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ظهور يوحنا المعمدان

يح: ابنن: ا::  1 س: يل: يسسووعس النمس ايسةو إ:ننج: ه: بسدس لو 2هسذ: س: : «هسا أسنسا أورن يساءس عن ت:بس ف:ي ك:تساب: إ:شس ا كو مس كس
؛  د  لسكس الطرر:يقس كس مسلك:ي الرذ:ي يوع: ، 3قودرامس ب، وا طسر:يقس الرر د  يرة:: أسع: نساد  ف:ي النبسر، تو مو ون صس

ة!!»  تسق:يمس سن بولسهو مو لووا سو عس اجن بسة: 4وس يرة: الترون ود: مو عن يرة: يونساد:ي ب:مس انو ف:ي النبسر، دس مس عن نرا النمس فسقسدن ظسهسرس يووحس
طسايسا.  ة: النخس ف:رس غن انووا 5ل:مس يعا!، فسكس م: ل:يمس جس شس أسهنلو أوورو يرة: وس ننطسقسة: النيسهوود: جس إ:لسينه: أسهنلو م: رس خس وس

 . طسايساهومن تسر:ف:ينس ب:خس عن دون، مو ه: ف:ي نسهنر: الورن لسى يسد: دوونس عس مر بسر: 6يستسعس نن وس با! م: نرا يسلنبسسو ثسون انس يووحس كس وس
 . ير سسلس النبسر، النعس ادس وس رس يسأنكولو النجس ، وس لند  نن ج: ام  م: زس سسطسهو ب:ح: يسلوف  وس ، وس ال: مس ظو قسائ:ل!: 7النج: انس يسع: كس وس

ائ:ه:.  ذس لر ر:بساطس ح: ن:يس لسحو ق  أسنن أسننحس تسح: نن لس أسسن ن،ي، مس رو م: نن هووس أسقندس د:ي مس يسأنت:ي بسعن أسنسا 8«سس
وح: النقودوس:». من ب:الر  دوكو م، فس يوعس ا هووس فسسسون ؛ أسمر اء: من ب:النمس توكو دن مر عس

معمودية يسوع وتجربة الشيطان له

لسى يسد: 9 دون، عس دس ف:ي نسهنر: الورن مر تسعس ، وس ل:يل: ننطسقسة: النجس ة: ب:م: رس نس النراص: اءس يسسووعو م: ف:ي ت:لنكس السيرام: جس
نرا.  وحس القودوسس 10يووحس الر  ، وس تن ات: قسد: اننفستسحس اوس أسى السرمس ، رس اء: نس النمس دس م: ع: د: أسنن صس رر بسموجس وس

ة،،  امس مس أسنرهو حس لسينه: كس ، ب:كس 11هساب:طا! عس ب:يبو : «أسننتس ابنن:ي النحس ات: يسقوولو اوس نس السرمس ت، م: ون ا صس إ:ذس وس
ور !»  تو كولر سورو يرة:،  12سور:رن وحو يسسووعس إ:لسى النبسر، ال: اقنتسادس الر  ف:ي النحس ى ف:يهسا 13وس فسقسضس

هو. مو دو ة، تسخن لسئ:كس مس وش: وس حو انس بسيننس النوو كس بوهو. وس ر، ينطسانو يوجس الشر ما! وس ينس يسون بسع: أسرن

يسوع يدعو التلميذ الولين

ةس ا: 14 ارس ل:نو ب:شس ، يوعن ل:يل: ننطسقسة: النجس نرا، اننطسلسقس يسسووعو إ:لسى م: لسى يووحس ا أولنق:يس النقسبنضو عس مس دس بسعن وس
!»  15قسائ:ل!:  يل: ننج: نووا ب:ال: آم: لسكووتو ا:. فستووبووا وس بس مس اقنتسرس انو وس مس لس الزر تسمس ا 16«قسد: اكن ف:يمس وس

ةس بسكس سس يولنق:يسان: الشر اوو اهو أسنندسرس أسخس انس وس عس من أسى س: ، رس ل:يل: ة: النجس ينرس ئ: بوحس لسى شساط: ي عس ش: انس يسسووعو يسمن كس
 . ينن: يرادس انسا صس ة:، فسقسدن كس ينرس ينن: 17ف:ي النبوحس يرادس ا صس لوكومس عس ان:ي، فسأسجن ا يسسووعو: «هسيرا اتنبسعس فسقسالس لسهومس

اهو.  18ل:لنراس:!»  تسب:عس ا وس هومس بساكس ا ش: كس بسد:ي 19فستسرس قووبس بننس زس أسى يسعن نن هونساكس قسل:يل!، فسرس ارس م: ثومر سس
 ، بساكس ان: الش، ل:حس اهو ف:ي النقسار:ب: يوصن نرا أسخس يووحس ا 20وس ا أسبساهومس كس اهو، فستسرس ال: ل:يستنبسعس ا ف:ي النحس اهومس فسدسعس

اهو. تسب:عس ، وس اء: رس عس الوجس بسد:ي ف:ي النقسار:ب: مس زس

يسوع يطرد روحاً نجساً

ل،مو. 21 ذس يوعس أسخس ع: وس مس جن بنت:، إ:لسى النمس م: السر ال!، ف:ي يسون لس حس . فسدسخس ومس نساحو فنرس هسبووا إ:لسى كس ثومر ذس
تسبسة:. 22 النكس لسينسس كس لنطسان  وس ب: سو اح: هومن كسصس ل،مو انس يوعس ه:، لسنرهو كس ل:يم: نن تسعن ونس م: رو اض: فسذوه:لس النحس
خس  23 رس ، فسصس س، وح، نسج: نوهو رو كو ل، يسسن جو ه:من رس ع: مس جن انس ف:ي مس كس أننوكس ب:نسا يسا 24وس ا شس : «مس قسالس وس

. أسننتس قود وسو ا:!»  نن أسننتس ر:فو مس نسا؟ أسنسا أسعن ئنتس ل:توهنل:كس ؟ أسج: ر:ي  هو يسسووعو 25يسسووعو النراص: رس جس فسزس
ننهو!»  جن م: رو اخن سن وس رس ال:يسة!، 26قسائ:ل!: «اخن ة! عس خس رن خس صس رس صس ، وس لس جو سو الرر وحو النرج: حس الر  فسطسرس



ننهو.  جس م: رس خس ل:يم، 27وس ا؟ إ:نرهو تسعن ا هذس : «مس ا بسيننسهومن لوونس ف:يمس اءس ذووا يستسسس ترى أسخس يعو حس م: فسدوه:شس النجس
هو!»  يعو هسا فستوط: رو ةو يسأنمو سس احو النرج: وس ترى السرن ، فسحس لنطسان  يد،، يولنقسى بسو د: رس 28جس ال: اننتسشس ف:ي النحس وس

. ل:يل: ة: ل:لنجس او:رس ننطسقسة: النموجس نس النم: ان  م: كس بسرو يسسووعس ف:ي كول، مس خس

شفاء حماة سمعان

نرا. 29 يووحس قووبو وس هومن يسعن عس مس ، وس سس اوو رس أسنندس انس وس عس من لووا بسينتس س: ، دسخس عس مس جن وا النمس رو ادس ا غس السمس حس وس
وا يسسووعس 30 لرمو ال: كس مرى. فسف:ي النحس نس النحو ان:ي م: اش:، توعس ةس النف:رس انس طسر:يحس عس من اةو س: مس انستن حس كس وس

أنن:هسا.  قسامستن 31ب:شس ال!، وس مرى حس ننهسا النحو هسبستن عس هسا. فسذس أسننهسضس هسا وس سسكس ب:يسد: أسمن بس إ:لسينهسا، وس فساقنتسرس
 . هومن دومو انووا 32تسخن نن كس يعس مس م: رس النراسو إ:لسينه: جس ضس ، أسحن سو بست: الشرمن رس ا غس ، لسمر اء: سس لوول: النمس نندس حو ع: وس

 ، ين: يساط: كوون:ينس ب:الشر سن مس ى وس ضس رن نندس البساب:.  33مس ل هومن ع: ينسة: كو د: دس أسهنلو النمس تسشس ترى احن فسى 34حس فسشس
حن مس نرهو لسمن يسسن لك: ة!، وس ث:يرس ينس كس يساط: دس شس طسرس تسل:فسة ، وس خن اض  مو رس نن أسمن انوونس م: انووا يوعس ث:ير:ينس كس كس

. نن هووس فووا مس رس وا، لسنرهومن عس لرمو ين: ب:أسنن يستسكس يساط: ل:لشر

يسوع يببشر في الجليل

ل،ي 35 ذس يوصس أسخس ز:ل  وس ننعس ان  مو كس جس إ:لسى مس رس خس ر:، وس م: الترال:ي، نسهسضس بساك:را! قسبنلس النفسجن ف:ي النيسون وس
 . دووهو قسالووا لسهو:  36هونساكس جس ا وس ننهو. فسلسمر ثوونس عس هو يسبنحس عس نن مس مس انو وس عس من هسبس س: يعس 37فسذس م: «إ:نر النجس

 «! رس هونساكس 38يسطنلوبوونسكس ة: لوبسش، او:رس ى النموجس رس ف:ي النقورس ان  آخس كس هسبن إ:لسى مس : «ل:نسذن فسقسالس لسهومن
ئنتو  ا ج: ل: هذس ل،هسا، 39أسينضا!. فسلسجن ل:يل: كو ننطسقسة: النجس ع: النيسهوود: ف:ي م: ام: جس ذسهسبس يوبسش،رو ف:ي مس وس

. ينس يساط: دو الشر يسطنرو وس

شفاء البرص

: «إ:نن 40 قسالس هو وس امس بستسينه: أسمس كن لسى رو تسمسى عس سرلو إ:لسينه:. فسارن ص: يستسوس اب، ب:النبسرس ل، موصس جو هو رس اءس جس وس
ن:ي!»  رو أسنن توطسه،رس ، فسأسننتس تسقند: تس دن هو قسائ:ل!: «أور:يدو، 41أسرس سس لسمس هو وس در يسدس مس نرنس يسسووعو وس فستسحس

 «! .  42فساطنهورن طسهسرس ننهو وس صو عس الس النبسرس لرمس زس ا تسكس السمس ا 43فسحس مس دس فسهو يسسووعو بسعن رس ال: صس ف:ي النحس وس
ة   در هو ب:ش: رس لسى 44أسننذس ر:ضن نسفنسسكس عس اعن هسبن وس ، بسل: اذن ء  دا! ب:شسين ب:رن أسحس قسائ:ل!: «اننتسب:هن! لس توخن

 «! ة! لسهومن هسادس ل:كس شس رس ب:ه: مووسسى، فسيسكوونس ذس ا أسمس من ل:قساءس تسطنه:ير:كس مس قسد، ، وس اه:ن: ، 45النكس ا هووس أسمر
انس لسنا!، بسلن كس ة  عس لس أسيرةس بسلندس خو رو أسنن يسدن دن يسسووعو يسقند: ترى لسمن يسعو ، حس بسرس يعو النخس يوذ: ث:يرا! وس فساننطسلسقس يونساد:ي كس

. ان  كس نن كول، مس افسدوونس إ:لسينه: م: النراسو يستسوس ة ، وس قنف:رس اك:نس مو يوق:يمو ف:ي أسمس



مؤشر      2Ketab El Hayatمرقس 

شفاء مشلول في كفرناحوم

بسرو أسنرهو ف:ي النبسينت:، 2 رس النخس اننتسشس . وس ومس نساحو فنرس ة: كس عس يسسووعو إ:لسى بسلندس جس ، رس ة: أسيرام  عس دس ب:ضن بسعن وس
لسينه:من 2 ذس يولنق:ي عس امس النبساب:. فسأسخس لس أسمس ، وس د  ان، لسحس كس ترى لسمن يسبنقس مس نس النراس:، حس ب:ير، م: د، كس دس عس عس تسمس فساجن

ةس ا:.  ل:مس .  3كس ال  ةو ر:جس بسعس لوهو أسرن م: لوول  يسحن شن هومن ب:مس ضو هو بسعن اءس جس وا أسنن يسقنتسر:بووا 4وس رو لك:نرهومن لسمن يسقند: وس
ا لرون فووهو، ثومر دس شس ترى كس انس يسسووعو ف:يه: حس ان: الرذ:ي كس كس قس النمس قنفس فسون . فسنسقسبووا السر ام: حس بسب: الز، إ:لسينه: ب:سس

لسينه:.  اق:دا! عس لوولو رس شن انس النمس اشس الرذ:ي كس : «يسا 5النف:رس لوول: شن ، قسالس ل:لنمس انسهومن أسى يسسووعو إ:يمس ا رس فسلسمر
 «! طسايساكس تن لسكس خس ف:رس ، قسدن غو ونس ف:ي 6بونسير ذووا يوفسك،رو تسبسة:، فسأسخس ضو النكس ينس بسعن ال:س: انس بسيننس النجس كس وس

 : طسايسا إ:لر او 7قولووب:ه:من ف:رس النخس رو أسنن يسغن نن يسقند: ا!! مس فنرس لرمو كو ا؟ إ:نرهو يستسكس ذس لو هكس جو ا الرر لرمو هذس ا يستسكس اذس «ل:مس
هو؟»  دس حن ا 8وس اذس : «ل:مس أسلسهومن ، فسسس ونس ف:يه: ف:ي قولووب:ه:من رو ا يوفسك، ه: مس وح: كس يسسووعو ب:رو رس ال: أسدن ف:ي النحس وس

؟  من ر: ف:ي قولووب:كو ا السمن ونس ب:هذس تن لسكس 9توفسك،رو ف:رس : قسدن غو لوول: شن هسلو أسنن يوقسالس ل:لنمس ينن: أسسن رس أسي  السمن
ش:؟  امن اشسكس وس لن ف:رس م: ، أسون أسنن يوقسالس لسهو: قوم: احن طسايساكس وا أسنر لبنن: 10خس لسمو لك:ن،ي قولنتو ذل:كس ل:تسعن وس

 : لوول: شن طسايسا». ثومر قسالس ل:لنمس ان: النخس فنرس لنطسةس غو ض: سو لسى السرن ان: عس ننسس لن 11ال: م: : قوم: احن «لسكس أسقوولو
 «! هسبن إ:لسى بسينت:كس اذن ، وس اشسكس يع:. 12ف:رس م: امس النجس شسى أسمس مس هو، وس اشس لس ف:رس مس حس ، وس ال: فسقسامس ف:ي النحس

ا قسط !» ثنلس هذس أسيننسا م: ا رس : «مس ظرمووا اس قسائ:ل:ينس عس يعا! وس م: فسذوه:لووا جس

المسيح يدعو لوي

13  . هومن ل،مو ذس يوعس ل هو. فسأسخس عو كو من قس ب:ه: النجس ة:، فسلسح: ينرس ئ: النبوحس اط: جس يسسووعو ثسان:يسة! إ:لسى شس رس خس ا 14وس ف:يمس وس
هو. تسب:عس ن:ي!» فسقسامس وس بسايسة:، فسقسالس لسهو: «اتنبسعن تسب: النج: كن ال:سا! ف:ي مس لنفسى جس أسى لسو:يس بننس حس ، رس ائ:ر، هووس سس

ئ:ينس يسترك:ئوونس 15 اط: النخس بساة: وس نس النجو ونس م: ث:يرو ذس كس ترك:ئا! ف:ي بسينت: لسو:ي، أسخس انس يسسووعو مو ا كس بسيننسمس وس
قووا ب:ه:.  انووا هونساكس فسلسح: ننهومن كس ث:ير:ينس م: ه:، لسنر كس يذ: عس تسلسم: مس هو وس عس تسبسةو 16مس أسى النكس ا رس فسلسمر

بساة: عس النجو ا يسأنكولو مس اذس ه:: «ل:مس يذ: ، قسالووا ل:تسلسم: ئ:ينس اط: النخس بساة: وس عس النجو ي ونس يسسووعس يسأنكولو مس يس: النفسر، وس
؟»  ئ:ينس اط: النخس ونس إ:لسى الطرب:يب:، 17وس تساجو حن اءو هومو النمو حر : «لسينسس السص: ابس أسجس عس يسسووعو، وس م: فسسس

«! ئ:ينس اط: ينس بسلن خس عووس صال:ح: ئنتو لسدن ا ج: ى. مس ضس رن بسل: النمس

الحوار حول الصوم

اذسا 18 أسلوونسهو: «ل:مس هومن إ:لسى يسسووعس يسسن ضو اءس بسعن ، فسجس ينس ائ:م: ي ونس صس يس: النفسر، نرا وس يذو يووحس انس تسلم: كس وس
؟»  وموونس يذوكس فسلس يسصو ا تسلسم: أسمر ، وس ي،ينس يس: يذو النفسر، تسلسم: نرا وس يذو يووحس ومو تسلسم: : 19يسصو ابسهومن فسأسجس

ونس أسنن رو ر:يسو بسيننسهومن لس يسقند: امس النعس ادس ؟ مس ر:يسو بسيننسهومن النعس وا وس ومو س: أسنن يسصو رو أسهنلو النعورن «هسلن يسقند:
ومووا.  . ف:ي ت:لنكس اليرام: 20يسصو نن بسينن:ه:من ف:عس م: ر:يسو ف:يهسا قسدن رو تسأنت:ي أسيرام، يسكوونو النعس لك:نن سس وس
 . وموونس ةس 21يسصو يدس د: ةس النجس قنعس إ:لر، فسإ:نر الر  يد  وس د: اش  جس نن قومس ة  م: قنعس ت:يقا! ب:رو با! عس قسعو ثسون دس يسرن لس أسحس

أس!  وس قو أسسن رن يرو النخس يسص: ت:يق:، وس ب: النعس نس الثرون شو فستسأنكولو م: م: ة! 22تسننكس يدس د: را! جس من عو خس دس يسضس لس أسحس وس
ا . إ:نرمس بو تستنلسفس النق:رس رو وس من اقس النخس ، فستورس بس ةو النق:رس يدس د: رو النجس من رس النخس ترى لس توفسج، ت:يقسة ، حس ب  عس ف:ي ق:رس



ة ». يدس د: ب  جس عو ف:ي ق:رس ضس ةو توون يدس د: رو النجس من النخس

الحوار حول السبت

فوونس 23 هومن يسقنط: ق ونس طسر:يقسهومن وس يذو يسشو ذس الترلسم: ، فسأسخس قوول: بنت  بسيننس النحو اتس سس رر يسسووعو ذس مس وس
 . نساب:لس مس 24السر لوهو يسون ل  ف:عن ا لس يسح: يذوكس مس لو تسلسم: ا يسفنعس اذس ! ل:مس : «اننظورن ي ونس ل:يسسووعس يس: فسقسالس النفسر،
بنت:؟»  اعووا؟ 25السر جس وا وس تساجو ا احن مس نندس اف:قووهو ع: رس مو دو وس اوو لسهو دس ا فسعس أنتومن مس ا قسرس : «أسمس ابسهومن فسأسجس

ل  26 ة: الرذ:ي لس يسح: مس بنزس الترقند: لس خو أسكس هسنسة:، وس ئ:يس: النكس ان: أسب:يأسثسارس رس مس لس بسينتس ا:، ف:ي زس ينفس دسخس كس
لووا؟»  اف:ق:يه: أسينضا! فسأسكس رس طسى مو ، بسلن أسعن هومن دس حن هسنسة: وس ننهو إ:لر ل:لنكس لو م: ا 27السكن : «إ:نرمس ثومر قسالس لسهومن
بنت:.  بندا! ل:لسر انو عس ننسس ل: ال: عس لسمن يوجن ، وس ان: ننسس ة: ال: بنتو ل:فسائ:دس لس السر ع: ب  28جو ان: هووس رس ننسس فسابننو ال:

بنت: أسينضا!!» السر
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شفاء الرجل ذي اليد اليابسة

ة،.  3 هو يساب:سس ل، يسدو جو انس هونسال:كس رس كس ى. وس رس ة! أوخن رر عس مس مس جن لس يسسووعو النمس دسخس اق:بوونسهو 2وس ذووا يورس فسأسخس
نن أسنن يستره:مووهو.  نووا م: كر بنت:، فسيستسمس لس ف:ي السر جو ل:كس الرر ف:ي ذس ا هسلن يسشن ون هو 3ل:يسرس ل: الرذ:ي يسدو جو فسقسالس ل:لرر

 «! سسط: ق:فن ف:ي النوس ة،: «قومن وس لو 4يساب:سس ينر: أسمن ف:عن لو النخس بنت: ف:عن ل  ف:ي السر : «هسلن يسح: أسلسهومن ثومر سس
 . ت:ينس ام: ل:يصو نسفنس  أسون قستنلوهسا؟» فسظسل وا صس ؟ تسخن قسدن 5الشرر، با! وس اض: هو ف:يه:من غس ارس يسسووعو نسظسرس فسأسدس

ة!. يحس ح: ادستن صس ا ه:يس قسدن عس درهسا، فسإ:ذس !» فسمس در يسدسكس : «مو ل: جو قسالس ل:لرر ، وس لسبسة: قولووب:ه:من نن صس ايسقس م: تسضس
وا 6 رو تسآمس ، وس ودوسس ب: ه:يرو زن اءو ح: ضس هومن أسعن عس مس ع:، وس مس جن نس النمس ي ونس م: يس: جس الفسر، رس ال: خس ف:ي النحس وس

لسينه: ل:يسقنتولووهو.  ق: 7عس نساط: نن مس ب:ير، م: ع، كس من هو جس تسب:عس ة:. وس ينرس وس النبوحس هو نسحن يذو تسلسم: بس يسسووعو وس فساننسسحس
يرة:  نس النيسهوود: م: ل:يل: وس ي 8النجس اح: نن نسوس ب:ير، م: ع، كس من جس ، وس دون، اءس الورن رس ا وس مس يرةس وس أسدووم: ل:يمس وس شس أوورو وس

 . لس ا فسعس عووا ب:مس م: انووا قسدن سس وا إ:لسينه: إ:ذن كس اءو ا، جس يندس صس ورس وس وا لسهو 9صو د  هو أسنن يوع: يذس رس يسسووعو تسلسم: فسأسمس
عو،  من هو النجس مس حس هو، ل:ئسلر يسزن يرا! يولسز:مو غ: نن 10قسار:با! صس ارس كول  مس ، فسصس ث:ير:ينس فسى كس انس قسدن شس لسنرهو كس

