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مؤشر

المسيح كلمة ا
ان فمي كالبة كد مء مع كن ةد
ان كال ةكلم ةمة .ا 2 ..هة ةذا ةك ة
ان مع كن ةد ام .ةو ةك ة
ان كال ةكلم ةمة ،.ةو كال ةكلم ةمة .ةك ة
 1فمي كالبة كد مء ةك ة
ت كال ةحيةاة..
ام 3 .بم مه تة ةك نو ةن .كل ةش كيء ،ةوبم ةغي مكر مه لة كم يةتة ةك نو كن أةي ةش كيء مم نما تة ةك نو ةن 4 .فمي مه ةكانة م
.ضي .ء فمي الظنلة مم ،ةوالظنلة .م لة كم ي .كد مر كك النو ةر 6 .ظةهة ةر
ت ن .ة
اس 5 .ةوالنو .ر ي م
ةو كال ةحيةاة .ةكانة م
ور النن م
اسطةتم مه 8 .لة كم
إم كن ةسان أةرك ةسلةه .ا ،.ا كس .مه .ي ة
ور ،لم ةك كي ي ك.ؤ مم ةن كال ةج ممي .ع بم ةو م
.وحننا 7 ،ةجا ةء ية كشهة .د لملن م
ان آتميا إملةى
ور 9 ،فةالنو .ر كال ةحق الن مذي ي.نمي .ر .ك نل إم كن ةسان ةك ة
ور ،بةلك ةك ة
ية .ك كن ه .ةو الن ة
ان ةشا مهدا لملن م
كر كفه .كال ةعالة .م 11 .ةوقة كد ةجا ةء إملةى ةخا ن
صتم مه،
كال ةعالة مم 10 .ةك ة
ان فمي كال ةعالة مم ،ةوبم مه تة ةك نو ةن كال ةعالة .م ،ةولة كم يةع م
ين آ ةمن.وا بما كس مم مه ،فةقة كد ةمنة ةحه. .م كال ةح ن
ق فمي أة كن
ي الن مذ ة
ةولة مك نن هة .ؤلة مء لة كم ية كقبةل.وه 12 ..أة نما الن مذ ة
ين قةبمل.وه ،.أة م
كس مم كن ةدم ،ةولة مم كن ةر كغبة مة ةج ةسد ،ةولة مم كن ةر كغبة مة
صير.وا أة كولة ةد ام 13 ،ةوه. .م الن مذ ة
ين .ولم .دوا لةي ة
ية م
بة ةشر ،بةلك مم ةن ام.
ﻳﻮﺣﻨﺎ ﻳشهد ليسﻮع
ب ،ةوه .ةو
ص ة
 14ةو كال ةكلم ةمة .ة
ار بة ةشرا ،ةو ةخين ةم بة كينةنةا ،ةونةحك .ن ةرأة كينةا ةمجك ةده ،.ةمجك ةد ابكن ةو محيد مع كن ةد ال م
ف قةائمل» :هة ةذا ه .ةو الن مذي ق .كل .
ت ةع كنه :.إم نن
.وحننا فةهةتة ة
.م كمتةلمىء بمالن .كع ةم مة ةو كال ةحق 15 ..ةش مه ةد لةه .ي ة
ان قة كب ةل أة كن أ .كو ةج ةد« 16 .فة مم من ا كمتملةئم مه أة ةخ كذنةا ةج ممي .عنةا ةونم كلنةا
التم ةي بة كع مدي .متةقةد.م ةعلة ني ،لةننه .ةك ة
نم كع ةمة ةعلةى نم كع ةمة 17 ،لة نن ال نش مري ةعةة أ .كع مطية ك
اج ةدا
ت ةعلةى ية مد .مو ةسى ،أة نما الن .كع ةمة .ةو كال ةحق فةقة كد تة ةو ة
ب،
يح 18 .ةما مم كن أة ةحد ةرأةى اة قةط .ةولة مك نن الب ةكن كال ةو محي ةد ،الن مذي فمي محضك من ال م
بميةس.و ةع كال ةم مس م
ه .ةو الن مذي ةخب ةنر ةع كنه..
شهﺎدة ﻳﻮﺣﻨﺎ عن نفسه
.ين يةسكأةل.ونةه:.
كض كال ةكهةنة مة ةواللن موي ة
.وحننا مح ة
ين أةرك ةس ةل كاليةه.و .د مم كن أ.و .ر ةشلمي ةم بةع ة
 19ةوه مذ مه ةشهةا ةدة .ي ة
» ةم كن أة كن ك
ف ةولة كم ي .كن مكرك  ،بةلك أة نك ةد قةائمل» :لةس .
كت أةنةا كال ةم مسي ةح« 21 .فة ةسأةل.وه:.
ت؟«  20فةا كعتة ةر ة
ال» :لةس .
كت إميناه«!.؛ »أة ةو أة كن ة
» ةما ةذا إم ةذ كن؟ هةلك أة كن ة
اب» :لة!«
ت الننبمي؟« فةأ ة ةج ة
ت إميلمينا؟« قة ة
 22فةقةال.وا» :فة ةم كن أة كن ة
ك؟«
ين أةرك ةسل.ونةا؟ ةما ةذا تةق.و .ل ةع كن نة كف مس ة
اب إملةى الن مذ ة
ت ،لمنةحك مم ةل كال ةج ةو ة
ص كو .
ق .م كستةقمي ةمة أة ةما ةم الرنب ، .ةك ةما قةا ةل الننبمي
ت .منةاد فمي كالبةر .ين مة :اجك ةعل.وا الطن مري ة
ال »أةنةا ة
 23فةقة ة
.ين 25 ،فة ةعا .دوا يةسكأةل.ونةه» :.إم كن لة كم تة .ك كن
يسي ة
ان ه .ؤلة مء .مرك ةسلم ة
إم ةش كعيةا .ء« 24 .ةو ةك ة
ين مم كن قمبة مل كالفة .ر م
أة كن ة
اب» :أةنةا أ .ةع .م .د بم كال ةما مء! ةول مك نن
يح ،ةولة إميلمينا ،ةولة الننبم ني ،فةلم ةما ةذا ت .ةع .م .د إم ةذ كن؟«  26أة ةج ة
ت كال ةم مس ة
كرف.ونةه 27 ،.ةوه .ةو التمي بة كع مدي ،ةوأةنةا ةل أة كستة محق أة كن أة .ح نل مربةاطة مح ةذائم مه«.
بة كينة .ك كم ةم كن ةل تةع م
كت ةع كنيةا ،ةعب ةكر ال.رك د.ن ، .ةحي .
 28هة ةذا ةج ةرى فمي بةي ة
.وحننا ي .ةع .م .د.
كث ةك ة
ان ي ة
ﻳسﻮع ﺣمل ا الذي ﻳزﻳل خطيئة العﺎلم
ف قةائمل» :هة ةذا ه .ةو ةح ةم .ل ام الن مذي
.وحننا يةس.و ةع آتميا نةحك ةوه ،.فةهةتة ة
 29ةوفمي كالية كو مم التنالمي ةرأةى ي ة

ي م.زي .ل ةخ مطيئةةة كال ةعالة مم 30 .هة ةذا ه .ةو الن مذي ق .كل .
ت ةع كنه .إم نن ال نر .ج ةل التم ةي بة كع مدي .متةقةد.م ةعلة ني لةننه.
ان قةب ةكل أة كن أ .كو ةج ةد 31 .ةولة كم أة .ك كن أة كع مرف.ه .ةولة مكن.ي مج كئ .
ت أ .ةع .م .د بم كال ةما مء لم ةك كي ي .كعلة ةن مل كس ةرائمي ةل«.
ةك ة
»رأةي .
وح ية كن مز .ل مم ةن ال نس ةما مء بمهة كيئة مة ةح ةما ةمة ةوية كستةقمر ةعلة كي مه.
كت الر ة
.وحننا فةقةا ةل :ة
 32ث .نم ةش مه ةد ي ة
 33ةولة كم أة .ك كن أة كع مرف.ه ،.ةول مك نن الن مذي أةرك ةسلةنمي ل .ةع .م ةد بم كال ةما مء ه .ةو قةا ةل لمي :الن مذي تة ةرى الرو ةح
س 34 .فةإم كذ ةشاهة كد .
ت هة ةذا ،أة كشهة .د أةننه .ه .ةو اب .كن
وح كالق. .د م
ية كن مز .ل ةوية كستةقمر ةعلة كي مه ه .ةو الن مذي ةسي .ةع .م .د بمالر م
ام«.
ﻳسﻮع ﻳقﺎبل تلميذه الولين
ان مم كن تةلة ممي مذ مه 36 ،فةنةظة ةر إملةى
.وحننا ةواقمفا ه.نة ة
 35ةوفمي كالية كو مم التنالمي ةك ة
ان ي ة
اك أةيكضا ةو ةم ةعه .كاثنة م
ان ةكلة ةمه .تةبم ةعا يةس.و ةع.
يةس.و ةع ةوه .ةو ةسائمر فةقة ة
ال» :هة ةذا ه .ةو ةح ةم .ل ام« 37 .فةلة نما ةس مم ةع الت .كل ممي ةذ م
ت يةس.و .
 38ةو كالتةفة ة
ان؟« فةقةالة » :ةراب.ي ،أةيك يةا .م ةعل. .م،
ع فة ةرآه .ةما ية كتبة ةعانم مه ،فة ةسأةلةه .ةما » :ةما ةذا ت .مري ةد م
ك
أةي ةكن ت.قمي .م؟«  39أة ةجابةه .ةما» :تة ةعالةيةا ةوا كنظ .ةرا« .فة ةرافةقةاه .ةو ةرأةيةا ةم ةح نل إمقةا ةمتم مه ،ةوأةقةا ةما ةم ةعه .ةذلم ة
ان ب ك
.س
ان أة كن ةد ةرا .وس .أة .خو مس كم ةع ة
ت السنا ةعة .نةحك ةو الرنابم ةع مة بة كع ةد الظه مكر 40 .ةو ةك ة
.طر ة
كالية كو ةم؛ ةو ةكانة م
ان ،ةحتنى
.وحننا 41 ،فة ةما إم كن ةو ةج ةد أة ةخاه .مس كم ةع ة
أة ةح ةد هة ةذي مكن اللن ةذي مكن تةبم ةعا يةس.و ةع ،بة كع ةد ةما ةس مم ةعا ةكلة ةم ي ة
ي كال ةم مسي ةح 42 .ةوا كقتةا ةده .إملةى يةس.و ةع .فةنةظة ةر يةس.و .
ان
ع ةملمياا إملةى مس كم ةع ة
قةا ةل لةه :.ة
»و ةج كدنةا كال ةم مسينا« أة م
ت مس كم ةع .
ال» :أة كن ة
ص كخرا 43 .ةوفمي كالية كو مم التنالمي
ان ب .كن ي.ونةا ،ةولة مكن.ي ةسأ ة كد .عو ة
صفةا« أةيك ة
ك :ة
ةوقة ة
نة ةوى يةس.و .
ان
ال لةه» :.ا كتبة كعنمي!«  44ةو ةك ة
س ،فةقة ة
يل ،فة ةو ةج ةد فميلمب ة
ع أة كن ية كذهة ة
ب إملةى مم كنطةقة مة كال ةجلم م
س ةوب ك
فميلمبس .مم كن بةي ة
ال لةه:.
يل ،فةقة ة
.س 45 .ث .نم ةو ةج ةد فميلمبس .نةثةنةائم ة
.طر ة
ص كي ةدا ،بة كل ةد مة أة كن ةد ةرا .و ة
كت ة
ب ةع كنه. .مو ةسى فمي ال نش مري ةع مة ،ةوالة كنبميةا .ء فمي .كت.بم مه كم ةوه .ةو يةس.و .
.ف
ع اب .كن ي.وس ة
» ةو ةج كدنةا الن مذي ةكتة ة
»وهةلك ية ك
صالمح؟« أة ةجابةه .فميلمبس: .
اص ةر مة ةش كيء ة
اص ةر مة« 46 .فةقة ة
طل. .ع مم ةن النن م
مم ةن النن م
ال نةثةنةائميل :.ة
ال ةوا كنظ.رك !«  47ةو ةرأةى يةس.و .
صيل ةل
يل قةا مدما نةحك ةوه .فةقة ة
ع نةثةنةائم ة
»تة ةع ة
ال ةع كنه» :.هة ةذا إمس ةكرائميلمي أة م
ةش ن
ك تةحك ة
كرف.نمي؟« فةأ ة ةجابةه .يةس.و .
ت الت.ينة مة
»رأة كيت .ة
ع :ة
ك فمي مه!«  48فة ةسأةلةه .نةثةنةائميل » :.ةو مم كن أةي ةكن تةع م
ت ةملم .
ت اب .كن ام! أة كن ة
ف نةثةنةائمي .ل قةائمل» :يةا .م ةعل. .م ،أة كن ة
ك
ك فميلمبس 49 .« .فةهةتة ة
قةب ةكل أة كن ية كد .ع ةو ة
ت لةن.ي ق .كل .
ك تةحك ة
ع» :هةلك آ ةم كن ة
ال لةه .يةس.و .
ف
ت الت.ينة مة؟ ةس كو ة
ك إمن.ي ةرأة كيت .ة
ت لة ة
إم كس ةرائمي ةل!«  50فةقة ة
ال لةه :.ك
ق كال ةح ن
»ال ةح ن
ق أةق.و .ل لة .ك كم :إمنن .ك كم ةستة ةر كو ةن ال نس ةما ةء
تة ةرى أة كعظة ةم مم كن هة ةذا!«  51ث .نم قة ة
ان!«
ون ةوية كن مزل .ة
وحة ،ةو ةملةئم ةكةة ام يةصك ةع .د ة
ةم كفت .ة
ال كن ةس م
ون ةعلةى اب مكن م

ﻳﻮﺣﻨﺎ 2Ketab El Hayat

مؤشر

معجزة المسيح الولى
يل ،ةو ةكانة ك
اك أ.م يةس.و ةع 2 .ةو .د مع ةي
ت ه.نة ة
ث ةك ة
 2ةوفمي كالية كو مم الثنالم م
ان ع.رك س فمي قةانةا بم مم كنطةقة مة كال ةجلم م
ت كال ةخ كمر ،.قةالة ك
س أةيكضا يةس.و .
ق
ت أ.م يةس.و ةع لةه» :.لة كم ية كب ة
ع ةوتةلة ممي .ذه 3 ..فةلة نما نةفم ةد م
إملةى كالع.رك م
ت بة كع .د!«  5فةقةالة ك
ت أ.مه.
مع كن ةده .كم ةخ كمر!«  4فةأ ة ةجابةهةا » :ةما ةشأكن .مك بمي يةا ا كم ةرأةة.؟ ةسا ةعتمي لة كم تةأك م
لم كل ةخ ةد مم» :ا كف ةعل.وا .ك نل ةما يةأك .م .ر .ك كم بم مه« 6 .ةو ةكانة ك
اك مستنة .أةجك ةران ةح ةج مرينة ،ية كستة كع مم .ل كاليةه.و .د
ت ه.نة ة
ين إملةى ممئةة
اح .د مم كنهةا ةما بةي ةكن مم ككيةالةي مكن أة كو ثةلةثةة )أةيك ةما بةي ةكن ثة ةمانم ة
ةما ةءهةا لملتنطةه مر ،ية ةس .ع كال ةو م
ان ةماء« .فة ةمل.وهةا ةحتنى ةكا ةد ك
ال يةس.و .
ت
ع لم كل ةخ ةد مم» :ا كمل.وا الةجك ةر ة
ةو مع كش مر ة
ين لم كترا( 7 .فةقة ة
يس كال ةولمي ةم مة!« فةفة ةعل.وا 9 .ةولة نما
»و ة
تةفميض 8 . .ث .نم قة ة
ال لةه .كم :ة
الن ا كغ مرف.وا مم كنهةا ةوقة .د .موا إملةى ةرئم م
كر .
ف ةمصك ةد ةره ،.أة نما
ق ةرئميس .كال ةولمي ةم مة كال ةما ةء الن مذي ةك ة
ةذا ة
ان قة كد تة ةح نو ةل إملةى ةخ كمر ،ةولة كم ية .ك كن يةع م
ال لةه» :.النناس .ةج مميعا
كرف .ة
كال ةخ ةد .م الن مذ ة
يس 10 ،ةوقة ة
ون ،ا كستة كد ةعى كال ةع مر ة
ين قة ند .موه .فة ةكان.وا يةع م
ون كال ةخ كم ةر كال ةجي .ةدةة أة نول ،ةوبة كع ةد أة كن ية كس ةك ةر الضي .
ان .دونةهةا ج.و ةدة .أة نما
ون لةه .كم ةما ةك ة
.وف ي.قة .د .م ة
ي.قة .د .م ة
ت فةقة كد أة كبقةي ة
أة كن ة
كج ةزة .مه ةي اليةة .ال.ولةى النتمي أةجك ةراهةا
كت كال ةخ كم ةر كال ةجي .ةدةة ةحتنى ة
الن!«  11هة مذ مه كال .مع م
يل ،ةوأة ك
ظهة ةر ةمجك ةده ،.فةآ ةم ةن بم مه تةلة ممي .ذه 12 ..ةوبة كع ةد هة ةذا ،نة ةز ةل يةس.و .
يةس.و .
ع ةوأ.مه.
ع فمي قةانةا بم كال ةجلم م
ةوإم كخ ةوت.ه .ةوتةلة ممي .ذه .إملةى ةم مدينة مة ةك كف ةرنةاح.و ةم ،ةحي .
كث أةقةا .موا بمضك ةعةة أةينام.
ﻳسﻮع ﻳطرد البﺎعة من الهيكل
ص مع ةد يةس.و .
ع إملةى أ.و .ر ةشلمي ةم 14 ،فة ةو ةج ةد فمي كالهة كي ةك مل
ح كاليةه.و مدي ،ة
 13ةوإم مذ ا كقتة ةر ة
ب معي .د كالفمصك م
بةا ةعةة كالبةقة مر ةو كال ةغنة مم ةو كال ةح ةم مام ،ةوال ن
ين إملةى ةم ةوائم مد مه كم 15 ،فة ةج ةد ةل ةس كوطا مم كن محبةال،
ارفةةة ةجالم مس ة
صي ة م
ةوطة ةر ةده .كم ةج مميعا مم ةن كالهة كي ةك مل ،ةم ةع كال ةغنة مم ةو كالبةقة مر ،ةوبة كعثة ةر ن.ق.و ةد ال ن
اض ةده .كم،
ارفة مة ةوقةلة ة
ب ةمنة م
صي ة م
ال لمبةائم معي كال ةح ةم مام» :أة كخ مرج.وا ه مذ مه مم كن ه.نةا .ةل تةجك ةعل.وا بةي ة
ار مة!«
كت أةبمي بةيكتا لملت .ةج ة
 16ةوقة ة
ب :ك
ص ندى كاليةه.و .د
»ال ةغي ةكرة .ةعلةى بة كيتم ة
ك تةأك .كل.نمي« 18 .فةتة ة
 17فةتة ةذ نك ةر تةلة ممي .ذه .أةننه .ةجا ةء فمي كال مكتةا م
ت آيةة ت .كثبم .
ت!«  19أة ةجابةه .كم يةس.و .
ك لمفمع مكل ةما فة ةع كل ة
ع» :ا كه مد .موا
ت س ك.لطةتة ة
لميةس.و ةع ةوقةال.وا لةه» :.هةا م
ضى بمنةا .ء هة ةذا كالهة كي ةك مل مستنة
ال لةه .كاليةه.و .د» :ا كقتة ة
هة ةذا كالهة كي ةك ةل ،ةوفمي ثةلةثة مة أةينام أ.قمي .مه 20 .«.فةقة ة
ين ةعاما ،فةهةلك ت.قمي .مه .أة كن ة
ان ي م.شي .ر إملةى هة كي ةك مل ةج ةس مد مه.
ت فمي ثةلةثة مة أةينام؟«  21ةول مكننه .ةك ة
ةوأةرك بة مع ة
ب ةوبم كال ةكلة مم
ت فمي ةما بة كع .د تة ةذ نك ةر تةلة ممي .ذه .قة كولةه .هة ةذا ،فةآ ةمن.وا بم كال مكتةا م
 22فةلة نما قةا ةم مم كن بةي مكن الة كم ةوا م
.
الن مذي قةالةه .يةس.و .
.ون إم كذ
ح ،آ ةم ةن بما كس مم مه ةكثمير ة
ع 23 .ةوبة كينة ةما ةك ة
ان فمي أو .ر ةشلمي ةم فمي معي مد كالفمصك م
كر .
ف كال ةج ممي ةع
ت النتمي أةجك ةراهةا 24 .ةولة مكننه .ه .ةو لة كم يةأكتة مم كنه .كم ةعلةى نة كف مس مه ،لةننه .ةك ة
ةش مه .دوا اليةا م
ان يةع م
كر .
ان.
 25ةولة كم ية .ك كن بم ةح ة
ال كن ةس م
ف ةد مخيلةةة م
ال كن ةس م
اجة إملةى ةم كن ية كشهة .د لةه .ةع من م
ان ،لةننه .يةع م
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الﻮلدة الجدﻳدة من الروح
س كاليةه.و مدي،.
.يسي ة
 3ةغ كي ةر أة نن إم كن ةسانا مم ةن كالفةر م
.ين ،ا كس .مه .نميق.و مدي .موس ، .ةوه .ةو ع.ضك و فمي كال ةمجك لم م
ك مج كئ ة
ت مم ةن ام .م ةعل.ما ،لةننه .ةل ية كق مد .ر أة ةحد
ال لةه» :.يةا .م ةعل. .م ،نة كعلة .م أةنن ة
 2ةجا ةء إملةى يةس.و ةع لةيكل ةوقة ة
ع :ك
ق كال ةح ن
»ال ةح ن
ان ا .ةم ةعه 3 .«.فةأ ة ةجابةه .يةس.و .
ق أةق.و .ل
أة كن ية كع ةم ةل ةما تة كع ةم .ل مم كن آيةات إملن إم ةذا ةك ة
ك :ةل أة ةح ةد ي .كم مكن.ه .أة كن ية ةرى ةملة .ك ة
كف
وت ام إملن إم ةذا .ولم ةد مم كن ةج مديد« 4 .فة ةسأةلةه .نميق.و مدي .موس » : .ةكي ة
لة ة
ان أة كن ي.ولة ةد ةوه .ةو ةكبمي .ر ال .سن .؟ أةلة ةعلنه .ية كستة مطي .ع أة كن ية كد .خ ةل بة ك
ط ةن أ. .م مه ثةانميةة ث .نم ي.ولة ةد؟«
ال كن ةس ة
ي .كم مك .ن م
ع :ك
ق كال ةح ن
»ال ةح ن
ك :ةل ي .كم مك .ن أة كن ية كد .خ ةل أة ةحد ةملة .ك ة
 5أة ةجابةه .يةس.و .
وت ام إملن إم ةذا .ولم ةد مم ةن
ق أةق.و .ل لة ة
ك
ك
ك
ك
وح ه .ةو ر.وح 7 .فةلة
وح 6 .فةال ةم كول.و .د مم ةن ال ةج ةس مد ه .ةو ةج ةسد ،ةوال ةم كول.و .د مم ةن الر م
ال ةما مء ةوالر م
اجة إملةى كال مولة ةد مة مم كن ةج مديد 8 .ال .ري .ح تةه.ب ةحي .
تةتة ةعجنبك إم ةذا ق. .
كث تة ةشا .ء ةوتة كس ةم .ع
لت لة ة
ك إمنن .ك كم بم ةح ة
ك
وح«.
صفمي ةرهةا ،ةول مكنن ة
ة
ك ةل تة كعلة .م مم كن أةي ةكن تةأتمي ةولة إملةى أةي ةكن تة كذهةب . .ه ةك ةذا .كل ةم كن .ولم ةد مم ةن الر م
ع» :أة كن ة
كف ي .كم مك .ن أة كن يةتم نم هة ةذا؟«  10أة ةجابةه .يةس.و .
ت .م ةعل. .م
 9فة ةعا ةد نميق.و مدي .موس .يةسكأةل » :.ةكي ة
ق كال ةح ن
إم كس ةرائمي ةل ةولة تة كعلة .م هة ةذا!  11كال ةح ن
ك :إمنننةا نةتة ةكلن .م بم ةما نة كعلة .م ةونة كشهة .د بم ةما ةرأة كينةا ،ةو ةم ةع
ق أةق.و .ل لة ة
.
ون ةشهةا ةدتةنةا 12 .إم كن .ك كن .
ون
كف ت .كؤ ممن .ة
ض ةولة كم ت .كؤ ممن.وا ،فة ةكي ة
ك ةل تة كقبةل .ة
ذلم ة
ت ةح ند كثت. .ك كم بمأ .م م
ور الةرك م
.
ص مع ةد أة ةحد إملةى ال نس ةما مء إملن الن مذي نة ةز ةل مم ةن ال نس ةما مء ،ةوه .ةو
ور ال نس ةما مء؟  13ةو ةما ة
إم كن ةح ند كثت. .ك كم بمأ .م م
ان الن مذي ه .ةو فمي ال نس ةما مء.
ال كن ةس م
اب .كن م
محبة ا للعﺎلم
ون
ان 15 ،لمتة .ك ة
ك ةل ب .ند مم كن أة كن ي .ةعلن ة
ق .مو ةسى كال ةحينةة فمي كالبةر .ين مة ،فة ةكذلم ة
 14ةو ةك ةما ةعلن ة
ال كن ةس م
ق اب .كن م
كال ةحيةاة .الةبة مدينة .لم .كل .ةم كن ي ك.ؤ مم .ن بم مه 16 .لةننه .ه ةك ةذا أة ةحبن ا .كال ةعالة ةم ةحتنى بة ةذ ةل ا كبنةه .كال ةو محي ةد ،لم ةك كي
ك .كل ةم كن ي ك.ؤ مم .ن بم مه ،بةلك تة .ك .
ون لةه .كال ةحيةاة .الةبة مدينة 17 ..فةإم نن اة لة كم ي.رك مس مل ا كبنةه .إملةى كال ةعالة مم
ةل ية كهلم ة
ص كال ةعالة .م بم مه 18 ،فةالن مذي ي ك.ؤ مم .ن بم مه ةل ي .ةد .
ان ،أة نما الن مذي ةل ي ك.ؤ مم .ن بم مه فةقة كد
لمية مد ة
ين كال ةعالة ةم ،بةلك لمية كخل .ة
ص ةد ةر ةعلة كي مه .ح كك .م ال ند كين.ونة مة ،لةننه .لة كم ي ك.ؤ مم كن بماس مكم اب مكن ام كال ةو محي مد 19 .ةوهة ةذا ه .ةو كال .ح كك .م :إم نن
ة
ور ،لة نن أة كع ةمالةه .كم ةكانة ك
ت
ور قة كد ةجا ةء إملةى كال ةعالة مم ،ةول مك نن النن ة
الن ة
اس أة ةحبوا الظ كل ةمةة أة ككثة ةر مم ةن الن م
ض ةح أة كع ةمال.ه..
يرة 20 .فة .كل ةم كن ية كع ةم .ل ال نش نر ي.ب مكغض .النو ةر ،ةولة يةأكتمي إملة كي مه ةم ةخافةةة أة كن ت .كف ة
مشر .ة
ك فمي كال ةح  .ك
ور لمتة ك
ظهة ةر أة كع ةمال.ه .ةويةتةبةي ةنن أةننهةا .ع مملة ك
 21ةوأة نما الن مذي ية كسل. .
ت بمق .نو مة
ق فةيةأتمي إملةى الن م
ام«.
شهﺎدة ﻳﻮﺣﻨﺎ الخيرة ليسﻮع
ب يةس.و .
ك إملةى بملة مد كاليةه.و مدين مة ةوأةقةا ةم فميهةا ةم ةعه .كم ،ةوأة ةخ ةذ ي .ةع .م .د.
ع ةوتةلة ممي .ذه .بة كع ةد ةذلم ة
 22ةو ةذهة ة

ك ةكانة ك
ت ةكثمي ةرة
ب مم كن ةسالمي ةم ،لة نن كال مميةاهة ه.نةا ة
 23ةو ةك ة
ان ي.و ةحننا أةيكضا ي .ةع .م .د فمي ةعي مكن ن.ون بم كالق.رك م
.وحننا لة كم ية .ك كن قةد أ .كلقم ةي بة كع .د فمي ال .سجك من 25 .ةو ةح ةد ة
ث
ون ةويةتة ةع نم .د ة
ان النناس .يةأكت .ة
فة ةك ة
ون 24 .فةإم نن ي ة
.وحننا ةوأة ةح مد كاليةه.و مد فمي ةشأك من التنطةه مر 26 .فة ةذهةب.وا إملةى ي.و ةحننا ةوقةال.وا لةه:.
مج ةدال بةي ةكن تةلة ممي مذ ي ة
ك فمي ةما ةو ةرا ةء نةه مكر ال.رك د.ن ، .ةوالن مذي ةش مه كد ة
ت لةه ،.ه .ةو أةيكضا
»يةا .م ةعل. .م ،ال نر .ج .ل الن مذي ةرأة كينةاه .ةم ةع ة
ال ةشيكئا إملن إم ةذا
ي .ةع .م .د ،ةو كال ةج ممي .ع يةتة ةح نول .ة
.وحننا» :لة ية كق مد .ر أة ةحد أة كن يةنة ة
اب ي ة
ون إملة كي مه!«  27فةأ ة ةج ة
ت :لةس .
ون أةن.ي ق .كل .
كت كال ةم مسي ةح ،بةلك أةنةا ةرس.ول ي .ةمه. .د لةه.
أ .كع مط ةي لةه .مم ةن ال نس ةما مء!  28أة كنت .كم تة كشهة .د ة
يس ،الن مذي يةقم .
ص مدي .
ق 29 .ةو ةم كن لةه .كال ةعر.وس ، .ية .ك .
ف ق.رك بةه.
الطن مري ة
يس! أة نما ة
ون ه .ةو كال ةع مر ة
ق كال ةع مر م
يس .ةوهةا إم نن فة ةر محي هة ةذا قة كد تة نم 30 .فةلةب .ند أة كن ية مزي ةد ه .ةو
ةوية كس ةم .عه ،.فةية كبتة مه .ج لمفة ةر مح مه بم ة
ص كو م
ت كال ةع مر م
ص أةنةا« 31 .الن مذي يةأكتمي مم كن فة كو .
ض ،فةإمننه.
يع .أة نما ةم كن ةك ة
ق ه .ةو فة كو ة
ةوأة كنق .ة
ان مم ةن الةرك م
ق كال ةج مم م
ضياا .التمي مم كن فة كو .
يع 32 ،ةوه .ةو ية كشهة .د بم ةما ةس مم ةع
ق ه .ةو فة كو ة
ضي ةويةتة ةكلن .م ةكلما أةرك م
أةرك م
ق كال ةج مم م
.صا مد .
ق ةعلةى أة نن اة ةحق،
ةو ةرأةى ،ةولة أة ةح ةد ية كقبة .ل ةشهةا ةدتةه 33 !.ةعلةى أة نن الن مذي ية كقبة .ل ةشهةا ةدتةه ،.ي ة
ال 35 .فةالب.
كطي الرو ةح لةي ة
 34لة نن الن مذي أةرك ةسلةه .ا .يةتة ةكلن .م بم ةك مل مم ام فةإم نن اة ي.ع م
كس بم كال مم ككية م
الب مكن ،فةلةه .كال ةحيةاة .الةبة مدينة ..ةو ةم كن
الب ةكن ،ةوقة كد ةج ةع ةل فمي ية مد مه .ك نل ةش كيء 36 .ةم كن ي ك.ؤ مم كن بم م
ي م.حب م
ضب .ام«
الب مكن ،فةلة كن ية ةرى كال ةحيةاةة .بةلك ية كستةقمر ةعلة كي مه ةغ ة
يةرك ف.ضك أة كن ي ك.ؤ مم ةن بم م
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المرأة السﺎمرﻳة تتعرف بﺎلمسيح
.ين ةس ممع.وا أةننه .يةتن مخ .ذ تةلة ممي ةذ ةوي .ةع .م .د أة ككثة ةر مم كن ي.و ةحننا 2 ،ةم ةع
يسي ة
 4ةولة نما ةع ةر ة
ف الرنب أة نن كالفةر .م
ك مم كنطةقةةة كاليةه.و مدين مة ةو ةر ةج ةع إملةى مم كنطةقة مة
أة نن يةس.و ةع نة كف ةسه .لة كم ية .ك كن ي .ةع .م .د بةلك تةلة ممي .ذه 3 ،.تة ةر ة
ص ةل إملةى بة كل ةدة فميهةا ،ت .كد ةعى س ة
.وخا ةر،
يل 4 .ةو ةك ة
ان لةب .ند لةه .أة كن ية .م نر بم مم كنطةقة مة السنا مم ةر مة 5 ،فة ةو ة
كال ةجلم م
.ف 6 ،ةحي .
ان يةس.و .
ع
وب .ةولة نما ةك ة
ض النتمي ةوهةبةهةا ية كعق.وب .ل كبنم مه ي.وس ة
كث بم كئ .ر ية كعق .ة
قة مريبةة مم ةن الةرك م
ت
ب مم ةن ال نسفة مر ،ةجلة ة
قة كد تة مع ة
ت السنا ةعة .ةح ةوالة كي السنا مد ةس مة 7 .ةو ةجا ةء م
س ةعلةى ةحافة مة كالبم كئ مر ،ةو ةكانة م
ال لةهةا يةس.و .
ع» :ا كسقمينمي!«  8فةإم نن تةلة ممي ةذه .ةكان.وا قة كد
ا كم ةرأةة ةسا مم مرينة إملةى كالبم كئ مر لمتةأك .خ ةذ ةماء ،فةقة ة
ةذهةب.وا إملةى كالبة كل ةد مة لمية كشتةر.وا طة ةعاما 9 .فةقةالة ك
ت لةه .كال ةمرك أةة .السنا مم مرينة» :.أة كن ة
ت يةه.و مدي ةوأةنةا ةسا مم مرينة،
كف تة ك
ون ةم ةع أة كه مل السنا مم ةر مة.
ك؟« فةإم نن كاليةه.و ةد لة كم ية .كون.وا يةتة ةعا ةمل .ة
طل.ب .ممن.ي أة كن أة كسقمية ة
فة ةكي ة
 10فةأ ة ةجابةهةا يةس.و .
ت
كرفم ة
ين ةع مطينةة ام ،ةو ةم كن ه .ةو الن مذي يةق.و .ل لة مك :ا كسقمينمي ،لةطةلة كب م
ع» :لة كو .ك كن م
ت تةع م
ك ةد كلو ،ةو كالبم كئ .ر
كس ةم ةع ة
»ول مك كن يةا ةسي. .د ،لةي ة
اك ةماء ةحياا!«  11فةقةالة م
ت مم كنه .فةأ ة كعطة م
أة كن م
ت كال ةمرك أةة :.ة

