل  َوَغَضَب  تَْهديداً 

يُعِطيَُه  اأْن  الكََهنَِة  َرئيَس   َوَساأَل 
2  . بِّ الرَّ

 َوْقْت َل ْتواَضْع، م الَحْبس ْوم 
َفَتْح ثّمو. 33

الَمْحَكِمة ساقوُه. َعلى جيلو من يَخّبْر؟ مْن 
34 المْخصي  الاَْرْض.«  م  تْنشال  َحياتو  َل 
قاْل لَفيلبُّْس: اَأْرجوْك قْل لي َعلى من يقوْل 
ْد َغيرو؟ هاي النَّبي؟ َعلى رُوحو والّا َعلى اَحَّ

 هاك الَوْقْت فيلبُّْس َفَتْح ثّمو، ْوَبدا مْن 
35

 ْوهنِّا 
36 َيسُوْع.  َرْبنا  َعلى  يَبّشرو  َهالّْكتِاب 

ِفيو  لَمُوَضْع  وْصلوا  الطَّريِْق،  رايحيْن ف 
واِ  اَأيْش  َميِّة!  قاْل: هاي  والمْخصي  َميِّة. 
اآَمْنْت  »َل  قالْلو:   فيلبُّْس 

37 ْذ؟  اَأْتَعمَّ المانْع 
قاْل:  المْخصي  يسِير.«  َقْلبك،  مْن كْل 
واِ.«  اَلله  اْبن  الَمسيح  َيسُوع  اَأاآمْن  »اَأنا 
 ْواَأمْر َت ْتَوقَّف الَعَربيِّة، ْونْزلوا اْثَنينتْن َع 

38

 ْوَوْقْت َل 
ذ المْخصي. 39 الَميِّة، ْوفيلبُّْس َعمَّ

َطَلعوا م الَميِّة، رُوح الرَّْب َخَطْف فيلبُّْس، 
والمْخصي ما َبقى يراُه، َبلِى راْح َف َطريِقو 
 ْوفيلبُّس انَْوَجد َف اَأْشدود. ْومْن 

فْرحاْن. 40
ْل ويَبّشْر ف الّْبلاْد كّلا دي  َهونَْك كاْن يْتَنقَّ

لََمْن جا للَقيَصريِّة.

 َوْقْت َل الله َهدى شاُوْل
اْعمال 22: 6–16، 26: 12–18

 شاُوْل َبعد ْمَعّبا كاْن َتْخويف ْوَغَضْب 9 
 ْوَطَلْب مْن 

َقَتْل َعلى َتلاميْذ َسّيْدنا. 2
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رسائَل اإلى َمجاِمِع ِدَمْشَق َحّتى اإذا َوَجَد 

اأُناساً يَسيروَن في هذا الطَّريِق، ِرجال�ً اأو 

اأوُرَشليَم.  اإلى  ِبِهم  َويَاأْتي  يَُقيُِّدهم  ِنساًء 

 َوحيَن كاَن ذاِهباً َوبََداأ يَْقتَِرُب ِمْن ِدَمْشَق 
3

 َوَوقََع 
ماء. 4 اأضاَء َعلَيِه بَْغتًَة نوٌر ِمَن السَّ

َلُه:  يَقوُل  َوَسِمَع َصوتاً  ال�أْرِض  َعلى 

»شاُوُل، شاُوُل، ِلماذا تَْضَطِهُدني؟ قاٍس 
 فَاأجاَب َوقاَل: 

َعلَيَك اأْن تَْرفَُس َمناِخَس.« 5

بُّ قاَل َلُه: »اأنا  »َمْن اأنَْت يا َسيِّدي؟« َوالرَّ
تَْضَطِهُد.  اأنَْت  الَّذي  الّناِصِريُّ  يَسوُع 

يُقاُل  َوُهناَك  الَمدينََة  َواْدُخِل  قُْم   َولِكْن 
6

جاُل   َوالرِّ
َلَك َعّما يَْنبَغي َلَك اأْن تَْفَعَل.« 7

الّذاهبوَن َمَعُه في الطَّريِق كانوا قائميَن 

وَت  َمْدهوشيَن ِل�أنَُّهم كانوا يَْسَمعوَن الصَّ

َعِن   َوقاَم شاُوُل 
8 اأَحداً.  يَروَن  َول�  فََقْط 

ل�  الَعينيِن  َمْفتوَح  َوُهَو  َوكاَن  ال�أْرِض، 

يَرى َشيئاً، فَاأْمَسكوا ِبيََديِه َواأْدَخلوهُ اإلى 

كُْل   َوَلْم يُْبِصْر ثَلاثََة اأيّاٍم َوَلْم يَاأْ
ِدَمْشَق. 9

َوَلْم يَْشَرْب.

 َوكاَن في ِدَمْشَق ِتْلميٌذ اْسُمُه َحناِنّيا 
10

بُّ في ُرْؤيا: »يا َحناِنّيا! فَقاَل:  قاَل َلُه الرَّ

بُّ قاَل َلُه: »قُْم   َوالرَّ
11 ». ها اأنَذا يا َربُّ

ِبالُمْستَقيِم  الَمْدُعوِّ  الّشارِع  اإلى  َواْذَهْب 

ِمْن  الَّذي  يَُهَوذا شاُوَل  بَيِت  َواْطلُْب في 

يَُصّلي.  آَن  ال� فَُهَوذا  َطْرسوَس،  َمدينَِة 

 َراأى في ُرْؤيا اأنَّ َرُجلاً اْسُمُه َحناِنّيا َدَخَل 
12

لََمجِامع  يْكتْبلو مكِاتيْب  الَكَهَنة َت  َريّس 
مِاشي  ارى  َل  مْن  يْمسك  ْبشاْن  الّشام، 
ويجيبْن  نْسواْن،  يا  ْرجِاْل  َهالطَّريِق،  َف 
ْوكْلَقرَّْب َت يصْل،  رايح   ْوهّواِ 

3 للقْدْس. 
 ْوَوَقْع 

ما، 4 َعلى َغْفِلة َضّوى َعَليو نوْر م السَّ
َع الاَْرض ْوسمْع َصوت يقولْلو: »شاُوْل، 
َعَليْك  َصْعْب  تْضطهْدني؟  لَيْش  شاُوْل، 
»مْن  ْوقاْل:  َرّد   ْوهّواِ 

5 ْمَسّلاْت.«  تْرفس 
َيسُوع  »اَأنا  قاْل:  ْوَرْبنا  َسّيد؟«  يا  اأنَْت 
النّاصري هاْذ َل انَْت تْضطهدوا. 6 َبلِى قوم 
اْدخْل للَبَلد، ْوَهونَْك َت يْنَحكى َمعْك َعلى 
 ْرجِال َل كانوا رايحيْن 

شي َل لازم ْتَسي.« 7
َمْبهوتيْن،  قايميْن كانوا  الطَّريِْق،  َمعو ف 
ْد مُو  مْن َل َصوْت َبْس كاْن يْسَمعوْن َواحَّ
 ْوقاْم شاُوْل م الاَْرض ْوما كاْن يرى 

يَروْن. 8
ْومْسكوا ف  ْمَفتَّحيْن كانوا.  ْوَعيَنيو  شي 
مُو  اِيْم  َثّة   ْوَبقى 

9 لدمشْق.  لوُه  ْوَدخَّ ايَديو 
يرى، ْوما اأكل ْولا شرْب.

اْسمو  َتْلميذ   ْوكاْن في ف دمشْق 
10

»َحنانّيا!«  رويا:  الرَّْب ف  قالْلو  َحنانّيا، 
قالْلو:   ْوَرْبنا 

11 َرْب.«  يا  اَنا  »هاي  قالْلو: 
»قوْم رُوْح لََطريِْق َل يقولولو: ‘المْسَتقيْم،’ 
لَّواِ  َعلى شاُوْل  ياهوذا  َبيْت  واْساَأْل َف 
يَصلّي،  ْكوا  َل  مْن  َطْرسوْس،  َمدينة  مْن 
َزلَِمة اْسمو َحنانّيا يْدخْل   َوارى ف رويا 

12
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َعيناهُ.«  تَْنَفِتَح  ِلكَي  اليََد  َعلَيِه  َوَوَضَع 

ِمْن  َسِمْعُت   ، »يا َربُّ َحناِنّيا:   فَقاَل 
13

روِر  ُجِل َوكَْم ِمَن الشُّ كَثيريَن َعْن هذا الرَّ

ُهنا   َوها 
14 اأوُرَشليَم.  ِقّديسيَك في  َل  َحمَّ

اأْن  الكََهنَِة  ُرَؤساِء  ِمْن  ُسْلطاٌن  َلُه  اأيضاً 

 َوقاَل 
يَُقيَِّد كُلَّ الَّذيَن يَْدعوَن ِباْسِمَك.« 15

: »قُْم َواْذَهْب ِل�أنَّ هذا اإناٌء ُمْختاٌر  بُّ َلُه الرَّ

ُملوٍك  َوفي  اأَُمٍم  اْسمي في  ِليَْحِمَل  لي 

َوبَيَن بَني اإْسرائيَل. 16 ِل�أنّي َساأُريِه كَْم ُهَو 

َم ِمْن اأْجِل اْسمي.« لَّ َعتيٌد اأْن يَتَاأ

اإَليِه  البَيِت  اإلى  َحناِنّيا  َذَهَب   حينَئٍذ 
17

يا  »شاُوُل  َلُه:  َوقاَل  َعلَيِه  اليََد  َوَوَضَع 

َلَك في  َظَهَر  الَّذي  يَسوُع،  بُّ  الرَّ اأخي، 

اأْن  اأْجِل  ِمْن  اأْرَسلَني  اآٍت،  َواأنَْت  الطَّريِق 

تَْنَفِتَح َعيناَك َوتَْمتَِلَئ ِمْن روِح الُقُدِس.« 

يُْشِبُه  َعينَيِه َشيٌء  ِمْن  َوقََع   َوِللَوْقِت 
18

َواْعتََمَد.  َوقاَم  َعيناهُ  َوانَْفتََحْت  الُقشوَر 

ِعْنَد  َوكاَن  ى،  فَتََقوَّ  َوتَناَوَل َطعاماً 
19

التَّلاميِذ الَّذيَن في ِدَمْشَق اأيّاماً.

 َوِللَوْقِت اأَخَذ يَكِْرُز في َمجاِمِع اليَهوِد 
20

 َوَمْذهوليَن 
َعْن يَسوَع اأنَُّه ُهَو ابُْن اللِه. 21

كانوا كُلُّ الَّذيَن كانوا يَْسَمعونَه، َوكانوا 

الَّذي كاَن  ُهَو  يَقولوَن: »اأَليَس هذا 

ال�ْسِم  ِبهذا  يَْدعوَن  الَّذيَن  كُلَّ  يَْضَطِهُد 

في اأوُرَشليم؟ َواإلى ُهنا اأيضاً، ِمْن اأْجِل 

َعيَنيو.«  يْتَفتَّحوْن  ْبشاْن  َعَليو  ايدو  ويحّط 
 َحنانّيا قاْل: »يا َرْب، سمْعُت مْن ْكثيْر 

13

لَِمة هاْذ َواْشَقد ْشروْر جاْب َعلى  َعلى َهالزَّ
لُه   وْكوا َهوْن زاِ 

القْدْس. 14 َقّديسينْك ف 
سْلَطة من ْگباريّة الَكَهَنة َت يْمسْك كْل َل 
يْدَعون اْسمْك.« 15 الرَّْب قالْلو: »قوْم رُوْح، 
لي  اْختْرتوُه َت يكون  لي  واِ  ْفراْغ  َل  مْن 
وَبين  والّملوك  للاَمْم  اْسمي  يْحمل  َرسول 
 مْن َل َت اَوّريو اَأْشَقْد َت 

َبني اْسرائيْل. 16
يْتَعذَّب لَخاطْر اْسمي.«

لَعْندو،  للَبيْت  راْح  َحنانّيا  الَوْقْت   هاك 
17

ْوَحْط َعَليو اإيد ْوقالْلو: »شاُوْل اَأخوي، َرْبنا 
َيسُوْع َل َظَهْر لْك ف الطَّريِْق وانَْت جِايِي 
مْن  ْوتْنتلي  َعيَنيك  يْتَفتَّحوْن  ْبشاْن  َبَعْثني 
 ْوَف ساعتا َوَقْع مْن َعيَنيو 

رُوح القدْس.« 18
ْوقام  َعيَنيو،  وْتَفتَّحوا  القشِاري،  َكما  شي 
 وْتناَوْل اَأكْل وْتَقّوى ْوَبقى اِيِّام عْند 

ْذ. 19 ْتَعمَّ
التَّلاميْذ َهوْك َل كانو ف دمْشْق.

شاُوْل ف دمشق

الياهوْد  َمجِامع  يْكرْز ف  َبدا   ْوراساً 
20

اَلله.«  اْبن  واِ  »هّواِ  ويقوْل:  َيسُوْع  َعلى 
يْستْمعولو.  َل كاْن   وَمْبهوتيْن كانوا كْل 

21

َل كاْن  واِ  هاْذ  مُو  »لَيْش  يقولوْن:  كان 
يْضطهْد كْل َهوْك َل كاْن يْدَعوْن َهالاسْم 
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هذا اأُْرِسَل، ِليَُقيَِّدُهم َويَسوقَُهم اإلى ُرَؤساِء 

الكََهنَِة.«

 َوكاَن شاُوُل يَتََقّوى اأكْثََر، َوكاَن يُثيُر 
22

اليَهوَد الّساِكنيَن في ِدَمْشَق َوُهَو يُبَْرِهُن 

 َوحيَن كَثَُرْت اأيّاُمُه 
اأنَّ هذا ُهَو الَمسيُح. 23

ُهناَك، تَاآَمَر َعلَيِه اليَهوُد ِليَْقتُلوهُ ِبالَمكِْر. 

الَّتي  الَمكيَدةُ  ِلشاُوَل   َولِكْن كُِشَف 
24

يُراِقبوَن  فََقْد كانوا  َلُه.  يَْصنَعوَن  كانوا 

ِليَْقتُلوهُ.  َوَليلاً  نَهاراً  الَمدينَِة  اأبْواَب 

َوَدلَّوهُ  التَّلاميُذ في َسلٍّ  َوَضَعُه   حينَئٍذ 
25

ِمَن الّسوِر َليلاً.

اأْن  يُريُد  َوكاَن  اأوُرَشليَم  اإلى   َوَذَهَب 
26

َوكُلُُّهم كانوا يَخافوَن  ِبالتَّلاميِذ،  يَْلتَِصَق 

 َولِكنَّ 
27 ِتْلميٌذ.  اأنَُّه  قوَن  يَُصدِّ َول�  ِمْنُه 

َوَروى  ُسِل  الرُّ اإلى  ِبِه  َواأتى  اأَخَذهُ  بَْرنابا 

بَّ في الطَّريَق َوكَيَف  الرَّ َراأى  َلُهم كَيَف 

تَكَلََّم َمَعُه َوكَيَف تَكَلََّم في ِدَمْشَق َعلاِنيًَة 

َمَعُهم  يَْدُخُل   فَكاَن 
ِباْسِم يَسوَع. 28

 َوكاَن يَتَكَلَُّم ِباْسِم 
َويَْخُرُج في اأوُرَشليَم. 29

يَسوَع َعلاِنيًَة َويَتَباَحُث َمَع اليَهوِد الَّذيَن 

يَْعِرفوَن اليونانيََّة، َوهؤل�ِء كانوا يُريدوَن 

ْخَوةُ اأتَوا ِبِه   َوحيَن َعَرَف ال�إ
اأْن يَْقتُلوهُ. 30

اأْرَسلوهُ  ُهناَك  َوِمْن  قَيَصِريََّة،  اإلى  َليلاً 

اإلى َطْرسوَس. 31 لِكنَّ الكَنيَسَة في كُلِّ 

اليَهوِديَِّة َوفي الَجليِل َوفي الّساِمَرِة كاَن 

ف القْدْس؟ ْولَوْن زاِ ْبشاْن هاي ك انَْبَعث، 
َت يْمسك يَوّديين لَْگباريّة الَكَهَنة.«

ويَهّيج  يْتَقّوى  اأْكَثْر كاْن  22 َبْس شاُوْل 

ياهوْد دمْشق ْوهّواِ يَوّرييْن هذا واِ الَمسيْح. 
ْل َهونَك اِيِّام، الياهوْد َسَووا   ْوَوْقْت َل َطوَّ

23

يْقتلوُه، 24 َبْس شاُوْل َحْس  ُدباَرة َت  َعَليو 
َع الحيِلة َل يريدون يَسولو. ْوكاْن يْنطرون 
 هاك 

اْبواب الَبَلْد بالَليْل وبْنهار َت يْقتلوُه. 25
م  ْوَدلَّوُه  َزنْبيل  َف  َحطّوُه  التَّلاميْذ  الَوْقت 

الّسوْر بالَليْل.

شاُوْل ف القْدْس

َمع  يريد يصْف  ْوكان  للقْدس،   ْوراْح 
26

التَّلاميذ. ْوكلّْن كان يخافوْن منّو ْوما كان 
 قاْم َبْرنابا اَأَخذوا جابو 

يَسْدقوْن َتْلميْذ واِ. 27
لَعْند الّرسل ْوَحكالْن اأْشَوْن ف الطَّريِْق اَأرى 
الرَّْب َواْشَوْن َحكى َمعو، َواْشَوْن ف دمشْق 
َيسُوْع.  باسْم  ْمْس َحكى  الشَّ َعين  قّداْم 
التَّلاميْذ ف  َمع  ْويجي  يرُوح   ْوكان 

28

 ْويْحكي باسْم َيسُوْع قّدام الَعين، 
القْدْس، 29

ْوكاْن يْتجِاَدل َمع الياهوْد َل يْحَكوْن بْلسِان 
يْقتلوُه.  يريدوْن  َبْس هنِّا كان  اليوناني، 
 ْوَوْقْت َل َعَرفوا الاْخِوة، جابوُه للَقيَصريِّة 

30

ْومنّا َبَعثوُه لََطرسُوْس. 31 َبّس البيَعة ف كّل 
اْمَرة كاْن ِفيا  ليل ْوف السَّ الياهوديِّة ْوف الجَّ
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َخوِف  َوتَسيُر في  تُْبنى  َوِهَي  َسلاٌم  فيها 

اللِه، َوِبتَْعِزيَِة روِح الُقُدِس كانَْت تَكْثُُر.

 َوَحَدَث اأنَُّه فيما كاَن ِسْمعاُن يَطوُف 
32

الِقّديسيَن  اإلى  اأيضاً  نََزَل  الُمُدِن  في 

َرُجلاً   َوَوَجَد 
33  . ُلدَّ َمدينَِة  الّساِكنيَن في 

ريِر َمْشلول�ً  اْسُمُه اإنْياُس َمْطروحاً في السَّ

ِسْمعاُن:  َلُه   َوقاَل 
34 ِسنيَن.  ثَماني  ُمْنُذ 

»يا اإنْياُس، يَْشفيَك يَسوُع الَمسيُح. قُْم 
 َوَراآهُ 

35 قاَم.  َوِللَوْقِت  َسريَرَك.«  ْل  َوَعدِّ

ُلدَّ َوفي سارونا  الّساِكنيَن في  َجميُع 

 َوكاَن ُهناَك ِتْلميَذةٌ 
َوَرَجعوا اإلى اللِه. 36

}الَّذي  اْسُمها طابيثا  يافا  َمدينَِة  في 

تَْفسيُرهُ غزالة{، كانَْت َغنيًَّة في ال�أْعماِل 

تَْصنَُع.  كانَْت  الَّتي  َوالَمبَّراِت  الّصالَحِة 

 َمِرَضْت في ِتْلَك ال�أيّاِم َوماتَْت فََغسلوها 
37

 َوَسِمَع التَّلاميُذ 
َوَوَضعوها في الِعلِّيَِّة. 38

ِبجاِنِب  الَّتي  ُلدَّ  َمدينَِة  ِسْمعاَن في  اأنَّ 

يافا فَاأْرَسلوا اإَليِه َرُجلَيِن يَْطلُباِن ِمْنُه األّ� 

 فَقاَم ِسْمعاُن 
يَتَوانى َعِن الَمجيِء اإَليِهم. 39

اإلى  اأْصَعدوهُ  اأتى  َوحيَن  َمَعُهم.  َوَذَهَب 

ال�أراِمِل  كُلُّ  َحوَلُه  َوقاَم  َع  َوتََجمَّ الِعلِّيَِّة. 

َوَجلابيَب  اأْقِمَصًة  َويُرينَُه  يَْبكيَن  َوُهنَّ 

كانَْت طابيثا قَْد اأْعَطْتُهنَّ اإيّاها َوِهَي َحيٌَّة. 

 فَاأْخَرَج ِسْمعاُن كُلَّ النِّساِء اإلى الخاِرِج 
40

َسلاْم تْنَبنى ْوتْمشي َف َخوف اَلله، وْبَتعِزيْة 
رُوح القدْس كاْن تْكَثْر.

ة ويافا بْطرْس ف لدَّ

َبين  ْل  يْتَنقَّ َشْمعوْن   ْوَوْقْت َل كاْن 
32

َمدينة  الَقّديسيْن ف  لَعْند  نزْل  الّْبلاْد، 
ْوكان  اإينّيا،  اْسمو  َزلَِمة  ِفيا   َوارى 

33 لوْد. 
ْمَشطَّْح َف َتْخْت َمْشلوْل من ْثمن ْسنيْن 
َيسُوع  يْشفيْك  »اإينّيا،  َشْمعوْن:   ْوقالْلو 

34

الَمسيْح. قوم ْوَعّدْل َتْختك.« ْوَف ساعتا 
 َواَروُه كّل اَهل لود ْوسيرونا ْورْجعوا 

قاْم. 35
اإْسما  َتْلميِذة  يافا   ْوكاْن في َف 

36 َلالله. 
طابيثا }يْعنِي غزالة{. كانْت َغنيِّة ف اْعمال 
 ْومرضْت 

الَخير ْوَسَدقاْت َل كان ْتَسي. 37
لووا ْوَحطّووا ف  َفوك الِايِّام ْوماتت، ْوَخسَّ
 ْوسْمعوا التَّلاميْذ َشْمعوْن ف لوْد 

العلّيِّة. 38
َل َجْنْب يافا واِ، ْوَبَعثولو َزلَمَتين اْثَنيْن َت 
 ْوقاْم 

لَعْندْن. 39 يْطلبوْن منّو لا يْبطى يجي 
َشْمعوْن راْح َمعن. ْوَوْقْت َل جا، طِالَعوُه 
للعلّيِّة والَتّموا قاموا َحولو كّل الاَرامْل يْبَكوْن 
يِا  كْلَعطتْن  ْوَحويْس كاْن  قْمصان  ويَورَّوُه 
 ْوَشْمعوْن 

40 َطيِبة.  َل كانْت  َوْقْت  طابيثا 
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اإلى  َواْلتََفَت  َوَصلَّى.  ُركْبَتَيِه  َعلى  َوَجثا 

الُجثَِّة َوقاَل: »طابيثا، قومي.« فََفتََحْت 

َجلََسْت.  ِسْمعاَن  َوحيَن راأْت  َعينيها 

 َوَمدَّ اإَليها يََدهُ َواأقاَمها. َوَدعا الِقّديسيَن 
41

 َوُعِرفَْت 
َوال�أراِمَل َواأْعطاُهم اإيّاها َحيًَّة. 42

اآَمنوا  َوكَثيروَن  الَمدينَِة،  كُلِّ  هِذِه في 

 َوكاَن في يافا اأيّاماً َغيَر قَليلٍَة 
43 . بِّ ِبالرَّ

بّاِغ. حالّ�ً في بَيِت ِسْمعاَن الدَّ

 10
 َوفي قَيَصِريََّة كاَن َرُجٌل قائُد ِمئٍة 

الكَتيبَِة  ِمَن  اْسُمُه كيْرنيليوُس 

يَخاُف  تَِقيًّا   كاَن 
2 يطاليَِّة.  ِبال�إ ِة  الَمْدُعوَّ

َمبَّراٍت  َوبَيتُُه كُلُُّه، َوكاَن يَْصنَُع  ُهَو  اللَه 

ْعِب، َودائماً كاَن يَْطلُُب ِمَن  كَثيَرةً في الشَّ

 هذا َراأى َملاَك اللِه في ُرْؤيا َجِليًّا 
اللِه. 3

اإَليِه  داِخلاً  نَهاراً  الّتاِسَعِة  الّساَعِة  نَْحَو 

نََظَر   َوُهَو 
4 »يا كوْرنيليوُس!«  َلُه:  يَقوُل 

فيِه َوخاَف َوقاَل: »ماذا يا َسيُِّد؟« َوقاَل 

َلُه الَملاُك: »َصلواتَُك َوَمبَّراتَُك َصِعَدْت 

ِرجال�ً  اأْرِسْل  آَن   َوال�
5 اللِه.  اأماَم  تَْذكاراً 

الَّذي  ِسْمعاَن  َواأْحِضْر  يافا  َمدينَِة  اإلى 

بَيِت  ناِزٌل في  ُهَو   ها 
6 بُْطُرَس.  يُْدعى 

بّاِغ الَّذي َعلى شاِطِئ البَْحِر  ِسْمعاَن الدَّ

}وُهَو سيَقوُل َلَك ما يَْنبَغي اأْن تَْفَعَل{.« 

َمَعُه  تَكَلََّم  الَّذي  الَملاُك  َذَهَب   َوحيَن 
7

يَتَّقي  َوُجْنديًّا  بَيِتِه  بَني  ِمْن  اثْنَيِن  َدعا 

كُلَّ  َلُهم   َوَروى 
8 َلُه.  ُملاِزماً  اللَه كاَن 

رَكبو  َعلى  ْوَرَكْع  لََبّرا،  النِّاْس كلّْن  طِالع 
ْوَصلّى، وانْداْر صُوب الّجثِّة ْوقاْل: »طابيثا، 
قومي.« ْوهيِّ َفتَّحْت َعيَنيا ْوَوْقْت َل اَرت 
ْوَقيَّما.  اإيدو   ْوَمْدلا 

قْعدْت. 41 َشْمعوْن 
ْوساْح الَقّديسيْن والاَرامل ْوَعطاهْن يِا َطيِبة. 
 وانَْعَرفْت هاي ف الَمديِنة كّلا وْكثيْر اآَمنوا 

42

 ْوَبقى َف يافا اإيِّاْم مُو ْقَليل، ْوكاْن 
َف َرْبنا. 43

ْل َبيْت َشْمعون الّدبّاْغ. كنَّزَّ

 ْوف الَقيَصريِّة كاْن في واِحْد َزلَِمة 10 
قايْد ميِّة اْسمو كُوْرنيليوْس م الفْرَقة 
 كاْن باْر خايف اَلله 

َل يقولولا الايطاليِّة. 2
ْكثيْر  َسَدقات  يَسي  ْوَبيتو كلّو. كان  هّواِ 
عب، ْوكْل َوْقْت كان يَصلّي يْطلْب من  للشَّ
 هاْذ، َحوالي ساَعة تْسَعة، اَأرى َملاك 

اَلله. 3
اَلله واضْح ف رويا يْدخْل لَعْندو ْوقالْلو: »يا 
ْوقاْل:  ْوخاف  ِفيو  َطلّْع   ْوهّواِ 

4 كُوْرنيليِا!« 
»اَأيْش َسّيدي؟« الَملاْك قالْلو: »َصلاواتك 
ْوَسَدقاتْك عْليْت صارْت لْك ذكْر قّدام اَلله. 
َشْمعوْن  لَيافا ْوجيْب  ْرجِاْل  اْبَعث  ع   والسَّ

5

َبيْت  َف  ْل  كنَّزَّ  ْكوا 
6 بْطرْس.  يقولولو:  َل 

َشْمعون الّدبّاغ لَّواِ َعلى َشّط الَبحر }ْوهّواِ 
 ْوَوْقْت 

َت يقوْل لْك اَأيْش لازم ْتَسي{.« 7
اْثَنيْن  َمعو، ساح  َل َحكى  َملاْك  راْح  َل 
مْن خّداِميْن َبيتو ْوَعْسَكري خايف اَلله مْن 
 ْوقالْلْن 

8 المْخلصيْن َف طاعتو،  َعسِاكرو 
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 َوفي 
9 يافا.  اإلى  َواأْرَسلَهم  َراأى،  َشيٍء 

اليَوِم الّتالي فيما ُهم سائروَن في الطَّريِق 

َوُمقتربوَن ِمَن الَمدينَِة َصِعَد ِسْمعاُن اإلى 

الّساِدَسِة.  الّساَعِة  ِليَُصّلَي في  ْطِح  السَّ

ُهم  َوفيما  يَاأْكَُل.  اأْن  يُريُد  َوكاَن   َوجاَع 
10

 . انِْجذاٌب روحانيٌّ َعلَيِه  َوقََع  َلُه  يُِعّدوَن 

َمْربوطاً  َوِوعاًء  َمْفتوَحًة  ماَء  السَّ  َوَراأى 
11

َعظيَمًة  َملاَءةً  َويُْشِبُه  ال�أْربَِع  وايا  الزَّ ِمَن 

 َوكاَن 
ماِء َعلى ال�أْرِض. 12 تَتََدّلى ِمَن السَّ

ال�أْربَِع  ِمْن ذواِت  الَحيَواناِت  كُلُّ  فيِه 

 َواأتى 
ماِء. 13 َوَزواِحِف ال�أْرِض َوُطيوِر السَّ

اإَليِه َصوٌت يَقوُل: »يا ِسْمعاُن، قُِم اْذبَْح 

 ،  فَقاَل ِسْمعاُن: »حاشا يا َربُّ
َوكُْل.« 14

َونَِجٍس.«  َدِنٍس  اأيَّ  قَطُّ  اآكُْل  َلْم  ِل�أنّي 

ِة الثّاِنيَِة اأيضاً صاَر اإَليِه َصوٌت:   َوِللَمرَّ
15

تُدنِّْسها  ل�  َرها،  َطهَّ اللُه  الَّتي  »ال�أْشياُء 
َمّراٍت،  ثَلاَث  َحَدَث   َوهذا 

اأنَْت.« 16

 َوبَينَما كاَن 
ماِء. 17 َوُرِفَع الِوعاُء اإلى السَّ

ْؤيا  الرُّ ِهَي  ما  نَْفِسِه  يَتََحيَُّر في  ِسْمعاُن 

جاُل الُمْرَسلوَن  الَّتي َراأى، َوَصَل اإَليِه الرِّ

ِمْن كوْرنيليوَس َوَساألوا َعِن البَيِت الّناِزِل 

باِب  َعلى  َوقاموا  َواأتَوا  ِسْمعاُن.  فيِه 

ُهناَك سائليَن:  يُنادوَن   َوكانوا 
18 الّداِر. 

ناِزٌل  بُْطُرَس  يُْدعى  الَّذي  ِسْمعاُن  »هل 
ْؤيا   َوبَينَما ِسْمعاُن ُمتََفكٌِّر في الرُّ

ُهنا؟« 19

قاَل َلُه الّروُح: »ها ِرجاٌل ثَلاثٌَة يَْطلُبونََك. 

َعلى كْل شي َل ارى، ْوَبَعثْن لَيافا. 9 ثِاني 
م  وْقراْب  الطَّريِق  مِاْشييْن ف  ْوهنِّا  نْهار، 
الَبَلْد، َطَلْع َشْمعوْن َع الّْسطُوْح َت يَصلّي 
 ْوجاع ْوكان يريْد ياكل. ْوهنِّا 

ساَعة ستِّة. 10
رُوحاني،  انْجذاْب  َعَليو  َوَقْع  يَحْضرولو، 
َمْفتُوَحة وْفراْغ َمْشدوْد  ماواْت   َوارى السَّ

11

ْگبيِرة  ْقماشْة كتّان  يْشَبه  َقراني  اَأْرَبْع  مْن 
 ْوكاْن ِفيو كْل 

ما َع الاَْرْض. 12 يْتَدلّى م السَّ
َحيواناْت َل لها اَأْرَبع اْجَريْن ْوَحَلضاناْت َل 
 وجاُه 

ما. 13 تْچَحْف َع الاَْرْض وْطيُور السَّ
َصوت يقول: »َشْمعوْن، قوم اْذَبح ْوكْل.« 
ما  اَأَبْد  َرْب.  يا  »حاشا  قاْل:   ْوَشْمعوْن 

14

 َرْد 
15 ْومُو طاهْر.«  اَكْلُت شي نجس  َك 

لا  اأنَْت  رْن،  َطهَّ الله  »َل  وْت:  الصَّ قالْلو 
 هاي صارْت َثْة طْرق، وْتَعلّى 

ْتَنّجسْن.« 16
ب  يْتَعجَّ َشْمعوْن   ْوهّواِ 

17 ما.  للسَّ الّْفراْغ 
ْويْساَأْل رُوحو َعَجْب اَأيْش يِا َهالّرويا َل اراها، 
كْلَبَعثْن كُوْرنيليوس،  َل كاْن  َهوْك  وْصلوا 
َشْمعون،  ِفيو  ْل  كنَّزَّ َل  َبيْت  َعلى  ْوَساَألوا 
 ْوكان 

18 الَحوْش.  باب  َعلى  ْوقاموا  ْوَجوا 
َل  يْعرفوْن  َت  ْويْساَألوْن  َهونَك  يسِيحوْن 
نِازْل؟  واِ  َهوْن  بْطرْس  يقولولو  َل  َشْمعوْن 
 ْوَوْقْت َل كاْن َشْمعوْن يْفتكْر ف الّرويا، 

19

يريدوْك.  ْرجِال  َثّث  »ْكوا  قالْلو:  الّرُوْح 
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ٍد في  ُمتَردِّ َغيَر  َمَعُهم  َواْذَهْب  انَْزْل   قُِم 
20

 حينَئٍذ 
َراأِيَك، ِل�أنّي اأنا الَّذي اأْرَسْلتُُهم.« 21

َلُهم: »اأنا  َوقاَل  جاِل  الرِّ اإلى  ِسْمعاُن  نََزَل 

ِمْن  الَّتي  اَلَعلَُّة  ِهَي  تَْطلُبوَن. ما  َمْن 

اْسُمُه  »َرُجٌل  َلُه:   قالوا 
22 اأتَيتُم؟«  اأْجِلها 

كوْرنيليوُس، قائُد ِمئٍة، بارٌّ يَخاُف اللَه، 

َلُه في  قيَل  اليَهوِد،  ِة  اأُمَّ كُلُّ  َلُه  َويَْشَهُد 

اإَليَك  يُْرِسَل  اأْن  ِقّديٍس  َملاٍك  ِمْن  ُرْؤيا 

َويُْدِخلََك اإلى بَيِتِه َويَْسَمَع كَِلَمًة ِمْنَك.« 

 َواأْدَخلَهم ِسْمعاُن َواْستَْقبَلَُهم َحيُث كاَن 
23

ناِزل�ً، َوقاَم في اليَوِم الّتالي َوَخَرَج ذاِهباً 

الَّذيَن  ْخَوِة  ال�إ بعُض  َمَعُه  َوَذَهَب  َمَعُهم، 

اإلى   َوفي اليَوِم الّتالي َدَخَل 
ِمْن يافا. 24

يَْنتَِظُرهم  َوكاَن كوْرنيليوُس  قَيَصِريََّة. 

َوقَِد اْجتََمَع ِعْنَدهُ كُلُّ اأْقِربائِه َوَمْن َلُه ِمْن 

 َوحيَن َدَخَل ِسْمعاُن 
اأْصِدقاَء َمْحبوبيَن. 25

ِرْجلَيِه  َوَوقََع َعلى  كوْرنيليوُس  ل�قاهُ 

 فَاأقاَمُه ِسْمعاُن َوقاَل َلُه: »قُْم. 
َوَسَجَد. 26

يَتَكَلَُّم  َوُهَو   َوَدَخَل 
27 اإنْساٌن.«  اأيضاً  اأنا 

اإلى  اأتَوا  قَْد  كَثيريَن كانوا  َوَوَجَد  َمَعُه 

اأنَُّه  تَْعِرفوَن  »اأنْتُم  َلُهم:   َوقاَل 
28 ُهناَك. 

يُخاِلَط  اأْن  يَهوِديٍّ  ِلَرُجٍل  َمْسموحاً  َليَس 

يَْدنَو  اأْن  اأو  قَبيلَِتِه  ِمْن  َليَس  َغريباً  اْمَراأً 

ِمْنُه. َولِكنَّ اللَه اأَظَهَر لي األّ� اأقوَل َعْن 

ِبَعْزٍم  اإنَُّه َدِنٌس اأو نَِجٌس. 29 ِلهذا  اإنْساٍن 

د ْوتْفتكْر،   قوم انَْزل ْورُوْح َمعن ْولا تْتَردَّ
20

 هاك الَوْقْت نزل 
مْن َل انا كْلَبَعْثتووْن.« 21

َشْمعوْن لَعْند َهوك الّْرجِال ْوقالْلْن: »اَأنا واِ 
 قالولو: 

َل ْتريدوْن. ْبشان اَيْش كّجيتْن؟« 22
ميِّة  قايْد  اْسمو كُوْرنيليوْس  َزلَِمة  »واِحْد 
ْوَمْشهوْدلو مْن كل َشْعب  اَلله  باْر خايف 
َت  قالْلو  رويا  َقّديْس ف  َملاْك  الياهوْد، 
يْبَعث يَدّخلْك لََبيتو ْويْسَمْع كْلِمة منّْك.« 
لْن َشْمعوْن واْسَتقَبلْن مُوَضْع َل كاْن   ْوَدخَّ

23

نِازل. ْوقاْم ثِاني نْهاْر َطَلْع راْح َمعن، ْوراْح 
 وثِاني 

َمعو َكْم واِحْد م الاْخِوة لَنِّا مْن يافا. 24
ْوكُوْرنيليُوْس كاْن  للَقيَصريِّة.  َدَخلوا  نْهار 
قِاعْد يْنطرن، ْوكاْن ك الَْتْم عْندو كْل نِاس 
َعشيرتو، ْوكّل الّسْدقاْن والَمْحبوبيْن َل كاْن 
 َوْقْت َل َدَخْل َشْمعوْن، كُوْرنيليُوس 

لُه. 25
 ْوَشْمعوْن 

اْسَتْقَبلو ْوَوَقْع َسَجْد عْند اْجَريو. 26
اَنا.«  انْسان  زاِ  اأنا  »قوم.  ْوقالْلو:  َقيَّمو 
ْكثيْر  َوارى  َمعو،  يْحكي  ْوهّواِ   ْوَدَخل 

27

 ْوقالْلْن: »اأنْتْن تْعرفوْن 
وا لَونَْك. 28 كاْن كجَّ

ْد  مُو َمْسموْح لََزلَِمة ياهودي َت يعاشر اَحَّ
َغريْب مُو ابْن َقبيلتو، َبّس اَنا اَألله َوّراني لا 
 مْن 

يا نجْس. 29 ْد مُو طاهْر  اَحَّ اَأقوْل َعلى 
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َولِكّني  تَْستَْدعونَني.  اأْرَسْلتُم  اأتَيُت حيَن 

اأْساأُلكم: ‘ِلماذا اأْرَسْلتُم تَْستَْدعونَني؟’

 قاَل َلُه كوْرنيليوُس: »اأْربََعُة اأيّاٍم ِهَي 
30

آَن ُمْنُذ اأْن ُصْمُت. َوفي الّساَعِة  َحّتى ال�

الّتاِسَعِة، بَينَما اأنا اأَُصّلي في بَيتي، قاَم 

 َوقاَل 
31 بيضاً.  ِثياباً  ل�ِبساً  اأمامي  َرُجٌل 

ُسِمَعْت َصلاتَُك َوصاَر  لي: ‘كوْرنيِلّيا، 

 فَاأْرِسْل اإلى 
تَْذكاٌر ِلَمبّراِتَك اأماَم اللِه. 32

يُْدعى  الَّذي  ِسْمعاَن  َواأْحِضْر  يافا  َمدينَِة 

ِسْمعاَن  بَيِت  ناِزٌل في  ُهَو  بُْطُرَس. ها 

َوُهَو  البَْحِر،  َعلى شاِطِئ  الَّذي  الّدبّاِغ 

 َوِللَوْقِت اأْرَسْلُت 
َسيَاأْتي َويَتَكَلَُّم َمَعَك.’ 33

اأتَيَت، َوها  اإْذ  َواأنَْت َحَسناً فََعْلَت  اإَليَك، 

نَْحُن كلُّنا اأماَمَك َونُريُد اأْن نَْسَمَع كُلَّ ما 

اأوصيَت ِبِه ِمْن ِعْنِد اللِه.«

َوقاَل: »ِبالَحقِّ  فاهُ  ِسْمعاُن   َوفَتََح 
34

ِللُوجوِه.  ُمحاِبياً  َليَس  اللَه  اأنَّ  اأْدَركُْت 

ِمْنُه  يَخاُف  الَّذي  ٍة  اأُمَّ كُلِّ   َولِكْن في 
35

36 الكَِلَمُة  ِعْنَدهُ.  ُهَو  َمْقبوٌل  الِبرَّ  َويَْخِدُم 

َرهم  َوبَشَّ اإْسرائيَل  بَني  اإلى  اأْرَسَل  الَّتي 

لاِم َوال�أْمِن َعلى يَِد يَسوَع الَمسيِح.  ِبالسَّ

 َواأنْتُم اأيضاً تَْعِرفوَن 
37 . هذا ُهَو َربُّ الكُلِّ

اليَهوِديَِّة  كُلِّ  الَّتي صاَرْت في  الكَِلَمَة 

الَمْعموِديَِّة  بَْعَد  الَجليِل  ِمَن  بداأْت  الَّتي 

 َعْن يَسوَع الَّذي 
الَّتي كََرَز ِبها يوَحّنا. 38

هاي ْبَعزْم جيُت َوْقْت َل َبَعْثتْن َخْلفي. َبقى 
اَأْساَألكْن: ‘لَيْش َبَعْثتْن َخْلفي؟’

 كُوْرنيليوْس قالْلو: »هاي اَأْرَبْعة اِيْم دي 
30

ْع َوانا صايم. ْوساَعة تْسَعة، َوانا اَأَصلّي  للسَّ
لِابس  قّدامي  رّجاْل  واِحْد  قاْم  َبيتي،  َف 
انَْسَمعْت  ‘كُورنيلّيِا،  لي:   ْوقاْل 

31 اَْبَيْض. 
قّدام  لَسَدقاتْك  َصلاتك، ْوصار ذكْر 
اَلله. 32 َبقى اْبَعْث لَيافا ْوجيْب َشْمعوْن َل 
يقولولو: بْطرس، ْكوا نِازْل َف َبيْت َشْمعون 
يّجي  َت  ْوهّواِ  الَبحر،  َعلى َشط  الّدبّاْغ 
َخْلفْك،  َبَعْثُت   ْوراساً 

33 َمعْك.’  يْحكي 
نْحنِا  ْوهاي  َل جيت.  َسيْت  َملِيْح  وانَْت 
َل  نْسَمْع كْل شي  ونْريْد  قّدامْك،  كلّْتنا 

انْاَأَمْرْت من اَلله.«

َوعظة بْطرْس

ْوقاْل: »بالَحقّ  ثّمو  َشْمعوْن   ْوَفَتْح 
34

نِاْس.  َعلى  نِاْس  يَبّدي  مُو  اَألله  اْفَتَهْمُت 
منّو  َل يخاْف  اَأينا  الاَمْم  35 َبلِى ف كّل 

َل  36 الكْلِمة  عْندو.  واِ  َمْقبول  بْر  ويَسي 
لاْم والاَمان  رْن بالسَّ َبَعْث لََبني اْسرائيل ْوَبشَّ
 وانْتْن 

ْبَيسُوع الَمسيْح هذا واِ َرّب الكْل. 37
تْعرفوْن ف شي َل صاْر ف الياهوديِّة كّلا، 
ليْل َبعْد َمْعموذيِّْة َل َكَرْز يوَحنّا.  َل َبدا م الجَّ
 َعلى َيسُوْع َل م النّاْصَرة، َل َمَشحو اَلله 

38
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ِبروِح  اللُه  َمَسَحُه  الَّذي  الّناِصَرِة  ِمَن 

يَطوُف  الَّذي كاَن  َوُهَو  ٍة  َوِبُقوَّ الُقُدِس 

وا ِمْن اإبْليَس ِل�أنَّ اللَه  َويَْشفي الَّذيَن تَاأذَّ

َعلى كُلِّ ما   َونَْحُن ُشهوُدهُ 
كاَن َمَعُه. 39

َصنََع في كُلِّ اأْرِض اليَهوِديَِّة َواأوُرَشليَم. 

َخَشبٍَة  اليَهوُد َعلى  َعلََّقُه  نَْفُسُه  هذا 

 َواإيّاهُ اأقاَم اللُه بَْعَد ثَلاثَِة اأيّاٍم 
َوقَتَلوهُ. 40

ِلكُلِّ  َعلاِنيًَة، 41 ل�  يَْظَهَر  اأْن  َواأْعطاهُ 

اللُه  اْختاَرنا  الَّذيَن  نَْحُن  َلنا  بَْل  ْعِب  الشَّ

ِلنَكوَن َلُه ُشهوداً، نَْحُن الَّذيَن اأكَْلنا َمَعُه 

َوَشِربْنا ِمْن بَْعِد ِقياَمِتِه ِمْن بَيِن ال�أْمواِت. 

اأنَّ  ْعِب  ِللشَّ َونَْشَهَد  نَكِْرَز  اأْن   َواأوصانا 
42

هذا ُهَو الَّذي ُعيَِّن ِمَن اللِه ديّاناً للاأحياِء 

كُلُُّهم  ال�أنِْبياُء  َشِهَد   َوَلُه 
43 وال�أْمواِت. 

ُغْفراَن  يَناُل  ِباْسِمِه  يُْؤِمُن  َمْن  ‘كُلَّ  اأنَّ 

الَخطايا.’ «

 َوفيما ِسْمعاُن يَتَكَلَُّم ِبهِذِه الكَِلماِت 
44

الَّذيَن كانوا  كُلِّ  َعلى  الُقُدِس  َحلَّ روُح 

َوُذِهَل   َوُدِهَش 
يَْسَمعوَن الكَِلَمَة. 45

ِمْن  َمَعُه  اأتَوا  الَّذيَن  الَمْختونوَن  ْخَوةُ  ال�إ

اأنَُّه َعلى ال�أَُمِم اأيضاً َعِطيَُّة روِح الُقُدِس 

يَْسَمعونَُهم  انَْسكَبَْت. 46 ِل�أنَُّهم كانوا 

فَقاَل  اللَه.  َويُعظِّموَن  ْلِسنٍَة  ِباأ يَتَكَلَّموَن 

 »اأيَْستَطيُع اأَحٌد اأْن يَْمنََع الماَء 
ِسْمعاُن: 47

نالوا  قَْد  ُهم  فَها  يَْعتَِمَد هؤل�ِء؟  ِلئَّلا 

اأَمَرُهم   حينَئٍذ 
48 نَْحُن.  كَما  الُقُدِس  روَح 

ل  ة، ْوهّواِ واِ َل كاْن يْتَنقَّ ْبرُوح القدْس والقوِّ
ْويْشفي كّل النِّاْس َل انْاأَذوا مْن اإْبليْس، مْن 
 ْونْحنِا ْشهودو لكْل شي 

َل الله كاْن َمعو. 39
َل َسوى َف اْرض الياهوديِّة ْوف القْدْس. لُه 
 ولُه 

لاْذ َعلَّقوا الياهوْد َعلى َخَشِبة ْوَقَتلوُه. 40
َقيَّم اَلله ثالْث َيوم، ْوَعطاُه َت يْظَهْر قّدام 
ْعْب، َبلِى لنا نْحنِا َل   مُو لكّل الشَّ

الَعيْن، 41
اْختاْرنا اَلله َت نْكونْلو ْشهوْد، نْحنِا َل اَكْلنا 
ْوشرْبنا َمعو مْن َبعد ْقيِامتو مْن َبين الَميتيْن. 
عْب، هاْذ واِ   ْوَوّصانا َت نْكرز ْونْشَهْد للشَّ

42

َل ْتَعيَّْن من اَلله قاضي للطَّيبيْن والَميتيْن. 
‘كْل من  ْوقالوا:  الاَنِْبيا   ولُه شْهدوا كّل 

43

ياآمْن باْسمو تْنغفْر َخطّياتو.’ «

نزُول رُوح القدس َعلى نِاْس مُو ياهود

َهالَكلاْم،  يْحكي  قايم  َشْمعوْن   ْوهّواِ 
44

َحْل رُوح القدْس َعلى كْل َل كاْن يْسَمعون 
َجوا  َل  ريْن  الّْمَطهَّ  والاْخِوة 

الكْلِمة. 45
الاَمْم زاِ  بوا وانَْبَهتوا، مْن َل َع  ْتَعجَّ َمعو، 
 مْن َل كاْن 

َعطيِّة رُوح القدْس فاضْت، 46
ويَعْظموْن  بْلسِاناْت  يْحَكوْن  يْسَمْعووْن 
يتِيْق  د  اَحَّ »في  َشْمعوْن:   ْوقال 

47 َلالله. 
ْكوا  َهوك؟  ذوْن  يْتَعمَّ لا  ْبشاْن  الَمي  يْمَنع 
 هاك 

48 نْحنِا.«  َكمانا  القدْس  رُوح  نالوا 
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بِّ يَسوَع الَمسيِح.  اأْن يَْعتَِمدوا ِباْسِم الرَّ

َوَطلَبوا ِمْنُه اأْن يَْمكَُث ِعْنَدُهم اأيّاماً.

 11
ْخَوةُ في  َوال�إ ُسُل   َوَسِمَع الرُّ

وا  تَلَقَّ اأيضاً  ال�أَُمَم  اأنَّ  اليَهوِديَِّة 

اإلى  ِسْمعاُن  َصِعَد   َوحيَن 
2 اللِه.  كَِلَمَة 

الِختاِن  ِمَن  الَّذيَن  اأوُرَشليَم كاَن هؤل�ِء 

اأُناٍس  »اإلى   قائليَن: 
3 َمَعُه،  يَتَخاَصموَن 

 َوبََداأ 
4 َمَعُهم.«  واأكََل  َدَخَل  الُغْرَلِة  ِمَن 

بَْعَد َشيٍء:  َشيئاً  َلُهم  يَقوُل  ِسْمعاُن 

 »فيما كُْنُت اأَُصّلي َراأيُت في ُرْؤيا ِوعاًء 
5

َزواياها  اأْربَِع  ِمْن  َمْربوطًة  َملاَءةً  يُْشِبُه 

 . اإليَّ اأتى  َحّتى  ماِء  السَّ ِمَن  َويَتََدلَّى 

 َونََظْرُت فيِه َوَراأيُت َحيَواناٍت ِمْن ذواِت 
6

ماِء.  ال�أْربَِع َوَزواِحِف ال�أْرِض َوُطيوِر السَّ

ِسْمعاُن،  ‘يا  لي:  يَقوُل  َصوتاً   َوَسِمْعُت 
7

 !  فَُقْلُت: ‘حاشا يا َربُّ
اْذبَْح َوكُْل.’ 8 قُِم 

 َوثاِنيًَة 
9 ’. ما َدَخَل فَمي َدِنٌس ونَِجٌس قَطُّ

َرهُ اللُه  ماِء: ‘ما َطهَّ قاَل لَي َصوٌت ِمَن السَّ

 َحَدَث هذا ثَلاَث َمّراٍت 
ل� تَُدنِّْسُه اأنَْت.’ 10

 َوِللَوْقِت 
ماِء. 11 َوُرِفَع كُلُّ َشيٍء اإلى السَّ

اأُْرِسلوا اإَليَّ ِمْن كوْرنيليوَس  ثَلاثَُة ِرجاٍل 

ِمْن قَيَصِريََّة اأتَوا َوقاموا َعلى باِب الّداِر 

 َوقاَل لَي الّروُح: 
الَّذي كُْنُت ناِزل�ً فيِه. 12

َمعي  َواأتى  تََشكٍُّك.’  ِبلا  َمَعُهم  ‘اْذَهْب 

َوَدَخْلنا  تَُّة،  السِّ ْخَوةُ  ال�إ اأيضاً هؤل�ِء 

 َوَروى َلنا كَيَف َراأى في 
ُجِل. 13 بَيَت الرَّ

ذوْن باسْم َرْبنا َيسُوع  الَوْقْت اَأَمرْن َت يْتَعمَّ
الَمسيح. ْوَطَلبوا منّو َت يْبقى عْندن اِيِّاْم.

الّرسْل والاْخِوة ف 11   ْوسْمعوا 
قْبلوا كْلمة  زاِ  الاَمْم  الياهوديِّة، 
للقْدْس،  َشْمعوْن  َطَلْع  َل   ْوَوْقْت 

2 اَلله. 
الياهود  الّْطهُور  اَهل  َمعو  يْتجِاَدلوْن  كاْن 
نِاْس مُو   ويقولوْن: »لَعْنْد 

يحِاْسبوُه، 3
 ْوَبدا َشْمعوْن 

ريْن َدَخْل َواَكْل َمعْن.« 4 ْمَطهَّ
 »َوانا قايْم 

شي َبعْد شي يْحكي ويقولْلْن: 5
ْفراْغ  نزل  رويا  اَأَريُت ف  يافا،  َف  اَأَصلّي 
َقرانِيو  اَأْرَبْع  مْن  َمْشدوْد  كتّاْن  ْقماشْة  َكما 
لَعْندي.  ْوجا دي  ما،  السَّ م  يْتَدلّى  ْوكاْن 
 ْوَطلَّْعُت ِفيو، ْوكاْن اَأرى ِفيو َحيواناْت َل 

6

تْچَحْف  َل  ْوَحَلضاناْت  اْجَرين،  اَأْرَبع  لها 
 ْوسمْعُت 

ما. 7 َع الاَْرض، ْوحتّى ْطيُور السَّ
اْذَبح  قوم  ‘َشْمعوْن،  يقوْل لي:  َصوت 
ما  اَأَبْد  َرْب!  يا   ْوقْلُت: ‘حاشا 

8 ْوكْل.’ 
 ْوَكْرْة 

َدَخْل ثّمي شي مُو طاهر ْونجْس.’ 9
ما: ‘شي َل الله  وْت قاْل لي م السَّ لخ الصَّ
 هاي صارْت َثْة 

ْر، اأنَْت لا ْتَنّجْس.’ 10 َطهَّ
 ْوفاك الَوْقْت 

ما. 11 طْرْق وانَْرَفْع كْل شي للسَّ
َثّث ْرجِال َمْبعوثيْن لَعْندي مْن كُوْرنيليُوْس 
م الَقيَصريِّة َجوا ْوقاموا َعلى باب الَبيْت َل 
 ْوقاْل لي الّرُوْح: ‘رُوْح 

كْنُت نِازْل ِفيو. 12
َمعْن َبلا َشْك.’ ْوَجوا َمعي َهوذ الّسّة اْخِوة 
 ْوَحكى لْنا اأْشَوْن 

لَِمة. 13 زاِ، ْوَدَخْلنا لََبيت الزَّ
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بَيِتِه َملاكاً قَْد قاَم َوقاَل َلُه: ‘اأْرِسْل اإلى 

يُْدعى  الَّذي  ِسْمعاَن  َواأْحِضْر  يافا  َمدينَِة 

 َوُهَو يَتَكَلَُّم َمَعَك كَِلماٍت ِبها 
بُْطُرَس. 14

 َوحيَن بََداأُْت 
تَْخلُُص اأنَْت َوكُلُّ بيِتك.’ 15

اأتَكَلَُّم ُهناَك َحلَّ روُح الُقُدِس َعلَيِهم كَما 

بِّ  الرَّ كَِلَمَة   َوتََذكَّْرُت 
16 قَْبُل.  ِمْن  َعلَينا 

َواأنْتُم  ِبماٍء،  َد  َعمَّ الَّذي قاَل: ‘يوَحّنا 

اإْن كاَن  دوَن ِبروِح الُقُدِس.’ 17 اإذاً  َستَُعمَّ

اللُه ِبالتَّساوي اأْعطى الَعطيََّة ِللاأَُمِم الَّذيَن 

نَْحُن  اأْعطانا  كَما  الَمسيِح  بِّ  ِبالرَّ اآَمنوا 

 َوحيَن 
18 اللَه.«  ِل�أْمنََع  اأنا  فََمْن  اأيضاً، 

َوكانوا  َصَمتوا،  الكَِلماِت  هِذِه  َسِمعوا 

اأيضاً  ال�أَُمَم  اأْعطى  اللَه  »َلَعلَّ  يَقولوَن: 

تَوبًة ِللَحياِة.«

 َواأّما الَّذيَن تََشتَّتوا ِمْن َجّراِء الّضيِق 
19

فََقْد  اْسطيفانوَس  ِبَسبَِب  َحَدَث  الَّذي 

قُْبُرَس  َوَموِضِع  َحّتى فونيقي  َوَصلوا 

اأيضاً َواأنْطاِكّيا، َوُهم َلْم يَكونوا يَتَكَلَّموَن 

 َوكاَن 
ِبالكَِلَمِة َمَع اأَحٍد اإلّ� َمَع اليَهوِد. 20

َوِمْن قيريني.  قُْبُرَس  ِمْن  ِمْنُهْم  اأُناٌس 

اأنْطاِكّيا، َوكانوا  اإلى  َدَخلوا  هؤل�ِء 

بِّ  روَن ِبالرَّ يَتَكَلَّموَن َمَع اليوناِنّييَن َويُبَشِّ

، فَاآَمَن  بِّ  َوكانَْت َمَعُهم يَُد الرَّ
يَسوَع. 21

. بِّ كَثيروَن َوَرَجعوا اإلى الرَّ

اَأرى َف َبيتو َملاْك قام ْوقالْلو: ‘اْبَعْث لَيافا 
 ْوهّواِ 

ْوجيْب َشْمعوْن َل يقولولو بْطرْس. 14
تْخَلْص،  َت  ِفيو  َكلاْم  َمعْك  يْحكي  َت 
 ْوَوْقْت َل كْنُت قايْم 

َبيتْك.’ 15 اأنَْت ْوكْل 
َهونَْك اَأْحكي، َحْل َعَليْن رُوح القدْس َكما 
لَبالي كْلمْة   ْوجا 

َقبْل. 16 َعَلينا مْن  َل َحْل 
بالَمي،  ذ  َرْبنا َل كاْن كْلقاْل: ‘يوَحنّا َعمَّ
القدْس.’  ْبرُوح  ذون  تْتَعمَّ انْتْن َت  َبّس 
17 َبقى َل الله بالّْمساواة َعطى َعطيِّة للاَمْم 

َل اآَمنوا ْبَرْبنا َيسُوع الَمسيْح َكما َل َعطانا، 
 َوْقْت 

اَأْمَنع اَلله؟« 18 اَأنا مْن كْنُت َت اتِيْق 
َلالله  ْوَسبَّحوا  هْديوا  َهالَكلاْم،  َل سْمعوا 
ْوكان يقولوْن: »يْمكْن للاَمْم زاِ اَلله َعطى 

َتوبِة للَحياْة.«

بيَعة اَأنْطاْكيا

َل  مْن شّدة  ْتَفرَّقوا  َل كاْن ك   َهوْك 
19

اْسطِيفانُوْس، وْصلوا دي  َعلى  صارْت 
ْد  لَفينيقيا ْوحتّى لَقْبرْص َوانْطاْكيا. ْوَمع اَحَّ
ما كاْن يْحَكون الكْلِمة َغيْر للياهوْد. 20 َبْس 
كاْن في نِاْس منّْن، مْن قْبرص ْوم الَقيَرواْن، 
َمع  يْحَكوْن  ْوكاْن  لانْطاْكيا،  َدَخلوا  َهوذ 
 ْوكانْت 

21 َيسُوْع.  ْبَرْبنا  ويَبْشرون  اليونانيِّة 
َمعْن اإيد الرَّْب وْكثيْر اآَمنوا ْورْجعوا للرَّْب.
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الكَنيَسِة في  اأبْناِء  اآذاَن   َوبَلََغ هذا 
22

اأنْطاِكّيا.  اإلى  بَْرنابا  فَاأْرَسلوا  اأوُرَشليَم 

 َوحيَن اأتى اإلى ُهناَك َوَراأى ِنْعَمَة اللِه 
23

ِبكُلِّ  اأْن يَكونوا  اإَليِهم  يَْطلُُب  َوكاَن  فَِرَح 

24 ِل�أنَُّه كاَن   . بِّ ِبالرَّ ُمْلتَِصقيَن  قُلوِبِهم 

الُقُدِس  ِبروِح  لاً  َوُمكَمَّ َرُجلاً صاِلحاً 

 . بِّ يماِن. َوانَْضمَّ َشْعٌب كَثيٌر اإلى الرَّ َوِبال�إ

 َوُهَو َخَرَج اإلى َطْرسوَس ِليَْطلَُب شاُوَل. 
25

 َوحيَن َوَجَدهُ اأتى ِبِه َمَعُه اإلى اأنْطاِكّيا. 
26

نَِة كانا يَْجتَِمعاِن في الكَنيَسِة  َوَطواَل السَّ

ل�ً  َوَعلَّما َشْعباً كَثيراً. َوُمْنُذ ذِلَك الَوْقِت اأوَّ

في اأنْطاِكّيا ُدعَي التَّلاميُذ »َمسيِحّييَن.«

اأوُرَشليَم  ِمْن  اأتى  ال�أيّاِم  ِتْلَك   َوفي 
27

ِمْنُهْم  واِحٌد   َوقاَم 
28 اأنِْبياُء.  ُهناَك  اإلى 

اْسُمُه اأغابوُس َواأْعلََمُهم ِبالّروِح اأنَّ جوعاً 

َعظيماً يَصيُر في كُلِّ ال�أْرِض. َوصاَر هذا 

 فََعزَم 
الجوُع في اأيّاِم كُلوِديوَس قَيَصَر. 29

ِمْنُهْم،  ِلكُلٍّ  َر  تَيَسَّ ما  ِبَحَسِب  التَّلاميُذ، 

ْخَوِة الّساِكنيَن في  اأْن يُْرِسلوا ِلِخْدمِة ال�إ

َوشاُوَل  بَْرنابا  ِبيَِد   َواأْرَسلوا 
30 اليَهوِديَّة. 

يوِخ ُهناَك. اإلى الشُّ

 12
اأْلقى هيروُدُس  الَوْقِت  ذِلَك   في 

يََديِه  ِباأْغريپاَس  ُب  الُملَقَّ الَمِلُك 

اإَليِهم،  ِليُسيَء  اأُناٍس ِمَن الكَنيَسِة  َعلى 

اأخا يوَحّنا.  يَْعقوَب  يِف  ِبالسَّ  َوقَتََل 
2

 َوحيَن َراأى اأنَّ هذا يَناُل اْسِتْحساَن اليَهوِد 
3

البيَعة ف  اولاد   ْوسْمعوا َف هاي 
22

 ْوَوْقْت 
23 لانْطاْكيا.  َبْرنابا  ْوَبَعثوا  القْدس، 

َل جا لَونَْك َوارى نْعمة اَلله، فرح ْوَطَلْب 
َرْبنا.  َمْع  َقْلبْن  مْن كْل  يكونوْن  منّْن َت 
ل ْبرُوح   مْن َل كاْن َبْرنابا َزلَِمة صالح ْمَكمَّ

24

لََرْبنا.  ْكثيْر  َشْعب  انْزاْد  والايمان،  القدس 
 ْوهّواِ َطَلْع لََطرسوْس َت يَدّوْر َعلى شاُوْل. 

25

 ْوَوْقْت َل اراُه، جابو َمعو لانْطاْكيا. ْوَسِنة 
26

يْجتْمعوْن  َبْعضْن كاْن  َمْع  اْثَنينن  كاْمِلة 
ْومناك  ْكثير.  َشْعب  ْوَعلَّموا  البيَعة،  ف 
وا التَّلاميْذ  ْل شي َف انْطاْكيا ْتَسمَّ الَوْقْت اَأوَّ

»َمسيِحيِّة.«
 ْوَفوك الِايِّاْم، َجوا م القْدْس اَأنِْبيا لَونَْك. 

27

ْوَخبَّرْن  اَأگابُوس،  اْسمو  منّْن  واِحْد   ْوقاْم 
28

الاَْرض،  يسِيْر جُوع ف كّل  بالّرُوْح َت 
ْوصاْر َهالّجُوْع ف اِيِّام ْكلوْديوس الَقيَصْر. 
 والتَّلاميْذ كْل واِحد ْبموجْب َقدارتو نََذروا 

29

َت يْبَعثوْن لَخْدمة الاْخِوة سكّان الياهوديِّة. 
 ْوَبَعثوا بيد َبْرنابا ْوشاُوْل لْشيُوخْة َهونَْك.

30

َل 12  َملْك هيرُودْس  ماْن  الزَّ  فاك 
م  نِاْس  اَأْگريپُوْس مسْك  ْب  يْتَلقَّ
َيْعقوْب  يْف  بالسَّ  ْوَقَتْل 

2 ياأذييْن،  َت  البيَعة 
 ْوَوْقْت َل ارى هاي َجْت مْن 

اَأخو يوَحنّا. 3
َشْمعوْن  يْمسْك  تِاَبع َت  الياهوْد،  كِيف 
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اأيضاً.  بُْطُرَس  ِسْمعاَن  اأْمَسَك  اأْن  زاَد 

 َواأَخَذهُ َوَسلََّمُه اإلى 
َوكانَْت اأيّاُم الَفطيِر. 4

ِستََّة َعَشَر ُجْنِديًّا ِليَْحُرسوهُ، ِلكَي يَُسلَِّمُه 

 َوحيَن 
5 اليَهوِد.  َشْعِب  اإلى  الِفْصِح  بَْعَد 

ْجِن، َصلاةٌ  كاَن ِسْمعاُن َمْحروساً في السِّ

ُم ِمَن الكَنيَسِة ِمْن اأْجِلِه  دائَمٌة كانَْت تُقدَّ

اإلى اللِه.

َصبيَحِتها  الَّتي في  اللَّيلَِة  ِتْلَك   َوفي 
6

اإْذ  يَُسلَِّمُه،  اأْن  َعتيداً  كاَن هيروُدُس 

َوُمَقيَّداً  ُجْنِديَّيِن  بَيَن  نائماً  ِسْمعاُن  كاَن 

اأبْواَب  يَْحُرسوَن  َواآَخروَن  ِبِسْلِسلَتَيِن، 

بِّ ُمْشِرفاً َعلَيِه،   قاَم َملاُك الرَّ
ْجِن، 7 السِّ

َوَشعَّ نوٌر في كُلِّ البَيِت، َونََخَزهُ في َجْنِبِه 

َوَوقََعِت  »قُْم عاِجلاً.«  َلُه:  َوقاَل  َواأقاَمُه 

 َوقاَل َلُه الَملاُك: 
ْلِسلَتاِن ِمْن يََديِه. 8 السِّ

َوفََعَل  نََعلَيَك.«  َواْربُْط  ِحْقَويَك،  »ُشدَّ 
هكَذا. َوقاَل َلُه اأيضاً: »البَْس ثَوبََك َوتَعاَل 

 َوَخَرَج َوكاَن يَْذَهُب َوراَءهُ َغيَر 
َورائي.« 9

عاِلٍم اأنَُّه َحقيقيٌّ هذا الَّذي يَْجري ِبواِسَطِة 

ُرْؤيا.  يَرى  اأنَُّه  يَُظنُّ  كاَن  ِل�أنَُّه  الَملاِك، 

َل َوالثّاني اأتَيا   َواإِذ اْجتازا الَمْحَرَس ال�أوَّ
10

َحّتى باِب الَحديِد َوانَْفتََح َلُهما ِمْن ِتْلقاِء 

واِحداً  ُزقاقاً  َواْجتازا  َخَرجا  َوحيَن  ذاِتِه. 

قَّ ِسْمعاُن ِمَن   حينَئٍذ تََحقَّ
فاَرقَُه الَملاُك. 11

بَّ  آَن َعِلْمُت يَقيناً اأنَّ الرَّ ال�أمِر َوقاَل: »ال�

الَفطِيْر.  اإيِّاْم عيد  َوْقتا  ْوكانْت  زاِ.  بْطرْس 
 ْومسكو ْوَكّبو ف الَحْبس ْوَسلَّمو لَسطَّْعْش 

4

َعْسَكري َت يْحرسوُه، ْبشاْن َبعد الفْصح 
َل كاْن   ْوَوْقْت 

5 الياهوْد.  لََشْعب  يَسلّمو 
َشْمعوْن َمْحروْس ف الَحْبْس، َصلا دايِمة 

ْم م البيَعة لَخاطرو َلالله. كاْن تْتَقدَّ

بْطرْس يفَلت م الَحْبْس

لَيِلْة َل ف صْبحّيتا كاْن َت   ْوفاك 
6

َبين  نِايْم  َشْمعوْن  َل كاْن  َوْقْت  يَسلّمو، 
ْد َف َزنْجيَرين، ْوَغيرْن  اْثَنيْن حّراْس، وْمَشدَّ
 َملاك الرَّْب قاْم 

يْحرسون اْبواب الَحْبْس، 7
الَبيت،  ْونوْر َضّوى ف كّل  منّو،  فُوْق 
»قوْم  ْوقالْلو:  ْوَقيَّمو  ْوَدَقروا َف خاْصرتو 
 ْوقالْلو 

َخفيْف.« ْوَوَقعوا الّزنِاجيْر من ايَديو 8
الَملاْك: »شد وْسطْك واْحزق ْكلاشك.« 
لْبسك  »الْبْس  قالْلو:  ْورجْع  ْوَسوى كذاِ. 
 ْوَطَلع ْوكاْن يْمشي َخْلفو، 

ْوَتعا َخْلفي.« 9
بيد  ْتسِير  َل  يِا هاي  َحْق  يْعرْف  مُو  ْوهّواِ 
الَملاْك، مْن َل كاْن يْفتكْر رويا قايْم يرى. 
م  نْفْش  ْل  اَأوَّ قّدام  مْن  فاتوا  َل   ْوَوْقْت 

10

الحّراْس والثِّاني، َجوا دي َل باب الَحديْد، 
وانَْفَتْحلْن مْن رُوحو، ْوَبعْد َل مْشيوا َطريِْق 
 هاك 

11 قّدامو.  مْن  الَملاْك غاْب  واِحد، 
ْع  ْوقال: »السَّ َشْمعون،  اْفَتَهْم  الَوْقت 
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يَِد هيروُدَس  ِمْن  َوفَكَّني  َملاكَُه  اأْرَسَل 

الَمِلِك َوِمْن كُلِّ ما كاَن اليَهوُد يَتَاآمروَن 

مِّ 
 َوحيَن فَِهَم اأتى اإلى بَيِت َمْريََم اأ

12 ». َعلَيَّ

ِب ِبُمْرقَُس، ِل�أنَّ اإْخَوةً كَثيريَن  يوَحّنا الُملقَّ

 َوقََرَع 
13 يَُصّلوَن.  ُمْجتَِمعيَن  ُهناَك  كانوا 

باَب الّداِر َوَخَرَجت ِلتُجيبَُه َصبيٌَّة اْسُمها 

َوِمْن  ِسْمعاَن،   َوَميََّزْت َصوَت 
14 رودي. 

َرَجَعْت  بَْل  الباَب،  َلُه  تَْفتَْح  َلْم  فَْرَحِتها 

راِكَضًة َوقاَلْت َلُهم: »ها ُهَو ِسْمعاُن قائٌم 

 قالوا لها: »َصَرعاً 
َعلى باِب الّداِر.« 15

ال�أْمَر  اأنَّ  َولِكنَّها كانَْت تُِصرُّ  ُصِرْعِت.« 

كَما تَقوُل. قالوا َلها: »ُربَّما ُهَو َملاكُُه.« 

فََخَرجوا  الباَب،  يَْقَرُع  ِسْمعاُن   َوكاَن 
16

 َوكاَن يُشيُر اإَليِهم ِبيَِدِه اأْن 
َوَراأوهُ َوُذِهلوا. 17

يَْصُمتوا، َوَدَخَل َوَروى َلُهم كَيَف اأْخَرَجُه 

ْجِن، َوقاَل َلُهم: اأْخِبروا ِبهِذِه  بُّ ِمَن السِّ الرَّ

يَْعقوَب َواإْخَوتَنا َوَخَرَج ذاِهباً اإلى َموِضٍع 

باُح صاَر َصَخٌب   َوحيَن كاَن الصَّ
اآَخَر. 18

كَثيٌر بَيَن الُجنوِد َحوَل ِسْمعاَن؛ ماذا َحَدَث 

يِجْدهُ  َوَلْم  َطلَبَُه هيروُدُس   َوحيَن 
19 َلُه. 

داَن الُحّراَس َواأَمَر اأْن يَموتوا. َوَخَرَج ِمَن 

اليَهوِديَِّة َوكاَن في قَيَصِريََّة.

َملاكو  لي  َبَعْث  الرَّْب  بالَحقيَقة  َعَرْفُت 
ْوَفلَّْتني مْن اإيْد هيرُودس الَملك، ْومْن شي 
 ْوَوْقْت َل 

َل كاْن يْتاآَمروْن َعَلي الياهوْد.« 12
اْفَتَهْم، راْح لََبيْت َمْرَيْم اأْم يوَحنّا َل يقولولو: 
مْرقْس، مْن َل اْخِوة ْكثيْر كانوا مْجتْمعيْن 
 ْوَدْق َعلى باب الَحوش، 

َهونَْك يَصلَّوْن. 13
ْوَطَلعت ْترْد َعَليو َصبيِّة خّداِمة اإْسما رودي. 
ما  َفْرحتا  ْومْن  َشْمعون،  َصوْت   ْوَعَرفْت 

14

َفَتْحتلو، ْورْجعْت تْعدي وْتقولْلن: »َشْمعون 
 قالولا: 

15 الَحوْش.«  باب  َعلى  قايْم  ْكوا 
ْتعِالْج  َبْس هيِّ كان  َنيِت.«  »ْجنوْن كجَّ
يِا.«  اقولْكْن  َل  َكما  »هاي كذاِ  وْتقوْل: 
 ْوَشْمعوْن 

16 واِ.«  َملاكو  »يْمكْن  قالولا: 
اَأَروُه وانَْبَهتوا.  كان يدْق َع الباب ْوَطَلعوا 
 ْوكان ياأّشْرلْن بيدو َت يْسكتوْن، ْوَدَخل 

17

الَحْبس.  م  طِالَعوا  الرَّْب  اأْشَون  ْوَحكالْن 
ْوقالْلن: »َخْبروا ْبَهوْذ لََيْعقوب ْولاخوْتنا.« 
 َوْقْت َل صارت 

ْوَطَلْع راْح لََغيْر مُوَضْع. 18
الّصْبْح، صاْر قالِة ْگبيِرة َبين الحّراْس َعلى 
 ْوهيرودْس َوْقْت 

َشْمعوْن اَأيْش صاْر ِفيو. 19
َل َطَلبو ْوما اراُه، َحَكْم َع الحّراس، ْواَأَمْر 
للَقيَصريِّة  الياهوديِّة  م  ْوَطَلْع  يموتون،  َت 

ْوَبقى َهونَْك.
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َعلى   َوِل�أنَّ هيروُدَس كاَن ساِخطاً 
20

الّصوريّيَن َوالّصيداويّيَن، اْجتََمعوا َواأتَوا 

اإَليِه َمعاً َواأْقنَعوا بَلاْسطوَس ناِظَر َمْخَدِع 

ِل�أنَّ  اأماٌن،  َلُهم  اأْن يَكوَن  َوَساألوهُ  الَمِلِك 

َمْملَكَِة هيروُدَس.  ِمْن  َموِضِعِهم  قوَت 

ُحلََّة  َلِبَس هيروُدُس  َمْعلوٍم  يَوٍم   َوفي 
21

َوبََداأ  الُمْلِك  َعلى كُْرسيِّ  َوَجلََس  الَمِلِك 

ْعُب يَْصُرُخ   َوكاَن الشَّ
يتَكَلََّم َمَع الَجْمِع. 22

ل� كَِلماُت  اإلٍه  َويَقوُل: »هِذِه كَِلماُت 

 َوَجزاَء اأنَُّه َلْم يُْعِط الَمْجَد ِللِه، 
بََشٍر.« 23

َد َوماَت.  بِّ فََدوَّ ِللَوْقِت َضَربَُه َملاُك الرَّ

 َوعاَد 
 َوكانَْت ِبشاَرةُ اللِه تُكَْرُز َوتَْنمو. 25

24

اأنْطاِكّيا  اإلى  اأوُرَشليَم  ِمْن  َوشاُوُل  بَْرنابا 

ِمْن بَْعِد اأْن اأكَْملا ِخْدَمتَُهما َواأَخذا َمَعُهما 

َب ِبُمْرقَُس. يوَحّنا الَّذي ُلقِّ

 13
اأنِْبياُء  اأنْطاِكّيا  كَنيَسِة   َوكاَن في 

الَّذي  َوِسْمعاُن  بَْرنابا  َوُمَعلِّموَن 

يُْدعى نيِجَر َولوِقّيوُس ِمْن َمدينَِة قيريني، 

َرئيِس  َمَع هيروُدَس  َرِبَي  الَّذي  َوَمنائيُل 

ُهم يَصوموَن   َوفيما 
بِْع َوشاُوُل. 2 الرُّ

عوَن اإلى اللِه، قاَل روُح الُقُدِس:  َويَتََضرَّ

»اْفِرزوا لي شاُوَل َوبَْرنابا ِللَعَمِل الَّذي اأنا 

َموت هيرودس

اَأهْل صور  َعلى  َل كاْن غْضباْن   ْومْن 
20

َبْعضْن  َمع  لَعْندو  ْوَجوا  اْجَتَمعوا  ْوَصيدا، 
ْوَطَلبوا  الَملك  بليسطُوْس حاجب  وا  وْتَرجَّ
منّو َت يكونْلْن اَأماْن، مْن َل رْزْق ديرتْن مْن 
 ْوَف َيوْم َمْعروْف 

َمْمَلكْة هيرُودْس كاْن. 21
لبْس هيرُودْس لْبس المْلك ْوقعْد َع البيما 
ْعْب كان   والشَّ

ْوَبقى يْحكي َمع المْلَتّميْن. 22
يسِيْح: »َهوذ اْقواْل اإلْه نِا مُو اْقوال انْساْن.« 
 ْومْن َل ما َعطى الَمْجْد َلالله، َف ساعتا 

23

 وْبشارة 
د ْوماْت. 24 َضَربو َملاك الرَّب، ْوَدوَّ

َبْرنابا   ْورْجعوا 
25 ْوتْگَبْر.  تْنكرز  الله كاْن 

ْوشاُوْل م القْدْس لانْطاْكيا َبعْد َل َخلَّصوا 
يقولولو:  َل  يوَحنّا  َمعْن  ْوجابو  خْدمتن، 

مْرقْس.

َبْرنابا ْوبولس للّكراِزة

اَأنِْبيا 13  اَأنْطاْكيا  بيَعْة   ْوكاْن في ف 
ْوَشْمعوْن َل  َبْرنابا  وْمَعْلميْن، 
يقولولو: نيجر، ْولوقيوْس القيَرواني، ْوَمنايِيل 
َل ْتَربّى َمْع هيرُودس َريّس الّربع، ْوشاُوْل. 
َلالله، رُوح  ْويْتَضرَّعوْن   ْوهنِّا صايمين 

2

ْوَبْرنابا  لي شاُول  »اْفرقوا  قالْلن:  القدْس 
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 َوبَْعَد اأْن صاموا َوَصّلوا 
َدَعوتُُهما اإَليِه.« 3

َوَضعوا َعلَيِهم اليََد َواأْرَسلوُهم.

 َوُهما حيَن اأُْرِسلا ِمْن روِح الُقُدِس نََزل� 
4

اإلى ِسلوِقّيا، َوِمْن ُهناَك سارا في البَْحِر 

َمدينَِة  اإلى  َدَخلا   َوحيَن 
5 قُْبُرَس.  َحّتى 

بِّ في  الرَّ ِبكَِلَمِة  راِن  يُِبشِّ كانا  َسلامينا 

يَْخِدُمُهما.  يوَحّنا  َوكاَن  اليَهوِد.  َمجاِمِع 

َمدينَِة  َحّتى  الَجزيَرِة  كُلَّ   َوحيَن طافوا 
6

كاَن  يَهوِديًّا  ساِحراً  َرُجلاً  َوَجدوا  بافوَس 

 هذا كاَن 
7 باْرشوما.  اْسُمُه  نَبيًّا كّذاباً 

ُملاِزماً لَرُجٍل َحكيٍم كاَن الوالَي َويُْدعى 

الوالي شاُوَل  َوَدعا  بوُلَس.  ِسْرِجّيوَس 

َوبَْرنابا َوَطلََب اأْن يَْسَمَع ِمْنُهْما كَِلَمَة اللِه. 

بارشوما  الّساِحُر  يُقاِوُمهما هذا   َوكاَن 
8

الَّذي يُتَرَجُم اْسُمُه ِب »اإيلوماس«، ِل�أنَُّه 

يماِن.  كاَن يُريُد اأْن يَْصِرَف الواِلَي َعِن ال�إ

9 اأّما شاُوُل الَّذي اأيضاً ُدِعَي بوُلَس فََقِد 

 َوقاَل: 
10 فيِه،  َونََظَر  الُقُدِس  ِبروِح  اْمتَلاأ 

. يا بَْن  »اأيُّها الُمْمتَِلُئ كُلَّ ِغشٍّ َوكُلَّ َشرٍّ
، اأَلْن تَكُفَّ َعْن اأْن  اإبْليَس َويا َعدوَّ كُلِّ برٍّ

آَن   َوال�
11 الُمْستَقيَمَة.  بِّ  الرَّ ُطُرَق  َج  تَُعوِّ

تَرى  ل�  اأْعمى  َوتَكوُن  َعلَيَك  بِّ  الرَّ يَُد 

َوِللَوْقِت َوقََع َعلَيِه  اإلى حيٍن.«  مَس  الشَّ

قَتاٌم َوَظلاٌم فَكاَن يدوُر طاِلباً َمْن يُمِسُك 

َل صاموا   ْوَبعْد 
3 َدَعيتووْن.«  ْبشانو  لَشْغل 

ْوَصلَّوا، َحطّوا َعَلين الايد ْوَبَعثووْن.

ف قبرص

نْزلوا  القدْس،  َبَعثْن رُوح  َل  َوْقْت   ْوهنِّا 
4

َل  الَبحْر  راحوا ف  َهونَْك  ْومْن  لْسلوْقيا، 
 َوْقْت َل َدَخلوا َل َسلامينا، كان 

قْبرْص. 5
الياهود،  َمجِامع  َرْبنا ف  ْبكْلمْة  يَبْشرون 
 ْوَبعْد َل داروا كّل 

ْويوَحنّا كاْن يْخدمن. 6
زيِرة دي لَمدينْة پافُوْس، اَأَروا واِحْد َزلَِمة  الجَّ
اْسمو  نَبي گّذاْب  ياهودي ساحْر، كاْن 
 هاْذ كاْن تابْع لَرّجاْل َحكيْم كان 

باْرشوما. 7
الوالي واْسمو َسْرْجيوْس بولس. الوالي َدعا 
شاُول ْوَبْرنابا ْوَطَلْب َت يْسَمْع منّْن كْلمة 
َهالّساحْر  وّچن  يقوْم ف  8 َبْس كان  اَلله. 
هاْذ باْرشوما، َل يتَّْرَجم اْسمو اإيلوماْس، مْن 
َل كان يريد يَبّعد الوالي م الايماْن. 9 َبْس 
ْبرُوح  ْتَعّبا  بولس،  ْتَسّمى  َل  هاْك  شاُوْل، 
 ْوقاْل: »يا ْمَعّبا كْل 

القدس، ْوَطلَّْع ِفيو، 10
ْوَعدو كْل  اإْبليس  ابْن  يا  َشْر.  ْوكْل  غش 
الّسِاويِة؟  الرَّب  ْتَعّوْج طْرق  ْتَبطّل  مُو  بْر. 
ْتكوْن  ْوَت  َعَليك،  الرَّْب  ايد  ع   والسَّ

11

َزماْن.«  َل  ْمْس دي  الشَّ ترى  ْومُو  اأْعمي 
ْوَف ساعتا َوَقْع َعَليو عْتِمة قْتِمة، ْوَبقى يْبرم 
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َحَصَل  الوالي ما  َراأى   َوحيَن 
12 ِبيَِدِه. 

. بِّ َب َواآَمَن ِبتَْعليِم الرَّ تََعجَّ

البَْحِر  َوبَْرنابا في  بوُلُس   ثمَّ سافَر 
13

ِمْن َمدينَِة بافوَس َواأتَيا اإلى َمدينَِة ِبْرجي 

يوَحّنا  َعْنُهما  َوانَْفَصَل  بَْمفولّيا،  في 

فََخَرجا  ُهما  14 اأّما  اأوُرَشليَم.  اإلى  َوَذَهَب 

اأنْطاِكّيا في  َمدينَِة  اإلى  َواأتَيا  ِبْرجي  ِمْن 

يَوِم  الَمْجَمِع في  اإلى  َوَدَخلا  بيسيديّا 

 َوبَْعَد اأْن قُِرئ الّناموُس 
بِت َوَجلَسا. 15 السِّ

الَمْجَمِع  ُشيوُخ  اإَليِهما  اأْرَسَل  َوال�أنِْبياُء 

اإْن كاَن  ْخَوةُ،  ال�إ جاُل  الرِّ »اأيُّها  قائليَن: 

 فَقاَم 
ْعَب.« 16 َلكُما كَِلَمُة تَْعِزيٍَة فَكَلِّما الشَّ

جاُل بَني  بوُلُس َواأشاَر ِبيَِدِه َوقاَل: »اأيُّها الرِّ

اإْسرائيَل َويا خائفي اللِه، اْسَمعوا. 17 اإلُه 

َمُهم  ْعِب اْختاَر اآباَءنا َوَرفََعهم َوَعظَّ هذا الشَّ

حيَن صاروا نَُزل�َء في اأْرِض ِمْصَر َوِبِذراٍع 

يَِّة   َوعاَلُهم في البَرِّ
عاٍل اأْخَرَجهم ِمْنها. 18

 َوَهَدَم َسْبَع اأَُمٍم في اأْرِض 
اأْربَعيَن َسنًَة. 19

 َونَْحَو 
كَْنعاَن َواأْعطاُهم اأْرَضُهم ميراثاً. 20

اأْعطاُهم قُضاةً  َسنًَة  َوَخْمسيَن  اأْربََعِمئٍَة 

 َوحينَئٍذ ساألوا 
21  . النَّبيِّ َحّتى َصموئيَل 

َمِلكاً فَاأْعطاُهم شاُوَل بَْن قَيٍس َرُجلاً ِمْن 

 َواأَخَذهُ 
22 َسنًَة.  اأْربَعيَن  ِبْنياميَن  قَبيلَِة 

 َوْقْت 
ْد َت يْمسْك ف ايدو. 12 ْويْطلب اَحَّ

ب واآَمن  َل ارى الوالي شي َل صار، ْتَعجَّ
ْبَتْعليم الرَّْب.

َف انْطاْكيا بسيديا

مْن  الَبحْر  ْوَبْرنابا ف  بولس   ْوراحوا 
13

پافُوس، ْوَجوا َل پيرجي ف َبْمفيْليا، 14 َبْس 
هنِّا َطَلعوا مْن پيرجي ْوَجوا لانْطاْكيا لَّيِا ف 
َيوم  َف  ْوقْعدوا  للَمْجَمع  ْوَدَخلوا  ْبسيديا، 
 ْوَبعْد َل انَْقرا النّاموْس والاَنِْبيا، 

ْبْت. 15 السَّ
َبَعثوا ْشيُوخة الَمْجَمع ْوقالولْن: »يا ْرجِال 
َتْعِزيِة،  َل كاْن في عْنْدكْن كْلمْة  اخوْتنا، 
ْر  ْواَأشَّ بولس   ْوقاْم 

16 ْعْب.«  الشَّ َمع  اْحَكوا 
اْسرائيل،  َبني  يا  ْرجِاْل  »يا  ْوقاْل:  بيدو 
17 اإلْه  اْسَمعوا!  اَلله،  من  يخافوْن  َل  ْوَهوْذ 
ْعْب هذا اْختاْر اَأبَّهاْتنا ْوَعّلاهن ْوَعظَّمْن  َهالشَّ
ْوبْذراْع  َمصر،  اْرْض  ْتَغرَّبوا َف  َل  َوْقْت 
َسِنة  اَأْرْبعيْن  مْن   ْوَطعَّ

18 منّا.  طِالَعْن  عِالي 
اْرْض  اَمْم َف  َسْبع   ْوَهَدْم 

19 الَبّريِّة.  ف 
 َوارَبعميِّة 

َكْنعان، ْوَعطاهْن اَأْرضْن ميراْث. 20
َل  َعطاهْن حاكمين دي  َسِنة  ْوَخْمسيْن 
 ْوهاك الَوْقْت َطَلبولْن 

َزماْن َصموئيل النَّبي. 21
َملك. ْوَعطاهن اَلله شاُول ابْن َقيْس، مْن 
 َواَخذو 

َقبيلة بْنياميْن، اَأْرْبعيْن َسِنة َزماْن. 22
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َوقاَل:  َلُه  َوَشِهَد  َمِلكاً  داووَد  َلُهم  َواأقاَم 

ِبَحَسِب  َرُجلاً  يَّسى  بَن  داووَد  ‘َوَجْدُت 

 ِمْن نَْسِل 
قَْلبي ُهَو يَْصنَُع كُلَّ ُمرادي.’ 23

ْسرائيَل، ِبَحَسِب َوْعِدِه،  هذا اأقاَم اللُه ل�إ

ِليَكِْرَز  يوَحّنا   َواأْرَسَل 
24 ُمَخلِّصاً.  يَسوَع 

قَْبَل َمجيئِه ِبَمْعموِديَِّة التَّوبَِة ِلكُلِّ َشْعِب 

ُم ِخْدَمتَُه   َوحيَن كاَن يوَحّنا يُتَمِّ
اإْسرائيَل. 25

قاَل: ‘َمْن تَُظّنوَن اأنّي اأنا؟ َلْسُت اأنا اإيّاهُ. 

َولِكْن ُهَوذا يَاأْتي بَْعدي َمْن ل� اأْستَِحقُّ اأْن 

ْخَوةُ  جاُل ال�إ  اأيُّها الرِّ
اأُحلَّ ُسيوَر ِحذائِه.’ 26

اللَه  يَخافوَن  َوالَّذيَن  اإبْراهيَم  ُسلاَلِة  بَني 

الَخلاِص.  كَِلَمُة  اأُْرِسلَْت  اإَليكُم  َمَعكُم! 

َلْم  اأوُرَشليَم َورؤساَءهم  27 ِل�أنَّ ُسكّاَن 

تُقَراأُ  الَّتي  ال�أنِْبياِء  ِبكُتُِب  َول�  ِبها  يْدروا 

ما  موا  َوتَمَّ َعلَيِه  َحكَموا  بَْل  َسْبٍت،  كُلَّ 

 َوَمَع اأنَُّهم َلْم يَِجدوا ِعلًَّة 
ُهَو َمكْتوٌب. 28

يَْقتُلَُه.  اأْن  بيلاُطَس  َساألوا  ِللَموِت  ما 

اأنَْزلوهُ  َعْنُه  كُِتَب  ما  كُلَّ  موا  تَمَّ  َوحيَن 
29

 َولِكنَّ 
ليِب َوَوَضعوهُ في قَْبٍر. 30 َعِن الصَّ

 َوَظَهَر 
31 ال�أْمواِت.  بَيِن  ِمْن  اأقاَمُه  اللَه 

اأيّاماً كَثيَرةً ِللَّذيَن َصِعدوا َمَعُه ِمَن الَجليِل 

ْعِب.  آَن ُشهوُدهُ ِللشَّ اإلى اأوُرَشليَم، َوُهم ال�

الَّذي  ِبالَوْعِد  ُركُم  نُبَشِّ اأيضاً  نَْحُن   َوها 
32

 ها قَْد اأكَْملَُه اللُه َلنا نَْحُن 
آباِئنا. 33 صاَر ِل�

َمكْتوٌب  ُهَو  كَما  يَسوَع  اأقاَم  اإْذ  اأبْناَءُهم 

اأنا  ابْني.  ‘اأنَْت  الثّاني:  الَمزموِر  في 

ْوَقيَّملْن داهوْد َملك، ْوشهْدلو ْوقاْل: ‘اَأَريُت 
هّواِ  َقْلبي.  َكما  رّجاْل  َيّسى  ابْن  داهود 
ذّريّة هاذ   ْومْن 

23 اإرادتي.’  يَسي كْل  َت 
اَلله َقيَّْم لاْسرائيْل َيسُوْع ْمَخلّْص، َكما َل 
 ْوَبَعْث يوَحنّا َت يْكرْز َقبْل َل يجي 

َوَعْد. 24
 ْوهّواِ 

ْبَمْعموذيّة التَّوبِة لَكْل َشْعب اْسرائيْل. 25
تْفتْكرون  ‘مْن  قاْل:  يَتّمْم خْدمتو،  يوَحنّا 
اَنا؟ مُو اَأنا واِ. َبلِى ْكوا جِايِي َبْعدي هاْك 
َل مُو مْسَتحّق اَنا اَأحّل ْربّاْط َصولو.’ 26 يا 
ْرجِاْل يا اخوْتنا اولاد َقبيلة اْبراهيم، ْوَهوْذ 
َل يخافون اَلله َمْعكْن، لكن انَْبَعثْت كْلمة 
القدس  َهوْذ سكّان  َل   مْن 

27 الَخلاْص. 
ْوُرَوساهْن لا َعَرفوا الَمسيح ْولا اْسفار الاَنِْبيا 
موا  ْوَتمَّ َحَكموُه  َبلِى  َسْبْت،  تْنَقرا كْل  َل 
اَروا  ما  َل   ْوَمْع 

28 الَمْكتوبِة.  النّبّوات  كّل 
بيلاُطْس  مْن  َطَلبوا  للَموْت،  َسَبْب شي 
موا كْل شي َل   ْوَوْقْت َل َتمَّ

َت يْقتلوُه. 29
ليب ْوَحطَّوُه  لوُه م الصَّ َمْكتوْب كاْن َعَليو، نَزَّ
َف َقبْر. 30 َبّس اَلله َقيَّمو مْن َبين الَميتيْن، 
َمعو م  َطَلعو  لَوْذ َل  ْكثيْر  اِيِّام   ْوَظَهْر ف 

31

ع ْشهودو عْند  ليْل للقْدس، ْوهنِّا نِا السَّ الجَّ
ْبهاْك  نَْبّشْركن  ْكوا  زاِ   ْونْحنِا 

32 ْعْب.  الشَّ
اَألله  موا  َتمَّ  ْكوا 

33 لابَّهاْتنا.  َل صاْر  َوعْد 
َقيَّْم َيسُوْع، َكما  لنا نْحنِا اولادْن، مْن َل 
اأنَْت،  ‘اْبني  الثِّاني:  َمْزمور  انَْكَتْب ف  َل 

اأعمال الّرسل 13: 23 - 33   



418

اأقاَمُه اللُه ِمْن   َوهكَذا 
َوَلْدتَُك.’ 34 اليَوَم 

اأيضاً  يَعوَد فَيَرى  ال�أْمواِت ِلكَي ل�  بَيِن 

فَساداً، كَما قاَل: ‘َساأُعطيكُم ِنْعَمَة داووَد 

 َويَقوُل اأيضاً في َمكاٍن اآَخَر: 
الُمْؤتََمنََة.’ 35

‘َلْم تََدْع طاِهَرَك يَرى فَساداً.’

 »ِل�أنَّ داووَد في جيِلِه َخَدَم اإراَدةَ اللِه 
36

َوَراأى فَساداً.  اآباِئِه  اإلى  َوانَْضمَّ  َوَرقََد 

يَر  َلْم  اللُه  اأقاَمُه  الَّذي   َولِكنَّ هذا 
37

اأنَُّه ِبهذا  اإْخَوةُ  يا  اإذاً   فَاْعلَموا 
فَساداً. 38

كُلِّ   َوِمْن 
39 الَخطايا.  ِبُغْفراِن  َلكُم  يُكَْرُز 

روا ِمْنُه ِبناموِس  ما َلْم تَْستَطيعوا اأْن تَتَبرَّ

ُر.  يَتَبَرَّ يُْؤِمُن  َمْن  ِبهذا كُلُّ  موسى، 

تَي َعلَيكُم ما كُِتَب   فَانْتَِبهوا اإذاً ِلئَّلا يَاأْ
40

ُمْستَْهِزئيَن  يا   ‘ُانُْظروا 
41 ال�أنِْبياِء:  في 

اأْعَمُل  َعَملاً  ِل�أنّي  َوْلتَْتلَفوا،  َوْلتُْدَهشوا 

َلما  اأَحٌد  َعْنُه  اأيّاِمكم، َلو روى َلكُم  في 

ِمْن  ُهما خارجاِن   َوفيما 
42 ْقتُم.’ «  َصدَّ

ِعْنِدِهم َطلَبوا ِمْنُهْما اأْن يَتَكلَّما َمَعُهم ِبهِذِه 

 َوُمْنُذ اأْن 
ْبِت القاِدم. 43 الكَِلماِت في السَّ

َق الَمْجَمُع َذَهَب يَهوٌد كَثيروَن َوراَءهما  تََفرَّ

َوُهما كانا  اللِه.  ِمَن  يَخافوَن  دوَن  َوُمتََهوِّ

ِبِنْعَمِة  يَْلتَِصقوا  اأْن  َويُْقِنعاِنِهم  يَتَكَلَّماِن 

اللِه.

تَْقريباً  اْجتََمَعْت  الّتالي  ْبِت  السَّ  َوفي 
44

 َوحيَن 
ِلتَْسَمَع كَِلَمَة اللِه. 45 كُلُّ الَمدينَِة 

مْن  اَلله  َقيَّمو   ْوكذاِ 
34 ولْدتوْك.’  الَيوْم  اَأنا 

َفساد  يرى  لْخ  َكْرْة  لا  ْبشاْن  الَميتين  َبين 
الَموْت، َكما َل قاْل: ‘َت اْعطيكْن نْعمْة 
 ْوقاْل زاِ َف َغيْر مُوَضْع: 

داهوْد الّسادَقة.’ 35
َفساْد.’ يّرى طاهرْك  َسَمْحْت َت  ‘ما 

 

اإرادة  َخَدْم  داهوْد ف جيلو  َل   »مْن 
36

اَأبَّهاتو َوارى َفساْد. 37 َبْس  اَلله ْونام ْولحْق 
38 اْعرفوا  َفساْد.  ارى  ما  اَلله  َقيَّم  َل  هاْذ 
لْكْن  يْنكرز  نَْفسو  بهاْذ  اخوتي!  يا  َبقى 
ما  َل   ْومْن كْل شي 

39 الَخطّياْت.  غْفران 
ْبهاْذ كْل  تْتَبرَّرون،  ْبناموْس موسى  تْقتن 
من ياآمْن يْتَبرَّْر. 40 َبقى بالْكْن وايّاكْن يجي 
َعَليكْن شي الَمْكتوْب ف الاَنِْبيا، َل يقوْل: 
 ‘َروا اأنْتْن َهوْذ َل تْتَمهَزون! ْوَت تْنبْهتون 

41

اِيِّاْمكْن،  اْعَمْل ف  َت  َعَمْل  ْوتْفَسدوْن! 
يْحكي  ْد  اَحَّ ْتَسْدقون يكون  مُو  َل  شي 
َل كانوا طالْعيْن   َوْقْت 

42 َعَليو.’ «  لْكْن 
مْن عْندْن، َطَلبوا منّْن َت يْحَكولْن َسْبْت 
 ْوَبعْد َل خلص اْجتماع 

الّجِايِي َهالَكلاْم. 43
َل  الغْرْب  ْوم  الياهود  م  ْكثيْر  الَمْجَمع، 
بولس  ْوهنِّا  َمعن.  راحوا  اَلله  يخافوْن من 
يْثبتوْن  َت  ويَقْنعووْن  يْحَكوْن  ْوَبْرنابا كاْن 

ف نْعمة اَلله.
 ْوَسْبْت َل َبْعدو، الَتّموا نِاس الَبَلْد كلّْن 

44

اَروا  َل   َوْقْت 
45 اَلله.  يْسَمعوْن كْلمة  َت 
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َحَسداً  اْمتَلاأوا  كَثيراً  َجْمعاً  اليَهوُد  َراأى 

يَقوُلها  الَّتي  الكَِلماِت  يُقاِوموَن  َوَجَعلوا 

َوبَْرنابا  بوُلُس   فَقاَل 
46 فون.  َويَُجدِّ بوُلُس 

تُقاَل  اأْن  ل�ً  اأوَّ يَْنبَغي  كاَن  »َلكُم  َعلاِنيًَة: 

تَْدفَعونَها  اأنَّكُم  ِبما  َولِكْن  اللِه.  كَِلَمُة 

ل�  اأنَّكُم  اأنُْفِسكُم  َعلى  َوَجَزْمتُم  َعْنكُم 

تَْستَِحّقوَن الَحياةَ ال�أبَديََّة ها نَْحُن نَْلتَِفُت 

 ، بُّ اإلى ال�أَُمِم. 47 ِل�أنَُّه هكَذا اأوصانا الرَّ

ِللاأَُمِم  نوراً  ‘َعيَّنتَُك  َمكْتوٌب:  ُهَو  كَما 

ِلتَكوَن ِللَخلاِص َحّتى اأْقصى ال�أْرِض.’ «

يَْسَمعوَن كانوا  ال�أَُمُم   َوحيَن كاَن 
48

دوَن كَِلَمَة اللِه. َواآَمَن الَّذيَن  يَْفَرحوَن َويَُمجِّ

 َوكاَن 
49 ال�أبَديَِّة.  ِللَحياِة  ُمَعيَّنيَن  كانوا 

بِّ في كُلِّ ذِلَك  يَْجري الكَلاُم ِبكَِلَمِة الرَّ

 فَاأثاَر اليَهوُد ُرؤوَس الَمدينَِة 
الَموِضِع. 50

َوالنِّساَء الَغنّياِت اللَّواتي كُنَّ يََخْفَن اللَه 

بوُلَس  َعلى  اْضِطهاداً  َواأقاموا  َمَعُهم، 

 َوحيَن 
َوبَْرنابا َواأْخَرجوُهما ِمْن تُخوِمِهم. 51

َواأتَيا  اأْقداِمهما  ُغباَر  َعلَيِهم  نََفضا  َخَرجا 

التَّلاميُذ   َوكاَن 
52 اأيقونيا.  َمدينَِة  اإلى 

يَْمتَلئوَن ِمَن الَفَرِح َوروِح الُقُدِس.

 14
اإلى  َوَدَخلا  اأتَيا  اأيقونّيا{   َو }في 

تَكَلَّما  َوهكَذا  اليَهوِد،  َمْجَمِع 

َمَعُهم َحّتى اآَمَن كَثيروَن ِمَن اليَهوِد َوِمَن 

اليوناِنّييَن. 2 اأّما اليَهوُد الَّذيَن َلْم يَكونوا 

ْوَبقى  َحَسد  ْتَعبَّوا  ْگبيِرة،  َجْمَعة  الياهوْد 
 قاموا 

يقوموْن ضْد َكلاْم بولس ْويْكفروْن. 46
بولس ْوَبْرنابا قالولْن ف وّچن: »لكْن كاْن 
مْن  َبلِى  اَلله،  تْنقال كْلمة  ْل شي  اَأوَّ لازْم 
َل َدَفْعتْن مْنكْن كْلمة اَلله، ْوَحَكْمتْن َعلى 
ْكوا  الاََبديِّة،  َحياة  تْستِاْهلوْن  مُو  رُوْحكْن 
 مْن َل كذاِ َوّصانا 

َت نْرَجْع لَعْند الاَمْم. 47
َرْبنا، َكما َل انَْكَتْب: ‘َحطَّيتوْك نوْر للاَمْم، 
خر الاَْرْض.’ « آِ َت ْتكوْن للَخلاْص دي لا

الاَمْم، كاْن  يْسَمعون  َل كاْن   َوْقْت 
48

َل كانوا  ْواآَمنوا  َلالله،  ويَسْبحوْن  يْفَرحوْن 
 وكْلمة 

49 الاََبديِّة.  لََحياة  اَلله  ْمَعيَّنيْن من 
الرَّْب كاْن تْنَحكى ف كْل مُوَضْع. 50 َبّس 
الَبَلد ْونْسواْن زنِاگيْن  الياهوْد َهيَّجوا ُرَوسا 
َعلى  اْضطهاْد  ْوَقيَّموا  َمعن،  اَلله  خايفين 
 ْوَوْقْت 

بولس ْوَبْرنابا ْوطِالَعوون مْن ديرتْن. 51
نََفضوا َعَليْن َغبرة اْجَريْن ْوَجوا  َل َطَلعوا، 
 والتَّلاميْذ كاْن يْتَعبَّوْن َفَرح ْورُوح 

َلايقونْيا. 52
القدْس.

ف اَأيقونيا

الياهوْد، 14  َمْجَمع  َل  ْوَدَخلوا   ْوَجوا 
اآَمنوا  لََمْن  َمعن دي  َحَكوا  ْوكذاِ 
الياهوْد َل  الياهوْد واليونانيِّة. 2 َبّس  ْكثيْر م 
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نُفوَس  َواأْفَسدوا  اأثاروا  فََقْد  ُمْذِعنيَن 

 َوَمكَثا 
3 ال�أَخَويِن.  اإلى  ِليُسيئوا  ال�أَُمِم 

َعِن  َعلاِنيًَة  يَتَكَلَّماِن  َطويلاً  َزماناً  ُهناَك 

آياِت  ، َوُهَو يَْشَهُد ِلكَِلَمِة ِنْعَمِتِه ِبال� بِّ الرَّ

ِباأيديِهما.  يَْصنَُع  الَّتي كاَن  َوِبالَعجائِب 

ُمْنَقِسماً،  الَمدينَِة كاَن  َجْمِع   َوكُلُّ 
4

َمَع  اليَهوِد وبَْعُضُهم  َمَع  بَْعُضُهم كاَن 

ِمَن  تَْصميٌم  ُهما  ِضدَّ  َوصاَر 
5 سوَليِن.  الرَّ

ال�أَُمِم َوِمَن اليَهوِد َوُرَؤساِئِهم اأْن يُهينوُهما 

َعِلما   َوحيَن 
ِبالِحجاَرِة. 6 َويَْرجموُهما 

انْتََقلا َواْحتََميا ِبَمدينَتَي لوكانّيا لوسطرا 

 َوُهناَك 
7 ِبِهما.  الُمحيطِة  َوالُقرى  وِدْربي 

راِن. كانا يُبَشِّ

 َوكاَن يَْجِلُس في مدينَِة لوسطرا َرُجٌل 
8

ِه، َلْم يَكُْن  ْجلَيِن ُمْقَعٌد ِمْن بَْطِن اأُمِّ اأَشلُّ الرِّ

 هذا َسِمَع بوُلَس يَتَكَلَُّم. 
9 . قَْد َمشى قَطُّ

اإيماٌن  فيِه  اأنَّ  َلُه  َوتَبيََّن  بوُلُس  راآهُ  حيَن 

»لَك  ِبَصوٍت عاٍل:  َلُه   قاَل 
10 ِليَْخلَُص، 

بِّ يَسوَع الَمسيِح قُْم َعلى  اأقوُل ِباْسِم الرَّ

 َوحيَن 
11 َوَمشى.  فَقاَم  َوقََفَز  ِرْجلَيَك.« 

َرفَعوا  بوُلُس  الُجموُع ما َصنََع  راأِت 

آِلهُة  اأْصواتَهم ِبِلساِن الَموِضِع قائليَن: »ال�

وا   َوَسمَّ
اإلينا.« 12 َونََزلوا  ِبالبََشِر  تََشبَّهوا 

آلهِة« َوبوُلَس »ِهْرميَس،«  بَْرنابا »َسيَِّد ال�
الكَِلَمِة.  يَْبَداأُ في  الَّذي كاَن  ُهَو  ِل�أنَُّه 

الَّذي كاَن خاِرَج  آلهِة  ال� َسيِِّد   َوكاِهُن 
13

ما طاعوا، َهيَّجوا الاَمْم َت ياأَذون الاْخِوة. 
 ْوَبَقوا َهونَْك َزماْن َطويل، ْوقّدام الَعيْن كاْن 

3

يْحَكوْن َع الرَّْب، ْوهّواِ يْشَهْد لَكْلمْة نْعمتو 
َعلى  يَسي  َل كاْن  والعجايب  بالَعلامات 
 ْوكْل َجماعة الَبَلْد مْنقسميْن كانوا، 

ايَديْن. 4
 ْوصار 

نِاْس َمع الياهود ْونِاْس َمع الّرسْل. 5
ْوُرَوساهْن،  والاَمْم  الياهوْد  م  َعَليْن حكْم 
 ْوَوْقْت َل 

َت يهينوون ْويْرجمووْن بالَحَجْر. 6
انَْتَقْلوا والَتَجوا ف لوقانِّيا ْولوسْطرا  َعَرفوا، 
 ْوَهونَْك كاْن 

7 َحولْن،  َل  وْضياْع  ْوَدْربي 
يَبْشروْن.

لوسطرا وَدربي

 ْوكاْن في ف لوسْطرا َزلَِمة قِاعْد اْجَريو 
8

ْمَكْرَسحيْن اَأْعَرْج مْن َبطْن اأّمو، ما مشي ف 
 هاْذ سمْع بولْس يْحكي، ْوَوْقْت َل 

عْمرو. 9
يْخَلْص،  اإيماْن َت  ِفيو  ْوَعَرْف  بولس  اراُه 
 قالْلو ْبَصوْت عِالي: »لْك اَأقوْل باسْم َرْبنا 

10

َيسُوع الَمسيْح: قوْم َعلى اْجَريْك.« ْونَْط 
ْعْب َوْقْت َل اَروا شي   ْولَّمة الشَّ

قام ْومشي. 11
َل َسوى بولْس، َعلَّوا َصوتن ْوساحو بْلسِان 
لَعنّا.  ْونْزلوا  بالَبَشر  ْتَشبَّهوا  آلَِهة  الا الّديِرة: 
آلَِهة ْوبولْس هْرميْس،   ْوَسّموا َبْرنابا َسّيد الا

12

 ْوكاهْن َسّيد 
مْن َل هّواِ َبدا ف الَكلاْم. 13

الَبَلْد، جاْب  َبّرات  َل كاْن  آلَِهة هاْك  الا

اأعمال الّرسل 14: 3 - 13   



421

الَمدينَِة اأتى }َمَع ُجموٍع{ ِبثيراٍن َواأكاليَل 

اإلى باِب الّداِر َحيُث كانا ناِزَليِن، َوكاَن 

 َولِكنَّ بَْرنابا َوبوُلَس 
يُريُد اأْن يَْذبََح َلُهما. 14

َوَخَرجا  َوقََفزا  ثَوبيِهما  َشّقا  َسِمعا  حيَن 

 قائلَيِن: 
15 يَْصُرخاِن،  َوكانا  الَجْمِع  اإلى 

جاُل، ماذا اأنْتُم صاِنعون. نَْحُن  »اأيُّها الرِّ
ُركم اأْن  اأيضاً بََشٌر ِباأحاسيَس ِمْثلَكُم. نُبَشِّ

تَْرِجعوا َعْن هِذِه ال�أباطيِل اإلى اللِه الَحيِّ 

َوالبحاَر  َوال�أْرَض  ماَء  السَّ َصنََع  الَّذي 

 ذِلَك الَّذي في ال�أْجياِل 
َوكُلَّ ما فيها. 16

ُطُرِقهم  يَْذَهبوَن في  ال�أَُمَم  تََرَك  الماضيِة 

نَْفَسُه  يَْتُرْك  َلْم  اأنَُّه   َمَع 
17 ِبِهم.  ِة  الخاصَّ

ِبلا َشهادٍة، ِل�أنَُّه كاَن يَْصنَُع َلُهم َخيراٍت 

َويُْنِضُج  َمَطراً،  َلُهم  ويُنِزُل  ماِء  السَّ ِمَن 

قُلوبَُهم ِغذاًء  اأْزِمنَِتها، َويَْملاأُ  الثِّماَر في 

 َوَمَع اأنَُّهما كانا يَقول�ِن هِذِه 
ماً.« 18 َوتَنَعُّ

ْعَب ِمْن اأْن يَْذبََح َلُهما  فَِبالَجْهِد َمنَعا الشَّ

 َواأتى اإلى ُهناَك يَهوٌد ِمْن اأيقونيا 
اأَحٌد. 19

ْعَب  الشَّ َعلَيِهما  َوَهيِّجوا  اأنْطاِكّيا  َوِمْن 

فََرَجموا بوُلَس َوَجّروهُ اإلى خاِرِج الَمدينَِة، 

َع   َوتََجمَّ
20 اأنَُّه ماَت.  يَُظّنوَن  ِل�أنَُّهم كانوا 

َحوَلُه التَّلاميُذ فَقاَم َوَدَخَل اإلى الَمدينَِة. 

َوفي اليَوِم الّتالي َخَرَج ِمْن ُهناَك َمَع بَْرنابا 

َواأتَيا اإلى َمدينَِة ِدْربي.

الَمدينَِة  اأبْناَء  راِن  يُبَشِّ  َوحيَن كانا 
21

َمدينَِة  اإلى  َواأتَيا  َوَرَجعا  كَثيريَن  تَْلَمذا 

مُوَضْع  الّداْر،  لاْبواب  َواكاليْل دي  ثوراِن 
ْوكان  نِاس،{  لَّمة  نِاْزليْن }َمع  َل كانوا 
يريْد يْذَبْحلْن. 14 َبْس َبْرنابا ْوبولْس َوْقْت َل 
سْمعوا، َشرَّطوا َحويسن ْونَطّوا َطَلعوا لَعْنْد 
 ويقولوْن: »يا 

لَّمة النِّاس ْوكان يسِيحوْن 15
ْرجِاْل، اَأيش ْتَسَوون انْتْن؟ نْحنِا زاِ انْسانْاْت 
ْع. ونَْبّشْركْن َت  َكماكْن نْحنِا نْحّس ْونْتَوجَّ
تْرَجعوْن مْن َهالاباطيْل َلالله الَحي َل َسوى 
ما والاَْرْض والّْبحار ْوكْل شي َل ِفيْن.  السَّ
 هاْك َل ف اْجيال الَقديْم َخلّى كّل الاَمْم 

16

 َمع َل ما َخلّى نَْفسو 
يرُوحوْن َف َطريِقْن. 17

َبلا َشهاِدة َوْقْت َل كان يَسيلْن َخيراْت م 
ما ويَنّزلْلْن َمَطْر ويَربّي ْثماْر َف َمواسما  السَّ
 ْوَمْع كْل هاْذ 

ويَعّبي ْقلوبْن َشَبع ْوَهنا.« 18
ْعب ْوَمَنعوا  َل كان يقولوْن، بالّزُور َوقَّفوا الشَّ
ْد يْذَبْحلْن. 19 َبْس َجوا لَونَْك ياهوْد من  اَحَّ
ْعب،  الشَّ َعَلين  ْوَهيَّجوا  َوانْطاْكيا  اَيقونْيا 
لََبّرات  ْوَسَحبوُه  بالَحَجر  بولْس  ْوَرَجموا 
 والَتّموا 

20 ماْت.  َبْلكي  قالوا  َل  مْن  الَبَلْد، 
َعَليو التَّلاميذ، ْوقام وَدَخْل للَبَلد. ْوثِاني نْهار 

َطَلْع مَنونَْك َمْع َبْرنابا ْوَجوا لََدْربي.

الرَّجَعة لانْطاْكيا ف سوريّا

 ْوَوْقْت َل كان يَبْشروْن نِاْس هاك الَبَلْد، 
21

َتلَمذوا ْكثير. ْورْجعوا َجوا لَلوسْطرا ْولاَيقونْيا 
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اأنْطاِكّيا،  َواإلى  اأيقونيا  َواإلى  لوسطرا 

ِمْنُهْم  َويَْطلُباِن  التَّلاميِذ  نُفوَس  22 يُثَبِّتاِن 

يَقول�ِن  َوكانا  يماِن،  ال�إ يُقيموا في  اأْن 

اإلى  نَْدُخَل  اأْن  يَْنبَغي  َلُهم: »ِبضيٍق كَثيٍر 

َملَكوِت اللِه.«

 َواأقاما َلُهم في كُلِّ كَنيَسٍة 
23

َويَُصّلوَن  َمَعُهم  يَصوموَن  َوُهم  ُشيوخاً، 

بِّ الَّذي اآَمنوا ِبِه.  َويَْستَوِدعونَُهم اإلى الرَّ

اأتَيا  بيسيديّا  ِمْنَطَقِة   َوحيَن طافا في 
24

َمدينَِة  تَكَلَّما في   َوحيَن 
25 بَْمفولّيا.  اإلى 

اأيطالّيا.  اإلى  نََزل�  بِّ  الرَّ ِبكَِلَمِة  ِبْرجي 

 َوِمْن ُهناَك سافَرا في البَْحِر َواأتَيا اإلى 
26

اأنْطاِكّيا، ِل�أنَُّه ِمْن ُهناَك كانا يَْستَوِدعاِن 

اأكَْملا.  الَّذي  الَعَمَل  بِّ  الرَّ ِنْعَمِة  اإلى 

كُلُّها كانا  الكَنيَسُة  اْجتََمَعِت   َوحيَن 
27

اللُه،  َمَعُهم  َعِمَل  كُلِّ َشيٍء  َعْن  يَْرِوياِن 

 َوزماناً 
28 يماِن.  ال�إ باَب  ِللاأَُمِم  فَتََح  َواأنَُّه 

َطويلاً َمكَثا ُهناَك ِعْنَد التَّلاميِذ.

 15
 َوكاَن قَْد نََزَل اأُناٌس ِمَن اليَهوِديَِّة 

ْخَوةَ: »اإن  ال�إ يَُعلِّموَن  َوكانوا 

ل�  الّناموِس  ِبَحَسِب عادِة  تَْختَِتنوا  َلْم 

 َوصاَر ِهياٌج 
اأْن تَْخلُصوا.« 2 تَْستَطيعوَن 

َمَعُهم،  َوبَْرنابا  ِلبوُلَس  َوُمجاَدلٌة  كَثيٌر 

َواآَخروَن  َوبَْرنابا  بوُلُس  يَْصَعَد  اأْن  َوتََعيََّن 

الَّذيَن في  يوِخ  َوالشُّ ُسِل  الرُّ اإلى  َمَعُهما 

الخلاِف هِذِه.  َلِة  َمْساأ اأْجِل  ِمْن  اأوُرَشليَم 

ْولانْطاْكيا، 22 يَثْبتون نْفوس التَّلاميذ ْويْطلبوْن 
ويقولولن:  الايمان،  يْبَقون ف  َت  منّْن 
»ْبذيَقة ْگبيِرة لازْم يْندخْل لََمَلكوت اَلله.«

ْوكان  ْشيُوَخة،  بيَعة   ْوَقيَّمولْن ف كْل 
23

اآَمنوا  َل  لََرْبنا  وياَأْمنْووْن  ويَصلَّوْن  يصوموْن 
 ْوَوْقْت َل داروا ف ديرة ْبسيديا، َجوا 

ِفيو. 24
 ْوَبعْد َل َحَكوا ف بْرجا ْبكْلمة 

َل َبْمفيليا. 25
 ْومَنونَْك راحوا ف 

يطالْيا، 26 الرَّْب، نْزلوا لاإ
َهونَْك  مْن  َل  مْن  لانْطاْكيا،  ْوَجوا  الَبحر 
 ْوَوْقْت 

موا. 27 نوا لَنْعمة الرَّْب َعَمْل َل َتمَّ اَأمَّ
َعلى كْل  َحَكولْن  البيَعة،  َجَمعوا كّل  َل 
شي َل َسوى َمعن اَلله، ْوَعلى َل َفَتْح باب 
 وَزماْن َطويل كانوا َهونَْك 

الايماْن للاَمْم. 28
َمع التَّلاميْذ.

َمْجَمع القدس

ْوكان 15  الياهوديِّة  نِاْس م   ونْزلوا 
مُو  َل  يقولوْن:  الاْخِوة  يَعلمون 
رون ْبموجب عادة النّاموْس مُو ْتتِيْقوْن  تْتَطهَّ
ْكثير ْوجداْل  ْوقيل  قال   ْوصاْر 

تْخَلصوْن. 2
يْطَلعوْن  لْت َت  ْوَوصَّ ْوَبْرنابا َمعن.  لبولس 
الّرسْل  لَعْند  َمعْن  ْوَغيرْن  ْوَبْرنابا  بولس 
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َوكانوا  َواأْرَسلَْتُهم.  الكَنيَسُة   َوَشيََّعْتُهم 
3

يَسيروَن في كُلِّ فونيقي َوالّساِمَرِة، َوُهم 

يْرووَن َعْن ُرجوِع ال�أَُمِم. َوكانوا يَْصنَعوَن 

ْخَوِة. فََرحاً َعظيماً ِلكُلِّ ال�إ

 َوحيَن اأتَوا اإلى اأوُرَشليَم اْستُقِبلوا ِمَن 
4

يوِخ َوَرووا  ُسِل َوِمَن الشُّ الكَنيَسِة َوِمَن الرُّ

 َوقاَم اأُناٌس 
َلُهم كُلَّ ما َصنََع َمَعُهم اللُه. 5

َمْذَهِب  ِمْن  اآَمنوا  قَْد  الَّذيَن كانوا  ِمَن 

اأْن  َلكُم  الَفّريسّييَن قائليَن: »يْنبَغي 

ناموَس  يَْحَفظوا  اأْن  ُمروُهم  َوتَاأْ تَْخِتنوُهم 

يوُخ  َوالشُّ ُسُل  الرُّ  َواْجتََمَع 
موسى.« 6

 َوحيَن صاَرْت 
ِليَْنُظروا في هِذِه الكَِلَمِة. 7

َلُهم:  َوقاَل  ِسْمعاُن  قاَم  كَثيَرةٌ  ُمجاَدلٌة 

اأنَُّه  تَْعِرفوَن  اأنْتُم  ْخَوةُ،  ال�إ جاُل  الرِّ »اأيُّها 
اللُه  اْختاَر  فَمي  ِمْن  ال�أولى،  ال�أيّاِم  ِمَن 

َويُؤِمنوا.  ال�أَُمُم كَِلَمَة الِبشاَرِة  اأْن يسَمَع 

 َواللُه الَّذي يَْعِرُف ما في الُقلوِب َشِهَد 
8

َلُهم فَاأْعطاُهم روَح الُقُدِس كَما َلنا اأيضاً. 

َر   َوِبَشيٍء َلْم يَُميِّْز بَينَنا َوبَينَُهم، ِل�أنَُّه َطهَّ
9

اأنْتُم  ِلماذا  آَن   َوال�
10 قُلوبَُهم.  يماِن  ِبال�إ

ِرقاِب  َعلى  نيراً  ِلتََضعوا  اللَه  بوَن  تَُجرِّ

اْستََطْعنا  نَْحُن  َول�  اآباُؤنا  ل�  التَّلاميِذ، 

بِّ يَسوَع  الرَّ ِبِنْعَمِة   َولِكْن 
نَْحِملَُه. 11 اأْن 

ُهم  نَْخلُُص، كَما  اأنَّنا  نُْؤِمُن  الَمسيِح 

َوكانوا  كُلُُّه.  الَجْمُع   فََسكََت 
12 اأيضاً.« 

كُلَّ ما  يَْرِوياِن  َوبَْرنابا  بوُلَس  يَْسَمعوَن 

عتن   ْوَبَعثتن ْوَودَّ
والّْشيُوَخة َل ف القْدْس. 3

امريِّة،  البيَعة، ْوفاتوا َف كْل فينيقيا وَبين السَّ
ْوهنِّا يْحَكوْن َعلى رجوع الاَمْم َلالله، ْوكاْن 

يَفرحون الاْخِوة َفْرَحة ْگبيِرة.
 ْوَوْقْت َل َجوا للقْدْس، صارلن اْستْقباْل 

4

ْوَحَكولْن  والّْشيُوَخة.  والّرسْل  البيَعة  م 
 ْوقاموا نِاْس 

كْل شي َل َسوى َمعن اَلله. 5
الَفّريسيِّة  َمْذَهب  َل كاْن كلاآَمنوا مْن 
ووْن  وْتَوصَّ ْتَطْهرووْن،  »واجْبكن  ْوقالوا: 
6 الّرسْل  ناموْس موسى.«  يْحَفظوْن  َت 
والّْشيُوَخة اْجَتَمعوا َت يَطْلعوْن لََهالَمَسِلة. 
ْكثيْر، قاْم َشْمعون   ْوَوْقْت َل صاْر جدال 

7

ْوقالْلْن: »يا ْرجِال اخوْتنا، اأنْتْن تْعرفوْن مْن 
ل الِايِّام، اْختار اَلله َت يْسَمعون الاَمْم مْن  اَأوَّ
 والله َل يْعرْف 

ثّمي كْلمة الْبشاَرة وياآْمنوْن. 8
شي َل ف الّْقلوْب، َشَهْدلن ْوَعطاهْن رُوح 
 وْبشي ما َفرَّْق 

القدْس َكما َل َعطاُه لنا. 9
ْقلوبْن.  بالايمان  ْر  َطهَّ َل  مْن  ْوَبينْن،  بيْننا 
ْع اأنْتْن لَيش ْتَجْربون اَلله ْبهاي َل َت   والسَّ

10

ْتحطّوْن نير َعلى ْرقاب التَّلاميْذ، لا اَأبَّهاْتنا 
َرْبنا  ْبنْعمْة  11 َبلِى  نْحملو؟  تْقنا  نْحنِا  ْولا 
َيسُوع الَمسيح نْاآمْن َت نْخَلْص َكماهْن.« 
لَبولس  واْسَتَمعوا  مَعة،  الجَّ  ْوسْكتوا كّل 

12

َل َسوى  َعلى كْل شي  يْحَكولْن  ْوَبْرنابا 
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َصنََع اللُه ِباأيديِهما ِمْن اآياٍت َوَعظائَم في 

يَْعقوُب  قاَم  اأْن َسكَتوا   َوبَْعَد 
13 ال�أَُمِم. 

ْخَوةُ، اْسَمعوني.  جاُل ال�إ َوقاَل: »اأيُّها الرِّ

 ِسْمعاُن َروى َلكُم كَيَف بََداأ اللُه يَْختاُر 
14

تُواِفُقُه   َوهذا 
15 ِل�ْسِمِه.  َشْعباً  ال�أَُمِم  ِمَن 

ُهَو َمكْتوٌب:  ال�أنِْبياِء، كَما  كَِلماُت 

 ‘ِمن بَْعِد هِذِه اأْرِجُع َواأُقيُم َخيَمَة داووَد 
16

الَّتي َوقََعْت َواأبْني ما َوقََع ِمْنها َواأُقيُمُه، 

َوكُلُّ   ، بَّ الرَّ البََشِر  يَْطلَُب سائُر   َحّتى 
17

يَقوُل  اْسمي.  َعلَيِهم  ُدعَي  الَّذيَن  ال�أَُمِم 

 معروفٌة ُمْنُذ 
بُّ الَّذي َصنََع كُلَّ هِذِه 18 الرَّ

ال�أزِل اأْعماُل اللِه.’

ِمَن  الَّذيَن  يُْرَهَق  األّ�  اأقوُل   »ِلهذا 
19

ال�أَُمِم يَْرِجعوَن اإلى اللِه، 20 بَْل اأْن يُْرَسَل 

اإَليِهم اأْن يَكُّفوا َعْن نَجاَسِة الَمْذبوِح َوَعِن 

ِم. 21 ِل�أنَّ  الدَّ َوَعِن  الَمْخنوِق  َوَعِن  نى  الزِّ

موسى ِمَن ال�أْجياِل الَقديَمِة في كُلِّ َمدينٍَة 

َسْبٍت  كُلِّ  الَمجاِمِع في  َلُه كارزوَن في 

يَْقَراأونَُه.«

َمَع  يوُخ  َوالشُّ ُسُل  الرُّ اْختاَر   حينَئٍذ 
22

اإلى  َواأْرَسلوُهما  َرُجلَيِن  كُلِّها  الكَنيَسِة 

اأنْطاِكّيا َمَع بوُلَس َوبَْرنابا، يَُهَوذا الَمْدُعوَّ 

ْخَوِة.  ال�إ بَيَن  بَيِن  الُمَدرَّ َوسيلا  باْرشابا 

ُسُل  ِباأيديِهم هكَذا: »الرُّ  َوكَتَبوا رسالًة 
23

َبين  ْگبيِرة  ْوَعجايب  َعلامات  بيَديْن،  اَلله 
 ْوَبعْد َل سْكتوا، قاْم َيْعقوب ْوقاْل: 

الاَمْم. 13
 َشْمعوْن 

14 اْسَمعوني.  اخوْتنا،  ْرجِال  »يا 
الاَمْم  اَلله يْختاْر م  َبدا  اأْشَوْن  لْكْن  َحكى 
 ْولهاي يوافق َكلام الاَنِْبيا، 

َشْعْب لاْسمو. 15
 ‘َبعد َهوْذ، َت اْرَجْع 

ْبموجب الَمْكتوْب: 16
َواَقّيْم َخيمْة داهوْد َل َوَقعْت، َواَعّمْر شي َل 
َوَقْع منّا َواَقّيمو. 17 ْبشاْن باقي الَبَشْر يْطلبون 
الرَّب ْوكّل الاَمْم َل انَْدعى اْسمي َعَلين، 
 َمْعروفيْن 

يقول الرَّْب َل َسوى َهوْذ كلّْن. 18
م الاََزل اْعمال اَلله.’

 »ْبشاْن هاي اَنا اَأقوْل: َخلّي لا يَثْقلوْن 
19

20 َبلِى  َلالله.  يْرَجعوْن  الاَمْم  م  َل  َعَلوْذ 
بايح  نْبَعث نْقولْلْن َت يَبْعدوْن مْن نَجاسة الذَّ
الَمخنُوق  ْوم  الّزنِى  ْوم  للاْصنام  الَمْذبُوَحة 
 مْن َل موسى م الاْجيال الَقديِمة 

م. 21 ْوم الدَّ
ْوف كْل َبَلْد لُه كاروزيْن ف المجِامْع ف 

كْل َسْبْت يقَرولو.«

َمْكتوْب للمومنين المُو ياهود

ْوكّل  والّْشيُوَخة  الّرسْل  الَوْقت   هاك 
22

لانْطاْكيا  ْوَبَعثوا  منّْن  ْرجِاْل  اْختاروا  البيَعة 
يقولولو  َل  لَياهوذا  ْوَبْرنابا،  َمْع بولس 
»بارشابا« ْولسيلا، ْوَهالّرّجالَيْن ُرَوسا كانوا 
 ْوَكَتبوا َمْكتوْب بيَديْن قالوا 

َبين الاْخِوة. 23

اأعمال الّرسل 15: 13 - 23   



425

ْخَوةُ اإلى الَّذيَن في اأنْطاِكّيا  يوُخ َوال�إ َوالشُّ

الَّذيَن  ْخَوِة  ال�إ َوكيليكّيا،  َوفي سوريّا 

اأُناساً  اأنَّ   َسِمْعنا 
24 َسلاٌم.  ال�أَُمِم.  ِمَن 

َوقَلَبوا  ِبكَِلماٍت  َواأْزَعجوكُم  َخَرجوا  ِمّنا 

تَْختَِتنوا  اأْن  نُفوَسكم قائليَن: ‘يَِجُب 

نَاأُمْرُهم.  َلْم  َونَْحُن  الّناموَس،’  َوتَْحَفظوا 

ُمْجتَِمعوَن  َونَْحُن  َجميعاً  اْرتَاأينا  25 ِلهذا 

َواْختَْرنا َرُجلَيِن َواأْرَسْلنا اإَليكُم َمَع بوُلَس 

َوبَْرنابا َحبيبَينا، 26 الَّذيَن َسلَّما نَْفسيِهما 

الَمسيِح.  َربِّنا يَسوَع  اْسِم  اأْجِل  ِمْن 

ِلكَي  يَُهَوذا َوسيلا  َمَعُهما   َواأْرَسْلنا 
27

ذاتَها.  ال�أُموَر  هِذِه  ِبالكَِلَمِة  َلكُم  يَقول� 

28 ِل�أنَُّه صاَر اإراَدةٌ ِلروِح الُقُدِس َوَلنا اأيضاً 

هِذِه  َغيُر  زائٌد  ِعْبٌء  َعلَيكُم  يوَضَع  األّ� 

الَمْذبوِح  َعِن  تَْبتَِعدوا  29 اأْن  روريَِّة:  الضَّ

ِم َوَعِن الَمْخنوِق َوَعِن  ِللاأْصنام َوَعِن الدَّ

نى، ِل�أنَّكُم حيَن تَْحَفظوَن اأنُْفَسكُم ِمْن  الزِّ

تَْفَعلوَن. كونوا راِسخيَن في  هِذِه َحَسناً 

». بِّ الرَّ

اإلى  اأتَوا  اأُْرِسلوا  الَّذيَن   َوهؤل�ِء 
30

َواأْعَطوا  ْعِب  الشَّ كُلَّ  َوَجَمعوا  اأنْطاِكّيا 

وا.  َوتََعزَّ فَِرحوا  قََراأوا   َوحيَن 
31 ساَلَة.  الرِّ

اأيضاً،  نَِبيَّيِن  كانا  َوسيلا  يَُهَوذا   َوِل�أنَّ 
32

داُهم.  َوَشدَّ ْخَوةَ  ال�إ يا  قَوَّ َغِنيٍَّة  ِبكَِلَمٍة 

َصَرفَهما  ُهناَك زماناً  َمكَثا  اأْن   َوبَْعَد 
33

ُسل. ْخَوةُ ِبَسلاٍم اإلى الرُّ ال�إ

ِفيو: »الّرسْل والّْشيُوَخة والاْخِوة لَوْذ َل في 
َف انْطاْكيا وسوريّا وكيليْكيا لَنِّا م الاَمْم. 
 سمْعنا نِاْس منّا َطَلعوا ْوَزَعجوكن 

َسلاْم. 24
ْبَكلام ْوَقَلقوا بالْكْن َوْقْت َل قالولْكن لازْم 
ما  ْونْحنِا  النّاموس.  ْوتْحَفظون  رون  تْتَطهَّ
ْونْحنِا  كلّْتنا  اَأَرينا  25 ْبشاْن هاي  اَأَمْرناهْن. 
لََطَرفكْن  ْوَبَعْثنا  ْرجِال  واْخترنا  مْجتْمعيْن 
َمْع بولس ْوَبْرنابا َعزيَزيْننا، 26 نِاْس َل َسلَّموا 
الَمسيْح.  َيسُوع  َرْبنا  اسْم  لَخاطر  نَْفسْن 
27 َبَعْثنا َمعْن ياهوذا ْوسيلا ْبشاْن هنِّا ْبثّمن 

 مْن َل 
أموْر نَْفسا. 28 يقولولْكْن َهالَكلاْم هالا

َعَليكْن  يْنَحط  لا  ْونْحنِا  القدس  رُوح  راْد 
 َت 

ثقْل اَأْزَيْد َغيْر َهالواْجباْت الّضروريِّة: 29
ْوم  م  الدَّ ْوم  للاْصنام  الَمْذبُوْح  م  ْتَبْعدوْن 
مْن  رُوْحكْن  َحَميتْن  َل  والّزنِى.  الَمْخنُوْق 
ثاْبتيْن َف  ْتكونوْن. كونوا  ْكَويّس  َهوذ 

َرْبنا.«

 ْوَهوْك َل انَْبَعثوا َجوا لانْطاْكيا، ْوَجَمعوا 
30

 َوْقْت َل 
ْعب ْوَعَطوا الَمْكتوْب. 31 كّل الشَّ

وا  َقوَّ َغنيِّة   وْبكْلِمة 
32 وا.  وْتَعزَّ فْرحوا  َقَروا، 

زاِ  ْوسيلا  ياهوذا  َل  مْن  ْوَثبَّتووْن،  الاْخِوة 
 ْوَبعْد َل َبَقولْن َهونَْك َزمانيِّة، 

اَأنِْبيا كانوا. 33
لَعْند  ْبَسلاْم  يرُوحون  الاْخِوة َت  َخلَّوون 

الّرسْل.
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 َولِكنَّ سيلا اأراَد اأْن يُقيَم ُهناَك. 35 اأّما 
34

َوكانا  اأنْطاِكّيا  فَاأقاما في  َوبَْرنابا  بوُلُس 

راِن َمَع اآَخريَن كَثيريَن ِبكَِلَمِة اللِه. يُبشِّ

 َوبَْعَد اأيّاٍم قاَل بوُلُس ِلبَْرنابا: »ِلنَْرِجْع 
36

الَّذيَن في كُلِّ َمدينٍَة كََرْزنا  ْخَوةَ  َونَُزِر ال�إ

فَنَرى كَيَف حاُلهم.«  اللِه  كَِلَمَة  فيها 

ُخَذ يوَحّنا الَّذي   َوكاَن بَْرنابا يُريُد اأْن يَاأْ
37

 َولِكنَّ بوُلَس َلْم يَكُْن يُريُد 
ُدِعَي ُمْرقَُس. 38

تََركَهما  قَْد  كاَن  ِل�أنَُّه  َمَعُهما،  ُخَذهُ  يَاأْ اأْن 

َمَعُهما  يَْذَهْب  َوَلْم  بَْمفولّيا  َوُهما في 

اْفتََرَق  النِّزاِع   َوِلَسبَِب هذا 
39 }ِللَعَمِل.{ 

ُمْرقَُس  بَْرنابا  فَاأَخَذ  آَخِر،  ال� َعِن  اأُحُدُهما 

قُْبُرَس.  اإلى  َوَذَهبا  البَْحِر  َوسافرا في 

ُمْستوَدعاً  َوَخَرَج  بوُلُس سيلا،   َواْختاَر 
40

 َوكاَن 
اللِه. 41 ِنْعَمِة  اإلى  ْخَوِة  ال�إ ِمَن 

ُد  ويُشدِّ َوفي كيليكّيا  يَسيُر في سوريّا 

الكَنائَس.

 16
 َوَوَصَل اإلى َمدينَِة ِدْربي 

ِتْلميٌذ  ُهناَك  َوكاَن  َولوسطرا، 

ُمْؤِمنٍَة  يَهوِديٍَّة  ابُْن  تيموثاُوُس،  اْسُمُه 

 َوكُلُّ التَّلاميِذ ِمْن لوسطرا 
2 . َواأبوهُ َوثَنيٌّ

اأراَد   هذا 
3 َلُه.  يَْشَهدوَن  َواأيقونيا كانوا 

كُلَّ  ِل�أنَّ  فََختَنَُه  َمَعُه  ُخَذهُ  يَاأْ اأْن  بوُلُس 

اليَهوِد في الِمْنَطَقِة كانوا يَْعِرفوَن اأنَّ اأباهُ 

اأْكَثر.  َهونَْك  يْبقى  راْد  34 َبْس سيلا 

ْوكان  انْطاْكيا،  َف  َبَقوا  ْوَبْرنابا   ْوبولس 
35

يَعْلموْن ويَبشروْن َمْع َغيرن ْكثيْر بكْلمة اَلله.

بولس يفترق مْن َبْرنابا

 ْوَبعد َكّم نْهاْر، بولس قاْل لَبْرنابا: »َت 
36

نْرَجع ونْزُور الاْخِوة ف كْل َبَلْد َكَرْزنا ِفيو 
37 َبْرنابا  يَسوْن.«  اَأيش  ْونرى  اَلله،  ْبَكلام 
كان يريد يَوّدي يوَحنّا َل يْتَسّمى مْرقْس، 
َمعْن،  يَوّديو  يريد  ما كان  بولْس  38 َبْس 

َوْقْت َل كانوا َف  مْن َل كاْن كْلَخّلاهْن 
َبْمفيْليا، ْوما راْح َمعْن }للَعَمْل.{ 39 ْبَسَبب 
َهالخلاف، اْفَتَرقوا واِحْد م اللاخ، ْوَبْرنابا 
ْوراحوا  الَبحر  ْورْكبوا ف  َوّدى مْرقس 
 ْوبولس اْختار سيلا ْوَطَلْع َبعْد َل 

لَقْبرْص. 40
 ْوكاْن يْمشي 

ْتَسلَّْم م الاْخِوة لَنْعمة اَلله. 41
ف سوريّا ْوكيليْكيا يَثّبت الِبَيْع.

تيمُوثاُوس برَفقة بولس وسيلا

َدربي ولوسطرا. 16  َل  بولس   ووصل 
اْسمو  َتْلميْذ  َهونَْك  ْوكاْن في 
تيمُوثاُوس، كاْن ابْن وْحِدة ياهوديِّة مومِنة 
مْن  َل  التَّلاميْذ   ْوكّل 

2 َوَثني كان.  َوابوُه 
 هاْذ 

3 يْشَهْدولو.  ايقونيا كاْن  ْومْن  لوسطرا 
رو لَخاطْر  يو َمعو، َواَخذ َطهَّ راد بولس يَودَّ
ياهود َل ف الَبَلْد، مْن َل كلّْن كاْن يْعرفوْن 
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الُمُدِن  يَُمّروَن في   َوحيَن كانوا 
4  . َوثَنيٌّ

يَْحَفظوا  اأْن  َويَُعلِّمونَهم  يَكِْرزوَن  كانوا 

يوُخ  َوالشُّ ُسُل  الرُّ كَتَبَها  الَّتي  الَوصايا 

الَّذيَن في اأوُرَشليَم.

يماِن  ال�إ ُد في  تَتََشدَّ الكَنائُس   فَكانَِت 
5

َوتَكْثُُر في الَعَدِد كُلَّ يَوٍم.

َوَغلاِطّيا  ِفروجّيا  َمناطِق   َوساروا في 
6

َوَمنََعُهم روُح الُقُدِس اأْن يَتَكَلَّموا ِبكَِلَمِة 

ِمْنَطَقِة  اإلى  اأتَوا   َوحيَن 
7 اآسّيا.  اللِه في 

موسّيا كانوا يُريَدوَن اأْن يَْذَهبوا ِمْن ُهناَك 

َلُهم روُح يَسوَع.  َذْن  ياأْ َوَلْم  اإلى بيثونّيا، 

 َوحيَن َخرجوا ِمْن موسّيا نَِزلوا اإلى ِمْنَطَقِة 
8

ِلبوُلَس  َظَهَر  اللَّيِل  ُرْؤيا   َوفي 
َطرواَس. 9

ِمْثُل َرُجٍل مكدونيٍّ قائٍم يَْطلُُب ِمْنُه قائلاً: 

»تَعاَل اإلى َمِكدوِنّيا َوساِعْدنا.«
ْؤيا ِللَوْقِت   َوحيَن َراأى بوُلُس هِذِه الرُّ

10

اأَرْدنا اأْن نَْخُرَج اإلى َمِكدوِنّيا، ِل�أنَّنا فَِهْمنا 

َرُهم. بَّ َدعانا ِلنُبشِّ اأنَّ الرَّ

ْهنا  َوتََوجَّ  َواأبَْحْرنا ِمْن طْرواَس 
11

َوِمْن  اإلى ساموتْراكي،  ِباْسِتقاَمٍة 

َمدينَِة  اإلى  اأتَينا  الّتالي  اليَوِم  ُهناَك في 

فيليبي  اإلى  ُهناَك   َوِمْن 
12 ِنيابوليس. 

 ْوَوْقْت َل كاْن يرُوحوْن ف 
اَأبوُه َوَثني واِ. 4

الّْبلاْد كاْن يْكرزوْن ويَعلموون َت يحفظون 
اَأوامر َل َكَتبوا الّرسْل والّْشيُوَخة ف القْدْس.

وتزيد  الايمان  تثبت ف   والِبَيع كاْن 
5

بالَعَدد كْل َيوم.

رويا بولس ف طُرواس

وَغلاْطيا،  پريجيا  َمواضع   ومشيوا َف 
6

وَمَنعن رُوح القدس يْحَكوْن كْلمة اَلله َف 
 ْوَوْقْت َل َجوا لَموسّيا، رادوا يرُوحوْن 

اآسّيا. 7
َيسُوْع.  رُوح  َسَمحلن  ْوما  لَبيثونّيا  مَنونَك 
 ْوَوْقْت َل َطَلعوا مْن موسّيا، نْزلوا َل ديرة 

8

لَبولس  َظَهر  بالَليْل  رويا   ْوف 
9 طُرواس. 

للو ويقوْل: »َتعا  َزلَِمة َمْكدُوني قايم ويْتَوسَّ
لََمْكدُونّْيا وسِاعْدنا.«

 ْوَوْقْت َل ارى بولس َهالّرويا، راساً رْدنا 
10

َرْبنا َدعانا  لََمْكدُونّْيا، مْن َل اْفَتَهمنا  نطَلع 
َت نَبّشرْن.

فيليّپي

 وركْبنا مشينا مْن طُرواس سِاوي 
11

لَناُپِلس.  نْهار جينا  وثِاني  لَساموتراكيا، 
َبَلْد ف  اَأْگَبْر  لَّيِا  لَفيليّپي،   ْومَنونَْك 

12
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الَّتي ِهَي َراأُْس َمِكدوِنّيا، َوِهَي ُمْستَْعَمرةٌ، 

اأيّاماً َمْعلوَمًة.  َوَمكْْثنا في هِذِه الَمدينَِة 

ْبِت اإلى خاِرِج باِب   َوَخَرْجنا في يَوِم السَّ
13

ِة النَّهِر، ِل�أنَّ ُهناَك كاَن  الَمدينَِة َعلى ضفَّ

كُّنا  َوحيَن جلَْسنا  َمكاُن َصلاٍة.  يَْظَهُر 

ُهناَك.  الُمْجتَِمعاِت  النِّساِء  َمَع  نَتَكلَُّم 

اللَه  اأُْرُجواٍن كانَْت تخاُف  بائَعُة   َواأتَْت 
14

اْسُمها لوِديّا ِمْن َمدينَِة ثاأوطيرا. هِذِه فَتََح 

بُّ قَْلبَها َوكانَْت تَْسَمُع ما يَقوُل بوُلُس.  الرَّ

 َواْعتََمَدْت ِهَي َوبَنو بَيِتها، َوَطلَبَْت ِمّنا 
15

اآمْنُت  اأنّي  واثقيَن  ا  َحقًّ كُْنتُم  »اإن  قائلًة: 

ْت  بِّ فَتَعاَلوا َوانِْزلوا في بَيتي.« َواألحَّ ِبالرَّ

كَثيراً فَاْضُطِرْرنا.

اإلى  ذاهبوَن  نَْحُن  فيما  اأنَُّه   َوَحَدَث 
16

َلها روُح  ل�قَْتنا جاِريٌَة  لاِة  الصَّ َمكاِن 

ِربْحاً  اأْسياِدها  َعلى  تَُدرُّ  َوكانَْت  ِعرافٍَة، 

تُماِرُس.  كانَْت  الَّتي  الِعرافِة  ِمَن  كَثيراً 

َوَخْلَفنا  بوُلَس  َخْلَف  تَْمشي   َوكانَْت 
17

الّناُس  قائلًة: »هؤل�ِء  تَْصُرُخ  َوكانَْت 

ِبَطريِق  رونَكم  َويُبَشِّ ال�أْعلى  لِه  ال�إ َعبيُد 

اأيّاماً  تَْفَعُل  كانَْت   َوهكَذا 
18 الَخلاِص.« 

كَثيَرةً، فَاْحتَدَّ بوُلُس َوقاَل ِللّروِح: »اآُمُرَك 

ِمْنها.«  تَْخُرَج  اأْن  الَمسيِح  يَسوَع  ِباْسِم 

اأْسياُدها  َراأى   َوحيَن 
19 َخَرَج.  َوِللَوْقِت 

اأْمَسكوا  ِمْنها  َخَرَج  قَْد  ِربِْحِهم  َرجاَء  اأنَّ 

َمْكدُونّْيا، ْوكانْت مسَتعَمَرة، َقَضينا ِفيا َكّم 
باب  لََبّرات  ْبْت  السَّ َيوم  َطَلْعنا   و 

13 نْهار. 
الَبَلْد لََجْنب النَّهر، مْن َل َهونَْك كان يَبّين 
َبيْت َصلاة. ْوَوْقْت َل قعْدنا، كاْن نْحكي 
 ووْحِدة 

َمع نْسوان كانوا مْلَتّميْن َهونَْك. 14
َمَرة بّياعة اْرجواْن كان ْتخاْف من اَلله اْسما 
لوديّا مْن َمدينة َثاأوطيرا. هاي اَلله َفَتح َقْلبا 
 وْتَعمَّذت هيِّ 

ْوكاْن تْستمْع لََكلاْم بولْس. 15
»َل  ْتقوْل:  ْوهيِّ  لْنا  لت  وتَوسَّ َبيْتا،  ْونِاس 
َف  نَْزلوا  َتعوا  ْبَرْبنا،  اآَمْنُت  ْتَسْدقوْن  َحقا 
نَْنّزْل  وانَجَبْرنا  َعَلينا  لَّحْت  وْكثيْر  َبيتي.« 

َف َبيْتا.

ف َحبس فيليّپي

لاة،  الصَّ لََبيْت  رايحيْن  ْونْحنِا   ْوصار 
16

َطَلعْت لنا وْحِدة بْنْت خّداِِمة ِفيا رُوْح فتْح 
فال، ْوكان ْتَسي لاْسيادا رْبح ْگبيْر مْن فاْل 
 ْوكاْن تجي َخْلْف بولس 

َل كاْن تْفَتْح. 17
ْوَخْلْفنا، ْوكان ْتسِيْح وْتقوْل: »َهوذ النِّاْس 
العِالي نِا، ويَبْشروكْن َف َطريِق  اَلله  َعبيد 
ْكثيْر،  اإيِّام  ْتَسي  كان   ْوكذاِ 

الَخلاْص.« 18
الّرُوْح:  لاك  ْوقاْل  وانْدار  بولس  وانَْزَعْج 
تْطَلعيْن  َت  الَمسيْح  َيسُوع  باسْم  »اَأاأْمْرِك 
 َوْقْت َل اَروا 

منّا.« ْوَف ساعتا َطَلعْت. 19
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الّسوِق.  اإلى  َوَجّروُهما  بوُلَس َوسيلا 

َوُرؤوِس  َرِط  الشُّ قادِة  اإلى  موُهما   َوقَدَّ
20

ُجلاِن يُْقِلقاِن  الَمدينَة، قائليَن: »هذاِن الرَّ

 َويَكِْرزاِن َلنا 
الَمدينََة ِل�أنَُّهما يَهوديّاِن. 21

ِبعاداٍت ل� يَجوُز َلنا اأْن نَْقبََل َونَْعَمَل ِبها 

َع َحوَلَهما َجْمٌع   َوتََجمَّ
ِل�أنَّنا رومانّيون.« 22

ِثيابَُهما  َرِط  الشُّ قاَدةُ  َق  مزَّ كَثيٌر. حينَئٍذ 

َجلَدوُهما   َوحيَن 
23 يَْجِلدوُهما  اأْن  َواأَمروا 

ْجِن َواأَمروا حاِفَظ  كَثيراً اأْلَقوُهما في السِّ

 َوُهَو حيَن 
ْجِن اأْن يَْحُرَسُهما ِبِعنايٍَة. 24 السِّ

َوَحبََسُهما في  اأْدَخلَُهما  ال�أْمَر  تَلَقَّى هذا 

اأْرُجلََهما  َوقيََّد  ْجِن  ِللسِّ الّداخليِّ  الِقْسِم 

اللَّيِل كاَن  ُمْنتَصِف   َوفي 
ِبِمْقَطَرٍة. 25

اللَه،  داِن  َويَُمجِّ يَُصلِّياِن  َوسيلا  بوُلُس 

 َوبَْغتًَة 
26 يَْسَمعونَُهما.  َجناُء  السُّ َوكاَن 

اأساساُت  َوتََزْعَزَعْت  َعظيٌم حَدَث  ِزْلزاٌل 

ال�أبْواُب  انَْفتََحِت  َوِللَوْقِت  ْجِن،  السِّ

 َوحيَن 
27 َجميِعِهم.  قُيوُد  َوانَْحلَّْت  كُلُّها 

اأبْواَب  َوَراأى  ْجِن  السِّ اْستَيَقَظ حاِفُظ 

اأْن  َوَطلََب  َسيفاً  اأَخَذ  َمْفتوَحًة  ْجِن  السِّ

جناَء  يَْقتَُل نَْفَسُه، ِل�أنَُّه كاَن يَُظنُّ اأنَّ السُّ

ِبَصوٍت عاٍل  بوُلُس   فَناداهُ 
28 َهَربوا.  قَْد 

َرديًّا  َشيئاً  ِبنَْفِسَك  تَْصنَْع  »ل�  َلُه:  َوقاَل 

َوقََفَز  ِسراجاً   َواأناَر 
29 ُهنا.«  َجميعاً  ِل�أنَّنا 

ِرْجليِّ  َعلى  َوَوقََع  يَْرتَِجُف  وُهَو  َوَدَخَل 

 َواأْخَرَجُهما اإلى الخاِرِج 
بوُلَس َوسيلا. 30

اْسيادا َطَلْع منّا َرجا رْبحْن، مْسكوا بولس 
ووْن لَعْند   َودَّ

ْوسيلا ْوَجْرَجرووْن للّسُوْق. 20
النِّاس  »َهوذ  ْوقالوا:  الَبَلْد  ْوزَعما  الحكّام 
 ويْكرزولْنا 

يَهيجوْن َبَلْدنا، مْن َل ياهوْد نِا، 21
َعلى عاداْت مُو َمْسمُوح لْنا نْقَبل ونَْسي ِفيا، 
ْگبيِرة  نِاس   ولَّمْة 

22 نْحنِا.«  رُوماْن  َل  مْن 
َشرَّطوا  الحكّاْم  الَوْقْت  َعَليْن. هاك  الَتّموا 
َل   ْوَبعْد 

23 يْتَقْرَپچوْن.  َت  َواَمروا  َحويسْن 
وا  َقرَپچوون ْكثيْر، َكّبووْن ف الَحْبس، ْوَوصَّ
ْكَويّْس.  يْنحْرسون  الَحْبْس َت  حارس 
 ْوهّواِ َوْقْت َل وصْللو َهالاَمْر هاْذ، داَِخلْن 

24

َحَبسْن َف َبيْت الّجّواِني ف الَحْبس، ْوَحّط 
 ونّص الَليْل، 

اْجَريْن َف قالب الَخَشْب. 25
بولس ْوسيلا كاْن يَصلَّوْن ويَسْبحوْن َلالله، 
 ْوَعلى َغْفِلة صاْر 

والّْمَحبَّسيْن يْستْمعولْن. 26
الَحْبْس  اَأساسات  وانَْهّزْت  ْگبيِرة،  َزنَْزلِة 
ْوَكَلْپچاتْن  الاْبواْب كلّن،  راساً  وتَفتَّحوا 
َحْس  الَحْبْس  مدير  27 لََمْن  انَْحلّْت.  كلّن 
ْمَفتَّحيْن،  الَحْبس  اْبواب  َوارى  النَّوْم،  م 
َسَحْب َسيف ْوراد يْقتْل رُوحو، مْن َل اْفَتَكر 
َعَليو  28 بولْس ساْح  كْلَهَربوا.  الّْمَحبَّسيْن 
ْبعلوْت َصوتو ْوقالْلو: »لا تاأْذي رُوحْك ف 
 ْوَضّوالو ْسراج، 

شي. كلّْتنا َهوْن نْحنِا.« 29
ْونَط ْوَدَخل ْوهّواِ يْرجف ْوَوَقْع َعلى اْجَريْن 
»يا  ْوقالْلْن:  لََبّرا   ْوطِالَعْن 

30 ْوسيلا،  بولس 
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، ماذا يَْنبَغي لي اأْن  َوقاَل َلُهما: »سيَِّديِّ

 َوقال� َلُه: »اآِمْن 
اأْفَعَل ِلكَي اأْخلَُص؟« 31

اأنَْت  فَتَْخلَُص  الَمسيِح  يَسوَع  بِّ  ِبالرَّ

بِّ  الرَّ ِبكَِلَمِة  َمَعُه   َوتَكَلَّما 
32 َوبَيتَُك.« 

 َوفي ِتْلَك الّساَعِة 
َوَمَع كُلِّ بَني بَيِتِه. 33

ِمْن  لَُهما  َوَغسَّ اأَخَذُهما  اللَّيلَِة  ِتْلَك  ِمْن 

ُهَو  اْعتََمَد  َوِمْن ساَعِتِه  الَجْلِد،  ِجراِح 

 َواأْصَعَدهما اإلى بَيِتِه 
َوبَنو بَيِتِه كُلُُّهم. 34

َوَوَضَع َلُهما مائَدةً، َوكاَن يَْبتَِهُج ُهَو َوبَنو 

بَيِتِه ِباإيماِن اللِه.

اأْرَسَل قاَدةُ  باُح   َوحيَن كاَن الصَّ
35

ِلكَبيِر  ِليَقولوا  َرِط حاِملي ِعِصيٍّ  الشُّ

 َوحيَن 
ُجلَين.« 36 ْجِن: »اأْطِلْق هَذيِن الرَّ السِّ

ِلبوُلَس  َوقاَل  َدَخَل  ْجِن،  السِّ كَبيُر  َسِمَع 

اأْن  َرِط  الشُّ اأْن »اأْرَسَل قاَدةُ  هِذِه الكَِلَمَة 

ِبَسلاٍم.«  َواْذَهبا  اْخُرجا  آَن  َوال� تُْطلَقا. 

َجلَدونا،  َذنٍْب  »ِبدوِن  بوُلُس:  َلُه   قاَل 
37

العاَلِم  ِمَن  َمْراأًى  َعلى  َونَْحُن رومانيَّاِن، 

ِخْفيًَة  آَن  َوال� ْجِن،  السِّ َواأْلَقونا في  كُلِِّه، 

ِباأنُْفِسِهم  ُهم  توا  ِليَاأْ يُْخِرجونَنا. كَّلا. 

الِعصيِّ   َوَذَهَب حاِملو 
38 َويُْخِرجونا.« 

َرِط هِذِه الكَِلماِت الَّتي  َوقالوا ِلقاَدِة الشُّ

قيلَْت َلُهم. َوحيَن َسِمعوا اأنَُّهما رومانّياِن 

 َواأتَوا اإَليِهما َوَطلَبوا ِمْنُهْما اأْن 
خافوا. 39

َخَرجا   َوحيَن 
40 الَمدينََة.  َويُغاِدرا  يَْخُرجا 

اْخَلْص؟«  َت  اَأَسي  لازْم  اَأيْش  َسّيَديني، 
َت  الَمسيْح  َيسُوع  ْبَرْبنا  »اآمن   قالولو: 

31

 ْوَحَكوا َمعو كْلمة 
تْخَلْص اأنَْت وَبيتْك.« 32

الّساَعة   ْوفاك 
33 َبيتو.  نِاْس  ْوَمْع كْل  الرَّّب 

ْجرُوحاتن،  لْن من  َخسَّ َوّدى  الَليِلة  ْوفاك 
َبيتو كلّْن.  ْونِاْس  هّواِ  ْذ  ْتَعمَّ ْوَف ساعتا 
 ْوَوّدى طِالَعْن لََبيتو وَحْطلْن صْفَرة ْوفرْح 

34

هّواِ ْونِاس َبيتو كلّْن بايمان اَلله.

َبَعثوا  الحكّام  الّصبح،  َصبَّح  َل   َوْقْت 
35

شْرَطة يقولوْن َل ْگبير الَحْبْس: »َفلّْت َهوذ 
الَحْبْس،  ْگبير  َل سمع   َوْقْت 

36 النِّاْس.« 
َدَخْل َخبَّْر َهالَخَبْريِّة لَبولْس، قالْلو: »الحكّام 
اْطَلعوا  ع  والسَّ الَحْبْس.  م  تْطَلعوْن  اَأَمروا 
لاِمة.« 37 بولس قالْلو: »َبلا  رُوحوا َمع السَّ
العالَم كلّْن  َعين  قّدام  َسَبْب  ْولا  سوج 
ْوَكّبونا ف  رُومان  نِاْس  ْونْحنِا  َقْرَپَچونا، 
هنِّا  لا،  يطِالْعونا؟  بالّسّر  ْع  والسَّ الَحْبْس، 
الّشْرَطة   ْوراحوا 

38 يطِالْعونا.«  يَجون  َخلّي 
ْوقالوا للحكّاْم َهالَكلاْم َل انْقالْلن. ْوَوْقْت 
َل   ْوَجوا 

39 نِا، خافوا.  رُوماْن  َل سْمعوا 
م  ويرُوحوْن  يْطَلعوْن  َت  ووْن  وتَرجَّ عْندْن 
 َوْقْت َل َطَلعوا م الَحْبْس، َدَخلوا 

الَبَلْد. 40
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ْجِن َدَخلا ِعْنَد لوِديّا َوَراأيا ُهناَك  ِمَن السِّ

ياهم َوَخَرجا. ْخَوةَ فََعزَّ ال�إ

 17
َواأبولونّيا  ِباأْمفيبوليس   َوَمّرا 

َواأتَيا اإلى ِتسالونيكي َحيُث كاَن 

 َوَدَخَل بوُلُس، كَما كاَن 
َمْجَمٌع ِلليَهوِد. 2

ُمْعتاداً، اإَليِهم، َوثَلاثََة ُسبوٍت تَكَلََّم َمَعُهم 

ُر َويُبَْرِهُن اأنَُّه كاَن   َوُهَو يَُفسِّ
ِمَن الكُتُِب، 3

لََّم الَمسيُح َواأْن يَقوَم ِمْن بَيِن  َعتيداً اأْن يَتَاأ

الَّذي  الَمسيُح هذا  يَسوُع  َوُهَو  ال�أْمواِت 

َوَخَرجوا  ِمْنُهْم  اأُناٌس   واآِمَن 
ِبِه. 4 ُركُم  اأُبَشِّ

اإلى بوُلَس َوسيلا َوكَثيروَن ِمَن اليوناِنّييَن 

َوكذِلَك  اللِه،  ِمَن  يَخافوَن  الَّذيَن كانوا 

 فََدبَّ 
5 قَليلاٍت.  َغيُر  َمعروفاٌت  ِنساٌء 

اأُناساً  اإَليِهم  فََضّموا  اليَهوِد  الَحَسُد في 

اأْشراراً ِمْن اأْسواِق الَمدينَِة َوَصنَعوا َجْمعاً 

َغفيراً َواأْقلَقوا الَمدينََة َواأتَوا َوقاموا ِعْنَد 

ِمْن  يُْخِرجوُهما  اأْن  اإياسوَن طالبيَن  بَيِت 

 َوحيَن 
6 الَجْمِع.  اإلى  ويَُسلِّموُهما  ُهناَك 

ْخَوةَ  َلْم يَِجدوُهما ُهناَك َجّروا اإياسوَن وال�إ

الَّذيَن كانوا ُهناَك َواأتَوا ِبِهم اإلى ُرؤوِس 

الَمدينَِة َوُهم يَْصُرخوَن: »هؤل�ِء ُهم الَّذيَن 

اإلى  اأتَوا  قَْد  ُهم  َوها  ال�أْرِض  كُلَّ  اأْقلَقوا 

اإياسوُن هذا،  ُهَو   َوُمضيُفُهم 
اأيضاً. 7 ُهنا 

اإْذ  قَيَصَر  اأواِمَر  يُقاِوموَن  َوكُلُّ هؤل�ِء 

وا َقْلبن  لَعْنْد لوديّا، َواَروا َهونَك الاْخِوة وَقوَّ
ْوَطَلعوا.

ف تسالونيكي

ْوَمدينة 17  اَأْمفيپوليس  َعلى   ْوفاتوا 
اَپُولونِّيا ْوَجوا لَْتسالُونيكي، مُوَضْع 
 ْوَدَخْل بولْس 

َل كاْن في َمْجَمْع للياهوْد. 2
َعلى عادتو َل عْندن، ْوَثّث ْسبوْت َحكى 
ويَوّرى  يْشَرْح   ْوهّواِ 

الاْسفاْر، 3 م  َمعْن 
ْب ويقوْم مْن  ْر كاْن للَمسيْح َت يْتَعذَّ ْمَقدَّ
الَمسيْح هاْذ َل  َيسُوع  الَميتين، ْوهّواِ  َبين 
اَبّشْركْن ِفيو. 4 نِاْس منّْن اآمنوا ْوتْبعوا بولس 
ْوسيلا، وْكثيْر م اليونانيِّة َل كان يخافوْن من 
 وانَْحَسدوا 

اَلله، ْونْسواْن َمْعروفيْن مُو ْقَليْل. 5
َشّريريْن مْن سُوق  نِاْس  ْولَّمولْن  الياهود 
ة ْگبيِرة ْوَغْلَغِلة ف الَبَلد،  الَبَلْد، ْوَسَووا لَمِّ
ْوَجوا ْوقاموا َعلى َبيْت ياسُون، كان يريدون 
 ْوَوْقْت 

ة. 6 يطِالعووْن مَنونَْك ويَسْلمووْن لَلمِّ
َل ما اَرووْن َهونَْك، َجّروا ياسُوْن واخوة َل 
الَبَلد،  ُرَوسا  لَعْنْد  ْوجابووْن  َهونَك،  كانوا 
ْوهنِّا يْزَعقوْن ويقولوْن: »َهوْذ نِا َل َقَلقوا كّل 
 ومضيفن هاْذ 

الاَْرْض، وْكوا لَون زاِ َجوا. 7
ياسُون واِ، وكلّْن ضّد اَأوامر الَقيَصر يقمون 
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يَسوُع.’ «  ُهَو  اآَخُر  َمِلٌك  َة  ‘ثَمَّ يَقولوَن: 

ْعِب حيَن   َوقَِلَق ُرؤوُس الَمدينَِة َوكُلُّ الشَّ
8

كَُفلاَء   َواأَخذوا 
9 الكَِلماِت.  هِذِه  َسِمعوا 

َوحينَئٍذ  ْخَوِة  ال�إ ِمَن  َوكذِلَك  اإياسوَن  ِمْن 

اأْطلَقوُهم.

ْخَوةُ فَِلْلَوْقِت في ِتْلَك اللَّيلَِة   َواأّما ال�إ
10

بيِريّا.  َمدينَِة  اإلى  َوسيلا  بوُلَس  اأْطلَقوا 

َوحيَن اأتَيا اإلى ُهناَك َدَخلا َمْجَمَع اليَهوِد. 

اليَهوِد  ِمَن  اأنْبََل  ُهناَك  اليَهوُد   َوكاَن 
11

ِمْنُهْم  يَْسَمعوَن  َوكانوا  ِتسالونيكي،  في 

ِمَن  يَُميِّزوَن  َوُهم  ِبَفَرٍح  يَوٍم  كُلَّ  الكَِلَمَة 

 َوكَثيروَن 
الكُتُِب َهْل هِذِه ال�أموُر هكَذا. 12

ِمْنُهْم اآَمنوا، َوهكَذا اأيضاً ِمَن اليوناِنّييَن 

 َوحيَن 
ِرجاٌل كَثيروَن َوِنساٌء َمْعروفاٌت. 13

اللِه  كَِلَمَة  اأنَّ  ِتسالونيكي  يَهوُد  َعِلَم 

اأتَوا  بيِريّا  َمدينَِة  بوُلَس في  ِمْن  كُِرَزْت 

اإلى ُهناَك اأيضاً َوَلْم يَكُّفوا َعْن اأْن يََهيِّجوا 

بوُلَس  ْخَوةُ   فَاأْرَسَل ال�إ
َويُْقِلقوا الّناَس. 14

ِليَْنِزَل اإلى البَْحِر َوِبِقَي ُهناَك في الَمدينَِة 

 َوالَّذيَن رافَقوا بوُلَس 
سيلا َوتيموثاُوُس. 15

ُهم  َوفيما  اأثينا.  َمدينَِة  َحّتى  َمَعُه  اأتَوا 

وا ِمْنُه ِرساَلًة اإلى  يَْخُرجوَن ِمْن ِعْنِدِه تَلَقَّ

سيلا َوتيموثاُوَس اأْن يَْذَهبا اإَليِه عاِجلاً.

اأثينا  يَْنتَِظُرهم في   َوحيَن كاَن بوُلُس 
16

يَرى  َوُهَو  ِبَمراَرٍة في روِحِه  يَْشُعُر  كاَن 

اْسمو  َملك،  َغير  ‘في  يقولوْن:  َل  ْبهاي 
ْعْب   ْوَقَلقوا ُرَوسا الَبَلد ْوكّل الشَّ

َيسُوْع.’ « 8
مْن   َواَخذوا كَفلا 

9 َهوْذ.  َل سْمعوا  َوْقْت 
ياسُون ْوم الاْخِوة، ْوهاك الَوْقْت َفلَّتووْن.

َبَعثوا  الَليِلة  ْوفاك  الّساَعة  فاك   والاْخِوة 
10

لَونَْك  َجوا  َل  ْوَوْقْت  لَبيريّا،  ْوسيلا  بولس 
َل   مْن 

11 الياهوْد.  لََمجِامع  يْدخلوْن  كاْن 
اَأْرقى كانوا ياهود َهونَْك مْن ياهود َل كانوا 
ف ْتسالونيكي. ْوكاْن يْسَمعوْن منّن الكْلِمة 
كْل َيوم ْبَفَرح، ْوهنِّا يْفَحصوْن َت يْفتْهموْن 
 وْكثيْر 

م الاْسفاْر َل هالاموْر َهوْذ كذاِ نِا. 12
منّْن اآَمنوا، ْوكذاِ زاِ م اليونانيِّة ْرجِال ْكثير 
ياهود  َعَرفوا  َل   َوْقْت 

13 َمْعروفيْن.  ْونْسواْن 
ْتسالونيكي كْلمة اَلله انَْكرزْت مْن بولس ف 
َبطَّلوا يَهيجون  ْوما  لَونَْك زاِ،  بيرووا، َجوا 
 والاْخِوة َبَعثوا بولْس َت 

ْويْقلقون النِّاْس. 14
الَبَلْد سيلا  ْوَبَقوا ف  يسافر،  للَبحر  يْنَزْل 
 ْوَهوْك َل راَِفقوا بولْس، َجوا 

ْوتيمُوثاُوْس. 15
َمعو دي َل اَأثينا. ْوَوْقْت َل رْجعوا مْن عْندو 
ْوتيمُوثاُوْس َت  لَسيلا  َمْكتوْب  انَْعَطوا منّو 

يْسَتْعجلون يرُوحوْن لَعْندو.

َف اَأثينا

اَأثينا،  َف  بولْس  َل كاْن  َوْقْت   ْوطوْل 
16

يرى الَبَلد  كاْن يْتَمْرَمْر جّواْت رُوحو ْوهّواِ 
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 َوكاَن 
17 ِبال�أوثاِن.  َمْلاأى  كُلَّها  الَمدينََة 

يَتَكَلَُّم في الَمْجَمِع َمَع اليَهوِد َوَمَع الَّذيَن 

يَخافوَن ِمَن اللِه، َوفي الّسوِق َمَع الَّذيَن 

 َوفَلاِسَفٌة اأيضاً ِمْن 
يُصاِدفُهم كُلَّ يَوٍم. 18

ِرواقّييَن  يُْدَعوَن  َواآَخروَن  اأبيقوَر  تَْعليِم 

بَْعٌض  َوكاَن  َمَعُه.  يَتَجاَدلوَن  كانوا 

الِمْهذاُر؟«  يُريُد هذا  »ماذا  يَقوُل:  ِمْنُهْم 

َواآَخروَن كانوا يَقولوَن: »اإنَُّه يَكِْرُز ِباآلَهٍة 

َغريبٍَة.« ِل�أنَُّه ِبيَسوَع َوِقياَمِتِه كاَن يَكِْرُز 

بَيِت  اإلى  ِبِه  َواأتَوا   َواأْمَسكوهُ 
19 َلُهم. 

باغوَس  اآريوَس  يُْدعى  الَّذي  الَقضاِء 

نَْعِرَف ما هذا  اأْن  »اأنَْستَطيُع  َلُه:  قائليَن 

20 ِل�أنَّ  به؟  تَكِْرُز  الَّذي  الَجديُد  التَّعليُم 

َمْسَمِعنا  اأنَْت في  تْزَرُع  َغريبًَة  كَِلماٍت 

الكَِلماُت.  هِذِه  ِهَي  ما  نَْعِرَف  اأْن  َونُريُد 

آتوَن  ال� َوالُغَرباُء  َجميعاً   َوال�أثينَويّوَن 
21

باأْن يَقولوا  اإلّ�  َلُهم  اإلى ُهناَك ل� اْهِتماَم 

َويَْسَمعوا َشيئاً َجديداً.

 َوحيَن قاَم بوُلُس في اآريوَس باغوَس 
22

جاُل ال�أثينَويّوَن! اأراكُم في  قاَل: »اأيُّها الرِّ

آِلَهِة  ال� َمخافَِة  ُمتَفاِضليَن في  كُلِّ َشيٍء 

ُل  اأتََجوَّ نَِميَِّة. 23 ِل�أنّي حيَن كُْنُت  الصَّ

َمكْتوباً  َمْذبَحاً  َراأيُت  َواأرى َمخوفاِتكُم 

َعلَيه: ‘خاصٌّ ِباإلٍه َمْجهوٍل.’ فَذِلَك الَّذي 

اأنا  ِبهذا  تَْعِرفونَُه،  ل�  َواأنْتُم  تَخافونَُه 

العاَلَم  الَّذي َصنََع  لَه  ال�إ 24 ِل�أنَّ  ُركُم.  اأُبَشِّ

الَمْجَمْع  يْحكي ف   ْوكاْن 
17 اْصناْم.  ْمَعّبا 

َمع الياهود ْوَمْع َل يخافوْن من اَلله، ْوف 
الّسُوْق َمْع نِاْس َل كاْن يْلقاهْن كْل َيوْم. 
 ْوَفلاْسِفة زاِ مْن َتْعليْم اَأبيقُور ْوَغيرن يقولولْن 

18

رواقيِّة كاْن يْتجِاَدلوْن َمعو. ْونِاْس نِاْس منّْن 
كان يقولوْن: »اَأيش يريْد هالگّرار؟« ْوَغيرْن 
يْكرْز،«  َغريِبة  اآلَِهة  »َعلى  يقولوْن:  كان 
يْكرْزلْن.  وْقيِامتو كاْن  َيسُوْع  َعلى  َل  مْن 
 َواَخذوُه ْوجابوُه لَدار الَمْحَكِمة َل يقولولو 

19

اَأريّوْس پاغُوس ْوقالولو: »نْتِيْق نْعرْف اَأيْش 
 مْن 

واِ َهالَمْذَهب الّْجديْد َل تْكرْز َعَليو؟ 20
اَأذانْنا،  َف  َغريِبة  ْوتْزَرْع كلِامي  تْكرز  َل 
ونْريْد نْعرْف اَأيْش نِا َهوْذ.« 21 نِاْس اَأثينا كلّن 
ْوغرْب َل يَجوْن لَونَْك، ما لْن َهّم ْوَدْرْد ف 
شي َغيْر َت يقولون ْويْسَمعوْن شي ْجديْد.

 ْوَوْقْت َل قاْم بولْس ف اَأريّوْس پاغُوْس، 
22

قاْل: »يا ْرجِاْل اَأثينا! مْن كْل ناْحِية اَأراكْن 
اَأَدّوْر  َوانا  اَريُت،  َل   مْن 

23 ْكثيْر.  مْتَدينين 
َمْذَبْح  َمْعبوداْتكْن،  َمواضْع  َعلى  َواْتَفرَّْج 
َبقى  َمْعروْف.’  مُو  لْه  ‘لاإ َعَليو:  َمْكتوْب 
اَنا  تْعرفوُه، بهاْذ  هاْك َل ْتخافوُه وانْتْن مُو 
لْه َل َسوى الَكون ْوكْل شي  اَأَبّشْركن. 24 الاإ
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ماِء وال�أْرِض،  َوكُلَّ ما فيِه، َوُهَو َربُّ السَّ

في َهيكٍَل َمْصنوِع ِبال�أيادي ل� يَْسكُُن. 

 َول� يُْخَدُم ِمْن اأيادي البََشِر، َواإلى َشيٍء 
25

اإنْساٍن  كُلَّ  اأْعطى  ُهَو  ِل�أنَُّه  يَْحتاُج،  ل� 

 َوِمْن َدٍم واِحٍد َصنََع عالَم 
َحياةً َونَْفساً. 26

ال�أْرِض  َوْجِه  َعلى  ِليَْسكُنوا  كُلِِّه  البََشِر 

كُلِّها، َوَميََّز ال�أْزِمنََة ِباأْمِرِه، َوَوَضَع ُحدوَد 

ِللِه  27 ِليَكونوا طالبيَن  البََشِر.  َمْسكَِن 

يَِجدونَُه،  َوِمْن خلائِقِه  َعْنُه،  َوُمَفتِّشيَن 

28 ِل�أنَّنا  مّنا،  َعْن كلٍّ  بَعيداً  َليَس  ِل�أنَُّه 

قاَل  َونَكوُن،’ كَما  ُك  َونَتََحرَّ نَْحيا  ‘ِبِه 

اأيضاً واِحٌد ِمْن ُحكَماِئكم: ‘ِمْنُه ِجْنُسنا.’ 

 فَاإْن كاَن ِجْنُسنا، نَْحُن البََشَر، ِمَن اللِه، 
29

َذَهباً  تُْشِبُه  ال�أُلوِهيََّة  اأنَّ  نَُظنَّ  األّ�  فَيَِجُب 

َوَمْعِرفَِة  ِبَفنِّ  َمْنحوتاً  َحَجراً  اأو  ًة  ِفضَّ اأو 

لاِل َعفا اللُه َعْنها.  اإنْساٍن. 30 اأْزِمنَُة الضَّ

باأْن  البََشِر  ُمُر كُلَّ  يَاأْ َمِن  الزَّ َوفي هذا 

يَتوَب كُلُّ اإنْساٍن في كُلِّ َمكاٍن. 31 ِل�أنَُّه 

اأقاَم يَوماً َعتيٌد ُهَو فيِه اأْن يَديَن ال�أْرَض 

َوَردَّ  َعيَّنَُه  َرُجٍل  يَِد  َعلى  ِبالَعْدِل  كُلَّها 

كُلَّ اإنْساٍن اإلى اإيماِنِه ِباأْن اأقاَمُه ِمْن بَيِن 

 َوحيَن َسِمعوا َعِن الِقياَمِة 
ال�أْموات.« 32

ِمْن بَيِن ال�أْمواِت كاَن بَْعُضُهم يَْستَْهِزئوَن 

اآَخَر  َوْقٍت  »في  يَقولوَن:  كانوا  وبَْعُضُهم 

َخَرَج   َوهكَذا 
33 َعْن هذا.«  ِمْنَك  نَْسَمُع 

 َواأُناٌس ِمْنُهْم ل�َزموهُ 
بوُلُس ِمْن بَيِنِهم. 34

والاَْرْض، َف  ما  السَّ َرّب  ْوهّواِ  ِفيو.  َل 
 ْومُو يْنخدْم 

َهياكْل شْغل ايَديْن مُو يْنَزْل. 25
من ايَدين النِّاس، ْومُو ْبعازْة شي واِ، مْن َل 
 ْومْن 

هّواِ َعطى لكّل انْساْن َحياة ْونَْفْس. 26
َدْم واِحْد َسوى النِّاْس ف كّل الّدنْيِا، ْبشاْن 
ْوَعيَّن  الاَْرْض كّلا،  َعلى وّچ  يْسكنوْن 
َسَكن  مُوَضْع  ْحدوْد  ْوَحّط  ْباَأْمرو  اوقات 
الَبَشر، 27 ْبشاْن يْطلبون اَلله ويَدوروْن َعَليو، 
ْولا  ْومْن َخلايقو يَروُه، مْن َل مُو ْبعيْد واِ 
 مْن َل نْحنِا كلّْتنا ‘ْبَفضلو 

مْن واِحْد منّا. 28
نْعيش ْونْتَحرَّك ونْكوْن،’ َكما َل قاْل واِحْد 
مْن حَكماكْن: ‘منّو واِ اَأصْلنا.’ 29 َبقى نْحنِا 
الَبَشْر َل اَأصْلنا من اَلله واِ، لازْم مُو نْفتكْر 
ْبَصْنعة  َمْنحوت  َحَجْر  يا  ة  يا فضَّ َذَهْب 
لْه. 30 اَلله َعبَّْر )َمّشى(  ْوَمْعرفة انْساْن يْشَبه الاإ
النِّاْس ضايعين، ْوَف  ِفيا  َزماناْت َل كانوا 
انْساْن  ْوكّل  الَبَشر  ياأْمْر كّل  هاْذ  ماْن  َهالزَّ
س  اَأسَّ َل   مْن 

يتوْب. 31 ف كْل َمكاْن َت 
اَلله َيوْم َت يحاكْم ِفيو النِّاْس كلّْن بالَعدْل 
َعلى ايْد واِحْد َعيَّنو ْوَرْد كّل انْساْن لايمانو 
 َوْقْت 

32 الَميتيْن.«  َبين  مْن  َقيَّمو  َل  ْبهاي 
َل سْمعوا َع الّْقيِاِمة مْن َبين الَميتيْن، منّْن 
َبقى يْتَمهَزوْن، ْومنّْن قالولو: »َغير َوْقْت َت 
 ْوكذاِ َطَلْع بولْس 

نْسَمْع منّْك َعلى هاي.« 33
ْواآَمنوا،  لَحقوُه  منّْن   ْونِاْس 

34 َبيناتْن.  مْن 
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ِمْن  اأَحُدُهم ديونيسيوُس  َوكاَن  َواآَمنوا، 

اْسُمها  َواْمَراأةٌ  باغوَس  اآريوَس  قُضاِة 

داماريُس َواآَخروَن َمَعُهما.

 18
اأتى  اأثينا   َوحيَن َخَرَج بوُلُس ِمْن 

ُهناَك   َوَوَجَد 
2 اإلى كوِرنْثوَس. 

َرُجلاً يَهوِديًّا اْسُمُه اأكيلا، َوُهَو ِمْن ِمْنَطَقِة 

بُْنُطَس، كاَن قَْد اأتى في ذِلَك الَوْقِت ِمْن 

اْمراأتُُه،  ُهَو وبريسكيلا  اإيطاليا  ِمْنَطَقِة 

اأْن  اأَمَر  قَْد  قَيَصَر كاَن  ِل�أنَّ كلَوِديوَس 

يَْخُرَج كُلُّ اليَهوِد ِمْن روما. َوَدنا اإَليِهما. 

نََزَل ِعْنَدُهما   َوِل�أنَُّه كاَن ابَْن ِصناعِتهما 
3

َوكاَن يَْعَمُل َمَعُهما. َوكانا في ِصناعِتهما 

َسّراَجيِن.

الَمْجَمِع في كُلِّ  يَتَكَلَُّم في   َوكاَن 
4

 َوحيَن 
َسْبٍت، َوكاَن يُقِنُع يَهوداً َوَوثَِنّييَن. 5

اأتى سيلا َوتيموثاُوُس ِمْن َمِكدوِنّيا كاَن 

بوُلُس ُمنشِغلاً ِبالكَِلَمِة، ِل�أنَّ يَهوداً كانوا 

فوَن حيَن كاَن يَْشَهُد َلُهم  يُقاِومونَُه َويَُجدِّ

 َونََفَض ِثيابَُه َوقاَل 
اأنَّ يَسوَع ُهَو الَمسيُح. 6

دِمكُم{.  }مْن  اأنا طاِهٌر  آَن  ال� »ِمَن  َلُهم: 

ُهناَك  ِمْن   َوَخَرَج 
7 ال�أَُمِم.  اإلى  ذاِهٌب  اأنا 

َوَدَخَل بَيَت َرُجٍل اْسُمُه تيُطُس َوكاَن يَخاُف 

ِللَمْجَمِع.  وبَيتُُه كاَن ملاِصقاً  اللِه  ِمَن 

 َوكريسپوُس كبيُر الَمْجَمِع كاَن قَْد اآَمَن 
8

ِمَن  َوكَثيروَن  كُلِِّه،  بَيِتِه  َوبَنو  ُهَو  بِّ  ِبالرَّ

مْن حكّاْم  ْديونيسيوْس  منّْن كان  ْوواِحْد 
اَأريّوس پاغُوس، ْووْحِدة َمَرة اْسما داماريس، 

ْوَغيرن ْوَغيراتْن َمعْن.

 ْوَوْقْت َل َطَلْع بولْس مْن اَأثينا، جا 18 
واِحْد  َهونَْك   َوارى 

2 لَكُورنثُوس. 
رّجال ياهودي اْسمو اَأكيلا مْن ديرة بْنطْس 
ايطالْيا  ديرة  مْن  الَوْقْت  كاْن كّجا هاك 
َل كاْن كلاأَمر  مْن  َمَرتو،  وْبريسكيلا  هّواِ 
الياهوْد  يْطَلعوْن كّل  َت  َقيَصْر  ْكلوديوْس 
 ْومْن َل ابْن 

مْن رُوما. بولْس َقرَّْب لَعْندْن، 3
َمعْن.  واْشَتَغْل  عْندْن  ْل  نَزَّ َصْنعتْن كاْن، 

وْبَصْنعتْن سّراجيْن كانوا.

الَمْجَمْع ف كْل   ْوكاْن يْحكي ف 
4

 ْوَوْقْت 
5 والَوَثنيِّة.  الياهوْد  ويَقنّع  َسْبْت، 

َمْكدُونّْيا،  مْن  ْوتيمُوثاُوْس  َجوا سيلا  َل 
بالكْلِمة،  )بالتَّْبشيْر(  َمْشغوْل كاْن  بولْس 
ْوكاْن  الياهود،  َعَليو  َل كاْن كْلقاموا  مْن 
يْكفروْن َوْقْت َل كاْن يْشَهْدلْن: »َيسُوْع واِ 
 قاْم نََفْض َحويسو ْوقالْلْن: »م 

الَمسيْح«. 6
ْع طاهر اَنا }مْن َدْمكْن{. َت ارُوْح لَعْند  السَّ
 ْوَطَلْع مَنونَك ْوَدَخْل لََبيْت َزلَِمة 

الاَمْم.« 7
اْسمو طيطس كاْن يخاف من اَلله ْوَبيتو لْزق 
 وْكريسپُوس ْگبير الَمْجَمْع 

الَمْجَمْع كاْن. 8
اآَمن ْبَرْبنا هّواِ ْونِاس َبيتو كلّتْن. وْكثيْر مْن 
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الكوِرنِْثّييَن كانوا يَْسَمعوَن َويُْؤِمنوَن ِباللِه 

َويَْعتَِمدوَن.

ِلبوُلَس:  ُرْؤيا  }َليلاً{ في  بُّ  الرَّ  َوقاَل 
9

»ل� تََخْف، بَْل تَكَلَّْم َول� تَْسكُْت، 10 ِل�أنّي 
يُْؤِذيََك،  اأْن  يَْستَطيُع  ل�  َواأَحٌد  َمَعَك، 

الَمدينَِة.«  وَشْعٌب كَثيٌر لي في هِذِه 

 َوَجلََس َسنًَة َوِستََّة اأْشُهٍر في كوِرنْثوَس 
11

يَُعلُِّمُهم كَِلَمَة اللِه.

اآخائّيا   َوحيَن كاَن غاليوُن والَي 
12

ِبِه  َواأتَوا  بوُلَس  َمعاً َعلى  اليَهوُد  اْجتََمَع 

»هذا   قائليَن: 
13 الَقضاِء،  اإلى كٌْرِسيِّ 

بِخلاِف الّناموِس يُقِنُع الّناَس اأْن يَخافوا 

اأْن  يَْطلُُب  بوُلُس   َوحيَن كاَن 
14 اللَه.« 

ِلليَهوِد:  قاَل غاليوُن  َويتَكَلََّم  فََمُه  يَْفتََح 

»لو َحوَل اأْمٍر َرديٍء اأو غاشٍّ اأو بَغيٍض 
لَ�ْقتَبَْلتُكُم  اليَهوُد،  اأيُّها  تَْشتَكوَن  كُْنتُم 

اإْن كانَْت   َولِكْن 
15 الواِجِب.  ِبُمْقتَضى 

َشكاوى َحوَل كَِلماٍت َوَحوَل اأْسماٍء َوَحوَل 

نْتُم تَْعِرفوَن فيما بَينَكُم، ِل�أنّي  ناموِسكُم فَاأ

اأنا ل� اأُريُد اأْن اأُْصِبَح قاضَي هِذِه ال�أُمور.« 

 َواأْمَسَك 
 َوَطرَدهم ِمْن كُْرِسيِّ قَضاِئه. 17

16

كُلُّ واِحٍد ِمَن الَوثَِنّييَن سوسطينوَس َشيَخ 

كُْرِسيِّ  اأماَم  يَْضِربونَُه  َوكانوا  الَمْجَمِع، 

الَقضاِء َوغاليوُن يَتَغافَُل َعْن هِذِه.

نِاْس كُورنثُوْس كاْن يْسَمعوْن وياآْمنوْن بالله 
ذوْن. ْويْتَعمَّ

}بالَليْل{:  رويا  لبولْس َف  الرَّْب   ْوقال 
9

 مْن َل 
»لا ْتخاف، اْحكي ْولا تْسكْت، 10

ْد مُو يتِيْق ياأذيك، ْوَشْعب  انا َمعك اَنا، َواحَّ
 قعْد َهونَْك 

ْكثيْر في لي َف َهالَبَلْد هاْذ.« 11
َسِنة ْوسّة اشر ف كُورنثُوس ْوكاْن يَعلّمْن 

كْلمة اَلله.
اآخائّيا،  غاليوْن حاكْم  َل كاْن   ْوَوْقْت 

12

الياهوْد َمْع َبْعضن الَتّموا َعلى بولس ْوجابوُه 
»هاْذ   ْوقالوا: 

13 الَمْحَكِمة،  لقّدام كْرسي 
النِّاْس َت يخافون  يَقنّع  النّاموْس  َبّرات 
يْفَتْح ثّمو   ْولََمْن بولْس َطَلْب َت 

اَلله.« 14
ْويْحكي، غاليوْن قاْل للياهود: »يكون َعلى 
شي َشْر يا غْش يا َمْكرُوْه كاْن تْشَتَكوْن يا 
اْسَتْقبْلكْن.  َت  بالَمْجبُوريِّة كاْن  ياهوْد، 
ْوَعلى  َعلى كْلِمة  نِا  َل خلافاْت  15 َبْس 

تْعرفوْن  اأنْتْن  ناموْسكْن،  ْوَعلى  اسِامي 
َعلى  اَسِيْر قاضي  اريد  مُو  اَأنا  َبيناْتكْن. 
تْن م الَمْحَكِمة.   ْوَسحَّ

ْغلاْت هاي.« 16 َهالشَّ
الَوَثنيِّة مْسكوا سوْستانيْس شِيخ   ْوكّل 

17

الَمْحَكِمة،  قّدام  يْضربوُه  ْوكاْن  الَمْجَمع 
ْوغالْيوْن كان يَشْخوْث َعلى َهوْذ.
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 َوحيَن َمكََث بوُلُس ُهناَك اأيّاماً كَثيَرةً 
18

البَْحِر  َوسافَر في  ْخَوِة  ِللاإ لاَم  السَّ اأْعطى 

بريسكيلا  َمَعُه  َواأتى  اإلى سوريّا،  ذاِهباً 

َواأكيلا، حاِلقاً َراأَْسُه في كْنخْرياَس، ِل�أنَُّه 

 َوَوَصلوا اإلى اإِفُسَس 
كاَن قَْد نََذَر نَْذراً. 19

اإلى  بوُلُس  َوَدَخَل  ُهناَك  َوتََرَك هؤل�ِء 

 َوكانوا 
الَمْجَمِع َوكاَن يَتَكَلَُّم َمَع اليَهوِد. 20

قامَة ِعْنَدُهم فَلَْم  يَْطلُبوَن ِمْنُه اأْن يُطيَل ال�إ

 قائلاً: »َوداعاً. يَْنبَغي لي دائماً 
يُْذِعْن، 21

آتي في اأوُرَشليَم. َواإْن  اأْن اأُمضَي العيَد ال�

اأكيلا  َوتََرَك  اإَليكُم.«  فََساأعوُد  اللُه  شاَء 

 َوسافََر في 
22 اإِفُسَس.  وبريسكيلا في 

َوَسلََّم  َوَصِعَد  قَيَصِريََّة  اإلى  َواأتى  البَْحِر 

َعلى اأبْناِء الكَنيَسِة َوَذَهَب اإلى اأنْطاِكّيا. 

 َوحيَن َمكََث ُهناَك اأيّاماً َمْعلوَمًة َخَرَج 
23

َغلاِطّيا  ِمْنَطَقِة  ِبالتَّتابُِع في  َل  َوتََجوَّ

داً كُلَّ التَّلاميِذ. َوْفروِجّيا، ُمَشدِّ

 ،  َواإنَّ َرُجلاً اْسُمُه اأپولو، وُهَو يَهوديٌّ
24

ٌس في الكَِلَمِة،  اإْسكَْنَدِريُّ الِجْنِس، ُمتََمرِّ

اإِفُسَس.  اإلى  اأتى  الكُتُِب،  َوبَصيٌر في 

، َويَْغلي  بِّ  هذا كاَن ُمتَْلَمذاً ِلَطريِق الرَّ
25

ِبالّروِح َويَتَكَلَُّم َويَُعلُِّم ِبِكفايٍة َعْن يَسوَع 

بولس يْرَجْع لانْطاْكيا

ْكثيْر،  اِيِّام  َهونَك  بولْس  َبقى  َل   ْوَبعْد 
18

الَبحْر  ْوركْب ف  للاْخِوة  َسلاْم  َعطى 
ْبريْسكيلا  َمعو  ْوَجوا  َل سوريّا،  يرُوْح  َت 
َحَلْق  َل كاْن ف كْنكريّا  ْوَوْقْت  ْواأكيلا. 
 ْووْصلوا 

راسو مْن َل كاْن في َعَليو نذْر. 19
ْوَبقى  للَمْجَمع  بولْس  ْوَدَخْل  ِفسُوس،  لاإ
 ْوكاْن يْطلبوْن منّو َت 

يْحكي َمع الياهوْد. 20
 ْوقاْل: 

21 اْقَتَنْع.  ما  َبْس  اأْكَثْر  عْندْن  يَطّوْل 
»لازْم دايْم عيد الّجِايِي ف القْدْس اَأَعّيْد، 
لَعْنْدكْن.«  اَْرَجْع  ارّد  َت  اَلله  راد  َل  َبْس 
اإِفسُوْس.  َخّلاهْن ف  وْبريْسكيلا  َواكيلا 
ْوَطَلع  للَقيَصريِّة،  ْوجا  الَبحر   ْوركْب ف 

22

لانْطاْكيا.  ْوراْح  البيَعة،  نِاس  َعلى  ْوَسلَّْم 
 ْوَبعْد َل َبقالو َهونَْك َكّم نْهاْر، َطَلع ْوداْر 

23

شي َبعْد شي ف ديرْة َغلاْطيا وْفروِجّيا يَثّبْت 
كّل التَّلاميْذ.

اَأبلُّوس ف اإِفسُوس واآخائّيا

ِفسُوس واِحْد رّجال اْسمو اأپولّو،   ْوجا لاإ
24

الاسَكنَدريِّة، كاْن واِحْد  اَأْصلو م  ياهودي 
ِسة.  مْتَعلّْم ماهْر َفْهَلوي ف ْكتِابات الّْمَقدَّ
الرَّب،  لََطريِق  َتْلميْذ   هاْذ كاْن كّصاْر 

25

ويَعلّْم  يْحكي  ْوكاْن  بالّرُوح،  يْغلي  ْوكاْن 
يْعرْف  ْوما كاْن  َيسُوع،  َعلى  بْمَعْلِميِّة 
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 َوبََداأ 
26 يوَحّنا.  َمْعموِديََّة  اإلّ�  َغيَر عاِرٍف 

يَتَكَلَُّم َعلاِنيًَة في الَمْجَمِع. َوحيَن َسِمَعُه 

بَيِتِهما،  اإلى  ِبِه  اأتَيا  َوبريسكيلا  اأكيلا 

 َوحيَن اأراَد 
27 . بِّ َوِبتَْدقيٍق اأَرياهُ َطريَق الرَّ

ْخَوةُ َوكَتَبوا  اأْن يَْذَهَب اإلى اآخائّيا َحثَُّه ال�إ

َذَهَب  َوحيَن  يَْستَْقِبلوهُ.  اأْن  التَّلاميِذ  اإلى 

الُمْؤِمنيَن.  ِبالنِّْعَمِة كُلَّ  ساَعَد كَثيراً 

اأماَم  اليَهوَد  يُجاِدُل  ٍة كاَن  ِبُقوَّ 28 ِل�أنَُّه 

الُجموِع ُمبَْرِهناً ِمَن الكُتُِب اأنَّ يَسوَع ُهَو 

الَمسيُح.

 19
اأپولو في كوِرنْثوَس  كاَن   َوحيَن 

َل بوُلُس في المناطِق العاِليَِة  تََجوَّ

التَّلاميَذ  يَْساأُل  َوكاَن  اإِفُسَس  اإلى  َواأتى 

يتُم روَح  تَلَقَّ  »َهْل 
2 ُهناَك:  َوَجَد  الَّذيَن 

قائليَن:  اأجابوا  اآَمْنتُم؟«  ِعْنَدما  الُقُدِس 

َسِمْعنا.«  الُقُدِس  ُوجوِد روِح  َعْن  »َول� 
قالوا:  اْعتََمْدتُم؟«  »فَِبماذا  َلُهم:   قاَل 

3

بوُلُس:  َلُهم   قاَل 
4 يوَحّنا.«  »ِبَمْعموِديَِّة 

ْعِب،  ِللشَّ التَّوبَِة  َمْعموِديََّة  َد  َعمَّ »يوَحّنا 
يَاأْتي  بالَّذي  يُْؤِمنوا  اأْن  اإلى  يَْدعو  َوُهَو 

 َوحيَن 
الَمسيُح.« 5 يَسوُع  َوُهَو  بَْعَدهُ 

بِّ  َسِمعوا هِذِه الكَِلماِت اْعتََمدوا ِباْسِم الرَّ

َعلَيِهُم  بوُلُس   َوَوَضَع 
6 الَمسيِح.  يَسوَع 

َوكانوا  َعلَيِهم  الُقُدِس  َواأتى روُح  اليََد 

ْلِسنٍَة َويَتَنَبَّاأوَن. يَتَكَلَّموَن ِباأ

الَعيْن  قّدام   ْوَبدا 
26 يوَحنّا.  َمْعموذيّة  َغير 

َل سْمعوُه  ْوَوْقْت  الَمْجَمع.  يْحكي ف 
ْوبْمَعْلِميِّة  لََبيتن  وُه  َودَّ وْبريْسكيلا،  اَأكيلا 
يرُوح  راد  َل   ْوَوْقْت 

27 الرَّْب.  َطريِق  َورَّوُه 
للتَّلاميذ  ْوَكَتبوا  عوُه  َسجَّ الاْخِوة  لاآخائّيا، 
َت يْسَتْقبلوُه. ْوَوْقْت َل راْح، ساَعد ْكثيْر 
ة كان   مْن َل ْبقوِّ

بالنّْعِمة كّل المومنيْن، 28
النِّاْس،  لَّمات  قّدام  الياهوْد  يجِادْل ضّد 

ويَوّري م الّْكتِاباْت َيسُوع الَمسيْح واِ.

اَأبلُّوْس ف 19   َوْقْت َل كاْن 
بلاد  بولْس ف  داْر  كُورنثُوْس، 
َل  َتلاميْذ  ْوَساَأْل  ِفسُوس،  لاإ ْوجا  العِالِْية 
 »نْلتْن رُوح القدْس َوْقْت َل 

ارى َهونَْك: 2
اآَمْنتْن؟« َرّدوا قالوا: »ْولا سمْعنا في رُوح 
ْذتْن؟« قالوا:   قالْلن: »ْباَأيش ْتَعمَّ

القدْس.« 3
»يوَحنّا  قاْل:  4 بولْس  يوَحنّا.«  »ْبَمْعموذيّة 
ْعْب، ْوهّواِ يَوّصي  ْذ َمْعموذيّة التَّوبِة للشَّ َعمَّ
َيسُوع  لَّواِ  َبْعدو،  الّجِايِي  ْبهاذ  ياآْمنون  َت 
َهالَحكي،  َل سْمعوا   َوْقْت 

5 الَمسيْح.« 
 ْوَحْط 

ذوا باسْم َرْبنا َيسُوع الَمسيْح. 6 ْتَعمَّ
يد، ْوجا رُوح القدْس َعَلين،  بولس َعَلين الاإ

ْوَبقى يْحَكوْن بْلسِانات ْويْتَنبَّوْن.
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جاِل نَْحَو اثْنَي َعَشَر.   َوكاَن َجميُع الرِّ
7

يَتَكَلَُّم  الَمْجَمِع َوكاَن  اإلى   َوَدَخَل بوُلُس 
8

َعْن  َوُمقِنعاً  ُمجاِدل�ً  اأْشُهٍر  ثَلاثََة  َعلاِنيًَة 

وَن   َوكاَن اأُناٌس ِمْنُهْم يَتََقسَّ
ملَكوِت اللِه. 9

َويُعاِندوَن َويَْشِتموَن َطريَق اللِه اأماَم َجْمِع 

بوُلُس  َعْنُهم  َوَعَزَل  اْعتَزَل  ال�أَُمِم. حينَئٍذ 

التَّلاميَذ، َوكاَن يَتَكَلَُّم كُلَّ يَوٍم َمَعُهم في 

 َوهذا 
10 اْسُمُه طورانوَس.  َرُجٍل  َمْدَرَسِة 

بِّ  ةَ َسنَتَيِن، َحّتى َسِمَع كَِلَمَة الرَّ كاَن ُمدَّ

كُلُّ الّساِكنيَن في اآِسّيا يَهوداً َوَوثَِنّييَن.

ِبيَِد  اللُه  يَْصنَُع  كاَن  َعظيَمًة   َوقُّواٍت 
11

بوُلَس.

الَّتي  الثِّياِب  ِمَن  اإنَُّه  َحّتى   هكَذا 
12

َوُخَرٍق  ِبَمناديَل  يَاأتوَن  َعلى ِجْسِمِه كانوا 

َويََضعونَها َعلى الَمْرضى فَكانَْت تُفاِرقُُهم 

ياطيُن. ال�أْمراُض وتَْخُرُج ِمْنُهْم الشَّ

اأُناٌس يَهوٌد كانوا ِمَن   َواأراَد 
13

ياطيِن اأْن  ميَن َعلى الشَّ ليَن الُمَعزِّ الُمتجوِّ

بِّ يَسوَع َعلى الَّذيَن َلُهم  موا ِباْسِم الرَّ يَُعزِّ

ُم َعلَيكُم ِباْسِم  اأْرواٌح نَِجسٌة، قائليَن: »نَُعزِّ

 َوكاَن 
14 بوُلُس.«  ِبِه  يَكِْرُز  الَّذي  يَسوَع 

اْسُمُه سكيوا  كََهنٍَة  كَبيُر  يَهوديٍّ  ِلَرُجٍل 

 فَاأجاَب الّروُح 
َسْبَعُة بَنيَن يَْفَعلوَن هذا. 15

اأْعِرفُُه،  اأنا  »يَسوُع  َلُهم:  َوقاَل  ّريُر  الشِّ

َوبوُلُس اأنا اأْعلَُمُه. َولِكْن اأنْتُم َمْن اأنْتُم؟« 

 ْوَدَخْل بولْس 
 ْوكّل النِّاْس كانوا اْثناعْش. 8

7

َثّة اشر  الَعيْن  للَمْجَمع ْوكاْن يْحكي قّدام 
منّْن  نِاْس  9 َبْس  اَلله.  َمَلكوت  َعلى  ويَقنّْع 
كان يَعْنتوْن ويعِاَدوْن ويَمْخروْن لََطريِق اَلله 
بولس  ْد  َبعَّ الَوْقْت  الاَمْم. هاك  لَّمة  قّداْم 
ْوَفَرْق منّن التَّلاميذ، ْوكْل َيوْم كاْن يْحكي 
اْسمو طورانوْس.  َزلَِمة  َمْدَرسْة  َمعْن ف 
لََمْن سْمعوا  َسْنَتين، دي  َبَقْت   ْوهاي 

10

كْلمة الرَّْب كْل سكّاْن اآسّيا، ياهود ْوَوَثِنيِّة.

اولاد َسكاوا

بيْد  اَلله  ْگبيِرة كان يَسي  ْكثير   وقّوات 
11

بولْس.
 كذاِ حتّى مْن َحويْس َل َعلى جْسمو، 

12

مراِحْم يا خَرق، كان يجبوْن ويحطّون َع 
الَمراضِى وْتفِارقن الاْمراض، ْوحتّى اْرواح 

ّريَرة كاْن يْطَلعوْن. الشَّ
َل كان  َهوْذ  ياهوْد،  نِاْس  زاِ   ْورادوا 

13

رادوا  ّريَرة،  الشَّ اْرواح  ويطِالْعون  يَدوروْن 
باسْم َرْبنا َيسُوع يَطْبقوْن َصْنعتْن َعَلوْذ َل 
لهن اْرواْح نْجِسة، ْوَبقى يقولون: »نَْحلّْفكْن 
بولْس.«  َعَليو  يْكرْز  َل  هاْذ  َيسُوْع  باسْم 
 ْوكاْن في َسْبع اولاْد لَواِحْد رّجاْل ياهودي 

14

ْگبيْر َكَهَنة اْسمو سقِاوا، كان يَسوْن هاي. 
»َيسُوْع  ْوقالْلْن:  ّرير  الشَّ رُوح  هاْك   وَرْد 

15

اَأْعرفو، ْوبولس اَأْفَهمو، َبّس انْتْن من انْتْن؟« 
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فيِه  الَّذي كاَن  ُجُل  الرَّ َعلَيِهم   َوَوثََب 
16

َواأْخَضَعُهم  َعلَيِهم  َوقَِوَي  النَِّجُس  الّروُح 

ضيَن.  فََهَربوا ِمْن ذِلَك البَيِت ُعراةً ُمَرضَّ

اليَهوِد  َجميِع  ِعْنَد  َمْعلوماً   َوصاَر هذا 
17

َوَوقََع  اإِفُسَس،  الّساِكنيَن في  َوالَوثَِنّييَن 

بِّ يَسوُع  َخوٌف َعلى َجميِعِهم، َواْسُم الرَّ

ْن  ِممَّ  َوكَثيروَن 
18 ُم.  يَتََعظَّ الَمسيِح كاَن 

ِبُذنوِبِهم  َويُخِبروَن  توَن  يَاأْ اآَمنوا كانوا 

 َوكَثيروَن 
َويَْعتَرفوَن ِبما كانوا يَْفَعلوَن. 19

َواأتَوا  كُتُبَهم  َجَمعوا  َحَرِة  السَّ ِمَن  اأيضاً 

اإنْساٍن، َوَحَسبوا  اأماَم كُلِّ  َواأْحَرقوها  ِبها 

ِمَن  َربَواٍت  َخْمَسَة  فََوَجدوها  اأثْمانَها 

ٍة َعظيَمٍة كاَن اإيماُن   َوهكَذا ِبُقوَّ
ِة. 20 الِفضَّ

اللُه يَْشتَدُّ َويَكْثُُر.

بوُلُس في  َوَضَع  هِذِه  ْت  تَمَّ  َوحيَن 
21

َوفي  َمِكدوِنّيا  كُلِّ  َل في  يَتََجوَّ اأْن  ِفكِْرِه 

اآخائّيا َويَْذَهَب اإلى اأوُرَشليَم، َوقاَل: »اإذا 

اأرى  اأْن  فَيَْنبَغي لي  ُهناَك  اإلى  َذْهْبُت 

ْن كانوا   َواأْرَسَل اثْنَيِن ِممَّ
روما اأيضاً.« 22

تيموثاُوَس  اإلى  َمِكدوِنّيا  اإلى  يَْخِدمونَُه 

َزماناً في  فَبَِقَي  ُهَو  َواأّما  َواأَرْسطوَس. 

الّزَمِن  ذِلَك  قَْد صاَر في   َوكاَن 
23 اآسّيا. 

 َوكاَن 
24 اللِه.  َطريِق  َحوَل  كَثيٌر  َشَغٌب 

ٍة اْسُمُه ديميْتِريّوس يَْصنَُع  ُهناَك صاِنُع ِفضَّ

ل�أْرطاميَس،  ٍة  ِفضَّ ِمْن  رةً  ُمَصغَّ هياكََل 

اأبْناَء ِصناَعِتِه َمكَْسباً  يُكِسُب  َوكاَن 

 ْونَْط هاْك َزلَمْة َل كاْن ِفيو رُوْح َشّريَرة، 
16

غيْن َهَربوا  ْوتاْق َعَلين ْوَذلّْن، وْمَشلَّحين ْمَفدَّ
 ْوهاي سْمعوا ِفيا كّل الياهوْد 

مناك الَبيْت. 17
والَوَثنيِّة سكّان اإِفسُوْس كلّن، ْوَوَقْع َخوْف 
َعَليْن كلّتْن. واسْم َرْبنا َيسُوع الَمسيْح كاْن 
 وْكثيْر مَنوذ َل اآَمنوا، كان يَجون 

يْتَعظَّْم. 18
ْويْحَكوْن َعلى َحماقاتن، ْويْعتْرفوْن ف شي 
 وْكثيْر، حتّى سّحِاريْن، 

19 يَسوْن.  َل كان 
النِّاْس  قّدام  َحَرقووْن  ْوجابوا  ْكتِاباتن  لَّموا 
كلّتن. ْوَحَسبوا َحّقن ْوَطَلْع َخْمسيْن اَألْْف 
 ْوكذاِ ْبَحيل ْگبيْر كاْن يْقوى 

ة. 20 شْطفْة فضَّ
ْويْكَثْر اإيمان اَلله.

فتِنة ف اإِفسُوس

 ْوَوْقْت َل َتّموا َهوْذ، َحْط بولْس َف بالو 
21

ويرُوْح  ْواآخائّيا  َمْكدُونّْيا  يدُوْر ف كْل  َت 
لَونَْك  رْحُت  َل  »اَأيَمْت  ْوقاْل:  للقْدس، 
اْثَنيْن مَنوْك   ْوَبَعث 

اَأرى.« 22 لَرُوما زاِ  لازْم 
لََمْكدُونّْيا، طيمُوثاُوس  يْخدموُه  َل كاْن 
اآسّيا.  َف  َزمانيِّة  َبقى  ْوهّواِ  ْواإيراْسطُوس، 
 ْوهاك الَوْقْت صاْر َقلابالغ ْكثيْر َعلى َطريِق 

23

ة  فضَّ واِحْد سايْغ  َهونَْك  في   كاْن 
24 اَلله. 

اْسمو ديميطريّوْس، كان يَسي َهياكْل مْن 
َأْرطاميس، ْوكان يَنّفع اولاْد َصْنعتو  ة لا فضَّ
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كُلَُّهم  َصْنَعِتِه  اأبْناَء  َجَمَع   هذا 
25 كَبيراً. 

َوالَّذيَن يَْشتَِغلوَن َمَعُهم َوقاَل َلُهم: »اأيُّها 

جاُل، اأنْتُم تَْعِرفوَن اأنَّ ِتجارتَنا كُلَّها ِهَي  الرِّ

 َواأنْتُم اأيضاً تَْسَمعوَن 
ناَعِة. 26 ِمْن هِذِه الصِّ

بَْل  فََحْسُب  اإِفُسَس  اأبْناَء  ل�  اأنَُّه  َوتََروَن 

َوقَلََب  اأْقنََع بوُلُس هذا  اآِسّيا كُلِّها  اأْغلََب 

َوُهَو يَقوُل: ‘َليَسْت اآِلَهًة ِتْلَك الَّتي ِباأيدي 

البََشِر تُْصنَُع.’

ى  يَُعرَّ فََحْسُب  ال�أمُر   »َوَليَس هذا 
27

لَهِة  ال�إ اأْرطاميَس  َهيكَُل  بَْل  َويَْبُطُل، 

كُلِّ  َواإلهُة  ل� َشيَء،  يُحَسُب  الَعظيمِة 

ال�أَُمِم  كُلُّ  َلها  تَْسُجُد  الَّتي  اأيضاً  اآِسّيا 

َستُْحتََقُر.«

 َوحيَن َسِمعوا هِذِه الكَِلماِت اْمتَلاأوا 
28

َويَقولوَن:  َغَضباً َوكانوا يَْصُرخوَن 

ِفُسِسّييَن.«  ال�إ اأْرطاميُس  ِهَي  »َعظيَمٌة 
َغُب كُلَّ الَمدينَِة َوَركَضوا َمعاً   َوساَد الشَّ

29

َواأَخذوا  َوَخَطفوا  الَمْسَرِح،  اإلى  َوَذَهبوا 

َوُهما  َواأريْسَطْرخوَس،  َمَعُهم غايوَس 

بوُلَس.  َسَفِر  َرفيقا  َمِكدوِنّياِن  َرُجلاِن 

 َوكاَن بوُلُس يُريُد اأْن يَْدُخَل اإلى الَمْسَرِح 
30

اأيضاً،  اآِسّيا   َورؤوُس 
التَّلاميُذ. 31 فََمنََعُه 

يَْطلُبوَن  اأْرَسلوا  اأْصِدقاَءهُ،  اإْذ كانوا 

الَمْسَرَح.  ِليَْدُخَل  نَْفَسُه  يُعِطَي  األّ�  ِمْنُه 

ُمبَْلبَلًَة  الَمْسَرِح كانَْت   َوالُجموُع في 
32

ا فَبَْعٌض ِمْنُهْم يَْصُرُخ ِبَشيٍء َواآَخروَن  ِجدًّ

 هاْذ لَّم اولاد َصْنَعتو كلّتن، 
َمْنَفَعة ْگبيِرة. 25

ْولَوْذ َل يْشتْغلوْن َمعن، ْوقالْلْن: »يا ْرجِال، 
يِا.  تْعرفوْن تجارْتنا كّلا مْن َهالّشغْل  انْتْن 
نِاْس  َبْس  مُو  ْوتَروْن  زاِ  تْسَمعوْن   وانْتْن 

26

اإِفسُوْس َبلِى اأْكَثْر نِاْس اآسّيا كّلا َقنَّعْن هاْذ 
بولس ْوَقَلبن ْوهّواِ يقوْل: ‘مُو اآلَِهة نِا َهوْذ 

َل بيَدين النِّاْس يْنشْغلوْن.’

ْغِلة َت تْتَبْهَدل ْوتْبَطْل،   »ْومُو َبْس َهالشَّ
27

لَهة الَعظيِمة َت  َبلِى َهيَكْل اَأْرطاميْس زاِ الاإ
يْنحسْب َكما مُو شي. َبلِى اإلاهْة كّل اآسّيا 

ْر.« زاِ ْوكّل الاَمْم يْسجدولا، َت تْتَحقَّ

 َوْقْت َل سْمعوا َهالَكلام، انَْتَلوا َغَضب، 
28

ْوَبقى يْزَعقوْن ويقولوْن: »َعظيِمة اَأْرطاميس 
الَبَلْد  َغْلَغِلة ف   ْوصاْر 

29 اإِفسُوْس.«  اإلاهْة 
كلّو، ْوعْديوا َمْع َبْعضن ْوراحوا َع الَمْسَرح 
ْواَأريْسَطْرخُوس،  َمعْن گايوس  وا  َودَّ ْوَجّروا 
َطريِْق  ْورْفقْة  َمْكدُونّْيا،  مْن  ْوَهوذ كانوا 
 ْوبولْس كان يريْد يْدخْل للَمْسَرْح، 

لَبولْس. 30
زاِ،  اآسّيا   ْوُرَوسا 

31 َخلَّوُه.  ما  التَّلاميْذ  َبّس 
وُه لا يرُوْح  مْن َل كانوا ْمحّبينو َبَعثوا يْتَرجَّ
َل كانوا ف   ْولَّماْت 

32 للَمْسَرْح.  يْدخْل 
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ِباأْشياَء اأَُخَر كانوا يَْصُرخوَن، ِل�أنَّ كَثيريَن 

عوا.  ِمْنُهْم َلْم يَكونوا يَْعِرفوَن ِلماذا تََجمَّ

اأقاموا  ُهناَك  الَّذيَن كانوا   َواليَهوُد 
33

اأِلكَْسْندروُس.  اْسُمُه  يَهوِديًّا  َرُجلاً  ِمْنُهْم 

َم  َوحيَن قاَم اأشاَر ِبيَِدِه َوكاَن يُريُد اأْن يَُقدِّ

اأنَُّه  َعِلموا   َوحيَن 
ْعِب. 34 ِللشَّ ِدفاعاً 

واِحٍد  ِبَصوٍت  َجميُعُهم  يَهوِديٌّ َصَرخوا 

اأْرطاميُس  ِهَي  »َعظيَمٌة  نَْحَو ساَعتَيِن: 

الَمدينَِة  َراأُْس  اأُهم   َوَهدَّ
35 ِفُسِسّييَن.«  ال�إ

ِفُسِسّيوَن، َمْن  جاُل ال�إ حيَن قاَل: »اأيُّها الرِّ

ِفُسِسّييَن  ِمَن البََشِر ل� يَْعِرُف اأنَّ َمدينََة ال�إ

َوَصنَِمها  الَعظيَمِة  اأْرطاميَس  كاِهنَُة  ِهَي 

ماِء نََزَل؟ 36 اإذاً ِبما اأنَّ اأَحداً  الَّذي ِمَن السَّ

يَْنبَغي  يَقوَل ِضدَّ هذا،  اأْن  يَْستَطيُع  ل� 

َلكُم اأْن تَكونوا هاِدئيَن َول� تَْفَعلوا َشيئاً 

ُجلَيِن  الرَّ ِبهَذيِن  اأتَيتُم   فَاإنَّكَم 
37 ٍع.  ِبتََسرُّ

اإلهِتنا  َعلى  َول�  َهيكلاً  نََهبا  ل�  اللََّذيِن 

 َواإْن كاَن ِلديميْتِريّوَس هذا َواأبْناِء 
فا. 38 َجدَّ

اأَحٍد  َمَع  الَقضاِء  اإلى  اْحِتكاٌم  ِصناَعِتِه 

َوقَناِصُل في  اأوقاِتها  َمحاِكُم في  َة  فَثَمَّ

موا َوْليُراِفْع  الَمدينَِة، َوُهم ماِهروَن، فَْليَتََقدَّ

اأْمراً  تَْطلُبوَن  كُْنتُم   َواإْن 
39 آَخَر.  ال� اأَحُدُهم 

القانوِن  ِمَن  الُمْعطى  الَمكاِن  فَفي  اآَخَر 

. ِلِجْمِعيٍَّة يَُحلُّ

آَن قائموَن في َخَطِر ال�تِّهاِم   »ِل�أنَّنا ال�
40

َم  نَُقدِّ اأْن  نَْستَطيُع  َول�  نَّنا ُمشاِغبوَن  ِباأ

شيْن كانوا، نِاْس تْزَعق  الَمْسَرح ْكثير ْمَشوَّ
ْبشي ْوَغيرن ْبَغيْر شي. وْكثيْر منّْن ما كاْن 
الياهوْد   وَشْعب 

33 الَْتّموا.  لَيْش ك  يْعرفوْن 
َل كانوا َهونَْك، َقيَّموا منّْن رّجاْل ياهودي 
ْر  اَأشَّ قاْم،  َل  ْوَوْقْت  اَأليْكسانَْدرُوْس.  اْسمو 
ِفيا  يحِامي  يْحكي كْلمة  يريْد  ْوكان  بيدو 
ْعْب. 34 َبْس َوْقْت َل َعَرفوا ياهودي واِ،  للشَّ
ساحوا كلّن ْبَصوْت واِحْد َحوالي ساعَتيْن 
َزماْن: »َعظيِمة اَأْرطاميْس اإلاهْة اإِفسُوْس.« 
»يا  يقوْل:  ْوهّواِ  الَمديِنة  َريّس   ْوَهّداهْن 

35

الَبَشْر َل مُو  م  واِ  لَيْش مْن  اإِفسُوْس،  اَأهْل 
َأْرطاميس الَعظيِمة  يْعرْف اإِفسُوْس كاْهِنة يِا لا
ما نزْل؟ 36 َبقى مْن َل ما  ْولََصَنما َل م السَّ
في انْسان يتِيق يقوْل شي ضْد هاي، لازم 
ْبَعَجِلة.  ْتَسوْن شي  ْومُو  هِاْديين،  ْتكونوْن 
َهياكْل  لَْمَتيْن َهوْذ، لا  َهالزَّ  مْن َل جْبتْن 

37

هاْذ   ْوَل كاْن 
38 آلهْتنا.  لا روا  َمخَّ ْولا  نََهبوا 

مْشَتكى  لهْن  َصْنعتو  واولاْد  ديميطريّوس 
الَمديِنة. صنّاْع  د، ْكوا والي ف  اَحَّ َعلى 
 ْوَل 

نِا، َخلّي يْتحاَكموْن واِحْد َمع اللاْخ. 39
شي لْخ تْطلبوْن، يْنحْل ف مُوَضع المْنعطي 

م القانون للاْجتماْع.

ْع َف َخَطْر زاِ قايميْن نْحنِا.   »مْن َل السَّ
40

َت نْنتهْم فْتَنچيِّة قايميْن َع الحكوِمة، ْومُو 
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ْعنا  ِدفاعاً َحوَل َجْمِع هذا اليَوِم، ِل�أنَّنا تََجمَّ

 َوحيَن قاَل 
باِطلاً َوشاَغْبنا ِبلا َسبٍَب.« 41

هذا َصَرَف الَجْمَع.

 20
َدعا  ُغُب  الشَّ اأْن َسكََن   َوبَْعَد 

بوُلُس التَّلاميَذ َوَعّزاُهم َوقبَّلَُهم 

َل   َوحيَن تََجوَّ
َوَخَرَج ذاِهباً اإلى َمِكدوِنّيا. 2

في ِتْلَك المناطِق َوَعّزاُهم ِبكَِلماٍت كَثيَرٍة 

ثَلاثََة  ُهناَك   َوَمكََث 
3 اإلى هيلاَس.  اأتى 

َوُهَو  اليَهوُد َمكيدةً  َلُه  َوَصنََع  اأْشُهٍر. 

َعتيٌد اأْن يُْبِحَر اإلى سوريّا، فََفكََّر اأْن يرِجَع 

اآِسّيا  َحّتى  َمَعُه   َوَخَرَج 
4 َمِكدوِنّيا.  اإلى 

سوبطروس الَّذي ِمْن بيِريّا َواأريْسَطْرخوُس 

ِتسالونيكي  ِمْن  اللََّذيِن  َوِسكونْدوُس 

َوتيموثاُوُس  ِدْربي  ِمْن  الَّذي  َوغايوُس 

الَّذي ِمْن لوسطرا، َوِمْن اآِسّيا طوخيكوس 

 هؤل�ِء َسبَقونا َوانْتََظرونا 
َوطروفيموُس. 5

ِمْن  فََخَرْجنا  نَْحُن   َواأّما 
6 في طرواَس. 

اأيّاِم  بَْعَد  َمِكدوِنّيا  َمدينَِة فيليبي في 

اإلى  َواأتَينا  البَْحِر  َوسافَْرنا في  الَفطيِر 

ُهناَك  َوَمكَْثنا  اأيّاٍم  َخْمَسِة  بَْعَد  طرواَس 

َسْبَعَة اأيّاٍم.

ال�أُْسبوِع حيَن  ِمَن  ِل  ال�أوَّ اليَوِم   َوفي 
7

ْفخاريسِتّيا كاَن  كُّنا ُمْجتَِمعيَن ِلنَكِْسَر ال�إ

اأْن  ِل�أنَُّه كاَن َعتيداً  بوُلُس يَتَكَلَُّم َمَعُهم، 

الكَلاَم  َواأطاَل  الّتالي،  اليَوِم  يَْخُرَج في 

الَيوْم  ينا  الَْتمَّ لَيش  َفْرْد عذْر  نْجيْب  نْتِيق 
ة ْوَسينا َهالَْغْلَغِلة لا سوج ْولا َسَبْب.«  َهالَلمِّ

ة.  ْوَوْقْت َل قاْل َهوْذ، َفرَّق الَلمِّ
41

 ْوَبعْد َل هْديت الَقلابالْغ، بولْس 20 
سن  ْوَبوَّ ْوَعّزاهن  التَّلاميذ  ساح 
داْر َف  َل   ْوَبعْد 

2 لََمْكدُونّْيا.  راْح  ْوَطَلْع 
ْكثيْر، جا  ْبَكلام  ْوَعّزاهن  َهوذ  َهالَمواضْع 
اشر.  َثّة  َهونَْك   ْوَبقى 

لَديرْة هيلاْس. 3
ْوَسَووا َعَليو الياهوْد ُدباَرة َت يْقتلوُه َوْقْت 
َحْط  قاْم  لَسوريّا،  يرُوْح  َت  قايم  َل كاْن 
 ْوَطَلعوا َمعو 

َف بالو َت يْرَجْع لََمْكدُونّْيا. 4
بيرويا،  َمدينْة  مْن  لاآسّيا سوپاْطرُوْس  دي 
ْواَأريْسَطرخُوس ْوَسكونُْدْس من ْتسالونيكي، 
ْوگايوْس مْن َدْربي، ْوطيمُوثاُوس مْن لوسطرا 
 َهوْذ 

ْوطُوخيكُوس ْوطرُوفيمُوس مْن اآسّيا. 5
 ْونْحنِا 

راحوا قّداْمنا ْونََطرونا ف ْطرُوواْس. 6
َبعد  الَمكدُونيِّة  َمدينة  فيليّپي  مْن  َطَلْعنا 
ْوجينا  الَبحر  ْوركْبنا ف  الَفطِير،  اِيِّاْم عيد 
َهونَْك  ْوَبَقينا  اِيم  َخْمسة  َبعْد  لَطُروواْس 

َسبْعة اِيْم.

اآِخر زياَرة لَبولس َل طُرواس

َت  مْجتْمعيْن  ْونْحنِا  د  الاحَّ َيوم   ْوَف 
7

نْكسر ْغَبيْز، بولْس كاْن يْحكي َمعْن، مْن َل 
ْل ف الَحكي  ثِاني َيوْم كاْن َت يْطَلع. ْوَطوَّ
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ُهناَك   َوكانَْت 
اللَّيِل. 8 ُمْنتََصِف  َحّتى 

كُّنا  الَّتي  الِعلِّيَِّة  في  كَثيَرةٌ  ناٍر  َمصابيُح 

اْسُمُه  ُغلاٌم   َوكاَن 
ُمْجتَِمعيَن فيها. 9

يَْستَِمُع.  اأوطيخوُس جاِلساً في طاقٍة 

اأطاَل بوُلُس  ثَقيٌل حيَن  نَوٌم  َعليِه  َوَغلََب 

في الكَِلَمِة، َوفي نَوِمِه َوقََع ِمَن الّطابِق 

 َونََزَل بوُلُس َوَوقََع 
الثّاِلِث َوُحِمَل َميتاً. 10

َعلَيِه َواْحتََضنَُه َوقاَل: »ل� تَْضَطِربوا ِل�أنَّ 

ُخْبزاً  كََسَر  َصِعَد   َوحيَن 
11 فيِه.«  نَْفَسُه 

باُح،  الصَّ َطلََع  َحّتى  يَتَكَلَُّم  َوكاَن  َواأكََل 

 َواأَخذوا 
12 . َوحينَئٍذ َخَرَج ليَْذَهَب في البَرِّ

الُغلاَم َحيًّا َوفَِرحوا ِبِه فََرحاً َعظيماً.

فينَِة َوسافْرنا  13 اأّما نَْحُن فَنََزْلنا اإلى السَّ

كُّنا  ُهناَك  ِمْن  ِل�أنَُّه  تاسوَس،  ميناِء  اإلى 

َعتيديَن اأْن نُلاِقَي بوُلَس، فهكَذا كاَن قَْد 

 َوحيَن 
14 . اأوصانا حيَن َذَهَب ُهَو في الِبرِّ

فينَِة  السَّ ِمْن تاسوَس في  اأخْذناهُ  ل�قيناهُ 

 َوِمْن ُهناَك َحّتى 
َواأتَينا اإلى ميطوليني. 15

اليَوِم الّتالي ِسْرنا ُمقاِبَل َجزيرِة خيوَس. 

اإلى ساموَس  اأتَينا  الّتالي  اليَوِم  َوفي 

َواأقَْمنا في طروغليوَن. َوفي اليَوِم الّتالي 

اأتَينا اإلى ميليطوَس. 16 ِل�أنَّ بوُلَس كاَن قَْد 

َر ُهناَك،  عزَم اأْن يَتَجاَوَز اإِفُسَس ِلئَّلا يَتَاأخَّ

 ْوكاْن في َهونَْك لَْمپاْت 
دي َل نّص الَليْل. 8

ِفيا.  مْجتْمعيْن  كنّا  َل  علّّية  فاْك  ْكثيْر  نار 
 ْوكاْن قِاعْد واِحْد َشّب اْسمو اَأوطيخوْس 

9

َثقيِلة  نَوِمة  ْوَغْط َف  ْويْسَمع.  الّشّباك  ف 
ْل بولْس َف َكلامو. ْوَف نَومتو  َوْقْت َل َطوَّ
 ْونزْل 

َوَقْع مْن ثالْث طابْق وانَْحَمْل َمّيْت. 10
ْوقاْل:  ْوَحَضنو،  َعَليو  رُوحو  َحلَّْق  بولْس 
َل   ْوَوْقْت 

11 يِا.«  ِفيو  نَْفسو  ْتخافوْن!  »لا 
َطَلْع، َكَسر ْغَبيْز َواَكل. ْوَبقى يْحكي دي 
َل َطَلْع الّصبح. ْوهاك الَوْقْت َطَلْع َت يرُوْح 
ْب َطّيب، ْوفْرحوا ِفيو  وا الشَّ  ْوَودَّ

ف الَبْر. 12
ْكثير ْكثيْر.

مْن طُرواس َل ميليطُوس

مْتواِعديْن  ْومشينا  ّفيِنة  للسَّ نزلْنا   ْونْحنِا 
13

نْلقى  َهونَْك كاْن َت  َل  مْن  لَتاسُوس، 
قاْم  َل  َوْقْت  كاْن كْلَوّصانا  بولْس. كذاِ 
لاَقيناُه  َل   ْوَوْقْت 

الَبْر. 14 يرُوْح ف  َت 
ْوجينا  ّفيِنة  السَّ تاسُوْس، جْبناُه ف  َف 
 ْومْن َهونَْك ثِاني نْهاْر مشينا 

لَميطوليني. 15
َبْعدو جينا  َل  ونْهاْر  ِخّيُوْس.  َجزيرْة  قباْل 
ْوبْتنا ف ْطرُوجالِّيُوْن. ونْهاْر َل  لَسامُوس، 
ْمَصّمْم  َل   مْن 

16 لَميليطُوْس،  َبْعدو جينا 
ْر  كاْن بولْس يْتَخطّى اإِفسُوس، ْبشاْن لا يْتاَأخَّ
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ِل�أنَُّه كاَن يُْسِرُع َحّتى يَكوَن - اإذا اأمكَن - 

يَوَم الَفْنطيقوْسطي في اأوُرَشليَم.

ِبُشيوِخ  َواأتى  اأْرَسَل   َوِمْن ميليطوَس 
17

قاَل  اإَليِه  اأتَوا   َوحيَن 
18 اإِفُسَس.  كَنيَسِة 

ِل الَّذي  َلُهم: »اأنْتُم تَْعِرفوَن ِمَن اليَوِم ال�أوَّ

َمَعكُم  كُْنُت  كَيَف  اآِسّيا  اإلى  فيِه  َدَخْلُت 

ماِن، كُلَّ الزَّ

َوِبُدموٍع  تَواُضٍع  ِبكُلِّ  ِللِه   »كاِدحاً 
19

 َوَلْم 
َوِبتَجاِرَب اأصابَْتني ِبَمكائِد اليَهوِد. 20

اأتَهاَوْن في َشيٍء ناِفٍع ِلنُفوِسكُم اأْن اأكِْرَز 

البُيوِت،  َوفي  ال�أْسواِق  َواأَُعلَِّم في  َلكُم 

 َواأنا اأْشَهُد ِلليَهوِد َوِللَوثَِنّييَن َعلى التَّوبَِة 
21

يماِن ِبَربِّنا يَسوَع الَمسيِح. اإلى اللِه َوال�إ

آَن اأنا اأسيٌر ِبالّروِح َوذاِهٌب اإلى   »َوال�
22

فيها.  يُصاِدفُني  ما  اأْعِرُف  َول�  اأوُرَشليَم 

23 اإلّ� اإنَّ روَح الُقُدِس في كُلِّ َمدينٍَة يَْشَهُد 

َلَك.’  ةٌ  لي َويَقوُل: ‘قُيوٌد َوضيقاٌت ُمَعدَّ

ِعْندي  َمْحسوبًَة  َليَسْت  نَْفسي   َولِكنَّ 
24

َوالِخْدَمَة  اأُكِْمَل َشوطَي  اأْن  ِمْثَل  َشيئاً 

ِل�أشَهَد  يَسوَع  بِّ  الرَّ ِمَن  يُت  تَلَقَّ الَّتي 

آَن اأْعِرُف اأنَّكُم   َوال�
ِلِبشاَرِة ِنْعَمِة اللِه. 25

َلْن تََروا َوْجِهَي اأيضاً، اأنْتُم َجميعاً الَّذيَن 

26 ِلهذا  ِبالَملَكوِت.  َلكُم  اأكِْرُز  ْلُت  تََجوَّ

َدِم  ِمْن  بَريٌء  اأنّي  اليَوَم  اأُْشِهُدكُم هذا 

مْسَتْعجْل َت يصل  َل كاْن  مْن  َهونَْك، 
للقْدْس، َل تاْق، َيوم الَفْنطيقوْسطي.

بولس يَوّدع ْشيُوخة اإِفسُوس

َبَعْث جاب  بولْس  ميليطُوْس،   ْومْن 
17

َجوا  َل   ْوَوْقْت 
18 اإِفسُوْس.  بيعْة  ْشيُوخْة 

َيوْم  ْل  اَأوَّ مْن  تْعرفوْن  قالْلْن: »اأنْتْن  لَعْندو، 
َمْعكْن كّل  اأْشَوْن كْنُت  لاآسّيا  َدَخْلُت  َل 

الَوْقْت،
وْدمُوع  ْكثيْر  ْبَتواضع  اَلله  اَأْخدم   »َوانا 

19

 ْوف 
ْوَتجارْب َل َجْت َعَلي ْبمكر الياهوْد. 20

لْكْن  اأْكرز  ْرُت  َقصَّ ما  نْفوْسكْن  يْنَفع  شي 
 َوانا 

َواَعلّْمكْن ف الّسُوقات ْوف الّْبيوْت، 21
َلالله  يتوبوْن  لازم  والَوَثنيِّة  للياهوْد  اَأْشَهْد 

وياآْمنون ْبَرْبنا َيسُوع الَمسيْح.
اَنا  ْورايح  بالّرُوح،  اَنا  َيسير  ْع   »والسَّ

22

َمعي  يسِيْر  َت  اَأيْش  اْعرْف  ْومُو  للقْدس، 
َبَلْد  القدْس ف كْل  رُوح  23 َبْس  َهونَْك. 
ْر  يْشَهْد لي ويقوْل: ‘زنِاجير ْوذيقات ْمَحضَّ
َمْحسوبِة شي  مُو  نَْفسي  لْك.’ 24 َبلِى 
ْمهّمتي  اَأَخلّص  يهْمني  َل  َكما  عْندي، 
َيسُوْع، َت  َرْبنا  مْن  اَخْذُت  َل  ْوخْدمْة 
ّع اَنا اَأْعرْف   والسَّ

اْشَهْد لَبشارْة نْعمة اَلله. 25
دْرُت  َل  اأنْتْن  تَروْن وّچي كلّْتكْن  َبْق  ما 
26 ْبشاْن  اَلله.  َمَلكوت  َعلى  لْكْن  َكَرْزُت 
اَنا  َبري  قّداْمكْن:  اَأْشَهْد  َهالَيوْم هاْذ  هاي 
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فَكُم  َجميِعكُم. 27 ِل�أنّي َلْم اأتََهاَوْن اأْن اأَُعرِّ

ِل�أنُْفِسكُم  ِبكُلِّ اإراَدِة اللِه. 28 انْتَِبهوا اإذاً 

اأقاَمكم فيها روُح  الَّتي  عيَِّة  الرَّ َوِلكُلِّ 

الُقُدِس اأساِقَفًة ِلتَْرَعوا كَنيَسَة اللِه الَّتي 

اْقتَناها ِبدِمِه. 29 اأنا اأْعِرُف اأنَُّه بَْعَد َذهابي 

تُْشِفُق  ل�  ِذئاٌب ضاِريٌَة  بَينَكُم  َسيَْدُخُل 

 وِمْنكُم اأيضاً َسيَقوُم ِرجاٌل 
عيَّة. 30 َعلى الرَّ

التَّلاميَذ  يَُرّدوا  ِلكَي  جاٍت  ُمَعوَّ ُمتَكَلِّمو 

ليَْذَهبوا َوراَءهم. 31 ِلهذا كونوا ُمتَيَقِّظيَن 

كََفْفُت  ما  َسنَواٍت  ثَلاَث  اأنّي  َوُمتََذكِّريَن 

في َليٍل َوفي نَهاٍر َعْن اأْن اأِعَظكُم ِبُدموٍع 

اأْستَوِدُعكُم اللَه  آَن   َوال�
فَواِحداً. 32 واِحداً 

تَْبنيَكُم  اأْن  تَْستَطيُع  الَّتي  ِنْعَمِتِه  َوكَِلَمَة 

الِقّديسيَن.  َمَع كُلِّ  َوتُْعِطيَكُم ميراثاً 

 َواأنْتُم 
ًة اأو َذَهباً اأو ِثياباً َلْم اأْشتَِه. 34  ِفضَّ

33

َمعي  الَّذيَن  َوحاَجَة  اأنَّ حاَجتي  تَْعِرفوَن 

 َوفي كُلِّ َشيٍء 
َخَدَمْتُهما يَداَي هاتاِن. 35

اأَريتُكُم اأنَُّه هكَذا يَْنبَغي اأْن نَْتَعَب َونَْعتَِنَي 

بِّ  الرَّ نَتََذكََّر كَِلماِت  َواأْن  َعفاِء،  ِبالضُّ

يَسوَع الَّذي ُهَو نَْفُسُه قاَل: ‘َمْغبوٌط َمْن 

قاَل   َوحيَن 
36 يَاأُخُذ.’ «  ْن  ِممَّ اأكْثَُر  يُْعطي 

هذا َجثا َعلى ُركْبَتَيِه َوَصلَّى َوكُلُّ الّناِس 

بُكاٌء َعظيٌم في َجميِعِهم   َوصاَر 
َمَعُه. 37

 َوكانوا 
38 يَُقبِّلونَُه.  َوكانوا  َواْحتََضنوهُ 

الكَِلَمِة  ِمَن  نَْحٍو خاصٍّ  َعلى  عيَن  ُمتََوجِّ

ْرُت  َقصَّ ما   ْقصوْر 
27 َدْمكْن كلّْتكْن:  مْن 

اإرادة  َعلى كْل  ْفتوكْن  َعرَّ َل  مْن  َمْعكْن، 
َعلى حالْكن  بالْكْن  ديروا  28 َبقى  اَلله. 
القدْس حّراْس  الَغَنْم َل َحْطكْن رُوح  ْوَع 
َقناها  َل  اَلله  بيَعة  تْحرسوْن  ْبشاْن  َعَليا، 
 مْن َل اْعرف َبعْد َل ارُوح اَنا، َت 

ْبَدّمو. 29
يْدخلوْن َمْعكن ْذيوبِة مْفتْرِسة مُو يْشفقوْن 
يقوم  اأنْتْن َت  َبيناْتكْن   ْومْن 

30 الَغَنْم.  َع 
ْرجِال يْحَكوْن َحكي اَأْعَوْج َت يْقلبوْن َعقل 
التَّلاميذ ْبشان يرُوحوْن َخْلفْن. 31 َبقى كونوا 
صاْحييْن! دايْم جبوا لَبالْكْن َثّث ْسنيْن ما 
هديُت بالَليل ْوبْنهاْر َوانا بْدمُوْع اَأوَعْظ واِحْد 
ْع اَأاَأّمْنكْن َلالله ْولكْلمْة   والسَّ

واِحْد مْنكْن. 32
ْوتْعطيكْن  تْبنيكن  ْتتِيْق  َل هيِّ  نْعمتو، 
ة يا َذَهب   فضَّ

ميراْث َمْع كّل الَقّديسيْن. 33
تْعرفوْن   وانْتْن 

34 اْشَتَهيُت.  ما  َحويْس  يا 
لَحاجتي ْوحاجْة نِاْس َل َمعي، اإيَدي َهوْذ 
 وْبكْل شي َورَّيتوكْن 

نِا َل قاموا بالخْدِمة. 35
بالَمراضِى، ونَْخلّي َف  نْهَتْم  بالتََّعْب لازْم 
بالْنا َكلاْم َرْبنا َيسُوْع َل قاْل: ‘طوبى لاك 
 ْوَوْقْت 

َل يْعطي اأْكَثْر مْن هاْك َل ياخْذ.’ « 36
َهالَكلاْم، قعْد َعلى رَكبو ْوَصلّى،  َل قاْل 
 ْوصارْت بكيُويِة ْگبيِرة 

والنِّاْس كلّْن َمعو. 37
ف كلّتن، ْوَحَضنوُه ْوكان يَبوسوُه، 38 اأْكَثْر 
شي صْعبْتلْن هاْك كْلِمة َل قاْل: َكْرْة لْخ 
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الَّتي قاَل، َوِهَي اأنَُّهم َلْن يَروا َوْجَهُه اأيضاً. 

فينَِة. َوشيَّعوهُ َحّتى السَّ

 21
 َوفاَرْقناُهم َواأقلَْعنا ِباْسِتقاَمٍة اإلى 

الّتالي  اليَوِم  َوفي  َجزيَرِة كاو، 

اأتَينا اإلى رودوَس َوِمْن ُهناَك اإلى پاَطرا. 

 َوَوَجْدنا ُهناَك َسفينًَة ذاِهبًَة اإلى فونيقي 
2

فََصِعْدنا اإَليها َواأْقلَْعنا.

َوتََركْناها  قُْبُرَس  َجزيَرِة  َحّتى   َوَوَصْلنا 
3

َوِمْن  اإلى سوريّا،  َواأتَينا  ماِل  الشِّ اإلى 

ُهناَك َوَصْلنا اإلى صوَر، ِل�أنَُّه ُهناَك كانَِت 

َوَجْدنا   َوحيَن 
4 ُحموَلتَها.  تُْفِرغُ  فينُة  السَّ

ُهناَك التَّلاميَذ اأقَْمنا ِعْنَدُهم َسْبَعَة اأيّاٍم، 

ِلبوُلَس  يَوٍم  كُلَّ  يَقولوَن  َوهؤل�ِء كانوا 

 َوِمْن 
ِبالّروِح اأْن ل� يَْذَهَب اإلى اأوُرَشليَم. 5

بَْعِد هِذِه ال�أيّاِم َخَرْجنا ِلنَْذَهَب في الطَّريِق 

َوَشيَّعونا كُلُُّهم َمَع ِنسائهم َواأبْنائهم َحّتى 

خاِرِج الَمدينَة، َوَجثَوا َعلى ُركَِبِهم َعلى 

بَْعُضنا   َوقبَّْلنا 
6 َوَصلَّوا.  البَْحِر  شاِطِئ 

َوَرَجعوا  فينَِة،  السَّ اإلى  َوَصِعْدنا  بَْعضاً 

 َواأبَْحْرنا نَْحُن ِمْن صوَر 
ُهم اإلى بُيوِتِهم. 7

َوَسلَّْمنا َعلى  َمدينَِة َعكّا  اإلى  َواأتَينا 

ْخَوِة ُهناَك َونََزْلنا ِعْنَدُهم يَوماً واِحداً.  ال�إ

اإلى  َواأتَينا  َخَرْجنا  الّتالي  اليَوِم   َوفي 
8

َونََزْلنا في بَيِت فيليبَُّس  َوَدَخْلنا  قَيَصِريََّة 

 َوكاَن َلُه 
ْبَعِة. 9 ِر الَّذي ُهَو ِمَن السَّ الُمبَشِّ

 َوفيما 
10 َن.  يَتَنَبَّاأْ كُنَّ  َعذارى  ِبناٍت  اأْربَُع 

عوُه ْومْشيوا َمعو دي  ما َبق يَرون وّچو. ْوَودَّ
ّفيِنة. للسَّ

ْومشينا سِاوي 21   واْفَتَرْقنا منّن، 
نْهاْر جينا  ْوثِاني  لَجزيرْة كاو. 
 َواَرينا َهونَْك 

َل رُودس، ْومَنونَك لَپاطارا. 2
ْومشينا.  ْوَطَلْعنالا  لَفينيقيا،  رايَحة  َسّفيِنة 
 ْووصْلنا دي لَعْنْد َجزيرْة قبرص، ْوَخلَّيناها 

3

َع الّشمال ْوجينا لَسوريّا. ْومَنونَْك وصْلنا 
ْتَفّرغ  لازم  َهونَْك كاْن  َل  لَصوْر، مْن 

ّفيِنة ْحمولتا. السَّ
 ْوَوْقْت َل اَرينا َهونَْك َتلاميْذ، َبَقينا عْندْن 

4

َسبْعة اِيم. ْوَهوْذ كان يقولوْن لَبولْس بالّرُوْح 
 ْوَبعْد َهوذ الِايِّاْم، َطَلْعنا 

لا يرُوْح للقْدْس. 5
َت نْرُوْح ف الطَّريِْق. ْوَطَلعوا يَوْدعونا كلّْن، 
هنِّا ْونْسوانن واولادْن، دي َل َبّرات الَبَلد. 
ْوَصلَّوا.  الَبحر  َجْنب  رَكبْن  َعلى  ْوقْعدوا 
ْورْجعوا  ّفيِنة،  للسَّ ْوَطَلْعنا  َبعْضنا،  ْسنا   ْوَبوَّ

6

 ْونْحنِا مشينا مْن صور، ْوجينا 
هنِّا لَْبيوتْن. 7

لْنا  لََمدينة َعكّا، ْوَسلَّْمنا َع الاْخِوة َهونَك ْونَزَّ
 ْوثِاني نْهاْر، َطَلْعنا ْوجينا 

عْندْن َيوْم واِحْد. 8
فيلبُّس  َبيْت  لْنا َف  نَزَّ ْوَدَخْلنا  للَقيَصريِّة، 
 ْوكاْن 

ْبَعة. 9 الّْمَبّشْر، هاْذ َل كاْن واِحْد م السَّ
 ْونْحنِا 

عْندو اَأْرَبْع َبناْت َبتوليْن كاْن يْتنَّبَّوْن. 10
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نََزَل ِمَن  اأيّاماً كَثيَرةً  نَْحُن ُمقيموَن ُهناَك 

 َوَدَخَل 
11 اأغابوُس.  اْسُمُه  نَِبيٌّ  اليَهوِديَِّة 

ِرْجلَي  َوَربََط  بوُلَس،  ِمْنَطَقَة  َواأَخَذ  اإلينا 

يَقوُل روُح  »هكَذا  َوقاَل:  َويََديِه  نَْفِسِه 

ُجَل صاحَب هِذِه الِمْنَطَقِة  الُقُدِس: ‘اإنَّ الرَّ

اأوُرَشليَم  اليَهوُد في  َسيُقيُِّدهُ  هكَذا 

َويَُسلِّمونَُه في اأيدي ال�أَُمِم.’ «

َطلَْبنا  الكَِلماِت  هِذِه  َسِمْعنا   َوحيَن 
12

ِمْنُه نَْحُن َواأبْناُء الِمْنَطَقِة األّ� يَْذَهَب اإلى 

َوقاَل:  بوُلُس  اأجاَب   حينَئٍذ 
13 اأوُرَشليَم. 

