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نجيل لماذا كتب هذا الن

اثي التتيي تامتتن باينناناا،  1 دا ة  فيي الاحن وييني قيصت لاى تادن وا عا مو ونا قادن أاقندا ثييرو انا كا ا كا هاا 2لامت لتما ا سا ما كا
ةي،  ليما دتاما  ليلنكا وا خو ارو ، ثومت صا ياان  اياةي شوهوودا عي نا النبادا انووا مي ينا كا أاينتو أاناا 3إيلاينناا أوولئيكا التذي را

تتباة  ياا را توباهاا إيلاينكا مو قييقا ، أانن أاكن صا  دا ري تافاحص لي الامن نن أاوت ء  مي تو كولت شاين صن ا تافاحت ما دا أاينضا ، باعن
فييلوسا  و  ثااوو مو با السص احي ةو النكالامي التذيي تالاقتينتاهو. 4صا حت دا لاكا صي ليتاتاأاكت

البشارة بميلد يوحنا المعمدان

نن 5 توهو مي جا ون زا قاةي أابييتا، وا نن فيرن يتا، مي ري كا هو زا مو اهين  اسن يتةي كا ليكي النياهوودي ودوسا ما ني هييرو ما انا فيي زا كا
 . ابااتو هاا أالييصا مو اسن ، وا ونا لي هاارو اياا 6ناسن صا فنقا  ليوا اني وا لوكا اما اي، ياسن ينني أاما ا باارت انا كيلاهوما كا وا

 . م  ينري لاون ل هاا بيغا هي كو امي كا أاحن ب  وا اقيرا  7الرت ابااتو عا اناتن أالييصا لاد ، إيذن كا ا وا لكينن لامن ياكونن لاهوما وا
ثييرا .  ن  كا ا فيي الس  ما ا قادن تاقادت كيلاهوما اما اي 8وا هانووتييتةا أاما تاهو النكا ما دن د ي خي يتا يوؤا ري كا انا زا ا كا باينناما وا

قاتيهي،  ري فيرن ون لا 9فيي دا لا هاينكا خو هانووتي لييادن ةي النكا ادا سابا عا ةو التتيي أولنقيياتن حا عا لاينهي النقورن قاعاتن عا وا
 . ورا ريقا النباخو يوحن ب  وا اقي 10الرت را قنتي إيحن اريجا  فيي وا لصونا خا يعا  يوصا مي بي جا هوورو الشتعن من انا جو كا وا

وري.  وري.  11النباخو باحي النباخو ذن يني ما نن يامي اقيفا  عا ب  وا نندي الرت نن عي لاك  مي با 12فاظاهارا لاهو ما طارا فااضن
 . فو ون لاينهي النخا لاى عا تاون اسن آهو وا ا را يتا لامت ري كا رييتا، لانت 13زا كا فن ياا زا : «لا تاخا لاكو فاقاالا لاهو النما

نتا،  يهي يووحا م  أاننتا توسا تاليدو لاكا ابننا ، وا ابااتو سا توكا أالييصا جا ون زا ، وا عاتن لنباتاكا قادن سومي ياكوونو لاكا 14طي وا
تيهي.  ونا بيويلادا حو يافنرا ونا سا ثييرو كا ابنتيهااج  وا ح  وا لا 15فارا ، وا ب  اما الرت يما  أاما ظي فا ياكوونو عا ساون وا

هي،  دو فيي باطنني أوم  هووا باعن وحي النقودوسي وا تاليئو بيالرص يامن كيرا ، وا سن لا مو را  وا من بو خا را دص 16ياشن يارو وا
 ، ب  إيلهيهيمن ائييلا إيلاى الرت را نن بانيي إيسن ثييريينا مي دت 17كا توهو، لييارو را قودن وحو إييلييتا وا لاهو رو هو وا اما مو أاما فاياتاقادت

ا !» دا عا با  مو عن ب  شا اري، لييوهاي ئا ليلرت ةي الابنرا ما كن اةا إيلاى حي النعوصا ، وا لادي قولووبا البااءي إيلاى الاون
؟» 18 ة  فيي الس ن  ما تاقاد  تيي مو جا ون زا بيير  وا ينخ  كا ا، فاأاناا شا دو ليي هاذا : «بيما ياتاأاكت لاكا يتا النما ري كا أالا زا فاسا
ا. 19 كا بيهاذا أوباش را كا وا ل ما لنتو لوكا سي قادن أورن اما اي، وا اقيفو أاما ، النوا ائييلو بنرا : «أاناا جي لاكو اباهو النما فاأاجا
ا، لانتكا لامن 20 دوثو فييهي هاذا مي التذيي ياحن ، إيلاى النياون يعو النكالاما تاطي تا  لا تاسن امي تابنقاى صا هاا أاننتا سا وا

ينيهي».  ياتيمص فيي حي هووا سا ي، وا د قن كالامي بوونا 21توصا ج  تاعا هومن مو يتا، وا ري كا ريينا زا ننتاظي بو مو انا الشتعن كا وا
 . لي لا النهاينكا اخي ريهي دا نن تاأاخص ياا 22مي ؤن أاى رو كووا أانتهو را را ، فاأادن هومن ل ما رن أانن يوكا جا لامن ياقندي را ا خا لكينتهو لامت وا

 . سا را ظالت أاخن يرو لاهومن وا ذا يوشي . فاأاخا لي لا النهاينكا اخي عا إيلاى باينتيهي. 23دا جا تيهي، را ما دن ا أاتامت أايتاما خي لامت وا
هور ، قاائيلاة : 24 ةا أاشن سا من هاا خا را تاماتن أامن توهو، فاكا جا ون ابااتو زا بيلاتن أالييصا ، حا دا تيلنكا الايتامي باعن وا
نن باينني 25 ارا مي ن ي النعا بص بيي، فيي الايتامي التتيي فييهاا ناظارا إيلايت ليياننزيعا عا لا الرت ا فاعا ذا «هاكا

النتاسي!»

البشارة بميلد يسوع

هاا 26 مو لييلي اسن يناة  بيالنجا دي نن قيبالي اي إيلاى ما ائييلو مي بنرا لاكو جي لا النما سي هنريهاا الستاديسي، أورن فيي شا وا



ةو،  را اءي 27النتاصي را ذن مو النعا اسن ، وا دا اوو نن باينتي دا ، مي هو يووسوفو مو ل  اسن جو طووباة  ليرا خن اءا ما را ذن إيلاى عا
 . يامو رن ة  أاننتي 28ما كا باارا : مو عاكي بص ما لاينهاا! الرت مو عا ننعا ، أايتتوهاا النمو قاالا لاهاا: «سالام  لاكو وا لا النما فاداخا

 .« اءي هي 29بايننا الن سا ساى أانن تاكوونا هذي ا عا هاا: «ما لاتن نافنسا اءا سا ، وا لاكي باتن ليكالامي النما طارا فااضن
يتةو!»  نندا اي!  30التتحي ة  عي ما ، فاإينتكي قادن نيلنتي نيعن يامو رن افيي ياا ما : «لا تاخا لاكو ها 31فاقاالا لاهاا النما وا

 . يناهو ياسووعا م  توسا ينا ابننا ، وا تاليدي باليينا وا تاحن عاى، 32أاننتي سا ليي  يودن ابننا النعا يما ، وا ظي إينتهو ياكوونو عا
دا أابييهي،  اوو شا دا رن لهو عا بو الي هو الرت ناحو يامن لانن ياكوونا 33وا ، وا قووبا إيلاى الابادي لاى باينتي ياعن ليكو عا فايامن

لنكيهي نيهااياة ».  ل ؟» 34ليمو جو ريفو را تو أاعن أاناا لاسن ا، وا دوثو هاذا ينفا ياحن : «كا لاكي يامو ليلنما رن فاقاالاتن ما
. ليذليكا أاينضا  فاالنقودصوسو 35 ليي  توظال لوكي ةو النعا را قودن ، وا لاينكي لص عا وحو النقودوسو ياحي : «الرص لاكو اباهاا النما فاأاجا

عاى ابننا اي.  ننكي يودن لوودو مي ون ن هاا 36النما بيلاتن بيابنن  فيي سي ابااتو أاينضا  قادن حا يباتوكي أالييصا هاا هييا ناسي وا
اقيرا .  عاى عا اناتن تودن اديسو ليتيلنكا التتيي كا ا هووا الشتهنرو الست هاذا ةي. وا ما تاقاد  د  37النمو عن فالاينسا لاداى اي وا

هو».  امو لاينهي إيتنما يلو عا تاحي !» ثومت 38ياسن ا تاقوولو ما . ليياكونن ليي كا ب  ةو الرت : «هاا أاناا أاما يامو رن فاقاالاتن ما
هاا. نندي نن عي لاكو مي فا النما را اننصا

مريم عند أليصابات

دوني 39 نن مو يناة  مي دي ة  إيلاى ما دا ، قااصي باالي ة  إيلاى النجي ريعا هاباتن موسن ذا يامو وا رن ، قااماتن ما فيي تيلنكا الايتامي وا
ا.  .  40ياهووذا ابااتا لاى أالييصا لتماتن عا سا يتا وا ري كا لاتن باينتا زا خا ابااتو سالاما 41فادا عاتن أالييصا مي ا سا لامت وا

وحي النقودوسي،  نا الرص ابااتو مي تالاتن أالييصا امن لا باطننيهاا. وا اخي نيينو دا ، قافازا النجا ياما رن هاتافاتن 42ما وا
 ! ةو باطننيكي را ة  ثاما كا باارا مو ! وا اءي ة  أاننتي بايننا الن سا كا باارا ال  قاائيلاة : «مو ت  عا ون ا: 43بيصا نن أايننا ليي هاذا فامي

ب ي؟  نيينو 44أانن تاأنتييا إيلايت أومص را تتى قافازا النجا نايت حا كي فيي أوذو تو سالامي ون قاعا صا ا إينن وا فاإينتهو ما
!» 45ابنتيهااجا  فيي باطننيي:  ب  نن قيبالي الرت ا قييلا لاهاا مي ياتيمص ما ناتن أانتهو سا فاطووباى ليلتتيي آما

نشيد مريم

46  ، بت ي الرت ظ مو نافنسي : «توعا يامو رن ي.  47فاقاالاتن ما ل صي خا ي بيالي مو وحي تابنتاهيجو رو فاإينتهو ناظارا 48وا
بونيي.  فا توطاو  دا  ساون اعي نا النا فاصا ياالي مي يعا الاجن مي هاا إينت جا تيهي، وا عي أاما اضو يرا 49إيلاى تاوا فاإينت النقادي

هو،  مو ة ، قودصوس  اسن يما ظي لا بيي أوموورا  عا . 50قادن فاعا يل  دا جي يل  باعن ينا ياتتقووناهو جي توهو ليلتذي ما حن را وا
51  . ب ريينا فيي نييتاتي قولووبيهيمن تاكا تتتا النمو ة ؛ شا هي قووت اعي را لا بيذي مي نن 52عا قنتاديريينا عا لا النمو أاننزا

 . ينا عي اضي تاوا فاعا النمو را ، وا هيمن وشي . 53عورو ينا نييااءا فااريغي فا الاغن را صا ات ، وا ينرا يااعا خا باعا النجي أاشن
ةا،  54 ما حن را  الرت ك  تاذا ائييلا فاتااهو، مو را انا إيسن ليهي إيلاى 55أاعا ناسن اهييما وا بنرا لتما إيلاى آباائيناا، لي ا تاكا ما كا

عاتن إيلاى باينتيهاا. 56الابادي».  جا هور ، ثومت را وا ثالاثاةي أاشن ابااتا ناحن نندا أالييصا يامو عي رن أاقااماتن ما وا

ميلد يوحنا المعمدان

لاداتي ابننا .  57 انوهاا ليتاليدا فاوا ما ابااتو فاتامت زا ا أالييصا أامت بت 58وا بوهاا أانت الرت أاقااري انوهاا وا يرا عا جي مي سا وا
هاا.  عا وا ما لاينهاا، فافاريحو تاهو عا ما حن ، 59أافااضا را بييت تينووا الصت وا ليياخن رو ضا ني حا مي الثتامي فيي النياون وا

مي أابييهي.  لاى اسن يتا عا ري كا وناهو زا مص ادووا يوسا كا نتا!» 60وا متى يووحا : «لا، بالن يوسا هو قاالاتن لاكينت أومت وا



61  .« مي ا السن متى بيهاذا د  تاسا تيكي أاحا يرا شي ا يورييدو 62فاقاالووا لاهاا: «لاينسا فيي عا اذا وا لابييهي، ما ارو أاشا وا
متى.  يعا .  63أانن يوسا مي بووا جا جت نتا». فاتاعا هو يووحا مو تابا فييهي: «اسن كا حا  وا اننفاتاحا فامو 64فاطالابا لاون وا

بااريكا  اا.  لتما مو انوهو، فاتاكا اننطالاقا ليسا الي وا يتا فيي النحا ري كا يعي 65زا مي لاى جا فو عا ون لاى النخا تاون فااسن
ل هاا. يتةي كو باالي النياهوودي يثي فيي جي دي وعا النحا ضو ون هي الوموورو ما تن هذي ارا صا ، وا اريهيمن وا اكينيينا فيي جو الست

ا 66 يرو هاذا ياصي ا سا اذا ى، ما : «تورا ، قاائيليينا وناهاا فيي قولووبيهيمن عو ينا ياضا عي امي يعو الست مي انا جا كا وا
هو. عا ب  ما اناتن يادو الرت ؟» فاقادن كا الط فنلو

نشيد زكريا

وحي النقودوسي، فاتانابتأا قاائيل :  67 نا الرص يتا أابووهو مي ري كا تالا زا امن ، 68وا ائييلا را بص إيلاهو إيسن كا الرت «تاباارا
 ، اء  لا لاهو فيدا مي عا باهو وا عن دا فاتااهو،  69لانتهو تافاقتدا شا اوو لاص  فيي باينتي دا نا خا أاقااما لاناا قارن لتما 70وا ا تاكا ما كا

 : يمي ننذو النقادي وا مو اءو ينا جا ينا التذي يسي اني أاننبيياائيهي النقيد  يعي 71بيليسا مي نن أاينديي جا مي ائيناا وا دا نن أاعن لاص  مي خا
يناا،  ضي بنغي قادتسا  72مو هو النمو هندا كترا عا ياتاذا وا آباائيناا وا ةا ناحن ما حن ما 73لييوتيمت الرت ما التذيي أاقنسا ذليكا النقاسا

ناا،  ناحا اهييما أابييناا: بيأانن يامن بنرا ، 74لي ف  ون هو بيلا خا بودا ائيناا، أانن ناعن دا نن أاينديي أاعن ناا مي لييصي دا تاخن باعن
يااتيناا.  75 الا حا هو، طاوا اما ى أاما تاقنوا ة  وا اسا ، 76بيقادا ليي  ى نابييت النعا عا فا تودن ، ساون ، أايصهاا الط فنلو أاننتا وا

قاهو،  دت طورو ب  ليتوعي اما الرت مو أاما تاتاقادت ةي 77لانتكا سا فيرا غن لاصا هووا بيما ريفاةا بيأانت النخا عن باهو النما عن يا شا طي ليتوعن
طاايااهومن  نا 78خا قو مي را رو النموشن ناا بيهاا النفاجن ةي لاداى إيلهاناا، تيلنكا التتيي تافاقتدا ما حن ري الرت اعي شا لي ما بيفاضن
 ، لاءي طااناا فيي طارييقي 79النعا ياهندييا خو تي، وا ون ل  النما ظي ينا فيي الظتلامي وا لاى النقاابيعي يءا عا لييوضي

 .« مي ظوهووريهي 80الستلامي اريي إيلاى ياون أاقااما فيي النبارا وحي؛ وا ى بيالرص ياتاقاوت و وا انا الط فنلو ياننمو كا وا
. ائييلا را سن لي
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ميلد يسوع المسيح

اءي سوكتاني 2 صا ي بيإيحن سووما  ياقنضي رن طوسو ما رو أوغوسن را النقاينصا دا ، أاصن اني ما فيي ذليكا الزت وا
يتةي.  اطووري بيرا من يتةا. 2الي اكيما  ليسووري انا كييريينييووسو حا ا كا ما نندا لو عي اءو الاوت صا حن ا الي قادن تامت هاذا وا

تيهي.  3 د  إيلاى بالندا احي لووا، كولص وا جت يعو لييوسا مي ةي 4فاذاهابا النجا را يناةي النتاصي دي نن ما دا يووسوفو أاينضا  مي عي صا وا
دا اوو نن باينتي دا انا مي يتةي، لانتهو كا ننطاقاةي النياهوودي م  بيمي ةي باينتا لاحن وت عو دن دا النما اوو يناةي دا دي لييلي إيلاى ما ننطاقاةي النجا بيمي

تيهي،  يرا شي عا بنلاى.  5وا هييا حو طووباةي لاهو، وا خن ياما النما رن عا ما لا هونااكا ما ، تامت 6ليياتاساجت اناا هونااكا ا كا باينناما وا
 ، انوهاا ليتاليدا ما ع  7زا تتسا ا مو ، إيذن لامن ياكونن لاهوما د  وا ذن تنهو فيي مي أانااما ، وا اط  لافتتنهو بيقيما ، وا را لاداتي ابنناهاا النبيكن فاوا



. ننزيلي فيي النما

الرعاة والملكئكة

8 . هيمن فيي اللتينلي يعي ةا قاطي اسا را بوونا حي ، ياتانااوا اءي را اة  يابييتوونا فيي النعا عا ننطاقاةي رو انا فيي تيلنكا النمي كا وا
9 . في ون دت النخا افووا أاشا ، فاخا لاهومن ون اءا حا ب  أاضا دو الرت جن ما ، وا ب  قادن ظاهارا لاهومن نندي الرت نن عي ا مالاك  مي إيذا وا

لتهو:  10 با كو مص الشتعن يم  ياعو ظي ح  عا من بيفارا كو افووا! فاهاا أاناا أوباش رو : «لا تاخا لاكو فاقادن 11فاقاالا لاهومو النما
 . بص يحو الرت سي ل ص  هووا النما دا موخا اوو يناةي دا دي ما فيي ما مو النياون ليدا لاكو . 12وو من ةو لاكو لاما هي هييا النعا هذي وا

د ».  وا ذن ناائيما  فيي مي اط  وا لنفووفا  بيقيما فنل  ما دوونا طي نا 13تاجي هوور  مي من لاكي جو عا النما أاة  ظاهارا ما فاجن وا
 : ونا اا قاائيليينا ب حو ، يوسا اويي  نندي الستما ضي الستلمو؛ 14النجو لاى الارن عا اليي، وا ي فيي الاعا دو لي جن «النما

ةو!»  رت سا بيالنتاسي النما هومن 15وا ضو ، قاالا باعن اءي ما اةي إيلاى الست عا ني الرص ةو عا لائيكا فا النما را ا اننصا لامت وا
«! بص ناا بيهي الرت لاما قادن أاعن داثا وا را التذيي حا ا الامن ناننظورن هاذا ، وا م  نن إيلاى باينتي لاحن هابن إيذا ليباعنض : «ليناذن

16  . دي وا ذن الط فنلا ناائيما  فيي النمي ، وا يووسوفا ياما وا رن دووا ما جا ، فاوا ينا ريعي سن وا مو اءو جا ا 17وا أاون ا را فالامت
 . ا الط فنلي وصي هاذا صو ا قييلا لاهومن بيخو ونا بيما بيرو ذووا يوخن ، أاخا وا بيذليكا 18ذليكا عو مي ينا سا يعو التذي مي جا وا

اةو.  عا ا قاالاهو لاهومو الرص مت لوهاا فيي 19دوهيشووا مي تاتاأامت يعا ، وا مي هي الوموورا جا فاظو هذي اناتن تاحن ، فاكا يامو رن ا ما أامت وا
. 20قالنبيهاا.  ا قييلا لاهومن ما هو كا أاون را وهو وا عو مي ا سا لاى كول  ما وناهو عا ب حو يوسا دوونا اا وا ج  اةو يوما عا عا الرص جا ثومت را

لاكي قابنلا 21 اني النما يا بيليسا انا قادن سوم  ا كا ما ، كا يا ياسووعا ، سوم  تانا الط فنلو انيياةو أايتام  لييوخن ا تامتتن ثاما لامت وا
 . بالا بيهي فيي النباطنني ا بيهي 22أانن يوحن دا عي ةي مووساى، صا سابا شارييعا ا تامتتي الايتامو ليتاطنهييريهاا حا ثومت لامت

 ، ب  اهو إيلاى الرت ما لييما لييوقاد  شا كووري 23إيلاى أوورو نا الذص ر  مي : «كولص بيكن ب  ةي الرت تيبا فيي شارييعا ا كو ما كا
 ،« ب  سا  ليلرت ى قودن عا ، أاون 24يودن ام  ين ياما جا ون : «زا ب  ةي الرت ى فيي شارييعا ا يووصا ما ة  كا بييحا ا ذا ما لييوقاد  وا

 .« ام  ما ين حا خا رو 25فارن ل  باار  تاقيي  ياننتاظي جو هووا را ، وا انو عا من هو سي مو ل  اسن جو لييما را شا انا فيي أوورو كا وا
لاينهي.  وحو النقودوسو عا انا الرص كا ائييلا وا را سن اءا لي زا ى إيلاينهي أانتهو لا 26النعا حا وحو النقودوسو قادن أاون انا الرص كا وا

 ، ب  يحا الرت سي ى ما تا قابنلا أانن يارا ون ى النما ا 27يارا وحي. فالامت نا الرص افيع  مي لي بيدا اءا إيلاى النهاينكا قادن جا وا
ةي،  ا سونت فيي الشترييعا ننهو ما ا عا ما اني الط فنلا ياسووعا لييوقاد  را الاباوا ضا ينهي 28أاحن اعا را لاى ذي لاهو عا ما حا

 : قاالا كا اا، وا باارا !  29وا ديكا عن سابا وا بنداكا بيسالام  حا ي دو، النا توطنليقو عا يننايت 30«أايصهاا الست فاإينت عا
كا  لاصا تاا خا را ل هاا،  31قادن أابنصا عووبي كو هو إيلاى الشص ما مي 32التذيي هايتأنتاهو ليتوقاد  اياة  ليلوما نوورا هيدا

 .« ائييلا را بيكا إيسن عن دا  ليشا جن ما ا النكالامي التذيي قييلا فييهي. 33وا نن هاذا بااني مي جت هو ياتاعا أومص انا أابووهو وا كا وا
ثييريينا 34 لا ليسوقووطي كا عي ا الط فنلا قادن جو : «هاا إينت هاذا ياما أوم  الط فنلي رن قاالا ليما ، وا انو عا من ا سي هوما كا فاباارا

مو  ة  توقااوا عالما ، وا ائييلا را ثييريينا فيي إيسن قيياامي كا ينف  ليكاين 35وا تاريقو نافنساكي سا ياخن تتى أاننتي سا حا
ة !»  ثييرا فا نييتاتو قولووب  كا ، 36تاننكاشي يرا بنطي أاشي نن سي نتةو بيننتو فانووئييلا مي اناتن هونااكا نابييتة ، هييا حا كا وا

يتتيهاا، اوي را ذن دا عا نيينا باعن بنعا سي هاا سا جي ون عا زا اشاتن ما اناتن قادن عا كا ، وا ن  ة  فيي الس  ما تاقاد  هييا مو وا
ناهاارا  37 بتدو لاينل  وا اناتن تاتاعا كا لا وا ناة . لامن تاكونن توفااريقو النهاينكا انيينا سا ثاما باع  وا وا أارن لاة  ناحن ما هييا أارن وا

 . اءي عا الدص مي وا ون نن 38بيالصت دتثو عا تاتاحا بت وا ب حو الرت ذاتن توسا ةي، أاخا تن فيي تيلنكا الستاعا را ضا فاإيذن حا
 . لييما شا اء  فيي أوورو ونا فيدا رو انووا ياننتاظي ينا كا يعي التذي مي عا جا يهي 39ياسووعا ما ا تاقنتاضي امي كول  ما دا إيتنما باعن وا

 . لييلي ةي بيالنجا را يناتيهيمي النتاصي دي عووا إيلاى ما جا ، را ب  ةو الرت ى، 40شارييعا ياتاقاوت و وا انا الط فنلو ياننمو كا وا
لاينهي. ةو اي عا ما اناتن نيعن كا ة ، وا ما كن تاليئا  حي من مو
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حي.  41 يدي النفيصن لييما فيي عي شا ناة  إيلاى أوورو هابااني كولت سا اهو ياذن انا أاباوا كا نت الثتانيياةا 42وا ا بالاغا سي فالامت
 . يدي ةي فيي النعي ادا النعا لييما كا شا دووا إيلاى أوورو عي ةا، صا را شن باقييا 43عا ا، وا عا جا ، را يدي دا اننتيهااءي أايتامي النعي باعن وا

 . اني لاما ا لا ياعن هوما ، وا لييما شا بييص ياسووعو فيي أوورو ا 44الصت ارا فااقي، سا ا إيذن ظانتاهو بايننا الر  لكينتهوما وا
 . اريفي عا النما ننهو بايننا الاقااريبي وا ثااني عا ا يابنحا ذا د  ثومت أاخا احي م  وا ةا ياون يرا سي ا 45ما عا جا اهو، را دا ا لامن ياجي لامت وا

ننهو.  ثااني عا لييما يابنحا شا ينا 46إيلاى أوورو ل مي عا طا النمو سن اليسا  وا ، جا لي اهو فيي النهاينكا دا جا دا ثالاثاةي أايتام  وا باعن وا
ئيلاةا.  لاينهيمي الاسن حو عا ياطنرا عو إيلاينهيمن وا تامي باتيهي. 47ياسن وي أاجن هي وا نن فاهنمي وهو ذوهيلووا مي عو مي ينا سا يعو التذي مي جا وا

أاناا، 48 نتا، أابووكا وا ا؟ فاقادن كو ذا لنتا بيناا هكا مي ا عا اذا ، ليما هو: «ياا بونايت قاالاتن لاهو أومص ا، وا أايااهو دوهيشا ا را فالامت
 «! اييقاينني تاضا ننكا مو ثو عا لايت أانن 49نابنحا ا أانت عا لاما ن ي؟ أالامن تاعن ثااني عا ا تابنحا ننتوما ا كو اذا ا: «ليما اباهوما فاأاجا

صص أابيي؟»  ا ياخو ا.  50أاكوونا فيي ما ا قاالاهو لاهوما ا ما عا إيلاى 51فالامن يافنهاما جا را ا وا هوما عا لا ما ثومت نازا
لتهاا فيي قالنبيهاا.  هي الوموورا كو فاظو هذي هو تاحن اناتن أومص كا ا. وا عا  لاهوما اضي انا خا كا ةي، وا را ا 52النتاصي أامت

النتاسي. نندا اي وا ةي عي ما فيي الن عن ةي، وا النقااما ةي وا ما كن مو فيي النحي انا ياتاقادت ياسووعو، فاكا
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يص 3 انا بييلاطوسو النبوننطي ينا كا ؛ حي يباارييووسا ري طي لنكي النقاينصا نن مو ةا مي را شن ةا عا سا امي ناةي النخا فيي الست وا

بنع  اكيما رو وهو فييليبصسو حا أاخو لييلي وا لاى النجا بنع  عا اكيما رو ودوسو حا هييرو يتةي، وا ننطاقاةي النياهوودي لاى مي اكيما  عا حا
لاى الابيلييتةي؛  بنع  عا اكيما رو انييووسو حا لييسا ، وا ونييتيسا اخو إيقنلييمي تارا يتةا وا لاى إييطووري ةي 2عا اني ريئااسا ما فيي زا

يتةي.  هووا فيي النبار  يتا وا ري كا نتا بنني زا لاى يووحا ةو اي عا ليما اناتن كا هاناةي؛ كا قاياافاا ليلنكا نتانا وا فااننطالاقا إيلاى 3حا
طااياا،  ةي النخا فيرا غن باةي ليما يتةي التتون موودي عن دون  يونااديي بيما يطاةي بيناهنري الورن ي النموحي احي يعي النتوا مي تيبا 4جا ا كو ما كا

بولاهو لووا سو عا اجن ب  وا وا طارييقا الرت دص يتةي: أاعي نااد  فيي النبار  تو مو ون : «صا يااءا عن الي النتبيي  إيشا فيي كيتاابي أاقنوا
ة .  تاقييما سن ة  5مو تاقييما سن ياةو مو لنتاوي اكينو النمو يرو الاما تاصي ، وا فاضو يوخن تال  سا بال  وا كولص جا ، وا مو دا يورن اد  سا كولص وا

ياة ،  تاوي سن قا  مو ةو طورو را عن اكينو النوا الاما !»  6وا لهييت لاصا الي ر  النخا رو كولص باشا انا ياقوولو 7فايوبنصي فاقادن كا
نا بووا مي من ليتاهنرو كو را نن أاننذا ي، ما لدا الافااعي هي: «ياا أاون لاى يادي دووا عا مت وا إيلاينهي ليياتاعا جو را ينا خا مووعي التذي ليلنجو

بي التيي؟  اهييمو 8النغاضا : لاناا إيبنرا من كو ئووا تاقوولوونا فيي أاننفوسي لا تابنتادي باةي، وا ارا  تالييقو بيالتتون وا أاثنما رو فاأاثنمي
 . اهييما بنرا لادا  لي ةي أاون ارا جا هي النحي نن هذي ر  أانن يوطنليعا مي من إينت اا قاادي هاا إينت 9أابا ! فاإين ي أاقوولو لاكو وا

حو توطنرا ي دا  توقنطاعو وا را  جا رو ثاما ة  لا توثنمي را ري: فاكولص شاجا لي الشتجا لاى أاصن عاتن عا ضي النفاأنسا أاينضا  قادن وو
؟»  10فيي النتاري».  لو إيذانن ا نافنعا اذا مووعو: «فاما أالاتنهو النجو سا ، 11وا بااني هو ثاون نندا انا عي نن كا : «ما اباهومن فاأاجا



ذليكا أاينضا ».  لن كا ما ، فالنياعن ام  هو طاعا نندا انا عي نن كا ما هو؛ وا نندا نن لاينسا عي طي ما بااةو 12فالنيوعن اءا أاينضا  جو جا وا
؟»  لو ا نافنعا اذا ، ما ل مو عا أالووهو: «ياا مو دووا، فاسا مت ائيبا ليياتاعا را ا 13ضا مت ثارا مي بووا أاكن : «لا تاجن فاقاالا لاهومن

 .« من ليمووا 14فوريضا لاكو : «لا تاظن اباهومن ؟» فاأاجا لو ا نافنعا اذا ، ما نو ناحن : «وا نوودي أالاهو أاينضا  باعنضو النجو سا وا
 «! من تتبااتيكو را وا بيمو اقنناعو ، وا د  لاى أاحا با  عا ذي تاكووا كا لا تاشن دا  وا ريينا 15أاحا ننتاظي بو مو انا الشتعن إيذن كا وا

؟»  يحو سي نتا: «هالن هووا النما نن يووحا هومن عا ائيلوونا أاننفوسا يعو يوسا مي النجا )، وا يحا سي نتا 16(النما ابا يووحا أاجا
لت قص أانن أاحو تاحي نن لا أاسن ن ي، ما رو مي نن هووا أاقندا ياأنتيي ما لكينن سا ، وا اءي من بيالنما كو دو م  يعا قاائيل : «أاناا أوعا مي النجا

بيالنتاري.  وحي النقودوسي، وا من بيالرص كو دو م  يوعا ائيهي: هووا سا ذا ا 17ريبااطا حي هي لييوناق يا ما ى بييادي را ذن لو النمي مي فاهووا ياحن
ريقوهو بيناار  لا توطنفاأو».  ا الت بننو فايوحن أامت نيهي، وا زا خن حا إيلاى ما عو النقامن ما اما ، فاياجن هو تاما دا صا انا 18حا كا وا

ة .  ثييرا ى كا را يااءا أوخن ظوهومن بيأاشن ياعي با وا رو الشتعن انا 19يوباش  بنعي، إيذن كا اكيما الرص ودوسا حا لكينت هييرو وا
وري، رو نا الشص باهو مي تاكا ا ارن يعي ما مي بابي جا بيسا يهي وا ةي أاخي جا ون يتا زا ودي بابي هييرو هو بيسا بتخا نتا قادن وا يووحا

20 . ني نتا فيي الس جن باسا يووحا : أانتهو حا ا الشترت ابيقاةي هاذا وريهي الست افا إيلاى شورو أاضا

معمودية يسوع

21  ، اءو ما تي الست ل ي، اننفاتاحا انا يوصا إيذن كا دا ياسووعو، وا مت يعا ، تاعا مي بو جا دا الشتعن مت ا تاعا لامت هاباطا 22وا وا
: اءي ياقوولو ما نا الست ت  مي ون اننطالاقا صا ة ، وا اما ما ثنلا حا يتة  مي مي سن ذا  هاينئاة  جي تتخي وحو النقودوسو مو لاينهي الرص عا

ور !» تو كولت سورو بييبو بيكا سوريرن «أاننتا ابننيي النحا

نسب يسوع المسيح

وفا  أانتهو ابننو 23 رو عن انا ما ري تاقنرييبا ، وكا من نا النعو انا فيي الثتلاثيينا مي تاهو)، كا ما دن أا ياسووعو (خي ا بادا لامت وا
لنكيي بنني يانتا، بنني يووسوفا  24يووسوفا بنني هااليي،  تنثااتا بنني لاويي، بنني ما تتاثيياا، بنني 25بنني ما بنني ما

 ، ايا ليي بنني ناجت سن ، بنني حا وما امووصا بنني نااحو ، 26عا ي بنني يووسوفا عي من تتاثيياا، بنني شي آثا بنني ما بنني ما
ا  أالنتيئييلا بنني نييريي،  27بنني ياهووذا ، بنني شا بتابيلا رو ا بنني زا نتا، بنني رييسا لنكيي بنني 28بنني يووحا بنني ما

يرا  ، بنني عي اما ما بنني أالنموودا تنثااتا بنني 29أاد ي، بنني قوصا ، بنني ما را بنني يوورييما ازا ي، بنني أالييعا بنني يووسي
، بنني أالييااقييما  30لاويي،  ا، بنني يووسوفا بنني يووناانا عوونا بنني ياهووذا من ، 31بنني شي ينناانا لاياا بنني ما بنني ما