ك كال ةما .ء كال ةحي؟  12هةلك أة كن ة
وب الن مذي أة كو ةرثةنةا ه مذ مه
ةع مميقةة .فة مم كن أةي ةكن لة ة
ت أة كعظة .م مم كن أةبمينةا ية كعق .ة
اشي مه؟«  13فةقةا ةل لةهةا يةس.و .
ع. » :كل ةم كن ية كش ةرب .مم كن
كالبم كئ ةر ،ةوقة كد ةش مر ة
ب مم كنهةا ه .ةو ةوبةن.وه .ةو ةم ةو م
ش بة كع ةد
هة ةذا كال ةما مء يةع.و .د فةية كعطةش 14 . .ةول مك نن الن مذي ية كش ةرب .مم ةن كال ةما مء الن مذي أ .كع مطي مه أةنةا ،لة كن ية كعطة ة
كطي ةحيةاة أةبة مدينة«.
ةذلم ة
اخلم مه نةبكعا يةفميض .فةي.ع م
ك أةبةدا ،بةلك إم نن ةما أ .كع مطي مه مم كن ةماء ي.صك بم .ح فمي ةد م
 15فةقةالة ك
ش ةولة أة .عو ةد إملةى ه.نةا مل .خ ةذ
ت لةه .كال ةمرك أةة» :.يةا ةسي. .د ،أة كع مطنمي هة ةذا كال ةما ةء فةلة أة كعطة ة
ال لةهةا :ك
»اذهةبمي ةوا كد معي ةز كو ةج مك ،ةوارك مج معي إملةى ه.نةا« 17 .فةأ ة ةجابة ك
كس لمي
ت» :لةي ة
ةماء« 16 .فةقة ة
ان لة مك ةخ كم ةسة .أة كز ةواج ،ةوالن مذي
كس لمي ةز كوج  18فةقة كد ةك ة
ت :لةي ة
ال » :ة
ةز كوج!« فةقة ة
ت إم كذ ق .كل م
ص ةد كق م
ق!«  19فةقةالة ك
ت لةه .كال ةمرك أةة» :.يةا ةسي. .د ،أة ةرى
ين ةم ةعه .ة
يش ة
الن لةي ة
تة مع م
كس ةز كو ةج مك .هذا ق .كلتم مه بمالص .كد م
ون ةعلةى أة نن أ.و .ر ةشلمي ةم
صر ة
أةنن ة
ك نةبمي 20 .آبةا .ؤنةا ةعبة .دوا اة فمي هة ةذا كال ةجبة مل ،ةوأة كنت. .م كاليةه.و ةد ت .م
ون كال ةمرك ةك ةز كال ةو محي ةد لم كل معبةا ةد مة« 21 .فةأ ة ةجابةهةا يةس.و .
»ص .دقمينمي يةا ا كم ةرأةة ،.ةستةأكتمي
ية مجب .أة كن تة .ك ة
ع :ة
ون ةما
ون
الب ةل فمي هة ةذا كال ةجبة مل ةولة فمي أ.و .ر ةشلمي ةم 22 .أة كنت .كم تة كعب. .د ة
السنا ةعة .النتمي فميهةا تة كعب. .د ة
ة
لص ه .ةو مم كن مع كن مد كاليةه.و مد 23 .فة ةستةأكتمي ةسا ةعة ،بةلك
ون ،ةونةحك .ن نة كعب. .د ةما نة كعلة .م ،لة نن كال ةخ
تةجك هةل .ة
ة
الب ية كبتة مغي مم كث ةل
وح ةوبم كال ةحق ..لة نن
ون
ون الصنا مدق .ة
ين ية كعب. .د كال ةعابم .د ة
الن ،مح ة
مه ةي ة
ة
ة
الب بمالر م
وح ةوبم كال ةحق.«.
ين 24 .ا .ر.وح ،فةلمذلم ة
ه .ؤلة مء كال ةعابم مد ة
ك لةب .ند لم ةعابم مدي مه مم كن أة كن ية كعب. .دوه .بمالر م
 25فةقةالة ك
ت لةه .كال ةمرك أةة» :.إمن.ي أة كعلة .م أة نن كال ةم مسينا ،الن مذي ي .كد ةعى كال ةم مسي ةح ،ةسيةأكتمي ،ةو ةمتةى ةجا ةء فةه .ةو
ص ةل
ي .كعلم .ن لةنةا .ك نل ةش كيء« 26 .فةأ ة ةجابةهةا» :إمن.ي أةنةا ه .ةو الن مذي ي .ةكل. .م مك!«  27ةو مع كن ةد ذلم ة
ك ةو ة
التنلة ممي .ذ ،ةو .د مه .شوا لة نما ةرأة كوه .ي ة.حا مد .
ك لة كم يةق.لك لةه .أة ةحد مم كنه .كم » :ةما ةذا ت .مري .د
ث ا كم ةرأةة .ةو ةم ةع ذلم ة
ت إملةى كالبة كل ةد مة ،ةوأة ةخ ةذ ك
ت كال ةمرك أةة .ةج نرتةهةا ةو ةعا ةد ك
ت تةق.و .ل
مم كنهةا؟« أة كو »لم ةما ةذا ت .ةحا مدث.هةا؟«  28فةتة ةر ةك م
ف لمي .ك نل ةما فة ةع كل .
ت! فةلة ةعلنه .ه .ةو كال ةم مسيح.؟«  30فة ةخ ةر ةج
اس» 29 :تة ةعالة كوا ا كنظ.ر.وا إم كن ةسانا ةك ةش ة
لملنن م
أة كه .ل س ة
ون لةه .بمإم كل ةحاح» :يةا .م ةعل. .م،
ان التنلة ممي .ذ يةق.ول .ة
ك ةك ة
.وخا ةر ةوأة كقبةل.وا إملة كي مه 31 .ةوفمي أة كثنةا مء ذلم ة
ون:
كرف.ونةه .أة كنت .كم« 33 .فةأ ة ةخ ةذ التنلة ممي .ذ يةتة ةسا ةءل .ة
.كلك «  32فةأ ة ةجابةه .كم :م
»ع كن مدي طة ةعام آ .كل.ه .ةل تةع م
ال لةه .كم يةس.و .
ع» :طة ةعا ممي ه .ةو أة كن أة كع ةم ةل ةم مشيئةةة الن مذي
»هةلك ةجا ةءه .أة ةحد بم ةما يةأك .كل.ه.؟«  34فةقة ة
صا .د! ةول مكن.ي أةق.و .ل
أةرك ةسلةنمي ةوأة كن أ .كن مج ةز ةع ةملةه 35 ..أة ةما تةق.ول .ة
ون :بة كع ةد أةرك بة ةع مة أة كشه.ر يةأكتمي كال ةح ة
ض ةج ك
اص .د يةأك .خ .ذ
ت ةو ةح ة
ان ةح ة
صا .دهةا 36 .ةو كال ةح م
ول ،فة مه ةي قة كد نة م
لة .ك كم :ا كنظ.ر.وا ةملمياا إملةى كال .حق .م
.
ار .
ق
اص .د ةمعا 37 ،ةحتنى يةصك .د ة
ع ةو كال ةح م
أجك ةرتةه ،.ةويةجك ةم .ع الثن ةم ةر لم كل ةحيةا مة الةبة مدين مة ،فةية كف ةر .ح ال نز م
احد ية كز ةر .
ص .دوا ةما لة كم تة كت ةعب.وا فمي مه ،فة ةغ كي .ر .ك كم
ص .د 38 .إمن.ي أةرك ةس كلت. .ك كم لمتةحك .
ع ،ةوآ ةخ .ر يةحك .
كالقة كول :.ةو م
ك كالبة كل ةد مة
.ين أة كه مل تم كل ة
.ون مم ةن السنا مم مري ة
ون ثة ةم ةر أة كت ةعابم مه كم« 39 .فةآ ةم ةن بم مه ةكثمير ة
تة معب.وا ،ةوأة كنت .كم تةجك ن .ة
ب ةكلة مم كال ةمرك أة مة النتمي ةكانة ك
ف لمي .ك نل ةما فة ةع كل .
ت تة كشهة .د قةائملةة » :ةك ةش ة
بم ةسبة م
ت« 40 .ةو مع كن ةد ةما قةابةل.وه.
ين آ ةمن.وا بم مه
ك ية كو ةمي مكن 41 ،ةوتة ةكاثة ةر مج ادا ةع ةد .د الن مذ ة
مع كن ةد كالبم كئ مر ةد ةع كوه .أة كن ي.قمي ةم مع كن ةده .كم ،فةأةقةا ةم ه.نةالم ة
ب ةكلة مم مك ،بةلك ن .كؤ مم .ن لةنننةا
ب ةكلة مم مه 42 ،ةوقةال.وا لم كل ةمرك أة مة» :إمنننةا ةل ن .كؤ مم .ن بة كع ةد ة
الن بم ةسبة م
بم ةسبة م
ةس مم كعنةاه .بمأ ة كنف .مسنةا ،ةو ةع ةر كفنةا أةننه. .م ةخل.ص .كال ةعالة مم ةحقاا!«
شفﺎء ابن لرجل من ﺣﺎشية الملك
ار ،ةغا ةد ةرهةا يةس.و .
يل 44 ،ةوه .ةو
ضا مء كالية كو ةمي مكن فمي س.و ةخ ة
 43ةوبة كع ةد قة ة
ع ةو ةسافة ةر إملةى مم كنطةقة مة كال ةجلم م
نب بم مه
نة كف .سه .ةك ة
يل ةرح ة
ان قة كد ةش مه ةد قةائمل» :لة ةك ةرا ةمةة لمنةبمي فمي ةوطةنم مه!«  45فةلة نما ةو ة
ص ةل إملةى كال ةجلم م

.
ح ،إم كذ ةذهةب.وا ه .كم أةيكضا
أة كهل.هةا ،ةو ةكان.وا قةد ةرأة كوا .ك نل ةما فة ةعلةه .فمي أو .ر ةشلمي ةم فمي أة كثنةا مء معي مد كالفمصك م
يل ،ةحي .
ص ةل يةس.و .
ان
ان قة كد ةح نو ةل كال ةما ةء إملةى ةخ كمر .ةو ةك ة
كث ةك ة
إملةى كال معي مد 46 .ةو ةو ة
ع إملةى قةانةا بم كال ةجلم م
ك
اشية مة كال ةملم مك ،لةه .ابكن ةم مريض 47 .فةلة نما ةس مم ةع أة نن يةس.و ةع تة ةر ة
فمي ةك كف ةرنةاح.و ةم ةرج.ل مم كن ةح م
ب مم كنه .أة كن ية كن مز ةل ةم ةعه .إملةى ةك كف ةرنةاح.و ةم لمية كشفم ةي ا كبنةه.
ب إملة كي مه ةوطةلة ة
يل ،ةذهة ة
كاليةه.و مدينةة ةو ةجا ةء إملةى كال ةجلم م
ال يةس.و .
ب!«
ع» :لة ت .كؤ ممن .ة
كال .م كش مر ة
ت ةو كال ةع ةجائم ة
ت 48 .فةقة ة
ون إملن إم ةذا ةرأة كيت. .م اليةا م
ف ةعلةى كال ةم كو م
ال» :يةا ةسي. .د ،ا كن مزلك ةم معي قةب ةكل أة كن ية .م ة
وت ا كبنمي!«  50أة ةجابةه.
 49فةتة ةو نس ةل إملة كي مه ال نر .ج .ل ةوقة ة
ع :ك
يةس.و .
ف.
ص ةر ة
»اذهةبك ! إم نن ا كبنة ة
ك ةحي!« فةآ ةم ةن ال نر .ج .ل بم ةكلم ةم مة يةس.و ةع النتمي قةالةهةا لةه ،.ةوا كن ة
يق لةقةاه .بةعكض .ةعبمي مد مه ةوبة نشر.وه .بمأ ة نن ا كبنةه .ةحي 52 ،فة ةسأةلةه .كم
 51ةوبة كينة ةما ةك ة
ازل فمي الطن مر م
ان نة م
ار ةح مة ،ةولن ك
ت ةع كنه .كال .ح نمى«.
فمي أةين مة ةسا ةعة تة ةعافةى ،أة ةجاب.وه» :.فمي السنا ةع مة السنابم ةع مة ةم ةسا ةء كالبة م
 53فة ةعلم ةم الةب .أةننهةا السنا ةعة .النتمي قةا ةل لةه .يةس.و .
ك ةحي« .فةآ ةم ةن ه .ةو ةوأة كه .ل بة كيتم مه
ع فميهةا» :إم نن ا كبنة ة
كج ةزة .مه ةي اليةة .الثنانميةة .النتمي أةجك ةراهةا يةس.و .
.وج مه مم ةن كاليةه.و مدين مة
ع بة كع ةد .خر م
ةج مميعا 54 .ه مذ مه كال .مع م
يل.
إملةى كال ةجلم م
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مؤشر

شفﺎء مشلﻮل بيت ﺣسدا
ص مع ةد يةس.و .
ب
ع إملةى أ.و .ر ةشلمي ةم فمي أة ةح مد الة كعيةا مد كاليةه.و مدين مة 2 ،ةو ةك ة
 5ةوبة كع ةد ذلم ة
ك ة
ب مم كن بةا م
ان بم كالق.رك م
كال ةغنة مم فمي أ.و .ر ةشلمي ةم بمرك ةكة ا كس .مهةا بم كال معب مكرين مة بةي .
كت مح كس ةدا ،ةح كولةهةا ةخ كمس .قةا ةعات 3 .يةرك ق. .د فميهةا
نك مميةاه .كالبمرك ةك مة،
.ون أة كن تةتة ةحر ة
ين ،ية كنتة مظر ة
ضى مم كن .ع كميةان ةوع.رك ج ةو ةم كشل.ولم ة
ةج كمع ةكبمير مم ةن كال ةمرك ة
ان يةأكتمي مم كن محين مل ةخ ةر إملةى كالبمرك ةك مة ةوي ة.ح .ر .
ان الن مذي ية كن مز .ل أة نول
ك ةما ةءهةا ،فة ةك ة
 4لة نن ةملةكا ةك ة
ان ةم ةر .
ان مع كن ةد كالبمرك ةك مة ةم مريض .م كن .ذ ثة ةمان ةوثةلةثم ة
ضه 5 ..ةو ةك ة
ي .كشفةى ،ةم كه ةما ةك ة
ين ةسنةة 6 ،ةرآه.
ض ك
يةس.و .
ال ،فة ةسأةلةه» :.أةت .مري .د أة كن
ت ةوه .ةو ةعلةى تم كل ة
اك فة ةع ةر ة
ع ةراقمدا ه.نة ة
ف أة نن .م ندة طة مويلةة ا كنقة ة
ك كال ةح م
نك
كس لمي إم كن ةسان ي ك.لقمينمي فمي كالبمرك ةك مة ةمتةى تة ةحر ة
ت .كشفةى؟«  7فةأ ة ةجابةه .كال ةم مريض» : .يةا ةسي. .د ،لةي ة
او كل .
ال لةه .يةس.و .
ع:
ول ،فة ةك ة
ان ةغي مكري ية كن مز .ل قة كبلمي ةدائمما« 8 .فةقة ة
ت الن .ز ة
كال ةما .ء .ةو ةك كم مم كن ةمرنة ةح ة
ك
ان ةذلم ة
ال .شفم ةي ال نر .ج .ل ةو ةح ةم ةل فم ةرا ةشه .ةو ةم ةشى .ةو ةك ة
»ق .مم احك مملك فم ةرا ةش ة
ش« 9 .ةوفمي كال ةح م
ك ةوا كم م
ال كاليةه.و .د لمل نرج م.ل الن مذي .شفم ةي :ك
ك أة كن تةحك مم ةل
»الية كو ةم ةسبكت .ةل ية محل لة ة
ية كو ةم ةسبكت 10 .فةقة ة
ش«.
ك!«  11فةأ ة ةجابةه .كم» :الن مذي أة ةعا ةد إملة ني الص .نحةة ه .ةو قةا ةل لمي :احك مملك فم ةرا ةش ة
فم ةرا ةش ة
ك ةوا كم م
يض الن مذي
ك :احك مملك فم ةرا ةش ة
ال لة ة
ش؟«  13ةول مك نن كال ةم مر ة
»و ةم كن ه .ةو الن مذي قة ة
 12فة ةسأةل.وه :.ة
ك ةوا كم م

كر .
ان ةج كمع 14 .ةوبة كع ةد
ان قة مد ا كبتة ةع ةد ،إم كذ ةك ة
ف ةم كن ه .ةو ،لة نن يةس.و ةع ةك ة
ان فمي كال ةم ةك م
.شفم ةي لة كم ية .ك كن يةع م
ت قة كد .ع كد ة
ال لةه» :.هةا أة كن ة
ك ةو ةج ةده .يةس.و .
ص محيحا فةلة تةرك مج كع إملةى كال ةخ مطيئة مة
ةذلم ة
ت ة
ع فمي كالهة كي ةك مل ،فةقة ة
ف ال نر .ج .ل أة نن يةس.و ةع ه .ةو الن مذي ةشفةاه ،.أة كس ةر ةع ي ك.خبم .ر
ك ةما ه .ةو أةس ةكوأ 15 «!.فةلة نما ةع ةر ة
.صيبة ة
لمئةلن ي م
ت.
ون يةس.و ةع لةننه .ةك ة
ضايمق .ة
كاليةه.و ةد بمذلم ة
ك 16 .فةأ ة ةخ ةذ كاليةه.و .د ي .ة
ان ية كع ةم .ل ه مذ مه الة كع ةما ةل ية كو ةم ال نس كب م
علقة الب بﺎلبن
الن .ةوأةنةا أةيكضا أة كع ةمل 18 «!.لمهة ةذا
ال أةبمي ية كع ةم .ل إملةى ة
ال لةه .كم » :ةما ةز ة
 17ةول مك نن يةس.و ةع قة ة
كس فةقة ك
ك
ط لةننه .ةخالة ة
از ةدا ةد ةس كع .ي كاليةه.و مد إملةى قة كتلم مه ،لةي ة
ف .سننةة ال نس كب م
ت ،بةلك أةيكضا لةننه .قةا ةل إم نن اة
ع :ك
ق كال ةح ن
»ال ةح ن
ال لةه .كم يةس.و .
الب ةكن ةل ية كق مد .ر أة كن
اويا نة كف ةسه .بمالم 19 .فةقة ة
ق أةق.و .ل لة .ك كم إم نن م
أةب.وه. ،.م ةس م
الب .كن
ية كف ةع ةل ةشيكئا مم كن تم كلقةا مء نة كف مس مه ،بةلك ية كف ةع .ل ةما ية ةرى
ة
الب ية كف ةعل.ه ..فة .كل ةما ية كع ةمل.ه .الب ، .ية كع ةمل.ه .م
الب ةكن ،ةوي م.ري مه ةج ممي ةع ةما ية كف ةعل.ه ،.ةو ةسي م.ري مه أةيكضا أة كع ةمال أة كعظة ةم مم كن
ك 20 ،لة نن
ةكذلم ة
ة
الب ي م.حب م
الب .كن ةم كن ية ةشا .ء.
ون 21 .فة ةك ةما ي.قمي .م الب .كال ةم كوتةى ةوي.حك يمي مه كم ،ةكذلم ة
هة ةذا كال ةع ةم مل ،فةت .كدهة .ش ة
ك ي.حك يمي م
الب ةكن
الب ةكن س ك.لطةةة كالقة ة
ضا مء .كلنهةا 23 ،لمي .كك مر ةم كال ةج ممي .ع م
 22ةوالب .ةل ي ة.حا مك .م أة ةحدا ،بةلك أة كعطةى م
الب الن مذي أةرك ةسلةه..
الب ةكن ةل ي .كك مر مم
ون
ةك ةما ي .كك مر .م ة
ة
ة
الب .ةو ةم كن ةل ي .كك مر مم م
من المﻮت إلى الحيﺎة
ون لةه .كال ةحيةاة.
ق كال ةح ن
 24كال ةح ن
ق أةق.و .ل لة .ك كم إم نن ةم كن ية كس ةم .ع ةكلة ممي ةوي ك.ؤ مم .ن بمالن مذي أةرك ةسلةنمي تة .ك .
ق كال ةح ن
ت إملةى كال ةحيةا مة 25 .كال ةح ن
ق
ير ،لةننه .قة مد ا كنتةقة ةل مم ةن كال ةم كو م
الةبة مدينة ،.ةولة ي ة.حا ةك .م فمي كالية كو مم الة مخ م
أةق.و .ل لة .ك كم :إم نن السنا ةعةة النتمي ية كس ةم .ع فميهةا الة كم ةو .
ص كو ة
ين
الن ةوالن مذ ة
ت اب مكن ام ةستةأكتمي بةلك مه ةي ة
ات ة
ون لةه.
الب ةكن أةيكضا أة كن تة .ك ة
ب ةحيةاة فمي ةذاتم مه ،فةقة كد أة كعطةى م
ية كس ةمع.ونةه .يةحك ية كو ةن 26 .لةننه .ةك ةما أة نن لمل م
ان 28 .ةل تةتة ةع نجب.وا مم كن هة ةذا:
ةحيةاة فمي ةذاتم مه 27 ،ةوأة كعطةاه .س ك.لطةة أة كن ية مد ة
ال كن ةس م
ين ،لةننه .اب .كن م
فة ةس كو ة ك
ين
.ون مم كنهةا :فةالن مذ ة
ص كوتةه 29 ،.فةية كخ .رج ة
.ور ة
ف تةأتمي ةسا ةعة ية كس ةم .ع فميهةا ةج ممي .ع ةم كن فمي كالق.ب م
ت فةفمي
.ون فمي كالقميةا ةم مة كال .م ةؤ .دية مة إملةى كال ةحيةا مة ،ةوأة نما الن مذ ة
ت ية كخ .رج ة
ين ةع ممل.وا ال نسي.ئةا م
ةع ممل.وا الصنالم ةحا م
كالقميةا ةم مة كال .م ةؤ .دية مة إملةى ال ند كين.ونة مة 30 .ةوأةنةا ةل ي .كم مك .ن أة كن أة كف ةع ةل ةشيكئا مم كن تم كلقةا مء ةذاتمي ،بةلك أةحك .ك .م
يق إم ةرا ةدتمي بةلك إم ةرا ةد مة الن مذي أةرك ةسلةنمي.
ةح كسبة ةما أة كس ةمع ،.ةو .ح كك ممي ةعا مدل ،لةن.ي ةل أة كس ةعى لمتةحك قم م
الب ﻳشهد للبن
ت أة كشهة .د لمنة كف مسي ،لة ةكانة ك
 31لة كو .ك كن .
صا مدقةة 32 ،ةول مك كن ةغي مكري ية كشهة .د لمي ،ةوأةنةا
ت ةشهةا ةدتمي ةغي ةكر ة
.وحننا فة ةش مه ةد لم كل ةحق 34 ..ةوأةنةا أةق.و .ل
أة كعلة .م أة نن ةشهةا ةدتةه .لمي مه ةي ةحق 33 .ةوقة كد بة ةع كثت .كم .رس.ل إملةى ي ة
.وحننا ممصك بةاحا
ص .ك كم 35 ،فةقة كد ةك ة
ان ي ة
هة ةذا ةل لةن.ي أة كعتة مم .د ةعلةى ةشهةا ةد مة إم كن ةسان ،بةلك مم كن أةجك مل ةخلة م
ور مه فة كت ةرة مم ةن ال نز ةم من 36 .ةول مك نن لمي ةشهةا ةدة أة كعظة ةم
.متة ةوه.جا .م م
ضيئا ،ةو مش كئت .كم أة كن تة كستة كمتمع.وا بمن .م
ال النتمي ةكلنفةنمي الب .أة كن أ .كن مج ةزهةا ةوالنتمي أة كع ةمل.هةا ،فة مه ةي
مم كن ةشهةا ةد مة ي.و ةحننا ،ةو مه ةي ةشهةا ةدة .الة كع ةم م
الب أةرك ةسلةنمي 37 ،ةوالب .الن مذي أةرك ةسلةنمي ه .ةو نة كف .سه .أةيكضا ية كشهة .د لمي .ةوأة كنت .كم
تة كشهة .د لمي .مبةي.نةة أة نن
ة
ص كوتةه .قةط ،ةولة ةرأة كيت .كم هة كيئةتةه 38 ،.ةولة ثةبةتة ك
يل أةنن .ك كم ةل
لة كم تة كس ةمع.وا ة
ت ةكلم ةمت.ه .فمي ق.ل.وبم .ك كم ،بم ةدلم م

ون أةننهةا ةستة كه مدي .ك كم إملةى كال ةحيةا مة
ب لةنن .ك كم تة كعتةقم .د ة
ون الن مذي أةرك ةسلةه 39 ..أة كنت .كم تة كد .رس ة
ص .دق .ة
.ون كال .كت .ة
ت .ة
ون لة .ك .م كال ةحيةاة..
.ون أة كن تةأكت.وا إملة ني لمتة .ك ة
الةبة مدين مة .ه مذ مه كال .كت.ب .تة كشهة .د لمي 40 ،ةول مكنن .ك كم تةرك ف.ض ة
ف أة نن ةم ةحبنةة ام لة كي ةس ك
 41لةس .
اس 42 .ةول مكن.ي أة كع مرف. .ك كم ،ةوأة كع مر .
ت فمي
كت أة كقبة .ل ةمجك دا مم كن مع كن مد النن م
وس .ك كم 43 .فةقة كد مج كئ .
.ون بم ةم كن ية مجي .ء بماس مكم نة كف مس مه.
ت بماس مكم أةبمي ةولة كم تة كقبةل.ونمي ،ةول مكنن .ك كم ت .ةر .حب ة
ن.ف .م
ون أة كن تة كس ةع كوا فمي
ون كال ةمجك ةد بة كع .
ض .ك كم مم كن بةعكض. ،د ة
 44مم كن أةي ةكن لة .ك كم أة كن ت .كؤ ممن.وا بمي ةوأة كنت .كم تة كقبةل .ة
ك ةم كن
ب ،فةإم نن ه.نةالم ة
ب كال ةمجك مد الن مذي ةل ية كمنة .حه .إملن ا 45 !.ةل تةظ.نوا أةن.ي أة كش .كو .ك كم إملةى ال م
طةلة م
ص ند كقت .كم .مو ةسى ،لة .ك كنت .كم
ية كش .كو .ك كم ،ةوه .ةو .مو ةسى الن مذي ةعلن كقت .كم ةعلة كي مه ةر ةجا ةء .ك كم 46 .فةلة كو .ك كنت .كم ة
كف
ون ةما ةكتةبةه. .مو ةسى ،فة ةكي ة
ص .دق .ة
ب ةعن.ي 47 .ةوإم ةذا .ك كنت .كم ةل ت .ة
ص ند كقت. .مونمي ،لةننه .ه .ةو ةكتة ة
ة
ون ةكلة ممي؟«
ص .دق .ة
ت .ة
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مؤشر

إطعﺎم الخمسة آلف
ك ةعبة ةر يةس.و .
يل ،أةيك ب ة.ح كي ةرةة طةبة مرينةة ،إملةى ال ن
ضفن مة كال .مقةابملة مة 2 ،ةوتةبم ةعه.
 6بة كع ةد ذلم ة
ع ب .ةحي ةكرةة كال ةجلم م
ص مع ةد يةس.و .
ع ةوتةلة ممي .ذه .إملةى كال ةجبة مل
ضى 3 .ةو ة
ت مشفةائم مه لم كل ةمرك ة
ةج كمع ةكبمير بة كع ةد ةما ةرأة كوا آيةا م
ب 5 .ةوإم كذ تةطةلن ةع يةس.و .
ع ةو ةرأةى ةج كمعا ةكبميرا
ةو ةجلةس.وا 4 .ةو ةك ة
ح كاليةه.و مدي قة مد ا كقتة ةر ة
ان معي .د كالفمصك م
س » :مم كن أةي ةكن نة كشتة مري .خبكزا لمن .ك
ال هة ةذا
ط مع ةم ه .ؤلة مء .كلنه .كم؟«  6ةوقة كد قة ة
ال لمفميلمب ة
قةا مدما نةحك ةوه ،.قة ة
كر .
»حتنى لة مو ا كشتة ةر كينةا .خبكزا
لمية كمتة محنةه ،.لة نن يةس.و ةع ةك ة
ف ةما ةسية كف ةعل.ه 7 ..فةأ ة ةجابةه .فميلمبس : .ة
ان يةع م
اح .د مم كنه .كم ةعلةى قم ك
ال لةه .أة كن ةد ةرا .وس، .
بم ممئةتة كي مدينةار ،لة ةما ةكفةى لميةحك .
يرة!«  8فةقة ة
ص مغ ة
ط ةعة ة
ص ةل كال ةو م
ان ب ك
ان
أة .خو مس كم ةع ة
.طر ة
.س ،ةوه .ةو أة ةح .د التنلة ممي مذ» 9 :ه.نةا ةولةد ةم ةعه .ةخ كم ةسة .أةرك مغفة مة ةش معير ةو ةس ةم ةكتة م
ال يةس.و .
ان
ع» :أةجك لمس.وه .كم!« ةو ةك ة
ير؟«  10فةقة ة
ص مغ ة
ة
يرتة م
ان .ةول مك كن ةما ه مذ مه لم مم كث مل هة ةذا كال ةج كم مع كال ةكبم م
ان ةع ةد .ده .كم نةحك ةو ةخ كم ةس مة آلف 11 .فةأ ة ةخ ةذ يةس.و .
ع
س
الر.جال ،.ةو ةك ة
ه.نة ة
ة
اك .ع كشب ةكثمير .فة ةجلة ة
ك فة ةع ةل بمال نس ةم ةكتةي مكن.
ين ،بمقة كد مر ةما أة ةرا .دوا .ةو ةكذلم ة
الةرك مغفةةة ةو ةش ةك ةر ،ث .نم ةو نز ةع مم كنهةا ةعلةى كال ةجالم مس ة
ضلة ك
ضي ةع ةش كيء!«
ال لمتةلة ممي مذ مه» :اجك ةمع.وا مك ةس ةر كال .خب مكز النتمي فة ة
 12فةلة نما ةشبمع.وا ،قة ة
ت لم ةك كي ةل ية م
ين مم كن ةخ كم ةس مة
اضلة مة ةع من ال مكلم ة
 13فة ةج ةمع.وهةا ،ةو ةمل.وا كاثنةتة كي ةع كش ةرةة ق.فنة مم كن مك ةس مر كال .خب مكز كالفة م
صنة ةعهةا يةس.و .
ع قةال.وا » :ةحقاا ،هة ةذا ه .ةو الننبمي
ير 14 .فةلة نما ةرأةى النناس .اليةةة النتمي ة
أةرك مغفة مة ال نش مع م
التمي إملةى كال ةعالة مم« 15 .ةو ةعلم ةم يةس.و .
ع أةننه .كم ةعلةى ةو كش مك أة كن ية كختة مطف.وه .لمي.قمي .موه .ةملمكا ،فة ةعا ةد إملةى
كال ةجبة مل ةوحك ةده..