هو.  سس ار:عو إ:لسينه: ل:يسلنم: ض، يوسس رس ة! لسهو، 11ب:ه: مس دس اج: ر  سس اهو تسخو ينس تسرس ةو ح: سس احو النرج: وس انست: السرن كس وس
ة!: «أسننتس ابننو ا:!»  ار:خس هو. 12صس رس يعس أسمن نن أسنن توذ: ة  م: دس هسا ب:ش، رو ذ، انس يوحس فسكس

سل الثنا عشر الرب

، فسأسقنبسلووا إ:لسينه:.  13 هومن ادس ينس أسرس ا الرذ: دسعس ، وس بسل: دس إ:لسى النجس ع: وهو 14ثومر صس رس ل:يولسز:مو شس يرنس اثننسين عس فسعس



وا،  رو لسهومن ل:يوبسش، س: يورن .  15وس ين: يساط: د: الشر لسى طسرن لنطسة، عس تسكوونس لسهومن سو ينس 16وس رس الرذ: شس ثننسا عس ال: وس
 ، سس اهو بوطنرو مر قسدن سس ، وس انو عس من : س: ، هومن يرنسهومن قسدن 17عس وهو، وس نرا أسخو يووحس بسد:ي، وس قووبو بننو زس يسعن وس
 ، د: عن ، أسين ابننسي: الرر سس ج: انسرن ا بووس اهومس مر ا، 18سس توومس ترى وس مس ، وس سو اوو ثولسمس بسرن ، وس ف:يل:ب سو ، وس سو اوو أسنندسرس وس

 ، انو النقسانسو:ي  عس من س: ، وس سس تسدراوو لنفسى، وس قووبو بننو حس يسعن انسهو. 19وس ي  الرذ:ي خس يووط: رن خس سن ا ال: يسهووذس وس

يسوع أو بعلزبول

ل: 20 لسى أسكن ترى عس هو حس يذو تسلسم: رن يسسووعو وس لسمن يسقند: عو أسينضا!، وس من دس النجس تسشس وا إ:لسى النبسينت:، فساحن عو جس ثومر رس
ام.  ابسهو.  21الطرعس وس يعس أسنرهو فسقسدس صس انس أوش: ذووهو، إ:ذن كس ا ل:يسأنخو اؤو هو، جس بساؤو عس أسقنر: م: ا سس ا 22فسلسمر أسمر وس

ين: يساط: ئ:يس: الشر إ:نرهو ب:رس نوهو، وس كو بوولس يسسن لسزس ، فسقسالووا: «إ:نر بسعن ل:يمس شس نن أوورو لووا م: ينس نسزس تسبسةو الرذ: النكس
 «! ينس يساط: دو الشر دس 23يسطنرو ينطسان، أسنن يسطنرو رو شس ينفس يسقند: : «كس ، قسالس ثسال: هومن ب:السمن لرمس كس اهومن إ:لسينه: وس عس فسدس

ينطسانا!؟  .  24شس دس مو رو أسنن تسصن ات:هسا، فسإ:نرهسا لس تسقند: لسى ذس ا عس ة، مر لسكس من مستن مس ا اننقسسس مس 25فسإ:ذس ا اننقسسس إ:ذس وس
 . دس مو رو أسنن يسصن ات:ه:، فسإ:نرهو لس يسقند: لسى ذس ا عس ، 26بسينت، مس مس اننقسسس ه: وس لسى نسفنس: ينطسانو عس ا اننقسلسبس الشر فسإ:ذس
هو!  رو ، بسلس يسننتسه:يس أسمن دس مو رو أسنن يسصن يسننهسبس 27فسإ:نرهو لس يسقند: لس بسينتس قسو:ي  وس خو د، أسنن يسدن رو أسحس لس يسقند:

ئ:ذ  يسننهسبو بسينتسهو.  دس بسعن ل!. وس ا قسيردس النقسو:ير أسور تسهو إ:لر إ:ذس ت:عس طسايسا 28أسمن يعس النخس م: : إ:نر جس من قر أسقوولو لسكو النحس
فنر: الرذ:ي يسقوولوونسهو.  ترى كسلم: النكو ر:، حس فسرو ل:بسن:ي النبسشس وح: النقودوس:، فسلس 29توغن ر: بالر  دس نن يسزن لسك:نن مس وس

يرة ».  يئسة  أسبسد: ط: قساب: خس تس ع: انس لسهو أسبسدا!، بسلن إ:نرهو يسقسعو تسحن فنرس وحا! 30غو ل:كس لسنرهومن قسالووا: «إ:نر رو ذس
نوهو!» كو سا! يسسن نسج:

أبسرة يسوع الحقيقية

عوونسهو.  31 لووا إ:لسينه: يسدن سس أسرن ار:جس النبسينت: وس قسفووا خس هو، فسوس أوم  توهو وس وس اءس إ:خن جس لسسس 32وس انس قسدن جس كس وس
 «! لوبوونسكس ار:ج: يسطن تسكس ف:ي النخس وس إ:خن مركس وس

، فسقسالووا لسهو: «هسا إ:نر أو ب:ير، ع، كس من لسهو جس ون : 33حس ابسهومن فسأسجس
ت:ي؟»  وس إ:خن نن أوم،ي وس لسء: هومن أوم،ي 34«مس : «هؤو قسالس لسهو وس ون ينس حس ال:س: هو ف:ي النجس ارس نسظسرس ثومر أسدس

ت:ي،  وس إ:خن أوم،ي!» 35وس ت:ي وس أوخن ي وس ة: ا: هووس أسخ: ادس لو بسإ:رس مس نن يسعن لسنر مس
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ثل الزارع مث

دس إ:لسى 4 ع: ترى إ:نرهو صس ، حس ب:ير، ع، كس من لسهو جس ون دس حس تسشس قسد: احن ة:، وس ينرس ئ: النبوحس اط: نندس شس ل،مو ثسان:يسة! ع: ذس يوعس ثومر أسخس
ة:.  ينرس ئ: النبوحس اط: لسى شس ل هو عس عو كو من انس النجس ا كس ، ف:يمس اء: قس النمس لسسس ف:يه: فسون جس هومن أوموورا! 2النقسار:ب: وس لرمس فسعس



ه::  ل:يم: ا قسالسهو لسهومن ف:ي تسعن مر م: . وس ثسال: ة! ب:السمن ث:يرس . 3كس عس رس جس ل:يسزن رس ار:عس قسدن خس عووا! هسا إ:نر الزر مس «ا:سن
تنهو.  4 النتسهسمس ت: الط يوورو وس اءس ات:، فسجس رر مس لسى النمس ار: عس ضو النب:ذس قسعس بسعن عو، وس رس ا هووس يسزن بسيننسمس قسعس 5وس وس وس

يقسة!.  م: بستسهو لسمن تسكونن عس ا سسر:يعا! لسنر تورن بسة:، فسنسمس ق:يقسة: الت رن يرة  رس ر: خن ض  صس لسى أسرن هو عس ضو لك:نن 6بسعن وس
 . ل  انس ب:لس أسصن يسب:سس لسنرهو كس قس وس تسرس ، احن سو قست: الشرمن رس ا أسشن ار: بسيننس 7لسمر قسعس بسعنضو النب:ذس وس وس

 . رن نسقسهو، فسلسمن يوثنم: خس كو وس ، فسنسبستس الشرون اك: وس ة:، فسنسبستس 8السشن ي،دس ض: النجس قسعس ف:ي السرن ار: وس ضو النب:ذس بسعن وس
ئسة!».  هو م: ضو بسعن ، وس ت،ينس هو س: ضو بسعن فا!، وس عن هو ثسلسث:ينس ض: ضو طسى بسعن ، فسأسعن رس أسثنمس ا وس نسمس نن 9وس : «مس ثومر قسالس

«! عن مس ع:، فسلنيسسن نسان: ل:لسرمن ذو
لسهو أو

الغاية من المثال

10  . ثسل: ى النمس زس غن نن مس رس عس شس ثننسا عس ال: لسهو وس ون ينس حس أسلسهو الرذ: هو، سس دس حن انس يسسووعو وس ا كس مس نندس ع: فسقسالس 11وس
مو لسهومن ء  يوقسدر ار:ج ، فسكول  شسين نن خس ينس م: ا الرذ: لسكووت: ا:. أسمر رر مس ر:فووا س: من أسنن تسعن يس لسكو ط: : «قسدن أوعن لسهومن

 ، ثسال: ، ل:ئسلر 12ب:السمن لس يسفنهسموونس عوونس وس مس عا! يسسن من سس ، وس ونس رو لس يوبنص: ونس وس : نسظسرا! يسننظورو ترى إ:نرهومن حس
«! طسايساهومن فسرس لسهومن خس يستووبووا فستوغن

تفسير مثل الزارع

ى؟  13 رس ثسال: الوخن يعس السمن م: ينفس تسفنهسموونس جس ؟ فسكس ثسلس ا النمس : «أسلسمن تسفنهسمووا هذس قسالس لسهومن إ:نر 14وس
ةس ا:.  ل:مس عو كس رس ار:عس يسزن ينس 15الزر ةو، هومو الرذ: ل:مس عو النكس رس ينثو توزن ات: حس رر مس لسى النمس ينس عس لسء: الرذ: هؤو وس

 . ر:عستن ف:يه:من ةس الرت:ي زو ل:مس طسفو النكس يسخن ينطسانو وس عوونس يسأنت:ي الشر مس ا يسسن السمس ينس 16حس لسء: الرذ: ذل:كس هؤو كس وس
ح ، ةس يسقنبسلوونسهسا ب:فسرس ل:مس عوونس النكس مس ا يسسن السمس ينس حس هومو الرذ: يرة ، وس ر: خن ض  صس لسى أسرن ةو عس ل:مس عو ف:يه:م: الكس رس توزن

نن 17 هساد، م: ط: يق، أسو: اضن دوثو ض: ا يسحن السمس . فسحس ين  ا هومن إ:لسى ح: إ:نرمس ، وس ات:ه:من وس لس لسهومن ف:ي ذس لس أسصن وس
 . ونس ثررو ة:، يستسعس ل:مس ل: النكس لسء: هومو 18أسجن ، هؤو اك: وس ةو بسيننس السشن ل:مس عو ف:يه:م: النكس رس ينس توزن ونس الرذ: رو الخس وس
ةس،  ل:مس وا النكس عو م: ينس قسدن سس ت:هساءس الوموور: 19الرذ: اشن نسى وس اعس النغ: دس خ: ر: وس اض: ان: النحس مس ومس الزر لك:نر هومو وس

ر .  يرو ب:لس ثسمس ةس، فستسص: ل:مس نوقو النكس تسخن لو إ:لسينه:من وس خو ى، تسدن رس ةو 20الوخن ل:مس عو ف:يه:م: النكس رس ينس توزن ا الرذ: أسمر وس
هومن ثسلسث:ينس ضو ، بسعن ونس رو يسقنبسلوونسهسا فسيوثنم: ةس وس ل:مس عوونس النكس مس ينس يسسن لسء: هومو الرذ: ة:، فسهؤو ي،دس ض: النجس ف:ي السرن

ئسة!».  هومن م: ضو بسعن ، وس ت،ينس هومن س: ضو بسعن فا! وس عن عس 21ض: ضس بساح: ل:يوون صن تسى ب:النم: : «هسلن يوؤن قسالس لسهومن وس
ة:؟  نسارس لسى النمس عس عس ضس تس السرر:ير:؟ أسلسينسس ل:يوون يسال: أسون تسحن كن تس النم: ، 22تسحن شسفو يوكن ف:ي  إ:لر وس خن فسلسينسس مس

 ! لسنس ء، إ:لس ل:يوعن ت:مس شسين ا كو مس !» 23وس عن مس ع:، فسلنيسسن نسان: ل:لسرمن ذو
نن لسهو أو مس

ثل الكيل مث

24  . من ادو لسكو يوزس من وس الو لسكو ، يوكس ينل  تسك:يلوونس . فسب:أسي، كس عوونس مس ا تسسن : «تسنسبرهووا ل:مس قسالس لسهومن نن 25وس فسإ:نر مس
ننهو». عو م: هو يوننتسزس نندس ترى الرذ:ي ع: هو، فسحس نندس نن لسينسس ع: مس ز:يدو، وس طسى النمس هو يوعن نندس ع:

مضثل الزرع الذي ينمو

ض:،  26 لسى السرن ارس عس ان  يولنق:ي النب:ذس برهو ب:إ:ننسس لسكووتس ا: يوشس : «إ:نر مس قسالس يسقوومو 27وس ثومر يسنسامو لسينل! وس



 . رو دوثو السمن ينفس يسحن ر:ي كس هووس لس يسدن يسننموو، وس ارو يسطنلوعو وس ا النب:ذس ات:هسا 28نسهسارا! ف:يمس نن ذس ضو م: فسالسرن
ننبولسة:.  ءس الس  لن حا! م: ننبولسة!، ثومر قسمن بسة!، ثومر سو شن ل! عو ل:عو أسور ، فستوطن رس ي الثرمس ط: جو 29توعن ا يسننضس السمس لسك:نن حس وس

.« انس ادو قسدن حس صس لس إ:ذن يسكوونو النحس ننجس لو ف:يه: النم: م: ، يوعن رو الثرمس

ثل بزرة الخردل مث

ث،لوهو؟  30 ثسل  نومس ب:أسي، مس لسكووتس ا:، وس ب،هو مس ا نوشس اذس : «ب:مس قسالس ، تسكوونو 31وس دسل  رن ة: خس رس برهو ب:ب:زن إ:نرهو يوشس
ور ،  نن بوزو ض: م: لسى السرن ا عس نن كول، مس رس م: غس ض: أسصن لسى السرن ر:هسا عس نندس بسذن تسى تسمر 32ع: لسك:نن مس وس

ل،هسا». يعو أسنن تسب:يتس ف:ي ظ: تسط: اء: تسسن مس ترى إ:نر طويوورس السر ة!، حس ب:يرس انا! كس صس هسا، توطنل:عو أسغن عو رن زس
يقوونس 33 انووا يوط: ا كس ر: مس لسى قسدن ة:، عس ل:مس عس ب:النكس من ل،مو النجس انس يسسووعو يوكس ثسال: كس ه: السمن ثنل: هذ: نن م: ث:ير  م: ب:كس

عووا.  مس ينس يسننفسر:دو 34أسنن يسسن ء  ح: ه: كولر شسين يذ: رو ل:تسلسم: انس يوفسس، لك:نرهو كس . وس هومن ل،مو ثسل  لسمن يسكونن يوكس ينر: مس ب:غس وس
. ب:ه:من

يسوع يهدئ العاصفة

قساب:لسة:!» 35 فرة: النمو بورن إ:لسى الضر ه:: «ل:نسعن يذ: ، قسالس ل:تسلسم: اءو سس لر النمس ا حس مس نندس ، ع: م: ف:ي ذل:كس النيسون وس
ار:بو 36 هو أسينضا! قسوس عس انس مس كس انس ف:يه:. وس هومن ف:ي النقسار:ب: الرذ:ي كس عس ذووهو مس ، أسخس عس من فووا النجس رس ا صس فسلسمر

ى.  رس تسل:ىءو 37أوخن ادس يسمن ترى كس ر:بو النقسار:بس حس اجو تسضن وس ذست: السمن أسخس ة،، وس يدس د: فسةو ر:يح  شس اص: فسهسبرتن عس
 . اء! ا 38مس ، أسمس ل،مو عس قسالووا لسهو: «يسا مو ة . فسأسينقسظووهو وس ادس لسى و:سس ر: النقسار:ب: نسائ:ما! عس خر ؤس انس هووس ف:ي مو كس وس

؟»  كس أسنرنسا نسهنل:كو نست: 39يسهوم  كس !» فسسس سن رس . ا:خن موتن ر:: «اصن قسالس ل:لنبسحن ، وس يحس رس الر، جس زس ، وس فسنسهسضس
 . ادس هودووء، تسام. سس يحو وس ؟» 40الر، من انس لسكو ينفس لس إ:ينمس ا؟ كس ذس ائ:فوونس هكس ا أسننتومن خس اذس : «ل:مس ثومر قسالس لسهومن

رس 41 النبسحن يحس وس ترى إ:نر الر، ا، حس نن هووس هذس هومن ل:بسعنض : «مس ضو قسالس بسعن يدا!، وس د: فا! شس ون افووا خس فسخس
ان:ه:؟» يعس يوط:
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طرد الرواح النجسة وغرق الخنازير

5  . ي،ينس اس: رس ة: النج: ة:، إ:لسى بسلندس ينرس نس النبوحس قساب:لسة: م: فرة: النمو لووا إ:لسى الضر صس نس 2ثومر وس لس م: ا نسزس السمس حس وس
 ، س، وح، نسج: نوهو رو كو ان، يسسن نن بسينن: النقوبوور: إ:ننسس لسمن يسكونن 3النقسار:ب:، لسقساهو م: انس يوق:يمو ف:ي النقوبوور:. وس كس

 . ل: لسون ب:السرلسس: هو وس رو أسنن يوقسي،دس د، يسقند: انس يوقسط،عو 4أسحس ، فسكس ل: السرلسس: ب:طس ب:النقويوود: وس ا رو ث:يرا! مس فسإ:نرهو كس
هو.  عس ض: د، أسنن يوخن رن أسحس لسمن يسقند: ، وس ط،مو النقويوودس يوحس لس وس ائ:ما!، 5السرلسس: بسال: دس ف:ي النج: انس ف:ي النقوبوور: وس كس وس



ة:.  ارس جس هو ب:النح: مس سن حو ج: ر، يوجس يحو وس نسهسارا!، يسص: كسضس 6لسينل! وس ، رس يد  نن بسع: أسى يسسووعس م: ا رس لسك:نرهو لسمر وس
دس لسهو،  جس سس ل:فوكس ب:ال: 7وس تسحن ؟ أسسن ل:ي، أننوكس ب:ي يسا يسسووعو ابننس ا: النعس ا شس ت:ه:: «مس ون لسى صس خس ب:أسعن رس صس وس

بسن:ي!»  ذ، !» 8أسلر توعس ان: ننسس نس ال: جن م: رو ، اخن سو وحو النرج: انس قسدن قسالس لسهو: «أسي هسا الر  فسإ:نر يسسووعس كس
9  «! ب:ير، ينش، كس يوونو لسنرنسا جس ي لسج: م: : «اسن ابس ؟» فسأسجس موكس ا اسن أسلسهو يسسووعو: «مس سس سرلس 10وس تسوس وس

ننطسقسة:.  ار:ج: ت:لنكس النم: ةس إ:لسى خس سس احس النرج: وس دس السرن اح  أسلر يسطنرو يع، 11إ:لسينه: ب:إ:لنحس انس هونساكس قسط: كس وس
 ، بسل: نندس النجس عسى ع: نساز:ير: يسرن نس النخس ب:ير، م: ةو إ:لسى يسسووعس قسائ:لسة!: 12كس سس احو النرج: وس لست: السرن سر فستسوس
لس ف:يهسا!»  خو نساز:ير: ل:نسدن لننسا إ:لسى النخس س: ةو 13«أسرن سس احو النرج: وس ت: السرن جس رس . فسخس ل:كس نس لسهسا ب:ذس فسأسذ:

ر:قس ة:، فسغس ينرس بسل: إ:لسى النبوحس افسة: النجس لسى حس نن عس نساز:ير: م: يعو النخس فسعس قسط: نساز:ير:، فسانندس لستن ف:ي النخس دسخس وس
 . وس أسلنفسينن: هو نسحن دو دس انس عس كس ينسة: 14ف:يهسا. وس د: بسرس ف:ي النمس اعووا النخس أسذس بووا وس نساز:ير: فسهسرس اةو النخس عس ا رو أسمر

ى،  رس ا قسدن جس ا مس ون جس النراسو ل:يسرس رس ار:ع:. فسخس زس ف:ي النمس انس 15وس ا الرذ:ي كس أسون ، فسرس وا إ:لسى يسسووعس اءو جس وس
 . فو ون لسينه:م: النخس لسى عس تسون ، فساسن قنل: يحس النعس ح: صس لسب:سا! وس ال:سا! وس ين: جس يساط: كوونا! ب:الشر سن ثسهومو 16مس در فسحس

نساز:ير:  ل:لنخس نوون: وس جن دسثس ل:لنمس ا حس ى ب:مس رس ا جس ا مس أسون ينس رس نن يسسووعس أسنن 17الرذ: ونس م: جو ذووا يسرن فسأسخس
 . يسار:ه:من نن د: لس عس حس انست: 18يسرن انو الرذ:ي كس ننسس سرلس إ:لسينه: ال: ، تسوس كسبو النقسار:بس انس يسرن ا كس ف:يمس وس

اف:قسهو.  نوهو أسنن يورس كو ينو تسسن يساط: ، 19الشر إ:لسى أسهنل:كس ، وس هسبن إ:لسى بسينت:كس حن لسهو، بسلن قسالس لسهو: «اذن مس فسلسمن يسسن
 .« كس مس ح: رس ب  ب:كس وس لسهو الرر م: ا عس هومن ب:مس ب:رن أسخن ا 20وس ر: ب:مس شن دون: النعس ذس يونساد:ي ف:ي النمو أسخس فساننطسلسقس وس

. يعو م: بس النجس جر لسهو يسسووعو ب:ه:. فستسعس م: عس

إحياء ابنة يايرس

هووس 21 عس إ:لسينه: وس تسمس ة:، اجن ينرس نس النبوحس قساب:لسة: م: فرة: النمو بسرس ف:ي النقسار:ب: إ:لسى الضر عس ادس يسسووعو وس ا عس لسمر وس
 . ب:ير، ع، كس من ئ: جس نندس الشراط: اءس إ:لسينه:. 22ع: ، قسدن جس سو هو يساي:رو مو اسن ع:، وس مس جن اء: النمس سس ؤس نن رو د، م: اح: ا وس إ:ذس وس

ينه:،  مس نندس قسدس تسمسى ع: ترى ارن آهو، حس ا إ:نن رس مس ةو 23وس يرس غ: اح ، قسائ:ل!: «ابننست:ي الصر سرلس إ:لسينه: ب:إ:لنحس تسوس وس
يسا!»  فسى فستسحن هسا ب:يسد:كس ل:توشن سن النم: الس وس ت:. فستسعس ون لسى النمس ر:فسة، عس ع، 24موشن من هو جس هو، يستنبسعو عس فسذسهسبس مس