دا  اوو ، بنني دا تتاثاا بنني نااثاانا ، 32بنني ما شوونا لنموونا بنني ناحن ، بنني سا زا وبييدا بنني بووعا بنني ياستى، بنني عو
ا،  33 ، بنني فااريصا بنني ياهووذا ونا رو صن اما بنني حا ابا بنني أارا يناادا م  قووبا بنني 34بنني عا بنني ياعن

ورا  ، بنني نااحو حا اهييما بنني تاارا ، بنني إيبنرا اقا حا ابيرا بنني 35إيسن ، بنني عا و بنني فاالاجا عو ، بنني را وجا بنني سارو
 ، الاحا كا  36شا امي بنني نووحي، بنني لاما ، بنني سا ادا شا فاكن نووخا 37بنني قييناانا بنني أارن ، بنني أاخن الاحا تووشا بنني ما

 ، هنلالنئييلا بنني قييناانا ، بنني ما ما ابنني اي. 38بنني يااريدا يثي، بنني آدا بنني أانووشا بنني شي
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يتةي 4 وحو فيي النبار  هو الرص وحي النقودوسي. فااقنتاادا نا الرص تاليئا  مي من دون  مو نا الورن ادا مي ا ياسووعو، فاعا أامت
2  . اعا ، جا ا تامتتن . فالامت الا تيلنكا الايتامي ينئا  طاوا لامن ياأنكولن شا بوهو، وا ر  إيبنلييسو يوجا ما ، وا ينا ياون باعي فاقاالا 3أارن

بنز ».  لا إيلاى خو وت ري أانن ياتاحا جا ا النحا ننتا ابننا اي، فاقولن ليهاذا : «إينن كو لاينهي ياسووعو 4لاهو إيبنلييسو دت عا فارا
نا فامي اي)!» جو مي رو ة  تاخن ليما ، (بالن بيكول  كا انو ننسا ياا الي هو ياحن دا حن بنزي وا : لاينسا بيالنخو تيبا قاايئل : «قادن كو

5  ، ني ما نا الزت ظاة  مي لتهاا فيي لاحن الامي كو اليكا النعا ما اهو ما أارا ، وا ال  بال  عا هو إيبنلييسو إيلاى جا دا عا قاالا 6ثومت أاصن وا
أاناا ل ماتن إيلايت وا ة ، فاإينتهاا قادن سو ظاما نن عا ا فييهاا مي ما ل هاا وا اليكي كو ما هي النما لاى هذي لنطاةا عا يكا السص طي لاهو: «أوعن

 . اءو نن أاشا يهاا ليما طي !»  7أوعن لصهاا لاكا يرو كو ي، تاصي امي تا أاما دن لاينهي ياسووعو قاائيل : «قادن 8فاإينن ساجا دت عا فارا
بودو!»  هو تاعن دا حن إييتاهو وا دو، وا جو ب  إيلهيكا تاسن : ليلرت تيبا لاى 9كو قافاهو عا أاون ، وا لييما شا هو إيبنلييسو إيلاى أوورو ثومت اقنتاادا

فالي نن هوناا إيلاى الاسن حن نافنساكا مي ننتا ابننا اي، فااطنرا قاالا لاهو: «إينن كو ، وا افاةي ساطنحي النهاينكالي حا
10  ، فاظووكا تاهو بيكا ليكاين ياحن لائيكا ي ما : يووصي تيبا ، ليئالت 11فاإينتهو قادن كو لووناكا مي يهيمن ياحن لاى أايندي فاعا

ر ».  جا كا بيحا ما ما قادا دي !» 12تاصن بت إيلهاكا بي الرت ر  : لا توجا لاينهي ياسووعو قاائيل : «قادن قييلا دت عا فارا
13 . ين  نن ياسووعا إيلاى حي فا عا را باة ، اننصا ري لا إيبنلييسو كولت تاجن ما ا أاكن ما دا باعن وا

الناصرة ترفض يسوع

ل هاا. 14 ةي كو اويرا ى النموجا يتوهو فيي النقورا اعا صي ذا وحي؛ وا ةي الرص را لييلي بيقودن ننطاقاةي النجا ادا ياسووعو إيلاى مي عا وا
دووناهو.  15 ج  يعو يوما مي النجا ، وا عي النياهوودي امي جا ل مو فيي ما انا يوعا كا انا 16وا ينثو كا ةي حا را اءا إيلاى النتاصي جا وا

أا.  قافا ليياقنرا وا بنتي، وا ما الست تيهي، ياون ادا عا ، كا عا ما جن لا النما داخا أا، وا ما إيلاينهي كيتاابو النتبيي  17قادن ناشا فاقود 
تيبا فييهي:  انا التذيي كو كا دا النما جا هو وا ا فاتاحا ، فالامت يااءا عن نيي 18إيشا حا سا ، لانتهو ما لايت ب  عا وحو الرت «رو

ري، لوطنليقا يااني بيالنباصا من ليلنعو طنلقي وا أنسووريينا بيالي يا ليلنما لانيي لوناادي سا ؛ أارن اءا را النفوقارا لوباش 
ارا ،  را وقيينا أاحن حو سن ».  19النما ب  نندا الرت ناةي النقابوولي عي را بيسا أوباش  هو 20وا لتما سا ى النكيتاابا وا ثومت طاوا

ة  إيلاينهي.  صا اخي عي شا ما جن ريينا فيي النما اضي يعي النحا مي يوونو جا اناتن عو كا . وا لاسا جا ، وا مي ادي ذا 21إيلاى النخا فاأاخا
نن آياات .»  تومن مي عن مي ا قادن سا ما تامت ما بوهومن قاائيل : «النياون اطي ، 22يوخا ريينا اضي يعو النحا مي هيدا لاهو جا شا وا

؟»  ا ابننا يووسوفا لووا: «أالاينسا هاذا اءا تاسا هي، وا نن فامي اريجي مي ةي النخا ما نن كالامي الن عن بيينا مي ج  تاعا فاقاالا 23مو
تيكا ناعن هوناا فيي بالندا ! فااصن في نافنساكا : أايصهاا الطتبييبو اشن ثالا ا النما من تاقوولوونا ليي هاذا : «لا شاكت أانتكو لاهومن

 «. وما نااحو فنرا ى فيي كا را ناا أانتهو جا عن مي ا سا نن نابيي  يوقنبالو فيي 24ما ا مي : ما من قت أاقوولو لاكو : «النحا افا ثومت أاضا
تيهي.  ينا 25بالندا اني إييلييتا، حي ما ات  فيي زا ثييرا لو كا امي ائييلا أارا را انا فيي إيسن : كا من قييقاةي أاقوولو لاكو بيالنحا وا

ل هاا؛ ضي كو ة  فيي الارن يما ظي ة  عا اعا جا ثاتن ما دا تتى حا هور ، حا تتةا أاشن سي نيينا وا اءو ثالاثا سي ما ليقاتي الست أوغن
ا. 26 يندا فاةي صا رن لاة  فيي صا ما أاة  أارن را ننهونت بالن إيلاى امن ة  مي دا احي لن إيلاى أايتةي وا سا لاكينت إييلييتا لامن يورن وا
لكينن لامن 27 صي؛ وا ابوونا بيالنبارا ونا موصا ثييرو ، كا عا اني النتبيي  أالييشا ما ، فيي زا ائييلا را انا فيي إيسن كا وا

 «! انا السصوريي  ما ى نوعن وا ، سي ننهومن د  مي احي با  28يوطاهترن أايص وا عي غاضا ما جن نن فيي النما يعو ما مي تالا جا فاامن
 ، هي الوموورا وا هذي عو مي ا سا بالي 29لامت افاةي النجا اقووهو إيلاى حا سا يناةي وا دي اريجي النما وناهو إيلاى خا فاعو قاامووا يادن وا



 . فالي وهو إيلاى الاسن حو يناتوهومن ليياطنرا دي . 30التذيي بونيياتن علاينهي ما فا را اننصا ، وا هيمن طي سن نن وا تاازا مي إيلت أانتهو اجن

شفاء رجل به روح نجس

بنتي. 31 با أايتاما الست ل مو الشتعن ذا يوعا أاخا ، وا لييلي ننطاقاةي النجا يناة  بيمي دي هييا ما ، وا وما نااحو فنرا لا إيلاى كا نازا وا
لنطاة .  32 اناتن ذااتا سو تاهو كا ليما هي، لانت كا لييمي نن تاعن نوهو 33فاذوهيلووا مي كو ل  ياسن جو عي را ما جن انا فيي النما كا وا

 : ال  ت  عا ون خا بيصا را س . فاصا ينطاان  ناجي وحو شا ؟ 34رو رييص أننوكا بيناا ياا ياسووعو النتاصي ا شا «آهي! ما
: أاننتا قودصوسو اي».  نن أاننتا ريفو ما ناا؟ أاناا أاعن ئنتا ليتوهنليكا ، 35أاجي سن را هو ياسووعو قاائيل : «اخن را جا فازا

 . بنهو بيأاذى  لامن يوصي ننهو وا جا مي را ، خا ساطي ينطاانو فيي النوا هو الشت حا إيذن طارا ننهو». وا جن مي رو اخن لاتي 36وا تاون فااسن
لنطاان  هي؟ فاإينتهو بيسو ة  هييا هذي ليما : «أايص كا ا باينناهومن لوونا فيي ما اءا ذووا ياتاسا أاخا يعي، وا مي لاى النجا ةو عا الدتهنشا

 «! جو رو ةا فاتاخن سا احا النتجي وا رو الارن ة  ياأنمو را قودن ننطاقاةي 37وا نا النمي ان  مي كا يتوهو فيي كول  ما اعا صي ذا وا
ةي. اويرا النموجا

شفاء حماة بطرس

ة ، 38 يدا دي متى شا انيي حو انا توعا عا من اةو سي ما اناتن حا كا . وا انا عا من لا باينتا سي داخا ، وا عا ما جن را النما ادا ثومت غا
اناتاهاا.  قافاتن فيي 39فاطالابووا إيلاينهي إيعا ننهاا. فاوا هاباتن عا متى، فاذا را النحو جا زا هاا، وا اشي انيبي فيرا قافا بيجا فاوا

 . هومن مو دي ذاتن تاخن أاخا الي وا ى 40النحا ضا رن هومن ما نندا انا عي ينا كا يعو التذي مي ذا جا ، أاخا سو باتي الشتمن را ا غا لامت وا
. فااهومن شا ، وا ننهومن د  مي احي لاى كول  وا ينهي عا عا يادا ضا وناهومن إيلاينهي، فاوا رو ضي تاليفاة  يوحن خن لال  مو ابوونا بيعي موصا

انا 41 خو قاائيلاة : «أاننتا ابننو اي!» فاكا رو هييا تاصن ، وا ثييريينا نن كا ينو مي يااطي تن أاينضا  شا جا را خا وا
 . يحو سي فووا أانتهو النما را ، إيذن عا لتموونا هومن ياتاكا لا ياداعو هومن وا رو جو ذاهابا 42يازن جا وا را ، خا ا طالاعا النتهاارو لامت وا

. ننهومن لا عا حا ستكووا بيهي ليئالت يارن تاما دووهو، وا جا تتى وا ننهو حا مووعو عا ثاتي النجو قنفير . فاباحا ان  مو كا إيلاى ما
ا قادن 43 لاكووتي اي، لان ي ليهاذا ى أاينضا  بيما را دونا الوخن را النمو نن أانن أوباش  : «لابودت ليي مي لكينتهو قاالا لاهومن وا

 .« لنتو سي يتةي. 44أورن عي النياهوودي امي جا رو فيي ما ى يوباش  ماضا وا

 مؤشر   5Ketab El Hayatلوقا 

المسيح يدعو التلميذ الولين

ةي 5 ينرا ئي بوحا لاى شااطي اقيفا  عا انا هووا وا ةا اي، كا ليما وا كا عو ما لاهو ليياسن ون ينا حا دي تاشي حن عو مو من انا النجا ا كا باينناما وا
 . تا ارا ن يسا انووا 2جا كا ، وا يتادوونا ا الصت هوما را ادا قادن غا ةي وا ينرا انيبي النبوحا لاى جا ياينني عا اسي باينني را أاى قااري فارا

 . بااكا لوونا الش  سي ني 3ياغن دا قالييل  عا طالابا إيلاينهي أانن يابنتاعي ، وا انا عا من انا ليسي كا ، وا باينني دا النقااري كيبا أاحا فارا



نا النقااريبي.  مووعا مي ل مو النجو لاسا يوعا ، ثومت جا دن إيلاى 4النبار  : «ابنتاعي انا عا من هو، قاالا ليسي ا أاننهاى كالاما لامت وا
يندي».  من ليلصت كو بااكا وا شي حو اطنرا قي، وا من ينثو النعو الا 5حا ناا طاوا اهادن ي دو قادن جا : «ياا سا انو عا من اباهو سي فاأاجا

 «! بااكا حو الش  أاطنرا تيكا سا ليما لي كا لكينن لاجن ينئا . وا دن شا لامن ناصي ادووا 6اللتينلي وا ، صا ليكا لووا ذا ا فاعا لامت وا
 . هومن بااكو قاتن شي رت تتى تاخا ا ، حا دا ثييرا  جي كا  كا ما ري 7سا ينا فيي النقااريبي الخا ائيهيمي التذي كا وا إيلاى شورا ارو فاأاشا

 . ريقااني ا ياغن ادا تتى كا ا حا باينني كيلاينهيما لووا النقااري ما ا، وا . فاأاتاون دووهومن اعي يوسا أاى 8أانن ياأنتووا وا ا را لكينن لامت وا
، لان ي بص نن قااريبيي ياا را جن مي رو : «اوخن قاالا باتاين ياسووعا وا كن نندا رو دا عي جا ، سا سو ذليكا انو بوطنرو عا من سي

 .« ئ  اطي ان  خا يندي 9إيننسا ةي الصت ثنرا هو، ليكا عا انووا ما ينا كا يعي التذي مي لاى جا عا لاينهي وا ةو عا لاتي الدتهنشا تاون فاقادي اسن
ادووهو،  . 10التذيي صا انا عا من ينني ليسي رييكا اناا شا ينني كا باديي اللتذا نتا ابنناين زا يووحا قووبا وا لاى ياعن ذليكا عا كا وا

ائيدا  ليلنتاسي».  ننذو النا تاكوونو صا ! مو فن : «لا تاخا انا عا من قاالا ياسووعو ليسي عووا 11وا جا ا را ما دا باعن وا
. تابيعووا ياسووعا ء  وا كووا كولت شاين ، تارا باينني إيلاى النبار  بيالنقااري

يسوع يشفي البرص

أاى ياسووعا 12 ا إينن را هو، ما ما سن صو جي ط ي النبارا ان  يوغا ا إيننسا ، إيذا دوني داى النمو انا ياسووعو فيي إيحن إيذن كا وا
نيي!» رو أانن توطاه را ئنتا فاأاننتا تاقندي ي دو، إينن شي ستلا إيلاينهي قاائيل : «ياا سا تاوا هيهي وا جن لاى وا تاماى عا تى ارن حا

13 . صو ننهو النبارا الا عا الي زا فيي النحا !» وا هو قاائيل : «إين ي أورييدو، فااطنهورن سا لاما هو وا دت ياسووعو يادا فاما
من ليقااءا تاطنهييريكا 14 قاد  ، وا اهيني لاى النكا ريضن نافنساكا عا اعن هابن وا دا ، بالي اذن بيرن أاحا اهو: «لا توخن صا فاأاون

 .« ة  لاهومن هاادا را بيهي مووساى، فاياكوونا ذليكا شا ا أاما تتى 15ما ارا ، حا ادا اننتيشا بارا ياسووعا زا لاى أانت خا عا
 . هيمن اضي را نن أامن فااءا مي ياناالووا الش  وا إيلاينهي وا عو تامي ة  ليياسن ثييرا مووع  كا افاداتن إيلاينهي جو انا 16تاوا ، فاكا ا هووا أامت

ل ي. ينثو يوصا اليياةي حا اكيني النخا بو إيلاى الاما ياننساحي

شفاء المشلول

ةي، 17 ي الشترييعا ل مي عا مو ي ينا وا يسي ضو النفار  ينا باعن اليسي انا بايننا النجا كا ، وا ل مو انا يوعا ، كا م  اتي ياون فيي ذا وا
. فيياهومن ب  ليتاشن ةو الرت را تن قودن ظاهارا . وا لييما شا نن أوورو مي يتةي، وا النياهوودي لييلي وا ياة  فيي النجا نن كول  قارن ا مي قادن أاتاون وا

وهو 18 عو ياضا لووا بيهي وا خو لووا أانن يادن اوا لوول ، حا شن انا  ما اش  إيننسا لاى فيرا لوونا عا مي هومن ياحن ضو ا باعن إيذا وا
هو.  اما نن 19أاما هو مي لتون دا دووا بيهي إيلاى الستطنحي وا عي ، صا امي حا بابي الز  اليهي بيسا خا دن دووا طارييقا  لي ا لامن ياجي لامت وا

 . اما ياسووعا طي قودت سا هي إيلاى الوا اشي لاى فيرا قنفي عا ة  فيي الست : «أايصهاا 20فاتنحا ، قاالا اناهومن أاى إييما ا را فالامت
 «! طاايااكا تن لاكا خا فيرا ، قادن غو انو ننسا ا 21الي نن هاذا : «ما ونا قاائيليينا يصونا يوفاك رو يسي النفار  تاباةو وا ذا النكا فاأاخا

هو؟»  دا حن طااياا إيلت اا وا فيرا النخا رو أانن ياغن نن ياقندي فنري؟ ما قو بيكالامي النكو لكينت ياسووعا 22التذيي ياننطي وا
؟  من ونا فيي قولووبيكو رو اباهومن قاائيل : «فييما توفاك  ونا فييهي، فاأاجا ا يوفاك رو كا ما را : 23أادن هالو ينني أاسن را أايص الامن

شي؟  امن : قومن وا ! أامن أانن أاقوولا طاايااكا تن لاكا خا فيرا : قادن غو ) ليكاين 24أانن أاقوولا لكين ي (قولنتو ذليكا وا
: «لاكا أاقوولو لوولي شن قاالا ليلنما طااياا». وا اني النخا فنرا لنطاةا غو ضي سو لاى الارن اني عا ننسا لامووا أانت لبنني الي تاعن

 .« هابن إيلاى باينتيكا اذن ، وا اشاكا لن فيرا مي دا  25قومي احن ج  ما ذاهابا إيلاى باينتيهي مو هومن وا اما الي قااما أاما فيي النحا وا
لاينهي.  اقيدا  عا انا را ا كا لا ما ما قادن حا هومو 26اا، وا لتكا قادن تاما دووا اا؛ وا جت ما ، وا يعا مي ةو النجا ينرا ذاتي النحا فاأاخا

«! ائيبا جا ما عا أاينناا النياون قاالووا: «را ، وا فو ون النخا



يسوع يدعو لوي

بااياةي، فاقاالا 27 تابي النجي كن اليسا  فيي ما هو لاويي، جا مو ، اسن ائيبا را ابيي ضا أاى جا دا ذليكا فارا جا باعن را خا وا
نيي!»  .  28لاهو: «اتنباعن ء  هو تااريكا  كولت شاين تابيعا ة  فيي باينتيهي، 29فاقااما لاويي وا يما ظي ة  عا لييما أاقااما لاهو وا وا

 . ينريهيمن غا بااةي وا نا النجو بيير  مي ع  كا من هومن جا عا تتكيئا  ما انا مو كا لاى 30وا يصونا عا يسي النفار  تاباةو النياهوودي وا را كا مت فاتاذا
؟»  ئيينا اطي خا ائيبا وا را بااةي ضا عا جو بوونا ما را تاشن لوونا وا ا تاأنكو اذا : «ليما هي، قاائيليينا يذي لاينهيمن 31تالامي دت عا فارا

ى!  ضا رن اءو إيلاى الطتبييبي، بالي النما حت تااجو الاصي وا إيلاى 32ياسووعو قاائيل : «ل ياحن عو ئنتو لادن ا جي ما
«! ئيينا اطي ارا  بالن خا باةي أابنرا التتون

الحوار حول الصوم

لو أاينضا  33 ذليكا يافنعا كا فاعوونا الط لنبااتي، وا يارن ثييرا  وا وموونا كا نتا ياصو يذا يووحا قاالووا لاهو: «إينت تالامي وا
 «! بوونا را ياشن لوونا وا يذوكا فاياأنكو ا تالامي أامت ؛ وا ي ينا يسي يذو النفار  ونا أانن 34تالامي رو : «هالن تاقندي فاقاالا لاهومن

؟  رييسو باينناهومن اما النعا ادا وموونا ما سي ياصو لووا أاهنلا النعورن عا رييسو 35تاجن تاأنتيي ياكوونو النعا لكينت أايتاما  سا وا
 .« وموونا ، ياصو ، فيي تيلنكا الايتامي نن بايننيهيمن فيعا مي دا 36فييهاا قادن رو ثال : «لا أاحا با لاهومن أاينضا  ما را ضا وا

ةو قنعا الرص ، وا يدا دي قو النجا ز  إيلت فاإينتهو يوما تييقا ، وا با  عا قاعا بيهاا ثاون يد  لييارن دي ب  جا نن ثاون ة  مي ياننتازيعو قيطنعا
 . تييقا افيقو النعا يدي لا تووا دي نا النجا ةو مي وذا أنخو تييقاة ، 37النما ب  عا ة  فيي قيرا يدا دي را  جا من عو خا دا ياضا لا أاحا وا

 . بو تاتنلافو النقيرا رو وا من كيبو النخا ، فاتاننسا با رو النقيرا ةا توفاج  يدا دي را النجا من إيلت، فاإينت النخا بو أانن 38وا ا ياجي إينتما وا
ة .  يدا دي ب  جا ةو فيي قيرا يدا دي رو النجا من عا النخا غابو 39تووضا تييقاةا، يارن را النعا من ا شاريبا النخا د  إيذا نن أاحا ا مي ما وا
«! تييقاةو أاطنيابو : النعا ةي، لانتهو ياقوولو يدا دي فيي النجا
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كووناهاا 6 يافنرو حي وا ناابيلا النقامن فوونا سا هو ياقنطي يذو ذا تالامي ، فاأاخا قوولي رت ياسووعو بايننا النحو بنت  ما ذااتا سا وا
 . لوونا يهيمن ثومت ياأنكو لوهو فيي 2بيأايندي لص فيعن ا لا ياحي لوونا ما ا تافنعا اذا : «ليما ي ينا يسي ضو النفار  فاقاالا لاهومن باعن

بنتي؟»  افيقييهي؟ 3الست را عا مو اعا ما ا جا يناما دو حي اوو لاهو دا ا فاعا أنتومن ما ا قارا لاينهيمن ياسووعو قاائيل : «أاما دت عا فارا
نن 4 لا مي عا أانت الاكن افيقييهي، ما را طاى مو أاعن ننهو، وا لا مي أاكا ةي وا ما بنزا التتقندي ذا خو أاخا لا باينتا اي وا ينفا داخا كا

؟»  هومن دا حن هاناةي وا لص إيلت ليلنكا بنزي لا ياحي ا النخو بنتي!» 5هاذا بص الست اني هووا را ننسا : «إينت ابننا الي ثومت قاالا لاهومن



شفاء ذي اليد اليابسة

ة .  6 ناى ياابيسا هو النيومن ل  يادو جو انا هونااليكا را كا . وا ل مو ذا يوعا أاخا عا وا ما جن لا النما ، داخا را بنت  آخا فيي سا ذا 7وا فاأاخا
وناهو بيهي. ا ياتتهيمو دووا ما بنتي، ليكاين ياجي فيي فيي الست : هالن ياشن اقيبوونا ياسووعا يصونا يورا يسي النفار  تاباةو وا النكا

قافا 8 وا ، وا !» فاقااما ساطي قيفن فيي النوا ، وا ة : «قومن هو ياابيسا لي التذيي يادو جو قاالا ليلرت ، وا ليما نييتاتيهيمن إيلت أانتهو عا
 . ؟ 9هونااكا لو الشتر  ينري أامن فيعن لو النخا بنتي فيعن لص فيي الست ال : أاياحي من سوؤا أالوكو فاقاالا لاهومن ياسووعو: «أاسن

لييصو النتفنسي أاون إيهنلكوهاا؟»  دت 10تاخن !» فاما دت ياداكا يعا ، قاالا لاهو: «مو مي هو فييهيمن جا ارا ناظارا ا أادا ما دا باعن وا
ة .  يحا حي اداتن صا هو، فاعا ا 11يادا ونا فيي ما رو اوا ذووا ياتاشا تتى أاخا لاينهيمن حا لاتن عا تاون اقاةا اسن ما لكينت النحا وا

. لوونا بيياسووعا ا يافنعا اذا باينناهومن ما

سل الثنا عشر الرس

ي.  12 لاةي لي لتهو فيي الصت ى اللتينلا كو قاضا ، وا ل يا بالي لييوصا جا إيلاى النجا را ، خا فيي تيلنكا الايتامي ا 13وا لامت وا
سول .  اهومن أاينضا  رو مت شارا سا ننهومن اثنناين عا تاارا مي اخن هو، وا يذا ى تالامي عا تادن ، اسن : 14طالاعا النتهاارو هومن وا

، نتا؛ فييليبصسو يووحا ، وا قووبو وهو؛ ياعن سو أاخو اوو را أانندا ، وا سا اهو أاينضا  بوطنرو مت قادن سا ، وا انو عا من سي
؛  سو اوو ثولاما بارن يووري؛  15وا وفو بيالنغا رو عن انو النما عا من سي لنفاى، وا قووبو بننو حا ا؛ ياعن تووما تتى، وا ا 16ما ياهووذا

 . دو ا باعن اناهو فيي ما يص التذيي خا يووطي رن خا سن ا الي ياهووذا ، وا قووبا و ياعن قافا فيي 17أاخو وا ، وا هومن عا لا ما ثومت نازا
يتةي يعي النياهوودي مي نن جا بي، مي نا الشتعن بيير  مي هوور  كا من جو هي، وا يذي نن تالامي ة  مي اعا ما جا ، هووا وا هنل  ان  سا كا ما

ا،  يندا صا ورا وا لي صو احي سا لييما وا شا أوورو . 18وا هيمن اضي را نن أامن فااءا مي ياناالووا الش  وهو وا عو ما وا ليياسن اءو جا
 . نا فاون انووا يوشن ةو كا سا احو النتجي وا بوهومو الارن ذ  اناتن توعا ينا كا التذي نا إيلاى 19وا ون عا لصهو ياسن عو كو من انا النجا كا وا

يعا . مي فييهيمن جا تاشن ننهو وا جو مي رو اناتن تاخن ة  كا هي، لانت قووت سي لامن

السعادة الحقيقية

لاكووتا اي! 20 من ما ، فاإينت لاكو اكيينو سا من أايصهاا النما : «طووباى لاكو قاالا هي وا يذي ينناينهي إيلاى تالامي فاعا عا ثومت را
21 ، من أايصهاا النبااكوونا النا . طووباى لاكو باعوونا فا توشن ون من سا ، فاإينتكو ائيعوونا النا من أايصهاا النجا طووباى لاكو

 . كوونا حا فا تاضن ون من سا من 22فاإينتكو كو ما أاهاانووا اسن ، وا من لووكو زا عا ، وا مو النتاسو كو تاى أابنغاضا من ما طووباى لاكو
 . اني ننسا لي ابنني الي نن أاجن ، مي ير  ر  أانتهو شي ناباذووهو كا تاهالتلووا، فاهاا إينت 23وا مي وا وا فيي ذليكا النياون حو افنرا

 . هومو الاننبييااءا لا آبااؤو اما ا عا ذا ة : لانتهو هكا يما ظي اءي عا ما من فيي الست افاأاتاكو كا من أاننتومو 24مو ينلو لاكو لكيني النوا «وا
 ! من كو اءا زا من قادن نيلنتومن عا ، فاإينتكو نييااءو فا 25الاغن من ساون ، فاإينتكو باعوونا النا شن من أايصهاا النمو ينلو لاكو النوا

 . تابنكوونا ونا وا فا تانووحو من ساون ، فاإينتكو كوونا النا احي من أايصهاا الضت ينلو لاكو . النوا وعوونا من 26تاجو ينلو لاكو النوا
. اليينا هومو الاننبييااءا الدتجت لا آبااؤو اما ا عا ذا يعو النتاسي، فاإينتهو هكا مي من جا كو تاداحا ا امن إيذا

أحبوا أععداءكم

؛ 27 وناكومن ضو ينا يوبنغي لاةا التذي اما عا نووا مو سي ؛ أاحن من كو اءا دا بصوا أاعن : أاحي ، فاأاقوولو عوونا امي من أايصهاا الست ا لاكو أامت «وا
28  . من يئوونا إيلاينكو ينا يوسي لي التذي لصوا لاجن ؛ صا من نييكو ، 29بااريكووا لاعي د كا لاى خا باكا عا را نن ضا ما وا

باكا أاينضا .  ننهو ثاون ناعن عا ، فالا تامن كا اءا عا ريدا ني اننتازا ما را أاينضا . وا دت الخا ريضن لاهو النخا نن 30فااعن أايص ما



، فالا توطااليبنهو.  الاكا با ما تاصا ني اغن ما هي؛ وا طي ينئا  فاأاعن ننكا شا ا تورييدوونا أانن 31طالابا مي ثنلي ما بيمي وا
لووهومن أاننتومن أاينضا .  امي مو النتاسو عا لاكو امي ؟ فاإينت 32يوعا من ل  لاكو ، فاأايص فاضن من بصوناكو ينا يوحي بابنتومو التذي فاإينن أاحن

 ! بصوناهومن ينا يوحي بصونا التذي ئيينا أاينضا  يوحي اطي ، 33النخا من لاتاكو اما عا نوونا مو سي ينا يوحن لاةا التذي اما عا ننتومن مو سا إينن أاحن وا
ا!  ذا لوونا هكا ئيينا أاينضا  يافنعا اطي ؟ فاإينت النخا من ل  لاكو لوونا أانن 34فاأايص فاضن ينا تاأنمو تومو التذي ضن إينن أاقنرا وا

فووا تاون ئيينا ليكاين ياسن اطي ونا النخا ئيينا أاينضا  يوقنريضو اطي ؟ فاإينت النخا من ل  لاكو ، فاأايص فاضن ننهومن فووا مي تاون تاسن
 . هومن ضا اويي قارن ا يوسا ننهومن ما وا دوونا 35مي أاقنريضو لاةا، وا اما عا نووا النمو سي أاحن ، وا من كو اءا دا بصوا أاعن ، أاحي لكينن وا

لاى مو عا ، لانتهو يوننعي ليي  تاكوونووا أابننااءا النعا ة ، وا يما ظي من عا افاأاتوكو كا ضي، فاتاكوونا مو تييفااءا النقارن لووا اسن أانن تاأنمو
اري.  را الاشن يلي وا مي . 36نااكيريي النجا يم  حي من را ا أانت أابااكو ما ، كا اءا ما حا فاكوونووا أاننتومن رو

ل تدينوا الخرين

37 . من فارن لاكو وا، يوغن فيرو . اغن من لاينكو ما عا كا ، فالا يوحن د  لاى أاحا وا عا كومو انووا. لا تاحن ينووا، فالا تودا لا تادي وا
وزا  فاائيضا ، لانتهو 38 هنزو لابتدا  ما ي دا  مو ينل  جا من كا انيكو ضا نا فيي أاحن طاون من توعن ا: فاإينتكو طاون طووا، توعن أاعن

 .« من الو لاكو ، يوكا ينلي التذيي بيهي تاكييلوونا رو 39بيالنكا : «هالن ياقندي ، فاقاالا ثالا ريبو لاهومو النما ذا ياضن أاخا وا
ة ؟  فنرا عا  فيي حو قوطااني ما ماى؟ أالا ياسن ى أانن ياقوودا أاعن ما هي، بالن 40الاعن ل مي عا نن مو لا مي يذو أافنضا لاينسا الت لنمي

هي!  ل مي عا ثنلا مو يرو مي متلو ياصي نن ياتاكا لكينتكا لا تاتانابتهو 41كولص ما ، وا يكا ينني أاخي ةا فيي عا ظو النقاشت ا تولاحي اذا ليما وا
؟  يننيكا ةي فيي عا بييرا باةي النكا شا ريجو 42إيلاى النخا نيي أوخن ي، داعن : ياا أاخي يكا رو أانن تاقوولا لاخي ينفا تاقندي أاون كا

ل  ريجن أاوت ، أاخن ناافيقا . ياا مو يننيكا أاننتا باةا التتيي في عا شا ظو الخا ! وأاننتا لا تولحي يننيكا النقاشتةا التتيي فيي عا
. يكا ينني أاخي ريجا النقاشتةا التتيي فيي عا ي دا  ليتوخن رو جا ئيذ  توبنصي نندا عي ، وا يننيكا نن عا باةا مي شا النخا

كل شجرة تسعرف من ثمرها

ي دا :  43 را  جا يئاة  توننتيجو ثاما دي ة  را را لا شاجا يئا ، وا دي را  را ة  توننتيجو ثاما ي دا ة  جا را نن شاجا ا مي لانت 44فاإينتهو ما
. ناب  لتينقي عي نا النعو لا يوقنطافو مي ، وا كي تيين  نا الشتون ناى مي ريهاا. فالا يوجن نن ثاما فو مي را ة  توعن را كولت شاجا

نن 45 ، فامي يرو ر  ا الش  . أامت اليح  ا هووا صا اليحي فيي قالنبيهي يوطنليعو ما ننزيهي الصت نن كا ، مي اليحا انا الصت ننسا إينت الي
هو. لتمو فامو نن فاينضي النقالنبي ياتاكا : لانتهو مي ير  ر  ا هووا شي يري يوطنليعو ما ر  ننزيهي الش  كا

البيت المؤسس على الصخر

ا أاقوولوهو؟  46 لوونا بيما ما لا تاعن ! وا بص ، ياا را بص ونانيي: ياا را عو ا تادن اذا ليما ، 47وا نن ياأنتيي إيلايت كولص ما
بيهو.  نن يوشن من ما لو بيهي، أورييكو ما ياعن ي وا عو كالامي ما متقا 48فاياسن عا فارا وا انا  يابننيي باينتا ، فاحا بيهو إيننسا إينتهو يوشن