»ماذا تَْفَعلوَن؟ تَْبكوَن َوتَكِْسروَن قَْلبي. 
ِل�أنّي ُمْستَِعدٌّ ل� اأْن اأُْربََط فََحْسُب، بَْل اأْن 

بِّ يَسوَع.« اأموَت اأيضاً ِمْن اأْجِل اْسِم الرَّ

َوقُْلنا:  َلنا َسكَْتنا  يُْذِعْن  َلْم   َوحيَن 
14

». بِّ »ِلتَكُْن اإراَدةُ الرَّ
ْبنا َوَصِعْدنا اإلى   َوبَْعَد ِتْلَك ال�أيّاِم تَاأهَّ

15

 َواأتى َمَعنا اأُناٌس تَلاميٌذ ِمْن 
اأوُرَشليَم. 16

التَّلاميِذ  ِمَن  اأخاً  َمَعُهم  اآِخذيَن  قَيَصِريََّة 

قُْبُرَس  ِمْن  َوُهَو  اْسُمُه مناسوُن  ال�أَُوِل 

ِليُضيَفنا في بَيِتِه.

اْستَْقبَلَنا  اأوُرَشليَم  اإلى  َوَصْلنا   َوحيَن 
17

 َوفي اليَوِم الّتالي َدَخْلنا 
ْخَوةُ ِبَفَرٍح. 18 ال�إ

كُلُّ  َمَع بوُلَس اإلى يَْعقوَب، َوكاَن ِعْنَدهُ 

 َوَسلَّْمنا َعلَيِهم، َوكاَن بوُلُس 
يوِخ. 19 الشُّ

َهونَك اِيِّام ْكثيْر، نزْل م الياهوديِّة واِحْد نَبي 
َواَخْذ وْسْط  لَعنّا   ْوَدَخْل 

اَأگابُوْس. 11 اْسمو 
ِفيو  ْد  ْوَشدَّ َخْصرو،  َعلى  يشّدو  َل  بولْس 
يقوْل  »كذاِ  ْوقاْل:  وايَديو،  رُوحو  اْجَريْن 
رُوح القدْس: ‘صاحْب َهالوْسْط هاْذ، كذاِ 
ويَسْلموُه  القْدْس  الياهوْد ف  يَشّددوُه  َت 

ف ايَدين الاَمْم.’ «
 َوْقْت َل سمْعنا َهالَحكي هاْذ، َطَلْبنا منّو 

12

 هاك 
نْحنِا ْونِاس الّديِرة لا يرُوْح للقْدْس. 13

الَوْقْت َرْد بولس ْوقاْل: »اَأيش ْتَسون انْتْن؟ 
تْبكون ْوتْكسروْن َقْلبي: اَأنا مُو َبْس مْسَتَعْد 
د اَنا، َبلِى مْسَتعّد اَموْت زاِ ف القْدْس  اَأْتَشدَّ

لَخاطر اسْم َرْبنا َيسُوع.«
َكلاْمنا، سكْتنا  اْقَتَنْع َف  ما  َل   َوْقْت 

14

ْوقْلنا: »اإرادْة َرْبنا َخلّي ْتكوْن.«
ْوَطَلْعنا  ْرنا  ْتَحضَّ َهوذ  َهالِايِّاْم   ْوَبعْد 

15

َتلاميْذ م  نِاْس  َمْعنا   ْوَجوا 
للقْدْس. 16

التَّلاميذ  م  واِحْد  َمعْن  ْوجابوا  الَقيَصريِّة، 
ليِّة اْسمو مناسوْن مْن قْبرْص َت يْسَتْقبْلنا  الاَوَّ

َف َبيتو.

بولس يزُور َيْعقوب

 ْوَوْقْت َل جينا للقْدس، اْسَتْقَبلونا الاْخِوة 
17

بولْس  َمْع  َدَخْلنا  نْهاْر،   ْوثِاني 
18 ْبَفَرْح. 

لَعْنْد َيْعقوب، ْوكاْن عْندو الّْشيُوَخة كلّْن. 
َبعْد  بولْس شي  ْوَحكالْن  َعَلين،   ْوَسلَّْمنا 

19
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يَْروي َلُهم ِبالتَّرتيِب كُلَّ ما َصنََع اللُه في 

دوا  َمجَّ َسِمعوا   َوحيَن 
20 ِبِخْدَمِتِه.  ال�أَُمِم 

اللَه َوقالوا َلُه: »اأنَْت تَرى اأيُّها ال�أُخ كَْم 

اآَمنوا  ْن  ِممَّ اليَهوِديَِّة  بَواِت في  الرَّ ِمَن 

 َوَلَقْد 
21 ِللّناموِس.  َغيوروَن  َوكُلُّ هؤل�ِء 

الَّذيَن  اليَهوَد  تَُعلُِّم  اأنََّك  َعْنَك  َلُهم  قيَل 

يَْنَفِصلوا َعْن موسى قائلاً  اأْن  في ال�أَُمِم 

يَْسلُكوا  َول�  اأبْناَءهم  يَْخِتنوا  ‘األّ�  َلُهم: 

ِبما  الّناموِس.’ 22 اإذاً  َعوائِد  ِبَحَسِب 

اإلى  اأتَيَت  قَْد  اأنََّك  اأنَُّهم َسيَْسَمعوَن 

اأْربََعُة  َلنا  َلَك:  نَقوُل  23 ِاْفَعْل ما  ُهنا، 

 ُخْذُهم 
24 روا.  يَتََطهَّ اأْن  نَْذٌر  َعلَيِهم  ِرجاٍل 

ْر َمَعُهم َواأنِْفْق َعلَيِهم نََفقاٍت  َواْذَهْب فَتََطهَّ

اأنَّ  واِحٍد  كُلُّ  فَيَْعِرَف  ُرؤوَسُهْم  ِليَْحِلقوا 

ما قيَل َعْنَك ُهَو زائٌف َواأنََّك اأنَْت تُواِفُق 

اآَمنوا  الَّذيَن   وَحوَل 
الّناموَس. 25 َوتَْحَفُظ 

ِمَن ال�أَُمِم نَْحُن كتْبنا اأْن يَْحَفظوا اأنُْفَسُهم 

الَمْخنوِق  َوِمَن  نى  الزِّ َوِمَن  الَمْذبوِح  ِمَن 

ِم.« َوِمَن الدَّ

جاَل في   حينَئٍذ اأَخَذ بوُلُس هؤل�ِء الرِّ
26

اإلى  َوَدَخَل  َمَعُهم  َر  َوتََطهَّ الّتالي  اليَوِم 

الَهيكَِل، َوُهَو يُْعِلُمُهم ِبتَماِم اأيّاِم التَّْطهيِر 

َم قُْرباُن كُلِّ واِحٍد ِمْنُهْم. َحّتى قُدِّ

شي َعلى كْل شي َل َسوى اَلله َبين الاَمم 
َلالله  َسبَّحوا   َوْقْت َل سْمعوا، 

ْبخْدمتو. 20
اَأْشَقْد  اَأخونا  يا  ترى  »اأنَْت  لبولْس:  ْوقالوا 
َهوْذ  مْن  الياهوديِّة  األوف في ف  َعْشراْت 
َل اآَمنوا، وَهوْذ كلّْن َغّيورين نِا َعلى ناموْس 
 وانْقالْلْن َعَليك ْتَعلّْم كْل ياهوْد َل 

موسى. 21
َبين الاَمْم َت يْنفْرقوْن مْن موسى، وْتقولْلْن 
ْبموجْب  يْمَشون  ْولا  اولادن  يَطْهرون  لا 
النّاموْس. 22 َبقى مادام َت يْنسمْع  عادات 
 َسي شي َل نْقوْل لْك. في 

كّجيت لَوْن، 23
ْورُوْح   خذن 

َعَليْن نذْر. 24 اَأْرَبع ْرجِاْل  عنّا 
قّدامْن  واْدَفْع  الطَّهاَرة،  َمعْن عادات  َسي 
َمصاريْف َكما َمْصروف ْحلاقْة روسن، ْوَت 
يْنعرْف مْن كّل انْساْن شي َل انْقاْل َعَليْك 
گْذْب واِ، وانَْت ْتوافق النّاموس ْوتْحَفظو. 
 ْوَعَلوْك َل اآَمنوا م الاَمْم، نْحنِا َكَتْبنا َت 

25

ْوم  للاْصنام  الَمْذبُوْح  م  رُوحْن  يْحفظوْن 
ْم.« الّزنِى ْوم الَمْخنُوق ْوم الدَّ

الّْرجِاْل  َهوذ  َوّدى  بولْس  الَوْقْت   هاك 
26

الطَّهاَرة،  َمعْن عادات  ْوَسوى  نْهار،  ثِاني 
اِيِّام  يَعّرْف َعلى َتمام  للَهيَكل  ْوَدَخْل راْح 
واِحْد  قْرباْن كْل  ْم  ْتَقدَّ لَمن  الطَّهاَرة دي 

منّْن.
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يَهوٌد  َراآهُ  الّسابُع  اليَوُم  َوَصَل   َوحيَن 
27

َعلَيِه  َوَهيَّجوا  الَهيكَِل،  اآِسّيا في  ِمْن 

 َوُهم 
ْعَب كُلَُّه َواأْلَقوا َعلَيِه ال�أيدي، 28 الشَّ

بَني  يا  ِرجاُل،  »يا  َويَقولوَن:  يَْستَغيثوَن 

الَّذي  ُجُل  الرَّ ُهَو  اأعينوا! هذا  اإْسرائيَل، 

َوِضدَّ  َمكاٍن،  كُلِّ  يَُعلُِّم في  َشْعِبنا  ِضدَّ 

َوَوثَِنّييَن  الَموِضِع،  َوِضدَّ هذا  الّناموِس، 

َس هذا  َونَجَّ الَهيكََل  اإلى  اأْدَخَل  اأيضاً 

َس.« المَوَضَع الُمَقدَّ

29 ِل�أنَُّهم َسبََق اأْن َراأوا َمَعُه طروفيموَس 

يَُظّنوَن  فَكانوا  الَمدينَِة،  ِفُسسي في  ال�إ

الَهيكَِل.  اإلى  َمَع بوُلَس  َدَخَل  اأنَُّه 

ْعُب  الشَّ َع  َوتََجمَّ كُلُّها  الَمدينَُة   َوهاَجِت 
30

اإلى خاِرِج  َوَجّروهُ  بوُلَس  َواأْمَسكوا  كُلُُّه 

ال�أبْواُب.  اأُْغِلَقِت  َوِللَوْقِت  الَهيكَِل، 

بَلََغ  يَْقتُلَُه  اأْن  يَْطلُُب  الَجْمُع   َوفيما 
31

كُلَّها  الَمدينََة  اأنَّ  الكَتيبَِة  اآِمِر  َمْسَمَع 

ِمئٍة  قاَدةَ  اأَخَذ   َوِللَوْقِت 
32 اْضَطربَْت.  قَِد 

َوُجنوداً كَثيريَن وَركََض اإَليِهم. َوحيَن َراأوا 

آِمَر َوالُجنوَد تََوقَّفوا َعْن َضْرِب بوُلَس.  ال�

آِمُر َواأْمَسكَُه َواأَمَر اأْن يَُقيِّدوهُ   َوَدنا ِمْنُه ال�
33

ُهَو  َمْن  َعْنُه،  يَْساأُل  َوكاَن  ِبِسْلِسلتَيِن، 

الَحْشِد  ِمَن  الّناُس   َوكاَن 
34 فََعَل.  َوماذا 

َوِمْن  ُمْختَِلَفٍة.  ِباأْشياَء  َعْنُه  يَْصُرخوَن 

بولس يْنمسْك ف الَهيَكْل

 َوْقْت َل جا َيوم الّسابْع، ياهوْد َل مْن 
27

ْعْب  اآسّيا اَأَروُه ف الَهيَكل، ْوَهيَّجوا َعَليو الشَّ
 ْوهنِّا يسِيحوْن: »يا ْرجِاْل، 

كلّو ْومْسكوُه، 28
لَِمة َل ضْد  يا َبني اْسرائيْل، عينوا! هاْذ واِ الزَّ
َشْعبنا يَعلّْم ف كْل مُوَضع، ْوضّد النّاموس 
ْل  ْوضْد َهالمُوَضع الّْمَقدَّْس. حتّى َوَثِنيِّة َدخَّ

ْس َهالمُوَضع الّْمَقدَّْس.« للَهيَكل ْونَجَّ

َقبل  َمعو مْن  اَروا  َك   مْن َل كاْن 
29

ْوكاْن  الَبَلد،  ِفسُوسي ف  الاإ ْطرُوفيمُوس 
 والَبَلْد 

يْفتْكروْن َدَخْل َمْع بولْس للَهيَكْل. 30
ْومْسكوا  ْعب،  الشَّ والَتّموا كّل  كلّو هاْج. 
ْوراساً  الَهيَكل،  لََبّرات  ْوَجْرَجروُه  بولس 
نِاس  َل كانوا   ْوَوْقْت 

31 الاْبواْب.  لوا  ْتَقفَّ
ألْْف  الا قايد  يْقتلوُه،  َت  قايميْن  المْلَتّميْن 
 ْوراساً 

سمع الَمديِنة كّلا قايِمة قِاْعِدة يِا. 32
اَأَخْذ قّواْد ميِّة ْوَعْسَكر ْكثير ْوعْديوا َعَليْن. 
ْكثيْر،  ْوَعْسَكر  ألْف  الا قايد  اَروا  َل  ْوَوْقْت 
 ْوَقرَّْب صُوبو 

َسكَّنوا ما َبْق يْضربوْن بولْس. 33
يَشّددوُه  َواَمْر َت  ْومسكو،  ألْف  الا قايد 
َوايْش  ف َزنْجيَرين. ْوَساَأْل َعَليو: »مْن واِ 
ة كان ْتسِيْح شي،   ْونِاْس م الَلمِّ

َسوى.« 34
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ُصراِخِهم َلْم يَكُْن يَْستَطيُع اأْن يَْعِرَف ما ُهَو 

الثَّكَنَِة.  اإلى  ُخذوهُ  يَاأْ اأْن  فَاأَمَر  حيُح،  الصَّ

الُجنوُد  َحَملَُه  َرِج  الدَّ اإلى  َوَصَل   َوحيَن 
35

ْعِب. 36 ِل�أنَّ َشْعباً كَثيراً  ِبَسبَِب ُعْنِف الشَّ

كاَن قَْد اأتى َوراَءهُ َوكاَن الّناُس يَْصُرخوَن 

َويَقولوَن: »ُخْذهُ.«

اإلى  يَْدُخَل  اأْن  بوُلُس  قارَب   َوحيَن 
37

َذْن لي فََساأتَكَلَُّم  الثَّكَنِة قاَل ِللاآِمِر: »اإْن تَاأْ

اليونانيََّة؟  »اأتَْعِرُف  َلُه:  فَقاَل  َمَعَك.« 

هِذِه  قَْبَل  الَّذي  الِمْصِريَّ  اأنَْت  38 اأَوَلْسَت 

يَِّة اأْربََعَة اآل�ِف  ال�أيّاِم اأثاَر َواأْخَرَج اإلى البَرِّ

َرُجٍل فاِعلي ُشروٍر؟

يَهوديٌّ  َرُجٌل  »اأنا  بوُلُس:  َلُه   قاَل 
39

َمدينٌَة  وِهَي  كيليكّيا،  َطْرسوَس في  ِمْن 

اأْن  ِمْنَك  اأْطلُُب  ُوِلْدُت.  فيها  َمْعروفٌة، 

اأِذَن   َوحيَن 
ْعَب. 40 اأُكلَِّم الشَّ اأْن  َذَن لي  تَاأْ

َك َلُهم يََدهُ.  َرِج َوَحرَّ َلُه قاَم بوُلُس َعلى الدَّ

َوحيَن َصَمتوا َصْمتاً تَكَلََّم َمَعُهم ِبالِعْبِريَِّة 

َوقاَل َلُهم:

 22
اْسَمعوا  آباُء،  َوال� ْخَوةُ  ال�إ  »اأيُّها 

 َوحيَن 
2 َلَديكُم.«  آَن  ال� ِدفاعي 

َسِمعوا اأنَُّه ِبالِعْبِريَِّة يَتَكَلَُّم َمَعُهم اْزدادوا 

يَهوديٌّ  َرُجٌل   »اأنا 
3 َلُهم:  َوقاَل  ُهدوءاً، 

َربَيُت في  َطْرسوَس كيلكّيا،  َمولوٌد في 

ْونِاْس َغيْر شي. ْومن ْسياحْن ما تاْق يْعرْف 
للقْشَلة.  يسُوقوُه  َواَمْر َت  ْح،  الصَّ واِ  اَأينا 
الَعْسَكْر  َرج،  للدَّ بولْس  َوصْل  َل   ْوَوْقْت 

35

 مْن 
36 ْعْب،  الشَّ ْوَزْحمة  زُور  مْن  َحَملوُه 

َل جا َخْلفو َشْعب ْكثير ْوكان يسِيحوْن: 
»خذو!«

بولس يْحكي ويحِامي َل رُوحو

يْدخْل  بولْس َت   ْوَوْقْت َل وصْل 
37

لي  »تْسَمْح  ألْْف:  الا لَقايد  قاْل  للقْشَلة، 
يوناني؟  »تْعرْف  قالْلو:  َمعْك؟«  اَأْحكي 
38 لَيْش اأنَْت مُو هاك المْصري َل اَأقَدْم َكْم 

َيوْم َهيَّجت ْوطِالَْعْت للَبّريِّة اَأْرَبْعة اَلاف َزلَِمة 
ْفعول ْشروْر؟«

مْن  ياهودي  َزلَِمة  »اَأنا  قالْلو:  39 بولْس 

َمْعروِفة  َمديِنة  َطْرسوْس ف كيليْكيا، 
اَأْحكي  لي  تْسَمْح  اَأْرجوْك  ولْدُت.  ِفيا 
 ْوَوْقْت َل َسَمْحلو، قاْم بولْس 

ْعْب.« 40 للشَّ
ْرلْن بيدو. ْوَوْقْت َل سْكتوا،  َرْج َواشَّ َع الدَّ

َحكى َمعْن بالعْبراني، ْوقالْلْن:

اْسَمعوا 22  اَأبَّهات!  ْويا  اْخِوة   »يا 
َل   َوْقْت 

قّداْمكْن.« 2 دفاعي 
اأْكَثْر هْديوا،  َمعْن،  يْحكي  عْبراني  سْمعوا 
َمولوْد َف  ياهودي  َزلَِمة   »اَأنا 

3 ْوقالْلْن: 
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َغَملائيَل،  ِرْجلَي  ِبجاِنِب  الَمدينَِة  هِذِه 

ناموِس  نَْحٍو كاِمٍل في  َعلى  ْفُت  َوتَثَقَّ

اأنْتُم  ِللِه كَما  َوكُْنُت َغيوراً  اآباِئنا، 

الطَّريُق   َوهذا 
4 }اليَوَم.{  َجميعاً  اأيضاً 

اأُقَيُِّد  كُْنُت  اإْذ  الَموِت،  َحّتى  اْضَطَهْدتُُه 

 كَما 
5 َوِنساًء،  ِرجال�ً  جوِن  ِللسُّ َواأَُسلُِّم 

يوِخ  الشُّ َوكُلُّ  الكََهنَِة  َرئيُس  لي  يَْشَهُد 

اإلى  ِل�أْذَهَب  َرسائَل  يُت  تَلَقَّ ِمْنُهْم  الَّذيَن 

ْخَوِة الَّذيَن في ِدَمْشَق ِلكَي اآِتَي اأيضاً  ال�إ

ِباأولئَك الَّذيَن ُهناَك اإلى اأوُرَشليَم ُمَقيَّديَن 

 َوحيَن كُْنُت ذاِهباً 
الِعقاَب. 6 وا  ِليَتَلَقَّ

َوبََداأُْت اأْقتَِرُب ِمْن ِدَمْشَق، في ُمْنتََصِف 

َعلَيَّ نوٌر  ماِء َسَطَع  ِمَن السَّ بَْغتًَة  النَّهاِر 

َوَسِمْعُت  ال�أْرِض  َعلى   فََوقَْعُت 
7 باِهٌر. 

ِلماذا  يَقوُل لي: ‘شاُوُل، شاُوُل!  َصوتاً 

اأنَْت  ‘َمن  وقُْلُت:   فَاأَجْبُت 
8 تَْضَطِهُدني؟’ 

يَسوُع  ‘اأنا  قاَل لي:  َوُهَو  َسيِّدي؟’  يا 

 َوالَّذيَن 
اأنَْت تَْضَطِهُد.’ 9 الّناِصِريُّ الَّذي 

كانوا َمعي َراأوا الّنوَر َولِكنَّهم َلْم يَْسَمعوا 

 َوقُْلُت: 
َصوَت الَّذي كاَن يَتَكَلَُّم َمعي. 10

بُّ قاَل لي:  ‘ماذا اأْفَعُل يا َسيِّدي؟’ َوالرَّ

‘قُْم َواْذَهْب اإلى ِدَمْشَق َوُهناَك يُقاُل َلَك 

َعْن كُلِّ َشيٍء اأُِمْرَت اأْن تَْفَعلَُه.’

ذِلَك  َمْجِد  ِمْن  اأُبِْصُر  اأكُْن  َلْم   »واإْذ 
11

الَّذيَن كانوا  اأولئَك  ِبيََديَّ  اأْمَسَك  الّنوِر 

َة َرُجٌل،   َوثَمَّ
َمعي َوَدَخْلُت اإلى ِدَمْشَق. 12

َهالَبَلْد  َف  ربيُت  َبْس  َطْرسوْس كيليْكيا، 
وْتَعلَّْمُت َع  اْجَريْن َغمالايِيل  َجْنب 
َلالله  َغّيوْر  ْوكْنُت  اَأبَّهاْتنا،  ناموْس  التَّماْم 
 ْولََهالطَّريِْق 

َكماكن انْتْن كلّْتكن }الَيوْم.{ 4
اْضَطَهْدُت دي للَموْت، َوانا اَأَشّدْد َواَسلّم 
 َكما َل يْشَهْد لي 

للّْحبوس ْرجِال ْونْسواْن، 5
َريّس الَكَهَنة ْوكّل الّْشيُوَخة َل منّن اسَتَلْمُت 
مكِاتيْب َت ارُوح لَعْند اخوة الّشام، ْبشاْن 
ديْن َت  ْمَشدَّ للقْدس  اَأجيبْن  زاِ  َهونَْك  لَنِّا 
رايح  َل كْنُت   ْوَوْقْت 

6 العقاْب.  ينالون 
ْوَبَديُت اَأَقّرْب َت اَأصْل لَدمْشْق، ف نّص 
ما  السَّ م  َعَلي  َضّوى  َغْفِلة،  ْوَعلى  الّْنهار 
ْوسمْعُت  الاَْرْض،  َع   ْوَوَقعُت 

7 َقوي.  نوْر 
لَيْش  لي: ‘شاُوْل، شاُوْل!  يقوْل  َصوت 
ْوقْلُت: ‘مْن  يُت  َردَّ  َوانا 

8 تْضطهْدني؟’ 
َيسُوع  ‘اَأنا  لي:  قاْل  ْوهّواِ  َسّيدي؟’  اأنَْت 
 ْونِاس َل 

النّاصري اَنا، َل انَْت تْضطهدو.’ 9
كانوا َمعي اَأَروا النّوْر، َبْس ما سْمعوا َصوْت 
 قْلُت: ‘اَأيْش 

هاْك َل كاْن يْحكي َمعي. 10
اَأَسي َسّيدي؟’ وَسّيْدنا قاْل لي: ‘قوْم رُوْح 
َعلى  َمعْك  يْنَحكى  َت  ْوَهونَْك  لَدمْشق، 

كْل شي َل مامور انَْت َت تَسي.’

َمْجْد هاك  اَأرى مْن  َبْق  ما   »ْولََمْن 
11

َل كانوا  َهوْك  ايَدي  النّوْر، مْسكوا ف 
واِحْد   ْوَحنانّيا، 

12 لَدمْشْق.  ْوَدَخْلُت  َمعي 
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َحناِنّيا اْسُمُه، ُمْستَقيٌم ِبَحَسِب الّناموِس، 

ُهناَك،  اليَهوِد  كُلُّ  َلُه  يَْشَهُد  كَما كاَن 

13 اأتى اإَليَّ َوقاَل لي: ‘شاُوُل اأخي، اْفتَْح 

عينَيَك!’ َوِللَوْقِت انَْفتََحْت َعيناي َونََظْرُت 

 َوقاَل لي: ‘اإلُه اآباِئنا اأقاَمَك ِلتَْعِرَف 
فيِه. 14

اإراَدتَُه َوتَرى البارَّ َوتَْسَمَع َصوتاً ِمْن فَِمِه، 

 َوتَصيَر َلُه شاِهداً َلدى كُلِّ الّناِس َعلى 
15

ِلماذا  آَن   َوال�
16 َراأيَت وَسِمْعَت.  كُلِّ ما 

َخطاياَك  ِمْن  ْر  َوتََطهَّ َواْعتَِمْد  قُْم  ُر؟  تَتَاأخَّ

ُهنا،  اإلى ها   َوُعْدُت 
17 ِباْسِمِه.’  داِعياً 

الَهيكَِل،  َوَصلَّيُت في  اأوُرَشليَم،  اإلى 

 فََراأيتُُه في 
18 انجذاٍب.{  }وِصْرُت في 

ُرْؤيا يَقوُل لي: ‘اأْسِرْع واْخُرْج ِمْن اأوُرَشليَم 

 َواأنا 
19 َشهاَدتََك لي.’  يَْقبَلوَن  ل�  ِل�أنَُّهم 

اأنّي  اأيضاً  يَْعِرفوَن  ُهم  َسيِّدي  ‘يا  قُْلُت: 

كُْنُت اأَُسلُِّم َوكُْنُت اأْضِرُب في كُلِّ َمْجَمٍع 

 َوحيَن كاَن 
20 ِبَك.  يُْؤِمنوَن  كانوا  الَّذيَن 

يُسَفُك َدُم اْسطيفانوَس شاِهِدَك كُْنُت اأنا 

قاِتليِه  راَدِة  ل�إ َوُمذِعناً  َمَعُهم  قائماً  اأيضاً 

 َوقاَل لي: 
21 ِثياَب راِجميِه.’  َوحاِفظاً 

ِلتَكِْرَز  بَعيٍد  اإلى  ُمرِسلَُك  ِل�أنّي  ‘اْذَهْب 

 َوبَْعَد اأْن َسِمعوا بوُلَس َحّتى 
ِللاأَُمِم.’ « 22

اأْصواتَُهم َوَصَرخوا:  هِذِه الكَِلَمِة، َرفَعوا 

ِل�أنَُّه  »ِليُْؤَخْذ ِمَن ال�أْرِض َمْن ُهَو كَهذا، 
ل� يَْستَِحقُّ اأْن يَعيَش.«

َل كاْن  َكما  النّاموْس  ْبموجب  َتقي  َزلَِمة 
 جا لَعْندي 

يْشَهدولو ياهوْد َهونَْك كلّن، 13
َعيَنيك!’  َفتّْح  ‘اَأخوي شاُوْل!  لي:  ْوقاْل 
ِفيو.  ْوَطلَّْعُت  َعيَني  ْتَفتَّحوا  ْوَف ساعتا 
تْعرْف  َت  َقيَّمْك  اَأبَّهاْتنا  ‘اإلْه  لي:   ْوقاْل 

14

ْوتْسَمْع َصوْت مْن  البار  ْوترى  اإرادتو 
النِّاْس،   وْتسِيْرلو شِاهْد عْند كّل 

15 ثّمو، 
ْوسمْعْت.  اَريت  َل  َعلى كْل شي  تْشَهْد 
ْر مْن  ْذ وْتَطهَّ ْع لَيْش تْبطى؟ قوم ْتَعمَّ  والسَّ

16

 ْورْجْعُت 
اْسمو.’ 17 تْدعي  وانَْت  َخطّياتْك 

الَهيَكل.  ْوَصلَّيُت ف  للقْدس  لَوْن  جيُت 
 َواَريتوُه ف رويا 

}ْوِصْرُت ف انجذاٍب.{ 18
مْن  القْدْس،  م  اْطَلْع  ‘َخفيف  لي:  يقوْل 
 َوانا قْلُت: 

َل مُو يْقَبلوْن َشهادتْك لي.’ 19
اَأَسلّْم  اَأنا كاْن  هنِّا  زاِ  ْويْعرفوْن  ‘َسّيدي! 
َل  لَوْك  المجِامْع  َواْضرْب ف  للّْحبوْس 
 ْوَوْقْت َل كاْن يْنسفْك 

كان ياآْمنوْن فيْك. 20
قايْم  َمعْن  زاِ  اَأنا  اْسطِيفانُوْس شِاهدْك،  َدمّ 
اإرادْة قاْتلينو كْنُت ْوكاْن  كْنُت ْومتّفْق َمْع 
 ْوقاْل لي: 

اَأنْطْر َحويْس َل كاْن يْرجموُه.’ 21
اَأْبَعثْك لَمُوَضع ْبعيْد، َت تْكرْز  اَأنا  ‘رُوْح! 

للاَمْم.’ «
 ْوَبعْد َل كاْن يْستْمعوْن لبولْس دي َل 

22

َهالكْلِمة هاي، َعلَّوا َصوتْن يْزَعقوْن: »َخلّي 
مُو  َل  مْن  كذاِ،  لَّواِ  اَأينا  الاَْرْض  م  يْناأخْذ 
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َويَْطَرحوَن  يَْستَغيثوَن   واإْذ كانوا 
23

24 اأَمَر   ، الَجوِّ اإلى  تُراباً  َويَْرموَن  ِثيابَُهم 

الثَّكَنَِة،  اإلى  يُْدِخلوهُ  اأْن  الكَتيبِة  اآِمُر 

َواأَمَر اأْن يَْستَْنِطقوهُ ِبَجلَداٍت ِلكَي يَْعِرَف 

َعلَيِه.  يَصيحوَن  ِعلٍَّة هكَذا كانوا  ِل�أيَِّة 

قاَل  الِجْلِديَِّة  يوِر  ِبالسُّ َمّدوهُ   َوحيَن 
25

َعلَيِه: »اأيَجوُز  القائِم  الِمئِة  ِلقائِد  بوُلُس 

َلكُم اأْن تَْجِلدوا َرُجلاً رومانيًّا َغيَر َمْحكوٍم 

 َوحيَن َسِمَع قائُد الِمئِة َدنا اإلى 
َعلَيِه.« 26

قائِد الكَتيبَِة َوقاَل َلُه: »ماذا اأنَْت فاِعٌل؟ 

اإَليِه   فََدنا 
27  ». ُجَل رومانيٌّ الرَّ اإنَّ هذا 

اآِمُر الكَتيبَِة َوقاَل َلُه: »قُْل لي، اأرومانيٌّ 

اآِمُر   فَاأجاَب 
28 »نََعْم.«  َلُه:  فَقاَل  اأنَْت؟« 

اْقتَنيُت  كَثيٍر  ِبماٍل  »اأنا  َوقاَل:  الكَتيبَِة 

»اأّما  بوُلُس:  قاَل  الّرومانيََّة.«  الِجْنِسيََّة 

اأنا فََقْد ُوِلْدُت فيها.«

الَّذيَن كانوا  اأولئَك  فاَرقَُه   َوِللَوْقِت 
29

اآِمُر الكَتيبَِة  اأْن يَْجِلدوهُ. َوخاَف  يَْطلُبوَن 

حيَن َعِلَم اأنَُّه رومانيٌّ ِل�أنَُّه كاَن قَْد قَيََّدهُ.

 َوفي اليَوِم الّتالي اأراَد اأْن يَْعِرَف يَقيناً 
30

هُ،  ُم اليَهوُد ِضدَّ كْوى الَّتي يَُقدِّ ما ِهَي الشَّ

ِتَي ُرَؤساُء الكََهنَِة َوكُلُّ  فََحلَُّه َواأَمَر اأْن يَاأْ

َواأنَْزَلُه  بوُلَس  َواأَخَذ  ُرؤوِسِهْم،  َمْجِلِس 

َواأقاَمُه بَينَُهم.

 ْوَوْقْت َل كان يسِيحوْن، 
لازم يعيْش.« 23

ْتراب ف  ويَشْنترون  ويكّبوْن َحويسْن، 
ألْْف َت يَدْخلوُه للقْشَلة  الَهوا، 24 اَأَمْر قايد الا
ْواَأَمر بالقراِپيْچ َت يَقّرروُه ْبشاْن يْعرْف لَيْش 
دوُه ف   َوْقْت َل َشدَّ

كاْن يْزَعقوْن َعَليو. 25
َل كاْن  الميِّة  قايد  َل  قاْل  بولْس  الّْحبِاْل، 
قايْم َعَليو: »يْسَمح لْكن القانون ْتَقْرپچوْن 
 َوْقْت 

َعَليو؟« 26 رّجاْل روماني مُو َمْحكوْم 
ألْف  َل سمْع قايد الميِّة، َقرَّْب لَعْنْد قايد الا
لَِمة روماني  ْوقالْلو: »اَأيش ْتَسي اأنَْت؟ َهالزَّ
ْوقالْلو:  َألْف  الا قايد  لَعْندو   ْوَقرَّْب 

27 واِ.« 
»نَعْم.«  قالْلو:  انَْت؟«  روماني  لي:  »قْل 
َألْف ْوقالْلو: »اَأنا ْبَولَْچك ْثماْن   وَرْد قايد الا

28

ْلُت َهالّجنسيِّة الّرومانيِّة.« بولْس قاْل:  َحصَّ
»اَأنا ولْدُت َف َهالّجنسيِّة.«

دوا منّو َهوْك َل كان يريدون  َبعَّ  ْوراساً 
29

َألْْف َوْقْت َل َعَرْف  يَقرپچوُه. ْوخاْف قايد الا
دو. دَّ روماني واِ مْن َل كاْن كشَّ

بولس ف َمجلس الياهوْد

الَمْزبوْط  َع  يْعرْف  راْد  نْهاْر،  30 ثِاني 

اَأيْش تْهِمة يجبوْن َعَليو الياهود. ْوَحلّو مْن 
زنِاجيرو َواَمر َت يَجون ْگباريّة الَكَهَنة ْوكْل 
لو ْوَوقَّفو  َمْجلْس ُرَوساهن، ْوساْق بولس ْونَزَّ

َبيناتْن.
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 23
 َوحيَن نََظَر بوُلُس في َمْجِلِسهم 

ْخَوةُ، اإنّي  جاُل ال�إ قاَل: »اأيُّها الرِّ

ِبكُلِّ َضميٍر صاِلٍح َسلَكُْت اأماَم اللِه َحّتى 

هذا اليوم.«

القائميَن  اأولئَك  الكاِهُن  َحناِنّيا   فَاأَمَر 
2

فَِمِه.  َعلى  بوُلَس  يَْضِربوا  اأْن  ِبجاِنِبِه 

اأْن  اللُه  ُهَو  بوُلُس: »َعتيٌد  َلُه   فَقاَل 
3

يَْضِربََك اأيُّها الحائُط الُمبَيَُّض. اإنَّك َواأنَْت 

ى  جاِلٌس تُحاِكُمني ِبَحَسِب الّناموِس تَتََعدَّ

الّناموَس َوتاأُمُر اأْن يَْضِربوني؟«

 َوالَّذيَن كانوا قائميَن ُهناَك قالوا َلُه: 
4

»اأكاِهَن اللِه تَْشِتُم؟«
يا  اأْعِرُف  اأكُْن  »َلْم  بوُلُس:  َلُهم   فَقاَل 

5

َمكْتوٌب:‘َرئيَس  ِل�أنَُّه  اأنَُّه كاِهٌن،  اإْخَوةُ 

َشْعِبَك ل� تَْلَعْن.’ «

ِمْنُهْم  ِقْسماً  اأنَّ  بوُلَس  َعِلَم   َوحيَن 
6

َصّدوقّيوَن َواأنَّ ِقْسماً اآَخَر ِمْنُهْم فَّريسّيوَن 

ْخَوةُ،  جاُل ال�إ َصَرَخ في الَمْجِلِس: »اأيُّها الرِّ

َرجاِء  َوَعلى   ، فَّريسيٍّ ابُْن  فَّريسيٌّ  اأنا 

ِقياَمِة ال�أْمواِت اأنا اأُحاكَُم.«

اأَحُدُهم في  َوقَعوا   َوحيَن قاَل هذا 
7

آَخِر، فَّريسّيوَن في َصّدوقّييَن، َوانَْقَسَم  ال�

يَقولوَن:  ّدوقّييَن  ْعُب. 8 ِل�أنَّ الصَّ الشَّ

َول� روٌح.«  َملائكٌَة  َول�  ِقيامٌة  »َليَس 
ِبَجميِعها.  فَيُِقّروَن  الَفّريسّيوَن  َواأّما 

 َوصاَر ِصياٌح َعظيٌم َوقاَم اأُناٌس كَتَبٌَة ِمْن 
9

نِاْس 23  َطلَّْع بولْس ف   ْولََمْن 
يا  ْرجِال  »يا  قاْل:  مْجلسْن، 
اخوتي، اَأنا ْبكْل َضميْر صالْح عْشُت قّدام 

اَلله دي َل َهالَيوْم هاْذ.«
 ْوَحنانّيا الكاهْن اَأَمْر َهوْك َل كانوا قايميْن 

2

 ْوبولْس 
َجْنبو َت يْضربوْن بولس َعلى ثّمو. 3

قالْلو: »اَألله َت يْضربْك يا حايط ْمَبيَّْض. 
النّاموْس  ْبموجب  ْتحِاكْمني  قِاعد  وانَْت 

تكسر النّاموس ْوتاأمْر َت يْضربوني.«

قالولو:  َهونَْك  قايميْن  َل كانوا   َهوْك 
4

»لَكاهن اَلله ْتَمّخْر؟«
5 بولْس قالْلْن: »ما كان اَْعرْف يا اْخواْن 

كاهْن واِ. مْن َل َمْكتوْب واِ َريّْس َشْعبْك 
لا تْنَعْل.«

ْعْب منّْن   ْوَوْقْت َل َعَرْف بولْس َهوك الشَّ
6

َصّدوِقيِّة نِا ْومنّْن َفرِّيسيِّة، ساْح ف الَمْجلْس 
ابْن  َفّريسي  اَأنا  اخوتي،  ْرجِال  »يا  ْوقاْل: 
الَميتيْن  ْقيِامة  الرَّجا ف  وْبَسَبب  َفّريسي، 

اَأْتحاَكم اَنا.«
واِحْد ف  َوَقعوا  قاْل هاي،  َل  ْل   ْواأوَّ

7

ْعْب،  اللاْخ، َفرِّيسيِّة ْوَصّدوِقيِّة، وانَْقَسم الشَّ
دوِقيِّة يقولوْن: »ما في ْقيِاِمة ْولا   مْن َل الصَّ

8

َملايِكة ْولا رُوْح،« َبّس الَفّريسيِّة ياآْمنوْن ف 
 ْوصارْت قالِة ْگبيِرة، ْوقاموا نِاْس من 

كلّْن. 9
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ِحْزِب الَفّريسّييَن َوكانوا يَتَناقَشوَن َمَعُهم 

َرديئاً في هذا  َشيئاً  نَِجُد  »ل�  َويَقولوَن: 

تَكَلََّم  قَْد  َملاٌك  اأو  اإْن كاَن روٌح  ُجِل.  الرَّ

َمَعُه فَما في هذا؟«

 َوحيَن نََشَب َشَغٌب َعظيٌم بَينَُهم خاَف 
10

اأْن يَْفَسخوا بوُلَس، فَاأْرَسَل  اآِمُر الكَتيبَِة 

ِمْن َوْسِطِهم ويُدِخلوهُ  الّروماَن ِليَْختَطفوهُ 

َظَهَر  الليُل   َوحيَن كاَن 
11 الثَّكَنَِة.  اإلى 

كَما  ِل�أنَُّه   ، »تََقوَّ َلُه:  َوقاَل  ِلبوُلَس  بُّ  الرَّ

َشِهْدَت لي في اأوُرَشليَم، هكَذا َعتيٌد اأنَْت 

اأْن تَْشَهَد في روما اأيضاً.«

باُح اْجتََمَع اأُناٌس ِمَن   َوحيَن كاَن الصَّ
12

اليَهوِد َونََذروا َعلى اأنُْفِسِهم األّ� يَاأْكُلوا َول� 

 َوكاَن الَّذيَن 
يَْشَربوا َحّتى يَْقتُلوا بوُلَس. 13

نََذروا ِباأْقساٍم هذا النَّْذَر اأكْثََر ِمْن اأْربَعيَن 

يوِخ  َوالشُّ الكََهنَِة  اإلى   َوَدنوا 
14 َرُجلاً. 

كَُل  قائليَن: »نَْذراً نََذْرنا َعلى اأنُْفِسنا األّ� نَاأْ

ُاْطلُبوا  آَن   َوال�
نَْقتَُل بوُلَس. 15 َحّتى  َشيئاً 

اأنْتُم َوُرؤوُس الَمجِلِس ِمْن اآِمِر الكَتيبَِة اأْن 

تَي ِبِه اإَليكُم كَاأنَّكُم تَْسَعوَن اأْن تَْفَحصوا  يَاأْ

نَْقتُلَُه  اأْن  ُمْستَِعّدوَن  َونَْحُن  ِفْعلَُه  ِبتَْدقيٍق 

قَْبَل اأْن يَِصَل اإَليكُم.«

َعْن هِذِه  بوُلَس  اأُْخِت  ابُْن   َوَسِمَع 
16

الَمكيدِة فََدَخَل اإلى الثَّكَنِة َواأْخبََر بوُلَس. 

ْمَعْلمين النّاموْس مْن َجماعة الَفّريسيِّة ْوَبقى 
َشْر  نرى شي  مُو  ويقولوْن  َمعْن  يْتجِاَدلوْن 
لَِمة. َل رُوْح يا َملاْك َحكى َمعو،  َف َهالزَّ

اَأيْش ِفيا هاي؟
قايد  ْگبيِرة،  ْقتِالِة  َبينن  َل صاْر   ْوَوْقْت 

10

قاْم  بالنّْص،  بولس  يقّصوْن  َألْْف خاف  الا
َبَعْث َعْسَكْر رُوماْن َت يَجون يَخلصوُه مْن 
 ْوَوْقْت َل صاْر 

11 للقْشَلة.  ويَدْخلوُه  َبيناتْن 
لَيل، َظَهْر َرْبنا لَبولس ْوقالْلو: »ْتَقّوى! مْن 
َل َكما َل شهْدْت لي ف القْدْس، كذاِ ف 

رُوما زاِ َت تْشَهْد.«

ُدباَرة لََقتل بولس

 َوْقْت َل َصبَّح الّصبح، اْجَتَمعوا نِاْس م 
12

الياهوْد، وَحرَّموا ياْكلون يا يْشَربوْن َل مُو 
 ْوَهوْك َل نََذروا ْبحلفاناْت 

يْقتلوْن بولْس. 13
 ْوَقرَّبوا 

َهالنّذْر اأْكَثْر مْن اَأْرْبعيْن َزلَِمة كانوا. 14
ْوقالوا:  الّْشيُوَخة  ْوَل عْند  الَكَهَنة  لَعْند 
َل  نْذُوْق شي  رُوْحنا  َعلى  ْمنا  َحرَّ »َحّريْم 
ع اْطلبوا اأنْتن ْوُرَوسا   والسَّ

مُو نْقتْل بولْس. 15
َألْف َت يجيبو لَعْنْدكن  الَمْجلْس مْن قايد الا
اَأيْش  ْكَويّْس  تْفَحصون  ْتريدوْن  ْبحّجة 
َسوى، ْونْحنِا مْسَتعّديْن نْقتلو َقبْل َل يصْل 

لَعْنْدكْن.«
باَرة  َهالدُّ اأْخْت بولْس َعلى  ابْن   ْوسمع 

16

هاي، ْوَدَخْل للقْشَلة ْوَحكى َعلاي لَبولْس. 

اأعمال الّرسل 23: 10 - 16   



457

 فَاأْرَسَل بوُلُس َواْستَْدعى واِحداً ِمْن قاَدِة 
17

الِمئِة َوقاَل َلُه: »اأوِصْل هذا الُغلاَم اإلى 

اآِمِر الكَتيبَِة، ِل�أنَّ َلُه َشيئاً ليَقوَلُه َلُه.«

 فَاأَخَذ قائُد الِمئِة الُغلاَم َواأْدَخلَُه اإلى 
18

جيُن  السَّ قائلاً: »بوُلُس  الكَتيبَِة  اآِمِر 

الُغلاِم  ِبهذا  اآِتَي  اأْن  ِمّني  َوَطلََب  َدعاني 

اإَليَك ِل�أنَّ َلُه َشيئاً ِليَقوَلُه َلَك.«

الُغلاِم  ِبيَِد  الكَتيبَِة  اآِمُر   فَاأْمَسَك 
19

ِعْنَدَك  »ما  َلُه:  َوَساأ اإلى جاِنٍب  َواْجتََذبَُه 

ِلتَقوَل لي؟«

 فَقاَل َلُه الُغلاُم: »اإنَّ اليَهوَد قَْد تَاآمروا 
20

اأْن يَْطلُبوا ِمْنَك اأْن تُنِزَل بوُلَس َغداً اإلى 

ِمْنُه  يَْعلَموا  اأْن  يُريدوَن  نَُّهم  كَاأ َمْجِلِسِهم 

اإَليِهم.  تُْذِعْن  ل�  اإذاً  21 اأنَْت  اأكْثََر.  َشيئاً 

ِمْنُهْم  َرُجلاً  اأْربَعيَن  ِمْن  اأكْثَُر  فَُهَوذا 

َعلى  نََذروا  َوقَْد  يَْرُصدونَُه في كَميٍن، 

َحّتى  يَْشَربوا  َول�  يَاأْكُلوا  األّ�  اأنُْفِسِهم 

َويَْنتَظروَن  ُمْستَِعّدوَن  ُهم  َوها  يَْقتُلوهُ، 

َوْعَدَك.«

الُغلاَم موِصياً  الكَتيبَِة  اآِمُر   َوَصَرَف 
22

ِبهِذِه  اأْخبَْرتَني  اأنََّك  اأَحٌد  يَْعلَْم  »ل�  اإيّاهُ: 

ال�أُموِر.«

 ْوَبَعْث بولْس ساْح واِحْد مْن قّواد الميِّة 
17

َألْْف،  لَعْنْد قايد الا ب  ْوقالْلو: »َوّدي َهالشَّ
مْن َل في عْندو شي َت يقولْلو.

لَعْنْد  لو  ْوَدخَّ ب  الشَّ َوّدى  الميِّة   ْوقايد 
18

الَمْحبوْس  ْوقاْل: »بولس  َألْف  الا قايد 
ْب  َهالشَّ اآجيْب  َت  منّي  ْوَطَلْب  ساْحني 
يقوْل  َل في عْندو شي َت  مْن  لَعْندْك، 

لْك.«
ب ْوَجّرو  َألْْف ف ايد الشَّ  ْومسْك قايد الا

19

َعلى خاْصَرة ْوَساَألو: »اَأيْش في عْندْك؟ قْل 
لي.«

ب قالْلو: »الياهوْد َسَووا ُدباَرة َت   والشَّ
20

يْطلبوْن منّك َت ْتَنّزلْلْن بولْس َغداِ لَمْجلسن 
ْبحّجة يريدون يْعرفوْن منّو اأْكَثْر. 21 َبقى لا 
ْتسايرْن، مْن َل ْكوا اأْكَثْر مْن اَأْرْبعيْن َزلَِمة 
َعلى  َفْخ، كْلَحرَّموا  ولو  يْنطروُه كسَّ منّْن 
رُوحْن ياْكلوْن يا يْشَربوْن َل مُو يْقتلوُه. وْكوا 

مسَتعّديْن يْنطروْن َوعْد منّْك.«

ْب َبعْد َل َوّصاُه  َألْْف َصرف الشَّ  ْوقايد الا
22

قالْلو: »لا يْعرف اسم انْساْن كْلَخبَّْرْتني شي 
مْن َهوْذ.«
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 َوَدعا اثْنَيِن ِمْن قادِة الِمئِة َوقاَل َلُهما: 
23

اإلى  ِليَْذَهبوا  ِمئتي روميًّا  َواأِعّدا  »اْذَهبا 
َوِمئتي رامي  فاِرساً،  َوَسْبعيَن  قَيَصِريََّة، 

َليلاً.  الثّاِلثَِة  الّساَعِة  ِمَن  ِليَْخُرجوا  ُرْمٍح 

 َواأِعّدا بَهيَمًة.« ِليُْرِكبا بوُلَس َويوِصلاهُ 
24

ساِلماً اإلى فيليكَْس الوالي.

َوفيها  اإيّاها،  اأْعطاُهم  ِرسالًة   َوكَتََب 
25

اإلى   »كلَوِديّوُس لوسيوُس 
هكَذا: 26

 هذا 
27 َسلاٌم.  الماجِد.  الوالي  فيليكَس 

فَُقْمُت  ِليَْقتُلوهُ،  اليَهوُد  اأْمَسكَُه  ُجُل  الرَّ

اأنَُّه  َعِلْمُت  َواأنَْقْذتُُه حيَن  الّروماِن  َمَع  اأنا 

نّي كُْنُت اأْطلُُب اأْن اأعِرَف   َوِل�إ
28 . رومانيٌّ

الِعلََّة الَّتي ِمْن اأْجِلها كانوا يَتَِّهمونَُه اأنَْزْلتُُه 

 فََوَجْدُت اأنَُّه في َمسائِل 
اإلى َمْجِلِسِهم. 29

الُقيوَد  توِجُب  َوِعلٌَّة  يَتَّهمونَُه،  ناموِسِهم 

 َوحيَن انْكََشَف 
اأِو الَموَت َلْم يَكُْن فيِه. 30

لي َمكٌْر ِبكَميٍن يَْصنَُعُه اليَهوُد لُه، ِللَوْقِت 

اأْرَسْلتُُه اإَليَك َواأَمْرُت الُمْشتَكيَن َعلَيِه اأْن 

َمعافًى.«  كُْن  اأماَمَك.  َويُحاِكموهُ  توا  يَاأْ

كَما  َليلاً  بوُلَس  الّروماَن  اأَخَذ   حينَئٍذ 
31

اأُِمروا َواأتَوا ِبِه اإلى َمدينَِة اأنْطيپاْطروَس. 

الُفْرساُن  الّتالي َصَرَف  اليَوِم   َوفي 
32

الثَّكَنِة.  اإلى  ِليَْرِجعوا  الُمشاةَ  ِرفاقَهم 

سالَة   َواأتَوا ِبِه اإلى قَيَصِريََّة َواأْعَطوا الرِّ
33

بولس عْند فيلكس الحاكم

ْوقالْلْن:  الميِّة  قّواد  مْن  اْثَنيْن   ْوساْح 
23

»رُوحوا َحْضروا ميَتيْن َعْسَكري َت يرُوحوْن 
للَقيَصريِّة، ْوَسْبعيْن خّيال ْوميَتيْن رّماْح َت 
 ْوَحْضروا 

بالَليْل. 24 ثاثِة  يْطَلعوْن مْن ساَعة 
لَعْنْد  دابِّة.« َت يَرْكبوْن بولْس ويَهْربوُه  زاِ 

فيلكس الحاكْم.
ِفيو:  قاْل  ْوَعطاهْن،  َمْكتوب   ْوَكَتْب 

25

الحاكْم  لَفيلكس  لوسّيُوْس   »كلُوديُوْس 
26

لَِمة هاْذ   َهالزَّ
َسلاْم: 27 ة،  العزِّ صاحب 

اَنا  ْوقْمُت  يْقتلوُه،  الياهوْد َت  مسكوُه 
ْل َل َعَرفُت  والَعْسَكْر الّرُوماني ْوَخلَّصتوُه اَأوَّ
اَأيْش  اَأْعرْف  رْدُت   ْولََمْن 

28 واِ.  روماني 
لَمْجلسْن.  لْتوُه  نَزَّ َعَليو،  يسُوقوْن  َدْعوى 
 َواَريُت َعلى جدالاْت ناموسْن يِا َدْعوى 

29

َل يسُوقوْن َعَليو، ْوَسَبْب للَحْبْس يا للَموْت 
 ْولََمْن جاني اْخباريّة الياهوْد 

ما في َعَليو. 30
راساً  ِفيو،  يْغدروْن  َت  َعَليو  ُدباَرة  َووا  كسَّ
َبَعْثتوُه لَعْندك، ْواَأَمْرُت المْشتكيْن َت يَجوْن 
 هاك 

يْحَكوْن َمعو قّدامْك. دوم ْمعافى.« 31
وا  َودَّ انْاَأَمروا،  َل  َكما  الَعْسَكْر،  الَوْقْت، 
بولْس بالَليل ْوجابوُه لََمدينة اأنْطيفاْطروْس. 
 ْوثِاني نْهار، الخّيالِة َصَرفوا الّرّجالِة رَفقْن 

32

للَقيَصريِّة   ْوجابوُه 
33 للقْشَلة.  يْرَجعوْن  َت 

بولْس  ْوَقيَّموا  للحاكم،  الَمْكتوْب  ْوَعَطوا 

اأعمال الّرسل 23: 23 - 33   



459

 َوحيَن قََراأَ 
ِللوالي َواأقاموا بوُلَس اأماَمُه. 34

َوحيَن  ُهَو.  ِول�يٍة  اأيَِّة  ِمْن  َلُه  َساأ ساَلَة  الرِّ

 قاَل َلُه: »َساأْستَِمُع 
َعِلَم اأنَُّه ِمْن كيليكّيا، 35

اإَليَك َمتى اأتى الُمْشتَكوَن َعلَيَك.« َواأَمَر 

اأْن يَْحُرسوهُ في قَْصِر هيروُدَس.

 24
 َوِمْن بَْعِد َخْمَسِة اأيّاٍم نََزَل َحناِنّيا 

يوِخ َوَمَع  َرئيُس الكََهنَِة َمَع الشُّ

الوالَي  َواأْعلَموا  الَخطيِب،  ِطْرطولوَس 

َعْن بوُلَس.

ِطْرطولوُس  بََداأ  بوُلُس،  ُدِعَي   َوحيَن 
2

نَعيُش  اأماٍن  كَْثَرِة  »في  قائلاً:  يَْشكوهُ 

ِبَفْضِلَك، َواإْصلاحاٌت كَثيَرةٌ صاَرْت ِلهِذِه 

َمكاٍن  كُلِّ   َوكُلُّنا في 
3 ِبِعنايَِتَك.  ِة  ال�أُمَّ

 َوِلئَّلا 
َمْمتَّنوَن َلَك اأيُّها الماِجُد فيليكُْس 4

ِمْنَك  اأْلتَِمُس  الكَلاِم  ل�ِت  ِبُمَطوَّ نُْتِعبََك 

5 اإنَّنا  َوضاَعِتنا موَجزاٍت.  ِمْن  تَْسَمَع  اأْن 

َشَغٍب  َوُمثيَر  ُمْفِسداً  ُجَل  الرَّ َوَجْدنا هذا 

ِلكُلِّ اليَهوِد الَّذيَن في كُلِّ ال�أْرِض، ِل�أنَُّه 

اأراَد   َوَهيكَلَنا 
6 الّناِصِريّيَن.  تَْعليِم  َراأُْس 

اأْن يَُدنَِّس. َوحيَن اأْمَسكْناهُ اأَرْدنا اأْن نَدينَُه 

اآِمَر  لوسيِّوَس   َولِكنَّ 
7 ناموِسنا.  ِبَحَسِب 

اأيدينا  ِمْن  َشديٍد  َوِبَغْصٍب  اأتى  الكَتيبَِة 

انْتََزَعُه َواإَليَك اأْرَسلَُه.

 ْولََمْن َقرا الَمْكتوْب، َساَألو مْن اَأينا 
قّدامو. 34

ولايِة واِ. ْوَوْقْت َل َعَرف مْن كيليْكيا واِ، 
 قالْلو: »َت اْسَمْع منّْك َبْس َجوا َهوْذ َل 

35

َواَمْر يْحرسوُه َف قصْر  َعَليْك.«  يْشَتَكوْن 
هيرُودْس.

َدعوى الياهوْد َعلى بولس

َريّس 24  نزل  اِيْم،  َخْمْسة   ْوَبعْد 
ْوَمْع  ْشيُوَخة  َمع  َحنانّيا  الَكَهَنة 
َعلى  الحاكْم  ْوَخبَّروا  الَفصيح  َطْرُطلُوس 
َبدا  َطْرُطلُوْس  انَْدعى،  َل   َوْقْت 

2 بولْس. 
يسُوق َدْعواُه ويقول: »ْباَأماْن َعظيْم عايشيْن 
ْكثيْر صاْر  واْصلاحات  ْبَفْضلْك،  نْحنِا 
 ْوكلّْتنا ف كْل مُوَضْع 

ْعب ْبهّمتْك. 3 لََهالشَّ
ة  العزِّ يا صاحب  لََفْضلْك  نْحنِا  َمْمنونيْن 
ْكثيْر،  ْبَكلام  نَْعّجزك  لا  4 ْبشاْن  فيليكْس. 
5 اَأَرينا  كْلِمة.  َكْم  لََتواضْعنا  تْسَمْع  اَأْرجوْك 
الياهوْد ف  َبين  فْتِنة  يْرمي  مْفسْد  لَِمة  َهالزَّ
َمْذَهب  َريّْس  واِ  هّواِ  َل  مْن  الاَْرْض،  كّل 
 ْوراد يَنّجْس َهيَكْلنا. ْوَوْقْت َل 

النّاصريِّة. 6
ناموْسنا،  نْحِاكمو ْبموجْب  ْورْدنا  مسْكناُه 
َألْف ْوبالَغْصب ْوبالّزُوْر   جا لوْسيُوْس قايد الا

7

َفلَّتو مْن ايَدينا، ْوَبَعثو لَعْندْك.
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توا اإَليَك.   »َواأَمَر الُمْشتَكيَن َعلَيِه اأْن يَاأْ
8

ُلُه اأْن تَْعلََم ِمْنُه َعْن كُلِّ  َوتَْستَطيُع حيَن تَْساأ

هِذِه ال�أُموِر الَّتي ِبها نَْشكوهُ.«

اليَهوُد  اأيضاً هؤل�ِء  هُ   َوَضجَّ ِضدَّ
9

قائليَن: »هِذِه ال�أُموُر ِهَي هكَذا.«

اأْن يتَكَلََّم،  اإلى بوُلَس   َواأوماأ الوالي 
10

كَثيَرٍة  ِسنيَن  »ِمن  َوقاَل:  بوُلُس  فَاأجاَب 

ِة، َوِلهذا ِبَفَرٍح  اأْعِرُف اأنََّك قاٍض ِلهِذِه ال�أُمَّ

ُم ِدفاعاً َعْن نَْفسي. 11 ِل�أنََّك تَْستَطيُع  اأُقَدِّ

اأْن تَْعِرَف اأنَُّه َليَس لي اأكْثََر ِمِن اثْنَي َعَشَر 

يَوماً ُمْنُذ َصِعْدُت اإلى اأوُرَشليَم ِل�أْسُجَد. 

 َوَلْم يَِجدوني اأتَكَلَُّم َمَع اأَحٍد في الَهيكَِل 
12

َول� اأْجَمُع َجْمعاً ل� في َمجاِمِعِهم َول� في 

 َول� يُْمِكنُهم اأْن يُبَْرِهنوا َعلى 
الَمدينَِة. 13

 َولِكّني اأْعتَِرُف 
آَن. 14 ما يَتَِّهمونَني ِبِه ال�

الَّذي  التَّْعليِم  ِبَحَسِب هذا  اأنّي  ِبهذا، 

اآبائي ُمْؤِمناً ِبكُلِّ  اإلَه  اأْعبُُد  يَقولوَن َعْنُه 

ال�أُموِر الَمكْتوبَِة في الّناموِس َوال�أنِْبياِء. 

 َولي َرجاٌء في اللِه ُهَو َرجاؤهم اأيضاً اأنَُّه 
15

َعتيٌد اأْن تَكوَن ِقياَمُة ال�أبْراِر َوال�أثََمِة ِمْن 

بَيِن ال�أْمواِت. 16 ِلهذا اأيضاً اأكَْدُح ِليَكوَن 

البََشِر  َواأماَم  اللِه  اأماَم  لي َضميٌر طاِهٌر 

اإلى  اأتَيُت  كَثيَرٍة  ِسنيَن   َوبَْعَد 
17 دائماً. 

َم قُْرباناً.  تي ِل�أُْعطَي َصَدقًَة َواأُقَدِّ اأبْناِء اأُمَّ

لَعْندْك.  يَجوْن  المْشتكيْن َت   »ْواأَمر 
8

وْتتِيق انَْت تْساَألو ْوتْعرْف منّو َعلى كْل َهوْذ 
َل نْتهمو ِفيْن.«

ْوقالوا:  َعَليو  َعلَّوا َصوتْن  زاِ   والياهوْد 
9

»َهوْذ كذاِ نِا.«

دفاع بولس

لَبولْس َت يْحكي، وَرْد  ر الحاكْم   ْواَأشَّ
10

بولس ْوقاْل: »اَأْعرْف من ْسنين ْكثيْر حاكْم 
ْعْب اأنَْت، مْن هاي اَأحِامي َل رُوحي  َهالشَّ
لي  ما  تْعرْف  ْتتِيْق   وانَْت 

11 فْرحاْن.  َوانا 
للقْدْس  َل كطََّلْعُت  َيوْم  اْثناعْش  من  اأْكَثْر 
ْد ف   ْوما اَروني اَأْحكي َمع اَحَّ

للّسجوْد. 12
نِاْس لا ف مجِامعن  لَّمْة  اَألْم  ْولا  الَهيَكل 
 ْولا يْطَلْع بيدن يَورَّوْن َدليْل 

ْولا ف الَبَلْد. 13
ْع.  السَّ ِفيو  يْتهموني  َل  َعلى شي  قّدامْك 
َل  َهالَمْذَهْب  ْبموجْب  ْبهاي:  اَقر  14 َبّس 

ْواَأاآمْن بكّل  اَأبَّهاتي.  اإلْه  اَأْعبْد  َعَليو  يقولوْن 
 ولي َرجا 

الَمْكتوْب ف النّاموْس والاَنِْبيا، 15
عْند اَلله، نَْفس الرَّجا َل يْرَجوْن َت يسِير 
آْثميْن.  والا للباّريْن  الَميتيْن  َبين  مْن  ْقيِاِمة 
 مْن هاي اَأْجَهْد َت يكوْن لي َضميْر طاهْر 

16

 ْوَبعد ْسنين 
قّدام اَلله ْوقّدام العالَْم دايْم. 17

َسَدَقة  اْعطي  َت  َشْعبي  لَعْنْد  ْكثيْر جيُت 
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َمَع  ل�  راً،  ُمَطهَّ الَهيكَِل   َوَوَجدوني في 
18

َجْمٍع َول� في َشَغٍب. 19 اإلّ� اأنَّ يَهوداً اأتَوا 

ِمْن اآِسّيا شاَغبوا، كاَن يَْنبَغي اأْن يَقوموا 

َمعي اأماَمَك َويَْشكوني ِبما ِعْنَدُهم. 20 اأو 

َوَجدوا  الَّذي  نُب  الذَّ ُهَو  ما  ِليَُقْل هؤل�ِء 

 ِسوى 
21 َمْجِلِسِهم،  اأماَم  قُْمُت  ِفيَّ حيَن 

ِبها  َصَرْخُت  الَّتي  الواحدِة  الكَِلَمِة  هِذِه 

َواأنا قائٌم بينَهم: ‘على ِقياَمِة ال�أْمواِت اأنا 

اأُحاكَُم اليَوَم اأماَمكُم.’ «

 َولِكنَّ فيليكَس اإْذ كاَن يَْعِرُف تَماماً 
22

اأتى  »َمتى  قائلاً:  اأْمَهلَُهم  الطَّريَق  هذا 

فََساأْسَمُع ما  الكَتيبَِة  اآِمُر  }لوسياُس{ 

بَينَكُما.«

بوُلُس  يُْحَرُس  اأْن  الِمئِة  قائَد   َواأَمَر 
23

َعْن  َمعارِفِه  ِمْن  اأَحٌد  يُْمنََع  َواألّ�  ِبِرْفٍق 

اأْرَسَل  قَليلٍَة  اأيّاٍم  بَْعِد   َوِمْن 
24 ِخْدَمِتِه. 

الَّتي كانَْت  اْمراأتُُه  َودورسيلا  فيليكُس 

َعْن  ِمْنُه  َوَسِمعا  بوُلَس  َوَدَعيا  يَهوِديًَّة 

ُهَو   َوبَينَما 
الَمسيِح. 25 اإيماِن يَسوَع 

َوَعِن  َوالَقداَسِة  الِبرِّ  َعِن  َمَعُهما  يَتَكَلَُّم 

َخوفاً  فيليكُْس  اْمتَلاأ  الَعتيَدِة  ينونَِة  الدَّ

آَن َوَمتى صاَر لي فُْرَصٌة  َوقاَل: »اْذَهِب ال�

اأْرَسْلُت في َطلَِبَك.«

الَهيَكْل  َهوْذ ف   َواَروني 
18 قْرباْن.  َواَقّدْم 

نِاس  لَّمْة  َمْع  لا  الطَّهاَرة  ْطقوس  َوانا ف 
ْولا ف فْتِنة. 19 َبلِى َل َسوا فْتِنة نِاْس ياهوْد 
َجوا مْن اآسّيا نِا، َهوْك َل كاْن لازم يقوموْن 
َمعي قّدامْك ويسُوقوْن َدْعوى َل لهْن. 20 يا 
َهوْذ َخلّي يقولوْن اَأيْش َذنْْب اَأَروا عَلي َوْقْت 
َهالكْلِمة   َغير 

21 مْجلسْن،  قّداْم  قْمُت  َل 
َبيناتن  قايْم  َوانا  َل سْحُت  الوْحِدة  هاي 
ْوقْلُت: ‘َعلى ْقيِامة الَميتيْن اَأْتحاَكم اَنا الَيوْم 

َبيناْتكْن.’ «

بولس َف َحبس الَقيَصريِّة

 ْوفيلكْس مْن َل كاْن يْعرْف َهالطَّريِْق َع 
22

لن ْوقاْل: »َبّس يجي }لوسياس{  التَّماْم، اَأجَّ
َألْْف َت اْسَمْع َواحكم َبيناْتكْن.« قايد الا

 َواَمْر قايْد ميِّة َت يْحرْس بولس بالّراَحة 
23

بولْس يجي  َمعارْف  مْن  ْد  اَحَّ يْمَنع  ْولا 
ْوَمَرتو  فيلكس  نْهاْر،  َكّم   ْوَبعْد 

24 يْخدْمو. 
ْوساحوا  َبَعثوا  ياهوديِّة  َل كاْت  لا  ْدروسِّ
الَمسيْح.  اإيمان  َعلى  منّو  ْوسْمعوا  بولس، 
ْوَع  والَقداِسة  البْر  َع  َمعْن  يْحكي   ْوهّواِ 

25

ْتَعّبا  فيلكس  المْسَتقَبْل،  الّْمحاَكِمة ف 
ْع رُوح ْواَأيَمْت َل صاْر  َخوف ْوقال: »السَّ

لي فْرَصة َت اْبَعْث َخلَفْك.«
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ِمْن  َرْشَوةً  َسيُْعطى  اأنَُّه  يْرجو   َوكاَن 
26

ِبِه  َويَاأْتي  يُْرِسُل  بوُلَس. ِلهذا كاَن دائماً 

 َوحيَن انَْقَضْت َسنَتاِن اأتى 
ويَتَكَلَُّم َمَعُه. 27

فُوْرِكّيوس  يُْدعى  َمَحلَُّه  ِليَُحلَّ  اآَخُر  واٍل 

فيْسطوس. َواأراَد فيليكُس اأْن يَْصنََع ِمنًَّة 

ِلليَهوِد فَتََرَك بوُلَس َسجيناً.

 25
اإلى  اأتى ِفْسطوُس   َوحيَن 

اأيّاٍم  ثَلاثَِة  بَْعَد  َصِعَد  قَيَصِريََّة، 

الكََهنَِة  ُرَؤساُء   َواأْعلََمُه 
2 اأوُرَشليَم.  اإلى 

َوكانوا  َعْن بوُلَس.  اليَهوِد  َوُرؤوُس 

اأْن  الِمنََّة،  هِذِه   سائليَن 
3 ِمْنُه،  يَْطلُبوَن 

َلُه  َوُهم صانعوَن  اأوُرَشليَم،  اإلى  يُْرِسلَُه 

 فَاأجاَب 
ِليَْقتُلوهُ. 4 الطَّريِق  كَميناً في 

قَيَصِريََّة  يُحَرُس في  »بوُلُس  ِفْسطوُس: 

َمَعنا   فَْليَْنِزْل 
َساأُساِفُر عاِجلاً. 5 َواأنا 

ُجَل َحوَل كُلِّ  القاِدروَن ِمْنكُم َوْليَْشكو الرَّ

َذنٍْب فيِه.«

اأو  اأيّاٍم  ثَماِنيََة  ُهناَك  َمكََث  اأْن   َوبَْعَد 
6

اليَوِم  َوفي  قَيَصِريََّة.  اإلى  نََزَل  َعَشرةً 

َواأَمَر  الَقضاِء  كُْرِسيِّ  َعلى  َجلََس  الّتالي 

اأحاَط  اأتى   َوحيَن 
ِببوُلَس. 7 توا  يَاأْ اأْن 

َوقاِسيًَة كانوا  كَثيَرةً  َوتَُهماً  اليَهوُد،  ِبِه 

هُ، َلْم يَْستَطيعوا اأْن يُْثِبتوها.  يَْجلُبوَن ِضدَّ

 َوحيَن كاَن بوُلُس يُداِفُع َعْن نَْفِسِه اأنَُّه َلْم 
8

اإلى ناموِس اليَهوِد َول�  يُْذِنْب ِبَشيٍء ل� 

اإلى الَهيكَِل َول� اإلى قَيَصَر،

مْن  َرشِوة  يْنَعطى  اَأَمل  لُه  َل كاْن   مْن 
26

بولْس، مْن هاي زاِ دايْم كاْن يْبَعث يجيبو 
َسْنَتيْن،  ل  َكمَّ َل   ْوَبعْد 

27 َمعو.  ْويْحكي 
فُوْرِكيُوْس  يقولولو  مُوَضعو  َغيْر حاكْم جا 
فيْسطُوْس. ْوفيليكس ْبشان يَسي َفضْل َع 

الياهوْد، َخلّى بولْس َمْحبوْس.

 َوْقْت َل جا فيسطُوْس للَقيَصريِّة، 25 
 ْوَحَكوُه 

َبعد َثّة اِيْم َطَلْع للقْدْس. 2
ْگباريّة الَكَهَنة ْوُرَوسا الياهوْد َعلى بولْس، 
 ْوَطَلبوا منّو َهالَمْعروْف، َت يْبَعث 

وُه 3 وْتَرجَّ
يَسولو  َل كاْن  َوْقْت  للقْدْس َف  يجيبو 
 ْوفيْسطُوْس 

4 يْقتلوُه.  الطَّريِْق َت  َفْخ ف 
يْنحرْس  »بولْس َت  قاْل:  َجواْب  َرْدلْن 
اَنا َت ارُوْح  َوانا مْسَتْعجل  الَقيَصريِّة،  ف 
مْنكْن،  بيدْن  يْطَلْع  َل  َهوْذ  5 َبقى  لَونَْك. 
َخلّي يْنَزلوْن َمْعنا ْويْشَتَكوْن َعلى كْل َذنْْب 

لَِمة.« َف َهالزَّ
 ْوَبعْد َل َبقى َهونَك ْثمْن يا َعْشة اِيْم، 

6

البيما،  ْوثِاني نْهار قعْد َع  نزْل للَقيَصريِّة. 
بولْس.  يجبوْن  َواَمْر َت  الحكْم،  كْرسي 
نْزلوا  َل  ياهوْد  الَْتّموا َحولو   َوْقْت َل جا، 

7

م القدس، ْوتَهم ْكثيْر وقاْسِية كاْن يْتهموُه، 
َعَليو.  َهالتَّهْم  يَثْبتون  يتِيقون  ما كان  َبْس 
ما كْلغلْطُت  ْوقاْل:  لَرُوحو  8 بولْس حِامى 

ْولا َف  الياهود  ناموس  َحْق  َف  لا  شي، 
َحّق الَهيَكل ْولا َف َحّق الَقيَصْر.
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 قاَل ِفْسطوُس ِلبوُلَس ِبَهَدِف تَْقديِم ِمنٍَّة 
9

اأوُرَشليَم  اإلى  تَْصَعَد  اأْن  »اأتُريُد  ِلليَهوِد: 

َوُهناَك تُحاكَُم َعلى هِذِه اأمامي؟«

»اأماَم كُْرِسي  َوقاَل:  بوُلُس  10 اأجاَب 

َعلَيَّ  يَِجُب  ُهنا  اأنا.  قائٌم  قَيَصَر  قَضاِء 

ُت اإلى اليَهوِد  اأْخطاأْ اأْن اأحاكََم. ل� َشيَء 

 فَاإْن كُْنُت 
كَما اأنَْت اأيضاً تَْعِرُف َجيِّداً. 11

قَْد اأذنْبُت اأو فََعْلُت ما يَْستَوِجُب الَموَت 

اإْن  َولِكْن  الَموِت.  ِمَن  اأْستَْعفي  فلَْسُت 

ِبِه  يَْشكونَني  ِمّما  ِعْندي َشيٌء  يَكُْن  َلْم 

قَيَصَر  ِبِحمى  ِهبًَة.  َلُهم  يََهبُني  اأَحَد  فَلا 

اأنا اأْستَغيُث.«

 حينَئٍذ تَكَلََّم ِفْسطوُس َمَع ُمْستَشاريِه 
12

َوقاَل: »ِبِحمى قَيَصَر اْستََغْثَت، اإلى قَيَصَر 

تَْذَهُب.«

الَمِلُك  اأْغريپاُس  نََزَل  اأيّاٍم   َوبَْعَد 
13

ِليَُسلِّما َعلى  قَيَصِريََّة  اإلى  َوِبْرنيقي 

اأيّاماً َروى   َواإْذ َمكَثا ِعْنَدهُ 
ِفْسطوس. 14

بوُلَس  َعْن ُمحاكََمِة  ِللَمِلِك  ِفْسطوس 

يََدي  ِمْن  بَِقَي  قائلاً: »َرُجٌل َسجيٌن 

اأوُرَشليَم   َوحيَن كُْنُت في 
15 فيليكَْس. 

اأْعلََمني َعْنُه ُرَؤساُء الكََهنَِة َوُشيوُخ اليَهوِد 

 فَُقْلُت َلُهم: 
َوَطلَبوا اأْن اأنْتَِصَف َلُهم ِمْنُه. 16

اأَحداً  يَُسلِّموا  اأْن  ِللّروماِن عاَدةٌ  ‘َليَس 

يَمنّن  يريد  َل كان  مْن  فيْسطُوْس  9 َبْس 

الياهود ْبَمْعروْف، قاْل لَبولس: »ْتريْد تْطَلْع 
للقْدْس ْوَهونَْك تْتحاَكْم َعَلوْذ قّدامي؟«

َقيَصْر  »قّداْم كْرسي  ْوقاْل:  بولس   َرْد 
10

قايم اَنا. َهوْن واِ مُوَضْع َل لازْم اَأْتحاَكم. 
ْوف شي ما خَطيُت َف َحّق الياهوْد، َكما 
يُت   َل كسَّ

َل انَْت زاِ ْكثير ْكَويّس تْعرْف. 11
مُو  الَموْت،  َعَليو  اَأْسَتحْق  يا شي  َذنْْب، 
اْتَهرَّْب م الَموْت. َبْس َل ما كاْن في َعَلي 
شي مْن َهوْذ تَهْم َل يْتهموني، ما في انْسان 
لْحمايْة  َعطيِّة.  َكما  َسليْم  لهْن  يَسلّْمني 

َقيَصْر األْتجي اَنا.«
َمْع  الَوْقْت فيْسطُوس َحكى   هاك 

12

مْسَتشارينو ْوقاْل: »لْحماية َقيَصْر تْلتجي، 
لَعْنْد َقيَصْر َت ْترُوْح.«

بولس وَملك اَأْگريپُوس

اَأْگريپُوس  َملْك  نزْل  نْهاْر  َكّم   ْوَبعْد 
13

َعلى  يَسلموْن  للَقيَصريِّة َت  ْوَبْرنيكي 
 ْوَبعْد َل َبَقولْن عْندو َزمانيِّة، 

فيْسطُوس. 14
فيْسطُوْس َحكى للَملْك َعلى َقضّية بولس 
َبقى من  َمْحبوْس  َزلَِمة  َهوْن  »في  ْوقاْل: 
َل كْنُت ف   ْوَوْقْت 

فيلكْس. 15 ايَديْن 
الَكَهَنة  ْگباريّة  َعَليو  لي  َحَكوا  القْدْس، 
وْشيُوخة الياهود، ْوَطَلبوا َت اْحكْملْن َعَليو. 
 قْلتولن: ‘الّرُوماْن ما عْندْن عاِدة يَسلمون 

16
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َويَتَِّهَمُه  َخْصُمُه  ِتَي  يَاأْ َحّتى  ِللَقْتِل  َمّجاناً 

َعْن  فاِع  ِللدِّ فُْرَصًة  َويُْعطى  َوْجِهِه،  في 

 َوحيَن اأتَيُت 
نَْفِسِه َحوَل ما اتُِّهَم ِبِه. ’ 17

تَاأْجيٍل َجلَْسُت في اليَوِم  اإلى ُهنا، ِبدوِن 

اأْن  َواأَمْرُت  الَقضاِء  كُْرِسيِّ  َعلى  الّتالي 

 َوقاَم َمَعُه الُمْشتَكوَن 
18 . ُجِل اإليَّ توا ِبالرَّ يَاأْ

هُ تُْهَمًة  َعلَيِه َوَلْم يَْستَطيعوا اأْن يُْثِبتوا ِضدَّ

َعٌة   َدعاوى ُمتَنَوِّ
َرديئًَة ِمّما كُْنُت اأتََوقَُّع. 19

ِمْن َمسائِل ِعبادِتِهم كاَن َلُهم َعلَيِه، َوَعْن 

بوُلُس  يَسوُع، كاَن  اْسُمُه  اإنْساٍن ماَت 

اأكُْن  َلْم  نّي   َوِل�إ
20 ُهَو.’  ‘َحيٌّ  َعْنُه:  يَقوُل 

قُْلُت  ال�أُموِر،  بَْحِث هِذِه  َعلى  ِلعاً  ُمطَّ

ِلبوُلَس: ‘َهْل تُريُد اأْن تَْذَهَب اإلى اأوُرَشليَم 

ال�أُموِر.’  هِذِه  ِجَهِة  ِمْن  تُحاكَُم  َوُهناَك 

ِلَمْحكََمِة  يُْحَرَس  اأْن  َطلََب   َولِكنَُّه 
21

اأُْرِسلَُه  َحّتى  يُْحَرَس  اأْن  فَاأَمْرُت  قَيَصَر. 

اإلى قَيَصَر.«

اأُريُد  »كُْنُت  الَمِلُك:  اأْغريپاُس   فَقاَل 
22

ِفْسطوُس:  فَقاَل  ُجَل.«  الرَّ اأْسَمَع هذا  اأْن 

»َغداً تَْسَمُعُه.«
اأْغريپاُس  اأتى  الّتالي  اليَوِم   َوفي 

23

َوِبْرنيقي في َموكٍب حاِفٍل َوَدَخَل اإلى داِر 

َوُرؤوِس  الكَتائِب  اأُُمراِء  َمَع  الَمْحكَمِة 

بوُلُس.  َواأتى  ِفْسطوُس  َواأَمَر  الَمدينَِة 

 َوقاَل ِفْسطوُس: »اأيُّها الَمِلُك اأْغريپاُس 
24

اأْجَمعوَن، َعلى  َمَعنا  الَّذيَن  جاُل  َوالرِّ

المْشتكي  مُو يجي  َل  ْمَبلاْش  للَقتل  ْد  اَحَّ
َعَليو ْويْتهمو ف وّچو، ْويْنَعطى فْرَصة َت 
 ْوَوْقْت َل جيُت لَوْن، َبلا 

يحِامي لَرُوحو.’ 17
َتاأجيْل لَثِاني َيوْم، قعدُت َع البيما، َوامْرُت 
 ْوقاموا َمعو متّْهمينو 

لَِمة. 18 َت يجبوا لي الزَّ
مْن  ْبَشْر  تْهِمة  َعَليو شي  يَثْبتوْن  تاقوا  ْوما 
شي َل كاْن اَأْفتكْر. 19 َبّس اْختلافات ْمَشكَّل 
ْوَعلى  َمعو،  لهْن  ديانتْن كاْن  َعلى  ْن  ْمَلوَّ
َيسُوْع لَّواِ انْساْن َمّيْت، بولْس كان يقوْل: 
اَأْفَهم ْكَويّْس   ْومْن َل ما كاْن 

‘َحي واِ.’ 20
ف جداْل َهالَمسايْل، َساَألُْت بولْس َل كان 
يريْد يْطَلْع للقْدس ْوَهونَْك يْتحاَكْم. 21 َبْس 
هّواِ َطَلْب َت يْنحرْس لَحكْم َقيَصْر، َواَمْرُت 

َت يْنحرْس دي لََمْن اَأْبَعثو لَعْنْد َقيَصْر.

22 اَأْگريپُوْس قاْل َل فيْسطُوس: »كاْن لي 

لَِمة هاْذ.« فيْسطُوس قالْلو:  رْغِبة اَأْسَمْع َهالزَّ
»َغداِ تْسَمعو.«

ْوَبْرنيقي  اَأْگريپُوس  نْهار، جا   ْوثِاني 
23

َمْع  الّديْن  لََبيت  ْوَدَخلوا  ْوَفخاِمة  ْبَعظاِمة 
قّواد الاألوف ْوُرَوسا الَمديِنة. ْواَأَمْر فيْسطُوس 
 ْوقاْل فيْسطُوْس: »اَأْگريپُوس 

ْوجا بولْس. 24
َمْعنا!  انْتْن  َل  ْرجِاْل  يا  ْوكلّْتكْن  الَملك، 
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َشْعِب  كُلُّ  تََروَن  اأنْتُم  الَّذي  ُجِل  الرَّ هذا 

َوُهنا،  اأوُرَشليَم  اإَليَّ في  اْشتَكى  اليَهوِد 

يَعيَش هذا  األّ�  ‘يَِجُب  يَْصُرخوَن:  َوُهم 

بَْعُد.’ 25 اأّما اأنا فََقْد اأْدَركُْت اأنَُّه َلْم يَْفَعْل 

َشيئاً يَْستَوِجُب الَموَت. َوِل�أنَُّه ُهَو بنَْفِسِه 

اأَمْرَت  قَيَصَر،  ِلَقضاِء  يُْحَرَس  اأْن  اأراَد 

َعْنُه  اأكتُُب  ما  اأْعِرُف   َول� 
26 يُْرَسَل.  اأْن 

ِلَقيَصَر. ِلهذا اأَرْدُت اأْن اآِتَي ِبِه اأماَمكُم، 

َوُخصوصاً اأماَمَك اأيُّها الَمِلُك اأْغريپاُس، 

ِلكَي اأِجَد ما اأكْتُُب َمتى فُِحَصْت قَِضيَّتُُه. 

َرُجلاً  نُْرِسَل  اأْن  اللائِق  َغيِر  ِمْن  27 ِل�أنَُّه 

َسجيناً دوَن اأْن نَكْتَُب َذنْبَُه.«

 26
 َوقاَل اأْغريپاُس ِلبوُلَس: »َماأْذوٌن 

نَْفِسَك.«  َعْن  تَتَكَلََّم  اأْن  َلَك 

َواأَخَذ يُداِفُع َعْن  حينَئٍذ بََسَط بوُلُس يََدهُ 

 »َحوَل كُلِّ ما اأنا ُمتََّهٌم ِبِه 
نَْفِسِه قائلاً: 2

ِمَن اليَهوِد، اأيُّها الَمِلُك اأْغريپاُس، اأْحِسُب 

نَْفسي َمْغبوطاً اأْن اأُداِفَع اأماَمَك اليَوَم َعْن 

نَْفسي، 3 ل�ِسيَّما َواأنَْت َخبيٌر ِبكُلِّ َمسائِل 

اأْلتَِمُس ِمْنَك اأْن  َونَواميِس اليَهوِد. ِلهذا 

اإْن  اليَهوُد  4 يَْعِرُف  اأناٍة.  ِبطوِل  تَْسَمَعني 

اأرادوا اأْن يَْشَهدوا سيرتي ُمْنُذ ِصباَي، ِمَن 

5 ِل�أنَُّهم  اأوُرَشليَم.  َوفي  تي،  اأُمَّ البَْدِء في 

َويَْعِرفوَن  َطويٍل عاِرفوَن بي،  َزماٍن  ِمْن 

ئيسيِّ  الرَّ الَفّريسّييَن  تَْعليِم  ِبَحَسِب  اأنّي 

آَن َعلى َرجاِء   َوال�
في ِعبادِتنا قَْد ِعْشُت. 6

َعلى َهالّرّجاْل َل تَروْن، كْل َشْعب الياهود 
اْشَتَكوا لي ف القْدس ْوَهون، ْوهنِّا يْزَعقوْن 
يعيْش.’  يسِيْر هاذ  َبق  ‘ما  ويسِيحوْن: 
25 َبّس اَنا َعَرْفُت شي يْسَتحْق َعَليو الَموْت 

يْنحرْس  َطَلْب  هّواِ  َل  ْومْن  وى.  ما كسَّ
 ْومُو 

لََمْحَكمْة َقيَصْر، اَأَمْرُت َت يْنبعْث. 26
اْعرْف اَأيش اَْكتْب َعَليو لََقيَصْر. مْن هاي 
رْدُت اَأجيبو قّداْمكن، ْوخصوصاً قّدامْك يا 
َملْك اَأْگريپُوس، ْبشاْن َل انَْفَحصْت َقضّيتو، 
 مْن َل مُو يسِيْر نْبَعْث 

اَأرى اَأيْش اَأْكتْب. 27
َزلَِمة َمْحبوْس َبلا َل نْكتْب اَأيْش َذنْْب في 

َعَليو.«

 ْوقال اَأْگريپُوْس لَبولْس: »َمْسمُوْح 26 
نَفسْك.«  لَخاطْر  لْك تْحكي 
ْوحِامى  ايدو  َبَسط  بولْس  الَوْقْت  هاك 
َمْتهوم  َل   »َعلى كْل شي 

2 ْوقاْل:  لَرُوحو 
اَأحسْب  اَأگريپا،  َملْك  يا  الياهوْد  م  ِفيو  اَنا 
نَْفسي َمْسعوْد َت اقوم الَيوْم اَأحِامي لَرُوحي 
 خصوصاً مْن َل اْعرف َخبير انَْت 

قّدامْك، 3
مْن هاي  الياهوْد.  ْوعادات  ف جدالات 
 مْن َل 

اأْرجوك ْتَطّوْل بالْك َعَلي ْوتْسَمْعني! 4
يْعرفون الياهوْد زاِ، َل رادوا يْشَهدوْن، سيرة 
َحياتي مْن زْغري، م البدايِة َبيْن َشْعبي ْوف 
 مْن َل مْن َزماْن يْعرفوني ْكَويّس، 

القْدْس. 5
 َوانا 

ْويْعرفوْن َف َمْذَهب الَفّريسيِّة عْشُت. 6
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اأنا  اللِه  ِمَن  آبائنا  ِل� الَّذي صاَر  الَوْعِد 

جاِء الَّذي تَْرجو الَقبائُل   الرَّ
قائٌم اأحاكَُم، 7

لواِت النَّشيطِة  ال�ثْنَتا َعْشَرةَ اأْن تَناَلُه ِبالصَّ

جاِء اأنا ُمتََّهٌم  نَهاراً َوَليلاً، َوِبَسبَِب هذا الرَّ

 ماذا 
اأيُّها الَمِلُك اأْغريپاُس. 8 ِمَن اليَهوِد 

تَْحكُموُن؟ األ� يَْنبَغي اأْن يُقيَم اللُه اأْمواتاً؟

 »فَاأنا ِمْن قَْبُل فَكَّْرُت اأْن اأْفَعَل اأْفعال�ً 
9

 . الّناِصِريِّ يَسوَع  ل�ْسِم  ةً  ُمضادَّ كَثيَرةً 

اأوُرَشليَم،  اأيضاً في   هذا فََعْلُت 
10

جوِن  السُّ اأْلَقيُت في  كَثيريَن  َوِقّديسيَن 

يتُُه ِمْن ُرَؤساِء الكََهنَِة، َوحيَن  ِبُسْلطاٍن تَلَقَّ

الَّذيَن  يُْقتَلوَن، شاركُْت  بَْعُضُهم  كاَن 

 َوفي كُلِّ الَمجاِمِع كُْنُت 
َحكَموا َعلَيِهم. 11

فوا َعلى اْسِم  اأُنَكُِّل ِبِهم َواأُْجِبُرُهم اأْن يَُجدِّ

َعلَيِهم  الَغَضِب  ِة  ِبِشدَّ َوُممتَِلئاً  يَسوَع، 

ِل�أْضَطِهَدُهم.  اأَُخَر  ُمُدٍن  اإلى  اأْخُرُج  كُْنُت 

اإلى  اأْجِل هذا  ِمْن  ذاِهباً  كُْنُت   َوحيَن 
12

ِدَمْشَق ِبُسْلطاٍن َوِباأُْذٍن ِمْن ُرَؤساِء الكََهنَِة،

الطَّريِق  النَّهاِر في  ُمْنتََصِف   »في 
13

ماِء اأيُّها الَمِلُك اأْن قَْد َسَطَع  َراأيُت ِمَن السَّ

َعلَيَّ َوَعلى كُلِّ الَّذيَن َمعي نوٌر اأْسَطُع ِمَن 

ال�أْرِض،  َعلى  كُلُّنا   فََوقَْعنا 
14 ْمِس.  الشَّ

َوَسِمْعُت َصوتاً يَقوُل لي ِبالِعْبِريَِّة: ‘شاُوُل، 

شاُوُل! ِلماذا تَْضَطِهُدني؟ قاٍس َعلَيَك اأْن 

يا  اأنَْت  ‘َمْن   فَُقْلُت: 
15 مناِخَس.’  تَْرفَُس 

اَلله  َل صاْر من  بالَوْعْد  الرَّجا  َع  ْع  السَّ
َهالرَّجا   َعلى 

7 َواْتحاَكم،  قايْم  اَنا  لابَّهاْتنا 
يْرَجوْن َت يصلون  الاْثناعْش  َقبايلنا  هاْذ، 
ْبَصلاواْت حارَّة بْنهار وبالَليل. ْوَعلى َهالرَّجا 
اَأگريپا.  َملك  يا  الياهوْد  م  اَنا  َمْتهوم  هاْذ 
يَقّيم  اَألله  نَْسّدق  لازم  مُو  تْفتْكروْن  8 لَيْش 

الَميتيْن؟
 »مْن َل انا مْن َقبل َحطَّيُت َف بالي َت 

9

احِارب ْبطْرق ْكثير اسْم َيسُوع النّاصري. 
َقّديسين  القْدْس:  َسَويُت ف  زاِ   هاي 

10

ْكثيْر َكبَّيُت ف الّْحبوس ْبسْلَطْة َل اَخْذُت 
منّْن  َل كاْن  ْوَوْقْت  الَكَهَنة.  ْگباريّة  من 
يْنقْتلوْن، كاْن اَأْشترك َمْع َهوْذ َل يْحكموْن 
 ْوف كْل َمْجَمع كاْن اَأَعّذبْن 

َعَليْن بالَقتْل. 11
اَأْجبرْن َت يْكفروْن ف اسْم َيسُوْع. وْبهاْك 
َغَضب الّْگبيْر َل كْنُت ْمَعّبا َعَليْن، لََغيْر مدْن 
 ْولََمْن كْنُت 

زاِ كاْن اَأرُوْح َخْلفْن اَألِاحقْن. 12
ْورْخَصة  ْبسْلَطة  لدمْشق  ْبشاْن هاي  رايح 

مْن ْگباريّة الَكَهَنة،
م  اَأَريُت  الطَّريِْق  الّْنهار ف  نّص   »ف 

13

ْر َعَلي ْوَعلى كْل َل كانوا  ما يا َملْك نَوَّ السَّ
 ْوَوَقْعنا كلّْتنا َع 

ْمْس. 14 َمعي نوْر اَأْعَظْم م الشَّ
الاَْرض، ْوسمْعُت َصوت يقوْل لي بالعْبراني: 
َصْعْب  تْضطهْدني؟  لَيْش  ‘شاُوْل، شاُوْل! 
 َوانا قْلُت: ‘مْن 

َعَليْك تْرفس ْمَسّلاْت.’ 15
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بُّ قاَل لي: ‘اأنا ُهَو يَسوُع  َسيِّدي؟’ َوالرَّ

 َوقاَل 
تَْضَطِهُدهُ.’ 16 اأنَْت  الَّذي  الّناِصِريُّ 

لي: ‘قُْم َعلى ِرْجليَك، ِل�أنّي ِلهذا َظَهْرُت 

راأيتَني  َوشاِهَد ما  ِل�أُقيَمَك خاِدَم  َلَك، 

َشْعِب  ِمْن   َوَساأُنِْقُذَك 
17 َوَستَراني.  فيِه 

اإَليِهم  الَّذيَن  ال�أُْخرى  ال�أَُمِم  َوِمَن  اليَهوِد 

اأنا ُمْرِسلَُك، 18 ِلتَْفتََح ُعيونَُهم ِليَْرِجعوا ِمَن 

يطاِن  الظَّلاِم اإلى الّنوِر َوِمْن ُسْلطاِن الشَّ

وا ُغْفراَن الَخطايا َونَصيباً  اإلى اللِه َويتَلَقَّ

يماِن بي.’ 19 ِلهذا اأيُّها  َمَع الِقّديسيَن ِبال�إ

ْؤيا  الرُّ ُمعاِنداً  اأقُْم  َلْم  اأْغريپاُس  الَمِلُك 

الِبداياِت  ِمَن  كََرْزُت  20 بَْل  ماِويََّة.  السَّ

اأوُرَشليَم  َوالَّذيَن في  ِدَمْشَق  ِللَّذيَن في 

اأيضاً  َوِللاأَُمِم  اليَهوِديَِّة،  قُرى  كُلِّ  َوفي 

كََرْزُت ِليَتوبوا َويَْرِجعوا اإلى اللِه َويَْعَملوا 

اأْمَسكَني   َوِلهذا 
21 ِبالتَّوبَِة.  تَليُق  اأْعمال�ً 

اليَهوُد في الَهيكَِل َوكانوا يُريدوَن قَْتلي. 

 َولِكنَّ اللَه اأعانَني َحّتى هذا اليَوِم، َوها 
22

َغيِر َوالكَبيِر، َول� اأقوُل  اأنا قائٌم اأْشَهُد ِللصَّ

َشيئاً اإلّ� ما قاَل موسى َوال�أنِْبياُء اأنَُّه َعتيٌد 

الَمسيُح ويَكوَن  لََّم  يَتَاأ 23 اأْن  يَكوَن،  اأْن 

َواأنَُّه  ال�أْمواِت،  بَيِن  ِمْن  الِقياَمِة  باكوَرةَ 

ْعِب وِللاأَُمِم.«  َعتيٌد اأْن يَكِْرَز بالّنوِر ِللشَّ

ِدفاعاً  ُم  يَُقدِّ بوُلُس هكَذا   َوبَينَما كاَن 
24

»اْختَلَْلَت  ِبَصوٍت عاٍل:  ِفْسطوُس  َصَرَخ 

يا بوُلُس. الِعْلُم الكَثيُر َجَعلََك ُمْختَّلاً.«

اأنَْت َسّيدي؟’ ْوَسّيْدنا قاْل لي: ‘اَأنا َيسُوع 
 ْوقاْل لي: 

النّاصري َل انَْت تْضطهدو.’ 16
‘قوْم َعلى اْجَريك! ْبشاْن هاي َظَهْرُت لك، 
َل  َعلى هاي  ْوشاهْد  اَأَقّيمْك خادم  ْبشاْن 
 ْوَت اَخلّصْك 

اَريْتني ْوَعلى َل َت تّراني. 17
مْن َشْعب الياهود ْومْن َغير اَمم َت اْبَعثْك 
م  ْويْرَجعوْن  َعيَنين  ْتَفتّح  18 ْبشان  لَعْندْن. 
العْتِمة للنّور ْومْن سْلَطة الّشِيطاْن لَعْند اَلله، 
ْبشان ينالوْن غْفران الَخطّيات ْونَصيْب َمع 
 مْن هاي يا َملْك 

الَقّديسيْن بالايماْن في.’ 19
ماويِّة،  اَأْگريپا، ما قْمُت واَِجْهُت الّرويا السَّ
ْل شي لَوْك َل ف دمشق  20 َبلِي َكَرْزُت اَأوَّ

ْولَوْك َل ف القْدس ْوكّل ْضياع الياهوديِّة 
اَلله،  لَعْند  يْرَجعوْن  َت  َكَرْزُت  زاِ  والّاَمْم 
َهوْذ  21 ْبشاْن  للتَّوبِة.  ْتليْق  اْعمال  ويَسون 
مْسكوني الياهوْد ف الَهيَكل ْوكان يريدوْن 
لََهالَيوْم،  عانْني دي  اَلله  22 َبّس  يْقتلوني. 
وْكوا قايْم اَأْشَهْد لَْزَغّيْر وْگبير، ْوشي َبّراْت 
َغيْر شي  اقوْل  مُو  والاَنِْبيا  َتْعليْم موسى 
ْب  يْتَعذَّ َت  23 الَمسيْح  يسِيْر،  َت  قالوا  َل 
ْوَت  الَميتين  َبين  مْن  الّْقيِاِمة  ل  اَأوَّ ويكوْن 
 ْوبولْس كذاِ 

ْعْب والاَمْم.« 24 يْكرْز نوْر للشَّ
قايم يحِامي لَرُوحو، فيْسطُوْس ساح ْبعلوْت 
نَّيْت! قرايْة كتِابات ْكثيْر  َصوتو: »بولْس كجَّ

َخلَّتك ْتجْن.«
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 قاَل بوُلُس: »ما اْختَلَْلُت اأيُّها الماجُد 
25

َوكَلاماً  َحقٌّ  كَِلماتي  َولِكنَّ  ِفْسطوُس، 

ُمْتَقناً اأتَكَلَُّم.

يَْعِرُف  اأْغريپاُس ُخصوصاً   »َوالَمِلُك 
26

اأماَمُه،  اأتَكَلَُّم  َعلاِنيًَة  َوِلهذا  هِذِه.  َعْن 

ِل�أنَّ واِحَدةً ِمْن هِذِه الكَِلماِت ل� اأُظنُّ قَْد 

ُق  فاتَْتُه، فَلَيَس في زاِويٍَة فُِعلَْت. 27 اأتَُصدِّ

ال�أنِْبياَء اأيُّها الَمِلُك اأْغريپاُس؟ اأْعِرُف اأنََّك 

ُق.« تَُصدِّ

 قاَل َلُه اأْغريپاُس: »ِبَقليٍل تُْقِنُعني اأْن 
28

اأصيَر َمسيِحيًّا.«

اللِه  ِمَن  اأطلُُب  »كُْنُت  بوُلُس:   فَقاَل 
29

بََقليٍل َوِبكَثيٍر َليَس َلَك فََحْسُب، بَْل ِلكُلِّ 

الَّذيَن يَْسَمعونَني اليَوَم اأيضاً، اأْن يَصيروا 

ِمْثلي ما َخلا هِذِه الُقيوَد.«

َوِبْرنيقي  َوالوالي  الَمِلُك   َوقاَم 
30

 َوحيَن انَْصرفوا ِمْن 
َوالجاِلسوَن َمَعُهم. 31

بَْعٍض  َمَع  بَْعُضُهم  يَتَكَلَّموَن  ُهناَك كانوا 

اأِو  الَموَت  يَْستَوِجُب  »اأْمراً  َويَقولوَن: 

ُجُل.« الُقيوَد َلْم يَْفَعْل هذا الرَّ

»كاَن  ِلِفْسطوَس:  اأْغريپاُس   َوقاَل 
32

َلْم  َلو  ُجُل  الرَّ يُْطلََق هذا  اأْن  ِبالُمْستَطاِع 

يَْستَِغْث ِبِحمى قَيَصَر.«

 27
اإلى  يُْرَسَل  اأْن  ِفْسطوُس   َواأَمَر 

قَيَصَر اإلى اإيطاليا، َوَسلََّم بوُلَس 

َوُسَجناَء اآَخريَن َمَعُه اإلى َرُجٍل قائِد ِمئٍة 

يا صاحب  نَّيُت  »ما كجَّ قاْل:  25 بولْس 

ة فيْسطُوس! َكلاْم َل اقول َحْق واْستقاِمة  العزِّ
واِ.

يْعرْف  اَأْگريپُوْس خصوصاً   »والَملْك 
26

قّدامو،  اَأْحكي  ْبَجساَرة  ْومْن هاي  َهوذ، 
مْن َل كْلِمة وْحِدة مْن َهالكلِامي مُو اْفتكْر 
غايِبة مْن بالو يِا، مْن َل مُو ف قْرنِة ْمَخّبايِة 
اَأگريپا؟  َملْك  الاَنِْبيا  صارْت. 27 ْتَسّدق 

اَأْعرف ْتَسّدْق.«
لَبولْس: »بْشَويّْة لخ  قاْل  28 اَأْگريپُوْس 

ْتَقنّْعني َت اسِيْر َمسيحي.«
بْشَوي  اَلله  »اَأْرجو من  قاْل:   ْوبولس 

29

وبْكثيْر، مُو لْك َبس، َبلِى لكْل َل يْسَمعوني 
َهالّزنِاجيْر  َعدا  َكماي  يسِيروْن  الَيوْم َت 

َهوْذ.«
 ْوقام الَملْك والحاكم ْوَبرنيقي ْوَل كانوا 

30

مَنونَك،  راحوا  َل   ْوَوْقْت 
31 َمعْن.  قِاْعديْن 

ويقولوْن:  اللاْخ  َمع  واِحْد  يْحَكوْن  كاْن 
ما  الَحْبْس  يا  الَموْت  َعَليو  يْسَتحْق  »شي 

لَِمة هاْذ.« وى َهالزَّ كسَّ
لَفيْسطُوْس: »كاْن  قاْل   َواگريپاْس 

32

لَِمة يكون ما كاْن كْلَتجا  مْمكْن يْتَفلَّْت َهالزَّ
لْحمايْة َقيَصْر.«

لَعْنْد 27  يْنبعْث  َت  فيْسطُوْس   ْواَأَمْر 
بولْس  ْوَسلَّْم  يطاليا،  لاإ َقيَصْر 
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يوليوُس.  اْسُمُه  ِمْن كَتيبِة سيبسطي 

فينَِة  السَّ اإلى  نَزْلنا  نُْقِلَع  اأْن  اآَن   َوحيَن 
2

الَّتي كانَْت ِمْن َمدينَِة اأدرمنُطوَس َوكانَْت 

َمَعنا  َوَدَخَل  اآسّيا،  ِمْنَطَقِة  اإلى  ذاِهبًَة 

الَمِكدونيُّ  اأريْسَطْرخوُس  فينَِة  السَّ اإلى 

 َوفي 
ِتسالونيكي. 3 َمدينَِة  ِمْن  الَّذي 

اإلى َصيدا. َوعامَل  َوَصْلنا  الّتالي  اليَوِم 

فَاأِذَن  ِبِرفٍق  بوُلَس  يوليوُس  الِمئِة  قائُد 

َويَْرتاَح.  اأْصِدقائِه  اإلى  يَْذَهَب  اأْن  َلُه 

الّريَح كانَْت  َوِل�أنَّ  اأْقلَْعنا.  ُهناَك   َوِمْن 
4

 َوَعبَْرنا 
5 قُْبُرَس.  َعلى  ُدْرنا  َلنا  ةً  ُمضادَّ

بَْحَر كيليكّيا َوبَْمفولّيا َوَوَصْلنا اإلى مورا 

الِمئِة  قائُد  َوَجَد   َوُهناَك 
6 لوكّيا.  َمدينَِة 

ْسكَْنَدريَِّة ذاِهبًَة اإلى اإيطالّيا  َسفينًَة ِمَن ال�إ

ِبتَثاقٍُل كانَْت   َوِل�أنَّها 
7 فَاأْجلََسنا فيها. 

اإلى  َوَصْلنا  ِبالَجْهِد  كَثيَرةً،  اأيّاماً  تَْجري 

َلْم  الّريَح  َوِل�أنَّ  َجزيَرِة كنيدوَس.  ُمقاِبِل 

تََدْعنا نَْذَهُب ِبَشكٍْل ُمْستَقيٍم، ُدْرنا َعلى 

 َوِبالَجْهِد، 
كريَت ُمقاِبَل َمدينَِة َسْلموني. 8

َمكاٍن  اإلى  َوَصْلنا  َحوَلها،  نُْبِحُر  َونَْحُن 

ِبالُقْرِب  َوكاَن  الَجميلُة،  الَمواِنُئ  يُْدعى 

 َوَمكَْثنا 
اْسُمها ل�سائيا. 9 َمدينٌَة  ِمْنُه 

يَوُم َصوِم  َعبََر  َحّتى  َطويلاً  َزماناً  ُهناَك 

اليَهوِد، َواأْصبََح َخِطراً اأْن يُساِفَر اأَحٌد في 

 َويَقوُل: 
البَْحِر. َوكاَن بوُلُس يَْنَصُحُهم، 10

جاُل، اأرى اأنَُّه ِبضيَقٍة َوِبُخْسراٍن  »اأيُّها الرِّ

وْمَحبَّسين الاَخْر َل َمعو لقايد ميِّة م الطّابور 
 ْوَوْقْت َل صاْر 

الاْمَبَرطوري اْسمو يُوليُِّوْس. 2
َمدينة  مْن  لََسّفيِنة جِايِة  نزلْنا  نْمشي،  َت 
ْوَدَخْل  اآسّيا،  لَديرْة  ْورايَحة  اَأْدرامانْطُوس، 
َل  الَمْكدُوني  اَأريْسَطْرخُوس  ّفيِنة  للسَّ َمْعنا 
 وثِاني نْهار وصْلنا 

مْن َمدينة ْتسالونيكي. 3
بولْس  عِامْل  يُوليُِّوْس  الميِّة  ْوقايد  لََصيدا. 
بانْسانْيِّة، ْوَعطاُه اأذْن َت يرُوْح لَعْنْد سْدقانو 
 ْومَنونَْك مشينا. ْومْن َل ف وچنا 

ْويْرتاْح. 4
 ْوَقَطْعنا 

كاْن الَهوا، َعَوْجنا صُوْب قْبرْص. 5
َبحْر كيليْكيا ْوَپْمفوليا، ْووصْلنا لَمورا َمدينْة 
 ْوَهونَْك اَأرى قايد الميِّة َسّفيِنة جِايِة 

لوِقّيا. 6
م الاْسَكنَدريِّة ْورايَحة لايطاليا، ْوقِاَعْدنا ِفيا. 
َوصْلنا  بالّزُوْر  تْمشي،  َبطي كاْن  َل   ْومْن 

7

َبعد اِيِّام ْكثيْر لَْقباْل َجزيرْة كنيدُوس. ْومْن 
َل ما كان يَخلّينا الَهوا نْرُوْح سِاوي، َعَوْجنا 
 ْونْحنِا 

صُوب ْكريت ْقباْل َمدينْة َسلامونا. 8
بالّزُور نْدُوْر َحولا، وصْلنا لَمُوَضع يقولولو: 
 ْوَبَقينا 

»مواني الحْلِوة« ْقَريَّْب َمدينْة لاِسّيا. 9
َهونَْك َزماْن َطويْل دي لََمْن حتّى َيوْم َصوم 
يْرَكْب  واِحْد  َخَطْر  ْوصاْر  فات،  الياهوْد 
»يا   ْوقاْل: 

10 نََصحْن،  ْوبولْس  الَبحر.  ف 
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كَثيٍر َسيَكوُن َسَفُرنا، ل� ِبُخْسراِن ُحموَلِة 

نُفوِسنا  ِبُخْسراِن  بَْل  فََحْسُب،  فينَِة  السَّ

يَْسَمُع  كاَن  الِمئِة  قائَد   َولِكنَّ 
11 اأيضاً.« 

ِمْن  اأكْثََر  فينَِة  السَّ الُقْبطاَن َوصاِحَب 

يَكُْن  َلْم  الميناَء   َوِل�أنَّ 
12 بوُلَس.  كَِلماِت 

تاُء، كَثيروَن ِمّنا  صاِلحاً ِليَُشّتى فيِه الشِّ

كانوا يُريدوَن اأْن نُْبِحَر ِمْن ُهناَك ِليَِصلوا 

ميناٍء في كريَت  َويَُشّتوا في  اأْمكََن  اإْن 

ماِل.  الشِّ اإلى  َويَْنُظُر  يُْدعى فونيكَس 

اأنَُّهم  َوظّنوا  الَجنوِب  ريُح  َهبَّْت   َوحيَن 
13

َسيَِصلوَن وفَق اإرادِتِهم، رافعيَن الِمْرساةَ 

بَْعِد   َوِمْن 
14 َحوَل كريَت.  يُبِحروَن  كانوا 

يُْدعى  اإْعصاٍر  ُهبوُب  َعلَينا  َخَرَج  قَليٍل 

 َوُخِطَفِت 
15 اأوراكليدون.  طوفونيكوس 

فينُة َوَلْم تَْستَطْع اأْن تَْثبَُت اإزاَء الّريِح  السَّ

 َوحيَن َعبَْرنا 
فَاْستَْسلَْمنا ِلكُلِّ اْحِتماٍل. 16

اْستََطْعنا  ِبالَجْهِد  تُْدعى كودا،  جزيرةً 

كُّنا  َرفَْعناهُ   َوحيَن 
نُْمِسَك القاِرَب. 17 اأْن 

فينَِة. َوِل�أنَّنا  اإلى السَّ هُ  َونُْحِكُم َشدَّ هُ  نَُشدُّ

كُّنا خائفيَن اأْن نََقَع في قَْعِر البَْحِر اأنزْلنا 

نَْجري.  كُّنا  النَّحِو  َوَعلى هذا  راَع،  الشِّ

 َوحيَن قاَم َعلَينا تّياٌر َعنيٌف، اأْلَقينا في 
18

 َوفي 
19 البَْحِر.  اأْمِتَعتَنا في  الّتالي  اليَوِم 

ِباأيدينا  فينَِة  السَّ اأَمِتَعَة  الثّاِلِث  اليَوِم 

اأْلَقينا.

َت  ْگبيِرة  وْخساَرة  ة  ْبشدِّ اَأرى  اَأنا  ْرجِاْل، 
ْتكوْن َسْفرْتنا، مُو َبْس َعلى ْحمولة َسّفينْتنا 
َبلِى َعلى اْرواْحنا زاِ.« 11 َبْس قايد الميِّة كاْن 
ّفيِنة اأْكَثْر مْن  يْسَمْع للقْبطان ْوصاحب السَّ
 ْومْن َل ما كاْن هاك المينا 

َكلاْم بولْس. 12
ْكَويّْس َت نَْشتّي ِفيو الّشتِا، ْكثيْر منّا كان 
َل   - ويَشتَّوْن  مَنونَْك،  نْمشي  َت  يريدوْن 
ْكريت  َجزيرة  مينا َف  تاقوا يصلوْن - ف 
القْبلي.  يَطلّع صُوب  »فونيكس«  يقولولو 
واْفَتَكروا َت  قْبلي  َهوا  َهْب  َل   ْوَوْقْت 

13

يصلوْن َكما َل يريدون، َبقى يدُوروْن َحول 
َوْقْت،  ْشَويّة  ِفيا  فاْت  ما  14 َبْس  ْكريْت. 
»طوفُونيكُوس  يقولولو:  قْلعان  َعَلينا  قاْم 
ّفيِنة ْوما َبق   َواَخْذ زُور السَّ

اأورُوكليدُوْن«. 15
اَأيْش  َل  ْوَسلَّْمنا  الَهوا،  وّچ  ْتقوْم ف  ْتتِيق 
 ْوَوْقْت َل َقَطْعنا َجزيِرة يقولولا 

َل يسِيْر. 16
 ْوَبعْد 

وَرْق. 17 كودا، بالّزُوْر تْقنا نْمسك الزَّ
ّفيِنة.  السَّ نَْشْدشْد ونَْقّوي  َبَدينا  َرَفعناُه،  َل 
لْنا  نَزَّ ْومْن َخوْفنا َل نَقْع َف َعقب الَبحْر، 
َل   ْوَوْقْت 

18 نْمشي.  كاْن  ْوكذاِ  الّشراع، 
قاْم َعَلينا َهوا ْوقْلعاْن ظالْم، ثِاني نْهاْر َكبَّينا 
 ْوثالْث َيوم، اْغراض 

اْغراْضنا ف الَبحْر. 19
ّفيِنة بيَدينا َكبَّينا. السَّ
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تاُء اأيّاماً كَثيَرةً فَلا   َوحيَن اأْمَسَك الشِّ
20

ْمُس تَْظَهُر َول� الَقَمُر َول� الكَواِكُب،  الشَّ

 َوحيَن 
َرجاُء َحياِتنا انَْقَطَع كُلَّ ال�نِْقطاِع. 21

اأْمَسَك كُلُّ واِحٍد َعِن الطَّعاِم، حينَئٍذ قاَم 

اأيُّها  اأَطْعتُموني  »َلو  َوقاَل:  بَينَُهم  بوُلُس 

َوَلكُّنا في  ِمْن كريَت  َجَرينا  َلما  جاُل  الرِّ

الّضيَقِة.  َوهِذِه  الُخْسراِن  ِمْن هذا  َمٍن  َماأْ

ِبلا  تَكونوا  اأْن  َعلَيكُم  اأُشيُر  آَن   َوال�
22

تَْهِلَك  َلْن  ِمْنكُم  نَْفساً واِحَدةً  ِل�أنَّ  كُْربٍَة، 

فينََة، 23 ِل�أنَُّه قَْد َظَهَر لي في هِذِه  اإلّ� السَّ

لِه الَّذي َلُه اأنا َواإيّاهُ اأْعبُُد،  اللَّيلَِة َملاُك ال�إ

َعتيٌد  بوُلُس.  يا  تََخْف  ‘ل�   َوقاَل لي: 
24

َلَك اأْن تَقوَم اأماَم قَيَصَر. َوها قَْد َوَهبََك 

اللُه ِهبًَة كُلَّ الُمساِفريَن َمَعَك.’ 25 ِلهذا 

اأْن  ِباللِه  ُمْؤِمٌن  ِل�أنّي  عوا يا ِرجاُل!  تََشجَّ

 َولِكْن ل� 
هكَذا َسيَكوُن كَما قيَل لي. 26

بُدَّ اأْن نُْطَرَح اإلى َجزيَرٍة ما.«

بْنا اأْربََعَة َعَشَر   َوِمْن بَْعِد اأْن تُْهنا َوتََعذَّ
27

الَمّلاحوَن  بَْحِر هدريّوس، ظنَّ  في  يَوماً 

 َواأْلَقوا 
يَْقتَِربوَن. 28 اأْرٍض كانوا  اأنَُّهم ِمْن 

َوَجَروا  قاَمًة.  ِعْشريَن  فََوَجدوا  الِمْرساةَ 

قَليلاً اأيضاً فََوَجدوا َخْمَسَة َعْشرةَ قاَمًة. 

نوَجَد في  اأْن  ِمْن   واإْذ كانوا خائفيَن 
29

َرِة  ُمَؤخِّ ِمْن  اأْلَقوا  اأْمِكنٍَة فيها ُصخوٌر 

يَُصّلوَن  َوكانوا  َمراسَي،  اأْربََع  فينَِة  السَّ

اِيِّام  الّدنْيِا  ْوَغَلقت  الّشتِا   ْولََمْن مسك 
20

ْكثير ْولا َشمس انْاَأَرت ْولا َقَمر ْولا نْجوم، 
 ْوَف 

اَأَمْلنا ف الَحياْة َكرَّة وْحِدة انَْقَطْع. 21
اأكْل،  لْقمْة  ْد  اَأحَّ كّذاْق  ما كاْن  َل  َوْقْت 
هاك الَوْقْت قاْم بولْس َبيناتن ْوقال: »يكوْن 
َطَلْعنا  ْوما  ْرجِال،  يا  لي  كاْن كّسمْعتْن 
من ْكريت، ما كاْن َت نْخَسْر َهالّْخساَرة 
َعَليكْن  اَأشيْر  ْع   والسَّ

َهالَعذاْب. 22 ْب  ْونْتَعذَّ
نَْفْس  َل  مْن  ْوَغْم،  هّم  َبلا  ْتكونوْن  َت 
يْتَتوَبْل شي  مُو  تْتَتوَبْل.  مُو  مْنكْن  وْحِدة 
 مْن َل َظَهْر لي َف َهالَليِلة 

ّفيِنة. 23 َغير السَّ
 ْوقاْل 

هاي َملاك اَلله َل لُه اَأنا ْولُه اَأْعبْد، 24
ْر لْك َت  لي: ‘لا ْتخاْف يا بولس، ْمَحضَّ
ْتقوْم قّدام الَقيَصْر. وْكوا َعطاك اَلله َعطيِّة 
وا  كّل الّْمسافريْن َمعْك.’ 25 ْبشاْن هاي َقوَّ
َقْلْبكْن يا ْرجِاْل، مْن َل اَأاآمْن َف الله، كذاِ 
َت يسِيْر َكما َل انْقاْل لي. 26 َبقى لََجزيِرة 

شي لازْم نْنَكْب.«
ْبنا َف  اَأْرَبَطْعْش َيوْم َل تْهنا وْتَعذَّ  ْوَبعْد 

27

البّحِارين  الَليْل  نّص  َهْدِريُوْس، ف  َبحْر 
 ْوقاسوا 

اْفَتَكروا قايمين نَْقّرْب مْن اَأْرْض. 28
اَأَروُه عْشريْن قاِمة، ْوَكْرْة لْخ  عمق الَبحْر، 
َواروا َخمْصَطعْش  ْشَوي،  مْشيوا  َل  َبعْد 
 ْوَوْقْت َل خْفنا نْنوجْد َف َمواضْع 

قاِمة. 29
اآِخر  َمْرسايات مْن  اَأْرَبْع  لوا  نَزَّ َحَجْر، 
الّْنهاْر.  يْطَلع  َت  يَصلَّوْن  ْوَبقى  ّفيِنة،  السَّ
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الَمّلاحوَن   َوَطلََب 
النَّهاُر. 30 اأْن يطلََع 

القاِرَب  فَاأنَْزلوا  فينَِة  السَّ ِمَن  يَْهُربوا  اأْن 

َويَْربُطوا  يَْذَهبوا فيِه  اأْن  ِبِعلَِّة  البَْحِر  اإلى 

َراأى بوُلُس،   َوحيَن 
ِبال�أْرِض. 31 فينََة  السَّ

يَْبَق  َلْم  »اإْن  َوِللُجنوِد:  الِمئِة  ِلقائِد  قاَل 

تَْستَطيعوَن  ل�  فَاأنْتُم  فينَِة  السَّ هؤل�ِء في 

اأْن تَْخلُصوا.«

 حينَئٍذ قََطَع الُجنوُد َحْبَل القارِب ِمَن 
32

بوُلُس   َوكاَن 
33 يَتوهُ.  َوتََركوهُ  فينَِة  السَّ

ُل اإلى الَجميِع اأْن  باُح يَتََوسَّ َحّتى َطلَع الصَّ

يَتَناَولوا قوتاً، قائلاً َلُهم: »ها اأنْتُم اليَوَم 

ُمْنُذ اأْربََعَة َعَشَر يَوماً ِمْن بَْدِء الَخَطِر َلْم 

اأْن  ِمْنكُم  اأطلُُب  34 ِلهذا  َشيئاً.  تَذوقوا 

كَلاً ِلِقواِم َحياِتكم، ِل�أنَّ َشْعَرةً  تَتَناَولوا َماأْ

ِمْن َراأِْس واِحٍد ِمْنكُم َلْن تَْهِلَك.«

ُخْبزاً  اأَخَذ  الكَِلماِت  قاَل هِذِه   واإْذ 
35

َوبََداأ  َوكََسَر  َجميِعِهم  اأماَم  اللَه  َد  َوَمجَّ

وا َجميُعُهم َوتَناَولوا َطعاماً.   َوتََعزَّ
يَاأْكُُل. 36

فينَِة ِمئتَيِن َوِستٍّ َوَسْبعيَن   َوكُّنا في السَّ
37

ِحْمِل  ِمْن  فوا  َخفَّ َشِبعوا   َوحيَن 
38 نَْفساً. 

الِحْنَطَة في  َوَطَرحوا  فََرفَعوا  فينَِة  السَّ

البَْحِر.

 َوحيَن كاَن النَّهاُر َلْم يَُميِِّز الَمّلاحوَن 
39

ال�أْرَض، َولِكنَّهم ل�َحظوا ِبجاِنِب الياِبَسِة 

فينََة،  السَّ يَْدفَعوا  اأْن  فَكَّروا  اإَليِه  َخليجاً 

 َوقَطعوا الَمراِسَي ِمَن 
اإْن كاَن ُمْمِكناً. 40

ّفيِنة،  السَّ م  يْهربوْن  رادوا  البّحِاريْن  30 َبّس 

وَرْق للَبحر ْبحّجة َت يرُوحوْن ِفيو  لوا الزَّ ْونَزَّ
َل   َوْقْت 

31 الاَْرْض.  ّفيِنة ف  السَّ ويشّدون 
ارى بولْس، قاْل لَقايد الميِّة والَعْسَكْر: »َل 
ما َبَقوا َهوْك، اأنْتْن مُو ْتتِيقوْن تْخَلصوْن.«

ْحبِال  َقطَّعوا  الَعْسَكْر  الَوْقت،   هاك 
32

لََمْن   ْوبولْس دي 
33 يتُوْه.  ْوَخلَّوُه  الزَّوَرق 

صارْت الّصبح، كان يَقنّع الكْل َت ياكلولْن 
لْقمْة اَأَكْل، ويقولْلْن: »هاي اَأْرَبَطْعْش َيوْم م 
 مْن هاي اَأْرجوْكْن 

الَخَطْر شي ما ذْقتْن. 34
َل  مْن  َطيبيْن،  تْبَقوْن  َت  لْقِمة  كلولْكْن 
مُو  مْنكْن  واِحْد  راْس  مْن  وْحِدة  َشْعَرة 

ْتضِيْع.«
قّداْم  َلالله  ْوَسبَّح  ْغَبيز  َواَخذ  هاْذ   قاْل 

35

ْتَقّوى   ْوكلّن 
36 ياكْل.  ْوَبدا  ْوَكَسر  كلّن، 

ميَتين  ّفيِنة  السَّ  ْوكنّا ف 
37 َواَكلوا.  َقْلبْن 

فوا   ْولََمْن شْبعوا، َخفَّ
ْوستِّة ْوَسْبعيْن نَْفْس. 38

ّفيِنة م الاَكل ْوَكّبوا الحْنَطة ف الَبحْر. السَّ

ّفيِنة ف الّشاطي َوْقْت َل َضَربت السَّ

ما  البّحِاريْن  الّْنهار،  َطَلع  َل   ْوَوْقْت 
39

الَبْر  َجْنب  اَأَروا  َبلِى  يِا،  اَأْرض  اَأيْش  َعَرفوا 
خليج ْولَونَْك َفكَّروا َل كاْن مْمكْن يدَفعون 
ّفيِنة  السَّ م  الَمْرساياْت   ْوَقَطعوا 

40 ّفيِنة.  السَّ
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فينَِة َواأْرَخوها في البَْحِر، َوَحّلوا َمراِبَط  السَّ

ِللّريِح  ِشراعاً َصغيراً  َوَعلَّقوا  الَمجاديِف 

الياِبَسِة.  نَْحَو  يْجروَن  َوكانوا  الهابَِّة، 

بَيَن  ِبَمكاٍن عاٍل  فينُة  السَّ  َواْصَطَدَمِت 
41

َعلَيِه  َوقاَم  فيِه  فَنََشبَْت  ِللبَْحِر  ُعْمَقيِن 

ُك، َولِكنَّ  جاِنبُها ال�أمامي َوَلْم يَكُْن يَتََحرَّ

جاِنبَها الَخْلفيَّ تََفكََّك ِمْن ُعْنِف ال�أْمواِج. 

ِلئَّلا  جناَء  يَْقتُلوا السُّ اأْن  الُجنوُد   َواأراَد 
42

ِمْنُهْم.  َويَْهُربوا  َويَْسبَحوا  ِباأنُْفِسِهم  يُْلقوا 

 فََمنََعُهم قائُد الِمئِة ِمْن هذا، ِل�أنَُّه كاَن 
43

القاِدريَن  َواأَمَر  َحيًّا  بوُلَس  يُْبِقَي  اأْن  يُريُد 

باَحِة اأْن يُْلقوا ِباأنُْفِسِهم َويَْسبَحوا  َعلى السِّ

 َوالبَِقيَُّة 
44 ال�أْرِض.  اإلى  ل�ً  اأوَّ َويَْعبروا 

فينَِة ال�أُْخرى  فوِف َواأْخشاِب السَّ َعلى الدُّ

َعبََّرُهم، َوهكَذا نَجوا َجميعاً اإلى ال�أْرِض.

 28
ِتْلَك  اأنَّ  َعَرْفنا  ذِلَك  بَْعِد   َوِمْن 

تُْدعى ميليطي.  الَجزيَرةَ 

اأَرونا  يَْسكُنوَن فيها  الَّذيَن   َوالبَراِبرةُ 
2

َوَدعونا  ناراً  َواأوقَدوا  َجّياَشًة،  َعواِطَف 

الَغزيِر  الَمَطِر  ِلَسبَِب  ِلنَْستَْدِفئ  َجميعاً 

 َوَحَمَل بوُلُس كَْثرةً ِمْن 
َوالبَْرِد الَّذي كاَن. 3

ياِبِس العيداِن َوَوَضَع َعلى الّناِر فََخَرَجت 

َونََشبَْت في  الّناِر  َوَهِج  ِمْن  اأْفعى  ِمْنها 

ِبيَِدِه  ُمتََعلَِّقًة  البَراِبَرةُ  َراآها   َوحيَن 
4 يَِدِه. 

قاِتٌل،  ُجَل  الرَّ »اإنَّ هذا  يَقولوَن:  كانوا 

كّلا ْوَخلَّووا تَقْع ف الَبحر، ْوَحلّوا شادودات 
فّات، ْوَرَفعوا ْشراع ْزَغّيْر للَهوا َل يهب،  الدَّ
ّفيِنة َف   ْوَضَربت السَّ

ْومْشيوا صُوب الَبْر. 41
مُوَضْع عِالي َبيْن عْمَقيْن وانَْغَرزْت ِفيو ْوقاْم 
َعَليو قْسما القْدمِاني ْوما َبْق يْتَحرَّك. ْوقْسما 
الخْلفِاني ْتَهْرَهْر مْن قّوة الاْمواْج. 42 الَعسِاكر 
يكّبوْن  لا  ْبشاْن  الّْمَحبَّسين  يْقتلون  رادوا 
43 َبْس  للاَْرْض.  ْويْهربوْن  يْسَبحون  رُوحْن 
يريد  َل كان  مْن  َخّلاهن،  ما  الميِّة  قايد 
يَخلّْص بولْس. َواَمْر َهوْك َل يتِيقون يكّبوْن 
ل  الاَوَّ يْسَبحوْن ف  َت  ويْسَبحوْن  رُوحْن 
َدفّات  َعلى   والباقي 

44 للاَْرْض،  ْويْقَطعوْن 
ّفيِنة. ْوكذا كلّْن نَجوا  ْوَغيْر َخَشباْت م السَّ

ْووْصلوا للاَْرْض.

لَهاك 28  يقولوْن  مالْطا  َعَرْفنا   ْوَبْعدا 
 والَبراْبَرة سكّانا 

زيِرة. 2 الجَّ
اْحسانات ْكثيْر َورَّونا، ْوَعَلقوا نار ْوساحونا 
كلّْتنا َت نْتَدفّا، مْن َل َمَطْر سراِحيب ْوَبرد 
َشَقْل كومْة شيقاْن   ْوبولْس 

قّراضيِّة كاْن. 3
نِاْشفين ْوَحْط َع النّار، ْوَطَلعْت منّْن َحيِّة 
 َوْقْت َل اَروا 

مْن َحرارة النّار ْوَگّزت ايدو. 4
قالوا:  ايدو،  ْمَكْلَبِشة ف  الَحيِّة  الَبرابَرة 
ْبشاْن  واِ،  قاتْل  لَِمة  َهالزَّ مُو يكوْن  »يكوْن 
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فََمَع اأنَُّه نَجا ِمَن البَْحُر َلْم تََدْعُه الَعدالُة 

يَْحيا.«

 َولِكنَّ بوُلَس نََفَض يََدهُ َوَطَرَح ال�أْفعى 
5

 َوكاَن 
يُِصْبُه َمكْروٌه. 6 َوَلْم  الّناِر  في 

َويََقُع  ُم فوراً  اأنَُّه َسيَتََورَّ يَتَوقَّعوَن  البَراِبَرةُ 

َوْقتاً  انْتَظروا  َوحيَن  ال�أْرِض.  َعلى  َميتاً 

َوَلْم يُِصْبُه َمكروٌه َغيَّروا كَِلماِتهم  َطويلاً 

َوقالوا: »اإنَُّه اإلٌه.«

 َوكاَن في ذِلَك الَموِضِع َمزاِرُع ِلَرُجٍل 
7

اْسُمُه فوفلّيوُس، كاَن ُهَو َراأَْس الَجزيَرِة، 

ِبَفَرٍح.  اأيّاٍم  ثَلاثََة  بَيِتِه  َواْستَْقبَلَنا في 

 َوكاَن اأبوهُ ُمصاباً ِبُحّمى َوَمَرِض اأْمعاء 
8

َوَصلَّى  بوُلُس  اإَليِه  فََدَخَل  ُمْستَلٍق.  َوُهَو 

 حيَن صاَرْت 
9 َوَشفاهُ.  َعلَيِه  يََدهُ  َوَوَضَع 

هِذِه كاَن بَِقيَُّة الَمْرضى في الَجزيَرِة يَْدنوَن 

 َواإكْراماً فَوَق اإكْراٍم 
اإَليِه اأيضاً َويُْشَفوَن. 10

ُهناَك  ِمْن  كُّنا خاِرجيَن  َوحيَن  اأكَْرمونا. 

دونا. َزوَّ

 َوقَْد َخَرْجنا بَْعَد ثَلاثَِة اأْشُهٍر َواأْقلَْعنا 
11

ْسكَْنَدِريَِّة كانَْت قَْد َشتَّْت  ِبَسفينٍَة ِمَن ال�إ

في الَجزيَرِة، َوكاَن َعلَيها َعلاَمُة التَّواأِم.

ُهناَك  َواأقَْمنا  َسْركوسا  اإلى   َواأتَينا 
12

َوَوَصْلنا  ُدْرنا  ُهناَك   َوِمْن 
13 اأيّاٍم.  ثَلاثََة 

يَوٍم واِحٍد  َوبَْعَد  َمدينَِة ريجّيوَن،  اإلى 

هاي َوْقْت َل فلْت م الَبحر الَعدْل ما َخّلاُه 
َت يْبقى َطّيْب.«

5 َبْس بولس نََفض ايدو ْوَكّب الَحيِّة ف 

 والَبرابَرة كاْن 
النّار ْوشي َمْكرُوْه ما صابو. 6

يْفتْكروْن َف ساعتا َت يْنتفخ ْويَقْع َمّيْت َع 
الاَْرْض، َبْس لََمْن نََطروا َوْقْت َطويْل َواَروا 
ْوقالوا:  راين  َغيَّروا  ما صابو،  َمْكرُوْه  شي 

»اإلْه واِ.«
لََزلَِمة  َمزارْع  المُوَضْع  فاك   ْوكاْن في 

7

زيِرة، قاْم  اْسمو پوپْليوْس هّواِ كاْن َريّس الجَّ
َزماْن.  اِيْم  َثّة  فينا  وْتَمْرَحْب  ْوَكَرْمنا  َعْزنا 
َمْحموم  پوپْليوْس  اَأبو  الَوْقْت كاْن   ْوهاك 

8

ْوَجوفو تَجعو وْمَشطَّح، ْوَدَخْل لَعْندو بولس 
 ْولََمْن هاي 

ْوَصلّى ْوَحّط ايدو َعَليو ْوَشفاُه. 9
َل كانوا ف  زاِ  الَمراضِى  باقي  صارْت، 
يْشِفيْن.  ْوكاْن  لَعْندو  يَجون  زيِرة كان  الجَّ
َطَلْعنا  ْولََمْن  العاِدة،  فُوق  اْكراْم   ْوَكَرمونا 

10

لونا ْبزّواِدة. مَنونَْك َحمَّ

مْن مالطا لَرُوما

 ْوَطَلْعنا َبعْد َثّة اشر، ْومشينا َف َسّفيِنة 
11

زيِرة، ْوكاْن  َتْت ف الجَّ اْسَكنَدرانيِّة كاْن كشَّ
لْهين التَّوْم. َعليا َعلامة الاإ

َثةّ  ِفيا  ْوبْتنا  َسراكوسا  لََمدينْة   ْوجينا 
12

ْووصْلنا  الّشاطي  دْرنا   ْومَنونَْك 
اِيْم. 13
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يوَميِن  َوبَْعَد  الَجنوِب،  ريُح  َعلَينا  َهبَّْت 

َوَصْلنا اإلى َمدينَِة فوطّيالوَس في اأيطاليا. 

 َوَوَجْدنا ُهناَك اإْخَوةً، َوَطلَبوا ِمّنا فََمكَْثنا 
14

اإلى  َوبَْعَدئٍذ ذهْبنا  اأيّاٍم،  َسْبَعَة  ِعْنَدُهم 

ْخَوةُ الَّذيَن ُهناَك   َوحيَن َسِمَع ال�إ
روما. 15

الَمْدُعوِّ  الّسوِق  َحّتى  ِللقاِئنا  َخَرجوا 

اأفيوَس فوروَس وحّتى الخاناِت الثَّلاثَِة. 

ى. َوحيَن راآُهم بوُلُس َشكََر اللَه َوتََقوَّ

الِمئِة  قائُد  َواأِذَن  اإلى روما،   َوَدَخْلنا 
16

الُجْنديِّ  َمَع  اأراَد  َحيثُما  يَْنِزَل  اأْن  ِلبوُلَس 

 َوِمْن بَْعِد ثَلاثَِة اأيّاٍم 
الَّذي كاَن يَْحُرُسُه. 17

اأْرَسَل بوُلُس فََدعا ُرَؤساَء اليَهوِد. َوحيَن 

جاُل اإْخَوتي،  اْجتََمعوا قاَل َلُهم: »اأيُّها الرِّ

اأقُْم فيِه ِبَشيٍء  َلْم  اإنّي في الَوْقِت الَّذي 

قُيوٍد  اآبائي في  َوناموِس  ْعِب  الشَّ ِضدَّ 

ُسلِّْمُت ِمْن اأوُرَشليَم اإلى اأيدي الّروماِن. 

 َوُهم حيَن َساألوني اأرادوا اأْن يُْطِلقوني، 
18

ِل�أنَُّهم َلْم يَِجدوا َورائي تُْهَمًة ما تَْستوِجُب 

يُقاِومونَني  اليَهوُد   واإْذ كاَن 
19 الَموَت. 

اْضُطِرْرُت اأْن اأْستَغيَث ِبِحمى قَيَصَر، ل� 

ِل�أنَّ لي ما اأْشكو ِبِه اأبْناَء اأُمَّتي. 20 ِلهذا 

َواأْخِبَركُْم  َواأراكُم  تاأتَوا  اأْن  ِمْنكُم  َطلْبُت 

ِبهِذِه، ِل�أنّي ِمْن اأْجِل َرجاِء اإْسرائيَل ُمَقيٌَّد 

 فَقالوا َلُه: »نَْحُن 
ْلِسلَِة.« 21 اأنا ِبهِذِه السِّ

َهوا  َعَلينا  قاْم  نْهاْر  ْوثِاني  ريغيون.  لََمدينْة 
القْبلي، ْوَبعْد َيوَميْن جينا لََمدينْة پُوْطيالِس 
 َواَرينا َهونَك اْخِوة ْوَطَلبوا 

َل ف ايطالْيا، 14
رْحنا  ْوَبْعدا  اِيم.  َسبْعة  ْوَبَقينا عْندْن  منّا 
 ْولََمْن سْمعوا اْخِوة َهونَْك، َطَلعوا 

لَرُوما. 15
اَأپِّيوْس  يقولولو  َل  َل سُوْق  لاْستْقبالْنا دي 
َل  ْوَوْقْت  الثَّْث خانات.  َل  ْودي  پُورُوس 

اراهْن بولْس َشَكر اَلله وْتَقّوى.

ف رُوما

 ْوَدَخْلنا لَرُوما، ْوقايد الميِّة َعطى لَبولْس 
16

َمْع هاك  يريْد  َل  اَيْن  اأذْن َت يْسكن 
 ْوَبعْد َثّة اِيْم 

العْسَكري َل كاْن يْحرسو. 17
ْوَوْقْت  الياهود.  ْگباريّة  َدعا  بولْس  َبَعْث 
اَأنا  اخوتي!  ْرجِال  »يا  قالْلْن:  اْجَتَمعوا  َل 
ْوناموْس  ْعب  الشَّ ما كْلقْمُت ضّد  َل  َمْع 
القْدْس ف  ْتَسلَّمُت م  ْبَكَلْپچات  اَأبَّهاتي، 
رادوا  َقرَّروني،  لََمْن   ْوَهوْك 

18 الّرُوماْن.  ايد 
تْهِمة  َعَلي شي  اَروا  ما  َل  مْن  يَفْلتوني، 
قاموا   ْولََمْن 

19 الَموْت.  ْبموجبا  اَأْسَتحق 
للَقيَصْر،  اَألْتجي  انَْجَبرُت  الياهود،  ضّدي 
مُو مْن َل لي شي مْشَتكى َت اْشتكي َعلى 
نِاْس َشْعبي. 20 ْبشاْن هاي َطَلْبُت مْنكْن َت 
تّجوْن َواراكْن َواْحكي لْكْن َهالَكلاْم، مْن 
نْجيْر.«  د ْبَهالزَّ َل ْبشاْن َرجا اْسرائيل اَنا ْمَشدَّ
َمْكتوب  لنا  ما كْلوصْل  »نْحنِا   قالولو: 

21

اأعمال الّرسل 28: 14 - 21   



476

ِنَك َول�  ينا ِمَن اليَهوِديَِّة ِبَشاأْ ل� ِرسالًة تَلقَّ

ْخَوِة القاِدميَن  اأْخبََر اأو قاَل َلنا اأَحٌد ِمَن ال�إ

 َولِكنَّنا 
ِمْن اأوُرَشليَم َشيئاً َرديئاً َعْنَك. 22

نُريُد اأْن نَْسَمَع ِمْنَك ما تَُفكُِّر اأنَْت، ِل�أنَّنا 

ِمْن  َمْقبوٍل  َغيُر  التَّعليَم  اأنَّ هذا  نَْعِرُف 

اأَحٍد.«

دوا َلُه يَوماً َواْجتََمعوا َواأتى اإَليِه   َوَحدَّ
23

كَثيروَن اإلى َحيُث كاَن قَْد نَزَل. َواأوَضَح 

َلُهم  يَْشَهُد  َوُهَو  اللِه  َملَكوِت  َعْن  َلُهم 

ويُقِنُعُهم َحوَل يَسوَع ِمْن ناموِس موسى 

باِح َحّتى الَمساِء.  َوِمَن ال�أنِْبياِء، ِمَن الصَّ

بكَِلماِتِه  يَْقتَِنعوَن  ِمْنُهْم  اأُناٌس   َوكاَن 
24

ِمْن   َوانَْصرفوا 
25 يَْقتَِنعوَن.  ل�  َواآَخروَن 

بَْعٍض.  َمَع  بَْعُضُهم  ُمتَِّفقيَن  َغيَر  ِعْنِدِه 

َوقاَل َلُهم بوُلُس: »َحَسناً قاَل روُح الُقُدِس 

ِبَفِم اإَشْعيا النَّبيِّ ِضدَّ اآباِئكم هِذِه الكَِلَمَة، 

ْعِب وقُْل   حيَن قاَل: ‘اْذَهْب اإلى هذا الشَّ
26

تَْفَهموَن  َول�  َستَْسَمعوَن  »َسَمعاً  َلُهم: 

قَْلُب  َغلَُظ  27 ِل�أنَُّه  تَتَبَيَّنوَن.  َول�  َوتََروَن 

َوُعيونَُهم  لوا  ثَقَّ َوَمْسَمَعُهم  ْعِب،  الشَّ هذا 

َويَْسَمعوا  ِبُعيوِنِهم  يََروا  ِلئَّلا  اأْغَمضوا 

اإَليَّ  َويَتوبوا  ِبُقلوِبِهم  َويَْفَهموا  ِباآذاِنِهم 

فَاأْغِفَر َلُهم.« ’

 »ليكْن َمْعلوماً ِعْنَدكُم هذا اإذاً، اإنَُّه 
28

َوُهم  اللِه هذا،  َخلاُص  اأُْرِسَل  ال�أَُمِم  اإلى 

َسيَْسَمعونَُه.«

ْد م الاْخِوة  ْبخصوصْك م الياهوديِّة، ْولا اَأحَّ
َل َجوا م القْدْس جاب لْنا َتْقريْر يا قال لْنا 
نْسَمْع  نْحْب  22 َبّس  َعَليْك.  َخراْب  شي 
منّْك رايك، مْن َل نْعرْف َهالَمْذَهْب من 

ْد ما انَْقَبْل.« اَحَّ

ْكثيْر  لَعْندو  ْوَجوا  ْولَّموا  َيوم   ْوَعيَّنولو 
23

َعلى  ْوَوّراهْن  َل كاْن سِاكن.  لَمُوَضْع 
َعلى  ويَقنّعْن  يْشَهْدلْن  ْوهّواِ  اَلله  َمَلكوت 
َيسُوْع مْن ناموْس موسى والاَنِْبيا م الّصبْح 
ما  ْوَغيرْن  اْقَتَنعوا  منّْن   ْونِاْس 

للَمسا. 24
مُو  ْوهنِّا   وانَْصَرفوا مْن عْندو 

اْقَتَنعوا. 25
متّْفقيْن َمْع َبْعضن. ْوبولْس قالْلن: »ْكَويّْس 
َحكى رُوح القدْس َهالكْلِمة ضّد اَبَّهاْتكن 
 َوْقْت َل قاْل: ‘رُوْح لَعْند 

ْبثْم اإشْعيا النَّبي 26
تْسَمعون  »َسَمْع َت  ْوقولْلْن:  ْعب  َهالشَّ
ْتَفْسروْن.  ْومُو  تَّرون  ْوَت  تْفتْهمون،  ْومُو 
لوا  َثقَّ هاْذ،  ْعْب  َهالشَّ َقْلْب  َل قسي   مْن 

27

يْسَمعوْن  لا  ْبشاْن  َعيَنين،  ْوَغمَّضوا  اَأذانْن 
ْويْفتْهمون  ْبَعيَنين،  يَرون  ْولا  َباذانن 
َواْغفْرلْن.« ’ لَعْندي  ْويْرَجعوْن  ْبَقْلبن 

 

ي   »َبقى َخلّي يكوْن ف عْلمكْن َهالشِّ
28

هاْذ: للاَمم انَْبَعْث َخلاص اَلله، مْن َل هنِّا 
زاِ َت يْسَمعولو.«
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َخَرَج   َوحيَن قاَل هِذِه الكَِلماِت 
29

يَتَناقَشوَن فيما  كانوا  اليَهوُد، وكَثيراً 

بَيتاً  ماِلِه  ِمْن  بوُلُس   َواْستَاأَجَر 
30 بينَُهم. 

َوَمكََث فيِه َسنَتَيِن، َوكاَن يَْستَْقِبُل ُهناَك 

 َوكاَن يَكِْرُز َحوَل 
كُلَّ الَّذيَن يَاأتوَن اإَليِه. 31

بِّ  الرَّ َعِن  َعلاِنيًَة  َويَُعلُِّم  اللِه  َملَكوِت 

يَسوَع الَمسيِح ِبلا ماِنٍع. 

الياهوْد  َطَلعوا  َهالَكلاْم،  قاْل  َل   ْوَبعْد 
29

ْبَعَصبيِّة.  َبْعضن  يجِاْدلوْن  ْوهنِّا  عْندو  مْن 
ْوقعْد  َعلى ْحسابو  َبيْت  بولْس   ْوَكرالو 

30

ِفيو َسْنَتين، ْوكاْن يْسَتْقبْل َهونَْك كْل مْن 
َعلى  يْكرْز   ْوكاْن 

31 لَعْندو،  َل كاْن يجي 
َرْبنا  َعلى  الَعين  قّدام  ويَعلّم  اَلله،  َمَلكوت 

ْد.  َيسُوع الَمسيْح وما كاْن يْمَنعو اَأحَّ
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مكتوب بولس 
الرَّسول لبيعة رُوما

 

الَمسيْح، 1  َعْبْد َيسُوع   مْن بولْس 
المْدعي والرَّسول الْمَعيَّْن لانْجيل اَلله. 
 َل م الَقديْم َوَعد ِفيو بالاَنِْبيا ف الاْسفار 

2

 َعلى اْبنو َل ولد مْن نَْسل داهوْد 
ِسة، 3 الّْمَقدَّ

ة ْوبرُوح   وانَعَرف اْبن اَلله ْبقوِّ
م، 4 بالَلحم والدَّ

القدْس، مْن َل قاْم مْن َبين الَميتيْن، َيسُوع 
الَمسيْح َرْبنا،

ْوصْرنا رسْل ف  نْعِمة  نْلنا  ْبواْسطتو   َل 
5

باْسمو ويطيعوُه،  ياآْمنوْن  الاَمْم َت  كّل 
الَمسيْح.  ْبَيسُوع  المْدعّيين  اأنْتن   ْومنّْن 

6

المْدعّييْن  رُوما  اَلله ف  َمْحبوبين  7 لكْل 

اَلله  َمْعكْن من  ْونْعِمة  َسلام  والَقّديسيْن. 
اَأبونا ْومْن َرْبنا َيسُوع الَمسيْح.

رسالة بولس الّرسول 

اإلى كَنيَسِة روما
 

الَمْدُعوُّ 1  الَمسيِح  يَسوَع  َعْبُد   بوُلُس 

نْجيِل اللِه، 2 الَّذي  سوُل الُمْفَرُز ِل�إ َوالرَّ

الكُتُِب  نِْبياِئِه في  ِباأ الَقديِم  ُمْنُذ  ِبِه  َوَعَد 

ِبَحَسِب  ُوِلَد  الَّذي  ابِْنِه   َعِن 
3 َسة،  الُمَقدَّ

 َوُعِرَف ابَْن 
الَجَسِد ِمْن نَْسِل اآِل داووَد، 4

ٍة وِبروِح الُقُدِس، باأن قاَم ِمْن بَيِن  اللِه ِبُقوَّ

ال�أْمواِت، يَسوَع الَمسيَح َربَّنا،

َواإْرساليًَّة في  ِنْعَمًة  اأَخْذنا  ِبِه  5 الَّذي 

يماَن الَّذي ِباْسِمه،  كُلِّ ال�أَُمِم ِليُطيعوا ال�إ

ِبيَسوَع  َمْدُعّووَن  اأيضاً  اأنْتُم   وِمْنُهْم 
6

الَمسيِح. 7 اإلى َجميِع اأَِحّباِء اللِه في روما 

َوِنْعَمٌة  َسلاٌم  َوالِقّديسيَن.  الَمْدُعّويَن 

يَسوَع  َربِّنا  َوِمْن  اأَبينا،  اللِه  ِمَن  َمَعكُم 

الَمسيِح.
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ل�ً اأَْحَمُد اإلهي ِمْن اأْجِلكُم َجميعاً ِل�أنَّ  8 اأوَّ

اإيمانَكُم ُسِمَع ِبِه في كُلِّ العاَلِم. 9 يَشَهُد 

اإنْجيِل  ِبروحي في  اأْعبُُدهُ  الَّذي  اللُه  لَي 

ابِْنِه اأنّي ِبلا انِْقطاٍع في كُلِّ َوْقٍت اأْذكُُركُم 

لَي  تَْنَفِتَح  اأْن  ُع   َواأتََضرَّ
10 َصلَواتي،  في 

حال�ً َطريٌق ِبَمشيئِة اللِه ِلكَي اآتَي اإَليكُم، 

َواأَهبَكُم  اأَراكُم  اأْن  ا  ِجدًّ ُمْشتاٌق  11 ِل�أنّي 

 َونَتََعّزى 
12 تَْثبُتوَن،  ِبها  َمواهَب روِحيًَّة 

َواإيماِنِكم.  اإيماني  يماِن،  ال�إ في  َمعاً 

ِمراراً  اأنّي  اإخَوتي  يا  تَْعِرفوا  اأْن   َواأُريُد 
13

اأََرْدُت اأْن اآِتَي اإَليكُم وُمِنْعُت َحّتى  كَثيَرةً 

آَن ِليَكوَن لَي فيكُم اأيضاً ثََمٌر كَما في  ال�

سائِر ال�أَُمم، 14 يونانّييَن َوبَرابرةً، ُحكَماَء 

ِلكُلِّ  اأكِْرَز  باأن  َمديٌن  ِل�أنّي  َوُجَهلاَء، 

ُس ِلتَْبشيِركُم اأنْتُم   َوهكَذا اأتََحمَّ
اإنْساٍن، 15

الَّذيَن في روما اأيضاً،

ةُ اللِه  نْجيِل ِل�أنَُّه قُوَّ 16 ِل�أنّي ل� اأْخزى ِبال�إ

ل�ً  اأوَّ ِلليَهوِد  ِبه،  يُْؤِمُن  َمْن  كُلِّ  ِلَخلاِص 

 ِل�أنَّ ِبرَّ اللِه ِبِه يَتََجّلى ِمْن 
َوِلليونانّييَن. 17

اإيماٍن اإلى اإيماٍن، َوْفقاً ِللَمكْتوِب: »البارُّ 

يماِن يَحيا.« ِمَن ال�إ

بولس يْشتهي يزُور رُوما

ْبَيسُوع  اإلهي  اَأْشكْر   َقبْل كْل شي، 
8

انَْسَمْع  َل  مْن  ْبشانْكْن كلّْتكْن،  الَمسيح 
اَلله  لي  9 يْشَهْد  الّدنْيِا.  اإيمانْكْن ف كّل 
اأْشَوْن  اْبنو،  ْبشارة  ْبرُوحي ف  اْخدمو  َل 
دايْم مُو انْقَطْع مْن ذكْركْن ف َصلاواتي، 
 َواْتَضرَّْع مْن َزماْن َت يْنفتْح لي َطريِْق َت 

10

 مْن َل ْكثيْر ك 
اآجي لَعْنْدكْن َل راد اَلله. 11

اْشتْقُت اَأراكْن َواْعطيكْن َعطّياْت رُوحانيِّة 
 ْونْتَعّزى َمْع َبعْضنا ف 

ْتَثّبْتكْن ف الَحْق، 12
 َواريْد تْعرفوْن 

الايماْن، اإيماني وايمانْكْن. 13
يا اخوتي، ْكثيْر َوْقْتاْت رْدُت اآجي لَعْنْدكْن 
ْع ما تْقُت، كاْن اَأريْد فيكْن زاِ  َبْس دي للسَّ
يكوْن لي َثَمْر َكما ف باقي الاَمْم، 14 يونانيِّة 
ْوَبرابَرة، حَكما ْوغَشما، مْن َل َمْديون اَنا 
ْس  بالّكراِزة لَكّل انْساْن. 15 ْبشاْن هاي اَأْتَحمَّ
َت اَبّشركن انْتْن زاِ َهوْذ َل انْتْن ف رُوما،

 مْن َل اْعرف مُو انْكسْف بالْبشاَرة، مْن 
16

ة اَلله يِا َل ْتَخلّْص كْل َل ياآْمنوْن ِفيو،  َل قوِّ
 مْن َل ِفيا يَبّين 

ْل والَوَثنيِّة، 17 الياهوْد ف الاَوَّ
خْر، َكما لَّواِ  ْل للاآِ بّر اَلله بالايماْن واِ م الاَوَّ

َمْكتوْب: »الباْر م الايمان يعيْش.«
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ماِء  السَّ ِمَن  اللِه ظاِهٌر  َغَضَب  18 ِل�أنَّ 

َعلى اإثِْم الّناِس َوِعْصياِنِهم، هؤل�ِء الَّذيَن 

اللِه  َمْعِرفَة  19 ِل�أنَّ   ، الَحقَّ يَُغّطوَن  ثِْم  ِبال�إ

ظاِهرةٌ فيِهم، فَاللُه اأَظَهَرها فيِهم. 20 ِل�أنَّ 

ال�أَزليَّ  َول�هوتَُه  تَُه  َوقُوَّ اللِه  َمْخفّياِت 

َمْرئيٌَّة ِبالَفْهِم ِلَخلاِئِقه ُمْنُذ تَاأْسيِس العاَلِم 

ِليَكونوا ِبلا ُعْذٍر. 21 ِل�أنَُّهم َعَرفوا اللَه َوَلْم 

لٍه، بَْل َحِمقوا  كَما ل�إ َويَْشكُروهُ  دوهُ  يَُمجِّ

َعديَمُة  قُلوبُُهم  َواأْظلََمْت  اأْفكاِرِهم  في 

ُحكَماَء،  اأنُْفَسُهم  َحِسبوا   َواإْذ 
22 الَفْهِم. 

 فَاْستَْبدلوا ِبَمْجِد اللِه 
اأْصبَحوا َحْمقى، 23

القاِبِل  نْساِن  ال�إ َهيئَِة  ِشْبَه  الَفساِد  َعديِم 

ال�أَْربَِع  َوَذواِت  الطُّيوِر  َوِشْبَه  ِللَفساِد، 

اأَْسلََمُهم  ال�أْرِض. 24 ِلهذا  َوَزّحافاِت 

ِليَْرُذلوا  النَِّجَسِة  قُلوِبهم  ِلَشَهواِت  اللُه 

 َواْستَبَدلوا الكَِذَب 
اأْجساَدُهم ِباأنُْفِسِهم. 25

الَمْخلوقاِت  َوَعبَدوا  َواتََّقوا  اللِه  ِبَحقِّ 

اأَبَِد  اإلى  َوالبََركَُة  الَمْجُد  َلُه  ل� خاِلَقها 

اإلى  اللُه  اأْسلََمُهم  اآميَن. 26 ِلهذا  آِبديَن  ال�

ذيلِة، ِل�أنَّ اإناثَهم خاَلْفَن ُسلوَك  اأَوجاِع الرَّ

، َوَوْفَق ما ُهَو ِخلاُف الطَّبيعيَِّة  َطبيَعِتِهنَّ

تََركوا  اأيضاً،  ُذكوُرُهم   َوهكَذا 
27 َسلَكَْن. 

َوالتََهبوا  ال�أنْثى،  َمَع  الطَّبيعيَّ  لوَك  السُّ

َشْهوةً بَْعُضُهم ِلبَْعٍض، َذكَراً ِلَذكٍَر، َوفََعلوا 

َغَضب اَلله

ما َعلى كْل   وَغَضب اَلله ْمَبيَّْن واِ م السَّ
18

يَغطَّون  ثم  بالاإ َل  َهوْك  النِّاْس،  ْوَشّر  اإثم 
لهْن:  يِا  ْمَبيَِّنة  اَلله  َمْعرفة  َل   مْن 

19 الَحْق، 
 مْن َل اْسرار اَلله الّْمَخّبايِة، 

اَألله َبيَّْنلْن يِا، 20
الَخَلْق  بداية  مْن  َأَزليِّة،  الا ْواألوهّيتو  قْدرتو 
يْبقى  لا  ْبشاْن  لََخلايقو،  بالفهْم  تْناَأرى 
َل   مْن 

ِفيا. 21 جوْن  يْتَحجَّ ة  عْندْن حجِّ
اَلله، ْوما َسبَّحوُه ْوَشَكروُه، َكما َل  َعَرفوا 
بالَعْكْس، ضاعوا ف اْفكارن  َلالله.  يحْق 
 مْن 

22 فهْم.  َبلا  لَّيِا  ْقلوبْن  ْوَعتََّمت  الباْطِلة 
َل قالوا َعلى رُوحْن حَكما، صاروا غَشما، 
 وْمَبداْل َمجد اَلله َل مُو يزوْل َسَوولْن صَوْر 

23

َعلى شكّل الانْساْن َل يزوْل واْشكال الّْطيُوْر 
 مْن 

بايْب. 24 والحواِويْن اَأبو اَأْرَبع اْجَريْن والدَّ
هاي اَلله َسلَّمْن لََشْهواْت َقْلبن النّْجِسة، َت 
 وْمَبداْل َحّق اَلله، 

يَرْزلون اْجسادْن بيدْن 25
اْختاروا الباطل. ْوخافوا ْوَعَبدوا الَمْخلوقات، 
ْمَبداْل خالقن الَمْجْد لاْسمو والَبَرِكة للاَأَبْد 
لاوجاع  َسلَّمْن  اَلله  26 ْبشاْن هاي  اآّميْن. 
الرَّزالِة. نْسوانْن َغيَّروا َعَمْل َطبِيعتن، ْوشي 
ي ْرجِالن   ْونَْفس الشِّ

َل مُو َطبيعي َسَووا. 27
َخلَّوا شي لَّواِ م الطَّبِيَعة َمع الانْثِى، واْحَتَرقوا 
َف َشْهوتْن لََبْعضْن، َذَكْر َمْع َذَكر، ْوَسَووا 
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ِلَضلاِلهم في  العادَل  َوالجزاَء  الِخْزَي، 

يَْحكُموا  َلْم  اأنَُّهم   َوِبما 
28 قَِبلوهُ.  َذواِتهم 

ِباأنُْفِسِهم اأْن يَعِرفوا اللَه، اأْسلََمُهم اللُه اإلى 

ِفكٍْر باِطٍل ِليَْفَعلوا ما ل� يَليُق،

اإثٍْم َوفَجاَرٍة   ُممتَِلئوَن ِمْن كُلِّ 
29

َوَمراَرٍة َوَشرٍّ َوَطَمٍع َوَحَسٍد َوقَْتٍل َوِخصاٍم 

َوِوشايٍَة   َوثَْرثََرٍة 
30 ِشّريَرٍة،  َواأْفكاٍر  َوَمكٍْر 

ُمتََعْجِرفوَن،  ُمْزَدروَن،  ِللِه،  َوكاِرهوَن 

فَْهٍم،  ِبلا  ُمْختَِلقو ُشروٍر،  ُمتَفاِخروَن، 

عاّقوَن ِلوالديِهم، 31 ل� َعْهَد َلُهم َول� َمَحبََّة 

 َوَمَع َمْعِرفَِتِهم 
َول� اأَماَن َول� َرْحَمَة فيِهم. 32

َعلى  الَموَت  يوِجُب  الَّذي  اللِه  ِبَدينونَِة 

يَْفَعلونَها  ل�  فَاإنَُّهم  ال�أُموِر،  هِذِه  فاِعلي 

يَْفَعلونَها  الَّذيَن  يُشاِركوَن  بَْل  فََحْسُب، 

اأيضاً.

نْساُن الَّذي 2  اأيُّها ال�إ َلَك   ِلذا ل� ُعْذَر 

ِبالُحكِْم  ِل�أنََّك  َغيِرِه،  َعلى  يَْحكُُم 

ِبِه  تَْحكُُم  َغيِرَك  َعلى  ِبِه  تَْحكُم  الَّذي 

في  اأيضاً  اأنَْت  ِل�أنََّك  اأنَْت،  نَْفِسَك  َعلى 

اأنَّ   َونْعلَُم 
2 تَْسلُُك.  نَْفِسها  ال�أُموِر  هِذِه 

ُحكَْم اللِه ِبالَحقِّ َعلى الَّذين يَْسلُكوَن في 

نْساُن يا   ماذا تَُظنُّ اأيُّها ال�إ
هِذِه ال�أُموِر. 3

ال�أُمور في  هِذِه  فاِعلي  َعلى  تَْحكُُم  َمْن 

الَوْقت الَّذي تَْسلُُك فيها اأنَْت اأيضاً؟ اأتََظنُّ 

اأنََّك تُْفِلُت ِمْن ُحكِْم اللِه؟ 4 اأْم َعلى ِغنى 

الُفْرَصِة  َوَعلى  َوطوِل روِحِه  اللِه  طيبِة 

َقباَحة، وْعقابن المْسَتحْق َعلى ضلالْن ف 
 ْومْن َل ما َقَصدوا يْعرفون 

نْفوسْن نالوُه. 28
اَلله، اَألله َسلَّمْن لَفكر الباطْل َت يَسوْن شي 

َل مُو يسِيْر.
 وْتَعبَّوا مْن كْل اإثم ْوَفجاَرة ْوَمراَرة ْوَشّرانيِّة 

29

ْوَطَمع ْوَحَسد ْوَقتل ْوقتِالات ْوغش ْواْفكار 
َلالله،  مْبغضيْن  ْوَفساْد،   ْوَعْلش 

30 َشْر، 
ْمَعْجَرفيْن،  ْمَگبَّرين،  العالَم،  يْتَمهَزوْن ف 
ْر خْلَقة، َبلا فهْم، مُو يْسَمعوْن  يْخلقون الشَّ
ة ْولا ِفين   ما لْن ذمِّ

كْلِمة لاّمْن َوابووْن. 31
اَلله  32 يْعرفون  َرْحِمة.  ْولا  اَأمانِة  ْولا  ْمَحبِّة 
َحَكْم بالَموْت َعلى اَأينا َل يْعَمْل َهالَعمايل، 
ْوَمْع هاْذ مُو َبّس يَسَووا، َبلِى يشِاْركوْن زاِ 

َهوْذ َل يَسَووا.

 ْبشاْن هاي ما لْك عذْر يا انْساْن اأنَْت 2 
ْتحِاكْم  َل  َوْقْت  َغيرْك:  ْتحِاكْم  َل 
َغيرْك تْحكْم َعلى رُوحْك، مْن َل انَْت زاِ َل 
 ْونْعرْف حْكم 

ْتحِاكْم نَفس الاْعمال ْتَسي. 2
َهالاْعماْل.  يَسوْن  َل  َعلى  واِ  بالَعدْل  اَلله 
3 اَأيْش تْفتكْر اأنَْت يا انْساْن َل ْتحِاكْم َهوْذ 

َكماها؟  ْتَسي  وانَْت  َهالاْعمال  يَسوْن  َل 
 والّا تْتواَقح 

تْفتكْر َت تْفَلْت مْن حْكم اَلله؟ 4
َعَليك،  بالو  ْوطوْل  اَلله  َعلى غنى طيبة 
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الَّتي َمنََحَك تَتَجاَسُر، َول� تَْعلَُم اأنَّ طيبَة 

 َولِكنَّك ِبَسبَِب 
اللِه اإلى التَّوبَِة تَاأْتي ِبَك. 5

قَساَوِة قَْلِبَك َغيِر الّتائِب تَكِنُز ِلنَْفِسَك كَْنَز 

َغَضٍب ِليَوِم الَغَضِب َوانِْكشاِف ُحكِْم اللِه 

العاِدِل، 6 الَّذي يُجازي كُلَّ اإنْساٍن ِبَحَسِب 

ال�أْعماِل  ِبَصْبِر  الَّذيَن  ا  اأْعماِلِه. 7 اأمَّ

الّزائِل  َوَغيَر  َوالكَراَمَة  الَمْجَد  الّصالَحِة 

ال�أبَديََّة.  الَحياةَ  فََسيُْعطيُهم  يَْطلُبوَن، 

ِللَحقِّ  الّطائعيَن  َغيُر  العاصوَن   َواأّما 
8

ِبَغَضٍب  فََسيَجزيِهم  ثِْم طائعوَن  ِللاإ َولِكْن 

 َوضيٍق َواْضِطراٍب، ِلكُلِّ اإنْساٍن 
َوَسَخٍط، 9

َوِلليونانّييَن،  ل�ً  اأوَّ ِلليَهوِد  ا،  َشرًّ يَْصنَُع 

 َوِبَمْجٍد َوكَراَمٍة َوَسلاٍم، ِلكُلِّ َمْن يَْصنَُع 
10

َوِلليونانّييَن،  ل�ً  اأوَّ ِلليَهوِد  الّصالحاِت، 

11 ِل�أنَُّه ل� ُمحاباةَ ِعْنَد اللِه. 12 ِل�أنَّ الَّذين 

الّناموِس  فَِبدوِن  الّناموِس  ِبدوِن  اأْخطاأوا 

اأيضاً يَْهِلكوَن. َوالَّذيَن ِبالّناموِس اأْخطاأوا 

13 ِل�أنَُّه  َعلَيِهم.  يُْحكَُم  الّناموِس  فَِمَن 

اأبْراٌر  ُهم  الّناموَس  يَْسَمعوَن  َمْن  َليَس 

ِبالّناموِس  يَْعَملوَن  الَّذيَن  بَِل  اللِه  اأماَم 

نَّه اإْن كاَن ال�أَُمُم الَّذيَن ل�  روَن. 14 ل�إ يَتَبَرَّ

ِبما  َطبيَعِتِهم  ِمْن  يَْعَملوَن  َلُهم  ناموَس 

ناموٍس  ِبلا  َوُهم  فَهؤل�ِء  الّناموس،  في 

 َوُهم يُْظِهروَن 
صاروا ِل�أنُفِسهم ناموساً. 15

قُلوِبِهم  الّناموِس َمكْتوباً َعلى  َعَمَل 

َوتَْشَهُد َلُهم َضماِئُرهم حيَن تَُؤنُِّب اأو تَْعِذُر 

تْعرْف طيبة  ْومُو  َعطاك،  َل  فْرصْة  ْوَعلى 
اَلله ْبشان ْتجيبْك للتَّوبِة يِا. 5 َبّس انَْت َل 
ْتَقّسي َقْلبك ْومُو ْتتوْب تْكنْز لََنْفسْك َغَضْب 
اَلله  يَبّيْن حْكم  َل َت  َيوْم  الَغَضْب،  لَيوم 
انْساْن ْبموجب   َل يحِاسْب كّل 

العادْل، 6
الَخيْر  باْعمال  بْر  بالصَّ َل   َهوْذ 

7 اْعمالو: 
َرْف والَكراِمة ْوشي َل مُو يزوْل،  َطَلبوا الشَّ
َت يْعِطيْن َحياْة اَأَبِديِّة. 8 َبْس َهوْذ َل يَعْنتون 
الباطْل، َت  ويطيعون  الَحْق  يطيعون  ْومُو 
 ْوذيق ْوَقَلْق لَكّل 

يجِازيين ْبَغَضب ْوسْخْط. 9
ْل شي ْولْلَوَثِنيِّة.  انْسان يَسي َشْر، للياهوْد اَأوَّ
يَسوي  لكْل من  ْوَسلاْم  ْوَكراِمة   ْوَمْجد 

10

ْوللَوَثِنيِّة. 11 اَألله ما  ْل شي  اَأوَّ للياهوْد  َخيْر، 
 َل يْخَطون 

ْد: 12 ْد اَأْحَسْن من اَحَّ عْندو اَحَّ
النّاموْس يْهَلكون.  َبلا  النّاموْس  ْوما عْندن 
ْبموجب  النّاموْس  ْوعْندن  يْخَطون  ْوَل 
يْسَمعون  َل   مُو 

13 َعَليْن.  يْنحكْم  النّاموْس 
النّاموْس نِا الاْبراْر قّدام اَلله، َبلِى َل يْعَملون 
ما  َل  14 الاَمْم  يْتَبرَّروْن.  النّاموْس  ْبموجب 
عْندن النّاموْس َوْقْت َل يْعَملوْن َعلى َطبِيعتْن 
يسِيروْن  هنِّا  النّاموْس  ِفيو  يَوّصي  َل  شي 
يَوّصي  َل   ويَبينوْن شي 

15 لرُوحْن.  ناموْس 
ِفيو النّاموْس َمْكتوْب واِ َف َقْلبن، ْوَضميرْن 
يْشَهْدلْن لََمن اْفكارن ْتلوْم َبْعضا يا ْتحِامي 
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يُحاِكُم  16 يَوَم  بَْعضاً،  بَْعُضها  اأْفكاُرُهم 

اللُه َمْخفّياِت البََشِر َوْفَق اإنْجيلي ِبواِسَطِة 

يَسوَع الَمسيِح.

تُْدعى  الَّذي  اأنَْت  كُْنَت  اإْن   َولِكْن 
17

َوتَْفتَخُر  الّناموِس  َعلى  َوتَْعتَِمُد  يَهوِديًّا 

َوتَُميُِّز  اإراَدتَه  تَْعِرُف  باللِه، 18 الَّذي 

الّناموِس،  ِمَن  تََعلَّْمَت  ِل�أنََّك  الَفرائَض، 

ِللُعْمياِن  قائٌد  اأنََّك  نَْفِسَك  ِمْن   َوَوِثْقَت 
19

ٌب   َوُمَؤدِّ
الظَّلام، 20 ِللَّذيَن في  َونوٌر 

َلِك  َواأنَّ  ِللاأول�ِد  َوُمَعلٌِّم  الَفْهِم  ِلناِقصي 

ِمثاُل الَمْعِرفَِة َوالَحقِّ في الّناموِس،

آَخريَن األ� تَُعلُِّم   فَاأنَْت اإذاً الَّذي تَُعلُِّم ال�
21

تَْسِرقوا«  »ل�  تَكِْرُز:  َمْن  نَْفَسَك؟ ويا 

اأْن  تَقوُل  َمْن   َويا 
تَْسِرُق؟ 22 نَْفُسَك  اأاأنَْت 

»ل� يَْزنوا،« اأاأنَْت نَْفُسَك تَْزني؟ َواأنَْت يا 
َمْن تَْرُذُل ال�أْصناَم اأتَْنَهُب بَيَت الَمْقِدس؟ 

 َواأنَْت يا َمْن تَْفتَِخُر ِبالّناموِس اأَِبتََعّدي 
23

اللِه  »اْسَم  24 ِل�أنَّ  اللَه؟  تُهيُن  الّناموِس 

كَما  ال�أَُمم،«  بَيَن  َعلَيِه  ُف  يَُجدَّ ِبَسبَِبكم 

اإْن  ناِفٌع  الِختاَن  ُهَو َمكْتوٌب. 25 ِل�أنَّ 

الّناموَس  يَت  تََعدَّ فَاإْن  الّناموَس.  اأكَْمْلَت 

اإْن   َولِكْن 
ُغْرَلًة. 26 اأْصبََح  فَِختانَُك 

تُْحَسُب  اأفَما  الّناموَس  الُغْرَلُة  َحِفَظِت 

 َوتَْحكُُم الُغْرَلُة الَّتي ِمْن 
الُغْرَلُة ِختاناً؟ 27

يا  اأنَْت  َعلَيَك  الّناموَس  تُكِْمُل  َطبيَعِتها 

لََبْعضا، 16 َيوْم َل َت يحِاكم اَلله اْسرار النِّاس 
ْبموجب انْجيلي ْبواْسطة َيسُوع الَمسيْح.

الياهوْد والنّاموْس

17 َبْس َل كْنْت اأنَْت َل تْتَسّمى ياهودي، 

 ْوتْعرف 
ْوتتّكْل َع النّاموس ْوتْفتخْر بالله، 18

اإرادتو ْوَفرايضو، مْن َل ْتَعلَّمت م النّاموْس 
 ْووثْقْت مْن رُوحْك قايد للَعمايِة اأنَْت ْونوْر 

19

 وْمَربّي للّجّهاْل وْمَعلّْم 
لَوْذ لَنِّا ف العْتِمة، 20

للاولاْد، مْن َل عْندْك صورة الَمْعِرِفة والَحْق 
ف النّاموْس،

ْتَعلّْم  مُو  َغيرْك،  ْتَعلّْم  َل  اأنَْت  21 َبقى 

رُوحْك؟ اأنَْت َل توَعْظ وْتقوْل: لا تْسرق! 
»لا  22 ْتقوْل:  تْسرْق؟  نَْفسْك  انَْت  ْترُوح 
الاْصنام،  ْتَحّقْر عبادة  ْوتْزني؟  تْزني،« 
ْوتْنَهب الَهيَكْل؟ 23 تْفتخْر بالنّاموس ْوتكسر 
»اسم   مْن هاي 

24 اَلله؟  وْتهين  النّاموْس 
َكما  الاَمْم،«  ِفيو  يْكفروْن  ْبَسَببكْن  اَلله 
َل  يْنَفْع،  ْطهُورْك  َمْكتوْب. 25 َبقى  لَّواِ 
التَّماْم.  َع  النّاموْس  ْبموجب  تْعَمل  كْنْت 
ما  ْطهُورْك  النّاموس  تْكسر  َل كْنْت  َبْس 
رين   ْوَل كانوا َهوك المُو ْمَطهَّ

َبقى ْطهُوْر 26
يَسون ْبَكلام النّاموْس فكرك مُو ينحسبون 
رين  ْمَطهَّ المُو   َهوك 

27 اَلله؟  عْند  رين  ْمَطهَّ

روما 2: 16 - 27   



484

َمْن ِبالِكتاِب َوِبالِختاِن تَتََعّدى الّناموَس؟ 

ُهَو  الّظاِهِر  يَكوُن في  َمْن  َليَس  28 ِل�أنَُّه 

ِختاٌن.  الَجَسِد  الَمْرئيُّ في  َول�  يَهوديٌّ 

ُهَو  الباِطِن  َمْن في  اليَهوديَّ   َولِكنَّ 
29

، َوِختاُن الَقْلِب ِبالّروِح ل� ِبالِكتابَِة  يَهوديٌّ

البََشِر  ِمَن  َليَس  َمْدُحُه  الَّذي  الِختاُن  ُهَو 

بَْل ِمَن اللِه.

َوما 3   ، اليَهوديِّ فَْضُل  اإذاً  ُهَو   فَما 

 كَثيٌر في كُلِّ َشيٍء. 
فائَدةُ الِختاِن؟ 2

 فَاإْن 
3 اللِه.  كَلاِم  َعلى  اْستُْؤِمنوا  ل�ً،  اأوَّ

َلْم يُْؤِمْن ِمْنُهْم بَْعٌض فََهْل ِبَعَدِم اإيماِنِهم 

 حاشا ِل�أنَّ اللَه صاِدٌق 
ِصْدَق اللِه اأبَْطلوا؟ 4

َمكْتوٌب:  ُهَو  كَما  اإنْساٍن كاِذٌب،  َوكُلُّ 

َوتَْنتَِصَر حيَن  كَلاِمَك  ا في  بارًّ »ِلتَكوَن 
يُحاِكمونََك.«

اللِه،  ِبرَّ  يُْثِبُت  اإثُْمنا  اإْن كاَن   َولِكْن 
5

يَْجلُُب  اإْذ  اللُه  ُهَو  اأظاِلٌم  نَقوُل؟  فَماذا 

 حاشا 
اأتَكَلَُّم. 6 نْساِن  ال�إ ِبَحَسِب  َغَضبَُه؟ 

 َولِكْن اإْن كاَن 
َواإلّ� كَيَف َسيُحاِكُم العاَلَم؟ 7

ِصْدُق اللِه قَِد انْتََفَع ِبكَِذبي ِلَمْجِدِه فَِلماذا 

اأنا كَخاِطٍئ؟ 8 اأْم كَما يَْفتَروَن  اأحاكَُم  اإذاً 

يِّئاِت  َعلَينا قائليَن: اإنَّنا نَقوُل: »ِلنَْفَعِل السَّ

الُحكُْم  اأولئَك  الّصالحاُت«؟  ِتَي  تَاأْ ِلكَي 

َعلَيِهم َمْحفوٌظ ِللَعداَلِة.

ر َل عْندك  َت يحكمون َعَليك اأنَْت الّْمَطهَّ
الّْكتِاْب، ْوَمع هاْذ تكسر النّاموْس؟ 28 َبقى 
مُو بالّشكل والَمظَهر واِ الياهودي الَحقيقي، 
َسْد واِ الّْطهُور  ْولا هاْذ شي َل يْناَأرى ف الجَّ
َل  الَحقيقي هاْك  29 الياهودي  الَحقيقي. 
يكون ياهودي مْن َجّوا واِ، وْطهُور الَقْلْب 
َل  الّْطهُوْر  واِ  بالّْكتِاْب هاْذ  مُو  بالّرُوْح 

يْمَدحو اَلله مُو الَبَشْر.

 َبقى اَأيْش يِا ْزيادة الياهودي َع الَوَثني، 3 
 ْكثيْر ف كْل 

واَيْش يِا فايدة الّْطهُوْر؟ 2
نوا َعلى َكلام اَلله.  ْل شي الياهود ْتاَأمَّ شي. اَأوَّ
3 لَيْش َل ما اآمْن نِاْس منّْن، َمْعناتا َبطَّلوا سْدق 

 حاشا! اَألله سادق ْوكّل 
اَلله مْن َل ما اآَمنوا؟ 4

َمْكتوب: »ْبشاْن  لَّواِ  انْساْن گّذاِْب، َكما 
 تْتَبرَّر ْبَكلامك ْوتْنتصْر َوْقْت َل يحِاْكموْك.«

اَأيش  اَلله،  بّر  يَوّري  اإثْمنا  َل كاْن  5 َبْس 

نْقول؟ مُو باْر واِ اَلله َوْقْت َل يَنّزْل َغَضبو؟ 
 حاشا! 

اَأنا َكما َل يَفكّر الانْساْن اَأْحكي. 6
َل   )مْن 

7 العالَْم؟  اأْشَوْن َت يحِاكم  والّا 
َل كاْن سْدق  يقوْل:(  يْعترض  َل  يْمكْن 
اَلله انَْتَفع مْن گْذبي لََمْجدو، لَيْش اَأْتحاَكم 
اَنا َكما خاطي؟ 8 يا يْمكْن َكما َل يْگذبون 
َعلى لْسِاننا ويقولون نْقوْل: »َت نَْسي ْشرور 
ْبشاْن تجي الَخيراْت«؟ َهوك الحكْم َعَليْن 

َمْحفوْظ للَعدالِة واِ.
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 فَِبماذا نَْفُضُل اإذاً نَْحُن الَّذيَن َسبََق اأْن 
9

َحكَْمنا َعلى اليَهوِد َوَعلى اليونانّييَن اأنَُّهم 

تَْحَت الَخطيئَِة َجميعاً؟

 َوْفقاً ِللَمكْتوِب: »َليس بارٌّ َول� واِحٌد. 
10

اللَه.  يَْطلُُب  َمْن  َول�  يفَهُم  َمْن  11 َليَس 

َمْن  َليَس  َوُرِذلوا.  َمعاً   كُلُُّهم حادوا 
12

 قُبوٌر 
13 واِحٌد.  َول�  َليَس  يَْصنَُع َصلاحاً 

َمْفتوَحٌة َحناِجُرُهم، اأْلِسنَتُُهم ماِكَرةٌ، َوِسمُّ 

اأْفواِهِهم   ِمْلُء 
14 ِشفاِهِهم.  تَْحَت  ال�أفعى 

َلْعنٌَة َوَمراَرةٌ. 15 اأْرُجلُُهم َسريَعٌة اإلى َسْفِك 

 َطريُق 
 َدماٌر َوبُْؤٌس في ُطُرِقِهم. 17

ِم 16 الدَّ

 َمخافُة الله َليَسْت 
لاِم َلْم يَْعِرفوهُ. 18 السَّ

اأماَم اأْعيُِنِهم.«

فَِلّلذيَن  الّناموُس  قاَلُه  ما  اأنَّ   َونَْعلَُم 
19

ُهم في الّناموِس قاَلُه ِلكَي يَْستَدَّ كُلُّ فٍَم 

ِللِه.  َدينونٍَة  تَْحَت  كلُُّه  العاَلُم  َوِليُْصِبَح 

ُر ِمْن اأْعماِل الّناموِس اإنْساٌن   ِل�أنَُّه ل� يَتَبَرَّ
20

قُّداَمُه،

ِبرُّ  تََجّلى  الّناموِس  فَِبدوِن  آَن  ال� 21 اأّما 

اللِه َمْشهوداً َلُه ِمَن الّناموِس َوال�أنِْبياِء، 

الَمسيِح  يَسوَع  اإيماِن  ِبواِسَطِة  اللِه   ِبرُّ 
22

ِبِه،  يُْؤِمُن  َمْن  كُلِّ  َوَعلى  اإنْساٍن  ِلكُلِّ 

ْد بار ما في اَحَّ

 َف اَأيْش َبقى نْطَلْع اَأْحَسْن نْحنِا َل َسَلفاً 
9

َتْحت  )ْوقْلنا(  والَوَثنيِّة  الياهوْد  َع  َحَكْمنا 
الَخطيِّة نِا كلّْن؟

ْولا  بار،  في  »ما  الَمْكتوْب:  10 ْبموجب 

يْطلب  ْولا من  يْفَهم  مْن   ما في 
11 واِحْد. 

المْسَتقيم  َطريِق  َبّرات  َطَلعوا   كلّْن 
12 اَلله. 

الّصالح  يْعَمل َعَمل  ْد  اَأحَّ ْوفْسدوا. ما في 
 ْحلُوقن ْقبُور ْمَفتََّحة، لْسِاناتْن 

ْولا واِحْد. 13
َتْحْت شفِاترْن.  الَحّياْت  َسّم  غّشاِشة. 
14 ثّمْن مْتلي نَْعِلة ْوَمراَرة. 15 اْجَريْن َخفيْف 

 َشقا ْوخراْب 
ْم. 16 الدَّ َل َسفك  تْعدي 

َعَرفوُه.  ما  لاْم  السَّ  َطريِق 
17 ف طْرقاتْن. 

 ْوَخوف اَلله ما في قّداْم َعيَنيْن.«
18

لاَهل  النّاموْس  قالو  َل   ْونْعرْف شي 
19

النّاموْس قالو، ْبشاْن يْنَسْد كْل ثْم، وْتسِيْر 
مُو  َل   مْن 

20 اَلله،  َتْحْت حْكم  الّدنْيِا  كّل 
َل  مْن  قّدامو،  َبَشْر  النّاموْس  ْبَعَمل  يْتَبرَّر 

بالنّاموس انَْعَرفت الَخطيِّة.

البر والايمان

اَلله  بّر  َبيَّْن  النّاموْس  َبلا  ْع  السَّ 21 َبّس 

ْويْشَهدلو النّاموْس والاَنِْبيا، 22 بّر اَلله بالايمان 
ْوَعلى كّل  انْسان  لَكّل  الَمسيْح  ْبَيسُوع 
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ُهم  َوَمْعدوموَن  اأْخَطاأوا  َجميعاً  23 ِل�أنَُّهم 

ِمْن َمْجِد اللِه.

َوِبالِفداِء  َمّجاناً  ِبالنِّْعَمِة  روَن   َويتَبَرَّ
24

 هذا الَّذي َسبََق 
الَّذي ِبيَسوَع الَمسيِح. 25

ِمْن  ِبَدِمِه  يماِن  ِبال�إ كَّفاَرةً  اللُه  َجَعلَُه  اأْن 

 في 
26 نا ساِبقاً،  اأْخَطاأْ الَّتي  اأْجِل َخطايانا 

اأناِتِه  ِبطوِل  اللُه  اأْعطانا  الَّتي  الُفْرَصِة 

ا  بارًّ ِليَكوَن  َمِن  الزَّ ِه في هذا  ِبرِّ ْظهاِر  ِل�إ

َر ِبالِبرِّ َمْن ُهَو في اإيماِن َربِّنا يَسوَع  َويُبَرِّ

الَمسيِح. 27 اأيَن اإذاً ال�ْفِتخاُر؟ َلَقْد بَُطَل. 

ل�،  ال�أْعماِل؟  اأِبناموِس  ناموٍس؟  َوِباأيِّ 

يماِن  ُر اإذاً: ِبال�إ  نَُقرِّ
يماِن. 28 بَْل ِبناموِس ال�إ

الّناموِس.  ِباأْعماِل  َوَليَس  نْساُن  ال�إ ُر  يَتَبَرَّ

 َهْل اللُه ِلليَهوِد فََقْط، َوِللاأُُمِم ل�؟ بَلى 
29

ُر  ِللاأَُمِم اأيضاً. 30 ِل�أنَُّه اإلٌه واِحٌد الَّذي يُبَرِّ

يماِن َعيِنِه.  يماِن َوالُغْرَلَة ِبال�إ الِختاَن ِبال�إ

يماِن.   َهْل يَْنتُُج اأنَّنا نُْبِطُل الّناموَس ِبال�إ
31

ُق الّناموَس. حاشا بَْل نَُحقِّ

َراأِْس 4  اإبْراهيَم  َعْن  اإذاً  نَقوُل   ماذا 

َلو  2 ِل�أنَُّه  بالَجَسِد؟  وَجَد  اأنَُّه  آباِء  ال�

فَْخٌر،  َلُه  َلكاَن  اإبْراهيُم  َر  تَبَرَّ بال�أْعماِل 

يَقوُل  ماذا  3 ِل�أنَُّه  اللِه.  ِعْنَد  َليَس  َولِكْن 

َق اإبْراهيُم اللَه فَُحِسَب َلُه  الِكتاُب؟ »َصدَّ

ا.« 4 اإنَّ الَّذي يَْعَمُل ل� يُْحَسُب َلُه اأْجُرهُ  ِبرًّ

ِنْعَمًة بَِل اْسِتْحقاقاً. 5 اأّما الَّذي ل� يَْعَمُل 

ُر الُخطاةَ فَاإنَّ اإيمانَُه  َولِكنَّه اآَمَن ِبَمْن يُبرِّ

 مْن َل كلّْن 
َفْرْق. 23 َبلا  ِفيو،  ياآمْن  انْسان 
خْطيوا ْوناْقصيْن مْن َمجد اَلله.

ْبَيسُوع  ْمَبلاش،  بالنّْعِمة   ْويْتَبرَّروْن 
24

 هاْذ َل مْن َقبْل َسواُه 
الَمسيْح َل َفداهْن، 25

لََخطّياْتنا  ْبَدّمو  بالايمان  اَلله غفراْن كّفاَرة 
 ف الفْرَصة َل َعطانا 

َل خَطينا مْن َقبْل، 26
اَلله ْبطوْل بالو ْبشان يَوّري بّرو َف َهالزَّمان 
ْبَرْبنا  ياآمن  َل  اَأينا  ويَبّرْر  باْر  يْنعرْف  ْبشاْن 
َيسُوع الَمسيْح. 27 َبقى اَأيْن واِ الَفخْر؟ بطْل. 
وْباَأينا ناموْس؟ ناموس الاْعمال؟ لا. ْبناموس 
الايماْن. 28 َبقى نْطَلع ْبَنتيِجة: بالايماْن يْتَبرَّر 
اَلله  29 لَيش  النّاموْس.  باْعمال  مُو  الانْساْن 
واِ  للاَمْم  اَألله  لا؟  والّاَمْم  واِ  َبْس  للياهوْد 
رين   مْن َل واِحْد واِ اَألله َل يَبّرر الّْمَطهَّ

زاِ. 30
رين )الاَمم(  ْمَطهَّ بالايماْن والمُو  )الياهوْد( 
ْبَنْفس الايماْن. 31 اَأيْش َبقى؟ نَْبطّل النّاموْس 

بالايماْن؟ حاشا! نَْثّبت النّاموْس.

راس 4  اْبراهيْم  اَأبونا  َعلى  نْقوْل   َوايش 
َسْد؟ 2 يكوْن  الاَبَّهاْت؟ اَأيْش اَأرى بالجَّ
يكونْلو  اْبراهيْم، كاْن َت  ْتَبرَّر  بالاْعمال 
يقول  اَلله. 3 اَأيش  َبْس مُو عْند  َفخْر، 
اَألله،  اْبراهيْم  »َسدَّق  يقوْل:  الّْكتِاب؟ 
وانَْحَسْبلو بْر«. 4 اَأينا َل يْعَمْل، مُو تْنحسْبلو 
اأْجرتو نْعِمة، َبلِى اأجْر. 5 َبْس َل مُو يْعَمل، 
َبلِى ياآمْن َبّس ْبهاْذ َل يَبّرر الخاْطييْن، اإيمانو 
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اأيضاً  تَكَلََّم داووُد   كَما 
6 ا.  ِبرًّ َلُه  يُحَسُب 

ُجِل الَّذي يَْحِسَب َلُه اللُه  َعْن تَْطويِب الرَّ

 »طوبى ِللَّذيَن 
ا ِبدوِن اأْعماٍل اإْذ قاَل: 7 ِبرًّ

 طوبى 
ُغِفَر َلُهم اإثُْمُهم َوُسِتَرْت َخطاياُهم. 8

ُجِل الَّذي ل� يَْحِسُب اللُه َلُه َخطيئتَُه.«  ِللرَّ

 فهْل هِذِه الّطوبى ِهَي ِللِختاِن اأْم ِللُغْرَلِة؟ 
9

ا.«  بْراهيَم اإيمانُه برًّ ِل�أنَّنا نَقوُل: »ُحِسَب ِل�إ

 كَيَف اإذاً ُحِسَب لُه؟ اأفي الِختاِن اأْم في 
10

الُغْرَلِة؟ َليَس في الِختاِن بَْل في الُغْرَلة. 

11 ِل�أنَُّه َعلاَمًة َحَمَل الِختاَن َوَختََم ِبرِّ اإيماِنِه 

الَّذي في الُغْرَلة، ِليَصيَر اأباً ِلكُلِّ الَّذيَن 

 َواأباً 
12  ، الِبرُّ اأيضاً  َلُهم  ِليُْحَسَب  يُْؤِمنوَن 

ِللِختاِن، ل� الَّذيَن ِمَن الِختاِن ُهم فََحْسُب، 

اإيماِن  َخَطواِت  بوَن  يَتََعقَّ الَّذيَن  اأيضاً  بَْل 

ُغْرَلِة اأَبينا اإبْراهيَم.

بْراهيَم   فَلَيَس ِبالّناموِس صاَر الَوْعُد ِل�إ
13

ِبِبرِّ  بَْل  العاَلِم،  واِرَث  يَكوَن  اأْن  َونَْسِلِه 

اإيماِنِه. 14 َلو اأنَّ الَّذيَن ُهم ِمَن الّناموِس 

فاِرغاً  يماُن  ال�إ لَ�أْصبََح  َوَرثًَة،  يُْصِبحوَن 

َوالَوْعُد ُمْبَطلاً.

اإْذ  ِللَغَضِب،  الّناموَس صاِنٌع  15 ِل�أنَّ 

ِللّناموِس  َي  تََعدِّ فَلا  ناموَس  ل�  َحيُث 

ِبالنِّْعَمِة  الَّذي  يماِن  ِبال�إ 16 ِلهذا،  اأيضاً. 

ُر َويُْصِبُح الَوْعُد صاِدقاً ِلكُلِّ نَْسِلِه،  نَتَبَرَّ

يْنحسْبلو بْر، 6 ْبموجْب َكلاْم داهوْد زاِ َعلى 
َهنّية الّرّجال َل يْحسْبلو اَلله بْر َبلا اْعماْل، 
 »َهنّية َهوْك َل ْتساَمحوا َعلى 

َوْقْت َل قاْل: 7
 َهنّيْة رّجاْل َل مُو 

اإثمْن وانَْسَترْت َخِطّياتْن. 8
يْحسْب َعَليو اَلله َخطّيتو.«

والّا  يِا  رين  للّْمَطهَّ َهالَهنيِّة هاي  9 َبقى 

نْقول: »انَحَسب  َوْقْت َل  رين،  للمُو ْمَطهَّ
انَْحَسْبلو؟  10 اأْشَون  بر«؟  اإيمانو  لاْبراهيْم 
ْر؟ مُو َوْقْت  ْر والّا مُو ْمَطهَّ َوْقْت َل كان ْمَطهَّ
ْر.  ر، َبلِى َوْقْت َل كاْن مُو ْمَطهَّ َل كان ْمَطهَّ
11 الّْطهُوْر َعلاِمة كاْن َحَملا ْوَخَتم بْر اإيمانو، 

َل  لَكْل  اَأبو  يكوْن  ْبشان  ر،  ْمَطهَّ مُو  ْوهّواِ 
 ْواَأبو 

ياآْمنون ْوهنِّا زاِ يْنحسْبلْن اإيمانْن بْر، 12
ريْن، َبلِى مْن  َريْن، مُو لَخاطْر لَنِّا ْمَطهَّ للّْمَطهَّ
ْر. َل ياآْمنوْن َكما َل اآَمن اْبراهيْم َقبْل َل يْتَطهَّ

الايمان والَوعد

13 َبقى مُو بالنّاموْس صار الَوعْد لاْبراهيم 

ْببْر  َبلِى  الّدنْيِا،  واِرث  يكوْن  ْوذّريّتو َت 
الواِرثين،  نِا  النّاموْس  اَهل  اإيمانو. 14 يكون 
الايماْن كاْن َت يكوْن فارْغ والَوْعْد باطْل.

الَغَضْب:  النّاموس يجيب  َل  مْن   هاْذ 
15

للنّاموْس  ْمخالَِفة  ناموس،  في  ما  َل  َوْقْت 
 مْن هاي بالايمان لَّواِ بالنّْعِمة 

زاِ ما في. 16
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ل� ِلَمْن ُهَو ِمَن الّناموِس فََحْسُب بَْل ِلَمْن 

ُهَو ِمْن اإيماِن اإبْراهيَم اأيضاً الَّذي ُهَو اأٌب 

 َوْفقاً ِللَمكْتوِب: »َعّينتَُك اأباً 
لَجميِعنا، 17

َق  َصدَّ َرجاٍء  ِبلا   َوالَّذي 
18 اأَُمٍم.«  ِلكَْثَرِة 

َوْفقاً  اأَُمٍم،  اأباً ِلكَْثَرِة  اأنَُّه َسيَكوُن  جاَء  الرَّ

ِللَمكْتوِب: »هكَذا يَكوُن نَْسلَُك.«

ُن  يَتََمعَّ َوُهَو  اإيماِنِه  يَْضُعْف في   َوَلْم 
19

في َجَسِدِه الَميِت اإْذ صاَر ابَْن ِمئَِة َسنٍَة 

 َوفي َوْعِد اللِه 
َوفي َرَحِم ساَرةَ الَميِت. 20

ى  تََقوَّ َولِكنَُّه  اإيماٍن،  كََعديِم  يَتََشكَّْك  َلْم 

 َوَوِثَق 
يماِن َواأْعطى اللَه َمْجداً. 21 في ال�إ

يُْنِجَزهُ.  اأْن  قاِدٌر  اللُه  ِبِه  َوَعَدهُ  اأنَّ ما 

ِمْن   َوَليَس 
23 ا.«  ِبرًّ َلُه  »ُحِسَب  22 ِلهذا 

ا.« اأْجِلِه فََحْسُب كُِتَب: »ُحِسَب اإيمانُُه برًّ

اأْن  َعتيٌد  ِل�أنَُّه  اأيضاً،  اأْجِلنا  ِمْن  24 بَْل 

يَْحِسَب َلنا نَْحُن اأيضاً الَّذيَن اآَمّنا ِبَمْن اأقاَم 

الَمسيِح،  يَسوَع  َربَّنا  ال�أْمواِت  بَيِن  ِمْن 

25 الَّذي اأُْسِلَم ِمْن اأْجِل َخطايانا َوقاَم ِمْن 

َرنا. اأْجِل اأْن يُبَرِّ

َلنا 5  ِليَكُْن  يماِن،  ِبال�إ ْرنا  تَبَرَّ ِل�أنَّنا   اإذاً 

َسلاٌم ِعْنَد الله ِبَربِّنا يَسوَع الَمسيِح، 

يماِن اإلى هِذِه النِّْعَمِة  ْمنا ِبال�إ 2 الَّذي ِبِه قُدِّ

مُو  ذّريّتو،  لكْل  َحْق  الَوْعْد  ويسِير  نْتَبرَّْر، 
مْن  واِحْد  لكْل  َبلِى  َبس،  النّاموْس  لاَهل 
اإيمان اْبراهيْم زاِ لَّواِ اَأبو لكلّْتنا، 17 ْبموجب 
الَمْكتوْب: »َعيَّنتوْك اَأبو لْكثير اَمم«، قّدام 
اَلله َل اآَمنت ِفيو، َل يَطّيب الَميتين ْويْدعي 
المُو َموجوديْن َكما َل يكونوْن َموجوديْن. 
َت  الرَّجا  َسدَّق  َرجا  َبلا  َل كاْن   ْوهاْذ 

18

يكوْن اَأبو لَْكثير اَمم، َكما َل قاْل الّْكتِاْب: 
»كذاِ ْگبيْر َت يكوْن نَْسلْك.«

َجَسدو  يرى  ْوهّواِ  اإيمانو   ْوما َضعْف 
19

الَمّيْت َوْقْت َل صار ابْن ميْت َسِنة ْوَرحْم 
اَلله  َوعد  َشْك َف   ْوما 

20 الَمّيْت.  ساَرة 
ْتَقّوى ف  َبلِى  اإيماْن،  بلا  واِحْد  َكما 
واثْق   كاْن 

21 َلالله.  َمْجْد  ْوَعطى  الايمان 
واِ.  يْعِطيو  ِفيو َت  اَألله  َوَعدو  َل  شي 
َبّس   ْومُو 

23 بْر.«  »انَْحَسْبلو  22 ْبشاْن هاي 

بْر.« اإيمانو  »انَْحَسْب  انَْكَتْب:   ْبشانو 

24 َبلِى ْبشانْنا زاِ، مْن َل لنا زاِ َت يْنحسْب 

بْر نْحنِا َل اآَمنّا ْبهاْذ َل َقيَّْم مْن َبين الَميتيْن 
ْبشاْن  ْتَسلَّم   َل 

25 الَمسيْح،  َيسُوع  َرْبنا 
َخطّياْتنا ْوقام ْبشاْن َتْبريْرنا.

ْرنا بالايماْن، َخلّي يكوْن 5   َبقى مادام ْتَبرَّ
لنا َسلاْم عْند اَلله ْبَرْبنا َيسُوع الَمسيْح، 
َل  َهالنَّْعِمة  َل  بالايماْن  ْمنا  ْتَقدَّ ْبَفْضلو   َل 

2
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َعلى  َونَْفتَِخُر  قائموَن،  فيها  نَْحُن  الَّتي 

 َوَليَس هكَذا فََحْسُب، 
َرجاِء َمْجِد اللِه. 3

اأنَّ  ِلِعْلِمنا  اأيضاً  َشدائِدنا  نَْفتَِخُر في  بَْل 

ْبُر تَْزِكيًَة   َوالصَّ
ْبَر فينا. 4 ةَ تُكِْمُل الصَّ دَّ الشِّ

يُْخزي،  ل�  جاُء   َوالرَّ
5 َرجاًء.  َوالتَّْزِكيَُة 

ِل�أنَّ َمَحبََّة اللِه تَفيُض َعلى قُلوِبنا ِبروِح 

الَمسيَح  6 اإنَّ  َلنا:  اأُْعِطَي  الَّذي  الُقُدِس 

ِبَسبَِب ُسْقِمنا ماَت في هذا الّزَمِن ِعَوضاً 

َعِن الجاِحديَن 7 ِل�أنَُّه ِمَن الَعسيِر اأْن يَموَت 

اإنْساٌن ِعَوضاً َعِن الجاِحديَن. ُربَّما يَْجُسُر 

اإنْساٌن اأْن يَموَت ِعَوضاً َعِن الّصالحيَن. 

 فَُهنا يُْظِهُر اللُه َمَحبَّتَه َلنا، ِل�أنَُّه اإْن ماَت 
8

 فَكَم 
الَمسيُح ِمْن اأْجِلنا َونَْحُن بَْعُد ُخطاةٌ، 9

نَْخلُُص  وِبِه  ِبَدِمِه  آَن  ال� ُر  نَتَبَرَّ ِبالَحريِّ 

َمَعنا  اللُه  تَصالَح   فَاإْن 
10 الَغَضِب؟  ِمَن 

 ، ِبالَحريِّ فَكَم  اأْعداٌء  َونَْحُن  ابِْنِه  ِبَموِت 

 َوَليَس هكَذا 
ِبُمصاَلَحِتِه نَْحيا ِبَحياِتِه؟ 11

ِبواِسَطِة  ِباللِه  اأيضاً  نَْفتَِخُر  بَْل  فََحْسُب، 

آَن  ال� ِنْلنا  ِبِه  الَّذي  الَمسيِح  يَسوَع  َربِّنا 

الُمصاَلَحَة.

َدَخلَِت  ِباإنْساٍن واِحٍد  12 ِل�أنَُّه كَما 

الَخطيئَُة اإلى العاَلِم َوِبالَخطيئَِة الَموُت، 

الَموُت  َعبََر  البََشِر  بَني  كّل  فَهكَذا في 

َحّتى  اأْخَطاأوا. 13 ِل�أنَُّه  ِل�أنَُّهم َجميعاً 

الَخطيئَُة َمْحسوبًَة  تَكُِن  َلْم  الناموِس 

ناموٌس.  ُهناَك  يَكُْن  َلْم  ِل�أنَُّه  َخطيئًَة 

نْحنِا َموجوديْن ِفيا، ْونْفتخْر َعلى َرجا َل لنا 
َبْس كذاِ، حتّى ف   ْومُو 

3 اَلله.  َمجد  َف 
ة ْتَكّمل  َشدايدنا نْفتخْر، مْن َل نْعرف الّشدِّ
والاْمتحاْن  اْمتحان،  بر   والصَّ

4 فينا،  بْر  الصَّ
 ْوبالرَّجا مُو نْطَلْع َمْخجوليْن، مْن َل 

َرجا. 5
ْتفيض ْمَحّبة اَلله َعلى ْقلوْبنا ْبرُوح القدْس 
ماْت  ْبَسَبْب ضعْفنا  6 الَمسيح  انَْعَطينا:  َل 
َل   مْن 

الكاْفريْن، 7 لَخاطر  ماْن  َهالزَّ َف 
َصْعب يموت انْساْن لَخاطْر كاْفريْن. لَخاطْر 
يموْت.  يْتجاسر  انْساْن  يْمكن  صالْحيْن 
 َهون اَلله يَبّين ْمَحّبتو لنا: َل مات الَمسيْح 

8

َبعْد خاْطييْن، 9 اَأْشَقْد  ْونْحنِا  لَخاطرنا 
م  ْونْخَلْص  ْبَدّمو  ع  السَّ نْتَبرَّر  بالاَْكَثْر  َبقى 
ْبَموت  َمْعنا  اَلله  ْتصالَح   َل 

10 الَغَضْب؟ 
اْبنو، ْونْحنِا َبعْد عْدواْن، اَأْشَقْد َبقى بالاَْكَثْر 
هاْذ   ْومُو 

11 ْبَحياتو؟  نْخَلص  لنا  بْمصالَحتو 
َبْس، َبلِى نْفتخْر زاِ بالله ْبَفضْل َرْبنا َيسُوع 
ْع نْلنا الّْمصالََحة. الَمسيْح َل ْبواْسطتو السَّ

اآَدم والَمسيْح

 ْوَكما َل َدَخلْت الَخطيِّة لَلّدنْيِا َعلى ايد 
12

انْساْن واِحد، ْوبالَخطيِّة الَموت، ْوكذاِ بكّل 
الَبَشْر َعَبر الَموت، ْبهاي َل كلّْن خْطيوا. 
 مْن َل َقبل النّاموس الَخطيِّة َمع َل كانْت 

13

َموجوِدة ف الّدنْيِا، ما كاْن تْنحسب َخطيِّة 
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 َولِكنَّ الَموَت َملََك ِمْن اآَدَم اإلى موسى 
14

ِمثاِل  َعلى  يُْخِطئوا  َلْم  الَّذيَن  َعلى  َحّتى 

ُهَو صوَرةُ  الَّذي  ِلَوصيَِّتِه  اآَدَم  تََعّدي 

ِهَي  لَِّة  كَالزَّ َليَس   َولِكْن 
15 الَعتيِد.  ذِلَك 

الَعِطيَُّة، فَاإْن ماَت الكَثيروَن ِبزلَِّة واِحٍد، 

فَكَم ِبال�أولى اأْن تَْزداَد ِنْعَمُة اللِه َوَعِطيَّتُُه 

في الكَثيريَن ِبَسبَِب اإنْساٍن واِحٍد يَسوَع 

كََذنِْب واِحٍد هكَذا   َوَليَس 
16 الَمسيِح؟ 

الَعطيَّة، ِل�أنَّ الُحكَْم الَّذي صاَر ِمْن واِحٍد 

َخطايا  فَِمْن  الَعطيَُّة  اأّما  َدينونٍَة.  اإلى  اآَل 

الَموُت  ملََك   فَاإْن 
17  . ِبرٍّ اإلى  اآلْت  كَثيَرٍة 

يَْمِلَك  اأْن  كَثيراً  فَِبال�أولى  واِحٍد،  ِبَذنِْب 

في الَحياِة هؤل�ِء الَّذيَن نالوا َوْفَرةَ النِّْعَمِة 

الَمسيِح.  يَسوَع  ِبواِحٍد،  َوالِبرِّ  َوالَعِطيَِّة 

18 اإذاً كَما بََذنِْب واِحٍد صاَر َدينونٌَة ِلكُلِّ 

البََشِر، هكَذا ِبِبرِّ واِحٍد يَصيُر نَْصٌر ِللَحياِة 

واِحٍد  ِبِعْصياِن  كَما  19 ِل�أنَُّه  البََشِر.  ِلكُلِّ 

صاَر كَثيروَن ُخطاةً، هكَذا ِبطاَعِة واِحٍد 

 َواأّما ُدخوُل 
20 اأبْراراً.  كَثيروَن صاروا 

َوَحيُث  الَخطيئَُة.  تَكْثَُر  فَِلكي  الّناموِس 

النِّْعَمُة،  زاَدِت  فَُهناَك  الَخطيئَُة  كَثَُرِت 

21 ِلكَي كَما َملَكَِت الَخطيئَُة في الَموِت، 

هكَذا تَْمِلُك النِّْعَمُة ِبالِبرِّ ِللَحياِة ال�أبَديَِّة 

ِبواِسَطِة َربِّنا يَسوَع الَمسيِح.

مْن َل ما كاْن في ناموْس. 14 َبلِى الَموْت 
َمَلك من اِيِّام اآَدْم َل اإيّاْم موسى )َل اْسَتَلم 
النّاموْس( حتّى َعلى َهوْك َل ما خْطيو َعلى 
َشَبْه عْصياْن ناموْس اآَدْم هاْك لَّواِ َشَبْه لَهاْك 
لِّة يِا.  َل َتيكوْن. 15 َبّس الَعطيِّة مُو َكما الزَّ
َل ْكثيْر ماتوا ْبَزلّْة واِحْد، اأْشَوْن مُو بالاَْكَثر 
انْساْن  ْبفْضل  ْوَعطّيتو  اَلله  نْعمة  ْتفيْض 
َذنْْب  َكما   ْومُو 

16 الَمسيْح؟  َيسُوع  واِحْد، 
واِحْد يِا الَعطيِّة، ْمحاَكِمة َل صارْت ْبَسَبْب 
واِحْد كانْت نَتيجتا حكْم. َبّس الَعطيِّة مْن 
 َل َمَلك 

َخطّيات ْكثيْر كانْت نَتيجتا بْر. 17
بالاَْكَثْر  َبقى  اَأْشَقْد  واِحْد،  ْبَذنْْب  الَموت 
َهوْك َل فاضْت َعَلين النَّْعِمة والَعطيِّة والبْر 
َيسُوع  واِحْد،  ْبَفضْل  الَحياة  يْملكوْن ف 
َعلى  َل صاْر حكْم  َكما  18 َبقى  الَمسيْح؟ 
ي  نَْفس الشِّ كّل النِّاس ْبَذنْْب واِحْد، كذاِ 
ْببْر واِحد، يسِيْر نَصْر للَحياْة لكّل النِّاْس. 
 ْوَكما َل صاروا ْكثيْر نِاْس خاْطييْن َوْقْت َل 

19

َعصى انْساْن واِحْد، كذاِ صاروا ْكثيْر باّرين 
ْبطاعْة واِحْد. 20 النّاموْس َدَخل ْبشاْن تْكَثر 
الَخطيِّة،  َل كثرت  مُوَضْع  َبْس  الَخطيِّة. 
َمَلكت  َل  َكما  21 ْبشاْن  زادْت.  النَّْعِمة 
النّْعِمة  تْملك  الَموْت، كذاِ  الَخطيِّة ف 
بالبْر وْتَوّدي للَحياة الاََبديِّة بيْد َرْبنا َيسُوع 

الَمسيْح.
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 ماذا نَقوُل اإذاً؟ اأنَْبقى في الَخطيئَِة 6 

نَْحُن   حاشا! 
2 النِّْعَمُة؟  تَْزداَد  ِلكَي 

الَّذيَن ُمْتنا ِللَخطيئَِة كَيَف نَْحيا فيها بَْعُد؟ 

اْعتََمْدنا  الَّذين  نَْحُن  اأنَّنا  تَْعِرفوَن  ل�  3 اأْم 

 قُِبْرنا 
في الَمسيِح، في َموِتِه اْعتََمْدنا؟ 4

ِللَموِت، َحّتى كَما قاَم  ِبالَمْعموِديَِّة  َمَعُه 

اأبيِه،  ِبَمْجِد  ال�أْمواِت  بَيَن  ِمْن  الَمسيُح 

هكَذا نَْحُن اأيضاً في َحياٍة َجديَدٍة نَسيُر. 

ِشْبِه  َمَعُه في  ُمتَِّحديَن  ُغِرْسنا  اإْن  5 ِل�أنَُّه 

نَكوُن.  ِقياَمِتِه  اأيضاً في  فَهكَذا  َموِتِه، 

ُصِلَب  الَعتيَق  اإنْسانَنا  اأنَّ  نَْعِرُف  6 ِل�أنَّنا 

يَْخِدَم  ِلئَّلا  الَخطيئَِة  َجَسُد  ِليُْبَطَل  َمَعُه 

الَّذي ماَت  7 ِل�أنَّ  بَْعُد.  الَخطيئََة فيما 

َمَع  ُمْتنا  اإْن  8 اإذاً  الَخطيئَِة.  ِمَن  َر  تَحرَّ

الَمسيِح  َمَع  اأنَّنا  نُْؤِمُن  فَاإنَّنا  الَمسيِح 

قاَم  الَمسيَح  اأنَّ  نُْؤِمُن  9 ِل�أنَّنا  َسنَْحيا، 

َول�  اأيضاً  يَموُت  َول�  ال�أْمواِت  بَيِن  ِمْن 

اإْذ ماَت،  10 ِل�أنَُّه  الَموُت،  َعلَيِه  يَتََسلَُّط 

 ، َحيٌّ َواأنَُّه  واِحَدةً.  ةً  َمرَّ ِللَخطيئَِة ماَت 

 هكَذا اأنْتُم اأيضاً، اْحِسبوا 
11 . ِلله ُهَو َحيٌّ

ِللِه  َواأْحياًء  ِللَخطيئَِة  اأمواتاً  اأنُْفَسكُم 

تَْمِلكَنَّ   فَلا 
12 الَمسيِح.  يَسوَع  َربِّنا  في 

الَخطيئَُة في َجَسِدكُم الَميِت ِلكَي تُطيعوا 

 َول� تُِعّدوا اأْعضاَءكم سلاَح اإثٍْم 
َشَهواِتِه. 13

اأُناساً  ِللِه  اأنُْفَسكُم  اأِعّدوا  بَْل  ِللَخطيئَِة، 

اأْعضاؤكُم  َوْلتَكُْن  ال�أْمواِت  ِمَن  َحييتُم 

الَخطيِّة 6  نْبقى ف  َبقى؟  نْقوْل   اَأيش 
 حاشا. نْحنِا َل مْتنا 

َت ْتزيد النّْعِمة؟ 2
للَخطيِّة، اأْشَوْن نْرَجع نْعيْش ِفيا؟ 3 لَيْش مُو 
ْذنا َف َيسُوع الَمسيْح،  تْعرفوْن نْحنِا َل ْتَعمَّ
انَْدفْننا  الَمْعموذيِّة   ف 

4 ْذنا؟  ْتَعمَّ َموتو  َف 
الَمسيْح  قاْم  َل  َكما  ْبشاْن  للَموت،  َمعو 
نْحنِا زاِ  مْن َبين الَميتين ْبَمْجْد اَأبوُه، كذاِ 
انَْغَرْزنا  َل  5 َبقى  نْمشي.  َحياة ْجديِدة  َف 
َمْع َبعْضنا َمعو َف َموْت َكما َموتو، كذاِ زاِ 
 مْن َل نْعرف انْسان 

َت نْكوْن ف ْقيِامتو، 6
يْبَطْل  ْبشاْن  َمعو  انَْصَلْب  فينا  َل  الَعتِيْق 
َبعْد،  الَخطيِّة  يْخدم  ْولا  الَخطيِّة  َجَسد 
الَخطيِّة.  م  ْر  يْتَحرَّ يموْت  َل  اَأينا  َل   مْن 

7

َمع  اإيماْن  لنا  الَمسيْح،  َمع  مْتنا  َل  8 َبقى 

 مْن َل نْاآمن الَمسيْح 
الَمسيْح َت نْعيْش، 9

قاْم مْن َبين الَميتين، ْومُو يموْت َكْرْة لخ، 
 هاي َل ماْت، 

ْولا يْتَسلَّْط َعَليو الَموْت. 10
للَخطيِّة ماْت َكرَّة وْحِدة. ْوهاي َل َحي واِ، 
ي،   وانْتْن زاِ كذاِ نَفس الشِّ

َلالله واِ َحي. 11
ْوعايشيْن  للَخطيِّة  َميتيْن  رُوْحكْن  اْحسبوا 
لا  12 َبقى  الَمسيْح.  َيسُوع  َرْبنا  َف  َلالله 
ْتَخلَّون الَخطيِّة تْملك َف َجَسْدكن الَمّيت 
ْبشان ْتطيعوْن َشْهواتو. 13 لا ْتَقْدموْن اَأْعضا 
َقْدموا  َبلِى  للَخطيِّة.  اإثْم  اَأوايْل  َجَسْدكن 
َبين  مْن  َل عْشتْن  اأنْتْن  َلالله  نْفوْسكْن 
ْتكون  َجَسْدكن  اَأْعضا  ْوَخلّي  الَميتين، 
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ِسلاحاً ِلِبرِّ اللِه. 14 ِل�أنَّ الَخطيئََة ل� تَسوُد 

ِل�أنَّكُم َلْستُم تَْحَت الّناموِس بَْل  َعلَيكُم، 

تَْحَت النِّْعَمِة.

تَْحَت  َلْسنا  ِل�أنَّنا  اأنُْخِطئ  اإذاً؟   ماذا 
15

الّناموِس بَْل تَْحَت النِّْعَمِة؟ حاشا! 16 األ� 

تَْعلَموَن اأنَّ َمْن تُِعّدوَن اأنُْفَسكُم ِلتُطيعوهُ 

في ُعبوديٍَّة، فََعبيٌد ِلَمْن تُطيعوَن اأنْتُم؟ اإّما 

 َولِكِن 
17 . ِللَخطيئَِة ِللَموِت اأو ِلطاَعِة الِبرِّ

الَحْمُد ِللِه، ِل�أنَّكُم كُْنتُم َعبيداً ِللَخطيئَِة، 

َولِكنَّكُم اأَطْعتُم ِمَن الَقْلِب صيغة التَّْعليِم 

ِمَن  ْرتُم  تََحرَّ  َوحيَن 
18 ُسلِّْمتُم.  اإَليِه  الَّذي 

نَُّه بيَن بََشٍر   كَاأ
19 . الَخطيئَِة اْستُْعِبْدتُم ِللِبرِّ

اأقوُل ِبَسبَِب َضْعِف َجَسِدكُم: كَما اأْعَدْدتُم 

ثِْم،  َوال�إ النَّجاسِة  ِلُعبوديَِّة  اأْعضاَءكُم 

ِلُعبوديَِّة  اأْعضاَءكُم  اأِعّدوا  آَن  ال� هكَذا 

َعبيداً  كُْنتُم  20 ِل�أنَُّه حيَن  َوالَقداَسِة.  الِبرِّ 

 فَاأيُّ 
21  . الِبرِّ ِمَن  كُْنتُم  اأْحراراً  ِللَخطيئَِة 

اآنَذاَك، ذاَك الَّذي تَْخَزوَن  ثََمٍر كاَن َلكُم 

آَن ِل�أنَّكُم   َوال�
آَن ِل�أنَّ اآِخَرتَُه الَموُت. 22 ِبِه ال�

ِللِه،  ْرتُم ِمَن الَخطيئَِة َوِصْرتُم َعبيداً  تََحرَّ

َسٌة اآِخَرتُها الَحياةُ ال�أبَديَّة،  َلكُم ِثماٌر ُمَقدَّ

23 ِل�أنَّ َمكَْسَب الَخطيئَِة َموٌت َوَعِطيَُّة اللِه 

َحياةٌ اأبَِديٌَّة ِبَربِّنا يَسوَع الَمسيِح.

 مْن َل مُو ْتسوْد َعَليكن 
ْسلاْح لَبّر اَلله، 14

النّاموس  َتْحْت سيادة  مُو  َل  الَخطيِّة، مْن 
انْتْن، َبلِى َتْحت سيادة النّْعِمة.

الباْر يْعَمل اْعمال بر

َتْحت  مُو  َل  مْن  نْخطي  َبقى؟  15 اَأيْش 

ْسيادة  َتْحت  َبلِى  نْحنِا،  النّاموْس  ْسيادة 
 مُو تْعرفوْن لَيْش َوْقْت َل 

النّْعِمة؟ حاشا. 16
ْد ْبشان ْتطيعوُه طاعْة  ْتَقدموْن نَفْسكْن لاَحَّ
يا  ْتطيعوُه؟  َل  لاْذ  ْتسِيروْن  َعبيد  عبوديِّة، 
لَطاعة  يا  للَموْت،  ْتَوّدي  َل  للَخطيِّة  َعبيْد 
البْر. 17 َبّس الَحمد لله، َبعْد َل كْنتْن َعبيْد 
َل  َتْعليْم  َقْلْبكْن  مْن كْل  للَخطيِّة، طْعتْن 
ْرتْن م الَخطيِّة،   ْوَوْقْت َل ْتَحرَّ

ْتَسلَّْمتْن لُه. 18
صْرتْن َعبيْد للبْر. 19 اَأنا اَأْحكي َمْعكْن شكْل 
انْسانْات  انْتن  َل  مْن  الانْساْن،  يْحكي  َل 
اَأْعضا  ْمتْن  َقدَّ َل  َكما  َواقولْكْن:  ْضعاْف 
والاثْم، كذاِ  النَّجاِسة  لْعبوديّة  َجَسْدكْن 
البْر  لَْعبوديّة  َجَسْدكْن  اَأْعضا  َقْدموا  ْع  السَّ
 َوْقْت َل كْنتْن َعبيْد للَخطيِّة، 

والَقداِسة. 20
َثَمْر كاْن  اَأيْش  21 َبْس  البْر.  م  كْنتْن  حّريْن 
ِفيو  تْسَتَحوْن  َل  هاْك  الَوْقْت؟  لكْن هاك 
ْع، مْن   والسَّ

ْع مْن َل اآِْخرتو الَموْت؟ 22 السَّ
ْرتْن م الَخطيِّة، ْوصْرتْن َعبيْد َلالله،  َل ْتَحرَّ
 مْن 

ِسة اآِْخرتا َحياْة اَأَبديِّة، 23 لكن ْثمار ْمَقدَّ
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ِل�أنّي 7  اإْخَوتي،  يا  تَْعلَموَن  ل�   اأْم 

اأنَّ  ِبالّناموِس  اأُخاِطُب عاِرفيَن 

داَم  ما  نْساِن  ال�إ َعلى  ُمتََسلٌِّط  الّناموَس 

ِبالّناموِس  ِبَزوِجها  ُمرتَِبَطٍة   كَاْمَراأٍة 
2 َحيًّا 

َرْت  تَحرَّ َزوُجها  فَاإْن ماَت  َحيًّا؟  داَم  ما 

 فَاإْن تَِبَعْت َرُجلاً اآَخَر 
ِمْن ناموِس َزوِجها. 3

َولِكْن  َلُه.  زاِنيًَة  اأْصبََحْت  َحيٌّ  َوَزوُجها 

الّناموِس  ِمَن  َرْت  تََحرَّ َزوُجها  اإْن ماَت 

َول� تَكوُن زاِنيًَة اإْن اأْصبََحْت ِلَرُجٍل اآَخَر. 

آَن يا اإْخَوتي اأنْتُْم اأيضاً ُمتُّْم ِللّناموِس   َوال�
4

آَخَر، ِللَّذي  في َجَسِد الَمسيِح ِلتَصيروا ِل�

ِثماراً  ِلتُْعطوا  ال�أْمواِت  بَيَن  ِمْن  قاَم 

كانَْت  الَجَسِد  كُّنا في  5 ِل�أنَُّه حيَن  ِللِه. 

تَْنَشُط  ِبالّناموِس  الَّتي  الَخطايا  اأوجاُع 

ِللَموِت.  ِثماراً  ِلنُْعِطَي  اأْعضائنا  في 

آَن فََقْد ُحِلْلنا ِمَن الّناموِس َوُمْتنا  6 اأّما ال�

ِلذاَك الَّذي كاَن ُمْمِسكاً ِبنا ِلكَي نَْخُدَم 

َوَليَس  الّروِح  ة  ِبِجدَّ آَن فَصاِعداً  ال� ِمَن 

اأَخطيئٌَة  اإذاً؟  نَقوُل   ماذا 
الِكتابَِة. 7 ِبُعْتِق 

اأْعِرِف  َلْم  َولِكْن  الّناموُس؟ حاشا!  ُهَو 

الَخطيئََة اإلّ� ِبواِسَطِة الّناموِس. فَلَْم اأكُْن 

الّناموِس »ل�  َلول� قوُل  ْهوةَ  ِل�أْعِرَف الشَّ

تَْشتَِه.«

َل َموْت يِا تجارة الَخطيِّة، َبْس َعطّية اَلله 
َحياْة اَأَبِديِّة َف َرْبنا َيسُوع الَمسيْح.

 والّا مُو تْعرفوْن يا اخوتي؟ - اَنا اَأْحكي 7 
َمْع نِاْس يْعرفوْن النّاموْس - مُو تْعرفون 
النّاموس ْمَسلَّْط واِ َع الّرّجال ْمَقْد لَّواِ َطّيْب؟ 
لَّيِا َمْربُوَطة َف َزوجا ْبموجب   َكما الَمَرة 

2

النّاموس ْمَقد لَّواِ َطّيْب. َبْس َل ماْت َزوجا، 
 ْوَل لْحقْت 

َبَقْت حرَّة مْن ناموْس َزوجا. 3
َغيْر رّجال ْوَزوجا َطّيب، ْتكوْن زانْية خايِنة 
ْر م النّاموس  لُه. َبْس َل ماْت َزوجا، تْتَحرَّ
رّجاْل.  لََغيْر  َل صارْت  ْتكون  زانِْية  ْومُو 
ي، متّْن  ْع يا اخوتي، اأنْتْن نَْفس الشِّ  والسَّ

4

للنّاموْس َف َجَسد الَمسيح ْبشان ْتسِيروْن 
الَميتين  َبين  مْن  قاْم  َل  لاْذ  واِحْد،  لََغير 
 َوْقْت َل كنّا ف 

ْبشاْن تْعَطون ْثماْر َلالله: 5
َسْد، اوجاع الَخطّياْت َل بالنّاموْس كاْن  الجَّ
تْتَحرَّْك َف اَأْعضا َجَسْدنا ْبشاْن نْعطي ْثماْر 
النّاموس  م  انْفكَّينا  ع،  السَّ 6 َبّس  للَموْت. 
ْومْتنا لاْك َل كاْن يْمسْكنا، ْبشاْن نْخدْم م 
ع ْولََبعد ْبرُوح ْجديِدة مُو بْكتِاْب َعتِيْق.  السَّ
7 اَأيش نْقوْل َبقى؟ َخطيِّة واِ النّاموْس؟ حاشا. 

َبلِى نْقوْل: ما َعَرْفُت الَخطيِّة اإلا بالنّاموْس. 
يكون  ْهِوة  الشَّ اْعرف  َت  ما كاْن  َل  مْن 

النّاموْس ما قاْل: »لا تْشتهي.«

روما 7: 1 - 7   
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 وِبهِذِه الَوِصيَِّة َوَجَدِت الَخطيئَُة َذريَعًة 
8

الَخطيئََة  ِل�أنَّ  َشْهَوٍة،  ِفيَّ كُلَّ  ْت  َواأتَمَّ

اأنا  9 اأّما  َميتًة.  الّناموِس كانَْت  ِبدوِن 

فَكُْنُت َحيًّا ِبدوِن الّناموِس ِمْن قَْبُل. فَلَّما 

َوُمتُّ  الَخطيئَُة،  الَوِصيَُّة عاَشِت  جاَءِت 

ِتْلَك  الَحياِة  َوِصيَُّة   فَُوِجَدْت لي 
10 اأنا. 

الَّتي  ريَعِة  ِبالذَّ الَخطيئََة  11 ِل�أنَّ  ِللَموِت، 

اأْغَوتْني  الَوِصيَِّة  ِبواِسَطِة  َلها  َوَجَدْت 

ٌس  ُمَقدَّ اإذاً  12 الّناموُس  قَتَلْتني.  َوِبها 

َوعاِدلٌة َوصاِلَحٌة.  َسٌة  ُمَقدَّ َوالَوِصيَُّة 

13 اإذاً َهْل صاَرِت الّصاِلَحُة لي ِللَموِت؟ 

حاشا! َولِكْن ِلكَي تَْظَهَر الَخطيئَُة َخطيئًَة 

تَْزداَد  ِلكَي  َموتاً  اأكَْملَْت بي  ِبالّصالَحِة 

َدينونَُة الَخطيئَِة ِبالَوِصيَِّة. 14 ِل�أنَّنا نَْعِرُف 

فََجَسداِنيٌّ  اأنا  اأّما  الّناموَس روحاِنيٌّ  اأنَّ 

َمبيٌع ِللَخطيئَِة. 15 ِل�أنَّ ما اأْعَملُُه ل� اأْعِرُف 

اأكَْرهُ  بَْل ما  اأْعَملُُه  فيِه  اأْرَغُب  َوَليَس ما 

 فَاإْن كاَن ما ل� اأْرَغُب 
ُهَو الَّذي اأْعَمُل. 16

اأنَُّه  ِللّناموِس  اأْشَهُد  فَاإنّي  اأَعْمُل،  فيِه 

يَْعَمُل  َمْن  اأنا  َلْسُت  اإذاً  آَن   فَال�
17 َحَسٌن. 

18 ِل�أنّي   ، الّساِكنَُة فيَّ الَخطيئَُة  بَِل  هذا 

اأْعِرُف اأنَُّه ل� يَْسكُُن ِفيَّ اأي في َجَسدي 

اأْرَغَب في  اأْن  َعلَيَّ  َسْهٌل  ِل�أنَُّه  صاِلَحٌة 

اأْستَطيُع.  فَلا  اأْفَعلَها  اأْن  اأّما  الّصالَحِة 

اأْن  اأْرَغُب  الَّتي  الّصالحُة  ليَسِت  19 ِل�أنَُّه 

ل�  الَّتي  يِّئَة  السَّ َولِكنَّ  اأْعَمُل،  اأْعَمَل 

َسَبب،  الَخطيِّة  اَأَرْتلا   وْبَهالَوصيِّة هاي 
8

لْت في كْل َشْهِوة. مْن َل َميِتة كانْت  ْوَكمَّ
َطّيْب كْنُت   َوانا 

9 النّاموْس.  َبلا  الَخطيِّة 
َوْقْت َل َجت  َبْس  َقبْل.  النّاموْس مْن  َبلا 
 ْوَبيَّْن 

الَوصيِّة، عاشت الَخطيِّة، ْومتُّ اَنا. 10
لي َوصّية الَحياْة، صارْت لي للَموْت 11 يْعنِي 
الَخطيِّة بَسَبْب َل اَرْتلا ف الَوصيِّة، َغّشْتني 
ْس  ْمَقدَّ النّاموس  12 َبقى  َقَتلْتني.  وْبواْسطتا 
ْوصالَْحة.  ْوبارَّة  يِا  ِسة  ْمَقدَّ والَوصيِّة  واِ، 
13 َبقى الّصالَْحة صارْت لي للَموْت؟ حاشا. 

َبلِى الَخطيِّة ْبشان ْتَبّيْن َخطيِّة يِا، ْبواْسطة 
يزيد  ْبشان  الَموت،  في  لْت  َكمَّ الّصالَْحة 
 مْن َل نْعرف 

الحكْم َع الَخطيِّة بالَوصيِّة. 14
النّاموْس رُوحاني واِ. َبّس اَنا َجَسداني اَنا 
 مْن َل شي 

ْوَمْبيُوع اَنا َكما الَعْبْد للَخطيِّة. 15
َل اَسي، مُو اْعرفو. مُو شي َل اريْد، اَأَسي، 
 ْوماداْم 

َبلِى شي َل اكَره، هاك واِ َل اَسيو. 16
شي َل مُو اريد، اَأَسي؛ َمْعناتا اَأْشَهد النّاموس 
ْع َبقى، مُو اَأنا واِ َل اَسي  ْكَويْس واِ. 17 السَّ
 مْن َل 

هاي، َبلِى الَخطيِّة َل تْسكْن في. 18
اْعرْف مُو يْسكْن في، يْعنِي َف َجَسدي، 
َعَلي َت اريْد  شي صالْح، مْن َل َهّيْن واِ 
 مْن َل 

شي صالْح، َبْس َت اَسيو مُو اتِيْق. 19
مُو شي الّصالْح َل اريد اََسيو، اَأَسي. َبلِى َشْر 
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 فَاإْن 
اأْرَغُب اأْن اأْعَملَها ِهَي الَّتي اأْعَمُل. 20

كاَن ما ل� اأْرَغُب اأْعَمُل، فلَْسُت اأنا اأْعَمُل 

. 21 اأِجُد اإذاً اأنَّ  بَِل الَخطيئَُة الّساِكنَُة فيَّ

الّناموَس يَتَِّفُق َمَع َعْقلي الَّذي يَْرَغُب في 

الّطاِلَحَة حاِضَرةٌ  ِل�أنَّ  الّصاِلَحِة،  َعَمِل 

اللِه في  ِبناموِس  اأْفَرُح  22 ِل�أنّي  ِعْندي. 

 َولِكّني اأرى ناموساً 
نْساِن الباِطِن. 23 ال�إ

اآَخَر في اأْعضائي يُحاِرُب ناموَس َعْقلي 

الَّذي في  الَخطيئَِة  ِلناموِس  َويَْسبيني 

نْساُن! َمْن يُْنِقُذني   َشقيٌّ اأنا ال�إ
اأْعضائي 24

ِمْن َجَسِد هذا الَموِت؟ 25 اأْشكُُر اللَه ِبَربِّنا 

آَن اإذاً، اأنا ِبَعْقلي َعْبُد  يَسوَع الَمسيِح. فَال�

َعْبٌد  فَاأنا  ِبَجَسدي  اأّما  اأنا.  اللِه  ناموِس 

ِلناموِس الَخطيئَِة.

 اإذاً ل� ُحكَْم َعلى الَّذين ل� يَْسلُكوَن 8 

ِبَحَسِب الَجَسِد في الَمسيِح يَسوَع، 

يَسوَع  الَحياِة في  ناموَس روِح  2 ِل�أنَّ 

الَخطيئَِة  ناموِس  ِمْن  َرَك  َحرَّ الَمسيِح 

الّناموَس كاَن عاِجزاً  3 ِل�أنَّ  َوالَموِت. 

ِبواِسَطِة َضْعِف الَجَسِد، اأْرَسَل اللُه ابْنَُه 

الَخطيئَِة  ِل�أْجِل  الَخطيئَِة  َجَسِد  ِشْبِه  في 

ِليَْحكَُم َعلى الَخطيئَِة في َجَسِدِه. 4 ِلكَي 

يَِتمَّ ِبرُّ الّناموِس فينا نَْحُن الَّذين ل� نَْسلُُك 

ِبَحَسِب الَجَسِد بَْل ِبَحَسِب الّروِح، 5 ِل�أنَّ 

الَجَسِد  باأُموِر  الَجَسِد  ِبَحَسِب  الَّذيَن ُهم 

 ْوماداْم اَأَسي 
َل مُو اريْد اَأَسي، هاْك اَأَسي. 20

َل  اَأنا واِ  َمْعناتا مُو  اََسي،  شي َل مُو اريد 
اَسيو، َبلِى َخطيِّْة َل تْسكْن في. 21 َبقى اَأرى 
النّاموْس يتّفْق َمْع َضميري َل يريد يَسي شي 
 مْن َل 

ْر لي، 22 الّصالْح، مْن َل قَريَّْب واِ الشَّ
اَأْفَرْح َف ناموس اَلله ف الانْسان الّجّواِني. 
23 َبْس اَأرى َغيْر ناموْس َف اَأْعضاي يحِارْب 

ناموس َضميري ْوياخْذني َيسيْر َل ناموس 
 َشقي اَنا الانْساْن. 

الَخطيِّة َل َف اَأْعضاي. 24
من يَنّجيني مْن َجَسد الَموْت هاْذ؟ 25 اَأْشكر 
َبقى  الَمسيْح.  َيسُوع  َرْبنا  ْبواْسطة  اَلله، 
اَنا.  اَلله  ناموس  َعْبد  ْبَضميْري  اَأنا  ْع،  السَّ

َبّس ْبَلْحمي َعْبْد ناموس الَخطيِّة.

الَحياة الّرُوحانيِّة

لَنِّا َف 8   َبقى ما في حكْم َعلى 
يسايرون  مُو  َل  َهوْذ  الَمسيْح  َيسُوع 
الَحياْة َف  رُوح  ناموْس  َل   مْن 

2 َسْد،  الجَّ
َرْك مْن ناموس الَخطيِّة  َيسُوع الَمسيْح َحرَّ
النّاموس  َل َضعيْف كان   مْن 

3 والَموْت. 
اْبنو  َبَعث  اَألله  َسْد،  الجَّ ْبَسَبْب ضْعف 
َت  الَخطيِّة،  ْبشان  الَخطيِّة  َجَسد  ْبشكْل 
4 ْبشاْن  الَخطيِّة َف َجَسدو.  َع  يْحكْم 
ْبموجب  مُو  َل  نْحنِا  فينا  يتْم  النّاموس  بّر 
 َهوْذ 

َسْد نْمشي، َبلِى ْبموجب الّرُوْح: 5 الجَّ
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ِباأُموِر  الّروِح  ِبَحَسِب  َوالَّذيَن  يَْهتَّموَن، 

الَجَسِد  اْهِتماَم  6 ِل�أنَّ  يَْهتَّموَن،  الّروِح 

َموٌت، َواأّما اْهِتماُم الّروِح فََحياةٌ َوَسلاٌم. 

ِللِه، ِل�أنَُّه ل�  7 ِل�أنَّ اْهِتماَم الَجَسِد َعداَوةٌ 

يَْخَضُع ِللّناموِس ِبَسبَِب َعْجِزِه.

 َوالَّذيَن ُهم في الَجَسِد ل� يَْستَطيعوَن 
8

اإْرضاَء اللِه. 9 اأّما اأنْتُم فَلَْستُم في الَجَسِد، 

ا  َحقًّ اللِه  اإْن كاَن روُح  الّروِح،  بَْل في 

فيِه روُح  َليَس  الَّذي  اأّما  فيكُم.  ساِكناً 

 َولِكْن 
ِتِه. 10 الَمسيِح فَهذا َليَس ِمْن خاصَّ

اإْن كاَن الَمسيُح فيكُم فَالَجَسُد َميٌت ِمْن 

اأْجِل الَخطيئَِة، َواأّما الّروح فَُهَو َحيٌّ ِمْن 

 َواإْن كاَن روُح الَّذي اأقاَم َربَّنا 
11 . اأْجِل الِبرِّ

ال�أْمواِت ساِكناً  بَين  ِمْن  الَمسيَح  يَسوَع 

فيكُم، فَاإنَّ َمْن اأقاَم يَسوَع الَمسيح ِمْن بَين 

ال�أْمواِت َسيُْحيي اأيضاً اأْجساَدكم الَميتََة 

آَن   فَال�
12 فيكُم.  الّساِكِن  روِحِه  اأْجِل  ِمْن 

ِللَجَسِد،  ل�  َمدينوَن  نَْحُن  اإْخَوتي  يا 

اإْن  13 ِل�أنَّكُم  الَجَسد،  ِبَحَسِب  ِلنَْسلَُك 

ِعْشتُم ِبَحَسِب الَجَسِد، فََسوَف تَموتوَن. 

فاِت  تََصرُّ تُميتوَن  ِبالّروِح  اإْن كُْنتُم  َولِكْن 

الَّذيَن  14 ِل�أنَّ  َستَْحيَوَن.  فَاإنَّكَم  الَجَسِد، 

يَْنقادوَن ِبروِح اللِه، هؤل�ِء ُهم اأبْناُء اللِه. 

اأيضاً  ُعبوِديٍَّة  ُخذوا روَح  تَاأْ َلْم  15 ِل�أنَّكُم 

ِللَخوِف. َولِكنَّكُم اأَخْذتُم روَح التَّبّني الَّذي 

َسْد يْهَتّمون. ْولَنِّا  َسْد، بالجَّ لَنِّا ْبموجب الجَّ
 ْوهّم 

6 يْهَتّموْن:  بالّرُوْح  الّرُوْح،  ْبموجب 
َسْد َموْت واِ، ْوهّم الّرُوْح َحياة ْوَسلاْم.  الجَّ
َسْد، مْن َل مُو   مْن َل َعداِوة لله واِ َهّم الجَّ

7

يْخَضْع لَناموس اَلله مْن َل مُو يتِيْق.
يتِيقون  مُو  َسْد،  الجَّ ْبموجب  لَنِّا   ْوَهوْذ 

8

َسد  ون اَلله. 9 َبْس اأنْتْن مُو ْبموجب الجَّ يَرضَّ
رُوح  َحقا  َل  الّرُوْح،  ْبموجب  َبلِى  انْتْن، 
رُوح  ِفيو  ما  َل  انْساْن  فيكْن.  تْسكْن  اَلله 
 ْوَل كان الَمسيْح 

الَمسيْح، هاْذ مُو لُه واِ. 10
َبّس  َسْد َمّيت يكوْن للَخطيِّة،  الجَّ فيكن، 
 ْوَل كانْت رُوْح هاْك َل 

الّرُوْح َحي للبْر. 11
الَميتيْن  َبين  مْن  الَمسيْح  َيسُوع  َرْبنا  َقيَّم 
سِاْكِنة فيكْن، هاْك َل َقيَّْم َيسُوع الَمسيْح 
َت  زاِ  الَميِتة  لاْجسادكن  الَميتيْن  َبين  مْن 
يْعطي َحياْة، لَخاطْر رُوحو الّسِاْكِنة فيكْن. 
ْع يا اخوتي، نْحنِا َمْلزوميْن نْحنِا  12 َبقى السَّ

 َل 
َسْد: 13 َسْد َت نْعيش ْبموجب الجَّ مُو للجَّ

َسد ْتعيشوْن، َت ْتموتون. ْوَل  ْبموجب الجَّ
َسْد، َت ْتعيشوْن.  تّْن بالّرُوح اْعمال الجَّ َموَّ
 مْن َل َهوْذ َل ْبرُوح اَلله يْنساقوْن، هنِّا نِا 

14

 مْن َل ما اَخْذتْن رُوح ْعبوديِّة 
اولاد اَلله. 15

َتَبنّي  رُوح  اَأَخْذتْن  َبلِى  للَخوْف،  لْخ  َكْرْة 
ْبواْسطتا نْسِيح اَلله ونْقولْلو: »اآبا« )يْعنِي( 

اَأبونا.

روما 8: 6 - 15   
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 َوالّروُح يَْشَهُد 
ِبِه نَْصُرُخ: »اآبا،« اأبانا. 16

 َواإْن كُّنا بَنيَن 
ِل�أْرواِحنا اأنَّنا اأبْناُء اللِه. 17

فَاإنَّنا َوَرثٌة اأيضاً، َوَرثُة اللِه، َواأبْناُء ميراِث 

َمَعُه  ُم  لَّ نَتَاأ كُّنا  اإْن  ِل�أنَُّه  الَمسيِح،  يَسوَع 

اأنَّ  اأْحِسُب  18 ِل�أنّي  ُد.  نَتََمجَّ اأيضاً  فََمَعُه 

ماِن ل� تُساوي الَمْجَد الَعتيَد  اآل�َم هذا الزَّ

اأْن يَتََجّلى فينا. 19 ِل�أنَّ كُلَّ الَخليَقِة تَْرجو 

َوتَْنتَِظُر تََجليَّ اأبْناِء اللِه، 20 ِل�أنَّ الَخليَقَة 

َولِكْن  ِباإرادِتها  ل�  ِللباطِل  اْستُْعِبَدْت 

جاِء. 21 ِل�أنَّ  ِل�أْجِل َمِن اْستَْعبََدها َعلى الرَّ

ُعبوديَِّة  ِمْن  اأيضاً  ِهَي  ُر  َستَتَحرَّ الَخليَقَة 

يَِّة َمْجِد اأبْناِء اللِه. 22 ِل�أنَّنا  الَفساِد في ُحرِّ

ُض  َوتَتََمخَّ ُد  تَتَنَهَّ الَخلائِق  كُلَّ  اأنَّ  نَْعِرُف 

 َوَليَس ِهَي َوحَدها فََحْسُب، 
َحّتى اليَوِم. 23

الّروِح  باكورةُ  فينا  الَّذيَن  اأيضاً  نَْحُن  بَْل 

ُد في اأنُْفِسنا َونَْنتَِظُر التَّبّني، َوِفداَء  نَتَنَهَّ

جاُء  جاِء َخلُْصنا. َوالرَّ  ِل�أنَُّه ِبالرَّ
اأْجساِدنا. 24

الَّذي يُرى َليَس َرجاًء. فَاإْن كُّنا نَراهُ فََعلاَم 

ل�  نَْرجو ما  كُّنا  اإْن   َولِكْن 
25 نَْنتَِظُرهُ؟ 

 هكَذا الّروُح اأيضاً 
يُرى فَِبَصْبٍر نَْنتَِظُر. 26

يُساِعُد َضْعَفنا ِل�أنَّنا ل� نَْعِرُف اأْن نَُصلَِّي 

كَما يْنبَغي، َولِكنَّ الّروَح يَُصّلي ِمْن اأْجِلنا 

 َوفاِحُص الُقلوِب 
داٍت ل� يُْنَطُق ِبها. 27 ِبتَنَهُّ

َوْفَق  الَّذي  ُهَو ِفكُْر الّروِح  يَْعِرُف ما  ُهَو 

الِقّديسيَن.  اأْجِل  ِمْن  يَُصّلي  اللِه  َمشيئَِة 

 والّرُوْح تْشَهْد لاْرواْحنا اولاد اَلله نْحنِا. 
16

 ْومادام اولاْد، َمْعناتا واِرثيْن زاِ، واِرثين اَلله 
17

ْب  واولاد َوراثْة َيسُوع الَمسيْح. َل كنّا نْتَعذَّ
ْد. َمعو، َمعو زاِ َت نْتَمجَّ

الَمْجْد الّجِايي

مُو  هاْذ  ماْن  َهالزَّ اوجاْع  اْفتكر  َل   مْن 
18

ْر َت يَبّيْن  ْتسِاوي شي ْقبال الَمْجد الّْمَحضَّ
 مْن َل كّل الَخليَقة تْرجي ْوتْنطْر َت 

فينا. 19
الَخليَقة كّلا  َل   مْن 

20 اَلله.  اولاد  يَبينون 
رادتا َبلِى ْبَسَبب  صارْت َعْبِدة للباطْل، مُو باإ
21 تْتَحرَّْر  َرجا  َعلى  َعْبِدة  َسواها  َل  هاْذ 
هيِّ زاِ من ْعبوديّة الَفساْد ف حّريّْة َمجد 
الَخلايق  نْعرْف كّل  َل   مْن 

22 اَلله.  اولاد 
 ْومُو 

ْع َوجع ولاِدة دي لَلَيوْم. 23 ْتئّن ْوتْتَوجَّ
الّرُوح  َثَمر  ْل  اَأوَّ فينا  َل  زاِ  نْحنِا  َبْس،  هيِّ 
ْولَفدا  للتََّبنّي،  ْونْنطْر  نْفوْسنا  نْئْن جّوات 
َبْس  بالرَّجا خلْصنا.  َل   مْن 

24 اْجساْدنا. 
َرجا َل يْناَأرى مُو يْبقى َرجا. َل اَريناُه لَيْش 
َرجانا ف شي  َل كاْن  25 َبْس  نْنطرو.  َت 
ي،  الشِّ 26 نَفس  نْنطرو.  بْر  بالصَّ يْناَأرى،  مُو 
نْعرْف  ْتعاوْن ضعْفنا، مْن َل مُو  زاِ  الّرُوْح 
اَأيش نَْصلّي َكما َل لازم نَْصلّي. َبّس الّرُوح 
 ْوفاحص 

ْتَصلّي لَخاطرنا باأنّاْت مُو تْنقاْل. 27
َل  مْن  الّرُوْح  فْكر  واِ  اَأيْش  يْعرْف  الّْقلوْب 
ْتَصلّي لَخاطر الَقّديسيْن َكما َل يريد اَلله. 
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 واإنّا نَْعِرُف اأنَّ الَّذين يُِحّبوَن اللَه في كُلِّ 
28

َشيٍء يُساِعُدُهم ِللَخيِر، هؤل�ِء الَّذيَن َسبََق 

 َوِمْن 
َلُه اأْن عيََّن اأْن يَكونوا َمْدُعّويَن. 29

ابِْنِه  ِبِشْبِه صوَرِة  َوَوَسَمُهم  َعَرفَُهم  قَْبُل 

 َوالَّذيَن 
اإْخَوٍة كَثيريَن. 30 ُهَو ِبكَْر  ِليَكوَن 

َسبََق اأْن َعيَّنَُهم، َدعاُهم. َوالَّذين َدعاُهم، 

َدُهم. َرُهم َمجَّ َرهم. َوالَّذين بَرَّ بَرَّ

اإْن  ذِلَك؟  َعْن كُلِّ  اإذاً  نَقوُل   ماذا 
31

 َواإْن 
32 َعلَينا؟  فََمْن  اأْجِلنا  ِمْن  اللُه  كاَن 

َعلى ابِْنِه َلْم يُْشِفْق، بَْل ِمْن اأْجِلنا َجميعاً 

اأْسلََمُه، فَكَيَف ل� يُْعطينا َمَعُه كُلَّ َشيٍء؟ 

 َمْن َسيَْشتَكي َعلى ُمْختاري اللِه؟ اللُه 
33

يَديُن؟  الَّذي  ُهَو   َمْن 
34 ُر.  يُبَرِّ الَّذي  ُهَو 

اللِه  يَميِن  َعْن  َوُهَو  َوقاَم  الَمسيُح ماَت 

َعْن  يَْفِصلُني   َمْن 
35 اأْجِلنا.  ِمْن  ُع  َويَتََشفَّ

اأْم  اْضِطهاٌد  اأِم  ةٌ  اأِشدَّ الَمسيِح؟  َمَحبَِّة 

 كَما 
36 َسيٌف؟  اأْم  َخَطٌر  اأْم  ُعْرٌي  اأْم  جوٌع 

ُهَو َمكْتوٌب: »ِمْن اأْجِلَك كُلَّ يَوٍم نَموُت. 