ونسهو. مو حس هومن يسزن ب:ير، وس كس

شفاء نازفة الدم

نسة!،  25 ةس سس رس شن ننذو اثننستسين عس و:ي  مو مس ابسة، ب:نسز:يف  دس أسة، موصس رس انستن هونساكس امن كس انست: 26وس قسدن عس وس
، فسلسمن ل:كو ا تسمن هسا كولر مس لج: ب:يل: ع: أسننفسقستن ف:ي سس ، وس ث:ير:ينس براءس كس لسى أسيند:ي أسط: نس السلسم: عس ث:يرس م: النكس

الستوهسا سووءا!.  ادستن حس دس ى ازن رس ة ، بسلن ب:السحن ن: أسيرةس فسائ:دس نن يسسووعس، 27تسجن عستن عس م: انستن قسدن سس فسإ:ذن كس
هو،  اءس سستن ر:دس لسمس لنف:ه: وس نن خس ع: م: من ة: النجس مس حن تن ف:ي زس اءس سس ث:يسابسهو 28جس ف:ي أسنن أسلنم: : «يسكن لسنرهسا قسالستن

فسى».  لرت:هسا. 29لوشن نن ع: ف:يستن م: هسا أسنرهسا شو م: سن سرتن ف:ي ج: أسحس هسا وس م: ال: اننقسطسعس نسز:يفو دس ف:ي النحس وس
30 : أسلس سس ع: وس من هو ف:ي النجس ارس نسظسرس ننهو، أسدس تن م: جس رس ة: الرت:ي خس ه: ب:النقوور رس يسسووعو ف:ي نسفنس: عس ا شس السمس حس وس

نن لسمسسس ث:يساب:ي؟»  نن 31«مس : مس أسلو تسسن ، وس ونسكس مو حس عس يسزن من ى النجس هو: «أسننتس تسرس يذو فسقسالس لسهو تسلسم:
ن:ي؟»  سس .  32لسمس ل:كس لستن ذس ى الرت:ي فسعس لسهو ل:يسرس ون لسك:نرهو ظسلر يستسطسلرعو حس قسدن 33وس أسة:، وس رن نس النمس انس م: ا كس فسمس

ق:يقسة: تنهو ب:النحس بسرس أسخن هو وس امس تسمستن أسمس ارن ، وس فو تسج: ائ:فسة، تسرن ه:يس خس تن وس اءس دسثس لسهسا، إ:لر أسنن جس ا حس ل:مستن ب:مس عس



ل،هسا.  !» 34كو لرت:ك: نن ع: افسين م: تسعس هسب:ي ب:سسلسم  وس . فساذن فساك: انوك: قسدن شس فسقسالس لسهسا: «يسا ابننسةو، إ:يمس
35 . اتستن : «ابننستوكس قسدن مس ع: قسائ:ل:ينس مس جن ئ:يس: النمس نن بسينت: رس هومن م: ضو اءس بسعن لرمو، جس ا يسسووعو يستسكس بسيننسمس وس

دو؟»  ل،مس بسعن عس ل،فو النمو ا توكس اذس ئ:يس: 36فسل:مس ترى قسالس ل:رس بسر:، حس ل:كس النخس عس ب:ذس م: ا إ:نن سس ، مس لسك:نر يسسووعس وس
نن فسقسطن!»  ؛ آم: فن ع:: «لس تسخس مس جن ا 37النمس نرا أسخس يووحس قووبس وس يسعن سس وس اف:قوهو إ:لر بوطنرو دا! يورس عن أسحس لسمن يسدس وس

 . قووبس لنو:لوونس 38يسعن يووس النراسس يسبنكوونس وس يجس وس ج: أسى الضر ع:، فسرس مس جن ئ:يس: النمس لس إ:لسى بسينت: رس صس وس وس
ث:يرا!.  ة،». 39كس ب:يرةو، بسلن ه:يس نسائ:مس ؟ لسمن تسموت: الصر تسبنكوونس ونس وس ج  ا تسض: اذس : «ل:مس ، قسالس لسهومن لس ا دسخس فسلسمر

انووا 40 ينس كس الرذ: هسا وس أومر ب:يرة: وس هو أسبسا الصر عس ذس مس يعا!، ثومر أسخس م: هومن جس جس رس ، فسأسخن ا هووس ننهو. أسمر كووا م: ح: فسضس
ب:يرةو.  انست: الصر ينثو كس لس حس دسخس اف:قوونسهو، وس : «يسا 41يورس ي!» أسين : «طسل:يثسا قووم: هسا قسالس سسكس ب:يسد: إ:ذن أسمن وس

ي».  : قووم: ب:يرةو، لسك: أسقوولو هسا اثننستسين 42صس رو من انس عو ي، إ:ذن كس ش: ذستن تسمن أسخس ال! وس ب:يرةو حس ت: الصر فسنسهسضس
ة!.  يمس ظ: ة! عس يعو دسهنشس م: نسة!. فسدوه:شس النجس ةس سس رس شن طسلسبس 43عس ، وس ل:كس د، ب:ذس لسمس أسحس ة  أسنن لس يسعن در هومن ب:ش: رس فسأسمس

. اما! ل:تسأنكولس طسى طسعس أسنن توعن
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يسوع يبرفضب في بلدته

ونسهو.  6 هو يستنبسعو يذو تسلسم: ت:ه:، وس ادس إ:لسى بسلندس عس انس وس كس رس يسسووعو ذل:كس النمس ادس غس ذس 2وس ، أسخس بنتو لر السر ا حس لسمر وس
ةو مس كن ه: النح: ا هذ: مس ا؟ وس نن أسيننس لسهو هذس قسالووا: «م: وهو، وس عو م: ينس سس ونس ح: ث:يرو ع:، فسدوه:شس كس مس جن ل،مو ف:ي النمس يوعس

ينه:؟  لسى يسدس يسةو عس ار: اتو النجس زس ج: عن ه: النمو هذ: هووبسةو لسهو، وس ون ، 3النمس يسمس رن ارس ابننس مس ا هووس النرجر أسلسينسس هذس
ونس انووا يسشوك  ا كس ذس نسا هونسا؟» هكس نندس اتوهو ع: وس لسينسستن أسخس ؟ أسوس انس عس من س: ا وس يسهووذس ي وس يووس: قووبس وس ا يسعن أسخس وس

ف:ي 4ف:يه:.  بسائ:ه:، وس بسيننس أسقنر: ت:ه:، وس ة  إ:لر ف:ي بسلندس امس رس : «لس يسكوونو النرب:ي  ب:لس كس لك:نر يسسووعس قسالس لسهومن وس
نس 5بسينت:ه:!»  دا! قسل:يل! م: دس ينه: عس ينرس أسنرهو لسمسسس ب:يسدس ة ، غس زس ج: عن لس هونساكس أسيرةس مو مس رن أسنن يسعن لسمن يسقند: وس

 . فساهومن ى فسشس ضس رن هووس 6النمس ة: وس او:رس ى النموجس ذس يسطووفو ب:النقورس . ثومر أسخس ان:ه:من م: إ:يمس دس نن عس بس م: جر تسعس وس
. ل،مو يوعس

يسوع يرسل التلميذ

لسى 7 لنطسة! عس طساهومن سو قسدن أسعن ، وس لوهومو اثننسينن: اثننسينن: س: ذس يورن أسخس يذا!، وس رس ت:لنم: شس ثننسين عس عسى ال: تسدن ثومر اسن
ة:،  سس اح: النرج: وس لس 8السرن ادا! وس لس زس بنزا! وس ينئا! إ:لر عسصا!، لس خو لووا ل:لطرر:يق: شس م: اهومن أسنن لس يسحن صس أسون وس

 ، ت:ه:من ز:مس نس أسحن من ال! ض: دا!.  9مس اح: اء! وس يسلنبسسووا ر:دس اء! وس ذس لووا ح: ا 10بسلن يسننتسع: : «أسيننسمس قسالس لسهومن وس
 . نن هونساكس لووا م: حس وا ف:يه: إ:لسى أسنن تسرن لنتومن بسينتا!، فسأسق:يمو من 11دسخس عو لسكو مس لس يسسن من وس د، لس يسقنبسلوكو انس أسحس إ:نن كس وس



.« لسينه:من ة! عس هسادس من شس كو ام: نن أسقندس ابس عس وا الت رس اننفوضو ، وس نن هونساكس وا م: جو رو ا، فساخن ان  مس كس ف:ي مس
بسة:،  12 ينس إ:لسى الترون اع: ونس دس رو نس 13فساننطسلسقووا يوبسش، ث:ير:ينس م: هسنووا كس دس ة!، وس ث:يرس ينس كس يساط: دووا شس طسرس وس

. هومن فسون شس ينت ، وس ى ب:زس ضس رن النمس

قتل يوحنا المعمدان

14 : هومن ضو هوورا!، إ:ذن قسالس بسعن شن ارس مس انس قسدن صس هو كس مس ، لسنر اسن نن يسسووعس ودوسو عس ل:كو ه:يرو عس النمس م: سس وس
«! اتو زس ج: عن ه: النمو لسى يسد: ى عس رس ل:ذل:كس توجن ات:، وس وس نن بسينن: السمن قسدن قسامس م: انو وس دس مس عن نرا النمس ا يووحس «هذس

15  «! بساق:ي السننب:يساء: ا نسب:ي. كس هومن قسالووا: «هذس ينرو غس ا إ:يل:يرا» وس ونس قسالووا: «هذس رو آخس ا 16وس أسمر وس
 «! قسدن قسامس هو، وس أنسس تو أسنسا رس نرا الرذ:ي قسطسعن ا هووس إ:لر يووحس عس قسالس «مس م: ا سس ، فسلسمر ودوسو فسإ:نر 17ه:يرو

يرا ود: ل: ه:يرو نن أسجن ذل:كس م: . وس ن: هو ف:ي الس،جن قسيردس نرا وس لسى يووحس قسبسضس عس سسلس وس انس قسدن أسرن ا كس ودوسس هذس ه:يرو
 . يه: ف:يل:ب سس ةو أسخ: جس ون ه:يس زس ودوسو وس هسا ه:ي:رو جس ور انس يسقوولو لسهو: «لسينسس 18الرت:ي تسزس نرا كس فسإ:نر يووحس

 «! يكس ة: أسخ: جس ون جس ب:زس ور لسل! لسكس أسنن تستسزس نرى أسنن 19حس تستسمس نرا، وس لسى يووحس ة! عس يرا نساق:مس ود: انستن ه:يرو فسكس
 . عن تسط: نرهسا لسمن تسسن لسك: ، 20تسقنتولسهو، وس ق:د،يس، ل، بسار. وس جو ه: أسنرهو رس لنم: نرا ل:ع: هسبو يووحس ودوسو يسرن انس ه:يرو فسقسدن كس

ب  انس يوح: ه:، إ:لر أسنرهو كس نن كسلسم: ث:يرا! م: ايسقو كس انس يستسضس عس أسنرهو كس مس ت:ه:. وس لسى سسلسمس اف:ظو عس انس يوحس كس وس
اعس إ:لسينه:.  ت:مس ة! 21السن ل:يمس ه: وس ل:د: ون ى مس رس كن بسة: ذ: نساسس ودوسو ب:مو ا أسقسامس ه:يرو مس نندس ةو ع: صس ت: النفورن نسحس ثومر سس

 . ل:يل: ننطسقسة: النجس يسان: م: أسعن ة: الولووف: وس قسادس ائ:ه: وس ، 22ل:عوظسمس تن قسصس رس يرا وس ود: لست: ابننسةو ه:يرو خس فسقسدن دس
يسك: ط: ، فسأوعن ينس ا تور:يد: ن،ي مس لوب:ي م: ب:يرة:: «اطن ل:كو ل:لصر هو. فسقسالس النمس عس ترك:ئ:ينس مس النمو ودوسس وس تن ه:يرو فسسسرر

ت:ي!» 23إ:يراهو!»  لسكس من فس مس لسون ن:صن ن،ي، وس ا طسلسبنت: م: هنمس يسنرك: مس ط: مس لسهسا قسائ:ل!: «لوعن أسقنسس وس
24  «! ان: دس مس عن نرا النمس أنسس يووحس : «رس ابستن ؟» فسأسجس ا أسطنلوبو اذس هسا: «مس أسلستن أومر سس تن وس جس رس ادستن 25فسخس فسعس

نرا أنسس يووحس ال! رس يسن:ي حس ط: ل:ك: قسائ:لسة!: «أور:يدو أسنن توعن نس النمس طسلسبستن م: ل: وس ال: إ:لسى الدراخ: ف:ي النحس
لسى طسبسق !»  ان: عس دس مس عن ترك:ئ:ينس 26النمس ل: النمو لسجن مس ب:ه: وس ا أسقنسس ل: مس لك:نرهو لسجن ا!. وس دا ل:كو ج: ز:نس النمس فسحس

هو لسهسا.  دس عن ل:فس وس هو، لسمن يور:دن أسنن يوخن عس أنس: 27مس تسى ب:رس رس أسنن يوؤن أسمس يرافا! وس ل:كو سس سسلس النمس ال: أسرن ف:ي النحس وس
 ، ن: نرا ف:ي الس،جن أنسس يووحس قسطسعس رس يرافو وس نرا. فسذسهسبس السر لسى طسبسق  28يووحس أنس: عس اءس ب:الرر ثومر جس

هسا.  لستنهو إ:لسى أوم، مس ب:يرة: فسحس هو إ:لسى الصر قسدرمس فسعووا 29وس رس وا وس اءو ، جس نرا ب:ذل:كس يذو يووحس عس تسلسم: م: ا سس لسمر وس
فسنووهو ف:ي قسبنر . دس انسهو، وس ثنمس جو

يسوع يطعم خمسة آلف

وهو.  30 لرمو ا عس مس لووهو وس م: ا عس : ب:مس ء  وهو ب:كول، شسين بسرو أسخن ، وس سولو إ:لسى يسسووعس عس الر  تسمس اجن : 31وس فسقسالس لسهومن
اه:بوونس الذر موونس وس انس النقساد: وا قسل:يل!». فسقسدن كس تسر:يحو اسن ، وس ال  ان  خس كس اد  إ:لسى مس لسى اننف:رس ا أسننتومن عس السون «تسعس

 . ل: ة! ل:لسكن صس ترى لسمن يسدسعووا لسهومن فورن ث:ير:ينس حس قنف:ر  32كس ان  مو كس يذو ف:ي النقسار:ب: إ:لسى مس هسبس الترلسم: فسذس
 . ينس ننفسر:د: عا! 33مو ونس مس اكسضو ذووا يستسرس أسخس ، وس هستسهومن جن فووا وس رس ، فسعس ننطسل:ق:ينس هومن مو أسون ث:ير:ينس رس لسك:نر كس وس

 . بسقووهومن ، فسسس دون: يع: النمو م: نن جس ينس م: ار:ج: ، خس ام: لسى السقندس ينرا! عس لس يسسووعو 34إ:لسى هونساكس سس ا نسزس فسلسمر
ذس يس لسهسا. فسأسخس اع: نسم  لس رس غس انووا كس ، لسنرهومن كس لسينه:من نرنس عس تسحس ث:يرس وس عس النكس من أسى النجس نس النقسار:ب:، رس م:

ة!.  ث:يرس هومن أوموورا! كس ل،مو قسالووا: 35يوعس هو، وس يذو مس إ:لسينه: تسلسم: نس النرهسار:، تسقسدر ب:ير، م: ء، كس زن ى جو ا مسضس لسمر وس



ي.  ادس يسننقسض: النرهسارو كس ، وس قنف:ر، انو مو كس ار:ع: 36«النمس زس النمس ى وس هسبووا إ:لسى النقورس عس ل:يسذن من ر:ف: النجس فساصن
 .« لوونس ا يسأنكو ه:من مس وا لسننفوس: تسرو يسشن ة: وس او:رس لووا!» فسقسالووا 37النموجس طووهومن أسننتومن ل:يسأنكو در قسائ:ل!: «أسعن فسرس

لووا؟»  يه:من ل:يسأنكو ط: نوعن بنزا! وس ينسار  خو ئستسين د: تسر:ي ب:م: نسشن هسبو وس يفا! 38لسهو: «هسلن نسذن غ: من رس : «كس أسلسهومن فسسس
 «! تسان: كس مس سس ة،، وس سس من قرقووا، قسالووا: «خس ا تسحس وا». فسلسمر اننظورو هسبووا وس ؟ اذن من كو نندس هومن أسنن 39ع: رس فسأسمس

ر:.  ضس ب: السخن لسى النعوشن ات  عس اعس مس ات  جس اعس مس عس جس من ل:سووا النجس لسقسات  تستسأسلرفو 40يوجن لسسووا ف:ي حس فسجس
 . ينس س: من ئسة  أسون خس نن م: ننهسا م: هو 41كول. م: فسعس نسظسرس رس ، وس تسينن: كس السرمس ةس وس سس من فسةس النخس غ: ذس يسسووعو السرن ثومر أسخس

ا هومس تسان: قسسرمس كس السرمس ع: وس من وا ل:لنجس مو هو ل:يوقسد، يذس طسى تسلسم: أسعن فسةس، وس غ: سررس السرن كس ، وس كس بسارس اء: وس مس إ:لسى السر
يع:.  م: ب:عووا.  42ل:لنجس شس يعا! وس م: لووا جس بنز: 43فسأسكس ر: النخو نن ك:سس ة! م: لووءس من ةس قوفرة! مس رس شن فسعووا اثننستسين عس ثومر رس

 . ك: بسقسايسا السرمس . 44وس ل  جو ةس آلف: رس سس من انووا خس بنز:، فسكس نس النخو لووا م: ينس أسكس ا الرذ: أسمر وس

يسوع يمشي على الماء

قساب:لسة:، إ:لسى بسينت: 45 فرة: النمو ب:قووهو إ:لسى الضر يسسن بووا النقسار:بس وس كس هو أسنن يسرن يذس مس تسلسم: ال: أسلنزس ف:ي النحس وس
 . عس من ر:فس النجس ترى يسصن ا، حس يندس .  46صس ل،يس بسل: ل:يوصس هسبس إ:لسى النجس فسهومن ذس رس ا صس مس دس بسعن لر 47وس ا حس لسمر وس

 . لسى النبسر، هو عس دس حن يسسووعو وس ة:، وس ينرس ط: النبوحس سس انس النقسار:بو ف:ي وس ، كس اءو سس بوونس 48النمس ذر آهومن يستسعس إ:ذن رس وس
وس ة:، نسحن ينرس اء: النبوحس لسى مس يا! عس اش: اءس إ:لسينه:من مس ، جس ة! لسهومن اك:سس عس انستن مو يحس كس ، لسنر الر، يف: ذ: ف:ي الترجن

 . هومن زس اوس ادس أسنن يستسجس كس ، وس نس اللرينل: ير: م: بنع: السخ: ، ظسن وهو 49الر  اء: لسى النمس يا! عس اش: هو مس أسون ا رس لسك:نرهومن لسمر وس
وا.  خو رس بسحا! فسصس : 50شس قسالس لسهومن ال: وس هومن ف:ي النحس لرمس وا. إ:لر أسنرهو كس رو ذوع: ل هومن وس هو كو أسون فسقسدن رس

افووا!»  ، لس تسخس وا، أسنسا هووس عو . فسدوه:شووا 51«تسشسجر يحو نست: الر، كس دس إ:لسينه:من ف:ي النقسار:ب: فسسس ع: صس وس
ا!،  دا بووا ج: جر تسعس ة! فسائ:قسة!، وس انستن قولووبوهومن 52دسهنشس فسة:، فسقسدن كس غ: ة: السرن زس ج: عن وا ب:مو لسنرهومن لسمن يسفنهسمو

يسة!. قساس:

يسوع يشفي الكثيرين من المرضى

53 . ا النقسار:بس ون سس أسرن ، وس تس ارس ن،يسس ض: جس وا إ:لسى أسرن اءو قساب:لسة:، جس فرة: النمو وا إ:لسى الضر بسرو ا عس لسمر وس
54  ، فسهو النراسو رس نس النقسار:ب:، عس لووا م: ا نسزس السمس حس ة:، 55وس او:رس جس اء: ت:لنكس النب:لسد: النمو فسطسافووا ف:ي أسننحس

عوونس أسنرهو ف:يه:.  مس ان  يسسن كس ش  إ:لسى كول، مس لسى فورو ى عس ضس انووا مسرن نن كس لوونس مس م: ذووا يسحن أسخس ا 56وس أسيننسمس وس
ل:ينس س، تسوس ة:، مو امر ات: النعس ى ف:ي السراحس ضس رن وا النمس عو ضس ار:ع:، وس زس دون: أسو: النمس ى أسو: النمو ، إ:لسى النقورس لس دسخس

فسى. هو يوشن سو نن يسلنم: انس كول  مس ائ:ه:. فسكس فس ر:دس لسون طسرس سووا وس إ:لسينه: أسنن يسلنم:
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وصايا ا فوق تقاليد البشر

7  . ل:يمس شس نن أوورو ينس م: م: تسبسة:، قساد: ضو النكس بسعن ي ونس وس يس: عس إ:لسينه: النفسر، تسمس اجن ه: 2وس يذ: ا بسعنضس تسلسم: أسون رس وس
سوولسة .  غن ينر: مس ة ، أسين غس سس امس ب:أسيند  نسج: لوونس الطرعس ة!، لس 3يستسنساوس امر النيسهوودو عس ، وس ي ونس يس: انس النفسر، فسقسدن كس

يووخ:.  ك:ينس ب:تسقنل:يد: الش  س، تسمس ارا!، مو رس يسهومن م: لووا أسيند: س: ا لسمن يسغن لوونس مس كو
وق:، لس 4يسأن نس الس  ادووا م: ا عس إ:ذس وس

ل: سن غس سركووا ب:هسا، كس لرمووهسا ل:يستسمس ة، تسسس ث:يرس ى كس رس هونساكس طوقووس، أوخن لووا. وس تسس: ا لسمن يسغن لوونس مس يسأنكو
اس:.  يسة: الن حس ع: أسون السبسار:يق: وس وس: وس لوكو 5النكوؤو ا لس يسسن اذس تسبسةو: «ل:مس النكس ي ونس وس يس: أسلسهو النفسر، ئ:ذ  سس نندس ع:

