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المسيح كلمة ا

ة. ا..  1 لممة انة الككة كة نكدة ام. وة انة عم ة. كة لممة الككة ة.، وة لممة انة الككة ءم كة نكدة 2فمي الكبةدك ءم عم انة فمي الكبةدك ا كة هةذة
.  3ام.  نة ون ا تةكة من ء  مم نك أةي  شةيك ون هم لةمك يةتةكة يكرم بمغة ، وة ء  نة ك.ل  شةيك ون يةاة.. 4بمهم تةكة انةتم الكحة فميهم كة

انةتم ن.ورة النناسم.  يةاة. كة الكحة .  5وة رمكك الن ورة الظنلةم. لةمك ي.دك ، وة يء. فمي الظنلةمم الن ور. ي.ضم ظةهةرة 6وة
ننا،  ه. ي.وحة م. لةه. ا.، اسك سة ان  أةرك طةتمهم.  7إمنكسة اسم يع. بموة مم نة الكجة مم هةد. لملن ورم، لمكةيك ي.ؤك اءة يةشك لةمك 8جة

اهمدا  لملن ورم،  انة شة ، بةلك كة انة آتميا  إملةى 9يةك.نك ه.وة الن ورة ان  كة ق  النذمي ي.نمير. ك.لن إمنكسة فةالن ور. الكحة
 . الةمم .  10الكعة الةم. رمفكه. الكعة لةمك يةعك ، وة الةم. نة الكعة ون بمهم تةكة ، وة الةمم انة فمي الكعة تمهم، 11كة اصن اءة إملةى خة قةدك جة وة

لةءم لةمك يةقكبةل.وه..  لةكمنن هةؤ. قن فمي أةنك 12وة ه.م. الكحة نةحة هم، فةقةدك مة مم ن.وا بماسك ينة آمة ينة قةبمل.وه.، أةيم النذم ا النذم أةمن
لةدة ام،  وا أةوك ير. بةةم 13يةصم غك نك رة لة مم ، وة د  سة بةةم جة غك نك رة لة مم ، وة م  نك دة لمد.وا لةيكسة مم ينة و. ه.م. النذم وة
نة ام. ر ، بةلك مم بةشة

يوحنا يشهد ليسوع

ه.وة 14 نكدة البم، وة يد  عم حم دة ابكن  وة جك ه.، مة دة جك أةيكنةا مة ن. رة نةحك ينمة بةيكنةنةا، وة خة را ، وة ارة بةشة ة. صة لممة الككة وة
 . ق. الكحة ةم وة مة تةلمىء  بمالن.عك مك نكه.: إمنن 15م. ا ه.وة النذمي ق.لكت. عة ننا فةهةتةفة قةائمل : «هةذة همدة لةه. ي.وحة شة

دة».  جة انة قةبكلة أةنك أ.وك ، لةننه. كة لةين م  عة تةقةد. دمي م. نملكنةا 16التمية بةعك نةا وة يع. مم نةا جة ذك تملةئمهم أةخة نم امك فةمم
ة ،  مة لةى نمعك ة  عة مة ا 17نمعك دة اجة ق  فةقةدك تةوة الكحة ة. وة مة ا الن.عك لةى يةدم م.وسةى، أةمن يةتك عة طم ةة أ.عك لةنن الشنرميعة
يحم.  سم نم البم، 18بميةس.وعة الكمة ضك ، النذمي فمي حم يدة حم لةكمنن البكنة الكوة أةى اة قةط . وة د  رة نك أةحة ا مم مة

نكه.. بنرة عة ه.وة النذمي خة

شهادة يوحنا عن نفسه

أةل.ونةه.: 19 اللنومي.ينة يةسك هةنةةم وة لميمة بةعكضة الككة شة نك أ.ور. لة الكيةه.ود. مم سة ينة أةرك ننا حم ة. ي.وحة هةادة هم شة هذم وة
؟»  نك أةنكتك ».  20«مة يحة سم ت. أةنةا الكمة دة قةائمل : «لةسك ، بةلك أةكن لةمك ي.نككمرك فة وة تةرة أةل.وه.: 21فةاعك فةسة

: «لة!» ابة ؟» فةأةجة ت. إميناه.!»؛ «أةوة أةنكتة الننبمي  : «لةسك ؟ هةلك أةنكتة إميلمينا؟» قةالة نك ا إمذة اذة «مة
؟» 22 كة نك نةفكسم ا تةق.ول. عة اذة ل.ونةا؟ مة سة ينة أةرك ابة إملةى النذم وة لة الكجة مم ، لمنةحك نك أةنكتة فةقةال.وا: «فةمة
ا قةالة الننبمي  23 مة ، كة ب. امة الرن ة  أةمة تةقميمة سك ل.وا الطنرميقة م. عة ينةم: اجك نةاد  فمي الكبةر. ت. م. وك فةقةالة «أةنةا صة

 .« يةاء. عك ،  24إمشة ي.ينة يسم نك قمبةلم الكفةر. لمينة مم سة رك لةءم م. انة هؤ. كة أةل.ونةه.: «إمنك لةمك تةك.نك 25وة اد.وا يةسك فةعة
؟»  د. إمذةنك م. ا ت.عة اذة ، فةلممة لة الننبمين لة إميلمينا، وة ، وة يحة سم لكمنن 26أةنكتة الكمة ! وة اءم د. بمالكمة م. : «أةنةا أ.عة ابة أةجة

رمف.ونةه.،  نك لة تةعك مك مة ائمهم». 27بةيكنةك. ذة لن رمبةاطة حم ق  أةنك أةح. تةحم أةنةا لة أةسك دمي، وة ه.وة التمي بةعك وة
د.. 28 م. ننا ي.عة انة ي.وحة يكث. كة ، حة د.ن. بكرة ال.رك نكيةا، عة ى فمي بةيكتة عة رة ا جة هةذة

يسوع حمل ا الذي يزيل خطيئة العالم

ل. ام النذمي 29 مة ا ه.وة حة ه.، فةهةتةفة قةائمل : «هةذة وة ننا يةس.وعة آتميا  نةحك أةى ي.وحة مم التنالمي رة فمي الكيةوك وة



 . الةمم يئةةة الكعة طم لةين لةننه. 30ي.زميل. خة م  عة تةقةد. دمي م. لة التمية بةعك ج. نكه. إمنن الرن ا ه.وة النذمي ق.لكت. عة هةذة
 . دة جة انة قةبكلة أةنك أ.وك ». 31كة ائميلة رة سك لةنة لم اءم لمكةيك ي.عك د. بمالكمة م. ئكت. أ.عة لةكمن.ي جم رمف.ه. وة لةمك أةك.نك أةعك وة

لةيكهم. 32 تةقمر  عة يةسك ة  وة امة مة اءم بمهةيكئةةم حة مة نة السن وحة يةنكزمل. مم أةيكت. الر  : «رة ننا فةقةالة همدة ي.وحة ث.من شة
وحة 33 ى الر  اءم ه.وة قةالة لمي: النذمي تةرة دة بمالكمة م. لةنمي ل.عة سة لكمنن النذمي أةرك رمف.ه.، وة لةمك أةك.نك أةعك وة

وحم الكق.د.سم.  د. بمالر  م. ي.عة لةيكهم ه.وة النذمي سة تةقمر  عة يةسك هةد. أةننه. ه.وة ابكن. 34يةنكزمل. وة ا، أةشك ت. هةذة اهةدك فةإمذك شة
ام».

يسوع يقابل تلميذه الولين

هم،  35 يذم نك تةلةمم ه. اثكنةانم مم عة مة اقمفا  ه.نةاكة أةيكضا  وة ننا وة انة ي.وحة مم التنالمي كة فمي الكيةوك فةنةظةرة إملةى 36وة
ل. ام».  مة ا ه.وة حة : «هةذة ائمر  فةقةالة ه.وة سة . 37يةس.وعة وة ا يةس.وعة ه. تةبمعة انم كةلةمة يذة عة الت.لكمم مم ا سة فةلةمن

ل.م.، 38 عة اب.ي، أةيك يةا م. ؟» فةقةالة: «رة انم ا ت.رميدة اذة ا: «مة أةلةه.مة انمهم، فةسة ا يةتكبةعة آه.مة الكتةفةتة يةس.وع. فةرة وة
لمكة 39أةيكنة ت.قميم.؟»  ه. ذة عة ا مة أةقةامة تمهم، وة لن إمقةامة حة أةيةا مة رة افةقةاه. وة ا». فةرة انكظ.رة الةيةا وة ا: «تةعة ابةه.مة أةجة

دة الظ هكرم.  ةم بةعك ابمعة وة الرن ة. نةحك انةتم السناعة كة ؛ وة مة سة 40الكيةوك انة ب.طكر. عة مك و سم س. أةخ. او. انة أةنكدةرة كة وة
ننا،  ا كةلةمة ي.وحة عة مم ا سة مة دة ، بةعك ا يةس.وعة يكنم تةبمعة يكنم اللنذة دة هةذة تنى 41أةحة ، حة انة عة مك اه. سم دة أةخة جة ا إمنك وة فةمة

 . يحة سم ينا» أةيم الكمة سم نةا الكمة دك جة انة 42قةالة لةه.: «وة عة مك لمي اا إملةى سم . فةنةظةرة يةس.وع. مة ه. إملةى يةس.وعة اقكتةادة وة
را .  خك فةا» أةيك صة : صة ع.وكة أةدك لةكمن.ي سة ان. بكن. ي.ونةا، وة عة مك : «أةنكتة سم قةالة مم التنالمي 43وة فمي الكيةوك وة

نمي!»  ، فةقةالة لةه.: «اتكبةعك دة فميلمب سة جة ، فةوة لميلم نكطةقةةم الكجة هةبة إملةى مم ى يةس.وع. أةنك يةذك انة 44نةوة كة وة
 . سة ب.طكر. سة وة او. رة ةم أةنكدة ا، بةلكدة يكدة نك بةيكتة صة ، فةقةالة لةه.: 45فميلمب س. مم دة فميلمب س. نةثةنةائميلة جة ث.من وة

ه.وة يةس.وع. ابكن. ي.وس.فة ت.بمهممك وة الةنكبميةاء. فمي ك. ةم، وة نكه. م.وسةى فمي الشنرميعة تةبة عة نةا النذمي كة دك جة «وة
ةم».  رة نة النناصم : 46مم ابةه. فميلمب س. ؟» أةجة المح  ء  صة ةم شةيك رة نة النناصم هةلك يةطكل.ع. مم : «وة فةقةالة نةثةنةائميل.
 «! انكظ.رك الة وة يل  لة 47«تةعة ائميلمي  أةصم رة ا إمسك نكه.: «هةذة ه. فةقةالة عة وة ما  نةحك أةى يةس.وع. نةثةنةائميلة قةادم رة وة

تة الت.ينةةم 48شةكن فميهم!»  أةيكت.كة تةحك ابةه. يةس.وع.: «رة رمف.نمي؟» فةأةجة نك أةيكنة تةعك مم : «وة أةلةه. نةثةنةائميل. فةسة
 .« كة فميلمب س. وة ع. لمك. 49قةبكلة أةنك يةدك ، أةنكتة ابكن. ام! أةنكتة مة ل.م. عة فةهةتةفة نةثةنةائميل. قةائمل : «يةا م.

 «! ائميلة رة فة 50إمسك تة الت.ينةةم؟ سةوك أةيكت.كة تةحك نكتة لةن.ي ق.لكت. لةكة إمن.ي رة فةقةالة لةه. يةس.وع.: «هةلك آمة
ا!»  نك هةذة ظةمة مم ى أةعك اءة 51تةرة مة نة السن وك تةرة مك سة : إمننك. مك قن أةق.ول. لةك. قن الكحة ث.من قةالة لةه.: «الكحة

«! انم نكسة لةى ابكنم الم يةنكزمل.ونة عة د.ونة وة عة ةة ام يةصك لةئمكة مة ة ، وة فكت.وحة مة
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معجزة المسيح الولى

2  . انةتك ه.نةاكة أ.م  يةس.وعة كة ، وة لميلم نكطةقةةم الكجة س  فمي قةانةا بممم انة ع.رك مم الثنالمثم كة فمي الكيةوك ية 2وة د.عم وة
ه..  يذ. تةلةمم سم أةيكضا  يةس.وع. وة ، قةالةتك أ.م  يةس.وعة لةه.: «لةمك يةبكقة 3إملةى الكع.رك ر. مك ا نةفمدةتم الكخة فةلةمن

 «! ر  مك ه.مك خة نكدة د.!»  4عم تمي لةمك تةأكتم بةعك اعة أةة.؟ سة رة أكن.كم بمي يةا امك ا شة ابةهةا: «مة ه. 5فةأةجة فةقةالةتك أ.م 
مك بمهم».  ك. ر. ا يةأكم. ل.وا ك.لن مة : «افكعة مم دة ل. الكيةه.ود. 6لملكخة مم تةعك ينة ، يةسك رم جة ان  حة رة تنة. أةجك انةتك ه.نةاكة سم كة وة

ئةة  انمينة إملةى مم ا بةيكنة ثةمة يةالةيكنم أةوك ثةلةثةة  (أةيك مة كك ا بةيكنة مم نكهةا مة د. مم احم ع. الكوة هةا لملتنطةه رم، يةسة اءة مة
رمينة لمتكرا ).  شك عم ادةتك 7وة تنى كة ل.وهةا حة ». فةمة اء  انة مة رة ل.وا الةجك : «امك مم دة فةقةالة يةس.وع. لملكخة

 . ل.وا.  8تةفميض. ةم!» فةفةعة لميمة ئميسم الكوة وا إملةى رة م. قةد. نكهةا وة رمف.وا مم النة اغك : «وة ا 9ث.من قةالة لةه.مك لةمن وة
ا ه.، أةمن رة دة رمف. مةصك لةمك يةك.نك يةعك ر ، وة مك لة إملةى خة ون انة قةدك تةحة اءة النذمي كة ةم الكمة لميمة ئميس. الكوة اقة رة ذة

 ، رميسة ى الكعة عة تةدك ، اسك رمف.ونة ان.وا يةعك ينة قةدنم.وه. فةكة م. النذم دة يعا  10الكخة مم قةالة لةه.: «النناس. جة وة
ا ة . أةمن ودة انة د.ونةهةا ج. ا كة م.ونة لةه.مك مة ي.وف. ي.قةد. رة الض  كة دة أةنك يةسك بةعك ل ، وة ةة أةون ي.دة رة الكجة مك م.ونة الكخة ي.قةد.

 «! تنى النة ةة حة ي.دة رة الكجة مك اهةا 11أةنكتة فةقةدك أةبكقةيكتة الكخة رة ة. همية اليةة. ال.ولةى النتمي أةجك زة جم عك هم الكم. هةذم
ه..  يذ. نة بمهم تةلةمم ه.، فةآمة دة جك أةظكهةرة مة ، وة لميلم ه. 12يةس.وع. فمي قةانةا بمالكجة أ.م  لة يةس.وع. وة ا، نةزة دة هةذة بةعك وة

. ةة أةينام  عة وا بمضك يكث. أةقةام. ، حة ومة نةاح. فكرة ينةةم كة دم ه. إملةى مة يذ. تةلةمم ت.ه. وة وة إمخك وة

يسوع يطرد الباعة من الهيكل

13  ، لميمة شة دة يةس.وع. إملةى أ.ور. عم ، صة حم الكيةه.ودمي  يد. الكفمصك بة عم إمذم اقكتةرة دة فمي الكهةيككةلم 14وة جة فةوة
 ، هممك ائمدم وة ينة إملةى مة المسم يةارمفةةة جة الصن ، وة امم مة الكحة نةمم وة الكغة ةة الكبةقةرم وة ، 15بةاعة بةال  نك حم طا  مم لة سةوك دة فةجة

، ه.مك دة نةاضم قةلةبة مة يةارمفةةم وة ثةرة ن.ق.ودة الصن بةعك الكبةقةرم، وة نةمم وة عة الكغة ، مة لم نة الكهةيككة يعا  مم مم ه.مك جة دة طةرة وة
ةم!» 16 ارة ل.وا بةيكتة أةبمي بةيكتا  لملت.جة عة نك ه.نةا. لة تةجك هم مم وا هذم رمج. : «أةخك امم مة ي الكحة قةالة لمبةائمعم وة
ل.نمي».  17 لةى بةيكتمكة تةأكك. ة. عة يكرة اءة فمي الككمتةابم: «الكغة ه. أةننه. جة يذ. كنرة تةلةمم دنى الكيةه.ود. 18فةتةذة فةتةصة

 «! لكتة ا فةعة لم مة لكطةتةكة لمفمعك قةال.وا لةه.: «هةاتم آيةة  ت.ثكبمت. س. م.وا 19لميةس.وعة وة ابةه.مك يةس.وع.: «اهكدم أةجة
ه.».  فمي ثةلةثةةم أةينام  أ.قميم. ، وة لة ا الكهةيككة تنة  20هةذة لم سم ا الكهةيككة ى بمنةاء. هةذة فةقةالة لةه. الكيةه.ود.: «اقكتةضة

؟»  ه. أةنكتة فمي ثةلةثةةم أةينام  اما ، فةهةلك ت.قميم. ينة عة بةعم أةرك هم. 21وة دم سة لم جة ير. إملةى هةيككة انة ي.شم لكمننه. كة وة
بمالككةلةمم 22 ن.وا بمالككمتةابم وة ا، فةآمة لةه. هةذة ه. قةوك يذ. كنرة تةلةمم د. تةذة ا بةعك اتم فميمة وة نك بةيكنم الةمك ا قةامة مم فةلةمن

 . ونة إمذك 23النذمي قةالةه. يةس.وع. ثمير. هم كة مم نة بماسك حم، آمة يدم الكفمصك لميمة فمي عم شة انة فمي أ.ور. ا كة بةيكنةمة وة
اهةا.  رة همد.وا اليةاتم النتمي أةجك يعة 24شة مم رمف. الكجة انة يةعك هم، لةننه. كة لةى نةفكسم نكه.مك عة لةكمننه. ه.وة لةمك يةأكتةمم وة

25 . انم نكسة يلةةة الم خم رمف. دة ، لةننه. يةعك انم نكسة نم الم هةد. لةه. عة نك يةشك ة  إملةى مة اجة لةمك يةك.نك بمحة وة
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الولدة الجديدة من الروح

3 ، لمسم الكيةه.ودمي. جك و  فمي الكمة ه.وة ع.ضك ، وة يم.وس. ه. نميق.ودم م. ، اسك ي.ينة يسم نة الكفةر. انا  مم يكرة أةنن إمنكسة غة
د  2 ر. أةحة ل.ما ، لةننه. لة يةقكدم عة نة ام م. ئكتة مم لةم. أةننكة جم ، نةعك ل.م. عة قةالة لةه.: «يةا م. اءة إملةى يةس.وعة لةيكل  وة جة

ه.».  عة انة ا. مة ا كة نك آيةات  إملن إمذة ل. مم مة ا تةعك لة مة مة قن أةق.ول. 3أةنك يةعك قن الكحة ابةه. يةس.وع.: «الكحة فةأةجة
يد ».  دم نك جة لمدة مم ا و. لةك.وتة ام إملن إمذة ى مة كمن.ه. أةنك يةرة دة ي.مك : لة أةحة يكفة 4لةكة : «كة يم.وس. أةلةه. نميق.ودم فةسة

هم ثةانميةة  ث.من ي.ولةدة؟» لة بةطكنة أ.م. خ. يع. أةنك يةدك تةطم لنه. يةسك ؟ أةلةعة ن. بمير. الس. ه.وة كة انة أةنك ي.ولةدة وة نكسة كمن. الم ي.مك
نة 5 لمدة مم ا و. لةك.وتة ام إملن إمذة د  مة لة أةحة خ. كمن. أةنك يةدك : لة ي.مك قن أةق.ول. لةكة قن الكحة ابةه. يةس.وع.: «الكحة أةجة

وحم.  الر  اءم وة .  6الكمة وح  وحم ه.وة ر. نة الر  ل.ود. مم وك الكمة د ، وة سة دم ه.وة جة سة نة الكجة ل.ود. مم وك فةلة 7فةالكمة
 . يد  دم نك جة ةم مم ة  إملةى الكوملةدة اجة مك بمحة ا ق.لت. لةكة إمننك. بك إمذة جن ع. 8تةتةعة مة تةسك اء. وة يكث. تةشة يح. تةه.ب  حة الر.

وحم». نة الر  لمدة مم نك و. ا ك.ل  مة ذة . هكة هةب. لة إملةى أةيكنة تةذك تمي وة
نك أةيكنة تةأك لةم. مم لكمننكة لة تةعك هةا، وة فميرة صة

كمن. أةنك يةتممن هةذةا؟»  9 يكفة ي.مك : «كة أةل. يم.وس. يةسك ادة نميق.ودم ل.م. 10فةعة عة ابةه. يةس.وع.: «أةنكتة م. أةجة
ا!  لةم. هةذة لة تةعك ائميلة وة رة عة 11إمسك مة أةيكنةا، وة ا رة هةد. بممة نةشك لةم. وة ا نةعك لنم. بممة : إمنننةا نةتةكة قن أةق.ول. لةكة قن الكحة الكحة
تةنةا.  هةادة ن.ونة 12ذلمكة لة تةقكبةل.ونة شة مم يكفة ت.ؤك ن.وا، فةكة مم لةمك ت.ؤك ضم وة مك بمأ.م.ورم الةرك ثكت.ك. دن إمنك ك.نكت. حة

؟  اءم مة مك بمأ.م.ورم السن ثكت.ك. دن ه.وة 13إمنك حة ، وة اءم مة نة السن لة مم اءم إملن النذمي نةزة مة د  إملةى السن دة أةحة عم ا صة مة وة
. اءم مة انم النذمي ه.وة فمي السن نكسة ابكن. الم

محبة ا للعالم

14  ، انم نكسة لنقة ابكن. الم نك أةنك ي.عة ذلمكة لة ب.دن مم ينةم، فةكة ينةة فمي الكبةر. لنقة م.وسةى الكحة ا عة مة كة لمتةك.ونة 15وة
ن. بمهم.  مم نك ي.ؤك ينة. لمك.ل. مة يةاة. الةبةدم ، لمكةيك 16الكحة يدة حم لة ابكنةه. الكوة تنى بةذة الةمة حة بن ا. الكعة ا أةحة ذة لةننه. هكة

ينة..  يةاة. الةبةدم ن. بمهم، بةلك تةك.ون. لةه. الكحة مم نك ي.ؤك الةمم 17لة يةهكلمكة ك.ل  مة لم ابكنةه. إملةى الكعة سم فةإمنن اة لةمك ي.رك
الةم. بمهم،  ل.صة الكعة ، بةلك لميةخك الةمة ينة الكعة ن. بمهم فةقةدك 18لميةدم مم ا النذمي لة ي.ؤك ، أةمن ان. ن. بمهم لة ي.دة مم فةالنذمي ي.ؤك

 . يدم حم مم ابكنم ام الكوة نك بماسك مم يكن.ونةةم، لةننه. لةمك ي.ؤك م. الدن كك لةيكهم ح. رة عة دة : إمنن 19صة م. كك ا ه.وة الكح. هةذة وة
انةتك الةه.مك كة مة نة الن ورم، لةنن أةعك ثةرة مم ةة أةكك ب وا الظ لكمة لكمنن النناسة أةحة ، وة الةمم اءة إملةى الكعة الن ورة قةدك جة

ة .  يرة ر. ال.ه.. 20شم مة حة أةعك افةةة أةنك ت.فكضة خة لة يةأكتمي إملةيكهم مة ، وة ض. الن ورة ل. الشنرن ي.بكغم مة نك يةعك فةك.ل  مة
ةم 21 لةتك بمق.ون مم يةتةبةيننة أةننهةا ع. ال.ه. وة مة ق. فةيةأكتمي إملةى الن ورم لمتةظكهةرة أةعك ل.ك. فمي الكحة ا النذمي يةسك أةمن وة

ام».

شهادة يوحنا الخيرة ليسوع

د.. 22 م. ذة ي.عة أةخة ، وة ه.مك عة أةقةامة فميهةا مة ينةم وة لمكة إملةى بملةدم الكيةه.ودم دة ذة ه. بةعك يذ. تةلةمم ذةهةبة يةس.وع. وة وة



ة  23 ثميرة انةتك كة يةاهة ه.نةاكة كة ، لةنن الكمم الميمة نك سة بم مم يكنم ن.ون  بمالكق.رك د. فمي عة م. ننا أةيكضا  ي.عة انة ي.وحة كة وة
 . د.ونة من يةتةعة انة النناس. يةأكت.ونة وة .  24فةكة نم د. فمي الس.جك ننا لةمك يةك.نك قةد أ.لكقمية بةعك دةثة 25فةإمنن ي.وحة حة وة

أكنم التنطةه رم.  دم الكيةه.ودم فمي شة أةحة ننا وة يذم ي.وحة ال  بةيكنة تةلةمم دة قةال.وا لةه.: 26جم ننا وة هةب.وا إملةى ي.وحة فةذة
تة لةه.، ه.وة أةيكضا  همدك النذمي شة ، وة د.ن. اءة نةهكرم ال.رك رة ا وة كة فمي مة عة أةيكنةاه. مة ل. النذمي رة ج. ، الرن ل.م. عة «يةا م.