ﻳسﻮع ﻳمشي على المﺎء
ين إملةى ةك كف ةرنةاح.و ةم
اربا .متن مج مه ة
 16ةولة نما ةح نل كال ةم ةسا .ء نة ةز ةل تةلة ممي .ذه .إملةى كالب ة.حي ةكر مة 17 ،ةو ةر مكب.وا قة م
ق بم مه كم 18 .ةوهةب ك
ضفن مة كال .مقةابملة مة مم ةن كالب .ةحي ةكر مة .ةو ةخين ةم الظنلة .م ةولة كم ية .ك كن يةس.و .
فمي ال ن
نت
ع قةد لة مح ة
ف التنلة ممي .ذ نةحك ةو ثةلةثة مة أة كميةال أة كو أةرك بة ةعة،
ت كالب .ةحي ةكرة 19 ..ةوبة كع ةد ةما ةج نذ ة
اصفةة قة موينة ،فةاضك طة ةربة م
ةع م
اشيا ةعلةى ةما مء كالب ة.حي ةكر مة ،فةا كستة كولةى ةعلة كي مه مم كال ةخ كو .
ف،
ب ةم م
ار م
ةرأة كوا يةس.و ةع ية كقتة مرب .مم ةن كالقة م
 20فة ةش نج ةعه .كم قةائمل» :أةنةا ه .ةو ةل تة ةخاف.وا!«  21فة ةما ةكا .دوا ية ك
.ون مم كنه .أة كن يةصك ةع ةد إملةى
طل.ب ة
ان كال ةم كقص.و مد 22 .ةوفمي كالية كو مم التنالمي ،لة كم ية مج مد كال ةج كم .ع
ب ،ةحتنى ةو ة
ار م
ارب .إملةى كال ةم ةك م
ص ةل كالقة م
كالقة م
ين بةات.وا ةعلةى ال ن
ون أة نن يةس.و ةع لة كم
كرف .ة
الن مذ ة
اربا ةو م
احدا .ةو ةكان.وا يةع م
ضفن مة كال .مقةابملة مة مم ةن كالب ة.حي ةكر مة إملن قة م
س( ،بة مل ا كستةقةلنه .التنلة ممي .ذ ةوحك ةده .كم 23 .ث .نم ةجا ةء ك
ارب.
ار ة
يةرك ةك م
ب ةم ةع تةلة ممي مذ مه )بمالة كم م
ت قة ةو م
ب كالقة م
أ .كخ ةرى مم كن طةبة مرينةة ،ةو ةر ةس ك
ان الن مذي أة ةكل.وا فمي مه كال .خ كب ةز بة كع ةد ةما ةش ةك ةر الرنب
ت بم كالق.رك م
ب مم ةن كال ةم ةك م
ب ةو ةجا .ءوا إملةى
ك ،ةر مكب.وا تم كل ة
ةعلة كي مه 24 .فةلة نما لة كم ية مج مد كال ةج كم .ع يةس.و ةع ةولة تةلة ممي ةذه .ه.نةا ة
ار ة
ك كالقة ةو م
ين ةع كن يةس.و ةع 25 .فةلة نما ةو ةج .دوه .ةعلةى ال ن
ضفن مة كال .مقةابملة مة مم ةن كالب ة.ح كي ةر مة ،قةال.وا لةه:.
احثم ة
ةك كف ةرنةاح.و ةم بة م
ع :ك
ق كال ةح ن
»ال ةح ن
ت إملةى ه.نةا؟«  26أة ةجابةه .كم يةس.و .
ص كل ة
ون
ق أةق.و .ل لة .ك كم :أة كنت .كم تة كب ةحث .ة
»يةا .م ةعل. .م ،ةمتةى ةو ة
ك الةرك مغفة مة 27 .ةل تة كس ةع كوا ةو ةرا ةء
ت ،بةلك لةنن .ك كم أة ةك كلت .كم ةو ةشبم كعت .كم مم كن تم كل ة
ةعن.ي ةل لةنن .ك كم ةرأة كيت. .م اليةا م
ان،
الطن ةع مام كالفةانمي ،بةلك ةو ةرا ةء الطن ةع مام كالبةاقمي إملةى كال ةحيةا مة الةبة مدين مة ،الن مذي ي.ع م
ال كن ةس م
كطي .ك كم إميناه .اب .كن م
ض ةع ا .الب .ةخ كت ةمه .ةعلة كي مه« 28 .فة ةسأةل.وه » :.ةما ةذا نة كف ةع .ل لمنة كع ةم ةل ةما ية ك
طل.ب.ه.
لة نن هة ةذا الطن ةعا ةم قة كد ةو ة
»ال ةع ةم .ل الن مذي ية ك
ع :ك
اب يةس.و .
طل.ب.ه .ا .ه .ةو أة كن ت .كؤ ممن.وا بم ةم كن أةرك ةسلةه 30 .«.فةقةال.وا
ا.؟«  29أة ةج ة
ك؟ ةما ةذا تة كق مد .ر أة كن تة كع ةم ةل؟  31فةإم نن آبةا ةءنةا أة ةكل.وا
لةه » :.ةما اليةة .النتمي تة كع ةمل.هةا لمنة ةراهةا ةون .كؤ مم ةن بم ة
ب :أة كعطةاه .كم ةم نن ال نس ةما مء .خبكزا لميةأك .كل.وا!«  32فةأ ة ةجابةه .كم
كال ةم نن فمي كالبةر .ين مة ةك ةما ةجا ةء فمي كال مكتةا م
ع :ك
ق كال ةح ن
»ال ةح ن
يةس.و .
كط .ك كم .خبكزا مم ةن ال نس ةما مء ،ةوإمنن ةما أةبمي ه .ةو الن مذي
ق أةق.و .ل لة .ك كم :إم نن .مو ةسى لة كم ي.ع م
از .ل مم ةن ال نس ةما مء كال ةوا مهب .ةحيةاة
كطي .ك .م ة
ي.ع م
الن .خ كب ةز ال نس ةما مء كال ةحقميقم ني 33 ،فة .خ كب .ز ام ه .ةو النن م
لم كل ةعالة مم« 34 .قةال.وا لةه» :.يةا ةسي. .د ،أة كع مطنةا فمي .ك .ل محين هة ةذا كال .خب ةكز« 35 .فةأ ة ةجابةه .كم يةس.و .
ع» :أةنةا
ع ،ةوالن مذي ي ك.ؤ مم .ن بمي ةل ية كعطةش .أةبةدا 36 .ةول مك كن ق .كل .
ه .ةو .خ كب .ز كال ةحيةا مة .فةالن مذي ي .كقبم .ل إملة ني ةل يةج.و .
ت
ت
لة .ك كم إمنن .ك كم ةرأة كيت. .مونمي ةولة ت .كؤ ممن .ة
ون 37 ،ةول مك نن .ك نل ةما يةهةب.ه .الب .لمي ةسيةأكتمي إملة ني ،ةو ةم كن يةأك م
إملة ني ةل أة ك
ج أةبةدا 38 ،فةقة كد نة ةز كل .
ت مم ةن ال نس ةما مء ،ةل ل.تم نم ةم مشيئةتمي ،بةلك ةم مشيئةةة
ط ةرحك ه .إملةى كال ةخ م
ار م
الن مذي أةرك ةسلةنمي 39 .ةو ةم مشيئةت.ه .مه ةي أة كن ةل أة ةد ةع أة ةح ةدا مم نم كن ةوهةبةه .كم لمي ية كهلم .
ك ،بةلك أ.قمي .مه .فمي كالية كو مم
ون لةه .كال ةحيةاة.
الب ةكن ةوي ك.ؤ مم .ن بم مه تة .ك .
ير 40 .نة ةع كم! إم نن ةم مشيئةةة أةبمي مه ةي أة نن .ك نل ةم كن ية ةرى م
الة مخ م
.
.ون ةعلةى يةس.و ةع لةننه .قةا ةل:
ير« 41 .فةأ ة ةخ ةذ كاليةه.و .د يةتة ةذ نمر ة
الةبة مدينة ،.ةو ةسأقمي .مه .أةنةا فمي كالية كو مم الة مخ م
.ف ،الن مذي
كس هة ةذا يةس.و ةع اب ةكن ي.وس ة
»أةنةا كال .خ كب .ز الن مذي نة ةز ةل مم ةن ال نس ةما مء« 42 .ةوقةال.وا» :أةلةي ة
كف يةق.ول :.إمن.ي نة ةز كل .
ع » :ل ة
ت مم ةن ال نس ةما مء؟«  43فةأ ة ةجابةه .كم يةس.و .
كر .
ف نةحك .ن أةبةاه .ةوأ .نمه ،.فة ةكي ة
نةع م
تةتة ةذ نمر.وا فمي ةما بة كينة .ك كم!  44ةل ية كق مد .ر أة ةحد أة كن يةأكتم ةي إملة ني إملن إم ةذا اجك تة ةذبةه .الب .الن مذي أةرك ةسلةنمي .ةوأةنةا
.
ب الة كنبميةا مء :ةسيةتة ةعلن .م كال ةج ممي .ع مم ةن ام .ةو .كل ةم كن ية كس ةم .ع
ير 45 .ةجا ةء فمي .كت .م
أقمي .مه .فمي كالية كو مم الة مخ م
ان
كس ةم كعنةى هة ةذا أة نن أة ةحدا ةرأةى
الب :فة ةما ةرآه .إملن الن مذي ةك ة
ة
الب ةويةتة ةعلن .م مم كنه .يةأكتمي إملة ني 46 .ةولةي ة
ة
ق كال ةح ن
الب 47 .كال ةح ن
ق أةق.و .ل لة .ك كم :إم نن الن مذي ي ك.ؤ مم .ن بمي فةلةه .ةحيةاة أةبة مدينة.
ةم ةع ام .ه .ةو ةوحك ةده .ةرأةى
ة

 48أةنةا ه .ةو .خ كب .ز كال ةحيةا مة 49 .أة ةك ةل أةبةا .ؤ .ك .م كال ةم نن فمي كالبةر .ين مة ث .نم ةمات.وا 50 ،ةول مك كن هةا ه.نةا كال .خ كب .ز
ان فةلة ية .م .
ال كن ةس .
وت 51 .أةنةا كال .خ كب .ز كال ةحي الن مذي نة ةز ةل مم ةن
از .ل مم ةن ال نس ةما مء لميةأك .ك ةل مم كنه .م
النن م
ال نس ةما مء .إم كن أة ةك ةل أة ةحد مم كن هة ةذا كال .خب مكز يةحك يةا إملةى الةبة مد .ةو كال .خ كب .ز الن مذي أ.قة .د .مه .أةنةا ،ه .ةو ةج ةس مدي،
كف
ار هة ةذا كال ةكلة .م مج ةدال ةعنميفا بةي ةكن كاليةه.و مد ،ةوتة ةسا ةءل.وا » :ةكي ة
أة كب .ذل.ه .لم ةك كي يةحك يةا كال ةعالة .م« 52 .فةأةثة ة
ع :ك
ق كال ةح ن
»ال ةح ن
كطيةنةا ةج ةس ةده .لمنةأك .كلةه.؟«  53فةأ ة ةجابةه .كم يةس.و .
ق أةق.و .ل لة .ك كم :إم ةذا لة كم
ية كق مد .ر هة ةذا أة كن ي.ع م
اخلم .ك كم 54 .ةم كن يةأك .كلك ةج ةس مدي
ان ةوتة كش ةرب.وا ةد ةمه .فةلة ةحيةاةة لة .ك كم فمي ةد م
ال كن ةس م
تةأك .كل.وا ةج ةس ةد اب مكن م
.
ير 55 ،لة نن ةج ةس مدي ه .ةو الطن ةعا .م
ةوية كش ةربك ةد ممي ،فةلةه .ةحيةاة أةبة مدينة ،ةوأةنةا أقمي .مه .فمي كالية كو مم الة مخ م
كال ةحقميقمي ،ةو ةد ممي ه .ةو ال نش ةراب .كال ةحقميقمي 56 .ةو .كل ةم كن يةأك .ك .ل ةج ةس مدي ةوية كش ةرب .ةد ممي ،ية كثب .
.ت فم ني
ك يةحك يةا بمي ةم كن يةأك .كل.نمي.
ب كال ةح .ي الن مذي أةرك ةسلةنمي ،فة ةكذلم ة
ةوأةنةا فمي مه 57 .ةو ةك ةما أةن.ي أةحك يةا بمال م
كس ةك كال ةمن .الن مذي أة ةكلةه .أةبةا .ؤ .ك كم ث .نم ةمات.وا.
 58هة ةذا ه .ةو كال .خ كب .ز الن مذي نة ةز ةل مم ةن ال نس ةما مء ،ةوه .ةو لةي ة
فةالن مذي يةأك .ك .ل هة ةذا كال .خب ةكز يةحك يةا إملةى الةبة مد« 59 .هة ةذا .كله .قةالةه .يةس.و .
ع فمي كال ةمجك ةم مع ةوه .ةو ي .ةعل. .م فمي
ةك كف ةرنةاح.و ةم.
التلميذ ﻳش وكﻮن
ب هة ةذا كال ةكلة ةم! ةم كن ي م.طي .
ق ةس ةما ةعه.؟«
 60فةلة نما ةس مم ةعه .ةكثمير ة
.ون مم كن تةلة ممي مذ مه قةال.وا » :ةما أةصك ةع ة
.ون ،فة ةسأةلةه .كم» :أةهة ةذا ية كب ةع .
 61فة ةعلم ةم يةس.و .
وس .ك كم؟
ث الش .كو ة
ع فمي نة كف مس مه أة نن تةلة ممي ةذه .يةتة ةذ نمر ة
ك فمي ن.ف .م
اعدا إملةى ةحي .
كطي
كث ةك ة
ان ة
ان قةبكل؟  63الرو .ح ه .ةو الن مذي ي.ع م
ص م
ال كن ةس م
 62فة ةما ةذا لة كو ةرأة كيت. .م اب ةكن م
كال ةحيةاةة ،أة نما كال ةج ةس .د فةلة ي.فمي .د ةشيكئا .كال ةكلة .م الن مذي ةكلن كمت. .ك كم بم مه ه .ةو ر.وح ةو ةحيةاة 64 .ةول مك نن بةعكضا
كر .
ان يةس.و .
ون بم مه ،ةو ةم كن ه .ةو
ين ةل ي ك.ؤ ممن .ة
ف ةم كن ه. .م الن مذ ة
ون!« فةقة كد ةك ة
مم كن .ك كم ةل ي ك.ؤ ممن .ة
ع .م كن .ذ كالبة كد مء يةع م
ك ق .كل .
ت لة .ك كم :ةل ية كق مد .ر أة ةحد أة كن يةأكتم ةي إملة ني إملن إم ةذا ةوهةبةه .الب.
ال» :لمذلم ة
الن مذي ةسية .خون.ه 65 ..ث .نم قة ة
ال
ت هة ةج ةره .ةكثمير ة
ك« 66 .مم كن ةذلم ة
ذلم ة
.ون مم كن أة كتبةا مع مه ،ةولة كم يةع.و .دوا ية كتبةع.ونةه 67 !.فةقة ة
ك كال ةو كق م
ان ب ك
ون أة كن تة كذهةب.وا مم كثلةه .كم؟«  68فةأ ة ةجابةه .مس كم ةع .
.طر.س» : .إملةى
»وأة كنت .كم أةت .مري .د ة
لم م
ل كثنة كي ةع ةش ةر تم كل مميذا :ة
ك ق.دوس .ام!«
ك ةكلة .م كال ةحيةا مة الةبة مدين مة 69 .نةحك .ن آ ةمننا ةو ةع ةر كفنةا أةنن ة
ةم كن نة كذهةب .يةا ةرب ةو مع كن ةد ة
كس أةنةا ك
ال يةس.و .
احد مم كن .ك كم ةش كيطةان؟«
ال كثنة كي ةع ةش ةر ،ةو ةم ةع ذلم ة
ع» :أةلةي ة
 70فةقة ة
ك فة ةو م
اختةرك ت. .ك كم أة كنت. .م م
الس ة
ان مم ةن
.وط .ي ،الن مذي ةسلن ةمه .فمي ةما بة كع .د ةم ةع أةننه .ةك ة
 71أة ةشا ةر بمهة ةذا إملةى يةه.و ةذا ب مكن مس كم ةع ة
كخرك ي م
ان م
ال كثنة كي ةع ةش ةر!
م
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ﻳسﻮع ﻳذهب إلى اليهﻮدﻳة
ك بة ةدأة يةس.و .
يل. ،متة ةجن.با التن ةجو ةل فمي ممنطةقة مة كاليةه.و مدين مة ،لة نن
 7بة كع ةد ذلم ة
ع يةتةنةقن .ل فمي مم كنطةقة مة كال ةجلم م
ال لةه .إم كخ ةوت.ه:.
ب معي .د ال ةمظةال .كاليةه.و مدي 3 ،قة ة
كاليةه.و ةد ةكان.وا ية كس ةع كو ةن إملةى قة كتلم مه 2 .ةو مع كن ةد ةما ا كقتة ةر ة
»ا كتر ك
ك ةما تة كع ةمل.ه .مم كن أة كع ةمال 4 ،فةلة أة ةح ةد
.ك ه مذ مه كال مم كنطةقةةة ةو كاذهةبك إملةى كاليةه.و مدين مة لمية ةرى أة كتبةا .ع ة
ت تة كع ةم .ل ه مذ مه الة كع ةما ةل ،فةأ ة ك
ان ية كبتة مغي الش كه ةرةة .ةو ةما .د كم ة
ك
ظ مهرك نة كف ةس ة
ية كع ةم .ل فمي كال ةخفةا مء إم ةذا ةك ة
ين بم مه 6 .فةأ ة ةجابةه .كم يةس.و .
ان ةو كقتمي بة كع .د ،أة نما
ع » :ةما ةح ة
لم كل ةعالة مم« 5 .فةإم نن إم كخ ةوتةه .لة كم ية .كون.وا .م كؤ ممنم ة
ضنمي أةنةا ،لةن.ي أة كشهة .د
ض .ك كم ،ةول مكننه .ي .كب مغ .
اسب .ك نل محين 7 .ةل ية كق مد .ر كال ةعالة .م أة كن ي .كب مغ ة
ةو كقت. .ك كم فةه ة.و .منة م
الن إلى هة ةذا ال معي مد
ر.يرة 8 .اصك ةع .دوا أة كنت .كم إملةى كال معي مد ،أة نما أةنةا فةلة كن أةصك ةع ةد ة
ةعلة كي مه أة نن أة كع ةمالةه .مش ة
ب إم كخ ةوت.ه .إملةى
يل 10 .ةوبة كع ةد ةما ةذهة ة
لة نن ةو كقتمي ةما ةجا ةء بة كع .د« 9 .قة ة
ال لةه .كم هة ةذا ةوبةقم ةي فمي كال ةجلم م
ون ةع كنه .فمي
ان .متة ةخف.يا ،ةل ظةا مهرا 11 .فةأ ة ةخ ةذ كاليةه.و .د ية كب ةحث .ة
ب ه .ةو أةيكضا ةك ةما لة كو ةك ة
كال معي مد ،ةذهة ة
ار ك
وع .منةاقة ةشات ةكثمي ةرة ةح كولةه،.
ون» :أةي ةكن ةذا ة
كال معي مد ،ةويةسكأةل .ة
ك ال نر .جل.؟«  12ةوثة ة
ت بةي ةكن كال .ج .م م
ال ة
كب«  13ةول مك كن لة كم
فةقةا ةل بة كع .
آخر ة
ضل. .ل ال نشع ة
.ون» :لة! بةلك إمننه .ي .ة
صالمح« ةوقة ة
ضه .كم» :إمننه .ة
يةجك ر ك.ؤ أة ةحد أة كن يةتة ةكلن ةم ةع كنه .ةعلةنا ،ةخ كوفا مم ةن كاليةه.و مد.
ﻳسﻮع ﻳعلمم علﻨﺎ في الهيكل
ص مع ةد يةس.و .
ش
اس 15 .فة .د مه ة
ع إملةى كالهة كي ةك مل ةوبة ةدأة ي .ةعل. .م النن ة
ضى مم ةن كال معي مد نمصك ف.ه ،.ة
 14ةولة نما ةم ة
ب ةوه .ةو لة كم يةتة ةعلن كم؟«  16فةأ ة ةجابةه .كم يةس.و .
كر .
كس
كاليةه.و .د ةوتة ةسا ةءل.وا » :ةكي ة
ع» :لةي ة
ف هة ةذا كال .كت .ة
كف يةع م
كر .
ف ةما
تة كعلمي ممي مم كن مع كن مدي ،بةلك مم كن مع كن مد الن مذي أةرك ةسلةنمي  17ةو ةم كن أة ةرا ةد أة كن ية كع ةم ةل ةم مشيئةةة ام يةع م
ان تة كعلمي ممي مم كن مع كن مد ام ،أة كو أةنننمي أةتة ةكلن .م مم كن مع كن مدي 18 .ةم كن يةتة ةكلن .م مم كن مع كن مد مه ية ك
طل.ب .كال ةمجك ةد
إم ةذا ةك ة
لمنة كف مس مه؛ أة نما الن مذي ية ك
صا مدق ةل إم كث ةم فمي مه 19 .أة ةما أة كعطةا .ك كم .مو ةسى
طل.ب .كال ةمجك ةد لم ةم كن أةرك ةسلةه .فةه ة.و ة
ال نش مري ةعةة؟ ةول مك كن ةما مم كن أة ةحد مم كن .ك كم ية كع ةم .ل بمال نش مري ةع مة! لم ةما ةذا تة كس ةع كو ةن إملةى قة كتلمي؟«  20أة ةجابةه.
ع » :ةع مم كل .
ال يةس.و .
ت ةع ةمل
ك ةش كيطةان! ةم كن ي م.ري .د أة كن ية كقت.لة ة
كال ةج كمع» :.بم ة
ك؟«  21فةقة ة
ت ية كو ةم ال نس كب م
ان يةرك مج .ع
ان ةوهة ةذا ةل ية كعنمي أة نن كال مختة ة
احدا فةا كستة كغ ةر كبت .كم ةج مميعا 22 .إم نن .مو ةسى أة كو ة
ةو م
صا .ك كم بم كال مختة م
.ون
ت 23 .فةإم كن .ك كنت .كم ت.جك ر ة
ال كن ةس ة
ك تة كختمن .ة
إملةى .مو ةسى بةلك إملةى البةا مء ةولمذلم ة
ان ةولة كو ية كو ةم ال نس كب م
ون م
.ون ةعلة ني لةن.ي
ضب ة
كال مختة ة
ت لم ةك كي ةل ت .ةخالمف.وا ةش مري ةعةة .مو ةسى ،فةهةلك تة كغ ة
ان ية كو ةم ال نس كب م
ل كن ةس م
ان لم م
ةشفةي .
ب الظنا مه مر ،بة مل احك .ك .موا .ح ككما ةعا مدل«.
ت؟  24ةل تةحك .ك .موا بم ةح ةس م
كت إم كن ةسانا بم ةكا مملم مه فمي ال نس كب م
ون أة كن ية كقت.ل.وه.؟  26هةا ه .ةو
كس هة ةذا ه .ةو الن مذي ي م.ري .د ة
 25مع كن ةد ذلم ة
ال بةعكض .أة كه مل أ.و .ر ةشلمي ةم» :أةلةي ة
ك قة ة
ضه .بم ةش كيء .ت .ةرى ،هةلك تةأ ة نك ةد ر ة.ؤ ةسا .ؤنةا أةننه .ه .ةو كال ةم مسي .ح ةحقاا؟  27إم نن
يةتة ةكلن .م ةعلةنا ةولة أة ةح ةد ية كعتة مر .
ك
كر .
ف أةصك لةه 28 «!.فة ةرفة ةع
كر ة
كال ةم مس ة
ف أة ةحد مم كن أةي ةكن ةجا ةء ،أة نما هة ةذا فةإمنننةا نةع م
يح مع كن ةد ةما يةأتمي لة كن يةع م
يةس.و .
ون مم كن أةي ةكن أةنةا! ةوأةنةا لة كم
كرف .ة
ع ة
كرف.ونةنمي ةوتةع م
ص كوتةه ،.ةوه .ةو ي .ةعل. .م فمي كالهة كي ةك مل ،قةائمل» :أة كنت .كم تةع م
كرف.ونةه 29 ..أة نما أةنةا فةأ ة كع مرف.ه،.
آ م
ت مم كن مع كن مد ةذاتمي ،ةول مك نن الن مذي أةرك ةسلةنمي ه .ةو ةحق ةوأة كنت .كم ةل تةع م
ق ةعلة كي مه
كض ةعلة كي مه ،ةول مك نن أة ةحدا لة كم ي ك.ل م
لةن.ي مم كنه .ةوه .ةو الن مذي أةرك ةسلةنةي« 30 .فة ةس ةعى كاليةه.و .د لم كلقةب م

يةدا ،لة نن ةسا ةعتةه .لة كم تة .ك كن قة كد ةحانة ك
ين مم ةن كال ةج كم مع آ ةمن.وا بم مه ،ةوقةال.وا» :أةلة ةع نل
ير ة
ت 31 .ةعلةى أة نن ةكثم م
يح ،مع كن ةد ةما يةأكتمي ،ي.جك مري آيةات أة ككثة ةر مم كن هة مذ مه النتمي ي.جك مريهةا هة ةذا ال نر .جل.؟«  32ةو ةس مم ةع
كال ةم مس ة
ناس لمي ك.لق.وا
يسي ة
ون ةما يةتةهةا ةمس .بم مه كال ةج كم .ع ةع كنه ،.فةأةرك ةسل.وا ه .كم ةور ة.ؤ ةسا .ء كال ةكهةنة مة بةع ة
كالفةر .م
كض كال .حر م
ال لةه .كم يةس.و .
ع» :أةنةا بةاق ةم ةع .ك كم ةو كقتا قةلميل ،ث .نم أة .عو .د إملةى الن مذي أةرك ةسلةنمي.
كض ةعلة كي مه 33 .فةقة ة
كالقةب ة
.ون أة كن تة كذهةب.وا إملةى ةحي .
كث أة .ك .
ون«.
 34مع كن ةدئمذ تة كس ةع كو ةن فمي طةلةبمي ةولة تة مج .دونةنمي ،ةولة تة كق مدر ة
ب فةلة نة مج ةده.؟ أةية كذهةب .إملةى كال .م .د من
 35فةتة ةسا ةء ةل كاليةه.و .د فمي ةما بة كينةه .كم» :إملةى أةي ةكن ية كن موي أة كن ية كذهة ة
كالي.ونةانمين مة النتمي تة ةشتن ة
.ين؟  36ةو ةما ةذا ية كعنمي بمقة كولم مه :تة كس ةع كو ةن فمي
ت فميهةا كاليةه.و .د ،ةوي .ةعل. .م كالي.ونةانمي ة
.ون أة كن تة كذهةب.وا إملةى ةحي .
كث أة .ك .
ون؟«
طةلةبمي فةلة تة مج .دونةنمي ،ةولة تة كق مدر ة
إن عطش أﺣد فليأت إل ّي
ف يةس.و .
ص كوتم مه» :إم كن
آخ مر ية كوم مم ةن كال معي مد ،ةوه .ةو أة كعظة .م أةينا مم مه ،ةوقة ة
ع ةوقةا ةل بمأ ة كعلةى ة
 37ةوفمي م
اخلم مه أة كنهةا .ر
ت إملة ني ةوية كش ةربك  38 .ةو ةك ةما قة ة
ةع مط ة
ال كال مكتةاب ، .ةم كن آ ةم ةن بمي تةجك مر مم كن ةد م
ش أة ةحد فة كليةأك م
ال يةس.و .
ون بم مه ةسية كقبةل.ونةه ..ةولة كم
ان كال .م كؤ ممن .ة
س الن مذي ةك ة
ةماء ةحي« 39 .قة ة
وح كالق. .د م
ع هة ةذا ةع من الر م
.ون هة ةذا
اضر ة
ية .ك من الرو .ح قة كد أ .كع مط ةي بة كع .د لة نن يةس.و ةع لة كم ية .ك كن قة كد تة ةم نج ةد بة كع .د 40 .ةولة نما ةس مم ةع كال ةح م
ال ة
.ون» :هة ةذا ه .ةو كال ةم مسيح .«.ةولة مك نن
ال بة كع .
آخر ة
ضه .كم» :هة ةذا ه .ةو الننبمي ةحقاا« 41 .ةوقة ة
كال ةكلة ةم قة ة
»وهةلك ية ك
يل؟  42أة ةما قةا ةل كال مكتةاب .إم نن كال ةم مسي ةح ةسيةأكتمي مم كن
بة كع ة
ضه .كم قةال.وا :ة
طل. .ع كال ةم مسي .ح مم ةن كال ةجلم م
ت لةحك م ةحي .
ص ةل بم ةسبةبم مه بةي ةكن كال ةج كم مع
كث ةك ة
ان ةدا .و .د؟«  43ةوه ةك ةذا ةح ة
نةس مكل ةدا .و ةد ،ةو مم كن قةرك ية مة بة كي م
ك
ق ةعلة كي مه يةدا.
ي 44 .ةوأة ةرا ةد بة كع .
ضه .كم أة كن ي ك.لق.وا كالقةب ة
كض ةعلة كي مه؛ ةول مك نن أة ةحدا لة كم ي ك.ل م
ا كنقم ةسام فمي الرنأ م
.ين ةو .ر ةؤ ةسا مء كال ةكهةنة مة ،فة ةسأةل.وه .كم» :لم ةما ةذا لة كم
يسي ة
 45ةو ةر ةج ةع .حرناس .كالهة كي ةك مل إملةى كالفة .ر م
ين:
اضبم ة
ضر.وه.؟«  46فةأ ة ةجاب.وا» :لة كم نة كس ةم كع قةط إم كن ةسانا يةتة ةكلن .م بم مم كث مل ةكلة مم مه!«  47فة ةردوا ةغ م
ت.حك م
.ين آ ةم ةن بم مه؟  49أة نما
يسي ة
» ةوهةلك ة
ضلة كلت .كم أة كنت .كم أةيكضا؟  48أة ةرأة كيت .كم أة ةحدا مم ةن الر ةؤ ةسا مء أة كو مم ةن كالفةر .م
احدا مم كنه .كم ،ةوه .ةو
ين يةجك هةل .ة
ب الن مذ ة
ون ال نش مري ةعةة ،فةاللن كعنةة .ةعلة كي مه كم!«  50ةولة مك نن ةو م
ةعا نمة .ال نش كع م
ال لةه .كم» :أةتة كس ةم .ح ةش مري ةعت.نةا بمأ ة كن ي.حك ةك ةم
نميق.و مدي .موس .الن مذي ةك ة
ان قة كد ةجا ةء إملةى يةس.و ةع لةيكل 51 ،قة ة
ك أة كن ة
ت أةيكضا مم ةن
كرفة مة ةذ كنبم مه؟«  52فةأ ة ةجاب.وه» :.أةلة ةعلن ة
ةعلةى أة ةحد .د ة
اع مدفة م
اع مه أة نول لم ةمع م
ون ةس ةم م
اب تة كعلة كم أةننه لة كم ية ك
احد
ص ةر ة
يل!«  53ث .نم ا كن ة
.س كال مكتة ة
ف .كل ةو م
طل .كع قةط نةبمي مم ةن كال ةجلم م
كال ةجلم م
يل؟ ا كدر م
إملةى بة كيتم مه.
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الزانية أمﺎم ﻳسﻮع
 8ةوأة نما يةس.و .
ون 2 .ةو مع كن ةد كالفةجك مر ةعا ةد إملةى كالهة كي ةك مل ،فةاجك تة ةم ةع ةح كولةه.
ع ،فة ةذهة ة
ب إملةى ةجبة مل ال نز كيت .م
ون ا كم ةرأةة
يسي ة
س ي .ةعل. .مه .كم 3 .ةوأةحك ة
ب ،فة ةجلة ة
ض ةر إملة كي مه .م ةعل. .مو ال نش مري ةع مة ةو كالفة .ر م
.ج كمه.و .ر ال نش كع م
ضبمطة ك
ضبمطة ك
ت ةو مه ةي
ت تة كزنمي ،ةوأة كوقةف.وهةا فمي كال ةو ةس مط 4 ،ةوقةال.وا لةه» :.يةا .م ةعل. .م ،ه مذ مه كال ةمرك أةة. .
.
ك أة كن ة
ت؟«
صانةا .مو ةسى فمي ةش مري ةعتم مه بمإم كع ةد مام أة كمثةالمهةا ةرجك ما بم كال مح ةجا ةر مة ،فة ةما قة كول .ة
تة كزنمي 5 .ةوقة كد أة كو ة
ك لم ةك كي ي.حك مرج.وه .فةية مج .دوا ت .كه ةمة ي ة.حا مك .مونةه .بمهةا .أة نما ه .ةو فةا كن ةحنةى ةوبة ةدأة ية ككت.ب.
 6ةسأةل.وه .ةذلم ة
ان مم كن .ك كم
ال لةه .كم » :ةم كن ةك ة
ال ،فةا كعتة ةد ةل ةوقة ة
ض 7 .ةول مكننه .كم أةلةحوا ةعلة كي مه بمالس ةؤ م
بمإمصك بة مع مه ةعلةى الةرك م
ض 9 .فةلة نما ةس ممع.وا
بملة ةخ مطيئةة فة كليةرك ممهةا أة نول بم ةح ةجر!«  8ث .نم ا كن ةحنةى ةو ةعا ةد ية ككت.ب .ةعلةى الةرك م
.وخ .ةوبةقم ةي يةس.و .
احدا تم كل ةو ة
ع ةوحك ةده،.
هة ةذا كال ةكلة ةم ا كن ةس ةحب.وا ةج مميعا ةو م
الخ مر ،ا كبتم ةداء مم ةن الشي م
كك أة ةحد
ةو كال ةمرك أةة .ةواقمفةة فمي ةم ةكانمهةا 10 .فةا كعتة ةد ةل ةوقة ة
ال لةهةا» :أةي ةكن ه .كم أةينت.هةا كال ةمرك أةة.؟ أةلة كم يةحك .ك كم ةعلةي م
مم كنه .كم؟«  11أة ةجابة ك
كك .كاذهةبمي ةولة تةع.و مدي
ت» :لة أة ةح ةد يةا ةسي. .د« .فةقة ة
»وأةنةا ةل أةحك .ك .م ةعلةي م
ال لةهةا :ة
ين!«
ت .كخ مطئم ة
أنﺎ نﻮر العﺎلم
 12ةو ةخاطةبةه .كم يةس.و .
ع أةيكضا فةقةا ةل» :أةنةا ن.و .ر كال ةعالة مم .ةم كن ية كتبة كعنمي فةلة يةتة ةخبنط .فمي الظنلة مم بةلك
ين» :أة كن ة
ية .ك .
ك،
الن تة كشهة .د لمنة كف مس ة
ت ة
ون قةائملم ة
يسي ة
ون لةه .ن.و .ر كال ةحيةا مة« 13 .فةا كعتة ةر ة
ضه .كالفةر .م
يحة ،لةنننمي
فة ةشهةا ةدت .ة
ص مح ة
اب » :ةم ةع أةن.ي أة كشهة .د لمنة كف مسي فةإم نن ةشهةا ةدتمي ة
صح« 14 .فةأ ة ةج ة
ك ةل تة م
ون ةل مم كن أةي ةكن أةتةي .
ف مم كن أةي ةكن أةتةي .
أة كع مر .
كت ةولة إملةى أةي ةكن
كرف .ة
كت ةوإملةى أةي ةكن أة كذهةب .؛ أة نما أة كنت .كم فةلة تةع م
ب كالبة ةش مر ،أة نما أةنةا فةلة أةحك .ك .م ةعلةى أة ةحد 16 ،ةم ةع أةننه .لة كو
ك تةحك .ك .م ة
أة كذهةب 15 . .ةولمذلم ة
ون ةعلة ني بم ةح ةس م
ةح ةك كم .
ت لة ةجا ةء .ح كك ممي ةعا مدل ،لةن.ي ةل أةحك .ك .م بم .م كف ةر مدي ،بةلك أةنةا ةوالب .الن مذي أةرك ةسلةنمي.
يحة 18 :فةأةنةا أة كشهة .د لمنة كف مسي ،ةوية كشهة .د لمي
ص مح ة
 17ةو ةم ككت.وب فمي ةش مري ةعتم .ك كم أة نن ةشهةا ةدةة ةشا مه ةدي مكن ة
ون
كرف .ة
الب .الن مذي أةرك ةسلةنمي« 19 .فة ةسأةل.وه» :.أةي ةكن أةب ة
.وك؟« فةأ ة ةج ة
كرف.ونةنمي ،ةولة تةع م
اب» :أة كنت .كم ةل تةع م
ال يةس.و .
ع هة ةذا كال ةكلة ةم فمي كالهة كي ةك مل مع كن ةد
أةبمي .ةولة كو ةع ةر كفت. .مونمي لة ةع ةر كفت .كم أةبمي أةيكضا« 20 .قة ة
كض ةعلة كي مه ،لة نن ةسا ةعتةه .لة كم تة .ك كن قة كد ةحانة ك
ت بة كع .د.
.
ق أة ةحد كالقةب ة
وق التن كق مد ةما م
ت .ةولة كم ي ك.ل م
ص كن .د م
الﻳمﺎن
عﺎقبة عدم ي
ال لةه .كم يةس.و .
.ون أة كن تةأكت.وا إملةى
ف أة كذهةب .فةتة كس ةع كو ةن فمي طةلةبمي ،ةولة مكنن .ك كم ةل تة كق مدر ة
ع » :ةس كو ة
 21ث .نم قة ة
ةحي .
كث أة .ك .
ون» :ت .ةرى ،ةما ةذا ية كعنمي
ون فمي ةخ مطيئةتم .ك كم« 22 .فةأ ة ةخ ةذ كاليةه.و .د يةتة ةسا ةءل .ة
ون ،بةلك تة .موت .ة
.ون أة كن تةأكت.وا إملةى ةحي .
كث أة .ك .
ان ةرده» :.أة كنت .كم مم كن
ون؟ هةلك ةسية كقت. .ل نة كف ةسه.؟«  23فة ةك ة
قة كول.ه .ةل تة كق مدر ة
ك ق .كل .
ق .أة كنت .كم مم كن هة ةذا كال ةعالة مم .ةوأةنةا لةس .
تةحك .
ت .أة نما أةنةا فة مم كن فة كو .
ون
ت لة .ك كم :ةستة .موت .ة
كت مم كنه 24 ..لمذلم ة
ون فمي ةخطةايةا .ك كم« 25 .فة ةسأةل.وه » :.ةم كن
فمي ةخطةايةا .ك كم ،لةنن .ك كم إم ةذا لة كم ت .كؤ ممن.وا بمأةن.ي أةنةا ه .ةو ،تة .موت .ة
ع» :ق .كل .
اب يةس.و .
أة كن ة
ت لة .ك كم مم ةن كالبم ةداية مة!  26ةو مع كن مدي أة كشيةا .ء ةكثمي ةرة أةق.ول.هةا ةوأةحك .ك .م بمهةا
ت؟« أة ةج ة