بِْح.« قَْد ُحِسْبنا ِمْثَل َغنٍَم ِللذَّ

نَْحُن  ذِلَك غالبوَن  كُلِّ   َولِكْن في 
37

َول�  اأنَُّه ل� َموَت  اأنا   واِثٌق 
اأَحبَّنا. 38 ِبَمْن 

َحياةَ َول� َملائكََة َول� َسلاطيَن َول� قُّواِت 

ُعلُوَّ   َول� 
39 اآِتيًَة،  َول�  اأموَر حاِضَرةً  َول� 

اأْن  تَْستَطيُع  اأُْخرى  َخليَقَة  َول�  ُعْمَق  َول� 

 ْونْعرْف َهوْذ َل يحّبون اَلله، ف كْل شي 
28

نَوى َت  َقبْل  مْن  َل  لَوْذ  للَخيْر،  يعِاونْن 
 ْومْن َقبْل َعَرفن ْوَعلَّمن 

يكونوْن مْدعّييْن، 29
ْبَشَبْه صورة اْبنو ْبشاْن هّواِ يكوْن بكر َبين 
َخَتمْن،  َقبل  مْن  َل   ْوَهوْذ 

30 ْكثيْر.  اْخِوة 
َبرَّرْن،  ْوَل  َبرَّرن.  َدعاهْن،  ْوَل  َدعاهن. 

دْن. َمجَّ

ْمَحّبة اَلله لنا مَبيَّنة فَيسُوع الَمسيْح

اَلله  َل كان  َعَلوْذ؟  نْقول  َبقى  31 اَأيْش 

 ْوَل َعلى اْبنو 
ْمَبدالْنا، من واِ َل يقوم ْقبالْنا؟ 32

ما َشَفْق، َبلِى ْمَبدالْنا كلّْتنا َسلَّمو، اأْشَوْن مُو 
 من واِ َل َت يْتهْم 

كْل شي َمعو يْعطينا؟ 33
 من 

َهوْذ لاْختارن اَلله؟ اَألله هّواِ واِ َل يَبّرْر. 34
يْحكْم َعَلينا؟ الَمسيْح َل مات ْوقام، ْوَعلى 
 مْن َت يْفرْقنا 

َيمين اَلله واِ ويحِامي لْنا. 35
والّا  َحْبْس  والّا  ة  الَمسيْح؟ شدِّ ْمَحّبة  من 
اْضطهاد والّا جُوْع والّا عري والّا َخَطْر والّا 
 َكما لَّواِ َمْكتوْب: »لَخاطْرك كْل 

َسيْف؟ 36
بْح.« َيوم نْموت، وانَْحَسْبنا َكما الَغَنْم للذَّ

 

37 َبْس َف َهوْذ كلّْن، َمْنصُوريْن نْحنِا بيْد 

 مْن َل واثق اَنا لا َموت ْولا 
هاْذ َل َحْبنا. 38

َحياْة، لا َملايِكة ْولا َسلاطين ْولا قّواْت، 
ع ْولا َت ْتقوْم َبعْد، 39 لا علو  لا قايمة السَّ
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َربِّنا  الَّتي في  الله  َمَحبَِّة  َعْن  تَْفِصلَني 

يَسوَع الَمسيِح.

اأكِْذُب 9  َول�  اأقوُل في الَمسيح   الَحقَّ 

الُقُدِس،  ِبروِح  َويَْشَهُد لي َضميري 

2 اأنَّ لي ُحْزناً َوَوَجعاً في قَْلبي ل� يَْنَقِطُع، 

نَْفسي  اأنا  اأُْصِبَح  اأْن  اأَُصّلي  كُْنُت  3 ِل�أنّي 

اإْخَوتي  ِمْن  بََدل�ً  الَمسيِح  ِمَن  َمْحروماً 

ُهم  4 الَّذيَن  الَجَسد،  ِبَحَسِب  َواأنِْسبائي 

َوالَمْجُد  التَّبّني  َلُهم  الَّذيَن  اإْسرائيَل  بَنو 

فيها  الَّتي  َوالِخْدَمُة  َوالّناموُس  َوالُعهوُد 

آباُء وِمْنُهْم َظَهَر الَمسيُح   َوال�
الَمواعيُد، 5

ِبَحَسِب الَجَسِد الَّذي ُهَو اإلٌه َعلى الكُلِّ 

آِبديَن  ال� اأبَِد  اإلى  َوالبََركاُت  التَّسابيُح  َلُه 

كَِلَمُة  َسَقَطْت   فَلَيَس ُسقوطاً 
اآميَن. 6

اإْسرائيَل  ِمْن  الَّذين  كُلُّ  َليَس  ِل�أنَُّه  اللِه، 

 َول� ِل�أنَُّهم ِمْن نَْسِل اإبْراهيَم 
ُهم اإْسرائيُل. 7

كُلُُّهم اأبْناٌء ِل�أنَُّه قيَل: »ِباإْسحَق يُْدعى َلَك 

نَْسٌل.«

اأبْناُء  ُهم  الَجَسِد  اأبْناُء  َليَس  اأنَُّه  8 اأي 

اللِه. َولِكنَّ اأبْناَء الَوْعِد يُحَسبوَن نَْسلاً، 

»في هذا  الكَِلَمُة:  هِذِه  ُهَو  الَوْعَد  9 ِل�أنَّ 

َمِن َساآتي ويَكوُن ِلسارةَ ابٌْن.« الزَّ

اأيضاً  َرْفَقُة  بَْل  فََحْسُب،   َوَليَس هذا 
10

حيَن َحِبلَْت ِمْن واِحٍد، ِمْن اأَبينا اإْسحَق، 

ْولا عْمق ْولا َخليَقة َغيْر هاي ْتتِيق تْفرْقنا من 
ْمَحّبة اَلله َف َرْبنا َيسُوع الَمسيْح.

اْگذب، 9  ْومُو  الَمسيح  اَقوْل ف   َحّق 
القدْس:  ْبرُوح  لي  يْشَهْد  ْوَضميري 
َقْلبي مُو يْهدا.  ْوَوَجْع َف   حزن ْگبيْر لي 

2

نَْفسي  اَنا  اكون  اَأَصلّي َت  َل كاْن   مْن 
3

َمْحروْم م الَمسيح ْمَبدال اخوتي ْوَقرايبيني 
اْسرائيْل َل لهْن صار  ْم، 4 َبني  بالَلحْم والدَّ
التََّبنّي والَمْجْد والعهوْد والنّاموْس والخْدِمة 
الَمسيْح  َطَلع  ْومنّْن   والاَبَّهات، 

5 والوعوْد، 
ْم، لَّواِ اإلْه َع الكْل لُه التَّسابيْح  بالَلحْم والدَّ
مُو   هاْذ 

6 اآّميْن.  آْبديْن  الا َأَبد  لا والَبَركاْت 
مُو  َل  مْن  ْقْت،  ْتَحقَّ ما  اَلله  َمْعناتو كْلمة 
اْسرائيْل.  يْنحْسبون  اْسرائيْل  لَنِّا من  كْل 
اْبراهيْم، كلّْن اولاْد نِا.  لَنِّا مْن نَْسل   ْولا 

7

يْتَسّمى  لاْبراهيْم: »باْسحاْق  انْقاْل  َل  مْن 
لْك نَسْل.«

َسْد نِا اولاد اَلله. َبلِى  8 يْعنِي مُو اولاد الجَّ

 مْن َل 
اولاد الَوْعْد نِا َل يْنحْسبوْن نَسْل. 9

ماْن َت اآجي  هاي يِا كْلمة الَوعد: »َف َهالزَّ
ْوَت يسِير ابْن لَساَرة.«

َل حْبلْت  َوْقْت  َرْفَقة  َبْس.   ْومُو هاي 
10

ْع َقبْل َل  مْن واِحْد، مْن اَأبونا اْسحاْق. 11 لَسَّ
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َخيراً  فََعلا  َول�  بَْعُد،  يوَلدا  َلْم   َوابْناها 
11

ا، ُعِرَف ُمَسبَّقاً اْخِتياُر اللِه الَّذي  َول� َشرًّ

يَْثبُُت ل� ِبَحَسِب ال�أْعماِل بَْل ِبالَّذي يَْدعو. 

َعْبداً  َسيَكوُن  الكَبيَر  »اإنَّ  قيَل:  12 ِل�أنَُّه 

غيِر.« ِللصَّ

يَْعقوَب  »اأْحبَْبُت  َمكْتوٌب:  ُهَو   كَما 
13

َوعيسو اأبَْغْضُت.«

ُظْلٌم؟  اللِه  اأِعْنَد  اإذاً؟  نَقوُل   ماذا 
14

 ُهَوذا يَقوُل ِلموسى اأيضاً: »اأْرَحُم 
حاشا. 15

َمْن اأْرَحُم َواأتََحنَُّن َعلى َمْن اأتََحنَُّن َعلَيِه.«

َمْن  ِبيَِد  َول�  يَشاُء  َمْن  ِبيَِد  َليَس  16 اإذاً 

حيِم، 17 ِل�أنَُّه  الرَّ اللِه  ِبيَِد  بَْل  يَْسعى، 

َعيِنِه  ِلِفْرَعوَن: »ِلهذا  الِكتاِب  يَقوُل في 

تي َوِليُذاَع اْسمي  اأقَْمتَُك، ِل�أُْظِهَر ِبَك قُوَّ

في ال�أْرِض كُلِّها.«

 فَاإذاً، ُهَو يَْرَحُم َمْن يَشاُء َويَُقّسي َمْن 
18

يَشاُء.

 َوُربَّما تَقوُل: »ِلماذا يَلوُم؟ فََمْن يُقاِوُم 
19

نْساُن   َولِكْن َمْن اأنَْت اأيُّها ال�إ
َمشيئَتَُه؟« 20

الَجْبلَُة  اأتَقوُل  اللِه؟  ِلتَْعتَِرَض َعلى 

َجبَْلتَني هكَذا؟ 21 اأَليَس  ِلَم  ِلجاِبِلها: 

ِللَخّزاِف ُسْلطاٌن َعلى طيِنِه اأْن يَْصنََع ِمْن 

ْع ما َسَووا لا َخير ْولا  يولَدوْن َولََدينا، ْولَسَّ
َشر، انَْعَرْف َسَلفاً من اْختار اَلله، واْختيارو 
ْبموجْب  بلي  واِ،  اْعماْل  ْبموجب  مُو 
انْقال:  َل   مْن 

12 يْدعي.  َل  اَأينا  َدْعوتو، 
»الّْگبير يسِيْر َعْبْد للّْزَغّيْر.«

َيْعقوب  »َحبَّيُت  َمْكتوْب:  لَّواِ   َكما 
13

ْوَبَغْضُت عيسو.«

اَلله ظْلْم؟  عْند  نْقوْل؟ في  َبقى  14 اَأيْش 

اَأينا َل  حاشا. 15 اَألله قاْل لموسى: »اَأْرَحْم 
اْرَحْم، َواْتَحنَّْن َعلى اَأينا َل اْتَحنَّْن.«

16 َبقى مُو بيْد َل يريْد يِا، ْولا بيْد َل يْعدي 

 مْن 
غِلة، َبلِى بيد اَلله الرَّحوْم. 17 َخْلف الشَّ

هاي قاْل ف الّْكتِاْب لََفرَعون: »ْبشاْن هاي 
َقيَّْمتوْك، َت اَبّيْن فيْك قّوتي ْويْنكرز اْسمي 

ف كّل الاَْرْض.«
18 َبقى لهاك َل يريْد، يْرَحمو. ْولهاك َل 

يريد يَقّسي َقْلبو، يَقّسي.

َغَضب اَلله وَرْحمتو

 ويْمكن ْتقوْل: »لَيْش َبقى يلوْم؟ من واِ 
19

َل يتِيق يقوم ْقباْل اإرادتو؟« 20 لَيْش مْن اأنَْت 
يا انْساْن َت ْتَرّجْع َجواْب َلالله؟ في َجْبِلة 
 والّا 

21 َجَبْلْتني؟  لَيْش كذاِ  لَجّبالا:  ْتقوْل 
القّواق مالو سْلَطة َعلى طينو َت يَسي مْن 
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َجْبلٍَة واِحَدٍة اإناًء ِللكَراَمِة َواآَخَر ِللَهواِن؟ 

َف  22 اإذاً اإْن اأراَد اللُه اأْن يُْظِهَر َغَضبَُه َويَُعرِّ

ِتِه، َجلََب في َوْفَرِة طوِل اأناِتِه َغَضباً  ِبُقوَّ

ِللَهلاِك.  الّناِجَزِة  الَغَضِب  اآِنيَِة  َعلى 

ْحَمِة الَّتي   َواأفاَض َرْحَمتَُه َعلى اآِنيَِة الرَّ
23

ةً ِمَن اللِه ِللَمْجِد، 24 الَّذيَن ُهم  كانَْت ُمَعدَّ

نَْحُن الَمْدُعّويَن، ل� ِمَن اليَهوِد فََحْسُب، 

 كَما قاَل في 
اأيضاً. 25 ال�أَُمِم  ِمَن  بَْل 

يَكونوا  َلْم  الَّذيَن  »َساأْدعو  اأيضاً:  هوَشَع 

َشْعبي ‘َشْعبي’ َوَمْن َلْم تَُحبَّ َساأْدعوها 

‘اأُِحبَّْت،’ 26 ِل�أنَُّه َسيَكوُن اأنَُّه في الَمكاِن 

الَّذي كاَن يُقاُل َلُهم: ‘َلْستُم َشْعبي،’ ُهناَك 

 َواإَشْعيا 
َسيُْدَعوَن: ‘اأبْناَء اللِه الَحي.’ « 27

اأيضاً َصَرَخ ِمْن ِجَهِة بَني اإْسرائيل: »َواإْن 

البَْحر،  كََرْمِل  اإْسرائيَل  بَني  َعَدُد  صاَر 

 ُحكْماً َحكََم 
28 َستَْخلُُص.  ِمْنُهْم  فَبَِقيٌَّة 

ال�أْرِض.«  َعلى  بُّ  الرَّ َوَسيَْصنَُعُه  َوَحتََّم 

 َوكَما َسبََق اأْن قاَل اإَشْعيا: »لول� اأنَّ َربَّ 
29

َلكُّنا كَسادوَم  بَِقيًَّة  َلنا  اأبْقى  باؤوِت  الصَّ

َوَلشابَْهنا َعمورةَ.«

 ماذا نَقوُل اإذاً؟ ال�أَُمُم الَّذيَن َلْم يَكونوا 
30

، الِبرَّ الَّذي  يَْسَعوَن َخْلَف الِبرِّ اأْدَركوا الِبرَّ

 َولِكنَّ اإْسرائيَل الَّذي كاَن 
يماِن. 31 ِمَن ال�إ

يَْسعى َخْلَف ناموِس الِبرِّ َلْم يُْدِرْك ناموَس 

َرف ْوواِحْد  َجْبِلة وْحِدة ْفراَغيْن، واِحْد للشَّ
 َل راد اَلله يَوّري َغَضبو ويَعّرْف 

للَقَرْف؟ 22
َعلى قّوتو، جاب ْبطوْل بالو الطَّويْل َغَضْب 
للَهلاْك،  َتّمْت  َل  الَغَضْب  َفرايغ  َعلى 
َل  الرَّْحِمة  َفرايغ  َعلى  َرْحمتو   ْوَصْب 

23

را اَلله للَمْجْد، 24 يْعنِي نْحنِا المْدعّييْن  َحضَّ
َبين  ْومْن  َبلِي  َبْس،  الياهوْد  َبين  مْن  مُو 
»َل  النَّبي:  بهوشع  قاْل  َل   َكما 

25 الاَمْم. 
ما كاْن َشْعبي، َت اَسّميو ‘َشْعبي،’ ْوَل ما 

يا( ‘انَْحّبْت.’ انَْحّبْت، )َت اَسمِّ
‘مُو  وْن:  يْتَسمَّ َل كاْن  مُوَضْع   »ْوَف 

26

اَلله  ‘اولاد  ون  يْتَسمَّ َت  َهونَْك  َشْعبي،’ 
َبني  َعلى  يْكرْز  اإشْعيا  27 َبّس  الَحي.’ « 
َبني  َعَدد  يسِير  »يكون  يقول:  اْسرائيْل 
َت  منّْن  َفْضِلة  الَبحْر،  َرمل  َكما  اْسرائيْل 
ْوَت  ْوقال كْلِمة  َحَكم  28 الرَّْب  يْخَلْص. 
 ْوَكما 

يَسي ْبحْكمو ْوكْلمتو ف الاَْرْض.« 29
بؤوت  الصَّ َرّب  مُو  »يكون  اِشْعيا:  قال  َل 
يَخلّي لْنا ذّريِّة، َكما سادوْم كاْن َت نْكون 

ْولَعاموَرة كاْن َت نْشَبْه.«

اْسرائيْل والَمسيْح

ما عْديوا  َل  الاَمْم  نْقول؟  َبقى  30 اَأيْش 

لوا البْر، بْر لَّواِ م الايماْن،  خلف البْر، َحصَّ
ناموس  يْعدي خْلْف  َل كاْن   واْسرائيْل 

31
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يماِن،   َوِلماذا؟ ِل�أنَُّه َلْم يَكُْن ِمَن ال�إ
32 . الِبرِّ

َعثَروا  فََقْد  الّناموِس،  اأْعماِل  ِمْن  بَْل 

»ها  َمكْتوٌب:  ُهَو   كَما 
33 الَعْثَرِة،  ِبَحَجِر 

اأنَذا واِضٌع في ِصْهيَوَن َحَجَر َعثْرٍة، َحَجَر 

، َوَمْن ِبِه اآَمَن ل� يَْخزى.« َشكٍّ

 10
ةُ قَْلبي َوَطْلبَتي َلدى   اإْخَوتي، َمَسرَّ

اللِه ِمْن اأْجِلهم ِهَي اأْن يَْخلُصوا، 

2 ِل�أنّي اأْشَهُد َلُهم اأنَّ فيِهم َغيَرةً ِللِه، َولِكْن 

 ِل�أنَّ ِبرَّ اللِه َلْم يَْعِرفوهُ، 
َليَس ِبالَمْعِرفَِة، 3

َولِكْن ِبرَّ اأنُْفِسِهم َطلَبوا اأْن يُقيموا، َوِمْن 

4 ِل�أنَّ  يَْخَضعوا.  َلْم  اللِه  ِلبرِّ  اأجل هذا 

غايَة الّناموِس ِهَي الَمسيُح ِللِبرِّ ِلكُلِّ َمْن 

َعْن  كَتََب  5 ِل�أنَّ موسى هكَذا  ِبِه.  يُْؤِمُن 

فََسيَْحيا  ِبهِذِه  يَْعَمْل  »َمْن  الّناموِس:  ِبرِّ 

ِبها.«

يماِن هكَذا  ِبال�إ الَّذي  الِبرَّ   َولِكنَّ 
6

يَقوُل: »ل� تَُقْل في قَْلِبَك: َمْن َصِعَد اإلى 

اإلى  نََزَل   َوَمْن 
7 الَمسيَح؟  َواأنَْزَل  ماِء  السَّ

بَين  ِمْن  الَمسيَح  َواأْصَعَد  الهاِويَِة  ُعْمِق 

»قَريبٌَة  قاَل؟   َولِكْن ماذا 
8 ال�أْمواِت؟« 

اإلى  اإلى فَِمَك،  الكَِلَمُة،  ِهَي  اإَليَك 

الَّتي  يماِن  ال�إ كَِلَمُة  ِهَي  هِذِه  قَْلِبَك.« 

 فَاإْن تَْعتَِرْف ِبَفِمَك ِبَربِّنا يَسوَع 
نَكِْرُز ِبها. 9

الَمسيح َوتُْؤِمْن ِبَقْلِبَك اأنَّ اللَه اأقاَمه ِمْن 

الَقْلَب  10 ِل�أنَّ  فََستَْخلُُص.  ال�أْمواِت  بَين 

البْر، لناموس البْر ما وصْل. 32 لَيْش؟ مْن َل 
ما كاْن م الايماْن َبلِي من اْعمال النّاموس 
 َكما لَّواِ َمْكتوْب: 

ْتَعْثوروا ْبَحَجر الَعْثَوَرة، 33
»هاي اَنا اأحْط َف َصْهيوْن َحَجْر َعْثَوَرة، 
يْطَلْع  مُو  ِفيو  ياآمْن  ْوَل  َفْشَكِلة،  َحَجر 

َمْخجوْل.«

ْوَطَلبي من 10  َقْلبي  َشْهوْة   اخوتي، 
اَلله ْبشانْن هاْذ واِ، َت يْخَلصوْن. 
 مْن َل اَأْشَهْدلْن في عْندْن غيِرة َلالله، َبلِى 

2

 مْن َل ما َعَرفوا بّر اَلله. َبلِى 
مُو ْبَمْعِرِفة، 3

ما  ْومْن هاي  ياَأّسسون.  رادوا  نْفوسْن  بّر 
النّاموس  َمْقَصد  َل   مْن 

4 اَلله.  لَبّر  َخَضعوا 
 مْن 

الَمسيْح واِ، للبْر لكْل من ياآمْن ِفيو. 5
َل موسى كذاِ َكَتْب َعلى بّر النّاموْس: »َل 

يَسي َهوذ الاَوامْر َت يعيْش ِفيا.«

6 َبْس بْر لَّواِ بالايمان كذاِ يقوْل: »لا ْتقوْل 

ما ْونَزَّل الَمسيْح،  َف َقْلبْك: مْن َطَلْع للسَّ
الَمسيْح  ْوطِالع  الهاويِة  لَعْمق  نزْل  مْن  7 يا 

مْن َبين الَميتيْن؟« 8 َبلِى اَأيْش قال؟ »ْقَريِبة يِا 
منّك الكْلِمة، مْن ثّمك ْومْن َقْلبْك.« هاي 
كْلمة الايماْن َل نْكرْز يِا. 9 َبقى َل اْعَتَرفت 
اَلله  ْبَقْلبك  ْواآَمْنت  الَمسيح  ْبَيسُوع  ْبثّمك 
 مْن َل 

َقيَّمو مْن َبين الَميتيْن، َت تْخَلْص، 10
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ُر، َوالَفُم الَّذي يَْعتَِرُف  الَّذي يُْؤِمُن ِبِه يَتَبَرَّ

ِبِه يَْخلُُص. 11 ِل�أنَّ الِكتاَب يَقوُل: »كُلُّ َمْن 

يُْؤِمُن ِبِه ل� يَْخزى.«

اليَهوِد  بَيَن  ْق  يَُفرِّ َلْم   َوفي هذا 
12

َواليونانّييَن ِل�أنَُّه واِحٌد َربُّ َجميِعِهم الَغِنيُّ 

في كُلِّ َمْن يَْدعوهُ. 13 ِل�أنَّ »كُلَّ َمْن يَْدعو 

بِّ يَْخلُُص.« ِباْسَم الرَّ

ِبِه؟  َلْم يُْؤِمنوا  كَيَف يَْدعوَن َمْن  14 اإذاً 

قوَن ذاَك الَّذي َلْم يَْسَمعوهُ؟  َوكَيَف يَُصدِّ

 َوكَيَف 
ِبلا كاِرٍز؟ 15 يَْسَمعوَن  َوكَيَف 

يَكِْرزوَن اإْن َلْم يُْرَسلوا؟ كَما ُهَو َمكْتوٌب: 

لامِ  ِبالسَّ ريَن  الُمبَشِّ اأْرُجَل  اأبْهى  »ما 
ريَن ِبالّصالحاِت.« َوالُمبشِّ

يُِطْع َجميُعُهم ِبشاَرةَ  َلْم   َولِكْن 
16

، َمْن  نْجيِل، ِل�أنَّ اإَشْعيا قاَل: »يا ربُّ ال�إ

َق كَِلَمتَنا؟« َصدَّ

َوَسَمُع  ال�أُُذِن  َسَمِع  ِمْن  يماُن  ال�إ 17 اإذاً 

اأقوُل:  اأنّي  18 اإلّ�  اللِه.  كَِلَمِة  ِمْن  ال�أُُذِن 

ال�أْرِض  كُلِّ  »في  ُهَوذا  يَْسَمعوا؟  األم 

الَمْسكونَِة  اأقاصي  َواإلى  َمقاُلُهم،  َخَرَج 

كَِلماتُُهم.«

اإْسرائيُل؟  يَْعِرْف  اأَلْم  اأَقوُل:  اأنّي  19 اإلّ� 

ٍة  ِباأُمَّ ل�ً موسى هكَذا قاَل: »َساأُغيُركُم  اأوَّ

ٍة ل� تُطيُع َساأُغيُظكُْم.« ًة َوِباأُمَّ َليَسْت اأُمَّ

َقْلْب َل ياآمْن ِفيو، يْتَبرَّر. ْوثْم َل يْعترْف ِفيو، 
 مْن هاي قال الّْكتِاْب: »كْل من 

يْخَلْص. 11
ياآمْن ِفيو مُو يْطَلْع َمْخجوْل.«

 وْبهاي ما َفرَّْق َبيْن ياهودي ْوَوَثني، مْن 
12

َل واِحْد واِ َرّب الكل، ْوَغني َكريْم ف كْل 
 مْن َل »كْل مْن يْدعي اْسم 

مْن يْدِعيو، 13
الرَّْب، يْخَلْص.«

اأْشَوْن يْدَعوْن هاْذ َل ما كْللاآَمنوا  14 َبقى 

يَسْدقوْن هاْك َل ما ك  َواْشَون  ِفيو؟ 
َبلا كارْز؟  يْسَمعوْن  َواْشَوْن  اْسَتَمعولو؟ 
لَّواِ  َكما  انَْبَعثوا؟  ما  َل  يْكرزوْن   َواْشَوْن 

15

َمْكتوْب: »اَأْشَقد ْكَويِسة اْجَريْن َل يَبشرون 
لاْم، َل يَبشرون ْبشاراْت صالَْحة.« بالسَّ

16 َبْس مُو كلّْن طاعوا ْبشارة الانْجيل، مْن 

ْق كْلمْتنا؟« َل اإشْعيا قاْل: »يا َرْب، مْن َسدَّ

ْوَسَمع  الاذن،  َسَمع  مْن  الايماْن  17 َبقى 

الاذْن مْن كْلمة اَلله. 18 َبْس اَأقوْل: َعَجْب ما 
سْمعوا؟ هاي »ف كّل الاَْرْض َطَلْع َصوتن، 

خر الّدنْيِا وْصلت اْقوالْن.« آِ ْولا

َعَرف؟  ما  اْسرائيْل  َعَجب  اَأقوْل:  19 َبّس 

اَخلّيكن  »َت  قاْل:  ْل شي موسى كذاِ  اَأوَّ
ة َغشيِمة َت  ة، مْن اَأمِّ ة مُو اَأمِّ ْتغاروْن مْن اَأمِّ

اْحمْقكْن.«
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ِللَّذيَن  »َظَهْرُت  َوقاَل:  اإَشْعيا  اأ   َوتََجرَّ
20

يَْساألوا  َلْم  ِللَّذيَن  َوُوِجْدُت  يَْطلُبوني  َلْم 

َعّني.«

ْسرائيَل فيَقوُل: »بََسْطُت يََديَّ  21 اأّما ل�إ

ٍة ُمخاِصَمٍة ل� تُطيُع.« َطواَل اليَوِم اإلى اأُمَّ

 11
 َولِكّني اأقوُل: اأَرفََض اللُه َشْعبَُه؟ 

حاَشا. ِل�أنّي اأنا اأيضاً ِمْن اإْسرائيَل 

ِمْن نَْسِل اإبْراهيَم ِمْن ِسْبِط ِبْنياميَن. 2 َلْم 

يَْرفُِض اللُه َشْعبَُه هذا الَّذي َسبََق فََعَرفَُه. 

اأَوما تَْعِرفوَن ما قاَل اإيلّيا في الِكتاِب َوُهَو 

يَْشتَكي اإلى اللِه َعلى اإْسرائيل؟ َلَقْد قاَل: 

َمذاِبَحَك  َوقَلَبوا  اأنِْبياَءك  قَتَلوا   »َربّي! 
3

َوبَقيُت اأنا َوْحدي َوُهم يَْطلُبوَن نَْفسي.«

اأبَْقيُت  قَْد  »ها  َلُه في كَْشٍف:   فَقيَل 
4

ِلنَْفسي َسْبَعَة اآل�ِف َرُجٍل َعلى ُركَِبِهم َلْم 

يَْركَعوا َويَْسُجدوا ِلبَْعٍل.«

بَِقيٌَّة  اأيضاً،  َمِن  الزَّ  هكَذا في هذا 
5

 فَاإْن كاَن 
بَِقيَْت في الُمختاَرِة ِمَن النِّْعَمِة. 6

ِبالنِّْعَمِة، فَلَيَس ِمْن اأْعماٍل. َواإلّ� فَالنِّْعَمُة 

َليَسْت ِنْعَمًة. َواإْن كاَن ِبال�أْعماِل، فَلَيَس 

ِمَن النِّْعَمِة. َواإلّ� فَالَعَمُل َليَس َعَملاً.

يَْطلُبُها  الَّتي كاَن  ِتْلَك  اإذاً؟   ماذا 
7

الُمْختاَرةُ  اأّما  يِجْدها.  َلْم  اإْسرائيُل، 

فََوَجَدْت. َواأّما بَِقيَّتُُهم فََقْد اأصاَب الَعمى 

 َوْفقاً ِللَمكْتوِب: »اأْعطاُهم اللُه 
قُلوبَُهم. 8

 وْتجاسر اِشْعيا ْوقاْل: »َظَهْرُت لَوْذ َل ما 
20

َساَألوا  َطَلبوني، وانَْوَجْدُت عْنْد َهوْذ َل ما 
َعَلي.«

يُت  21 َبْس لاْسرائيْل قاْل: »طول الَيوْم َمدَّ

ة َعنيِتة مُو ْتطيْع.« َأمِّ اإيَدي لا

اَأّمتو؟ 11  اَلله عاْف  لَيش  اَأقوْل:   َبْس 
حاشا. اَأنا زاِ من اْسرائيل اَنا، مْن 
ما  2 اَألله  بْنياميْن.  َقبيلْة  مْن  اْبراهيْم  نَْسل 
عاْف اَأّمتو َل مْن َقبْل َعَرفا، والّا مُو تْعرفوْن 
ف ْكتِاب ايِلّيا اَأيْش قاْل َوْقْت َل اْشتكى 
َرْب!   »يا 

3 ْوقاْل:  اْسرائيل،  َعلى  َلالله 
َقَتلوا نَبايتك ْوَخرَّبوا َمذابحك َوانا ْبَوْحدي 

َبَقيُت، ويَدوروْن َت يْقتلوني.«
4 َبّس انقالْلو ف َكْشْف: »هاي اَنا َخلَّيُت 

لي َسبْعة اَلاف َزلَِمة َعلى ركبْن ما َرَكعوا 
ْوَسَجدوا لََبعْل.«

مْن  َبقى  َفْضِلة  زاِ،  ماْن  َهالزَّ َف   ْوكذاِ 
5

 ْوماداْم بالنّْعِمة، َمْعناتو مُو 
مْختارين النّْعِمة. 6

بالاْعمال، والّا واِ النّْعِمة مُو نْعِمة يِا. وَل 
كاْن بالاْعمال، َمْعناتو مُو م النّْعِمة، والّا واِ 

الَعَمْل مُو َعَمْل واِ.
اْسرائيْل  يريد  َل كان  هاْك  َبقى؟  7 اَأيْش 

اَأَرْت.  المْختاَرة،  ماَعة  الجَّ َبّس  ارى.  ما 
 َكما لَّواِ َمْكتوْب: 

والباقي منّْن عمي َقْلبْن. 8
»َعطاهن اَلله رُوح ْتَعّمي ْوَعيَنين ْبشاْن لا 
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ِبها  صوا  يَتََفحَّ ِلئَّلا  َوُعيوناً  ُمْعِميًَة  روحاً 

َواآذاناً ِلئَّلا يَْسَمعوا َحّتى هذا اليَوِم.«

»ِلتَِصْر مائَدتُُهم  اأيضاً:  داووُد   َوقاَل 
9

َوَعْثَرةً.  َشبَكًَة  َوَجزاُؤُهم  ا  فَخًّ اأماَمُهم 

10 ِلتُْظِلْم ُعيونُُهم ِلئَّلا يََروا َوَظْهُرُهم دوماً 

ِليَكُْن ُمْنَحِنياً.«

ِليَْسُقطوا؟ حاشا.  اأَعثَروا  اأقوُل:   ثمَّ 
11

ِللاأَُممِ  ِبَعْثَرِتِهم صاَر َخلاٌص  َولِكْن 

ِغنًى  َعْثَرتُهم   فَاإْن صاَرْت 
12 غاَرِتِهم.  ِل�إ

ِللعاَلِم َوالُحكُْم َعلَيِهم ِغنًى ِللاأَُمِم، فَكَم 

اأيُّها  اأقوُل  َلكُم   ثمَّ 
13 تَماُمُهم.  بالَحريِّ 

ُم ِخْدَمتي،  ال�أَُمم: ِل�أنّي َرسوُل ال�أَُمِم اأُعظِّ

14 َلَعّلي اأُغيُر اأبْناَء َلْحمي َواأَُخلُِّص اأُناساً 

َرْذُلُهم ُمصاَلَحًة  اإْن صاَر  15 ِل�أنَُّه  ِمْنُهْم. 

ِمْن  َحياةً  اإلّ�  ُرجوُعُهم  اإذاً  ِللعاَلِم، فَماذا 

الباكورةُ   َواإْن كانَِت 
16 ال�أْمواِت.  بَين 

َسًة فَالَجْبلُة اأيضاً. َواإْن كاَن ال�أْصُل  ُمَقدَّ

قُِطَع   َواإْن 
17 اأيضاً.  فَال�أْغصاُن  ساً  ُمَقدَّ

يٍَّة  بَرِّ ِلَزيتونٍَة  الّتابُع  َواأنَْت  ال�أْغصاِن  ِمَن 

َشريكاً  َوِصْرَت  َمواِضِعها  ْمَت في  ُطعِّ

 فَلا تَْفتَِخْر َعلى 
يتونَِة، 18 ِل�أْصِل َوَدَسِم الزَّ

ال�أْغصاِن. فَاإْن تَْفتَِخْر فلَْسَت اأنَْت حاِمُل 

 َوُربَّما 
19 يَْحِملَُك.  ال�أْصُل  بَِل  ال�أْصِل 

اأنا في  َم  ِل�أَُطعَّ ال�أْغصاُن  تَقوُل: »قُِطَعِت 

يَفْسروْن ِفيا، َواذان ْبشاْن لا يْسَمعوْن دي 
َل َهالَيوْم هاْذ.«

ة ْتسِيْرلن،   وداهوْد زاِ قاْل: »صْفرتْن فخَّ
9

ْوما  َعيَنين  10 ْتَعتّْم  َعْثَوَرة.  َحَجْر  ْواأْجرْن 
يَرون، ْوَظْهرْن دايْم َمْعكوْف َت يكوْن.«

َخلاص النِّاْس المُو ياهود

11 َبْس اَأقول: ْتَعْثَوروا ْبشاْن يَقعوْن؟ حاشا. 

ْبشان  للاَمْم  َخلاْص  ْبَعْثَورتْن صاْر  َبلِى 
 َل َعْثَورتْن صارْت غنِى للعالَم، 

يغاروْن. 12
َكمالْن؟  َبقى  اَأْشَقْد  للاَمْم،  ْوفْقرْن غنِى 
13 لكْن اَأقوْل يا اأَمْم: مْن َل اَأنا َرسول الاَمْم، 

اَأَعظّْم خدمتي، 14 َبْلكي اَأَحّرْك غيرْة َشْعبي 
منّْن.  نِاْس  َواَخلّْص  ْوَدّمي  لَحمي  مْن  َل 
 َل ْبَرْفضْن صاْر صْلَحة للّدنْيِا، اَأيْش َبقى 

15

مْن  َحياْة  َغيْر  َلالله،  ْرجوعْن  َت يكون 
ِسة،   َل كانت الَخميِرة ْمَقدَّ

َبين الَميتيْن؟ 16
اَأْصل  ْوَل كاْن  يكون.  ْمَقدَّس  زاِ  الَعجيْن 
ْمَقدَّسين  زاِ  الّشيقاْن  ْمَقدَّس،  الّسَجَرة 
وانَْت  منّا شيقاْن،  انَْقَطْع   ْوَل 

17 يكونوْن. 
مُوَضعن،  مْت  ْتَطعَّ َبّريِّة  َزيتونِة  انَْت  َل 
18 لا  ْوَزيتا،  يتونِة  الزَّ لَعْرق  ْشريْك  ْوصْرت 
تْتَگبَّْر َع الّشيقان َل انَْقَطعوا. َل ْتَگبَّْرْت، 
جيْب َل بالْك مُو اأنَْت واِ َل تْحمْل عْرق 
َل يْحملْك.  واِ  العْرْق  َبلِى  الّسَجَرة، 
ْبشان  انَْقَطعوا  »الّشيقان  ْتقول:  19 يْمكن 
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 َحَسناً! هِذِه قُِطَعْت ِل�أنَّها 
َمواِضِعها.« 20

يماِن قُْمَت، فَلا تتَعاَل  َلْم تُْؤِمْن، َواأنَْت ِبال�إ

ِبِفكِْرَك بَْل َخْف. 21 ِل�أنَُّه اإْن كاَن اللُه َعلى 

فَلََعلَُّه  يُْشِفْق،  َلْم  الطَّبيعيَِّة  ال�أْغصاِن 

 فَانُْظْر اإذاً طيبَة 
َعلَيَك اأيضاً ل� يُْشِفُق. 22

اللِه َوقَْسَوتَُه. َعلى الَّذيَن َسَقطوا قَْسَوةٌ 

اأّما َعلَيَك فَطيبٌة اإْن ثَبَتَّ في الّطيبِة َواإلّ� 

 َوُهم اإْن َلْم يَْثبُتوا 
فَاأنَْت اأيضاً َستُْقَطُع. 23

موَن،  َسيَُطعَّ اأيضاً  فَُهْم  اإيماِنِهم  َعَدِم  في 

َمُهم ثاِنيًَة. 24 ِل�أنَُّه  ِل�أنَّ اللَه قاِدٌر اأْن يَُطعِّ

يٍَّة ِهَي َطبيَعتَُك  اإْن كُْنَت اأنَْت ِمْن َزيتونٍة بَرِّ

ْمَت،  قَْد قُِطْعَت َوفي َغيِر َطبيَعِتَك قَْد ُطعِّ

َم  في َزيتونٍَة َجيَِّدٍة، فَكَم ِبال�أولى اأْن يَُطعَّ

هؤل�ِء في َزيتونَِة َطبيَعِتِهم؟

تَْعِرفوا  اأْن  اإْخَوتي  يا  اأْرَغُب  اإنّي   ثمَّ 
25

َراأْي  ُحكَماَء في  تَكونوا  ِلئَّلا  رَّ  السِّ هذا 

َزماٍن  ِة  ِلُمدَّ الَقْلِب  َعماَوةَ  اأنَّ  اأنُْفِسكُم 

ْسرائيَل َحّتى ُدخوِل ِمْلِء ال�أَُمِم.  صاَرْت ِل�إ

َوْفقاً  َسيَْخلُُص  اإْسرائيَل  كُلُّ   َوحينَئٍذ 
26

الُمْنِقُذ  ِصْهيَوَن  ِمْن  »َسيَاأْتي  ِللَمكْتوِب: 

يَكوُن   حينَئٍذ 
27 يَْعقوَب.  َعْن  ثَْم  ال�إ َويَُردُّ 

َلُهم َخطاياُهم.«  اأْغِفُر  اإْذ  َعْهدي  َلُهم 

نْجيِل ُهم اأْعداٌء ِل�أْجِلكُم. َوِبال�ْخِتياِر  28 ِبال�إ

ل�  اللَه  29 ِل�أنَّ  آباِء.  ال� ِل�أْجِل  َمْحبوبوَن 

 ْكَويّْس. َهوْذ مْن َل 
ْم.« 20 اَأنا مُوَضعْن اَأْتطَّعَّ

قْمْت.  يمانْك  ْباإ وانَْت  انَْقَطعوا.  اآَمنوا،  ما 
 َل 

لا ْتَعلّي لَفُوْق ف فْكرْك، َبلِى خاْف. 21
َشَفْق، يْمكْن  اَألله ما  الطَّبيعّية  الّشيقان  َع 
َعَليْك زاِ مُو يْشفْق؟ 22 َبقى َطلّْع رى طيبة 
اَلله ْوَقساوتو، َعلى َل َوَقعوا َقساِوة ْوَعَليْك 
اأنَْت  طيِبة، َل َبَقيْت َف َهالطّيِبة، والّا واِ 
 ْوَهوْك َل ما َبَقوا كذاِ َبلا 

زاِ َت تْنقطْع. 23
موْن، مْن َل يتِيق الله  اإيماْن، هنِّا زاِ َت يْتَطعَّ
يْرَجع يَطّعمْن من ْجديْد: 24 َبقى َل انَْقَطْعْت 
ْمْت  اأنَْت مْن َزيتونِة َبّريِّة مْن َطبِيعتْك، وْتَطعَّ
َف َزيتونِة َطيِبة مُو مْن َطبِيعتْك، اَأْشَقْد اَأْهَيْن 
موْن َف َزيتونِة مْن َطبِيعتْن؟ َبقى َهوْك يْتَطعَّ

َرْحِمة اَللّة لْلكْل

ْبشاْن  َهالّسر،  تْعرفوْن  اخوتي  يا  25 اَأريْد 

رُوْحكْن َحكيميْن. َعمى  تْفتْكروْن  لا 
لََمْن  اْسرائيْل صاْر دي  لَقسْم من  َقْلْب 
الَوْقْت، كّل   ْوهاك 

26 الاَمْم.  َتمام  يْدخْل 
َمْكتوْب:  لَّواِ  َكما  يْخَلْص،  اْسرائيْل َت 
ر  »َت يّجي مْن َصْهيوْن الّمَنّجي ويَبّعد الشَّ
يسِيْرلن  الَوْقْت َت   ْوهاك 

27 َيْعقوب.  مْن 
اْغفْرلْن  َت  َل  َوْقْت  َوَعدتووْن،  َل  الَعهد 
نِا  عْدواْن  الانْجيْل  28 ْبموجب  َخطّياتْن.« 
لَخاطْر  نِا  َمْحبوبيْن  ْوبالاْختياْر  ْبَسَببكن. 
 مْن َل مُو يْرَجع اَلله مْن َعطّيتو 

الاَبَّهاْت. 29
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30 ِل�أنَُّه كَما  َوَدْعَوِتِه.  َعِطيَِّتِه  يَْرِجُع في 

اأنْتُم اأيضاً كُْنتُم َغيَر ُمطيعيَن ِللِه ِمْن قَْبُل 

 هكَذا 
31 ِلِعْصياِن هؤل�ِء،  ُرِحْمتُم  آَن  َوال�

الَّتي  ْحمِة  ِللرَّ يَْمتَِثلوا  َلْم  هؤل�ِء  اأيضاً 

اأيضاً  َعلَيِهم  تَُحلَّ  ِلكَي  َعلَيكُم  َحلَّْت 

ْحَمُة. 32 ِل�أنَّ اللَه َحبََس كُلَّ اإنْساٍن في  الرَّ

اأْعَمَق   ما 
اإنْساٍن. 33 ِليَْرَحَم كُلَّ  الِعْصياِن 

اإنْساَن  فَلا  اللِه،  َوَمْعِرفََة  َوِحكَْمَة  ِغنى 

تُْستَْقصى.  ل�  َوُطُرقُُه  اأْحكاَمُه،  يَْسبُُر 

بِّ َوَمْن صاَر  نَُّه »َمْن َعَرَف ِفكَْر الرَّ 34 ل�إ

 َوَمْن َسبََق َلُه اأْن اأْعطاهُ ثمَّ 
َلُه ُمشيراً؟ 35

ِبِه  َوالكُلَّ  ِمْنُه  الكُلَّ  36 ِل�أنَّ  ِمْنُه؟«  اأََخَذ 

َوالكُلَّ ِبيَِدِه. َلُه التَّسابيُح َوالبََركاُت اإلى 

آِبديَن اآميَن. اأبَِد ال�

 12
اإْخَوتي  يا  اإذاً  ِمْنكُم  اأْطلُُب   اإذاً 

اأْجساَدكم  تُقيموا  اأْن  اللِه  ِبَرْحَمِة 

ِللِه في  َوَمْقبوَلًة  َسًة  َوُمَقدَّ َحيًَّة  َذبيَحًة 

 َول� تَتََشبَّهوا ِبهذا العاَلِم 
ِخْدَمٍة ناِطَقٍة. 2

َوَميِّزوا  اأْذهاِنكُم،  ِبتَْجديِد  تََغيَّروا  بَْل 

َوالَمْقبوَلُة  الّصالَحُة  اللِه  اإراَدةُ  ِهَي  ما 

لي  الُمْعطاِة  ِبالنِّْعَمِة   فَاأقوُل 
3 َوالكاِملَُة. 

ِلَجميِعكُم: ل� تَْفتَِكروا ُمتَجاِوزيَن حدَّ ما 

يَْنبَغي اأْن تَْفِتِكروا، بَْل ِليَْفتَكْر كُلٌّ ِمْنكُم 

ِبَوداَعٍة ِبَحَسِب ما قََسَم َلُه اللُه ِمْن اإيماٍن 

واِحٍد  َجَسٍد  َلنا في  كَما  4 ِل�أنَُّه  ِبِمْقداٍر. 

َلها  َليَس  ال�أْعضاِء  َوكُلُّ  كَثيَرةٌ  اأْعضاٌء 

 َكما َل انْتْن َعَصيتن اَلله مْن َقبْل 
ْوَدْعوتو: 30

ع انَْرَحْمتْن، مْن َل هنِّا َعَصوا، 31 نَفس  والسَّ
في  َل  َرْحمْة  ْع  السَّ َعَصوا  زاِ  َهوْذ  ي  الشِّ
َعَليكْن، ْبشاْن َعَليْن زاِ يسِيْر َرْحِمة. 32 َبقى 
اَألله َحَبْس كّل انْساْن ف العْصيان، ْبشاْن 
يْرَحْم كّل انْساْن. 33 يا عْمْق غنِى ْوحْكمة 
َتدابيرو  يْعرْف  انْساْن  في  ما  اَلله!  ْوَمْعرفة 
 »من واِ َل َعَرْف فكر 

ْوطْرقو مُو تْنفحْص. 34
 ْومْن واِ َل 

الرَّب، ْومْن واِ َل شاْر َعَليو؟ 35
ْل َعطاُه، ْوَبْعدا اَأَخْذ منّو؟« 36 الكْل  ف الاَوَّ
التَّْسبيْح  لُه  بيدو.  والكْل  بِيو  والكْل  منّو 

آْبديْن اآّميْن. َأَبد الا والتَّْمجيْد لا

ل لْكْن يا اخوتي ْبَرْحمة 12   َبقى اَأْتَوسَّ
اَلله، َت ْتَقْدمون اْجسادكْن َذبيَحة 
ِسة ْوَمْقبولِة من اَلله ْبخْدِمة َعقليِّة.  َحيِّة ْمَقدَّ
ْبَتْجديْد  ْتَغيَّروا  ْبَهالّدنْيِا.  تْتَشبَّهون  2 لا 

اَلله:  يريدو  َل  واِ  اَأيْش  ْوَميزوا  َعقْلكن. 
 َواقول ْبنْعمْة 

الّصالْح، والَمْقبوْل والكامْل. 3
َل انَْعَطْت لي لكلّْتكْن: لا تْفتْكروْن َبّراْت 
ْبَقناَعة، كْل  اْفتْكروا  تْفتْكرون.  لازْم  َل 
 مْن 

واِحْد َعلى َقْد اإيماْن َل َقَسْملو اَلله. 4
اَأوايل  لنا  في  واِحْد  َجَسد  َل َف  َكما  َل 
لها،  واِحْد  مُو شغْل  الاَوايْل  ْوكّل  ْكثير، 
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 هكَذا اأيضاً نَْحُن الكَثيريَن 
َعَمٌل واِحٌد، 5

َجَسٌد واِحٌد في الَمسيح َوَجميُعنا واِحداً 

 َولِكْن َلنا 
فَواِحداً اأْعضاٌء بَْعُضنا ِلبَْعٍض. 6

َمواِهُب ُمْختَِلَفٌة ِبَحَسِب النِّْعَمِة الُمْعطاِة 

ةُ فَِبَحَسِب ِمْقداِر اإيماِنِه.  َلنا. َمْن َلُه النُّبوَّ

ُهَو  َوِمْن  ِخْدَمِتِه.  ِخْدَمٌة، فَفي  َلُه   َوَمْن 
7

، فَفي   َوَمْن ُهَو ُمَعزٍّ
ُمَعلُِّم، فَفي تَْعليِمِه. 8

ِبساَطٍة.  فَفي  ُمْعٍط،  ُهَو  َوِمْن  تَْعِزيَِتِه. 

َوَمْن ُهَو قائٌم َعلى َراأِْس َعَمٍل، فَِباْجِتهاٍد. 

 َول� تَكُْن َمَحبَّتُكُم 
َوَمْن ُهَو راِحٌم فَِبَفَرٍح. 9

روِر  ِللشُّ ُمْبِغضيَن  بَْل كونوا  ًة  غاشَّ

 كونوا ُمِحّبيَن 
َوُمتََعلِّقيَن ِبالّصالحاِت. 10

آَخَر ُمْؤِثريَن في  ْخَوِتكُم واّديَن اأَحُدكُم ال� ِل�إ

 كونوا نَشيطيَن 
آَخَر. 11 ال� اأَحُدكُم  التَّوقيِر 

ل� كُسالى. اْغلَوا َغلَياناً ِبالّروِح َواْشتَِغلوا 

ِبَرجاِئكُم،   كونوا فَِرحيَن 
ِلَربِّكُم. 12

ُمواِظبيَن َعلى  ليَن َشدائَدكُم،  ُمتََحمِّ

ِللِقّديسيَن   كونوا ُمشاِركيَن 
13 لاِة.  الصَّ

ِعْنَد اْحِتياِجِهم، ُمِحّبيَن ِللُغَرباِء. 14 باِركوا 

تَْلَعنوا.  َول�  ُمْضَطِهديكُم. باِركوا 

15 اْفَرحوا َمَع الَفِرحيَن َوابْكوا َمَع الباكيَن. 

اْفتَِكروه  اأنُْفِسكُم،  َعْن  تَْفتَِكروَن   َوما 
16

ِفكْراً  تَْفتَِكروا  َول�  اأيضاً.  اإْخَوِتكُم  َعْن 

ُمتَشاِمخاً بَِل انَْضّموا اإلى الُمتواِضعيَن، 

اأنُْفِسكُم.  َراأِْي  ُحكَماَء في  تَكونوا  َول� 

بَِل   ، ِبَشرٍّ َشرٍّ  َعْن  اإنْساناً  تُجازوا   َول� 
17

ي نْحنِا، ْكثيْر نْحنِا، َبْس َجَسْد  5 نَْفس الشِّ

واِحْد نْحنِا ف الَمسيْح، واِحد ْبواِحْد منّا 
 ْولنا َمواهْب كْل واِحْد 

اَأوايْل لََبعْضنا نْحنِا. 6
شكْل، َعلى موجب النّْعِمة َل انَْعَطْت لنا. 
لُه   ْوَل 

اإيمانو. 7 َقْد  َعلى  ة،  النّبوِّ لُه  َل  في 
الخْدِمة، ف خْدمتو. والّْمَعلّْم، ف عْلمو. 
يْعطي،  ْوَل  َتْعِزيتو.  ْمَعّزي، َف   ولَّواِ 

8

ْبَبساَطة. ْوَل يقوْم َعلى راْس شغل، ْبَنشاط. 
 ْولا ْتكون 

ْوَل يَسي اْعماْل َرْحِمة، ْبَفَرْح. 9
ْمَحّبْتكْن َمْغشوِشة. اْكَرهوا الّْشروْر والَْحقوا 
لاخوتكْن،  ْمحّبيْن   كونوا 

10 الَخيْر.  اْعمال 
وْمحّبيْن واِحْد للاْخ. كْل واِحْد َخلّي يَكّرْم 
 كونوا نَشيطيْن 

يو َعلى نَْفسو. 11 اَأخوُه، ويَبدِّ
لا تْتكاَسلون. اْغَلوا َغلي بالّرُوح. اْشتْغلوا 
َرجاكْن،  فْرحانيْن َف   كونوا 

12 لََرْبكْن. 
مْن  تْنقْطعوْن  لا  ذيقاْتكْن،  َصبوريْن ف 
الَقّديسيْن َف   َفْرقوا َع 

َصلاْتكْن. 13
عازتْن. كونوا ْمحّبيْن للغرْب. 14 بِاْركوا َل 
لوْن. 15 اْفَرحوا  يْضطْهدوكْن، بِاْركوا ْولا تْتَنعَّ
 ْوشي 

َمْع َل يْفَرحوْن واْبَكوا َمْع َل يْبَكوْن. 16
ي َعلى  َل تْفتْكروْن َعلى رُوْحكْن، نَفس الشِّ
اأخوْتكن. ْولا تْفتْكروْن فكْر كْبِريا. اْقَتَدوا 
َف  ْتكونوْن َحكيميْن  ْولا  بالمْتواْضعين، 
 ْولا ْترّدوْن لانْساْن َشر ْقباْل 

َعيْن رُوْحكْن. 17
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اْحَرصوا اأْن تَْصنَعوا صاِلحاٍت اأماَم الّناِس 

ال�أْمُر  َوتََعلََّق  ُمْمِكناً  18 اإْن كاَن  كُلِِّهم. 

اإنْساٍن.  كُلِّ  َمَع  َسلاماً  فَاْصنَعوا  ِبكُم، 

بَْل  اأِحّبائي  يا  ِل�أنُْفِسكُم  تَْنتَِقموا  19 ل� 

اأْعطوا َمكاناً ِللَغَضِب ِل�أنَُّه َمكْتوٌب: »اإن 

َلْم تَْقِض ِلنَْفِسَك فَاأنا َساأْقضي َلَك يَقوُل 

َواإْن  فَاأْطِعْمُه  َك  َعُدوُّ  فَاإْن جاَع 
20 اللُه. 

َعِطَش فَاْسِقِه. اإْن فََعْلَت َلُه هذا فََجَمراُت 

ِة َراأِْسِه.« 21 ل� تَْغِلبَنَّكُم  ُم َعلى ِقمَّ ناٍر تُكَوِّ

يِّئََة ِبالّصاِلَحِة. يِّئَُة. بَِل اْغِلبوا السَّ السَّ

 13
ِلَسلاطيِن  نَْفٍس   ِلتَْخَضْع كُلُّ 

اإلّ�  ِل�أنَُّه ل� ُسْلطاَن  الَعَظَمِة 

ُهم  اللِه  ِمَن  ْلطاِن  السُّ َوَذَوو  اللِه،  ِمَن 

ْلطاِن،  السُّ ِضدَّ  قاَم  َمْن  2 ِلذا  َماأْموروَن. 

الَّذيَن  واوَلِئَك  اللِه.  اأْمِر  قاَم ِضدَّ  فََقْد 

ُهم، َسيَنالوَن ُحكْماً َعلَيِهم.  يَقوموَن ِضدَّ

ِللاأْعماِل  َليسوا َخوفاً  الُحكّاَم  3 ِل�أنَّ 

اأَرْدَت  فَاإْن  ّريَرِة.  ِللشِّ بَْل  الّصالحة 

فَاْعَمْل صاِلحاً  ْلطاَن،  السُّ تَخاَف  األّ� 

َولِكْن  َلَك،  اللِه  4 ِل�أنَُّه خاِدُم  فَيَْحَمَدَك، 

فََخْف،  َعِمْلَت،  َسيِّئًَة  َواإْن  ِللّصالحاِت. 

خاِدُم  ِل�أنَُّه  َعبَثاً،  يَف  السَّ يَْحِمُل  ل�  ِل�أنَُّه 

الغاِضُب َعلى فاِعلي  َوالُمْنتَِقُم  اللِه 

اأْن نَْخَضَع  يِّئاِت. 5 ِلهذا يَِجُب َعلَينا  السَّ

ِبَسبَِب  بَْل  فََحْسُب،  الَغَضِب  ِبَسبَِب  ل� 

َضميِرنا اأيضاً.

َشْر. َسَووا جهْدكْن َت ْتَسون اْعمال َخيْر 
 ْوَل كاْن مْمكن ْويْطَلْع 

قّداْم كّل النِّاْس. 18
انْساْن.  َمْع كّل  ْبَسلاْم  بيْدكْن، عيشوا 
19 لا تاْخذوْن َحيْفكْن يا َمْحبوبيني. اْعَطوا 

المُوَضْع للَغَضْب، مْن َل َمْكتوْب واِ: »َل 
ما اَخْذْت َحيفْك، اَأنا َت اخْذ لْك َحيفك 
 ْوَل جاْع َعدّوْك َطّعمو. ْوَل 

يقول الرَّْب. 20
نار  َهوْذ، جمر  َسيْت  َل  اْسِقيو.  عطش، 
ر.  ْتَكّوْم َعلى جْمجمتو.« 21 لا يْغلْبكن الشَّ

ْر بالَخيْر. اْغلبوا الشَّ

ْتطيْع سْلطات 13  لازم  نَْفْس   كْل 
العِالِْية، مْن َل ما في سْلَطة مُو من 
اَلله. ْوَهوْذ لَنِّا ْمَسلَّطيْن من اَلله نِا ماموريْن. 
لَطة، ف وْچ  2 َبقى مْن َل يقوْم ف وّچ السَّ

اَأمر اَلله يقوم. ْوَهوْذ َل يقوموْن ف وّچْن، 
نِا  َخوْف  مُو  َل   مْن 

3 َعَليْن.  يْنحكم  َت 
ْتريْد  ر.  للشَّ َبلِى  الَخيْر،  لاْعمال  الحكّاْم 
مُو ْتخاْف م الّسلطاْن؟ َسوي اْعماْل َخيْر، 
واِ  اَلله   مْن َل خادم 

ْتناْل منّو، 4 َمدْح َت 
لْك لاْعمال الَخيْر. َبْس َل َشْر كان ْتَسي، 
الفاضي كْلَحَمل  َع  مُو  َل  مْن  خاْف، 
الَغَضْب َعلى  يَنّزل  اَلله واِ  يْف: خادم  السَّ
 مْن هاي واجْبنا نْطيْع، مُو 

َل يَسون ْشروْر. 5
ْبشان الَغَضْب َبْس، َبلِى ْبشاْن َضميْرنا زاِ.
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اأيضاً،  تُْعطوَن َضريبًَة  اأجل هذا   ِمْن 
6

َعلى  القائموَن  اللِه هؤل�ِء  ُخّداُم  ِل�أنَُّهم 

اإنْساٍن ما  ِلكُلِّ  اأّدوا  ؤوِن. 7 ِلذا  هِذِه الشُّ

ريبُة،  الضَّ َلُه  ِلَمْن  ريبَة  الضَّ َلُه:  ُب  يَتََوجَّ

َوالَخراَج ِلَمْن َلُه الُخراُج، َوالَمهابََة ِلَمْن 

َلُه الَمهابُة، َوال�ْحِتراَم ِلَمْن َلُه ال�ْحِتراُم.

نْساٍن  ِل�إ َمدينيَن  تَكونوا  ل�   َوِبَشيٍء 
8

اإلّ� ِبالَمَحبَِّة اأَحُدكُم ِللاآَخِر، ِل�أنَّ َمْن اأَحبَّ 

هِذِه  9 ِل�أنَّ  الّناموَس،  َم  تَمَّ فََقْد  صاِحبَُه 

اأيضاً الَّتي قاَل فيها: »ل� تَْزِن َول� تَْقتُْل 

تَْشَهْد زوراً،«  َول�  تَْشتَِه  َول�  تَْسِرْق  َول� 

َواإْن كاَن ُهناَك َوِصيٌَّة اأُْخرى فَِبهِذِه الكَِلَمِة 

يَكُْمُل: »اأِحبَّ قَريبََك كَنَْفِسَك.«

ِل�أنَّ  ِلَقريِبها  ا  َشرًّ تَْفَعُل  ل�  10 الَمَحبَُّة 

 َواْعِرفوا 
الّناموِس. 11 تَْتميُم  الَمحبََّة 

ِمَن  الّساَعُة  َواأنَّها  الَوْقُت  اأنَُّه  اأيضاً  هذا 

ِل�أنَّ  نوِمنا  ِمْن  ِلنَْستيِقَظ  فَصاِعداً  آَن  ال�

اآَمّنا.  ِمْنُه حيَن  اإلينا  اأْقَرُب  َخلاَصنا 

آَن قَْد َعبََر َوالنَّهاُر قَِد اْقتََرَب.  12 اللَّيُل ال�

ْلَمِة َوْلنَْلبَْس ِسلاَح  فَْلنَْخلَْع َعّنا اأْعماَل الظُّ

 َوكَما في النَّهاِر ِلنَِسْر ِبَوقاٍر ل� 
الّنوِر. 13

َول�  نَِجٍس  ِبَمْضَجٍع  َول�  ِبُسكٍْر  َول�  ِبَزْمٍر 

َربَّنا  اْلبَسوا   ولِكِن 
14 َوِخصاٍم.  ِبَحَسٍد 

ِبَجَسِدكُم  تَْهتَّموا  َول�  الَمسيَح.  يَسوَع 

َهواِت. ِللشَّ

 ْولَخاطْر هاي، حتّى َضريِبة تْعَطون، مْن 
6

َل خّداِمين اَلله نِا القايميْن َعلى راْس َهوذ 
الاْشغاْل. 7 َبقى كْل واِحد اعَطوُه َحّقو. لاَبو 
َخراج.  الَخراْج،  ْولاَبو  َضريِبة.  ريِبة،  الضَّ
ْولاَبو الَهيِبة، َهيِبة. ْولاَبو الَكراِمة، َكراِمة.

محّبة الاْخِوة

 ْولانْساْن لا ْتكونوْن َمْحقُوقين ْبشي َغيْر 
8

بالّْمحبِّة واِحْدكْن للاْخ. َل يحب َرفِيقو، 
 حتّى هاي َل قاْل: »لا 

يَكّمل النّاموْس. 9
تْشتهي،  ْولا  تْشبط،  ْولا  تْقتْل،  ْولا  تْزني 
ْولا تْشَهْد َشهادْة زُور،« ْوَل كاْن في َوصيِّْة 
لخ، ْبَهالكْلِمة تْكَمْل: »حْب َقرايبْك َكما 

نَْفسْك.«
الّْمَحبِّة  َشر:  ْتَسي  مُو  لََقرايبا  10 الّْمَحبِّة 

اْعرفوا.  زاِ   ْوهاي 
11 يِا.  النّاموْس  َكمال 

لازْم نْصحى مْن  يِا َل  والّساَعة  الَوْقْت واِ 
مْن  اأْكَثْر  َخلاْصنا  لْنا  قرب  ْع  السَّ نَوْمنا: 
قرْب.  والّْنهاْر  َعَبْر  12 الَليْل  اآَمنّا.  َل  َوْقْت 
َخلّي نْرتاْح َبقى من اْعمال العْتِمة ْونْلبس 
 ْوَكما َل يكوْن بْنهاْر َخلّي 

ْسلاح النّوْر. 13
ْوَسَكر  ْوَزمر  ْبَطبل  مُو  ْباَأَدْب،  نْمشي 
وْفراِشاْت نْجِسة ْوَحَسد ْوقالاْت وْقتِالاْت. 
14 الْبسوا َسّيْدنا َيسُوع الَمسيح، ْولا تْهَتّموْن 

ْم. لََشْهوات الَلحْم والدَّ

روما 13: 6 - 14   



511

 14
يماِن،  ال�إ ُهَو َضعيٌف في   َوَمْن 

يَداً؟ َول� تَكونوا  فَاأْعطوهُ 

 فَُهناَك َمْن يُْؤِمُن 
ُمْنَقِسميَن في اآراِئِكم. 2

كُُل  عيُف فيَاأْ ِباأْن يَاأْكَُل كُلَّ َشيٍء. َواأّما الضَّ

كُُل ِبَمْن ل� يَاأْكُُل.   فَلا يَْزَدِر َمْن يَاأْ
بَْقلاً. 3

يَاأْكُُل،  يَاأْكُُل َعلى َمْن  َول� يَْحكُْم َمْن ل� 

بَُه. 4 اأنَْت َمْن اأنَْت يا َمْن تَديُن  ِل�أنَّ اللَه قَرَّ

َعْبداً َليَس َلَك؟ اإْن قاَم فَِلَسيِِّدِه يَقوُم َواإْن 

َسَقَط فَِلَسيِِّدِه يَْسُقُط. َولِكنَُّه َسيَقوُم ِل�أنَّ 

يَُميُِّز  َمْن   ُهناَك 
5 يُقيَمُه.  اأْن  قاِدٌر  َسيَِّدهُ 

يَوماً ِمْن يَوٍم َوُهناَك َمْن يَُميُِّز ال�أيّاَم كُلَّها. 

 َمْن 
ِة. 6 ِليَْقتَِنْع كُلُّ اإنْساٍن ِبَمْعِرفَِتِه الخاصَّ

ل�  َمْن  َوكُلُّ  يُراعيِه  فَِلَربِِّه  يَوماً  راعى 

يُراعي اليَوَم فَِلِربِِّه ل� يُراعيِه. َوَمْن اأكََل 

كُُل  كُُل َويَْشكُُر اللَه. َوالَّذي ل� يَاأْ فَِلَربِِّه يَاأْ

كُُل َويَْشكُُر اللَه. 7 ِل�أنَُّه ل� اأَحَد  فَِلَربِّه ل� يَاأْ

يَموُت.  ِلنَْفِسِه  اأَحَد  َول�  لنَْفِسِه  َحيٌّ  ِمّنا 

بِّ نَعيُش، َواإْن نَُمْت  8 ِل�أنَُّه اإْن نَِعْش فَِللرَّ

ُمْتنا  َواإْن  ِعْشنا  فَاإْن  نَموُت.  بِّ  فَِللرَّ

 ِمْن اأْجِل هذا اأيضاً ماَت 
بِّ نَْحُن. 9 فَِللرَّ

الَمسيُح وعاَش َوقاَم ِلكَي يَكوَن ُهَو َربَّ 

 فَِلماذا تَْحكُم اأنَْت 
ال�أْمواِت َوال�أْحياِء. 10

آَخُر  ال� اأنَْت  تَْزَدري  َوِلماذا  اأخيَك؟  َعلى 

ِباأخيَك؟ ِل�أنَّنا َجميعاً َسنَقوَم اأماَم كُْرسيِّ 

لا تحكم َعلى اَأخوك

الايماْن، 14  َضعيْف ف  لَّواِ   َواينا 
مْنقْسميْن  ْتكونوْن  ْولا  اإيد  مّدولو 
ياآمْن   واِحد 

2 باْفكاْركْن:  َبعْضكْن  َعلى 
كْل شي يحْللو َت ياكل، ْوَضعيْف اإيماْن 
 هاْك َل ياكْل، لا يْتَمْهزا فاك 

خْضَرة ياكْل. 3
َل مُو ياكل. ْوهاْك َل مُو ياكْل، لا يْحكْم 
4 اأنَْت  َقرَّبو.  اَألله  َل  مْن  ياكْل،  َل  َعلاك 
من انَْت َل تْحكْم َعلى خادْم مُو لْك؟ َل 
َثَبْت، َل َسّيدو يْثبْت. ْوَل َوَقع، َل َسّيدو 
يَقْع. َبْس َثَبتاْن َت يْثبْت، مْن َل يْطَلْع بيْد 
 في َل يَمّيْز َيوْم مْن َيوم، وفي 

َسّيدو يَثّبتو. 5
ْن.  َل يَمّيْز كّل الِايِّاْم. كْل واِحد ْبَعْقلو يتَيقَّ
يَسي  َربّو  لَخاطْر  للَيوْم،  اْعتباْر  يَسي   َل 

6

لَخاطْر  للَيوم،  اْعتباْر  يَسي  مُو  ْوَل  اْعتبار. 
َربّو مُو يَسيلو اْعتبار. ْوَل ياكْل، لَخاطْر َربّو 
ياكل ْويْشكر اَلله، ْوَل مُو ياكْل لَخاطْر َربّو 
ْد   مْن َل ما في اَحَّ

مُو ياكل ْويشكر اَلله، 7
ْد منّا لََنْفسو  منّا يعيْش لََنْفسو، ْوما في اَحَّ
لََرْبنا نْعيش. ْوَل مْتنا،   َل عْشنا، 

يموْت: 8
لََرْبنا  لََرْبنا نْموْت. َبقى َل عْشنا ْوَل مْتنا، 
نْحنِا. 9 ْبشاْن هاي الَمسيْح زاِ مات ْوعاش 
ْوقام، ْبشان يكوْن َرْب للَميتيْن والطَّيبيْن. 
10 اأنَْت َبقى لَيْش تْحكْم َعلى اَأخوك؟ ْولَيْش 

تْحتقْر اَأخوْك؟: كلّْتنا َت نْقوْم قّداْم كْرسي 
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 كَما ُهَو َمكْتوٌب: »حيٌّ 
قَضاِء الَمسيِح، 11

. لي تَْجثو كُلُّ ُركْبٍَة َولي  بُّ اأنا يَقوُل الرَّ

يَْعتَِرُف كُلُّ ِلساٍن.«

12 اإذاً كُلُّ اإنْساٍن ِمّنا َعْن نَْفِسِه َسيُْعطي 

بَْعضاً  بَْعُضنا  نُحاِكْم   فَلا 
13 ِللِه.  ِحساباً 

اْحكُموا  ِبالَحريِّ  بَْل  آَن فَصاِعداً،  ال� ِمَن 

14 ِل�أنّي  تََضْع.  ل�  ِل�أخيَك  َعْثَرةً  ِبهذا: 

ل�  اأْن  يَسوَع  بِّ  الرَّ ٌن في  َوُمتَيَقِّ عاِرٌف 

َشيَء نَِجساً ِمْن ذاِتِه. َولِكْن َمْن َحِسَب 

 فَاإْن 
َشيئاً نَِجساً فَلَُه َوْحَدهُ يَكوُن نَِجساً 15

كٍَل تُكِْرُب اأخاَك، فلَْسَت  كُْنَت ِبَسبَِب َماأْ

كَِلَك  ِبَماأْ تُهِلْك  ل�  الَمَحبَِّة.  تَْسلُُك في 

 فَلا 
ذِلَك الَّذي ِمْن اأْجِله ماَت الَمسيُح. 16

َملَكوَت  17 ِل�أنَّ  َعلى َصلاِحنا.  ْف  يَُجدَّ

كَلاً َوَمْشَرباً َولِكنَُّه ِبرٌّ َوَسلاٌم  اللِه َليَس َماأْ

َوفََرٌح في روِح الُقُدِس. 18 ِل�أنَّ َمْن ِبهِذِه 

اللِه  َلدى  َمْرضيٌّ  فَاإنَُّه  الَمسيَح،  َخَدَم 

آَن ِلنَْسَع َخْلَف   َوال�
َوُمَزكًّى ِعْنَد الّناِس. 19

 َول� 
لاِم َوَخْلَف البُْنياِن اأَحُدنا ِللاآَخِر 20 السَّ

كٍَل اأْعماَل اللِه، ِل�أنَّ كُلَّ  نَْنُقْض ِمْن اأْجِل َماأْ

كُُل ُمَسبِّباً  َشيٍء طاِهٌر َولِكنَُّه َشرٌّ ِلَمْن يَاأْ

كَُل َلْحماً َول� نَْشَرَب   َحَسٌن األّ� نَاأْ
َعْثرةً. 21

22 اأنَْت  اأخونا.  ِبِه  يَْعثُُر  َشيئاً  َول�  َخْمراً 

الَّذي فيَك اإيماٌن اأْمِسكُْه في نَْفِسَك اأماَم 

اللِه. طوبى ِلَمْن ل� يَْحكُُم َعلى نَْفِسِه في 

ال�أْمِر الَّذي فََرَز. 23 ِل�أنَّ َمْن تََشكََّك َواأكََل، 

 َكما لَّواِ َمْكتوْب: »حّي 
حْكم الَمسيْح. 11

اَنا، يقول الرَّْب، لي تْرَكْع كْل رْكِبة، ْولي 
يْحمد كّل لْسِاْن.«

نَْفسو َت  َعلى  منّا،  انْساْن  12 َبقى كّل 

لا  منّا  ْد  اَأحَّ 13 َبقى  َلالله.  َجواْب  يْعطي 
يْحكْم َع اللاخ. اْحكموا َهالحكْم َبْس. 
َل   مْن 

14 ْتحْط.  لا  لاخوْك  َعْثَوَرة  َحَجْر 
اْعرف، ْوعْندي َيقين ْبفضل الرَّْب َيسُوْع. 
شي كذاِ منّو ْوِفيو نجْس ما في، َبلِى َزلَِمْة 
لَِمة  الزَّ َل يْفتكْر َعلى شي نجْس واِ، لاك 
ي نجْس واِ. 15 َبقى َل َزَعْجْت  ْبَوْحدو َهالشِّ
لا  تْمشي.  بْمَحبِّة  مُو  اَأْكِلة،  ْبشاْن  اَأخوك 
ْتَتوبل ْباَأْكلتْك هاْك َل ْبشانو مات الَمسيْح. 
 لا ْتَخلَّوْن يْنَحكى َكلاْم َشْر َعلى َخيْرنا، 

16

 َمَلكوت اَلله مُو اَأْكل ْوشرْب واِ، َبلِى بّر 
17

 َل يْخدْم 
ْوَسلام ْوَفَرْح ف رُوح القدْس. 18

َعَليو  يْرضى  اَألله  هاْذ،  ْبَهالّشكْل  الَمسيح 
َخْلف  ْع  19 السَّ َقْدرو.  يْعلا  النِّاْس  ْوقّدام 
نْفوْس  ْوَخْلْف َعمار  لاْم َخلّي نْعدي،  السَّ
 ْولا ْبشاْن اَأْكِلة نَْخّرْب َعَمل اَلله: 

َبعْضنا. 20
لانْساْن َل  َبلِى َشْر واِ  كْل شي طاهْر واِ، 
 ْكَويّْس مُو ناكْل لَْحِمة ْومُو 

ْبَعْثَوَرة ياكْل. 21
اَأخونا.  ِفيو  يْتَعْثَوْر  ْولا شي  َخمر،  نْشَرْب 
22 اأنَْت َل فيْك اإيماْن، َف نَْفسْك َثّبتو قّدام 

اَلله. َهنّيْة َل مُو يْحكْم َعلى نَْفسو ف شي 
ْوياكْل  يْتَشكَّك  َل  اَأينا  َل   مْن 

23 َميَّْز،  َل 
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ما  فَكُلُّ  اإيماٍن.  بََعَدِم  ِل�أنَُّه  َعليِه،  ُحِكَم 

يماِن َخطيئٌَة ُهَو. َليَس ِمَن ال�إ

 15
 واجبُنا اإذاً نَْحُن ال�أْقِوياَء اأْن نَْحِمَل 

نُْرِضَي  َواألّ�  َعفاِء  الضُّ َضْعَف 

اأْن  ِمّنا  اأنُْفَسنا. 2 بَْل َعلى كُلِّ واِحٍد 

يُْرِضَي قَريبَُه ِبالّصاِلحاِت ِللبُْنياِن. 3 ِل�أنَّ 

الَمسيَح اأيضاً َلْم يُْرِض نَْفَسُه، بَْل كَما ُهَو 

». َمكْتوٌب: »تَْعييُر ُمَعيِّريَك َوقََع َعلَيَّ

4 ِل�أنَّ ما كُِتَب ساِبقاً ِلتَْعليِمنا قَْد كُِتَب، 

الكُتُِب  ِبما في  َوالتَّْعِزيَِة  ْبِر  ِبالصَّ َحّتى 

ْبِر  الصَّ اإلُه   َوْليُْعِطكُم 
5 َرجاٌء.  َلنا  يَكوُن 

اأَحُدكُم  واِحداً  ِفكْراً  تَُفكِّروا  اأْن  َوالتَّْعِزيِة 

6 ِلكَي  الَمسيِح.  يَسوَع  آَخَر في  ال� َعِن 

اأبا  اللَه  واِحٍد  َوفٍَم  واِحٍد  ِبِذْهٍن  تَُسبِّحوا 

َربِّنا يَسوَع الَمسيِح.

بيَن َوُمْحتَِمليَن   ِمْن اأْجِل هذا كونوا ُمَقرِّ
7

بَكم  بَْعُضكُم بَْعضاً كَما الَمسيُح اأيضاً قَرَّ

اإلى َمْجِد اللِه. 8 ِل�أنّي اأقوُل: اإنَّ الَمسيَح 

َق  َخَدَم الِختاَن ِمْن اأْجِل ِصْدِق اللِه ِليَُحقِّ

اللَه  يَُسبِّحوَن   َوال�أَُمُم 
9 آباِء.  ال� َمواعيَد 

كَما  َعلَيِهم،  الَّتي صاَرْت  ْحَمِة  الرَّ َعلى 

ال�أَُمم  بَيَن  َلَك  »َساأْعتَِرُف  َمكْتوٌب:  ُهَو 

َواأَُرتُِّل ِل�ْسِمَك.«

يماْن ياكْل: كْل  يْنحكْم َعَليو، مْن َل مُو ْباإ
شي َل مُو م الايماْن واِ، َخطيِّة واِ.

نْحمْل 15  الّْقواي  نْحنِا  لازْم،   َبقى 
نَفْسنا  َل  ْولا  الّْضعاف،  ضْعف 
لازم  لََرفِيقو  منّا  واِحْد  2 َبلِى كْل  نَْرّضي. 
َل   مْن 

3 النَّْفْس.  تْبني  َخيْر  باْعماْل  يَرّضي 
لَّواِ  َكما  َبلِى  َرّضى  لََنْفسو  مُو  زاِ  الَمسيْح 
َمْكتوْب: »اإهانْة َل يهينوْك َوَقعْت َعَلي.«

َقبْل،  مْن  انَْكَتْب  َل  َل كْل شي   مْن 
4

وْبَتعِزية  بر  بالصَّ ْبشاْن  انَْكَتب،  لََتْعليْمنا 
بر والتَّعِزيِة   ْواإله الصَّ

الاْسفار يكوْن عنّا َرجا. 5
َعلى  واِحْد  تْفتْكروْن فكْر  يْعطيكْن َت 
ْبفكْر  6 ْبشان  الَمسيْح،  ْبَيسُوع  َبعْضكن 
َرْبنا  اَأبو  اَلله  ْتَمْجدون  واِحْد ولْسِاْن واِحد 

َيسُوع الَمسيْح.

الّكراِزة للاَمْم

لوا  وْتَحمَّ َبعْضكْن  َقْربوا  7 ْبشاْن هاي 

َبعْضكْن، َكما َل الَمسيْح زاِ َقرَّْبكْن لََتمجيد 
الختاْن  َخَدم  الَمسيْح   َواقولْكن: 

8 اَلله. 
اَلله  َوعد  يَحّقْق  ْبشان  اَلله  لَخاطْر سْدق 
 والاَمم يَسْبحون اَلله َل َرَحمْن، 

للاَبَّهاْت، 9
َكما لَّواِ َمْكتوْب: »اَأْحمدْك َبين الاَمْم َواَرتّْل 

لاْسمْك«.
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ال�أَُمُم  اأيَّتُها  »ابْتَِهجي  اأيضاً:   َويَقوُل 
10

َمَع َشْعِبِه!«

كُلَّ  يا  بَّ  الرَّ »سبِّحوا  اأيضاً:   َويَقوُل 
11

عوِب!« ال�أَُمِم! َسبِّحوهُ يا كُلَّ الشُّ

اأْصٌل  »ويَكوُن  اأيضاً:  اإَشْعيا   َويَقوُل 
12

ِللاأَُمِم،  َراأْساً  يَكوُن  َسيَقوُم  َوَمْن  ِليَّسى 

َوَعلَيِه يَكوُن رجاُء ال�أَُمِم.«

جاِء كُلَّ فََرٍح  الرَّ اإلُه   َوْليَْملاأْكُم 
13

َرجاِئه  ِلتَْزدادوا في  يمان  ال�إ َوَسلاٍم في 

نَْفسي  اأنا   َوواثٌق 
14 الُقُدِس.  ِة روِح  ِبُقوَّ

اأنْتُم  اأنَّكُم  اإْخَوتي  يا  ِجَهِتكُم  ِمْن  اأيضاً 

ِبكُلِّ  لوَن  َوُمكَمَّ ُمْملوؤوَن َصلاحاً  اأيضاً 

َمْعِرفٍَة َوقاِدروَن اأْن تَِعظوا اآَخريَن اأيضاً. 

 َوِبَجساَرٍة قَليلاً كتْبُت اإَليكُم يا اإْخَوتي 
15

ِمَن  اأُْعطيَْت لي  الَّتي  ِبالنِّْعَمِة  ِل�أُذكَِّركُم 

اللِه، 16 ِل�أكوَن خاِدماً ِليَسوَع الَمسيِح بَيَن 

نْجيِل اللِه، ِليَكوَن قُْرباُن  ال�أَُمِم َواأكَْدَح ِل�إ

الُقُدِس.  ِبروِح  ساً  َوُمَقدَّ َمْقبول�ً  ال�أَُمِم 

ِبيَسوَع  اْفِتخاٌر  ذِلَك  ِبناًء َعلى  17 لَي 

اأْن  اأْجُسُر  الَمسيِح َلدى اللِه. 18 ِل�أنّي ل� 

اأقوَل َشيئاً َلْم يَْفَعْلُه ِبيَدي الَمسيُح ِلطاَعِة 

اآياٍت  ِة  19 ِبُقوَّ َوِبالِفْعِل،  ِبالكَِلَمِة  ال�أَُمِم 

ِمْن  اإنّي  َحّتى  اللِه  ِة روِح  َوِبُقوَّ َوَعجائَب 

ُم  َواأُتمِّ الليريَكوَن  َحّتى  اأطوُف  اأوُرَشليَم 

 ْوقال: »ْتَهنَّوا يا كّل الاَمْم َمْع اَأّمتو!«
10

الاَمْم!  يا كّل  الرَّْب  »َسبحوا   ْوقاْل: 
11

َسبحوُه يا كّل الّشعوب.«
 ْوقال اإشْعيا: »َت يكوْن اَأصْل لََيّسى. َل 

12

َت يقوْم َت يكوْن راْس للاَمم، ْوَعَليو َت 
يكوْن َرجا الاَمْم.«

ْوَسلاْم  َفَرح  يْتليكْن كْل  الرَّجا   ْواإله 
13

ة  بالايماْن، َت تْنَغَنوْن َف َرجا َل ِفيو ْبقوِّ
رُوح القدْس.

خْدمة بولس الرَّسوليِّة

اَنا فيكْن يا اخوتي،  نَْفسي مْقتنع   َوانا 
14

ليْن  مْتلّييْن َخير انْتْن، وْمَكمَّ اأنْتْن زاِ  مْقتنْع 
ف كْل َمْعِرِفة، وْتتِيقوْن زاِ توَعظوْن َغيركْن. 
15 َبّس ْشَوي ْبَجساَرة َكَتْبُت لْكْن يا اخوتي، 

لي من  انَْعَطْت  َل  نْعمْة  َف  اَذكّْركْن  َت 
الَمسيْح  لََيسُوع  اكوْن خادْم   َت 

16 اَلله، 
َبين الاَمْم، َواْخدم ْبشارة اَلله ْبشان يكوْن 
قْربان الاَمْم َمْقبوْل من اَلله، وْمَقدَّس ْبرُوح 
القدْس. 17 َبقى لي َفخر ْبَيسُوع الَمسيْح عْند 
 مْن َل مُو ْتجاَسْر اَأقوْل شي ما َسواُه 

اَلله. 18
الَمسيْح بيدي، ْبشاْن طاعة الاَمْم، بالَكلاْم 
آياْت والَعجايْب، وْبقّوْة   وْبقّوة الا

والاْفعاْل، 19
رُوح اَلله، دي َل قْمُت اَأدوْر م القْدْس دي 
الَمسيْح،  ْبشارة  اَأَبّشر  َواَكّمْل  اَألوريقوْن  َل 
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ل�  َر  اأُبَشِّ اأْن   ُمْجتَِهداً 
20 الَمسيِح،  ِبشاَرةَ 

َحيُث ُدعَي اْسُم الَمسيِح ِلئَّلا اأبْنَي َعلى 

 َولِكْن كَما ُهَو َمكْتوٌب: 
اأساٍس َغريٍب. 21

َوالَّذيَن  َعْنُه َسيََرونَُه،  يُْخبَروا  َلْم  »الَّذيَن 
َلْم يَْسَمعوا َسيُطيعوَن.«

َعِن  كَثيَرةً  ِمراراً  اأُِعْقُت  22 ِبَسبَِب هذا 

َليَس لي  اإْذ  آَن  اإَليكُم. 23 اأّما ال� الَمجيِء 

َمكاٌن في هِذِه الَمناِطِق، َوُمْشتاقاً كُْنُت 

 فَلي 
24 اإَليكُم،  اآتي  اأْن  كَثيَرٍة  ِسنيَن  ُمْنُذ 

َرجاٌء اأنّي حيَن اأْذَهُب اإلى اإْسپانّيا اأْن اآِتَي 

عونَني اإلى ُهناَك بَْعَد  َواأراكُم، َواأنْتُم تَُودِّ

25 اأّما  كَثيٍر.  ِمْن  قَليلاً  ِبُرْؤيَِتكُم  اأنَْعَم  اأْن 

ِل�أْخِدَم  اأوُرَشليَم  اإلى  فَاأنا ذاِهٌب  آَن  ال�

الَّذيَن في  ُسرَّ هؤل�ِء   فََقْد 
26 الِقّديسيَن. 

َمِكدونّيا َواآخائّيا اأْن يَكوَن َلُهم َشِركٌَة َمَع 

اأوُرَشليم.  الَّذيَن في  الِقّديسيَن  الُفَقراِء 

ِل�أنَُّه  اأيضاً،  َلُهم  َمدينوَن  ِل�أنَُّهم   ُسّروا 
27

اإْن ِبالّروحّياِت اْشتََرَك َمَعُهم ال�أَُمُم فَاإنَُّهم 

َمدينوَن ِباأْن يَْخِدموُهم بالَجَسديّات. 28 ِلذا 

َلُهم هذا  َوَختَْمُت  هِذِه  َلُهم  اأكَْمْلُت  َمتى 

اإلى  َطريقي  َعلَيكُم في  ُج  فََساأَُعرِّ الثََّمَر 

 َواأْعِرُف اأنّي َمتى اأتَيُت اإَليكُم، 
اإْسپانّيا. 29

َساآتي.  الَمسيِح  اإنْجيِل  بََركَِة  فَِبتَماِم 

يَسوَع  ِبَربِّنا  اإْخَوتي  يا  اإَليكُم   فَاأْطلُُب 
30

 ْوكْل جْهدي ْوَهّمي َت اَبّشْر مُو مُوَضع 
20

اَأَعّمْر  لا  ْبشاْن  الَمسيْح،  اْسم  ِفيو  انَْدعى 
َعلى اَأساْس َغريْب. 21 َبلِى َكما لَّواِ َمْكتوْب: 
»َهوْك َل ما ْتَخبَّروا َعَليو، َت يَروُه. ْوَهوْك 

َل ما سْمعوا، َت يطيعوْن.«

نّية بولس ف الرَّواح لَرُوما

 هاْذ واِ َل ما َخّلاني ْكثيْر َوْقْتاْت اآجي 
22

ْع، ماداْم ما لي ديِرة َف  لَعْنْدكْن. 23 َبّس السَّ
َهالَمواضع، ْولي َكذا َسِنة َوانا مْشتاْق اآجي 
لَعْنْدكْن، 24 لي َرجا َبّس اَرُوْح لاْسپانْيا، َت 
افوْت َعَليْن َواراكْن. وانْتن ْتَوْدعوني لَونَْك 
َبعْد َل انْسعد ْشَوي مْن ْمشاَهدْتكْن َل مُو 
للقْدس  اَنا  رايح  ْع  السَّ 25 َبّس  منّا.  يْنَشَبْع 
 مْن َل َهوْذ َل َف 

ْبشاْن اَأخدم الَقّديسيْن، 26
َقْلبْن َت يشِاركون  ْواآخائّيا َطَلْب  َمْكدُونّْيا 
 هنِّا َطَلب 

الَفقاراِ الَقّديسيْن َل ف القْدْس. 27
َقْلبْن، مْن َل َمْديونيْن نِا لهْن: مادام الاَمْم 
صاروا َشراِكة بالّرُوْح َمعْن، لازْم يْخدمووْن 
َبعْد َل اَخلّْص  َسْد. 28 َبقى  ف حاجة الجَّ
افوْت  َت  والَكماْل،  بالتَّماْم  هاْذ  َهالّشغْل 
َل   َواْعرْف 

29 لاْسپانْيا  َطريِقي  َعَليكْن َف 
جيُت لَعْنْدكن، ْبكامْل َبَركة انْجيل الَمسيْح 
ْللكْن يا اْخواني ْبَرْبنا  َت اآجي. 30 َبقى اَأْتَوسَّ
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الَمسيِح َوِبَمَحبَِّة الّروِح: اتَْعبوا َمعي في 

31 ِل�أنُْجَو  اللِه.  اإلى  اأْجلي  ِمْن  لاِة  الصَّ

اليَهوِديَِّة،  الَّذيَن في  الّطائعيَن  َغيِر  ِمْن 

ِللِقّديسيَن  اأوِصُل  الَّتي  الِخْدَمُة  َوِلتُقبََل 

 َواآتَي اإَليكُم 
الَّذيَن في اأوُرَشليَم َحَسناً. 32

 َواإلُه 
ِبَفَرٍح ِبَمشيئَِة اللِه َواأرتاَح َمَعكُم. 33

لاِم ِليَكُْن َمَع َجميِعكُم اآميَن. السَّ

 16
ِباأُْخِتنا فيبي خاِدَمِة   اأوصيكُم 

كَنيَسِة ِكْنِخروَس. 2 اأنْ 

تَْستَْقِبلوها في َربِّنا كَما يَليُق ِبالِقّديسيَن، 

َواأْن تَقوموا َلها في كُلِّ اأْمٍر تَْطلُُب ِمْنكُم، 

ِل�أنَّها ِهَي اأيضاً كانَْت قائَمًة ِلكَثيريَن َولي 

 َسلِّموا َعلى بْريْسكيلا َواأكيلا 
اأنا اأيضاً. 3

 فَُهما 
العاِملَيِن َمعي في يَسوَع الَمسيِح، 4

َوَلْسُت  َعّني.  َرْقبَتَيِهما  اأْعَطيا  اللَّذاِن 

الَوحيَد الَّذي يَْشكُُرُهما بَْل كَنائُس ال�أَُمِم 

 َوَسلِّموا َعلى الكَنيَسِة الَّتي في 
اأيضاً. 5

ُهَو  الَّذي  اأيِنطوَس  َعلى  َسلِّموا  بَيِتِهما. 

 َسلِّموا َعلى 
باكوَرةُ اآخائّيا في الَمسيِح. 6

 َسلِّموا 
7 كَثيراً.  فيكُم  تَِعبَْت  الَّتي  ماريّا 

َعلى اأنْدرونيكوَس َويونْيا نَسيبَيَّ اللَّذين 

َمْعروفاِن في  َوُهما  َمعي  اأسيَريِن  صارا 

 َسلِّموا 
ُسِل وقَْبلَي صارا في الَمسيِح. 8 الرُّ

 َسلِّموا 
َعلى اأْمپلّيوَس َمْحبوبي في َربِّنا. 9

َعلى اأوربانوَس العاِمِل َمَعنا في الَمسيح 

َعلى   َسلِّموا 
10 َمْحبوبي.  َواأْسطاخوَس 

َيسُوع الَمسيح ْوبْمَحّبة الّرُوح، اْجَهدوا َمعي 
 َت يَنّجيني مْن 

لاة ْبشاني َلالله، 31 ف الصَّ
َهوْذ َل مُو يطيعون الايماْن ف الياهوديِّة، 
للَقّديسيْن ف  اَوّصْل  ْويْجَعْل َهالخْدِمة َل 
لَعْنْدكن   ْواآجي 

32 ْكَويّْس،  تْنقبل  القْدْس 
 ْواإله 

33 َمْعكْن.  َواْرتاْح  اَلله،  رادة  ْباإ ْبَفَرح 
لاْم يكوْن َمْعكْن كلّْتكْن اآّميْن. السَّ

 اَأَوّصيكْن ف اخْتنا فيبي، الخّداِِمة 16 
 َت تْسَتقبلووا 

ف بيَعة كْنكلْريوْس، 2
ف الرَّب اْستْقبال يحْق للَقّديسيْن، َوايْش َل 
َطَلبْت مْنكْن قومولا بالخْدِمة، مْن َل هيِّ 
زاِ قايِمة كاْت بالخْدِمة َل ْكثيْر نِاس، ْومنّْن 
ّغيِلة   َسْلموا َعلى ْبريْسكيلا ْواَأكيلا، الشَّ

اَأنا. 3
 َهوْذ َحطّوا 

َمعي ف خْدمْة َيسُوع الَمسيْح، 4
َرْقبتن ْمَبدالي. ْومُو َبّس اَنا َمْمنوْن منّن اَنا، 
البيَعة َل   ْوَسْلموا َع 

الاَمْم. 5 بَِيع  َبلِى كْل 
َف َبيتْن. َسْلموا َعلى َعزيزي اإيِفِينطيوْس، 
 َسْلموا َعلى ماريّا 

ْل َثَمْر اآخائّيا للَمسيْح. 6 اَأوَّ
َعلى   َسْلموا 

7 فيكْن.  تْعبْت  ْكثيْر  َل  هاي 
َل صاروا  َقرايبيني  ْويونْياس،  اَأنْدرونيكُوس 
الّرسل، ْوف  عْند  والَمْعروفيْن  َمعي،  يَسرا 
 َسْلموا َعلى اأْمفِيلاوْس 

الَمسيْح َقْبلي كانوا. 8
اأوْربانُوس  َعلى   َسْلموا 

الرَّْب، 9 َعزيزي ف 
ْوَعلى  الَمسيح،  َمْعنا ف خْدمة  ّغيْل  الشَّ
اَأفيلي  َعلى   َسْلموا 

10 اأوْسطاخوْس.  الَعزيْز 
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اأپيلا الُمختاَر في َربِّنا. َسلِّموا َعلى اأبْناِء 

 َسلِّموا َعلى 
11 اأريْسطوبولوَس.  بَيِت 

هيروديوَن نَسيبي. َسلِّموا َعلى اأبْناِء بَيِت 

 َسلِّموا 
نَْركيسوَس الَّذيَن ُهم في َربِّنا. 12

تَِعبَتا  اللَّتيِن  َوْطروفاسا  ْطروفينا  َعلى 

في َربِّنا. َسلِّموا َعلى ِپْرسيَس الَمْحبوبََة 

 َسلِّموا َعلى 
الَّتي تِعبَْت كَثيراً في َربِّنا. 13

َواأُّمي.  ِه  َواأُمِّ َربِّنا  الُمختاِر في  روفوَس 

َوپْليگوَن  اأسونْكْريطوَس  َعلى   َسلِّموا 
14

الَّذيَن  ْخَوِة  َوال�إ َوهيْرمي  وپَترابا  َوِهْرما 

 َسلِّموا َعلى فيلولوگوَس َويوْليا 
َمَعُهم. 15

الِقّديسيَن  َوكُلَّ  َواألوْمفا  َواأُْخِتِه  َونيروَس 

َعلى  بَْعُضكُم   َسلِّموا 
16 َمَعُهم.  الَّذيَن 

كُلُّ  َعلَيكُم  تَُسلُِّم  َسٍة.  ُمَقدَّ ِبُقْبلٍَة  بَْعٍض 

كَنائِس الَمسيِح.

تَْحَذروا  اأْن  اإْخَوتي  يا  ِمْنكُم   َواأْطلُُب 
17

َوِعثاراٍت  انِْقساماٍت  يَْصنَعوَن  الَّذيَن 

َوابْتَِعدوا  تََعلَّْمتُم  الَّذي  ِللتَّْعليِم  ِخلافاً 

ل�  َمْن َعلى شاِكلَِتِهم  َعْنُهم، 18 ِل�أنَّ 

يَْخِدموَن َربَّنا يَسوَع الَمسيَح بَْل بُطونَُهم. 

َوِبكَِلماٍت َطيِّبٍة َوُمباَركاٍت يُِضّلوَن قُلوَب 

ِمْن  ُعِرفَْت   َولِكنَّ طاَعتَكُم 
19 البَُسطاِء. 

اأْن  َواأْرَغُب  ِبكُم  اأْفَرُح  ِلذا  اإنْساٍن.  كُلِّ 

َوُوَدعاَء في  ِللّصاِلحاِت  تَصيروا ُحكَماَء 

لاِم َسريعاً َسيَْسَحُق   َواإلُه السَّ
يِّئاِت 20 السَّ

نِاس  َعلى  َسْلموا  الَمسيْح.  المْختاْر ف 
هيرُودْس  َعلى   َسْلموا 

11 اأرستُوبولْس.  َبيْت 
َقرايبي. َسْلموا َعلى نِاْس َبيْت نَْركيسُوْس لَنِّا 
 َسْلموا َعلى ْطروفونا وْطروفوسا 

ف الرَّْب. 12
َسْلموا َع  الرَّْب.  يْتَعبوْن ف خْدمة  َل 
ْكثيْر ف خْدمة  تْعبت  َل  َفْرسيْس  الَعزيِزة 
المْختاْر ف  رُوفُوس  َعلى   َسْلموا 

الرَّْب. 13
َعلى   َسْلموا 

14 واّمي.  اأّمو  ْوَعلى  الرَّْب، 
ْوَفْطروبا  ْوهيْرما  ْوفيلغون  اَأسونْْكريطُوس 
 َسْلموا َعلى 

ْوهيْرمي ْوَع الاْخِوة َل َمعْن. 15
ْوَعلى  واإْختو،  ْونيرُوس  ْوجولّيا  فيلولوغُوس 
 َسْلموا 

16 َمعْن.  َل  الَقّديسيْن  ْوكّل  اأولمفا 
ِسة. بَِيع الَمسيْح  َعلى َبعْضكن ْببوِسة ْمَقدَّ

كّلا ْتَسلَّْم َعَليكْن.

تواصي

بالْكْن  ديروا  اخوتي،  يا  لْكْن  ل   ْواأْتَوسَّ
17

انْقسامات ْوشكوك  يَسَوون  َل  َهوْك  مْن 
 َكما 

َبْعدوا منّْن. 18 ْتَعلَّْمتْن.  َتْعليْم َل  ْبَغير 
َهوْك مُو يْخدموْن َرْبنا َيسُوع الَمسيْح، َبلِى 
يغّشون  وْمباَركات  َطيِبة  ْبكْلماْت  ْبطونن. 
 ْوطاعْتكْن مْن كّل انْسان 

ْقلوب البَسطا. 19
انَْعَرفْت. مْن هاي فْرحان اَنا فيكْن. َواريد 
ْر.  ْتكونوْن حَكما ف الَخير ْوبَسطا ف الشَّ
الّشِيطاْن  يْهرس  لاْم َخفيْف َت  السَّ  ْواإله 

20

روما 16: 11 - 20   
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َربِّنا  ِنْعَمُة  اأْقداِمكُم.  تَْحَت  يطاَن  الشَّ

21 يَُسلُِّم  َمَعكُم.  ِلتَكُْن  الَمسيح  يَسوَع 

َعلَيكُم تيموثاُوس العاِمُل َمعي َولوْقيوُس 

َواأياسوُن َوسوسيفاطروُس نَسيبي. 22 اأَُسلُِّم 

سالِة في  الرِّ كاِتُب  ِطْرطّيوُس  اأنا  علَيكم 

َعلَيكُم گايوُس ُمضيفي  23 يَُسلُِّم   . بِّ الرَّ

َوكُلُّ الكَنيَسِة. يَُسلُِّم َعلَيكُم اإراْسطوس، 

َوكيُل الَمدينَِة، َوقُواْرطوُس ال�أُخ.

يُثَبِّتَكم في  اأْن  القاِدِر  ذِلَك   َوِللِه 
24

الَمسيِح،  يَسوَع  َعْن  كُِرَز  الَّذي  اإنْجيلي 

ُمْنُذ  َمْخفيًّا  الَّذي كاَن  رِّ  السِّ ِبكَْشِف 

 ثُمَّ كُِشَف في هذا 
25 ال�أَزليَِّة،  ال�أْزِمنَِة 

اللِه  َوِباأْمِر  ال�أنِْبياِء  كُتُِب  ِبواِسَطِة  َمِن  الزَّ

، َوُعِرَف ِمْن كُلِّ ال�أَُمِم ِلطاَعِة  ْرَمديِّ السَّ

يماِن، 26 الَّذي ُهَو الَحكيُم َوْحَدهُ، َمْجٌد  ال�إ

آِبديَن  ال� اأبَِد  اإلى  الَمسيِح  يَسوَع  ِبَربِّنا 

َمَع  الَمسيِح  يَسوَع  َربِّنا  27 ِنْعَمُة  اآميَن. 

َجميِعكُم اآميَن. 

َتْحت اْجَريكن. ْونْعمْة َرْبنا َيسُوع الَمسيح 
َعَليكْن طيمُوثاُوس  َمْعكْن. 21 يَسلّْم  ْتكوْن 
ّغيْل َمعي، ْولوقا وياسون ْوسوسيفاطرُوْس  الشَّ
اَأنا  الرَّْب  َعَليكْن ف  22 اَأَسلّْم  َقرايبيني. 
23 يَسلّم  الَمْكتوْب.  َكَتْبُت  َل  َطْرطّيوْس 
َعَليكْن غايُوس ْمضيفي والبيَعة كّلا. ويَسلّْم 
َعَليكْن اَأراْسطُوس، اَأميْن َسندُوق الَمديِنة، 

والاَخ ْكواْرطُوْس.

َتمجيد

َل  ْبشارتي  يَثّبْتكْن ف  القادر   ْولَله 
24

الّسر  الَمسيْح، ف  َيسُوع  َعلى  انَْكَرزْت 
 وانَْكَشْف 

َل كاْن َمْختوْم َعَليو م الاََزْل، 25
وْباَأمر  الاَنِْبيا  اْسفار  ْبواْسطة  َهالزَّمان  َف 
اَلله الاََزلي، وْتَخبَّْر َعَليو لَكّل الاَمم ْبشاْن 
َوْحدو  26 الَحكيْم  الايماْن،  لطاعة  يْهَتَدوْن 
آْبديْن  الا َأَبد  لا الَمسيْح  ْبَيسُوع  التَّْسِبَحة 
ْتكوْن  الَمسيح  َيسُوع  َرْبنا  27 نْعمْة  اآّميْن. 

َمْعكْن كلّْتكْن اآّميْن. 

روما 16: 21 - 27   
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مكتوب بولس 
ْل  أوَّ الرَّسول الا
لبيعة كُورنثُوس

 

َيسُوع 1  ْوَرسوْل  المْدعي  بولس   مْن 
اَلله، ْوم الاَْخ  رادة  ْباإ الَمسيح 
اَلله ف كُورنْثُوس،  2 لبيَعة  سوْستانيْس، 
ْبَيسُوع  الّْمَقدَّسين  والَقّديسين،  المْدعّييْن 
الَمسيح، ْولكْل َل يْدَعون اسْم َرْبنا َيسُوع 
ْومكانْنا.  َمكانن  َمكاْن،  الَمسيْح ف كْل 
3 نْعِمة َمْعكن ْوَسلاْم من اَلله اَأبونا ْومْن َرْبنا 

َيسُوع الَمسيْح 4 اَأْشكْر اإلهي ف كْل َوْقت 
لْكن  انَْعطت  َل  اَلله  نْعمة  َعلى  ْبشانْكْن 
 َعلى هاي َل ف كْل 

5 الَمسيْح،  ْبَيسُوع 
شي انَْغَنيتْن ِفيو، ف الكْلِمة ْوف الَمْعِرِفة، 
 ْوما 

ْقْت فيكْن َشهادة الَمسيْح، 7  حتّى ْتَحقَّ
6

رسالة بولس الّرسول 

ال�أولى اإلى كَنيَسِة 

كورونثوَس
 

يَسوَع 1  َوَرسوِل  الَمْدُعوِّ  بوُلَس   ِمْن 

الَمسيِح ِباإراَدِة اللِه َوال�أِخ سوْسِتنيَس، 

اللِه في كوِرنْثوَس،  2 اإلى كَنيَسِة 

سيَن ِبيَسوَع  الَمْدُعّويَن والِقّديسيَن الُمَقدَّ

ِباْسِم  يَْدعوَن  الَّذيَن  كُلِّ  َواإلى  الَمسيِح، 

ُهم  َربِّنا يَسوَع الَمسيِح في كُلِّ َمكاٍن يَُخصُّ

اللِه  ِمَن  َوَسلاٌم  َمَعكُم  3 ِنْعَمٌة  نا.  َويَُخصُّ

4 اأْشكُر  الَمسيح  يَسوَع  َربِّنا  َوِمْن  اأبونا 

ِنْعَمِة  َعلى  ِل�أْجِلكُم  كُلِّ حيٍن  اإلهي في 

اللِه الَّتي اأُْعِطيَْت َلكُم ِبيَسوَع الَمسيِح، 

ِبالكَِلَمِة  ِبِه،  اْستَْغنَيتُم  كُلِّ َشيٍء   َعلى 
5

َشهاَدةُ  ثَبَتَْت فيكُم   َحّتى 
6 َوِبالَمْعِرفَِة، 

ِمْن  واِحَدٍة  تَْنُقصوا في   فَلَْم 
7 الَمسيِح، 
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يَسوَع  َربِّنا  ُظهوَر  تَْنتَِظروَن  بَْل  َمواِهِبِه، 

اإلى  اأيضاً  َسيُثَبِّتُكُم  الَمسيَح، 8 الَّذي 

النِّهايِة، ِلكَي تَكونوا ِبلا َملاَمٍة في يَوِم 

َربِّنا يَسوَع الَمسيِح. 9 اأَميٌن ُهَو اللُه الَّذي 

ِبِه ُدعيتُْم اإلى َشِركَِة ابِْنِه يَسوَع الَمسيِح 

َربِّنا.

َربِّنا  ِباْسِم  اإْخَوتي  يا  ِمْنكُم   فَاأْطلُُب 
10

كَِلَمٌة  َلكُم  يَكوَن  اأْن  الَمسيِح  يَسوَع 

انِْقساماٌت،  يَكوَن فيكُم  َول�  واِحَدةٌ، 

َوَراأٍْي  ِبِفكٍْر واِحٍد  بَْل كونوا كاِمليَن 

ِمْن  اأُناٌس  اإَليَّ  اأْرَسَل  قَْد  11 ِل�أنَُّه  واِحٍد، 

اأنَّ  اأْخبَروني  اإْخَوتي،  يا  ُخلُوي،  بَيِت 

 فَِمْنكُم َمْن يَقوُل: »اأنا 
بَينَكُم ِنزاعاٍت. 12

ِلبوُلَس« وِمْنكُم َمْن يَقوُل: »اأنا ل�أپولو،« 

وِمْنكُم َمْن يَقوُل: »اأنا ِلبُْطُرَس،« َوِمْنكُم 

انَْقَسَم   َهِل 
ِللَمسيِح.« 13 يَقوُل: »اأنا  َمْن 

ِل�أْجِلكُم؟  ُصِلَب  بوُلَس  اأنَّ  اأْم  الَمسيُح؟ 

اللَه  14 اأْشكُُر  اْعتََمْدتُم؟  بوُلَس  ِباْسِم  اأْم 

اإلّ� كْريْسپوَس  ِمْنكُم  اأَحداً  ْد  اأَُعمِّ َلْم  اأنّي 

ْدُت  َوگائّيوَس. 15 ِلئَّلا يَقوَل اأَحٌد اأنّي َعمَّ

اآَل  اأيضاً  ْدُت  ِباْسمي. 16 لكّني َعمَّ

اأْعِرُف  ل�  اأولئَك  اْسطيفانوَس، َوعدا 

الَمسيَح  17 ِل�أنَّ  اآَخَر.  اأَحداً  ْدُت  َعمَّ َهْل 

َد بَْل ِل�أكِْرَز، ل� ِبِحكَْمِة  َلْم يُْرِسْلني ِل�أَُعمِّ

كَلاٍم، ِلئَّلا يَتََعطََّل َصليُب الَمسيِح،

نقْصتْن ف وْحِدة مْن َمواهبو، َبلِى تْنطرون 
 َل َت يَثّبْتكْن 

ْظهوْر َرْبنا َيسُوع الَمسيْح، 8
للنّهايِة، ْبشاْن َبلا َعيب ْتكونون َف َيوْم َرْبنا 
َيسُوع الَمسيْح. 9 اَأميْن واِ اَألله َل َدعاكْن َت 

تْشتْركوْن َمع اْبنو َيسُوع الَمسيْح َرْبنا.

10 اأْطلْب مْنكْن يا اخوتي باسْم َرْبنا َيسُوع 

الَمسيْح َت يكون لْكْن كْلِمة وْحِدة، ْولا 
ْتكونوْن  َت  َبلِى  انْقساماْت،  فيكن  يكوْن 
 مْن 

11 واِحْد.  ْوراي  واِحد  ْبفكْر  كاْملين 
َبيْت  مْن  نِاْس  َعَليكْن  لي  َحَكوا  َبَعثوا  َل 
بيْنكْن  قالوا: في  يا اخوتي،  ُخلُوي، 
 في مْنكْن َل يقوْل: »اَأنا لبولس 

خلافاْت. 12
اَنا«، ْوفي  َأپولّو  اَنا« ْوفي َل يقوْل: »اَأنا لا
َل يقوْل: »اَأنا لَبْطرس اَنا«، ْوفي َل يقوْل: 
الَمسيْح؟  م  ْتَقسَّ 13 لَيش  اَنا«  للَمسيح  »اَأنا 
يا بولس انَْصَلْب لَخاطْركْن؟ يا باسْم بولس 
ما  مْنكْن  انْساْن  اَلله  14 اَأْشكر  ْذتْن؟  ْتَعمَّ
ْذُت، َغير ْكريسپُوس ْوگايُوْس، 15 ْبشان  َعمَّ
باْسمي. 16 َبْس  ْذُت  َعمَّ يقوْل  لا  ْد  اَحَّ
ْذُت زاِ َبيت اْسطِيفانُوس، ْوَغيْر َهوْذ مُو  َعمَّ
 مْن 

ْذُت َغير انْساْن. 17 اْعرْف َل كاْن كْلَعمَّ
َل ما َبَعْثني الَمسيح ْبشاْن اَأَعّمْذ، َبلِى ْبشاْن 
اأْكرْز، مُو ْبحْكمْة كلِامي، ْبشاْن لا يْتَعطَّْل 

َصليب الَمسيْح،

1 كوِرنْثوَس 1: 8 - 17   
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الهاِلكيَن  ِعْنَد  ليِب  الصَّ كَِلَمَة  18 ِل�أنَّ 

ةُ  َجهاَلٌة، اأّما ِعْنَدنا نَْحُن الُمَخلَّصيَن فَُقوَّ

ِحكَْمَة  »َساأُبيُد  َمكْتوٌب:  19 ِل�أنَُّه  اللِه. 

الُحكَماِء َواأْرفُُض ِفكَْر الُفَهماِء.«

واأيَن  الكاِتُب؟  َواأيَن  الَحكيُم؟  20 اأيَن 

اللُه  اْزَدرى  اأما  ْهِر؟  الدَّ ُمجاِدُل هذا 

ِبِحكَْمِة هذا العاَلِم؟ 21 ِل�أنَُّه اإْذ كاَن العاَلُم 

في ِحكَْمِة اللِه َلْم يَْعِرِف اللَه ِبالِحكَْمِة، 

اأراَد اللُه اأْن يَُخلَِّص الَّذيَن يُْؤِمنوَن ِبَجهاَلِة 

اآياٍت  يَْطلُبوَن  اليَهوَد  22 ِل�أنَّ  الِكرازِة. 

 َواأّما نَْحُن 
َواليونانّييَن يُريدوَن ِحكَْمًة. 23

ِلليَهوِد،  فَنَكِْرُز ِبالَمسيِح َمْصلوباً، َعْثَرةً 

ِللَمْدُعّويَن،   َواأّما 
24 ِلليونانّييَن.  َوَجهاَلًة 

اللِه  ِة  قُوَّ فَالَمسيُح  َويونانّييَن،  يَهوداً 

َوِحكَْمُة اللِه. 25 ِل�أنَّ َجهاَلَة اللِه اأْحكَُم ِمَن 

الّناِس.  ِمَن  اأْقوى  اللِه  َوَضْعُف  البََشِر، 

َليَس  ْخَوةُ:  ال�إ اأيُّها  َدْعَوتَكُم   فَانُْظروا 
26

َوَليَس  ِبالَجَسِد،  ُحكَماَء  كَثيروَن فيكُم 

َوَليَس كَثيروَن  اأْقِوياَء،  كَثيروَن فيكُم 

 َولِكنَّ اللَه 
فيكُم اأبْناَء َعشيَرٍة َعظيَمٍة. 27

الُحكَماَء،  ِليُْخِزَي  العاَلِم  ُجَهلاَء  اْختاَر 

ال�أْقِوياَء.  ِليُْخِزَي  العاَلِم  ُضَعفاَء  َواْختاَر 

ِمْن َعشيَرٍة َصغيَرٍة  الَّذيَن  اللُه   َواْختاَر 
28

الَموجوديَن  َوَغيَر  َوالُمْزَدَريَن  العاَلِم  في 

الَمسيْح قّوة اَلله وحكمتو

الهالْكيْن  عْند  ليْب  الصَّ َل كْلمة   مْن 
18

غشْم يِا، َبْس عنّا نْحنِا الّْمَخلَّصيْن قّوة اَلله 
 مْن َل َمْكتوْب واِ: »َت اَتوبل حْكمة 

يِا. 19
الحكما، ْومُو اقَبل فكر الفَهما«.

20 اَأيْن واِ الَحكيْم؟ َوايْن واِ الكاتب الَفهيْم؟ 

ماْن؟ مُو ْكوا اَلله اْحَتَقْر  َواين واِ ْمجادْل َهالزَّ
 مْن َل - ف حْكمة 

حْكمْة َهالّدنْيِا هاي؟ 21
اَلله - الّدنْيِا ما َعَرفت اَلله بالحْكِمة، اَألله 
راد ْبغْشم الّكراِزة يَخلّْص َهوْذ َل ياآْمنوْن. 
 مْن َل الياهوْد َعلاماْت َعجايبيِّة يْطلبوْن، 

22

والَوَثنيِّة حْكِمة يريدوْن، 23 َبْس نْحنِا نْكرْز 
َعْثَوَرة عْند  َمْصلوْب،  ْوهّواِ  بالَمسيح 
عْند  24 َبْس  َحماَقة.  الَوَثِنيِّة  ْوعْند  الياهود، 
المْدعّييْن، ياهود ْوَوَثِنيِّة، الَمسيْح قّوة اَلله 
 مْن َل غْشم اَلله اَأْحَكم 

واِ ْوحْكمة اَلله، 25
النِّاْس  م  اَأْقوى  اَلله  واِ، ْوضْعف  النِّاْس  م 
 َطْلعوا زاِ َف َدْعوْتكْن يا اخوتي: مُو 

واِ. 26
َسد، ْولا ْكثيْر فيكن  ْكثيْر فيكْن حَكما بالجَّ
ْقواي، ْولا ْكثيْر فيكن اولاْد َعشيِرة ْگبيِرة. 
27 َبلِى اَلله اْختاْر جّهال الّدنْيِا ْبشان يَخّجل 

ْبشان  الّدنْيِا  واْختار ْضعاف  الحَكما، 
 واْختاْر َهوْذ لَنِّا مْن َعشيِرة 

يَخّجل الّْقواي. 28
ْد مُو يْسَتْعبرن،  ْزَغيِرة ف الّدنْيِا، ْولَوْذ َل اأحَّ
ْولَوْذ َل مُو يْنحْسبوْن مُوجودين، ْبشان يَبطّل 

1 كوِرنْثوَس 1: 18 - 28   
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ِليُبِطَل الَموجوديَن. 29 ِلئَّلا يَْفتَِخَر ذو َجَسٍد 

 َواأنْتُم اأيضاً ِمْنُه ِبيَسوَع الَمسيِح 
اأماَمُه. 30

الَّذي صاَر َلنا ِبّراً ِمَن اللِه َوقَداسًة َوِفداًء. 

بِّ   كَما ُهَو َمكْتوٌب: »َمْن يَْفتَِخْر، فَِبالرَّ
31

ِليَْفتَِخْر.«

اإَليكُم، 2  اأتَيُت  اإْخَوتي حيَن  يا   َواأنا 

ْرتُكُم  َليَس ِبَعَظَمِة كَلاٍم اأو ِحكَْمٍة بَشَّ

 َول� َميَّْزُت نَْفِسَي بَينَكُم كَمن 
ِبِسرِّ اللِه. 2

َواإيّاهُ  الَمسيَح،  يَسوَع  اإلّ�  َشيئاً،  يَْعِرُف 

َوِبَرْجَفٍة  ِبَخوٍف كَثيٍر   َواأنا 
َمْصلوباً. 3

 َوكَِلَمتي َوِكراَزتي َلْم تَكُْن 
كُْنُت ِعْنَدكُم. 4

الّروِح  ِببُْرهاِن  بَْل  ِحكَْمٍة،  كَلاِم  ِباإْقناِع 

ة. َوالُقوَّ

5 ِلكَي ل� يَكوَن اإيمانُكُم ِبِحكَْمِة البََشِر، 

 َولِكنَّنا نَتَكَلَُّم بِحكَْمٍة بَيَن 
ِة اللِه. 6 بَْل ِبُقوَّ

الكاِمليَن، ِحكَْمٍة َليَسْت ِمْن هذا العاَلِم، 

َول� ِمْن ُعَظماِء هذا العاَلِم الَّذيَن يُْبَطلوَن. 

، ِتْلَك   َولِكنَّنا نَتَكَلَُّم ِبِحكَْمِة اللِه في ِسرٍّ
7

اأْن  َوَسبََق  َخِفيًَّة،  الَّتي كانَْت  الِحكَْمِة 

8 ِتْلَك  ِلَمْجِدنا.  هوِر  الدُّ قَْبَل  اللُه  َعيَّنَها 

ُعَظماِء هذا  ِمْن  اأَحٌد  يَْعِرْفها  َلْم  الَّتي 

العاَلِم، ِل�أنَُّهم َلو َعَرفوها َلما َصلبوا َربَّ 

 َولِكْن كَما ُهَو َمكْتوٌب: »ما َلْم 
الَمْجِد. 9

الَموجوديْن. 29 ْبشاْن لا يْفتخْر َبَشْر قّدامو. 
 وانْتْن زاِ منّو انْتن ْبَيسُوع الَمسيْح َل صاْر 

30

لنا حْكِمة من اَلله ْوبر ْوَقداِسة ْوفدا. 31 ْبشان 
بالرَّْب  يْفتخْر،  »َل  الَمْكتوْب:  َكما  يسِيْر 

َخلّي يْفتخْر.«

 َوانا يا اخوتي َوْقْت َل جيُت لَعْنْدكْن، 2 
رتوكن  مُو ْبَكلاْم َفخم ْولا بحْكِمة َبشَّ
 ْولا َحَسْبُت رُوحي َبيْنكْن َكما 

ْبسّر اَلله. 2
الَمسيْح،  َيسُوع  َغيْر  يْعرْف شي،  واِحْد 
ْكثيْر  ْبَخوف   َوانا 

3 َمْصلوْب.  ْوهّواِ  َيسُوع 
 ْوكْلمتي وْكرازتي 

وْبَرْجِفة كْنُت عْنْدكْن. 4
مُو باْقناْع َكلام حْكِمة كانْت، َبلِى بَدليل 
ايمانْكن  لا يكون  5 ْبشاْن  ة.  والقوِّ الّرُوْح 

ْبحْكمة النِّاْس، َبلِى ْبقّوة اَلله.

حْكمة اَلله

مُو  الكاْمليْن،  َبين  نْحكي  6 َبْس حْكِمة 

َل  َهالّدنْيِا  َسلاطيْن  ْولا  َهالّدنْيِا  حْكمْة 
اَلله ف  7 َبلِى نْحكي حْكمة  يْبَطلوْن. 
سْر، هاْك َل كانت ْمَخّبايِة، ْومْن َقبْل َعيَّنا 
ْد  احَّ َل   هاْك 

8 لََمْجْدنا،  الّدهوْر  َقبل  اَلله 
مْن َسلاطيْن َهالّدنْيِا هاي ما َعَرفا. يكوْن 
َعَرفووا، ما كاْن َت يْصلبوْن َرّب الَمْجْد. 
ما  َعيْن  َل  »شي  َمْكتوْب:  لَّواِ  َكما  9 َبلِي 

انْساْن  بال  ْوَعلى  ما سْمعت  واذْن  اَرْت 

1 كوِرنْثوَس 1: 29 – 2: 9   
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تََر َعيٌن َوَلْم تَْسَمْع ِبِه اأُُذٌن َوَعلى باِل بََشٍر 

هُ اللُه ِللَّذيَن يُِحّبونَُه.« َلْم يَْخُطْر ما اأعدَّ

10 اأّما َلنا فََقْد كََشَف اللُه ِبروِحِه، ِل�أنَّ 

الّروَح يَْسبُُر كُلَّ َشيٍء َحّتى اأْعماَق اللِه. 

نْساِن  11 ِل�أنَُّه اأيُّ اإنْساٍن يَْعِرُف ما في ال�إ

نْساِن الَّذي فيِه؟ هكَذا اأيضاً  اإلّ� روُح ال�إ

ما في اللِه ل� يَْعِرفُُه اأَحٌد اإلّ� روُح اللِه. 

 َونَْحُن َلْم ناأُخْذ روَح العاَلِم، بَِل الّروَح 
12

الَّتي  الَمواِهَب  ِلنَْعِرَف  اللِه  ِمَن  الَّذي 

ِبها  نَتَكَلَُّم  13 الَّتي  َلنا،  ُوِهبَْت  اللِه  ِمَن 

بَْل  بََشٍر،  ِحكَْمِة  كَلاِم  ِبتَْعليِم  ل�  اأيضاً 

َوِللّروحانّييَن روحّياٍت  الّروِح،  ِبتَْعليِم 

ل�  النَّْفسانيَّ  نْساَن  ال�إ ُر. 14 ِل�أنَّ  نَُفسِّ

يَْقبَُل الّروحّياِت، ِل�أنَّها َجهاَلٌة ِعْنَدهُ. َول� 

يَْستَطيُع اأْن يَْعِرَف ما ِبالّروِح يَُميَُّز. 15 اأّما 

ٍد  الّروحانيُّ فَيَُميُِّز كُلِّ َشيٍء، َوُهَو ِمْن اأحَّ

بِّ  الرَّ ِفكَْر  َعَرَف  »َمْن  16 ِل�أنَُّه  يَُميَُّز.  ل� 

الَمسيِح  فَِفكُْر  نَْحُن  اأّما  يَُعلَِّمُه؟«  ِلكَي 

َلنا.

 َواأنا يا اإْخَوتي، َلْم اأْستَِطْع اأْن اأتَكَلََّم 3 

َمَعكُم كََمْن يَتَكَلَُّم َمَع روحانّييَن، بَْل 

 َحليباً 
كَجَسديّيَن َوكَاأْطفاٍل في الَمسيِح، 2

ِل�أنَّكُم  اأْعَطيتُكُم َطعاماً،  َوما  َسَقيتُكُم 

اأيضاً  آَن  ال� بَِل  قاِدريَن،  بَْعُد  تَكونوا  َلْم 

ل� تَْقِدروَن. 3 ِل�أنَّكُم بَْعُد َجَسديّوَن، ِل�أنَُّه 

َمتى كاَن فيكُم َحَسٌد َوِنزاٌع َوانِْقساماٌت، 

ر اَلله لَوْذ َل  ما َطَلْع، هاْذ واِ شي َل َحضَّ
يحّبوُه.«

اَلله ْبرُوحو، مْن َل  لْنا  10 َبْس لنا َكَشف 

الّرُوْح يْفَحْص كْل شي حتّى اْعماق اَلله. 
11 لَيْش اَأينا انْساْن واِ َل يْعرْف شي َل ف 

الانْساْن، َغيْر رُوح الانْساْن َل ِفيو؟ كذاِ زاِ 
رُوح  َغيْر  يْعرْف  مُو  ْد  اأحَّ الله  َف  َل  شي 
َبلِى  اَأَخْذنا،  الّدنْيِا  رُوح  مُو   ْونْحنِا 

12 اَلله. 
رُوح َل من اَلله، ْبشاْن نْعرْف َعطّياْت َل 
 َل نْحكي زاِ َعَليا مُو 

انَْعطْت لنا من اَلله، 13
بَتْعليْم َكلاْم حْكمْة َبَشْر، َبلِى ْبَتْعليم الّرُوْح، 
َل  نَْفّسْر. 14 انْساْن  ْوللّرُوحانّيين رُوحانّيات 
يْقَبْل رُوحانّياْت، مْن َل  مُو  النَّفْس واِ  ف 
َل  يْعرْف شي  يتِيْق  ْومُو  عْندو،  نِا  غشْم 
15 الّرُوحاني كْل شي  بالّرُوْح.  يْنكشْف 
ْد مُو يْنكشْف.  يْكشْف، َبْس هّواِ من اَحَّ
 مْن َل »مْن َعَرف فكر الرَّْب َت يَعلّمو؟« 

16

َبْس نْحنِا فْكر الَمسيْح لنا.

 َوانا يا اخوتي، ما تْقُت اَأْحكي َمْعكْن 3 
رُوحانييْن،  َمْع  يْحكي  َل  واِحْد  َكما 
اْطفاْل ف  ْوَكما  َجَسديّين.  َمْع  َكما  َبلِى 
 َحليْب َسَقيتوكن، ْوما َعَطيتوكْن 

الَمسيْح، 2
اَأَكْل، مْن َل ما كان ْتتِيقوْن َبعد. َبلِى ْولا 
َسد انْتْن َبعْد.   مْن َل في الجَّ

ع ْتتِيقوْن، 3 السَّ
َل كاْن فيكْن َحَسد ْوخلاْف وانْقساماْت، 
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اأفَلَْستُم َجَسديّيَن َوفي الَجَسِد تَْسلُكوَن؟ 

ِلبوُلَس«  »اأنا  اأَحُدكُم:  قاَل  َمتى  4 ِل�أنَُّه 

َجَسديّيَن؟  اأفَلَْستُم  ِل�أپولو«  »اأنا  آَخُر  َوال�

 فََمْن ُهَو بوُلُس َوَمْن ُهَو اأپولو اإلّ� خادَميِن 
5

َعْن يََديهما اآمْنتم، َوكُلُّ واِحٍد كَما اأْعطاهُ 

؟ 6 اأنا َغَرْسُت َواأپولو َسقى، َولِكنَّ  بُّ الرَّ

يَْغِرُس  الَّذي  ذِلَك   فَلَيَس 
7 اأنْمى.  اللَه 

َشيئاً َول� ذِلَك الَّذي يَْسقي، بَِل اللُه الَّذي 

 َولِكنَّ الَّذي يَْغِرُس َوالَّذي يَْسقي 
يُْنمي. 8

واِحٌد، َوكُلٌّ َعلى قَْدِر تََعِبِه يَناُل اأُْجَرتَُه. 

َوِبناُء  اللِه  َوَعَمُل  نَْعَمُل،  اللِه  َمَع  9 ِل�أنَّنا 

 وِبَحَسِب ِنْعَمِة اللِه الَّتي 
اللِه ُهَو اأنْتُم. 10

كَِمْعماريٍّ  اأساساً  اأُْعطيَْت لي، وضْعُت 

ِليَْنُظْر  َولِكْن  َعلَيِه.  يَْبني  َواآَخُر  َحكيٍم، 

كُلُّ واِحٍد كَيَف يَْبني َعلَيِه. 11 ِل�أنَّ اأساساً 

اآَخَر َغيَر هذا الَموضوِع ل� اأَحَد يَْستَطيُع 

 َواإْن 
اأْن يََضَع، الَّذي ُهَو يَسوُع الَمسيُح. 12

كاَن اأَحٌد يَْبني َعلى هذا ال�أساِس َذَهباً اأو 

ًة اأو ِحجاَرةً كَريَمًة اأو َخَشباً اأو ُعْشباً  ِفضَّ

 فََعَمُل كُلِّ اإنْساٍن َسيَْنكَِشُف، 
ا، 13 اأو قَشًّ

ِبناٍر  ِل�أنَُّه  َسيَكِْشُفُه،  بِّ  الرَّ يَوَم  ِل�أنَّ 

يَْنكَِشُف؛ َوما ُهَو َعَمُل كُلِّ اإنْساٍن، الّناُر 

 َوَمْن يَْبَق َعَملُُه الَّذي بَنى، يَنَْل 
تَْفِرُزهُ. 14

 َوَمْن يَْحتَِرْق َعَملُُه، يَْخَسْر، اأّما 
اأْجَرهُ. 15

نَّما ِمْن ناٍر. 16 األ�  ُهَو فََسيَْنجو هكَذا كَاأ

تَْعلَموَن اأنَّكُم َهيكَُل اللِه، َواأنَّ روَح اللِه 

َسْد  الجَّ مُو َجَسديّين ْتكونون، ْوف 
 َوْقْت َل واحْد مْنكن يقوْل: »اَأنا 

تْسلكوْن؟ 4
َأپولّو اَنا«، مُو  لبولس اَنا«، واللاْخ: »اَأنا لا
َجَسديّين ْتكونوْن؟ 5 لَيْش من واِ بولس، ْومن 
واِ اَأپولّو َغيْر خّداِميْن َعلى ايدن اآَمْنتن، ْوكْل 
واِحْد َكما َل َعطاُه الرَّْب؟ 6 اَأنا َغَرْزُت َواپولّو 
َسقى، َبلِى اَلله َربّى َگبَّْر. 7 َبقى مُو هاْك َل 
يْغرْز شي واِ، ْولا هاْك َل يْسقي، َبلِى اَألله َل 
يَربّي ويَگّبْر. 8 َبْس َل يْغرز ْوَل يْسقي واِحْد 
 مْن 

9 يناْل.  َتَعبو  َقْد  َعلى  واِحْد  ْوكْل  نِا، 
َل َمع اَلله نْشتغْل، ْوشْغل اَلله وْعمار اَلله 
اَلله َل انَْعَطْت   وْبموجْب نْعمة 

اأنْتْن واِ. 10
لي، َحطَّيُت اَأساْس َكما مْعماْرچي َحكيم، 
ْوَغيْر واِحد يَعّمْر َعَليو. َبْس كْل واِحْد َخلّي 
 مْن َل اَأساْس لْخ 

يَطلّع اأْشَون يَعّمْر َعَليو. 11
ْد مُو يتِيق يحْط،  َغيْر هاذ الَمْحطُوْط، اَأحَّ
يَعّمْر   ْوَل 

َيسُوع الَمسيْح. 12 لَّواِ  َهالاَأساْس 
ة، يا َجواهْر،  َعلى َهالاَساْس َذَهْب يا فضَّ
 َعَمْل كّل 

يا َخَشْب، يا َحشيْش يا قْش، 13
الرَّْب هاْك يْكشفو،  انْسان يْنكشْف: َيوم 
انْساْن  ْوَعَمْل كّل  يْنكشف.  ْبناْر  َل  مْن 
 َواينا َل يْبقى َعَملو 

اأْشَوْن واِ، النّاْر تْفرقو. 14
 َواينا َل َعَملو 

ْر، اَأْجرو َت يناْل. 15 هاْك َل َعمَّ
يْنجى كذاِ  َت  هّواِ  َبْس  يْخَسْر،  يْحترْق، 
تْعرفوْن  ناْر. 16 لَيْش مُو  َكما َل يكوْن مْن 
َهيَكل اَلله اأنْتن، ْورُوح اَلله يْسكْن فيكْن؟ 
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اللِه،  َهيكََل  يُْفِسْد   َمْن 
17 يَْسكُُن فيكُم. 

ٌس،  ُمَقدَّ اللِه  َهيكََل  ِل�أنَّ  اللُه،  يُْفِسْدهُ 

اإْن  نَْفَسُه!  اإنْساٌن  اأنْتُم. 18 ل� يُِضلَّنَّ  َوُهَو 

َحكيٌم في هذا  اأنَُّه  يَُظنُّ  فيكُم  اأَحٌد  كاَن 

ْهِر، فَْليَِصْر جاِهلاً ِلكَي يَصيَر َحكيماً.  الدَّ

19 ِل�أنَّ ِحكَْمَة هذا العاَلِم َحماقٌَة ِعْنَد اللِه، 

الُحكَماَء  يَاأُخُذ  »الَّذي  ِل�أنَُّه َمكْتوٌب: 

ِبَمكِْرِهم.«

اأْفكاَر  اأنَّ  بُّ  الرَّ  َواأيضاً »يَْعِرُف 
20

الُحكَماِء خاِويٌَة.«

كُلَّ  ِل�أنَّ  ِببََشٍر،  اأَحٌد  يَْفتَِخْر  ل�  21 ِلهذا 

َشيٍء َلكُم، 22 اأبوُلُس اأْم اأپولو اأْم بُْطُرُس اأِم 

العاَلُم اأِم الَحياةُ اأِم الَموُت، اأِم القائماُت 

 َواأنْتُم 
23 َلكُم.  آِتياُت، كُلُّ َشيٍء  ال� اأِم 

ِللَمسيِح َوالَمسيُح ِللِه.

ِعْنَدكُم، 4  ِلنَكُْن َمْحسوبيَن   هكَذا 

اللِه  اأْسراِر  َوُوكَلاِء  الَمسيِح  كَُخّداِم 

يوَجَد  اأْن  الُوكَلاِء  ِمَن  َمْطلوٌب  اإذاً   ُهنا 
2

نَُّه اأْمٌر  نْساُن ِمْنُهْم اأميناً. 3 اأّما ِعْندي فَاإ ال�إ

َصغيٌر اأْن اأُحاكََم ِمْنكُم اأو ِمْن كُلِّ اإنْساٍن، 

ل�  4 ِل�أنّي  نَْفسي.  اأحاِكُم  اأنا  َول�  َولِكْن 

َولِكّني  َشيئاً ِضّدي.  نَْفسي  اأُِحسُّ في 

 . بُّ راً ِبهِذِه، ِل�أنَّ َديّاني ُهَو الرَّ َلْسُت ُمبرَّ

تَي  5 ِلذا ل� تَْحكُموا قَْبَل الَوْقِت، َحّتى يَاأْ

بُّ الَّذي َسيُنيُر َخفايا الظَّلاِم َويَكِْشُف  الرَّ

اأْفكاَر الُقلوِب، َوحينَئٍذ يَكوُن َمْدٌح ِلكُلِّ 

 َل يْفسْد َهيَكل اَلله، اَألله يْفسدو، مْن َل 
17

18 انْساْن  اأنْتْن.  لَّواِ  اَلله،  َهيَكل  واِ  ْس  ْمَقدَّ
ْد فيكْن يْفتكْر  لا يغْش نَْفسو! َل كان اَحَّ
َغشيم  يسِيْر  َخلّي  هْر،  َهالدَّ َف  واِ  َحكيْم 
 مْن َل حْكمْة َهالّدنْيِا 

ْبشان يسيْر َحكيْم. 19
هاي َجهالِة يِا عْند اَلله، مْن َل َمْكتوْب واِ: 

»َل يْمسك الحَكما ْبمْكرْن.«

الحَكما  اْفكار  الرَّب  »يْعرف   ويقوْل: 
20

فاْضِية يِا.«
ْد لا يْفتخْر َف َبَشْر، مْن  21 ْبشاْن هاي اَحَّ

َل كْل شي لكْن واِ، 22 بولْس والّا اَأپولّو والّا 
بْطرس، الّدنْيِا، الَحياة، الَموت، الحاضر، 
 وانْتْن 

23 واِ،  المْسَتْقَبْل، كْل شي لكْن 
للَمسيح انْتْن، والَمسيْح َلالله.

َخلّي نْكوْن َمْحسوبيْن عْنْدكْن، 4   كذاِ 
َعلى  ْووَكلا  للَمسيح  َكما خّداِميْن 
 َهوْن َبقى َمْطلوْب م الوَكلا َت 

اْسرار اَلله. 2
 َوانا شي َهّيْن واِ َعَلي 

يَبّين الواِحْد اَأميْن. 3
َت اْتحِاَكْم مْنكْن يا مْن كّل انْساْن. َبلِى 
 مْن َل مُو احْس َف 

ْولا اَنا اَأحِاكْم نَْفسي، 4
اَأْتَبّرا،  ْبهاي  مُو  َبلِى  يْنَخْزني.  نَْفسي شي 
مْن َل قاضّي الرَّْب واِ. 5 ْبشاْن هاي لا َقبل 
لََمْن يجي  انْطروا دي  تْحكمون.  الَوْقْت 
الرَّْب، هاْك َل َت يَنّور الّْمَخّبا ف العْتِمة، 
ْويْكشف اْفكار الّْقلوب، ْوهاك الَوْقْت َت 
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يا  ال�أُموَر   َولِكنَّ هِذِه 
6 اللِه.  ِمَن  فَْرٍد 

اإْخَوتي ِمْن اأْجِلكُم َمثَّْلُت ِبها َعلَيَّ َوَعلى 

تَْفِتِكروا  اأْن »ل�  تتََعلَّموا  ِبنا  اأپولو ِلكَي 

يَتَكَبََّر  َوكيلا  َمكْتوٌب.«  ُهَو  ِمّما  اأكْثََر 

اأَحٌد َعلى َرفيِقِه ِمْن اأْجِل اأَحٍد. 7 ِل�أنَُّه َمْن 

ُخْذهُ. َواإْن  فََحَصَك؟ اأو ما الَّذي َلَك َلْم تَاأْ

نَّما َلْم  كُْنَت قَْد اأَخْذَت، فَِلماذا تَْفتَِخُر كَاأ

َوِبدوِننا  َواْستَْغنَيتُم  َشِبْعتُم   قَْد 
8 ُخْذ؟  تَاأْ

ُملوكاً  ِصْرتُم  َوَليتَكُم  ُملوكاً.  اأْصبَْحتُم 

ِلنَْمِلَك نَْحُن اأيضاً َمَعكُم. 9 اأُظنُّ اأنَّ اللَه 

نَّما ِللَموِت،  ُسَل اآَخريَن كَاأ َجَعلَنا نَْحُن الرُّ

ِللَملائكَِة  ِللعاَلِم،  َمْشَهداً  اأْصبَْحنا  ِل�أنَّنا 

والبََشِر 10 نَْحُن َحْمقى ِل�أْجِل الَمسيِح، اأّما 

اأنْتُم فَُحكَماُء، نَْحُن ُضَعفاُء َواأنْتُم اأْقِوياُء، 

 َحّتى 
11 روَن.  ُمَحقَّ َونَْحُن  موَن  ُمكَرَّ اأنْتُم 

هِذِه الّساَعِة نَجوُع َونَْعَطُش َونَْعرى َونُْلَطُم 

 َونَْتَعُب عاِمليَن ِباأيدينا. 
َول� َماأْوى َلنا. 12

فَنَْصبُُر.  يَْضطِهدونَنا  فَنُباِرُك،  رونَنا  يَُحقِّ

اإَليِهم. كََمْزبَلٍَة  ُل  فَنَتََوسَّ 13 يَْشتُْمونَنا 

ِللعاَلِم ِصْرنا َوَمْمَسَحًة ِلكُلِّ اإنْساٍن. 14 ل� 

ِل�أُْخِجلَكُم اأكْتُُب اإَليكُم هِذِه، بَْل كَال�أول�ِد 

َلكُم  اإْن كاَن  15 ِل�أنَُّه  اأِعُظكُم.  ال�أِحّباِء 

ِمَن الُمْرِشديَن في الَمسيِح، فَلَيَس  َربَْوةٌ 

الَمسيِح  يَسوَع  كَثيروَن. في  اآباٌء  َلكُم 

اإَليكُم   فَاأْطلُُب 
16 نْجيِل.  ِبال�إ وَلْدتُكُم  اأنا 

اإَليكُم  اأْرَسْلُت  17 ِلهذا  تَتََمثَّلوا بي.  اأْن 

يكوْن َمدْح لكْل واِحْد من اَلله. 6 َبْس َهوْذ 
يا اخوتي لَخاطْركْن َسيُت َمَثْل َعَلي ْوَعلى 
اَأپولّو ْبشان ْبواْسطْتنا تْتَعلَّموْن »لا تْفتْكروْن 
ْد لا يْتَگبَّْر  اأْكَثْر مْن شي الَمْكتوْب.« َواحَّ
مْن  اأنَْت  7 لَيْش  ْد.  اَحَّ لَخاطر  َرفِيقو  َعلى 
َفَحصْك. يا اَأيْش لْك مُو اَأَخذاْن اَأَخْذت. 
تْفتخْر، َكما َل  لَيْش  اَأَخْذْت،  اَأَخذاْن  ْوَل 
ْع شبْعتن   والسَّ

8 اَأَخْذْت؟  اَأَخذاْن  مُو  يكوْن 
ْوَزنْگْنتن ْوَبلانا صْرتْن ملوْك. ْطَبيْل صْرتْن 
َمْعكْن. 9 يَبّيْن  نْملْك  زاِ  نْحنِا  ْبشاْن  ملوك 
ْبشان  خر  للاآِ الّرسْل  نْحنِا  َخّلانا  اَألله  لي 
الَموْت، مْن َل فْرِجة صْرنا للّدنْيِا، للَملايِكة 
الَمسيْح،  لَخاطر  َبهيميْن  10 نْحنِا  والَبَشْر. 
نْحناِ  الَمسيْح،  انْتْن َحكيميْن ف  َبّس 
ْونْحنِا  ْمَكرَّمين  اأنْتن  ْقواي،  وانْتن  ْضعاْف 
 دي َل َهالّساَعة نْجُوع ْونْعَطش 

ريْن. 11 ْمَحقَّ
 ْونْتعْب 

12 لْنا.  ما  ْوماوى  ْونْنضرب  ْونْعرى 
نْشتغْل بيَدينا، يَحْقرونا ونْبِارْك، يْضطْهدونا 
َمْزَبِلة  للْن. َكما  نْتَوسَّ ْونْصبْر. 13 يَمْخرولْنا، 
 مُو 

14 انْساْن.  لكّل  ْوَمْمَسَحة  للّدنْيِا صْرنا 
َكما  َبلِى  َهوْذ،  اَأْكتْب  اَأَخّجلكْن  ْبشاْن 
في  َل كاْن   حتّى 

15 اوَعْظ.  َعزيزين  اولاْد 
ما  الَمسيْح،  مْرشْد ف  اَلاْف  َعْشة  لْكْن 
اَأنا  الَمسيْح  اَأبَّهات ْكثيْر. َف َيسُوع  لْكْن 
مْنكْن  اأْطلْب  16 َبقى  بالانْجيْل.  ولْدتوكْن 
َت تْتَشبَّهوْن في. 17 ْبشاْن هاي َبَعْثُت لْكْن 
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 ، بِّ تيموثاُوَس ابْني الَحبيَب َوالُمْؤِمَن ِبالرَّ

َوُهَو َسيَُذكُِّركُم ِبُطُرقي في الَمسيِح، كَما 

َلْسُت   َوكَاأنّي 
الكَنائِس. 18 اأَُعلُِّم في كُلِّ 

 َولِكْن 
قادماً اإَليكُُم، انْتََفَخ قَوٌم ِمْنكُم. 19

اإَليكُم  َساآتي  ، عاِجلاً  بُّ الرَّ اإْن شاَء 

يَْرفَعوَن  الَّذيَن  اأولئَك  كَلاَم  ل�  َواأْعِرُف، 

 َملَكوُت اللِه َليَس 
تَُهم. 20 اأنُْفَسُهم، بَْل قُوَّ

تُريدوَن   كَيَف 
21 ِة.  بالُقوَّ بَْل  ِبالكَِلَمِة، 

َوروٍح  ِبَمَحبٍَّة  اأْم  اأِبَعصاً  اإليكُم؟  اآتَي  اأْن 

ُمتَواِضَعٍة؟

َوِزنًى كهذا 5  ِزنًى،  بَينَكُم  اأنَّ   يُْسَمُع 

الَّذي َول� بَيَن الَوثَِنّييَن يَُسّمى، َحّتى 

 َواأنْتُم ُمْنتَِفخوَن، 
ُخَذ ال�بُْن اْمَراأةَ اأبيِه. 2 يَاأْ

َوما َجلَْستُم ِبال�أولى في َمناَحٍة ِلكَي يُْرفََع 

الِفْعَل.  فََعَل هذا  الَّذي  ذاَك  بيِنكُم  ِمْن 

َوقَريٌب  ِبالَجَسِد  َعْنكُم  بَعيٌد  اأنا  3 ِل�أنّي 

اإَليكُم ِبالّروِح قَْد َحكَْمُت كَاأنّي قَريٌب اإلى 

ذِلَك الَّذي فََعَل هذا، 4 اأْن تَْجتَِمعوا كُلُّكُم 

َمَعكُم  َواأنا  الَمسيِح،  يَسوَع  َربِّنا  ِباْسِم 

الَمسيِح،  يَسوَع  َربِّنا  ِة  قُوَّ َمَع  ِبالّروِح 

َجَسِدِه  ِلَهلاِك  يطاِن  ِللشَّ  َوتَُسلِّموا هذا 
5

يَسوَع  َربِّنا  يَوِم  ِبالّروِح في  ِليَْخلَُص 

األ�  اْفِتخاُركُم.  َحَسناً  6 َليَس  الَمسيِح. 

الَعجيَن  ُر  تَُخمِّ قلَيلًة  َخميَرةً  اأنَّ  تَْعلَموَن 

الَعتيَقَة  الَخميَرةَ  ِمْنكُم  روا   َطهِّ
7 كُلَُّه؟ 

ِلتَصيروا َعجيناً َجديداً، كَما اأنْتُم فَطيٌر. 

تيمُوثاُوس اْبني الَعزيْز والمومْن بالرَّْب، ْوهّواِ 
َت يجيْب لَبالْكْن طْرقاتي ف الَمسيْح، َكما 
 ْوَكما َل يكوْن مُو جِايِي 

َل ف كّل الِبَيع. 18
لَعْنْدكن اَنا، انَْتَفخوا نِاْس مْنكْن. 19 َبلِى َل 
راد الرَّْب، َخفيْف َت اآجي لَعْنْدكْن َواْعرْف 
مُو كْلمْة َهوْك َل يَعلَّوْن نَْفسْن، َبلِى قّوتْن. 
ة.   َمَلكوت اَلله مُو بالكْلِمة واِ، َبلِى بالقوِّ

20

21 اأْشَون ْتريدون؟ ْبَخيَزرانِة اآجي لَعْنْدكْن والّا 

بْمَحبِّة وْبرُوْح مْتواْضَعة؟

 يْنَسَمْع في َبيْنكْن زنِى، ْوزنِى َكما هاْذ 5 
َل َولا َبين الَوَثنيِّة يْتَسّمى، حتّى ياخذ 
 وانْتْن َمْنفُوخين انْتن! ْوما 

الابْن َمْرْة اَأبوُه. 2
يْنشاْل  ْبشاْن  اأْكَثْر شي  الحزْن  قعْدتْن ف 
َل   مْن 

3 َفَعْل.  َهالفعْل  َل  هاْك  َبيْنكْن  مْن 
َسْد، والّقَريَّْب مْنكْن  انا الّْبعيْد مْنكْن بالجَّ
بالّرُوْح، َحَكْمُت َكما َل اكون ْقَريَّْب لاْك 
تْجتْمعوْن   َحَكْمُت َت 

4 َفَعْل هاي،  َل 
َوانا  الَمسيْح،  َيسُوع  َرْبنا  باسْم  كلّْتكْن 
ة َرْبنا َيسُوع الَمسيْح،  َمْعكْن بالّرُوْح َمْع قوِّ
َجَسدو،  لََهلاْك  للّشِيطاْن  هاْذ   وْتَسلموْن 

5

َيسُوع  َرْبنا  َيوْم  َف  يْخَلْص  بالّرُوْح  ْبشاْن 
مُو  َفخْركْن.  واِ  ْكَويّس   مُو 

الَمسيْح. 6
الَعجيْن كلّو؟  ْتَخّمر  َخميِرة  ْشَويِّْة  تْعرفون 
الَعتِيَقة، َت  مْن َخميرة  7 نَْظفوا حالْكْن 

ْتسِيروْن َعجين ْجديْد، َكما َل انْتْن َعجيْن 
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ُذِبَح  الَّذي  الَمسيُح  ُهَو  ِفْصَحنا  َوِل�أنَّ 

ِل�أْجِلنا، 8 ِلنَُعيِّْد ل� ِبَخميَرٍة َعتيَقٍة، َخميَرِة 

َوقَداَسٍة  َطهاَرٍة  ِبَخميَرِة  بَْل  َوَمرارٍة،  َشرٍّ 

تُخاِلطوا  األّ�  اإَليكُم في ِرساَلٍة   كَتْبُت 
9 .

ُزناةً. 10 َلْم اأقُْل َعْن ُزناِة هذا العاَلِم اأو َعِن 

الخاِطفيَن اأو َعبََدِة ال�أْصناِم، َواإلّ� فَاإنَّكَم 

العاَلِم.  ِمَن  الخروِج  اإلى  َستُْضطّروَن 

َمْن  تُخاِلطوا  األّ�  اإَليكُم  كَتْبُت   َولِكْن 
11

اأْصناٍم  اأو عاِبُد  زاٍن  َوُهَو   » »اأخاً يُْدعى 

فََمَع  اأو خاِطٌف،  اأو ِسكّيٌر  ٌر  ُمَحقِّ اأو 

12 ِل�أنَُّه  ُخْبزاً.  تَاأْكُلوا  ل�  ُهَو هكَذا  َمْن 

اأنْتُم  الخاِرجّييَن.  اأحاِكَم  اأْن  ماذا لي 

الخاِرجّييَن  13 اأّما  الّداِخلّييَن،  حاِكموا 

ِمْن  ّريَر  الشِّ »اْرفَعوا  َو  يُحاِكُمهم.  فَاللُه 

بَيِنكُم.«

قَضيٌَّة 6  َلُه  ِمْنكُم حيَن  اأَحٌد  اأ   اأيتََجرَّ

َمَع اأخيِه اأْن يَتَقاضى اأماَم الّظالميَن 

َوَليَس اأماَم الِقّديسيَن؟ 2 اأْم ل� تَْعلَموَن اأنَّ 

كاَن  فَاإْن  العاَلَم؟  َسيُحاِكموَن  الِقّديسيَن 

ليَن  ُمَؤهَّ اأفَلَْستُم  َسيُحاكَُم،  ِبكُم  العاَلُم 

ِللُحكِْم في قَضايا َصغيَرٍة. 3 األ� تَْعلَموَن 

ِبالَحريِّ  فَكَم  َملائكًَة؟  َسنُحاِكُم  اأنَّنا 

اإْن كاَن   َولِكْن 
نْيا؟ 4 الدُّ ُشؤوَن هِذِه 

فَاأْجِلسوا  نْيا،  الدُّ اأُموِر  قَضيٌَّة في  َلكُم 

َفطِير. ْومْن َل خاروْف َفصْحنا الَمسيْح واِ 
َل انَْذَبْح لَخاطرنا، 8 ْبشاْن هاي َخلّي نَْسي 
عيْد مُو ْبَخميِرة َعتِيَقة، َخميرْة َشّر ْوَمراَرة، 
 َكَتْبُت لْكْن 

َبلِى ْبَخميرْة َقداِسة ْوَطهاَرة. 9
 مُو 

َف َمْكتوْب: لا تْنخْلطوْن َمْع زانْييْن، 10
َعلى زانْييْن َهالّدنْيِا اَأقوْل يا َع الطّّمِاعيْن يا 
َت  واِ  والّا  الاْصناْم،  عّبِادين  يا  شّبِاطيْن، 
تْنجْبروْن م الّدنْيِا زاِ تْطَلعوْن. 11 َبْس هاي يِا 
َل َكَتْبُت لْكْن »لا تنخلطون«. َل كاْن في 
واِحْد يْنقالْلو »اَأخ« ْوزاني واِ يا عابد اْصنام 
يا ْمَحّقْر لََغيرو يا سَكْرچي يا اآخْذ بالَغْصْب، 
 مْن 

لا تاْكلوْن. 12 ْغَبيْز زاِ  لَّواِ كذاِ  اَأينا  َمع 
َل اَأيْش لي َدخْل َت احِاكم البّرانِيِّة. اأنْتْن 
 والبّرانِيِّة اَلله يحِاكمن. 

حِاْكموا الّجّواِنيِّة، 13
ّريْر مْن َبيناْتكْن.« ْو»شيلوا الشَّ

دعاوي الاْخِوة عْند الحكّام الَوَثنيِّة

ْد مْنكْن َوْقْت َل لُه َقضيِّة 6   يْتجاَسر اَحَّ
الظّالمين  قّدام  يْتقاضى  اَأخوُه َت  َمْع 
تْعرفون  مُو   والّا 

الَقّديسيْن؟ 2 قّدام  ْومُو 
ْوَل كْنتْن  الّدنْيِا؟  الَقّديسيْن َت يحِاكمون 
تْحكموْن  َخْرْج  مُو  الّدنْيِا،  ْتحِاْكمون  َت 
 مُو تْعرفوْن َملايِكة َت 

َف قضايا َبسيَطة؟ 3
 َل 

نْحِاكْم؟ اأْشَوْن َبقى َقضايا َهالّدنْيِا هاي؟ 4
كاْن لْكْن َقضيِّة َف اأمور َهالّدنْيِا، قِاْعدوا 
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ِللَقضاِء.  الكَنيَسِة  ِبِهم في  الُمْستََخفَّ 

فيكُم  َليَس  اأهكَذا  َلكُم.  اأقوُل  5 ِلِخْزِيكُم 

َول� َحكيٌم واِحٌد يَْستَطيُع اأْن يَُوفَِّق بَيَن اأٍخ 

 َولِكنَّ ال�أَخ يَتَقاضى َمَع اأخيِه، 
َواأخيِه؟ 6

آَن  ال�  فَاإذاً 
7 الُمْؤِمنيَن.  َغيِر  اأماَم  َوهذا 

قَضايا  َلكُم  ِل�أنَّ  اأنُْفِسكُم،  َعلى  َحكَْمتُْم 

تُْظلَموَن؟  ل�  ِلماذا  آَخِر.  ال� َمَع  اأَحُدكُم 

تَْظِلموَن   َولِكنَّكُم 
8 تُْسلَبوَن؟  ل�  َوِلماذا 

تَْعلَموَن  اأْخَوتَكُم. 9 األ�  َوَمْن؟  َوتَْسلُبوَن، 

اأنَّ الّظاِلميَن ل� يَِرثوَن َملَكوَت اللِه؟ ل� 

تَِضّلوا! ل� فُّجاٌر َول� َعبََدةُ اأْصناٍم َول� ُزناةٌ 

 َول� 
10 ُذكوٍر  َول� ُمضاِجعو  ُمْفِسدوَن  َول� 

َول�  ِسكّيروَن  َول�  َول� ساِرقوَن  َطّماعوَن 

َملَكوَت  اأولئَك  َول� غاِصبوَن،  روَن  ُمَحقِّ

اأُناٍس   َوهِذِه كانَْت في 
11 يَِرثوَن.  ل�  اللِه 

ْستُم  َوتََقدَّ اْغتََسْلتُم  َولِكنَّكُم  ِمْنكُم. 

ْرتُم ِباْسِم َربِّنا يَسوَع الَمسيِح َوِبروِح  َوتَبَرَّ

اإلِهنا.

َليَس  َولِكْن  يَِحلُّ لي.«   »كُلُّ َشيٍء 
12

يَِحلُّ  »كلُّ َشيٍء  ُملائماً لي.  كُلُّ َشيٍء 

 . َعلَيَّ اأَحٌد  يَتََسلَّْط  ل�  َولِكْن  لي.« 

ِللاأكِْل،  َوالَجوُف  ِللَجوِف  13 ال�أكُْل 

الَجَسُد  ِكلَيِهما.  َسيُْبِطُل  اللَه  َولِكنَّ 

َل ما لْن َقْدر ْوقيِمة ف البيَعة َت يْحكموْن 
َبيْنكْن. 5 ْبشاْن اَأْخزيكْن اَأقول لْكْن: كذاِ ما 
فيكن ْولا واِحْد َحكيم يتِيْق يَوفّْق َبيْن اَأْخ 
َواخوُه؟ 6 َبلِى اَأْخ َمْع اَأخوُه يْتحاكم، ْوهاي 
َحَكْمتْن  ْع  السَّ 7 َبقى  مومنيْن.  المُو  قّدام 
َعلى رُوْحكْن، مْن َل لكْن َقضايا واِحْد َمع 
اللاْخ. لَيْش مُو يكون الاْحَسْن تْنغْدرون، 
َحْقكْن؟  يْناأكْل  الاْحَسْن  يكون  مُو  ْولَيْش 
َغيْركن،  َحْق  ْوتاْكلوْن  تْغدرون  اأنْتْن  8 َبلِى 

 والّا مُو تْعرفون الظالْميْن 
ْوهاي لاخوْتكْن. 9

لا  ْتضِيعوْن!  لا  يوَرثوْن؟  مُو  اَلله  َمَلكوت 
زانْيين  ْولا  الاْصنام،  عّبِادين  ْولا  فاْجرين، 
ْذكوَرة،  َمع  يناموْن  َل  ْولا  مْفسدين،  ْولا 
 ْولا طّمِاعين، ْولا َحراميِّة، ْولا سْكَرچيِّة، 

10

بالَغْصْب،  ياْخذوْن  َل  ْولا  ْمَحْقرين،  ْولا 
 ْوَهوْذ كانوا 

َهوْذ َمَلكوت اَلله مُو يوَرثوْن. 11
ْلتْن  ْتَخسَّ َبّس  مْنكْن.  واِحْد  واِحْد  ف 
ْرتْن باسْم َرْبنا َيسُوع الَمسيْح  ْستْن وْتَبرَّ وْتَقدَّ

وْبرُوْح اإلْهنا.

َخلّي اْجسادكن ْتكون لَمجد الرَّْب

 »كْل شي يحْل لي.« َبلِى مُو كْل شي 
12

ْمناسْب واِ لي. »كْل شي يحْل لي.« َبلِى 
وْف  للجَّ 13 الاَكْل  يْتَسلَّْط.  لا  ْد  اَحَّ َعَلي 
لاْثَنينتْن َت  اَلله  َبّس  للاَكْل،  وْف  والجَّ
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ِللَجَسِد.  َوَربُّنا  ِلَربِّنا  بَْل  نى  ِللزِّ َليَس 

اأيضاً  نَْحُن  َوَسيُقيُمنا  َربَّنا  اأقاَم   َواللُه 
14

اأنَّ اأْجساَدكُم ِهَي  ِتِه. 15 اأَول� تَْعلَموَن  ِبُقوَّ

ُخُذ اأْعضاَء الَمسيِح  اأْعضاُء الَمسيِح؟ اأفَنَاأْ

ل�  16 اأْم  زاِنيٍَة؟ حاشا.  اأْعضاَء  َونَْجَعلُها 

تَْعلَموَن اأنَّ َمْن يَْلتَِصْق ِبزاِنيٍَة فَُهَو َجَسٌد 

ال�ثْناِن  »يَصيُر  قيَل:  ِل�أنَُّه  َمَعها؟  واِحٌد 

َجَسداً واِحداً.«

 َوَمْن يَْلتَِصْق ِبَربِّنا، يُْصِبْح َمَعُه روحاً 
17

كُلَّ  ِل�أنَّ  نى،  الزِّ ِمَن  18 اْهُربوا  واِحداً. 

َعْن  ِهَي خاِرَجٌة  نْساُن  ال�إ يَْفَعلُها  َخطيئٍَة 

َجَسِدِه  يَْزني، فَفي  الَّذي  اأّما  َجَسِدِه. 

يُْخِطُئ. 19 اأْم ل� تَْعلَموَن اأنَّ َجَسَدكُم ُهَو 

يَْسكُُن  الَّذي  ذاَك  الُقُدِس،  َهيكَُل روِح 

َوَلْستُم  اللِه،  ِمَن  ِنْلتُم  الَّذي  فيكُم، ذاَك 

ِبثََمٍن. فَاإذاً  ِل�أنُْفِسكُم؟ 20 ِل�أنَّكُم اْشتُريتُم 

هَذيِن  َوِبروِحكُم  ِبَجَسِدكُم  اللَه  َسبِّحوا 

اللَّذيِن ُهما ِللِه.

كتَْبتم 7  الَّتي  الَمسائِل  ِتْلَك  َعْن   اأّما 

ُجِل األّ� يََمسَّ اْمَراأةً.  اإَليَّ فََحَسٌن ِللرَّ

واِحٍد  ِلكُلِّ  ِليَكُْن  نى،  الزِّ ِلَسبَِب   َولِكْن 
2

اْمَراأتُُه، َوْليَكُْن ِلكُلِّ اْمَراأٍة َزوُجها. 3 ِليوِف 

َعلَيِه،  الواِجبََة  الَمَحبََّة  اْمراأتَُه  ُجُل  الرَّ

َوهكَذا الَمْراأةُ اأيضاً َزوَجها. 4 الَمْراأةُ َغيُر 

ُمَسلَّطٍة َعلى َجَسِدِها بَْل َزوُجها. َوهكَذا 

َجَسِدِه،  َعلى  ُمَسلٍَّط  َغيُر  ُجُل  الرَّ اأيضاً 

َسْد مُو للّزنِى واِ، َبلِى لََرْبنا ْوَرْبنا  يَبطّل. الجَّ
 والله لََرْبنا َقيَّم ْولنا زاِ َت يَقّيم 

َسْد. 14 للجَّ
ْبقّوتو. 15 لَيْش مُو تْعرفون اْجساْدكْن اَأْعضا 
الَمسيح  اَأْعضا  ناخْذ  َبقى  يِا؟  للَمسيْح 
 والّا مُو تْعرفوْن 

نَْسيا اَأْعضا زانِْية؟ حاشا. 16
َل  مْن  واِ؟  واِحْد  َجَسْد  لَزانِْية  يْلَحْق  َل 
واِحْد.« َجَسْد  اْثَنينتْن  »يسِيرون   انْقال: 

واِحْد.  َمعو رُوح  َرْبنا، يسِيْر  يْلَحْق   َل 
17

يَسيا  َخطيِّة  َل كْل  مْن  الّزنِى،  م  18 اْهربوا 

الانْساْن َبّرات َجَسدو يِا، َبْس َل يْزني، َف 
 والّا مُو تْعرفوْن َجَسْدكْن 

َجَسدو يْخطي. 19
َهيَكْل رُوح القدْس هاْك َل يْسكْن فيكْن واِ؟ 
هاْك َل نْلتْن من اَلله، ْوما صْرتْن لََنفْسكْن؟ 
 مْن َل انَْشَريتن ْبَحْق. َبقى َسْبحوا َلالله 

20

ْبَجَسْدكْن وْبرُوْحكْن، َهوْك لَنِّا َلالله.

الزَّواج والبتوليِّة

ْكَويّْس 7  َكَتْبتْن لي،  َل  َهوْك   ْوَعلى 
للّرّجاْل مُو يَقّرْب لََمَرة. 2 َبْس لَخاطر 
َمَرتو، ْوكْل  الّزنِى، َخلّي كْل رّجاْل ياخذ 
ْمَحّبة  لََمَرتو  3 الّرّجاْل  تاخْذ.  َزوجا  َمَرة 
الواجِبة َخلّي يْعطي، ْوكذاِ زاِ الَمَرة لََزوجا. 
4 الَمَرة مالا سْلَطة َعلى َجَسدا، َبلِى لََزوجا. 

الّرّجاْل مالو سْلَطة َعلى َجَسدو،  زاِ  ْوكذاِ 
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آَخَر،  بَِل اْمراأتُُه. 5 اإذاً ل� يَْسلُْب اأَحُدكُم ال�

سوَن فيِه  اإلّ� َمتى اتََّفْقتُم َعلى َوْقٍت تَتَكَرَّ

اأُْخرى  ةً  َمرَّ تَعودوا  ثُمَّ  لاِة،  َوالصَّ وِم  ِللصَّ

يطاُن  الشَّ بَكُم  يَُجرِّ ل�  ِلكَي  ِن،  اأْ الشَّ اإلى 

 َوهِذِه اأقوُلها كَما 
ِبَسبَِب َشْهَوِة َجَسِدكُم. 6

ل�أُناٍس ِضعاٍف، َوَليَس اأْمراً. 7 ِل�أنّي اأُريُد 

اأْن يَكوَن كُلُّ الّناِس ِمْثلي ِبَطهاَرٍة. َولِكنَّ 

َة َمْن  كُلَّ اإنْساٍن ُمْعطًى َعطيًَّة ِمَن اللِه، ثَمَّ

 َولِكّني 
ُهَو هكَذا. 8 َمْن  َة  َوثَمَّ ُهَو هكَذا 

اإنَُّه  َوِللاأرامِل  َلُهم  ِنساَء  ل�  ِللَّذيَن  اأقوُل 

اإْن   َولِكْن 
9 اأنا.  كَما  َلِبثوا  َلو  َلُهم  َخيٌر 

جوا، ِل�أنَّ اأْخَذ  لوَن، فَْليَتََزوَّ كانوا ل� يَتََحمَّ

ْهَوِة.  الشَّ ال�تِّقاِد في  ِمَن  اأْفَضُل  اْمَراأٍة 

فَاآُمُرهم،  ِنساٌء،  َلُهم  الَّذيَن  10 اأّما هؤل�ِء 

ل� اأنا بَْل َربّي، األّ� تُفاِرَق الَمْراأةُ َزوَجها. 

 َواإْن فاَرقَْتُه، فَْلتَْبَق ِبلا َرُجٍل، اأو فَْلتَُعْد 
11

ُجُل ل� يَْتُرِك اْمَراأتَُه.  َوتُصالْح َزوَجها. َوالرَّ

 َوِللباقيَن اأقوُل اأنا ل� َربّي: اإْن كاَن اأٌخ َلُه 
12

اْمَراأةٌ َغيُر ُمْؤِمنٍَة، َوِهَي تَْرَغُب اأْن تَْسكَُن 

َلها  الَّتي   والَمْراأةُ 
13 يَْتُركْها.  فَلا  َمَعُه، 

ل�  َمَعها،  يَْسكَُن  اأْن  َويُريُد  ُمْؤِمٌن  َزوٌج 

ُجُل َغيُر  ٌس الرَّ تَْتُرْك َزوَجها. 14 ِل�أنَُّه ُمَقدَّ

َسٌة  َوُمَقدَّ الُمْؤِمنَِة.  الَمْراأِة  الُمْؤِمِن في 

ُجِل  الرَّ الُمْؤِمنَِة في  َغيُر  الَمْراأةُ  ِهَي 

نَِجسوَن،  اأول�َدُهم  فَاإنَّ  َواإلّ�  الُمْؤِمِن. 

 َولِكْن اإْن يُفاِرْق 
آَن طاِهروَن. 15 َولِكنَّهم ال�

َبلِى لََمَرتو. 5 َبقى واِحْد لا ياكْل َحّق اللاْخ، 
وْم  اإلّا َل اتََّفْقتْن َعلى َوْقْت تْقَضوُه ف الصَّ
لاة، ْوَبْعدا َكْرْة لْخ تْرَجعوْن للَمَسِلة،  والصَّ
َشْهوْة  ْبَسَبْب  الّشِيطان  يَجّرْبكن  لا  ْبشاْن 
 ْوهاي اَأقولا َكما لنِاس ْضعاْف، 

َجَسْدكْن. 6
يكونوْن  النِّاس  اَأريْد كّل  َل   مْن 

7 اأمْر.  مُو 
َعطيِّة ك  واِحْد  َبلِى كْل  ْبَطهاَرة،  َكماي 
انَْعطى من اَلله، في لَّواِ كذاِ ْوفي لَّواِ كذاِ. 
8 َبّس اَقوْل لَوْذ َل ما لْن نْسواْن والّارامْل: 

َبَقوا َكماي. 9 َبْس َل ما كاْن  اَأْحَسْنلْن َل 
جوْن، مْن َل اَأْحَسْن واِ  لوْن، َخلّي يْتَزوَّ يْتَحمَّ
ْهِوة.  واِحْد ياخْذ َمَرة مْن َل يْحترْق ف الشَّ
اَأنا  مُو  اَأاأْمرن،  نْسواْن  لهْن  َل  َهوْذ  10 َبْس 

َزوجا.  ْتفِارْق  لا  الَمَرة  َخلّي  َربّي،  َبلِى 
يا  رّجاْل،  َبلا  تْبقى  َخلّي  فِاَرقتو،   ْوَل 

11

تْرَجْع تْتصالَْح َمْع َزوجا. والّرّجال لََمَرتو لا 
 ْوللباقي اَأقول اَنا مُو َربّي: َل في 

يعيْف. 12
اَأْخ لُه َمَرة مُو مومِنة، ْوهيِّ ْتريْد تْسكْن َمعو، 
 والَمَرة َل لها َزوْج مُو مومْن، 

لا يعيفا. 13
 مْن 

ْتعيْف َزوجا. 14 لا  َمعا،  ويريْد يْسكْن 
ْس واِ الّرّجال المُو مومْن ف الَمَرة  َل ْمَقدَّ
ِسة يِا الَمَرة المُو مومِنة ف  المومِنة. وْمَقدَّ
نِا،  نْجسيْن  اولادْن  والّا  المومْن.  الّرّجال 
راْد هاك  َل  15 َبْس  نِا.  ْع طاْهريْن  السَّ َبّس 
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ال�أُخ  َليَس  فَْليُفاِرْق.  الُمْؤِمِن  َغيُر  ذاَك 

لاِم  ِللسَّ ِبهؤل�ِء.  ِبُمْستَْعبٍَد  ال�أُْخُت  اأِو 

َدعانا اللُه. 16 ِل�أنَُّه ما اأْدراِك يا اْمَراأةُ اإْن 

كُْنِت ُستََخلِّصيَن َزوَجِك، اأو اأنَْت يا َرُجُل 

اْمَراأتََك.  َستَُخلُِّص  كُْنَت  اإْن  اأْدراَك  ما 

 ، بُّ الرَّ َلُه  قََسَم  كَما  واِحٍد  كُلُّ   َولِكْن 
17

بُّ هكَذا ِليَْسلُْك.  َوكُلُّ واِحٍد كَما َدعاهُ الرَّ

 َمْن 
َوهكَذا اأيضاً اأوصي كُلَّ الكَنائِس. 18

ُدِعَي َوُهَو َمْختوٌن فَلا يَُعْد اإلى الُغْرَلِة. 

َوَمْن ُدِعَي في الُغْرَلِة، فَلا يَْختَِتْن. 19 ِل�أنَّ 

بَْل  الُغْرَلُة،  َوَليَسِت  َشيئاً  َليَس  الِختاَن 

ْعَوِة   كُلُّ فَرٍد في الدَّ
ِحْفُظ َوصايا اللِه. 20

فَلا  َعْبداً  ُدعيَت  21 اإْن  ِليَْبَق.  ُدِعَي  الَّتي 

َر، فَاْختَْر  َك، بَْل َواإْن تََمكَّْنَت اأْن تَتََحرَّ يَُهمَّ

اأْن تَْخِدَم. 22 ِل�أنَّ َمْن ُدِعَي َوُهَو َعْبٌد في 

َربِّنا، فَُحرُّ اللِه ُهَو. هكَذا اأيضاً َمْن ُدِعَي 

ا، فََعْبُد الَمسيِح ُهَو. 23 بَثََمٍن ُشريتُم.  ُحرًّ

 كُلُّ فَْرٍد فيما 
ل� تَصيروا َعبيداً ِللّناِس. 24

ُدِعَي فيِه يا اإْخَوتي ِليَْبَق ِعْنَد اللِه.

 َولِكْن َعِن البُتوليَِّة َلْم اآُخْذ َوِصيًَّة ِمَن 
25

. َولِكّني كَرُجٍل اأنَْعَم َعلَيِه اللُه اأْن  بِّ الرَّ

َحَسنٌَة،  هِذِه  اأنَّ  26 اأظنُّ  ُمْؤتََمناً.  يَكوَن 

َمِن الحاضِر ِمَن ال�أْفَضِل  ِبَسبَِب ضيِق الزَّ

نْساِن اأْن يَكوَن هكَذا: 27 اأُمْرتَِبٌط اأنَْت  ِللاإ

. اأَغيُر ُمْرتَِبٍط  ِباْمَراأٍة؟ ل� تَْطلُْب اأْن تَُحلَّ

 َواإْن اأَخْذَت 
اأنَْت ِباْمَراأٍة؟ ل� تَْطلُِب اْمَراأةً. 28

المُو مومن يفِارْق، َخلّي يفِارْق. مُو مْسَتعَبْد 
لاْم َدعانا اَلله.  واِ الاَْخ يا الاخت ْبَهوْذ. للسَّ
ْفِك يا َمَرة َل َت ْتَخْلصيْن  16 لَيْش اَأيْش َعرَّ

َل  تْعرْف  اَأيْش  رّجاْل  يا  اأنَْت  يا  َزوْجِك، 
َمَرتْك؟ 17 َبلِى كْل واِحْد َكما  ْتَخلّْص  َت 
َل َقَسْملو الرَّب، ْوكْل واِحْد َكما َل َدعاُه 
اَلله، كذاِ َخلّي يْسلك. ْولكّل الِبَيْع زاِ كذاِ 
ْر، لا   َل انَْدعى من اَلله ْوهّواِ ْمَطهَّ

اَأَوّصي. 18
يْرَجْع للغْرلِة. ْوَل انَْدعى ف الغْرلِة، َخلّي 
 مْن َل الّْطهُوْر مُو شي واِ ْولا 

ْر. 19 لا يْتَطهَّ
 كْل واِحْد 

الغْرلِة، َبلِى حْفْظ َوصايا اَلله. 20
 َل َعْبد 

َف َدْعوْة َل انَْدعى َخلّي يْبقى. 21
تْقْت  َل  َبلِى حتّى  يهّمك.  لا  انَْدَعيْت، 
َل  اَأينا  َل   مْن 

22 تْخدْم.  َت  اْختاْر  تْتَحرَّر، 
انَْدعى ْوهّواِ َعْبْد َف َرْبنا، حّر اَلله واِ. كذاِ 
زاِ اَأينا َل انَْدعى ْوهّواِ حْر، َعْبد الَمسيْح واِ. 
23 ْبَحّق انَْشَريتْن، لا ْتسِيروْن َعبيْد للنِّاْس. 

 كْل واِحْد ف شي َل انَْدعى يا اخوتي، 
24

َخلّي يْبقى عْند اَلله.
25 َبْس َع البتوليِّة َوصيِّة م الرَّْب ما اَخْذُت، 

َبْس َكما َزلَِمة انَْرَحْمُت وانَْعَطيُت َت اكوْن 
َهالفْكَرة:  يِا  ْكَويِسة  َبْلكي  26 اَأقوْل  اَأميْن، 
واِ  اَأْحَسْن  الحاضْر  الزَّمان  ْبَسَبْب ذيق 
انَْت   َمْربُوط 

27 يكوْن كذاِ:  للانْساْن َت 
مْن  انَْت  َمْفكوك  َفْك.  تْطلْب  لا  ْبَمَرة؟ 
َمَرة،  اَخْذْت   ْوَل 

28 َمَرة.  تْطلْب  لا  َمَرة؟ 
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اْمَراأةً، فَلا تُْخطُئ. َواإْن صاَرِت الَعْذراُء 

َولِكنَّ ضيقاً في  تُْخطُئ.  فَلا  لَرُجٍل، 

ُهم هكَذا.  الَّذيَن  ِلهؤل�ِء  يَكوُن  الَجَسِد 

 َوهِذِه اأقوُل 
اأّما اأنا فَاإنّي اأُْشِفُق َعلَيكُم. 29

آَن فَصاِعداً الَوْقُت  َلكُم يا اإْخَوتي: ِمَن ال�

نَُّه  قَْد قَُصَر فَالَّذيَن َلُهم ِنساٌء يَكونوَن كاأ

نَّما  يَْبكوَن، كاأ  َوالَّذيَن 
َلُهم. 30 َليَس 

ل�  نَّما  كاأ يَْفَرحوَن،  َوالَّذيَن  يَْبكوَن،  ل� 

 َوالَّذيَن يَْنتَِفعوَن ِبهذا العاَلِم، 
يَْفَرحوَن، 31

ال�نِْتفاُع،  يَكوَن  اأْن  يَْنبَغي  فَلَيَس كَما 

ِل�أنَّ َهيئََة هذا العاَلِم تَزوُل. 32 ِلذا اأُريُدكُم 

َلُه  اْمَراأةَ  ِل�أنَّ َمْن ل�   ، ِبلا َهمٍّ اأْن تَكونوا 

 . بَّ الرَّ يُْرضي  كَيَف   ، بِّ ِللرَّ فيما  يَْفتَِكُر 

 َوَمْن َلُه اْمَراأةٌ يَْهتَمُّ ِبُشؤوِن العاَلِم كَيَف 
33

َة بَيَن الَمْراأِة   َوفاِرٌق ثَمَّ
يُْرضي َزوَجتَُه. 34

َوالَعْذراِء. هِذِه الَّتي َلْم تَِصْر ِلَرُجٍل تَْفتَِكُر 

َجَسِدِها  ِقّديَسًة في  ِلتَكوَن  َربِّها  في 

تَْفتَِكُر في  َزوٌج  َلها  َوالَّتي  َوروِحها. 

 َوهِذِه 
ُشؤوِن العاَلِم كَيَف تُْرضي َزوَجها. 35

ا،  ِلُمساَعَدِتكُم اأقوُل. ل� اأْرمي اإَليكُم َغمًّ

ِبَهيئٍَة  ِلربِّكُم  ُمثاِبريَن  ِلتَكونوا  َولِكْن 

 َواإْن 
36 العاَلِم.  ُمْفتَِكريَن في  َغيَر  َحَسنٍَة 

َعبََر  الَّتي  ِبَعْذرائِه  يُعاُب  اأنَُّه  اأَحٌد  َظنَّ 

َزَمنُها َوَلْم يُْعِطها ِلَرُجٍل َول�ئٌق اأْن يُْعطَي 

يُْخِطُئ،  ل�  ِليَْفَعْل،  يُريُد  فَكَما  اإيّاها، 

َر في باِلِه،   َولِكنَّ َمْن ِبالَحقِّ قرَّ
ْج. 37 ِلتَتََزوَّ

مُو تْخطي. ْوَل صارت البْنْت لرّجال، مُو 
لَوْذ  يسِيْر  َسد  الجَّ َبْس ذيق ف  تْخطي. 
اَأقوْل   ْوهاي 

اَأْشفْق َعَليكْن. 29 اَأنا  لَنِّا كذاِ. 
َل  الَوْقْت قصْر حتّى  ع  السَّ م  اخوتي:  يا 
 ْوَل 

لهْن نْسواْن َكما َل ما لهن يكونوْن. 30
يْفَرحوْن  ْوَل  يْبَكون،  مُو  َل  َكما  يْبَكوْن، 
َكما َل مُو يْفَرحون، ْوَل يْشَتَروْن َكما َل مُو 
 ْوَل يْنتْفعون ْبَهالّدنْيِا، مُو َكما 

يْملكوْن، 31
ْترُوح  تْعبر  َل  الَمْنَفَعة، مْن  لازم ْتكون  َل 
حلّْة َهالّدنْيِا. 32 ْبشاْن هاي اَأريْدكْن َبلا َهم 
ْتكونوْن، مْن َل اَأينا َل مالو َمَرة، يْفتكْر َف 
 َواينا 

اأمور الرَّْب، اأْشَوْن َت يرضي الرَّْب. 33
َل لُه َمَرة، ياكْل َهّم الّدنْيِا اأْشَوْن َت يَرّضي 
 ْوَفْرْق في َبين الَمَرة والبْنْت. هاي 

َمَرتو. 34
َت  َربّا  تْفتكْر َف  لرّجاْل  ما صارْت  َل 
ْتكوْن َقّديِسة ْبَجَسدا وْبرُوحا. ْوَل لها َزوج 
تْفتكْر ف الّدنْيِا، اأْشَوْن َت ْتَرّضي َزوجا. 
 ْوهاي لََمْنَفعْتكْن اَأقوْل، مُو َمْشَنَقة اأكّب 

35

لْكْن، َبلِى َت ْتكونون ْمداوميْن عْنْد َرْبكن 
ْباأْحَسْن شكْل وانْتْن مُو تْفتْكروْن ف الّدنْيِا. 
ْد َفكَّر يْتَمهَزوْن ِفيو بَسَبب َبتولو َل   ْوَل احَّ

36

فات َوْقْتا ْوما َعطاها لرّجال، ولازم يعِطيا، 
َكما َل يريْد َخلّي يَسي، مُو يْخطي، َخلّي 
ْج. 37 َبْس اَأينا َل َحقا َحْط ف بالو ْومُو  تْتَزوَّ
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َعلى  ُمتََسلٌِّط  َوُهَو  ما،  اأْمٌر  هُ  يُْضَطرَّ َوَلْم 

اإراَدِتِه، َوهكَذا َحكََم اأْن يَْحَفَظ َعْذراَءهُ، 

فََحَسناً يَْفَعُل. 38 اإذاً َمْن يُْعطي َعْذراَءهُ، 

فَاإنَُّه َحَسناً يَْفَعُل، َوَمْن ل� يُْعطي َعذراَءه، 

ُمْرتَِبَطٌة  اأْحَسَن. 39 الَمْراأةُ  يَْفَعُل  فَاإنَُّه 

ِبالّناموِس ما داَم َزوُجها َحيًّا. َولِكْن اإْن 

ةٌ في اأْن تَصيَر ِلَمْن  َرقََد َزوُجها، فَِهَي ُحرَّ

 َولِكْن طوباها اإْن 
تُريُد فََقْط في َربِّنا. 40

بَقيَْت هكَذا في َراأْيي. َواأُظنُّ اأنّي اأنا اأيضاً 

ِفيَّ روُح اللِه.

اأنَّ 8  نَْعِرُف  ال�أْصناِم،  َذبائِح   َوَعْن 

َوالَمْعِرفَُة  َجميعاً.  فينا  َمْعِرفٌَة  َة  ثَمَّ

تَْنُفُخ. اأّما الَمَحبَُّة فَتَْبني. 2 اإْن كاَن اأَحٌد 

يَُظنُّ اأنَُّه يَْعِرُف َشيئاً، فَُهَو َلْم يَْعِرْف َشيئاً 

 َولِكْن 
3 يَْعِرَف.  اأْن  َلُه  يَْنبَغي  كَما  بَْعُد، 

ُعِرَف  قَْد  اللَه، فَهذا  يُِحبُّ  اأَحٌد  اإْن كاَن 

ِمْنُه. 4 اإذاً، َعِن ال�أكِْل ِمْن َذبائِح ال�أْصناِم، 

العاَلِم،  َليَس َشيئاً في  نَم  اأنَّ الصَّ نَْعِرُف 

َواأْن َليَس اإلٌه اآَخُر اإلّ� واِحداً. 5 ِل�أنَُّه َرْغَم 

ماِء اأو في  وجوِد ما يُْدعى اآِلَهًة في السَّ

ال�أْرِض، َعلى النَّحِو الَّذي يوَجُد فيِه اآِلَهٌة 

 فنَْحُن َلنا اإلٌه 
كَثيروَن َواأْرباٌب كَثيروَن، 6

نَْحُن،  وبِه  الكُلُّ  ِمْنُه  الَّذي  آُب  ال� واِحٌد 

الكُلُّ  الَّذي  الَمسيُح  يَسوُع  واِحٌد  َوَربُّ 

 َولِكنَّ 
7 يَِدِه.  اأيضاً في  َونَْحُن  ِيِدِه  في 

ْر  يْجبرو شي وْمَسلَّْط َعلى اإرادتو، ْوكذاِ َقرَّ
يَسي.  ْكَويّس  َبتولو،  يْحفْظ  َت  َقْلبو  َف 
38 َبقى اَأينا َل يْعطي َبتولو ْكَويّس يَسي. َواينا 

39 الَمَرة  يَسي.  اَأكَوس  َبتولو،  يْعطي  مُو  َل 
ْمَقْد لَّواِ َزوجا َطّيْب، َمْربُوَطة يِا بالنّاموْس. 
يِا  َزوجا، حرَّة  الَموْت(  )نَومة  ناْم  َل  َبْس 
ْتسِيْر لَمْن َل ْتريْد َف َرْبنا ْبَوْحدو. 40 َبْس 
طوباها َل َبَقْت كذاِ َف رايي. َواْفتكر اَنا 

زاِ في رُوح اَلله.

ذَبايح الاْصنام

نْعرْف ف 8  الاْصناْم،  ذَبايح   ْوَعلى 
كلّْتنا في َمْعِرِفة. والَمْعِرِفة تْنفْخ، َبّس 
يْفتكْر يْعرْف  ْد  اَحَّ  َل كان 

تْبني. 2 الّْمَحبِّة 
ْع ما َعَرْف شي، َكما  شي، َبعْد دي للسَّ
َل لازْم واِحْد يْعرْف. 3 َبّس انْساْن َل يحّب 
اَلله، هاْذ انَْعَرْف منّو. 4 َبقى َع الاَكْل مْن 
َنْم ف  َذبايح الاْصناْم، نْعرْف مُو شي واِ الصَّ
 َمْع َل في 

الّدنْيِا، ْوما في اإلْه َغيْر واِحْد. 5
ما يا ف الاَْرض،  َل يْنقالْلْن اآلَِهة يا ف السَّ
ْبشكْل َل في اآلَِهة ْكثيْر واْرباب ْكثيْر، 6 َبلِى 
له الاآْب َل الكْل منّو  الاإ لنا نْحنِا واِحْد واِ 
الَمسيْح  َيسُوع  واِحْد  ْوَرْب  ِفيو،  ْونْحنِا 
مُو ف  7 َبلِى  بيدو.  ْونْحنِا  بيدو  الكْل  َل 
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الَمْعِرفََة َليَسْت في كُلِّ واِحٍد، ِل�أنَّ اأُناساً 

اأنَُّهم  َلو  آَن كَما  ال� َحّتى  في َضميِرِهم 

يَاأْكُلوَن َمْذبوحاً ِللاأْصناِم. َوِل�أنَّ َضميَرُهم 

بُنا   َولِكنَّ ال�أكَْل ل� يُقرِّ
ُس. 8 َضعيٌف، يَتَنَجَّ

اإلى اللِه، ِل�أنَُّه اإْن اأكَْلنا ل� نَزيُد، َواإْن َلْم 

 َولِكِن انُْظروا األّ� يَصيَر 
كُْل ل� نَْنُقُص. 9 نَاأْ

َعفاِء. 10 ِل�أنَُّه اإْن  ُسْلطانُكم هذا َمْعثََرةً ِللضُّ

َراآَك، اأنَْت يا َمْن فيَك َمْعِرفٌَة، اأَحٌد ُمتَِّكئاً 

َع َضميُرهُ  في َهيكَِل ال�أْصناِم، األْن يَتََشجَّ

الَمْذبوِح؟  ِمَن  ِللاأكِْل  ِبَسبَِب َضْعِفِه 

}ال�أُخ{  ذاَك  َمْعِرفَِتَك  ِبَسبَِب   فَيَْهِلَك 
11

الَمسيُح؟  اأْجِلِه ماَت  ِمْن  الَّذي  قيُم  السَّ

اإْخَوِتكُم   َواإْن كُْنتُم هكَذا تُْخِطئوَن اإلى 
12

فَاإنَّكَم  قيَمَة،  السَّ َوتَْضِربوَن َضمائَرُهم 

كٌَل  ِللَمسيِح تُْخِطئوَن. 13 ِلهذا اإْن كاَن َماأْ

ما يُْعِثُر اأخي، فَاإلى ال�أَبَِد َلْن اآكَُل َلْحماً 

ِلئَّلا اأُْعِثَر اأخي.

ا؟ اأَلْسُت َرسول�ً؟ اأما َراأيُت 9   اأَلْسُت ُحرًّ

اأنْتُم  اأَلْستُم  الَمسيَح؟  يَسوَع  َربَّنا 

َرسول�ً  اأكْن  َلْم   َواإْن 
2 ؟  بِّ الرَّ َعَملي في 

وَخْتُم  اإَليكُم،  فَاأنا َرسوٌل  اآَخريَن،  اإلى 

ِل�أولئَك   َوِدفاعي 
3 اأنْتُم.  ُهَو  ُرسوليَّتي 

َلنا  4 اأَليَس  ُهَو هذا:  يُحاِكمونَني  الَّذيَن 

يَُحقُّ  ل�  5 اأْم  َونَْشَرَب؟  كَُل  نَاأْ اأْن  ُسْلطاٌن 

َلنا اأْن تَطوَف َمَعنا اأُْخٌت َزوَجٌة ِمْثَل سائِر 

بُْطُرَس؟  وِمثَل  بِّ  الرَّ اإْخَوِة  َوِمْثَل  ُسِل  الرُّ

كْل واِحْد في َمْعِرِفة، مْن َل في نِاْس َف 
ْع َكما َل يكوْن  َضميرن يحّسوْن دي للسَّ
َضعيْف  َل  ْومْن  ياْكلون،  للاْصناْم  َذبيَحة 
ْس. 8 َبّس الاَكْل مُو يَقّرْبنا  واِ َضميرْن يْتَنجَّ
َلالله: لا َل اَكْلنا، نْزيد. ْولا َل ما اَكْلنا، 
نْنَقْص. 9 َبْس ديروا بالْكْن لا ْتسِيْر سْلطْتكْن 
هاْذ  10 اأنَْت  للّْضعاْف.  َعْثَوَرة  َحَجرْة  هاي 
ْد مْنتكي َف  َل عْندْك َمْعِرِفة، َل اراك اَحَّ
َهيَكل الاْصناْم، مُو َضميرو مْن لَّواِ َضعيْف 
 ويْهَلك 

11 الَمْذبُوْح،  م  ياكْل  ْع  يْتَشجَّ َت 
َل  الَمريِْض  }الاَخ{  َمْعرفتْك هاك  ْبَسَبْب 
تْخَطوْن   ْوَل كذاِ 

12 الَمسيْح؟  مات  ْبشانو 
عيِفة،  الضَّ ْوتْضربوْن َضمايرن  لاخوْتكن، 
اَأْكِلة  َل  13 ْبشاْن هاي،  تْخَطوْن.  للَمسيْح 
ْتَعْثور اَخوي، للاََبد مُو اكْل لَْحِمة ْبشاْن لا 

اَأَعْثور اَخوي.

اَريُت 9  ما  اَنا؟  َرسول  مُو  اَنا؟   مُو حّر 
اأنْتْن  َعَملي  مُو  الَمسيْح؟  َيسُوع  َرْبنا 
لََغيْركْن،   ْوَل ما كْنُت َرسوْل 

الرَّْب؟ 2 ف 
لكْن َرسول اَنا. وانْتْن َختْم َرسولّيتي اأنْتْن. 
 ْودفاعي قّداْم َهوْك َل يحِاْكموني هاْذ واِ: 

3

 مُو يحّق لْنا ناكل ْونْشَرْب؟ 5 يا مُو يحّق لْنا 
4

الّرسل  باقي  َكما  َمْعنا،  ْتدُور  َزوِجة  اأْخْت 
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6 اأْم اأنا َوبَْرنابا فََحْسُب َليَس َلنا َحقٌّ في 

ُجْنِديًَّة  يَْخِدُم  الَّذي  ُهَو   َمْن 
7 نَْعَمَل؟  األّ� 

يَْغِرُس كَْرماً  َوَمْن  ِة؟  نََفَقِتِه الخاصَّ َعلى 

َغنَماً  َمْن يَْرعى  اأو  يَاأْكُُل؟  ثََمِرِه ل�  َوِمْن 

8 اأكَاإنْساٍن  يَاأْكُُل؟  ل�  َرعّيِتِه  َحليِب  َوِمْن 

اأقوُل هِذِه ال�أقواَل؟ اأَليَس الّناموُس اأيضاً 

َمكْتوٌب في  9 ِل�أنَُّه  ال�أْقواَل؟  هِذِه  يَقوُل 

داِرساً.«  تَكُمَّ ثوراً  ناموِس موسى: »ل� 

اأنَُّه   َمْعروٌف 
10 اللُه؟  يَْهتَمُّ  كاَن  اأِبالثّيراِن 

جاِء  الرَّ فََعلى  كُِتَب،  عّنا  ِل�أنَُّه  قاَل،  َعّنا 

يَْدُرْس  َوَمْن  الَحّراُث،  يَْحُرَث  اأْن  يَليُق 

َزَرْعنا  نَْحُن  11 اإْن  الَغّلاِت.  َرجاِء  فََعلى 

فيكُم الّروحّياِت، اأفَكَثيٌر اإْن َحَصْدنا ِمْنكم 

آَخريَن ُسْلطاٌن   َواإْن كاَن ِل�
الَجَسديّاِت؟ 12

َولِكنَّنا  ِبذِلَك؟  اأولى  اأَلْسنا  َعلَيكُم، 

ُل  نَتََحمَّ بَْل  ْلطاَن،  السُّ نَْستَْعِمْل هذا  َلْم 

الَمسيِح.  ِبشاَرةَ  نُعيَق  ِلئَّلا  كُلَّ َشيٍء 

يَْخِدموَن في  الَّذيَن  اأنَّ  تَْعلَموَن  13 اأما 

يَاأْكُلوَن؟  الُقْدِس  بَيِت  ِمْن  الُقْدِس،  بَيِت 

الَمْذبَِح  َمَع  الَمْذبََح،  يَْخِدموَن  َوالَّذين 

َربُّنا  اأوصى  اأيضاً   هكَذا 
14 يَْقتَِسموَن؟ 

اأنَّ الَّذيَن يَكِْرزوَن ِبِبشاَرِتِه، ِمْن ِبشاَرِتِه 

َسيَعيشوَن. 15 اأّما اأنا فَلَْم اأْستَْعِمْل واِحَدةً 

ِمْن ِتْلَك، َول� ِمْن اأْجِل اأْن يَصيَر ِفيَّ هكَذا 

كَتْبُت َلكُم، فَِمَن ال�أْفَضِل لي اأْن اأموَت 

َموتاً ِمْن اأْن يُْبِطَل اأَحٌد فَْخري. 16 ِل�أنَُّه َمَع 

 والّا َبّس 
الرَّْب ْوَكما بْطرْس؟ 6 اَأخو  ْوَكما 

 مْن واِ َل 
اَنا ْوَبْرنابا ما لْنا َحْق مُو نْشتغْل؟ 7

يْخدْم َعْسَكريِّة َعلى ْحسابو؟ ْومن واِ َل يْغرْز 
َغْرز ْومْن َثَمرو مُو ياكْل؟ يا مْن واِ َل يَرّعي 
8 لَيْش  ياكْل؟  مُو  َغَنمو  َحليْب  ْومْن  َغَنم 
َكما انْساْن اَأقوْل َهوذ؟ مُو ْكوا النّاموْس زاِ 
 مْن َل َمْكتوْب واِ َف ناموْس 

َهوذ يقوْل؟ 9
لَيْش  ثّمو.«  ْتشْد  لا  يْدرْز  »َثوْر  موسى: 
َعَلينا   َمْعروْف 

10 اَلله؟  يهتّم  بالثّوراِن كاْن 
قاْل، مْن َل َعَلينا انَْكَتْب، مْن َل َع الرَّجا 
لازْم يْفَلح الفّلاْح، َواينا َل يْدرْز َعلى َرجا 
َخيراْت  فيكْن  َزَرْعنا   َل 

11 يْدرْز.  الَغّلاْت 
رُوحانيِّة، ْكثيْر يِا َل َحَصْدنا مْنكْن َخيراْت 
 ْوَل َغيْرنا لُه سْلَطة َعَليكْن، مُو 

َجَسديِّة؟ 12
لَطة  َهالسَّ اْسَتْعَمْلنا  ما  َبلِى  بالاَْكَثْر؟  نْحنِا 
ْبشاْن  ل  نْتَحمَّ بالَعكْس، كْل شي  هاي، 
ف شي لا نَْعّوق ْبشارة الَمسيْح. 13 لَيْش مُو 
تْعرفوْن َهوْك َل َف َبيت القْدْس يْخدموْن، 
مْن َبيْت القْدْس ياْكلون، ْوَهوْذ َل يْخدمون 
 كذاِ زاِ 

الَمْذَبْح، َمع الَمْذَبْح يْتقاَسموْن؟ 14
َرْبنا َوّصى، َل يْكرزوْن بْبشارتو، من ْبشارتو 
َت يعيشوْن. 15 َبّس اَنا ما اْسَتْعَمْلُت وْحِدة 
مْن َهوذ، ْومُو ْبشاْن هاي َكَتْبُت َت يسِيْر 
د  اأحَّ ْولا  اَأموت  َموْت  لي  اَأخِيْر  لي كذاِ. 
 ْوَمْع َل اَبّشْر زاِ ما لي َفخْر، 

يَبطّْل َفْخري. 16
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ُر فَلا فَْخَر لي، ِل�أنَُّه واِجٌب ُمْلقًى  اأنّي اأُبَشِّ

ُر.  اأُبَشِّ ل�  كُْنُت  اإْن  فََويلي  َعلى عاِتقي، 

17 َلو ِباإراَدتي كُْنُت اأْفَعُل هذا، َلكاَن لي 

فَاإذاً  ِباإراَدتي،  يَكُْن  َلْم  اإْن  َولِكْن  اأْجٌر. 

ُهَو  اأْجٍر  18 اأيُّ  اأنا.  ُمْؤتََمٌن  َوكاَلٍة  َعلى 

ُر ِبلا تَكِْلَفٍة اأْجَعُل  َواأنا اإْذ اأُبَشِّ اأْجري اإذاً 

ْلطاَن  السُّ اأْستَْعِمُل  َول�  الَمسيِح،  ِبشاَرةَ 

 فََمَع اأنّي ُحرٌّ 
الَّذي اأْعطاني ِبالِبشاَرِة؟ 19

ِلكُلِّ  نَْفسي  اْستَْعبَْدُت  الّناِس  كُلِّ  ِمْن 

َمَع   َوِصْرُت 
ِل�أْربََح كَثيريَن. 20 اإنْساٍن 

َوِصْرُت  اليَهوَد.  ِل�أْربََح  كَيَهوديٍّ  اليَهوِد 

تَْحَت  الَّذيَن  ِل�أْربََح  الّناموِس  تَْحَت  كََمْن 

ناموٍس  ِبلا  الَّذيَن   َوِلهؤل�ِء 
21 الّناموِس. 

َلْسُت  اأنّي  َمَع  ناموٍس  ِبلا  كََمْن  ِصْرُت 

الَمسيِح،  ِبناموِس  بَْل  ناموٍس  ِبلا  ِللِه 

 ِصْرُت 
ِل�أْربََح اأيضاً الَّذيَن ِبلا ناموٍس. 22

َعفاَء.  الضُّ ِل�أْربََح  َعفاِء كََضعيٍف  الضُّ َمَع 

كُلَّ  ِل�أَُخلَِّص  الكُلَّ  ِصْرُت  اإنْساٍن  ِلكُلِّ 

 َوهذا اأْفَعلُه ِل�أكوَن ُمْشتَِركاً في 
اإنْساٍن. 23

الِبشاَرِة. 24 األ� تَْعلَموَن اأنَّ الَّذيَن يَْركُضوَن 

َولِكنَُّه  يَْركُضوَن،  الميَداِن، َجميُعُهم  في 

واِحٌد الَّذي يُْحِرُز الجائَزةَ. هكَذا اْركُضوا 

 َوكُلُّ َمْن يَْشتَِرُك في ُمغاَلبٍة، 
ِلتُْدِركوا. 25

َوهؤل�ِء  َعْن كُلِّ َشيٍء.  نَْفَسُه  يُْمِسُك 

ُخذوا اإكْليلاً يَْفُسُد، اأّما نَْحُن  يركُضوَن ِليَاأْ

فَما ل� يَْفُسُد. 26 اإذاً اأنا هكَذا اأْركُُض، ل� 

مْن َل واجب انَْحْط َعَلي. َويلي َل ما َل 
اََسي  رادتي كان  ْباإ اَأَبّشْر. 17 يكون  ما كاْن 
هاي، كاْن َت يكوْن لي اَأجْر. َبْس َل مُو 
رادتي، َمْعناتا َعلى وكالِة ْماَأمَّن اَنا. 18 اَأينا  ْباإ
واِ اَأْجري َبقى، َوانا َوْقْت َل اَبّشْر َبلا كْلِفة 
اْسَتْعمْل سْلطْة  ْومُو  الَمسيح،  ْبشارة  اَأَسي 
 َمْع َل انا حْر مْن كّل 

َل َعطاني بالّْبشاَرة؟ 19
النِّاْس َسيُت نَْفسي َعْبْد لكّل انْسان ْبشان 
 ْوصْرُت َمع الياهوْد َكما 

اَرَبح ْكثيْر نِاْس. 20
الياهودي، َت اْرَبح الياهود. ْوصْرُت َكما 
َتْحت  لَنِّا  اْرَبْح  َت  النّاموْس  َتْحت  واِحْد 
 ْولَوْذ َل ناموْس ما لْن، صْرُت 

النّاموْس. 21
َكما واِحْد َبلا ناموْس، َوانا مُو َلالله اَنا َبلا 
ناموْس َبلِى ْبناموس الَمسيح، ْبشاْن لَنِّا َبلا 
الّْضعاف  َمع   صْرُت 

22 اَأْرَبحْن.  زاِ  ناموْس 
الّْضعاْف.  اْرَبح  َت  َضعيْف،  واِحْد  َكما 
لكّل انْسان الكْل صْرُت، َت اَخلّْص كّل 
مْشترْك  اَكوْن  ْبشان  اَأَسي   ْوهاْذ 

23 انْساْن. 
يْعَدوْن  َل  َهوْذ  تْعرفوْن   مُو 

24 الّْبشاَرة.  ف 
َبلِى  يْعَدوْن  الَميداْن، كلّْن  يْتغالَبوْن ف 
اْعَدوا َت  واِحْد واِ َل ياخذ الجايِزة. كذاِ 
 ْوكْل واِحْد يْتغالَْب، مْن كْل 

ْتَحْصلوْن. 25
شي ياخْذ بالو. ْوَهوك يْعَدوْن َت ياْخذون 
اْكليْل يْفَسْد، َبْس نْحنِا َل مُو يْفَسْد. 26 َبقى 
اَأنا كذاِ اَأْعدي، مُو َكما َل يكوْن َعلى شي 
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كََمْن نَْحَو ما ل� يَْعِرُف. َوهكَذا األ�ِكُم، ل� 

 َولِكنَُّه 
27 يَْلكُُم.  الَهواِء  الَّذي في  كَذاَك 

َجَسدي الَّذي اأْقَمُع َواأْستَْعِبُد، ِلئَّلا اأكوَن، 

اأنا الَّذي كََرْزُت ِللاآَخريَن ِبذاِتَي، َمْرذول�ً.

 10
اإْخَوتي  يا  تَْعِرفوا  اأْن   اأُريُدكُم 

حابِة  السَّ تَْحَت  كُلَُّهم  اآباَءنا  اأنَّ 

 َوكُلَُّهم 
كانوا، َوكُلَُّهم في البَْحِر َعبَروا، 2

َوفي  حابِة  السَّ اْعتََمدوا في  ِبيَِد موسى 

 َوكُلَُّهم اأكْلاً روَحيًّا واِحداً اأكَلوا. 
البَْحِر، 3

 َوكُلَُّهم َشراباً روحيًّا واِحداً َشِربوا، ِل�أنَُّهم 
4

كانوا يَْشَربوَن ِمْن َصْخَرٍة روحيٍَّة تُراِفُقُهم، 

 َولِكْن ِباأكْثَِرِهم 
ْخَرةُ كانَِت الَمسيَح. 5 َوالصَّ

يَِّة.  البَرِّ َسَقطوا في  فََقْد  اللُه،  يَْرَض  َلْم 

نَْشتَِهَي  ِلئَّلا  َلنا  ِمثال�ً صاروا   َوهؤل�ِء 
6

نَْعبَُد   َوِلئَّلا 
اْشتَهى هؤل�ِء. 7 كَما  ُشروراً 

ُهَو  كَما  ِمْنُهْم،  اأُناٌس  َعْبَد  كَما  اأْصناماً 

ْرِب  ْعُب ِللاأكِْل َوالشُّ َمكْتوٌب: »َجلََس الشَّ

َوقاموا ِللَِّعِب.«

ِمْنُهْم،  بَْعٌض  َزنى  نَْزِنَي كَما   َوِلئَّلا 
8

َوِعْشروَن  ثَلاثٌَة  واِحٍد  يَوٍم  فََسَقَط في 

َب  َجرَّ كَما  الَمسيَح  َب  نَُجرِّ  َوِلئَّلا 
9 اأْلفاً. 

 َوِلئَّلا 
الَحّياُت. 10 فَاأْهلَكَْتُهم  بَْعُضُهم 

روا كَبَْعٍض ِمْنُهْم فَاأْهلَكَُهم الُمْهِلُك.  تَتََذمَّ

َلنا  ِمثال�ً صاَرْت  كُلُّها  ال�أُموُر   َوهِذِه 
11

َوكُِتبَْت ِلَوْعِظنا نَْحُن الَّذيَن َوَصلَْت اإَلينا 

قاَم،  اأنَُّه  َظنَّ  َمْن  12 اإذاً  هوِر.  الدُّ اآِخَرةُ 

هاْك  َكما  مُو  اَأضِارْب،  ْوكذاِ  اْعرفو.  مُو 
َل ف الَهوا يْضرْب. 27 َبلِى َجَسدي اَأْقَمْع 
َواْسَتْعبد، ْبشاْن لا اَأنا َل َكَرْزُت لََغيري اَأنا 

نَْفسي مُو انْقبْل.

 اَأريْدكْن تْعرفوْن يا اخوتي، اَأبَّهاْتنا 10 
ْوكلّْن  الَغيِمة كانوا،  َتْحت  كلّْن 
ذوا   ْوكلّْن بيد موسى ْتَعمَّ

ف الَبحْر َعَبروا، 2
 ْوكلّْن اَأكْل رُوحاني 

ف الَغيِمة ْوف الَبحْر، 3
 ْوكلّْن َشراْب رُوحاني واِحْد 

واِحْد اَأَكلوا، 4
شْربوا، مْن َل كاْن يْشَربوْن مْن كاف َحَجْر 
رُوحاني يرافقْن َف َطريِقن، ْوكاف الَحَجر 
اأْكَثرْن ما رضي  الَمسيْح كاْن. 5 َبلِى َعلى 
 ْوَهوْذ عْبَرة 

اَلله، مْن َل َوَقعوا ف الَبّريِّة. 6
صاروا لْنا ْبشاْن لا نْشتهي ْشروْر َكما َل هنِّا 
 ْولا نْعبد اْصناْم َكما َل نِاْس منّْن 

اْشَتَهوا. 7
ْعْب  الشَّ »قعد  َمْكتوْب:  لَّواِ  َكما  َعَبدوا، 

للاَكْل والّشرب ْوقاموا للّْعْب.«

َف  ْوَوَقْع  َزنوا،  منّْن  َل  َكما  نزني   ْولا 
8

 ْولا نَْجّرب 
َيوْم واِحْد ثاثِة ْوعْشريْن اَألْْف. 9

ْوَتوَبلتن  َجرَّبوا،  منّْن  َل  الَمسيْح َكما 
 ْولا تْتاَأْفاَأفوْن َكما َل منّْن ْتاَأْفاَأفوا، 

الحّياْت. 10
َل صاروا،   ْوَهوْذ كلّْن 

11 المْفسْد.  ْوَتوَبلن 
َل  نْحنِا  لََوعْظنا  وانَْكَتبوا  لنا صاروا،  عْبَرة 
هْر. 12 َبقى اَأينا َل يْفتكْر  وْصلْت لنا اآِْخرة الدَّ

1 كوِرنْثوَس 9: 27 – 10: 12   
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تَْجِربٌَة  يَِصْلكُم  يَْسُقَط. 13 َلْم  اأْن  فَْليَْحَذْر 

الَّذي  اللُه  ُهَو  اأميٌن  َولِكْن  بََشريٍَّة،  َغيُر 

بوَن اأكْثََر ِمّما تَْستَطيعوَن،  َلْن يََدَعكُم تَُجرَّ

ِلتَْستَطيعوا  َمْخَرجاً  ِلتَْجِربَِتكُم  يَْجَعُل  بَْل 

اأْن تَْحتَِملوا. 14 ِلهذا يا اأِحّبائي اْهُربوا ِمْن 

اأقوُل،  ِللُحكَماِء   كَما 
15 ال�أْصناِم.  ِعباَدِة 

كِْر   كَاأُْس الشُّ
اْحكُموا اأنْتُم فيما اأقوُل: 16

الَمسيِح؟  َدِم  َشِركََة  اأَليَس  نُباِرُك  الَّذي 

َجَسِد  َشِركََة  اأَليَس  نَكِْسُر  الَّذي  َوالُخْبُز 

الَمسيِح؟ 17 اإذاً كَما اأنَّ ذِلَك الُخْبَز واِحٌد، 

ِل�أنَّنا  َجَسٌد واِحٌد،  َجميعاً  نَْحُن  هكَذا 

18 ُانُْظروا  ُخُذ.  نَاأْ الُخْبِز  ذِلَك  ِمْن  َجميعاً 

اأَليَس  الَجَسِد!  اإْسرائيَل في  بَني  اإلى 

ُشَركاَء  يُْصِبحوَن  بائَح  الذَّ يَاأْكُلوَن  الَّذيَن 

نُم  الصَّ اأقوُل؟ هِل  ماذا  19 اإذاً  الَمْذبَِح؟ 

ل�.  نَِم َشيٌء؟  ِللصَّ الَمْذبوُح  اأِم  َشيٌء؟ 

ياطيِن  ِللشَّ الَوثَنّيوَن،  يَْذبَُحُه   َولِكنَّ ما 
20

اأْن تَكونوا  اأُريُد  يَْذبَحونَُه َوَليَس ِللِه. ل� 

اأْن  تَْستَطيعوَن  21 ل�  ياطيِن.  الشَّ ُشَركاَء 

ياطيِن،  الشَّ َوكَاأَْس  َربِّنا  كَاأَْس  تَْشَربوا 

مائَدِة  تَْشتَِركوا في  اأْن  تَْستَطيعوَن  َول� 

ياطيِن. 22 اأْم اإغاَرةً نُغيُر  َربِّنا َومائَدِة الشَّ

 »كُلُّ َشيٍء 
23 ِمْنُه؟  اأْقوى  اأنَْحُن  ؟  بَّ الرَّ

يَِحلُّ لي.« َولِكْن َليَس كُلُّ َشيٍء ُملائٌم. 

َليَس كُلُّ  َولِكْن  يَِحلُّ لي.«  »كلُّ َشيٍء 
ِلنَْفِسِه  الَمْرُء  يَْطلُِب  24 ل�  يَْبني.  َشيٍء 

 ما وصْلكْن 
قاْم، َخلّي يديْر بالو لا يَقْع. 13

اَلله َل مُو  واِ  اَأميْن  َبْس  َبَشريِّة.  َتجِربِة مُو 
ْتتِيقوْن،  َل  مْن شي  اَأْكَثْر  تْتَجرَّبوْن  يَخلّي 
َبلِى يَسي لََتْجِربْتكْن َمْخَرج، ْبشان ْتتِيقوْن 
لوْن 14 ْبشاْن هاي يا َعزيزيني اْهربوا مْن  تْتَحمَّ
 َكما َل َحكيميْن اَأقول، 

عبادة الاْصناْم. 15
 كاس 

16 اقوْل:  َل  َعلى شي  اأنْتْن  اْحكموا 
الّشكْر َل نْبِارْك مُو شْركْة َدم الَمسيْح واِ؟ 
الَمسيْح  َجَسد  مُو شْركة  نْكسْر  َل  وْغَبيْز 
واِ؟ 17 َبقى َكما لَّواِ هاك الّْغَبيْز واِحْد، كذاِ 
كلّْتنا َجَسْد واِحْد نْحنِا، مْن َل كلّْتنا مْن 
 َطلعوا لََبني اْسرائيْل ف 

هاك الّْغَبيْز ناخْذ. 18
بايح، يسِيروْن  َسْد! مُو َهوْذ َل ياْكلون الذَّ الجَّ
َنْم  الصَّ اَأقوْل؟  اَأيْش  19 َبقى  للَمْذَبْح؟  شَركا 
لا،  واِ؟  َنْم شي  للصَّ الَمْذبُوْح  يا  واِ؟  شي 
ياطيْن  20 َبلِى هاْك شي َل يْذَبحون الَوَثنيِّة للشَّ

يْذَبحوْن مُو َلالله. مُو اريد ْتكونوْن شَركا 
َرْبنا  تْشَربوْن كاْس  ْتتِيْقوْن   مُو 

21 َشياطيْن. 
ْوكاس َشياطين، ْولا ْتتِيقوْن تْشتْركوْن ف 
غيرْة   والّا 

22 َشياطيْن،  ْوصْفرْة  َرْبنا  صْفرْة 
 »كْل 

َرْبنا نْشعْل؟ لَيْش اَأْقوى منّو نْحنِا؟ 23
شي يحْل لي.« َبلِى مُو كْل شي ْمناسْب 
واِ. »كْل شي َيِحلُّ لي.« َبلِى مُو كْل شي 
يْبني. 24 لا الواِحْد لََنْفسو يريْد، َبلِى لََرفِيقو 
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 كُلُّ َشيٍء 
25 اأيضاً.  ِلَرفيِقِه  بَْل  فََقْط، 

يُباُع في الَمْلَحَمِة كُلوا ِبدوِن تَْعقيٍب ِمْن 

ال�أْرُض  بِّ  »ِللرَّ 26 ِل�أنَُّه  ميِر.  الضَّ اأْجِل 

َوِمْلُؤها.«

َواأَرْدتُم  الَوثَِنّييَن،  اأَحُد  َدعاكُم  27 اإْن 

كُلوا  اأماَمكُم  يوَضُع  فَكُلُّ ما  هاَب،  الذَّ

 َولِكْن 
ميِر. 28 ِبدوِن تَْعقيٍب، ِمْن اأْجِل الضَّ

الَمْذبوِح«  ِمَن  »هذا  اأَحٌد:  َلكُم  قاَل  اإْن 

فَلا تَاأْكُلوا ِمْن اأْجِل الَّذي قاَل َلكُم َوِمْن 

ميَر، ل� اأْعني   َواأقوُل الضَّ
ميِر. 29 اأْجِل الضَّ

َضميَركُم، بَْل َضميَر الَّذي قاَل َلكُم هذا، 

يَّتي ِمْن َضميِر  ِل�أنَُّه ِلماذا يُْحكَُم َعلى ُحرِّ

ِبُشكٍْر،  ُف  اأتََصرَّ كُْنُت   َواإْن 
30 اآَخريَن؟ 

فَِلماذا يُْفتَرى َعلَيَّ ِل�أْجِل ما اأْشكُُر َعلَيِه؟ 

31 اإذاً اإْن اأكَْلتُم اأو َشِربْتُْم، َوَمْهما َعِمْلتُم، 

32 ِبلا  اللِه.  ِلَمْجِد  اْعَملوهُ  فَكُلُّ َشيٍء 

َوكَنيَسِة  َواليوناِنّييَن  ِلليَهوِد  َعْثرٍة كونوا 

 كَما اأُْرضي اأنا اأيضاً كُلَّ اإنْساٍن 
اللِه. 33

َول� اأْطلُُب ما يُلائُمني بَْل ما يُلائُم كَثيريَن 

ِليَْخلُصوا.

 11
ِبالَمسيِح.  اأنا  كَما   تََشبَّهوا بي 

ِل�أنَّكُم في  اإْخَوتي  يا  2 اأْمَدُحكُم 

َسلَّْمتُكُم  َوكَما  اإياَي،  ذاِكروَن  كُلِّ َشيٍء 

 َولِكْن اأُريُد اأْن 
كوَن ِبها. 3 الَوصايا تَتََمسَّ

تَْعِرفوا اأنَّ كُلَّ َرُجٍل َراأُْسه الَمسيُح، َواأنَّ 

ُجُل، َواأنَّ َراأَْس الَمسيِح  َراأَْس الَمْراأِة ُهَو الرَّ

 كْل شي َل يْنباْع ف الَمْلَحِمة، كلو، 
زاِ. 25

 مْن َل »للرَّْب 
ميْر. 26 َبلا َعّقيب ْبشان الضَّ

يا الاَْرض ْوشي َل ِفيا.« )الّْكتِاب يقول(.

وْتريدون  َدعاكْن،  الَوَثنيِّة  م  ْد  احَّ  َل 
27

يْنَحْط  َل  عِوة، كْل شي  للدَّ ْترُوحوْن 
ميْر.  َبلا َعّقيب، ْبشان الضَّ قّدامكْن كلوا 
الَمْذبُوْح  م  »هاْذ  قالْكْن:  ْد  احَّ َل  28 َبْس 

َل  ْبشاْن هاْك  تاْكلوْن  لا  )للاْصناْم(،«  واِ 
ميْر،  الضَّ  َواقول 

29 ميْر.  الضَّ وْبشان  قالْكْن 
مُو َضميركن انْتْن، َبلِى َضميْر هاْك َل قاْل. 
َغيْر  َضميْر  مْن  َعلى حّريّتي  يْنحكْم  لَيْش 
 ْوَل بالّشكْر كاْن اَأْتعاَمْل، لَيْش يْنقاْل 

نِاْس؟ 30
في َكلاْم كفْر َعلى شي اَأْشكر اَلله ْبشانو؟ 
31 َبقى َل اكْلتْن يا َل شرْبتْن َوايْش َل َسيتْن، 

كْل شي لََمجد اَلله َسوُه. 32 َبلا َعْثَوَرة كونوا 
 َكما َل انا زاِ 

للياهوْد واليونانيِّة ْوبيعة اَلله. 33
َمْع كّل انْساْن ْكَويّس اَنا، ْومُو اطلب شي 
نِاس  ْكثيْر  يوافق  َل  َبلِى شي  يوافْقني،  َل 

ْبشاْن يْخَلصوْن.

اَأْتَشبَّْه 11  انا  َل   ْتَشبَّهوا في َكما 
اخوتي،  يا  2 اَأْمَدْحكن  بالَمسيْح. 
ْومسْكتْن  تْذكروني،  مْن َل ف كْل شي 
اَريْد  3 َبّس  يِا.  َسلَّْمتوكْن  َل  َكما  َوصّياتي 
تْعرفوْن كْل رّجاْل راسو الَمسيْح واِ، ْوراس 
واِ.  اَألله  الَمسيْح  ْوراس  واِ،  الّرّجاْل  الَمَرة 
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 كُلُّ َرُجٌل يَُصّلي اأو يَتَنَبَّاأُ َوَراأُْسه 
ُهَو اللُه. 4

ُمَغّطى، يَشيُن َراأَْسُه.

َوَراأُْسها  تَتَنَبَّاأُ  اأو  تَُصّلي  اْمَراأٍة   َوكُلُّ 
5

َمكْشوٌف، تَشيُن َراأَْسها، ِل�أنَّها تَتَساوى 

اإْن كانَِت  اأِْس. 6 ِل�أنَُّه  الرَّ َمْحلوقِة  َمَع 

َولِكْن  اأيضاً.  فَْلتَُجزَّ  تَتََغّطى،  ل�  الَمْراأةُ 

اإْن كاَن قَبيحاً ِبالَمْراأِة اأْن تَُجزَّ اأو تُْحلََق، 

َي  ُجُل َليَس ُمْلَزماً باأْن يَُغطِّ  َوالرَّ
7 . فَْلتَتََغطَّ

َراأَْسُه، ِل�أنَُّه صوَرةُ اللِه َوَمْجُدهُ. اأّما الَمْراأةُ 

ُجَل َليَس ِمَن   ِل�أنَّ الرَّ
ُجِل. 8 فَِهَي َمْجُد الرَّ

ُجُل   َول� الرَّ
ُجِل. 9 الَمْراأِة، بَِل الَمْراأةُ ِمَن الرَّ

ُخِلَق ِمْن اأْجِل الَمْراأِة، بِل الَمْراأةُ ِمْن اأْجِل 

 ِمْن اأْجِل هذا ُمْلَزَمٌة ِهَي الَمْراأةُ 
ُجِل. 10 الرَّ

اأْن يَكوَن ُسْلطاٌن َعلى راأِسها، ِمْن اأْجِل 

ُجُل ِبدوِن الَمْراأِة   َولِكْن ل� الرَّ
الَملائكَِة. 11

ُجِل في َربِّنا. 12 ِل�أنَُّه  َول� الَمْراأةُ ِبدوِن الرَّ

ُجُل  الرَّ ُجِل، هكَذا  الرَّ ِمَن  الَمْراأةَ  اأنَّ  كَما 

كُلَّ َشيٍء  َولِكنَّ  الَمْراأِة،  ِبواِسَطِة  اأيضاً 

بَينَكُم  اْحكُموا فيما  13 اأنْتُم  اللِه.  ِمَن 

تَُصّلَي  اأْن  ِبالَمْراأِة  يَليُق  َهْل  َوِباأنُْفِسكُم، 

14 اأَوَليَس  َوَراأُْسها َمكْشوٌف؟  اللِه  اإلى 

اإْذ يَطوُل  ُجَل  ْبُع اأيضاً يَُعلُِّمكُم اأنَّ الرَّ الطَّ

الَمْراأةَ   َولِكنَّ 
15 َلُه؟  َعيباً  يَكوُن  َشْعُرهُ 

اإْذ يَطوُل َشْعُرها َمْجٌد ُهَو لها، ِل�أنَّها قَْد 

 َولِكْن اإْن 
اأُْعِطيَْت َشْعَرها ِعَوَض ِغطاٍء. 16

ْمَغطّى،  ْوراسو  يْتَنّبا  يا  يَصلّي  رّجال   كْل 
4

يعيْب راسو.
 ْوكْل َمَرة ْتَصلّي يا تْتَنّبا ْوراسا َمْكشوف، 

5

َل  هاْك  َمْع  تْتساوى  َل  مْن  راسا،  ْتعيْب 
َخلّي  تْتَغطّى،  مُو  َل   َمْرْة 

6 َمْحلُوْق.  راسا 
يْنَقْص َشْعراِ. َبْس ما دام تْنقبح الَمَرة َوْقْت 
تْتَغطّى.  َخلّي  تْنحلْق،  يا  َشعرا  يْنَقْص  َل 
 والّرّجال ما َعَليو واجب يَغطّي راسو، مْن 

7

َل صُورة اَلله ْوَمْجدو واِ. َبّس الَمَرة َمْجد 
 مْن َل مُو الّرّجاْل م الَمَرة واِ، 

الّرّجاْل يِا. 8
انَْخَلق  الّرّجال   ْولا 

9 الّرّجاْل.  م  الَمَرة  َبلِى 
الّرّجاْل.  ْبشان  الَمَرة  َبلِى  الَمَرة،  ْبشان 
يكوْن في  الَمَرة  يِا  َمْلزوِمة  10 ْبشاْن هاي 

الَملايِكة. 11 َبْس  سْلَطة َعلى راسا، ْبشان 
لا الّرّجال َبلا الَمَرة، ْولا الَمَرة َبلا الّرّجاْل 
 َكما لَّيا الَمَرة م الّرّجاْل، كذاِ زاِ 

َف َرْبنا. 12
اَلله  الَمَرة، ْوكْل شي من  ْبواْسطة  الّرّجال 
نَفْسكن.  ْوَبين  َبيْنكن  واِ. 13 اأنْتن اْحكموا 
َمكشوْف؟  ْوراسا  َلالله  ْتَصلّي  للَمَرة  يليْق 
 مُو الطَّبْع زاِ يَعلّْمكْن، َوْقْت َل يطول َشعر 

14

َوْقْت  الَمَرة  15 َبّس  َعَليو؟  واِ  َعيْب  الّرّجاْل 
َل يكوْن َشْعرا َطويل، َمْجْد واِ لها، مْن َل 
َشْعرا ْمَبداْل َغطا ك انَْعطى لها. 16 َبْس َل 

1 كوِرنْثوَس 11: 4 - 16   
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كاَن اأَحٌد يُجاِدُل َحوَل هِذِه ال�أُموِر فَنَْحُن 

َليَس َلنا عاَدةٌ كَهِذِه َول� ِلكَنيَسِة اللِه.

كََمْن  َلْسُت  الَوِصيَِّة  ِبهِذِه   َولِكّني 
17

موا اإلى ال�أماِم،  يَْمَدُحكُم، ِل�أنَّكُم َلْم تَتََقدَّ

ل�ً  اأوَّ 18 ِل�أنَُّه  انَْحَدْرتُم.  النُّْقصاِن  اإلى  بَْل 

اأْسَمُع  الكَنيَسِة،  تَْجتَِمعوَن في  حيَن 

ال�أْشياِء  َوبَْعَض  انِْقساماٍت  بَينَكُم  اأنَّ 

ُق. 19 ِل�أنَُّه َعتيٌد اأْن يَكوَن ُخصوماٌت  اأَُصدِّ

حيَن  يُْعَرَف الُمَزكَّيَن. 20 اإذاً  بَينَكُم ِلكَي 

بِّ تَاأْكُلوَن  تَْجتَِمعوَن ل� كَما يَليُق ِبيَوِم الرَّ

كُُل   َولِكنَّ كُلَّ واِحٍد يَْسِبُق فَيَاأْ
َوتَْشَربوَن. 21

يَْسكَُر.  آَخُر  َوال� يَجوُع  فَالواِحُد  َعشاَءهُ، 

22 اأَليَس َلكُم بُيوٌت ِلتَاأْكُلوا َوتَْشَربوا؟ اأْم 

تَْستَهينوَن ِبكَنيَسِة اللِه َوتُْخِجلوَن الَّذيَن 

اأاأْمَدُحكُم؟  َلكُم؟  اأقوُل  ماذا  َلُهم؟  َليَس 

يُت ِمَن  َعلى هذا ل� اأْمَدُحكُم. 23 ِل�أنَّي تَلَقَّ

بَّ في ِتْلَك  بِّ ما َسلَّْمتُكُْم اإيّاهُ، اأنَّ الرَّ الرَّ

ُخْبزاً.  اأَخَذ  فيها  يَُسلُِّم  كاَن  الَّتي  اللَّيلَِة 

 َوباَرَك َوكََسَر َوقاَل: »ُخذوا كُلوا. هذا 
24

ُهَو َجَسدي الَّذي ِمْن اأْجِلكُم يُكَْسُر. هكَذا 

اْصنَعوا ِلِذكْري.«

د يجِادْل َعَلوْذ، نْحنِا ما لْنا عاِدة  كان اَحَّ
َكما هاي، ْولا بيعة اَلله.

َعشات الرَّْب
 

)متى 26: 26–29، مرقس 14: 22–

25، لوقا 22: 14–20(

ْبشاْن  مُو  اَوّصي  َل  َهالَوصيِّة  17 َبْس 

اَأْمَدْحكْن يِا، مْن َل مُو َل قّداْم تَجون، َبلِى 
َوْقْت  ْل شي  اَأوَّ َل   مْن 

18 تْنَزلوْن.  للنّاقْص 
َبيْنكن  في  اَأْسَمْع  البيَعة  تْجتْمعوْن ف  َل 
ر   مْن َل ْمَحضَّ

انْقساماْت وْشَوي اَأَسّدْق. 19
يسِيْر خصوماْت َبينكن ْبشان الَمْفحُوصين 
َوْقْت َل  يْنعرْفوْن. 20 َبقى  الّْمَزكّاييْن 
تْجتْمعوْن مُو َكما َل يليْق لََيوم الرَّْب تاْكلون 
ياكْل  يْسبْق  واِحْد  21 َبلِى كْل  ْوتْشَربوْن. 
َعشاتو، ويسِيْر واِحد يجُوع ْوواِحْد يْسَكْر. 
22 لَيش ْبيوْت ما لْكْن َت تاْكلون ْوتْشَربوْن؟ 

وْتَخْجلوْن  اَلله،  بيعة  تْسَتخّفوْن ف  والّا 
َهوْذ َل ما عْندْن؟ اَأيش اَقولْكْن؟ اَأْمَدْحكْن؟ 
 مْن َل شي َل 

َعلى هاي مُو اْمَدْحكْن. 23
اْسَتَلْمُت م الرَّْب َسلَّْمتوكْن واِ. َرْبنا َيسُوْع 
 ْوبِاَرك 

فاك لَيِلْة َل ْتَسلَّْم ِفيا، اَأَخْذ ْغَبيْز، 24
ْوَكَسر ْوقاْل: »خذوا كلوا، هاْذ َجَسدي واِ 

َل ْبشانْكْن يْنكسْر. كذاِ َسَووا لَذْكري.«

1 كوِرنْثوَس 11: 17 - 24   
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وا، اأْعطى الكَاأَْس   هكَذا بَْعَد اأْن تََعشَّ
25

الَعْهُد  ِهَي  الكَاأُْس  »هِذِه  َوقاَل:  اأيضاً 

الَجديُد ِبَدمي. هكَذا اْصنَعوا كُلَّما َشِربْتُْم 

ِلِذكْري.«

َوَشِربْتُم  الُخْبَز  اأكَْلتُم هذا  كُلَّما  26 ِل�أنَُّه 

تَْذكُروَن  َربِّنا  هِذِه الكَاأَْس، فَموَت 

ِمْن  كُُل  يَاأْ َمْن  كُلُّ  27 اإذاً،  َمجيئِه.  َحّتى 

ل�  َوُهَو  ِسِه،  كَاأْ ِمْن  َويَْشَرُب  بِّ  الرَّ ُخْبِز 

بِّ  الرَّ َدِم  اإلى  يُْخِطُئ  فَاإنَُّه  ُه،  يَْستَِحقُّ

ِليَْفَحِص الَمْرُء  اأْجِل هذا   ِمْن 
َوَجَسِدِه. 28

الُخْبِز  ِمْن هذا  كُُل  يَاأْ َوحينَئٍذ  نَْفَسُه، 

الَّذي  29 ِل�أنَّ  الكَاأِْس.  هِذِه  ِمْن  َويَْشَرُب 

، فَاإنَُّه  كُُل َويَْشَرُب ِمْنُه َوُهَو َغيُر ُمْستَِحقٍّ يَاأْ

30 ِبَسبَِب  َويَْشَرُب.  كُُل  يَاأْ ِلنَْفِسِه  َدينونًَة 

َوُضَعفاُء  هذا فيكُم كَثيروَن َمْرضى 

نَْحكُُم  كُّنا  َلو  31 ِل�أنَُّه  يَْرقُدوَن.  َوكَثيروَن 

 َولِكْن 
32 َعلَينا.  ُحِكَم  َلما  اأنُْفِسنا،  َعلى 

ُب،  نَُؤدَّ ديباً  تَاأْ حيَن نُداُن ِمْن َربِّنا، فَاإنَّنا 

آَن يا اإْخَوتي!   فَال�
ِلئَّلا نُداَن َمَع العاَلِم. 33

حيَن تَْجتَِمعوَن ِللطَّعاِم، انْتَِظروا بَْعُضكُم 

فَْليَاأْكْل في  يَجوُع  الَّذي  34 اأّما  بَْعضاً. 

اأْجِل  ِمْن  اْجِتماُعكُم  يَكوَن  ِلئَّلا  بَيِتِه، 

ِجْئُت  فََمتى  ؤون  الشُّ باقي  اأّما  َدينونٍَة. 

فََساأوصيكُم.

 12
اأُريُد  اإْخَوتي  يا  الّروحّيات   َوَعِن 

َوثَِنّييَن  كُْنتُم  2 اأنَّكُم  تَْعِرفوا،  اأْن 

وا، َعطى  ْتَعشَّ َل  َبعْد  ي  الشِّ  ْونَفس 
25

ْجديد  َعْهد  »َهالكاْس  ْوقاْل:  زاِ  الكاْس 
تْشَربوْن  َل  ْمَقْد  َسَووا  واِ. كذاِ  ْبَدّمي 

لَذْكري.«
ْوتْشَربوْن  َهالّْغَبيز  تاْكلوْن  َل  ْمَقْد  26 َبقى 

لََمْن  تْذكروْن دي  َرْبنا  َموْت  َهالكاْس، 
الرَّب  ْغَبيز  ياكْل من  َل  اَأينا  يجي. 27 َبقى 
ْويْشَرْب مْن كاسو، ْومُو يْسَتحّقو، َمْحكوْم 
 مْن هاي 

28 ْوَجَسدو.  الرَّب  َدمّ  مْن  َعَليو 
َخلّي الواِحْد يْفَحْص نَْفسو، ْوهاك الَوْقْت 
 َل 

ياكْل مْن َهالّْغَبيز ْويْشَرْب مْن َهالكاْس. 29
ياكل ْويْشَرْب منّو، ْوهّواِ مُو مْسَتحْق، حكْم 
 مْن هاي ْكثيْر 

َعلى نَْفسو ياكل ْويْشَرْب. 30
فيكْن َمراضِى وْضعاْف، وْكثير ينامون )نومة 
الَموْت(. 31 يكوْن كاْن نْحكْم َعلى نَفْسنا، 
ما كاْن َت يْنحكْم َعَلينا. 32 َبْس َوْقْت َل 
يْنحكْم َعَلينا م الرَّْب، اأّديْب نْتاَأدَّب، ْبشاْن 
لا َمع الّدنْيِا يْنحكْم َعَلينا. 33 َبقى يا اخوتي! 
َوْقْت َل تْجتْمعوْن للاَكل، انْطروا َبعْضكْن. 
 َل يجُوْع، َخلّي ياكْل َف َبيتو، ْبشاْن لا 

34

اْجتماْعكن.  يكون  َعَليكْن  يْنحكم  ْبشاْن 
ْوَع الباقي، َبّس اآجي َت اَوّصيكْن.

اَأريْد 12  اخوتي،  يا  الّرُوحانّياْت   ْوَع 
 َوَثِنيِّة كْنتن ْولاْصناْم مالا 

تْعرفوْن، 2

1 كوِرنْثوَس 11: 25 – 12: 2   
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كُْنتُم  تَْمييٌز  ِبلا  نُْطٌق  َلها  َليَس  َوِل�أْصناٍم 

بِب اأُريُد اأْن اأُْعِلَمكم  ُمْنساقيَن. 3 ِلهذا السَّ

َويَقوُل:  اللِه  ِبروِح  يَتَكَلَُّم  اأَحَد  ل�  اأْن 

اأْن  يَْستَطيُع  اأَحَد  َول�  َمْحروٌم«  »يَسوُع 
يَقوَل: »َربٌّ ُهَو يَسوُع« اإلّ� ِبروِح الُقُدِس. 

َة تَوزيُع َمواهَب، َولِكنَّ الّروَح واِحٌد. 4 ثَمَّ

بَّ  َة تَوزيُع اأنواِع ِخْدَمٍة، َولِكنَّ الرَّ  َوثَمَّ
5

َة تَوزيُع قُّواٍت، َولِكْن واِحٌد   َوثَمَّ
واِحٌد. 6

كُلِّ  كُلَّ َشيٍء في  يُْعِمُل  الَّذي  اللُه  ُهَو 

يُْعطى كَْشُف  واِحٍد  كُلَّ   َولِكنَّ 
7 واِحٍد. 

يُْعطى  ِلواِحٍد   فَاإنَُّه 
8 يَْنَفُعُه.  كَما  الّروِح 

آخَر كَِلَمُة َمْعِرفٍَة  ِبالّروِح كَِلَمُة ِحكَْمٍة، ِوِل�

آَخَر اإيماٌن ِبالّروِح ذاِتِه،   َوِل�
ِبالّروِح ذاِتِه. 9

آَخَر   َوِل�
آَخَر َمواِهُب ِشفاٍء ِبالّروِح ذاِتِه، 10 َوِل�

تَْمييُز  آَخَر  َوِل� ةٌ،  نُبُوَّ آَخَر  َوِل� قُّواٍت،  َعَمُل 

آَخَر تَْرَجَمُة  آَخَر اأنْواُع اأْلِسنٍَة، َوِل� اأْرواٍح، َوِل�

 كُلُّ هِذِه يَْفَعلُها الّروُح الواحُد، 
اأْلِسنٍَة. 11

ُع ِلكُلِّ واِحٍد، كَما ُهَو يُريُد. َويَُوزِّ

َوفيِه  الَجَسَد واِحٌد  اأنَّ  12 ِل�أنَُّه كَما 

الكَثيَرِة  ال�أْعضاِء  َوكُلُّ  كَثيَرةٌ،  اأْعضاٌء 

َجَسٌد واِحٌد، هكَذا اأيضاً الَمسيُح. 13 ِل�أنَّنا 

نَْحُن اأيضاً َجميعاً ِبروٍح واِحٍد لَجَسٍد واِحٍد 

َعبيداً  يونانّييَن،  اأْم  كُّنا  يَهوداً  اْعتََمْدنا، 

َشِربْنا.  اأْم اأْحراراً، وَجميُعنا روحاً واِحداً 

 مْن هاي 
َعقْل كْنتْن مْنساقيْن. 3 ْولا  نْطق 

ْد يْنطق ْبرُوح اَلله  اَأريد اََعّرْفكْن، ما في اَأحَّ
د يتِيق  ويقوْل: »َيسُوْع َمْحروم«، ْولا في اَأحَّ
يقوْل: »َرْب واِ َيسُوْع« َغير ْبرُوح القدْس. 

 َفّريق َمواهب في، َبلِى واِحْد واِ الّرُوْح.
4

 ْوَفّريْق خْدماْت في، َبلِى واِحْد واِ الرَّْب. 
5

ة في، َبلِى واِحْد واِ اَألله َل   ْوَفّريق اْشكال قوِّ
6

يَشّغل الكل ف كْل واِحْد. 7 َبْس كْل واِحْد 
 في َل 

يْنَعطى َكشف الّرُوْح َكما َل يْنَفعو. 8
ْولََغيْر واِحْد  بالّرُوْح كْلمْة حْكِمة،  يْنَعطى 
اإيماْن  9 لََغيرو  نَْفسو.  بالّرُوْح  َمْعِرِفة  كْلمْة 
بالّرُوْح  َمواهْب شفا  لََغيرو  نَْفسو،  بالّرُوْح 
ة،   ْولََغيرو َعَمْل قّوات، ْولََغيرو نبوِّ

نَْفسو، 10
ْولََغيرو َتْمييز اْرواح، ْولََغيرو انْواع لْسِانات، 
 ْوكْل َهوذ الّرُوح 

ْولََغيرو َتْرَجمة لْسِاناْت. 11
الواِحْد يْفَعلْن، ويَفّرْق َل كْل واِحْد َكما َل 

هّواِ يريْد.

َجَسد واِحْد واْعضا ْكثيْر

َسْد واِحد ْوِفيو اَأْعضا ْكثير،   َكما لَّواِ الجَّ
12

ْوكْل َهالاَْعضا الّْكثيْر َجَسْد واِحْد يِا، كذاِ 
زاِ  نْحنِا   مْن َل 

زاِ. 13 الَمسيْح  ي  الشِّ نَفس 
ْذنا،  ْتَعمَّ واِحد  لََجَسْد  واِحْد  ْبرُوْح  كلّْتنا 
ياهود ويونانِيِّة، َعبيْد واْحرار، ْوكلّْتنا رُوْح 
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14 ِل�أنَّ الَجَسَد اأيضاً َليَس ُعْضواً واِحداً بَْل 

جُل: »َلْسُت  اأْعضاٌء كَثيَرةٌ. 15 اإْن قاَلِت الرِّ

يَداً، ِلذا َلْسُت ِمَن الَجَسِد،« فَلَيَس ِلهذا 

ال�أُُذُن:  قاَلِت   َواإْن 
16 الَجَسِد.  ِمَن  َليَسْت 

نّي َلْسُت َعيناً، َلْسُت ِمَن الَجَسِد،«  »ِل�إ
فَلَيَس ِلهذا َليَسْت ِمَن الَجَسِد. 17 َلو كاَن 

َواإْن  ْمُع؟  السَّ فَاأيَن  ُعيوناً،  كُلُُّه  الَجَسُد 

؟  كاَن كُلُُّه َسْمعاً، فَكَيَف كاَن َلُه اأْن يَُشمَّ

آَن فََقْد َوَضَع اللُه كُلَّ ُعْضٍو في  18 اأّما ال�

َجميعاً   َوَلو كانوا 
19 الَجَسِد كَما شاَء. 

آَن  ال� 20 اأّما  الَجَسُد؟  اأيَن  واِحداً،  ُعْضواً 

الَجَسُد.  ُهَو  َوواِحٌد  كَثيَرةٌ،  فَال�أْعضاُء 

»ل�  ِلليَِد:  تَقوَل  اأْن  الَعيُن  تَْستَطيُع  21 ل� 

اأْن  يَْستَطيُع  اأُْس  الرَّ َول�  اإَليِك،«  اأْحتاُج 

اإَليكُما.«  اأْحتاُج  »ل�  ُجلَيِن:  ِللرَّ يَقوَل 

 َولِكْن ِبال�أولى ال�أْعضاُء الَّتي يَُظنُّ اأنَّها 
22

 َوِتْلَك الَّتي 
َضعيَفٌة، اإَليها ِهَي الحاَجُة. 23

نَُظنُّ اأنَّها ُمْحتََقَرةٌ، َلها ِبَشكٍْل خاصٍّ نُكِْثُر 

اْحِتراماً  ِللاْسِتْحياِء  الَّتي  َوِتْلَك  كْراَم.  ال�إ

ال�أْعضاَء   َولِكنَّ 
َلها. 24 نَْجَعُل  اأكْبََر 

تَكْريٍم،  اإلى  تَْحتاُج  ل�  مَة فينا  الُمكَرَّ

كَرامًة  َواأْعطى  الَجَسَد  اللَه ركََّب  ِل�أنَّ 

غيِر. 25 ِلكَي ل� يَْحَصَل  اأكْبََر ِللُعْضِو الصَّ

انِْقساٌم في الَجَسِد، بَْل تَْهتَمُّ كُلُّ ال�أْعضاُء 

َع   فََمتى تَوجَّ
ِبالتَّساوي بَْعُضها ِببَْعٍض. 26

ُعْضٌو،  َد  تََمجَّ َواإْن  ُع،  تَتََوجَّ كُلُّها  ُعْضٌو، 

َسْد زاِ مُو عضو   مْن َل الجَّ
واِحْد شرْبنا. 14

الاجْر:  قالت   َل 
15 ْكثيْر.  َبلِى  واِ،  واِحْد 

َسْد اَنا،« مُو  »اَأنا مُو اإيد اَنا، َبقى مُو م الجَّ
 ْوَل 

َسْد. 16 تْنحسب ْبشاْن هاي مُو م الجَّ
قالت الاذن: »َعلى َل مُو َعين اَنا، مُو م 
اَنا،« مُو تْنحسب ْبشاْن هاي مُو  َسْد  الجَّ
َسْد كلّو ْعيوْن، اَأني   َل كان الجَّ

َسْد. 17 الجَّ
َمع؟ ْوَل كاْن كلّو َسَمْع، اأْشَوْن كاْن َت  السَّ
ّع اَلله َحْط كْل عضو ف  يشْم؟ 18 َبّس السَّ
 ويكوْن كلّْن كانوا 

َسْد َكما َل راْد. 19 الجَّ
ع  السَّ 20 َبّس  َسْد؟  الجَّ اَأني  واِحْد،  عضو 
 مُو 

َسْد. 21 الجَّ الاَْعضا ْكثيْر نِا، ْوواِحْد واِ 
يْد: »مُو تْلَزْميني،« ْولا  ْتتِيق الَعين ْتقوْل للاإ
الّراس يتِيْق يقول للاْجَريْن: »مُو تْلَزموني.« 
22 َبلِى بالاَْكَثْر اَأْعضا َل واِحْد يْفتكْر َضعيِفة 

 ْوَل نْفتكرْن مْحَتَقريْن 
يِا، لها يِا الحاِجة. 23

َسْد، لَوذ نَْكثّْر َكراِمة. ْوَهوذ اَأْعضا  نِا ف الجَّ
لَنِّا للمْسَتحى، اْحتراْم اأْكَثر نَْسيلْن. 24 َبّس 
َتْكريم،  يْلَزما  مُو  فينا،  ِمة  الّْمَكرَّ الاَْعضا 
َكراِمة  ْوَعطى  َسد  الجَّ َركَّب  الله  َل  مْن 
اَأْگَبْر لَعضو الّْزَغّيْر. 25 ْبشاْن لا يسِير انْقساْم 
َسْد، َبلِى كّل الاَْعضا َكما َبْعضن  ف الجَّ
اَأيَمْت  26 ْبشاْن  َبْعضْن.  َعلى  بالْن  يديرون 
ْد  عون، ْوَل ْتَمجَّ ْع عضو، كلّْن يْتَوجَّ َل ْتَوجَّ
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َجَسُد   فَاأنْتُم 
27 ُد.  تَتََمجَّ ال�أْعضاِء  فَكُلُّ 

الَمسيِح َواأْعضاٌء في َمواِضِعكُم. 28 ِل�أنَّ 

ل�ً ُرُسلاً، بَْعَدُهم  اللَه َوَضَع في كَنيسِتِه اأوَّ

بَْعَدُهم صاِنعي  ُمَعلِّميَن،  بَْعَدُهم  اأنِْبياَء، 

قُّواٍت، بَْعَدُهم َمواِهَب ِشفاٍء، َوُمعاِونيَن 

اأْلِسنٍَة. 29 اأكُلُُّهم  َواأنْواَع  َوُمَدبِّريَن، 

ُمَعلِّموَن؟  اأكُلُُّهم  اأنِْبياُء؟  اأكُلُُّهم  ُرُسٌل؟ 

اأكُلُُّهم صانعو قُّواٍت؟ 30 اأِلكُلِِّهم َمواِهُب 

ِشفاٍء؟ اأكُلُُّهم يَتَكَلَّموَن ِباأْلِسنٍَة؟ اأْم كُلُُّهم 

َغيوريَن  كُْنتُم  اإْن   َولِكْن 
31 يُتَْرِجموَن؟ 

َطريقاً  َساأُريكُم  فَاأنا  الُعْظمى،  ِللَمواهِب 

اأْفَضَل.