ل.ونة إملةيكهم!»  ون يع. يةتةحة مم الكجة د.، وة م. ا 27ي.عة يكئا  إملن إمذة د  أةنك يةنةالة شة ر. أةحة ننا: «لة يةقكدم ابة ي.وحة فةأةجة
 ! اءم مة نة السن ية لةه. مم طم ه.د. لةه. 28أ.عك س.ول  ي.مة ، بةلك أةنةا رة يحة سم ت. الكمة : لةسك هةد.ونة أةن.ي ق.لكت. أةنكت.مك تةشك

 . بةه. 29الطنرميقة رميسم، النذمي يةقمف. ق.رك يق. الكعة دم ا صة ! أةمن رميسة ، يةك.ون. ه.وة الكعة وس. ر. نك لةه. الكعة مة وة
 . ا قةدك تةمن ي هةذة حم هةا إمنن فةرة رميسم. وة تم الكعة وك هم بمصة حم ه.، فةيةبكتةهمج. لمفةرة ع. مة يةسك فةلةب.دن أةنك يةزميدة ه.وة 30وة

أةنكق.صة أةنةا».  ضم، فةإمننه. 31وة نة الةرك انة مم نك كة ا مة يعم. أةمن مم قة الكجة ق. ه.وة فةوك نك فةوك تمي مم
النذمي يةأك

يعم،  مم قة الكجة ق. ه.وة فةوك نك فةوك ي اا. التمي مم ضم لنم. كةلما  أةرك يةتةكة ي  وة ضم عة 32أةرك مم ا سة هةد. بممة ه.وة يةشك وة
تةه.!  هةادة دة يةقكبةل. شة لة أةحة أةى، وة رة ، 33وة ق  لةى أةنن اة حة ادمق. عة تةه.، ي.صة هةادة لةى أةنن النذمي يةقكبةل. شة عة

34  . يةالم كك وحة لةيكسة بمالكمم ي الر  طم مم ام فةإمنن اة ي.عك لنم. بمكةلم لةه. ا. يةتةكة سة فةالب. 35لةنن النذمي أةرك
 . ء  هم ك.لن شةيك لة فمي يةدم عة قةدك جة ، وة بكنة ب  الم نك 36ي.حم مة ينة.. وة يةاة. الةبةدم ، فةلةه. الكحة بكنم نك بمالم مم نك ي.ؤك مة

ب. ام» لةيكهم غةضة تةقمر  عة يةاةة. بةلك يةسك ى الكحة ، فةلةنك يةرة بكنم نة بمالم مم ف.ضك أةنك ي.ؤك يةرك

مؤشر    4Ketab El Hayatيوحنا 

المرأة السامرية تتعرف بالمسيح

ننا،  4 نك ي.وحة ثةرة مم د. أةكك م. ي.عة يذة وة ذ. تةلةمم وا أةننه. يةتنخم ع. مم ي.ينة سة يسم ب  أةنن الكفةر. فة الرن رة ا عة لةمن عة 2وة مة
ه.،  يذ. د. بةلك تةلةمم م. ه. لةمك يةك.نك ي.عة نكطةقةةم 3أةنن يةس.وعة نةفكسة عة إملةى مم جة رة ينةم وة نكطةقةةة الكيةه.ودم كة مم تةرة

 . لميلم ةم،  4الكجة رة امم نكطةقةةم السن رن بممم انة لةب.دن لةه. أةنك يةم. كة ، 5وة ارة عةى س.وخة ة  فميهةا، ت.دك لة إملةى بةلكدة صة فةوة
 ، ق.وب. لبكنمهم ي.وس.فة هةبةهةا يةعك ضم النتمي وة نة الةرك انة يةس.وع. 6قةرميبةة  مم ا كة لةمن . وة ق.وبة يكث. بمئكر. يةعك حة

ةم.  سة ادم الةيك السن وة ة. حة انةتم السناعة كة افةةم الكبمئكرم، وة لةى حة لةسة عة فةرم، جة نة السن بة مم تم 7قةدك تةعم اءة جة وة
قمينمي!»  ، فةقةالة لةهةا يةس.وع.: «اسك اء  ذة مة ينة  إملةى الكبمئكرم لمتةأكخ. رم امم أةة  سة رة ان.وا قةدك 8امك ه. كة يذة فةإمنن تةلةمم

اما .  وا طةعة تةر. ةم لميةشك هةب.وا إملةى الكبةلكدة رمينة ، 9ذة امم أةنةا سة ينة.: «أةنكتة يةه.ودمي  وة رم امم أةة. السن رك فةقةالةتك لةه. الكمة
ةم. رة امم عة أةهكلم السن ل.ونة مة امة ؟» فةإمنن الكيةه.ودة لةمك يةك.ون.وا يةتةعة قميةكة ن.ي أةنك أةسك يكفة تةطكل.ب. مم فةكة

قمينمي، لةطةلةبكتم 10 : اسك نك ه.وة النذمي يةق.ول. لةكم مة ينةة ام، وة طم رمفمينة عة نكتم تةعك ابةهةا يةس.وع.: «لةوك ك. فةأةجة
ي اا!»  اء  حة طةاكم مة نكه. فةأةعك الكبمئكر. 11أةنكتم مم ، وة لكو  كة دة عة ي.د.، لةيكسة مة لكمنك يةا سة أةة.: «وة رك فةقةالةتم الكمة



؟  ي  اء. الكحة نك أةيكنة لةكة الكمة يقةة . فةمم مم هم 12عة ثةنةا هذم رة ق.وبة النذمي أةوك نك أةبمينةا يةعك ظةم. مم هةلك أةنكتة أةعك
يهم؟»  اشم وة مة بةن.وه. وة نكهةا ه.وة وة قةدك شةرمبة مم ، وة نك 13الكبمئكرة ب. مم رة نك يةشك فةقةالة لةهةا يةس.وع.: «ك.ل  مة

 . طةش. ود. فةيةعك اءم يةع. ا الكمة دة 14هةذة طةشة بةعك يهم أةنةا، لةنك يةعك طم اءم النذمي أ.عك نة الكمة ب. مم رة لكمنن النذمي يةشك وة
ينة ». يةاة  أةبةدم ي حة طم لمهم نةبكعا  يةفميض. فةي.عك اخم بمح. فمي دة اء  ي.صك نك مة يهم مم طم ا أ.عك لمكة أةبةدا ، بةلك إمنن مة ذة

ذة 15 خ. لة أةع.ودة إملةى ه.نةا لم طةشة وة اءة فةلة أةعك ا الكمة نمي هةذة طم ي.د.، أةعك أةة.: «يةا سة رك فةقةالةتك لةه. الكمة
 .« اء  ي إملةى ه.نةا».  16مة عم جم ارك ، وة كم جة وك ي زة عم ادك هةبمي وة : «لةيكسة لمي 17فةقةالة لةهةا: «اذك ابةتك فةأةجة

ج   وك قكتم إمذك ق.لكتم: لةيكسة لمي زة دة : «صة !» فةقةالة ج  وك النذمي 18زة اج ، وة وة ة. أةزك سة مك انة لةكم خة فةقةدك كة
قم!»  دك . هذا ق.لكتمهم بمالص. كم جة وك ه. النة لةيكسة زة عة ينة مة يشم ى 19تةعم ي.د.، أةرة أةة.: «يةا سة رك فةقةالةتك لةه. الكمة

 . لميمة 20أةننكة نةبمي  شة لةى أةنن أ.ور. ونة عة ر  أةنكت.م. الكيةه.ودة ت.صم ، وة بةلم ا الكجة بةد.وا اة فمي هةذة نةا عة آبةاؤ.
ةم».  بةادة يدة لملكعم حم زة الكوة كة رك ب. أةنك تةك.ونة الكمة تةأكتمي 21يةجم أةة.، سة رة قمينمي يةا امك د. ابةهةا يةس.وع.: «صة فةأةجة

 . لميمة شة لة فمي أ.ور. بةلم وة ا الكجة ب.د.ونة البة لة فمي هةذة ة. النتمي فميهةا تةعك ا 22السناعة ب.د.ونة مة أةنكت.مك تةعك
 . نكدم الكيةه.ودم نك عم لصة ه.وة مم ، لةنن الكخة لةم. ا نةعك ب.د. مة ن. نةعك نةحك ، وة هةل.ونة ة ، بةلك 23تةجك اعة تةأكتمي سة فةسة

ثكلة ي مم . لةنن البة يةبكتةغم ق. بمالكحة وحم وة ق.ونة البة بمالر  ادم ابمد.ونة الصن ب.د. الكعة ينة يةعك ، حم همية النة
 . ينة ابمدم لةءم الكعة ق.». 24هؤ. بمالكحة وحم وة ب.د.وه. بمالر  نك أةنك يةعك يهم مم ابمدم ، فةلمذلمكة لةب.دن لمعة وح  ا. ر.

اءة فةه.وة 25 تةى جة مة يةأكتمي، وة ، سة يحة سم عةى الكمة ينا، النذمي ي.دك سم لةم. أةنن الكمة أةة.: «إمن.ي أةعك رك فةقةالةتك لةه. الكمة
 .« ء  لمن. لةنةا ك.لن شةيك !»  26ي.عك ل.م.كم ابةهةا: «إمن.ي أةنةا ه.وة النذمي ي.كة لة 27فةأةجة صة نكدة ذلمكة وة عم وة

ا ت.رميد. اذة : «مة نكه.مك د  مم عة ذلمكة لةمك يةق.لك لةه. أةحة مة أةة . وة رة ادمث. امك ه. ي.حة أةوك ا رة د.همش.وا لةمن يذ.، وة التنلةمم
ث.هةا؟»  ادم ا ت.حة اذة نكهةا؟» أةوك «لممة ذةتك تةق.ول. 28مم أةخة ةم، وة ادةتك إملةى الكبةلكدة عة تةهةا وة رن أةة. جة رك كةتم الكمة فةتةرة

؟»  29لملنناسم:  يح. سم لنه. ه.وة الكمة ! فةلةعة لكت. ا فةعة انا  كةشةفة لمي ك.لن مة وا إمنكسة ا انكظ.ر. الةوك جة 30«تةعة رة فةخة
أةقكبةل.وا إملةيكهم.  ارة وة ل.م.، 31أةهكل. س.وخة عة اح : «يةا م. يذ. يةق.ول.ونة لةه. بمإملكحة انة التنلةمم فمي أةثكنةاءم ذلمكة كة وة

 « ».  32ك.لك رمف.ونةه. أةنكت.مك ل.ه. لة تةعك ام  آك. نكدمي طةعة : «عم ابةه.مك : 33فةأةجة ل.ونة اءة يذ. يةتةسة ذة التنلةمم فةأةخة
ل.ه.؟»  ا يةأكك. د  بممة ه. أةحة اءة يئةةة النذمي 34«هةلك جة شم لة مة مة ي ه.وة أةنك أةعك امم فةقةالة لةه.مك يةس.وع.: «طةعة
لةه..  مة زة عة أةنك أ.نكجم لةنمي وة سة لكمن.ي أةق.ول. 35أةرك اد.! وة صة ه.ر  يةأكتمي الكحة ةم أةشك بةعة دة أةرك : بةعك ا تةق.ول.ونة أةمة

اد.هةا.  صة انة حة حة تك وة جة ، فةهمية قةدك نةضم ق.ولم لمي اا إملةى الكح. وا مة : انكظ.ر. مك ذ. 36لةك. د. يةأكخ. اصم الكحة وة
عا ،  د. مة اصم الكحة ارمع. وة ح. الزن ينةم، فةيةفكرة يةاةم الةبةدم رة لملكحة ع. الثنمة مة يةجك تةه.، وة رة د.قة 37أ.جك تنى يةصك حة

د..  ص. ر. يةحك آخة ع.، وة رة د  يةزك احم : وة ل. مك 38الكقةوك ك. يكر. ب.وا فميهم، فةغة ا لةمك تةتكعة د.وا مة ص. مك لمتةحك لكت.ك. سة إمن.ي أةرك
 .« ابمهممك رة أةتكعة ن.ونة ثةمة أةنكت.مك تةجك ب.وا، وة ةم 39تةعم رمي.ينة أةهكلم تملككة الكبةلكدة امم نة السن ونة مم ثمير. نة بمهم كة فةآمة

 .« لكت. ا فةعة هةد. قةائملةة : «كةشةفة لمي ك.لن مة انةتك تةشك أةةم النتمي كة رك بةبم كةلةمم الكمة ا قةابةل.وه. 40بمسة مة نكدة عم وة
 ، يكنم مة ، فةأةقةامة ه.نةالمكة يةوك ه.مك نكدة ه. أةنك ي.قميمة عم وك نكدة الكبمئكرم دةعة ن.وا بمهم 41عم ينة آمة د. النذم دة ا  عة دا اثةرة جم تةكة وة

هم،  بةبم كةلةمم ن. لةنننةا 42بمسة مم ، بةلك ن.ؤك كم بةبم كةلةمم دة النة بمسة ن. بةعك مم أةةم: «إمنننةا لة ن.ؤك رك قةال.وا لملكمة وة
قاا !» الةمم حة ل.ص. الكعة فكنةا أةننه. م.خة رة عة نةا، وة نةاه. بمأةنكف.سم عك مم سة

شفاء ابن لرجل من حاشية الملك

43  ، لميلم نكطةقةةم الكجة افةرة إملةى مم سة هةا يةس.وع. وة رة ادة ، غة ارة يكنم فمي س.وخة مة اءم الكيةوك دة قةضة بةعك ه.وة 44وة وة
طةنمهم!»  ةة لمنةبمي  فمي وة امة رة همدة قةائمل : «لة كة انة قةدك شة ه. كة بة بمهم 45نةفكس. حن لميلم رة لة إملةى الكجة صة ا وة فةلةمن



هةب.وا ه.مك أةيكضا  حم، إمذك ذة يدم الكفمصك لميمة فمي أةثكنةاءم عم شة لةه. فمي أ.ور. ا فةعة ا ك.لن مة أةوك ان.وا قةد رة كة أةهكل.هةا، وة
 . يدم انة 46إملةى الكعم كة ر . وة مك اءة إملةى خة لة الكمة ون انة قةدك حة يكث. كة ، حة لميلم لة يةس.وع. إملةى قةانةا بمالكجة صة وة وة

 . رميض  ، لةه. ابكن  مة لمكم يةةم الكمة اشم نك حة ل  مم ج. ومة رة نةاح. فكرة كة 47فمي كة عة أةنن يةس.وعة تةرة مم ا سة فةلةمن
فمية ابكنةه. ومة لميةشك نةاح. فكرة ه. إملةى كة عة نكه. أةنك يةنكزملة مة طةلةبة مم ، ذةهةبة إملةيكهم وة لميلم اءة إملةى الكجة جة ينةة وة الكيةه.ودم

تم.  وك لةى الكمة رمفة عة شك !» 48الكم. ائمبة جة الكعة أةيكت.م. اليةاتم وة ا رة ن.ونة إملن إمذة مم فةقةالة يةس.وع.: «لة ت.ؤك
ي قةبكلة أةنك يةم.وتة ابكنمي!»  49 عم ي.د.، انكزملك مة : «يةا سة قةالة ل. وة ج. سنلة إملةيكهم الرن ابةه. 50فةتةوة أةجة

. فة رة انكصة ةم يةس.وعة النتمي قةالةهةا لةه.، وة لممة ل. بمكة ج. نة الرن !» فةآمة ي  ! إمنن ابكنةكة حة هةبك يةس.وع.: «اذك
51  ، ي  وه. بمأةنن ابكنةه. حة بةشنر. هم وة بميدم انة نةازمل  فمي الطنرميقم لةقةاه. بةعكض. عة ا كة بةيكنةمة أةلةه.مك 52وة فةسة

منى». نكه. الكح. لنتك عة ةم، وة اءة الكبةارمحة سة ةم مة ابمعة ةم السن اب.وه.: «فمي السناعة افةى، أةجة ة  تةعة اعة فمي أةينةم سة
أةهكل. بةيكتمهم 53 نة ه.وة وة ». فةآمة ي  ة. النتمي قةالة لةه. يةس.وع. فميهةا: «إمنن ابكنةكة حة لممة الةب. أةننهةا السناعة فةعة

يعا .  مم ينةم 54جة نة الكيةه.ودم هم مم وجم ر. دة خ. اهةا يةس.وع. بةعك رة ة. همية اليةة. الثنانميةة. النتمي أةجك زة جم عك هم الكم. هذم
. لميلم إملةى الكجة
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شفاء مشلول بيت حسدا

ينةم،  5 يةادم الكيةه.ودم دم الةعك لميمة فمي أةحة شة دة يةس.وع. إملةى أ.ور. عم دة ذلمكة صة بةعك نك بةابم 2وة بم مم انة بمالكق.رك كة وة
ات .  س. قةاعة مك لةهةا خة وك ا، حة دة سك ينةم بةيكت. حم بكرم هةا بمالكعم م. ة  اسك كة لميمة بمرك شة نةمم فمي أ.ور. ق.د. فميهةا 3الكغة يةرك

ةم، كة يةاه. الكبمرك كة مم رن ونة أةنك تةتةحة ر. ، يةنكتةظم ل.ولمينة شك مة ج  وة ع.رك يةان  وة مك نك ع. ى مم ضة رك نة الكمة بمير  مم ع  كة مك جة
ل  4 انة النذمي يةنكزمل. أةون هةا، فةكة اءة ك. مة ر. ي.حة ةم وة كة رة إملةى الكبمرك خة ين  لم نك حم انة يةأكتمي مم لةكا  كة لةنن مة

ه..  ض. رة انة مة ا كة هكمة فةى، مة نةة ،  5ي.شك ثةلةثمينة سة ان  وة نكذ. ثةمة رميض  م. ةم مة كة نكدة الكبمرك انة عم كة آه. 6وة رة
أةلةه.: «أةت.رميد. أةنك ، فةسة الم لةى تملككة الكحة ه.وة عة تك وة ة  طةوميلةة  انكقةضة دن فة أةنن م. رة اقمدا  ه.نةاكة فةعة يةس.وع. رة

فةى؟»  كة 7ت.شك رن تةى تةحة ةم مة كة ان  ي.لكقمينمي فمي الكبمرك ي.د.، لةيكسة لمي إمنكسة : «يةا سة رميض. ابةه. الكمة فةأةجة
ائمما ».  يكرمي يةنكزمل. قةبكلمي دة انة غة ، فةكة ولة لكت. الن ز. اوة ة  حة رن نك مة مك مم كة . وة اء. فةقةالة لةه. يةس.وع.: 8الكمة

شم».  امك اشةكة وة لك فمرة مم لمكة 9«ق.مم احك انة ذة كة شةى. وة مة ه. وة اشة لة فمرة مة حة ل. وة ج. الم ش.فمية الرن فمي الكحة وة
بكت .  مة سة لة 10يةوك مم ل  لةكة أةنك تةحك . لة يةحم بكت  مة سة : «الكيةوك فمية لم النذمي ش. ج. فةقةالة الكيةه.ود. لملرن
 «! اشةكة شم». 11فمرة امك اشةكة وة لك فمرة مم ةة ه.وة قةالة لمي: احك حن ادة إملةين الص. : «النذمي أةعة ابةه.مك فةأةجة

شم؟»  12 امك اشةكة وة لك فمرة مم : احك نك ه.وة النذمي قةالة لةكة مة أةل.وه.: «وة رميضة النذمي 13فةسة لكمنن الكمة وة



 . ع  مك انم جة كة انة فمي الكمة ، إمذك كة دة انة قةدم ابكتةعة ، لةنن يةس.وعة كة نك ه.وة رمف. مة دة 14ش.فمية لةمك يةك.نك يةعك بةعك وة
يئةةم طم عك إملةى الكخة جم يحا  فةلة تةرك حم تة صة دك ، فةقةالة لةه.: «هةا أةنكتة قةدك ع. لم ه. يةس.وع. فمي الكهةيككة دة جة لمكة وة ذة

أ.!»  وة ا ه.وة أةسك يبةكة مة بمر. 15لمئةلن ي.صم عة ي.خك رة فةاه.، أةسك ل. أةنن يةس.وعة ه.وة النذمي شة ج. فة الرن رة ا عة فةلةمن
 . بكتم. 16الكيةه.ودة بمذلمكة مة السن الة يةوك مة هم الةعك ل. هذم مة انة يةعك ايمق.ونة يةس.وعة لةننه. كة ذة الكيةه.ود. ي.ضة فةأةخة

علقة الب بالبن

17  «! ل. مة أةنةا أةيكضا  أةعك . وة ل. إملةى النة مة الة أةبمي يةعك ا زة : «مة لكمنن يةس.وعة قةالة لةه.مك ا 18وة لمهةذة
بكتم، بةلك أةيكضا  لةننه. قةالة إمنن اة ننةة السن الةفة س. ي. الكيةه.ودم إملةى قةتكلمهم، لةيكسة فةقةطك لةننه. خة عك ادة سة دة ازك

ه. بمالم.  اوميا  نةفكسة ر. أةنك 19أةب.وه.، م.سة بكنة لة يةقكدم مك إمنن الم قن أةق.ول. لةك. قن الكحة فةقةالة لةه.مك يةس.وع.: «الكحة
بكن. ل.ه. الم مة ، يةعك ل.ه. الب. مة ا يةعك ل.ه.. فةك.ل  مة ى البة يةفكعة ا يةرة ل. مة هم، بةلك يةفكعة نك تملكقةاءم نةفكسم يكئا  مم لة شة يةفكعة

 ، ذلمكة نك 20كة ظةمة مم ال  أةعك مة ي.رميهم أةيكضا  أةعك سة ل.ه.، وة ا يةفكعة يعة مة مم ي.رميهم جة ، وة بكنة ب  الم لةنن البة ي.حم
 . هةش.ونة ، فةت.دك لم مة ا الكعة . 21هةذة اء. نك يةشة بكن. مة يمي الم ذلمكة ي.حك ، كة يميهممك ي.حك تةى وة وك ا ي.قميم. الب. الكمة مة فةكة

لنهةا،  22 اءم ك. لكطةةة الكقةضة بكنة س. طةى الم دا ، بةلك أةعك اكمم. أةحة الب. لة ي.حة بكنة 23وة يع. الم مم رممة الكجة لمي.كك
لةه.. سة رممم البة النذمي أةرك بكنة لة ي.كك رممم الم نك لة ي.كك مة . وة رمم.ونة البة ا ي.كك مة كة

من الموت إلى الحياة

يةاة. 24 لةنمي تةك.ون. لةه. الكحة سة ن. بمالنذمي أةرك مم ي.ؤك ي وة ع. كةلةمم مة نك يةسك مك إمنن مة قن أةق.ول. لةك. قن الكحة الكحة
يةاةم.  تم إملةى الكحة وك نة الكمة يرم، لةننه. قةدم انكتةقةلة مم مم الةخم م. فمي الكيةوك اكة لة ي.حة ينة.، وة قن 25الةبةدم قن الكحة الكحة

ينة النذم تةأكتمي بةلك همية النة وة تة ابكنم ام سة وك ات. صة وة ع. فميهةا الةمك مة ةة النتمي يةسك : إمنن السناعة مك أةق.ول. لةك.
 . نة يةوك ونةه. يةحك ع. مة بكنة أةيكضا  أةنك تةك.ونة لةه. 26يةسك طةى الم اتمهم، فةقةدك أةعك يةاة  فمي ذة ا أةنن لملبم حة مة لةننه. كة
اتمهم،  يةاة  فمي ذة .  27حة انم نكسة ، لةننه. ابكن. الم ينة لكطةة  أةنك يةدم طةاه. س. أةعك ا: 28وة نك هةذة ب.وا مم جن لة تةتةعة

تةه.،  وك نك فمي الكق.ب.ورم صة يع. مة مم ع. فميهةا جة مة ة  يةسك اعة فة تةأكتمي سة وك ينة 29فةسة نكهةا: فةالنذم ونة مم ج. ر. فةيةخك
ي.ئةاتم فةفمي ل.وا السن مم ينة عة ا النذم أةمن يةاةم، وة يةةم إملةى الكحة د. ؤة ةم الكم. ونة فمي الكقميةامة ج. ر. اتم يةخك المحة ل.وا الصن مم عة

يكن.ونةةم.  يةةم إملةى الدن د. ؤة ةم الكم. م. 30الكقميةامة ك. اتمي، بةلك أةحك نك تملكقةاءم ذة يكئا  مم لة شة كمن. أةنك أةفكعة أةنةا لة ي.مك وة
لةنمي. سة ةم النذمي أةرك ادة تمي بةلك إمرة ادة قميقم إمرة ى لمتةحك عة ، لةن.ي لة أةسك ل  ادم ي عة مم كك ح. ع.، وة مة ا أةسك بةمة سك حة

الب يشهد للبن

قةة ،  31 ادم يكرة صة تمي غة هةادة انةتك شة ي، لةكة هةد. لمنةفكسم نكت. أةشك أةنةا 32لةوك ك. هةد. لمي، وة يكرمي يةشك لكمنك غة وة
 . ق  تةه. لمي همية حة هةادة لةم. أةنن شة .  33أةعك ق. همدة لملكحة ننا فةشة س.ل  إملةى ي.وحة ثكت.مك ر. قةدك بةعة أةنةا أةق.ول. 34وة وة

 ، مك ك. لةصم لم خة نك أةجك ، بةلك مم ان  ةم إمنكسة هةادة لةى شة د. عة تةمم ا لة لةن.ي أةعك بةاحا  35هةذة صك ننا مم انة ي.وحة فةقةدك كة
 . نم مة نة الزن ة  مم وا بمن.ورمهم فةتكرة تمع. تةمك ئكت.مك أةنك تةسك شم يئا ، وة ه.جا  م.ضم تةوة ظةمة 36م. ة  أةعك هةادة لكمنن لمي شة وة

ل.هةا، فةهمية مة النتمي أةعك هةا وة زة لنفةنمي الب. أةنك أ.نكجم الم النتمي كة مة ة. الةعك هةادة همية شة ننا، وة ةم ي.وحة هةادة نك شة مم
لةنمي،  سة بةي.نةة  أةنن البة أةرك هةد. لمي م. أةنكت.مك 37تةشك هةد. لمي. وة ه. أةيكضا  يةشك لةنمي ه.وة نةفكس. سة الب. النذمي أةرك وة

أةيكت.مك هةيكئةتةه.،  لة رة تةه. قةط ، وة وك ع.وا صة مة مك لة 38لةمك تةسك لميلم أةننك. ، بمدة مك ت.ه. فمي ق.ل.وبمك. لممة لة ثةبةتةتك كة وة



لةه..  سة ق.ونة النذمي أةرك د. يةاةم 39ت.صة مك إملةى الكحة يك. تةهكدم تةقمد.ونة أةننهةا سة مك تةعك ت.بة لةننك. س.ونة الكك. ر. أةنكت.مك تةدك
هةد. لمي،  ت.ب. تةشك هم الكك. ينةم. هذم يةاة.. 40الةبةدم م. الكحة ونة أةنك تةأكت.وا إملةين لمتةك.ونة لةك. ف.ض. مك تةرك لكمننك. وة

نكدم النناسم.  41 نك عم دا  مم جك ت. أةقكبةل. مة بنةة ام لةيكسةتك فمي 42لةسك حة رمف. أةنن مة أةعك ، وة مك رمف.ك. لكمن.ي أةعك وة
 . مك ك. هم. 43ن.ف.وسم مم نةفكسم يء. بماسك نك يةجم ب.ونة بممة ح. مك ت.رة لكمننك. لةمك تةقكبةل.ونمي، وة مم أةبمي وة ئكت. بماسك فةقةدك جم

ا فمي 44 وك عة نك بةعكض ، د.ونة أةنك تةسك مك مم ك. ض. دة بةعك جك أةنكت.مك تةقكبةل.ونة الكمة ن.وا بمي وة مم مك أةنك ت.ؤك نك أةيكنة لةك. مم
ه. إملن ا.!  نةح. دم النذمي لة يةمك جك نك 45طةلةبم الكمة مك إملةى البم، فةإمنن ه.نةالمكة مة ك.وك. لة تةظ.ن وا أةن.ي أةشك

 . مك ك. اءة جة لةيكهم رة لنقكت.مك عة ه.وة م.وسةى النذمي عة ، وة مك ك.وك. نكت.مك 46يةشك قكت.مك م.وسةى، لةك. دن نكت.مك صة فةلةوك ك.
ن.ي.  تةبة عة ونمي، لةننه. ه.وة كة قكت.م. دن يكفة 47صة تةبةه. م.وسةى، فةكة ا كة ق.ونة مة د. نكت.مك لة ت.صة ا ك. إمذة وة

ي؟» ق.ونة كةلةمم د. ت.صة
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قةابملةةم،  6 فنةم الكم. ينةة، إملةى الضن ةة طةبةرم يكرة ، أةيك ب.حة لميلم ةة الكجة يكرة بةرة يةس.وع. ب.حة دة ذلمكة عة ه. 2بةعك تةبمعة وة
ى.  ضة رك فةائمهم لملكمة ا آيةاتم شم أةوك ا رة مة دة بمير  بةعك ع  كة مك بةلم 3جة ه. إملةى الكجة يذ. تةلةمم دة يةس.وع. وة عم صة وة

لةس.وا.  جة .  4وة بة حم الكيةه.ودمي  قةدم اقكتةرة يد. الكفمصك انة عم كة بميرا  5وة عا  كة مك أةى جة رة إمذك تةطةلنعة يةس.وع. وة وة
؟»  لنه.مك لةءم ك. مة هؤ. بكزا  لمن.طكعم تةرمي خ. نك أةيكنة نةشك : «مم ه.، قةالة لمفميلمب سة وة ما  نةحك ا 6قةادم قةدك قةالة هةذة وة

ل.ه..  يةفكعة ا سة رمف. مة انة يةعك نةه.، لةنن يةس.وعة كة تةحم بكزا  7لميةمك يكنةا خ. تةرة تنى لةوم اشك : «حة ابةه. فميلمب س. فةأةجة
ة !»  يرة غم ة  صة لةى قمطكعة نكه.مك عة د. مم احم لة الكوة ص. فةى لميةحك ا كة ينةار ، لةمة ئةتةيك دم ، 8بممم س. او. رة فةقةالة لةه. أةنكدة

 : يذم د. التنلةمم ه.وة أةحة ، وة سة انة ب.طكر. عة مك و سم تةانم 9أةخ. كة مة سة ير  وة عم فةةم شة غم ة. أةرك سة مك ه. خة عة لةد  مة «ه.نةا وة
بميرم؟»  عم الككة مك ا الكجة ثكلم هةذة هم لممم ا هذم لكمنك مة . وة تةانم يرة غم انة 10صة كة !» وة لمس.وه.مك فةقةالة يةس.وع.: «أةجك

 . ةم آلف  سة مك وة خة د.ه.مك نةحك دة انة عة كة ، وة ال. جة لةسة الر. . فةجة ثمير  ب  كة ذة يةس.وع. 11ه.نةاكة ع.شك فةأةخة
. تةيكنم كة مة لة بمالسن ذلمكة فةعة كة اد.وا. وة ا أةرة رم مة ، بمقةدك ينة المسم لةى الكجة نكهةا عة عة مم زن ، ث.من وة رة كة شة فةةة وة غم الةرك

12 «! ء  يعة شةيك لةتك لمكةيك لة يةضم بكزم النتمي فةضة رة الكخ. وا كمسة ع. مة هم: «اجك يذم بمع.وا، قةالة لمتةلةمم ا شة فةلةمن
ةم 13 سة مك نك خة نم الكملمينة مم لةةم عة بكزم الكفةاضم رم الكخ. نك كمسة ةة ق.فنة  مم رة شك ل.وا اثكنةتةيك عة مة ع.وهةا، وة مة فةجة

يرم.  فةةم الشنعم غم ا ه.وة الننبمي  14أةرك قاا ، هةذة هةا يةس.وع. قةال.وا: «حة نةعة أةى النناس. اليةةة النتمي صة ا رة فةلةمن
 .« الةمم ادة إملةى 15التمي إملةى الكعة لمكا ، فةعة وه. مة ف.وه. لمي.قميم. تةطم كم أةنك يةخك شك لةى وة لممة يةس.وع. أةننه.مك عة عة وة

ه.. دة حك بةلم وة الكجة



يسوع يمشي على الماء

ةم،  16 يكرة ه. إملةى الكب.حة يذ. لة تةلةمم اء. نةزة سة لن الكمة ا حة لةمن ومة 17وة نةاح. فكرة همينة إملةى كة تنجم كمب.وا قةارمبا  م. رة وة
 . قة بمهممك لةمك يةك.نك يةس.وع. قةد لةحم ينمة الظنلةم. وة خة ةم. وة يكرة نة الكب.حة قةابملةةم مم فنةم الكم. هةبنتك 18فمي الضن وة