ةعلة كي .ك كم .ةولة مك نن الن مذي أةرك ةسلةنمي ه .ةو ةحق ،ةو ةما أةق.ول.ه .لم كل ةعالة مم ه .ةو ةما ةس مم كعت.ه .مم كنه 27 .«.ةولة كم ية كفهة .موا
ك قةا ةل لةه .كم يةس.و .
ون اب ةكن
»ع كن ةد ةما ت .ةعل.ق .ة
ب 28 .لم ةذلم ة
أة نن يةس.و ةع ،بمقة كولم مه هة ةذا ،ةك ة
ع :م
ان ي م.شي .ر إملةى ال م
ون أةن.ي أةنةا ه .ةو ،ةوأةن.ي ةل أة كع ةم .ل ةشيكئا مم كن نة كف مسي ،بةلك أةق.و .ل كال ةكلة ةم الن مذي ةعلن ةمنمي
كرف .ة
ال كن ةس م
م
ان تةع م
ة
ة
ة
ة
إميناه .أبمي 29 .إم نن الن مذي أرك ةسلةنمي ه .ةو ةم معي ،ةولة كم ية كت .ر ككنمي ةوحك مدي ،لن.ي ةد كوما أ كع ةم .ل ةما
ضي مه«.
ي.رك م
البن ﻳحرر عبيد الخطيئة
 30ةوبة كينة ةما يةس.و .
ين آ ةمن.وا بم مه» :إم كن ثةبةت كم
ال لم كليةه.و مد الن مذ ة
ع يةتة ةكلن .م بمهة ةذا ،آ ةم ةن بم مه ةكثمير ة
.ون 31 .فةقة ة
ون كال ةح ن
ق ،ةو كال ةحق ي ة.ح .ر .ر .ك كم« 33 .فة ةر ند كاليةه.و .د:
كرف .ة
فمي ةكل ممي. ،ك كنت .كم ةحقاا تةلة ممي مذي 32 .ةوتةع م
.ون أةحك ةرارا؟«
صير ة
»نةحك .ن أةحك فةا .د إمب ةكرا مهي ةم ،ةولة كم نة .ك كن قةط ةعبميدا لة ةحد! ةكي ة
كف تةق.و .ل لةنةا :إمنن .ك كم ةستة م
ع :ك
ق كال ةح ن
»ال ةح ن
ق أةق.و .ل لة .ك كم :إم نن ةم كن يةرك تة مكب .كال ةخ مطيئةةة ية .ك .
 34أة ةجابةه .كم يةس.و .
ون ةعبكدا لةهةا.
الب .كن
الب .كن فةية معيش .فمي مه أةبةدا 36 .فةإم كن ةح نر ةر .ك كم م
ت ةسي .مد مه ةدائمما؛ أة نما م
 35ةو كال ةع كب .د ةل ية كبقةى فمي بة كي م
ق أةحك ةرارا 37 .أةنةا أة كع مر .
.ون بم كال ةح .
ف أةنن .ك كم أةحك فةا .د إم كب ةرا مهي ةم .ةول مكنن .ك كم تة كس ةع كو ةن إملةى قة كتلمي،
صير ة
تة م
ون
ب ،ةوأة كنت .كم تة كع ةمل .ة
لة نن ةكل ممي ةل ية مج .د لةه .ةم ةكانا فمي ق.ل.وبم .ك كم 38 .إمن.ي أةتة ةكلن .م بم ةما ةرأة كيت.ه .مع كن ةد ال م
ين» :أةب.ونةا ه .ةو إم كب ةرا مهي .م!« فةقةا ةل» :لة كو .ك كنت .كم أة كولة ةد
بم ةما ةس مم كعت .كم مم كن أةبمي .ك كم« 39 .فةا كعتة ةرض.وه .قةائملم ة
ال إم كب ةرا مهي ةم 40 .ةول مكنن .ك كم تة كس ةع كو ةن إملةى قة كتلمي ةوأةنةا إم كن ةسان ةكلن كمت. .ك كم بم كال ةح .
ق
إمب ةكرا مهي ةم لة ةع مم كلت .كم أة كع ةم ة
ال أةبمي .ك كم!« فةقةال.وا لةه:.
الن مذي ةس مم كعت.ه .مم ةن ام .ةوهة ةذا لة كم ية كف ةع كله .إم كب ةرا مهي .م 41 .أة كنت .كم تة كع ةمل .ة
ون أة كع ةم ة
احد ه .ةو ا 42 .«.فةقةا ةل يةس.و .
ان ا .أةبةا .ك كم لة .ك كنت .كم
ع» :لة كو ةك ة
»نةحك .ن لة كم ن .كولة كد مم كن مزنى! لةنةا أةب ةو م
ت مم ةن ام ةو مج كئ .
ت .محبونةنمي ،لةن.ي ةخ ةرجك .
ت مم كن نة كف مسي ،بةلك ه .ةو الن مذي أةرك ةسلةنمي 43 .لم ةما ةذا
ت .لة كم آ م
.ون
يس ،ةوتةرك ةغب ة
ون ةكلة ممي؟ لةنن .ك كم ةل ت .مطيق .ة
ةل تة كفهة .م ة
ون ةس ةما ةع ةكلم ةمتمي!  44إمنن .ك كم أة كولة .د أةبمي .ك كم إم كبلم ة
اس ،ةولة كم ية كثب ك
.ت فمي كال ةح .
ق لةننه .ةخال مم ةن
ت أةبمي .ك كم .فةه ة.و مم ةن كالبة كد مء ةك ة
أة كن تة كع ةمل.وا ةشهة ةوا م
ان قةاتمل لملنن م
كال ةحق !.ةو مع كن ةد ةما ية كن مط .
ب!  45أة نما أةنةا
ب فةه ة.و ية كن ة
ض .ح بم ةما فمي مه ،لةننه .ةك نذاب ةوأةب.و كال ةك مذ م
ق بم كال ةك مذ م
ت ةعلة ني ةخ مطيئةة؟ فة ةما .د كم .
ص .دق.ونةنمي 46 .ةم كن مم كن .ك كم ي ك.ثبم .
ت أةق.و .ل كال ةح ن
فةلةن.ي أةق.و .ل كال ةح ن
ق،
ق ،ل ت  .ة
.ون ةكلة ةم
ان مم ةن ام ةحقاا ،ية كس ةم .ع ةكلة ةم ام .ةول مكنن .ك كم تةرك ف.ض ة
ص .دق.ونةنمي؟  47ةم كن ةك ة
فةلم ةما ةذا ةل ت .ة
ام ،لةنن .ك كم لة كست .كم مم ةن ام!«  48فةقةا ةل كاليةه.و .د» :أةلة كسنةا نةق.و .ل كال ةح ن
ك ةسا مم مري
ق مع كن ةد ةما نةق.و .ل إمنن ة
ان فم ني ،ل مكن.ي أ .كك مر .م أةبمي ةوأة كنت .كم ت .مهين.ونةنمي 50 .أةنةا
يك ةش كيطةانا؟«  49أة ةجابةه .كم» :لة ةش كيطة ة
ةوإم نن فم ة
ةل أة ك
ق كال ةح ن
ضي لمي 51 .كال ةح ن
ق أةق.و .ل لة .ك كم :إم نن ةم كن
طل.ب .ةمجك ةد نة كف مسي ،فةه.نة ة
اك ةم كن ي.طةالمب .ةوية كق م
ك ةش كيطةانا .ةم ة
ي م.ط كع ةكلة ممي فةلة كن ية ةرى كال ةم كو ة
ات
ت أةبةدا« 52 .فةقةا ةل كاليةه.و .د:
»الن تةأ ة نك ةد لةنةا أة نن فمي ة
ة
ت أةبةدا 53 .أةأة كن ة
ق كال ةم كو ة
ات الة كنبميةا .ء ،ةوأة كن ة
إمب ةكرا مهي .م ةو ةم ة
ت
ك لة كن ية .ذو ة
ت تةق.و .ل إم نن الن مذي ي م.طي .ع ةكلة ةم ة
أة كعظة .م مم كن أةبمينةا إم كب ةرا مهي ةم الن مذي ةم ة
ك؟«  54أة ةجابةه .كم:
ات؟ ةحتنى الة كنبميةا .ء ةمات.وا؛ فة ةم كن تةجك ةع .ل نة كف ةس ة
»إم كن .ك كن .
ون إمننه.
كس ةمجك مدي بم ةش كيء .ل مك نن أةبمي ه .ةو الن مذي ي .ةم .ج .دنمي .ةوأة كنت .كم تةق.ول .ة
ت أ .ةمج. .د نة كف مسي ،فةلةي ة
ت لة .ك كم إمن.ي ةل أة كع مرف.ه .لة .ك كن .
كرف.ونةه ..أة نما أةنةا فةأ ة كع مرف.ه ..ةولة كو ق .كل .
ت مم كثلة .ك كم
إملةه. .ك كم 55 ،ةم ةع أةنن .ك كم ةل تةع م
ةكا مذبا .ل مكن.ي أة كع مرف.ه .ةوأة كع ةم .ل بم ةكلم ةمتم مه 56 .أةب.و .ك كم إمب ةكرا مهي .م ا كبتةهة ةج لم ةر ةجائم مه أة كن ية ةرى ية كو ممي ،فة ةرآه.
كف ةرأةي ة
كت
.ون ةسنةة بة كع .د فة ةكي ة
ك مم ةن كال .ع كم مر ةخ كمس ة
كس لة ة
ال لةه .كاليةه.و .د» :لةي ة
ةوفة مر ةح«  57فةقة ة
ق كال ةح ن
إمب ةكرا مهي ةم؟«  58أة ةجابةه .كم :كال ةح ن
ون إم كب ةرا مهي .م«.
ق أةق.و .ل لة .ك كم :إمنننمي ةكائمن مم كن قةب مكل أة كن ية .ك ة

ارة لميةرك .ج .موه ،.ةول مكننه .أة كخفةى نة كف ةسه .ةو ةخ ةر ةج مم ةن كالهة كي ةك مل.
 59فة ةرفةع.وا مح ةج ة
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مؤشر

شفﺎء العمى مﻨذ ولدته
ان يةس.و .
ع ةماراا ،ةرأةى ةرج.ل أة كع ةمى .م كن .ذ مولة ةدتم مه 2 ،فة ةسأةلةه .تةلة ممي .ذه» :.يةا .م ةعل. .م ،ةم كن
 9ةوفمي ةما ةك ة
أة كخطةأة :هة ةذا أة كم ةوالم ةداه ،.ةحتنى .ولم ةد أة كع ةمى؟«  3فةأ ة ةجابةه .كم يةس.و .
ع» :لة ه .ةو أة كخطةأ ة ةولة ةوالم ةداه ،.ةول مك كن
ةحتنى تة ك
ال الن مذي أةرك ةسلةنمي ةما ةدا ةم كال ةو كق .
ت نةهةارا.
ظهة ةر فمي مه أة كع ةما .ل ام 4 .فة ةعلة ني أة كن أة كع ةم ةل أة كع ةم ة
فة ةسيةأكتمي اللن كيل ،.ةولة أة ةح ةد ية كق مد .ر أة كن ية كع ةم ةل فمي مه 5 .ةو ةما .د كم .
ال
ت فمي كال ةعالة مم ،فةأةنةا ن.و .ر كال ةعالة مم« 6 .قة ة
ض ةعه .ةعلةى ةع كينة مي الة كع ةمى 7 ،ةوقةا ةل لةه:.
ب ،ةو ةجبة ةل مم ةن الت كف مل مطينا ،ث .نم ةو ة
هة ةذا ،ةوتةفة ةل فمي الت ةرا م
ك
صيرا 8 .فةتة ةسا ةء ةل
ي كال .مر ةس مل .فة ةذهة ة
ب ةوا كغتة ةس ةل ةو ةعا ةد بة م
»اذهة م
ب ا كغتة مسلك فمي بمرك ةك مة مس كل ةوا ةم« ،أة م
كال مجي ةر .
ان يةجك لمس.
كس هة ةذا ه .ةو نة كف ةسه .الن مذي ةك ة
ان ةوالن مذ ة
كطي» :أةلةي ة
ين ةكان.وا ية ةر كونةه .مم كن قة كب .ل ية كستةع م
ضه .كم» :هة ةذا ه .ةو« .ةو ة
.ون» :لة ،ةول مكننه .ي .كشبمه.ه «!.أة نما ه .ةو فة ةر ند
كط ةي؟«  9قةا ةل بة كع .
آخر ة
لمية كستةع م
كف ا كنفةتة ةح ك
اب» :ال نر .ج .ل الن مذي
ت ةع كينةا ة
»و ةكي ة
ك؟«  11أة ةج ة
قةائمل» :بةلك أةنةا ه .ةو!«  10فةقةال.وا لةه :.ة
ا كس .مه .يةس.و .
ال لم ةي :كاذهةبك إملةى بمرك ةك مة مس كل ةوا ةم ةوا كغتة مسلك فميهةا.
ع ةجبة ةل مطينا ةدهة ةن بم مه ةع كينة ني ،ةوقة ة
صرك .
كت ةوا كغتة ةس كل .
فة ةذهةب .
الن؟« فةقةا ةل» :لة أة كع مر .
ف!«
»وأةي ةكن ه .ةو ة
ت فةأ ة كب ة
ت!«  12فة ةسأةل.وه :.ة
ان كالية كو .م الن مذي ةجبة ةل فمي مه يةس.و .
ع
.ين 14 .ةو ةك ة
يسي ة
 13فة ةذهةب.وا بمال نرج م.ل الن مذي ةك ة
ان أة كع ةمى إملةى كالفةر .م
اب:
ون أةيكضا ةكي ة
.يسي ة
الط .ة
كص ةر .فةأ ة ةج ة
كف أةب ة
ين ةوفةتة ةح ةع كينة مي الة كع ةمى ،ية كو ةم ةسبكت 15 .فة ةسأةلةه .كالفةر م
»وض ةع مطينا ةعلةى ةع كينة ني ،ةوا كغتة ةس كل .
.ين» :لة
يسي ة
كصر 16 «!.فةقة ة
ة
ال بةعكض .كالفة .ر م
ت ،ةوهةا أةنةا أ.ب م
ون هة ةذا ال نر .ج .ل مم ةن ام ،لةننه .ي ة.خالم .
كف
كضه .كم قةال.وا » :ةكي ة
ي .كم مك .ن أة كن ية .ك ة
ت« .ةول مك نن بةع ة
ف .سننةة ال نس كب م
ت؟« فة ةوقة ةع كال مخلة .
ون
ف بة كينةه .كم 17 .ةو ةعا .دوا يةسكأةل .ة
اطئ أة كن ية كع ةم ةل مم كث ةل ه مذ مه اليةا م
ية كق مد .ر ةرج.ل ةخ م
»و ةما ةر كأي ة.ك أة كن ة
كك؟« فةأ ة ةجابةه .كم» :إمننه .نةبمي!«
ت فمي مه ةما ةدا ةم قة كد فةتة ةح ةع كينةي ة
الن مذي ةك ة
ان أة كع ةمى :ة
كص ةر ،فةا كستة كد ةع كوا ةوالم ةد كي مه  19ةو ةسأةل.وه .ةما:
ص .دق.وا أةننه .ةك ة
ان أة كع ةمى فةأةب ة
ض كاليةه.و .د أة كن ي .ة
 18ةو ةرفة ة
ان» :نة كعلة .م
كص .ر ة
»أةهة ةذا ا كبن. .ك ةما كال ةم كول.و .د أة كع ةمى ةك ةما تةق.ولة من؟ فة ةكي ة
كف ي.ب م
الن؟«  20أة ةجابةه. .م كال ةوالم ةد م
الن ،ةولة ةم كن فةتة ةح ةع كينة كي مه .إمننه.
كص .ر ة
أة نن هة ةذا ا كبن.نةا ةوأةننه. .ولم ةد أة كع ةمى 21 .ةول مكنننةا ةل نة كعلة .م ةكي ة
كف ي.ب م
ال ةوالم ةداه .هة ةذا لم ةخ كوفم مه ةما مم ةن كاليةه.و مد،
ةكا مم .ل ال .سن ، .ي م.جيب. .ك كم ةع كن نة كف مس مه ،فةاسكأةل.وه 22 «!.ةوقة كد قة ة
لة نن كاليةه.و ةد ةكان.وا قة مد اتنفةق.وا أة كن ية ك
ط .ر .دوا مم ةن كال ةمجك ةم مع .ك نل ةم كن ية كعتة مر .
ف أة نن يةس.و ةع ه .ةو كال ةم مسيح..
ان
ون ،ال نر .ج ةل الن مذي ةك ة
يسي ة
 23لمذلم ة
ك قةالة» :إمننه .ةكا مم .ل ال .سن .فةاسكأةل.وه 24 .«.ث .نم ا كستة كد ةعى كالفة .ر م

اب:
اطئ« 25 .فةأ ة ةج ة
أة كع ةمى ةمرنة ثةانميةة ،ةوقةال.وا لةه » :.ةمج .مد اة! نةحك .ن نة كعلة .م أة نن هة ةذا ال نر .ج ةل ةخ م
احدا :أةن.ي .ك كن .
اطئ ه .ةو ،لةس .
كصر«!.
ت أة كع ةمى ةو ة
الن أ.ب م
كت أة كعلة .م! إمنن ةما أة كعلة .م ةشيكئا ةو م
»أة ةخ م
كك؟«  27أة ةجابةه .كم» :قة كد ق .كل .
ت لة .ك كم ةولة كم
كف فةتة ةح ةع كينةي ة
ك؟ ةكي ة
 26فة ةسأةل.وه .ثةانميةة » :ةما ةذا فة ةع ةل بم ة
صير.وا
ون أة كن تة كس ةمع.وا ةمرنة ثةانميةة؟ أةلة ةعلن .ك كم ت .مري .د ة
تة كس ةمع.وا لمي ،فةلم ةما ةذا ت .مري .د ة
ون أة كنت .كم أةيكضا أة كن تة م
تةلة ممي ةذ لةه.؟«  28فة ةشتة .موه .ةوقةال.وا لةه» :.بةلك أة كن ة
ت تم كل ممي .ذه !.أة نما نةحك .ن فةتةلة ممي .ذ .مو ةسى 29 .نةحك .ن
ك
نة كعلة .م أة نن .مو ةسى ةكلن ةمه .ا.؛ أة نما هة ةذا ،فةلة نة كعلة .م لةه .أةصك ل!«  30فةأ ة ةجابةه. .م ال نر .جل» :.إم نن فمي ذلم ة
ون لةه .أةصك ل!  31نةحك .ن نة كعلة .م أة نن اة ةل ية كستة مجيب.
ون إمنن .ك كم ةل تة كعلة .م ة
ةع ةجبا! إمننه .فةتة ةح ةع كينة ني ،ةوتةق.ول .ة
ال أة نن
اطئم ة
لم كل ةخ م
ين ،ةول مكننه .ية كستة مم .ع لم ةم كن يةتنقمي مه ةوية كع ةم .ل بمإم ةرا ةدتم مه 32 ،ةولة كم ي .كس ةم كع ةعلةى ةم ةدى الةجك ية م
أة ةحدا فةتة ةح ةع كينة كي ةم كول.ود أة كع ةمى!  33فةلة كو لة كم ية .ك كن ه .ةو مم ةن ام ،لة ةما ا كستةطةا ةع أة كن ية كع ةم ةل ةشيكئا«.
ك .ولم كد ة
صاح.وا بم مه» :أة كن ة
ار ةج كال ةمجك ةم مع.
ت بم ةكا مملم ة
 34فة ة
ت فمي كال ةخ مطيئة مة ةوت .ةعل. .منةا؟!« ث .نم طة ةر .دوه .ةخ م
ف يةس.و .
اب:
 35ةو ةع ةر ة
ص ةد إملة كي مه ةو ةسأةلةه» :.أةت .كؤ مم .ن بماب مكن ام؟«  36أة ةج ة
ارجا ،فةقة ة
ع بمطةرك مد مه ةخ م
ال لةه .يةس.و .
ك ،ه .ةو
ع» :الن مذي قة كد ةرأة كيتةه ،.ةوالن مذي ي .ةكل. .م ة
» ةم كن ه .ةو يةا ةسي. .د ةحتنى أ.و مم ةن بم مه؟«  37فةقة ة
ع» :لم ةد كين.ونةة أةتةي .
نة كف .سه 38 «!.فةقةا ةل» :أ.و مم .ن يةا ةسي. .د!« ةو ةس ةج ةد لةه 39 ..فةقةا ةل يةس.و .
كت إملةى هة ةذا
كص ةر كال .ع كمية .
ين
.ين الن مذ ة
يسي ة
.ون!«  40فة ةس مم ةع ةذلم ة
كصر ة
ك بةعكض .كالفة .ر م
ان ،ةوية كع ةمى كال .مب م
كال ةعالة مم :لمي.ب م
»وهةلك نةحك .ن أةيكضا .ع كميةان؟«  41فةأ ة ةجابةه .كم يةس.و .
ع» :لة كو .ك كنت .كم .ع كميةانا
ةكان.وا ةم ةعه .فة ةسأةل.وه :.ة
بم كالفمع مكل ،لة ةما ةكانة ك
ك فةإم نن ةخ مطيئةتة .ك كم
.ون ،ةولمذلم ة
كصر ة
ت ةعلة كي .ك كم ةخ مطيئةة .ةولة مكنن .ك كم تة ند .ع ة
ون أةنن .ك كم ت.ب م
بةاقميةة«.
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أنﺎ الراعي الصﺎلح
ق كال ةح ن
 10كال ةح ن
اف مم كن ةغي مكر بةابمهةا فةيةتة ةسلن .
ق إملة كيهةا
ق أةق.و .ل لة .ك كم :إم نن ةم كن ية كد .خ .ل إملةى ةح مظي ةر مة كال مخ ةر م
مم كن طة مريق ة
اف،
ب فةه .ةو ةرا معي كال مخ ةر م
ارق ةولمص 2 .أة نما الن مذي ية كد .خ .ل مم ةن كالبةا م
آخ ةر ،ه .ةو ةس م
 3ةو كالبة نواب .ية كفتة .ح لةه ،.ةو كال مخ ةر .
ص كوتم مه ،فةي.نةا مدي مخ ةرافةه .كال ةخا ن
احد
اف ت.صك مغي إملةى ة
صةة .ك نل ةو م
ير مة 4 .ةو ةمتةى أة كخ ةر ةجهةا .كلنهةا ،ية مسي .ر أة ةما ةمهةا ةو مه ةي تة كتبة .عه،.
ج كال ةح مظ ة
بما كس مم مه ،ةويةق.و .دهةا إملةى ةخ م
ار م
كر .
كر .
ف
ص كوتةه 5 ..ةو مه ةي ةل تة كتبة .ع ةم كن ةك ة
ف ة
ان ةغ مريبا ،بةلك تة كهر.ب .مم كنه ،.لةننهةا ةل تةع م
لةننهةا تةع م
ب يةس.و .
ص كو ة
ع لةه .كم هة ةذا كال ةمثة ةل ،ةول مكننه .كم لة كم ية كفهة .موا ةم كغ ةزى ةكلة مم مه.
ض ةر ة
ت كال .غ ةربةا مء« 6 .ة
ة
ال :ك
ق كال ةح ن
»ال ةح ن
ين ةجا .ءوا قة كبلمي
اف 8 .ةج ممي .ع الن مذ ة
 7لمذلم ة
ك ةعا ةد فةقة ة
ق أةق.و .ل لة .ك كم :أةنةا بةاب .كال مخ ةر م