ة ؟»  سس امس ب:أسيند  نسج: لوونس الطرعس يووخ:، بسلن يستسنساوس فنقا! ل:تسقنل:يد: الش  يذوكس وس لسينه:من قسائ:ل!: 6تسلسم: در عس فسرس
ن:ي ر:مو بو يوكن ا الشرعن اءس ف:ي النك:تساب:: هذس ا جس مس ، كس نساف:قوونس من أسي هسا النمو ننكو يساءو إ:ذن تسنسبرأس عس عن نس إ:شس سس «أسحن

ا!.  دا ن،ي ج: يد، عس ا قسلنبوهو فسبسع: أسمر فستسينه:، وس ال:يمس لسينسستن إ:لر 7ب:شس ل،موونس تسعس هومن يوعس بودوونسن:ي وس ل! يسعن ا بساط: إ:نرمس
ايسا النراس:!  صس تومن ب:تسقنل:يد: النراس:!»  8وس كن سر تسمس يرةس ا: وس ص: لنتومن وس من 9فسقسدن أسهنمس قاا! أسنركو : «حس قسالس لسهومن وس

 ! من أسننتومن كو لسى تسقنل:يد: اف:ظووا عس يرةس ا: ل:توحس ص: تومن وس فسضن ! 10رس أومركس ر:من أسبساكس وس : أسكن فسإ:نر مووسسى قسالس
قسابا! لسهو!  تو ع: ون هو، فسلنيسكون: النمس نن أسهسانس أسبساهو أسون أومر أسينضا!: مس د، 11وس ا قسالس أسحس : إ:ذس من أسننتومن تسقوولوونس لك:نركو وس

 ، ل: ة! ل:لنهسينكس مس بسانا!، أسين تسقند: لنتوهو قورن عس ولوكس ب:ه: قسدن جس ننتو أسعو ا كو ه:: إ:نر مس ل  12لسب:يه: أسون أوم، فسهووس ف:ي ح:
ه:!  انسة: أسب:يه: أسون أوم، نن إ:عس مو الترقنل:يد:ي، الرذ:ي تستسنساقسلوونسهو. 13م: كو ل:يم: ةس ا: ب:تسعن ل:مس لوونس كس ا توبنط: ذس هكس وس

لوونسهسا!» ه: تسفنعس ثنلو هذ: ة، م: ث:يرس هونساكس أوموور، كس وس

نسان ما ينجس الن

افنهسمووا!  14 من وس ل كو وا ل:ي كو عو مس : «اسن عس إ:لسينه: ثسان:يسة!، قسالس لسهومن من ا النجس عس إ:ذن دس نن 15وس ءس م: لس شسين
، فسه:ي الرت:ي ان: ننسس نس ال: ةو م: ار:جس يساءو النخس ا السشن هو. أسمر سس ك:نو أسنن يونسج، لسهو يومن ا دسخس ان: إ:ذس ننسس ار:ج: ال: خس

هو.  سو ».  16تونسج، عن مس ع:، فسلنيسسن نسان: ل:لسرمن ذو
نن لسهو أو هو 17مس رس تسفنسس ، اسن لس النبسينتس دسخس عس وس من رس النجس ادس ا غس لسمر وس

 ، ثسل: ى النمس زس غن يذو مس ا 18الترلسم: ر:كوونس أسنر كولر مس ؟ أسلس تودن ا أسننتومن أسينضا! لس تسفنهسموونس ذس : «أسهكس فسقسالس لسهومن
هو،  سس ك:نو أسنن يونسج، ار:ج: لس يومن نس النخس انس م: ننسس لو ال: خو ، 19يسدن لو إ:لسى قسلنب:ه: بسلن إ:لسى النبسطنن: خو لسنرهو لس يسدن

ة!.  لرهسا طساه:رس ةس كو مس لو السطنع: عس ا يسجن مر ؟» م: لسء: جو إ:لسى النخس رو جو 20ثومر يسخن رو : «إ:نر الرذ:ي يسخن ثومر قسالس
 . انس ننسس سو ال: ، هووس يونسج، ان: ننسس نس ال: ارو 21م: نن قولووب: النراس:، تسننبوعو السفنكس ، م: ل: نس الدراخ: فسإ:نرهو م:
 ، ، السرر:قسةو، النقستنلو قو ةو، النف:سن يرس ر، يننو 22الش، ةو، النعس هسارس اعو، النعس دس ، النخ: بنثو عو، النخو نسى، الطرمس الز،

اقسةو  مس ، النحس يساءو ، النك:بنر: يفو د: ةو، الترجن يرس ر، ل: 23الش، اخ: نن دس ل هسا تسننبوعو م: ةو كو يرس ر، ه: الوموورو الش، هذ:
سوهو». تونسج، ان: وس ننسس ال:

إيمان المرأة الكنعانية

لسمس 24 هووس لس يور:يدو أسنن يسعن لس بسينتا! وس . فسدسخس ورس ي صو اح: هسبس إ:لسى نسوس ذس ننطسقسةس وس كس يسسووعو ت:لنكس النم: ثومر تسرس
تسف:يا!.  خن عن أسنن يسظسلر مو تسط: ، لسمن يسسن ل:كس عس ذس مس . وس د، ا 25ب:ه: أسحس ، مس س، وح، نسج: انس ب:ابننست:هسا رو أسة! كس رس فسإ:نر امن

ينه:،  مس لسى قسدس تسمستن عس ارن تن وس اءس ترى جس بسر:ه: حس عستن ب:خس م: ل  26إ:نن سس نن أسصن ان:يرة!، م: ننعس أسةو كس رن انست: النمس كس وس



ن: ابننست:هسا.  ينطسانس م: دس الشر لستن إ:لسينه: أسنن يسطنرو سر تسوس ، وس ي 27سوور:ي  ف:ين:يق:ي  لك:نرهو قسالس لسهسا: «دسع: وس
حس ل:لنك:لسب:». يوطنرس بنزو النبسن:ينس وس ذس خو خس اب: أسنن يوؤن وس نس الصر ! فسلسينسس م: بسعوونس ل! يسشن النبسن:ينس أسور

28 «! نن فوتسات: النبسن:ينس ة: تسأنكولو م: ائ:دس تس النمس لك:نر النك:لسبس تسحن ي،دو! وس يح، يسا سس ح: ابستن قسائ:لسة! لسهو: «صس فسأسجس
29  «! ن: ابننست:ك: ينطسانو م: جس الشر رس هسب:ي، فسقسدن خس ة: اذن ل:مس ه: النكس ل: هذ: عستن 30فسقسالس لسهسا: «لسجن جس ا رس فسلسمر

. ينطسانو ننهسا الشر جس م: رس قسدن خس لسى السرر:ير: وس دست: ابننستسهسا عس جس إ:لسى بسينت:هسا، وس

شفاء أصم

دوود: 31 بنرس حو عس ا وس يندس ورا! ب:صس رو ، مو ل:يل: ة: النجس ينرس ادس إ:لسى بوحس عس ورس وس ي صو اح: رس يسسووعو نسوس ادس ثومر غس
ر:.  شن دون: النعس لسينه:. 32النمو هو عس عس يسدس لووا إ:لسينه: أسنن يسضس سر تسوس ، وس ان: قوودس الل،سس عن مر مس وا إ:لسينه: أسصس رو ضس فسأسحن

انسهو، 33 لسمسسس ل:سس ، ثومر تسفسلس وس ل: جو نسي: الرر ينه: ف:ي أوذو بسعس عس إ:صن ضس وس ع:. وس من ن: النجس يدا! عس دس ب:ه: بسع: فساننفسرس
34  . قسالس لسهو: «افراتسا!» أسي: اننفست:حن تسنسهردس وس ، وس اء: هو إ:لسى السرمس فسعس نسظسرس رس تن 35وس ال: اننفستسحس ف:ي النحس وس

لرمس ب:طسلسقسة .  تسكس ان:ه:، وس ةو ل:سس قندس لرتن عو اننحس نساهو وس لسك:نن 36أوذو . وس دا! ب:ذل:كس وا أسحس ب:رو اهومن أسنن لس يوخن صس أسون وس
بسر:.  لسن: النخس نن إ:عن ونس م: ث:رو انووا يوكن ، كس ثسرس اهومن أسكن صس ا أسون لرمس عس 37كو وس ا أسرن : «مس ا!، قسائ:ل:ينس دا ذوه:لووا ج: وس

.« لرموونس سس يستسكس رن النخو عوونس وس مس مر يسسن لو الص  عس . فسهووس يسجن لو ا يسفنعس كولر مس
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يسوع يبطعم أربعة آلف

ا يسسووعو 8 عس ، دس لوونس ا يسأنكو هومن مس نندس لسمن يسكونن ع: ، وس ب:ير، ع، كس من دس أسينضا! جس تسشس ، إ:ذ: احن ف:ي ت:لنكس السيرام:
 : قسالس لسهومن هو إ:لسينه: وس يذس ، 2تسلسم: ننذو ثسلسثسة: أسيرام  ي مو ع: الووا مس ا زس ع: لسنرهومن مس من لسى النجس ف:قو عس شن

«إ:ن،ي أو
 . لوونس ا يسأنكو هومن مس نندس لسينسس ع: اهومن ف:ي الطرر:يق:، 3وس ورو قووس ، تسخو ينس ائ:م: فنتوهومن إ:لسى بويووت:ه:من صس رس إ:نن صس وس

ة ».  يدس اك:نس بسع: نن أسمس وا م: اءو ننهومن جس ضا! م: د، أسنن 4لسنر بسعن يعو أسحس تسط: نن أسيننس يسسن يذو: «م: فسقسالس لسهو الترلسم:
قنف:ر:؟»  ان: النمو كس ا النمس بنزا! هونسا ف:ي هذس لسء: خو ب:عس هؤو ابووا: 5يوشن ؟» أسجس من كو نندس يفا! ع: غ: من رس : «كس أسلسهومن فسسس

ة،!»  بنعس ، 6«سس رس كس شس ةس، وس بنعس فسةس السر غ: ذس السرن ض:. ثومر أسخس لسى السرن ل:سووا عس عس أسنن يسجن من رس النجس فسأسمس
لووا  ع:، فسفسعس من وا ل:لنجس مو هو ل:يوقسد، يذس طسى تسلسم: أسعن ار ، 7وس غس كسات  ص: مس هومن أسينضا! بسعنضو سس عس انس مس كس وس

ع:.  من هسا أسينضا! إ:لسى النجس يم: رس ب:تسقند: أسمس هسا وس كس يذو 8فسبسارس فسعس الترلسم: وا. ثومر رس ب:عو ترى شس يعو حس م: لس النجس فسأسكس
ر:.  نس النك:سس لس م: ا فسضس لووهسا ب:مس لسل  مس ةس س: بنعس ، 9سس فسهومن رس . ثومر صس ة: آلف  بسعس وس أسرن انس الك:لوونس نسحن كس وس

انووثسةس. 10 لنمس ي دس اح: اءس إ:لسى نسوس جس ه:، وس يذ: عس تسلسم: ك:بس النقسار:بس مس ال: رس ف:ي النحس وس



الفريسيون يطلبون آية

نووهو. 11 تسح: اء: ل:يسمن مس نس السر ة! م: زس ج: عن ننهو مو لوونسهو، طسال:ب:ينس م: اد: ذووا يوجس أسخس ي ونس وس يس: فسأسقنبسلس النفسر،
ا 12 طسى هذس : لسنن يوعن من قر أسقوولو لسكو يلو آيسة!؟ النحس ا النج: ا يسطنلوبو هذس اذس : «ل:مس قسالس اي:قا!، وس تسضس فستسنسهردس مو

يلو آيسة!!»  قساب:لسة:. 13النج: فرة: النمو بسرس إ:لسى الضر عس ك:بس النقسار:بس وس ادس فسرس عس هومن وس كس ثومر تسرس

خمير الفريسيين والصدوقيين

د،. 14 اح: يف، وس غ: هومن ف:ي النقسار:ب: إ:لر رس عس لسمن يسكونن مس بنزا!، وس دووا خو ور انووا قسدن نسسووا أسنن يستسزس كس وس
15 .« ودوسس ير: ه:يرو م: خس ي،ينس وس يس: ير: النفسر، م: نن خس من م: كو رس ذن ذووا ح: اهومن قسائ:ل!: «اننتسب:هووا! خو صس أسون وس
16  .« بنز، نسا خو نندس : «ذل:كس لسنرهو لسينسس ع: ضا!، قسائ:ل:ينس هومن بسعن ضو لوونس بسعن اد: ذووا يوجس ل:مس يسسووعو 17فسأسخس فسعس

لس دو وس ر:كوونس بسعن ؟ أسلس تودن بنز، كومن خو نندس ضا! لسنرهو لسينسس ع: من بسعن كو ضو لو بسعن اد: ا يوجس اذس : «ل:مس قسالس لسهومن ، وس ب:ذل:كس
يسة!؟  تسقسس، من مو الستن قولووبوكو ا زس ؟ أسمس ؟ 18تسفنهسموونس عوونس مس ، أسلس تسسن ان، من آذس ؟ لسكو ونس رو ، أسلس توبنص: يوون، من عو لسكو

؟  ونس كورو تومن تسذن لسسن من قوفرة! مسلسى 19أسوس ، كس ة: اللسف: سس من ةس ل:لنخس سس من فسةس النخس غ: تو السرن سررن ا كس مس نندس ع:
ةس!»  رس شن ؟» قسالووا لسهو: «اثننستسين عس تومن فسعن ةس 20ب:النك:سسر: رس بنعس فسةس السر غ: تو السرن ا كسسررن مس نندس ع: «وس

ة!!»  بنعس ؟» قسالووا: «سس تومن فسعن ر: رس ل:يئا! ب:النك:سس  مس
من سسل!ا ، كس ة: اللسف: بسعس ينفس لس 21ل:لسرن كس : «وس فسقسالس لسهومن

دو؟» تسفنهسموونس بسعن

شفاء أعمى في بيت صيدا

هو 22 عس يسدس لووا إ:لسينه: أسنن يسضس سر تسوس مسى وس هومن إ:لسينه: أسعن ضو رس بسعن ضس ا، فسأسحن يندس ة: بسينت: صس وا إ:لسى بسلندس اءو جس وس
لسينه:.  عس 23عس ضس يننسينه:، وس لسى عس ا تسفسلس عس مس دس بسعن يسة:، وس ار:ج: النقسرن هو إ:لسى خس اقنتسادس مسى وس سسكس ب:يسد: السعن فسأسمن

ينئا!؟»  ى شس أسلسهو: «هسلن تسرس سس لسينه: وس ينه: عس ، 24يسدس ار، جس أسنرهومن أسشن ى أونساسا!، كس : «أسرس قسالس ، وس فستسطسلرعس
 .« شوونس ء  25يسمن ى كولر شسين يحا! يسرس ح: ادس صس عس يننسينه:، فستسطسلرعس ب:اننت:بساه ، وس لسى عس ينه: ثسان:يسة! عس عس يسدس ضس فسوس
حا!.  اض: يسة:!» 26وس لس إ:لسى النقسرن لن وس خو لسهو إ:لسى بسينت:ه: قسائ:ل!: «لس تسدن سس فسأسرن

بطرس يشهد بحقيقة يسوع

نن 27 هو: «مس يذس أسلس تسلسم: ف:ي الطرر:يق:، سس . وس يرة: ف:يل:ب سس ر: ى قسينصس هو إ:لسى قورس يذو تسلسم: هس يسسووعو وس جر ثومر تسوس
هومن إ:نركس 28يسقوولو النراسو إ:ن،ي أسنسا؟»  ينرو غس ، وس انو دس مس عن نرا النمس ) إ:نركس يووحس هومن ضو ابووهو: «(يسقوولو بسعن فسأسجس

 .« نس السننب:يساء: د، م: اح: ونس إ:نركس وس رو آخس ابسهو 29إ:يل:يرا، وس نن تسقوولوونس إ:ن،ي أسنسا؟» فسأسجس ، مس أسننتومن : «وس أسلسهومن فسسس
 «! يحو س: : «أسننتس النمس سو ر:ه:. 30بوطنرو دا! ب:أسمن وا أسحس ب:رو نن أسنن يوخن هومن م: ذررس فسحس

يسوع يبعلننب عن موته وقيامته

هسنسة: 31 اءو النكس سس ؤس رو يووخو وس هو الش  فوضس يسرن ث:يرا!، وس ان: لسبودر أسنن يستسأسلرمس كس ننسس هومن أسنر ابننس ال: ل،مو ذس يوعس أسخس وس
 . دس ثسلسثسة: أسيرام  يسقوومو بسعن ، وس يوقنتسلس تسبسةو، وس النكس ى ب:ه: 32وس ة!. فساننتسحس احس رس ر: صس ا السمن نن هذس درثس عس قسدن تسحس وس

هو.  ب،خو ذس يووس أسخس ان:با! وس سو جس سس قسائ:ل!: 33بوطنرو رس بوطنرو جس زس ه: وس يذ: نسظسرس إ:لسى تسلسم: لسك:نرهو النتسفستس وس وس
رو لس ب:أوموور: ا: بسلن ب:أوموور: النراس:!» ، لسنركس توفسك، ينطسانو ي يسا شس ام: نن أسمس بن م: رو «اغن



حمل الصليب لتباع يسوع

هو، 34 ائ:ي، فسلنيوننك:رن نسفنسس رس يرس وس د، أسنن يسس: ادس أسحس : «إ:نن أسرس قسالس لسهومن ه:، وس يذ: عس تسلسم: عس مس من ا النجس عس ثومر دس
ن:ي.  يستنبسعن ل:يبسهو، وس لن صس م: يسحن سسرو 35وس نن يسخن لك:نر مس هسا. وس رو سس هو، يسخن ل،صس نسفنسس ادس أسنن يوخس نن أسرس فسأسي  مس

هسا.  ل،صو ، فسهووس يوخس يل: ننج: ل: ال: نن أسجن م: ل:ي وس نن أسجن هو م: السمس 36نسفنسس ب:حس النعس انو لسون رس ننسس ا يسننتسف:عو ال: اذس فسمس
هو؟  رس نسفنسس س: خس لرهو وس ه:؟  37كو نن نسفنس: اء! عس انو ف:دس ننسس مو ال: ا يوقسد، اذس ي ب:ي 38أسون مس تسح: نن يسسن فسإ:نر أسير مس

د: أسب:يه: جن ودو ف:ي مس ا يسعو مس نندس ان: ع: ننسس ي ابننو ال: تسح: ، ب:ه: يسسن ئ: اط: ق: النخس يل: النفساس: ا النج: ي ف:ي هذس ب:كسلسم: وس
.« ينس قسدرس: ة: النمو لسئ:كس عس النمس مس

مؤشر      9Ketab El Hayatمرقس 

التجلي

دس أسنن 9 تس إ:لر بسعن ون اق:ف:ينس هونسا، لسنن يسذووقووا النمس نس النوس ضا! م: : إ:نر بسعن من قر أسقوولو لسكو : «النحس قسالس لسهومن وس
ة .»  رس قسدن أستسى ب:قودن لسكووتس ا: وس ا مس ون نرا 2يسرس يووحس قووبس وس يسعن سس وس ذس يسسووعو بوطنرو ، أسخس ترة: أسيرام  دس س: بسعن وس

 ، هومن امس لرى أسمس ينثو تسجس ، حس ال  بسل  عس اد  إ:لسى جس لسى اننف:رس دس ب:ه:من عس ع: صس ، وس هومن دس حن تن ث:يسابوهو 3وس ارس صس وس
اث:لوهسا.  ا يومس ض: أسنن يوبسي،ضس مس لسى السرن بسي،ض  عس زو أسي  مو ج: ة! تسفووقو الثرلنجس بسيساضا!، يسعن اعس ظسهسرس 4لسمر وس

 . عس يسسووعس ثسان: مس در مووسسى يستسحس نس أسنن 5لسهومن إ:يل:يرا وس سس ا أسحن ي،دو، مس : «يسا سس سو يسقوولو ل:يسسووعس أس بوطنرو فسبسدس
يل:يرا!»  ة! ل: دس اح: وس ة! ل:مووسسى، وس دس اح: وس ، وس ة! لسكس دس اح: : وس يسام  بن ثسلسثس خ: فسإ:نرهو لسمن 6نسبنقسى هونسا. فسلننسننصو

 . لسينه:من لسى عس تسون فو قسد: اسن ون انس النخس ، إ:ذن كس ا يسقوولو ر:ي مس ، 7يسكونن يسدن لسينه:من يرمستن عس ابسة، فسخس تن سسحس اءس جس وس
عووا!»  مس . لسهو اسن ب:يبو ا هووس ابنن:ي النحس : «هذس ابسة: يسقوولو نس السرحس ت، م: ون اننطسلسقس صس وا 8وس أسة! نسظسرو فسجن وس

هو.  دس حن هومن إ:لر يسسووعس وس عس دا! مس ا أسحس ون لسهومن فسلسمن يسرس ون اهومن أسلر 9حس صس ، أسون بسل: نس النجس ا هومن نساز:لوونس م: ف:يمس وس
ات:.  وس نن بسينن: السمن ان: قسدن قسامس م: ننسس دس أسنن يسكوونس ابننو ال: ا، إ:لر بسعن أسون ا رس دا! ب:مس وا أسحس ب:رو لووا 10يوخن م: فسعس
ات:؟»  وس نن بسينن: السمن ة: م: ن:ي ب:النق:يسامس ا يسعن اذس ا بسيننسهومن «مس ائ:ل:ينس ف:يمس تسسس يرة:، مو ص: ه: النوس أسلووهو: 11ب:هذ: سس وس

ل!؟»  تسبسةو إ:نر إ:يل:يرا لسبودر أسنن يسأنت:يس أسور ا يسقوولو النكس اذس ل! 12«ل:مس قاا!، إ:نر إ:يل:يرا يسأنت:ي أسور : «حس ابسهومن فسأسجس
. يوهسانس ث:يرا! وس ان: لسبودر أسنن يستسأسلرمس كس ننسس اءس ف:ي النك:تساب: أسنر ابننس ال: ذل:كس جس . كس ء  ل:حو كولر شسين يوصن وس

اءس 13 ا جس مس وا، كس اءو ا شس لووا ب:ه: أسينضا! كولر مس م: قسدن عس ل!، وس : إ:نر إ:يل:يرا قسدن أستسى ف:عن من لسى أسن،ي أسقوولو لسكو عس
ننهو ف:ي النك:تساب:!» عس