ة..  يكرة بةتم الكب.حة طةرة ينة ، فةاضك فةة  قةوم اصم ة ، 19عة بةعة يةال  أةوك أةرك وة ثةلةثةةم أةمك يذ. نةحك ذنفة التنلةمم ا جة مة دة بةعك وة
، ف. وك لةيكهممم الكخة لةى عة تةوك ةم، فةاسك يكرة اءم الكب.حة لةى مة يا  عة اشم نة الكقةارمبم مة ا يةس.وعة يةقكتةرمب. مم أةوك رة

اف.وا!»  20 ه.مك قةائمل : «أةنةا ه.وة لة تةخة عة دة إملةى 21فةشةجن عة نكه. أةنك يةصك اد.وا يةطكل.ب.ونة مم ا كة فةمة
 . ودم قكص. انم الكمة كة لة الكقةارمب. إملةى الكمة صة تنى وة ع. 22الكقةارمبم، حة مك دم الكجة مم التنالمي، لةمك يةجم فمي الكيةوك وة

رمف.ونة أةنن يةس.وعة لةمك ان.وا يةعك كة دا . وة احم ةم إملن قةارمبا  وة يكرة نة الكب.حة قةابملةةم مم فنةم الكم. لةى الضن ينة بةات.وا عة النذم
 . ه.مك دة حك يذ. وة تةقةلنه. التنلةمم سم)، بةلم اسك هم (بمالةمك يذم عة تةلةمم كةبم الكقةارمبة مة ارمب. 23يةرك تك قةوة اءة ث.من جة

ب  رة الرن كة ا شة مة دة بكزة بةعك ل.وا فميهم الكخ. انم النذمي أةكة كة نة الكمة بم مم سةتك بمالكق.رك رة ينةة، وة نك طةبةرم ى مم رة أ.خك
لةيكهم.  وا إملةى 24عة اء. جة ارمبة وة كمب.وا تملككة الكقةوة ، رة ه. ه.نةاكة يذة لة تةلةمم ع. يةس.وعة وة مك دم الكجة ا لةمك يةجم فةلةمن

 . نك يةس.وعة ثمينة عة ومة بةاحم نةاح. فكرة ةم، قةال.وا لةه.: 25كة يكرة نة الكب.حة قةابملةةم مم فنةم الكم. لةى الضن د.وه. عة جة ا وة فةلةمن
لكتة إملةى ه.نةا؟»  صة تةى وة ، مة ل.م. عة ث.ونة 26«يةا م. : أةنكت.مك تةبكحة مك قن أةق.ول. لةك. قن الكحة ابةه.مك يةس.وع.: «الكحة أةجة

فةةم.  غم نك تملككة الةرك ت.مك مم بمعك شة لكت.مك وة مك أةكة أةيكت.م. اليةاتم، بةلك لةننك. مك رة ن.ي لة لةننك. اءة 27عة رة ا وة وك عة لة تةسك
، انم نكسة مك إميناه. ابكن. الم يك. طم ينةم، النذمي ي.عك يةاةم الةبةدم امم الكبةاقمي إملةى الكحة اءة الطنعة رة امم الكفةانمي، بةلك وة الطنعة

لةيكهم».  ه. عة تكمة عة ا. الب. خة ضة امة قةدك وة ا الطنعة ل.ب.ه. 28لةنن هةذة ا يةطك لة مة مة ل. لمنةعك ا نةفكعة اذة أةل.وه.: «مة فةسة
لةه.».  29ا.؟»  سة نك أةرك ن.وا بممة مم ل.ب.ه. ا. ه.وة أةنك ت.ؤك ل. النذمي يةطك مة ابة يةس.وع.: «الكعة فةقةال.وا 30أةجة

؟  لة مة ر. أةنك تةعك ا تةقكدم اذة ؟ مة نة بمكة مم ن.ؤك اهةا وة ل.هةا لمنةرة مة ا اليةة. النتمي تةعك ل.وا 31لةه.: «مة نةا أةكة فةإمنن آبةاءة
ل.وا!»  بكزا  لميةأكك. اءم خ. مة نن السن طةاه.مك مة اءة فمي الككمتةابم: أةعك ا جة مة ينةم كة نن فمي الكبةر. ابةه.مك 32الكمة فةأةجة

ا أةبمي ه.وة النذمي إمننمة ، وة اءم مة نة السن بكزا  مم مك خ. ك. طم : إمنن م.وسةى لةمك ي.عك مك قن أةق.ول. لةك. قن الكحة يةس.وع.: «الكحة
 ، قميقمين اءم الكحة مة بكزة السن م. النة خ. يك. طم يةاة  33ي.عك اهمب. حة اءم الكوة مة نة السن بكز. ام ه.وة الننازمل. مم فةخ.

 .« الةمم ».  34لملكعة بكزة ا الكخ. ين  هةذة نةا فمي ك.ل. حم طم ي.د.، أةعك ابةه.مك يةس.وع.: «أةنةا 35قةال.وا لةه.: «يةا سة فةأةجة
طةش. أةبةدا .  ن. بمي لة يةعك مم النذمي ي.ؤك وع.، وة يةاةم. فةالنذمي ي.قكبمل. إملةين لة يةج. بكز. الكحة لكمنك ق.لكت. 36ه.وة خ. وة

 ، ن.ونة مم لة ت.ؤك ونمي وة أةيكت.م. مك رة مك إمننك. نك يةأكتم 37لةك. مة ، وة يةأكتمي إملةين ا يةهةب.ه. الب. لمي سة لكمنن ك.لن مة وة
ارمجم أةبةدا ،  ه. إملةى الكخة حك يئةةة 38إملةين لة أةطكرة شم يئةتمي، بةلك مة شم ، لة ل.تممن مة اءم مة نة السن لكت. مم فةقةدك نةزة

لةنمي.  سة مم 39النذمي أةرك ه. فمي الكيةوك ، بةلك أ.قميم. هةبةه.مك لمي يةهكلمك. مننك وة ا  مم دة يئةت.ه. همية أةنك لة أةدةعة أةحة شم مة وة
يرم.  يةاة. 40الةخم ن. بمهم تةك.ون. لةه. الكحة مم ي.ؤك بكنة وة ى الم نك يةرة يئةةة أةبمي همية أةنن ك.لن مة شم ! إمنن مة مك نةعة

يرم».  مم الةخم ه. أةنةا فمي الكيةوك أ.قميم. سة ينة.، وة : 41الةبةدم لةى يةس.وعة لةننه. قةالة ونة عة منر. ذة الكيةه.ود. يةتةذة فةأةخة
 .« اءم نة السنمة لة مم بكز. النذمي نةزة ، النذمي 42«أةنةا الكخ. ا يةس.وعة ابكنة ي.وس.فة قةال.وا: «أةلةيكسة هةذة وة

؟»  اءم نة السنمة لكت. مم : إمن.ي نةزة يكفة يةق.ول. ه.، فةكة أ.من ن. أةبةاه. وة رمف. نةحك ابةه.مك يةس.وع.: «لة 43نةعك فةأةجة
 ! مك ا بةيكنةك. وا فميمة ر. من أةنةا 44تةتةذة لةنمي. وة سة بةه. الب. النذمي أةرك تةذة ا اجك د  أةنك يةأكتمية إملةين إملن إمذة ر. أةحة لة يةقكدم

يرم.  مم الةخم ه. فمي الكيةوك ع. 45أ.قميم. مة نك يةسك ك.ل  مة نة ام. وة يع. مم مم لنم. الكجة يةتةعة : سة ت.بم الةنكبميةاءم اءة فمي ك. جة
 . نكه. يةأكتمي إملةين لنم. مم يةتةعة انة 46البة وة آه. إملن النذمي كة ا رة : فةمة أةى البة دا  رة ا أةنن أةحة نةى هةذة عك لةيكسة مة وة

 . أةى البة ه. رة دة حك عة ام. ه.وة وة ينة . 47مة يةاة  أةبةدم ن. بمي فةلةه. حة مم : إمنن النذمي ي.ؤك مك قن أةق.ول. لةك. قن الكحة الكحة



يةاةم.  48 بكز. الكحة ات.وا،  49أةنةا ه.وة خ. ينةم ث.من مة نن فمي الكبةر. م. الكمة ك. لة أةبةاؤ. بكز. 50أةكة لكمنك هةا ه.نةا الكخ. وة
 . ان. فةلة يةم.وت. نكسة نكه. الم اءم لميةأكك.لة مم مة نة السن نة 51الننازمل. مم لة مم ي  النذمي نةزة بكز. الكحة أةنةا الكخ.

دمي، سة ه. أةنةا، ه.وة جة م. بكز. النذمي أ.قةد. الكخ. . وة يةا إملةى الةبةدم بكزم يةحك ا الكخ. نك هةذة د  مم لة أةحة . إمنك أةكة اءم مة السن
الةم.».  يةا الكعة ل.ه. لمكةيك يةحك يكفة 52أةبكذ. ل.وا: «كة اءة تةسة ، وة نميفا  بةيكنة الكيةه.ودم ال  عة دة ا الككةلةم. جم فةأةثةارة هةذة

لةه.؟»  ه. لمنةأكك. دة سة يةنةا جة طم ا أةنك ي.عك ر. هةذة ا لةمك 53يةقكدم : إمذة مك قن أةق.ول. لةك. قن الكحة ابةه.مك يةس.وع.: «الكحة فةأةجة
 . مك لمك. اخم مك فمي دة يةاةة لةك. ه. فةلة حة مة ب.وا دة رة تةشك انم وة نكسة دة ابكنم الم سة ل.وا جة دمي 54تةأكك. سة نك يةأكك.لك جة مة

يرم،  مم الةخم ه. فمي الكيةوك أةنةا أ.قميم. ينة ، وة يةاة  أةبةدم ي، فةلةه. حة مم بك دة رة يةشك ام. 55وة دمي ه.وة الطنعة سة لةنن جة
 . قميقمي  اب. الكحة ي ه.وة الشنرة مم دة ، وة قميقمي  ي، يةثكب.ت. فمين 56الكحة مم ب. دة رة يةشك دمي وة سة نك يةأكك.ل. جة ك.ل  مة وة

أةنةا فميهم.  ل.نمي. 57وة نك يةأكك. يةا بمي مة ذلمكة يةحك لةنمي، فةكة سة ي. النذمي أةرك يةا بمالبم الكحة ا أةن.ي أةحك مة كة وة
ات.وا. 58 مك ث.من مة ك. لةه. أةبةاؤ. ن. النذمي أةكة الكمة ه.وة لةيكسة كة ، وة اءم مة نة السن لة مم بكز. النذمي نةزة ا ه.وة الكخ. هةذة

يةا إملةى الةبةدم».  بكزة يةحك ا الكخ. ل.م. فمي 59فةالنذمي يةأكك.ل. هةذة ه.وة ي.عة عم وة مة جك ل ه. قةالةه. يةس.وع. فمي الكمة ا ك. هةذة
. ومة نةاح. فكرة كة

التلميذ يشكوون

ه.؟» 60 اعة مة يق. سة نك ي.طم ! مة ا الككةلةمة عةبة هةذة ا أةصك هم قةال.وا: «مة يذم نك تةلةمم ونة مم ثمير. ه. كة عة مم ا سة فةلةمن
؟ 61 مك ك. ك.وكة فمي ن.ف.وسم ا يةبكعةث. الش  : «أةهةذة أةلةه.مك ، فةسة ونة منر. ه. يةتةذة يذة هم أةنن تةلةمم لممة يةس.وع. فمي نةفكسم فةعة
انة قةبكل ؟  62 يكث. كة دا  إملةى حة اعم انم صة نكسة أةيكت.م. ابكنة الم ا لةوك رة اذة ي 63فةمة طم وح. ه.وة النذمي ي.عك الر 

يةاة .  حة وح  وة مك بمهم ه.وة ر. ت.ك. لنمك يكئا . الككةلةم. النذمي كة د. فةلة ي.فميد. شة سة ا الكجة يةاةة، أةمن ضا  64الكحة لكمنن بةعك وة
نك ه.وة مة ن.ونة بمهم، وة مم ينة لة ي.ؤك نك ه.م. النذم رمف. مة ءم يةعك نكذ. الكبةدك انة يةس.وع. م. !» فةقةدك كة ن.ونة مم نكك.مك لة ي.ؤك مم

ون.ه..  يةخ. هةبةه. الب. 65النذمي سة ا وة د  أةنك يةأكتمية إملةين إملن إمذة ر. أةحة : لة يةقكدم مك : «لمذلمكة ق.لكت. لةك. ث.من قةالة
 .« ونةه.!  66ذلمكة لةمك يةع.ود.وا يةتكبةع. هم، وة نك أةتكبةاعم ونة مم ثمير. ه. كة رة قكتم هةجة لمكة الكوة نك ذة فةقةالة 67مم

؟»  ثكلةه.مك هةب.وا مم أةنكت.مك أةت.رميد.ونة أةنك تةذك يذا : «وة رة تملكمم شة ثكنةيك عة : «إملةى 68لملم س. ان. ب.طكر. عة مك ابةه. سم فةأةجة
ينةم.  يةاةم الةبةدم نكدةكة كةلةم. الكحة عم ب  وة هةب. يةا رة نك نةذك فكنةا أةننكة ق.د وس. ام!» 69مة رة عة ننا وة ن. آمة نةحك

؟» 70 يكطةان  مك شة نكك. د  مم احم عة ذلمكة فةوة مة ، وة رة شة ثكنةيك عة مك أةنكت.م. الم ت.ك. تةرك فةقةالة يةس.وع.: «أةلةيكسة أةنةا اخك
نة 71 انة مم عة أةننه. كة د. مة ا بةعك ه. فميمة لنمة ، النذمي سة ي. ي.وطم رك خة سك انة الم عة مك ا بكنم سم ا إملةى يةه.وذة ارة بمهةذة أةشة

! شةرة ثكنةيك عة الم
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يسوع يذهب إلى اليهودية

ينةم، لةنن 7 نطةقةةم الكيةه.ودم لة فمي مم و  ن.با  التنجة تةجة ، م. لميلم نكطةقةةم الكجة أة يةس.وع. يةتةنةقنل. فمي مم دة ذلمكة بةدة بةعك
نة إملةى قةتكلمهم.  وك عة ان.وا يةسك ،  2الكيةه.ودة كة ظةال. الكيةه.ودمي  يد. المة بة عم ا اقكتةرة مة نكدة عم ت.ه.: 3وة وة قةالة لةه. إمخك

 ، ال  مة نك أةعك ل.ه. مم مة ا تةعك ى أةتكبةاع.كة مة ينةم لميةرة هةبك إملةى الكيةه.ودم اذك نكطةقةةة وة هم الكمم كك هذم دة 4«اتكر. فةلة أةحة
، فةأةظكهمرك نةفكسةكة الة مة هم الةعك ل. هذم مة تة تةعك ا د.مك مة ةة. وة هكرة ي الش  انة يةبكتةغم ا كة فةاءم إمذة ل. فمي الكخة مة يةعك

 .« الةمم نمينة بمهم.  5لملكعة مم ؤك تةه. لةمك يةك.ون.وا م. وة ا 6فةإمنن إمخك د.، أةمن قكتمي بةعك انة وة ا حة ابةه.مك يةس.وع.: «مة فةأةجة
 . ين  ب  ك.لن حم نةاسم مك فةه.وة م. قكت.ك. هةد. 7وة نمي أةنةا، لةن.ي أةشك ض. لكمننه. ي.بكغم ، وة مك ك. ضة الةم. أةنك ي.بكغم ر. الكعة لة يةقكدم

ة .  يرة ر. الةه. شم مة لةيكهم أةنن أةعك يدم 8عة ا العم دة النة إلى هةذة عة ا أةنةا فةلةنك أةصك ، أةمن يدم د.وا أةنكت.مك إملةى الكعم عة اصك
د.».  اءة بةعك ا جة قكتمي مة .  9لةنن وة لميلم بةقمية فمي الكجة ا وة ت.ه. إملةى 10قةالة لةه.مك هةذة وة ا ذةهةبة إمخك مة دة بةعك وة

ف.يا ، لة ظةاهمرا .  تةخة انة م. ا لةوك كة مة هةبة ه.وة أةيكضا  كة ، ذة يدم نكه. فمي 11الكعم ث.ونة عة ذة الكيةه.ود. يةبكحة فةأةخة
؟»  ل. ج. اكة الرن : «أةيكنة ذة أةل.ونة يةسك ، وة يدم لةه.، 12الكعم وك ة  حة ثميرة ات  كة نةاقةشة م.وعم م. تك بةيكنة الكج. ثةارة وة

 « بة ل.ل. الشنعك : «لة! بةلك إمننه. ي.ضة ونة ر. قةالة آخة » وة المح  : «إمننه. صة ه.مك ض. لكمنك لةمك 13فةقةالة بةعك وة
. نة الكيةه.ودم فا  مم وك لةنا ، خة نكه. عة لنمة عة د  أةنك يةتةكة ؤك أةحة ر. يةجك

يسوع يعلمم علنا  في الهيكل

14  . ل.م. النناسة أة ي.عة بةدة لم وة دة يةس.وع. إملةى الكهةيككة عم ف.ه.، صة يدم نمصك نة الكعم ى مم ا مةضة لةمن فةد.همشة 15وة
؟»  لنمك ه.وة لةمك يةتةعة ت.بة وة ا الكك. رمف. هةذة يكفة يةعك ل.وا: «كة اءة تةسة ابةه.مك يةس.وع.: «لةيكسة 16الكيةه.ود. وة فةأةجة

لةنمي  سة نكدم النذمي أةرك نك عم نكدمي، بةلك مم نك عم ي مم لميمم ا 17تةعك رمف. مة يئةةة ام يةعك شم لة مة مة ادة أةنك يةعك نك أةرة مة وة
نكدمي.  نك عم لنم. مم نكدم ام، أةوك أةنننمي أةتةكة نك عم ي مم لميمم انة تةعك ا كة دة 18إمذة جك هم يةطكل.ب. الكمة نكدم نك عم لنم. مم نك يةتةكة مة

ق  لة إمثكمة فميهم.  ادم لةه. فةه.وة صة سة نك أةرك دة لممة جك ا النذمي يةطكل.ب. الكمة هم؛ أةمن مك م.وسةى 19لمنةفكسم طةاك. ا أةعك أةمة
نة إملةى قةتكلمي؟»  وك عة ا تةسك اذة ةم! لممة ل. بمالشنرميعة مة مك يةعك نكك. د  مم نك أةحة ا مم لكمنك مة ةة؟ وة ابةه. 20الشنرميعة أةجة

؟»  نك ي.رميد. أةنك يةقكت.لةكة ! مة يكطةان  ع.: «بمكة شة مك ل  21الكجة مة بكتم عة مة السن لكت. يةوك مم فةقةالة يةس.وع.: «عة
يعا .  مم بكت.مك جة رة تةغك دا  فةاسك احم ع. 22وة جم تةانة يةرك نمي أةنن الكخم ا لة يةعك هةذة تةانم وة مك بمالكخم اك. صة إمنن م.وسةى أةوك

بكتم.  مة السن لةوك يةوك انة وة نكسة تمن.ونة الم لمذلمكة تةخك ونة 23إملةى م.وسةى بةلك إملةى البةاءم وة ر. نكت.مك ت.جك فةإمنك ك.
لةين لةن.ي ب.ونة عة ضة ةة م.وسةى، فةهةلك تةغك المف.وا شةرميعة بكتم لمكةيك لة ت.خة مة السن انم يةوك نكسة تةانة لملم الكخم

لمهم فمي السنبكتم؟  امم انا  بمكة فةيكت. إمنكسة ل ». 24شة ادم ما  عة كك ك.م.وا ح. سةبم الظناهمرم، بةلم احك ك.م.وا بمحة لة تةحك
ا ه.وة النذمي ي.رميد.ونة أةنك يةقكت.ل.وه.؟  25 : «أةلةيكسة هةذة لميمة شة ض. أةهكلم أ.ور. نكدة ذلمكة قةالة بةعك هةا ه.وة 26عم

قاا ؟  يح. حة سم نةا أةننه. ه.وة الكمة اؤ. سة ؤة دة ر. ى، هةلك تةأةكن . ت.رة ء  ه. بمشةيك تةرمض. دة يةعك لة أةحة لةنا  وة لنم. عة إمنن 27يةتةكة
لةه.!»  رمف. أةصك ا فةإمنننةا نةعك ا هةذة ، أةمن اءة نك أةيكنة جة د  مم رمفة أةحة ا يةأكتمي لةنك يةعك مة نكدة يحة عم سم فةعة 28الكمة فةرة

أةنةا لةمك نك أةيكنة أةنةا! وة رمف.ونة مم تةعك رمف.ونةنمي وة ، قةائمل : «أةنكت.مك تةعك لم ل.م. فمي الكهةيككة ه.وة ي.عة تةه.، وة وك يةس.وع. صة
رمف.ونةه..  أةنكت.مك لة تةعك ق  وة لةنمي ه.وة حة سة لكمنن النذمي أةرك اتمي، وة نكدم ذة نك عم رمف.ه.، 29آتم مم ا أةنةا فةأةعك أةمن

لةنةي».  سة ه.وة النذمي أةرك نكه. وة لةيكهم 30لةن.ي مم دا  لةمك ي.لكقم عة لكمنن أةحة لةيكهم، وة ى الكيةه.ود. لملكقةبكضم عة عة فةسة



 . انةتك تةه. لةمك تةك.نك قةدك حة اعة لن 31يةدا ، لةنن سة قةال.وا: «أةلةعة ن.وا بمهم، وة عم آمة مك نة الكجة ثميرمينة مم لةى أةنن كة عة
؟»  ل. ج. ا الرن رميهةا هةذة هم النتمي ي.جك نك هةذم ثةرة مم رمي آيةات  أةكك ا يةأكتمي، ي.جك مة نكدة ، عم يحة سم عة 32الكمة مم سة وة

اسم لمي.لكق.وا رن هةنةةم بةعكضة الكح. اء. الككة سة ؤة ر. ل.وا ه.مك وة سة نكه.، فةأةرك ع. عة مك ا يةتةهةامةس. بمهم الكجة ي ونة مة يسم الكفةر.
لةيكهم.  لةنمي. 33الكقةبكضة عة سة ود. إملةى النذمي أةرك قكتا  قةلميل ، ث.من أةع. مك وة ك. عة فةقةالة لةه.مك يةس.وع.: «أةنةا بةاق  مة

34 .« يكث. أةك.ون. هةب.وا إملةى حة ونة أةنك تةذك ر. لة تةقكدم د.ونةنمي، وة لة تةجم نة فمي طةلةبمي وة وك عة ئمذ  تةسك نكدة عم
د.نم 35 هةب. إملةى الكم. ه.؟ أةيةذك دة هةبة فةلة نةجم : «إملةى أةيكنة يةنكومي أةنك يةذك ا بةيكنةه.مك لة الكيةه.ود. فميمة اءة فةتةسة

؟  ل.م. الكي.ونةانمي.ينة ي.عة تنتة فميهةا الكيةه.ود.، وة نة فمي 36الكي.ونةانمينةم النتمي تةشة وك عة لمهم: تةسك نمي بمقةوك ا يةعك اذة مة وة
؟» يكث. أةك.ون. هةب.وا إملةى حة ونة أةنك تةذك ر. لة تةقكدم د.ونةنمي، وة طةلةبمي فةلة تةجم

إن عطش أحد فليأت إلّي

تمهم: «إمنك 37 وك لةى صة قةالة بمأةعك قةفة يةس.وع. وة هم، وة ظةم. أةينامم ه.وة أةعك ، وة يدم نة الكعم م  مم رم يةوك فمي آخم وة
 . بك رة يةشك د  فةلكيةأكتم إملةين وة شة أةحة لمهم أةنكهةار. 38عةطم اخم نك دة رم مم نة بمي تةجك نك آمة ، مة ا قةالة الككمتةاب. مة كة وة

 .« ي  اء  حة لةمك 39مة يةقكبةل.ونةه.. وة ن.ونة بمهم سة مم ؤك انة الكم. وحم الكق.د.سم النذمي كة نم الر  ا عة قةالة يةس.وع. هةذة
د..  دة بةعك جن د. لةنن يةس.وعة لةمك يةك.نك قةدك تةمة ية بةعك طم وح. قةدك أ.عك ا 40يةك.نم الر  ونة هةذة ر. اضم عة الكحة مم ا سة لةمن وة

قاا ».  ا ه.وة الننبمي  حة : «هةذة ه.مك ض. لةكمنن 41الككةلةمة قةالة بةعك ». وة يح. سم ا ه.وة الكمة : «هةذة ونة ر. قةالة آخة وة
؟  لميلم نة الكجة يح. مم سم ل.ع. الكمة هةلك يةطك ه.مك قةال.وا: «وة ضة نك 42بةعك يةأكتمي مم يحة سة سم ا قةالة الككمتةاب. إمنن الكمة أةمة

د.؟»  او. انة دة يكث. كة م  حة يةةم بةيكتم لةحك نك قةرك مم ، وة دة او. لم دة عم 43نةسك مك بةبمهم بةيكنة الكجة لة بمسة صة ا حة ذة هكة وة
 . يم

أك ام  فمي الرن لةيكهم يةدا . 44انكقمسة دا  لةمك ي.لكقم عة لكمنن أةحة لةيكهم؛ وة ه.مك أةنك ي.لكق.وا الكقةبكضة عة ض. ادة بةعك أةرة وة
ا لةمك 45 اذة : «لممة أةل.وه.مك هةنةةم، فةسة اءم الككة سة ؤة ر. ي.ينة وة يسم لم إملةى الكفةر. اس. الكهةيككة رن عة ح. جة رة وة

وه.؟»  ر. ضم هم!»  46ت.حك ثكلم كةلةمم لنم. بممم انا  يةتةكة عك قةط  إمنكسة مة اب.وا: «لةمك نةسك : 47فةأةجة بمينة اضم وا غة د  فةرة
لةلكت.مك أةنكت.مك أةيكضا ؟  هةلك ضة نة بمهم؟  48«وة ي.ينة آمة يسم نة الكفةر. اءم أةوك مم سة ؤة نة الر  دا  مم أةيكت.مك أةحة ا 49أةرة أةمن

 «! لةيكهممك نةة. عة ةة، فةاللنعك هةل.ونة الشنرميعة ينة يةجك بم النذم ة. الشنعك امن ه.وة 50عة ، وة نكه.مك دا  مم احم لةكمنن وة وة
اءة إملةى يةس.وعة لةيكل ،  انة قةدك جة يم.وس. النذمي كة مة 51نميق.ودم كة ت.نةا بمأةنك ي.حك ح. شةرميعة مة : «أةتةسك قةالة لةه.مك

نكبمهم؟»  رمفةةم ذة عك ل  لممة هم أةون فةاعم اعم دم مة د  د.ونة سة لةى أةحة نة 52عة لنكة أةنكتة أةيكضا  مم اب.وه.: «أةلةعة فةأةجة
 «! لميلم نة الكجة لةمك أةننه لةمك يةطكل.عك قةط  نةبمي  مم سم الككمتةابة تةعك ر. ؟ ادك لميلم د  53الكجة احم فة ك.ل  وة رة ث.من انكصة

إملةى بةيكتمهم.
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8  . يكت.ونم بةلم الزن ا يةس.وع.، فةذةهةبة إملةى جة أةمن لةه. 2وة وك عة حة تةمة ، فةاجك لم ادة إملةى الكهةيككة رم عة نكدة الكفةجك عم وة
 . ه.مك ل.م. لةسة ي.عة بم، فةجة ه.ور. الشنعك مك أةة  3ج. رة ي ونة امك يسم الكفةر. ةم وة و الشنرميعة ل.م. عة رة إملةيكهم م. ضة أةحك وة

 ، سةطم قةف.وهةا فمي الكوة أةوك نمي، وة بمطةتك تةزك همية 4ض. بمطةتك وة أةة. ض. رك هم الكمة ل.م.، هذم عة قةال.وا لةه.: «يةا م. وة
نمي.  ؟» 5تةزك ل.كة أةنكتة ا قةوك ةم، فةمة ارة جة ما  بمالكحم جك ثةالمهةا رة امم أةمك دة تمهم بمإمعك انةا م.وسةى فمي شةرميعة صة قةدك أةوك وة

ت.ب. 6 أة يةكك بةدة نةى وة ا ه.وة فةانكحة ونةه. بمهةا. أةمن اكمم. ة  ي.حة د.وا ت.هكمة وه. فةيةجم رمج. لمكة لمكةيك ي.حك أةل.وه. ذة سة
ضم.  لةى الةرك هم عة بةعم مك 7بمإمصك نكك. انة مم نك كة : «مة قةالة لةه.مك تةدةلة وة ، فةاعك الم ؤة لةيكهم بمالس  وا عة لكمننه.مك أةلةح  وة

ر !»  جة ل  بمحة هةا أةون مم يئةة  فةلكيةرك طم ضم.  8بملة خة لةى الةرك ت.ب. عة ادة يةكك عة نةى وة ع.وا 9ث.من انكحة مم ا سة فةلةمن
ه.، دة حك بةقمية يةس.وع. وة ي.وخم. وة نة الش  اء  مم رم، ابكتمدة دا  تملكوة الخة احم يعا  وة مم ب.وا جة حة ا الككةلةمة انكسة هةذة

انمهةا.  كة اقمفةة  فمي مة أةة. وة رك الكمة د  10وة لةيككم أةحة مك عة ك. أةة.؟ أةلةمك يةحك رك قةالة لةهةا: «أةيكنة ه.مك أةينت.هةا الكمة لة وة تةدة فةاعك
؟»  نكه.مك لة تةع.ودمي 11مم هةبمي وة . اذك لةيككم م. عة ك. أةنةا لة أةحك ي.د.». فةقةالة لةهةا: «وة دة يةا سة : «لة أةحة ابةتك أةجة

«! ئمينة طم ت.خك

أنا نور العالم

بنط. فمي الظنلةمم بةلك 12 نمي فةلة يةتةخة نك يةتكبةعك . مة الةمم : «أةنةا ن.ور. الكعة اطةبةه.مك يةس.وع. أةيكضا  فةقةالة خة وة
يةاةم».  ، 13يةك.ون. لةه. ن.ور. الكحة كة هةد. لمنةفكسم : «أةنكتة النة تةشك ي ونة قةائملمينة يسم ه. الكفةر. ضة تةرة فةاعك
 .« ح  ت.كة لة تةصم هةادة ة ، لةنننمي 14فةشة يحة حم تمي صة هةادة ي فةإمنن شة هةد. لمنةفكسم عة أةن.ي أةشك : «مة ابة فةأةجة

لة إملةى أةيكنة نك أةيكنة أةتةيكت. وة رمف.ونة لة مم ا أةنكت.مك فةلة تةعك ؛ أةمن هةب. إملةى أةيكنة أةذك نك أةيكنة أةتةيكت. وة رمف. مم أةعك
 . هةب. ،  15أةذك د  لةى أةحة م. عة ك. ا أةنةا فةلة أةحك رم، أةمن سةبم الكبةشة لةين بمحة ك.م.ونة عة لمذلمكة تةحك عة أةننه. لةوك 16وة مة

لةنمي. سة الب. النذمي أةرك دمي، بةلك أةنةا وة فكرة م. بمم. ك. ادمل ، لةن.ي لة أةحك ي عة مم كك اءة ح. ت. لةجة مك كة حة
ة :  17 يحة حم يكنم صة اهمدة ةة شة هةادة مك أةنن شة تمك. ت.وب  فمي شةرميعة كك مة هةد. لمي 18وة يةشك ي، وة هةد. لمنةفكسم فةأةنةا أةشك

لةنمي».  سة رمف.ونة 19الب. النذمي أةرك لة تةعك رمف.ونةنمي، وة : «أةنكت.مك لة تةعك ابة ؟» فةأةجة أةل.وه.: «أةيكنة أةب.وكة فةسة
فكت.مك أةبمي أةيكضا ».  رة فكت.م.ونمي لةعة رة لةوك عة نكدة 20أةبمي. وة لم عم ا الككةلةمة فمي الكهةيككة قةالة يةس.وع. هةذة

. د. انةتك بةعك تةه. لةمك تةك.نك قةدك حة اعة لةيكهم، لةنن سة د  الكقةبكضة عة لةمك ي.لكقم أةحة اتم. وة مة نكد.وقم التنقكدم ص.