 13
الّناِس  اأْلِسنَِة  ِبكُلِّ   اإْن كُْنُت 

ِفيَّ  َوَليَس  اأتَكَلَُّم،  َوالَملائكَِة 

 . َمَحبٌَّة، ِصْرُت نُحاساً يَِطنُّ اأو َصْنجاً يَِرنُّ

ةُ َواأْعِرُف ال�أْسراَر كُلَّها  2 اإْن كانَْت فيَّ النُّبوَّ

يماِن  َوكُلَّ الَمْعِرفَِة، َواإْن كاَن ِفيَّ كُلُّ ال�إ

َحّتى اأنُْقَل الِجباَل َوَليَس ِفيَّ َمَحبٌَّة فَلَْسُت 

 َواإْن اأْطَعْمُت كُلَّ اأْموالي ِللُفَقراِء 
َشيئاً. 3

ِفيَّ  َوَليَس  ِليُْحَرَق،  َواأْسلَْمُت َجَسدي 

اأنْتَِفُع َشيئاً. 4 الَمَحبَُّة َطويلَُة  َمَحبٌَّة، فَلا 

ال�أناِة َوَلطيَفٌة، الَمَحبَُّة ل� تَْحِسُد َول� تَثوُر 

َول� تَتَكَبَُّر. 5 الَمَحبَُّة ل� تَْصنَُع ُمْخِزياً، َول� 

َول�   ، تَْحتَدُّ َول�  َشْخصيًَّة،  َمْنَفَعًة  تَْطلُُب 

بَْل  ثِْم،  ِبال�إ تَْفَرُح  6 ل�   . َشرٍّ اأْفكاَر  تَْفتَِكُر 

اأنْتْن  دوْن. 27 َبقى  عضو كّل الاَْعضا يْتمجَّ
َجَسد الَمسيح انْتْن، واْعضا ف مُوَضْعكْن. 
ْل شي رسْل،   مْن َل الله َحْط ف بيعتو اَأوَّ

28

عاْمليْن  َبعدْن  ْمَعْلميْن،  َبعدن  اَأنِْبيا،  َبعدْن 
َمواهْب شفا،  َبعدْن  قّواْت َعجايبيِّة، 
وْمعِاونيْن وْمَدْبريْن، وانْواع لْسِاناْت. 29 لَيْش 
لَيْش كلّن  اَأنِْبيا؟  لَيْش كلّْن  كلّْن رسْل؟ 
ْمَعْلميْن؟ لَيْش كلّْن عاْمليْن قّواْت َعجايبيِّة؟ 
30 لَيْش كلّْن لهْن َمواهْب شفا؟ لَيْش كلّْن 

بْلسِاناْت يْحَكوْن؟ يا كلّن يَتْرجموْن؟ 31 َبْس 
َل كْنتْن َغّيوريْن للَمواهب الّْمَعظَِّمة ْوما في 
َطريِق  اَوّريكن  اَأنا َت  الَعَظِمة،  َكماها ف 

اَْفَضْل.

النِّاْس 13  لْسِانات   يكون ْبكّل 
وْمَحبِّة ما  اَأْحكي،  والَملايِكة 
فيني، كاْن َت اكون نْحاس يَطْنطْن يا َصْنج 
ة َواْعرف   ويكوْن كاْن فيني النّبوِّ

يَچْنچْن. 2
فيني  ويكوْن  الَمْعِرِفة،  ْوكّل  الاْسراْر كلّن 
ما  وْمَحبِّة  الّْجبِاْل،  انْقل  َت  الايماْن  كّل 
 ويكون اََطّعْم كّل اْموالي 

فيني، مُو شي اَنا. 3
للَفقاراِ َواَسلّْم َجَسدي َت يْنحرْق، وْمَحبِّة 
رُوحا  4 الّْمَحبِّة  اْسَتفيْد.  مُو  فيني، شي  ما 
َصبوَرة ْوطيِبة، الّْمَحبِّة مُو تْحسد، ْومُو ْتثور 
ْومُو تْتَگبَّْر. 5 الّْمَحبِّة مُو ْتَسوي شي يَخّجل، 
ْولا تطلب َمْنَفَعة َشخصيِّة، ْولا تَعّصب ْولا 
 مُو تْفَرْح ف الاثْم، َبلِى 

تْفتكر اْفكاْر َشْر. 6
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ُق  ُل كُلَّ َشيٍء، تَُصدِّ . 7 تَتََحمَّ تَْفَرُح ِبالَحقِّ

كُلَّ َشيٍء، تَْرجو كُلَّ َشيٍء، تُقاسي كُلَّ 

َشيٍء. 8 الَمَحبَُّة ل� تَْسُقُط اأبَداً. النُّبّواُت 

والَمْعِرفَُة  َستُْسكَُت.  ال�أْلِسنَُة  َستُْبَطُل. 

نَْعِرُف،  كَثيٍر  ِمْن  قَليلاً  9 ِل�أنَُّه  َستُْبَطُل. 

َمتى   َولِكْن 
10 نَتَنَبَّاأ.  كَثيٍر  ِمْن  َوقَليلاً 

َسيُْبَطُل ما كاَن  فَحينَئٍذ  الكَماُل،  جاَء 

كُْنُت  ْفِل  كَالطِّ ِطْفلاً  كُْنُت   حيَن 
11 قَليلاً. 

ْفِل كُْنُت اأُفَكُِّر. َولِكّني حيَن  اأتَكَلَُّم َوكَالطِّ

اأْصبَْحُت َرُجلاً اأبَْطْلُت اأُموَر الطُّفوَلِة هِذِه. 

ُق في ُرموٍز.  آَن كَاأنَّما في ِمْراآٍة نَُحدِّ 12 ال�

اأْعِرُف  آَن  ال� ِلَوْجٍه.  فََوْجهاً  اأّما حينَئٍذ 

َولِكْن حينَئٍذ ساأْعِرُف  كَثيٍر،  ِمْن  قَليلاً 

الَّتي  الثَّلاثَُة   َوهؤل�ِء 
ُعِرْفُت. 13 كَما 

جاُء َوالَمَحبَُّة، َولِكنَّ  يماُن َوالرَّ تَْثبُُت، ال�إ

اأْعَظَمهنَّ الَمَحبَُّة.

 14
َوْليَكُْن  الَمَحبَِّة.  َخْلَف   اْسَعوا 

َلكُم َغيَرةٌ ِللُحصوِل َعلى َمواهِب 

الَّذي  2 ِل�أنَّ  تَتَنَبَّاأوا.  اأْن  ًة  الّروِح، خاصَّ

يَتَكَلَُّم ِباأْلِسنٍَة، ل� يُكَلُِّم الّناَس بِل اللَه، 

ِل�أنَّ اأَحداً ل� يَْسَمُع ما يَتَكَلَُّم ِبِه، َولِكنَُّه 

يَتَنَبَّاأُ،  َمْن   َولِكنَّ 
3 يَتَكَلَُّم.  ِبِسرٍّ  ِبالّروِح 

َوتَْشجيٍع  بُْنياٍن  ِبكَلاِم  الّناَس  يُكَلُِّم 

َوتَْعِزيٍَة. 4 اإنَّ الَّذي يَتَكَلَُّم ِبِلساٍن، فنَْفَسُه 

يَْبني.  فالكَنيَسَة  يَتَنَبَّاأُ،  َوالَّذي  يَْبني. 

ْل، كْل  تْتَحمَّ  كْل شي 
7 الَحْق.  تْفَرْح ف 

شي ْتَسّدق، ْوكْل شي تْرجي، ْوكْل شي 
تْحمْل. 8 الّْمَحبِّة اَأَبداً مُو تَقع. النّبّواْت َت 
والَمْعِرِفة  تْتَسكَّْت،  َت  اللسِانات  تْبَطْل. 
نْعرْف،  ْكثيْر  ْقَليْل مْن  َل   مْن 

تْبَطْل. 9 َت 
َل جا  اَأيَمْت  10 َبْس  نْتَنّبا.  ْكثيْر  وْقَليْل من 
الَكماْل، هاك الَوْقْت َت يْبَطْل شي َل كان 
 َوْقْت َل كْنُت َولَْد، َكما الَولَْد كان 

ْقَليْل. 11
اَْحكي، ْوَكما الَولَْد كان اََفكّر، ْوَكما الَولَْد 
كان اَحسْب. َبْس َوْقْت َل صْرُت رّجاْل ما 
ْع  َبق اََسي َهوْذ َشْغلات الّزغْر. 12 َبقى السَّ
َكما َل يكوْن ف مِرة نَْطلّْع َف َحّزُوراْت. 
ْع اَأْعرْف  َبْس هاك الَوْقْت وّچ ْقبال وّچ. السَّ
ْقَليْل من ْكثيْر، َبْس هاك الَوْقْت َت اْعرْف 
 ْوَهوْذ نِا الثّاثِة َل يْثبتون، 

َكما َل انَْعَرْفُت. 13
َبينن  والاَْعَظْم  والّْمَحبِّة،  والرَّجا  الايماْن 

الّْمَحبِّة.

 اْعَدوا َخْلف الّْمَحبِّة. َخلّي يكوْن 14 
الّرُوْح،  لََمواهب  عْنْدكْن غيِرة 
 َل يْحكي بْلسِاناْت، 

َواْكَثْر شي َت تْتَنبَّوْن. 2
مُو  َل  مْن  َلالله،  َبلِى  يْحكي  للنِّاْس  مُو 
ْد شي َل يْحكي، َبلِى بالّرُوْح سْر  يْسَمع اَحَّ
للنِّاْس  يْتَنّبا، يْحكي  َل  اَينا  يْحكي. 3 َبّس 
يْحكي   َل 

4 ْوَتْعِزيِة.  ْوَتْشجيع  َعمار  َكلاْم 
بْلسِاْن، نَْفسو يْبني. ْوَل يْتَنّبا، البيَعة يْبني. 
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5 اإنّي اأُريُد اأنَّكُم َجميعاً تَتَكَلَّموَن ِباأْلِسنٍَة، 

َولِكْن ِبال�أولى اأْن تَتَنَبَّاأوا، ِل�أنَّ َمْن يَتَنَبَّاأُ 

ْن يَتَكَلَُّم ِبِلساٍن، ما َلْم يُتَْرَجْم.  اأْعَظُم ِممَّ

آَن يا   َوال�
لِكنَّ َمْن يُتَْرِجُم يَْبني الكَنيَسَة. 6

ْلِسنٍَة  اإْخَوتي! اإْن اأتَيُت اإَليكُم وكلَّمتُكم ِباأ

ِبكَْشٍف  كلَّْمتُكُم  اإْن  اإلّ�  اأنَْفُعكُم؟  فَماذا 

اأو ِبَمْعِرفٍَة اأو ِبنُبوَءٍة اأو ِبتَْعليٍم. 7 ال�أْشياُء 

َصوتاً،  َوتُْعطي  اأيضاً  َلها  نَْفَس  ل�  الَّتي 

كَِمْزماٍر اأو قَيثاٍر، اإْن َلْم تصنَْع فَْرقاً بَيَن 

يُْعَرَف ما  اأْن  يُْمِكُن  كَيَف  َونَظيِرِه  َلْحٍن 

البوُق  يُْصِدِر  َلْم   َواإْن 
8 ُعِزَف؟  اأو  ُغنَِّي 

ِللَحْرِب؟  يَْستَِعدُّ  فََمْن  ُمَميَّزاً،  َصوتاً 

 هكَذا اأنْتُم اأيضاً، اإْن قُْلتُم كَِلَمًة ِبِلساٍن 
9

ِبدوِن اأْن تُتَْرَجَم، فَكَيَف يُْفَهُم ما تَقولوَن؟ 

الَهواِء.  َمَع  تَتَكَلَّموَن  كاأنَّكُم  َستَكونوَن 

 ُهَوذا اأْجناُس اأْلِسنٍَة كَثيَرٍة في العاَلِم، 
10

 فَاإْن 
َمْعنى. 11 ِبلا  ِمْنها  َوَليَس واِحٌد 

ةَ الَمْعنى، فَاإنّي اأكوُن  كُْنُت ل� اأْعِرُف قُوَّ

اأْعَجميًّا ِعْنَد الُمتَكلِِّم، َوالُمتَكَلُِّم اأْعَجميًّا 

اأنَّكُم  ِبما  اأيضاً،  اأنْتُم   هكَذا 
12 ِعْندي. 

بُْنياِن  فَِلاأْجِل  الّروِح،  ِلَمواِهِب  َغيوروَن 

 َوذِلَك الَّذي 
الكَنيَسِة اْطلُبوا اأْن تُزادوا. 13

يَتَكَلَُّم ِبِلساٍن، ِليَُصلِّ ِلكَي يُتَْرِجَم. 14 اإْن 

كُْنُت اأَُصّلي ِبِلساٍن، فَروحي تَُصّلي، اأّما 

اإذاً؟  اأْفَعُل   ماذا 
ِثماٍر. 15 ِبلا  َعْقلي فَُهَو 

َواأَُرتُِّل  ِبَعْقلي،  َواأَُصّلي  ِبروحي  اأَُصّلي 

َبْس  بْلسِاناْت،  تْحَكون  اَأريْد كلّْتكْن  5 اَأنا 

هاْذ  واِ  اَأْعَظْم  َل  مْن  تْتَنبَّوْن،  َت  بالاَْكَثْر 
يْتَنّبا مْن هاْك َل يْحكي بْلسِاْن، َل ما  َل 
َتْرَجْم يْبني  َتْرَجْم شي َل يْحكي. َبْس َل 
لَعْنْدكن  ع اخوتي! َل جيُت   والسَّ

البيَعة. 6
اَنَْفْعكْن؟  اَأيش  ْوَحَكيُت َمْعكْن بْلسِاناْت، 
ة  اإلّا َل َكلَّْمتوكن ْبَكْشْف يا ْبَمْعِرِفة يا ْبنبوِّ
آلاْت زاِ َل مالا نَْفس ْوتْعطي  يا ْبَتْعليْم. 7 الا
َصوْت، شّبابِة يا َطْنبُوَرة، َل ما َسَووا َفْرْق 
يْنعرْف  َت  اأْشَوْن كاْن  ْونَْغِمة،  نَْغِمة  َبيْن 
 ويكون 

8 يْنَدْق؟  َل  يْتَغنّى ْوشي  َل  شي 
ْمَميَّْز، مْن كاْن  الپُوَرزاْن مُو يطِالْع َصوت 
 كذاِ اأنْتْن زاِ، َل قْلتْن 

َت يْسَتعْد للَحْرْب؟ 9
اأْشَوْن يْنفهْم  تْتَتْرَجْم،  كْلِمة بْلسِاْن َبلا َل 
شي َل ْتقولوْن؟ َت ْتكونوْن َكما َل تْحَكوْن 
 هاي اْجناس لْسِانات ْكثيْر في 

َمع الَهوا؟ 10
ف الّدنْيِا، ْوما في واِحْد منّْن َبلا َصوْت. 
وْت، َت اكون   ْوَل ما كان اَْعرْف قّوة الصَّ

11

اَْجَنبي عْنْد هاْك َل يْحكي، ْوهاْك َل يْحكي 
 كذاِ اأنْتْن زاِ، 

زاِ َت يكون اَجَنبي عْندي. 12
ماداْم َغّيورين انْتْن لََمواهب الّرُوح، ْبشاْن 
َعمار البيَعة اْطلبوا َت تْنزادوْن. 13 َبقى هاْك 
َل يْحكي بْلسِاْن، َخلّي يَصلّي َت يْنَعطى 
 َل كان اََصلّي بْلسِاْن، رُوحي 

َت يَتْرجْم. 14
ْتَصلّي، َبْس َعقلي َبلا ْثماْر واِ. 15 اَأيْش َبقى 
اَأَسوي؟ اأَصلّي ْبرُوحي َواَصلّي ْبَعْقلي، َواَرتّل 
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 َواإلّ�، اإْن باركَْت 
ِبروحي َواأَُرتُِّل ِبَعْقلي. 16

ِبالّروِح، فَكَيَف ِلذاَك الَّذي في مكاِن اأَحِد 

ِة اأْن يَقوَل »اآميَن« ِعْنَد ُشكِْرَك َوُهَو  العامَّ

ل� يَْفَهُم ما تَقوُل؟ 17 اأنَْت َحَسناً تَْفَعُل ِباأْن 

تُباِرَك، َولِكنَّ َرفيَقَك ل� يُْبنى. 18 اأْشكُُر 

ْلِسنٍَة اأكْثََر ِمْنكُم َجميعاً.  اللَه اأنّي اأتَكَلَُّم ِباأ

ُل اأْن اأقوَل َخْمَس  19 اأّما في الكَنيَسِة فَاأُفَضِّ

اأيضاً  اآَخريَن  ِبها  اأَُعلُِّم  ِبَعْقلي  كَِلماٍت 

َعلى َربَْوِة كَِلماٍت ِبِلساٍن. 20 يا اإْخَوتي، 

في  اأول�داً  بَْل كونوا  اأول�داً،  تَكونوا  ل� 

كاِمليَن.  ُعقوِلكُم كونوا  َوفي  روِر،  الشُّ

 َمكْتوٌب في الّناموِس: »ِبكَلاٍم َغريٍب 
21

ْعِب.  الشَّ َمَع هذا  َساأتَكَلَُّم  اآَخَر  َوِبِلساٍن 

». بُّ َحّتى هكَذا َلْن يَْسَمعوا لي يَقوُل الرَّ

ل�  َعلاَمًة،  ُوِضَعْت  ال�أْلِسنَُة  22 اإذاً 

ِللُمْؤِمنيَن، بَْل ِلهؤل�ِء الَّذيَن ل� يُْؤِمنوَن. 

يُْؤِمنوَن،  ل�  ِللَّذيَن  فَلَيَسْت  النُّبّواُت  اأّما 

بَْل ِللَّذيَن يُْؤِمنوَن. 23 اإذاً اإِن اْجتََمَعْت كُلُّ 

ْلِسنٍَة،  ِباأ يَتَكَلَّموَن  َوَجميُعُهم  الكَنيَسِة، 

ِة اأو َغيُر ُمْؤِمنيَن،  َوَدَخَل اأُناٌس ِمَن العامَّ

 َولِكْن 
24 ُجنَّ هؤل�ِء؟  َلَقْد  يَقولوا:  األْن 

َعلَيكُم  َوَدَخَل  تَتَنَبَّاأوَن،  َجميعاً  كُْنتُم  اإْن 

نَُّه  فَاإ ُمْؤِمنيَن،  َغيُر  اأو  ِة  العامَّ ِمَن  اأَحٌد 

يُْفَحُص ِمْن َجميِعكُم َويَُوبَُّخ ِمْن َجميِعكُم، 

 َوتُكَْشُف َخفايا قَْلِبِه، َويََقُع حينَئٍذ َعلى 
25

بِاَرْكُت  َل   والّا، 
16 ْبَعْقلي.  َواَرتّل  ْبرُوحي 

ة،  العامِّ م  واِحْد  َمكاْن  لَّواِ  هاْك  بالّرُوْح، 
اأْشَوْن َت يقوْل »اآّميْن« َعلى شكر، ْوهّواِ 
مُو يْفَهْم اَأيش ْتقوْل؟ 17 اأنَْت ْكَويّس ْتبِارْك، 
َبلِى َرفِيقْك مُو يْنبني. 18 اَأْشكر اَلله اأْكَثْر مْن 
كلّْتكن اَْحكي بْلسِاناْت. 19 َبلِى ف البيَعة 
ْبشاْن  ْبَعْقلي  اَأقول  َخْمْس كْلماْت  اَأريْد 
اَأَعلّْم اأْكَثْر مْن َعْشة اَلاْف كْلِمة  َغيري زاِ 
بْلسِاْن َغريْب. 20 اأخوتي، لا ْتكونون اولاْد 
الّْشروْر.  اولاْد ف  اْفكاْركْن. كونوا  ف 
َغريْب  »ْبَكلاْم  النّاموس:   َمْكتوْب ف 

21

ْعْب هاذ.  وْبَغير لْسِاْن َت اْحكي َمع َهالشَّ
ْولا كذاِ َت يْسَمعولي، يقول الرَّْب.«

مُو  انَْحطّت،  َعلاِمة  الْلسِانات  22 َبقى 

َبّس  ياآْمنوْن.  مُو  َل  لَوْذ  َبلِى  للمومنين، 
النّبّواْت مُو لَوْذ َل مُو ياآْمنوْن، َبلِى لَوْذ َل 
البيَعة،  اْجَتَمعْت كّل  َل  23 َبقى  ياآْمنوْن. 
م  نِاْس  ْوَدَخلوا  بْلسِانات،  يْحَكوْن  ْوكلّْن 
ة يا مُو مومنيْن، ما َت يقولوْن: َهوْذ  العامِّ
تْتَنبَّون،  َل كْنتْن كلّْتكْن  24 َبْس  كَجنّوا؟ 
ة يا مُو مومنيْن،  ْد م العامِّ ْوَدَخلوا َعَليكْن اَأحَّ
ْويْتَوبَّْخ مْن كلّْتكْن،  يْننخْز مْن كلّْتكن 
ْويَقْع هاك  تْنَكَشف،  َقْلبو   ْومْخفّياْت 

25
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الَحقيَقِة  قائلاً: في  ِللِه  َويَْسُجُد  َوْجِهِه 

اللُه فيكُم.

اْجتََمْعتُم، فَكُلُّ  اإْخَوتي، َمتى  يا  26 اإذاً 

َمْن َلُه َمْزموٌر ِليَقوَل َوكُلُّ َمْن َلُه كَْشٌف 

تَْرَجَمٌة،  َلُه  َمْن  َوكُلُّ  ِلساٌن  َلُه  َمْن  َوكُلُّ 

 َواإْن كاَن اأَحٌد 
فَِلْلبُْنياِن ِليَكُْن كُلُّ ذِلَك. 27

َوَعلى  ِليَتَكَلَّما،  فَاثْناِن  ِبِلساٍن،  يَتَكَلَُّم 

ال�أكْثَِر ثَلاثٌَة، َوْليَتَكَلَّموا واِحداً فَواِحداً، 

 َواإْن َلْم يَكُْن َمْن يُتَْرِجُم، 
َوواِحٌد يُتَْرِجُم. 28

فَْليَْسكُْت في الكَنيَسِة َمْن يَتَكَلَُّم ِبِلساٍن، 

ال�أنِْبياُء  29 اأّما  اللِه.  َوبَيَن  بَينَه  َوْليَتَكَلَّْم 

فَْليَتَكَلَّْم اثْناِن اأو ثَلاثٌَة َوالباقوَن ِليَُميِّزوا. 

فَْليَْسكُِت  آَخَر جاِلٍس،  ِل�  َواإْن كُِشَف 
30

تَتَنَبَّاأوا  اأْن  تَْستَطيعوَن  31 ِل�أنَّكُم  ُل.  ال�أوَّ

واِحداً فَواِحداً ِلكَي يَتََعلََّم كُلُّ واِحٍد َوكُلُّ 

ى، 32 ِل�أنَّ روَح ال�أنِْبياِء تَْخَضُع  واِحٍد يَتََعزَّ

ِللاأنِْبياِء، 33 ِل�أنَّ اللَه َليَس اإلَه فَوضى، بَْل 

اإلُه َسلاٍم. كَما في كُلِّ كَنائِس الِقّديسيَن، 

34 ِلتَكُْن ِنساؤكُم في الكَنيَسِة ساِكتاٍت، 

بَْل  يَتَكَلَّْمَن،  اأْن  َلُهنَّ  اأْسَمُح  ل�  ِل�أنّي 

اأيضاً.  الّناموُس  يَقوُل  كَما  ِليَْخَضْعَن، 

 َواإْن اأَرْدَن اأْن يَتََعلَّْمَن َشيئاً، فَفي بُيوِتِهنَّ 
35

تَتَكَلََّم  اأْن  َعيٌب  ِل�أنَُّه   ، اأْزواَجُهنَّ ْلَن  ِليَْساأ

النِّساُء في الكَنيَسِة. 36 اأْم ِمْنكُم َخَرَجْت 

الَوْقْت َعلى وّچو ْويْسجْد َلالله ويقوْل: ف 
الَحقيَقة اَألله فيكْن.

الّنظام ف البيَعة

َل  اَأيَمْت  يا اخوتي،  اَأقوْل  26 َبقى 

يقوْل،  َمْزموْر َت  لُه  َل  اَأينا  تْجتْمعوْن، 
َواينا َل لُه َكْشْف، َواينا َل لُه لْسِاْن، َواينا 
َل لُه َتْرَجِمة، كلّْن للَعماْر َخلّي يكونوْن. 
ْد يْحكي بْلسِان، اْثَنيْن َخلّي   ْوَل كان اَحَّ

27

يْحَكون، ْوبالّْكثيْر ثاثِة، ْوواِحْد واِحْد َخلّي 
 ْوَل ما كاْن في 

يْحَكوْن، ْوواِحْد يَتْرجْم. 28
د يَتْرجْم، َخلّي يْسكْت ف البيَعة هاْك َل  اَحَّ
يْحكي بْلسِان، ْوَبينو وَبين اَلله َخلّي يْحكي. 
يْحَكوْن،  َخلّي  ثاثِة  يا  اْثَنيْن   والاَنِْبيا، 

29

 ْوَل انَْكَشْف لََغيْر 
والباقي َخلّي يَميزوْن. 30

 مْن 
31 يْسكْت.  َخلّي  ْل  الاَوَّ قِاعد،  واِحْد 

ْبشاْن كْل  تْتَنبَّون،  واِحْد  واِحْد  ْتتِيقوْن  َل 
َل   مْن 

32 يْتَعّزى،  واِحْد  ْوكْل  يْتَعلَّم  واِحْد 
 مْن َل مُو اإلْه 

تْخَضْع رُوح الاَنِْبيا للاَنِْبيا، 33
َكما ف  َسلاْم،  اإلْه  َبلِى  اَلله،  واِ  فوضى 
البيَعة  الَقّديسيْن، 34 نْسوانْكْن ف  بَِيع  كْل 
َخلّي يكونوْن سِاْكتيْن، مْن َل مُو اْسَمْحلْن 
َل  َكما  يْخَضعوْن،  َت  َبلِى  يْحَكوْن،  َت 
يْتَعلَّموْن  رادوا   ْوَل 

35 زاِ.  النّاموْس  يقول 
اْزواجْن.  يْساَألون  َخلّي  ْبيوتْن  شي، ف 
36 لَيْش  البيَعة.  النّْسواْن ف  يْحَكون  َعيْب 
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َوَصلَْت؟  َوْحَدكُم  اإَليكُم  اأْم  اللِه؟  كَِلَمُة 

اأو  نَبيًّا  نَْفَسُه  اأَحٌد ِمْنكُم يَُظنُّ  37 اإْن كاَن 

الَّتي  ال�أُموَر  هِذِه  اأنَّ  فَْليَْعِرْف  روحانيًّا، 

ل�   َوَمْن 
38 َربِّنا.  ِهَي َوصايا  َلكُم  اأكْتُُب 

اإْخَوتي،  يا  39 اإذاً  يَْعِرْف.  فَلا  يَْعِرْف، 

َوالتَّكَلُُّم  تَتَنَبَّاأوا،  اأْن  َغيَرةٌ  ِعْنَدكُم  ِليَكُْن 

ِليَكُْن   َوكُلُّ َشيٍء 
40 تَْمنَعوهُ.  ل�  ْلِسنٍَة  ِباأ

ِباْحِتراٍم َوِنظاٍم.

 15
فُكُم يا اإْخَوتي ِبالِبشاَرِة الَّتي   َواأَُعرِّ

َوقُْمتُم  َوقَِبْلتُموها  ِبها  ْرتُكم  بَشَّ

 َوِبها اأيضاً تَْخلُصوَن، اإْن تَْذكُروا 
فيها، 2

ْرتُكُم، اإْن َلْم تَكونوا اآمْنتُم  يَِّة كَِلَمٍة بَشَّ ِباأ

يُت  َعبَثاً. 3 ِل�أنّي َسلَّْمتُكُم ِمْن قَْبُل ما تَلَقَّ

اأيضاً اأنَّ الَمسيَح ماَت ِمْن اأْجِل َخطايانا 

َوقاَم في   َوُدِفَن 
الَمكْتوِب، 4 ِبَحَسِب 

 َوَظَهَر 
اليَوِم الثّاِلِث ِبَحَسِب الَمكْتوِب، 5

 َوبَْعَد ذِلَك 
ِلبُْطُرَس َوبَْعَدهُ ِللاثْنَي َعَشَر، 6

َظَهَر ِل�أكْثََر ِمْن َخْمِس ِمئَِة اأٍخ َمعاً اأكْثَُرهم 

 َوِمْن 
آَن وبَْعُضُهم ناموا، 7 ال� َحّتى  باقوَن 

ُسِل  بَْعِد هؤل�ِء َظَهَر ِليَْعقوَب، َوبَْعَدهُ ِللرُّ

 َواآِخَر الكُلِّ كَما ِلْسْقٍط َظَهَر لي 
َجميعاً، 8

ُسِل، َول� اأْستَِحقُّ  اأيضاً، 9 ل�أنّي اأْصَغُر الرُّ

اأْن اأُْدعى َرسول�ً، ِل�أنّي اْضَطهْدُت كَنيَسَة 

اأنا.  اأنا ما  اللِه  ِبِنْعَمِة   َولِكْن 
10 اللِه. 

َبْس  لعْنْدكْن  يا  اَلله؟  َطَلعْت كْلمة  مْنكْن 
يْحسْب  مْنكْن  ْد  اَحَّ  َل كان 

37 وْصلْت؟ 
نَْفسو نَبي يا رُوحاني، َخلّي يْعرْف َهوْذ َل 
 ْوَل مُو 

اْكتب لْكْن َوصّياْت مْن َرْبنا نِا. 38
يْعرْف، لا يْعرْف. 39 َبقى يا اخوتي! َخلّي 
والَحكي  تْتَنبَّوْن.  َت  غيِرة  عْنْدكْن  يكوْن 
باْحترام   ْوكْل شي 

تْمَنعوْن. 40 بْلسِاناْت لا 
ْونظاْم، َخلّي يكوْن.

قيِامة الَمسيْح

َل 15  بالّْبشاَرة  اخوتي  يا   َواَعّرفكْن 
قْمتْن،  ْوِفيا  ْوقبْلتن  ْرتوكن  َبشَّ
اَأيْش  تْتَذكَّروْن  َل كاْن  تْخَلصوْن،   ْوِفيا 

2

َع  ما كاْن كلاآَمْنتْن  َل  ْرتوكْن،  َبشَّ كْلِمة 
ل شي  الاَوَّ َسلَّْمتوكْن م  َل   مْن 

الفاضي. 3
َل اْسَتَلْمُت، الَمسيْح مات ْبشاْن َخطّياْتنا، 
 وانَْدَفن ْوقاْم ثالْث َيوم 

ْبموجب الَمْكتوْب، 4
 ْوَظَهْر لَبْطرس ْوَبْعدو 

ْبموجب الَمْكتوْب، 5
َأْكَثْر مْن َخْمَسميْة   ْوَبْعدا َظَهْر لا

للاْثناعْش، 6
اأْكَثرْن باقيين، ْومنّْن ناموا  اَأْخ َمْع َبْعضْن، 
َظَهْر  َهوْذ  َبعْد   ْومْن 

الَموْت(. 7 )نَومة 
 واآِخْر شي 

لََيْعقوب، ْوَبْعدو للّرسْل كلّتْن، 8
َظَهْر لي اَأنا الخاطي، 9 اَأنا اأْزَغر الّرسل، ْومُو 
اْسَتحّق اَْتَسّمى َرسوْل، مْن َل اْضَطَهْدُت 
بيَعة اَلله. 10 َبّس ْبنْعمة اَلله اَأنا شي َل انا. 
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َوِنْعَمتُُه الَّتي ِفيَّ َلْم تَكُْن َعبَثاً، بَْل تَِعْبُت 

اأكْثََر ِمْن َجميِعِهم، ل� اأنا بَْل ِنْعَمتُُه الَّتي 

َمعي. 11 اإذاً َسواٌء اأنا اأْم ُهم، فَهكَذا نَكِْرُز 

َوهكَذا اآَمْنتُم.

 فَاإْن كاَن الَمسيُح يُكَْرُز ِبِه اأنَُّه قاَم ِمْن 
12

بَيِن ال�أْمواِت، فَكَيَف يوَجُد فيكُم اأُناٌس 

يَقولوَن: ل� َحياةَ ِللاأْمواِت؟

ِللاأْمواِت،  َحياةٌ  يوَجُد  يَكُْن  َلْم   فَاإْن 
13

يَُقِم  َلْم   َواإْن 
14 يَُقْم.  َلْم  اأيضاً  فَالَمسيُح 

اأيضاً  َوباِطٌل  باِطلٌَة  فَِكراَزتُنا  الَمسيُح، 

َعلى  َعلاَوةً  نَْحُن،   ونوَجُد 
15 اإيمانُكُم. 

ذِلَك، ُشهوداً كَّذابيَن ِللِه، ِل�أنَّنا َشِهْدنا اأنَّ 

اللَه اأقاَم الَمسيَح، َوُهَو َلْم يُِقْمُه، }اإْن كاَن 

ال�أْمواُت ل� يَقوموَن.{ 16 اإْن كاَن ال�أْمواُت 

 َواإْن 
ل� يَقوموَن، فَالَمسيُح اأيضاً َلْم يَُقْم. 17

اإيمانُكُم،  فَباِطٌل  قاَم،  قَْد  الَمسيُح  يَكُِن 

 َوهؤل�ِء الَّذيَن 
وبَْعُد في َخطاياكُم اأنْتُم. 18

َهلَكوا.  قَْد  اأيضاً،  الَمسيِح  ناموا في 

 َواإْن كاَن َرجاُؤنا في الَمسيِح في هِذِه 
19

الّناِس  اأتَْعُس  فنَْحُن  فََحْسُب،  الَحياِة 

آَن قاَم الَمسيُح ِمْن بَيِن   َولِكِن ال�
َجميعاً. 20

 َوكَما 
ال�أْمواِت َوصاَر باكوَرةَ الّراِقديَن. 21

صاَر الَموُت ِبيَِد اإنْساٍن، هكَذا اأيضاً ِبيَِد 

اإنْساٍن صاَرْت َحياةُ ال�أْمواِت. 22 ِل�أنَُّه كَما 

َبلِى  الفاضي،  ْونْعمتو َل في ما كانْت َع 
اأْكَثْر مْن كلّْن تعْبُت، مُو اَأنا، َبلِى نْعمتو َل 
َمعي. 11 َبقى يا اأنا يا هنِّا، كذاِ نْكرز ْوكذاِ 

اآَمْنتْن.

قيِامة الَميتيْن

َبين  مْن  قاْم  يْنكرْز  الَمسيْح   ْوَل كان 
12

الَميتيْن، اأْشَوْن في َبيْنكْن نِاس يقولوْن: ما 
في َحياْة للَميتيْن؟

 ْوَل َحياْة للَميتيْن ما في، َمْعناتا الَمسيْح 
13

 ْوَل الَمسيْح ما قاْم َمْعناتا كرازْتنا 
زاِ ما قاْم. 14

 ْونْطَلْع نْحنِا 
فاْضِية وايمانْكْن زاِ فاضي واِ. 15

فُوْق منّا ْشهوْد گّذاِبيْن َلالله، مْن َل شهْدنا 
َلالله َقيَّم الَمسيح، ْوهّواِ ما َقيَّمو، }يكوْن 
َحقا الَميتيْن مُو يقوموْن.{ 16 يكون الَميتيْن 
 ْوَل 

مُو يقوموْن، َمْعناتا الَمسيْح زاِ ما قاْم. 17
اإيمانْكن،  واِ  باطْل  قاْم،  ما  الَمسيْح  َحقا 
 ْوَهوْك َل ناموا 

ْوَبعْد َف َخطّياْتكن انْتْن. 18
ْتَتوَبلوا.  زاِ،  الَمسيْح  الَموْت( ف  )نَومة 
لنا َرجا ف  ْبَوْحدا  َهالَحياة   ْوَل َف 

19

الَمسيْح، َمْعناتا اَأْتَعْس م النِّاْس كلّتْن نْحنِا. 
ع الَمسيْح قاْم مْن َبين الَميتين،  20 َبّس السَّ

الَموْت(.  )نَومة  النِّايميْن  باكورة  ْوصاْر 
الَموْت،  انْساْن صار  ايد  َعلى  َل   ْوَكما 

21

كذاِ زاِ َعلى ايد انْساْن صاْر َحياْة للَميتيْن. 
يموتوْن، كذاِ  النِّاس  ْباآَدْم كّل  َل   َكما 

22
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اأيضاً  فَهكَذا  يَموتوَن،  الّناِس  كُلُّ  ِباآَدَم 

كُلَّ   َولِكنَّ 
23 يَْحيَوَن.  كُلُُّهم  ِبالَمسيِح 

الَّذيَن  ثُمَّ  باكوَرةٌ،  الَمسيُح  ِبُرتْبَِتِه:  واِحٍد 

 َوحينَئٍذ تَكوُن 
ُهم ِللَمسيِح في َمجيئِه. 24

آِب، حيَن  النِّهايَُة حيَن يَُسلُِّم الُمْلَك ِللِه ال�

ٍة.  يُْبِطُل كُلُّ َرئيٍس َوكُلُّ ُسْلطاٍن َوكُلُّ قُوَّ

يََضَع  َحّتى  يَْمِلَك  اأْن  َلُه  اأُِعدَّ  قَْد  25 ِل�أنَُّه 

 َواآِخُر َعدوٍّ 
اأْعداَءهُ َجميعاً تَْحَت قََدَميِه. 26

»كلَّ َشيٍء  27 ِل�أنَّ  الَموُت،  ُهَو  يُْبَطُل 

اأُْخِضَع تَْحَت قََدَميِه.« َولِكْن حيَن يَقوُل: 

يُْصِبُح واضحاً  لُه،«  يُْخَضُع  »كلُّ َشيٍء 
. اأنَُّه َغيُر ذاَك الَّذي اأْخَضَع َلُه الكُلَّ

، فَحينَئٍذ  الكُلُّ َلُه  يُْخَضُع   َوحيَن 
28

اأْخَضَع  الَّذي  ِلذاَك  نَْفُسُه  ال�بُْن  يَْخَضُع 

 . اللُه الكُلَّ في الكُلِّ ِليَكوَن   ، َلُه الكُلَّ

 َواإلّ� فَماذا يَْفَعُل اأولئَك الَّذيَن يَْعتَِمدوَن 
29

ال�أْمواُت  اإْن كاَن  ال�أْمواِت؟  اأْجِل  ِمْن 

اأْجِل  ِمْن  يَْعتَِمدوَن  فَِلماذا  يَقوموَن،  ل� 

كُلِّ  اأيضاً في  نَْحُن   َوِلماذا 
30 ال�أْمواِت؟ 

ساَعٍة في الَخَطِر نَقوُم؟ 31 اأْحِلُف ِبَفْخِركُم 

يا  الَمسيِح  يَسوَع  َربِّنا  الَّذي لي في 

كُْنُت  32 اإْن  اأموُت.  يَوٍم  كُلَّ  اأنّي  اإْخَوتي 

قَْد اأُْلقيُت اإلى ُوحوٍش في اإِفُسَس، فَماذا 

يَقوموَن؟  ل�  ال�أْمواُت  اإْن كاَن  انْتََفْعُت 

كُْل َونَْشَرْب، ِل�أنَّنا َغداً نَموُت.« »ِلنَاأْ

بالَمسيْح كلّْن َت يعيشوْن. 23 َبْس كْل  زاِ 
واِحد ْبَدورو، البكر الَمسيح، ْوَبْعدو َهوْذ لَنِّا 
 ْوَبْعدا النّهايِة 

للَمسيْح َوْقْت َل َت يّجي. 24
َت ْتكوْن َوْقْت َل يَسلّم الملْك َلالله الاآْب، 
َوْقْت َل يْبَطْل كْل َريّس ْوكْل سلطان ْوكْل 
ْرلو َت يْملْك دي لَمن   مْن َل ْمَحضَّ

ة. 25 قوِّ
 واآِخْر 

اَلله يحْط َعْدوانو كلّْن َتْحت اْجَريو. 26
 مْن َل »كْل شي 

َعدو يْبَطل الَموْت واِ، 27
ع َتْحت اْجَريو.« َبْس َوْقْت َل يقول:  َخضَّ
»كْل شي َت يْخَضْعلو،« َمْعروْف َغيْر هاْك 

علو الكْل واِ. َل َخضَّ

الكل، هاك  يْخَضْعلو  َل َت   ْوَوْقْت 
28

َل  لاْك  يْخَضْع  نَْفسو َت  الابْن  الَوْقت 
ْعلو الكل، ْبشان يكون اَلله الكْل ف  َخضَّ
ذوْن   والّا اَأيش يَسوْن َهوْك َل يْتَعمَّ

الكْل. 29
لَخاطر الَميتيْن؟ يكون الَميتيْن مُو يقوموْن، 
 ولَيْش نْحنِا 

ذوْن لَخاطر الَميتيْن؟ 30 لَيْش يْتَعمَّ
زاِ ف كْل ساَعة ف الَخَطر نْقوْم؟ 31 اَأْحلف 
َيسُوع  َرْبنا  َف  لي  َل  اخوتي  يا  ْبَفخْركْن 
َبيْن  َكما   َل 

32 اَأموْت.  َيوْم  الَمسيْح، كْل 
اَأيش  اإِفسُوس،  لوحوْش ف  انَْكبَّيُت  نِاس 
اْسَتفْدُت َل ما كان يقومون الَميتيْن؟ »َخلّي 

ناكل ْونْشَرْب مْن َل َغداِ نْموْت.«
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تُفِسُد  ديئُة  الرَّ الُخرافاُت  تَِضّلوا!  33 ل� 

 ، ِللِبرِّ قَْلبَكُم  34 اأيِقظوا  يِّبَة.  الطَّ مائَر  الضَّ

اأُناٌس َليَس فيِهم  َة  ثَمَّ ِل�أنَُّه  َول� تُْخِطئوا، 

َمْعِرفَُة اللِه. ِلِخْزِيكُم اأقوُل.

35 يَقوُل قائٌل ِمْنكُم: كَيَف يَقوُم 

ال�أْمواُت؟ َوِباأيِّ َجَسٍد يَاأتوَن؟

َلْم  اإْن  تَْزَرُع  الَّذي  ْرُع  الزَّ 36 يا جاهُل! 

تَْزَرُع  الَّذي   َوذاَك 
37 يَعيُش.  فَلا  يَُمْت، 

َليَس الَجَسَد الَّذي َسيَصيُر، َولِكنَُّه َحبٌَّة 

اأو َغيِر ذِلَك  َدةٌ من ِحْنَطٍة اأو َشعيٍر  ُمَجرَّ

َجَسداً  يُْعطيِه  اللَه   َولِكنَّ 
38 الَحبِّ  ِمَن 

كَما يُريُد، ِلكُلِّ نوٍع ِمَن الُحبوِب َجَسداً 

ُمماِثلاً  َجَسٍد  كُلُّ  39 َليَس  َطبيَعِتِه.  ِمْن 

َواآَخُر  نْساِن،  ال�إ َجَسُد  ُهَو  ِلَغيِرِه، فََشيٌء 

ِللطُّيوِر،  الَّذي  َواآَخُر  ِللَحيَواِن،  الَّذي 

اأْجساٌد  َة  َمِك. 40 ثَمَّ ِللسَّ الَّذي  َواآَخُر 

َولِكنَّ  اأْرضيٌَّة.  اأْجساٌد  َة  َوثَمَّ َسماويٌَّة 

َواآَخُر  ماويَِّة َشيٌء،  السَّ ال�أْجساِد  َمْجَد 

َمْجُد   َواآَخُر 
41 ال�أْرضيَِّة.  ال�أْجساِد  َمْجُد 

َمْجُد  َواآَخُر  الَقَمِر  َمْجُد  َواآَخُر  ْمِس  الشَّ

الَمْجِد.  نَْجماً في  يَفوُق  َونَْجٌم  النُّجوِم، 

يُْزَرعوَن  ال�أْمواِت،  َحياةُ  اأيضاً   هكَذا 
42

في فَساٍد ويَقوموَن ِبلا فَساٍد، 43 يُْزَرعوَن 

يُْزَرعوَن  َمْجٍد،  َويَقوموَن في  َهواٍن  في 

تْفسد  الرَّديِّة  الَخرافات  ْتضِيعون!  33 لا 

وا َقْلْبكْن بالبر، ْولا   َصحَّ
ماير الطَّيِبة. 34 الضَّ

تْخَطوْن، مْن َل في نِاْس َمْعرفة اَلله ما فين. 
ْبشان اَأَخّجلكن اَقوْل.

َسْد قيِامة الجَّ

يقومون  اأْشَون  واِحْد مْنكْن:  35 يقوْل 

الَميتيْن؟ ْوَف اَأينا َجَسد يَجوْن؟
36 يا َغشيْم! بزْر َل تْزَرْع، َل مُو يموْت، 

 ْوهاك شي َل تْزَرْع، مُو َجَسْد 
مُو يعيْش. 37

َل َت يسِيْر واِ، َبلِى َحّباية ْمَشلََّحة، َحّباية 
اَلله  38 َبّس  ْبزُوْر.  َغير  يا  ْشعِيْر  يا  حْنَطة 
واِحْد م  لكْل  يريْد،  َل  َكما  َجَسْد  يْعِطيو 
 مُو كْل َجَسد 

َطبِيعتو. 39 الّبزُوْر َجَسد مْن 
الانْسان،  َجَسد  واِ  واِ، شكْل  َغيرو  َكما 
ْوَغير شكْل  الَحيوان،  َجَسد  ْوَغيْر شكْل 
َمْك.  َجَسد الّْطيُور، ْوَغيْر شكْل َجَسد السَّ
 ْوفي اْجساْد َسماويِّة ْوفي اْجساد اَْرضيِّة. 

40

واْجساد  َمْجدا شكْل،  ماويِّة  السَّ اْجساد 
 شكْل واِ َمجد 

الاَْرضيِّة َمْجدا َغيْر شكْل. 41
ْمس ْوَغيْر شكْل َمجد الَقَمر ْوَغير شكْل  الشَّ
َمجد الّْنجوم، ْونْجِمة ْتزيْد َعلى نْجِمة ف 
 ْوكذاِ زاِ َحياة الَميتيْن، يْنزْرعوْن 

الَمْجْد. 42
43 يْنزْرعوْن  َفساْد،  َبلا  ويقوموْن  َفساْد  َف 
يْنزْرعوْن ف  َمْجْد،  َف  ويقوموْن  ذْل  ف 
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44 يُْزَرُع  ٍة.  قُوَّ َويَقوموَن في  َضْعٍف  في 

 ، َجَسٌد روحانيٌّ َويَقوُم  نَْفسانيٌّ  َجَسٌد 

َجَسٌد  َوُهناَك  نَْفسانيٌّ  َجَسٌد  ُهناَك  ِل�أنَُّه 

الِكتاُب:  يَقوُل  اأيضاً   هكَذا 
45  . روحانيٌّ

َحيًَّة.«  نَْفساً  ُل صاَر  ال�أوَّ نْساُن  ال�إ »اآَدُم 
َلْم   َولِكْن 

46 ُمْحِيياً.  ال�أخيُر روحاً  َواآَدُم 

َوبَْعَد  النَّفسانيُّ  بَِل  ل�ً  اأوَّ الّروحانيُّ  يَكُِن 

تُرابيٌّ  ُل  ال�أوَّ نْساُن  47 ال�إ الّروحانيُّ  ذِلَك 

ِمَن  بُّ  الرَّ الثّاني  نْساُن  ال�إ ال�أْرِض،  ِمَن 

، هكَذا   كَما ُهَو ذاَك التُّرابيُّ
ماِء. 48 السَّ

الَّذي  ُهَو ذاَك  َوكَما  التُّرابّيوَن.  اأيضاً 

ماويّوَن.  السَّ اأيضاً  ماِء، هكَذا  السَّ ِمَن 

ِمَن  الَّذي  ذاَك  َلِبْسنا صوَرةَ   َوكَما 
49

التُّراِب، هكَذا َسنَْلبَُس صوَرةَ ذاَك الَّذي 

 َوهذا اأقوُل َلكُم يا اإْخَوتي: 
ماِء. 50 ِمَن السَّ

يَِرثا َملَكوَت  اأْن  يَْستَطيعاِن  َوَدٌم ل�  َلْحٌم 

ماواِت، َول� يَِرُث فَساٌد َعَدَم الَفساِد.  السَّ

نَناَم َجميعاً،  َلْن  ا:  اأقوُل َلكُم ِسرًّ  هَوذا 
51

ُسْرَعٍة   في 
52 َسنَتََغيَُّر.  َجميعاً  َولِكنَّنا 

خاِطَفٍة، في َرّفِة َعيٍن، ِعْنَد البوِق ال�أخيِر، 

فَساٍد  ِبلا  ال�أْمواُت  َسيَقوُم  ُق،  يُبَوَّ حيَن 

َونَْحُن َسنَتََغيَُّر. 53 ِل�أنَّ هذا الَّذي يَْفُسُد، 

َسيَْلبَُس َعَدَم الَفساِد. َوهذا الَّذي يَموُت، 

َلِبَس   َوَمتى 
54 الَميتوتَِة.  َعَدَم  َسيَْلبَُس 

المائُت  َوهذا  الَفساِد  ِعَدَم  الفاِسُد  هذا 

الكَِلَمُة  تَصيُر  فَحينَئٍذ  الَميتوتَِة،  َعَدَم 

َجَسْد  44 يْنزرْع  ة.  قوِّ ويقوموْن ف  َضْعْف 
َجَسْد  في  رُوحاني.  َجَسْد  ويقوْم  نَْفساني 
 كذاِ يقول 

نَفساني ْوفي َجَسْد رُوحاني. 45
نَْفْس  انْساْن، صاْر  ل  اَأوَّ »اآَدم،  الّْكتِاْب: 
 مُو ف 

46 مْحيي.  رُوْح  اآَدْم  ْواآِخْر  َحيِّة.« 
ْل كان الّرُوحاني، َبلِى النَّْفساني ْوَبْعدو  الاَوَّ
ل ْترابي م الاَْرض،  الّرُوحاني. 47 انْساْن الاَوَّ
 َكما لَّوا هاك 

ما. 48 انْساْن الثِّاني الرَّْب م السَّ
هاْك  لَّواِ  ْوَكما  الّْترابيين.  زاِ  الّْترابي، كذاِ 
 ْوَكما 

49 ماوييْن.  السَّ زاِ  ما، كذاِ  السَّ م  َل 
َل لبْسنا صُورة هاْك َل م الّْتراب، كذاِ َت 
 ْوهاي 

50 ما.  السَّ م  َل  نْلبْس صُورْة هاْك 
يتِيقوْن  مُو  ْوَدْم  لَْحم  اخوتي:  يا  اَأقولْكْن 
ما، ْولا َفساْد يوَرْث َل  يوَرثوْن َمَلكوت السَّ
 ْكوا اَأقول لْكْن سْر: مُو كلّْتنا 

مُو يْفَسْد. 51
َت نْناْم )نَومة الَموْت(، َبْس كلّْتنا َت نْتَغيَّر. 
 َخفيف ْكثيْر، َف َرفّة َعيْن، َوْقْت َل يَزّمْر 

52

َفساد،  َبلا  يقوموْن  َت  الَميتيْن  قرن،  اآِخْر 
 مْن َل هاْذ َل يفسْد، َت 

ْونْحنِا َت نْتَغيَّْر. 53
يْلبْس شي َل مُو يْفَسد. ْوهاْذ َل يموْت، 
َل   ْوَوْقْت 

54 يموْت.  مُو  َل  يْلبْس شي  َت 
يْلبْس َهالفاسْد شي َل مُو يْفَسد، ْوهاْذ َل 
يموْت شي َل مُو يموْت، هاك الَوْقْت َت 
ْتسِيْر هاك الكْلِمة الَمْكتوبِة: »انَْبَلع الَموْت 
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الَمكْتوبُة: »ابْتُِلَع الَموُت ِبالَغلَبَِة.« 55 اأيَن 

َشوكَتَُك يا َموُت، واأيَن َغلَبَتُِك يا هاِويُة؟

ةُ  َوقُوَّ الَموِت الَخطيئَُة،   َشوكَُة 
56

للِه  َحْمداً   َولِكْن 
57 الّناموُس.  الَخطيئَُة 

الَّذي اأْعطانا الَغلَبََة ِبَربِّنا يَسوَع الَمسيِح. 

ثاِبتيَن  َواأِحّبائي، كونوا  اإْخَوتي  يا  58 اإذاً 

َغيَر ُمتََزْعِزعيَن، بَْل ُمكِْثريَن في كُلِّ َوْقٍت 

، عاِلميَن اأنَّ تََعبَكم َليَس  بِّ في َعَمِل الرَّ

. بِّ َعبَثاً في الرَّ

 16
 اأّما َعّما يُْجَمُع ِللِقّديسيَن، فَكَما 

الَغلاطّييَن،  اأوَصيُت كَنائَس 

 في كُلِّ 
اْفَعلوا. 2 اأيضاً  اأنْتُم  هكَذا 

بَيِتِه  ِمْنكُم في  ِليََضْع كُلُّ واِحٍد  اأَحٍد 

ِعْنَد  يَكوَن  ِلئَّلا  يَْستَطيُع،  ويَْحَفْظ ما 

ِجْئُت   َوَمتى 
3 َدقاِت.  الصَّ َجْمُع  َمجيئي 

ِبِرساَلٍة  َساأُْرِسلُُهم  تَْختارونَُهم  فَالَّذيَن 

 َواإِن 
4 اأوُرَشليَم.  اإلى  اإنْعاَمكُم  ِليوِصلوا 

اْستََحقَّ ال�أْمُر اأْن اأْذَهَب اأنا اأيضاً، فََمعي 

اْجتَْزُت  َمتى  اإَليكُم   َساآتي 
5 َسيَْذَهبوَن. 

َمِكدوِنّيا.  اإلى  ُمْجتاٌز  ِل�أنّي  ِبَمِكدوِنّيا، 

اأَُشّتي  اأو  ِعْنَدكُم  اأيضاً  اأْمكُُث   َوُربَّما 
6

الَّذي  الَمكاِن  اإلى  اأنْتُم  عونَي  تَُودِّ ِلكَي 

اأْن  آَن  ال� اأُريُد  ل�  7 ِل�أنّي  اإَليِه.  َساأْذَهُب 

َر  اأراكم كَُمْجتاٍز في َطريٍق. اأُريُد اأْن اأتَاأخَّ

بالَغَلِبة.« 55 اَأني اإْبرتْك يا َموْت، َواني َغَلبْتِك 
يا هاويِة؟

الَخطيِّة  ْوقّوة  يِا،  الَخطيِّة  الَموت  56 اإْبرة 

النّاموْس واِ. 57 َبّس الَممنُونيِّة َلالله َل َعطانا 
يا  58 َبقى  الَمسيْح.  َيسُوع  َرْبنا  بيْد  الَغَلِبة 
اخوتي ْوَعزيزيني، كونوا ثاْبتين، ْولا ْتكونون 
َوْقْت ف  َبلِى مْكثريْن ف كْل  ْمَزْرَزعين، 
َع  يرُوْح  مُو  تْعرفوْن  وانْتْن  الرَّْب،  شْغل 

الفاضي َتَعْبكْن ف الرَّْب.

مساعدة بيعة القدس

للَقّديسيْن، 16  يْنَلْم  َل   ْوَعلى شي 
الَغلاطييْن،  بَِيع  يُت  َوصَّ َل  َكما 
ْد َخلّي كْل   ف كّل اَحَّ

كذاِ اأنْتْن زاِ َسَووا. 2
هاْك  ْويْحفْظ  َبيتو يحط  َف  مْنكْن  واِحْد 
شي َل يْطَلْع بيدو، ْبشاْن لا َوْقْت َل اآجي 
َل  لَوْك   ْوَبْس جيُت 

3 َدقاْت.  السَّ لَّم  يسِيْر 
َت  َمْكتوْب  َمْع  اْبَعْث  َت  تْختاروْن  انْتْن 
يْلَزْم   ْوَل كاْن 

للقْدْس. 4 يَوصلوْن َفضْلكْن 
 َت اآجي 

اأنا زاِ اَأرُوْح، َمعي َت يرُوحوْن. 5
لَعْنْدكْن َبْس فتُّ َف َمْكدُونّْيا، مْن َل فِايت 
 ويْمكْن زاِ اَأْبقى عْنْدكْن يا 

اَنا لََمْكدُونّْيا. 6
لَمُوَضْع َل َت  ْتَوْدعوني  انْتن  اَأَشتّي ْبشان 
ْع َكما فِايْت َف   مْن َل مُو اريد السَّ

ارُوْح. 7
َطريِْق اَأراكْن: اَأريد اَْبطى َزماْن عْنْدكْن َل 

1 كوِرنْثوَس 15: 55 – 16: 7   
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 َولِكّني 
َربّي. 8 لَي  اأِذَن  اإْن  َزماناً  ِعْنَدكُم 

9 ِل�أنَّ  الَعْنَصَرِة،  َحّتى  اإِفُسَس  باٍق في 

انَْفتََح  قَِد  ِبال�أْعماِل  َمليئاً  َعظيماً  باباً 

 َواإْن جاَء اإلى 
لي، َوالُخصوُم كَثيروَن. 10

يَكوَن  اأْن  فَانُْظروا  تيموثاُوُس،  ِجَهِتكُم 

بِّ يَْعَمُل  ِبلا َخوٍف ِعْنَدكُم، ِل�أنَُّه َعَمَل الرَّ

بَْل  اأَحٌد،  ِبِه  يَْستَِخفَّ  ل�  11 اإذاً  ِمْثلي، 

، ِل�أنّي اأنْتَِظُرهُ َمَع  تَي اإليَّ عوهُ ِبَسلاٍم ِليَاأْ َودِّ

َطلْبُت  اإْخَوتي،  يا  اأپولو   َوِمْن 
12 ْخَوِة.  ال�إ

َوِمَن  ْخَوِة،  ال�إ َمَع  اإَليكُم  ِتَي  يَاأْ اأْن  كَثيراً 

اإَليكُم.  تَي  يَاأْ اأْن  اإرادةٌ  تَِصْر  َلْم  الُمَؤكَِّد 

َولِكْن َمتى َسنََحْت فُْرَصٌة سيَاأْتي اإَليكُم.

يماِن، تََمرَجلوا،  13 تَيَقَّظوا َوقوموا في ال�إ

ِبالَمَحبَِّة.  ِلتَكُْن  اأُموِرِكم   َوكُلُّ 
14 وا.  تََقوَّ

ِبُخصوِص  اإْخَوتى  يا  ِمْنكُم   َواأْطلُُب 
15

اأنَُّهم  تَْعِرفوَن  ِل�أنَّكُم  اْسطيفانوَس،  اآِل 

ِلِخْدَمِة  نُفوَسُهم  َوَوَضعوا  اآخائّيا  باكوَرةُ 

اأيضاً  اأنْتُم  تَْخَضعوا  16 اأْن  الِقّديسيَن، 

يَْتَعُب َمَعنا  اإنْساٍن  ِلَمْن ُهم هكَذا َوِلكُلِّ 

ِبَمجيء اْسطيفانوَس   َواأْفَرُح 
َويُساِعُد. 17

ِل�أنَّ ما  َواأخائيكوَس،  َوفَْرطوناطوَس 

اأنَْقْصتُم لي هؤل�ِء اأكَْملوهُ، 18 ِل�أنَُّهم اأراحوا 

ُهم  َمْن  اإذاً  فَاْعِرفوا  َوروَحكُم.  روحي 

هكَذا. 19 تَُسلُِّم َعلَيكُم كَنائُس اآسّيا. يَُسلُِّم 

َربّي َسَمْح لي. 8 َبْس باقي اَأنا ف اإِفسُوْس 
 مْن َل باب ْگبير انَْفَتْح لي 

دي للَعْنَصَرة، 9
 ْوَل جا 

10 ْكثيْر.  والخصوم  اْشغال،  مْتلي 
َعَليو َت  بالْكْن  لَعْنْدكْن تيمُوثاُوْس، ديروا 
يكوْن َبلا َخوْف عْنْدكْن، مْن َل َعَمل الرَّْب 
ْد لا يْسَتخْف ِفيو،  يْشتغْل َكماي. 11 َبقى اَأحَّ
مْن  لَعْندي،  يّجي  َت  ْبَسلاْم  َوْدعوُه  َبلِى 
 ْومْن اَأپولّو يا 

َل قِاعْد اَأنْطروا َمع الاْخِوة. 12
اخوتي، ْكثيْر رْدُت منّو َت يّجي لَعْنْدكْن 
َمع الاْخِوة، َواكيد ما صاْر اإراِدة َت يّجي 
لَعْنْدكْن. َبّس اَأيَمْت َل يسِيرلو فْرَصة، َت 

يّجي َل عْنْدكْن.

الخاتمة

ْتَمْرَجلوا،  الايمان،  13 اْصَحوا ْوقوموا ف 

َخلّي  بالّْمَحبِّة  اْشغالْكن   ْوكّل 
14 وا.  ْتَقوَّ

َعلى  اخوتي،  يا  مْنكْن   َواْطلْب 
15 ْتكوْن. 

اآسّيا  باكورة  تْعرفوْن  اْسطِيفانُوْس،  َبيت 
الَقّديسيْن،  نَْفسْن لخْدمة  ْوَكرَّسوا  نِا، 
ْولكّل  نِاس  لَكذاِ  زاِ  انْتْن  تْخَضعون   َت 

16

 ْواَأْفَرح ْبمْجوة 
انْساْن يْتَعْب َمْعنا ويعِاوْن. 17

اْسطِيفانُوس ْوفْرطوناطُوس ْواأخائيكُوْس، مْن 
 مْن 

ْصتْن َمعي، 18 نَقَّ لوا شي َل  َل هنِّا َكمَّ
اْعرفوا  َبقى  ْورُوحكْن.  رُوحي  َريَّحوا  َل 
نِاْس َل كذاِ نِا. 19 يَسْلموْن َعَليكْن بَِيْع اآسّيا 

1 كوِرنْثوَس 16: 8 - 19   
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بِّ اأكيلا َوبْريسِكلا  َعلَيكُم كَثيراً في الرَّ

20 يَُسلُِّم  بَيِتِهما.  الَّتي في  الكَنيَسِة  َمَع 

اأَحُدكُم  َسلِّموا  َجميعاً.  ْخَوةُ  ال�إ َعلَيكُم 

 َسلاٌم ِبَخطِّ 
َسٍة. 21 آَخِر ِبُقْبلٍَة ُمَقدَّ َعلى ال�

 َمْن ل� يُِحبَّ َربَّنا يَسوَع 
يَدي اأنا بوُلُس. 22

الَمسيَح ِليَكُْن َمْحروماً. ماران اآثا.

َمَعكُم.  الَمسيِح  يَسوَع  َربِّنا  23 ِنْعَمُة 

الَمسيِح  َجميعاً في  َمَعكُم   َوَمَحبَّتي 
24

يَسوَع. 

كلّن. يَسْلموْن َعَليكن ْكثيْر ف الرَّْب اَأكيلا 
وْبريْسكيلا َمع البيَعة َل َف َبيتْن. 20 يَسْلموْن 
َعَليكن الاْخِوة كلّْن. َسْلموا واِحْد َع اللاخ 
اَأنا  ايدي  ْبَخّط   َسلام 

21 ِسة.  ْمَقدَّ ْبَبوِسة 
 َل مُو يحْب َرْبنا َيسُوع الَمسيْح 

بولْس. 22
َمْحروْم َت يكوْن. ماراْن اآثا.

َمْعكْن.  الَمسيْح  َيسُوع  َرْبنا  23 نْعمة 

 وْمَحّبتي َمْعكْن كلّْتكْن ف الَمسيْح َيسُوْع 
24

اآّميْن. 

1 كوِرنْثوَس 16: 20 - 24   
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َمْكتوب بولس 
الرَّسول الثّاني 
لبيَعة كُورنثُوس

 

رادة 1  ْباإ الَمسيح  َيسُوع  َرسوْل   بولْس 
اَلله ف  لَبيعة  تيمُوثاُوْس،  والاَْخ  اَلله، 
كُورنثُوس، ْولكّل الَقّديسيْن َف اآخائّيا كّلا. 
2 نْعِمة َمْعكن ْوَسلاْم من اَلله اَأبونا ْومْن َرْبنا 

َيسُوع الَمسيْح.
 مباَرك اَلله اَأبو َرْبنا َيسُوع الَمسيْح، َوابو 

3

 هاْك َل يَعّزينا ف 
الَمراحم ْواإلْه كْل َتعِزيِة. 4

كْل ذيقاْتنا، ْبشاْن نْحنِا زاِ نْتِيق نَْعّزي لَوْذ لَنِّا 
ينا ِفيا من اَلله،  ف كْل ذيَقة بالتَّعِزيِة َل ْتَعزَّ
 مْن َل َكما َل تْكَثْر فينا اوجاع الَمسيْح، 

5

 ْوَل كنّا 
6 زاِ.  َتْعِزيْتنا  تْكَثْر  بالَمسيْح  كذاِ 

رسالة بولس 

الّرسول الثانية اإلى 

كَنيَسِة كوِرنْثوَس
 

ِباإراَدِة 1  الَمسيِح  يَسوَع  َرسوُل   بوُلُس 

كَنيَسِة  اإلى  تيموثاُوَس  َوال�أُخ  اللِه، 

الِقّديسيَن  كُلِّ  َواإلى  اللِه في كوِرنْثوَس 

َوَسلاٌم  َمَعكُم  2 ِنْعَمٌة  كُلِّها.  اآخائّيا  في 

ِمَن اللِه اأَبينا َوِمْن َربِّنا يَسوَع الَمسيِح.

الَمسيِح  يَسوَع  َربِّنا  اأبو  اللُه   ُمباَرٌك 
3

 ذاَك الَّذي 
َواأبو الَمراحِم َواإلُه كُلِّ تَْعِزيٍَة. 4

نَْحُن  ِلنَْستَطيَع  يَُعّزينا في كُلِّ ضيقاِتنا، 

الَّذيَن في كُلِّ ضيَقٍة  َي  نَُعزِّ اأْن  اأيضاً 

اللِه،  ِمَن  ِبها  ينا  تََعزَّ الَّتي  التَّْعِزيَِة  ِبِتْلَك 

الَمسيِح،  اأوجاُع  فينا  تَكْثُُر  5 ِل�أنَُّه كَما 

اأيضاً.  تَْعِزيَتُنا  تَكْثُُر  ِبالَمسيِح  هكَذا 

تَْعِزيَِتكُم  فَِلاأْجِل  نَتَضايَُق،   َواإْن كُّنا 
6
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نَتََعّزى،  كُّنا  َواإْن  نَتَضايَُق.  َوَخلاِصكُم 

نَشاٌط  فيكُم  ويَكوَن  اأنْتُم  وا  تَتََعزَّ فَِلكَي 

اأيضاً  نَْحُن  الَّتي  ال�أوجاَع  ِتْلَك  لوا  ِلتَتََحمَّ

ِل�أنَّنا  ثاِبٌت،   َوَرجاُؤنا فيكُم 
7 نُقاسي. 

ال�أوجاِع  ُشَركاَء في  كُْنتُم  اإْن  اأنَُّه  نَْعِرُف 

 َونُريُد 
8 اأيضاً.  التَّْعِزيَِة  اأنْتُم في  فَُشَركاُء 

الّضيِق  َعِن  اإْخَوتى،  يا  تَْعِرفوا،  اأْن 

َعظيماً  اآسّيا. ضيقاً  َلنا في  الَّذي صاَر 

َحّتى شاَرفَْت  فَوَق طاقَِتنا،  تَضايَْقنا، 

اأنُْفِسنا   َوَعلى 
9 التَّلاشي.  َعلى  َحياتُنا 

اتِّكاٌل  َلنا  يَكوَن  ِلئَّلا  ِبالَموِت،  َحكْمنا 

يُقيُم  الَّذي  اللِه  َعلى  بَْل  اأنُْفِسنا،  َعلى 

 ذاَك الَّذي ِمْن ميتاٍت َصْعبٍَة 
ال�أْمواَت، 10

نَّجانا َونَْرجو اأنَُّه بَْعُد َسيُنّجينا، 11 ِبَمعونَِة 

َصلاِتكم ِل�أْجِلنا، ِلكَي تَكوَن َعطيَّتُُه َلنا 

َوكَثيروَن  كَثيريَن  ِل�أْجِل  َمْصنوَعًة  ِنْعَمًة 

يَْشكُروَن اللَه ِل�أْجِلنا.

12 ِل�أنَّ اْفتَخاَرنا ُهَو هذا: َشهاَدةُ َضميِرنا 

اأنَّنا ِببَساَطٍة َوَطهاَرٍة َوِبِنْعَمِة اللِه َسلَكْنا 

في العاَلِم، ل� ِبِحكَْمِة الَجَسِد، َوِبال�أَخصِّ 

اإلّ�  اأموراً  َلكُم  نَكْتُُب  13 ل�  تُجاَهكُم. 

اأنَّكُم  اأنا  َوواِثٌق  َوتَْفَهموَن،  تَْعِرفوَن  ما 

فَِهْمتم   كَما 
14 َستَْفَهموَن،  النِّهايِة  َحّتى 

قَليلاً ِمْن كَثيٍر اأنَّنا اْفِتخاُركُم، كَما اأنَّكُم 

الَمسيِح.  يَسوَع  َربِّنا  يَوِم  اْفِتخاُرنا في 

اأْن  َزَمٍن  ُمْنُذ  اأُريُد  كُْنُت  الثَِّقِة   َوِبهِذِه 
15

نْتذاَيْق، لَخاطْر َتْعِزيْتكن ْولَخاطْر َخلاصكْن 
وْن  نْتذايق. ْوَل كنّا نْتَعّزى، ْبشان انْتْن تْتَعزَّ
َهوك  لوْن  تْتَحمَّ نَشاْط َت  فيكْن  ويسِير 
 ْوَرجانا فيكْن 

الاوجاع َل نْحنِا زاِ نْقاسي. 7
َشراِكة  كْنتْن  َل  نْعرْف  َل  مْن  واِ،  ثابْت 
التَّْعِزيِة زاِ.  اأنْتْن ف  ف الاوجاْع، َشراِكة 
 ونْريْد تْعرفوْن يا اخوتي، َعلى ذيْق َل صار 

8

اأْكَثْر مْن  ْتذاَيْقنا،  ْكثير  ْكثير  اآسّيا،  لْنا َف 
 ْوَعلى 

قّوْتنا، دي لََمْن َقرَّبْت َحياْتنا ْتزوْل. 9
نَفْسنا َحَكْمنا بالَموت، ْبشاْن لا يكون لْنا 
اَلله هاْك َل  اتّكاْل َعلى نَفْسنا، َبلِى َعلى 
 هاْك َل مْن َموتاْت َصْعِبة 

يَقّيم الَميتيْن، 10
نَّجانا، ْولنا َرجا َبعْد َت يَنّجينا، 11 ْبَمعونة 
لنا  َعطّيتو  ْتسِيْر  ْبشان  ْبشانْنا.  َصلاْتكن 
نْعِمة َمْعمولِة لَخاطر ْكثيْر نِاْس، وْكثيْر نِاْس 

يشكرون اَلله ْبشانْنا.

 مْن َل اْفتخاْرنا هاْذ واِ: َشهاِدْة َضميْرنا 
12

َل يْشَهد ْبَبساَطة ْوَطهاَرة وْبنْعمة اَلله َسَلْكنا 
َسد، ْوبالاََخْص  ف الّدنْيِا، ْومُو بحْكمة الجَّ
 مُو نْكتب لْكْن شي َغيْر َهوْذ َل 

َمْعكْن. 13
خْر َت  تْعرفون ْوتْفَهمون، ْولي ثَقة دي للاآِ
 َكما َل فهْمتن ْشَوي من ْكثير 

تْفَهموْن، 14
اْفتخاْركْن نْحنِا َكما َل انْتن اْفتخاْرنا َف َيوْم 
اَريْد   وْبَهالثَّقة كان 

الَمسيْح. 15 َرْبنا َيسُوع 

2 كوِرنْثوَس 1: 7 - 15   
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ِنْعَمًة ُمضاَعَفًة،  تَنالوا  ِلكَي  اإَليكُم  اآِتَي 

 َواأْن اأُمرَّ ِبكُم في َطريقي اإلى َمِكدوِنّيا، 
16

َواأنْتُم  اإَليكُم،  اآتي  ثاِنيًَة  َمِكدوِنّيا  َوِمْن 

اأهِذه  17 اإذاً  اليَهوِديَِّة.  اإلى  عونَني  تَُودِّ

الَّتي تََدبَّْرُت، كَُمْستَْعِجٍل تََدبَّْرُت؟ اأْم اأنَّها 

تَدابيُر َجَسديٌَّة هِذِه الَّتي اأتََدبَُّر؟ ِل�أنَُّه كاَن 

يَليُق اأْن يَصيَر فيها: »نََعْم نََعْم َول� ل�.« 

18 اأميٌن ُهَو اللُه. كَِلَمتُنا ِعْنَدكُم َلْم تَكُْن 

نََعْم َول�، 19 ِل�أنَّ ابَْن اللِه يَسوَع الَمسيَح 

الَّذي كُِرَز ِبِه َلكُم ِبواِسَطِتنا اأنا َوِسْلوانوَس 

َوتيموثاُوَس ما كاَن نََعْم َول�، بَْل كاَن فيِه 

الَمسيِح  اللِه في  نَْعم. 20 ِل�أنَّ ُوعوَد 

صاَرْت نََعْم. ِلهذا ِبواِسَطِتِه نُْعطي اآميَن 

َمَعكُم في  يُثبِّتُنا   َواللُه 
21 اللِه.  ِلَمْجِد 

 َوَختََمنا َواأْعطانا 
الَمسيِح الَّذي َمَسَحنا، 22

 َواأْستَْشِهُد اللَه 
ُعْربوَن روِحِه في قُلوِبنا. 23

َعلى نَْفسي اأنّي اإْشفاقاً َعلَيكُم َلْم اآِت اإلى 

ِلَفَرِحكُم،  ُمساِعدوَن  24 ِل�أنَّنا  كوِرنْثوَس. 

ل�أنَّكُم في  اإيماِنكُم،  َعلى  اأْسياداً  َوَلْسنا 

يماِن قائموَن. ال�إ

نَْفسي: 2  َحكَْمُت في   َولِكْن هذا ما 

ِبُحْزٍن.  اأُْخرى  ةً  اإَليكُم َمرَّ اآتَي  اأْن ل� 

2 ِل�أنَُّه اإْن اأنا اأْحَزنْتُكم، فََمْن َسيُْفِرُحني اإلّ� 

 َوما كَتْبُت َلكُم ُهَو 
ذِلَك الَّذي اأْحَزنْتُه؟ 3

هذا: اأْن ل� يُْحِزنَني حيَن اآتي اأولئَك الَّذيَن 

َولِكّني  يُْفِرحوني.  اأْن  يَِجُب  اأنُْفُسُهم  ُهم 

مْن َزماْن اآجي لَعْنْدكن ْبشان ْتنالوْن نْعِمة 
 َوافوْت َعَليكْن َف َطريِقي 

طاْق طاَقيْن. 16
لََمْكدُونّْيا، ْومْن َمْكدُونّْيا اَأرّد اآجي لَعْنْدكْن، 
َل  17 َبقى هاي  للياهوِديِّة.  ْتَوْدعوني  وانْتن 
اْفَتَكرُت َت اَسوي، َكما واِحْد مْسَتْعجل 
اْفَتَكْرُت ِفيا؟ يا اْفتكاراْت َجَسديِّة نِا َهوْذ 
َل اْفتكْر؟ مْن َل كاْن لازم يسِيْر ِفيْن: »نَعم 
 سادْق واِ اَألله يْشَهْد، كْلمْتنا 

نَعم ْولا لا.« 18
اْبن  َل   مْن 

19 ْولا.  نَعم  ما كانْت  عْنْدكْن 
اَلله َيسُوع الَمسيْح َل َكَرْزنا لْكْن َعَليو اَأنا 
ْوسلوانس ْوتيمُوثاُوْس مُو نَعم ْولا واِ، َبلِى 
 مْن َل كْل وعود اَلله ف 

نَعْم كاْن ِفيو. 20
ْبواْسطتو  مْن هاي  نَعْم.  الَمسيْح صاروا 
 والله يَثّبْتنا َمْعكْن 

نْعطي اآّميْن لََمجد اَلله. 21
ْوَعطانا   ْوَخَتْمنا 

َمَسْحنا، 22 َل  الَمسيْح  ف 
َل  واِ   والله 

قلوْبنا. 23 َرْعبوْن رُوحو ف 
يْشَهْد لي، مْن َل اْشفْق َعَليكْن ما جيُت 
َعلى  نْحنِا  اْسياْد  َل  مْن   مُو 

24 لَكُورنثُوْس. 
اإيمانكْن َبلِى مساْعديْن نْحنِا لََفَرْحكْن، مْن 

َل ف الايماْن قايمين انْتْن.

ْمُت َبيني ْوَبين نَْفسي، 2   َبْس هاي َصمَّ
لخ  َكْرْة  لَعْنْدكْن  اجي  مُو  ْمُت  َصمَّ
نْتوكْن، مْن َت يَفّرْحني   َل انا َحزَّ

ْبحزْن. 2
لْكْن هاي   ْوَكَتْبُت 

3 نْتوُه؟  َحزَّ َل  هاْك  َغيْر 
َل  َهوْك  يَحْزنوني  اآجي  َل  َوْقْت  لا  ْبشاْن 

2 كوِرنْثوَس 1: 16 – 2: 3   
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فََرُحكُم  ُهَو  فََرحي  اأنَّ  بَجميِعكُم  واثٌق 

قَْلٍب  َوكُْربِة  َعظيٍم   َوِمْن ضيٍق 
4 َجميعاً. 

كَتْبُت اإَليكُم هِذِه ِبُدموٍع َغزيَرٍة، ل� ِلكَي 

تَْحَزنوا، بَْل ِلكَي تَْعِرفوا اأنَّ َمَحبًَّة فائَضًة 

لي تُجاَهكُم.

فَلَيَس لي  اأْحَزَن،  قَْد  اأَحٌد   َواإْن كاَن 
5

ل�  ِلكَي  قَليلاً،  اإلّ�  َجميَعكُم  بَْل  اأْحَزَن، 

تَْثُقَل الكَِلَمُة َعلَيكُم. 6 يكْفي هذا التَّوبيُخ 

الَّذي ِمْن كَثيريَن. 7 اإذاً، َعلى النَّقيِض، 

اأولى ِبكُم اأْن تُساِمحوهُ َوتَُعّزوهُ ِلئَّلا يُْبتَلََع 

ِبُحْزٍن َعظيٍم ذاَك الَّذي ُهَو هكَذا. 8 ِلهذا 

َمَحبَّتَكُم.  فيِه  تُثَبِّتوا  اأْن  ِمْنكُم  اأْطلُُب 

اأَعَرَف  ِلكَي  اإَليكُم،  كَتَْبُت  ِلهذا  9 ِل�أنّي 

ِبالتَّْجِربَِة اإْن كُْنتُم في كُلِّ َشيٍء ُمطيعيَن. 

اأيضاً،  فَاأنا  ِبَشيٍء،  تُساِمحونَُه   َمْن 
10

يِء الَّذي سامْحُت َمْن  ِل�أنّي اأنا اأيضاً ِبالشَّ

سامْحُت، ِمْن اأْجِلكُم سامْحُت في َحْضَرِة 

ِل�أنَّنا  يطاُن،  الشَّ يَْغِلبَنا  11 ِلئَّلا  الَمسيِح. 

نَْعِرُف اأفكاَرهُ.

ِبِبشاَرِة  اإلى طرواَس  ِجْئُت   حيَن 
12

 ، بِّ ِبالرَّ َوانَْفتََح لي باٌب  الَمسيِح 

13 َلْم تَكُْن راَحٌة في روحي ِل�أنّي َلْم اأجْد 

وَخَرْجُت  َعْنُهم  اأخي، فتخلَّيُت  طيُطَس 

لازْم هنِّا يَفْرحوني. َبْس لي ثَقة ف كلّْتكْن 
 ْومْن ذيق ْگبير ْومْن 

َفَرحي َفَرْح كلّْتكْن واِ. 4
ْكثيْر،  بْدمُوع  َهوْذ  لْكْن  َكَتْبُت  َقْلْب  َغْم 
مُو ْبشاْن تْحَزنوْن، َبلِى ْبشاْن تْعرفون ْمَحبِّة 

زاِيِدة اَأحْبكْن.

مسامحة الخاطي

ْد َسبَّْب حزْن، مُو لي َسبَّْب   ْوَل كان اَحَّ
5

حزْن، َبلِى ناقص ْشَوي لَكلّْتكْن. ْبشاْن لا 
تثَقل الكْلِمة َعَليكْن. 6 يْكفاُه َتوبيْخ َل جاُه 
ْتساْمحوُه  لازم  بالَعكس  7 َبقى  ْكثيْر.  من 
وْتَطيبوْن َقْلبو، ْبشاْن لا ْبحزْن َعظيْم يْنبلْع 
مْنكْن  اأْطلْب  8 ْبشاْن هاي  كذاِ.  لَّواِ  هاْك 
ْبشاْن  َل   مْن 

9 ْمَحّبْتكْن.  ِفيو  ْتَثْبتوْن  َت 
هاي َكَتْبُت لكْن، َكَتْبُت لْكن ْبشاْن اَأْعرْف 
 هاْك َل 

بالتَّْجِربِة َل ف كْل شي ْتطيعوْن. 10
اَأنا زاِ ف شي  اأسامحو.  اَأنا زاِ  ْتساْمحوُه، 
ْبشانْكْن  َل ساَمْحُت،  هاْك  َل ساَمْحُت 
ساَمْحُت لَخاطر الَمسيْح. 11 ْبشاْن لا يْغلْبنا 

الّشِيطاْن: نْعرف اْفكارو.

القْدَرة بالَمسيْح

بْبشارة   َوْقْت َل جيُت َل طُرواْس 
12

الرَّْب،  ْبواْسطة  باب  لي  وانَْفَتْح  الَمسيْح 
ما  َل  مْن  رُوحي  راَحة ف  في   ما كاْن 

13

اَريُت طيطُوْس اَأخوي. ْوَخلَّيتوون ْوَطَلْعُت 

2 كوِرنْثوَس 2: 4 - 13   
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الَّذي  ِللِه  َحْمداً   َولِكْن 
14 َمِكدوِنّيا.  اإلى 

في كُلِّ َزماٍن يَْجَعلُنا َمْنَظراً ويُظِهُر فينا 

15 ِل�أنَّنا  َمكاٍن.  كُلِّ  َمْعِرفَِتِهِ في  رائحَة 

رائَحٌة َزكّيٌة في الَمسيِح ِللِه، في الَّذيَن 

16 ِلَذوي  يَْهِلكوَن،  الَّذيَن  َوفي  يَْخلُصوَن 

رائحِة الَموِت، ِللَموِت. اأّما ِلَذوي رائَحِة 

يَْستَِحقُّ هِذِه  َوَمْن  فَِللَحياِة.  الَحياِة، 

الَّذيَن  َلْسنا كَالباقي  17 ِل�أنَّنا  ال�أُموَر؟ 

هوَن كَلاَم اللِه، بَْل ِباأمانٍَة َوكَما ِمَن  يَُشوِّ

اللِه اأماَم اللِه في الَمسيِح نَتَكَلَُّم.

اأْم 3  نَْحُن؟  نُريكُم ما  داً  ُمَجدَّ  اأنَْبَداأُ 

نَْحتاُج كََغيِرنا اإلى َرسائِل تَوِصيٍَة ِبنا 

تُكتَُب اإَليكُم اأو اأنْتُم تَكْتبُوَن موصيَن ِبنا؟ 

قُلوِبنا،  َمكْتوبٌَة في  اأنْتُم،  ِهَي   ِرسالتُنا 
2

َوَمْعروفٌَة َوَمْقروَءةٌ ِمْن كُلِّ اإنْساٍن. 3 ِل�أنَّكُم 

تَْعِرفوَن اأنَّكُم ِرسالُة الَمسيِح الَّتي ُخِدَمْت 

اللِه  ِبروِح  بَْل  ِبِحْبٍر  ل�  كُِتبَْت  الَّتي  ِبنا، 

، ل� في اأْلواِح َحَجٍر بَْل في اأْلواِح  الَحيِّ

قَْلٍب ِمْن َلْحٍم. 4 ِثقٌة كَهِذِه َلنا في الَمسيِح 

لوَن اأْن نَرى َراأْياً  ِعْنَد اللِه، 5 َليَس اأنَّنا ُمَؤهَّ

ِمَن  ِهَي  تَنا  قُوَّ َولِكنَّ  اأنُْفِسنا،  ِعْنِد  ِمْن 

َعْهٍد  ُخّداَم  نَكوَن  اأْن  لَنا  اأهَّ 6 الَّذي  اللِه، 

َجديٍد، ل� ِبِكتابٍَة بَْل ِبالّروِح، ِل�أنَّ الِكتابََة 

تَْقتُُل اأّما الّروُح فَيُْحيي. 7 اإْن كانَْت ِخْدَمُة 

الَحَجِر  ُرِسمْت في  قَْد  ِبالِكتابَِة  الَموِت 

بَنو  يَْستَِطْع  َلْم  َحّتى  َمْجٍد  َوصاَرْت في 

لََمْكدُونّْيا. 14 َبّس الاْمتناْن َل الله َل ف كْل 
الَمسيْح، ويكشف  يَسينا ف  َمْنَظر  َزماْن 
 مْن َل 

فينا ريحة َمعرفتو ف كْل َمكان. 15
ريَحة َطيِبة نْحنِا ف الَمسيْح َلالله َف َهوْذ 
َل يْخَلصون ْوَف َهوْذ َل يْهَلكوْن، 16 لَوْذ لَنِّا 
ريحْة َموْت، للَموت، ْولَوْذ لَنِّا ريحْة َحياْة، 
َل   مْن 

17 هاْذ كلّو؟  يْسَتحْق  ْومْن  للَحياة. 
مُو َكما الباقي َل يخلطون َكلام اَلله، َبلِى 
باَأمانِة ْوَكما من اَلله ْوقّدام اَلله ف الَمسيْح 

نْحكي.

اَأيْش 3  نَْوّريكْن  وْجديد  ْل  اَأوَّ مْن   نْبدي 
َغيرنا  َكما  نْحنِا  مْحتازيْن  والّا  نْحنِا؟ 
لَمكِاتيْب َتوصِية َعَلينا يْنكْتبولْكْن، يا اأنْتْن 
واِ،  اأنْتْن   َمْكتوْبنا 

2 َعَلينا؟  وْن  ْتَوصَّ تْكتبون 
َقْلْبنا ْوَمْعروف ْويْنَقرا مْن كّل  َمْكتوْب َف 
 مْن َل تْعرفوْن َمْكتوب الَمسيْح َل 

انْساْن. 3
انَْخَدْم منّا اأنْتْن، َل انَْكَتْب مُو ْبحبْر، َبلِى 
ْبرُوح اَلله الَحي، مُو ف الْواْح َحَجْر، َبلِى 
 كذاِ ثَقة لنا ف 

ف الْواْح َقْلْب مْن لَحْم. 4
نْفتكْر  َخْرْج  نْحنِا   مُو 

5 اَلله،  عْند  الَمسيْح 
 َل 

شي مْن عْنْد نَفْسنا. قّوْتنا من اَلله يِا، 6
ْجديْد،  َعْهد  نْكوْن خّداِميْن  َخْرج  َسوانا 
مُو بْكتِابِة، َبلِى بالّرُوح: الّْكتِابِة تْقتْل َبّس 
بالّْكتِابِة  الَموت   َل خْدمة 

7 يْحيي.  الّرُوْح 
َمْجد،  ْوصارْت َف  الَحَجر  انَْنَقشْت ف 
ْبشكْل ما َبقى َبني اْسرائيل يتِيقون يَطْلعوْن 

2 كوِرنْثوَس 2: 14 – 3: 7   
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ِبَسبَِب  َوْجَه موسى  يَْنُظروا  اأْن  اإْسرائيَل 

ل�  اإذاً   فَكَيَف 
8 بَُطَل،  الَّذي  َوْجِهِه  َمْجِد 

َمْجٍد؟  ِبال�أولى في  الّروِح  ِخْدَمُة  تُْصِبُح 

فَكَم  ينونَِة،  الدَّ ِلِخْدَمِة  َمْجٌد  9 اإْن صاَر 

 َول� 
الَمْجِد؟ 10 الِبرِّ في  ِخْدَمُة  تَزيُد 

َمقاَرنًَة  َدْت  ُمجِّ الَّتي  ِتْلَك  توَجُد  دةً  ُممجَّ

بَُطَل  ما  كاَن  11 اإْن  الفائِق.  الَمْجِد  ِبهذا 

قَْد صاَر في َمْجٍد، فَِبال�أولى اأْن يَصيَر ما 

جاَء،  الرَّ َلنا هذا  12 ِل�أنَّ  َمْجٍد.  يَْبقى في 

 َوَليَس كَموسى الَّذي 
ُف. 13 نَتََصرَّ ِجهاراً 

يَْنُظَر  ِلئَّلا  َوْجِهِه  َعلى  ِحجاباً  يُْلقي  كاَن 

بَنو اإْسرائيَل اإلى ِنهايَِة ذاَك الَّذي يُْبَطُل. 

 َولِكْن َعِميَْت ُعقوُلُهم، ِل�أنَُّهم َحّتى اليَوِم 
14

حيَن يُْقَراأ الَعْهُد الَقديُم ذاَك الحجاُب باٍق 

الَّذي في الَمسيِح  َول� يُكَْشُف،  َعلَيِهم، 

 َواإلى اليَوِم، حيَن يُقَراأ موسى، 
يُْبَطُل. 15

 َوحيَن 
16 قُلوِبِهم.  َعلى  َمْلقيٌّ  الِحجاُب 

َعْنُه  يُْرفَُع   ، بِّ الرَّ اإلى  اأَحُدُهم  يَْرِجُع 

َوَحيُث  الّروُح،  ُهَو  بُّ   َوالرَّ
17 الِحجاُب. 

 َونَْحُن َجميعاً 
يٌَّة. 18 ، ُهناَك ُحرِّ بِّ روُح الرَّ

كَما في   ، بِّ الرَّ َمْجَد  َمكْشوفٍة،  ِبُوجوٍه 

َعيِنها  الّصوَرِة  ِتْلَك  َواإلى  نَرى.  ِمراآٍة، 

بِّ  نَتََغيَُّر ِمْن َمْجٍد اإلى َمْجٍد، كَما ِمَن الرَّ

الّروِح.

الِخْدَمِة 4  هِذِه  نَتَراخى في  ل�   ِلهذا 

ْحَمِة الَّتي صاَرْت  الَّتي َلنا ِبَحَسِب الرَّ

َل  هاْك  وّچو،  َمْجْد  مْن  وْچ موسى،  ف 
مُو بالاَزَيد  زاْل، 8 اأْشَوْن َبقى خْدمة الّرُوْح
لَخْدمة  َمْجْد   َل صاْر 

9 َمْجْد؟  ْتسِيْر َف 
البْر ف  ْتزيْد خْدمة  َبقى  اَأْشَقْد  الدينونِة، 
تْطَلْع هاك خْدمْة  ِدة  ْمَمجَّ  ْولا 

10 الَمْجْد؟ 
دْت َوْقْت َل تْنَحْط َجْنْب َهالَمْجْد  َل ْتَمجَّ
 َل شي َل زاْل صاْر َف َمْجْد، 

الَعظيْم. 11
 مْن 

هاْك َل يْبقى بالاَْكَثْر َف َمْجد يسِيْر. 12
 مُو َكما 

َل لنا َهالرَّجا، قّدام الَعين نَْسلْك. 13
موسى َل كان يحّط َغطا َعلى وّچو، ْبشاْن 
َل  هاْذ  نهايِة  اْسرائيْل ف  َبني  يَطْلعوْن  لا 
يزوْل. 14 َبلِى عمي َعقلْن، مْن َل دي للَيوم 
اَأيَمْت َل يْنَقرا َعهد الَقديم، هاك الَغطا باقي 
َل ف  )َهالَغطا(  يْنكشْف  ْومُو  واِ،  َعَليْن 
 ْودي للَيوْم اَأيَمْت َل يْنَقرا 

الَمسيح يزوْل. 15
 ْوَوْقْت 

موسى، َغطا َعلى َقْلبْن َمْحطُوْط. 16
َل يْرَجع الواِحْد منّْن للرَّْب يْنرفْع مْن َعَليو 
الَغطا. 17 الرَّْب الّرُوْح واِ، ْومُوَضْع َل يْنوجْد 
كلّْتنا   ْونْحنِا 

18 يْنوجْد حّريِّة.  الرَّْب،  رُوح 
بوجاْه َمْكشوِفة نرى َمْجد الرَّْب، َكما َل 
يكون ف مِرة. ْولاك الّصُوَرة نْتَغيَّْر مْن َمجْد 

لََمْجْد م الرَّب الّرُوْح.

نْخدْم 4  ْونْحنِا  نْتراخى  مُو   مْن هاي 
2 َبلِى  وانَْعَطينا.  انَْرَحْمنا  َل  َهالخْدِمة 

2 كوِرنْثوَس 3: 8 – 4: 1   
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 َولِكنَّنا َرَذْلنا َخفايا الِخْزِي، َول� 
َعلَينا. 2

ُر كَِلَمَة اللِه، بَْل في  نَْسلُُك ِبَمكٍْر َول� نَُزوِّ

ِلكُلِّ َضمائِر  اأنُْفَسنا  نُْظِهُر  الَحقِّ  َجلاِء 

 َولِكْن اإْن كانَْت ِبشاَرتُنا 
البََشِر اأماَم اللِه. 3

الهاْلكيَن،  َعلى  َمْخفيٌَّة  فَِهَي  َمْخفيًَّة، 

ْهِر  الدَّ اإلُه هذا  ُعقوَلُهم  اأْعمى  4 الَّذيَن 

ِبشاَرِة  نوُر  َلُهم  يُنيَر  ِلئَّلا  اإيماِنِهم،  ِلَعَدِم 

َمْجِد الَمسيِح الَّذي ُهَو صوَرةُ اللِه. 5 ِل�أنَّنا 

الَمسيِح  ِبيَسوَع  بَْل  باأنُْفِسنا،  نَكِْرُز  ل� 

اأْجِل  ِمْن  َلكُم  فََعبيداً  باأنُْفِسنا  اأّما  َربِّنا، 

»ِليُشِرَق  قاَل:  الَّذي  اللَه  6 ِل�أنَّ  يَسوَع. 

اأْشَرَق في  الَّذي  ُهَو  ْلَمِة،«  الظُّ ِمَن  نوٌر 

َر ِبَمْعِرفَِة َمْجِد اللِه في َوْجِه  قُلوِبنا ِلتَتَنوَّ

 َولِكْن َلنا هذا الكَْنُز في اأواٍن 
الَمسيِح. 7

اللِه  ِمَن  ِة  الُقوَّ َعَظَمُة  ِلتَكوَن  َخَزٍف  ِمْن 

نُقاسي ضيقاٍت   في كُلِّ َشيٍء 
8 ِمّنا.  ل� 

نُقاسي صعوباٍت  نَتَضايَُق،  ل�  َولِكْن 

َولِكْن   ُمضطَهديَن 
9 يائسيَن،  َغيَر  َولِكْن 

َولِكْن  اأرضاً  َمْطروحيَن  َغيَر متروكيَن، 

 في كُلِّ َوْقٍت َميتوتََة يَسوَع 
ل� نَْهِلُك. 10

َحياةُ  تَْظَهَر  ِلكَي  اأْجساِدنا،  نَْحِمُل في 

اإْن  11 ِل�أنَُّه  اأْجساِدنا.  اأيضاً في  يَسوَع 

كُّنا نَْحُن ال�أحياَء نَُسلَُّم ِللَموِت ِمْن اأْجِل 

يَسوَع، فَهكَذا َحياةُ يَسوَع اأيضاً ستَْظَهُر 

آَن الَموُت فينا  في َجَسِدنا المائِت. 12 ال�

يَْنَشُط َوالَحياةُ فيكُم. 13 اإذاً نَْحُن اأيضاً، 

َرَذلْنا الَمخازي المْخفيِّة ْومُو نَْسلك ْبمكر 
ْومُو نْغْش كْلمة اَلله. ف نور الَحّق نَْوّري 
اَلله. 3 َبْس  النِّاْس قّدام  لََضمايْر كّل  نَفْسنا 
يِا  الهالْكيْن  َع  مْخفيِّة،  ْبشارتنا  َل كانت 
هْر  َهالدَّ اإلْه  َعقلْن  َعّمى  َل   َهوْك 

مْخفيِّة، 4
يَنّوْرلْن  لا  ْبشاْن  ياآْمنون،  مُو  َل  َعلى  هاْذ 
نور ْبشارْة َمْجد الَمسيْح، لَّواِ صُورة اَلله. 
َعلى  َبلِى  نْكرْز،  نَفْسنا  َعلى  مُو  َل   مْن 

5

َيسُوع الَمسيْح َرْبنا، َبْس َعلى نَفْسنا َعبيْد 
الله َل قاْل:   مْن َل 

لكْن لَخاطْر َيسُوْع. 6
ر  »َخلّي يَنّوْر نوْر م العْتِمة،« هّواِ واِ َل نَوَّ
اَلله ف  َمْجد  ْبَمْعِرفْة  ْتَنّور  ْبشان  ْقلوْبنا، 
فينا َف  َهالَكنز َل  لنا  الَمسيْح. 7 َبْس  وّچ 
ة من  َفرايْغ فّخار، ْبشان ْتكون َعظامة القوِّ
 ف كْل شي نْقاسي ذيقات، 

اَلله مُو منّا. 8
ْومُو نْتذايق، نْقاسي صعوبات، ْومُو نْاآيْس، 
َبْس  َمْكبوبين  ْمَخّلايين،  ْومُو   َمْطهودين 

9

َيسُوْع ف  َموتْة  َوْقْت   ف كْل 
10 نْتَتوَبْل. 

اْجساْدنا نْحمل، ْبشاْن َحياْة َيسُوْع زاِ ْتَبّيْن 
 َل كنّا نْحنِا الطَّيبيْن نْتَسلَّْم 

ف اْجساْدنا. 11
للَموْت لَخاطْر َيسُوْع، كذاِ َحياْة َيسُوْع زاِ 
ع  َت ْتَبّيْن َف َجَسْدنا هاْذ َل يموْت. 12 السَّ
13 َبقى  فيكْن.  والَحياْة  يْنَشْط  فينا  الَموْت 

2 كوِرنْثوَس 4: 2 - 13   
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ِبَحَسِب  الواِحِد  يماِن  ال�إ َلنا روُح  ِل�أنَّ 

تَكَلَّْمُت،«  َوِلهذا  الَمكْتوِب »اآمْنُت، 

َمْن  اأنَّ   َونَْعِرُف 
14 نَتَكَلَُّم.  َوِلهذا  نُْؤِمُن 

بُنا  اأقاَم َربَّنا يَسوَع، َسيُقيُمنا ِبيَسوَع َويَُقرِّ

َمَعكُم اإَليِه. 15 ِل�أنَُّه ِمْن اأْجِلكُم كُلُّ َشيٍء، 

يَكْثُُر  ِبكَثيريَن،  النِّْعَمُة  تَكْثُُر  فَحيَن 

نَتَراخى،  ل�  16 ِلهذا  اللِه.  ِلَمْجِد  كُر  الشُّ

يَْفُسُد،  الخاِرجيُّ  اإنْسانُنا  كاَن  َواإْن  ِل�أنَُّه 

ُد يَوماً فَيَوماً. 17 ِل�أنَّ ضيَق  فَالّداِخليُّ يَتََجدَّ

ماِن، َوُهَو ِجدُّ َصغيٍر َوقَليٍل، َمْجداً  هذا الزَّ

َعظيماً ِبلا َحدٍّ َواإلى اأَبَِد ال�أبَديَن يُِعدُّ َلنا. 

18 ِل�أنَّنا ل� نَتََطلَُّع اإلى اأْشياَء تُرى، بَْل اإلى 

الَّتي ل� تُرى، ِل�أنَّ الَّتي تُرى َوْقتيٌَّة، اأّما 

الَّتي ل� تُرى فَاأبَديٌَّة.

 ِل�أنَّنا نَْعِرُف اأنَُّه اإِن ُحلَّ بَيتُنا ال�أْرضيُّ 5 

ِمَن  بُْنياٌن  فَلَنا  َجَسُدنا،  اأي  هذا، 

ماِء  اللِه، بَيٌت َغيُر َمْصنوٍع ِباأيٍد، في السَّ

اإلى ال�أبَِد. 2 ِل�أنَُّه ِمْن اأْجِل هذا نئنُّ اأيضاً 

3 اإْن   . ماويَّ السَّ بَيتَنا  نَْلبََس  اأْن  َونَْشتاُق 

َلْم نوَجْد َحّتى َمتى لِبْسنا ُعراةً. 4 ِل�أنَُّه ما 

ِثَقِلِه،  آَن في هذا البَيِت نَئنُّ ِمْن  ُدْمنا ال�

َعلَيِه  نَْلبََس  اأْن  بَْل  نَْخلََعُه  اأْن  نُريُد  َول� 

نْحنِا زاِ مْن َل لنا رُوح ايماْن واِحْد، َكما 
َحَكيُت،«  مْن هاي  »اآَمنُت،  الَمْكتوْب 
 ْونْعرف هاْك َل 

نْاآمْن مْن هاي نْحكي. 14
بيْد  يَقّيْمنا  َت  زاِ  نْحنِا  َيسُوْع،  َرْبنا  َقيَّْم 
 مْن َل كْل 

َيسُوْع ويجيْبنا َمْعكْن لَعْندو. 15
شي لَخاطْركْن واِ، َوْقْت َل تْكَثر النّْعِمة َعلى 
اَلله.  لََمجد  الّشكْر  يْكَثر  نِاْس،  ْكثيْر  ايد 
 مْن هاي مُو نْتراخى، َبلِى كْل َيوْم نْنَشْط 

16

اأْكَثْر مْن َل َقْبلو حتّى َل كان انْسانْنا البّراني 
 مْن َل 

ْد َيوْم َبعْد َيوْم 17 يْفَسد، الّجّواِني يْتَجدَّ
ماْن هاْذ، َمْع لَّواِ ْكثير ْزَغّيْر وْقَليْل،  ذيْق َهالزَّ
يَحّضر  آْبدين  الا َأَبد  لا َحْد  َبلا  َعظيْم  َمْجْد 
 مْن َل مُو نَطلّْع َف َخيرات تْناَأرى، 

لْنا. 18
َبلِى َفوْك َخيراْت َل مُو تْناَأرى: َخيراْت َل 
َأَبد  تْناَأرى لََوْقْت َزماْن نِا، َبْس َل مُو تْناَأرى َلا

آْبديْن. الا

كلّْتنا َت نَوقّف قّدام َعْرش الَمسيْح

 مْن َل نْعرْف، َل انَْفْك َبيْتنا الاَْرضي 5 
هاْذ، َبيْت َجَسْدنا، لنا ْعماَرة من اَلله، 
 مْن 

ما للاََبْد. 2 َبيْت مُو شْغل ايَديْن، ف السَّ
َل ْبشاْن هاي زاِ نْئّن ْونْشتاْق َت نْلبْس َبيْتنا 
لبسنا  َبْس  انْاَأَرينا حتّى  ما   َل 

3 ماوي.  السَّ
ْع َف   مْن َل ْمَقْد َل نْحنِا السَّ

مَشلَّحين. 4
نْشَلحو،  نْريْد  ْومُو  ثقلو  مْن  نْئْن  َهالَبيت، 
تْغلب  ْبشاْن  منّو،  فُوق  نْلبْس  نْريد  َبلِى 

2 كوِرنْثوَس 4: 14 – 5: 4   
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 َوالَّذي 
ِلكَي تُْبتَلَع َميتوتَتُُه ِمَن الَحياِة. 5

اأْعطانا  الَّذي  اللُه  ُهَو  ال�أْمِر  ِلهذا  نا  يُِعدُّ

َونَِثُق  نَْعِرُف  ِل�أنَّنا  6 اإذاً،  ُعْربوَن روِحِه. 

فَنَْحُن  الَجَسِد  ُدْمنا ساكنيَن في  ما  اأنَّنا 

يماِن نَْسلُُك  غائبوَن َعْن َربِّنا، 7 ِل�أنَّنا ِبال�إ

ل� ِبالِعياِن، 8 ِلهذا، واِثقوُن نَْحُن، َونَْشتاُق 

َونُْصِبَح  الَجَسِد  َعِن  نَتَغيََّب  اأْن  ِبال�أْحرى 

كُّنا  اإْن  نَْجَهُد  اأيضاً{   }ِلهذا 
9 َربِّنا.  ِعْنَد 

10 ِل�أنَّنا  نُْرِضيَُه.  اأْن  اأو ساكنيَن  ُمتََغيِّبيَن 

َجميعاً َسنَقوُم اأماَم كُْرسيِّ قَضاِء الَمسيِح 

َوُهَو  ِبَحَسِب ما فََعَل  ِليُجازى كُلُّ واِحٍد 

ا. في الَجَسِد، َخيراً كاَن اأْم َشرًّ

نُقِنُع  َربِّنا،  َمخافََة  نَْعِرُف  ِل�أنَّنا  11 اإذاً، 

الّناَس. اأّما ِللِه فنَْحُن َمكْشوفوَن، واأْرجو 

اأنَّنا َمكْشوفوَن ِل�أْفهاِمكُم اأيضاً. 12 َلْسنا 

َولِكنَّنا  داً،  ُمَجدَّ ِعْنَدكُم  اأنُْفَسنا  نَْمَدُح 

ِعْنَد هؤل�ِء  ِبنا  ِلتَْفتَِخروا  ِعلًَّة  نَْمنَُحكُم 

بالَقْلِب.  ل�  يَْفتَِخروَن  ِبالُوجوِه  الَّذيَن 

ْل، فَلَكُم.  13 ِل�أنَُّه اإْن نَْحُمْق فِللِه. َواإْن نَتََعقَّ

نَْفتَِكَر  اأْن  تُْجِبُرنا  الَمسيِح  َمَحبََّة  14 ِل�أنَّ 

هذا: واِحٌد ِمْن اأْجِل كُلِّ واِحٍد ماَت. اإذاً 

 َوماَت ِمْن اأْجِل الكُلِّ 
كُلُّ واِحٍد ماَت. 15

ِلكَي يَْحيا الَّذيَن يحيَوَن ل� ِل�أنُْفِسِهم بَْل 

آن   َوِمَن ال�
ِللَّذي ِمْن اأْجِلِهم ماَت َوقاَم. 16

ل� نَْعِرُف اأَحداً ِبَحَسِب الَجَسِد. َواإْن عرْفنا 

ي هاذ،   ْوَل يَحّضْرنا َل َهالشِّ
الَحياْة َموتو. 5

اَلله واِ، هاْك َل َعطانا رُوحو َرْعبوْن. 6 َبقى 
مْن َل نْعرف ْونْقتنع ْمَقْد َل نْحنِا سِاْكنيْن 
 مْن َل 

َسْد مْنتْقليْن نْحنِا مْن َرْبنا، 7 ف الجَّ
 مْن هاي 

بالايمان نَْسلْك مُو بروية الَعيْن. 8
َسْد  الجَّ م  نْنتقْل  َت  ْونْشتاْق  نْحنِا  واْثقيْن 
 }ْبشاْن هاي زاِ{ نْجَهْد 

ونْسِيْر عْند َرْبنا. 9
 مْن 

مْنتْقليْن يا سِاكنيْن َت يرضى َعَلينا. 10
َعْرش  قّدام  نْقوْم  َت  ريْن  ْمَحضَّ َل كلّْتنا 
الَمسيح، ْبشاْن كْل واِحْد ياخْذ َحّقو َعلى 

َسْد، َخيْر يا َشْر. َعَملو ْوهّواِ ف الجَّ

الّصلحة َمع اَلله

للَبَشْر  َرْبنا،  َخوْف  نْعرْف  َل  مْن  11 َبقى 

ْواأْرجو  نْحنِا،  َمْكشوفيْن  َلالله  َبْس  نقنع، 
َكْرة   مُو 

12 نْحنِا.  َمْكشوفيْن  زاِ  لاْفهاْمكْن 
َبلِى  رُوحنا،  لْكْن ف  نمَدح  لْخ رجْعنا 
ة نْعطيكن َت تْفتْخروْن فينا عْند َهوْك  حجِّ
َل بالوجاه يْفتْخرون مُو بالَقْلْب. 13 َبقى َل 
ْوَل سِاوييْن،  )نْعوْج(.  َلالله  نْعوْج،  كاْن 
 ْمَحّبة الَمسيْح تْجبْرنا نْفتكْر هاي، 

لكْن. 14
َبقى كْل  ماْت،  واِحْد  لَخاطْر كْل  واِحْد 
 ْوماْت لَخاطر الكّل، ْبشاْن 

واِحْد ماْت. 15
َهوْذ َل يعيشوْن، لا لََنفسن يعيشوْن، َبلِى 
ع  السَّ  ْوم 

16 ْوقاْم.  لَخاطرن  ماْت  َل  لاْذ 
َعَرْفنا  ْوَل كاْن  نْعرف.  مُو  َسْد  بالجَّ ْد  اَحَّ

2 كوِرنْثوَس 5: 5 - 16   
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نَْعِرُف.  ل�  آَن  ال� فَِمَن  بالَجَسِد،  الَمسيَح 

17 اإذاً كُلُّ َمْن ُهَو في الَمسيِح ُهَو َخليَقٌة 

 َوكُلُّ 
َجديَدةٌ. ال�أُموُر الَعتيَقُة قَْد َعبََرْت. 18

َجَعلَنا  الَّذي  اللِه  ِمَن  َشيٍء صاَر جديداً 

َواأْعطانا  الَمسيِح  ِلنَْفِسِه في  صاَلَحنا 

الَّذي  ُهَو  اللَه  19 ِل�أنَّ  الُمصاَلَحِة.  ِخْدَمَة 

َعَظَمِتِه،  َمَع  الَمسيِح  العاَلَم في  صاَلَح 

فينا  َوَوَضَع  َخطاياُهم،  َلُهم  َغيَر حاِسٍب 

الَمسيِح  ُسَفراُء  20 اإذاً  الُمصاَلَحِة.  كَِلَمَة 

يَْطلُُب ِمْنكُم ِبواِسَطِتنا.  نَْحُن، كَاأنَّ اللَه 

ِمْنكُم: تَصاَلحوا  نَْطلُُب  الَمسيِح  َعِن  اإذاً 

يَْعِرْف  َلْم  الَّذي  ذِلَك  21 ِل�أنَّ  اللِه.  َمَع 

ِلنَصيَر  َجَعلَُه،  َخطيئًَة  ِل�أْجِلكُم  َخطيئًَة، 

نَْحُن فيِه ِبرَّ اللِه.

ِمْنكُم 6  نَْطلُُب   َوِبَصَفِتنا ُمساِعديَن، 

األّ� تَْذَهَب َعبَثاً ِنْعَمُة اللِه الَّتي ِنْلتُم. 

اأَجْبتَُك،  َمْقبوٍل  َزماٍن  »في  قاَل:  2 ِل�أنَُّه 

تُْعطوا  3 ل�  اأَعْنتَُك.«  َخلاٍص  يَوِم  َوفي 

ِلئَّلا  ِللَعْثَرِة،  نْساٍن سبباً  ل�إ في َشيٍء 

 َولِكْن في 
4 ِخْدَمِتنا.  َعيٌب في  يَصيَر 

كُلِّ َشيٍء ِلنُظِهْر اأنُْفَسنا ُخّداماً ِللِه، في 

 في 
ضيقاٍت، في َشدائَد، في ُسجوٍن، 5

َجلَداٍت، في قُيوٍد، في ِفتٍَن، في تََعٍب، 

في َسَهٍر، في َصوٍم، 6 ِبَطهاَرٍة، ِبَمْعِرفٍَة، 

ِبَمَحبٍَّة ِبلا  ِباأناٍة، ِبلُْطٍف، ِبروِح الُقُدِس، 

ِة اللِه، ِبسلاِح  ، ِبُقوَّ ، 7 ِبكَِلَمِة الَحقِّ ِغشٍّ

ع ْولََبعْد مُو نْعرف  َسْد، م السَّ الَمسيْح بالجَّ
َسْد. 17 َبقى كْل واِحْد لَّواِ ف  الَمسيْح بالجَّ
الَمسيْح، خْلَقة ْجديِدة واِ. الّْعتاْق َعَبروا. 
 ْوكْل شي صار ْجديد من اَلله، َل رضي 

18

نْخدم  َت  ْوَعطانا  الَمسيح،  ْبواْسطة  َعَلينا 
 مْن َل الله واِ هاْك َل 

خْدِمة الّْمصالََحة. 19
ف الَمسيْح صِالح الّدنْيِا َمْع َعَظمتو، ْوما 
فينا كْلمة  ْوحْط  َخطّياتن،  َعَليْن  َحَسْب 
نْحنِا،  للَمسيْح  20 َبقى سفرا  الْمصالََحة. 
َكما َل يكون اَلله يْطلْب مْنكْن بيْدنا. َبقى 
ْمَبدال الَمسيْح نْطلْب مْنكْن: صِالحوا اَلله. 
 مْن َل هاْك َل مُو يْعرْف َخطيِّة، لَخاطْركْن 

21

َخطيِّة َسواُه، ْبشاْن نْحنِا ِفيو نْسِير بّر اَلله.

َع 6  لا  مْنكْن  نْطلْب  ْمعاونيْن،   ْوَكما 
 مْن 

الفاضي ْترُوْح نْعمة اَلله َل نْلتْن. 2
َل قاْل: »َف َزماْن َمْقبوْل جِاَوْبتوك، ْوَف 
 ف شي لا تْعَطوْن 

َيوْم َخلاْص عِاَونْتوْك.« 3
يسِيْر  لا  ْبشاْن  للَعْثَوَرة،  َسَبْب  لانْساْن 
َعيْب ف خْدمْتنا. 4 َبلِى ف كْل شي َخلّي 
ذيقاْت  َلالله، ف  نَفْسنا خّداِميْن  نَْوّري 
َجْلداْت   ف 

5 ْحبوْس،  َشدايْد، ف  َف 
فَتْن، َف  َكَلْپچاْت، ف  بالقراِپيْچ، َف 
 َف َطهاَرة، 

َتَعْب، َف َسَهْر، َف َصوْم، 6
باْل، ف لطْف ف  َمْعِرِفة، ف طوْل  َف 
 ف 

7 َبلا غْش،  ْمَحبِّة  القدْس، ف  رُوح 

2 كوِرنْثوَس 5: 17 – 6: 7   
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 في َمْجٍد 
الِبرِّ في اليُْمنى َوفي اليُسرى، 8

نَّنا ُمِضّلوَن  ، كاأ ، في َمْدٍح َوفي َذمٍّ َوفي ُذلٍّ

َمْعروفيَن  َغيُر  نَّنا   كَاأ
9 َونَْحُن صاِدقوَن، 

نَّنا نَموُت َوها نَْحُن  َونَْحُن َمْعروفوَن، كَاأ

نَّنا   كَاأ
10 نَموُت،  َول�  ُب  نَُؤدَّ نَّنا  كَاأ نَْحيا، 

نَّنا  َحزانى َونَْحُن في كُلِّ َوْقٍت فَِرحوَن، كاأ

نَّما ل� َشيَء  فَُقراُء َونَْحُن كَثيريَن نُْغني، كَاأ

َمْفتوٌح   فَُمنا 
11 َلنا.  كُلُّ َشيٍء  َونَْحُن  َلنا 

َوقَْلبُنا واِسٌع.  اأْهَل كوِرنْثوَس  يا  َلكُم 

12 َلْستُم ُمضايَقيَن ِبنا، َولِكنَّكم ُمضايَقوَن 

اأقوُل:  ِل�أول�ٍد  كَما   َولِكْن 
13 ِبَعواِطِفكُم. 

ِبِه لي،  اأنْتُم َمدينوَن  اْدفَعوا لي ما 

عوا لي َمَحبَّتَكُم. فََوسِّ

يُْؤِمنوَن.  ل�  ِللَّذيَن  قَُرناَء  تَكونوا  14 ل� 

ثِْم؟ َواأيُّ ِخْلَطٍة ِللنَّيِِّر  اأيُّ َشِركٍَة ِللِبرِّ َمَع ال�إ

 َواأيُّ انِْسجاٍم ِللَمسيِح َمَع 
ْلَمِة؟ 15 َمَع الظُّ

َمَع َغيِر  ِللُمْؤِمِن  َواأيُّ نَصيٍب  يطاِن؟  الشَّ

 َواأيُّ ُموافََقٍة بَيَن َهيكَِل اللِه 
الُمْؤِمِن؟ 16

ُهَو  الَحيِّ  اللِه  َهيكََل  ِل�أنَّ  ياطيَن؟  َوالشَّ

َواأسيُر  بَينَُهم  »اأْسكُُن  قيَل:  اأنْتُم، كَما 

بَينَُهم َواأكوُن اإلَهُهم َويَكونوَن لي َشْعباً. 

َوانَْفِصلوا  بَيِنِهم  ِمْن  اْخُرجوا  17 ِلهذا 

، َونَِجساً ل� تََمّسوا َواأنا  بُّ َعْنُهم، يَقوُل الرَّ

كْلمة الَحْق، ف قّوة اَلله، ف ْسلاح البر 
 َف َمْجد 

ف ايد الَيمين ْوف ايد الّشماْل، 8
ْوف ذْل، َف َمدح ْوَف َذْم، َكما َل نْكوْن 
نْكوْن  َل   َكما 

9 ْونْحنِا ساْدقيْن،  غّشِاشين 
نِاس  َكما  َمْعروفيْن،  ْونْحنِا  َمْعروفين  مُو 
َوْقت ْويموتون ْوهاي َطيبيْن نْحنِا، َكما َل 
 َكما َل نْكوْن 

نْكوْن نْتاَأدَّب ْومُو نْموْت، 10
َحزانِى ْونْحنِا دايْم فْرحانيْن، َكما َل نْكوْن 
لْنا  ما  َل  َكما  نْغني،  لَْكثيْر  ْونْحنِا  َفقارِى 
شي ْوكْل شي لنا. 11 ثْمنا َمْفتُوْح واِ لْكْن يا 
 مُو ْمذاَيقين 

اَأهْل كُورنْثُوس، ْوَقْلْبنا َوسِيْع. 12
انْتْن منّا، َبلِى َف َعواطْفكن ْمذاَيقين انْتْن. 
13 َبْس َكما لاولاْد اَأقول: اْعَطوني َحْق َل لي 

َعَليكن، ْوَوْسعوا لي ْمَحّبْتكْن.

نْحنِا َهيَكل اَلله الحّي نْحنِا

مُو  َل  لَوْذ  َشراِكة  رَفْق  ْتسِيروْن  14 لا 

ثْم؟ َواينا  ياآْمنوْن. اَأيْش َشراِكة في للبْر َمع الاإ
 واَيْش صْلْح 

خْلَطة في للنّوْر َمع العْتِمة؟ 15
في للَمسيْح َمع الّشِيطاْن؟ واَيْش نَصيْب في 
 واَيش ْمواَفَقة في 

للمومْن َمع المُو مومْن؟ 16
َهيَكل  َل  مْن  ياطيْن؟  والشَّ اَلله  َهيَكل  َبين 
»اَأْسكْن  انْقاْل:  َل  َكما  اأنْتْن،  الَحّي  اَلله 
اإلهْن،  َواكوْن  َبيناتْن،  َواْمشي  َبيناتْن، 
اْطَلعوا  ويكونوْن لي َشْعْب. 17 ْبشاْن هاي 
الرَّّب،  يقول  منّن،  وانْفْرقوا  َبيناتْن،  مْن 

2 كوِرنْثوَس 6: 8 - 17   
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 َواأصيُر َلكُم اأباً َوتَصيروَن لي 
َساأْقبَلُكُم، 18

». بُّ ضاِبُط الكُلِّ بَنيَن َوبَناٍت، يَقوُل الرَّ

يا 7  َلنا  ِهَي  الَمواعيَد  هِذِه  ِل�أنَّ   اإذاً 

نَجاَسِة  ِمْن  نُفوَسنا  ْر  ِلنَُطهِّ اأِحّبائي، 

الَجَسِد َوالّروِح َونَْخِدِم الَقداَسَة في َخوِف 

لونا يا اإْخَوتي! َلْم نَْظِلْم اأَحداً،  اللِه. 2 تََحمَّ

َلْم نُفِسْد اأَحداً، َلْم نَِغشَّ اأَحداً. 3 ل� اأقوُل 

قُْلُت: في  اأْن  َسبََق  ِل�أنَُّه  دانَِتكُم،  ِل�إ هذا 

قُلوِبنا اأنْتُم َموضوعوَن، ِلكَي نَموَت َمعاً 

اأو نَْحيا. 4 ِثَقٌة كَبيَرةٌ لي ِبكُم َوكَبيُر فَْخٍر. 

كَثيراً  الَفَرُح  َويفيُض  اأنا  تَْعَزيًة  ُمْمتَِلٌئ 

في كُلِّ ضيقاتي. 5 ِل�أنَُّه ُمْنُذ َمجيئنا اإلى 

ِلَجَسِدنا،  يَكُْن راَحٌة واِحَدةٌ  َلْم  َمِكدوِنّيا 

َخوٌف.  داِخٍل  َوِمْن  ُحروٌب  فَِمْن خاِرٍج 

الُمتَواضعيَن،  يَُعّزي  الَّذي  اللَه   َولِكنَّ 
6

ِبَمجيئِه   َوَليَس 
7 تيُطَس.  ِبَمجيِء  َعّزانا 

فََحْسُب، بَْل ِبِتْلَك الّراَحِة الَّتي اْرتاَح ِبكُم 

َوِبما اأْخبََرنا َعْن ُحْزِنكُم َوَغيَرِتكُم ِل�أْجلي. 

حيَن َسِمْعُت، فََرٌح َعظيٌم صاَر لي. 8 ِل�أنَُّه 

ساَلِة فلَْسُت اأْشُعُر  َمَع اأنّي اأْحَزنْتُكُم في الرِّ

اأرى  ِل�أنّي  اآنَئٍذ،  نَِدْمُت  اأنّي  َمَع  ِبالنََّدِم، 

 فَاإنَّها 
سالَة َواإْن اأْحَزنَْتكُم ِلساَعٍة، 9 اأنَّ الرِّ

َصنََعْت لي فََرحاً كَبيراً، ل� ِل�أنَّكُم َحِزنْتُم، 

بَْل ِل�أنَّ ُحْزنَكُم َجلَبَكُم اإلى التَّوبَِة، ِل�أنَّكُم 

َحِزنْتُم ِل�أْجِل اللِه، ِلكَي ل� تَْخَسروا ِبَسبَِبنا 

 َواسِير 
ْونجْس لا ْتدقّوْن َوانا َت اْقَبْلكْن،« 18

لْكْن اَأْب، وْتسِيروْن لي ْبنين ْوَبنات، يقول 
الرَّّب الّضابط الكْل.«

 َبقى ماداْم لنا َهالوعوْد َهوْذ يا َعزيزيني، 7 
َسْد  لازم نَْطّهر نَفْسنا مْن نَجاسة الجَّ
اَلله.  الَقداِسة َف َخوف  ْونْخدم  والّرُوح 
ما  ْد،  اَحَّ َظَلْمنا  ما  اخوتي!  يا  لونا  2 ْتَحمَّ

ْبشاْن   مُو 
3 ْد.  اَحَّ ينا  َغشَّ ما  ْد،  اَحَّ َفَسْدنا 

مْن  َل  مْن  ي،  َهالشِّ اَأقوْل  َعَليكْن  اَأْحكْم 
َقبْل قْلُت: َف َقْلْبنا َمْحطُوطين انْتن، ْبشاْن 
َمْع َبعْضنا نْموْت يا نْعيْش. 4 ثَقة ْگبيِرة لي 
فيكْن وْكثيْر لي َفخْر فيكْن. ْمَعّبا َتْعِزيِة اَنا 
 مْن َل 

والَفَرح يفيْض في ف كْل ذيقاتي. 5
ما كاْن في جْنْس  لََمْكدُونّْيا،  َوْصلْتنا  مْن 
ْتذايقنا، مْن  لََجَسْدنا، ف كْل شي  راَحة 
اَألله  6 َبلِى  َخوْف.  َجّوا  ْومْن  ْحروب  َبّرا 
ْبمْجوة  َعّزانا  المْتواْضعيْن،  يَعّزي  َل  هاْك 
ْبهاْك  َبلِى  ْبمجوتو،  َبّس   ْومُو 

7 تيطْس. 
راحْة َل اْرتاْح فيكْن وْبهاي َل َخبَّْرنا َعلى 
حزنْكن ْوغيرْتكْن َعَلي. َوْقْت َل سمْعُت، 
َمْع َل   هاْذ مْن َل 

ْگبيِرة صاْر لي. 8 َفْرَحة 
نْتوكْن بالَمْكتوْب، مُو احّس ْبَندْم، َمْع َل  َحزَّ
نْكن  ندْمُت ْبَوْقْتا، مْن َل َف رايي َمْع َل َحزَّ
 َفْرَحة َسوى لي، مُو 

الَمْكتوْب ساعة َوْقْت، 9
مْن َل حزنْتْن، َبلِى مْن َل جاْبكْن حزنْكْن 
للتَّوبِة، مْن َل حزنْتْن لَخاطر اَلله ْبشاْن ف 

2 كوِرنْثوَس 6: 18 – 7: 9   
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في َشيٍء. 10 ِل�أنَّ الُحزَن الَّذي ِل�أْجِل اللِه 

يَْصنَُع تَوبًَة ِبلا ُرجوٍع َويَُردُّ ِللَخلاِص. اأّما 

ُهَوذا  11 ِل�أنَُّه  يَْصنَُع.  فََموتاً  العاَلِم  ُحْزُن 

ُحْزنُكُم ِل�أْجِل اللِه، كَْم اأنَْشاأ فيكُم نَشاطاً 

َوَمَحبًَّة  َوَشوقاً  َوَخوفاً  َوَغيظاً  َواْحِتجاجاً 

اأْظَهْرتُم  كُلِّ َشيٍء  َوانِْتقاماً. في  َوَغيَرةً 

12 اإذاً  ِن.  اأْ الشَّ اأنُْفَسكُم طاِهريَن في هذا 

ِلتُكُْن هِذِه الَّتي كَتَْبُت َلكُم، ل� ِمْن اأْجِل 

الُمْذِنِب َول� ِمْن اأْجِل الُمْذنَِب اإَليِه، َولِكْن 

ِليُْعَرَف اأماَم اللِه نَشاُطكُم ِل�أْجِلنا. 13 ِلهذا 

ينا، َوَمَع تَْعِزيَِتنا فَِرْحنا ِبال�أولى ِلَفَرِح  تََعزَّ

تيطَس الَّذي اْرتاَحْت روُحُه َمَع َجميِعكُم، 

14 ِل�أنّي في َشيٍء ِبُخصوِصكُم اْفتََخْرُت ِبِه 

اأماَمُه، َلْم اأْخَجْل. َولِكْن كَما اأنَّ كُلَّ َشيٍء 

ثْناكم ِبِه ُهَو ِصْدٌق، فَهكَذا اأيضاً فَْخُرنا  َحدَّ

 َوَعواِطُفُه 
15 ُوِجَد ِصْدقاً.  تيطَس  اأماَم 

زاَدْت اأكْثََر تُجاَهكُم، َوُهَو يَتََذكَُّر طاَعتَكُم 

اْستَْقبَْلتُموهُ.  َوَرْجَفٍة  ِبَخوٍف  اإْذ  َجميعاً، 

16 اأنا اأْفَرُح ِل�أنّي في كُلِّ َشيٍء واِثٌق ِبكُم.

اللِه 8  ِنْعَمِة  َعْن  اإْخَوتي  يا   َونُْعِلُمكُم 

الَّتي اأُْعطيَت في كَنائِس َمِكدوِنّيا، 

2 اإنَُّه في اْمِتحاِن ضيِقِهم الكَبيِر صاَر َوْفَرةٌ 

ِبِغنى  َوْفَرةً  فَْقِرِهم صاَر  َوُعْمُق  ِلَفَرِحِهم. 

َسخائِهم.

َل حزْن   مْن 
10 ْبَسَبْبنا.  تْخَسرون  لا  شي 

اَلله يَسي َتوبِة َبلا رجوْع ويرْد  لَخاطر  لَّواِ 
يَسي.  َموت  الّدنْيِا  َبْس حْزن  للَخلاْص. 
َطْلعوا  اَلله  لَخاطر  ْكوا حزنْكْن  َل   مْن 

11

اَأْشَقْد َسوى فيكْن نَشاْط واْحتجاج ْوَغَضب 
ْوَخوف ْوَشوْق وْمَحبِّة ْوغيِرة ْونَْقِمة. ْوف 
انْتْن َف  نَفْسكْن طاْهرين  يتْن  َورَّ كْل شي 
َهالَمَسِلة. 12 َبقى َخلّي ْتكون هاي َل َكَتْبُت 
لْكْن مُو ْبشان الغْلطاْن، ْولا ْبشاْن هاْك َل 
انَْغَلْط َف َحّقو، َبلِى ْبشاْن يْنعرْف قّدام اَلله 
 مْن هاي نْتَعّزى ْوَمع 

نَشاْطكْن لَخاطْرنا. 13
َتْعِزيْتنا بالاَْكَثْر نْفَرْح لََفَرْح تيطْس َل اْرتاحْت 
 مْن َل ف شي 

14 َمعكْن كلّْتكْن،  رُوحو 
يخْصكن اْفَتَخْرُت ِفيو قّدامو، ما خجْلُت. 
َبلِى َكما َل كْل شي َحكينا لْكْن كاْن َحْق، 
كذاِ زاِ َفخْرنا فيكْن قّداْم تيطْس َطَلْع َحْق. 
 ْوَعواطفو َعَليكْن اأْكَثْر زادوا، ْوهّواِ يْتَذكَّْر 

15

ْوَرْجِفة  ْبَخوف  َواْشَون  طاعْتكْن كلّْتكْن، 
اَأْفَرْح مْن َل ف كْل شي  اْسَتقَبْلتنو. 16 اَأنا 

لي ثَقة فيكْن.

َل 8  اَلله  ْبنْعمة  يا اخوتي   ونَْعّرْفكْن 
 ف اْمتحاْن 

انَْعَطْت ف بَِيْع َمْكدُونّْيا، 2
ْوعْمْق  لََفَرحن.  كْثِرة صاْر  الّْگبيْر،  ذيقن 

فْقرْن كْثِرة صار ْبغنى َسخاهْن.

2 كوِرنْثوَس 7: 10 – 8: 2   
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قَْدِر  اأنَُّهم َعلى  َلُهم  اأْشَهُد  3 ِل�أنّي 

َوِباإرادِتِهم،  ِمْن طاقَِتِهم  َواأكْثََر  طاقَِتِهم، 

يَْشتَِركوا  اأْن  َشديٍد  ٍل  ِبتََوسُّ اإَلينا   َطلَبوا 
4

 َوَليَس كَما 
في ِنْعَمِة ِخْدَمِة الِقّديسيَن، 5

ل�ً ِلَربِّنا،  كُّنا نَْرجو، بَْل نُفوَسَهم َسلَّموا اأوَّ

 ما َجَعلَنا نَْطلُُب 
َوَلنا اأيضاً ِبَمشيئَِة اللِه، 6

اأيضاً هكَذا  فيكُم  يُكِْمَل  اأْن  تيطَس  ِمْن 

اأنَّكُم   َولِكْن كَما 
7 النِّْعَمَة.  بََداأ هِذِه  كَما 

يماِن َوفي  في كُلِّ َشيٍء تَْزدادوَن، في ال�إ

نَشاٍط  كُلِّ  َوفي  الَمْعِرفَِة  َوفي  الكَِلَمِة 

َوفي َمحبَِّتنا َلكُم، هكَذا في هِذِه النِّْعَمِة 

اأيضاً اْزدادوا. 8 ل� اآُمُركْم اأمراً، بَْل ِبنَشاِط 

ُرفَقائكُم، ِصْدَق َمَحبَِّتكُم اأْختَِبُر. 9 ِل�أنَّكُم 

تَْعِرفوَن ِنْعَمَة َربِّنا يَسوَع الَمسيِح، الَّذي 

ِلكَي   ، الَغِنيُّ َوُهَو  افتقَر،  اأْجِلكُم  ِمْن 

اأشيُر   مشورةً 
ِبَفْقِرِه. 10 اأنْتُم  تَْستَْغنوا 

َعلَيكُم ِبهذا الَّذي يَْنَفُعكُم، ِل�أنَُّه ُمْنُذ العاِم 

الماضي بََداأْتُم ل� اأْن تُريدوا فََحْسُب، بَْل 

اأكِْملوا  آَن  ال�  ولِكِن 
11 اأيضاً.  تَْفَعلوا  اأْن 

ِبالِفْعِل ذاَك الَّذي اأَرْدتُم. فَكَما صاَر َلكُم 

َشوٌق اأْن تُريدوا، هكَذا اأكِْملوا ِبالِفْعِل ِمّما 

َلكُم. 12 اإْن كاَن ُهناَك اإراَدةٌ، فَِبَحَسِب ما 

َلُه يُْقبَُل، ل� ِبَحَسِب ما َليَس َلُه. 13 ِل�أنَُّه ل� 

 َولِكْن 
آَخريَن ِوْسٌع َوَلكُم ضيٌق، 14 ِليَكوَن ِل�

ماِن، فتَكوُن  ِبالُمساواِة كونوا في هذا الزَّ

ِزيادتُكُم ِلنَْقِص اأولئَك، ِلكَي تَكوَن َزيادةُ 

َقْد قدارتْن،  َعلى  اْشَهْدلْن،  َل   مْن 
3

منّا   َطَلبوا 
4 رادتْن،  وْباإ قدارتْن،  مْن  َواْكَثْر 

ْبَتوّسل ْكثيْر َت يْشتْركوْن ف نْعمْة خْدمة 
َبلِى  نْرجي،  َل كنّا  َكما   ْومُو 

5 الَقّديسيْن. 
رادة  ْل شي لََرْبنا، ْولنا زاِ ْباإ نَْفسْن َسلَّموا اَأوَّ
 ْوهاْذ واِ َل َخّلانا نْطلْب مْن تيطْس 

اَلله، 6
َهالنّْعِمة هاي،  زاِ  فيكْن  يَكّمْل كذاِ  َت 
َكما َل ف كْل شي  7 َبلِى  َبدا.  َل  َكما 
الكْلِمة ْوف  الايمان ْوف  ْتزيدوْن، ف 
الَمْعِرِفة ْوف كْل نَشاط ْوف ْمَحّبْتنا لكْن، 
 مُو 

8 ْتزيدوْن.  َخلّي  زاِ  َهالنّْعِمة  َف  كذاِ 
رَفقكْن، سدق  ْبَنشاْط  َبلِى  اَأاأمركْن،  اأمْر 
نْعمة  تْعرفوْن  َل   مْن 

9 اأَجّرْب.  ْمَحّبتكْن 
َل صاْر  الَغني  الَمسيْح، هاك  َيسُوع  َرْبنا 
َفقِيْر لَخاطْركن، ْبشاْن اأنْتن ْبفْقرو تْنَغَنوْن. 
تْنَفْعكْن،  َل  ْبهاي  َعَليكن  اَأشيْر   ْوَشوْر 

10

ْل َبَديتْن مُو َبّس ْتريدوْن،  مْن َل مْن َعْمَنوَّ
ْع َكْملوا  َبلِى ْتريدوْن تْفَعلوْن زاِ. 11 َبّس السَّ
َل  َكما  ْبشاْن  َرْدتن،  َل  بالفعْل هاْك شي 
َكْملوا  ْتريدوْن، كذاِ  َت  َشوْق  لْكْن  صار 
 َل كاْن في اإراِدة 

بالفعْل مْن شي َل لكْن. 12
يْنقبْل من  الواِحْد  لَعْندو  َقْد  َعلى  للَعطي، 
 مْن َل مُو 

اَلله، مُو َعلى َقْد َل ما عْندو. 13
ْبشان يسِيْر وسْع لََغيركن ْولكْن ذيْق. 14 َبلِى 
ْتكوْن  َت  ماْن،  َهالزَّ َف  بالّمساواة كونوا 
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ِلتَكوَن ُمساواةٌ.  ِلنَْقِصكُم  اأيضاً  اأولئَك 

فَاأَخَذ،  اأكْثََر  »َمْن  َمكْتوٌب:  ُهَو   كَما 
15

يَْنقْصُه  َلْم  اأَخَذ،  َوَمْن قَليلاً  يَْزَدْد لُه،  َلْم 

َوَضَع  الَّذي  ِللِه   َولِكِن ُشكْراً 
َشيٌء.« 16

في قَْلِب تيطَس هذا النَّشاَط ِل�أْجِلكُم.

اْهِتماِمِه  ِة  َوِلِشدَّ َطلَبَنا،  قَِبَل  17 ِل�أنَُّه 

َمَعُه   َواأْرَسْلنا 
اإَليكُم. 18 َخَرَج  باإراَدِتِه 

كُلِّ  الِبشاَرِة في  َمْدُحُه في  الَّذي  اأخانا 

الكَنائُس  اْختاَرتُْه   َحّتى 
الكَنائِس. 19

النِّْعَمِة  ِبهِذِه  َمَعنا  ِليَْخُرَج  اْخِتياراً 

َوتَْشجيِعنا.  اللِه،  ِلَمْجِد  ِمّنا  الَمْخدوَمِة 

 َونَْحُن نَْحَرُص اأْن ل� يََضَع اأَحٌد فينا َعيباً 
20

ة( الَعظيَمِة الَّتي نَْخِدُم،  في هِذِه )الُمهمَّ

اللِه  اأماَم  ل�  ِبالَفضائِل  ُمْهتَّموَن  21 ِل�أنَّنا 

 َواأْرَسْلنا 
فََحْسُب، بَْل اأماَم الّناِس اأيضاً 22

دائماً  اْختَبْرناهُ  الَّذي  اأخانا  اأيضاً  َمَعُهما 

آَن  في اأموٍر كَثيَرٍة فَكاَن نَشيطاً. َوُهَو ال�

23 اإذاً،  َعلَيكُْم.  الكَبيِر  ِبال�تِّكاِل  اأنَْشُط 

َوُمساِعٌد  َشريكي  فَُهَو  تيطَس،  يَكُْن  اإْن 

فَُهما  آَخراِن،  ال� اأَخوانا  يَكُْن  َواإْن  فيكُم. 

ُرُسُل كَنائِس َمْجِد الَمسيِح. 24 اإذاً، بُْرهاَن 

اأماَم  اأْظِهروا فيِهم  َمَحبَِّتكُم َوفَْخِرنا ِبكُم 

َوْجِه َجميِع الكَنائِس.

 َوَعْن ِخْدَمِة الِقّديسيَن، َساأْفَعُل زائداً 9 

اإَليكُم.  كَتَْبُت  اإْن  َلُه(  )ل� َضروَرةَ 

زيادْتكْن لََنْقْص َهوك، ْبشان ْزيادْة َهوْك زاِ 
 َكما 

ْتكوْن لََنقْصكْن، حتّى يسِير ْمساواة. 15
لَّواِ َمْكتوْب: »َل َكثَّْر اَأَخْذ، ما َزاْد َعليو، 
ْوَل ْقَليل اََخْذ، ما نقصو.« 16 َبّس الامْتنان 
َلالله َل َحْط َف َقْلْب تيطْس َهالنَّشاْط هاْذ 

لَخاطْركْن.
ْكثيْر كاْن  َل  ْومْن  َطَلْبنا.  قبْل  َل   مْن 

17

 ْوَبَعْثنا َمعو 
لَعْنْدكْن. 18 رادتو َطَلْع  ْباإ مْهَتم، 

اَأخونا َل َمَدحو ف خْدمة الّْبشاَرة ف كّل 
 ْوكذاِ حتّى اْختارتو الِبَيع َت يْطَلْع 

الِبَيْع. 19
َمْعنا َف َهالنّْعِمة هاي َل نْخدْم لََمجد اَلله، 
 دايريْن بالْنا لا انْساْن يْمسْك 

ْولََتْشجيْعنا. 20
ْغِلة الّْگبيِرة َل نْخدْم،  َعَلينا َعيْب َف َهالشَّ
قّدام  مُو  بالَفضايْل  نْحنِا  مْهَتّميْن  َل   مْن 

21

 ْوَبَعْثنا َمعْن 
اَلله َبْس، َبلِى قّدام النِّاْس زاِ. 22

ْبناُه دايْم َف َشْغلات ْكثير  اَأخونا َل َجرَّ زاِ 
ْع نَشيْط اأْكَثْر  ْوصار لْنا ثَقة نَشيْط واِ. والسَّ
واِ بالاتّكال الّْگبيْر َل َعَليكْن. 23 َبقى ما داْم 
ْوما  َبيناْتكن،  وْمعِاوْن  واِ  ْشريكي  تيطس، 
دام اخوْتنا الاَخْر، رسْل بَِيْع َمْجد الَمسيْح 
 َدليْل َعلى ْمَحّبتكن ْوَفخْرنا فيكْن َوّروا 

نِا. 24
ِفيْن قّداْم وْچ كّل الِبَيْع.

اَسوي 9  الَقّديسيْن، َت   ْوَعلى خْدمة 
شي ْزيادة )مُو تْلَزْم( َل َكَتْبُت لْكْن. 
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َوِلهذا  اْسِتْعداَد َضميِركُم،  اأْعِرُف  2 ِل�أنّي 

اْفتََخْرُت ِبكُم َلدى الَمِكدونّيين ِباأنَّ اآخائّيا 

َوَغيَرتُكُم  الماضي،  العاِم  ُمْنُذ  ُمتََهيِّئٌَة 

ْخَوةَ،   َولِكْن اأْرَسْلُت ال�إ
َضْت كَثيريَن. 3 َحرَّ

اْفتََخْرنا  الَّذي  الَفْخُر  َعبَثاً  يَْذَهَب  ِلئَّلا 

َلِة، ِلتَكونوا  ِبكُم فيما يَتََعلَُّق ِبهِذِه الَمْساأ

يُراِفُقني   ُربَّما 
4 ُمْستَِعّديَن.  قُْلُت  كَما 

ُمْستَِعّديَن،  َغيَر  َويَِجدونَكُم  َمِكدونّيوَن 

تَْخَجلوَن  اأنْتُم  نَقوَل  ِلئَّلا  نَْحُن  فَنَْخَجُل 

ِبذاَك الَفْخِر الَّذي اْفتََخْرنا.

5 ِلهذا اْعتَنَيُت اأْن اأْطلَُب ِمْن اإْخَوتي اأْن 

يَْسِبقوني اإَليكُم َويُِعّدوا ِتْلَك البََركََة الَّتي 

ةً  ُمَعدَّ ِلتَكوَن  اإَليها،  اْستََجْبتُم  اأِن  َسبََق 

َمْن   َولِكْن 
6 َطَمٌع.  نَّها  كَاأ ل�  بََركٌَة  نَّها  كَاأ

يَْحُصُد.  اأيضاً  فَِبالبُْخِل  ِبالبُْخِل،  يَْزَرْع 

اأيضاً  فَِبالبََركَِة  ِبالبََركَِة،  يَْزَرْع  َوَمْن 

 كُلُّ واِحٍد ِبَحَسِب ما في قَْلِبِه، 
يَْحُصُد. 7

الُمْعطَي  ِل�أنَّ  اْضِطراٍر،  ِمِن  اأو  ِبُحْزٍن  ل� 

 َواللُه قاِدٌر 
الَمْسروَر ُهَو الَّذي يُِحبُُّه اللُه. 8

اأْن يَزيَدكم كُلَّ ِنْعَمٍة، فَيَكوُن َلكُم في كُلِّ 

حيٍن في كُلِّ َشيٍء ما يكْفيكُم، َوتَْزدادوَن 

 كَما ُهَو َمكْتوٌب: 
في كُلِّ َعَمٍل صاِلٍح. 9

اإلى  يَْثبُُت  هُ  َوِبرُّ الُفَقراَء  َواأْعطى  »بََذَر 
 َوذاَك الَّذي يُْعطي ِبذاراً ِللباِذِر 

ال�أبَِد.« 10

َوُخْبزاً ِللَماأْكَِل، ُهَو يُْعطي َويُكِْثُر ِبذاَركُم 

تَْستَْغنوا في  كُم، 11 ِلكَي  ِبرِّ ِثماَر  ُم  َويَُعظِّ

ْومْن هاي  اْستْعداْدكن.  اْعرف  َل   مْن 
2

اْفَتَخْرُت فيكْن قّدام اَأْهْل َمْكدُونّْيا، قْلتولْن: 
ل.  َعمَنوَّ نِا مْن  اآخائّيا مْسَتعّديْن  اَأهْل 
ْوغيرْتكْن َحمَّست ْكثيْر نِاْس. 3 َبْس َبَعْثُت 
الاْخِوة لَعْنْدكْن ْبشاْن لا يرُوْح َع الفاضي 
َفخْر َل اْفَتَخْرنا فيكْن َعلى َهالَمَسِلة، ْبشاْن 
4 يْمكْن  مْسَتعّديْن.  ْتكونوْن  قْلُت  َل  َكما 
مُو  ويَروكْن  َمْكدُونّْيا  مْن  نِاْس  َمعي  يجي 
مْسَتعّديْن، ْونْستحي نْحنِا – ْبشان لا نْقول 

اأنْتْن تْسَتَحون – ْبهاْك َفخْر َل اْفَتَخْرنا.
يُت َت اْطلْب من اخوتي  5 ْبشاْن هاي اْهَتمَّ

ويَحْضرون  لَعْنْدكْن،  قّدامي  يَجوْن  َت 
ْبشان  اْسَتَمعتن،  َقبل  مْن  َل  الَبَرِكة هاي 
َرة َعلى اَأساْس َبِرِكة، مُو َعلى  ْتكون ْمَحضَّ
اَأساْس َطَمْع. 6 َبْس هاي، َل يْزَرْع بالبخْل، 
بالَبَرِكة،  يْزَرْع  ْوَل  يْحصد.  زاِ  بالبخْل 
َل  َكما  واِحْد،   كْل 

7 يْحصْد.  زاِ  بالَبَرِكة 
في َف َقْلبو َخلّي يْتَبرَّْع، مُو ْبحزْن يا مْن 
اَلله.  الفْرحان يحّب  للمْعطي  َمْجبوريِّة: 
 ْويْطَلْع بيد اَلله يزيْدكْن كْل نْعِمة حتّى دايْم 

8

ف كْل شي، شي َل يْكفاكن يكون لْكْن، 
لَّواِ   َكما 

9 َعَمْل صالْح.  وْتزيدوْن ف كْل 
َمْكتوْب: »َبَذر ْوَعطى للَفقارِى وبّرو يْثبْت 
 ْوهاْك َل يْعطي ْبذاْر للباذْر وْغَبيْز 

للاَأَبْد.« 10
ويَعظّم  ْبذاْركْن  ويَكثّر  يْعطي  هّواِ  للاَكْل، 
تْنغَنون  11 ْبشاْن ف كْل شي  بْركْن.  ْثماْر 
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خاِء الَّذي يُكِْمُل َعْن  كُلِّ َشيٍء ِبكُلِّ السَّ

يَِدنا ُشكْراً ِللِه. 12 ِل�أنَّ َعَمَل هِذِه الِخْدَمِة، 

ل� يَُسدُّ اإْعواَز الِقّديسيَن فََحْسُب، بَْل يَزيُد 

اأيضاً ِبُشكٍْر كَثيٍر ِللِه. 13 ِبَسبَِب تَْزِكيَِة هِذِه 

َخَضْعتُم  ِل�أنَّكُم  اللَه،  دوَن  يَُمجِّ الِخْدَمِة 

ِلَعقيَدةَ ِبشارِة الَمسيح، َواْشتََركْتُم َمَعُهم 

 َوَسيَُصّلوَن 
ِبَسخاِئكُم َوَمَع كُلِّ اإنْساٍن. 14

ِنْعَمِة  ِلكَْثَرِة  ِبَمَحبٍَّة َعظيَمٍة،  اأْجِلكُم  ِمْن 

 فَال�ْمِتناُن للِه َعلى 
اللِه الَّتي َعلَيكُم. 15

َعطيَِّتِه فائَقِة الَوْصِف.

 10
ِبَوداَعِة  ِمْنكُم  اأْطلُُب  بوُلُس   َواأنا 

َوتَواُضِع الَمسيِح، َمَع اأنّي َوْجهاً 

َولِكّني حيَن  ِعْنَدكُم،  ُمتَواِضٌع  ِلَوْجٍه 

اأكوُن بَعيداً َعْنكُم واِثٌق اأنا ِبكُم. 2 اأْطلُُب 

ِمْنكُم األّ� اأُْجبََر، َمتى ِجْئُت، ِبالثَِّقِة الَّتي 

اأُناٍس  َعلى  اأُفُكُِّر  اأتَجاسَر كَما  اأْن  لي 

يَْحُسبونَنا نَْسلُُك ِبَحَسِب الَجَسِد. 3 ِل�أنَُّه 

نَْخِدُم  فَلَْسنا  بالَجَسِد،  نَْسلُُك  كُّنا  َواإْن 

ُجْنِديًَّة َجَسديًَّة، 4 ِل�أنَّ سلاَح ُجْنِديِِّتنا َليَس 

نَْفتَِتُح  َوِبِه  اللِه،  ِة  قُوَّ ِمْن  بَْل  َجَسِديًّا، 

 َونَْهِدُم اأْفكاراً َوكُلَّ ُعلوٍّ 
نًَة، 5 ِقلاعاً ُمَحصَّ

َونَْسبي  اللِه،  َمْعِرفَِة  ُمواَجَهِة  يَْعلو في 

 َوُمْستَِعّدوَن 
كُلَّ الُعقوِل ِلطاَعِة الَمسيِح. 6

اأْن نُعاِقَب الُعصاةَ حيَن تَكُْمُل طاعتُكُم. 

اأَحٌد  كاَن  اإْن  اأنْتُم.  تَْنُظروَن  الُوجوِه   في 
7

واِثقاً ِمْن نَْفِسِه اأنَُّه ِللَمسيِح، فَْليَْعلَْم هذا 

خا، َل بيْدنا يجيْب شكْر َلالله.  ْبكّل السَّ
 مْن َل َعَمْل َهالخْدِمة هاي مُو َبّس يسْد 

12

ْكثيْر  ْبشكر  زاِ  يزيد  َبلِى  الَقّديسيْن،  عازة 
 َهالخْدِمة َل انَْفَحْصتْن ِفيا صارْت 

َلالله. 13
َل طْعتْن  مْن  َلالله،  يَسْبحوْن  َسَبْب َت 
َمعن  واْشَتَرْكتْن  الَمسيْح،  ْبشارة  َعقيدة 
 ْوَت يَصلَّون 

ْبَسخاكن، ْوَمْع كّل انْساْن. 14
ْبشانْكْن بْمَحبِّة ْگبيِرة، َعلى كْثرْة نْعمة اَلله 
َل َعَليكْن. 15 الامْتناْن َلالله َعلى نْعمتو َل 

فُوق الَوْصْف.

ْبوداعة 10  مْنكن  اأْطلْب  بولْس   َوانا 
الَمسيح ْوَتواضعو، َمع َل مْتواضع 
اَنا َوْقْت َل اكوْن عْنْدكْن وچ َل وچ، َبلِى 
2 َبّس  َعَليكْن.  اأتّكْل  ْبعيْد  اكون  َل  َوْقْت 
َل  ْبثقْة  اَأنْجبر  مْن جيُت  لا  مْنكْن  اأْطلْب 
نِاس  َعلى   - اْفتكْر  َل  َكما  اأْتجاَسْر –  لي 
 مْن َل 

َسْد. 3 يْحسبونا نَْسلك ْبموجب الجَّ
َسْد، مُو َعْسَكريِّة  حتّى َل كاْن نْسلْك بالجَّ
َعْسَكريّتنا  ْسلاْح  َل   مْن 

4 َجَسديِّة نخدم، 
مُو ْسلاْح َجَسدي واِ، َبلِى ْسلاْح قّوة اَلله 
اْفكار   ْونْهدم 

5 ِنة،  ْمَحصَّ ْقلاع  نْفَتح  ْوِفيو 
ْوكْل علو يْعلى ْقباْل َمْعرفة اَلله ْونْمسْك كّل 
 ْومْسَتعّدين 

6 الَمسيْح.  لَطاعة  يَسرا  الْعقوْل 
نْعاقب العاْصييْن َوْقْت َل تْكَمْل طاعْتكْن. 
ْد واثْق   ف ْوجاه ْتَطلعون انْتْن. َل في اَأحَّ

7
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فَهكَذا  ِللَمسيِح،  ُهَو  كَما  اأنَُّه  نَْفِسِه  ِمْن 

اأيضاً نَْحُن. 8 ِل�أنَُّه اإِن اْفتََخْرُت اأكْثََر قَليلاً 

اأْخَجُل،  ل�  َربُّنا  اأْعطاني  الَّتي  ْلَطِة  ِبالسُّ

اأنْتُم اأْعطانا، ل� ِلَهْدِمكُم.  ِلبُْنياِنكم  ِل�أنَُّه 

ِفيَّ  يَُظنَّ  ِلئَّلا  اأْضُرُب َصْفحاً   َولِكْن 
9

10 ِل�أنَّ  َرسائلي.  اإخافًَة في  اأُخيُفكُم  اأنّي 

َوقَويٌَّة،  ثَقيلٌَة  سائُل  الرَّ يَقوُل:  َمْن  ُهناَك 

َولِكنَّ ُحضوَرهُ ِبالِجْسِم َضعيٌف، َوكَِلَمتُُه 

يَقوُل هذا  َمْن  ِليَْعلَْم   َولِكْن 
11 ُمْزَدراةٌ. 

َونَْحُن  َرسائِلنا  كَِلَمِة  نَْحُن في  كَما  اأنَّنا 

غائبوَن، هكَذا اأيضاً نَْحُن ِبالِفْعِل َونَْحُن 

حاِضروَن. 12 ِل�أنَّنا ل� نَتَجاَسُر اأْن نَُعدَّ اأو 

موَن  يُفخِّ الَّذيَن  ِباأولئَك  اأنُْفَسنا  نَقيَس 

اأنُْفَسُهم  يَقيسوَن  ِل�أنَُّهم  َولِكْن  اأنُْفَسُهم. 

فَلا  نَْحُن  13 اأّما  يَْفَهموَن.  ل�  ِباأنُْفِسِهم، 

ِبِقياِس  بَْل  ِقياِسنا،  ِمْن  ِباأكْثََر  نَْفتَِخُر 

َحّتى  ِلنَِصَل  اللُه  َلنا  َد  َحدَّ الَّذي  الحدِّ 

َلْم  نَّنا  كَاأ اأنُْفَسنا  نَُمطُّ  ل�  14 ِل�أنَّنا  اإَليكُم. 

نِصْل اإَليكُم، فنَْحُن َوَصْلنا اإَليكُم ِبِبشاَرِة 

 َول� نَْفَخُر فَوَق ِقياِسنا ِبتََعِب 
الَمسيح. 15

اآَخريَن، بَْل نَْرجو اأنَُّه حيَن يَْعُظُم اإيمانُكُم، 

َونَْزداُد،  ِقياِسنا  ِبَحَسِب  ِبكُم  ُم  َسنَتََعظَّ

16 اإلى ما ُهَو اأبَْعُد ِمْنكُم في التَّْبشيِر. ل� 

اأُتِْقنَْت في ِقياِس اآَخريَن.  نَْفتَِخُر باأْعماٍل 

 »، بِّ  َولِكْن »َمْن يَْفتَِخْر، فَْليَْفتَِخْر ِبالرَّ
17

مْن رُوحو للَمسيْح واِ، َخلّي يْعرْف، َكما 
 َل ْشَوي اأْكَثر 

لَّواِ للَمسيْح، كذاِ زاِ نْحنِا. 8
اْفَتَخْرُت ْبسْلَطْة َل َعطاني َرْبنا مُو اْخَجْل، 
مْن َل لََعماْركن انْتْن َعطانا )َهالّسْلَطة(، مُو 
د يْفتكْر  لََخراْبكْن. 9 َبّس اََطنّش ْبشاْن لا اأحَّ
 مْن َل في 

َخّويف اََخّوْفكْن ْف مكِاتيبي. 10
نِاس يقولون: الّمكِاتيْب َثقيِلة ْوَقويِّة، َبْس 
َضعيِفة  َشْخصّيتو  ْبجْسمو  َل يجي  َوْقْت 
يِا ْوكْلمتو تافَهة. 11 َبلِى هاي َخلّي يْفتكْر 
هاْذ َل كذاِ يقوْل، َكما َل نْحنِا ف كْلمة 
مكِاتيبنا ْونْحنِا غايبين، كذاِ زاِ نْحنِا بالفعْل 
مُو  َل   مْن 

12 نْكوْن حاْضريْن.  َل  َوْقْت 
َهوْك  َمْع  نَفْسنا  نقيْس  يا  نْتجاَسر نْحسْب 
َل يَفْخموْن نَْفسْن. َبلِى مْن َل هنِّا ْبَنْفسن 
يقيسوْن نَْفسْن، مُو يْفتْهموْن. 13 َبْس نْحنِا 
نْفتخْر  َبلِى  ْقياْسنا،  اأْكَثْر من  نْفتخْر  مُو 
بْقياس الَحْد َل َقَسم لْنا اَألله َت نوَصْل دي 
 مْن َل مُو نْمْط نَفْسنا َكما َل 

لَعْنْدكْن. 14
نْكوْن مُو واْصليْن لَعْنْدكْن. نْحنِا واْصليْن 
 ْومُو نْفتخْر 

نْحنِا لَعْنْدكْن بْبشارة الَمسيْح. 15
فُوق ْقياْسنا ْبَتَعْب َغيْر نِاْس. َبلِى لنا َرجا، 
َوْقْت َل يْگَبْر اإيمانْكْن، َت نْگَبْر فيكْن َعلى 
َأْبَعْد مْنكْن.   ونْزيد نَْبّشْر حتّى لا

َقْد َحْدنا. 16
مُو نْفتخْر باْعمال انَْعَملْت َف ْحدوْد خْدمْة 
بالرَّْب  يْفتخْر،  َل  »هاْك  17 َبلِى  نِاْس.  َغيْر 
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18 ِل�أنَُّه َليَس َمْن يَْمَدُح نَْفَسُه ُهَو الُمَزكّى، 

. بُّ بَْل َمْن يَْمَدُحُه الرَّ

 11
ِل�أتَكَلََّم  قَليلاً  لونَني  تَتََحمَّ  َليتَكُم 

لونَني  تَتََحمَّ َولِكنَّكم  ِبَحماقٍَة، 

اللِه،  َغيَرةَ  َعلَيكُم  اأغاُر  2 ِل�أنّي  اأيضاً، 

َعْذراَء طاِهَرةً  ِلَرُجٍل  َخَطْبتُكُم  ِل�أنّي 

اأنَُّه  اأخاُف   َولِكّني 
3 ِللَمسيِح.  َمكُم  ِل�أُقَدَّ

ِبَمكِْرها، هكَذا  َحّواَء  اأَضلَِّت الَحيَُّة  كَما 

ِعْنَد  الَّتي  الِبساَطِة  َعِن  ُعقوُلكم  تُْفَسُد 

اإَليكُم  اأتى  الَّذي  اأنَّ  َلو  4 ِل�أنَُّه  الَمسيح. 

كََرَز َلكُم ِبيَسوَع اآَخَر َغيِر الَّذي كََرْزنا ِبِه 

اأَخْذتُم،  الَّذي  َغيَر  اأَخْذتُم روحاً  اأو  َلكُم، 

َلكُْنتُم  قَِبْلتُم،  الَّتي  َغيَر  ِبشاَرةً  قَِبْلتُم  اأو 

تُطيعوَن َجيِّداً. 5 ِل�أنّي اأُفَكُِّر اأنّي َلْم اأنُْقْص 

6 ِل�أنّي  ا.  ِجدًّ الفاضليَن  ُسِل  الرُّ َعِن  َشيئاً 

َمْصقوٍل في كَلامي،  َغيَر  َواإْن كُْنُت 

كُلِّ َشيٍء  بَْل في  َمْعِرفَتي،  فَلَيَس في 

اأَساأُْت  َلَعّلي  7 اأْم  ِعْنَدكُم.  انْكََشْفنا  قَِد 

اإساَءةً اإْذ تواَضْعُت ِلتَْرتَِفعوا اأنْتُم، َوَمّجاناً 

 َوكَنائَس اأُْخرى 
كََرْزُت َلكُم ِبشاَرةَ اللِه! 8

 َوحيَن 
َسلَْبُت َواأَخْذُت نََفقاٍت ِلِخْدَمِتكُم. 9

ْل َعلى اأَحٍد  اأتَيُت اإَليكُم َواْحتَْجُت، َلْم اأُثَقِّ

ِمْن  اأتَوا َمعي  الَّذيَن  ْخَوةَ  ال�إ ِل�أنَّ  ِمْنكُم، 

 مْن َل مُو هاْك َل يْمَدْح 
َخلّي يْفتخْر،« 18

نَْفسو، هّواِ واِ الّْمَزكّى، َبلِى هاْك َل الرَّْب 
يْمَدحو.

بولس والّرسْل الگّذاِبين

لوني ْشَوي َت اْحكي 11  تْتَحمَّ  َعَلّوا 
 مْن َل 

لوني، 2 ْبَحماَقة، َبلِى تْتَحمَّ
َخَطْبتوكْن  َل  مْن  اَلله،  غيرة  َعَليكْن  اغاْر 
اَقّدْمكْن  َت  بْنْت طاْهَرة  )َكما(  لرّجاْل 
للَمسيْح. 3 َبّس اَخاْف َكما َل الَحيِّة َضيَّعْت 
ْوتْبَعْد م  تْنفسد ْعقولْكن  ْبغّشا، كذاِ  َحّوا 
 قْلُت 

الاْستقاِمة والطَّهاَرة َل عْند الَمسيْح. 4
هاْذ مْن َل يكوْن هاْك َل جا لعْنْدكْن َكرز 
لْكْن َعلى َيسُوْع َغيْر َيسُوْع َل َكَرْزنا لْكْن 
َعَليو، يا اَأَخْذتْن رُوْح َغيْر رُوح َل اَخْذتْن، 
يا قبْلتن ْبشاَرة َغيْر هاي َل قبْلتن، ْكَويّس 
 مْن َل اْفتكر مُو اَأنَْقص 

كاْن َت تْقتْنعوْن. 5
 حتّى 

اَنا ْبشي مْن رسْل لَنِّا ْكثيْر زاِيديْن. 6
َف  مُو  َبلِى  َكلامي،  َبسيْط ف  َل كْنُت 
َمْعرفتي، َبلِى ف كْل شي انَْكَشْفنا لْكْن. 
7 يا يْمكْن َغَلْط غلْطُت َف َحْقكن ْبهاي َل 

اأنْتْن تْعَلوْن، وْمَبلاْش  يُت نَْفسي ْبشاْن  نَخَّ
 ْوَغيْر بَِيْع َشلَّْحُت 

َكَرْزُت لْكن ْبشارة اَلله، 8
َل   ْوَوْقْت 

لَخْدمْتكْن، 9 َواَخْذُت َمصاريْف 
ْد  لُت َعلى اَحَّ جيُت لَعْنْدكْن واْحتْزُت، ما َثقَّ
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َمِكدوِنّيا ُهم الَّذيَن َسّدوا اْحِتياجي. َوفي 

كُلِّ َشيٍء َحِفْظُت نَْفسي واأْحَفُظها ِمْن اأْن 

 ِفيَّ ُهَو َحقُّ الَمسيِح؛ ل� 
َل َعلَيكُم. 10 اأُثَقِّ

يُْبَطُل هذا الَفْخُر ِفيَّ في َمناِطِق اآخائّيا. 

يَْعلَُم.  اللُه  اأُِحبُّكم؟  ل�  األ�نّي  11 ِلماذا؟ 

َة  ْفَعُل ِل�أْقَطَع ُحجَّ  َولِكّني اأْفَعُل هذا َوَساأ
12

ًة ِليَْظهروا ِمْثلَنا  اأولئَك الَّذيَن يَْطلُبوَن ُحجَّ

ُرُسٌل  13 ِل�أنَّ هؤل�ِء  ِبِه.  يَْفتَِخروَن  فيما 

ِبِشْبِه  َويَتََقنَّعوَن  َغّشاشوَن،  َوفََعلٌَة  كََذبٌَة 

 َول� َغرابََة في هذا، ِل�أنَُّه 
ُرُسِل الَمسيِح. 14

يطاُن يَتََقنَُّع ِبِشْبِه َملاِك نوٍر،  اإْن كاَن الشَّ

ُخّداُمُه  تََقنََّع  اإْن  الكَبيِر  ِبال�أْمِر   فَلَيَس 
15

اآِخَرتُُهم  اأولئَك   . الِبرِّ ُخّداِم  ِبِشْبِه  اأيضاً 

ِبَحَسِب اأْعماِلِهم ستَكوُن.

َمْن  ُهناَك  ُربَّما كاَن  فَاأقوُل:   َواأعوُد 
16

يَُظنُّ اأنّي جاِهٌل. فَاإْن َلْم يَكُِن ال�أْمُر كذِلَك، 

فَاْقبَلوني َواإْن كُْنُت جاِهلاً ِلكَي اأْفتَِخَر اأنا 

 ما اأتَكَلَُّم ِبِه، ل� اأتَكَلَُّم ِبِه 
اأيضاً قَليلاً. 17

النَّوِع  ِبهذا  ِبَحماقٍَة  نَّما  كاأ بَْل  َربِّنا،  في 

ِمَن ال�ْفِتخاِر. 18 ِبما اأنَّ كَثيريَن يَْفتَِخروَن 

اأيضاً،  اأنا  ْفتَِخُر  َساأ الَجَسِد،  ِبَحَسِب 

ناِقصي  اإلى  تَْستَِمعوَن  ِبُسروٍر  19 ِل�أنَّكُم 

 وتُذِعنوَن 
اأنَّكُم ُحكَماُء. 20 اإْذ  الَعْقِل 

َوِلَمْن  كُلُكُم،  يَاأْ َوِلَمْن  يَْستَْعِبُدكُم،  ِلَمْن 

يَاأُخُذ ِمْنكُم، َوَلَمْن يَتَعالى َعلَيكُم، َوِلَمْن 

مْنكن: الاْخِوة َل َجوا َمعي مْن َمْكدُونّْيا هنِّا 
سّدوا عازتي. ْوف كْل شي دْرُت بالي َعلى 
 في واِ 

نَْفسي َواديْر بالي لا اَأَثّقل َعَليكْن. 10
في  يْبَطْل  لا  َهالَفخْر  َبقى  الَمسيْح،  َحّق 
َف مناطق اآخائّيا. 11 لَيْش مُو اَثّقْل َعَليكْن؟ 
مْن َل مُو احْبكْن؟ اَألله يْعرْف. 12 َبلِى اَأَسي 
َعلى  ة  الحجِّ اَأْقَطع  ْبشاْن  اَسي  ْوَت  هاي 
يْطَلعوْن  َت  ة  َعلى حجِّ يَدوروْن  َل  َهوْك 
 مْن َل 

ِفيو. 13 يْفتْخروْن  َل  َكمانا ف شي 
ْوعّماْل غّشاشيْن،  نِا،  گّذاِبيْن  َهوْذ رسْل 
 ْوهاْذ 

ويَورَّوْن نَْفسْن َكما رسل الَمسيْح. 14
مُو شي َغريْب واِ: َل كان الّشِيطان يَوّري 
 مُو َشْغِلة ْگبيِرة يِا 

نَْفسو َكما َملاْك نوْر، 15
َل خّداِمينو زاِ َورَّوا نَْفسْن َكما خّداِمين البْر. 

َهوك اآِْخرتن ْبموجب اْعمالْن َت ْتكوْن.
َبْلكي  يقوْل  د  اَحَّ يْمكن  اَقوْل:  16 اَأرَجع 

َل  َكذاِ، حتّى  ما كاْت  ْوَل  اَنا.  جاهل 
جِاهل اَنا اْقَبلوني! ْبشاْن اَنا زاِ ْشَوي اَأْفتخْر. 
اَأْحكي،  َرْبنا  مُو َف  اْحكي،  َل   شي 

17

م  َهالنَّوْع  َف  ْبَحماَقة  يكون  َل  َكما  َبلِى 
يْفتْخروْن ف  نِاْس   مادام ْكثيْر 

الاْفتخاْر. 18
 مْن َل َمْبسوطيْن 

َسْد، اَأنا زاِ َت اْفتخْر، 19 الجَّ
تْستْمعوْن لَناْقصين الَعقل اأنْتْن الَحكيميْن. 
 ْوتْسَتْسلموْن لاْذ َل يْسَتْعبْدكن، ْولاْذ َل 

20

َل  ْولاْذ  مْنكن،  ياخْذ  َل  ْولاْذ  ياكْلكن، 
يَعلّي َعَليكن، ْولاْذ َل يْضرْبكْن سّلايِة َعلى 
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ِبَهواٍن  نَّما   كَاأ
21 ُوجوِهكُم.  َعلى  يَْلِطُمكُم 

نَّنا ُضَعفاُء، ِبنَْقِص َعْقٍل اأقوُل:  اأقوُل، كَاأ

اأنا  اأتَجاَسُر  اأَحٌد،  يَتَجاَسُر  في كُلِّ َشيٍء 

اأيضاً. 22 اإْن كانوا ِعْبرانّييَن، فَاأنا اأيضاً. 

اإْن كانوا اإْسرائيلّييَن، فَاأنا اأيضاً. اإْن كانوا 

23 اإْن كانوا  اأيضاً.  فَاأنا  اإبْراهيَم،  نَْسَل 

ُخّداَم الَمسيِح، فَِبنَْقِص َعْقٍل اأقوُل: اأكْثَُر 

ِمْنُهْم. في  اأكْثَُر  التَّعِب،  اأنا. في  ِمْنُهْم 

الِوثاقاِت،  ِمْنُهْم. في  اأكْثَُر  َرباِت،  الضَّ

كَثيَرةً.  ِمراراً  الميتاِت،  ِمْنُهْم. في  اأكْثَُر 

 ِمَن اليَهوِد، َخْمَس َمّراٍت اأْربَعيَن َضْربَِة 
24

َسوٍط اإلّ� واِحَدةً ابْتَلْعُت. 25 ثَلاَث َمّراٍت 

ةً ُرِجْمُت. ثَلاَث  ِبالَخيَزراناِت ُضِربُْت. َمرَّ

َمّراٍت في انِْكساِر َسفينٍَة، نَهاراً َوَليلاً في 

 في ُطُرٍق كَثيَرٍة، 
البَْحِر ِبلا َسفينٍَة كُْنُت. 26

في َخَطِر اأنْهاٍر، في َخَطِر قُّطاِع ُطُرٍق، في 

َخَطٍر ِمْن قَومي، في َخَطٍر ِمَن ال�أَُمِم. في 

َخَطٍر كُْنُت في الُمُدِن. في َخَطٍر كُْنُت في 

َخَطٍر  البَْحِر. في  َخَطٍر في  يَِّة. في  البَرِّ

َوتََعٍب، في  كَدٍّ   في 
27 كََذبٍَة.  اإْخَوٍة  ِمْن 

َسَهٍر كَثيٍر، في جوٍع َوَعَطٍش، في َصوٍم 

اأُموٍر   َعدا 
28 َوُعْرٍي،  َزْمَهريٍر  كَثيٍر، في 

غِط الَّذي َعلَيَّ كُلَّ يَوٍم،  كَثيَرٍة. َوفي الضَّ

 َمْن يَْمَرُض 
َواْهِتمامي ِبكُلِّ الكَنائِس. 29

اأْحتَِرُق؟ 30 اإْن  اأْمَرُض؟ َمْن يَْعثُُر َول�  َول� 

كاَن يَِجُب ال�ْفِتخاُر، فَِباأْمراضي اأْفتَِخُر. 

 َكما َل يكون ْبذّل اَقوْل، َكما َل 
وْچكْن. 21

يكون ْضعاْف نْحنِا، ْبَنْقْص َعقل اَقوْل: ف 
اأْتجاَسْر.  اَأنا زاِ  ْد،  كْل شي َل يْتجاَسر اَحَّ
 َل عْبرانِييْن نِا، اَأنا زاِ. َل اْسرائيِلييْن نِا، اَأنا 

22

 َل خّداِمين 
زاِ. َل بْزراية اْبراهيْم نِا، اَأنا زاِ. 23

منّن  اَأْزَيْد  اَقوْل:  َعقل  ْبَنْقْص  نِا،  الَمسيْح 
ْرباْت،  اَنا. ف التََّعْب، اَأْزَيْد منّْن. ف الضَّ
منّْن.  اَأْزَيْد  الَكَلْپچاْت،  منّْن. ف  اَأْزَيْد 
الياهوْد،   م 

24 ْكثيْر.  َكّرات  الَموتاْت،  ف 
ناقْص  قْرپاْچ  اَْرْبعيْن  اَأْرْبعين  َكّراْت  َخْمْس 
واِحد اْتَقْرَپْچُت. 25 َثْث َكّراْت بالَخيَزرانات 
َكّراْت،  َثْث  انَْرَجْمُت.  َكرَّة  انَْضَرْبُت. 
ْولَيْل ف الَبحْر َبلا  َف َغَرْق َسّفيِنة، نْهار 
 ف طْرقات ْكثيْر، َف َخَطر 

َسّفيِنة كْنُت. 26
انْهار، َف َخَطْر قطِّاعيْن طْرْق، َف َخَطْر 
مْن َعشيرتي، َف َخَطْر م الاَمْم. َف َخَطْر 
كْنُت ف المدْن، َف َخَطْر كْنُت ف چُول 
ْوَبّريِّة، َف َخَطْر ف الَبحْر، َف َخَطر مْن 
 َف َكّد ْوَتَعْب، َف َسَهر 

اْخِوة گّذاِبيْن. 27
ْكثيْر، ف جُوع ْوَعَطْش، َف َصوم ْكثيْر، 
ْكثير.  َشْغلات   عدا 

28 ْوَعري،  َزْمَهرير  َف 
ْوَف َزْحمْة َل َعَلي كْل َيوْم، واْهتمامي ف 
 مْن يْمَرْض َوانا مُو اْمَرْض؟ مْن 

كّل الِبَيْع. 29
 َل كاْن لازْم واِحْد 

يْتَعْثَوْر َوانا مُو اْحترْق؟ 30
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الَمسيِح  يَسوَع  َربِّنا  اأبو  اللُه  31 يَْعلَُم 

 في 
الُمباَرُك اإلى ال�أَبَِد اأنّي ل� اأكِْذُب. 32

ِدَمْشَق، قائُد َجيِش اآريطوس الَمِلِك كاَن 

ِليُْمِسكَني.  َمْشقّييَن  الدِّ َمدينَة  يَْحُرُس 

 َوِمْن طاقٍَة في َزنْبيٍل َدلَّوني ِمَن الّسور 
33

فَاأْفلَتُّ ِمْن يََديِه.

 12
َليَس  َولِكنَّه  يَُحقُّ   ال�ْفِتخاُر 

ُرَؤى  اإلى  َساآتي  ِل�أنّي  ال�أْصلَُح، 

في  َرُجلاً  َربِّنا. 2 اأْعِرُف  َوكُشوفاِت 

اأكاَن  َسنًَة،  َعْشرةَ  اأْربََعَة  قَْبَل  الَمسيِح. 

بالَجَسِد اأْم ِبدوِن الَجَسِد، ل� اأْعِرُف. الله 

ماِء الثّالثَِة.  يَْعِرُف. ُخِطَف هذا َحّتى السَّ

نْساَن اأِبالَجَسِد اأْم ِبدوِن   َواأْعِرُف هذا ال�إ
3

 َوُخِطَف 
الَجَسِد، ل� اأْعِرُف. اللُه يَْعِرُف. 4

اإلى الَفْرَدوِس َوَسِمَع كَِلماٍت ل� يُْنَطُق ِبها 

 ِمْن اأْجِل 
نْساٍن اأْن يَْنِطَق ِبها. 5 َول� يَُحقُّ ِل�إ

نْساِن اأْفتَِخُر. اأّما ِمْن اأْجِل نَْفسي  هذا ال�إ

َرِغْبُت   فَاإْن 
6 َعفاِت.  ِبالضَّ اإلّ�  اأْفتَِخُر  فَلا 

اأْن اأْفتَِخَر فَلَْن اأكوَن اأْحَمَق، ِل�أنَُّه َحقٌّ ما 

اأَحٌد  ِلئَّلا يَُظنَّني  اأتَحاشى  اأقوُل. َولِكّني 

 َوِلئَّلا 
7 ِمّني.  يَْسَمُع  اأو  يَراني  ِمّما  اأكْثََر 

اأتَعالى ِبكَْثَرِة الكُشوفاِت، ُسلِّْمُت َشوكًَة 

يطاَن ِليََظلَّ يَْلِطُمني  ِلَجَسدي، َملاَك الشَّ

 ِمْن ِجَهِة هذا، ثَلاَث َمّراٍت 
ِلئَّلا اأتَعالى. 8

 فَقاَل لي: 
َطلَْبُت ِمْن َربّي اأْن يُفاِرقَني. 9

ْعِف  الضَّ تي في  قُوَّ ِل�أنَّ  ِنْعَمتي،  تَكْفيَك 

اَلله  31 يْعَلم  اَأْفتخْر.  اْمراضي  يْفتخْر، ف 
اَأبو َرْبنا َيسُوع الَمسيْح الّْمباَرْك للاَأَبْد، مُو 
 ف دمشق، ْگبيْر َعْسَكْر اآريطُوس 

اگذْب. 32
الَملْك كاْن يْحرْس َمدينة اَهْل دمشق ْبشاْن 
 ْومْن طاَقة، ف َچوالِْة َحصِير 

يْمسْكني. 33
َدلَّوني م الّسور، ْوفلتُّ مْن ايَديو.

اَأْفَضْل 12  مُو  َبلِى  لي  يحْق   الاْفتخار 
لَْظهورات  اآجي  شي واِ. َت 
ْوكشوفاْت َرْبنا. 2 اَأْعرْف رّجاْل ف الَمسيْح. 
َسْد والّا مُو  مْن اَأْقَدْم اَأْرَبَطْعْش َسِنة – َل بالجَّ
َسْد، مُو اْعرف. اَلله يْعرْف – اَأْعرف  بالجَّ
 َواْعرْف 

3 َسما.  لَثالْث  هاْذ دي  انَْخَطْف 
َسْد،  َسْد والّا مُو بالجَّ َهالانْساْن – َل بالجَّ
 وانَْخَطْف 

يْعرْف – 4 اَلله  اْعرف.  مُو 
تْنقال  مُو مْمكْن  ْوسمْع كلِامي  للَفْرَدوس 
ْولا يحْق لانْسان يقولا. 5 ْبَهالانْساْن اَأْفتخر، 
 ْوَل 

َبّس ْبَنْفسي مُو اْفتخْر َغيْر بالضْعفاْت. 6
رْدُت اَأْفتخر، مُو اَأْحَمْق اَأكون، مْن َل َحّق 
د  اأحَّ لا  ْبشاْن  اَأْفتخر  اَأْتحاشى  َبّس  اَقوْل. 
ْويْسَمْع  يراني  َل  اأْكَثْر مْن شي  يَفكّْرني 
 وْبشاْن لا اأْتَگبَّْر مْن كْثرة الّكشوفات 

منّي. 7
َملاك  لََجَسدي،  َشوِكة  انَْعَطيُت  لِهيِّة  الاإ
الّشِيطاْن َت يْبقى يْكَفْخني ْبشاْن لا اأْتَگبَّْر. 
 َعلى هاْذ، َثث َكّراْت َطَلبُت مْن َربّي َت 

8

 ْوقاْل لي: تْكفاْك نْعمتي، مْن َل 
يفِارْقني. 9

قّوتي ف الضعْف تْكَمْل. َبقى ْبَفرح اَْفتخر 
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تُكَْمُل. ِلذا ِبَفَرٍح اأْفتَِخُر ِبَضَعفاتي ِلتَِحلَّ 

اأْجِل هذا   ِمْن 
الَمسيِح. 10 ةُ  قُوَّ َعلَيَّ 

ِبالّضيقاِت،   ، لِّ ِبالذُّ َعفاِت،  ِبالضَّ اأْرضى 

اأْجِل  ِمْن  جوِن  ِبالسُّ ِبال�ْضِطهاداِت، 

الَمسيِح، ِل�أنّي َمتى كُْنُت َضعيفاً فَحينَئٍذ 

قَويٌّ اأنا.

 ها اأنَذا ِصْرُت ناِقَص فَْهٍم ِباْفِتخاري، 
11

ِل�أنَّكُم اْضَطَرْرتموني. كاَن يَِجُب َعلَيكُم 

اأنْتُم اأْن تَْشَهدوا لي، ِل�أنّي َلْم اأنُْقْص َشيئاً 

ا َمَع اأنّي َلْسُت  ُسِل الفاِضليَن ِجدًّ َعِن الرُّ

ُسِل َصنَْعتُها بَينَكُم ِبكُلِّ  َشيئاً. 12 اآياُت الرُّ

َصْبٍر، َوِبُمْعِجزاٍت َوَعجائَب َوقُّواٍت. 13 بَم 

نََقْصتُم َعِن الكَنائِس ال�أُْخرى اإلّ� ِباأنّي اأنا 

ْل َعلَيكُم؟ اْغِفروا لي هِذِه الَجهاَلَة؟  َلْم اأُثَقِّ

ِة الثّاِلثَِة ُمتََهيٌِّئ اأْن اآتَي اإَليكُم   ها ِللَمرَّ
14

اأْطلُُب  ل�  ِل�أنّي  َعلَيكُم،  َل  اأُثَقِّ َوَلْن  اأنا. 

ال�أبْناُء  فَلَيَس  اأْطلُُب،  اإيّاكم  بَْل  َلكُم  ما 

آبائِهم،  ُهم الُمْلَزموَن ِباأْن يَكْنُزوا كُنوزاً ِل�

آباُء ِل�أبْنائِهم. 15 اأّما اأنا فَِبَفَرٍح اأُنِْفُق  بَِل ال�

ِل�أْجِلكُم،  اأُْعطيها  نَْفسي  َحّتى  نََفقاٍت، 

َرْغَم اأنَُّه كلَّما اأْحبَْبتُكُم اأكْثََر، اأْحبَْبتُموني 

ْل َعلَيكُم، َولِكْن ِبما   َوَربَّما َلْم اأُثَقِّ
16 . اأقَلَّ

اأنّي ُمْحتاٌل، ِبَمكٍْر َسَرْقتُكُم. 17 اأعْن َطريِق 

 َطلَْبُت 
اأَحٍد اأْرَسْلتُُه اإَليكُم َطِمْعُت فيكُم؟ 18

اأفي  ْخَوةَ.  ال�إ َمَعُه  َواأْرَسْلُت  تيطَس  ِمْن 

ْبضْعفاتي، ْبشان ْتحْل َعَلي قّوة الَمسيْح. 
بالّذْل،  بالاْمراْض،  اَأْرضى  10 ْبشاْن هاي 

بالّْحبوْس  بالاْضطهاداْت،  بالّذيقاْت، 
لَخاطر الَمسيْح، مْن َل َوْقْت َل انا َمريِْض 

َقوي اَنا.

 ْكوا صْرُت ناقْص عقْل باْفتخاري، مْن 
11

َل انْتْن َجَبرتْنني. كاْن لازم انْتْن تْشَهدولي، 
مْن َل ما نقْصُت شي م الّرسْل لَنِّا زايدين 
 َعلامات الّرسْل 

ْكثيْر، َمْع َل مُو شي اَنا. 12
وْبمْعجزات  َصبْر،  ْبكْل  َبيْنكن  َسَويُت 
 َف اَأيْش نقْصتْن 

ْوَعجايْب واْعماْل قْدَرة. 13
ْلُت  مْن َغيْر بَِيْع، َغيْر َف هاي َل انا ما َثقَّ
َعَليكْن؟ ساْمحوني َف َهالَغَلْط َف َحْقكْن. 
ر اَنا َت اآجي   ْكوا هاي ثالْث َكرَّة ْمَحضَّ

14

َل  مْن  َعَليكْن،  اَثّقْل  َت  ْوما  لَعْنْدكن، 
َل  مْن  لكْن،  َبلِى  مْنكْن،  اريْد شي  مُو 
الَمْلزوميْن َت يْكنزون ْكنوْز  نِا  الاولاْد  مُو 
لابَّهاتْن، َبلِى الاَبَّهاْت لاولادْن. 15 َبّس اَنا 
ْبَفَرْح اَأْصرْف َعَليكْن، حتّى نَْفسي اَأْعطي 
لَخاطر نْفوْسكْن، َمْع َل ْمَقْد َل انا اَأحْبكْن 
اَنا   ْويْمكن 

16 اَأنَْقْص.  ْتحّبونى  انْتن  اَأْزَيد، 
ْلُت َعَليكْن، َبْس َسَرْقتوكْن بالحيِلة.  ما َثقَّ
واِ  لْكْن  َبَعْثُت  انْساْن  َغير  ْبواْسطْة  17 لَيش 

تيطْس َت  مْن   َطَلْبُت 
18 فيكْن؟  طمْعُت 

لَيْش  الاْخِوة.  ْوَبَعْثُت َمعو  لَعْنْدكن،  يّجي 

2 كوِرنْثوَس 12: 10 - 18   
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َشيٍء َطِمَع فيكُم تيطُس؟ اأما ِبالّروِح ذاِتها 

َمَشينا َوِبالَخَطواِت ذاِتها؟ 19 اأتَُظّنوَن بَْعُد 

اأنَّنا نُداِفُع َعْن اأنُْفِسنا اأماَمكُم؟ اأماَم اللِه 

في الَمسيِح نَتَكَلَُّم، َوكُلُّ هِذِه ِلبُْنياِنكُم. 

اأراكُم  َول�  اإَليكُم  اآتَي  اأْن  اأْخشى  20 ِل�أنّي 

تُريدوَن.  كَما  تََروني  اأنْتُم  َول�  اأُريُد  كَما 

َوَغَضباً  َوَحَسداً  اأرى ِخصاماً  اأْن  اأخاُف 

راً َوتَكَبُّراً َوفَوضى.  داً َونَميَمًة َوتََذمُّ َوتََمرُّ

21 اأْخشى حيَن اآتي اإَليكُم اأْن يُِذلَّني اإلهي 

َواأنوَح َعلى كَثيريَن اأْخَطاأوا َوَلْم يَتوبوا َعِن 

نى َوالَعهاَرِة الَّتي فََعلوا. النَّجاَسِة َوالزِّ

 13
اأْن  ُمتََهيٌِّئ  الثّاِلثَِة  ِة  ِللَمرَّ  ها 

فَِم شاِهَديِن  »َعلى  اإَليكُم.  اآتي 

 َسبََق اأْن قُْلُت 
َوثَلاثٍَة تَقوُم كُلُّ كَِلَمٍة.« 2

َلكُم  قُْلُت  كَما  اأيضاً  فَاأقوُل  َواأْسِبُق  َلكُم 

ِعْنَدكُم؛  َواأنا  اأيضاً  الثاِنيَِة  ِة  الَمرَّ في 

آن اأيضاً َواأنا بَعيٌد اأكْتُُب ِلهؤل�ِء الَّذيَن  ال�

اأيضاً  ِجْئُت  اإْن  آَخريَن:  ال� َوباقي  اأْخطاأوا 

َعِن  تَْطلُبوَن  فَْحصاً  3 ِل�أنَّكُم  اأُْشِفَق،  فَلَْن 

َليَس  الَّذي  ذاَك   ، الُمتَكَلِِّم فيَّ الَمسيِح 

4 ِل�أنَُّه  فيكُم.  قَويٌّ  َولِكنَُّه  فيكُم  َضعيفاً 

فَُهَو  قَْد ُصِلَب في َضْعٍف،  َواإْن كاَن 

ِة اللِه. َونَْحُن اأيضاً ُضَعفاُء َمَعُه  َحيٌّ ِبُقوَّ

ِة اللِه الَّتي فيكم.  َولِكنَّنا اأْحياٌء َمَعُه ِبُقوَّ

5 اأنُْفَسكُم اْفَحصوا: َهْل اأنْتُم قائموَن في 

يماِن. اأنُْفَسكُم اْمتَحنوا! اأََول� تَُميِّزوَن  ال�إ

ف شي طمْع فيكْن تيطْس؟ مُو ْبَنفس الّرُوْح 
مشينا، ْونَْفس الدَّوساْت دْسنا؟ 19 لَيْش َبعْد 
تْفتْكرون نْحِامي لَرُوْحنا قّداْمكْن؟ قّدام اَلله 
ف الَمسيْح نْحكي. ْوكْل َهوْذ لََعماركْن. 
اراكْن  ْومُو  لَعْنْدكن  اآجي  اخاْف  َل   مْن 

20

َل  َكما  تَروني  اأنْتْن  ْولا  اريد،  َل  َكما 
ْتريدوْن؛ اَأخاف اَرُوح اَرى ْقتِالات ْوَحَسد 
ْوَغَضْب وْعناتيِّة ْوقال ْوقيل ْوقالات ْوَقلابالغ 
ْوَمْنَفخاْت؛ 21 اَأخاْف َوْقْت َل اآجي لَعْنْدكن 
يذلْني اإلهي، َوانوْح َعلى ْكثيْر خطيوا ْوما 
تابوا م النَّجاِسة والّزنِى والَفجاَرة َل َسَووا.

ْر َت اآجي 13  اَأْتَحضَّ  هاي ثالْث َكرَّة 
ثْم شِاْهَدين  لَعْنْدكْن. »َعلى 
َقبْل   مْن 

2 ْتقوْم كْل كْلِمة.«  ْشهود  ْوَثّث 
َكما  اَقولْكْن  ع  السَّ م  َواْرَجْع  لْكْن،  قْلُت 
َل كْنُت  الاَخْر  َكْرَتين  َف  لْكْن  قْلُت  َل 
لَوْذ  اَْكتْب  ْبعيد  َوانا  زاِ  ْع  السَّ عْنْدكْن؛ 
َكْرة  َل جيُت،  الاَخْر:  ْوباقي  َل خطيوا 
َع  تْطلبوْن  َفْحْص  َل   مْن 

3 اْشفْق،  مُو  لْخ 
الَمسيْح َل يْحكي في، هاْك َل مُو َضعيْف 
انَْصَلْب   صّح 

4 فيكْن.  َقوي  َبلِى  فيكْن  واِ 
ف َضْعْف، َبلِى َحي واِ ْبقّوة اَلله. نْحنِا زاِ 
اَلله  ْبقّوة  َمعو  عايشيْن  َبلِى  َمعو،  ْضعاْف 
َل  ْوَطْلعوا  اْفَحصوا  5 نْفوْسكْن  فيكْن.  َل 
مُو  اْمتْحنوا!  نْفوْسكن  انْتن.  الايمان  ف 

2 كوِرنْثوَس 12: 19 – 13: 5   
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الَمسيَح  تَُميِّزوا  َلْم  فَاإْن  فيكُم؟  الَمسيَح 

اأْرجو   َولِكّني 
6 َمْرفوضوَن.  فَاأنْتُم  فيكُم، 

ِبَمْرفوضيَن.  َلْسنا  نَْحُن  اأنَّنا  تَْعِرفوا  اأْن 

اأيُّ  يَكوَن فيكُم  األّ�  اللِه  ِمَن   فَاأْطلُُب 
7

، }ل�{ ِمْن اأْجِل اأْن تَْظَهَر تْزِكيَتُنا نَْحُن،  َشرٍّ

اأنْتُم عاِمليَن  تَكونوا  اأْن  اأْجِل  ِمْن  َولِكْن 

كَالَمْرفوضيَن،  نَْحُن  َونَكوَن  صالحاٍت 

َشيئاً ِضدَّ  نَْفَعَل  اأْن  نَْستَطيُع  ل�  8 ِل�أنَُّه 

نَْفَرُح  9 ِل�أنَّنا   . الَحقِّ اأْجِل  ِمْن  بَْل   ، الَحقِّ

اأْقِوياَء.  َواأنْتُم  ُضَعفاَء  نَكوُن  نَْحُن  حيَن 

اأْجِل   ِمْن 
10 تَكُْملوا.  اأْن  اأيضاً  َونَُصّلي 

اأْن  اأْجِل  ِمْن  هِذِه،  اأكْتُُب  بَعيٌد  َواأنا  هذا 

ِبَحَسِب  ِبَقْسَوٍة  ِجْئُت  َمتى  َف  اأتََصرَّ ل� 

ْلطاِن الَّذي اأْعطانيِه َربّي ِلبُْنياِنكُم، ل�  السُّ

آَن فَصاِعداً يا اإْخَوتي،   ِمَن ال�
ِلَخراِبكُم. 11

بَينَكُم  َوْليَكُْن  وا  َوتََعزَّ َواكُْملوا  اْفَرحوا 

لاِم  اتِّفاٌق َواأماٌن، َوْليَكْن اإلُه الَمَحبَِّة َوالسَّ

آَخِر ِبُقْبلٍَة   َسلِّموا اأَحُدكُم َعلى ال�
َمَعكُم. 12

يسيَن.  َسٍة. 13 يَُسلُِّم َعلَيكُم َجميُع الِقدِّ ُمقدَّ

 َسلاُم َربِّنا يَسوَع الَمسيِح َوَمَحبَُّة اللِه 
14

َوَشِركَُة روِح الُقُدِس َمَع َجميِعكُم اآميَن. 

تَميزون الَمسيْح فيكْن؟ ْوَل لا، َمْرفوضين 
انْتْن نَتيجة الَفْحْص. 6 َبْس لي َرجا تْعرفوْن 
نْحنِا.  الاْمتحاْن  نَتيجة  َمْرفوضيْن  مُو  نْحنِا 
7 اأْطلْب من اَلله لا يكوْن فيكْن اَأيْش َشْر َل 

كاْن، }مُو ْبشاْن{ نْحنِا نَبّين ْمَزكّاييْن ف 
ْتَسون  ْتكونون  اأنْتن  ْبشاْن  َبلِى  الَفْحْص، 
اْعماْل صالَْحة ْونْحنِا نْكوْن َكما الَمْرفوضيْن 
 مْن َل مُو نْتِيق نَْسي شي 

نَتيجة الَفْحْص، 8
 مْن َل نْفَرْح 

ضّد الَحْق، َبلِى ْبشاْن الَحْق. 9
َوْقْت َل نْحنِا َمراضِى وانْتْن ْقواي. ْوهاي 
زاِ نَْصلّي نْطلْب َت تْكَملوْن. 10 ْبشاْن هاي 
– َوانا ْبعيْد – اَأْكتْب َهوذ، ْبشاْن لا َوْقْت 
لَطة َل  َل اآجي ْبَقسِوة اأْتعاَمل ْبموجب السَّ
 م 

لََخراْبكْن. 11 مُو  لََعماركْن،  َربّي  َعطاني 
وا  ْع لََبعْد يا اخوتي، اْفَرحوا واْكَملوا وْتَعزَّ السَّ
واتّفاق ْواَأمان يكون َبيناْتكن، ْواإله الّْمَحبِّة 
 َسْلموا واِحْد َعلى 

لاْم يكوْن َمْعكْن. 12 والسَّ
َعَليكْن  13 يَسْلموْن  ِسة.  ْمَقدَّ ْبَبوِسة  واِحد 
 َسلاْم َرْبنا َيسُوع الَمسيْح 

كّل الَقّديسيْن. 14
وْمَحّبة اَلله ْوَشراكْة رُوح القدْس َمْع كلّْتكْن 

اآّميْن. 

2 كوِرنْثوَس 13: 6 - 14   
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مكتوب بولس 
الرَّسول لبيعة 

غلاطيا
 

 بولْس َرسوْل مُو م النِّاس، ْولا بانْساْن، 1 
َبلِى ْبَيسُوع الَمسيْح والله اَأبوُه َل َقيَّمو 
 ْومْن كّل الاْخِوة َل َمعي، 

مْن َبين الَميتيْن، 2
لِبَيْع َل في َف َغلاْطيا. 3 نْعِمة َمْعكن ْوَسلاْم 
الَمسيْح،  َيسُوع  َرْبنا  ْومْن  الاآب  اَلله  من 
 هاْك َل َعطى نَْفسو لَخاطْر َخطّياْتنا، ْبشان 

4

ْبموجْب  ّرير هاذ،  الشَّ هر  َهالدَّ مْن  يَنّجينا 
آْبديْن  الا أَبد  لا الَمْجْد  5 لُه  اَأبونا.  اَلله  اإرادة 

اآّميْن.
ب اَْشَوْن َخفيْف تْنقْلبوْن م الَمسيْح  6 اأْتَعجَّ

 مُو َموجوِدة. 
َل َدعاكن ْبنْعمتو لََغير ْبشاَرة، 7

َبلِى في نِاس يَشوشوكْن، ويريدون يَغيرون 
ْبشارة الَمسيْح. 8 َبْس حتّى َل نْحنِا يا َملاْك 

رسالة بولس الّرسول 

اإلى كَنيَسِة َغلاِطّيا
 

 بوُلُس َرسوٌل ل� ِمَن البََشِر َول� باإنْساٍن 1 

الَّذي  اأبيِه  َواللِه  الَمسيِح  ِبيَسوَع  بَْل 

ْخَوِة   َوِمْن كُلِّ ال�إ
اأقاَمُه ِمْن بَيِن ال�أْمواِت. 2

الَّذيَن َمعي اإلى الكَنائِس الَموجوَدِة في 

اللِه  ِمَن  َوَسلاٌم  َمَعكُم  3 ِنْعَمٌة  َغلاِطّيا. 

4 الَّذي  الَمسيِح،  يَسوَع  َربِّنا  َوِمْن  آِب  ال�

اأْعطى نَْفَسُه ِل�أْجِل َخطايانا، ِليُنّجيَنا ِمْن 

اللِه  اإراَدِة  ِبُمْقتَضى  ّريِر  الشِّ ْهِر  الدَّ هذا 

آِبديَن اآميَن. اأَبينا، 5 َلُه الَمْجُد اإلى اأَبَِد ال�

َعِن  تَْرتَّدوَن  ِبُسْرَعٍة  ُب كَيَف  6 اأتََعجَّ

الَمسيِح الَّذي َدعاكُم ِبِنْعَمِتِه اإلى ِبشاَرٍة 

َة اأُناٌس   َغيِر َموجوَدٍة. َولِكْن ثَمَّ
اأُْخرى، 7

ِبشاَرةَ  يُغيِّروا  اأْن  ويُريدوَن  شونَكُم  يَُشوِّ
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 َولِكْن َواإْن كُّنا نَْحُن اأو َملاٌك 
الَمسيِح. 8

ْرناكم  ُركُم ِبَغيِر الَّذي بَشَّ ماِء يُبَشِّ ِمَن السَّ

 كَما قُْلُت ِمْن قَْبُل، 
ِبِه، فَْليَكُْن َمْحروماً. 9

اأَحٌد  َركُم  بَشَّ اإْن  فَاأقوُل:  اأيضاً  آَن  ال� اأعوُد 

آَن  يتُم، فَْليَكُْن َمْحروماً. 10 اأفَال� ِبَغيِر ما تَلقَّ

اأْطلُُب ِرضى  اأْم  اللَه؟  اأِم  الّناَس  اأُْقِنُع 

آَن اأُْرضي  الّناِس َعّني؟ َلو كُْنُت َحّتى ال�

الّناَس، َلما كُْنُت َعْبداً ِللَمسيِح؟

 َواأُْعِلُمكُم يا اإْخَوتي اأنَّ الِبشاَرةَ الَّتي 
11

ْرُت ِبها ما كانَْت ِمْن اإنْساٍن. 12 ِل�أنّي  بَشَّ

يتُها َوتََعلَّْمتُها ِمْن اإنْساٍن،  اأنا اأيضاً ما تَلَقَّ

 فََقْد َسِمْعتُم 
بَْل ِبكَْشِف يَسوَع الَمسيِح. 13

يانَِة اليَهوِديَّة  َعْن سيرتي ِمْن قَْبُل في الدِّ

اللِه  كَنيسَة  اأْضَطِهُد  كُْنُت  ِباإْفراٍط  اأنّي 

كُْنُت في  ماً   َوُمتََقدِّ
14 اأْهِدُمها.  َوكُْنُت 

ِمْن  كَثيريَن  ِمْن  اأكْثََر  اليَهوديَِّة  يانَِة  الدِّ

بَني ِسنِّي الَّذيَن في قَومي، َوكُْنُت اأْعَظَم 

 َولِكْن حيَن اأراَد 
َغيَرةً في تَْعليِم اآبائي. 15

ذاَك الَّذي فََرَزني ِمْن بَْطِن اأّمي َوَدعاني 

ِبِه  َر  ِل�أُبَشِّ ابْنَُه،  بَي  16 ِليَكِْشَف  ِبِنْعَمِتِه، 

الّساَعِة  ِتْلَك  اأكِْشْف في  َلْم  ال�أَُمِم،  في 

اأوُرَشليم،  اإلى  َذهْبُت   َول� 
17 َوَدٍم.  ِللَْحٍم 

اإلى  َذهْبُت  بَْل  قَْبلي،  الَّذيَن  ُسِل  الرُّ اإلى 

 َوِمْن 
ِدَمْشَق. 18 اإلى  اأيضاً  َوُعْدُت  اأرابّيا 

اأوُرَشليَم  اإلى  َذهْبُت  َسنَواٍت  ثَلاِث  بَْعِد 

ْرناكْن،  َبشَّ َل  َغيْر شي  يَبّشركْن  ما  السَّ م 
 َكما َل مْن َقبْل قْلُت، 

َمْحروْم َخلّي يكوْن. 9
ْع زاِ اَأرّد اَقوْل: َل اأّحد يَبّشركْن َغيْر شي  السَّ
ْع  َل قبْلتْن، َمْحروْم َخلّي يكوْن. 10 اَأيش السَّ
اَأَقنّع النِّاْس والّا اَألله؟ يا اأْطلْب رضا النِّاْس 
ْع كان اََرّضي النِّاْس،  َعَلي؟ يكوْن دي للسَّ

َعْبْد للَمسيْح ما كاْن َت اكوْن.

اأْشَوْن صاْر بولس َرسول

ْرُت  َبشَّ َل  ْبشارْة  اخوتي،  يا  11 اَأَعّرفكْن 

مُو  زاِ  انا  َل   مْن 
12 انْساْن،  ما كانْت من 

َبلِى  َهالّْبشاَرة،  وْتَعلَّْمُت  قبْلُت  انْساْن  من 
 مْن َل سمْعتْن 

ْبَكشْف َيسُوع الَمسيْح، 13
َعلى سيرتي َل مْن َقبْل ف الّديانِة الياهوديِّة، 
اأْشَون ْكثيْر كان اَْضطهْد بيعة اَلله َواَخّربا، 
اأْكَثْر  الياهوديِّة  الّديانِة   وْمَبيَّْن كْنُت ف 

14

لنِاْس َعشيرتي،  اولاْد جيلي  ْكثيْر من  من 
اَأبَّهاتي.  َتْعليْم  َعلى  اأْكَثْر كْنُت  ْوَغّيوْر 
15 َبْس َوْقْت َل راْد هاْك َل َفَرْقني مْن َبطْن 

اْبنو   َت يكشف 
16 ْبنْعمتو،  ْوَدعاني  اأّمي 

ْبواْسطتي، َت اَبّشْر ِفيو للاَمْم، َف ساعتا 
 ْولا رْحُت 

ي لََلْحم ْوَدم، 17 ما َكَشْفُت َهالشِّ
َبلِى  َقبلي.  مْن  َل  الّرسْل،  لَعْند  للقْدْس 
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َعَشَر  َخْمَسَة  ِعْنَدهُ  َوِبتُّ  بُْطُرَس،  ِل�أرى 

ُسِل َلْم اأَر اإلّ�   َولِكنَّ َغيَرهُ ِمَن الرُّ
يَوماً. 19

 َواأكْتُُب َلكُم هِذِه، َوها 
يَْعقوَب اأخا َربِّنا. 20

 َوِمْن بَْعِد 
اأماَم اللِه ل� اأكِْذُب َعلَيكُم. 21

هِذِه ِجْئُت اإلى نَواحي سوريّا َوكيليكّيا. 

الَمسيِح  الَّتي في  اليَهوديَِّة   َوكَنائُس 
22

 َولِكنَّهم 
ِبالَوْجِه. 23 َلْم يَكونوا يَْعِرفونَني 

كانوا يَْسَمعوَن َعّني »اأنَّ ذاَك الَّذي كاَن 

ُر  يُبَشِّ آَن  ال� ُهَوذا  يَْضَطِهُدنا،  قَْبُل  ِمْن 

يُْتِلُف.«  قَْبَل هذا  الَّذي كاَن  يماِن  ِبال�إ

. دوَن اللَه فيَّ  َوكانوا يَُمجِّ
24

َصِعْدُت 2  َسنًَة  َعْشرةَ  اأْربََعَة  بَْعَد   ثمَّ 

َواأَخْذُت  بَْرنابا،  َمَع  اأوُرَشليَم  اإلى 

ِبكَْشٍف،  َصِعْدُت   َولِكْن 
2 تيطَس.  َمعي 

َوكََشْفُت َلُهم الِبشاَرةَ الَّتي اأكِْرُز في ال�أَُمِم، 

يُْحَسبوَن  الَّذيَن  َعلى هؤل�ِء  َوَعَرْضتُها 

اأكوَن  ِلئَّلا  َوبَينَُهم،  بَيني  اأنَُّهم شيٌء، 

 َولِكْن َحّتى 
قَْد َسعيُت اأو اأْسعى َعبَثاً. 3

، َلْم  تيطَس الَّذي كاَن معي، َوُهَو يونانيٌّ

ْخَوِة الكََذبَِة  يُكَْرْه اأْن يَْختَِتَن. 4 اأّما َعِن ال�إ

الُحّريََّة  سوا  ِليَتََجسَّ َعلَينا  َدَخلوا  الَّذيَن 

الَّتي َلنا في يَسوَع الَمسيِح ِليَْستَْعِبدونا، 

ِمْلَء ساَعٍة،  َول�  ِلُعبوديَِّتِهم  نَتَناَزْل   فَلَْم 
5

 َولِكنَّ 
ِلكَي يَْثبَُت ِعْنَدكُم َحقُّ الِبشاَرِة. 6

اأولئَك الَّذيَن يُْحَسبوَن َشيئاً، َمْهما كانوا، 

ني، ِل�أنَّ الله ل� يُحابي الُوجوهَ،  فَلا يَُهمُّ

لَدمشْق.  لْخ رجْعُت  ْوَكْرْة  أرابّيا،  لا رْحُت 
للقْدْس َت  رْحُت  ْسنيْن  َثّث  َبعْد   ْومْن 

18

ارى بْطرس، ْوبتُّ عْندو َخمْسَطْعْش َيوْم. 
19 َبْس لََغيرو م الّرسْل ما اَريُت، َغيْر لََيْعقوب 

 ْوَهوْذ اَأْكتب لْكْن، هاي قّدام 
اَخو َرْبنا. 20

 ْومْن َبعْد َهوْذ، 
اَلله مُو اْگذْب َعَليكْن. 21

 ْوما كاْن 
جيُت لاراضي سوريّا ْوكيليْكيا. 22

يْعرفوني بالوْچ بَِيع الياهوديِّة َل ف الَمسيْح. 
َهالَخَبْريِّة:  يْسَمعوْن  َبْس كاْن  23 َبلِى هاي 

ْكوا  يْضطهْدنا،  َقبْل كاْن  مْن  َل  »هاْك 
يماْن َل َقبْل َزماْن كان  ع يَبّشر ْبهاك الاإ السَّ

 ْوكاْن يَسْبحون ْبَسَببي َلالله.
يَخّرب.« 24

َسِنة، 2  اَْرَبَطْعْش  َبْعد  مْن  لْخ   ْوَكْرْة 
َطَلْعُت للقْدْس َمْع َبْرنابا، ْوَوّديُت َمعي 
تيطْس. 2 َبْس َطَلْعُت ْبموجْب َكشْف من 
اَلله، ْوَكَشْفتولن ْبشارْة َل اْكرْز ف الاَمْم، 
يُتوا لَوْذ َل يْنحْسبوْن شي نِا َبيني ْوَبينْن  ْوَورَّ
َت يَرون َبْلكي َع الفاضي جهْدُت َواْجَهْد. 
3 َبلِى حتّى تيطْس َل كاْن َمعي ْولَّوا اأَممي 

َل  الگّذاِبيْن   ْوللاْخِوة 
4 يْتطََّهْر.  انَْجَبْر  ما 

َل  َعلى حّريّْة  سوْن  يْتَجسَّ َعَلينا َت  َدَخلوا 
لنا َف َيسُوع الَمسيح، ْبشاْن يْسَتْعبدونا، 
ْبشاْن  لَعبوِديّتن،  ْتناَزلْنا  َوْقت  لَساعْة   ْولا 

5

َحّق الّْبشاَرة يْثبْت عْنْدكْن. 6 َبْس َهوْك َل 
يْنحْسبوْن شي نِا، مْن نِا؟ مُو يهْمني، مْن 
َل الله مُو يَطلّْع َعلى وجاه النِّاْس، اَأقوْل: 
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 َولِكْن َعلى 
هؤل�ِء َلْم يزيدوا لَي َشيئاً. 7

َعلى  اْؤتُِمْنُت  اأنّي  َراأوا  ِل�أنَُّهم  الّنقيِض، 

َعلى  بُْطُرُس  اْؤتُِمَن  كَما  الُغْرَلِة،  ِبشاَرِة 

َك  َحرَّ الَّذي  ذاَك  8 ِل�أنَّ  الِختاِن،  ِبشاَرِة 

كني اأنا  سوليَِّة ِللِختاِن، َحرَّ بُْطُرَس في الرَّ

َعِلَم   َوحيَن 
9 ِللاأَُمِم.  ْرساليَِّة  ال�إ اأيضاً في 

ِبالنِّْعَمِة الَّتي ُوِهبَْت لي يَْعقوُب وبُْطُرُس 

يُحَسبوَن  الَّذيَن كانوا  اأولئَك  َويوَحّنا، 

ِركَِة، لي  الشَّ يَميَن  اأْعَطوني  اأْعِمَدةً، 

ريَن في ال�أَُمِم  َولبَْرنابا، لنَكوَن نَْحُن ُمبَشِّ

 فََقْط َطلَبوا اأْن نَْذكَُر 
َوُهم في الِختاِن. 10

الُفَقراَء، َوهِذِه اْعتَنَيُت اأْن اأْفَعلَها.

 َولِكْن حيَن جاَء بُْطُرُس اإلى اأنْطاِكّيا، 
11

يَْعثُروَن  ِل�أنَُّهم كانوا  ُلْمتُُه،  ِلَوْجٍه  َوْجهاً 

ِمْن  اأُناٌس  تَي  يَاأْ اأْن  قَْبَل  12 ِل�أنَُّه  ِبَسبَِبه. 

ِعْنِد يَْعقوَب، َمَع ال�أَُمِم كاَن يَاأْكُُل، َولِكْن 

حيَن اأتَوا َسَحَب نَْفَسُه َوانَْفَصَل، ِل�أنَُّه كاَن 

 َوانْقاَد 
يَخاُف اأولئَك الَّذيَن ِمَن الِختاِن. 13

َحّتى  اأيضاً.  اليَهوِد  باقي  هِذِه  َمَعُه في 

َراأيُت   َوحيَن 
14 ِريائِهم.  اإلى  انْقاَد  بَْرنابا 

اأنَُّهم ل� يَسيروَن ِباْسِتقاَمٍة، قُْلُت ِلبُْطُرَس 

َواأنَْت  الَجميِع: »اإْن كُْنَت  اأْعيُِن  اأماَم 

كَاليَهوِد،  َوَليَس  تَْحيا  يَهوديُّ كال�أَُمِم 

فَكَيَف تُكِرِه ال�أَُمَم اأْن يَْحيَوا كَاليَهوِد؟«

َوَلْسنا  ِبَطبيَعِتنا،  اليَهوَد  نَْحُن   ها 
15

اأنَّ  16 ِبَسبَِب معرفِتنا  ال�أَُمِم،  ِمَن  ُخطاةً 

َهوْذ شي ما زادوا لي. 7 َبلِى بالَعْكْس، مْن َل 
ريْن، َكما  ْنُت َت اَبّشْر المُو ْمَطهَّ اَروا ك تاَأمَّ
 مْن 

ريْن. 8 الّْمَطهَّ يَبّشر  بْطرْس َت  ْن  ْتاَأمَّ َل 
َرسول  يكون  بْطرْس َت  َحرَّك  َل  هاْك  َل 
رين، َحرَّْكني اأنا زاِ َت اكوْن َرسوْل  للّْمَطهَّ
 ْوَوْقْت َل َعَرفوا نْعمْة َل انَْعَطيُت 

للاَمْم. 9
َل كاْن  َهوْك  ْويوَحنّا،  ْوبْطرس  َيْعقوب 
راِكة  الشَّ َيمين  َعَطوني  عواِميْد،  يْنحْسبوْن 
لي ْولََبْرنابا، َت نَْبّشْر نْحنِا ف الاَمم ْوهنِّا 
الَفقاراِ،  نْذكر  َت  10 َبْس  ريْن،  الّْمَطهَّ ف 

يُت َت اَسيا. ْوهاي َهمَّ

بولس وبْطرْس َف انْطاْكيا

11 َبْس َوْقْت َل جا كيفا لانْطاْكيا ف وّچو 

 مْن 
لْمتوُه، مْن َل كاْن يْتَعْثَورون ْبَسَببو. 12

َل َقبْل َل يَجوْن نِاْس مْن عْند َيْعقوْب، َمع 
َجْر  َجوا  َل  َوْقْت  َبْس  ياكْل.  الاَمْم كاْن 
رُوحو َعلى خاْصَرة، مْن َل كان يخاْف مْن 
 وانْساقوا َمعو َف هاي 

ريْن. 13 َهوك الّْمَطهَّ
انْساق  َبْرنابا  حتّى  ْوكذاِ  زاِ.  الياهوْد  باقي 
 ْوَوْقْت َل اَريُت مُو سِاوي يْمَشوْن 

لَنفاقْن. 14
َعيْن  قّدام  لَكيفا  قْلُت  الّْبشاَرة،  َحّق  َف 
كلّْن: »َل كْنت انَْت الياهودي ْتعيْش َكما 
الاَمْم  تْجبر  اأْشَوْن  الياهوْد،  َكما  مُو  الاَمْم 

َت يعيشوْن َكما الياهوْد؟«
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بَْل  الّناموِس،  باأْعماِل  ُر  يَتَبَرَّ ل�  نْساَن  ال�إ

اأيضاً  نَْحُن  اآمّنا  الَمسيِح،  يَسوَع  باإيماِن 

الَمسيِح،  ِباإيماِن  َر  ِلنَتَبرَّ الَمسيِح  ِبيَسوَع 

ُر  يَتَبَرَّ ِل�أنَُّه ل� بََشَر  ِباأْعماِل الّناموِس،  ل� 

َونَْحُن  ُوِجْدنا   فَاإْن 
17 الّناموِس.  باأْعماِل 

بَْعُد،  ِبالَمسيِح ُخطاةً  َر  نَتَبرَّ اأْن  نَْطلُُب 

الَخطيئَِة. حاشا.  خاِدُم  اإذاً  فَالَمسيُح 

فَاإنّي  َهَدْمُت،  ما  اأبْني  ُعْدُت  اإْن  18 ِل�أنَُّه 

19 ِل�أنّي  ِللَوصيَِّة.  ل  ياً  ُمتََعدِّ نَْفسي  اأُبَيُِّن 

ِللِه.  ِل�أْحيا  ِللّناموِس ُمتُّ  ِبالّناموِس 

آَن  ال� َوِمَن  اأنا،  َمْصلوٌب  الَمسيِح   َوَمَع 
20

، َولِكنَّ الَمسيَح ُهَو الَحيُّ  َلْسُت اأنا الَحيَّ

آَن َحيًّا ِبالَجَسِد، ُهَو اأنّي  . َواأْن اأكوَن ال� فيَّ

اأَحبَّنا  الَّذي  ذِلَك  اللِه،  ابِْن  ِباإيماِن  َحيٌّ 

اأُبِْطُل  21 ل�  َعّنا.  ِعَوضاً  نَْفَسُه  َواأْعطى 

ُهَو،  ِبالّناموِس  الِبرَّ  اأنَّ  َلو  اللِه.  ِنْعَمَة 

فَالَمسيُح َعبَثاً ماَت.

الَفْهِم! 3  ناِقصي  يا  الَغلاطّيوَن،   اأيُّها 

ُهَوذا  الَحَسِد؟  بََعين  اأصابَكُم  َمْن 

َر يَسوُع الَمسيُح اأماَم اأْعيُِنكم  تَْصويراً ُصوِّ

 هِذِه فََقْط اأُريُد اأْن اأَعَرَف ِمْنكُم: 
َمْصلوباً. 2

اأْم  الّروَح  اأَخْذتُم  الّناموِس  اأْعماِل  اأمْن 

مْن  نْحنِا  ياهوْد  َطبِيعْتنا  مْن  َل  15 نْحنِا، 

 مْن َل 
اَأب ْوجد، ْومُو م الاَمْم خاْطييْن، 16

نْعرف مُو يْتَبرَّر الانْساْن باْعمال النّاموْس َبلِى 
بايماْن َيسُوع الَمسيْح، اآَمنّا نْحنِا زاِ ْبَيسُوع 
الَمسيْح،  بايمان  ْر  نْتَبرَّ ْبشاْن  الَمسيح، 
َبَشْر  ْر  يْتَبرَّ مُو  َل  مْن  النّاموْس  باْعمال  مُو 
باْعمال النّاموْس. 17 َبقى نْحنِا َل نْطلْب َت 
َطَلْعنا خاْطييْن  َل  الَمسيْح،  ْبَيسُوع  نْتَبرَّر 
الَخطيِّة  الَمسيْح خادم  َمْعناتا َيسُوع  َبعْد، 
اَأَعّمْر شي َل   مْن َل رجْعُت 

واِ. حاشا. 18
 مْن َل 

َخرَّبُت اَأَوّري نَْفسي كاسْر للَوصيِّة. 19
بالنّاموْس متُّ للنّاموس، ْبشاْن اَأعيْش َلالله. 
ْع مُو  السَّ ْوم  اَنا،  الَمسيْح َمْصلوب   ْوَمع 

20

الَمسيْح َحي في  َيسُوع  َبلِى  اَنا،  َحّي  اَأنا 
َسْد، بايمان  ْع َل حّي اَنا بالجَّ واِ. ْوهاي السَّ
اْبن اَلله َحّي اَنا، هاك َل َحْبنا ْوَعطى نَْفسو 
يكوْن  اَلله.  نْعمة  انْكر  مُو  21 اَأنا  لَخاطْرنا. 
بلا  ْمَبلاْش  الَمسيح  البْر،  واِ  النّاموْس  ف 

فايِدة ماْت.

ناْقصيْن فهْم! مْن 3  يا  اَأهْل َغلاْطيا!   يا 
َحَسد  ْبَعيْن  مْن صاْبكن  َحَسْدكْن؟ 
اأنْتْن َل قّداْم َعيَنيكْن، َكما رَسمان انَْرَسْم 
 هاي َبْس 

َيسُوع الَمسيح ْوهّواِ َمْصلوْب؟ 2
النّاموْس  اْعمال  مْنكْن: من  اَْعرْف  اَأريد 
اَأَخْذتن الّرُوْح والّا مْن َسَمع الايماْن؟ مْن 
َل َسَويتْن اأوامر النّاموْس َحْل فيكْن رُوح اَلله 
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يماِن؟ 3 اأهكَذا اأنْتُم ُجَهلاُء؟  ِمْن َسَمِع ال�إ

تُكِْملوَن؟  ِبالَجَسِد  آَن  َوال� ِبالّروِح  بََداأْتُم 

ْلتُم؟ َوَليتَها كانَْت   َوهِذِه كُلُّها َعبَثاً تََحمَّ
4

اأْعطى فيكُم  الَّذي  اأذِلَك  َعبَثاً. 5 اإذاً 

الّروَح ويَْعَمُل فيكُم الُقّواِت، اأِمْن اأْعماِل 

 كَما 
6 يماِن؟  ال�إ َسَمِع  ِمْن  اأْم  الّناموِس 

ا،«  ِبرًّ َلُه  فَُحِسَب  للِه  اإبْراهيُم  »اآَمَن 
يماِن  ال�إ ِمَن  ُهم  الَّذيَن  اأنَّ  اإذاً  7 اْعلَموا 

ُهم اأول�ُد اإبْراهيَم. 8 ِل�أنَّ اللَه َسبََق فََعَرَف 

َر  فَبَشَّ َسبََق  يماِن،  ِبال�إ روَن  يَتَبَرَّ ال�أَُمَم  اأنَّ 

اإبْراهيَم اأْن »ِبَك تَتَباَرُك كُلُّ ال�أَُمِم.« 9 اإذاً 

الُمْؤِمِن.  باإبْراهيَم  يَتَباَركوَن  الُمْؤِمنوَن 

ُهم  الّناموِس  اأْعماِل  ِمْن  الَّذيَن   هؤل�ِء 
10

ِل�أنَُّه َمكْتوٌب: »َمْلعوٌن كُلُّ  َلْعنٍَة،  تَْحَت 

الَمكْتوِب في هذا  ِبكُلِّ  يَْعَمُل  ل�  َمْن 

الّناموِس.«

ِبالّناموِس  ُر  يَتَبَرَّ ل�  اأَحداً  اأنَّ   َوَعْن 
11

ِعْنَد اللِه، هِذِه َجليٌَّة ِل�أنَُّه َمكْتوٌب: »البارُّ 

يماِن يَْحيا.« ِبال�إ

يماِن،  ال�إ ِمَن  َليَس  الّناموَس   َولِكنَّ 
12

فيِه،  الَمكْتوبَِة  ِبهِذِه  يَْعَمْل  »َمْن  بَْل، 

فََسيَْحيا ِبها.«

َلْعنَِة  ِمْن  اْشتَرانا  فََقِد  الَمسيُح  13 اأّما 

عّنا،  ِعَوضاً  َلْعنًَة  ُهَو  الّناموِس َوصاَر 

يَُعلَُّق  َمْن  كُلُّ  »َمْلعوٌن  َمكْتوٌب:  ِل�أنَُّه 

ِبَخَشبٍة.«

 كذاِ 
والّا مْن َل اآَمْنتْن بالْبشاَرة َل سمْعتْن؟ 3

َسد  ْع بالجَّ غَشما اأنْتْن؟ بَديتْن بالّرُوْح والسَّ
لتْن؟   َهوْذ كلّْن َع الفاضي ْتَحمَّ

ْتَكْملوْن؟ 4
َعطى  َل  هاْك  5 َبقى  الفاضي.  َع  ويْمكْن 
فيكْن الّرُوْح ويْعَمل فيكْن قّوات َعجايبيِّة، 
من اْعمال النّاموْس والّا مْن َسَمع الايماْن؟ 
 َكما َل »اْبراهيْم اآَمن ْباَألله وانَْحَسْبلو بْر،« 

6

اولاد  نِا  هنِّا  الايماْن  م  لَنِّا  َبقى  7 اْعرفوا 

َعَرف اَلله بالايماْن   مْن َل َسَلفاً 
اْبراهيْم. 8

قالْلو  اْبراهيْم  َبّشر  َسَلفاً  الاَمْم،  يْتَبرَّرون 
»فيْك َت يْتبِاَركوْن كّل الاَمْم.«

اْبراهيم  يْتبِاَركوْن ف  المومنيْن  9 َبقى 

النّاموْس  اْعمال  مْن  لَنِّا   َهوْذ 
10 المومْن. 

َتْحْت نَْعِلة نِا، مْن َل َمْكتوْب: »َمْنعوْل كْل 
مْن مُو يْعَمْل كّل الَمْكتوْب َف َهالنّاموْس 

هاْذ.«
ْد عْند اَلله بالنّاموْس   ْوَعلى َل مُو يْتَبرَّر اَحَّ

11

»الباْر  واِ:  َمْكتوْب  َل  مْن  يِا،  ْمَبيَِّنة  هاي 
بالايمان يعيْش.«

12 َبّس النّاموْس مُو م الايماْن واِ. النّاموْس 

يقوْل »َل يْعَمل بَهوذ الَمْكتبوبيْن ِفيو، َت 
يعيش.«
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اإبْراهيَم  بََركَُة  ال�أَُمِم  14 ِلتَصيَر في 

ُخَذ نَْحُن َوَعَد الّروِح  ِبيَسوَع الَمسيِح، ِلنَاأْ

يماِن. ِبال�إ

اإْن  اأقوُل:  الّناِس  بَيَن  كَما  15 اإْخَوتي، 

اأو  يَْرفُُضُه  اأَحَد  فَلا  اإنْساٍن،  َعْهُد  تَثَبََّت 

بْراهيَم ُوِعَد الَوْعُد   َوِل�إ
يُغيُِّر فيِه َشيئاً. 16

َوِلنَْسِلِه. َوَلْم يَُقْل َلُه: »لنَْسِلَك« ِبَمْعنى 

ِلواِحٍد  ِبَمْعنى  »ِلنَْسِلَك«  بَْل  ِلكَثيريَن، 

 َواأقوُل: الَعْهُد الَّذي َسبََق 
ُهَو الَمسيُح. 17

يَْقوى  ل�  ِبالَمسيح،  اللِه  ِمَن  تَثَبََّت  اأْن 

الّناموُس الَّذي صاَر بَْعَد اأْربَِعِمئٍَة َوثَلاثيَن 

ِمَن  18 َلو  الَوْعَد.  َويُْبِطَل  يَْرُذَل  اأْن  َسنًَة 

الّناموِس كاَن الميراُث َلما كاَن ِمْن َوْعٍد. 

َولِكنَّ اإبْراهيَم ِبَوْعٍد اأْعطاهُ اللُه اإيّاهُ.

19 ِلماذا الّناموُس اإذاً؟ ِبَسبَِب ال�نِْحراِف 

َلُه  الَّذي  النَّْسُل  تَي  يَاأْ َحّتى  اأُضيَف، 

َملائكٍة  ِبيَِد  الّناموُس  َواأُْعِطَي  الَوْعُد، 

 َولِكنَّ َوسيَط واِحٍد ل� 
ِبواِسَطِة َوسيٍط. 20

النّاموس  نَْعلة  مْن  اْشَترانا  الَمسيح  13 َبّس 

َمْكتوْب:  َل  مْن  ْمَبدالْنا  نَْعِلة  صاْر  ْوهّواِ 
»َمْنعوْل كّل ْمَعلَّْق َعلى َخَشِبة.«

َبَركة  الاَمْم  ْتكون ف  ْبشان   )اْشَترانا( 
14

اْبراهيم ْبَيسُوع الَمسيْح، وْبشاْن نْحنِا نْناْل 
َوعد الّرُوْح بالايماْن.

النّاموْس ما لََغت َوعد اَلله

15 اخوتي، َكما َل يسِيْر َبين النِّاْس اَأقوْل: 

ْتَثبَّتت انَْحْط َعَليا  َعْهْد )َوصّية( انْساْن َل 
ِفيا شي.  يَغّيْر  ْولا  يْرفضا  مُو  ْد  اَأحَّ ختم، 
ْومُو  ْولََنْسلو.  الَوعد  انَْوَعد   ولاْبراهيم 

16

نِاْس،  ْكثيْر  ويْعني  يقولْلو: »لََنْسلك« 
الَمسيْح.  هّواِ  واِحْد  يْعنِي  »لََنْسلْك«  َبلِى 
اَلله  ْتَثبَّْت من  َل  الَقديْم  َعْهد   َواقوْل: 

17

بالَمسيْح، ناموْس َل صاْر مْن َبعْد اأْرَبْعِميِّة 
الَوْعْد.  ْويْبطل  يْرذل  يتِيْق  مُو  َسِنة  ْوثِاثيْن 
18 يكوْن م النّاموْس يِا الَوراثِة، َمْعناتا مُو م 

الَوْعْد يِا. َبّس اْبراهيْم بالَوْعْد َعطاُه يِا اَلله.

غايِة النّاموْس

19 اَأيْش واِ َبقى النّاموْس؟ ْبَسَبب الانْحراف 

انْزاْد َع الَوْعْد، دي لََمْن يجي النَّسْل هاْك 
َل لُه الَوْعْد. وانَْعطى النّاموْس بيد َملايِكة 
ما  لَواِحْد  َوسيْط  20 َبْس  َوسيْط.  ْبواْسطة 
في. والله واِحْد واِ. 21 َبقى النّاموْس َعْكْس 
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ُوجوَد َلُه. َواللُه واِحٌد ُهَو. 21 اأفَالّناموُس 

اإذاً نَقيُض َوْعِد الله؟ حاشا. فَلو اأُْعِطَي 

الِبرُّ  َلكاَن  يُْحيي،  اأْن  يَْستَطيُع  ناموٌس 

َحبََس  الِكتاَب   َولِكنَّ 
22 ِبالّناموِس.  ا  َحقًّ

الكُلَّ تَْحَت الَخطيئَِة ِلكَي ِباإيماِن يَسوَع 

يُْؤِمنوَن.  ِللَّذيَن  الَوْعُد  يُْعطى  الَمسيِح 

يماُن، كاَن  ال�إ تَي  يَاأْ اأْن  قَْبَل   َولِكْن 
23

يماِن  ِللاإ َمْحبوسيَن  يَْحَفُظنا  الّناموُس 

الَعتيِد اأْن يُكَشَف. 24 اإذاً ُمْرِشداً كاَن َلنا 

ِمَن  َر  نَتَبَرَّ ِلكَي  الَمسيِح،  نَْحَو  الّناموُس 

يماِن، َلْسنا   َولِكْن ِبَمجيِء ال�إ
يماِن. 25 ال�إ

اأبْناُء  َجميعاً  26 ِل�أنَّكُم  ُمْرِشديَن،  تَْحَت 

اللِه باإيماِن يَسوَع الَمسيِح، 27 ِل�أنَّكُم اأنْتُم 

الَمسيَح  اْعتََمْدتُم،  الَمسيح  الَّذيَن في 

ل�   ، يونانيٌّ َول�  يَهوديٌّ  28 َليَس  َلِبْستُم. 

ِل�أنَّكُم  اأُنْثى،  َول�  َذكٌَر  ل�   ، ُحرٌّ َول�  َعْبٌد 

 َواإْن 
َجميعاً واِحٌد في يَسوَع الَمسيِح. 29

اإبْراهيَم،  نَْسِل  ِمْن  فَاأنْتُم  ِللَمسيِح،  كُْنتُم 

َوَوَرثٌَة ِبالَوْعِد .

 َواأقوُل: ما داَم الواِرُث طفلاً ل� يَْفِرُق 4 

كُلِّ  اأنُّه صاِحُب  َرْغَم  الَعبيِد،  َعِن 

َوُوكَلاَء  اأوِصياَء  تَْحَت   َولِكنَّه 
2 َشيٍء. 

 هكَذا 
3 اأبوهُ.  َعيَّنَه  الَّذي  الَوْقِت  َحّتى 

نَْحُن اأيضاً، حيَن كُّنا اأْطفال�ً، تَْحَت َمباِدئ 

 َولِكْن حيَن َوَصَل 
العاَلِم كُّنا ُمْستَْعبَديَن. 4

ابْنَُه َوصاَر  اللُه  اأْرَسَل  ماِن،  الزَّ اكِْتماُل 

َوْعد اَلله واِ؟ حاشا. يكوْن كاْن ك انَْعطى 
يكون  َحقا َت  يْحيي، كاْن  يتِيْق  ناموس 
َحَبْس كْل  الّْكتِاْب  22 َبّس  بالنّاموْس.  البْر 
شي َتْحت الَخطيِّة ْبشاْن بالايمان ْبَيسُوع 
ياآْمنوْن.  َل  لَوْذ  الَوْعْد  يْنَعطى  الَمسيْح 
23 َبْس َقبْل َل يجي الايمان، النّاموْس كاْن 

ْر  يْحرْسنا، َمْحبوسيْن، للايماْن َل كان ْمَحضَّ
مْرشْد كاْن  النّاموْس  24 َبقى  يْنكشْف.  َت 
نْتَبرَّْر.  الايماْن  م  ْبشاْن  الَمسيح،  لَعْند  لنا 
َبَقينا َتْحت  25 َبْس َبعْد َل جا الايمان، ما 

 مْن َل كلّْتكْن اولاد اَلله انْتْن 
اْمرْة مْرشْد، 26

 مْن َل انْتْن َل ف 
بايماْن َيسُوع الَمسيْح. 27

 ما في 
ْذتْن للَمسيْح لَبْستْن. 28 الَمسيح ْتَعمَّ

لا ياهودي ْولا يوناني، لا َعْبد ْولا حْر، لا 
انْتْن  واِحد  َل كلّْتكْن  مْن  اإنْثِى،  ْولا  َذَكر 
 ْوماداْم للَمسيح انْتْن، 

َف َيسُوع الَمسيْح. 29
وْبموجب  انْتْن،  اْبراهيم  نَْسل  مْن  َمْعناتا 

الَوْعْد واِْرثيْن.

 َواقول: ْمَقْد لَّواِ الواِرْث َولَد ْزَغّير، مُو 4 
َسّيْد كلّتْن.  لَّواِ  َمْع  الَعبيْد،  م  يْفرْق 
2 َبلِى َتْحْت نِاس ْمَوّصاييْن َعَليو ْووكلا دي 

 كذاِ زاِ نْحنِا، َوْقْت 
َل َوْقْت َل َعيَّْن اَأبوُه. 3

َل كنّا اولاد ْزغاْر َتْحْت َمبادي الّدنْيِا كنّا 
ماْن،  الزَّ َل كمل  َوْقْت  4 َبْس  مْسَتْعَبديْن. 
َبَعث اَلله اْبنو ْوصاْر مْن َمَرة ْوصاْر َتْحت 
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الّناموِس، 5 ِلكَي  اْمَراأِة َوصاَر تَْحَت  ِمِن 

َونَناَل  الّناموِس،  تَْحَت  الَّذيَن  يَْشتَرَي 

 َوِل�أنَّكُم اأبْناٌء اأْرَسَل اللُه 
َخَر ِللبنين. 6 الُمدَّ

روَح ابِْنِه اإلى قُلوِبكُم، ذاَك الّروح الَّذي 

فَصاِعداً  آن  ال�  ِمَن 
7 اأبانا.  »اآبا«  يُنادي 

اأبْناًء،  كُْنتُم  َواإْن  اأبْناًء.  بَْل  َعبيداً  َلْستُم 

فََوَرثَُة اللِه اأيضاً ِبيَسوَع الَمسيٍح. 8 ِل�أنَُّه 

اآنئٍذ اإْذ َلْم تَكونوا عاِرفيَن ِباللِه، َعبَْدتُم 

 ولِكِن 
ِتْلَك الَّتي َليَسْت ِبَطبيَعِتها اآِلَهًة. 9

اأْن  بَْعَد  بَْل  اللَه،  َعَرْفتُم  اأْن  بَْعَد  آَن  ال�

ُعِرْفتُم ِمَن اللِه، تَْرِجعوَن اأيضاً اإلى ِتْلَك 

َوتُريدوَن  َوالَفقيرِة،  عيَفِة  الضَّ الَمباِدئ 

داً اأْن تُْستَعبَدوا لها. 10 اأيّاماً َوُشهوراً  ُمَجدَّ

اأنّي  11 اأْخشى  تَْحَفظوَن.  َوِسنيَن  َواأوقاتاً 

ُل   }يا اإْخَوتي! اأتوسَّ
َعبَثاً تَِعْبُت فيكُم. 12

اأيضاً  اأنا  ِل�أنّي  اإَليكُم.{ صيروا مثلي، 

 . ِصْرُت ِمْثلَكُم. اإساءةً ما َلْم تُسيئوا اإليَّ

اأنّي في َضْعِف َجَسدي  تَْعِرفوَن  نْتُم   فَاأ
13

 َوتَْجِربَة َجَسدي 
14 قَْبُل.  ِمْن  ْرتُكُم  بَشَّ

كَاأنّي  بَْل  ِمْنها،  تَْنفروا  َوَلْم  تَْحتَِقروا  َلْم 

َوكَاأنِّي  اْستَْقبَْلتُموني،  اللِه  ِمَن  َملاٌك 

طوباكُم؟  اإذاً  الَمسيُح. 15 اأيَن  يَسوُع 

ْمكاِن  ِبال�إ َلو كاَن  اأنَُّه  َلكُم  اأْشَهُد  ِل�أنّي 

َواأْعَطيتُموني.  اأيضاً  ُعيونَكم  ل�قَتَلَْعتُم 

َلكُم  كََرْزُت  ِل�أنّي  َلكُم  ِصْرُت  ا  16 اأَعُدوًّ

ِللَحَسِن،  ل�  َعلَيكُم  17 يَغاروَن  ؟  ِبالَحقَّ

َتْحت  لَنِّا  َهوْذ  يْشتري  5 ْبشاْن  النّاموْس 
 ْومْن 

النّاموْس ونْناْل َكْنز الّْمَخّبا للاولاْد. 6
َل انْتن اولاد، اَلله َبَعْث رُوح اْبنو لَْقلوْبكْن، 
َهالّرُوْح َل يدعي َلالله ويَسّميو »اآبا« )يْعنِي( 
انْتْن،  َعبيد  مُو  َبعْد  َل  ْع  السَّ  م 

7 »اَأبونا«. 
َبلِى اولاد. ْوَل اولاْد، واِرثيْن َلالله زاِ بيْد 
َيسُوع الَمسيْح. 8 لََمْن ما كاْن تْعرفون اَلله، 
َعَبْدتْن َهوْك َل ْبَطبِيعتْن مُو اآلَِهة نِا. 9 َبّس 
ْع َبعْد َل َعَرْفتن اَلله – والاَفَضل نْقوْل:  السَّ
َبعْد َل انَعَرْفتْن مْن اَلله – َكْرْة لْخ رجْعتْن 
عيِفة والَفقِيَرة ْومن ْجديد  لَوك الَمبادي الضَّ
ْتريدون ْتكونوْن َتْحْت عبوديِّة لهْن. 10 اإيِّاْم 
وْشهوْر واوقاْت وْسنيْن تْحَفظوْن. 11 اَأخاْف 
 سِيروا َكماي، 

َع الفاضي تعْبُت فيكْن. 12
مْن َل انا زاِ صْرُت َكماكن. اخوتي! َغَلْط 
 مْن َل تْعرفوْن 

شي ما غلْطتْن َف َحّقي. 13
َقبْل.  مْن  ْرتوكْن  َبشَّ َمَرْض َجَسدي  ف 
 ْوَتْجِربْة َجَسدي ما اْحَتَقرتن ْولا قرْفتْن، 

14

َبلِى َكما َل اكوْن َملاْك من اَلله اْسَتقَبْلتْنني 
ْوَكما َل اكوْن َيسُوع الَمسيْح. 15 اَأيْن يِا َبقى 
اَأْشَهد لْكن: يكوْن كاْن مْمكْن  طيبْتكْن؟ 
َعيَنيكْن زاِ كاْن َت تْقَلعون ْوتْعَطوني. 16 لَيْش 
َعدو صْرُت لْكْن مْن َل َكَرْزُت لْكن الَحْق؟ 
17 يغاروْن َعَليكْن مُو للّْكَويّْس، َبلِى يريدوْن 
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اأنْتُم  ِلتَغاروا  اإْمساكَكُم  يُريدوَن  بَْل 

تَغاروا  اأْن  َحَسٌن  اأمٌر   َولِكنَُّه 
18 َعلَيِهم. 

ل�  َوْقٍت،  كُلِّ  الَحَسنَِة في  ال�أُموِر  في 

حيَن اأكوُن ِعْنَدكُم فََحْسُب. 19 يا اأول�دي 

َر فيكُم  داً َحّتى يَتََصوَّ ُض ُمَجدَّ الَّذيَن اأتََمخَّ

ِعْنَدكُم  اأكوَن  اأْن  اأُريُد   كُْنُت 
20 الَمسيُح، 

آَن َواأُغيَِّر َصوتي، ِل�أنّي ُمتََحيٌِّر فيكُم.  ال�

 قولوا لي اأنْتُم الَّذيَن تُريدوَن اأْن تَكونوا 
21

تَْحَت الّناموِس: األ� تَْسَمعوَن الّناموَس؟ 

22 ِل�أنَُّه َمكْتوٌب اأنَّ اإبْراهيَم كاَن َلُه ابْناِن، 

ِة.  الُحرَّ ِمَن  آَخُر  َوال� الجاريِة  ِمَن  واِحٌد 

ِبَحَسِب  ِمَن الجاريَِة  الَّذي   َولِكنَّ 
23

ِة  الُحرَّ ِمَن  الَّذي  ذاَك  اأّما  ُوِلَد،  الَجَسِد 

ُهما  ال�ْمَراأتاِن   َوهاتاِن 
24 فَِبالَوْعِد صاَر. 

َرْمزاِن ِلَعْهديِن، اأَحُدُهما ِمْن َجبَِل سيناَء 

الواِلُد ِللُعبوديَِّة، الَّذي ُهَو هاَجُر. 25 ِل�أنَّ 

هاَجَر َجبَُل سيناَء في اأرابّيا، َوتُطاِبُق هِذِه 

اأوُرَشليَم، َوتَْخِدُم ُعبوديًَّة ِهَي َواأول�ُدها. 

نا فَِهَي  26 اأّما اأوُرَشليُم الُعْلويَُّة الَّتي ِهَي اأمُّ

اأيَّتُها  »ابْتَِهجي  َمكْتوٌب:  27 ِل�أنَُّه  ةٌ.  ُحرَّ

َواْصُرخي  َواْفَرحي  تَِلُد،  ل�  الَّتي  العاِقُر 

ُض، ِل�أنَّ اأبْناَء الَمْهجوَرِة  يا َمْن ل� تَتََمخَّ

َجِة.«  الُمتََزوِّ اأبْناِء  َعلى  َوزادوا  كُثُروا 

28 اأّما نَْحُن يا اإْخَوتي فَنَظيُر اإْسحَق اأبْناُء 

 َولِكْن كَما كاَن اآنَذاَك الَمولوُد 
الَوْعِد. 29

ِبالَجَسِد يَْضَطِهُد الَمولوَد ِبالّروِح، هكَذا 

يْمسكوكن ْبشاْن اأنْتن ْتغاروْن َعَليْن. 18 َبّس 
ْكَويّس ْتغاروْن للّْكَويّْس، ف كْل َوْقْت مُو 
َوْقْت َل اكون عْنْدكْن َبْس. 19 يا اولادي َل 
ْر فيكن  من ْجديْد اَأْحَبْل ِفيْن دي لََمْن يْتَصوَّ
ْع  اَريد اَكوْن عْنْدكن السَّ  كان 

الَمسيْح. 20
 قولوا 

َواَغّيْر َصوتي، مْن َل ْمَحيَّر اَنا فيكْن. 21
َتْحت  ْتكونون  ْتريدون  َل  َهوْذ  اأنْتْن  لي 
َل   مْن 

22 للنّاموس؟  تْسَمعوْن  مُو  النّاموْس: 
َمْكتوْب َعلى اْبراهيْم َولََديْن كاْن لُه، واِحْد 
م الّجاريِة ْوواِحْد م الحرَّة. 23 َبلِى هاْك َل م 
َسْد ولْد، َبْس هاْك َل  الّجاريِة ْبموجب الجَّ
 ْوَهوذ الَمرَتيْن َرمَزيْن 

م الحرَّة بالَوْعْد صاْر. 24
َجَبْل سينا يجيب  مْن  واِحْد  نِا،  لََعْهَديْن 
 مْن َل هاجْر 

اولاْد للعبوديِّة تْرمْزلو هاجْر، 25
َهالقْدْس  وْتطابْق  اَأرابِّيا،  َف  يِا  َجَبْل سينا 
هاي الحاْضَرة، ْوتْخدْم عبوديِّة هيِّ واولادا. 
 مْن 

26 َبّس القْدس العْلويِّة لَّيِا اأْمنا حرَّة يِا. 27

َل َمْكتوب: »اْفَرحي يا عاْقَرة هاي َل مُو 
ْتجيْب اولاد. اْفَرحي ْوَهْلهلي هاي َل مُو 
تْحَبْل، مْن َل كْثروا اولاد الَمْهجُوَرة اأْكَثْر 
اخوتي،  يا   ْونْحنِا 

28 ِجة.«  الّْمَزوَّ اولاد  من 
29 َبلِى  نْحنِا.  الَوْعْد  اولاد  اْسحاق  َكما 
َكما َل كاْن هاك الَوْقت الَمولود ْبموجب 
الّرُوْح،  ْبموجب  الَمولود  يْضطهد  َسْد  الجَّ
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 َولِكْن ماذا يَقوُل الِكتاُب؟ 
آَن. 30 اأيضاً ال�

ابُْن  يَِرَث  ِلئَّلا  وابْنَها  الجاِريَة  »اأُْخِرُج 
اإذاً  31 نَْحُن  ِة.«  الُحرَّ ابِْن  َمَع  الجاِريَِة 

اأبْناُء  بَْل  الجاِريَِة  اأبْناَء  َلْسنا  اإْخَوتي  يا 

ِة. الُحرَّ

َرنا 5  َحرَّ الَّتي  يَِّة  الُحرِّ في  اإذاً   فَاثْبُتوا 

الَمسيُح، َول� تََضعوا في اأْعناِقكُم نيَر 

 ها اأنا بوُلُس اأقوُل َلكُم: اإْن كُْنتُم 
ُعبوديٍَّة. 2

َستَْختَِتنوَن، فَالَمسيُح ِبَشيٍء َلْن يَْنَفَعكُم. 