اف لة كم ت.صك مغ إملة كي مه كم 9 .أةنةا كالبةاب . .ةم كن ةد ةخ ةل بمي ية كخل.صك ،
ةكان.وا ل.ص.وصا ةو .سرناقا ،ةول مك نن كال مخ ةر ة
ك
نار .
ك .أة نما أةنةا فةقة كد
ق ةوية كذبة ةح ةوي .كهلم ة
كر ة
ق ةل يةأتمي إملن لميةس م
فةية كد .خ .ل ةوية كخ .ر .ج ةوية مج .د كال ةمرك ةعى 10 .الس م
أةتةي .
ناعي الصنالم .ح ية كب مذ .ل
كت لمتة .ك ة
ناعي الصنالمح ،.ةوالر م
ون لةه .كم ةحيةاة ،بةلك مملك .ء كال ةحيةا مة!  11أةنةا الر م
اف لة كي ةس ك
ت مم كل ةكه ..فة مع كن ةد ةما ية ةرى
ناعي ،لة نن كال مخ ةر ة
ةحيةاتةه .فم ةدى مخ ةرافم مه 12 .ةولةي ة
كس الة مجي .ر ةكالر م
اف لمية كنج ة.و بمنة كف مس مه ،فةية كخطة .
ب قةا مدما ،ية كت .ر .
اف ةوي.بة .د .دهةا 13 .إمننه.
ف ال .ذ كئب .كال مخ ةر ة
ك كال مخ ةر ة
ال .ذ كئ ة
اف!  14أة نما أةنةا فةإمن.ي الرنا معي الصنالمح ،.ةوأة كع مر .
ف مخ ةرافمي،
ية كهر.ب .لةننه .أة مجير ةولة ي.بةالمي بم كال مخ ةر م
كرف.نمي الب .ةوأةنةا أة كع مرف.ه ..ةوأةنةا أة كب مذ .ل ةحيةاتمي فم ةدى مخ ةرافمي.
كرف.نمي 15 ،مم كثلة ةما يةع م
ةو مخ ةرافمي تةع م
ير مة ،لةب .ند أة كن أةجك ةم ةعهةا إملة ني أةيكضا ،ةوت.صك مغ ةي
 16ةولمي مخ ةراف أ .كخ ةرى ةل تة كنتة ممي إملةى ه مذ مه كال ةح مظ ة
الب ي م.حبنمي لةن.ي أة كب مذ .ل ةحيةاتمي لم ةك كي
احد 17 .إم نن
ون ه.نة ة
ص كوتمي؛ فةية .ك ة
ة
لم ة
احد ةو ةراع ةو م
اك قة مطيع ةو م
ع ةحيةاتمي ممن.ي ،بةلك أةنةا أة كب مذل.هةا بم ك
أة كستة مر ندهةا 18 .ةل أة ةح ةد ية كنتة مز .
اري .فةلم ةي الس كلطةة .أة كن أة كب مذلةهةا
اختمية م
ك
ي
ةولم ةي الس كلطةة .أة كن أة كستة مر ندهةا .ه مذ مه كال ةو م
صينة .تةلةقن كيت.هةا مم كن أةبمي« 19 .فةا كنقة ةس ةم كاليةه.و .د فمي الرنأ م
.ون مم كنه .كم» :إم نن ةش كيطةانا ية كس .كن.ه ،.ةوه .ةو ية كه مذي .فةلم ةما ةذا
ةح كو ةل هة ةذا كال ةكلة مم 20 .فةقةا ةل ةكثمير ة
كس هة ةذا ةكلة ةم ةم كن ية كس .كن.ه .ةش كيطةان .أةية كستة مطي .ع ال نش كيطة .
.ون إملة كي مه؟«  21ةوقةا ةل ة
ان
آخر ة
تة كستة ممع ة
.ون» :لةي ة
ان؟«
أة كن ية كفتة ةح .عي ة
.ون كال .ع كمية م
ﻳسﻮع ﻳعلن أنه المسيح
ان يةس.و .
ع يةتة ةم نشى فمي كالهة كي ةك مل
ال بم معي مد تةجك مدي مد كالهة كي ةك مل ،فمي ال .شتةا مء 23 ،ةك ة
 22ةوفمي أة كثنةا مء م
الحك تمفة م
ك؟ إم كن
ين بم ةشأكنم ة
»حتنى ةمتةى ت .كبقمينةا ةحائم مر ة
فمي قةا ةع مة .سلة كي ةم ة
ان 24 .فةتة ةج نم ةع ةح كولةه .كاليةه.و .د ةوقةال.وا لةه :.ة
ع» :ق .كل .
احة« 25 .فةأ ة ةجابةه .كم يةس.و .
ت أة كن ة
.ك كن ة
ت لة .ك كم ،ةول مكنن .ك كم ةل
ص ةر ة
يح ةحقاا ،فةق.لك لةنةا ة
ت كال ةم مس ة
ون لةنن .ك كم
ص .دق .ة
ص .دق .ة
ون .ةوالة كع ةما .ل النتمي أة كع ةمل.هةا بماس مكم أةبمي ،مه ةي تة كشهة .د لمي 26 .ةول مكنن .ك كم ةل ت .ة
ت .ة
ص كوتمي ،ةوأةنةا أة كع مرف.هةا ةو مه ةي تة كتبة .عنمي 28 ،ةوأ .كع مطيهةا ةحيةاة
لة كست .كم مخ ةرافمي 27 .فة مخ ةرافمي ت.صك مغي لم ة
أةبة مدينة ،فةلة تة كهلم .
الب الن مذي أة كعطةانمي إميناهةا ه .ةو
ك إملةى الةبة مد ،ةولة ية كنتة مز .عهةا أة ةحد مم كن ية مدي 29 .إم نن
ة
احد!«
ب ةشيكئا 30 .أةنةا ةوالب .ةو م
يع ،ةولة ية كق مد .ر أة ةحد أة كن ية كنتة مز ةع مم كن ية مد ال م
أة كعظة .م مم ةن كال ةج مم م
اليهﻮد ﻳقررون قتل ﻳسﻮع
 31فة ةرفة ةع كاليةه.و .د ،ةمرنة ثةانميةة ،مح ةجا ةرة لميةرك .ج .موه 32 ..فةقةا ةل لةه .كم يةس.و .
ع» :أة ةر كيت. .ك كم أة كع ةمال
ك
ب أةي .ةع ةمل مم كنهةا تةرك .ج .مونةنمي؟«  33أة ةجاب.وه» :.لة نةرك .ج .م ة
صالم ةحة ةكثم ة
ة
يرة مم كن مع كن مد أةبمي ،فةبم ةسبة م
ك اة ،ةوأة كن ة
ت إم كن ةسان!«
ك تةجك ةع .ل نة كف ةس ة
ك :لةنن ة
ب تةجك مديفم ة
ب أةي .ةع ةمل ة
صالمح ،بةلك بم ةسبة م
بم ةسبة م
كس ةم ككت.وبا فمي ةش مري ةعتم .ك كم :أةنةا ق .كل .
ال لةه .كم يةس.و .
ت
ع» :أةلةي ة
 34فةقة ة
ت إمنن .ك كم آلمهةة؟  35فةإم ةذا ةكانة م
ين نة ةزلة ك
ض  36فةهةلك
ك الن مذ ة
ال نش مري ةعة .تة كد .عو أ.ولئم ة
ت إملة كي مه كم ةكلم ةمة .ام آلمهةة ةو كال مكتةاب .ةل ي .كم مك .ن أة كن ي .كنقة ة
.ف ،لةن.ي ق .كل .
ت ت .ةجد .
ون لم ةم كن قة ند ةسه .الب .ةوبة ةعثةه .إملةى كال ةعالة مم :أة كن ة
ت :أةنةا اب .كن ام؟  37إم كن
تةق.ول .ة
ص .دق.ونمي 38 .أة نما إم كن .ك كن .
.ك كن .
ك
ص .دق.وا تم كل ة
ت أة كف ةع .ل ذلم ة
ك ،فة ة
ال أةبمي ،فةلة ت .ة
ت ةل أة كع ةم .ل أة كع ةم ة
الب فم ني ةوأةنةا فمي مه«.
ون ةويةتةأ ة نك .د لة .ك كم أة نن
كرف .ة
ة
ال ،إم كن .ك كنت .كم ةل ت .ة
الة كع ةم ة
ص .دق.ونةنمي أةنةا .مع كن ةدئمذ تةع م
كض ةعلة كي مه ،ةولة مكننه .أة كفلة ة
ت مم كن أة كي مدي مه كم 40 ،ةو ةر ةج ةع إملةى ال ن
ضفن مة
 39فةأ ة ةرا .دوا ثةانميةة أة كن ي ك.لق.وا كالقةب ة

كال .مقةابملة مة مم كن نةه مكر ال.رك د.ن ، .ةحي .
اك 41 .فة ةجا ةء إملة كي مه
ان ي.و ةحننا ي .ةع .م .د مم كن قة كبل ،.ةوأةقةا ةم ه.نة ة
كث ةك ة
ان
اح ةدة ،ةول مك نن .ك نل ةما قةالةه .ةع كن هة ةذا ال نرج م.ل ةك ة
.ون ةوه .كم يةق.ول .ة
ةكثمير ة
ون » :ةما ةع مم ةل ي ة
.وحننا آيةة ةو م
اك.
.ون ه.نة ة
ةحقاا!«  42ةوآ ةم ةن بم مه ةكثمير ة
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مﻮت لعﺎزر
ازر ،.ةوه .ةو مم كن بةي ة
ض إم كن ةسان ا كس .مه .لم ةع ة
كت ةع كنيةا قةرك ية مة ةمرك ية ةم ةو ةمرك ثةا أ .كختمهةا 2 .ةو ةمرك ية .م
 11ةو ةم مر ة
ت الرنبن بم كال مع ك
ط مر ةو ةم ةس ةح ك
ان لم ةعا ةز .ر كال ةم مريض .أة ةخاهةا.
كرهةا ةو ةك ة
ه مذ مه مه ةي النتمي ةدهةنة م
ت قة ةد ةم كي مه بم ةشع م
ان إملةى يةس.و ةع تةق.ولة من» :يةا ةسي. .د ،إم نن الن مذي ت .محبه .ةم مريض« 4 .فةلة نما ةس مم ةع
 3فةأةرك ةسلة م
ت ال .كختة م
ت ،بةلك ةسي ة.ؤد.ي إملةى تة كم مجي مد ام ،إم كذ بم مه ةسيةتة ةم نج .د اب .كن
بمذلم ة
ك قة ة
ال» :لة كن ية كنتة مه ةي هة ةذا كال ةم ةرض .بم كال ةم كو م
ث ةحي .
ان ي م.حب ةمرك ثةا ةوأ .كختةهةا ةولم ةعا ةز ةر 6 ،فةقة كد ةم ةك ة
ان .م ندةة ية كو ةمي مكن
كث ةك ة
ام« 5 .ةو ةم ةع أة نن يةس.و ةع ةك ة
ض لم ةع ة
ال لمتةلة ممي مذ مه» :لمنةرك مج كع إملةى كاليةه.و مدين مة!«  8فةقةا ةل
از ةر 7 .ةوبة كع ةد ذلم ة
ك قة ة
بة كع ةد مع كل مم مه بم ةم ةر م
وك؟«
التنلة ممي .ذ» :يةا .م ةعل. .م ،أةتةرك مج .ع إملةى كاليةه.و مدين مة ،ةو .م كن .ذ ةو كقت قة مريب أة ةرا ةد كاليةه.و .د أة كن يةرك .ج .م ة
ع» :أةلة كي ةس ك
ت ةسا ةع .
اب يةس.و .
ار ةل يةتة ةعثن .ر
 9فةأ ة ةج ة
ار كاثنةتة كي ةع كش ةرةة؟ فةالن مذي ية كم مشي فمي الننهة م
ات الننهة م
كس فمي مه«.
ور هة ةذا كال ةعالة مم 10 .أة نما الن مذي ية كم مشي فمي اللني مكل فةإمننه .يةتة ةعثنر ،.لة نن النو ةر لةي ة
لةننه .ية ةرى ن .ة
ال يةس.و .
ضه 12 .«.فةقةا ةل التن ةل ممي .ذ:
ع» :لم ةعا ةز .ر ةحبميب.نةا قة كد ةرقة ةد ،ةول مكن.ي ةسأ ة كذهةب .ل .كن مه ة
 11ث .نم قة ة
ع ية كعنمي ةم كو ة
ان يةس.و .
ت لم ةعا ةز ةر؛ أة نما
ان قة كد ةرقة ةد ،فةإمننه .ةسية كنهةض. .م ةعافى« 13 .ةو ةك ة
»يةا ةسي. .د ،إم كن ةك ة
از .ر قة كد ةم ة
احة» :لم ةع ة
ات.
ص ةر ة
التنلة ممي .ذ فةظةنوه .ية كعنمي .رقةا ةد النن كو مم 14 .مع كن ةدئمذ قةا ةل لةه .كم ة
اك ،ةحتنى ت .كؤ ممن.وا .فة كلنة كذهةبك إملة كي مه!«  16فةقةا ةل ت.و ةما،
 15ةولةجك لم .ك كم أةنةا أة كف ةر .ح بمأةن.ي لة كم أة .ك كن ه.نة ة
.وف بمالتن كوأة مم ،لملتنلة ممي مذ ة
كال ةم كعر .
ين» :لمنة كذهةبك نةحك .ن أةيكضا فةن .كقتة ةل ةم ةعه) «!.أةيك ةم ةع يةس.و ةع(.
الخ مر ة
»أنﺎ القيﺎمة والحيﺎة«
از .ر قة كد .دفم ةن .م كن .ذ أةرك بة ةع مة أةينام 18 .ةو ةكانة ك
ان لم ةع ة
ع إملةى بةي ة
ص ةل يةس.و .
ت
كت ةع كنيةا ةك ة
 17ةو مع كن ةد ةما ةو ة
بةي .
س ةع كش ةرةة ةغ كل ةوة )ثةلثةةة مكيل.و مم كت ةرات(.
كت ةع كنيةا ةل تة كب .ع .د ةع كن أ.و .ر ةشلمي ةم إملن ةح ةوالة كي ةخ كم ة
.ون مم ةن كاليةه.و مد قة كد تة ةوافة .دوا إملةى ةمرك ثةا ةو ةمرك ية ةم ي .ةعزونةه .ةما ةع كن أة مخي مه ةما 20 .فةلة نما
ان ةكثمير ة
 19ةو ةك ة
ت 21 .ةوقةالة ك
ت لملمقةائم مه ،ةوبةقمية ك
ت ةمرك ثةا أة نن يةس.و ةع قةا مدم ةخ ةر ةج ك
ةع ةرفة ك
ت ةمرك ثةا
ت ةمرك ية .م ةجالم ةسة فمي كالبة كي م
ت ه.نةا ،لة ةما ةم ة
لميةس.و ةع» :يةا ةسي. .د ،لة كو .ك كن ة
ك .ك نل ةما
كطي ة
ات أة مخي 22 .فةأةنةا ةواثمقةة تة ةماما بمأ ة نن اة ي.ع م

تة ك
وك« 24 .قةالة ك
ت ةمرك ثةا» :أة كع مر .
اب يةس.و .
ف أةننه .ةسيةق.و .م فمي
طل.ب .مم كنه 23 .«.فةأ ة ةج ة
ع » :ةسيةق.و .م أة .خ م
ير!«  25فة ةر ند يةس.و .
ع» :أةنةا ه .ةو كالقميةا ةمة .ةو كال ةحيةاة ..ةم كن آ ةم ةن بمي ،ةوإم كن
كالقميةا ةم مة ،فمي كالية كو مم الة مخ م
ان ةحياا ةوآ ةم ةن بمي فةلة كن ية .م ة
ةم ة
ين بمهة ةذا؟«
وت إملةى الةبة مد .أةت. .ؤ ممنم ة
ات فة ةسيةحك يةا 26 .ةو ةم كن ةك ة
 27أة ةجابة كته» :.نة ةع كم يةا ةسي. .د .أةنةا قة كد آ ةم كن .
ك أة كن ة
ت كال ةم مسي .ح اب .كن ام الن مذي ةجا ةء إملةى كال ةعالة مم!«
ت أةنن ة
بكى ﻳسﻮع
»ال .م ةعل. .م ه.نةا ،ةوه .ةو ية ك
ت لةهةا مسراا :ك
ت تة كد .عو أ .كختةهةا ةمرك ية ةم ،فةقةالة ك
ت هة ةذا ،ةو ةذهةبة ك
 28قةالة ك
طل.ب م.ك!«
نت ةواقمفةة ،ةوأةس ةكر ةع ك
ت ةمرك ية .م هةب ك
 29فةلة نما ةس مم ةع ك
ص ةل بة كع .د إملةى
ت إملةى يةس.و ةع 30 .ةولة كم ية .ك كن قة كد ةو ة
كالقةرك ية مة ،بةلك ةم ة
ين ةكان.وا ةم ةعهةا
ان الن مذي لةقة كته .فمي مه ةمرك ثةا 31 .فةلة نما ةرآهةا كاليةه.و .د ،الن مذ ة
ازا ةل فمي كال ةم ةك م
كر .
.وج ،لة محق.وا بمهةا ،لةننه .كم ظةنوا أةننهةا ةذا مهبةة لمتة كب مك ةي
فمي كالبة كي م
ت ي .ةعزونةهةا ،تة مهب ةواقمفةة ةوت.س م
ع بم كال .خر م
ت ةمرك ية .م إملةى ةحي .
ع ةو ةرأة كته ،.ةحتنى ارك تة ةم ك
صل ة ك
ان يةس.و .
ت ةعلةى قة ةد ةم كي مه
كث ةك ة
مع كن ةد كالقةب مكر 32 .ةو ةما إم كن ةو ة
ات أة مخي!«  33فةلة نما ةرآهةا يةس.و .
ت ه.نةا ،لة ةما ةم ة
تةق.ول» :.يةا ةسي. .د ،لة كو .ك كن ة
ع تة كب مكي ةوية كب مكي ةم ةعهةا
اض قة كلب.ه .بمالة ةسى ال نش مدي مد 34 ،ةو ةسأ ة ةل» :أةي ةكن ةدفة كنت. .موه.؟« فةأ ة ةجاب.وا:
كاليةه.و .د الن مذ ة
ين ةرافةق.وهةا ،فة ة
ال ،يةا ةسي. .د ،ةوا كنظ.رك !«  35مع كن ةدئمذ بة ةكى يةس.و .
ضه .كم لمبةعكض:
ال كاليةه.و .د بة كع .
ع 36 .فةقة ة
»تة ةع ة
ضه .كم» :أةلة كم ية كق مدرك هة ةذا الن مذي فةتة ةح ةع كينة مي الة كع ةمى أة كن
ان ي م.حبه 37 «!.ةوتة ةسا ةء ةل بة كع .
»ا كنظ.ر.وا ةك كم ةك ة
ت ةع كن لم ةع ة
ية .ر ند كال ةم كو ة
از ةر؟«
إقﺎمة لعﺎزر من المﻮت
ان ةكهكفا ةعلةى
ب إملةى كالقةب مكر ،ةو ةك ة
اض قة كلب .يةس.و ةع بمالة ةسى ال نش مدي مد ةمرنة ثةانميةة .ث .نم ا كقتة ةر ة
 38فةفة ة
ال» :ارك فةع.وا كال ةح ةج ةر!« فةقةالة ك
ت ةمرك ثةا» :يةا ةسي. .د ،هة ةذا ية كو .مه .الرنابمع،.
بةابم مه ةح ةجر ةكبمير 39 .ةوقة ة
ال يةس.و .
ت تة ةري ةكن ةمجك ةد ام؟«  41فة ةرفةع.وا كال ةح ةج ةر،
ةوقة كد أة كنتة ةن« 40 .فةقة ة
ع» :أةلة كم أةق.لك لة مك :إم كن آ ةم كن م
ك ةس ممع ة
ةو ةرفة ةع يةس.و .
كت لمي 42 ،ةوقة كد
.ك لةنن ة
ال» :أةيهةا الب ، .أة كش .كر ة
ع ةع كينة كي مه إملةى ال نس ةما مء ةوقة ة
ك ةد كوما تة كس ةم .ع لمي .ةول مكن.ي ق .كل .
ةعلم كم .
ك أة كن ة
ت
ف ةح كولمي لمي ك.ؤ ممن.وا أةنن ة
ت أةنن ة
ت هة ةذا لةجك مل كال ةج كم مع كال ةواقم م
از .ر ك
اخر.جك !«  44فة ةخ ةر ةج كال ةمي .
كت ةوالة ككفة .
ص كوت ةعال» :لم ةع ة
ان تة .شد
أةرك ةس كلتةنمي« 43 .ث .نم نةا ةدى بة ة
ال يةس.و .
ع لم ةم كن ةح كولةه» :.ح.لوه .ةو ةد .عوه .ية كذهةبك !«
ية ةد كي مه ةو مرجك لة كي مه ،ةو كال مم كن مدي .ل يةل.ف ةر كأ ةسه ..فةقة ة
المؤامرة لقتل ﻳسﻮع
ك.
ين ةجا .ءوا لمي .ةعزوا ةمرك ية ةم ،مع كن ةد ةما ةرأة كوه .ية كع ةم .ل ذلم ة
.ون مم ةن كاليةه.و مد الن مذ ة
 45ةوآ ةم ةن بميةس.و ةع ةكثمير ة
.ين ةوأة كخبةر.وه .كم بم ةما ةع مملةه .يةس.و .
ع 47 .فة ةعقة ةد
يسي ة
 46ةعلةى أة نن ةج ةما ةعة مم كنه .كم ةذهةب.وا إملةى كالفةر .م
ون ةمجك لمسا ،ةوقةال.وا » :ةما ةذا نة كف ةعل.؟ هة ةذا ال نر .ج .ل ية كع ةم .ل آيةات ةكثمي ةرة.
يسي ة
.ر ةؤ ةسا .ء كال ةكهةنة مة ةو كالفة .ر م
س
ون ةوي .ةد .مر ة
 48فةإم ةذا تة ةر ككنةاه .ةو ةشأكنةه .ي ك.ؤ مم .ن بم مه كال ةج مميع ،.فةيةأكتمي الرو ةمانمي ة
.ون هة كي ةكلةنةا كال .مقة ند ة
ك ال نسنة مة» :إمنن .ك كم ةل
ان ةرئميسا لم كل ةكهةنة مة فمي تم كل ة
احد مم كنه .كم ،ةوه .ةو قةيةافةا الن مذي ةك ة
ةوأ .نمتةنةا!«  49فةقة ة
ال ةو م
ض مل أة كن ية .م ة
احد فم ةدى ال .نم مة ،بة ةدل مم كن
ون ةشيكئا!  50أةلة تة كفهة .م ة
كرف .ة
ون أةننه .مم ةن الة كف ة
وت ةرج.ل ةو م
تةع م
ان ةرئميسا لم كل ةكهةنة مة
ك ال .نمة. .كلهةا« 51 .ةولة كم يةق.لك قةيةافةا هة ةذا كال ةكلة ةم مم كن مع كن مد مه ،ةول مك كن إم كذ ةك ة
أة كن تة كهلم ة

ك ال نسنة مة تةنةبنأ ة أة نن يةس.و ةع ةسية .م .
كس فم ةدى ال .نم مة ةو ةحسكب ، .بةلك أةيكضا
فمي تم كل ة
وت فم ةدى ال .نم مة 52 ،ةولةي ة
ك كالية كو مم قةر ةنر كاليةه.و .د أة كن ية كقت.ل.وا يةس.و ةع.
احدا 53 .مم كن ذلم ة
لميةجك ةم ةع أة كبنةا ةء ام كال .م ةشتنتم ة
ين ةويةجك ةعلةه .كم ةو م
ب إملةى ةم مدينةة ا كس .مهةا أة كف ةرايم .م ،تةقة .ع فمي ب .كق ةعة قة مريبةة مم ةن
 54فةلة كم ية .ع كد يةتة ةج نو .ل بة كينةه .كم ةجهةارا ،بةلك ةذهة ة
كالبة .رين مة ،ةحي .
.ون
ب ،فةتة ةوافة ةد ةكثمير ة
كث أةقةا ةم ةم ةع تةلة ممي مذ مه 55 .ةو ةك ة
ح كاليةه.و مدي قة مد ا كقتة ةر ة
ان معي .د كالفمصك م
ون ةع كن
وس التنطةه مر السنابمقة مة لم كل معي مد 56 .ةو ةكان.وا ية كب ةحث .ة
مم ةن كالق .ةرى إملةى أ.و .ر ةشلمي ةم لميةق.و .موا بمط.ق .م
.ون فمي كالهة كي ةك مل » :ةما ةر كأي. .ك كم؟ أةلة ةعلنه .ةل يةأكتمي إملةى كال معي مد؟«
ون ةوه .كم .مجك تة ممع ة
يةس.و ةع ،ةويةتة ةسا ةءل .ة
ون قة كد أةصك ةدر.وا أة كمرا بمأ ة نن .كل .ةم كن ية مج .د يةس.و ةع ةعلة كي مه أة كن
يسي ة
 57ةو ةك ة
ان ر ة.ؤ ةسا .ء كال ةكهةنة مة ةو كالفة .ر م
كض ةعلة كي مه.
ي.بةل .ةغ ةع كنه .لمي ك.لق.وا كالقةب ة
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مؤشر

سكب العطر على ﻳسﻮع
ع إملةى بةي ة
ح بم مستن مة أةينام ةجا ةء يةس.و .
كت ةع كنيةا ،بة كل ةد مة لم ةعا ةز ةر الن مذي أةقةا ةمه .مم كن بةي مكن
 12ةوقةب ةكل كالفمصك م
ت لةه .ةولمي ةمة .ةع ةشاء ،ةوأة ةخ ةذ ك
ت 2 .فةأ.قمي ةم ك
ان لم ةع ة
ين ةم ةعه..
از .ر أة ةح ةد كال .متن مكئم ة
ت ةمرك ثةا تة كخ مد .م ،ةو ةك ة
الة كم ةوا م
ث لم كتر( مم كن مع ك
ص كال ةغالمي الثن ةم من ،ةو ةدهةنة ك
 3فةأ ة ةخ ةذ ك
ت ةمرك ية .م ةمنا )أةيك ث .كل ة
ت بم مه
ار مد م
ط مر النن م
ين كال ةخالم م
ت .كل .مه 4 .فةقةا ةل أة ةح .د
ت الرنائم ةحة .الطني.بةة .أةرك ةجا ةء كالبة كي م
كرهةا ،فة ةملة م
قة ةد ةم كي يةس.و ةع ،ث .نم ةم ةس ةح كته .ةما بم ةشع م
ون يةس.و ةع» 5 :لم ةما ةذا لة كم ي.بة كع هة ةذا كال مع ك
ان ةسية .خ .
ط .ر
.وطي ،الن مذي ةك ة
ال كس ةخري م
التنلة ممي مذ ،ةوه .ةو يةه.و ةذا م
كط .
ث ممئة مة مدينةار ت .ةو نز .
ف ةعلةى كالف.قة ةرا مء ،بةلك
ع ةعلةى كالف.قة ةرا مء؟«  6ةولة كم يةق.لك هة ةذا لةننه .ةك ة
ان يةع م
بمثةلة م
ع فمي مه 7 .فةأ ة ةجابةه .يةس.و .
ان ية كختةلمس .مم نما ي ك.و ةد .
ع:
وق ةو ةك ة
ان لمصاا ،فةقة كد ةك ة
لةننه .ةك ة
ان أة ممينا لملص كن .د م
ت بمهة ةذا كال مع ك
» ةد كعهةا! فةقة مد احك تةفةظة ك
ط مر لمية كو مم ةد كفنمي 8 ،لة نن كالف.قة ةرا ةء مع كن ةد .ك كم فمي .كل .محين؛ أة نما أةنةا
.ون مم ةن كاليةه.و مد أة نن يةس.و ةع فمي بةي ة
كت ةع كنيةا،
ون مع كن ةد .ك كم فمي .ك .ل محين« 9 .ةو ةعلم ةم ةكثمير ة
فةلة كن أة .ك ة
فة ةجا .ءوا ةل لمية ةر كوا يةس.و ةع فةقة ك
ط ،بةلك لمية ةر كوا أةيكضا لم ةع ة
ت.
از ةر الن مذي أةقةا ةمه .مم كن بةي مكن الة كم ةوا م
ين مم ةن كاليةه.و مد ةكان.وا
ير ة
 10فةقة نر ةر ر ة.ؤ ةسا .ء كال ةكهةنة مة أة كن ية كقت.ل.وا لم ةعا ةز ةر أةيكضا 11 ،لة نن ةكثم م
ون بميةس.و ةع.
ية كه .جر.ونةه .كم بم ةسبةبم مه ةوي ك.ؤ ممن .ة
ﻳسﻮع ﻳدخل أوورشليم
العي مد أة نن يةس.و ةع قةا مدم إملةى
 12ةوفمي كالية كو مم التنالمي ،ةع ةر ة
ف كال .ج كمه.و .ر كال ةكبمي .ر الن مذي ةجا ةء إملةى م
ك التمي
ار ة
ف النن كخ مل ةو ةخ ةرج.وا مل كستم كقبةالم مه هةاتمفم ة
أ.و .ر ةشلمي ةم 13 .فة ةح ةمل.وا ةس ةع ة
صننا! تةبة ة
ين» :أ.و ة

يل!«  14ةو ةو ةج ةد يةس.و .
بماس مكم الرنب ! .إمننه .ةملم .
ب:
ب ةعلة كي مه ،ةك ةما قة كد .كتم ة
ع ةجحك شا فة ةر مك ة
ك إمس ةكرائم ة
» 15لة تة ةخافمي يةا بم كن ة
ش أةتةان« 16 .ةولة كم
ص كهية كو ةن ،فةإم نن ةملم ةك مك قةا مدم إملةي م
ت م
كك ةرا مكبا ةعلةى ةجحك م
ي .كد مر كك تةلة ممي .ذ يةس.و ةع أة نو ةل الة كم مر أة نن هة ةذا إم كت ةمام لملنب.و ةء مة .ةول مك كن بة كع ةد ةما تة ةم نج ةد يةس.و .
ع تة ةذ نكر.وا أة نن
ين ةد ةعا
ين ةكان.وا ةم ةعه .مح ة
ال هة ةذا ةع كنه ،.ةوأةننه .كم فة ةعل.وا هة ةذا مم كن أةجك لم مه 17 .ةو كال ةج كم .ع الن مذ ة
اب قة ة
كال مكتة ة
ت
ك 18 .ةولمذلم ة
ون لةه .بم ةذلم ة
ت ،ةكان.وا ية كشهة .د ة
ك ةخ ةر ةج م
لم ةعا ةز ةر مم ةن كالقةب مكر ةوأةقةا ةمه .مم كن بةي مكن الة كم ةوا م
كال .ج .مو .
ضه .كم
ون بة كع .
يسي ة
ع مل كستم كقبةالم مه ،لةننه .كم ةس ممع.وا أةننه .أةجك ةرى تم كل ة
ك اليةةة 19 .فةقة ة
ال كالفةر .م
ان
ق كال ةعالة .م .كله .ةو ةرا ةءه 20 «!.ةو ةك ة
كف أةنن .ك كم لة كم تة كستةفمي .دوا ةشيكئا؟ هةا قة مد ا كنطةلة ة
لمبةعكض» :أة ةرأة كيت .كم ةكي ة
س،
ص .دوا أ.و .ر ةشلمي ةم لم كل معبةا ةد مة فمي أة كثنةا مء كال معي مد بةعكض .كالي.ونةانمي ة
بةي ةكن الن مذ ة
.ين 21 ،فة ةذهةب.وا إملةى فميلمب ة
ين قة ة
ةوه .ةو مم كن بةي ة
يل ،ةوقةال.وا لةه» :.يةا ةسي. .د ،ن .مري .د أة كن نة ةرى يةس.و ةع«.
كت ة
ص كي ةدا فمي مم كنطةقة مة كال ةجلم م
س ،ث .نم ةذهةبةا ةمعا ةوأة كخبة ةرا يةس.و ةع.
 22فة ةجا ةء فميلمبس .ةوأة كخبة ةر أة كن ةد ةرا .و ة
المﻮت بﺎب للحيﺎة
ع لةه .ةما» :قة مد ا كقتة ةربة ك
ق كال ةح ن
ان 24 .كال ةح ن
ال يةس.و .
ق أةق.و .ل لة .ك كم:
 23فةقة ة
ال كن ةس م
ت ةسا ةعة .تة كم مجي مد اب مكن م
ت .أة نما إم ةذا ةماتة ك
ض ةوتة .م ك
ت ،فةإمننهةا ت .كنتم .ج ةحباا
إم نن ةحبنةة كال مح كنطة مة تة كبقةى ةو محي ةدة إم كن لة كم تةقة كع فمي الةرك م
ةكثميرا 25 .ةم كن يةتة ةمس ك
نك بم ةحيةاتم مه ،ية كخ ةسرك هةا .ةو ةم كن نةبة ةذهةا فمي هة ةذا كال ةعالة مم ي ة.وف. .رهةا لم كل ةحيةا مة الةبة مدين مة.
 26ةم كن أة ةرا ةد أة كن ية كخ مد ةمنمي فة كلية كتبة كعنمي .ةو ةحي .
ون أةنةا ية .ك .
كث أة .ك .
ون ةخا مد ممي أةيكضا .ةو .كل ةم كن ية كخ مد كمنمي
ي .كك مر كمه .أةبمي.
الﻳمﺎن
عمى عدم ي
الن .مضك طة مربةة ،فة ةما ةذا أةق.ول.؟ أةيهةا الب .أة كنقم كذنمي مم ةن السنا ةع مة كالقةا مد ةم مة ةعلة ني؟ لة!
 27نة كف مسي ة
فة مم كن أةجك مل ه مذ مه السنا ةع مة أةتةي .
ص كوت مم ةن ال نس ةما مء ي م.جيب: .
كت 28 .أةيهةا الب ، .ةمج .مد ا كس ةم ة
ك!« فةإم ةذا ة
ين مم نم كن ةس ممع.وا الص كنو ة
ت» :هة ةذا
اض مر ة
»قة كد ةم نج كدت.ه .ةو ةسأ  .ةمج. .ده .أةيكضا« 29 .فةقة ة
ال بةعكض .كال ةح م
ص كو .
اب يةس.و .
ع» :لة كم ية .ك كن هة ةذا
»ح ندثةه .ةملةك« 30 .فةأ ة ةج ة
ت ةر كعد!« ةول مك نن ةغي ةكره .كم قةال.وا :ة
ة
الن ي ك
الن ةو كق .
الص كنو .
.ط ةر .د ةسي. .د هة ةذا
ت كال .ح كك مم ةعلةى هة ةذا كال ةعالة مم! ة
ت لةجك لمي بةلك لةجك لم .ك كم 31 .ة
ال هة ةذا .م مشيرا إملةى
ارجا!  32ةو مح ة
ض أةجك مذب .إملة ني كال ةج ممي ةع« 33 .قة ة
كال ةعالة مم ةخ م
ين أةرك تةفم .ع ةع من الةرك م
يح ية كبقةى ةحياا
اض مر ة
ين » :ةعلن ةم كتنةا ال نش مري ةعة .أة نن كال ةم مس ة
كال مميتة مة النتمي ةسية .موت.هةا 34 .فةقةا ةل بةعكض .كال ةح م
ان هة ةذا؟«  35فةقةا ةل
ان لةب .ند أة كن ي .ةعلن ة
إملةى الةبة مد ،فة ةكي ة
ال كن ةس م
ق؟ ةم كن ه .ةو اب .كن م
ال كن ةس م
كف تةق.و .ل إم نن اب ةكن م
اصل.وا ةسي ةكر .ك كم ةما ةدا ةم النو .ر ي .كش مر .
لةه .كم يةس.و .
ق ةعلة كي .ك كم،
صيرا .فة ةو م
ع» :النو .ر بةاق ةم ةع .ك كم ةو كقتا قة م
لمئةلن ي ك
ور
.طبم ة
ق ةعلة كي .ك .م الظنلة .م ،فةإم نن الن مذي ية كم مشي فمي الظنلة مم ةل ية كعلة .م أةي ةكن ية كذهةب 36 . .آ ممن.وا بمالن م
ال يةس.و .
ب ةوأة كخفةى نة كف ةسه.
ع هة ةذا ،ةذهة ة
ور« .ةوبة كع ةد ةما قة ة
ةما ةدا ةم النو .ر ةم ةع .ك كم ،فةتة م
صير.وا أة كبنةا ةء الن م
يرة مج ادا ،لة كم ي ك.ؤ ممن.وا بم مه 38 ،لميةتم نم قة كو .ل الننبم .ي
ةع كنه .كم 37 .ةو ةم ةع أةننه .أةجك ةرى أة ةما ةمه .كم آيةات ةكثم ة
إم ةش كعيةا ةء» :يةا ةرب ةم كن آ ةم ةن بم ةكلة ممنةا؟ ةولم ةم كن ظةهة ةر ك
ت ية .د الرنب .؟«  39فةلة كم ية كستة مطيع.وا أة كن
كصر.وا بم .عي.ونم مه كم
ي ك.ؤ ممن.وا ،لة نن إم ةش كعيةا ةء قة ة
ال أةيكضا» 40 :أة كع ةمى .عي.ونةه .كم ةوقةسنى ق.ل.وبةه .كم ،لمئةلن ي.ب م
ةوية كفهة .موا بمق.ل.وبم مه كم ،ةويةت.وب.وا فةأ ة كشفميةه .كم« 41 .ةوقة كد قةا ةل إم ةش كعيةا .ء هة ةذا مع كن ةد ةما ةرأةى ةمجك ةد الرنب.