يمان عاقبة عدم الي

ونة أةنك تةأكت.وا إملةى 21 ر. مك لة تةقكدم لةكمننك. نة فمي طةلةبمي، وة وك عة هةب. فةتةسك فة أةذك وك ث.من قةالة لةه.مك يةس.وع.: «سة
 .« مك يئةتمك. طم ، بةلك تةم.وت.ونة فمي خة يكث. أةك.ون. نمي 22حة ا يةعك اذة ى، مة : «ت.رة ل.ونة اءة ذة الكيةه.ود. يةتةسة فةأةخة

ه.؟»  يةقكت.ل. نةفكسة ؟ هةلك سة يكث. أةك.ون. ونة أةنك تةأكت.وا إملةى حة ر. ل.ه. لة تةقكدم نك 23قةوك ه.: «أةنكت.مك مم د  انة رة فةكة
نكه..  ت. مم أةنةا لةسك . وة الةمم ا الكعة نك هةذة . أةنكت.مك مم ق. نك فةوك ا أةنةا فةمم . أةمن ت. وت.ونة 24تةحك تةم. : سة مك لمذلمكة ق.لكت. لةك.

 .« مك طةايةاك. وت.ونة فمي خة ، تةم. ن.وا بمأةن.ي أةنةا ه.وة مم ا لةمك ت.ؤك مك إمذة ، لةننك. مك طةايةاك. نك 25فمي خة أةل.وه.: «مة فةسة
ايةةم!  نة الكبمدة مك مم ابة يةس.وع.: «ق.لكت. لةك. ؟» أةجة م. بمهةا 26أةنكتة ك. أةحك ة  أةق.ول.هةا وة ثميرة يةاء. كة نكدمي أةشك عم وة



نكه.».  ت.ه. مم عك مم ا سة الةمم ه.وة مة ا أةق.ول.ه. لملكعة مة ، وة ق  لةنمي ه.وة حة سة لةكمنن النذمي أةرك . وة مك لةيكك. لةمك يةفكهةم.وا 27عة وة
ير. إملةى البم.  انة ي.شم ا، كة لمهم هةذة ، بمقةوك ل.ق.ونة ابكنة 28أةنن يةس.وعة ا ت.عة مة نكدة لمكة قةالة لةه.مك يةس.وع.: «عم لمذة

نمي لنمة ي، بةلك أةق.ول. الككةلةمة النذمي عة نك نةفكسم يكئا  مم ل. شة مة أةن.ي لة أةعك ، وة رمف.ونة أةن.ي أةنةا ه.وة انم تةعك نكسة الم
ا 29إميناه. أةبمي.  ل. مة مة ما  أةعك وك دمي، لةن.ي دة حك نمي وة كك لةمك يةتكر. ي، وة عم لةنمي ه.وة مة سة إمنن النذمي أةرك
يهم». ضم ي.رك

البن يحرر عبيد الخطيئة

30  . ونة ثمير. نة بمهم كة ا، آمة لنم. بمهةذة ا يةس.وع. يةتةكة بةيكنةمة ن.وا بمهم: «إمنك ثةبةت مك 31وة ينة آمة فةقةالة لملكيةه.ودم النذم
يذمي.  قاا  تةلةمم نكت.مك حة ي، ك. ».  32فمي كةلمم مك ك. ر. ر. ق  ي.حة الكحة ، وة قن رمف.ونة الكحة تةعك دن الكيةه.ود.: 33وة فةرة

ارا ؟» رة ونة أةحك ير. تةصم مك سة يكفة تةق.ول. لةنةا: إمننك. ! كة د  بميدا  لةحة لةمك نةك.نك قةط  عة ، وة اهميمة فةاد. إمبكرة ن. أةحك «نةحك
بكدا  لةهةا. 34 يئةةة يةك.ون. عة طم تةكمب. الكخة نك يةرك : إمنن مة مك قن أةق.ول. لةك. قن الكحة ابةه.مك يةس.وع.: «الكحة أةجة
يش. فميهم أةبةدا .  35 بكن. فةيةعم ا الم ائمما ؛ أةمن هم دة ي.دم بكد. لة يةبكقةى فمي بةيكتم سة الكعة بكن. 36وة مك الم ك. رة رن فةإمنك حة

ارا .  رة ق. أةحك ونة بمالكحة ير. نة إملةى قةتكلمي، 37تةصم وك عة مك تةسك لكمننك. . وة اهميمة فةاد. إمبكرة مك أةحك رمف. أةننك. أةنةا أةعك
 . مك انا  فمي ق.ل.وبمك. كة د. لةه. مة ي لة يةجم ل.ونة 38لةنن كةلمم مة أةنكت.مك تةعك نكدة البم، وة أةيكت.ه. عم ا رة لنم. بممة إمن.ي أةتةكة

 .« مك نك أةبميك. ت.مك مم عك مم ا سة لةدة 39بممة نكت.مك أةوك : «لةوك ك. اهميم.!» فةقةالة : «أةب.ونةا ه.وة إمبكرة وه. قةائملمينة ض. تةرة فةاعك
 . اهميمة الة إمبكرة مة لكت.مك أةعك مم اهميمة لةعة ق. 40إمبكرة مك بمالكحة ت.ك. لنمك ان  كة أةنةا إمنكسة نة إملةى قةتكلمي وة وك عة مك تةسك لكمننك. وة

 . اهميم. لكه. إمبكرة ا لةمك يةفكعة هةذة نة ام. وة ت.ه. مم عك مم !» فةقةال.وا لةه.: 41النذمي سة مك الة أةبميك. مة ل.ونة أةعك مة أةنكت.مك تةعك
د  ه.وة ا.».  احم ! لةنةا أةب  وة نك زمنى  لةدك مم ن. لةمك ن.وك نكت.مك 42«نةحك مك لةك. انة ا. أةبةاك. فةقةالة يةس.وع.: «لةوك كة

لةنمي.  سة ي، بةلك ه.وة النذمي أةرك نك نةفكسم . لةمك آتم مم ئكت. جم نة ام وة ت. مم جك رة ب ونةنمي، لةن.ي خة ا 43ت.حم اذة لممة
تمي!  لممة اعة كة مة يق.ونة سة مك لة ت.طم ي؟ لةننك. ب.ونة 44لة تةفكهةم.ونة كةلةمم غة تةرك ، وة مك إمبكلميسة لةد. أةبميك. مك أةوك إمننك.

نة ال  مم ق. لةننه. خة لةمك يةثكب.تك فمي الكحة انة قةاتمل  لملنناسم، وة ءم كة نة الكبةدك . فةه.وة مم مك اتم أةبميك. هةوة ل.وا شة مة أةنك تةعك
ذمبم!  أةب.و الككة ذناب  وة ا فميهم، لةننه. كة ح. بممة ذمبم فةه.وة يةنكضة ق. بمالككة ا يةنكطم مة نكدة عم ! وة ق. ا أةنةا 45الكحة أةمن

ق.ونةنمي.  د. ، ل ت.صة قن قن، 46فةلةن.ي أةق.ول. الكحة ت. أةق.ول. الكحة ا د.مك يئةة ؟ فةمة طم لةين خة مك ي.ثكبمت. عة نكك. نك مم مة
ق.ونةنمي؟  د. ا لة ت.صة اذة ونة كةلةمة 47فةلممة ف.ض. مك تةرك ننك. لكم ع. كةلةمة ام. وة مة قاا ، يةسك نة ام حة انة مم نك كة مة

نة ام!»  ت.مك مم مك لةسك رمي  48ام، لةننك. امم ا نةق.ول. إمننكة سة مة نكدة قن عم نةا نةق.ول. الكحة فةقةالة الكيةه.ود.: «أةلةسك
يكطةانا ؟»  إمنن فميكة شة أةنكت.مك ت.همين.ونةنمي.  49وة رمم. أةبمي وة ، لكمن.ي أ.كك يكطةانة فمين : «لة شة ابةه.مك أةنةا 50أةجة

ي لمي.  يةقكضم نك ي.طةالمب. وة ي، فةه.نةاكة مة دة نةفكسم جك نك 51لة أةطكل.ب. مة : إمنن مة مك قن أةق.ول. لةك. قن الكحة الكحة
تة أةبةدا ».  وك ى الكمة ي فةلةنك يةرة عك كةلةمم اتة 52ي.طم يكطةانا . مة دة لةنةا أةنن فميكة شة فةقةالة الكيةه.ود.: «النة تةأةكن

تة أةبةدا .  وك كة لةنك يةذ.وقة الكمة يع. كةلةمة أةنكتة تةق.ول. إمنن النذمي ي.طم ، وة اتة الةنكبميةاء. مة اهميم. وة أةأةنكتة 53إمبكرة
؟»  ل. نةفكسةكة عة نك تةجك ات.وا؛ فةمة تنى الةنكبميةاء. مة ؟ حة اتة اهميمة النذمي مة نك أةبمينةا إمبكرة ظةم. مم : 54أةعك ابةه.مك أةجة

أةنكت.مك تةق.ول.ونة إمننه. نمي. وة د. ج. . لكمنن أةبمي ه.وة النذمي ي.مة ء  دمي بمشةيك جك ي، فةلةيكسة مة د. نةفكسم ج. نكت. أ.مة «إمنك ك.
 ، مك مك 55إملةه.ك. ثكلةك. نكت. مم رمف.ه. لةك. مك إمن.ي لة أةعك لةوك ق.لكت. لةك. رمف.ه.. وة ا أةنةا فةأةعك رمف.ونةه.. أةمن مك لة تةعك عة أةننك. مة

تمهم.  لممة ل. بمكة مة أةعك رمف.ه. وة با . لكمن.ي أةعك اذم آه. 56كة ي، فةرة مم ى يةوك ائمهم أةنك يةرة جة اهميم. ابكتةهةجة لمرة مك إمبكرة أةب.وك.
 « فةرمحة أةيكتة 57وة يكفة رة د. فةكة نةة  بةعك س.ونة سة مك رم خة مك نة الكع. فةقةالة لةه. الكيةه.ود.: «لةيكسة لةكة مم

؟»  اهميمة اهميم.». 58إمبكرة نك قةبكلم أةنك يةك.ونة إمبكرة ائمن  مم : إمنننمي كة مك قن أةق.ول. لةك. قن الكحة : الكحة ابةه.مك أةجة



59 . نة الكهةيككةلم جة مم رة خة ه. وة فةى نةفكسة لكمننه. أةخك وه.، وة م. ج. ة  لميةرك ارة جة فةع.وا حم فةرة
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تمهم،  9 نكذ. وملةدة مةى م. ل  أةعك ج. أةى رة ا ، رة ارا انة يةس.وع. مة ا كة فميمة نك 2وة ، مة ل.م. عة ه.: «يةا م. يذ. أةلةه. تةلةمم فةسة
مةى؟»  لمدة أةعك تنى و. اه.، حة المدة ا أةمك وة طةأة: هةذة لكمنك 3أةخك اه.، وة المدة لة وة طةأة وة ابةه.مك يةس.وع.: «لة ه.وة أةخك فةأةجة

ال. ام.  مة تنى تةظكهةرة فميهم أةعك قكت. نةهةارا . 4حة امة الكوة ادة لةنمي مة سة الة النذمي أةرك مة لة أةعك مة لةين أةنك أةعك فةعة
لة فميهم.  مة ر. أةنك يةعك دة يةقكدم لة أةحة ، وة يةأكتمي اللنيكل. ».  5فةسة الةمم ، فةأةنةا ن.ور. الكعة الةمم ت. فمي الكعة ا د.مك مة قةالة 6وة

مةى،  يكنةيم الةعك لةى عة ه. عة عة ضة ينا ، ث.من وة نة الت فكلم طم بةلة مم جة ابم، وة تةفةلة فمي الت رة ا، وة قةالة لةه.: 7هةذة وة
يرا .  ادة بةصم عة لة وة تةسة اغك هةبة وة . فةذة لم »، أةيم الكم.رسة امة لكوة ةم سم كة لك فمي بمرك تةسم هةبم اغك لة 8«اذك اءة فةتةسة

لمس. انة يةجك ه. النذمي كة ا ه.وة نةفكسة ي: «أةلةيكسة هةذة طم تةعك نك قةبكل. يةسك نةه. مم وك ان.وا يةرة ينة كة النذم ان. وة يرة الكجم
؟»  ية طم تةعك دن 9لميةسك ا ه.وة فةرة بمه.ه.!» أةمن لكمننه. ي.شك : «لة، وة ونة ر. آخة ». وة ا ه.وة : «هةذة ه.مك ض. قةالة بةعك

 «! ؟»  10قةائمل : «بةلك أةنةا ه.وة يكنةاكة تك عة يكفة انكفةتةحة كة ل. النذمي 11فةقةال.وا لةه.: «وة ج. : «الرن ابة أةجة
لك فميهةا. تةسم اغك امة وة لكوة ةم سم كة هةبك إملةى بمرك : اذك قةالة لمية ، وة يكنةين هةنة بمهم عة ينا  دة بةلة طم ه. يةس.وع. جة م. اسك

 «! ت. رك لكت. فةأةبكصة تةسة اغك هةبكت. وة !» 12فةذة رمف. : «لة أةعك ؟» فةقةالة أةيكنة ه.وة النة أةل.وه.: «وة فةسة
13  . ي.ينة يسم ى إملةى الكفةر. مة انة أةعك لم النذمي كة ج. هةب.وا بمالرن بةلة فميهم يةس.وع. 14فةذة م. النذمي جة انة الكيةوك كة وة

بكت .  مة سة مةى، يةوك يكنةيم الةعك فةتةحة عة : 15الط.ينة وة ابة . فةأةجة رة يكفة أةبكصة ي ونة أةيكضا  كة يسم أةلةه. الكفةر. فةسة
 «! ر. هةا أةنةا أ.بكصم ، وة لكت. تةسة اغك ، وة يكنةين لةى عة ينا  عة عة طم : «لة 16«وضة ي.ينة يسم ض. الكفةر. فةقةالة بةعك

يكفة ه.مك قةال.وا: «كة ضة لكمنن بةعك بكتم». وة ننةة السن المف. س. نة ام، لةننه. ي.خة ل. مم ج. ا الرن كمن. أةنك يةك.ونة هةذة ي.مك
 . لةف. بةيكنةه.مك قةعة الكخم هم اليةاتم؟» فةوة ثكلة هذم لة مم مة ئ  أةنك يةعك اطم ل  خة ج. ر. رة أةل.ونة 17يةقكدم اد.وا يةسك عة وة

«! : «إمننه. نةبمي  ابةه.مك ؟» فةأةجة يكنةيككة امة قةدك فةتةحة عة ادة أكي.كة أةنكتة فميهم مة ا رة مة مةى: «وة انة أةعك النذمي كة
يكهم  18 المدة ا وة وك عة تةدك ، فةاسك رة ى فةأةبكصة مة انة أةعك ق.وا أةننه. كة د. فةضة الكيةه.ود. أةنك ي.صة رة ا: 19وة أةل.وه.مة سة وة

؟»  ر. النة يكفة ي.بكصم ؟ فةكة ا تةق.ولةنم مة مةى كة ل.ود. أةعك وك ا الكمة مة ا ابكن.ك. لةم. 20«أةهةذة : «نةعك انم المدة ابةه.م. الكوة أةجة
ى.  مة لمدة أةعك أةننه. و. ا ابكن.نةا وة يكنةيكهم. إمننه. 21أةنن هةذة نك فةتةحة عة لة مة ، وة ر. النة يكفة ي.بكصم لةم. كة لكمنننةا لة نةعك وة

أةل.وه.!»  هم، فةاسك نك نةفكسم مك عة يب.ك. ، ي.جم ن. ل. الس. امم ، 22كة نة الكيةه.ودم ا مم فمهممة وك ا لمخة اه. هةذة المدة قةدك قةالة وة وة
. يح. سم تةرمف. أةنن يةس.وعة ه.وة الكمة نك يةعك عم ك.لن مة مة جك نة الكمة د.وا مم ان.وا قةدم اتنفةق.وا أةنك يةطكر. لةنن الكيةه.ودة كة

أةل.وه.».  23 ن. فةاسك ل. الس. امم انة 24لمذلمكة قةالة: «إمننه. كة لة النذمي كة ج. ، الرن ي ونة يسم عةى الكفةر. تةدك ث.من اسك



 .« ئ  اطم لة خة ج. ا الرن لةم. أةنن هةذة ن. نةعك دم اة! نةحك ج. قةال.وا لةه.: «مة ة  ثةانميةة ، وة رن مةى مة : 25أةعك ابة فةأةجة
«! ر. النة أ.بكصم مةى وة نكت. أةعك دا : أةن.ي ك. احم يكئا  وة لةم. شة ا أةعك ! إمننمة لةم. ت. أةعك ، لةسك ئ  ه.وة اطم «أةخة

؟»  26 يكنةيككة يكفة فةتةحة عة ؟ كة لة بمكة ا فةعة اذة أةل.وه. ثةانميةة : «مة لةمك 27فةسة مك وة : «قةدك ق.لكت. لةك. ابةه.مك أةجة
وا ير. مك ت.رميد.ونة أةنكت.مك أةيكضا  أةنك تةصم لنك. ة  ثةانميةة ؟ أةلةعة رن وا مة ع. مة ا ت.رميد.ونة أةنك تةسك اذة وا لمي، فةلممة ع. مة تةسك

يذة لةه.؟»  يذ. م.وسةى.  28تةلةمم ن. فةتةلةمم ا نةحك ه.! أةمن يذ. قةال.وا لةه.: «بةلك أةنكتة تملكمم تةم.وه. وة ن. 29فةشة نةحك
ل !»  لةم. لةه. أةصك ا، فةلة نةعك ا هةذة ه. ا.؛ أةمن لنمة لةم. أةنن م.وسةى كة : «إمنن فمي ذلمكة 30نةعك ل. ج. ابةه.م. الرن فةأةجة

ل !  لةم.ونة لةه. أةصك مك لة تةعك تةق.ول.ونة إمننك. ، وة يكنةين با ! إمننه. فةتةحة عة جة يب. 31عة تةجم لةم. أةنن اة لة يةسك ن. نةعك نةحك
تمهم،  ادة ل. بمإمرة مة يةعك نك يةتنقميهم وة ع. لممة تةمم لكمننه. يةسك ، وة ئمينة اطم يةالم أةنن 32لملكخة دةى الةجك لةى مة عك عة مة لةمك ي.سك وة

مةى!  ل.ود  أةعك وك يكنةيك مة دا  فةتةحة عة يكئا ». 33أةحة لة شة مة تةطةاعة أةنك يةعك ا اسك نة ام، لةمة فةلةوك لةمك يةك.نك ه.وة مم
عم. 34 مة جك ارمجة الكمة د.وه. خة نةا؟!» ث.من طةرة ل.م. ت.عة يئةةم وة طم تة فمي الكخة لمدك لمكة و. امم وا بمهم: «أةنكتة بمكة اح. فةصة
ن. بمابكنم ام؟»  35 مم أةلةه.: «أةت.ؤك سة دة إملةيكهم وة ارمجا ، فةقةصة هم خة دم فة يةس.وع. بمطةرك رة عة : 36وة ابة أةجة

نة بمهم؟»  تنى أ.ومم ي.د. حة نك ه.وة يةا سة ، ه.وة 37«مة ل.م.كة النذمي ي.كة أةيكتةه.، وة فةقةالة لةه. يةس.وع.: «النذمي قةدك رة
ه.!»  دة لةه..  38نةفكس. جة سة ي.د.!» وة ن. يةا سة : «أ.ومم ا 39فةقةالة يكن.ونةة  أةتةيكت. إملةى هةذة فةقةالة يةس.وع.: «لمدة

 «! ونة ر. بكصم ى الكم. مة يةعك ، وة يةان. مك رة الكع. : لمي.بكصم الةمم ينة 40الكعة ي.ينة النذم يسم ض. الكفةر. لمكة بةعك عة ذة مم فةسة
؟»  يةان  مك ن. أةيكضا  ع. هةلك نةحك أةل.وه.: «وة ه. فةسة عة ان.وا مة يةانا  41كة مك نكت.مك ع. ابةه.مك يةس.وع.: «لةوك ك. فةأةجة

مك يئةتةك. طم لمذلمكة فةإمنن خة ، وة ونة ر. مك ت.بكصم مك تةدنع.ونة أةننك. لةكمننك. يئةة . وة طم مك خة لةيكك. انةتك عة ا كة ، لةمة لم بمالكفمعك
بةاقميةة ».
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لنق. إملةيكهةا 10 يكرم بةابمهةا فةيةتةسة نك غة افم مم رة ةم الكخم يرة ظم ل. إملةى حة خ. نك يةدك : إمنن مة مك قن أةق.ول. لةك. قن الكحة الكحة
 . لمص  ارمق  وة ، ه.وة سة رة نك طةرميق  آخة ، 2مم افم رة ي الكخم اعم نة الكبةابم فةه.وة رة ل. مم خ. ا النذمي يةدك أةمن

د  3 احم ةة ك.لن وة اصن افةه. الكخة رة تمهم، فةي.نةادمي خم وك ي إملةى صة غم اف. ت.صك رة الكخم اب. يةفكتةح. لةه.، وة الكبةون وة
ةم.  يرة ظم ارمجم الكحة يةق.ود.هةا إملةى خة هم، وة مم ه.، 4بماسك همية تةتكبةع. هةا وة امة ير. أةمة لنهةا، يةسم هةا ك. جة رة تةى أةخك مة وة

تةه..  وك رمف. صة رمف. 5لةننهةا تةعك نكه.، لةننهةا لة تةعك ب. مم رميبا ، بةلك تةهكر. انة غة نك كة همية لة تةتكبةع. مة وة
 .« بةاءم رة تة الكغ. وك هم. 6صة ى كةلةمم زة غك وا مة لكمننه.مك لةمك يةفكهةم. ، وة ثةلة ا الكمة بة يةس.وع. لةه.مك هةذة رة ضة

7  . افم رة : أةنةا بةاب. الكخم مك قن أةق.ول. لةك. قن الكحة : «الكحة ادة فةقةالة وا قةبكلمي 8لمذلمكة عة اء. ينة جة يع. النذم مم جة



 . غم إملةيكهممك افة لةمك ت.صك رة لكمنن الكخم اقا ، وة س.رن وصا  وة ان.وا ل.ص. ، 9كة ل.صك لة بمي يةخك نك دةخة . مة أةنةا الكبةاب.
ى.  عة رك د. الكمة يةجم ج. وة ر. يةخك ل. وة خ. ا أةنةا فةقةدك 10فةيةدك . أةمن ي.هكلمكة بةحة وة يةذك رمقة وة السنارمق. لة يةأكتمي إملن لميةسك

يةاةم!  ء. الكحة لك يةاة ، بةلك مم ل. 11أةتةيكت. لمتةك.ونة لةه.مك حة المح. يةبكذم ي الصن اعم الرن ، وة المح. ي الصن اعم أةنةا الرن
افمهم.  رة يةاتةه. فمدةى خم ى 12حة ا يةرة مة نكدة ه.. فةعم لككة افة لةيكسةتك مم رة ي، لةنن الكخم اعم الرن ير. كة لةيكسة الةجم وة

د.هةا.  ي.بةد. افة وة رة ئكب. الكخم طةف. الذ. هم، فةيةخك وة بمنةفكسم افة لميةنكج. رة ك. الكخم ما ، يةتكر. ئكبة قةادم إمننه. 13الذ.
 ! افم رة لة ي.بةالمي بمالكخم ير  وة ب. لةننه. أةجم افمي، 14يةهكر. رة رمف. خم أةعك ، وة المح. ي الصن اعم ا أةنةا فةإمن.ي الرن أةمن

رمف.نمي،  افمي تةعك رة خم افمي. 15وة رة يةاتمي فمدةى خم ل. حة أةنةا أةبكذم رمف.ه.. وة أةنةا أةعك رمف.نمي الب. وة ا يةعك ثكلةمة مم
ية 16 غم ت.صك هةا إملةين أةيكضا ، وة عة مة ةم، لةب.دن أةنك أةجك يرة ظم هم الكحة ي إملةى هذم ى لة تةنكتةمم رة اف  أ.خك رة لمي خم وة

 . د  احم اع  وة رة د  وة احم يع  وة تمي؛ فةيةك.ونة ه.نةاكة قةطم وك يةاتمي لمكةيك 17لمصة ل. حة ب نمي لةن.ي أةبكذم إمنن البة ي.حم
تةرمدنهةا.  لةهةا 18أةسك لكطةة. أةنك أةبكذم تميةارمي. فةلمية الس  ل.هةا بماخك ن.ي، بةلك أةنةا أةبكذم يةاتمي مم دة يةنكتةزمع. حة لة أةحة

نك أةبمي».  ينة. تةلةقنيكت.هةا مم صم هم الكوة تةرمدنهةا. هذم لكطةة. أةنك أةسك لمية الس  يم 19وة
أك مة الكيةه.ود. فمي الرن فةانكقةسة

 . ا الككةلةمم لة هةذة وك ا 20حة اذة ه.وة يةهكذمي. فةلممة ن.ه.، وة ك. يكطةانا  يةسك : «إمنن شة نكه.مك ونة مم ثمير. فةقةالة كة
ع.ونة إملةيكهم؟»  تةمم يكطةان. 21تةسك يع. الشن تةطم . أةيةسك يكطةان  ن.ه. شة ك. نك يةسك ا كةلةمة مة : «لةيكسة هةذة ونة ر. قةالة آخة وة

؟» يةانم مك ي.ونة الكع. أةنك يةفكتةحة ع.