يسوع يشفى صبياً فيه شيطان

14 . لوونسهومن اد: تسبسة: يوجس ضس النكس بسعن لسهومن وس ون يما! حس ظ: عا! عس من ا جس أسون ، رس يذ: لووا إ:لسى بساق:ي الترلسم: صس ا وس لسمر وس



لسينه:.  15 ل،موونس عس عووا إ:لسينه: يوسس رس أسسن ل هومن وس عو، ذوه:لووا كو من آهو النجس ا رس مس نندس ع: : «ف:يمس 16وس أسلسهومن فسسس
؟»  لوونسهومن اد: ب:ه: 17توجس تو إ:لسينكس ابنن:ي وس رن ضس ، أسحن ل،مو عس ع: قسائ:ل!: «يسا مو من نس النجس د، م: اح: لسينه: وس در عس فسرس
 ، سو رس وح، أسخن نن 18رو قسدن طسلسبنتو م: . وس يستسيسبرسو نسان:ه: وس ر  ب:أسسن يسص: ب:دو وس هو، فسيوزن عو رس هو يسصن لركس ا تسمس لرمس كو

وا».  رو دووهو، فسلسمن يسقند: كس أسنن يسطنرو يذ: تسى 19تسلسم: ! إ:لسى مس ن: م: ؤن ينرو النمو يلو غس ابسهومن قسائ:ل!: «أسي هسا النج: فسأسجس
 «! وهو إ:لسير رو ض: ؟ أسحن من لوكو تسم: تسى أسحن ؟ إ:لسى مس من كو عس آهو 20أسبنقسى مس ا إ:نن رس . فسمس وهو إ:لسى يسسووعس رو ضس فسأسحن

ب:دا!.  زن غو مو رر ض: يستسمس لسى السرن قسعس عس ، فسوس ب:ير عس الصر رس ترى صس ، حس وحو تسى 21الر  ننذو مس أسلس أسبساهو: «مو سس وس
ننذو طوفوولست:ه:.  : «مو ابس ا؟» فسأسجس يبوهو هذس هو. 22يوص: اء: ل:يوهنل:كس ف:ي النمس ا أسلنقساهو ف:ي النرار: وس ث:يرا! مس كس وس

نرا!»  أسع: لسيننسا وس ف:قن عس ، فسأسشن ء  لسى شسين رو عس ننتس تسقند: لك:نن إ:نن كو ننتس 23وس فسقسالس لسهو يسسووعو: «بسلن إ:نن كو
 «! ن: م: ؤن تسطساع، لسدسى النمو سن ء  مو ، فسكول  شسين نس م: رو أسنن توؤن ب:ي، ف:ي 24أسننتس تسقند: خس أسبوو الصر رس فسصس

ان:ي».  مس إ:يمس دس نن عس ، فسأسع: نو : «أسنسا أووم: ال: رس 25النحس جس عا!، زس ونس مس كوضو عس يسرن من أسى يسسووعو النجس ا رس فسلسمر
دن لس تسعو ننهو وس جن م: رو ، فساخن كس رو ، إ:ن،ي آمو م  سو السصس رس وحو السخن سس قسائ:ل! لسهو: «أسي هسا الر  وحس النرج: الر 

دو!»  لوهو بسعن خو أسنرهو 26تسدن ب:ي  كس ارس الصر صس . وس جس رس ة ، ثومر خس در ب:ير ب:ش: عس الصر رس صس وحو وس خس الر  رس فسصس
 «! اتس ع:: «إ:نرهو مس من ثسرو النجس ترى قسالس أسكن ، حس ينت، هو، 27مس أسننهسضس ه: وس هو يسسووعو ب:يسد: كس سس ا أسمن لك:نن لسمر وس

 . نو أسنن 28نسهسضس رن نسحن ا لسمن نسقند: اذس : «ل:مس اد  لسى اننف:رس هو عس يذو أسلسهو تسلسم: ، سس لس يسسووعو النبسينتس ا دسخس مس دس بسعن وس
؟»  وحس دس الر  !»  29نسطنرو م: ون الصر لسة: وس ء  إ:لر ب:الصر دو ب:شسين عو لس يوطنرس ا النرون : «هذس ابس ثومر 30فسأسجس

د،،  لسمس ب:ه: أسحس لسمن يور:دن أسنن يسعن ، وس ل:يل: ننطسقسةس النجس وا م: تسازو اجن نن هونساكس وس فووا م: رس ل،مو 31اننصس انس يوعس لسنرهو كس
دس قستنل:ه: يسقوومو ف:ي بسعن لرمو إ:لسى أسيند:ي النراس:، فسيسقنتولوونسهو، وس يوسس ان: سس ننسس : «إ:نر ابننس ال: هو فسيسقوولو لسهومن يذس تسلسم:

م: الثرال:ث:».  أسلووهو. 32النيسون افووا أسنن يسسن خس ، وس لس ا النقسون وا هذس لك:نرهومن لسمن يسفنهسمو وس

العظم في ملكوت السماوات

لوونس ف:ي 33 ادس ننتومن تستسجس هو: «ف:يمس كو يذس أسلس تسلسم: ا هووس ف:ي النبسينت:، سس بسيننسمس . وس ومس نساحو فنرس اءس إ:لسى كس ثومر جس
. 34الطرر:يق:؟».  ظسمو بسيننسهومن نن هووس السعن لووا ف:ي مس ادس انووا ف:ي الطرر:يق: قسدن تسجس تووا، إ:ذن كس كس فسسس

لن 35 عس ، فسلنيسجن لس د، أسنن يسكوونس السور ادس أسحس : «إ:نن أسرس قسالس لسهومن يذا!، وس رس ت:لنم: شس ثننسين عس ا ال: عس دس ، وس لسسس فسجس
يع:!»  م: ما! ل:لنجس اد: خس يع: وس م: رس النجس هو آخ: هو 36نسفنسس مر ضس ، وس ه:من سسط: قسفسهو ف:ي وس أسون يرا! وس غ: لسدا! صس ذس وس ثومر أسخس

 : قسالس لسهومن ينه:، وس اعس رس ار:، فسقسدن 37ب:ذ: غس لسد: الص، نس السون ا م: ثنلس هذس دا! م: اح: ي وس م: نن قسب:لس ب:اسن «أسي  مس
لسن:ي». سس اكس الرذ:ي أسرن نن قسب:لسن:ي، فسلس يسقنبسلون:ي أسنسا، بسلن ذس مس قسب:لسن:ي. وس

نا فهو معنا دن من ليس ضن

نسا، 38 هووس لس يستنبسعو ، وس كس م: ينس ب:اسن يساط: دو شس دا! يسطنرو اح: أسيننسا وس ، رس ل،مو عس نرا قسائ:ل!: «يسا مو لرمس يووحس فستسكس
نسا!»  نساهو لسنرهو لس يستنبسعو نسعن ي 39فسمس م: ة! ب:اسن زس ج: عن لو مو مس د  يسعن نن أسحس ا م: وهو! فسمس نسعو فسقسالس يسسووعو: «لس تسمن

 . دس ذل:كس وء: سسر:يعا! بسعن لسير ب:الس  لرمس عس ك:نوهو أسنن يستسكس يومن نسا.  40وس عس نسا فسهووس مس در نن لسينسس ض: فسإ:نر 41فسإ:نر مس
! يعس افسأستسهو لسنن تسض: كس من إ:نر مو قر أسقوولو لسكو يح:، فسالنحس س: ةو النمس اصر من خس ي لسنركو م: اء  ب:اسن أنسس مس من كس قساكو نن سس مس



الويل لمسببي العثرات

رو 42 جس نوق:ه: حس ل،قس ف:ي عو لو لسهو لسون عو ن:ينس ب:ي، فسأسفنضس م: ؤن ار: النمو غس د: الص، ة! لسحس ثنرس انس عس نن كس مس وس
ر:.  طور:حس ف:ي النبسحن ى وس حس لس 43الرر خو لو لسكس أسنن تسدن هسا: أسفنضس ، فساقنطسعن ا! لسكس انستن يسدوكس فسخا فسإ:نن كس

فسأو ، إ:لسى النرار: الرت:ي لس توطن هسنرمس هسبس إ:لسى جس تسذن ان: وس نن أسنن تسكوونس لسكس يسدس ة، م: قنطووعس يسدوكس مس يساةس وس النحس
النرارو لس توطنفسأو  44 ، وس ينثو دوودوهومن لس يسمووتو لو 45حس هسا: أسفنضس ، فساقنطسعن ا! لسكس لوكس فسخا انستن ر:جن إ:نن كس وس

، ف:ي هسنرمس حس ف:ي جس توطنرس لسن: وس نن أسنن تسكوونس لسكس ر:جن ة، م: قنطووعس لوكس مس ر:جن يساةس وس لس النحس خو لسكس أسنن تسدن
فسأو.  النرارو لس توطنفسأو.  46النرار: الرت:ي لس توطن ، وس ينثو دوودوهومن لس يسمووتو ا! 47حس يننوكس فسخا انستن عس إ:نن كس وس

يننسان: نن أسنن تسكوونس لسكس عس ة، م: قنلووعس يننوكس مس عس لسكووتس ا: وس لس مس خو لو لسكس أسنن تسدن هسا: أسفنضس ، فساقنلسعن لسكس
هسنرم: النرار:.  حس ف:ي جس توطنرس النرارو لس توطنفسأو.  48وس ، وس ينثو دوودوهومن لس يسمووتو د  49حس اح: فسإ:نر كولر وس

 . هو النرارو ل،حو فس تومس يدوونس إ:لسينه: 50سسون ا توع: اذس تسهو، فسب:مس لووحس لنحو مو ا فسقسدس النم: لك:نن إ:ذس ي،د،، وس لنحو جس النم:
من ل:بسعنض !» كو ضو ينس بسعن ال:م: سس كوونووا مو ، وس من كو لنح، ف:ي أسننفوس: من م: هو؟ فسلنيسكونن لسكو مس طسعن
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تعليم يسوع عن الطلق

عستن 10 تسمس . فساجن دون، اءس الورن رس ا وس مس يرة: وس ننطسقسة: النيسهوود: ي م: اح: اءس إ:لسى نسوس جس ننطسقسةس وس رس ت:لنكس النم: ادس ثومر غس
ت:ه:.  ادس عس هومن كس ل،مو ذس يوعس أسخس مووعو ثسان:يسة! وس بووهو: 2إ:لسينه: النجو ر، أسلووهو ل:يوجس سس ي،ينس وس يس: مس إ:لسينه: بسعنضو النفسر، تسقسدر وس
تسهو؟»  جس ون ل: أسنن يوطسل،قس زس جو ل  ل:لرر ائ:ل!:  3«هسلن يسح: لسينه:من سس در عس من مووسسى؟» 4فسرس اكو صس ا أسون اذس «ب:مس

ةو».  جس ون ث:يقسةو طسلسق  ثومر توطسلرقس الزر تسبس وس حس مووسسى ب:أسنن توكن مس ابسهومن يسسووعو: 5فسقسالووا: «سس فسأسجس
يرةس.  ص: ه: النوس من مووسسى هسذ: تسبس لسكو من كس ة: قولووب:كو اوس بسب: قسسس لس او 6«ب:سس عس ل:يقسة: جس ء: النخس ننذو بسدن لك:نن مو وس

أوننثسى.  كسرا! وس انس ذس ننسس ت:ه:،  7ال: جس ون دو ب:زس يسترح: هو وس أومر لو أسبساهو وس جو كو الرر ل:كس يستنرو ثننسان: 8ل:ذس يرو ال: فسيسص:
دا!.  اح: دا! وس سس دو اثننسينن: بسلن جس دا!. فسلس يسكوونسان: بسعن اح: دا! وس سس ». 9جس ان، قوهو إ:ننسس هو او لس يوفسر، عس مس ا جس فسمس

ر:.  10 ن: السمن أسلووهو عس هو فسسس يذو ادس تسلسم: ف:ي النبسينت:، عس تسهو 11وس جس ون نن طسلرقس زس : «أسي  مس فسقسالس لسهومن
نسى.  هسا الز، عس تسك:بو مس ى، يسرن رس جس ب:أوخن ور تسزس ، 12وس رس نن آخس تن م: جس ور تسزس هسا وس جس ون ةو زس جس ون إ:نن طسلرقست: الزر وس

نسى!» تسك:بو الز، تسرن

يسوع يبارك الطفال

يذو.  13 هومو الترلسم: رس جس . فسزس هومن سس ارا! ل:كسين يسلنم: غس لسدا! ص: هومن أسون ضو مس إ:لسينه: بسعن قسدر أسى يسسووعو 14وس ا رس فسلسمر
لء: ثنل: هؤو ، لسنر ل:م: نسعووهومن لس تسمن ، وس ارس يسأنتوونس إ:لسير غس وا الص، عو : «دس قسالس لسهومن بس وس ، غسض: ذل:كس



لسكووتس ا:!  لسهو 15مس خو ، فسلسنن يسدن ير، غ: لسد، صس أسنرهو وس لسكووتس ا: كس نن لس يسقنبسلن مس : مس من قر أسقوولو لسكو النحس
. 16أسبسدا!!»  لسينه:من ينه: عس عا! يسدس اض: هومن وس كس بسارس ينه: وس اعس رس لسدس ب:ذ: مر السون ثومر ضس

الشاب الغني

ل،مو 17 عس أسلوهو: «أسي هسا النمو دس لسهو يسسن جس سس ل، وس جو عس إ:لسينه: رس رس ار:جا! إ:لسى الطرر:يق:، أسسن انس خس ا كس بسيننسمس وس
يرةس؟»  يساةس السبسد: لو لسر:ثس النحس مس ا أسعن اذس ، مس ال:حو عوون:ي 18الصر ا تسدن اذس لك:نر يسسووعس قسالس لسهو: «ل:مس وس

هووس او.  د،، وس اح: ال:حا! إ:لر وس د، صس ؟ لسينسس أسحس ال:حس ؛ 19الصر ن: ؛ لس تسزن ايسا: لس تسقنتولن صس ر:فو النوس أسننتس تسعن
 «! أومركس ر:من أسبساكس وس ؛ أسكن ل:من ور:؛ لس تسظن هسدن ب:الز  ؛ لس تسشن ر:قن ل هسا 20لس تسسن ه: كو ابسهو قسائ:ل!: «هذ: فسأسجس

ر:ي»  غس ننذو ص: لنتو ب:هسا مو م: د،: 21عس اح: ء، وس كس شسين قسالس لسهو: «يسننقوصو برهو، وس إ:ذن نسظسرس يسسووعو إ:لسينه:، أسحس وس
الس ، ثومر تسعس اء: ننز، ف:ي السرمس ، فسيسكوونس لسكس كس اء: لسى النفوقسرس عن عس ز، وس ، وس نندسكس ا ع: ، ب:عن كولر مس هسبن اذن

ن:ي».  ة  22اتنبسعن وس بس ثسرن اح: انس صس ، لسنرهو كس ل: ا النقسون نن هذس تسأسبس م: قسد: اكن ز:ينا! وس ى حس ا هووس فسمسضس أسمر وس
ة .  ب:يرس لسكووت: 23كس ن:يساء: إ:لسى مس ولس السغن عسبس دوخو ا أسصن ه:: «مس يذ: قسالس ل:تسلسم: لسهو وس ون فستسطسلرعس يسسووعو حس
ولس 24ا:!»  عسبس دوخو ا أسصن ، مس : «يسا بسن:ير ادس يسسووعو يسقوولو لسهومن . فسعس ا النكسلسم: يذو ل:هذس فسدوه:شس الترلسم:

لسكووت: ا:!»  ال: إ:لسى مس لسى النمس ترك:ل:ينس عس نن أسنن 25النمو ة ، م: لو ف:ي ثسقنب: إ:بنرس مس لس النجس خو هسلو أسنن يسدن فسأسسن
لسكووت: ا:».  ن:ي  إ:لسى مس لس النغس خو رو أسنن 26يسدن نن يسقند: مس هومن ل:بسعنض : «وس ضو قسالس بسعن ا!، وس دا فسذوه:لووا ج:

؟»  لوصس لك:نن لسينسس 27يسخن نندس النراس:، وس يل، ع: تسح: سن ا مو : «هذس ر، إ:لسينه:من هووس نساظ: فسقسالس لسهومن يسسووعو وس
نندس ا:!»  تسطساع، ع: سن ء  مو نندس ا:. فسإ:نر كولر شسين نسا 28ع: كن نو قسدن تسرس سو يسقوولو لسهو: «هسا نسحن ذس بوطنرو فسأسخس

 «. نساكس تسب:عن ء  وس ل: 29كولر شسين لسجن ل:ي وس كس لسجن د  تسرس نن أسحس ا م: : مس من قر أسقوولو لسكو ابس يسسووعو: «النحس فسأسجس
قوول!،  لسدا! أسون حو ا! أسون أسبا! أسون أسون ات  أسون أوما وس ة! أسون أسخس وس يل: بسينتا! أسون إ:خن ننج: ئسةس 30ال: يسنسالو م: إ:لر وس

عس قوول! مس حو لدا! وس أسون هسات  وس أوم  ات  وس وس أسخس ة! وس وس إ:خن ، بويووتا! وس ان: مس ا الزر ف  النس ف:ي هذس عن ض:
يرةس.  يساةس السبسد: ان: الت:ي النحس مس ف:ي الزر ات ، وس هسادس ط: ونس 31اضن يرو ونس يسص: ث:يرو لوونس كس هونساكس أسور وس

«! ل:ينس ونس أسور يرو ونس يسص: رو الخ: ، وس ر:ينس آخ:

يسوع ينبئ مرة ثالثة بموته

يرر:ينس 32 تسحس يذو مو انس الترلم: كس ، وس هومن يسسووعو يستسقسدرمو ، وس ل:يمس شس ينس إ:لسى أوورو د: اع: انووا ف:ي الطرر:يق: صس كس وس
دوثو يسحن ا سس لسى مس هومن عس ل:عو ذس يوطن أسخس ى، وس رس ة! أوخن رر ، مس شسرس ثننسين عس دس ب:ال: . فساننفسرس ائ:ف:ينس ونسهو خس ينس يستنبسعو الرذ: وس

 : اء: 33لسهو، فسقسالس سس ؤس ان: إ:لسى رو ننسس لرمو ابننو ال: فس يوسس سسون ، وس ل:يمس شس دوونس إ:لسى أوورو اع: نو صس «هسا نسحن
 ، م: ونسهو إ:لسى أسيند:ي الومس ل،مو يوسس ت:، وس ون لسينه: ب:النمس كوموونس عس تسبسة:، فسيسحن إ:لسى النكس هسنسة: وس ونس 34النكس رو خس فسيسسن

م: الثرال:ث: يسقوومو!» ف:ي النيسون يسقنتولوونسهو. وس ل:دوونسهو، وس يسجن لسينه:، وس قوونس عس يسبنصو ننهو، وس م:

طلب أبم يعقوب ويوحنا

لس لسنسا 35 غسبو ف:ي أسنن تسفنعس ، نسرن ل،مو عس قسالس لسهو: «يسا مو بسد:ي، وس نرا ابننسا زس يووحس قووبو وس مس إ:لسينه: يسعن ئ:ذ  تسقسدر نندس ع:
 .« ننكس ا نسطنلوبو م: لر مس ا؟»  36كس لس لسكومس بسان: ف:ي أسنن أسفنعس غس ا تسرن اذس ا: «مس أسلسهومس قسالس لسهو: «هسبننسا 37فسسس

 «! ار:كس نن يسسس د، عس اح: وس ، وس ين:كس نن يسم: د، عس اح: : وس د:كس جن ل:سس ف:ي مس ا يسسووعو: 38أسنن نسجن فسقسالس لسهومس



ا ف:ي بوهسا أسنسا، أسون تسغووصس رس أسشن أنسس الرت:ي سس بسا النكس رس ان: أسنن تسشن رس : أستسقند: ا تسطنلوبسان: ر:يسان: مس ا لس تسدن «أسننتومس
أسغووصو ف:يهسا؟»  أنسس الرت:ي 39اللم: الرتسي سس ا يسسووعو: «النكس ابسهومس !» فسأسجس رو فسقسالس لسهو: «إ:نرنسا نسقند:

ان: ف:يهسا.  فس تسغووصس أسغووصو ف:يهسا سسون اللمس الرت:ي سس ، وس بسان: رس فس تسشن بوهسا سسون رس أسشن أسمرا 40سس
 .« در لسهومن ينس أوع: هو إ:لر ل:لرذ: نسحس ار:ي، فسلسينسس ل:ي أسنن أسمن نن يسسس عس ين:ي وس نن يسم: لووسو عس عس 41النجو م: ا سس لسمر وس

نرا.  يووحس قووبس وس نن يسعن ونس م: تساءو ذووا يسسن ، أسخس ةو ب:ذل:كس رس شس يذو النعس اهومن إ:لسينه: 42الترلسم: عس لك:نر يسسووعس دس وس
لرطوونس هومن يستسسس اءس أسنر عوظسمس ، وس م: يسسوودوونسهومن لسى الومس كراما! عس تسبسر:ينس حو عن ر:فوونس أسنر النمو : «تسعن قسالس لسهومن وس

 . لسينه:من ، فسلنيسكونن 43عس من يما! بسيننسكو ظ: يرس عس ادس أسنن يسص: نن أسرس ا أسي  مس إ:نرمس ، وس من ل:كس بسيننسكو ا أسننتومن فسلس يسكونن ذس أسمر وس
ما!،  اد: من خس بندا!.  44لسكو يع: عس م: ، فسلنيسكونن ل:لنجس من ل! ف:يكو يرس أسور ادس أسنن يسص: نن أسرس أسي  مس ترى ابننو 45وس فسحس

.« ث:ير:ينس نن كس يسة! عس هو ف:دن لس نسفنسس يسبنذ: مس وس د: ، بسلن ل:يسخن مس دس اءس لس ل:يوخن ان: قسدن جس ننسس ال:

شفاء برتيماوس العمى

انس 46 ، كس ب:ير، ع، كس من جس هو وس يذو هو تسلسم: عس مس ا، وس نن أسر:يحس ار:جا! م: انس خس ا كس بسيننسمس ا. وس لووا إ:لسى أسر:يحس صس ثومر وس
ي.  ط: تسعن ان:ب: الطرر:يق: يسسن لسى جس ال:سا! عس ، جس سس اوو ى ابننو ت:يمس مس سو السعن اوو ت:يمس عس أسنر 47بسارن م: إ:ذن سس وس