رن أانن ، فالامن ياقندي ينلو ذليكا النباينتا ما الست دا صا زيير  وا طار  غا ري. ثومت هاطالا ما خن لاى الصت عا الاسااسا عا ضا وا وا
ري.  خن لاى الصت ستسا  عا ؤا انا مو هو، لانتهو كا زيعا عن انا  49يوزا بيهو إيننسا ، فاهووا يوشن لن ما لامن ياعن عا وا مي نن سا ا ما أامت وا

ابو ذليكا را انا خا كا ؛ وا الي ، اننهاارا فيي النحا ينلو هو الست ما دا ا صا ضي دوونا أاسااس . فالامت لاى الارن باناى باينتا  عا
يما !» سي النباينتي جا
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7  . وما نااحو فنرا ةا كا لا بالندا بي، داخا عي الشتعن امي سا ل هاا فيي ما اليهي كو ا أاتامت إيلنقااءا أاقنوا ما دا باعن نندا قاائيدي 2وا انا عي كا وا
لاينهي.  زييزا  عا انا عا كا تي، وا ون لاى النما فا عا را رييض  قادن أاشن بند  ما ئاة  عا سالا 3مي ، أارن عا بيياسووعا مي ا سا فالامت

هو.  بندا يوننقيذا عا س ل  إيلاينهي أانن ياأنتييا وا تاوا ، مو يووخا النياهوودي ، طالابووا إيلاينهي 4إيلاينهي شو كووا ياسووعا را ا أادن لامت وا
هو طالاباهو،  ناحا قص أانن تامن تاحي : «إينتهو ياسن اح  قاائيليينا عا». 5بيإيلنحا ما جن قادن باناى لاناا النما تاناا، وا بص أومت فاهووا يوحي

ئاةي 6 سالا إيلاينهي قاائيدو النمي تتى أارن نا النباينتي، حا باة  مي قنرا لاى ما باحا عا ا إينن أاصن لاكينن ما . وا افاقاهومن ياسووعو فارا
قنفي تا سا لا تاحن خو قص أانن تادن تاحي ، لان ي لا أاسن ل فن نافنساكا ي دو، لا توكا قاائيهي، ياقوولو لاهو: «ياا سا دي باعنضا أاصن

ي:  7باينتيي.  مي ادي فاى خا ة ، فايوشن ليما ا قولن كا . إينتما ي أاهنل  لانن أولاقيياكا تابيرو نافنسي ليذليكا لا أاعن فاأاناا 8وا
: هيمن دي تيي، أاقوولو لاحا را تا إيمن نوود  تاحن ليي جو ن ي، وا لاى مي لنطاة  أاعن تا سو وع  تاحن ضو ون ل  ما جو أاينضا  را

 .« لو ا! فايافنعا لن هاذا بنديي: افنعا ليعا ! فاياأنتيي؛ وا الا ينريهي: تاعا ليغا ؛ وا هابو ! فاياذن هابن عا ياسووعو 9اذن مي ا سا فالامت
تتى فيي دن حا ، لامن أاجي من : «أاقوولو لاكو قاالا هو، وا عي التذيي ياتنباعو من ننهو، ثومت النتافاتا إيلاى النجا با مي جت ، تاعا ذليكا

ا!»  هاذا يما  كا ظي انا  عا ائييلا إييما را رييضا 10إيسن بندا النما دووا النعا جا لوونا إيلاى النباينتي، وا سا رن عا النمو جا ا را لامت وا
افاى. قادن تاعا

إحياء ابن أرملة نايين

ع  11 جمن هي وا يذي نن تالامي ونا مي ثييرو افيقوهو كا ، يورا هاا نااييينو مو يناة  اسن دي مي التتاليي، ذاهابا إيلاى ما فيي النياون وا
 . يم  ظي هي التتيي 12عا يد  لوم  حي هووا ابنن  وا ، وا موول  حن ينت  ما ا ما يناةي، إيذا دي نن باابي النما با مي ا اقنتارا لامت وا

يناةي.  دي نا النما بيير  مي ع  كا من هاا جا عا انا ما كا لاة ، وا ما اناتن أارن قاالا 13كا لاينهاا، وا نتنا عا ، تاحا بص آهاا الرت ا را فالامت
، لاكا 14لاهاا: «لا تابنكيي!»  : «أايصهاا الشتابص قاالا لووهو. وا امي قتفا حا ، فاتاوا شا لاماسا النتعن ما وا ثومت تاقادت

 «! : قومن هي.  15أاقوولو هو إيلاى أوم  لتما ، فاسا لتمو أا ياتاكا بادا ينتو وا لاسا النما لاى 16فاجا فو عا ون لاى النخا تاون فااسن
باهو!»  عن تافاقتدا او شا يم  وا ظي : «قادن قااما فييناا نابيي  عا دووا اا، قاائيليينا جت ما يعي، وا مي ا 17النجا اعا هاذا ذا وا

ةي. اويرا ي النموجا احي يعي النتوا مي فيي جا ل هاا وا يتةي كو ننطاقاةي النياهوودي ننهو فيي مي بارو عا النخا

يسوع ويوحنا المعمدان

هي،  18 يذي نن تالامي نتا اثنناينني مي ا يووحا عا ل هاا. فادا هي كو بارا هذي نتا إيلاينهي خا يذو يووحا ناقالا تالامي ا 19وا لاهوما سا أارن وا
؟»  را رو آخا أالوهو: «أاأاننتا هووا التيي، أامن ناننتاظي ، ياسن ب  ، 20إيلاى الرت ب  لاني إيلاى الرت جو اءا الرت ا جا فالامت

؟»  را رو آخا : أاأاننتا هووا التيي، أامن ناننتاظي أالو ، ياسن انو دا ما عن نتا النما لاناا إيلاينكا يووحا سا فيي 21قاالا: «أارن وا
ياان  من را ليعو هابا النباصا وا ة ، وا يرا ر  اح  شي وا أارن لال  وا عي اض  وا را نن أامن ثييريينا مي فاى كا ةي شا تيلنكا الستاعا



 . ثييريينا ا 22كا أاينتوما ا قادن را نتا بيما ا يووحا بيرا أاخن هاباا وا لاينني قاائيل : «اذن سا رن لاى النمو دت ياسووعو عا فارا
، عوونا ما مت ياسن الصص ، وا ونا صا يوطاهترو النبورن ، وا شوونا جا يامن رن النعو ، وا ونا رو ياانا يوبنصي من ا: أانت النعو توما عن مي سا وا

 . ونا اكيينا يوباشترو سا النما ، وا تاى يوقااموونا ون النما !»  23وا نن لا ياشوكص فييت طووباى ليكول  ما ا إيني 24وا ما وا
تومن إيلاى جن را ا خا اذا نتا «ما نن يووحا مووعي عا دتثو إيلاى النجو ذا ياسووعو ياتاحا تتى أاخا نتا حا سال يووحا رن فا مو را اننصا

؟  يااحو هاا الر  باة  تاهوزص ا؟ أاقاصا ون يتةي ليتارا ة ؟ 25النبار  ما انا  يالنباسو ثيياابا  نااعي ا؟ أاإيننسا ون تومن ليتارا جن را ا خا اذا بالن ما
 . لووكي وري النمو ف هيينا هومن فيي قوصو تارا النمو ةي وا را ي الث ياابي النفااخي تومن 26هاا إينت لابيسي جن را ا خا اذا ، ما نن إيذا

 ! نن نابيي  ظاما مي أاعن ، وا من ، أاقوولو لاكو من ا؟ أانابيي اا؟ ناعا ون ل  27ليتارا سي رن ننهو: إين ي مو تيبا عا ا هووا التذيي كو فاهاذا
 . ه دو لاكا طارييقاكا كا مالكيي التذيي يوما اءو 28قودتاما تنهومو الن سا لادا نن وا : إينتهو لاينسا بايننا ما من فاإين ي أاقوولو لاكو

ننهو!»  ظامو مي لاكووتي اي أاعن را فيي ما غا لكينت الاصن نتا، وا نن يووحا ظامو مي يعو 29أاعن مي عا ذليكا جا مي ا سا لامت وا
نتا؛ يتةي يووحا ودي مو عن دووا بيما مت انووا قادن تاعا فووا بيبير  اي إيذن كا تارا ائيبي، اعن را بااةو الضت تتى جو بي، حا الشتعن

ويهيمن إيذن لامن ياكوونووا قادن 30 نن ناحن دا اي مي وا قاصن فاضو ةي؛ فاقادن را اءو الشترييعا لاما عو يصونا وا يسي ا النفار  أامت وا
هي.  لاى يادي دووا عا مت ؟  31تاعا بيهوونا نن يوشن ما ؟ وا يلي ا النجي ب هو إيذانن أاهنلا هاذا نن أوشا بيهوونا 32«فابيما إينتهومن يوشن

وا؛ قوصو ، فالامن تارن من ناا لاكو رن مت : زا ضا  قاائيليينا هومن باعن ضو ةي، يونااديي باعن امت ةي النعا ينا فيي الستاحا اليسي لادا  جا أاون
، فالامن تابنكووا!  من بنناا لاكو : إينت 33ثومت نادا را ، فاقولنتومن من بو خا را لا ياشن انو لا ياأنكولو وا دا ما عن نتا النما اءا يووحا فاقادن جا

نوهو.  كو ينطاانا  ياسن ، 34شا ير  ك  ريه  سي ل  شا جو ا را : هاذا ، فاقولنتومن بو را ياشن اني ياأنكولو وا ننسا اءا ابننو الي ثومت جا
؛  ئيينا اطي النخا ائيبي وا را بااةي الضت يق  ليجو دي يعو أابنناائيهاا». 35صا مي هاا جا را ةا قادن بارت ما كن لكينت النحي وا

يسوع يغفر لمرأة خاطئة

أا. 36 اتتكا ي  وا يسي لا باينتا النفار  هو. فاداخا نندا ي ينا طالابا إيلاينهي أانن ياأنكولا عي يسي نا النفار  دا  مي احي لكينت وا وا
تتى 37 ، حا ي  يسي تتكيئ  فيي باينتي النفار  ليماتن أانتهو مو ا إينن عا ئاة ، فاما اطي أاة  خا را يناةي امن دي انا فيي النما كا وا

طنر ،  ةا عي ورا لو قاارو مي تن تاحن اءا ينهي 38جا ما ذاتن تابولص قادا أاخا ينهي بااكيياة ، وا ما نندا قادا ائيهي عي را نن وا قافاتن مي وا وا
طنري.  ا بيالنعي هونوهوما تادن ة  وا ارا را ينهي بيحا ما توقاب لو قادا هاا، وا أنسي ري را عن ا بيشا هوما ساحو تامن مووعي وا أاى 39بيالدص ا را فالامت

أاةو رن هي النما نن هييا هذي ليما ما ا نابيي اا، لاعا انا هاذا هو قاائيل : «لاون كا دتثا نافنسا ، حا اهو ذليكا عا يص التذيي دا يسي النفار 
ئاة !»  اطي الوهاا؛ فاإينتهاا خا ا حا ما هو، وا سو ننديي 40التتيي تالنمي ، عي انو عا من لاينهي ياسووعو قاائيل : «ياا سي دت عا فارا

ل مو!»  عا : «قولن ياا مو ابا ». أاجا ء  أاقوولوهو لاكا ينن  41شاين ، دا ينني ليينا بيالدت امي تاعا دي النمو انا لاحا : «كا فاقاالا
 . سوونا من ري خا لاى الخا عا يناار ، وا ئاةي دي سو مي من ا خا هيما دي لاى أاحا : عا لاى اثنناينني لكينن إيذن لامن ياكونن 42عا وا

باا  لاهو؟»  ثارا حو ا ياكوونو أاكن ا. فاأايصهوما ا كيلاينهيما هوما حا اما ، سا ينني فااء  ليلدت انيهي وا فاعا ا يادن ا ما هوما نندا ابا 43عي فاأاجا
يحا !»  حي ما  صا كن تا حو من كا باري». فاقاالا لاهو: «حا ينني الاكن هو بيالدت حا اما : «أاظونص التذيي سا انو عا من ثومت 44سي

اء  من ليي ما لامن توقاد  لنتو باينتاكا وا خا أاةا؟ إين ي دا رن هي النما ى هذي : «أاتارا انا عا من قاالا ليسي أاةي، وا رن النتافاتا إيلاى النما
ريهاا.  عن ا بيشا تنهوما حا سا ما مووعي وا يت بيالدص ما لاتن قادا سا ، فاقادن غا ا هييا ! أامت يت ما لي قادا سن أاننتا لامن توقاب لننيي 45ليغا

 . يت ما نن تاقنبييلي قادا قتفن عا وليي لامن تاتاوا ننذو دوخو ، فامو ا هييا ة ! أامت دا احي ي 46قوبنلاة  وا أنسي هونن را أاننتا لامن تادن
طنري.  يت بيالنعي ما هاناتن قادا ، فاقادن دا ا هييا ينت ! أامت ةا 47بيزا ثييرا طاايااهاا النكا : إينت خا بابي أاقوولو لاكا ا الست ليهاذا

بص قالييل !»  ، يوحي فارو لاهو النقالييلو لكينت التذيي يوغن ثييرا . وا بتتن كا ا أاحا ، ليهاذا تن فيرا ثومت قاالا لاهاا: 48قادن غو
 «! طاايااكي ة  لاكي خا فوورا غن فيرو 49«ما ا التذيي ياغن نن هووا هاذا : «ما هومن ائيلوونا أاننفوسا ونا يوسا رو اضي ذا النحا فاأاخا

طااياا أاينضا ؟»  !» 50النخا هابيي بيسالام  . اذن كي لتصا انوكي قادن خا أاةي: «إييما رن قاالا ليلنما وا



 مؤشر   8Ketab El Hayatلوقا 
افيقوهو 8 انا يورا كا لاكووتي اي وا را  بيما باش  مو ظا  وا اعي ياة  وا قارن يناة  وا دي ولو فيي كول  ما ذا ياجو دا ذليكا أاخا باعن

 ، را شا ثنناا عا هو الي يذو اض ، 2تالامي را أامن ة  وا يرا ر  اح  شي وا نن أارن فيينا مي اتيي كونت قادن شو اءي اللتوا باعنضو الن سا وا
 ، ينا يااطي ةا شا بنعا ننهاا سا دا مي لييتةي التتيي طارا دا جن وفاةو بيالنما رو عن يامو النما رن : ما هونت وزيي 3وا ةو خو جا ون نتا زا يووا وا

. اليهينت وا ناهو بيأامن دن اعي نن كونت يوسا مت ات  مي ثييرا هونت كا ينرو غا نتةو، وا سووسا ، وا ودوسا كييلي هييرو وا

ثل الزارع مع

4 : ثال  اطاباهومن بيما ة ، خا نن كول  بالندا وا إيلاينهي مي جو را ينا خا نا التذي يم  مي ظي ع  عا من لاهو جا ون عا حا تاما ا اجن فالامت
اتي، 5 رت ما لاى النما اري عا ضو النبيذا قاعا باعن عو، وا را ا هووا يازن باينناما هو. وا ارا عا بيذا را اريعو لييازن جا الزت را «خا

 . اءي تنهو طويوورو الستما النتاهاما ، وا امو تنهو الاقندا اسا ا طالاعا يابيسا لانتهو 6فادا ري، فالامت خن لاى الصت هو عا ضو قاعا باعن وا وا
طووباة .  انا بيلا رو ناقاهو.  7كا خا هو وا عا كو ما ، فاطالاعا الشتون اكي وا ساطي الاشن هو فيي وا ضو قاعا باعن وا باعنضو 8وا وا

نااداى ا وا ». قاالا هاذا ف  عن ئاةا ضي را  مي ، أاننتاجا ثاما ا ناباتا لامت ةي. وا اليحا ضي الصت قاعا فيي الارن اري وا النبيذا
«! عن ما عي، فالنياسن نااني ليلستمن نن لاهو أوذو «ما

ثل الزارع تعفسير مع

؟»  9 ثالي ا النما ى هاذا زا غن ا هووا ما هو: «ما يذو أالاهو تالامي سا ريفووا 10وا يا أانن تاعن طي من قادن أوعن : «لاكو فاقاالا
، ونا رو لا يوبنصي ونا وا : ياننظورو تتى إينتهومن ، حا ثاال  هومن بيأامن ل مو ، فاأوكا ونا رو ا الخا لاكووتي اي. أامت ارا ما را أاسن

 . لا يافنهاموونا عوونا وا ما ياسن ةو اي.  11وا ليما ارو هييا كا : النبيذا ثالي ى النما زا غن ا ما هاذا لاى 12وا قاعا عا ا وا ما وا
نن قولووبيهيمن ليئالت ةا مي ليما طافو النكا ياخن ةا)، ثومت ياأنتيي إيبنلييسو وا ليما عوونا (النكا ما ينا ياسن اتي هومو التذي رت ما النما

وا.  لوصو نووا فاياخن مي هاا، 13يوؤن اعي ما ح  لاداى سا ةا بيفارا ليما ينا ياقنبالوونا النكا ري هومو التذي خن لاى الصت قاعا عا ا وا ما وا
 . عوونا اجا باةي ياتارا ري قنتي التتجن فيي وا ، وا ين  نوونا إيلاى حي مي ، فايوؤن لا لاهومن لاءي لا أاصن هؤو قاعا 14وا ا وا ما وا

اتوهاا، فالا لاذت نااهاا وا غي يااةي وا نوقوهومن هوموومو النحا ونا فاتاخن ضو عوونا ثومت يامن ما ينا ياسن اكو هومو التذي وا ينثو الاشن حا
جا .  را  نااضي ونا ثاما ةا 15يوننتيجو ليما عوونا النكا ما ينا ياسن ةي، فاهومو التذي ي دا ضي النجا قاعا فيي الارن ا التذيي وا أامت وا

بنري. را  بيالصت ونا ثاما يوننتيجو ، وا تاقييم  سن ي د  مو فاظووناهاا فيي قالنب  جا ياحن وا

ثل المصباح مع

لاى 16 هو عا فاعو ريير ، بالن يارن تا سا هو تاحن عو ، أاون ياضا اء  ط يهي بيويعا بااحا  ثومت يوغا صن لو مي عي دا يوشن لا أاحا وا
 . لوونا النصورا ى الدتاخي ة  لييارا ناارا . 17ما لانا يوعن لاما وا ر  لانن يوعن لا سي ، وا شافا وب  لانن يوكن جو حن نن ما ا مي فاما



تتى 18 هو، فاحا نندا نن لامن ياكونن عي ما ؛ وا زييدا طاى النما هو، يوعن نندا نن عي . فاإينت ما عوونا ما ينفا تاسن نن كا فاتانابتهووا إيذا
ننهو!»  عو مي ولي إيلاينهي 19التذيي ياظونصهو لاهو، يوننتازا صو نا النوو نووا مي كت لامن ياتاما توهو، وا وا إيخن هو وا تن إيلاينهي أومص اءا جا وا

 . امي حا بابي الز  !» 20بيسا كا ون اريجا ، يورييدوونا أانن يارا اقيفوونا خا تاكا وا وا إيخن فاقييلا لاهو: «إينت أومتكا وا
لوونا بيهاا». 21 ما ياعن ةا اي وا ليما عوونا كا ما ينا ياسن تيي هومو التذي وا إيخن ي وا اباهومن قاائيل : «أوم  لكينتهو أاجا وا

يسوع يهدئ العاصفة

نا 22 قاابيلاةي مي فتةي النمو بورن إيلاى الض  : «ليناعن قاالا لاهومن هو، وا يذو تالامي كيبا قااريبا  هووا وا م  را ذااتا ياون وا
وا.  ةي!» فاأاقنلاعو ينرا فاةو رييح  23النبوحا اصي ةي عا ينرا لاى النبوحا هابتتن عا . وا ، نااما ونا رو بنحي ا هومن مو فييما وا

 . طارو اطا بيهيمي النخا أاحا ، وا لو النقااريبا اءو يامن ذا النما ئاة ، فاأاخا فااجي : 24مو أاينقاظووهو قاائيليينا وا إيلاينهي وا فاتاقادتمو
. ادا النهودووءو سا ناا وا كا ، فاسا اءا النهاائيجا النما يحا وا را الر  جا زا !» فاناهاضا وا ي دو، إينتناا ناهنليكو ي دو، ياا سا «ياا سا

نن 25 ا إيذا نن هووا هاذا ري: «ما دوهومن ليلخا قاالا أاحا افووا، ذوهيلووا، وا إيذن خا ؟» وا من انوكو : «أايننا إييما ثومت قاالا لاهومن
هو؟» يعو اءا فاتوطي النما يااحا وا رو الر  تتى إينتهو ياأنمو حا

طرد الشياطين وغرق الخنازير

26  . لييلي قاابيلا النجا هييا تاقاعو مو ، وا ي ينا اسي را ةي النجي لووا إيلاى بالندا صا وا ، لاقااهو 27وا لا إيلاى النبار  ا نازا فالامت
كونو باينتا  بالن لا ياسن با  وا انا لا يالنباسو ثاون كا ة  طاوييلاة ، وا دت ننذو مو ينو مو يااطي نوهو الشت كو يناةي تاسن دي نا النما ل  مي جو را

: 28يوقييمو بايننا النقوبووري.  ال  ت  عا ون قاالا بيصا هو، وا اما حا أاما اننطارا خا وا را تتى صا ، حا أاى ياسووعا ا إينن را فاما
بانيي؟»  ذ  ستلو إيلاينكا أالت توعا ؟ أاتاوا ليي  أننوكا بيي ياا ياسووعو ابننا اي العا ا شا انا قادن 29«ما فاإينت ياسووعا كا

لي بيطا بيالستلاسي ا رو لتما كو ننهو، وا كتنو مي انا ياتاما ا كا ثييرا  ما . فاكا لي جو نا الرت جا مي رو سا أانن ياخن وحا النتجي را الرص أاما
ينطاانو إيلاى النقيفااري.  اقاهو الشت سا طتما النقويوودا وا باطا، حا النقويوودي لييوضن ؟» 30وا موكا ا اسن أالاهو ياسووعو: «ما فاسا

لووا فييهي،  انووا قادن داخا يني كا يااطي نا الشت بييرا  مي ينشا  كا !» لانت جا يوونو : «لاجي لووا إيلاينهي 31فاقاالا ست قادن تاوا وا
ياةي.  هومن بيالذتهاابي إيلاى النهااوي را عاى فيي 32أالت ياأنمو ناازييري يارن نا النخا بيير  مي يع  كا انا هونااليكا قاطي كا وا

 . نا لاهومن ناازييري، فاأاذي ولي فيي النخا خو نا لاهومن بيالدص ننهو أانن ياأنذا سووا مي ، فاالنتاما بالي تي 33النجا جا را فاخا
بالي إيلاى افاةي النجا لاى حا نن عا يعو مي فاعا النقاطي ناازييري، فاانندا لاتن فيي النخا داخا ، وا اني ننسا نا الي ينو مي يااطي الشت

قا .  را اتا غا ما ةي وا ينرا اريعي 34النبوحا زا النما يناةي وا دي بووا إيلاى النما ، هارا داثا ا حا اةو ما عا أاى الرص ا را فالامت
 . بارا ونا النخا لا 35ياننشورو جو دووا الرت جا ، فاوا وا إيلاى ياسووعا اءو جا ، وا داثا ا حا ا ما ون جا النتاسو لييارا را فاخا

افووا. . فاخا قنلي لييمو النعا سا هووا لابيس  وا ين ياسووعا وا ما نندا قادا اليسا  عي ينو جا يااطي ننهو الشت تن مي جا را التذيي خا
36  . كوونو سن ينفا شوفييا النما ، كا داثا ا حا اهادووا ما ينا شا هومن أاينضا  التذي بارا أاخن يعو أاهااليي 37وا مي فاطالابا جا

كيبا . فارا لاينهيمن لاى عا تاون يما  اسن ظي فا  عا ون ، لانت خا ننهومن لا عا حا نن ياسووعا أانن يارن ي ينا مي اسي را ةي النجي بالندا
 . عا جا را ، وا افيقاهو. 38النقااريبا ستلا إيلاينهي أانن يورا ، فاتاوا ينو يااطي ننهو الشت تن مي جا را لو التذيي خا جو ا الرت أامت وا

فاهو قاائيل :  را لكينتهو صا ائيرا  فيي 39وا ى سا !» فاماضا لاهو او بيكا مي ا عا د ثن بيما حا ، وا عن إيلاى باينتيكا جي «ايرن
لاهو بيهي ياسووعو. مي ا عا هووا يونااديي بيما ل هاا، وا يناةي كو دي النما



إحياء ابنة يايرسس

تاهو.  40 دا ون قتبوونا عا لصهومن ياتارا انووا كو عو، لانتهومن كا من با بيهي النجا حت ادا ياسووعو، را ا عا لامت ل  41وا جو ا را إيذا وا
ستلا إيلاينهي أانن تاوا ين ياسووعا وا ما نندا قادا حا عي اننطارا اءا وا عي، قادن جا ما جن ئييس  ليلنما هووا را ، وا سو هو يااييرو مو اسن

افيقاهو إيلاى باينتيهي،  فاتن 42يورا را قادن أاشن ناة ، وا ةا سا را شن الاين اثنناتاين عا وا هاا حا رو من ة ، عو يدا حي لانت لاهو ابنناة  وا
هو. مو حا مووعو تازن اناتي النجو ، كا اهيب  ا هووا ذا فييما تي. وا ون لاى النما عا

شفاء نازفة الدم

اناتن قادن 43 عا أانتهاا كا ما ناة  وا ةا سا را شن ننذو اثنناتاين عا ويي  مو ما اباة  بينازييف  دا أاة  موصا را اناتن هونااكا امن كا وا
 . د  لاى يادي أاحا فااءي عا نا الش  كتنن مي ، فالامن تاتاما بتاءي را  ليلاطي هو أاجن ليكو ا تامن فاتاقادتماتن إيلاى 44أاننفاقاتن كولت ما

هاا.  مي قتفا نازييفو دا الي تاوا فيي النحا ائيهي؛ وا فا ريدا ساتن طارا لاما لنفيهي، وا نن خا قاالا ياسووعو: 45ياسووعا مي وا
ي قوونا مووعو يوضا ي دو، النجو ريفااقوهو: «ياا سا سو وا ، قاالا بوطنرو ليكا يعو ذا مي را النجا ا أاننكا نيي؟» فالامت سا نن لاما «ما

نيي؟»  سا نن لاما : ما أالو تاسن ، وا وناكا مو حا يازن لاينكا وا نيي، 46عا سا ا قادن لاما صا  ما فاقاالا ياسووعو: «إينت شاخن
ن ي».  تن مي جا را ة  قادن خا تو بيأانت قووت رن عا ، تاقادتماتن 47لان ي شا تامن هاا لامن يوكن را أاةو أانت أامن رن أاتي النما ا را فالامت

فااءا فيي ينفا ناالاتي الش  كا تنهو، وا سا باب  لاما يعي النتاسي لاي  سا مي اما جا ليناة  أاما عن هو مو اما تاماتن أاما ارن فاة ، وا تاجي رن مو
 . الي !»  48النحا هابيي بيسالام  ؛ اذن فااكي انوكي قادن شا لتمو، 49فاقاالا لاهاا: «ياا ابنناةو، إيينما انا ياتاكا ا كا باينناما وا

دو!»  ل ما باعن عا بن النمو اتاتي. لا توتنعي عي، ياقوولو لاهو: «ابنناتوكا ما ما جن ئييسي النما نن باينتي را ل  مي جو اءا را إيذن 50جا وا
 «! وا ابنناتوكا نن فاقاطن، فاتاننجو ، آمي فن هو قاائيل : «لا تاخا لتما ، كا عا ياسووعو ذليكا مي لا إيلاى 51سا صا ا وا لامت وا

هاا.  أومت أاباا النفاتااةي وا قووبا وا ياعن نتا وا يووحا سا وا هو إيلت بوطنرو عا لو ما خو دا  يادن عن أاحا انا 52النباينتي، لامن يادا كا وا
ة !»  ، بالن هييا ناائيما : «لا تابنكووا. إينتهاا لامن تاموتن بووناهاا. فاقاالا يانندو يعو يابنكووناهاا وا مي كووا 53النجا حي فاضا

 . اتاتن هيمن أانتهاا ما لنمي ننهو، ليعي نااداى قاائيل : «ياا 54مي هاا، وا ساكا بييادي يعا ، أامن مي هومن جا جا را ا أاخن ما دا لكينتهو، باعن وا
ي!»  بييتةو، قوومي ام . 55صا ما لاهاا طاعا را أانن يوقادت أاما . وا الي تن فيي النحا ناهاضا هاا، وا وحو اداتن إيلاينهاا رو فاعا

ى. 56 را ا جا دا  بيما ا أاحا بيرا ا أالت يوخن اهوما صا لكينتهو أاون اهاا؛ وا اليدا فادوهيشا وا

 مؤشر   9Ketab El Hayatلوقا 

يسوع يرسل الثنى عشر

لاى 9 عا يني وا يااطي يعي الشت مي لاى جا لنطاة  عا سو ة  وا را هومن قودن ناحا ما ، وا را شا ثنناين عا عا ياسووعو الي ما ثومت جا
فاائيهاا،  اضي ليشي را فووا.  2الامن ياشن لاكووتي اي وا وا بيما لاهومن لييوباش رو سا أارن لووا 3وا مي : «لا تاحن قاالا لاهومن وا

 . باينني دو ثاون احي لي النوا مي لا ياحن ال ، وا لا ما بنزا ، وا لا خو ادا ، وا لا زا ينئا : لا عاصا ، وا أايت 4ليلطترييقي شا وا



لووا.  حا نن هونااكا ارن مي وا وا لنتومن فاهونااكا أاقييمو ا، 5باينت  داخا يناة  ما دي من فيي ما د  لا ياقنبالوكو انا أاحا إينن كا وا
 .« لاينهيمن ة  عا هاادا ، شا من كو امي نن أاقندا باارا عا وا النغو اننفوضو ، وا نن هونااكا وا مي جو رو ونا 6فااخن تاازو فااننطالاقووا ياجن

. ان  كا فوونا فيي كول  ما ياشن ونا وا هومن يوباش رو ى وا فيي النقورا

حيرة هيرودس

7 : انووا ياقوولوونا ضا  كا ، لانت باعن يترا ريي، فاتحا انا ياجن ا كا بنعي بيكول  ما اكيمو الرص ودوسو حا عا هييرو مي سا وا
اتي!»  وا نن باينني الامن نتا قااما مي : «إينت 8«إينت يووحا ريينا آخا !» وا : «إينت إييلييتا ظاهارا ضا  ياقوولوونا باعن وا

 «! ى قااما اما نا الاننبييااءي النقودا دا  مي احي نن 9وا لكينن ما هو، وا أنسا تو را نتا، أاناا قاطاعن : «يووحا ودوسو فاقاالا هييرو
اهو. غابو فيي أانن يارا انا يارن كا هي الومووري؟» وا ثنلا هذي ننهو مي عو عا ما ا التذيي أاسن هووا هاذا

يسوع يطعم الخمسة اللف

اد  إيلاى 10 لاى اننفيرا هابا بيهيمن عا ذا هومن وا ذا لووا، فاأاخا ا فاعا يعي ما مي وهو بيجا بارو ، أاخن سولو عا الرص جا ا را ما دا باعن وا
ا.  يندا هاا باينتو صا مو يناة  اسن دي نن 11ما ثاهومن عا دت حا تاقنبالاهومن وا قووا بيهي، فااسن ليكا فالاحي ليمووا بيذا مووعا عا لكينت النجو وا

 . فااءي ينا إيلاى الش  تااجي حن انووا مو نن كا ننهومن ما فاى مي شا لاكووتي اي، وا ي، 12ما ادا النتهاارو ياننقاضي ا كا لامت وا
إيلاى ةي، وا اويرا ى النموجا هابووا إيلاى النقورا عا ليياذن من ريفي النجا قاالووا لاهو: «اصن را وا شا ما إيلاينهي الثنناا عا تاقادت

قنفير !»  ان  مو كا اما ، لانتناا هوناا فيي ما دووا طاعا ياجي اريعي، فايابييتووا هونااكا وا زا : 13النما فاقاالا لاهومن
ا تاينني إيلت إيذا كا ما سا فاة  وا غي ةي أارن سا من نن خا ثارو مي ناا أاكن نندا ابووا: «لاينسا عي لووا!» أاجا طووهومن أاننتومن ليياأنكو «أاعن

ل هي».  بي كو ا الشتعن اما  ليهاذا ينناا طاعا تارا اشن هابنناا وا . ثومت قاالا 14ذا ل  جو ةي آلافي را سا من وا خا انووا ناحن فاقادن كا
 .« ينا سي من نن خا ننهاا مي ات  تاتاأالتفو كول  مي اعا ما ليسووهومن فيي جا هي: «أاجن يذي لاسووا 15ليتالامي أاجن لووا، وا فافاعا

 . يعا مي هاا 16النجا كا ، ثومت باارا اءي ما وا الست ينناينهي ناحن فاعا عا را ، وا تاينني كا ما الست ةا وا سا من فاةا النخا غي ذا الارن فاأاخا
عي.  من وا إيلاى النجا مو يذا لييوقاد  طاى التتلامي أاعن هاا وا كاسترا نا 17وا فيعا مي وا. ثومت رو بيعو شا يعو وا مي لا النجا فاأاكا

ةا قوفتة . را شن ننهومو اثنناتاا عا لاةي عا ري النفااضي النكيسا

بطرس يشهد بحقيقة يسوع

مووعو إين ي أاناا؟» 18 نن ياقوولو النجو : «ما هو، سأالاهومن عا يذو ما التتلامي اد  وا لاى اننفيرا ل ي عا انا يوصا ا كا فييما وا
د  19 احي ونا إينتكا وا رو آخا ونا إينتكا إيييليتا، وا رو آخا ، وا انو دا ما عن نتا النما هومن إينتكا يووحا ضو ابووهو: «ياقوولو باعن فاأاجا