يسوع يعلن أنه المسيح

22  ، تةاءم ، فمي الش. لم يدم الكهةيككة دم يدم تةجك تمفةالم بمعم حك فمي أةثكنةاءم الم شنى فمي الكهةيككةلم 23وة انة يةس.وع. يةتةمة كة
 . انة لةيكمة ةم س. ؟ إمنك 24فمي قةاعة أكنمكة ائمرمينة بمشة تةى ت.بكقمينةا حة تنى مة قةال.وا لةه.: «حة لةه. الكيةه.ود. وة وك عة حة من فةتةجة

ة ».  احة رة قاا ، فةق.لك لةنةا صة يحة حة سم نكتة أةنكتة الكمة لكمننك.مك لة 25ك. ، وة مك ابةه.مك يةس.وع.: «ق.لكت. لةك. فةأةجة
هةد. لمي.  مم أةبمي، همية تةشك ل.هةا بماسك مة ال. النتمي أةعك مة الةعك . وة ق.ونة د. مك 26ت.صة ق.ونة لةننك. د. مك لة ت.صة لكمننك. وة

افمي.  رة ت.مك خم نمي،  27لةسك همية تةتكبةع. رمف.هةا وة أةنةا أةعك تمي، وة وك ي لمصة غم افمي ت.صك رة يةاة  28فةخم يهةا حة طم أ.عك وة
نك يةدمي.  د  مم هةا أةحة لة يةنكتةزمع. ، وة ينة ، فةلة تةهكلمك. إملةى الةبةدم طةانمي إميناهةا ه.وة 29أةبةدم إمنن البة النذمي أةعك

يكئا .  نك يةدم البم شة د  أةنك يةنكتةزمعة مم ر. أةحة لة يةقكدم يعم، وة مم نة الكجة ظةم. مم د !» 30أةعك احم الب. وة أةنةا وة

اليهود يقررون قتل يسوع

وه..  31 م. ج. ة  لميةرك ارة جة ة  ثةانميةة ، حم رن فةعة الكيةه.ود.، مة ال  32فةرة مة مك أةعك يكت.ك. فةقةالة لةه.مك يةس.وع.: «أةرة
ونةنمي؟»  م. ج. نكهةا تةرك ل  مم مة بةبم أةي. عة نكدم أةبمي، فةبمسة نك عم ة  مم ثميرة ة  كة المحة م.كة 33صة ج. اب.وه.: «لة نةرك أةجة

«! ان  أةنكتة إمنكسة ل. نةفكسةكة اة، وة عة : لةننكة تةجك يفمكة دم بةبم تةجك المح ، بةلك بمسة ل  صة مة بةبم أةي. عة بمسة
مك آلمهةة ؟  34 : أةنةا ق.لكت. إمننك. مك تمك. ت.وبا  فمي شةرميعة كك انةتم 35فةقةالة لةه.مك يةس.وع.: «أةلةيكسة مة ا كة فةإمذة

كمن. أةنك ي.نكقةضة  الككمتةاب. لة ي.مك ة. ام آلمهةة  وة لممة لةتك إملةيكهممك كة ينة نةزة و أ.ولئمكة النذم ع. ة. تةدك فةهةلك 36الشنرميعة
: أةنةا ابكن. ام؟  ، لةن.ي ق.لكت. د.ف. : أةنكتة ت.جة الةمم ثةه. إملةى الكعة بةعة ه. الب. وة نك قةدنسة إمنك 37تةق.ول.ونة لممة

ق.ونمي.  د. الة أةبمي، فةلة ت.صة مة ل. أةعك مة نكت. لة أةعك ق.وا تملككة 38ك. د. ، فةصة ل. ذلمكة نكت. أةفكعة ا إمنك ك. أةمن
أةنةا فميهم». مك أةنن البة فمين وة د. لةك. يةتةأةكن رمف.ونة وة ئمذ  تةعك نكدة ق.ونةنمي أةنةا. عم د. نكت.مك لة ت.صة ، إمنك ك. الة مة الةعك

39  ، يهممك نك أةيكدم لةكمننه. أةفكلةتة مم لةيكهم، وة اد.وا ثةانميةة  أةنك ي.لكق.وا الكقةبكضة عة فنةم 40فةأةرة عة إملةى الضن جة رة وة



 . أةقةامة ه.نةاكة ، وة نك قةبكل. د. مم م. ننا ي.عة انة ي.وحة يكث. كة ، حة د.ن. نك نةهكرم ال.رك قةابملةةم مم اءة إملةيكهم 41الكم. فةجة
انة لم كة ج. ا الرن نك هةذة ا قةالةه. عة لكمنن ك.لن مة ة ، وة دة احم ننا آيةة  وة لة ي.وحة مم ا عة : «مة ه.مك يةق.ول.ونة ونة وة ثمير. كة

قاا !»  . 42حة ونة ه.نةاكة ثمير. نة بمهم كة آمة وة
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موت لعازر

تمهةا.  11 ثةا أ.خك رك مة يةمة وة رك يةةم مة نكيةا قةرك نك بةيكتة عة ه.وة مم ، وة ر. ازة ه. لمعة م. ان  اسك رمضة إمنكسة مة يةم. 2وة رك مة وة
اهةا. رميض. أةخة ر. الكمة ازة انة لمعة كة رمهةا وة عك يكهم بمشة مة تك قةدة سةحة مة طكرم وة بن بمالكعم هةنةتم الرن هم همية النتمي دة هذم

3  .« رميض  ب ه. مة ي.د.، إمنن النذمي ت.حم : «يةا سة تةانم إملةى يةس.وعة تةق.ولةنم لةتم ال.خك سة عة 4فةأةرك مم ا سة فةلةمن
د. ابكن. جن يةتةمة يدم ام، إمذك بمهم سة جم د.ي إملةى تةمك ي.ؤة تم، بةلك سة وك ض. بمالكمة رة ا الكمة : «لةنك يةنكتةهمية هةذة بمذلمكة قةالة

،  5ام».  رة ازة لمعة تةهةا وة أ.خك ثةا وة رك ب  مة انة ي.حم عة أةنن يةس.وعة كة مة يكنم 6وة مة ةة يةوك دن انة م. يكث. كة كةثة حة فةقةدك مة
 . رة ازة ضم لمعة رة هم بممة لكمم دة عم ينةم!»  7بةعك عك إملةى الكيةه.ودم جم هم: «لمنةرك يذم دة ذلمكة قةالة لمتةلةمم بةعك فةقةالة 8وة

؟» م.وكة ج. ادة الكيةه.ود. أةنك يةرك قكت  قةرميب  أةرة نكذ. وة م. ينةم، وة ع. إملةى الكيةه.ودم جم ، أةتةرك ل.م. عة يذ.: «يةا م. التنلةمم
ثنر. 9 ي فمي الننهةارم لة يةتةعة شم ةة؟ فةالنذمي يةمك رة شك ات. الننهةارم اثكنةتةيك عة اعة ابة يةس.وع.: «أةلةيكسةتك سة فةأةجة

 . الةمم ا الكعة ى ن.ورة هةذة ، لةنن الن ورة لةيكسة فميهم». 10لةننه. يةرة ثنر. ي فمي اللنيكلم فةإمننه. يةتةعة شم ا النذمي يةمك أةمن
ه.».  11 هةب. ل.نكهمضة أةذك لكمن.ي سة ، وة قةدة بميب.نةا قةدك رة ر. حة ازة يذ.: 12ث.من قةالة يةس.وع.: «لمعة مم فةقةالة التنلة

 .« افى  عة يةنكهةض. م. ، فةإمننه. سة قةدة انة قةدك رة ي.د.، إمنك كة ا 13«يةا سة ؛ أةمن رة ازة تة لمعة وك نمي مة انة يةس.وع. يةعك كة وة
 . مم قةادة الننوك نمي ر. يذ. فةظةن وه. يةعك . 14التنلةمم اتة ر. قةدك مة ازة ة : «لمعة احة رة ئمذ  قةالة لةه.مك صة نكدة عم

هةبك إملةيكهم!»  15 ن.وا. فةلكنةذك مم تنى ت.ؤك ، حة ح. بمأةن.ي لةمك أةك.نك ه.نةاكة مك أةنةا أةفكرة لمك. لةجك ا، 16وة فةقةالة ت.ومة
.( عة يةس.وعة ه.!» (أةيك مة عة ن. أةيكضا  فةن.قكتةلة مة هةبك نةحك : «لمنةذك رمينة يذم الخة ، لملتنلةمم أةمم وف. بمالتنوك ر. عك الكمة

«أنا القيامة والحياة»

17  . ةم أةينام  بةعة نكذ. أةرك فمنة م. ر. قةدك د. ازة انة لمعة نكيةا كة لة يةس.وع. إملةى بةيكتة عة صة ا وة مة نكدة عم انةتك 18وة كة وة
ات ). تكرة ة  (ثةلثةةة كميل.و مم لكوة ةة غة رة شك سة عة مك الةيك خة وة لميمة إملن حة شة نك أ.ور. د. عة نكيةا لة تةبكع. بةيكت. عة

ا.  19 يهممة نك أةخم ا عة ونةه.مة ز  يةمة ي.عة رك مة ثةا وة رك افةد.وا إملةى مة نة الكيةه.ودم قةدك تةوة ونة مم ثمير. انة كة كة ا 20وة فةلةمن
ة  فمي الكبةيكتم.  المسة يةم. جة رك بةقميةتك مة تك لملمقةائمهم، وة جة رة م  خة ثةا أةنن يةس.وعة قةادم رك فةتك مة رة ثةا 21عة رك قةالةتك مة وة

ي.  اتة أةخم ا مة نكتة ه.نةا، لةمة ي.د.، لةوك ك. : «يةا سة ا 22لميةس.وعة يكة ك.لن مة طم اما  بمأةنن اة ي.عك اثمقةة  تةمة فةأةنةا وة



نكه.».  ».  23تةطكل.ب. مم وكم يةق.وم. أةخ. ابة يةس.وع.: «سة يةق.وم. فمي 24فةأةجة رمف. أةننه. سة ثةا: «أةعك رك قةالةتك مة
يرم!»  مم الةخم ةم، فمي الكيةوك إمنك 25الكقميةامة نة بمي، وة نك آمة يةاة.. مة الكحة ة. وة دن يةس.وع.: «أةنةا ه.وة الكقميةامة فةرة

يةا.  يةحك اتة فةسة نمينة بمهةذةا؟» 26مة مم . أةت.ؤ. نة بمي فةلةنك يةم.وتة إملةى الةبةدم آمة ي اا وة انة حة نك كة مة وة
27 «! الةمم اءة إملةى الكعة يح. ابكن. ام النذمي جة سم نكت. أةننكة أةنكتة الكمة . أةنةا قةدك آمة ي.د. مك يةا سة ابةتكه.: «نةعة أةجة

بكى يسوع

28 «! ل.ب.كم ه.وة يةطك ل.م. ه.نةا، وة عة ا : «الكم. را ، فةقةالةتك لةهةا سم يةمة رك تةهةا مة و أ.خك ع. هةبةتك تةدك ذة ا، وة قةالةتك هةذة
29  . عةتك إملةى يةس.وعة رة أةسك اقمفةة ، وة يةم. هةبنتك وة رك عةتك مة مم ا سة د. إملةى 30فةلةمن لة بةعك صة لةمك يةك.نك قةدك وة وة

ثةا.  رك انم النذمي لةقةتكه. فميهم مة كة الة فمي الكمة ازة يةةم، بةلك مة هةا 31الكقةرك عة ان.وا مة ينة كة آهةا الكيةه.ود.، النذم ا رة فةلةمن
اهمبةة  لمتةبككمية ق.وا بمهةا، لةننه.مك ظةن وا أةننهةا ذة وجم، لةحم ر. رمع. بمالكخ. ت.سك اقمفةة  وة ونةهةا، تةهمب  وة ز  فمي الكبةيكتم ي.عة

نكدة الكقةبكرم.  يكهم 32عم مة لةى قةدة تةمةتك عة تنى ارك أةتكه.، حة رة انة يةس.وع. وة يكث. كة يةم. إملةى حة رك لةتك مة صة ا إمنك وة مة وة
ي!»  اتة أةخم ا مة نكتة ه.نةا، لةمة ي.د.، لةوك ك. : «يةا سة هةا 33تةق.ول. عة يةبككمي مة آهةا يةس.وع. تةبككمي وة ا رة فةلةمن

 ، يدم دم افةق.وهةا، فةاضة قةلكب.ه. بمالةسةى الشن ينة رة اب.وا: 34الكيةه.ود. النذم وه.؟» فةأةجة فةنكت.م. : «أةيكنة دة أةلة سة وة
 «! انكظ.رك ي.د.، وة ، يةا سة الة ئمذ  بةكةى يةس.وع..  35«تةعة نكدة ه.مك لمبةعكض : 36عم ض. فةقةالة الكيةه.ود. بةعك
ب ه.!»  انة ي.حم مك كة وا كة مةى أةنك 37«انكظ.ر. يكنةيم الةعك ا النذمي فةتةحة عة رك هةذة : «أةلةمك يةقكدم ه.مك ض. لة بةعك اءة تةسة وة
؟» رة ازة نك لمعة تة عة وك دن الكمة يةر.

إقامة لعازر من الموت

لةى 38 هكفا  عة انة كة كة بة إملةى الكقةبكرم، وة ة  ثةانميةة . ث.من اقكتةرة رن يدم مة دم فةفةاضة قةلكب. يةس.وعة بمالةسةى الشن
 . بمير  ر  كة جة ابمع.، 39بةابمهم حة ه. الرن م. ا يةوك ي.د.، هةذة ثةا: «يةا سة رك !» فةقةالةتك مة رة جة وا الكحة فةع. : «ارك قةالة وة

 .« قةدك أةنكتةنة دة ام؟»  40وة جك يكنة مة نكتم تةرة : إمنك آمة ، 41فةقةالة يةس.وع.: «أةلةمك أةق.لك لةكم رة جة فةع.وا الكحة فةرة
تة لمي،  عك مم كة لةننكة سة ك.ر. ، أةشك : «أةي هةا الب. قةالة اءم وة مة يكنةيكهم إملةى السن فةعة يةس.وع. عة رة قةدك 42وة وة

ن.وا أةننكة أةنكتة مم لمي لمي.ؤك وك اقمفم حة عم الكوة مك لم الكجة ا لةجك لكمن.ي ق.لكت. هةذة ع. لمي. وة مة ما  تةسك وك ت. أةننكة دة لممك عة
لكتةنمي».  سة !»  43أةرك جك ر. ر. اخك ازة : «لمعة ال  ت  عة وك د  44ث.من نةادةى بةصة فةان. تةش. الةكك يكت. وة جة الكمة رة فةخة

«! هةبك وه. يةذك دةع. ل وه. وة لةه.: «ح. وك نك حة ه.. فةقةالة يةس.وع. لممة أكسة يل. يةل.ف  رة نكدم الكمم لةيكهم، وة رمجك يكهم وة يةدة

المؤامرة لقتل يسوع

45 . ل. ذلمكة مة ه. يةعك أةوك ا رة مة نكدة ، عم يةمة رك وا مة ز  وا لمي.عة اء. ينة جة نة الكيةه.ودم النذم ونة مم ثمير. نة بميةس.وعة كة آمة وة
لةه. يةس.وع..  46 مم ا عة وه.مك بممة بةر. أةخك ي.ينة وة يسم هةب.وا إملةى الكفةر. نكه.مك ذة ة  مم اعة مة لةى أةنن جة قةدة 47عة فةعة

ة . ثميرة ل. آيةات  كة مة ل. يةعك ج. ا الرن ؟ هةذة ل. ا نةفكعة اذة قةال.وا: «مة لمسا ، وة جك ي ونة مة يسم الكفةر. هةنةةم وة اء. الككة سة ؤة ر.
قةدنسة 48 لةنةا الكم. ونة هةيككة ر. م. ي.دة انمي ونة وة ومة يع.، فةيةأكتمي الر  مم ن. بمهم الكجة مم أكنةه. ي.ؤك شة نةاه. وة كك ا تةرة فةإمذة

تةنةا!»  أ.من مك لة 49وة نةةم: «إمننك. هةنةةم فمي تملككة السن ئميسا  لملككة انة رة ه.وة قةيةافةا النذمي كة ، وة نكه.مك د  مم احم فةقةالة وة
يكئا !  رمف.ونة شة نك 50تةعك ل  مم ةم، بةدة د  فمدةى ال.من احم ل  وة ج. لم أةنك يةم.وتة رة نة الةفكضة أةلة تةفكهةم.ونة أةننه. مم

ل هةا».  ة. ك. هةنةةم 51أةنك تةهكلمكة ال.من ئميسا  لملككة انة رة لكمنك إمذك كة هم، وة نكدم نك عم ا الككةلةمة مم لةمك يةق.لك قةيةافةا هةذة وة



ةم،  يةم.وت. فمدةى ال.من نةةم تةنةبنأة أةنن يةس.وعة سة ، بةلك أةيكضا  52فمي تملككة السن ب. سك حة ةم وة لةيكسة فمدةى ال.من وة
دا .  احم لةه.مك وة عة يةجك تنتمينة وة شة عة أةبكنةاءة ام الكم. مة . 53لميةجك رة الكيةه.ود. أةنك يةقكت.ل.وا يةس.وعة مم قةرن نك ذلمكة الكيةوك مم

نة 54 ة  قةرميبةة  مم ، تةقةع. فمي ب.قكعة ايمم. هةا أةفكرة م. ينةة  اسك دم هةارا ، بةلك ذةهةبة إملةى مة ل. بةيكنةه.مك جة ون دك يةتةجة فةلةمك يةع.
هم.  يذم عة تةلةمم يكث. أةقةامة مة ينةم، حة ونة 55الكبةر. ثمير. افةدة كة ، فةتةوة بة حم الكيةه.ودمي  قةدم اقكتةرة يد. الكفمصك انة عم كة وة

 . يدم ابمقةةم لملكعم لميمة لميةق.وم.وا بمط.ق.وسم التنطةه رم السن شة ى إملةى أ.ور. نة الكق.رة نك 56مم ث.ونة عة ان.وا يةبكحة كة وة
يدم؟» لنه. لة يةأكتمي إملةى الكعم ؟ أةلةعة مك أكي.ك. ا رة : «مة لم ع.ونة فمي الكهةيككة تةمم جك ه.مك م. ل.ونة وة اءة يةتةسة ، وة يةس.وعة

لةيكهم أةنك 57 د. يةس.وعة عة نك يةجم را  بمأةنن ك.ل. مة وا أةمك ر. دة ي ونة قةدك أةصك يسم الكفةر. هةنةةم وة اء. الككة سة ؤة انة ر. كة وة
لةيكهم. نكه. لمي.لكق.وا الكقةبكضة عة ي.بةل.غة عة
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سكب العطر على يسوع

نك بةيكنم 12 ه. مم رة النذمي أةقةامة ازة ةم لمعة نكيةا، بةلكدة اءة يةس.وع. إملةى بةيكتة عة تنةم أةينام  جة حم بمسم قةبكلة الكفمصك وة
اتم.  وة ه.. 2الةمك عة تنكمئمينة مة دة الكم. ر. أةحة ازة انة لمعة كة ، وة م. دم ثةا تةخك رك ذةتك مة أةخة ، وة اء  شة ة. عة لميمة فةأ.قميمةتك لةه. وة

هةنةتك بمهم 3 دة ، وة نم المي الثنمة المصم الكغة ينم الكخة طكرم الننارمدم نك عم نا  (أةيك ث.لكثة لمتكر ) مم يةم. مة رك ذةتك مة فةأةخة
ل.هم.  اءة الكبةيكتم ك. جة ة. الطني.بةة. أةرك ائمحة لةتم الرن رمهةا، فةمة عك ا بمشة تكه.مة حة سة ، ث.من مة يك يةس.وعة مة د. 4قةدة فةقةالة أةحة

 : ون. يةس.وعة يةخ. انة سة ، النذمي كة ي  ري.وطم خة سك ا الم ه.وة يةه.وذة ، وة يذم طكر. 5التنلةمم ا الكعم ا لةمك ي.بةعك هةذة اذة «لممة
؟»  اءم لةى الكف.قةرة ع. عة زن ينةار  ت.وة ئةةم دم ، بةلك 6بمثةلةثم مم اءم لةى الكف.قةرة ف. عة طم انة يةعك ا لةننه. كة لةمك يةق.لك هةذة وة

ع. فميهم.  دة ا ي.وك من تةلمس. مم انة يةخك كة نكد.وقم وة ينا  لملص  انة أةمم ا ، فةقةدك كة انة لمصا ابةه. يةس.وع.: 7لةننه. كة فةأةجة
فكنمي،  مم دة طكرم لميةوك ا الكعم تةفةظةتك بمهةذة هةا! فةقةدم احك عك ا أةنةا 8«دة ؛ أةمن ين  مك فمي ك.ل. حم ك. نكدة اءة عم لةنن الكف.قةرة

 .« ين  مك فمي ك.ل. حم ك. نكدة نكيةا، 9فةلةنك أةك.ونة عم نة الكيةه.ودم أةنن يةس.وعة فمي بةيكتة عة ونة مم ثمير. لممة كة عة وة
اتم. وة نك بةيكنم الةمك ه. مم رة النذمي أةقةامة ازة ا أةيكضا  لمعة وك ا يةس.وعة فةقةطك، بةلك لميةرة وك وا لة لميةرة اء. فةجة

رة أةيكضا ،  10 ازة هةنةةم أةنك يةقكت.ل.وا لمعة اء. الككة سة ؤة رة ر. ان.وا 11فةقةرن نة الكيةه.ودم كة ثميرمينة مم لةنن كة
. ن.ونة بميةس.وعة مم ي.ؤك بةبمهم وة ونةه.مك بمسة ر. يةهكج.

يسوع يدخل أوورشليم

م  إملةى 12 يدم أةنن يةس.وعة قةادم اءة إملةى العم بمير. النذمي جة ه.ور. الككة مك فة الكج. رة مم التنالمي، عة فمي الكيةوك وة
 . لميمة شة كة التمي 13أ.ور. ننا! تةبةارة : «أ.وصة تمقكبةالمهم هةاتمفمينة سك وا لم ج. رة خة لم وة ل.وا سةعةفة الننخك مة فةحة



 «! ائميلة رة لمك. إمسك ! إمننه. مة ب. مم الرن : 14بماسك تمبة ا قةدك ك. مة لةيكهم، كة كمبة عة شا  فةرة حك دة يةس.وع. جة جة وة وة
15  .« شم أةتةان  حك لةى جة اكمبا  عة م  إملةيككم رة لمكةكم قةادم ، فةإمنن مة نة هكيةوك افمي يةا بمنكتة صم لةمك 16«لة تةخة وة

وا أةنن كنر. دة يةس.وع. تةذة جن ا تةمة مة دة لكمنك بةعك ةم. وة ام  لملن ب.وءة ا إمتكمة رم أةنن هةذة لة الةمك يذ. يةس.وعة أةون رمكك تةلةمم ي.دك
لمهم.  نك أةجك ا مم ل.وا هةذة أةننه.مك فةعة نكه.، وة ا عة ا 17الككمتةابة قةالة هةذة ينة دةعة ه. حم عة ان.وا مة ينة كة ع. النذم مك الكجة وة

 . لمكة هةد.ونة لةه. بمذة ان.وا يةشك اتم، كة وة نك بةيكنم الةمك ه. مم أةقةامة نة الكقةبكرم وة رة مم ازة تم 18لمعة جة رة لمذلمكة خة وة
ى تملككة اليةةة.  رة وا أةننه. أةجك ع. مم تمقكبةالمهم، لةننه.مك سة سك م.وع. لم ه.مك 19الكج. ض. ي ونة بةعك يسم فةقةالة الكفةر.

ه.!»  اءة رة ل ه. وة الةم. ك. يكئا ؟ هةا قةدم انكطةلةقة الكعة تةفميد.وا شة مك لةمك تةسك يكفة أةننك. أةيكت.مك كة انة 20لمبةعكض : «أةرة كة وة
 ، يدم بةعكض. الكي.ونةانمي.ينة ةم فمي أةثكنةاءم الكعم بةادة لميمة لملكعم شة د.وا أ.ور. ينة قةصة ، 21بةيكنة النذم هةب.وا إملةى فميلمب سة فةذة

ى يةس.وعة». ي.د.، ن.رميد. أةنك نةرة قةال.وا لةه.: «يةا سة ، وة لميلم نكطةقةةم الكجة ا فمي مم يكدة نك بةيكتة صة ه.وة مم وة
22 . ا يةس.وعة بةرة أةخك عا  وة هةبةا مة ، ث.من ذة سة او. رة بةرة أةنكدة أةخك اءة فميلمب س. وة فةجة

الموت باب للحياة

23  . انم نكسة يدم ابكنم الم جم ة. تةمك اعة بةتك سة ا: «قةدم اقكتةرة : 24فةقةالة يةس.وع. لةه.مة مك قن أةق.ول. لةك. قن الكحة الكحة
باا  ، فةإمننهةا ت.نكتمج. حة اتةتك ا مة ا إمذة . أةمن تةم.تك ضم وة ة  إمنك لةمك تةقةعك فمي الةرك يدة حم نكطةةم تةبكقةى وة بنةة الكحم إمنن حة

ثميرا .  ينةم. 25كة يةاةم الةبةدم هةا لملكحة ف.ر. الةمم ي.وة ا الكعة هةا فمي هةذة نك نةبةذة مة هةا. وة رك سة يةاتمهم، يةخك سنكك بمحة نك يةتةمة مة
نمي 26 مك دم نك يةخك ك.ل  مة ي أةيكضا . وة مم ادم يكث. أةك.ون. أةنةا يةك.ون. خة حة نمي. وة نمي فةلكيةتكبةعك مة دم ادة أةنك يةخك نك أةرة مة

ه. أةبمي. رممك ي.كك

يمان عمى عدم الي

؟ لة! 27 لةين ةم عة مة ةم الكقةادم نة السناعة نمي مم ؟ أةي هةا الب. أةنكقمذك ا أةق.ول. اذة بةة ، فةمة طةرم ي النة م.ضك نةفكسم
 . ةم أةتةيكت. هم السناعة لم هذم نك أةجك : 28فةمم يب. اءم ي.جم مة نة السن ت  مم وك !» فةإمذةا صة مةكة دم اسك ج. ، مة أةي هةا الب.

ه. أةيكضا ».  د. ج. أ.مة سة ت.ه. وة دك جن ا 29«قةدك مة : «هةذة تة وك وا الصن ع. مم مننك سة رمينة مم اضم فةقةالة بةعكض. الكحة
 .« لةك  ثةه. مة دن ه.مك قةال.وا: «حة يكرة لكمنن غة د !» وة عك ت. رة وك ابة يةس.وع.: «لةمك يةك.نك هةذةا 30صة فةأةجة

 . مك لمك. لمي بةلك لةجك ت. لةجك وك ا 31الصن ي.د. هةذة د. سة ! النة ي.طكرة الةمم ا الكعة لةى هةذة مم عة كك قكت. الكح. النة وة
ارمجا !  الةمم خة يعة».  32الكعة مم ذمب. إملةين الكجة ضم أةجك نم الةرك تةفمع. عة ينة أةرك حم يرا  إملةى 33وة شم ا م. قةالة هةذة

يةم.وت.هةا.  يتةةم النتمي سة ي اا 34الكمم يحة يةبكقةى حة سم ة. أةنن الكمة تكنةا الشنرميعة لنمة : «عة رمينة اضم ض. الكحة فةقةالة بةعك
ا؟»  انم هةذة نكسة نك ه.وة ابكن. الم ؟ مة لنقة انم لةب.دن أةنك ي.عة نكسة يكفة تةق.ول. إمنن ابكنة الم ، فةكة فةقةالة 35إملةى الةبةدم

، مك لةيكك. رمق. عة امة الن ور. ي.شك ادة مك مة ك. يكرة ل.وا سة اصم يرا . فةوة قكتا  قةصم مك وة ك. عة لةه.مك يةس.وع.: «الن ور. بةاق  مة
 . هةب. لةم. أةيكنة يةذك ي فمي الظنلةمم لة يةعك شم ، فةإمنن النذمي يةمك م. الظنلةم. لةيكك. ن.وا بمالن ورم 36لمئةلن ي.طكبمقة عة آمم

ه. فةى نةفكسة أةخك هةبة وة ا، ذة ا قةالة يةس.وع. هةذة مة دة بةعك وا أةبكنةاءة الن ورم». وة ير. ، فةتةصم مك ك. عة امة الن ور. مة ادة مة
 . نكه.مك ن.وا بمهم،  37عة مم ا ، لةمك ي.ؤك دا ة  جم ثميرة ه.مك آيةات  كة امة ى أةمة رة عة أةننه. أةجك مة ل. الننبمي. 38وة لميةتممن قةوك

؟»  ب. تك يةد. الرن نك ظةهةرة لممة نةا؟ وة نة بمكةلةمم نك آمة ب  مة : «يةا رة يةاءة عك وا أةنك 39إمشة يع. تةطم فةلةمك يةسك
يةاءة قةالة أةيكضا :  عك ن.وا، لةنن إمشة مم ي.ونمهممك 40ي.ؤك وا بمع. ر. ، لمئةلن ي.بكصم قةسنى ق.ل.وبةه.مك ي.ونةه.مك وة مةى ع. «أةعك

 .« فميةه.مك يةت.وب.وا فةأةشك ، وة وا بمق.ل.وبمهممك يةفكهةم. ب. 41وة دة الرن جك أةى مة ا رة مة نكدة ا عم يةاء. هةذة عك قةدك قةالة إمشة وة



نكه..  دنثة عة وا 42فةتةحة اهمر. ، د.ونة أةنك ي.جة ن.وا بميةس.وعة اءم آمة سة ؤة نة الر  ثميرمينة مم عة ذلمكة فةإمنن كة مة وة
عم،  مة جك نة الكمة دم مم لةيكهممك بمالطنرك مة عة كة افةةة أةنك ي.حك خة ، مة انمهممك نة النناسم 43بمإميمة دة التمي مم جك لمينة الكمة فةض. م.