ن:ي!»  من حس ، ارن دس اوو خو قسائ:ل!: «يسا يسسووعو ابننس دس رو ذس يسصن ، أسخس ر:ي  هو 48ذساكس هووس يسسووعو النراص: رس جس فسزس
ن:ي».  من حس ، ارن دس اوو : «يسا ابننس دس ثسرس رخس أسكن لك:نرهو صس ، وس كوتس ونس ل:يسسن ث:يرو : 49كس قسالس قرفس يسسووعو وس فستسوس

 «! عووكس ! إ:نرهو يسدن ، ا:ننهسضن عن : «تسشسجر ى قسائ:ل:ينس مس ا السعن ون عس عووهو!» فسدس ها! إ:لسى 50«اودن ترج: فسهسبر مو
هو.  اءس ننهو ر:دس مسى: 51يسسووعس طسار:حا! عس ابسهو السعن ؟» فسأسجس لس لسكس ا تور:يدو أسنن أسفنعس اذس أسلسهو يسسووعو: «مس سس وس
 «! رس ي،د:ي، أسنن أوبنص: ال: 52«يسا سس ف:ي النحس ». وس فساكس انوكس قسدن شس ! إ:يمس هسبن فسقسالس لسهو يسسووعو: «اذن

تسب:عس يسسووعس ف:ي الطرر:يق:. ، وس رس أسبنصس
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يسوع يدخل أبورشليم

بسل: 11 نندس جس ننيسا، ع: يسة: بسينت: عس قسرن ي وس يسة: بسينت: فساج: لووا إ:لسى قسرن صس ، إ:ذن وس ل:يمس شس نن أوورو بووا م: ا اقنتسرس لسمر وس
ه:،  يذ: نن تسلسم: لس يسسووعو اثننسينن: م: سس ، أسرن ينتوون: ا، 2الزر قساب:لسة: لسكومس يسة: النمو هسبسا إ:لسى النقسرن ا: «اذن قسائ:ل! لسهومس

لر ر:بساطسهو دو: فسحو نس النراس: بسعن د، م: لسينه: أسحس كسبن عس بووطا! لسمن يسرن رن شا! مس حن ان: جس دس لسن: إ:لسينهسا، تسج: خو إذن تسدن وس
اهو إ:لسى هونسا.  رس ض: أسحن تساج، إ:لسينه:، 3وس حن ب  مو ا؟ فسقوولس: الرر لسن: هذس ا تسفنعس اذس : ل:مس د، ا أسحس مس إ:نن قسالس لسكو وس

لوهو إ:لسى هونسا».  س: ال: يورن ف:ي النحس لسى 4وس ار:جا! عس نندس النبساب: خس بووطا! ع: رن شس مس حن ا النجس دس جس اننطسلسقسا، فسوس وس
لر ر:بساطسهو.  لرن: 5الطرر:يق:، فسحس ا تسحو اذس ؟ ل:مس لسن: ا تسفنعس اذس : «مس اق:ف:ينس هونساكس ضو النوس ا بسعن فسقسالس لسهومس



ش:؟»  حن ا.  6ر:بساطس النجس كووهومس ا يسسووعو فستسرس اهومس صس ا أسون مس ابساهومن كس شس إ:لسى 7فسأسجس حن ا النجس رس ضس فسأسحن
لسينه:.  ك:بس عس لسينه:، فسرس ا عس ا ث:يسابسهومس عس ضس وس ، وس ونس 8يسسووعس رو آخس ونس الطرر:يقس ب:ث:يساب:ه:من وس ث:يرو شس كس فسرس وس

 . قوول: نس النحو ان  قسطسعووهسا م: صس : 9ب:أسغن لنفسهو يسهنت:فوونس ونس خس ائ:رو السر هو وس امس ونس أسمس ذس السرائ:رو أسخس وس
 ! ب، م: الرر ك، الت:ي ب:اسن بسارس نرا! مو نرا ف:ي 10«أووصس دس الت:يسةو! أووصس اوو ةو أسب:ينسا دس لسكس من ة، مس كس بسارس مو

ال:ي!»  انس 11السعس ا كس اقسبس كولر مس رس ، وس ل: لس إ:لسى النهسينكس صس ترى وس ، حس ل:يمس شس لس يسسووعو أوورو ثومر دسخس
. رس شس ثننسين عس عس ال: ننيسا مس جس إ:لسى بسينت: عس رس ، خس اءو قسدن أسقنبسلس سس انس النمس إ:ذن كس ر:ي ف:يه:. وس يسجن

يسوع يلعن شجرة التين

12  . اعس ننيسا، جس وا بسينتس عس ادسرو ا غس مس دس ، بسعن د: ف:ي النغس ةس ت:ين  موور:قسة!، 13وس رس يد  شسجس نن بسع: أسى م: إ:ذن رس وس
، لسنرهو لسينسس قس رس دن ف:يهسا إ:لر النوس لس إ:لسينهسا لسمن يسج: صس ا وس ر:. فسلسمر دو ف:يهسا بسعنضس الثرمس لرهو يسج: هس إ:لسينهسا لسعس جر تسوس

 . انو الت،ين: هو 14أسوس يذو عس تسلسم: م: سس !» وس دو إ:لسى السبسد: ننك: بسعن را! م: د، ثسمس لسنر أسحس قسالس لسهسا: «لس يسأنكو لرمس وس فستسكس
. ذل:كس

طرد الباعة من الهيكل

ينس 15 انووا يسب:يعوونس والرذ: ينس كس دو الرذ: ذس يسطنرو أسخس لس وس لس يسسووعو النهسينكس ، فسدسخس ل:يمس شس لووا إ:لسى أوورو صس وس وس
 . ام: مس ة: النحس دس بساعس قساع: مس يسار:فسة: وس ائ:دس الصر وس قسلربس مس ، وس ل: ونس ف:ي النهسينكس تسرو انووا يسشن دا! 16كس عن أسحس لسمن يسدس وس

تساعا!.  لو مس م: هووس يسحن ل: وس بنرس النهسينكس ر  عس لسة: 17يسمو : إ:نر بسينت:ي بسينتا! ل:لصر ت:بس ا كو هومن قسائ:ل!: «أسمس لرمس عس وس
وص !»  ةس لوصو ارس غس وهو مس لنتومو عس ا أسننتومن فسقسدن جس ؟ أسمر م: يع: الومس م: نندس جس عسى ع: اءو 18يودن سس ؤس عس ب:ذل:كس رو م: سس وس

هوول! ذن انس مس لرهو كس عس كو من افووهو، لسنر النجس ينفس يسقنتولوونسهو: فسإ:نرهومن خس ثوونس كس ذووا يسبنحس تسبسةو، فسأسخس النكس هسنسة:، وس النكس
ه:.  ل:يم: نن تسعن ينسة:. 19م: د: ار:ج: النمس ، اننطسلسقووا إ:لسى خس اءو سس لر النمس ا حس لسمر وس

ما حدث لشجرة التين

ل:هسا. 20 نن أسصن قسدن يسب:سستن م: ةس الت،ين: وس رس ا شسجس أسون د: بساك:را!، رس بساح: النغس اب:ر:ينس ف:ي صس انووا عس ا كس بسيننسمس وس
21  «! ننتسهسا قسدن يسب:سستن ! إ:نر الت،ينسةس الرت:ي لسعس ، اننظورن ل،مو عس قسالس لسهو: «يسا مو سو وس كررس بوطنرو در 22فستسذس فسرس

ان، ب:ال:!  من إ:ينمس : «ل:يسكونن لسكو : 23يسسووعو قسائ:ل! لسهومن بسل: ا النجس نن قسالس ل:هذس : إ:نر أسير مس من قر أسقوولو لسكو فسالنحس
ا يسقوولوهو يست:م  ، فسمس دوثو يسحن ا يسقوولوهو سس نو أسنر مس م: لس يسشوك  ف:ي قسلنب:ه:، بسلن يوؤن ر:! وس اننطسر:حن ف:ي النبسحن اننقسل:عن وس

وهو، فسيست:مر 24لسهو.  من قسدن ن:لنتومو نووا أسنركو ل:ه:، فسآم: ل ونس لسجن توصس لوبوونسهو وس ا تسطن : إ:نر مس من بسب: أسقوولو لسكو ا السر ل:هذس
 . من من 25لسكو ف:رس لسكو وا لسهو، ل:كسين يسغن ف:رو ، فساغن ء، د  شسين لسى أسحس من عس انس لسكو كس ، وس ل ونس قسفنتومن توصس تسى وس مس وس

من أسينضا!.  لست:كو ات: زس اوس مو الرذ:ي ف:ي السرمس من أسينضا! 26أسبووكو ف:رن لسكو وا، لس يسغن ف:رو ، إ:نن لسمن تسغن لك:نن وس
.« لست:كومن ات: زس اوس مو الرذ:ي ف:ي السرمس أسبووكو

سلطة يسوع

اءو 27 سس ؤس مس إ:لسينه: رو ، تسقسدر ل: لو ف:ي النهسينكس ور انس يستسجس ا كس بسيننسمس ى. وس رس ة! أوخن رر ل:يمس مس شس ادووا إ:لسى أوورو ثومر عس
 ، يووخو الش  تسبسةو، وس النكس هسنسة:، وس ه: 28النكس كس هذ: نسحس نن مس مس لنتسهو؟ وس ا فسعس لو مس لنطسة  تسفنعس أسلووهو: «ب:أسيرة: سو سس وس



؟»  لس ذل:كس لنطسةس ل:تسفنعس يبوون:ي، 29الس  دا!. أسج: اح: را! وس من أسمن أسلوكو أسنسا أسينضا! أسسن ابسهومن يسسووعو قسائ:ل!: «وس فسأسجس
 : لو ت:لنكس الوموورس لنطسة  أسفنعس من ب:أسيرة: سو نس 30فسأسقوولس لسكو نرا أسمن م: يرةو يووحس موود: عن انستن مس اء: كس مس نس السر أسم:

يبوون:ي!»  : إ:ذسنن 31النراس:؟ أسج: ، يسقوولو اء: مس نس السر : «إ:نن قولننسا: م: ، قسائ:ل:ينس ا بسيننسهومن وا ف:يمس رو اوس فستسشس
نووا ب:ه:؟  م: ا لسمن توؤن اذس انووا 32ل:مس بس لسنرهومن كس افوونس الشرعن انووا يسخس نس النراس:؟» فسإ:نرهومن كس : م: فسهسلن نسقوولو

قاا!.  نرا نسب:ي. حس ونس أسنر يووحس تسب:رو يعا! يسعن م: ر:ي!» فسقسالس لسهومن 33جس : «لس نسدن ابووا يسسووعس قسائ:ل:ينس فسأسجس
«! لو ت:لنكس الوموورس لنطسة  أسفنعس من ب:أسيرة: سو لس أسنسا أسقوولو لسكو يسسووعو: «وس
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ثل المزارعين القتلة مث

فسرس ف:يه: 12 حس لسهو سوورا!، وس ون أسقسامس حس ما!، وس رن ان، كس سس إ:ننسس رس : «غس ، فسقسالس ثسال  بوهومن ب:أسمن اط: ذس يوخس أسخس وس
 . افسرس سس ، وس ينس ار:ع: زس مس إ:لسى مو رن لرمس النكس ة . ثومر سس اسس رس جس ح: بسنسى ف:يه: بورن ة ، وس رس صس عن ضس مس ون ف:ي 2حس وس

 . م: رن ر: النكس نن ثسمس تسهو م: صر ننهومن ح: لرمس م: بندا! ل:يستسسس ينس عس ار:ع: زس سسلس إ:لسى النمو ، أسرن ان: إ:لر أسنرهومن 3السوس
 . ينن: وهو فسار:غس النيسدس د  رس بووهو وس رس ضس كووهو وس سس هو 4أسمن أنسس وا رس ، فسشسج  رس بندا! آخس لس إ:لسينه:من عس سس أسرن ادس وس فسعس

هسانا!.  وهو مو د  رس ضا! 5وس بووا بسعن رس ، فسضس ث:ير:ينس ر:ينس كس سسلس آخس رس أسينضا! فسقستسلووهو. ثومر أسرن لس آخس سس ثومر أسرن
ضا!.  قستسلووا بسعن يرا!، قسائ:ل!: إ:نرهومن 6وس لسهو أسينضا! إ:لسينه:من أسخ: سس ، أسرن ب:يب، يد، حس ح: دو ابنن، وس انس لسهو بسعن إ:ذن كس وس
يسهسابوونس ابنن:ي!  ا 7سس السون ؛ تسعس ر:يثو ا هووس النوس هومن ل:بسعنض : هذس ضو ينس قسالووا بسعن ار:ع: زس لك:نر أوولئ:كس النمو وس

اث:!  يرس لسى النم: لس عس صو .  8نسقنتولنهو فسنسحن م: رن ار:جس النكس وهو خس حو طسرس قستسلووهو وس كووهو وس سس لو 9فسأسمن ا يسفنعس اذس فسمس
 . ينر:ه:من مس إ:لسى غس رن ل،مو النكس يوسس ، وس ينس ار:ع: زس يوهنل:كو النمو ؟ إ:نرهو يسأنت:ي وس م: رن ب  النكس ه: 10رس أنتومن هذ: ا قسرس أسفسمس

يسة:.  او: رس الزر جس ارس حس هو النبونساةو، هووس نسفنسوهو صس فسضس رو الرذ:ي رس جس تووبسةس: النحس كن ب، 11اليسةس النمس نس الرر م:
يب، ف:ي أسننظسار:نسا!»  ج: هووس عس ا، وس انس هذس عس، 12كس من افووا النجس لك:نرهومن خس لسينه:، وس ا إ:لسى النقسبنض: عس ون عس فسسس

فووا. رس اننصس كووهو وس . فستسرس ثسل: ا النمس ن:يه:من ب:هذس انس يسعن كووا أسنرهو كس رس لسنرهومن أسدن

دفع الجزية للقيصر

ة  13 ل:مس وهو ب:كس ق:عو ، ل:كسين يوون ودوسس ب: ه:يرو زن اء: ح: ضس أسعن ي،ينس وس يس: نس النفسر، ضا! م: لووا إ:لسينه: بسعن سس ثومر أسرن
، لسنركس لس 14يسقوولوهسا.  د  لس توبسال:ي ب:أسحس ، وس اد:ق، لسمو أسنركس صس نو نسعن ، نسحن ل،مو عس قسالووا لسهو: «يسا مو وا وس اءو فسجس

ر: أسمن لس؟ يسةو ل:لنقسينصس زن فسعس النج: ل  أسنن تودن : أسيسح: ق، ل،مو طسر:يقس ا: ب:النحس ات: النراس:، بسلن توعس قسامس ي مس اع: تورس
فسعو؟»  هسا أسمن لس نسدن فسعو وا إ:لسير 15أسنسدن رو ض: بوونسن:ي؟ أسحن ر، ا توجس اذس : «ل:مس ل:مس ن:فساقسهومن قسالس لسهومن لك:نرهو إ:ذن عس وس

اهو!»  ينسارا! لسرس ؟» 16د: ا النرقنشو هذس ةو وس ورس ه: الص  نن هذ: : «ل:مس أسلسهومن ينسارا!، فسسس وا إ:لسينه: د: رو ضس فسأسحن



ر:».  :!» 17فسقسالووا لسهو: «ل:لنقسينصس : ل: ا ل: مس ر:، وس ر: ل:لنقسينصس ا ل:لنقسينصس طووا مس لسينه:من قسائ:ل!: «أسعن در عس فسرس
ننهو. فسذوه:لووا م:

قيامة الموات

18  : أسلووهو قسائ:ل:ينس سس ة:، وس نوونس ب:النق:يسامس م: ينس لس يوؤن وق:ي،ينس الرذ: د  مس إ:لسينه: بسعنضو الصر تسقسدر ل،مو، 19وس عس «يسا مو
لسى لسدا!، فسعس ل،فس أسون ه: دوونس أسنن يوخس د: نن بسعن تسهو م: جس ون كس زس تسرس د  أسخ، وس اتس لسحس تسبس لسنسا مووسسى: إ:نن مس كس

يه:.  م: أسخ: لسى اسن ل! عس يوق:يمس نسسن لست:ه: وس مس جس ب:أسرن ور يه: أسنن يستسزس ذس 20أسخ: ة ، اترخس وس ةو إ:خن بنعس انس هونسال:كس سس فسقسدن كس
ل!،  ل،فس نسسن اتس دوونس أسنن يوخس ة! ثومر مس جس ون لوهومن زس اتس هووس أسينضا! دوونس أسنن 21أسور هسا الثران:ي ثومر مس ذس فساترخس

 . ذل:كس لس الثرال:ثو كس ل!، فسفسعس ل،فس نسسن نن 22يوخس م: ل!. وس ل،فووا نسسن ةو دوونس أسنن يوخس بنعس هسا السر ذس ا اترخس ذس هكس وس
أسةو أسينضا!.  رن اتست: النمس يعا!، مس م: ه:من جس د: ننهومن تسكوونو 23بسعن نن م: ، ل:مس ا يسقووموونس مس نندس ة:، ع: فسف:ي النق:يسامس

ة:؟»  بنعس نس السر ة! ل:كول  م: جس ون انستن زس ة!، فسقسدن كس جس ون أسةو زس رن تومن ف:ي 24النمس لسينه:من يسسووعو قسائ:ل!: «أسلسسن در عس فسرس
ةس ا:؟  رس لس قودن من لس تسفنهسموونس النك:تسابس وس لل  لسنركو ات:، لس 25ضس وس نن بسينن: السمن ا يسقوومو النراسو م: مس نندس فسع:

ات:.  اوس ينس ف:ي السرمس ة: الرذ: لسئ:كس النمس ، بسلن يسكوونوونس كس ونس جو ور لس يوزس ونس وس جو ور ن: 26يستسزس ا عس أسمر وس
هو لرمس ينفس كس لرينقسة:، كس ن: النعو د:يث: عس أنتومن ف:ي ك:تساب: مووسسى، ف:ي النحس ا قسرس ، أسفسمس ات: أسنرهومن يسقووموونس وس السمن

؟  قووبس إ:لهو يسعن اقس وس حس إ:لهو إ:سن اه:يمس وس ات ، بسلن هووس إ:لهو 27او قسائ:ل!: أسنسا إ:لهو إ:بنرس وس فسإ:نرهو لسينسس ب:إ:له: أسمن
«! يم  ظ: لل  عس نن ف:ي ضس . فسأسننتومن إ:ذس يساء  أسحن

الوصية العظمى

28 ، لسينه:من در عس نس الرر سس أسى أسنرهو أسحن رس ، وس لوونس ادس هومن يستسجس عس م: انس قسدن سس تسبسة: كس نس النكس د، م: اح: مس إ:لسينه: وس تسقسدر وس
يعا!؟»  م: ايسا جس صس يرة  ه:يس أوولسى النوس ص: أسلسهو: «أسيرةو وس يعا! 29فسسس م: ايسا جس صس ابسهو يسسووعو: «أوولسى النوس فسأسجس
د،  اح: ب. وس ب  إ:لهونسا رس ، الرر ائ:يلو رس عن يسا إ:سن مس : اسن ب:كول، 30ه:يس بر إ:لهسكس ب:كول، قسلنب:كس وس بر الرر فسأسح:

يرةو الوولسى.  ص: ه: ه:يس النوس . هذ: ت:كس ب:كول، قوور ر:كس وس ب:كول، ف:كن كس وس ه:يس أسنن 31نسفنس: ثنلوهسا، وس هونساكس ثسان:يسة، م: وس
 .« نن هساتسينن: ظسمو م: ى أسعن رس يرة  أوخن ص: نن وس ا م: . فسمس كس نسفنس: بر قسر:يبسكس كس : 32توح: ات:بو فسقسالس لسهو النكس

اهو.  وس رو س: لسينسس آخس د، وس اح: . فسإ:نر اس وس تس لرمن ق، تسكس سسبس النحس ! حس ل،مو عس ، يسا مو يح، ح: برتوهو ب:كول، 33«صس حس مس وس
قسات: رس يع: النموحن م: نن جس لو م: النرفنس:، أسفنضس برةو النقسر:يب: كس حس مس ة:، وس ب:كول، النقوور ب:كول، النفسهنم: وس النقسلنب: وس

بسائ:ح:!»  الذر لسكووت: ا:!» 34وس نن مس يدا! عس تس بسع: ة ، قسالس لسهو: «لسسن مس كن ابس ب:ح: أسى يسسووعو أسنرهو أسجس ا رس فسلسمر
. ال  هس إ:لسينه: أسير سوؤس ج، دس ذل:كس أسنن يووس د، بسعن ؤن أسحس رو لسمن يسجن وس

المسيح وداود

يحس هووس ابننو 35 س: تسبسةو إ:نر النمس ينفس يسقوولو النكس : «كس ، فسقسالس ل: ل،مو ف:ي النهسينكس ا هووس يوعس لرمس يسسووعو ف:يمس تسكس وس
؟  دس اوو ترى 36دس ين:ي حس نن يسم: ل:سن عس ب،ي: اجن ب  ل:رس وح: النقودوس:: قسالس الرر هو قسالس ب:الر  دس نسفنسس اوو فسإ:نر دس

 ! ينكس مس ئا! ل:قسدس ط: ون كس مس اءس دس عس أسعن نن أسيننس يسكوونو ابننسهو؟» 37أسضس بر فسم: وهو الرر عو دو نسفنسوهو يسدن اوو امس دس ادس فسمس
ور . هو ب:سورو عو مس يمو يسسن ظ: عو النعس من انس النجس كس وس



التحذير من الكتبة والفريسيين

اب: 38 لس ب:السثنوس و  ب ونس الترجس ينس يوح: تسبسة: الرذ: نس النكس من م: كو رس ذن ذووا ح: ه:: «خو ل:يم: قسالس لسهومن ف:ي تسعن وس
ة:،  امر ات: النعس يرات: ف:ي السراحس تسلسق،ي الترح: ة:، وس فساضس ع:، 39النفسضن ام: جس ولسى ف:ي النمس