 «! قادن قااما اماى وا نا الاننبييااءي النقودا : 20مي سو اباهو بوطنرو نن تاقوولوونا إين ي أاناا؟» فاأاجا ، ما أاننتومن : «وا أالاهومن فاسا
يحو اي!»  سي . 21«أاننتا ما ليكا دا  بيذا وا أاحا بيرو يا  أالت يوخن صي ون ، مو هومن ذترا لكينتهو حا وا

يسوع يعلن عن موته وقيامته

تاباةو، 22 النكا هاناةي وا اءو النكا سا ؤا رو يووخو وا هو الشص فوضا يارن ثييرا  وا اني كا ننسا : «لابودت أانن ياتاأالتما ابننو الي قاالا وا
 .« مي الثتاليثي يوقااما فيي النياون ، وا يوقنتالا ائيي، 23وا را يرا وا د  أانن ياسي ادا أاحا يعي: «إينن أارا مي ثومت قاالا ليلنجا

نيي.  ياتنباعن مي وا لييبهو كولت ياون لن صا مي ياحن هو وا هو، 24فالنيوننكيرن نافنسا ل صا نافنسا ادا أانن يوخا نن أارا فاأايص ما
هاا.  ل صو ليي، فاهووا يوخا نن أاجن هو ما رو نافنسا سا نن ياخن لكينت ما هاا؛ وا سارو بيحا 25ياخن انو لاون را ننسا ا ياننتافيعو الي اذا فاما



هاا؟  هو أاون أاهنلاكا را نافنسا سي خا لتهو وا الاما كو ي ابننو 26النعا تاحي ي، فابيهي ياسن بيكالامي ي بيي وا تاحي نن ياسن فاإينت ما
 . ينا قادتسي ةي النمو لائيكا النما دي البي وا جن ما هي وا دي جن تيهي فيي ما دا ون اني لاداى عا ننسا ق  27الي من بيحا لكين ي أاقوولو لاكو وا

لاكوتا اي». ا ما ون تتى يارا تا حا ون ضا  لانن ياذووقووا النما اقيفيينا هوناا باعن إينت بايننا النوا

التجلي

28 ، قووبا ياعن نتا وا يووحا سا وا ذا ياسووعو بوطنرو انيياةي أايتام  تاقنرييبا  أانن أاخا ا النكالامي بيثاما دا هاذا داثا باعن حا وا
 . ل يا بال  لييوصا دا إيلاى جا عي صا اءا 29وا تن ثيياابوهو باينضا ارا صا هيهي وا جن لتتن هاينئاةو وا ل ي، تاجا ا هووا يوصا باينناما وا

ة .  اعا إييلييتا،  30لامت ا مووساى وا هو، هوما عا ثااني ما دت لاني ياتاحا جو ا را إيذا نن 31وا ا عا لتما تاكا د  وا جن ا بيما قادن ظاهارا وا
 . لييما شا هي فيي أوورو امي كي إيتنما شن لاى وا انا عا يليهي التذيي كا حي الاباهومو 32را فييقاينهي قادن غا را سا وا عا أانت بوطنرو ما وا

هو.  عا اقيفاينني ما لاينني النوا جو الرت هو وا دا جن اهادووا ما اما ، شا تاينقاظووا تاما ينا اسن ، فاإينتهومن حي مو اناا 33النتون ا كا فييما وا
: ياام  بن ثالاثا خي نا أانن نابنقاى هوناا! فالنناننصو سا ا أاحن ، ما ل مو عا : «ياا مو سو ليياسووعا يوفااريقاانيهي، قاالا بوطنرو

 . ا ياقوولو ريي ما هووا لا يادن يلييتا» وا ة  لي دا احي وا ة  ليمووساى، وا دا احي وا ، وا ة  لاكا دا احي انا 34وا ا كا لكينتهو فييما وا
اباةو، قاتنهومو الستحا ا طاوت ما نندا يذو عي افا التتلمي ، فاخا لاينهيمن يتماتن عا اباة  فاخا تن ساحا اءا ، جا ياقوولو ذليكا

عووا!» 35 ما توهو. لاهو اسن تارن ا هووا ابننيي التذيي اخن : «هاذا اباةي ياقوولو نا الستحا ت  مي ون اننطالاقا صا وا
دا  فيي تيلنكا 36 وا أاحا بيرو بارا فالامن يوخن تامووا النخا قادن كا هو. وا دا حن دا ياسووعو وا جي ، وو تو ون ا اننطالاقا الصت فييما وا

هو. أاون ا را مت ء  مي الايتامي بيأاي  شاين

يسوع يشفي صبياا  فيه شيطان

37  . يم  ظي ع  عا من ، لاقااهو جا بالي نا النجا لووا مي ا نازا مي التتاليي، لامت فيي النياون ل  38وا جو عي را من ا فيي النجا إيذا وا
 . يدو حي لاديي النوا ستلو إيلاينكا أانن تاننظورا إيلاى ابننيي، فاإينتهو وا ، أاتاوا ل مو عا هاا إينت 39نااداى قاائيل : «ياا مو وا

هو. ضا ض  دا أانن يورا هندي يوفااريقوهو باعن بيالنجا بيدو، وا وحو فايوزن هو الرص عو را ياصن أاة ، وا خو فاجن رو لتكوهو، فاياصن وحا  ياتاما رو
وا».  40 رو دووهو، فالامن ياقندي كا أانن ياطنرو يذي نن تالامي تو مي سن قادي النتاما ابا ياسووعو قاائيل : «أايصهاا 41وا فاأاجا

:( لي جو قاالا ليلرت ؟» (وا من لوكو تامي أاحن من وا كو عا تاى أابنقاى ما ! إيلاى ما ريفو ننحا النمو ني وا مي ؤن ينرو النمو يلو غا النجي
ري ابنناكا إيلاى هوناا!»  ضي را 42«أاحن جا . فازا ننف  باطاهو بيعو خا ينطاانو وا هو الشت عا را لادو آت ، صا ا النوا فييما وا

هو إيلاى أابييهي.  لتما سا لادا وا فاى النوا شا ، وا سا وحا النتجي ةي اي. 43ياسووعو الرص ظاما نن عا يعو مي مي فاذوهيلا النجا
هي:  يذي لاهو ياسووعو، قاالا ليتالامي مي ا عا نن كول  ما بوونا مي جت يعو ياتاعا مي انا النجا ا كا باينناما هي 44وا لن هذي خو «ليتادن

لتما إيلاى أاينديي النتاسي!»  كي أانن يوسا شن لاى وا اني عا ننسا : إينت ابننا الي من اناكو اتو آذا ليما إيلت أانتهومن لامن 45النكا
ننهو. أالووهو عا افووا أانن ياسن خا ريكووهو، وا لاينهيمن فالامن يودن ليقا عا قادن أوغن ، وا لا ا النقاون يافنهامووا هاذا

من هو العظم؟

46  . ظامو فييهيمن نن هووا الاعن لا ما ون ال  حا دا داثا باينناهومن جي حا ذا 47وا ، أاخا ليما ياسووعو نييتاتي قولووبيهيمن فاإيذن عا
انيبيهي،  قافاهو بيجا أاون يرا  وا غي لادا  صا ، فاقادن 48وا يرا غي لادا الصت ا النوا ي هاذا مي نن قابيلا بياسن : «أايص ما قاالا لاهومن وا

يمو». ظي يعا ، فاهووا النعا مي من جا را باينناكو غا انا الاصن نن كا لانيي. فاإينت ما سا نن قابيلانيي، ياقنبالو التذيي أارن ما قابيلانيي؛ وا



نا فهو معنا دن من ليس ضن

نااهو لانتهو لا 49 ناعن ، فاما كا مي ينا بياسن يااطي دو الشت دا  ياطنرو احي أاينناا وا ي دو، را : «ياا سا نتا فاقاالا لتما يووحا تاكا وا
ناا».  عا !» 50ياتنباعوكا ما من كو عا ، فاهووا ما من كو دت نن لاينسا ضي وهو: لانت ما ناعو فاقاالا لاهو ياسووعو: «لا تامن

51  . لييما شا ي  إيلاى أوورو لاى النموضي م  عا زن ما بيعا مت هي، صا تيفااعي ا تامتتي الايتامو لرن لامت هو 52وا اما سالا قودت فاأارن
ننزيل  فييهاا).  وا لاهو (ما دص ، لييوعي ريي ينا امي ياة  ليلست لووا قارن خا دا هابووا وا . فاذا سولي لكينتهومن 53باعنضا الرص وا

 . لييما شا با أوورو ون ها  صا تتجي انا مو تيقنباالاهو لانتهو كا وا اسن فاضو قووبو 54را اهو ياعن يذا أاى ذليكا تيلنمي ا را فالامت
؟»  هومن تالنتاهيما اءي وا ما نا الست را بيأانن تاننزيلا النتارو مي ، أاتورييدو أانن ناأنمو بص نتا، قاالا: «ياا را يووحا فاالنتافاتا 55وا

ا،  وح  أاننتوما نن أاي  رو اني ما لاما ا قاائيل : «لا تاعن هوما بتخا وا ا وا اني أاتاى لا لييوهنليكا 56إيلاينهيما ننسا لانت ابننا الي
ى. را ياة  أوخن هابووا إيلاى قارن هاا.» ثومت ذا ل صا نوفووسا التنااسي، بالن لييوخا

ثمن تبعية يسوع

57 «! هابو ا تاذن أاتنباعوكا أاينناما ي دو، سا دو النتاسي: «ياا سا ائيريينا فيي الطترييقي، قاالا لاهو أاحا انووا سا ا كا باينناما وا
اني فالاينسا لاهو 58 ننسا ا ابننو الي أامت ؛ وا ار  كا اءي أاون ما ليطويووري الست ، وا ار  جا اليبي أاون فاقاالا لاهو ياسووعو: «ليلثتعا

هو».  أنسا نيدو إيلاينهي را ان  يوسن كا حن ليي 59ما ما ي دو، اسن : «ياا سا ا قاالا لكينت هاذا نيي!» وا ينريهي: «اتنباعن قاالا ليغا وا
فينا أابيي!»  أادن ل  وا هابا أاوت ا أاننتا 60أانن أاذن أامت ، وا تااهومن ون فينوونا ما تاى يادن ون عي النما فاقاالا لاهو ياسووعو: «دا
لاكووتي اي».  رن بيما باش  هابن وا ل  أانن 61فااذن حن ليي أاوت ما لكيني اسن ، وا أاتنباعوكا ي دو، سا : «ياا سا رو قاالا لاهو آخا وا

د عا أاهنلا باينتيي!»  يالنتافيتو إيلاى 62أووا اثي وا را حن لاى النمي هو عا عو يادا د  ياضا نن أاحا ا مي فاقاالا لاهو ياسووعو: «ما
لاكووتي اي». لوحو ليما ، ياصن اءي را النوا
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بيقووهو إيلاى 10 ، ليياسن لاهومو اثنناينني اثنناينني سا أارن ، وا ريينا ينا آخا بنعي سا بص أاينضا  اثنناينني وا يتنا الرت دا ذليكا عا باعن وا
كي الذتهاابي إيلاينهي.  شن لاى وا انا عا ان  كا كا ما يناة  وا دي لكينت 2كول  ما ، وا ثيير  ادا كا صا : «إينت النحا قاالا لاهومن وا

هي.  ادي صا ال  إيلاى حا مت ادي أانن يابنعاثا عو صا ب  النحا عووا إيلاى را رت ، فاتاضا الا قالييلوونا مت هابووا! هاا 3النعو فااذن
ئااب .  لان  بايننا ذي من من كاحو لوكو سي لا 4إين ي أورن ؛ وا اء  ذا لا حي اد  وا لا كييسا زا ال  وا ةا ما رت لووا صو مي لا تاحن

 . د  لاى أاحا وا فيي الطترييقي عا ل مو ا النباينتي!  5توسا ل : سالام  ليهاذا وهو، فاقوولووا أاوت لنتومو خا أايت باينت  دا فاإينن 6وا
 . من من ياعوودو لاكو كو إيلت، فاسالامو لاينهي. وا من عا كو لص سالامو ، ياحي انا فيي النباينتي ابننو سالام  اننزيلووا فيي ذليكا 7كا وا

نن باينت  إيلاى تاهو. لا تاننتاقيلووا مي را قص أوجن تاحي لا ياسن امي : لانت النعا هومن نندا ا عي مت بوونا مي را تاشن لوونا وا النباينتي تاأنكو



،  8باينت .  من مو لاكو ا يوقادت مت لووا مي من أاهنلوهاا، فاكو قابيلاكو لنتومووهاا وا خا يناة  دا دي أايتةا ما ينا 9وا ى التذي ضا رن فووا النما اشن وا
لاكووتو اي!  من ما ننكو با مي : قادي اقنتارا قوولووا لاهومن من أاهنلوهاا، 10فييهاا، وا لامن ياقنبالنكو لنتومووهاا وا خا يناة  دا دي أايتةا ما وا

قوولووا:  هاا، وا اريعي وا وا إيلاى شا جو رو ، 11فااخن من لاينكو هو عا ناا ناننفوضو امي اليقو بيأاقندا مو النعا يناتيكو دي باارو ما تتى غو حا
 ! با لاكووتا اي قادي اقنتارا ا: أانت ما وا هاذا لامو لكيني اعن الاتوهاا فيي 12وا تاكوونو حا دووما سا : إينت سا من أاقوولو لاكو

يناةي.  دي الاةي تيلنكا النما نن حا ال  مي تيما ثارا احن مي أاكن ينلو لاكي ياا باينتا 13ذليكا النياون ! النوا زيينو ينلو لاكي ياا كوورا النوا
ننذو ا مو اتي، لاتاابا أاهنلوهوما زا جي عن نا النمو ا مي ما رييا فييكو ا أوجن ا ما يندا صا ورا وا رييا فيي صو ا! فالاون أوجن يندا صا

 . ادي ما ينا فيي الرت دي ينا النموسووحا قااعي يمي لبيسي ا فيي 14النقادي الاتوهوما تاكوونو حا ا سا يندا صا ورا وا لكينت صو وا
ا.  ما الاتيكو نن حا ال  مي تيما ثارا احن يننووناةي أاكن ؟ إينتكي 15الدت اءي ما تتى الست تي حا تافاعن ، هالي ارن ومو نااحو فنرا أاننتي ياا كا وا

 ! ينا توهنباطي ياةي سا نن 16إيلاى النهااوي ما نيي؛ وا فوضن من يارن كو فوضن نن يارن ما عن ليي، وا ما من ياسن عن لاكو ما نن ياسن ما
لانيي!» سا فوضي التذيي أارن نيي يارن فوضن يارن

سل رجوع الرس

عو لاناا 17 ضا ينو تاخن يااطي تتى الشت ، حا بص قاالووا: «ياا را ، وا ينا بنعوونا فاريحي الست عا الثننااني وا جا ئيذ  را دا باعن وا
 «! كا مي قي.  18بياسن ثنلا النبارن اءي مي ما نا الست هووا ياهنويي مي ينطاانا وا أاينتو الشت : «قادن را هاا 19فاقاالا لاهومن وا

ء  من شاين ياكو ذي لانن يوؤن لتهاا، وا دوو  كو ةا النعا را قودن قااريبا وا النعا يتاتي وا لنطاة  ليتادووسووا النحا من سو طاينتوكو أاناا قادن أاعن
تيباتن فيي 20أابادا .  من قادن كو كو اءا ما وا بيأانت أاسن حو ، بالي افنرا من عو لاكو ضا احا تاخن وا وا بيأانت الارن حو ا لا تافنرا إينتما

اتي». اوا الستما

ا يعلن أسراره للبسطاء

اءي 21 بت الستما ، را دوكا أايصهاا البو ما : «أاحن قاالا وحي وا ةي ابنتاهاجا ياسووعو بيالرص فيي تيلنكا الستاعا
، أايصهاا من . ناعا فنتاهاا ليلاطنفاالي شا كا ، وا اءي النفوهاما اءي وا ما كا ني النحو هي الوموورا عا بنتا هذي جا ضي، لانتكا حا الارن وا

 ! سونا فيي ناظاريكا ا حا ذا ، لانتهو هكا ريفو 22البو دا ياعن لا أاحا نن قيبالي أابيي، وا ل ما إيلايت مي ء  قادن سو كولص شاين
ليناهو لاهو!»  بننو أانن يوعن ادا الي نن أارا ما بننو وا نن هووا البو إيلت الي لا ما ، وا بننو إيلت البو نن هووا الي ثومت 23ما
 . نا ون ا أاننتومن تارا ى ما يووني التتيي تارا ة : «طووباى ليلنعو دا لاى حي قاالا لاهومن عا يذي وا فاإين ي 24النتافاتا إيلاى التتلامي

ا، ون لكينتهومن لامن يارا ونا وا رو ا توبنصي ا ما ون ا أانن يارا نتون لووكي تاما النمو نا الاننبييااءي وا ثييريينا مي من إينت كا أاقوولو لاكو
عووا». ما لكينتهومن لامن ياسن عوونا وا ما ا تاسن وا ما عو ما أانن ياسن وا

السامري الصالح

يااةا 25 لو لاريثا النحا ما ا أاعن اذا ، ما ل مو عا : «ياا مو باهو، فاقاالا ر  ةي لييوجا اءي الشترييعا لاما دو عو دتى لاهو أاحا تاصا وا
يتةا؟»  ؤهاا؟»  26الابادي ينفا تاقنرا كا ةي؟ وا تيبا فيي الشترييعا ا كو اذا بت 27فاقاالا لاهو: «ما : «أاحي ابا فاأاجا

.« كا نافنسي بت قارييباكا كا أاحي ، وا ريكا كول  فيكن تيكا وا را كول  قودن كا وا كول  نافنسي بت إيلهاكا بيكول  قالنبيكا وا الرت
ياا!»  28 ا، تاحن لنتا بيهاذا مي . فاإينن عا يح  حي ابوكا صا وا با  فيي تابنرييري 29فاقاالا لاهو: «جا اغي انا را نتهو إيذن كا لكي

نن هووا قارييبيي؟»  ما : «وا أالا ياسووعا هي، سا نن 30نافنسي ان  ناازيل  مي انا إيننسا لاينهي ياسووعو قاائيل: «كا دت عا فارا
قادن ا وا ون وهو، ثومت ماضا حو رت جا الاهو وا ما عووا ثييااباهو وا وص ، فااننتازا قاعا بيأاينديي لوصو ا، فاوا لييما إيلاى أارييحا شا أوورو



ينت .  ما ي  وا كووهو بايننا حا لكينتهو 31تارا آهو وا انا ناازيل  فيي تيلنكا الطترييقي، فارا اهينا  كا داثا أانت كا حا وا
ري.  انيبي الخا هو إيلاى النجا زا اوا لا إيلاى ذليكا 32جا صا ا وا ، فالامت نا اللتويي ينا د  مي احي رت أاينضا  وا ذليكا ما كا وا

ري.  انيبي الخا هو إيلاى النجا زا اوا نتهو جا لكي ، ناظارا إيلاينهي، وا اني كا اءا إيلاينهي، 33النما افيرا  جا ي اا موسا ري امي إيلت أانت سا
لاينهي،  فاقا عا آهو، أاشن ا را لامت را . ثومت 34وا من خا ينتا  وا لاينهاا زا بت عا ا صا ما دا هو باعن احا را باطا جي را ما إيلاينهي وا فاتاقادت

تاناى بيهي.  اعن لاهو إيلاى النفونندوقي وا صا أاون ابتتيهي وا لاى دا باهو عا كا مي 35أارن تيهي النفونندوقا فيي النياون را ادا غا نندا مو عي وا
ا توننفيقن هنما ما تاني بيهي! وا قاالا لاهو: اعن بي النفونندوقي، وا احي ا إيلاى صا هوما فاعا دا ينني وا يناارا جا دي را التتاليي، أاخن

ي.  وعي جو نندا رو هو لاكا عي دص ، فاإين ي أارو ثارا قاعا بيأاينديي 36أاكن لاءي الثتلاثاةي يابندوو لاكا قارييبا  ليلتذيي وا فاأايص هؤو
وصي؟»  لن 37اللصصو ما اعن ، وا هابن ةي!» فاقاالا لاهو ياسووعو: «اذن ما حن لاهو بيالرت اما : «إينتهو التذيي عا ابا فاأاجا
ا!» ذا أاننتا هكا

يسوع في بيت مرثا ومريم

ثاا فيي باينتيهاا. 38 رن هاا ما مو أاة  اسن را تاقنبالاتنهو امن ى، فااسن داى النقورا لا إيحن ا هومن فيي الطترييقي، داخا باينناما وا
تاهو.  39 ليما عو كا ما ين ياسووعا تاسن ما نندا قادا لاساتن عي يامو، جا رن هاا ما مو ت  اسن انا لاهاا أوخن كا ثاا 40وا رن ا ما أامت

تيي قادن ا توبااليي بيأانت أوخن ، أاما بص : «ياا را قاالاتن ةي. فاأاقنبالاتن وا ثييرا ةي النكا ما دن وني النخي ة  بيشوؤو كا ننهامي اناتن مو فاكا
نيي!»  دا اعي ديي؟ فاقولن لاهاا أانن توسا حن مو وا دي تننيي أاخن كا ثاا، 41تارا رن لاينهاا قاائيل : «ما دت عا لكينت ياسووعا را وا

ة .  ثييرا قاليقاة  لوموور  كا ة  وا هنتامت ثاا! أاننتي مو رن يامو قادي 42ما رن ما ، وا د  احي ةا هييا إيلاى وا اجا لكينت النحا وا
ننهاا!» ذا مي خا اليحا التذيي لانن يوؤن يبا الصت تي النتصي تاارا اخن
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ناا أانن 11 ل من ، عا بص هي: «ياا را يذي دو تالامي ا اننتاهاى، قاالا لاهو أاحا ، فالامت اكيني دي الاما ل ي فيي أاحا انا يوصا كا وا
هو».  يذا نتا تالامي لتما يووحا ا عا ما ل يا كا ، قوولووا: أابااناا [التذيي فيي 2نوصا لصونا ا توصا ما نندا : «عي فاقاالا لاهومن

لاى ذليكا عا اءي كا ا فيي الستما ما يئاتوكا كا شي . [ليتاكونن ما لاكووتوكا ، ليياأنتي ما موكا اتي]! ليياتاقادتسي اسن اوا الستما
ضي].  ؛  3الارن م  ناا كولت ياون طي فاافاناا أاعن ناا كا بنزا فيرو 4خو نو أاينضا  ناغن طاايااناا، لانتناا ناحن فيرن لاناا خا اغن وا

يري!]»  ر  نا الش  ناا مي باة  [لكينن ناج  ري لنناا فيي تاجن خي لا تودن نيبو إيلاينناا؛ وا نن يوذن نن 5ليكول  ما : «ما ثومت قاالا لاهومن
نيي يقيي، أاقنريضن دي ياقوولو لاهو: ياا صا في اللتينلي وا ننتاصا هابو إيلاينهي فيي مو ، فاياذن يق  دي من ياكوونو لاهو صا ننكو مي

فاة ،  غي مو لاهو!  6ثالاثاةا أارن ا أوقاد  ننديي ما لاينسا عي فار ، وا نن سا يق  مي دي نيي صا اءا يقاهو 7فاقادن جا دي لكينت صا
رو أانن اشي. لا أاقندي لاديي فيي النفيرا أاون هاا أاناا وا ، وا نيي! فاقادن أاقنفالنتو النباابا جن عي : لا توزن لي نا الدتاخي يبوهو مي يوجي



 ! ياكا طي أوعن ياهو 8أاقووما وا طي يوعن يقوهو، فالابودت أانن ياقووما وا دي يهي لانتهو صا طي يوعن انا لا ياقوومو وا : إينن كا من أاقوولو لاكو
تااجو إيلاينهي، لانتهو أالاحت فيي الطتلابي.  ا ياحن را ما دووا؛ 9قادن لوبووا، تاجي ا؛ اطن طاون أالووا، توعن : اسن من فاإين ي أاقوولو لاكو

 : من عووا، يوفنتاحن لاكو عن يوفنتاحن لاهو. 10اقنرا نن ياقنرا ما ، وا دن عا ياجي نن ياسن ما ، وا أالن يانالن نن ياسن فاإينت كولت ما
يهي بادالا 11 طي ة  فايوعن كا ما را ؟ أاون ياطنلوبو سا جا يهي حا طي بنزا  فايوعن ننهو ابننوهو خو من ياطنلوبو مي ننكو فاأايص أاب  مي

يتة ؟  ةي حا كا با ؟  12الستما قنرا يهي عا طي ة ، فايوعن ريفوونا 13أاون ياطنلوبو باينضا ، تاعن ارو را ، أاننتومو الاشن ننتومن فاإينن كو
وحا النقودوسا اءي ياهابو الرص ما نا الست ، التذيي مي ى البو را من بيالاحن ة ، فاكا ي دا طااياا جا من عا كو لادا طووا أاون أانن توعن

أالووناهو؟» نن ياسن ليما

يسوع وبعلزبول

14 ، ينطاانو ا طوريدا الشت هو. فالامت سا را ينطاانو قادن أاخن انا ذليكا الشت ) كا ل  جو ن را ينطاانا  (مي دو شا انا ياطنرو كا وا
 . مووعو باتي الجو جت . فاتاعا سو را ينا 15ناطاقا الاخن يااطي دو الشت ا ياطنرو ننهومن قاالووا: «إينتما ضا  مي لكينت باعن وا

 .« يني يااطي ئييسي الشت بوولا را لازا . 16بيباعن اءي ما نا الست ة  مي زا جي عن بووهو، مو ر  ، لييوجا ونا رو ننهو آخا طالابا مي وا
كولص باينت  17 ، وا بو را اتيهاا تاخن لاى ذا مو عا ة  تاننقاسي لاكا من : «كولص ما قاالا لاهومن هومن وا ارا ليما أافنكا لكينتهو عا وا

قوطو.  لاى باينت  ياسن ) عا مو دو 18(ياننقاسي مو ينفا تاصن اتيهي، فاكا لاى ذا ما عا ذليكا قادي اننقاسا ينطاانو كا انا الشت فاإينن كا
 . بوولا لازا ينا بيباعن يااطي دو الشت توهو؟ فاقادن قولنتومن إين ي أاطنرو لاكا من ينا 19ما يااطي دو الشت ننتو أاناا أاطنرو ، إينن كو لكينن وا

 . من لاينكو كوموونا عا ؟ ليذليكا هومن ياحن دووناهومن نن ياطنرو من بيما كو ، فاأابننااؤو بوولا لازا دو 20بيباعن ننتو أاطنرو ا كو ا إيذا أامت
لاكووتو اي.  من ما لاينكو باعي اي، فاقادن أاقنبالا عا ينا بيإيصن يااطي هووا 21الشت سو النقاوييص باينتاهو وا رو ا ياحن ما نندا عي

 . ن  أنما توهو فيي ما تيعا هي، تاكوونو أامن لاحي لي سي امي ليبوهو، 22بيكا ننهو فاياغن ى مي نن هووا أاقنوا وهو ما زو ا ياغن ما نندا لكينن عي وا
هو.  ناائيما عو غا ز  لاينهي، ثومت يووا دا عا تاما هي التذيي اعن لاحي لي سي امي نن كا هو مي دو ر  ي، فاهووا 23فاإينتهو يوجا عي نن لاينسا ما ما

. قو ي، فاهووا يوفار  عي عو ما ما نن لا ياجن ما د ي؛ وا ضي

عودة الروح النجس

إيذن 24 ةي، وا احا لاةي طالابا  ليلرت اكيني النقااحي ، ياهييمو فيي الاما اني ننسا نا الي سو مي وحو النتجي جا الرص رو دا أانن ياخن باعن
توهو!  رن ادا عو إيلاى باينتيي التذيي غا جي أارن : سا دو، ياقوولو يتنا . 25لا ياجي زا نووسا  مو كن هو ما دو ا ياأنتيي، ياجي ما نندا عي وا

يرو 26 نوهو، فاتاصي كو تاسن انا وا ننسا لو ذليكا الي خو ننهو، فاتادن أا مي دا را أارن اح  أوخا وا ةا أارن بنعا بو سا طاحي ياصن هابو وا فاياذن
نا الوولاى!»  أا مي دا اني أارن ننسا ةو ليذليكا الي يرا الاةو الاخي أاة  27النحا را فاعاتي امن ا، را لتمو بيهاذا ا هووا ياتاكا باينناما وا

ا!» تاهوما عن ضي ينني را ياينني اللتذا الثتدن ، وا لاكا ما تاهاا قاائيلاة  لاهو: «طووباى ليلنباطنني التذيي حا ون عي صا من نن باينني النجا مي
لوونا بيهاا». 28 ما ياعن ةا اي وا ليما عوونا كا ما ينا ياسن : «بالن طووباى ليلتذي إيلت أانتهو قاالا

الجموع يطلبون معجزة

ة  29 زا جي عن ، ياطنلوبو مو ير  ر  يل  شي يلو جي ا النجي : «هاذا ذا ياقوولو لاينهي، أاخا مو عا حي دا مووعو تازن اناتي النجو إيذن كا وا
 . ةا يووناانا زا جي عن ة  إيلت مو زا جي عن طاى مو لانن يوعن ا 30وا ذا ى، فاهكا انا يووناانو آياة  لاهنلي نييناوا ا كا ما فاإينتهو كا
 . يلي ا النجي اني ليهاذا ننسا ا 31أاينضا  ياكوونو ابننو الي عا هاذا يننووناةي ما تاقوومو فيي الدت نووبي سا ةا النجا ليكا إينت ما

نن ظامو مي هاا هوناا أاعن . وا انا لاينما ةا سو ما كن عا حي ما ضي ليتاسن ي الارن نن أاقااصي تن مي اءا ينوهو لانتهاا جا تادي يلي وا النجي



 ! انا لاينما ينووناهو: لانتهومن تاابووا لاداى 32سو يادي يلي وا ا النجي عا هاذا يننووناةي ما ياقيفوونا فيي الدت ى سا أاهنلو نييناوا وا
. نن يووناانا ظامو مي هاا هوناا أاعن . وا ظي يووناانا لاهومن عن وا

العين مصباحس الجسد

لاى 33 هو عا فاعو ، بالن يارن ياالي كن تا النمي فيي  أاون تاحن خن ان  ما كا هو فيي ما عو ياضا بااحا  وا صن لو مي عي دا يوشن لا أاحا
 . لوونا النصورا ى الدتاخي ةي لييارا ناارا ة ، 34النما لييما يننوكا سا اناتن عا ا كا : إيذا دي سا بااحو النجا صن يننوكا هييا مي عا

ظنليما . دوكا أاينضا  مو سا ة ، فاياكوونو جا يرا ر  يننوكا شي اناتن عا ا كا ا إيذا را ؛ أامت ناوت لصهو مو دوكا كو سا ياكوونو جا
نن ليئالت ياكوونا النصورو التذيي فييكا ظالاما .  35 را  36فاتانابتهن إيذا ناوت لصهو مو دوكا كو سا انا جا ، إينن كا نن إيذا

هي!» اعي عا بااحو بيإيشن صن ا أاناارا لاكا النمي أانتما ليهي، كا امي را  بيكا ناوت ، فاإينتهو ياكوونو مو ليم  ظن انيب  مو لاينسا فييهي جا وا

يسوع يوبخ الفريسيين ومعلمي الشريعة

أا. 37 اتتكا لا (باينتاهو) وا هو. فاداخا نندا دتى عي ي ينا أانن ياتاغا يسي دو النفار  لتمو، طالابا إيلاينهي أاحا ا هووا ياتاكا باينناما وا
38  . اءي دا لن قابنلا النغا تاسي أاى أانتهو لامن ياغن ا را با لامت جت يت تاعا يسي لكينت النفار  : «أاننتومو 39وا بص فاقاالا لاهو الرت

ونا ناهنبا  لووؤو من لي ما نا الدتاخي من مي لكينتكو اريجي، وا نا النخا فاةا مي حن الصت أنسا وا ي ينا توناظ فوونا النكا يسي النفار 
بنثا .  خو لا أاينضا ؟  40وا ناعا الدتاخي اريجا قادن صا ناعا النخا ، أالاينسا التذيي صا بييااءو من 41أايصهاا الاغن ى بيكو را أاحن

 . من ء  طااهيرا  لاكو ، فاياكوونو كولص شاين من كو نندا ا عي قووا بيما دت يصونا 42أانن تاتاصا يسي من أايصهاا النفار  ينلو لاكو لكيني النوا وا
بتةي اي: حا ما لي وا دن ني النعا ونا عا زو اوا تاتاجا ى، وا را النبوقوولي الوخن ذتابي وا الست ناعي وا را النتعن فاعوونا عوشن من تادن فاإينتكو

 ! لووا ذااكا لا توهنمي ا وا لووا هاذا ما بو أانن تاعن انا ياجي بصونا 43كا من توحي ، فاإينتكو يصونا يسي من أايصهاا النفار  ينلو لاكو النوا
ةي!  امت اتي النعا يتاتي فيي الستاحا تالاق ي التتحي عي وا امي جا دي الوولاى فيي النما قااعي را النما دص ، 44تاصا من ينلو لاكو النوا

 «! لاموونا هومن لا ياعن لاينهاا وا ي النتاسو عا شي فييتةا، يامن خن بيهوونا النقوبوورا النما من توشن دو 45فاإينتكو لتما أاحا تاكا وا
نو أاينضا ».  ا توهيينوناا ناحن ليكا هاذا ، إينتكا بيقاون ل مو عا ةي، قاائيل  لاهو: «ياا مو اءي الشترييعا لاما : 46عو فاقاالا

أاننتومن لا هيقاة ، وا رن ال  مو ما لوونا النتاسا أاحن م  من توحا ةي، فاإينتكو اءا الشترييعا لاما من ياا عو ينلو أاينضا  لاكو النوا «وا
 ! من كو ابيعي نن أاصا باع  مي وناهاا بيإيصن سص . 47تاما من قاتالووهومن كو آبااؤو من تابننوونا قوبوورا الاننبييااءي وا ، فاإينتكو من ينلو لاكو النوا

أاننتومن تابننوونا 48 ، وا : فاهومن قاتالووا الاننبييااءا من الي آباائيكو ما لاى أاعن افيقيينا عا وا هادوونا مو نن تاشن فاأاننتومن إيذا
 . هومن ننهومن 49قوبوورا سول ، فاياقنتولوونا مي رو لو إيلاينهيمن أاننبييااءا وا سي أورن ةو اي: سا ما كن بابي أاينضا  قاالاتن حي ا الست ليهاذا