نة ام. دم التمي مم جك لةى الكمة عة

يمان نور الي

لةنمي، 44 سة ن. لة بمي أةنةا بةلك بمالنذمي أةرك مم نك بمي، فةه.وة ي.ؤك مم نك ي.ؤك : «مة ال  ت  عة وك فةقةالة يةس.وع. بمصة
لةنمي  45 سة أةى النذمي أةرك آنمي، رة نك رة مة الةمم ن.ورا ، لةكةيك لة يةبكقةى فمي الظنلةمم ك.ل  46وة ئكت. إملةى الكعة جم

نة بمي.  نك آمة ئكت. لة 47مة لةيكهم، فةقةدك جم م. عة ك. نك بمهم، فةأةنةا لة أةحك مم لةمك ي.ؤك ي وة د  كةلةمم عة أةحة مم ا سة إمذة وة
 . الةمة ل.صة الكعة ، بةلك ل.خة الةمم لةى الكعة مة عة ك. م. 48لةحك ك. نك يةحك ي، لةه. مة لة يةقكبةل. كةلةمم نمي وة ف.ض. فةالنذمي يةرك

يرم؛  مم الةخم لةيكهم فمي الكيةوك م. عة ك. ةة النتمي ق.لكت.هةا همية تةحك لممة لةيكهم: فةإمنن الككة نك 49عة ء  مم لنمك بمشةيك لةن.ي لةمك أةتةكة
لةنمي  سة انمي بمهم الب. النذمي أةرك صة ا أةوك نكدمي، بةلك أةق.ول. مة يةاة  50عم ينتةه. همية حة صم لةم. أةنن وة أةنةا أةعك وة

.« ا قةالةه. لمية الب. مة ، أةق.ول.ه. كة نك كةلةم  ا أةق.ول.ه. مم ينة : فةإمنن مة أةبةدم

مؤشر    13Ketab El Hayatيوحنا 

يسوع يغسل أقدام التلميذ

الةمم إملةى البم، 13 ا الكعة نك هةذة لة مم حة انةتك لميةرك تةه. قةدك حة اعة المم  أةنن سة يةس.وع. عة حم، وة يدم الكفمصك ق.بةيكلة عم وة
بنةم:  حة ى الكمة بنه.م. النة أةقكصة ، أةحة الةمم ينة فمي الكعة تةه. النذم اصن بن خة انة قةدك أةحة ، 2فةإمذك كة اءم شة فةفمي أةثكنةاءم الكعة

، ونة يةس.وعة ي. أةنك يةخ. ري.وطم خة سك انة الم عة مك ا بكنم سم عة فمي قةلكبم يةه.وذة ضة يكطةان. قةدك وة انة الشن كة وة
إملةى ام 3 جة وة رة نة ام خة أةننه. مم يكهم وة ء  فمي يةدة لة ك.لن شةيك عة المما  أةنن البة قةدك جة انة يةس.وع. عة كة وة

ود.،  يةع. هم،  4سة سةطم لةى وة فةة  لةفنهةا عة نكشة ذة مم أةخة ه. وة اءة لةعة رمدة خة ، وة اءم شة ةم الكعة ائمدة نك مة ث.من 5نةهةضة عة
لةى فةةم النتمي عة نكشة هةا بمالكمم سةح. يةمك يذم وة امة التنلةمم ل. أةقكدة سم أة يةغك بةدة ، وة لم سك اء  لملكغة اء  فمي ومعة بن مة صة

هم.  سةطم !» 6وة ين مة ل. قةدة سم ي.د.، أةنكتة تةغك : «يةا سة ان. عة مك ، قةالة لةه. سم سة انة ب.طكر. عة مك لة إملةى سم صة ا وة فةلةمن
د.».  7 ا بةعك تةفكهةم. فميمة لكمننكة سة ل.ه.، وة مة ا أةعك ابةه. يةس.وع.: «أةنكتة النة لة تةفكهةم. مة سة 8فةأةجة لكمنن ب.طكر. وة

، فةلة يةك.ون. لةكة ل.كة سم نكت. لة أةغك ابةه. يةس.وع.: «إمنك ك. ين أةبةدا !» فةأةجة مة لة قةدة سم رن قةائمل : «لة، لةنك تةغك أةصة
ي!»  عم يب  مة ي 9نةصم أكسم رة ين فةقةطك، بةلك يةدةين وة مة ي.د.، لة قةدة : «يةا سة س. ان. ب.طكر. عة مك ئمذ  قةالة لةه. سم نكدة عم

أةنكت.مك 10أةيكضا !»  يكهم. وة مة لم قةدة سك تةاج. إملن لمغة لة يةحك ل ه. نةقمي اا، وة ارة ك. تةسةلة صة نم اغك فةقةالة يةس.وع.: «مة
 .« مك ل ك. لكمنك لةيكسة ك. ، وة ت.مك 11أةنكقميةاء. : «لةسك لمذلمكة قةالة ون.ه.، وة يةخ. نم النذمي سة لةم. مة انة يةعك فةإمنن يةس.وعة كة



 .« مك أةنكقميةاءة ل ك. : 12ك. أةلةه.مك سة ، وة يد  دم نك جة أة مم اتنكة ه. وة اءة ذة رمدة ، أةخة هممك امم لم أةقكدة سك نك غة ا انكتةهةى مم مة دة بةعك وة
؟  مك لكت.ه. لةك. مم ا عة ت.مك مة .  13«أةفةهممك لمكة ذة ، فةأةنةا كة قكت.مك دة قةدك صة ي.دا ، وة سة ل.ما  وة عة ونةنمي م. ع. فةإمنك 14أةنكت.مك تةدك

امة مك أةقكدة ك. ض. لة بةعك سم مك أةنكت.مك أةيكضا  أةنك يةغك لةيكك. ، فةعة مك ك. امة لكت. أةقكدة سة ، قةدك غة ل.م. عة الكم. ي.د. وة أةنةا السن ، وة نكت. ك.
.  15بةعكض .  مك لكت. أةنةا لةك. مم ا عة ثكلة مة ل.وا مم مة ثةال  لمكةيك تةعك مك مم ت. لةك. قن أةق.ول. 16فةقةدك قةدنمك قن الكحة الكحة

لمهم.  سم رك نك م. ظةمة مم س.ول  أةعك لة رة هم، وة ي.دم نك سة ظةمة مم بكد  أةعك : لةيكسة عة مك ا، 17لةك. فكت.مك هةذة رة نكت.مك قةدك عة فةإمنك ك.
لكت.مك بمهم.  مم ا عة مك إمذة . 18فةط.وبةى لةك. ت.ه.مك تةرك ينة اخك رمف. النذم ، فةأةنةا أةعك مك ك. يعم مم نك جة ا عة أةنةا لة أةق.ول. هةذة وة

قمبةه.!  لةين عة فةعة عة بكزمي، رة نك خ. : الكمل. مم يكث. يةق.ول. لكمنك لةب.دن أةنك يةتممن الككمتةاب. حة إمن.ي أةق.ول. 19وة وة
 . ن.ونة أةن.ي أةنةا ه.وة مم دةثة ت.ؤك تةى حة تنى مة د.وثمهم، حة ، قةبكلة ح. د.ث. يةحك ا سة مك مة قن أةق.ول. 20لةك. قن الكحة الكحة

لةنمي». سة نك يةقكبةلكنمي، يةقكبةلك النذمي أةرك مة ل.ه.، يةقكبةلكنمي؛ وة سم نك يةقكبةلم النذمي أ.رك : مة مك لةك.

خيانة يهوذا

دا  21 احم : إمنن وة مك قن أةق.ول. لةك. قن الكحة لةنة قةائمل : «الكحة أةعك ه. وة بةتك نةفكس. طةرة ا اضك ا قةالة يةس.وع. هةذة لةمن وة
نمي!»  ل.م. ي.سة نكك.مك سة نميهم. 22مم نك ه.وة النذمي يةعك ونة مة ر. ه.مك لة يةدك ةم وة يكرة اتم الكحة يذ. نةظةرة لة التنلةمم فةتةبةادة

نمهم،  23 ضك لةى حم تنكمئا  عة ب ه. يةس.وع. م. يذ. النذمي ي.حم انة الت.لكمم كة س. أةنك 24وة ان. ب.طكر. عة مك ارة إملةيكهم سم فةأةشة
نميهم.  نك ه.وة النذمي يةعك أةلة يةس.وعة مة ي.د.؟» 25يةسك نك ه.وة يةا سة أةلةه.: «مة سة رم يةس.وعة وة دك لةى صة الة عة فةمة

طةاهةا 26 أةعك ةة وة مةسة الل قكمة س.هةا». ث.من غة مم ةة النتمي أةغك يهم الل قكمة طم ابة يةس.وع.: «ه.وة النذمي أ.عك فةأةجة
 . ي. ي.وطم رك خة سك انة الم عة مك ا بكنم سم . فةقةالة لةه. يةس.وع.: 27لميةه.وذة يكطةان. لةه. الشن خة ةم، دة دة الل قكمة بةعك وة
لةه.!»  مة يكتة أةنك تةعك ا نةوة رمعك فمي مة ،  28«أةسك ا قةالة لةه. ذلمكة اذة تنكمئمينة لممة نة الكم. د  مم لةمك يةفكهةمك أةحة بةلك 29وة

ضة اءة بةعك ية الكف.قةرة طم ، أةوك أةنك ي.عك يدم ونة إملةيكهم فمي الكعم تةاج. ا يةحك تةرمية مة ه. أةنك يةشك ر. ه.مك أةننه. يةأكم. ض. ظةنن بةعك
نكد.وقم.  ينا  لملص  انة أةمم ، لةننه. كة الم انة اللنيكل. 30الكمة كة جة وة رة تنى خة ةة، حة ا الل قكمة لة يةه.وذة ا إمنك تةنةاوة مة وة

. لةمة قةدك أةظك

الوصية الجديدة

دة ا. فميهم.  31 جن تةمة انم وة نكسة دة ابكن. الم جن ا، قةالة يةس.وع.: «النة تةمة جة يةه.وذة رة ا خة لةمن امة 32وة ا دة مة وة
ه..  د. ج. ي.مة رميعا  سة سة اتمهم، وة ه. فمي ذة د. ج. ي.مة دة فميهم، فةإمننه. سة جن أةبكقةى 33ا. قةدك تةمة ، سة ارة غة لةدمي الص. يةا أةوك

مك لة : إمننك. بةقة أةنك ق.لكت.ه. لملكيةه.ودم ا سة مك مة لكمن.ي أةق.ول. لةك. ل.ب.ونةنمي، وة د.، ث.من تةطك يرا  بةعك قكتا  قةصم مك وة ك. نكدة عم
 . اهمب  يكث. أةنةا ذة ونة أةنك تةأكت.وا حة ر. ا 34تةقكدم مة ضا ، كة مك بةعك ك. ض. ب وا بةعك : أةحم مك يك. طم ة  أةنةا أ.عك يدة دم ينة  جة صم وة

 . مك ك. ض. ب ونة بةعك مك أةنةا، ت.حم بةبكت.ك. ب ونة 35أةحك نكت.مك ت.حم يذمي: إمنك ك. مك تةلةمم يع. أةننك. مم رمف. الكجة ا يةعك بمهةذة
ضا ». مك بةعك ك. ض. بةعك

يسوع ينبئ بإنكار بطرس له

نمي النة 36 ر. أةنك تةتكبةعة ابةه. يةس.وع.: «لة تةقكدم ؟» أةجة هةب. ي.د.، أةيكنة تةذك : «يةا سة س. ان. ب.طكر. عة مك أةلةه. سم فةسة
د.».  ا بةعك نمي فميمة تةتكبةع. لكمننكة سة ، وة هةب. يكث. أةذك ر. 37حة ا لة أةقكدم اذة ي.د.، لممة : «يةا سة أةل. س. يةسك ادة ب.طكر. فةعة

 «! نككة ضا  عة وة يةاتمي عم ل. حة ؟ إمن.ي أةبكذم كة النة ضا  38أةنك أةتكبةعة وة يةاتةكة عم ل. حة ابةه. يةس.وع.: «أةتةبكذم أةجة



ات !» رن تةنمي ثةلةثة مة رك تنى تةك.ونة قةدك أةنككة يك. حة يح. الد. : لة يةصم قن أةق.ول. لةكة قن الكحة ن.ي؟ الكحة عة
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ن.وا بمي أةيكضا .  14 ن.ونة بمالم، فةآمم مم . أةنكت.مك ت.ؤك مك طةرمبك ق.ل.وب.ك. نةازمل. 2«لة تةضك فمي بةيكتم أةبمي مة
انا .  كة مك مة دن لةك. اهمب  ل.عم ! فةإمن.ي ذة مك ذلمكة لةق.لكت. لةك. ر. كة لةوك لةمك يةك.نم الةمك ة ، وة ثميرة هةب. 3كة ا أةذك مة دة بةعك وة

يكث. أةك.ون. أةنةا.  ، لمتةك.ون.وا حة مك إملةين ذ.ك. آخ. مك وة انة أةع.ود. إملةيكك. كة م. الكمة د  لةك. أ.عم رمف.ونة أةيكنة أةنةا 4وة أةنكت.مك تةعك
 .« رمف.ونة الطنرميقة تةعك ، وة اهمب  يكفة 5ذة ، فةكة اهمب  رمف. أةيكنة أةنكتة ذة ي.د.، لة نةعك ا: «يةا سة فةقةالة ت.ومة

؟»  رمف. الطنرميقة د  إملةى 6نةعك يةاة.. لة يةأكتمي أةحة الكحة ق  وة الكحة ابةه. يةس.وع.: «أةنةا ه.وة الطنرميق. وة فةأةجة
قةدك 7البم إملن بمي.  رمف.ونةه. وة نكذ. النة تةعك م. فكت.مك أةبمي أةيكضا ، وة رة ونمي، فةقةدك عة فكت.م. رة نكت.مك قةدك عة إمنك ك.
أةيكت.م.وه.».  فةانةا!»  8رة كة نةا البة وة ي.د.، أةرم : «يةا سة هم 9فةقةالة لةه. فميلمب س. تك هذم ابةه. يةس.وع.: «مةضة فةأةجة

نةا : أةرم يكفة تةق.ول. ، فةكة أةى البة آنمي رة ؟ النذمي رة رمفكنمي يةا فميلمب س. لةمك تةعك مك وة ك. عة أةنةا مة ة. الطنوميلةة. وة دن الكم.
؟  نك 10البة ؟ الككةلةم. النذمي أةق.ول.ه. لة أةق.ول.ه. مم أةنن البة فمين ن. أةن.ي أةنةا فمي البم، وة مم أةلة ت.ؤك

هم.  الةه. هذم مة ل. أةعك مة ال  فمين ه.وة يةعك ا الب. الكحة إمننمة نكدمي، وة لمي: إمن.يم أةنةا فمي البم 11عم ق.وا قةوك د. صة
 . الم مة بةبم تملككة الةعك ق.ونمي بمسة د. إملن فةصة ، وة إمنن البة فمين نك 12وة : إمنن مة مك قن أةق.ول. لةك. قن الكحة الكحة

اهمب  إملةى أةبمي. نكهةا، لةن.ي ذة ظةمة مم ل. أةعك مة ل.هةا، بةلك يةعك مة الة النتمي أةنةا أةعك مة ل. الةعك مة ن. بمي يةعك مم ي.ؤك
13  . بكنم دة الب. فمي الم جن ، لميةتةمة مك ل.ه. لةك. ي أةفكعة مم ل.ب.ونةه. بماسك ء  تةطك يكئا  14فةأةي  شةيك إمنك طةلةبكت.مك شة

ل.ه.. ي، فةإمن.ي أةفكعة مم بماسك

الوعد بالروح القدس

15  . ايةاية صة ل.وا بموة مة ب ونةنمي فةاعك نكت.مك ت.حم ينا  16إمنك ك. عم مك م. يةك. طم نة البم أةنك ي.عك فة أةطكل.ب. مم وك سة وة
 ، مك إملةى الةبةدم ك. عة رة يةبكقةى مة اه. 17آخة الةم. أةنك يةتةقةبنلةه. لةننه. لة يةرة ر. الكعة ، النذمي لة يةقكدم ق. وح. الكحة ه.وة ر. وة

 . مك لمك. اخم يةك.ون. فمي دة سة ، وة مك ك. سةطم رمف.ونةه. لةننه. فمي وة ا أةنكت.مك فةتةعك أةمن رمف.ه.، وة لة يةعك مك 18وة ك. كة لةنك أةتكر.
 . مك ود. إملةيكك. أةع. لةن.ي أةنةا 19يةتةامةى، بةلك سة نةنمي. وة وك فة تةرة ا أةنكت.مك فةسةوك . أةمن الةم. انمي الكعة دة قةلميل  لة يةرة بةعك

 . نة يةوك تةحك ، فةأةنكت.مك أةيكضا  سة ي  أةنةا 20حة ، وة أةنكت.مك فمين لةم.ونة أةن.ي أةنةا فمي أةبمي، وة مم تةعك فمي ذلمكة الكيةوك
 . مك ب ه. أةبمي، 21فميك. ب نمي، ي.حم النذي ي.حم ب نمي. وة اكة ي.حم ل. بمهةا، فةذة مة يةعك ، وة ايةاية صة ه. وة نكدة انةتك عم نك كة مة

اتمي».  لمن. لةه. ذة ب ه. وأ.عك أةنةا أ.حم ى 22وة رة ا جة اذة ي.د.، مة : «يةا سة ي. ي.وطم رك خة سك يكر. الم ا، غة أةلةه. يةه.وذة فةسة



؟»  الةمم لمنةهةا لملكعة لة ت.عك اتةكة وة لمنة لةنةا ذة تنى ت.عك تمي، 23حة لممة لك بمكة مة بننمي يةعك نك ي.حم ابةه. يةس.وع.: «مة أةجة
نكزمل .  ل. لةنةا مة عة ه. نةجك نكدة عم إملةيكهم نةأكتمي، وة بنه. أةبمي، وة ي.حم ي. 24وة ل. بمكةلةمم مة ب نمي لة يةعك النذمي لة ي.حم وة

لةنمي،  سة نة البم النذمي أةرك نكدمي، بةلك مم نك عم ونةه. لةيكسة مم ع. مة ا الككةلةم. النذمي تةسك هةذة مك 25وة قةدك ق.لكت. لةك. وة
 . مك ك. نكدة ازملكت. عم أةنةا مة هم ال.م.ورة وة ل.ه. الب. 26هذم سم ي.رك ين. النذمي سة عم ، الكم. وح. الكق.د.س. ا الر  أةمن وة

. مك ا ق.لكت.ه. لةك. مك بمك.ل. مة ك. ر. ك. ي.ذة ، وة ء  مك ك.لن شةيك ك. ل.م. ي، فةإمننه. ي.عة مم بماسك

سلم يسوع

طةرمبك 27 مك أةنةا. فةلة تةضك يك. طم الةم. أ.عك ي الكعة طم ا ي.عك مة . لةيكسة كة مك يك. طم ي أ.عك . سةلةمم مك ك. لةك. سةلما  أةتكر.
 . بك تةعم لة تةرك ، وة نكت.مك 28ق.ل.وب.ك.مك . فةلةوك ك. مك مك ث.من أةع.ود. إملةيكك. نكك. اهمب  عة : إمن.ي ذة مك ت.مك أةن.ي ق.لكت. لةك. عك مم سة

ن.ي.  ظةم. مم اهمب  إملةى البم، لةنن البة أةعك ونة لةن.ي ذة نكت.مك تةبكتةهمج. ب ونةنمي، لةك. مك 29ت.حم ت.ك. بةرك هةا قةدك أةخك
 . ن.ونة مم دةثة ت.ؤك تةى حة تنى مة د.وثمهم، حة رم قةبكلة ح. ا 30بمالةمك ي.دة هةذة د.، فةإمنن سة ثميرا  بةعك مك كة ك. ل.مة لةنك أ.كة

 . ءة لةه. فمين لة شةيك ، وة لةين م  عة الةمم قةادم ، 31الكعة ب  البة الةم. أةن.ي أ.حم رمفة الكعة د.ث. لميةعك يةحك ا سة إملن أةنن هةذة
نك ه.نةا! هةبك مم . ق.وم.وا! لمنةذك ل. ا أةفكعة ذة انمي الب. هكة صة ا أةوك ثكلةمة أةن.ي مم وة
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15  . ام. رن أةبمي ه.وة الككة قميقمينة.، وة ة. الكحة مة رك ك.ل  2«أةنةا الككة ه.؛ وة را  يةقكطةع. ن  فمين لة ي.نكتمج. ثةمة ك.ل  غ.صك
رم.  نة الثنمة زميدا  مم را  ي.نةق.يهم لمي.نكتمجة مة ن  ي.نكتمج. ثةمة ةم النتمي 3غ.صك لممة بةبم الككة أةنكت.م. النة أةنكقميةاء. بمسة

مك بمهةا.  اطةبكت.ك. ا ثةبةتة فمي 4خة را  إملن إمذة ر. أةنك ي.نكتمجة ثةمة نة لة يةقكدم ا أةنن الكغ.صك مة . كة مك أةنةا فميك. فةاثكب.ت.وا فمين وة
 . ا ثةبةت مك فمين ، إملن إمذة ذلمكة أةنكت.مك ةم؛ فةكة مة رك أةنةا فميهم، 5الككة نك يةثكب.ت. فمين وة . مة ان. صة أةنكت.م. الةغك ة. وة مة رك أةنةا الككة

يكئا .  ل.وا شة ونة أةنك تةفكعة ر. ن.ي لة تةقكدم زمل  عة عك مك بممة ثميرا . فةإمننك. را  كة اكة ي.نكتمج. ثةمة د  لة 6فةذة انة أةحة إمنك كة

ح. فمي الننارم ت.طكرة افنة.، وة ان. الكجة صة ع. الةغك مة ؛ ث.من ت.جك ف  نم فةيةجم الكغ.صك ارمجا  كة ح. خة يةثكب.ت. فمين ي.طكرة
 . تةرمق. .  7فةتةحك مك ا ت.رميد.ونة يةك.نك لةك. ل.ب.وا مة ، فةاطك مك ي فميك. ثةبةتة كةلةمم ، وة ، إمنك ثةبةت مك فمين لكمنك ا 8وة بمهةذة

يذمي.  قاا  تةلةمم ثميرا  فةتةك.ون.وا حة را  كة وا ثةمة د. أةبمي: أةنك ت.نكتمج. جن مك 9يةتةمة بةبكت.ك. ، أةحك بننمي الب. ا أةحة ثكلةمة مم
بنتمي.  حة لكت. أةنةا 10أةنةا، فةاثكب.ت.وا فمي مة مم ا عة مة بنتمي، كة حة ، تةثكب.ت.ونة فمي مة ايةاية صة لكت.مك بموة مم إمنك عة

بنتمهم!  حة أةثكب.ت. فمي مة ايةا أةبمي وة صة مك 11بموة ك. ح. يةك.ونة فةرة ي، وة حم مك فةرة ا لميةك.ونة فميك. مك هةذة ق.لكت. لةك.
ل .  امم .  12كة مك بةبكت.ك. ا أةنةا أةحك مة ضا  كة مك بةعك ك. ض. بن بةعك هم: أةنك ي.حم مك همية هذم ينتمي لةك. صم د  13وة لةيكسة لةحة



بنائمهم.  يةاتةه. فمدةى أةحم د  حة لة أةحة هم: أةنك يةبكذم نك هذم ظةم. مم بنة  أةعك حة ا 14مة لكت.مك بممة مم بنائمي إمنك عة أةنكت.مك أةحم وة
مك بمهم.  يك. لكمن.ي قةدك 15أ.وصم ل.ه.. وة ا يةفكعة لةى مة ه. عة ي.د. ه. سة بكدة لة ي.طكلمع. د.، لةنن الكعة بميدا  بةعك مك عة يك. م. لة أ.سة

نك أةبمي.  ت.ه. مم عك مم ا سة لةى ك.ل. مة مك عة ت.ك. بناءة لةن.ي أةطكلةعك مك أةحم يكت.ك. من ت.م.ونمي، بةلك أةنةا 16سة تةرك لةيكسة أةنكت.م. اخك
ل.ب.ونةه. ا تةطك م. الب. ك.لن مة يةك. طم ، فةي.عك مك ك. ر. يةد.ومة ثةمة را  وة وا ثةمة ت.نكتمج. مك لمتةنكطةلمق.وا وة يننكت.ك. عة مك وة ت.ك. تةرك اخك

ي.  مم ضا . 17بماسك مك بةعك ك. ض. ب وا بةعك : أةنك ت.حم مك إمذةنك يك. ا أ.وصم فةبمهةذة

العالم يبغض يسوع وتلميذه

18  . مك نك قةبكلمك. نمي مم وا أةننه. قةدك أةبكغةضة لةم. ، فةاعك الةم. م. الكعة ك. ، 19إمنك أةبكغةضة الةمم نك أةهكلم الكعة نكت.مك مم لةوك ك.
، الةمم طم الكعة سك نك وة مك مم ت.ك. تةرك ، بةلك إمن.ي اخك الةمم نك أةهكلم الكعة ت.مك مم مك لةسك لكمنك لةننك. ب  أةهكلةه.، وة الةم. ي.حم انة الكعة لةكة

 . الةم. م. الكعة ك. ض. لمكة ي.بكغم هم. فةإمنك 20لمذة ي.دم نك سة ظةمة مم بكد  أةعك : لةيكسة عة مك ةة النتمي ق.لكت.هةا لةك. لممة وا الككة ك.ر. اذك
تمي، لممة ل.وا بمكة مم ان.وا قةدك عة إمنك كة ؛ وة مك طةهمد.ونةك. فة يةضك طةهةد.ونمي، فةسةوك الةمم قةدم اضك انة أةهكل. الكعة كة

 . مك تمك. لممة ل.ونة بمكة مة فة يةعك وك ي، لةننه.مك لة 21فةسة مم لم اسك نك أةجك مك مم لنه. بمك. ا ك. ل.ونة هةذة يةفكعة لكمننه.مك سة وة
لةنمي.  سة رمف.ونة النذمي أةرك رة لةه.م. 22يةعك ذك لكمنك لة ع. يئةة ؛ وة طم انةتك لةه.مك خة ا كة ، لةمة ه.مك ل.مك أ.كة لةوك لةمك آتم وة

 . يئةتمهممك طم ض. أةبمي أةيكضا .  23النة فمي خة نمي، ي.بكغم ض. ال  24النذمي ي.بكغم مة لك بةيكنةه.مك أةعك مة لةوك لةمك أةعك وة
عة أةننه.مك وا أةبمي، مة أةبكغةض. ونمي وة ننه.مك أةبكغةض. لكم يئةة . وة طم انةتك لةه.مك خة ا كة يكرمي، لةمة د  غة لكهةا أةحة مة لةمك يةعك

 . الة مة ا تملككة الةعك أةوك ونمي بملة 25رة : أةبكغةض. تمهممك رميعة ت.وبةة. فمي شة كك ة. الكمة لممة ارة ذلمكة لمتةتممن الككة قةدك صة وة
بةب !  ق. النذمي يةنكبةثمق. 26سة وح. الكحة نكدم البم، ر. نك عم مك مم ل.ه. لةك. سم أ.رك ، النذمي سة ين. عم ا يةأكتمي الكم. مة نكدة عم وة

هةد لمي،  نة البم، فةه.وة يةشك ايةةم. 27مم نة الكبةدة ي مم عم مك مة هةدون لمي أةنكت.مك أةيكضا ، لةننك. تةشك وة
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ع.وا.  16 زة عك ا لمكةيك لة تةتةزة مك هةذة قكت  يةظ.ن  2ق.لكت. لةك. يةأكتمي وة عم، بةلك سة امم جة ارمجة الكمة د.ونة خة ت.طكرة سة
م.  ة  لم مة دك د.ي خم مك أةننه. ي.ؤة نك يةقكت.ل.ك. لة 3فميهم مة رمف.وا أةبمي، وة مك لةننه.مك لةمك يةعك ا بمك. ل.ونة هةذة ه.مك يةفكعة وة

ف.ونمي.  رة مك بمهم. 4عة ت.ك. بةرك بةقة أةنك أةخك ونة أةننه. سة ك.ر. د.وثمهم تةذك قكت. ح. اءة وة تةى جة تنى مة ا حة مك هةذة ق.لكت. لةك.
؛  مك ك. عة ايةةم لةن.ي ك.نكت. مة نكذ. الكبةدة ا م. مك هةذة لةمك أةق.لك لةك. لة 5وة لةنمي، وة سة ائمد  إملةى النذمي أةرك ا النة فةإمن.ي عة أةمن

؟  هةب. أةل.نمي: أةيكنة تةذك مك يةسك نكك. دة مم .  6أةحة مك ن. ق.ل.وبةك. زك لة الكح. ا مة مك بمهةذة ت.ك. بةرك ا أةخك مة نكدة لكمن.ي أةق.ول. 7عم وة
لكمن.ي . وة ين. عم م. الكم. ، لة يةأكتميك. هةب. نكت. لة أةذك ، لةن.ي إمنك ك. هةبة مك أةنك أةذك لم لةك. نة الةفكضة : مم قن م. الكحة لةك.