 َواأْشَهُد اأيضاً ِلكُلِّ اإنْساٍن يَْختَِتُن اأنَُّه ُمْلَزٌم 
3

 قََطْعتُم ِصلَتَكُم 
اأْن يَْعَمَل ِبكُلِّ الّناموِس. 4

روا  تَتَبَرَّ اأْن  تَْلتَِمسوَن  َمْن  يا  ِبالَمسيَح 

5 ِل�أنَّنا  َسَقْطتُم.  النِّْعَمِة  َوِمَن  ِبالّناموِس، 

يماِن نَْنتَِظُر َرجاَء الِبرِّ  نَْحُن ِبالّروِح ِمَن ال�إ

6 ِل�أنَُّه في الَمسيِح يَسوَع ل� الِختاُن َشيٌء 

ُل ِبالَمَحبَِّة.  يماُن الُمكَمَّ َول� الُغْرَلُة، بَِل ال�إ

ِلئَّلا  َشكُم  َشوَّ َمْن  تَْسَعوَن.  كُْنتُم   َحَسناً 
7

 قَناعتُكُم َليَسْت ِمْن ذاَك 
؟ 8 تُطيعوا الَحقَّ

ُر  تَُخمِّ َصغيَرةٌ   »َخميَرةٌ 
9 َدعاكُم.  الَّذي 

الَعجيَن كُلَُّه.« 10 اأنا واِثٌق ِبكُم في َربِّنا 

اأنَّكُم ل� تَْفتَِكروَن َشيئاً اآَخَر. َوَمْن يُبَْلِبْلكُم 

ينونََة اأيَّ َمْن كاَن. 11 اأنا يا  ُل الدَّ فَُهَو يَتََحمَّ

اإْخَوتي، َلو كُْنُت ِبالِختاِن اأكِْرُز بَْعُد، ِلماذا 

ليِب؟  كُْنُت اأُْضَطَهُد؟ َهْل بََطلَْت َعْثرةُ الصَّ

12 َليتَُهم قَْطعاً اأيضاً يَْقَطعوَن اأولئَك الَّذيَن 

الّْكتِاْب؟  اَأيش يقول  ْع. 30 َبلِى  السَّ زاِ  كذاِ 
لََبّرا الّجاريِة وابنا، ْبشاْن لا يوَرث  »اَأطِالْع 
َبقى  31 نْحنِا  الحرَّة.«  اْبن  َمع  الّجاريِة  ابن 
يا اخوتي مُو اولاد الّجاريِة نْحنِا َبلِى اولاد 

الحرَّة.

ْرنا الَمسيح، 5   قوموا َبقى ف حّريّْة َل َحرَّ
عبوديِّة.  نيْر  َرْقبْتكْن  َف  ْتشّدوْن  ْولا 
ْرتن،  ْتَطهَّ َل  لْكْن:  اَقول  بولس  اَنا   هاي 

2

 َواْشَهْد زاِ لكّل 
الَمسيْح شي مُو يْنَفْعكْن. 3

ْر َمْلزُوْم واِ يَسي كّل النّاموْس.  انْساْن يْتَطهَّ
4 بطْلتْن م الَمسيْح اأنْتْن َل بالنّاموس ْتريدوْن 

بالّرُوْح  5 نْحنِا  النّْعِمة.  م  َوَقْعتْن  تْتَبرَّروْن؛ 
الَمسيْح   ف 

6 البْر.  َرجا  نْنطْر  الايماْن  م 
ْولا َبلا ْطهُوْر،  َيسُوْع، لا الّْطهُوْر شي واِ 
 ْكَويّس 

7 بالّْمَحبِّة.  ْل  يْتَكمَّ َل  الايماْن  َبلِى 
ْشكن ْبشاْن لا تْقتْنعوْن  كاْن تْعَدوْن. مْن َشوَّ
 َقناعْتكْن مُو مْن هاْك َل َدعاكْن 

بالَحْق؟ 8
الَعجيْن كلّو.«  ْتَخّمر   »شقفْة َخميِرة 

يِا. 9
10 َبْس عْندي م الرَّْب ثقة فيكْن مُو تْفتْكروْن 

ل  َغيْر شكْل، َواينا َل يَشّوْشكْن، هّواِ يْتَحمَّ
الحكْم مْن َل كان يكوْن. 11 يا اخوتي، اَأنا 
ْع َع الّْطهُوْر اأْكرْز، لَيْش كاْن َت  يكوْن للسَّ
 َعَلّوا 

ليْب بْطلْت؟ 12 انْطهْد؟ لَيْش َعْثَورة الصَّ
َقطْع زاِ يْقَطعوْن َهوْك َل يَشوشوكْن. 13 اأنْتْن 
ْتسِيْر  لا  َبْس  اخوتي.  يا  انَْدَعيتْن  للحّريِّة 
َسْد، َبلِى بالّْمَحبِّة كونوا  حّريّْتكْن فْرَصة للجَّ

َغلاِطّيا 4: 30 – 5: 12   



595

يُبَْلِبلونَكُم. 13 اأنْتُم اإلى الُحّريَِّة قَْد ُدعيتُْم 

يتُكُم فُْرَصًة  ُحرِّ تَكُْن  اإْخَوتي! فََقْط ل�  يا 

ِبالَمَحبَِّة كونوا خاِضعيَن  بَْل  ِللَجَسِد، 

كُلَُّه  الّناموَس  ِللاآَخِر. 14 ِل�أنَّ  اأَحُدكُم 

ِبكَِلَمٍة واِحَدٍة يُكَْمُل، ِباأْن »تُِحبَّ قَريبََك 

كَنَْفِسَك.«

َوتَاأْكُلوَن  تَُعّضوَن  كُْنتُم  اإْن   َولِكْن 
15

اأَحُدكُم  تُْفنوا  اأْن  فَاْحَذروا  آَخَر  ال� اأَحُدكُم 

آَخَر. ال�

َوَشْهَوةَ  اْسلُكوا،  ِبالّروِح   َواأقوُل: 
16

الَجَسِد ل� تَْصنَعوا البَتََّة. 17 ِل�أنَّ الَجَسَد 

يَْشتَهي ما يَُضرُّ الّروَح َوالّروُح يَْشتَهي ما 

يَُضرُّ الَجَسَد، َوكلٌّ ِمْنُهْما ُمضادٌّ ِللاآَخِر، 

 َولِكْن اإْن كُْنتُم 
ِلئَّلا تَْفَعلوا ما تُريدون. 18

ِبالّروِح تَْنقادوَن، فَلَْستُم تَْحَت الّناموِس، 

َمْعروفٌَة وهي،  الَجَسِد  اأْعماَل  19 ِل�أنَّ 

اأْصناٍم،   ِعباَدةُ 
20 َعهاَرةٌ،  نَجاَسٌة،  ِزنى، 

َغَضٌب،  َغيَرةٌ،  َعداَوةٌ، ِخصاٌم،  ِسْحٌر، 

قَْتٌل،   َحَسٌد، 
21 انِْشقاقاٌت،  انِْقساماٌت، 

ُسكٌْر، َزْمٌر، َوكُلُّ ما يُْشِبُه هِذِه. َوالَّذيَن 

يَْفَعلوَن هِذِه، كَما قُْلُت َلكُم سابقاً اأقوُل 

يَِرثوَن.  ل�  اللِه  َملَكوَت  اأيضاً:  آَن  ال�

 وثمُر الّروِح، َمَحبٌَّة، فََرٌح، َسلاٌم، طوُل 
22

23 تَواُضٌع،  اأمانٌَة،  اأناٍة، طيبٌَة، َصلاٌح، 

ناموٌس.  يوَضْع  َلْم  هِذِه  َوَعلى  ٌل.  تََحمُّ

َصلَبوا  قَْد  ِللَمسيِح  ُهم  الَّذيَن   َوهؤل�ِء 
24

النّاموْس  َل   مْن 
14 للاْخ.  واِحْد  خاْضعيْن 

كلّو بكْلِمة وْحِدة يْكَمل، ْبهاي »َت ْتحْب 
َقرايبْك َكما نَْفسْك.«

اللاخ  واِحْدكن  ْتعّضوْن  َل كان  15 َبْس 

ْتتّموْن  لا  بالْكْن  ديروا  َبعْضكْن،  ْوتاْكلوْن 
َبعْضكْن.

َسْد الّرُوْح والجَّ

َسْد   َواقوْل: بالّرُوح اْسلكوا، ْوَشْهوة الجَّ
16

يْشتهي  َسْد  الجَّ َل   مْن 
17 ْتَسوْن.  لا  اَأَبْد 

تْشتهي شي  والّرُوْح  الّرُوْح  يضّر  َل  شي 
نِا.  َبْعضْن  واْثَنينْن ضْد  َسْد،  الجَّ يضّر  َل 
ْتَسَووْن. 18 َبْس َل  ْتريدون  َبقى لا شي َل 
بالّرُوْح تْنساقوْن، مُو َتْحت النّاموس انْتْن. 
َسْد، زنِى،   مْن َل َمْعروفيْن نِا اْعمال الجَّ

19

اْصناْم، سحْر،   عبادة 
20 َفجاَرة،  نَجاِسة، 

َعداِوة، خصاْم، غيِرة، َغَضب، انْقسامات، 
َزمر،  َسَكْر،  َقتْل،   َحَسْد، 

21 انْشقاقاْت، 
ْوَل يَسوْن َهوْذ، َكما  ْوكْل َل َكما َهوْذ. 
ْع زاِ اَأقول لْكْن:  َل مْن َقبل قْلُت لْكْن، السَّ
الّرُوح:   ْوَثَمْر 

22 يوَرثوْن.  مُو  اَلله  َمَلكوت 
باْل، طيِبة،  َسلاْم، طوْل  َفَرْح،  ْمَحبِّة، 
َعَمْل َخيْر، اَأمانِة، 23 َتواضْع، َتحّمل. ْوَعَلوْذ 
 ْوَهوْذ لَنِّا للَمسيْح َصَلبوا 

ناموْس ما انَْحْط. 24
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َجَسَدُهم َمَع كُلِّ اأوجاِعِه َوَشَهواِتِه. 25 اإذاً 

 َول� 
ِلنَِعْش في الّروِح، ِلنَْخَضْع ِللّروِح. 26

الَّذيَن  الباطِل  الَمْجِد  ِمْن َذوي  نْكُْن 

يَْنتَِقصوَن بَْعُضُهم بَْعضاً َويَْحِسدوَن اأَحُدُهم 

آَخَر. ال�

ِبَزلٍَّة، 6  اأَحُدكُم  اأُِخَذ  اإْن   اإْخَوتي، 

ِبروٍح  الّروحانّييَن  اأنْتُم  فَاأْصِلحوهُ 

بوا  ُمتَواِضٍع، َوانْتَِبهوا ِل�أنُْفِسكُم ِلئَّلا تَُجرَّ

اأثْقاَل  بَْعُضكُم   َواْحِملوا 
اأيضاً. 2 اأنْتُم 

تُكِْملوَن ناموَس  ِل�أنَُّه هكَذا  بَْعٍض، 

الَمسيِح. 3 ِل�أنَّ َمْن َظنَّ نَْفَسُه َشيئاً َوُهَو 

 َولِكْن 
4 نَْفَسُه.  يُِضلُّ  فَاإنَُّه  َشيئاً،  َليَس 

بَينَُه  َوحينَئٍذ  َعَملَُه،  نْساُن  ال�إ ِليَْفَحِص 

َوبَيَن نَْفِسِه يَكوُن فَْخُرهُ، َوَليَس ِباآَخريَن. 

َسيَْحِمُل.  نَْفِسِه  ِحْمَل  اإنْساٍن  كُلَّ  5 ِل�أنَّ 

الَّذي  ذاَك  الكَِلَمَة  يَْسَمُع  َمْن  6 ِليُشاِرْك 

يُْسِمُعُه في كُلِّ الَخيراِت. 7 ل� تَْنَخِدعوا. 

نْساُن  اللُه ل� يُْسَخُر ِمْنُه، ِل�أنَّ ما يَْزَرُعُه ال�إ

 َمْن َزَرَع في الَجَسِد، فَِمَن 
اإيّاهُ يَْحُصُد. 8

َزَرَع في  َوَمْن  يَْحُصُد فساداً.  الَجَسِد 

اأبَديًَّة.  َحياةً  يَْحُصُد  الّروِح  فَِمَن  الّروِح، 

 َول� نَكُْن ُمتَراخيَن في َعَمِل الَخيِر، ِل�أنَُّه 
9

نَتَراخى.  َول�  نَْحُصُد  َزَمٌن حيَن  َسيَاأْتي 

آَن اإذاً ما داَم َلنا َوْقٌت، ِلنَْعَمِل الَخيِر   فَال�
10

يماِن.  ِلكُلِّ اإنْساٍن، َول�سيَّما ِل�أبْناِء بَيِت ال�إ

ِبيَدي!  َلكُم  كَتْبُت  ِكتاباٍت  اأيَّ  11 ُانُْظروا 

25 َبقى  ْوَشْهواتو.  اوجاعو  َمْع كّل  َجَسدْن 
 ْولا 

َخلّي نْعيش ف الّرُوْح، وللّرُوح نَْسلّم. 26
نْغْث  ْولا  باْطِلة،  َعظاِمة  اْصحاْب  نْكون 

َبعْضنا ْولا نْحسْد واِحْدنا اللاْخ.

ْتَزْحَلْق َف 6  مْنكن  ْد  اأحَّ َل   اخوتي، 
َغَلْط، َصْلحوُه اأنْتن الّرُوحانِيين ْبرُوْح 
مْتواْضَعة، ْوديروا بالْكْن لا اأنْتْن زاِ تْتَجرَّبوْن. 
َبعْضكْن، مْن َل كذاِ  اْثقاْل   واْحملوا 

2

انْساْن  َل   مْن 
3 الَمسيْح.  ناموس  ْتَكْملوْن 

َل يْحسْب رُوحو شي ْوهّواِ مُو شي، نَْفسو 
يغْش. 4 َبلِى الانْساْن َعَملو َخلّي يْفَحص، 
َخلّي يكوْن  نَْفسو  ْوَبيْن  َبينو  الَوْقْت  ْوهاك 
 مْن َل كّل انْساْن 

َفْخرو، ْومُو ْبَغيْر نِاْس. 5
الكْلِمة،  يْسَمع   َل 

حْملو َت يشيْل. 6
َخلّي يشِارْك َل يَسّمعو ف كّل الَخيراْت. 
َل شي  مْن  يْنَغْش،  مُو  اَلله  تْنَغّشون!  7 لا 

يْحصدو.  َل  واِ  هاْك  الانْساْن،  يْزَرعو  َل 
يْحصْد  َسْد  الجَّ م  يْزَرْع،  َسْد  الجَّ  َل ف 

8

الّرُوْح َت  يْزَرْع، م  الّرُوْح  َفساد. ْوَل ف 
 ْولََمْن نْعَمْل َخيْر، لا 

يْحصْد َحياْة اَأَبِديِّة. 9
نْتراخى، مْن َل َت يّجي َزماْن َت نْحصد 
لنا  في  َل  ْمَقْد  ع  السَّ 10 َبقى  نْتراخى.  ْومُو 
الَخيْر لكّل  اْعمال  نْشتغْل ف  َخلّي  َوْقْت 
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ِبالَجَسِد،  يَتَباهوا  اأْن  يُريدوَن  12 الَّذيَن 

ِلكَي  فََقْط  تَْختَِتنوا  اأْن  يُْلِزمونَكُم  هؤل�ِء 

ل� يُْضَطَهدوا في َصليِب الَمسيِح. 13 ِل�أنَُّه 

يَْحَفظوَن  يَْختَِتنوَن  الَّذيَن  َول� هؤل�ِء 

تَْختَِتنوا  اأْن  يُريدوَن  َولِكنَّهم  الّناموَس، 

ِلكَي يَْفتَِخروا ِبلَْحِمكُم. 14 اأّما اأنا فَحاشا 

يَسوَع  َربِّنا  َصليِب  ِبَغيِر  اأْفتَِخَر  اأْن  لي 

َمْصلوٌب لي  العاَلُم  ِبِه  الَّذي  الَمسيِح، 

َواأنا َمْصلوٌب ِللعاَلِم. 15 ِل�أنَُّه }في يَسوَع 

الَمسيِح{ ل� الِختاُن َشيٌء َول� الُغْرَلُة، بِل 

يَْخَضعوَن   َوالَّذيَن 
16 الَجديَدةُ.  الَخليَقُة 

بيِل َسلاٌم َوَرْحَمٌة َعلَيِهم َوَعلى  ِلهذا السَّ

آَن فَصاِعداً ل� يُْلِق   ِمَن ال�
اإْسرائيِل اللِه. 17

يَسوَع  َربِّنا  نُدوَب  ِل�أنَّ  تََعباً،  اأَحٌد  َعلَيَّ 

يَسوَع  َربِّنا  18 ِنْعَمُة  اأْحِمُل.  َجَسدي  في 

الَمسيح َمَع روِحكم يا اإْخَوتي. اآميَن. 

 َطْلعوا 
11 الايماْن.  لََبيت  ْوخاّصة  انْسان، 

يريدوْن   َل 
بيدي. 12 لْكْن  َكَتْبُت  اَأيْش 

َت  يْجبروكْن  َهوْذ  الَلحْم،  يْتباَهوْن ف 
روْن، َبّس ْبشاْن َف َصليب الَمسيْح لا  تْتَطهَّ
روْن   مْن َل ْولا هنِّا َهوْذ َل يتَّطهَّ

يْنطْهدوْن. 13
رون  تْتَطهَّ يريدوْن  َبلِى  النّاموْس  يْحَفظون 
اَنا  14 َبّس  لَحْمكْن.  يْفتْخروْن َف  ْبشاْن 
حاشا لي اَأْفتخْر َغيْر َف َصليْب َرْبنا َيسُوع 
الَمسيْح، َل ْبواْسطتو الّدنْيِا َمْصلوبِة عْندي 
َل }َف   مْن 

15 الّدنْيِا.  عْند  َمْصلوب  َوانا 
ْولا  واِ،  الّْطهُوْر شي  لا  الَمسيْح{  َيسُوع 
َبلا ْطهُوْر شي واِ، َبلِى الَخليَقة الّْجديِدة. 
ْوَرْحِمة  َسلاْم  لََهالطَّريِْق،  يَسْلموْن   ْوَل 

16

ع   م السَّ
يكوْن َعَلين ْوَعلى اْسرائيل اَلله. 17

ْد لا يكْب َعَلي َتَعْب، مْن َل اَأَثر  ْولََبعد اَحَّ
ْجرُوحاْت َرْبنا َيسُوْع اَأْحمْل َف َجَسدي. 
18 نْعمْة َرْبنا َيسُوع الَمسيْح َمْع رُوْحكْن يا 

اخوتي. اآّميْن. 

َغلاِطّيا 6: 12 - 18   
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مكتوب بولس 
الرَّسول لبيَعة 

اإِفسُوس
 

رادة اَلله 1   بولْس َرسوْل َيسُوع الَمسيح ْباإ
لَوْذ لَنِّا ف اإِفسُوس، الَقّديسيْن والمومنين 
 َسلاْم َمْعكن ْونْعِمة من 

ْبَيسُوع الَمسيْح. 2
 ْمباَرك 

اَلله اَأبونا ْومْن َرْبنا َيسُوع الَمسيْح. 3
اَلله اَأبو َرْبنا َيسُوع الَمسيْح َل بِاَرْكنا بكّل 
بالَمسيْح،  ما  السَّ الّرُوحانيِّة ف  الَبَركات 
َتاأسيس  َقبْل  ِفيو  واْختاْرنا  َسَبق  َل  4 ْبشكْل 

الّدنْيِا، ْبشان نْكوْن َقّديسين ْوَبلا لَوْم قّدامو، 
ْوبالّْمَحبِّة َسَبق ْوَرَسْم َعَلينا َعلاِمة َت نْكوْن 
 وْتَبنّانا ْبَيسُوع الَمسيْح، َكما َل حلي 

لُه. 5
ْد َمْجْد نْعمتو َل نََعْم  رادتو، 6 ْبشان يْتَمجَّ لاإ
 َل ِفيو لنا فدا وْبَدّمو 

َعَلينا ْبواْسطة َحبيبو، 7
نْعمتو،  َقْد غنى  َعلى  الَخطّيات،  غْفران 

رسالة بولس الّرسول 

اإلى كَنيَسِة اإفسس
 

ِباإراَدِة 1  الَمسيِح  يَسوَع  َرسوُل   بوُلُس 

اإِفُسَس  الَّذيَن في  اللِه ِلهؤل�ِء 

الَمسيِح.  ِبيَسوَع  والُمْؤِمنيَن  الِقّديسيَن 

َوِمْن  اأَبينا  اللِه   َسلاٌم َمَعكُم وِنْعَمٌة ِمَن 
2

 ُمباَرٌك اللُه اأبو َربِّنا 
َربِّنا يَسوَع الَمسيِح. 3

يَسوَع الَمسيِح الَّذي باَركَنا ِبكُلِّ البََركاِت 

 َحّتى َسبََق 
ماِء بالَمسيِح، 4 الّروحيَِّة في السَّ

اأِن اختاَرنا فيِه قَْبَل تَاأْسيِس العاَلِم لنَكوَن 

ِقّديسيَن َوِبلا لوٍم اأماَمُه، وبالَمَحبَِّة َسبََق 

الَمسيِح  ِبيَسوَع   َوتَبَّنانا 
5 َلُه.  َعيَّنَنا  اأْن 

َمْجُد  َد  يَتََمجَّ 6 ِلكَي  راَدِتِه،  ِل�إ َحُسَن  كَما 

ِنْعَمِتِه الَّذي اأنَْعَم ِبِه َعلَينا ِبواِسَطِة َحبيِبِه، 

7 الَّذي ِبِه َلنا ِفداٌء َوِبَدِمِه ُغْفراُن الَخطايا 
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ِبَحَسِب ِغنى ِنْعَمِتِه، 8 ِتْلَك الَّتي فاَضْت 

 َواأْعلََمنا 
9 فَْهٍم.  َوِبكُلِّ  ِحكَْمٍة  ِبكُلِّ  فينا 

ِبِسرِّ اإراَدِتِه الَّذي َسبََق َونَوى اأْن يَْفَعلَُه ِبِه، 

َد كُلُّ َشيٍء  10 ِلتَْدبيِر ِمْلِء ال�أْزِمنَِة، ِليَتََجدَّ

ماِء َوفي  في الَمسيِح، كُلُّ َشيٍء في السَّ

 َوفيِه اْختاَرنا، كَما َسبََق َوَعيَّنَنا 
ال�أْرِض. 11

َواأراَد ذاَك الَّذي يَْفَعُل كُلَّ َشيٍء ِبَحَسِب 

َسبََق  الَّذيَن  نَْحُن  12 ِلنَكوَن  اإراَدِتِه،  َراأِْي 

ِلتَْعظيِم  اأْن َوَضْعنا َرجاَءنا في الَمسيِح، 

َسِمْعتم  اأيضاً  اأنْتُم  ِبِه  13 الَّذي  َمْجِدِه، 

، ِبشاَرةَ َخلاِصكُم، َوِبِه اآَمْنتُم  كَِلَمَة الَحقِّ

َوُخِتْمتُم ِبروِح الُقُدِس الَّذي كاَن َموعوداً 

ُعْربوُن  ُهَو  الَّذي  )الّروِح(   ذِلَك 
14 ِبِه، 

ميراِثنا ِلِفداِء َمْن يَْخلُصوَن َوِلَمْجِد َجلاِلِه. 

15 ِلهذا ُهَوذا اأنا اأيضاً ُمْنُذ اأْن َسِمْعُت َعْن 

اإيماِنكُم في َربِّنا يَسوَع الَمسيِح َوَمَحبَِّتكُم 

كِْر ِل�أْجِلكُم  ِللِقّديسيَن، 16 ل� اأكُفُّ َعِن الشُّ

َوَعْن ِذكِْركم في َصلواتي، 17 اأْن يُْعطيَكُم 

الَمسيِح روَح  َربِّنا يَسوَع  اإلُه  الَمْجِد  اأبو 

 َواأْن 
18 َمْعِرفَِتِه،  َوالكَْشِف في  الِحكَْمِة 

ُهَو  ِلتَْعِرفوا ما  قُلوِبكُم  ُعيوُن  تَْستَنيَر 

ميراِثِه  َمْجِد  ِغنى  ُهَو  َوما  َدْعوِتِه  َرجاُء 

ِتِه الفائقِة   َوما َعَظَمُة قُوَّ
في الِقّديسيَن، 19

ِة  ِشدَّ َعَمِل  َحَسَب  الُمْؤِمنيَن،  نَْحُن  فينا 

ِتِه، 20 الَّذي َعِملَُه في الَمسيِح َواأقاَمُه  قُوَّ

ِمْن بَيِن ال�أْمواِت َواأْجلََسُه َعْن يَميِنِه في 

فهْم.  وْبكْل  ْبكْل حْكِمة  فينا  فاضْت   َل 
8

ْفنا ْبسْر اإرادتو َل َسَبق ْونَوى َت يَسوي   ْوَعرَّ
9

ْبواْسطتو، 10 لََتْدبيْر َتمام الاوقات، ْبشاْن كْل 
الَمسيْح، كْل  ْد ف  يْتَجدَّ ْجديْد  شي من 
 ْوِفيو صْرنا 

ما ْوف الاَْرْض. 11 شي ف السَّ
مْختاريْن، َكما َل َسَبق ْوَرَسْم َعَلينا َعلاِمة 
ْوراْد هاْك َل يَسوي كْل شي ْبموجْب راي 
َقبْل  نْحنِا َل مْن  نْكوْن –  اإرادتو، 12 ْبشان 
كاْن َرجانا ف الَمسيْح – لََتْمجيْد َمْجدو، 
ِفيو سمْعتْن كْلمة  زاِ  انْتن  َل  13 الَمسيْح 

اآَمْنتْن،  ْوَفيو  لَّيِا ْبشارْة َخلاْصكن،  الَحْق، 
وانَْخَتْمتن ْبرُوح القدس َل كاْن َموعوْد ِفيو 
 هاك الّرُوْح لَّواِ َرْعبوْن ميراْثنا لفدا 

من اَلله. 14
 مْن هاي 

َهوْذ َل يْحَيون ْولََمْجْد َجلالو. 15
اَنا زاِ ْكوا مْن َوْقْت َل سمْعُت َعلى اإيمانْكن 
ْبَرْبنا َيسُوع الَمسيْح وْمَحّبْتكْن للَقّديسيْن، 
ْومْن  لَخاطْركن  الّشكْر  انْقطْع م   مُو 

16

ذكْركْن َف َصلاواتي، 17 اأَصلّي َت يْعطيكْن 
َرْبنا َيسُوع الَمسيْح، رُوح  اَلله  اَأبو الَمْجد 
ر   وتْتَنوَّ

18 َمْعرفتو،  والَكْشْف َف  الحْكِمة 
ْعيون ْقلوْبكْن َت تْعرفوْن اَأيْش واِ َرجا َدْعوتو 
واَيْش واِ غنى َمْجْد ميراثو ف الَقّديسيْن. 
نْحناِ  فينا  قّوتو   َوايْش َعظيِمة َعظامة 

19

َفَعْل   َل 
20 َحيلو،  ْة  قوِّ فعْل  َكما  المومنين، 

ف الَمسيح ْوَقيَّمو مْن َبين الَميتين، ْوقِاَعدو 

اإفسس 1: 8 - 20   



600

لُطاِت  ئاساِت َوالسُّ  فَوَق كُلِّ الرِّ
ماِء، 21 السَّ

اْسٍم  كُلِّ  َوفَوَق  ياداِت،  َوالسِّ َوالُقّواِت 

ْهِر فََحْسُب، بَْل في  يَُسّمى، ل� في هذا الدَّ

 َواْستَْعبََد كُلَّ َشيٍء تَْحَت 
آتي اأيضاً. 22 ال�

قََدَميِه، َوهذا الَّذي ُهَو فَوَق الكُلِّ َجَعلَُه 

َراأْساً ِللكَنيَسِة، 23 الَّتي ِهَي ِجْسُمُه، َوِمْلُء 

. ذِلَك الَّذي يَْملاأُ الكُلَّ ِبالكُلِّ

في 2  اأمواتاً  كُْنتُم  الَّذيَن  اأيضاً   َواأنْتُم 

2 الَّتي فيها  َوتََعديِّاِتكُم،  َخطاياكُم 

هِذِه  ُدنْيَويَِّة  ِبَحَسِب  قَْبُل،  ِمْن  َسلَكْتُم 

ُسْلطاِن  َرئيِس  اإراَدِة  ِبَحَسِب  نْيا،  الدُّ

اأبْناِء  تَْنَشُط في  الَّتي  َوالّروِح  الَهواِء، 

 في ِتْلَك ال�أْعماِل الَّتي نَْحُن 
الَمْعِصيَِة، 3

َجَسِدنا،  ِبَشَهواِت  َسلَكْنا ساِبقاً  اأيضاً 

َوكُّنا  َوِفكِْرنا  َجَسِدنا  اإراَدةَ  نَْصنَُع  َوكُّنا 

4 اللُه  تَماماً كَالباقيَن،  الَغَضِب  اأبْناَء 

الَغِنيُّ ِبَرْحَمِتِه، ِمْن اأْجِل َمَحبَِّتِه الَعظيمِة 

 َونَْحُن اأْمواٌت في َخطايانا، 
الَّتي اأَحبَّنا، 5

َخلََّصنا،  َوِبنَْعَمِتِه  الَمسيِح  َمَع  اأْحيانا 

ماِء   َواأقاَمنا َمَعُه َواأْجلََسنا َمَعُه في السَّ
6

هوِر  ِللدُّ يُظِهَر  7 ِلكَي  الَمسيِح،  ِبيَسوَع 

الَّتي  َوطيبِتِه  ِنْعَمِتِه  َعَظَمِة  ِغنى  آِتيَِة  ال�

صاَرْت َلنا ِبيَسوَع الَمسيِح. 8 ِل�أنَُّه ِبِنْعَمِتِه 

يماِن، َوهِذِه َلْم تَِصْر ِمْنكُم،  َخلُْصنا، ِبال�إ

اأْعماٍل  ِمْن  9 َليَسْت  اللِه.  َعطيَُّة  َولِكنَّها 

 فُوْق كّل الّرياساْت 
ما، 21 َعلى َيمينو ف السَّ

والّسلطاْت والقّواْت والّسيادات، ْوفُوْق كّل 
َبلِى  َهالدَّهر،  َبْس َف  مُو  يْتَسّمى،  اسْم 
 واْسَتْعَبْد كْل شي َتْحت 

خَرة زاِ، 22 آِ ف الا
الكْل  ْوَعطاُه َت يكوْن راْس فُوق  اْجَريو، 
للبيَعة، 23 لَّيِا جْسمو، ْوَكماْل هاْك َل يَكّمل 
الكْل بالكل. ْوَعطاُه َت يكوْن َكمال اَلله 

هاْك َل يَكّمْل كّل البيَعة ْبكْل َعطيِّة.

 وانْتْن زاِ َل َميتيْن كْنتْن َف َخطّياْتكن 2 
َقبْل،  ِفيا مشيتن مْن   َل 

ْوَغْلطاْتكْن، 2
يريْد  َل  ْوَكما  َهالّدنْيِا هاي،  عالَم  َكما 
ْوَهالّرُوْح َل تْنَشط ف  َريّس سْلَطة الَهوا، 
 َف َهوك الاْعمال َل نْحنِا 

اولاد الَمعصِية، 3
ْتَقلَّْبنا ِفيا بَشْهوات َجَسْدنا، ْوكنّا نَْسي  زاِ 
اإرادة َجَسْدنا ْوفكرنا، ْوكنّا اولاد الَغَضب 
بالتَّمام َكما الباقي. 4 اَألله الَغني ْبَرْحمتو، مْن 
 ْونْحنِا َميتيْن َف 

ْمَحّبتو الَعظيِمة َل َحْبنا، 5
َخطّياْتنا، َحيانا َمع الَمسيْح وْبنْعمتو َخلَّْصنا، 
ما ْبَيسُوع   ْوَقيَّْمنا َمعو ْوقِاَعْدنا َمعو ف السَّ

6

الَمسيْح. 7 ْبشان يَبّيْن للّدهور الّجِايِية غنى 
َعَظمْة نْعمتو ْوطيبتو َل صارْت َعَلينا ْبَيسُوع 
 مْن َل ْبنْعمتو خلْصنا، بالايمان، 

الَمسيْح. 8
ْوهاي ما صارْت مْنكْن، هاي َعطّية اَلله يِا. 
 مْن 

ْد يْفتخْر. 10  مُو من اْعمال ْبشاْن لا اَأحَّ
9

اإفسس 1: 21 – 2: 9   



601

ُخِلْقنا  َخليَقتُُه،  10 ِل�أنَّنا  اأَحٌد.  يَْفتَِخَر  ِلئَّلا 

ِبيَسوَع الَمسيِح ِل�أْعماٍل صاِلَحٍة َسبََق اأْن 

اأَعدَّ اللُه اأْن نَْسلَُك فيها.

ال�أَُمَم في  اأنْتُم  اأنَّكُم  تََذكَّروا  11 ِلهذا 

الَجَسِد كُْنتُم قَْبلاً، َوكُْنتُم تُْدَعوَن ِبالُغْرَلِة 

ِبالِختاِن،  يُْدَعوَن  الَّذيَن  ِقبَِل هؤل�ِء  ِمْن 

الَجَسِد.  اليََديِن في  َعَمُل  ُهَو  الَّذي 

الَمسيِح  ِبدوِن  ماِن  الزَّ ذِلَك   وكُْنتم في 
12

َوُغَرباَء َعْن تَدابيِر اإْسرائيَل َواأجانَب َعْن 

عهِد الَوْعِد، َوِبدوِن َرجاٍء وِبدوِن اللِه كُْنتُم 

آَن فِبيَسوَع الَمسيِح  في العاَلِم. 13 اأّما ال�

اأنْتُم الَّذيَن بَعيديَن كُْنتُم، قَريبيَن ِصْرتم ِبَدِم 

َجَعَل  الَّذي  ُهَو ِصْلُحنا  الَمسيِح. 14 ِل�أنَُّه 

َط  الُمتََوسِّ ياَج  السِّ َوَهَدَم  واِحداً  ال�ثْنيِن 

ِبَجَسِدِه،   َوالَعداَوةَ 
15 بَينَُهما،  الفاِصَل 

ِبَوصاياهُ،  الَفرائِض  َواأبَْطَل ناموَس 

اإنْساناً واِحداً  اأْقنوِمِه  ِليَْخلَُق ال�ثْنيِن في 

 َوصاَلَح ال�ثْنَيِن 
َجديداً، َوَصنََع ِصْلحاً. 16

قَتََل  َوِبَصليِبِه  اللِه،  َمَع  واِحٍد  َجَسٍد  في 

اأنْتُم  لاِم  ِبالسَّ َركُم  فَبَشَّ  َوجاَء 
17 الَعداَوةَ. 

ِبِه صاَر  18 ِل�أنَُّه  َوالَقريبيَن.  البَعيديَن 

آِب.  ال� اإلى  واِحٍد  ِبروٍح  تَْقريٌب  ِلِكلَينا 

َول�  اأجاِنَب  َلْستُم  آَن فَصاِعداً  ال�  ِمَن 
19

الِقّديسيَن  َمدينَِة  اأبْناُء  َولِكنَّكم  نَُزل�َء، 

الَمسيْح  ْبَيسُوع  انَْخَلْقنا  نْحنِا،  َخليقتو  َل 
اَلله َت  ر  َقبْل َحضَّ مْن  لاْعمال صالَْحة 

نْمشي ِفيا.

وحدة ف الَمسيْح

اأنْتْن الاَمْم   مْن هاي َخلَّوا َف بالْكْن، 
11

ون  َسْد كْنتْن، ْوكاْن تتَسمَّ مْن َقبل ف الجَّ
ريْن،  ون ْمَطهَّ ريْن مْن َهوْك َل يْتَسمَّ مُو ْمَطهَّ
َسْد.  الجَّ ايَديْن ف  َعَمل  لَّواِ  ْطهُور  هاذ 
الَمسيْح واجانب  َبلا  ماْن  الزَّ فاك   وكْنتْن 

12

لاْسرائيْل، ْوغْرب مْن  اَلله  َتدابير  ْبعاد مْن 
َعْهد الَوْعد، ْوَبلا َرجا ْوَبلا اَألله كْنتْن ف 
اأنْتْن  ع ْبَيسُوع الَمسيْح،  الّدنْيِا. 13 َبّس السَّ
َل مْن َقبل ْبعاْد غْرْب كْنتن، ْبَدمّ الَمسيْح 
 مْن َل هّواِ واِ صْلْحنا، 

َقرايْب قْرْب صْرتْن. 14
َل  ْسياْج  ْوَهَدم  واِحد،  الاْثَنيْن  َسوى  َل 
ْبجَسدو،  15 الَعداِوة  النّْص،  قايْم ف  كاْن 
ْبشان  ْبَوصّياتو،  الاَوامر  ناموس  ْوَبطَّْل 
يْخلق الاْثَنين ْبقنومو ويسِيرون انْساْن واِحد 
 ْوصِالَح الاْثَنيْن َف 

ْجديد، ْوَسوى صْلْح. 16
َجَسْد واِحْد َمع اَلله، ْبَصليبو َقَتل الَعداِوة. 
الغْرْب  الّْبعاد  لاْم لكن  بالسَّ َبّشْر   ْوجا 

17

 مْن َل ْبَفْضلو صار لْنا 
والَقرايب القْرْب. 18

ْع   م السَّ
اْثَنينْتنا َتْقريب ْبرُوْح واِحْد للاآْب. 19

لََبعد ما َبَقيتْن اأجانب ْولا نزلا، َبلِى اولاْد 
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اأساِس  َعلى  20 بُنيتُم  اللِه.  بَيِت  َوابْناُء 

البُْنياِن  زاويَِة  َوَراأُْس  َوال�أنِْبياِء،  ُسِل  الرُّ

البُْنياُن  يَتََركَُّب   َوِبِه 
21 الَمسيُح،  يَسوُع 

كُلُُّه ُمتَماِسكاً َويَكْبُُر َحّتى يُْصِبَح َهيكَلاً 

اأيضاً  اأنْتُم   َوِبِه 
22 . بِّ الرَّ ساً في  ُمَقدَّ

َمْبنّيوَن َلَسكَِن اللِه ِبالّروِح.

بوُلُس، َسجيُن 3  اأنا  اأْجِل هذا،   ِمْن 

اأنْتُم  اأْجِلكُم  ِمْن  اأنا  الَمسيِح  يَسوَع 

تدبيِر  َعْن  َسِمْعتُم  قَْد  كُْنتُم  2 اإْن  ال�أَُمَم، 

ِنْعَمِة اللِه الَّذي اأُْعِطَي لي فيكُم. 3 ِل�أنَُّه 

َلكُم  كَتْبُت  كَما   ، رِّ ِبالسِّ اأُْعِلْمُت  ِبكَْشٍف 

تَْقراأوَن  تَْستَطيعوَن حيَن   كَما 
4 ِباإيجاٍز، 

 ذِلَك 
اأْن تَْفَهموا َمْعِرفَتي ِبِسرِّ الَمسيِح، 5

ْف ِبِه  رِّ الَّذي في اأْجياٍل اأُْخرى َلْم يَُعرَّ السِّ

آَن ِلُرُسِلِه الِقّديسيَن  ِللبََشِر، كَما كُِشَف ال�

اأبْناَء  ال�أَُمُم  يَكوَن  6 اأْن  ِبالّروِح،  َواأنِْبيائِه 

الَوْعِد  َجَسِدِه وُشَركاَء  َوُشَركاَء  ميراِثِه 

الَّذي اأُْعِطَي فيِه ِبواِسَطِة الِبشاَرِة. 7 ِتْلَك 

)الِبشاَرِة( الَّتي ِصْرُت اأنا خاَدَمها ِبَحَسِب 

ِمْن  اأُْعطيَْت لي  الَّتي  اللِه  ِنْعَمِة  َعطيَِّة 

ِتِه، 8 لي اأنا اأْصَغَر كُلِّ الِقّديسيَن  ِفْعِل قُوَّ

ال�أَُمِم  َر في  اأُبَشِّ اأْن  النِّْعَمُة  هِذِه  اأُْعطيَْت 

يُْستَْقصى.  ل�  الَّذي  الَمسيِح  ِغنى  َعْن 

رِّ  السِّ تَْدبيُر  ُهَو  اإنْساٍن ما  ِلكُلِّ   َواأُنيَر 
9

اللِه  هوِر في  الدُّ ُمْنُذ  َمْخفيًّا  الَّذي كاَن 

الكَنيَسِة  ِبواِسَطِة  10 ِلكَي   ، الكُلِّ خاِلِق 

َمدينة الَقّديسيْن واولاْد َبيْت اَلله. 20 انَْبَنيتْن 
َقْرنّية  ْوراْس  والاَنِْبيا،  الّرسْل  اَأساس  َعلى 
 وْبَفْضلو الّْعماَرة 

الّْعماَرة َيسُوع الَمسيْح، 21
كّلا تْتَركَّب ْوتْكَبر ْتسِيْر َهيَكل ْمَقدَّْس ف 
 وْبَفضلو اأنْتْن زاِ تْنَبنوْن لََسَكن اَلله 

الرَّْب. 22
بالّرُوْح.

 ْبشاْن هاي اَنا بولْس، َمْحبوْس َيسُوع 3 
الاَمْم،  انْتْن  لَخاطْركن  اَنا،  الَمسيح 
 َل سمْعتْن َعلى َتْدبيْر نْعمة اَلله َل انَْعطى 

2

 مْن َل ْبَكْشْف من اَلله 
لي َت اَدبّْر فيكْن. 3

لْكْن  َكَتْبُت  بالّسْر، َكما َل  صاْر لي عْلْم 
 ْمَقْد َل ْتتِيقوْن َوْقْت َل تْقروْن 

بالمْخَتَصْر، 4
 هاْك سْر 

5 الَمسيْح،  لسّر  َمْعرفتي  تْفَهموْن 
َكما  للَبَشْر،  انَْعَرْف  ما  اْجيال  َغير  َف  َل 
ْونَبايتو  الَقّديسين  لَرسلو  ْع  السَّ انَْكَشف  َل 
يسِيروْن  الَوَثنيِّة َت  ْوَبيَّن   َكَشف 

6 بالّرُوْح، 
َشراكة ف الميراْث، َت يسِيروْن مْن نَفس 
ْبَفْضل  اَلله  َوعد  ْوَمْحسوبيْن َف  َسْد،  الجَّ
انا  َل  الّْبشاَرة   هاك 

7 وانْجيلو،  الَمسيْح 
صْرُت خادما ْبموجْب َعطيِّة نْعمة اَلله َل 
ْزَغّيْر  اَنا،  8 لي  قّوتو،  فعْل  مْن  لي  انَْعَطْت 
َهالنّْعِمة هاي َت  انَْعَطْت  الَقّديسين،  كّل 
اَبّشْر ف الاَمْم َعلى غنى الَمسيْح، َل مُو 
 َوانَّوْر لكّل انْساْن َت يّرى اَأيْش 

يْنفحْص. 9
الّدهوْر  م  مْخفي  َل كاْن  َهالّسْر  َتْدبيْر  واِ 
َف الله خالق الكْل، 10 ْبشان ْبواْسطة البيَعة 
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تُعَرُف ِحكَْمُة اللِه الَمْلاأى تَْمييزاً ِمْن ِقبَِل 

ماء.  لاطيِن الَّذيَن في السَّ ئاساِت َوالسَّ الرِّ

َوَعِملَها  هوِر،  الدُّ ُمْنُذ  اأَعدَّ  الَّتي  11 ِتْلَك 

فيِه  الَّذي   ذِلَك 
12 َربِّنا،  الَمسيِح  ِبيَسوَع 

يماِن ِبِه. 13 ِلهذا  َلنا َجساَرةٌ َوقُْرٌب ِبِثَقِة ال�إ

ِل�أْجِلكُم،  اأتَراخى في ضيقاتي  األّ�  اأْساأُل 

ِل�أنَّ هِذِه ِهَي َمْجُدكُم.

يَسوَع  َربِّنا  اأبي  ِعْنَد  ُركْبَتَيَّ   َواأُْحني 
14

ٍة في  الَمسيِح، 15 الَّذي ِمْنُه تَُسّمى كُلُّ اأُبُوَّ

ماِء َوال�أْرِض، 16 ِلكَي يُْعِطيَكم َعلى  السَّ

ِة روِحِه،  ِبُقوَّ تَتَثَبَّتوا  اأْن  َمْجِدِه  قَْدِر ِغنى 

الباطِن 17 يَْسكَُن  اإنْساِنكُم  ِلكَي في 

يماِن، َوفي قُلوِبكُم بالَمَحبَِّة،  الَمسيُح ِبال�إ

وِليَكوَن ِعْرقُكم َواأساُسكُم ثاِبتاً، 18 ِلكَي 

الِقّديسيَن  َمَع كُلِّ  تُْدِركوا  اأْن  تَْستَطيعوا 

َوالَعْرُض،  َوالّطوُل  َوالُعْمُق  الُعلوُّ  ُهَو  ما 

 َوتَْعِرفوا َعَظَمَة َمْعِرفَِة َمَحبَِّة الَمسيِح، 
19

ٍة   َوللقاِدِر ِبُقوَّ
َوتَْمتَِلئوا ِبكُلِّ ِمْلِء اللِه. 20

َواأكْثََر  َلنا،  يَْعَمَل  اأْن  ٍة  قُوَّ كُلِّ  ِمْن  اأكْبََر 

الَّتي  ِتِه  قُوَّ ِبَحَسِب  نَْفتَِكُر  اأو  نَْساأُل  ِمّما 

تَْفَعُل فينا، 21 الَمْجُد في كَنيسِتِه ِبيَسوَع 

آِبديَن  الَمسيِح في كُلِّ ال�أْجياِل اإلى اأبَِد ال�

اآميَن.

جيَن في َربِّنا 4   اأطلُُب ِمْنكُم اإذاً، اأنا السَّ

ْعَوِة الَّتي  اأْن تَْسلُكوا كَما يَليُق ِبالدَّ

للّرياساْت  فهْم  المْتليِّة  اَلله  تْنعرْف حْكمة 
ما، 11 ْبموجْب هاْك  لاطيْن َل ف السَّ والسَّ
ْر م الّدهور، ْوَسواها ْبواْسطْة  خطّْة َل َحضَّ
لنا  ِفيو  َل   هاْك 

12 َرْبنا،  الَمسيْح  َيسُوع 
ِفيو.  اإيمانْنا  ْبثقْة  اَلله  لَعْند  ْوقْرْب  َجساَرة 
اأْتراخى َف  لا  اَلله  اَأْساَأل  13 ْبشاْن هاي 

ذيقاتي هاي  َل  مْن  لَخاطْركْن،  ذيقاتي 
َمْجْدكْن يِا.

 َواْرَكْع َعلى رَكبي عْند اَبو َرْبنا َيسُوع 
14

ة  ابوِّ تْتَسّمى كّل  منّو  َل   هاْك 
15 الَمسيْح، 

 َواْطلْب َت يْعطيكْن 
ما والاَْرْض. 16 ف السَّ

ْبرُوحو،  ون  تْتَقوَّ َت  َمْجدو  َقْد غنى  َعلى 
الّجواِني 17 يْسكن  انْسانْكن  ْبشاْن ف 
بالّْمَحبِّة،  ْقلوْبكْن  الَمسيْح بالايمان، ْوف 
ْوعْرْقكْن َواساْسكْن ثابْت، 18 ْبشان ْتتِيقوْن 
واِ  اَأيْش  الَقّديسيْن  َمْع كّل  ْكَويّْس  تْعرفون 
 ْوتْعرفوْن 

العلو والعْمْق والطّوْل والعْرْض، 19
َعظامْة َمْعرفة ْمحّبة الَمسيح، ْوتْنتَلون ْبكْل 
ة اأْكَبْر م الكّل   ْولاك القادر ْبقوِّ

َكمال اَلله. 20
يَسي لْنا، َواْكَثْر مْن شي َل نْساَأل ْونْفتكْر 
َعلى َقْد قّوتو َل تْفَعْل فينا، 21 لُه الَمْجْد ف 
الاْجياْل  الَمسيْح، ف كّل  ْبَيسُوع  بيعتو، 

آْبديْن اآّميْن. َأَبد الا لا

الَمْحبوْس َف 4  اَأنا  َبقى  مْنكْن   اأْطلْب 
لََدْعوْة  يليْق  َل  َكما  تْمَشوْن  َت  َرْبنا 
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ُدعيتُم، 2 ِبكُلِّ تَواُضِع ِفكٍْر َوَوداَعٍة َوطوِل 

ِبَمَحبٍَّة.  بَْعضاً  بَْعُضكُم  لوا  َوتََحمَّ اأناٍة، 

3 اْجتَِهدوا اأْن تَْحَفظوا اتِّفاَق الّروِح ِبرباِط 

َوبروٍح  واِحٍد  بَجَسٍد  4 ِلتَكونوا  لاِم.  السَّ

واِحٍد كَما ُدعيتُْم ِلَرجاِء َدْعَوِتكُم الواِحِد. 

يماُن  ال�إ َوواِحٌد  بُّ  الرَّ ُهَو  5 ِل�أنَُّه واِحٌد 

 َوواِحٌد ُهَو اللُه 
َوواِحَدةٌ ِهَي الَمْعموِديَُّة، 6

اأبو الكُلِّ َوَعلى الكُلِّ َوِبالكُلِّ َوفي كُلِّنا. 

ِنْعَمًة َعلى  اأُْعِطَي   َولِكْن كُلُّ واِحٍد ِمّنا 
7

قيَل:  8 ِلهذا  الَمسيِح.  َعطيَِّة  ِقياِس  قَْدِر 

َواأْعطى  َسْبياً  َوَسبى  الَعلاِء  اإلى  »َصِعَد 
َعطايا ِللبََشِر.« 9 اأّما »َصِعَد« فَما ِهَي اإلّ� 

ال�أْرِض.  اأسافِل  اإلى  ل�ً  اأوَّ اأيضاً  نََزَل  اأنَُّه 

اأيضاً  َصِعَد  الَّذي  ُهَو  نََزَل  الَّذي   ذِلَك 
10

 َوُهَو 
11  . الكُلَّ ِليُكِْمَل  ماواِت  السَّ فَوَق 

َة َمْن ُهم رسٌل،  »اأْعطى« )تَْفسيُرها(: ثَمَّ
روَن، َوَمْن  َوَمْن ُهم اأنِْبياُء، َوَمْن ُهم ُمبَشِّ

12 ِلتَكْميِل  ُمعلِّموَن،  ُهم  َوَمْن  ُرعاةٌ،  ُهم 

َجَسِد  ِلبُْنياِن  الِخْدَمِة  ِلَعَمِل  الِقّديسيَن 

َشيئاً  نُْصِبَح َجميعاً   َحّتى 
13 الَمسيِح، 

يماِن َوِبَمْعِرفَِة ابِْن اللِه َواإنْساناً  واِحداً ِبال�إ

واِحداً كاِملاً ِبِقياِس قاَمِة ِمْلِء الَمسيِح، 

 َول� نَكوَن بَْعُد اأْطفال�ً يَُهّزوَن َويُْؤَخذوَن 
14

اإلى كُلِّ تَْعليٍم َمْغشوٍش ِل�أُناٍس ِبَمكِْرِهم 

15 بَْل صاِدقيَن في  يُِضّلوا.  اأْن  يَْحتالوَن 

َمَحبَِّتنا ِليَْنُمَو كُلُّ َشيٍء َلنا في الَمسيِح 

ْوطوْل  ْوَوداَعة  َتواضع  2 ْبكْل  انَْدَعيتْن،  َل 
 َسَووا 

3 بْمَحبِّة.  َبعْضكْن  لوا  وْتَحمَّ باْل، 
جهْدكْن َت تْحَفظون اتّفاق الّرُوح ْبرباط 
لاْم. 4 ْبشان ْتكونون ْبَجَسْد واِحد ْورُوْح  السَّ
َدْعوْتكْن  لََرجا  انَْدَعيتْن  َل  َكما  وْحِدة، 
ْوواِحد  الرَّّب  واِ  واِحْد  َل   مْن 

5 الواِحْد. 
اَلله   ْوواحد 

6 الَمْعموذيِّة،  ْووْحِدة  الايمان 
اَأبو الكّل ْوع الكّل ْوبالكّل ْوف كلّْتكْن. 
َقد  نْعِمة َعلى  انَْعطى  7 َبْس كْل واِحْد منّا 

 مْن هاي 
8 الَمسيْح.  َعطاُه  َل  َعِطيِّْة  ْقياْس 

انْقاْل ف الّْكتِاْب: »َطَلْع للعلو ْوَسبى َسبي 
َغيْر  يِا  اَأيْش   ْو»َطَلْع« 

9 َعطّياْت.«  ْوَعطى 
 هاْك َل 

ْل شي لََتْحت الاَْرْض؟ 10 نزْل زاِ اَأوَّ
ماواْت  نزْل هّواِ واِ َل َطَلْع زاِ لَفُوْق كّل السَّ
 ْوهّواِ »َعطى« َتفسيرا: 

َت يَكّمل الكْل. 11
في َل َعطاهْن َت يكونوْن رسل، ْوفي َل 
اَأنِْبيا، ْوفي َل ْمَبشرين، ْوفي َل رعاة ْوفي َل 
لََعَمل  الَقّديسيْن  َتْكميل  12 ْبشاْن  ْمَعْلمين. 
 دي لََمْن 

الخْدِمة لََتعميْر َجَسد الَمسيْح، 13
وْبَمْعِرفة  بالايماْن،  واِحْد  نْسِيْر شي  كلّْتنا 
اْبن اَلله، وانْساْن واِحْد كامل بْقياْس قامْة 
َكمال الَمسيْح، 14 ْبشاْن لا نْبقى اولاد ْزغاْر 
وْن لكْل َتعاليْم َبَشْر َمْغشوِشة،  يْنَهّزون ْويْتَودَّ
يغّشون ويَضيعوْن. 15 َبلِى  ْبمْكرن  َل  َهوْك 
ْبشاْن كْل شي  ْمَحّبْتنا  نْكوْن ساْدقيْن ف 
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كُلُُّه  الَجَسُد   ومنُه 
16 اأُْس.  الرَّ ُهَو  الَّذي 

ِبَحَسِب  َمْفِصٍل،  ِبكُلِّ  َويَتَماَسُك  يَتََركَُّب 

الَموِهبَِة الُمْعطاِة ِبِقياٍس ِلكُلِّ ُعْضٍو ِلنُُموِّ 

الَجَسِد الَّذي ِبالَمَحبَِّة يَكُْمُل بُْنيانُُه.

ُمْنُذ   : بِّ الرَّ واأْشَهُد في  اأقوُل   َوهِذِه 
17

بُْطِل  ال�أَُمِم في  كَباقي  تَْسلُكوا  ل�  آَن  ال�

 فَُمْظِلَمٌة ِهَي ُعقوُلهم، َوُغَرباُء 
ِفكِْرِهم، 18

فيِهم  َمْعِرفََة  ل�  ِل�أنَُّه  اللِه،  َحياِة  َعْن  ُهم 

قََطعوا  الَّذيَن  19 اأولئَك  قُلوِبِهم،  ِلَعمى 

ِللَفجاَرِة  نُفوَسُهم  َواأْسلَموا  َرجاَءُهم 

َوِلُمماَرَسِة كُلِّ نَجاَسٍة في َشبَِقِهم. 20 اأّما 

اأنْتُم فَلَيَس هكَذا تََعلَّْمتُم الَمسيَح. 21 اإْن 

الَحقَّ  تََعلَّْمتُم  َوفيِه  ا سِمْعتُموهُ  َحقًّ كُْنتُم 

اأْن  )تََعلَّْمتُم(  22 بَْل  يَسوَع،  ُهَو في  كَما 

ال�أولى، سيرةَ  َعْنكُم سيَرتَكُم  تُْلقوا 

نْساِن الَعتيِق الَّذي يَْفُسُد في َشَهواِت  ال�إ

َعْقِلكُم.  ِبروِح  دوا  تَتََجدَّ  َواأْن 
23 لاِل،  الضَّ

الَّذي  الَجديَد  نْساَن  ال�إ تَْلبَسوا   َواأْن 
24

. 25 ِلهذا  ُخِلَق ِباللِه في الِبرِّ َونَقاَوِة الَحقِّ

 ، ِبالَحقِّ َوتَكَلَّموا  الكَِذَب،  َعْنكُم  اأْلَقوا 

اأْعضاٌء  ِل�أنَّنا  قَريِبِه،  َمَع  كُلُّ واِحٍد 

بَْعُضنا ِلبَْعٍض. 26 اْغَضبوا َول� تُْخطئوا، 

تَْغُرْب .  ل�  َغَضِبكُم  ْمُس َعلى  َوالشَّ

 َوَمْن كاَن 
بْليَس. 28  َول� تُْعطوا فُْرَصًة ل�إ

27

آَن فَصاِعداً،  ال� ِمَن  يَْسِرْق  فَلا  يَْسِرُق، 

 ْومنّو 
16 الّراْس.  لَّواِ  الَمسيْح،  يْگَبْر ف  لنا 

ْبكْل  َبعضو  ْويْمسْك  يْتَركَّب  َسْد كلّو  الجَّ
َمْفَصل، ْبموجب الَموهِبة َل بْقياْس تْنَعطى 
َسْد، َل بالّْمَحبِّة  لكْل عضو ْبشاْن َتْربية الجَّ

يْكَمْل عْمرانو.
ْع لا   ْوهاي اَأقوْل َواْشَهْد ف الرَّْب: م السَّ

17

تْمَشوْن َكما باقي الاَمْم ف فْكرن الباطْل، 
 ْعقولْن عْتِمة قْتِمة، ْوغْرب ْبعاْد مْن َحياة 

18

اَلله، مْن َل ما ِفيْن َمْعِرِفة ْومْن َعمى َقْلبْن، 
نْفوسْن  ْوَسلَّموا  َرجاهن  َقَطعوا  َل   َهوْك 

19

للَفجاَرة ْولََعَمْل كْل نَجاِسة َف َشراهّيتْن. 
 َل 

ْتَعلَّْمتن الَمسيْح، 21 20 َبّس انْتْن مُو كذاِ 

الَحْق  لَّواِ  َكما  ْتَعلَّْمتْن  ْوِفيو  َحقا سمْعتنو 
َف َيسُوْع، 22 َبلِى ْتَعلَّْمتْن َت ْتكّبوْن مْنكْن 
َل  الَعتِيْق  انْسان  ليِّة، سيرة  الاَوَّ سيرْتكن 
 ْوتْتَجدَّدون 

لاْل، 23 يْفَسْد َف َشْهوات الضَّ
 ْوتْلبسون انْسان الّْجديد َل 

ْبرُوْح َعقْلكْن، 24
بالله انَْخَلْق ف البّر ْونَقاوة الَحْق. 25 ْبشاْن 
الَحْق  واْحَكوا  الگْذْب،  مْنكن  كّبوا  هاي 
اَأْعضا َجَسْد  َرفِيقو، مْن َل  َمْع  كْل واِحْد 
نْحنِا واِحْد للاْخ. 26 اْغَضبوا ْولا تْخَطوْن، 
 ْولا 

27 ْتغيْب.  لا  َغَضْبكْن  َعلى  ْمْس  والشَّ
تْعَطوْن فْرَصة لاْبليْس. 28 اَأينا َل كاْن يْسرْق، 
ْع َل َبعْد لا يْسرْق، َبلِى َخلّي يْتَعْب  م السَّ
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اأْعمال�ً صاِلَحًة  َويَْعَمْل  ِبيََديِه  ِليَْتَعْب  بَْل 

ِليَكوَن َلُه ما يُْعطي َمْن ُهَو ُمْحتاٌج.

 كَِلَمٌة َمكْروَهٌة ل� تَْخُرْج ِمْن اأْفواِهكُم، 
29

ِنْعَمًة  لتُْعِطَي  للبُْنياِن  الّنافعُة  يِّبَُة  الطَّ بِل 

اللِه  تُْحِزنوا روَح  30 ل�  يَْسَمعوَن.  ِلَمْن 

الِفداِء.  ِليَوِم  ِبِه  ُخِتْمتُْم  الَّذي  الُقّدوَس 

َوِصياٍح  َوَغَضٍب  َوَسَخٍط  َمراَرٍة   كُلُّ 
31

رِّ  الشَّ َمَع  ِمْنكُم  ِليُْستَاأَْصْل  َوتَْجديٍف، 

آَخِر  ال� نَْحَو  اأَحُدكُم  ُلَطفاَء   كونوا 
32 كُلِِّه. 

بَْعُضكُم  َوكونوا ُمساِمحيَن  َوَشفوقيَن. 

بَْعضاً، كَما سامَحنا اللُه في الَمسيِح.

اأِحّباَء، 5  ِباللِه كَاأبْناٍء   فَتََشبَّهوا 

 َواْسلُكوا ِبَمَحبٍَّة، كَما اأَحبَّنا الَمسيُح 
2

اأيضاً َواأْسلََم نَْفَسُه ِل�أْجِلنا قُْرباناً َوَذبيَحًة 

نى َوكُلُّ نَجاَسٍة   اأّما الزِّ
ِللِه، رائَحًة َزِكيًَّة. 3

بَينَكُم،  تَُسمَّ  ل�  تَْسِميَِتها  ُد  فَُمَجرَّ َوَشبٍَق 

 َول� َشتائُم َول� كَلاُم 
كَما يَليُق ِبِقّديسيَن. 4

َحماقٍَة اأِو اْسِتْهزاٍء اأو َلْهٍو، هِذِه الَّتي ل� 

ُشكٌْر.  ذِلَك  كُلِّ  ِمْن  بََدل�ً  َوْليَكُْن  تَليُق، 

 َوهِذِه كونوا عارفين: كُلُّ اإنْساٍن ُهَو زاٍن 
5

اأو نَِجٌس اأو َشِبٌق، الَّذي ُهَو عابُد اأْصناٍم، 

الَمسيِح  َملَكوِت  َلُه ميراٌث في  َليَس 

باطٍل،  ِبكَلاٍم  اأَحٌد  يُِضلَّكُم  6 ِلئَّلا  َواللِه، 

َعلى  اللِه  َغَضُب  يَاأْتي  هِذِه  ِبَسبَِب  ِل�أنَُّه 

 فَلا تَكونوا ُشَركاَء َلُهم. 
اأبْناِء الَمْعِصيَِة. 7

آَن فَنوٌر  8 ِل�أنَّكُم كُْنتُم قَْبلاً َظلاماً. اأّما ال�

يكونْلو  ْبشان  ْكَويّس  ويْشتغْل شْغل  بيَديو 
شي َت يْعطي لَمْحتاْز.

 كْل كْلِمة َمْكرُوَهة مْن ثْمكْن لا تْطَلْع، 
29

ْبشاْن  للَعمار،  ْوتْنَفْع  ْكَويِسة  لَّيِا  اَأينا  َبلِى 
 لا ْتَحْزنوْن 

تْعطي نْعِمة لَوْك َل يْسَمعوْن. 30
لَيوم  ِفيو  انَْخَتْمتْن  َل  الَقّدوْس  اَلله  رُوح 
 كْل َمراَرة ْوسْخط ْوَغَضْب وْسياح 

الفدا. 31
ْر  الشَّ ْوَكلاْم كفْر، َخلّي يْنشاْل مْنكْن َمع 
لَطيفيْن واِحْدكْن َمع اللاخ   كونوا 

كلّو. 32
واِحْدكْن  ْمساْمحيْن  ْوكونوا  ْوَعطوفين. 

للاْخ، َكما َل الله ف الَمسيْح سِاَمْحنا.

 َبقى ْتَشبَّهوا بالله، َكما اولاد َمْحبوبيْن. 5 
 واْسلكوا بْمَحبِّة، َكما َل َحْبنا الَمسيْح 

2

زاِ ْوَسلَّْم نَْفسو لَخاطْرنا قْربان ْوَذبيَحة َلالله 
ريحتا طيِبة. 3 َبْس زنِى ْوكْل نَجاِسة ْوَشراهيِّة 
يليق  َل  َكما  َبيناْتكْن،  يْتَسّمى  اْسمْن  ْولا 
 ْولا ْمَسّبات ْولا َكلاْم َحماَقة ْولا 

لََقّديسيْن. 4
هزو ْولا َمزْح، َهوْذ َل مُو يليقوْن، وْمَبدالْن 
 هاي كونوا عاْرفيْن: كْل واِحْد لَّواِ 

شكْر. 5
زاني يا نجْس يا شره لَّوا عابد اْصناْم مالو 
ميراث َف َمَلكوت الَمسيْح والله. 6 ْبشاْن لا 
د يَضّيعكن ْبَكلاْم باطْل، مْن َل ْبَسَبْب  اأحَّ
َهوْذ يجي َغَضب اَلله َعلى اولاد الَمْعصِية 
اأنْتْن  7 َبقى  اَلله.  يطيعون  مُو  َل  نِاْس  َعلى 
َقبْل عْتِمة   مْن َل مْن 

لا تْشتْركوْن َمعْن. 8
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اأنْتُم في َربِّنا. اإذاً كَاأبْناِء الّنوِر اْسلُكوا. 

ِهَي في كُلِّ َصلاٍح  الّروِح  ثماَر  9 ِل�أنَّ 

اأماَم  الَحَسُن  ُهَو  ما   َميِّزوا 
10  . َوَحقٍّ َوِبرٍّ 

ْلَمِة   َول� تَْشتَِركوا في اأْعماِل الظُّ
َربِّنا. 11

12 ِل�أنَّ  َوبِّخوها.  بَْل  فيها،  ِثماَر  ل�  الَّتي 

ِذكُْرهُ.  َحّتى  ُهَو  ٌر  ُمنفِّ ِخفيًَة  يَْعَملونَُه  ما 

َويُكَْشُف.  الّنوِر  ِمَن  يُوبَُّخ  13 ِل�أنَّ كُلَّ ما 

قيَل:  14 ِلهذا  ُهَو.  نوٌر  َوكُلُّ َمكْشوٍف 

»اْستَيِقْظ اأيُّها الّنائُم َوقُْم ِمْن بَيِن ال�أْمواِت 
اإذاً   فَُانُْظروا 

15 الَمسيُح.«  َلَك  فَيُضيَء 

بْل  ل� كَُجَهلاَء  ٍة  ِبِعفَّ تَْسلُكوَن  كَيَف 

ِل�أنَّ  بَلائِهم،  َزماَن  16 يَْشتَروَن  كُحكَماَء، 

ال�أيّاَم ِشّريَرةٌ. 17 ِلهذا ل� تَكونوا ناِقصي 

فَْهٍم، بَِل اْفَهموا ما ِهَي اإراَدةُ اللِه. 18 ل� 

تَْسكَروا ِبالَخْمِر الَّذي فيِه الَخلاَعُة، بَِل 

اأنُْفِسكُم  َمَع   َوتَكَلَّموا 
ِبالّروِح. 19 اْمتَِلئوا 

ِبَمزاميَر َوِبتَسابيَح، َوِبتَرانيِم الّروِح تََرنَّموا 

كُلِّ   َواْشكُروا في 
20  . بِّ ِللرَّ قُلوِبكُم  في 

يَسوَع  َربِّنا  ِباْسِم  اإنْساٍن  كُلِّ  ِل�أْجِل  َوْقٍت 

آِب. الَمسيِح ِللِه ال�

 َوكونوا خاِضعيَن اأَحُدكُم ِللاآَخِر ِبَمَحبَِّة 
21

الَمسيِح.

َرْبنا.  انْتْن َف  ْع نور  السَّ َبّس  قْتِمة كْنتْن، 
 مْن َل ْثمار 

َبقى َكما اولاْد للنّور اْمَشوا. 9
 َميزوا 

النّور ف كْل َصلاح ْوبر ْوَحْق نِا. 10
َرْبنا!  قّداْم  الّْكَويّْس  اَأيْش واِ  ْكَويّْس  اْعرفوا 
 ْولا تْشتْركوْن ف اْعمال العْتِمة َل ْثماْر ما 

11

 مْن َل شي َل 
ِفيا، َبلِى بالَعكْس َوْبخووا. 12

 مْن 
يَسوْن بالخْبِية، ْمَقّزْز واِ حتّى ذْكرو. 13

َل كْل شي يْتَوبَّْخ م النّوْر يْنكشف، ْوكْل 
انْقال:   مْن هاي 

شي َمْكشوْف نوْر واِ. 14
»اْصحى يا نِايم وقوم مْن َبين الَميتيْن، ويَنّور 
لك الَمسيْح.« 15 َبقى َطْلعوا اأْشَوْن تْمَشون 
ة، مُو َكما الّجّهاْل، َبلِى َكما الحكما،  ْبعفِّ
 َل يْشَتَروْن َزماْن َبلاهْن، مْن َل َشّريَرة يِا 

16

 مْن هاي لا ْتكونوْن ناْقصيْن فهْم، 
الِايِّاْم. 17

 لا تْسَكروْن 
َبلِى اْفَهموا اَأيْش يِا اإرادة اَلله. 18

بالّرُوح  انَْتلوا  َبلِى  َخلاَعة،  ِفيو  َل  بالَخمْر 
 واْحَكوا َمْع 

اْعَطوا كْل َقْلْبكْن لَرُوح اَلله. 19
نَفْسكن ْبَمزامير وْبَتسابيْح، وْبَتراتيل الّرُوْح 
 واْشكروا ف كْل 

َرْتلوا َف َقْلْبكْن للرَّْب. 20
َيسُوع  َرْبنا  باسْم  انْساْن  ْبشاْن كّل  َوْقت 

الَمسيْح َلالله الاآْب.

النّْسواْن وْرجِالن

 ْوكونوا خاْضعيْن واِحْد للاْخ ف ْمَحّبة 
21

الَمسيْح.
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 ، ِل�أْزواِجكُنَّ اْخَضْعَن  النِّساُء،  22 اأيَّتُها 

الَمْراأِة،  َراأُْس  ُجَل  الرَّ  ِل�أنَّ 
23 ِلَربِّنا،  كَما 

الكَنيَسِة،  َراأُْس  اأيضاً  الَمسيُح  ُهَو  كَما 

 َولِكْن كَما 
الَجَسِد. 24 َوُهَو ُمْحيي 

اأيضاً  ِللَمسيِح، هكَذا  الكَنيَسُة  تَْخَضُع 

النِّساُء ِل�أْزواِجِهنَّ في كُلِّ َشيٍء. 25 اأيُّها 

جاُل، اأِحّبوا ِنساَءكُم كَما اأَحبَّ الَمسيُح  الرِّ

اأْجِلها،  ِمْن  اأْسلََم  َونَْفَسُه  اأيضاً كَنيستَُه، 

ِباْغتَساِل ماٍء  َرها  َويُطهِّ َسها  26 ِليُقدِّ

لنَْفِسِه   َويُقيَمها كَنيَسًة 
َوِبالكَِلَمِة. 27

َمجيَدةً، ل� َدنََس فيها َول� َغْضَن َول� ما 

َسًة ِبلا  يُْشِبُه ِتْلَك ال�أُموَر، بَْل تَكوُن ُمَقدَّ

جاُل  الرِّ يُِحبَّ  اأْن  يَِجُب   هكَذا 
28 َعيٍب. 

ِنساَءهم، كَما يُِحّبوَن اأْجساَدُهم، ِل�أنَّ الَّذي 

. 29 ِل�أنَُّه َلْم يَكَْرْه  يُِحبُّ اْمَراأتَُه، نَْفَسُه يُِحبُّ

َويَْعتَني  يَُغّذيِه  َولِكنَُّه   ، قَطُّ َجَسَدهُ  اأَحٌد 

ِبِه، كَما الَمسيُح اأيضاً ِبكَنيَسِتِه. 30 ِل�أنَّنا 

نَْحُن  َلْحِمِه  َوِمْن  نَْحُن،  َجَسِدِه  اأْعضاُء 

اأباهُ  ُجُل  الرَّ »يَْتُرُك  31 ِلذا  ِعظاِمِه.  َوِمْن 

ال�ثْناِن  ويَصيُر  اْمَراأِتِه  اإلى  َويَْنَضمُّ  ُه  َواأُمَّ

رُّ َعظيٌم.  السِّ  هذا 
واِحداً.« 32 َجَسداً 

الكَنيَسِة.  َوَعِن  الَمسيِح  َعِن  اأقوُل  َواأنا 

ِمْنكُم  كُلُّ  ليُِحبَّ  اأيضاً،  اأنْتُم   َولِكْن 
33

اْمَراأتَُه كَنَْفِسِه، َوْلتََهِب الَمْراأةُ َزوَجها.

َل  َكما  لاْزواْجكْن  اْخَضعوا  22 نْسوان! 

 مْن َل راس الَمَرة واِ الّرّجاْل، 
يكوْن لََرْبنا، 23

َكما لَّواِ الَمسيْح زاِ راس البيَعة، ْوهّواِ واِ َل 
َسْد. 24 َبلِى اأْشَوْن البيَعة تْخَضْع  يحيي الجَّ
للَمسيْح، كذاِ زاِ النّْسواْن لاْزواجْن ف كْل 
َل  َكما  نْسوانْكْن  ْرجِاْل! حّبوا  25 يا  شي. 
الَمسيْح زاِ َحْب بيعتو ْونَْفسو َسلَّْم لَخاطْرا، 
ْبَمي حّماْم،  َكما  ويَطّهرا  يَقّدسا  26 ْبشان 

ما  َمجيِدة  بيَعة  لََنْفسو   ويَقّيما 
27 بالكْلِمة. 

ْولا شي مْن َهوْذ،  َتْجعيِدة  ْولا  لَْطَخة  ِفيا 
لازم   كذاِ 

ِسة َبلا َعيْب. 28 ْمَقدَّ َبلِى ْتكون 
لاْجسادْن:  َكما  نْسوانْن،  يحّبوْن  الّْرجِال 
 مْن َل 

هاْذ َل يحْب َمَرتو، نَْفسو يحْب. 29
اَأَبْد ما في انْساْن يْكَرْه َجَسدو، َبلِى يَطّعمو 
ويَشّربو ويديْر بالو َعَليو، َكما الَمسيْح زاِ َل 
 مْن َل اَأْعضا َجَسدو 

يديْر بالو َعلى بيعتو. 30
 مْن هاي 

نْحنِا، ْومْن لَْحمو ْوَعْظمو نْحنِا. 31
َمَرتو،  ْويْلَحق  واّمو  اَأبوُه  الّرّجاْل  »يَخلّي 
 َهالّسْر هاْذ 

ويسِيرون اْثَنينن َجَسْد واِحْد.« 32
َعظيْم واِ. َوانا اَأقوْل َع الَمسيح ْوَع البيَعة. 
33 َبّس انْتْن زاِ، كْل واِحْد مْنكْن، كذاِ لازم 

والَمَرة  نَْفسو،  يحْب  َل  َكما  َمَرتو  يحْب 
لازم ْتهاْب َزوجا.
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اأطيعوا واَلَديكُم 6  ال�أبْناُء،   اأيُّها 

 َوهِذِه 
2 ِل�أنَّ هذا عاِدٌل.  َربِّنا،  في 

َك  َواأُمَّ اأباَك  »اأكِْرْم  ِبَوْعٍد،  ُل َوصيٍَّة  اأوَّ

3 ِليَكوَن َلَك الَحَسُن َويَطوَل ُعْمُرَك َعلى 

تَُغِضبوا  ل�  آباُء،  ال� ال�أْرِض.« 4 اأيُّها 

ديِب َوتَْعليِم َربِّنا. اأول�َدكُم، بَْل َربّوُهم ِبتَاأْ

5 اأيُّها الَعبيُد، اأطيعوا اأْسياَدكُم ِبَحَسِب 

الَجَسِد ِبَخوٍف َوَرْجَفٍة في بَساَطِة قَْلٍب، 

كَاأنَّكُم  ُمراءاٍة  6 ل� في  ِللَمسيِح.  كَما 

ِللَمسيِح  بَْل كََعبيٍد  بََشراً،  تُْرضوَن 

 َواْخِدموُهم ِمْن كُلِّ 
يَْصنَعوَن اإراَدةَ اللِه. 7

ل�  َربَّنا  تَْخِدموَن  كَاأنَّكُم  ِبَمَحبٍَّة  اأنُْفِسكُم 

نْساُن  ال�إ يَْصنَُعُه  ما  اأنَّ   عاِلميَن 
8 بََشراً، 

َربِّنا،  ِمْن  يُكافَاأ  الَّذي  ُهَو  اإْحساٍن  من 

اأيُّها  اأيضاً   َواأنْتُم 
9 ا.  ُحرًّ اأْم  كاَن  َعْبداً 

اْغِفروا  َعبيَدكُم:  ال�أْسياُد، هكَذا عاِملوا 

َسيَِّدكم  اأنَّ  تَْعِرفوَن  ِل�أنَّكُم  ُذنوبَهم،  َلُهم 

ماواِت هَو، َوُمحاباةٌ للُوجوِه  اأيضاً في السَّ

َليَس َلَديِه.

ِبَربِّنا  وا  تََقوَّ اإْخَوتي،  يا  آَن  ال�  ِمَن 
10

اللِه  ِسلاِح  كُلَّ  11 اْلبَسوا  ِتِه.  قُوَّ ِة  َوِبِشدَّ

الاَبَّهات والاولاد

 يا اولاد! اْسَمعوا كْلمة اَبوكْن واْمكن 6 
ْل   ْوهاي اَأوَّ

َف َرْبنا، مْن َل هاْذ بْر واِ. 2
3 ْبشان  واّمك،  اَأبوك  »اكرم  ْبَوْعد،  َوصيِّة 
يكوْن لْك َملِيْح ويطوْل عْمرْك َع الاَْرْض.« 
4 اَأبَّهاْت! لا تْحمقون اولاْدكْن، َبلِى َربَّوون 

ْباأَدب ْوَتْعليْم َرْبنا.

الاْسياد والَعبيْد

َسْد  الجَّ اْسياْدكْن َل ف   َعبيْد! طيعوا 
5

َل َف َهالّدنْيِا ْبَخوف ْوَرْجِفة ْوَف َبساطة 
َعيْن   مُو خْدمْة 

6 للَمسيْح.  َل  َكما  َقْلْب، 
وْن، َبلِى َكما َعبيْد  َكما َل يكوْن لََبَشر ْتَرضَّ
 واْخدمووْن مْن 

للَمسيح يَسوْن اإرادة اَلله. 7
كْل َقْلْبكْن َكما َل ْتكونون تْخدموْن َرْبنا مُو 
َبَشْر، 8 اْخدمووْن وانْتْن عاْرفيْن اَأينا َل يَسي 
شي ْكَويّْس هّواِ يْتكافى مْن َرْبنا، َعْبد يكون 
 وانْتْن زاِ يا اْسياْد! كذاِ 

والّا حْر مُو تْفرْق. 9
عاْملوا َعبيْدكْن، ساْمحووْن َعلى َغْلطاتْن، 
ما  السَّ َسّيْدكْن ف  زاِ  اأنْتْن  تْعرفوْن  َل  مْن 

واِ، ْوَكولَِكة ما عْندو.

الجهاد الّرُوحاني

وا َف َرْبنا ْوف  ْع يا اخوتي، ْتَقوَّ  م السَّ
10

شّدْة قّوتو. 11 الْبسوا كّل ْسلاح اَلله ْبشان 
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ِلتَْستَطيعوا اأْن تَقوموا ِضدَّ َمكائِد اإبْليَس. 

َوَدٍم،  َلْحٍم  َمَع  َليَسْت  12 ِل�أنَّ ُمصاَرَعتَكُم 

لاطيِن َوَمَع ُول�ِة  ئاساٍت َوَمَع السَّ بَْل َمَع الرِّ

يرِة  رَّ عاَلِم الظَّلاِم هذا، َوَمَع ال�أْرواِح الشِّ

اْلبَسوا  ماِء. 13 ِلهذا  السَّ تَْحَت  الَّتي 

تُواِجهوا  اأْن  ِلتَْستَطيعوا  اللِه  ِسلاِح  كُلَّ 

ُمْستَِعّديَن في  تَكونوَن  َوحيَن  ّريَر،  الشِّ

اإذاً،   فَقوموا 
14 َستَقوموَن.  كُلِّ َشيٍء، 

ِدْرَع  َواْلبَسوا  ِبالَحقِّ  اأْحقاَءكُم  َوَمْنِطقوا 

ِباْسِتعداِد  اأْرُجلَكُم   َواْحذوا 
15 . الِبرِّ

ِتْرَس  ُخذوا  هِذِه   َوَمَع 
16 لاِم.  السَّ ِبشاَرِة 

تُْطِفئوا  اأْن  تَْستَطيعوَن  ِبِه  الَّذي  يماِن  ال�إ

 َوَضعوا خوذةَ 
ّريِر الُمْلتَِهبََة، 17 ِسهاَم الشِّ

الَّذي  الّروِح  َسيَف  َواْقبُضوا  الَخلاِص، 

َوِبكُلِّ   َوِبكُلِّ َصلاٍة 
18 اللِه.  كَِلَمُة  ُهَو 

ِطْلبٍة، َصّلوا في كُلِّ حيٍن ِبالّروِح. َوفي 

ُمَصّليَن  دائماً،  لاِة كونوا ساِهريَن  الصَّ

 َوِمْن 
عيَن ِل�أْجِل كُلِّ الِقّديسيَن. 19 َوُمتََضرِّ

فَْتِح  ِعْنَد  كَِلَمًة  ِل�أُْعطى  اأيضاً  اأنا  اأْجلي 

الِبشاَرِة،  ِبِسرِّ  َعلاِنيًَة  اأكِْرَز  ِلكَي  فَمي، 

َسلاِسَل،  في  َسفيُرهُ  اأنا  الَّذي   ذِلَك 
20

اأتَكَلََّم ِبَجساَرٍة َعْنُه ما يَِجُب َعلَيَّ  ِلكَي 

 َوِلكَي تَْعِرفوا اأيضاً ما ِعْندي 
اأْن اأتَكَلََّم. 21

يُْعِلُمكُم طوخيكوُس  ُهَوذا  اأفَعُل،  َوما 

َربِّنا،  ال�أميُن في  َوالخاِدُم  الَحبيُب  ال�أُخ 

22 الَّذي ِمْن اأْجِل هذا اأْرَسْلتُُه اإَليكُم، ِلكَي 

 مْن َل 
ْتتِيقون ْتقومون ْقباْل ِحَيْل اإْبليْس. 12

َبلِى ضْد  يِا،  ْوَدْم  لَْحم  مُو ضْد  َحْرْبكْن 
المِاْسكيْن  ْوضّد  َسلاطين  ْوضْد  رياسات 
ّريَرة  الشَّ الاْرواح  ْوضّد  العْتِمة هاي  دنْية 
الْبسوا  ما. 13 ْبشاْن هاي  السَّ َتْحت  َل 
ْتقوموْن ف  ْتتِيقون  َت  اَلله،  ْسلاح  كّل 
ْتكونوْن مْسَتعّديْن  ْولََمن  ّرير.  الشَّ وّچ 
َبقى   قوموا 

14 ْتقوموْن.  َت  ف كْل شي، 
شّدوا وْسطكْن بالَحْق، والْبسوا دْرع البْر، 
ْبشان  اْستعداد  اْجَريكن   والْبسوا ف 

15

 ْوَمْع َهوْذ 
لاْم، 16 ْترُوحون ْتَبْشرون بْبشارة السَّ

ْتتِيقوْن  ِفيو  َل  الايماْن،  تْرس  لْكْن  خذوا 
 ْوحطّوا 

ّرير المْشتْعِلة، 17 تْطَفوْن نّشابات الشَّ
الّرُوْح،  َسيف  وامْسكوا  الَخلاْص،  خوذة 
 ْوف كْل َصلاة ْوف كْل 

لَّواِ كْلمة اَلله. 18
لاة  الصَّ بالّرُوح. ْوف  دايْم  َصلَّوا  َدعا، 
دايْم  َصلَّوا  َوْقْت،  كونوا ساْهريْن ف كْل 
 وْبشاني 

وْتَضرَّعوا لَخاطْر كّل الَقّديسيْن، 19
اَنا زاِ َت انَْعطى كْلِمة َوْقْت َل اْفَتْح ثّمي 
اَْكرْز  َت اَبّشر، ْبشان ْبَجساَرة قّدام الَعين 
 سّر الّْبشاَرة َل انا َسفيرو 

َعلى سّر الّْبشاَرة، 20
َعَليو  اَأْحكي  ْبَجساَرة  ْبشان  الّزنِاجير،  ف 
زاِ  تْعرفوْن   وْبشاْن 

21 اَْحكي.  لازم  َل  شي 
يَخّبركْن  ْكوا  اَسي،  َل  ْوشي  لَعْندي  شي 
طُوخيكُوس الاَخ الَعزيْز والخادم الاَميْن َف 
ْبشاْن هاي َت  لَعْنْدكن  َبَعثتوُه   َل 

22 َرْبنا، 

اإفسس 6: 12 - 22   
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 َسلاٌم 
تَْعِرفوا ما ِعْندي َويَُعّزي قُلوبَكُم. 23

َوِمْن  آِب  ال� اللِه  ِمَن  َوَمَحبٌَّة  اإْخَوِتنا،  َمَع 

كُلِّ  َمَع   َوالنِّْعَمُة 
24 الَمسيِح.  يَسوَع  َربِّنا 

ِبلا  الَمسيِح،  يَسوَع  َربَّنا  يُِحّبوَن  الَّذيَن 

فَساٍد. اآميَن. 

ْقلوْبكْن.  اَأيْش في عْندي ويَعّزي  يَخّبْركْن 
 َسلاْم َمع اخوْتنا، وْمَحبِّة َمْع اإيماْن من اَلله 

23

 والنَّْعِمة 
الاآب ْومْن َرْبنا َيسُوع الَمسيْح. 24

َمْع كْل َل يحّبون َرْبنا َيسُوع الَمسيْح، َبلا 
َفساْد. اآّميْن. 

اإفسس 6: 23 - 24   
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مكتوب بولس 
الرَّسول لبيعة 

فيليبي
 

 بولس ْوتيمُوثاُوْس َعبيْد َيسُوع الَمسيْح 1 
لكّل الَقّديسيْن ف فيليبي، َمع ْشيُوَخة 
اَلله  من  ْوَسلاْم  َمْعكن  2 نْعِمة  ْوشمِاْمِسة. 
اَأبونا ْومْن َرْبنا َيسُوع الَمسيْح. 3 اَأْشكْر اإلهي 
َدْعواتي   ف كْل 

4 الّدايم،  َعلى ذكْركن 
ْبشانْكْن، واْتَضرَّْع َوانا فْرحاْن 5 بْمشاَركْتكْن 
 مْن 

ْع، 6 ْل َيوم ْودي للسَّ ف الّْبشاَرة مْن اَأوَّ
فيكن  يْعَمْل  َبدا  َل  هاْك  األله  ثَقة،  لي  َل 
لََيوْم  يَكّمْل دي  َت  هّواِ  اْعماْل صالَْحة، 
اَأْفتكْر  لي  يحْق   كذاِ 

7 الَمسيْح.  َيسُوع 
فيكْن كلّْتكْن، مْن َل َف َقْلبي َمْحطُوطين 
انْتن. ْوف زنِاجيري ْوف دفاعي َعلى َحّق 

رسالة بولس الّرسول 

اإلى كَنيَسِة فيليبي
 

َعْبدا يَسوَع 1  َوتيموثاُوُس   بوُلُس 

الِقّديسيَن في  اإلى كُلِّ  الَمسيِح 

يوِخ َوالّشماِمَسِة. 2 ِنْعَمٌة  فيليبي، َمَع الشُّ

َربِّنا  َوِمْن  اأَبينا  اللِه  ِمَن  َوَسلاٌم  َمَعكُم 

يَسوَع الَمسيِح. 3 اأْشكُُر اإلهي َعلى ِذكِْركُم 

الّدائم، 4 الَّذي في كُلِّ ِطْلباتي ِل�أْجِلكُم، 

 َعلى ُمشاَركَِتكُم في 
ُع فَِرحاً، 5 َواأنا اأتََضرَّ

آَن، 6 ِل�أنّي  ِل َحّتى ال� الِبشاَرِة ِمَن اليَوِم ال�أوَّ

واِثٌق اأنَّ الَّذي بََداأ فيكُم اأْعمال�ً صاِلَحًة 

الَمسيِح.  يَسوَع  يَوِم  َحّتى  َسيُكِْمُل  ُهَو 

 هكَذا يَُحقُّ لي اأْن اأفتكَر َعْنكُم َجميعاً، 
7

ِل�أنَّكُم موضوعوَن في قَْلبي، َوفي قُيودي 

ِل�أنَّكُم  الِبشاَرِة  َحقِّ  َعْن  ِدفاعي  َوفي 
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اللُه  8 يَْشَهُد لي  النِّْعَمِة.  ُشَركائي في 

الَمسيِح.  يَسوَع  ِباأْحشاِء  اأُِحبُّكُم  كَيَف 

لاةُ الَّتي اأَُصّلي، اأْن تَكْثَُر   َوهِذِه ِهَي الصَّ
9

بَْعُد َوتَزيَد َمَحبَّتُكُم في الَمْعِرفَِة َوفي كُلِّ 

اللائَقَة،  ال�أموَر  10 ِلتَُميِّزوا   ، فَْهٍم روحيٍّ

يَومِ  َعْثرٍة في  ِبلا  َوتَكونوا طاِهريَن 

 َوُمْمتَلئيَن ِمْن ِثماِر الِبرِّ الَّذي 
الَمسيِح، 11

في يَسوَع الَمسيِح ِلَمْجِد واإكْراِم اللِه.

 ثمَّ اأُريُد اأْن تَْعلَموا يا اإْخَوتي اأنَّ َعَملي 
12

الِبشاَرِة.  ال�أماِم في  اإلى  اأكْثََر  ُم  يَتََقدَّ

 هكَذا َحّتى كُِشَفْت قُيودي في الَمسيِح 
13

 َواأكْثَُر 
ِلكُلِّ قَْصِر الحاِكِم َوباقي الّناِس. 14

َربِّنا، اأْصبَحوا واِثقيَن  ْخَوِة الَّذيَن في  ال�إ

َخوٍف  ِبلا  اأكْثََر  اأوا  وتََجرَّ قُيودي،  ِبَسبَِب 

َعلى التَّكلُِّم ِبكَِلَمِة اللِه. 15 بَْعُض الّناِس 

ِباإراَدٍة  َوبَْعُضُهم  َحَسٍد َوِخصاٍم،  َعْن 

يَكِْرزوَن.  ِبالَمسيِح  َوِبَمَحبٍَّة  صاِلَحٍة 

فاِع َعِن  16 ِل�أنَُّهم يَْعِرفوَن اأنّي َموضوٌع ِللدِّ

الِبشاَرِة. 17 اأّما اأولئَك الَّذيَن َعْن ِخصاٍم 

بَْل  ِبنَقاَوٍة،  فَلَيَس  ِبالَمسيَح،  يَكِْرزوَن 

يَُظّنوَن اأنَُّهم يَزيدوَن ضيقاً َعلى قُيودي. 

 َوِبهذا فَِرْحُت َواأفَرُح، ِل�أنَُّه ِبكُلِّ َوسيلٍَة 
18

الَمسيُح  ُهَو  ِبَحقٍّ  اأْم  ِلغايٍَة  َسواٌء كاَن 

يُكَْرُز ِبِه. 19 ِل�أنّي اأْعِرُف اأنَّ هِذِه ال�أُموَر 

لَخلاٍص تُؤوُل لي ِبَصلاِة ِطْلبَِتكم َوِبَعطيَِّة 

روِح يَسوَع الَمسيِح، 20 ِبَحَسِب ما اأْرجو 

8 اَألله  اأنْتْن.  النّْعِمة  َشراكتي ف  الّْبشاَرة، 
َيسُوع  َقْلْب  مْن  اَأحْبكْن  اأْشَوْن  لي  يْشَهْد 
 ْوهاي يِا َصلاتي ْبشانْكْن: َت 

الَمسيْح. 9
وْبكْل  بالَمْعِرِفة  ْمَحّبْتكْن  وْتزيد  َبعْد  تْكَثْر 
الواجبات،  ْتَميزون  فهْم رُوحاني، 10 ْبشان 
وْتكونوْن طاْهريْن َبلا َعْثَوَرة ف َيوْم َيسُوع 
َيسُوع  بْر َف  ْثماْر   وْمَعّبايين 

11 الَمسيْح. 
الَمسيْح لََمجد ْوَكرامة اَلله.

 َواريْد تْعرفوْن يا اخوتي، َقضّيتي مْشيْت 
12

 كذاِ حتّى َبيَّنْت زنِاجيْر 
ف الّْبشاَرة لَقّداْم. 13

َحْبسي لَخاطر الَمسيْح يِا لكْل َقصر الحاكم 
 َواكَثر الاْخِوة َل َف َرْبنا، 

ْوباقي النِّاْس. 14
اتََّكلوا َعلى زنِاجيري، وْتجاَسروا َبلا خوْف 
مْن  نِاْس  15 نِاْس  اَلله.  يقولوْن كْلمة  َت 
راِدة صالَْحة  َحَسْد وْمخاَصِمة ْونِاْس نِاس ْباإ
 مْن َل يْعرفون 

ْوبْمَحبِّة للَمسيْح يْكرزوْن، 16
17 َبْس  اَنا.  ْمَعيَّن  الّْبشاَرة  َع  اأداِفْع  ْبشاْن 
مُو  للَمسيْح،  يْكرزوْن  بْمخاَصِمة  َل  َهوْك 
ْبَنقاِوة يْكرزوْن، َبلِى يْفتْكرون يزيدوْن ذيْق 
 وْبهاي فرْحُت َواْفَرْح، مْن َل 

لَزنِاجيري. 18
ف كْل فْرَصة – ْبغاية والّا ْبَحْق – الَمسيْح 
 مْن َل اَأْعرْف َهوْذ لََخلاْص يْطَلعوا 

يْنكرْز. 19
َيسُوع  رُوْح  وْبَعطيِّة  َطَلْبكْن  ْبَصلاْة  لي 
 َعلى موجْب َل اأرجي َوانْطْر ف 

الَمسيْح، 20

فيليبي 1: 8 - 20   
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َواأنْتَِظُر اأنّي َلْن اأْخزى، بَْل ِبَجساَرٍة، كَما 

ُم الَمسيُح  آَن اأيضاً يَتََعظَّ في كُلِّ َوْقٍت، ال�

في َجَسدي، َسواٌء كاَن ِبَحياٍة اأْم ِبَموٍت. 

21 ِل�أنَّ الَحياةَ لي ِهَي الَمسيُح، َواإْن اأُمْت 

 َولِكْن اإْن كاَن لي في َحياِة 
فَِربٌْح ُهَو لي. 22

الَجَسِد هِذِه ِثماٌر، فَلا اأْعِرُف ما اأْختاُر، 

ُمْشتٍَه  ال�ثْنَتَيِن؛  ِمَن  23 ِل�أنّي ُمحاَصٌر 

َوهِذِه  الَمسيِح،  َمَع  ِل�أكوَن  اأنَْطِلَق  اأْن  اأنا 

 َولِكْن اأْن اأبْقى 
ا كانَْت لي. 24 اأْفَضُل ِجدًّ

في َجَسدي، هِذِه اأيضاً تُْجِبُرني ِل�أْجِلكُم. 

َواأبْقى  َساأظلُّ  اأنّي  ِبِثَقٍة  اأْعِرُف   َوهِذِه 
25

اإيماِنكُم.  َوتَْرِبيَِة  ِلَفَرِحكُم  َجميعاً  َمَعكُم 

26 ِلكَي يَزداَد بي اْفِتخاُركُم الَّذي ِبيَسوَع 

ةً اأُْخرى.  الَمسيِح فََقْط حيَن اآتي اإَليكُم َمرَّ

ِبِبشاَرِة الَمسيِح كونوا   فََقْط كَما يَليُق 
27

ساِلكيَن، َحّتى اإذا ِجْئُت اأراكُم، اأو كُْنُت 

ِبروٍح  قائموَن  اأنَّكُم  َعْنكُم  اأْسَمُع  غائباً 

َمعاً  موَن  َوتَتَكَرَّ َوِبنَْفٍس واِحَدٍة  واِحَدٍة 

فيَن في   َوَغيَر ُمَخوَّ
في اإيماِن الِبشاَرِة، 28

نا  يَقوموَن ِضدَّ الَّذيَن  اأولئَك  ِمْن  َشيٍء 

 َوهِذِه ِمَن 
ِلَهلاِكِهم َوَخلاِصكُم. 29 بُْرهاناً 

اللِه اأُْعطيتم، ل� اأْن تُْؤِمنوا اإيماناً ِبالَمسيِح 

اأيضاً،  ِل�أْجِلِه  تَتَاألَّموا  اأْن  بَْل  فََحْسُب، 

لوا ُمغاَلبًَة كَِتْلَك الَّتي َراأيتُم ِفيَّ   َوتَتََحمَّ
30

آَن تَْسَمعوَن َعّني. َوال�

شي ما َت اْطَلْع َمْخجوْل، َبلِى ْبَجساَرة، 
ْع زاِ يْتَعظَّم الَمسيْح  َكما َف كْل َوْقت، السَّ
 مْن 

21 ْبَموْت.  يا  ْبَحياْة  َل  َجَسدي،  َف 
ْوَل َت اموْت،  يِا،  الَمسيْح  الَحياْة لي  َل 
َسْد هاي  الجَّ َحياة  َل َف  22 َبْس  واِ.  رْبْح 
 مْن َل 

اَْختاْر، 23 لي ْثماْر، مُو اْعرْف اَأيش 
َمْحصُور اَنا م الطََّرَفيْن، َرواح اَْشتهي اَأرُوْح 
ْكثيْر  ْوهاي صالَْحة  الَمسيح،  َمع  واكوْن 
كاْن َت ْتكوْن لي. 24 َبلِى هاي َل َت اْبقى 
 ْوهاي 

َسْد زاِ تْجبرني لَخاطْركْن. 25 في الجَّ
اَأْعرف ْبثَقة، َت اباْت واْبقى َمْعكْن كلّْتكْن 
لََفَرْحكن ْوَتربيْة اإيمانْكْن. 26 ْبشاْن َبّس اآجي 
َكْرْة لْخ لَعْنْدكْن، يزيد ْبَسَببي اْفتخاْركْن َل 
يليْق  َل  َبْس. 27 َبْس َكما  الَمسيْح  ْبَيسُوع 
َل جيُت  ْبشاْن  الَمسيْح عيشوا،  لَْبشارْة 
اَأْسَمْع  ْبعيْد كْنُت مْنكْن،  ْوَل  اَأراكن، 
ْونَْفْس  وْحِدة  ْبرُوْح  انْتْن  قايمين  َعَليكْن 
اإيمان  َبعْضكْن ف  َمْع  ْوتْتَشرَّفوْن  وْحِدة 
 ْوف شي مُو خايفيْن مْن َهوْك َل 

الّْبشاَرة، 28
يقوموْن ضْدنا، بْرهاْن لَهلاكن ْوَخلاْصكْن. 
 ْوهاي من اَلله انَْعَطيتْن مُو َبْس اإيماْن َت 

29

انَْعَطيتْن  ْتاآْمنوْن بالَمسيْح، َبلِى لَخاطرو زاِ 
َكما  ْمقاساة،  لون   وتْتَحمَّ

30 تْتاَألَّموْن،  َت 
ْع تْسَمعوْن َعَلي. هاْك َل اَريتْن في والسَّ
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 اإذاً اإْن كاَن َلكُم تَْعِزيٌَة في الَمسيِح، 2 

َواإْن  الَمَحبَِّة،  تَْسِليٌَة في  كانَْت  َواإْن 

كانَْت َشِركٌَة في الّروِح، َواإْن كانَْت َراأْفٌَة 

ِبَراأٍْي  َوكونوا  فََرحي   فَاأكِْملوا 
2 َوَرْحَمٌة، 

واِحٍد َوَمَحبٍَّة واِحَدٍة َونَْفٍس واِحَدٍة َوِفكٍْر 

ل�  فارٍغ  َوِبَمْجٍد  ِبِخصاٍم   َوَشيئاً 
3 واِحٍد، 

كُلُّ  ِليَْحِسْب  ِفكٍْر  ِبتَواُضِع  بَْل  تَْفَعلوا، 

 َول� يَكُْن ِبنَْفِسِه 
واِحٍد َرفيَقُه اأْفَضَل ِمْنُه 4

 َوهِذِه 
5 اأيضاً.  ِبَرفيِقِه  بَْل  اأَحٌد،  ا  ُمْهتَمًّ

الَمسيَح  يَسوَع  اأنَّ  اأنُْفِسكُم  لوا في  تَاأمَّ

 ذاَك الَّذي، َرْغَم كوِنِه في صورِة 
اأيضاً، 6

اللِه، َلْم يَْحِسْب كَونَُه نَظيَر اللِه ُغنيَمًة. 

 َولِكْن نَْفَسُه اأْفَرغَ، َوصوَرةَ َعْبٍد اتََّخَذ، 
7

الَهيئَِة  َوفي  البََشِر،  َوصاَر في صورِة 

 َوَوَضَع نَْفَسُه َواأطاَع َحّتى 
ُوِجَد كَاإنْساٍن. 8

اأيضاً  9 ِلهذا  ليِب.  الصَّ َموِت  الَموِت، 

اأْفَضَل ِمْن  اْسماً  ا َواأْعطاهُ  َرفََعُه الله ِجدًّ

كُلُّ  يَسوَع  ِباْسِم  10 ِلكَي  ال�أْسماِء،  كُلِّ 

ماِء َوال�أْرِض وتَْحَت  ُركْبٍَة تَْنَحني، في السَّ

 َوكُلُّ ِلساٍن يُِقرُّ اأنَُّه ربٌّ يَسوُع 
ال�أْرِض، 11

الَمسيُح ِلَمْجِد اللِه اأبيِه.

كُلِّ  اأَطْعتُم في  كَما  اأِحّبائي،  يا  12 اإذاً 

فََحْسُب،  َمَعكُم  ل� في ُحضوري  َوْقٍت، 

آَن ِبال�أَولى َواأنا بَعيٌد َعْنكم، ِبَخوٍف  بَِل ال�

َوِرْعَدٍة اْعَملوا َعَمَل َخلاِصكُم، 13 ِل�أنَّ اللَه 

َتعِزيِة ف 2  عْنْدكْن  َل كاْن في   َبقى 
الَمسيْح، َل كاْن في عْنْدكْن َتْطييْب 
خاطْر بْمَحبِّة، يا َشراِكة ف الّرُوْح، يا َرْحِمة 
 َكْملوا َفَرحي، ْوكونوا براي واِحْد 

ْوحنّيِّة، 2
واِحْد.  ْوفكْر  وْحِدة  ْونَفْس  وْحِدة  وْمَحبِّة 
ْتَسوْن،  لا  فارَغة  وْبَعظاِمة  ْبخصاْم   ْوشي 

3

َبلِى ْبَتواضْع فكْر كْل واِحْد َخلّي يْحسْب 
نَْفسو  الواِحْد َف   ْولا 

منّو، 4 اَأْحَسْن  َرفِيقو 
 ْوَفْكروا 

يْهتْم، َبلِى كْل واِحْد َف َرفِيقو زاِ. 5
َف نَفْسكْن َف هاي: َيسُوع الَمسيْح زاِ، 
 هاْك َل َوْقْت لَّواِ ف َشَبه اَلله، مُو َسْلْب 

6

َحَسبا هاي لَّواِ َكما اَألله. 7 َبلِى نَْفسو َفرَّغ، 
الَبَشر،  َشَبه  اَأَخذ، ْوصاْر ف  َعْبْد  ْوصورْة 
 وْتواَضع ْوطاْع 

ْوَف حلّة الانْساْن انَوَجْد. 8
 مْن هاي 

ليْب. 9 دي للَموْت، َموْت َع الصَّ
زاِ اَلله َعّلاُه ْكثير ْوَعطاُه اسْم اأْشَرْف مْن كّل 
رْكِبة  َيسُوْع كْل  باسْم  10 ْبشاْن  الاسِامي. 
ما والاَْرض ْوَتْحت الاَْرْض،  تْرَكع، ف السَّ
الَمسيْح  َيسُوع  واِ  َرْب  يقْر  لْسِان   ْوكّل 

11

لََمجد اَلله اَأبوُه.

َل دايْم طْعتْن،  َعزيزيني، َكما  يا  12 َبقى 

ْبعيْد  َوانا  ْع  السَّ َبلِى  َبْس،  مُو ْبحضوري 
اأْكَثر اْشتْغلوا شغْل  مْنكن، ْبَخوف ْوَرْجِفة 
فيكْن  ي  يَقوِّ الله  َل   مْن 

13 َخلاْصكْن، 
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تَْفَعلوا  َواأْن  تُريدوا  اأْن  فيكُم  العاِمُل  ُهَو 

اأيضاً ما تُريدوَن.

َول�  ٍر  تََذمُّ ِبلا  14 ِاْعَملوا كُلَّ َشيٍء 

َعيٍب  ِبلا  ُوَدعاَء  انِْقساٍم، 15 ِلتَكونوا 

اأبْناًء طاِهريَن ِللِه يَْسكُنوَن َمَع جيٍل َسيِّئ 

كَاأنْواٍر في  بَينَُهم  َوتَراَءوا  اأْعَوَج،  الُخلُِق 

العاَلِم. 16 ِل�أنَّكُم َلُهم في َمكاِن َحياٍة ِمْن 

َلْم  ِباأَنّي  الَمسيِح  يَوِم  اْفِتخاري في  اأْجِل 

 َولِكْن 
17 َعبَثاً.  تَِعْبُت  َول�  باِطلاً  اأْركُْض 

َواإْن ُسِكْبُت َعلى َذبيَحِة َوِخْدَمِة اإيماِنكُم، 

 هكَذا 
فَاإنّي اأْفَرُح َواأتََهلَُّل َمَع َجميِعِكم. 18

اأنْتُم اأيضاً اْفَرحوا َوتََهلَّلوا َمعي.

 َواأْرجو في َربِّنا يَسوَع اأْن اأْرَسَل اإَليكُم 
19

اأيضاً حيَن  اأنا  ِل�أْرتاَح  تيموثاُوس عاِجلاً 

اآَخُر  اأَحٌد  ُهنا   فَلَيَس لي 
20 َعْنكُم.  اأْعلَُم 

ِمْثُل نَْفسي ِبُمْنتَهى ال�هِتماِم يَْعتَني ِبكُم. 

21 ِل�أنَّ الَجميَع يَْطلُبوَن ما يَُخصُّ اأنُْفَسُهم، 

 َواأنْتُم 
22 الَمسيَح.  يَسوَع  يَُخصُّ  ل� ما 

تَْعِرفونَُه ِباْخِتباِرِه َوكَيَف ِمْثَل ابٍْن َمَع اأبيِه 

 هذا َمْن اأْرجو 
َخَدَم َمعي في الِبشاَرةَ. 23

 . اأْن اأُْرِسَل اإَليكُم عاِجلاً َمتى َراأيُت ما َلَديَّ

 َولي ِثَقٌة في َربّي اأنّي اأنا اأيضاً عاِجلاً 
24

ني  اْضُطرَّ آَن  ال�  َولِكِن 
25 اإَليكُم.  َساآتي 

ال�أْمُر اأْن اأُْرِسَل اإَليكُم اأبَفروديطوَس ال�أَخ 

َل  تْفَعلوْن شي  َت  و)يَقّويكْن(  اإرادْتكْن 
ْتريدوْن.

َتَشكّي واْختلاْف،  َبلا   َسَووا كْل شي 
14

15 ْبشان ْتكونون َوديعيْن َبلا َعيْب َكما اولاْد 

َصْعْب  َمْع جيْل  يْسكنوْن  َلالله  طاهريْن 
الّدنْيِا.  انْوار ف  َبيناتْن َكما  ْوَبينوا  اَأْعَوج، 
 مْن َل َمكاْن َحياة انْتْن لهن، ْبشاْن َفْخري 

16

الفاضي  َع  مُو  َل  مْن  الَمسيْح،  َيوم  َف 
عديُت ْولا َع الفاضي تعْبُت. 17 َبلِى حتّى 
َل كاْن اَأنَصْب َسكيْب َذبيَحة َعلى َذبيحة 
َمْعكْن  َواَهلهْل  اَأْفَرْح  اإيمانْكْن،  ْوخْدمْة 
ْوَهْلهلوا  اْفَرحوا  زاِ  اأنْتْن   كذاِ 

18 كلّْتكْن. 
َمعي.

اْبَعْث  َيسُوْع َت  َرْبنا  َرجا َف   ولي 
19

اَنا  ْبشان  لَعْنْدكْن طيمُوثاُوْس َخفيف، 
َعَليكْن.  اْعرْف  َل  َوْقْت  بالي  يْرتاْح  زاِ 
ْد َغيرو َكماي مْن   مْن َل ما لي َهون اَحَّ

20

َل كلّتْن   مْن 
21 فيكْن.  يْعتني  الَقْلْب  كّل 

يْطلبوْن مُو شي  نَْفسْن  َشْغلاْت َل تخْص 
َزلَِمة   ْوهاْذ 

22 الَمسيْح.  َيسُوع  َل يخْص 
اَأبوُه  َمْع  ابْن  َكما  اأْشَوْن  تْعرفوْن  ْمَجرَّْب 
اَْبَعْث  اَأريد  23 لاْذ  الّْبشاَرة.  َمعي ف  َخَدْم 
لَعْنْدكْن َخفيْف مْن اَأَريُت اَأيْش في عْندي. 
 ْولي ثَقة َف َربّي اَأنا زاِ َخفيْف َت اآجي 

24

َت  الظَّْرْف  َجَبْرني  ْع  السَّ 25 َبّس  لَعْنْدكْن. 
ْمعاون  لَّواِ  اأَبفرديُطس الاَخ  لَعْنْدكْن  اْبَعْث 
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َولِكْن  َوُجْنديٌّ َمعي،  ُمعاِوٌن  ُهَو  الَّذي 

َلكُم َرسوٌل، َوخاِدُم اْحِتياجي. 26 ِل�أنَُّه كاَن 

َمْغموماً  َوكاَن  َجميعاً،  ِلُرْؤيَِتكُم  ُمْشتاقاً 

ُمْذ َعِلَم اأنَّكُم َسِمْعتُم اأنَُّه َمِرَض. 27 ِل�أنَُّه 

َرِحَمُه،  اللَه  َولِكنَّ  الَموِت،  َحّتى  َمِرَض 

ِلئَّلا  اأيضاً  اإيّاَي  بَْل  فََحْسُب،  اإيّاهُ  َوَليَس 

 َوَعلى هذا 
28  . َغمٍّ َعلى  َغمٌّ  يَكوَن لي 

ٍة اأْرَسْلتُُه اإَليكُم ِلتَعودوا َوتَْفَرحوا َمتى  ِبِهمَّ

َراأيتُموهُ، َويَصيَر لي قَليُل ُمتَنَفٍَّس. 29 اإذاً 

بِّ ِبكُلِّ فََرٍح، َوالَّذين ُهم  اْستَْقِبلوهُ في الرَّ

اأْجِل  ِمْن  30 ِل�أنَُّه  وُهم.  تَلَقَّ بكَراَمٍة  هكَذا 

َوخاَطَر  الَموِت،  َحّتى  بَلََغ  الَمسيِح  َعَمِل 

اأنَْقْصتُم في  قَْد  كُْنتُم  ِليُكِْمَل ما  بنَْفِسِه 

الِخْدَمِة نَْحوي.

يا اإْخَوتي اْفَرحوا 3  آَن فَصاِعداً   ِمَن ال�

اإَليكُم  اأكَتََب  اأْن  اأَملُّ  ل�  َربِّنا،  في 

ُركُم.  تَُحذِّ ِل�أنَّها  َعينَها،  ال�أُموَر  هِذِه 

 ، رِّ الشَّ فََعلََة  ِاْحَذروا  الِكلاَب،  2 ِاْحَذروا 

ِاْحَذروا قَْطَع اللَّْحِم. 3 ِل�أنَّ الِختاَن ُهم نَْحُن 

الَّذيَن نَْعبُُد اللَه ِبالّروِح، َونَْفتَِخُر ِبيَسوَع 

اللَّْحِم.  َعلى  ُمتَِّكليَن  َوَلْسنا  الَمسيِح، 

 َمَع اأنَُّه كاَن لي اتِّكاٌل َعلى اللَّْحِم اأيضاً، 
4

اأنَّ اتِّكاَلُه ُهَو باللَّْحِم،  اأَحٌد  اإْن َظنَّ  ِل�أنَُّه 

 َمْختوٌن ابَْن ثَماِنيَِة اأيّاٍم، 
فَاأنا اأكْثَُر ِمْنُه؛ 5

ِبْنياميَن،  قَبيلَِة  ِمْن  اإْسرائيَل،  ِجْنِس  ِمْن 

الّناموِس  َوفي   ، َعْبرانيٍّ ابُْن  ِعْبرانيٌّ 

ْوخادْم  لكْن رسول  َبْس  َمعي،  ْوَعْسَكري 
يراكْن كلّْتكْن  مْشتاق  َل   مْن 

26 عازتي. 
َعَرْف سمْعتْن  َل  مْن  ْوَمْغموْم كاْن  كان، 
الَموْت،  ْوَقرَّْب َع   مْن َل مرض 

مرْض. 27
َبلِى اَألله َرَحمو، ْومُو َبْس لُه، لي زاِ، ْبشاْن 
ة  ْبهمِّ 28 َبقى  َغْم.  َعلى  َغْم  لي  يسِيْر  لا 
َبَعْثُت لْكْن واِ ْبشاْن تْرَجعوْن تْفَرحون َوْقْت 
َل تَروُه، ْولي يسِير ْشَويِّة اَأْخْذ نََفْس. 29 َبقى 
لَنِّا  ْولَوْذ  َفَرح،  ْبكل  الرَّب  اْسَتْقبلوُه ف 
 مْن َل ْبشاْن َعَمل 

كذاِ ْبَكراِمة خذووْن. 30
الَمسيْح دي للَموْت َوصل، وخاَطر ْبَنْفسو 
ْصتْن ف الخْدِمة لي. َت يَكّمْل شي َل نَقَّ

ْع يا اخوتي اْفَرحوا َف َرْبنا، مُو 3   م السَّ
أموْر  اكّل ولا اأمّل َوانا اَأْكتب لْكْن َهالا
ْتَنّبْهكْن َت ْتديروْن بالْكْن.  نَفسا، مْن َل 
 ديروا بالْكْن م الّْكلِاْب، ديروا بالْكْن من 

2

ْر، ديروا بالْكْن مْن َجماعْة َقْطع  ْفعول الشَّ
ريْن، نْحنِا َل   مْن َل نْحنِا واِ الّْمَطهَّ

الَلحْم. 3
نْعبد اَلله بالّرُوح، ْونْفتخر ْبَيسُوع الَمسيح، 
 َمْع َل كاْن 

ْومُو متّْكليْن نْحنِا َع الَلحْم. 4
ْد يْفتكر  لي اتّكاْل َع الَلحْم زاِ: َل كان اَحَّ
ر اْبن   ْمَطهَّ

اتّكالو بالَلحْم واِ، اَأنا اأْكَثْر منّو؛ 5
َقبيلْة  مْن  اْسرائيْل،  مْن جْنس  اِيْم،  ْثمْنة 
بْنيامين، عْبراني ابْن عْبراني، ْوف النّاموْس 
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 في الَغيَرِة، ُمْضَطِهُد الكَنيَسِة، 
6 . فَّريسيٌّ

 َولِكنَّ 
َوفي برِّ الّناموِس ِبلا َلوٍم كُْنُت. 7

هِذِه ال�أُموَر الَّتي كانَْت لَي ِربْحاً َخساَرةً 

 َواأْحِسبُها 
8 الَمسيِح.  اأْجِل  َحِسْبتُها من 

اأيضاً كُلَّها َخساَرةً ِمْن اأْجِل َعَظَمِة َمْعِرفَِة 

اأْجِلِه كُلَّ  ِمْن  الَّذي  الَمسيح،  يَسوَع 

ِل�أْربََح  َحِسْبُت  َوكَالنِّفايَِة  َخَسْرُت  َشيٍء 

 َواأَوَجَد فيِه ِبلا ِبرِّ نَْفسي الَّذي 
الَمسيَح، 9

اإيماِن  ِمْن  الَّذي  ذاَك  بَْل  الّناموِس،  ِمَن 

اللِه،  ِمَن  الَّذي  الِبرُّ  ُهَو  الَّذي  الَمسيِح 

الَمسيِح  يَسوَع  اأْعِرُف  ِبِه  الَّذي   الِبرُّ 
10

َواأتََمثَُّل  ِباآل�ِمِه  َواأْشتَِرُك  ِقيامِتِه  ةَ  َوقُوَّ

اإلى  اأِصَل  اأْن  اأْستَطيُع  11 َلَعّلي  ِبَموِتِه، 

اأنّي  12 َليَس  ال�أْمواِت.  بَيِن  ِمْن  الِقياَمِة 

َلَعّلي  اأْركُُض  بَْل  كَُمْلُت،  اأو  اأْحَرْزُت  قَْد 

يَء الَّذي ِل�أْجِلِه اأيضاً اأْدَركَني  اأُْدِرُك الشَّ

يَسوُع الَمسيُح.

13 اإْخَوتي، اأنا ل� اأُفُكُِّر َعْن نَْفسي اأنَّني 

اأْدَركُْت، بَْل اأْعِرف واِحَدةً: اأنْسى ما ُهَو 

 َواأْركُُض 
14 ُم.  اأتََقدَّ اأمامي  َواإلى  َورائي 

اللِه  َدْعَوِة  ِل�أُْحِرَز جائَزةَ  الَهَدِف  نَْحَو 

ُهم  الَمسيِح. 15 الَّذيَن  ِبيَسوَع  الُعْليا 

فَاإْن  ال�أْفكاَر.  هِذِه  ِليَْفتَكروا  كاِملوَن، 

اأيضاً  فَهِذِه  ِبِخلاِفِه  َشيئاً  تَْفتَِكروَن  كُْنتُم 

هِذِه  اإلى   َولِكْن 
16 َلكُم.  اللُه  َسيَكِْشُفها 

واِحٍد  َطريٍق  لننسِجْم في  َوَصْلنا،  الَّتي 

 ف الغيِرة، مْضطهد البيَعة، ْوف 
َفّريسي. 6

َل  َهوْذ  7 َبْس  لَوْم كْنُت.  َبلا  النّاموْس  بّر 
َمْرَبْح كانوا لي، ْخساَرة َحَسْبتووْن لَخاطر 
 واْحسبْن زاِ كلّن ْخساَرة لَخاطْر 

الَمسيْح. 8
َعَظمْة َمْعِرفْة َيسُوع الَمسيْح، هاْك َل ْبشانو 
َحَسْبُت  الّزبْل  ْوَكما  كْل شي خسْرُت، 
 وانْوجْد ِفيو َبلا بّري 

ْبشان اَْرَبح الَمسيْح، 9
هاْك َل م النّاموْس َبلِى هاْك َل مْن اإيمان 
اَأْعرْف  ِفيو   َل 

10 اَلله،  بّر من  لَّواِ  الَمسيْح 
َواْتَشبَّه  ْباآلامو  َواْشترك  ْقيِامتو  ْوقّوة  َيسُوع 
 ْوَرجاي َت اتِيْق اَأصْل للّقيِاِمة مْن 

ْبَموتو. 11
 ما كْلنْلُت َبعْد يا كْلكمْلُت، 

َبين الَميتيْن. 12
َبلِى اَأْعدي ْوَرجاي َت اَحّصْل شي َل ْبشانو 

ْلني َيسُوع الَمسيْح. َحصَّ

اْفتكْر  مُو  نَْفسي  َعلى  اَأنا  13 اخوتي، 

اأنْسى  اَْعرْف:  واِحد  َبْس شي  ْلُت،  َحصَّ
 َواْعدي 

14 ْم.  اأْتَقدَّ ْولَقّدامي  َخْلفي  َل  شي 
صُوب النّيشان، ْبشاْن اآخذ الجايِزة، جايزْة 
َدْعوة اَلله َل َدعاني ْبَيسُوع الَمسيْح للعلو. 
15 َبقى لَنِّا كاْمليْن َهالاْفكاْر َخلّي يْفتْكروْن، 

ْوَل كاْن تْفتْكروْن َغيْر شكْل، هاي زاِ اَلله 
َت يْكشف لْكْن. 16 َبْس لَهاي َل وصْلنا، 
ْوباتّفاْق  نَْكّمل،  َخلّي  واِحْد  َطريِْق  َف 
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َوفي اتِّفاٍق واِحٍد. 17 اْقتَدوا بي يا اإْخَوتي، 

لوا في الَّذيَن يَْسلُكوَن هكَذا كَالُقْدَوِة  َوتَاأمَّ

َعلى  18 ِل�أنَّ كَثيريَن  تََروَن فينا،  الَّتي 

ِمراراً  الَّذيَن  اأولئَك  يَْسلُكوَن،  الِخلاِف 

اأبْكي  َواأنا  آَن  ال� َولِكِن  َعْنُهم،  قُْلُت َلكُم 

اأقوُل: اأولئَك اأْعداٌء ُهم ِلَصليِب الَمسيِح. 

اإلُهُهم  الَّذيَن  اأولئَك  الَهلاُك  19 اآِخَرتُُهم 

الَّذيَن  ِخْزيُُهم، هؤل�ِء  َوَمْجُدُهم  بَْطنُُهم 

فََعَملُنا  نَْحُن  20 اأّما  ال�أْرِض.  ِفكُْرُهم في 

ماِء، َوِمْن ُهناَك نَْنتَِظُر ُمَخلِّصاً،  في السَّ

َسيُغيُِّر  ُهَو  َربَّنا يَسوَع الَمسيَح، 21 الَّذي 

ِليُْصِبَح َعلى َهيئَِة َجَسِد  َجَسَد َوضاَعِتنا 

ِتِه الَّتي ِبها الكُلُّ قَْد  َمْجِدِه، ِبَحَسِب قُوَّ

َخَضَع َلُه.

َوال�أعّزاَء، 4  ال�أِحّباَء  اإْخَوتي  يا   اإذاً 

َواإكْليلي، هكَذا قوموا في  َوفََرحي 

 ِمْن اإَوْهديّا اأْطلُُب َوِمْن 
َربِّنا يا اأِحّبائي! 2

َلُهم في  ِليَكُْن  واِحداً  ِفكْراً  سونْطيخا: 

يا َشريكي  اأْطلُُب  اأيضاً   وِمْنَك 
3 َربِّنا. 

الُمْخِلَص اأْن تُساِعَدُهما ِل�أنَُّهما تَِعبَتا َمعي 

في الِبشاَرِة َمَع اإقليميَس َوباقي ُمساِعِديَّ 

ِكتاِب  اأْسماؤُهم َمكْتوبٌَة في  الَّذيَن 

كُلِّ حيٍن  َربِّنا في  4 اْفَرحوا في  الَحياِة. 

 َوْليُْعَرْف تَواُضُعكُم 
َواأقوُل اأيضاً اْفَرحوا! 5

6 ِلَشيٍء  قَريٌب.  َربُّنا  اإنْساٍن.  كُلِّ  ِعْنَد 

لاِة  ِبالصَّ َولِكْن في كُلِّ حيٍن  تَْقلَقوا،  ل� 

واِحْد. 17 اْقَتَدوا في يا اخوتي، ْوَطْلعوا َف 
 مْن 

فينا، 18 تَروْن  َل  قْدوْة  يْمَشوْن َكما  َل 
َل  َهوْك  يْمَشوْن،  َغيْر شكْل  ْكثيْر  في  َل 
ْع  السَّ َبّس  َعَليْن،  لْكْن  قْلُت  اوقاْت  ْكثير 
َوانا اَأْبكي اَأقوْل: َهوْك عْدواْن نِا َل لََصليب 
الَمسيْح. 19 نهايتن الَهلاْك يِا َهوْك َل اإلهْن 
فْكرْن ف  َل  َهوْذ  ْوَمْجدْن خْزيْن،  َبْطنن 
ما  السَّ نْحنِا شغْلنا ف  20 َبْس  واِ.  الاَْرْض 
واِ، ْومْن َهونَْك نْنطر ْمَخلّْص، َرْبنا َيسُوع 
 َل هّواِ َت يَغّيْر َجَسْد َوضاعْتنا 

الَمسيْح. 21
َت يسِيْر َعلى شكْل َجَسْد َمْجدو، ْبموجْب 

قّوتو َل ِفيا الكْل َخَضْعلو.

الَمْحبوبين 4  العزيزين  اخوتي  يا   َبقى 
ْوَفْرحتي واْكليلي، كذاِ قوموا َف َرْبنا يا 
 مْن اإَوَهديّا اأْطلب ْومْن سْنطيخي، 

َعزيزيني! 2
 ْومنّْك زاِ 

فكْر واِحْد َت يكونْلْن َف َرْبنا. 3
اأْطلْب يا ْشريكي المْخلْص َت ْتساعدْن، 
مْن َل تْعبوا َمعي في الّْبشاَرة َمع اْقليميس 
ْوباقي ْمعاونيني، َهوْك َل اسِامييْن َمْكتوْبين 
َرْبنا ف  َف  4 اْفَرحوا  الَحياْة.  ْكتِاب  ف 
 ْوَتواضْعكْن 

اْفَرحوا! 5 اَقول  َوارّد  كْل َوْقْت 
ْقَريَّْب  َرْبنا  انْساْن.  عْند كّل  يْنعرْف  َخلّي 
َوْقْت  َبلِى ف كْل  تْقَلقوْن،  لا  واِ. 6 لشي 
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ِطْلباتُكُم  ِلتُْعَرْف  كِْر.  َوِبالشُّ عاِء  َوِبالدُّ

اأْعَظُم  ُهَو  الَّذي  اللِه   َوَسلاُم 
7 اللِه.  اأماَم 

َواأْفكاَركُم  قُلوبَكُم  يَْحَفُظ  ِفكٍْر  كُلِّ  ِمْن 

آَن يا اإْخَوتي!   ِمَن ال�
في يَسوَع الَمسيح. 8

الّطاهراُت،  ريفاُت،  الشَّ الَحقيقّياُت، 

الَمْجِد  َواأْعماُل  الَمجيداُت  الَمْحبوباُت، 

الَّتي   هِذِه 
9 اْفتَِكروا.  هِذِه  َوالَحْمِد، في 

 ، َوَراأيتُم فيَّ َوَسِمْعتُم  َوقَِبْلتُم  تََعلَّْمتُم 

لاِم يَكوُن َمَعكُم.  هِذِه اْفَعلوا، َواإلُه السَّ

اأنَّكُم  َربِّنا  فََرحاً َعظيماً في   فَِرْحُت 
10

اأيضاً  كُْنتُم  كَما  اْهِتماَمكُم بي  نَْفتُم  اْستَاأْ

غين.  ُمتَفرِّ تَكونوا  َلْم  َولِكْن  ُمْهتَّميَن 

 َولِكْن َليَس ِل�أنَّني اْحتَْجُت اأقوُل، فَلََقْد 
11

اأْن  اأْن يَكِْفيَني ما لي. 12 اأْعِرُف  تََعلَّْمُت 

اأْستَْفِضَل، في  اأْن  اأيضاً  َواأْعِرُف  اأتَِّضَع 

اأنا، في  ٌب  ُمَدرَّ َوِبكُلِّ َشيٍء  كُلِّ َشيٍء 

الّشبَِع َوفي الجوِع اأيضاً، في اِلكَْثَرِة َوفي 

ِة الَمسيِح   كُلَّ َشيٍء اأْستَطيُع ِبُقوَّ
الِقلَِّة. 13

 َولِكْن َحَسناً فََعْلتُم اأنَّكُم 
الَّذي يَُقّويني. 14

 َواأنْتُم اأيضاً تَْعِرفوَن 
اْشتََركْتُم في ضيقي 15

بَْدِء الِبشاَرِة، حيَن  ُمْنُذ  اأْهل فيليپي،  يا 

َخَرْجُت من َمِكدوِنّيا، واِحَدةٌ ِمَن الكَنائِس 

َلْم تُشاِركْني في ِحساِب اأْخٍذ َوَعطاٍء اإلّ� 

ةً  َمرَّ ِتسالونيكي،  اإلى  16 بَْل  فََقْط.  اأنْتُم 

اإَليَّ حاَجتي. 17 َليَس ما  اأْرَسْلتُم  تَيِن  َوَمرَّ

اأْطلُُب َعطيًَّة، بَْل اأْطلُُب اأْن تَزيَد ِثماُركُم. 

لاة ْوبالّدعا ْوبالّشكْر، َخلّي َطَلباْتكْن  بالصَّ
اَأْعَظْم  لَّواِ  اَلله   ْوَسلام 

7 اَلله.  قّدام  تْنعرْف 
واْفكاْركْن  ْقلوْبكْن  يْحفظ  فكْر  مْن كْل 
اخوتي!  يا  ْع  السَّ  م 

8 الَمسيْح.  َيسُوع  ف 
ْويْنَحب  ْوَطهاَرة  ْوَشَرف  َحّق  كْل شي 
َهوذ  ْوتْنمدْح،  د  تْتَمجَّ واْعماْل  ْد،  ْويْتَمجَّ
 َهوذ التَّعاليْم والَفضايْل َل ْتَعلَّمتن 

اْفتْكروا. 9
َسَووا،  َهوْذ  َواَريتْن في،  ْوسمْعتْن  ْوقبْلتن 
ْكثيْر   ْكثير 

10 َمْعكْن.  لاْم يكوْن  السَّ ْواإله 
َبَديتْن من ْجديْد  َل  َعلى  َرْبنا  فرْحُت َف 
تْهَتّموْن في َكما َل كْنتْن زاِ مْهَتّميْن، َبلِى 
مُو فاْضييْن كْنتْن. 11 َبْس مُو مْن َل عاْزني 
اَأقوْل: اَأنا ْتَعلَّْمُت َت اَخلّي يْكفاني شي َل 
لي. 12اَأْعرف اَْتواَضْع َواْعرْف زاِ اَأَفّضْل، ف 
َبْع  كْل شي وْبكْل شي ْمَدرَّب اَنا، ف الشَّ
زاِ ْوف الّجُوْع زاِ، ف الكْثِرة ْوف القلِّة. 
يَقّويني.  َل  الَمسيْح  ْبقّوة  اَأتِيق   كْل شي 

13

اْشَتَرْكتْن ف ذيقي.  َسَويتن  ْكَويّْس  14 َبّس 

 وانْتْن زاِ تْعرفوْن يا اَأهْل فيليپي، مْن بداية 
15

الّْبشاَرة، َوْقْت َل َطَلْعُت مْن َمْكدُونّْيا، ْولا 
اَأْخذ  الِبَيْع شِاَركْتني ف ْحساْب  م  وْحِدة 
لْتسالونيكي   حتّى 

16 َبْس.  انْتْن  َغير  ْوَعطا 
 مُو َعطيِّة 

َكرَّة ْوَكْرَتيْن َبَعْثتْن لي حاجتي. 17

فيليبي 4: 7 - 17   
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َواأنا  َعلَيَّ  زائٌد  َوُهَو  يُت  تَلقَّ  كُلَّ َشيٍء 
18

اإَليَّ  اأْرَسْلتُموهُ  ما  كُلَّ  َواأَخْذُت  ُمْمتَليٌء 

َوَذبيَحًة  َزِكيًَّة  رائَحًة  اأبَفروديطوَس  ِبيَِد 

كُلَّ  يَْملاأ   َواإلهي 
19 اللَه.  تُْرضي  َمْقبوَلًة 

يَسوَع  ِبَمْجِد  ِغناهُ  قَْدِر  َعلى  اْحِتياِجكُم 

َوالكَراَمُة  الَمْجُد  اأَبينا   وللِه 
20 الَمسيِح. 

َعلى   َسلِّموا 
21 اآميَن.  آِبديَن  ال� اأَبَِد  اإلى 

كُلِّ الِقّديسيَن في يَسوَع الَمسيِح. يَُسلُِّم 

الَّذيَن َمعي. 22 يَُسلُِّم  ْخَوةُ  ال�إ َعلَيكُم 

َول�سيَّما هؤل�ِء  الِقّديسيَن،  كُلُّ  َعلَيكُم 

الَّذيَن ِمْن بَيِت قَيَصَر. 23 ِنْعَمُة َربِّنا يَسوَع 

الَمسيِح َمَع َجميِعكُم اآميَن. 

 كْل 
اأْطلْب، َبلِى اأْطلب ْثماْركْن َت تْكَثْر. 18

شي اْسَتَلْمُت ْوزاِيْد َعَلي وْمَعّبا اَأنا، َواَخْذُت 
كْل شي َبَعْثتْن لي بيْد اأَبْفرُوديطُوْس ريَحة 
 ْواإلهي 

19 اَلله.  تْرضي  َمْقبولِة  ْوَذبيَحة  َطيِبة 
يَعّبي كْل عازْتكن َعلى َقْد غناُه َف َمْجْد 
الَمْجْد  اَأبونا   ْوَلالله 

الَمسيْح. 20 َيسُوع 
 َسْلموا َعلى 

آْبديْن اآّميْن. 21 َأَبد الا والَكراِمة لا
الَمسيْح.  َيسُوع  َل َف  الَقّديسيْن  كّل 
يَسْلموْن َعَليكن الاْخِوة َل َمعي. 22 يَسْلموْن 
َعَليكْن كّل الَقّديسيْن، ْوخصوصي َهوْذ لَنِّا 
مْن َبيْت َقيَصْر. 23 نْعِمْة َرْبنا َيسُوع الَمسيْح 

َمْع كلّْتكْن اآّميْن. 

فيليبي 4: 18 - 23   
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مكتوب بولس 
الرَّسول لبيعة 

كُولُوسي
 

رادة اَلله 1   بولْس َرسوْل َيسُوع الَمسيح ْباإ
ْوتيمُوثاُوس الاَْخ. 2 لَوْذ لَنِّا ف كُولُوسي 
َيسُوع  والمومنين ْب  الَقّديسيْن  الاْخِوة 
الَمسيْح. َسلاْم َمْعكن ْونْعِمة من اَلله اَأبونا. 
3 نْشكر اَلله اَأبو َرْبنا َيسُوع الَمسيْح ف كْل 

 مْن َوْقْت َل سمْعنا 
َوْقْت ونَْصلّي ْبشانْكْن، 4

وْمَحّبْتكْن  الَمسيْح  ْبَيسُوع  اإيمانْكن  َعلى 
 َعلى الرَّجا الَمْحفوْظ لكْن 

لكّل الَقّديسيْن، 5
ما، َل مْن َقبْل سمْعتْن َعَليو ْبكْلمة  ف السَّ
انَْكَرزت  َل   هاي 

6 الّْبشاَرة،  الَحْق، كْلمة 
لْكْن َكما لكّل الّدنْيِا، ْوتْربى ْوتْعطي ْثماْر 
َل سمْعتن  َيوْم  مْن  فيكْن  َعَطْت  َل  َكما 

رسالة بولس الّرسول 

اإلى كَنيَسِة كولوسي
 

ِباإراَدِة 1  الَمسيِح  يَسوَع  َرسوُل   بوُلُس 

اللِه وتيموثاُوُس ال�أُخ. 2 اإلى الَّذيَن في 

َوالُمْؤِمنيَن  الِقّديسيَن  ْخَوِة  ال�إ كولوسي، 

ِبيَسوَع الَمسيِح. َسلاٌم َمَعكُم وِنْعَمٌة ِمَن 

يَسوَع  َربِّنا  اأبا  اللَه  3 نَْشكُُر  اأَبينا.  اللِه 

ِل�أْجِلكُم،  َونَُصّلي  َوْقٍت  الَمسيِح في كُلِّ 

ِبيَسوَع  اإيماِنكُم  َعْن  َسِمْعنا  اأْن   ُمْنُذ 
4

 ِمْن 
الَمسيِح َوَمَحبَِّتكُم ِلكُلِّ الِقّديسيَن، 5

ماِء،  جاِء الَمْحفوِظ َلكُم في السَّ اأْجِل الرَّ

َحقِّ  ِبكَِلَمِة  َعْنُه  َسِمْعتُم  قَْبُل  ِمْن  الَّذي 

ِلكُلِّ  َلكُم كَما  كُِرَزْت  6 الَّتي  اِلبشاَرِة، 

فيكُم  كَما  ِثماراً  َوتُْعطي  َوتَْنمو  العاَلِم، 

اأيضاً ِمْن يَوِم َسِمْعتُم َوَعَرْفتُم ِنْعَمَة اللِه 
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 كَما تََعلَّْمتُم ِمْن اإبَْفراَس نَظيِرنا 
7 . ِبالَحقِّ

الَحبيِب الَّذي ُهَو خاِدٌم اأميٌن ِللَمسيِح ِمْن 

فَنا ِبَمَحبَِّتكُم الَّتي   َوُهَو الَّذي َعرَّ
اأْجِلكُم. 8

في الّروِح.

َلْم  َسِمْعنا،  اأْن  ُمْنُذ  اأيضاً  نَْحُن  9 ِلهذا 

اأْن  لَِب  َوالطَّ ِل�أْجِلكُم  لاِة  الصَّ َعِن  نَكُفَّ 

تَْمتَِلئوا ِمْن َمْعِرفَِة اإراَدِة اللِه ِبكُلِّ ِحكَْمٍة 

، 10 ِلتَْسلُكوا كَما يَِجُب  َوِبكُلِّ فَْهٍم روحيٍّ

َوتُرضوا اللَه في كُلِّ َعَمٍل صاِلٍح َوتُْعطوا 

وا   َوتَتََقوَّ
ِثماراً َوتَْنموا في َمْعِرفَِة اللِه، 11

ِتِه في كُلِّ َصْبٍر  ٍة َوْفَق َعَظَمِة قُوَّ ِبكُلِّ قُوَّ

آَب  َوطوِل اأناٍة. َوِبَفَرٍح 12 تَْشكُروَن اللَه ال�

ِة ميراِث الِقّديسيَن في  لَنا ِلِحصَّ الَّذي اأهَّ

 َونَّجانا ِمْن ُسْلطاِن الظَّلاِم َواأتى 
الّنوِر. 13

 ذِلَك 
14 الَحبيِب،  ابِْنِه  َملَكوِت  اإلى  ِبنا 

الَخطايا.  الِفداُء وُغْفراُن  َلنا  ِبِه  الَّذي 

 ذِلَك الَّذي ُهَو ِشْبُه اللِه الَّذي ل� يُرى 
15

 َوِبِه ُخِلَق كُلُّ َشيٍء 
َوِبكُْر كُلِّ الَخلائِق. 16

ماِء َوفي ال�أْرِض، كُلُّ ما يُرى َوما  في السَّ

ل� يُرى، َسواٌء كاَن ُعروشاً اأْم ِسياداٍت اأْم 

ِرئاساٍت اأْم َسلاطيَن، كُلُّ َشيٍء ِبيَِدِه َوِبِه 

، َوِبِه كُلُّ   َوُهَو الَّذي ِمْن قَْبِل الكُلِّ
ُخِلَق. 17

 َوُهَو َراأُْس َجَسِد الكَنيَسِة 
َشيٍء يَقوُم. 18

اأُس َوالِبكُْر ِمْن بَين ال�أْمواِت،  الَّذي ُهَو الرَّ

، 19 ِل�أنَُّه فيِه ُهَو  ماً في الكُلِّ ِليَكوَن ُمَقدَّ

 َكما َل ْتَعلَّْمتْن 
ْوَعَرْفتْن نْعمة اَلله بالَحْق. 7

اَأميْن  خادْم  لَّواِ  الَعزيْز،  َرفِيْقنا  اأَبْفراْس  مْن 
َعلى  ْفنا  َعرَّ  ْوهّواِ 

8 لَخاطْركْن.  للَمسيْح 
ْمَحّبْتكْن َل بالّرُوْح.

 مْن هاي زاِ نْحنِا مْن َيوْم َل سمْعنا، ما 
9

والطََّلْب َت  ْبشانْكْن،  لاة  الصَّ م  انَْقَطْعنا 
ْبكل حْكِمة  اَلله  اإرادة  َمْعِرفْة  مْن  تْتَعّبوْن 
تْسلكوْن  ْوكْل فهْم رُوحاني. 10 ْبشاْن 
َعَمْل  اَلله ف كْل  ون  وْتَرضَّ لازْم  َل  َكما 
َمْعرفة  ْوتْرَبوْن َف  ْثمار  ْوتْعَطون  صالح، 
َجلاْل  ْبموجْب  ة  قوِّ ْبكْل  ون   ْوتْتَقوَّ

11 اَلله، 
قّوتو ف كْل َصبر ْوف طوْل باْل. وْبَفَرْح 
الاآْب َل َخّلانا مْسَتحّقيْن  اَلله  12 تْشكرون 

 ْونَّجانا 
حّصْة ميراث الَقّديسيْن ف النّوْر. 13

اْبنو  لََمَلكوت  ْوجاْبنا  العْتِمة،  مْن سْلَطة 
الفدا  لنا  ْبواْسطتو  َل   هاْك 

الَحبيْب، 14
َشَبه اَلله َل   هاْك لَّواِ 

ْوغْفران الَخطّياْت. 15
 ْوِفيو انَْخَلْق 

مُو يْناَأرى ْوبكْر كّل الَخلايْق. 16
ما ْوَل ف الاَْرْض، كْل  كْل شي َل ف السَّ
َل يْناَأرى ْوكْل َل مُو يْناَأرى، َل كان ْعروش، 
ْوَل سيادات، ْوَل رياسات، ْوَل َسلاطيْن، 
َل  واِ   ْوهّواِ 

17 انَْخَلْق.  ْوِفيو  بيدو  كْل شي 
 ْوهّواِ واِ 

َقبل الكل، ْوِفيو يقوْم كْل شي. 18
مْن  والبكْر  الّراْس  هّواِ  البيَعة،  َجَسد  راْس 
ْم ف الكْل،  َبين الَميتين، ْبشان يكون ْمَقدَّ
 مْن َل ِفيو هّواِ راْد كّل الْكماْل يْسكْن، 

19

كولوسي 1: 7 - 19   
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 َواأْن يُصاِلَح 
ُسرَّ اأْن يَْسكَُن كُلُّ الِمْلِء، 20

َصليِبِه،  ِبَدِم  َوساَلَم  كُلَّ َشيٍء،  ِبيَِدِه  َلُه 

 َواأنْتُم 
21 ماويّيَن.  َوالسَّ ال�أْرضّييَن  ِبيَِدِه، 

اأْعداًء  قَْبُل  ِمْن  ُغَرباَء  كُْنتُم  الَّذيَن  اأيضاً 

ّريَرِة ساَلَمكُم  الشِّ ِباأْعماِلكُم  ِبِفكِْركُم 

ِليُقيَمكُم  َوِبَموِتِه  آَن، 22 ِبَجَسِد بََشريَِّتِه  ال�

َلوٍم، 23 اإْن  َول�  َعيٍب  ِبلا  ِقّديسيَن  اأماَمُه 

َول�  راِسٌخ  َواأساُسكُم  اإيماِنكُم  ثَبَتُّم في 

تَتََزْعَزعوَن َعْن َرجاِء الِبشاَرِة، هِذِه الَّتي 

َسِمْعتُم اأنَّها كُِرَزْت في كُلِّ َخليَقٍة تَْحَت 

ماِء، هِذِه الَّتي اأنا بوُلَس ِصْرُت َلها  السَّ

َواأْملاأُ  ِل�أْجِلكُم،  آل�ِم  ِبال�  َواأفَرُح 
24 خاِدماً. 

َلْحمي ِعَوضاً  نَْقَص َشدائِد الَمسيِح في 

 هِذِه 
25 الكَنيَسُة.  ُهَو  الَّذي  َجَسِدِه  َعْن 

الَّتي اأنا ِصْرُت خاِدَمها ِبَحَسِب تَْدبيِر اللِه 

َم كَِلَمَة اللِه،  الَّذي اأُْعِطَي لي فيكُم ِل�أُتَمِّ

هوِر  رَّ الَّذي كاَن َمْخفيًّا ُمْنُذ الدُّ  ذِلَك السِّ
26

آَن كُِشَف ِلِقّديسيِه، 27 الَّذيَن  َوال�أْجياِل َوال�

رِّ  فَُهم ما ُهَو ِغنى هذا السِّ اأراَد اللُه اأْن يُعرِّ

في ال�أَُمِم، الَّذي ُهَو الَمسيُح الَّذي فيكم، 

َونَُعلُِّم  نَكِْرُز  الَّذي   ذِلَك 
28 َمْجِدنا،  َرجاُء 

اإنْساٍن  كُلَّ  ِلنُقيَم  ِبكُلِّ ِحكَْمٍة،  َونُْفِهُم 

 َوفي هذا اأيضاً 
كاِملاً ِبيَسوَع الَمسيِح. 29

ِة الُمْعطاِة لي. اأتَْعُب اأنا َواأْجَهُد ِبَعوِن الُقوَّ

ِمْن 2  اأْجَهُد  َجْهٍد  اأيَّ  تَْعِرفوا  اأْن   اأُريُد 

الَّذيَن في  اأْجِل هؤل�ِء  َوِمْن  اأْجِلكُم 

ْبَدم   ْوبيدو راد يصِالْح كْل شي، ْوسالَم 
20

 ْولكْن 
ماوييْن. 21 َصليبو بيدو الاَْرضييْن والسَّ

زاِ َل مْن َقبْل غْرْب كْنتن ْوعْدوان ْبفكْركن 
ْع،  السَّ ّريَرة سالَْمكن  الشَّ اْعمالكن  ْبَسَبب 
22 ْبَجَسدو َل مْن لَحْم وْبَموتو ْبشان يَقّيْمكْن 

 َل َبَقيتْن 
قّدامو َقّديسيْن َبلا َعيْب َولا لَوْم، 23

ف اإيمانْكْن َواساْسكْن ثابْت مُو تْتَزْرَزعوْن 
مْن َرجا الّْبشاَرة، هاي َل سمْعتن انَْكَرزْت 
انا  َل  ما، هاي  السَّ َتْحت  َخليَقة  ف كْل 
بالَوَجْع   َواْفَرْح 

بولْس صْرُت خادما. 24
الَمسيْح  َشدايد  نَْقْص  َواَكّمْل  لَخاطْركْن، 
 هاي 

َف لَْحمي ْمَبداْل َجَسدو لَّواِ البيَعة، 25
اَلله،  َتْدبير  ْبموجْب  انا صْرُت خادما  َل 
َل انَْعطى لي َت اَدبّْر فيكْن َواَكّمْل كْلمة 
 هاك الّسْر َل كاْن مْخفي م الّدهوْر 

اَلله، 26
ع انَْكَشْف لََقّديسينو، 27 لَوْذ  والاْجيال والسَّ
َل راد اَلله يَعّرفْن اَأيْش واِ غنى َهالّسْر هاْذ 
ف الاَمْم، َهالّسْر لَّواِ الَمسيْح َل فيكْن َرجا 
 هاْك َل َعَليو نْكرْز ونَْعلّْم ونَْفّهم 

َمْجْدنا. 28
ْوهّواِ  انْسان  نَْقّيْم كّل  َت  ْبكْل حْكِمة، 
اَأنا  زاِ  هاْذ   ْوَف 

29 الَمسيْح.  ْبَيسُوع  كامل 
ة َل ك انَْعَطْت لي. اأْتَعْب َواْجَهد ْبَعون القوِّ

 اَأريْد تْعرفوْن اَأيْش جْهْد اَأْجَهد ْبشانْكْن 2 
وْبشان  اللاذقيِّة،  َل ف  َهوْذ  وْبشاْن 
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اللاِذقيَِّة َوِمْن اأْجِل الباقي الَّذيَن َلْم يََروا 

قُلوبُُهم  تَتََعّزى  2 ِلكَي  ِبالَجَسِد،  َوْجهي 

اليَقيِن  ِغنى  كُلِّ  اإلى  ِبَمَحبٍَّة  َويَْقتَِربوا 

آِب  ال� اللِه  ِسرِّ  َمْعِرفَِة  اْستيعاِب  َواإلى 

كُنوِز  كُلُّ  َمْخفيٌَّة  فيِه  3 الَّذي  َوالَمسيِح، 

ِلئَّلا  َوالَمْعِرفَِة. 4 اأقوُل هذا  الِحكَْمِة 

اأنّي   َوَمَع 
5 باإْقناِع كَلاٍم.  اأَحٌد  يَزيَغكم 

بَعيٌد َعْنكُم اإلّ� اأنّي ِبالّروِح َمَعكُم، َواأفَرُح 

اإيماِنكُم في  َوثَباَت  تَرتيبَكُم  اأرى  اأنّي 

الَمسيِح. 6 اإذاً كَما قَِبْلتُم يَسوَع الَمسيَح 

َوَمْبّنييَن  ليَن   ُمتَاأصِّ
7 فيِه،  اْسلُكوا  َربَّنا 

يماِن الَّذي تََعلَّْمتُم  فيِه، َوراِسخيَن في ال�إ

8 ِاْحَذروا  كر.  الشُّ تزيدوَن في  ِبِه  الَّذي 

ِلئَّلا يَْسِبيَكُم اأَحٌد ِبَفْلَسَفٍة َوِبِبْدَعٍة فاِرَغٍة 

َمباِدئ  ِبَحَسِب  بََشٍر،  تَْعليِم  ِبَحَسِب 

9 الَّذي  الَمسيِح،  ِبَحَسِب  َوَليَس  العاَلِم 

فيِه يَْسكُُن كُلُّ ِمْلِء ال�ألوهيَِّة، َجَسديًّا. 

 َوفيِه اأنْتُم اأيضاً تُكَْملوَن، ِل�أنَُّه ُهَو َراأُْس 
10

 َوِبِه ُخِتْنتُم 
لاطيَن. 11 ئاساِت والسَّ كُلِّ الرِّ

الَخطايا،  َلْحِم  ِبَخْلِع  ِباليَديِن،  ل�  ِختاناً، 

َمَعُه في   َوُدِفْنتُم 
الَمسيِح، 12 ِبِختاِن 

الَمْعموِديَِّة، َوِبِه قُْمتُم َمَعُه، ِل�أنَّكُم اآَمْنتُم 

ِة اللِه الَّذي اأقاَمُه ِمْن بَين ال�أْمواِت.  ِبُقوَّ

َخطاياكُم  اأْمواتاً في  كُْنتُم  الَّذيَن   َواأنْتُم 
13

َوَغَفَر  َمَعُه  اأْحياكُم  َلْحِمكم  ُغْرَلِة  َوفي 

ِباأوامِرِه َصكَّ   َوَمحا 
14 َخطايانا.  كُلَّ  َلنا 

َسْد،  بالجَّ اَروا وّچي  َك  الباقي َل ما 
2 ْبشاْن تْتَعّزى ْقلوبن ْويْقتْربوْن بْمَحبِّة لكْل 

الاآْب  اَلله  َمْعِرفْة سّر  ْولفهْم  الَيقين  غنى 
ْكنوز  مْخفيِّة كّل  ِفيو  َل   هاْك 

3 والَمسيْح، 
لا  ْبشاْن  4 اَأقوْل هاي  والَمْعِرِفة.  الحْكِمة 
 َمْع 

ْبَقنّيْع َكلاْم. 5 يْلَعْب َف َعقْلكن  ْد  اَأحَّ
اَنا،  َمْعكن  بالّرُوْح  َسْد،  بالجَّ اَنا  ْبعيد  َل 
َواْفَرْح مْن َل ارى َتْرتيْبكن ْوَثباْت اإيمانْكْن 
َيسُوع  قبْلتْن  َل  َكما  6 َبقى  الَمسيْح،  ف 
ثاْبتيْن   وانْتْن 

7 ِفيو!  اْسلكوا  َرْبنا  الَمسيْح 
ْوقايميْن  ِفيو،  َبيْتكْن  َواساساْت  بْعرُوْقكْن 
يزيْد شكْركْن.  ِفيو  َل  ْتَعلَّْمتْن  َل  بايماْن 
للعبوديِّة  يْسبيكْن  د  اَحَّ لا  بالْكْن   ديروا 

8

َتْعليْم  ْبموجْب  فاْضِية  وْببْدَعة  ْبَفْلَسِفة 
َبَشر، ْبموجْب َمبادي الّدنْيِا، ْومُو ْبموجب 
ألوَهة،   َل ِفيو يْسكْن كْل َتمام الا

الَمسيْح، 9
مْن  تْكَملوْن،  زاِ  اأنْتْن   ْوِفيو 

ف َجَسدو، 10
لاطيْن.  َل هّواِ واِ راْس كّل الّرياساْت والسَّ
بالايَدين،  مُو  ْطهُوْر،  ْرتن  ْتَطهَّ  وْبواْسطتو 

11

الَمسيْح.  بْطهُور  الَخطّياْت،  لَحم  ْبَشْلْح 
وْبواْسطتو  الَمْعموذيِّة،  َمعو ف   وانَْدَفْنتْن 

12

قْمتْن َمعو، مْن َل اآَمْنتن ْبقّوة اَلله َل َقيَّمو 
َميتيْن  كْنتْن  َل   وانْتْن 

13 الَميتيْن.  َبين  مْن 
ْر،  َف َخطّياْتكن ْوَف َجَسْدكن المُو ْمَطهَّ
 ْوَمحا 

َحياكْن َمعو ْوَغَفر لْنا كْل َخطّياْتنا. 14
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نا َوَرفََعُه ِمَن الَوَسِط  ُديوِننا الَّذي كاَن ِضدَّ

 َوِبُعْرِي َجَسِدِه فََضَح 
َرهُ في َصليِبه، 15 َوَسمَّ

ِجهاراً  َواأخزاُهم  لاطيَن،  َوالسَّ ئاساِت  الرِّ

كٍَل  ِبَماأْ اأَحٌد  يُبَْلِبلَنَّكُم  ل�  16 اإذاً  ِباأْقنوِمِه 

َوَمْشَرٍب، اأو ِبتَْقسيِم اأْعياٍد َواأوائِل ُشهوٍر 

ال�أُموِر  ِظلُّ  ِهَي  الَّتي  17 ِتْلَك  َوُسبوٍت. 

الَمسيُح.  فَُهَو  الَجَسُد  اأّما  الَعتيَدِة. 

اأْن  ِفكٍْر  ِبتَواُضِع  يُريُد  َمْن   َواْحَذروا 
18

يُلِزَمكم اأْن تُْستَْعبَدوا لِعباَدِة َملائكٍَة، ِل�أنَُّه 

ِبِفكِْر  ُح  يَتَبَجَّ َوباِطلاً  يَر  َلْم  َعّما  يَْفَحُص 

اأِس الَّذي ِمْنُه  ُك ِبالرَّ  َول� يَتََمسَّ
َلْحِمِه، 19

كُلُّ الَجَسِد يَتََركَُّب َويَتَماَسُك ِبالَمفاِصِل 

ا ِمَن اللِه. 20 ِل�أنَُّه  َوِبال�أْعضاِء َويَْنمو نُُموًّ

اإْن كُْنتُم قَْد ُمتُّم َمَع الَمسيِح َعْن مبادئ 

العاَلِم، فَِلماذا كَاأنَّكُم في العاَلِم تَْحيَوَن 

َول�  تَُذْق  َول�  تََمسَّ   »ل� 
21 تُْحكَموَن؟ 

تُلاِصْق.«

 َوهِذِه التَّعاليُم ِل�ْسِتْخداِم اأموٍر زائلٍَة، 
22

بََشٍر، 23 تَْظَهُر  َوتَعاليُم  َوِهَي َوصايا 

تَواُضٍع  َوْحِه  ِحكَْمٍة في  كَِلَمُة  فيها  كَاأنَّ 

َوَمخافٍة ِللِه َوَعَدِم اأْشفاٍق َعلى الَجَسد، 

ال�أُموِر  هِذِه  اإلّ� في  ٍم  ُمكرَّ ل� في َشيٍء 

الَّتي ِهَي حاجاُت الَجَسِد.

 اإذاً اإْن كُْنتُم قَْد قُْمتم َمَع الَمسيِح، فَما 3 

ُهَو فَوُق ُاْطلُبوا، َحيُث الَمسيُح جاِلٌس 

 في ما ُهَو فَوُق اْفتَِكروا، 
َعْن يَميِن اللِه. 2

ْباأوامرو َصّك ْديونْنا َل كاْن ضْدنا ْوشالو م 
 وْبعري َجَسدو 

النّص ْوَبْسَمرو ف َصليبو، 15
لاطين، ْوَخزاهْن قّدام  َفَضح الّرياساْت والسَّ
ْد يْزَعْجكْن َف  الَعين ْباأْقنومو. 16 َبقى لا اَحَّ
َمسايْل اَأْكل ْوشْرْب، يا ْبَتْقسيم اْعياد ْوراس 
أموْر  لا َخيالاْت  لَنِّا   َهوْذ 

17 وْسبوْت.  ْشهوْر 
واِ.  الَمسيْح  َسد  الجَّ َبّس  المْسَتْقَبْل،  ف 
ْبَتواضْع فكر  يريد  د  اأحَّ لا  بالْكْن   ْوديروا 

18

يَوّجْب َعَليكْن تْسَتْعَبدوْن لخْدمْة َملايِكة، 
ْل ف شي َل ما ارى  مْن َل يْتجاَسْر يْتَدخَّ
 ْومُو 

19 لَْحمو.  ْبفكْر  يْنتفخ  الفاضي  ْوَع 
َسْد يْتَركَّب  ْك بالّراْس َل منّو كّل الجَّ يْتَمسَّ
ْويْمسْك َبْعضو بالَمفاصل ْوبالاَْعضا ْويْربى 
مْن  الَمسيْح  َمع  متّْن  َل  20 َبقى  اَألله.  َتْربا 
َمبادي الّدنْيِا، لَيْش َكما َل يكوْن ف الّدنْيِا 
 »لا ْتجس، 

ْبَتعاليْم؟ 21 ْتعيشوْن تْنحْكمون 
ْولا ْتذُوق، ْولا تْنَدْق.«

اْستْعماْل َشْغلاْت  التَّعاليم ْبشان   ْوَهوذ 
22

زايِلة نِا، ْوَوصّيات ْوَتعاليْم َبَشْر نِا، 23 َتعاليم 
ْتَبّيْن َكما َل يكوْن ِفيا كْلمْة حْكِمة ْبَتواضْع 
َسْد،  الجَّ َع  ْوَقسِوة  اَلله  ْوَخوف  اإرادي 
لَنِّا حاجات  َهوْذ  َف  َغيْر  ْم  ْمَكرَّ بشي  مُو 

َسْد. الجَّ

لَّواِ 3  الَمسيْح، شي  َمع  قْمتْن  َل   َبقى 
فُوق اْطلبوا، مُوَضْع لَّواِ الَمسيْح قِاعْد 
 ف شي لَّواِ فُوق اْفتكروا، 

َعلى َيمين اَلله. 2
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قَْد  3 ِل�أنَّكُم  ال�أْرِض،  ُهَو في  ل� في ما 

الَمسيِح في  َمَع  َمْخفيٌَّة  َوَحياتُكُم  ُمتُّم، 

ُهَو  الَّذي  الَمسيُح   َوَمتى كُِشَف 
4 اللِه. 

َحياتُنا، فَحينَئٍذ اأنْتُم اأيضاً َستُكَْشفوَن َمَعُه 

الَّتي  اأْعضاَءكُم  اأميتوا  5 اإذاً  الَمْجِد.  في 

َوال�أهواَء  َوالنَّجاَسَة  نى  الزِّ ال�أْرِض،  في 

بَق الَّذي ُهَو ِعباَدةُ  ّريَرةَ َوالشَّ ْهَوةَ الشِّ َوالشَّ

اأْصناٍم. 6 ِل�أنَُّه ِمْن َجّراِء هِذِه ال�أُموِر يَاأتي 

 َوفي 
َغَضُب اللِه َعلى اأبْناِء الَمْعِصيَِة. 7

ِمْن قَْبُل،  اأيضاً َسلَكْتُم  اأنْتُم  ال�أُموِر  هِذِه 

آَن فَاْطَرحوا َعْنكُم  ُمتََقلِّبيَن فيها. 8 اأّما ال�

 ، رَّ الشَّ َخَط،  السَّ الَغَضَب،  كُلَّ هِذِه: 

 َول� تَكِْذبوا 
التَّْجديَف، الكَلاَم النَِّجَس، 9

نْساَن  ال�إ اْخلَعوا  بَِل  آَخِر،  ال� اأَحُدكُم َعلى 

 َواْلبَسوا الَجديَد 
الَعتيَق َمَع كُلِّ تََقلُّباِتِه. 10

ِبالَمْعِرفَِة ِبصوَرِة خالِقِه.  ُد  يَتََجدَّ الَّذي 

، َول� ِختاٌن   َحيُث َليَس يَهوديٌّ َويونانيٌّ
11

َعْبٌد  َول�   ، َوبَْربَريٌّ يونانيٌّ  َول�  َوُغْرَلٌة، 

ُهَو  اإنْساٍن  كُلِّ  َوفي  الكُلَّ  َولِكنَّ   ، َوُحرٌّ

اللِه  كَُمْختاريِّ  اإذاً  12 اْلبَسوا  الَمسيُح. 

َوَشَفَقًة  َرْحَمًة  َوالَمْحبوبيَن  الِقّديسيَن 

َوَوداَعًة َوطوَل  ِفكٍْر  َوتَواُضَع  َوُلْطفاً 

آَخَر َوساِمحوا  ال� اأَحُدكُم  لوا   َوتََحمَّ
باٍل. 13

ِل�أَحٍد َشكْوى  اإْن كاَن  آَخَر.  ال� اأَحُدكُم 

الَمسيُح،  فَكَما سامَحكُم  َرفيِقِه،  َعلى 

كُلِّ   َوَمَع 
14 اأيضاً سامحوا.  اأنْتُم  هكَذا 

 مْن َل متّن 
الاَْرْض، 3 لَّواِ ف  مُو ف شي 

انْتن، ْوَحياْتكْن مْخفيِّة يِا َمع الَمسيْح َف 
لَّواِ  الَمسيْح،  انَْكَشف  َل   ْواَأيَمْت 

4 الله. 
َحياْتنا، هاك الَوْقت انْتْن زاِ َت تْنكْشفوْن 
َل  اأْعضاكْن  َموتوا  5 َبقى  الَمْجْد.  َمعو ف 
واْفكاْر  والنَّجاِسة،  الّزنِى،  الاَْرض،  ف 
ْعبادة  لَّواِ  ْوَشَبْق  َشّريَرة  ْوَشْهِوة  نْجِسة، 
 مْن َل مْن َهوْذ يجي َغَضب اَلله 

اْصناْم. 6
زاِ  انْتْن  َهوذ   ْوَف 

7 الَمْعِصِية.  اولاد  َعلى 
مشيتْن مْن َقبْل، َوْقْت َل كاْن تْتَقلَّبوْن ِفيْن. 
ْع كّبوا مْنكْن كْل َهوْذ، َغَضْب،  8 َبّس السَّ

سْخْط، َشّرانيِّة، َكلاْم كفْر، َكلاْم نجْس. 
 ْولا تْگذبوْن واِحْد َع اللاْخ، َبلِى اْشَلحوا 

9

 والْبسوا 
10 َمع كْل طْرقاتو.  الَعتِيْق  انْسان 

ْد بالَمْعِرِفة َعلى َشَبْه خالقو.  الّْجديْد َل يْتَجدَّ
ْولا  ْويوناني،  ياهودي  في  ما  َل   مُوَضْع 

11

ْوَبْرَبري،  َسكّيثي  ْولا  ر،  ْمَطهَّ ْومُو  ر  ْمَطهَّ
ْولا َعْبد ْوحْر، َبلِى الكّل ْوف كّل انْسان 
مْختارين  َكما  َبقى  12 الْبسوا  واِ.  الَمسيْح 
اَلله الَقّديسيْن والَمْحبوبيْن، َرْحِمة ْوَشَفَقة 
باْل.  ْوطوْل  ْوَوداَعة  فكر  ْوَتواضْع  ْوطيِبة 
لوا َبعْضكن، ْوساْمحوا َبعْضكْن. َل   وْتَحمَّ

13

ْد َشْكوى َعلى َرفِيقو، اأْشَون  كاْن في لاَحَّ
الَمسيْح سِاَمْحكْن، اأنْتْن زاِ كذاِ سِاْمحوا. 
 ْوَمْع َهوْذ كلّن، )الْبسوا( الّْمَحبِّة لَّيِا رباط 

14
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ِرباُط  ِهَي  الَّتي  الَمحبََّة  )اْلبَسوا(  هِذِه 

 َوَسلاُم الَمسيِح يَُدبُِّر قُلوبَكُم، 
الكَماِل. 15

الَّذي اإَليِه ُدعيتُْم في َجَسٍد واِحٍد، َوكونوا 

شاِكريَن ِللَمسيِح. 16 ِلكَي تَْسكَُن كَِلَمتُُه 

بوا  فيكُم ِبِغنى ِبكُلِّ ِحكَْمٍة، َوَعلِّموا َواأدِّ

نُفوَسكُم ِبَمزاميَر َوتَسابيَح َواأغاني الّروِح. 

 َوكُلُّ ما 
َوِبِنْعَمٍة َرتِّلوا في قُلوِبكُم ِللِه. 17

تَْفَعلوَن، ِبكَلاٍم َوِبَعَمٍل، فَِباْسِم َربِّنا يَسوَع 

الَمسيِح اْعَملوا َوكونوا شاِكريَن ِبواِسَطِتِه 

اْخَضْعَن  النِّساُء،  18 اأيَّتُها  آِب.  ال� ِللِه 

ِل�أزواِجكُنَّ كَما يَليُق في الَمسيِح. 19 اأيُّها 

جاُل، اأِحّبوا ِنساَءكم َول� تَكونوا قُساةً  الرِّ

. 20 اأيُّها ال�أبناُء، اْسَمعوا ِلواِلديكُم  َعليِهنَّ

في كُلِّ َشيٍء، ِل�أنَّ هذا َحَسٌن اأماَم َربِّنا. 

ِلئَّلا  اأبْناَءكم  تَُغِضبوا  ل�  آباُء،  ال� 21 اأيُّها 

اْسَمعوا في  الَعبيُد،  22 اأيُّها  يَتَضايَقوا. 

ل�  الَجَسِد،  ِل�أْسياِدكُم في  كُلِّ َشيٍء 

ِبَقْلٍب  بَْل  بََشراً،  يُْرضي  كََمْن  ِبُمراءاٍة 

كُْنتُم   َوَمْهما 
23  . بِّ الرَّ َوِبَخوِف  ُمْستَقيٍم 

نَّما  تَْعَملوَن فَِمْن كُلِّ نُفوِسكُم اْعَملوا، كَاأ

 َواْعلَموا اأنَّكُم ِمْن َربِّنا 
ِلَربِّنا ل� ِلبََشٍر. 24

بِّ  تَنالوَن ُمكافَاأةً في الميراِث، ِل�أنَّكُم ِللرَّ

يُجازى   َوالُمْذِنُب 
25 تَْعَملوَن.  الَمسيِح 

ِبَحَسِب ما اأْذنَب َوَليَس ُمحاباةٌ.

َوالَعداَلِة 4  ِبالُمساواِة  ال�أْسياُد،   اأيُّها 

اأنَّكُم  َواْعلَموا  َعبيَدكُم،  عاِملوا 

ْقلوْبكْن،  يَدبّر  الَمسيح   ْوَسلام 
15 الَكماْل. 

ْوكونوا  واِحد،  َجَسْد  انَْدَعيتْن َف  لُه  َل 
تْسكْن  16 ْبشاْن كْلمتو  للَمسيْح.  شاْكريْن 
ْواَأْدبوا  ْوَعْلموا  ْبكْل حْكِمة،  ْبغنى  فيكن 
الّرُوْح.  َواغاني  ْوَتسابيْح  ْبَمزامير  نْفوْسكن 
 ْوكْل شي َل 

وْبنْعِمة َرْتلوا بْقلوْبكْن َلالله. 17
ْتَسون، ْبَكلاْم يا ْبَعَمْل، باسم َرْبنا َيسُوع 
اَلله  ْبواْسطتو  واْشكروا  اْعَملوا  الَمسيح 
لاْزواْجكْن  اْخَضعوا  نْسوان،  18 يا  الاآْب. 
َكما لَّواِ الواجْب ف الَمسيْح. 19 يا ْرجِاْل، 
حّبوا نْسوانْكن ْولا ْتكونوْن قاْسييْن َعَليْن. 
20 يا اولاد، اْسَمعوا لابوكْن واْمكْن ف كْل 

شي، مْن َل كذاِ ْكَويّْس واِ قّداْم َرْبنا. 21 يا 
لا  ْبشاْن  اولاْدكن،  تْحمقون  لا  اَأبَّهاْت، 
يْتذاَيقوْن. 22 يا َعبيد، اْسَمعوا ف كْل شي 
َكما  الَعيْن  ْبخْدمة  مُو  الَبَشْر،  لاْسياْدكن 
ْبَقْلْب مْسَتقيْم  وْن َبَشْر، َبلِى  َهوْك َل يَرضَّ
ْتَسوْن،  َل   ْوكْل شغْل 

23 الرَّْب.  وْبَخوف 
مْن كْل َقْلْبكْن َسوُه، َكما َل يكوْن لََرْبنا مُو 
 واْعرفوا مْن َرْبنا ْتنالون ْمكافاة ف 

لََبَشْر. 24
الميراْث، مْن َل للرَّّب الَمسيْح تْشتْغلوْن. 
 والغْلطاْن يْتجازى ْبموجْب َغَلْط َل غلط، 

25

ْوما في مْعلْش لَخاطر ْفلاْن يا عّلاْن.

ْوَعدالِة 4  َسَووا ْمساواة  اْسياْد،   يا 
َسّيْد  لكْن  زاِ  اأنْتْن  واْعرفوا  لََعبيْدكْن، 
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 في 
2 ماِء.  السَّ َسيٌِّد في  َلكُم  اأيضاً  اأنْتُم 

َوُمتَيَقِّظيَن كونوا  دائماً،  لاِة كونوا  الصَّ

 َوَصّلوا اأيضاً ِمْن اأْجِلنا 
فيها َوشاِكريَن. 3

َعْن  ِلنَتَكَلََّم  ِللكَِلَمِة  باباً  اللُه  َلنا  ِليَْفتََح 

اأنا.  اأْجِلِه َسجيٌن  ِمْن  الَّذي  الَمسيِح  ِسرِّ 

 . َعلَيَّ يَِجُب  كَما  َعْنُه  َواأتَكَلََّم  4 ِل�أكِْشَفُه 

5 بِحكَْمٍة اْسلُكوا ِعْنَد الخاِرجّييَن َواْشتَروا 

 َوكَِلَمتُكم في كُلِّ َوْقٍت 
َزماَن بَلاويكُم، 6

نَّما ِهَي ُمَملََّحٌة ِبِمْلٍح، َواْعِرفوا  ِبِنْعَمٍة، كَاأ

 َوَعّما 
7 َجواباً.  تُْعطوَن  واِحٍد  ِلكُلِّ  كَيَف 

َلَديَّ َسيُْخِبُركُم طوخيكوُس ال�أُخ الَحبيُب 

 هذا 
8 ، بِّ َوالخاِدُم ال�أميُن َونَظيُرنا في الرَّ

اأْن  اأْجِل هذا،  ِمْن  اإَليكُم  اأْرَسْلتُُه  الَّذي 

 َمَع 
9 قُلوبَكُم،  َويَُعّزَي  َلَديكُم  ما  يَْعِرَف 

ُهَو  الَّذي  َوال�أميِن  الَحبيِب  اأونيسيموَس 

فاِنكُم ِبما َلَدينا.  واِحٌد ِمْنكُم، َوُهما َسيَُعرِّ

الَمْسبيُّ  اأريْسطْرخوُس  َعلَيكُم  10 يَُسلُِّم 

الَّذي  بَْرنابا،  َعمِّ  ابُْن  َوَمْرقُُس  َمعي، 

تَْستَْقِبلوهُ.  اأْن  اإَليكُم  اأتى  اإْن  ِبِه  اأُوصيتُم 

َلُه يُْسطوَس،  يُقاُل  الَّذي   َويَشوُع 
11

هؤل�ِء الَّذين ُهم ِمَن الِختاِن، َوُهم َوْحَدُهم 

ساَعدوني في َملَكوِت اللِه، َوُهم صاروا 

لي تَْعِزيًَة. 12 يَُسلُِّم َعلَيكُم اإبَْفراُس الَّذي 

الَمسيِح،  يَسوَع  َوَعْبُد  ِمْنكُم،  واِحٌد  ُهَو 

اأْجِلكُم في  ِمْن  يَْجَهُد  في كُلِّ حيٍن 

ميَن في كُلِّ  لاِة ِلتَْثبُتوا كاِمليَن َوُمتَمَّ الصَّ

لاة كونوا دايم،  الصَّ  ف 
ما. 2 السَّ ف 

ْوشاْكريْن!  لاة  الصَّ ْوساْهريْن كونوا ف 
باْب  اَألله  لْنا  يْفَتح  َت  ْبشانْنا،  زاِ   ْوَصلَّوا 

3

َل  الَمسيْح  َعلى سّر  نْحكي  لْلكْلِمة َت 
ْبشانو َمْحبوس اَنا. 4 ْبشان اَْكشفو َواْحكي 
َمع  اْمَشوا  5 ْبحْكِمة  لازْم.  َل  َكما  َعَليو 
 ْوكْلمْتكْن 

البّرانِيِّة، واْشَتروا َزماْن َبلاويكْن. 6
ف كْل َوْقت ْبنْعِمة، َكما َل ْتكون ْبملح 
واِحْد  لكْل  لازْم  اأْشَوْن  واْعرفوا  ْمَملََّحة، 
 ْوشي َل في عْندي، َت 

تْعَطوْن َجواْب. 7
والخادم  الَعزيْز  الاَخ  يَخّبْركن طُوخيكُوس 
َبَعْثُت  َل   هاْذ 

8 الرَّْب،  ْوَرفِيْقنا ف  الاَمين 
لْكْن واِ ْبشاْن هاي، ْبشاْن يْعرْف اَأيْش في 
اأونيسيمُوس   َمع 

عْنْدكْن ويَعّزي ْقلوْبكْن. 9
واِحْد مْنكْن. هنِّا  لَّواِ  الاَمين والَعزيز  الاَخ 
َت يَخبروكن َعلى شي َل في عنّا. 10 يَسلّم 
الَماأسُور َمعي،  اَأريسَطرخُوس  َعَليكْن 
يتن  تَوصَّ َل  َبْرنابا، هاْك  َعم  ابْن  ْومْرقس 
 ويشوع 

11 تسَتقْبلوُه.  لعْنْدكْن  َل جا  َعَليو 
رين،  َل يقولولو يسطُوس، َهوْذ لَنِّا م الّْمَطهَّ
ْوهنِّا  اَلله  َمَلكوت  َف  عِاَونوني  َبْس  ْوهنِّا 
اأَبفراس  َعَليكْن  12 يَسلّم  َتعِزيِة.  لي  صاروا 
لَّواِ اِحد مْنكْن، وَعبد َيسُوع الَمسيْح، دايم 
لاة ْبشان ْتكونون  يكَدح لَخاطْركن ف الصَّ
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اإراَدِة اللِه. 13 ِل�أنّي اأْشَهُد َلُه اأنَّ َلُه َغيَرةً 

َعظيَمًة ِل�أْجِلكُم َوِل�أْجِل الَّذيَن في اللاذقيَِّة 

لوقا  َعلَيكُم  14 يَُسلُِّم  َوفي هيرابوليس. 

 َسلِّموا َعلى 
الطَّبيُب الَحبيُب َوديماُس 15

ْخَوِة الَّذيَن في اللاِذقّيِة َوَعلى نوْمفي  ال�إ

قُِرئَت   َمتى 
16 بَيِتِه.  الَّتي في  َوالكَنيَسِة 

تُْقراأَ  اأْن  تََدبَّروا  ِعْنَدكُم،  سالُة  الرِّ هِذِه 

الَّتي  َوِتْلَك  اأيضاً،  اللاِذقيَِّة  كَنيَسِة  في 

 قولوا 
كُِتبَْت ِمَن اللاِذقيَِّة اْقراأوها اأنْتُم. 17

قبْلَت  الَّتي  بالِخْدَمِة  »اْهتَمَّ  ل�أْرخيفوس: 

 َوهذا َسلاٌم ِبيَدي 
في َربِّنا ِلتُكِْملَها.« 18

َوالنِّْعَمُة  تََذكَّروا قُيودي.  بوُلُس.  اأنا 

َمَعكُم اآميَن. 

 مْن 
لين ف كّل اإرادة اَلله. 13 كاْمليْن ومَكمَّ

َل اْشَهْدلو، ْكثيْر يغار َعَليكْن ْوَعلى َهوْك 
14 يَسلّم  هيرابوليس.  ْوَف  اللاذقيِّة  َل ف 
 َسْلموا 

َعَليكْن َدكتُور لوقا الَعزيز وديماس. 15
نمفاس  ْوَعلى  اللاذقيِّة،  الاْخِوة َل ف  َع 
والبيَعة َل َف َبيتو. 16 َبّس انَقرا َهالَمْكتوْب 
يْنَقرا.  زاِ  اللاذقيِّة  بيعة  َخلَّوا ف  عْنْدكْن، 
اأنْتْن.  اقَروُه  اللاذقيِّة  م  انَْكَتْب  َل  ْوهاْك 
 قولوا لاَركيفُوس: »ديْر بالْك َعلى خْدمْة 

17

 وهاْذ َسلاْم 
َل قبْلْت َف َرْبنا ْبشان ْتَكّملا. 18

والنَّْعِمة  قيودي.  تَذكَّروا  بولس.  اَنا  بيدي 
َمْعكْن اآّميْن. 

كولوسي 4: 13 - 18   
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مكتوب بولس 
ل  أوَّ الرَّسول الا
لبيعة تسالُونيكي

 

اَْهل 1   بولس ْوسْلوانس ْوتيمُوثاُوْس لبيَعة 
ْوَف  الاآب  الله  َل َف  ْتسالونيكي، 
َرْبنا َيسُوع الَمسيْح. نْعِمة َمْعكن ْوَسلاْم. 
2 نْشكر اَلله ف كْل َوْقت ْبشانْكْن كلّْتكْن، 

 ْونْذكْر قّدام 
ْونْذكْركْن دايْم َف َصلاواْتنا. 3

اَلله الاآب اْعمال اإيمانْكن ْوَتَعب ْمَحّبْتكْن 
ْوَصبْر َرجاكْن َل َف َرْبنا َيسُوع الَمسيْح. 
اخوتي  يا  انْتْن  مْختارين  نْعرْف  َل   مْن 

4

ْبَكلاْم  مُو  ْبشارْتنا  َل   مْن 
5 اَلله.  َمْحبوبين 

ة وْبرُوح القدْس  َبْس كانْت لكْن، َبلِى وْبقوِّ
كنّا  اَْشَوْن  تْعرفون  وانْتْن  َحقيقي.  وْبَيقيْن 
اْقَتَديتن  فينا   وانْتْن 

6 لَخاطْركْن.  َبيناْتكْن 

رسالة بولس الّرسول 

ال�أولى اإلى كَنيَسِة 

ِتسالونيكي
 

اإلى 1  َوتيموثاُوُس  َوِسْلوانوُس   بوُلُس 

اللِه  الَّتي في  ِتسالونيكي،  كَنيَسِة 

ِنْعَمٌة  الَمسيِح.  يَسوَع  َربِّنا  َوفي  آِب  ال�

اللَه في كُلِّ  َوَسلاٌم. 2 نَْشكُُر  َمَعكُم 

َونَْذكُُركُم في  َجميعاً،  اأْجِلكُم  ِمْن  َوْقٍت 

آِب  ال� اللِه  اأماَم   َونَْذكُُر 
3 دائماً.  َصلواِتنا 

َوَصْبَر  َمَحبَِّتكُم  َوتََعَب  اإيماِنكُم  اأْعماَل 

الَمسيح.  يَسوَع  َربِّنا  الَّذي في  َرجاِئكُْم 

اإْخَوتي  يا  ُمْختاروَن  اأنَّكُم  نَْعِرُف  4 ِل�أنَّنا 

اأِحّباَء اللِه. 5 ِل�أنَّ ِبشاَرتَنا َلْم تَكُْن اإَليكُم 

َوِبروِح  اأيضاً  ٍة  ِبُقوَّ بَْل  فََحْسُب،  ِبكَلاٍم 

تَْعِرفوَن  َواأنْتُم   . َحقيقيٍّ َوِبيَقيٍن  الُقُدِس 

ِبنا   َواأنْتُم 
6 اأْجِلكُم.  ِمْن  بَينَكُم  كُّنا  كَيَف 
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اإْذ في ضيٍق َعظيٍم قَِبْلتُم  َوِبَربِّنا،  تََمثَّْلتُم 

 َواأْصبَْحتُم 
7 الُقُدِس.  ِبَفَرِح روِح  الكَِلَمَة 

قُْدَوةً ِلكُلِّ الُمْؤِمنيَن الَّذيَن في َمِكدوِنّيا 

َواآخائّيا. 8 ِل�أنَُّه ِمْنكُم ُسِمَعْت كَِلَمُة َربِّنا، 

ل� في َمِكدوِنّيا واآخائّيا فََحْسُب، بَْل في 

ل�  َحّتى  ُسِمَع،  ِباللِه  اإيمانُكُم  َمكاٍن  كُلِّ 

َعْنكُم َشيئاً، 9 ِل�أنَُّهم ُهم  نَقوَل  اأْن  نَْحتاُج 

َوكَيَف  اإَليكُم  َلنا  كاَن  ُدخوٍل  اأيَّ  يَْرووَن 

اإلى  اإلى اللِه ِمْن َخوِف ال�أْصناِم  َرَجْعتُْم 

 َواأنْتُم 
10 ، الَحقيقيِّ الَحيِّ  اللِه  ِعباَدِة 

الَّذي  يَسوَع  ماِء،  السَّ ِمَن  ابْنَُه  تَْنتَِظروَن 

اأقاَم ِمْن بَيَن ال�أْمواِت، الَّذي يُنَّجينا ِمَن 

آتي. الَغَضِب ال�

ُدخوَلنا 2  اأنَّ  اإْخَوتي  يا  تَْعِرفوَن   َواأنْتُم 

 َولِكْن في 
2 َعبَثاً.  يَكُْن  َلْم  اإَليكُم 

تَْعِرفوَن في  كَما  ْرنا،  َوُحقِّ لَّْمنا  تَاأ الِبدايِة 

كَلَّْمناكم  كَبيٍر  ِبَجْهٍد  َوحينَئٍذ  فيليبي، 

ِبَجساَرٍة ِمَن اللِه ِبِبشاَرِة الَمسيِح. 3 ِل�أنَّ 

تَْعِزيَتَنا َلكُم َلْم تَكُْن ِمْن ِبْدَعٍة اأو نَجاَسٍة 

ِمَن  َمْفحوصيَن  كَاأُناٍس   َولِكْن 
4 َمكٍْر  اأو 

ِبشاَرِتِه، هكَذا  َوُمْؤتََمنيَن َعلى  اللِه 

الَّذي  اللَه  بَِل  بََشراً،  ِلنُْرِضَي  ل�  نَتَكَلَُّم 

 َوَلْم نَْستَْخِدْم كَلاَم تَملٍُّق 
يَْفَحُص قُلوبَنا. 5

، كَما تَْعلَموَن، َول� ِبغايَِة َطَمٍع، اللُه  قَطُّ

 َول� َطلَْبنا َمْجداً ِمَن الّناِس، ل� 
يَْشَهُد. 6

ِمْنكُم َول� ِمْن اآَخريَن، َمَع اأنَّنا كُّنا نَْستَطيُع 

قبْلتن  َعظيْم  ذيْق  مْن َل ف  َرْبنا،  ْوَف 
 ْوصْرتْن قْدِوة 

الكْلِمة ْبَفَرْح رُوح القدْس. 7
ْواآخائّيا،  َمْكدُونّْيا  َل َف  المومنيْن  لكّل 
 من َل مْنكن انَْسَمعْت كْلمة َرْبنا، مُو َبْس 

8

َف َمْكدُونّْيا واآخائّيا، َبلِى ف كْل مُوَضْع 
اإيمانْكْن َف الله انَْسَمْع، يعنِى مُو مْحتازين 
يْحَكوْن  هنِّا  َل   مْن 

9 َعَليكْن شي.  نْقوْل 
اَأيش ْدخوْل صار لْنا لَعْنْدكْن َواْشَوْن رجْعتْن 
لَعْند اَلله مْن عبادة الاْصنام ْبشاْن تْعبدون 
 وانْتْن تْنطرون اْبنو م 

اَلله الَحّي الَحقيقي، 10
ما، َيسُوْع َل َقيَّْم مْن َبين الَميتيْن، َل  السَّ

هّواِ يَنّجينا م الَغَضب الّجِايِي.

يا اخوتي، ْدخولْنا 2  تْعرفوْن   وانْتْن 
2 َبلِى  الفاضي كاْن.  َع  مُو  لَعْنْدكْن 
تْعرفوْن  َل  َكما  ْرنا،  وْتَحقَّ ْتاَألَّْمنا  ْل شي  اَأوَّ
ف فيليبي، ْوهاك الَوْقت ْبجْهد ْگبيْر َحكينا 
لْكن ْبَجساَرة من اَلله َعلى ْبشارة الَمسيْح. 
مُو  لْكْن  َوَعْظنا  َل  التَّعِزيِة  َكلام  َل   مْن 

3

مْن بْدَعة ْولا نَجاِسة ْولا مكْر كاْن. 4 َبلِى 
نيْن َعلى  َكما نِاْس َمْفحوصيْن من اَلله وْماَأمَّ
ْبشارتو، كذاِ نْحكي مُو ْبشان نَْرّضي َبَشْر، 
 َواَبْد ما َملّْقنا 

َبلِى اَلله َل يْفَحص ْقلوْبنا. 5
َطَمْع،  ْبغايْة  ْولا  تْعرفون،  َل  َكما  َكلاْم، 
 ْولا َطَلْبنا َمْجْد م النِّاْس، لا 

اَألله يْشَهْد. 6
نْتِيق  َل كان  َمْع  َغيْركْن،  مْن  ْولا  مْنكن 

1 ِتسالونيكي 1: 7 – 2: 6   
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الَمسيِح.  مين كَُرُسِل  نَكوَن ُمكَرَّ اأْن 

تَْحنو  َوكَما  ُمتَواِضعيَن.  بَينَكُم  7 بَْل كُّنا 

 هكَذا نَْحُن اأيضاً 
الُمربِّيُة َعلى اأْطفاِلها، 8

ِبشاَرةَ  ل�  نُْعِطيَكم،  اأْن  َونَْشتاُق  نَْحنو 

ِل�أنَّكُم  اأيضاً،  اأنُْفَسنا  بَْل  فََحْسُب،  اللِه 

اأنَّنا  اإْخَوتَنا  يا  تَتََذكَّروَن  اأِحّباؤنا. 9 ِل�أنَّكُم 

َل  نُثَقِّ ِلئَّلا  َونَهاراً  َليلاً  َونَْتَعُب  نَكُدُّ  كُّنا 

 َواأنْتُم تَْشَهدوَن َواللُه 
َعلى اأَحٍد ِمْنكُم. 10

 ، كَيَف كََرْزنا َلكُم ِبشاَرةَ اللِه ِبَطهاَرٍة َوِبرٍّ

 كَما 
وِبلا َلوٍم كُّنا ِعْنَد كُلِّ الُمْؤِمنيَن. 11

ِمْن  كَاأٍب  ِمْنكُم  واِحٍد  كُلِّ  ِمْن  تَْعِرفوَن، 

اأبْناِئِه كُّنا نَْطلُُب َونَُعّزي قُلوبَكُم َونَْشَهُد 

َلكُم، 12 ِلكَي تَْسلُكوا كَما يَِجُب ِللِه الَّذي 

َدعاكُم اإلى َملَكوِتِه َوَمْجِدِه. 13 ِلهذا نَْحُن 

كَِلَمَة  ِل�أنَّ  اللَه،  نَْشكُُر  ِبُمواَضبٍَة  اأيضاً 

كَكَِلَمِة  تَتَلقَّوها  َلْم  ِمّنا  يتُم  تَلَقَّ الَّتي  اللِه 

اأُناٍس، بَْل كَما ِهَي بالَحقيَقِة كَكَِلَمِة اللِه، 

وهَي ِبالِفْعِل تَْعَمُل فيكُم اأنْتُم الُمْؤِمنيَن. 

14 اأنْتُم يا اإْخَوتي تََمثَّْلتُم ِبكَنائِس اللِه في 

اليَهوِديَِّة الَّتي في يَسوَع الَمسيِح، ِل�أنَّكُم 

ُهم  كَما  قَوِمكُم  بَني  ِمْن  ْلتُم  تََحمَّ هكَذا 

َربَّنا  قَتَلوا  15 الَّذيَن  اليَهوِد،  ِمَن  اأيضاً 

ِمْنُهْم،  الَّذيَن  َوال�أنِْبياَء  الَمسيَح  يَسوَع 

يُْرضوَن،  ل�  َواللَه  اْضَطَهدوا،  َواإيّانا 

الّناِس. 16 ِل�أنَُّهم  ِلكُلِّ  ا  صائريَن ِضدًّ

اأْجِل  ِمْن  ال�أَُمِم  َمَع  نَتَكَلََّم  اأْن  يَْمنَعونَنا 

نْكون ْمَكرَّميْن، مْن َل رسل الَمسيْح نْحنِا. 
7 َبلِى كنّا َبيناْتكْن مْتواْضعين. ْوَكما َل ْتحّن 

زاِ  نْحنِا   كذاِ 
8 الّْزغاْر،  اولادا  َعلى  الّْمَربِّية 

نحّن ْونْشتاْق نْعطيكْن مُو َبّس ْبشارة اَلله، 
 مْن 

انْتْن. 9 َمْحبوبيْننا  مْن َل  نَفْسنا زاِ  َبلِى 
ْونْتَعْب  نْكّد  اخوْتنا، كنّا  يا  تْتَذكَّروْن  َل 
لا  مْنكْن  واِحْد  َعلى  ْبشاْن  ْوبْنهار  بالَليل 
َكَرْزنا  اأْشَوْن  والله  تْشَهدوْن  10 اأنْتْن  نَْثّقْل. 
لْكن ْبشارة اَلله ْبَطهاَرة ْوبّر، ْوَبلا لَوْم كنّا 
 َكما َل تْعرفوْن، مْن 

عْنْد كّل المومنيْن. 11
واِحْد واِحْد مْنكْن، َكما اَأْب من اولادو، 
لْكْن  ْونْشَهد  ْقلوْبكن  ونَْعّزي  نْطلْب،  كنّا 
 َت تْسلكوْن َكما َل لازْم َلالله 

قّدام اَلله، 12
 مْن هاي 

13 ْوَمْجدو.  لََمَلكوتو  َدعاكْن  َل 
نْحنِا زاِ دايْم نْشكر اَلله، مْن َل كْلمة اَلله 
َل قبْلتْن منّا مُو َكما كْلمْة نِاْس قبْلتنا، َبلِى 
َكما لَّيِا بالَحقيَقة كْلمة اَلله، ْوهيِّ بالَعَمْل 
تْفَعْل فيكن انْتن المومنيْن. 14 اأنْتْن يا اخوتي 
ْتَشبَّْهتْن لَِبَيع اَلله ف الياهوديِّة، َهوْذ َل َف 
ْلتْن مْن َبني  َيسُوع الَمسيْح، مْن َل كذاِ ْتَحمَّ
 َهوْك َل 

َقوْمكْن َكما َل هنِّا زاِ م الياهوْد. 15
منّن،  َل  والاَنِْبيا  الَمسيْح  َيسُوع  َرْبنا  َقَتلوا 
وْن ويسِيروْن  ْولنا اْضَطَهدوا، والله مُو يَرضَّ
 مْن َل يْمَنعونا نْحكي 

ضد لكّل النِّاْس. 16

1 ِتسالونيكي 2: 7 - 16   



634

ِلتَْتميِم َخطاياُهم دائماً،  يَْخلُصوا،  اأْن 

َولِكْن اأتى َعلَيِهم الَغَضُب َحّتى النِّهايِة. 

17 اأّما نَْحُن يا اإْخَوتَنا فََقْد اأصبَْحنا يَتامى 

َمِن، بَوْجِهنا  ِبِفراِقنا َعْنكُم ساَعًة ِمَن الزَّ

َعظيَمٍة  ِبَمَحبٍَّة  اأكْثََر  ْقنا  فَتََشوَّ ِبَقْلِبنا،  ل� 

 ورغْبنا اأْن ناأتَي اإَليكُم 
اأْن نَرى َوْجَهكم. 18

يطاُن.  تَيِن َوعاقَنا الشَّ ةً َوَمرَّ اأنا بوُلَس َمرَّ

َوفََرُحنا  َرجاُؤنا  ُهَو  َرجاٍء  اأيُّ  19 ِل�أنَُّه 

َواإكْليُل فَْخِرنا اإلّ� اأنْتُم اأماَم َربِّنا يَسوَع في 

 فاأنْتُم َمْجُدنا َوفََرُحنا.
َمجيئِه؟ 20

اأْن نَْبقى في 3  اأَرْدنا  نَتََصبَّْر  َلْم   َوِل�أنَّنا 

اإَليكُم  نُرِسَل   َواأْن 
َوْحَدنا، 2 اأثينا 

تيموثاُوَس اأخانا َوخاِدَم اللِه َوُمعاِونَنا في 

ِمْنكُم  َويْطلَُب  ِليُثبِّتَكُم  الَمسيح،  ِبشاَرِة 

اأَحٌد  يياأَس  3 ِلئَّلا  ِباإيماِنكُم.  يَتََعلَُّق  ما 

ِمْنكُم في هِذِه الّضيقاِت، ِل�أنَّكُم تَْعِرفوَن 

ِعْنَدكُم  كُّنا   َوحيَن 
4 ُمَعّينوَن.  ِلهِذِه  اأنَّنا 

اأيضاً َسبََق َلنا اأْن قُْلنا َلكُم اأنَّنا َسنَتَضايُق 

كِل الَّذي تَْعِرفوَن اأنَُّه َحَدَث. 5 ِلهذا  ِبالشَّ

اأنا اأيضاً َلْم اأتََصبَّْر َحّتى اأْرَسْلُت ِل�أْعِرَف 

فَيَصيَر  ُب  الُمَجرِّ بَكُم  يَُجرِّ ِلئَّلا  اإيمانَكُم، 

اأْن جاَء  ُمْنُذ  آَن،  ال�  ولِكِن 
باِطلاً. 6 تََعبُنا 

َعْن  َرنا  َوبَشَّ ِمْن عنِدكُم  تيموثاُوُس  اإلينا 

اإيماِنكُم َوَعْن َمَحبَِّتكُم َواأنَّ َلنا ِذكٌْر صاِلٌح 

َمع الاَمم ْبشاْن يْخَلصوْن. يْمَنعونا نْحكي 
ْبشاْن تْكَمْل َخطّياتْن ف كْل َزماْن. َبْس 
17 َبْس  للنّهايِة.  الَغَضب دي  َعَلين  وصْل 
َبلاكْن ساعة  َيتامِى  اخوْتنا صْرنا  يا  نْحنِا 
ْوبالاَْكَثْر جهْدنا  ْبَقْلْبنا،  ْومُو  ْبوْچنا  َوْقت، 
 ْورْدنا 

18 َعظيِمة.  بْمَحبِّة  نّرى وْچكْن  َت 
اَأنا بولْس – َكرَّة ْوَكْرَتين  نجي لَعْنْدكْن – 
ْوَوقَّْف ف وْچنا الّشِيطاْن. 19 لَيْش اَأيْش واِ 
َرجانا ْوَفَرْحنا واْكليْل َفخْرنا َغير انْتْن قّداْم 
واِ  انْتْن  َل   مْن 

20 مْجوتو؟  َيسُوْع ف  َرْبنا 
َمْجْدنا ْوَفَرْحنا.

ْلنا، رْدنا نْبقى َف اَأثينا 3   ْومْن َل ما ْتَحمَّ
 ْونْبَعث لْكْن تيمُوثاُوس اَخونا 

ْبوحْدنا، 2
الَمسيح،  بشارة  وْمعاونْنا ف  اَلله  ْوخادم 
َعلى  َطَلباْت  مْنكْن  ْويْطلْب  يَثّبْتكن  ْبشان 
ْد مْنكْن ييئْس َف  اإيمانْكْن، 3 ْبشاْن لا اَأحَّ
َهالّذيقاْت َهوْذ، مْن َل تْعرفوْن لَهاي ْمَعيَّنيْن 
زاِ  عْنْدكْن  كنّا  َل   ْوَوْقْت 

4 اَلله.  من  نْحنِا 
َل  بالّشكْل  نْتذاَيْق  َت  لْكْن  ْوقْلنا  َسَبْقنا 
ْلُت  تْعرفوْن صاْر. 5 ْبشاْن هاي اَنا زاِ ما ْتَحمَّ
ْبشاْن  اإيمانْكن،  اْعرْف  َت  َبَعْثُت  ما  َل 
َتَعْبنا فاضي.  الّْمَجّرْب ويسِيْر  يَجّرْبكن  لا 
ْع، مْن َوْقْت َل جا لَعنّا تيمُوثاُوْس  6 َبّس السَّ

ْوَعلى  اإيمانْكن  َعلى  ْرنا  ْوَبشَّ عْنْدكن  مْن 
عْنْدكْن  َطّيْب  ذكْر  لنا  َل  ْوَعلى  ْمَحّبْتكن 
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ُمْشتاقوَن  َواأنَّكُم  َوْقٍت  كُلِّ  ِعْنَدكُم في 

ِلُرْؤيَِتنا كَما نَْحُن اأيضاً ِلُرْؤيَِتكُم،

ِتنا  ِشدَّ كُلِّ  َمَع  اإْخَوتَنا  يا  ِبكُم  ينا  7 تََعزَّ

آَن نَْحُن   َوال�
َوضيَقِتنا ِمْن اأْجِل اإيماِنكُم، 8

اأْحياٌء اإْن كُْنتُم اأنْتُم ثاِبتيَن في َربِّنا. 9 ِل�أنَُّه 

ِلقاَء  اللَه  نَْشكَُر  اأْن  نَْستَطيُع  اأيَّ ُشكٍْر 

الَفَرِح الَّذي فَِرْحنا ِمْن اأْجِلكُم، 10 اإلّ� اأْن 

اأْن  نَهاٍر  َليَل  ِبال�أكْثَِر  اللِه  اأماَم  َع  نَتََضرَّ

نَرى َوْجَهكُم َونُكِْمَل ما يَْنُقُص اإيمانَكُم. 

ُم  يَُقوِّ الَمسيُح  َوَربُّنا يَسوُع  اأبونا   َواللُه 
11

َمَحبََّة  َويَزيُد   ويُكِْثُر 
12 اإَليكُم،  َطريَقنا 

بَْعِضكُم لبَْعٍض َوِلكُلِّ اإنْساٍن، كَما نَْحُن 

َلوٍم في  ِبلا  قُلوبَكُم   َويُقيُم 
13 نُِحبُّكُم. 

َربِّنا  اأَبينا في َمجيِء  اللِه  اأماَم  الَقداَسِة 

يَسوَع الَمسيِح َمَع كُلِّ ِقّديسيِه.

ُل 4   اإذاً يا اإْخَوتي، نَْطلُُب ِمْنكُم َونَتََوسَّ

اأْن كَما  َربِّنا يَسوَع  اإَليكُم في 

اأْن  َعلَيكُم  يَِجُب  ِمّنا كَيَف  اْستَلْمتُم 

زيدوا.  فَِبال�أكْثَِر  الله،  َوتُْرضوا  تَْسلُكوا 

2 ِل�أنَّكُم تَْعِرفوَن اأيَّة َوصايا اأعطيناكم في 

اللِه:  اإراَدةُ  ِهَي  هِذِه  3 ِل�أنَُّه  يَسوَع.  َربِّنا 

َعْن  ُمْنَفِصليَن  تَكونوا  َواأْن  قَداَستُكُم، 

ِمْنكُم  واِحٍد  كُلُّ  يَْعِرَف   َواأْن 
4 ِزنى.  كُلِّ 

5 ل�  َوِبكَراَمٍة،  ِبَقداَسٍة  اإناَءهُ  يَْقتَِنَي  اأْن 

ْهَوِة كَباقي ال�أَُمم الَّذيَن ل�  في اأْهواِء الشَّ

اأْ اأَحٌد اأْن يَتََعّدى   َول� يتََجرَّ
يَْعِرفوَن اللَه. 6

ف كْل َوْقت، ْومْشتاقين انْتْن تَرونا َكما َل 
نْحنِا زاِ مْشتاقيْن نراكْن،

ينا فيكْن يا اخوْتنا َعلى كْل   مْن هاي ْتَعزَّ
7

ْع   والسَّ
8 اإيمانْكْن.  لَخاطْر  ْوذيقْتنا  َشّدْتنا 

ثاْبتيْن  قايميْن  كْنتْن  َل  نْحنِا  َطيبيْن  نْحنِا 
َف َرْبنا، 9 اَأيْش شكر نْتِيْق نْشكر اَلله َعلى 
َفَرْح َل فرْحنا ْبشانْكْن؟ 10 اإلّا َل قْمنا قّدام 
اَلله بالاَْكَثْر نْتَضرَّع بالَليْل وبْنهاْر َت نّرى 
اإيمانْكْن.  وْچكْن، ونَْكّمْل شي َل يْنَقْص 
يَسّهْل  الَمسيْح  َيسُوع  ْوَرْبنا  اَأبونا   والله 

11

ْمَحّبْتكْن  ويزيد   ويَكثّْر 
12 لَعْنْدكْن،  َطريِْقنا 

نْحناِ  َل  انْساْن، َكما  ْولكّل  لََبعْضكن 
لَوْم ف  َبلا  ْقلوْبكْن   ويَثّبت 

13 نْحْبكْن، 
الَقداِسة قّدام اَلله اَأبونا ف مْجوْة َرْبنا َيسُوع 

الَمسيْح َمْع كْل َقّديسينو.

ل 4  ْونْتَوسَّ مْنكن  نْطلْب  اخوتي،   َبقى 
لْكْن، َكما َتعاليْم َل اْسَتَلْمتْن منّا اأْشَوْن 
زيدوا.  اأْكَثْر  اَلله،  ون  وْتَرضَّ تْسلكوْن  لازْم 
يناكْن  َوصَّ َوصّياْت  اَيْش  تْعرفون  َل   مْن 

2

 مْن َل هاي يِا اإرادة اَلله، 
َف َرْبنا َيسُوْع. 3

َقداسْتكن، ْوَت ْتكونوْن َمفرُوقيْن مْن كْل 
 ْوَت يكوْن كْل واِحْد مْنكْن يْعرْف 

زنِى. 4
ْبَقداِسة وْبَكراِمة، 5 لا َف َهوا  ْفراغو  يْقني 
هِوة َكما باقي الاَمْم، َهوْك َل مُو يْعرفون  الشَّ
ْد يْتَعّدى يْطَمْع َعلى   ْولا يْتجاَسر اَحَّ

اَلله. 6
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َويَْطَمَع َعلى اأخيِه في هذا ال�أْمِر، ِل�أنَّ َربَّنا 

كُلِّها،  هِذِه  ِبَسبَِب  الُمعاِقُب  الُمْنتَِقُم  ُهَو 

َوَشِهْدنا  قَْبُل  ِمْن  اأيضاً  َلكُم  قُْلنا  كَما 

بَْل  ِللنَّجاَسِة  يَْدُعكُم  َلْم  اللَه  َلكُْم. 7 ِل�أنَّ 

ِللَقداَسِة. 8 اإذاً َمْن رفَض، فَُهَو ل� يرفُُض 

اإنْساناً، بَِل اللَه، ذاَك الَّذي اأْعطى فيكُم 

ْخَوِة   َواأّما َعْن َمَحبَِّة ال�إ
روَحُه الُقّدوَس. 9

فَلَْستُم ِبحاَجٍة اأْن يُكتََب َلكُم، ِل�أنَّكُم اأنْتُم 

تُِحّبوا  اأْن  اللِه  ِمَن  ُمَعلَّموَن  باأنُْفِسكُم 

تَْفَعلوَن  اأيضاً   فَهكَذا 
10 بَْعضاً،  بَْعُضكُم 

َولِكّني  َمِكدوِنّيا.  كُلِّ  ْخَوِة في  ال�إ ِلكُلِّ 

 َواأْن 
اأْطلُُب ِمْنكُم يا اإْخَوتي اأْن تَْزدادوا. 11

َوُمْعتَنيَن  تَكونوا هاِدئيَن  اأْن  تَْحَرصوا 

كَما  ِباأيديكُم  تَْشتَِغلوا  َواأْن  ِباأْشغاِلكُم، 

اأوصيناكُم، 12 اأْن تَكونوا ساِلكيَن ِبِلياقٍَة 

اأَحداً.  تَْحتاجوا  َول�  الخاِرجّييَن،  ِعْنَد 

 واأُريُد اأْن تَْعِرفوا يا اإْخَوتي، َعلى الَّذيَن 
13

يَناموَن ل� تَْحَزنوا كَباقي الّناِس الَّذيَن ل� 

َرجاَء َلُهم. 14 ِل�أنَُّه اإْن كُّنا نُْؤِمُن اأنَّ يَسوَع 

ماَت وقاَم، فهكَذا اأيضاً يَْجلُُب اللُه الَّذيَن 

 َوهِذِه نَقوُل َلكُم 
ناموا في يَسوَع َمَعُه. 15

ِبكَِلَمِة َربِّنا: نَْحُن الَّذيَن نَْبقى في َمجيِء 

َربِّنا اأْحياًء، ل� نَْلَحُق ِبالَّذيَن ناموا، 16 ِل�أنَّ 

َربَّنا ِباأْمٍر َوِبَصوِت َرئيِس الَملائكَِة َوِببوِق 

َوال�أْمواُت في  ماِء،  السَّ ِمَن  يَْنِزُل  اللِه 

نَْحُن   َوحينَئٍذ 
ل�ً. 17 اأوَّ الَمسيِح َسيَقوموَن 

اَأخوُه َف َهالَمَسِلة، مْن َل َرْبنا واِ الّْمعاقْب 
َعلى كْل َهوْذ، َكما َل قْلنا لْكْن زاِ مْن َقبْل 
 مْن َل ما َدعاكن اَلله 

َزمان ْوشهْدنا لْكْن. 7
للنَّجاِسة، َبلِى للَقداِسة. 8 َبقى َل يْظلْم مُو 
َعطى  َل  هاْك  َلالله،  َبلِى  يْظلْم،  لانْساْن 
 ْوَعلى ْمحّبة 

ْوَحْط فيكْن رُوحو الَقّدوْس. 9
الاْخِوة مُو يْلَزْم يْنْكتب لْكْن، مْن َل انْتن 
اأنْتْن َت ْتحّبوْن  ْبَنفْسكن ْمَعلَّميْن من اَلله 
َمْع  ْتَسَوون  زاِ  َل كذاِ   مْن 

10 َبعْضكْن، 
كّل الاْخِوة ف كْل َمْكدُونّْيا. َبّس اَْطلْب 
مْنكْن يا اخوتي َت ْتزيدوْن ف ْمَحّبْتكْن. 
 ْوديروا بالْكْن َت ْتكونوْن هِاْديين ْومْهَتّميْن 

11

َل  بايَديكْن َكما  واْشتْغلوا  باْشغالْكْن، 
مْحَتَرْم  يكوْن سلوْككْن   َت 

12 يناكْن،  َوصَّ
 َواريْد 

ْد مُو تْحتازوْن. 13 عْند البّرانِيِّة، ْولاَحَّ
يناموْن  َل  َهوْذ  َعلى  ْبشاْن  اخوتي  تْعرفون 
)نَومة الَموْت( لا تْحَزنوْن َكما باقي النِّاْس 
 َل كنّا نْاآمْن َيسُوْع مات 

َل َرجا ما لْن. 14
لَوْذ َل ناموا َف َيسُوع  اَألله  زاِ  ْوقاْم، كذاِ 
ْبكْلمْة  لْكن  نْقول   ْوهاي 

15 َمعو.  يجيْب 
َرْبنا: نْحنِا َل نْبقى ف مْجوْة َرْبنا َطيبيْن، 
 مْن َل َرْبنا ْباَأمْر 

مُو نْلَحْق َهوْذ َل ناموا، 16
وْبَصوْت َريّس الَملايِكة وْبَصوت بوق اَلله 
ما، والَميتيْن َل ف الَمسيْح َت  يْنَزْل م السَّ
 ْوهاك الَوْقْت نْحنِا َل 

ْل. 17 يقوموْن ف الاَوَّ

1 ِتسالونيكي 4: 7 - 17   
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َمَعُهم في  َجميعاً  نُْخَطُف  اأْحياًء  الباقيَن 

الَهواِء، َوهكَذا  َربِّنا في  ِلُملاقاِة  الُغيوِم 

في كُلِّ َوْقٍت َمَع َربِّنا نَكوُن. 18 اإذاً َعّزوا 

آَخَر ِبهِذِه الكَِلماِت. اأَحُدكُم ال�

فَلَْستُم 5  َوال�أوقاِت  ال�أْزِمنَِة  َعِن   اأّما 

َلكُم  اأكَتََب  اأْن  اإْخَوتي  يا  ُمْحتاجيَن 

عنها. 2 ِل�أنَّكُم تَْعِرفوَن ِبَحقٍّ اأنَّ يَوَم َربِّنا 

 حيَن 
3 يَاأْتي.  اللَّيِل هكَذا  كَاللِّصِّ في 

يَقولوَن: »َسلاٌم ُهَو واأماٌن،« حينَئٍذ بَْغتًَة 

الُحْبلى  الَهلاُك كََمخاِض  َعلَيِهم  يَقوُم 

فَلَْستُم  اإْخَوتي  يا  اأنْتُم  4 اأّما  يَْنجوَن.  َول� 

 . ْلَمِة فيُْدِركُكُم ذِلَك اليَوُم كَِلصٍّ في الظُّ

َواأبْناُء  اأنْتُم  الّنوِر  اأبْناُء  َجميعاً  5 ِل�أنَّكُم 

ْلَمِة.  َوالظُّ اللَّيِل  اأبْناَء  َوَلْستُم  النَّهاِر، 

 فَلا نَنَْم اإذاً كَالباقيَن، بَْل ِلنَكُْن ُمتَيَقِّظيَن 
6

اللَّيِل  يَناموَن في  الَّذيَن  7 ِل�أنَّ  َوواعيَن. 

اللَّيِل  يَْسكَروَن في  َوالَّذيَن  يَناموَن، 

يَْسكَروَن. 8 اأّما نَْحُن اأبْناَء النَّهاِر، فَْلنَكُْن 

يماِن  ال�إ ِدْرَع  َول�ِبسيَن  ِبَعْقِلنا  ُمتَيَقِّظيَن 

َوالَمَحبَِّة، َوْلنَضْع خوَذةَ َرجاِء الَخلاِص، 

9 ِل�أنَّ اللَه َلْم يْجَعْلنا ِللَغَضِب، بَْل ِل�ْقِتناِء 

 ذِلَك 
10 الَمسيِح،  يَسوَع  ِبَربِّنا  الَخلاِص 

َمَعُه  نَْحيا  ِلكَي  اأْجِلنا،  ِمْن  الَّذي ماَت 

َجميعاً، َسواٌء كُّنا ُمْستَيِقظيَن اأْم نائميَن. 

آَخَر َوابْنوا اأَحُدكُم  11 ِلهذا َعّزوا اأَحُدكُم ال�

 َونَْطلُُب 
12 اأيضاً.  تَْفَعلوَن  آَخَر، كَما  ال�

َمْع  كلّْتنا  َمعْن،  نْنخطْف  َت  َطيبيْن  نْبقى 
الَهوا،  َرْبنا ف  ونْلاقي  الّْغيوْم  َبعْضنا، ف 
ْوكذاِ ف كْل َوْقْت َمْع َرْبنا نْكوْن. 18 َبقى 

وا واِحْدكن اللاخ ْبَهالكلِامي َهوْذ. َعزَّ

اخوتي 5  والعّدانات  ماناْت  الزَّ َع   َبْس 
 مْن 

2 لْكْن.  اَْكتب  انْتن  مْحتازين  مُو 
َل تْعرفون انْتن ْبَحْق َيوْم َرْبنا َكما الَحرامي 
يقولوْن:  َل   َوْقْت 

3 يّجي.  َت  بالَليْل كذاِ 
ْواأماْن،« َف هاك الَوْقْت، َعلى  »َسلاْم واِ 
َغْفِلة، يقوْم َعَليْن الَهلاك َكما َوَجع الولاِدة 
يا  انْتْن  4 َبّس  يْنَجوْن.  ْومُو  الحْبلِى،  َع 
يْلَحْقكْن  َت  انْتْن،  العْتِمة  مُو ف  اخوتي 
 مْن َل كلّْتكن 

الَحرامي. 5 الَيوْم َكما  هاك 
اولاد  مُو  الّْنهاْر،  واولاد  انْتْن  النّور  اولاد 
الباقي،  َكما  نْناْم  لا  6 َبقى  والعْتِمة.  الَليْل 
 َهوْك َل 

َبلِى َخلّي نْكوْن صاْحيين ْوواْعييْن. 7
يناموْن، بالَليل ينامون، ْوَل يْسَكروْن بالَليْل 
َخلّي  الّْنهاْر،  اولاد  نْحنِا  8 َبْس  يْسَكروْن. 
نْكوْن صاْحيين ْبَعقْلنا ْولِاْبسيْن دْرع الايماْن 
الَخلاْص،  َرجا  ونْحْط خوذْة  والّْمَحبِّة، 
 مْن َل الله ما َحْطنا للَغَضْب، َبلِى ْبشاْن 

9

 هاْك 
نْقني الَخلاص ْبَرْبنا َيسُوع الَمسيْح، 10

َل ماْت لَخاطرنا، ْبشاْن صاْحيين ْونِايميْن 
وا  َمعو َكما واِحد نْعيْش. 11 ْبشاْن هاي َعزَّ
اللاْخ،  واِحْدكن  واْبَنوا  اللاْخ،  واِحْدكن 
 ْونْطلْب مْنكْن 

َكما َل قايميْن زاِ ْتَسَووْن. 12

1 ِتسالونيكي 4: 18 – 5: 12   
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ِمْنكُم يا اإْخَوتي اأْن تَكونوا عاِرفيَن ِباأولئَك 

َلكُم في  َويَقوموَن  فيكُم  يَْتَعبوَن  الَّذيَن 

روُهم ِبَمَحبٍَّة زائَدٍة،   قَدِّ
َربِّنا َويَُعلِّمونَكُم، 13

 َونَْطلُُب 
َوِل�أْجِل َعَمِلِهم تَساَلموا َمَعُهم. 14

عوا  بوا الُمْذِنبيَن، َشجِّ ِمْنكُم يا اإْخَوتي، اأدِّ

اأطيلوا  َعفاَء،  الُجبَناَء، ساِعدوا الضُّ

اأْن   َواْحَذروا 
15 اإنْساٍن.  كُلِّ  َعلى  اأناتَكُم 

، بَِل اْركُضوا  ا ِبَشرٍّ يُجازَي اأَحٌد ِمْنكُم َشرًّ

الّصاِلِح  الَعَمِل  َخْلَف  َوْقٍت  في كُلِّ 

 كونوا 
16 اإنْساٍن.  َوِلكُلِّ  ِلبَْعٍض  بَْعُضكُم 

ِبلا   َوَصّلوا 
َوْقٍت. 17 فَِرحيَن في كُلِّ 

 َوفي كُلِّ َشيٍء كونوا شاِكريَن، 
انِْقطاٍع. 18

ِبيَسوَع الَمسيِح  اللِه  اإراَدةُ  ِهَي  ِل�أنَّ هِذِه 

20 النُّبوءاُت  تُْطِفئوهُ.  ل�  19 الّروُح  فيكُم. 

اْفَحصوهُ،   كُلُّ َشيٍء 
21 تَْحتَِقروها.  ل� 

 َوِمْن كُلِّ ما ُهَو َشرٌّ 
كوا. 22 َوِبالَحَسِن تََمسَّ

ِتماماً،  ُسكُم  يُُقدِّ لاِم  السَّ  َواإلُه 
23 اْهُربوا. 

ِبلا  َوَجَسَدكُم  َونَْفَسكُم  َويَْحَفُظ روَحكُم 

َلوٍم ِلَمجيِء َربِّنا يَسوَع الَمسيِح. 24 اأميٌن 

ُهَو َمْن َدعاكُم اأْن يَْعَمَل. 25 اإْخَوتي، َصّلوا 

 َسلِّموا َعلى اإْخَوِتنا َجميعاً ِبُقْبلٍَة 
ِل�أْجِلنا. 26

 َواأْستَْحِلُفكُم ِبَربِّنا اأْن تُْقراأَ هِذِه 
َسٍة. 27 ُمَقدَّ

ْخَوِة الِقّديسيَن. 28 ِنْعَمُة  ساَلُة ِلكُلِّ ال�إ الرِّ

َربِّنا يَسوَع الَمسيِح َمَعكُم اآميَن. 

يا اخوتي، َت ْتكونوْن عاْرفيْن لَوْذ َل يْتَعبوْن 
فيكْن ويقومون ْبشانْكن َف َرْبنا ويَعْلموكْن، 
بْمَحبِّة  مْنكْن  َمْحسوبيْن  يكونوْن   َخلّي 

13

َمعْن.  ْتسالَمو  َعَملن  زاِيِدة، وْبشاْن 
 ْونْطلْب مْنكْن يا اخوتي، اَأْدبوا الغْلطانيْن، 

14

َشْجعوا َل َقْلبْن َضعيْف، عِاونوا الّْضعاف، 
 ْوديروا 

15 انْساْن.  َعلى كّل  بالْكْن  ْوَطولوا 
َعلى  ْبَشْر  يجِازي  مْنكن  ْد  اأحَّ لا  بالْكْن 
َشْر، َبلِى ف كْل َوْقت اْعَدوا َخْلف الَخيْر 
فْرحانيْن   كونوا 

16 انْساْن.  ْولكّل  لََبعْضكن 
 ْوف 

 ْوَصلَّوا َبلا انْقطاْع. 18
ف كْل َوْقْت. 17

يِا  َل هاي  مْن  كْل شي كونوا شاْكرين، 
اَلله ْبَيسُوع الَمسيْح فيكْن. 19 الّرُوْح  اإرادة 
َخْلف  النّبّوات  تكّبون  20 لا  تطَفون.  لا 
 كْل شي اْفَحصوا، ْوف الّْكَويّس 

َظهركن. 21
 ْواإله 

 ْومْن كْل شي َشّر اْهربوا. 23
ْكوا. 22 ْتَمسَّ

لاْم يَقّدسكن بالتَّمام، ْويْحفظ رُوحكن  السَّ
لَمْجوة  لَوم  َبلا  ونَفسكن وَجَسْدكن 
َل  هاْك  واِ   ماَأمَّن 

24 الَمسيْح.  َيسُوع  َرْبنا 
َدعاكن َت يْعَمل. 25 اخوتي، َصلَّوا ْبشانْنا. 
ِسة.   َسْلموا َعلى اخوْتنا كلّْن بَبوِسة مَقدَّ

26

 واَحلّفكن ْبَرْبنا َت يْنَقرا َهالَمْكتوْب هاْذ 
27

لكّل الاْخِوة الَقّديسيْن. 28 نْعِمة َرْبنا َيسُوع 
الَمسيْح َمْعكْن اآّميْن. 

1 ِتسالونيكي 5: 13 - 28   
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مكتوب بولس 
الرَّسول الثّاني 
لبيعة تسالُونيكي

 

 بولس ْوسلوانُوس ْوطيمُوثاُوس لَبيَعْة اَأْهل 1 
ْتسالونيكي َل َف الله اَأبونا ْوَرْبنا َيسُوع 
الَمسيْح. 2 نْعِمة َمْعكن ْوَسلاْم من اَلله اَأبونا 
نْحنِا   َمْلزوميْن 

3 الَمسيْح.  َيسُوع  َرْبنا  ْومْن 
نْشكر اَلله ف كْل َوْقْت لَخاطْركْن، َكما 
َل لازْم، مْن َل ْكثيْر يْگَبْر اإيمانْكن ْوتْكَثر 
نْحنِا   حتّى 

4 للاْخ.  واِحْد  ْمَحّبْتكْن كْل 
اَلله َعلى  بَِيع  نْفتخْر فيكْن ف كْل  َبفْسنا 
اْضطهاْد  َصبْركْن ف كّل  ْوَعلى  اإيمانْكن 
5 بْرهاْن  لوْن.  تْتَحمَّ َل  ْوذيْقكْن  َعَليكن  َل 
تْسَتحّقوْن  َحَكْم:  َل  العادْل  اَلله  لَحْكم 
 َل كاْن 

6 بوْن،  تْتَعذَّ ْبشانو  َل  هاْذ  َمَلكوتو 

رسالة بولس الّرسول 

الثانية اإلى كَنيَسِة 

ِتسالونيكي
 

اإلى 1  َوتيموثاُوُس  َوِسْلوانوُس   بولُس 

اللِه  الَّتي في  ِتسالونيكي  كَنيَسِة 

اأَبينا َوَربِّنا يَسوَع الَمسيِح. 2 ِنْعَمٌة َمَعكُم 

يَسوَع  َربِّنا  َوِمْن  اأَبينا  الله  ِمَن  َوَسلاٌم 

اللَه  نَْشكَُر  اأْن  نَْحُن   مدينوَن 
3 الَمسيِح. 

في كُلِّ َوْقٍت ِمْن اأْجِلكُم يا اإْخَوتي، كَما 

َوَمَحبَُّة  يْنمو كَثيراً  اإيمانَكم  ِل�أنَّ  يْنبَغي، 

نَْحُن  اإنَّنا   َحّتى 
4 تَْزداُد،  ِللاآَخِر  اأَحِدكُم 

ِمْن  اللِه  كَنائِس  ِبكُم في  نَْفتَِخُر  اأنُْفَسنا 

ِجَهِة اإيماِنكُم َوَصْبِركُم في كُلِّ ال�ْضِطهاِد 

ِلُحكِْم  5 بَيِّنًة  لوَن،  تَتََحمَّ الَّذي  َوالّضيِق 

ِلَملَكوِتِه  ُمْستَِحّقوَن  ِباأنَّكُم  العاِدِل  اللِه 

بوَن، 6 اإْن كاَن َعْدل�ً  الَّذي ِمْن اأْجِلِه تَتََعذَّ
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اأماَم اللِه اأْن يُجازَي ِبالّضيِق ُمضايقيكُم. 

َمَعنا  يُريُحكُم  تَتَضايَقوَن،  الَّذيَن   َواأنْتُم 
7

ِمَن  الَمسيِح  َربِّنا يَسوَع  تََجّلي  ِعْنَد 

يُعاِقُب   حيَن 
َملائكَِتِه، 8 ِة  قُوَّ َمَع  ماِء  السَّ

اللَه  يَْعِرفوا  َلْم  الَّذيَن  اأولئَك  ناٍر  ِبلَهيِب 

َربِّنا  ِبِبشاَرِة  يَْعتَِرفوا  َلْم  الَّذيَن  َواأولئَك 

 ُهم في الُحكِْم يُجاَزوَن 
يَسوَع الَمسيِح. 9

بالَهلاِك ال�أبَديِّ ِمْن َوْجِه َربِّنا َوِمْن َمْجِد 

ِقّديسيِه  َد في  ليَتََمجَّ يَاأْتي   حيَن 
ِتِه. 10 قُوَّ

َويُري َعجائبَُه في ُمْؤِمنيِه، ِل�أنَّ َشهادتَنا 

ُق في ذِلَك اليَوِم. 11 ِلهذا في  َلكُم تَُصدَّ

اللُه  لَكُم  ِليَُؤهِّ ِل�أْجِلكُم  نَُصّلي  َوْقٍت  كُلِّ 

اإراَدِة َصلاٍح  َويَْملَُؤكُم كُلَّ  ِلَدْعَوِتكُم 

َد فيكُم  ٍة. 12 ِلكَي يَتََمجَّ َواأْعماِل اإيماٍن ِبُقوَّ

اْسُم َربِّنا يَسوَع الَمسيِح، َواأنْتُم اأيضاً فيِه، 

ِبَحَسِب ِنْعَمِة اإلِهنا َوَربِّنا يَسوَع الَمسيِح.

َعْن َمجيِء 2  اإْخَوتي  يا  ِمْنكُم   نَْطلُُب 

اْجِتماِعنا  َوَعِن  الَمسيِح  يَسوَع  َربِّنا 

ِبِفكِْركُم َسريعاً  ِعْنَدهُ، 2 األّ� تهتّزوا 

ِمْن روٍح  َول�  كَِلَمٍة  ِمْن  ل�  وتتوهوا، 

َربِّنا  يَوَم  اأنَّ  ِمّنا  نَّها  كَاأ ِرساَلٍة  ِمْن  َول� 

ِمَن  ِبَشكٍْل  اأَحٌد  يُِضلَّكُم  3 ل�  َحَضَر.  قَْد 

ل�ً الِعْصياُن  ِت اأوَّ ال�أْشكاِل، ِل�أنَُّه اإْن َلْم يَاأْ

الَهلاِك،  ابُْن  الَخطيئَِة  اإنْساُن  َويُكَْشْف 

كُلِّ  َعلى  َويَتَعالى  ِضدٌّ  ُهَو  الَّذي   ذاَك 
4

ما يُْدعى اإلهاً َوَمْعبوداً، َحّتى يَْجِلَس في 

َل  َهوْذ  بالّذيْق  اَلله يجِازي  قّدام  َعدْل 
يَريّحكْن  تْتذاَيقون،  َل   وانْتْن 

7 يذايقوكْن. 
َمْعنا َف َيوْم َكْشْف َرْبنا َيسُوع الَمسيْح م 
يعاقب  َل   َوْقْت 

8 َملايكتو،  ة  قوِّ َمْع  ما  السَّ
ْبَلهيْب ناْر َهوْك َل ما َعَرفوا اَلله، ْوَهوْك َل 
 هنِّا 

ما اْعَتَرفوا بْبشارة َرْبنا َيسُوع الَمسيْح. 9
مْن  َأَبدي  الا بالَهلاك  يْتجاَزوْن  الحكْم  ف 
 َوْقْت َل يجي 

وْچ َرْبنا ْومْن َمْجْد قّوتو، 10
ْد َف َقّديسينو، ويَوّري َعجايبو ف  َت يْتَمجَّ
مومنينو، مْن َل تْسدْق َشهادْتنا لكْن فاك 
نَْصلّي  َوْقت  11 ْبشاْن هاي ف كْل  الَيوْم. 
عِوة  ْبشانْكْن َت يَسيكن اَلله مْسَتحّقيْن للدَّ
َل َدعاكْن، ويَعّبيكْن كْل اإرادْة َخيْر واْعمال 
ْد فيكن اسْم َرْبنا  ة. 12 ْبشاْن يْتَمجَّ اإيمان ْبقوِّ
ِفيو،  دوْن  تْتَمجَّ زاِ  وانْتْن  الَمسيْح،  َيسُوع 
ْبموجب نْعمْة اإلْهنا ْوَرْبنا َيسُوع الَمسيْح.

َرْبنا 2   نْطلْب مْنكْن اخوتي َعلى مْجوْة 
َيسُوع الَمسيح ْوَعلى اجتماعنا عْندو، 
تْنَهّزون ْبفكْركن وْتتُوهوْن، لا  2 لا َخفيْف 

مْن كْلِمة ْولا مْن رُوح ْولا مْن َمْكتوْب َكما 
َرْبنا.  َيوْم  ْكوا وصْل  يقول:  منّا  يكوْن  َل 
د يَضّيْعكن ْبشكْل م الاْشكاْل، مْن  3 لا اَحَّ

ْل شي العْصيان  َل مُو يجي َل مُو يجي اَأوَّ
 هاْك 

ويْنكشف انْسان الَخطيِّة ابن الَهلاْك. 4
لَّواِ ضْد ويَعلّي رُوحو َعلى كْل شي يْتَسّمى 
يْقَعْد  اَلله زاِ  ْوَمْعبوْد، حتّى َف َهيَكل  اإله 
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َهيكَِل اللِه ُمْظِهراً نَْفَسُه ِمْثَل اللِه. 5 األ� 

تَتََذكَّروَن ِعْنَدما كُْنُت ِعْنَدكُم كَلَّْمتُكُم َعْن 

آَن تَْعِرفوَن ما يَْمنَُع اأْن   َوال�
هِذِه ال�أُمور؟ 6

بََداأ  ثِْم  ال�إ ِسرَّ  7 ِل�أنَّ  َوْقِتِه.  يُكَْشَف في 

ذاَك  الَوَسِط  ِمَن  ُرِفَع  اإْن  فََقْط  يَْنَشُط. 

 فَحينَئٍذ يُكَْشُف ال�أثيُم 
آَن، 8 الَّذي يَْمنَُع ال�

الَّذي يُزيلُُه َربُّنا يَسوُع ِبنَْفَخِة فَِمِه َويُْبِطلُُه 

ِبانْكشاِف َمجيئِه. 9 ِل�أنَّ َمجيَء ذاَك ِبِفْعِل 

ٍة َوَعلاماٍت َوَعجائَب  يطاِن، ِبكُلِّ قُوَّ الشَّ

ثِْم الَّذي يَكوُن   َوِبكُلِّ َضلاَلِة ال�إ
كاِذبٍة، 10

في الهاِلكيَن ِل�أنَُّهم َلْم يَْقبَلوا َمَحبََّة الَحقِّ 

اإَليِهُم  اللُه  َسيُْرِسُل  11 ِلهذا  ِليَْخلُصوا. 

 َويُداَن 
قوا الكَِذَب، 12 لاِل ِليَُصدِّ َعَمَل الضَّ

، بَْل  ِبالَحقِّ اأولئَك الَّذيَن ل� يُْؤِمنوَن  كُلُّ 

ثِْم. يَُسّروَن ِبال�إ

13 اأّما نَْحُن فََمدينوَن اأْن نَْشكَُر اللَه في 

كُلَّ َوْقٍت ِمْن اأْجِلكُم يا اإْخَوتي اأِحّباَء َربِّنا، 

ِل�أنَّ اللَه اْختاَركُم ُمْنُذ البَْدِء ِللَخلاِص في 

14 ِل�أنَُّه   . الَحقِّ اإيماِن  َوفي  الّروِح  قَداَسِة 

ِلكَي  ِبِبشاَرِتنا  َدعاكُم  ال�أُموِر  هِذِه  اإلى 

الَمسيِح.  يَسوَع  لَربِّنا  َمْجداً  تُْصِبحوا 

كوا  15 اإذاً يا اإْخَوتي، قوموا ثاِبتيَن َوتََمسَّ

ِبالَوصايا الَّتي تََعلَّْمتُم َسواٌء كاَن ِبكَلاِمنا 

الَمسيُح  يَسوُع   َوَربُّنا 
ِبِرساَلِتنا. 16 اأو 

َواأْعطانا  اأَحبَّنا  اأبونا الَّذي  ِبنَْفِسِه، َواللُه 

ِبِنْعَمِتِه  َوَرجاًء صاِلحاً  اأبَديًَّة  تَْعِزيًَة 

 مُو يجي لَبالْكْن، 
ويَوّري رُوحو َكما اإلْه، 5

َعلى  لْكْن  قْلُت  عْنْدكْن،  َل كْنُت  َوْقْت 
يْمَنْع يْنكشْف  اَأيْش  تْعرفوْن  ْع   والسَّ

َهوْذ؟ 6
يْنَشْط.  َبدا  ثْم  الاإ َل سّر   مْن 

7 َوْقْتو.  َف 
ْع،  َبْس َل انْشاْل م النّْص هاْك َل يْمَنع السَّ
أثيْم، هاْك َل   هاك الَوْقْت َت يْنكشف الا

8

ويَبطّلو  ثّمو  ْبَنْفخْة  يزيلو  َيسُوْع َت  َرْبنا 
 مْن َل مْجوْة هاك ْبفْعل 

بانْكشاْف مْجوتو. 9
ة ْوَعلامات ْوَعجايْب  الّشِيطاْن يِا، ْبكْل قوِّ
يسِيْر  َل  ثْم  الاإ  وْبكْل غّش 

10 كّلا گْذْب، 
الَحّق  ْمَحّبة  قْبلوا  ما  َل  مْن  الهالْكيْن  ف 
ْبشاْن يْخَلصوْن. 11 ْبشاْن هاي، َت يْبَعْثلن 
الگْذْب،  يَسدقون  ْبشان  الغش،  فعل  اَلله 
 ويْنحْكموْن كْل َهوْذ َل مُو ياآْمنوْن بالَحْق، 

12

ثْم. َبلِى يَكيفوْن بالاإ
اَلله ف كْل  َمْلزوميْن نْشكر  13 َبْس نْحنِا 

َوْقْت لَخاطْركن اخوتي يا َمْحبوبيْن َرْبنا، مْن 
َل اْختاْركن اَلله م البدايِة للَخلاص ْبَقداسة 
 مْن َل ْبشاْن َهوْذ 

الّرُوح ْوبايمان الَحْق. 14
لََرْبنا  َمْجْد  ْتسِيروْن  َت  بْبشارْتنا،  َدعاكْن 
اخوتي! كونوا  يا  15 َبقى  الَمسيْح.  َيسُوع 
ْكوا بالَوِصّياْت َل ْتَعلَّْمتْن منّا  َثبوتيْن، وْتَمسَّ
 ْوَرْبنا َيسُوع الَمسيح 

ْبَكلاْم يا ْبَمْكتوْبنا. 16
َتْعِزيِة  ْوَعطانا  َحْبنا،  َل  اَأبونا  والله  ْبَنْفسو، 
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17 يَُعّزي َويُثَبِّْت قُلوبَكُم في كُلِّ كَلاٍم َوكُلِّ 

َعَمٍل صاِلٍح.

ِل�أْجِلنا 3  َصّلوا  اإْخَوتي،  يا  آَن  ال�  ُمْنُذ 

كُلِّ  َد في  َوتتََمجَّ َربَّنا  كَِلَمُة  لتَْجِرَي 

ِمَن   َوِلنَْنُجَو 
2 ِعْنَدكُم،  ِهَي  كَما  َموِضٍع 

الّناِس ال�أْشراِر ال�أْرِدياِء، ِل�أنَُّه َليَس ِلكُلِّ 

بُّ الَّذي  يماُن. 3 اأميٌن ُهَو الرَّ اإنْساٍن ُهَو ال�إ

 واِثقوَن 
ّريِر. 4 َسيَْحَفُظكُم َويُْنِقُذكم ِمَن الشِّ

ِبِه  اأنَّ ما نوصيكُم  َربِّنا  ِبكُم في  نَْحُن 

يَْهدي   َوَربُّنا 
اأيضاً. 5 َوتَْفَعلوَن  فََعْلتُم 

َوَصْبِر الَمسيح.  اللِه  َمَحبَِّة  اإلى  قُلوبَكُم 

يَسوَع  َربَّنا  ِباْسِم  اإْخَوتي  يا   َونوصيكُم 
6

الَمسيِح اأْن تُفاِرقوا كُلَّ اأٍخ يَْسلُُك ُسلوكاً 

تَلَّقى  الَّتي  الَوصايا  ِبَحَسِب  َوَليَس  َسيِّئاً 

ِمّنا. 7 ِل�أنَّكُم اأنْتُم ِباأنُْفِسكُم تَْعِرفوَن كَيَف 

يَِجُب اأْن تَْقتَدوا ِبنا، نَْحُن الَّذيَن َلْم نَْسلُْك 

الَمّجاِن  ُخْبَز   َول� 
8 بَينَكُم.  َسيِّئاً  ُسلوكاً 

َوكَدٍّ  ِبتََعٍب  بَْل  ِمْنكُم،  اأَحٍد  ِمْن  اأكَْلنا 

اأَحٍد  َعلى  َل  نُثَقِّ ِلئَّلا  َعِمْلنا  َونَهاراً  َليلاً 

ِمْنكُم. 9 ل� ِل�أنَُّه ل� يَُحقُّ َلنا، بَْل ِلنُْعطيَكُم 

10 ِل�أنَّنا حيَن  ِبنا.  ِلتَْقتَدوا  ِباأنُْفِسنا  قُْدَوةً 

كُّنا نوصيكم،  ِبهِذِه  اأيضاً  ِعْنَدكُم  كُّنا 

فَلا  يَْعَمَل،  اأْن  يُريُد  ل�  اأَحٌد  كاَن  اإْن  اأنَُّه 

بَينَكُم  اأنَّ  11 ِل�أنَّنا نسَمُع  اأيضاً.  كُْل  يَاأْ

اأُناٌس ل� يَْسلُكوَن َحَسناً َول� يَْعَملوَن اإلّ� 

َونَْطلُُب   هؤل�ِء نوصي 
12 باِطلًَة.  اأْعمال�ً 

اَأَبِديِّة ْوَرجا صالح ْبنْعمتو، 17 يَعّزي ويَثّبت 
ْقلوْبكْن ف كْل َكلام ْوكْل َعَمْل صالْح.

ْبشاْن 3  ْبشانْنا،  َصلَّوا  اخوتي!  ع  السَّ  م 
د ف كْل  وتتَمجَّ تعدي  َرْبنا  كْلمة 
نتَنّجى   وْبشاْن 

2 عْنْدكْن،  لَّيِا  َكما  مُوَضْع 
ّريرين الرَّديين، مْن َل مُو لَكّل  م النِّاْس الشَّ
َت  َل  الرَّْب  واِ  3 اَأميْن  الايمان.  واِ  انْساْن 
 واثقين نْحنِا 

ّرير. 4 يْحفظكن ويَنّجيكن م الشَّ
فيكْن َف َرْبنا، شي َل نَوّصيكن َسَويتن ْوَت 
 ْوَرْبنا يهدي ْقلوْبكْن لَْمَحّبة اَلله 

تَسَوون. 5
باسم  اخوتي   ونَوّصيكن 

6 الَمسيْح.  وَصبر 
مْن كّل  تَبعدون  الَمسيْح، َت  َيسُوع  َرْبنا 
اَأخ يسلك سلوك مُو ْكَويّس، ْومُو ْبموجب 
 مْن َل انْتن نَفسكن 

َوصّيات َل اسَتلم منّا. 7
تْعرفوْن اأْشَوْن لازم تقَتَدون فينا، نْحنِا َل ما 
 ْولا ْغَبيْز الَبلاش 

َسَلكنا مُو ْكَويّس َبيناْتكْن. 8
ْد مْنكْن، َبلِى بَتَعب وجهد  اَأَكلنا مْن عْند اَحَّ
ْد مْنكْن  بالَليْل وبْنهار اشَتَغلنا، ْبشاْن َعلى اَحَّ
 مُو مْن َل مُو يحّق لنا، َبلِى ْبشاْن 

لا نَثّقل. 9
فينا.  تقَتَدون  بَنفسنا َت  قْدِوة  نْعطيكن 
 مْن َل َوْقْت َل كنّا عْنْدكْن زاِ ْبهاي كنّا 

10

نَوّصيكن: َل مُو يريد يْشتغْل، لا ياكل زاِ. 
 مْن َل نسَمع في َبيناْتكْن نِاْس مُو ْكَويّس 

11

َغير  يَسَوون  مُو  َعمِلة  وَشْغِلة  يسلكون، 
َشغلات باْطِلة. 12 لهن لَوذ نَوّصي ونْطلب 
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اأْن  الَمسيِح،  َربِّنا يَسوَع  ِمْنُهْم، في 

 َواأنْتُم يا 
يَْعَملوا ِبُهدوٍء َويَاأْكَلوا ُخْبَزُهم. 13

الَحَسِن!  الَعَمِل  تَتَراخوا في  ل�  اإْخَوتي! 

 َوَمْن ل� يَْستَِمْع اإلى كَِلماِتنا هِذِه الَّتي 
14

تُخالطوهُ  َول�  اْفِرزوهُ  فَهذا  سالِة،  الرِّ في 

بَْل   ، َعدوٌّ نَُّه  كَاأ تُعاِملوهُ   َول� 
15 ِليَْخزى. 

نَْفُسُه  لاِم  السَّ  َوَربُّ 
16 ِل�أٍخ.  كَما  ِعظوهُ 

كُلَّ  َوْقٍت في  كُلِّ  لاَم في  السَّ يُْعطيكم 

 َسلاٌم ِبَخطِّ 
َشيٍء. َربُّنا َمَع َجميِعكم. 17

الَّذي  لاُم  السَّ كَتْبُت،  بوُلَس،  اأنا  يَدي، 

ُهَو َعلامٌة في كُلِّ َرسائلي. هكَذا اأكْتُُب. 

18 ِنْعَمُة َربِّنا يَسوَع الَمسيِح َمَع َجميِعكم. 

اآميَن. 

منّْن، َف َرْبنا َيسُوع الَمسيْح، َت يْشتْغلوْن 
 وانْتْن يا اخوتي! لا 

بهدو وياْكلون ْغَبيْزن. 13
 َواينا َل مُو 

الّْكَويّس! 14 تتراَخون َف َعَمل 
يْسَمْع لَكلماتنا َهوْذ َل ف الَمْكتوْب، هاْذ 
يْستحي  ْبشاْن  َمعو  تتخالَطون  ْولا  فارقوُه 
اوَعظوُه  َبلِى  تاخذوُه،  َعدو  َكما   ْومُو 

15

نَْفسو يْعطيكن  لاْم   وَرّب السَّ
َكما لاَأخ. 16

لاْم ف كْل َوْقْت ف كْل شي. َرْبنا َمع  السَّ
بولس،  اَنا  ايدي،  بَخّط   َسلاْم 

17 كلّْتكْن. 
َعلاِمة ف كْل مكِاتيبي. كذاِ  َكَتْبُت، لَّواِ 
َمع  الَمسيْح  َيسُوع  َرْبنا  18 نْعِمة  اَأْكتب. 

كلّْتكْن اآّميْن. 