 ، طاهيدوونا ياضن ، يوطاالابو بيهاا 50وا الامي يسي النعا ننذو تاأنسي ةا مو فووكا سن يعي الاننبييااءي النما مي اءا جا ما تتى إينت دي حا
 ، يلو ا النجي ، 51هاذا من : ناعا من سي! أاقوولو لاكو النقودن باحي وا ذن يتا التذيي قوتيلا بايننا النما ري كا مي زا مي هاابييلا إيلاى دا نن دا مي

 . يلو ا النجي اءا يوطاالابو بيهاا هاذا ما فنتااحا 52إينت تيلنكا الد  فنتومن مي طي من خا ةي، فاإينتكو اءا الشترييعا لاما من ياا عو ينلو لاكو النوا
 «! لوونا خو ليينا يادن تومو الدتاخي كن لا تارا لنتومن وا خا ريفاةي، فالا أاننتومن دا عن أا 53النما ، بادا نن هونااكا اريج  مي ا هووا خا فييما وا

ة ، ثييرا وناهو إيلاى النكالامي فيي أوموور  كا ريجو تادن ذووا ياسن أاخا ثييرا ، وا لاينهي كا ي قوونا عا يصونا يوضا يسي النفار  تاباةو وا النكا
هي بيكالام  ياقوولوهو. 54 ياادي طي يا  إيلاى اصن عن اقيبووناهو سا هومن يورا وا
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ضا ، 12 هومن باعن ضو تتى دااسا باعن بي حا نا الشتعن اتو الولووفي مي را شا دا عا تاشا ، إيذي احن فيي تيلنكا الاثننااءي وا
 ! ي ينا التذيي هووا الن فااقو يسي يري النفار  مي نن خا من مي كو وا لاننفوسي ذارو ل : «احن هي أاوت يذي ذا ياقوولو ليتالامي ا 2أاخا فاما

 . فا را ر  لانن يوعن نن سي لا مي ، وا شافا توور  لانن يوكن سن نن ما فا 3مي ا قولنتومووهو فيي الظتلامي ساون ليكا كولص ما ليذا

لاى سوطووحي اعو عا فا يوذا لييتةي ساون في الدتاخي سا  فيي النغورا ثنتومن بيهي هامن دت ا تاحا ما عو فيي النصوري، وا ما يوسن
دا ثومت لا 4النبويووتي.  سا ينا ياقنتولوونا النجا نا التذي افووا مي بتائيي: لا تاخا من ياا أاحي لاى أان ي أاقوولو لاكو عا

 . نن ذليكا ثارا مي لووا أاكن يعوونا أانن يافنعا تاطي ري أانن 5ياسن نا النقاادي افووا مي : خا افوونا نن تاخا مت من مي لكين ي أورييكو وا
افووا!  ا خا نن هاذا ، مي من ، أاقوولو لاكو من . ناعا دا النقاتنلي هانتما باعن افييرا 6يولنقييا فيي جا ةو عاصا سا من ا توبااعو خا أاما

ننهاا.  دا  مي احي عا ذليكا لا ياننساى او وا ما ؟ وا ينني دوود . فالا 7بيفالنسا عن لتهو ما من كو كو وسي ؤو را رو عن بالن إينت شا
ة !  ثييرا افييرا كا نن عاصا لو مي ، أاننتومن أافنضا نن افووا إيذا اما 8تاخا تاريفو بيي أاما نن ياعن : كولص ما من لكينن أاقوولو لاكو «وا

ةي اي.  لائيكا اما ما اني أاينضا  أاما ننسا تاريفو بيهي ابننو الي رو 9النتاسي، ياعن اما النتاسي، يوننكا نيي أاما را نن أاننكا ما وا
ةي اي.  لائيكا اما ما وحي 10أاما ى بيالرص دارا نن ازن ا ما أامت فارو لاهو. وا ، يوغن اني ننسا ق  ابنني الي ة  بيحا ليما نن قاالا كا ما وا

فارا لاهو!  لنطااتي، فالا 11النقودوسي، فالانن يوغن السص امي وا كت النحو عي وا امي جا اما النما ثوولي أاما من ليلنمو تاى بيكو ا يوؤن ما نندا عي وا
 ! ا تاقوولوونا لا بيما ، وا ونا دص ا تارو اذا ينفا أاون بيما وا كا من فيي تيلنكا 12تاهنتامص يولاق نوكو وحا النقودوسا سا فاإينت الرص

بو أانن تاقوولووا». ا ياجي يننيهاا ما ةي عا الستاعا

ثل الغني الغبي مع

13  «! ثا رن نيي الي ما ي أانن يوقااسي ، قولن لاخي ل مو عا عي: «ياا مو من نن باينني النجا د  مي احي قاالا لاهو وا لكينتهو 14وا وا
ما ؟»  قاس  يا  أاون مو ا قااضي لاينكوما نيي عا نن أاقااما ، ما انو وا 15قاالا لاهو: «ياا إيننسا ذارو عي: «احن من قاالا ليلنجا وا

اليهي». وا يااتوهو فيي أامن ة ، لا تاكوونو حا عا انو فيي سا ننسا انا الي تاى كا عي. فاما نا الطتما فتظووا مي تاحا وا
ة .  16 افيرا يلا وا اصي حا هو ما ضو تن لاهو أارن نيي  أاننتاجا ان  غا ثال ، قاالا «إيننسا با لاهومن ما را ضا فافاكترا فيي 17وا

يليي؟  اصي حا زينو فييهي ما ان  أاخن كا ننديي ما لاينسا عي لو وا ما ا أاعن اذا هي قاائيل : ما ا: 18نافنسي لو هاذا ما : أاعن قاالا وا
اتيي.  ينرا خا لاليي وا يعا غي مي زينو جا هونااكا أاخن ننهاا، وا ظاما مي أابننيي أاعن ازينيي وا خا مو ما أاقوولو 19أاهندي وا

بيي را اشن ليي وا كو ي وا تارييحي ة ، فااسن يدا دي نيينا عا وناة  ليسي زو خن ة  ما ثييرا ات  كا ينرا ننداكي خا ، عي ي: ياا نافنسو لينافنسي
ي!  حي افنرا ا 20وا نن يابنقاى ما ، فاليما ننكا هي اللتينلاةا توطنلابو نافنسوكا مي ، هذي بييص لكينت اا قاالا لاهو: ياا غا وا
تاهو؟  دن دا نندا اي!» 21أاعن نيي اا عي لا ياكوونو غا هي وا نووزا لينافنسي زينو النكو نن ياخن الاةو ما هي هييا حا هاذي

ا يعتني بنا

من 22 كو ادي سا لا لاجن ، وا لوونا ا تاأنكو من بيما يااتيكو وا ليحا : لا تاهنتامص من بابي أاقوولو لاكو ا الست هي: «ليهاذا يذي ثومت قاالا ليتالامي



 . تاسوونا ا تاكن . 23بيما اء  دي كيسا رت نن موجا ثارو مي دا أاكن سا النجا ، وا ام  دي طاعا رت نن موجا ثارو مي يااةا أاكن إينت النحا
ع ، بالن 24 دا تاون سن لا مو ن  وا زا خن هاا ما نندا لاينسا عي دو، وا صو لا تاحن عو وا را ! فاهييا لا تازن باانا رن لووا النغي تاأامت

نا الطصيووري.  ثييرا  مي لو كا من أاننتومن أافنضا ولوهاا او. فاكا يلا 25ياعو رو أانن يوطي ا اهنتامت ياقندي ، إيذا من ننكو ، أاي  مي لكينن وا
ة ؟  دا احي ة  وا اعا لاون سا هو وا را من ا 26عو اذا ري الومووري، فاليما غا لاى أاصن لاون عا ريينا وا ينرا قاادي تومن غا من ا دو فاما

ى؟  را ونا بيالومووري الوخن لكين ي 27تاهنتامص ، وا زيلو لا تاغن ينفا تاننموو! فاهييا لا تاتنعابو وا ناابيقا كا لووا الزت تاأامت
؟  ننهاا باهااء  ة  مي دا احي لو وا ادي ا يوعا تاسي ما هي لامن ياكن دي جن ةي ما انو فيي قيمت لاينما تتى سو : حا من انا 28أاقوولو لاكو فاإينن كا

من حو فيي التتنصوري، فاكا دا  يوطنرا غا قنلي وا ما فيي النحا عا أانتهو ياكوونو النياون ا، ما هاذا با  كا با ثاون سوو النعوشن او ياكن
؟  اني يما مو او) ياا قالييليي الي كو سووا بي (بيأانن ياكن نا النعوشن لاى مي ا 29أاننتومن أاون ا إيلاى ما ون عا من أاننتومن أالت تاسن لاينكو فاعا

 . لا تاكوونووا قاليقيينا ، وا بوونا را تاشن لوونا وا ، 30تاأنكو الامي مو النعا عاى إيلاينهاا أوما لصهاا تاسن اتو كو اجا هي النحا فاهذي
ونا إيلاينهاا.  تااجو من تاحن لامو أانتكو من ياعن أابووكو لصهاا.  31وا هي كو من هذي ادو لاكو لاكووتيهي، فاتوزا ا إيلاى ما ون عا ا اسن لا 32إينتما

 . لاكووتا مو النما ياكو طي من قادن سورت أانن يوعن ، لانت أابااكو يرو غي يعو الصت ، أايصهاا النقاطي فن ليكوونا 33تاخا ا تامن وا ما بييعو
ينثو لا ياقنتاريبو اتي لا ياننفادو، حا اوا ننزا  فيي الستما يااسا  لا تابنلاى، كا من أاكن لووا لاكو عا اجن قاة ، وا دا طووا صا أاعن وا

 . دو سووس  لا يوفنسي من أاينضا . 34ليص  وا ، ياكوونو قالنبوكو من كو ننزو ينثو ياكوونو كا لانتهو حا

ثل العبيد السمناء مع

ة ،  35 اءا من موضا كو ابييحو ماصا ةي وا زيما ة  بيالاحن دوودا شن من ما اطوكو سا ثنلا أونااس  36ليتاكونن أاون كوونووا مي وا
ال . ونا لاهو حا عا النباابا يافنتاحو قارا لا وا صا ا وا تتى إيذا سي، حا ةي النعورن لييما نن وا هيمن مي ي دي وعا سا جو ونا رو رو ياننتاظي

: إينتهو 37 من قت أاقوولو لاكو . النحا اهيريينا تيهي سا دا ون ي دوهومن لاداى عا دوهومن سا ينا ياجي بييدي التذي طووباى لوولئيكا النعا
 . هومن مو دي ياقوومو ياخن لوهومن ياتتكيئوونا وا عا ياجن امي وا زا ساطاهو بيالنحي دص وا بنعي 38ياشو عا فيي الرص جا ا را فاطووباى لاهومن إيذا
 . الي لاى تيلنكا النحا هومن عا دا جا وا نا اللتينلي وا انا 39الثتانيي أاوي الثتاليثي مي ا: أانتهو لاون كا لامووا هاذا لاكيني اعن وا

 . كا باينتاهو يوننقابو ا تارا ما هيرا وا انا سا ، لاكا هو الل صص هامو ة  يادن اعا ريفو فيي أايتةي سا بص النباينتي ياعن فاكوونووا 40را
وناهاا». قتعو ة  لا تاتاوا اعا ودو فيي سا ياعو اني سا ننسا ، لانت ابننا الي ينا د  تاعي سن أاننتومن مو

ثل الوكيل المين مع

؟»  41 اءي لاى الستوا يعي عا مي ثالا أامن ليلنجا ا النما ريبو هاذا ، أالاناا تاضن بص : «ياا را سو أالاهو بوطنرو سا فاقاالا 42وا
ما لاهومن لاى أاهنلي باينتيهي لييوقاد  هو عا ي دو هو سا اقيلو التذيي يوقييمو ينو النعا كييلو الامي نن هووا إيذاني النوا : «ما بص الرت

ينيهاا؟  امي فيي حي نا الطتعا تاهومن مي صت هي، 43حي وعي جو هو، لاداى رو ي دو هو سا دو بندي التذيي ياجي ليكا النعا طووباى ليذا
 . لي ما ا النعا اتيهي.  44ياقوومو بيهاذا تالاكا من يعي مو مي لاى جا هو عا : إينتهو يوقييمو من قت أاقوولو لاكو ا قاالا 45النحا لكينن إيذا وا

اتي ما ادي النخا ينا وا مي ادي ريبو النخا ذا ياضن أاخا هي؛ وا وعي جو رو فيي رو ياتاأخت ي ديي سا هي: سا بندو فيي نافنسي ليكا النعا ذا
 ، رو كا ياسن بو وا را ياشن ياأنكولو وا ة  لا 46وا اعا سا هو وا قتعو م  لا ياتاوا عو فيي ياون جي بندي يارن ليكا النعا ي دا ذا فاإينت سا

 . ائينيينا عا النخا هو ما يرا لو ماصي عا ياجن قوهو وا ز  ريفوهاا، فايوما هي، 47ياعن ي دي ةي سا ادا لو بيإيرا ما بندو التذيي ياعن ليكا النعا ا ذا أامت وا
ثييرا .  بو كا را يوضن ، فاإينتهو 48فاإينتهو سا با رن بو الضت جي تاون ا ياسن لو ما ما ياعن هاا وا لامو لكينت التذيي لا ياعن وا

. ثارا ثييرا ، يوطاالابو بيأاكن عا كا دي نن أوون ما ؛ وا ثيير  ننهو كا ثييرا ، يوطنلابو مي يا كا طي نن أوعن بو قالييل . فاكالص ما را يوضن سا



يسوع والعالم

؟  49 لاتن تاعا دص أانن تاكوونا قادي اشن من أاوا ضي ناارا ، فالاكا لاى الارن ئنتو لولنقييا عا يتةا 50جي موودي عن لكينت ليي ما وا
 ! تتى تاتيمت اييق  حا تاضا من أاناا مو كا دا بيهاا، وا مت لايت أانن أاتاعا يا الستلاما 51أالام  عا ئنتو لورسي أاتاظونتونا أان ي جي

 : اما ى الننقيسا را : لا، بالن بيالاحن من ضي؟ أاقوولو لاكو لاى الرن ننذو النا ياكوونو فيي النباينتي 52عا فاإينتهو مو
لاى ثالاثاة   اثننااني عا ، وا لاى اثنناينني : ثالاثاة  عا موونا ة  فاياننقاسي سا من دي خا احي لاى ابننيهي، 53النوا مو عا فاالبو ياننقاسي

لاى نتةو عا النكا نتتيهاا، وا لاى كا اةو عا ما النحا هاا، وا لاى أوم  النبيننتو عا لاى بيننتيهاا، وا الومص عا لاى أابييهي، وا البننو عا وا
اتيهاا!»  ما ال : 54حا بي، تاقوولوونا حا رن نا النغا اباة  تاطنلوعو مي حا نا سا ون ا تارا ما نندا مووعي: «عي قاالا أاينضا  ليلنجو وا

 . ا ياكوونو ذا هكا طارو آت ! وا ا 55النما ذا هكا ! وا ر  ياكوونو حا : سا نووبي، تاقوولوونا ا تاهوبص رييحو النجا ما نندا عي وا
 . ا 56ياكوونو ونا هاذا ي زو ينفا لا توما ، قاكا اءي ما النست ضي وا ننظارا الارن وا ما ي زو ريفوونا أانن توما ! تاعن ناافيقوونا ياا مو

؟  انا ما ؟  57الزت من كو نن تيلنقااءي أاننفوسي ق  مي ا هووا حا ونا ما ي زو ا لا توما اذا ليما عا 58وا اهيب  ما ا أاننتا ذا فافييما
ي، كا إيلاى النقااضي رت هو، ليئالت ياجو عا الاحا ما تاهيدن فيي الطترييقي ليتاتاصا ةي، اجن ما اكا كا إيلاى النموحا مي صن خا

 . ني يص فيي الس جن طي را يولنقيياكا الشص ، وا ي  طي را ي إيلاى الشص كا النقااضي ل ما جا 59فايوسا رو : إينتكا لانن تاخن أاقوولو لاكا
ري فالنس !» لاينكا إيلاى آخي ا عا فتينتا ما تتى تاكوونا قادن وا نن هونااكا حا مي
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ينا قاتالاهومن بييلاطوسو 13 ليلي التذي نن أاهنلي النجا وهو عا بارو أاخن هومن وا ضو را باعن ضا يننيهي، حا قنتي عا فيي ذليكا النوا وا
 . هيمن باائيحي اءي ذا ما هومن بيدي اءا ما لاطا دي انووا 2فاخا لييليي ينا كا لاءي النجا لاينهيمن قاائيل : «أاتاظونصونا أانت هاؤو دت عا فارا

؟  يرا ا النماصي ا هاذا تتى لاقاون لييلي النبااقيينا حا نن أاهنلي النجا ثارا مي ئيينا أاكن اطي لكينن إينن 3خا : لا، وا من أاقوولو لاكو
 ! ليكا تاهنليكوونا ذا من كا كو يعو مي لاينهيمي 4لامن تاتووبووا أاننتومن فاجا قاطا عا ينا سا را التذي شا انيياةا عا أامن تاظونصونا أانت الثتما

؟  لييما شا اكينيينا فيي أوورو يعي الست مي نن جا ثارا مي نيبيينا أاكن ذن انووا مو ، كا اما فاقاتالاهومن لنوا جو فيي سي : 5النبورن من أاقوولو لاكو
«! ذليكا تاهنليكوونا من كا كو يعو مي لكينن إينن لامن تاتووبووا أاننتومن فاجا لا، وا

ثل التينة غير المثمرة مع

هاا طالابا  6 اءا هي. فاجا مي رن ة  فيي كا وسا رو غن ةو تيين  ما را هيمن شاجا دي نندا أاحا انا عي : «كا ثالا ا النما با هاذا را ثومت ضا
ينئا .  دا شا جا ا وا ري، فاما ري 7ليلثتما هي الت ييناةا طالابا  ليلثتما دو هذي أاناا أاقنصي نيينا وا هي ثالاثو سي اريعي: هذي فاقاالا ليلنموزا

؟  ضا ط لو الارن هاا توعا كو ا ناتنرو اذا هاا، ليما ينئا : اقنطاعن دو شا ي دو 8فالا أاجي اباهو قاائيل : ياا سا اريعا أاجا لكينت النموزا وا
ادا .  ما عا سا أاضا ليهاا وا ون نن حا باةا مي تتى أاننقوبا التصرن ناةا أاينضا ، حا هي الست هاا هذي كن را ! 9اتنرو لتهاا توننتيجو ثاما فالاعا



هاا!» ليكا تاقنطاعو دا ذا إيلت، فاباعن وا

دباء في السبت شفاء امرأة حع

بنت .  10 اتا سا عي ذا امي جا دي النما ل مو فيي أاحا انا يوعا كا وح  11وا ناهاا رو كا انا قادن سا أاة  كا را ا هونااكا امن إيذا وا
با أابادا .  رو أانن تاننتاصي بااءا لا تاقندي دن اناتن حا كا ناة . وا ةا سا را شن انيي عا يلاةا ثاما هاا طي ضا را آهاا 12فاأامن ا را فالامت

 «! ائيكي نن دا ل  مي أاةو، أاننتي فيي حي را قاالا لاهاا: «ياا امن اهاا، وا عا لاينهاا، 13ياسووعو، دا ينهي عا عا يادا ضا وا وا
داتي اا!  جت ما ، وا الي ة  فيي النحا تاقييما سن اداتن مو بوهو لانت 14فاعا قادن ثاارا غاضا عي، وا ما جن ئييسا النما إيلت أانت را

هي . فافيي هذي لي ما حو فييهاا بيالنعا ما تتةو أايتام  يوسن بووعي سي عي: «فيي الوسن من بنتي، قاالا ليلنجا فاى فيي الست ياسووعا شا
بنتي!»  مي الست فووا، لا فيي ياون تاشن اسن ا وا الاون ! أالت 15الايتامي تاعا ناافيقوونا بص قاائيل : «ياا مو لاينهي الرت دت عا فارا

قييهي! هابو بيهي فاياسن ياذن دي وا وا ذن نا النمي اريهي مي ما ريهي أاون حي بنتي ريبااطا ثاون ما الست من ياون ننكو د  مي احي لص كولص وا ياحو
ا 16 ناة ، أافاما ةا سا را شن انيي عا يلاةا ثاما ينطاانو طي باطاهاا الشت اهييما قادن را بنرا هييا ابنناة  لي أاةو، وا رن هي النما ا هذي أامت وا

بنتي؟»  مي الست بااطي فيي ياون ا الر  نن هاذا لت مي بو أانن توحا انا ياجي يعو 17كا مي لا جا جي ا، خا إيذن قاالا هاذا وا
رييهاا. انا يوجن ةي التتيي كا يدا جي الي النما ما يعي الاعن مي لصهو بيجا عو كو من فاريحا النجا يهي، وا اريضي عا مو

ة الخردل ثل بنزرع مع

ب هوهو؟  18 ا أوشا اذا بيما لاكووتو اي؟ وا بيهو ما ا يوشن اذا : «ما بص قاالا الرت هاا 19وا ذا ل  أاخا دا رن ةا خا را بيهو بيزن إينتهو يوشن
اءي فيي ما تن طويوورو الست تاآوا ة ، وا يما ظي ة  عا را تن شاجا ارا صا تاانيهي، فاناباتاتن وا أالنقااهاا فيي بوسن ان  وا إيننسا

انيهاا». صا أاغن

ثل الخميرة مع

لاكووتا اي؟  20 ب هو ما ا أوشا اذا قاالا أاينضا : «بيما فاتنهاا فيي 21وا أاخن أاة  وا را تنهاا امن ذا ة  أاخا يرا مي بيهو خا إينتهو يوشن
لصهو!» ينو كو جي را النعا تاما تتى اخن قييقي حا نا الدت يرا مي قاادي ثالاثاةي ما

الباب الضيق

22 . لييما شا افير  إيلاى أوورو هووا موسا ل مو فييهاا وا ى، يوعا را دا الوخن ة  باعن دا احي ى وا النقورا دوني وا تاازا فيي النمو اجن وا
يعي: 23 مي لكينتهو قاالا ليلنجا ؟» وا ونا لوصو ياخن ينا سا دو التذي دا ي دو، أاقالييل  عا : «ياا سا دوهومن أالاهو أاحا سا وا
نا إيلاى 24 ون عا ياسن ثييريينا سا من إينت كا ي قي، فاإين ي أاقوولو لاكو نا النباابي الضت ولي مي خو هندا ليلدص لووا النجا «ابنذي

 . ونا ل ياقنديرو ، وا ولي خو أوونا 25الدص تابندا ، وا لاقا النباابا أاغن بص النباينتي قادن قااما وا ا ياكوونو را دي ما نن باعن فامي
نن أايننا ريفو مي من قاائيل : لا أاعن يبوكو بص افنتاحن لاناا! فايوجي : ياا را عوونا النباابا قاائيليينا اريجا  تاقنرا قووفي خا بيالنوو

 ! ناا! 26أاننتومن اريعي وا تا فيي شا لتمن عا ، وا وريكا ضو بنناا بيحو ري شا لنناا وا : أاكا أوونا تاقوولوونا ئيذ  تابندا نندا عي
ليي 27 يعا فااعي مي ي ياا جا امي نن أاما بووا مي رو ؛ اغن نن أايننا أاننتومن ريفو مي ، لا أاعن من : أاقوولو لاكو فا ياقوولو ون سا وا

 ! ثنمي قووبا 28الي ياعن اقا وا حا إيسن اهييما وا نا إيبنرا ون ا تارا ما نندا ، عي نااني رييرو الاسن صا اءو وا ياكوونو النبوكا هونااكا سا
اريجا .  ونا خا وحو طنرو أاننتومن ما لاكووتي اي وا يعا الاننبييااءي فيي ما مي جا قي 29وا نا الشترن ياأنتيي أونااس  مي سا وا

لاكووتي اي.  ياتتكيئوونا فيي ما نووبي، وا النجا الي وا ما نا الش  مي بي، وا رن النغا ونا 30وا يرو ونا ياصي رو فاإيذا  آخي



.« ريينا ونا آخي يرو لوونا ياصي أاوت ، وا ليينا أاوت

يسوع وهيرودس

نن 31 بن مي ! اهنرو كا ، قاائيليينا لاهو: «اننجو بينافنسي ي ينا يسي ما إيلاينهي باعنضو النفار  هاا، تاقادت ةي نافنسي فيي تيلنكا الستاعا
 .« لاى قاتنليكا ازيم  عا ودوسا عا لابي: هاا أاناا 32هوناا، فاإينت هييرو ا الثتعن هابووا، قوولووا ليهاذا : «اذن فاقاالا لاهومن

. ء  مي الثتاليثي ياتيمص بيي كولص شاين فيي النياون دا . وا غا ما وا ى النياون ضا رن فيي النما أاشن ينا وا يااطي دو الشت أاطنرو
كينو أانن ياهنليكا نابيي  إيلت 33 ا، لانتهو لا يومن هوما دا ا باعن ما دا  وا غا ما وا تيي النياون يرا سي لا ما م  لكينن لابودت أانن أوكا وا

! لييما شا فيي أوورو

إنذار المسيح لسورشليم

تو أانن 34 دن ة  أارا رت من ما ليينا إيلاينهاا؛ كا سا رن ةا النمو ما اجي را ، ياا قااتيلاةا الاننبييااءي وا لييمو شا ، ياا أوورو لييمو شا ياا أوورو
من لامن تورييدووا!  لكينتكو ينهاا، وا نااحا تا جا هاا تاحن اخا ةو فيرا اجا عو الدتجا ما ا تاجن ما عا  كا لاداكي ما عا أاون ما هاا 35أاجن

قنت  تاقوولوونا فييهي: تتى ياأنتييا وا نيي أابادا ، حا ون من لانن تارا : إينتكو من أاقوولو لاكو ابا ! وا را من خا كو لاكو من يوتنرا إينت باينتاكو
«! ب  مي الرت ك  التيي بياسن باارا مو
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انووا 14 ، كا اما لا الطتعا بنت  ليياتانااوا اتي سا ي ينا فيي ذا يسي اءي النفار  سا ؤا نن رو د  مي احي لا باينتا وا إيذن داخا وا
اقيبووناهو.  .  2يورا قااءي تيسن اب  بيالسن ان  موصا هو إيننسا اما ا أاما إيذا ةي 3وا اءا الشترييعا لاما اطابا ياسووعو عو فاخا

بنتي أامن لا؟»  ما الست فااءي ياون اءو الش  را لص إيجن : «أاياحي أالاهومن سا ، وا ي ينا يسي النفار  . 4وا تيينا امي لكينتهومن ظالصوا صا وا
فاهو.  را صا فااهو وا شا هو وا ذا ما 5فاأاخا هو فيي بيئنر  ياون رو هو أاون ثاون ارو ما قوطو حي من ياسن ننكو نن مي : «ما أالوهومن ادا ياسن عا وا

ال؟»  لوهو حا لا ياننتاشي بنتي وا ا. 6الست نن هاذا يبووهو عا وا أانن يوجي رو فالامن ياقندي

الضيافة والتواضع

7 : ةي، فاقاالا لاهومن ارا دا اكينا الصت وا أاما تاارو ينفا اخن ظا كا ا لاحا ما دا ثال  باعن ينا ما و  عو دن با ليلنما را ضا وا
انا قادن 8 ا كا بتما ةي، إيذن رو ارا دا اني الصت كا س ، فالا تاتتكيئن فيي ما ةي عورن لييما د  إيلاى وا عووكا أاحا ا يادن ما نندا «عي

قااما ،  ننكا ما فاعو مي نن هووا أارن ا إيلاينهي ما ا 9داعا انا ليهاذا كا لي النما : أاخن ياقوولو لاكا اهو وا عا دا اكا وا عا فاياأنتيي التذيي دا
 . يرا انا الاخي كا ذا النما ل  ليتاأنخو جا بو بيخا ئيذ  تاننساحي نندا عي ! وا لي جو هابن 10الرت عاى، فااذن ا تودن ما نندا ، عي لكينن وا



يقيي، قومن إيلاى دي : ياا صا ، ياقوولو لاكا اكا عا اءا التذيي دا ا جا تتى إيذا يري، حا اني الاخي كا اتتكيئن فيي النما وا
 . كا عا تتكيئيينا ما كا فيي ناظاري النمو رو تافيعو قادن ئيذ  يارن نندا عي ري! وا دن عو، 11الصت هو يووضا ف عو نافنسا نن يورا فاإينت كولت ما

فتعو».  هو يورا عو نافنسا نن ياضا ما عو 12وا ، فالا تادن اء  شا اء  أاون عا دا ا توقييمو غا ما نندا اهو: «عي عا قاالا أاينضا  ليلتذيي دا وا
، قاابيلي عووكا هومن أاينضا  بيالنمو ، ليئالت يادن نييااءا اناكا الاغن يرا لا جي كا وا بااءا لا أاقنري تاكا وا وا لا إيخن كا وا قااءا دي أاصن

 . ؛ 13فاتاكوونا قادن كووفيئنتا يا من النعو جا وا رن النعو اقيينا وا عا النمو اءا وا عو النفوقارا ة  ادن لييما ا توقييمو وا ما نندا ، عي لكينن وا
اري». 14 ةي الابنرا افاأو فيي قييااما افيئووناكا بيهي، فاإينتكا توكا ا يوكا ليكوونا ما لاءي لا يامن كا  لانت هؤو باارا فاتاكوونا مو

ثل الوليمة مع

لاكووتي اي!» 15 اما فيي ما لو الطتعا ياتانااوا نن سا ، قاالا لاهو: «طووباى ليما تتكيئيينا دو النمو ا أاحا عا هاذا مي ا سا فالامت
16  . ثييريينا ا كا عا دا يما ، وا ظي اء  عا شا ان  عا اءي 17فاقاالا لاهو: «أاقااما إيننسا شا ةا النعا اعا هو سا بندا سالا عا ثومت أارن

 ! اهيز  ء  جا ا، فاكولص شاين الاون : تاعا ينا و  عو دن . فاقاالا 18ليياقوولا ليلنما اءي لاى الستوا ونا عا رو تاذي يعو ياعن مي أا النجا فابادا
نيي!  ذورا ننكا أانن تاعن و مي جو اهو أارن أارا هابا وا لايت أانن أاذن عا قنل ، وا ينتو حا تارا : اشن لوهومن هو: 19لاهو أاوت ينرو قاالا غا وا
نيي!  ذورا ننكا أانن تاعن و مي جو باهاا أارن ر  اهيب  لوجا أاناا ذا اجي باقار ، وا وا ةا أازن سا من ينتو خا تارا : 20اشن رو قاالا آخا وا

 ! را ضو رو أانن أاحن ليذليكا لا أاقندي أاة ، وا را تو بيامن جن وت ئيذ  21تازا نندا . عي هو بيذليكا ي دا بارا سا أاخن بندو وا عا النعا جا فارا

ري ضي أاحن قتتيهاا، وا أازي يناةي وا دي اريعي النما وا رييعا  إيلاى شا جن سا رو هي: اخن بندي قاالا ليعا بص النباينتي وا با را غاضي
يا إيلاى هوناا!  من النعو جا وا رن النعو اقيينا وا عا النمو اءا وا ى 22النفوقارا را ي دو، قادن جا : ياا سا مو ياقوولو ادي ) النخا عا جا (فارا

 . ان  كا دو ما دو باعن يووجا تا بيهي، وا رن ا أاما اتي 23ما الستاحا قي وا جن إيلاى الطصرو رو : اخن بندي ي دو ليلنعا فاقاالا الست
تاليئا باينتيي،  تتى يامن ولي حا خو لاى الدص بيري النتاسا عا أاجن نن أوولئيكا 24وا دا  مي احي : إينت وا من فاإين ي أاقوولو لاكو

ائيي!» شا ينا لانن ياذووقا عا و  عو دن النما

ما يطلب من أتباع يسوع

25  : قاالا لاهومن هو، فاالنتافاتا وا عا يرو ما ة  تاسي ثييرا مووع  كا اناتن جو كا ضن 26وا لامن يوبنغي د ، وا اءا إيلايت أاحا «إينن جا
يذا  كينوهو أانن ياكوونا تيلنمي هو أاينضا ، فالا يومن اتيهي، بالن نافنسا وا تاهو وأاخا وا إيخن هو وا لادا أاون تاهو وا جا ون زا هو وا أومت أابااهو وا

يذا  ليي.  27ليي.  كينوهو أانن ياكوونا تيلنمي نيي، فالا يومن ياتنباعو لييباهو وا لو صا مي نن لا ياحن ما ، 28وا من ننكو فاأاي  مي
فيي ا ياكن هو ما نندا ى هالن عي لنفاةا لييارا بو النكو سي ياحن ل  وا ليسو أاوت جا ، لا ياجن ب  فيي أانن يابننييا بورن اغي هووا را وا

ازيهي؟  ننجا ريينا 29لي يعو النتاظي مي ذو جا هو. أافالا ياأنخو زا را أانن يوننجي لا ياقندي عا لاهو الاسااسا وا ذليكا ليئالت ياضا وا
ننهو.  ونا مي رو خا ازي؟  30ياسن ننجا ني الي زا عا جا عا عا يابننيي وا انو شارا ننسا ا الي : هاذا ليك  31قاائيليينا أامن أايص ما

ةي آلف  ذليكا را شا ها بيعا اجي رو أانن يووا ى هالن ياقندي يرو لييارا تاشي ياسن ل  وا ليسو أاوت ، لا ياجن را باةي آخا ارا اهيب  ليموحا ذا
ريينا أالنفا .  شن لاينهي بيعي فا عا احي ا 32الزت فندا ، طااليبا  ما لو إيلاينهي وا سي يدا ، يورن الا باعي ازا دووص ما النعا إيلت فاإينتهو، وا وا

لنحي.  ولو إيلاى الصص كينوهو أانن 33ياؤو هو، لا يومن ليكو ا يامن رو كولت ما من لا ياهنجو ننكو د  مي احي ، كولص وا نن ا إيذا ذا هكا
يذا  ليي. ياكوونا تيلنمي