 . مك ل.ه. إملةيكك. سم هةبكت. أ.رك ا ذة لةى 8إمذة عة لةى الكبمر. وة عة يئةةم وة طم لةى الكخة الةمة عة يء. ي.بةك.ت. الكعة ا يةجم مة نكدة عم وة
يكن.ونةةم:  ن.ونة بمي،  9الدن مم يئةةم، فةلةننه.مك لة ي.ؤك طم لةى الكخة ا عة ائمد  إملةى 10أةمن ، فةلةن.ي عة لةى الكبمر. ا عة أةمن وة

د.؛  نةنمي بةعك وك م. 11البم فةلة تةرة كك لةيكهم ح. دةرة عة الةمم قةدك صة ا الكعة ي.دة هةذة يكن.ونةةم، فةلةنن سة لةى الدن ا عة أةمن وة
يكن.ونةةم.  المهةا. 12الدن تممة نم احك ونة عة ز. جم م. النة تةعك لكمننك. ، وة مك ة  أةق.ول.هةا لةك. ثميرة نكدمي أ.م.ور  كة الة عم ازة مة

هم، 13 نكدم نك عم يكئا  مم ل.هم، لةننه. لة يةق.ول. شة ق. ك. مك إملةى الكحة ك. د. شم ق. ي.رك وح. الكحة ا يةأكتميك.مك ر. مة نكدة ، عم لكمنك وة
 . د.ث. فة يةحك ا سةوك لةى مة مك عة ك. ي.طكلمع. ه.، وة ع. مة ا يةسك مك بممة ك. بمر. ا 14بةلك ي.خك نمي لةنن ك.لن مة د. ج. ي.مة ه.وة سة وة

ن.ي.  ر  عة ادم مك بمهم صة ث.ك. د. ي.حة مك 15سة ث.ك. د. ي.حة ا سة مك إمنن مة لمذلمكة ق.لكت. لةك. ا ه.وة لملبم، فةه.وة لمي. وة ك.ل  مة
ن.ي.  ر  عة ادم نةنمي!» 16بمهم صة وك دة ذلمكة بمقةلميل  تةرة بةعك نةنمي، وة وك دة قةلميل  لة تةرة بةعك

الفرح بعد الحزن

دة ذلمكة بمقةلميل  17 بةعك نةنمي، وة وك دة قةلميل  لة تةرة لمهم: بةعك نةى قةوك عك ا مة ى، مة : «ت.رة يذم لة بةعكض. التنلةمم اءة فةتةسة
ائمد  إملةى البم؟»  أةيكضا : لةن.ي عة نةنمي، وة وك دنث. 18تةرة ا الكقةلميل. النذمي يةتةحة ا ه.وة هةذة قةال.وا: «مة وة

ا يةق.ول.ه.!»  نةا نةفكهةم. مة نكه.؟ لةسك : 19عة أةل.وه.، فةقةالة لةه.مك ب.ونة فمي أةنك يةسك غة لممة يةس.وع. أةننه.مك يةرك عة وة
نةنمي أةيكضا .  وك دة قةلميل  تةرة نةنمي ث.من بةعك وك دة قةلميل  لة تةرة لمي: بةعك نةى قةوك عك نك مة ل.ونة عة اءة قن 20«تةتةسة الكحة

مك نةك. زك لكمنن ح. ، وة ن.ونة زة تةحك مك سة . إمننك. ح. الةم. فةيةفكرة ا الكعة ، أةمن ونة تةن.وح. تةبكك.ونة وة مك سة : إمننك. مك قن أةق.ول. لةك. الكحة
ح .  ل. إملةى فةرة ون يةتةحة فكلةهةا، لة 21سة ا تةلمد. طم الةمة لكمننهةا حة . وة ت.هةا لمتةلمدة اعة انةتك سة ا حة ن. إمذة زة أةة. تةحك رك الكمة

 . الةمم لمدة فمي الكعة انا  قةدك و. هةا بمأةنن إمنكسة حم هةا، لمفةرة نةاءة كنر. عة ؛ 22تةع.ود. تةتةذة ن.ونة النة زة ، تةحك ذلمكة أةنكت.مك فةكة
 . مك ك. حة مك فةرة ل.ب.ك. دة يةسك لة أةحة ، وة مك ، تةبكتةهمج. ق.ل.وب.ك. مك ود. لملمقةائمك. ا أةع. مة نكدة لكمنك عم مم لة 23وة فمي ذلمكة الكيةوك وة

ي. مم نكه. بماسك ل.ب.ونة مم ا تةطك مك ك.لن مة يك. طم ي.عك : إمنن البة سة مك قن أةق.ول. لةك. قن الكحة . الكحة ء  نك شةيك أةل.ونةنمي عة تةسك
ل . 24 امم مك كة ك. ح. ل.ب.وا تةنةال.وا، فةيةك.ونة فةرة يكئا . اطك ي شة مم ل.ب.وا بماسك تنى النة لةمك تةطك حة

النتصار على الضيق في العالم

نم 25 مك فميهم عة ث.ك. د. قكت  أ.حة يةأكتمي وة لكمنك سة هم ال.م.ورم، وة نك هةذم ي عة ثةال  فمي كةلمم مك أةمك بكت. لةك. رة ضة
 . ثةال  رميح ، د.ونة أةمك ت. أةق.ول. 26البم بمكةلةم  صة لةسك ي. وة مم نة البم بماسك ل.ب.ونة مم مم تةطك لمكة الكيةوك فمي ذة

 . مك نكك. مك إمن.ي أةطكل.ب. إملةيكهم عة نك 27لةك. نكت.مك بمأةن.ي مم آمة ونمي، وة بةبكت.م. مك أةحك ، لةننك. مك ب ك. ه. ي.حم فةإمنن البة نةفكسة
 . ت. جك رة نكدم ام خة أةع.ود. 28عم الةمة وة ك. الكعة هةا أةنةا أةتكر. . وة الةمم أةتةيكت. إملةى الكعة نكدم البم، وة نك عم ت. مم جك رة خة

. 29إملةى البم».  ثةال  يكرم أةمك رميحا  بمغة نةا كةلةما  صة ل.م. ه.: «هةا أةنكتة النة ت.كة يذ. فةقةالة لةه. تةلةمم
ئكتة 30 ن. أةننكة جم مم . لمذلمكة ن.ؤك د  أةلةكة أةحة تةاج. إملةى أةنك يةسك لة تةحك ، وة ء  لةم. ك.لن شةيك رمف. أةننكة تةعك فةالنة نةعك

نكدم ام».  نك عم ؟  31مم ن.ونة مم دن يةس.وع.: «أةفةالنة ت.ؤك انةتم النة فميهةا 32فةرة هةا قةدك حة ة  وة اعة تةأكتمي سة سة
ي. عم دمي، لةنن البة مة حك ت. وة لكمن.ي لةسك دمي. وة حك ك.ونةنمي وة تةتكر. د  إملةى بةيكتمهم، وة احم ق.ونة ك.ل  وة تةتةفةرن

لكمنك 33 . وة يقة ت.قةاس.ونة الض. الةمم سة مك فمي الكعة . فةإمننك. مك فمين سةلةم  ل.هم لميةك.ونة لةك. ا ك. مك بمهةذة ت.ك. بةرك أةخك
«! الةمم لةى الكعة ت. عة رك وا، فةأةنةا قةدم انكتةصة ع. تةشةجن
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انةتم 17 ، قةدك حة : «أةي هةا الب. قةالة ، وة اءم مة وة السن يكنةيكهم نةحك فةعة عة يثة رة دم ا الكحة ا أةنكهةى يةس.وع. هةذة لةمن وة
دةكة ابكن.كة أةيكضا ،  ج. ، لمي.مة دم ابكنةكة ج. ة.! مة نةحة 2السناعة رم، لميةمك يعم الكبةشة مم لةى جة لكطةةة عة طةيكتةه. الس  فةقةدك أةعك

ينة .  يةاة  أةبةدم هةبكتةه.مك لةه. حة ينة قةدك وة يعة النذم مم قن 3جة لهة الكحة رمف.وكة أةنكتة الم ينة. همية أةنك يةعك يةاة. الةبةدم الكحة وة
لكتةه..  سة يحة النذمي أةرك سم يةس.وعة الكمة ، وة دةكة حك لة النذمي 4وة مة ت. الكعة زك أةنكجة ضم، وة لةى الةرك ت.كة عة دك جن أةنةا مة

لنفكتةنمي.  ومينم 5كة نكدةكة قةبكلة تةكك د  عم جك نك مة انة لمي مم ا كة ، بممة ، أةي هةا الب. تمكة النة رة ضك نمي فمي حة دك ج. فةمة
 . الةمم قةدك 6الكعة هةبكتةه.مك لمي. وة ، فةوة ان.وا لةكة . كة الةمم نة الكعة هةبكتةه.مك لمي مم ينة وة كة لملنناسم النذم مة ت. اسك أةظكهةرك

 ، تمكة لممة ل.وا بمكة مم ،  7عة نككة هةبكتةه. لمي فةه.وة مم ا وة ف.وا النة أةنن ك.لن مة رة عة لةن.ي نةقةلكت. إملةيكهممم 8وة
ن.وا أةننكة آمة ، وة نكدمكة نك عم ت. مم جك رة قاا  أةن.ي خة ف.وا حة رة عة يكتةنمي بمهةا، فةقةبمل.وهةا، وة صة ايةا النتمي أةوك صة الكوة

لكتةنمي.  سة نك 9أةنكتة أةرك ، بةلك مم الةمم لم الكعة نك أةجك ل.ي النة مم ت. أ.صة . لةسك ل.ي إملةيككة لةءم أ.صة لم هؤ. نك أةجك مم
 . هةبكتةه.مك لمي، لةننه.مك لةكة ينة وة لم النذم ا ه.وة لةكة فةه.وة لمي؛ 10أةجك ك.ل  مة ، وة ا ه.وة لمي فةه.وة لةكة ك.ل  مة وة

 . ت. فميهممك دك جن أةنةا قةدك تةمة . 11وة ائمد  إملةيككة ت. بةاقميا  فميهم، لةن.ي عة ا أةنةا فةلةسك ؛ أةمن الةمم لةءم بةاق.ونة فمي الكعة هؤ.
د . احم ن. وة ا نةحك مة دا ، كة احم هةبكتةه.مك لمي، لميةك.ون.وا وة ينة وة كة النذم مم فةظك فمي اسك أةي هةا الب. الكق.د وس. احك

لةمك يةهكلمكك 12 ، وة يكت.ه.مك عة هةبكتةه.مك لمي، رة ينة وة . فةالنذم كة مم فةظ.ه.مك فمي اسك نكت. أةحك ، ك. ه.مك عة ينة ك.نكت. مة حم
 . ، لميةتممن الككمتةاب. د  إملن ابكن. الكهةلكم نكه.مك أةحة د. 13مم أةنةا بةعك ا وة لنم. بمهةذة أةتةكة ، وة ائمد  إملةيككة ا النة فةإمن.ي عة أةمن

 . ل  فميهممك امم ي كة حم ، لميةك.ونة لةه.مك فةرة الةمم الةم. لةننه.مك لةيكس.وا 14فمي الكعة ه.م. الكعة ، فةأةبكغةضة تةكة لممة ت.ه.مك كة أةبكلةغك
 . الةمم نة الكعة يرم.  15مم ر. نة الش. فةظةه.مك مم ، بةلك أةنك تةحك الةمم نة الكعة ه.مك مم ذة أةنةا لة أةطكل.ب. أةنك تةأكخ. فةه.مك 16وة

 . الةمم نة الكعة ت. مم ا أةن.ي لةسك مة الةمم كة نك أةهكلم الكعة . 17لةيكس.وا مم ق  تةكة همية الكحة لممة ؛ إمنن كة ق. ه.مك بمالكحة سك قةد.
لكت.ه.مك أةنةا أةيكضا  إملةيكهم.  18 سة ، أةرك الةمم لكتةنمي أةنكتة إملةى الكعة سة ا أةرك مة كة اتمي، 19وة لمهممك أةنةا أ.قةد.س. ذة نك أةجك مم وة

. ق. لميةتةقةدنس.وا ه.مك أةيكضا  فمي الكحة

المسيح يصلي من أجل كل المؤمنين به

بةبم 20 ن.ونة بمي بمسة مم فة ي.ؤك وك ينة سة لم النذم نك أةجك لةءم فةقةطك، بةلك أةيكضا  مم لم هؤ. نك أةجك ل.ي مم ت. أ.صة لةسك وة
 ، لةءم ةم هؤ. لممة ، لميةك.ون.وا ه.مك 21كة أةنةا فميكة ا أةننكة أةنكتة فمين وة مة ، كة دا ؛ أةي هةا الب. احم يع. وة مم لميةك.ونة الكجة

لكتةنمي.  سة الةم. أةننكة أةنكتة أةرك نة الكعة مم دا  فمينةا، لمكةيك ي.ؤك احم دة النذمي 22أةيكضا  وة جك طةيكت.ه.م. الكمة إمن.ي أةعك
 . د  احم ن. وة ا نةحك مة دا  كة احم طةيكتةنمي، لميةك.ون.وا وة وا 23أةعك ير. ل.وا فةيةصم تةمم ، لميةكك أةنكتة فمين ، وة أةنةا فميهممك

بةبكتةنمي.  ا أةحك مة بةبكتةه.مك كة أةننكة أةحك لكتةنمي وة سة الةم. أةننكة أةرك رمفة الكعة تنى يةعك دا ، حة احم ، أ.رميد. 24وة أةي هةا الب.
طةيكتةنمي، دمي النذمي أةعك جك اهمد.وا مة يكث. أةك.ون. أةنةا، فةي.شة ي حة عم هةبكتةه.مك لمي أةنك يةك.ون.وا مة ينة وة لةءم النذم لمهؤ.



 . الةمم اءم الكعة بةبكتةنمي قةبكلة إمنكشة ، 25لةننكة أةحك فكت.كة رة ا أةنةا فةعة ، أةمن رمفككة الةمة لةمك يةعك ، إمنن الكعة أةي هةا الب. الكبةار 
لكتةنمي،  سة ف.وا أةننكة أةنكتة أةرك رة لةءم عة هؤ. ف.ه.مك أةيكضا ، لمتةك.ونة فميهممم 26وة ر. أ.عة سة ، وة كة مة فكت.ه.م. اسك رن قةدك عة وة

.« أةك.ونة أةنةا فميهممك بةبكتةنمي بمهةا، وة بنة. النتمي أةحك حة الكمة
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القبض على يسوع

انة 18 كة . وة ونة ر. ادمي قمدك وا وة بةر. عة هم وة يذم عة تةلةمم جة مة رة هم، خة لةتمهم هذم نك صة ا انكتةهةى يةس.وع. مم مة دة بةعك
ه..  يذ. تةلةمم لةه. ه.وة وة خة ، فةدة تةان  انة لةنن 2ه.نةالمكة ب.سك كة رمف. ذلمكة الكمة انةه. يةعك ا النذمي خة انة يةه.وذة كة وة

هم.  يذم عة تةلةمم ثميرا  مة ع. فميهم كة تةمم انة يةجك ن.ودم 3يةس.وعة كة قةةة الكج. ه. فمرك عة ذا  مة ا إملةى ه.نةاكة آخم هةبة يةه.وذة فةذة
لة اعم شة ل.ونة الكمة مم ه.مك يةحك ، وة ي ونة يسم الكفةر. هةنةةم وة اء. الككة سة ؤة لةه.مك ر. سة ينة أةرك ، النذم سة الكهةيككةلم رة حة وة

 . الس.لةحة ابميحة وة الكمةصة نك 4وة : «مة قةالة ه.مك وة وة مة نةحك د.ث. لةه.، فةتةقةدن يةحك ا سة رمف. ك.لن مة انة يةس.وع. يةعك كة وة
؟»  انةه. 5ت.رميد.ونة ا النذمي خة انة يةه.وذة كة ». وة : «أةنةا ه.وة ». فةقةالة لةه.مك رمين اب.وه.: «يةس.وعة النناصم فةأةجة
 . ه.مك عة اقمفا  مة ضم!  6وة لةى الةرك قةط.وا عة سة ع.وا وة اجة »، تةرة : «أةنةا ه.وة ا قةالة لةه.مك ادة يةس.وع. 7فةلةمن فةعة

 .« رمين اب.وه.: «يةس.وعة النناصم ؟» أةجة نك ت.رميد.ونة : «مة أةل.ه.مك ، فةإمنك 8يةسك : أةنةا ه.وة مك : «ق.لكت. لةك. فةقةالة
 .« هةب.ونة لةءم يةذك ع.وا هؤ. نكت.مك ت.رميد.ونةنمي أةنةا، فةدة ينة 9ك. ة. النتمي قةالةهةا: «إمنن النذم لممة ذلمكة لمتةتممن الككة وة

د !»  نكه.مك أةحة هةبكتةه.مك لمي لةمك يةهكلمكك مم بة بمهم 10وة رة ضة تةلنه. وة يكف  فةاسك سة سة انة ب.طكر. عة مك عة سم انة مة كة وة
 . سة لكخ. بكدم مة م. الكعة انة اسك كة نةى. وة نةه. الكي.مك هةنةةم، فةقةطةعة أ.ذ. ئميسم الككة بكدة رة : 11عة سة فةقةالة يةس.وع. لمب.طكر.

ب.هةا؟» رة ، أةلة أةشك طةانمي الب. أكس. النتمي أةعك هم! الككة دم مك يكفة إملةى غم دم السن «أةعم

يسوع أمام حنان وقيافا

قةيند.وه..  12 لةى يةس.وعة وة لم عة س. الكهةيككة رة حة الكقةائمد. وة قةة. وة تم الكفمرك ننانة 13فةقةبةضة ل  إملةى حة اق.وه. أةون سة وة
نةةم.  هةنةةم فمي تملككة السن ئميسم الككة و قةيةافةا رة م. ه.وة حة لةى الكيةه.ودم بمأةننه. 14وة ارة عة قةيةافةا ه.وة النذمي أةشة وة
ةم. د  فمدةى ال.من احم ل  وة ج. لم أةنك يةم.وتة رة نة الةفكضة مم

بطرس ينكر المسيح

يذ. 15 لمكة الت.لكمم لة ذة رمف.ه.. فةدةخة هةنةةم يةعك ئميس. الككة انة رة ر. كة يذ  آخة تملكمم س. وة ان. ب.طكر. عة مك تةبمعة يةس.وعة سم وة
هةنةةم.  ئميسم الككة ارم رة عة يةس.وعة إملةى دة يذ. 16مة جة الت.لكمم رة ارمجا . فةخة قةفة بمالكبةابم خة س. فةوة ا ب.طكر. أةمن



 . سة لة ب.طكر. خة ابةةة فةأةدك لنمة الكبةون كة رمف.ه.، وة هةنةةم يةعك ئميس. الككة انة رة ر. النذمي كة ة. 17الخة مة ادم أةلةتم الكخة فةسة
«! نكه.مك ت. مم ابةهةا: «لة، لةسك ؟» أةجة لم ج. ا الرن يذم هةذة دة تةلةمم تة أةنكتة أةحة : «أةلةسك سة ابةة. ب.طكر. الكبةون

قةفة 18 لةهةا، فةوة وك فمئ.ونة حة تةدك قةف.وا يةسك وة اس. نةارا  وة رن الكح. بميد. وة قةدة الكعة قةدك أةوك انة الطنقكس. بةارمدا ، وة كة وة
 . ه.مك عة فمئ. مة تةدك س. يةسك هم. 19ب.طكر. لميمم نك تةعك عة هم، وة يذم نك تةلةمم هةنةةم يةس.وعة عة ئميس. الككة أةلة رة سة وة

يكث. 20 لم حة الكهةيككة عم وة مة جك ت. فمي الكمة لنمك ائمما  عة دة ، وة الةمم ت. إملةى الكعة لنمك لةنا  تةكة ابةه. يةس.وع.: «عة فةأةجة
 . ر. يكئا  فمي الس. لةمك أةق.لك شة ، وة ل ه.مك ع. الكيةه.ود. ك. تةمم ا 21يةجك ع.وا مة مم ينة سة أةلم النذم أةل.نمي أةنةا؟ اسك ا تةسك اذة فةلممة

ا ق.لكت.ه.!»  رمف.ونة مة ، فةه.مك يةعك ت. بمهم إملةيكهممك لنمك قةالة 22تةكة اسم وة رن د. الكح. ه. أةحة ا لةطةمة ا قةالة يةس.وع. هةذة فةلةمن
هةنةةم؟»  ئميسة الككة يب. رة ا ت.جم ذة لةى 23لةه.: «أةهكة هةدك عة أكت. الككةلةمة فةاشك نكت. أةسة ابةه. يةس.وع.: «إمنك ك. أةجة

ب.نمي؟»  رم ا تةضك اذة ، فةلممة نكت. سة نكت. أةحك ا ك. ا إمذة ةم، أةمن اءة سة قةيندا  إملةى قةيةافةا 24الم ننان. م. لةه. حة سة ث.من أةرك
هةنةم.  ئميسم الككة نك 25رة تة أةنكتة أةيكضا  مم أةل.وه.: «أةلةسك ، فةسة فمئ. تةدك اقمفا  ه.نةاكة يةسك س. وة انة ب.طكر. كة وة

ت. أةنةا».  : «لةسك قةالة رة وة هم؟» فةأةنككة يذم يب. 26تةلةمم ه.وة نةسم هةنةةم، وة ئميسم الككة بميدم رة نك عة د  مم احم فةقةالة وة
؟»  تةانم ه. فمي الكب.سك عة أةيكت.كة مة ا رة نةه.: «أةمة س. أ.ذ. بكدم النذمي قةطةعة ب.طكر. ة  27الكعة رن س. مة رة ب.طكر. فةأةنككة

! يك. احة الد. الم صة فمي الكحة ى. وة رة أ.خك

تسليم يسوع إلى بيلطس

بةاحم 28 انة ذلمكة فمي الصن كة ، وة انمي. ومة اكممم الر  رم الكحة ارم قةيةافةا إملةى قةصك نك دة ذ.وا يةس.وعة مم ث.من أةخة
وفم ر. نك خة لم مم نة الةكك ن.وا مم كن س.وا فةلة يةتةمة رم لمئةلن يةتةنةجن لم الكيةه.ود. إملةى الكقةصك خ. لةمك يةدك الكبةاكمرم. وة

حم.  ؟»  29الكفمصك لة ج. ا الرن ا تةتنهمم.ونة هةذة اذة : «بممة أةلةه.مك سة جة بميلةط.س. إملةيكهممك وة رة اب.وه.: «لةوك 30فةخة أةجة
 «! نةاه. إملةيككة لنمك ا سة نمبا ، لةمة ذك سةبة 31لةمك يةك.نك م. وه. حة اكمم. حة ذ.وه. أةنكت.مك وة : «خ. فةقةالة بميلةط.س.

دا !»  ق  لةنةا أةنك نةقكت.لة أةحة اب.وه.: «لة يةحم ». فةأةجة مك تمك. ة. النتمي 32شةرميعة لممة ا لمتةتممن الككة دةثة هةذة قةدك حة وة
يةم.وت.هةا.  يتةةم النتمي سة ة  إملةى الكمم ارة ى يةس.وعة 33قةالةهةا يةس.وع. إمشة عة تةدك اسك ه. وة رة لة بميلةط.س. قةصك فةدةخة

؟»  لمك. الكيةه.ودم أةلةه.: «أةأةنكتة مة سة ن.ي 34وة ، أةمك قةالةه. لةكة عة نكدمكة نك عم ا مم دن يةس.وع.: «أةتةق.ول. لمي هةذة فةرة
؟»  ونة ر. . 35آخة لنم.وكة إملةين هةنةةم سة اءة الككة سة ؤة ر. تةكة وة ؟ إمنن أ.من هةلك أةنةا يةه.ودمي  : «وة فةقةالة بميلةط.س.

؟»  لكتة ا فةعة اذة ا 36مة نك هةذة تمي مم لةكة مك انةتك مة لةوك كة . وة الةمم ا الكعة نك هةذة تمي مم لةكة مك ابة يةس.وع.: «لةيكسةتك مة أةجة
نك تمي لةيكسةتك مم لةكة مك ا النة فةمة . أةمن لنمة إملةى الكيةه.ودم اهمد.ونة لمكةيك لة أ.سة ي ي.جة اسم رن انة ح. ، لةكة الةمم الكعة

ا 37ه.نةا».  لمهةذة . وة لمك  ، إمن.ي مة ابةه.: «أةنكتة ق.لكتة ؟» أةجة نك لمك  إمذة : «فةهةلك أةنكتة مة أةلةه. بميلةط.س. فةسة
تمي».  وك ي لمصة غم ق. ي.صك نة الكحة نك ه.وة مم ك.ل  مة ، وة ق. هةدة لملكحة : لةشك الةمم ئكت. إملةى الكعة جم ت. وة لمدك فةقةالة 38و.
نكبا !  د. فميهم ذة : «إمن.ي لة أةجم قةالة جة إملةى الكيةه.ودم وة رة !» ث.من خة ق  ا ه.وة الكحة : «مة قةدك 39لةه. بميلةط.س. وة

مك حم. فةهةلك ت.رميد.ونة أةنك أ.طكلمقة لةك. يدم الكفمصك نةاءم فمي عم جة دة الس  مك أةحة مك أةنك أ.طكلمقة لةك. ك. نكدة ة. عم ادة تم الكعة رة جة
لمكة الكيةه.ودم؟»  ابةاس. 40مة انة بةارة كة ». وة ابةاسة ا، بةلك بةارة : «لة ت.طكلمقك هةذة يعا  قةائملمينة مم وا جة خ. رة فةصة

ا ! لمصا
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19  . لةدة ي.جك ذة يةس.وع. وة خة رة بميلةط.س. بمأةنك ي.ؤك ئمذ  أةمة نكدة كم 2عم نة الشنوك لميل  مم ن.ود. إمكك لة الكج. دة جة وة

 . ان  وة ج. اءة أ.رك أةلكبةس.وه. رمدة هم، وة أكسم لةى رة ع.وه. عة ضة ، يةا 3وة : «سةلةم  يةق.ول.ونة ذ.وا يةتةقةدنم.ونة إملةيكهم وة أةخة وة
ونةه..  م. يةلكطم لمكة الكيةه.ودم!»، وة : 4مة قةالة لةه.مك ه.ورم وة مك ى إملةى الكج. رة ة  أ.خك رن جة بميلةط.س. مة رة خة وة

نكبا !»  د. فميهم ذة ا أةن.ي لة أةجم وك مك لمتةرة ه. إملةيكك. رمج. أ.خك اء. 5«سة رمدة كم وة لميل. الشنوك لةيكهم إمكك عة جة يةس.وع. وة رة فةخة
 «! ان. نكسة : «هةا ه.وة الم . فةقةالة لةه.مك بميلةط.س. انم وة ج. س. 6ال.رك رة الكحة هةنةةم وة اء. الككة سة ؤة آه. ر. ا رة فةلةمن

د. لمب.وه.، فةإمن.ي لة أةجم اصك ذ.وه. أةنكت.مك وة : «بةلك خ. لمبكه.!» فةقةالة لةه.مك بميلةط.س. لمبكه.! اصك وا: «اصك خ. رة صة
نكبا !»  لة 7فميهم ذة عة ، لةننه. جة ت. وك لةيكهم الكمة تنم. عة تمنةا يةتةحة سةبم شةرميعة بمحة ة . وة ابةه. الكيةه.ود.: «لةنةا شةرميعة فةأةجة

ه. ابكنة ام».  ف.ه.،  8نةفكسة وك تةدن خة ، اشك ا الككةلةمة عة بميلةط.س. هةذة مم ا سة مة نكدة رمهم 9فةعم لة إملةى قةصك دةخة وة
 . ء  بكه. يةس.وع. بمشةيك ؟» فةلةمك ي.جم نك أةيكنة أةنكتة : «مم أةلة يةس.وعة سة ا 10وة : «أةمة فةقةالة لةه. بميلةط.س.