2 ِتسالونيكي 3: 13 - 18   
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مكتوب بولس 
ل  أوَّ الرَّسول الا

لتيمُوثاُوس
 

ْباَأْمر 1  الَمسيح   بولْس َرسوْل َيسُوع 
َرجانا.  الَمسيْح  ْوَيسُوع  ْمَخلَّْصنا  اَلله 
الايماْن.  الَحقيقي ف  الاْبن  2 لطيمُوثاُوس 

نْعِمة ْوَرْحِمة ْوَسلاْم من اَلله اَأبونا ْوَيسُوع 
 كاْن َطَلْبُت منّْك َوانا رايح 

الَمسيْح َرْبنا. 3
لََمْكدُونّْيا َت تْقَعْد ف اإِفسُوس ْوتاأْمْر نِاْس 
 ْولا يْنساقوْن 

لا يَعْلموْن َتعاليْم َغيْر شكْل، 4
لََخرافات ْوقَصص انْساْب مالا نهايِة ْتَسي 
للمومنيْن ف  َعماْر  مُو  ْبزياِدة  ْمجادلات 
مْن  يِا  الّْمَحبِّة  الَوصيِّة   غاية 

5 اَلله.  اإيمان 
اإيماْن  ْومْن  ْومْن َضميْر صالح  َقْلْب طاهر 
 ْومْن َهوْذ َطَلعوا ضاعوا نِاس ْولْحقوا 

َحْق. 6

رسالة بولس الّرسول 

ال�أولى اإلى تيموثاوس
 

 بوُلُس َرسوُل يَسوَع الَمسيِح ِباأْمِر اللِه 1 

َرجاِئنا.  الَمسيِح  َويسوَع  ُمَخلِِّصنا 

الَحقيقيِّ في  ال�بِْن  تيموثاُوَس  2 اإلى 

اللِه  ِمَن  َوَسلاٌم  َوَرْحَمٌة  ِنْعَمٌة  يماِن.  ال�إ

قَْد   كُْنُت 
3 َربِّنا.  الَمسيِح  َويسوَع  اأَبينا 

َمِكدوِنّيا  اإلى  ذاِهٌب  َواأنا  ِمْنَك  َطلَْبُت 

األّ�  اأُناساً  ُمَر  َوتَاأْ اإِفُسَس  تُقيَم في  اأْن 

يَْنساقوا   َواألّ� 
4 ُمخاِلَفًة.  تَعاليَم  يَُعلِّموا 

ِنهايَة  ل�  اأنْساٍب  َوِقَصِص  ُخرافاٍت  اإلى 

بُْنياناً  ل�  تُولُِّد ُمشاَحناٍت كَلاميًَّة  َلها 

في اإيماِن اللِه. 5 اأّما غايَُة الَوِصيَِّة فَِهَي 

الَمَحبَُّة ِمْن قَْلٍب طاِهٍر َوِمْن َضميٍر صاِلٍح 

 َوَعْن هِذِه َضلَّ 
6  . َحقيقيٍّ اإيماٍن  َوِمْن 
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اأُناٌس َوحادوا اإلى كَِلماٍت باِطلٍَة. 7 ِل�أنَُّهم 

ِللّناموِس  ُمَعلِّميَن  يَكونوا  اأْن  اأرادوا 

ما  َول�  ِبِه  يَتَكَلَّموَن  ما  يَْفَهموَن  ل�  َوُهم 

الّناموَس  اأنَّ   َونَْعِرُف 
8 يُجاِدلوَن.  فيِه 

َحَسٌن اإْن يسلُْك اأَحٌد فيِه َوْفَق ُمتََطلَّباِت 

 َوُهَو يَْعِرُف اأنَّ ناموساً ِللاأبْراِر 
الّناموِس. 9

َلْم يوَضْع، بَْل ِللاأثََمِة َوالُعصاِة َوالجاِحديَن 

َوالُخطاِة َوالفاِسقيَن َوَغيِر ال�أْطهاِر َوالَّذيَن 

هاِتهم  يَْضِربوَن اآباَءُهم َوالَّذيَن يَْضِربوَن اأمَّ

كوِر  الذُّ َوُمضاِجعي  ناِة   َوالزُّ
10 َوالَقتَلَِة، 

َوخاِطفي اأبْناِء ال�أْحراِر َوالكََذبَِة َوالحاِنثيَن 

ليِم،  السَّ ِللتَّعليِم  َوكُلِّ ُمضادٍّ  ِبال�أْقساِم 

11 تَْعليِم اإنْجيِل اللِه الُمباَرك الَّذي اْؤتُِمْنُت 

 َواأْشكُُر الَّذي قَّواني، َربَّنا يَسوَع 
َعلَيِه. 12

َوَعيَّنَني  اأميناً  َحِسبَني  ِل�أنَُّه  الَمسيَح 

فاً كُْنُت  ِلِخْدَمِتِه، 13 اأنا الَّذي ِمْن قَْبُل ُمَجدِّ

راً َولِكنَّني ُرِحْمُت ِل�أنَّني  َوُمْضَطِهداً َوُمَحقَّ

 َوكثَُرْت 
جاِهلاً َعِمْلُت في َعَدِم اإيماٍن. 14

َوالَمَحبَُّة في  يماُن  َوال�إ َربِّنا  ِنْعَمُة  ِفيَّ 

الكَِلَمُة  ِهَي   صاِدقٌَة 
15 الَمسيِح.  يَسوَع 

اإلى  الَمسيَح جاَء  اأنَّ  الُقبوَل  ٌة  َوُمْستَِحقَّ

ُلُهم اأنا.  العاَلِم ِليَُخلَِّص الُخطاةَ الَّذيَن اأوَّ

يَسوُع  ِليُْظِهَر  َرِحَمني،  ِلهذا   َولِكْن 
16

ِمثال�ً  اأناِتِه  ُل طوَل  ال�أوَّ اأنا  بَي  الَمسيُح 

ال�أبَديَِّة.  ِللَحياِة  ِبِه  يُْؤِمنوا  اأْن  ِللَعتيديَن 

هوِر َغيِر الّزائِل َوَغيِر الَمْرئيِّ  17 ِلَمِلِك الدُّ

َكلاْم باطْل، 7 ْبهاي َل رادوا يكونون ْمَعْلميْن 
اَأيْش يْحَكون  للنّاموس، ْوهنِّا مُو يْفتْهموْن 
 ْونْعرف النّاموس 

ْولا شي َل َعَليو يجِاْدلوْن. 8
ْبموجب  الانْسان  واِ، َل مشي  ْكَويّْس 
لَباّرين  مُو  النّاموْس  يْعرف   ْوهّواِ 

9 النّاموْس 
ْوجاْحدين  ْوعاْصيين  آْثميْن  لا َبلِى  انَْحْط 
َل  ْولَوْذ  ْومُو طاْهرين  ْوفاْسقين  ْوخاْطيين 
انْيين   والزَّ

يْضربوْن اأّمْن َوابووْن والقاْتليْن، 10
َمْع ذكوْر )َكماهن( ْوخاْطفين  يناموْن  ْوَل 
يْكذبون  ْوَل  والگّذاِبين،  الحّريْن  اولاد 
ْبحْلفانن، ْوكْل شي َعْكس التَّعليم الّسليْم، 
ْنُت  ْتاَأمَّ َل  الّْمباَرك  اَلله  َمْجد  انْجيْل   ف 

11

َيسُوع  َرْبنا  َقّواني،  َل   َواْشكْر 
َعَليو. 12

ْوَحْطني  اَأمين  َحَسْبني  َل  مْن  الَمسيْح، 
لَخْدمتو، 13 اَأنا َل مْن َقبْل كْنُت اَأقوْل َكلاْم 
مْن  انَْرَحْمُت  َبلِى  َواَحّقْر،  َواْضطهْد  كفْر 
اإيماْن.  َبلا  َهالَعمايْل  َسيُت  َمْعِرِفة  َبلا  َل 
َرْبنا والايماْن والّْمَحبِّة   ْوكْثرْت في نْعمْة 

14

 كْلِمة تْسَتحّق القبول: 
ْبَيسُوع الَمسيْح. 15

الَمسيْح جا للّدنْيِا َت يَخلّص الخاْطييْن َل 
لن اَنا. 16 َبلِى ْبشاْن هاي انَْرَحْمُت، ْبشاْن  اَأوَّ
ل الخاْطييْن  َيسُوع الَمسيح يَوّري في اَنا اَأوَّ
َل َت  لَوْذ  َمَثْل  اَكوْن  ْبشان  بالو،  طوْل 
َأَبديِّة. 17 لََملك  ياآْمنوْن ِفيو وينالون الَحياة الا

1 تيموثاوس 1: 7 - 17   
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اأَبَِد  اإلى  َوالَمْجُد  الكَراَمُة  الواِحِد  لِه  ال�إ

آِبديَن اآميَن. ال�

يا  اإيّاها  اأْستوِدُعَك  الَوِصيَُّة   هِذِه 
18

النُّبوءاِت  ِبَحَسِب  ابْني تيموثاُوس 

تَتََجنََّد فيها هِذِه  اأْن  َعلَيَك  الّساِبَقِة 

َوَضميٍر  الَحَسنََة، 19 ِباإيماٍن  الُجْنديََّة 

َعْنُهم  اأبَْعدوا هذا  الَّذيَن  ِل�أنَّ  صاِلٍح، 

 ِمْثَل هوميناوَس 
20 يماِن.  ال�إ ِمَن  فََرغوا 

اإلى  اأْسلَْمتُُهما  الَّذيَن  َواأليكَْسْنَدروَس 

فَيِن. با ِلئَّلا يَكونا ُمَجدِّ يطاِن ِلكَي يَُؤدَّ الشَّ

اأْن 2  كُلِّ َشيٍء  َل  اأوَّ اإذاً  ِمْنَك   اأْطلُُب 

َواْسِتْعطافاً  َوَصلاةً  ِطْلبًَة  ِللِه  َب  تَُقرِّ

الُملوِك   َعِن 
2 الّناِس.  كُلِّ  َعْن  َوُشكْراً 

هاِدئاً  ُعْمراً  ِلنَْقِضَي  ْلطاِن  السُّ َواأْصحاِب 

ُمريحاً ِبكُلِّ َخوِف اللِه َوَطهاَرٍة. 3 ِل�أنَّ هِذِه 

َحَسنٌَة َوَمْقبوَلٌة اأماَم اللِه ُمَخلِِّصنا، 4 الَّذي 

يُريُد اأْن يَْخلَُص كُلُّ الّناِس، َويَْرِجعوَن اإلى 

َوَوسيُط  واِحٌد  اللَه  5 ِل�أنَّ   ، الَحقِّ َمْعِرفَِة 

يَسوُع  نْساُن  ال�إ َوالّناِس واِحٌد،  اللِه 

َعْن  ِفْديًَة  نَْفَسُه  اأْعطى  الَمسيِح. 6 الَّذي 

اأتَْت في َزَمِنها.  كُلِّ اإنْساٍن َوِهَي َشهاَدةٌ 

7 الَّتي اأنا ُعيِّْنُت كاِرَزها َوَرسوَلها. اأقوُل 

ُمَعلَِّم  اأْصبَْحُت  اإنّي  اأكِْذُب:  َول�  الَحقَّ 

اأْن  اأُريُد  8 ِلذا   . الَحقِّ اإيماِن  ال�أَُمِم في 

جاُل ِبكُلِّ َطهاَرٍة في كُلِّ َمكاٍن  يَُصلِّيَّ الرِّ

َول�  َغَضٍب  ِبلا  ِبَطهاَرٍة  اأيديَُهم  راِفعين 

لْه  الاإ يْناَأرى  مُو  ْوَل  يزول  مُو  َل  الّدهوْر 
آْبديْن اآّميْن. َأَبد الا الواِحد الَكراِمة والَمْجْد لا

 َهالَوصيِّة اَأمانِة عْندك يا اْبني تيمُوثاُوس 
18

ْبموجب النّبّوات َل صارْت َعَليك مْن َقبل، 
َت تخدم ِفيا َهالخْدِمة الَعْسَكريِّة الّْكَويِسة 
دوا  19 بايمان وَضمير صالح، مْن َل اَأينا َل َبعَّ

هاْذ َضمير الّصالح منّْن، فرغوا م الايمان، 
َل  َهوْذ  ْوليكسانَدرُوس   َكما هوميناووس 

20

بون، ْولا يقولوْن  َسلَّمتوون للّشِيطان َت يتاَأدَّ
َكلاْم كفْر.

 َبقى اأْطلْب منّْك َقبْل كْل شي َت ْتَقّدْم 2 
ْوَتضّرع ْوشكر  ْوَصلاة  َطَلب  َلالله 
ْبشاْن كّل النِّاْس. 2 ْبشان الّملوْك واْصحاب 
ْبكْل  ْوراَحة  نْعيْش عمْر هدو  َت  لَطة  السَّ
ْكَويّس  َل هاذ   مْن 

3 ْوَطهاَرة،  اَلله  َخوف 
يريْد كّل   َل 

4 ْمَخلَّْصنا،  اَلله  قّدام  ْوَمْقبوْل 
الَحْق،  لَمْعرفة  ويْنداروْن  يْخَلصوْن  النِّاْس 
 مْن َل واِحْد واِ اَلله ْوواِحْد واِ الَوسيْط َبين 

5

 َل 
اَلله والَبَشر، الانْساْن َيسُوع الَمسيْح، 6

َعطى نَْفسو فدا لَخاطْر كّل انْساْن، َشهاِدة 
هاِدة َل لها ْتَعيَّْنُت   هاي الشَّ

َجْت َف َوْقْتا. 7
اْگذْب،  ْومُو  اَقول  الَحّق  ْوَرسول.  كارز 
صْرُت ْمَعلّْم للاَمْم ف اإيمان الَحْق. 8 َبقى 
مُوَضْع،  يَصلَّون ف كْل  َت  الّْرجِال  اَأريد 
َبلا َغَضب  ايَديْن طاْهريْن  يْرَفعون  ْوهنِّا 

1 تيموثاوس 1: 18 – 2: 8   
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 هكَذا اأيضاً النِّساُء، ِبِزيِّ ِلباٍس 
اأْفكاٍر. 9

ل�  ِلتَكُْن زينَتُُهم،  ٍة  َوِعفَّ ِبَحياٍء  ُمْحتَِشٍم، 

َجميلٍَة.  َوِثياٍب  آلَئ  َولَ� َوَذَهٍب  ِبَضفائَر 

ِبِنساٍء  يَليُق  كَما  ِباأْعماٍل صاِلَحٍة  10 بَْل 

الَمْراأةُ  11 ِلتَتََعلَِّم  اللِه.  َمخافََة  ُمعاِهداٍت 

ِبُسكوٍت ِبكُلِّ ُخضوٍع. 12 ل� اآَذُن ِللَمْراأِة 

ُجِل، بَْل  اأْن تَُعلََّم َول� اأْن تَتَجاسَر َعلى الرَّ

ُجِبَل  اآدَم  13 ِل�أنَّ  هاِدئًَة.  تَكوَن  اأْن  يَِجُب 

 َواآَدُم َلْم يُْخَدْع َولِكنَّ 
ل�ً َوبَْعَدهُ حّواء 14 اأوَّ

 َولِكنَّها 
ِت الَوِصيََّة 15 الَمْراأةَ ُخِدَعْت َوتَعدَّ

يماِن  ال�إ ثَبَتوا في  اإْن  باأول�ِدها  تَْخلُُص 

ِة. َوالَمَحبَِّة َوالَقداَسِة َوالِعفَّ

يَْشتَهي 3  َمْن  اأنَّ  ِهَي   كَِلَمُة َحقِّ 

َعَملاً  يَْشتَهي  فَاإنَُّه  الُقسوِسيََّة 

القّسيُس  يَكوَن  اأْن  يَِجُب  2 اإذاً  َحَسناً. 

َمْن ل� عيَب يوَجُد فيه، َوكاَن بعَل اْمَراأٍة 

باً،  ُمَهذَّ َعفيفاً،  الَعْقِل،  َظ  ُمتَيَقِّ واِحَدٍة، 

 َغيَر ُمْدِمٍن الَخْمَر َول� 
ُمضيفاً َوُمَعلِّماً، 3

ُمتَواِضعاً  بَْل  الّضرِب،  اإلى  اليَِد  سريَع 

 َوُمَدبِّراً 
ِللماِل. 4 َغيَر ُمخاِصٍم َول� ُمِحبٍّ 

الّطاَعِة  في  اأول�َدهُ  َوضاِبطاً  َجيِّداً  بَيتَُه 

ِبكُلِّ َطهاَرٍة. 5 ِل�أنَُّه اإْن َلْم يَْعِرْف اأْن يَُدبَِّر 

بَيتَُه َجيِّداً، كَيَف يَْستَطيُع اأْن يَُدبَِّر كَنيسَة 

 َول� يَكُْن ُمْبتَِدئاً في التَّْلَمَذِة ِلئَّلا 
اللِه؟ 6

 َويَِجُب 
يطاِن. 7 يَتَعالى فَيََقَع في ُحكِْم الشَّ

اأْن يَكوَن َلُه اأيضاً َشهاَدةٌ َحَسنٌَة ِمَن الَّذين 

لْبس  النّْسواْن ف  ي  الشِّ  ْونَفس 
9 واْفكاْر. 

ْمَزيَّنيْن،  ة َت يكونون  ْوعفِّ ْبَحيا  مْحتشم. 
ْولولو ْوَحويس ْكواْس،  مُو ْبَضفاير ْوَذَهب 
10 َبلِى باْعماْل صالَْحة ْتليق ْبنْسوان ْمقّرين 

ْبَخوف اَلله. 11 الَمَرة ْبسكوْت َخلّي تْتَعلَّم 
ْتَعلّم  َت  للَمَرة  اْسَمْح   مُو 

12 ْبكْل طاَعة. 
ْولا َت تْتجاَسر َع الّرّجاْل، َبلِى َت ْتكوْن 
ل ْوَبعدو   مْن َل اآَدم انَْجَبْل ف الاَوَّ

هِاديِة، 13
 ْواآَدْم ما انَْغْش، َبلِى الَمَرة انَْغّشت 

َحّوا. 14
ْوَكَسرت الَوصيِّة. 15 َبْس تْخَلْص باولادا َل 
ة. َثَبتوا ف الايماْن والّْمَحبِّة والَقداِسة والعفِّ

 كْلمْة َحْق، َل يْشتهي الّْقسوسيِّة، َعَمل 3 
َقس،  يسِيْر  َل  2 َبقى  يْشتهي.  ْكَويّس 
وْحِدة،  َمَرة  َزوْج  َعيْب،  َبلا  يكوْن  لازم 
وْمحْب  ْب،  ْماَأدَّ َعفيف،  َعْقلو صاحي، 
ْد َع الَخمر ْولا   ْومُو ْمَعوَّ

للغْرْب، وْمَعلّْم، 3
ْرْب، َبلِى يكوْن مْتواضْع،  تْعدي اإيدو للضَّ
 وْمَدبّْر 

مُو ْمحّب ْقتِالات ْولا ْمحْب للماْل. 4
الطّاَعة  اولادو ف  ْومِاسك  ْكَويّس،  َبيتو 
 َل مُو يْعرف يَدبّْر َبيتو ْكَويّْس، 

ْبكْل َطهاَرة 5
 ْولا يكون 

6 اَلله؟  بيعة  يَدبّْر  يتِيق  اأْشَون 
ْجديْد ف التَّلَمِذة ْبشاْن لا يْنتفخ ْويَقْع ف 
ْكَويِسة   ْولازْم َشهاِدة زاِ 

الّشِيطاْن. 7 حْكم 
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ِمَن الخاِرج، ِلئَّلا يَقَع في ِخْزِي َوفي فَخِّ 

اأْن  يَِجُب  اأيضاً  ماِمَسُة   َوالشَّ
8 يطاِن.  الشَّ

ِلسانَيِن  َذوي  ل�  يَكونوا هكَذا طاِهريَن 

ُمْدِمنيَن  َول�  نَِجَسٍة  َمكاِسَب  ُمِحّبي  َول� 

ِسرَّ  يَحَفظوَن   َولِكنَّهم 
9 كَثيٍر.  َخْمٍر  َعلى 

 َوهؤل�ِء يَِجُب 
يماِن في َضميٍر طاِهٍر. 10 ال�إ

اأْن يُفَحصوا اأّول� َوبَْعَد ذِلَك ِليَْخِدموا، اإْن 

كانوا ِبلا َلوٍم.

 َوهكَذا النِّساُء يَِجُب اأْن يكُنَّ َعفيفاٍت 
11

َمتَيَقِّظاِت الَعْقِل، اأَميناٍت في كُلِّ َشيٍء 

مامسِة  َغيَر ثاِلباٍت. 12 ِليَكُْن كلٌّ ِمَن الشَّ

َواأول�َدهُ  بَيتَُه  َوُمدبِّراً  اْمَراأٍة واِحَدٍة  ذا 

َحَسناً. 13 ِل�أنَّ الَّذيَن َخَدموا َحَسناً، َدَرَجًة 

َحَسنًَة اْقتَنوا ِل�أنُْفِسِهم َوَجلاَء وْجٍه َعظيٍم 

14 اأكْتُُب  الَمسيِح.  ِبيَسوَع  يمان  ال�إ في 

اإَليَك هذا َولي َرجاٌء اأْن اآتَي اإَليَك َسريعاً. 

تَْعِرَف كَيَف  ْرُت، فَِلكَي  تَاأخَّ  فَاإْن 
15

اللِه  كَنيَسِة  اأي  اللِه  بَيِت  ُف في  تَتََصرَّ

ا َعظيٌم   َوَحقًّ
الَحي عموِد َواأساِس الَحقِّ 16

الَجَسِد  تََجّلى في  الَّذي  التَّْقوى  ُهَو ِسرُّ 

َر في الّروِح َوَظَهَر ِلَملائكٍَة َوكُِرَز ِبِه  َوتَبَرَّ

بَيَن ال�أَُمِم واأُوِمَن ِبِه في العاَلِم ُوُرِفَع في 

الَمْجِد.

ِبُمْنتَهى الُوضوِح 4  الّروَح   َولِكنَّ 

َسيَْرتَدُّ  ال�أخيَرِة  ال�أْزِمنَِة  يَقوُل: في 

يماِن َويَْتبَعوَن اأْرواحاً ُمِضلًَّة  اأُناٌس َعِن ال�إ

يَقْع ف خزي  لا  ْبشاْن  البّرانيِّة  م  يكونْلو 
َت  كذاِ  زاِ   والّشمِامِسة 

8 الّشِيطاْن.  ْوفّخ 
يكونوْن طاْهرين، مُو يْحَكوْن شكَلين ْولا 
ْمَعلَّميْن َعلى شْرْب َخْمر ْكثير ْولا يحّبوْن 
َمكاسْب نْجِسة. 9 َبلِى يْحفظوْن سّر الايماْن 
يْنفْحصوْن   ْوَهوْذ لازْم 

َف َضميْر طاهْر. 10
ْل شي ْوَبْعدا َخلّي يْخدموْن شمِامِسة، َل  اَأوَّ

كانوا َبلا َعيْب.
 ْوكذاِ زاِ النّْسواْن لازم يكونوْن َعفيفين 

11

مُو  َوامينيْن ف كْل شي،  ْوَعْقلْن صاحي 
 والّشمِامِسة لازْم كْل 

يْحَكوْن َع النِّاْس. 12
واِحد يكونْلو َمَرة وْحِدة، ويَدبّْر َبيتو واولادو 
 مْن َل َهوْذ َل َخَدموا الّشموسيِّة 

ْكَويّْس، 13
لََنفسن،  يْقَنوْن  ْكَويِسة  َدَرِجة  ْكَويّس، 
ْبَيسُوع  الايمان  َعظيْم ف  ْوَبياْض وچ 
َرجا  ْولي  َهوذ،  لْك  14 اَأْكتْب  الَمسيْح. 
 ْوَل بطيُت، 

َخفيْف َت اآجي َل عْندْك. 15
ْبشاْن تْعرْف اأْشَوْن لازم ْتقوْم ف شْغلْك َف 
َبيت اَلله لَّوا بيَعة اَلله الَحي، عاموْد َواساس 
 ْوبالَحْق َعظيْم واِ سّر التَّقوى هاْذ 

الَحْق. 16
َسْد وْتَبرَّْر ف الّرُوح ْوَظَهْر  َل انَْكَشْف بالجَّ
لََملايِكة وانَْكَرْز َعَليو َبين الاَمْم وْتاآَمْن ِفيو 

ف الّدنْيِا وانَْرَفْع ف الَمْجْد.

اآِخْر 4  يقوْل: ف  ْبوضوح  الّرُوح   َبّس 
الايماْن  م  يْفتْرقون  َت  نِاْس  َزماناْت 
ْوخْلْف  اْرواْح غّشاِشة  َخْلف  ويرُوحوْن 
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ِبَمْظَهٍر  الَّذيَن   هؤل�ِء 
2 َشياطيَن.  َوتَْعليَم 

َوَمكْويٌَّة  كَِذباً  ويَتَكَلَّموَن  يُِضّلوَن  خاِدٍع 

موَن  واج َويَُحرِّ َضمائُرُهم. 3 يَْنَهوَن َعِن الزِّ

كِْر، ِلهؤل�ِء  َماآِكَل َخلََقها اللُه ِللتَّناُوِل َوالشُّ

. 4 ِل�أنَّ كُلَّ  الَّذيَن يُْؤِمنوَن َويَْعِرفوَن الَحقَّ

َمرذوٌل  َول� َشيَء  الله حسٌن،  ما خلَقه 

ِبكَِلَمِة  ٌس  ُمَقدَّ 5 ِل�أنَُّه  ِبُشكٍْر.  اأُِخَذ  اإْن 

اإْخَوتََك  تَُعلُِّم  كُْنَت  6 اإْن  لاِة.  َوِبالصِّ اللِه 

هِذِه، فَاإنََّك تَكوُن خاِدماً صاِلحاً ِليَسوَع 

يماِن  ال�إ ِبكَلاِم  تَْنمو  َواأنَْت  الَمسيح، 

7 اأْعِرْض  تََعلَّْمَت.  الَّذي  الّصالِح  َوِبالِعْلِم 

ْب  َوَدرِّ التَّاِفَهِة  الَعجائِز  ُخرافاِت  َعْن 

تدريَب  8 ِل�أنَّ  ال�ْسِتقاَمِة.  َعلى  نَْفَسَك 

الَجَسِد ينَفُع َزماناً يسيراً، اأّما ال�ْسِتقاَمُة 

فَنَْفُعها في كُلِّ َشيٍء، َوَلها َوْعُد الَحياِة 

ِهَي   صاِدقٌَة 
9 آتي.  َوال� ماِن  الزَّ في هذا 

10 ِل�أنَُّه  قُبوٍل،  ٌة كُلَّ  َوُمْستَِحقَّ الكَِلَمُة 

ِل�أْجِل هذا نَْتَعُب َونَُعيَُّر، ِل�أنَّ َرجاَءنا في 

البََشِر  كُلِّ  ُمَخلُِّص  ُهَو  اأنَُّه  الَحي  اللِه 

َول�ِسيَّما الُمْؤِمنيَن. 11 ِبهِذِه َعلِّْم واأوِص! 

 َول� يَْستَِهْن اأَحٌد ِبَحداثَِتَك، بَْل كُْن قُْدَوةً 
12

َوالَمَحبَِّة  لوِك  َوالسُّ ِبالكَلاِم  ِللُمْؤِمنيَن 

اآتَي،  اأْن   َواإلى 
13 َوالطَّهاَرِة.  يماِن  َوال�إ

َوالتَّْعليِم!  ْلبَِة  َوالطِّ الِقراَءِة  اْجتَِهْد في 

الَّتي  الَموِهبَِة  قيَمِة  ِمْن  تَْنتِقْص   َول� 
14

فيَك، ِتْلَك الَّتي اأُْعطيتَها ِبنُبوءٍة َوِبَوْضِع 

يغّشون  ْبنفاق  َل   َهوْذ 
2 َشياطيْن،  َتعاليْم 

ْويْحَكوْن گْذب ْوَضميرْن مْكوي. 3 يْمَنعون 
واْج ويَحْرموْن اَأْكلات اَلله َخَلقا للاَكْل  الزَّ
الَحْق،  ْويْعرفون  ياآْمنون  َل  لَوْذ  والّشكْر، 
 مْن َل كْل شي َخَلقو اَلله ْكَويّْس واِ، ْوما 

4

َل   مْن 
5 ْبشكْر،  انْاَأخذ  َل  َمْكرُوْه  في شي 

 َل َعلَّْمْت 
لاة. 6 ْس واِ بكْلمة اَلله ْوبالصَّ ْمَقدَّ

ْتكوْن خادْم صالْح  لاخوتْك، َت  ي  َهالشِّ
لََيسُوع الَمسيْح، وانَْت تْتَربّى ْبَكلام الايمان 
 مْن َحكّويات 

ْوبالعْلم الّصالْح َل ْتَعلَّْمْت. 7
الَعجايْز َل مالا َفكاَهة َبّعد، ْوَمّرْن نَفسْك 
َوْقْت  لَْشَويّْة  َسْد  الجَّ 8 َتْمرين  التَّقوى.  َع 
يْنَفْع، َبّس التَّقوى ف كْل شي تْنَفع، ْولها 
 َحْق يِا 

َوْعد الَحياْة َل َهالزَّمان ْوللّجِايي. 9
 مْن َل ْبشاْن 

ْق، 10 ة تْتَسدَّ الكْلِمة ْومْسَتحقَّ
َرجانا  َل  مْن  ْل هزو،  ْونْتَحمَّ نْتَعب  هاي 
ْمَخلّْص كّل الَبَشْر،  واِ  َف الله الَحي هّواِ 
ْوَوّصي!  َعلّم  11 ْبَهوْذ  المومنيْن.  ْوبالاَْكَثر 
َبلِى  ْبزغْر عْمرْك،  د  اَحَّ يْسَتخّف   ْولا 

12

ْوبالّْمعاَمِلة  بالَكلام  للمومنيْن  قْدِوة  كوْن 
لََمْن   ْودي 

13 والطَّهاَرة.  والايماْن  والّْمَحبِّة 
لاة  اآجي، انَْشْط ف الّقرايِة والطََّلْب ف الصَّ
َل  الَموهِبة  قيمة  مْن  ْتَقلّل   ْولا 

14 والتَّعليْم! 
ة ْوبْسيامة ايَدين  فيْك، هاي َل انَْعَطيت ْبنبوِّ
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يوِخ. 15 ِبهِذِه ال�أُموِر اْفتَِكْر َوِبها  اأيدي الشُّ

كُْن َمْشغول�ً ِلكَي يَْعِرَف كُلُّ اإنْساٍن اأنََّك 

َوتَْعليِمَك،  نَْفِسَك  اإلى   َوانْتَِبْه 
16 ُم.  تَتََقدَّ

َواثْبُْت فيها، ِل�أنََّك اإْن فََعْلَت هِذِه ال�أُمور، 

تَُخلِّْص نَْفَسَك َوالَّذيَن يَْسَمعونَك.

نَُّه اأٌب، 5   ل� تَْزُجْر َشيخاً، بَْل اأْقِنْعُه كَاأ

 َوالَعجائَز 
نَُّهم اإْخَوتُك، 2 َوال�أْحداَث كاأ

نَُّهنَّ اأَخواتَُك  بايا كَاأ هاٌت، َوالصَّ نَُّهنَّ اأمَّ كَاأ

ِبكُلِّ َطهاَرٍة. 3 اأَكِْرِم ال�أراِمَل اللَّواتي ُهنَّ 

 َواإْن كانَْت اأْرَملٌَة َلها اأول�ٌد 
ا، 4 اأراِمُل َحقًّ

ْحساِن  ِبال�إ اأنَُّه  ل�ً  اأوَّ فَْليَتََعلَّموا  اأْحفاٌد  اأو 

َويُكاِفئوَن  روَن،  يَتَبَرَّ بَيِتِهم  بَني  اإلى 

اأماَم  َمْقبوٌل  ِل�أنَّ هذا  ِبالَحَسنَِة والديِهم، 

ا َوَوحيَدةٌ،  اللِه. 5 اأّما الَّتي ِهَي اأْرَملٌَة َحقًّ

فَهِذِه قَْد األَقْت رجاَءها َعلى اللِه َوُمواِظبٌَة 

َونَهاراً.  َليلاً  ْلباِت  َوالطِّ لَواِت  الصَّ َعلى 

فََميتٌَة  الفاِسَد  َم  التَّنَعُّ تَْخِدُم  الَّتي   َواأّما 
6

الَوصايا  ِبهِذِه  7 اأَوِص  َحيٌَّة.  ِهَي  اإْذ  ِهَي 

اأَحٌد  كاَن   َواإْن 
8 نَقيَصٍة.  ِبلا  يَكُنَّ  ِلكَي 

بَيِت  اأول�ُد  َول�سيَّما  ِتِه،  يَْعتَني ِبخاصَّ ل� 

اأْسَواأ  َوُهَو  يماِن  ِبال�إ كََفَر  فََقْد  يماِن،  ال�إ

ل�  َمْن  اأْرَملًَة  9 اْختَْر  الُمْؤِمنيَن.  َغيِر  ِمْن 

َزوَجًة  َوكانَْت  ُعْمراً  َسنًَة  ِسّتيَن  َعْن  تَِقلُّ 

 ولها َشهاَدةُ اأْعماٍل َحَسنٍَة، 
ِلَرُجٍل واِحٍد. 10

اْستَقبَلَْت  اإِن  اأول�داً،  َربَّْت  قَْد  كانَْت  اإْن 

اإْن  ِقّديسيَن،  اأْرُجَل  َغَسلَْت  اإْن  ُغَرباَء، 

الّْقسوْس َعَليْك. 15 ْبَهوذ اْفتكر ْوِفيْن كوْن 
لَقّداْم  يْعرْف  واِحْد  ْبشاْن كْل  َمْشغول، 
ْولََتْعليمْك  لََنْفسك   وانْتبْه 

16 اأنَْت.  مِاشي 
ْتَخلّْص  َت  َهوْذ،  َسيْت  َل  ِفيْن:  واْثبْت 

نَْفسك ْوَهوْذ َل يْسَمعولْك.

َقنّعو 5  َبلِى  تْرَفْع َصوْت،   َعلى شِيْخ لا 
َكما  باب  والشَّ اَأب،  َل يكوْن  َكما 
 والَعجايز َكما َل يكونوْن اأّمهاْت، 

اخوتْك 2
 َكّرم 

3 َطهاَرة.  ْبكْل  َخواتك  َكما  والَبناْت 
لها  َل   واَأْرَملْة 

4 بالَحْق،  اَأرامْل  لَنِّا  الاَرامْل 
ْل  اَأوَّ يْتَعلَّموْن  َخلّي  اولاْد،  اولاد  يا  اولاْد 
قوْن َعلى نِاْس َبيتْن ويكاَفوْن اأّمْن  شي يْتَسدَّ
َوابووْن، مْن َل هاْذ َمْقبوْل عْند اَلله. 5 َبْس 
لَّيِا بالَحْق اَأْرَمِلة ْوَوحيِدة، هاي َرجاها َعلى 
اَلله  والطََّلْب من  لاة  الصَّ ْودايْم ف  اَلله 
تْخدْم عيشْة  َل  6 َبْس هاي  ْوبْنهاْر.  بالَليل 
ْبَهوذ   َوّصي 

7 َطيِبة.  ْوهيِّ  يِا  َميِتة  َفساْد، 
َل  8 اَأينا  َعيْب:  َبلا  يكونوْن  الاَرامل  ْبشان 
َبيت  اولاْد  ْوخاّصًة  نِاسو،  يْعتني ف  مُو 
الايماْن، هاْذ َكَفْر بالايماْن، َواْخَرْب واِ م 
المُو مومنيْن. 9 َبقى اْختاْر اَأْرَمِلة اَأينا لَّيِا مُو 
اَأْزَغْر مْن ستّيْن َسِنة ْوكانْت لرّجاْل واِحْد. 
 ْوَمْشهوْدلا َعلى اْعمال ْكَويِسة، َل َربَّت 

10

لت اْجَريْن  اولاْد، َل ضافْت غْرْب، َل َخسَّ
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َسلَكْت في  اإْن  ُمتَضاِيقيَن،  َعْن  َجْت  فرَّ

كُلِّ َعَمٍل صاِلٍح. 11 اأّما ال�أراِمُل الَحَدثاُت 

َعلى  يَتَطاَوْلَن  ِل�أنَّهنَّ   ، َعْنُهنَّ فَاأْعِرْض 

 َوالُحكُْم 
12 ْجَن.  يَتََزوَّ اأْن  َويُِرْدَن  الَمسيِح 

َل.  َعليُهنَّ قائٌم ِل�أنَُّهنَّ َجَحْدَن اإيمانَُهنَّ ال�أوَّ

الكََسَل  يَتََعلَّْمَن  ذِلَك،  َعلى   َوَعلاَوةً 
13

الكََسَل  ل�  البُيوِت،  بَيَن  فَيَتََسكَّْعَن 

َويَْنَشِغْلَن  الكَلاَم  يُكِْثْرَن  بَْل  فََحْسُب، 

14 اإذاً  يَليُق.  ل�  ِبما  َويَتَكَلَّْمَن  ِبال�أباطيِل 

اأول�داً  َويُْنِجْبَن  الَحَدثاُت  َج  تَتََزوَّ اأْن  اأريُد 

ِعلًَّة  الَعدوَّ  يُْعطيَن  َول�  بُيوتَُهنَّ  َويَُدبِّْرَن 

يَْضلُْلَن  بََداأَْن  قَْد  بَْعضاً  15 ِل�أنَّ  ْتِم.  ِللشَّ

اأو  ِلُمْؤِمٍن  16 اإْن كاَن  يطاِن.  الشَّ َخْلَف 

ْلَن َعلى  ُمْؤِمنٍَة اأراِمُل فَْليَعولوُهنَّ َول� يُثَقِّ

ُهنَّ  اللَّواتي  ِبحاَجِة  تَِفَي  ِلكَي  الكَنيَسِة 

يَْسلُكوَن  الَّذيَن  يوُخ  17 الشُّ  . ِبَحقٍّ اأراِمُل 

ُمضاَعفاً،  اْحِتراماً  يَْستَِحّقوَن  َحَسناً، 

الكَِلَمِة  يَْتَعبوَن في  الَّذيَن  َول�سيَّما 

تَكُمَّ  ل�  يَقوُل:  الِكتاَب  18 ِل�أنَّ  َوالتَّْعليِم. 

اإْجَرتُُه.  ُمْستَِحقٌّ  َوالفاِعُل  داِرساً  ثَوراً 

َعلى  اإلّ�  تَْقبَْل َشكْوى  ل�  َشيٍخ   َعلى 
19

20 الَّذيَن  ثَلاثَِة ُشهوٍد.  اأو  اثْنَيِن  ِلساِن 

ِلكَي  اإنْساٍن  كُلِّ  اأماَم  َوبِّْخُهم  يُْخِطئوَن 

يَخاَف باقي الّناِس. 21 اأناِشُدَك اأماَم اللِه 

َوَربِّنا يَسوَع الَمسيِح َوَملائكِتِه الُمْختاريَن 

َريَّحْت مْتذايقيْن، َل مْشيت  َقّديسيْن، َل 
َأرامل الّجِاهليْن  ف كْل َعَمْل صالْح. 11 الا
الَمسيْح  َع  يْتَگبَّروْن  َل  مْن  منّْن،  َخلّيْك 
َعَليْن،   ويقوْم حكْم 

12 جوْن.  يْتَزوَّ ويريدوْن 
 ويْتَعلَّموْن 

13 ْل.  الاَوَّ اإيمانن  نََكروا  َل  مْن 
لََبيت.  َبيْت  مْن  ويَدوروْن  الَكَسْل،  َع  زاِ 
يَكثروْن َحكي  َبلِى  الَكَسْل،  َع  َبْس  ْومُو 
زاِ ْويْنشْغلوْن ف الاَباطيل ْويْحَكوْن شي َل 
مُو يليْق. 14 َبقى اَأريْد َهوْذ اَأرامل الّجِاهليْن 
جوْن ويجبون اولاْد ويَدْبرون ْبيوتن،  َت يْتَزوَّ
للَّوْم.  ة وْحِدة  الَعدو حجِّ يْعَطون  ْولا 
َخْلف  يتُوهوْن  َبَدوا  نِاْس  ْع  السَّ َل   مْن 

15

مومِنة  يا  مومْن   َل كاْن في 
16 الّشِيطاْن. 

َع  يَثْقلوْن  ْولا  يَربَّوون  َخلّي  اَأرامْل،  لهْن 
البيَعة ْبشان ْتسِاعْد َع التَّماْم َهوْذ لَنِّا اَأرامل 
 ْشيُوْخ َل يْسلكوْن سلوك 

ْبَحّق ْوَحقيْق. 17
طاَقيْن،  الاْحتراْم طاْق  يْسَتحّقون  ْكَويّْس، 
بالاَْكَثْر َهوْذ َل يْتَعبوْن ف الكْلِمة والتَّْعليْم. 
 مْن َل يقول الّْكتِاْب: لا ْتشْد ثْم َثوْر يْدرز 

18

 َعلى 
19 اإْجرتو.  مْسَتحْق  والفِاعْل  الحْنَطة 

شِيْخ مْشَتكى لا تْقَبْل اإلّا َعلى لْسِان اْثَنيْن 
َوبّخْن  يْخَطوْن  َل   َهوْذ 

20 ْشهوْد.  َثّث  يا 
قّداْم كّل انْسان ْبشاْن باقي النِّاس يخافوْن. 
21 اأْطلْب منّك ْبَشهاِدة قّدام اَلله ْوَرْبنا َيسُوع 

الَمسيح ْوَملايكتو المْختاريْن َت ْتَسي َهوذ 
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ْع ِبِفكِْرَك اإلى قَراٍر  َذ هِذِه َول� تَتََسرَّ اأْن تُنَفِّ

َول� تصنَْع َشيئاً ِبُمحاباٍة.

َول�  ٍع  ِبتََسرُّ اأَحٍد  َعلى  تََضْع  ل�  22 يَداً 

تَْشتَِرْك في َخطايا اآَخريَن. اْحَفْظ نَْفَسَك 

تشَرْب  ل�  فَصاِعداً  آَن  ال�  ِمَن 
23 ِبَطهاَرٍة. 

ماًء، بَِل اْشَرْب قَليلاً ِمَن الَخْمِر ِمْن اأْجل 

اأُناٌس  َة  َمِعَدِتَك َواأْسقاِمَك الّدائَمِة. 24 ثَمَّ

بَيِت  اإلى  َوتَتََقّدُمُهم  َمْعروفٌَة  َخطاياُهم 

تَْتبَُعُهم )َخطاياُهم(.  َمْن  َة  َوثَمَّ الَقضاِء 

الّصاِلَحُة  ال�أْعماُل  اأيضاً   َوهكَذا 
25

يُْمِكُن  ل�  َليَسْت كذِلَك  َوالَّتي  َمْعروفٌَة، 

اأْن تَْخفى.

 الَّذيَن ُهم تَْحَت نيِر الُعبوديَِّة 6 

كُلَّ  ُمْستَِحّقيَن  اأْسياَدُهم  ِليَْحِسبوا 

اللِه وتَْعليُمُه  اْسُم  يَكوَن  ِلئَّلا  اْحِتراٍم 

اأْسياٌد  َلُهم   َوالَّذين 
2 ِللتَّْجديِف.  ُعْرَضًة 

اإْخَوةٌ،  ِل�أنَُّهم  ِبِهم  يَْستَِخّفوا  ل�  ُمْؤِمنوَن 

يَْرتاحوَن  الَّذيَن  ِل�أنَّ  اأكْثََر  ِليَْخِدموُهم  بَْل 

ِبهِذِه  َوَمْحبوبوَن.  ُمْؤِمنوَن  ُهم  ِبِخْدَمِتِهم 

َة  ال�أُمور علِّْم َواْطلُْب ِمْنُهْم. 3 اإْن كاَن ثَمَّ

ُب اإلى  اإنْساٌن يَُعلُِّم تَْعليماً اآَخَر، َول� يَتََقرَّ

ليمِة َواإلى  كَِلماِت َربِّنا يَسوَع الَمسيِح السَّ

ل�  َوُهَو  ُمتَكَبٌِّر   فَهذا 
اللِه، 4 تَْقوى  تَْعليِم 

يَْعِرُف َشيئاً، بَْل ُهَو ُمْبتَلًى ِبداِء النِّقاِش 

َوالِجداِل في كَِلماٍت يَتََولَُّد ِمْنها الَحَسُد 

اأُناٍس   َواإْزعاُج 
5 النِّيَّة.  َوُخْبُث  َوالِخصاُم 

ْولا  ْبفْكرْك َل شي،  تْسَتْعجل  ْولا  الاَوامر 
ْتَسي شي ْبوّچيْن.

ْولا  ْتحّط.  لا  ْبَعَجِلة  د  اأحَّ َعلى  22 اإيْد 

تْشترْك َف َخطّياْت َغيرك. اْحفْظ نَْفسك 
ْع َل َبعْد َمي لا تْشَرْب،   م السَّ

ْبَطهاَرة. 23
ْبشاْن مْعدتْك  َخْمر  ْشَويِّة  اْشَرب  َبلِى 
َخطّياتْن  نِاْس   في 

24 الّدايِمة.  واْمراضك 
َمْعروِفة يِا ْوقّدامْن تْمشي للَمْحَكِمة، ْوفي 
 ْونَْفس 

َخْلفْن تْمشي. 25 نِاْس َخطّياتْن 
ي، اْعمال الّصالَحة َمْعروِفة يِا، ْولَّيِا كذاِ  الشِّ

اللاْخ مُو تْنخبي.

َخلّي 6  العبوديِّة،  نير  َتْحْت  لَنِّا   َهوْذ 
اْسيادْن مْسَتحّقيْن كّل  يْحسبون 
اَلله  باسم  يْكفْر  د  اأحَّ لا  ْبشاْن  اْحترام، 
لا  مومنيْن،  اْسياْد  لهن  َل   َهوْذ 

2 ْوَتْعليمو. 
يْسَتَخّفوْن َعلى لَنِّا اأخوتْن، َبلِى اأْكَثْر لازْم 
يْخدمووْن َعلى لَنِّا اْخِوة ْوَمْحبوبيْن َهوْذ َل 
يْرتاحون ْبخْدمتْن. كذاِ َعلّمْن واْطلْب منّْن. 
ْومُو  َتْعليم،  َغيْر  يَعلّْم  انْسان  في   َل كاْن 

3

يجي لكلِامي َرْبنا َيسُوع الَمسيح الَمْزبوَطة 
 هذا يْتَگبَّر ْوهّواِ شي 

ْولََتْعليْم َخوف اَلله، 4
والنّقاْش  بالجداْل  َمريِْض  َبلِى  يْعرْف،  مُو 
ف كلِامي مُو يْطَلْع منّْن َغيْر َحَسد ْوقِاتيل 
 واْزعاْج نِاْس َعقلن فاسد 

ْوكفر ْونِيِّة َخبيِثة، 5
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ديَن ِمَن الَحقِّ يَُظّنوَن  فاِسدي الَعْقِل ُمَجرَّ

َعْن  فَاأبِْعْد  اأنَْت  اأّما  ِتجاَرةً.  اللِه  تَْقوى 

َخوُف  َوِهَي  اأْعَظُم  ِتجاَرتَنا  6 ِل�أنَّ  هؤل�ِء، 

َلْم  7 ِل�أنَُّه  يَكْفي.  ِبما  القناَعِة  َمَع  الله 

اأيضاً  وَمْعروٌف  العاَلِم،  اإلى  َشيئاً  نُْدِخْل 

اأنَّنا ل� نَْستَطيُع اأْن نُخِرَج ِمْنُه. 8 ِلذا كَفانا 

كٌَل َوِكْسَوةٌ. 9 اأّما الَّذين يَْطلُبوَن الِغنى  َماأْ

فَاإنَُّهم يَْسُقطوَن في تَجاِرَب َوِفخاٍخ َوفي 

َشَهواٍت كَثيَرٍة َغِبيٍَّة َوُمْؤِذيٍة تُْغِرُق الّناَس 

كُلِّ  اأْصَل  10 ِل�أنَّ  َوالَهلاِك.  الَفساِد  في 

اأُناٌس  َوُهناَك  الماِل،  َمَحبَُّة  ُهَو  رور  الشُّ

َواأْدَخلوا  يماِن  ال�إ َعِن  فََضّلوا  اْشتََهوهُ 

يا  اأنَْت  11 اأّما  كَثيَرٍة.  بَلايا  نُفوَسهم في 

اإنساَن اللِه فَاْهُرْب ِمْن هِذِه َواْركُْض َوراَء 

يماِن َوَوراَء  الِبرِّ َوَوراَء التَّْقوى َوَوراَء ال�إ

التَّواُضِع.  َوَوراَء  ِل  التََّحمُّ وَوراَء  الَمَحبَِّة 

يماِن،   َوغالْب ِغلاباً صاِلحاً، ِغلاَب ال�إ
12

اإَليها ُدعيَت  الَّتي  ال�أبَديََّة  الَحياةَ  َواأْدِرِك 

اأماَم ُشهوٍد  اْعِترافاً صاِلحاً  َواْعتََرْفَت 

كَثيريَن. 13 اأُناِشُدَك اأماَم اللِه ُمْحيي الكُلِّ 

َويسوَع الَمسيِح الَّذي َشِهَد اأماَم بيلاُطَس 

تَْحَفَظ  َحَسنَة، 14 اأْن  البُْنطيِّ َشهاَدةً 

الَوَصيََّة ِبلا كََدٍر َول� َعيٍب َحّتى ُظهوِر َربِّنا 

 ذِلَك الَّذي َسيُْظِهُره في 
يَسوَع الَمسيِح، 15

َمِلُك  َوْحَدهُ،  َوالَقويُّ  الُمباَرُك  اللُه  َوْقِتِه 

 ذاَك الَّذي َوْحَدهُ 
الُملوِك َوَربُّ ال�أْرباِب، 16

اَلله  يْفتْكروْن َخوف  الَحْق  م  ْوَمْحروميْن 
َل   مْن 

6 َهوْذ،  مْن  اْبَعْد  انَْت  َبّس  تجاَرة. 
تجارْتنا اَأْعَظْم يِا، ْوهيِّ َتْقوى اَألله َوْقْت َل 
ْلنا للّدنْيِا   مْن َل شي ما َدخَّ

نْكوْن َقنوعيْن. 7
ْوَمْعروْف زاِ ْولا منّا نْتِيق نْطِالْع. 8 ْبشاْن هاي 
يْكفانا م الّدنْيِا اَأْكل ْولْبْس. 9 َبْس َل يريدون 
ْوَف  وْفخاخ  َتجارب  يَقعوْن ف  الغنِى، 
َشْهوات ْكثيْر َحمقا ْوماأِذيِّة ْتَغّرق النِّاْس ف 
 مْن َل اَأصْل كّل الّْشرور 

الَفساْد والَهلاْك. 10
ْمَحّبة الماْل واِ، ْوفي نِاس اْشَتَهوُه ْوضاعوا 
لوا نْفوسْن َف َبلاوي ْكثيْر.  م الايمان ْوَدخَّ
َهوْذ  مْن  اْهرْب  اَلله  انْسان  يا  انَْت  11 َبّس 

واْعدي َخْلف البّر ْوَخْلف التَّْقوى ْوَخْلف 
التَّحّمل  ْوَخْلف  الّْمَحبِّة  ْوَخْلف  الايمان 
الّْمغالَِبة   ْوغِالْب ف 

12 التَّواضْع.  ْوَخْلف 
َحياة  ْوَحّصل  الايمان،  ْمغالبة  الّصالَحة، 
اْعتراْف  واْعَتَرفت  انَْدَعيْت  لها  َل  َأَبديِّة  الا
منّك  13 اأْطلْب  ْكثيْر.  ْشهود  قّدام  صالْح 
ْوَيسُوع  الكّل  اَلله مْحيي  قّدام  ْبَشهاِدة 
بيلاُطْس  بْنطّيوْس  قّداْم  َشَهْد  َل  الَمسيْح 
َبلا  الَوصيِّة  تْحَفظ   َت 

14 ْكَويِسة،  َشهاِدة 
َرْبنا  يْنكشْف  لََمْن  َعيْب دي  ْولا  عذر 
يَبّينو َف  َت  َل   هاْك 

15 الَمسيْح،  َيسُوع 
َملك  ْبَوْحدو،  والَقوي  الّْمباَرك  اَلله  َوْقْتو 
 هاْك َل هّواِ ْبَوْحدو 

َأْرباْب، 16 الّملوك ْوَرّب الا

1 تيموثاوس 6: 6 - 16   
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ل� يَْفنى، َويَْسكُُن في نوٍر ل� يَْقوى اإنْساٌن 

بَيِن  ِمْن  اإنْساٌن  يَرهُ  َلْم  ِمْنُه.  يَْقتَِرَب  اأْن 

البََشِر َول� يَْستَطيُع اأْن يَراهُ، َلُه الكَراَمُة 

آِبديَن اآميَن. 17 اأوِص  لطاُن اإلى اأَبَِد ال� َوالسُّ

اأْغِنياَء هذا العاَلِم األّ� يَْشَمخوا ِباأْفكاِرِهم 

يُتَّكَُّل  ل�  الَّذي  الِغنى  َعلى  يَتَِّكلوا  َول� 

كُلَّ  يُْعطينا  الَّذي  اللِه  َعلى  بَْل  َعليِه، 

اأْعمال�ً   َوْليَْعَملوا 
18 ِلَهنائنا.  ِبِغنى  َشيٍء 

َحَسنٍَة  اأْعماٍل  يَْغتَنوا في  َواأْن  صاِلَحًة 

ويَكونوا ُمْستَِعّديَن ِللَعطاِء َوالُمشاَركَِة. 

اأساساً صاِلحاً  ِل�أنُْفِسِهم  يُْرسوا   َواأْن 
19

الَحياةَ  يُدِركوا  الُمْستَْقبَِل كي  ِن  ِلَشاأْ

الَحقيقيََّة. 20 يا تيموثاُوُس، اْحَرْص َعلى 

ما اأوِدَع َلَديَك! َواْهُرْب ِمْن اأنْواِع الكَلاِم 

الباطِل َوِمْن ُمعاَرضاِت الِعْلِم الكاِذِب، 

يماِن.  21 ِل�أنَّ الَّذيَن يُِقّروَن ِبِه َضّلوا َعِن ال�إ

النِّْعَمُة َمَعَك اآميَن. 

مُو يْفنى، ْويْسكْن ف نور انْساْن مُو يتِيق 
ْد م النِّاْس ما اراُه ْولا يتِيق يراُه،  يَقّرْبلو، َواحَّ
اآّميْن.  آْبديْن  الا َأَبد  لا لَطة  والسَّ الَكراِمة  لُه 
 زنِاگيْن َهالّدنْيِا هاي َوّصييْن لا يْتَگبَّروْن 

17

في  ما  َل  الغنِى  َع  يتّكلوْن  ْولا  باْفكارن، 
َعَليو اتّكاْل، َبلِى َعلى اَلله هاْك َل يْعطينا 
 ْوَخلّي يْعَملون 

كْل شي بالكْثِرة َت نْتَهنّا. 18
اْعماْل صالَْحة ْويْنَغَنوْن ف اْعمال ْكَويِسة 
يْعَطوْن ويشاْركوْن،  مْسَتعّديْن  ويكونوْن 
َل شي  اَأساْس صالْح  لََنْفسْن   وياَأّسسوْن 

19

الَحياة  يَحْصلون  المْسَتْقَبْل، َت  َل ف 
بالْك َعلى  تيمُوثاُوْس، ديْر  الَحقيقيِّة. 20 يا 
َوديعْة َل انَْحْط عْندْك، واْهرْب من اْشكال 
العْلم  ْمعاَرضات  ْومن  الباطل  الَكلام 
 مْن َل َهوْذ َل يقّرون ْويْقَبلوْن 

الگّذاْب، 21
ِفيو، ضاعوا م الايمان. النّْعِمة َمعْك اآّميْن. 

1 تيموثاوس 6: 17 - 21   
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مكتوب بولس 
الرَّسول الثّاني 

لتيمُوثاُوس
 

رادة اَلله 1   بولْس َرسوْل َيسُوع الَمسيح ْباإ
الَمسيْح.  َيسُوع  َف  َل  الَحياْة  وْبَوْعد 
ْوَرْحِمة  نْعِمة  الَحبيْب.  الاْبن  2 لَتيمُوثاُوس 

َيسُوع  َرْبنا  ْومْن  الاآب  اَلله  ْوَسلاْم من 
مْن جّد  اْعبدو  َل  اَلله  3 اَأْحمد  الَمسيْح. 
اْذكرْك  َل  َوْقْت  ْبَضميْر طاهْر  ْجدودي 
 َواْشتاق 

دايم َف َصلاواتي بالَليْل وبْنهاْر، 4
 َوْقْت َل 

اَأراك َواْتَذكَّر ْدمُوعْك َواْتَعّبا َفَرْح 5
اْتَذكَّْر اإيمانك الَحقيقي َل كاْن مْن َقبْل َف 
َقْلْب اأمّ اأّمك لوئيْس واّمك اأونيقي ْوعْندي 
 مْن هاي اَأَذكّرْك َت ْتَشّغْل 

َيقيْن فيْك زاِ. 6
 مْن َل 

َموهبة اَلله َل فيْك بْسيامة ايدي، 7
ة  قوِّ َبلِى رُوْح  اَلله رُوح َخوْف،  ما َعطانا 

رسالة بولس الّرسول 

الثانية اإلى تيموثاوس
 

ِباإراَدِة 1  الَمسيِح  يَسوَع  َرسوُل   بوُلُس 

يَسوَع  الَّتي في  الَحياِة  َوِبَوْعِد  اللِه 

الَمسيِح. 2 اإلى تيموثاُوَس ال�بِْن الَحبيِب. 

آِب َوِمْن  ِنْعَمٌة َوَرْحَمٌة َوَسلاٌم ِمَن اللِه ال�

الَّذي  اللَه  3 اأَحَمُد  الَمسيِح.  يَسوَع  َربِّنا 

اأْعبُُدهُ اأباً َعْن َجدٍّ ِبَضميٍر طاِهٍر اإْذ اأْذكُُرَك 

 َواأْشتاُق 
دائماً في َصلواتي َليلاً َونَهاراً، 4

اإلى ُرْؤيِتَك َواأتََذكَُّر ُدموَعَك ِل�أْمتَِلَئ فََرحاً 

ل�ً  5 بَتََذكُّري اإيمانََك الَحقيقيَّ الَّذي َحلَّ اأوَّ

َك اأونيقا َوموِقٌن  َك لوئيَس َواأُمِّ مِّ اأُمِّ
في اأُ

توِقَظ  اأْن  اأَُذكُِّرَك  6 ِلذا  اأيضاً.  فيَك  اأنَُّه 

َموِهبََة اللِه الَّتي فيَك ِبَوْضِع يَدي. 7 ِل�أنَّ 

ٍة  يُْعِطنا روَح َخوٍف، بَْل روَح قُوَّ َلْم  اللَه 
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 فَلا تَْخَجْل اإذاً ِبَشهاَدِة 
َوَمَحبٍَّة َوَوْعٍظ. 8

روَر  ِل الشُّ َربِّنا َول� بي اأنا اأسيِرِه، بَْل تََحمَّ

الَّذي   ذاَك 
اللِه. 9 ِة  ِبُقوَّ نْجيِل  اِل�إ َمَع 

ِبَحَسِب  ل�  َسًة  ُمَقدَّ َدْعَوةً  َوَدعانا  َخلََّصنا 

اأْعماِلنا، بَْل ِبَحَسِب اإراَدِتِه َوِنْعَمِتِه الَّتي 

َلنا في يَسوَع الَمسيِح قَْبَل كُلِّ  اأُْعطيَْت 

آَن ِبتََجّلي ُمَخلِِّصنا   َوتََجلَِّت ال�
ال�أْزِمنَِة. 10

يَسوَع الَمسيِح الَّذي اأبَْطَل الَموَت َواأْظَهَر 

11 الَّذي  نْجيِل،  ِبال�إ واِل  الزَّ َوَعَدَم  الَحياةَ 

ُعيِّنُت فيِه كاِرزاً َوَرسول�ً َوُمَعلِّماً ِللاأَُمِم. 

اأْخزى،  َول�  هِذِه،  ُل  اأتَحمَّ اأيضاً  12 ِلهذا 

ِل�أنّي عاِرٌف ِبَمْن اآمْنُت َوموِقٌن اأنَُّه قاِدٌر 

اليوِم.  ذِلَك  اإلى  َوديَعتي  لي  يَْحَفَظ  اأْن 

الَّتي  ليَمُة  السَّ الكَِلماُت  َلَك  13 ِلتَكُْن 

يماِن والَمَحبَِّة  َسِمْعَت ِمّني َدليلاً في ال�إ

الّلَذيِن في يَسوَع الَمسيِح.

14 ِاْحَفِظ الَوديَعَة الّصالحَة ِبروِح الُقُدِس 

قَِد  اأنَُّه  تَْعلَُم  15 اأنَْت  فينا.  الَّذي َسكََن 

كُلُُّهم  اآِسّيا  الَّذيَن في  َعّني هؤل�ِء  اْرتَدَّ 

َوَهرمُوگِينيُس.  ِمْنُهْم فوگلُوُس  الَّذيَن 

16 ِليُْعِط َربُّنا َرْحَمًة ِلبَيِت اأنيسيفُوروَس، 

قُيودي  َوِبَسلاِسِل  ِمراراً،  اأراَحني  ِل�أنَُّه 

 َولِكنَّه حيَن جاَء اإلى روما 
َلْم يَْخَجْل. 17

َربُّنا  18 ِليُْعِطِه  فََوجَدني.  َطلَبَني  ِباْجِتهاٍد 

اأْن يَِجَد َرْحَمًة ِعْنَد َربِّنا في ذِلَك اليوِم. 

وْمَحبِّة ْوَوْعْظ. 8 َبقى لا تْستحي َف َشهاِدْة 
ل الّْشروْر  َرْبنا ْولا في اَأنا َيسيرو، َبلِى ْتَحمَّ
َخلَّْصنا  َل   هاْك 

9 اَلله.  ْبقّوة  الانْجيل  َمع 
اْعمالنا  ْبموجب  مُو  ِسة  ْمَقدَّ َدْعِوة  ْوَدعانا 
انَْعَطْت  َل  ْونْعمتو  اإرادتو  ْبموجْب  َبلِى 
ماْن.  الزَّ َقبْل كّل  الَمسيْح  َيسُوع  لنا َف 
ْع َوْقْت َل َبيَّن ْمَخلَّْصنا َيسُوع   ْوَبيَّنت السَّ

10

الَحياة  ْوَوّرى  الَموت  َبطَّل  َل  الَمسيْح 
ِفيو كارز  ْتَعيَّْنُت   َل 

11 بالانْجيْل،  والخلوْد 
ْل   مْن هاي زاِ اَأْتَحمَّ

ْوَرسوْل وْمَعلّْم للاَمْم. 12
َهالاْتعاب، ْومُو انْكسْف، مْن َل اْعرْف ف 
مْن اآَمْنُت ْومْقتنع اَنا يتِيْق يْحفْظ لي َوديعتي 
َل سمْعْت  الَمزبوَطة  13 اْقوال  الَيوْم.  لاك 
الايمان  َدليْل ف  لْك  ْتكوْن  َخلّي  منّي، 

والّْمَحبِّة َل َف َيسُوع الَمسيْح.

القدْس  ْبرُوح  الّصالَحة  الَوديَعة  14 اْحَفظ 

َل َسَكْن فينا. 15 اأنَْت تْعرف هاي َل رْجعوا 
منّي كلّْن َهوْذ َل َف اآسّيا َل منّْن فوگلُوس 
لََبيْت  َرْحِمة  يْعطي   َرْبنا 

16 ْوَهرمُوگِينيْس. 
اَأنيسيفُورُوْس، مْن َل ْكثيْر َوْقْتات َريَّْحني، 
ْوف زنِاجيري ما انَْكَسْف. 17 َبلِى َوْقْت َل 
 َرْبنا 

18 َواراني.  َعَلي  ْر  َدوَّ ْبَنشاْط  لَرُوما  جا 
يْعِطيو َت يّرى َرْحِمة عْنْد َرْبنا فاك الَيوْم. 
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اأْعَرُف  اأنَْت  اإفسَس،  َخَدَمني في  َوكَْم 

ِبذِلَك.

 فَتََقوَّ اأنَْت اإذاً يا بُنيَّ في النِّْعَمِة الَّتي 2 

 وتلَك التَّعاليَم 
في يَسوَع الَمسيِح. 2

الَّتي َسِمْعَت ِمّني ِبُشهوٍد كَثيريَن اأوِدْعها 

اأُناساً اأَُمناَء يَْستَطيعوَن اأْن يَُعلِّموا اآَخريَن 

كَُجْنديٍّ صاِلٍح  روَر  الشُّ ل   َوتََحمَّ
3 اأيضاً. 

ِليَسوَع الَمسيِح. 4 ل� اأَحَد يَتََجنَُّد َويَْرتَِبُك 

نْيا ِلكَي يُْرِضَي الَّذي اْختاَرهُ.  في اأُموِر الدُّ

 َواإْن تَبارى اأَحٌد فَلا يُكلَُّل ما َلْم يَتبارى 
5

يتَعُب  الَّذي  6 الَفّلاُح  القانوِن.  ِبَحَسِب 

كُُل ِمْن ِثماِرِه.  َل َمْن يَاأْ يَِجُب اأْن يَكوَن اأوَّ

بُّ ِحكَْمًة في  7 ِاْفَهْم ما اأقوُل. ِليُْعِطَك الرَّ

الَّذي  الَمسيَح  يَسوَع  8 ُاْذكُْر  كُلِّ َشيٍء. 

قاَم ِمْن بَيَن ال�أْمواِت ذاَك الَّذي ِمْن نَْسِل 

ِبَسبَِبها  9 الَّتي  ِبشاَرتي،  ِبَحَسِب  داووَد 

اأْحِمُل ُشروراً َحّتى الُقيوِد كَفاِعِل ُشروٍر، 

 ِمْن 
10 ُمَقيََّدةً.  َليَسْت  اللِه  كَِلَمَة  َولِكنَّ 

اأْجِل  ِمْن  ُل كُلَّ َشيٍء،  اأتََحمَّ اأْجِل هذا 

الُمْختاريَن، ِليَِجدوا ُهم اأيضاً َخلاصاً في 

 صاِدقٌَة 
11 . يَسوَع الَمسيِح َمَع َمْجٍد اأبَديٍّ

اأيضاً  فََمَعُه  َمَعُه،  ُمْتنا  اإْن  الكَِلَمُة:  ِهَي 

فََسنَْمِلُك  نَْصِبُر،  كُّنا   َواإْن 
َسنَْحيا. 12

ُهَو  فََسيُْنِكُرنا  نُْنِكْرهُ،  فَاإْن  َمَعُه.  اأيضاً 

يَْبقى  فَُهَو  ِبِه  نُْؤِمْن  َلْم   َواإْن 
13 اأيضاً. 

ُمْؤتََمناً ِل�أنَُّه ل� يَْستَطيُع اأْن يُْنِكَر نَْفَسُه. 

تْعرف  اأْكَثْر  اإفسُوس،  َف  َخَدْمني  َواْشَقْد 
انَْت.

 َبقى اأنَْت يا اْبني ْتَقّوى ف النّْعِمة َل 2 
 ْوَهوْذ َتعاليم َل 

َف َيسُوع الَمسيْح. 2
سمْعْت منّي بيد ْشهود ْكثيْر َسلّمْن َوديَعة 
لَنِاس اَأمينيْن يْطَلْع بيدن يَعلموْن َغيرْن زاِ. 
َعْسَكري صالح  َكما  الّْشرور  ل   وْتَحمَّ

3

يْخدْم  انْساْن   ما في 
4 الَمسيْح.  لََيسُوع 

الّدنْياِ  َشْغلات  ْويْتَشْرَبْك َف  َعْسَكريِّة 
 ْوَل 

ْبشان يَرّضي هاْذ َل اْختارو َعْسَكري. 5
يْتغالَْب، مُو يْتَكلَّْل َل ما ْتغالَب َع القانوْن 
ْل واِحْد   فّلاْح َل يْتَعْب لازْم اَأوَّ

والقِاْعِدة. 6
ياكْل من ْثمارو. 7 اْفَهم شي َل اقوْل. َرْبنا 
يْعطيْك حْكِمة ف كْل شي. 8 اْذكْر َيسُوع 
لَّواِ  الَميتيْن، هاْك  َبين  قاْم مْن  َل  الَمسيْح 
 َل ْبشانا 

مْن نَسْل داهود ْبموجب ْبشارتي، 9
اَأْحمل ْشروْر حتّى الّقيوْد َكما فاعل ْشرور، 
10 ْبشاْن هاي  تْتَقيَّْد.  مُو  اَلله  َبلِى كْلمة 
َت  المْختاريْن،  ْبشان  ْل كْل شي،  اَأْتَحمَّ
يَروْن هنِّا زاِ َخلاْص َف َيسُوع الَمسيْح َمْع 
 كْلمْة سْدْق: َل مْتنا َمعو، 

َمْجْد اَأَبدي. 11
َت  نْصبْر،   ْوَل كاْن 

12 َمعو.  زاِ  نْعيْش  َت 
نْملْك زاِ َمعو. ْوَل كاْن نْكفْر ِفيو، هّواِ زاِ َت 
 ْوَل ما كنّا نْاآمْن ِفيو، هّواِ ف 

يْكفْر فينا. 13
اإيمانو يْبقى، مْن َل مُو يتِيْق يْكفر ْبَنْفسو. 
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 َذكِّْرُهم ِبهِذِه التَّعليماِت َوناِشْدُهم اأماَم 
14

َربِّنا األّ� يَْختَِصموا ِبكَِلماٍت ل� نَْفَع ِمْنها 

 َواْجَهْد 
ِلَخراِب هؤل�ِء الَّذيَن يَْسَمعوَن. 15

اأْن تُقيَم نَْفَسَك ِبالكَماِل اأماَم اللِه عاِملاً 

 . الَحقِّ كَِلَمَة  ِباْسِتقاَمٍة  يَكِْرُز  َعيٍب  ِبلا 

ِمْنها  َمْنَفَعَة  ل�  الَّتي  الفاِرَغُة  16 ال�أْقواُل 

كُْفِرِهم  يَزيدوَن َعلى  ِل�أنَُّهم  اْرفُْضها، 

فَاأكْثََر.  اأكْثََر  ِبها  يَْنَشِغلوَن  الَّذيَن  اأولئَك 

 وكَِلَمتُُهم كَاآِكلٍَة تُْمِسُك َمرعًى ِبواِسَطِة 
17

آَخُر  كَثيريَن، الَّذيَن اأَحُدُهم هوميناُوُس َوال�

َعِن  َضّلوا  الَّذيَن   هؤل�ِء 
18 فيليطوُس، 

الَحقِّ َوُهم يَقولوَن: »ِقياَمُة ال�أْمواِت قَْد 

 َولِكنَّ 
19 اأُناٍس.  اإيماَن  َوقَلَبوا  َحَدثَْت« 

َوَلُه هذا  الَحقيقيَّ قائٌم،  اللِه  اأساَس 

َلُه.«  ُهم  الَّذيَن  بُّ  الرَّ »َويَْعِرُف  الَخْتُم: 

ثِْم كُلُّ َمْن يْدعو اْسَم  َو »ْليَْفتَِرْق َعِن ال�إ

فيِه  َليَس  كَبيراً  بَيتاً   َولِكنَّ 
20  ». بِّ الرَّ

ٍة فََحْسُب، بَْل اأواني  اأواني َذَهٍب اأو ِفضَّ

ِللكَراَمِة  بَْعٌض  اأيضاً،  َوفُخاٍر  َخَشٍب 

نَْفَسُه  ْر  يَُطهِّ َمْن  21 اإذاً  ِللَمهانَِة.  َوبَْعٌض 

ِمْن ِتلَك ال�أُموِر، فََسوَف يَكوُن اإناًء طاِهراً 

ا ِلكُلِّ  ِللكرامِة ُملائماً ِل�ْسِتْعماِل َربِّه ُمَعدًّ

با  الصِّ َشَهواِت  كُلِّ   ِمْن 
22 َعَمٍل صاِلٍح. 

يماِن  َوال�إ الِبرِّ  َخْلَف  َواْركُْض  اهُرْب، 

يَْدعوَن  الَّذيَن  َمَع  لاِم  َوالسَّ َوالَمَحبَِّة 

الَغبيَُّة  23 الُمجاَدل�ُت  ِبَقْلٍب طاِهٍر.  َربَّنا 

 َذكّرن ْبهالتَّْعليماْت واْطلْب منّن ْبَشهاِدة 
14

َبلا  ْبكلِامي  َبْعضن  يعِالْجوْن  لا  َرْبنا  قّداْم 
 واْجَهْد 

لََخراْب َهوْذ َل يْسَمعوْن. 15 فايِدة 
اَلله َشّغيل  نَْفسْك بالَكماْل قّدام  ْتَقّيم  َت 
باْستقاِمة كْلمة  يْكرْز  مْنعاْر ف شي  مُو 
ِفيا  ما  َل  الفاْرَغة  الباْطِلة  16 اْقوال  الَحق. 
َمْنَفَعة ديْرلا َظْهرْك، مْن َل اأْكَثر يزيدوْن َعلى 
 ْوكْلمتْن َكما 

كْفرْن َهوْك َل يْنشْغلوْن ِفيا. 17
كِلة رعِى َت تْمسك ْبواْسطة ْكثيْر، واِحْد  آِ الا
 َهوْذ َل 

منّْن هومِيناُوْس والْلاْخ فيليطُوْس، 18
ضاعوا م الَحّق ْوهنِّا يقولوْن: »قيِامة الَميتيْن 
19 َبْس  نِاْس.  اإيماْن  ْويقلبوْن  صارت،« 
اَأساس اَلله َحْق قايْم واِ ْولُه َهالَختْم هاْذ َل 
لُه،  لَنِّا  َهوْذ  الرَّْب  ِفيو: »ويْعرْف  َمْكتوْب 
ْو»َخلّي يفرق م الاثم كْل من يدعي اسم 
َفرايْغ  َبْس  مُو  الّْگبيْر  َبيت  20 َبْس  الرَّْب.« 
مْن َذَهْب يا مْن فّضة ِفيو، َبلِى مْن َخَشب 
للَمهانِة.  ْومنّْن  للَكراِمة  منّْن  زاِ،  ْوفّخاْر 
21 َبقى انْساْن َل يْحفْظ نَْفسو طاهْر مْن َفرايغ 

الَمهانِة َهوذ، يسِير ْفراْغ طاهْر للَكراِمة َخْرج 
اْستْعماْل َربّو، حاضْر َل كْل َعَمْل صالْح. 
 مْن كْل َشْهواْت اإيِّام الّزغر اْهرْب واْعدي 

22

لاْم َمْع َل  َخْلف البْر والايماْن والّْمَحبِّة والسَّ
 ْمجاَدلاْت فاْضِية 

يْدَعوْن َرْبنا ْبَقْلْب طاهْر. 23
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ديَب ِمْنها اأْعِرْض َعْنها، ِل�أنََّك  الَّتي ل� تَاأْ

 َوَعْبُد َربِّنا 
تَْعلَُم اأنَّها تُولُِّد ُخصوماٍت. 24

اأْن يَكوَن  األّ� يُشاِجَر، َولِكْن َعلَيِه  يَِجُب 

ُمتَواِضعاً َمَع كُلِّ اإنْساٍن َوُمَعلِّماً َوَطويَل 

ِبتَواُضٍع  ُمعاِنديِه  ب  يُؤدِّ 25 ِلكَي  ال�أناِة. 

فيَْعِرفوَن  تَوبًَة  اللُه  يَْمنََحُهم  اأْن  َعسى 

 َويَْستَِرّدوَن َوْعيَُهم َويَْنجوَن ِمْن 
26 . الَحقَّ

راَدِتِه. يطاِن الَّذي اْصطيدوا فيِه ِل�إ فَخِّ الشَّ

 ولِكِن اْعلَْم هذا اأنَُّه في ال�أيّاِم ال�أخيَرِة 3 

َستَاأتي اأوقاٌت قاِسيٌَة، 2 يَكوُن الّناُس 

ِللماِل،  َوُمِحّبيَن  أنُْفِسِهم  لَ� ُمِحّبيَن  فيها 

فيَن َغيَر ُمطيعيَن  ُمتَكَبِّريَن ُمتَعاليَن ُمَجدِّ

 }ِبلا 
ِلوالديِهم ناِكريَن ِللنِّْعَمِة ُمناِفقيَن، 3

ُمْستَْعبَديَن  نَّماميَن  ِبلا ِرضًى{  ُحنوٍّ 

ِل�أْعماِل  شيَن كاِرهيَن  ُمتََوحِّ ْهَوِة  ِللشَّ

ُمتََعْجِرفيَن  ليَن  ُمتََعجِّ  خاِئنيَن 
4 الَخيِر. 

َهواِت اأكْثََر ِمْن َمَحبَِّتِهم ِللِه.  ُمِحّبيَن ِللشَّ

بَعيدوَن  َولِكنَّهم  اللِه  َخوِف  َهيئَُة  5 َلُهم 

بَعيداً  اْدفَْعُهم  ُهم هكَذا  َمْن  ِتِه.  قُوَّ َعْن 

يَِدبّوَن  الَّذيَن  اأولئَك  ِمْنُهْم  6 ِل�أنَُّه  َعْنَك. 

َمْطموراٍت  ِنساًء  َويَْسبوَن  البُيوِت  بَيَن 

ِبالَخطايا َوُمْنساقاٍت َلَشَهواٍت ُمْختَِلَفٍة. 

اأْن  يَْستَِطْعَن  َول�  كُلِّ حيٍن  7 يَتََعلَّْمَن في 

 َوكَما قاَم 
يَِجْئَن اإلى َمْعِرفَِة الَحقِّ اأبَداً. 8

َويانْبريُس ِضدَّ موسى، هكَذا  يانيُس 

اأُناٌس   . الَحقِّ ِضدَّ  يَقوموَن  اأيضاً  هؤل�ِء 

ما منّا َتاأديْب َخلّيْك منّا، مْن َل تْعرْف مُو 
َرْبنا مُو   ْوَعْبْد 

يْطَلْع منّا َغيْر خصوماْت. 24
مْتواضْع  يكوْن  َبلِى َت  يْتخاَصْم،  واجبو 
َمْع كّل انْساْن وْمَعلّم ْوبالو َطويْل، 25 ْبشان 
َبْلكي  وّچو  يقوموْن ف  َل  ْبَتواضْع  ياَأّدب 
 ْويوَعوْن 

اَلله يْعطييْن َتوبِة ْويْعرفون الَحْق، 26
َعلى رُوحن ْويْنَجوْن مْن فّخة الّشِيطاْن َل 

رادتو. انْصادوا ِفيا لاإ

الِايِّاْم َت 3  اآِخر  اَْعرْف هاي ف   َبّس 
قاْسِية. 2 النِّاْس َت  اوقاْت  يّجي 
للمال،  وْمحّبيْن  لََنْفسْن  ْمحّبيْن  يكونون 
ْمَگبَّرين، يَعلَّوْن راسن، يقولوْن َكلاْم كفْر 
مُو ْمطيعيْن لاَْهلْن ناْكريْن للنّْعِمة ْمنافقيْن، 
ْهِوة،  للشَّ َعبيْد  يْنقلوْن َحكي،   فّسِاديْن 

3

َعَمْل صالْح،  لكْل  مْتَوْحشيْن، كاْرهيْن 
ر، ْمَعْجَرفين، ْمحّبيْن   خاينيْن، َعجوليْن للشَّ

4

اَلله. 5 لهْن حلّْة  اأْكَثْر من ْمَحّبة  ْهواْت  للشَّ
َخوف اَلله َبّس ْبعاْد مْن قّوتو. اَأينا لَنِّا كذاِ 
َهوْذ  نِا  منّْن  َل   مْن 

6 منّْك،  لَْبعيْد  اْدَفعْن 
نْسواْن  ْويْسَبوْن  الّبيوت  َبين  يْخلدوْن  َل 
َمْطموميْن ف الَخطّيات ْومْنساقيْن لََشْهوات 
 َهالنّْسواْن َل ف كْل َوْقْت 

اْشكال الْواْن. 7
يْتَعلَّمون، ْومُو يتِيقون يَجوْن لََمْعرفة الَحْق 
ْويانْبريْس  يانيس  قاموا  َل   ْوَكما 

اَأَبداً. 8
يقوموْن ف  كذاِ  زاِ  َهوْذ  ف وْچ موسى، 
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يماِن.  ال�إ ِمَن  َوَمْرذولوَن  الِفكِْر  فاِسدو 

ِل�أنَّ  اأماِمِهم،  اإلى  توا  يَاأْ َلْن   َولِكنَّهم 
9

اإنْساٍن،  ِعْنَد كُلِّ  َمْعروفٌَة  َحماقَتَُهم 

10 اأّما  اأيضاً.  َذيِنَك  َحماقَُة  ُعِرفَْت  كَما 

َوَخْلَف  تَْعليمي  َخْلَف  اأتَيَت  فََقْد  اأنَْت 

َخْلَف  َواإيماني،  اإراَدتي  َخْلَف  سيَرتي، 

 َوَخْلَف 
11 َوَصْبري،  َوَمَحبَّتي  اأناتي  طوِل 

َوتَْعِرُف  اأوجاعي،  َوَخْلَف  اْضِطهادي 

اأنْطاِكّيا  ْلُت في  تََحمَّ الَّتي  الَمشاقَّ  ِتْلَك 

اأيَّ اْضِطهاٍد  َواإيقانوَن َولوسطرا، 

َربّي.  نَّجاني  َوِمْن َجميِعها  ْلُت،  تََحمَّ

 َوكُلُّ الَّذيَن يُريدوَن اأْن يَعيشوا ِبَخوِف 
12

 َولِكنَّ الّناَس ال�أْشراَر 
اللِه يُْضَطَهدوَن. 13

ِهم حيَن  َشرِّ َسيَزيدوَن َعلى  الُمِضّليَن 

يَضّلوَن َويُِضّلوَن. 14 اأّما اأنَْت فَاثْبُْت في ما 

ْن تََعلَّْمَت.  ْنَت، ِل�أنََّك تَْعلَُم ِممَّ تََعلَّْمَت َوتَيَقَّ

ال�أْسفاَر  تََعلَّْمَت  ِمْن ِصباَك   َوِل�أنََّك 
15

تَُحكَِّمَك  اأْن  تَْستَطيُع  الَّتي  َسَة  الُمَقدَّ

 كُلُّ 
يماِن ِبيَسوَع الَمسيِح. 16 ِللَخلاِص ِبال�إ

ِكتاٍب ِبالّروِح كُِتَب ناِفٌع ِللتَّْعليِم َوالتَّاأنيِب 

َوالتَّْقويِم َوالتَّاأْديِب، 17 ِلكَي يَكوَن اإنْساُن 

ا ِلكُلِّ َعَمٍل صاِلٍح. اللِه كاِملاً َوُمَعدًّ

 اأُناِشُدَك شاِهداً اأماَم اللِه َوَربِّنا يَسوَع 4 

ال�أْحياَء  َسيُحاِكُم  الَّذي  الَمسيِح 

2 اكِْرْز  َملَكوِتِه،  تََجّلي  َوال�أْمواَت في 

ُمَعيٍَّن  َوْقٍت  ِبنَشاٍط، في  قُْم  ِبالكَِلَمِة، 

ْوَمْرذوليْن م  فْكرْن فاسد  نِاْس  الَحْق.  وّچ 
لَقّدامْن، مْن  يَجوْن  الايماْن. 9 َبلِى ما َت 
انْساْن،  َحماقتْن عْند كّل  يِا  َمْعروِفة  َل 
انَْت  انَْعَرفْت َحماقْة َهوْك. 10 َبّس  َل  َكما 
جيْت َخْلْف َتْعليمي ْوَخْلْف سيرتي، َخْلْف 
اإرادتي وايماني، َخْلْف طوْل بالي وْمَحّبتي 
 وَخْلف اْضطهاْد َل َعَلي ْوَخْلف 

ْوَصْبري، 11
ْلُت َف انْطاْكيا  اوجاعي، ْوتْعرف اَيش ْتَحمَّ
ْلُت،  وايقانون ْولوسْطرا، اَأيش اْضطهاد ْتَحمَّ
 ْوكْل َل يريدون 

َربّي. 12 نَّجاني  ْومْن كلّْن 
يْنطْهدوْن َف  اَلله  يعيشوْن َف َخوف 
ّريريْن َل  َيسُوع الَمسيْح. 13 َبّس النِّاْس الشَّ
يَضيعوْن َغيرْن َت يزيدوْن َعلى َشّرْن َوْقْت 
اْثبْت  انَْت  14 َبّس  ويَضيعوْن.  يضِيعوْن  َل 
ْنْت منّو، مْن َل  ْتَعلَّْمْت وْتَيقَّ َعلى شي َل 
 ْومْن َل مْن زْغرك 

تْعرْف مْن من ْتَعلَّْمْت. 15
تْعطيْك  ْتتِيْق  َل  ِسة  الّْمَقدَّ اْسفار  ْتَعلَّْمت 
حْكِمة للَخلاْص بالايمان ْبَيسُوع الَمسيْح. 
 كّل كتِاْب بالّرُوْح َمْكتوْب نافْع واِ للتَّعليم 

16

17 ْبشان  والتَّربِية.  والتَّاأديْب  ميْر  الضَّ ْولََوْخز 
يكون انْساْن لَّواِ َلالله كامل، ْوحاضْر لكْل 

َعَمْل صالْح.

ْوَرْبنا 4  اَلله  قّدام  ْبَشهاِدة  منّك   اأْطلْب 
َيسُوع الَمسيْح َل َت يحِاكم الطَّيبين 
والَميتيْن َوْقْت َل َت يْظَهْر َمَلكوتو. 2 اْكرز 
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َوفي َوْقٍت َغيِر ُمَعيٍَّن، وبِّْخ َوِعْظ، ِبكُلِّ 

َزماٌن  َسيَكوُن  3 ِل�أنَُّه  َوِعْلٍم.  اأناٍة  طوِل 

ليِم،  السَّ التَّْعليِم  اإلى  فيِه  يَْستَِمعوَن  ل� 

ِل�أنُْفِسِهم  يُكِْثروَن  َشَهواِتِهم  َحَسَب  بَْل 

َمْسَمِعهم.  َدْغَدَغِة  ِبَحَسِب  ُمَعلِّميَن 

َواإلى  اآذانَُهم  يَْصِرفوَن  الَحقِّ   َوَعِن 
4

فَاْصُح  اأنَْت  5 اأّما  يَْنَحِرفوَن.  الُخرافاِت 

َواْعَمْل  روَر  الشُّ ِل  َوتََحمَّ كُلِّ َشيٍء،  في 

اأَنَذا   فَها 
6 ِخْدَمتََك.  ْم  َوتَمِّ ِر  الُمبَشِّ َعَمَل 

َساأنَْفكُّ  الَّذي  َمُن  َوالزَّ اأُْسكَُب َسكيباً، 

َحَسناً غاَلْبُت   ِغلاباً 
َوَصَل. 7 قَْد  فيِه 

َواإيماني َحِفْظُت.  اأَنَْهيُت  َوَشوَط َركِْضَي 

آَن َمْحفوٌظ لي اإكْليُل الِبرِّ الَّذي   َوِمَن ال�
8

َسيُكاِفئُني ِبِه َربّي في ذِلَك اليَوِم الَّذي 

بَْل  َوْحدي،  َوَليَس لي   ، البارُّ يّاُن  الدَّ ُهَو 

ِلكُلِّ الَّذيَن اأَحّبوا تََجليَُّه اأيضاً. 9 اْعتَِن اأْن 

تَاأتي اإَليَّ عاِجلاً! 10 ِل�أنَّ ديما قَْد تََركَني 

َواأَحبَّ هذا العاَلَم َوَذَهَب اإلى ِتسالونيكي، 

اإلى  اإلى غلاِطّيا، طيطَس  كريسپوَس 

َدلماِطّيا. 11 لوقا ِبُمْفَرِدِه َمعي. اْصَطِحْب 

ِللِخْدمِة.  لي  يَْصلُُح  ِل�أنَُّه  ُمْرقَُس،  َمَعَك 

اإفسَس.  اإلى  اأْرَسْلتُه   طوخيكوُس 
12

تََركْتُها في  الَّتي  الكُتُِب   ِمْحَفَظُة 
13

طرواَس ِعْنَد كَْرفوَس اجلُْبها َمَعَك حاَلما 

ًة اأْدراَج الَمَجّلاِت.  تَاأتي، َوالكُتَُب َوخاصَّ

ّباُك اأراني ُشروراً كَثيَرةً.  14 األكسندُر السَّ

الكْلِمة، قوم ْبَنشاْط، بْمناَسِبة ْوَبلا ْمناَسِبة، 
 مْن 

َخْزبل ْواوَعظ، ْبكْل طوْل بال ْوعْلْم، 3
ْح مُو يْستْمعوْن،  َل جِايِي َزماْن لََتْعليم الصَّ
ْمَعْلميْن  يَكثرولن  َشْهواتن  ْبموجْب  َبلِى 
 ْوم الَحّق يَرْجعوْن 

َكما َل يْشتهي َسَمعْن. 4
انَْت  5 َبّس  يَميلوْن.  ْوللخرافات  اَأذانن، 
الّْشروْر  ل  وْتَحمَّ اْصحى ف كْل شي، 
 مْن 

واْشتغل شغل الّمَبّشر ْوَتّمْم خْدمتْك، 6
انَفك  َت  َل  وَزمان  اَأنَصب،  اَنا  َل هاي 
 مغالَِبة ْكَويِسة غِالَبُت، عديُت 

ِفيو وصل. 7
ْع   ْوم السَّ

الطَّريِْق وايماني َحَفظُت. 8 خر  آِ لا
َمحفُوظ لي اْكليل البر َل َت يكافيني َربّي 
لي  ْومُو  بار،  حاكم  لَّواِ  هاْك  الَيوْم،  فاك 
 هم 

ْبَوْحدي، َبلِى ولكل َل َحّبوا ْظهوْرو. 9
 مْن َل َخّلاني 

َت تّجي لَعْندي َخفيْف. 10
ديما وَحب َهالّدنْيِا هاي ْوراْح لتسالونيكي، 
لََدلماطي.  لََغلاْطيا، طيطُوس  كريسپُوس 
11 لوقا َبْس َمعي. خذ جيب مرقس َمعك، 

 طُوخيكُوس 
12 للخدِمة.  يناسبني  َل  مْن 

َل  الّْكتِابات   چنطة 
13 ِفسُوس.  لاإ َبَعثتوُه 

مْن  َكرفُوس،  َخلَّيُت ف طُرواس عْند 
لافوفات  والّْكتِابات وخاّصًة  تجي جيبا، 
ْكثيْر  الّسايغ شرور  14 األكَسندر  الَمَجّلات. 
اْعمالو.  ْبموجب  َرْبنا يحِاسبو  َوّراني. 
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 َواأنَْت اأيضاً 
ِليُجاِزِه َربُّنا ِبَحَسِب اأْعماِلِه. 15

كَِلماِتنا.  َعلى  ا  ِجدًّ ِل�أنَُّه هائٌج  اْحَذْرهُ، 

اأَحٌد َمعي.  يَكُْن  َلْم  ِل  ال�أوَّ فاِع  الدِّ  في 
16

َجميُعُهم تََركوني. ل� تُْحَسْب َعلَيِهم هِذِه. 

بَي  ِلتَِتمَّ  َوقَّواني  قاَم لي  َربّي   َولِكنَّ 
17

َونُّجيُت  َجميعاً،  ال�أَُمُم  َويَْسَمُع  الكَراَزةُ، 

ِمْن  َربّي   َوَسيُنَّجيني 
18 ال�أََسِد.  فَِم  ِمْن 

َملَكوِتِه  ويَُخلُِّصني في  ِشّريٍر  َعَمٍل  كُلِّ 

آِبديَن  ال� اأبَِد  اإلى  الَمْجُد  َلُه  ماويِّ  السَّ

َواأكيلاَس  پريسكيلا  َعلى   َسلِّْم 
19 اآميَن. 

َوبيِت اأُونيسيفُورُوَس. 20 اأَريسطُوُس َظلَّ 

فََقْد  اأّما طرُوفيمُوْس  في كُورُونثُوَس. 

غاَدْرتُُه َمريضاً في ميليطُوَس. 21 اجَهْد اأْن 

اأبولوُس  َعلَيَك  يَُسلُِّم  تاِء.  قَْبَل الشِّ تَاأتَي 

ْخَوةُ  َوال�إ َولينوُس َوكلوديّا  َوفوديُس 

َجميعاً. 22 ِليَكُْن َربُّنا يَسوُع الَمسيُح َمَع 

روِحَك. النِّْعَمُة َمَعَك اآميَن. 

 وانَْت زاِ دير بالك منّو، مْن َل ْكثيْر هايج 
15

ل ف  الاَوَّ دفاعي   ف 
16 َكلامنا.  َعلى  واِ 

َمعي. كلّْن  ْد  اأحَّ في  ما كاْن  الَمحَكِمة 
َعَليْن هاي.  لا تْنحسب  َخلَّوني. َدعاي: 
َعلى  تتم  َت  وَقّواني  َمعي  قاْم  َربّي  17 َبْس 

الاَمْم كلّن،  ْويْسَمعوْن  الّكراِزة،  ايدي 
 ْوَت يَنّجيني َربّي 

يُت مْن ثّم الاََسد. 18 وتَنجَّ
يَخلّصني َف  ْوَت  َشّرير،  َعَمل  مْن كْل 
آْبديْن  الا َلاَبد  الَمْجْد  لُه  ماوي  السَّ َمَلكوتو 
 َسلّم َعلى ْبريْسكيلا ْواأكيلا ْوَبيْت 

اآّميْن. 19
َبقى ف  اأُونيسيفُورُوس. 20 اَأراسطُوس 
كُورُونثُوس، وطرُوفيمُوس َخلَّيتوُه َمريِْض َف 
 هم َت تّجي َقبل الّشتِا. يَسلّم 

ميليطُوس. 21
ولينُوس وكَلوديّا  وفُوديس  اأبُولُوس  َعَليك 
َمع  الَمسيْح  َيسُوع   َرْبنا 

22 والاْخِوة كلّن. 
رُوحك. النّْعِمة َمعك اآّميْن. 
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مكتوب بولس 
الرَّسول لتيطس

 

 بولْس َعْبد اَلله ْوَرسوْل َيسُوع الَمسيْح 1 
َل  الَحْق  ْوَمْعرفة  اَلله  مْختارين  بايماْن 
َأَبديِّة َل   َعلى َرجا َحياة الا

َف َخوف اَلله، 2
 ْوَبيَّْن 

َوَعد اَلله الّسادْق َقبْل َزمانات الّدنْيِا. 3
ْنُت  ْتاَأمَّ َل  ْكرازْتنا  ْبواْسطة  َوْقْتا  َف  كْلمتو 
الابن  4 لَطيطس  ْمَخلَّْصنا.  اَلله  ْباَأْمر  َعَليا 
ْوَسلاْم  نْعِمة  المْشتَرْك.  الايمان  الَحْق ف 
الَمسيْح  َيسُوع  َرْبنا  ْومْن  الاآب  اَلله  من 
ْمَخلَّْصنا. 5 ْبشاْن هاي َخلَّيتوْك ف ْكريْت، 
ْشيُوَخة ف  يْلَزم ْوتحط  َل  ْتَرتّْب شي  َت 
يتوْك. 6 اَأينا لَّوا َبلا لَوم  كْل َبَلْد َكما َل َوصَّ
اولاْد مومنيْن مُو  ْوعْندو  َمَرة وْحِدة  ْوَزوْج 
َبلا  ْومُو  ْكَويّس  مُو  ْبَكلاْم  لْسانن  يَزْفرون 

رسالة بولس الّرسول 

اإلى تيطس
 

سول اإلى 1    رسالة بولس الرَّ

تيطسبوُلُس َعْبُد اللِه َوَرسوُل يَسوَع 

َوَمْعِرفَِة  اللِه  ِباإيماِن ُمختاري  الَمسيِح 

 َعلى َرجاِء 
الَحقِّ الَّذي في َخوِف اللِه، 2

الَحياِة ال�أبَديَِّة الَّتي َوَعَد ِبها اللُه الّصاِدُق 

كَِلَمتَُه في   َواأْعلََن 
3 العاَلِم،  اأْزِمنَِة  قَْبَل 

اؤتُِمْنُت  الَّتي  ِكراَزِتنا  ِبواِسَطِة  َوْقِتها 

َعلَيها ِباأْمِر اللِه ُمَخلِِّصنا. 4 اإلى طيطَس 

الُمشتََرِك.  يماِن  ال�إ الَحقيقيِّ في  ال�بِْن 

َربِّنا  َوِمْن  اأَبينا  اللِه  ِمَن  َوَسلاٌم  ِنْعَمٌة 

تََركْتَُك  5 ِلهذا  ُمَخلِِّصنا.  الَمسيِح  يَسوَع 

في كريَت، ِلتُرتَِّب ما يَْنُقُص َوتُقيَم ُشيوخاً 

 َمْن كاَن ِبلا 
في كُلِّ َمدينٍَة كَما اأوصيتَُك، 6

َلوٍم َوَزوَج اْمَراأٍة واِحَدٍة، َوَلُه اأول�ٌد ُمْؤِمنوَن 

ِبلا ُخضوٍع.  َوَغيُر ُعصاٍة  َشّتاميَن  َغيُر 
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َلوٍم  ِبلا  يُخ  الشَّ يَكوَن  اأْن  يَِجُب  7 ِل�أنَُّه 

ُف ِبَراأِْي  كَوكيٍل َعلى بَيِت اللِه َول� يَتََصرَّ

نَْفِسِه َويَِجُب األّ� يَكوَن َغضوباً ُمْدِمناً َعلى 

ْرِب َواألّ�  اإلى الضَّ الَخْمِر َواألّ� تُْسِرَع يَُدهُ 

 َولِكْن 
8 النَِّجِس.  ِللَمكَْسِب  ُمِحبًّا  يَكوَن 

ِليَكُْن ُمِحبًّا ِللُغَرباِء، ُمِحبًّا ِل�أْعماِل الَخيِر، 

ا، طاِهراً، ُممِسكاً نَْفَسُه َعِن  َعفيفاً، بارًّ

يماِن  ا ِبتَْعليِم كَِلَمِة ال�إ  ُمْهتَمًّ
َهواِت، 9 الشَّ

حيِح  ِلكَي يَْستَطيَع اأْن يَُعّزي ِبالتَّْعليِم الصَّ

َويُوبَِّخ الُمناِقضيَن. 10 ِل�أنَُّه ُهناَك كَثيروَن 

َويُِضّلوَن  باِطٌل  َوكلاُمُهم  َغيُر خاِضعيَن 

ُعقوَل الّناِس، َول�ِسيَّما هؤل�ِء الَّذيَن ِمْن 

اأْهِل الِختاِن. 11 اأولئَك الَّذيَن كاَن يَْنبَغي 

اأْفواَهُهم يُْفِسدوَن بُيوتاً كَثيَرةً  يُْغِلقوا  اأْن 

اأْرباٍح  اأْجِل  ِمْن  يَْنبَغي  ل�  َويَُعلِّموَن ما 

نَِبيُّهم:  َوُهَو  ِمْنُهْم  واِحٌد   قاَل 
12 نَِجَسٍة. 

َحيَواناٌت  دائماً،  كّذابوَن  »اأبْناُء كريَت 
ِهَي   َوصاِدقٌَة 

13 بَّطاَلٌة.«  َوبُطوٌن  ِشّريَرةٌ 

هاَدةُ. ِلذا ِبَقْسَوٍة َوبِّْخُهم ِليَكونوا  هِذِه الشَّ

اإلى  يَْنقادوا   َول� 
14 يماِن،  ال�إ اأِصّحاَء في 

الَّذيَن  الّناِس  َوَوصايا  اليَهوِد  ُخرافاِت 

كُلَّ َشيٍء طاِهٌر  15 ِل�أنَّ   . الَحقَّ يَكَْرهوَن 

الُمْؤِمنيَن  َوَغيُر  النَِّجسوَن  اأّما  ِللّطاهريَن 

ِفكَْرُهم  َولِكنَّ  َلُهم،  َليَس  فََشيٌء طاِهٌر 

نَُّهم  ِباأ  َويَْعتَِرفوَن 
16 َوَضميُرُهم.  نَِجٌس 

يَكُْفروَن  ِباأْعماِلِهم  َولِكنَّهم  اللَه  يَْعِرفوَن 

َبلا  لازم يكون  7 الّشِيْخ  طاَعة عاْصييْن. 
ْولا يْمشي  اَلله  َبيت  لَوْم َكما َوكيْل َعلى 
َعلى رايو هّواِ ْولا يكون اَْحَمْق َغضوب ْولا 
رب ْولا  ْمَعلَّْم َع الَخمر ْولا تْعدي اإيدو للضَّ
َخلّي  8 َبلِى  النّجْس.  للّربح  ْمحْب  يكون 
يكون ْمحْب للغْرب، ْمحْب لاْعمال الَخيْر 
ويكوْن َعفيف ْوبار ْوطاهر ْويْضبْط نَْفسو م 
 مْهَتم ْبَتْعليْم كْلمة الايماْن َت 

ْهواْت. 9 الشَّ
ْح ويَوبّْخ ل يْعوجوْن  يتِيق يَعّزي ْبَتْعليمو الصَّ
مُو  ْكثيْر  في  َل   مْن 

10 ْح.  الصَّ َطريِق  مْن 
ْمطيعين، ْوَكلامْن باطْل، ويَضيعون ْعقول 
الّْطهُوْر.  اَْهل  لَنِّا من  َهوْك  النِّاْس، خاّصًة 
 َهوْذ َل لازْم يْقفلوْن ثّمن يَخْربون ْبيوت 

11

ْكثيْر ويَعْلموْن شي َل مُو يليق ْبشان اْرباْح 
»نِاس  قاْل:  نَبييْن  منّْن،   واِحْد 

12 نْجِسة. 
َشّريَرة  َحيواناْت  دايْم،  نِا  ْكريْت گّذاِبيْن 
يِا.  َحْق  َشهادْة   ْوهاي 

13 بطّالِة.«  وْبطوْن 
َمْزبوطيْن  يكونوْن  َوبّخْن َت  ْبقساِوة  َبقى 
يَقعوْن َخْلف َخرافات   ْولا 

الايماْن، 14 ف 
الَحْق.  يْكَرهون  َل  النِّاْس  ْواأوامر  الياهود 
 مْن َل كْل شي طاهْر واِ للطّاْهريْن، َبّس 

15

النّجسين المُو مومنيْن ما لن شي طاهْر، َبلِى 
فْكرن ْوَضميرْن نجْس واِ. 16 يقّروْن ويقولوْن 

تيطس 1: 7 - 16   
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َوَمْرذولوَن  َوِبلا طاَعٍة  كَريهوَن  َوُهم  ِبِه، 

ِمْن كُلِّ َعَمٍل صاِلٍح.

ِبالتَّْعليِم 2  يَليُق  ِبما  فَتَكلَّْم  اأنَْت   اأّما 

يوَخ اأْن يَكونوا   َوَعلِِّم الشُّ
حيِح. 2 الصَّ

اأْطهاراً  اأِعّفاَء  ُعقوِلِهم،  ُمتَيَقِّظيَن في 

ْبِر.  َوالصَّ َوالَمَحبَِّة  يماِن  ال�إ اأِصّحاَء في 

يَْسلُكَْن  اأْن  اأيضاً  يخاُت  الشَّ  َوهكَذا 
3

ثاِلباٍت،  َغيَر  اللِه،  ِبَخوِف  يَليُق  فيما 

يَُعلِّْمَن  الكَثير،  ِللَخْمِر  ُمْستَْعبَداٍت  َغيَر 

بَْن الَحَدثاِت اأْن يَكُنَّ   َويَُهذِّ
الّصالحاِت، 4

 َواأْن يَكُنَّ 
5 ، ُمِحّباٍت ِل�أْزواِجِهنَّ َواأول�ِدِهنَّ

ِبِبيوِتِهنَّ  َجيِّداً  يَْعتَنيَن  َعفيفاٍت طاِهراٍت 

اأَحٌد  َف  يُِجدِّ ِلئَّلا   ، ِل�أْزواِجِهنَّ َويَْخَضْعَن 

باُب اأْطلُْب   َوهكَذا الشَّ
َعلى كَِلَمِة اللِه. 6

 َوفي كُلِّ َشيء 
ِمْنُهْم اأْن يَكونوا اأِعّفاَء. 7

اأَْظهْر نَْفَسَك قُْدَوةً في كُلِّ َعَمٍل صاِلٍح. 

كَلاٌم َصحيٌح،  َلَك  ِليَكُْن  التَّْعليِم  َوفي 

ِلكَي  اأَحٌد  يَْزَدريِه  ل�  فاِسٍد  َغيُر   طاِهٌر 
8

نا حيَن ل� يَِجُد  يَْخزى كُلُّ َمْن يَقوُم ِضدَّ

َشيئاً َرديئاً يَقوُلُه َعلَينا.

ِل�أْسياِدِهم ُخضوعاً  الَعبيُد  9 ِليَْخَضِع 

بَْل  يْسِرقوا،   َول� 
10 يْعَصوا،.  َول�  َحَسناً 

ِليُظِهروا اأمانتَُهم الّصاِلَحة في كُلِّ َشيٍء 

قَْد  11 ِل�أنَُّه  ُمَخلِِّصنا.  اللِه  تَْعليَم  ِليَزينوا 

ِلكُلِّ  الكُلِّ  ُمَخلَِّصُة  اللِه  ِنْعَمُة  َظَهَرْت 

الُفجوَر  نُْنِكَر  اأْن   َوتَُعلُِّمنا 
الّناِس. 12

ِفيو،  يْكفروْن  باْعمالْن  َبْس  اَلله،  يْعرفون 
َمْكرُوهيْن َبلا طاَعة، ما عْندْن َعَمْل صالْح.

 َبّس انَْت اْحكي شي َل يليْق بالتَّْعليم 2 
يكونوْن  الّْشيُوَخة َت   ْوَعلّم 

2 ْح.  الصَّ
صاْحييْن ف اْفكارْن َعفيفيْن طاْهرين ْوَصْح 
 والّشِيخاْت 

بْر. 3 ف الايماْن والّْمَحبِّة والصَّ
مُو  اَلله  ْبَخوف  يليق  ْبشكل  ي  الشِّ نَفس 
يْحَكوْن َع النِّاْس بالعاطْل، مُو ْمَعلَّميْن َعلى 
الاْعمال  َع  ويَعْلموْن  ْكثيْر،  َخمر  شْرْب 
الّجِاْهليْن َت  الَبنات   ويَعْلمون 

4 الّصالَحة، 
 ويكونوْن َعفيفيْن 

يحّبون اْزواجْن واولادْن، 5
ْبيوتن  َعلى  ْكَويّْس  بالن  ويديروْن  طاْهريْن 
يْحكي  اأّحْد  لا  ْبشاْن  اْزواجن  ويطيعون 
ي   ْونَفس الشِّ

اَلله. 6 َكلاْم كفْر َعلى كْلمة 
َعفيفيْن.  منّْن َت يكونوْن  اْطلْب  باب  الشَّ
 ْوف كْل شي قْدِوة َوّري نَْفسْك ف كْل 

7

َعَمْل صالح، ْوف التَّْعليم َخلّي يكوْن لْك 
مُو  َواّحْد  فاسْد،  مُو   طاهْر 

8 َكلاْم َصْح، 
يْسَتخْف ِفيو ْبشان اَينا َل يقوْم ضْدنا يْخزى 
َوْقْت َل مُو يرى شي َقبيح َت يقوْل َعَلينا.
ويكونون  اْسيادْن  يطيعون  َخلّي  9 الَعبيْد 

َخلّي  10 َبلِى  مُو عاْصييْن سّراِقيْن.  ْملاْح 
يَورَّوْن اَأمانْتن الّصالَْحة ف كْل شي ْبشاْن 
ْمَخلَّْصنا.  اَلله  َتْعليم  يَزينوْن  ف كْل شي 
الكْل  ْتَخلّص  َل  اَلله  نْعمة  َبيَّنْت  َل   مْن 

11

 وْتَعلّْمنا َت نْكفْر ف الَفجاَرة 
لكّل النِّاْس. 12

تيطس 1: 16 – 2: 12   
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العاَلِم  َونَعيَش في هذا  العاَلِم  َوَشَهواِت 

 َونَْحُن ُمْنتَِظروَن 
ٍة َوِبرٍّ َوَخوِف اللِه، 13 ِبِعفَّ

جاَء الُمباَرَك َوُظهوَر َمْجِد اللِه الَعظيِم  الرَّ

بََذل  14 الَّذي  الَمسيِح،  يَسوَع  َوُمَخلِِّصنا 

اإثٍْم  ِمْن كُلِّ  ِليَْفِديَنا  اأْجِلنا  ِمْن  نَْفَسُه 

في  َغيوراً  َجديداً  َشْعباً  لنَْفِسِه  َرنا  َويَُطهِّ

ال�أُمور  ِبهِذِه  15 تَكَلَّْم  اأْعماٍل صاِلَحٍة. 

َواْطلُْبها. َوبِّْخ في كُلِّ اأْمٍر. ل� يَْستَِخفَّ 

اأَحٌد ِبَك.

َويَْخَضعوا 3  يَْسَمعوا  اأْن   َوَذكِّْرهم 

لاطيِن ويَكونوا  َوالسَّ َؤساِء  ِللرُّ

 َوَعلى 
2 َعَمٍل صاِلٍح.  ِلكُلِّ  ُمْستَِعّديَن 

، َول�  اإنْساٍن ل� يَقولوا كَلاَم َشرٍّ

يَتَخاَصموا، َولِكْن ِليَكونوا ُمتَواِضعيَن، 

َوفي كُلِّ َشيٍء ِليُْظِهروا طيبتَهم ِعْنَد كُلِّ 

ِبلا  قَْبلاً  كُّنا  اأيضاً  نَْحُن  3 ِل�أنَّنا  الّناِس. 

َوُمْستَْعبَديَن  َوِبلا طاَعٍة، ضاّليَن  َعْقٍل 

َوَحَسٍد  َشرٍّ  َعٍة، َوفي  ُمتَنَوِّ ِلَشَهواٍت 

اأَحُدنا  َوكاِرهيَن  َوَمكْروهيَن  ساِلكيَن، 

اللِه  َظَهَر طيُب   َولِكْن حيَن 
آَخَر. 4 ال�

ُمَخلِِّصنا َوَرْحَمتُُه، 5 ل� باأْعماِل ِبرٍّ َعِمْلناها 

ثاِنيٍَة  ِول�َدٍة  ِبَحّماِم  َخلََّصنا  ِبَرْحَمِتِه،  بَْل 

6 الَّذي َسكَبَُه  الُقُدِس،  َوِبتَْجديِد روِح 

الَمسيِح  يَسوَع  ِبواِسَطِة  ِبِغنًى  َعلَينا 

َونُْصِبُح  ُر  نَتَبَرَّ ِبِنْعَمِتِه  7 الَّذي  ُمَخلِِّصنا، 

 صاِدقٌَة 
8 ال�أبَديَِّة.  الَحياِة  ِبَرجاِء  َوَرثًة 

ة ْوبر  ْوَشْهوات الّدنْيِا ونْعيْش َف َهالّدنْيِا ْبعفِّ
الّْمباَرْك  الرَّجا  نْنطر   ْونْحنِا 

13 اَلله  ْوَخوف 
وْظهوْر َمْجد اَلله الَعظيْم وْمَخلّْصنا َيسُوْع 
ْبشاْن  ْمَبدالنا  نَْفسو  َعطى   َل 

14 الَمسيْح، 
َشْعب  لََنْفسو  ويَطّهْرنا  اإثْم  مْن كْل  يْفدينا 
 َهوذ 

15 اْعماْل صالَْحة.  َغّيوْر ف  ْجديْد 
اَقول ْوَهوذ اَْطلْب، َوبّْخ ف كْل اأمْر، اَأّحْد 

لا يْسَتخْف فيْك.

 وَذكّرن َت يْسَمعوْن ويخَضعون للرَُّوسا 3 
لكل  مْسَتعّدين  ويكونوْن  لاطين  والسَّ
ْد لا يقولوْن َكلام   ْوَعلى اأحَّ

َعَمل صالح. 2
َخلّي  َبلِى  َبْعضْن،  َمع  يتقاَتلون  ْولا  َشر، 
َخلّي  مْتواْضعيْن، ْوف كْل شي  يكونوْن 
َل   مْن 

3 النِّاْس.  يَورَّون طيبتن عْند كّل 
نْحنِا زاِ مْن َقبل َبلا َعقل كنّا، وَبلا طاَعة، 
وضايعين كنّا، ومسَتعَبدين لََشْهوات اشكال 
اَلوان، وبَشر ْوَحَسد كنّا نْعيش، َمْكرُوهيْن 
وكارهين لََبعْضنا. 4 َبْس َوْقْت َل َبيَّنت طيبة 
 مُو باْعمال بر عملنا 

وَرحمة اَلله ْمَخلَّْصنا، 5
مْن  ولاِدة  َخلَّْصنا بحّمام  بَرْحمتو،  َبلِى 
 َل 

6 القدس،  رُوح  وبَتجديد  ل وجديد  اَأوَّ
الَمسيْح  َيسُوع  ْبواْسطة  بَسخا  َعَلينا  َصّبو 
واِرثين  ونسِير  نْتَبرَّر  ْبنْعمتو   َل 

7 ْمَخلَّْصنا، 
بَرجا َحياة الاََبديِّة. 8 الكْلِمة سادَقة، وبَهوذ 

تيطس 2: 13 – 3: 8   
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ِهَي الكَِلَمُة، َوفي هِذِه اأُريُدك اأْن تُثبِّتَهم 

ِليَْهتَمَّ الَّذيَن اآَمنوا ِباللِه اأْن يَْعَملوا اأْعمال�ً 

َوالّناِفَعُة  الّصاِلَحُة  ِهَي  فَهِذِه  صاِلَحًة، 

 َولِكنَّ البُحوَث الَغبيََّة َوِقَصَص 
ِللّناِس. 9

الّناموِس  ُعلَماِء  َوُمجاَدل�ِت  الَعشائِر 

ِمْنها.  نَْفَع  ل�  فاِرَغٌة  فَِهَي  َعْنها،  ابْتَِعْد 

ةً  َمرَّ تَِعَضُه  اأْن  بَْعَد  الُمْبتَِدُع  ُجُل   َوالرَّ
10

 َوْليَكْن في ِعْلِمَك 
تَيِن اأْعِرْض َعْنُه. 11 َوَمرَّ

اأنَّ َمْن ُهَو هكَذا ُمْنَحِرٌف ُهَو َويُْخِطئ َوُهَو 

اأُْرِسُل اإَليَك   حاَلما 
يَْحكُُم َعلى نَْفِسِه. 12

اأرطيما اأو طيخيوكَس اْجَهْد اأْن تَاأتَي اإَليَّ 

اأَُشّتَي  اأْن  نَويُت  ِل�أنّي  نيقوبوليَس  في 

داً  ُمَزوِّ َع  تُودِّ اأْن  ُجْهَدَك  13 ابُْذْل  ُهناَك. 

َحَسناً كلًّا ِمْن عاِلِم الّناموِس زينا َواأپولو 

 َوْليَتََعلَّْم اأيضاً َمْن 
ِلئَّلا يُْعِوَزُهما َشيٌء. 14

َلنا اأْن يَْعَملوا اأْعمال�ً صاِلَحًة في ال�أُموِر 

روريَِّة ِلئَّلا يَكونوا ِبلا ثََمٍر. 15 يَُسلُِّم  الضَّ

َعلَيَك الَّذيَن َمعي َجميُعُهم. َسلِّْم َعلى كٌل 

يماِن. ِنْعَمٌة َمَعكُم  الَّذيَن يُِحّبونَنا في ال�إ

َجميعاً اآميَن. 

اْعمال  يْعَملون  يهَتّمون  تَثّبتن َت  اَأريدك 
ناِ  َهوْذ  الله،  اآَمنوا َف  َل  َهوْذ  صالَْحة 
غلات الّصالَحة والنّافَعة للنِّاس. 9 َبْس م  الشَّ
التَّعقيبات الَغبيِّة ْومْن قَصص الَعشاير ْومْن 
مجاَدلات وقتِالات عَلما النّاموْس َبّعد، مْن 
 والَهرطوقي َبعْد 

َل ما منّا َمْنَفَعة وفاضِية يِا. 10
 ْوَخلّي 

منّو. 11 َبّعد  وَكرَتين  َكرَّة  توَعظو  َل 
يكون ف علمك لَّواِ كذاِ اَأعَوج واِ، ويْخطي 
ْوهّواِ يجيب حكم َعلى نَْفسو. 12 َبّس اَأْبَعث 
لك اَرطيما يا طُوخيكُوس َسي جهدك َت 
َهونَْك  َل  مْن  لَنيقوبوليس،  لَعْندي  تّجي 
عالَم   زينا 

13 اَشتّي.  َت  بالي  َحطَّيُت َف 
تَوّدعن  َت  ْواَأبلُّوس َسي جهدك  النّاموس 
 ْوَخلّي زاِ 

تَزّودن ْكَويّس لا ينَقصن شي. 14
َهوْذ لَنِّا لنا يتَعلَّمون يْعَملون اْعمال صالَْحة 
ف الاأمور الّضروريّة ْبشاْن لا يكونوْن َبلا 
َثَمر. 15 يَسلمون َعَليك َهوْذ لَنِّا َمعي كلّن. 
َسلّم َعلى كْل َهوْذ َل يحّبونا ف الايمان. 

نْعِمة َمْعكْن كلّْتكْن اآّميْن. 

تيطس 3: 9 - 15   
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مكتوب بولس 
الرَّسول لفيلمون

 
الَمسيْح والاَخ  َيسُوع  َيسير  1 بولس 

طيمُوثاُوس لَفليمون الَحبيْب والعامل َمْعنا. 
َمْعنا  العامل  ولاَركيفُوس  َحبيبتنا  اآفيا   ْوَل 

2

وللبيَعة َل َف َبيتْك. 3 نْعِمة َمْعكْن ْوَسلاْم 
الَمسيْح.  َيسُوع  َرْبنا  ْومْن  اَأبونا  اَلله  من 
َواْذكرك َف  َوْقْت  اإلهي ف كْل  4 اَأْشكر 

 مْن َوْقْت َل سمْعُت َعلى اإيمانك 
َصلاواتي 5

والّمحبِّة َل لك لَرْبنا َيسُوع الَمسيْح ولَكّل 
 َت يكون لَشركة اإيمانك َثَمْر 

الَقّديسيْن، 6
لْكْن  َل  الَخيرات  وْبَمْعِرفة كّل  بالاْعمال 
 مْن َل لنا َفَرح ْكثير 

َف َيسُوع الَمسيْح. 7
ْوَتْعزيِة: بْمَحّبتك اْرتاحت ْقلوب الَقّديسيْن. 
8 ْبشاْن هاي ْكثيْر لي ثَقة ف الَمسيْح َت 

اَأاأْمرك بشي َل لازم. لهذا لي َوفرُة ثِقة في 
ْبشان  9 َبّس  بما يجب،  اآمرك  اأن  الَمسيْح 

رسالة بولس الّرسول 

اإلى فيلمون
 

َوال�أُخ  الَمسيِح  يَسوَع  اأسيُر  1 بوُلُس 

تيموثاُوُس اإلى فيليموَن الَحبيِب َوالعاِمِل 

 َواإلى اآفيا َحبيبَِتنا َواإلى اأْرخيبَس 
َمَعنا. 2

الَّتي في  الكَنيَسِة  َواإلى  َمَعنا  العاِمِل 

بَيِتَك. 3 ِنْعَمٌة َمَعكُم َوَسلاٌم ِمَن اللِه اأَبينا 

اإلهي  َربِّنا يَسوَع الَمسيِح. 4 اأْشكُُر  َوِمْن 

 ُمْنُذ 
في كُلِّ حيٍن َواأْذكُُرَك في َصلَواتي 5

يَسوَع  لَربِّنا  َوَمَحبَِّتَك  ِباإيماِنَك  َسِمْعُت 

اأْن  اأْجِل   ِمْن 
6 الِقّديسيَن،  َوكُلِّ  الَمسيِح 

ِبال�أْعماِل  ثََمٌر  اإيماِنَك  ِلَشِركَِة  يَكوَن 

َلكُم في  الَّتي  الَخيراِت  كُلِّ  َوِبَمْعِرفَِة 

كَثيراً  فََرحاً  َلنا  7 ِل�أنَّ  الَمسيِح.  يَسوَع 

اأْحشاُء  اْرتاَحْت  ِبَمَحبَّتَك  اإْذ  َوتَْعِزيًَة 

الِقّديسين اأيُّها ال�أُخ. 8 ِلهذا لي َوْفَرةُ ِثقٍة 

 َولِكْن 
في الَمسيح اأْن اآُمَرَك ِبما يَِجُب، 9
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اأنا  ِمْنَك  اأطلُُب  َطلَباً  الَمَحبَِّة  اأْجِل  ِمْن 

آَن اأنا اأسيُر  بوُلَس الّشائَب كَما تَْعِرُف َوال�

يَسوَع الَمسيِح، 10 اأْطلُُب ِمْنَك ِل�أْجِل ابْني 

اأونيسيموَس،  قُيودي  َوَلْدتُه في  الَّذي 

ِمْنُه  َلَك  يَكُْن  َلْم  َوْقٍت  الَّذي في   هذا 
11

ا لي َوَلَك، َوقَْد  آَن ناِفٌع ِجدًّ نَْفٌع، َولِكنَُّه ال�

نَُّه ابْني.   َواأنَْت اْقبَْلُه كَاأ
اأْرَسْلتُُه اإَليَك. 12

ِليَْخِدَمني  َلَديَّ  اأُْمِسكَُه  اأْن  اأُريُد   كُْنُت 
13

 َولِكّني 
14 نْجيِل،  اِل�إ قُيوِد  ِمْنَك في  بََدل�ً 

ِلئَّلا  َشيئاً  اأْفَعَل  اأْن  اأَشاأْ  َلْم  َراأِْيَك  ِبدوِن 

باإرادِتَك.  بَْل  ِبالَغْصِب  َخيُرَك  يَكوَن 

اإلى  ِلتَاأُخَذه  فاَرَق ساَعًة،  ِلهذا   َوُربَّما 
15

اأْفَضَل  بَْل  بَْعُد،  فيما  َعْبداً  16 ل�  ال�أبَِد، 

ِبالَحريِّ  فَكَم  لي  َمْحبوباً  اأخاً  َعْبٍد،  ِمْن 

 فَاإْن كُْنَت 
؟ 17 بِّ َلَك في الَجَسِد َوفي الرَّ

 َواإْن 
18 تَْقبَلُني.  كَما  فَاْقبَْلُه  َشريكاً،  لي 

كاَن قَْد َسبََّب َلَك َخساَرةً اأو كاَن َمديناً، 

كَتَْبُت  بوُلَس  19 اأنا   . َعلَيَّ فَاْحِسْب هذا 

َحّتى  َلَك:  اأقوَل  ِلئَّلا  اأوفي،  اأنا  ِبيَدي: 

اأخي!  20 نََعْم  اأنَْت لي.  َمديٌن  ِبنَْفِسَك 

اأْحشائي في  اأِرْح   ، بِّ الرَّ ِبَك في  ِل�أْرتَْح 

تُطيُعني،  اأنَّك  واثٌق  21 ِل�أنّي  الَمسيِح. 

كَتْبُت اإَليَك. َواأْعِرُف اأنَّك تَْفَعُل اأكْثََر ِمّما 

اأْطلُُب.

اأْرجو  ِل�أنّي  َمْنِزل�ً،  َهيِّْئ لي   َوحال�ً 
22

اأْن اأوَهَب َلكُم ِبَصلواِتكُم. 23 يَُسلُِّم َعلَيَك 

الّْمَحبِّة َطَلب اأْطلْب منّك اَنا بولس الّشايب 
ْع َيسير َيسُوع الَمسيْح،  َكما َل تْعرف والسَّ
ولدتوُه ف  َل  اْبني  َعلى  منّك  10 اأْطلْب 

 هاْذ َل َف َوْقْت ما 
قيودي، اأونيسيمُوس، 11

ْع لي زاِ ولك  كاْن لك منّو َمْنَفَعة، َبّس السَّ
 وانَْت َكما 

ْوَبَعثتولك واِ. 12 ينَفع،  ْكثيْر  زاِ 
اَأمسكو  اَأريد   كاْن 

13 اقَبلو.  اْبني  يكون  َل 
قيود  ْمَبدالك ف  يْخدْمني  عْندي َت 
الانْجيل، 14 َبْس َبلا رايك ما رْدُت اَأَسي شي 
ْبشاْن لا َغصباً يكون َخيرك َبلِى باإرادتك. 
َوْقْت،  فِاَرق ساعة  ْبشاْن هاي   ويْمكْن 

15

ع  السَّ م  َعْبد   مُو 
16 تاخذو،  للاََبد  ْبشاْن 

ولََبعد َبلِى اَأْحَسْن مْن َعبد، اَأخ َعزيز لي، 
َسْد ْوَف َرْبنا؟ 17 َبقى َل  اَأْشَقْد َبقى لك بالجَّ
 ْوَل 

كنت لي شريك، اقَبلو َكما َل تقَبلني. 18
رك شي يا َمْديون، هاي َعَلي  كاْن كلَخسَّ
احسبا. 19 اَنا بولس َكَتْبُت بايدي: اَنا اَأَوفّي، 
َمْديون  بَنفسك  اَأقوْل لك: حتّى  لا  ْبشاْن 
اأنَْت لي 20 اَأيَوه اَأخوي! َخلّي اَأرتاح فيك ف 
 مْن َل لي 

الرَّْب، َريّح َقْلبي ف الَمسيْح. 21
اأْكَثْر  َواْعرْف  َكَتْبُت لك.  تْسَمْع لي،  ثَقة 

مْن شي َل اقول تَسي.

ِفيو،  انَّزل  َت  مُوَضْع  لي  َحّضر   ْوراساً 
22

مْن َل لي َرجا بَصلاواْتكْن َت انَْعطى لكن. 

فيلمون   
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اأيبافرا الَمْسبي َمعي في يَسوَع الَمسيِح، 

َولوقا  َوديما  َواأرْسَطْرخوُس   َوَمْرقُُس 
24

ُمساِعديَّ 25 ِنْعَمُة َربِّنا يَسوَع الَمسيِح َمَع 

روِحكُم اآميَن. 

َمعي َف  المسبي  اأيبافرا  َعَليك  23 يَسلّم 

َواريسَطرخُوس   ْومْرقس 
24 الَمسيْح،  َيسُوع 

وديما ولوقا مساعديني. 25 نْعِمة َرْبنا َيسُوع 
الَمسيْح َمع رُوحكن يا اخوتي اآّميْن. 

فيلمون   
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المكتوب 
للعبرانيين

 

 ْبكّل الانْواْع وْبكّل الاْشكاْل َحكى اَألله 1 
 وْبَهوْذ اآِخر 

َمْع اَأبَّهاْتنا بالاَنِْبيا م الَقديْم. 2
الِايِّاْم َحكى َمْعنا باْبنو َل َعيَّنو واِرْث َل كْل 
شي وْبواْسطتو َعَمل الّدنْيِا. 3 لَّواِ َبريْق َمْجدو 
ة كْلمتو،  ْوصُورْة َجوَهرو ْوضابط الكّل ْبقوِّ
ْوهّواِ ْبَنْفسو َعَمْل َتْطهيْر لََخِطّياْتنا ْوقعْد َعلى 

ماوات العِالِْية. َيمين الَعَظِمة ف السَّ

ْمَقْد  ي فاق الَملايِكة، فاقن   ْوكْل َهالشِّ
4

لَّواِ اْسمو َل ورثو اَأْفَضْل من اْسمْن. 5 لَمْن 
م الَملايِكة َكرَّة شي قاْل: »اأنَْت اْبني اَنا 
ْوهّواِ  اَأب  اَأكونْلو  ْو»اَأنا  ولدتوك.«  الَيوْم 
 ْوَكْرْة لْخ َوْقْت َل يَدّخل 

يكوْن لي ابْن«؟ 6
يْسجدولو كْل  »َخلّي  يقول:  للّدنْيِا  البكْر 

الّرسالة اإلى العبرانّيين
 

سالة اإلى العبرانّيينِبكُلِّ ال�أنْواِع 1    الرِّ

اآباِئنا  َمَع  اللُه  تَكَلََّم  ال�أْشباِه  َوِبكُلِّ 

 َوفي هِذِه ال�أيّاِم ال�أخيَرِة 
ِبال�أنِْبياِء قَديماً. 2

ِلكُلِّ  واِرثاً  َعيَّنَه  الَّذي  ِبابِْنِه  َمَعنا  تَكَلََّم 

ُهَو  3 الَّذي  العاَلميَن.  َصنََع  وِبِه  َشيٍء 

َوُمْمِسٌك  كَينونَِتِه  َوَهيئَُة  َمْجِدِه  اإْشعاُع 

َعِمَل  ِباأْقنوِمِه  َوُهَو  كَِلَمِتِه،  ِة  ِبُقوَّ الكُلَّ 

يَميِن  َوَجلََس َعلى  ِلَخطايانا  تَْطهيراً 

الَعَظَمِة في ال�أعالي.

ِبَقْدِر ما  الَملائكََة،  فاَق   َوكُلَّ هذا 
4

اْسِمِهم.  َعلى  َوِرثَُه  الَّذي  اْسُمُه  يَْفُضُل 

: »اأنَْت  5 ِل�أنَُّه ِلَمْن ِمَن الَملائكَِة قاَل قَطُّ

»اأنا  َواأيضاً:  َوَلْدتَُك.«  اليَوَم  اأنا  ابْني 

 َواأيضاً 
«؟ 6 اأكوُن َلُه اأباً َوُهَو يَكوُن لي ابْناً

يَقوُل:  العاَلِم،  اإلى  الِبكَْر  يُْدِخُل  حيَن 
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»ِلتَْسُجْد َلُه كُلُّ َملائكَِة اللِه.« 7 اأّما َعِن 
الَملائكَة فََقْد قاَل: »الَّذي َجَعَل َملائكَتَُه 

 َوَعِن ال�بِْن 
ريحاً َوُخّداَمُه ناراً ُمتَِّقَدةً.« 8

آِبديَن،  قاَل: »كُْرِسيَُّك يا اللُه اإلى اأَبَِد ال�

ُمْلِكَك.  ُمْستَقيٌم َصوَلجاُن  َصوَلجاٌن 

ثَْم، ِلذا َمَسَحَك  9 اأْحبَْبَت الِبرَّ َواأبَْغْضَت ال�إ

اللُه اإلُهَك ِبَزيِت الَفَرِح اأكْثََر ِمْن ِرفاِقَك.« 

َوَضْعَت  البَْدِء  ُمْنُذ   َواأيضاً: »اأنَْت 
10

ماواِت. اإنَّها َعَمُل  اأساساِت ال�أْرِض َوالسَّ

َوكلُّها  قائٌم.  َواأنَْت  تَْعبُُر   ِهَي 
11 يََديَك 

داِء تَْطويها، ِهَي   َوكَالرِّ
كَالثِّياِب تَْبلى. 12

ُل َواأنَْت كَما اأنَْت َوِسنوَك ل� تَْنتَهي.«  تَتَبَدَّ

: »اْجِلْس   ثمَّ ِلَمْن ِمَن الَملائكَِة قاَل قَطُّ
13

َموِطئاً  اأْعداَءَك  اأَضَع  َحّتى  يَميني  َعْن 

اأْرواُح  ِلَقَدَميَك.« 14 اأَليسوا َجميعاً 

يَِرثوا  اأْن  الَعتيديَن  ِلِخْدَمِة  ُمْرَسلٌَة  ِخْدَمٍة 

الَخلاَص؟

 ِلهذا يَِجُب َعلَينا اأْن نَكوَن ُمْهتَّميَن 2 

2 اإْن  نَْسُقَط.  ِلئَّلا  َسِمْعنا  ِبما  اأكْثََر 

ِبواِسَطِة  الَّتي قيلَْت  كانَْت الكَِلَمُة 

تَعّداها  ِمْن  َوكُلُّ  ثبَتَْت،  قَْد  الَملائكَِة 

اإِن  نَْحُن  نَْهُرُب   فَكَيَف 
3 بالَعْدِل،  عوِقَب 

اْزَدَرينا ِبهِذِه الكَِلماِت الَّتي ِهَي َخلاُصنا؟ 

بِّ بََداأ الكلاُم ِبها َوِمَن  ِتْلَك الَّتي ِمَن الرَّ

يَْشَهُد   َواللُه 
4 فينا.  ثبَتَْت  َسِمعوا  الَّذيَن 

َعٍة  ُمتَنَوِّ َوقُّواٍت  َوَعجائَب  ِباآياٍت  َلها 

َملايكتو كذاِ  َعلى  7 َبْس  اَلله.«  َملايكة 
ناْر  ْوخّداِمينو  ريح  َملايكتو  »َسوى  قاْل: 
 ْوَع الابن قاْل: »كْرسّيْك يا اَلله 

تْلَهْب.« 8
آْبديْن، َصولَجاْن مْسَتقيْم َصولَجاْن  َأَبد الا لا
مْن  ثْم،  الاإ ْوَكَرْهت  البر   َحبَّيت 

9 مْلكْك. 
هاي َمَشحك اَلله اإلهْك َمْشحْة َفَرْح اأْكَثْر 
َحطَّيْت  البدايِة  م   ْو»اأنَْت 

10 رَفقْك.«  مْن 
ماواْت َعَمل ايَديْك  اَأساسات الاَْرْض، والسَّ
ْوكلّْن  انَْت.  قايم  وانَْت  يزولوْن   هنِّا 

11 نِا. 
 ْوَكما الّْزبون ْتلّفْن، 

َكما الَحويْس يْبَلوْن. 12
لوْن وانَْت َكما َل انَْت وْسنينْك مُو  هنِّا يْتَبدَّ
 ْولَمْن م الَملايِكة قال: »اْقَعْد 

تْخَلْص.« 13
َعلى َيميني دي لََمن اَحْط عْدوانْك َدّواِسة 
اْرواْح  ْكوا كلّن   مُو 

14 اْجَريْك«؟  َتْحت 
َل َت  َهوْذ  لخْدمْة  َمْبعوثيْن  نِا؟  للخْدِمة 

يوَرثون الَخلاْص؟

مْهَتّمين 2  نْكوْن  اأْكَثر  لازْم   ْبشاْن هاي 
 َل كْلمْة 

ْبشي َل سمْعنا ْبشاْن لا نَقْع. 2
ْوكْل  َثَبتت،  َملايِكة  ْبواْسطْة  انْقالت  َل 
بالَعدْل،  ْتجازى  َعَليا  ْوَطنَّْش  واِحْد سمعا 
اْسَتَخّفينا  نْحنِا ل  نْهرْب  َت  َبقى  3 اأْشَوْن 

َل م  َهوْذ  َخلاْصنا؟  لَنِّا  الكلِامي  ْبَهوذ 
البدايِة م الرَّّب انْقالوا، ْومْن َهوْك َل سْمعوا 
ْبَعلامات  يْشَهْدلن   والله 

4 فينا،  َثَبتوا  منّو 

عبرانّيين 1: 7 – 2: 4   
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َع روُح الُقُدِس ِبَحَسِب  َوِبالَمواهِب الَّتي وزَّ

اإراَدِتِه.

العاَلَم  اأْخَضَع  ِلَملائكٍَة  َليَس  5 ِل�أنَُّه 

 َولِكْن 
ُث. 6 نَتََحدَّ َعْنُه  الَّذي  الَعتيَد 

ُهَو  »َمْن  َويَقوُل:  الِكتاُب  يَْشَهُد  كَما 

الَّذي  نْساِن  ال�إ َوابُْن  َذكَْرتَه  الَّذي  ُجُل  الرَّ

الَملائكَِة،  َعِن  قَليلاً   َوَضْعتَُه 
اْفتََقْدتَُه؟ 7

َوسلَّْطتَُه  َوكَراَمٍة كلَّْلَت هاَمُه،  ِبَمْجٍد 

َعلى َعَمِل يََديَك. 8 اْستَْعبَْدَت كُلَّ َشيٍء 

كُلَّ َشيٍء  َلُه  ِباْسِتْعباِدِه  قََدَميِه.«  تَْحَت 

َولِكنَّنا  َلُه.  ُمْستَْعبٍَد  َغيَر  َشيئاً  يَْتُرْك  َلْم 

َلُه.  ُمْستَْعبَداً  بَْعُد كُلَّ َشيٍء  نَر  َلْم  آَن  ال�

نَرى  الَملائكَة  ِمَن  قَليلاً  ال�أوَضُع   ذِلَك 
9

اأنَُّه يَسوُع ِمْن اأْجِل اأوجاِع َموِتِه. َوِبَمْجٍد 

َوكَراَمٍة تَكَلََّل ِل�أنَُّه ِبِنْعَمِة اللِه ِعَوضاً َعْن 

كُلِّ اإنْساٍن ذاَق الَموَت، 10 ِل�أنَُّه كاَن يَليُق 

ِبذِلَك الَّذي الكُلُّ في يَِدِه َوالكُلُّ ِل�أْجِلِه، 

َل  َواأبْناًء كَثيريَن اأْدَخَل اإلى َمْجِدِه اأْن يُكَمِّ

الَّذي   ذِلَك 
11 ِباآل�ِمِه.  َخلاِصِهم  َراأَْس 

واِحٍد  ِمْن  سوا  تََقدَّ الَّذيَن  َواأولئَك  َس  قَدَّ

اإْخَوتَُه،  يْدُعَوُهم  اأْن  يَْستَِح  َلْم  ِلهذا  ُهم. 

َوداِخَل  اإْخَوتي  ِباْسِمَك  »اأُبَّشُر   قائلاً: 
12

 واأيضاً: »اأنا اأكوُن 
الكَنيَسِة اأَُسبُِّحَك.« 13

ُمتَِّكلاً َعلَيِه.« َواأيضاً: »ُهَوذا اأنا َوال�أول�ُد 

الَّذيَن اأْعطاني اللُه« 14 ِلذا ِبما اأنَّ ال�أبْناَء 

الِمثاِل  َعلى  ِم،  َوالدَّ اللَّْحِم  اْشتََركوا في 

م  ْوَعجايْب ْوقّوات ْمَشكَِّلة وْبمواهْب َل َقسَّ
ْوَعطى رُوح القدس ْبموجْب اإرادتو.

َحّط  الَملايِكة  َتْحْت سْلطة  مُو  َل   مْن 
5

الّدنْيِا الجِايِة َل َعَليا نْحكي. 6 َبلِى َكما َل 
يْشَهْد الّْكتِاْب ويقوْل: »َمن واِ الّرّجاْل َل 
يتو ْشَوي  َذَكْرتو واْبن الانْساْن َل زْرتو؟ 7 نَخَّ
راسو  َكلّْلْت  ْوَكراِمة  ْبَمْجد  الَملايِكة،  م 
8 اْسَتْعَبْدْت  ايَديْك.  َعَمل  َعلى  ْوَسلَّْطتو 
كْل شي َتْحت اْجَريو.« ْبهاي َل كْل شي 
اْسَتْعَبْدلو، ما َخلّى شي مُو مْسَتْعَبْد لُه. َبْس 
ْع ما قايميْن نرى كْل شي مْسَتْعَبْد  دي للسَّ
 هاْك لَّواِ اَأنخى ْشَوي م الَملايِكة نرى 

لُه. 9
وْبَمْجد  َموتو.  اوجاْع  ْبَسَبب  واِ  َيسُوْع 
ْوَكراِمة ْتَكلَّْل، مْن َل ْبنْعمة اَلله ْمَبدال كّل 
 مْن َل هاْك َل الكل 

انْساْن ذاق الَموْت. 10
ْل  ف ايدو والكّل ْبشانو، واولاد ْكثيْر َدخَّ
لََمْجدو، كاْن لازم يَكّمْل بالاوجاْع َريّْس 
 هاْك َل َقدَّس ْوَهوْك َل ْتَقدَّسوا 

َخلاصْن. 11
مْن واِحْد نِا كلّن، ْبشاْن هاي ما اْسَتحى 
»اَأَبّشْر  قاْل:  َل   َوْقْت 

12 اخوتو،  يَسّميين 
اَأَمّجدْك.«  البيَعة  ْوجّوات  اخوتي  باْسمْك 
اَنا  ْو»هاي  َعَليو.«  متّكْل  اَأكوْن   ْو»اَأنا 

13

َل  اَلله« 14 َبقى مْن  َل َعطاني  واولاد 
زاِ  هّواِ  م،  والدَّ الَلحم  الاولاد ف  اشَتَرْكوا 

عبرانّيين 2: 5 - 14   
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عيِنه اْشتََرَك ُهَو اأيضاً فيِهما ِلكَي يُبِطَل 

ِبَموِتِه ذاَك القاِبَض َعلى ُسْلطاِن الَموِت، 

 َويُْعِتَق اأولئَك الَّذيَن ِبَخوِف 
يطاَن. 15 الشَّ

َحياِتهم خاِضعيَن  َطواَل  الَموِت كانوا 

ِللُعبوِديَِّة. 16 ِل�أنَُّه َلْم يَكُْن ُمتََسلِّطاً َعلى 

الَملائكَِة، بَْل َعلى نَْسِل اإبْراهيَم. 17 ِلهذا 

كاَن يَْنبَغي اأْن يُْشِبَه اإْخَوتَُه في كُلِّ َشيٍء 

ِليَكوَن َرحوماً َورئيَس كََهنٍَة اأميناً فيما ِللِه 

ْعِب. 18 ِل�أنَُّه  راً َعْن َخطايا الشَّ َويَكوَن ُمكَفِّ

َب ُهَو ِبنَْفِسِه يَْستَطيُع اأْن  َع َوُجرِّ فيما تََوجَّ

بوَن. يُعيَن اأولئَك الَّذيَن يَُجرَّ

َمْن 3  يا  الِقّديسيَن  اإْخَوتي  يا  ُهنا   ِمْن 

انُْظروا  ماِء،  السَّ ِمَن  َدْعَوةً  ُدعيتُْم 

يَسوَع  اإْقراِرنا  اأْحباِر  َورِئيِس  َرسوِل  اإلى 

َوكيلاً  َجَعلَُه  ِلَمْن  الَمسيِح، 2 ال�أميِن 

بَيِتِه. 3 ِل�أنَّ َمْجَد هذا  كَموسى َعلى كُلِّ 

ُق كَراَمُة  يََفوُق َمْجَد موسى ِبَقْدِر ما تَتََفوَّ

باني البَيِت َعلى البُْنياِن. 4 ِل�أنَّ كُلَّ بَيٍت 

اأّما الَّذي يْبني الكُلَّ فَُهَو  اإنْساٌن،  يْبنيِه 

َعلى  َوكيلاً   َوموسى كاَن خاِدماً 
5 اللُه. 

بَيِت اللِه ِليْشَهَد ِللاأُموِر الَعتيَدِة اأْن تُقاَل 

 َولِكنَّ الَمسيَح كابٍْن َعلى بَيِتِه 
ِبواِسَطِتِه. 6

كْنا َحّتى النِّهايِة  الَّذي ُهَو نَْحُن اإْن تمسَّ

جاِء فيِه. ِبُسفوِر الَوْجِه َوفَْخِر الرَّ

اإْن  »اليَوَم  يَقوُل:  الُقُدِس  7 ِل�أنَّ روَح 

قُلوبَكُم  تُقّسوا   فَلا 
َسِمْعتُم َصوتَه، 8

ي اشَتَرك فيين، ْبشان ْبَموتو يَبطّْل  نَفس الشِّ
هاك المِاسْك سْلَطة الَموْت لَّوا الّشِيطاْن، 
 ويفْك َهوْك َل ْبَسَبْب َخوف الَموت كْل 

15

مُو  َل   مْن 
16 العبوديِّة.  َتْحت  َحياتْن كانوا 

َبلِى َعلى نسل  ُمَسلَّْط،  الَملايِكة كان  َع 
لازم ف كْل  17 ْبشاْن هاي كاْن  اْبراهيْم. 
ْوَريّْس  َرحوم  يكوْن  اخوتو َت  يْشَبه  شي 
َكَهَنة اَأميْن َف اأمور اَلله ْويجيب غْفران اَلله 
 مْن َل ْبهاي َل هّواِ 

ْعْب. 18 َعلى َخطّيات الشَّ
ْع وْتَجرَّب، يتِيق يعيْن َهوْذ َل يْتَجرَّبوْن. ْتَوجَّ

الَقّديسيْن َل 3  يا اخوتي  َهوْن   مْن 
ما َطْلعوا لََرسول  انَْدَعيتْن َدْعِوة م السَّ
َأميْن  ْوَريّس اْحباْر ديانْتنا َيسُوع الَمسيْح، 2 الا
لَهاْذ َل َسواُه َوكيْل َكما موسى َعلى كْل 
 مْن َل َمْجدو يزيْد َعلى َمْجْد موسى 

َبيتو، 3
َكرامة  َعلى  الَبيْت  ْمَعّمر  َكرامة  ْزيادة  ْمَقد 
انْسان  َبيت  َل كْل   مْن 

4 الَمْعمُوْر.  الَبيت 
 ْوموسى 

يَعّمرو، َبْس َل يَعّمر الكّل اَلله واِ. 5
ْبشاْن  اَلله  َبيت  َعلى  ْتَوكَّْل  الخادم  َكما 
ْبواْسطتو.  تْنقال  َت  َل كاْن  ْباأموْر  يْشَهد 
6 َبّس الَمسيْح َكما ابْن َعلى َبيتو لَّواِ نْحنِا َل 

خر ْبَبياض الوْچ والَفخْر َل لنا  ْكنا للاآِ ْتَمسَّ
ف الرَّجا ِفيو.

»الَيوْم َل  القدس:  رُوح  يقوْل  َل   مْن 
7

ْقلوْبكْن َت  ون  تَقسَّ 8 لا  سمْعتْن َصوتو، 
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يَومِ  كَالُمْسِخطيَن كَما في  ِلتُغيظوهُ 

اآباُؤكُم  بَني  َجرَّ 9 اإْذ  يَِّة.  البَرِّ التَّْجِربَِة في 

َسنًَة.  اأْربَعيَن  اأْعمالي  َراأوا  َوفََحصوا 

َوقُْلُت:  َسئْمُت ذِلَك الجيَل،  10 ِلهذا 

يَْعِرفوا  َلْم  َوُهم  قَْلبُُه،  ‘َشْعٌب ضالٌّ 

 َحّتى اأْقَسْمُت في َغَضبي اأْن 
ُطُرقي.’ 11

 فَانْتَِبهوا اإذاً يا 
‘لْن يَْدُخلوا راحتي.’ « 12

قَْلٌب  ِمْنكُم  اإنْساٍن  األّ� يَكوَن في  اإْخَوتي 

اللِه  َعِن  فَتَْفتَِرقوَن  َغيُر مؤِمٍن،  ِشّريٍر 

 َولِكِن ُاْطلُبوا ِمْن اأنُْفِسكُم كُلَّ 
الَحي. 13

»اليَوَم«  يُْدعى  الَّذي  اليَوِم  َحّتى  ال�أيّاِم 

ِمْنكُم في َضلاِل  اأَحٌد  ى  يَتََقسَّ كيلا 

الخطيئَِة.

14 ِل�أنَّنا اْختَلَْطنا َمَع الَمسيِح اإْن ثَبَْتنا ِمَن 

البداية َحّتى النِّهايِة في الَعْهِد الَحقيقيَّ 

 كَما قيَل: »اليَوَم اإْن َسِمْعتُم َصوتَه 
هذا. 15

 فََمْن ُهم 
فَلا تَُقّسوا قُلوبَكُم ِلتُْغِضبوهُ.« 16

اأَليسوا  َواأْغَضبوهُ؟  َسِمعوا  الَّذيَن  اأولئَك 

ِبيَِد  ِمْصَر  ِمْن  َخَرجوا  الَّذيَن  كُلَّ هؤل�ِء 

َسِئَم  الَّذيَن  اأولئَك  ُهم   َوَمْن 
17 موسى؟ 

ِمْنُهْم اأْربَعيَن َسنًَة اإلّ� اأولئَك الَّذيَن اأْخطاأوا 

 َوَعلى 
18 يَِّة؟  البَرِّ ِعظاُمُهم في  َوَسَقَطْت 

اإلّ�  راَحتَُه«  يَْدُخلوا  »لْن  اأْن  اأْقَسَم  َمْن 

 فَنَرى اأنَُّهم َلْم 
َعلى الَّذيَن َلْم يُطيعوا؟ 19

خوَل ِل�أنَُّهم َلْم يؤِمنوا. يَْستَطيعوا الدُّ

َيوم  َغَضبو  َل جابوا  َهوْك  َكما  تْغضبوُه 
َجرَّبوني  َل   َوْقْت 

الَبّريِّة. 9 التَّجِربِة ف 
اَأبَّهاْتكن ْوَفَحصوا اَأَروا اْعمالي اَأْرْبعيْن َسِنة. 
 مْن هاي َملّيُت مْن هاك النَّسل، ْوقْلُت: 

10

َعَرفوا طْرقي،’  ْوما  َقْلبو،  ‘َشْعْب ضايْع 
 حتّى َحَلفُت َف َغَضبي: ‘ما َت يْدخلون 

11

اخوتي  يا  بالْكْن  ديروا  12 َبقى  راحتي.’ « 
مُو  َشّرير  َقْلب  مْنكْن  انْساْن  لا يكون ف 
13 َبلِى  الَحي.  اَلله  وتنفرقون من  مومن، 
اْطلبوا مْن نَفسكن كّل الِايِّام دي للَيوم ل 
انْساْن  يْتَقّسى  لا  ْبشاْن  »الَيوْم«،  يْتَسّمى 

مْنكْن ف غّش الَخطيِّة.

 مْن َل انَْخَلْطنا َمع الَمسيْح، َل َثَبْتنا م 
14

 َكما 
البدايِة للنّهايِة َف َعهد الَحْق هاْذ. 15

ون  َل انْقاْل: »الَيوْم َل سمْعتْن َصوتو لا ْتَقسَّ
ْقلوْبكْن َت تْغضبوُه.« 16 لَيْش مْن نِا َهوْك 
َل سْمعوا ْوَخلَّوُه يغَضب؟ مُو َهوك كلّْن َل 
 ْومْن نِا 

َطَلعوا مْن َمصْر َعلى ايد موسى؟ 17
اَأْرْبعيْن َسِنة َغيْر َهوْك َل  َهوْك َل َمْل منّْن 
 ْوَعلى 

خْطيوا ْوَوَقعْت عْظمِانْن ف الَبّريِّة؟ 18
مْن َحَلْف مُو يْدخلوْن راحتو َغير َعَلوْك َل 
 ْونرى ما تاقوا يْدخلون مْن َل 

ما طاعوا؟ 19
ما اآَمنوا.
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اأْن تَفوَت فُْرَصُة 4  اإذاً   فَْلنََخْف 

ِمْنكُم،  اأَحداً  اإلى راَحِتِه  خوِل  الدُّ

َمَع اأنَّ الَوْعَد ِبُدخوِل راَحِتِه قائٌم. 2 ِل�أنَّنا 

َولِكنَّها  اأولئك،  ِمْثَل  ْرنا  بُشِّ اأيضاً  نَْحُن 

َسِمعوا،  الَّتي  الكَِلَمُة  اأولئَك  تَْنَفْع  َلْم 

ِل�أنَّها َلْم تَكُْن ُمْمتَِزَجًة باإيماٍن في اأولئَك 

الّسامعين. 3 اأّما نَْحُن الَّذيَن اآَمّنا فَنَْدُخُل 

»اأْقَسْمُت في  قاَل:  فَكَيَف  الّراَحِة.  اإلى 

َغَضبي َلْن يَْدُخلوا راَحتي،« َوها اأْعماُل 

 كَما 
4 َحَدثَْت؟  قَْد  العاَلِم  بَْدِء  ُمْنُذ  اللِه 

بِت: »اْستَراَح اللُه في  قاَل اللُه َعِن السِّ

 َوُهنا 
5 كُلِّها.«  اأْعماِلِه  ِمْن  الّسابِع  اليَوِم 

6 اإذاً  راَحتي.«  يَْدُخلوا  »َلْن  يَقوُل:  اأيضاً 

يَْدُخلوا  اأْن  ِل�أُناٍس  فُْرَصٌة  َة  ثَمَّ كاَن  ِل�أنَُّه 

ِل�أنَُّهم  يَْدُخلوا  َلْم  ال�أوائُل  َواأولئَك  اإَليها، 

بَْعَد  اآَخَر  يَوماً  اأيضاً  7 يَُعيَُّن  يُطيعوا،  َلْم 

اأنَّ  َزماٍن َطويٍل، كَما ُهَو َمكْتوٌب اأعلاهُ 

داووَد قاَل: »اليَوَم اإْن َسِمْعتُم َصوتَه فَلا 

يَشوُع  َلو كاَن  8 ِل�أنَُّه  قُلوبَكُم.«  تَُقّسوا 

ذِلَك  بَْعَد  تَكَلََّم  َلما  اأراَحهم  قَْد  نوٍن  بُن 

َعْن يَوٍم اآَخَر. 9 اإذاً التَّْسبَيُت قائٌم ِلَشْعِب 

اللِه، 10 ِل�أنَّ َمْن َدَخَل اإلى راَحِتِه، اْرتاَح 

ُهَو اأيضاً ِمْن اأْعماِلِه كَما ارتاَح اللُه ِمْن 

اأْعماِلِه. 11 ِلنَْجتَِهْد اإذاً اأْن نَْدُخَل اإلى ِتْلَك 

الّراحِة ِلئَّلا نَْسُقَط َعلى ِمثاِل هؤل�ِء الَّذيَن 

اللِه  كَِلَمُة  ِهَي  َحيٌَّة  12 ِل�أنَُّه  يُطيعوا.  َلْم 

ْد مْنكْن 4   َبقى َخلّي نْخاْف َل يرُوْح اأحَّ
َل في  َمْع  يْدخْل راحتو  َل  َبلا  يْبقى 
ْرنا   مْن َل نْحنِا زاِ ْتَبشَّ

َوعد ْبدخوْل راحتو. 2
َل  َهوك كْلمْة  نْفعتْن  ما  َبلِى  َهوْك،  َكما 
سْمعوا، مْن َل ما كاْن َمعا اإيماْن ف ْقلوْب 
َهوْك َل سْمعوا. 3 َبْس نْحنِا َل اآَمنّا نْدخل 
َغَضبي  َف  »َحَلفُت  قاْل:  اأْشَوْن  للّراَحة. 
ما َت يْدخلون راحتي«، ْوهاي اْعمال اَلله 
 َكما َل قال اَلله َع 

مْن بداية الّدنْيِا صاروا؟ 4
ْبْت: »اْسَتراح اَلله َف َيوم الّسابع مْن  السَّ
 وَهوْن َكْرْة لخ يقوْل: »ما 

اْعمالو كّلا.« 5
َت يْدخلوْن راحتي.« 6 َبقى مْن َل كاْن في 
ليِّة ما  فْرَصة لَنِاْس َت يْدخْلولا، ْوَهوك الاَوَّ
 َكْرْة لْخ يَعّيْن َيوْم 

َدَخلوا مْن َل ما طاعوا. 7
َغيرو مْن َبعْد َزماْن َطويْل – َكما لَّواِ َمْكتوْب 
فُوْق – قاْل داهود: »الَيوْم َل سمْعتْن َصوتو 
ون ْقلوْبكْن.« 8 يكوْن يشوع ابْن نون  لا ْتَقسَّ
يَّحْن، ما كاْن َت يقوْل َبْعدا َعلى  كاْن كرَّ
َيوْم َغيرو 9 َبقى التَّسبيْت قايْم واِ لََشْعب اَلله. 
10 اَأينا َل َدَخْل لَراحتو، اْسَتراْح من اْعمالو 

اْسَتراْح من اْعمالو. 11 َبقى  َكما َل الله زاِ 
َخلّي نْجَهْد َت نْدخْل لاك الّراَحة ْبشاْن لا 
 مْن َل َحيِّة 

نَقْع َكما َهوْك َل ما طاعوا. 12
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، َواأَحدُّ ِبكَثيٍر ِمْن َسيٍف ذي  َوتَْفَعُل الكُلَّ

يِن، َوتَْدُخُل اإلى َمْفَرِق النَّفِس َوالّروِح  َحدَّ

َوالَمفاِصِل َوالُمخِّ َوالِعظاِم، َوتَْحكُُم َعلى 

ُهناَك   َوَليَس 
13 الَقْلِب.  َوِنّياِت  اأْفكاِر 

اأماَمُه، بَْل كُلُّ َشيٍء عاٍر  َخليَقٌة َمْخِفيٌَّة 

نُْعطي  َلُه  الَّذي  َعينَِي  اأماَم  َوَمكْشوٌف 

َجواباً.

اأْحباٍر َعظيماً،  َرئيَس  َلنا  ِل�أنَّ  14 اإذاً، 

يَسوَع الَمسيح ابَْن الله الَّذي َصِعَد اإلى 

ْك ِباإقراِرِه، 15 ِل�أنَُّه َليَس َلنا  ماِء ِلنَتَمسَّ السَّ

َرئيُس اأْحباٍر ل� يَْستَطيُع اأْن يَْشُعَر َمَعنا في 

ٌب في كُلِّ َشيٍء ما  َضْعِفنا، َولِكنَّه ُمَجرَّ

ٍة اإلى   فَْلنَْقتَِرْب اإذاً ِبدالَّ
َعدا الَخطيئَِة. 16

ِنْعَمًة  َونَِجَد  َرْحَمًة  ِلنَناَل  النِّْعَمِة  َعْرِش 

ة. دَّ ِللَعوِن في َوْقِت الشِّ

ِمَن 5  يَصيُر  اأْحباٍر  َرئيِس   ِل�أنَّ كُلَّ 

ِل�أْجِل البََشِر يَقوُم في شؤوِن  البََشِر 

َم قُْرباناً َوَذبائَح ِل�أْجِل الَخطايا،  اللِه ِليَُقدِّ

 َمْن يَْستَطيُع اأْن يُواِضَع نَْفَسُه َويَْشُعَر َمَع 
2

ل�ِبٌس  الَجَهلَِة َوالّضاّليَن، ِل�أنَُّه ُهَو اأيضاً 

ِمْن  َم  يَُقدِّ اأْن  واِجِبِه  ِمْن   َوِلهذا 
3 َضْعفاً. 

 َول� 
ْعِب. 4 اأْجِل نَْفِسِه، كَما ِمْن اأْجِل الشَّ

َرَف بَِل الَّذي يُْدعى  ُخُذ لنَْفِسِه الشَّ اأَحَد يَاأْ

يَْرفَْع  َلْم  اأيضاً  الَمسيُح   هكَذا 
5 كَهاروَن. 

ة اَأْكَثْر  يِا كْلمة اَلله ْوكْل شي تْفَعل، ْوحادِّ
ين، ْوتْدخْل دي لََمفرق  مْن َسيْف َل لُه َحدَّ
النَّفس والّرُوْح والَمفاصْل والمْخ والعْظمِان، 
 ْوما 

13 الَقْلْب.  ْونّيات  اْفكار  َعلى  ْوتْحكْم 
في َخليَقة ْمَخّبايِة مْن قّدامو، َبلِى كْل شي 
لُه  َل  هاْذ  َعيَنيْن  قّداْم  ْوَمكشوْف  عاري 

نْعطي َجواْب.
14 َبقى ماداْم لنا َريّس اْحباْر َعظيْم، َيسُوع 

َخلّي  ما،  للسَّ َطَلْع  َل  اَلله  اْبن  الَمسيح 
 مْن َل ما لْنا َريّس اْحباْر 

ك ْبديانتو، 15 نْتَمسَّ
مُو يتِيق يحْس َف َوَجْعنا، َبلِى ْمَجرَّْب ف 
كْل شي َكمانا ما َعدا الَخطيِّة. 16 َبقى َخلّي 
نَْقّرب ْبَجساَرة لََعْرْش نْعمتو َت ناخْذ َرْحِمة 

ة. ْونرى نْعِمة للَعوْن َف َوْقْت الّشدِّ

 مْن َل كْل َريّس اْحباْر م الَبَشر يسِير، 5 
اَلله،  اْشغال  يقوْم ف  الَبَشر  ْبشان 
الَخطّياْت.  ْوَذبايح ْبشان  قْربان  يَقّرْب  َت 
الّجِاهليْن  َمع  ويحْس  نَْفسو  يَنّخي   ويتِيق 

2

والّضايعيْن، مْن َل هّواِ زاِ لِابْس ضْعْف واِ. 
قْربان  يَقّرْب  َل  َكما  واِ  َمْلزوْم   ْومْن هاي 

3

ْبشاْن  ي  الشِّ نَفس  ْعْب، كذاِ  الشَّ ْبشان 
ْبشاْن  قْربان  يَقّدْم  نَْفسو. مْن هاي واجبو 
ْد   َواحَّ

ْعْب. 4 نَْفسو َكما َل يَقّدم ْبشان الشَّ
َرْف، َبلِى اَأينا َل يْدِعيو  مُو ياخْذ لََنْفسو َهالشَّ
اَلله َكما َل َدعا هاروْن. 5 الَمسيْح زاِ كذاِ 
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نَْفَسُه ِليَكوَن َرئيَس اأْحباٍر، بَِل الَّذي قاَل 

 كَما 
َلُه: »اأنت ابْني اأنا اليَوَم َوَلْدتَُك.« 6

اإلى  َحْبٌر  »اأنَْت  اآَخَر:  َموِضٍع  قاَل في 

 َوحيَن 
7 َمْلكيصاَدَق.«  ِمثاِل  َعلى  ال�أبَِد 

عاً  َوتََضرُّ ِطْلبًَة  َب  قَرَّ َجَسداً،  ل�ِبساً  كاَن 

اأْن يَُخلَِّصُه  ِبُصراٍخ َشديٍد َوُدموٍع للقاِدِر 

تَْقواهُ،  اأْجِل  ِمْن  َلُه  َوُسِمَع  الَموِت  ِمَن 

 َوَمَع اأنَُّه ابٌْن، تََعلََّم الّطاعَة ِمَن الَخوِف 
8

َل َوصاَر   َوهكَذا كُمِّ
َل. 9 َوال�أَلِم الَّذي تََحمَّ

 . ِلكُلِّ الَّذيَن يُطيعونَه َسبََب َخلاٍص اأبََديٍّ

 َوتََسّمى ِمَن اللِه رئيَس اأْحباٍر َعلى ِمثاِل 
10

 َوَعْن َمْلكيصاَدَق هذا، َلنا 
َمْلكيصاَدَق. 11

كَلاٌم كَثيٌر ِلنقوَل، َوتَْفسيُرهُ َصْعٌب، ِل�أنَّكُم 

يَْنبَغي  12 ِل�أنَُّه كاَن  الَفْهِم.  ُضَعفاُء في 

اأْن تَصيروا ُمَعلِّميَن، ِل�أنَّ َلكُم َزماناً في 

آَن اأيضاً تَْحتاجوَن اأْن  التَّْعليِم. َولِكنَّكم ال�

ِلَمْبَداأ كَلاِم  تتََعلَّموا الِكتاباِت ال�أساسيََّة 

اللِه، َواأْصبَْحتُم ُمْحتاجيَن َحليباً ل� َطعاماً 

َحقيِقيًّا. 13 ِل�أنَّ كُلَّ اإنْساٍن ِغذاؤهُ الَحليُب 

، ِل�أنَُّه ِطْفٌل. 14 اأما  َغيُر ُمْختَِبٍر كَِلَمَة الِبرِّ

نَْت  الطَّعاُم الَحقيِقيُّ فَِللكاِمليَن الَّذيَن تَمرَّ

. رِّ ُهم ِلتَْمييِز الَخيِر َوالشَّ َحواسُّ

ِلنْتُرْك ِبدايَة الكَلاِم َعِن 6   ِلذا 

اأْم  الكَماِل.  اإلى  َونَاأْتي  الَمسيِح 

ِمْن  ِللتَّوبَِة  اآَخَر  اأساساً  تُْرسوَن  اأيضاً 

 َوِلتَْعليِم 
2 ِباللِه،  يماِن  َوِللاإ َميتٍة  اأْعماٍل 

مُو هّواِ َعلّى نَْفسو َت يكون َريّس اْحبار، 
الَيوْم  اَأنا  اأنَْت  »اْبني  قالْلو:  َل  َبلِى هاْك 
مُوَضْع:  َغيْر  َف  قاْل  َل   َكما 

6 ولْدتوْك.« 
»اأنَْت َحبْر للاَأَبْد َعلى شكْل َمْلكِيصادْق.« 
 ْوَوْقْت َل كاْن لِابْس َجَسْد، َطَلْب وْتَضّرْع 

7

بْسياْح َقوي وْدمُوْع َقرَّْب َطَلْب لاْك َل يتِيق 
يَخلّصو م الَموْت وانَْسَمْعلو لَخاطْر َتقواُه، 
ل  ْتَحمَّ َل  ْواَألْم  مْن َخوف  ابْن،  لَّوا   ْوَمْع 

8

َل   ْوكذاِ كمل ْوصاْر لكْل 
9 الطّاَعة.  ْتَعلَّم 

 وْتَسّمى من 
يطيعوُه َسَبْب َخلاْص اَأَبدي. 10

َملكِيصادْق.  َعلى شكْل  اْحباْر  َريّس  اَلله 
َكلام  َملكِيصادق،  َعلى   ْوَعلى هاْذ، 

11

مْن  َصْعْب،  ْوَتْفسيرو  نْقول،  َت  لنا  ْكثيْر 
 ْمَعْلميْن كاْن 

َل ْضعاف انْتْن ف الفهْم. 12
لازم ْتسِيروْن، مْن َل لكْن َزماْن تْتَعلَّموْن. 
ْع زاِ يعوْزكْن تْتَعلَّمون الاَساسي مْن  َبّس السَّ
َمبادي َكلام اَلله، ْوَبقى يعوْزكْن َحليْب مُو 
 مْن َل كّل انْسان يعيْش َع 

اَأكْل َمْزبوْط. 13
الَحليْب، ما عْندو خْبَرة ف كْلمة البْر، مْن 
َل طفْل واِ. 14 َبْس اَأْكل الَمْزبوْط للكاْمليْن 
واِ َهوْذ َل ْتَمّرنوا َحواسن ْوَبقى يَفْرقوْن َبين 

ْر. الَخيْر والشَّ

 ْبشاْن هاي َخلّينا نْعيْف بداية الَكلاْم 6 
َع الَمسيح ْونصْل للَكماْل. والّا مْن 
ْل وْجديْد َت ْتحطّوْن َغيْر اَأساْس للتَّوبِة  اَأوَّ
 ْولَتْعليم 

2 بالله،  والّايماْن  َميِتة  اْعماْل  من 
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ال�أْمواِت  بَيَن  ِمْن  َوِللِقياَمِة  الَمْعموِديَِّة 

بُّ َسنَْفَعُل  ؟ 3 اإْن اأِذَن الرَّ والُحكِْم ال�أبَديِّ

الَّذيَن  اأولئَك  يَْستَطيُع  ل�   َولِكْن 
4 هذا، 

اإلى الَمْعموِديَِّة َوذاقوا َموِهبََة  ةً  نَزلوا َمرَّ

 َوذاقوا 
5 الُقُدِس،  َونالوا روَح  ماِء  السَّ

آتي،  ال� ْهِر  الدَّ ةَ  َوقُوَّ الّصالَحَة  اللِه  كَِلَمَة 

ِللتَّوبَِة  دوا  يَتََجدَّ اأْن  اأيضاً،  يُْخِطئوا  6 اأْن 

اأيضاً، َواأْن يَْصلُبوا ابَْن اللِه اأيضاً. 7 ِل�أنَّ 

َعلَيها  آتي  ال� الَمَطَر  َشِربَِت  الَّتي  ال�أْرَض 

ِلَمْن  ُعْشباً صاِلحاً  َواأنبتَْت  كَثيَرةً  ِمراراً 

اللِه.  ِمَن  بََركًَة  تَْقبَُل  فُِلحْت  اأْجِلهم  ِمْن 

تُْصِبُح  َوَحَسكاً  قُْرُطباً  اأنْبَتَْت  اإْن   َولِكْن 
8

بَْل  اللَّْعنَِة،  ِمَن  بَعيَدةً  َوَليَسْت  َمْرذولًة، 

اآِخَرتُها الَحريُق.

اإْخَوتي  يا  َعْنكُم  نوَن  ُمتَيَقِّ  َولِكنَّنا 
9

كُّنا  َواإْن  للَخلاِص،  َوقَريبًة  َحَسنًة  اأموراً 

َليَس ظاِلماً  اللَه  10 ِل�أنَّ  نَتَكَلَُّم هكَذا. 

فَيَْنسى اأْعماَلكم َوَمَحبَّتَكم الَّتي اأظَهْرتُم 

َوتخِدموَن.  الِقّديسيَن  َخَدْمتُم  اإْذ  ِباْسِمِه 

يُْظِهَر  اأْن  ِمْنكُم  اإنْساٍن  كُلِّ  ِمْن  11 نَْطلُُب 

هذا النَّشاَط َعينَُه ِمْن اأْجِل اإتْماِم َرجاِئكُم 

 َواألّ� تَتَكاَسلوا، بَْل كونوا 
َحّتى النِّهايِة. 12

ْبِر  َوالصَّ يماِن  ِبال�إ الَّذيَن  ِباأولئَك  ُمْقتَديَن 

اأْصبَحوا واِرثيَن ِللَوْعِد. 13 ِل�أنَّ اللَه حيَن 

يَكُْن  َلْم  اإْذ  ِبنَْفِسِه،  اأْقَسَم  اإبْراهيَم  َوَعَد 

َلُه:   َوقاَل 
14 ِبِه  ليُْقِسَم  اأْعَظُم  ُهَو  َمْن  َلُه 

يد ْوللّْقيِاِمة مْن َبين  الَمْعموذيِّة ْولْسيامة الاإ
 َل َسَمح الرَّْب َت 

َأَبْد؟! 3 الَميتين ْوحكم الا
نَْسي هاْذ. 4 َبلِى مُو يتِيقوْن َهوْك َل َف َوْقْت 
ْونالوا  ما  السَّ َعطّية  ْوذاقوا  للَمْعموذيِّة  نْزلوا 
الّصالَحة  اَلله   ْوذاقوا كْلمة 

القدس، 5 رُوح 
لْخ،  َكْرة   ْويْخَطوْن 

6 الّجِايِي،  هر  الدَّ ْوقّوة 
مُو يتِيقون يتوبوْن من ْجديد، ْومن ْجديْد 
اْرْض  َل   مْن 

7 ويهينوُه.  اَلله  اْبن  يْصلبون 
ْكثير  َوْقْتات  َعَليا  نزل  َل  َمَطْر  َل شْربْت 
ْوطِالَعْت َحشيْش يْنَفْع لَوْك َل ْبشانْن تْنفلْح، 
تْقَبْل َبَرِكة من اَلله. 8 َبْس َل طِالَعْت قْرطب 
ْوَحَسْك تْنكره ْومُو ْبعيِدة يِا م النَّْعِلة، َبلِى 

اآِْخرتا الَحريْق واِ.

9 َبْس نْعرْف َعَليكْن يا اخوتي اأموْر اَأْحَسْن 

 مْن 
وْقَريِبة للَخلاْص، َمْع َل كذاِ نْحكي. 10

اْعمالْكْن  يْنسى  َت  واِ  مُو ظالْم  الله  َل 
يتْن باْسمو ْبهاي َل َخَدْمتن  وْمَحّبْتكْن َل َورَّ
 ونْطلب مْن 

ْع تْخدموْن. 11 الَقّديسيْن وللسَّ
كْل واِحْد مْنكْن َت يَوّري نَفس َهالنَّشاْط َل 
 ْولا تْتكاَسلوْن، 

َتْتميْم َرجاكْن دي للنّهايِة. 12
َبلِى اْقَتدوا َفوْك َل بالايماْن ْوطول الباْل وْرثوا 
 مْن َل الله َوْقْت َل َوَعد اْبراهيْم 

الَوعْد. 13
اَأْعَظْم منّو َت  ْبَنْفسو مْن َل ما في  َحَلف 
 ْوقالْلو: »ْمباَرِكة َت ابِاركك 

يْحلْف ِفيو. 14
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اأُكَثُِّرَك.«  َوتَكْثيراً  اأُباِركَُك  »ُمباَركًة 
 َوهكَذا َصبََر فَناَل الَوْعَد. 16 ِل�أنَّ الّناَس 

15

ِبما ُهَو اأْعَظُم ِمْنُهْم يُْقِسموَن. َوكُلُّ ِنزاٍع 

يَْنَشُب بَينَُهم ِبالَقَسِم يُْصِبُح َلُه ختاٌم ثاِبٌت. 

الَجلاء  ِباأْجلى  يُظِهَر  اأْن  اللُه  اأراَد  17 ِلذا 

فََربََطُه  يَتََغيَُّر  ل�  َوْعَده  اأنَّ  الَوْعِد  ِلَوَرثَِة 

يَتََغيَّراِن  ل�  اثْنَيِن  ِباأْمَريِن  18 ِلكَي  ِبَقَسٍم، 

اأْن يَكِْذَب فيِهما يَكوَن  ل� يَْستَطيُع اللُه 

نا اإَليِه،  َلنا َعزاٌء َعظيٌم نَْحُن الَّذيَن اْلتََجاأْ

جاِء الَّذي ُوِعْدنا ِبِه،  َك ِبالرَّ َوِلكَي نَتََمسَّ

جاُء الَّذي صاَر َلنا كَِمْرساٍة   َوُهَو ذِلَك الرَّ
19

تُْمِسُك ِباأنُْفِسنا ِلئَّلا تَتََزْعَزَع َويَْدُخُل اإلى 

 َحيُث َسبََق اأْن َدَخَل 
داخِل ِسْتِر الباِب، 20

ِمْثَل  َحْبراً  ل�أْجِلنا َوصاَر  الَمسيُح  يَسوُع 

َمْلكيصاَدَق.

َمِلُك شاليَم 7  ُهَو   َوَمْلكيصاَدُق هذا 

. َوُهَو الَّذي اْستَْقبََل  َحْبُر اللِه الَعليِّ

اإبْراهيَم ِعْنَدما َرَجَع ِمْن ُمحاَربِة الُملوِك 

 َوَلُه فََرَز اإبْراهيُم ُعْشَر كُلِّ َشيٍء 
َوباَركَُه 2

»َمِلُك  ل�ً:  اأوَّ اْسِمه  َوتَْفسيُر  َمَعُه.  كاَن 

»َمِلُك  اأي  َمِلُك شاليَم  َواأيضاً:   » الِبرِّ

كُِتبا  ُه  اأُمُّ َول�  اأبوهُ  ل�  3 الَّذي  لام.«  السَّ

اأيّاِمِه َول�  في ال�أنْساِب َول� كُِتبَْت بَداَءةُ 

ِنهايُة َحياِتِه، بَْل َعلى ِمثاِل ابِْن اللِه باِقيٌَة 

 فَانُْظروا كَْم ُهَو َعظيٌم 
َحْبريَّتُُه اإلى ال�أبَِد. 4

آباِء  هذا الَّذي َلُه اأْعطى اإبْراهيُم َراأُْس ال�

ْل بالو ْونال   ْوكذاِ َطوَّ
ْوَكثّيْر َت اَكثّرك.« 15

الَوْعْد. 16 النِّاْس يْحلفون ْباَأْعَظْم منّْن. ْوكْل 
يْنتهي نهايِة  بالحْلفاْن  َبيناتْن  خلاف يسِيْر 
بْكثيْر َت  اأْكَثْر  اَلله  راد   مْن هاي 

17 ثاْبِتة. 
اأْشَوْن َوْعدو مُو يتَغّيْر  يَوّري لَواِرثين الَوعْد 
قاْم َرَبطو ْبحْلفاْن، 18 ْبشان ْبَهالثْنَتيْن َل مُو 
يْتَغيَّروْن، َل مُو يتِيق اَلله يْرَجْع منّن، يكون 
ْك  لْنا َعزا َعظيْم نْحنِا َل الَتجينالو، ونْتَمسَّ
 هاك الرَّجا َل صار 

بالرَّجا َل َوعْدنا ِفيو، 19
ّفيِنة يْمسْك نَفْسنا ْبشاْن  لْنا َكما مْرساة السَّ
لََجّوا مْن ستر الباْب،  تْتَزْرَزع، ْويْدخْل  لا 
 مُوَضْع َل مْن َقبْل َدَخْل َيسُوع الَمسيْح 

20

لَخاطْرنا ْوصاْر َحبْر َعلى شكْل َملكِيصادْق.

 ْوَمْلكِيصادْق هاْذ َملْك شاليْم واِ َحْبر 7 
اَلله العِالي، ْوهّواِ اْسَتْقَبل اْبراهيْم َوْقْت 
 ْولُه 

َل رجْع م الَحْرْب َع الّملوك ْوبِاَركو. 2
َفَرق اْبراهيْم عشْر مْن كْل شي َل كاْن َمعو. 
ْوَمْعنات اْسمو »َملك البر«، ْوَملْك شاليْم 
 هاْذ َل لا اَأبوُه ْولا 

لاْم«. 3 يْعنِي: »َملك السَّ
اِيِّامو  بداية  ْولا  الانْساب،  انَْكَتبوا ف  اأّمو 
ْولا نهايْة َحياتو، َبلِى َكما اْبن اَلله َحْبريّتو 
 َطْلعوا َبقى اَأْشَقْد َعظيْم واِ هاْذ 

باقِية للاََبْد. 4
ْعشور  الاَبَّهات  راس  اْبراهيْم  َعطى  لُه  َل 
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ُعشوراً َوبواكيَر 5 ِل�أنَّ هؤل�ِء الَّذيَن ُهم ِمْن 

اأبْناِء ل�وي الَّذيَن نالوا الَحْبِريََّة، كاَن َلُهم 

ُخذوا ُعشوراً ِمَن  َوِصيٌَّة ِمَن الّناموِس اأْن يَاأْ

ْعِب، هؤل�ِء ِمْن اإْخَوِتِهم، َمَع اأنَّ هؤل�ِء  الشَّ

 َولِكنَّ 
اأيضاً ِمْن ُصْلِب اإبْراهيَم َخَرجوا. 6

هذا الَّذي َليَس َمكْتوباً في اأنْساِبهم اأَخَذ 

ُعشوراً ِمْن اإبْراهيَم َوباَرَك هذا الَّذي ناَل 

 َول� ِجداَل اأنَّ ذاَك الَّذي ُهَو اأنَْقُص 
الَوْعَد. 7

ِمْنُه،  اأْفَضُل  ُهَو  الَّذي  ِقبَِل  ِمْن  يُباَرُك 

 َوُهنا اأُناٌس يَموتوَن ياأُخذوَن ُعشوراً، اأّما 
8

ُهناَك فَذاَك الَّذي يَْشَهُد َلُه الِكتاُب اأنَُّه 

 َوكَِمْثِل قائٍل يَقوُل: ِباإبْراهيَم َحّتى 
9 . حيٌّ

َر،  ل�وي الَّذي كاَن يَاأُخُذ ال�أْعشاَر قَْد ُعشِّ

بَْعُد حيَن  اأبيِه كاَن  ُصْلِب  10 ِل�أنَُّه في 

اْلتَقى َمْلكيصاَدَق. 11 اإذاً َلو كاَن الكَماُل 

ُوِضَع  الَّتي فيها  اللاوييَن  َحْبريَِّة  في 

ْعِب، ِلماذا كاَن يَْقتَضي اأْن  الّناموُس ِللشَّ

َمْلكيصاَدَق؟  ِمثاِل  َعلى  اآَخُر  َحْبٌر  يَقوَم 

َلو كاَن الكَماُل في َحْبِريَِّة اللاوييَن َلقاَل: 

 َولِكْن كَما 
َعلى ِمثاِل هاروَن َسيَكوُن. 12

اأيضاً  الَحْبِريَِّة، هكَذا  َعلى  تَْغييٌر  َطَراأ 

ذِلَك  13 ِل�أنَّ  الّناموِس.  َعلى  تَْغييٌر  َطَراأ 

ِمْن  ُوِلَد  ال�أْقواُل،  هِذِه  فيِه  قيَل  الَّذي 

قَبيلٍَة اأُْخرى فَلَْم يَْخِدْم قَطُّ اأَحٌد ِمْنها في 

الَمْذبَِح. 14 ِل�أنَُّه َجليٌّ اأنَُّه ِمْن يَُهَوذا اأْشَرَق 

َعْنها موسى  يُقْل  َلْم  قَبيلٍَة  ِمْن  َربُّنا، 

َل  لاوي  اولاْد  مْن  لَنِّا   َهوْذ 
5 الباكوراْت. 

نالوا الَحْبِريِّة، كاْن لهْن َوصيِّة م النّاموْس َت 
ْعْب، هنِّا من اخوتْن،  ياْخذوْن عشور م الشَّ
َمع َل هنِّا زاِ مْن َظْهر اْبراهيْم َطَلعوا. 6 َبْس 
هاْذ المُو َمْكتوْب ف انْسابْن، اَأَخْذ عشوْر 
 ْوما 

من اْبراهيم ْوبِاَرْك لاْك َل نال الَوْعْد، 7
في جداْل، هاْك لَّواِ اأنَْقْص يْتبِاَرْك مْن هاْك 
 ْوَهوْن نِاس يموتوْن ياْخذوْن 

لَّواِ اَأْفَضْل منّو، 8
عشوْر، َبْس َهونَْك هاْك َل يْشَهْدلو الّْكتِاْب 
اْبراهيْم  انْسان يقوْل: بيد   ْوَكما 

َحي واِ، 9
حتّى لاوي َل كاْن ياخْذ عشور، انْاأَخْذ منّو 
 مْن َل َف َظْهر اَبوُه كاْن َبعْد َوْقْت 

عشوْر، 10
َل الَْتقى َمْلكِيصادْق. 11 َبقى يكون الَكماْل 
انَْحّط  ِفيا  َل  اللاوييْن كاْن،  َحْبِريّة  َف 
عْب، لَيْش كاْن يْلَزْم َت يقوْم  النّاموْس للشَّ
يكون  َمْلكِيصادق؟  َعلى شكْل  َحبْر  َغيْر 
الَكماْل َف َحْبريّة اللاوييْن كاْن، كاْن َت 
يقوْل: َعلى شكْل هاروْن َت يكوْن. 12 َبلِى 
َكما َل صاْر َتْغييْر ف الَحْبِريِّة، كذاِ زاِ صاْر 
انْقالْوا   مْن َل هاْك َل 

النّاموْس 13 َتْغييْر ف 
ْد منّا اَأَبْد  َعَليو َهوْذ، مْن َغيْر َقبيِلة ولْد: اَأحَّ
 مْن َل ْمَبيَِّنة يِا مْن 

ما َخَدْم ف الَمْذَبْح. 14
َقبيلْة ياهوذا َطَلْع َرْبنا، مْن َقبيِلة ما قاْل َعَليا 
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 َوَمْعروٌف اأكْثََر 
َشيئاً ُمتََعلِّقاً بالَحْبِريَّة. 15

اأيضاً مْن قوِلِه: »على ِمثاِل َمْلكيصاَدَق 

ل�  يَصيُر  الَّذي   ذِلَك 
16 اآَخُر«  َحْبٌر  يَقوُم 

َحياٍة  ِة  ِبُقوَّ بَْل  َجَسِديٍَّة،  فَرائَض  ِبناموِس 

َحْبٌر  »اأنَْت  َلُه:  يَْشَهُد  17 ِل�أنَُّه  تَزوُل.  ل� 

َمْلكيصاَدَق.«  ِمثاِل  ال�أبَِد َعلى  اإلى 

ال�أولى،  ِللَوَصيَِّة  الَّذي صاَر  18 التَّْغييُر 

صاَر ِبَسبَِب َضْعِفها َوِل�أنَُّه َلْم يَكُْن فيها 

َمْنَفَعٌة. 19 ِل�أنَّ الّناموَس َلْم يُكِمْل َشيئاً. 

ُب  نَتََقرَّ ِبِه  ِمْنُه  اأْفَضُل  َرجاٌء  َدَخَل  َولِكْن 

21 ِل�أنَّ  ِبَقَسٍم.  َلنا   َواأكََّدهُ 
20 اللِه.  اإلى 

اأّما  اأْحباراً.  قََسٍم صاروا  ِبدوِن  اأولئَك 

هذا فَِبَقَسٍم، ِبَحَسِب قَوِلِه َلُه في داووَد: 

اإلى  َحْبٌر  اأنَْت  يْحِنُث:  َول�  بُّ  الرَّ »اأْقَسَم 
 كُلَّ 

22 َمْلكيصاَدَق.«  ِمثاِل  َعلى  ال�أَبَِد 

فيِه  الَّذي صاَر  الَعْهُد  يَْفُضُل هذا  هذا 

 َواأولئَك صاروا اأْحباراً 
يَسوُع الّضامَن. 23

يُتَركوا  َوَلْم  يَموتوَن  كانوا  ِل�أنَُّهم  كَثيريَن 

ِليَبقوا. 24 اأّما هذا فَِلاأنَُّه قَّيوٌم اإلى ال�أبَِد، 

يُْحِيَي  اأْن   ويَْستَطيُع 
25 َحْبِريَّتُُه.  تَزوُل  ل� 

ِبيَِدِه  بوَن  يَتََقرَّ الَّذيَن  اأولئَك  ال�أَبَِد  اإلى 

اإلى اللِه، ِل�أنَُّه َحيٌّ في كُلِّ َوْقٍت َويُْصِعُد 

ِبنا  يَليُق  26 ِل�أنَُّه كاَن  ِل�أْجِلهم.  َصلواٍت 

َحْبٌر ِمْثُل هذا، طاِهٌر ل� َشرَّ فيِه َول� َشيَن، 

فَوَق  َوُمْرتَِفٌع  الَخطايا  َعِن  َمْنَفِصٌل  ِل�أنَُّه 

يَوٍم  كُلَّ  اْضِطراٌر  َلُه   َوَليَس 
27 ماِء.  السَّ

زاِ  يِا   وَمْعروِفة 
15 الَحْبِريِّة.  َع  موسى شي 

اأْكَثر ْبهاي َل قاْل: َعلى شكْل َمْلكِيصادق 
 هاْك َل مُو ْبناموْس َفرايْض 

يقوْم َغيْر َحبْر. 16
ة َحياْة مُو ْتزوْل.  َجَسديِّة يسِيْر َحبْر، َبلِى ْبقوِّ
َعلى  للاََبْد  َحبْر  »اأنَْت  يْشَهْدلو:  َل   مْن 

17

شكْل َمْلكِيصادْق.« 18 َتْغييْر َل صاْر للَوصيِّة 
ليِّة، صاْر مْن َضْعفا ْومْن َل ما كاْن لها  الاَوَّ
النّاموْس.  ل  َكمَّ ما  َل شي   مْن 

19 َمْنَفَعة. 
َبْس َدَخْل َرجا اَأفَضل منّو ِفيو نْتَقرَّْب َلالله، 
 مْن َل َهوْك َبلا حْلفاْن 

 ْوَثبَّتو لنا ْبحْلفاْن. 21
20

صاروا اْحباْر، َبْس هاذ ْبحْلفان، ْبموجْب 
َل قالْلو اَلله ف داهوْد: »َحَلْف الرَّب ْومُو 
َعلى  للاَأَبْد  َحبْر  اأنَْت  مْن حْلفانو:  يْرَجْع 
واِ  اَأفَضْل  هاْذ   كْل 

22 َملكِيصادق.«  شكْل 
 ْوَهوْك 

الَعْهْد َل صاْر ِفيو الّضامْن َيسُوْع. 23
صاروا اْحبار ْكثيْر مْن َل كان يموتون ْوما 
كاْن يْنتْركوْن َت يْبَقوْن. 24 َبْس هاْذ مْن َل 
 ويتِيْق 

25 َحْبريّتو.  ْتزوْل  مُو  للاَأَبْد،  واِ  قايْم 
يْحيي للاَأَبْد لَوك َل يْتَقرَّبون بيدو َلالله، مْن 
َل َحي واِ َف كْل َوْقْت ويَصلّي َصلاوات 
كاْن  زاِ  َهالَحبْر  َل َكما   مْن 

ْبشانْن. 26
يْلَزْمنا، طاهْر ما ِفيو شي َردي ْولا َعيْب، 
مْن َل َمْفرُوْق م الَخطّياْت واِ ْوَمْرفُوْع فُوق 
 ْوما َعَليو واجْب كْل َيوْم َت يَقّرْب 

ما 27 السَّ
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ثمَّ َعِن  ل�ً  وَّ
اأ َذبيَحًة َعْن َخطاياهُ  َم  يَُقدِّ اأْن 

َم  ةً واِحَدةً اإْذ قَدَّ عب، ِل�أنَُّه فََعَل هذا َمرَّ الشَّ

نَْفَسُه. 28 ِل�أنَّ الّناموَس يُقيُم اأُناساً ُضَعفاَء 

اأْحباراً. اأّما كَِلَمُة الَقَسِم الَّتي صاَرْت بَْعَد 

الّناموِس فَتُقيُم ابْناً كاِملاً اإلى ال�أبَِد.

اأْحباٍر 8  َرئيُس  َلنا  الكَلاِم:  كُلِّ   َراأُْس 

يَميِن  َجلََس َعلى  الَّذي  ُهَو ذاَك 

 َوصاَر 
2 ماواِت.  السَّ الَعَظَمِة في  َعْرِش 

الَحقيِقيَِّة  َوالَخيَمِة  الُقْدِس  ِلبَيِت  خاِدماً 

كُلَّ  3 ِل�أنَّ  اإنْساٌن.  ل�  اللُه  نََصبَها  الَّتي 

َوَذبائَح،  قَرابيَن  ُم  يَُقدِّ يَقوُم  اأْحباٍر  َرئيِس 

ِلهذا كاَن ُمَعيَّناً اأْن يَكوَن ِلهذا اأيضاً ما 

َلما كاَن  ال�أْرض   َوَلو كاَن في 
4 ُم.  يَُقدَّ

موَن  يُقدِّ كانوا  الَّذين  ال�أْحباَر  ِل�أنَّ  َحْبراً، 

قَرابيَن ِبَحَسِب الّناموِس كانوا َموجوديَن. 

َوِظلَّ  ِمثاَل  يَْخِدموَن  الَّذيَن كانوا   وُهم 
5

ِبَحَسِب ما  ماوات،  السَّ الَّتي في  ِتْلَك 

الَخيَمَة: »انُْظْر  يَْصنَُع  َوُهَو  قيَل ِلموسى 

الَّتي  ِتْلَك  ِمثاِل  َعلى  كُلَّ َشيٍء  َواْصنَْع 

ِخْدَمًة  آَن  ال�  َولِكِن 
6 الَجبَِل.«  اأُريَت في 

اأْفَضَل ناَل يَسوُع الَمسيُح، كَما اأنَُّه اأْفَضُل 

فيِه َوسيطاً،  الَّذي صاَر  الَعْهُد  اأيضاً 

اأُْعطَي،  ذِلَك  ُوعوِد  ِمْن  اأْفَضَل  َوِبُوعوٍد 

َلما  َلوٍم  ِبلا  ُل  ال�أوَّ الَعْهُد  كاَن  َلو  7 ِل�أنَُّه 

الثّاني. 8 ِل�أنَُّه  ِلهذا  َموِضٌع  َة  ثَمَّ كاَن 

َواأُكِْمُل  تَاأْتي  اأيّاٌم  »ُهَوذا  قائلاً:  يَلوُمهم 

ْل شي ْبشاْن َخطّياتو ْوَبْعدا ْبشان  َذبيَحة اَأوَّ
وْحِدة  َكرَّة  َسواها  َل هاي  مْن  ْعْب،  الشَّ
 مْن َل النّاموس يَقّيم 

َوْقْت َل َقرَّْب نَْفسو. 28
اْحباْر نِاس ْضعاْف، َبْس كْلمة الحْلفاْن َل 

صارْت َبعد النّاموس ابْن كامْل للاَأَبْد.

اْحباْر 8  َريّس  لنا  الَكلاْم،   َجوَهْر كّل 
هاْك َل قعْد َعلى َيميْن َعْرش الَعَظِمة 
 ْوصار خادْم لََبيت القدْس 

ماواْت. 2 ف السَّ
والَخيِمة الَحقيقيِّة َل نََصبا اَلله مُو انْساْن. 
 مْن َل كْل َريّس اْحبار يقوم يَقّدْم َقرابين 

3

ْوذَبايْح، مْن هاي كاْن لازْم هاْذ زاِ يكونْلو 
 ويكوْن ف الاَْرْض 

شي قْرباْن َت يَقّدْم. 4
ْولا حتّى َحبْر كاْن َت يكوْن، مْن  كان، 
َل َموجوديْن كانوا الاْحبار َل كان يَقْربوْن 
 َهوْك َل يْخدموْن 

َقرابين ْبموجب النّاموْس 5
ما  السَّ أموْر َل ف  الا َهوذ  ْوَخياْل  َشَبه 
َل كان  َوْقْت  لَموسى  انْقاْل  َل  ْبموجْب 
الَخيِمة: »َطلّع ْوَسي كْل شي َعلى  يَسي 
ْع  َبْل.« 6 َبّس السَّ َشَبْه هاْك َل ْتَورَّيْت ف الجَّ
لَّواِ  اَأْفَضْل ناْل َيسُوع الَمسيْح َكما  خْدِمة 
وْبوعوْد  َوسيط،  ِفيو  َل صاْر  الَعْهْد  اَأْفَضل 
اَأْفَضْل مْن وعوْد هاك الَعْهد انَْعطى َعْهدو: 
لَوْم كاْن، ما كاْن  ْل َبلا  7 يكوْن َعْهد الاَوَّ

 مْن 
8 هاْذ.  لََهالثِّاني  مُوَضْع  في  يكوْن  َت 

يقول  اِيِّام جِايِي  »هاي  ويقوْل:  يلومْن  َل 
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يَُهَوذا عْهداً  بَيِت  َوَمَع  اإْسرائيَل  بَيِت  َمَع 

اأْعَطيُت  الَّذي  الَعْهِد  كَذِلَك  9 ل�  َجديداً، 

َواأَخَرْجتُهم  ِباأيديِهم  اأْمَسكُْت  يَوَم  اآباَءهم 

َعْهدي،  يَْثبُتوا في  َلْم  ِل�أنَُّهم  ِمْصَر.  ِمْن 

الَعْهُد  ُهَو  بُّ 10 ِل�أنَُّه هذا  الرَّ َرَذْلتُهم قاَل 

بَْعَد  اإْسرائيَل  بَني  ِلبَيِت  َساأُْعطي  الَّذي 

: َساأْربُُط ناموسي  بُّ ِتْلَك ال�أيّام يَقوُل الرَّ

في ُعقوِلِهم َوَعلى قُلوِبِهم اأكْتُبُُه، َواأكوُن 

 َوَلْن 
اأنا َلُهم اإلهاً َوُهم يَكونوَن لَي َشْعباً. 11

قائلاً:  اأخاهُ  َول�  َمدينَِتِه  ابَْن  اإنْساٌن  يَُعلَِّم 

،’ ِل�أنَُّهم َجميعاً َسيَْعِرفونَني  بَّ ‘اْعِرِف الرَّ

ُرُهم ِمْن   َواأَُطهِّ
ِمْن َصَغيِرهم َحّتى َشيِخِهم 12

اآثاِمِهم َوَخطاياُهم ل� اأْذكُُرها َلُهم اأيضاً.« 

َل، َوما َعتَُق  13 ِبَقوِله: »َجديٌد« َعتَّق ال�أوَّ

واَل. َوشاَب قاَرَب الزَّ

ِل كاَن ُهناَك فَرائُض 9   في الَعْهِد ال�أوَّ

 ، نْيَويِّ الدُّ الُقْدِس  َوبَيُت  الِخْدَمِة 

2 ِل�أنَُّه في الَخيَمِة ال�أولى الَّتي نُِصبَْت كاَن 

ُهناَك َمناَرةٌ َومائَدةٌ َوُخْبُز الُوجوِه، َوكانَْت 

الَخيَمَة   َولِكنَّ 
الُقْدِس. 3 بَيَت  تُْدعى 

الثّاني  الباِب  ِسْتِر  َخْلَف  الَّتي  الّداِخليََّة 

 َوكاَن فيها 
كانَْت تُْدعى قُْدَس ال�أْقداِس. 4

هبيَُّة َوتابوُت الَعْهِد الُملبَُّس  الِمْبَخَرةُ الذَّ

هبيِّ  َهِب َوِبداِخِلِه اإبْريُق الَمنِّ الذَّ كُلُُّه ِبالذَّ

َوَعصا هاروَن الَّتي اأوَرقَْت َوَلوحا الَعْهِد. 

يَُظلِّلاِن  الّلَذيِن  الَمْجِد   َوفوقَُه كاروبا 
5

الرَّْب. َواَكّمْل َمْع َبيت اْسرائيل ْوَمْع َبيْت 
 مُو َكما هاْك َعْهْد َل 

ياهوذا َعْهد ْجديْد، 9
ايَديين  َيوْم َل مسْكُت ف  اَأبَّهاتْن  َعَطيُت 
َثَبتوا  ما  هنِّا  َل  مْن  َمصْر.  مْن  ْوطِالَْعتوون 
َف َعْهدى، اَأنا زاِ ما َبْق اََطلّْع َعَلين يقول 
 مْن َل هاْذ واِ َعْهْد َل َت اْعطي 

الرَّْب. 10
لََبيت اْسرائيْل َبعْد َهوك الِايِّام يقول الرَّْب: 
َعلى  َواْكتبو  ْعقولْن  ناموسي ف  اْربْط  َت 
لي  يكونوْن  ْوهنِّا  اإله  اَنا  َواكونْلن  ْقلوبْن، 
ْد ما َت يَعلّم ابْن َبَلدو ْولا   َواحَّ

َشْعْب. 11
اَأخوُه ويقولْلو: ‘اْعرف الرَّْب،’ مْن َل كلّْن 
 َواَطّهرْن 

َت يْعرفوني من ْزَغّيرْن َل ْگبيرْن. 12
اْذكْرلْن  مُو  لْخ  َكْرة  ْوَخطّياتْن  اآثامن،  مْن 
ْل َعتَّقو،  يِا.« 13 ْبهاي َل قاْل: جديد، الاَوَّ

َواينا َل عتق ْوَشيَّْب َع الَفنا َقرَّْب.

َفرايض 9  ْل كاْن في  الاَوَّ الَعْهد   ف 
 مْن 

الخْدِمة ْوَبيت القدس الّدنَْيوي، 2
البّرانيِّة  لانيِّة  الاَوَّ الَخيِمة  َل كاْن في ف 
التَّقدِمة،  وْغَبيْز  ْوطاولِة  َمناَرة  انَْعَملْت  َل 
َخيمة  3 َبْس  القْدْس.  َبيت  تْتَسّمى  ْوكاْن 
باْب كاْن  ثِاني  مْن ستْر  َجّوا  َل  الّجّواِنّية 
 ْوكاْن ِفيا الَمْبَخَرة 

تْتَسّمى قْدس الاْقداس، 4
الّْمَلبَّْس كلّو  الَعْهد  ْوَسندُوق  َهبيِّة  الذَّ
َهْبي  الذَّ الَمّن  اْبريق  ِفيو  ْوكاْن  بالذََّهب، 
الَعْهْد.  ْولَوَحين  َورَّقت  َل  ْوَعصايْة هارون 
 ْوفُوْق منّو َكروبيم الَمْجْد َل يَفيلوْن َعلى 

5
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نَقوَل َعْن  اأْن  اأواَن  َليَس  َولِكنَُّه  الِغطاَء. 

هِذِه ال�أْشياِء واِحداً فَواِحداً: »هكَذا كانَْت 

الخاِرِجيَِّة في  الَخيَمِة   َواإلى 
6 منظَّمًة.« 

كُلِّ َوْقٍت كاَن ال�أْحباُر يَْدُخلوَن َويُكِْملوَن 

ِخْدَمتَُهم. 7 اأّما اإلى الَخيَمِة الَّتي ِبداِخِلها 

نَِة فََقْط كاَن َرئيُس  واِحَدةً في السَّ ةً  فََمرَّ

الَّذي كاَن  ِم  الدَّ ِبذاَك  يَْدُخُل  ال�أْحباِر 

ْعِب.  ُمه َعْن نَْفِسِه َوَعْن َجهال�ِت الشَّ يَُقدِّ

فُنا اأنَّ َطريَق  8 ِبهذا كاَن روُح الُقُدِس يَُعرِّ

بَْعُد ما داَمِت  يَتََجّلى  َلْم  الِقّديسيَن 

 َوكانَْت هِذِه 
ال�أولى قائَمًة، 9 الَخيَمُة 

ُم  َمِن الَّذي فيِه كانَْت تُقدَّ ِلذِلَك الزَّ َرمزاً 

قَرابيُن َوذبائُح َلْم تَْستَطْع اأْن تُكِْمَل َضميَر 

كٍَل َوَمْشرٍب فََقْط،   َولِكْن ِبَماأْ
ِمها. 10 ُمَقدِّ

َعٍة ِهَي فَرائُض َجَسِديٌَّة  َوَمْعموِديّاٍت ُمتَنَوِّ

ْصلاِح. 11 اأّما  ال�إ َزَمِن  َحّتى  ُوِضعْت 

الَمسيُح الَّذي جاَء فََقْد صاَر َرئيَس اأْحباِر 

الّصالحاِت الَّتي اأنَْجز، َوَدَخَل اإلى الَخيَمِة 

الَعظيمِة الكاِملَِة الَّتي َليَسْت َعَمَل يََديِن 

ِبَدِم  َدَخَل   َوما 
12 الخلائِق.  هِذِه  ِمْن  َول� 

ةً  تُيوٍس َوُعجوٍل، بَْل ِبَدِم نَْفِسِه َدَخَل َمرَّ

ِفداًء  فَوَجَد  الَمْقِدِس  بَيِت  اإلى  واِحَدةً 

اأبَديًّا. 13 ِل�أنَُّه اإْن كاَن َدُم تُيوٍس َوُعجوٍل 

سوَن  َوَرماُد ِعْجلٍَة يَُرشٌّ َعلى الَّذيَن يَتَنَجَّ

 فَكَم 
14 اأْجساِدهم،  َطهاَرِة  اإلى  ُسهم  يَُقدِّ

اأَزليٍّ  ِبروٍح  الَّذي  الَمسيِح  َدُم  ِبالَحريِّ 

الَوْقْت  واِ  مُو هاْذ  َبْس  ندُوْق.  السَّ َغطا 
َهوْذ  مْن  ْبوْحِدة  وْحِدة  َعلى  نْحكي  َت 
البّرانيِّة ف   ْولََخيمة 

6 ْمَرتَّبيْن.  اأْشَوْن كانوا 
كْل َوْقْت كاْن يْدخلون الاْحباْر ويَكْملوْن 
َكرَّة  منّا  َل جّواْت  لََخيمْة  7 َبْس  خْدمتْن، 
ِنة ْبَوْحدو كاْن يْدخْل َريّس  وْحِدة ف السَّ
لَخاطْر  يَقّدْم  َل كان  القْرباْن  ْبَدمّ  الاْحبار 
8 ْبهاي  ْعْب.  الشَّ َجهالات  ْولَخاطْر  نَْفسو 
رُوح القدْس كان يَعّرْفنا َبعْد ما َظَهْر َطريِق 
لانيِّة قايِمة،  الَقّديسيْن، طول ما َخيمة الاَوَّ
َل كاْن  ماْن  الزَّ لاك  َرْمْز   ْوكانْت هاي 

9

موْن ِفيو َقرابين ْوَذبايْح مُو ْتتِيق ْتَكّمْل  يْتَقدَّ
ْباَأْكل  10 َبلِى  يَقّدما،  َل كان  َضميْر هاْك 
الْواْن  اْشكال  ْوَمْعموذيّات  ْوشْرْب َبس، 
َوْقت  َل  انَْحطّْت دي  َجَسديِّة  َفرايْض  لَّيِا 
الاْصلاْح. 11 َبّس الَمسيْح َل جا صاْر َريّس 
َخيِمة  َل  ْوَدَخْل  َسوى،  َل  َخيراْت  اْحباْر 
مْن  ْومُو  ايَدين،  مُو شْغل  ِلة  ْمَكمَّ َعظيِمة 
 ْوما َدَخل ْبَدمّ ْتيوْس 

َهالَمْخلوقاْت َهوْذ. 12
َكرَّة وْحِدة  َدَخْل  ْبَدّمو هّواِ  َبلِى  وْعجوْل، 
لََبيت الَمْقدْس َوارى فدا اَأَبدي. 13 َبقى َل 
كاْن َدمّ ْتيوْس وْعجوْل وْرمادْة عْجِلة يْنَرْش 
سوْن ويَقّدسن يطَّهْر َجَسدْن،  َعلى َل يْتَنجَّ
14 اَأْشَقْد َبقى اأْكَثْر َدمّ الَمسيْح َل ْبرُوْح اَأَزلي 
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ُر َضمائَرنا ِمْن  َم نَْفَسُه ِبلا َلوٍم ِللِه يَُطهِّ قَدَّ

؟ 15 ِلذا  اأْعماٍل َميتٍة ِلكَي نَْخِدَم اللَه الَحيَّ

ُهَو صاَر َوسيَط َعْهٍد َجديٍد، ِل�أنَُّه ِبَموِته 

َل ِلكَي  صاَر ِفداًء ِللَّذيَن َعَصوا الَعْهَد ال�أوَّ

ُدعوا  الَّذيَن  الَوْعِد هؤل�ِء  َعلى  يَْحَصَل 

. 16 ِل�أنَُّه َحيثُما كاَن  اإلى الميراث ال�أبَديِّ

 . َعْهٌد فََعلى موِت ذاَك الَّذي َصنََعُه يَُدلُّ

ُق }الَعْهُد،{  17 ِل�أنَُّه َعلى الَميِت فََقْط يَتََحقَّ

ِل�أنَُّه ل� اْسِتْخداَم َلُه ما داَم صاِنُعُه َحيًّا. 

َدٍم.  ِبلا  َق  تََحقَّ ُل  ال�أوَّ الَعْهُد  َول�  18 ِلهذا 

كُلَّ  ْعَب  الشَّ اأوصى موسى  19 ِل�أنَُّه حيَن 

اإيصاٍء ِبَحَسِب الّناموِس، اأَخَذ َدَم ِعجلٍة 

َوماًء ِبصوٍف ِقْرِمِزيٍّ َوزوفى َوَرشَّ َعلى 

 َوقاَل َلُهم: 
ْعِب كُلِِّه. 20 ال�أْسفار َوَعلى الشَّ

»هذا ُهَو َدُم الَعْهِد الَّذي اأوصيتُم ِبِه ِمَن 
 َوَعلى الَخيَمِة اأيضاً َوَعلى كُلِّ 

اللِه.« 21

ِم. 22 ِل�أنَّ  اأواني الِخْدَمِة رشَّ ِمْن هذا الدَّ

ُر في الّناموِس َول�  ِم يَتََطهَّ كُلَّ َشيٍء بالدَّ

رويِّ  َمْغِفَرةَ ِبدوِن َسْفِك َدٍم. 23 اإذاً ِمَن الضَّ

اأّما  ِبهِذِه،  ماويّاِت  السَّ اأْشباهُ  َر  تَُطهَّ اأْن 

ِمْن  اأْفَضَل  فَِبَذبائَح  ذاتُها  ماويّاُت  السَّ

ِتْلَك.

بَيِت  اإلى  يَْدُخْل  َلْم  الَمسيَح  24 ِل�أنَّ 

بَْل   ، الَحقيقيِّ ِشْبِه  يََديِن  َعَمِل  َمْقِدٍس 

آَن  ماِء ذاِتها َدَخَل ِلكَي يتَراءى ال� اإلى السَّ

َم نَْفَسُه   َول� ليُقدِّ
اأماَم َوْجِه اللِه ِل�أْجِلنا. 25

ْم نَْفسو َبلا لَوْم َلالله يَطّهْر َضميْرنا من  َقدَّ
 مْن هاي 

اْعماْل َميِتة َت نْخدم اَلله الَحي؟ 15
هّواِ صاْر َوسيْط َعْهد ْجديْد، مْن َل ْبَموتو 
ل، ْبشاْن  صاْر فدا لَوْذ َل َعَصوا َعهد الاَوَّ
ياْخذون  الاََبدي  للميراث  انَْدعوا  َل  َهوْذ 
 مْن َل اَأيْن َل في َعْهْد َعلى َموْت 

الَوْعْد. 16
الَمّيْت  َع  َل   مْن 

17 يدْل.  َسواُه  َل  هاْك 
ْق }الَعْهْد،{ مْن َل مالو َمفعول  َبْس يْتَحقَّ
 مْن هاي 

18 َطّيْب.  َسواُه  َل  هاْك  لَّواِ  ْمَقْد 
 مْن َل 

ْق َبلا َدْم. 19 ْل زاِ ما ْتَحقَّ الَعهد الاَوَّ
ْعْب كْل َوصّيات  موسى َوْقْت َل َوّصى الشَّ
ْوَمي ف صوْف  عْجِلة  َدْم  اَأَخْذ  النّاموْس 
ْعْب  قْرمزي ْوزوفا ْوَرْش َع الاْسفار ْوَع الشَّ
يتْن   ْوقالْلْن: »هاْذ َدمّ الَعْهْد َل ْتَوصَّ

كلّو. 20
 ْوَع الَخيِمة زاِ ْوَعلى كْل 

ِفيو من اَلله واِ.« 21
 مْن َل كْل 

ْم. 22 َفرايغ الخْدِمة َرْش مْن َهالدَّ
ْوَبلا  النّاموس  ْر ف  يْتَطهَّ ْم  بالدَّ َتقريباً  شي 
23 َبقى ضروري  َمْغفَرة.  في  ما  َدْم  َسفْك 
ْبَهوذ  رون  يْتَطهَّ ماويّات  السَّ َشَبه  لَنِّا  َهوْذ 
ْبَذبايْح  بالّذات  ماويّات  السَّ َبّس  بايْح.  الذَّ

اَأْفَضْل مَنوْك.

َمْقَدْس  لََبيْت  الَمسيْح  َدَخل   مْن َل ما 
24

ما َدَخْل  شْغل ايَديْن َشَبْه للَحقيقي، َبلِى للسَّ
 ْولا 

ْع َت يْظَهْر قّداْم وّچ اَلله لَخاطْرنا. 25 السَّ
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َمّراٍت كَثيَرةً كَما كاَن يَْفَعُل َرئيُس ال�أْحباِر 

بََدٍم  الَمْقِدِس  بَيِت  اإلى  َسنٍَة  كُلَّ  فيَْدُخُل 

َب  يَتََعذَّ اأْن  َعلَيِه  كاَن   َواإلّ� 
26 َدِمِه.  َغيِر 

آَن  ِمراراً كَثيَرةً ُمْنُذ بَْدِء العاَلِم. َولِكنَّه ال�

نَْفَسُه  َم  قَدَّ ْهِر  الدَّ اآِخِر  في  واِحَدةً  ةً  َمرَّ

ُوِضَع   َوكَما 
27 الَخطيئََة.  ليُبِطَل  َذبيَحًة 

ةً واِحَدةً َوبَْعَد موِتِهم  ِللّناِس اأْن يَموتوا َمرَّ

ةً  َمرَّ اأيضاً  الَمسيُح   هكَذا 
28 ينونُة،  الدَّ

َوِباأْقنوِمِه َذبَح َخطايا كَثيريَن  َم  قُدِّ واِحَدةً 

ةً ثاِنيًَة ِبلا َخطايا ِلخلاِص  ِلكَي يَْظَهَر َمرَّ

الَّذيَن يَْنتَِظرونَُه.

 10
الّناموَس كاَن فيِه ِظلُّ   ِل�أنَّ 

الَعتيَدِة ل� َجوهُر  الَخيراِت 

 ، قَطُّ بائُح  الذَّ تَْستَِطِع  َلْم  ِلهذا  ال�أْشياِء، 

تَكْراراً  ذاتُها  ِهَي  ُم  تُقدَّ كانَْت  اأنَّها  َرغَم 

مونَها.  كُلَّ َسنٍَة، اأْن تُكِْمَل َمْن كانوا يَُقدِّ

ِبالتَّاأْكيِد  لَ�ْرتاحوا  تُكِْمُل  2 ِل�أنَُّه َلو كانَْت 

تَكُْن  َلْم  ِل�أنَّ َضمائَرُهم  قَرابينَهم،  ِمْن 

ِبالَخطايا، هؤل�ِء  ذِلَك  بَْعَد  ِلتَْصُدَمهم 

 َولِكْن 
َطُهروا. 3 ةً  َمرَّ الَّذيَن  العاِبديَن 

َسنٍَة.  يَْذكُروَن َخطاياُهم كُلَّ  بائِح  بالذَّ

اأْن  يَْستَطيُع  ل�  َوتُيوٍس  ثيراٍن  َدَم  4 ِل�أنَّ 

يَْدُخُل  َوُهَو  َر ِمْن َخطايا. 5 ِلذا قال،  يَُطهِّ

اإلى العاَلِم: »ِبَذبائَح َوِبَقرابيَن َلْم تَْرَض. 

 ُمْحَرقاٍت كاِملًة 
َولِكْن اأْلبَْستَني َجَسداً، 6

 حينَئٍذ قُْلُت: ها 
َعِن الَخطايا َلْم تَْطلُْب. 7

ْبشان يَقّدْم نَْفسو َذبيَحة َكّرات ْكثيْر َكما 
َل كان يَسي َريّس الاْحبار ويْدخْل كْل َسِنة 
 واإلّا كاْن َت 

لََبيت الَمْقدس ْبَدْم مُو َدّمو. 26
ل  اَأوَّ مْن  ْكثيْر  َكّرات  ْب  يْتَعذَّ َمْلزوْم  يكوْن 
هْر َكرَّة وْحِدة  ْع ف اآِخر الدَّ الّدنْيِا. َبّس السَّ
الَخطيِّة.  يَبطّل  ْبشان  َذبيَحة  نَْفسو  م  َقدَّ
ْوَبعْد  يموتون  َت  للنِّاْس  ْتَعيَّْن  َل   ْوَكما 

27

َكرَّة  زاِ  الَمسيْح   كذاِ 
28 الّْمحاَكِمة،  َموتن 

َخطّيات  َذَبْح  ْوبْقنومو  َذبيَحة  ْم  ْتَقدَّ وْحِدة 
ْكثيْر نِاْس، َت يْظَهْر ثِاني َكرَّة َبلا َخطّياْت 

لََخلاْص َهوْذ َل يْنطروُه.

 مْن َل النّاموْس َخياْل ِفيو للَخيرات 10 
َمْع  مْن هاي  َجوهرا،  مُو  الّجِايِية 
بايْح بالّذاْت كاْن دايْم  َل ف كْل َسِنة َهالذَّ
موْن، اَأَبْد ما تاقوا يَكْملوْن َهوْك َل كان  يْتَقدَّ
يَقْدمووْن. 2 يكوْن كان يَكْملوْن، اَأكيْد كاْن 
َت يْرتاحوْن مْن َقرابينْن، مْن َل ما كاْن َت 
يرْد يْنَخزْن َضميرْن بالَخطّياْت َهوْك َل َكرَّة 
بايْح يْذكروْن َخطّياتْن كْل  طْهروا. 3 َبلِى بالذَّ
 مْن َل مُو يتِيْق َدْم ثوراِْن وْتيوس يَطّهْر 

َسِنة. 4
يْدخْل  ْوهّواِ  قاْل   مْن هاي 

5 مْن َخطّياْت. 
للّدنْيِا: »ْبَذبايْح وْبَقرابيْن ما رضيْت. َبْس 
 ذَبايْح تْنحرْق كاْمِلة ْبشان 

َجَسْد لَبَّْسْتني، 6
قْلُت:  الَوْقْت   هاك 

7 َطَلْبْت،  ما  الَخطّياْت 

عبرانّيين 9: 26 – 10: 7   



688

َمكْتوٌب  الكُتُِب  َراأِْس  ِل�أنَُّه في  اآٍت،  اأنا 

اأعلاه:   قاَل 
ِل�أْفَعَل ِرضاَك.« 8 َعّني 

َعِن  َوُمْحَرقاٍت كاِملًَة  َوقَرابيَن  »َذبائَح 
الَّتي كانَْت  ِتْلَك  تَْرَض.«  َلْم  الَخطايا 

»ها  قاَل:   َوبَْعَدها 
9 الّناموس.  ْم في  تَُقدَّ

ِبهِذِه  اللُه.«  يا  ِل�أْفَعَل ِرضاَك  اآٍت  اأنَذا 

اأبَْطَل ال�أولى ِليُقيَم الثّاِنيََة. 10 ِبِرضاهُ هذا 

ةً  ْسنا، ِبُقْرباِن َجَسِد يَسوَع الَمسيِح َمرَّ تََقدَّ

واِحَدةً. 11 ِل�أنَّ كُلَّ َرئيِس اأْحباٍر كاَن يَقوُم 

بائَح َعينَها،  ُم الذَّ َويَْخِدُم كُلَّ يَوٍم كاَن يَُقدِّ

ِمَن  ر  تَُطهِّ اأْن  قَطُّ  تَْستَطْع  َلْم  الَّتي  ِتْلَك 

َم  قَدَّ فََذبيَحًة واِحَدةً  الَخطايا. 12 اأّما هذا 

َعِن الَخطايا، َوَجلََس َعْن يَميِن اللِه اإلى 

توَضَع  َحّتى  آَن  ال� ِمَن   َويَْنتَِظُر 
13 ال�أبَِد. 

اأْعداؤهُ َموِطئاً تَْحَت قََدَميِه. 14 ِل�أنَُّه ِبُقْرباٍن 

سوَن ِبِه اإلى ال�أبَِد.  واِحٍد اأكمَل الَّذيَن يَتََقدَّ

 َويَْشَهُد َلنا اأيضاً روُح الُقُدِس الَّذي قاَل: 
15

 »هذا ُهَو الَعْهُد الَّذي ساأُْعطيِهْم ِمْن بَْعِد 
16

. َساأَُعلِّق ناموسي  بُّ ِتْلَك ال�أيّاِم يَقوُل الرَّ

 َواإثَْمُهم 
ِبُعقوِلِهم َواأكْتُبُه َعلى قُلوِبِهم، 17

 َوَحيُث يَكوُن 
َوَخطاياُهم ل� اأْذكُُر َلُهم.« 18

اأْجِل  ِلُقربْاٍن ِمْن  ِللَخطايا ل� لزوَم  َمْغِفَرةٌ 

الَخطايا. 19 اإذاً َلنا يا اأْخوتي ُسفوُر َوْجٍه 

 َوَطريُق 
ِبُدخوِل بَيِت الَقْدِس ِبَدِم يَسوَع، 20

آَن ِبِستاِر الباِب  َد َلنا ال� الَحياِة الَّذي جدَّ

 َوَلنا َحْبٌر َعظيٌم َعلى 
الَّذي ُهَو َجَسُده. 21

هاي اَنا جِايِي. َف راس الّْكتِابات َمْكتوْب 
فُوق   مْن 

8 اَلله.«  يا  اَسي رضاك  َعَلي َت 
قاْل: »َذبايح ْوَقرابين ْوَذبايْح تْنحرْق كاْمِلة 
ْبشاْن الَخطّياْت ما رضيْت.« َهوْك َل كاْن 
 ْوَبْعدا قاْل: »هاي 

موْن ف النّاموْس. 9 يْتَقدَّ
اَلله.« ْبهاي  يا  اَنا َت اَسي رضاْك  جِايِي 
10 ْبرضاُه  الثّانِْية.  ياَأّسس  َت  لانيِّة  الاَوَّ َبطَّل 
ْسنا، ْبقْرباْن َجَسْد َيسُوع الَمسيْح  هاذ ْتَقدَّ
 مْن َل كْل َريّس اْحبار كان 

َكرَّة وْحِدة. 11
بايْح كان  الذَّ نَفس  َيوْم،  ْويْخدْم كْل  يقوم 
يَقّدْم، َهوْك َل اَأَبْد ما كان يتِيقون يَطْهروْن 
م  م الَخِطّياْت. 12 َبْس هاْذ َذبيَحة وْحِدة َقدَّ
اَلله  َيمين  َعلى  ْوقعْد  الَخطّيات،  ْبشان 
ْع دي لََمْن يْنَحطّوْن   ويْنطر م السَّ

للاََبْد. 13
 مْن َل ْبقْرباْن 

عْدوانو َدّواِسة َتْحت اْجَريو. 14
للاَأَبْد.  ِفيو  يْتَقدَّسوْن  َل  َهوْذ  ْل  َكمَّ واِحْد 
 »هاْذ 

 ْويْشَهد لْنا زاِ رُوح القدْس َل قاْل: 16
15

واِ َعْهْد َل َت اْعطييْن مْن َبعْد َهوك الِايِّام 
يقول الرَّْب. َت اَعلّْق ناموسي ف ْعقولن 
ْوَخطّياتْن مُو   ْواإْثمن 

ْقلوبن، 17 َواْكتبو َعلى 
 ْوَوْقْت َل في َمغفَرة للَخطّيات 

اْذكْرلْن.« 18
لنا  في  19 َبقى  للَخِطّياْت.  قْرباْن  يْلَزْم  مُو 
ْبَدْم  القْدس  َبيت  ْبدخوْل  ثَقة  اخوتي  يا 
د  َجدَّ َل  الَحياْة  َطريِق   وْبدخوْل 

20 َيسُوْع، 
 ْوفي 

21 َجَسدو.  لَّواِ  الباْب  ْبستر  ع  السَّ لْنا 
ما.  السَّ اَلله ف  َبيت  َعلى  َعظيْم  َحبْر  لْنا 
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ُمْخِلٍص  ِبَقْلٍب  اإذاً  22 ِلنَْقتَرْب  اللِه.  بَيِت 

رةٌ  يماِن، َوقُلوبُنا َمْرشوَشٌة َوُمَطهَّ َوِبِثَقة ال�إ

ِبماٍء  َجَسُدنا  وُمْستَِحمٌّ  ِشّريٍر  ِمْن َضميٍر 

َول�  َرجاِئنا  ِباإْقراِر  ْك   َوْلنَتََمسَّ
23 طاِهٍر. 

 َوْلنَْنُظْر 
نَْنَحِرْف، ِل�أنَُّه اأميٌن َمْن َوَعَدنا. 24

الَمَحبَِّة  ِبتَْحريِض  بَْعٍض  اإلى  بَْعُضنا 

َعْن  نَتََخلَّ   َول� 
25 الّصالَحِة.  َوال�أْعماِل 

َمْحِفِلنا كَما ِلبَْعِض الَقوِم اْعِتياٌد، َولِكِن 

آَخِر، ل�ِسيَّما ما ُدْمتُم  اْطلُبوا اأَحُدكُم ِمَن ال�

َمْن  26 ِل�أنَُّه  اْقتََرَب.  قَِد  اليَوَم  ذِلَك  تروَن 

 ، يُْخِطُئ باإرادِته بَْعَد اأْن قَِبَل َمْعِرفََة الَحقِّ

الَخطايا.  َعِن  ُم  تُقدَّ َذبيَحٌة  َة  ثَمَّ فَلَيَس 

كُُل  27 بَْل ُحكٌْم ُمَهّياأٌ ُمخيٌف َوَغيَرةُ ناٍر تَاأْ

ال�أْعداَء 28 ِل�أنَُّه اإْن كاَن َمْن خاَلَف ناموَس 

موسى فََعلى فَِم شاِهَديَن اأَوثَلاثَِة شهوٍد 

اأكْبََر  ِعقاباً   فَكَم 
29 يَموُت،  َرْحَمٍة  ِبلا 

تَُظّنوَن َسيَْلقى َمْن داَس ابَْن اللِه َوحِسَب 

َس كََدِم اأيِّ اإنْساٍن  َدَم َعْهِدِه الَّذي ِبِه تََقدَّ

َواْزَدرى ِبروِح النِّْعَمِة؟ 30 ِل�أنَّنا نَْعِرُف ذاَك 

َو  اأجازي«  اأنا  ال�نِْتقاُم  »لي  قاَل:  الَّذي 

 َخوٌف َعظيٌم ُهَو 
بُّ َشْعبَه« 31 »َسيَديُن الرَّ

32 تََذكَّروا  الَحّي.  الله  يََدِي  الوقوع في 

ِنْلتُم  فيها  الَّتي  ِتْلَك  ال�أولى،  ال�أيّاَم  اإذاً 

ْلتُم.  الَمْعموِديََّة َوُمقاساةَ اآل�ٍم َعظيمٍة تََحمَّ

ٍة َوِصْرتُم َمناظَر، َوشاَركْتُم   في عاٍر َوِشدَّ
33

ْعتُم   َوتَوجَّ
34 لوا.  تََحمَّ هِذِه  الَّذيَن  اأيضاً 

 َخلّي نَْقّرْب َبقى ْبَقْلْب مْخلص ْوباتّكال 
22

َرة مْن َضميْر  الايماْن، وْقلوْبنا َمْرشوِشة وْمَطهَّ
 ْوَخلّي 

ل ْبَمي طاهْر. 23 َشّرير، ْوَجَسْدنا ْمَخسَّ
ْك بالرَّجا َل نْقْر ِفيو ْولا نْنحرْف، مْن  نْتَمسَّ
 ْوَخلّي نَْطلّْع َعلى 

َل اَأميْن واِ هاْذ َل َوَعْدنا. 24
َبعْضنا ْبَتحريك الّْمَحبِّة والاْعمال الّصالَحة. 
 ْولا نْعيْف َجمْعنا َكما َل في لنِاْس نِاْس 

25

اللاْخ، خاّصًة  م  واِحْد  اْطلبوا  َبلِى  عاِدة، 
اَأينا   مْن َل 

َقرَّب. 26 الَيوْم  تَروْن هاك  ماداْم 
رادتو َبعْد َل قبْل َمْعرفة الَحْق،  َل يْخطي ْباإ
م ْبشان الَخطّياْت.  ما في َبْعدا َذبيَحة تْتَقدَّ
ْر حكم يَخّوف ْوغيرْة ناْر تاكل  27 َبلِى ْمَحضَّ

ناموْس  َل خِالَْف  اَأينا  كاْن   َل 
28 العْدواْن. 

موسى، َعلى ثّم اْثَنين ْوَثّث ْشهوْد َبلا َرْحِمة 
يموْت، 29 اَأْشَقْد َبقى بالاَْكَثْر تْفتْكروْن َت 
يناْل عقوبِة اَأينا َل داس اْبن اَلله، ْوَحَسْب 
م َل ِفيو  َدم َعْهدو َكما َدْم كّل انْساْن، َهالدَّ
 مْن َل نْعرْف 

ْر رُوح النّْعِمة؟ 30 ْتَقدَّس، ْوَحقَّ
اَأجِازي«  َوانا  الانْتقام  »لي  قاْل:  َل  هاْك 
 َخوف ْگبيْر 

ْو»َت يحاكم الرَّْب َشْعبو«. 31
الوقوْع ف ايَدين اَلله الَحي. 32 ْتَذكَّروا  واِ 
ليِّة َوْقْت َل نْلتن الَمْعموذيِّة  َبقى الِايِّام الاَوَّ
ْلتْن، 33 ْبعار  ْتَحمَّ ْگبيِرة  ْوذيقة اوجاع 
ة. ْوصْرتْن َمناظْر فْرِجة، ْوشِاَرْكتْن زاِ  ْوشدِّ
ْعتْن   وْتَوجَّ

34 َهالمصايْب.  لوا  ْتَحمَّ َل  نِاْس 
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ِبَفَرٍح  اأْمواِلكُم  َوَسْلَب  ِللَمْسجونيَن، 

َلكُم في  اأنَّ  تَْعِرفوَن  ِل�أنَّكُم  ْلتُم،  تََحمَّ

 فَلا 
35 يَزوُل.  ل�  اأْفَضَل  ُمْقتَنًى  ماِء  السَّ

تُضيعوا ُسفوَر الَوْجِه الَّذي َلكُم الُمَعدَّ َلُه 

ْبِر  اأْجٌر َعظيٌم. 36 ِل�أنَّكُم تَْحتاجوَن اإلى الصَّ

ِلكَي تَْصنَعوا ِرضا اللِه فَتُْحِرزوا الَوْعَد. 

َحّتى  َوِجدُّ قَصيٍر  قَليٌل  »َوْقٌت  37 ِل�أنَُّه 

َر. 38 البارُّ ِمَن  آتي َوَلْن يَتَاأخَّ تَي ذِلَك ال� يَاأْ

يماِن الَّذي لي َسيَْحيا، َواإْن يَئَس فَلَْن  ال�إ

نَْحُن فلَْسنا  َعْنُه نَْفسي.« 39 اأّما  تَْرضى 

ِمَن اليَاأِْس الُمَؤّدي اإلى الَهلاك، بَْل ِمَن 

يماِن الَّذي يُكِْسبُنا اأنُْفَسنا. ال�إ

 11
الَّتي  ِبال�أُمور  اْقِتناٌع  يماُن   َوال�إ

نَّها َحَصلَْت ِفْعلاً،  جاِء، كَاأ في الرَّ

 َوِبهذا صاَر 
َوتََجّلي ال�أُموِر الَّتي ل� تُرى. 2

يوِخ. َشهاَدةٌ ِللشُّ

يماِن نَْفَهُم اأنَّ ال�أكْواَن اأُتِْقنَْت  3 ِل�أنَّنا ِبال�إ

ِمْن  نَْت  كُوِّ الَمْرئّياُت  َوِتْلَك  اللِه،  ِبكَِلَمِة 

َم هابيُل ِللِه  يماِن قَدَّ َغيِر الَمْرئّياِت. 4 ِبال�إ

َذبيَحًة اأْفَضَل ِمْن َذبيَحِة قاييَن، ِمْن اأْجِلها 

ِلُقْرباِنِه  َوَشِهَد   ، بارٌّ اأنَُّه  َشهاَدةٌ  َلُه  صاَر 

يماِن  اللُه، َوِبِه، َوُهَو َميٌت، يَتَكَلَُّم. 5 ِبال�إ

يُعثَْر  »َلْم  َو  َموتاً.  يُذْق  َوَلْم  اأخنوٌخ  نُِقَل 

َعلَيِه ِل�أنَّ اللَه نََقلَُه،« ِل�أنَُّه قَْبَل اأْن يُنَقَل 

 َولِكْن 
6 اللَه  اأْرضى  اأنَُّه  َشهاَدةٌ  َلُه  صاَر 

ِبدوِن اإيماٍن ل� يَْستَطيُع اإنْساٌن اأْن يُْرِضَي 

نَهب  ْلتْن  ْتَحمَّ وْبَفَرح  الَمْحبوسيْن،  َع 
ما  اْموالْكْن، مْن َل تْعرفوْن في لْكْن ف السَّ
مْلْك اَأفَضل ْومُو يزوْل. 35 َبقى لا ْتَضيعون 
ْرلا اَأْجر ْگبيْر.  الثَّقة َل لكْن، مْن َل ْمَحضَّ
 مْن َل َصبْر يْلَزْمكْن َت ْتَسوْن رضا اَلله 

36

 مْن َل »َوْقْت ْقَليْل وْكثير 
ْوتاْخذون الَوْعْد. 37

ْشَوي في َت يّجي هاك الّجِايِي ْومُو يْبطا. 
38 الباْر مْن اإيماني يعيش، ْوَل يئس مُو ترضى 

َعَليو نَْفسي.« 39 َبْس نْحنِا مُو م الياأْس َل 
يَوّدي للَهلاك نْحنِا، َبلِى م الايمان َل ِفيو 

نْرَبْح نَفْسنا.

لَنِّا ف 11  ْباأموْر  َقناَعة   والايماْن 
الرَّجا َكما َل يكوْن صاروا 
بالفعْل، والايمان ْظهوْر اأموْر َل مُو تْناَأرى. 

 وْبهالايماْن صاْر َشهاِدة للّْشيُوَخة.
2

نت  ْتَكوَّ الاْكوان  نفَهم  بالايماْن  َل   مْن 
3

مْن  انَْوَجدوا  يْناَأَرون  َل  ْوَهوْذ  اَلله  ْبكْلمة 
ْم  َقدَّ هابيْل  4 بالايماْن  يْناَأَروْن.  مُو  َل  َهوْذ 
َلالله َذبيَحة اَأْفَضْل بْكثيْر مْن َذبيحْة قايين، 
ْبشانا صاْرلو َشهاِدة باْر واِ، ْوشهْد لَقْربانو 
اَلله، وْبشانو ْبشاْن َهالقْرباْن حتّى ْوهّواِ َمّيْت 
يْحكي. 5 بالايمان انَْنَقْل اَأْخنوخ ْوَموْت ما 
ذاْق. »ما انْاَأرى مْن َل نََقلو اَلله،« مْن َل 
َقبْل َل يْننقل انَْشَهْدلو: ناْل رضا اَلله. 6 َبْس 
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اأْن  يَِجُب  اإَليِه  ُب  يَتََقرَّ الَّذي  ِل�أنَّ  الله، 

يؤِمَن اأنَُّه َموجوٌد َويُكافٌئ الَّذيَن يَْطلُبونَُه. 

يماِن نوٌح حيَن كُلَِّم َعْن ِتْلَك ال�أُموِر  7 ِبال�إ

الَّتي َلْم تَكُْن َمْرئيًَّة بَْعُد، خاَف َوَصنََع َلُه 

ِللِبرِّ  واِرثاً  َواأْصبََح  العاَلَم،  ِبِه  داَن  فُْلكاً 

ُدِعَي  اإبْراهيُم حيَن  يماِن  8 ِبال�إ يماِن.  ِبال�إ

اأطاَع اأْن يَْخُرَج اإلى ذِلَك الَمكاِن الَعتيِد 

ُخَذهُ ميراثاً، َوَخَرَج َوُهَو ل� يَْعلَُم اإلى  اأْن يَاأْ

اإبْراهيُم  يماِن اأْصبََح  اأيَن ُهَو ذاِهٌب. 9 ِبال�إ

نَُّه  نَزيلاً في ِتْلَك ال�أْرِض الَّتي ُوِعَد ِبها كاأ

َمَع  ِخيٍَم َسكََن  َوفي  َغريبٍة،  اأْرٍض  في 

الُمْشتَِركيَن في وراثِته  ويَْعقوَب  اإْسحَق 

الَّتي  الَمدينََة  يَْنتَِظُر  10 ِل�أنَُّه كاَن  ِللَوْعِد. 

َلها اأساٌس، ِتْلَك الَّتي ُمَهْنِدُسها َوصاِنُعها 

الَّتي كانَْت  اأيضاً  يماِن سارةُ  اللُه. 11 ِبال�إ

ةً ِلتَْحبَل ِبنَْسٍل، َودوَن اأْن  عاقرةً نالْت قُوَّ

ُعْمِرها  ِمْن  الُمناسِب  الَوْقِت  تَكوَن في 

َوَلَدْت، ِل�أنَّها اأيقنَْت اأنَُّه صاِدٌق ذاَك الَّذي 

يخوَخِة  َوَعَدها. 12 ِلذا ِمْن واِحٍد بَُطَل ِبالشَّ

َوكََرْمِل  ماِء،  السَّ ُوِلَد كَثيروَن كَنُجوِم 

يماِن  شاِطِئ البَْحِر الَّذي ل� َعَدَد َلُه. 13 ِبال�إ

َوْعَدُهم،  يَنالوا  َوَلْم  َجميعاً  اأولئَك  ماتوا 

َولِكنَّهم َراأوهُ ِمْن بَعيٍد َوفَِرحوا ِبِه َوَحيَّوهُ 

ال�أْرض.  َونَُزل�ُء في  ُغَرباُء  اأنَُّهم  َواأقَّروا 

اأنَُّهم  14 ِل�أنَّ الَّذيَن يَقولوَن هذا، يُظِهروَن 

يَْطلُبوَن َمدينَتَُهم. 15 َلو اأنَّ الَمدينََة الَّتي 

بلا اإيماْن مُو يتِيق انْساْن يْرضي اَلله، مْن 
َل لازْم هاْذ َل يْتَقرَّْب َلالله ياآمْن َموجوْد واِ 
لَوْذ َل يْطلبوُه. 7 بالايماْن نوْح  وْمكافي واِ 
َوْقْت َل انَْحكى َمعو َعَلوْذ َل ما كاْن يْناَأَروْن 
اولاْد  لََخلاص  َسّفيِنة  ْوَسوالو  َبعْد، خاف 
ّفيِنة َل ِفيا جاْب حكْم َع الّدنْيِا،  َبيتو، َهالسَّ
ْوصاْر واِرْث للبْر بالايماْن. 8 بالايمان اْبراهيْم 
يْطَلْع لاْك  َقبْل َت  انَْدعى، طاْع  َوْقْت َل 
مُوَضْع َل كاْن ت ياخذو َوراثِة، ْوَطَلع ْوهّواِ 
مُو يْعرْف لاَيْن رايْح. 9 بالايمان اْتَغرَّْب فاك 
اَْرْض َل انَْوَعْد ِفيا َكما َل يكوْن َف اْرض 
َغريِبة، ْوف ِخَيْم قعْد َمع اْسحاق ْوَيْعقوب 
 مْن َل كاْن 

المْشتْركيْن ف وراثتو للَوْعْد. 10
يْنطْر َمديِنة لها اَأساس ْمَهْندسا ْوصانعا اَألله. 
ة  11 بالايماْن ساَرة زاِ َل كانْت عاْقَرة نالْت قوِّ

َت تْحَبل ْبذريِّة، ْومُو َف َوْقْت عْمرا ولدْت، 
 مْن 

نْت سادْق واِ هاْك َل َوَعدا. 12 َعلى َل َيقَّ
يْب ولد ْكثيْر َكما  هاي مْن واِحْد بطْل بالشَّ
َعلى شاطي  َل  َرمْل  ْوَكما  ما،  السَّ نْجوم 
الَبحْر َل مالو َعَدْد. 13 بالايماْن ماتوا َهوْك 
اََروُه  ْبعيد  َبلِى من  َوْعدْن،  نالوا  ْوما  كلّن 
ْومْتَغْربيْن ف  نِا  غْرْب  ْوَقّروا  ِفيو،  ْوفْرحوا 
 مْن َل َهوْذ َل يقولوْن َهالَكلاْم، 

الاَْرْض. 14
 ويكوْن لاْك َمديِنة 

يَورَّون َمدينتْن يْطلبوْن. 15
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َخَرجوا ِمْنها كانوا يَْطلُبوَن، َلكاَن َلديِهم 

آَن  ال� 16 اأّما  اإَليها.  ِليَْقُفلوا راِجعيَن  َوْقٌت 

فوَن،  فََمْعروٌف اإلى اأْفَضَل ِمْنها كانوا يتَلَهَّ

َلْم  ِلهذا  ماِء.  السَّ الَّتي في  ِتْلَك  اإلى 

يَْستَِح اللُه اأْن يُْدعى اإلَهُهم، ِل�أنَُّه َهيَّاأَ َلُهم 

اإْسحَق  اإبْراهيُم  َم  قَدَّ يماِن  17 ِبال�إ َمدينًَة. 

في تَْجِربَِتِه، َوَوحيَدهُ اأْصَعَد اإلى الَمْذبَِح، 

18 ِل�أنَُّه  ِبالَوْعِد.  ناَل  قَْد  كاَن  الَّذي  ذاَك 

نَْسٌل.«  َلَك  يُْدعى  »ِباإْسحَق  َلُه:  قيَل 

 َوكاَن قَْد تََفكََّر في نَْفِسِه اأنَّ اللَه يُقيُم 
19

َحّتى ِمَن ال�أْمواِت. ِلذا ِبَرْمٍز اأُْعِطَي َلُه. 

اإْسحُق  باَرَك  َعتيداً  كاَن  ِبما  يماِن  20 ِبال�إ

يماِن يَْعقوُب َوُهَو  يَْعقوَب َوعيسو. 21 ِبال�إ

يموُت باَرَك كُلًّا ِمِن ابْنَي يوُسَف َوَسَجَد 

يوُسُف  يماِن  22 ِبال�إ ُعكّاِزِه.  َراأِْس  َعلى 

اإْسرائيَل  بَني  ُخروَج  َذكََر  يَموُت  َوُهَو 

يماِن والدا  ِبِعظاِمِه. 23 ِبال�إ َواأوصى 

اأْشُهٍر،  ثَلاثََة  ُوِلَد  حيَن  اأْخَفياهُ  موسى 

َوَلْم  َوسيماً،  َصِبيًّا  اأنَُّه كاَن  َراأوا  ِل�أنَُّهم 

يماِن موسى  24 ِبال�إ الَمِلِك.  اأَمَر  يَْخَشيا 

ابَْن  يُْدعى:  اأْن  اأبى  َرُجلاً  اأْصبََح  ِعْنَدما 

يَكوَن في  اأْن   َواْختاَر 
25 ِفْرَعوَن.  بنِت 

َذ َزماناً  الّضيِق َمَع َشْعِب اللِه، ل� اأْن يَتَلَذَّ

ِغنى عاِر   َوَحِسب 
26 ِبالَخطيئَِة.  يَسيراً 

ِمْصَر،  َخزينِة  ِمْن  ا  ِجدًّ اأْفَضَل  الَمسيِح 

يماِن  ِل�أنَُّه كاَن يَْنُظُر اإلى الُمكافَاأِة. 27 ِبال�إ

َل َطَلعوا منّا كاْن يْطلبوْن، كاْن عْندْن َوْقْت 
ْع َمْعروْف  َت يْرَجعون يرُوحولا. 16 َبّس السَّ
لَّيِا  لاك  يْشَتَهوْن،  منّا كاْن  اَأْفَضْل  لََمديِنة 
ما. مْن هاي ما اْسَتحى اَألله يْتَسّمى  ف السَّ
17 بالايماْن  َمديِنة.  ْرلْن  َحضَّ َل  مْن  اإلهْن، 
م اْبراهيْم لاْسحاْق َف َتْجِربتو، ْولََوحيدو  َقدَّ
طِالَْع للَمْذَبْح، هاْك َل كاْن نال ْبموجب 
 مْن َل انْقالْلو: »باْسحاْق يْتَسّمى 

الَوْعْد. 18
 ْوكان اْفَتَكْر َف َقْلبو ْوقال: 

لْك نَسْل.« 19
اَلله حتّى م الَميتين يَقّيم. ْبشاْن هاي انَْعطى 
ْر  اْبنو لُه ْبَرْمْز. 20 بالايمان ْبشي كاْن ْمَحضَّ
ْوعيسو.  لََيْعقوب  اْسحاْق  بِاَرك  يسِيْر  َت 
بِاَرْك  يموْت،  ْوهّواِ  َيْعقوب،  21 بالايماْن 

َعلى  ْوَسَجْد  يوسف  اولاْد  واِحْد من  كْل 
ْوهّواِ  22 بالايماْن يوسف،  راْس عكّازتو. 
ْوَوّصى  اْسرائيل  َبني  َذَكْر خروْج  يموْت، 
واّمو  اَأبو موسى  23 بالايماْن  َعلى عْظمِانو. 
اَروا  َل  مْن  اشْر،  َثّة  ولْد  َل  َوْقْت  َخبَّوُه 
اَأمر  مْن  ْوما خافوا  ْكَويّْس كان،  َصبي 
َل صاْر  َوْقْت  24 بالايماْن موسى  الَملْك. 
رّجال َكَفر ْبهاي َل يْنقالْلو ابْن بْنْت َفْرَعوْن 
َشْعب  َمْع  الّذيْق  يكوْن ف   واْختاْر َت 

25

الَخطيِّة.  ْذ ف  يْتَلذَّ َوْقْت  لَْشَويّْة  ْولا  اَلله، 
 واْفَتَكْر غنِى عار الَمسيْح اَأْفَضْل بْكثيْر واِ 

26

لََدفع  يَطلّْع  َل كان  مْن  َمصْر،  َخزينْة  مْن 
الاَأجْر. 27 بالايماْن َخلّى َمصر ْوما خاْف مْن 
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غاَدَر ِمْصَر َوَلْم يََخْف ِمْن َغَضِب الَمِلك، 

نَُّه كاَن يَرى اللَه الَّذي ل� يُرى.  َوَصبََر كاأ

ِلئَّلا  َدماً  َوَرشَّ  الِفْصَح  َصنََع  يماِن  28 ِبال�إ

يْدنَُو اإَليِهم ذاَك الَّذي كاَن يُْفني ال�أبْكاَر. 

يماِن َعبَروا بَْحَر سوَف كَاأنَّما َعلى  29 ِبال�إ

اأْرٍض ياِبَسٍة، وفيه َغِرَق الِمْصِريّوَن حيَن 

اأريحا  اأْسواُر  يماِن  30 ِبال�إ َعلَيِه.  اأوا  تََجرَّ

اأيّاٍم  َسْبَعَة  َحوَلها  ِباأْن طيَف  َسَقَطْت، 

َمَع  تَْهِلْك  َلْم  الّزاِنيَُة  راحاُب  يماِن  31 ِبال�إ

اأولئَك الَّذيَن َلْم يُطيعوا، ِل�أنَّها اْستَْقبَلَِت 

اأيضاً؟  اأقوُل   ماذا 
32 ِبَسلاٍم  الَجواسيَس 

ِل�أنَُّه وقٌت قَليٌل َلَديَّ ِل�أُْخِبَر َعْن ِجدعوَن 

نَْفتاَح  َوَعْن  َشْمشوَن  َوَعْن  باراَق  َوَعْن 

باقي  َوَعْن  َوَعْن َصموئيَل  داووَد  َوَعْن 

َمماِلَك  َغلَبوا  يماِن  ِبال�إ 33 الَّذيَن  ال�أنِْبياِء 

َوَخَدموا الِبرَّ َونالوا ُوعوداً َواأْغلَقوا اأْفواهَ 

ةَ الّناِر َونَجوا ِمْن فَِم   َواأْطَفاأوا قُوَّ
اأُسوٍد، 34

َضَعفاٍت َوصاروا  ِمْن  وا  َوتََقوَّ يِف،  السَّ

ُمَعْسكَراِت  َوقَلَبوا  الَحْرِب  اأْقِوياَء في 

ِمْن  اأبْناَءهنَّ  ِلْنساٍء   َواأْعطوا 
35 ال�أْعداِء. 

ِقياَمِة ال�أْمواِت. َواآَخروَن ِبُصنوِف الَعذاِب 

ماتوا َوَلْم يَتََمنَّوا النَّجاةَ ِليَكوَن َلُهم ِقيامٌة 

َوَجلٍد  اْسِتْهزاٍء  اإلى   َواآَخروَن 
36 لٌَة.  ُمَفضَّ

جوِن  َوالسُّ الُقيوِد  اإلى  َواآَخروَن  َدَخلوا، 

ُسلِّموا. 37 اآَخروَن ُرِجموا، اآَخروَن نُِشروا، 

يِف ماتوا، اآَخروَن طافوا  اآَخروَن في فَِم السَّ

َغَضب الَملك. ْوَصَبْر َكما واِحْد كاْن يرى 
اَلله َل مُو يْناَأرى. 28 بالايماْن َسوى الفْصح 
ْوَرْش َدم ْبشاْن لا يَقّرْب َعَليْن هاْك َل كاْن 
يْفني الاولاد البكْر. 29 بالايماْن َقَطعوا َبحْر 
نِاشِفة،  اَأْرْض  َعلى  يكوْن  َل  َكما  سوف 
ْتجاَسروا  َل  َوْقْت  الَمصارِوة  انَْبَلعوا  ْوِفيو 
َوَقعوا،  اَريحا  30 بالايماْن حيطان  َعَليو. 
31 بالايمان  اِيْم.  َسبعة  َحولْن  انَْبَرْم  َل  مْن 
ما  َل  َهوْك  َمْع  ما هْلكْت  الّزانِية  راحاب 
واسيس ْبَسلاْم.  طاعوا، مْن َل اْسَتْقَبلت الجَّ
َوْقْت  ْشَويّْة  َل  اَأقوْل؟ مْن  َغيْر شي  32 اَأيْش 

عْندي َت اْحكي َعلى َجْدعون ْوَعلى باراق 
داهود  ْوَعلى  نْفتاح  ْوَعلى  َشْمشون  ْوَعلى 
 َل 

33 الاَنِْبيا،  باقي  ْوَعلى  ْوَعلى َصموئيل 
بالايماْن َغَلبوا الَممِالك ْوَخَدموا البّر ْونالوا 
 ْوَطَفوا قّوة النّاْر، 

وعود ْوَسّدوا ثّم اسوْد، 34
وا م الاْمراض،  يْف وْتَقوَّ وا مْن ثّم السَّ ْوتَنجَّ
ْوصاروا جّباريْن ف الَحْرب ْوَكْبَكبوا ْجيوش 
 ْوَعَطوا لَنْسوان اولادن مْن قيِامة 

العْدواْن، 35
الَميتين. ْوَغيرْن بالَعذاباْت ماتوا ْوما نََطروا 
ِلة.  ْمَفضَّ ْقيِاِمة  يكونْلن  ْبشان  يْنَجون  َت 
للَكَلپچات  ْوَغيرْن  َدَخلوا،  للهزو   ْوَغيرْن 

36

 َغيرن انَْرَجموا، َغيرن 
والّحبوس ْتَسلَّموا. 37

يف ماتوا، َغيرْن  انَْنَشروا، َغيرْن ف ثّم السَّ
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ُمْحتاجيَن  َوماِعٍز،  َغنٍَم  ُجلوَد  ل�ِبسيَن 

38 اأُناٌس ما كاَن  بين.  َوُمَعذَّ َوُمضايَقيَن 

كَالّتائهيَن  َواأْصبَحوا  العاَلُم،  يَْستَِحقُّهم 

حراِء َوفي الِجباِل َوفي الَمغائِر  في الصَّ

َجميعاً   َوهؤل�ِء 
39 ال�أْرض.  َوفي كُهوِف 

الَّذيَن صاَر َلُهم َشهاَدةٌ باإنَُّهم ُمْؤِمنوَن َلْم 

يَنالوا الَوْعَد، 40 ِل�أنَّ اللَه نََظَر اإلى صاِلِحنا 

األّ� يُكَْملوا ِبدوِننا.