ثل الملح مع

توهو؟  34 لووحا ادو إيلاينهي مو ا توعا اذا هو، فابيما ما لنحو طاعن ا فاقادا النمي لكينن إيذا . وا ي د  لنحو جا ا النمي لوحو 35إينتما إينتهو لا ياصن
«! عن ما عي، فالنياسن نااني ليلستمن نن لاهو أوذو اريجا . ما حو خا ، فايوطنرا ادي ما لا ليلست باةي وا لا ليلتصرن
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ثل الخروف الضاكئع مع

عووهو.  15 ما ئيينا ياتاقادتموونا إيلاينهي ليياسن اطي النخا ائيبي وا را بااةي الضت يعو جو مي انا جا كا يصونا 2وا يسي را النفار  مت فاتاذا
 «! هومن عا ياأنكولو ما ئيينا وا اطي بو بيالنخا ح  انو يورا ننسا ا الي : «هاذا تاباةو قاائيليينا النكا ثالا 3وا ا النما با لاهومن هاذا را فاضا

ةا 4قاائيل :  عا كو الت سن ننهاا، أالا ياتنرو دا  مي احي اعا وا أاضا وف  وا رو ئاةو خا هو مي نندا من عي ننكو ان  مي «أايص إيننسا
هو؟  دا تتى ياجي ائيعي حا وفي الضت رو ني النخا ثو عا هابو يابنحا ياذن يتةي وا ينا فيي النبار  عي الت سن هو، 5وا دا دا أانن ياجي باعن وا

تيفاينهي فاريحا ،  لاى كا لوهو عا مي : 6ياحن ، قاائيل  لاهومن انا يرا النجي قااءا وا دي عوو الاصن يادن ودو إيلاى النباينتي، وا ثومت ياعو
 ! ائيعا وفيي الضت رو تو خا دن جا ي، لان ي وا عي وا ما حو ح  7افنرا اءي فارا ما ا ياكوونو فيي الست ذا من إينتهو هكا أاقوولو لاكو

باة ! ونا إيلاى تاون تااجو ا  لا ياحن ينا باارا عي تيسن ة  وا عا نن تيسن ثارا مي د  تاائيب  أاكن احي ئ  وا اطي بيخا

رهعم الضاكئع ثل الدن مع

بااحا  8 صن لو مي عي دا ، أالا توشن احي هاما  وا رن اعاتن دي ا أاضا ، إيذا اهيما ةو دارا را شا هاا عا نندا أاة  عي را أامن أايتةو امن
هو؟  دا تتى تاجي ثو بياننتيبااه  حا تابنحا نوسو النباينتا وا تاكن اتي 9وا ارا النجا يقااتي وا دي عوو الصت هو، تادن دا دا أانن تاجي باعن وا

توهو.  عن هاما التذيي أاضا رن تو الد  دن جا ي، لان ي وا عي نا ما حن ا ياكوونو بايننا 10قاائيلاة : افنرا ذا : هكا من أاقوولو لاكو
.« د  ياتووبو احي ئ  وا اطي ح  بيخا ةي اي فارا لئيكا ما

ثل البن الضال مع

11  . ان  ابننااني ننسا انا لي : «كا قاالا ةا التتيي 12وا صت نيي النحي طي ا لابييهي: ياا أابيي، أاعن هوما رو غا فاقاالا أاصن
هو.  ليكو ا يامن ا كولت ما ما لاهوما اثي! فاقاسا يرا نا النمي نيي مي صص رو 13تاخو غا بننو الاصن عا الي ما ، جا ةي أايتام  عا دا بيضن باعن وا

ةي. لعا ةي النخا يشا الي فيي عي نا النما تاهو مي صت هونااليكا باذترا حي . وا يد  ى إيلاى بالاد  باعي ماضا هو، وا نندا ا عي كولت ما
ةي. 14 اجا رو بيالنحا عو ذا ياشن ياة ، فاأاخا ة  قااسي اعا جا تن ذليكا النبالادا ما تااحا ، اجن ء  ا أاننفاقا كولت شاين لكينن لامت وا
15 . ناازييرا عاى خا قووليهي لييارن لاهو إيلاى حو سا ، فاأارن نيي ذليكا النبالادي اطي وا نن مو د  مي احي قا بيوا النتاحا فاذاهابا وا
د ! 16 طااهو أاحا ا أاعن لوهو، فاما ناازييرو تاأنكو اناتي النخا نووبي التذيي كا رن نا النخو لو باطنناهو مي تاهاى لاون يامن مي اشن كا وا
17 ، بنزو ننهومو النخو لو عا ينا يافنضو وريينا التذي أنجو اما أابيي النما دت ثارا خو ا أاكن : ما قاالا هي، وا عا إيلاى نافنسي جا ثومت را



وعا !  ادو أاهنليكو جو أاناا هوناا أاكا طاأنتو إيلاى 18وا أاقوولو لاهو: ياا أابيي، أاخن عو إيلاى أابيي، وا جي أارن أاقوومو وا سا
؛  كا اما أاما اءي وا ما كا 19الست امي دت نن خو د  مي احي وا لننيي كا عا : اجن ى ابننا  لاكا عا دو أانن أودن قص باعن تاحي لا أاسن وا

 ! وريينا أنجو كاضا 20النما را ، وا نتنا يدا ، فاتاحا الا باعي ازا هووا ما آهو وا لكينت أابااهو را عا إيلاى أابييهي. وا جا را فاقااما وا
ة .  ارا را قابتلاهو بيحا اناقاهو وا عا لا 21إيلاينهي وا ، وا كا اما أاما اءي وا ما طاأنتو إيلاى الست . ياا أابيي، أاخن بننو فاقاالا لاهو الي

 . عاى ابننا  لاكا دو أانن أودن قص باعن تاحي ب  22أاسن لا ثاون رييعا  أافنضا وا سا رو ضي هي: أاحن بييدي ا الابو فاقاالا ليعا أامت
 . اء  ذا ينهي حي ما فيي قادا اتيما  وا هي خا باعي وا فيي إيصن عو ضا أالنبيسووهو، وا متنا 23وا سا لا النمو جن وا النعي رو ضي أاحن وا

 : حن نافنرا لنناأنكولن وا وهو؛ وا باحو اذن ذووا 24وا . فاأاخا دا جي ائيعا  فاوو انا ضا كا ، وا اشا ي تا  فاعا انا ما ا كا فاإينت ابننيي هاذا
 ! ونا حو يقاى 25يافنرا عا مووسي مي نا النباينتي، سا با مي اقنتارا اءا وا ا جا . فالامت قنلي بارو فيي النحا انا ابننوهو الاكن كا وا
قنصا .  را .  26وا ساى أانن ياكوونا ذليكا ا عا هو ما را تافنسا اسن امي وا دت نا النخو دا  مي احي ا وا عا عا 27فادا جا اباهو: را فاأاجا

اليما !  هو سا ادا تاعا متنا لانتهو اسن سا لا النمو جن باحا أابووكا النعي ، فاذا وكا فاضا أانن 28أاخو را با وا لكينتهو غاضي وا
ستلا إيلاينهي.  تاوا جا أابووهو وا را . فاخا لا خو نيينا 29يادن هي الس  موكا هذي دي لاى أابييهي قاائيل : هاا أاناا أاخن دت عا ينرا أانتهو را غا

قاائيي. دي عا أاصن حا ما دا  لافنرا احي يا  وا دن لاون جا نيي وا طي لكينتكا لامن توعن را ، وا اليفن لاكا أامن لامن أوخا ةا، وا يدا دي النعا
30 ! نا مت سا لا النمو جن تا لاهو النعي باحن اتي، ذا را عا النفااجي الاكا ما لا ما ا التذيي أاكا ادا ابننوكا هاذا ا عا لكينن لامت وا
31  ! ليكوهو هووا لاكا ا أامن كولص ما ائيما ، وا ي دا عي ، أاننتا ما ابي 32فاقاالا لاهو: ياا بونايت وا نا الصت انا مي لكينن كا وا

دا!» جي ال  فاوو انا ضا كا ، وا اشا ي تا  فاعا انا ما ا كا اكا هاذا ، لانت أاخا نابنتاهيجا حا وا أانن نافنرا
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ثل الوكيل الخاكئن مع

الاهو. 16 وا رو أامن ينهي بيأانتهو يوباذ  . فااتصهيما لادا كييل  نيي  وا ان  غا ننسا انا لي هي: «كا يذي قاالا أاينضا  ليتالامي وا
كينو أانن تاكوونا 2 ، فاإينتكا لا يومن الاتيكا ابا ويكا سا من حي ؟ قاد  ننكا عو عا ما ا التذيي أاسن ا هاذا أالاهو: ما سا اهو وا عا تادن فااسن

دو!  كييل  ليي باعن ن ي 3وا ياننزيعو عا ي ديي سا اما سا ادا ، ما لا ما ساى أانن أاعن ا عا هي: ما كييلو فيي نافنسي فاقاالا النوا
 ! يا طي تاعن ي أانن أاسن تاحي أاسن ضي؛ وا لاى ناقنبي الارن ى عا الاةا؟ لا أاقنوا تتى 4النويكا ، حا لو ما ا أاعن اذا تو ما ليمن قادن عا

 . قااءو فيي بويووتيهيمن دي تاقنبيلونيي الاصن الاةي، ياسن ني النويكا زيلنتو عا ا عو دا  5إيذا احي هي وا ي دي يوونيي سا دن عاى ما تادن فااسن
ي ديي؟  لاينكا ليسا من عا : كا لاهومن أالا أاوت سا دا . وا احي ذن 6فاوا ينتي. فاقاالا لاهو: خو نا الزت ئاةو باث  مي : مي ابا فاأاجا

 ! ينا سي من توبن خا اكن رييعا ، وا ليسن سا اجن ، وا كتكا ئاةا 7صا : مي ابا ؟ فاأاجا لاينكا من عا ، كا أاننتا ري: وا ثومت قاالا ليلخا
 ! انيينا توبن ثاما اكن ، وا كتكا ذن صا حي. فاقاالا لاهو: خو نا النقامن ائينا لانتهو 8كور  مي كييلاهو النخا ي دو وا تاداحا الست فاامن

نن أابننااءي النصوري.  يليهيمن مي عا أاهنلي جي مو ما كا الامي أاحن ا النعا ة . فاإينت أابننااءا هاذا ما كن فا بيحي رت : 9تاصا من أاقوولو لاكو وا
يتةي!  ناازيلي الابادي ، توقنبالوونا فيي النما من الوكو ا فانييا ما تتى إيذا ، حا الي الظصلنمي قااءا بيما دي من أاصن بووا لاكو سي إينت 10اكن



ثييري. ائين  أاينضا  فيي النكا ائينا فيي النقالييلي خا النخا ثييري، وا ين  أاينضا  فيي النكا ينا فيي النقالييلي أامي الامي
؟  11 ق  الي النحا لاى ما من عا نوكو نن ياأنتامي ، فاما الي الظصلنمي نااءا فيي ما إينن لامن تاكوونووا 12فاإينن لامن تاكوونووا أوما وا

؟  من كو صص ا ياخو من ما يكو طي نن يوعن ، فاما من كو ينرا ا ياخوصص غا نااءا فيي ما رو أانن ياكوونا 13أوما م  ياقندي ادي نن خا ا مي ما
را ا، فاياهنجو هيما دي قا بيأاحا ا أانن يالنتاحي إيمت ؛ وا را بت الخا ا، فايوحي هوما دا ضا أاحا ا أانن يوبنغي : فاإينتهو إيمت ينني ي دا بندا  ليسا عا

عا ». الي ما النما ي وا بييدا  لي يعوونا أانن تاكوونووا عا تاطي . لا تاسن را الخا

الطلق

أووا بيهي. 14 تاهنزا لتهو، فااسن عوونا ذليكا كو ما ، ياسن الي بصونا ليلنما حي هومن مو يصونا أاينضا ، وا يسي انا النفار  كا وا
هو 15 تابيرو ا ياعن . فاما من ريفو قولووباكو لكينت اا ياعن اما النتاسي، وا من أاما كو ونا أاننفوسا رو من توبار  : «إينتكو فاقاالا لاهومن

نندا اي.  س  عي ري، هووا ريجن فييعا النقادن نتا: 16النتاسو را ني يووحا ما تتى زا الاننبييااءو حا ةو وا ظالتتي الشترييعا
ولي إيلاينهي. خو تيهااد  ليلدص د  ياشوقص طارييقاهو بياجن احي كولص وا لاكووتي اي، وا قنتي يوباشترو بيما ننذو ذليكا النوا مو وا

ةي:  17 نا الشترييعا ة  مي دا احي نن سوقووطي نوقنطاة  وا هالو مي ضي أاسن الارن اءي وا ما الا الست وا لاى أانت زا كولص 18عا
هاا جي ون نن زا طالتقاة  مي جو بيمو وت نن ياتازا كولص ما ناى. وا تاكيبو الز  ى، يارن را جو بيأوخن وت ياتازا تاهو وا جا ون نن يوطال قو زا ما

ناى. تاكيبو الز  يارن

ر ثل الغني ولعازع مع

ما  كولت 19 تاناع  ، مو لائيما يوقييمو النوا ما الث ياابي، وا نااعي انا وا وا جو ، يالنباسو الورن نيي  ان  غا انا هونااليكا إيننسا كا
 . م  وحي، 20ياون اب  بيالنقورو هووا موصا نندا باابيهي وا وحا  عي طنرو ، ما رو ازا هو ليعا مو كيين  اسن سن ان  مي انا إيننسا كا وا

اناتن تاأنتيي 21 تتى النكيلابو كا . حا نيي  ةي النغا ائيدا نن ما اقيطي مي تاسا نا النفوتااتي النمو باعا مي تاهيي أانن ياشن ياشن
هو.  وحا سو قورو تالنحا نييص 22وا اتا النغا . ثومت ما اهييما ني إيبنرا ضن ةو إيلاى حي لائيكا لاتنهو النما ما حا ، وا كيينو سن اتا النمي ما وا

 . فينا دو را 23أاينضا  وا ازا ليعا يد  وا نن باعي اهييما مي أاى إيبنرا ، را ذتبو ياةي ياتاعا هووا فيي النهااوي ينناينهي وا فاعا عا إيذن را وا
نيهي.  ضن فا 24فيي حي سا طارا مي را ليياغن ازا لن ليعا سي أارن نيي، وا من حا ! ارن اهييما فانااداى قاائيل : ياا أابيي إيبنرا

ا اللتهييبي.  ذتب  فيي هاذا عا انيي: فاإين ي مو دا ليسا يوبار  اءي وا هي فيي النما باعي : ياا 25إيصن اهييما قاالا لكينت إيبنرا وا
لكينتهو النا رو ناالا النبالاياا. وا ازا ليعا ، وا يااتيكا لاة  فيي أاثننااءي حا امي اتيكا كا ينرا كترن أانتكا نيلنتا خا ، تاذا بونايت

 . ذتبو أاننتا هونااكا تاتاعا ى هوناا، وا زت ة  26ياتاعا يما ظي ة  عا من هووت باينناكو ل هي، فاإينت باينناناا وا ا كو نن هاذا ل  عا فاضن وا
نن هونااكا ينا مي لا التذي ، وا ونا رو نن هوناا لا ياقندي بوورا مي ينا يورييدوونا النعو تتى إينت التذي ، حا قادن أوثنبيتاتن

بوورا إيلاينناا!  يعوونا النعو تاطي لاهو إيلاى باينتي أابيي، 27ياسن سي ، ياا أابيي، أانن تورن نن ننكا إيذا سو مي : أالنتامي فاقاالا
ذاابي 28 اني النعا كا را ، ليئالت ياأنتووا هومن أاينضا  إيلاى ما ننذي هادا لاهومن مو تتى ياشن ة ، حا وا ةا إيخن سا من ننديي خا فاإينت عي

ا.  !  29هاذا عووا لاهومن ما : فالنياسن الاننبييااءو هومن مووساى وا نندا اهييما قاالا لاهو: عي لكينت إيبنرا فاقاالا لاهو: لا ياا 30وا
 ! اتي ياتووبوونا وا نن باينني الامن د  مي احي ا ذاهابا إيلاينهيمن وا ، بالن إيذا اهييما انووا لا 31أابيي إيبنرا فاقاالا لاهو: إينن كا

اتي!» وا نن باينني الامن د  مي احي تتى لاون قااما وا ، فالا ياقنتانيعوونا حا الاننبييااءي عوونا ليمووساى وا ما ياسن
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إن أخطأ إليك أعخوك

هي!  17 لاى يادي نن تاأنتيي عا ينلو ليما لكيني النوا . وا اتو ثارا نن أانن تاأنتييا النعا هي: «لابودت مي يذي قاالا ليتالامي انا 2وا كا
لاءي دي هؤو ة  لاحا ثنرا نن أانن ياكوونا عا ري، مي طوريحا فيي النباحن حى  وا رو را جا نوقيهي حا لا عو ون ل قا حا أاننفاعا لاهو لاون عو

اري.  غا فيرن لاهو.  3الص  ، فااغن ا تاابا اتيبنهو. فاإيذا ، فاعا وكا طاأا أاخو : إينن أاخن من كو را لاننفوسي ذن ذووا النحي إينن 4خو وا
فيرا لاينكا أانن تاغن ! فاعا ات  قاائيل : أاناا تاائيب  رت بنعا ما ادا إيلاينكا سا عا ، وا مي ات  فيي النياون رت بنعا ما طاأا إيلاينكا سا أاخن

انا !»  5لاهو».  ناا إييما : «زيدن ب  سولو ليلرت قاالا الرص ان  6وا من إييما كو نندا انا عي : «لاون كا بت قاالا لكينت الرت وا
ري! ي فيي النباحن ريسي اننغا ي وا هي: اننقاليعي ةي التصوتي هذي را ننتومن تاقوولوونا ليشاجا ، لاكو لي دا رن ةي النخا را ثنلو بيزن مي

! من كو يعو فاتوطي

التواضع في الخدمة

نا 7 هي مي وعي جو عاى، فاياقوولو لاهو لاداى رو ثو أاون يارن رو بند  ياحن هو عا نندا من ياكوونو عي ننكو د  مي احي ، أايص وا لاكينن «وا
؟  اتتكيئن الي وا من فيي النحا : تاقادت قنلي شودت 8النحا شتى بيهي، وا ا أاتاعا رن ليي ما ضي ى: أاحن را أالا ياقوولو لاهو بيالاحن

؟  بو أاننتا را تاشن ليكا تاأنكولو وا دا ذا با وباعن را أاشن تتى آكولا وا نيي حا من دي اخن امي وا زا ساطاكا بيالنحي رو 9وا كا هالن يوشن وا
را بيهي؟  ا أومي لا ما مي بندو لانتهو عا ونا بيهي، قوولووا: 10النعا رو ما ا توؤن لوونا كولت ما ما ا تاعن ما نندا ا أاننتومن أاينضا ، عي ذا هكا

لاينناا!» با  عا اجي انا وا ا كا لنناا ما مي ، قادن عا ينا ينرو ناافيعي بييد  غا نو عا ا ناحن إينتما

شفاء عشرة برص

11  . لييلي النجا ةي وا را ننطاقاتايي الستامي ساطي مي رت فيي وا ، ما لييما شا د  إيلاى أوورو اعي ا هووا صا فييما لاداى 12وا وا
 ، يد  نن باعي قافووا مي صي. فاوا ابيينا بيالنبارا ال  موصا ةو ريجا را شا ى، لاقااهو عا داى النقورا وليهي إيحن فاعووا 13دوخو را وا

ناا!»  من حا ي دو، ارن : «ياا ياسووعو، ياا سا تا قاائيليينا ون وا 14الصت ريضو اعن هابووا وا : «اذن قاالا لاهومن ، وا آهومن فارا
وا.  ، طاهارو اهيبيينا انووا ذا ا كا فييما هاناةي!» وا لاى النكا من عا كو ، 15أاننفوسا ننهومن أانتهو قادن طاهارا د  مي احي أاى وا ا را فالامت

 ، ال  ت  عا ون دو اا بيصا ج  هووا يوما ادا وا . 16عا را كن ما  لاهو الشص قاد  ينهي مو ما نندا قادا هيهي عي جن لاى وا تاماى عا ارن وا
ي اا.  ري امي ا سا انا هاذا كا ةو؟  17وا عا ةو؟ فاأايننا الت سن را شا ا طاهارا النعا لتما ياسووعو قاائيل : «أاما دن 18فاتاكا أالامن يووجا

؟»  نابيي  ا الاجن ى هاذا وا ي سي دا لي جن مو النما يوقاد  ودو وا نن ياعو : إينت 19ما بييليكا امنضي فيي سا ثومت قاالا لاهو: «قومن وا
«! كا لتصا اناكا قادن خا إييما

متى يأتي ملكوت ا؟

لاكووتا اي لا ياأنتيي 20 اباهومن قاائيل : «إينت ما لاكووتو اي؟» أاجا تاى ياأنتيي ما : «ما يصونا يسي أالاهو النفار  إيذن سا وا
ة .  ننظوورا ة  ما لاما لاكووتا اي فيي 21بيعا ! فاهاا إينت ما : هاا هووا هونااكا : هاا هووا هوناا، أاون لا يوقاالو وا



 «! من ليكو اخي نن 22دا دا  مي احي ما  وا لاون ياون ا وا ون قوونا فييهي أانن تارا وت ان  تاتاشا ما ياأنتيي زا هي: «سا يذي ثومت قاالا ليتالامي
ا.  ون لانن تارا ، وا اني ننسا : هاا هووا هوناا؛ 23أايتامي ابنني الي ، أاون : هاا هووا هونااكا من هومن لاكو ضو فا ياقوولو باعن ون سا وا

 : لا تاتنباعووهومن هابووا وا هااتي 24فالا تاذن داى النجي نن إيحن اءي مي ما تا الست عو تاحن قا التذيي يالنما ا أانت النبارن ما فاكا
 . ما ياعوودو اني ياون ننسا ا ياكوونو ابننو الي ذا ى، هكا را هاة  أوخن يءو فيي جي نن أانن 25يوضي ل  مي لكينن لابودت لاهو أاوت وا

 ! يلو ا النجي هو هاذا فوضا أانن يارن ة  وا ثييرا انييا آلاما  كا ا أاينضا  26يوعا ذا اني نووح ، هكا ما داثا فيي زا ا حا ما كا وا
 : اني ننسا اني ابنني الي ما دوثو فيي زا فا ياحن ونا 27ساون جو وت ياتازا بوونا وا را ياشن لوونا وا انا النتاسو ياأنكو كا

. يعا مي اءا الطصوفاانو فاأاهنلاكا النجا جا فييناةا وا لا نووح  الست مي التذيي فييهي داخا ، إيلاى النياون ونا جو و  يوزا وا
يابييعوونا 28 ونا وا تارو ياشن بوونا وا را ياشن لوونا وا انووا ياأنكو : كا اني لووط  ما داثا فيي زا ا حا ما ، كا ذليكا كا وا

 ، يابننوونا ريسوونا وا ياغن نا 29وا طارا (او) مي ، أامن دووما نن سا جا لووط  مي را مي التذيي فييهي خا لكينن فيي النياون وا
يعا  مي كيبنرييتا ، فاأاهنلاكا النجا اءي ناارا  وا ما . 30الست اني ننسا مي ظوهووري ابنني الي دوثو فيي ياون ياحن ا سا ذا هكا

انا 31 نن كا ما هاا؛ وا ذا توهو فيي النباينتي، فالا ياننزيلن ليياأنخو تيعا أامن لاى الستطنحي وا مي عا انا فيي ذليكا النياون نن كا فاما
 . اءي را عن إيلاى النوا جي ، فالا يارن ذليكا قنلي كا !  32فيي النحا ةا لووط  جا ون وا زا كترو ننقااذي 33تاذا عاى لي نن ياسن ما
لاينهاا.  افيظو عا هاا يوحا نن فاقادا ما يااتيهي يافنقيدوهاا، وا ينني 34حا : فيي تيلنكا اللتينلاةي ياكوونو اثننااني ناائيما من أاقوولو لاكو

؛  رو كو الخا يوتنرا دو وا احي ذو النوا خا ، فايوؤن د  احي ريير  وا لاى سا ذو 35عا خا عا ، فاتوؤن نااني ما تاكوونو اثنناتااني تاطنحا وا
ى؛  را كو الوخن توتنرا ةو وا دا احي ». 36النوا رو كو الخا يوتنرا دو وا احي ذو النوا خا ، فايوؤن قنلي ياكوونو اثننااني فيي النحا وا

عو 37 مت يفاةو، هونااكا تاتاجا ينثو تاكوونو النجي : «حا ؟» فاقاالا لاهومن بص ، ياا را : «أايننا ائيليينا وا سا دص فارا
«! النصسوورو
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ثل الرملة والقاضي مع

18  ، لال  دوونا ما ائيما  وا لاةي دا وبي الصت جو ثال  فيي وو با لاهومن ما را ضا يناة  قااض  2وا دي انا فيي ما : «كا قاالا
انا .  تاريمو إيننسا لا ياحن افو اا وا اناتن تاأنتيي إيلاينهي قاائيلاة : 3لا ياخا لاة  كا ما يناةي أارن دي انا فيي تيلنكا النما كا وا

ي!  مي صن نن خا فننيي مي هي: 4أاننصي دا ذليكا قاالا فيي نافنسي لكينتهو باعن . وا ني ما نا الزت ة  مي دت فوضو طالاباهاا مو فاظالت يارن
انا ،  تاريمو إيننسا لا أاحن افو اا وا ننتو لا أاخا تتى لاون كو نيي 5حا جو عي لاةا توزن ما هي الارن ، فالانت هذي ا ياكونن هنما فاما
ي!»  أنسي عا را د  ائيما  فاتوصا فوهاا، ليئالت تاأنتييا دا أوننصي ي 6سا ا ياقوولوهو النقااضي وا ما عو ما : «اسن بص قاالا الرت وا

 . ريعو فيي 7الظتاليمو ا يوسن لاينل ؟ أاما ونا إيلاينهي ناهاارا  وا خو رو ينا ياصن تاارييهي التذي خن فو او مو أافالا يوننصي
؟  اباةي لاهومن تيجا دو 8السن ، أاياجي اني ننسا ودو ابننو الي ا ياعو ما نندا ، عي لكينن رييعا . وا فوهومن سا : إينتهو يوننصي من أاقوولو لاكو

ضي؟» لاى الارن انا  عا إييما



ثل الفريسي وجابي الضراكئب مع

9 : ريينا ونا الخا تاقيرو ياحن ار  وا هيمن بيأانتهومن أابنرا ثالا لونااس  ياثيقوونا فيي أاننفوسي ا النما با أاينضا  هاذا را ضا وا
10 . ائيبا را ابيي ضا رو جا الخا ي  وا يسي ا فار  دوهوما ل ياا، أاحا لي لييوصا انااني إيلاى النهاينكا دا إيننسا عي «صا
ثنلا بااقيي النتاسي 11 تو مي ، ياا او، لان ي لاسن كا كورو ا: أاشن ذا هي هكا ل ي فيي نافنسي يص يوصا يسي قافا النفار  فاوا

ا:  ائيبي هاذا را ابيي الضت ثنلا جا لا مي نااةي، وا ينا الزص ينا الظتاليمي اعي بووعي، 12الطتمت تاينني فيي الوسن رت ومو ما أاصو
نييهي!  ا أاجن را كول  ما مو عوشن أوقاد  ؤو أانن 13وا رو هووا لا ياجن يد  وا نن باعي قافا مي ائيبي، وا را ابييا الضت لكينت جا وا

 ! ئو اطي نيي، ياا او، أاناا النخا من حا هو قاائيل : ارن را دن عا صا ، بالن قارا اءي ما وا الست ينناينهي ناحن فاعا عا أاقوولو 14يارن
؛ عو هو يووضا ف عو نافنسا نن يورا ري. فاإينت كولت ما سي الخا كن را ، بيعا بارت لا إيلاى باينتيهي مو انا نازا ننسا ا الي : إينت هاذا من لاكو

فتعو». هو يورا عو نافنسا نن ياضا ما وا

يسوع يبارك الطفال

15  . وهومن رو جا هومن زا أاون ا را يذا لامت لكينت التتلامي . وا هومن سا هومن أاطنفاال  أاينضا  لييالنمي ضو را باعن ضا أاحن ا 16وا أامت
لءي ثنلي هؤو : لانت ليمي ناعووهومن لا تامن ، وا ارا ياأنتوونا إيلايت غا عووا الص  : «دا قاالا اهومن إيلاينهي وا ياسووعو فاداعا

لاكووتا اي!  لاهو 17ما خو ، فالانن يادن ير  غي لاد  صا أانتهو وا لاكووتا اي كا نن لا ياقنبالو ما : ما من قت أاقوولو لاكو النحا
أابادا !»

ماذا أعمل لعرنث الحياة البدية؟

يااةا 18 لو لاريثا النحا ما ا أاعن اذا ، ما اليحو ل مو الصت عا اءي قاائيل : «أايصهاا النمو سا ؤا نا الرص د  مي احي أالاهو وا سا وا
يتةا؟»  د ، 19الابادي احي اليحا  إيلت وا د  صا ؟ لاينسا أاحا اليحا عوونيي الصت ا تادن اذا لاكينت ياسووعا قاالا لاهو: «ليما وا
هووا او!  ريمن 20وا وري؛ أاكن هادن بيالزص ؛ لا تاشن ريقن ؛ لا تاسن ؛ لا تاقنتولن ني اياا: لا تازن صا ريفو النوا أاننتا تاعن

 «! أومتكا ريي!»  21أابااكا وا غا ننذو صي لنتو بيهاا مو مي لصهاا عا هي كو : «هاذي ا، 22فاقاالا عا ياسووعو هاذا مي ا سا فالامت
ننز  فيي ، فاياكوونا لاكا كا اءي لاى النفوقارا عن عا ز  وا ، وا ننداكا ا عي : بيعن كولت ما د  احي ء  وا كا شاين قاالا لاهو: «ياننقوصو

نيي!»  الا اتنباعن اتي. ثومت تاعا اوا نيي اا 23الستما انا غا يدا ، لانتهو كا دي نا  شا زن زينا حو ، حا عا ذليكا مي ا سا لكينتهو لامت وا
ا .  دا لاكووتي اي! 24جي نييااءي إيلاى ما ولا الاغن عابا دوخو ا أاصن : «ما ننهو، قاالا ليكا مي أاى ياسووعو ذا ا را فالامت

لاكووتي اي».  25 نيي  إيلاى ما ولي غا نن دوخو هالو مي ة  أاسن ل  فيي ثاقنبي إيبنرا ما ورا جا رو ينا 26فاإينت مو فاقاالا التذي
؟»  لوصا رو أانن ياخن نن ياقندي ، ما نن : «إيذا ليكا وا ذا عو مي تاطااع  27سا سن نندا النتاسي مو يلا عي تاحي سن : «إينت النمو فاقاالا

نندا اي!»  !»  28عي نااكا تابيعن ء  وا ناا كولت شاين كن نو قادن تارا : «هاا ناحن سو : 29فاقاالا بوطنرو فاقاالا لاهومن
لي نن أاجن لادا ، مي ، أاون أاون ينني اليدا ة  أاون وا وا ة ، أاون إيخن جا ون كا باينتا ، أاون زا د  تارا نن أاحا ا مي : ما من قت أاقوولو لاكو «الحا

لاكووتي اي،  يااةا 30ما اني التيي النحا ما ياناالو فيي الزت ، وا اني ما ا الزت ليكا فيي هاذا افا ذا عا ياناالو أاضن إيلت وا
يتةا!» الابادي

يسوع ينبئ ثانية بموته

فا تاتيمص 31 ون سا ، وا لييما شا دوونا إيلاى أوورو اعي نو صا : «هاا ناحن قاالا لاهومن را وا شا ى بيالثنناين عا ثومت اننتاحا
 . اني ننسا ني ابنني الي تاباهاا الاننبييااءو عا يعو الومووري التتيي كا مي ، 32جا مي لتمو إيلاى أاينديي الوما يوسا فاإينتهو سا



لاينهي.  قو عا يوبنصا يوهاانو وا أو بيهي وا تاهنزا مي الثتاليثي ياقوومو!» 33فايوسن فيي النياون ليدووهو ياقنتولووناهو. وا دا أانن ياجن باعن وا
34 . ا قييلا ريكووا ما لامن يودن ، وا ننهومن افييا  عا رو خا ا الامن انا هاذا كا . وا نن ذليكا ينئا  مي وا شا لكينتهومن لامن يافنهامو وا

يسوع يشفي أعمى

ي. 35 طي تاعن انيبي الطترييقي ياسن لاى جا اليسا  عا يااني جا من دو النعو انا أاحا ا، كا اري أارييحا وا لا إيلاى جو صا ا وا لامت وا
36  . ليكا ساى أانن ياكوونا ذا ا عا مت بارا عا تاخن عي، اسن من ورا النجا رو عا مو مي ا سا فاقييلا لاهو: «إينت ياسووعا 37فالامت

 .« نن هونااكا ار  مي رييت ما نيي!  38النتاصي من حا ، ارن دا اوو هو 39فانااداى قاائيل  «ياا ياسووعو ابننا دا را جا فازا
نيي!» من حا ، ارن دا اوو : «ياا ابننا دا ثارا اخا  أاكن را ذا يازييدو صو لكينتهو أاخا . وا كوتا ةي ليياسن ما قاد  ونا فيي النمو ائيرو الست

أالاهو:  40 با سا ا اقنتارا تاى بيهي إيلاينهي. فالامت را أانن يوؤن أاما قتفا ياسووعا وا لا 41فاتاوا ا تورييدو أانن أافنعا اذا «ما
 «! را دت ليي النباصا ، أانن تارو بص : «ياا را ؟» فاقاالا انوكا قادن 42لاكا ! إييما رن فاقاالا لاهو ياسووعو: «أابنصي

 .« فااكا ، 43شا ليكا بي ذا ميعو الشتعن أاى جا ا را لامت دو اا. وا ج  هووا يوما هو وا تابيعا ، وا را الي أابنصا فيي النحا وا
وا اا. بتحو سا
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يسوع وزكا

تاازا فييهاا.  19 اجن ا وا لا أارييحا ائيبي، 2ثومت داخا را بااةي الضت ئييس  ليجو كتا، را هو زا مو ل  اسن جو ا هونااكا را إيذا وا
نيي اا.  انا غا كا انا قاصييرا 3وا ، لانتهو كا امي حا بابي الزت رن بيسا نن هووا ياسووعو، فالامن ياقندي ى ما عاى أانن يارا قادن سا وا