فةتة ةح ند ة
ون أة كن ي ة.جا مهر.وا
ين مم ةن الر ةؤ ةسا مء آ ةمن.وا بميةس.و ةع. ،د ة
ير ة
ث ةع كنه 42 ..ةو ةم ةع ذلم ة
ك فةإم نن ةكثم م
اس
بمإمي ةمانم مه كم ،ةم ةخافةةة أة كن ي.حك ةك ةم ةعلة كي مه كم بمالطنرك مد مم ةن كال ةمجك ةم مع. 43 ،مفةض .لم ة
ين كال ةمجك ةد التمي مم ةن النن م
ةعلةى كال ةمجك مد التمي مم ةن ام.
الﻳمﺎن
نﻮر ي
ال يةس.و .
ص كوت ةعال » :ةم كن ي ك.ؤ مم كن بمي ،فةه ة.و ي ك.ؤ مم .ن ةل بمي أةنةا بةلك بمالن مذي أةرك ةسلةنمي،
ع بم ة
 44فةقة ة
 45ةو ةم كن ةرآنمي ،ةرأةى الن مذي أةرك ةسلةنمي  46مج كئ .
ت إملةى كال ةعالة مم ن.ورا ،لة ةك كي ةل ية كبقةى فمي الظنلة مم .كل
ةم كن آ ةم ةن بمي 47 .ةوإم ةذا ةس مم ةع أة ةحد ةكلة ممي ةولة كم ي ك.ؤ مم كن بم مه ،فةأةنةا ةل أةحك .ك .م ةعلة كي مه ،فةقة كد مج كئ .
ت ةل
ضنمي ةولة ية كقبة .ل ةكلة ممي ،لةه .ةم كن يةحك .ك .م
ص كال ةعالة ةم 48 .فةالن مذي يةرك ف. .
لةحك .ك ةم ةعلةى كال ةعالة مم ،بةلك ل .ةخل .ة
ير؛  49لةن.ي لة كم أةتة ةكلن كم بم ةش كيء مم كن
ةعلة كي مه :فةإم نن كال ةكلم ةمةة النتمي ق .كلت.هةا مه ةي تةحك .ك .م ةعلة كي مه فمي كالية كو مم الة مخ م
صينتةه .مه ةي ةحيةاة
مع كن مدي ،بةلك أةق.و .ل ةما أة كو ة
صانمي بم مه الب .الن مذي أةرك ةسلةنمي  50ةوأةنةا أة كعلة .م أة نن ةو م
أةبة مدينة :فةإم نن ةما أةق.ول.ه .مم كن ةكلةم ،أةق.ول.ه .ةك ةما قةالةه .لم ةي الب.« .
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ﻳسﻮع ﻳغسل أقدام التلميذ
ع ةعالمم أة نن ةسا ةعتةه .قة كد ةحانة ك
ح ،ةويةس.و .
ب،
ت لميةرك ةح ةل مم كن هة ةذا كال ةعالة مم إملةى ال م
 13ةوق.بةي ةكل معي مد كالفمصك م
ان قة كد أة ةحبن ةخا ن
صى كال ةم ةحبن مة 2 :فةفمي أة كثنةا مء كال ةع ةشا مء،
ين فمي كال ةعالة مم ،أة ةحبنه. .م ة
صتةه .الن مذ ة
فةإم كذ ةك ة
الن أة كق ة
ان ال نش كيطة .
ون يةس.و ةع،
.وط .ي أة كن ية .خ ة
ب يةه.و ةذا ب مكن مس كم ةع ة
ةو ةك ة
ان قة كد ةو ة
ال كس ةخري م
ض ةع فمي قة كل م
ان م
ان يةس.و .
ع ةعالمما أة نن
 3ةو ةك ة
ة
الب قة كد ةج ةع ةل .ك نل ةش كيء فمي ية ةد كي مه ةوأةننه .مم ةن ام ةخ ةر ةج ةوإملةى ام
ض ةع كن ةمائم ةد مة كال ةع ةشا مء ،ةو ةخلة ةع مر ةدا ةءه .ةوأة ةخ ةذ مم كن ةشفةة لةفنهةا ةعلةى ةو ةس مط مه 5 ،ث .نم
ةسيةع.و .د 4 ،نةهة ة
صبن ةماء فمي مو ةعاء لم كل ةغس مكل ،ةوبة ةدأة ية كغ مس .ل أة كق ةدا ةم التنلة ممي مذ ةوية كم ةس .حهةا بم كال مم كن ةشفة مة النتمي ةعلةى
ة
ان ب ك
ان» :يةا ةسي. .د ،أة كن ة
ال لةه .مس كم ةع .
ت تة كغ مس .ل قة ةد ةم ني!«
ص ةل إملةى مس كم ةع ة
.س ،قة ة
.طر ة
ةو ةس مط مه 6 .فةلة نما ةو ة
ك ةستة كفهة .م فمي ةما بة كع .د« 8 .ةول مك نن ب ك
ع» :أة كن ة
 7فةأ ة ةجابةه .يةس.و .
.س
الن ةل تة كفهة .م ةما أة كع ةمل.ه ،.ةول مكنن ة
ت ة
.طر ة
ع» :إم كن .ك كن .
ك ،فةلة ية .ك .
ص نر قةائمل» :لة ،لة كن تة كغ مس ةل قة ةد ةم ني أةبةدا!« فةأ ة ةجابةه .يةس.و .
ك
ون لة ة
ت ةل أة كغ مسل .ة
أة ة
.طر.س» : .يةا ةسي. .د ،ةل قة ةد ةم ني فةقة ك
ان ب ك
ال لةه .مس كم ةع .
ط ،بةلك ية ةد ن
ي ةو ةر كأ مسي
صيب ةم معي!«  9مع كن ةدئمذ قة ة
نة م
ال يةس.و .
صا ةر .كله .نةقمياا ،ةولة يةحك تةا .ج إملن لم ةغس مكل قة ةد ةم كي مه .ةوأة كنت .كم
ع » :ةم من ا كغتة ةس ةل ة
أةيكضا!«  10فةقة ة
ك قةا ةل» :لة كست .كم
ان ية كعلة .م ةم من الن مذي ةسية .خون.ه ،.ةولمذلم ة
كس .كل .ك كم« 11 .فةإم نن يةس.و ةع ةك ة
أة كنقميةا .ء ،ةول مك كن لةي ة

.كل .ك كم أة كنقميةا ةء« 12 .ةوبة كع ةد ةما ا كنتةهةى مم كن ةغس مكل أة كق ةدا مم مه كم ،أة ةخ ةذ مر ةدا ةءه .ةواتن ةكأ ة مم كن ةج مديد ،ةو ةسأةلةه .كم:
ك 14 .فةإم كن
ص ةد كقت .كم ،فةأةنةا ةك ةذلم ة
»أةفة مه كمت .كم ةما ةع مم كلت.ه .لة .ك كم؟  13أة كنت .كم تة كد .عونةنمي .م ةعل.ما ةو ةسي.دا ،ةوقة كد ة
ت ،ةوأةنةا ال نسي. .د ةو كال .م ةعل. .م ،قة كد ةغ ةس كل .
.ك كن .
ض .ك كم أة كق ةدا ةم
ت أة كق ةدا ةم .ك كم ،فة ةعلة كي .ك كم أة كنت .كم أةيكضا أة كن ية كغ مس ةل بة كع .
ت لة .ك كم ممثةال لم ةك كي تة كع ةمل.وا مم كث ةل ةما ةع مم كل .
بةعكض 15 .فةقة كد قة ند كم .
ق كال ةح ن
ت أةنةا لة .ك كم 16 .كال ةح ن
ق أةق.و .ل
كس ةعبكد أة كعظة ةم مم كن ةسي .مد مه ،ةولة ةرس.ول أة كعظة ةم مم كن .مرك مسلم مه 17 .فةإم كن .ك كنت .كم قة كد ةع ةر كفت .كم هة ةذا،
لة .ك كم :لةي ة
ين ك
فةط.وبةى لة .ك كم إم ةذا ةع مم كلت .كم بم مه 18 .ةوأةنةا ةل أةق.و .ل هة ةذا ةع كن ةج ممي مع .ك كم ،فةأةنةا أة كع مر .
اختةرك ت.ه .كم.
ف الن مذ ة
ةول مك كن لةب .ند أة كن يةتم نم كال مكتةاب .ةحي .
كث يةق.ول :.ال مك .ل مم كن .خب مكزي ،ةرفة ةع ةعلة ني ةعقمبةه 19 !.ةوإمن.ي أةق.و .ل
لة .ك كم ةما ةسيةحك .د .
ث ،قةب ةكل .ح .دوثم مه ،ةحتنى ةمتةى ةح ةد ة
ق كال ةح ن
ون أةن.ي أةنةا ه .ةو 20 .كال ةح ن
ق أةق.و .ل
ث ت .كؤ ممن .ة
لة .ك كم :ةم كن ية كقبة مل الن مذي أ.رك مسل.ه ،.ية كقبة كلنمي؛ ةو ةم كن ية كقبة كلنمي ،ية كقبةلك الن مذي أةرك ةسلةنمي«.
خيﺎنة ﻳهﻮذا
ت نة كف .سه .ةوأة كعلة ةن قةائمل :ك
ع هة ةذا اضك طة ةربة ك
ق كال ةح ن
»ال ةح ن
ال يةس.و .
احدا
 21ةولة نما قة ة
ق أةق.و .ل لة .ك كم :إم نن ةو م
.ون ةم كن ه .ةو الن مذي ية كعنمي مه.
ت كال ةحي ةكر مة ةوه .كم ةل ية كدر ة
مم كن .ك كم ةسي .ةسل. .منمي!«  22فةتةبةا ةد ةل التنلة ممي .ذ نةظة ةرا م
ان ب ك
ار إملة كي مه مس كم ةع .
ان الت .كل ممي .ذ الن مذي ي م.حبه .يةس.و .
.طر.س .أة كن
 23ةو ةك ة
ع .متن مكئا ةعلةى محضك نم مه 24 ،فةأ ة ةش ة
ص كد مر يةس.و ةع ةو ةسأةلةه » :.ةم كن ه .ةو يةا ةسي. .د؟«
ال ةعلةى ة
يةسكأ ة ةل يةس.و ةع ةم كن ه .ةو الن مذي ية كعنمي مه 25 .فة ةم ة
اب يةس.و .
س الل كق ةمةة ةوأة كعطةاهةا
ع» :ه .ةو الن مذي أ .كع مطي مه الل كق ةمةة النتمي أة كغ مم .سهةا« .ث .نم ةغ ةم ة
 26فةأ ة ةج ة
ال لةه .يةس.و .
.وط .ي 27 .ةوبة كع ةد الل كق ةم مة ،ةد ةخلةه .ال نش كيطة .
ع:
لميةه.و ةذا ب مكن مس كم ةع ة
ان .فةقة ة
الس ةكخرك ي م
ان م
كر كع فمي ةما نة ةوي ة
ك 29 ،بةلك
ين لم ةما ةذا قةا ةل لةه .ذلم ة
كت أة كن تة كع ةملةه 28 «!.ةولة كم ية كفهة كم أة ةحد مم ةن كال .متن مكئم ة
»أةس م
كض
ظة نن بة كع .
ي ةما يةحك تةاج ة
كط ةي كالف.قة ةرا ةء بةع ة
ضه .كم أةننه .يةأك .م .ره .أة كن ية كشتة مر ة
.ون إملة كي مه فمي كال معي مد ،أة كو أة كن ي.ع م
ان اللن كي .ل
او ةل يةه.و ةذا الل كق ةمةة ،ةحتنى ةخ ةر ةج ةو ةك ة
ال ،لةننه .ةك ة
وق 30 .ةو ةما إم كن تةنة ة
كال ةم م
ان أة ممينا لملص كن .د م
قة كد أة ك
ظلة ةم.
الﻮصية الجدﻳدة
ال يةس.و .
ان ةوتة ةم نج ةد ا .فمي مه 32 .ةو ةما ةدا ةم
ع:
ة
 31ةولة نما ةخ ةر ةج يةه.و ةذا ،قة ة
ال كن ةس م
»الن تة ةم نج ةد اب .كن م
ا .قة كد تة ةم نج ةد فمي مه ،فةإمننه .ةسي .ةمج. .ده .فمي ةذاتم مه ،ةو ةس مريعا ةسي .ةم .ج .ده 33 ..يةا أة كولة مدي الص .ةغا ةر ،ةسأ ة كبقةى
صيرا بة كع .د ،ث .نم تة ك
ق أة كن ق .كلت.ه .لم كليةه.و مد :إمنن .ك كم ةل
طل.ب.ونةنمي ،ةول مكن.ي أةق.و .ل لة .ك كم ةما ةسبة ة
مع كن ةد .ك كم ةو كقتا قة م
.ون أة كن تةأكت.وا ةحي .
ض .ك كم بةعكضا ،ةك ةما
صينة ةج مدي ةدة أةنةا أ .كع مطي .ك كم :أة محبوا بة كع .
تة كق مدر ة
كث أةنةا ةذا مهب 34 .ةو م
كر .
ون
ون بة كع .
ف كال ةج ممي .ع أةنن .ك كم تةلة ممي مذي :إم كن .ك كنت .كم ت .محب ة
أةحك بة كبت. .ك كم أةنةا ،ت .محب ة
ض .ك كم 35 .بمهة ةذا يةع م
ض .ك كم بةعكضا«.
بة كع .
ﻳسﻮع ﻳﻨبئ بإنكﺎر بطرس له
ان ب ك
.طر.س» : .يةا ةسي. .د ،أةي ةكن تة كذهةب .؟« أة ةجابةه .يةس.و .
 36فة ةسأةلةه .مس كم ةع .
الن
ع» :لة تة كق مد .ر أة كن تة كتبة ةعنمي ة
ك ةستة كتبة .عنمي فمي ةما بة كع .د« 37 .فة ةعا ةد ب ك
ةحي .
.طر.س .يةسكأةل» :.يةا ةسي. .د ،لم ةما ةذا ةل أة كق مد .ر
كث أة كذهةب ، .ةول مكنن ة
ك!«  38أة ةجابةه .يةس.و .
ك مع ةوضا
ع» :أةتة كب مذ .ل ةحيةاتة ة
الن؟ إمن.ي أة كب مذ .ل ةحيةاتمي مع ةوضا ةع كن ة
ك ة
أة كن أة كتبة ةع ة

ون قة كد أة كن ةكرك تةنمي ثةلة ة
ق كال ةح ن
ةعن.ي؟ كال ةح ن
صي .ح الد.ي .
ث ةمرنات!«
ك ةحتنى تة .ك ة
ق أةق.و .ل لة ة
ك :ةل ية م
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أنﺎ هﻮ الطرﻳق والحق والحيﺎة
از .ل
» 14لة تةضك طة مربك ق.ل.وب. .ك كم .أة كنت .كم ت .كؤ ممن .ة
ون بمالم ،فةآ ممن.وا بمي أةيكضا 2 .فمي بة كي م
ت أةبمي ةمنة م
ك لةق .كل .
ت لة .ك كم! فةإمن.ي ةذا مهب ل .مع ند لة .ك كم ةم ةكانا 3 .ةوبة كع ةد ةما أة كذهةب.
ةكثمي ةرة ،ةولة كو لة كم ية .ك من الة كم .ر ةكذلم ة
ان أة .عو .د إملة كي .ك كم ةوآ .خ .ذ .ك كم إملة ني ،لمتة .كون.وا ةحي .
كث أة .ك .
ون أةي ةكن أةنةا
كرف .ة
ةوأ .معد لة .ك .م كال ةم ةك ة
ون أةنةا 4 .أة كنت .كم تةع م
ف أةي ةكن أة كن ة
كر .
كف
ت ةذا مهب ،فة ةكي ة
ون الطن مري ة
كرف .ة
ق« 5 .فةقة ة
ال ت.و ةما» :يةا ةسي. .د ،ةل نةع م
ةذا مهب ،ةوتةع م
ع» :أةنةا ه .ةو الطن مري .
ق؟«  6فةأ ة ةجابةه .يةس.و .
كر .
ق ةو كال ةحق ةو كال ةحيةاة ..ةل يةأكتمي أة ةحد إملةى
ف الطن مري ة
نةع م
كرف.ونةه .ةوقة كد
ب إملن بمي 7 .إم كن .ك كنت .كم قة كد ةع ةر كفت. .مونمي ،فةقة كد ةع ةر كفت .كم أةبمي أةيكضا ،ةو .م كن .ذ ة
ال م
الن تةع م
ض ك
الب ةو ةكفةانةا!«  9فةأ ة ةجابةه .يةس.و .
ت ه مذ مه
ةرأة كيت. .موه 8 .«.فةقةا ةل لةه .فميلمبس» : .يةا ةسي. .د ،أة مرنةا
ع » :ةم ة
ة
كف تةق.ول :.أة مرنةا
كر كفنمي يةا فميلمبس .؟ الن مذي ةرآنمي ةرأةى
الب ،فة ةكي ة
ة
كال .م ندة .الطن مويلةة .ةوأةنةا ةم ةع .ك كم ةولة كم تةع م
الب فم ني؟ كال ةكلة .م الن مذي أةق.ول.ه .ةل أةق.ول.ه .مم كن
ب ،ةوأة نن
ة
ة
الب؟  10أةلة ت .كؤ مم .ن أةن.ي أةنةا فمي ال م
ب
مع كن مدي ،ةوإمنن ةما الب .كال ةحال فم ني ه .ةو ية كع ةم .ل أة كع ةمالةه .ه مذ مه 11 .ة
ص .دق.وا قة كولمي :إمن .مي أةنةا فمي ال م
ق كال ةح ن
ال 12 .كال ةح ن
ق أةق.و .ل لة .ك كم :إم نن ةم كن
ةوإم نن
ب تم كل ة
الب فم ني ،ةوإملن فة ة
ة
ص .دق.ونمي بم ةسبة م
ك الة كع ةم م
ي ك.ؤ مم .ن بمي ية كع ةم .ل الة كع ةما ةل النتمي أةنةا أة كع ةمل.هةا ،بةلك ية كع ةم .ل أة كعظة ةم مم كنهةا ،لةن.ي ةذا مهب إملةى أةبمي.
 13فةأةي ةش كيء تة ك
الب مكن 14 .إم كن طةلة كبت .كم ةشيكئا
طل.ب.ونةه .بما كس ممي أة كف ةعل.ه .لة .ك كم ،لميةتة ةم نج ةد الب .فمي م
بما كس ممي ،فةإمن.ي أة كف ةعل.ه..
الﻮعد بﺎلروح القدس
ف أة ك
كطية .ك كم .م معينا
اي 16 .ةو ةس كو ة
صاية ة
 15إم كن .ك كنت .كم ت .محبونةنمي فةا كع ةمل.وا بم ةو ة
ب أة كن ي.ع م
طل.ب .مم ةن ال م
آ ةخ ةر ية كبقةى ةم ةع .ك كم إملةى الةبة مد 17 ،ةوه .ةو ر.و .ح كال ةحق ،.الن مذي ةل ية كق مد .ر كال ةعالة .م أة كن يةتةقةبنلةه .لةننه .ةل ية ةراه.
كرف.ونةه .لةننه .فمي ةو ةس مط .ك كم ،ةو ةسية .ك .
اخلم .ك كم 18 .لة كن أة كت .ر ةك .ك كم
ون فمي ةد م
كرف.ه ،.ةوأة نما أة كنت .كم فةتةع م
ةولة يةع م
ف تة ةر كونةنمي .ةولةن.ي أةنةا
يةتةا ةمى ،بةلك ةسأ ة .عو .د إملة كي .ك كم 19 .بة كع ةد قةلميل ةل ية ةرانمي كال ةعالة .م .أة نما أة كنت .كم فة ةس كو ة
ون أةن.ي أةنةا فمي أةبمي ،ةوأة كنت .كم فم ني ،ةوأةنةا
ك كالية كو مم تة كعلة .م ة
ةحي ،فةأ ة كنت .كم أةيكضا ةستةحك ية كو ةن 20 .فمي ذلم ة
فمي .ك كم 21 .ةم كن ةكانة ك
ك ي م.حبنمي .ةوالنذي ي م.حبنمي ،ي م.حبه .أةبمي،
اي ،ةوية كع ةم .ل بمهةا ،فة ةذا ة
صاية ة
ت مع كن ةده .ةو ة
الس ة
.وط .ي» :يةا ةسي. .د ،ةما ةذا ةج ةرى
كخرك ي م
ةوأةنةا أ .محبه .وأ .كعلم .ن لةه .ةذاتمي« 22 .فة ةسأةلةه .يةه.و ةذا ،ةغ كي .ر م

ك ةولة ت .كعلمنةهةا لم كل ةعالة مم؟«  23أة ةجابةه .يةس.و .
ع » :ةم كن ي م.حبننمي ية كع ةملك بم ةكلم ةمتمي،
ةحتنى ت .كعلم ةن لةنةا ةذاتة ة
ةوي م.حبنه .أةبمي ،ةوإملة كي مه نةأكتمي ،ةو مع كن ةده .نةجك ةع .ل لةنةا ةم كن مزل 24 .ةوالن مذي ةل ي م.حبنمي ةل ية كع ةم .ل بم ةكلة ممي.
ب الن مذي أةرك ةسلةنمي 25 ،ةوقة كد ق .كل .
ت لة .ك كم
ةوهة ةذا كال ةكلة .م الن مذي تة كس ةمع.ونةه .لةي ة
كس مم كن مع كن مدي ،بةلك مم ةن ال م
از كل .
ت مع كن ةد .ك كم 26 .ةوأة نما الرو .ح كالق. .دس ، .كال .م مع .
ين الن مذي ةسي.رك مسل.ه .الب.
ه مذ مه ال. .م ة
ور ةوأةنةا ةم م
بما كس ممي ،فةإمننه .ي .ةعل. .م .ك كم .ك نل ةش كيء ،ةوي .ةذ .ك .ر .ك كم بم .كل .ةما ق .كلت.ه .لة .ك كم.
سلم ﻳسﻮع
 27ةسلما أة كت .ر .
كطي كال ةعالة .م أ .كع مطي .ك كم أةنةا .فةلة تةضك طة مربك
ك لة .ك كم .ةسلة ممي أ .كع مطي .ك كم .لةي ة
كس ةك ةما ي.ع م
ق.ل.وب. .ك كم ،ةولة تةرك تة معبك  28 .ةس مم كعت .كم أةن.ي ق .كل .
ت لة .ك كم :إمن.ي ةذا مهب ةع كن .ك كم ث .نم أة .عو .د إملة كي .ك كم .فةلة كو .ك كنت .كم
الب أة كعظة .م ممن.ي 29 .هةا قة كد أة كخبةرك ت. .ك كم
ب ،لة نن
ت .محبونةنمي ،لة .ك كنت .كم تة كبتة مهج ة
ة
.ون لةن.ي ةذا مهب إملةى ال م
بمالة كم مر قةب ةكل .ح .دوثم مه ،ةحتنى ةمتةى ةح ةد ة
ون 30 .لة كن أ .ةكل .ةم .ك كم ةكثميرا بة كع .د ،فةإم نن ةسي .ةد هة ةذا
ث ت .كؤ ممن .ة
كال ةعالة مم قةا مدم ةعلة ني ،ةولة ةش كي ةء لةه .فم ني 31 .إملن أة نن هة ةذا ةسيةحك .د .
الب،
ف كال ةعالة .م أةن.ي أ .محب
كر ة
ة
ث لميةع م
صانمي الب .ه ةك ةذا أة كف ةعل ..ق.و .موا! لمنة كذهةبك مم كن ه.نةا!
ةوأةن.ي مم كثلة ةما أة كو ة
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الثبﺎت في الكرمة الحقيقية
» 15أةنةا كال ةكرك ةمة .كال ةحقميقمينة ،.ةوأةبمي ه .ةو كال ةكرنا .م. 2 .كل .غصك ن فم ني ةل ي .كنتم .ج ثة ةمرا ية كقطة .عه.؛ ةو .كل
ب كال ةكلم ةم مة النتمي
.غصك ن ي .كنتم .ج ثة ةمرا ي.نةق.ي مه لمي .كنتم ةج ةم مزيدا مم ةن الثن ةم مر 3 .أة كنت. .م ة
الن أة كنقميةا .ء بم ةسبة م
ةخاطة كبت. .ك كم بمهةا 4 .فة كاثب.ت.وا فم ني ةوأةنةا فمي .ك كم .ةك ةما أة نن كال .غصك ةن ةل ية كق مد .ر أة كن ي .كنتم ةج ثة ةمرا إملن إم ةذا ثةبة ة
ت فمي
ان .ةم كن ية كثب .
ص .
.ت فم ني ةوأةنةا فمي مه،
كال ةكرك ةم مة؛ فة ةكذلم ة
ك أة كنت .كم ،إملن إم ةذا ثةبةت كم فم ني 5 .أةنةا كال ةكرك ةمة .ةوأة كنت. .م الة كغ ة
ان أة ةحد ةل
.ون أة كن تة كف ةعل.وا ةشيكئا 6 .إم كن ةك ة
كزل ةعن.ي ةل تة كق مدر ة
فة ةذ ة
اك ي .كنتم .ج ثة ةمرا ةكثميرا .فةإمنن .ك كم بم ةمع م
ان كال ةجافنة ،.ةوت .ك
.ت فم ني ي ك
ية كثب .
ص .
ار
ارجا ةك كال .غصك من فةية مجف؛ ث .نم ت.جك ةم .ع الة كغ ة
ط ةر .ح فمي النن م
.ط ةر .ح ةخ م
ت ةكلة ممي فمي .ك كم ،فة ك
ق 7 .ةول مك كن ،إم كن ثةبةت كم فم ني ،ةوثةبة ة
فةتةحك تة مر .
ون ية .ك كن لة .ك كم 8 .بمهة ةذا
اطل.ب.وا ةما ت .مري .د ة
يةتة ةم نج .د أةبمي :أة كن ت .كنتمج.وا ثة ةمرا ةكثميرا فةتة .كون.وا ةحقاا تةلة ممي مذي 9 .مم كثلة ةما أة ةحبننمي الب ، .أةحك بة كبت. .ك كم
ون فمي ةم ةحبنتمي ،ةك ةما ةع مم كل .
ت أةنةا
اي ،تة كثب.ت .ة
صاية ة
أةنةا ،فة كاثب.ت.وا فمي ةم ةحبنتمي 10 .إم كن ةع مم كلت .كم بم ةو ة
.ت فمي ةم ةحبنتم مه!  11ق .كل .
صايةا أةبمي ةوأة كثب .
ون فة ةر .ح .ك كم
ون فمي .ك كم فة ةر محي ،ةوية .ك ة
ت لة .ك كم هة ةذا لمية .ك ة
بم ةو ة
كس لة ةحد
صينتمي لة .ك كم مه ةي ه مذ مه :أة كن ي م.حبن بة كع .
ض .ك كم بةعكضا ةك ةما أةنةا أةحك بة كبت. .ك كم 13 .لةي ة
ةكا ممل 12 .ةو م

ةم ةحبنة أة كعظة .م مم كن ه مذ مه :أة كن ية كب مذ ةل أة ةحد ةحيةاتةه .فم ةدى أة محبنائم مه 14 .ةوأة كنت .كم أة محبنائمي إم كن ةع مم كلت .كم بم ةما
وصي .ك كم بم مه 15 .ةل أ .ةس .مي .ك كم ةعبميدا بة كع .د ،لة نن كال ةع كب ةد ةل ي ك
.طلم .عه .ةسي. .ده .ةعلةى ةما ية كف ةعل.ه ..ةول مكن.ي قة كد
أ .م
ةس نم كيت. .ك كم أة محبنا ةء لةن.ي أة ك
كس أة كنت. .م ك
اختةرك ت. .مونمي ،بةلك أةنةا
طلة كعت. .ك كم ةعلةى .كل .ةما ةس مم كعت.ه .مم كن أةبمي 16 .لةي ة
كطية .ك .م الب. .ك نل ةما تة ك
ك
طل.ب.ونةه.
اختةرك ت. .ك كم ةو ةعين كنت. .ك كم لمتة كنطةلمق.وا ةوت .كنتمج.وا ثة ةمرا ةوية .دو ةم ثة ةم .ر .ك كم ،فةي.ع م
ض .ك كم بةعكضا.
وصي .ك كم إم ةذ كن :أة كن ت .محبوا بة كع .
بما كس ممي 17 .فةبمهة ةذا أ .م
العﺎلم ﻳبغض ﻳسﻮع وتلميذه
ضنمي مم كن قة كبلم .ك كم 19 .لة كو .ك كنت .كم مم كن أة كه مل كال ةعالة مم،
ض .ك .م كال ةعالة .م ،فةا كعلة .موا أةننه .قة كد أة كب ةغ ة
 18إم كن أة كب ةغ ة
ان كال ةعالة .م ي م.حب أة كهلةه ،.ةول مك كن لةنن .ك كم لة كست .كم مم كن أة كه مل كال ةعالة مم ،بةلك إمن.ي ك
كط كال ةعالة مم،
لة ةك ة
اختةرك ت. .ك كم مم كن ةوس م
كس ةعبكد أة كعظة ةم مم كن ةسي .مد مه .فةإم كن
ك ي .كب مغ .
لم ةذلم ة
ض .ك .م كال ةعالة .م 20 .كاذ .كر.وا كال ةكلم ةمةة النتمي ق .كلت.هةا لة .ك كم :لةي ة
ف يةضك طة مه .دونة .ك كم؛ ةوإم كن ةكان.وا قة كد ةع ممل.وا بم ةكلم ةمتمي،
ان أة كه .ل كال ةعالة مم قة مد اضك طةهة .دونمي ،فة ةس كو ة
ةك ة
ون هة ةذا .كلنه .بم .ك كم مم كن أةجك مل ا كس ممي ،لةننه .كم ةل
ون بم ةكلم ةمتم .ك كم 21 .ةول مكننه .كم ةسية كف ةعل .ة
ف ية كع ةمل .ة
فة ةس كو ة
ت ةوأ .ةكل .كمه .كم ،لة ةما ةكانة ك
ت لةه .كم ةخ مطيئةة؛ ةول مك كن ةل .ع كذ ةر لةه. .م
كرف .ة
ون الن مذي أةرك ةسلةنمي 22 .لة كو لة كم آ م
يةع م
ضنمي ،ي.ب مكغض .أةبمي أةيكضا 24 .ةولة كو لة كم أة كع ةملك بة كينةه .كم أة كع ةمال
الن فمي ةخ مطيئةتم مه كم 23 .الن مذي ي.ب مكغ .
ة
لة كم ية كع ةم كلهةا أة ةحد ةغي مكري ،لة ةما ةكانة ك
ت لةه .كم ةخ مطيئةة .ةول مكننه .كم أة كب ةغض.ونمي ةوأة كب ةغض.وا أةبمي ،ةم ةع أةننه .كم
ك لمتةتم نم كال ةكلم ةمة .كال ةم ككت.وبةة .فمي ةش مري ةعتم مه كم :أة كب ةغض.ونمي بملة
صا ةر ذلم ة
ةرأة كوا تم كل ة
ال 25 .ةوقة كد ة
ك الة كع ةم ة
ق الن مذي ية كنبةثم .
ةسبةب!  26ةو مع كن ةد ةما يةأكتمي كال .م مع .
ب ،ر.و .ح كال ةح .
ق
ين ،الن مذي ةسأ.رك مسل.ه .لة .ك كم مم كن مع كن مد ال م
ب ،فةه ة.و ية كشهةد لمي 27 ،ةوتة كشهةدون لمي أة كنت .كم أةيكضا ،لةنن .ك كم ةم معي مم ةن كالبة ةداية مة.
مم ةن ال م
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المسيح ﻳرسل الروح القدس المعين
ت لة .ك كم هة ةذا لم ةك كي ةل تةتة ةز كع ةز .عوا 2 .ةست .ك
 16ق .كل .
ار ةج كال ةم ةجا مم مع ،بةلك ةسيةأكتمي ةو كقت يةظ.ن
ط ةر .د ة
ون ةخ م
كرف.وا أةبمي ،ةولة
فمي مه ةم كن ية كقت.ل. .ك كم أةننه .ي ة.ؤد.ي مخ كد ةمة ملم 3 .ةوه .كم ية كف ةعل .ة
ون هة ةذا بم .ك كم لةننه .كم لة كم يةع م
ت لة .ك كم هة ةذا ةحتنى ةمتةى ةجا ةء ةو كق .
ةع ةرف.ونمي 4 .ق .كل .
ق أة كن أة كخبةرك ت. .ك كم بم مه.
.ون أةننه .ةسبة ة
ت .ح .دوثم مه تة كذ .كر ة
ةولة كم أةق.لك لة .ك كم هة ةذا .م كن .ذ كالبة ةداية مة لةن.ي .ك كن .
الن فةإمن.ي ةعائمد إملةى الن مذي أةرك ةسلةنمي ،ةولة
ت ةم ةع .ك كم؛  5أة نما ة
أة ةح ةد مم كن .ك كم يةسكأةل.نمي :أةي ةكن تة كذهةب .؟  6مع كن ةد ةما أة كخبةرك ت. .ك كم بمهة ةذا ةملة كالح ك.ز .ن ق.ل.وبة .ك كم 7 .ةول مكن.ي أةق.و .ل
ب ،لةن.ي إم كن .ك كن .
لة .ك .م كال ةح ن
ت ةل أة كذهةب ، .ةل يةأكتمي .ك .م كال .م مع .
ين .ةول مكن.ي
ض مل لة .ك كم أة كن أة كذهة ة
ق :مم ةن الة كف ة