اك:نس الو السمس وس
 . لسئ:م: ة: ف:ي النوس ارس دس اك:نس الصر أسمس ات:. 40وس لسوس يستسبساهوونس ب:إ:طسالسة: الصر ، وس ل: ام: يسلنتسه:موونس بويووتس السرس

يننوونسة، أسقنسسى!» تسننز:لو ب:ه:من دس لسء: سس هؤو

الثرملة الفقيرة

عو يولنقوونس الن قوودس ف:ي 41 من انس النجس ينفس كس أسى كس ، رس ل: نندووق: النهسينكس قساب:لس صو لسسس يسسووعو مو إ:ذن جس وس
ث:يرا!.  ال! كس ن:يساء: مس نس السغن ونس م: ث:يرو أسلنقسى كس نندووق:. وس أسلنقستن 42الص  ة، وس لسة، فسق:يرس مس تن أسرن اءس ثومر جس

دا!.  اح: بنعا! وس او:يسان: رو ينن: يوسس ه: 43فسلنسس : إ:نر هذ: من قر أسقوولو لسكو : «النحس قسالس لسهومن هو وس يذس ا تسلسم: فسدسعس
نندووق::  ا ف:ي الص  ينس أسلنقسون يع: الرذ: م: نن جس ثسرس م: ةس قسدن أسلنقستن أسكن لسةس النفسق:يرس مس ا 44السرن هومن أسلنقسون يعس م: لسنر جس

تسهسا يشس ع: هسا أسلنقستن مس نندس ا ع: ت:هسا كولر مس اجس نن حس لك:نرهسا ه:يس أسلنقستن م: ، وس ت:ه:من اجس نن حس ل: عس نس النفساض: م:
لرهسا!» كو
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يسوع ينبئ بخراب الهيكل

ةس 13 ارس جس ه: النح: لس هذ: مس ا أسجن ، اننظورن مس ل،مو عس ه:: «يسا مو يذ: دو تسلسم: ، قسالس لسهو أسحس لس رو النهسينكس اد: انس يوغس ا كس بسيننسمس وس
بسان:ي!»  ه: النمس هذ: قس 2وس ر، فسون جس ننهسا حس كس م: ةس؟ لسنن يوتنرس يمس ظ: بسان:يس النعس ه: النمس ى هذ: ابسهو يسسووعو: «أستسرس فسأسجس
«! مو يوهندس ر  إ:لر وس جس حس

علمات نهاية الزمان

نرا 3 يووحس قووبو وس يسعن سو وس أسلسهو بوطنرو ، سس ل: قساب:لس النهسينكس ينتوون: مو بسلس الزر لسى جس ال:س، عس ا هووس جس ف:يمس وس
 : اد  لسى اننف:رس سو عس اوو أسنندسرس ه: 4وس كو هذ: ا تووش: مس نندس ةو ع: لسمس ا ه:يس النعس مس ا، وس دوثو هذس تسى يسحن نسا مس ب:رن «أسخن

د،!  5الوموورو أسنن تست:مر؟»  من أسحس ل،لنكو يبوهومن قسائ:ل!: «اننتسب:هووا! لس يوضس ذس يسسووعو يوج: ث:ير:ينس 6فسأسخس فسإ:نر كس
 . ث:ير:ينس ل،لوونس كس يوضس ، إ:ن،ي أسنسا هووس وس ي قسائ:ل:ينس م: يسأنتوونس ب:اسن وب: 7سس رو عوونس ب:النحو مس ا تسسن مس نندس ، ع: لك:نن وس

دو.  لك:نن لسينسست: الن،هسايسةو بسعن ، وس دوثس بووا؛ فسإ:نر ذل:كس لسبودر أسنن يسحن تسع: وب: لس تسرن رو بسار: النحو أسخن فس 8وس ون فسسس
دوثو ا تسحن مس ، كس اك:نس ة: أسمس در لسز:لو ف:ي ع: دوثو زس تسحن ة ، وس لسكس من لسى مس ة، عس لسكس من مس ة ، وس لسى أومر ة، عس تسننقسل:بو أومر

اض:.  خس لو النمس ا أسور لك:نر هذس ات، وس اعس جس من إ:لسى 9مس ونسكو ل،مو فس يوسس ، لسنرهومن سسون من كو فساننتسب:هووا لسننفوس:



. هومن نندس ة! ع: هسادس ل:ي، شس نن أسجن لووك  م: مو ام  وس كر امس حو ثولوونس أسمس تسمن بوونس وس رس ع:، فستوضن ام: جس النمس اك:م: وس حس النمس
10  . م: يع: الومس م: يل: ف:ي جس ننج: ل! ب:ال: بو أسنن يوبسشررس أسور يسج: لووا 11وس غ: ، لس تسننشس من وكو ل،مو من ل:يوسس اقووكو ا سس فسإ:ذس

تومن أسننتومو من لسسن وا، لسنركو لرمو ة:، فسب:ه: تسكس ا تولنهسموونس ف:ي ت:لنكس السراعس ا كول  مس إ:نرمس : وس ا تسقوولوونس بسقا! ب:مس سن مو
 . وحو النقودوسو ينس بسل: الر  ل،م: تسكس يسننقسل:بو 12النمو هو، وس لسدس السبو وس ت:، وس ون اهو إ:لسى النمس ل،مو السخو أسخس فس يوسس سسون وس

 . يسقنتولوونسهومن يه:من وس ال:د: لسى وس لسدو عس ي. 13السون م: ل: اسن نن أسجن يع: م: م: وه:ينس لسدسى النجس رو كن تسكوونوونس مس وس
. لوصو ترى الن،هسايسة:، فسهووس يسخن لك:نر الرذ:ي يسثنبوتو حس وس

الضيقة العظيمة

بن 14 ئ:ذ  ل:يسهنرو نندس ! ع: ي، ل:يسفنهسمن النقسار:ئو ينثو لس يسننبسغ: ة! حس اب: قسائ:مس رس ةس النخس اسس جس نس رس ون ا تسرس مس نندس فسع:
؛  بسال: يرة: إ:لسى النج: ننطسقسة: النيسهوود: ينس ف:ي م: لسى السرطنح:، فسلس يسننز:لن إ:لسى النبسينت: 15الرذ: انس عس نن كس مس وس

ا ف:ي بسينت:ه:؛  ذس مس لن ل:يسأنخو خو لس يسدن بسهو.  16وس ذس ثسون عن ل:يسأنخو ج: ، فسلس يسرن قنل: انس ف:ي النحس نن كس مس ينلو 17وس النوس وس
 ! ات: ف:ي ت:لنكس السيرام: عس ض: النمورن بسالسى وس :  18ل:لنحس تساء  ل وا ل:كسي لس يسقسعس ذل:كس ف:ي ش: فس 19فسصس ون فسسس

لسنن لسقسهسا او إ:لسى النس وس ل:يقسة: الرت:ي خس ء: النخس ننذو بسدن ثنلوهسا مو دوثن م: يقسة، لسمن يسحن دوثو ف:ي ت:لنكس السيرام: ض: تسحن
 . دوثس لك:نرهو 20يسحن و. وس ر: يسننجو نس النبسشس د، م: انس أسحس ا كس ، لسمس رس ت:لنكس السيرامس تسصس بر قسد: اخن لس أسنر الرر لسون وس

 . رس ت:لنكس السيرامس تسصس ، قسد: اخن هومن تسارس ينس اخن تسار:ينس الرذ: خن ل: النمو : هسا 21لسجن ئ:ذ  نندس د، ع: من أسحس فسإ:نن قسالس لسكو
قووا.  د، ! فسلس توصس : هسا هووس هونساكس يحس هونسا! أسون س: ال  22إ:نر النمس يح  دسجر س: نن مس ثسرو م: زو أسكن فس يسبنرو ون فسسس

تسطساعووا. ، لسو: اسن تسار:ينس خن ترى النمو ل،لووا حس ، ل:يوضس يبس اج: أسعس موونس آيسات  وس يوقسد، ، وس ال  نسب:ي  دسجر وس
دووث:هسا. 23 ل،هسا قسبنلس حو من ب:الوموور: كو توكو بسرن ! هسا أسنسا قسدن أسخن نن فساننتسب:هووا إ:ذس

مجيء المسيح ثانية

هو، 24 ءس ون رو ضس بو النقسمس جو يسحن سو وس ل:مو الشرمن يقسة:، توظن دس ت:لنكس الض، ، بسعن لك:نن ف:ي ت:لنكس السيرام: وس
ات:.  25 اوس اتو الرت:ي ف:ي السرمس عو النقوور زس عن تستسزس ، وس اء: مس ومو السر ى نوجو تستسهساوس فس 26وس ون ئ:ذ  سس نندس ع: وس

 . د  جن مس ة  وس يمس ظ: ة  عس رس ب: ب:قودن حو ان: آت:يا! ف:ي الس  ننسس ونس ابننس ال: رو تسهو 27يوبنص: لسئ:كس ئ:ذ  مس نندس لو ع: س: فسيورن
. اء: ى السرمس ض: إ:لسى أسقنصس ى السرن نن أسقنصس بسع:، م: هسات: السرن نس النج: تسار:يه: م: خن عو مو مس يسجن وس

تعلموا من شجرة التين

لسموونس أسنر 28 اقسهسا، تسعن رس توطنل:عو أسون انوهسا وس صس ا تسل:ينو أسغن مس نندس : ع: ثسلس ا النمس وا هذس لرمو ة: الت،ين: تسعس رس نن شسجس فسم:
 . ينفس قسر:يب، وا أسنرهو 29الصر لسمو ، فساعن دوثو ه: الوموورس تسحن نس هذ: ون ا تسرس ينسمس ل:كس أسننتومن أسينضا!، ح: ذس فسكس

اب:.  لسى السبنوس ، بسلن عس ه: 30قسر:يب، دوثس هذ: ترى تسحن يلو أسبسدا! حس ا النج: ولو هذس : لس يسزو من قر أسقوولو لسكو النحس
ل هسا.  ولو أسبسدا!. 31الوموورو كو ي لس يسزو لك:نر كسلسم: ، وس ولسن: ضس تسزو السرن اءس وس مس إ:نر السر

ل أحد يعرف ذلك اليوم

لس 32 اء: وس مس ينس ف:ي السر ةو الرذ: لسئ:كس د،، لس النمس ا أسحس ر:فوهومس ةو فسلس يسعن ت:لنكس السراعس مو وس ل:كس النيسون ا ذس أسمر وس
 . ، إ:لر البو بننو !  33ال: قنتو ينو النوس تسى يسح: ر:فوونس مس من لس تسعن وا لسنركو هسرو اسن رو 34فساننتسب:هووا وس فسالسمن



ى صس أسون لسهو، وس مس د  عس اح: ي،نا! ل:كول، وس عس لنطسةس مو هو الس  ب:يدس طسى عس أسعن كس بسينتسهو، وس اف:ر ، تسرس ان  موسس بسهو ب:إ:ننسس أسشن
 . هسرس ار:سس النبساب: أسنن يسسن ، 35حس اء! سس ب  النبسينت:: أسمس ودو رس تسى يسعو ر:فوونس مس من لس تسعن وا، لسنركو هسرو ن: اسن إ:ذس

بساحا!،  ، أسمن صس يساح: الد،يك: نندس ص: ، أسمن ع: ف: اللرينل: ننتسصس من 36أسمن ف:ي مو كو دس يسج: أسة! وس ودس فسجن ل:ئسلر يسعو
 . ينس وا!» 37نسائ:م: هسرو يع:: اسن م: ، أسقوولوهو ل:لنجس من ا أسقوولوهو لسكو مس وس

مؤشر      14Ketab El Hayatمرقس 

المؤامرة لقتل يسوع

تسبسةو 14 النكس هسنسة: وس اءو النكس سس ؤس الس رو ازس مس ، وس ينن: مس دس يسون لرن: بسعن يسحو ير: سس يدو النفسط: ع: حو وس انس النف:صن كس وس
يسقنتولووهو.  ر  وس كن لسينه: ب:مس وا عس نس كسين يسقنب:ضو ون عس ، ل:ئسلر 2يسسن يد: ل:كس ف:ي النع: فسإ:نرهومن قسدن قسالووا: «لس يسكوونو ذس

ب:!» اب، بسيننس الشرعن رس ط: دوثس اضن يسحن

سكب العطر على يسوع

لو 3 م: أسة، تسحن رس ت: امن اءس ص:، جس انس السبنرس عس من ترك:ئا! ف:ي بسينت: س: ننيسا، مو انس يسسووعو ف:ي بسينت: عس ا كس ف:يمس وس
لسى طنرس عس بست: النع: كس سس ةس وس ورس ت: النقسارو سسرس ، فسكس ن: ال:ي الثرمس ال:ص: النغس ين: النخس نس النرار:د: طنر  م: ةس ع: ورس قسارو

ه:.  أنس: طنر:؟  4رس يرو ل:لنع: ا التربنذ: ا هسذس اذس قسالووا: «ل:مس ه:من وس هومن ف:ي أسننفوس: ضو تساءس بسعن ك:نو 5فساسن انس يومن فسقسدن كس
ن،بوونس ذووا يوؤس أسخس ». وس اء: نو ل:لنفوقسرس يووهسبس الثرمس ينسار ، وس ئسة: د: نن ثسلسث: م: ثسرس م: طنرو ب:أسكن ا النع: أسنن يوبساعس هذس

أسةس.  رن نا!. 6النمس سس ل! حس مس لستن ب:ي عس م: اي:قوونسهسا؟ إ:نرهسا عس ا توضس اذس كووهسا! ل:مس : «اتنرو ينرس أسنر يسسووعس قسالس غس
ا أسنسا فسلسنن 7 . أسمر نووا إ:لسينه:من س: يعوونس أسنن توحن تسط: ئنتومن تسسن تسى ش: مس ، وس ين  من ف:ي كول، ح: كو نندس اءس ع: فسإ:نر النفوقسرس

 . ين  من ف:ي كول، ح: كو نندس ادا! 8أسكوونس ع: دس د:ي إ:عن سس تن جس طررس بسقستن فسعس لسينه:. فسقسدن سس رو عس ا تسقند: لستن مس م: إ:نرهسا عس
 . فنن: ا 9ل:لدر درثو أسينضا! ب:مس ، يوحس عس مس السم: أسجن يل: ف:ي النعس ننج: ينثو يوبسشررو ب:ال: : إ:نرهو حس من قر أسقوولو لسكو النحس وس

ر:هسا!» كن يساء! ل:ذ: أسةو، إ:حن رن ه: النمس لستنهو هسذ: م: عس

خيانة يهوذا

ل،مس يسسووعس 10 هسنسة: ل:يوسس اء: النكس سس ؤس ، إ:لسى رو رس شس ثننسين عس دو ال: ، أسحس ي  يووط: رن خس سن ا ال: هسبس يسهووذس ثومر ذس
 . هو ف:ي 11إ:لسينه:من ل:يمس يرنو تسسن ذس يستسحس ال!. فسأسخس طووهو مس دووهو أسنن يوعن عس وس وا، وس ، فسر:حو عووا ب:ذل:كس م: ا سس فسلسمر

بسة . نساس: ة  مو صس فورن



عشاء الفصح مع التلميذ

هو: «أسيننس 12 يذو أسلسهو تسلسم: ح:، سس ) النف:صن لو مس بسحو (حس انس يوذن ف:يه: كس ير:، وس نن أسيرام: النفسط: ل: م: م: السور ف:ي النيسون وس
؟»  حس ل:تسأنكولس ه،زس لسكس النف:صن نوجس هسبس وس ا: 13تور:يدو أسنن نسذن ه:، قسائ:ل! لسهومس يذ: نن تسلسم: لس اثننسينن: م: سس فسأسرن

اهو.  ، فساتنبسعس اء  ةس مس رر لو جس م: ل، يسحن جو ا هونساكس رس مس يولسق:يكو سس ينسة:، وس د: هسبسا إ:لسى النمس ، 14«اذن لو خو ينثو يسدن حس وس
يذ:ي؟ عس تسلسم: حس مس آكولو النف:صن فست:ي الرت:ي ف:يهسا سس رن : أسيننس غو ل،مس يسقوولو عس ب، النبسينت:: إ:نر النمو قوولس ل:رس

ا لسنسا!» 15 ه،زس ة!. هونساكس جس هرزس ة! موجس وشس فنرو لنيسا، مس ة! ف:ي الطربسقسة: النعو ب:يرس فسة! كس رن ا غو فسيور:يسكومس
ح:.  16 ا ل:لنف:صن هرزس هونساكس جس ا. وس ا قسالس لسهومس مس ا كس دس جس وس ينسةس، وس د: لس النمس دسخس ان: وس يذس ا 17فساننطسلسقس الت،لنم: لسمر وس

 . شسرس ثننسين عس عس ال: اءس يسسووعو مس ، جس اءو سس لر النمس ، قسالس يسسووعو: 18حس لوونس ترك:ئ:ينس يسأنكو انووا مو ا كس بسيننسمس وس
ي».  ع: هووس يسأنكولو النس مس ن:ي، وس ل،مو يوسس من سس ننكو دا! م: اح: : إ:نر وس من قر أسقوولو لسكو نو 19«النحس زن ذس النحو فسأسخس

ر:: «هسلن أسنسا؟»  دس الخس دا! بسعن اح: أسلوونسهو وس أووا يسسن بسدس ، وس لسينه:من ل:ي عس تسون ابسهومن قسائ:ل!: 20يسسن لك:نرهو أسجس وس
فسة:.  حن ي ف:ي الصر ع: سو مس م: هووس الرذ:ي يسغن ، وس رس شس ثننسين عس نس ال: د، م: اح: ان: لسبودر 21«إ:نرهو وس ننسس إ:نر ابننس ال:

. ان: ننسس لرمو ابننو ال: ه: يوسس لسى يسد: ل: الرذ:ي عس جو ينلو ل:ذل:كس الرر لك:ن: النوس ننهو، وس ت:بس عس ا قسدن كو مس يس كس ض: أسنن يسمن
«! ل: لسون لسمن يوولسدن جو ينرا! ل:ذل:كس الرر انس خس كس

عشاء الرب

ا 22 ذووا: هذس طساهومن قسائ:ل!: «خو أسعن ، وس سررس كس ، وس كس بسارس يفا!، وس غ: ذس يسسووعو رس ، أسخس لوونس انووا يسأنكو ا كس بسيننسمس وس
د:ي».  سس ،  23هووس جس ل هومن ننهسا كو ر:بووا م: ، فسشس طساهومن أسعن ، وس رس كس شس ، وس أنسس ذس النكس : 24ثومر أسخس قسالس لسهومن وس

 . ث:ير:ينس ل: كس نن أسجن فسكو م: ، الرذ:ي يوسن يد: د: هند: النجس ي الرذ:ي ل:لنعس م: ا هووس دس : لس 25«هذس من قر أسقوولو لسكو النحس
لسكووت: ا:». يدا! ف:ي مس د: بوهو ف:يه: جس رس م: الرذ:ي أسشن ة: أسبسدا!، إ:لسى ذل:كس النيسون مس رن نن ن:تساج: النكس دو م: بو بسعن رس أسشن

26 . ينتوون: بسل: الزر ار:جا! إ:لسى جس اننطسلسقووا خس ترلووا، وس ثومر رس

يسوع ينبئ بإننكار بطرس له

ترتو 27 ي، فستستسشس اع: ر:بو الرر أسضن : سس ت:بس ، لسنرهو قسدن كو تسشوك ونس من سس ل كو قسالس لسهومن يسسووعو: «كو وس
 . افو رس ».  28النخ: ل:يل: من إ:لسى النجس ب:قوكو أسسن ت:ي، سس دس ق:يسامس لك:نن بسعن لسون 29وس سس قسالس لسهو: «وس لك:نر بوطنرو وس

 .« يعو، فسأسنسا لسنن أسشوكر م: ه: 30شسكر النجس ، ف:ي هذ: مس : إ:نركس النيسون قر أسقوولو لسكس فسقسالس لسهو يسسووعو: «النحس
ات ».  رر تسن:ي ثسلسثس مس رن ، تسكوونو قسدن أسننكس تسينن: رر يحس الد،يكو مس سس 31اللرينلسة:، قسبنلس أسنن يسص: إ:لر أسنر بوطنرو

ثنلس ل هومن م: يذو كو قسالس الترلسم: كس أسبسدا!!» وس ، لس أوننك:رو كس عس لسير أسنن أسمووتس مس انس عس لسون كس : «وس ثسر: تسأنك:يد  قسالس ب:أسكن
. ل: ا النقسون هذس

يسوع يصلي في جثسيماني

32 .« ل،يس ترى أوصس ل:سووا هونسا حس ه:: «اجن يذ: ان:ي، فسقسالس ل:تسلسم: ينمس ثنسس هو جس مو تسان  اسن لووا إ:لسى بوسن صس وس وس
آبسة:.  33 النكس هنبسة: وس رو ب:الرر عو أس يسشن بسدس نرا، وس يووحس قووبس وس يسعن سس وس هو بوطنرو عس ذس مس قسدن أسخس : 34وس قسالس لسهومن وس

وا».  هسرو اسن ا هونسا وس ت:. ا:بنقسون ون ترى النمس ا! حس دا ز:ينسة، ج: ي حس لسى 35«نسفنس: رر عس خس دس قسل:يل!، وس ثومر ابنتسعس
ك:نا!.  من انس مو ةو إ:نن كس ننهو السراعس بورس عس ل،ي ل:كسين تسعن ذس يوصس أسخس ض:، وس قسالس «أسبرا، يسا أسب:ي، كول  36السرن وس



ا تور:يدو ا أور:يدو أسنسا، بسلن مس لك:نن ل:يسكونن لس مس ، وس أنسس ه: النكس ن،ي هذ: دن عس . فسأسبنع: ينكس تسطساع، لسدس سن ء  مو شسين
 «! ؟ أسلسمن 37أسننتس انو عس من : «هسلن أسننتس نسائ:م، يسا س: سس ، فسقسالس ل:بوطنرو ينس هو نسائ:م: يذس دس تسلسم: جس عس فسوس جس ثومر رس

ة!؟  دس اح: ة! وس اعس هسرس سس رن أسنن تسسن وحس 38تسقند: بسة . إ:نر الر  ر: لووا ف:ي تسجن خو ل وا ل:ئسلر تسدن صس وا وس هسرو اسن
 .« يف، ع: دو فسضس سس ا النجس أسمر يط،، وس هو.  39نسش: دس النكسلسمس نسفنسس در لرى ثسان:يسة!، فسرس صس ا 40ثومر ذسهسبس وس لسمر وس