 12
َلنا كُلُّ  الَّذيَن  اأيضاً  نَْحُن   ِلذا 

كَالُغيوِم  الَّذيَن  هوِد  الشُّ هؤل�ِء 

يُْحِدقوَن بنا، ِلنَْطَرْح عّنا كُلَّ ال�أثْقاِل َحّتى 

بٌة  الَخطيئَِة الَّتي في كُلِّ َوْقٍت ِهَي ُمتَاأهِّ

باَق الُمعيََّن  ٍل ِلنَْركُْض هذا السِّ َلنا، َوِبتََحمُّ

الَّذي صاَر  يَسوَع  اإلى   َوْلنَْنُظْر 
َلنا، 2

ِمْن  الَّذي  اإلى  يماِننا،  ِل�إ َوُمكِْملاً  باِدئاً 

ليَب  َل الصَّ اأْجِل الَفَرِح الَّذي كاَن َلُه تََحمَّ

َواْستََخفَّ ِبالعاِر َوَعلى يَميِن َعْرِش اللِه 

َجلََس.

الُخطاِة  ِمَن  َل  تََحمَّ كَْم  اإذاً  3 ُانُْظروا 

اأولئَك الَّذيَن ُهم اأْصبَحوا اأْضداَد اأنُْفِسِهم، 

4 َلْم  اأنُْفُسكُم.  َوتَخوَر  تَْرتَخوا  ل�  ِلكَي 

ِم في الُمغاَلبَِة ِضدَّ  تِصلوا بَْعُد َحّتى الدَّ

الَّذي كَما  تَْعليَم   َونَسيتُم 
الَخطيئَِة. 5

ِل�أول�ٍد يَقوُل َلكُم: »بُنيَّ ل� تَْحتَِقْر تَاأْديَب 

بِّ َول� تَُخْر نَْفُسَك َمتى ُوبِّْخَت ِمْنُه.  الرَّ

َويَْجِلُد  بُُه  يَُؤدِّ بُّ  الرَّ يُِحبُُّه  الَّذي  6 ِل�أنَّ 

ْومْعزاِيات،  َخواِريف  ْجلوْد  لِاْبسين  داروا 
ما  38 نِاْس  بيْن.  وْمَعذَّ وْمذاَيقيْن  ومْحتازين 
كاْن تْسَتحّقن الّدنْيِا، ْوصاروا َكما التّايهيْن 
والَمغايْر وْكهوف  والّْجبِاْل  حرا  الصَّ ف 
َشهاِدة  َل صاْرلْن   ْوَهوْذ كلّْن 

39 الاَْرْض. 
 مْن َل الله َطلَّْع َل 

بايمانْن ما نالوا الَوْعْد، 40
َمْنَفعْتنا لا يْكَملوْن َبلانا.

َل لنا كْل َهوذ 12   مْن هاي نْحنِا زاِ 
الّْشهوْد، َل َكما الّغيوم يَحوطونا، 
َخلّي نْكْب منّا كّل الاْثقال حتّى الَخطيِّة َل 
ة يِا لنا، وْبَتَحّمْل َخلّي نْعدي  دايْم مْسَتعدِّ
 ْوَخلّي نَْطلّْع َف 

َهالّْمغالَِبة َل ْتَعيَّنت لْنا، 2
َيسُوْع َل هّواِ صاْر بادي وْمَكّمْل لايمانْنا، 
ليْب،  ل الصَّ َل ْبشان الَفَرْح َل كاْن لُه ْتَحمَّ
اَلله  َعْرش  َيميْن  ْوَعلى  بالعار،  واْسَتَخْف 

قعْد.

ْل م الخاْطييْن َهوْك   َروا َبقى اَأْشَقد ْتَحمَّ
3

َل هنِّا صاروا َعدو رُوحن، ْبشاْن لا تْرَتَخوْن 
َبعْد دي   ما وصْلتْن 

4 نْفوْسكْن.  وْتَخّور 
 ْونسيتْن 

5 الَخطيِّة.  الّْمغالَِبة ضّد  ْم ف  للدَّ
اْبني  يقولْكن:  لاولاد  َكما  َل  هاْذ  َتْعليْم 
نَْفسْك  ْتَخّوْر  ْولا  الرَّب  َتاأديب  تْحتقْر  لا 
 َل يحّبو الرَّب ياَأّدبو 

اَأيَمْت َل ْتَوبَّْخْت منّو. 6
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لوا  7 تََحمَّ َعْنُهم.«  يَْرضى  الَّذيَن  ال�أول�َد 

الّتاأديَب، ِل�أنَُّه كاأول�ٍد يَْفتَِقُدكُم اللُه.  اإذاً 

ِبلا  كُْنتُم   َواإْن 
8 اأبوهُ؟  بُه  يَُؤدِّ ل�  ابٍْن  فَاأيُّ 

ُب كُلُّ اإنْساٍن،  تَاأْديٍب، ذِلَك الَّذي ِبِه يَتَاأدَّ

 َواإْن كاَن 
9 بَنيَن.  َوَليَس  ُغَرباُء  فَاإنَّكُم 

بونَنا َوكُّنا نَْستَحي  اآباُؤنا الَجَسديّوَن يَُؤدِّ

ِل�أبي  نَْخَضَع  اأْن  بال�أولى  فَكَْم  ِمْنُهْم، 

قَليِل  اإلى  اأولئَك  10 ِل�أنَّ  فَنَْحيا؟  ال�أْرواِح 

اأّما  بونَنا،  يَُؤدِّ كانوا  يَْرَغبوَن  كَما  َوْقٍت، 

اللُه فَِلَمْنَفَعِتنا، ِمْن اأْجِل اأْن نَْشتَِرَك في 

ديٍب ل� يَُظنُّ في   َولِكنَّ كُلَّ تَاأْ
قَداَسِتِه. 11

اأَخيراً  َولِكنَّه  ِللُحْزِن.  بَْل  ِللَفَرِح،  َوْقِته 

ِبِه  الَّذيَن  ِل�أولئَك  َوِبرٍّ  َسلاٍم  ِثماَر  يُْعطي 

ريضوا. 12 ِلذا اأيديكُم الَمْشلوَلُة َوُركَبُكُم 

ُمْستَقيَمًة   َوُطُرقاً 
13 ثَبِّتوها.  الُمْرتَِجَفُة 

الُعْضُو  يَتَعثََّر  ِلئَّلا  ل�أْرُجِلكُم  اْصنَعوا 

َخْلَف  14 اْركُضوا  يَشفى.  بَْل  ال�أْعَرُج، 

الَقداَسِة  َوَخْلَف  اإنْساٍن،  كُلِّ  َمَع  لاِم  السَّ

َربَّنا.  اإنْساٌن  َلْن يَرى  ِبدوِنها  الَّتي 

اأَحٌد  بَينَكُم  يوَجَد  ِلئَّلا  ِحِذرين   َوكونوا 
15

ُمْعَدماً ِمْن ِنْعَمِة اللِه، َوِلئَّلا يُطِلَع ِعْرُق 

ُس  يَتَنَجَّ َوِبِه  ويَُؤذيكُم،  فَْرعاً  الَمراراِت 

زاِنياً  اأَحٌد  بَينَكُم  يوَجَد   وِلئَّلا 
كَثيرون. 16

اأو ُمتَراِخياً ِمْثَل عيسو الَّذي ِباأكْلٍَة واِحَدٍة 

بَْعَد  اأنَُّه  تَْعِرفوَن  17 ِل�أنَّكُم  بَكوِريَّتَُه.  باَع 

ذِلَك عاَد فَاأراَد اأْن يِرَث البََركََة َوُرِفَض، 

لوا  7 ْتَحمَّ َعَليْن.  يْرضى  َل  الاولاْد  ْويْجلد 
َبقى التَّاأديْب، مْن َل الله يدير بالو َعَليكْن 
َكما َل يكوْن َعلى اولاْد. لَيْش اَأينا ابْن مُو 
انْتْن، هاْك َل  َتاأديب  َبلا   ْوَل 

اَأبوُه؟ 8 ياَأّدبو 
انْتْن  َمْعناتا غْرب  انْساْن،  ْب كّل  يتاَأدَّ ِفيو 
َسْد كان ياَأْدبونا   ْوَل اَأبَّهاْتنا بالجَّ

مُو اولاْد. 9
ْوكنّا نْستحي منّْن، اَأْشَقْد َبقى لازم نْطيْع اَأبو 
 مْن َل َهوْك َل ْشَويِّة َوْقْت 

الاْرواْح ونْعيْش؟ 10
َكما َل كاْن يْعَجبْن كان ياَأْدبونا، َبّس اَلله 
11 َبْس  قداستو.  نْشترْك َف  ْبشاْن  لََمْنَفعْتنا 
كْل َتاأديْب مُو يْنحسْب َف َوْقْتو للَفَرْح َبلِى 
للحزْن. َبْس ف الاآخْر يْعطي ْثماْر َسلام ْوبْر 
بو ِفيو. 12 ْبشاْن هاي َثْبتوا ايَديكن  لَوْك َل ْتاَأدَّ
 ْوطْرْق 

13 تْرجْف،  َل  ْورَكْبكْن  الَمْشلولِة 
لا  الاْعَرْج  ْبشان  لاْجَريكن  َسَووا  سِاويِة 
يْنشفي. 14 اْعَدوا َخْلف  َبلِى  يْتَچْقَلْب 
لاْم َمع كّل انْسان، ْوَخْلف الَقداِسة َل  السَّ
 ْوديروا بالْكْن 

َبلاها انْساْن َل َرْبنا مُو يرى. 15
ْد بيناْتكْن يْنوجْد َمْحروْم مْن نْعمة اَلله  لا اأحَّ
ْولا عْرق الَمرارات يطِالْع شاق ْوياأذيكن، 
يْنوجْد   ْولا 

16 نِاْس.  ْكثيْر  ِفيو  سوْن  ْويْتَنجَّ
َل  َكما عيسو  ْومْتراخي  زاني  ْد  اأحَّ َبيْنكن 
 مْن َل تْعرفوْن 

باَْكِلة وْحِدة باع ْبكوريّتو. 17
َبْعدا رجْع راد يورث الَبَرِكة ْوما انَْقَبْل، مْن 
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اأنَُّه  َرْغَم  يِجْد  َلْم  ِللتَّوبَِة  ِل�أنَّ َموِضعاً 

اإلى  موا  تَتََقدَّ َلْم  ِبُدموٍع َطلَبَها. 18 ِل�أنَّكُم 

َوَضباٍب  قَتاٍم  اإلى  َول�  َوتَُجسُّ  تَتَِّقُد  ناٍر 

 َول� اإلى َصوِت بوٍق َول� 
كَثيٍف َوَزوبََعٍة، 19

الَّذين سِمعوه  كَلاٍم، هؤل�ِء  اإلى َصوِت 

20 ِل�أنَُّهم  ذِلَك.  اأكْثََر من  يُكَلَّموا  اأْن  اأبوا 

اأُِمَر  ما  لوا  يَتََحمَّ اأْن  ِبقاِدريَن  يَكونوا  َلْم 

َحيَواٌن  َوَلو  الَجبَِل  ِمَن  اْقتََرَب  »اإِن  ِبِه: 

ُمخيفاً  الَمْنَظُر   هكَذا كاَن 
21 فَْليُْرَجْم.« 

َحّتى قاَل موسى: »خائٌف اأنا َوُمْرتَِجٌف.« 

ْمتُم اإلى َجبَِل ِصْهيَوَن َواإلى  22 اأّما اأنْتُم فَتََقدَّ

الَّتي  اأوُرَشليَم  اإلى   ، الَحيِّ اللِه  َمدينَِة 

 َواإلى 
23 الَملائكَِة.  َوَربَواِت  ماِء  السَّ في 

ماِء،  كَنيَسِة ال�أبْكاِر الَمكْتوبيَن في السَّ

، َواإلى اأْرواِح ال�أبْراِر  َواإلى اللِه َديّاِن الكُلِّ

يَسوَع َوسيِط   َواإلى 
الَّذيَن كَُملوا. 24

الَعْهِد الَجديِد َواإلى َرشِّ َدِمه الَّذي يَتَكَلَُّم 

اأْن   فَاْحَذروا اإذاً 
اأَْفَضَل ِمْن َدِم هابيَل. 25

تَْرفُضوا َمْن تَكَلََّم َمَعكُم، ِل�أنَُّه اإْن َلْم يَْنُج 

َمَعُهم  تَكَلََّم  َمْن  َرفَضوا  الَّذيَن  اأولئَك 

في ال�أْرِض، فَماذا يَكوُن حاُلنا نَْحُن اإْن 

 هذا 
ماِء؟ 26 َرفَْضنا َمْن تَكَلََّم َمَعنا ِمَن السَّ

}اآنَذاَك.{  ال�أْرَض  َزْعَزَع  الَّذي َصوتُُه 

ةً واِحَدةً اأيضاً  آَن َوَعَد َوقاَل: »َمرَّ َولِكنَّه ال�

ماَء  السَّ بَِل  فََحْسُب  ال�أْرَض  ل�  َساأَُزْعِزُع 

هِذِه  واِحَدةً«  ةً  »َمرَّ  َمقاَلتُُه 
27 اأيضاً.« 

ْبدمُوْع  َل  َمع  ارى،  ما  للتَّوبِة  مُوَضْع  َل 
ْمتْن لَناْر تْلَهب ْوتْنَدق   مْن َل ما ْتَقدَّ

َطَلبا. 18
لََصوْت   ْولا 

19 ْوَزوَبَعة،  ْوَضباب  لعْتِمة  ْولا 
بوق ْولا لََصوْت َكلِامي َهوْك َل سْمعوُه ما 
 مْن َل ما كان 

قْبلوا يْنَحكى َمعن اأْكَثْر. 20
وانْقالْلْن:  انْاَأَمْر  َل  لوْن شي  يْتَحمَّ يتِيقوْن 
َبْل لازْم يْنرجْم.«  َقرَّْب للجَّ َل  »َحيواْن زاِ 
 ْوكذاِ كاْن يَخّوف الَمنظر، حتّى موسى 

21

انْتْن  22 َبّس  َواْرجْف.«  اَنا  »خايف  قاْل: 
الَحي،  اَلله  ْولََمدينة  َصْهيون  لََجَبْل  ْبتْن  َقرَّ
َعْشراْت  ْولَلّماْت  ما  السَّ َل ف  أورَشليْم  لا
 ولَبيعة الاْبكار الَمْكتوبيْن 

األوف الَملايِكة، 23
ْولاْرواح  الكّل،  والله حاكم  ما  السَّ ف 
َعْهد  َوسيْط   ْولََيسُوْع 

24 َل كْملوا،  الاْبراْر 
الّْجديد، ْولََرْش َدّمو َل يْحكي اَأْحَسْن مْن 
َدْم هابيْل. 25 َبقى بالْكْن وايّاكْن مُو تْقَبلوْن 
هاْذ َل اْحكي َمْعكْن: َل َهوْك ما نْجيوا، 
َمعْن ف  َل َحكى  هاْك  قْبلوا  ما  َل  َهوْك 
الاَْرْض، اأْشَوْن َبقى نْحنِا، َل ما قبْلنا هاْذ َل 
 هاْذ َل َصوتو َزْرَزع 

ما؟ 26 َحكى َمْعنا م السَّ
ْع َوَعد ْوقاْل:  الاَْرْض }مْن َقبْل.{ َبّس السَّ
»َبعْد َكرَّة وْحِدة َت اَزنْزْل مُو َبّس الاَْرْض 
»َكرَّة  قاْل:  َل   هاي 

27 زاِ.«  ما  السَّ َبلِى 
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تُْعلُن َعْن تَْغييِر ِتْلَك الَّتي تَتََزْعَزُع ِل�أنَّها 

َمْصنوعاٌت، ِلتَْبقى ِتْلَك الَّتي ل� تَتََزْعَزُع. 

يَتََزْعَزُع،  ل�  َملَكوتاً  ِنْلنا  ِل�أنَّنا  28 اإذاً 

اللَه  نَْخِدُم  ِبها  الَّتي  ِبالنِّْعَمِة  ْك  ِلنَتََمسَّ

ِبِحْشَمٍة َوَخوٍف، 29 ِل�أنَّ اإلَهنا ناٌر اآِكلٌَة.

 13
ِلتَُدْم فيكم،  ْخَوِة   َمَحبَُّة ال�إ

 َوَمَحبََّة الُغَرباِء ل� تَْنسوا، ِل�أنَُّه 
2

ِبهِذِه اْستََحقَّ اأُناٌس اأْن يَْستَْقِبلوا َملائكًَة 

الَمْسجونيَن  3 تََذكَّروا  يَْشُعروَن  ل�  َوُهم 

تََذكَّروا  َمْسجونوَن.  اأنْتُم  َمَعُهم  نَّما  كاأ

بالَجَسِد  اأيضاً  اأنْتُم  نَّما  كاأ الُمتضاِيقيَن 

واُج كُلَّ التَكْريِم، َوِفراُشُهما  ٌم ُهَو الزِّ  ُمكَرَّ
4

ناةُ فََسيَدينُُهم اللُه.  طاِهٌر. اأّما الُفّجاُر َوالزُّ

5 ل� يَكُْن ِفكُْركُم ُمِحبًّا ِللماِل، بَْل كونوا 

بَّ يَقوُل: »َلْن  ُمكْتَفيَن ِبما َلَديكُم، ِل�أنَّ الرَّ

 فَلَنا 
6 يََديِن.«  َعْنَك  اأُْرخي  َوَلْن  اأتََركَك 

اأْن نَقوَل ِبِثَقٍة: »َربّي ُمعيني، ل� اأخاُف. 

ماذا يَْفَعُل بَي اإنْساٌن؟« 7 تََذكَّروا ُمَدبِّريكم 

لوا  تَاأمَّ اللِه.  ِبكَِلَمِة  الَّذيَن كَلَّموكُم 

َواْقتَدوا  الّصالَحِة،  في خاِتَمِة سيَرِتِهم 

ِباإيماِنِهم. 8 يَسوُع الَمسيُح البارحَة واليَوَم 

َغريبٍَة  تَعاليَم  9 اإلى  ال�أبَِد.  َواإلى  ُهَو  ُهَو 

ُمْختَِلَفٍة ل� تَْنقادوا: َحَسُن اأْن نُثَبَِّت قُلوبَنا 

ِبالنِّْعَمِة ل� ِباأْطِعَمٍة، ِل�أنَّها َلْم تَْنَفِع الَّذيَن 

وْحِدة« ْتدْل َعلى َتْغييْر َهوْك َل يْتَزْرَزعوْن 
مْن َل َمْصنوعيْن نِا، ْبشاْن يْبَقوْن َهوْك َل 
مُو يْتَزْرَزعوْن. 28 َبقى مْن َل نْلنا َمَلكوْت مُو 
يْتَزْرَزْع، َخلّي نْمسك النّْعِمة َل ِفيا نْخدم 
 مْن َل اإلْهنا 

ْونْرضي اَلله ْبحْشِمة ْوَخوْف، 29
ناْر تاكْل واِ.

فيكْن، 13  ْتدوْم  َخلّي  الاْخِوة   ْمَحّبة 
 وْمَحّبة الغْرْب لا تْنَسوْن، مْن َل 

2

لْن  ما  ْوهنِّا  اْسَتحّقوا،  نِاس  الّْمَحبِّة  ْبهاي 
3 ْتَذكَّروا  َملايِكة  يْسَتْقبلوْن  اْسَتَحّقوا  َخَبر، 
الَمْحبوسيْن َكما َل يكوْن َمعْن َمْحبوسين 
انْتن. ْتَذكَّروا الّْمذاَيقين َكما َل يكوْن اأنْتْن 
َأْعلى  واْج لا الزَّ ْم واِ   ْمَكرَّ

ْم. 4 بالَلحْم والدَّ زاِ 
َدَرِجة ْوفراِش الَمَرة والّرّجاْل طاهْر واِ. َبّس 
5 لا  اَلله.  َعَلين  يْحكْم  انْييْن  والزَّ الفاْجريْن 
يكوْن فكْركن ْمحْب للماْل، َبلِى يْكفاكْن 
شي َل في عْنْدكن: الرَّْب واِ َل قاْل: »مُو 
 ونْتِيق 

6 ايَديْن.«  فيك  اْرخي  ْومُو  اعيفك 
نْقول ْبثَقة: »َربّي ْمعيني مُو اخاْف. اَأيش 
يتِيق يَسي في انْساْن؟« 7 تَذكَّروا مَدبرينكن 
اْفتكروا َف  اَلله.  َمْعكْن كْلمة  َحَكوا  َل 
بايمانن.  واقَتَدوا  الّصالَحة،  خاتمة سيرتن 
8 َيسُوع الَمسيْح مبِارَحة والَيوْم هّواِ واِ ودي 

لّلاَبد. 9 لََتعاليم َغريِبة مختلِفة لا تنقادون: 
ْومُو باَكلات،  بالنّْعِمة  نَثّبت قلوبنا  ْكَويّس 
مْن َل ما انَتَفعوا منّا َهوْذ َل مشيوا ْبموجبا. 
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َحقَّ  ل�  َمْذبٌَح  10 َلنا  ِبُمْقتَضاها.  ساروا 

اأْن  الخيمة  يخِدموَن في  الَّذيَن  ِل�أولئَك 

يَاأكُلوا ِمْنُه. 11 ِل�أنَّ هِذِه الَحيَواناِت الَّتي 

كاَن يُْدِخُل َدَمها َرئيُس ال�أْحباِر اإلى بَيِت 

الَمْقِدِس َعِن الَخطايا، كاَن َلْحُمها يَْحتَِرُق 

خاِرَج الُمخيَِّم. 12 ِلهذا يَسوُع اأيضاً ِلكَي 

لََّم خاِرَج الَمدينَة.  َس َشْعبَُه ِبَدِمِه، تَاأ يَُقدِّ

13 اإذاً فَْلنَْخُرْج اإَليِه نَْحُن اأيضاً اإلى خاِرِج 

َليَس  الُمخيَِّم حاِمليَن عاَرهُ. 14 ِل�أنَُّه 

ِتْلَك  نَْنتَِظُر  لِكنَّنا  ُهنا،  باقيٌة  َمدينٌَة  َلنا 

التَّْسبيِح  َذبائَح  ِلنَْرفَْع   َوِبيَِدِه 
15 الَعتيَدةَ. 

ُمْعتَِرفٍة  ِشفاٍه  ِثماُر  َوِهَي  َوْقٍت،  كُلِّ  في 

َومشاَركَة  التَّراُحَم  تَْنسوا   َول� 
16 ِباْسِمه. 

الّذبائِح يُْرضي  ِبهِذِه  ِل�أنَُّه  الُفَقراِء، 

ِلُمدبِّريكم  اللَه. 17 اْخَضعوا  نْساُن  ال�إ

يَْسَهروَن َعلى  ِل�أنَُّهم  َلُهم،  َواْسَمعوا 

نَُّهم َسيُْعطوَن ِحسابَكُم، ِلكَي  نُفوِسكم كاأ

ِل�أنَّ هذا  داٍت،  ِبتَنَهُّ ل�  ِبَفَرٍح  يَْفَعلوا هذا 

 َصّلوا ِل�أْجِلنا ِل�أنَّنا 
َليَس ِبال�أْصلَِح َلكُم. 18

واثقوَن ِمْن اأنَّ َلنا ضميراً صاِلحاً، ِل�أنَّنا 

 َوِبال�أكْثَِر 
َحَسناً في كُلِّ َشيٍء. 19 نَْسلُُك 

اأَُردَّ  ِلكَي  هِذِه  تَْصنَعوا  اأْن  ِمْنكُم  اأْطلُُب 

لاِم الَّذي اأْصَعَد   َواإلُه السَّ
َلكُم ِبُسْرَعٍة. 20

ِمْن بَيَن ال�أْمواِت راعي الِخراِف الَعظيِم 

في َدِم َعْهٍد اأبَدي الَّذي ُهَو يَسوَع الَمسيح 

 ُهَو يُكِْملُكم في كُلِّ َعَمٍل صاِلٍح 
َربُّنا، 21

لَوك  منّو  الاَكل  َمْسمُوْح  مُو  َمْذَبح  10 لنا 

َهوذ  َل   مْن 
11 الَخيِمة.  يْخدمون ف  َل 

يَدّخل  الاْحبار  َريّس  َل كاْن  الَحيوانات 
الَخطّيات،  ْبشان  الَمقَدس  لََبيْت  َدّمن 
 مْن 

12 الّمَخيَّم.  َبّرات  يْحترْق  لَحمْن كاْن 
ْبَدّمو  َشْعبو  يَقّدس  ْبشان  زاِ  َيسُوْع  هاي 
َخلّي  زاِ  نْحنِا  13 َبقى  ْتاَألَّم.  الَمديِنة  َبّرات 
لََبّرات الّمَخيَّم حِاْملين عارو.  نطَلع لَعْندو 
 مْن َل ما لنا َهوْن َمديِنة باقِية، َبلِى لاك 

14

 وبيدو َخلّي نرَفع َذبايح 
َرة ننطر. 15 الّمَحضَّ

الَحمد ف كْل َوْقْت َلالله، ثمار كْل لسان 
 ْولا تنَسون اْعمال الرَّْحِمة 

يْعترْف باْسمو. 16
بايح  الذَّ بَهوذ  َل  مْن  الَفقاراِ،  ومشاَركة 
 مَدبرينكن اخَضعولن 

الانْساْن يَرّضي اَلله. 17
واسَمعولن، مْن َل يسَهرون َعلى نْفوْسكْن 
يْعَطون حسابكن.  َت  هنِّا  يكون  َل  َكما 
ْبشان ْبَفَرح يَسون َهالشغل هاْذ مُو باآهات، 
 َصلَّوا ْبشاننا 

اَأْحَسْن واِ لكن. 18 مْن َل مُو 
لنا، مْن  مْن َل واثقين نْحنِا َضمير صالح 
 َواْكَثْر 

َل سلوكنا ْكَويّس واِ ف كْل شي. 19
ْبشان  ْتَسوْن هاي  َت  مْنكْن  اأْطلْب  شي 
َرَفع  َل  لاْم  السَّ  ْواإله 

20 لكن.  اَأنرد  َخفيْف 
مْن َبين الَميتيْن راعي الَغَنم الَعظيْم َف َدم 
 هّواِ 

َعهد اَأَبدي، لَّواِ َيسُوع الَمسيْح َرْبنا، 21
ْتَسوْن  َت  َعَمل صالح  يَكّملكن ف كْل 

عبرانّيين 13: 10 - 21   
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ُهَو  ما  فينا  يَْصنَُع  َوُهَو  ِلتَْفَعلوا ِرضاهُ. 

َلُه  الَمسيِح  يَسوَع  ِبواِسَطِة  اأماَمه  َحَسٌن 

 َواأْطلُُب 
آِبديَن اآميَن. 22 الَمْجُد اإلى اأبَِد ال�

وا كَِلَمَة الّتْعِزيَِة  تَتَلَقَّ اأْن  اإْخَوتي  ِمْنكُم يا 

كتْبُت  باإيجاٍز  ِل�أنّي  َصْدٍر،  ِبَرحابِة  هِذِه 

 َواْعلَموا اأنَّ اأخانا تيوثاوَس اأُْطِلَق 
َلكُم. 23

فََمَعُه  َسيَاأْتي عاِجلاً  َواإْن كاَن  َسراُحُه، 

ُمَدبِّريكم  َجميِع  َعلى   َسلِّموا 
24 َساأراكُم. 

َوكُلِّ الِقّديسيَن. يَُسلُِّم َعلَيكُم كُل هؤل�ِء 

الَّذيَن في اإيطاليا. 25 النِّْعَمُة َمَع َجميِعكم 

اآميَن. 

بيد  قّدامو  الّصالح  فينا  يَسي  ْوهّواِ  رضاُه. 
آْبديْن  الا َلاَبد  الَمْجْد  لُه  الَمسيْح  َيسُوع 
 َواطلب مْنكْن يا اخوتي َت تَطولون 

اآّميْن. 22
بالْكْن َعلى كْلمة التَّعِزيِة، مْن َل بالمخَتَصر 
يكون ف علمكن   ْوَخلّي 

23 لكن.  َكَتْبُت 
اَأخونا تيمُوثاُوس تَحرَّر، ْوَل كاْن َت يّجي 
َعلى   َسْلموا 

24 اراكن.  َمعو َت  َخفيْف، 
كّل مَدبرينكن، ْوكّل الَقّديسيْن. يَسلمون 
25 النّْعِمة  اإيطاليا.  لَنِّا ف  َهوْذ  َعَليكْن كْل 

َمْعكْن كلّْتكْن اآّميْن. 

عبرانّيين 13: 22 - 25   
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مكتوب القّديس 
يعقوب

 

الَمسيْح 1  َيسُوع  ْوَرْبنا  اَلله  َعْبد   َيْعقوْب 
الاَمْم.  الَمْزرُوعيْن ف  َقبيِلة  للاْثناعْش 
 َخلّي يكون لْكْن كْل َفَرْح يا اخوتي 

َسلاْم. 2
َوْقْت َل تْدخلوْن َف َتجارب ْكثير اْشكال 
اإيمانْكْن  اْمتحاْن  تْعرفون  َل   مْن 

3 الْواْن. 
 وللَصبْر َخلّي يكوْن َعَمْل 

يْعطيكْن َصبْر. 4
كامْل َت ْتكونوْن كاْمليْن تاّميْن ف شي مُو 
 َل كاْن في انْساْن مْنكْن ناقْص 

ناْقصيْن. 5
حْكِمة، َخلّي يْطلْب من اَلله هاْك َل يْعطي 
الكل ْبَسخا ْومُو يَخّجل، ْوَت تْنَعطاُه. 6 َبْس 
مُو يشْك، مْن  َخلّي يْطلْب بايمان، ْوهّواِ 
َل يشْك يْشَبه اْمواج الَبحْر َل يَخّضا الَهوا. 
م  ينال شي  َت  الانْساْن  يْفتكْر هاك  7 لا 

م ْبفْكرو وْمَقْلَقْل ف   هاْذ لَّواِ ْمَقسَّ
الرَّْب، 8

رسالة القّديس يعقوب
 

 يَْعقوُب َعْبُد الله وَربِّنا يَسوَع الَمسيِح 1 

المزروعيَن  ِسْبطاً  َعَشَر  ال�ثْني  اإلى 

فََرٍح  َلكُم كُلُّ  2 ِليَكُْن  َسلاٌم.  ال�أَُمم.  في 

يا اإْخَوتي حيَن تَْدُخلوَن في تَجارَب كَثيَرٍة 

اْمِتحاَن  اأنَّ  تَْعِرفوَن  3 ِل�أنَّكُم  َعٍة.  ُمتَنَوِّ

ْبُر  يُقنيكُم َصْبراً. 4 اأّما الصَّ اإيماِنكم 

كاِمليَن  ِلتَكونوا  كاِمٌل  َعَمٌل  َلُه  فَْليَكُْن 

5 اإْن  ناِقصيَن.  َغيَر  َوفي َشيٍء  تاّميَن، 

كاَن اإنْساٌن ِمْنكُم ناِقَص ِحكَْمٍة، فَْليَْطلُْب 

ِمَن اللِه ذِلَك الَّذي يُْعطي الَجميَع ِبَسخاٍء 

 َولِكْن ِليَْطلُْب 
َول� يُْخزي فََستُْعطى َلُه. 6

، ِل�أنَّ َمْن يَُشكُّ يُْشِبُه  ِباإيماٍن، َوُهَو ل� يَُشكُّ

 فَلا 
7 الّريُح.  ها  تَُخضُّ الَّتي  البَْحِر  اأْمواَج 

اأنَُّه َسيناُل َشيئاً ِمَن  نْساُن  يَُظنَّنَّ ذِلَك ال�إ

 ذِلَك الُمْنَقِسُم ِبِفكِْرِه َوالُمتََقْلِقُل 
8 ، بِّ الرَّ
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في كُلِّ ُطُرِقِه. 9 ِليَفتِخِر ال�أُخ الُمتَواِضُع 

ِل�أنَُّه  فَِبتَواُضِعِه،  الَغِنيُّ  10 اأّما  ِبِرْفَعِتِه. 

ْمَس قَْد  كََزْهرِة الُعْشِب يَْعبُُر. 11 ِل�أنَّ الشَّ

اأْشَرقَْت ِبَحراَرِتها َويَبََّسِت الَعْشَب َوَزهُرهُ 

الَغِنيُّ  َعبََر. هكَذا  َمْنَظِرِه  َوَجماُل  َسَقَط 

اأيضاً يَْذبُُل في َمساِلِكِه.

ُل التَّْجِربََة،  ُجِل الَّذي يَتََحمَّ  طوبى ِللرَّ
12

الَّذي  الَحياِة  اإكْليَل  ناَل  تََزكّى  ِل�أنَُّه َمتى 

يَُقْل  13 ل�  يُِحّبونَُه.  الَّذيَن  اللُه  ِبِه  َوَعَد 

ُب،«  اأَُجرَّ الله  »ِمَن  ُب  يَُجرَّ اإنْساٌن حيَن 

ل�  َوُهَو  روِر،  ِبالشُّ ٍب  ُمَجرَّ َغيُر  الله  ِل�أنَّ 

 َولِكْن كُلُّ فَرٍد ِمْن َشْهوِتِه 
ُب اأَحداً. 14 يَُجرِّ

هوةُ   َوهِذِه الشَّ
ُب َويُْغرى َويُْجَذُب. 15 يَُجرَّ

فََمتى  الَخطيئَُة  اأّما  َخطيئًَة.  َوتَِلُد  تَْحبَُل 

اإْخَوتي  يا  تَِضّلوا  16 ل�  َموتاً.  تَِلُد  كََملَْت 

 كُلُّ َعِطيٍَّة صاِلَحٍة َوكاِملٍة ِمَن 
ال�أِحّباَء! 17

الَعلاِء تَْنِزُل، ِمْن ِعْنِد اأبي النَّيِّريَن الَّذي 

 ُهَو 
18 تَْغييٍر.  ِظلُّ  َول�  تَْبديٌل  َلَديِه  َليَس 

ِلنَكوَن باكوَرةَ  شاَء فَوَلَدنا ِبكَِلَمِة الَحقِّ 

 َواأنْتُم يا اإْخَوتي ال�أِحّباَء! ِليَكُْن 
َخلائِقِه. 19

ال�ْسِتماِع  اإلى  ُمْسِرعاً  ِمْنكُم  اإنْساٍن  كُلُّ 

الَغَضِب.  اإلى  ُمْبِطئاً  الكَلاِم  اإلى  ُمْبِطئاً 

نْساِن ل� يَْصنَُع ِبرَّ اللِه.  20 ِل�أنَّ َغَضَب ال�إ

 ِمْن اأْجِل هذا اأبِْعدوا َعْنكُم كُلَّ نَجاَسٍة 
21

الكَِلَمَة  اْقبَلوا  َوِبتَواُضٍع   ، َشرٍّ َوكَْثَرِة 

يْرَفْع  المْتواضْع  الاَخ   َخلّي 
9 كْل طْرقاتو. 

راسو ْبعلوْت َمقامو عْند اَلله، 10 َبّس الَغني 
َخلّي يْرَفْع راسو ْبَتواضعو، مْن َل َكما َزهرة 
ْمس   مْن َل َزَرقت الشَّ

الَحشيْش َت يزوْل. 11
َوَقعت  ْوَزْهرتو  الَحشيش  فت  ْونَشَّ ْبَحرارتا 
يْذَبْل  كذاِ  زاِ  الَغني  زال.  َمْنَظرو  ْوَكواْس 

ف طْرقاتو.
ل التَّجِربِة، مْن َل   َهنّيْة رّجاْل َل يْتَحمَّ

12

َوْقْت َل يْنفحص ينال اْكليل الَحياْة َل َوَعْد 
يقوْل  لا  13 انْساْن  يحّبوُه.  َل  لَوْك  اَلله  ِفيو 
اَأْتَجرَّْب«، مْن  اَلله  يْتَجرَّْب »من  َوْقْت َل 
َل اَألله مُو ْمَجّرْب بالّْشرور واِ، ْوهّواِ لانْساْن 
مُو يَجّرْب. 14 َبلِى واِحْد واِحْد مْن َشْهوتو 
ْهِوة تْحَبل   وَهالشَّ

يْتَجرَّب ْويْنَغش ْويْنَجْر. 15
ْوتولَْد َخطيِّة، والَخطيِّة َبْس تْكَمل ْتجيْب 
الَمْحبُوبيْن!  اخوتي  ْتضِيعون  16 لا  َموْت. 
 كْل َعطيِّة صالَْحة ْوكاْمِلة مْن فُوْق تْنَزْل 

17

عْندو  ما  َل  هاْك  النّورانِّييْن،  اَأبو  عْنْد  مْن 
ْوولْدنا  راد   هّواِ 

18 َتْغييْر.  َفيْل  ْولا  َتْبديل 
َثَمْر َخلايقو.  ل  اَأوَّ ْبكْلمة الَحْق َت نْكوْن 
انْساْن  الَمْحبوبيْن! كّل   وانْتن اخوتي 

19

للَحكي  ْويْبطا  َمع  للسَّ يَعّجْل  َخلّي  مْنكْن 
الانْساْن  َغَضب  َل   مْن 

20 للَغَضْب.  ْويْبطا 
َبْعدوا مْنكْن   مْن هاي 

اَلله. 21 بّر  مُو يَسي 
اْقَبلوا  وْبَتواضع  َشْر،  ْوكْثرْة  نَجاِسة  كْل 
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تَُخلَِّص  اأْن  الَمْغروَسَة في ِكياِننا القاِدرةَ 

ل�  ِبالكَِلَمِة   كونوا عاِمليَن 
22 نُفوَسكُم. 

اأنُْفَسكُم.  تَْخَدعوا  َول�  فََقْط،  ساِمعيَن 

ِللكَِلَمِة  اإنْساٌن ساِمعاً  اإْن كاَن  23 ِل�أنَُّه 

َوَليَس عاِملاً ِبها، فَهذا يُْشِبُه ذاَك الَّذي 

نَْفَسُه  َراأى  َراأى َوْجَهه في ِمراآٍة. 24 ِل�أنَُّه 

 َولِكنَّ 
َوَعبََر َو}حال�ً{ نَِسَي كَيَف كاَن. 25

يَِّة الكاِمِل  كُلَّ َمْن نََظَر في ناموِس الُحرِّ

يُْنسى،  َخبٍَر  َليَس ساِمَع  َوثَبََت فيه، 

َسيَكوُن  باً  ُمَطوَّ َوهذا  اأْعماٍل،  بَْل عاِمَل 

يَْخِدُم  اأنَُّه  يَُظنُّ  اأَحٌد  كاَن   َواإْن 
26 ِبَعَمِلِه. 

يَْخَدُع  بَْل  ِلسانَُه،  يُْمِسُك  ل�  َوُهَو  اللَه 

قَْلبَُه، فَِخْدَمُة هذا فاِرَغٌة. 27 ِل�أنَّ الِخْدَمَة 

آِب  ال� اللِه  قُّداَم  َسَة  َوالُمَقدَّ الّطاهَرةَ 

َوال�أراِمِل في  اليَتامى  اْفِتقاُد  هِذِه:  ِهَي 

نْساُن نَْفَسُه ِمَن  ضيقاِتِهم، َواأْن يَْحَفَظ ال�إ

العاَلِم ِبلا فَساٍد.

 اإْخَوتي! ل� تَاأُخذوا َمَع الُمحاباِة اإيماَن 2 

َربِّنا يَسوَع الَمسيِح َلُه الَمْجُد. 2 ِل�أنَُّه 

َخواِتُمُه  اإنْساٌن  َمْجَمِعكم  اإلى  َدَخَل  اإْن 

َذَهِبيٌَّة اأو ِثيابُه بَِهيٌَّة، َوَدَخَل فَقيٌر بِثياٍب 

اللاِبِس  ذِلَك  اإلى   َونََظْرتُم 
ُمتَِّسَخٍة، 3

الثِّياَب البَِهيََّة َوقُْلتُم َلُه: »اأنَْت ُهنا اْجِلْس 

َحَسناً«، َوقُْلتُم ِللَفقيِر: »اأنَْت قُْم ُهناَك« 

اأْقداِمنا«،  َموِطِئ  اأماَم  ُهنا  »اْجِلْس  اأو 

4 اأفَما تَكونوَن قَِد انَْقَسْمتُم َعلى اأنُْفِسكُم 

ْتتِيق  َل  َطبِيعْتنا، مْن  الَمْغروِزة َف  الكْلِمة 
 كونوا عاْمليْن بالكْلِمة 

ْتَخلّص نْفوْسكْن. 22
نْفوْسكْن.  ْتغّشون  ْولا  َبّس،  مُو ساْمعيْن 
 َل كاْن في انْساْن سامْع لْلكْلِمة َبْس مُو 

23

عامْل ِفيا، هاْذ يْشَبْه لاْك َل ارى وّچو ف 
 مْن َل ارى نَْفسو ْومشي ْو}راساً{ 

ْمراِيِة. 24
ْن  نسي اأْشَوْن كاْن. 25 َبْس كْل واِحْد يْتَمعَّ
َف ناموس الحّريِّة الكامل ْويْثبْت ِفيو، مُو 
َشْخْص سامْع َسَمْع يْنَتسى واِ، َبلِى عامل 
ْبَعَملو.  يكون  ْب َت  ْمَطوَّ ْوهاذ  اْعمال، 
 ْوَل كاْن في انْساْن يْفتكْر يْخدم اَلله ْوهّواِ 

26

مُو يْمسك لْسِانو، َبلِى يغْش َقْلبو، خْدمْة 
ِسة  هاْذ فاْضِية يِا. 27 الخْدِمة الطّاْهَرة الّْمَقدَّ
قّدام اَلله الاآْب هاي يِا: َت يْنعبْر َع الَيتامِي 
والاَرامْل ف ذيقاتن ْويْحفْظ واِحْد نَْفسو م 

الّدنْيِا َبلا َفساْد.

مِاْسكيْن 2  ْتكونوْن  ْبَكولَِكة  لا   اخوتي 
 َل 

2 الَمسيْح  َيسُوع  َرْبنا  َمْجْد  اإيماْن 
َذَهْب  انْساْن خواِتمو  لََمْجَمْعكن  َدَخْل 
ْبَحويْس  َفقِير  ْوَدَخْل  ْكواس،  َحويسو  يا 
َحويس  اللِابس  فاك   وتَطلعون 

3 وْسخيْن، 
ْكواس وْتقولولو: »اأنَْت َهوْن اقَعد ْكَويّْس«، 
والَفقِير ْتقولولو: »اأنَْت قوْم َهونَْك« يا »اْقَعْد 
 مُو ْكوا َشكَّيتْن 

َهوْن قّداْم َدوسة اْجَرينا«، 4
َشّريَرة؟  اْفكاْر  ْوصْرتْن حكّام  نَفْسكن  ف 
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واأصبْحتُم قُضاةً ِباأْفكاٍر ِشّريَرٍة؟ 5 اْسَمعوا 

فَُقراَء  اللُه  اْختاَر  اأما  ال�أِحّباَء!  اإْخَوتي 

ِليَكونوا  يماِن  ال�إ ال�أْغِنياَء في  العاَلِم 

َوَرثًَة في الَملَكوِت الَّذي َوَعَد ِبِه الَّذيَن 

الَفقيَر.  اْحتََقْرتُم  فََقِد  اأنْتُم  6 اأّما  يُِحّبونَه؟ 

َوُهم  َعلَيكُم،  يَْستَْعلوَن  ال�أْغِنياُء  اأَوَليس 

ُهم  7 اأَليسوا  الَمحاِكم.  اإلى  ونَكُم  يَُجرُّ

فوَن َعلى ال�ْسِم الّصالِح الَّذي  الَّذيَن يَُجدِّ

 َواإْن كُْنتُم تُكِْملوَن ناموَس 
اأُْطِلَق َعلَيكُم؟ 8

الله ِبهذا َوْفَق الَمكْتوِب: »تُِحبُّ قَريبََك 

اإْن   َولِكْن 
9 تَْفَعلوَن.  فَحَسناً  كَنَْفِسَك« 

كُْنتُم تُحابوَن فََخطيئًَة تَْفَعلوَن َوُمَوبَّخوَن 

ُمتََعّدوَن  ِباأنَّكُم  الّناموِس  ِمَن  اأنْتُم 

الّناموَس  َحِفَظ  َمْن  10 ِل�أنَّ  ِللّناموِس. 

ِلكُلِّ  َمديناً  اأْصبََح  َزلَّ  واِحَدٍة  َوفي  كُلَُّه، 

الّناموِس 11 ِل�أنَّ الَّذي قاَل: »ل� تَْزِن«، ُهَو 

الَّذي قاَل: »ل� تَْقتُْل.« فَاإْن َلْم تَكُْن تَْزني 

ياً ِللّناموِس.  َولِكْن تَْقتُُل، اأْصبَْحَت ُمتََعدِّ

كَاأُناٍس  اْفَعلوا  َوهكَذا  تَكَلَّموا   هكَذا 
12

ِبناموِس الِبرِّ َعتيديَن اأْن يُحاكَموا. 13 ِل�أنَّ 

يَْصنَُع  ل�  َمْن  َرْحَمٍة َعلى  ِبلا  الُحكَْم 

ْحَمِة َعلى  ِبالرَّ اأنْتُم  تَْستَْعلوَن  َرْحَمًة. 

قاَل  اإْن  اإْخَوتي  يا  الفائَدةُ   ما 
14 الُحكِْم. 

اأْعماَل  ل�  َولِكْن  اإيماٌن«،  »لي  اإنْساٌن: 

 فَاإْن 
لُه؟ َهْل يَْقِدُر اإيمانُُه اأْن يَُخلَِّصُه؟ 15

كاَن اأٌخ اأو اأُْخٌت ُعْريانَيِن َوُمْعتاَزيِن ِلقوِت 

لََفقارة  مُو  الَمْحبوبيْن!  5 اْسَمعوا اخوتي 

اَلله َت  اْختار  الايمان  الاَْغِنيا ف  الّدنْيِا 
ِفيو  َوَعد  الَمَلكوْت َل  يكونوْن واِرثيْن ف 
َهوْك َل يحّبوُه؟ 6 َبّس انْتن اْحَتَقرتن الَفقِيْر. 
ْوهنّاِ  َعَليكن،  يْتَگبَّروْن  الاَْغِنيا  ْكوا  مُو 
 مُو هنِّا يقولوْن َكلاْم 

يجّروكْن للَمحاكْم. 7
كفْر َع الاسم الّصالْح َل ْتَسّمى َعَليكْن؟ 
ْبموجْب  اَلله  ناموس  ْتَكْملوْن   ْوَل كاْن 

8

َقرايبْك َكما  الَمْكتوْب: »لازم ْتحْب  هاْذ 
9 َبْس َل كان  ْتَسوْن.  ْكَويّس  نَفسك« 
انْتْن  ْومْنلامين  ْتَسون  َخطيِّة  ْتَكولكوْن، 
النّاموْس.  َكَسرتن  تْنحسبوْن  النّاموْس،  م 
النّاموْس ْوف  يْحفْظ كّل  َل  اَأينا  َل   مْن 

10

َمْديوْن.  النّاموْس يكوْن  لكّل  يزْل،  وْحِدة 
هّواِ  تْزني«،  »لا  قاْل:  َل  َل هاْك   مْن 

11

تْزني،  ما كاْن  َل  َبقى  تْقتْل«.  »لا  قاْل: 
 كذاِ 

12 للنّاموْس.  تْقتْل، صْرْت كاسْر  َبلِي 
ْبناموس  نِاس  َكما  اْفَعلوا،  ْوكذاِ  اْحَكوا 
َرْحِمة  َبلا  َل   مْن 

13 يْتحاَكموْن.  البْر َت 
الحكْم َعلى َل مُو يَسي َرْحِمة. وانْتْن  واِ 
بالرَّْحِمة تْعَلوْن فُوق الحكْم. 14 اَأيش الفايِدة 
اخوتي َل قال انْساْن لي اإيمان، َبّس اْعماْل 
يا  اَأْخ   ْوَل 

15 يَخلّصو؟  ايمانو  يتِيق  مالو. 
اأْخت يكونوْن َعرايِا ْوناْقصيْن قوْت َيومْن، 
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 َوقاَل َلُهما اإنْساٌن ِمْنكُم: »اْذَهبا 
اليَوِم، 16

ِبَسلاٍم َواْستَْدِفئا َواْشبَعا،« َوَلْم تُْعطوُهما 

 هكَذا 
17 الفائَدةُ؟  فَما  الَجَسِد،  حاَجَة 

ُهَو  َميٌت  اأْعماٍل  ِبلا  الَّذي  يماُن  ال�إ اأيضاً 

َلَك  »اأنَْت  قائٌل:  يَقوُل   َولِكْن 
18 َوْحَدهُ. 

اإيماٌن َواأنا لي اأْعماٌل.« اأِرني اإيمانََك ِبلا 

اأْعمالي.  ِمْن  اإيماني  اأُريَك  َواأنا  اأْعماٍل، 

19 اأنَْت تُْؤِمُن اأنَّ اللَه واِحٌد. َحَسناً تَْفَعُل! 

ياطيُن اأيضاً يُْؤِمنوَن َويَْرتَِعدوَن. الشَّ

نْساُن البَّطاُل  20 اأتُريُد اأْن تَْعِرَف اأيُّها ال�إ

21 اأَليَس  َميٌت؟  اأْعماٍل  ِبدوِن  يماَن  ال�إ اأنَّ 

َر اأبونا اإبْراهيُم اإْذ اأْصَعَد  ِمَن ال�أْعماِل تَبرَّ

تَرى  22 اأنَْت  الَمْذبَح  ابْنَُه َعلى  اإْسحَق 

ال�أْعماِل  َوِمَن  اأْعماَلُه.  اإيمانَُه ساَعَد  اأنَّ 

 َوتَمَّ الِكتاُب الَّذي قاَل: 
اأُكِْمَل. 23 اإيمانُُه 

ا،«  ِبرًّ َلُه  فَُحِسَب  ِباللِه  اإبْراهيُم  »اآَمَن 
َوَصديَق اللِه ُدِعَي 24 تَرى اأنَُّه ِمَن ال�أْعماِل 

يماِن فََقْط.  نْساُن، َوَليَس ِمَن ال�إ ُر ال�إ يَتَبَرَّ

، اأَليَس ِمَن   َوهكَذا اأيضاً راحاُب البَِغيُّ
25

َرْت، اإِذ اْستَْقبَلَِت الَجواسيَس  ال�أْعماِل تَبَرَّ

اأنَّ   كَما 
26 اأْخَرَجْتُهم؟  اآَخَر  َطريٍق  َوِمْن 

اأيضاً  ُهَو، كذِلَك  َميٌت  ِبلا روٍح  الَجَسَد 

يماُن ِبلا اأْعماٍل َميٌت. ال�إ

يا 3  كَثيروَن فيكُم  ُمَعلِّموَن  يَكُْن   ل� 

اإْخَوتي، بَِل اْعلَموا اأنَّ ُحكْماً اأْعَظَم 

نَْستَوِجُب. 2 ِل�أنَّنا نَِزلُّ كَثيراً كُلُّنا. كُلُّ َمْن 

ْبَسلام  رُوحوا  مْنكْن:  انْساْن   ويقولْلن 
16

َسْد،  اْدَفوا واْشَبعوا، ْومُو تْعطووْن َعوزة الجَّ
 كذاِ زاِ اإيماْن َل َبلا اْعمال 

اَأيْش الفايِدة؟ 17
َمّيْت واِ ْبَوْحدو. 18 َبْس واِحد يقوْل: »اأنَْت 
لْك اإيماْن َوانا لي اْعمال«. َوّريني اإيمانْك 
َبلا اْعمال َوانا اَأَوّريْك اإيماني من اْعمالي. 
ْتَسي!  َملِيح  اَلله،  واِ  واِحْد  ْتاآمْن  19 اأنَْت 

ياطيْن زاِ ياآْمنوْن ويْرتْعدوْن. الشَّ

الايماْن  بطّال،  انْساْن  يا  تْعرْف،  20 ْتريْد 

َبلا اْعماْل َمّيت واِ؟ 21 لَيْش اَأبونا اْبراهيْم مُو 
ْر َوْقْت َل طِالَع اْبنو اْسحاْق َع  م الاْعمال ْتَبرَّ
الَمْذَبْح. 22 اأنَْت ترى اإيمانو سِاعد اْعمالو. 
الّْكتِاْب   وَتّم 

23 اإيمانو كمْل.  الاْعماْل  ْوم 
َل قاْل: »اآَمن اْبراهيم اَلله وانَْحَسْبلو بر،« 
ْوَسديق اَلله ْتَسّمى. 24 ترى م الاْعماْل يْتَبرَّر 
زاِ   وكذاِ 

25 َبْس.  الايماْن  م  مُو  الانْساْن، 
راحاب الّزانِية، مُو م الاْعمال ْتَبرَّرْت، َوْقْت 
َطريِْق  َغيْر  ْومْن  واسيس  الجَّ اْسَتقَبلت  َل 
َسْد َبلا رُوح َمّيْت واِ،  طِالَعتْن؟ 26 اأْشَون الجَّ

كذاِ زاِ الايماْن َبلا اْعماْل َمّيْت واِ.

 لا ْمَعْلمين ْكثير يكون فيكْن يا اخوتي، 3 
َعَلينا.  يحْق  اَأْقوى  اْعرفوا حكْم  َبلِى 
 مْن َل َزلّات ْكثير نْزْل كلّْتنا. َل مُو يزْل 

2
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ل� يَِزلُّ في كَِلَمٍة ُهَو َرُجٌل كاِمٌل يَْستَطيُع 

 فَُهَوذا نََضُع 
اأْن يَْضبَُط كُلَّ َجَسِدِه اأيضاً. 3

ُه  اأْفواِه الَخيِل ِلتُطاِوَعنا َونَُوجِّ اللُُجَم في 

ُفُن الَجّباَرةُ اأيضاً، اإْذ   َوالسُّ
ِجْسَمها كُلَُّه. 4

ِبَخَشبٍَة َصغيرٍة  العاِتيَُة،  ياُح  الرِّ تَسوقُها 

 هكَذا 
5 ُربّانُها.  يَشاُء  َحيُث  اإلى  ُه  تَُوجَّ

اأيضاً اِللساُن، اإنَُّه ُعْضٌو َصغيٌر َويَتَعالى. 

كَثيَرٍة.  تُْحِرُق غاباٍت  اأيضاً  ناٌر َصغيرةٌ 

كَالغابَِة.  الَخطيئَِة  َوعاَلُم  ناٌر،  6 الِلساُن 

ُس كُلَّ  يُنَجِّ اأْعضاِئنا  اإْذ في  َوالِلساُن 

َجَسِدنا َويُْحِرُق اأنْساَب قَبائِلنا الَّتي تَْركُُض 

كَالَعَجلاِت. َوُهَو يَْحتَِرُق ِبالّناِر. 7 ِل�أنَّ كُلَّ 

َطبائِع الَحيَواناِت َوالطُّيوِر َوَدباِئِب الماِء 

 َولِكنَّ 
نْساِن. 8 َواليَبَِس تَْخَضُع ِلَطبيَعِة ال�إ

يَْضبَُطُه.  اأْن  اإنْساٌن  يَْستَِطْع  َلْم  اللِّساَن 

ُسمَّ  ُمْمتِلٌئ  يَُذلَُّل،  ل�  الَّذي  ُهَو هذا  َشرٌّ 

آَب،  َوال� بَّ  الرَّ نُباِرُك  ِبِه  9 ِل�أنَُّه  الَموِت. 

وِبِه نَْلَعُن الّناَس الَّذيَن َعلى صورِة اللِه 

 َوِمَن الَفِم نَْفِسِه تَْخُرُج اللََّعناُت 
ُعِملوا. 10

تُْفَعَل  اأْن  اإْخَوتي  َوالبََركاُت. ل� يَجوُز يا 

 َهْل ِمَن 
هِذِه ال�أموُر َعلى هذا النَّْحِو. 11

الُمْمِكِن اأْن يَْنبَُع ِمْن نَْبٍع واِحٍد ماٌء ُحْلٌو 

؟ 12 اأْم تَستَيطُع الّتينُة اأْن تَْصنََع  َوماٌء ُمرٌّ

الِمياهُ  تيناً؟ هكَذا  الكَْرَمُة  اأِم  َزيتوناً، 

الماِلَحُة اأيضاً ل� تُْجَعُل ُحْلَوةً.

ف كْلِمة، هاْذ رّجاْل كامْل واِ يتِيْق يْضبْط 
الرَّْشِمة ف  نْحّط   ْكوا 

3 زاِ.  َجَسدو  كْل 
ونْديْر  كِيْفنا  َعلى  يْمَشوْن  َت  واْب  الدَّ ثّم 
 وَسّفينات الَقويِّة زاِ َوْقْت َل 

جْسمْن كلّو. 4
َهوا زعج يسُوقْن، َف َتْختايِة ْزَغيِرة يْنداروْن 
 وكذاِ زاِ 

َل مُوَضْع َل يريْد هاْك َل يسُوقْن. 5
ي  الّْلسِاْن، عضو ْزَغّيْر واِ ْويْتَگبَّْر. نَفس الشِّ
ْشَويِّْة ناْر تْحرْق غابات ْكثيْر. 6 الّْلسِاْن ناْر 
يِا. والّْلسِاْن  الغابِة  الَخطيِّة َكما  ْودنْية  واِ. 
َل َف اَأْعضانا يَنّجْس كْل َجَسْدنا ْويْحرق 
الّدواِليب.  َكما  تْعدي  َل  َقبايلنا  انْساْب 
 كْل َطبايع الَحيوانات 

ْوهّواِ يْحترْق بالنّاْر. 7
والّْطيُور، ْوَدبايب الَمي والاَْرْض يْخَضعوْن 
لََطبِيعة الانْساْن. 8 َبّس الّْلسِان انْساْن ما تاْق 
يْضبطو. َشْر واِ هاْذ َل مُو يذْل، مْتلي َسّم 
والاآب،  الرَّْب  نْبِارك  ِفيو  َل   مْن 

9 الَموْت. 
نِا  اَلله  َعلى صورة  َل  النِّاْس  نْنَعل  ْوِفيو 
النَّْعلاْت  تْطَلع  الثّْم  م   ومنّو 

10 َمْعموليْن. 
َهوْذ كذاِ  اخوتي  يا  يسِيْر  مُو  والَبَركاْت. 
يْنعْملوْن. 11 لَيْش مْمكْن مْن نبْع واِحْد يْطَلْع 
َمي حلو ْوَمي مْر؟ 12 يا سَجرْة تين ْتتِيق ْتَسي 
َزيتوْن، يا سَجرْة عنْب تيْن؟ كذاِ زاِ َمّيِات 

المِالَْحة مُو ْتسِيْر حْلِوة.
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ٌب،  َوُمَؤدَّ ِمْنكُم َحكيٌم  ُهَو   َمْن 
13

فَْليُظِهْر اأْعماَله ِبُسلوٍك َحَسٍن في ِحكَْمٍة 

 َولِكْن اإْن كاَن فيكُم َحَسٌد 
ُمتَواِضَعٍة. 14

َعلى  تَتَكَبَّروا  فَلا  قُلوِبكُم،  ِنزاٌع في  اأو 

َلْم  الِحكَْمَة  هِذِه  15 ِل�أنَّ  َوتَكِْذبوا.  الَحقِّ 

تَْنِزْل الَعلاِء َولِكنَّها اأْرِضيٌَّة اأو ِمْن اأْفكاِر 

ياطيِن. 16 ِل�أنَُّه َحيثُما كاَن  النَّْفِس َوِمَن الشَّ

َة ِفْتنٌَة اأيضاً َوكُلُّ َرديٍء.  َحَسٌد َوِنزاٌع فَثَمَّ

 َولِكنَّ الِحكَْمَة الَّتي ِمَن الَعلاِء طاِهَرةٌ 
17

َوُمطيَعٌة  َوُمتَواِضَعٌة  َوُمْمتَِلئٌَة َسلاماً 

َوُمْمتَِلئٌَة َرْحَمًة َوِثماراً صاِلَحًة َوِبلا ِشقاٍق 

 َولِكنَّ ثماَر الِبرِّ ِبال�أماِن تُْزَرُع 
َوِنفاٍق. 18

لاِم. ِلصاِنعِي السَّ

َوُمناَزعاٌت؟ 4  ُحروٌب  فيكُم  اأيَن   ِمْن 

تُحاِرُب  الَّتي  َهواِت  الشَّ ِمَن  اأَليَس 

َلكُم.  َوَليَس  2 تَْشتَهوَن  اأْعضائكُم؟  في 

َلكُم.  ُر  يَتَيَسَّ َول�  َوتَْحِسدوَن،  َوتَْقتُلوَن 

َلكُم  َوَليَس  ُحروباً،  َوتَشّنوَن  تُناِزعوَن 

ِل�أنَّكُم ل� تَْطلُبوَن. 3 تَْطلُبوَن َول� تَنالوَن، 

َشَهواِتكُم.  ِلتَُغّذوا  َرديًّا  تَْطلُبوَن  ِل�أنَّكُم 

ناةُ! اأما تَْعِرفوَن اأنَّ َمَحبََّة العاَلِم   اأيُّها الزُّ
4

يَكوَن  اأْن  اأراَد  َمْن  اإذاً  ِللِه؟  َعداَوةٌ  ِهَي 

ا  اأْصبََح َعدوًّ فََقْد  نْيا،  الدُّ ِلهِذِه  ُمِحبًّا 

الِكتاُب:  يَقوُل  تَُظّنوَن  باِطلاً  5 اأْم  ِللِه. 

»ِبالَغيرِة تَْشتَهي الّروُح الّساكنُة فينا«؟ 
َربُّنا.  اأْعطانا  ِنْعَمًة َعظيَمًة   َولِكنَّ 

6

َخلّي  ْب،  وْماَأدَّ مْنكْن َحكيْم  لَّواِ  13 اَأينا 

ْبحْكِمة  ْكَويّس،  اْعمالو بسلوك  يَوّري 
فيكْن  مْر كاْن  َحَسْد  َل  14 َبْس  ْوَتواضْع. 
يا ْقتِاْل ف ْقلوْبكْن، لا تْتَگبَّروْن َع الَحّق 
 مْن َل َهالحْكِمة مُو مْن فُوْق 

ْوتْگذبوْن. 15
نْزلْت، َبلِى اَأْرضيِّة يِا من اْفكار النَّفس ْوم 
 مْن َل ايْن َل في َحَسْد وْقتِاْل، 

ياطيْن. 16 الشَّ
َخراْب.  ْوكْل شي  زاِ  َقلابالْغ  في  َهونَْك 
17 َبْس حْكِمْة لَّيِا مْن فُوْق طاْهَرة يِا ْومْتليِّة 

َسلام ْومْتواْضَعة وْمطيَعة ْومْتليِّة َرْحِمة وْثماْر 
صالَْحة، ْوَبلا شقاق ْونفاْق. 18 َبّس ْثمار البْر 

بالاَماْن تْنزرْع لَوْذ َل يَسوْن َسلاْم.

مُو 4  وْقتِالاْت؟  ْحروْب  فيكن  اَيْن   من 
اَأْعضا  ْتحِارْب َف  َل  َشْهواْت  مْن 
ْوتْقتلون  لْكن.  ْوما  2 تْشَتَهون،  َجَسْدكْن؟ 
بيْدكْن شي.  يْطَلْع  ْومُو  ْوتْحسدون، 
تْتقاَتلوْن وْحروب ْتَسون، ْوما لْكْن، مْن َل 
مْن  تاْخذوْن،  ْومُو  3 تْطلبون،  تْطلبوْن.  مُو 
َل َردي تْطلبوْن َت ْتَشْبعوْن َشْهواْتكْن. 4 يا 
زانْييْن! مُو تْعرفون ْمَحّبة الّدنْيِا َعداوة اَلله 
يِا. َبقى َل يريد يسِير ْمحْب لََهالّدنْيِا هاي، 
َعدو يسِيْر َلالله. 5 يا َع الفاضي تْفتْكرون 
َل  رُوْح  تْشتهي  »بالغيِرة  يقوْل:  الّْكتِاب 
تْسكْن فينا«؟ 6 َبْس نْعِمة ْگبيِرة َعطانا َرْبنا. 
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اأّما  الُمْستَكِْبرين،  اللُه  »يُِذلُّ  قاَل:  ِلهذا 

الُمتواِضعوَن فَيُْعطيِهم ِنْعَمًة« 7 اْخَضعوا 

يطاَن فَيَْهُرَب ِمْنكُم.  اإذاً ِللِه. َوقاِوموا الشَّ

روا  8 اْقتَِربوا اإلى اللِه، يَْقتَِرْب اإَليكُم. َطهِّ

يا  قُلوبَكُم  سوا  قَدِّ يا خاطئيَن.  اأيِديَكم 

َونوحوا.  النَّْفَسيِن. 9 تَواَضعوا  َذوي 

ا.  َغمًّ َوفََرُحكُم  نَوحاً،  ِليَْنَقِلْب َضِحكُكُم 

بِّ فَيَْرفََعكُم. 10 تَواَضعوا اأماَم الرَّ

يا  بَْعٍض  بَْعُضكُم ِضدَّ  تَتَكَلَّموا  11 ل� 

اأو  اأخيِه  ِضدَّ  يَتَكَلَُّم  الَّذي  ِل�أنَّ  اإْخَوتي، 

َويَديُن  الّناموِس  ِضدَّ  يَتَكَلَُّم  اأخاهُ،  يَديُن 

الّناموَس. فَاإْن كُْنَت تَديُن الّناموَس، فَما 

اأْصبَْحَت عاِمَل الّناموِس بَْل َديّانَُه. 12 ِل�أنَُّه 

واِحٌد واِضُع الّناموِس َوالّديّاُن. اأّما اأنَْت 

فََمْن اأنَْت يا َمْن تَديُن قَريبََك؟

 ماذا نَقوُل َعْن اأولئَك الَّذيَن يَقولوَن: 
13

الَمدينَِة  اإلى  ذاهبوَن  نَْحُن  َغداً  اأو  اليَوَم 

الُفلاِنيَِّة َونَْصِرُف ُهناَك َسنًَة واِحَدةً َونُتاِجُر 

يَكوُن غداً،  ماذا  يَْعِرفوَن   َول� 
14 َونَْربَُح. 

ِل�أنَُّه ما ِهَي َحياتُنا اإلّ� بُخاٌر يَْظَهُر قَليلاً 

ثمَّ يَتَلاشى َويَزوُل؟ 15 بََدل�ً ِمْن اأْن يَقولوا: 

اإْن شاَء اللُه َوِعْشنا َسنَْفَعُل هذا اأو ذاَك. 

آَن{ يَْفتَِخروَن ِبِكْبِرياِئِهم. كُلُّ   }َولِكِن ال�
16

 فََمْن يَْعِرُف اأْن يَْعَمَل 
17 . فَْخٍر كَهذا ُهَو َشرٌّ

صاِلحاً َول� يَْعَمُل، فََخطيئٌَة يَكوُن َلُه.

المْتَگْبرين،  يَنّخي  »اَلله  قال:  ْبشاْن هاي 
ْوللمْتواْضعيْن يْعطي نْعِمة.« 7 اْخَضعوا َبقى 
َلالله. ْوقوموا ف وّچ الّشِيطاْن َت يْهرْب 
 وَقْربوا لَعْند اَلله، َت يَقّرب لْكْن. 

مْنكْن. 8
َطْهروا ايَديكْن يا خاْطييْن. َقْدسوا ْقلوْبكن 
ْونوْحوا.  9 ْتواَضعوا  نَْفَسيْن.  لكْن  َل  انْتْن 
َخلّي ذحْككن يسِير نوح، ْوَفَرحكْن َغْم. 

10 ْتواَضعوا قّدام الرَّب، ْوَت يَعلّيكْن.

اخوتي،  يا  َبعْضكْن  َعلى  تْحَكوْن  11 لا 

يا  اَأخوُه  َعلى  مْن َل هاْك َل يْحكي 
يحاكم اَخوُه، يْحكي َع الناموْس ويحِاكم 
ما  النّاموْس  ْتحاكم  ْوَل كْنت  النّاموْس. 
 مْن َل 

صْرْت عامل النّاموْس َبلِى حاكمو. 12
واِحْد واِ َل َحّط النّاموْس والحاكْم َل هّواِ 
يتِيق يَخلّص ْويْهَلْك، َبّس انَْت مْن اأنَْت َل 

ْتحِاكْم َقرايبْك؟
يا  الَيوْم  يقولوْن:  َل  َعَلوْذ  نْقوْل  13 اَأيش 

ْونْبقى  الفلانيِّة  للَمديِنة  نْحنِا  رايحيْن  َغداِ 
 ْومُو 

14 ْونْرَبْح.  ونْتاجر  وْحِدة  َسِنة  َهونَْك 
يْعرفوْن اَأيش يسِيْر َغداِ. لَيْش اَأيْش يِا َحياْتنا 
َغيْر َبوَخة ْتَبّيْن لَْشَويّة َوْقْت وْترُوْح وْتزُوْل. 
 ْمَبداْل َل يقولوْن: َل راد اَلله ْوعْشنا َت 

15

ْع{ يْفتْخرون   }َبّس السَّ
نَْسي هاْذ يا هاْك. 16

ْبكْبِرياهْن. كْل َفخْر َكما هاْذ َشْر واِ. 17 َبقى 
اَأينا َل يْعرف يَسي َخير ْومُو يَسيو، َخطيِّة 

يسِيْر َعَليو.

يعقوب 4: 7 - 17   
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َعلى 5  َوابْكوا  َوْلِولوا  ال�أْغِنياُء   اأيُّها 

2 ِل�أنَّ  َعلَيكُم.  آِتيَِة  ال� قاِء  الشَّ اأنْواِع 

اأكَلَها  َوِثيابُكُم  َواأنْتََن  فَُسَد  قَْد  ِغناكم 

تُكُم َصَداأٌ،   َوَذَهبُكُم َوِفضَّ
3 . الِعثُّ

َوُهَو  َعلَيكُم،  َوَصداأُُهما صائٌر َشهاَدةً 

ِللاأيّاِم  َلكُم  َجَمْعتُم  ناراً  َلْحَمكُم.  كُُل  يَاأْ

الَّذيَن  الَفَعلِة  اأْجُر   ُهَوذا 
ال�أخيَرِة. 4

اأنْكَْرتُم  الَّذي  ذاَك  اأراضيَكم،  َحَصدوا 

اأُُذنَي  اإلى  الحّصاديَن  يَْصُرُخ، َوصيَحُة 

ْمتُم َعلى  باؤوِت قَْد َدَخلَْت. 5 تَنَعَّ َربِّ الصَّ

اأْجساَدكم كَما  يتم  َوَغذَّ َوبَِطْرتُم  ال�أْرِض 

قاَم  َوما  البارَّ  َوقَتَْلتُْم   ِدنْتُم 
بِْح. 6 الذَّ ِليَوِم 

كُم. ِضدَّ

اأناتَكُم  اأطيلوا  اإْخَوتي  يا  اأنْتُم  7 اإذاً 

ال�أكّاُر  يَْنتَِظُر  كَما   . بِّ الرَّ َحّتى َمجيِء 

الثِّماَر الغاِليََة ِل�أْرِضِه َويُطيُل اأناتَُه َعلَيها 

َر،  َوالُمتَاأخِّ الَوْسِميَّ  الَمَطَر  يَتَلَقَّى  َحّتى 

َوثَبِّتوا  اأناتَكم  اأطيلوا  اأيضاً  اأنْتُم   هكَذا 
8

قُلوبَكُم ِل�أنَّ َمجيَء َربِّنا قَِد اْقتََرَب. 9 ل� 

اإْخَوتي  يا  آَخِر  ال� َعلى  اأَحُدكُم  روا  تَتََذمَّ

َعلى  قائٌم  ُهَوذا  الُحكَْم  ِل�أنَّ  تُدانوا  ِلئَّلا 

 ِمثال�ً اتَِّخذوا ال�أنِْبياَء يا اإْخَوتي 
الباِب. 10

تَكَلَّموا  الَّذيَن  َشدائِدكُم، هؤل�ِء  ِل  ِلتََحمُّ

. 11 ِل�أنَُّه ُهَوذا نُْعطي الّطوبى  بِّ ِباْسِم الرَّ

ِل�أولئَك الَّذيَن َصبَروا. َسِمْعتُم َعْن َصْبِر 

 ، بُّ آِخرةَ الَّتي َصنََع َلُه الرَّ اأيّوَب َوَراأيتُم ال�

َبلاوي 5  َعلى  واْبَكوا  َولْولوا  َغنايِا   يا 
َفَسد  غناكْن  َل   مْن 

2 َعَليكْن.  الّجايِة 
 وَذَهْبكن 

3 العْث.  اَأَكلا  ْوَحويسكْن  ْونتن 
ْوفّضتكْن َزنَْجروا، ْوزنْجارْن َت يسِيْر َشهاِدة 
ناْر  لَحْمكْن.  ياكْل  َت  ْوهّواِ  ضْدكن، 
 هاي َحْق َل 

ْخرانِيِّة. 4 آِ َجَمْعتْن لكْن للِايِّام الا
اَكْلتنو َع العّماْل َل َحَصدوا اَأْرْضكْن يْزَعْق، 
بؤوْت  الصَّ َرّب  لاَذاْن  الحّصِادين  ْوَزْعقة 
 َكيَّفتْن ف الاَْرض ْوبطْرتن ْوَربَّيتن 

َدَخلْت. 5
بْح.  الذَّ لََيوم  َل يكوْن  َكما  اْجساْدكْن 
 َحَكْمتْن َع الباّر ْوَقَتْلتنو ْوما قاْم ضْدكْن.

6

7 َبقى اأنْتْن يا اخوتي َطولوا بالْكْن دي لََمْن 

يْنطر  َل  ْرْع  الزَّ َكما صاحب  الرَّْب.  يجي 
الّثمار الغالِْية، ْثماْر اَأْرضو ويَطّوْل بالو َعَليْن 
َمْطَرة،  ْواآِخْر  َمْطَرة  ْل  اَأوَّ يْستلْم  لََمْن  دي 
 كذاِ اأنْتْن زاِ َطولوا بالْكن ْوَثْبتوا ْقلوْبكْن مْن 

8

َل قرَّبْت مْجوْة َرْبنا. 9 لا تْتاَأْفاَأفوْن واِحْد َع 
اللاْخ يا اخوتي ْبشاْن لا يْنحكْم َعَليكْن، 
 َمَثْل 

مْن َل هاي القاضي َع الباْب قايْم. 10
لوْن  خذولْكن الاَنِْبيا يا اخوتي ْبشاْن تْتَحمَّ
باْسم  َحَكوا  َل  الاَنِْبيا  َهوك  َشدايْدكْن، 
 مْن َل ْكوا نْعطي الطّوبى لَوْك َل 

الرَّْب. 11
َصَبروا. سمْعتْن َف َصْبر اَيّوْب َواَريتْن اَأيْش 
الرَّب  الرَّْب، مْن َل َرحوْم واِ  اآِخَرة َسوالو 

يعقوب 5: 1 - 11   
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 َولِكْن قَْبَل كُلِّ 
بَّ َرحوٌم َوَحنوٌن. 12 ِل�أنَّ الرَّ

ماِء  َشيٍء يا اإْخَوتي ل� تُْقِسموا، ل� ِبالسَّ

َول� ِبال�أْرِض، بَْل ِلتَكُْن كَِلَمتُكم نََعْم نََعْم 

َول� ل�، ِلئَّلا تَْستوِجبوا َدينونًَة.

 َواإْن كاَن اأَحٌد ِمْنكُم في ِشّدٍة فَْليَُصلِّ 
13

 َواإْن كاَن َمريضاً 
َواإْن كاَن فَِرحاً فَْليَُرنِّْم. 14

َعلَيِه  فَيَُصّلوا  الكَنيَسِة  ُشيوَخ  فَْليَْستَْدِع 

 . بِّ الرَّ ِباْسِم  َزيٍت  َمْسَحَة  َويَْمسحوهُ 

يماِن تَْشفي الَمريَض، َوَربُّنا   َوَصلاةُ ال�إ
15

يُقيُمه، َواإْن كاَن قَِد اْرتَكََب َخطايا تُْغَفُر 

ِللاآَخِر،  اأَحُدكُم  ِبَزلّ�ِتكُم  16 ِاْعتَِرفوا  َلُه. 

آَخِر ِلكَي تُْشَفوا،  َوَصّلوا اأَحُدكُم ِل�أْجِل ال�

يَُصّليها  الَّتي  لاِة  الصَّ ةُ  قُوَّ َعظيَمٌة  ِل�أنَّها 

يُِحسُّ  اإنْساناً  اأيضاً كاَن  17 اإيلّيا   . البارُّ

ِمْثلَنا. َوَصّلى اأْن ل� تُْمِطَر َعلى ال�أْرِض 

اأْشُهٍر.  َوِستََّة  َسنَواٍت  ثَلاَث  تُْمِطْر  فَلَْم 

َمَطراً  ماُء  السَّ فَاأْعَطِت  اأيضاً   َوَصّلى 
18

َوال�أْرُض اأْعَطْت ثََمراً. 19 اإْخَوتي! اإْن َضلَّ 

هُ اأَحُدكُم  ، َوَردَّ اأَحٌد ِمْنكُم َعْن َطريِق الَحقِّ

 فَْليَْعلَْم اأنَّ الَّذي يَُردُّ خاِطئاً 
َعْن َضلاِلِه، 20

َعْن َضلاِلِه َعِن الطَّريِق يَُخلُِّص نَْفَسُه ِمَن 

الَموِت َويَْستُُر كَْثرةَ َخطاياهُ. 

ْوَحنوْن. 12 َبْس َقبْل كْل شي يا اخوتي لا 
ْبَغيْر  ْولا  بالاَْرض،  ْولا  ما  بالسَّ تْحلفوْن لا 
حْلفاْن، َبلِى َخلّي كْلمْتكن ْتكوْن نَعْم نَعم 

ْولا لا ْبشاْن لا تَقعوْن َتْحْت حكْم.
َخلّي  ة  مْنكْن ف شدِّ ْد  اأحَّ  ْوَل كاْن 

13

 ْوَل 
14 يَرنّْم.  َخلّي  فْرحاْن  ْوَل كاْن  يَصلّي 

ْشيُوخة  َخْلف  يْبَعْث  َخلّي  َمريِْض،  كاْن 
َمْشحْة  ْويْمَشحوُه  َعَليو  ويَصلَّوْن  البيَعة 
 وَصلاة الايماْن تْشفي 

َزيْت باْسم الرَّْب. 15
وى  ْوَل كاْن كسَّ يْشِفيو  ْوَرْبنا  الَمريِض 
لََبعْضكن  اْعتْرفوا  16 َبقى  تْنغفْرلو.  َخِطّياْت 
ْبَجهالاْتكن، ْوَصلَّوا واِحد ْبشان اللاْخ َت 
لاة َل  تْنَشَفوْن، مْن َل َعظيِمة يِا قّوة الصَّ
انْسان يحْس َكمانا  الباْر. 17 اإِيلّيا زاِ  يَصلّيا 
الاَْرض،  َع  َمَطْر  يْنَزْل  لا  ْوَصلّى  كاْن. 
 وَرْد َصلّى 

ْوما نزْل َثّث ْسنين ْوسّة اشْر. 18
َثَمْر.  َعَطْت  والاَْرْض  َمطْر  َعَطْت  ما  والسَّ
َطريِق  مْن  مْنكْن ضاْع  ْد  اأحَّ َل  19 اخوتي! 

َضَيعانو،  مْن  مْنكْن  ْد  اأحَّ ْوَرّدو  الَحْق، 
 َخلّي يْعرْف هاْك َل يرد خاطي مْن َضَيعانو 

20

ْويْستْر  نَْفسو م الَموت  م الطَّريِْق، يَخلّْص 
َخطّياتو الّْكثيْر. 

يعقوب 5: 12 - 20   
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مكتوب بطرس 
ل أوَّ الرَّسول الا

 

 بْطرْس َرسوْل َيسُوع الَمسيْح للمْختاريْن 1 
ْبفْنطُوس  الَمْبذُورين  والّْمهاْجرين 
 َهوذ 

2 ْوبيتونِّيا.  ْواآسّيا  ْوَكَبدُوْكيا  ْوَغلاْطيا 
المْختارين ْبَمْعرفة اَلله الاآْب مْن َقبل ْبَقداسة 
الّرُوْح َت يكونوْن لَطاعة ْوَرْش َدْم َيسُوع 

الَمسيْح. ْتزيدوْن نْعِمة ْوَسلاْم.

لْه اَأبو َرْبنا َيسُوع الَمسيْح هاْك   مباَرك الاإ
3

ْبقيِامْة  ْجديد  ولْدنا من  الَعظيْم  ْبَحنانو  َل 
 ولَوراثْة 

الَحياْة، 4 لََرجا  الَمسيْح  َرْبنا َيسُوع 
س ْومُو يْذَبْل،  شي َل مُو يْفَسد ْومُو يْتَنجَّ
 وانْتْن 

ماواْت. 5 هاْك لَّواِ ْمَحّضرلْكْن ف السَّ
للَخلاص  ْوبالايماْن  اَلله  ْبقّوة  َمْحفُوظين 
 َل ِفيا 

ماناْت، 6 ْر َت يَبّيْن ف اآِخر الزَّ الّْمَحضَّ
ماْن  َت تْفَرحوْن للاََبْد. ْوَل كْنتْن َف َهالزَّ

رسالة بطرس 

الّرسول ال�أولى
 

اإلى 1  الَمسيِح  يَسوَع   بُْطُرُس َرسوُل 

الُمَشتَّتيَن  َوالُمهاِجريَن  الُمْختاريَن 

في بُْنُطس َوفي َغلاِطّيا َوكبدوكّيا َواآسّيا 

َوبيتونّيا. 2 الَّذيَن اْختيروا ِبَحَسِب َمْعِرفَِة 

آِب الّسابقِة ِبَقداسِة الّروِح ِليَكونوا  اللِه ال�

ِلتَكْثُْر  الَمسيِح.  يَسوَع  َدِم  َوَرشِّ  ِلطاَعِة 

لاُم. َلكُم النِّْعَمُة َوالسَّ

الَمسيِح  يَسوَع  َربِّنا  اأبو  اللُه   ُمباَرٌك 
3

ِلَرجاِء  ثاِنيًَة  َوَلَدنا  الَعظيِم  ِبَحناِنِه  الَّذي 

يَتََدنَُّس  َول�  يَْفُسُد  ل�   َوِلميراٍث 
4 الَحياِة، 

مواِت.  السَّ َلكُم في  ُمَعدٌّ  يَْذوي،  َول� 

يماِن  َوِبال�إ اللِه  ِة  ِبُقوَّ َمْحفوظوَن   َواأنْتُم 
5

ال�أْزِمنَِة  يَْظَهَر في  اأْن  الَعتيِد  ِللَخلاِص 

ال�أخيَرِة، 6 الَّتي فيها َستَْفَرحوَن اإلى ال�أَبَِد. 
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تَتَضايَقوَن في  َمِن  الزَّ كُْنتُم في هذا  َواإْن 

 فَِمْن اأْجِل اأْن 
َعٍة تُصيبُكُم، 7 تَجاِرَب ُمتَنَوِّ

َهِب  تَْظَهَر تَْزِكيَُة اإيماِنكُم، ال�أنَْفُس ِمَن الذَّ

بْريِز الُمْمتََحِن ِبالّناِر ِللَمْجِد َوالكَراَمِة  ال�إ

 ذِلَك 
ْفَعِة في ُظهوِر يَسوَع الَمسيِح. 8 َوالرُّ

الَّذي َلْم تَروهُ َولِكنَّكُم تُِحّبونَُه َوباإيماِنكُم 

ِبِه،  يُْنَطُق  ل�  فََرحاً َمجيداً  تُْغَمروَن  ِبِه 

َخلاَص  اإيماِنكم  تَنالوا ُمكافَاأةَ  9 ِلكَي 

اْستَْقصاهُ  الَّذي  10 الَخلاَص  نُفوِسِكم، 

الَعتيَدِة  النِّْعَمِة  َعِن  تَنَبَّاأوا  اإْذ  ال�أنِْبياُء 

َزماٍن  اأيُّ  صوا   َوتََفحَّ
11 َلكُم.  تُْعطى  اأْن 

الّساكُن فيِهم  َويَْشَهُد روُح الَمسيِح  يَُدلُّ 

َعتيَدةٌ  بَْعَدها  وَمْجَدهُ  الَمسيِح  اآل�َم  اأنَّ 

كانوا  ما  كُلُّ  َلُهم   واأُعِلَن 
12 تَْحُدَث.  اأْن 

يَْطلُبوَن  يَكونوا  َلْم  ِل�أنَُّهم  َعْنُه،  يَْبَحثوَن 

ِبهِذِه  يَتَنَبَّاأوَن  َلنا كانوا  بَْل  ِل�أنُْفِسِهم، 

ال�أُموِر  آَن،  ال� َلكُم  اأُْعِلنَْت  الَّتي  ال�أُموِر 

الَّذي  الُقُدِس  ِبروِح  ِبها  ْرناكُم  بَشَّ الَّتي 

ماِء، ال�أُموِر الَّتي تَتََشّهى  اأُْرِسَل ِمَن السَّ

قًة فيها. الَملائكَُة اأْن تَْنَحِنَي ُمَحدِّ

13 ِلذا َمْنِطقوا اأْحقاَء اأْفكاِركم َوتَيَقَّظوا 

اإَليكُم في  آتي  ال� الَفَرَح  َواْرجوا  تَماماً 

 كَاأول�ٍد 
14 الَمسيِح،  يَسوَع  َربِّنا  ُظهوِر 

َهواِت  الشَّ تَْشتَِركوا في  َول�  ُمطيعيَن، 

الّسابقِة الَّتي كُْنتُم تَْشتَهوَن ِبلا َمْعِرفٍَة. 

 َولِكْن كونوا ِقّديسيَن في كُلِّ سيَرِتكُم، 
15

الْواْن  اْشكال  َتجارب  ْشَوي َف  تْتذاَيقون 
ايمانْكْن،  اْمتحان  7 بشان  َعَليكْن،  تجي 
الّْمَصّفى  الخالص  الذََّهب  م  اَأْغلى  لَّواِ 
والعْز ف  والَكراِمة  للَمْجْد  يْطَلْع  بالنّاْر، 
اَريتنو  ما  َل   هاْك 

8 الَمسيْح،  َيسُوع  ْظهوْر 
وْتحّبوُه ْوبايمانكْن ِفيو تْفَرحوْن َفَرْح َعظيْم 
مُو يْنوصْف بالَكلاْم، 9 بشان ْتنالون ْمكافاْة 
 هاْك َخلاْص 

اإيمانْكْن َخلاص نْفوْسكْن، 10
بوا َعَليو الاَنِْبيا َوْقْت َل ْتَنّبوا َع النّْعِمة  َل َعقَّ
 وَفَحصوا َف اَأينا 

َل كاْن َت تْنَعطى لكن. 11
َزمان يَوّري ْويْشَهْد رُوح الَمسيح الّسِاكْن 
ِفيْن َت ْتكوْن اآلام الَمسيح ْوَمْجدو َبْعدا. 
يْفَحصوْن،   وانَْكَشْفلْن كْل شي َل كاْن 

12

مْن َل مُو لََنْفسْن كاْن يْطلبوْن، َبلِى لنا كاْن 
انَْكَشفت  ْع  السَّ َل  الَحقايْق  ْبَهوذ  يْتَنبَّون، 
ْرناكْن ِفيا ْبرُوح القدْس  لْكْن، َحقايق َل َبشَّ
ما، َهالَحقايْق َل يْشَتَهوْن  َل انَْبَعْث م السَّ

ون يَطْلعوْن ِفيا. حتّى الَملايِكة يَنخَّ

َع  واْصَحوا  اْفكاْركْن،  اْضبطوا  13 َبقى 

َل َت  بالَفَرْح  الرَّجا  َعلى  ْوكونوا  التَّمام، 
يكون لْكْن ف ْظهوْر َرْبنا َيسُوع الَمسيْح، 
تْشتْركوْن ف  ْولا  ْمطيعين،  اولاد   َكما 

14

َشْهوات الَعتِيَقة َل كاْن تْشَتَهوْن َبلا َمْعِرِفة. 
َقّديسيْن ف كْل سيرْتكْن،  15 َبلِى كونوا 
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كَما اأنَّ ذِلَك الَّذي َدعاكُم قُّدوٌس. 16 ِل�أنَُّه 

اأنا  اأنّي  كَما  ِقّديسيَن  »كونوا  َمكْتوٌب: 

اأباً  تَْدعوَن  كُْنتُم   َواإْن 
17 قُّدوٌس.«  اأيضاً 

ذِلَك الَّذي ل� ُمحاباةَ ِعْنَدهُ، َويُحاِكُم كُلَّ 

اإنْساٍن ِبَحَسِب اأْعماِلِه، فَِبخوٍف اْسلُكوا 

اأنَُّه   عاِلميَن 
18 ِبكُم هذا،  تََغرُّ َزماِن  في 

ِمَن  فُديتُم  ِبَذَهٍب  َول�  تَْبلى  ٍة  ِبِفضَّ َليَس 

ِمْن  يتُموها  تَلَقَّ الَّتي  الباِطلَِة  ال�أْعماِل 

ل�  َحَمٍل  َدِم  ِبَدٍم غاٍل،   َولِكْن 
19 اآباِئِكم، 

 ذِلَك 
َعيَب َول� َدَرَن فيه، َوُهَو الَمسيُح. 20

الَّذي َسبََق اأْن فُِرَز ِلهِذِه، ِمْن قَْبِل تَاأْسيِس 

العاَلِم، َوَظَهَر في اآِخِر ال�أْزِمنَِة ِل�أْجِلكُم، 

الَّذي  ِباللِه  اآَمْنتُم  ِبواِسَطِتِه  الَّذيَن  21 اأنْتُم 

َمْجداً  َواأْعطاهُ  ال�أْمواِت  بَيَن  ِمْن  اأقاَمُه 

اللِه،  اإيمانُكٌم َورجاُؤكم في  ِلكَي يَكوَن 

َسًة في طاَعِة  ُمَقدَّ تَصيُر   َونُفوُسكم 
22

الَحقِّ َوُمْمتَِلئًَة َمَحبًَّة ِبلا ِرياٍء، َوتَكونوَن 

بَْعُضكُم  ُمِحّبيَن  َوكامٍل  قَْلٍب طاِهٍر  ِمْن 

ِمْن  ل�  ثاِنيًَة،  ُوِلْدتُم   كَاأُناٍس 
23 بَْعضاً، 

َزْرٍع يَْبلى، بَْل ِمّما ل� يَْبلى، ِبكَِلَمِة اللِه 

الَحيَِّة القائمِة اإلى ال�أبَِد. 24 ِل�أنَّ »كُلَّ بََشٍر 

كَُعْشِب الَحْقِل َوكُلَّ بَهاِئِه كََزْهِر الَحْقِل. 

 وكَِلَمُة اإلِهنا 
هُر 25 يَيبَُس الُعْشُب َويَْذبُُل الزَّ

تَْثبُُت اإلى ال�أبَِد.« َوهِذِه ِهَي الكَِلَمُة الَّتي 

ْرتُم ِبها. بُشِّ

 مْن َل 
َقّدوْس هاْك َل َدعاكْن. 16 لَّواِ  َكما 

زاِ  انا  َل  َكما  َقّديسيْن  »كونوا  َمْكتوْب: 
اآْب هاْك  وْن   ْوَل كان ْتَسمَّ

اَنا.« 17 َقّدوس 
ْد، ويحِاكْم  ْد اَأْحَسْن مْن اأحَّ َل ما عْندو اأحَّ
كّل انْسان ْبموجب اْعمالو، ْبَخوف اْسلْكوا 
ة   واعرفوا مُو ْبفضَّ

َف َزماْن غْربْتكْن هاْذ، 18
تْبلى ْولا ْبَذَهب انَْفَديتْن من اْعمال الباْطِلة 
َل اْسَتَلْمتنا مْن اَأبَّهاْتكْن، 19 َبلِى بَدْم غال، 
ْوهّواِ  ِفيو،  ما  لَْطَخة  يا  َعيْب  َدْم خاروْف 
لَهاي،  ْتَعيَّْن  َقبل  مْن  َل   هاْك 

20 الَمسيْح. 
مْن َقبْل َتاأسيس الّدنْيِا. وانَكَشْف ف اآِخر 
اآَمْنتْن  ماناْت لَخاطْركن، 21 اأنْتْن َل بيدو  الزَّ
ْوَعطاُه  الَميتين،  َبين  مْن  َقيَّمو  َل  بالله 
َمْجد، ْبشان ايمانْكن ْوَرجاكن يكوْن َف 
ِسة َف طاعة  ْمَقدَّ ْتسِير   ونْفوْسكن 

22 الله، 
الَحْق، وْتكوْن مْتليِّة ْمَحبِّة َبلا نفاق ْبشاْن 
ْمحّبيْن  ْتكونون  ْوكامل  َقْلْب طاهر  مْن 
 َكما نِاْس ولْدتْن من ْجديد، 

لََبعْضكْن. 23
يْبلى،  مُو  َل  مْن  َبلِى  يْبلى،  بزْر  مْن  مُو 
 مْن َل 

ْبكْلمة اَلله الَحيِّة َل ْتقوْم للاََبْد. 24
»كْل َبَشْر َكما الَحشيْش واِ، ْوكْل َكواسو 
َكما َزْهر الَحقْل. يْنَشف الَحشيش ْويْذَبل 
 وكْلمْة اإلْهنا قايِمة للاََبْد«. ْوهاي 

الزَّهْر، 25
ْرتْن ِفيا. يِا الكْلِمة َل ْتَبشَّ
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َوكُلَّ ِغشٍّ 2  َشرٍّ  كُلَّ  َعْنكُم   فَاْطَرحوا 

 َوكونوا 
2 َواْغِتياٍب.  َوَحَسٍد  َوِرياٍء 

كَاأْطفاٍل َمولوديَن َواْشتَهوا الكَِلَمَة كَلَبٍَن 

نَِقيٍّ روِحيٍّ ِلكَي ِبها تَْنموا ِللَخلاِص، 3 اإْن 

بَّ 4 الَّذي  ُهَو الرَّ اأنَُّه َطيٌِّب  َوَوَجْدتُْم  ُذْقتُم 

موَن الَّذي ُهَو الَحَجُر الَّذي َرَذَلُه  اإَليِه تَتََقدَّ

اللِه  ِعْنَد  ٌم  ُمكَرَّ ُمْختاٌر  َولِكنَّه  الّناُس، 

 َواأنْتُم كَاأْحجاٍر َحيٍَّة كونوا َمْبِنّييَن َوصيروا 
5

ْصعاِد  ِل�إ ِقّديسيَن  َهياكَل روِحيًَّة وكََهنًَة 

ِبواِسَطِة  اللِه  اأماَم  َمْقبوَلًة  روِحيًَّة  َذبائَح 

يَسوَع الَمسيِح.

6 ِل�أنَُّه قيَل في الِكتاِب: »ها اأنَذا اأَضُع 

في ِصْهيَوَن َحَجراً ُمْختَبَراً كَريماً في َراأِْس 

يَْخزى.«  ل�  ِبِه  يُْؤِمُن  َوالَّذي  الّزاِويَِة، 

الكَراَمُة.  اأُْعِطيَْت هِذِه  اأنْتُم  َلكُم  7 اإذاً 

الّطائعيَن، }»فالَحَجُر  َغيِر  ِل�أولئَك  اأّما 

الَّذي رفَضُه البّناؤوَن، ُهَو قَْد صاَر َراأَْس 

 ».  »َحَجُر َعْثرٍة َوَصْخرةُ َشكٍّ
الّزاويَِة«{، 8

ِل�أنَُّهم  الكَِلَمِة،  ِبَعَدِم طاَعِة  َويَْعثُروَن 

ُمْختاٌر  فَنَْسٌل  اأنْتُم  9 اأّما  ُمَعيَّنوَن.  ِلهذا 

َجْمٌع  ٌس،  ُمَقدَّ َشْعٌب  ِلَملَكوٍت،  يَكَْهُن 

الَّذي  ذِلَك  ِبَعظائِم  روا  تُبَشِّ ِلكَي  ُمنَّجًى 

الَفضيِل.  نوِرِه  اإلى  ْلَمِة  الظُّ ِمَن  َدعاكُم 

َمْحسوبيَن  تَكونوا  َلْم  قَْبلاً  الَّذيَن  10 اأنْتُم 

كُْنتُم  َول�  اللِه،  فََشْعُب  آَن  ال� اأّما  َشْعباً، 

 َبقى كّبوا كْل َشّرانيِّة ْوكْل غش ْونفاق 2 
 ْوكونوا 

2 النِّاْس،  َع  ْوَحكي  ْوَحَسد 
َل  َكما  الكْلِمة  واْشَتَهوا  ْزغاْر  اولاد  َكما 
ِفيا  ْبشاْن  رُوحاني  نَظيْف  َحليْب  ْتكوْن 
 َل ذْقتْن َواَريتْن َطّيْب واِ 

تْرَبوْن للَخلاْص، 3
 َل لُه تْتَقرَّبوْن، لَّواِ الَحَجر الَحي َل 

الرَّْب، 4
عْند  ْم واِ  ْمَكرَّ النِّاْس، َبْس مْختار  اْحَتَقروُه 
 وانْتْن َكما اْحجاْر َحّية انَْبَنوا ْوكونوا 

اَلله. 5
يْرَفعوْن  َقّديسيْن  ْوَكَهَنة  رُوحانيِّة  َهياكْل 
َذبايْح رُوحانيِّة َمقبولِة قّدام اَلله بيْد َيسُوع 

الَمسيْح.
 مْن َل قال الّْكتِاْب: »هاي اَنا اأحْط َف 

6

راس  ْوَكريم َف  َمْفحوص  َحَجْر  َصْهيوْن 
القْرنيِّة، ْوَل ياآمْن ِفيو مُو يْطَلْع َمْخجوْل.« 
7 َبقى لكْن اأنْتن المومنين انَْعطْت َهالَكراِمة. 

َبْس لَوك المُو طايعيْن، }»َحَجْر َل نََجقوُه 
القْرنِيِّة.«{  لَراس  صاْر  ُهّواِ  المْعمارچيِّة 
 َحَجْر َعَثَرة، كاْف َشك. ْويْتَعْثَورون ْبهاي 

8

ْتَعيَّنوا.  لَهاي  مْن  الكْلِمة،  يطيعون  مُو  َل 
الَمَلكوْت  يْخدم  مْختاْر  نَسْل  انْتْن  9 َبّس 

َجماَعة  ْمَقدَّْس،  َشْعب  َكْهنوتيِّة،  خْدِمة 
َل  ْبَعظايْم هاْك  ْتَبشرون  ْبشان  ْمَنّجايِة 
مْن   َل 

10 الفاضْل.  لَنورو  العْتِمة  م  َدعاكْن 
ْع  َقبْل ما كْنتْن َمْحسوبيْن َشْعْب، َبّس السَّ
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َعلَيكُم  فََقْد فاَضْت  آَن  ال� اأّما  َمْرحوميَن، 

ْحَمُة. الرَّ

ِمْنكُم كَنَُزل�َء  اأْطلُُب  اأِحّبائي!  11 يا 

َشَهواِت  كُلِّ  َعْن  انَْفِصلوا  بيَن:  َوكَُمتََغرِّ

النَّفِس.  َعلى  َحْرباً  تَُشنُّ  الَّتي  الَجَسِد 

الّناِس  اأماَم  َحَسنًَة  فاتُكم  تََصرُّ  َوْلتَكُْن 
12

رِّ  ِبالشَّ َعْنكُم  يَتَكَلَّموَن  الَّذيَن  ِليَرى 

دوا اللَه في يَوِم  اأْعماَلكم الَحَسنََة فَيَُمجِّ

ِمْن  الّناِس  ِلكُلِّ  13 ِاْخَضعوا  ال�ْمِتحاِن. 

ُسْلطاِنهم،  ِبَسبَِب  ِللُملوِك  اللِه،  اأْجِل 

ُمْرَسلوَن  ُهم  ِمْنُه  ِل�أنَُّهم   َوِللُحكّاِم 
14

رِّ َواإكْراِم فََعلَِة الَخيِر.  ِلُمعاقَبَِة فََعلَِة الشَّ

تُْغِلقوا  اأْن  ِهَي هكَذا:  اللِه  اإراَدةَ  15 ِل�أنَّ 

ِباأْعماِلكُم الَحَسنَِة فََم الَحْمقى الَّذيَن ل� 

َوَليَس  اأْحراٍر،   كَاأُناٍس 
16 اللَه.  يَْعِرفوَن 

ِهم، بَْل  يَّتَهم ِغطاًء ِلَشرِّ كَاأُناٍس اتَّخذوا ُحرِّ

كََعبيِد اللِه، 17 اْحتَِرموا كُلَّ اإنْساٍن، اأِحّبوا 

الُملوَك.  َواْحتَِرموا  الله  ْخَوةَ، خافوا  ال�إ

ِل�أْسياِدكُم  ِاْخَضعوا  بَينَكُم:   َوالَعبيُد 
18

َوالُمتَواِضعيَن  ِللّصالحيَن  ل�  ِبَخوٍف، 

ِمْنُهْم فََحْسُب، بَْل ِللُقساِة ال�أْجلاِف اأيضاً. 

ِل�أولئَك  اللِه  اأماَم  ِنْعَمٌة  يوَجُد  19 ِل�أنَُّه 

لوَن  يَتََحمَّ َحَسٍن  اأْجِل َضميٍر  ِمْن  الَّذيَن 

ُظْلماً.  َعلَيِهم  تَاأتي  الَّتي  الّضيقاِت 

ِبَسبَِب َحماقاِتِهم  الَّذيَن  20 ِل�أنَّ هؤل�ِء 

لوَن الّضيقاِت، اأيُّ َمْجٍد يَكوُن َلُهم؟  يَتََحمَّ

ْع  َشْعب اَلله، ْولا كْنتْن َمْرحوميْن، َبّس السَّ
فاضْت َعَليكن الرَّْحِمة.

11 يا َمْحبوبيني اأْطلْب مْنكْن َكما ْضيوف 

َشْهوات  انْقْطعوا مْن كْل  ْوَكما غْرب، 
 ْوَخلّي يكوْن 

َسْد َل ْتحارب النَّفْس. 12 الجَّ
َهوْك  ْبشان  النِّاس  قّدام  ْكَويّس  سلوْككن 
اْعمالكن  يَرون  ّر  بالشَّ َعَليكْن  يْحَكوْن  َل 
الّْكَويِسة ويَسْبحون َلالله ف َيوم الاْمتحاْن. 
 كونوا خاْضعيْن لَكّل النِّاْس لَخاطر اَلله، 

13

 وللحكّاْم 
14 لهْن سْلَطة،  َل  مْن  للّملوْك، 

فاْعلين  لْمجازاْة  َمْبعوثيْن  نِا  منّو  َل  مْن 
َل   مْن 

15 الَخيْر.  فاْعلين  ْوَتْعظيْم  ر،  الشَّ
باْعمالكن  تْقفلوْن  َت  اَلله:  اإرادة  يِا  كذاِ 
اَلله.  يْعرفون  مُو  َل  الاَغبيا  ثّم  الّْكَويِسة 
َسَووا  نِاْس  َكما  ْومُو  اْحرار،  نِاس   َكما 

16

اَلله،  َعبيد  َكما  َبلِى  لََشّرْن،  َغطا  حّريّتْن 
لاخوْتكْن حّبوا،  اْحتْرموا،  انْسان  17 لكّل 

 والَعبيْد 
ْومن اَلله خافوا ْوللّملوك اْحتْرموا. 18

مُو  ْبَخوْف،  لاْسياْدكن  اْخَضعوا  َبينكن، 
َبْس للّصالْحيْن والمْتواْضعيْن، َبلِى للقاْسيين 
 مْن َل في نْعِمة عْند اَلله لَوْك 

ْعبيْن زاِ، 19 الصَّ
ذيقاْت  لوْن  يْتَحمَّ ْكَويّْس  ْبشاْن َضمير  َل 
ْبشاْن  َل   َهوْك 

20 بالظْلْم.  َعَليْن  َل تجي 
َحْمْد  اَأيْش  الّذيقاْت  لون  يْتَحمَّ َحماقاتْن 
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َويُضاِيقونَكُم  َحَسناً  تَْفَعلوَن  َولِكْن حيَن 

ِعْنَد  َمْجُدكُم  يَكْبُُر  لوَن، حينَئٍذ  َوتَتََحمَّ

الَمسيَح  ِل�أنَّ  ُدعيتُْم  ِلهذا  21 ِل�أنَّكُم  اللِه. 

َلنا هذا  َوتََرَك  عّنا  ِعَوضاً  اأيضاً ماَت 

ُمْقتَفيَن ُخطاهُ.  تَسيروا  ِلكَي  الِمثاَل 

 »ذِلَك الَّذي َلْم يَْفَعْل َخطيئًَة َول� ُوِجَد 
22

 ذاَك الَّذي كاَن يُْشتَُم 
ِغشٌّ في فَِمِه.« 23

يَُسلُِّم  بَْل  ُد،  يُهدِّ َول�  ُم  لَّ ويَتَاأ يَشِتُم  َول� 

 َوَحَمَل 
24 الَعدالِة.  اإلى قاضي  قَِضيَّتَُه 

اإلى  َجَسِدِه  َواأْصَعَدها في  كُلَّها  َخطايانا 

اأْمواٌت  َونَْحُن  ِه  ِبِبرِّ ليِب، ِلكَي نَْحيا  الصَّ

ِللَخطيئَِة. ِبُجروِحه ُشفيتُم. 25 ِل�أنَّكُم كُْنتُم 

آَن اإلى راعي  ضاّليَن كَالِخراِف َوُرِدْدتُُم ال�

َوُمْفتَِقِد نُفوِسكُم.

اْخَضْعَن 3  النِّساُء  اأيَّتُها  اأنْتُنَّ   َوهكَذا 

ل�أْزواِجكُنَّ الَّذيَن ل� يُطيعوَن الكَِلَمَة. 

 حيَن يَروَن 
ِبسلوِككُنَّ الَحَسِن تَْقتَنوُهم، 2

 َول� 
3 تَْسلُكَْن.  َوَطهاَرٍة  ِبَخوٍف  اأنَّكُنَّ 

َشْعِركُنَّ  ِبَضفائِر  ِبزينٍَة خاِرِجيٍَّة،  تَْزَدنَّ 

نَفيَسٍة.  ِثياٍب  اأو  َذَهٍب  َوَمصاغاِت 

 ، الَخفيِّ الَقْلِب  ِباإنْساِن  تََزيًّنًّ   ولِكن 
4

زينًَة  يَْفُسُد،  ل�  الَّذي  الُمتواِضِع  ِبالّروِح 

اأيضاً  5 ِل�أنَُّه هكَذا  اللِه.  اأماَم  ُمَعظَّمًة 

يَْرجيَن  كُنَّ  اللَّواتي  الِقّديساُت  النِّساُء 

َوخاِضعاٍت  نُفوُسُهنَّ  كانَْت  ُمْزدانًة  اللَه 

 كَما كانَْت ساَرةُ خاِضعًة 
6 . كُنَّ ل�أْزواِجِهنَّ

ْكَويّْس  ْتَسون  َل  َوْقْت  َبلِى  يكونْلْن.  َت 
يْگَبْر  الَوْقْت  لوْن، هاك  ْوتْتَحمَّ ويذايقوكن 
 مْن َل لَهاي انَْدَعيتن، 

َحْمْدكْن عْند اَلله. 21
قْدِوة  لنا  ْوَخلّى  لَخاطرنا  ماْت  زاِ  الَمسيْح 
َل ما َسوى   »هاْك 

َخْلفو. 22 نْمشي  ْبشاْن 
 هاْك َل 

َخطيِّة ْولا انَْوَجْد غْش ف ثّمو.« 23
ر ْومُو يَحّقر، ْويْتاَألَّم ْومُو يَهّدْد،  كاْن يْتَحقَّ
الَعدْل.  يَسلّْم حْكمو لحاكم  َبلِى كان 
 ْوَحَمْل َخطّياْتنا كلّن ْوطِالَعْن َف َجَسدو 

24

ليب، ْبشاْن َميتيْن للَخطيِّة ْببّرو نْعيْش.  للصَّ
 مْن َل ضايعيْن كْنتْن 

بْجرُوحاتو انَْشَفيتْن. 25
ْع لعْنْد راعي  عتن السَّ َكما الخواِريْف، وْتَرجَّ

ْوحارس نْفوْسكْن.

اْخَضعوا 3  النّْسوان  زاِ  اأنْتْن   وكذاِ 
لاْزواْجكْن َهوْذ َل مُو يطيعون الكْلِمة. 
َل   َوْقْت 

2 تْرَبحووْن،  الّْكَويّْس  ْبسلوْككن 
 ولا تْتَزيَّنون 

ة تْسلكوْن. 3 يَرون ْبَخوف ْوعفِّ
وْسياغاْت  َشعْركْن  ْبَضفايْر  بّرانيِّة:  ْبزيِنة 
َذَهْب يا َحويس ْثقاْل. 4 َبلِى ْتَزيَّنوا بانْسان 
مُو  َل  المْتواضْع  بالّرُوح  المْخفي،  الَقْلب 
 مْن َل كذاِ 

يْفَسْد، زيِنة ْمَعظَِّمة عْند اَلله. 5
َل كاْن  الَقّديسيْن  النّْسوان  الَقديم  م  زاِ 
يْرَجون اَلله، ْمَزيَِّنة كانت نْفوسن ْوخاْضعيْن 
َل ساَرة خاْضَعة   َكما 

6 لاْزواجْن.  كانوا 
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الَّتي  ِتْلَك  »َسيِّدي،«  َوتَْدعوهُ  بْراهيَم  ِل�إ

َغيَر  باأْعماٍل صاِلَحٍة  َلها  بَناٍت  تُصِبْحَن 

خائفاٍت ِمْن اأيِّ َخوٍف.

اأنْتُم يا ِرجاُل، اْسكُنوا   َوهكَذا 
7

َوكَاآِنيٍَة َضعيَفٍة  ِبَمْعِرفٍَة،  ِنسائكُم  َمَع 

واِرثاٌت  اأيضاً  ِل�أنَُّهنَّ  ِباْحِتراٍم  عاِملوُهنَّ 

ل�  ِلكَي  ال�أبَديَِّة،  الَحياِة  َموِهبََة  َمَعكُم 

َجميعاً  كونوا   َواأَخيراً 
8 َصلواتُكُم.  تُعاَق 

لِّميَن، ُمِحّبيَن  لِّميَن َمَع الُمتاأ في ِوفاٍق، ُمتَاأ

َوُمتواِضعيَن.  َحنونيَن  بَْعضاً  بَْعُضكُم 

َول�  اإنْساناً  تُجازوا  ل�  َشرٍّ  ِلقاَء   َوِبَشرٍّ 
9

هَذيِن  ِبَعكِْس  بَْل  َشتيَمٍة،  ِلقاَء  ِبَشتيمٍة 

باِركوا، ِل�أنَّكُم ِلهذا ُدعيتُْم ِلتَرِثوا بََركًَة. 

يَرى  اأْن  َواأَحبَّ  الَحياةَ،  اأراَد  »َمْن  10 ِلذا 

 ، رِّ اأيّاماً صاِلَحًة، فَْليَْحَفْظ ِلسانَُه ِمَن الشَّ

َعِن  11 ِليَِحْد  الَمكِْر.  كَلاِم  ِمْن  َوَشَفتَيِه 

لاَم  السَّ َويَْطلُِب  لاَح،  الصَّ َوْليَْفَعِل  رِّ  الشَّ

بِّ َعلى  َويَِجدَّ في اإثِْرِه، 12 ِل�أنَّ َعينَِي الرَّ

َولِكنَّ  اإَليِهم،  ِللاْسِتماِع  َواأُُذنَيِه  ال�أبْراِر 

 َومْن يَْفَعُل 
بِّ ِضدُّ ال�أْشراِر.« 13 َوْجَه الرَّ

ا اإْن ِصْرتُم َغيوريَن للّصالحاِت.  ِبكُم َشرًّ

الِبرِّ فَطوباكُم.  اأْجِل  ِمْن  لَّْمتُم  تاأ  َواإْن 
14

َول�  يُخيفونَكم  الَّذيَن  ِمَن  تَخافوا  َول� 

قُلوِبكُم  سوا في  قَدِّ  َولِكْن 
15 تَْضَطِربوا. 

ُمْستَِعّديَن  بَّ الَمسيَح. َوكونوا  الرَّ

ِة كُلِّ َمْن يُطاِلبُكم ِبكَِلَمٍة َعْن َرجاِء  ِلُمحاجَّ

كانْت لاْبراهيْم وْتَسّميو »َسّيدي،« هاْك َل 
َبناْت باْعماْل صالَْحة مُو خايفيْن  ْتسِيرولا 

مْن َخوْف.
 وانْتْن كذاِ يا ْرجِال اْسكنوا َمع نْسوانكن 

7

َفرايْغ َضعيِفة  َل يكونوْن  ْوَكما  ْبَمْعِرِفة 
ْتعاَملوا َمعْن باْحتراْم، مْن َل هنِّا زاِ َمْعكْن 
َأَبِديِّة ْبشاْن لا تْثَقلوْن  يوَرثوْن َعطّية الَحياة الا
 ف الختام كونوا كْلكْن 

َف َصلاواْتكْن. 8
َبعْضكن،  َوَجْع  ْتحّسوْن َف  اتّفاق،  ف 
ْومْتواْضعيْن.  َحنونين  لََبعْضكْن،  ْمحّبيْن 
ْولا  انْسان،  ْتجِاَزون  لا  َشْر  ْقباْل   وْبَشر 

9

ْبَمّخير ْقباْل َمّخيْر، َبلِى ْقباْل َهوْذ بِاْركوا، 
َبَرِكة.  توَرثوْن  ْبشاْن  انَْدَعيتن  مْن َل هاي 
اِيِّاْم  يرى  ويحْب  الَحياْة،  يريد  »َل  10 َبقى 

ر،  الشَّ لْسِانو م  يْحفظ  َخلّي  صالَْحة، 
ْر  الشَّ م  11 يَبّعْد  الغْش.  َكلام  مْن  ْوشفِاترو 
ْويْعدي  لام،  السَّ ْويْطلب  َخير،  ويَسي 
الباّريْن،  َع  الرَّْب  َعيَنين  َل   مْن 

12 َخْلفو. 
َواذانو ْبشاْن تْسَمْعلْن، َبْس وّچ الرَّْب ضّد 
 وَمْن واِ َل يَسي فيكْن َشْر َل 

ّريريْن.« 13 الشَّ
صْرتْن َغّيورين لاْعمال الَخيْر. 14 َبْس حتّى 
َل ْتاَألَّْمتْن لَخاطر البْر طوباكن. ْولا ْتخافوْن 
مْن َهوْك َل يَخوفوكن ْولا تْنهْبطوْن، 15 َبلِى 
َقْدسوا ف ْقلوْبكن الرَّّب الَمسيح. ْوكونوا 
مْن  َعلى كْل  َجواْب  ْترّدوْن  مْسَتعّدين 
اإيمانْكْن.  َرجا  َعلى  مْنكْن كْلِمة  يْطلْب 
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 َولِكْن ِبتواُضٍع َوَخوٍف، َوَلكُم 
اإيماِنكُم. 16

الَّذيَن  اأنَّ هؤل�ِء  اأْجِل  ِمْن  َضميٌر صاِلٌح 

اأْشراٍر  اأُناٍس  َعْن  نَّما  كاأ َعْنكُم  يَتَكَلَّموَن 

َعلى سيرِتكُم  ُمْفتَريَن  ِبَوْصِفِهم  يَْخَزوَن 

َلكُم  َخيٌر  17 ِل�أنَُّه  الَمسيِح.  الَحَسنَِة في 

لوا ُشروراً َواأنْتُم تَْعَملوَن اأْعمال�ً  اأْن تَتََحمَّ

ل�  اللِه،  اإراَدةُ  هِذِه  اإْن كانَْت  صاِلَحًة 

اأيضاً   فَالَمسيُح 
18 ُشروراً.  تَْعَملوَن  َواأنْتُم 

ةً واِحَدةً ِل�أْجِل َخطايانا، البارُّ ِمْن  ماَت َمرَّ

َوماَت  اللِه.  اإلى  بَكُم  ِليُقرِّ الُخطاِة  اأْجِل 

 َوكََرَز ِلنُفوِس 
بالَجَسِد َوعاَش ِبالّروِح. 19

اأولئَك الَّذيَن كانوا ُمْحتََجزيَن في شيئوَل. 

قَْد  يَكونوا  َلْم  قَْبُل  ِمْن  الَّذيَن   هؤل�ِء 
20

اأناةُ  اأَمَرْت  نوٍح، حيَن  اأيّاِم  اأطاعوا في 

اللِه اأْن يَكوَن فُْلٌك، َعلى َرجاِء توبِتهم. 

َوثَماِنيَُة نُفوٍس فََقْط َدَخلوا اإَليها َوَخلُصوا 

ذِلَك  َعلى  اأيضاً  اأنْتُم  21 الَّذيَن  ِبالماِء. 

ل�  ِبالَمْعموِديَِّة،  تَْخلُصوَن  َعيِنه  الِمثاِل 

َولِكْن  الَوَسِخ،  ِمَن  الَجَسَد  تَْغِسلوَن  اإْذ 

وِبِقياَمِة  ِبَضميٍر طاِهٍر  ِباللِه  تُقّروَن  اإْذ 

 ذِلَك الَّذي تَعالى اإلى 
يَسوَع الَمسيِح. 22

ماِء، َوُهَو َعلى يَميِن اللِه، َوَخَضَعْت  السَّ

لاطيُن َوالقّواُت. َلُه الَملائكَُة َوالسَّ

َم ِل�أْجِلكُم 4  لَّ  اإذاً اإْن كاَن الَمسيُح قَْد تَاأ

اأيضاً تََسلَّحوا ِبهذا  نْتُم  ِبالَجَسِد، فَاأ

الِفكِْر. ِل�أنَّ كُلَّ َمْن يَموُت ِبَجَسِدِه كَفَّ 

16 َبلِى ْبَتواضع ْوَخوف، وانْتْن لكْن َضميْر 

صالح ْبشاْن َهوْك َل يْحَكوْن َعَليكْن َكما 
َل يكون َعلى َشّريرين، يْسَتَحوْن َف هاي 
َل يْحَكوْن بالباطْل َعلى سيرْتكن الّصالَْحة 
لون ْشروْر  ف الَمسيْح. 17 اَأْحَسن لْكْن تْتَحمَّ
وانْتن ْتَسون اْعماْل صالَْحة، َل كانْت هاي 
 مْن َل 

اإرادة اَلله، مُو وانْتْن ْتَسون ْشروْر. 18
الَمسيْح زاِ ماْت َكرَّة وْحِدة لَخاطْر َخطّياْتنا، 
َلالله.  يَقّربكْن  َت  الخاْطييْن  لَخاطر  الباْر 
 وَكَرْز 

19 بالّرُوْح.  ْوعاْش  َسد  بالجَّ ْوماْت 
لَْنفوْس َهوْك َل كانوا َمْحجوزيْن ف دنْية 
 َهوْذ َل مْن َقبْل ما كاْن طاعوا 

الَميتيْن. 20
ف اِيِّام نوْح، َوْقْت َل اَأَمْر طوْل بال اَلله َت 
يسِيْر َسّفيِنة، َعلى َرجا َتوبتن. وْثمْنة انْفْس 
 وانْتْن 

َبْس َدَخلولا وْبواْسطة الَمي خْلصوا. 21
زاِ َعلاك الّشكل تْخَلصوْن بالَمْعموِذيِّة، مُو 
َوْقْت َل ْتَخْسلوْن َجَسْدكْن م الَوَسخ، َبلِى 
ْوبْقيِامْة  بالله ْبَضميْر طاهر  ْتقّروْن  َوْقْت َل 
ما  للسَّ َل علي   هاْك 

22 الَمسيْح.  َيسُوع 
الَملايِكة  ْوَخَضعولو  واِ.  اَلله  َيمين  ْوَعلى 

لاطيْن والقّواْت. والسَّ

لَخاطْركْن 4  الَمسيْح  ْتاَألَّم  َل   َبقى 
ْبَهالفكْر:  ْتَسلَّحوا  زاِ  اأنْتْن  َسْد،  بالجَّ
مْن كّل  َبطَّْل  ْبَجَسدو  يموت  واِحد  كْل 
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آَن  َعْن كُلِّ الَخطايا، 2 ِلكَي ل� نَْحيا ِمَن ال�

ماِن  الزَّ ةَ  ُمدَّ الّناِس  ِلَشَهواِت  فَصاِعداً 

راَدِة اللِه. 3 ِل�أنَُّه  الَّذي في الَجَسِد، بَْل ِل�إ

َخَدْمتُم  الَّذي  َعبََر  الَّذي  ماُن  الزَّ يكْفي 

كِْر  الَوثَِنّييَن في الَفجاَرِة َوالسُّ فيِه اإراَدةَ 

ياطيِن.  الشَّ َوِعباَدِة  ْمِر  َوالزَّ َوالَخلاَعِة 

يَْستَْغِربوَن ويَْفتَرونَ  آَن   َوُهَوذا ال�
4

َمَعُهم في  تَْنَغِمسوَن  ل�  ِل�أنَّكُم  َعلَيكُم 

الَّذيَن  5 اأولئَك  الّساِبَقِة.  الَخلاَعِة  ِتْلَك 

يَديَن  اأْن  الَعتيِد  ِللِه  َسيُْعطوَن ِحساباً 

اأْجِل هذا  ِمْن  6 ِل�أنَُّه  َوال�أْحياَء.  ال�أْمواَت 

َر ال�أْمواُت اأيضاً ِلكَي يُدانوا كَالّناِس  بُشِّ

ِبالَجَسِد، َويَْحيَوَن ِباللِه ِبالّروِح.

 ثمَّ اإنَّ اآِخَرةَ كُلِّ َشيٍء قَِد اْقتََربَْت. ِلذا 
7

 َوقَْبَل كُلِّ َشيٍء 
لاِة. 8 فوا َوتَيَقَّظوا ِللصَّ تََعفَّ

اأِحّبوا بَْعُضكُم بَْعضاً، ِل�أنَّ  َمَحبًَّة َشديدةً 

 كونوا 
9 الَخطايا.  كَْثرةَ  تَُغّطي  الَمحبََّة 

ٍر.  تََذمُّ ِبلا  ِللاآَخِر  بَْعُضكُم  ِمْضيافيَن 

 َوكُلُّ اإنْساٍن ِمْنكُم ِليَْخِدْم ِبالَموِهبَِة الَّتي 
10

كَُوكَلاَء صالحيَن  َرفاقَه،  اللِه  ِمَن  ناَل 

يَتَكَلَُّم،  َمْن   كُلُّ 
11 الُمتََميَِّزِة.  اللِه  ِلِنْعَمِة 

يَْخِدُم،  َمْن  َوكُلُّ  اللِه.  كَكَِلَمِة  ليَتَكَلَّْم 

ِلكَي  اللُه،  اأْعطاهُ  الَّتي  ِة  الُقوَّ ِمَن  فَكَما 

الَمسيِح،  يَسوَع  ِبواِسَطِة  اللُه  َد  يَتََمجَّ

اأَبَِد  اإلى  َوالكَراَمُة  الَمْجُد  َلُه  الَّذي  ذِلَك 

آِبديَن اآميَن. ال�

لا  َبعْد  َل  ْع  السَّ الَخطّياْت. 2 ْبشاْن م 
َسْد،  لََشْهوات النِّاس نْعيْش َزماْن لَّواِ ف الجَّ
 مْن َل يْكفى َزماْن َل راْح 

رادة اَلله. 3 َبلِى لاإ
الَفجاَرة  الَوَثنيين ف  اإرادة  ِفيو  َخَدْمتْن  َل 
ياطيْن.  مْر وْعبادة الشَّ َكْر والَخلاَعة والزَّ والسَّ
َعَليكْن  ْويْحَكوْن  بون  يْتَعجَّ ْع  السَّ  ْوهاي 

4

ْر، مْن َل مُو تْنجْرفوْن َمعْن فاْك َخلاعْة  بالشَّ
 َهوك َت يْعَطون ْحساْب َلالله هاْك 

َقبْل. 5
6 ْبشاْن  والطَّيبيْن.  الَميتيْن  يحِاكم  َل َت 
يْتحاَكموْن  ْبشاْن  زاِ  الَميتيْن  روا  ْتَبشَّ هاي 
َسْد ويعيشوْن بالله بالّرُوْح. َكما النِّاْس بالجَّ

فوا  ْتَعفَّ َبقى  اآِْخرْة كْل شي.   قرَّبْت 
7

ْمَحبِّة   وَقبل كْل شي 
8 لاة.  للصَّ واْصَحوا 

الّْمَحبِّة  لْكن:  يكون  َخلّي  لََبعْضكْن  َقويِّة 
ْمضيفيْن   كونوا 

9 الَخطّياْت.  ْتَغطّي كْثرة 
 ْوكّل انْساْن 

َل َبعْضكْن َبلا َل تْتاَأْفاَأفوْن. 10
َخلّي  اَلله  نال من  َل  َموهبْة  مْنكْن َف 
يْخدْم رَفقو، َكما وَكلا صالْحيْن َل نْعمة 
 كْل مْن يْحكي، َكما كْلمة 

َعة. 11 اَلله الّْمنوَّ
َكما  يْخدْم،  مْن  ْوكْل  يْحكي.  َخلّي  اَلله 
ة َل َعطاُه اَلله، ْبشاْن ف  َل يكون مْن قوِّ
اَلله بيْد َيسُوع  د  كْل شي َل ْتَسوْن يْتَمجَّ
الَمسيْح، هاْك َل لُه الَمْجْد والَكراِمة لاََبد 

آْبديْن اآّميْن. الا
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بوا ِللتَّجارِب الَّتي  12 يا اأِحّبائي! ل� تَتََعجَّ

يُصيبُكُم،  َغريٌب  اأْمٌر  نَّها  كَاأ َلكُم  تَْحُدُث 

اْفَرحوا  13 بَِل  تَْحُدُث.  ِل�ْمِتحاِنكُم  ِل�أنَّها 

ِباأنَّكُم ُمْشتَِركوَن في اآل�ِم الَمسيِح، ِلكَي 

تَْفَرحوَن  اأيضاً  َمْجِدِه  هكَذا في ُظهوِر 

اْسِم  اأْجِل  ِمْن  ُعيِّْرتُم   َواإْن 
14 َوتَْبتَِهجوَن. 

ِد  الَمسيِح فَطوباكم، ِل�أنَّ روَح اللِه الُمَمجَّ

ْم اإنْساٌن ِمْنكُم   فََقْط ل� يَتَاأَلَّ
يَُحلُّ َعلَيكُم. 15

 َولِكْن 
16 . نَُّه قاِتٌل اأو ساِرٌق اأو فاِعُل َشرٍّ ِباأ

يَْخَجْل،  فَلا  َمسيَحيًّا،  ِبَوْصِفِه  َم  لَّ تَاأ اإْن 

ِد اللَه ِبهذا ال�ْسِم َعيِنِه. 17 ِل�أنَُّه  بَْل ِليَُمجِّ

اللِه.  بَيِت  ِمْن  الَقضاُء  يَْبَداأَ  اأْن  الَوْقُت 

ل�  الَّذيَن  اآِخَرةُ  فَما  يَْبَداأُ،  ِمّنا  فَاإْن كاَن 

 َو »اإْن كاَن البارُّ 
يُطيعوَن ِبشارةَ اللِه؟ 18

ِبالَجْهِد يَْخلُُص، فََعديُم التَّْقوى َوالخاِطُئ 

اأيَن يوَجُد؟« 19 ِلذا الَّذيَن يَتَاألَّموَن ِبَحَسِب 

ِباأْعماٍل  نُفوَسُهم  ِليَْستوِدعوا  اللِه،  اإراَدِة 

صاِلَحٍة ِللخالِق الُمؤتََمِن.

يَخ 5  اأنا الشَّ يوِخ فيكُم   اأْطلُُب ِمَن الشُّ

الَمسيِح،  اآل�ِم  َرفيَقكُم، َوشاِهَد 

يَْظَهَر، 2 اْرَعوا  اأْن  الَعتيِد  َمْجِدِه  َوَشريَك 

ِبها  َواْعتَنوا  اإَليكُم،  الُمَسلََّمَة  اللِه  َرعيََّة 

ل�  راَدِة،  ِبال�إ بَْل  ِباْضِطراٍر  ل�  روَحيًّا، 

3 ل�  الَقْلِب.  كُلِّ  ِمْن  بَْل  قَبيَحٍة  ِبَمناِفَع 

َلُهم.  َحَسنٍَة  كَُقْدَوٍة  بَْل  َرعيٍَّة،  كَاأْسياِد 

َتجارْب  بوْن َف  تْتَعجَّ لا  َمْحبوبيْن  12 يا 

ْتكوْن شي  َل  َعَليكْن، َكما  َل تجي 
اْمتحانْكْن تجي  ْبشان  َغريب يصيْبكن: 
َهالتَّجارْب. 13 َبلِى اْفَرحوا ْبهاي َل مْشتْركين 
انْتْن َف اآلام الَمسيح، ْبشاْن كذاِ ف ْظهوْر 
 ْوَل ْتَعيَّْب 

َمْجدو زاِ تْفَرحون ْوتْسَعدوْن. 14
َعَليكْن لَخاطر اْسم الَمسيْح طوباكْن، مْن 
د يحْل َعَليكْن. 15 َبْس لا  َل رُوح اَلله الّْمَمجَّ
انْساْن مْنكْن يْتاَألَّْم، مْن لَّواِ قاتْل يا َحرامي يا 
فاعْل َشْر. 16 َبْس َل ْتاَألَّم مْن لَّواِ َمسيحي، 
َخلّي لا يْستحي، َبلِى ْبَهالاسْم نَْفسو َخلّي 
يْبدي  َت  واِ  الَوْقْت  َل   مْن 

17 اَلله.  يَسّبح 
يْبدي  منّا  َل  َبْس  اَلله.  َبيت  مْن  الحكْم 
الحكْم، اَأيْش يِا اآِْخرْة َل مُو يطيعون ْبشارة 
 ْو»َل كان الباْر بالّزُوْر يْخَلْص، َل مُو 

اَلله؟ 18
يخاف اَلله والخاطي اَأيْن يْنوجْد؟« 19 َبقى 
َل يْتاَألَّموْن َكما َل يريد اَلله، َخلّي ياأْمنون 

نْفوسْن للخالق الاَمين باْعماْل صالَْحة.

الّشِيْخ 5  اَأنا  فيكْن  الّْشيُوَخة  م   اأْطلْب 
الَمسيح،  اآلام  َرفِيْقكن، ْوشِاهْد 
َرعّية  يْظَهْر، 2 اْرَعوا  َمْجدو َل َت  وْشريْك 
اَلله الّْمَسلَِّمة لكْن، واْعَتنوا عنايِة رُوحانيِّة، 
ْبَمنافْع  مُو  راِدة،  بالاإ َبلِى  بالَمْجبوريِّة  مُو 
 مُو َكما اْسياْد 

َقبيَحة، َبلِى مْن كْل َقْلْبكْن. 3
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عاِة، حيَن يَْظَهُر،  4 ِلكَي تَنالوا مْن كَبيِر الرُّ

اإكْليَل الَمْجِد الَّذي ل� يَْذبُُل.

يوِخ،  ّباَن اْخَضعوا ِللشِّ  َواأنْتُم اأيُّها الشُّ
5

بَْعُضكُم  الِفكِْر  ِبتَواُضِع  ٍة  ِبِشدَّ َواْشتَِملوا 

ِللُمتَكَبِّريَن،  ُمقاِوٌم  »اللَه  ِل�أنَّ  ِلبَْعٍض، 

ِنْعَمًة.«  فَيُْعطيِهم  الُمتَواِضعوَن  َواأّما 

ديَدِة  الشَّ اللِه  يَِد  تَْحَت  اإذاً  6 تَواَضعوا 

الَوْقِت  َستَْرفَُعكُم في  ِهَي  ِل�أنَّها  ِة  الُقوَّ

َعلى  اأْلقوهُ  كُلُُّه  كُم   َوَهمُّ
7 يَِجُب.  الَّذي 

اللِه، ِل�أنَُّه ُهَو الَّذي يَْهتَمُّ ِبكُم. 8 تَيَقَّظوا 

يطاَن كَال�أَسِد  َوانْتَِبهوا، ِل�أنَّ َخْصَمكُم الشَّ

 قاِوموهُ 
9 يَْبتَِلُع.  َمْن  َويَطوُف طاِلباً  يَْزاأُر 

َواْعلَموا  يماِن،  ال�إ ثاِبتوَن في  َواأنْتُم  اإذاً 

اأنَُّه َعلى اإْخَوِتكُم الَّذيَن في العاَلِم تَْجري 

ذِلَك  النِّْعَمِة   َواإلُه 
10 آل�ُم عينُها.  ال� هِذِه 

ِبواِسَطِة  ال�أبَديِّ  ِلَمْجِدِه  َدعانا  الَّذي 

يَسوَع الَمسيِح، ذِلَك الَّذي اأْعطانا، َونَْحُن 

ل هِذِه الّضيقاِت الَقليلِة، اأْن نَتََقّوى  نَتََحمَّ

11 الَّذي  ال�أبَِد.  اإلى  ِبِه  َخ  َونَتَرسَّ َونَتَثَبََّت 

اأَبَِد  اإلى  َوالكَراَمُة  لطاُن  َوالسُّ الَمْجُد  َلُه 

الَقليلَُة  الكَِلماُت   هِذِه 
12 اآميَن.  آِبديَن  ال�

فيما اأُظنُّ كَتَْبتُها اإَليكُم ِبيَِد سلوانَُس ال�أِخ 

المؤِمِن، ُمبَْرِهناً َوشاهداً اأنَّ هِذِه ِهَي ِنْعَمُة 

ُة، هِذِه الَّتي اأنْتُم فيها قائموَن.  اللِه الَحقَّ

الُمْختارةُ  باِبَل  كَنيَسُة  َعلَيكُم  13 تَُسلُِّم 

َرعيِّة، َبلِى َكما قْدِوة ْكَويِسة لهْن. 4 ْبشاْن 
منّو  ْتنالوْن  الّرْعواِن،  ْگبير  يْظَهر  َل  َوْقْت 

اْكليل الَمْجْد َل مُو يْذَبْل.
باب اْخَضعوا للّْشيُوَخة. وْتَلبَّسوا   وانْتن الشَّ

5

ة ْبَتواضع الَقْلْب لََبعْضكْن، مْن َل »الله  ْبُقوِّ
يْعطييْن  والمْتواْضعيْن  واِ،  الّْمَگبَّريْن  ضّد 
اَلله  ايد  َتْحت  َبقى  6 ْتواَضعوا  نْعِمة.« 
ديِدة، مْن َل هيِّ َت تْرَفْعكْن َف َوْقْت  الشَّ
اَلله،  َعلى   وَهْمكْن كلّو حطّوُه 

7 لازْم.  َل 
مْن َل هّواِ يْهَتْم فيكْن. 8 اْصَحوا وانْتْبهوا، 
يْزاَأْر  الاََسْد  َكما  الّشِيطاْن  َعدوكن  َل  مْن 
 قوموا َبقى 

ْد شي. 9 ويَدّور يريْد َت يْبَلْع اأحَّ
ف وّچو وانْتْن ثاْبتيْن ف الايماْن، واْعرفوا 
آلاْم  َعلى اخوْتكْن زاِ َل ف الّدنْيِا تجي َهالا
 واإله النّْعِمة، هاْك َل َدعانا لَمْجدو 

نَْفسا. 10
الاََبدي ْبواْسطْة َيسُوع الَمسيْح، هاْك واِ َل 
ل ْشَويِّة ذيقات، ْبشاْن  َعطانا، َوْقْت َل نْتَحمَّ
 َل 

نْتَقّوى ْونْتَثبَّْت ونْقوم ْبواْسطتو للاََبْد. 11
آْبديْن  َأَبد الا لَطة والَكراِمة لا لُه الَمْجْد والسَّ
 َهالكْلمات الّْقَليْل َف رايي، َكَتْبُت 

اآّميْن. 12
اَأتَرّجى  المومْن،  الاَأخ  بيْد سْلوانُوس  لْكْن 
َواْشَهْد هاي يِا نْعمة اَلله الَحقيقّية، هاي َل 
انْتن قايميْن ِفيا. 13 ْتَسلَّْم َعَليكْن بيعْة بابل 

1 بطرس 5: 4 - 13   
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اأَحُدكُم َعلى   َسلِّموا 
14 ابْني.  َوَمْرقُُس 

َسٍة. َسلاٌم َمَع َجميِعكم  ِبُقْبلٍَة ُمَقدَّ آَخِر  ال�

اأنْتُم الَّذيَن في الَمسيِح. اآميَن. 

 َسْلموا واِحْد َعلى 
المْختاَرة ْومْرقس اْبني. 14

ِسة. َسلاْم  واِحد ْوبوسوا َبعْضكْن َبوِسة ْمَقدَّ
َمْع كْلكْن َل انْتْن ف الَمسيْح. اآّميْن. 

1 بطرس 5: 14   
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مكتوب بطرس 
الرَّسول الثّاني

 

َيسُوع 1  ْوَرسول  َعْبد  بْطرْس   َشْمعوْن 
الَمسيْح، لَوْذ َل نالوا َمْعنا اإيمان ْمسِاوي 
َيسُوع  وْمَخلّْصنا  َرْبنا  ْببْر  الَغلاِوة،  في 
ْبَمْعِرفْة  ْوَسلام،  نْعِمة  2 تْنزادوْن  الَمسيْح. 
 هاْذ َل َعطانا كْل َهوْذ 

َيسُوع الَمسيْح َرْبنا، 3
ْوَخوف  للَحياة  ويَوْصلوْن  اَلله  قّوة  مْن  لَنِّا 
اَلله، ْبواْسطة َمْعِرفْة هاْك َل َدعانا َف َمْجدو 
والَفضيِلة وعوْد   وْبَهالَمْجْد 

4 والَفضيِلة، 
ْبواْسطتن  ْبشان  َعطاكن،  ْوَثميِنة  َعظيِمة 
َل  َوْقْت  لِهيِّة،  الاإ الطَّبِيَعة  ْتسِيروْن شَركا 
هوات َل ف الّدنْيِا.  تْهربوْن مْن َفساد الشَّ
اإيمانْكْن  َعلى  زيدوا  ْوجهْد،  َهم   وْبكْل 

5

ة   ْوَع العْلْم عفِّ
َفضيِلة، ْوَع الَفضيِلة عْلْم. 6

ة َتَحّمل، ْوَع التََّحّمْل َخوف اَلله.  ْوَع العفِّ

رسالة بطرس 

الّرسول الثانية
 

يَسوَع 1  َوَرسوُل  َعْبُد  بُْطُرُس   ِسْمعاُن 

الَمسيِح، اإلى الَّذيَن نالوا َمَعنا اإيماناً 

ُمساِوياً في الَغلاوِة، بِبرِّ َربِّنا وُمخّلِصنا 

النِّْعَمُة  َلكُم  الَمسيِح. 2 ِلتَْزَدْد  يَسوَع 

َربِّنا،  الَمسيِح  يَسوَع  ِبَمْعِرفَِة  لاُم  َوالسَّ

ةَ  الُقوَّ يَُخصُّ  ما  كُلَّ  َوَهبَنا  َمْن  3 ِبَوْصِفِه 

لهيََّة ِللَحياِة َوالتَّْقوى ِبَمْعِرفَِة ذاَك الَّذي  ال�إ

ِبِهما  4 اللََّذيِن  َوفَضيلِتِه،  ِبَمْجِدِه  َدعانا 

ِلكَي  َونَفيَسًة،  َعظيَمًة  َمواعيَد  َوَهبَكم 

لهيَِّة،  ال�إ بيَعِة  الطَّ ُشَركاَء  ِبِهما  تُصِبحوا 

الَّتي في  َهواِت  الشَّ فَساِد  ِمْن  هاِربيَن 

زيدوا  ُجْهِدِكم  كُلَّ  باِذليَن  5 ِلهذا  العاَلم. 

الَفضيلِة  َوَعلى  فَضيلًة،  اإيماِنكُم  َعلى 

َوَعلى  ًة  ِعفَّ الَمْعِرفَِة   َوَعلى 
6 َمْعِرفًة. 

تَْقوى.  ِل  التََّحمُّ َوَعلى  لاً  تََحمُّ ِة  الِعفَّ
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َوَعلى  اأَخِويًَّة،  ةً  َمَودَّ التَّْقوى   َوَعلى 
7

تَكوُن  اإْذ  8 ِل�أنَُّه  َمَحبًَّة.  ال�أَخِويَِّة  ِة  الَمَودَّ

هِذِه َلكُم َوتَْزداُد، ل� تَكونوَن بَّطاليَن َول� 

َربِّنا يَسوَع  َمْعِرفَِة  تُقيُمكُم في  ِثماٍر  ِبلا 

الَمسيِح. 9 ِل�أنَّ َمْن ل� توَجُد َلَديِه هِذِه فَُهَو 

اأْعمى ل� يَرى، َوقَْد نَِسَي تَطهيَر َخطاياهُ 

الّساِلَفِة. 10 ِلذا ِبال�أكْثَِر يا اإْخَوتي اْجتَِهدوا 

ثابتَيِن  َواْخِتياَركُم  َدْعَوتَكُم  تَْجَعلوا  اأْن 

بال�أْعماِل الّصاِلَحِة، ِل�أنَّكُم حيَن تَْفَعلوَن 

هِذِه َلْن تَِزّلوا اأبَداً. 11 ِل�أنَُّه َعلى هذا النَّْحو 

الَملَكوِت  اإلى  ُدخوٌل  َلكُم  يُْعطى  ِبِغنًى 

يَسوَع  َوُمَخلِِّصنا  َربِّنا  َملَكوِت   ، ال�أبَِديِّ

اأْن  َعْن  اأتَوانى  َلْن  الَمسيِح. 12 ِلهذا 

اأنَّكُم عاِرفوَن  َرْغَم  ِبهِذِه،  دائماً  اأَُذكَِّركُم 

 َواإنَُّه َلِمَن 
13 . سوَن َعلى هذا الَحقِّ َوُمَؤسَّ

الَعْدِل فيما اأرى اأْن اأوقَظكم ِبالتَّْذِكَرِة، ما 

 في الَوْقِت الَّذي 
ُدْمُت في هذا الَجَسِد، 14

اأْعلَُم فيِه اأنَّ َرحيَل َجَسدي َسيَكوُن قَريباً، 

الَمسيُح.  يَسوُع  َربُّنا  اأيضاً  فَني  كَما عرَّ

ْهتَمُّ اأيضاً دائماً اأْن تَْصنَعوا ِذكْراً ِلهِذِه 
 َواأ

15

بَْعَد ُخروجي اأيضاً. 16 ِل�أنَُّه َلْم نَكُْن َخْلَف 

فناكم  اأْمثاٍل َمْصنوَعٍة ِبَفنٍّ سائريَن اإْذ عرَّ

الَمسيِح،  يَسوَع  َربِّنا  َوَمجيِء  اللِه  ِة  ِبُقوَّ

17 ِل�أنَُّه  ِلَعَظَمِتِه.  كُّنا  َولِكْن ُمشاِهديَن 

آِب كَرامًة وَمْجداً،  اأَخَذ ِمَن اللِه ال� حيَن 

الَعَظَمِة:  الفائِق  الَمْجِد  ِمَن  َصوٌت  اأتاهُ 

ة  ة اَأَخويِّة، ْوَع الّمَودِّ  وَعلى َخوف اَلله ْمَودِّ
7

انَْوَجدوا   َل 
8 النِّاْس.  لكّل  ْمَحبِّة  أَخويِّة  الا

َهوْذ فيكن ْوزادوا، مُو بطّالين ْولا َبلا َثَمر 
الَمسيْح.  َيسُوع  َرْبنا  َمْعرفْة  ْتكونوْن َف 
 مْن َل هاْك َل ما في عْندو َهوذ الَفضايل 

9

اأْعمي واِ مُو يرى، ْونسي َتْطهيْر َخطّياتو َل 
اْهَتّموا  اخوتي  يا  بالاَْكَثْر  10 َبقى  َقبْل.  مْن 
باْعماْل  واْخِتياْركْن  َدْعوْتكْن  ْتَثْبتوْن  َت 
مُو  َهوْذ  ْتَسوْن  َل  َوْقْت  َل  مْن  صالَْحة. 
 مْن َل كذاِ ْبغنى تْنَعَطوْن َت 

ْتزلّوْن اَأَبداً. 11
َرْبنا  َمَلكوْت  الاََبدي،  الَمَلكوت  تْدخلون 
مُو   مْن هاي 

12 الَمسيْح.  َيسُوع  وْمَخلّْصنا 
كّل ْومْل مْن َتْذكيْركْن دايم ْبَهوْذ، َمْع َل 
َهالَحْق  َعلى  انْتْن  سين  وْماَأسَّ انْتْن  عاْرفين 
اَصّحيكْن  َت  واِ  َعدْل   َواْفتكْر 

هاْذ. 13
 َوانا 

َسْد. 14 َواَذكّْركن، ْمَقْد َل انا َف َهالجَّ
َل  َكما  َخفيْف،  واِ  رايْح  َجَسدي  اَأْعرْف 
 َواْهَتْم زاِ 

ْفني. 15 َيسُوع الَمسيْح َعرَّ َرْبنا زاِ 
دايْم َت ْتَسوْن ذكْر لََهوْذ َبعد ْطلُوعي زاِ، 
 مْن َل مُو َخْلْف َخرافات 

ْطلُوعي م الّدنْيِا. 16
ْفناكْن قّوة  ْمَفْبَرِكة كنّا رايحيْن َوْقْت َل َعرَّ
اَلله ْومْجوْة َرْبنا َيسُوع الَمسيْح، َبلِى ْبَعيَنينا 
آْب   مْن َل اَخْذ من اَلله الا

اَأَرينا َعظامتو. 17
َكراِمة ْوَمْجْد، َوْقْت َل جاُه َصوْت م الَمْجد 

2 بطرس 1: 7 - 17   



724

»هذا ُهَو ابْني الَحبيُب الَّذي ِبِه ُسِرْرُت« 
وَت َعينَُه َسِمْعنا   َونَْحُن اأيضاً هذا الصَّ

18

ِس.  اآِتياً اإَليِه، اإْذ كُّنا َمَعُه في الَجبَِل الُمَقدَّ

حيحُة الَّتي  ِة الصَّ  َوَلنا اأيضاً كَِلَمُة النُّبوَّ
19

تَْفَعلوَن َحَسناً اإْذ تَْنُظروَن اإَليها كَما اإلى 

يُنيَر  َحّتى  ُمْعِتٍم،  َموِضٍع  يُنيُر في  ِسراٍج 

قُلوِبكُم.  ْمُس في  الشَّ َوتُْشِرَق  النَّهاُر 

نَْقُض  ٍة  نُبُوَّ كُلَّ  اأنَّ  ل�ً  اأوَّ تَْعِرفوَن   َواأنْتُم 
20

قَطُّ  تَاأِْت  َلْم  21 ِل�أنَُّه  يَْحَصُل.  ل�  ِكتاِبها 

ةٌ ِباإراَدِة اإنْساٍن، َولِكْن، ُمْنساقيَن ِبروِح  نُبُوَّ

الُقُدِس، تَكَلََّم الِقّديسوَن اأُناُس اللِه.

كاَن في 2  اأيضاً  كََذبًَة  اأنِْبياَء   َولِكنَّ 

ْعِب، كَما َسيَكوُن فيكُم ُمَعلِّموَن  الشَّ

َوِبَسيِِّدِهم  الَهلاِك،  ِبَدَع  يَُدّسوَن  كََذبٌَة 

َعلى  يَكُْفروَن، جالبيَن  اْشتَراُهم  الَّذي 

 َوكَثيروَن 
اأنُْفِسِهم َهلاكاً َسريعاً. 2

يُْفتَرى  َوِبَسبَِبِهم  نَجاَستَُهم،  َسيَْتبَعوَن 

َوِبُهراٍء   َوِبَطَمٍع 
3 . الَحقِّ َعلى َطريِق 

يُتاِجروَن ِبكُم، هؤل�ِء الَّذيَن الُحكُْم َعلَيِهم 

اإْن  4 ِل�أنَُّه  يَْنَعُس.  ل�  َوَهلاكُُهم  يَْبُطُل  ل� 

بَْل  َملائكٍة،  َعلى  يُْشِفْق  َلْم  اللُه  كاَن 

اأْسَفِل  اإلى  َرماهم  الِعْتَمِة  َسلاِسِل  في 

َدينونِة  اإلى  ِليُْحَفظوا  َواأْسلََمُهم  ساِفليَن، 

 َوَعلى العاَلِم الَقديِم َلْم يُْشِفْق، 
الَعذاِب، 5

، اإْذ َجلََب  بَْل َحِفَظ نوحاً ثاِمناً كاِرزاً ِللِبرِّ

التَّْقوى.  الّطوفاَن َعلى عاَلِم َعديمي 

الفايق الَعَظِمة يقوْل: »هذا واِ اْبني الَحبيْب 
وت هاْذ   ْونْحنِا َل َهالصَّ

َل فرْحُت ِفيو«. 18
َبل  ما، ْونْحنِا َمعو ف الجَّ سمْعنا يجيو م السَّ
ْح، هاي  ة الصَّ  ولنا زاِ كْلمة النّبوِّ

الّْمَقدَّْس. 19
َل ْتَسون ْكَويّْس َل َطلَّْعتْن َعَليا َكما َعلى 
لََمن  عتْم، دي  مُوَضْع  يَضّوي ف  ْسراج 
ْمْس ف ْقلوْبكْن.  يَضّوي الّْنهار ْوتْزرق الشَّ
ة يْبَطْل  ْل شي، ْكتِاْب نبوِّ  وانْتْن تْعرفوْن اَأوَّ

20

ة  رادة انْساْن ما َجْت نبوِّ  مْن َل ْباإ
ما في. 21

َحَكوا  القدْس  ْبرُوح  مْنساقين  َبلِى  اَأَبداً، 
الَقّديسيْن نِاس اَلله.

كاْن في ف 2  زاِ  اَأنِْبيا گّذاِبيْن   َبْس 
َت يكون  زاِ  َل فيكْن  ْعْب، َكما  الشَّ
َهلاْك  َتعاليْم  يَدْخلوْن  ْمَعْلمين گّذاِبين 
يْكفرون،  اْشَتراهْن  َل  ّيْد  ْوبالسَّ َعوجا، 
 وْكثيْر 

ْوَخفيف يجيبوْن َعلى نَْفسْن َهلاْك. 2
مْن  َل  َهوْذ  نَجاستْن،  َخْلْف  يرُوحوْن  َت 
وّچْن َطريِق الَحْق يْنَحكى َعَليو َكلاْم َشْر. 
 وْبَطَمْع وْبَكلام ْمَفْبَرك يتاْجروْن فيكْن َهوْذ 

3

َل الحكْم َعَليْن م الَقديْم مُو يْبَطل ْوَهلاكْن 
 َل الله َعلى َملايِكة ما َشَفْق، 

مُو يْنَعْس. 4
َتْحت،  َل  َكّبْن  العْتِمة  زنِاجير  َبلِى ف 
 ْوَع 

ْوَسلَّمْن َت يْنحْفظوْن لحْكم الَعذاْب، 5
َبلِى َحَفْظ نوْح،  الَقديِمة ما َشَفْق،  الّدنْيِا 
ثامْن َشْخْص َت يكوْن كارْز للبْر، َوْقْت َل 
جاب الطُّوفاْن َعلى دنْيْة َل ما عْندن َخوف 
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َوَحكََم  َوعمورةَ  َمدينَتَي سادوَم   ُمْحِرقاً 
6

ِعْبَرةً  ِمْنُهْما  ِبال�نِْقلاِب، جاِعلاً  َعلَيِهما 

 َونَّجى لوطاً 
ِلَعديمي التَّْقوى الَعتيديَن. 7

ُسلوِكِهم في  ِمْن  ُم  لَّ يَتَاأ كاَن  الَّذي  البارَّ 

النَّجاَسِة، ُسلوِك اأولئَك الَّذيَن كانوا ِبلا 

َمِع، اإْذ كاَن  ناموٍس. 8 ِل�أنَُّه ِبالنََّظِر َوِبالسَّ

يَوٍم كاَن  بَْعَد  يَوماً  بَينَُهم،  البارُّ ساكناً 

الُمخاِلَفِة  باأْعماِلِهم  ةَ  البارَّ نَْفَسُه  ُب  يَُعذِّ

ي  يُنَجِّ اأْن  يَْعِرُف  بَّ  الرَّ  فَاإنَّ 
9 ِللّناموِس. 

ِمَن الّضيِق خائفيِه، َوال�أثََمُة يَْحَفُظُهم اإلى 

اأولئَك   َول�سيَّما 
10 بيَن.  ُمَعذَّ الّديِن  يَوِم 

الَّذيَن يَسيروَن َخْلَف الَجَسِد في َشَهواِت 

ياَدِة يَْستَِخّفوَن. َجسوروُن  النَّجاسِة، َوِبالسِّ

اإْذ  يَْرتَِجفوَن  ل�  الجلالِة  ِمَن  ُمتَكبِّروَن، 

ُهم  الَّذيَن  الَملائكَُة  11 بَينَما  فوَن.  يَُجدِّ

ِة َوالُقْدَرِة ل� يَْجلُبوَن  اأْعَظُم ِمْنُهْم في الُقوَّ

12 اأّما  تَْجديٍف.  ُحكَْم  بِّ  الرَّ ِمَن  َعلَيِهم 

َعْجماواٍت صاروا  فَكََحيَواناٍت  هؤل�ِء 

فوَن  ْمِح َوالَهلاِك. حيَن يَُجدِّ ِبَطبيَعِتِهم ِللرُّ

يَْعِرفوَن،  ل�  الَّتي  ال�أُموِر  ِتْلَك  َعلى 

يُصيبُهم  اإْذ  13 الَّذيَن  يَفُسدوَن.  ِبَفساِدِهم 

ةَ  َلذَّ الَهناَء  َحِسبوا  ِللظُّلِم،  اأْجراً  لُم  الظُّ

ذوَن  ُمتَلَذِّ ُعيوباً،  َمليئوَن  ثوَن  ُملَوَّ اليَوِم. 

ُعيوٌن  موَن. 14 َلُهم  يَتَنَعَّ في ول�ئِمهم 

ُمْمتَِلئٌَة ِزنًى َوَخطايا ل� تَْنتَهي، يَْخَدعوَن 

َعلى  ٌب  ُمَدرَّ َوقَْلٌب  الُمْرتَِخيََة،  النُّفوَس 

ْوَحَكْم  ْوعاموَرة،   وَحَرْق سادوم 
6 اَلله. 

َل  لَوْذ  عْبَرة  ْوَسواهْن  يْنقْلبون،  َت  َعَليْن 
مُو يخافون اَلله، َهوْذ َل َت يَجوْن َبْعدْن. 
 ولَلوط الباْر َل كاْن يْنَغْم مْن سلوكْن في 

7

النَّجاِسة، َهوْك َل َبلا ناموْس كانوا، نَّجى. 
َمْع، َوْقْت َل كاْن الباْر   مْن َل بالنََّظر ْوبالسَّ

8

عايْش َبيناتْن، َيوْم َبعْد َيوْم كان يَعّذْب نَْفسو 
النّاموْس. 9 يْعرْف  البارَّة باْعمالْن َل تْكسر 
آْثميْن  الرَّّب يَنّجي م الّذيْق َل يخافوُه، َبّس الا
 وبالاَْكَثْر 

10 بيْن.  ْمَعذَّ الحْكم  لَيوم  يْحفظْن 
َسْد ف َشْهوات  َهوْك َل يرُوحوْن َخْلف الجَّ
وْن وّچْن،  يَقوَّ الّسياِدة  ْوَع  النَّجاِسة، 
الَجلالِة مُو يْرجفوْن  ْمَكبَّريْن، م  َجسورين 
 والَملايِكة 

11 َكلاْم كفْر.  يقولوْن  َل  َوْقْت 
مُو  منّْن  اَأْعَظْم  لَنِّا  والقْدَرة  ة  القوِّ اْصحاب 
يجيبون َعَليْن م الرَّْب حكْم بالكفْر. 12 َبْس 
َهوْذ َكما َحيوانات الَخْرسا صاروا ْبَطبِيعتْن 
للرْمْح والَهلاْك، َوْقْت َل يْحَكوْن َكلاْم كفْر 
َعلى شي َل مُو يْعرفون، ْبَفسادْن يْنفْسدوْن. 
 َوْقْت َل يصيبْن اأذى َجزا لاثم، ْويْحسبون 

13

الَكيْف لّذْة َل ْتكون بْنهار قّدام اَلله ْوَعين 
َوْقْت  وْعيوْب،  َوَسخات  مْتلّييْن  ْمْس،  الشَّ
14 لهْن  موْن،  يْتَنعَّ َولايمْن  ذوْن َف  يْتَلذَّ َل 
تْخَلْص،  مُو  ْوَخطّياْت  زنِى  مْتلّييْن  َعيَنيْن 
غّشِاشين، نْفوْس مُو ثاْبِتة، ْوَقْلب ْمَعلَّْم َع 
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الطَّمِع َلُهم، اأبْناُء اللَّْعنَِة، 15 تََركوا الطَّريَق 

الُمْستَقيَم، زاغوا َوَذَهبوا في طريِق بَْلعاَم 

ثِْم  ال�إ اأُْجَرةَ  اأَحبَّ  الَّذي  ذاَك  باعوَر،  بِن 

 َولِكنَُّه ناَل تَوبيَخ تََعّديِه. اأتاٌن ل� نُْطَق 
16

َلها، حيَن نََطَقْت ِبَصوِت اإنْساٍن، اأوقََفْت 

ِبلا ماٍء،  ُعيوٌن   هؤل�ِء 
17  . النَّبيِّ ُجنوَن 

قَتاُم  العاِصَفُة، هؤل�ِء  ِبها  ُغيوٌم تَْمضي 

الظَّلاِم َمْحجوٌز َلُهم. 18 ِل�أنَُّهم اإْذ يَْنِطقوَن 

ِبَجلَبََة الباطِل، يَْخَدعوَن ِبَشَهواِت الَجَسِد 

ْن  النَِّجسِة اأولئَك الَّذيَن قَليلاً يَْهُربوَن ِممَّ

 َويَِعدونَُهم 
لاِل. 19 يَْسلُكوَن في الضَّ

ِبالُحريَِّة َوُهم َعبيُد الَفساِد، ِل�أنَّ ما يُْغلَُب 

نْساُن يُستَعبَُد َلُه اأيضاً. 20 ِل�أنَُّه اإْن  ِمْنُه ال�إ

كانوا بَْعَد اأْن َهَربوا ِمْن نَجاساِت العاَلِم 

الَمسيِح،  يَسوَع  َوُمَخلِِّصنا  َربِّنا  ِبَمْعِرفَِة 

ِبهِذِه النَّجاساِت َعيِنها يَْشتَِبكوَن فَيُْغلَبوَن 

ِمَن  ا  َشرًّ اآِخَرتُُهم  فََقْد صاَرْت  اأيضاً، 

َلُهم  ال�أْفَضِل  ِمَن  21 ِل�أنَُّه كاَن  ال�أولى. 

اأْن  بَْعَد  اأنَُّهم  ِمْن  الِبرِّ  َطريَق  يَْعِرفوا  األّ� 

الَوِصيَِّة  َعِن  الَوراِء  اإلى  يَْرتَّدوَن  َعَرفوا 

22 اأصابَُهم  اإَليِهم.  ُسلَِّمْت  الَّتي  َسِة  الُمَقدَّ

اإلى  »كَْلٌب عاَد  الّصاِدِق:  الَمثَِل  ما في 

لٌة في َمراَغِة الَحْماأِة.« قَيئِه َوِخْنزيَرةٌ ُمَغسَّ

ثاِنيٌَة 3  ِرساَلٌة  ال�أِحّباُء  اأيُّها  آَن  ال�  هِذِه 

اأوقُظ  ِبها  الَّتي  هِذِه  اإَليكُم  اأكْتُُب 

الّصاِفيََة. 2 ِلكَي  ِبالتَّْذِكَرِة ُعقوَلكُم 

 َوْقْت َل َخلَّوا 
الطََّمْع لهن، اولاد النَّْعِلة، 15

َطريِق المْسَتقيْم، َعَوجوا ْوراحوا َف َطريِْق 
ثْم َحْب.  َبْلعام ابْن باعوْر، هاْك َل اإْجرة الاإ
ْحماَرة  للنّاموس.  َكْسرو  َتوبيْخ  ناْل  16 َبْس 

ْبَصوت  تْحكي، َحَكت  لْسِاْن َت  مالا 
ْعيوْن   َهوذ 

17 النَّبي.  ْجنون  ْوَوقَّفت  انْسان 
َمي َبلا َمي، ْغيوم يَوّديا الَعجاْج، َهوْذ عْتِمة 
 مْن َل َوْقْت َل يْحَكوْن 

قْتِمة َمْحجوْزلْن. 18
َسد  الجَّ ْبَشْهوات  يغّرون  الباطل،  َقْرَقعات 
َهوْك  مْن  يْهربوْن  ْشَوي  َل  َهوْك  النّْجِسة 
 ويوعدووْن 

َل ف سلوك الباطل يْمَشوْن. 19
بالحّريِّة ْوهنِّا َعبيد الَفساْد نِا، مْن َل هاْك 
شي َل يْنغلْب منّو الانْساْن لُه يسِيْر َعْبْد. 
20 َبقى َل كاْن َبعْد َل َهَربوا مْن نَجاسات 

الّدنْيِا ْبَمْعِرفة َرْبنا وْمَخلّْصنا َيسُوع الَمسيح، 
ْبَهوذ النَّجاساْت نَْفسا يْتَشْرَبكون ْوَكْرْة لْخ 
 مْن 

يْنغْلبوْن، صارْت اآِْخرتْن اَأَشْر م البدايِة. 21
اَأْحَسْنلْن لا يْعرفوْن َطريِق البر مْن  َل كاْن 
ِسة َبعْد َل اْسَتَلموا.  َرْجعتْن م الَوصيِّة الّْمَقدَّ
22 َبْس صاْر ِفيْن َمَثْل صادْق: »َكْلْب رجْع 

تْتَمْرَدْخ ف  ِلة  ْمَخسَّ َخْنزيِرة  راِجيعو،  َل 
َپْل والنََّتْن. الّچَّ

َمْكتوْب 3  ثِاني  َعزيزيني  يا  ْع  السَّ  هاي 
ِفيا  َل  الكْلماْت  َهوذ  لْكْن،  اَأْكتب 
2 ْبشاْن  الّصافي.  فكْركن  بالتَّذكيْر  اأَصّحي 
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قيلَْت  اأْن  َسبََق  الَّتي  الكَِلماِت  تَتََذكَّروا 

ِمَن ال�أنِْبياِء، َوَوِصيََّة َربِّنا َوُمَخلِِّصنا الَّتي 

ُمَسبَّقاً  تَْعِرفوَن   َواأنْتُم 
3 ُسِل.  الرُّ يَِد  َعْن 

ُمْستَْهِزئوَن  ال�أيّاِم  اآِخِر  اأنَُّه سيَاأْتي في 

َشَهواِتِهم،  ِبَحَسِب  يَْستَْهِزئوَن، ساِلكيَن 

 َوقاِئليَن: اأيَن ُهَو َوْعُد َمجيئِه؟ ِل�أنَّ كُلَّ 
4

َشيٍء ُمْنُذ َرقََد اآباؤنا هكَذا ُهَو باٍق ُمْنُذ 

بَْدِء الَخليَقِة. 5 ِل�أنَُّه فاتَْتُهم هِذِه ِباإرادِتِهم 

ماواِت كانَْت ُمْنُذ الِقَدِم َوال�أْرَض  اأنَّ السَّ

ِمَن الماِء، َوِبواِسَطِة الماِء قاَمْت ِبكَِلَمِة 

فاَض  اآنَذاَك  ِبها عاَلُم  الَّتي   هِذِه 
6 اللِه. 

ماواِت  السَّ  َولِكنَّ 
7 َوَهلََك.  الماُء  َعلَيِه 

آَن َوال�أْرَض ِبكَِلَمِتِه َمْخزونٌَة َمْحفوَظٌة  ال�

َوهلاِك َعديمي  ينونَِة  الدَّ ِليَوِم  ِللّناِر، 

 َولِكنَّ هِذِه الواِحَدةَ ل� تَُفْتكُم يا 
التَّْقوى. 8

بِّ كَاأْلِف  اأِحّبائي اأنَّ »يَوماً واِحداً ِعْنَد الرَّ

َسنٍَة، َواأْلَف َسنٍَة كَيَوٍم واِحٍد.« 9 ل� يُْبِطُئ 

الّناِس  بَْعُض  يَُظنُّ  كَما  َوْعِدِه  بُّ في  الرَّ

اأنَُّه اإبْطاٌء، َولِكنَُّه يُطيُل تَاأنيَُّه ِمْن اأْجِلكُم 

تَي  اإْذ ل� يُريُد اأْن يَْهِلَك اإنْساٌن، بَْل اأْن يَاأْ

 َولِكنَُّه اآٍت يَوُم 
كُلُّ اإنْساٍن اإلى التَّوبَِة. 10

بِّ كَساِرٍق، ذاَك الَّذي فيِه فَْجاأةً تَزوُل  الرَّ

مواُت َوالَعناِصُر تَْنَحلُّ َوِهَي تَْحتَِرُق،  السَّ

توَجُد.  ل�  الَّتي فيها  َوال�أْعماُل  َوال�أْرُض 

، فَكَاأيِّ اأُناٍس  11 اإذاً ما دامْت هِذِه تَْنَحلُّ

م  انْقالْت  َقبل  مْن  َل  تْتَذكَّروْن كْلماْت 
وْمَخلّْصنا  َرْبنا  ْوَوصّيْة  الَقّديسين،  الاَنِْبيا 
 وانْتْن مْن َقبْل 

َل وْصلت لْنا بيد الّرسْل، 3
نِاْس  الِايِّاْم  اآِخر  يَجوْن ف  تْعرفوْن َت 
يْمَشوْن،  َشْهواتْن  َخْلْف  ْوهنِّا  يْتَمهَزون 
مْن  مْجوتو؟ هاي  َوْعْد  واِ  اَيْن   ويقولون: 

4

َوْقْت َل ناموا اَأبَّهاْتنا نَومة الَموْت، كْل شي 
َل   مْن 

5 الَخليَقة.  بداية  مْن  باقي  واِ  كذاِ 
ماواْت  َقصداً رايَحة يِا مْن بالْن هاي: السَّ
م الَقديْم كانوا والاَْرْض م الَمي، وْبواْسطة 
 َهوْذ َل بيدْن دنْيْة 

الَمي قامت ْبكْلمة اَلله. 6
ْوهْلكْت.  الَمي  َعَليا  الَوْقْت طاْف  هاك 
نِا  ْبكْلمتو  والاَْرض  ْع  السَّ َسماوات  7 َبْس 

الحكم  لََيوم  للنّاْر،  َمْحفُوظيْن  َمْخزونيْن 
ْوَهلاْك َل ما عْندْن َخوف اَلله. 8 َبْس هاي 
الوْحِدة هاي يا َعزيزيني لا ْترُوْح مْن بالْكْن 
هاي الَمْكتوبِة: »َيوْم واِحْد عْند الرَّْب َكما 
 مُو 

اَألْْف َسِنة واَلْْف َسِنة َكما َيوْم واِحْد«. 9
يْبطا الرَّْب َف َوْعدو َكما َل يْفتْكروْن نِاْس 
لَخاطْركْن،  بالو  يَطّوْل  َبلِى  يْبطا،  َبَطياْن 
مْن َل مُو يريد يْهَلْك نِاْس، َبلِى كّل انْساْن 
َكما  الرَّْب  َيوم  10 َبْس جِايِي  للتَّوبِة.  يجي 
ْتزول  َغْفِلة  َعلى  ِفيو  َل  الَحرامي، هاْك 
تْحترْق  ْوهيِّ  تْنَحل  والَعناصْر  ماواْت،  السَّ
يْبقالا وجوْد.  مُو  ِفيا  َل  واْعماْل  والاَْرْض 
11 َبقى َل َهوْذ كلّْن يْنَحلّوْن، َكما اَأينا نِاْس 

2 بطرس 3: 3 - 11   
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ٍس  ُمَقدَّ ِبُسلوٍك  اأْن تَكونوا  َعلَيكُم  يَِجُب 

َوُمْشتاقيَن َمجيَء   ُمْنتَِظريَن 
12 َوتَْقوى، 

مواُت  السَّ الَّذي فيِه  اللِه، ذاَك  يَوِم 

َمْفحوَصًة ِبالّناِر تَْنَحلُّ َوالَعناِصُر ُمْحتَِرقًَة 

َواأْرضاً  َجديَدةً  َسمواٍت   َولِكْن 
13 تَذوُب. 

يَْسكُُن  َوْعِدِه  ِبَحَسِب  نَْنتَِظُر،  َجديَدةً 

اْهتَّموا،  اأِحّبائي!  يا  14 ِلذا  الِبرُّ  فيِهما 

ِبلا  َلُه  توَجدوا  اأْن  هِذِه،  تَْنتَِظروَن  َواأنْتُم 

 َواْحِسبوا طوَل 
ِبَسلاٍم. 15 َعيٍب  َول�  َدَرٍن 

اأخونا  َلكُم  كَتََب  كَما  َخلاصاً،  اللِه  اأناِة 

الِحكَْمِة  ِبَحَسِب  اأيضاً،  بوُلُس  الَحبيُب 

كُلِّ  تَكَلََّم في   كَما 
16 َلُه.  اأُْعطيَت  الَّتي 

َرسائِله اأيضاً َعْن هِذِه ال�أُموِر الَّتي فيها 

ِبلا  الَّذيَن  ُجها  يُعوِّ الَفْهِم  َصْعبَُة  اأْشياُء 

الكُتُِب  الثّابتين، كَباقي  َوَغيُر  َمْعِرفٍَة 

اأِحّبائي  يا  17 ِلذا  اأنُْفِسِهم.  ِلَهلاِك  اأيضاً 

اإْذ اأنْتُم عاِرفوَن ُمَسبَّقاً، اْحَفظوا نُفوَسكم 

ِلئَّلا تَْنقادوا َخْلَف َضلاِل الَّذيَن ِبلا ناموٍس 

 َولِكِن انْموا في 
فَتَْسُقطوَن ِمْن ثَباِتكُم. 18

النِّْعَمِة َوفي َمْعِرفَِة َربِّنا َوُمَخلِِّصنا يَسوَع 

آَن َوفي  آِب َلُه التَّْسِبَحُة ال� الَمسيِح َواللِه ال�

كُلِّ َزماٍن َواإلى اأيّاِم ال�أَبَِد اآميَن. 

ْوَخوف  ْمَقدَّس  ْبسلوك  ْتكونون،  لازم 
 وانْتْن تْنطرون ْوتْشتاقون لَمْجوْة َيوم 

اَلله، 12
ماواْت تْنفحْص بالنّار  اَلله، هاْك َل ِفيو السَّ
13 َبْس  وْتذوْب.  تْحترْق  والعناصْر  ْوتْنَحْل، 
ْبموجْب  ْجديِدة  َواْرض  ْجديِدة  َسماوات 
البْر.  يْسكن  فيْن  َل  َهوْذ  نْنطْر،  َوْعدو 
تْنطروْن  وانْتْن  َعزيزيني،  يا  14 ْبشاْن هاي 

َهوذ، اْهَتّموا َت تْنوْجدوْن لُه َبلا َوَسْخ َولا 
َخلاص  الرَّْب  بال   وطوْل 

15 ْبَسلاْم.  َعيب 
الحبيب بولْس زاِ  اَأخونا  اْحسبوُه، َكما َل 
ْبموجب الحْكِمة َل انَْعطْت لُه َكَتب لْكْن، 
َعلى  مكِاتيبو  زاِ ف كْل  َل َحكى   َكما 

16

َهوْذ َل ِفيْن َشْغلاْت َصْعِبة َع الفهْم، َهوْذ 
يَعوجوْن  ثاْبتين  والمُو  َمْعِرِفة  عْندْن  ما  َل 
الاْسفاْر  َكلام  يَعوجوْن  َل  َكما  َتْفسيرْن 
م  ماداْم  َعزيزيني  يا  اأنْتْن  17 َبقى  لََهلاكْن. 
ْع تْعرفوْن، ديروا بالْكْن َعلى رُوْحكْن لا  السَّ
ْترُوحوْن َخْلْف َضلاْل َهوْذ َل َبلا ناموس 
ْوتَقعوْن مْن َثباْتكْن. 18 َبّس انَْموا ف نْعِمة 
الَمسيْح  َيسُوع  وْمَخلّْصنا  َرْبنا  َمْعِرفْة  ْوَف 
ع ْوف كْل  والله الاآْب َل لُه التَّْسبَحة السَّ

َزمان ْولََيوم الاََبْد اآّميْن. 

2 بطرس 3: 12 - 18   
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مكتوب يوحنّا 
ل أوَّ الرَّسول الا

 

 نَْبّشركْن ب هاْك َل كاْن م البدايِة، هاْك 1 
يناُه  َل سمْعنا َواَريناُه ْبَعيَنينا، اَأَريناُه ْوَجسَّ
 والَحياة 

2 الَحياْة.  كْلمة  لَّواِ  بيَدينا، هاْك 
َبيَّنت ْونْشَهد ْونْكرز لْكْن َعلى َحياة الاََبْد 
 ْوشي َل 

َل كانْت عْند الاآب ْوَبيَّنت لْنا. 3
ْبشان  َعَليو،  نَْخّبْر  زاِ  لكْن  ْوسمْعنا،  اَرينا 
يكون لْكْن شْرِكة َمْعنا، ْونْحنِا شْركْتنا َمع 
 ونْكتب 

الاآب ْوَمع اْبنو َيسُوع الَمسيْح يِا. 4
ْم. لْكْن َهوذ ْبشاْن َفَرْحنا فيكن يكون ْمَتمَّ

الْبشاَرة َل سمْعناها منّو  يِا   ْوهاي 
5

ونَْبّشركْن ِفيا: اَلله نوْر واِ ْوعْتِمة ما ِفيو اَأَبداً. 
 ْوَل كنّا نْقوْل لنا شْرِكة َمعو ْونْمشي ف 

6

العْتِمة، گّذاِبيْن نْحنِا ْومُو ف الَحْق نَْسلْك. 

رسالة يوَحّنا 

الّرسول ال�أولى
 

البَْدِء، 1  ِمَن  كاَن  الَّذي  ِبذاَك  ُركم   نُبَشِّ

ِبُعيوِننا،  َوَراأيناهُ  َسِمْعنا  الَّذي  ذاَك 

ُهَو  الَّذي  ذاَك  ِباأيدينا،  َوَلَمْسناهُ  َراأيناهُ 

َونَْشَهُد  تََجلَّْت   والَحياةُ 
2 الَحياِة.  كَِلَمُة 

كانَْت  الَّتي  ال�أبَديَِّة  بالَحياِة  َلكُم  َونَكِْرُز 

 َوما َراأينا َوَسِمْعنا 
آِب َوتََجلَّْت َلنا. 3 ِعْنَد ال�

َلكُم  تَكوَن  ِلكَي  اأيضاً،  َلكُم  ِبِه  ُف  نَُعرِّ

آِب  َشِركٌَة َمَعنا، َوَشِركَتُنا نَْحُن ِهَي َمَع ال�

 َونَكْتُُب َلكُم 
ابِْنِه يَسوَع الَمسيِح. 4 َوَمَع 

ِبكُم  فََرُحنا  يَكوَن  ِلكَي  الكَِلماِت  هِذِه 

لاً. ُمكَمَّ

 َوهِذِه ِهَي الِبشاَرةُ الَّتي َسِمْعناها ِمْنُه 
5

فيِه  َوَليَس  نوٌر  اللَه  اأنَّ  ِبها،  ُركُم  َونُبَشِّ

 َواإْن كُّنا نَقوُل: »َلنا َشِركٌَة 
ُظْلَمٌة البَتََّة. 6

ْلَمِة، فَكّذابوَن نَْحُن  َمَعُه« َونَسيُر في الظُّ
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 َولِكْن اإْن ِسْرنا 
َوَليَس في الَحقِّ نَْسلُُك. 7

في الّنوِر، كَما ُهَو في الّنوِر، فَلَنا َشِركٌَة 

ُرنا  بَْعُضنا َمَع بَْعٍض َوَدُم يَسوَع ابِْنِه يَُطهِّ

 َواإْن قُْلنا: »ل� َخطيئَة 
ِمْن كُلِّ َخطايانا. 8

َليَس  والَحقُّ  اأنُْفَسنا  نُِضلُّ  فَاإنَّنا  َلنا،« 

 َولِكْن اإِن اْعتََرْفنا ِبَخطايانا، فَُهَو 
فينا. 9

ُرنا  َويَُطهِّ َخطايانا،  َلنا  يَْغِفُر  وبارٌّ  اأميٌن 

 َواإْن قُْلنا: »لم نُْخِطْئ«، 
ِمْن كُلِّ اإثِْمنا. 10

نَْجَعْلُه كاِذباً، َوكَِلَمتُه َليَسْت ِعْنَدنا.

 اأول�دي، اأكْتُُب اإَليكُم هِذِه الكَِلمات 2 

اأَحٌد  اأْخَطاأ  َواإْن  تُْخِطئوا.  ل�  ِلكَي 

الَمسيُح  يَسوُع  آِب،  ال� ِعْنَد  َشفيٌع  فَلَنا 

. 2 ِل�أنَُّه ُهَو الكَّفاَرةُ ِلَخطايانا، َوَليَس  البارُّ

العاَلم  ِلَخطايا  بَْل  فََحْسُب،  ِلَخطايانا 

 َوِبهذا نَعي اأنَّنا قَْد َعَرْفناهُ، اإْن كُّنا 
كُلِِّه. 3

 َمْن يَُقْل: »عرْفتُه« َوُهَو 
نَْحَفُظ َوصاياهُ. 4

والَحقُّ  ُهَو  فَكاِذٌب  يَْحَفُظ َوصاياهُ،  ل� 

كَِلَمتَُه،  َمْن يحَفُظ   َولِكنَّ 
5 َليَس فيه. 

ا َمَحبَُّة اللِه، ِل�أنَُّه ِبهذا  فَفي هذا تَكُْمُل َحقًّ

 َمْن قاَل اإنَُّه ثاِبٌت فيِه، 
نَْعِرُف اأنَّنا فيِه. 6

فَكَُسلوِكِه َعلَيِه اأْن يَْسلَُك.

َوِصيًَّة  اإَليكُم  اأكْتُُب  ل�  اأِحّبائي،  7 يا 

َجديَدةً، بَْل َوِصيًَّة قَديَمًة، ِتْلَك الَّتي كانَْت 

ِهَي  الَقديَمُة  الَوِصيَُّة  البَْدِء.  ُمْنُذ  َلكُم 

الكَِلَمُة الَّتي َسِمْعتُم. 8 اأيضاً َوِصيًَّة َجديَدةً 

اأكْتُُب اإَليكُم، ِتْلَك الَحقيقيََّة فيِه َوفيكُم، 

7 َبْس َل ف النّوْر مشينا، َكما َل هّواِ ف 

النّوْر، لنا شْرِكة َمْع َبعْضنا ْوَدْم َيسُوع اْبنو 
نْقوْل:   ْوَل كنّا 

يَطّهْرنا مْن كْل َخطّياْتنا. 8
»ما لْنا َخطيِّة،« نْغْش رُوْحنا، والَحْق مُو فينا 
واِ. 9 َبْس َل اْعَتَرْفنا ْبَخطّياْتنا، اَأميْن واِ ْوباْر 
اإثْمنا.  لْنا َخطّياْتنا، ويَطّهْرنا مْن كْل  يْغفر 
نَْسيو  »ما كْلخَطينا«،  نْقول:   ْوَل كنّا 

10

گّذاب ْوكْلمتو مُو عنّا يِا.

لا 2  ْبشاْن  َهوذ  لْكْن  اَأْكتب   اولادي، 
َشفيْع  لنا  ْد،  اأحَّ ْوَل خطي  تْخَطون. 
 مْن َل 

الباْر. 2 الاآْب، َيسُوع الَمسيح  عْند 
هّواِ واِ َذبيحة الغْفراْن لَخاطْر َخطّياْتنا، ْومُو 
لَخاطْر َخطّياْتنا َبْس، َبلِى لَخاطْر كّل الّدنْيِا 
 وْبهاي يَبّين لْنا كْلَعَرْفناُه، َل كنّا نْحفْظ 

زاِ. 3
 َل يقوْل: »َعَرفتوُه« ْوَوصّياتو مُو 

َوصّياتو. 4
يْحفْظ، گّذاْب واِ والَحْق مُو ِفيو واِ. 5 َبْس 
هاْك َل يْحفظ كْلمتو، َف هاذ ْتتْم بالَحقيَقة 
ْمَحّبة اَلله، مْن َل ْبهاي نْعرْف ِفيو نْحنِا. 
 هاْك َل يقوْل: »ِفيو اَنا«، لازْم َكما سلوكو 

6

يْسلْك.
 َعزيزيني، مُو َوصيِّة ْجديِدة اَأْكتب لْكن، 

7

َعتِيَقة، هاْك َل كانْت عْنْدكْن  َبلِى َوصّية 
َل سمْعتْن  الَعتِيَقة كْلِمة  َوصّية  البدايِة.  م 
لَّيِا   وَوصيِّة ْجديِدة اَأْكتب لكْن، هاْك 

يِا. 8

1 يوَحّنا 1: 7 – 2: 8   



731

بََداأ  الَحقيِقيُّ  والّنوُر  َعبََرت  ْلمَة  الظُّ اأنَّ 

َوُهَو  الّنوِر  اإنَُّه في  يُقْل  َمْن  9 اإذاً،  يُرى. 

آَن  ال� َحّتى  ْلَمِة  الظُّ فَُهَو في  اأخاهُ،  يَكُْرهُ 

َوَعْثَرةٌ  اأخاهُ، فَُهَو في الّنوِر   َمْن يُِحبَّ 
10

 ولِكنَّ َمْن يَكَْرهُ اأخاهُ، فَُهَو 
َليَس فيِه. 11

ْلَمِة يَسيُر، َول� يَْعِرُف  ْلَمِة َوفي الظُّ في الظُّ

اأْعَمْت  قَْد  ْلَمَة  الظُّ ِل�أنَّ  يَْذَهُب،  اأيَن  اإلى 

ِل�أنَّ  اأيُّها ال�أبناُء،  اإَليكُم  َعينَيِه. 12 اأكْتُُب 

َخطاياكُم قَْد ُغِفَرْت ِل�أْجِل اْسِمِه. 13 اأكْتُُب 

آباُء ِل�أنَّكُم َعَرْفتُم الَّذي ِمَن  اإَليكُم اأيُّها ال�

البَْدِء. اأكْتُُب اإَليكُم اأيُّها الُغْلماُن، ِل�أنَّكُم 

اأيُّها الِفتياُن،  ّريَر. كتْبُت َلكُم  َغلْبتُم الشِّ

 كتْبُت اإَليكُم اأيُّها 
آَب. 14 ِل�أنَّكُم َعَرْفتُم ال�

ِمَن  الَّذي  ذِلَك  َعَرْفتُم  ِل�أنَّكُم  ال�أبَّهاُت، 

البَْدِء. كتْبُت اإَليكُم اأيُّها الُغْلماُن، ِل�أنَّكُم 

اأْقِوياُء وكَِلَمُة اللِه حالٌَّة فيكُم َوقَْد َغلْبتُم 

َول� ما في  العاَلَم  تُِحّبوا  15 ل�  ّريَر.  الشِّ

فيِه  َليَس  العاَلَم  يُِحبُّ  َمْن  ِل�أنَّ  العاَلِم، 

آِب. 16 ِل�أنَّ كُلَّ َشيٍء في العاَلِم  َمَحبَُّة ال�

ُهَو َشْهَوةُ الَجَسِد َوَشْهَوةُ الُعيوِن َواْفِتخاُر 

آِب بَْل ِمَن  نْيا، هِذِه الَّتي َليَسْت ِمَن ال� الدُّ

 َوالعاَلُم يَْعبُُر َوَشْهَوتُُه َواأّما الَّذي 
العاَلِم. 17

يَْصنَُع َمشيئََة اللِه فَيَْثبُُت اإلى ال�أبَِد. 18 يا 

َمُن ال�أخيُر. َوكَما َسِمْعتُم  اأول�دي، اأنَُّه الزَّ

آَن  اآٍت، فََقْد صاَر ال� ّجاَل  اأنَّ الَمسيَح الدَّ

ُمَسحاُء َدّجالوَن كَثيروَن، َوِمْن هذا نَْعِرُف 

َعَبرْت  العْتِمة  َل  مْن  وفيكْن،  ِفيو  َحقيقيِّة 
والنّور الَحقيقي َبدا يْناَأرى. 9 َبقى َل يقوْل 
ف النّوْر واِ ْويْكَرْه اَأخوُه، ف العْتِمة واِ دي 
النّوْر  اَخوُه، ف  َل يحّب   هاْك 

10 ْع.  للسَّ
يْكَرْه  َل  ِفيو. 11 َبْس هاْك  ْوَعْثَوَرة ما  يْبقى 
يْمشي،  العْتِمة  ْوف  واِ  العْتِمة  اَأخوُه، ف 
ْت  َعمَّ َل  يرُوح، مْن  لاَين  يْعرْف  ْومُو 
لْكْن يا اولاْد، مْن  العْتِمة. 12 اَأْكتب  َعيَنيو 
اْسمو  لَخاطر  َخطّياْتكْن  لْكن  انَْغَفرت  َل 
13 اَأْكتب لْكْن يا اَأبَّهاْت، مْن َل َعَرْفتْن هاْك 

لَّواِ م البدايِة. اَأْكتب لْكْن يا غْلماْن، مْن َل 
ّريْر. َكَتْبُت لْكْن يا صْبياْن، مْن َل  َغَلبتن الشَّ
 َكَتْبُت لْكْن يا اَأبَّهاْت، مْن 

َعَرْفتْن الاآب. 14
َل َعَرْفتْن هاك َل م البدايِة. َكَتْبُت لْكْن يا 
غْلماْن، مْن َل ْقواي اأنْتن ْوكْلمة اَلله سِاْكِنة 
ّريْر. 15 لا ْتحّبون الّدنْيِا  فيكْن يِا ْوَغَلْبتن الشَّ
ْولا شي َل ف الّدنْيِا. َل يحّب الّدنْيِا، ما 
 مْن َل كْل شي َل في ف 

ِفيو ْمَحّبة اَلله. 16
َسد ْوَشْهوة الَعيَنين ْوَفْخَفخة  الّدنْيِا َشْهوة الجَّ
الّدنْيِا، َهوْذ َل مُو م الاآْب نِا، َبلِى م الّدنْيِا. 
يَسي  َل  َبْس  ْوَشْهوتا،  تْعبْر هيِّ   والّدنْيِا 

17

اآِخر  اولادي،  18 يا  للاََبْد.  يْبقى  اَلله  اإرادة 
ماْن واِ. ْوَكما َل سمْعتْن جِايِي واِ َمسيح  الزَّ
ْع صاروا مسحا دّجِالين  الّدّجال، هاي السَّ
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 ِمّنا َخَرجوا َولِكْن َلْم 
َمُن ال�أخيُر. 19 اأنَُّه الزَّ

ِعْنَدنا.  َلبَقوا  ِمّنا  ِمّنا. َلو كانوا  يَكونوا 

َلْم  اأنَُّهم  ِليُْعَرَف  َولِكْن َخَرجوا ِمْن ِعْنَدنا 

 َواأنْتُم َلكُم َمْمسوِحيٌَّة ِمَن 
يَكونوا ِمّنا. 20

الُقّدوس َوتَُميِّزوَن كُلَّ اإنْساٍن. 21 َلْم اأكْتُْب 

، بَْل ِل�أنَّكُم  اإَليكُم ِل�أنَّكُم ل� تَْعِرفوَن الَحقَّ

تَْعِرفونَُه َوتَْعِرفوَن اأنَّ كُلَّ كَِذٍب َليَس ِمَن 

الَّذي  ذاَك  اإلّ�  ّجاُل  الدَّ ُهَو   َمْن 
22  . الَحقِّ

ُهَو  َوهذا  الَمسيُح.  ُهَو  يَسوَع  اأنَّ  يُنِكُر 

يُْنكِر  آَب  ال� يُْنِكر  َمْن  ّجاُل.  الدَّ الَمسيُح 

فَُهَو  ال�بَْن  يُْنِكِر   َوَمْن 
23 اأيضاً.  ال�بَْن 

آِب اأيضاً ل� يُْؤِمُن. َمْن يَْعتَِرْف بال�بِْن،  بال�

 َواأنْتُم ما 
24 يَْعتَِرُف.  اأيضاً  آِب  بال� فهَو 

ِل�أنَُّه  ِعْنَدكُم.  ِليَْثبُْت  قَْبُل،  ِمْن  َسِمْعتُم 

قَْبُل،  ِمْن  َسِمْعتُم  ِعْنَدكُم ما  ثَبََت  اإْن 

آِب وال�بِْن.  ال� تَْثبُتوَن في  اأيضاً  نْتُم  فاأ

 َوهذا ُهَو الَوْعُد الَّذي َوَعَدنا ِبِه، الَحياةُ 
25

اإَليكُم  كتْبُت  الكَِلماِت   هِذِه 
26 ال�أبَديَُّة. 

 َواأنْتُم اأيضاً، اإْن 
َعِن الَّذيَن يُِضّلونَكم. 27

تَْثبُْت ِعْنَدكُم الَمْمسوحيَُّة الَّتي ِنْلتُم ِمْنُه، 

فَلا حاَجَة ِبكُم اأْن يَُعلَِّمكُم اإنْساٌن. َولِكْن 

اللِه  ِمَن  الَّتي  الَمْمسوحيَُّة  تَُعلُِّمكُم  كَما 

َعْن كُلِّ َشيٍء. وصاِدقٌَة ِهَي َوَليَس فيها 

آَن   َوال�
كَِذٌب. َوكَما علََّمكُم، اثْبُتوا فيِه. 28

يا اأول�دي اثْبُتوا فيِه، ِلكَي ل� نَْخَجَل ِمْنُه 

حيَن يَْظَهُر، بَْل يَكوُن َلنا ُسفوُر َوْجٍه في 

 منّا 
ماْن واِ. 19 ْكثيْر. ْومْن هاي نْعرف اآِخر الزَّ

َطَلعوا َبلِى مُو منّا كانوا. يكون منّا كانوا، 
َبلِى َطَلعوا منّا ْبشاْن  يْبَقوْن.  عنّا كاْن َت 
 وانْتن لْكْن َمْشَحة 

يْنعرْف مُو منّا كانوا. 20
 ما َكَتْبُت 

م الَقّدْوس وْتَميزوْن كّل انْساْن. 21
لْكْن مْن َل مُو تْعرفوْن الَحْق، َبلِى مْن َل 
 من واِ 

تْعرفوُه ْوكْل گذْب مُو م الَحّق واِ. 22
الّدّجاْل َغيْر هاْك َل يْكفر يقول َيسُوْع مُو 
الَمسيْح واِ؟ وهاْذ واِ َمسيح الّدّجاْل. هاْك 
 ْوهاْك َل 

َل يْكفْر بالاآْب، يْكفْر بالابْن زاِ. 23
يْكفْر بالابْن، بالاآْب زاِ مُو ياآمْن. َل يْعترْف 
 وانْتْن شي َل 

بالابْن، بالاآْب زاِ يْعترْف. 24
َل  عْنْدكْن.  يْثبْت  َخلّي  َقبْل  مْن  سمْعتْن 
َثَبْت عْنْدكْن شي َل سمْعتْن مْن َقبْل، اأنْتْن 
 وهاْذ واِ 

زاِ َت تْثبتوْن ف الاآْب والابْن. 25
 َهوْذ َكَتْبُت 

َوعْد َل َوَعْدنا، َحياْة اَأَبِديِّة. 26
 وانْتْن زاِ َل َثَبتْت 

لْكْن َعَلوْذ َل يغّشوكْن. 27
عْنْدكن المْشَحة َل نْلتْن منّو، مُو مْحتازين 
انْتن يَعلّْمكن انْساْن. َبلِى َكما َل ْتَعلّمكن 
الَمْشَحة لَّيِا من اَلله َعلى كْل شي. ْوصاْدَقة 
يِا ْوما ِفيا گْذب. ْوَكما َل َعلَّمكن، اْثبتوا 
ْبشاْن  ِفيو،  اْثبتوا  اولادي  يا  ْع   والسَّ

ِفيو. 28
َوْقْت َل يْظَهْر لا نْستحي منّو، َبلِى يكون 
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فَاْعِرفوا   ، بارٌّ اأنَُّه  َعَرْفتُم  29 اإْن  مجيئِه. 

اأيضاً اأنَّ كُلَّ َمْن يَْصنَُع الِبرَّ ِمْنُه ُهَو.

آِب َلنا َحّتى 3   ُانُْظروا كَْم ِهَي َمَحبَُّة ال�

َدعانا َوَجَعلَنا اأول�داً. ِلهذا ل� يَْعِرفُنا 

2 اأِحّبائي،  اأيضاً.  يَْعِرفُه  ل�  ِل�أنَُّه  العاَلُم، 

آَن نَْحُن اأول�ُد اللِه، َوَلْم يَْظَهْر بَْعُد ماذا  ال�

يَْظَهُر  اأنَُّه حيَن  نَْعِرُف  َولِكْن  َسنَصيُر. 

َمْن   َوكُلُّ 
3 ُهَو.  كَما  َونَراهُ  ِمْثلَُه  َسنَصيُر 

ُهَو  كَما  نَْفَسُه  ُر  يَُطهِّ جاُء،  الرَّ هذا  ِعْنَدهُ 

 َمْن يَْفَعْل َخطيئًَة، يَْقتَِرْف ُمخاَلَفًة 
طاِهٌر. 4

ِللّناموِس، ِل�أنَّ الَخطيئََة كُلَّها ِهَي ُمخاَلَفٌة 

ُخَذ   َوتَْعِرفوَن اأنَّ ذاَك َظَهَر ِليَاأْ
ِللّناموِس. 5

َمْن   َوكُلُّ 
6 فيِه.  َليَس  َوَخطيئٌَة  َخطايانا، 

يُْخِطُئ  َمْن  َوكُلُّ  يُْخِطُئ.  ل�  فيِه  يَْثبُُت 

َلْم يَرهُ َول� َعَرفَُه. 7 اأول�دي، ل� يُِضلَّنَّكُم 

اأنَّ  كَما   ، بارٌّ فَُهَو  الِبرَّ  يَْفَعِل  َمْن  اأَحٌد. 

فَُهَو  الَخطيئََة  يَْفَعِل   َوَمْن 
8 . بارٌّ الَمسيَح 

يطاَن خاِطٌئ ُمْنُذ  يطاِن، ِل�أنَّ الشَّ ِمَن الشَّ

ِليَْنُقَض  اللِه،  ابُْن  َظَهَر  َوِلهذا  البَْدِء. 

 كُلُّ َمْن ُوِلَد ِمَن اللِه 
يطاِن. 9 اأْعماَل الشَّ

ل� يَْفَعُل َخطيئًَة، ِل�أنَّ َزْرَعُه َموجوٌد فيِه. 

َول� يَْستَطيُع اأْن يُْخِطَئ ِل�أنَُّه ِمَن اللِه قَْد 

اأول�ِد  ِمْن  اللِه  اأول�ُد  يُميَُّز  10 ِبهذا  ُوِلَد. 

ا َول� يُِحبُّ  يطاِن. كُلُّ َمْن ل� يَْفَعُل ِبرًّ الشَّ

الَوِصيََّة  11 ِل�أنَّ  اللِه.  ِمَن  َليَس  اأخاهُ، 

الَّتي َسِمْعتُم ِمْن قَْبُل ِهَي هِذِه، اأْن يُِحبَّ 

 َل َعَرْفتْن 
لْنا َبياْض وچ َوْقْت َل َت يّجي. 29

باْر واِ، اْعرفوا زاِ كْل واِحد يَسي بْر منّو واِ.

 وَطْلعوا اَأْشَقد ْگبيِرة يِا ْمَحّبة الاآْب لنا 3 
مْن هاي  اولاد.  ْوَسوانا  َسّمانا  حتّى 
تْعرْف.  مُو  زاِ  لُه  َل  مْن  تْعرْفنا،  مُو  الّدنْيِا 
َبيَّْن  اَلله نْحنِا، ْوما  ع اولاد   َعزيزيني، السَّ

2

َبعْد اَأيْش َت نْسِيْر. َبْس نْعرف َوْقْت َل يْظَهْر 
 ْوكْل واِحْد 

َت نْسِيْر َكماُه ْونراُه َكما لَّواِ. 3
َل  َكما  نَْفسو،  يَطّهْر  هاْذ،  َهالرَّجا  عْندو 
 َل يَسي َخطيِّة، ْمخالَِفة للنّاموس 

هّواِ طاهْر 4
يَسي، مْن َل الَخطيِّة كّلا ْمخالَِفة ناموسيِّة 
 ْوتْعرفوْن هاك َظَهْر َت ياخْذ َخطّياْتنا، 

يِا. 5
 ْوكْل واِحْد يْثبْت ِفيو، 

ْوَخطيِّة ِفيو ما في. 6
مُو يْخطي. ْوكْل واِحْد يْخطي، ما اراُه ْولا 
َعَرفو. 7 اولادي، انْساْن لا ْتَخلَّون يغْشكْن. 
الَمسيْح  لَّواِ  باْر واِ، َكما  بْر  هاْك َل يَسي 
 ْوهاْك َل يَسي َخطيِّة م الّشِيطاْن واِ، 

باْر. 8
مْن َل م البدايِة الّشِيطاْن خاطي واِ. ْومْن 
هاي َظَهر اْبن اَلله، َظَهر ْبشاْن يْهدم اْعمال 
 كْل مْن ولْد من اَلله َخطيِّة مُو 

الّشِيطاْن. 9
يَسي، مْن َل بْزرو ِفيو واِ. ْومُو يتِيْق يْخطي، 
مْن َل من اَلله ولْد. 10 ْبهاي يْنفْرقون اولاد 
اَلله من اولاد الّشِيطاْن. كْل واِحْد مُو يَسي 
 مْن 

بر ْومُو يحّب اَخوُه، مُو من اَلله واِ. 11
َل هاي يِا الَوصيِّة َل سمْعتْن مْن َقبْل، َت 
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كاَن  الَّذي  كَقاييَن  12 ل�  بَْعضاً.  بَْعُضكُم 

اإلّ�  قَتَلَُه  َوِلماذا  اأخاهُ.  َوقَتََل  ريِر  الشِّ ِمَن 

اأخيِه  واأْعماَل  ِشّريَرةً  اأْعماَلُه كانَْت  ِل�أنَّ 

كاَن  اإْن  اإْخَوتي  يا  بوا  تَتََعجَّ  َول� 
13 ةً؟  بارَّ

العاَلُم يَكَْرُهكُم، 14 نَْحُن نَْعِرُف اأنَّنا انْتََقْلنا 

اأنَّنا نُِحبُّ  ِبهِذِه:  الَحياِة  اإلى  الَموِت  ِمَن 

الَموِت  فَفي  اأخاهُ  يُِحبُّ  ل�  َمْن  اإْخَوتَنا. 

يَْثبُُت. 15 ِل�أنَّ كُلَّ َمْن يَكَْرهُ اأخاهُ ُهَو قاِتُل 

اإنْساٍن  قاِتِل  كُلَّ  اأنَّ  َوتَْعِرفوَن  اإنْساٍن. 

ال�أبَديَُّة.  الَحياةُ  فيِه  تَْثبَُت  اأْن  يُْمِكُن  ل� 

اأْعطى  نَُّه  ِباأ َلنا،  َمَحبَّتَه  نَْعِرُف  16 ِبهِذِه 

نَْفَسُه ِمْن اأْجِلنا. َونَْحُن اأيضاً يَِجُب َعلَينا 

 َوالَّذي 
اأْن نُْعِطَي نُفوَسنا ِل�أْجِل اإْخَوِتنا. 17

ُمْحتاجاً  اأخاهُ  َويَرى  العاَلِم  ُمْقتَنى  َلُه 

فيِه  تَكوُن  َعْنُه، كَيَف  اأْحشاَءهُ  َويُْغِلُق 

َمَحبَُّة اللِه؟ 18 يا اأول�دي، ل� نُِحبَّ بَْعُضنا 

ِبال�أْعماِل  بَْل  َوِباللِّساِن،  ِبالكَلاِم  بَْعضاً 

 .  وِبهِذِه نَْعِرُف اأنَّنا ِمَن الَحقِّ
19 . َوِبالَحقِّ

 َواإْن 
تَي ُهَو، نُْرضي قلبَنا. 20 وقبَل اأْن يَاأْ

كاَن قلبُنا يَتَِّهُمنا، فَكَم ِبالَحريِّ اللُه الَّذي 

ُهَو اأْعَظُم ِمْن قلِبنا ويَْعِرُف كُلَّ َشيٍء؟

21 اأِحّبائي، اإْن كاَن قَْلبُنا ل� يتَِّهُمنا، فَلَنا 

نَْطلُْب،   َوَمْهما 
22 اللِه.  اأماَم  َوْجٍه  ُسفوُر 

َونَْعَمُل  نَْحَفُظ َوصاياهُ،  ِل�أنَّنا  ِمْنُه،  نَنَْل 

 َوهِذِه ِهَي َوِصيَّتُُه، 
اأْعمال�ً َحَسنًَة اأماَمُه 23

اأْن نؤِمَن ِباْسِم ابِْنِه يَسوَع الَمسيِح، َواأْن 

 مُو َكما قاييْن َل كاْن 
ْتحّبوْن َبعْضكْن. 12

مْن  َغيْر  َقَتلو  ْولَيْش  اَخوُه.  ْوَقَتل  ّرير  الشَّ م 
َل َشّريَرة كانت اْعمالو واْعمال اَخوُه بارَّة؟ 
بوْن يا اخوتي َل كاْن تْكَرهكن   ولا تْتَعجَّ

13

الّدنْيِا، 14 نْحنِا نْعرف انَْتَقلنا م الَموْت للَحياة 
ْبهاي َل نْحّب اخوْتنا. هاْك َل مُو يحّب 
 مْن َل كْل واِحْد 

اَأخوُه ف الَموْت يْثبْت. 15
يْكَرْه اَأخوُه قاتل انْساْن واِ. ْوتْعرفوْن كْل قاتل 
انْساْن مُو مْمكْن تْثبْت ِفيو الَحياة الاََبديِّة. 
16 ْبهاي نْعرف ْمَحّبتو لنا، ْبهاي َل هّواِ َعطي 

نَْفسو لَخاطْرنا. ْونْحنِا زاِ واجْب َعَلينا نْعطي 
 َواينا َل لُه اْملاك 

نْفوْسنا لَخاطر اخوْتنا. 17
الّدنْيِا ْويرى اَأخوُه مْحتاز ْويْقفْل باْب َرْحمتو 
ف وّچو، اأْشَوْن ِفيو ْمَحّبة اَلله؟ 18 اولادي! 
َبلِى  ْوبالّْلسِاْن،  بالَكلام  َبعْضنا  نْحْب  لا 
 وْبهاي نْعرْف م الَحْق 

بالاْعمال ْوبالَحْق. 19
 ْوَل 

نْحنِا. ْوَقبْل َل يجي هّواِ، نَْرّضي َقْلْبنا. 20
كاْن َقْلْبنا يْتهْمنا، اَأْشَقْد َبقى اَألله، لَّواِ اَأْعَظْم 

مْن َقْلْبنا ْويْعرْف كْل شي؟

 َعزيزيني، َل كاْن َقْلْبنا مُو يْتهْمنا، وْچنا 
21

 َوايْش َل نْطلب، 
َبيضا ْتكوْن قّدام اَلله. 22

ْونْعَمل  َوصّياتو  نْحفْظ  َل  مْن  منّو،  نْناْل 
َوصّيتو  يِا   ْوهاي 

23 قّدامو.  ْكَويِسة  اْعمال 
َت نْاآمْن باْسم اْبنو َيسُوع الَمسيْح، ونْحْب 
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 َوَمْن 
نُِحبَّ بَْعُضنا بَْعضاً كَما اأوصانا. 24

يَِحلُّ  َوُهَو  فيِه،  يُْحَفْظ  يَْحَفْظ َوصاياهُ، 

فيِه. وِبهِذِه نَْفَهُم اأنَُّه يَِحلُّ فينا، ِمْن روِحِه 

الَّذي اأْعطانا.

ال�أْرواِح، 4  كُلَّ  قوا  تَُصدِّ ل�   اأِحّبائي، 

ِمَن  ِهَي  َهْل  ال�أْرواَح:  َميِّزوا  بَْل 

بََرزوا  كَثيريَن  َدّجاليَن  اأنِْبياَء  ِل�أنَّ  اللِه؟ 

اللِه.  تُعَرُف روَح  العاَلِم. 2 ِبهذا  في 

اأنَّ يَسوَع الَمسيَح جاَء  يَْعتَِرُف  كُلُّ روٍح 

ل�   َوكُلُّ روٍح 
3 اللِه.  ِمَن  ُهَو  بالَجَسِد 

الَجَسِد  الَمسيَح جاَء  يَسوَع  باأنَّ  يَْعتَِرُف 

ّجاِل،  الدَّ الَمسيِح  ِمَن  بَْل  اللِه  ِمَن  َليَس 

آَن ُهَو في  ذِلَك الَّذي َسِمْعتُم اأنَُّه يَاأْتي َوال�

العاَلِم ُمْنُذ حيٍن. 4 اأّما اأنْتُم فَِمَن الله اأنْتُم 

يا اأول�ُد، َوقَْد َغلَْبتُموُهم، ِل�أنَّ هذا الَّذي 

العاَلِم.  الَّذي في  ذاَك  ِمْن  اأْعَظُم  فيكُم 

 َوهؤل�ِء ُهم ِمَن العاَلِم. ِلهذا ِمَن العاَلِم 
5

يَتَكَلَّموَن َوالعاَلُم يَْسَمُع َلُهم. 6 اأّما نَْحُن 

فَِمَن اللِه نَْحُن. َوذِلَك الَّذي يَْعِرُف اللَه، 

يَْسَمُع َلنا. َوذِلَك الَّذي َليَس ِمَن اللِه، ل� 

يَْسَمُع َلنا. ِبهذا نَْعِرُف روَح الَحقِّ وروَح 

لاِل. 7 اأِحّبائي، ِلنُِحبَّ بَْعُضنا بَْعضاً،  ضَّ ال�إ

ِل�أنَّ الَمحبََّة ِمَن اللِه. َوكُلُّ َمْن يُِحبُّ ُهَو 

َمولوٌد ِمَن اللِه، ويَْعِرُف اللَه. 8 ِل�أنَّ اللَه 

َمَحبٌَّة. َوكُلُّ َمْن ل� يُِحبُّ ل� يَْعِرُف اللَه. 

اأْرَسَل  َلنا، باأن  َمَحبَُّة اللِه  9 ِبهِذِه ُعِرفَْت 

يْحفْظ  َل   َواينا 
24 َوّصانا.  َل  َكما  َبعْضنا 

ِفيو.  يحْل  ْوهّواِ  ِفيو،  يْنحفْظ  َوصّياتو، 
وْبهاي نْفَهم يحْل فينا، مْن رُوحو َل َعطانا.

الاْرواْح، 4  ْتَسدقوْن كّل  لا   َعزيزيني، 
َبلِى َميزوا الاْرواْح َل من اَلله يِا والّا 
َطَلعوا ف  دّجِاليْن  اَأنِْبيا  ْكثيْر  َل  مْن  لا، 
الّدنْيِا. 2 ْبهاي تْنعرْف رُوح اَلله. كْل رُوح 
اَلله  َسْد من  بالجَّ الَمسيْح جا  َيسُوع  ْتقْر 
 ْوكْل رُوْح مُو ْتقْر َيسُوع الَمسيْح جا 

يِا. 3
الَمسيح  م  َبلِى  يِا،  اَلله  مُو من  َسْد  بالجَّ
يّجي،  َل سمْعتْن َت  يِا، هاْك  الّدّجال 
ْع ف الّدنْيِا واِ مْن َوْقْت. 4 َبّس انْتْن من  والسَّ
اَلله اأنْتْن يا اولاد، ْوَهَزْمتنْن، مْن َل اَأْعَظْم 
الّدنْيِا.  هاْك َل ف  مْن  فيكْن  َل  هاْذ  واِ 
 ْوَهوذ م الّدنْيِا نِا. مْن هاي م الّدنْيِا يْحَكوْن 

5

والّدنْيِا تْسَمْعلْن. 6 َبْس نْحنِا من اَلله نْحنِا. 
ْوهاْك َل يْعرف اَلله، يْسَمع لْنا. ْوهاْك َل 
مُو من اَلله واِ، مُو يْسَمع لْنا. ْبهاي نْعرْف 
 َعزيزيني، َخلّي 

لاْل. 7 رُوح الَحّق ْورُوح الضَّ
الّْمَحبِّة.  يِا  اَلله  َبعْضنا، مْن َل من  نْحْب 
ْوكْل من يحْب من اَلله واِ َمولود، ْويْعرف 
 مْن َل الله ْمَحبِّة واِ، ْوكْل واِحْد مُو 

اَلله. 8
يحْب مُو يْعرف اَلله. 9 ْبهاي انَعرفت ْمَحّبة 
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ِبِه.  نَْحيا  ِلكَي  العاَلِم  اإلى  الَوحيَد  ابْنَُه 

قَْد  اأنَّنا  ل� في  الَمَحبَُّة،  ِهَي   في هذا 
10

َواأْرَسَل  اأَحبَّنا،  اأنَُّه  بَْل في  اللَه،  اأْحبَْبنا 

ابْنَُه كَّفاَرةً ِلَخطايانا. 11 اأِحّبائي، اإْن كاَن 

يَِجُب  اأيضاً  اأَحبَّنا هكَذا، فنَْحُن  قَْد  اللُه 

اأْن نُِحبَّ بَْعُضنا بَْعضاً. 12 اللُه َلْم يَرهُ اأَحٌد 

. َولِكْن اإْن كُّنا نُِحبُّ بَْعُضنا بَْعضاً،  قطُّ

فينا.  تَكُْمُل  َوَمَحبَّتُُه  فينا  يَْثبُُت  فَاللُه 

 َوِبهِذِه نَْعِرُف اأنَّنا فيِه نَْثبُُت َوُهَو يَْثبُُت 
13

 َونَْحُن 
14 اأْعطانا.  ِمْن روِحِه  نَُّه  ِباأ فينا، 

ابْنَُه  اأْرَسَل  قَْد  آَب  ال� اأنَّ  َونَْشَهُد  َراأينا 

 كُلُّ َمْن يَْعتَِرُف ِبيَسوَع 
ُمَخلِّصاً ِللعاَلِم. 15

َوُهَو في  فيِه  يَْثبُُت  فَاللُه  اللِه،  ابُْن  اأنَُّه 

 َونَْحُن نؤِمُن ونَْعِرُف الَمحبََّة الَّتي 
اللِه. 16

ِللِه نَْحَونا، ِل�أنَّ اللَه َمَحبٌَّة، َوكُلُّ َمْن يَْثبُُت 

 َوِبهِذِه 
17 يَْثبُُت.  اللِه  فَفي  الَمَحبَِّة  في 

تَكْتَِمُل َمَحبَّتُُه َمَعنا: ِباأْن يَكوَن َلنا ُسفوُر 

ينونَِة، ِل�أنَُّه كَما كاَن ُهَو،  َوْجٍه في يَوِم الدَّ

18 ل�  العاَلِم.  اأيضاً في هذا  نَْحُن  هكَذا 

خوَف في الَمَحبَِّة. لِكنَّ الَمحبََّة الكاِملََة 

تُْلقي ِبالَخوِف خاِرجاً، ِل�أنَّ الَخوَف يَكوُن 

لاً في  في الَخَطِر. فََمْن يَخْف فَلَيَس ُمكَمَّ

الَمَحبَِّة. 19 اإذاً ِلنُِحبَّ نَْحُن اللَه، ِل�أنَُّه ُهَو 

اأُِحبُّ  اأَحٌد: »اإنّي   فَاإْن قاَل 
اأَحبَّنا. 20 ل�ً  اأوَّ

اأخاهُ، فَُهَو كاذٌب، ِل�أنَّ  اللَه« َوُهَو يَكَْرهُ 

، كَيَف يَْستَطيُع  َمْن ل� يُِحبُّ اأخاهُ الَمْرئيَّ

اْبنو الَوحيْد للّدنْيِا  اَلله لنا، ْبهاي َل َبَعث 
ْبشان نْعيش ْبواْسطتو. 10 ْبهاي يِا الّْمَحبِّة، 
َحْبنا  هّواِ  َل  ْبهاي  َبلِى  لله،  بْمَحّبْتنا  مُو 
اْبنو َذبيحْة غْفراْن لَخاطْر َخطّياْتنا.  ْوَبَعث 
 َعزيزيني، َل كذاِ اَلله َحْبنا، نْحنِا زاِ لازم 

11

ْد ما َك اراُه.  نْحْب َبعْضنا. 12 اَألله اَأَبداً اأحَّ
َبْس َل كنّا نْحْب َبعْضنا، اَألله يْثبْت فينا، 
ِفيو  نْعرْف   وْبهاي 

13 فينا.  تْكَمْل  وْمَحّبتو 
َعطانا.  رُوحو  مْن  فينا،  يْثبْت  ْوهّواِ  نْثبت 
اْبنو  َبَعث  الاآْب  ْونْشَهد،  اَأَرينا   ونْحنِا 

14

 كْل واِحد يقّر ْبَيسُوع اْبن 
ْمَخلّْص للّدنْيِا. 15

 ونْحنِا 
اَلله واِ، اَألله يْثبْت ِفيو ْوهّواِ َف الله. 16

نْاآمْن ْونْعرف ْمَحبِّْة َل يحْبنا اَألله، مْن َل اَألله 
ْمَحبِّة واِ، ْوكْل واِحْد يْثبْت ف الّْمَحبِّة َف 
 وْبهاي تْكَمل ْمَحّبتو َمْعنا، َت 

الله يْثبْت. 17
يكون لْنا َبياْض وْچ َف يوم الّْمحاَكِمة، مْن 
َل َكما َل كاْن هّواِ، نْحنِا زاِ كذاِ نْحنِا ف 
َبلِى  في.  ما  الّْمَحبِّة   َخوْف ف 

18 الّدنْيِا. 
الّْمَحبِّة لََبّرا ْتكّب الَخوْف، مْن َل الَخوف 
ْل واِ  ف الَخَطْر واِ. هاْك َل يخاْف مُو ْمَكمَّ
ف الّْمَحبِّة. 19 َبقى نْحنِا لازم نْحّب اَلله، 
ْد:   َل قاْل اأحَّ

ْل شي َحْبنا. 20 مْن َل هّواِ اَأوَّ
واِ:  اَأخوُه، گّذاْب  يْكَرْه  ْوهّواِ  اَلله  اَأحّب 
اأْشَون  يْناَأرى،  َل  اَخوُه  يحّب  مُو  َل  هاْك 
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 َوهِذِه َوِصيٌَّة 
21 . اأْن يُِحبَّ اللَه َغيَر الَمْرئيِّ

ِليُِحبَّ  اللَه،  يُِحبُّ  َمْن  كُلُّ  ِمْنُه:  ينا  تَلقَّ

اأخاهُ اأيضاً.

 كُلُّ َمْن يُْؤِمُن اأنَّ يَسوَع ُهَو الَمسيُح، 5 

فَُهَو َمولوٌد ِمَن اللِه. َوكُلُّ َمْن يُِحبُّ 

ِمْنُه.  الَمولوَد  ذِلَك  اأيضاً  يُِحبُّ  الوالَد 

 وِبهِذِه نَْعِرُف اأنَّنا نُِحبُّ اأول�َد اللِه: حيَن 
2

نُِحبُّ اللَه َونَْعَمُل َوصاياهُ. 3 ِل�أنَّ الَمحبََّة 

َوَوصاياهُ  نحَفَظ َوصاياهُ،  اأْن  هِذِه:  ِهَي 

اللِه  ِمَن  َمولوٍد  كُلَّ  4 ِل�أنَّ  ثَقيلًَة.  َليَسْت 

يَْغِلُب العاَلَم. َوهِذِه ِهَي الَغلَبَُة الَّتي قَْد 

َغلَبَِت العاَلَم: اإيمانُنا. 5 ِل�أنَُّه َمْن ُهَو الَّذي 

اأنَّ  يُْؤِمُن  الَّذي  ذِلَك  اإلّ�  العاَلَم  يَْغِلُب 

 هذا ُهَو الَّذي جاَء 
يَسوَع ُهَو ابُْن اللِه؟ 6

الَمسيُح،  يَسوُع  والّدِم،  الماِء  ِبواِسَطِة 

ِم.  والدَّ ِبالماِء  بَْل  فََحْسُب،  ِبالماِء  َليَس 

 . الَحقٌّ ُهَو  الّروَح  ِل�أنَّ  يَْشَهُد   والّروُح 
7

والماُء  الّروُح  ثَلاثٌَة:  يَْشَهدوَن   َوالَّذيَن 
8

والّدُم، َوهؤل�ِء الثّلاثُة في واِحٍد. 9 اإْن كُّنا 

نَْقبَُل َشهاَدةَ الّناِس، فَكَم بال�أولى َشهاَدةَ 

َشهاَدةُ  ِهَي  َوهِذِه  اأْعَظُم؟  ِهَي  الَّتي  اللِه 

 كُلُّ َمْن يُْؤِمُن 
الله الَّتي َشِهَد َعِن ابِْنِه. 10

هاَدةُ في نَْفِسِه. َوكُلُّ  ِباللِه، فَلَُه هِذِه الشَّ

ُق اللَه يَْجَعلُُه كاِذباً، ِل�أنَُّه َلْم  َمْن ل� يَُصدِّ

هادةَ الَّتي َشِهَد اللُه َعِن ابِْنِه.  ِق الشَّ يَُصدِّ

هادةُ اأنَّ َحياةً اأبَديًَّة اأْعطانا   َوهِذِه ِهَي الشَّ
11

 ْوهاي َوصيِّة 
يتِيق يحّب اَلله َل مُو يْناَأرى. 21

اْسَتَلْمنا منّو: كْل واِحد يحب اَلله، لاخوُه 
زاِ لازم يحْب.

 كْل من ياآمْن َيسُوْع واِ الَمسيْح، من 5 
اَلله واِ َمولود. ْوكْل من يحب الوالْد، 
نْعرف   وْبهاي 

2 يحْب.  زاِ  منّو  للَمولوْد 
نْحب  َل  َوْقْت  اَلله،  لاولاد  نْحنِا  ْمحّبيْن 
 مْن َل هاي يِا الّْمَحبِّة 

اَلله ونَْسي َوصّياتو. 3
َلالله، َت نْحفْظ َوصّياتو، ْوَوصّياتو مُو َثقيِلة 
 مْن َل كْل َمولوْد من اَلله، يْغلب الّدنْيِا. 

يِا. 4
 من 

وهاْذ واِ النَّصْر َل َغَلب الّدنْيِا: اإيمانْنا. 5
واِ َل يْغلب الّدنْيِا َغيْر هاْك َل ياآمْن َيسُوع 
الَمي  ْبواْسطة  َل جا   هاْذ واِ 

اَلله واِ؟ 6 اْبن 
َبْس،  بالَمي  مُو  الَمسيْح.  َيسُوع  ْم،  والدَّ
الّرُوح  يْشَهد   والّرُوْح 

7 ْم.  والدَّ بالَمي  َبلِى 
والَمي  الّرُوْح  يْشَهدوْن:   وثاثِة 

8 واِ.  الَحْق 
النِّاْس  َشهادة   َل 

9 نِا.  ْبواحْد  ْوثاثتن  م  والدَّ
اَأْعَظْم؟  لَّيِا  اَلله  َشهادة  َبقى  اَأْشَقْد  نْقَبْل، 
اْبنو.  َعلى  َشَهْد  َل  اَلله  َشهادة  يِا  ْوهاي 
هاِدة َف   كْل من ياآمن باْبن اَلله، لُه َهالشَّ

10

يَسي  اَلله  يَسّدق  مُو  واِحْد  ْوكْل  نَْفسو. 
َل  َشهاِدة  يَسّدق  مُو  َل  مْن  اَلله گّذاِْب، 
هاِدة، َحياْة   ْوهاي يِا الشَّ

َشَهد اَلله لاْبنو. 11
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 كُلُّ 
12 ابِْنِه.  ِهَي في  الَحياةُ  َوهِذِه  اللُه. 

بالَحياِة  ُمْمِسٌك  فَُهَو  بال�بِْن،  ُمْمِسٍك 

اأيضاً. َوكُلُّ َمْن َليَس ُمْمِسكاً بابِْن اللِه، 

 كتْبُت اإَليكُم هِذِه ِلتَْعِرفوا 
فَلا َحياةَ َلُه. 13

ِباْسِم  اآَمْنتُم  َمْن  يا  َلكُم  اأبَديًَّة  َحياةً  اأنَّ 

 َوهِذِه الّداّلُة َلنا ِعْنَدهُ: َمْهما 
ابِْن اللِه. 14

نَْطلُْب ِمْنُه ِبَحَسِب اإراَدِتِه، يَْستَِجْب َلنا. 

 َواإْن كُّنا ُمْقتَِنعيَن اأنَُّه يَْسَمُع َلنا في كُلِّ 
15

ما نَْطلُُب ِمْنُه، فنَْحُن واِثقوَن ِمْن اأنَّنا قَْد 

َراأى  16 اإْن  ِمْنُه.  َطلَْبنا  الَّتي  ِطْلبَتَنا  ِنْلنا 

تَْستَوِجُب  ل�  َخطيئًَة  يُْخِطُئ  اأخاهُ  اإنْساٌن 

الَموَت، فَْليَْطلُْب فَيُْعطى َلُه َحياةٌ، ِللَّذيَن 

َخطيئُة  َة  ثَمَّ ِل�أنَُّه  يُْخِطئوَن،  ِللَموِت  ل� 

َموٍت. َليَس َعْن هذا اأقوُل اأْن يَْطلَُب اأَحٌد. 

َة َخطيئٌَة َليَسْت  17 ِل�أنَّ كُلَّ اإثٍْم َخطيئٌَة. َوثَمَّ

َمولوٍد  كُلُّ  اأنَّ   َونَْعِرُف 
18 َموٍت.  َخطيئَة 

ِمَن اللِه ل� يُْخِطُئ، ِل�أنَّ الَمولوَد ِمَن اللِه 

ِمْنُه.  يَْدنو  ل�  ّريُر  َوالشِّ نَْفَسُه،  يَْحَفُظ 

19 نَْحُن نَْعِرُف اأنَّنا ِمَن اللِه، َوالعاَلُم كُلُُّه 

ابَْن  اأنَّ   َونَْعِرُف 
20 ّريِر.  الشِّ َموضوٌع في 

اللِه جاَء َواأْعطانا فَْهماً ِلنَْعِرَف الَحقيقيَّ 

يَسوَع  ابِْنِه  الَحقيقيِّ في  َونَكوَن في 

لُه الَحقيقيُّ َوالَحياةُ  الَمسيِح. هذا ُهَو ال�إ

ال�أبَديَُّة. 21 اأول�دي، اْحَفظوا اأنُْفَسكُم ِمْن 

ِعباَدِة ال�أْصناِم. 

 كْل 
اَأَبِديِّة َعطانا اَلله ْوَهالَحياْة ف اْبنو يِا. 12

ك بالَحياة واِ  ْك بالابْن، مْتَمسَّ واِحْد مْتَمسَّ
ك باْبن اَلله، مالو  زاِ. ْوكْل واِحْد مُو مْتَمسَّ
 َهوْذ َكَتْبُت لْكْن َت تْعرفوْن َحياة 

َحياْة. 13
اْبن  باْسم  اآَمْنتْن  َل  انْتْن  لْكن،  في  اَأَبِديِّة 
 وَهالثَّقة لنا ِفيو: كْل شي َل نْطلْب 

اَلله. 14
 ْوَل كنّا 

15 لْنا.  يْسَمع  اإرادتو  ْموافْق  منّو 
مْقتْنعيْن يْسَمع لْنا ف كْل شي َل نْطلْب 
نْلنا َطَلْبنا َل َطَلْبنا  منّو، واْثقيْن نْحنِا َسَلفاً 
 َل انْساْن اَأرى اَأخوُه يْخطي َخطيِّة مُو 

منّو. 16
يْنحكْم بالَموْت َعَليا، َخلّي يَصلّي يْطلْبلو 
ْويْنَعطى َحياْة. لَوْذ َل مُو للَموْت يْخَطوْن، 
مْن َل في َخطيِّْة َموْت. مُو َعلاْذ اَأقوْل َخلّي 
 مْن َل كّل اإثْم َخطيِّة واِ. 

واِحْد يْطلْب. 17
 ْونْعرْف كْل 

ْوفي َخطيِّة مُو َخطيِّْة َموْت. 18
واِحْد َمولوْد من اَلله مُو يْخطي: الَمولوْد من 
ّريْر مُو يَقّرْب َعَليو.  اَلله يْحفظ نَْفسو، والشَّ
19 نْحنِا نْعرف من اَلله نْحنِا، والّدنْيِا كّلا ف 

 ْونْعرف اْبن اَلله جا، 
ّريْر ك انَْحطّْت. 20 الشَّ

ْوَعطانا فهْم َت نْعرف الَحقيقي ونْكوْن ف 
هاْذ  الَمسيْح.  َيسُوع  اْبنو  الَحقيقي، ف 
َأَبْد. 21 اولادي،  لْه الَحقيقي ْوَحياة الا الاإ واِ 

اْحفظوا نْفوْسكْن مْن عبادة الاْصناْم. 
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مكتوب يوحنّا 
الرَّسول الثّاني

 
1 الّشِيْخ للمْختاَرة من اَلله كيريّا ْولاولادا َل 

احّبن ْبَحق، ْومُو اَنا َبْس، َبلِى كْل َل يْعرفون 
الَحْق. 2 لَخاطر الَحّق الثّابْت فينا ْوَمْعنا واِ 
للاَأَبْد. 3 يكوْن َمْعكْن نْعِمة وَرْحِمة ْوَسلاْم 
الَمسيح  َيسُوع  َرْبنا  ْومْن  الاآب،  اَلله  من 
ْكثيْر   فرْحُت 

4 والّْمَحبِّة.  بالَحْق  الاآْب  اْبن 
الَحق،  يْمَشوْن ف  اولاْدِك  مْن  اَريُت  َل 
ْع   والسَّ

ْبموجْب َوصيِّْة َل اَخْذنا م الاآْب. 5
اَأْكتب  ْجديِدة  َوصيِّة  مُو  اَأْرجوِك كيريّا، 
البدايِة،  م  لنا  َل كانْت  َبلِى هاْك  لِْك، 
الّْمَحبِّة، َت  يِا   ْوهاي 

َبعْضنا. 6 نْحب  َت 
َكما  َهالَوصيِّة  َوصّياتو.  ْبموجْب  نْمشي 
 مْن 

7 اْمَشوا.  ِفيا  البدايِة،  م  يِا  َل سمْعتْن 

رسالة يوَحّنا 

الّرسول الثانية
 

َواإلى  الُمختارِة كيريّا  اإلى  يُخ  1 الشَّ

اأنا  ل�   ، الَحقٍّ اأُِحبُّ في  الَّذيَن  اأول�ِدها 

 . فََحْسُب، بَْل كُلُّ الَّذيَن قَْد َعَرفوا الَحقَّ

 ِمْن اأْجِل الَحقِّ الثّاِبِت فينا َوَمَعنا ُهَو اإلى 
2

ال�أبَِد. 3 ِليَكُْن َمَعكُم ِنْعَمٌة َوَرْحَمٌة َوَسلاٌم 

آِب، َوِمْن َربِّنا يَسوَع الَمسيِح  ِمَن اللِه ال�

ا   فَِرْحُت ِجدًّ
آِب ِبالَحقِّ َوِبالَمَحبَِّة. 4 ابِْن ال�

ِل�أنّي َوَجْدُت بَْعضاً ِمْن اأول�ِدِك يَْسلُكوَن 

، ِبَحَسِب الَوِصيَِّة الَّتي اأَخْذناها  في الَحقِّ

آَن اأْرجوِك كيريّا، ل� كَاأنَّ   َوال�
آِب. 5 ِمَن ال�

َوِصيًَّة َجديَدةً اأكْتُُب اإَليِك، بَْل ِتْلَك الَّتي 

بَْعُضنا  نُِحبَّ  اأْن  البَْدِء،  ِمَن  َلنا  كانَْت 

نَْسلَُك  اأْن  الَمَحبَُّة:  ِهَي   َوهِذِه 
6 بَْعضاً. 

ِبَحَسِب َوصاياهُ. َوهِذِه الَوِصيَُّة ِهَي كَما 

7 ِل�أنَّ  اْسلُكوا.  فيها  البَْدِء:  ِمَن  َسِمْعتُم 
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ل�  العاَلِم،  َخَرجوا في  كَثيريَن  ُمِضّليَن 

يَْعتَِرفوَن اأنَّ يَسوَع الَمسيَح جاَء بالَجَسِد. 

دُّ ِللَمسيِح. 8 انْتَِبهوا  هذا ُهَو الُمِضلُّ َوالضِّ

ِل�أنُْفِسكُم اأْن ل� تُضيِّعوا ما َعِمْلتُم، َولِكْن 

 كُلُّ َمْن يَتََعّدى َول� 
ِلتنالوا اأْجراً كاِملاً. 9

َليَس  فَاللُه  الَمسيِح،  تَْعليِم  يَْثبُُت في 

تَْعليِمه،  يَْثبُُت في  الَّذي  َوذِلَك  فيِه. 

آُب وال�بُْن ِكلاُهما. 10 اإْن جاَء  َلُه ال� هذا 

اإَليكُم اإنْساٌن، َوِبهذا التَّْعليِم َلْم يَاأِْت، فَلا 

تَْستَْقِبلوهُ في بَيٍت، َو »اْفَرْح« ل� تَقولوا 

َلُه. 11 ِل�أنَّ الَّذي يَقوُل َلُه »اْفَرْح«، يَْشتَِرُك 

 في الَوْقِت الَّذي 
ّريَرِة. 12 في اأْعماِلِه الشِّ

ِل�أكْتَُب اإَليكُم، فَاإنّي  لي فيِه اأموٌر كَثيَرةٌ 

َرجاٌء  َولِكْن لي  َوالِحْبِر،  ِبالَوَرِق  اأُِرْد  َلْم 

ِليَكوَن  ِلَفٍم  فَماً  َونَتَكَلََّم  اإَليكُم  اآِتَي  اأْن 

فََرُحنا كاِملاً. 13 يَُسلُِّم َعلَيِك اأول�ُد اأْخِتِك 

الُمْختارِة. اآميَن. 

الّدنْيِا، َهوْذ َل  َطَلعوا ف  َل ْكثير ْمضلّيْن 
َسْد.  بالجَّ الَمسيْح جا  َيسُوع  يقّروْن  مُو 
 ديروا 

الّْمضْل والَمسيح الگّذاْب. 8 هاْذ واِ 
َل  ْتَضيعوْن شي  لا  َعلى حالْكْن.  بالْكْن 
يْندفع  َخلَّوا  اَأجْر كامْل  َبلِى  لُه،  اْشَتَغْلتْن 
 كْل واِحْد يْعبر يرُوح ْومُو يْثبْت َف 

لْكْن. 9
َل  ْوهاْك  واِ.  ِفيو  مُو  اَألله  الَمسيْح،  َتْعليم 
اْثَنيْن  َتْعليمو، هاْذ الاآْب والابن  يْثبْت َف 
ْوما جاْب  لَعْنْدكن،  انْساْن جا   َل 

10 لُه. 
َهالتَّعليْم، لا تْسَتْقبلوُه َف َبيْت، واْفَرْح لا 
 مْن َل هاْك َل يقولْلو »اْفَرْح«، 

ْتقولولو. 11
الَوْقْت   ف 

12 ّريَرة.  الشَّ اْعمالو  يْشترْك ف 
َل لي ْكثيْر اأمور َت اْكتب لْكْن، ما رْدُت 
بالَوَرق والحبْر، َبلِى لي اأَمل اآجي لعْنْدكن، 
ْوثْم لَثْم نْحكي ْبشاْن َفْرحْتنا ْتكوْن كاْمِلة. 
المْختاَرة.  اخْتِك  اولاد  َعَليِك  13 يَسلموْن 

اآّميْن. 

2 يوَحّنا   
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مكتوب يوحنّا 
الرَّسول الثالث

 
1 الّشِيْخ لَگايوْس َعزيزي، َل احّبو ْبَحْق. 

ْبشانْك َت  اَأَصلّي   َعزيْزنا! ف كْل شي 
2

تْنَجْح  َل  ْمعافى، َكما  تْنَجْح وْتكون 
 مْن َل فرْحُت ْكثيْر َت يّجي اْخِوة 

نَْفسْك. 3
ْبَحْق  انَْت  َل  َكما  لََحّقانِّيتْك،  ْويْشَهدوْن 
 وَفْرَحة اَأْگَبْر مْن هاي ما لي، َت 

تْسلْك. 4
 َعزيْزنا، 

اْسَمع اولادي ف الَحْق يْسلكوْن. 5
للاْخِوة،  ْتَسي  َل  تْشتغْل شي  يماْن  ْباإ
 َل شْهدوا لْمَحّبتْك قّداْم 

ْوخاّصة غْرْب نِا، 6
ْتَزّودْن  َت  ْتَسي  ْكَويّس  لَوك  البيَعة،  كّل 
 مْن 

َوْقْت َل ْتَوّدعْن، َكما َل يليْق عْند اَلله، 7
َل لَخاطر اْسمو َطَلعوا، ْوما اَخذوا شي م 
الاَمْم. 8 َبقى نْحنِا واجْبنا نْسَتْقبْل َكما َهوذ، 
اَريد   كان 

9 للَحْق.  ْمساعديْن  نْسِير  ْبشان 

رسالة يوَحّنا 

الّرسول الثالثة
 

يُخ اإلى گايوَس َحبيبي الَّذي اأُِحبُُّه  1 الشَّ

ِمْن  اأَُصّلي  كُلِّ َشيٍء   في 
2  . الَحقِّ في 

ٍة، كَما تَْنَجُح  اأْجِلَك اأْن تَْنَجَح َوتَكوَن ِبِصحَّ

ِتَي اإْخَوةٌ  ا اأْن يَاأْ نَْفُسَك. 3 ِل�أنّي فَِرْحُت ِجدًّ

الَحقٍّ  اأنَْت في  َك، كَما  ِلَحقِّ َويَْشَهدوا 

 َوفََرٌح اأْعَظُم ِمْن هذا َليَس لي، 
تَْسلُُك. 4

اأْن اأْسَمَع اأنَّ اأول�دي في الَحقِّ يَْسلُكوَن. 

ْخَوِة،   َحبيبَنا، ِباإيماٍن تَْعَمُل ما تَْفَعلُُه ِللاإ
5

َشِهدوا  6 الَّذيَن  ِمْنُهم،  ِللُغَرباِء  ًة  َوخاصَّ

ِلهؤل�ِء  الكَنيَسِة.  اأماَم كُلِّ  ِبَمَحبَِّتَك 

ِعْنَد  يَليُق  كَما  َدهم،  تُزوِّ اأْن  َحَسناً  تَْعَمُل 

اللِه، 7 ِل�أنَُّهم ِمْن اأْجِل اْسِمِه َخَرجوا، َوُهم 

اإذاً   فنَْحُن 
8 ال�أَُمِم.  ِمَن  َشيئاً  ُخذوا  يَاأْ َلْم 

يَِجُب َعلَينا اأْن نَْستَْقِبَل اأْمثاَل هؤل�ِء ِلكَي 

اأْن  اأُريُد   كُْنُت 
9  . ِللَحقِّ ُمساِعديَن  نَصيَر 
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الَّذي  ذِلَك  َولِكنَّ  الكَنيَسِة،  اإلى  اأكْتَُب 

ل�  ِديوْطريفيس،  َلهم،  اأوَّ يَصيَر  اأْن  يُريُد 

اأْعماَلُه  فََساأْذكُُر  ِجْئُت  اإْن  10 ِلذا  يَْقبَلُنا. 

َواإْذ  نا،  يَُذمُّ َرديئٍَة  ِبكَِلماٍت  َعِمَل:  الَّتي 

ْخَوةَ  ال�إ يَْستَْقِبُل  ُهَو  ل�  ِبهذا،  يَكْتَِف  َلْم 

َوالَّذيَن يَْستَْقِبلونَُهم يَْمنَُعُهم، بَْل يُخِرِجهم 

 َحبيبَنا، ل� تَتََمثَّْل 
اأيضاً ِمَن الكَنيَسِة. 11

، بَْل ِبما ُهَو َخيٌر. َمْن يَْعَمِل  ِبما ُهَو َشرٌّ

رَّ فَلَْم  الَخيَر فَُهَو ِمَن اللِه، َوَمْن يَْعَمِل الشَّ

يُبِصِر اللَه. 12 ِلديمتْريوَس َشهاَدةٌ ِمْن كُلِّ 

اإنْساٍن، َوِمَن الكَنيَسِة َوِمَن الَحقِّ ذاِتِه. 

َونَْحُن اأيضاً نَْشَهُد، وتَْعِرُف اأنَّ َشهاَدتَنا 

صاِدقٌَة.

اإَليَك،  ِللِكتابِة  كَثيَرةً  اأموراً  لي  13 اإنَّ 

ِبالِحْبِر  اإَليَك  اأكْتَُب  اأْن  اأَشاأْ  َلْم  َولِكّني 

 َولِكنَّني اأْرجو اأْن اأراَك عاِجلاً، 
َوالَقلَِم. 14

لاُم َمَعَك.  َوفَماً ِلَفٍم نَتَكَلَُّم. 15 ِليَكُِن السَّ

يَُسلُِّم َعلَيَك ال�أِحّباُء. َسلِّْم َعلى كُلِّ واِحٍد 

ِمَن ال�أِحّباِء ِباْسِمِه. 

لْن،  اَْكتْب للبيَعة، َبلِى هاْك َل يريد يسِيْر اَأوَّ
ديوطرافاْس، مُو يْسَتْقبْلنا. 10 ْبشاْن هاي َل 
َل  مْن  َسوى،  َل  اْعمالو  اْذكر  َت  جيُت 
ْبكْلماْت عاطِلة يذْمنا. ْومُو يكفاُه َهوْذ، لا 
هّواِ يْسَتْقبل الاْخِوة ْوَل يريدوْن يْسَتْقبلووْن 
لا   َعزيْزنا، 

11 البيَعة.  م  زاِ  ويطِالعْن  يْمَنعْن 
تْتَشبَّه ْبشي لَّواِ َشْر َبلِى ْبشي لَّواِ َخيْر. هاْك 
َل يَسي َخيْر من اَلله واِ. ْوهاْك َل يَسي َشْر 
ما ارى اَألله. 12 لَديميتْريوْس في َشهاِدة مْن 
كّل انْسان، ْوم البيَعة ْوم الَحْق نَْفسو. ْونْحنِا 
زاِ نْشَهد، ْوتْعرْف َشهادْتنا ساْدَقة يِا. 13 اأمور 
ْكثيْر في لي َت اْكتْب لْك، َبلِى مُو اريْد 

بالَحبْر والَقَلْم اَأْكتْب لْك.
14 َبْس لي َرجا َخفيْف َت اراك، ْوثْم لَثْم 

يَسلموْن  َمعك.  يكوْن  لام  15 السَّ نْحكي. 
الّْمحّبيْن كْل  َع  َسلّم  الّْمحّبيْن.  َعَليك 

واِحْد باْسمو. 

3 يوَحّنا   
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مكتوب القّديس 
يهوذا

 
1 َيهوذا َعْبْد َيسُوع الَمسيْح، اَأخو َيْعقوْب، 

َمْحبوبيْن  الاآْب  اَلله  َسّماهن  َل  للاَمْم 
لْكْن  2 يكَثر  َمْحفُوظين.  الَمسيْح  وْبَيسُوع 

لاْم والّْمَحبِّة. الرَّْحِمة والسَّ
اَأَسي كْل جْهدي َت  َوانا   َعزيزيني، 

3

اْكتب لْكْن َعلى َخلاْصنا المْشَتَرْك، َمْجبور 
اَنا َت اْكتب لْكْن َوانا اَأْتَرّجاكْن َت ْتَسون 
ْمحاَربِة لَخاطر الايماْن َل َكرَّة وْحِدة ْتَسلَّْم 
 مْن َل نِاْس َقَنوا َمْدَخْل، َهوْذ 

للَقّديسيْن. 4
نِاْس  َعَليْن،  ْبَهالحكْم  انَْكَتبوا  َقبل  مْن  َل 
لََنجاِسة.  اإلْهنا  نْعمْة  يْقلبوْن  َتْقوى،  َبلا 
ّيد اَلله، وْبَرْبنا َيسُوع  وْبهاْك لَّواِ ْبَوْحدو السَّ
الَمسيْح يْكفروْن. 5 َبقى اَأريد اَأَذكّْركْن، َمْع 

رسالة القّديس يَُهَوذا
 

َواأخو  الَمسيِح  َعْبُد يَسوَع  1 يَُهَوذا 

آِب  يَْعقوَب، اإلى ال�أَُمِم الَمْدُعّويَن ِباللِه ال�

َمْحفوظيَن.  الَمسيِح  َوِبيَسوَع  َمْحبوبيَن 

لاُم َوالَمَحبَُّة. ْحَمُة َوالسَّ 2 ِلتَكْثُْر َلكُم الرَّ

اأبُْذُل غايَة الَجْهِد  اإْذ  3 اأِحّبائي، 

الُمْشتَرِك،  َعْن خلاِصنا  اإَليكُم  ِللِكتابِة 

اأْن  ياً  ُمتََرجِّ اإَليكُم  اأكْتَُب  اأْن  اْضِطراٌر  لي 

يماِن الَّذي ُسلَِّم  تَْصنَعوا ُمحاَربًة ِل�أْجِل ال�إ

ةً واِحَدةً ِللِقّديسيَن. 4 ِل�أنَّ اأُناساً اْقتَنوا  َمرَّ

ِبهذا  كُِتبوا  اأْن  َلُهم  َسبََق  الَّذيَن  َمْنَفذاً، 

الُحكِْم َعلَيِهم، َوُهم اأُناٌس َعديمو التَّقوى، 

اإلِهنا نَجاَسًة. َوذِلَك الَّذي  ِنْعَمَة  يَْقِلبوَن 

يُِّد اللُه َوَربَّنا يَسوَع الَمسيَح  ُهَو َوْحَده السِّ

كُْنتُم  َواإْن  اأَُذكَِّركُم،  اأْن   فَاأُريُد 
5 يُْنِكروَن. 

َواإْن  اللَه  اأنَّ  ال�أُموِر،  هِذِه  كُلَّ  تَْعِرفوَن 
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فَاإنَُّه في  ةً،  َمرَّ ِمْصَر  ِمْن  ْعَب  الشَّ َخلََّص 

يؤِمنوا  َلْم  الَّذيَن  اأْهلََك  الثّاِنيَِة  ِة  الَمرَّ

َلْم يَْحَفظوا ِرئاَستَُهم،   َوالَملائكَُة الَّذيَن 
6

الَعظيِم  اليَوِم  ِلُحكِْم  ُهم،  َمَقرَّ تََركوا  بَْل 

ِبُقيوٍد َغيِر معروفٍة تَْحَت الّظلاِم َحِفَظُهْم. 

 كَما اأنَّ َسدوَم َوَعمورةَ َوالُمُدَن الُمحيَطَة 
7

ِبِهما الَّتي زنَْت َعلى ِمثاِل هؤل�ِء َوَذهبَْت 

ِللّناِر  نَموَذجاً  اآَخَر َموضوعٌة  َجَسٍد  َوراَء 

 َوَعلى هذا 
ال�أبَديَِّة، اإِذ اْستَوَجبَِت الِعقاَب 8

يَتََخيَّلوَن،  ُحْلٍم  في  اأيضاً  الِمثاِل، هؤل�ِء 

يادةَ  السِّ َويَْرفُضوَن  الَجَسَد  سوَن  يُِنجِّ

 َولِكنَّ ميخائيَل 
فوَن. 9 َوَعلى الَجلاَلِة يَُجدِّ

َمَع  يَتَجاَدُل  كاَن  الَملائكَِة، حيَن  َرئيَس 

الُمْشتَكي، يَتَكَلَُّم َعْن َجَسِد موسى، َلْم 

اأ اأْن يوِرَد ُحكَْم تَْجديٍف، بَْل قاَل َلُه:  يتََجرَّ

 َولِكنَّ هؤل�ِء َعلى 
10 ». بُّ »ِليَْنتَِهْرَك الرَّ

ال�أُموَر  اأّما  فوَن.  يَُجدَّ يَْعِرفونَها  ل�  اأموٍر 

الَعْجماواِت  كَالَحيَواناِت  ِبالَغريَزِة  الَّتي 

يَْفُسدوَن.  ال�أُموِر  هِذِه  يُْدِركونَها فَفي 

 َويٌل َلُهم ِل�أنَُّهم في َطريِق قاييَن َذَهبوا، 
11

فَِرحوا،  ِبالَمكَْسِب  بَْلعاَم  َضلالِة  َوَخْلَف 

 هؤل�ِء ُهم 
َوفي ِعْصياِن قوَرَح َهلَكوا. 12

سوَن يَُعْرِبدوَن،  الَّذيَن في َول�ئِمِهم ُمتَنَجِّ

ِبلا َخوٍف اأنُْفَسُهم يَْرَعوَن. ُغيوٌم ِبلا َمَطٍر 

تَْذَهُب اأْدراَج الّريِح، َشَجٌر انَْقضى اإثْماُرها 

اأُْخرى َوَصِعَدْت ِمْن  ةً  ِبلا ثََمٍر، ماتَْت َمرَّ

َل تْعرفوْن كّل الاأمور، اَألله َمْع َل َكرَّة َخلَّص 
ْعْب مْن َمصْر، ثِاني َكرَّة َهوْك َل ما اآَمنوا  الشَّ
 والَملايِكة َل ما َحَفظوا رياستْن، 

َتوَبلْن. 6
َبلِى َخلَّوا ماواهن لحكم الَيوم الَعظيْم بْحبِال 
 َكما 

7 َحَفظْن.  العْتِمة  َتْحت  َمْعروِفة  مُو 
َعلى  َل  َحولْن  َل  ْومدْن  ْوعاموَرة  سادوم 
َخْلْف  ْوراحوا  َزنوا  الَملايِكة  َهوذ  شكْل 
الاََبد  لَنار  َمْسَطَرة  َمْحطُوطيْن  َجَسْد،  َغيْر 
الّشكْل  نَْفس   َعلى 

8 اْسَتَحّقوا،  َل  ْبعقاْب 
َسد  للجَّ يْتَشْهَونوْن،  الَمناْم  َل ف  َهوْذ  زاِ 
لالِة  يَنْجسون والّسياِدة مُو يْقَبلون، ْوَع الجَّ
َريّس  ميخاييْل  9 َبْس  يقولوْن.  َكلاْم كفر 
ياخذ  اإْبليْس كاْن  َمْع  َل  َوْقْت  الَملايِكة، 
ْتجاَسر  ما  َجَسْد موسى،  لَخاطْر  ْويْعطي 
يجيْب َعَليو حكم ْبكْلِمة َصْعِبة، َبلِى قال: 
»الرَّْب يْزَعْق فيْك َصوْت«. 10 َبْس َهوْذ َف 
َشْغلاْت َل مُو يْعرفوْن، َكلاْم كفرن يقولوْن. 
َكما  يْعرفوْن  بالَغريِزة  َل  َشْغلاْت  َبلِى َف 
َحيواناْت َل َبلا َعقْل، َف َهوْذ يْنفْسدوْن. 
قايِيْن راحوا،  َطريِْق  َل َف  مْن   َويلْن 

11

َكيَّفوا،  ْجَرة  الاإ َع  َبْلعاْم  َضلالْة  ْوَخْلْف 
 َهوْذ نِا َل َف 

ْوف عْصياْن قوَرح ْتَتوَبلو. 12
َبلا  يَكيفوْن،  سون  يْتَنجَّ َل  َوْقْت  َولايمْن، 
َخوف يَرعَّون نْفوسن. ْغيوْم َبلا َمَطر يسُوقا 
الَهوا، سَجْر َخلْص َثَمرا، ْوَبلا َثَمْر يِا، ماتْت 

يَُهَوذا   
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ِبَزبَِدها  بَْحٍر هائجٌة  13 اأْمواُج  ُعروِقها. 