كت أ.رك مسل.ه .إملة كي .ك كم 8 .ةو مع كن ةد ةما ية مجي .ء ي.بة .ك .
إم ةذا ةذهةب .
ت كال ةعالة ةم ةعلةى كال ةخ مطيئة مة ةو ةعلةى كالبم .ر ةو ةعلةى
ون بمي 10 ،ةوأة نما ةعلةى كالبمر ،.فةلةن.ي ةعائمد إملةى
ال ند كين.ونة مة 9 :أة نما ةعلةى كال ةخ مطيئة مة ،فةلةننه .كم ةل ي ك.ؤ ممن .ة
ص ةد ةر ةعلة كي مه .ح كك .م
ب فةلة تة ةر كونةنمي بة كع .د؛  11ةوأة نما ةعلةى ال ند كين.ونة مة ،فةلة نن ةسي .ةد هة ةذا كال ةعالة مم قة كد ة
ال م
ال ند كين.ونة مة 12 .ةم ة
ون ةع من احك تم ةمالمهةا.
كج .ز ة
يرة أةق.ول.هةا لة .ك كم ،ةول مكنن .ك .م ة
ال مع كن مدي أ. .مور ةكثم ة
از ة
الن تةع م
ق ي.رك مش .د .ك كم إملةى كال ةح .
 13ةول مك كن ،مع كن ةد ةما يةأكتمي .ك كم ر.و .ح كال ةح .
ق .كل .مه ،لةننه .ةل يةق.و .ل ةشيكئا مم كن مع كن مد مه،
بةلك ي ك.خبم .ر .ك كم بم ةما ية كس ةم .عه ،.ةوي ك
ف يةحك .د .
ث 14 .ةوه .ةو ةسي .ةمج. .دنمي لة نن .ك نل ةما
.طلم .ع .ك كم ةعلةى ةما ةس كو ة
ك ق .كل .
ت لة .ك كم إم نن ةما ةسي .ةح .دث. .ك كم
ب ،فةه ة.و لمي .ةولمذلم ة
ةسي ة.ح .دث. .ك كم بم مه ة
صا مدر ةعن.ي. 15 .كل ةما ه .ةو لمل م
ك بمقةلميل تة ةر كونةنمي!«
صا مدر ةعن.ي 16 .بة كع ةد قةلميل ةل تة ةر كونةنمي ،ةوبة كع ةد ذلم ة
بم مه ة
الفرح بعد الحزن
ك بمقةلميل
 17فةتة ةسا ةء ةل بةعكض .التنلة ممي مذ» :ت .ةرى ،ةما ةم كعنةى قة كولم مه :بة كع ةد قةلميل ةل تة ةر كونةنمي ،ةوبة كع ةد ذلم ة
ب؟«  18ةوقةال.وا » :ةما ه .ةو هة ةذا كالقةلمي .ل الن مذي يةتة ةح ند .
ث
تة ةر كونةنمي ،ةوأةيكضا :لةن.ي ةعائمد إملةى ال م
ةع كنه.؟ لة كسنةا نة كفهة .م ةما يةق.ول.ه 19 «!.ةو ةعلم ةم يةس.و .
.ون فمي أة كن يةسكأةل.وه ،.فةقةا ةل لةه .كم:
ع أةننه .كم يةرك ةغب ة
ون ةع كن ةم كعنةى قة كولمي :بة كع ةد قةلميل ةل تة ةر كونةنمي ث .نم بة كع ةد قةلميل تة ةر كونةنمي أةيكضا 20 .كال ةح ن
ق
»تةتة ةسا ةءل .ة
كال ةح ن
ون ،ةول مك نن ح ك.زنة .ك كم
.ون ،أة نما كال ةعالة .م فةية كف ةرح ..إمنن .ك كم ةستةحك ةزن .ة
ون ةوتةن.وح ة
ق أةق.و .ل لة .ك كم :إمنن .ك كم ةستة كب .ك ة
ةسيةتة ةح نو .ل إملةى فة ةرح 21 .كال ةمرك أةة .تةحك ةز .ن إم ةذا ةحانة ك
ت ةسا ةعت.هةا لمتةلم ةد .ةول مكننهةا ةحالة ةما تةلم .د مط كفلةهةا ،ةل
الن؛
ون ة
ك أة كنت .كم ،تةحك ةزن .ة
تةع.و .د تةتة ةذ نك .ر ةعنةا ةءهةا ،لمفة ةر محهةا بمأ ة نن إم كن ةسانا قة كد .ولم ةد فمي كال ةعالة مم 22 .فة ةكذلم ة
ك كالية كو مم ةل
ةول مك كن مع كن ةد ةما أة .عو .د لملمقةائم .ك كم ،تة كبتة مه .ج ق.ل.وب. .ك كم ،ةولة أة ةح ةد ية كسل.ب. .ك كم فة ةر ةح .ك كم 23 .ةوفمي ذلم ة
كطي .ك كم .ك نل ةما تة ك
ق كال ةح ن
تةسكأةل.ونةنمي ةع كن ةش كيء .كال ةح ن
.ون مم كنه .بما كس ممي.
ق أةق.و .ل لة .ك كم :إم نن
طل.ب ة
ة
الب ةسي.ع م
طل.ب.وا بما كس ممي ةشيكئا .ك
الن لة كم تة ك
ون فة ةر .ح .ك كم ةكا ممل.
اطل.ب.وا تةنةال.وا ،فةية .ك ة
 24ةحتنى ة
النتصﺎر على الضيق في العﺎلم
.
ض ةرب .
ور ،ةول مك كن ةسيةأكتمي ةو كقت أ .ةح .دث. .ك كم فمي مه ةع من
 25ة
كت لة .ك كم أة كمثةال فمي ةكل ممي ةع كن هة مذ مه ال .م م
ك كالية كو مم تة ك
ب بما كس ممي .ةولةس .
كت أةق.و .ل
طل.ب ة
ون أة كمثةال 26 .فمي ةذلم ة
ص مريح. ،د ة
ب بم ةكلةم ة
.ون مم ةن ال م
ال م
لة .ك كم إمن.ي أة ك
الب نة كف ةسه .ي م.حب .ك كم ،لةنن .ك كم أةحك بة كبت. .مونمي ،ةوآ ةم كنت .كم بمأةن.ي مم كن
طل.ب .إملة كي مه ةع كن .ك كم 27 .فةإم نن
ة
ب ،ةوأةتةي .
ت 28 .ةخ ةرجك .
مع كن مد ام ةخ ةرجك .
كت إملةى كال ةعالة مم .ةوهةا أةنةا أة كت .ر .
ك كال ةعالة ةم ةوأة .عو .د
ت مم كن مع كن مد ال م
ب« 29 .فةقةا ةل لةه .تةلة ممي .ذه» :.هةا أة كن ة
ص مريحا بم ةغي مكر أة كمثةال.
ت ة
الن ت .ةكل. .منةا ةكلةما ة
إملةى ال م
ك مج كئ ة
كر .
ت
ك ن .كؤ مم .ن أةنن ة
ك أة ةحد .لمذلم ة
ك تة كعلة .م .ك نل ةش كيء ،ةولة تةحك تةا .ج إملةى أة كن يةسكأةلة ة
ف أةنن ة
 30فة ة
الن نةع م
مم كن مع كن مد ام« 31 .فة ةر ند يةس.و .
الن فميهةا
ت ة
الن ت .كؤ ممن .ة
ع» :أةفة ة
ون؟  32ةستةأكتمي ةسا ةعة ةوهةا قة كد ةحانة م
احد إملةى بة كيتم مه ،ةوتة كت .ر .كونةنمي ةوحك مدي .ةول مكن.ي لةس .
الب ةم معي.
كت ةوحك مدي ،لة نن
تةتةفة نرق .ة
ة
ون .كل ةو م
ق .ةول مك كن
.ون ال .
ضي ة
ون لة .ك كم فم ني ةسلةم .فةإمنن .ك كم فمي كال ةعالة مم ةست.قةاس ة
 33أة كخبةرك ت. .ك كم بمهة ةذا .كل .مه لمية .ك ة
صرك .
ت ةعلةى كال ةعالة مم!«
تة ةش نجع.وا ،فةأةنةا قة مد ا كنتة ة
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المسيح ﻳصلي قبل القبض عليه
ع هة ةذا كال ةح مد ة
 17ةولة نما أة كنهةى يةس.و .
ت
يث ةرفة ةع ةع كينة كي مه نةحك ةو ال نس ةما مء ،ةوقةا ةل» :أةيهةا الب ، .قة كد ةحانة م
يع كالبة ةش مر ،لمية كمنة ةح
ك ا كبن .ة
ك ،لمي .ةمج .ةد ة
السنا ةعة !.ةمج .مد ا كبنة ة
ك أةيكضا 2 ،فةقة كد أة كعطة كيتةه .الس كلطةةة ةعلةى ةج مم م
اللهة كال ةح ن
وك أة كن ة
ق
كرف .ة
ةج ممي ةع الن مذ ة
ت م
ين قة كد ةوهة كبتةه .كم لةه .ةحيةاة أةبة مدينة 3 .ةو كال ةحيةاة .الةبة مدينة .مه ةي أة كن يةع م
ض ،ةوأة كن ةج كز .
ت كال ةع ةم ةل الن مذي
ك ،ةويةس.و ةع كال ةم مسي ةح الن مذي أةرك ةس كلتةه 4 ..أةنةا ةم نج كدت .ة
ةوحك ةد ة
ك ةعلةى الةرك م
ين
ان لمي مم كن ةمجك د مع كن ةد ة
الن ،أةيهةا الب ، .بم ةما ةك ة
ك ة
ةكلن كفتةنمي 5 .فة ةمج .كدنمي فمي ةحضك ةرتم ة
ك قة كب ةل تة كك مو م
كال ةعالة مم 6 .أة ك
ظهةرك .
ك ،فة ةوهة كبتةه .كم لمي .ةوقة كد
ين ةوهة كبتةه .كم لمي مم ةن كال ةعالة مم .ةكان.وا لة ة
اس الن مذ ة
ت ا كس ةم ة
ك لملنن م
ك 8 ،لةن.ي نةقة كل .
ت إملة كي مه مم
الن أة نن .ك نل ةما ةوهة كبتةه .لمي فةه ة.و مم كن ة
ك 7 ،ةو ةع ةرف.وا ة
ةع ممل.وا بم ةكلم ةمتم ة
ص كيتةنمي بمهةا ،فةقةبمل.وهةا ،ةو ةع ةرف.وا ةحقاا أةن.ي ةخ ةرجك .
ك
ك ،ةوآ ةمن.وا أةنن ة
ت مم كن مع كن مد ة
صايةا النتمي أة كو ة
كال ةو ة
كك .لةس .
أة كن ة
الن مم كن أةجك مل كال ةعالة مم ،بةلك مم كن
صل.ي ة
صل.ي إملةي ة
كت أ .ة
ت أةرك ةس كلتةنمي 9 .مم كن أةجك مل ه .ؤلة مء أ .ة
ك فةه .ةو لمي؛
ك ،ةو .كل ةما ه .ةو لة ة
ك 10 .ةو .كل ةما ه .ةو لمي فةه ة.و لة ة
ين ةوهة كبتةه .كم لمي ،لةننه .كم لة ة
أةجك مل الن مذ ة
ون فمي كال ةعالة مم؛ أة نما أةنةا فةلةس .
ةوأةنةا قة كد تة ةم نج كد .
ك.
كت بةاقميا فمي مه ،لةن.ي ةعائمد إملة كي ة
ت فمي مه كم 11 .ه .ؤلة مء بةاق .ة
أةيهةا الب .كالق.دوس .احك فة ك
احد.
ك الن مذ ة
ظ فمي ا كس مم ة
احدا ،ةك ةما نةحك .ن ةو م
ين ةوهة كبتةه .كم لمي ،لمية .كون.وا ةو م
ت ةم ةعه .كم. ،ك كن .
ين .ك كن .
ين ةوهة كبتةه .كم لمي ،ةر ةع كيت.ه .كم ،ةولة كم ية كهلم كك
ك .فةالن مذ ة
ت أةحك فةظ.ه .كم فمي ا كس مم ة
 12مح ة
ك ،ةوأةتة ةكلن .م بمهة ةذا ةوأةنةا بة كع .د
الن فةإمن.ي ةعائمد إملة كي ة
لك ،لميةتم نم كال مكتةاب 13 . .أة نما ة
مم كنه .كم أة ةحد إملن اب .كن كالهة م
ضه. .م كال ةعالة .م لةننه .كم لة كيس.وا
ون لةه .كم فة ةر محي ةكا ممل فمي مه كم 14 .أة كبلة كغت.ه .كم ةكلم ةمتة ة
فمي كال ةعالة مم ،لمية .ك ة
ك ،فةأ ة كب ةغ ة
ك
مم ةن كال ةعالة مم 15 .ةوأةنةا ةل أة ك
ير 16 .فةه .كم
طل.ب .أة كن تةأ .خ ةذه .كم مم ةن كال ةعالة مم ،بةلك أة كن تةحك فةظةه .كم مم ةن ال .ش .ر م
لة كيس.وا مم كن أة كه مل كال ةعالة مم ةك ةما أةن.ي لةس .
ك مه ةي كال ةحق.
كت مم ةن كال ةعالة مم 17 .قة .د كسه .كم بم كال ةحق.؛ إم نن ةكلم ةمتة ة
 18ةو ةك ةما أةرك ةس كلتةنمي أة كن ة
ت إملةى كال ةعالة مم ،أةرك ةس كلت.ه .كم أةنةا أةيكضا إملة كي مه 19 .ةو مم كن أةجك لم مه كم أةنةا أ.قة .دس .ةذاتمي،
لميةتةقة ندس.وا ه .كم أةيكضا فمي كال ةحق..
المسيح ﻳصلي من أجل كل المؤمﻨين به
صل.ي مم كن أةجك مل ه .ؤلة مء فةقة ك
 20ةولةس .
ب
ف ي ك.ؤ ممن .ة
ين ةس كو ة
ط ،بةلك أةيكضا مم كن أةجك مل الن مذ ة
كت أ .ة
ون بمي بم ةسبة م
ك أة كن ة
ك ،لمية .كون.وا ه .كم
ت فم ني ةوأةنةا فمي ة
احدا؛ أةيهةا الب ، .ةك ةما أةنن ة
ةكلم ةم مة ه .ؤلة مء 21 ،لمية .ك ة
ون كال ةج ممي .ع ةو م
ك أة كن ة
ت أةرك ةس كلتةنمي 22 .إمن.ي أة كعطة كيت.ه. .م كال ةمجك ةد الن مذي
احدا فمينةا ،لم ةك كي ي ك.ؤ مم ةن كال ةعالة .م أةنن ة
أةيكضا ةو م
احد 23 .أةنةا فمي مه كم ،ةوأة كن ة
صير.وا
ت فم ني ،لمية ككتة ممل.وا فةية م
احدا ةك ةما نةحك .ن ةو م
أة كعطة كيتةنمي ،لمية .كون.وا ةو م
ك أةحك بة كبتةه .كم ةك ةما أةحك بة كبتةنمي 24 .أةيهةا الب ، .أ .مري .د
ك أةرك ةس كلتةنمي ةوأةنن ة
ف كال ةعالة .م أةنن ة
كر ة
ةو م
احدا ،ةحتنى يةع م
ين ةوهة كبتةه .كم لمي أة كن ية .كون.وا ةم معي ةحي .
كث أة .ك .
ون أةنةا ،فةي .ةشا مه .دوا ةمجك مدي الن مذي أة كعطة كيتةنمي،
لمه .ؤلة مء الن مذ ة

ك،
ك ،أة نما أةنةا فة ةع ةر كفت .ة
كر كف ة
لةنن ة
ك أةحك بة كبتةنمي قة كب ةل إم كن ةشا مء كال ةعالة مم 25 .أةيهةا الب .كالبةار ،إم نن كال ةعالة ةم لة كم يةع م
ك أة كن ة
ون فمي مه مم
ك ،ةو ةسأ.عةر .ف.ه .كم أةيكضا ،لمتة .ك ة
ت أةرك ةس كلتةنمي 26 ،ةوقة كد ةع نر كفت.ه. .م ا كس ةم ة
ةوه .ؤلة مء ةع ةرف.وا أةنن ة
ون أةنةا فمي مه كم«.
كال ةم ةحبنة .النتمي أةحك بة كبتةنمي بمهةا ،ةوأة .ك ة
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القبض على ﻳسﻮع
 18بة كع ةد ةما ا كنتةهةى يةس.و .
ان
.ون .ةو ةك ة
صلةتم مه ه مذ مه ،ةخ ةر ةج ةم ةع تةلة ممي مذ مه ةو ةعبةر.وا ةوا مدي قم كدر ة
ع مم كن ة
كر .
ان لة نن
ك كال ةم ةك ة
ف ذلم ة
ك ب .كستةان ،فة ةد ةخلةه .ه .ةو ةوتةلة ممي .ذه 2 ..ةو ةك ة
ه.نةالم ة
ان يةه.و ةذا الن مذي ةخانةه .يةع م
آخذا ةم ةعه .فمرك قةةة كال .جن.و مد
ب يةه.و ةذا إملةى ه.نةا ة
يةس.و ةع ةك ة
ان يةجك تة مم .ع فمي مه ةكثميرا ةم ةع تةلة ممي مذ مه 3 .فة ةذهة ة
ك م
ون كال ةم ةشا مع ةل
ون ،ةوه .كم يةحك ممل .ة
يسي ة
س كالهة كي ةك مل ،الن مذ ة
ةو ةح ةر ة
ين أةرك ةسلةه .كم ر ة.ؤ ةسا .ء كال ةكهةنة مة ةو كالفة .ر م
ف .ك نل ةما ةسيةحك .د .
كر .
ان يةس.و .
ث لةه ،.فةتةقة ند ةم نةحك ةوه .كم ةوقةا ةل » :ةم كن
يح ةوال .سلة ةح 4 .ةو ةك ة
صابم ة
ةو كال ةم ة
ع يةع م
ان يةه.و ةذا الن مذي ةخانةه.
ال لةه .كم» :أةنةا ه .ةو« .ةو ةك ة
ت .مري .د ة
اص مرين« .فةقة ة
ون؟«  5فةأ ة ةجاب.وه» :.يةس.و ةع النن م
ض!  7فة ةعا ةد يةس.و .
ع
ال لةه .كم» :أةنةا ه .ةو« ،تة ةر ة
ةواقمفا ةم ةعه .كم 6 .فةلة نما قة ة
اجع.وا ةو ةسقةط.وا ةعلةى الةرك م
ال» :ق .كل .
ت لة .ك كم :أةنةا ه .ةو ،فةإم كن
يةسكأةل.ه .كم » :ةم كن ت .مري .د ة
اص مرين« 8 .فةقة ة
ون؟« أة ةجاب.وه» :.يةس.و ةع النن م
ين
ك لمتةتم نم كال ةكلم ةمة .النتمي قةالةهةا» :إم نن الن مذ ة
.ون« 9 .ةوذلم ة
.ك كنت .كم ت .مري .دونةنمي أةنةا ،فة ةد .عوا ه .ؤلة مء ية كذهةب ة
ان ب ك
ب بم مه
ان ةم ةع مس كم ةع ة
ةوهة كبتةه .كم لمي لة كم ية كهلم كك مم كنه .كم أة ةحد!«  10ةو ةك ة
ض ةر ة
.س ةسيكف فةا كستةلنه .ةو ة
.طر ة
ع لمب ك
ال يةس.و .
.س:
يس كال ةكهةنة مة ،فةقةطة ةع أ. .ذنةه .كالي .كمنةى .ةو ةك ة
.طر ة
س 11 .فةقة ة
ان ا كس .م كال ةع كب مد ةم كل .خ ة
ةع كب ةد ةرئم م
كف إملةى مغ كم مد مه! كال ةكأكس .النتمي أة كعطةانمي الب ، .أةلة أة كش ةرب.هةا؟«
»أة مع مد ال نسي ة
ﻳسﻮع أمﺎم ﺣﻨﺎن وقيﺎفﺎ
ان
ت كالفمرك قةة .ةو كالقةائم .د ةو ةح ةرس .كالهة كي ةك مل ةعلةى يةس.و ةع ةوقةين .دوه 13 ..ةو ةساق.وه .أة نول إملةى ةحنن ة
 12فةقةبة ة
ض م
ك ال نسنة مة 14 .ةوقةيةافةا ه .ةو الن مذي أة ةشا ةر ةعلةى كاليةه.و مد بمأةننه.
يس كال ةكهةنة مة فمي تم كل ة
ةوه .ةو ةح .مو قةيةافةا ةرئم م
ض مل أة كن ية .م ة
احد فم ةدى ال .نم مة.
مم ةن الة كف ة
وت ةرج.ل ةو م
بطرس ﻳﻨكر المسيح
ان ب ك
.طر.س .ةوتم كل مميذ ة
 15ةوتةبم ةع يةس.و ةع مس كم ةع .
ك الت .كل ممي .ذ
كرف.ه ..فة ةد ةخ ةل ةذلم ة
آخ .ر ةك ة
ان ةرئميس .كال ةكهةنة مة يةع م
يس كال ةكهةنة مة 16 .أة نما ب ك
ارجا .فة ةخ ةر ةج الت .كل ممي .ذ
.طر.س .فة ةوقة ة
ف بم كالبةا م
ار ةرئم م
ب ةخ م
ةم ةع يةس.و ةع إملةى ةد م

كرف.ه ،.ةو ةكلن ةم كالبة نوابةةة فةأ ة كد ةخ ةل ب ك
ت كال ةخا مد ةمة.
ال ةخ .ر الن مذي ةك ة
.طر ة
.س 17 .فة ةسأةلة م
ان ةرئميس .كال ةكهةنة مة يةع م
كالبة نوابةة .ب ك
ت أة ةح ةد تةلة ممي مذ هة ةذا ال نرج م.ل؟« أة ةجابةهةا» :لة ،لةس .
كت أة كن ة
.س» :أةلةس ة
كت مم كنه .كم!«
.طر ة
ف
ون ةح كولةهةا ،فة ةوقة ة
اردا ،ةوقة كد أة كوقة ةد كال ةعبمي .د ةو كال .حرناس .نةارا ةو ةوقةف.وا ية كستة كدفمئ .ة
 18ةو ةك ة
ان الطن كقس .بة م
ب ك
.طر.س .ية كستة كدفم .ئ ةم ةعه .كم 19 .ةو ةسأ ة ةل ةرئميس .كال ةكهةنة مة يةس.و ةع ةع كن تةلة ممي مذ مه ،ةو ةع كن تة كعلمي مم مه.
ت فمي كال ةمجك ةم مع ةو كالهة كي ةك مل ةحي .
ت إملةى كال ةعالة مم ،ةو ةدائمما ةعلن كم .
ع » :ةعلةنا تة ةكلن كم .
 20فةأ ة ةجابةه .يةس.و .
كث
ين ةس ممع.وا ةما
يةجك تة مم .ع كاليةه.و .د .كله .كم ،ةولة كم أةق.لك ةشيكئا فمي الس.ر 21 . .فةلم ةما ةذا تةسكأةل.نمي أةنةا؟ اسكأ ة مل الن مذ ة
تة ةكلن كم .
ال يةس.و .
ناس ةوقةا ةل
كرف .ة
ون ةما ق .كلت.ه 22 «!.فةلة نما قة ة
ع هة ةذا لةطة ةمه .أة ةح .د كال .حر م
ت بم مه إملة كي مه كم ،فةه .كم يةع م
ت أة ةسأك .
ع» :إم كن .ك كن .
يس كال ةكهةنة مة؟«  23أة ةجابةه .يةس.و .
ت كال ةكلة ةم فةا كشهة كد ةعلةى
لةه» :.أةه ةك ةذا ت .مجيب .ةرئم ة
ت أةحك ةس كن .
ال ةسا ةء مة ،أة نما إم ةذا .ك كن .
ت ،فةلم ةما ةذا تةضك مرب.نمي؟«  24ث .نم أةرك ةسلةه .ةحنن .
ان .مقةيندا إملةى قةيةافةا
م
ك
كت أة كن ة
ك ية كستة كدفمئ ،.فة ةسأةل.وه» :.أةلةس ة
ت أةيكضا مم كن
ان ب.طر.س .ةواقمفا ه.نةا ة
يس كال ةكهةن مة 25 .ةو ةك ة
ةرئم م
ال» :لةس .
يس كال ةكهةنة مة ،ةوه .ةو نة مسيب.
كت أةنةا« 26 .فةقة ة
تةلة ممي مذ مه؟« فةأ ة كن ةك ةر ةوقة ة
ال ةو م
احد مم كن ةعبمي مد ةرئم م
ان؟«  27فةأ ة كن ةك ةر ب ك
كال ةع كب مد الن مذي قةطة ةع ب ك
.طر.س .ةمرنة
.طر.س .أ. .ذنةه» :.أة ةما ةرأة كيت .ة
ك ةم ةعه .فمي كالب .كستة م
اح الد.ي .
ك!
ص ة
ال ة
أ .كخ ةرى .ةوفمي كال ةح م
تسليم ﻳسﻮع إلى بيلطس
ك فمي ال ن
اح
ان ذلم ة
ار قةيةافةا إملةى قةصك مر كال ةحا مك مم الرو ةمانم .ي ،ةو ةك ة
 28ث .نم أة ةخ .ذوا يةس.و ةع مم كن ةد م
صب ة م
.وف
كالبةا مك مر .ةولة كم ية كد .خ مل كاليةه.و .د إملةى كالقةصك مر لمئةلن يةتةنة نجس.وا فةلة يةتة ةم نكن.وا مم ةن الة كك مل مم كن ةخر م
ون هة ةذا ال نرج ة.ل؟«  30أة ةجاب.وه» :.لة كو
ح 29 .فة ةخ ةر ةج بميلةط.س .إملة كي مه كم ةو ةسأةلةه .كم» :بم ةما ةذا تةتن مه .م ة
كالفمصك م
ب
لة كم ية .ك كن .م كذنمبا ،لة ةما ةسلن كمنةاه .إملةي ة
ال بميلةط.س. » : .خ .ذوه .أة كنت .كم ةو ةحا مك .موه .ةح ةس ة
كك!«  31فةقة ة
ةش مري ةعتم .ك كم« .فةأ ة ةجاب.وه» :.لة ية محق لةنةا أة كن نة كقت .ةل أة ةحدا!«  32ةوقة كد ةح ةد ة
ث هة ةذا لمتةتم نم كال ةكلم ةمة .النتمي
قةالةهةا يةس.و .
ارة إملةى كال مميتة مة النتمي ةسية .موت.هةا 33 .فة ةد ةخ ةل بميلةط.س .قةصك ةره .ةوا كستة كد ةعى يةس.و ةع
ع إم ةش ة
ك كاليةه.و مد؟«  34فة ةر ند يةس.و .
ت ةملم .
ةو ةسأةلةه» :.أةأة كن ة
ك ةعن.ي
ك ،أة كم قةالةه .لة ة
ع» :أةتةق.و .ل لمي هة ةذا مم كن مع كن مد ة
ك إملة ني.
ك ةور ة.ؤ ةسا ةء كال ةكهةنة مة ةسلن .مو ة
»وهةلك أةنةا يةه.و مدي؟ إم نن أ .نمتة ة
آ ةخر ة
.ون؟«  35فةقة ة
ال بميلةط.س : .ة
ت ةم كملة ةكتمي مم كن هة ةذا كال ةعالة مم .ةولة كو ةكانة ك
ع» :لة كي ةس ك
اب يةس.و .
ةما ةذا فة ةع كل ة
ت ةم كملة ةكتمي مم كن هة ةذا
ت؟«  36أة ةج ة
الن فة ةم كملة ةكتمي لة كي ةس ك
ت مم كن
ون لم ةك كي ةل أ .ةسلن ةم إملةى كاليةه.و مد .أة نما ة
ناسي ي .ةجا مه .د ة
كال ةعالة مم ،لة ةك ة
ان .حر م
ت ق .كل ة
ت ةملمك إم ةذ كن؟« أة ةجابةه» :.أة كن ة
ه.نةا« 37 .فة ةسأةلةه .بميلةط.س» : .فةهةلك أة كن ة
ت ،إمن.ي ةملمك .ةولمهة ةذا
ت ةو مج كئ .
.ولم كد .
ت إملةى كال ةعالة مم :لة كشهة ةد لم كل ةحق ،.ةو .كل ةم كن ه .ةو مم ةن كال ةح .
ص كوتمي« 38 .فةقةا ةل
ق ي.صك مغي لم ة
ال» :إمن.ي ةل أة مج .د فمي مه ةذ كنبا!  39ةوقة كد
لةه .بميلةط.س » : .ةما ه .ةو كال ةحق!« ث .نم ةخ ةر ةج إملةى كاليةه.و مد ةوقة ة
ون أة كن أ .ك
ت كال ةعا ةدة .مع كن ةد .ك كم أة كن أ .ك
ق لة .ك كم
طلم ة
ح .فةهةلك ت .مري .د ة
طلم ة
ةج ةر م
ق لة .ك كم أة ةح ةد الس ةجنةا مء فمي معي مد كالفمصك م
ين» :لة ت .ك
ان بةا ةرابةاس.
اس« .ةو ةك ة
ص ةر .خوا ةج مميعا قةائملم ة
ةملم ة
طلم كق هة ةذا ،بةلك بةا ةرابة ة
ك كاليةه.و مد؟«  40فة ة
لمصاا!