؟»  لمبةكة لكطةة  أةنك أةصك س. ، وة لمقةكة لكطةة  أةنك أ.طك لةم. أةنن لمي س. نمي؟ أةلة تةعك ل.م. ا 11ت.كة ابةه. يةس.وع. «مة فةأةجة
نمي إملةيككة لةه. لنمة . لمذلمكة فةالنذمي سة ق. نك فةوك يةتك لةكة مم طم لكطةة  قةط ، لةوك لةمك تةك.نك قةدك أ.عك لةين س. انة لةكة عة كة

«. ظةم. يئةة  أةعك طم خة

الحكم على يسوع بالموت

ا، 12 لةقكتة هةذة وا: «إمنك أةطك خ. رة لةكمنن الكيةه.ودة صة لمقةه.، وة ى بميلةط.س. أةنك ي.طك عة لم ذلمكة سة نك أةجك مم
 .« رة ادمي الكقةيكصة لمكا ، ي.عة ه. مة ل. نةفكسة عة نك يةجك رم. فةإمنن ك.لن مة باا  لملكقةيكصة حم تة م. عة 13فةلةسك مم ا سة فةلةمن

منى ان  ي.سة كة اءم فمي مة ي. الكقةضة سم لةى ك.رك لةسة عة جة ، وة اجم يةس.وعة رة رة بمإمخك ، أةمة ا الككةلةمة بميلةط.س. هةذة
بناثةا».  ينةم: «جة بكرم بمالكعم حم. 14«الكبةلةطة»، وة ادم لملكفمصك دة عك مم الم ةم فمي يةوك سة وة السنادم قكت. نةحك انة الكوة كة وة

 «! مك ك. لمك. : «هةا ه.وة مة قةالة بميلةط.س. لملكيةه.ودم أةلةه.مك 15وة لمبكه.!» فةسة ه.! اصك ذك ه.! خ. ذك وا: «خ. خ. رة فةصة
 .« رة لمكة لةنةا إملن الكقةيكصة هةنةةم: «لة مة اء. الككة سة ؤة ابةه. ر. ؟» فةأةجة مك ك. لمكة لمب. مة : «أةأةصك ه. 16بميلةط.س. لنمة فةسة

. ذ.وا يةس.وعة . فةأةخة لةبة بميلةط.س. إملةيكهممك لمي.صك

يسوع على الصليب

بكرمينةم: 17 بمالكعم ةم، وة مة ج. مك انم الكج. كة وفم بممة ر. عك انم الكمة كة لميبةه. إملةى الكمة ل  صة امم ه.وة حة جة وة رة فةخة
ثةةم»،  لكج. يةس.وع. فمي 18«ج. انمب ، وة نك ك.ل. جة دا  مم احم ، وة لةيكنم ج. ه. رة عة لةب.وا مة صة لةب.وه. وة ه.نةاكة صة وة

 . طم سك لمك. 19الكوة رمي  مة لةيكهةا: «يةس.وع. النناصم ت.وبا  عة كك لميبم مة لةى الصن لنقة بميلةط.س. لةفمتةة  عة عة وة
انة 20الكيةه.ودم».  لمبة يةس.وع. فميهم كة انة النذمي ص. كة ، لةنن الكمة نة الكيةه.ودم ونة مم ثمير. أة اللنفمتةةة كة فةقةرة

الكي.ونةانمينةم.  اللنتمينمينةم وة ينةم وة بكرم ت.وبةة  بمالكعم كك انةتم اللنفمتةة. مة كة ينةةم. وة دم نة الكمة اء. 21قةرميبا  مم سة ؤة فةقةالة ر.
لمك. الكيةه.ودم». : أةنةا مة انة قةالة نكسة ا الم ، بةلك إمنن هةذة لمك. الكيةه.ودم : مة ت.بك : «لة تةكك هةنةةم الكيةه.ودم لمبميلةط.سة كة

22  «! تةبكت. تةبكت. فةقةدك كة ا كة : «مة دن بميلةط.س. ذ.وا ثميةابةه. 23فةرة ن.ود. يةس.وعة أةخة لةبة الكج. لةمنا صة وة



نكس.وجا  انة مة كة يصة أةيكضا ، وة ذ.وا الكقةمم أةخة ما . وة نكدمي  قمسك ذة ك.ل  ج. ، فةأةخة ام  ةم أةقكسة بةعة قةسنم.وهةا إملةى أةرك وة
يةاطةة .  يكرم خم ة ، بمغة دة احم ة  وة نك قمطكعة ل ه. مم زميقمهم، 24ك. ية لمتةمك اعم ه.مك لمبةعكض : «لة دة ض. ن.ود. بةعك فةقةالة الكج.

م.وا اءة فمي الككمتةابم: «اقكتةسة ا جة دةثة ذلمكة لميةتممن مة قةدك حة ب.ه.!» وة سم نك يةكك ى مة لةيكهم فةنةرة بةلك لمنةقكتةرمعك عة
 . ن.ود. لةه. الكج. ا فةعة ا ه.وة مة هةذة ع.وا». وة ي اقكتةرة يصم لةى قةمم عة ، وة لميبم 25ثميةابمي بةيكنةه.مك نكدة صة ، عم ه.نةاكة وة

لمينة..  دة جك يةم. الكمة رك مة ة. كمل.وبةا؛ وة جة وك يةم. زة رك هم مة ت. أ.م. أ.خك ه.، وة يةم. أ.م  رك قةفةتك مة ، وة أةى 26يةس.وعة ا رة فةلةمن
ا أةة.، هةذة رك هم: «أةينت.هةا الكمة نكهةا، قةالة ل.م. بم مم اقمفا  بمالكق.رك ب ه. وة انة ي.حم يذة النذمي كة الت.لكمم ه.، وة يةس.وع. أ.من

 «! يذ. إملةى بةيكتمهم. 27ابكن.كم هةا الت.لكمم ذة ينم أةخة نكذ. ذلمكة الكحم م. ». وة كة هم أ.م  : «هذم يذم ث.من قةالة لملت.لكمم

موت يسوع

اءة فمي 28 ا جة »، لميةتممن مة ان. طكشة : «أةنةا عة ، فةقةالة لة تةمة ء  قةدم اكك أةى يةس.وع. أةنن ك.لن شةيك ا رة دة هةذة بةعك
لةى 29الككمتةابم.  ع.وهةا عة ضة ة  وة فمنكجة ل. إمسك س.وا فمي الكخة مة ، فةغة ل. لميء  بمالكخة اء  مة انة ه.نةاكة ومعة كة وة

هم.  فةع.وهةا إملةى فةمم رة وفةا، وة ه. 30ز. أكسة !» ث.من نةكنسة رة لة مم : «قةدك أ.كك ، قةالة لن اقة يةس.وع. الكخة ا ذة فةلةمن
 . وحة لةمة الر  أةسك نك بميلةط.سة أةنك 31وة ، طةلةبة الكيةه.ود. مم مم لمكة الكيةوك اد. يةتمم  فمي ذة دة عك انة الم ا كة لةمن وة

لة بكتم، وة مة السن لميبم يةوك لةى الصن لنقةة  عة عة ثةث.ه.مك لمئةلن تةبكقةى م. ذة ج. خة ، فةت.ؤك ل.وبمينة يقةان. الكمةصك رة سم سة ت.كك
يما .  ظم ما  عة انة يةوك ا لةنن ذلمكة السنبكتة كة ينمة لةيكنم 32سم ج. اقةيك كملة الرن وا سة ر. كةسة ن.ود. وة اءة الكج. فةجة

 . عة يةس.وعة ل.وبةيكنم مة وا 33الكمةصك ر. سم ، فةلةمك يةكك اتة د.وه. قةدك مة جة ل.وا إملةيكهم وة صة ا وة ا يةس.وع.، فةلةمن أةمن
اقةيكهم.  . 34سة اء  مة م  وة الم دة جة فمي الكحة رة نكبمهم، فةخة بةة  فمي جة رك ن.ودم بمحة د. الكج. نةه. أةحة ا طةعة إمننمة وة

ن.وا 35 مم ، لمكةيك ت.ؤك قن اما  أةننه. يةق.ول. الكحة لةم. تةمة ه.وة يةعك ق  وة ت.ه. حة هةادة شة هةد.، وة ا ه.وة يةشك أةى هةذة النذمي رة وة
ظكم !»  36أةنكت.مك أةيكضا .  نكه. عة سةرة مم اءة فمي الككمتةابم: «لةنك ي.كك ا جة ا لميةتممن مة دةثة هةذة قةدك حة قةدك 37وة وة

ن.وه.». اكة النذمي طةعة ونة إملةى ذة يةنكظ.ر. نة الككمتةابم: «سة رة مم ع  آخة ضم وك اءة أةيكضا  فمي مة جة

دفن جثمان يسوع

انم يةس.وعة، 38 ثكمة ذم ج. نة لةه. بمأةخك ةم إملةى بميلةط.سة أةنك يةأكذة امة نة الرن لمكة طةلةبة ي.وس.ف. النذمي مم دة ذة بةعك
نة لةه. ، فةأةذم نة الكيةه.ودم ائمفا  مم انة خة ، لةننه. كة ر. لةكمنك فمي الس. يذا  لميةس.وعة وة ا تملكمم انة ي.وس.ف. هةذة كة وة

 . انة يةس.وعة ثكمة ذة ج. أةخة اءة ي.وس.ف. وة . فةجة انة قةدك أةتةى 39بميلةط.س. يم.وس. النذمي كة اءة أةيكضا  نميق.ودم جة وة
. ودم ل.وطم بمالكع. خك ر. الكمة يبم الكم. نك طم الةيك ثةلةثمينة لمتكرا  مم وة ه. حة عة رة مة ضة أةحك نك قةبكل. إملةى يةس.وعة لةيكل ، وة مم

40 . فكنم ة. الكيةه.ودم فمي الدن ادة انةتك عة ا كة مة عة الط.يبم، كة فةان  مة لةفناه. بمأةكك انة يةس.وعة وة ثكمة ا ج. ذة فةأةخة
بمقك أةنك 41 يد ، لةمك يةسك دم تةانم قةبكر  جة فمي الكب.سك ، وة تةان  لمبة يةس.وع. فميهم ب.سك انم النذمي ص. كة انة فمي الكمة كة وة

د .  فمنة فميهم أةحة مة 42د. انة يةوك مة كة لةنن ذلمكة الكيةوك انة قةرميبا ، وة لمكة الكقةبكرم لةننه. كة فةنةا يةس.وعة فمي ذة فةدة
. نكدة الكيةه.ودم ادم عم دة عك الم
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قيامة يسوع المسيح من الموت

ي.م ، 20 خة الظنلةم. م. ، وة لمينة. إملةى قةبكرم يةس.وعة دة جك يةم. الكمة رك تك مة ب.وعم، بةكنرة سك
نة ال. لم مم مم الةون فمي الكيةوك وة

نك بةابم الكقةبكرم.  فمعة عة رة قةدك ر. جة أةتم الكحة يذم 2فةرة الت.لكمم سة وة انة ب.طكر. عة مك تك إملةى سم اءة جة عةتك وة رة فةأةسك
رمي أةيكنة لة نةدك نة الكقةبكرم، وة بن مم ذ.وا الرن ا: «أةخة قةالةتك لةه.مة ب ه. وة انة يةس.وع. ي.حم رم النذمي كة الخة

ع.وه.!»  ضة هةا إملةى الكقةبكرم.  3وة جن تةوة ر. وة يذ. الخة الت.لكمم س. وة جة ب.طكر. رة عا . 4فةخة انم مة ك.ضة انةا يةرك كة وة
لة إملةى الكقةبكرم قةبكلةه.،  صة سة فةوة بةقة ب.طكر. رة سة يذة الخة لكمنن الت.لكمم لكقةاة  5وة فةانة م. أةى الةكك نةى فةرة انكحة وة

 . لك خ. لكمننه. لةمك يةدك ضم، وة لةى الةرك لةه.، 6عة خة دة هم إملةى الكقةبكرم وة س. فمي إمثكرم ان. ب.طكر. عة مك لة سم صة ث.من وة
ضم.  لةى الةرك لكقةاة  عة فةانة م. أةى أةيكضا  الةكك ه. 7فةرة دة جة أكسم يةس.وعة وة لةى رة انة عة يل. النذمي كة نكدم الكمم وة

 . فةانم نم الةكك ل  عة نكفةصم ان  م. كة ه. فمي مة دة حك لكف.وفا  وة انة قةدك 8مة ، النذمي كة ر. يذ. الخة لة الت.لكمم لمكة دةخة نكدة ذة عم
 . نة أةى فةآمة رة ل ، وة لة إملةى الكقةبكرم أةون صة وا أةنن 9وة قكتم قةدك فةهمم. لمكة الكوة تنى ذة يذة لةمك يةك.ون.وا حة فةإمنن التنلةمم

اتم.  وة نك بةيكنم الةمك ا. 10الككمتةابة تةنةبنأة بمأةننه. لةب.دن أةنك يةق.ومة مم انم إملةى بةيكتمهممة يذة عة الت.لكمم جة ث.من رة

المسيح يظهر لمريم المجدلية

نةتك إملةى الكقةبكرم. 11 ا همية تةبككمي، انكحة فميمة نكدة الكقةبكرم. وة ارمجم تةبككمي عم اقمفةة  فمي الكخة يةم. فةظةلنتك وة رك ا مة أةمن
نكدة 12 دا  عم احم وعا ، وة ض. وك ان. يةس.وعة مة ثكمة انة ج. يكث. كة يكنم حة المسة يكنم بمثميةاب  بميض ، جة لةكة أةتك مة فةرة

 . يكنم مة نكدة الكقةدة رة عم الخة أكسم وة ذ.وا 13الرن : «أةخة ابةتك ؟» أةجة ا تةبككمينة اذة أةة.، لممة رة أةلةهةا: «يةا امك فةسة
وه.».  ع. ضة رمي أةيكنة وة ل أةدك ي.دمي، وة اقمفا ، 14سة أةتك يةس.وعة وة ، فةرة اءم رة الكتةفةتةتك إملةى الكوة ا وة قةالةتك هةذة

 . لةمك أةننه. يةس.وع. لكمننهةا لةمك تةعك ؟» فةظةننتك أةننه. 15وة ثمينة مننك تةبكحة ؟ عة ا تةبككمينة اذة أةة.، لممة رة أةلةهةا: «يةا امك فةسة
ه.». ذة خ. تةه. لم عك ضة تةه. فةق.لك لمي أةيكنة وة ذك نكتة أةنكتة قةدك أةخة ي.د.، إمنك ك. ، فةقةالةتك لةه.: «يةا سة تةانمي  الكب.سك

16 . ل.م. عة : يةا م. ب ونمي»، أةيك ينةم: «رة بكرم هةتةفةتك بمالكعم يةم.!» فةالكتةفةتةتك وة رك اهةا يةس.وع.: «يةا مة فةنةادة
ق.ولمي 17 تمي وة وة هةبمي إملةى إمخك د. إملةى البم، بةلم اذك دك بةعك عة كمي بمي! فةإمن.ي لةمك أةصك سم فةقةالة لةهةا: «لة ت.مك

 «! مك إملهمك. إملهمي وة ، وة مك أةبميك. د. إملةى أةبمي وة عة أةصك : إمن.ي سة تم 18لةه.مك بةشنرة لمينة. وة دة جك يةم. الكمة رك عةتك مة جة فةرة
ا قةالة لةهةا. تكه.مك بممة بةرة أةخك !» وة بن أةيكت. الرن يذة قةائملةة : «إمن.ي رة التنلةمم

المسيح يظهر لتلميذه

ينة فمي 19 عم تةمم جك يذ. م. انة التنلةمم ب.وعم، كة سك
نة ال. ل. مم م. الةون ه.وة الكيةوك ، وة مم لمكة الكيةوك اء. ذة سة لن مة ا حة لةمن وة

«! مك طةه.مك قةائمل : «سةلةم  لةك. سك ر. وة ض. ا يةس.وع. يةحك إمذة ، وة نة الكيةه.ودم فا  مم وك ابةه. خة لةق.وا أةبكوة بةيكت  أةغك
20  . بن وا الرن ر. يذ. إمذك أةبكصة نكبةه.، فةفةرمحة التنلةمم جة يكهم وة اه.مك يةدة ا، أةرة إمذك قةالة هةذة فةقةالة لةه.مك 21وة

مك أةنةا».  ل.ك. سم لةنمي، أ.رك سة ا أةنن البة أةرك مة . كة مك : 22يةس.وع.: «سةلةم  لةك. قةالة لةه.مك نةفةخة فميهممك وة ا وة قةالة هةذة



 . وحة الكق.د.سة ، 23«اقكبةل.وا الر  طةايةاه.مك ت.مك خة كك سة نك أةمك مة ، وة تك لةه.مك فمرة طةايةاه.مك غ. ت.مك خة فةرك نك غة مة
«! كةتك سم أ.مك

لقاء المسيح بتوما

يذم، 24 عة التنلةمم ، لةمك يةك.نك مة أةمم وف. بمالتنوك ر. عك ه.وة الكمة ، وة رة شة يذم الثةنكي عة دة التنلةمم ا، أةحة لكمنن ت.ومة وة
 . رة يةس.وع. ضة ينة حة نكت. 25حم : «إمنك ك. ابة !» فةأةجة بن أةيكنةا الرن : «إمنننةا رة ونة ر. يذ. الخة فةقةالة لةه. التنلةمم

نكبمهم، ع. يةدمي فمي جة أةضة يرم، وة امم سة انم الكمة كة ي فمي مة بمعم ع. إمصك أةضة يكهم، وة يرم فمي يةدة امم سة ى أةثةرة الكمة لة أةرة
 «! ن. ا 26فةلة أ.ومم ت.ومة لة الكبةيكتم وة اخم ينة ثةانميةة  دة عم تةمم جك ه. م. يذ. انة تةلةمم ، إمذك كة انميةةم أةينام  دة ثةمة بةعك وة

 «! مك : «سةلةم  لةك. قةالة سةطم وة قةفة فمي الكوة وة لنقةة ، وة غة اب. م. الةبكوة رة يةس.وع. وة ضة ، حة ه.مك عة ث.من قةالة 27مة
يكرة لة تةك.نك غة نكبمي. وة هةا فمي جة عك ضة هةاتم يةدةكة وة ، وة انكظ.رك يةدةين كة إملى ه.نةا، وة بةعة ا: «هةاتم إمصك لمت.ومة

نا !»  مم ؤك ن  بةلك ك.نك مة مم ؤك إملةهمي».  28م. ب.ي وة ا: «رة فةقةالة لةه. يةس.وع.: «أةلةننكة 29فةهةتةفة ت.ومة
ا»  وك ن.ونة د.ونة أةنك يةرة مم ينة ي.ؤك ؟ ط.وبةى لملنذم نكتة أةيكتةنمي آمة هم 30رة يذم امة تةلةمم ى يةس.وع. أةمة رة قةدك أةجك وة

نك فمي الككمتةابم.  ون ة  لةمك ت.دة ثميرة ى كة رة ن.وا بمأةنن يةس.وعة 31آيةات  أ.خك مم نةتك لمتؤك هم اليةات. فةقةدك د.و. ا هةذم أةمن وة
. ن.ونة مم هم إمذك ت.ؤك مم يةاة  بماسك مك حة لمكةيك تةك.ونة لةك. يح. ابكن. ام، وة سم ه.وة الكمة
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يسوع يظهر لبعض تلميذه

قةدك أةظكهةرة 21 ينةة. وة ةم طةبةرم يكرة ئم ب.حة نكدة شةاطم ى عم رة ة  أ.خك رن يذم مة ه. لملتنلةمم دة ذلمكة أةظكهةرة يةس.وع. نةفكسة بةعك
ا:  ذة ه. هةكة نك قةانةا 2نةفكسة هةوة مم ، وة نةثةنةائميل. ، وة أةمم وف. بمالتنوك ر. عك ا، الكمة ت.ومة س. وة ان. ب.طكر. عة مك عة سم تةمة اجك

 . انم رة انم آخة يذة تملكمم بةدمي، وة ابكنةا زة ، وة ليلم نكطةقةةم الكجة اهمب  3بممم : «أةنةا ذة س. ان. ب.طكر. عة مك فةقةالة لةه.مك سم
يد.وا لكمننه.مك لةمك يةصم ، وة كمب.وا الكقةارمبة رة هةب.وا وة ». فةذة كة عة هةب. مة ن. أةيكضا  نةذك نةحك !» فةقةال.وا: «وة يكدم لملصن

يكئا  فمي تملككة اللنيكلةةم.  يذة لةمك 4شة لكمنن التنلةمم ، وة ئم لةى الشناطم قةفة يةس.وع. عة ، وة ر. ا طةلةعة الكفةجك لةمن وة
 . رمف.وا أةننه. يةس.وع. اب.وه.: «لة!»  5يةعك ؟» أةجة ك  مة مك سة ك. نكدة ا عم ، أةمة أةلةه.مك يةس.وع.: «يةا فمتكيةان. فةقةالة 6فةسة

ب.وهةا ذم ونة أةنك يةجك ر. لةمك يةع.ود.وا يةقكدم هةا، وة د.وا!» فةأةلكقةوك ينم الكقةارمبم، تةجم ةة إملةى يةمم بةكة : «أةلكق.وا الشن لةه.مك
 ! كم نة السنمة ا فميهةا مم ةم مة ثكرة !» 7لمكة ب  : «إمننه. الرن سة ب ه.، لمب.طكر. انة يةس.وع. ي.حم يذ. النذمي كة فةقةالة الت.لكمم

ه. فمي أةلكقةى نةفكسة ائمهم، وة تنرة بمرمدة تنى تةسة ، حة ب  لمكة ه.وة الرن عة أةنن ذة مم ا إمنك سة يةانا ، فةمة رك س. ع. انة ب.طكر. كة وة
ابمحا .  اءم سة يكرة 8الكمة ان.وا غة ، إمذك كة كم ةة السنمة بةكة ونة شة ر  ه.مك يةج. يذم بمالكقةارمبم وة اءة بةاقمي التنلةمم جة وة



اع .  رة ئةتةيك ذم وة مم ئم إملن نةحك نم الشناطم ينة عة يدم را  9بةعم مك ا ه.نةاكة جة أةوك ، رة ئم ل.وا إملةى الشناطم ا نةزة فةلةمن
بكزا .  خ. لةيكهم، وة وعا  عة ض. وك كا  مة مة سة وه. 10وة ت.م. دك كم النذمي صم نة السنمة فةقةالة لةه.مك يةس.وع.: «هةات.وا مم

 «! ئةة  11النة ا فميهةا مم ، فةإمذة ةة إملةى الكبةر. بةكة ذةبة الشن جة س. إملةى الكقةارمبم وة ان. ب.طكر. عة مك دة سم عم فةصة
ة..  بةكة قم الشن زن ةم لةمك تةتةمة ثكرة هم الككة عة هذم مة بميرم، وة كم الككة نة السنمة ة  مم كة مة س.ونة سة مك خة ثةلةث  وة قةالة 12وة وة

؟ لةننه.مك نك أةنكتة أةلةه.: مة يذم أةنك يةسك نة التنلةمم د  مم ؤك أةحة ر. لةمك يةجك ل.وا». وة ا ك. الةوك : «تةعة يةس.وع. لملتنلةميمذم
 . ب  ف.وا أةننه. الرن رة .  13عة كة ذلمكة السنمة كة ، وة لةه.مك نةاوة بكزة وة ذة الكخ. أةخة مة يةس.وع. وة هم همية 14ث.من تةقةدن هذم

اتم. وة نة الةمك ا قةامة مم مة دة هم بةعك يذم ه. لمتةلةمم ة. الثنالمثةة. النتمي أةظكهةرة فميهةا يةس.وع. نةفكسة رن الكمة

المسيح يتحدث إلى بطرس

ا 15 من ثةرة مم ب نمي أةكك ان. بكنة ي.ونةا، أةت.حم عة مك : «يةا سم سة انة ب.طكر. عة مك أةلة يةس.وع. سم ل.وا سة ا أةكة مة دة بةعك وة
لةنمي!» مك مك ح. !» فةقةالة لةه.: «أةطكعم ب كة لةم. أةن.ي أ.حم ، أةنكتة تةعك ب  مك يةا رة ابةه. «نةعة ؟» فةأةجة لةءم ب نمي هؤ. ي.حم

لةم. أةن.ي 16 . أةنكتة تةعك ب  مك يةا رة ابةه.: «نةعة ب نمي؟» فةأةجة ان. بكنة ي.ونةا، أةت.حم عة مك أةلةه. ثةانميةة : «يةا سم ث.من سة
افمي»  رة عة خم !» قةالة لةه.: «ارك ب كة ب نمي؟» 17أ.حم ان. بكنة ي.ونةا، أةت.حم عة مك ة  ثةالمثةة : «يةا سم رن أةلةه. مة فةسة

، أةنكتة ب  قةالة لةه.: «يةا رة ب نمي». وة ةم الثنالمثةةم: «أةت.حم رن س. لةنن يةس.وعة قةالة لةه. فمي الكمة زمنة ب.طكر. فةحة
افمي!  رة مك خم !» فةقةالة لةه. يةس.وع.: «أةطكعم ب كة لةم. أةن.ي أ.حم . أةنكتة تةعك ء  لةم. ك.لن شةيك قن 18تةعك قن الكحة الكحة

لكمنك . وة يكث. ت.رميد. هةب. حة تةذك كة وة سةطم لةى وة كة عة امة زة ب.ط. حم نكتة تةرك اباا  ك. نكتة شة ا ك. : إمننكة لةمن أةق.ول. لةكة
يكث. لة ت.رميد.!» هةب. بمكة حة يةذك كة وة امة زة ب.ط. حم ر. يةرك آخة ، وة يككة د  يةدة يكخا  فةإمننكة تةم. ير. شة ا تةصم مة نكدة عم

لةمنا 19 د. بمهةا اة. وة ج. س. فةي.مة وت.هةا ب.طكر. فة يةم. وك يتةةم النتمي سة ة  إملةى الكمم ارة ا إمشة قةدك قةالة يةس.وع. هةذة وة
نمي».  ، قةالة لةه.: «اتكبةعك انة يةس.وع. 20قةالة لةه. ذلمكة يذة النذمي كة أةى الت.لكمم ه.، فةرة اءة رة س. وة نةظةرة ب.طكر. وة

ي.د.، قةالة لةه.: «يةا سة اءم وة شة رم يةس.وعة فمي أةثكنةاءم الكعة دك الة إملةى صة يذ. النذمي مة ه.وة الت.لكمم ا، وة ه.مة ب ه. يةتكبةع. ي.حم
؟»  ون.كة يةخ. نك ه.وة النذمي سة ا يةك.ون. 21مة اذة ا، مة هةذة ب  وة : «يةا رة أةلة يةس.وعة س. سة آه. ب.طكر. ا رة فةلةمن

!» 22لةه.؟»  نمي أةنكتة ؟ اتكبةعك أكن.كة ا شة ، فةمة عة جم تنى أةرك ئكت. أةنك يةبكقةى حة ابةه. يةس.وع.: «لةوك شم أةجة
: «إمننه. 23 سة لكمنن يةس.وعة لةمك يةق.لك لمب.طكر. . وة يذة لةنك يةم.وتة لمكة الت.لكمم ةم أةنن ذة وة خك بةر  بةيكنة الم اعة خة فةشة

؟»  أكن.كة ا شة ، فةمة عة جم تنى أةرك ئكت. أةنك يةبكقةى حة : «لةوك شم !» بةلك قةالة يذ. ه.وة 24لةنك يةم.وتة ا الت.لكمم هةذة
 . ق  تةه. حة هةادة لةم. أةنن شة ن. نةعك نةحك نةهةا ه.نةا. وة ون قةدك دة هم ال.م.ورم، وة هةد. بمهذم ه.نةاكة أ.م.ور  25النذمي يةشك وة

ا ع. مة ل ه. يةسة الةم. ك. انة الكعة ا كة ة ، لةمة دة احم ة  فةوة دة احم نةتك وة لةهةا يةس.وع.، أةظ.ن  أةننهةا لةوك د.و. مم ة  عة ثميرة ى كة رة أ.خك
ت.ب ! نك ك. نة مم د.و.

مؤشر   
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