الظَّلاِم  قَتاُم  ُمِضلٌَّة  نُجوٌم  َعيبَها.  تُْظِهُر 

 َوتَنَبَّاأ َعْن هؤل�ِء 
ال�أبَديِّ َمْحفوٌظ َلها. 14

اأيضاً اأْخنوُخ الّسابُع ِمْن اآدَم فَقاَل: »ُهَوذا 

بُّ اآٍت في َربَواِت ِقّديسيِه، 15 ِليَْصنََع  الرَّ

النُّفوِس  كُلَّ  َويُبَكَِّت  الكُلِّ  َعلى  قَضاًء 

الَّتي  التَّْقوى  َعَدِم  اأْعماِل  ِبَسبَِب كُلِّ 

القاِسيَِة  الكَِلماِت  كُلِّ  وِبَسبَِب  َعِملوا 

التَّْقوى«  َعديمو  الُخطاةُ  ِبها  هَ  تََفوَّ الَّتي 

َويَْنتَِقصوَن  روَن  يَتََذمَّ الَّذيَن  ُهم   هؤل�ِء 
16

كُلَّ َشيٍء، تاِبعيَن َشَهواِتهم. فَُمُهم يَتَكَلَُّم 

ِبَعظائَم َويَُعظِّموَن ُوَجهاَء الَقوِم ِمْن اأْجِل 

فَتََذكَّروا  اأِحّبائي  يا  اأنْتُم  17 اأّما  َمْنَفَعٍة. 

ُرُسِل  ِمْن  قيلَْت  اأْن  َسبََق  الَّتي  الكَِلماِت 

 فََقْد كانوا يَقولوَن 
َربِّنا يَسوَع الَمسيِح. 18

َمْن  َسيَكوُن  ال�أْزِمنَِة  اآِخِر  َلكُم: »في 

يَْذَهبوَن  َشَهواِتِهم  َوِبَحَسِب  يَْستَْهِزئوَن، 

الَّذيَن  ُهم   هؤل�ِء 
19 التَّْقوى.«  َعَدِم  َوراَء 

قوَن، نَْفساِنّيوَن، ل� روَح َلُهم. 20 اأّما  يَُفرِّ

داً  ُمَجدَّ اأنُْفَسكُم  فَابْنوا  اأِحّبائي  يا  اأنْتُم 

ِبروِح الُقُدِس َواأنْتُم تَُصّلوَن. 21 اأّما نُفوُسنا 

فَْلنَْحَفْظها في َمَحبَِّة اللِه َونَْحُن ُمْنتَِظروَن 

َحناَن َربِّنا يَسوَع الَمسيِح ِلَحياِتنا ال�أبَديَّة. 

اإْن  23 اأّما  بَْعضاً،  اْختَطفوا  الّناِر   ِمَن 
22

َواأنْتُم  ِبَخوٍف،  َعلَيِهم  فَتََحنَّنوا  نَِدموا 

ُس ِمْن  كاِرهوَن َحّتى القميص الَّذي يَتَنَجَّ

ثِاني َكرَّة ْوَطَلعْت من ْعرُوقا. 13 اْمواْج َبحْر 
هايِجة ْبَرْغوتن يَورَّوْن َعيبن. نْجوم ْتَضّيع، 
زاِ   وْتَنّبا 

14 لها.  َمْحفوْظ  للاَأَبْد  قْتِمة  عْتِمة 
َعَلوْذ اَأْخنوْخ لَّوا سابْع واِحْد مْن اآَدْم، قاْل: 
َقّديسيْنو،  األوْف  األوْف  َبيْن  الرَّْب  »جِايِي 
الّْنفوْس  ْويْخزي كّل  الكّل   َت يحاكم 

15

َعلى كّل اْعمال القبيَحة َل َعَملوا ْوَعلى كّل 
الكْلمات القاْسِية َل قالوا الخاْطييْن َل َبلا 
 َهوْذ نِا َل يْتاَأْفاَأفوْن ويَروْن َغَلْط 

َتْقوى«. 16
يْمَشون،  َشْهواتْن  ْوَخْلْف  ف كْل شي، 
نِاس  ويَعْظموْن  ْگبيْر،  َكلام  يْحكي  ْوثّمْن 
يا  انْتْن  17 َبّس  َمْصَلَحة.  لَخاطْر  الّْمَبيَّنيْن 
مْن  َل  بالْكْن كْلماْت  َف  َخلَّوا  َعزيزيني! 
 مْن 

َقبْل قالوا رسْل َرْبنا َيسُوع الَمسيْح. 18
ماناْت َت  َل كان يقولولْكْن: »ف اآِخر الزَّ
يْنوجْد َهوْك َل يْتَمهَزوْن وْبموجْب َشْهواتْن 
 َهوْذ نِا َل يَفْرقوْن، 

يْسلكوْن َبلا َتْقوى.« 19
يا  انْتْن  رُوْح مالْن. 20 َبّس  نَْفسانِييْن، 
يمانْكن الّْمَقدَّس انَْبَنوا من ْجديد  َعزيزيني! ْباإ
 ونْفوْسنا 

21 ْتَصلَّوْن.  وانْتن  القدْس  ْبرُوح 
نْنطْر  ْونْحنِا  نْحفظا،  َخلّي  اَلله  ْمَحّبة  ف 
َحناْن َرْبنا َيسُوع الَمسيْح، لََحياْتنا الاََبديِّة. 
نْدموا  َل  23 َبْس  النّاْر جّروا.   ومنَّْن من 

22

ْتَحنَّنوا َعَلين ْبَخوْف، وانْتْن كاْرهيْن حتّى 

يَُهَوذا   
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َعْثرٍة  ِبلا  يَْحَفَظكُم  اأْن   َوالقاِدُر 
24 َجَسٍد. 

25 اللُه  َعيٍب،  ِبلا  َويُقيَمكم  نََجٍس  َول� 

الَمسيِح  يَسوَع  ِبواِسَطِة  ُمَخلُِّصنا  َوْحَدهُ 

الَمْجُد  َلُه  ِبَفَرٍح،  َجلاِله  اأماَم  َربِّنا، 

آَن َوفي  ْلطاُن َوالكَراَمُة َوالَعَظَمُة ال� َوالسُّ

هوِر اآميَن.  كُلِّ الدُّ

 ولاك القادْر 
ْس مْن َجَسْد. 24 َقميْس َل يْتَنجَّ

ويَوقّْفكْن  نََجْس  َولا  َعْثَوَرة  َبلا  يْحفْظكْن 
ْبَوْحدو ْمَخلّْصنا ْبواْسطة  َبلا َعيْب، 25 اَألله 
ْبَفَرح،  َجلالتو  قّداْم  َرْبنا،  الَمسيْح  َيسُوع 
ع  السَّ والَعَظِمة  والَكراِمة  لَطة  والسَّ الَمْجْد 

ماناْت اآّميْن.  ْوكّل الزَّ

يَُهَوذا   
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رؤيا القّديس يوحنّا
 

َت 1  اَلله  َعطاُه  َل  الَمسيْح  َيسُوع   رويا 
ْتسِيْر  َحوادْث َت  َعلى  َعبيدو  يَخّبر 
َعْبدو  َل  َملاكو  َبَعْث  َل  َوْقْت  َخفيْف 
 هاْذ َل يْشَهْد َل كْلمة اَلله ْوَشهادْة 

يوَحنّا. 2
3 اَألله  ارى.  َل  ْوكْل شي  الَمسيح  َيسُوع 
ويَخلَّوْن  يْسَمعوْن  َل  ْوَهوْك  يْقرا  َل  يبِارْك 
ة، مْن  َف بالْن َكلام الَمْكتوْب َف َهالنّبوِّ

َل َقرَّب الَوْقْت.

َل بَِيع اآسّيا

 مْن يوَحنّا َل َسبْع بَِيْع اآسّيا، نْعِمة ْوَسلاْم 
4

مْن هاْك لَّواِ َموجوْد، َل كاْن دايْم َموجود 
قّداْم  َل  اْرواْح  بع  السَّ ْوم  يّجي،  ْوَل َت 
 ومْن َيسُوع الَمسيح الّشِاهد الاَمين 

َعْرشو، 5
َل  هاْذ  الّدنْيِا،  ملوك  ْوَريّس  الَميتين،  بْكر 
 وَسوانا 

6 ْبَدّمو.  َخطّياْتنا  مْن  ويفْكنا  يَحْبنا 

ُرْؤيا يوَحّنا
 

 كَْشُف يَسوَع الَمسيِح الَّذي اأْعطاهُ اإيّاهُ 1 

اأْن يَكوَن  بُدَّ  ما ل�  ِليُِرَي َعبيَدهُ  اللُه 

َف ِبِه حيَن اأْرَسَل ِبيَِد َملاِكِه  َسريعاً، َوَعرَّ

 ذِلَك الَّذي َشِهَد ِلكَِلَمِة 
اإلى َعْبِدِه يوَحّنا، 2

ِبكُلِّ ما  الَمسيِح  يَسوَع  َوِلَشهاَدِة  اللِه 

 طوبى ِلَمْن يَْقَراأُ َوِللَّذيَن يَْسَمعوَن 
َراأى. 3

الَمكْتوَب  َويَْحَفظوَن  ِة هِذِه  النُّبوَّ كَِلماِت 

ماَن قَريٌب. فيها، ِل�أنَّ الزَّ

الَّتي في  الكَنائِس  َسْبِع  اإلى  4 يوَحّنا 

اآسّيا: ِنْعَمٌة َلكُم َوَسلاٌم ِمْن ذِلَك الكائِن 

َسْبِع  َوِمْن  يَاأْتي،  َوالَّذي  َوالَّذي كاَن 

 َوِمْن يَسوَع 
ال�أْرواِح الَّتي اأماَم كُْرسيِِّه. 5

ال�أْمواِت  ِبكِْر  ال�أميِن  الّشاِهِد  الَمسيِح 

يُِحبُّنا  الَّذي  ال�أْرِض، ذِلَك  ُملوِك  َوَراأِْس 

 َوَجَعلَنا 
ِبَدِمِه. 6 ِمْن َخطايانا  َويَُحلُّنا 
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الَمْجُد  َوَلُه  َواأبيِه.  لّلِه  كَْهنوِتيًَّة  َمْملَكًَة 

 ها 
7 اآميَن.  آِبديَن  ال� اأَبَِد  اإلى  لطاُن  َوالسُّ

ُحِب َوَستَراهُ كُلُّ َعيٍن  ُهَوذا يَاأْتي َمَع السُّ

قَبائِل  كُلُّ  َعلَيِه  َوتَنوُح  َطَعنوهُ  َوالَّذيَن 

ال�أْرِض. نََعْم َواآميَن.

لُه  بُّ ال�إ  »اأنا ال�أْلُف والياُء« يَقوُل الرَّ
8

يَاأْتي،  َوالَّذي  َوالَّذي كاَن  الكائُن  ذِلَك 

. ذِلَك الّضاِبُط الكُلَّ

َوَشريكُكُم في  اأخوكُم  9 اأنا يوَحّنا 

اللََّذيِن في يَسوَع،  ْبِر  َوالصَّ الّضيِق 

بَْطُمَس، ِمْن  ِة  الَمْدُعوَّ كُْنُت في الَجزيَرِة 

يَسوَع  َشهاَدِة  اأْجِل  َوِمْن  اللِه  كَِلَمِة  اأْجِل 

يَوِم  الّروِح في   َوكُْنُت في 
10 الَمسيِح. 

ال�أَحِد، َوَسِمْعُت ِمْن َخْلفَي َصوتاً َعظيماً 

اكْتُْب  تَرى  »ما  11 يَقوُل:  بوٍق،  كََصوِت 

الكَنائِس،  َسْبِع  اإلى  َواأْرِسْل  ِكتاٍب  في 

َوِبْرَغُمَس،  َوْزموْرنا،  اإِفُسَس،  اإلى 

َوَسْرديَس، َوفيلاِدْلِفّيا،  َوثاأوطيرا، 

وَت  الصَّ ِل�أْعِرَف   َوالتََفتُّ 
12 واللاذِقيََّة.« 

َسْبَع  َراأيُت  انَْعَطْفُت  َوحيَن  َمعي.  الَّذي 

الَمنائِر  َوْسِط   َوفي 
13 َذَهٍب.  ِمْن  َمنائَر 

ِشْبُه ابِْن اإنْساٍن ل�ِبساً اأفوداً اإلى الَقَدَمين 

َوُمتََمْنِطقاً ِعْنَد ثَْدييِه ِبِمْنَطَقٍة ِمْن َذَهٍب. 

 َوَراأُْسُه َوَشْعُرهُ اأبْيَُض كَالّصوِف َوكَالثَّلِج 
14

ِشْبُه   َوقََدماهُ 
ناٍر. 15 كَلَهيِب  َوَعيناهُ 

النُّحاِس اللاِمِع الُمَحّمى في اأتوٍن َوَصوتُُه 

الَمْجْد  لُه  اَأبوُه،  َلالله  َكْهنوتِيِّة  َمْمَلِكة 
 هاي جِايِي 

اآّميْن. 7 آْبديْن  الا َأَبد  لا لَطة  والسَّ
َعيْن، حتّى  تّراُه كْل  ْوَت  الّْغيوم،  َمع  واِ 
َهوْك َل َطَعنوُه، ْوَت ْتنُوْح َعَليو كْل َقبايل 

الاَْرْض اآّميْن.
لْه،  َألْْف واليِا« يقول الرَّّب الاإ الا  »اَأنا واِ 

8

ْوَل َت  َموجود  دايْم  َل كاْن  َموجوْد،  لَّواِ 
لَطة َعلى كْل شي. يّجي، صاحب السَّ

الّذيْق  َرفِيقكْن ف  يوَحنّا  اَأخوكْن  9 اَأنا 

بْر َف َيسُوع الَمسيْح. كْنُت َف َجزيرْة  والصَّ
َيسُوع  ْوَشهادْة  اَلله  ْبشاْن كْلمة  بْطمس 
د،   كْنُت ف الّرُوْح َف َيوم الاحَّ

الَمسيْح. 10
ْوجاني مْن َخْلفي َصوْت عِالي َكما َصوت 
 ْوقاْل: »شي َل ترى اْكتبو واْبَعثو 

الپُوَرزاْن، 11
ْوَبْرغاموس  ْواإْزمير  اإِفسُوس  َف  بَِيع  بْع  للسَّ
ْواللاذقيِّة.«  ْوفيلادلفيا  ْوَسْرديس  ْوثِياطيرا 
12 انْدْرُت َت اْعرْف َصوْت مْن واِ هاْذ َل 

يْحكي َمعي، وانْدْرُت َواَريُت َسبْع َمناراْت 
الَمناراْت  َبين  النّْص   ْوف 

13 َذَهْب.  مْن 
َطويل،  ْزبوْن  لِابس  انْساْن  اْبن  َشَبه  َكما 
ْوعْنْد سْدرو َمْشدوْد ف وْسْط مْن َذَهْب. 
 وراسو ْوَشْعرو اَْبَيْض َكما الّصوف ْوَكما 

14

 واْجَريو 
15 النّار.  لَْهبة  َكما  ْوَعيَنيو  لج،  السَّ

َكما نْحاس الّصافي الّْمَحّمى ف اآتون النّار، 
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 َوَلُه في يَِدِه اليُْمنى 
كََصوِت ِمياٍه كَثيَرٍة. 16

ُرْمٌح  يَْخُرُج  فَِمِه  َوِمْن  َسْبَعُة كَواكََب، 

ِتها.  ْمِس باِرَزةً في قُوَّ ، َوَمْظهُرهُ كَالشَّ حادٌّ

 َوحيَن َراأيتُُه وقْعُت َعلى قََدَميِه كََميٍت، 
17

فََوَضَع َعلَيَّ يََدهُ اليُْمنى قائلاً: »ل� تََخْف. 

َوكُْنُت   َوالَحيُّ 
18 آِخُر،  َوال� ُل  ال�أوَّ ُهَو  اأنا 

آِبديَن اآميَن.  َميتاً َوها اأنا َحيٌّ اإلى اأَبَِد ال�

 فَاكْتُْب 
َولي َمفاتيُح الَموِت َوالهاِويَِة. 19

اإذاً ما َراأيَت َوال�أُموَر الكائنَة َوالَعتيدةَ اأْن 

ْبَعِة   ِسرُّ الكَواكِب السَّ
تَكوَن بَْعَد هِذِه. 20

َهِب:  الَّتي َراأيَت َعْن يَميني َوَسْبِع َمنائِر الذَّ

ْبَعُة ِهَي َملائكَُة الكَنائِس  الكَواِكُب السَّ

َهِب الَّتي َراأيَت  ْبَعِة. َوَسْبُع َمنائِر الذَّ السَّ

ْبَعُة. ِهَي الكَنائُس السَّ

الَّذي في كَنيَسِة 2  الَملاِك   »واإلى 

يَقوُل ذِلَك  اكْتُْب: هكَذا  اأفَُسَس 

ْبَعِة ِبيَِدِه، الّسائُر  الُمْمِسُك ِبالكَواِكِب السَّ

ْبَعِة: 2 اأنا اأْعِرُف  َهِبيَِّة السَّ بَيَن الَمنائِر الذَّ

اأْعماَلَك َوتَعبََك َوَصْبَرَك َواأنََّك ل� تَْستَطيُع 

بَْت الزاِعميَن اأنَُّهم  اأْن تَْحتَِمَل ال�أْشراَر َوَجرَّ

كاِذبيَن،  فََوَجْدتَُهم  ِبُرُسٍل  ُهم  َوما  ُرُسٌل 

اْسمي  اأْجِل  ِمْن  َواْحتََمْلَت  َصْبٌر   َوَلَك 
3

 َولِكنَّ لي َعلَيَك اأنَّ َمحبَّتََك 
َوَلْم تَْتَعْب. 4

َوقَْعَت  اأيَن  ِمْن  5 تََذكَّْر  تََركَْت.  ال�أولى 

َواْعَمِل ال�أْعماَل ال�أولى َواإلّ� فَاإنّي َساآتي 

تَتُْب.  َلْم  اإْن  َمنارتََك  َواأَُزْحِزُح  َعلَيَك 

 وَمعو 
ْوَصوتو َكما َصوْت َفيضان الَمي. 16

ف ايدو الَيميْن َسْبع نْجوم، ْومْن ثّمو يْطَلْع 
ْمْس  ين، ْوَمْنَظرو َكما الشَّ َسيْف حاْد لُه َحدَّ
 َوْقْت َل اَريتوُه َوَقْعُت عْند 

ف عْز قّوتا. 17
الَيميْن  ايدو  َحّط  قاْم  الَمّيْت.  َكما  اْجَريو 
ل  الاَوَّ واِ  اأنا  ْوقاْل: »لا ْتخاف،  َعلّي 
 والَحي َل مات، ْوهاي اَنا َحي 

خْر، 18 آِ والا
الَموْت  مفِاتيح  ايدي  آْبدين. ْوف  الا َأَبد  لا
والهاويِة. 19 اْكتْب َبقى شي َل اَريْت، شي 
يسِيْر  َل َت  ْوشي  بالحاضر،  َموجوْد  لَّواِ 
ْبع نْجوْم َل ف ايدي الَيميْن   سّر السَّ

َبْعدا. 20
بْع  ْبع نْجوْم َملايِكة السَّ بْع َمنارات: السَّ والسَّ
بْع بَِيْع نِا. بَِيْع نِا، ْوَسبْع َمنارات الذََّهب السَّ

 »واْكتْب لََملاْك بيَعة اإِفسُوْس: هاْذ َل 2 
َبين  يْمشي  َل  نْجوم  ْبع  السَّ ايدو  ف 
2 اَأنا  لْك:  يقوْل  َذَهب  مْن  َمنارات  بْع  السَّ
َواْعرْف  ْوَصْبرْك.  ْوَتَعبك  اْعمالك  اَأْعرف 
َل  َهوْذ  ْوَفَحْصْت  ّريرين.  الشَّ ل  تْتَحمَّ مُو 
يقولوْن َعلى رُوحْن رسْل َواَريتْن گّذاِبيْن مُو 
لْت لَخاطر اْسمي   ولْك َصبْر وْتَحمَّ

رسْل. 3
ْوما تعْبْت. 4 َبْس لي َعَليْك شي. ْمَحّبتْك َل 
ْل َخلَّيتا. 5 َبقى جيْب لَبالْك  كانْت ف الاَوَّ
من اَيْن َوَقْعت ْوتوْب واْرَجْع لاْعمالْك َكما 
ْل. والّا َت اآجي اأَزْرزْع َمنارتْك َل ما  الاَوَّ
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اأْعماَل  تُْبِغُض  اأنََّك  َلَك هذا،   َولِكْن 
6

َلُه   َمْن 
7 اأُبِْغُض.  اأنا  الَّتي  الّنيقول�وييَن 

اأُُذناِن فَْليَْسَمْع ما يَقوُل الّروُح ِللكَنائِس: 

كَُل ِمْن َشَجَرِة  َمْن يَْغِلْب فََساأُْعطيِه اأْن يَاأْ

الَحياِة الَّتي في ِفْرَدوِس اللِه.

اكْتُْب:  ْزموْرنا  كَنيَسِة  َملاِك   »واإلى 
8

الَّذي  ذِلَك  آِخُر،  َوال� ُل  ال�أوَّ يَقوُل  هكَذا 

اأْعِرُف ضيَقَك  9 اأنا  َوعاَش:  َميتاً  صاَر 

، َوتَْجديَف القائليَن  َوفَْقَرَك، َولِكنََّك َغِنيٌّ

اإنَُّهم يَهوٌد، َوَليسوا ِبيَهوٍد، بَْل ُهم َمْجَمُع 

آل�ِم   في َشيٍء ل� تََخْف ِمَن ال�
يطاِن. 10 الشَّ

اإبْليُس  ُهَوذا  لََّم.  تَتَاأ اأْن  َعتيٌد  اأنَْت  الَّتي 

بوا  ْجِن ِلتَُجرَّ َعتيٌد اأْن يُْلِقَي ِمْنكُم في السِّ

ويَكوَن َلكُم ضيٌق َعَشرةَ اأيّاٍم. كُْن اأُميناً 

الَحياِة.  اإكْليَل  فََساأُْعطيَك  الَموِت  َحّتى 

الّروُح  يَقوُل  ما  فَْليَْسَمْع  اأُُذناِن  َلُه   َمْن 
11

ِللكَنائِس: َمْن يَْغِلْب، فَلَْن يؤِذيَُه الَموُت 

الثّاني.

الَّذي في كَنيَسِة  الَملاِك   »واإلى 
12

َلُه  الَّذي  يَقوُل  اكْتُْب: هكَذا  ِبْرغاما 

يِن: 13 اأنا اأْعِرُف  يُف الماضي ذو الَحدَّ السَّ

يطاِن.  الشَّ َحيُث كُْرِسيُّ  تَْسكُُن.  اأيَن 

َلْم  َواإيماني  ِباْسمي.  اأنَْت  ٌك  َوُمتََمسِّ

تَْجَحْد، َحّتى في اأيّاِم }اأنْتيباَس{ شاِهدي 

يطاُن  الشَّ َحيُث  بَينَكُم  قُِتَل  الَّذي  ال�أميِن 

 َولِكْن لي َعلَيَك َماآِخُذ َصغيرةٌ: 
يَْسكُُن. 14

اْعمال  تْكَره  لْك هاي.  في  6 َبْس  تْبْت. 
 َل لُه اَأذاْن َخلّي يْسَمْع 

النّيقولاويِّة َل اَأْكَرْه. 7
يْغلْب َت  اَأينا َل  للِبَيْع:  الّرُوْح  اَأيش يقول 
لَّيِا َف  الَحياْة  اْعِطيو َت ياكْل مْن سَجرة 

َفْرَدوس اَلله.
 »واْكتْب لََملاْك بيَعة ْزموْرنا: كذاِ يقوْل 

8

َل كاْن  هاْك  خْر،  آِ والا ل  الاَوَّ لَّواِ  هاْذ  لْك 
ْوذيقك  اْعمالك  9 اَأْعرف  ْوعاْش:  َمّيت 
ْوفْقرْك، َبّس انَْت َغني اأنَْت. َواْعرْف كفْر 
َبْس  ياهوْد،  رُوحْن  َعلى  يقولوْن  َل  َهوْك 
لا  10 ْبشي  ياهوْد.  مُو  نِا  الّشِيطاْن  َمْجَمع 
تْتَعذَّْب. هاي  ْتخاف مْن َعذاباْت َل َت 
الَحْبس  مْنكْن ف  نِاْس  يكْب  اإْبليْس َت 
ْبشاْن تْتَجرَّبوْن. َت يكون لْكْن ذيْق َعْشة 
اِيْم. كوْن اَأميْن دي للَموت ْبشاْن اَأْعطيك 
 َل لُه اَأذاْن َخلّي يْسَمْع اَأيش 

اْكليل الَحياْة. 11
يقول الّرُوْح للِبَيْع: اَأينا َل يْغلْب مُو يصيبو 

اَأذى مْن ثِاني َموْت.
بْرغامْس: كذاِ  بيعْة  لََملاْك   »واْكتْب 

12

لُه  َل  الحاْد  يف  السَّ لْك صاحب  يقوْل 
اَين  َواْعرف  اْعمالْك  يْن: 13 اَأْعرف  َحدَّ
َواْعرْف  الّشِيطاْن،  مُوَضْع كْرسي  ْتعيْش، 
َبَقيت اَأميْن لاْسمي ْوما َطَلعْت من ايمانْك 
في، حتّى ف اِيِّاْم َل انَْقَتل شِاهدي الاَميْن 
َل كْلقعد  مُوَضْع  }اأنْتيباْس{ عْنْدكْن، 
الّشِيطاْن. 14 َبْس في لي َعَليك ْشَويِّْة َعَتْب. 
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كوَن ِبتَْعليِم بَْلعاَم  َلَك ُهناَك اأُناٌس ُمتََمسِّ

الَّذي علََّم بال�َق اأْن يُلِقَي َمْعثََرةً اأماَم بَني 

َويَْزنوا.  ال�أوثاِن  َذبائَح  ِليَاأْكُلوا  اإْسرائيَل 

ِبتَْعليِم  كوَن  الُمتََمسِّ اأيضاً  َلَك   هكَذا 
15

فَاإنّي  َواإلّ�  اإذاً   فَتُْب 
الّنيقول�وييَن. 16

َواأُحاِربُهم ِبَسيِف فَمي.  اآتي َعلَيَك بَْغتًَة 

 َوَمْن َلُه اأُُذناِن فَْليَْسَمْع ما يَقوُل الّروُح 
17

ِللكَنائِس: َمْن يَْغِلْب فََساأُْعطيِه اأْن يَاأْكَُل 

، َواأُْعطيِه َحصاةً بَيضاَء  ِمَن الَمنِّ الَمْخِفيِّ

ل�  َجديٌد  اْسٌم  َمكْتوٌب  الَحصاِة  َوَعلى 

ُخُذ. يَْعِرفُُه اأَحٌد اإلّ� الَّذي يَاأْ

الَّذي في كَنيَسِة  الَملاِك   »واإلى 
18

ثاأوطيرا اكْتُْب: هكَذا يَقوُل ابُْن اللِه الَّذي 

كالنُّحاِس  َوقََدماهُ  ناٍر  كَلَهيِب  َعيناِن  َلُه 

َوَمَحبَّتََك  اأْعماَلَك  اأْعِرُف  19 اأنا  اللاِمِع: 

اأْعماَلَك  َواإيمانََك َوِخْدمتََك َوَصْبَرَك َواأنَّ 

 َولِكْن لي 
20 ال�أولى.  ِمَن  اأكْثَُر  ال�أخيرةَ 

اإيزابيَل  اْمَراأتََك  َسيَّْبَت  اأنََّك  كَثيٌر  َعلَيَك 

َوتَُعلُِّم  نَِبيٌَّة  اإنَّها  نَْفِسها  َعْن  تَقوُل  الَّتي 

َذبائَح  َوياأكُلوا  ِليَْزنوا  َعبيدي  َوتُِضلُّ 

َول�  ِللتَّوبَِة  َزماناً   َواأْعَطيتُها 
21 ال�أوثاِن. 

اأنَذا   ها 
ِزناها. 22 َعْن  تَتوَب  اأْن  تُريُد 

اأُْلقيها في َسريٍر َوالَّذيَن يَْزنوَن َمَعها في 

اأْعماِلِهم.  َعْن  يَتوبوا  َلْم  اإْن  ضيٍق َعظيٍم 

ْقتُلُُهم ِبالَموِت فَتَْعِرُف َجميُع   َواأبْناؤها َساأ
23

الكَنائِس اأنّي اأنا فاِحُص الكُلى والَقْلِب، 

في عْندْك نِاْس يْمَشوْن ف َطريِْق َبْلعاْم هاْك 
َل َعلّْم بالاْق َت يَعْثوْر َبني اْسرائيْل بالاَكْل 
اأنَْت زاِ  مْن ذَبايح الاْصنام والّزنِى. 15 َبقى 
َطريِق  يْمَشوْن َف  َل  َهوْك  مْن  في عْندْك 
َخفيْف َت  والّا  توْب  16 َبقى  النّيقولاويِّة. 
 َل 

اآجي واحِاربن ْبَسيْف َل في ف ثّمي. 17
لُه اَأذاْن َخلّي يْسَمْع اَأيش يقول الّرُوْح للِبَيْع. 
الّْمَخّبا،  َمّن  مْن  اَطّعمو  َت  يْغلب  َل  اَأينا 
َواْعِطيو َحَجَرة ْزَغيِرة َبيضا َمْنقوْش َعَليا اإْسم 

ْجديْد مُو يْعرفو َغيْر هاْك َل ياخذا.

 »واْكتْب لََملاْك بيعة َثياطيرا: يقوْل لك 
18

اْبن اَلله، هاْك َل َعيَنيو َكما لَهبة النّاْر واْجَريو 
َكما نْحاس الّصافي: 19 اَأنا اَأْعرف اْعمالْك 
ْوَصْبرْك.  ْوخْدمتك  وايمانك  وْمَحّبتك 
َواْعرف اْعمالك ف الاآخْر زادت ْكثيْر َعلى 
ليِّة. 20 َبْس َعَتبي َعَليْك هاي َل  اْعمالك الاَوَّ
َخلَّيْت َهالَمَرة َل عْندْك، اإيزابيْل، هاي َل 
ْتقول َعلى رُوحا: نَبيِّة وْتَضّيْع َعبيدي مْن 
َطريِق الَحْق وْتَعلّمْن َت يْزنَون ْوياْكلوْن مْن 
 َعَطيتووا َزماْن َت ْتتوْب 

ذَبايح الاْصناْم. 21
 هاي 

22 زناها.  مْن  ْوتابْت  تَندَّمت  ما  َبْس 
يْزنَوْن  َل  ْوَهوْك  َفْرشتا،  َعلى  اكّبا  َت  اَنا 
َل  ْوَمصايْب  َبلاوي  َعَليْن  اآجيْب  َت  َمعا 
 ْوَت اْقتل اولادا َقْتِلة َمْفجُوَعة، 

ما تابوا. 23
ْوَت تْعرف الِبَيْع كّلا اَأنا واِ هاْذ َل يْفَحص 

ُرْؤيا يوَحّنا 2: 15 - 23   
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َواأُْعطي كُلَّ واِحٍد ِمْنكُم ِبَحَسِب اأْعماِلكُم. 

 َولِكْن َلكُم اأقوُل، ِللباقيَن في ثاأوطيرا، 
24

كُلِّ الَّذيَن َليَس َلُهم هذا التَّعليُم، الَّذيَن 

يطاِن كَما يَقولوَن:  َلْم يَْعِرفوا عميقاِت الشَّ

الَّذي   ذِلَك 
25 اآَخَر.  ِثْقلاً  َعلَيكُم  اأُْلقي  ل� 

 َمْن 
26 اآِتَي.  َحّتى  ِبِه  كوا  تََمسَّ اإذاً  َلكُم 

يَْغِلْب َويَْحَفْظ اأْعمالي فََساأُْعطيِه ُسْلطاناً 

َحديٍد،  ِبَقضيِب  27 ِليَْرعاُهم  ال�أَُمِم،  َعلى 

َوكَاأواني الَفّخاِر تَُحطِّموَن، ِل�أنّي هكَذا اأنا 

 َواأُْعطيِه كَوكََب 
اأيضاً اأخْذُت ِمْن اأبي. 28

 َمْن َلُه اأُُذناِن فَْليَْسَمْع ما يَقوُل 
باِح. 29 الصَّ

الّروُح ِللكَنائِس.

الَّذي في كَنيَسِة 3  الَملاِك   »َواإلى 

َلُه  َمْن  يَقوُل  اكْتُْب: هكَذا  َسْرديَس 

ْبَعُة:  السَّ َوالكَواِكُب  اللِه  اأْرواِح  َسْبَعُة 

اأنا اأْعِرُف اأْعماَلَك اأنَّ َلَك اسماً اأنََّك َحيٌّ 

ظاً َوثَبِِّت البَواقَي   فكُْن ُمتَيَقِّ
َواأنَْت َميٌت. 2

الَّتي كانَْت َعتيدةً اأْن تَموَت، ِل�أنّي َلْم اأِجْد 

كَيَف  3 تََذكَّْر  اللِه.  اأماَم  كاِملًة  اأْعماَلَك 

َسِمْعَت َواأَخْذَت. انْتَِبْه َوتُْب. فَاإْن َلْم تَتُْب، 

فََساآتي َعلَيَك كَساِرٍق َول� تَْعِرُف في اأيَِّة 

 َولِكْن لي اأْسماٌء قَليلٌَة 
ساَعٍة اآتي َعلَيَك. 4

َويَْمشوَن  ِثيابَُهم،  ثوا  يُلوِّ َلْم  َسْرديَس  في 

ِل�أنَُّهم ُمْستَِحّقوَن.  َمعي في ِثياٍب بيٍض 

َوَلْن  ِثياباً بيضاً  يَْلبَْس  يَْغِلْب هكَذا   َمْن 
5

يكافي كْل  يا  ويجِازي  والّْقلوْب  الاْفكاْر 
انْتْن  اْعمالو. 24 َبّس  واِحْد مْنكن ْبموجب 
باقي اَأهْل َثياطيرا، اأنْتْن َل ما ْتَعلَّْمتْن هاي 
مُو  الَعمِيَقة«  الّشِيطان  »اْسرار  يقولولا  َل 
اَحّمْلكْن حْمل ْجديْد. 25 َبقى شي َل في 
كوا ِفيو دي لََمْن اآجي. 26 اَأينا  عْنْدكن ْتَمسَّ
َت  للنّهايِة  اْعمالي دي  ْويْحفظ  يْغلب  َل 
يْحكمن   َت 

27 الاَمْم،  َع  اْعِطيو سْلَطة 
ْبَخيَزرانِة مْن َحديد، ْوَكما الّْجراْر والّْكواْز 
مْن  اَأَخْذُت  زاِ  انا  َل  َكما  يْنكْسروْن،  َت 
 ْوَت اْعِطيو نْجمة الّصْبْح. 29 اَأينا َل 

اَأبوي. 28
لُه اَأذاْن َخلّي يْسَمْع اَأيش يقول الّرُوْح للِبَيْع.

 »واْكتْب لََملاْك بيَعة َسْرديْس: هاْذ َل 3 
ْبع نْجوم يقوْل  لُه َسْبع اْرواح اَلله والسَّ
لْك: اَأنا اَأْعرف اْعمالْك َواْعرْف لك اسْم 
َحي انَْت، َبْس َمّيت انَْت. 2 َبقى اْصحى 
َعلى رُوحك واحفْظ شي َل َبقى، َقبْل َل 
يموْت، مْن َل ما اَريُت اْعمالْك َسليِمة َف 
َعين اَلله. 3 َبقى جيب لَبالْك اأْشَوْن اَأَخْذْت 
ما صحيْت  َل  ْوتوْب.  واحفظ  ْوسمْعْت 
َعلى رُوحْك، َكما الَحرامي َت اآجي َعَليك 
ْومُو تْعرْف َف اَأينا ساَعة َت اآجي َعَليْك. 
سوا  4 َبْس في لي َف َسْرديْس َكم اسْم ما نَجَّ

َحويْس  َمعي َف  يْمَشوْن  َهوْك  َحويسْن. 
يْغلْب  َل  5 اَأينا  يْسَتحّقوْن.  َل  مْن  بيْض، 
اْسمو  اْمحي  ْومُو  يْتَلبَّْس َحويْس بيض  َت 
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َواأْعتَِرُف  الَحياِة  ِكتاِب  ِمْن  اْسَمُه  اأْمُحَو 

 َمْن َلُه 
ِباْسِمه اأماَم اأبي َواأماَم َملائكَِتِه. 6

اأُُذناِن فَْليَْسَمْع ما يَقوُل الّروُح ِللكَنائِس.

 »واإلى َملاِك كَنيَسِة فيلادلفيا اكْتُْب: 
7

َلُه  الَّذي  الّصاِدُق  الُقّدوُس  يَقوُل  هكَذا 

َمْن  َوَليَس  يَْفتَُح  الَّذي  َمفاتيُح داووَد، 

يُغِلُق ويُغِلُق َوَليَس َمْن يَْفتَُح: 8 اأنا اأْعِرُف 

اأْعماَلَك. َوها اأنَذا قَْد اأْعَطيُت اأماَمَك باباً 

ِل�أنَّ  يُْغِلَقُه  اأْن  اأَحٌد  يَْستَطيُع  ل�  َمْفتوحاً 

ةً قَلَيلًة َلَك َوكَِلَمتي َحِفْظَت َواْسمي َلْم  قُوَّ

َمْجَمِع  ِمْن  الَّذيَن  اأْجَعُل  اأنَذا   ها 
9 تُْنكر. 

يطاِن، الَّذيَن يَقولوَن َعْن اأنُْفِسِهم اإنَُّهم  الشَّ

يَهوٌد َوَليسوا يَهوداً بَْل يَكِْذبوَن، اأْجَعلُُهم 

َويَْعِرفوَن  قََدَميَك  اأماَم  َويَْسُجدوَن  يَاأتوَن 

اأنّي اأْحبَْبتَُك. 10 ِل�أنََّك َحِفْظَت كَِلَمَة َصْبري 

فَاأنا اأْحَفُظَك ِمَن التَّْجِربَِة الَعتيَدِة اأْن تَاأتَي 

الّساِكنيَن  َب  ِلتَُجرِّ الَمْسكونَِة  كُلِّ  َعلى 

ْك  تََمسَّ اأنا حال�ً.  11 اآٍت  ال�أْرِض.  َعلى 

 َمْن 
ُخَذ اأَحٌد اإكْليلََك. 12 ِبما ِعْنَدَك ِلئَّلا يَاأْ

يَْغِلْب فََساأْجَعلُُه َعموداً في َهيكَِل اللِه، 

َوَساأكْتُُب  يَْخُرُج،  يَعوُد  ل�  الخاِرِج  َواإلى 

اإلهي  َواْسَم َمدينَِة  اإلهي  اْسَم  َعلَيِه 

ماِء ِمْن  اأوُرَشليَم الَجديَدةَ الّنازلِة ِمَن السَّ

اأُُذناِن  َلُه   َمْن 
13 الَجديَد.  واْسمي  اإلهي، 

فَْليَْسَمْع ما يَقوُل الّروُح ِللكَنائِس.

من ْكتِاب الَحياة، ْوَت اْعترْف باْسمو قّدام 
يْسَمْع  َخلّي  اَأذاْن  لُه   َل 

6 ْوَملايكتو.  اَبوي 
اَأيش يقول الّرُوْح للِبَيْع.

 »واْكتْب لََملاْك بيَعْة فيلادلْفيا: الَقّدوس 
7

َل  هاْك  داهوْد،  مْفتاْح  ايدو  َل ف  الَحْق 
مُو  ْد  َواحَّ ْويْقفْل  يْقفل،  مُو  ْد  َواحَّ يْفَتْح 
يْفَتح يقوْل لْك: 8 اَأنا اَأْعرف اْعمالْك. هاي 
ْد مُو يتِيْق يْقفلو. مْن  َفَتْحُت قّدامْك باب اَحَّ
ْوما  ْوَحَفْظْت َكلامي،  ْشَويِّة َحيل  َل لك 
 هاي اَنا َت اَخلّي َمْجَمع 

نََكرت اْسمي، 9
َعلى  يقولوْن  َل  الگّذاِبين  َهوك  الّشِيطاْن 
رُوحْن ياهوْد َت اَخلّي يَجون ْويْرَكعوْن قّدام 
 َعلى هاي َل 

اْجَريك ْويْعرفون اَنا َحبَّيتوْك. 10
َحَفْظْت َكلامي ْوَصَبْرْت، َت اْحَفظْك مْن 
ساَعة التَّجِربِة الّجِايِي َع الّدنْيِا كّلا ْبشاْن 
 جِايِي اَأنا َخفيْف. 

يْتَجرَّبون نِاس الاَْرْض. 11
ْد  ْك ف شي َل عْندك ْبشان اَحَّ َبقى ْتَمسَّ
لا ياخذ اْكليلْك. 12 اَأينا َل يْغلْب َت اَسيو 
عاموْد َف َهيَكل الله ْوكذاِ مُو يْطَلْع َبّراتو 
واسْم  اإلهي  اإْسم  َعَليا  اْكتْب  ْوَت  اَأَبداً. 
ما مْن عْنْد  اأوَرَشليم الّْجديِدة النِّازلِة م السَّ
َخلّي  اَأذاْن  لُه   َل 

الّْجديْد. 13 اإلهي واْسمي 
يْسَمْع اَأيش يقول الّرُوْح للِبَيْع.
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 »واإلى َملاِك كَنيَسِة اللاِذِقيَِّة اكْتُْب: 
14

آميُن الّشاِهُد ال�أميُن اأساُس  هكَذا يَقوُل ال�

َخليَقِة اللِه: 15 اأنا اأْعِرُف اأْعمالَك، َلْسَت 

ا َول� باِرداً. كاَن يَْنبَغي اأْن تَكوَن اإّما  حارًّ

ا   فاِتٌر اأنَْت، وَلْسَت حارًّ
ا. 16 باِرداً اأو حارًّ

َول� باِرداً، َعتيٌد اأنا اأْن اأتَْقيَّاأََك ِمْن فَمي. 

17 ِل�أنََّك تَقوُل: َغِنيٌّ اأنا َواْستَْغنَيُت، َواإلى 

اأنََّك  تَْعِرُف  َوَلْسَت  ل� حاَجَة لي.  َشيٍء 

َوُعْرياٌن.  َواأْعمى  َوفَقيٌر  َوَشِقيٌّ  َضعيٌف 

َذَهباً  ِمّني  تَْشتَِرَي  اأْن  َعلَيَك  18 اأُشيُر 

بيضاً  َوِثياباً  ِلتَْستَْغِنَي  الّناِر  ِمَن  ُمْمتَِحناً 

ِلتَْلبََس ِلئَّلا يَْنكَِشَف عاُر ُعْرِيَك، َوِبِمْرَهٍم 

اكْتَحْل ِلتُْبِصَر. 19 اإنّي اأَُوبُِّخ الَّذيَن اأُِحبُُّهم 

اأنَذا   ها 
20 َوتُْب.  َغيوراً  فَكُْن  بُُهم.  َواأَُؤدِّ

اأَحٌد  يَْسَمْع  اإْن  َواأْقَرُع.  الباِب  َعلى  قائٌم 

اإَليِه  فََساأْدُخُل  الباَب،  َويَْفتَِح  َصوتي 

يَْغِلْب   َمْن 
21 َوُهَو َمعي.  َمَعُه  ى  َواأتََعشَّ

َعْرشي  َعلى  َمعي  يَْجِلَس  اأْن  فََساأُْعطيِه 

َعلى  اأبي  َمَع  َوجلَْسُت  اأنا  َغلَْبُت  كَما 

 َمْن َلُه اأُُذناِن فَْليَْسَمْع ما يَقوُل 
َعْرِشِه. 22

الّروُح ِللكَنائِس.«

 ِمْن بَْعِد هِذِه نََظْرُت َواإذا باٌب َمْفتوٌح 4 

الَّذي  وِت  الصَّ ماِء وذِلَك  السَّ في 

َسِمْعُت كَبوٍق تَكَلََّم َمعي قائلاً: »اْصعْد 

اإلى ُهنا فَاأُريََك ما ل� بُدَّ اأْن يَصيَر بَْعَد هِذِه 

 َوِللَوْقِت ِصْرُت في الّروِح َواإذا 
ال�أُموِر.« 2

آّمين  الا اللاذقيِّة:  بيعة  لََملاْك   »واْكتْب 
14

الّشِاهد الاَأمين الَحْق اَأساْس َخليقة اَلله يقوْل 
لْك: 15 اَنا اَأْعرف اْعمالك، َواْعرْف لا حار 
انَْت ْولا بِارْد. كاْن لازم ْتكوْن يا بِارْد يا 
َت  بِارْد،  ْولا  لا حار  انَْت،   فِاتر 

16 حاْر. 
 هاْذ مْن َل ْتقوْل: َزنْگين 

ارّدْك مْن ثّمي. 17
نْگْنُت ْوما َبق يعوْزني شي اَأَبد. ْومُو  اَنا، كزَّ
تْعرْف َضعيف ْوَتعيس ْوَفقِيْر َواْعمي وْمَشلَّح 
انَْت. 18 اَأنَْصحْك تْشتري منّي َذَهب ْمَصّفى 
ْبشاْن  بيض  ْوَحويْس  ْتَزنْگن،  ْبشان  بالنّار 
لََعيَنيك  َدوا  ْوكحْل  ْعيوبك،  ْوتْستر  تْلبس 
َبقى  َواَأّدبو.  اَأَوبّخو  احّبو   َل 

ْبشاْن ترى. 19
 هاي اَنا واقْف َع الباْب 

كوْن حار ْوتوْب. 20
الباْب  ْويْفَتح  َصوتي  يْسَمْع  َل  اَأينا  اَأدْق. 
اَأْدخْل لَعْندو َواْتَعّشى َمعو ْوهّواِ َمعي. 21 اَأينا 
َل يْغلْب َت اقِاعدو َمعي َعلى َعْرشي، َكما 
َل انا َغَلْبُت ْوقعْدُت َمْع اَأبوي َعلى َعْرشو. 
 َل لُه اَأذاْن َخلّي يْسَمْع اَأيش يقول الّرُوْح 

22

للِبَيْع.«

َمْفتُوْح ف 4  باْب  والّا  َطلَّْعُت   َبْعدا 
ما، ْونَْفْس َصوْت َل سمْعُت مْن  السَّ
َقبْل َكما َصوت الپُوَرزاْن َحكى َمعي ْوقال: 
اْطَلْع لََهوْن َت اَوّريك اَأيْش َت يسِيْر َبْعدا. 
َعْرْش ف  والّا  الّرُوْح،  صْرُت ف   وراساً 

2
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ماِء َوَعلى الَعْرِش  َعْرٌش َموضوٌع في السَّ

َحَجِر  َمْنَظِر  ِشْبُه   َوالجاِلُس 
جاِلٌس. 3

الَّذي  الَعناِن  َوقَوُس  َوالَعقيِق.  اليََشِب 

 َوَحوَل 
ِد. 4 ُمرُّ َحوَل الَعْرِش ِشْبُه َمْنَظِر الزُّ

َوَعلى  َعْرشاً  َوِعْشروَن  اأْربََعٌة  الَعْرِش 

اأْربََعٌة َوِعْشروَن َشيخاً جاِلسيَن  الُعروِش 

ُرؤوِسِهْم  َوَعلى  بيٍض  ِبِثياٍب  ُمتََسْرِبليَن 

 َوِمَن الُعروِش يَْخُرُج بُروٌق 
اأكاليُل َذَهٍب. 5

اأماَم  تَتَِّقُد  اأنْواٍر  َوَسْبَعُة  ُرعوٍد،  َوَصوُت 

 َواأماَم 
6 اللِه.  اأْرواِح  َسْبَعُة  ِهَي  الَعْرِش 

الكريستاَل.  يُْشِبُه  ُزجاٍج  بَْحُر  الَعْرِش 

َوفي َوَسِط الَعْرِش َوَحوَلُه َواأماَمُه اأْربََعُة 

َحيواناٍت َمْملوَءةٌ ِمَن الُعيوِن، ِمْن اأماِمها 

يُْشِبُه  ُل  ال�أوَّ  َوالَحيَواُن 
7 َخْلِفها.  َوِمْن 

الِعْجَل،  يُْشِبُه  الثّاني  َوالَحيَواُن  ال�أَسَد، 

اإنْساٍن،  َوْجٌه كَوْجِه  َلُه  الثّاِلُث  َوالَحيَواُن 

طائراً.  نَْسراً  يُْشِبُه  الّراِبُع  َوالَحيَواُن 

 َوكانَِت الَحيَواناُت ال�أْربََعُة قائَمًة َولكُلِّ 
8

َوِمَن  َحوَلها  اأْجِنَحٍة  ِستَُّة  ِمْنها  واِحٍد 

الّداِخِل َمْملوَءةٌ ِمَن الُعيوِن. َول� يَتََوقَّفوَن 

يَُرنِّموا: قُّدوٌس.  اأْن  َعْن  َوَليلاً  نَهاراً 

 ، لُه ضاِبُط الكُلِّ بُّ ال�إ قُّدوٌس. قُّدوٌس الرَّ

 َوحينَما 
الَّذي كاَن َوالكائُن َوالَّذي يَاأْتي. 9

َوكَراَمًة  َمْجداً  الَحيَواناُت  ِتْلَك  تُْعطي 

الَحيِّ  الَعْرِش،  َعلى  ِللجاِلِس  َوُشكْراً 

ال�أْربََعُة  اأولئَك  10 يََقُع  آِبديَن،  ال� اأَبَِد  اإلى 

 وَهالقِاعْد 
ما، ْوَع الَعْرْش واِحْد قِاعْد، 3 السَّ

َكما َمْنَظر الَيَشب ْوياقوت الاَْحَمر. ْوَحول 
 ودايْر 

الَعْرْش َقوس ْوَقَدْح يْلَمْع َكما الّزمّرْد. 4
َمدار الَعْرْش اَأْرَبع ْوعْشريْن َعْرْش قِاعْد َعَليْن 
اَأْرَبع ْوعشرين ْختّياْر لِاْبسيْن َحويْس بيض 
 وم الَعْرْش 

ْوَعلى روسْن اَأكِاليْل مْن َذَهْب. 5
ْوقّدامو  ْوقراِقيع،  ْوَبْرق  لَْمع  يْطَلْع  كاْن 
َمْشعولِة، هاي كانْت  انْواْر  َسْبع  في  كاْن 
َبحْر جاْم  الَعْرْش   ْوقّدام 

اَلله. 6 اْرواح  َسْبع 
الَعْرش ْوَحولو  الّْكريْستال. ْوف نّص  َكما 
اَأْرَبْع حواِوين مْتليِّة ْعيون مْن قّدام  ْوقّدامو 
بْع، ثِاني  ْل َحيواْن يْشَبه السَّ ْومْن َخْلْف. 7 اَأوَّ
وْچ  لُه  واِحْد  ثالْث  العجْل،  يْشَبه  َحيواْن 
َكما وّچ الانْسان، ْورابْع َحيواْن َكما النّسْر 
َهالاَْرَبع  مْن  واِحْد   ولكْل 

8 يطِيْر.  َل  َوْقْت 
ْوكلّْن  ْجناحات.  َسْبع  حواِويْن كاْن في 
كانوا مْتليين ْعيوْن مْن َجّوا ْومْن َبّرا. ْولَيْل 
َقّدوْس،  يَوْقفوْن:  ْومُو  يقولون  ونْهار كان 
له القادْر َعلى كْل  َقّدوْس، َقّدوس الرَّّب الاإ
 وْمَقْد 

شي، هاْذ َل كان ْولَّواِ ْوَل َت يّجي. 9
ْويْحمدون  يَسْبحون  َهالحواِوين  َل كاْن 
آْبديْن،  الا َأَبد  لا الَحي  الَعْرش  َع  القِاعْد 
10 الاَْرَبع ْوعْشرين ْختّياْر كاْن يْرَكعوْن قّدام 
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َوالِعْشروَن َشيخاً ساِجديَن ِللَحيِّ اإلى اأَبَِد 

الَعْرِش  اأماَم  ِباأكاليِلِهم  َويُْلقوَن  آِبديَن  ال�

َواإلَهنا  َربَّنا  يا  اأنَْت   »ُمْستَِحقٌّ 
11 قائليَن: 

ةَ  الُقّدوَس اأْن تَاأُخَذ الَمْجَد َوالكَراَمَة َوالُقوَّ

ِل�أنََّك اأنَْت َخلَْقَت كُلَّ ال�أْشياِء َوِبيَِدَك ِهَي 

كائنٌة َوِباإراَدِتَك كانَْت َوُخِلَقْت.«

الجاِلِس َعلى 5  يَميِن   َوَراأيُت َعلى 

الَعْرِش ِكتاباً َمكْتوباً ِمْن داِخٍل َوِمْن 

 َوَراأيُت 
2 ُختوٍم.  ِبَسْبَعِة  َوْمْختوماً  َخْلٍف 

»َمْن  َعظيٍم:  ِبَصوٍت  يَكِْرُز  قَويًّا  َملاكاً 

يُفكَّ  َواأْن  الِكتاَب  يَْفتََح  اأْن  ُمْستَِحقٌّ  ُهَو 

ماِء   َوَلْم يَكُْن اأَحٌد قاِدراً في السَّ
ُختوَمُه؟« 3

اأْن  ال�أْرِض  تَْحَت  َول�  ال�أْرِض  َعلى  َول� 

 َوكُْنُت 
يَْفتََح الِكتاَب َول� اأْن يَْنُظَر اإَليِه. 4

ا  اأَحٌد ُمْستَِحقًّ َلْم يوَجْد  ِل�أنَُّه  اأبْكي كَثيراً 

 فَقاَل 
5 ُختوَمُه.  َويُحلَّ  الِكتاَب  يَْفتََح  اأْن 

يوِخ: »ل� تَْبِك. ها قَْد  لي واِحٌد ِمَن الشُّ

َغلََب ال�أَسُد الَّذي ِمْن ِسْبِط يَُهَوذا، اأْصُل 

 َوَراأيُت 
َوُختوَمُه.« 6 الِكتاَب  يَْفتَُح  داووَد 

ال�أْربََعِة  َوالَحيَواناِت  الَعْرِش  َوَسِط  في 

نَُّه َمْذبوٌح، َوَلُه  يوِخ َخروفاً قائماً كاأ َوالشُّ

َسْبَعُة قُروٍن َوَسْبُع ُعيوٍن ِهَي َسْبَعُة اأْرواِح 

 َواأتى 
7 ال�أْرض.  كُلِّ  اإلى  الُمرَسلُة  اللِه 

الجاِلِس َعلى  يَِد  ِمْن  الِكتاَب  َواأَخَذ 

 َوحيَن اأَخَذ الِكتاَب، الَحيَواناُت 
الَعْرِش. 8

َأَبد  لا للَحي  ْويْسجدوْن  الَعْرش  َع  القِاعْد 
آْبديْن، ويَحْلقوْن اَأكِاليلْن قّدام َعْرشو ْوهنِّا  الا
ْواإلْهنا  َرْبنا  يا  انَْت   »مْسَتحّق 

11 يسِيحوْن: 
والَحْمْد  الَمْجْد  انَْت  مْسَتحّق  َقّدوْس،  يا 
والقْدَرة: اأنَْت خالق الكل، ْباإرادتك كانْت 

الكايناْت وانَْخَلْقت الَخلايْق.«

الَعْرش 5  َع  القِاعْد  َيمين  َعلى   َواَريُت 
ْكتِاْب َعلى شكْل لَّفة َمْكتوْب َعَليا م 
الوّچين مْن َجّوا ْومْن َبّرا. ْوَهالّْكتِاْب كاْن 
َقوي  َملاْك   َواَريُت 

2 َخواتْم.  بَسبْع  َمْختُوم 
يْسَتحْق  َل  واِ  »مْن  ْبعلوْت َصوتو:  يسِيح 
ما  3 َبْس  اْختامو؟«  الّْكتِاْب ويحّل  يْفَتح 
ْولا  الاَْرْض  ْولا ف  ما  السَّ ْد ف  اأحَّ َطَلْع 
ويحّل  الّْكتِاب  يْفَتح  يتِيْق  الاَْرض  َتْحت 
ما  َل  مْن   وْكثيْر بكيُت 

4 ويراُه.  اْختامو 
الّْكتِاْب ويحّل  يْفَتح  مْسَتحْق  ْد  اأحَّ انَْوَجْد 
 قاْم واحْد مْن َهوك الّْخِتّياريِّة قاْل 

اْختامو. 5
مْن  َل  الاََسْد  ْكوا هاك  تْبكي!  »لا  لي: 
ْوَت  َغَلب،  داهوْد  اأصْل  ياهوذا  َعشيرْة 
 َطلَّْعُت اَأَريُت ف 

يْفَتح الّْكتِاْب واْختامو.« 6
قايْم  الّْخِتّياريِّة خاروْف  َبيناْت َهوك  النّْص 
َكما َل يكوْن َمذبُوْح. كاْن لُه َسْبع ْقرون 
ْوَسْبع ْعيوْن هيِّ َسْبع اْرواح اَلله َل انَْبَعثْت 
 ْوجا َواَخذ الّْكتِاْب من ايْد هاك 

للاَْرْض. 7
 َوْقْت َل اَخذ الّْكتِاْب 

القِاعْد َع الَعْرْش. 8
ْوعْشرين  والاَْرَبع  َحيواناْت  الاَْرَبْع  َهوك 
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َوالِعْشروَن  ال�أْربََعُة  يوُخ  َوالشُّ ال�أْربََعُة 

ِمْنُهْم  واِحٍد  َوكُلُّ  الَخروِف،  اأماَم  َوقَعوا 

ُطيوباً  َمْملوٌء  َذَهٍب  ِمْن  َوَزبوٌر  قيثاٌر  َلُه 

 َويَُسبِّحوَن 
9 الِقّديسيَن.  ِهَي َصلواُت 

اأْن  اأنَْت  ُمْستَِحقٌّ  قائليَن:  َجديَدةً  تَْسِبَحًة 

ِل�أنََّك  ُختوَمُه،  تَُفكَّ  َواأْن  الِكتاَب  تَاأُخَذ 

ِمْن كُلِّ  لّلِه  ِبَدِمَك  َواْشتََريتَنا  ُذِبْحَت 

 َوَجَعْلتَُهم 
10 َوال�أَُمِم.  عوِب  َوالشُّ الَقبائِل 

َعلى  َوَسيَملُكوَن  َوكََهنًَة  َمْملَكًَة  لِهنا  ل�إ

َوَسِمْعُت كََصوِت   َوَراأيُت 
ال�أْرِض. 11

َملائكٍَة كَثيريَن َحوَل الَعْرِش َوالَحيَواناِت 

َربَواٍت  َربَواِت  َعَدُدُهم  َوكاَن  يوِخ،  َوالشُّ

 َويَقولوَن ِبَصوٍت ُمْرتَِفٍع: 
َواأُلوَف اأُلوٍف. 12

ُخَذ  »ُمْستَِحقٌّ ُهَو الَخروُف الَمْذبوُح اأْن يَاأْ
ةَ َوالِغنى َوالِحكَْمَة َوالُقْدَرةَ َوالكَراَمَة  الُقوَّ

الَخلائِق في   َوكُلُّ 
13 َوالبََركََة!«  َوالَمْجَد 

ماِء َوفي ال�أْرِض َوالَّتي تَْحَت ال�أْرِض  السَّ

َوالَّتي في البَْحِر َوكُلُّ ما فيها، َسِمْعتُها 

تَقوُل: »ِللجاِلِس َعلى الَعْرِش َوِللَخروِف 

ْلطاُن  َوالسُّ َوالَمْجُد  َوالكَراَمُة  البََركَُة 

 َوكانَِت الَحيَواناُت 
آِبديَن.« 14 اإلى اأَبَِد ال�

يوُخ َوقَعوا  ال�أْربََعُة تَقوُل: »اآميَن.« َوالشُّ

ساِجديَن.

 َونََظْرُت حيَن فَتََح الَخروُف واِحداً ِمَن 6 

ْبَعِة، َوَسِمْعُت واِحداً ِمَن  الُختوِم السَّ

ْخِتّياْر َوَقعوا قّدام الخاروف ْوَسَجدوا ْوكْل 
مْن  ْوَزبوْر  َطْنبُوَرة  منّْن كاْن حِامْل  واِحْد 
َبّخوْر هيِّ َصلاوات  َروايْح  مْتلي  َذَهْب 
ْجديِدة  َتْرتيِلة  يَرْتلوْن   وكان 

9 الَقّديسيْن. 
الّْكتِاب  تاخذ  انَْت  »مْسَتحّق  ويقولوْن 
واْشَتَريْتنا  انَْذَبْحْت  َل  مْن  اْختامو،  ْوتحّل 
َلالله ْبَدّمْك مْن كْل َعشيِرة ولْسِان ْوَشْعب 
لْهنا ْوَت   وَسَويتْن َمْمَلِكة ْوَكَهَنة لاإ

ة. 10 ْواأمِّ
ْوسمْعُت   وَطلَّْعُت 

11 الاَْرْض.  َع  يْمَلكوْن 
اْصواْت َملايِكة ْكثيْر مْلَتّميْن َحول الَعْرْش 
َطْلقاْت  والّْخِتّياريِّة، كانوا  والَحيواناْت 
األوف  َعْشراْت  األوف  َعْشراْت  َطْلقاْت 
ْبَصوْت  يقولون   وكان 

12 الوْف.  ْواألوف 
انَْذَبْح  َل  الخاروْف  واِ  »مْسَتحْق  عِالي: 
والحْكِمة  والغنِي  ة  القوِّ ياخذ  مْسَتحْق 
والَبَرِكة.«  والتَّْسِبَحة  والَكراِمة  والقْدَرة 
ما والاَْرض   ْوسمْعُت كّل الَخليَقة ف السَّ

13

ْوَتْحت الاَْرض ْوف الَبحر ْوكْل شي َل ِف 
الَكون يقول: للقِاعْد َع الَعْرش ْوللخاروف 
أَبد  لا ْلَطة  والسَّ والتَّْسِبَحة  والَكراِمة  الَبَرِكة 
قالوا:  َحيواناْت   والاَْرَبْع 

آْبديْن.« 14 الا
»اآّمين.« ْوَهوك الّْخِتّياريِّة َوَقعوا َعلى وّچن 

ْوَسَجدوا.

 َواَريُت َوْقْت َل َفَتح الخاروْف واِحْد 6 
اْختام، ْوسمْعُت  ْبع  السَّ َهوك  مْن 
َحيواناْت،  الاَْرَبع  َهوك  مْن  واِحْد  َصوت 

ُرْؤيا يوَحّنا 5: 9 – 6: 1   
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عوِد قائلاً:  الَحيَواناِت ال�أْربََعِة كََصوِت الرُّ

َواإذا  َوَراأيُت   َوَسِمْعُت 
2 َوانْظْر.«  »تَعاَل 

فََرٌس اأبيُض والجاِلُس َعلَيِه َمَعُه قَوٌس، 

َواأُْعِطَي اإكْليلاً َوَخَرَج غالباً َويَْغِلُب َوِلكَي 

 َوحيَن فَتََح الَخْتَم الثّانَي َسِمْعُت 
يَْغِلَب. 3

 َوَخَرَج 
4 »تَعاَل.«  يَقوُل:  الثّانَي  الَحيَواَن 

اأُْعِطَي  اأْحَمُر، َوِللجاِلِس َعلَيِه  اآَخُر  فََرٌس 

يَْذبََح  ِلكَي  ال�أْرِض  ِمَن  لاَم  السَّ ُخَذ  يَاأْ اأْن 

َسيفاً َعظيماً.  َواأُْعِطَي  بَْعضاً،  بَْعُضُهم 

َسِمْعُت  الثّاِلَث،  الَخْتَم  فَتََح   َوحيَن 
5

َواإذا  »تَعاَل.«  يَقوُل:  الثّاِلَث  الَحيَواَن 

فََرٌس اأْسوُد والجاِلُس َعلَيِه ميزاٌن ِبيَِدِه. 

الَحيَواناِت  َوَسِط  ِمْن   َوَسِمْعُت َصوتاً 
6

ال�أْربََعِة يَقوُل: »ِمكْياُل قَْمٍح ِبديناٍر َوثَلاثَُة 

يَت ل�  َمكاييِل َشعيٍر ِبديناٍر، َوالَخْمَر َوالزَّ

 َوحيَن فَتََح الَخْتَم الّراِبَع َسِمْعُت 
7 ». تَُضرَّ

»تَعاَل.«  يَقوُل:  الّراِبِع  الَحيَواِن  َصوَت 

 َونََظْرُت َواإذا فََرٌس اأْخَضُر َوالجاِلُس َعلَيِه 
8

َواأُْعِطَي  تتبُعُه.  َوالهاويَُة  الَموُت،  اْسُمُه 

يِف  ُسْلطاناً َعلى ُربِْع ال�أْرِض ِليَْقتَُل بالسَّ

َوِبالجوِع َوِبالَموِت َوِبَحيَواناِت ال�أْرِض.

 َوحيَن فَتََح الَخْتَم الخاِمَس َراأيُت تَْحَت 
9

ِمْن  قُِتلوا  الَّذيَن  اأولئَك  نُفوَس  الَمْذبَِح 

اأْجِل كَِلَمِة اللِه، َوِمْن اأْجِل َشهاَدِة يَسوَع 

ِبَصوٍت   َوَصَرخوا 
10 َلُهم.  الَّتي كانَْت 

يُِّد  السِّ اأيُّها  َمتى  »َحّتى  قائليَن:  َعظيٍم 

يقوْل  َقراقيْع، كان  َصوْت  يكوْن  َل  َكما 
َواَريُت ْحصان   َطلَّْعُت 

2 »َتعا رى«.  لي: 
اَْبَيْض َعَليو واِحْد ف ايدو َقوس ْونّشاب، 
ْوَت  ْويْغلب  ْوَطَلْع غالب  اْكليل.  وانَْعطى 
 ْوَوْقْت َل َفَتْح ثاني ختْم سمْعُت 

يْغلْب. 3
 وَطَلع ْحصان 

ثاني َحيوان يقوْل: »َتعا«. 4
لاْم  اَْحَمر َعَليو واِحد انَْعطى َت ياخذ السَّ
َبْعضْن،  يْذَبحون  النِّاْس  ْبشان  الاَْرض  م 
 ْوَوْقْت َل َفَتْح ثالْث 

وانَْعطى َسيف ْگبيْر. 5
ختْم سمْعُت ثالْث َحيوان يقوْل: »َتعا«. 
والّا ْحصان اْسود ْوَل َعَليو ف ايدو ميزاِْن. 
 ْوسمْعُت َصوْت مْن َبين الَحيواناْت اَأْرَبعتن 

6

يقوْل: »َكيْل حْنَطة ْبديناْر، َثّث اْكيال ْشعِير 
ْتضّرْن.«  لا  والَخمْر  يتوْن  الزَّ َزيت  ْبديناْر. 
 ْوَوْقْت َل َفَتْح رابْع ختْم سمْعُت الَحيوان 

7

 َطلَّْعُت والّا ْحصان اَْخَضر 
يقوْل: »َتعا.« 8

تْتَبعو.  والهاويِة  الَموْت  اْسمو  َعَليو  ْوَل 
وانَْعطى سْلَطة َعلى ربْع نِاس الّدنْيِا، نِاْس 
يف، ْونِاْس َت يموتوْن  منّْن َت يْنقْتلوْن بالسَّ
م الّجُوع، ْونِاس بالَموت، ْونِاس ْبوحوش 

الاَْرْض.
 ْوَوْقْت َل َفَتح خامس ختم اَأَريُت نفوس 

9

ولَخاطْر  اَلله  لَخاطْر كْلمة  انَْقَتلوا  َل  َهوْك 
 وَزَعقوا 

10 لهْن.  َل كانْت  َيسُوْع  َشهادْة 
يا  اَأيَمْت  »َل  ْوقالوا:  ْكثير  عِالي  ْبَصوْت 

ُرْؤيا يوَحّنا 6: 2 - 10   
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تَْنتَِصُف  َول�  تَديُن  ل�  الُقّدوُس والَحقُّ 

 َواأُْعِطَي 
11 ال�أْرِض؟«  ِمْن سكّاِن  ِلَدِمنا 

كُلُّ واِحٍد ِمْنُهْم ُحلًَّة بَيضاَء، َوقيَل َلُهم اأْن 

يَْستَريحوا َحّتى َوْقٍت قَصيٍر، َحّتى يَكْتَِمَل 

اأْن  الَعتيدوَن  َواإْخَوتُُهم  نَُظراؤُهم  اأيضاً 

 َونََظْرُت حيَن فَتََح الَخْتَم 
يُْقتَلوا ِمْثلَُهم. 12

ْمُس  الّسادَس، َوَحَدَث زِلزاٌل َعظيٌم َوالشَّ

ْت كَِمْسٍح ِمْن َشْعٍر َوالَقَمُر كُلُُّه صاَر  اْسَودَّ

ماِء تَساقََطْت َعلى   َوكَواِكُب السَّ
ِم. 13 كَالدَّ

ال�أْخَضَر  تينَها  الّتينَُة  تَْطَرُح  كَما  ال�أْرِض 

ماُء ُعِزَلْت   َوالسَّ
تْها ريٌح َشديَدةٌ. 14 اإذا َهزَّ

الُجُزِر  َوكُلُّ  الِجباِل  َوكُلُّ   ، يُلَفُّ كََدْرٍج 

 َوُملوُك ال�أْرِض 
ِمْن اأماِكِنها تََزْحَزَحْت. 15

َوال�أْغِنياُء  ال�أُلوِف  َوُرَؤساُء  َوالُعَظماُء 

َوال�أْقِوياُء اأْخَفوا اأنُْفَسُهم في الَمغائِر َوفي 

ِللِجباِل  يَقولوَن   َوُهم 
16 الِجباِل،  ُصخوِر 

ِمْن  َواأْخفينا  َعلَينا  »اْسُقطي  خوِر:  َوالصُّ

َوِمْن  الَعْرِش  َعلى  الجاِلِس  َوْجِه  اأماِم 

ذِلَك  اأتى  قَْد  17 ِل�أنَُّه  الَخروِف،  َغَضِب 

َوَمْن  يَوُم َغَضِبِهما،  الَعظيُم،  اليَوُم 

يَْستَطيُع الِقياَم؟«

َملائكٍة 7  اأْربََعَة  َراأيُت   َوبَْعَد هِذِه 

ال�أْرِض  َزوايا  اأْربَِع  قائميَن َعلى 

ِلئَّلا تَُهبَّ  ال�أْرِض  ِرياِح  اأْربََع  َوُمْمِسكيَن 

ريٌح َعلى ال�أْرِض َول� َعلى البَْحِر َول� َعلى 

 َوَراأيُت َملاكاً اآَخَر صاِعداً ِمْن 
اأيِّ َشَجَرٍة. 2

َرب، يا َقّدوْس، يا عادْل مُو ْتحاكم ْوتْنتقْم 
لكْل   وانَْعطى 

11 الاَْرْض؟«  نِاس  مْن  لََدْمنا 
منّْن  وانَْطَلْب  بيْض  َحويْس  منّْن  واحد 
لََمْن  َت يْرتاحون ْويْصبرون ْشَويّْة لْخ دي 
يْنقْتلوْن  َت  َل  واخوتْن  َقرايبينن  يْكتْملوْن 
َفَتْح سادْس  َل  َوْقْت   َواَريُت 

12 َكماهْن. 
ْمس اْسَوّدْت َكما  ختْم َزنَْزلِة َعظيِمة، والشَّ
عر، والَقَمْر كلّو اْحَمّر ْوصاْر َكما  َخَلق الشَّ
الاَْرْض  َع  َهّرت  ما  السَّ  ونْجوم 

13 ْم.  الدَّ
َكما سَجرة التّيْن َل يهْر تينا الفْج َوْقْت َل 
َكما  انَْفَرقْت  ما   والسَّ

14 ْوقلعاْن.  َهوا  يقوْم 
ْكتِاْب َل يلَتْف َعلى َبْعضو، ْوكّل الّْجبِاْل 
 ملوك 

ْتَزْرَزعوا مْن مُوَضعْن. 15 والجزر 
الاَْرْض والّگباريِّة ْوُرَوسا الاألوف، الّزناگيْن 
والّْقواي، الَعبيْد واْسياد الَعبيْد، كلّن ْتَخبَّوا 
 وقالوا 

16 الّْجبِاْل.  ْوَبيْن حجِاير  الّْمغِاير  ف 
ْوَخبَّونا  َعَلينا  »وَقعوا  والحجِاير:  للّجبِال 
ْومْن َغَضب  الَعْرش  َع  القِاعْد  وّچ  مْن 
 مْن َل جا َيوْم َغَضبن الَعظيم 

الخاروْف. 17
ْومْن واِ َل يتِيق يقوْم.«

اَأْرَبْع َملايِكة قايميْن َعلى 7  اَأَريُت   َبْعدا 
منّْن  واِحْد  الّدنْيِا، كْل  َقراني  اْرَبع 
مِاسْك َهوا َل يهْب مْن َقرنّيْة لَّواِ قايْم َعَليا، 
ْومُو يَخلَّون الَهوا َت يهْب َع الاَْرض ْولا 
َملاْك   َواَريُت 

2 َعلى سَجَرة.  ْولا  الَبحر  َع 

ُرْؤيا يوَحّنا 6: 11 – 7: 2   
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الَحيِّ  اللِه  َوَمَعُه خاتَُم  ْمِس  الشَّ ِمْشِرِق 

الَملائكَِة  اإلى  ِبَصوٍت َعظيٍم  َوَصَرَخ 

يَُضّروا  اأْن  َلُهم  اأُْعِطَي  الَّذيَن  ال�أْربََعِة 

 »ل� تَُضّروا ال�أْرَض 
ال�أْرَض َوالبَْحَر قائلاً: 3

َعبيَد  نَْخِتَم  َحّتى  َجَر  الشَّ َول�  البَْحَر  َول� 

َعَدَد   َوَسِمْعُت 
4 ِجباِهِهم.«  َعلى  اإلِهنا 

الَّذيَن ُخِتموا ِمئًة َواأْربََعًة َواأْربَعيَن َمْختوماً 

 ِمْن قَبيلَِة يَُهَوذا 
ِمْن كُلِّ قَبائِل اإْسرائيَل. 5

اثْنا َعَشَر اأْلَف َمْختوٍم. ِمْن قَبيلَِة َراأوبيَن 

اثْنا َعَشَر اأْلفاً. ِمْن قَبيلَِة جاٍد اثْنا َعَشَر 

 ِمْن قَبيلَِة اأشيَر اثْنا َعَشَر اأْلفاً. ِمْن 
اأْلفاً. 6

قَبيلَِة  ِمْن  اأْلفاً.  َعَشَر  اثْنا  نَْفتالي  قَبيلَِة 

 ِمْن قَبيلَِة َشْمعوَن 
ى اثْنا َعَشَر اأْلفاً. 7 َمنسَّ

اثْنا َعَشَر اأْلفاً. ِمْن قَبيلَِة ل�وي اثْنا َعَشَر 

اأْلفاً.  َعَشَر  اثْنا  يَّساكََر  قَبيلَِة  ِمْن  اأْلفاً. 

ِمْن  اأْلفاً.  َعَشَر  اثْنا  َزبولوَن  قَبيلَِة   ِمْن 
8

قَبيلَِة  ِمْن  اأْلفاً.  َعَشَر  اثْنا  يوُسَف  قَبيلَِة 

9 بَْعَد  َمْختوٍم.  اأْلَف  َعَشَر  اثْنا  ِبْنياميَن 

هِذِه نََظْرُت َواإذا َجْمٌع كَثيٌر َليَس َمْن يَْقوى 

عوِب  َعلى اإْحصائِه، ِمْن كُلِّ ال�أَُمِم َوالشُّ

الَعْرِش  اأماَم  قائميَن  َوال�أْلِسنَِة  َوالَقبائِل 

بيٍض،  ِبُحلٍَل  ُمتََسْرِبليَن  الَخروِف  َواأماَم 

 َويَْصُرخوَن 
10 نَْخٍل.  ُسُعُف  اأيديهم  َوفي 

لِهنا  ل�إ الَخلاُص  قائليَن:  َعظيٍم  ِبَصوٍت 

 َوكُلُّ 
الجاِلِس َعلى الَعْرِش َوِللَخروِف. 11

الَعْرِش  َحوَل  الَملائكَِة كانوا قائميَن 

رق ْوَمعو خاتم اَلله الَحي.  لْخ طِالْع م الشَّ
ْوساح ْبَصوْت عِالي ْكثيْر َع الاَْرَبع َملايِكة 
َل انَْعَطوا سْلَطة َت يضّرون الاَْرْض والَبحْر، 
ْولا  الَبحر  ْولا  الاَْرض  ْتضّرون  3 لا  قاْل: 
َعلى  اإلْهنا  َعبيْد  نْختْم  لََمْن  السَجْر دي 
انَْخَتموا  َل  َعَدد  4 َبْعدا سمْعُت  ْجبِينْن. 
َبني  َقبايْل  واِ، مْن كْل  اَألْْف  َواْرْبعيْن  اَأْرَبْع 
ياهوذا،  َقبيلة  مْن  اَألْْف  5 اْثناعْش  اْسرائيْل: 
واْثناعْش  َراأوبيْن،  َقبيلْة  مْن  اَألْْف  واْثناعْش 
مْن  اَألْْف   واْثناعْش 

6 َقبيلْة جاْد،  مْن  اَألْْف 
َقبيلْة اَأشيْر، واْثناعْش اَألْْف مْن َقبيلْة نَْفتالي، 
 واْثناعْش 

واْثناعْش اَألْْف مْن َقبيلة ْمَنّسى، 7
اَألْْف مْن َقبيلْة َشْمعوْن، واْثناعْش اَألْْف مْن 
َقبيلْة لاوي، واْثناعْش اَألْْف مْن َقبيلْة َيّساكْر، 
 واْثناعْش اَألْْف مْن َقبيلْة َزبُولُوْن، واْثناعْش 

8

اَألْْف مْن َقبيلْة يوسْف، واْثناعْش اَألْْف مْن 
َقبيلْة بْنياميْن. 9 َبْعدا َطلَّْعُت، والّا لَّمة نِاس 
مْن كْل  يْنَحَصوْن،  ْولا  يْنَعّدون  لا  ْگبيِرة 
ة ْوَقبيِلة ولْسِاْن. كانوا قايميْن  جْنس ْوكْل اَأمِّ
َحويْس  لِاْبسيْن  والخاروْف  الَعْرْش  قّدام 
 وكان 

بيض ْوف ايَديْن شيقاْن سَجْر َتمْر. 10
يسِيحون ْبَصوْت عِالي ويقولون: الَخلاْص 
ْومْن عْند  الَعْرش  القِاعْد َع  اإلْهنا  مْن عْند 
 ْوكّل الَملايِكة القايميْن َحول 

الخاروْف. 11
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َوَوقَعوا  ال�أْربََعِة،  َوالَحيَواناِت  يوِخ  َوالشُّ

}َوَسجدوا  ُوجوِهِهم،  َعلى  الَعْرِش  اأماَم 

البََركَُة  اآميَن.  يَقولوَن:   َوُهم 
ِللِه،{ 12

َوالكَراَمُة  كُْر  َوالشُّ َوالِحكَْمُة  َوالَمْجُد 

آِبديَن  ال� اأَبَِد  اإلى  لِهنا  ل�إ َوالُقْدَرةُ  ةُ  َوالُقوَّ

يوِخ َوقاَل   َواأجاَب واِحٌد ِمَن الشُّ
اآميَن. 13

َمْن  بيٍض  ِبُحلٍَل  الُمتََسْرِبلوَن  لي: هؤل�ِء 

 فَُقْلُت َلُه: »َسيِّدي، 
ُهم َوِمْن اأيَن اأتَوا؟ 14

ُهم  فَقاَل لي: »هؤل�ِء  تَْعِرُف.«  اأنَْت 

الَّذيَن اأتَوا ِمَن الّضيقِة الَعظيمِة َوَغَسلوا 

15 ِلهذا  الَخروِف.  ِبَدِم  َوبَيَّضوها  ُحلَلَُهْم 

نَهاراً  َويَْخِدمونَُه  اللِه  َعْرِش  اأماَم  ُهم 

َوَليلاً في َهيكَِلِه، َوالجاِلُس َعلى الَعْرِش 

يَُظلِّلُهم. 16 َلْن يَجوعوا بَْعُد َوَلْن يَْعَطشوا، 

َحرٍّ  اأيُّ  َول�  َعلَيِهم  تََقَع  َلْن  ْمُس  َوالشَّ

الَعْرِش  َوَسِط  الَّذي في  الَخروَف  17 ِل�أنَّ 

يَْرعاُهم َويَهديِهم اإلى الَحياِة َواإلى يَنابيِع 

ِمْن  َدْمَعٍة  كُلَّ  اللُه  َويَْمسُح  الَحياِة،  ماِء 

ُعيوِنِهم.«

الّساِبَع صاَر 8  الَخْتَم  فَتََح   َوحيَن 

ِنْصِف  نَْحَو  ماِء  السَّ ُسكوٌت في 

بَعَة الَملائكََة الَّذيَن   َوَراأيُت السَّ
ساَعٍة. 2

اأماَم اللِه يَقوموَن. َواأُْعطوا َسْبَعَة اأبْواٍق. 

 َواأتى َملاٌك اآَخُر َوقاَم ِعْنَد الَمْذبَِح َوَمَعُه 
3

َمُه  ِمْبَخَرةُ َذَهٍب َواأُْعِطَي بَخوراً كَثيراً ِليُقدِّ

َمْذبَِح  الِقّديسيَن َعلى  ِبَصلواِت كُلِّ 

َوَقعوا  َحيواناْت  والاَْرَبْع  والّْخِتّياريِّة  الَعْرْش 
 وقالوا: اآّمين! 

َعلى وّچن ْوَسَجدوا َلالله. 12
الَبَرِكة والَمْجْد والحْكِمة والّشكْر والَكراِمة 
اآّميْن.  آْبديْن  الا َأَبد  لا لْهنا  لاإ والقْدَرة  ة  والقوِّ
 واِحْد م الّْخِتّياريِّة قاْل لي: َهوك اللِاْبسيْن 

13

وا؟  اَيْن كجَّ ْومن  نِا  بيْض مْن  َحويْس 
 قْلتولو: »َسّيدي، اأنَْت تْعرْف.« قاْل لي: 

14

لوا  وا مْن ذيَقة الّْگبيِرة ْوَخسَّ »َهوْذ نِا َل كجَّ
 مْن هاي 

ْوَبيَّضوا َحويسن ْبَدمّ الخاروْف. 15
َف  ونْهار  لَيْل  يْخدموُه  نِا  اَلله  َعْرش  قّداْم 
 ما 

َهيَكلو. والقِاعْد َع الَعْرش يَفّيْل َعَليْن. 16
َبق يجُوعون ْولا يْعَطشوْن، لا َشْمْس تَقْع 
 مْن َل َت يَرّعيين الخاروْف 

َعَلين ْولا َحْر. 17
َل ف وْسط الَعْرش ويَوّدييْن لْلَحياة ْولَْعيوْن 
َمي الَحياْة، والله َت يْمَسْح كْل َدمَعة مْن 

َعيَنيْن.«

 ْوَوْقْت َل َفَتْح سابْع ختْم صار ْسكوْت 8 
 َواَريُت 

ما َحوالي نْص ساَعة. 2 ف السَّ
اَلله،  قّدام  القايميْن  َملايِكة  بْع  السَّ َهوك 
َملاك  َغيْر   ْوجا 

3 پُوَرزاناْت.  َسبْع  وانَْعَطوا 
مْن  َمْبَخَرة  َمعو  الَمْذَبْح. كاْن  عْند  ْوقاْم 
َمْع  يَقّدمو  َبّخور ْكثيْر َت  َذَهْب، وانَْعطى 
َهْب َل  َصلاوات الَقّديسيْن َعلى َمْذَبح الذَّ
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762

 َوَصِعَد 
الَعْرِش. 4 اأماَم  الَّذي  َهِب  الذَّ

ِعْطُر البَخوِر ِبَصلواِت الِقّديسيَن ِمْن يَِد 

 َواأَخَذ الَملاُك الِمْبَخَرةَ 
الَملاِك اأماَم اللِه. 5

َواأْلقى َعلى  الَمْذبَِح  ناِر  ِمْن  َوَملاأها 

َوُرعوٌد  َواأْصواٌت  بُروٌق  فََحَدَث  ال�أْرِض 

ْبَعُة الَّذيَن َمَعُهم   َوالَملائكَُة السَّ
َوِزْلزاٌل. 6

قوا.  ِليُبَوِّ اأنُْفَسُهم  َهيَّاأوا  ْبَعُة  السَّ ال�أبْواُق 

ُل فََحَدَث بََرٌد َوناٌر َمْخلوطاِن  َق ال�أوَّ  َوبَوَّ
7

ِبَدٍم، َواأُْلِقيا َعلى ال�أْرِض، َوثُْلُث ال�أْرِض 

اتََّقَد، َوكُلُّ ُعْشٍب  اتََّقَد، َوثُْلُث ال�أْشجاِر 

الثّاني،  الَملاُك  َق   َوبَوَّ
8 اتََّقَد.  اأْخَضَر 

اأُْلِقَي في  ِبناٍر  ُمتَِّقداً  َعظيماً  َجبَلاً  َوكاأنَّ 

 َوماَت 
9 َدماً.  البَْحِر  ثُْلُث  فَصاَر  البَْحِر، 

الَّتي  البَْحِر  الَّتي في  الَخلائِق  كُلِّ  ثُْلُث 

َق   َوبَوَّ
10 َر.  ُدمِّ ُفِن  السُّ َوثُْلُث  نََفٌس،  فيها 

َعظيٌم  ماِء كَوكٌَب  السَّ ِمَن  فََوقََع  الثّاِلُث 

ال�أنهاِر  ثُْلِث  َعلى  َوَوقََع  كَاللََّهِب،  ُمتَِّقٌد 

الكَوكَِب   َواْسُم 
11 الماِء.  يَنابيِع  َوَعلى 

الِمياِه  ثُْلُث  »اأْفسيتنو.« َوصاَرت  يُلَفُظ 

اأْفَسْنتيناً. َواأُناٌس كَثيروَن ماتوا ِمَن الِمياِه 

َق الَملاُك الّراِبُع   َوبَوَّ
ةً. 12 ِل�أنَّها صاَرْت َمرَّ

ْمِس وثُْلُث الَقَمِر َوثُْلُث  فَُضِرَب ثُْلُث الشَّ

ثُْلُث  يُِضئ  َوَلم  ثُْلثُهنَّ  َواأْظلََم  الكَواكَِب 

نَْسراً   َوَسِمْعُت 
13 كَذِلَك.  َوالليُل  النَّهاِر 

َعظيٍم:  ِبَصوٍت  يَقوُل  ماِء  السَّ في  طائراً 

ال�أْرِض  َعلى  للّساكنيَن  َويٌل  َويٌل  َويٌل 

اَلله من  الَبّخوْر قّدام   وَطَلع 
الَعْرْش. 4 قّدام 

ايد الَملاْك َمْع َصلاوات الَقّديسيْن. 5 َبْعدا 
اَأَخْذ الَملاْك الَمْبَخَرة ْوَعّباها مْن نار الَمْذَبح 
ْوَحلَّقا َع الاَْرض ْوصاْر لَْمع ْوَبْرق ْوقراِقيْع 
بْع َملايِكة َهوْك َل   والسَّ

وْتَزنَْزلت الاَْرْض. 6
يْنفخوْن  روا حالْن َت  پُوَرزاناْت َحضَّ َمعْن 
َملاْك  ْل  اَأوَّ نََفْخ  َل   َوْقْت 

الپُوَرزاناْت. 7 ف 
ْم وانَْكّبوا  صاْر حْمَصَرة ْوناْر َمْخلُوطيْن بالدَّ
ْوثْلث  الاَْرْض  ثْلث  واْحَتَرْق  الاَْرْض،  َع 
َل   وَوْقْت 

8 اَْخَضْر.  ْوكْل َحشيش  الّسَجر 
َكما  الَبحْر شي  َوَقْع ف  َملاْك  ثِاني  نََفْخ 
َجَبل ْگبيْر يْشتعْل بالنّار، ْوصاْر ثْلث الَبحْر 
ْوثْلْث  ماتوا،  الَبحْر  َحيوانات   وثْلْث 

9 َدْم. 
ثالْث  نََفْخ  َل   ْوَوْقْت 

10 ّفيناْت خْربوا.  السَّ
ما َعلى ثْلث الّْنهُوَرة وْعيون  َملاْك َوَقْع م السَّ
الَمي نْجِمة تْلَهْب َكما شْعلْة ناْر. 11 نْجمْة 
َل َوَقعْت كان اْسما َمراَرة. ْوثْلث الَمّيِاْت 
ْوماتوا  ْتَمْرَمروا  نِاس  وْكثيْر  َمراَرة.  صارْت 
نََفْخ  َل   وَوْقْت 

12 ْتَمْرَمرْت.  َل  َمّيِاْت  مْن 
ْوثْلث  انَْضَرب  ْمس  الشَّ ثْلث  َملاْك  رابْع 
انَْطفا.  ثْلْث َضّويِتن  الّْنجوْم،  ْوثْلث  الَقَمر 
كذاِ انَْطفا ثْلْث نور الّْنهار ْوثْلْث نور الَليْل. 
ْوسمْعتوُه  ما  السَّ يطِيْر ف   َواَريُت نسر 

13

َويْل  يا  ويقوْل:  ْكثيْر  عِالي  ْبَصوْت  يْزَعق 
نِاس الاَْرْض يا َويلْن مْن شي َل َبقى من 
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ِمْن اأْصواِت بَِقيَِّة ال�أبْواِق الَّتي ِللَملائكَِة 

قوا. الثَّلاثِة الَعتيديَن اأْن يُبَوِّ

َوَراأيُت 9  الخاِمُس،  الَملاُك  َق   َوبَوَّ

ماِء َعلى ال�أْرِض  كَوكَباً َوقََع ِمَن السَّ

ِبْئَر   َوفَتََح 
2 ِة.  الُهوَّ ِبْئِر  ِمفتاَح  َواأُْعِطَي 

ِة فََصِعَد ُدخاٌن كُُدخاِن اآتوٍن َمْسجوٍر  الُهوَّ

ُدخاِن  ِمْن  َوالَهواُء  ْمُس  الشَّ َواأْظلََمِت 

َجراٍد  اأْسراُب  َخَرَج  خاِن  الدُّ  َوِمَن 
3 الِبْئِر. 

لطاِن  ُسْلطاناً كالسُّ اأُْعطوا  ال�أْرِض  اإلى 

 َوقيَل َلُهم 
الَّذي ِللَعقارِب َعلى ال�أْرِض. 4

اأيَّ َخضاٍر  َول�  ال�أْرِض  ُعْشَب  يؤذوا  األّ� 

َليَس  الَّذيَن  البََشَر  اإلّ�  َشَجَرٍة  اأيََّة  َول� 

 َواأُْعطوا 
5 ِجباِهِهم.  َعلى  اللِه  َخْتُم  َلُهم 

َخْمَسَة  بوا  يَتََعذَّ اأْن  بَْل  يَْقتُلوُهم،  األّ� 

اأْشُهٍر، َوَعذابُهم كَتَْعذيِب الَعْقَرِب اإنْساناً 

َسيَْطلُُب  ال�أيّاِم  ِتْلَك   َوفي 
6 َلَدَغُه.  َمتى 

وَن اأْن  البََشُر الَموَت َوَلْن يَِجدوهُ، َويَتََشهَّ

 َوَشكُْل 
7 ِمْنُهْم.  الَموُت  فَيَْهُرُب  يَموتوا 

ِللَحْرِب  ٍة  ُمْستَِعدَّ َخيٍل  الَجراِد كََشكِْل 

َهِب  الذَّ ِشْبِه  اأكاليَل  ِمْثُل  َوَعلى ُرؤوِسها 

 َوكاَن َلها َشْعٌر 
َوُوجوُهها كَُوجوِه البََشِر. 8

كََشْعِر النِّساِء، َواأْسنانُها كَاأْسناِن ال�أُسوِد 

َحديٍد،  كَُدروِع  ُدروٌع  َلها   َوكاَن 
9 كانَْت. 

اأْجِنَحِتها كََصوِت َمْركَباِت َخيٍل  َوَصوُت 

َلها   َوكاَن 
10 الَحْرِب.  اإلى  تَْجري  كَثيَرٍة 

َوُحماٌت في  الَعقارِب  كَاأْذناِب  اأْذناٌب 

الثَّْث  ِفيا  يْنفْخ  َت  َل  الپُوَرزاناْت  اْصوات 
َملايِكة َل َبَقوا.

اَأَريُت 9  َملاْك  نََفْخ خامْس  َل   ْوَوْقْت 
ما للاَْرْض. وانَْعَطْت  نْجِمة تَقْع م السَّ
ة. 2 َبْعدا، َفَتحت النّجِمة  مْفتاْح جب الهوِّ
ة ْوَطَلْع مناك الّجْب دّخاْن  َغطا جب الهوِّ
َكما دّخاْن َل يْطَلْع مْن اآتوْن َمْسجُور َغطّى 
 وم 

3 قْتِمة.  عْتِمة  الّدنْيِا  ْوصارت  ْمس  الشَّ
ة  قوِّ انَْعطى  َجراد  الاَْرْض  َع  َطَلْع  الّدّخاْن 
 وجاهْن 

4 الاَْرْض.  العقِارْب ف  قّوة  َكما 
اَأمر يقوْل: لا ْتضّروْن َحشيش الاَْرض ْولا 
َخضار ْولا سَجَرة، َبْس َهوك النِّاس َل ما في 
 ْوما انَْعَطوا سْلَطة َت 

خْتم اَلله َعلى ْجبِينْن. 5
يَموتون النِّاْس، بلِي َت يَعذبووْن َخْمسة اشْر 
َعْقَرْب.  يْلَدغو  َل  َعذاْب هاْك  َكما  َزماْن 
 َفوك الِايِّام النِّاْس َت يْطلبون الَموت ْومُو 

6

يَروُه، َت يْشَتَهون يموتوْن والَموْت يْهرْب 
ْر  تْتَحضَّ َل  َخيْل  َكما  راْد  الجَّ  َهوك 

7 منّْن. 
َكما  راسْن  َعلى  في  للَحْرْب كانوا. كاْن 
اَأكِاليْل مْن َذَهب ْووّچن َكما وّچ الانْساْن. 
 وكاْن لهْن َشعْر َكما َشْعر النّْسواْن واْضراْس 

8

ْدرُوْع  لهن   وكاْن 
9 الّْسباْع.  اْضراس  َكما 

ْجناحاتْن  ْوَصوت  مْن َحديد،  َكما درُوْع 
َخيْل  يجّرا  تْنَعد  مُو  َعَربّياْت  َكما َصوْت 
 وكاْن لهن اْذناْب 

تْعدي َعدي للَحْرْب. 10
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اأْذناِبها َوُسْلطانُها اأْن تُؤذَي البََشَر اأْشُهراً 

ِة،   َوَعلَيها َمِلٌك ُهَو َملاُك الُهوَّ
َخْمسًة. 11

َواْسُمُه ِبالِعْبِريَِّة »َعبادو« َوِباليونانّيِة َلُه 

َذَهَب.   َويٌل واِحٌد 
12 »اأبولون.«  ُهَو  اْسٌم 

ها َويلاِن اثْناِن اأيضاً اآِتياِن.

فََسِمْعُت  الّسادُس  الَملاُك  َق   َوبَوَّ
13

َمْذبَِح  اأْربََعِة قُروِن  ِمْن  َصوتاً واِحداً 

للَملاِك   قائلاً 
اأماَم اللِه، 14 َهِب الَّذي  الذَّ

َمَعُه البوُق: »فُكَّ  الَّذي  الّسادِس 

الَملائكََة ال�أْربََعَة الَمْربوطيَن َعلى النَّهِر 

الَملائكَُة   َوفُكَّ 
الَفراِت.« 15 الَعظيِم 

ْهِر  ال�أْربََعُة الُمَهيَّؤوَن ِللّساَعِة َواليَوِم َوالشَّ

 َوَعَدُد 
16 البََشِر.  ثُْلَث  ِليَْقتُلوا  نَِة  َوالسَّ

َربَواٍت.  َربْوِة  الُفْرساِن ُمضاَعُف  ُجيوِش 

ِللَخيِل  َراأيُت   َوهكَذا 
17 َعَدَدُهم.  َسِمْعُت 

ُدروعاً  َعلَيها  َوِللجاِلسيَن  ْؤيا  الرُّ في 

َوُرؤوُس  َوِكْبريتيًَّة.  َواأْسمانْجونيًَّة  ناِريًَّة 

اأْفواِهها  َوِمْن  ال�أُسوِد  الَخيِل كَُرؤوِس 

هِذِه   َوِمْن 
18 َوُدخاٌن.  َوِكْبريٌت  ناٌر  يَْخُرُج 

ِمَن  البََشِر  ثُْلُث  قُِتَل  الثَّلاِث  َرباِت  الضَّ

خاِن الخاِرِج  الّناِر َوِمَن الِكْبريِت َوِمَن الدُّ

الَخيِل في  ُسْلطاَن  19 ِل�أنَّ  اأْفواِهها.  ِمْن 

اأْفواِهها َوفي اأْذناِبها فَاأْذنابُها تُْشِبُه َحّياٍت 

بَِقيَُّة   َواأّما 
20 تُْؤذي.  َوِبها  ُرؤوٌس  َلها 

َرباِت  الضَّ ِبهِذِه  يُْقتَلوا  َلْم  الَّذيَن  البََشِر 

َكما زنّابات العقِارْب ِفيا اإَبْر تْلَدْغ، َواينا َل 
 َملاْك 

َزماْن. 11 ْب َخْمسة اشْر  يْتَعذَّ يْنلدْغ 
واسْم  ة،  الهوِّ َملاْك جّب  راْد كاْن  َهالجَّ
َهالَملاْك بْلسِان العْبراني »اَأَبّدوْن«، واْسمو 
ْل َويل ْوَبْعدو   راْح اَأوَّ

باليوناني »اَأبولّيوْن«. 12
يجي َويليْن.

َملاك سمْعُت  نََفخ سادس  َل   َوْقْت 
13

َهْب  الذَّ َمْذَبح  ْقرون  اَأْرَبع  َصوت مْن 
َل سادس  قاْل  وت  14 الصَّ اَلله.  قّدام  َل 
َهوك  »فك  الپُوَرزان:  َمعو  َل كاْن  َملاك 
دين عْند نَهر الفرات  الاَْرَبع َملايِكة الّمَشدَّ
َملايِكة  الاَْرَبع  َهوك   وانَفكّوا 

15 الّگبير.« 
هر  والشَّ والَيوْم  للّساَعة  رين  مَحضَّ َل كانوا 
ِنة ْبشاْن يْقتلون ثلث الَبَشر. 16 الخّيالِة  والسَّ
ميَتين َمليُون كانوا. سمْعُت َعَددن. 17 اَأَريُت 
الَخيل ف الّرويا والّراِكبين َع الَخيل كانوا 
لِاْبسيْن درُوَعة َحمرا َكما النّار وَزرقا َكما 
الياقوت وَصفرا َكما الَكبريد. روس الَخيل 
َكما روس الّسباع كانوا. ْوكاْن يْطَلع مْن 
 وبَهالثّاثِة، بالنّاْر 

ثّمن نار ودّخان وَكبريد. 18
يْطَلع مْن ثّمن  والّدّخان والَكبريد َل كاْن 
 قّوة الَخيل كانْت ف 

انَقَتل ثلث الَبَشر. 19
الَحّياْت كاْن  الاذناب َكما  نَب.  الثّم والذَّ
 ْوباقي النِّاس َل ما انَقَتلوا 

لها روس تعض. 20
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فَما تابوا َعْن َعَمِل اأيديِهم ِباأْن ل� يَْسُجدوا 

ِة  َوالِفضَّ َهِب  الذَّ َواأْصناِم  ياطيِن  ِللشَّ

ل�  الَّتي  َوالَحَجِر  َوالَخَشِب  َوالنُّحاِس 

تَْستَطيُع اأْن تَرى َول� اأْن تَْسَمَع اأو تَْمِشَي. 

 َوما تابوا َعْن قَْتِلهم َول� َعْن ِسْحِرِهم َول� 
21

َعْن ِزناُهم َول� َعْن َسِرقَِتِهم.

 10
ِمَن  ناِزل�ً  اآَخَر  َملاكاً   َوَراأيُت 

ِبَغمامٍة َوقَوُس  ماِء ُمتََسْرِبلاً  السَّ

ْمِس  َوَوْجُهُه كالشَّ َراأِْسِه  الَغماِم َعلى 

كُتيٌِّب  يَِدِه   َوفي 
2 ناٍر،  كََعموَدي  َوِرْجلاهُ 

َمْفتوٌح، َوَوَضَع ِرْجلَُه اليُْمنى َعلى البَْحِر 

 َوَصَرَخ ِبَصوٍت 
َواليُْسرى َعلى ال�أْرِض. 3

َصَرَخ  َوحيَن  ال�أَسُد.  يَْزاأُر  َعظيٍم كَما 

 َوحيَن 
4 باأْصواِتها.  ُرعوٍد  َسْبَعُة  تَكَلََّمْت 

اأْن  َعتيداً  كُْنُت  ْبَعُة  السَّ عوُد  الرُّ تَكَلََّمِت 

ماِء يَقوُل:  اأكْتَُب. َوَسِمْعُت َصوتاً ِمَن السَّ

َول�  ْبَعُة  السَّ عوُد  الرُّ ِبِه  تَكَلََّمْت  ما  اْخِتْم 

َراأيتُُه قائماً  الَّذي   َوالَملاُك 
تَكْتُْبُه. 5

اإلى  يََدهُ  َرفََع  ال�أْرِض  َوَعلى  البَْحِر  َعلى 

اأَبَِد  اإلى  الَحيِّ  ِبذِلَك   َواأْقَسَم 
6 ماِء،  السَّ

فيها  َوما  ماَء  السَّ َخلََق  الَّذي  آِبديَن،  ال�

اأنَّ  فيِه  َوما  َوالبَْحَر  فيها  َوما  وال�أْرَض 

َزماناً بَْعُد َلْن يَكوَن. 7 اإلّ� في اأيّاِم الَملاِك 

َق َواكْتََمَل ِسرُّ اللِه، كَما  الّساِبِع َمتى بوَّ

الَّذي  وُت   َوالصَّ
8 ال�أنِْبياَء.  َعبيَدهُ  َر  بَشَّ

قائلاً:  يُكَلُِّمني  ماِء عاَد  السَّ ِمَن  َسِمْعُت 

سوا مْن عبادة  ربات، ما تابوا ْولا َبسَّ بَهالضَّ
ة والّنحاس  َهْب والفضَّ ياطيْن واْصنام الذَّ الشَّ
ْولا  تْسَمْع  والَخَشب والَحَجر هاي َل مُو 
تابوا   ْوما 

21 تْطَلع.  ْولا  تْدخل  ْولا  تقَشع 
سوا مْن َقتلن وسحرن وزناهن وَفجارتن  وَبسَّ

وَحرامّيتن.

 َبْعدا اَأَريُت َغيْر َملاْك. كاْن َملاْك 10 
راسو  ْوَحوْل  َغيِمة  لِابْس  جّباْر 
واْجَريو  ْمْس  الشَّ َكما  وّچو  ْوَقَدْح،  َقوس 
 كاْن حِامْل ف 

2 ناْر.  مْن  َكما عاموَديْن 
ة ْزَغيِرة َمْفتُوَحة.  ايدو ْكتِاْب َعلى شكْل لَفِّ
ْوَحّط اْجرو الَيميْن ف الَبحْر واْجرو الَيساْر 
َع الاَْرْض. 3 َبْعدا َزَعق ْبَصوْت عِالي َكما 
بع. ْوَوَقْت َل َزَعْق َسبْع قراِقيْع  َصوت السَّ
بْع   َوْقْت َل َحَكوا َهوك السَّ

َبقى يْحَكوْن. 4
ْوسمْعُت  اْكتب.  َت  قراِقيْع كْنُت حاضْر 
ما يقول لي: اْختْم َعلى شي َل  َصوْت م السَّ
 هاك الَوْقْت 

بْع قراِقيْع، لا تْكتبو. 5 قالوا السَّ
َملاْك َل اَريتوُه قايْم َع الَبحر ْوَع الاَْرْض َرَفع 
 ْوَحَلْف َيميْن بالَحي 

ما، 6 ايدو الَيميْن للسَّ
ما ْوما ِفيا والاَْرْض  آْبديْن خالق السَّ َأَبد الا لا
ْوما َعَليا والَبحر ْوما ِفيو، ْوقاْل: ما َبقى في 
َملاك،  اِيِّام َصوْت سابْع  َوْقْت، 7 َبْس ف 
َوْقْت َل َت يْنفْخ َت يتْم سّر اَلله، َكما َل 
الاَنِْبيا. 8 َبْعدا، هاْك َصوْت َل  َخبَّْر َعبيدو 
ما رجْع َحكى َمعي ْوقاْل:  سمْعُت م السَّ
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يَِد  الَمْفتوَح في  الكُتّيَب  َوُخِذ  »اْذَهْب 
َوَعلى  ال�أْرِض  القائِم َعلى  الَملاِك 

َلُه  اأقوُل  الَملاِك  اإلى   فَذْهْبُت 
9 البَْحِر.« 

اأْن يُْعِطيَني الكُتيَِّب. فَقاَل لي: »خْذ َوكُْلُه 

َسيَكوُن  فَِمَك  َولِكنَُّه في  بَْطنََك  َوَسيُِمرُّ 

الكُتيَِّب   َواأَخْذُت 
كالَعَسِل.« 10 ُحْلواً 

فَمي  فَكاَن في  َواأكَْلتُُه  الَملاِك  يَِد  ِمْن 

اأكَْلتُُه صاَر بَْطِنَي  كَالَعَسِل ُحْلواً، َوحيَن 

تَتَنَبَّاأ  اأْن  َلَك  »يْنبَغي   َوقاَل لي: 
11 ا.  ُمرًّ

َوُملوٍك  َواأْلِسنٍَة  َواأَُمٍم  َعْن ُشعوٍب  بَْعُد 

كَثيريَن.«

 11
تُْشِبُه َعصاً.  قََصبًة   َواأُْعطيُت 

»قُْم  يَقوُل:  قائماً  الَملاُك  َوكاَن 

َوالّساِجديَن  َوالَمْذبََح  اللِه  َهيكَل  َوِقْس 

 َوالّداُر الَّتي خاِرَج الَهيكَِل اأْخِرْجها 
فيِه. 2

ِللاأَُمِم  اأُْعطيَْت  ِل�أنَّها  تَِقْسها  َول�  خاِرجاً 

اثْنَيِن  َسَة  الُمَقدَّ الَمدينَة  َوَسيَدوسوَن 

 َواأُْعطي شاِهديَّ فَيَتَنَبَّاآِن 
َواأْربَعيَن َشْهراً. 3

اأْلفاً َوِمئتيِن َوِسّتيَن يَوماً َوُهما ُمتََسْرِبلاِن 

يتونَتاِن  الزَّ  هذاِن ُهما 
ُمسوحاً.« 4

َوالَمنارتاِن اأماَم َربِّ كُلِّ ال�أْرِض قائماِن 

تَْخُرُج  يؤذيَُهما  اأْن  يُريُد  اأَحٌد  5 اإْن كاَن 

اإْن كاَن  ُهما.  َوتَاأْكُُل َعدوَّ ِمْن فَِمِهما  ناٌر 

اأُْعِطَي  يؤذيَهما، فَهكَذا  اأْن  يُريُد  اأَحٌد 

 هذاِن َلُهما ُسْلطاٌن اأْن 
َلُهما اأْن يْقتُلوا. 6

في  َمَطراً  تُْمِطَر  ل�  َحّتى  ماَء  السَّ يُْغِلقا 

الّْزَغّير الَمْفتُوْح َل  »رُوْح خْذ هاك ْكتِاب 
ف ايد الَملاْك القايْم َع الَبحْر والاَْرْض.« 
يْعطيني  َت  ْوقْلتولو  الَملاْك  لَعْند   ورْحُت 

9

»خْذ كلو. َت  لي:  قاْل  الّْزَغّيْر.  ْكتِاب 
يَمْرمْرلْك َبْطنْك، َبْس ف ثّمْك َت يكوْن 
 َواَخْذُت ْكتِاب الّْزَغّيْر 

حلو َكما الَعَسْل.« 10
من ايد الَملاْك َواَكْلتوُه ْوكاْن ف ثّمي حلو 
َمْرَمرْت  َبَلْعتوُه  َل  ْل  اَأوَّ َبْس  الَعَسْل.  َكما 
 ْوقاْل لي: َمْفروْض َعَليْك تْتَنّبا َعلى 

َبْطني. 11
ْكثيْر شعوْب واَمم ْولْسِانات ْوملوْك.

 َبْعدا انَْعَطيُت َقَصبايِة َكما الَعصايِة 11 
قيْس  »قوْم  ْوقاْل:  الَملاْك  ْوقاْم 
الّساْجديْن  ْوَهوك  والَمْذَبح  اَلله  َهيَكل 
ِفيو. 2 َبْس دار البّراني عيفو لا ْتقيسو، مْن 
يَجوْن ويدوسون  َل َت  للَوَثنيِّة  انَْعطْت  َل 
ِسة اْثَنيْن َواْرْبعيْن َشهْر َزماْن.  الَمديِنة الّْمَقدَّ
اَألْف  يْتَنبَّوْن  اْعطي شِاهَديني َت   وَت 

3

لِاْبسين  ْوهنِّا  َزمان،  َيوْم  ْوستّيْن  ْوميَتين 
 َهالّشِاهَديْن سَجْرَتيْن 

َشعْر.« 4 َحويْس 
َزيتون ْولَْمْپَتين ْمَضّواييْن قّداْم َرّب الاَْرْض 
ناْر  تْطَلْع  َت  ياأذييْن  يَجّرْب  َل   َواينا 

5 نِا. 
َت  َل  اَأينا  َبقى  عْدوانْن.  ْوتاكْل  ثّمن  مْن 
 ولهْن 

6 يْنقتْل.  لازْم  ياأذييْن كذاِ  يَجّرْب 
ما ْومُو يَخلّوْن يجي َمَطْر  سْلَطة يْقفلون السَّ

ُرْؤيا يوَحّنا 10: 9 – 11: 6   
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ِتهما. َوُسْلطاٌن َلُهما َعلى الِمياِه  اأيّاِم نُبُوَّ

ل�ها اإلى َدٍم، َواأْن يَْضِربا ال�أْرَض  اأْن يَُحوِّ

اأكَْملا   َوَمتى 
7 اأرادا.  كلَّما  َضْربٍة  ِبكُلِّ 

ِة  الُهوَّ ِمَن  الّصاِعُد  فَالَوْحُش  َشهاَدتَُهما 

َويَْقتُلُُهما.  َويَْغِلبُُهما  َحْرباً  َمَعُهما  يَْصنَُع 

 َوُجثَّتاُهما َعلى الّسوِق الَعريِض للَمدينَِة 
8

ِة روِحيًّا سادوَم َوِمْصَر،  الَعظيمِة الَمْدُعوَّ

ِمَن   َويُْنَظُر 
9 ُصِلَب.  اأيضاً  َسيُِّدهما  َحيُث 

عوِب َوالَقبائِل َوال�أَُمِم َوال�أْلِسنَِة اإلى  الشُّ

َوُجثَّتاهما  َوِنْصفاً،  اأيّاٍم  ثَلاثَة  ُجثَّتَيِهما 

اأْن توَضعا في قَْبٍر.  ل� يَْسَمحوَن 

يَْشَمتوَن  ال�أْرِض   َوالّساكنوَن َعلى 
10

بَْعُضُهم  َهدايا  َويُْرِسلوَن  َويَْطربوَن  ِبِهما 

با  َعذَّ النَّبيَّيِن  ِل�أنَّ هَذيِن  بَْعٍض،  اإلى 

 َوبَْعَد 
11 ال�أْرِض.  َعلى  الّساِكنيَن  اأولئَك 

اليَوِم، روُح  َوِنْصِف  الثَّلاثِة  ال�أيّاِم  هِذِه 

َعلى  فَقاما  فيِهما  َدَخلَْت  اللِه  ِمَن  َحياٍة 

اأْقداِمِهما. َوَخوٌف َعظيٌم َوقََع َعلى اأولئَك 

َعظيماً  َصوتاً   َوَسِمعا 
12 يََرونَُهما.  الَّذيَن 

اإلى  »اْصَعدا  َلُهما:  يَقوُل  ماِء  السَّ ِمَن 

َغمامٍة  ماِء في  السَّ اإلى  َوَصِعدا  ُهنا.« 

 َوفي ِتْلَك 
قوَن فيِهما. 13 َواأعداُؤُهما يَُحدِّ

الّساَعِة َحَدَث ِزْلزاٌل َعظيٌم َوِعْشُر الَمدينَِة 

ْلزاِل اأْسماُء ِرجاٍل: َسْبَعُة  َوقََع. وقُِتَل في الزِّ

اآل�ٍف. َوالبَِقيَُّة صاروا في َخوٍف َواأْعطوا 

14 الَويُل  ماِء.  السَّ الَّذي في  للِه  َمْجداً 

َفوك الِايِّام. ْولهْن سْلَطة يْقلبون الَمي َدْم، 
ويجيبوْن َع الاَْرْض َبلاوي ْوَضْرباْت اَأيَمْت 
ويَخْلصوْن،  يْشَهدوْن   ْوَبْس 

7 رادوا.  َل 
ْويْغلبْن.  يحِاربن  ة  الهوِّ م  يْطَلْع  َل  َوحْش 
 وجْثَتينْن ف سُوق الَعريِْض، سُوق الَمَديِنة 

8

ْومصْر،  بالّرُوحانِيِّة سادوم  اْسما  الّْگبيِرة 
 ْونِاْس مْن كْل 

مُوَضْع َل انَْصَلْب َسّيدْن. 9
يَروْن جْثَتينْن  َت  ة  ْواأمِّ ولْسِان  ْوَقبيِلة  ملّة 
ْد َت يحطّْن  َثّة اِيم ْونّص، ْومُو يَخلَّوْن اأحَّ
َت  الاَْرْض  َع  العايشيْن   ْونِاس 

10 َقبْر.  َف 
لََبْعضْن  ْويْبَعثوْن  ْويْحتْفلون  ِفين  يْشمتوْن 
ْوَدْرْد كاْن كّصاروا  َل علِّة  مْن  َهدايا، 
 ْوَبعْد َثّة اِيم ْونْص 

َهالَنبَييْن لنِاس الاَْرْض. 11
َدَخْل ِفيْن نََفْس َحياْة من اَلله ْوقاموا َعلى 
َخوْف  َعَليْن  َوَقْع  اَروا  َل  ْوَهوْك  اْجرن. 
ما  السَّ م  عِالي   ْوسْمعوا َصوْت 

12 َعظيْم. 
يقولْلن: »اْطَلعوا لََهون.« ْوَطَلعوا َف َغيِمة 
قِيَقة صاْر  الدَّ  ْوفاك 

َعْدوانْن. 13 َعيَنيْن  قّداْم 
َزنَْزلِة َقويِّة َهّدْت عْشر الَمديِنة، ْوَقَتلْت َسبْعة 
َخوْف  النِّاْس خافوا  باقي  َشْخْص.  اَلاْف 
ما. 14 ثِاني َويل راح  دوا اإله السَّ َعظيم ْوَمجَّ

ُرْؤيا يوَحّنا 11: 7 - 14   
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اآٍت  الثّاِلُث  الَويُل  ُهَو  ها  َذَهَب.  الثّاني 

َق الَملاُك الّساِبُع فََحَدثَْت   َوبَوَّ
َسريعاً. 15

ماِء تَقوُل: »صاَر  اأْصواٌت َعظيَمٌة في السَّ

اإلى  َوَملََك  َوَمسيِحِه،  ِلَربِّنا  العاَلِم  ُمْلُك 

َوالِعْشروَن   َوال�أْربََعُة 
16 آِبديَن.«  ال� اأَبَِد 

َشيخاً الجاِلسوَن اأماَم اللِه َعلى ُعروِشِهم 

ِللِه،  َوَسَجدوا  َوقَعوا َعلى ُوجوِهِهم 

لُه  ال�إ بُّ  الرَّ اأيُّها  »نَْشكُُرَك   قائليَن: 
17

تََك  اأَخْذَت قُوَّ ِل�أنََّك  الكائُن َوالَّذي كاَن، 

 َوال�أَُمُم َغِضبَْت َواأتى 
الَعظيَمَة َوَملَكَْت. 18

َغَضبَُك َوَزماُن ال�أْمواِت ِليُدانوا، َوِلتُْعِطَي 

ال�أْجَر َعبيَدَك ال�أنِْبياَء َوالِقّديسيَن َوخائفي 

الَّذيَن  َوِلتُْفِسَد  َوالِكباَر،  غاَر  الصِّ اْسِمَك 

اللِه  َهيكَُل   َوانَْفتََح 
19 ال�أْرَض.«  اأْفَسدوا 

َعْهِدِه في  تابوُت  َوَظَهَر  ماِء  السَّ في 

َواأْصواٌت  َوُرعوٌد  بُروٌق  َوَحَدَث  َهيكَِلِه. 

َوِزْلزاٌل َوبََرٌد َعظيٌم.

 12
ماِء:   َوَظَهَرْت اآيٌَة َعظيَمٌة في السَّ

َوالَقَمُر  ْمِس  بالشَّ ُمتََسْرِبلٌة  اْمَراأةٌ 

ِمِن  اإكْليٌل  َراأِسها  َوَعلى  قََدَميها،  تَْحَت 

ُحْبلى كانَْت   َوِهَي 
2 َعَشَر كَوكَباً.  اثْنَي 

 َوَظَهَرت 
ُع ِلتَِلَد. 3 ُض َوتَتََوجَّ تَْصُرُخ َوتَتََمخَّ

َعظيٌم  ِتّنيٌن  فَاإذا  ماِء  السَّ اأُْخرى في  اآيٌَة 

ناِريٌّ َلُه َسْبَعُة ُرؤوٍس َوَعْشرةُ قُروٍن َوَعلى 

ثُْلَث  يَُجرُّ   َوَذنَبُُه 
4 تيجاٍن.  َسْبَعُة  ُرؤوِسِه 

ماِء، َواأْلقى ِبها َعلى ال�أْرِض.  كَواِكِب السَّ

نََفْخ  َل   وَوْقْت 
15 مْسَتْعجْل.  َويْل  ْوثالْث 

ْوقراِقيع  عِالِية  اْصواْت  َطَلع  َملاْك،  سابْع 
الّدنْيِا  َع  المْلْك  »صار  وْتقول:  تْحكي 
آْبديْن.«  َأَبد الا لََرْبنا ْوَمسيحو، ْوَت يْملْك لا
 ْوَهوك الاَْرَبع ْوعْشرين ْختّياْر َل قّدام اَلله 

16

َعلى وّچن  َوَقعوا  ْعروشْن  َعلى  القِاْعديْن 
َلالله  »الَحْمْد   وقالوا: 

17 َلالله،  ْوَسَجدوا 
َموجود ْوَل كاْن  لَّواِ  الرَّّب الّضابط الكْل، 
قّوتك  اَخْذْت  َل  َعلى  نْحمدْك  َموجوْد، 
ْوجا   والاَمْم غْضبوا 

18 ْوَمَلْكْت.  الَعظيمة 
وْمكافاْة  الَميتين  ْمحاَكمة  ْوَوْقت  َغَضبك 
َعبيدك الاَنِْبيا والَقّديسين ْوخايفين اْسمك 
ْزغاْر وْگباْر، َوْقْت َخراْب كْل َهوْك َل َخرَّبوا 
ما  السَّ اَلله ف  َهيَكل   وانَْفَتْح 

19 الاَْرْض.« 
لَْمع  ْوصاْر  َهيَكلو  َعْهدو َف  تابوْت  ْوَبيَّْن 
ْوَبْرق ْوقراِقيع ْوَزنَْزلِة ْونزْل حْمَصَرة ْبَحّبات 

ْگباْر.

َعظيِمة: 12  َعلاِمة  ما  السَّ  وَبيَّْن ف 
ْمْس، والَقَمْر َتْحت  َمَرة لِاْبِسة الشَّ
اْجَريا، ْوَعلى راسا اْكليْل مْن اْثناعْش نْجِمة 
مْن كثْر  ْوساحْت َصوْت   كانْت حبلِي 

2

 وَبيَّْن ف 
ْت ساعْة ولادتا. 3 َوَجعا: كاْن كجَّ

ما َعلامْة لْخ: َتنّين ْگبير ْكثيْر اَأْحَمْر َكما  السَّ
النّاْر لُه َسبْع روس ْوَعْشر ْقرون ْوَعلى َسبْع 
نْجوم  ثْلث  َجْر   َذنَبو 

4 تيجاْن.  َسبْع  روسو 
ما وَحلَّقا َع الاَْرض. التَّنّيْن كاْن قايْم  السَّ

ُرْؤيا يوَحّنا 11: 15 – 12: 4   
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َوكاَن التِّّنيُن قائماً اأماَم الَمْراأِة الَعتيَدِة اأْن 

 وَوَلَدِت 
كَُل ابْنَها حاَلما تَِلُد. 5 تِلَد ِلكَي يَاأْ

ابْناً َذكَراً َعتيداً اأْن يَْرعى كُلَّ ال�أَُمِم ِبَعصاً 

ِمْن َحديٍد. َواْختُِطَف ابْنُها اإلى اللِه َواإلى 

َهَربَْت اإلى البَِريَِّة َحيُث   َوالَمْراأةُ 
َعْرِشِه. 6

يَعولوها  ِلكَي  اللِه  ِمَن  ُمَهيَّاأٌ  َمكاٌن  َلها 

 َوكانَْت 
ُهناَك اأْلفاً َومائتَيِن َوِسّتيَن يَوماً. 7

َوَملائكَتُُه  ماِء: ميخائيُل  السَّ َحْرٌب في 

حاَربوا الّتّنيَن، َوالتِّّنيُن َوَملائكَتُُه حاَربوا، 

بَْعُد في  ُوِجَد  َمكانُهم  َول�  يَْقَووا،   َوَلْم 
8

الَحيَُّة  الَعظيُم،  التِّّنيُن   واأُْلِقَي 
9 ماِء.  السَّ

يطاَن  َوالشَّ اإبْليَس  الَمْدَعوُّ  الَعتيَقُة، 

الَّذي يُِضلُّ الَمْسكونََة كُلَّها، اأُْلِقَي َعلى 

 َوَسِمْعُت 
ال�أْرِض، َوَملائكَتُُه َمَعُه اأُْلقوا. 10

ماِء يَقوُل: »ها قَْد  َصوتاً َعظيماً في السَّ

اإلِهنا َوُسْلطاُن  َوُمْلُك  ةُ  َوقُوَّ صاَر َخلاُص 

َعلى  الُمْشتَكي  اأُْلِقَي  قَْد  ِل�أنَُّه  َمسيِحِه، 

اأماَم  َعلَيِهم  يَْشتَكي  الَّذي كاَن  اإْخَوِتنا 

ِبَدِم  َغلَبوهُ   َوُهم 
11 َوَليلاً.  نَهاراً  اإلِهنا 

يُِحّبوا  َوَلْم  َشهاَدِتهم،  َوبَكَِلَمِة  الَخروِف 

اأيَّتُها  الَموِت. 12 ِلهذا  َحّتى  اأنُْفَسُهم 

مواُت اْفَرحي َويا اأيُّها الحاّلوَن فيها.  السَّ

الُمْشتَكي  ِل�أنَّ  َوالبَْحِر،  ِللاأْرِض  َويٌل 

اأنَّ  َعظيٌم عاِلماً  َغَضٌب  َوَلُه  اإَليكُما  نََزَل 

التِّّنيُن  َراأى   َوحيَن 
13 َلُه.«  قَليلاً  َزماناً 

الَّتي  الَمْراأةَ  ال�أْرِض طاَرَد  اإلى  اأُْلِقَي  اأنَُّه 

ْر َت تولْد. كاْن  قّدام الَمَرة َل كاْن تْتَحضَّ
 وولدت 

ْل َل تولَْد َت ياكل الَولَْد. 5 يْنطْر اَأوَّ
الَمَرة ْوجابْت َولَْد َت يكوْن راعي لكّل الاَمم 
لَعْند  انَْسَحْب  والَولَد  َحديْد.  مْن  ْبَعصايِة 
 والَمَرة َهَربْت للَبّريِّة لَمُوَضْع 

اَلله ْوَعْرشو. 6
ْتعيْش َتْحت  ْوَهونَْك َت  اَلله،  ْرلا واِ  َحضَّ
 وقاْم 

اِعانتو اَألْف ْوميَتين ْوستّيْن َيوْم َزماْن. 7
ْوَملايكتو  ميخاييل  ماْر  ما،  السَّ َحْرْب ف 
حِاَربوا التَّنّين، ْوحِاَربن التَّنّين ْوَملايكتو 8 َبْس 
لا تاقوا َعَلين ْولا َبقالْن مُوَضْع َل كاْن لهْن 
 هاْك َتنّين الّْگبير انَْكْب. هاْك 

ما. 9 ف السَّ
َحّية الَعتِيَقة الّْماَألَِّفة. هاْك َل يقولولو: »رامي 
ر« يا »الّشِيطاْن«. هاْك َل يغّش الّدنْيِا  الشَّ
كّلا انَْكب َع الاَْرْض. هّواِ ْوَملايكتو َمعو 
ما   ْوسمْعُت َصوْت عِالي ف السَّ

انَْكّبو. 10
ة والمْلْك  ْع صاْر الَخلاْص والقوِّ يقول: »السَّ
انَْكْب  َل  مْن  لََمسيحو،  لَطة  والسَّ لْهنا  لاإ
هاك المْشتكي َعلى اخوْتنا، هاْك َل كاْن 
 وهنِّا 

يْشتكي َعَليْن لَيْل ونْهاْر قّدام اِلهنا. 11
َغَلبوُه ْبَدمّ الخاروْف وْبكْلمْة َشهادتن، ْومْن 
َل ما َحّبوا نَْفسْن دي للَموْت. 12 اْفَرحي يا 
ماواْت. يا َويْلِك يا  َسماوات ْويا اَأهل السَّ
ْر نزْل لَعْنْدكن ْمَعّبا  اَأْرض ْويا َبحْر. رامي الشَّ
َغَضْب، يْعرْف ما َبقالو َغير ْشَويِّة َوْقْت.« 
 َوْقْت َل ارى التَّنّيْن رُوحو انَْكْب للاَْرْض 

13

الَولَْد.  َل جابت  هاْك  الَمَرة  يْضطهد  َبدا 
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 َواأُْعِطيَِت الَمْراأةُ َجناَحي 
كََر. 14 َوَلَدِت الذَّ

يَِّة اإلى َمكاِنها  نَْسٍر َعظيٍم ِلتَطيَر اإلى البَرِّ

َوْقٍت  َوِنْصَف  َواأوقاتاً  َوْقتاً  ُهناَك  ِلتُعاَل 

الَحيَُّة   َواأْلَقِت 
15 الَحيَِّة.  َوْجِه  َعْن  بَعيداً 

ِمْن فَِمها َخْلَف الَمْراأِة ماًء كَنَْهٍر ِلتَْجَعلَها 

 َواأعانَِت ال�أْرُض الَمْراأةَ. 
َماأْخوَذةً ِبالماِء. 16

َوفَتََحِت ال�أْرُض فََمها َوابْتَلََعِت النَّهَر الَّذي 

التِّّنيُن   َوَغِضَب 
التِّّنيُن ِمْن فَِمِه. 17 اأْلقى 

َعلى الَمْراأِة َوَذَهَب ِليُحاِرَب بَقيََّة نَْسِلها، 

َوَلُهم  اللِه  َوصايا  يْحَفظوَن  الَّذيَن  هؤل�ِء 

َشهاَدةُ يَسوَع.

 13
َوَراأيُت  البَْحِر  َرْمِل  َعلى   َوقُْمُت 

َلُه  البَْحِر  ِمَن  َوْحشاً صاِعداً 

َوَعلى  َوَسْبَعُة ُرؤوٍس  قُروٍن  َعَشَرةُ 

قَروِنِه َعَشَرةُ تيجاٍن، َوَعلى ُرؤوِسِه اْسُم 

 َوالَوْحُش الَّذي َراأيُت كاَن ِشْبَه 
تَْجديٍف. 2

كََفِم  َوفَُمُه   ، بِّ الدُّ كََقوائِم  َوقَوائُمُه  نَِمٍر، 

َوَعْرَشُه  تَُه  قُوَّ التِّّنيُن  َواأْعطاهُ  ال�أُسوِد، 

نَُّه  كاأ ُرؤوِسِه   َواأَحُد 
3 َوُسْلطاناً َعظيماً. 

َمْذبوٌح ِللَموِت، َوَضْربُة َموِتِه قَْد ُشفيَْت، 

الَوْحِش.  َخْلَف  ال�أْرِض  بَْت كُلُّ  َوتََعجَّ

 َوَسَجدوا للتِّّنيِن ِل�أنَُّه اأْعطى ُسْلطاناً ِلهذا 
4

الَوْحِش. َوَسَجدوا ِللَوْحِش قائليَن: »َمْن 

ُهَو الَّذي يُْشِبُه هذا الَوْحَش َوَمْن يَْستَطيُع 

 َواأُْعِطَي فَماً يَتَكَلَُّم ِبَعظائَم 
اأْن يُحاِربَُه؟« 5

َوتَجاديَف، َواأُْعِطَي ُسْلطاناً اأْن يَْفَعَل اثْنَيِن 

 وانَْعَطت الَمَرة جْنحيْن هاك النّسر الّْگبيْر 
14

لَخاطر ْتطِيْر لَمُوَضعا ف الَبّريِّة، ْوَهونَْك َت 
ْتعيْش َتْحت اِعانة اَلله َزمان ْوَزمانات ْونْص 
 وَبّخت الَحيِّة مْن ثّما َمي َكما النَّهر 

َزماْن. 15
النَّهْر. 16 َبّس  يَوّديا َمي  الَمَرة ْبشان  َخْلف 
ْوَبَلعت  ثّما  ْوَفَتحْت  الَمَرة  الاَْرْض عِاَونت 
 وغضب التَّنّيْن 

النَّهْر َل َبّخ التَّنّيْن مْن ثّمو. 17
َع الَمَرة، قاْم راْح َت يحِارْب نَْسلا، َهوْك 
َشهادْة  ْولهْن  اَلله  يْحفظوْن َوصّيات  َل 

َيسُوع الَمسيْح.

َواَريُت 13  الَبحْر  َرْمل  َعلى   وقْمُت 
َوحْش َطَلْع م الَبحر ْوقاْم َعلى َرمل 
الَبحْر. كاْن لُه َعْشر ْقرون ْوَسبْع روس ْوَعلى 
ْقرونو َسبْع اَأكِاليل ْوَعلى روسو اسْم كفْر. 
َكما  واْجَريو  النَّمْر،  يْشَبه   َهالَوْحْش كاْن 

2

َعطاُه  بْع.  السَّ ثّم  َكما  ْوثّمو  الّدب  اْجَرين 
 واِحْد 

التَّنّيْن قّوتو ْوَعْرشو ْوسْلَطة َعظيِمة. 3
َضْربْة  َمْضروْب  يكون  َل  َكما  مْن روسو 
ْونِاس  ْربِة،  الضَّ مناك  انَْشفى  َبّس  َموْت، 
 وَسَجدوا 

4 ِفيو.  الَعَجْب  يَرون  َخْلفو  الّدنْيِا 
للتَّنّْن مْن َل َعطى سْلَطة للَوْحش ْوَسَجدوا 
للَوْحش ْوقالوا: »مْن واِ َكما الَوْحْش؟ ومْن 
يْحكي  ثْم   وانَْعطى 

5 يحِاربو.«  يتِيق  َل  واِ 
ة لاْثَنيْن  َكلام ْگبير ْويْكفْر كفر. انَْعطى قوِّ
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ِللتَّْجديِف  فََمُه   َوفَتََح 
6 َشْهراً.  َواأْربَعيَن 

َف َعلى اْسِمِه َوَمْسكَِنِه  َعلى اللِه، ِليُجدِّ

 َواأُْعِطَي 
7 ماِء.  السَّ الحاّليَن في  َوَعلى 

َواأُْعِطَي  َويَْغِلبَُهم.  الِقّديسيَن  يُحاِرَب  اأْن 

َوِلساٍن  َوَشْعٍب  قبيلٍة  كُلِّ  َعلى  ُسْلطاناً 

يَْسكُنوَن  الَّذيَن  كُلُّ  َلُه   َويَْسُجُد 
8 ٍة.  واأُمَّ

اْسُمُهم  يُكتَِب  َلْم  الَّذيَن  ال�أْرِض،  َعلى 

في ِكتاِب الَحياِة، ِكتاِب الَخروِف الَّذي 

اأُذنُاِن  َلُه   َمْن 
9 العاَلم.  تَاأْسيِس  ُمْنُذ  ُذِبَح 

يَسوُق،  ْبِي  بالسَّ  َمْن كاَن 
10 فَْليَْسَمْع. 

يِف  ِبالسَّ َوَمْن كاَن  يَْذَهُب.  ْبِي  فَِبالسَّ

يِف يُْقتَُل. ُهنا َصْبُر َواإيماُن  يَْقتُُل، فَِبالسَّ

 َوَراأيُت َوْحشاً اآَخَر صاِعداً ِمَن 
الِقّديسيَن 11

ال�أْرِض، َلُه قَْرناِن كََقْرني َخروٍف َويَتَكَلَُّم 

كُلُُّه  ِل  ال�أوَّ الَوْحِش   َوُسْلطاُن 
12 كَِتّنيٍن. 

ال�أْرَض  يَْجَعُل  فَكاَن  اأماَمُه،  يَْعَمُل  كاَن 

ِل  َوالّساِكنيَن فيها يَْسُجدوَن ِللَوْحِش ال�أوَّ

 َويَْعَمُل 
13 الُمميتَُة.  َضْربَتُُه  ُشفيَْت  الَّذي 

تَْنِزُل  ناراً  يَْجَعُل  اإنَُّه  َحّتى  َعظيَمًة  اآياٍت 

البََشِر.  اأماَم  ال�أْرِض  َعلى  ماِء  السَّ ِمَن 

آياِت   َويُِضلُّ الّساِكنيَن َعلى ال�أْرِض ِبال�
14

الَوْحِش،  اأماَم  يَْعَمَل  اأْن  َلُه  اأُْعِطَي  الَّتي 

قائلاً ِللّساِكنيَن َعلى ال�أْرِض اأْن يَْصنَعوا 

َصنَماً ِللَوْحِش الَّذي كاَن فيِه َضْربَُة َسيٍف 

 َواأُْعِطَي اأْن يُْعِطَي روحاً ِلَصنَِم 
َوعاَش. 15

الَوْحِش َحّتى يتَكَلََّم َصنَُم الَوْحِش، َويَْجَعَل 

اَلله  َعلى  ثّمو   ْوَفَتح 
6 َزماْن.  َشهْر  َواْرْبعيْن 

يْكفر ف اْسمو ْوف َبيتو ْوَفوْك َل َمعو ف 
 وانَْعطى سْلَطة َعلى كْل َقبيِلة ْوملِّة 

ما. 7 السَّ
ة، وانَْعطى َت يحِارب الَقّديسين  ولْسِان ْواأمِّ
الاَْرْض َهوْك  اَهل   ْوَت يْسجْدلو 

ْويْغلبْن، 8
ل الَخليَقة ما انَْكَتبت اسِامييْن ف  َل مْن اَأوَّ
لُه   َل 

9 انَْذَبْح.  َل  الخاروْف  َحياة  ْكتِاْب 
َسوقّياْت،  يَوّدي   َل 

10 يْسَمْع.  َخلّي  اَأذاْن 
يْف،  وقّياْت َت يرُوْح. َل يْقتْل بالسَّ ف السَّ
وايمان  َصبْر  واِ  َهوْن  يْنقتْل.  َت  يْف  بالسَّ
م  يْطَلْع  لْخ  َوْحْش   َواَريُت 

11 الَقّديسيْن. 
الاَْرْض لُه قْرنَيْن َكما ْقرون الخاروْف. َبْس 
 وكْل سْلَطْة 

12 التَّنّيْن.  َكما  يْحكي  كاْن 
ْوكاْن يجبر  قّدامو كانْت.  َوْحْش  ْل  اَأوَّ
ْل  اَأوَّ الاَْرض ْونِاْس َل ِفيا َت يْسجدوْن َل 
َوْحْش هاْك َل كاْن ك انَْضَرْب َضْربْة َموْت 
 وكان يَسي َعجايب ْگبيِرة. كان 

وانَْشفى. 13
َعيَنين  قّدام  الاَْرْض  َع  ما  السَّ م  ناْر  يَنّزْل 
بَهالَعجايْب  الاَْرْض  اَهل   ويَضّيع 

14 النِّاْس، 
َل كاْن ك انَْعطى َت يَسيا قّدام الَوْحْش، 
تْمثاْل  يَسوْن  الاَْرْض َت  لاَهل  ويقوْل 
يف  بالسَّ َموْت  َضْربْة  انَْضَرْب  َل  للَوْحْش 
لَتْمثاْل  رُوْح  يْعطي  َت   وانَْعطى 

15 ْوعاْش. 
ْوَت  َهالَتْمثال  يْحكي  ْبشاْن  الَوْحش  هاك 
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الَوْحِش  ِلَصنَِم  يَْسُجدوَن  ل�  الَّذيَن  كُلَّ 

غاَر  الصِّ الَجميَع،  يَْجَعَل   َواأْن 
16 يُْقتَلوَن، 

ال�أْسياَد  َوالُفَقراَء،  ال�أْغِنياَء  َوالِكباَر، 

َوالَعبيَد يُْعَطوَن ِسَمًة َعلى اأيديِهم اليُْمنى 

اأو َعلى ِجباِهِهم. 17 ِلئَّلا يَْستَطيَع اأَحٌد اأْن 

يَْبتاَع اأو يَبيَع اإلّ� َمْن َلُه ِسَمُة اْسِم الَوْحِش 

 ُهنا ِهَي الِحكَْمُة. َمْن 
اأو َعَدُد اْسِمِه. 18

َلُه فَْهٌم فَْليَْحُسْب َعَدَد الَوْحِش، ِل�أنَُّه َعَدُد 

اإنْساٍن. َوَعَدُدهُ ِستُِّمئٍَة َوِستٌَّة َوِسّتوَن.

 14
 َونََظْرُت فَاإذا الَخروُف قائٌم َعلى 

واأْربََعٌة  ِمئٌة  َوَمَعُه  ِصْهيَوَن  َجبَِل 

اأبيِه  َواْسُم  اْسُمُه  َعلَيِهم  اأْلفاً  َواأْربَعوَن 

 َوَسِمْعُت َصوتاً 
2 ِجباِهِهم.  َعلى  َمكْتوباً 

ماِء كََصوِت ِمياٍه كَثيَرٍة َوكََصوِت  ِمَن السَّ

َسِمْعُت  الَّذي  َرْعٍد َعظيٍم. والّصوُت 

َعلى  يَْضِربوَن  قَيثاٍر  كََصوِت ضاِربي 

 َويُرنِّموَن تَْرنيَمًة َجديَدةً اأماَم 
قَيثاراِتهم. 3

َواأماَم  ال�أْربََعِة  الَحيَواناِت  َواأماَم  الَعْرِش 

يوِخ َوَلْم يَْستَِطْع اأَحٌد اأْن يَتََعلََّم التَّرنيمَة  الشُّ

اإلّ� الِمئَُة َوال�أْربََعُة وال�أْربَعوَن اأْلفاً الَّذيَن 

الَّذيَن  ُهم   هؤل�ِء 
4 ال�أْرِض.  ِمَن  اْشتُروا 

بَتولوَن.  ِل�أنَُّهم  سوا،  يَتَنَجَّ َلْم  النِّساِء  َمَع 

َحيثُما  الَخروَف  تَِبعوا  الَّذيَن  ُهم  هؤل�ِء 

يَْذَهُب. هؤل�ِء اْشتُروا ِمَن البََشِر باكورةً 

يوَجْد  َلم  فَِمِهم   َوفي 
5 َوِللَخروِف.  للِه 

َملاكاً   َوَراأيُت 
6 َعيٍب.  ِبلا  ِل�أنَُّهم  كَِذٌب، 

يْقتْل كْل َهوْك َل مُو يْسجدوْن َل َهالتّْمثاْل. 
 وَت يْجبْر كّل النِّاس ْزغاْر وْگباْر، زنِاگين 

16

ْوَفقارِي، اْسياد ْوَعبيْد َت يْنخْتموْن َعلى ايد 
ْد لا يتِيق  الَيميْن يا َع الّْجبِيْن. 17 ْبشاْن اأحَّ
يبِيع ْويْشتري َغير الَمْختوْم باْسم الَوْحْش يا 
 َهوْن يِا الحْكِمة، لَعْندو فهْم َخلّي 

ْبَرْقمو. 18
يْحسْب َرقم الَوْحْش، مْن َل َرقم انْساْن واِ، 

َرقمو ستّميِّة ْوستِّة ْوستّيْن.

قايْم 14  الخاروْف   وَطلَّْعُت والّا 
ميِّة  ْوَمعو  َجَبْل َصْهيون  َعلى 
َواْرَبع َواْرْبعيْن َمْختوميْن َعلى ْجبِينْن باْسم 
 ْوسمْعُت َصوْت 

2 اَبوُه.  واْسم  الخاروْف 
َكما َصوْت َمّيِات ْكثير ْوَكما َصوْت قراِقيْع 
َقويِّة. ْوَصوْت َل سمْعُت كاْن َكما َصوْت 
َتْرتيِلة   ويَرْتلوْن 

3 َطْنبُوراْت  َعلى  يدقّوْن  َل 
الاَْرَبْع  َهوك  ْوقّدام  الَعْرش  قّدام  ْجديِدة 
يتِيْق  ما كان  ْد  َواحَّ والّْخِتّياريِّة.  َحيواناْت 
يْتَعلَّم التَّرتيِلة َغيْر َهوك الميِّة َواْرَبْع َواْرْبعيْن 
 ْوَهوْك َهوْذ َل 

اَألْف َل انَْشَروا م الاَْرْض. 4
سوا َمع النّْسواْن نِا، َبتوليْن نِا يْمَشوْن  ما ْتَنجَّ
اْشَتراهْن  يرُوح.  َل  اَين  الخاروف  َخْلف 
ْل َقْطِفة  َيسُوْع مْن َبين النِّاْس َت يكونوْن اَأوَّ
َلالله والخاروْف. 5 ثّمْن ما َطَلْع منّو كْلمْة 
 َواَريُت َملاْك 

گذْب، ما ِفيْن جْنس الَعيْب. 6

ُرْؤيا يوَحّنا 13: 16 – 14: 6   
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ماِء َوَمَعُه ِبشاَرةٌ اأبَِديٌَّة  اآَخَر يَطيُر في السَّ

كُلِّ  َوفي  ال�أْرِض  َعلى  الّساِكنيَن  َر  ِليُبَشِّ

 قائلاً ِبَصوٍت 
ٍة َوقَبيلٍة َوِلساٍن َوَشْعٍب، 7 اأُمَّ

ِل�أنَُّه  َمْجداً  َواأْعطوهُ  اللَه  »خافوا  َعظيٍم: 

َواْسُجدوا ِلصاِنِع  َدينونَِتِه  اأتَْت ساَعُة  قَْد 

ماِء َوال�أْرِض والبَْحِر َويَنابيِع الِمياِه.«  السَّ

»َوقََعْت،  قائلاً:  ثاٍن  اآَخُر  َملاٌك   َوتَِبَعُه 
8

َوقََعْت باِبُل الَعظيَمُة الَّتي ِمْن َخْمِر َغَضِب 

 َوتَِبَعُهما َملاٌك 
ِزناها َسَقْت كُلَّ ال�أَُمِم.« 9

اآَخُر ثاِلٌث قائلاً ِبَصوٍت َعظيٍم: »َمْن َسَجَد 

ِللَوْحِش َوِلَصنَِمِه َواأَخَذ ِسَمتَُه َعلى َجْبَهِتِه 

ِمْن  اأيضاً   فَُهَو َسيَْشَرُب 
يَِدِه، 10 اأو َعلى 

ِصْرفاً في  الَمْسكوِب  اللِه  َغَضِب  َخْمِر 

ُب ِبناٍر َوِكْبريٍت اأماَم  كَاأِْس َغَضِبِه، َويَتََعذَّ

الَملائكَِة الِقّديسيَن َواأماَم الَعْرِش.

آِبديَن  ال� اأَبَِد  اإلى  َعذاِبِهم   »َوُدخاُن 
11

َوَليلاً  نَهاراً  َلُهم راَحٌة  َوَليَس  يَْصَعُد، 

َوِلَصنَِمِه  ِللَوْحِش  الَّذيَن يَْسُجدوَن  هؤل�ِء 

 ُهنا َصْبُر 
َوالَّذيَن َحَملوا ِسَمَة اْسِمِه.« 12

َواإيماَن  الِقّديسيَن الحاِفظيَن َوصايا اللِه 

ماِء  السَّ ِمَن   َوَسِمْعُت َصوتاً 
13 يَسوَع. 

يَقوُل: »اكْتُْب: طوبى ِللاأْمواِت الَّذيَن في 

آَن. نََعْم يَقوُل الّروُح  بِّ يَموتوَن ِمَن ال� الرَّ

ِل�أنَُّهم يَْستَريحوَن ِمْن اأتْعاِبهم }َواأْعماُلُهم 

 َونََظْرُت فَاإذا َغماَمٌة بَيضاُء 
تَْتبَُعُهم{.« 14

اإنْساٍن  ابِْن  ِشْبُه  الَغماَمِة جاِلٌس  َوَعلى 

اَأَبِديِّة  ما ْوف ثّمو ْبشاَرة  السَّ لخ يطِيْر ف 
ْوَقبيِلة  ة  اَأمِّ لكْل  للّدنْيِا كّلا،  ِفيا  يَبّشْر  َت 
 ْوساح ْبَصوْت عِالي ْوقال: 

ولْسِان ْوملِّة. 7
الّْحساْب  َوْقت  ْوَسْبحوُه،  اَلله  »اْعبدوا 
ما والاَْرْض والَبحْر  جا. اْسجدوا لَخالق السَّ
َغيرو  َملاْك  َبْعدو   ْوجا 

8 الَمي.«  وْعيون 
الَعظيِمة!  بابل  َوَقعْت  »َوَقعْت،  ْوساْح: 
الَغَضْب  َخْمر  الاَمْم  َسَقْت كّل  َل  هاي 
ثالْث  َبْعدو   ْوجا 

9 ْوزناها.«  َفجارتا  َعلى 
َملاك ْوساح ْبَصوْت عِالي: »اَأينا َل يْسجْد 
للَوْحش ْوتْمثالو ْويْنختْم باْسمو َعلى ْجبِينو 
 َت يْشَرْب مْن َخمْر َغَضب 

يا َعلى ايدو 10
َغَضبو،  َقَدْح  الَمْصبوْب صافي ف  اَلله 
ْب بالنّاْر والَكْبريد قّدام الَملايِكة  ْوَت يْتَعذَّ

والَقّديسين ْوقّدام الَعْرْش.
آْبديْن.  َأَبد الا  »وَت يْطَلْع دّخاْن عذابْن لا

11

َل  َهوْك  بْنهاْر  ْولا  بالَليل  لا  راَحة  لْن  ما 
 َهوْن َصبر 

يْسجدوْن للَوْحْش يا لَتْمثالو.« 12
الَقّديسيْن َل يْحفظوْن َوصّيات اَلله وايمانن 
ما يقول:   ْوسمْعُت َصوْت م السَّ

ْبَيسُوْع. 13
»اْكتْب: َهنّية الَميتيْن َل يموتوْن ف الرَّْب 
يْرتاحوْن من  َل َت  مْن  َهالّساَعة،  مْن 
 وَطلَّْعُت والّا 

اْتعابْن واْعمالْن َت تْتَبعْن.« 14
يْشَبه  قِاعْد  واِحْد  الَغيِمة  ْوَع  َبيضا  َغيِمة 

ُرْؤيا يوَحّنا 14: 7 - 14   



774

يَِدِه  َوفي  َذَهٍب  اإكْليُل  َراأِْسِه  َعلى  َوَلُه 

ِمَن  اآَخُر  َملاٌك   َوَخَرَج 
15 . ِمْنَجٌل حادٌّ

ِللجاِلِس  َعظيٍم  ِبَصوٍت  يَْصُرُخ  الَهيكَِل 

َواْحُصْد  ِمْنَجلََك  »اأْرِسْل  الَغماَمِة:  َعلى 

 فَاأْلقى 
16 اأتَْت.«  قَْد  الَحصاِد  ِل�أنَّ ساَعَة 

ِبِمْنَجِلِه َعلى ال�أْرِض َوُحِصَدِت ال�أْرُض. 

الَّذي  الَهيكَِل  ِمَن  اآَخُر  َملاٌك   َوَخَرَج 
17

 . ِمْنَجٌل حادٌّ اأيضاً  َوَمَعُه  ماِء  السَّ في 

 َوَخَرَج َملاٌك اآَخُر ِمَن الَمْذبَِح َلُه ُسْلطاٌن 
18

للَّذي  َعظيَمًة  َصْرَخًة  َوَصَرَخ  الّناِر  َعلى 

الحادَّ  ِمْنجلََك  »اأْرِسْل   : ِمْنَجٌل حادٌّ َلُه 

ِعنَبَها  ِل�أنَّ  ال�أْرِض  كَرِم  َعناقيَد  َواْقِطْف 

 َواأْلقى الَملاُك ِمْنَجلَُه َعلى 
قَْد نَِضَج.« 19

َواأْلقى في  ال�أْرِض  كَْرَم  َوقََطَف  ال�أْرِض 

اللِه.  َغَضِب  الَعظيِم،  الَغَضِب  َمْعَصَرِة 

 َوديَسِت الَمْعَصَرةُ خاِرَج الَمدينَِة َوَخَرَج 
20

الَخيِل َعلى  ُلُجِم  الَمْعَصَرِة َحّتى  ِمَن  َدٌم 

َمدى اأْلٍف َوِستِِّمئَِة َغْلَوٍة.

 15
ماِء  السَّ اأُْخرى في  اآيًَة   َوَراأيُت 

َملائكٍة  َسْبَعُة  َوَعجيبًَة:  َعظيَمًة 

ِل�أنَُّه  ال�أخيرةُ،  َرباِت  َسْبُع الضَّ َمَعُهم 

كَبَْحِر   َوَراأيُت 
2 اللِه.  َغَضُب  اكْتََمَل  ِبها 

ُزجاٍج ُمْختَِلٍط ِبناٍر َوالَّذيَن َغلَبوا الَوْحَش 

بَْحِر  اإزاَء  قائميَن  َعَدِدِه  َواْسَم  َوَصنََمُه 

 َويُرنِّموَن 
جاِج َومَعُهم قَيثاراُت اللِه. 3 الزُّ

تَْرنيَمَة موسى َعْبِد اللِه َوتَْرنيَمَة الَخروِف 

َذَهب،  مْن  اْكليْل  راسو  َعلى  انْساْن  اْبن 
َملاْك  َغيْر   وَطَلْع 

َمْنَجْل حاْد. 15 ايدو  ْوف 
م الَهيَكل ْوهّواِ يسِيح ْبَصوْت عِالي صُوْب 
َمْنَجلْك  »اْبَعْث  الَغيِمة:  َع  القِاعْد  هاك 
 وَحلَّْق َمْنَجلو 

واْحصد، الاَْرض اْسَتَوْت.« 16
 وَطَلْع 

17 الاَْرْض.  وانَْحَصدت  الاَْرْض  َع 
ما،  السَّ الَهيَكْل هاْك َل ف  م  لْخ  َملاْك 
 وَطَلْع َملاْك 

ْوهاْذ زاِ كاْن َمعو َمْنَجْل حاْد. 18
لْخ م الَمْذَبْح. هاْذ كاْن لُه سْلَطة َع النّار، 
ْوساح ْبَصوْت عِالى َعلى هاْك َل لُه َمْنَجْل 
حاد ْوقال: »اْبَعْث َمْنَجلْك َهالحاْد واْقطْف 
َعنِاقيْد َغْرز الاَْرْض: عنب الاَْرض اْسَتوى.« 
ْوَقَطْف  الاَْرض  َمْنَجلو َع  الَملاْك   وَحلَّق 

19

َغْرز الاَْرض ْوَحلَّْق َف َمْعَصرْة َغَضب اَلله 
الَبَلد  َبّرات  الَمْعَصَرة   وانْداست 

20 الَعظيْم. 
الَخيل  َرَسن  الَمْعَصَرة دي َل  َدْم م  ْوَطَلْع 

ْودي َل ثاَثميْة كيلومتْر.

ما َعلامة لْخ، َعلاِمة 15   َواَريُت ف السَّ
َعظيِمة َعجيِبة: َسبْع َملايِكة َمعْن 
َغَضب  َضْرباْت  اآِخْر  َضْرباْت،  َسبْع  اآِخْر 
اَلله. 2 اَأَريُت َكما َبحْر جاْم َمْخلُوْط بالنّاْر. 
ْوتْمثالو  الَوْحْش  َغَلبوا  َل  َهوْك  َواَريُت 
واسْم َرْقمو قايميْن َجْنْب َبْحر الجام ْوَمعْن 
 كان يَسْبحوْن ويَرْتلوْن 

َطْنبُوراْت من اَلله. 3
الخاروْف  ْوَتْرتيلة  اَلله  َعْبد  َتْرتيلْة موسى 

ُرْؤيا يوَحّنا 14: 15 – 15: 3   
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اأيُّها  اأْعماُلَك  َوَعجيبٌَة  »َعظيَمٌة  قائليَن: 

َوَحقٌّ  . عاِدلٌة  الكُلَّ الّضاِبُط  لُه  ال�إ بُّ  الرَّ

 َمْن ل� يَخافَُك 
هوِر. 4 ُطُرقَُك يا َمِلَك الدُّ

ِل�أنََّك َوْحَدَك  ُد اْسَمَك؟  بُّ َويَُمجِّ اأيُّها الرَّ

َستَاأتي  ال�أَُمِم  ِل�أنَّ كُلَّ  َوعاِدٌل،  طاِهٌر 

َوتَْسُجُد اأماَمَك ِل�أنَّ َمبّراِتَك قَْد تََجلَّْت.« 

 َوبَْعَد هِذِه نََظْرُت، َوانَْفتََح َهيكَُل َخيَمِة 
5

 َوَخَرَج 
ماِء. 6 السَّ الَّذي في  هادِة  الشَّ

َرباُت  ْبَعُة الَّذيَن َمَعُهم الضَّ الَملائكَُة السَّ

نَِقيًّا  كَّتاناً  ل�ِبسيَن  الَهيكَِل  ِمَن  بُع  السَّ

ِبَمناِطِق  ْدِر  الصَّ ِعْنَد  َوُمتََمْنطِّقيَن  بَِهيًّا 

ال�أْربََعِة  الَحيَواناِت  ِمَن   َوواِحٌد 
7 َذَهٍب. 

َسْبَعَة جاماِت  بعَة  السَّ الَملائكََة  اأْعطى 

اإلى  الَحيِّ  اللِه  َغَضِب  ِمْن  َملاأى  َذَهٍب 

خاِن   َواْمتَلاأَ الَهيكَُل ِمَن الدُّ
آِبديَن. 8 اأَبَِد ال�

ِتِه. َوَلْم يَكُْن اأَحٌد  ِمْن َمْجِد اللِه َوِمْن قُوَّ

َحّتى  الَهيكَِل  اإلى  يَْدُخَل  اأْن  يَْستَطيُع 

ْبَعِة. تَكُْمَل َسْبُع َضَرباِت الَملائكَِة السَّ

 16
ِمَن   َوَسِمْعُت َصوتاً َعظيماً 

ْبَعِة:  الَهيكَِل يَقوُل ِللَملائكَِة السَّ

َغَضِب  َسْبَعَة جاماِت  َوُصّبوا  »اْذَهبوا 
ُل  ال�أوَّ  فََذَهَب 

ال�أْرض.« 2 اللِه َعلى 

قَْرٌح  فَصاَر  ال�أْرِض  َعلى  َوَصبَّ جاَمُه 

َرديٌء َواأليٌم َعلى البََشِر الَّذيَن َلُهم ِسمُة 

 َوَصبَّ 
الَوْحِش َوالَّذيَن يَْسُجدوَن ِلَصنَِمِه. 3

ويقولوْن: »َعجيِبة ْوفُوق الَوصف اْعمالْك 
يا َرْب يا اإلْهنا القادْر َعلى كْل شي. َحّق 
مُو   مْن 

4 الَكوْن.  َمَلك  يا  ْوَعدْل طْرقْك 
يهابْك ويَسّبح اْسمْك. اأنَْت ْبَوْحدْك طاهر 
قّدامْك.  تْسجْد  الاَمْم َت  ْوعادْل. كّل 
َفرايضك انَْعَرفْت.« 5 َبْعدا َطلَّْعُت والّا اَأرى 
ما يْنفتْح.  هاِدة َل ف السَّ َهيَكْل َخيمة الشَّ
بْع  بْع َملايِكة َل َمعن السَّ  وَطَلعوا َهوك السَّ

6

نَظيْف  لِاْبسيْن كتّاْن  الَهيَكْل  م  َضْرباْت 
طاهر، ْوَمْشدوديْن عْند الّسدْر باوساْط مْن 
َحيواناْت  الاَْرَبع  َهوك  مْن   واِحْد 

7 َذَهْب. 
بْع َملايِكة اْقداْح مْن َذَهْب مْتليِّة  َعطى للسَّ
 وانَْتلا 

آْبديْن. 8 َأَبد الا مْن َغَضب اَلله الَحي لا
الَهيَكْل َبّخوْر مْن َمْجد اَلله ْومْن قّوتو. ْوما 
ْد يْدخْل للَهيَكْل َل مُو تْخَلْص  كان يتِيْق اأحَّ

بْع َملايِكة. َسبْع َضْربات السَّ

ْكثيْر م 16   ْوسمْعُت َصوْت عِالي 
بْع َملايِكة:  الَهيَكل يقوْل لَوك السَّ
َع  اَلله  اْقداْح َغَضب  َسْبع  »رُوحوا صّبوا 
َع  َقَدحو  ْوَصْب  ل  الاَوَّ  وراْح 

2 الاَْرْض.« 
َل كانوا  َهوْك  الَوْقْت كْل  ْوهاك  الاَْرض. 
َمْختومين ْبخاتم الَوْحش، ْوَهوْك َل َسَجدوا 
َعة  ْمَوجَّ وْقرُوح  بْجرُوح  انَْضَربوا  تْمثالو  َل 
َقَدحو ف  َملاْك  ثِاني   وَصْب 

ْماَألَِّمة. 3

ُرْؤيا يوَحّنا 15: 4 – 16: 3   
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الَملاُك الثّاني جاَمُه في البَْحِر فَصاَر َدماً 

كََدِم َميٍت، َوكُلُّ نَْفٍس َحيٍَّة ِمّما في البَْحِر 

 َوَصبَّ الَملاُك الثّاِلُث جاَمُه في 
ماتَْت. 4

َدماً.  الِمياِه فَصاَرْت  َويَنابيِع  ال�أنهاِر 

اأنَْت  »بارٌّ  يَقوُل:  الِمياِه  َملاَك   َوَسِمْعُت 
5

ِل�أنََّك  َوطاِهٌر،  َوالَّذي كاَن  الكائُن  اأيُّها 

ِبهِذِه قَضيَت. 6 ِل�أنَُّهم َدَم ِقّديسيَن َواأنِْبياَء 

ِل�أنَُّهم  ِليَْشَربوا،  اأْعَطيتَُهم  َوَدماً  َسَفكوا، 

يَقوُل:  الَمْذبََح   َوَسِمْعُت 
7 ُمْستَِحّقوَن.« 

، َحقٌّ  لُه الّضابُط الكُلَّ بُّ ال�إ »نََعْم اأيُّها الرَّ
 َوَصبَّ الّراِبُع جاَمُه 

َوعاِدلٌة اأْحكاُمَك.« 8

البََشَر  تَْلَفَح  اأْن  فَاأُْعِطيَْت  ْمِس  الشَّ َعلى 

فوا   َوُلِفَح البََشُر َلْفحاً َعظيماً فََجدَّ
ِبناٍر. 9

َعلى اْسِم اللِه الَّذي َلُه ُسْلطاٌن َعلى هِذِه 

َمْجداً.  ِليُْعطوهُ  يَتوبوا  َوَلْم  َرباِت  الضَّ

َعْرِش   والخاِمُس َصبَّ جاَمُه َعلى 
10

الَوْحِش فَصاَرْت َمْملَكَتُُه ُمْظِلَمًة فَكانوا 

فوا   َوَجدَّ
11 ال�أَلِم.  ِمَن  اأْلِسنَتَُهم  يَْمَضغوَن 

ماِء ِمْن اآل�ِمِهم َوقُروِحهم  َعلى اْسِم اإلِه السَّ

 َوالّساِدُس 
12 اأْعماِلِهم.  َعْن  يَتوبوا  َوَلْم 

َصبَّ جاَمُه َعلى النَّهِر الَعظيِم، اُلفراِت، 

ِمْن  الُملوِك  َطريُق  ِلتَتََهيَّاأَ  ِمياُهُه  فَيَِبَسْت 

 َوَراأيُت ِمْن فَِم الّتّنيِن 
ْمِس. 13 َمشاِرِق الشَّ

َوِمْن فَِم الَوْحِش َوِمْن فَِم النَّبيِّ الكّذاِب 

14 ِل�أنَّها  نَِجَسٍة كََضفاِدَع.  اأْرواٍح  ثَلاثَة 

اإلى ُملوِك  تَْذَهُب  اآياٍت،  تَْصنَُع  َشياطيُن 

الَمّيت،  َدمّ  َكما  َدْم  الَبحْر  ْوصار  الَبحر، 
ْوكْل شي ف الَبحْر ِفيو نََفْس َحياْة ماْت. 
4 ثالْث َملاْك َصب َقَدحو ف الّْنهُوَرة وْعيون 

 ْوسمْعُت َملاك الَمّيِات 
الَمي ْوصارْت َدْم. 5

يقوْل: »اأنَْت َل انَْت َموجود ْوكْنْت َموجوْد 
هاْذ:  انَْت ف حْكمْك  َقّدوْس عادل  يا 
وانَْت  ْوَقّديسينْك  نَبايتك  َدْم  َسَفْكوا   هنِّا 

6

َعَطيتْن َدْم َت يْشَربوْن، مْن َل يْسَتحّقوْن.« 
 ْوسمْعُت الَمْذَبح يقوْل: »نَعْم يا َرْب، يا 

7

 والّرابْع َصْب 
اإلْهنا، َحّق ْوَعدْل حْكمْك.« 8

ْتَسلّط  َت  وانَْعَطْت  ْمْس،  الشَّ َع  َقَدحو 
 واْحَتَرقوا النِّاس َف 

َع النِّاْس َسلَهبْة ناْر. 9
لْه  الاإ يْنَعلون اسم  النّاْر هاك. ْوَبقى  َسلَهبة 
َضْربات،  َعَليْن كذاِ  يجيْب  لُه سْلَطة  َل 
 والخامْس 

َمْجْد. 10 ْوَعَطوُه  موا  ْتَندَّ ْوما 
َصْب َقَدحو َعلى َعْرش الَوْحش، ْوصارْت 
َعلى  يگّزوْن  ْوَبقى  قْتِمة.  عْتِمة  َمْمَلكتو 
ما  لوا َعلى اإله السَّ  وْتَنعَّ

لْسِانْن م الَوَجْع. 11
سوا  موا ْوَبسَّ من اوجاعن وْقرُوحاتن، ْوما ْتَندَّ
َقَدحوا   والّسادْس َصْب 

12 َعمايلْن.  مْن 
ْونْشفْت  الفرات،  نَْهر  الّْگبيْر،  نَهر  َعلاْك 
رْق.  الشَّ ملوك  َطريِْق  ْر  يْتَحضَّ ْبشاْن  مّيِاتو 
الَوْحش  ْوثّم  التَّنّين  ثّم  مْن  يْطَلْع   َواَريُت 

13

تْشَبه  اْرواح نْجِسة  َثّث  الگّذاِْب  نَبي  ْوثم 
 ْوَهوذ اْرواْح شِيطانْيِّة نِا يَسون 

العقِاريْق. 14
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ذِلَك  ِلَحْرِب  َوتَْجَمُعُهم  كُلِّها  الَمْسكونَِة 

 . الكُلَّ الّضابِط  اللِه  يَوِم  الَعظيِم،  اليَوِم 

ِللُمتَيَقِّظ  اآتي كَساِرٍق. طوبى  اأنا   »ها 
15

يَْمشي عاِرياً  ِلئَّلا  ِثيابَُه  يَْحَفُظ  الَّذي 

 َوَجَمعوُهم اإلى الَمكاِن 
َويَروَن عاَرهُ.« 16

 َوالّساِبُع 
17 َهْرَمَجّدوَن.  ِبالِعْبِريَِّة  الَمْدُعوِّ 

َصبَّ جاَمُه في الَهواِء فََخَرَج َصوٌت َعظيٌم 

ِمَن الَهيكَِل ِمَن الَعْرِش قائلاً: »صاَر.« 

 فَصاَرْت بُروٌق َوُرعوٌد َواأْصواٌت، َوصاَر 
18

البََشُر  ُمْذ صاَر  زِلزاٌل َعظيٌم ما صاَر 

َعلى ال�أْرِض ِزْلزاٌل كَهذا، َعظيٌم هكَذا. 

 َوصاَرِت الَمدينَُة الَعظيَمُة ثَلاثََة اأْقساٍم، 
19

الَعظيَمُة  َوباِبُل  َوقََعْت،  ال�أَُمِم  َوُمُدُن 

َخْمٍر،  كَاأَْس  ِليُْعطيَها  اللِه  اأماَم  ُذِكَرْت 

َهَربَْت  َجزيرٍة   َوكُلُّ 
20 ِرْجِزِه.  َغَضِب  َخْمِر 

 َوبََرٌد َعظيٌم نَْحُو َوْزِن 
َوالِجباُل َلْم توَجْد. 21

َف  ماِء َعلى البََشِر. َوَجدَّ بَْدرٍة نََزَل ِمَن السَّ

ِل�أنَّ  البََرِد،  َضْربَِة  ِمْن  اللِه  َعلى  البََشُر 

ا. َضْربَتَُه َعظيَمٌة ِجدًّ

 17
ْبَعِة   َواأتى واِحٌد ِمَن الَملائكَِة السَّ

ْبَعُة  السَّ َلُهم الجاماُت  الَّذيَن 

َوتَكَلََّم َمعي قائلاً: »تَعاَل ِل�أُريََك َدينونََة 

الِمياِه  َعلى  الجاِلسِة  الَعظيمِة  الّزاِنيَِة 

الكَثيَرِة، 2 الَّتي َمَعها َزنى ُملوُك ال�أْرِض، 

َعلامات، يرُوحوْن لَعْنْد ملوك الّدنْيِا كّلا َت 
يلّمووْن لََحْرْب هاك الَيوم الَعظيْم، َيوم اَلله 
اَنا   »ْوهاي جِايِي 

القادْر َعلى كْل شي. 15
َكما الَحرامي. َهنّيْة هاك الّصاحي َل يْتَقيَّْد 
َعلى َحويسو، ْبشاْن لا يْمشي ْمَشلَّْح ويَروْن 
عووْن فاك مُوَضْع َل يقولولو   وَجمَّ

َعيبو.« 16
 والّسابْع 

17 »َهرَمِجدوْن«.  العْبراني  بْلسِان 
م  ْوَطَلْع َصوْت  الَهوا،  َع  َقَدحو  َصْب 
»صارْت.«  يقوْل:  الَهيَكل  َل ف  الَعْرْش 
 ْوصار لَْمع ْوَبْرق ْوقراِقيع واْصوات، ْوصاْر 

18

َزنَْزلِة ْگبيِرة َكما شي َل ما صاْر مْن َيوْم َل 
انَْوَجدوا الَبَشْر َعلى وّچ الاَْرْض، كذاِ َزنَْزلِة 
فْت   والَمديِنة، هاك الّْگبيِرة، ْتَشقَّ

ْگبيِرة. 19
َثْث شَقف. ْوَمدينة الاَمْم َوَقعت. ْوبابْل، 
هاك الّْگبيِرة، انَْذَكرْت قّدام اَلله َت تْشَرْب 
َهَربْت  الجزْر   كّل 

20 َغَضبو.  َخمْر  كاْس 
 وحْمَصَرة ْگبيِرة، 

والّْجبِاْل ما بقالا وجوْد. 21
ما َع النِّاْس. مْن  كْل َحبِّة قْنطاْر نزْل م السَّ
َكلاْم  يقولوْن  َبقى  النِّاْس  الحْمَصَرة  َضْربة 
َضْربة  َل كانْت  مْن كثْر  اَلله،  َعلى  كفْر 

الحْمَصَرة ْگبيِرة.

بْع َملايِكة َل 17   ْوجا واِحْد مَنوك السَّ
َمعْن َسبع اْقداح ْوقاْل لي: »َتعاْن 
ْوتْتجازى  تْنحكم  اأْشَوْن َت  اَوّريْك  َت 
َمّيِاْت.  ْكثيْر  َعلى  القِاْعِدة  الفاْجَرة  هاك 
 هاْك َل َمعا َزنوا ملوك الاَْرض ْومْن َخمْر 

2
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َخْمِر  ِمْن  ال�أْرِض  الّساكنوَن في  َوَسِكَر 

ِبالّروِح  يَِّة  البَرِّ اإلى   َواْقتاَدني 
3 ِزناها.« 

اأْحَمَر  َوْحٍش  َعلى  جاِلَسًة  اْمَراأةً  َوَراأيُت 

ُرؤوٍس  َسْبَعُة  َلُه  تَْجديٍف  اأْسماَء  َمْملوٍء 

ُمتََسْرِبلًة  الَمْراأةُ   َوكانَِت 
4 قُروٍن.  َوَعَشَرةُ 

ِباأُْرُجواٍن َوِقْرمٍز َوُمتََحلِّيًَة ِبَذَهٍب َوِبِحجارٍة 

َذَهٍب  كَاأُْس  يَِدها  َوفي  َوِبلاآلَئ،  كَريَمٍة 

ِزناها  َونَجاساِت  َرجاساِت  ِمْن  َمْملوَءةٌ 

 .  َوَعلى َجْبَهِتها َمكْتوٌب: »ِسرٌّ
ِللاأْرِض. 5

َوَرجاساِت  واني  الزَّ مُّ 
اأُ الَعظيمُة  باِبُل 

ِمْن  َسكْرى  الَمْراأةَ   َوَراأيُت 
6 ال�أْرِض.« 

يَسوَع.  ُشَهداِء  َدِم  َوِمْن  الِقّديسيَن  َدِم 

 َوقاَل 
باً َعظيماً. 7 ْبُت حيَن َراأيتُها تََعجُّ َوتََعجَّ

َلَك  اأقوُل  اأنا  ْبَت؟  تََعجَّ »ِلَم  الَملاُك:  لَي 

ِسرَّ الَمْراأِة والَوْحِش الَّذي يَْحِملُها، الَّذي 

الَعَشَرةُ.  والُقروُن  ْبَعُة  السَّ ؤوُس  الرُّ َلُه 

َوَليَس كائناً  َراأيَت كاَن  الَّذي  8 الَوْحُش 

َواإلى  ِة  الُهوَّ ِمَن  يَْصَعَد  اأْن  وَعتيٌد  آَن.  ال�

الّساكنوَن  ُب  َوَسيَتََعجَّ يَْذَهُب.  الَهلاِك 

اْسُمُهم  يُكتَِب  َلْم  الَّذيَن  ال�أْرِض،  َعلى 

في ِكتاِب الَحياِة ُمْنُذ تَاأْسيِس العاَلِم حيَن 

آَن  ال� َوَليَس كائناً  اأنَُّه كاَن  الَوْحَش  يَروَن 

ِحكَْمٌة.  َلُه  الَّذي  الَعْقُل   ُهنا 
9 َوَحَضَر. 

تَْجِلُس  ِجباٍل  َسْبَعُة  ِهَي  ؤوِس  الرُّ َسْبَعُة 

ُملوٍك.  َسْبَعُة   َوِهَي 
َعلَيها. 10 الَمْراأةُ 

آَخُر  الَخْمَسُة َوقَعوا. الواِحُد كائٌن ال�أَن. ال�

 وَوّداني للَبّريِّة 
زناها سْكروا نِاس الاَْرْض.« 3

َوْحش  َعلى  قِاْعِدة  َمَرة  َواَريُت  بالّرُوْح، 
َسبْع روس  لُه  اسِامي كفْر،  مْتلي  اَْحَمْر 
َحويس  لِابِسة   َهالَمَرة كاْت 

4 ْقروْن  ْوَعْشر 
ْبَذَهب  وْمَزقَلَقة  وْمَزيَِّنة  ْوقْرمزيِّة،  اْرجوانيِّة 
ْوكاْن  الْواْن.  اْشكال  ْولولو  غالِّة  ْوَجواهْر 
ف ايدا َقَدْح مْتلي نَجاسات ْونَتاناْت زنِى 
َعيَنيا  َبيْن  ْجبِينا   وَعلى 

5 للاَْرْض.  ْوَفجاَرة 
كاْن َمْكتوْب َهالَكتيِبة: »سر: بابل الَعظيِمة 
الاَْرْض«.  نَجاسات  ْوكْل  الفاْجرين  اأمّ 
الَقّديسين  َدمّ  مْن  الَمَرة سْكرانِة   َواَريُت 

6

الّشِاْهديْن َل َيسُوْع. َوْقْت َل اَريتووا  ْوَدمّ 
لي:  قاْل  الَملاْك   هاك 

7 الَعَجْب.  اَأَريُت 
بت؟ اَنا َت اقوْل لْك سّر الَمَرة  »لَيش ْتَعجَّ
ْوهاْك َوْحْش َل كْلَحَملا، هاْك َل لُه َهوذ 
 َوْحْش 

8 ْقرون.  ْبع  السَّ ْوَهوك  بْع روس  السَّ
ْع مُو َموجوْد واِ، َبْس  َل اَريْت كاْن، والسَّ
العايشين  َهوك  ويزوْل.  ة  الهوِّ م  يْطَلْع  َت 
اسِامييْن ف  انَْكَتبت  ما ك  َل  الاَْرْض  َع 
ْكتِاب الَحياْة مْن بدايْة َتاأْسيس الَكوْن َت 
بوْن َوْقْت َل َت يَروْن َوْحْش َل كان،  يْتَعجَّ
 َهوْن 

ْر َت يّجي. 9 ْوَل َمّواِ َموجود، ْويْتَحضَّ
بْع روْس  واِ َعقل َل ِفيو حْكِمة. َهوك السَّ
َسْبع ْجبِال نِا، مُوَضْع َل كْلقْعدت الَمَرة، 
ْوواِحْد  َوَقعوا،  َخْمسة  نِا.  ملوْك   وَسبْع 

10
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يَْنبَغي  قَليلاً  اأتى،  َوَمتى  بَْعُد.  يَاأِْت  َلْم 

َوَليَس  كاَن  الَّذي   والَوْحُش 
11 يَْبقى.  اأْن 

ْبَعِة ُهَو،  آَن فَُهَو ثاِمٌن، َوِمَن السَّ كائناً ال�

الَّتي  الَعَشَرةُ   َوالُقروُن 
12 ُهَو.  َوِللَهلاِك 

ُخذوا ُسْلطاناً  َراأيَت ِهَي َعَشَرةُ ُملوٍك َلْم يَاأْ

ُملوٍك  ُسْلطاَن  ياأُخذوَن  َولِكنَّهم  بَْعُد. 

 هؤل�ِء اإرادةٌ 
ساَعًة واِحَدةً َمَع الَوْحِش. 13

ِللَوْحِش  َوُسْلطانَهم  تَُهم  َوقُوَّ َلُهم،  واِحَدةٌ 

الَخروَف   هؤل�ِء سيُحاِربوَن 
14 يُْعطوَن. 

ال�أْرباِب  َربُّ  ِل�أنَُّه  َسيَْغِلبُُهم،  َوالَخروُف 

الَمْدُعّووَن  َمَعُه  َوالَّذيَن  الُملوِك،  َوَمِلُك 

لي:   َوقاَل 
15 َوالمؤِمنوَن.«  َوالُمْختاروَن 

الّزاِنيَُة جاِلَسٌة  َحيُث  َراأيَت  الَّتي  »الِمياهُ 
َواأْلِسنٌَة.  َواأَُمٌم  َوَجماعاٌت  ِهَي ُشعوٌب 

 َوالُقروُن الَعَشَرةُ الَّتي َراأيَت والَوْحُش، 
16

َوَخِربًَة  الّزاِنيََة،  هؤل�ِء َسيُْبِغضوَن 

َسيَْجَعلونَها َوعاِريًَة، َوَلْحَمها َسيَاأكُلوَن، 

َواإيّاها َسيُْحِرقوَن ِبالّناِر. 17 ِل�أنَّ اللَه اأْعطى 

في قُلوِبِهم اأْن يَْصنَعوا اإراَدتَُه َواأْن يَْجَعلوا 

الَوْحَش،  ُمْلكَهم  َويُْعطوا  اإراَدتَُهم واِحَدةً 

الَّتي   َوالَمْراأةُ 
18 اللِه.  كَِلماُت  تَِتمَّ  َحّتى 

َراأيَت ِهَي ِتْلَك الَمدينَُة الَعظيَمُة الَّتي َلها 

ُمْلٌك َعلى ُملوِك ال�أْرِض.«

 18
ناِزل�ً  َملاكاً  َراأيُت   بَْعَد هِذِه 

ُسْلطاٌن َعظيٌم  َلُه  ماِء  السَّ ِمَن 

 َوَصَرَخ 
2 َمْجِدِه.  ِمْن  ال�أْرُض  َواْستَنارِت 

ْوَبس  يّجي،  َت  َبعْد  والْلاْخ  واِ،  َموجوْد 
 وهاْك َوْحْش َل 

يجي ْقَليل يحْقلو يْبقى. 11
ْبَعة  كان، ْوَل َمّواِ َموجوْد ثامْن واِ، ْوم السَّ
 ْوَهوْذ َعْشر ْقرون َل اَريْت 

واْل واِ. 12 واِ، ْوللزَّ
َعشْر ملوْك نِا، ْوما َك اَخذوا مْلْك َبعْد. َبْس 
َوْقْت َل َت ياْخذوْن سْلَطة مْلْك ويسِيروْن 
َمْع هاك  ملوْك، ساَعة وْحِدة َت يْملكوْن 
 َهوْك شي واِحد يريدون، ْوقّوتن 

الَوْحْش. 13
َمع   َهوْك 

14 للَوْحْش.  يْعَطوا  َت  ْوَسْلطتْن 
َت  والخاروْف  يْتحاَربوْن،  َت  الخاروْف 
الاْسياد  َسّيد  لَّواِ  مْن  َعَليْن،  ويتِيْق  يْغلبْن 
المدِعييْن  َمعو  َل  ْوَهوْذ  الملوك،  ْوَملك 
َهوْذ  لي:   ْوقاْل 

15 والاَمينيْن.«  والمْختاريْن 
َمّيِاْت َل اَريْت، مُوَضْع َل كْلقعدْت هاك 
الفاْجَرة، مَلل ْونِاس ْوعالَم واَمم ْولْسِاناْت 
 وَعْشر ْقرون َل اَريت، ْوهاك الَوْحْش 

نِا. 16
ويَخلَّوا خْربِة  الفاْجَرة  يْحتْقرون هاك  َت 
ْوهيِّ  لَْحما،  ياْكلوْن  َت  ْومَشلََّحة،  َخرابِة 
فكرْن  َحْط َف  17 اَألله  بالنّاْر.  يْحرقووا  َت 
ْويْعَطوْن  واِحد،  ْبراي  اإرادتو  يَسوْن  َت 
ْق َكلام اَلله.  مْلكْن للَوْحْش دي لََمْن يْتَحقَّ
َل  الّْگبيِرة  َمدينة  هاْك  اَريْت،  َل   والَمَرة 

18

تْملْك َعلى ملوك الاَْرْض يِا.«

ما 18   َبْعدا، اَأَريُت َملاْك لْخ نِازْل م السَّ
رْت  ْولُه سْلَطة َعظيِمة، والاَْرْض نَوَّ
ْوقاْل:  َقوي  ْبَصوْت   ْوساح 

2 َمْجدو،  مْن 
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ِبَصوٍت قَويٍّ قائلاً: »َوقََعْت، َوقََعْت باِبُل 

ياطيِن  للشَّ َمْسكَناً  الَعظيَمُة َوصاَرْت 

َوُمْعتََزَل كُلِّ روٍح نَِجٍس َوُمْعتََزَل كُلِّ طائٍر 

نَِجٍس َوبَغيٍض َوُمْعتََزَل كُلِّ َوْحٍش نَِجٍس 

ِزناها  َغَضِب  َخْمِر  ِمْن  3 ِل�أنَُّه  َوبَغيٍض. 

َمَعها  ال�أْرِض  َوُملوُك  ال�أَُمِم،  َشِربَْت كُلُّ 

ِمها  تَنَعُّ ِة  قُوَّ ِمْن  ال�أْرِض  َوتُّجاُر  َزنوا، 

ِمَن  اآخَر   َوَسِمْعُت َصوتاً 
4 اْستَْغنوا.« 

َشْعبي  يا  ِمْنها  »اْخُرجوا  يَقوُل:  ماِء  السَّ

ِلئَّلا تَْشتَِركوا في َخطاياها َوِلئَّلا تاأُخذوا 

ِمْن َضَرباِتها. 5 ِل�أنَّ ُذنوبَها تَراكََمْت َحّتى 

 جازوها كَما 
ماِء َوَذكََر اللُه اآثاَمها. 6 السَّ

ِهَي اأيضاً جاَزتْكُم. َوضاِعفوا َلها ِضْعفاً 

َمَزَجِت  الَّتي  ِبالكَاأِْس  اأْعماِلها.  ِبَحَسِب 

َلها  7 ِبَقْدِر ما طاَب  ِضْعفاً.  َلها  اْمُزجوا 

فاهُ، اأْعطوها َعذاباً َوُحْزناً،  ال�ْسِتْعلاُء َوالرَّ

ِل�أنَّها في قَْلِبها تَقوُل: ‘اأنا جاِلَسٌة َمِلكًة 

َوَلْسُت اأْرَملًَة َوُحْزناً َلْن اأرى.’ 8 ِلهذا في 

َموٌت  َضَرباتُها:  َعلَيها  تَاأتي  واِحٍد  يَوٍم 

قَِويٌّ  ِل�أنَُّه  تتَِّقُد،  َوِبالّناِر  َوجوٌع،  َوُحْزٌن 

 َوَسيَْبكي َويَنوُح 
لُه الَّذي دانَها. 9 بُّ ال�إ الرَّ

موا  َعلَيها ُملوُك ال�أْرِض الَّذيَن َزنوا َوتَنَعَّ

 َوُهم 
اتِّقاِدها، 10 يََروَن ُدخاَن  َمَعها حينَما 

ِمْن بَعيٍد قائموَن ِلَخوِف عذاِبها قائليَن: 

باِبُل،  الَعظيَمُة  الَمدينَُة  اأيَّتُها  َويٌل  ‘َويٌل 

واِحَدٍة  ِل�أنَُّه في ساَعٍة  الَقويَُّة،  الَمدينَُة 

»َوَقعْت، َوَقعْت بابْل. صارت ْمغارة اْرواْح 
نْجِسة،  رُوْح  لكْل  َمْلجا  َشّريَرة. صارْت 
َل   مْن 

3 َقبيْح.  َوْحْش نجْس  لكْل  َمْلجا 
مْن َخمر الَغَضب الّجِايِي َعلى زناها شْربوا 
تّجار  َزنَوا.  َمعا  الاَْرْض  ملوك  الاَمْم.  كّل 
 ْوسمْعُت َصوْت 

الاَْرْض مْن َبَطرا َزنَگنوا.« 4
َشْعبي  يا  منّا  يقول: »اْطَلعوا  ما  السَّ لْخ م 
ْبشاْن لا تْشتْركوْن َف َخطّياتا، وتْنضْربون 
مت   َخطّياتا ْتَكوَّ

َمعا َضْربات الّجايِة َعَليا. 5
ْشرورا.  َذَكر  والله  ما،  للسَّ ْووْصلْت دي 
 َكما َل كِاَفْتكْن كِافووا. َكما َل عِاَملْتكْن 

6

رّدولا الطّاْق طاقيْن. َف َقَدح َل َخَلطت 
َل   ْمَقْد 

7 الطّاْق طاقيْن.  اْخلطولا  لْكن 
اْعَطوا  َهلَقد  ْوَطيَّبْت كيفا،  رُوحا  نََفخْت 
َوَجع ْوَقَحْر. مْن َل ْتقول َف َقْلبا: ‘َمِلِكة 
اَأنا ْوقِاْعِدة َعلى َعْرشي، مُو اَأْرَمِلة اَنا. حزْن 
َيوْم  8 ْبشان هاي، َف  ترى.’  مُو  َعيني 
واِحْد َت يَجوْن َعَليا َضْرباتا: َموت ْوَقَحر 
ْوجُوع ْولُوع، ْوَت تْنحرْق بالنّاْر. َقوي واِ 
 َت يْبَكوْن ويَولْولوْن 

اَلله َل يْحكْم َعَليا. 9
وينُوحوْن َعَليا ملوك الاَْرْض، َهوْك َل َزنَوا 
ْوبْطروا َمعا، َوْقْت َل َت يَروْن دّخاْن َحريقا. 
 َت يقوموْن من ْبعيْد، مْن َخوفْن مْن َويْل 

10

لَّيِا ِفيو، ويقولوْن: ‘َويْل َويْل لِك يا َمدينْة 
َف  الّجّباَرة،  اأنِْت  الَعظيِمة،  اأنِْت  بابْل، 
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 َوتُّجاُر ال�أْرِض يَْبكوَن 
اأتَْت َدينونَتُِك.’ 11

اأَحَد  ل�  ِحْملَُهم  ِل�أنَّ  َعلَيها،  َويَنوحوَن 

ِحْمُل  بَْعُد   َوَليَس 
12 بَْعُد.  فيما  يَْشتَريِه 

آلَئ َوِحْمُل  ٍة َوِحجارٍة كَريمٍة َول� َذَهٍب َوِفضَّ

َوِقْرِمٍز َوِحْمُل كُلِّ  َواأُْرُجواٍن َوَحريٍر  بوٍص 

اإناِء عاٍج  َوِحْمُل كُلِّ  الّرائحِة  َطيِِّب  عوٍد 

َوَحديٍد  َونُحاٍس  ثَميٍن  َخَشٍب  اإناِء  َوكُلِّ 

 َوِحْمُل قُْرفٍة َواأموٍن َوُعطوٍر َوُمرٍّ 
َوُرخاٍم. 13

َوُلباٍن َوَخْمٍر َوَزيٍت َوَسميٍذ َوِحْنَطٍة، َوبَهائَم 

بََشٍر.  َونُفوَس  َواأْجساَد  َوَمْركَباٍت  َوَغنَماً 

َعْنِك،  َذَهبَْت  نَْفِسِك  َشْهَوِة   َوفَواِكُه 
14

َوَلْن يِجَدهُ  ِمْنِك،  َوكُلُّ َشهيٍّ بَهيٍّ ضاَع 

اْستَْغنوا  15 الَّذيَن  التُّّجاُر،  اأيضاً هؤل�ِء 

َعذاِبها  ِلَخوِف  يَقوموَن  بَعيٍد  ِمْن  ِمْنها 

‘َويٌل!   قائليَن: 
َوينوحوَن، 16 َويْبكوَن 

الُمتََسْرِبلَُة  الَعظيَمُة  الَمدينَُة  اأيَّتُها  َويٌل! 

الُمَحّلاِة  َوالِقْرِمِز،  َوال�أُْرُجواِن  ِبالبوِص 

َواللاآلِئ،  الكَريَمِة  َوالِحجارِة  َهِب  ِبالذَّ

ِمْثُل  ِغنًى  َخِرَب  واِحَدٍة  ِل�أنَُّه في ساَعٍة 

 َوكُلُّ ُربّاٍن َوكُلُّ ُمْبِحٍر اإلى َمكاٍن 
هذا!’ 17

يَْعَملوَن  البَْحِر  َمْن في  َوكُلُّ  َسّفاٍن  َوكُلُّ 

يَروَن  َوُهم   َوَصَرخوا 
18 قاموا،  بُْعٍد  َعْن 

ُدخاَن اْحِتراِقها قائليَن: ‘َمْن ِهَي ِمْثُل ِتْلَك 

 َوَحثَوا التُّراَب َعلى 
الَمدينَِة الَعظيمِة؟’ 19

َوينوحوَن  يْبكوَن  َوُهم  ُرؤوِسِهْم وَصَرخوا 

الَمدينَُة  اأيَّتُها  َويٌل!  قائليَن: ‘َويٌل! 

11 تّجار  َعَليِك.’  الحكْم  وْحِدة جا  ساَعة 
د مُو  روْن َعَليا، مْن َل احَّ الاَْرْض َت يْتَحسَّ
 ما َبَقْت َموجوِدة اْحمال 

يْشتري َبضايعْن. 12
ْوَحّبات  الغالِّة  ْوَجواهر  ة  والفضَّ َهْب  الذَّ
والَحريِر  الاْرجواني  وْقماش  والكتّاْن  اللولو 
وْقماش القْرمزي ْوعود الطّيب ْوزينات العاْج 
والّرخاْم.  والَحديْد  والّْنحاْس  والَخَشبّياْت 
ْوَبّخوْر  ْوَميرون  وْبهاْر وْعطور   وقرِفة 

13

ْوَغَنْم وْحصونِة  ْوَدواب  ْوحْنَطة  وْسَميد 
َل  14 َثَمْر  َبَشْر.  واْرواْح  واْجساد  ْوَعَربّياْت 
كاْن تْشتهي نَفْسِك راْح مْنِك. كْل هاك 
الَعظاِمة والَفخاِمة ضاعْت مْن َبين ايَديِك، 
 َهوْك َل َزنَگنوا 

ْوما َبق يَرووا َهوك التّجاْر. 15
مْن َوراها، مْن َخوفن مْن َويل لَّيِا ِفيو، قاموا 
 ويقولوْن: 

من ْبعيد يْبَكون ْويْلطموْن َعَليا، 16
‘يا َويْل يا َويْل لِك، اأنِْت الَمديِنة الَعظيِمة 
اْرجوانيِّة  وَبدلات  َحويْس كتّاْن  اللِابِسة 
ْوَجواهر  بالذََّهب  الّْمَزيَِّنة  اأنِْت  ْوقْرمزيِّة، 
وْحِدة  اللولو. َف ساَعة  ْوَحّبات  الغالِّة 
َخرابِة صارْت!’  الثَّْرِوة خربِة  كْل هاك 
ْوكْل  الملِاحين  ْوكّل  َسّفيِنة   قْبطاْن كْل 

17

 قاموا من 
18 الَبحْر،  يْشتْغلوْن ف  َل  َهوْك 

ْبعيْد يْتَفرَّجوْن َعلى دّخاْن َحريقا ويقولون: 
الَعظيِمة.’  َهالَمديِنة  تْشَبْه  َمديِنة  في  ‘اَيْن 
يْزَعقون  ْوَبَدوا  َعلى روسن  ْتراْب   وَكّبوا 

19

ْويْبَكوْن ويَولْولوْن: ‘َويْل! َويْل! لِك اأنِْت يا 
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َلُهم  الَّذيَن  اْستَْغنى  فيها  الَّتي  الَعظيَمُة 

ها، ِل�أنَُّه في ساَعٍة  ُسُفٌن في البَْحِر ِمْن ِعزِّ

ماُء  واِحَدٍة َخِربَْت. 20 اْشَمتي ِبها اأيَّتُها السَّ

ِل�أنَّ  َوال�أنِْبياُء،  ُسُل  َوالرُّ الَملائكَُة  َواأيُّها 

 َوَحَمَل 
21 ِمْنها.’ «  َدينونَتُكُم  يَديُن  اللَه 

حى َعظيماً َواأْلقى  َملاٌك َحَجراً كََحَجِر الرَّ

في البَْحِر، قائلاً: »هكَذا ِبُعْنٍف َستُْلقى 

بَْعُد.  توَجَد فيما  َوَلْن  الَعظيَمُة  باِبُل 

َوُمَغّنيَن  ِبالَقيثارِة   َوَصوُت ضاِربيَن 
22

يُْسَمَع  َلْن  ِبال�أبْواِق  َوناِفخيَن  ريَن  َوُمَزمِّ

فيِك فيما بَْعُد. َواأيُّ حاِذٍق في اأيَِّة ِصناعٍة 

بَْعُد، َوَصوُت َرحًى  َلْن يوَجَد فيِك فيما 

 َونوُر ِسراٍج 
َلْن يُْسَمَع فيِك فيما بَْعُد. 23

َلْن يُرى فيِك فيما بَْعُد. َوَصوُت َعريٍس 

ِل�أنَّ  بَْعُد.  فيِك فيما  يُْسَمَع  َلْن  َوَعروٍس 

ِل�أنَُّه  ال�أْرِض.  ُعَظماَء  تُّجاَرِك كانوا 

 َوفيها ُوِجَد 
ِبِسْحِرِك َضلَّْت كُلُّ ال�أَُمِم. 24

َدُم ال�أنِْبياِء َوالِقّديسيَن َوكُلُّ الَّذيَن ُذِبحوا 

َعلى ال�أْرض.

 19
َعظيماً  َسِمْعُت َصوتاً  هِذِه   بَْعَد 

قائليَن:  ماِء  السَّ كَثيٍر في  ِلَجْمٍع 

َوالكَراَمُة  َوالَمْجُد  الَخلاُص  »هليلويا. 
لِهنا، 2 ِل�أنَّها َحقٌّ َوعاِدلٌة اأحكاُمُه، ِل�أنَُّه  ِل�إ

داَن الّزاِنيََة الَعظيَمَة الَّتي اأْفَسَدِت ال�أْرَض 

َوانْتََصَف ِلَدِم َعِبيَِدِه ِمْن يَِدها.«

َهوْذ  َزنَْگنوا كْل  َزنَْگنتا  مْن  َعظيِمة  َمديِنة 
ْوَف ساَعة  الَبحر،  َسّفيناْت ف  عْندْن  َل 
َسماوات  يا  ِفيا  20 اْشَمتوا  وْحِدة خربْت. 
ْويا َملايِكة. اْشَمتوا ِفيا يا رسْل َوانِبيا، مْن 
 وَشَقْل واِحْد 

َل الله اَأَخْذ َحيْفكْن منّا.’ « 21
َملاْك كاْف َكما َحَجرة َرحى ْگبيِرة، وَكّبو 
ة َت  ْوقوِّ »ْبَحيل  ْوقاْل: كذاِ  الَبحر  ف 
تْنَكْب بابْل هاك الَمديِنة الَعظيِمة ْومُو تْرَجْع 
 َصوت عّشاق يدقّوْن 

تْطَلْع َل وّچ الّدنْيِا. 22
ف الَطْنبُوراْت، وْمَغْنچيِّة ْونّفِاخيْن پُوَرزاناْت 
ما َبْق يْنسمْع فيِك َكْرْة لخ. ْوصاحْب َصنَعة 
ْوكاْر ما َبقالو شغْل فيِك. َصوْت َرحى ما 
 َضو ْسراْج ما َبق يَضّوي 

َبْق يْنسمْع فيِك. 23
َعَليِك. َصوْت َخَتن ْوَعروس ما َبْق يْنسمْع 
فيِك. مْن َل كانوا تّجارِك ْگباريّة الاَْرْض، 
 ِفيا َسرى َدمّ 

وْبسحْرِك انَْغّشوا كّل الاَمْم. 24
الاَنِْبيا والَقّديسيْن، ْوَدم كْل َهوْك َل انَْذَبحوا 

َع الاَْرْض.«

نِاس 19  اَأّمْة   َبْعدا، سمْعُت َصوْت 
ما ويقولوْن:  ْگبيِرة يَرْتلوْن ف السَّ
ة والَمْجْد والَكراِمة  »هاليلُويا. الَخلاْص والقوِّ
 َحّقانيِّة ْوعادلِة كّل اْحكامو. َحَكْم 

لْهنا. 2 لاإ
َعلاك فاْجرة الّْگبيِرة َل َفَسدت اْخلاق اَهل 
َل  َعبيدو  َحيْف  َواَخْذ  ْبَفجارتا،  الاَْرض 

َقَتلتن ْوَسَفكْت َدّمْن.«
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َوُدخانُها   َوثاِنيًَة قالوا: »هاليلويا. 
3

يوُخ   وَوقََع الشُّ
آِبديَن.« 4 يَْصَعُد اإلى اأَبَِد ال�

ال�أْربََعُة  والَحيَواناُت  َوالِعْشروَن  ال�أْربََعُة 

الَعْرِش  للِه الجاِلِس َعلى  ساِجديَن 

 َوَخَرَج 
قائليَن: »اآميَن. هاليلويا.« 5

دوا اإلَهنا  َصوٌت ِمَن الَعْرِش يَقوُل: »َمجِّ

يا َجميَع َعِبيَِدِه ِوخائفيِه ِصغاراً َوِكباراً.« 

 َوَسِمْعُت كََصوِت َجْمٍع كَثيٍر، َوكََصوِت 
6

ِمياٍه كَثيَرٍة، َوكََصوِت ُرعوٍد قَويٍَّة تَقوُل: 

اإلُهنا  بُّ  الرَّ َملََك  قَْد  ِل�أنَُّه  »هاليلويا. 
َوْلنُْعِطِه  َونَتََهلَّْل  7 ِلنْفَرْح   . الكُلَّ الّضابُط 

الَخروِف  ُعْرُس  اأتى  قَْد  ِل�أنَُّه  َمْجداً، 

اأْن   َواأُْعِطيَْت 
8 نَْفَسها.  هيَّاأَْت  َواْمَراأتُُه 

تَْلبََس بوصاً بَِهيًّا َونَِقيًّا، ِل�أنَّ البوَص ُهَو 

 َوقاَل لي: »اكْتُْب: 
َمبَّراُت الِقّديسيَن.« 9

‘طوبى ِللَّذيَن اإلى َعشاِء ُعْرِس الَخروِف 

ُهم َمْدُعّووَن.’ « َوقاَل لي: »كَِلماتي هِذِه 

 َوَوقَْعُت 
10 اللِه.«  كَِلماُت  ِهَي  الّصادقُة 

فَقاَل لي: »ل�.  َلُه.  ل�أْسُجَد  قََدَميِه  ِعْنَد 

َلُهم  الَّذيَن  اإْخَوِتَك  َونَظيُر  اأنا،  نَظيُرَك 

َشهاَدةَ  ِل�أنَّ  اْسُجْد،  للِه  يَسوَع.  َشهاَدةُ 

ماَء   َوَراأيُت السَّ
ِة.« 11 يَسوَع ِهَي روُح النُّبوَّ

اأبْيَُض والجاِلُس  فََرٌس  َواإذا  َمْفتوَحًة، 

َوبالِبرِّ  َوالّصاِدَق  ال�أميَن  يُْدعى  َعلَيِه 

ناٍر،  كَلهيِب   َعيناهُ 
12 َويُحاِرُب.  يَديُن 

اأْسماٌء  َوَلُه  كَثيَرةٌ،  تيجاٌن  َراأِْسِه  َوَعلى 

 ْوَكْرْة لْخ قالوا: »هاليلُويا. ْودّخانا كاْن 
3

الاَْرَبع   وَوَقعوا 
4 آْبديْن.«  الا اَأَبْد  َل  يْطَلْع 

ْوعْشرين ْختّياْر والاَْرَبْع َحيواناْت َع الاَْرض، 
ْوهنّاِ  الَعْرش  َع  القِاعْد  َلالله  ْوَسَجدوا 
َصوْت   ْوَطَلْع 

5 هاليلُويا.«  »اآّميْن  يقولوْن: 
َعبيدو  يا  لْهنا  لاإ »َسْبحوا  يقول:  الَعْرش  م 
وْگباْر.«  زغار  ْتخافوُه  َل  وانْتْن  كلّْتكْن، 
 ْوسمْعُت َصوْت اَأّمْة نِاس ْگبيِرة َكما َصوْت 

6

َمّيِات ْكثير ْوقراِقيْع َقويِّة يقولوْن: »هالِيلُويا. 
7 نْفَرْح  الكْل.  لْه ضابط  الاإ الرَّّب  َمَلك 
الخاروْف  َعْرس  للرَّْب.  ونَْسّبْح  ونَْهلهْل 
 وانَْعَطْت َت تْلبْس 

زْت. 8 جا، والَعروس ْتَجهَّ
كتّاْن فاخْر طاهْر، َهالكتّان اْعمال الَقّديسيْن 
َهوك  ‘َهنّيتْن  »اْكتْب:  لي:   ْوقاْل 

9 واِ.« 
لي:  ْوقاْل  الخاروف.’ «  لَعْرس  المْدِعّييْن 
نِا،  ْوسدْق  َحّق  لْك  اقوْل  َل  »َهالكلِامي 
 وَوَقعُت قّدام اْجَريو َت 

كلِامي اَلله نِا.« 10
اْسجْدلو، قاْم قاْل لي: »لا، بالْك وايّاك، 
َكماي َكماك، ْوَكما اأخوتْك َل يْشَهدوْن 
لََيسُوْع، َلالله اْسجْد، مْن َل َشهاِدْة َيسُوْع 
ما،   ْوَطلَّْعُت انَْفَتحت السَّ

ة.« 11 يِا رُوح النّبوِّ
يْتَسّمى  َعَليو  والقِاعْد  اَْبَيْض،  والّا ْحصان 
ويحِارْب.  يْحكْم  وْبَعدْل  ْوسادْق،  اَأمين 
ْوَعلى راسو تيجان  نار،  لَْهبْة   َعيَنيو َكما 

12
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َمكْتوبٌَة َواْسٌم َمكْتوٌب ل� اأَحَد يَْعِرفُُه اإلّ� 

ِم  ٍخ ِبالدَّ  َوُهَو ُمتََسْرِبٌل ِبثَوٍب ُمَضمَّ
ُهَو. 13

 َوال�أْجناُد 
َويُْدعى اْسُمُه »كَِلَمَة اللِه.« 14

َعلى  يَْتبَعونَُه  ماِء كانوا  السَّ الَّتي في 

نَِقيًّا.  اأبْيََض  بوصاً  ل�ِبسيَن  بيٍض،  َخيٍل 

يِن   َوِمْن فَِمِه يَْخُرُج َسيٌف ماٍض ذو َحدَّ
15

ِبِه َسيَْضِرُب ال�أَُمَم، َوُهَو َسيَْرعاُهم ِبَقضيِب 

َغَضِب  َخْمِر  َمْعَصرةَ  يَدوُس  َوُهَو  َحديٍد، 

َعلى   َوَلُه 
16  . الكُلَّ الّضابِط  اللِه  ِرْجِز 

ثَوِبِه َوَعلى فَْخِذِه اأْسماٌء َمكْتوبٌَة: »َمِلُك 

 َوَراأيُت َملاكاً 
الُملوِك َوَربُّ ال�أْرباِب.« 17

ْمِس. َوَصَرَخ ِبَصوٍت  واِحداً قائماً في الشَّ

َعظيٍم قائلاً ِلكُلِّ الطُّيوِر الّطائرِة في وسِط 

الَعظيِم،  الَعشاِء  اإلى  »َهلُّموا  ماِء:  السَّ

َعشاِء اللِه. 18 ِلتَاأكُلوا ُلحوَم ُملوٍك َوُلحوَم 

ُرَؤساِء اأُلوٍف َوُلحوَم اأْقِوياَء َوُلحوَم َخيٍل 

اأْحراراً  الكُلِّ  َوُلحوَم  َعلَيها  َوالجاِلسيَن 

 َوَراأيُت 
19 َوُعَظماَء.«  َوَعبيداً، ِصغاراً 

َواأْجناَدُهم  ال�أْرِض  َوُملوَك  الَوْحَش 

ُمْجتَِمعيَن ِليُحاِربوا الجاِلَس َعلى الَفَرِس 

النَّبيُّ  َوَمَعُه  الَوْحُش   َوقُِنَص 
20 َوُجْنَدهُ. 

الكَّذاُب الَّذي َصنََع اأماَمُه اآياٍت ِبها اأَضلَّ 

الَّذيَن اأَخذوا ِسَمَة الَوْحِش َوالَّذيَن َسَجدوا 

ِلَصنَِمِه. َوَحيَّيِن اأُْلِقَي ال�ثْناِن اإلى بَُحيرِة 

ْد  ْكثيْر. لُه اسِامي َمْكتوبِة واسْم َمْكتوْب اأحَّ
 وكاْن لِابس ْزبوْن َمْنقُوْع 

مُو يْعرفو َغيرو. 13
 وَعْسَكْر 

م، واْسمو »كْلمة اَلله.« 14 ف الدَّ
بيْض  َعلى ْحصونِة  راِْكبيْن  ما  السَّ َل ف 
يْمَشوْن َخْلفو، لِاْبسيْن كتّاْن طاهر اَْبَيْض. 
ين   وكاْن طِالْع مْن ثّمو َسيْف حاْد لُه َحدَّ

15

ْبشاْن يْضرْب ِفيو الاَمم ْويحكمن ْبَعصايِة 
اَلله  َغَضب  َمْعَصرْة  ويدوْس  َحديْد،  مْن 
 وكاْن َمْكتوْب َعلى ْزبونو 

ضابط الكْل. 16
ْوَعلى َجْنبو اسِامي َمْكتوبِة: »َملك الملوك 
قايْم ف  َملاْك   َواَريُت 

17 الاْرباْب.«  ْوَرب 
َعلى  ْكثيْر ساْح  عِالي  وْبَصوْت  ْمْس.  الشَّ
ما ْوقاْل:  كّل الّْطيُوْر َل ْتطِيْر ف نّص السَّ
»َتعوا الَْتّموا للَعشا الَعظيِمة، َعشات اَلله. 
ُرَوسا  ْولَْحمْة  ملوك  لَْحمْة  تاْكلوْن   َت 

18

َخيل  لَْحمْة  ْقواي جّبِاريْن،  ْولَْحمة  األوف 
ْوخّيالتا َمعا، ْولَْحمة الكّل، اْسياد ْوَعبيد، 
الَوْحش   َواَريُت هاك 

ْزغاْر وْگباْر.« 19
للَحْرْب،  مْلَتّميْن  الاَْرْض وْجيوشْن  ْوملوك 
الّْحصاْن  َع  الّراِكْب  يحِاربوْن هاك  َت 
 وَوَقعوا يَسرا هاك الَوْحش ْونَبي 

وْجيوشو. 20
الگّذاِْب َل َمعو، هاْك َل كان يَسي قّدامو 
َخْلف  ْوَغرايْب ويجْر  َعلاماْت َعجايب 
ْبخاتم  يْنخْتمون  قْبلوا  َل  َهوْذ  الباطْل كْل 
ْوكذاِ  لَتمثالو.  َسَجدوا  َل  ْوَهوْذ  الَوْحش، 
َطيبين انَْكّبوا اْثَنينتْن َف َبْحرة النّاْر َل َشعيلا 
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 َوالباقوَن قُِتلوا 
الّناِر الُمتَِّقَدِة ِبالِكْبريِت. 21

يِف  السَّ الَفَرِس،  َعلى  الجاِلِس  ِبَسيِف 

َشِبَعْت  الطُّيوِر  َوكُلُّ  فَِمِه،  ِمْن  الخاِرِج 

ِمْن ُلحوِمِهم.

 20
ماِء  ِمَن السَّ  َوَراأيُت َملاكاً ناِزل�ً 

َوِسْلِسلٌَة  ِة  الُهوَّ ِمْفتاُح  َوَمَعُه 

التِّّنيِن،  َعلى   َوقَبََض 
2 يَِدِه.  َعظيَمٌة في 

الُمْشتَكي  ُهَو  الَّذي  ال�أولى،  الَحيَِّة 

الَمْسكونَِة،  كُلَّ  اأَضلَّ  الَّذي  يطاُن  َوالشَّ

ِة  الُهوَّ في   َواأْلقاهُ 
َسنٍَة. 3 اأْلَف  َوقيََّدهُ 

ِمْن  ال�أَُمَم  يُِضلَّ  ِلئَّلا  َعلَيِه  َوَختََم  َواأْغلََق 

َوبَْعَد  ال�أْلُف{.  الّسنوَن  تَِتمَّ  }َحّتى  بَْعُد 

ُعروشاً   َوَراأيُت 
4 قَليلاً.  َزماناً  يُْطلَُق  هِذِه 

َونُفوَس  قَضاًء،  َواأُْعطوا  َعلَيها  َوَجلَسوا 

َشهاَدِة  اأْجِل  ِمْن  ُرؤوُسهم  قُِطَعْت  الَّذيَن 

َوالَّذيَن  اللِه،  كَِلَمِة  اأْجِل  َوِمْن  يَسوَع 

َوَلْم  ِلَصنَِمِه،  َول�  ِللَوْحِش  يَْسُجدوا  َلْم 

مَة َعلى ِجباِهِهم َوَعلى يَِدِهم،  ُخذوا السِّ يَاأْ

َوعاشوا وَملَكوا َمَع َمسيِحهم هِذِه ال�أْلَف 

يَقوموا  فَلَْم  ال�أْمواِت  بَِقيَُّة   }اأّما 
5 َسنٍَة. 

ِهَي  هِذِه  نَِة.{  السَّ ال�أْلُف  َحّتى كَُملِت 

َوِقّديٌس  ُهَو   طوباِويٌّ 
6 ال�أولى.  الِقياَمُة 

َمْن َلُه نَصيٌب في الِقياَمِة ال�أولى. َعلى 

ِللموِت الثّاني ِمْن ُسْلطاٍن.  َليَس  هؤل�ِء 

َويَْملُكوَن  َوَمسيِحِه،  اللِه  كََهنَُة  َولِكنَّهم 

ِت  تَمَّ  َوَمتى 
7 نَِة هِذِه.  السَّ ال�أْلَف  َمَعُه 

 والَبقيِّة انَْقَتلوا ْبَسيف الّراِكْب َع 
َكْبريْد. 21

الّْحصاْن، هاْك َسيف الطِّالْع مْن ثّمو، ْوكّل 
الّْطيُوْر شْبعوا مْن لَْحمتْن.

ما ْوَمعو 20   َواَريُت َملاْك يْنَزْل م السَّ
ايدو  ْوحِامْل ف  ة  الهوِّ مْفتاح 
َحّية  الَتنّيْن، هاك   ومسك 

2 ْگبيْر.  َزنْجير 
َل  والّشِيطاْن، هاْك  ر  الشَّ رامي  ليِّة،  الاَوَّ
غْش َضيَّْع كّل الّدنْيِا، ْوَزنَْجرو اَألْْف َسِنة. 
القفل،  ْوَخَتم  َعَليو  َقَفْل  ة  الهوِّ  وَكّبو ف 

3

ْبشاْن لا َبقى يغّش يَضيَّْع كّل الاَمْم، دي 
ْوَبْعدا،  ْوتْنَتم.  تْخَلص  َسِنة  َألْْف  َهالا لَمْن 
ْعروش   َواَريُت 

4 َوْقْت.  ْشَويِّْة  يْتَفلَّت  َت 
ْوقْعدوا َعَليا وانَْعَطوا َت يْحكموْن، واْرواْح 
َشهادْة  لَخاطْر  انَْقَطعْت روسْن  َل  َهوْذ 
َيسُوع، ْولَخاطْر كْلمة اَلله. ْوَهوْك نِاْس َل 
قْبلوا  ْوما  لَتْمثالو،  ْولا  للَوْحش  ما َسَجدوا 
َعلى  ْولا  ْجبِينن  َعلى  ْبخاتمو  يْنخْتمون 
ايدن. ْوطابوا ْوَمَلكوا َمْع َمسيحْن َهالاَلْف 
 ْوباقي الَميتيْن ما طابوا. مُو يطيبوْن 

َسِنة. 5
َل مُو تْخَلص ْوتْنَتْم َهالاَلْف َسِنة. هاي يِا 
 َهنّيتو، طوباوي ْوَقّديْس واِ َل 

ل ْقيِاِمة. 6 اَأوَّ
ل ْقيِاِمة. َعلى َهوْك َل لهْن  لُه نَصيْب َف اَأوَّ
نَصيْب، ثِاني َموْت مالو سْلَطة، َبلِي َكَهَنة 
َهالاَلْف  َمعو  ْويْملكوْن  نِا،  ْوَمسيحو  اَلله 
َسِنة،  َهالاَلْف  َل خْلصْت   واَأيَمْت 

7 َسِنة. 
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يطاُن ِمْن ِسْجِنِه.  نَِة يُْطلَُق الشَّ ال�أْلُف السَّ

 َويَْخُرُج ِليُِضلَّ ال�أَُمَم الَّذيَن في اأْربَِع َزوايا 
8

َعَدُدُهم  الَّذيَن  َوماجوَج،  ال�أْرِض، جوَج 

 َوَصِعدوا َعلى َعْرِض 
ِمْثُل َرْمِل البَْحِر. 9

الِقّديسيَن  ِبُمَعْسكَِر  َواأْحَدقوا  ال�أْرِض 

ِمَن  ناٌر  َونََزَلْت  الَمْحبوبَِة،  َوِبالَمدينَِة 

 والُمْشتَكي 
ماِء ِمَن اللِه َواأكَلَْتُهم. 10 السَّ

الّناِر  بَُحيرِة  اأُْلِقَي في  اأَضلَُّهم  الَّذي 

َوالِكْبريِت َحيُث الَوْحُش َوالنَّبيُّ الكَّذاُب، 

آِبديَن.  بوَن نَهاراً َوَليلاً اإلى اأَبَِد ال� َوَسيَُعذَّ

َوالجاِلَس  اأبْيََض  َعظيماً  َعْرشاً   َوَراأيُت 
11

ال�أْرُض  َهَربَِت  َوْجِهِه  ِمْن  الَّذي  َعلَيِه 

 َوَراأيُت 
ماُء َوَموِضٌع َلْم يوَجْد َلُهما. 12 َوالسَّ

غاَر قائميَن اأماَم  ال�أْمواَت الُعَظماَء َوالصِّ

الَعْرِش. َوفُِتَحْت كُتٌُب. وِكتاٌب اآَخُر فُِتَح، 

هِذِه  ِمَن  ال�أْمواُت  َوديَن  الَحياِة.  ِكتاُب 

الَمكْتوبَِة في الكُتُِب، ِبَحَسِب اأْعماِلِهم. 

فيه.  الَّذيَن  ال�أْمواَت  البَْحُر   َواأْعطى 
13

َوالَموُت َوالهاِويُة اأْعَطيا ال�أْمواَت الَّذيَن 

فيِهما. َودينوا كُلُّ واِحٍد ِبَحَسِب اأْعماِلِه. 

 َوالَموُت َوالهاِويَُة اأُْلِقيا في بَُحيرِة الّناِر. 
14

الّناِر.  بَُحيرةُ  الثّاني،  الَموُت  ُهَو  هذا 

الَحياِة،  ِكتاِب  يوَجْد في  َلْم  اأَحٌد   َواإْن 
15

اأُْلِقَي في بَُحيَرِة الّناِر.

 21
َواأْرضاً   َوَراأيُت َسماًء َجديَدةً 

ال�أولى  ماَء  السَّ ِل�أنَّ  َجديَدةً، 

 ويْطَلْع َت 
َت يْتَفلَّت الّشِيطاْن مْن َحْبسو. 8

يغّش يَضّيع الاَمْم َف اْرَبْع َقراني الاَْرْض، 
َهوْذ  للَحْرْب،  ويلّمْن  ْوماجوج،  جوج 
َعلى   وَطَلعوا 

9 الَبحْر.  َرمل  َكما  َعَددْن  َل 
الَقّديسين  مُوَضع  ْوحِاَوطوا  الاَْرض،  وْسع 
اَلله م  ناْر من  ْونزْل  الَمْحبوبِة.  ْوَمدينة 
ّريْر َل َغّشْن َضيَّعن   والشَّ

ْواَأَكلتْن. 10 ما  السَّ
انَْكْب َف َبْحرة النّاْر والَكْبريْد، مُوَضْع َل 
كاْن ك انَْكّب الَوْحش ْونَبي الگّذاب، ْوَت 
 َواَريُت 

آْبديْن. 11 َأَبد الا بون نْهار ْولَيْل لا يْتَعذَّ
َل  هاْك  َعَليو،  والقِاعْد  اَْبَيْض  ْگبير  َعْرش 
ما، ْومُوَضْع ما  مْن وّچو َهَربت الاَْرْض والسَّ
ْگباْر وْزغاْر،  الَميتين،   َواَريُت 

انَْوَجْدلْن. 12
ْكتِاباْت.  وانَْفَتحت  الَعْرْش.  قّدام  قايميْن 
وْكتِاْب لخ انَْفَتْح، هاْك لَّواِ ْكتِاب الَحياْة. 
الكلِامي  َهوك  مْن  الَميتيْن  َع  وانَْحَكْم 
الَمْكتوبيْن ف الّْكتِابات ْبموجب اْعمالْن. 
 والَبحْر طِالَْع َعطى َميتيْن َل ِفيو، والَموْت 

13

والهاْويِة َعَطوا َميتيْن َل ِفيْن. وانَْحَكم َعلى 
 والَموْت 

كْل واِحْد منّن ْبموجب اْعمالو. 14
واِ  النّاْر، هاْذ  َبْحرة  فاْك  انَْكّبوا  والهاويِة 
 َواينا َل ما كاْن َمْكتوْب 

الَموت الثّاني. 15
ف ْكتِاب الَحياة انَْكْب فاك َبْحرة النّاْر.

َواْرض 21   َواَريُت َسما ْجديِدة 
َواْرض  ليِّة  الاَوَّ ْجديِدة. َسما 
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َوال�أْرَض ال�أولى َذَهبَتا، َوالبَْحُر ل� يوَجُد 

اأوُرَشليُم  َسُة  الُمَقدَّ  َوالَمدينَُة 
بَْعُد. 2

ِمْن  ماِء  السَّ ِمَن  ناِزلًة  َراأيتُها  الَجديَدةُ 

ِلبَْعِلها.  ُمَزيَّنٍَة  كََعروٍس  ُمَهيَّاأةً  اللِه  ِعْنِد 

ماِء يَقوُل:   َوَسِمْعُت َصوتاً َعظيماً ِمَن السَّ
3

»ُهَوذا َمْسكَُن اللِه َمَع البََشِر. َوَسيَْسكُُن 
َمَعُهم َوُهم َشْعبَُه َسيَكونوَن، َواللُه نَْفُسُه 

َسيَْمَسُح   َوُهَو 
4 اإلهاً.  َلُهم  َسيَكوُن  َمَعُهم 

كُلَّ َدْمَعٍة ِمْن ُعيوِنِهم. َوالَموُت َلْن يَكوَن 

بَْعُد. َول� ُحْزٌن َول� ُصراٌخ َول� اأَلٌم يَكوُن 

بَْعُد، ِل�أنَّ ال�أُموَر ال�أولى قَْد َعبََرْت.«

الَعْرِش: »ها  الجاِلُس َعلى   َوقاَل 
5

َوقاَل:  َجديَدةً.«  ال�أْشياِء  كُلَّ  اأْصنَُع  اأنَذا 

اأمينٌَة  ِل�أنَّ هِذِه الكَِلماِت  »اكْتُْب، 
»صاَرْت هِذِه   َوقاَل لي: 

6 َوصاِدقٌَة.« 

الِبدايَُة  َوالياُء،  ال�أِلُف  اأنا  ال�أموُر. 

َوالنِّهايَُة. اأنا َساأُْعطي الَعْطشاَن ِمْن ماِء 

يِرْث  يَْغِلْب   َمْن 
7 َمّجاناً.  الَحياِة  يُْنبوِع 

هِذِه، َواأكوُن َلُه اإلهاً َوُهَو يَكوُن لَي ابْناً. 

 َواأّما الخائفوَن َوَغيُر المؤِمنيَن َوالُخطاةُ 
8

َحَرةُ  َوالسَّ ناةُ  َوالزُّ َوالَقتَلَُة  ِجسوَن  َوالرَّ

فَنَصيبُُهم  الكَّذابيَن  َوكُلُّ  ال�أوثاِن  َوَعبََدةُ 

َوِكْبريٍت،  ِبناٍر  الُمتَّقدِة  البَُحيرِة  في 

 َواأتى 
9 الثّاني.«  الَموُت  ِهَي  الَّتي  ِتْلَك 

َلُهم  الَّذيَن  ْبَعِة  السَّ الَملائكَِة  ِمَن  واِحٌد 

َرباِت  الضَّ ِمَن  الَمْلاأى  ْبَعُة  السَّ الجاماُت 

َبقالو وجوْد.  ما  والَبحْر  راحوا.  ليِّة  الاَوَّ
ِسة نِاْزلِة   َواَريُت القْدْس، هاك َمدينة الّْمَقدَّ

2

ِزة وْمَزيَِّنة َكما  ما مْن عْند اَلله، ْمَجهَّ م السَّ
م  عِالي   ْوسمْعُت َصوْت 

3 لََخَتنا.  َعروْس 
الَبَشر.  َمع  اَلله  َبيت  »هاي  يقوْل:  ما  السَّ
ْويْسكْن َمعْن، هنِّا َت يكونوْن َشْعبو، والله 
 وتْنمسْح كّل 

َت يكوْن َمعْن ويكوْن اإلهْن. 4
ْدمُوْع َعيَنيْن. والَموْت مُو يْبقى َبعد، ْولا 
حزن ْولا َولَْولِة. َولا جْنْس َوَجْع يْبقى َبعْد، 

ليِّة.« مْن َل َعَبرْت َهالاأمور الاَوَّ

 ْوقال القِاعْد َع الَعْرْش: »هاي اَنا اَأَسوي 
5

مْن  »اْكتْب،  ْوقال:  كْل شي ْجديد.« 
 ْوقاْل 

6 يِا.«  ْوَحْق  اَأمانِة  َل هاي كلِامي 
الاَلْف واليِا، البدايِة  اَأنا واِ  لي: »صارْت. 
والنّهايِة. هاك العْطشان اَنا َت اْعِطيو َمي 
َت  يْغلْب  َل   هاْك 

7 ْمَبلاْش.  الَحياة  َعين 
يوَرْث َهوْذ كلّْن، َوانا اكونْلو اَلله ْوهّواِ َت 
يكون اْبني. 8 َبّس الَخّويفيْن والمُو اَأمينين، 
والّزانْيين،  القاْتليْن  والّدنْسين،  النّْجسيْن 
الّسحِارين ْوعّبِادين الاْصنام، ْوكّل الّدجِالين 
الَمْسجُوَرة  الَبْحَرة  فاك  نَصيبْن  الگّذاِبيْن 
الثّاني.«  الَموت  لَّيِا  بالنّاْر والَكْبريْد، هاي 
بْع َملايِكة، َهوْك   ْوجا واِحْد مْن َهوذ السَّ

9
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قائلاً:  َوتَكَلََّم َمعي  ال�أخيَرِة،  ْبَعِة  السَّ

الَخروِف.«  اْمَراأةَ  الَعروَس  فَاأِريََك  »ُهلُمَّ 
 َواأَخَذني ِبالّروِح اإلى َجبٍَل َعظيٍم َوعاٍل 

10

ناِزلًة  اأوُرَشليَم  َسَة  الُمَقدَّ الَمدينَة  َواأراني 

َمْجُد   َولها 
اللِه. 11 ِمَن  ماِء،  السَّ ِمَن 

ثَمينًة  َجوَهرةً  يُْشِبُه  بَهيٍّ  اللِه كَضوٍء 

الكريستاَل.  يُْشِبُه  يََشٍب  كََحَجِر  ا،  ِجدًّ

12 َلها سوٌر َعظيٌم َوعاٍل َلُه اثْنا َعَشَر باباً 

َوَعلى ال�أبْواِب اثْنا َعَشَر َملاكاً، َواأْسماٌء 

َمكْتوبٌَة َعلَيها ِهَي اأْسماُء قَبائِل اإْسرائيَل 

رِق اأبْواٌب ثَلاثٌَة،   ِمَن الشَّ
ال�ثْني َعَشَر. 13

ماِل اأبْواٌب ثَلاثٌَة، َوِمَن الَجنوِب  َوِمَن الشِّ

اأبْواٌب ثَلاثٌَة، َوِمَن الَغْرِب اأبْواٌب ثَلاثٌَة. 

اأساساً،  َعَشَر  اثْنا  الَمدينَِة   َوِلسوِر 
14

َوَعلَيها اثْنا َعَشَر اْسماً ِهَي اأْسماُء ُرُسِل 

 َوالَّذي كاَن 
15 َعَشَر.  ال�ثْني  الَخروِف 

قََصبُة  ِمْقياٌس،  َمَعُه  يَتَكَلَُّم َمعي كاَن 

َذَهٍب، ِليَقيَس الَمدينَة َواأبْوابَها َوسوَرها. 

ُمَربََّعًة شيَدْت، طوُلها   َوالَمدينَُة 
16

ِبالَقَصبِة  الَمدينََة  َوقاَس  الَعْرِض.  ِبَقْدِر 

َغْلَوٍة.  اأْلِف  َعَشَر  اثْني  َعلى َمدى 

َمتَساِويٌَة.  َواْرِتفاُعها  َوَعْرُضها  وطوُلها 

َواأْربَعيَن  َواأْربَعاً  ِمئًة   َوقاَس سوَرها 
17

ُهَو  الَّذي  نْساِن  ال�إ ِذراِع  ِبِمْقياِس  ِذراعاً 

يََشٌب   َوبُْنياُن سوِرها 
18 الَملاِك.  ِمقياُس 

 . جاَج النَِّقيَّ َوالَمدينَُة َذَهٌب نَِقيٌّ يُْشِبُه الزُّ

َل َمعْن َسبع اْقداْح مْتليِّة اآِخْر َسبْع َضْربات 
اَوّريك  َت  »َتعا  لي:  ْوقاْل  َمعي  ْوَحكى 
 وَوّداني 

10 الخاروْف.«  َمْرْة هاك  الَعروْس، 
ْوعِالي،  ْگبير  َجَبل  َعلى  ْوطِالَْعني  بالّرُوح 
ِسة، القْدس، ْوهّي تْنَزْل  ْوَرّواني َمدينة الّْمَقدَّ
ما مْن عْند اَلله، 11 بَمجد اَلله، َكما  م السَّ
نْجِمة تْلَمع ْوتْبرْق، َكما َجوَهَرة غالِّة ْكثيْر، 
 كاْن 

َكما َحَجر الَيَشْب لَّواِ َكما الجاْم. 12
َحولا حايط ْگبير ْوعِالي ِفيو اْثناعْش باب 
َعَلين  َمْكتوْب  َملاْك  اْثناعْش  الاْبواب  ْوَع 
اسِامي اْثناعش اْسباْط َبني اْسرائيْل، 13 َثّث 
رق، ْوَثّث اْبواب م الّشمال،  اْبواب م الشَّ
م  اْبواْب  ْوَثّث  القْبلي،  م  اْبواْب  ْوَثّث 
اَأساْس  اْثناعْش  الَمديِنة   ولَحايط 

14 الَغْرْب. 
الخاروف  َتلاميْذ  اسِامي  َعَلين  َمْكتوْب 
َمعي  يْحكي  َل كاْن   وهاْك 

15 الاْثناعْش. 
ِفيا  يقيْس  ْقياْس َت  َمعو َعصاية  كاْن 
 والَمديِنة ْمَربََّعة يِا 

الَمديِنة واْبوابا ْوحايطا. 16
طولا ْمَقْد عْرضا. ْوقاس الَمديِنة بالَعصايِة 
َعلى اْثناعش اْسطاديُوْن اَأبو اْثناعْش اَألْْف، 
 وقاْس 

17 َبْعضْن.  ْمَقْد  ْوعلو  ْوعْرض  طول 
حايطا ميِّة َواْرَبْع َواْرْبعين ْذراع انْساْن، لَّواِ 
َحَجر  مْن  ْمَعّمْر  18 الحايط  الَملاْك.  ْذراع 
َذَهْب صافي  مْن  والَمديِنة  الغاْل،  الَيَشب 
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ِبكُلِّ  ُمَزيَّنٌَة  الَمدينَِة   َواأساساُت سوِر 
19

ُل يََشٌب َوالثّاني  َحَجٍر كَريٍم. َوال�أساُس ال�أوَّ

ياقوٌت اأْزَرُق َوالثّاِلُث َعقيٌق اأبْيَُض َوالّراِبُع 

َوالّساِدُس  َعقيٌق،  ٌد. 20 الخاِمُس  ُزُمرُّ

َوالثّاِمُن  َزبَْرَجٌد  َوالّساِبُع  اأْحَمُر  ياقوٌت 

َوالعاِشُر  اأْصَفُر  ياقوٌت  َوالّتاِسُع  بَّلوٌر 

َعقيٌق اأْخَضُر والحادي َعَشَر اأْسمانْجوِنيٌّ 

 وال�ثْنا َعَشَر باباً 
َوالثّاني َعَشَر َجَمْشٌت. 21

اثْنَتا َعْشرةَ لؤلؤةً، كُلُّ واِحٍد ِمَن ال�أبواِب 

واِحَدةٌ. َوسوُق الَمدينَِة َذَهٌب نَِقيٌّ  لؤلؤةٌ 

 َوَهيكَلاً ما َراأيُت فيها 
جاِج. 22 بَّراٌق كَالزُّ

َهيكَلُها  ُهَو  الكُلِّ  الّضابَط  بَّ  الرَّ ِل�أنَّ 

اإلى  تَْحتاُج  ل�   َوالَمدينَُة 
23 }َوالَخروُف{. 

َمْجَد  ِل�أنَّ  َلها،  ليُضيئا  َوالَقَمِر  ْمِس  الشَّ

الَخروُف.  ُهَو  َوِسراُجها  اأناَرها،  اللِه 

}الَّتي خلَُصت{ في  ال�أَُمُم   َوَستَْمشي 
24

اإَليها  يَْجلُبوَن  ال�أْرِض  َوُملوُك  نوِرها. 

 واأبْوابُها َلْن تُْغلََق نَهاراً، ِل�أنَُّه 
تَْسِبَحًة. 25

اإَليها   َويْجلُبوَن 
26 ُهناَك.  َليٌل  يَكوَن  َلْن 

 َول� يَْدُخلُها دنٌَس 
تَْسِبَحَة واإكراَم ال�أَُمِم. 27

َول� َمْن يَْفَعُل نَِجساً َول� كاِذٌب، ل� يَْدُخلُها 

اإلّ� الَمكْتوبوَن في ِكتاِب َحياِة الَخروِف.

 22
ناِصٍع  نَْهَر ماٍء َحيٍّ   َواأراني 

َعْرِش  ِمْن  يَْخُرُج  كالكريستاِل 

َوَسِط سوِقها   في 
َوالَخروِف. 2 اللِه 

 َواساساْت حايط 
19 الّصافي.  َكما جام 

ْل اَأساْس َيَشْب  واهْر. اَأوَّ الَمديِنة ْمَزيَِّنة بالجَّ
والثّاني لاَزَورْد والثّالْث َحَجْر َيماْن والّرابْع 
والّسادْس  غامْق  َيَشْب   والخامْس 

20 زمّرْد. 
ياقوت اَْحَمْر والّسابْع َزَبْرَجْد والثّامْن َجَزْع 
والتّاسْع ياقوت اَْصَفْر والعاشْر ياقوت اَْخَضْر 
َعلى َحماْر  اَْصَفر  ياقوت  والاْحداعْش 
باب   والاْثناعْش 

21 َجَمشْت.  والاْثناعْش 
اْثناعْش َحّبْة لولو نِا، كْل باْب َحّبْة لولو، 
َكما  َذَهب صافي  الَوسِيْع  الَمديِنة  ْوَطريِق 
اَريُت.  ما  الَمديِنة   وَهيَكْل ف 

22 الّجاْم. 
نِا.  َهيَكلا  والخاروْف  الكْل  الرَّْب ضابط 
ْولا  مس  للشَّ لا  تْحتاْز،  مُو   وَهالَمديِنة 

23

ْبَمْجد  ْمَضّوايِة  َعَليا:  وْن  يَضوَّ للَقَمْر َت 
 والاَمْم 

24 واِ.  الخاروْف  وْسروجتا  يِا.  اَلله 
َضّويِتا  الاَْرْض، ف  ْوملوك  َل خْلصوا 
يْمَشوْن، ويجيبوْن َمْجدْن لها. َكرامة الاَمْم 
 واْبوابا مُو يْنقْفلون بْنهار، ْولَيْل 

ِفيا ْتكوْن. 25
ْوَكرامة  لَمْجد   ويجيبوْن 

26 َهونَْك.  في  ما 
 كْل شي وسْخ مُو يْدخْللا، 

الاَمْم َل ِفيا. 27
واِحْد  ْولا  َعَمْل نجس،  يَسي  واِحد  لا 
الَمْكتوبيْن ف  َغير  يْدخْللا  مُو  يْگذْب. 

ْكتِاب الخاروف، ْكتِاب الَحياْة.

نَهْر َمي َحي صافي 22   وَرّواني 
اَلله  َعْرش  مْن  يْنَبْع  الّجاْم،  َكما 
الَمديِنة  َطريِق   وف نْص 

والخاروْف. 2
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َوِمْن  ُهنا  ِمْن  النَّهِر  َوَعلى  الَعريِض، 

َعْشرةَ  اثْنَتَي  تَْصنَُع  َحياٍة  َشَجَرةُ  ُهناَك، 

كُلُّ واِحٍد  يُْعطي  َشْهٍر  كُلِّ  ثََمَرٍة، في 

ال�أَُمِم.  ِلِشفاِء  َجَرِة  الشَّ َواأوراُق  ثََمَرتَُه، 

َوَعْرُش  بَْعُد.  ِمْن  يَكوَن  َلْن  َلْعنٍَة   َواأيُّ 
3

َوَعبيُدهُ  َسيَكوُن.  َوالَخروِف فيها  اللِه 

َواْسُمُه  َوْجَهُه   َوَسيَروَن 
َسيَْخِدمونَُه. 4

 َوَليٌل َلْن يَكوَن ُهناَك ِمْن 
َعلى ِجباِهِهم. 5

بَْعُد. َوَلْن يَكوَن َلُهم حاَجٌة اإلى نوِر ِسراٍج 

لَه يُنيُر َلُهم  بَّ ال�إ ْمِس، ِل�أنَّ الرَّ َونوِر الشَّ

 َوقاَل لي: 
آِبديَن. 6 َوَسيَْملُكوَن اإلى اأَبَِد ال�

بُّ  َوالرَّ اأمينٌَة َوصاِدقٌَة،  الكَِلماُت  »هِذِه 
اأْرَسَل  الِقّديسيَن  ال�أنِْبياِء  اأْرواِح  اإلُه 

يَكوَن  اأْن  يَْنبَغي  ما  َعبيَدهُ  ليُِرَي  َملاكَُه 

 »َوها اأنَذا اآٍت عاِجلاً. طوبى 
عاِجلاً.« 7

ِة هذا الِكتاِب.«  ِلَمْن يَْحَفُظ كَِلماِت نُبُوَّ

 َواأنا يوَحّنا الَّذي َراأى َوَسِمَع هِذِه، حيَن 
8

َراأيُت َوَسِمْعُت َوقَْعُت ِل�أْسُجَد اأماَم قََدَمي 

 فَقاَل لي: 
9 يُريني هِذِه.  الَّذي  الَملاِك 

اإْخَوِتَك  َونَظيُر  اأنا  نَظيُرَك  ل�.  »انُْظْر. 
يَْحَفظوَن كَِلماِت هذا  َوالَّذيَن  ال�أنِْبياِء 

 َوقاَل لي: »ل� 
ِللِه اْسُجْد.« 10 الِكتاِب. 

ِة هذا الِكتاِب ِل�أنَّ  تَْخِتْم َعلى كَِلماِت نُبُوَّ

ثَْم بَْعُد. َوَمْن  ثَْم فَْليَاأْ  َمْن يَاأْ
الَوْقَت قَريٌب. 11

، ِليَْصنَِع الِبرَّ  يَتَِّسْخ فَْليَتَِّسْخ بَْعُد. َوالبارُّ

 »ها 
12 بَْعُد.«  ْس  ِليَتََقدَّ َوالِقّديُس،  بَْعُد. 

الَوسِيْع مْن َهون ْومْن َهونَْك َع النَّهْر سَجرة 
َثَمْر، كْل َشهْر  اْثناعْش شكْل  الَحياة تْثمر 
تْثمْر شكل. ْوَوَرق الَسَجَرة َدوا ْوشفا للاَمْم 
 ونَْعِلة مُو يْبقى. ْوَعْرش اَلله والخاروْف 

واِ. 3
 ويَروْن وّچو، 

ِفيا يكون. ْوَعبيدو يْخدموُه. 4
 ولَيْل مُو يْبقى 

واْسمو يكوْن َعلى ْجبِينْن. 5
ْولا  ْسراج،  لََضّو  يْحتازوْن  َبقى  ْولا  َبعد، 
الرَّّب  َعَلين  ْمْس، مْن َل يَضّوي  الشَّ لََضّو 
 ْوقاْل لي: 

آْبديْن. 6 َأَبد الا له، ْويْملكوْن لا الاإ
»َهوْذ كلامي اَأمانِة ْوسْدق ْوَحّق ْوَيقيْن نِا. 
والرَّْب اإله اْرواح الاَنِْبيا الَقّديسيْن َبَعْثني اَنا 
ْتسِيْر  َت  َل  اأمور  َعبيدو  اَرّوي  َت  َملاكو 
 »هاي اَنا جِايِي َخفيْف. َهنّيْة 

َخفيْف.« 7
ة الَمْكتوبِة َف  هاْك َل يْحفْظ كلِامي النّبوِّ
 َوانا يوَحنّا َل ارى ْوسمْع َهوْذ، 

َهالّْكتِاْب.« 8
َوْقْت َل اَريُت ْوسمْعُت َوَقْعُت َت اْسجْد 
قّدام اْجَرين الَملاْك َل َرّواني نِا. 9 َبْس قاْل 
اأخوتك  ْوَكما  اَنا  َكماك  لا،  »َطلّْع.  لي: 
الاَنِْبيا ْوَهوْذ َل يْحفظوْن كلِامي َهالّْكتِاْب. 
ة   وقاْل لي: »كلِامي النّبوِّ

َلالله اْسجْد.« 10
الَمْكتوبِة َف َهالّْكتِاْب لا تْختْم َعَليا، مْن 
 هاْك َل يْخطي، َخلّي َبعْد 

ماْن. 11 َل َقرَّب الزَّ
ْس،  يْتَنجَّ َبعْد  ْس، َخلّي  يْتَنجَّ ْوَل  يْخطي، 
والَقّديْس،  يْتَصلَّْح،  َبعْد  َخلّي  والّصالح، 
اَنا،   »هاي جِايِي 

12 يْتَقدَّْس.«  َبعْد  َخلّي 
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ِل�أُجازَي  َمعي  َواأُْجَرتي  اآٍت عاِجلاً  اأنَذا 

ال�أْلُف  13 اأنا  َعَمِلِه.  ِبَحَسِب  واِحٍد  كُلَّ 

آِخُر، الِبدايَُة َوالنِّهايَُة.  ُل َوال� َوالياُء، ال�أوَّ

 طوبى للَّذيَن يَْعَملوَن َوصاياهُ، ِليَكوَن 
14

ُسْلطانُهم َعلى َشَجَرِة الَحياِة َوِمَن ال�أبْواِب 

 خاِرجاً الِكلاُب 
الَمدينَِة. 15 اإلى  يَْدُخلوَن 

ال�أوثاِن  َوَعبََدةُ  َوالَقتَلُة  ناةُ  َوالزُّ َحَرةُ  َوالسَّ

ِللكَِذِب. 16 اأنا  َوكُلُّ ُمِحبٍّ َوصاِنٍع 

ِليْشَهَد  َملاكي  اإَليكُم  اأْرَسْلُت  يَسوُع. 

َلكُم ِبهِذِه اأماَم الكَنائِس. اأنا اأْصُل َونَْسُل 

باِح الُمنيُر.«  داووَد َوَشْعبُُه َوكَوكَُب الصَّ

»تَعاَل!«  يقول�ِن:  َوالَعروُس   والّروُح 
17

يَْسَمْع فليُقْل: »تَعاَل!« والَعْطشاُن  َوَمْن 

ُخْذ ماَء الَحياِة َمّجاناً.  ِليَاأِْت. َمْن يُِرْد فليَاأْ

ِة  نُبُوَّ يَْسَمُع كَِلماِت  َمْن  ِلكُلِّ  18 اأْشَهُد 

يَضِع  َعلَيها،  يَضْع  َمْن  الِكتاِب.  هذا 

الَمكْتوبََة في هذا  َرباِت  الضَّ َعلَيِه  اللُه 

 َوَمْن يطَرْح ِمْن كَِلماِت ِكتاِب 
الِكتاِب. 19

ِة، يَْطَرِح اللُه نَصيبَُه ِمْن َشَجَرِة  هِذِه النُّبوَّ

َسِة الَمكْتوبَتَيِن  الَحياِة َوِمَن الَمدينَِة الُمَقدَّ

في هذا الِكتاِب. 20 يَقوُل الّشاِهُد ِبهِذِه: 

»اأَجْل! اآٍت اأنا عاِجلاً.« اآميَن. تَعاَل اأيُّها 
بُّ يَسوُع. 21 ِنْعَمُة َربِّنا يَسوَع الَمسيِح  الرَّ

َمَع الِقّديسيَن اأْجَمعيَن اآميَن. 

ْوَمعي َحّق الّشغل، ْبشان اَْدَفْع لَكْل واِحْد 
َألْْف  الا واِ  13 اَأنا  اْشَتَغْل.  َل  َقْد شغْل  َعلى 
 َهنّيْة 

خر، البدايِة والنّهايِة. 14 آِ ْل والا واليِا، الاَوَّ
َهوْك َل يَسوْن َوصّياتو، َت يْتَسلَّطوْن َعلى 
يْدخلون  الاْبواْب َت  ْوم  الَحياة،  سَجرة 
الّْكلِاْب  يْبَقون   وَبّرا َت 

الَمديِنة. 15
ْوعّبِادين  والقاْتلين  والفاْجريْن  والّسحِاريْن 
الاْصنام، ْوكْل واِحد يحّب الگْذب ْوشْغلو 
َملاكي َت  َبَعْثُت  َيسُوْع  16 اَأنا  گْذْب. 
البيَعة كلّْن.  اَهل  قّدام  ْبهاْذ كلّو  يَخّبْركن 
اَأنا اَأصل ْوَعشيرْة داهوْد َكما هاْك َكوَكب 
والَعروس   والّرُوْح 

وي.« 17 الضَّ الّصبح 
َخلّي  يْسَمْع  َل  َواينا  »َتعاْن!«  يقولوْن: 
َخلّي يجي،  عْطشاْن  لَّواِ  »َتعاْن!«  يقوْل: 
اَأينا َل يريْد، ياخْذ َمي َحي ْمَبلاْش. 18 اَأقوْل 
الَمْكتوبِة  ة  النّبوِّ يْسَمْع كلِامي  واِحْد  لَكْل 
َف َهالّْكتِاْب هاْذ: اَأينا َل يحْط فُوقن، اَلله 
يحْط َعَليو َضْربات الَمْكتوبِة َف َهالّْكتِاْب. 
ة الَمْكتوبِة   َواينا َل يْطَرْح مْن كلِامي النّبوِّ

19

َف َهالّْكتِاب، اَلله يْطَرْح نَصيبو مْن سَجرة 
ِسة الَمْكتوبيْن َف  الَحياة ْومْن َمدينة الّْمَقدَّ
 هاْك َل َخبَّر ْبَهوْذ كلّن يقوْل: 

َهالّْكتِاْب. 20
اآّميْن. َتعاْن يا  اَأنا َخفيْف.«  »نَعْم. جِايِي 
َرْب يا َيسُوْع. 21 نْعمْة َرْبنا َيسُوع الَمسيْح 

َمْع كّل الَقّديسيْن. اآّميْن. 

ُرْؤيا يوَحّنا 22: 13 - 21   