مؤشر
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 19مع كن ةدئمذ أة ةم ةر بميلةط.س .بمأ ة كن ي ك.ؤ ةخ ةذ يةس.و .
ع ةوي.جك لة ةد 2 .ةو ةج ةد ةل كال .جن.و .د إم ككلميل مم ةن ال نش كو مك
ون » :ةسلةم ،يةا
ون إملة كي مه ةويةق.ول .ة
ضع.وه .ةعلةى ةر كأ مس مه ،ةوأة كلبةس.وه .مر ةدا ةء أ.رك ج ة.وان 3 .ةوأة ةخ .ذوا يةتةقة ند .م ة
ةو ة
.
.ور ةوقةا ةل لةه .كم:
ةملم ة
ك كاليةه.و مد!« ،ةوية كل مط .مونةه 4 ..ةو ةخ ةر ةج بميلةط.س .ةمرنة أ كخ ةرى إملةى كال .ج كمه م
» ةسأ  .كخ مر .جه .إملة كي .ك كم لمتة ةر كوا أةن.ي ةل أة مج .د فمي مه ةذ كنبا!«  5فة ةخ ةر ةج يةس.و .
ع ةو ةعلة كي مه إم ككلمي .ل ال نش كو مك ةو مر ةدا .ء
ال كن ةس .
ان!«  6فةلة نما ةرآه. .ر ةؤ ةسا .ء كال ةكهةنة مة ةو كال ةح ةرس.
ان .فةقة ة
ال لةه .كم بميلةط.س» : .هةا ه .ةو م
ال.رك .ج ةو م
ال لةه .كم بميلةط.س» : .بةلك .خ .ذوه .أة كنت .كم ةواصك لمب.وه ،.فةإمن.ي ةل أة مج .د
ص ةر .خوا» :اصك لم كبه !.اصك لم كبه «!.فةقة ة
ة
ب ةش مري ةعتمنةا يةتة ةحتن .م ةعلة كي مه كال ةم كو .
ت ،لةننه .ةج ةع ةل
فمي مه ةذ كنبا!«  7فةأ ة ةجابةه .كاليةه.و .د» :لةنةا ةش مري ةعة .ةوبم ةح ةس م
نة كف ةسه .اب ةكن ام« 8 .فة مع كن ةد ةما ةس مم ةع بميلةط.س .هة ةذا كال ةكلة ةم ،ا كشتة ند ةخ كوف.ه 9 ،.ةو ةد ةخ ةل إملةى قةصك مر مه
ت؟« فةلة كم ي م.ج كبه .يةس.و .
ةو ةسأ ة ةل يةس.و ةع » :مم كن أةي ةكن أة كن ة
ال لةه .بميلةط.س» : .أة ةما
ع بم ةش كيء 10 .فةقة ة
ت .ةكل. .منمي؟ أةلة تة كعلة .م أة نن لمي س ك.لطةة أة كن أ .ك
ك؟«  11فةأ ة ةجابةه .يةس.و .
ع » ةما
ك ،ةوس ك.لطةة أة كن أةصك لمبة ة
طلمقة ة
ك ةعلة ني س ك.لطةة قةط ،لة كو لة كم تة .ك كن قة كد أ .كع مطية ك
ك مم كن فة كو .
ك لةه.
ك فةالن مذي ةسلن ةمنمي إملة كي ة
ق .لمذلم ة
ت لة ة
ان لة ة
ةك ة
ةخ مطيئةة أة كعظة .م«.
الحكم على ﻳسﻮع بﺎلمﻮت
ص ةر .خوا» :إم كن أة ك
ك ةس ةعى بميلةط.س .أة كن ي ك
طلة كق ة
ت هة ةذا،
 12مم كن أةجك مل ذلم ة
.طلمقةه ،.ةولة مك نن كاليةه.و ةد ة
فةلةس ة
ص ةر« 13 .فةلة نما ةس مم ةع
كص مر .فةإم نن .ك نل ةم كن يةجك ةع .ل نة كف ةسه .ةملمكا ،ي .ةعا مدي كالقة كي ة
كت .م محباا لم كلقةي ة
ضا مء فمي ةم ةكان ي .ةس نمى
س ةعلةى .كرك مس .ي كالقة ة
اج يةس.و ةع ،ةو ةجلة ة
بميلةط.س .هة ةذا كال ةكلة ةم ،أة ةم ةر بمإم كخ ةر م
ك
ان كال ةو كق .
ح.
»جبناثةا« 14 .ةو ةك ة
»البةلةطة« ،ةوبم كال معب مكرين مة :ة
ت نةحك ةو السنا مد ةس مة فمي ية كو مم م
ال كع ةدا مد لم كلفمصك م
ص ةر .خوا. » :خ كذه. !.خ كذه !.اصك لم كبه «!.فة ةسأةلةه .كم
ال بميلةط.س .لم كليةه.و مد» :هةا ه .ةو ةملم .ك .ك كم!«  15فة ة
ةوقة ة
ص ةر« 16 .فة ةسلن ةمه.
بميلةط.س» : .أةأةصك لمب .ةملم ةك .ك كم؟« فةأ ة ةجابةه .ر ة.ؤ ةسا .ء كال ةكهةنة مة» :لة ةملم ة
ك لةنةا إملن كالقة كي ة
ب .فةأ ة ةخ .ذوا يةس.و ةع.
بميلةط.س .إملة كي مه كم لمي.صك لة ة
ﻳسﻮع على الصليب
ان كال .ج كم .ج ةم مة ،ةوبم كال معب مكرين مة:
 17فة ةخ ةر ةج ةوه .ةو ةحا ممل ة
ان كال ةم كعر م
.وف بم ةم ةك م
صلميبةه .إملةى كال ةم ةك م
احدا مم كن .كل .ةجانمب ،ةويةس.و .
ع فمي
»ج ك.ل .جثة مة« 18 ،ةوه.نة ة
صلةب.وه .ةو ة
اك ة
صلةب.وا ةم ةعه .ةر .جلةي مكن ،ةو م
اص مري ةملم .
ب ةم ككت.وبا ةعلة كيهةا» :يةس.و .
ق بميلةط.س .لةفمتةة ةعلةى ال ن
ك
كط 19 .ةو ةعلن ة
ع النن م
صلمي م
كال ةوس م
ب يةس.و .
ان
ان الن مذي .
ع فمي مه ةك ة
.ون مم ةن كاليةه.و مد ،لة نن كال ةم ةك ة
كاليةه.و مد« 20 .فةقة ةرأة اللنفمتةةة ةكثمير ة
صلم ة
ت اللنفمتةة .ةم ككت.وبةة بم كال معب مكرين مة ةواللنتمينمين مة ةو كالي.ونةانمين مة 21 .فةقةا ةل .ر ةؤ ةسا .ء
قة مريبا مم ةن كال ةم مدينة مة .ةو ةكانة م
ال :أةنةا ةملم .
س» :لة تة ككت.بك  :ةملم .
ك كاليةه.و مد«.
ال كن ةس ة
ان قة ة
ةكهةنة مة كاليةه.و مد لمبميلةط .ة
ك كاليةه.و مد ،بةلك إم نن هة ةذا م
كت فةقة كد ةكتةب .
 22فة ةر ند بميلةط.س » : .ةما ةكتةب .
ب كال .جن.و .د يةس.و ةع أة ةخ .ذوا ثميةابةه.
صلة ة
كت!«  23ةولة نما ة

ان ةم كنس.وجا
يص أةيكضا ،ةو ةك ة
ةوقة نس .موهةا إملةى أةرك بة ةع مة أة كق ةسام ،فةأ ة ةخ ةذ .كل .ج كن مدي قمسكما .ةوأة ةخ .ذوا كالقة مم ة
.كله .مم كن قم ك
ضه .كم لمبةعكض» :لة ةدا مع ةي لمتة كم مزيقم مه،
ال كال .جن.و .د بة كع .
اح ةدة ،بم ةغي مكر مخيةاطةة 24 .فةقة ة
ط ةعة ةو م
بةلك لمنة كقتة مر كع ةعلة كي مه فةنة ةرى ةم كن ية كك مسب.ه «!.ةوقة كد ةح ةد ة
ب» :ا كقتة ةس .موا
ث ذلم ة
ك لميةتم نم ةما ةجا ةء فمي كال مكتةا م
ب
يصي ا كقتة ةر .عوا« .ةوهة ةذا ه .ةو ةما فة ةعلةه .كال .جن.و .د 25 .ةوه.نةا ة
ك ،مع كن ةد ة
صلمي م
ثميةابمي بة كينةه .كم ،ةو ةعلةى قة مم م
يةس.و ةع ،ةوقةفة ك
ت ةمرك ية .م أ.مه ،.ةوأ .كخ .
ت أ. .م مه ةمرك ية .م ةز كو ةجة .مكل.وبةا؛ ةو ةمرك ية .م كال ةمجك ةدلمينة 26 ..فةلة نما ةرأةى
يةس.و .
ال ل. .م مه» :أةينت.هةا كال ةمرك أةة ،.هة ةذا
ع أ .نمه ،.ةوالت .كل ممي ةذ الن مذي ةك ة
ب مم كنهةا ،قة ة
ان ي م.حبه .ةواقمفا بم كالق.رك م
ين أة ةخ ةذهةا الت .كل ممي .ذ إملةى بة كيتم مه.
ك« .ةو .م كن .ذ ذلم ة
ال لملت .كل ممي مذ» :ه مذ مه أ.م ة
ا كبن .مك!«  27ث .نم قة ة
ك كال مح م
مﻮت ﻳسﻮع
ال» :أةنةا ةع ك
ط ةش .
 28بة كع ةد هة ةذا ةرأةى يةس.و .
ان« ،لميةتم نم ةما ةجا ةء فمي
ع أة نن .ك نل ةش كيء قة مد ا ككتة ةم ةل ،فةقة ة
ضع.وهةا ةعلةى
ان ه.نة ة
ب 29 .ةو ةك ة
اك مو ةعاء ةملميء بم كال ةخل ،.فة ةغ ةمس.وا فمي كال ةخ .ل إم كسفم كن ةجة ةو ة
كال مكتةا م
ق يةس.و .
س ةر كأ ةسه.
.زوفةا ،ةو ةرفةع.وهةا إملةى فة مم مه 30 .فةلة نما ةذا ة
ال» :قة كد أ .كك مم ةل!« ث .نم نة نك ة
ع كال ةخلن ،قة ة
س أة كن
ال كع ةدا .د يةتمم فمي ةذلم ة
وح 31 .ةولة نما ةك ة
ب كاليةه.و .د مم كن بميلةط .ة
ك كالية كو مم ،طةلة ة
ةوأة كسلة ةم الر ة
ان م
ت ،ةولة
ت .كك ةس ةر مسيقة .
ين ،فةت .كؤ ةخ ةذ .جثةث.ه .كم لمئةلن تة كبقةى .م ةعلنقةة ةعلةى ال ن
ان كال ةمصك ل.وبم ة
ب ية كو ةم ال نس كب م
صلمي م
ك ال نسب ة
ان ية كوما ةع مظيما 32 .فة ةجا ةء كال .جن.و .د ةو ةك ةسر.وا ةساقة كي مكلة ال نر .جلةي مكن
كت ةك ة
مسين ةما لة نن ذلم ة
صل.وا إملة كي مه ةو ةج .دوه .قة كد ةم ة
كال ةمصك ل.وبةي مكن ةم ةع يةس.و ةع 33 .أة نما يةس.و .
ات ،فةلة كم ية كك مسر.وا
ع ،فةلة نما ةو ة
ال ةدم ةو ةماء.
ةساقة كي مه 34 .ةوإمنن ةما طة ةعنةه .أة ةح .د كال .جن.و مد بم ةحرك بةة فمي ةج كنبم مه ،فة ةخ ةر ةج فمي كال ةح م
 35ةوالن مذي ةرأةى هة ةذا ه .ةو ية كشهة .د ،ةو ةشهةا ةدت.ه .ةحق ةوه .ةو ية كعلة .م تة ةماما أةننه .يةق.و .ل كال ةح ن
ق ،لم ةك كي ت .كؤ ممن.وا
ب» :لة كن ي .كك ةس ةر مم كنه .ةع ك
أة كنت .كم أةيكضا 36 .ةوقة كد ةح ةد ة
ظم!«  37ةوقة كد
ث هة ةذا لميةتم نم ةما ةجا ةء فمي كال مكتةا م
ضع ة
ك الن مذي طة ةعن.وه.«.
.ون إملةى ةذا ة
ب » :ةسية كنظ.ر ة
آخ ةر مم ةن كال مكتةا م
ةجا ةء أةيكضا فمي ةم كو م
دفن جثمﺎن ﻳسﻮع
ب ي.وس .
ان يةس.و ةع،
 38بة كع ةد ةذلم ة
.ف الن مذي مم ةن الرنا ةم مة إملةى بميلةط .ة
ك طةلة ة
س أة كن يةأك ةذ ةن لةه .بمأ ة كخ مذ ج ك.ث ةم م
ان ي.وس .
ان ةخائمفا مم ةن كاليةه.و مد ،فةأ ة مذ ةن لةه.
.ف هة ةذا تم كل مميذا لميةس.و ةع ةولة مك كن فمي الس.ر ، .لةننه .ةك ة
ةو ةك ة
بميلةط.س . .فة ةجا ةء ي.وس .
ان قة كد أةتةى
ان يةس.و ةع 39 .ةو ةجا ةء أةيكضا نميق.و مدي .موس .الن مذي ةك ة
.ف ةوأة ةخ ةذ ج ك.ث ةم ة
وط بم كالع.و مد.
ض ةر ةم ةعه .ةح ةوالة كي ثةلةثم ة
مم كن قة كب .ل إملةى يةس.و ةع لةيكل ،ةوأةحك ة
ب كال .م .ر كال ةم كخل .م
ين لم كترا مم كن مطي م
ب ،ةك ةما ةكانة ك
ت ةعا ةدة .كاليةه.و مد فمي ال ند كف من.
 40فةأ ة ةخ ةذا ج ك.ث ةم ة
ان يةس.و ةع ةولةفناه .بمأ ة ككفةان ةم ةع الط.ي م
ب يةس.و .
ان قةبكر ةج مديد ،لة كم ية كسبم كق أة كن
ان الن مذي .
 41ةو ةك ة
صلم ة
ع فمي مه ب .كستةان ،ةوفمي كالب .كستة م
ان فمي كال ةم ةك م
ان ية كو ةم
ك كالية كو ةم ةك ة
ان قة مريبا ،ةولة نن ذلم ة
ك كالقةب مكر لةننه .ةك ة
.دفم ةن فمي مه أة ةحد 42 .فة ةدفةنةا يةس.و ةع فمي ةذلم ة
ال كع ةدا مد مع كن ةد كاليةه.و مد.
م
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قيﺎمة ﻳسﻮع المسيح من المﻮت
.
.وع ،بة نك ةر ك
ت ةمرك ية .م كال ةمجك ةدلمينة .إملةى قةب مكر يةس.و ةع ،ةوالظنلة .م .م ةخي.م،
 20ةوفمي كالية كو مم الة نو مل مم ةن ال كسب م
ان ب ك
ت ةو ةجا ةء ك
ب كالقةب مكر 2 .فةأةس ةكر ةع ك
.س ةوالت .كل ممي مذ
ت إملةى مس كم ةع ة
.طر ة
ت كال ةح ةج ةر قة كد .رفم ةع ةع كن بةا م
فة ةرأة م
ع ي م.حبه .ةوقةالة ك
ان يةس.و .
ت لةه .ةما» :أة ةخ .ذوا الرنبن مم ةن كالقةب مكر ،ةولة نة كد مري أةي ةكن
ال ةخ مر الن مذي ةك ة
ضع.وه 3 «!.فة ةخ ةر ةج ب ك
ان ةمعا.
.طر.س .ةوالت .كل ممي .ذ ال ةخ .ر ةوتة ةو نجهةا إملةى كالقةب مكر 4 .ةو ةكانةا يةرك .ك ة
ةو ة
ض م
قب ك
ان .م كلقةاة
ص ةل إملةى كالقةب مكر قة كبلةه 5 ،.ةوا كن ةحنةى فة ةرأةى الة ككفة ة
ةول مك نن الت .كل ممي ةذ ال ةخ ةر ةسبة ة
.س فة ةو ة
.طر ة
ان ب ك
ص ةل مس كم ةع .
.طر.س .فمي إم كث مر مه إملةى كالقةب مكر ةو ةد ةخلةه،.
ض ،ةول مكننه .لة كم ية كد .خلك  6 .ث .نم ةو ة
ةعلةى الةرك م
ك
ض 7 .ةو كال مم كن مدي .ل الن مذي ةك ة
فة ةرأةى أةيكضا الة ككفة ة
س يةس.و ةع ةو ةج ةده.
ان ةعلةى ةرأ م
ان .م كلقةاة ةعلةى الةرك م
ك ةد ةخ ةل الت .كل ممي .ذ ة
ان قة كد
الخر ،.الن مذي ةك ة
ان 8 .مع كن ةد ةذلم ة
ةم كلف.وفا ةوحك ةده .فمي ةم ةكان .م كنفة م
صل ةع من الة ككفة م
ت قة كد فة مه .موا أة نن
ص ةل إملةى كالقةب مكر أة نول ،ةو ةرأةى فةآ ةم ةن 9 .فةإم نن التنلة ممي ةذ لة كم ية .كون.وا ةحتنى ةذلم ة
ةو ة
ك كال ةو كق م
ان إملةى بة كيتم مه ةما.
كال مكتة ة
اب تةنةبنأ ة بمأةننه .لةب .ند أة كن يةق.و ةم مم كن بةي مكن الة كم ةوا م
ت 10 .ث .نم ةر ةج ةع الت .كل ممي ةذ م
المسيح ﻳظهر لمرﻳم المجدلية
ج تة كب مكي مع كن ةد كالقةب مكر .ةوفمي ةما مه ةي تة كب مكي ،ا كن ةحنة ك
 11أة نما ةمرك ية .م فةظةلن ك
ت إملةى كالقةب مكر.
ت ةواقمفةة فمي كال ةخ م
ار م
ت ةملة ةكي مكن بمثميةاب بميض ،ةجالم ةسي مكن ةحي .
 12فة ةرأة ك
ان ج ك.ث ةم .
احدا مع كن ةد
كث ةك ة
ان يةس.و ةع ةم كوض.وعا ،ةو م
ك
ين؟« أة ةجابة ك
س ةو ة
ت» :أة ةخ .ذوا
الخ ةر مع كن ةد كالقة ةد ةمي مكن 13 .فة ةسأةلةهةا» :يةا ا كم ةرأةة ،.لم ةما ةذا تة كب مك ة
الرنأ م
ت إملةى كال ةو ةرا مء ،فة ةرأة ك
ت هة ةذا ةو كالتةفةتة ك
ضع.وه 14 .«.قةالة ك
ت يةس.و ةع ةواقمفا،
ةسي .مدي ،ةول أة كد مري أةي ةكن ةو ة
ين؟« فةظةنن ك
ةول مكننهةا لة كم تة كعلة كم أةننه .يةس.و .
ت أةننه.
ين؟ ةع نم كن تة كب ةحثم ة
ع 15 .فة ةسأةلةهةا» :يةا ا كم ةرأةة ،.لم ةما ةذا تة كب مك ة
كالب .كستةانمي ،فةقةالة ك
ت أة كن ة
ت لةه» :.يةا ةسي. .د ،إم كن .ك كن ة
ض كعتةه .مل .خ ةذه.«.
ت قة كد أة ةخ كذتةه .فةق.لك لمي أةي ةكن ةو ة
ت ةوهةتةفة ك
ع» :يةا ةمرك ية .م!« فة كالتةفةتة ك
 16فةنةا ةداهةا يةس.و .
»ربونمي« ،أةيك  :يةا .م ةعل. .م.
ت بم كال معب مكرين مة :ة
ب ،بة مل كاذهةبمي إملةى إم كخ ةوتمي ةوق.ولمي
 17فةقة ة
ال لةهةا» :لة ت .كم مس مكي بمي! فةإمن.ي لة كم أةصك ةع كد بة كع .د إملةى ال م
لةه .كم :إمن.ي ةسأةصك ةع .د إملةى أةبمي ةوأةبمي .ك كم ،ةوإمل مهي ةوإمل مه .ك كم!«  18فة ةر ةج ةع ك
ت
ت ةمرك ية .م كال ةمجك ةدلمينة .ةوبة نش ةر م
التنلة ممي ةذ قةائملةة» :إمن.ي ةرأةي .
كت الرنبن !« ةوأة كخبة ةر كته .كم بم ةما قةا ةل لةهةا.
المسيح ﻳظهر لتلميذه
.
ين فمي
ان التنلة ممي .ذ .مجك تة مم مع ة
.وع ،ةك ة
 19ةولة نما ةح نل ةم ةسا .ء ةذلم ة
ك كالية كو مم ،ةوه .ةو كالية كو .م الة نو .ل مم ةن ال كسب م
بةيكت أة كغلةق.وا أة كب ةوابةه .ةخ كوفا مم ةن كاليةه.و مد ،ةوإم ةذا يةس.و .
ض .ر ةو كسطةه .كم قةائمل » :ةسلةم لة .ك كم!«
ع يةحك .
صر.وا الرنبن  21 .فةقةا ةل لةه .كم
 20ةوإم كذ قةا ةل هة ةذا ،أة ةراه .كم ية ةد كي مه ةو ةج كنبةه ،.فةفة مر ةح التنلة ممي .ذ إم كذ أة كب ة
يةس.و .
ال هة ةذا ةونةفة ةخ فمي مه كم ةوقةا ةل لةه .كم:
ع » :ةسلةم لة .ك كم .ةك ةما أة نن
الب أةرك ةسلةنمي ،أ.رك مسل. .ك كم أةنةا« 22 .قة ة
ة

س 23 .ةم كن ةغفةرك ت .كم ةخطةايةاه .كم .غفم ةر ك
ت لةه .كم ،ةو ةم كن أة كم ةس ككت .كم ةخطةايةاه .كم،
وح كالق. .د ة
»ا كقبةل.وا الر ة
أ .كم مس ةك ك
ت!«
لقﺎء المسيح بتﻮمﺎ
 24ةول مك نن ت.و ةما ،أة ةح ةد التنلة ممي مذ الثة كني ةع ةش ةر ،ةوه .ةو كال ةم كعر .
.وف بمالتن كوأة مم ،لة كم ية .ك كن ةم ةع التنلة ممي مذ،
اب» :إم كن .ك كن .
ال لةه .التنلة ممي .ذ ة
ض ةر يةس.و .
ت
الخر ة
مح ة
.ون» :إمنننةا ةرأة كينةا الرنبن !« فةأ ة ةج ة
ع 25 .فةقة ة
ين ةح ة
ض .ع ية مدي فمي ةج كنبم مه،
ير ،ةوأة ة
ير فمي ية ةد كي مه ،ةوأة ة
ض .ع إمصك بم معي فمي ةم ةك م
ان كال ةم ةسا مم م
ةل أة ةرى أةثة ةر كال ةم ةسا مم م
ت ةوت.و ةما
ان تةلة ممي .ذه. .مجك تة مم مع ة
فةلة أ.و مم .ن!«  26ةوبة كع ةد ثة ةمانمية مة أةينام ،إم كذ ةك ة
اخ ةل كالبة كي م
ين ثةانميةة ةد م
ض ةر يةس.و .
ال
ع ةوالةب ةكواب. .م ةغلنقةة ،ةو ةوقة ة
ال » :ةسلةم لة .ك كم!«  27ث .نم قة ة
ف فمي كال ةو ةس مط ةوقة ة
ةم ةعه .كم ،ةح ة
ض كعهةا فمي ةج كنبمي .ةولة تة .ك كن ةغي ةكر
ت ية ةد ة
ت إمصك بة ةع ة
ك ةو ة
ك إملى ه.نةا ،ةوا كنظ.رك ية ةدين ،ةوهةا م
لمت.و ةما» :هةا م
ال لةه .يةس.و .
ك
ع» :أةلةنن ة
.م كؤ ممن بةلك .ك كن ةم كؤ ممنا!«  28فةهةتة ة
ف ت.و ةما » :ةرب.ي ةوإملة مهي« 29 .فةقة ة
ون أة كن ية ةر كوا«  30ةوقة كد أةجك ةرى يةس.و .
ةرأة كيتةنمي آ ةم كن ة
ع أة ةما ةم تةلة ممي مذ مه
ون .د ة
ين ي ك.ؤ ممن .ة
ت؟ ط.وبةى لملن مذ ة
ات فةقة كد .د .ونة ك
ب 31 .ةوأة نما هة مذ مه الية .
ت لم ك
تؤ ممن.وا بمأ ة نن يةس.و ةع
آيةات أ .كخ ةرى ةكثم ة
يرة لة كم ت .ةد نو كن فمي كال مكتةا م
ون.
ون لة .ك كم ةحيةاة بما كس مم مه إم كذ ت .كؤ ممن .ة
ه .ةو كال ةم مسي .ح اب .كن ام ،ةولم ةك كي تة .ك ة
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ﻳسﻮع ﻳظهر لبعض تلميذه
اط مئ ب ة.ح كي ةر مة طةبة مرينةة .ةوقة كد أة ك
ك أة ك
ظهة ةر يةس.و .
ظهة ةر
 21بة كع ةد ذلم ة
ع نة كف ةسه .لملتنلة ممي مذ ةمرنة أ .كخ ةرى مع كن ةد ةش م
ان ب ك
.طر.س .ةوت.و ةما ،كال ةم كعر .
نة كف ةسه .هة ةك ةذا 2 :اجك تة ةم ةع مس كم ةع .
.وف بمالتن كوأة مم ،ةونةثةنةائميل ،.ةوهة ةو مم كن قةانةا
ان ب ك
ال لةه .كم مس كم ةع .
ان ة
.طر.س» : .أةنةا ةذا مهب
ان 3 .فةقة ة
بم مم كنطةقة مة كال ةج م
آخ ةر م
ليل ،ةوا كبنةا ةزبة مدي ،ةوتم كل ممي ةذ م
لمل ن
صي .دوا
»ونةحك .ن أةيكضا نة كذهةب .ةم ةع ة
ار ة
ب ،ةول مكننه .كم لة كم ية م
ص كي مد!« فةقةال.وا :ة
ك« .فة ةذهةب.وا ةو ةر مكب.وا كالقة م
ف يةس.و .
اط مئ ،ةول مك نن التنلة ممي ةذ لة كم
ك اللن كيلة مة 4 .ةولة نما طةلة ةع كالفةجك ر ،.ةوقة ة
ةشيكئا فمي تم كل ة
ع ةعلةى ال نش م
ع» :يةا فم كتية .
ع 5 .فة ةسأةلةه .كم يةس.و .
كرف.وا أةننه .يةس.و .
ان ،أة ةما مع كن ةد .ك كم ةس ةمك؟« أة ةجاب.وه» :.لة!«  6فةقةا ةل
يةع م
.ون أة كن يةجك مذب.وهةا
ب ،تة مج .دوا!« فةأ ة كلقة كوهةا ،ةولة كم يةع.و .دوا ية كق مدر ة
ار م
لةه .كم» :أة كلق.وا ال نشبة ةكةة إملةى ية مم م
ين كالقة م
ع ي م.حبه ،.لمب ك
ان يةس.و .
.س» :إمننه .الرنب!«
ال الت .كل ممي .ذ الن مذي ةك ة
.طر ة
لم ةك كث ةر مة ةما فميهةا مم ةن ال نس ةم مك!  7فةقة ة
ان ب ك
ك ه .ةو الرنب ،ةحتنى تة ةستن ةر بم مر ةدائم مه ،ةوأة كلقةى نة كف ةسه .فمي
.طر.س .ع.رك يةانا ،فة ةما إم كن ةس مم ةع أة نن ةذلم ة
ةو ةك ة
ون ةشبة ةكةة ال نس ةم مك ،إم كذ ةكان.وا ةغ كي ةر
ب ةوه .كم يةج.ر ة
ار م
كال ةما مء ةسابمحا 8 .ةو ةجا ةء بةاقمي التنلة ممي مذ بم كالقة م

ك ةج كمرا
اط مئ ،ةرأة كوا ه.نةا ة
بة معي مد ة
اط مئ إملن نةحك ةو ممئةتة كي مذ ةراع 9 .فةلة نما نة ةزل.وا إملةى ال نش م
ين ةع من ال نش م
ال لةه .كم يةس.و .
ةو ةس ةمكا ةم كوض.وعا ةعلة كي مه ،ةو .خبكزا 10 .فةقة ة
ع» :هةات.وا مم ةن ال نس ةم مك الن مذي م
ص كدت. .موه.
ان ب ك
ص مع ةد مس كم ةع .
ب ال نشبة ةكةة إملةى كالبةر ،.فةإم ةذا فميهةا ممئةة
ة
ب ةو ةج ةذ ة
الن!«  11فة ة
ار م
.طر.س .إملةى كالقة م
ق ال نشبة ةكة 12 ..ةوقةا ةل
ةوثةلةث ةو ةخ كمس ة
ير ،ةو ةم ةع ه مذ مه كال ةك كث ةر مة لة كم تةتة ةم نز م
.ون ةس ةم ةكة مم ةن ال نس ةم مك كال ةكبم م
ع لملتنلةميم مذ» :تة ةعالة كوا .كل.وا« .ةولة كم يةجك ر ك.ؤ أة ةحد مم ةن التنلة ممي مذ أة كن يةسكأةلةه :.ةم كن أة كن ة
يةس.و .
ت؟ لةننه .كم
ةع ةرف.وا أةننه .الرنب 13 .ث .نم تةقة ند ةم يةس.و .
ك 14 .ه مذ مه مه ةي
ك ال نس ةم ة
ع ةوأة ةخ ةذ كال .خب ةكز ةونةا ةولةه .كم ،ةو ةكذلم ة
كال ةم نرة .الثنالمثةة .النتمي أة ك
ظهة ةر فميهةا يةس.و .
ت.
ع نة كف ةسه .لمتةلة ممي مذ مه بة كع ةد ةما قةا ةم مم ةن الة كم ةوا م
المسيح ﻳتحدث إلى بطرس
ان ب ك
.س» :يةا مس كم ةع .
 15ةوبة كع ةد ةما أة ةكل.وا ةسأ ة ةل يةس.و .
ان ب ةكن ي.ونةا ،أةت .محبنمي أة ككثة ةر مم نما
ع مس كم ةع ة
.طر ة
ك!« فةقةا ةل لةه» :.أة ك
ي م.حبنمي ه .ؤلة مء؟« فةأ ة ةجابةه» .نة ةع كم يةا ةرب ،أة كن ة
ط مع كم .ح كملةنمي!«
ت تة كعلة .م أةن.ي أ .محب ة
ان ب ةكن ي.ونةا ،أةت .محبنمي؟« فةأ ة ةجابةه» :.نة ةع كم يةا ةرب .أة كن ة
 16ث .نم ةسأةلةه .ثةانميةة» :يةا مس كم ةع .
ت تة كعلة .م أةن.ي
ال لةه» :.ارك ةع مخ ةرافمي«  17فة ةسأةلةه .ةمرنة ثةالمثةة» :يةا مس كم ةع .
ان ب ةكن ي.ونةا ،أةت .محبنمي؟«
أ .محب ة
ك!« قة ة
فة ةح مز ةن ب ك
ال لةه» :.يةا ةرب ،أة كن ة
ت
ال لةه .فمي كال ةم نر مة الثنالمثة مة» :أةت .محبنمي« .ةوقة ة
.طر.س .لة نن يةس.و ةع قة ة
ع» :أة ك
ق كال ةح ن
ط مع كم مخ ةرافمي!  18كال ةح ن
ال لةه .يةس.و .
تة كعلة .م .ك نل ةش كيء .أة كن ة
ق
ت تة كعلة .م أةن.ي أ .محب ة
ك!« فةقة ة
ك ةوتة كذهةب .ةحي .
ت ةشاباا .ك كن ة
ك لة نما .ك كن ة
كث ت .مري .د .ةول مك كن
ك ةعلةى ةو ةس مط ة
ت تةرك ب.ط .مح ةزا ةم ة
ك :إمنن ة
أةق.و .ل لة ة
ك ةحي .
كك ،ةو ة
كث ةل ت .مري .د!«
ك ةوية كذهةب .بم ة
آخ .ر يةرك ب.ط .مح ةزا ةم ة
ك تة .مد ية ةدي ة
صي .ر ةشيكخا فةإمنن ة
مع كن ةد ةما تة م
ف ية .موت.هةا ب ك
 19ةوقة كد قةا ةل يةس.و .
.طر.س .فةي .ةم .ج .د بمهةا اة .ةولة نما
ارة إملةى كال مميتة مة النتمي ةس كو ة
ع هة ةذا إم ةش ة
ال لةه» :.ا كتبة كعنمي« 20 .ةونةظة ةر ب ك
ان يةس.و .
ع
.طر.س .ةو ةرا ةءه ،.فة ةرأةى الت .كل ممي ةذ الن مذي ةك ة
قةا ةل لةه .ذلم ة
ك ،قة ة
ص كد مر يةس.و ةع فمي أة كثنةا مء كال ةع ةشا مء ةوقةا ةل لةه» :.يةا ةسي. .د،
ال إملةى ة
ي م.حبه .ية كتبة .عه .ةما ،ةوه .ةو الت .كل ممي .ذ الن مذي ةم ة
ك؟«  21فةلة نما ةرآه .ب ك
.طر.س .ةسأ ة ةل يةس.و ةع» :يةا ةرب ةوهة ةذا ،ةما ةذا ية .ك .
ون
ةم كن ه .ةو الن مذي ةسية .خون .ة
ع» :لة كو مش كئ .
ك؟ ا كتبة كعنمي أة كن ة
لةه.؟«  22أة ةجابةه .يةس.و .
ت!«
ت أة كن ية كبقةى ةحتنى أةرك مج ةع ،فة ةما ةشأكن .ة
وت .ةول مك نن يةس.و ةع لة كم يةق.لك لمب ك
ك الت .كل ممي ةذ لة كن ية .م ة
.س» :إمننه.
ال كخ ةو مة أة نن ةذلم ة
.طر ة
 23فة ةشا ةع ةخبةر بةي ةكن م
ال» :لة كو مش كئ .
لة كن ية .م ة
ك؟«  24هة ةذا الت .كل ممي .ذ ه .ةو
ت أة كن ية كبقةى ةحتنى أةرك مج ةع ،فة ةما ةشأكن .ة
وت!« بةلك قة ة
.
ك أ. .مور
ور ،ةوقة كد ةد نونةهةا ه.نةا .ةونةحك .ن نة كعلة .م أة نن ةشهةا ةدتةه .ةحق 25 .ةوه.نةا ة
الن مذي ية كشهة .د بمه مذ مه ال .م م
ع ،أةظ.ن أةننهةا لة كو .د .ونة ك
يرة ةع مملةهةا يةس.و .
ان كال ةعالة .م .كله .ية ةس .ع ةما
اح ةدة ،لة ةما ةك ة
أ .كخ ةرى ةكثم ة
اح ةدة فة ةو م
ت ةو م
.د .و ةن مم كن .كت.ب!

مؤشر