ةي.  . 4النقااما نن هونااكا رص مي يامو انا سا ، فاقادن كا ى ياسووعا لتهو يارا ينز  لاعا مت ةا جو را لتقا شاجا تاسا اكيضا  وا ما را فاتاقادت
5 ، اننزيلن ريعن وا ا، أاسن كت آهو، فاقاالا لاهو: «ياا زا را هو وا فاعا ناظارا ، را اني كا ليكا النما لا ياسووعا إيلاى ذا صا ا وا فالامت

 «! ما فيي باينتيكا ح .  6لانتهو لابودت أانن أوقييما النياون تاقنبالاهو بيفارا اسن لا وا نازا عا وا را يعو 7فاأاسن مي أى النجا ا را فالامت
 «! ئ  اطي ل  خا جو نندا را لا لييابيتا عي : «قادن داخا وا قاائيليينا رو مت ، تاذا ليكا : 8ذا ب  قاالا ليلرت قافا وا كتا وا لكينت زا وا

دص ، أارو د  نن أاحا ينئا  مي بنتو شا تاصا ننتو قادي اغن إينن كو . وا اءي اليي ليلنفوقارا وا فا أامن ي نيصن طي ، هاا أاناا أوعن بص «ياا را
 «! اف  عا ةا أاضن باعا ا النباينتي، إيذن هووا أاينضا  ابننو 9لاهو أارن لاصو ليهاذا ما تامت النخا فاقاالا لاهو ياسووعو: «النياون

 . اهييما ». 10إيبنرا هومن ل صا يوخا ني النهااليكيينا وا ثا عا اءا لييابنحا اني قادن جا ننسا فاإينت ابننا الي

ثل الوزنات مع

نن 11 با مي انا قادي اقنتارا ثل ، لانتهو كا با ما را ادا فاضا ، عا ا النكالامي عوونا إيلاى هاذا تامي ا هومن ياسن باينناما وا
ال ،  لانا حا كي أانن يوعن شن لاى وا لاكووتا اي عا انووا ياظونصونا أانت ما كا لييما وا شا ان  12أوورو هابا إيننسا : «ذا فاقاالا



 . لنكا  ثومت ياعوودو لتما لاهو مو يد  ليياتاسا را 13نابييل  إيلاى بالاد  باعي شن هومن عا عا دا أاون ةا، وا را شا هو النعا بييدا عاى عا تادن فااسن
 . ودا وا إيلاى أانن أاعو رو : تااجي قاالا لاهومن ناات ، وا زا لووا 14وا سا وناهو، فاأارن ضو انووا يوبنغي هي كا لكينت أاهنلا بالادي وا

لاينناا!  ا عا ليكا هاذا : لا نورييدو أانن يامن فندا ، قاائيليينا هو وا اءا را را 15وا ، أاما لنكا لتما النمو ا تاسا ما دا تيهي باعن دا ون لاداى عا وا
ننهومن د  مي احي هو كولص وا بيحا ا را ريفا ما ، ليياعن الا هومو النما داعا ينا أاون بييدو التذي لاءي النعا عاى إيلاينهي هؤو أانن يودن

تيهي.  ارا ناات !  16بيتيجا زن را وا شن تن عا بيحا ناتاكا را زن ي دو، إينت وا لو قاائيل : ياا سا ما الاوت فاقاالا لاهو: 17فاتاقادت

ري شن لاى عا الييا  عا ، فاكونن وا ا هووا قالييل  ينا  فيي ما ننتا أامي . فالانتكا كو اليحو بندو الصت لنتا أايصهاا النعا نا  فاعا سا حا
 ! دون  ناات !  18مو زن سا وا من تن خا بيحا ناتاكا را زن ي دو، إينت وا ما الثتانيي قاائيل : ياا سا تاقادت ا 19وا فاقاالا ليهاذا

 ! دون  سي مو من لاى خا الييا  عا كونن أاننتا وا ي دو، هاا هييا 20أاينضا : وا رو قاائيل : ياا سا بند  آخا ثومت تاقادتما عا
 . يل  نندي يتة  فيي مي طنوي فيظنتوهاا ما ناتوكا التتيي حا زن ان  قااس ، 21وا ننكا لانتكا إيننسا افو مي ننتو أاخا فاقادن كو

هو!  عن را ا لامن تازن دو ما صو تاحن هو، وا عن دي تاون ا لامن تاسن فيي ما تاون لاينكا أايصهاا 22تاسن مو عا كو أاحن كا سا نن فامي فاقاالا لاهو: مي
هو. عن را ا لامن أازن دو ما صو أاحن هو، وا عن دي تاون ا لامن أاسن فيي ما تاون ان  قااس ، أاسن فنتا أان ي إيننسا را : عا يرو بندو الش ر  النعا

تيي؟  23 دا ون نندا عا ةي عي عا النفاائيدا فييهي ما تاون ننتو أاسن ، فاكو ريفي اليي فيي النماصن عن ما ا لامن توودي اذا ثومت قاالا 24فاليما
ري.  شن نااتي النعا زن بي النوا احي طووهاا ليصا أاعن ناةا وا زن ننهو النوا ذووا مي : خو اقيفيينا هونااكا فاقاالووا لاهو: ياا 25ليلنوا

 : ناات ! فاقاالا زن را وا شن هو عا نندا ي دو، إينت عي ا 26سا أامت ؛ وا زييدا طاى النما هو يوعن نندا نن عي من إينت كولت ما إين ي أاقوولو لاكو
ننهو.  عو مي هو يوننتازا نندا تتى التذيي عي هو، فاحا نندا نن لاينسا عي ينا لامن يورييدووا أانن 27ما ائيي أوولئيكا التذي دا ا أاعن أامت وا

ي!» وهومن قودتامي باحو اذن وهومن إيلاى هوناا وا رو ضي ، فاأاحن لاينهيمن ليكا عا أامن

يسوع يدخل أسورشليم

28  . لييما شا دا  إيلاى أوورو اعي ما صا ، تاقادت ا النكالاما ا قاالا هاذا ما دا باعن ي 29وا نن باينتي فااجي با مي ا اقنتارا لامت وا
هي، قاائيل : يذي نن تالامي لا اثنناينني مي سا ، أارن ينتووني بالي الزت وفي بيجا رو عن بالي النما نندا النجا ننياا، عي باينتي عا وا

كابن 30 بووطا  لامن يارن رن شا  ما حن اني جا دا لانيهاا تاجي خو ا تادن ما نندا عي ا، وا قاابيلاةي لاكوما ياةي النمو هاباا إيلاى النقارن «اذن
اهو إيلاى هوناا.  را ضي أاحن لت ريبااطاهو، وا نا النتاسي قاطص، فاحو د  مي لاينهي أاحا ا 31عا اذا : ليما د  ا أاحا ما أالاكو إينن سا وا

ة  إيلاينهي!»  اجا بت بيحا ا: لانت الرت ذا لتني ريبااطاهو؟ فاقوولا لاهو هكا لا 32تاحو سي اني أورن اني اللتذا يذا فاذاهابا الت لنمي
ا.  بص لاهوما ا قاالا الرت ما ا كا دا جا وا ا وا ا 33فيي طارييقيهيما أالاهوما شي، سا حن لتني ريبااطا النجا اناا ياحو ا كا فييما وا
شي؟»  حن لتني ريبااطا النجا ا تاحو اذا ابوهو: «ليما حا ة  إيلاينهي!»  34أاصن اجا بت بيحا ثومت 35فاقاالا: «لانت الرت

 . باا ياسووعا كا أارن شي وا حن لاى النجا ا عا ا ثييااباهوما عا ضا وا ؛ وا اهو إيلاى ياسووعا را ضا ، 36أاحن ائير  ا هووا سا باينناما وا
 . شوونا الطترييقا بيثيياابيهيمن ذووا يافنرو بالي 37أاخا داري جا ننحا لا إيلاى مو صا ) إيذن وا لييما شا نن أوورو با (مي ا اقنتارا لامت وا

يعي مي لاى جا ال  عا ت  عا ون ينا اا بيصا ب حي سا ح  مو يعا  بيفارا مي يذي ياهنتيفوونا جا ةو التتلامي اعا ما ذا جا ، أاخا ينتووني الزت
اهادووهاا،  اتي التتيي شا زا جي عن ! سالام  فيي 38النمو ب  مي الرت ليكو التيي بياسن ك  النما باارا : «مو فاياقوولوونا

اليي!»  د  فيي الاعا جن ما اءي وا ما ل مو، 39الست عا عي قاالووا لاهو: «ياا مو من نا النجا ي ينا مي يسي ضا النفار  لكينت باعن وا
 «! يذاكا رن تالامي جو ةو!» 40ازن ارا جا ، هاتافاتي النحي لاءي كاتا هؤو : إينن سا من اباهومن قاائيل : «أاقوولو لاكو فاأاجا

يسوع يبكي على أسورشليم

لاينهاا،  41 يناةا، باكاى عا دي أاى النما را ، وا با ا اقنتارا لامت ا، 42وا كي هاذا مي قاائيل : «لاينتاكي أاننتي أاينضا ، فيي ياون



 . ينناينكي نن عا وب  النا عا جو حن لكينت ذليكا ما ! وا ا فييهي سالاموكي فنتي ما را لاينكي أايتام  43عا تاأنتيي عا فاسا
نن كول  ارا مي صا لاينكي النحي دوونا عا د  يوشا ، وا لاينكي يوطنبيقوونا عا تاارييسي، وا كي بيالنما اؤو دا كي فييهاا أاعن رو اصي يوحا

هاة ،  ر : لانتكي لامن 44جي جا قا حا را  فاون جا كوونا فييكي حا ، فالا ياتنرو ينا فييكي لاى أابنناائيكي التذي وناكي عا مو ياهندي وا
.« قنتا افنتيقاادي اي لاكي ريفيي وا تاعن

طرد الباعة من الهيكل

45  ، ونا تارو ياشن انووا يابييعوونا فييهي وا ينا كا دو التذي ذا ياطنرو ، أاخا وليهي النهاينكالا لاداى دوخو : 46وا قاائيل  لاهومن
وص !»  ةا لوصو ارا غا وهو ما لنتومو عا ، فاقادن جا ا أاننتومن لاةي. أامت : إينت باينتيي هووا باينت  ليلصت تيبا انا 47«قادن كو كا وا

بي إيلاى قاتنليهي. هااءو الشتعن جا وو تاباةو وا النكا هاناةي وا اءو النكا سا ؤا عاى رو سا . وا لي ما  فيي النهاينكا ما  فاياون ل مو ياون يوعا
اعي إيلاينهي. 48 تيما سن قا  بيهي ليلي لنتاصي انا مو لتهو كا با كو ، لانت الشتعن لوونا ا يافنعا لكينتهومن لامن ياهنتادووا إيلاى ما وا
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سلطة يسوع

تاباةو 20 النكا هاناةي وا اءو النكا سا ؤا دتى لاهو رو ، تاصا يوباش رو ، وا م  لي ذااتا ياون با فيي النهاينكا ل مو الشتعن انا يوعا ا كا فييما وا
يووخي،  عا الشص هي 2ما كا هذي ناحا نن ما ؟ أاون ما لنتا ا فاعا لو ما لنطاة  تافنعا : «قولن لاناا بيأايتةي سو اطابووهو قاائيليينا خا وا

لنطاةا؟»  ننهو:  3السص يبوونيي عا دا ، فاأاجي احي را  وا من أامن أالوكو أاناا أاينضا  أاسن اباهومن ياسووعو قاائيل : «وا نا 4فاأاجا أامي
نا النتاسي؟»  نتا أامن مي يتةو يووحا ودي مو عن اناتن ما اءي كا ما نا 5الست : «إينن قولنناا: مي ا باينناهومن قاائيليينا وا فييما رو اوا فاتاشا

نووا بيهي؟  مي ا لامن توؤن اذا ليما : وا ، ياقوولو اءي ما لصهو، لانتهومن 6الست بو كو ناا الشتعن مو جو نا النتاسي، يارن إينن قولنناا: مي وا
انا نابيي اا».  نتا كا قنتانيعوونا أانت يووحا .  7مو نن أايننا هييا ريفوونا مي ابووا أانتهومن لا ياعن فاقاالا لاهومن ياسووعو: 8فاأاجا

«! لنتو ا فاعا لو ما لنطاة  أافنعا من بيأايتةي سو أاناا لا أاقوولو لاكو «وا

ثل المزارعين القتلة مع

دتة  9 افارا مو سا ، وا ينا اريعي زا هو إيلاى مو لتما سا ما  وا رن ان  كا سا إيننسا را : «غا ثالي ا النما با بيهاذا ل مو الشتعن ذا يوكا أاخا وا
. 10طاوييلاة .  مي رن ري النكا نن ثاما طووهو مي بندا ، ليكاين يوعن ينا عا اريعي زا سالا إيلاى النمو ادي أارن صا مي النحا سي ون فيي ما وا

 . ينني وهو فااريغا النيادا دص را بووهو وا را ينا ضا اريعي لكينت النموزا . إيلت أانتهومن 11وا را بندا  آخا سالا عا أارن ادا وا فاعا
 . ينني وهو فااريغا النيادا دص را أاهاانووهو وا بووهو أاينضا  وا را وهو 12ضا حو رت بندا  ثااليثا ، فاجا سالا عا أارن ادا وا ثومت عا

 . مي رن اريجا النكا وهو خا حو طارا لتهومن 13وا ، لاعا بييبا لو ابننيي النحا سي أورن ؟ سا لو ا أافنعا اذا : ما مي رن بص النكا فاقاالا را
ا هووا 14ياهاابووناهو!  : هاذا ا باينناهومن قاائيليينا وا فييما رو اوا تتى تاشا ، حا اريعوونا زا آهو النمو ا إينن را لكينن ما وا



اثو لاناا.  يرا يرا النمي ، فالنناقنتولنهو ليياصي رييثو لو 15النوا نن يافنعا ا إيذا اذا قاتالووهو. فاما مي وا رن اريجا النكا وهو خا حو فاطارا
؟  مي بيهيمن رن بص النكا ». فالامتا 16را ينريهيمن ما إيلاى غا رن ل مو النكا يوسا ، وا ينا اريعي زا يوهنليكو أوولئيكا النمو إينتهو ياأنتيي وا

ا!»  اشا ، قاالووا «حا وا ذليكا عو مي هي الياةي 17سا ناى هذي عن ا ما نن ما : «إيذا قاالا لكينتهو ناظارا إيلاينهيمن وا وا
اويياةي؟  را الزت جا ارا حا هو النبونااةو، هووا نافنسوهو صا فاضا رو التذيي را جا تووباةي: النحا كن ا 18النما لاى هاذا نن ياقاعو عا ما

قا ؟»  حن قوهو سا حا لاينهي ياسن رو عا جا نن ياقاعو النحا ما ، وا سترو ري ياتاكا جا تاباةو 19النحا النكا هاناةي وا اءو النكا سا ؤا عاى رو فاسا
نااهومن كووا أانتهو عا را ، فاقادن أادن با افووا الشتعن لكينتهومن خا يننيهاا، وا ةي عا لاينهي فيي تيلنكا الستاعا إيلاى إلنقااءي النقابنضي عا

. ثالي ا النما بيهاذا

دفع الجزية للقيصر

ة  20 ليما كووهو بيكا سي ، ليكاين يومن ار  ونا أانتهومن أابنرا يسا ياتاظااهارو اسي وا لاهو جا ون باثصوا حا اقيبووناهو، وا لووا يورا عا فاجا
لنطاتيهي.  سو اكيمي وا اءي النحا وهو إيلاى قاضا ل مو لتمو 21ياقوولوهاا، فايوسا لامو أانتكا تاتاكا ، ناعن ل مو عا أالووناهو: «ياا مو فاقاالووا ياسن

 : ق  ل مو طارييقا اي بيالنحا اتي النتاسي، بالن توعا قااما ي ما اعي قي، فالا تورا دن ل مو بيالص  توعا لص لاناا أانن 22وا أافاياحي
ري، أامن لا؟»  ياةا ليلنقاينصا زن فاعا النجي :  23نادن قاالا لاهومن ، وا هومن را كن كا ما را ني 24فاأادن يناارا : ليما ونيي دي «أارو

ري!»  ابووا: «ليلنقاينصا لاينهي؟» فاأاجا النتقنشو عا ةو وا ورا ري 25الصص ا ليلنقاينصا طووا ما ، أاعن نن : «إيذا فاقاالا لاهومن
ي».  ي لي ا لي ما ري، وا تووا 26ليلنقاينصا كا ة  ياقوولوهاا، فاسا ليما بي بيكا اما الشتعن يقااعي بيهي أاما نا الي نووا مي كت فالامن ياتاما
وا. عو مي ا سا مت ينا مي هووشي دن ما

قيامة الموات

27  : أالووهو قاائيليينا سا ةي، وا را النقييااما ونا أامن ينا يوننكيرو وقيي ينا التذي دص دتى لاهو باعنضو الصت تاصا «ياا 28وا
جا وت يهي أانن ياتازا لاى أاخي لاد ، فاعا لاينسا لاهو وا ج  وا و  تازا د  أاخ  مو اتا لاحا تابا لاناا مووساى: إينن ما ، كا ل مو عا مو

يهي.  مي أاخي لاى اسن ل  عا يوقييما ناسن لاتيهي وا ما ة  ثومت 29بيأارن جا ون لوهومن زا ذا أاوت ة ، اتتخا وا ةو إيخن بنعا انا هونااكا سا فاقادن كا
 ، لاد  اتا دوونا وا لاةي،  30ما ما جا الثتانيي بيالارن وت ةو 31فاتازا بنعا جا بيهاا الست وت تتى تازا ، حا هاا الثتاليثو ذا ثومت اتتخا

لادا .  ل فووا وا اتووا دوونا أانن يوخا ما أاةو أاينضا .  32وا رن اتاتي النما يعا  ما مي هيمن جا دي نن باعن مي ةي 33وا فافيي النقييااما
ةي».  بنعا نا الست ة  ليكول  مي جا ون اناتن زا ة ، فاقادن كا جا ون أاةو زا رن ننهومن تاكوونو النما نن مي لاينهيمن ياسووعو 34ليما دت عا فارا

 . ونا جو وت ياتازا ونا وا جو و  ري يوزا اضي اني النحا ما ةي 35قاائيل : «أابننااءو الزت كا ارا بووا أاهنل  ليلنموشا سي ينا حو ا التذي أامت
 . ونا جو وت لا ياتازا ونا وا جو و  اتي، فالا يوزا وا نن باينني الامن ةي مي النقييااما اني التيي وا ما كينو 36فيي الزت إيذن لا يومن

ةي. نيهيمن أابننااءا النقييااما ون هومن أابننااءو اي ليكا ةي، وا لائيكا ثنلا النما ، لانتهومن ياكوونوونا مي ليكا دا ذا وتووا أاينضا  باعن أانن يامو
ينثو 37 لتينقاةي، حا ني النعو يثي عا دي ليكا فيي النحا ارا إيلاى ذا تتى مووساى أاشا ، فاحا تاى ياقووموونا ون ا أانت النما أامت وا

 . قووبا إيلها ياعن اقا وا حا إيلها إيسن اهييما وا بت إيلها إيبنرا و الرت عو ات  بالن هووا إيلهو 38يادن وا لكينت اا لاينسا إيلها أامن وا
ينهي!»  نا لادا ياون يعا ياحن مي ، فاإينت النجا يااء  ننتا النكالاما!» 39أاحن سا ، أاحن ل مو عا تاباةي: «ياا مو فاقاالا باعنضو النكا

ينئا . 40 أالاهو شا ليكا أانن ياسن دا ذا د  باعن ؤن أاحا رو لامن ياجن وا

المسيح وداود

دا،  41 اوو يحا هووا ابننو دا سي ينفا يوقاالو إينت النما : «كا قاالا لاهومن هو فيي كيتاابي 42وا دو نافنسو اوو ا ياقوولو دا فييما



ينيي  نن يامي ليسن عا ب ي: اجن بص ليرا يري: قاالا الرت امي زا ؟ 43النما ينكا ما ئا  ليقادا طي ون كا ما اءا دا عا أاعن تتى أاضا حا
ينفا ياكوونو ابنناهو؟» 44 باا ، فاكا عووهو را دو يادن اوو ، دا نن إيذا

التحذير من معلمي الشريعة

هي:  45 يذي ، قاالا ليتالامي غوونا بي يوصن يعو الشتعن مي انا جا ا كا فييما ينا 46وا تاباةي التذي نا النكا وا مي رو ذا «احن
ةي، امت اتي النعا يتاتي فيي الستاحا بصونا تالاق ي التتحي يوحي ةي، وا فااضا ابي النفاضن لا بيالاثنوا وص بوونا التتجا غا يارن

؛  لائيمي ةي فيي النوا ارا دا اكينا الصت أاما عي، وا امي جا اليسي فيي النما جا دوورا النما صو يالنتاهيموونا بويووتا 47وا
يننووناة  أاقنساى!» تاننزيلو بيهيمن دا لاءي سا اتي. هؤو لاوا ياتابااهوونا بيإيطاالاةي الصت لي وا امي الارا
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فلسا الرملة

21  . لي نندووقي النهاينكا اتيهيمن فيي صو ما نييااءا يولنقوونا تاقندي أاى الاغن تاطالتعا فارا لاة  2وا ما أاى أاينضا  أارن را وا
 . ينني ة  تولنقيي فييهي فالنسا ثارا 3فاقييرا ةا قادن أالنقاتن أاكن لاةا النفاقييرا ما هي الارن من إينت هذي قت أاقوولو لاكو : «الحا فاقاالا

يعا .  مي ننهومن جا نن 4مي ، فامي ا هييا أامت . وا ننهومن نا النفاائيضي عا اتي مي ما ا فيي التتقندي يعا  قادن أالنقاون مي لاءي جا لانت هاؤو
تيهاا!» يشا عي هو ليما ليكو ا تامن تيهاا أالنقاتن كولت ما اجا حا

يسوع ينبئ بخراب الهيكل

في النصذووري،  5 توحا يلاةي وا مي ةي النجا ارا جا يتن  بيالنحي زا لي بيأانتهو مو ني النهاينكا هومن عا ضو دتثا باعن إيذن تاحا : 6وا قاالا
مو».  يوهندا ر  إيلت وا جا قا حا ننهو فاون ر  مي جا تاأنتيي أايتام  لا يابنقاى فييهاا حا ناهو، سا ون ا التذيي تارا أالووهو 7«إينت هاذا فاسا

هو؟» قووعو ينا ياقنتاريبو وو ةو التتيي تاظنهارو حي لاما ا هييا النعا ما ا؟ وا دوثو هاذا تاى ياحن ، ما ل مو عا : «ياا مو قاائيليينا
انا 8 ما إينت الزت ي قاائيليينا إين ي أاناا هووا وا مي ياأنتوونا بياسن ثييريينا سا لصوا! فاإينت كا : «اننتابيهووا! لا تاضي فاقاالا

 ! : فالا تاتنباعووهومن با بووا، لانت 9قادي اقنتارا تاعي ابااتي، فالا تارن را طي ضن الي وبي وا رو عوونا بيالنحو ما ا تاسن ما نندا عي وا
هاا!»  دا ال  باعن لكينت الن هااياةا لا تاأنتيي حا ل ، وا دووثيهاا أاوت نن حو هي الوموورا لابودت مي : 10هذي ثومت قاالا لاهومن

ة ،  لاكا من لاى ما ة  عا لاكا من ما ة  وا لاى أومت ة  عا تاننقاليبو أومت ة  11«سا يدا دي لزيلو شا اكينا زا ةي أاما دت دوثو فيي عي تاحن وا
 . اءي ما نا الست ة  مي يما ظي آياات  عا يفاة  وا خي ات  مو لاما تاظنهارو عا بيئاة ، وا أاون ات  وا اعا جا ما هي 12وا لكينن قابنلا هذي وا

، وني جو السص عي وا امي جا من إيلاى النما ل مووناكو ، فايوسا طاهيدووناكومن ياضن من وا ياهومن إيلاينكو دص النتاسو أايندي ل هاا يامو الومووري كو
ي.  مي لي اسن نن أاجن ، مي امي كت النحو لووكي وا اما النمو ثوولي أاما من ليلنمو ياسووقووناكو من 13وا يوتييحو لاكو لكينت ذليكا سا وا

ةي.  هاادا ة  ليلشت صا باقا ،  14فورن سن من مو كو فااعا وا دي دص من أالت توعي وا فيي قولووبيكو عو من 15فاضا يكو طي فا أوعن لان ي ساون



وهاا.  وهاا أاون يونااقيضو دص من أانن يارو يكو قااويمي يعو مو مي رو جا ة  لا ياقندي ما كن حي تتى 16كالاما  وا من حا كو ل مو فا يوسا ون سا وا
 ، من ننكو ضا  مي ياقنتولوونا باعن ، وا قااءو دي الاصن الاقنريبااءو وا ةو وا وا خن الي اليدوونا وا وهيينا 17النوا رو كن تاكوونوونا ما وا

ي.  مي لي اسن نن أاجن يعي مي مي من لا تاهنليكو النباتتةا.  18لاداى النجا كو وسي ؤو نن رو ة  مي را عن لكينت شا من 19وا اليكو تيما فابياحن
! من كو ونا أاننفوسا باحو تارن

نهاية العالم ومجيء المسيح ثانية 

20 . با اباهاا قادي اقنتارا را وا أانت خا لامو يووشي، فااعن ة  بيالنجو را اصا لييما موحا شا نا أوورو ون ا تارا ما نندا عي وا
نن هومن 21 يناةي ما دي نا النما لن مي حا لنيارن ، وا باالي يتةي إيلاى النجي ننطاقاةي النياهوودي ينا فيي مي بي التذي ، ليياهنرو ئيذ  نندا عي

 : ياافي نن هومن فيي الارن لنهاا ما خو لا يادن ا قادن 22فييهاا، وا هي الايتاما أايتامو اننتيقاام  ياتيمص فييهاا كولص ما فاإينت هذي
 . تيبا فا تاقاعو 23كو ون ة  سا يما ظي يقاة  عا ، لانت ضي اتي فيي تيلنكا الايتامي عا ضي النمورن باالاى وا ينلو ليلنحا لكينت النوا وا

بي،  ا الشتعن ياننزيلو بيهاذا يدا  سا دي با  شا غاضا ضي وا لاى الارن اقوونا 24عا يوسا ينفي وا د  الست قوطوونا بيحا فاياسن
. مي ناةو الوما مي لا أازن تامي مو إيلاى أانن تاكن لييمو تادووسوهاا الوما شا تابنقاى أوورو ، وا مي يعي الوما مي ى إيلاى جا را أاسن

لاى 25 يقاة  عا ضي ضي لاى الارن تاكوونو عا ، وا ومي النصجو ري وا النقاما سي وا ات  فيي الشتمن لاما تاظنهارو عا سا وا
 ، يشو تاجي جص وا اجا تاعي وا الامن را وا ة ، لانت النباحن ينرا ةي فيي حا اقيعا مي النوا نا 26الوما لاى النتاسي مي ماى عا يوغن وا

اتي.  اوا امو الستما را عو أاجن زا عن كووناةا، إيذن تاتازا سن تااحو النما فا ياجن ا ساون قصعي ما نن تاوا مي بي وا عن ئيذ  27الرص نندا عي
 . يم  ظي د  عا جن ما ة  وا ابي بيقووت اني آتييا  فيي الستحا ننسا نا ابننا الي ون هي الوموورو 28يارا أو هذي ا تابندا ما نندا لكينن عي وا

 .« من ياقنتاريبو كو اءا من لانت فيدا كو وسا ؤو وا رو فاعو ارن بووا وا ، فااننتاصي دوثو ثال : 29تاحن با لاهومن ما را ضا وا
اري!  جا بااقيي الاشن وا إيلاى الت يناةي وا نن تيلنقااءي 30«اننظورو لاموونا مي قاتن تاعن را ناهاا قادن أاون ون ا تارا ما نندا عي

ينفا بااتا قارييبا .  من أانت الصت كو ثاة ، 31أاننفوسي ادي هي الوموورا حا نا هذي ون ا تارا ما نندا ا أاننتومن أاينضا ، عي ذا فاهكا
لاكووتا اي بااتا قارييبا .  لامووا أانت ما تتى 32فااعن يلو أابادا  حا ا النجي ولو هاذا : لا يازو من قت أاقوولو لاكو النحا

لصهاا.  هي كو دوثا هذي ولو أابادا . 33تاحن ي لا يازو لكينت كالامي ، وا ولاني ضا تازو الارن اءا وا ما إينت الست

السهر والصلة

ومي 34 هومو ري وا كن بيالسص اسي فيي اللتذتاتي وا ما ننغي من بيالي من ليئالت تاتاثاقتلا قولووبوكو كو وا لاننفوسي ذارو لكينن احن وا
أاة ؛  مو فاجن من ذليكا النياون كو هاما يااةي، فايادن لاى 35النحا اكينيينا عا يعي الست مي لاى جا النفاخ  عا فا يوطنبيقو كا ون فاإينتهو سا

ل هاا.  ضي كو هي الارن جن وا 36وا نن أانن تاننجو نووا مي كت ، ليكاين تاتاما ين  عووا فيي كول  حي رت تاضا نن وا وا إيذا هارو فااسن
.« اني ننسا اما ابنني الي تاقيفووا أاما ، وا دوثا كي أانن تاحن شن لاى وا هي الومووري التتيي هييا عا يعي هذي مي نن جا مي

بالي 37 وفي بيجا رو عن بالي النما يابييتو فيي النجا جو وا رو فيي اللتينلي ياخن ، وا لي ل مو فيي النهاينكا انا فيي النتهااري يوعا كا وا
 . ينتووني وا إيلاينهي. 38الزت عو تامي لي ليياسن ونا إيلاينهي فيي النهاينكا بي يوباك رو يعو الشتعن مي انا جا كا وا
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المؤامرة وخيانة يهوذا

حي  22 وفو بيالنفيصن رو عن يري، النما يدو النفاطي با عي اقنتارا نا 2وا ون عا تاباةو ياسن النكا هاناةي وا اءو النكا سا ؤا الا رو ازا ما وا
بي.  نا الشتعن ائيفيينا مي انووا خا ، لانتهومن كا لاقتبي 3كاين ياقنتولووا ياسووعا ا النمو ينطاانو فيي ياهووذا لا الشت داخا وا

 . شارا ثنناين عا ادي الي دا هووا فيي عي ، وا ي  يووطي رن خا سن ادي 4بيالي قووت هاناةي وا اءي النكا سا ؤا عا رو لتما ما تاكا ى وا فاماضا
 . هو إيلاينهيمن ل مو ينفا يوسا لي كا سي النهاينكا را .  5حا الي طووهو باعنضا النما اتتفاقووا أانن يوعن وا، وا ، 6فافاريحو يا ضي فارا

عي. من ني النجا يدا  عا هو إيلاينهيمن باعي ل ما ة  لييوسا صا يتنو فورن ذا ياتاحا أاخا وا

عداد للفصح مع التلميذ الن

حي.  7 ) النفيصن لو ما باحا فييهي (حا بو أانن يوذن انا ياجي يري التذيي كا مو النفاطي اءا ياون جا سا 8وا سالا ياسووعو بوطنرو فاأارن
 «! ، ليناأنكولا حا ا لاناا النفيصن ه زا جا هاباا وا نتا قاائيل : «اذن يووحا ؟» 9وا ه زا أالاهو: «أايننا تورييدو أانن نوجا فاسا

قاا بيهي إيلاى 10 ، فاالنحا اء  ةا ما رت لو جا مي ان  ياحن ا إيننسا ما يناةا، يولاقييكو دي لاني النما خو ا تادن الاما ا: «حا فاقاالا لاهوما
لوهو.  خو يووفي التتيي 11النباينتي التذيي يادن فاةو الضص رن : أايننا غو ل مو عا ب  ذليكا النباينتي: ياقوولو لاكا النمو قوولا ليرا وا

يذيي؟  عا تالامي حي ما ) النفيصن لا ما ة  12آكولو فييهاا (حا بييرا لنياا، كا فاة  فيي الطتباقاةي النعو رن ا غو فايورييكوما
 «! اني ه زا ة . هونااكا توجا وشا فنرو ما . 13وا حا ا النفيصن هتزا جا ا، وا ا قاالا لاهوما ما ا كا دا جا وا فااننطالاقاا، وا

عشاء الرب

14  ، سولو هو الرص عا ما أا وا ةو، اتتكا اناتي الستاعا ا حا لامت ا 15وا ق  أانن آكولا هاذا ون تاهاينتو بيشا : «اشن قاالا لاهومن وا
 . من قابنلا أانن أاتاأالتما كو عا حا ما لاكووتي 16النفيصن قتقا فيي ما تتى ياتاحا دو، حا ننهو باعن : لانن آكولا مي من فاإين ي أاقوولو لاكو

.  17اي».  من مووهاا باينناكو اقنتاسي هي وا ذووا هذي : «خو ، قاالا را كا شا أنسا  وا لا كا إيذن تانااوا من 18وا فاإين ي أاقوولو لاكو
لاكووتو اي!»  تتى ياأنتييا ما ةي حا ما رن نن نيتااجي النكا بو مي را ، 19إين ي لا أاشن را كا يفا ، شا غي ذا را إيذن أاخا وا

ريي!»  كن لووهو ليذي ا افنعا . هاذا من ليكو لو لاجن ديي التذيي يوبنذا سا ا جا طااهومن قاائيل : «هاذا أاعن ، وا كاسترا ذليكا 20وا كا وا
فاكو ي التذيي يوسن مي يدو بيدا دي هندو النجا أنسو هييا النعا هي النكا : «هاذي قاالا ، وا اءي شا دا النعا أنسا أاينضا  باعن ذا النكا أاخا

 . من ليكو ةي.  21لاجن ائيدا لاى النما ي عا عي نيي هييا ما ل مو اني لبودت أانن 22ثومت إينت يادا التذيي يوسا ننسا فاابننو الي
هو!»  ل مو لي التذيي يوسا جو ينلو ليذليكا الرت لكيني النوا ، وا تووم  حن ا هووا ما ما يا كا ضي لوونا 23يامن اءا ذووا ياتاسا فاأاخا

ا. لا هاذا كو أانن يافنعا ننهومن يووشي نن مي : ما ا باينناهومن فييما

من هو العظم؟

24  . ظاما سابو الاعن ال  فيي أايصهومن يوحن دا قااما باينناهومن أاينضا  جي مي 25وا لووكا الوما : «إينت مو فاقاالا لاهومن
 . نيينا سي نا موحن ون عا هومن يودن نندا لنطاةي عي ابا السص حا أاصن ، وا ، 26ياسوودووناهومن من ، فالا ياكونن ذليكا باينناكو ا أاننتومن أامت وا

 . مي ادي النخا النقاائيدو كا ري، وا غا الاصن من كا ظامو باينناكو : التذيي ياتتكيئو أامي التذيي 27بالن ليياكوني الاعن ظامو نن هووا أاعن فاما
 . مو دي التذيي ياخن من كا كو ساطي لكين ي أاناا فيي وا ؟ وا ؟ أالاينسا التذيي ياتتكيئو مو دي ي 28ياخن عي تومن ما دن ما ينا صا أاننتومن التذي

نيي.  حا لاكووتا ،  29فيي مي يتنا ليي أابيي، ما ا عا ما ، كا من ي نو لاكو أاناا أوعا لاى 30وا بووا عا را تاشن لووا وا ليكاين تاأنكو



. شارا ثنناين عا ائييلا الي را بااطا إيسن ينوونا أاسن وش  تادي لاى عورو ليسووا عا تاجن لاكووتيي، وا تيي فيي ما ائيدا ما

يسوع ينبئ بإنكار بطرس له

بالو 31 رن ا يوغا ما من كا بيلاكو رن من ليكاين يوغا ينطاانا قادن طالاباكو ! هاا إينت الشت انو عا من ، سي انو عا من بص «سي قاالا الرت وا
 ، حو ، ثاب تن 32النقامن عا جي دا أانن تارن ، باعن أاننتا . وا انوكا يبا إييما ليكا ليكاين لا ياخي تو لاجن عن رت لكين ي تاضا وا

 .« تاكا وا تي 33إيخن ون إيلاى النما ني وا كا إيلاى الس جن عا هابا ما د  أانن أاذن تاعي سن ، إين ي مو بص فاقاالا لاهو: «ياا را
عا !»  تا 34ما تتى تاكوونا قادن أاننكارن ما حا يحو النياون يكا لا ياصي سو إينت الد  : «إين ي أاقوولو لاكا ياا بوطنرو فاقاالا

ريفونيي!»  ات  أانتكا تاعن رت اد  35ثالاثا ما لا كييسي زا ال  وا ةي ما رت من بيلا صو لنتوكو سا ينا أارن : «حي ثومت قاالا لاهومن
؟» فاقاالووا: «لا!»  ء  تومن إيلاى شاين تاجن ، هالي احن اء  ذا لا حي هو 36وا نندا نن عي ، فاما ا النا : «أامت فاقاالا لاهومن

تاري ياشن هو وا اءا هو، فالنيابيعن ريدا نندا نن لاينسا عي ما . وا اد  قييباةو زا هو حا نندا نن عي ذليكا ما كا هاا؛ وا ذن ، فالنياأنخو ال  ةو ما رت صو
ينفا .  ، لانت كولت 37سا ينا لابودت أانن ياتيمت فييت ريمي عا النموجن دت ما تيبا عو ا التذيي كو : إينت هاذا من فاإين ي أاقوولو لاكو

ام !»  تاصص بيي لاهاا إيتنما ة  تاخن فاى!» 38نوبووءا : «كا ». فاقاالا لاهومن ينفااني بص هاا هوناا سا فاقاالووا: «ياا را

يسوع يصلي في جبل الزيتون

يذو أاينضا .  39 هو التتلامي تابيعا ، وا ينتووني بالي الزت تيهي إيلاى جا ادا عا هابا كا ذا لا إيلاى 40ثومت اننطالاقا وا صا ا وا لامت وا
ريباة ».  لووا فيي تاجن خو لصوا ليكاين لا تادن : «صا ، قاالا لاهومن اني كا افاة  توقااريبو 41النما سا ننهومن ما دا عا ابنتاعا وا

ل ي  عا يوصا كا را ر ، وا جا ياةا حا من ، 42را لكينن . وا أنسا هي النكا ن ي هذي دن عا ئنتا أابنعي قاائيل : «ياا أابيي، إينن شي
 .« يئاتوكا شي يئاتيي بالن ما شي هو.  43ليتاكونن لا ما دو د  اءي يوشا ما نا الست لاك  مي ظاهارا لاهو ما انا فيي 44وا إيذن كا وا

ضي. لاى الارن لاة  عا م  ناازي اتي دا قاطارا ارا كا قاهو صا را تتى إينت عا اح ؛ حا د  إيلنحا ل ي بيأاشا ذا يوصا اع ، أاخا را صي
45  . ني زن نا النحو ينا مي هومن ناائيمي دا جا ، فاوا يذي اءا إيلاى التتلامي جا لاةي وا نا الصت ا 46ثومت قااما مي : «ما فاقاالا لاهومن

ريباة !» لووا فيي تاجن خو لصوا ليكاين لا تادن صا ؟ قوومووا وا ينا من ناائيمي باالوكو

القبض على يسوع

ما 47 . فاتاقادت را شا ثنناين عا نا الي د  مي احي هووا وا ا، وا وص ياهووذا عو دن هومو النما مو ع  ياتاقادت من ا جا ، إيذا لتمو ا هووا ياتاكا فييما وا
؟»  48إيلاى ياسووعا لييوقاب لاهو.  اني ننسا ل مو ابننا الي ا، أابيقوبنلاة  توسا أاى 49فاقاالا لاهو ياسووعو: «ياا ياهووذا ا را فالامت

؟»  ينفي ريبو بيالست ، أاناضن بص ، قاالووا: «ياا را دوثا كو أانن ياحن ا يووشي لاهو ما ون ينا حا دوهومن 50التذي با أاحا را ضا وا
ناى.  ناهو النيومن هاناةي فاقاطاعا أوذو ئييسي النكا بندا را د !» 51عا ا النحا نندا هاذا ابا ياسووعو قاائيل : «قيفووا عي فاأاجا

فااهو.  ناهو فاشا لاماسا أوذو ينا 52وا يووخي، التذي الشص لي وا سي النهاينكا را ادي حا قووت هاناةي وا اءي النكا سا ؤا قاالا ياسووعو ليرو وا
؟  ي  صي النعي يووفي وا تومن بيالسص جن را لاى ليص  خا ا عا ما لاينهي: «أاكا م  53أاقنبالووا عا من كولت ياون كو عا ننتو ما ا كو ما نندا عي

 «! لنطاةو النا ليلظتلامي السص ، وا من ةا لاكو هي الستاعا لكينت هذي . وا لايت من عا ياكو وا أايندي دص ، لامن تامو لي إيذن 54فيي النهاينكا وا
. يد  نن باعي سو مي هو بوطنرو تابيعا هاناةي. وا ئييسي النكا را را لووا بيهي قاصن خا تتى دا اقووهو حا لاينهي، سا وا عا قاباضو

بطرس يسنكر يسوع

55 . سو باينناهومن لاسا بوطنرو لاهاا، جا ون هومن حا ضو لاسا باعن جا ةي الدتاري وا احا لاتن ناار  فيي سا عي ا أوشن لامت وا



هو!» 56 عا انا ما ا كا هاذا : «وا قاالاتن قتقاتي النتظارا فييهي، وا ، فادا ءي ون نندا الضت اليسا  عي ة  جا ما ادي أاتنهو خا فارا
ريفوهو!»  57 تو أاعن أاةو، لاسن را را قاائيل : «ياا امن لكينتهو أاننكا : 58وا رو فاقاالا آهو آخا ير  را قنت  قاصي دا وا باعن وا

، لاينسا أاناا!»  انو : «ياا إيننسا سا قاالا لكينت بوطنرو !» وا ننهومن أاننتا مي ة  تاقنرييبا ، 59«وا اعا ي  سا دا موضي باعن وا
 «! لييلي نا النجا هو أاينضا ، لانتهو أاينضا  مي عا انا ما ا كا قاا  إينت هاذا دا : «حا ك  ؤا رو مو : 60قاالا آخا سو فاقاالا بوطنرو

. يكو احا الد  لتمو، صا الا ياتاكا ازا هووا ما الي وا فيي النحا !» وا ا تاقوولو ريي ما تو أادن ، لاسن انو «ياا إيننسا
يحا 61 ب  إيذن قاالا لاهو: «قابنلا أانن ياصي ةا الرت ليما سو كا كترا بوطنرو . فاتاذا سا ناظارا إيلاى بوطنرو بص وا فاالنتافاتا الرت

ات ».  رت تانيي ثالاثا ما رن يكو تاكوونو قادن أاننكا ا . 62الد  را اء  مو باكاى بوكا اريجي، وا اننطالاقا إيلاى النخا وا

المحاكمة في مجلس اليهود

ريبووناهو، 63 ياضن ننهو وا ونا مي رو خا ذووا ياسن ، فاقادن أاخا سوونا ياسووعا رو انووا ياحن ينا كا الو التذي جا ا الر  أامت
؟»  64 باكا را ني التذيي ضا أالووناهو: «تانابتأن! ما ياسن هاهو وا جن طصونا وا يوغا ى 65وا را تاائيما أوخن هووا إيلاينهي شا جت وا وا

ة .  ثييرا هاناةي 66كا اءي النكا سا ؤا نن رو لتفو مي ؤا بي النمو يووخي الشتعن ليسو شو جن عا ما تاما ، اجن ا طالاعا النتهاارو لامت وا
 . هيمن ليسي جن اما ما اقووهو أاما سا تاباةي، وا النكا : 67وا ، فاقولن لاناا!» فاقاالا لاهومن يحا سي ننتا أاننتا النما قاالووا: «إينن كو وا

 ، قوونا د  ، لا توصا من يبوونانيي.  68«إينن قولنتو لاكو ، لا توجي من أالنتوكو إينن سا نا 69وا اني مي ننسا إيلت أانت ابننا الي
ةي اي!»  را يني قودن نن يامي اليسا  عا ياكوونو جا : 70النا سا ني ابننو اي؟» قاالا لاهومن : «أاأاننتا إيذا لصهومن فاقاالووا كو

 «! ، إين ي أاناا هووا نن 71«أاننتومن قولنتومن ناا مي عن مي نو قادن سا ؟ فاهاا ناحن دو إيلاى شوهوود  ة  بيناا باعن اجا فاقاالووا: «أايتةو حا
هي!» فامي

 مؤشر   23Ketab El Hayatلوقا 

تسليم يسوع إلى بيلطس

23  . اقووا ياسووعا إيلاى بييلاطوسا سا لصهاا، وا توهومن كو اعا ما : «تابايتنا 2فاقااماتن جا وناهو قاائيليينا أووا ياتتهيمو بادا وا
«! ليكو يحو النما سي ي أانتهو النما يادتعي ري وا ياةو ليلنقاينصا زن فاعا النجي ناعو أانن تودن يامن تاناا، وا ل لو أومت ا يوضا لاناا أانت هاذا

3  «! اباهو: «أاننتا قولنتا ليكو النياهوودي؟» فاأاجا : «أاأاننتا ما أالاهو بييلاطوسو اءي 4فاسا سا ؤا فاقاالا بييلاطوسو ليرو
 «! اني ننسا ا الي ننبا  فيي هاذا دو ذا مووعي: «لا أاجي النجو هاناةي وا : «إينتهو يوثييرو 5النكا وا قاائيليينا لاكينتهومن أالاحص وا

تتى هوناا!»  لييلي حا نا النجا اء  مي ل هاا، ابنتيدا يتةي كو ل ما  فيي النياهوودي عا ، مو با را 6الشتعن كن عا بييلاطوسو ذي مي ا سا فالامت
؟».  لييلي نا النجا لو مي جو : «هالي الرت را تافنسا ، اسن لييلي الاهو 7النجا ، أاحا ودوسا لنطاةي هييرو ليما أانتهو تاابيع  ليسو إيذن عا وا

 . لييما فيي تيلنكا الايتامي شا انا هووا أاينضا  فيي أوورو ، إيذن كا ودوسا لاى هييرو ودوسو 8عا أاى هييرو ا را لامت وا
ننهو، ثييرا عا هي النكا اعي ما بابي سا اهو بيسا ان  طاوييل  أانن يارا ما نن زا نتى مي انا ياتاما ا ، لانتهو كا دا ، فاريحا جي ياسووعا



هي.  لاى يادي ى عا را ى آياة  توجن و أانن يارا جو يارن نن 9وا بنهو عا ا هووا فالامن يوجي ة ، أامت ثييرا اياا كا أالاهو فيي قاضا فاسا
 . ء  .  10شاين ننف  وناهو بيعو تاباةو ياتتهيمو النكا هاناةي وا اءو النكا سا ؤا قافا رو وا هو، 11وا نوودو جو ودوسو وا هو هييرو تاقارا فااحن

 . هو إيلاى بييلاطوسا دت را اقا  وا با  بارت هو ثاون ننهو، إيذن أالنباسا را مي ساخي ودوسو 12وا هييرو ارا بييلاطوسو وا صا وا
ابيقاة . ة  سا اوا دا ا عا اناتن باينناهوما قادن كا ، وا مي ليكا النياون يقاينني فيي ذا دي صا

الحكم على يسوع بالموت

13  . با الشتعن ادا وا النقووت هاناةي وا اءا النكا سا ؤا ا بييلاطوسو رو ا 14فاداعا تومن إيلايت هاذا رن ضا : «أاحن قاالا لاهومن وا
ا دن فيي هاذا ، لامن أاجي من كو اما را أاما تو الامن صن ا فاحا ما دا هاا أاناا، باعن . وا با ل لو الشتعن لاى أانتهو يوضا انا عا ننسا الي

وناهو بيهي،  ا تاتتهيمو مت ننب  مي اني أايت ذا ننسا هاا إينتهو لامن 15الي هو إيلاينناا. وا دت ودوسو أاينضا ، إيذن را دا هييرو جا لا وا وا
 . تا ون بو النما جي تاون ينئا  ياسن لن شا ليقوهو.  16يافنعا أوطن نن وا هو إيذا ليدو أاجن لاينهي أانن يوطنليقا لاهومن فيي 17فاسا انا عا كا وا

دا .  احي ينا  وا يد  ساجي !» 18كول  عي ابااسا أاطنليقن لاناا باارا ا، وا : «اقنتولن هاذا لاتيهيمن من وا بيجو خو را لاكينتهومن صا وا
19  . بابي قاتنل  بيسا يناةي وا دي ثاتن فيي النما دا بابي فيتنناة  حا ني بيسا اكا قادن أولنقييا فيي الس جن انا ذا كا اطاباهومن 20وا فاخا

 . ب  فيي إيطنلاقي ياسووعا اغي هووا را ليبنهو!» 21بييلاطوسو ثاانيياة  وا ليبنهو! اصن : «اصن ينا اريخي وا صا دص فارا
نن 22 هو إيذا ليدو أاجن . فاسا تو ون قووباتوهو النما ننبا  عو دن فييهي ذا ا؟ لامن أاجي لا هاذا ر  فاعا أالاهومن ثااليثاة : «فاأايت شا فاسا

أوطنليقوهو!»  لتباتن 23وا ! فاتاغا لابا اليياة ، طااليبيينا أانن يوصن ات  عا وا ينا بيأاصن اريخي ونا صا ذووا يوليحص فاأاخا
 ، اتوهومن وا .  24أاصن ما بييلاطوسو أانن يونافتذا طالابوهومن كا حا ني 25وا انا قادن أولنقييا فيي الس جن فاأاطنلاقا التذيي كا

. تيهيمن ادا هو بييلطوسو إيلاى إيرا لتما ا ياسووعو فاسا أامت اكا التذيي طالابووا إيطنلاقاهو. وا ، ذا النقاتنلي بابي النفيتنناةي وا بيسا

يسوع على الصليب

انا 26 ، كا انو عا من هو سي مو اني اسن وا نا النقاينرا ل  مي جو كووا را سا لنبي)، أامن ا هومن ياسووقووناهو (إيلاى الصت فييما وا
 . لنفا ياسووعا لاهو خا مي لييبا ليياحن لاينهي الصت عووا عا ضا وا ، وا قنلي نا النحا عا  مي اجي بيير  27را ع  كا من هو جا قادن تابيعا وا

بنناهو.  يانندو لنويلننا وا اء  كونت يووا نن نيسا مي بي وا نا الشتعن : «ياا بانااتي 28مي قاالا فاالنتافاتا إيلاينهينت ياسووعو، وا
 ! كونت لادي لاى أاون عا كونت وا لاى أاننفوسي ، بالي ابنكيينا عا لاي  ، لا تابنكيينا عا لييما شا تاأنتيي 29أوورو فاهاا إينت أايتاما  سا

! هونت اؤو عاتن أاثندا ضا لا أارن لاتن بوطوونوهونت وا ما ا حا اتيي ما اقيري اللتوا وا : طووباى ليلنعا فييهاا ياقوولو النتاسو
ط يناا!  30 : غا ليلت لالي لاينناا، وا ي عا قوطي : اسن باالي ئيذ  ياقوولوونا ليلنجي نندا ا 31عي لووا هاذا انووا قادن فاعا فاإينن كا

ريي ليلنياابيسي؟»  ا ياجن اذا ري، فاما ضا ني الاخن نا 32بيالنغوصن عا ياسووعا أاينضا  اثننااني مي يقا إيلاى النقاتنلي ما سي وا
 . ينا ريمي عا 33النموجن لابووهو هونااكا ما ةا، صا ما جو من ى النجو عا اني التذيي يودن كا لووا إيلاى النما صا ا وا لامت وا

اري.  ني الياسا رو عا الخا يني وا ني النيامي د  عا احي ، وا ينني ريما ، 34النموجن فيرن لاهومن قاالا ياسووعو: «ياا أابيي، اغن وا
لاينهاا.  ينا عا قنتاريعي وا ثييااباهو مو مو اقنتاسا !» وا لوونا ا يافنعا ونا ما رو بو هونااكا 35لانتهومن لا يادن قافا الشتعن وا وا

انا هووا هو إينن كا ل صن نافنسا ! فالنيوخا ريينا لتصا آخا : «خا اءو ياتاهاكتموونا قاائيليينا سا ؤا ذليكا الرص كا اقيبووناهو، وا يورا
نندا اي!»  تاارا عي خن يحا النمو سي موونا لاهو 36النما يوقاد  انووا ياتاقادتموونا إيلاينهي وا نوودو أاينضا ، فاكا ننهو النجو را مي ساخي وا

 ، ل ا »  37خا ل صن نافنساكا ، فاخا ليكا النياهوودي ننتا أاننتا ما : «إينن كو تيبا 38قاائيليينا قاهو لافيتاة  كو اناتن فاون كا وا
ليكو النياهوودي».  ا هووا ما لاينهي 39فييهاا: «هاذا د فو عا لووباينني يوجا ينني النماصن ريما نا النموجن د  مي احي ذا وا أاخا وا

ناا!»  ل صن خا ل صن نافنساكا وا نن خا ؟ إيذا يحا سي تا أاننتا النما : «أالاسن را  40فاياقوولو اجي هو زا لتما را كا لكينت الخا وا



هاا؟  قووباةا نافنسا انيي النعو أاننتا توعا افو اا، وا تتى أاننتا لا تاخا : «أاحا لاة  41فاقاالا ادي قووباتوناا عا نو فاعو ا ناحن أامت
ل هي!» حا ينري ما ينئا  فيي غا لو شا ، فالامن يافنعا انو ننسا ا الي ا هاذا أامت لنناا. وا ا فاعا لا ليقااءا ما ادي اءا النعا زا لانتناا ناناالو النجا

42  «! لاكووتيكا يءو فيي ما ا تاجي ما نندا نيي عي كورن : «ياا ياسووعو، اذن قت 43ثومت قاالا فاقاالا لاهو ياسووعو: «النحا
سي!» ون دا ي فيي النفيرن عي تاكوونو ما ما سا : النياون أاقوولو لاكا

موت يسوع

تتى 44 ل هاا حا ضي كو لاى الارن لت الظتلامو عا ةا ظوهنرا )، حا را شن ةي (الثتانيياةا عا سا ةي الستادي وا الستاعا ناحن وا
دا الظصهنري).  ةي (الثتاليثاةي باعن عا ةي التتاسي نا 45الستاعا لي مي تاارو النهاينكا اننشاطارا سي ، وا سو أاظنلاماتي الشتمن وا

 . ساطي ي!» 46الوا وحي ديعو رو تاون ينكا أاسن : «ياا أابيي، فيي يادا يم  ظي ت  عا ون اريخا  بيصا قاالا ياسووعو صا وا
 . وحا لاما الرص ا، أاسن إيذن قاالا هاذا قييقاةي 47وا دا اا قاائيل : «بيالنحا جت ، ما داثا ا حا ئاةي ما أاى قاائيدو النمي ا را فالامت

ا ».  انو باارا ننسا ا الي انا هاذا ا 48كا لنبي، لامت هادا الصت شن اقيبووا ما دووا لييورا تاشا ينا احن مووعو التذي ذليكا النجو كا
 . دوورا ينا الصص عووا قااريعي جا ، را داثا ا حا ا ما أاون اتيي 49را اءو اللتوا نن فييهيمي الن سا اريفيهي، بيما عا يعو ما مي ا جا أامت

. هي الوموورا اقيبوونا هذي يد  يورا نن باعي اقيفيينا مي انووا وا ، فاقادن كا لييلي نا النجا ناهو مي تابيعن

دفن يسوع

تاقيي   50 اليح  وا ان  صا هووا إيننسا ، وا هو يووسوفو مو ان  اسن لاى إيننسا ليسي الاعن جن انا فيي النما كا لامن ياكونن 51وا
نن انا مي كا ، وا دوني النياهوودي داى مو ةي إيحن اما نا الرت هووا مي ، وا لاتيهيمن فيعن ليسي وا جن اءي النما ضا اري أاعن لاى قارا افيقا  عا وا مو

لاكووتي اي.  ريي ما ننتاظي .  52مو انا ياسووعا ثنما طالابا جو ما إيلاى بييلاطوسا وا ا بيهي قادن تاقادت لاهو 53فاإيذا ثومت أاننزا
فانن فييهي ري) لامن يودن خن وت  (فيي الصت ننحو هو فيي قابنر  ما عا ضا وا ، وا تتاني فتناهو بيكا كا لييبي) وا لاى الصت نن عا (مي

 . نن قابنلو د  مي . 54أاحا أا ياقنتاريبو انا قادن بادا بنتي التذيي كا ادي ليلست دا عن ما الي ليكا النتهاارو ياون انا ذا كا وا
عا 55 ضي ينفا وو كا أايننا النقابنرا وا ، فارا عا ياسووعا لييلي ما نا النجا نا مي جن را اتيي خا اءو اللتوا تابيعاتن يووسوفا الن سا وا

انوهو.  ثنما يتةي. 56جو صي سابا النوا بنتي حا ما الست نا ياون حن تارا اسن يبا ، وا طي نووطا  وا هايتأننا حا نا وا عن جا ثومت را
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نووطا التذيي 24 لات  النحا امي ئننا إيلاى النقابنري حا ا ، جي دا بووعي، بااكيرا  جي نا الوسن لي مي مي الاوت لكينن فيي النياون وا
ني النقابنري.  2هايتأنناهو.  ريجا عا را قادن دوحن جا نا أانت النحا دن جا ب  3فاوا انا الرت ثنما نا جو دن لننا لامن ياجي خا ا دا لكينن لامت وا
 . . 4ياسووعا انيبيهينت قافاا بيجا اقاة  قادن وا لاني بيثييااب  بارت جو ا را ، إيذا ات  فيي ذليكا ي را تاحا ا هونت مو فييما وا



ا 5 اذا : «ليما لاني جو ئيذ  قاالا لاهونت الرت نندا ضي. عي وهاهونت إيلاى الارن جو نا وو ناكتسن فو وا ون هونت النخا لتكا فاتاما
اتي؟  وا ي  بايننا الامن ني النحا ثننا عا انا 6تابنحا من بيهي إيذن كا كو لتما ا كا نا ما كورن ! اذن لاكينتهو قادن قااما إينتهو لاينسا هوناا، وا

لييلي  دو فيي النجا ، 7باعن لابا ، فايوصن ئيينا اطي لتما إيلاى أاينديي أونااس  خا اني لابودت أانن يوسا ننسا : إينت ابننا الي فاقاالا
مي الثتاليثي ياقوومو».  فيي النياون هو.  8وا نا كالاما كترن را 9فاتاذا شا دا عا نا الاحا بارن نا النقابنري، أاخن نا مي عن جا إيذن را وا

يعا .  مي هي الومووري جا لتهومن بيهذي ريينا كو الخا يامو 10وا رن سولا بيذليكا هونت ما نا الرص بارن اتيي أاخن اناتي اللتوا كا وا
 . هونت عا هابننا ما اتيي ذا يااتو اللتوا را الوخن ، وا قووبا يامو أومص ياعن رن ما نتا، وا يووا لييتةو، وا دا جن هونت فيي 11النما ا كالامو فابادا

 . قووهونت د  لامن يوصا ، وا ياان  أانتهو هاذا سولي كا إيذي 12ناظاري الرص كاضا إيلاى النقابنري، وا را سا قااما وا إيلت أانت بوطنرو
. داثا ا حا مت با  مي ج  تاعا ى مو هاا، ثومت ماضا دا حن لنفووفاةا وا فاانا النما أاى الاكن ناى را اننحا

يسوع يظهر لتلميذين

13 ( ياال  ةي أامن بنعا وا سا ة  (ناحن لنوا ت ينا غا دو سي ياة  تابنعو مي إيلاى قارن ننطاليقاينني فيي ذليكا النياون ننهومن مو انا اثننااني مي كا وا
 . اسو وا من هاا عي مو ، اسن لييما شا نن أوورو داثا  14عا ا حا يعي ما مي نن جا ثااني عا دت اناا ياتاحا كا ا 15وا ا هوما باينناما وا

ا.  هوما عا ارا ما سا ا وا با إيلاينهيما هو قادي اقنتارا ا ياسووعو نافنسو ، إيذا ثااني ياتابااحا ثااني وا دت ا 16ياتاحا يوناهوما لكينت أاعن وا
فاتيهي.  ري عن نن ما باتن عا جي قتفاا 17حو ؟» فاتاوا اني ائيرا ا سا أاننتوما ا وا ما ريي باينناكو يث  ياجن دي ا: «أايص حا أالاهوما سا وا

 . ينني ابيسا رييبو النتازيلو 18عا داكا النغا حن ، فاقاالا لاهو: «أاأاننتا وا لنيووبااسو هو كا مو اسن ا، وا دوهوما ابا أاحا أاجا وا
؟»  هي الايتامي داثا فييهاا فيي هذي ا حا لامو بيما لا تاعن ، وا لييما شا ؟» 19فيي أوورو داثا ا حا اذا ا: «ما فاقاالا لاهوما

اما اي لي أاما النقاون لي وا را  فيي النفيعن قنتادي انا نابيي اا مو ريي  التذيي كا داثا ليياسووعا النتاصي ا حا فاقاالا: «ما
ل هي،  بي كو الشتعن لابووهو. 20وا صا تي وا ون قووباةي النما ناا إيلاى عو امو كت حو هاناةي وا اءو النكا سا ؤا هو رو لتما ينفا سا كا وا

مو الثتاليثو 21 ما هووا النياون ل هي، فاالنياون ا كو عا هاذا ما . وا ائييلا را يا إيسن كو أانن يافندي و أانتهو النمووشي جو نتا نارن لاكينتناا كو وا
 . دووثي ذليكا ننذو حو نا إيلاى النقابنري بااكيرا   22مو دن هالنناناا، إيذن قاصا نتا أاذن اءي مي لاى أانت باعنضا الن سا لامن 23عا وا

 . ي  ينني ياقوولاني إينتهو حا لاكا ياا: ما ؤن نا رو اهادن قولننا لاناا إينتهونت شا نا وا عن جا اناهو، فارا ثنما نا جو دن فاذاهابا 24ياجي
ا أامت اءو أاينضا ، وا ا قاالاتي الن سا د  ما لاى حا يحا  عا حي را صا دووا الامن جا ناا إيلاى النقابنري فاوا عا ينا ما باعنضو التذي

هو!»  ون لتما 25هووا فالامن يارا ا تاكا يعي ما مي اني بيجا يما يئايي النقالنبي فيي الي باطي ا: «ياا قالييلايي النفاهنمي وا فاقاالا لاهوما
 ! هي؟»  26بيهي الاننبييااءو دي جن لا إيلاى ما خو هي اللاما ثومت يادن يحو هذي سي انييا النما انا لابودت أانن يوعا ا كا ثومت 27أاما

توبي. يعي النكو مي ننهو فيي جا دا عا را ا وا يعا ، ما مي نا الاننبييااءي جا مي نن مووساى وا ننطاليقا  مي ا، مو رو لاهوما ذا يوفاس  أاخا
ان  28 كا اهيب  إيلاى ما تاظااهارا هووا بيأانتهو ذا انيهاا، وا دا اني ياقنصي يذا انا الت لنمي ياةي التتيي كا نا النقارن بووا مي ثومت اقنتارا

 . دا لا ليياننزيلا 29أابنعا ». فاداخا اءو سا با النما اقنتارا الا النتهاارو وا ناا، فاقادن ما نندا : «اننزيلن عي لاينهي قاائيلاينني ا عا فاأالاحت
ا.  هوما نندا ا.  30عي طااهوما أاعن ، وا سترا كا ، وا كا باارا ، وا بنزا ذا النخو ا، أاخا هوما عا أا ما ا اتتكا لامت تن 31وا فااننفاتاحا

ا.  ننهوما تافاى عا فااهو. ثومت اخن را عا ا وا يونوهوما انا قالنبوناا يالنتاهيبو فيي 32أاعن ا كا ري: «أاما ا ليلخا دوهوما فاقاالا أاحا
؟»  توبا حو لاناا النكو را ياشن ثوناا فيي الطترييقي وا د  انا يوحا ا كا ناا فييما دووري ةي 33صو ا فيي تيلنكا الستاعا ثومت قااما

 ، ينا عي تامي جن هومن مو عا ينا ما التذي را وا شا دا عا ا الاحا دا جا ، فاوا لييما شا ا إيلاى أوورو عا جا را يننيهاا، وا انووا 34عا كا وا
 .« انا عا من قادن ظاهارا ليسي ، وا بت قااما قاا  إينت الرت : «حا داثا فيي الطترييقي، 35ياقوولوونو ا حا اهومن بيما بارا فاأاخن

بنزي. ري النخو نندا كاسن بت عي فاا الرت را ينفا عا كا وا



يسوع يظهر للتلميذ

36 «! من : «سالام  لاكو قاالا لاهومن ، وا هيمن ساطي هو فيي وا قافا ياسووعو نافنسو ، وا ليكا اني بيذا لتما ا ياتاكا ا هوما فييما وا
باحا .  37 نا شا ون هتمووا أانتهومن يارا ، تاوا فيهيمن ون خا ريهيمن وا ، ليذوعن لكينتهومن من 38وا ا باالوكو : «ما فاقاالا لاهومن

؟  من كووكو فيي قولووبيكو ثو الشص ا تاننباعي اذا ليما ؟ وا طاريبيينا ي. 39موضن ، فاأاناا هووا بينافنسي يت ما قادا وا يادايت وا اننظورو
نا ليي».  ون ا تارا ما ظاام  كا عي م  وا باحا لاينسا لاهو لاحن قتقووا، فاإينت الشت تاحا سوونيي وا ، 40النمي ليكا إيذن قاالا ذا وا

ينهي.  ما قادا ينهي وا اهومن يادا : 41أارا ، قاالا لاهومن بيينا ج  تاعا مو حي وا نا النفارا قيينا مي د  ينرا موصا الووا غا ازا إيذن ما وا
؟»  كالو ا يوؤن من هوناا ما كو نندا .  42«أاعي ويي  شن ك  ما ما ةا سا لووهو قيطنعا . 43فانااوا لا أاكا هومن وا اما هاا أاما ذا فاأاخا

ا 44 : أانتهو لابودت أانن ياتيمت كولص ما من لنتو باينناكو ازي أاناا ما من بيهي وا توكو لتمن ا هووا الكالامو التذيي كا : «هاذا ثومت قاالا لاهومن
يري».  امي زا النما توبي الاننبييااءي وا كو ةي مووساى وا ن ي فيي شارييعا تيبا عا هااناهومن لييافنهامووا 45كو ثومت فاتاحا أاذن

 ، توبا نن باينني 46النكو ياقووما مي يحو وا سي انا لابودت أانن ياتاأالتما النما ا كا ذا هكا ، وا تيبا ا قادن كو ذا : «هكا قاالا لاهومن وا
مي الثتاليثي،  اتي فيي النياون وا مي 47الامن يعي الوما مي طااياا فيي جا اني النخا فنرا غو باةي وا هي بيالتتون مي أانن يوباشترا بياسن وا

 . لييما شا نن أوورو لاقا  مي هي الومووري.  48اننطي لاى هذي أاننتومن شوهوود  عا دا 49وا عا ا وا من ما لو إيلاينكو سي أورن هاا أاناا سا وا
اليي!» نا الاعا ةا مي تتى تولنباسووا النقووت يناةي حا دي وا فيي النما لاكينن أاقييمو بيهي أابيي. وا
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ينهي.  50 افيعا  يادا هومن را كا باارا ننياا. وا يناةي إيلاى باينتي عا دي اريجي النما هومن إيلاى خا انا 51ثومت اقنتاادا ا كا باينناما وا
اءي  ما دا إيلاى الست عي أوصن ننهومن وا لا عا ، اننفاصا هومن ح  52يوبااريكو لييما بيفارا شا وا إيلاى أوورو عو جا دووا لاهو، ثومت را فاساجا

 ، يم  ظي يوبااريكووناهو. 53عا ونا اا وا ب حو ينثو يوسا ، حا لي ائيما  إيلاى النهاينكا هابوونا دا انووا ياذن كا   وا
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