يبوونسهو.  ا يوج: اذس وا ب:مس رو لسمن يسدن ، وس يونسهومن اسس أسثنقسلس أسعن ينس لسنر الن عس هومن أسينضا! نسائ:م: دس جس ، وس عس جس ثومر 41رس
ةو. هسا إ:نر ابننس ف:ي! أسقنبسلست: السراعس وا. يسكن تسر:يحو اسن : «نسامووا النس وس قسالس لسهومن ة: الثرال:ثسة: وس رر عس ف:ي النمس جس رس

 . ئ:ينس اط: لرمو إ:لسى أسيند:ي النخس ان: يوسس ننسس ن:ي!» 42ال: ل،مو بس الرذ:ي يوسس . هسا قسد: اقنتسرس هسبس قوومووا ل:نسذن

القبض على يسوع

يم، 43 ظ: ع، عس من هو جس عس مس ، وس شسرس ثننسين عس دو ال: ا، أسحس لس يسهووذس صس ، وس لرمو ا هووس يستسكس ، ف:يمس ال: ف:ي النحس وس
 . يووخو الش  تسبسةو وس النكس هسنسة: وس اءو النكس سس ؤس لسهومن رو سس قسدن أسرن ، وس ير ص: النع: يووفس وس لوونس الس  م: انس 44يسحن كس وس

ذسر ». سووقووهو ب:حس لسينه: وس وا عس . فساقنب:ضو ة! قسائ:ل!: «الرذ:ي أوقسب،لوهو، فسهووس هووس لسمس طساهومن عس هو قسدن أسعن ل،مو سس مو
ة .  45 ارس رس قسبرلسهو ب:حس ي،د:ي!» وس : «سس قسالس مس إ:لسينه:، وس ترى تسقسدر ا، حس لس يسهووذس صس ا إ:نن وس ا 46فسمس فسأسلنقسون

لسينه:.  هسنسة: 47النقسبنضس عس ئ:يس: النكس بندس رس بس عس رس ضس ينفسهو وس تسلر سس ، اسن اق:ف:ينس هونساكس نس النوس دا! م: اح: لك:نر وس وس
نسهو.  وا 48فسقسطسعس أوذو ي، ل:تسقنب:ضو ص: النع: يووف: وس تومن ب:الس  جن رس لسى ل:ص  خس ا عس مس هومن يسسووعو قسائ:ل!: «أسكس لرمس كس وس

؟  لسير اما! 49عس ر:ي إ:تنمس ا يسجن لسك:نر هذس . وس لسير وا عس لسمن تسقنب:ضو ، وس ل: ل،مو ف:ي النهسينكس من أوعس م  بسيننسكو ننتو كولر يسون كو
بووا.  50ل:لنك:تساب:».  هسرس يعو وس م: هو النجس كس ئ:ذ  تسرس نندس لسى 51ع: ار  عس ينرس إ:زس هو شساب. لس يسلنبسسو غس تسب:عس وس

كووهو.  سس ي:ه:، فسأسمن رن يسانا!. 52عو رن ننهومن عو بس م: هسرس ارس وس زس كس ال: فستسرس

المحاكمة أمام مجلس اليهود

تسبسةو. 53 النكس يووخو وس الش  هسنسة: وس اء: النكس سس ؤس يعو رو م: عس إ:لسينه: جس تسمس هسنسة:. فساجن ئ:يس: النكس اقووا يسسووعس إ:لسى رس سس وس
اس: 54 رر عس النحو ال:سا! مس انس جس كس هسنسة:، وس ئ:يس: النكس ار: رس ل: دس اخ: يد  إ:لسى دس نن بسع: سو م: هو بوطنرو تسب:عس وس

نندس النرار:.  ف:ئو ع: تسدن ة  55يسسن هسادس نن شس ثوونس عس ل هو يسبنحس لسى كو ل:سو السعن جن النمس هسنسة: وس اءو النكس سس ؤس ذس رو أسخس وس
دووا.  لسى يسسووعس ل:يسقنتولووهو، فسلسمن يسج: انستن 56عس ات:ه:من كس هسادس لك:نر شس ورا!، وس لسينه: زو ونس عس ث:يرو ه:دس كس فسقسدن شس

ة!.  تسنساق:ضس :  57مو ورا! قسائ:ل:ينس لسينه: زو ه:دووا عس شس هومن وس ضو ا 58ثومر قسامس بسعن مو هذس أسهند: : سس نساهو يسقوولو عن م: «سس
هو السيساد:ي». نسعن رس لسمن تسصن ف:ي ثسلسثسة: أسيرام  أسبنن:ي هسينكسل! آخس تنهو السيساد:ي، وس نسعس لس الرذ:ي صس النهسينكس

ة!.  59 تسنساق:ضس اتوهومن مو هسادس انستن شس ا أسينضا!، كس لك:نن ف:ي هسذس سسط: 60وس هسنسة: ف:ي وس ئ:يسو النكس قسفس رس فسوس
؟»  لسينكس لسء: عس هسدو هؤو ا يسشن اذس ينئا!؟ ب:مس د  شس ا تسرو : «أسمس أسلس يسسووعس سس ل:س: وس جن تا! 61النمس ام: لك:نرهو ظسلر صس وس

؟» ك: بسارس ، ابننو النمو يحو س: : «أسأسننتس النمس أسلوهو، فسقسالس هسنسة: يسسن ئ:يسو النكس ادس رس . فسعس ء  بن ب:شسين لسمن يوج: وس
لسى 62 ة:، ثومر آت:يا! عس رس ين: النقودن نن يسم: ال:سا! عس ان: جس ننسس نس ابننس ال: ون فس تسرس سسون . وس فسقسالس يسسووعو: «أسنسا هووس

 «! اء: مس ب: السر .  63سوحو دو إ:لسى شوهوود  ةس ب:نسا بسعن اجس : «لس حس قسالس هسنسة: ث:يسابسهو، وس ئ:يسو النكس قسدن 64فسشسقر رس
 . تس ون ق  النمس تسح: يعو ب:أسنرهو يسسن م: مس النجس كس ؟» فسحس من أنيوكو ا رس فنر:ه:: فسمس تومن كسلمس كو عن م: هومن 65سس ضو أس بسعن فسبسدس

ونسهو. فسعو اسو يسصن رر ذس النحو أسخس يسقوولوونس لسهو: «تسنسبرأن!» وس موونسهو وس يسلنط: هسهو وس جن ط ونس وس يوغس لسينه:، وس قوونس عس يسبنصو



بطرس يبنكر يسوع

هسنسة:، 66 ئ:يس: النكس ات: رس مس اد: دسى خس تن إ:حن اءس ة: الدرار:، جس احس تو ف:ي سس سو تسحن انس بوطنرو ا كس بسيننسمس وس
67 «! ر:ي، عس يسسووعس النراص: ننتس مس أسننتس كو : «وس قسالستن تن إ:لسينه: وس ، نسظسرس ف:ئو تسدن سس يسسن أستن بوطنرو ا رس فسلسمر
ل: الدرار:. 68 خس دن ار:جا! إ:لسى مس !» ثومر ذسهسبس خس ا تسقوول:ينس لس أسفنهسمو مس ر:ي وس رس قسائ:ل!: «لس أسدن لك:نرهو أسننكس وس

يكو  احس الد، !» 69فسصس ننهومن د، م: اح: ا وس : «هذس اق:ف:ينس هونساكس ذستن تسقوولو ل:لنوس ةو ثسان:يسة!، أسخس مس اد: أستنهو النخس إ:ذن رس وس
70 ، ننهومن د، م: اح: قاا! أسننتس وس : «حس سس اق:فوونس هونساكس ل:بوطنرو دس قسل:يل  أسينضا!، قسالس النوس بسعن رس ثسان:يسة!. وس فسأسننكس

 .« ل:يل:ي. ثوونس 71لسنركس جس در لس الرذ:ي تستسحس جو ا الرر ر:فو هذس : «إ:ن،ي لس أسعن ل:فو يسحن نو وس أس يسلنعس لك:نرهو بسدس وس
ننهو».  يكو 72عس يحس الد، ا قسالسه يسسووعو لسهو: «قسبنلس أسنن يسص: سو مس كررس بوطنرو ة! ثسان:يسة! فستسذس رر يكو مس احس الد، صس وس

ذس يسبنك:ي. ل:كس أسخس إ:ذن تسفسكررس ب:ذس ات ». وس رر تسن:ي ثسلسثس مس رن ، تسكوونو قسدن أسننكس تسينن: رر مس

مؤشر      15Ketab El Hayatمرقس 

تسليم يسوع إلى بيلطس

ل هو، ثومر 15 لسى كو ل:سو السعن جن النمس تسبسةو وس النكس يووخو وس الش  هسنسة: وس اءو النكس سس ؤس رس رو اوس ، تسشس بساحو ا طسلسعس الصر لسمر وس
 . وهو إ:لسى ب:يلسطوسس لرمو سس اقووهو، وس سس ، وس ل:كو النيسهوود:؟» 2قسيردووا يسسووعس : «أسأسننتس مس أسلسهو ب:يلسطوسو فسسس

 .« ابسهو: «أسننتس قولنتس ة!.  3فسأسجس ث:يرس ات  كس هوونس إ:لسينه: ات،هسامس ج، هسنسة: يووس اءو النكس سس ؤس ذس رو أسخس أسلسهو 4وس فسسس
 «! لسينكس هسدوونس ب:ه: عس ا يسشن ينئا!؟ اننظورن مس د  شس ا تسرو ينئا!، 5ب:يلسطوسو ثسان:يسة!: «أسمس در شس لك:نر يسسووعس لسمن يسرو وس

. بس ب:يلسطوسو جر ترى تسعس حس

الحكم على يسوع بالموت

ين  يسطنلوبوونسهو.  6 يد: أسير سسج: ت:ه: أسنن يوطنل:قس لسهومن ف:ي النع: ادس نن عس انس م: كس ابساسو 7وس و  بسارس عو دن انس النمس كس وس
بووا النقستنلس ف:ي أسثننساء: الشرغسب:.  تسكس ينس ارن ينس الرذ: د: ر، تسمس عس ر:فساق:ه: النمو ئ:ذ  مس نندس ونا! ع: جو سن عو 8مس من دس النجس ع: فسصس

ائ:ما!.  لوهو لسهومن دس انس يسفنعس ا كس لس ب:يلسطوسو مس ذووا يوطسال:بوونس ب:أسنن يسفنعس أسخس ائ:ل!: 9وس هومن ب:يلسطوسو سس لرمس فسكس
ل:كس النيسهوود:؟»  من مس وهو 10«هسلن تور:يدوونس أسنن أوطنل:قس لسكو لرمو انووا قسدن سس هسنسة: كس اءس النكس سس ؤس ل:مس أسنر رو لسنرهو عس

 . د  سس نن حس لسى، ب:إ:طنلسق: 11عس لسى أسنن يوطسال:بووا، ب:السون عس عس من وا النجس ضو رر هسنسة: حس اءس النكس سس ؤس لك:نر رو وس
 . ابساسس ل:كس النيسهوود:؟» 12بسارس ونسهو مس عو نن تسدن لس ب:مس ا تور:يدوونس أسنن أسفنعس اذس : «فسمس أسلوهومن ادس ب:يلسطوسو يسسن فسعس

ل:بنهو!»  13 ة : «اصن رر دس مس ة! بسعن رر ونس مس خو رو وا يسصن احو ؟» 14فسرس لس ر  فسعس أسير شس : «وس أسلسهومن ب:يلسطوسو فسسس
ل:بنهو!»  اخا!: «اصن رس ادوونس صو دس ذووا يسزن يس 15إ:لر أسنرهومن أسخس ض: انس ب:يلسطوسو يور:يدو أسنن يورن إ:ذن كس وس



. لسبس هو ل:يوصن لرمس ، سس لسدس يسسووعس ا جس دس مس بسعن ، وس ابساسس ، أسطنلسقس لسهومن بسارس عس من النجس

الجنود يستهزئون بيسوع

16 . لرهومن ت:يبسة: كو نوودس النكس عووا جو مس جس ار: النو:ليسة:، وس ل: الدرار:، أسين دس اخ: نوودو إ:لسى دس هو النجو فساقنتسادس
17  . ك: نس الشرون لووهو م: دس ل:يل! جس ه: إ:كن أنس: لسى رس وا عس عو ضس وس ، وس ان  وس جو اءس أورن أسلنبسسووهو ر:دس أووا 18وس بسدس وس

 «! ل:كس النيسهوود: ، يسا مس : «سسلسم، ي ونسهو قسائ:ل:ينس لسينه:، 19يوحس قوونس عس يسبنصو بسة ، وس هو ب:قسصس أنسس ر:بوونس رس يسضن وس
 . ب:ه:من كس لسى رو اث:ينس عس دوونس لسهو جس جو يسسن ، 20وس ان: وس جو اءس الورن وا ر:دس عو يسة!، نسزس ر: وهو سوخن عو سس ا أسون مس دس بسعن وس

ل:بووهو. ار:ج: ل:يسصن اقووهو إ:لسى النخس سس أسلنبسسووهو ث:يسابسهو، وس وس

يسوع على الصليب

رس 21 نندس كس ، أسبوو إ:سن ان: وس نس النقسينرس انو م: عس من هووس س: ل:يبسهو، وس لس صس م: ة: ل:يسحن ارر نس النمس دا! م: اح: وا وس رو سسخر وس
 . قنل: نس النحس انس آت:يا! م: كس ، وس وفوسس رو ة:. 22وس مس جو من ان: النجو كس ثسة:، أسين مس لنجو ان: النجو كس وا ب:ه: إ:لسى مس ارو سس وس

23  . بس رس فسضس أسنن يسشن ، فسرس ر  ة! ب:مو وجس زو من را! مس من وا لسهو خس قسدرمو وا ث:يسابسهو، 24وس مو لسبووهو تسقساسس ا صس مس دس بسعن وس
 . ننهومن يب: كول  م: ر:فسة: نسص: عن لسينهسا ل:مس ينس عس قنتسر:ع: ا 25مو ينسمس بساحا! ح: ةس صس عس ةو التراس: انست: السراعس كس وس

لسبووهو.  ل:كو النيسهوود:».  26صس تووبا!: «مس كن ت:ه: مس انو توهنمس ننوس انس عو كس دا! 27وس اح: ، وس ينن: هو ل:صر عس لسبووا مس صس وس
ار:ه:.  نن يسسس دا! عس اح: وس ين:ه:، وس نن يسم: ». 28عس ينس ر:م: عس النموجن يس مس ص: أوحن فستسمرت: اليسةو النقسائ:لسةو: «وس

بسان:يسهو ف:ي 29 ل: وس مس النهسينكس : «آه ! يسا هساد: هومن قسائ:ل:ينس وسس ؤو ونس رو هومن يسهوز  توموونسهو، وس ةو يسشن ارر انس النمس كس وس
 ، ل:يب:!»  30ثسلسثسة: أسيرام  ن: الصر اننز:لن عس ، وس ل،صن نسفنسسكس هسنسة: أسينضا! 31خس اءو النكس سس ؤس انس رو ذل:كس كس كس

رو أسنن هو فسلس يسقند: ا نسفنسس أسمر هو، وس ينرس لرصس غس هومن ل:بسعنض : «خس ضو تسبسة: قسائ:ل:ينس بسعن عس النكس ننهو مس ونس م: رو خس يسسن
 . ل،صس هو 32يوخس يررس عس !» وس نس م: نوؤن ى وس ل:يب:، ل:نسرس لسى الصر نن عس ائ:يلس م: رس ل:كو إ:سن يحو مس س: ل:يسننز:ل: النس النمس

هو. عس لووبسان: مس ان: النمسصن أسينضا! الل:صر

موت يسوع

ة: 33 ترى السراعس ل،هسا حس ض: كو لسى السرن لر الظرلسمو عس ةس ظوهنرا!، حس رس شن ةو الثران:يسةس عس ت: السراعس اءس ا جس لسمر وس
دس الظ هنر:.  : «أسلوو:ي أسلوو:ي، 34الثرال:ثسة: بسعن يم  ظ: ت  عس ون خس يسسووعو ب:صس رس ة: الثرال:ثسة:، صس ف:ي السراعس وس

تسن:ي؟»  كن ا تسرس اذس : «إ:له:ي إ:له:ي، ل:مس بسقنتسن:ي؟» أسين ا شس ا 35لسمس اق:ف:ينس هونساكس لسمر فسقسالس بسعنضو النوس
: «هسا إ:نرهو يونساد:ي إ:يل:يرا!»  وا ذل:كس عو م: ل، 36سس ة! ف:ي النخس ف:ننجس مسسس إ:سن غس كسضس وس د، قسدن رس اح: ا وس إ:ذس وس

لسهو!» عووهو! ل:نسرس هسلن يسأنت:ي إ:يل:يرا ل:يوننز: ، قسائ:ل!: «دس بس رس هسا إ:لسينه: ل:يسشن مس قسدر بسة  وس لسى قسصس ثسبرتسهسا عس وس
37  . وحس لسمس الر  أسسن ، وس يم  ظ: ت  عس ون خس يسسووعو ب:صس رس نن 38فسصس ينن: م: ل: شسطنرس تسارو النهسينكس فساننشسقر س:

 . فسلو لسى إ:لسى أسسن : 39أسعن ، قسالس وحس لسمس الر  أسسن خس وس رس قساب:لسهو أسنرهو صس اق:فو مو ئسة: النوس أسى قسائ:دو النم: ا رس فسلسمر
انو ابننس ا:!»  ننسس ا ال: انس هذس قاا!، كس ر:ي، 40«حس ا يسجن اق:بننس مس ات، يورس ث:يرس اء، كس انستن ن:سس يد  كس نن بسع: م: وس

ةو،  الوومس سس ى، وس يووس: ير: وس غ: قووبس الصر يسمو أوم  يسعن رن مس ل:يرةو وس دس جن يسمو النمس رن بسيننسهونر مس ات:ي كونر 41وس اللروس
هو إ:لسى عس نس مس دن ع: ات، كونر قسدن صس ث:يرس هونر كس ينرو غس ، وس ل:يل: انس ف:ي النجس ا كس مس نندس نسهو ع: من د: يسخن نسهو وس يستنبسعن

. ل:يمس شس أوورو



دفن جثمان يسوع

بنت:،  42 ا قسبنلس السر ، أسين مس اد: دس عن مو ال: مو يسون النيسون ، وس لر اءو قسدن حس سس انس النمس إ:ذن كس اءس يووسوفو الرذ:ي 43وس جس
لسكووتس ا:، رو مس انس هووس أسينضا! يسننتسظ: كس لسى، وس ل:س: السعن جن م، ف:ي النمس تسرس حن و، مو هووس عوضن ة:، وس امس نس الرر م:

 . انس يسسووعس ثنمس طسلسبس جو ، وس لس إ:لسى ب:يلسطوسس دسخس أس وس رر ، 44فستسجس اتس نن أسنرهو قسدن مس فسدوه:شس ب:يلسطوسو م:
قنت  طسو:يل   ننذو وس اتس مو هو: هسلن مس رس تسفنسس اسن ئسة: وس عسى قسائ:دس النم: تسدن اسن ئسة: ب:ذل:كس 45وس هو قسائ:دو النم: لسمس ا أسعن لسمر وس

 . انس ثنمس هسبس يووسوفس النجو فسنسهو 46وس دس ، وس تران: ، لسفرهو ب:النكس انس ثنمس لس النجو أسننزس ترانا! وس ى يووسوفو كس تسرس إ:ذ: اشن وس
لسى بساب: النقسبنر:.  را! عس جس جس حس رس ر:، ثومر دسحن خن تس ف:ي الصر انس قسدن نوح: يسمو 47ف:ي قسبنر  كس رن انستن مس كس وس

. ف:نس ان: أسيننس دو ي تسننظورس يسمو أوم  يووس: رن مس ل:يرةو وس دس جن النمس

مؤشر      16Ketab El Hayatمرقس 

قيامة يسوع من الموات

طنر:يرة! 16 ةو طويووبا! ع: الوومس سس قووبس وس يسمو أوم  يسعن رن مس ل:يرةو وس دس جن يسمو النمس رن تن مس تسرس ، اشن بنتو ا اننتسهسى السر لسمر وس
هونرهو.  يسدن عس طولووع: 2ل:يسأنت:ينس وس ا! مس دا بووع:، أستسيننس إ:لسى النقسبنر: بساك:را! ج: سن

نس الو ل: م: م: السور ف:ي النيسون وس
س:.  لسى بساب: النقسبنر:؟» 3الشرمن نن عس رس م: جس ر:جو لسنسا النحس نن يودسحن هونر ل:بسعنض : «مس ضو كونر يسقولننس بسعن وس

ا!.  4 دا ب:يرا! ج: انس كس عس أسنرهو كس ، مس ر:جس رس قسدن دوحن جس أسيننس أسنر النحس نس فسرس ، 5لك:نرهونر تسطسلرعن لننس النقسبنرس إ:ذن دسخس وس
 . فو ون هونر النخس لركس ، فستسمس با! أسبنيسضس ال:سا!، لسب:سا! ثسون اباا! جس نسى شس هسة: النيومن أسيننس ف:ي النج: : «لس 6رس فسقسالس لسهونر

انو كس ! لسينسس هووس هونسا. هسا هووس النمس . إ:نرهو قسامس ل:بس ر:ي، الرذ:ي صو نن يسسووعس النراص: ثننس عس . أسننتونر تسبنحس فننس تسخس
وعا! ف:يه:.  ضو ون انس مس من إ:لسى 7الرذ:ي كس ب:قوكو يسسن ، إ:نرهو سس سس ل:بوطنرو ه:، وس يذ: قولننس ل:تسلسم: هسبننس وس لك:ن: اذن

 .« من ا قسالس لسكو مس نسهو كس ون ؛ هونساكس تسرس ل:يل: لسينه:نر 8النجس لستن عس تسون قسد: اسن نس النقسبنر:، وس نس هسار:بسات  م: جن رس فسخس
ائ:فسات . ، لسنرهونر كونر خس د  ينئا! لسحس لسمن يسقولننس شس ةو. وس يدس د: ةو الشر الدرهنشس ةو وس دس عن الر،

يسوع يظهر لمريم المجدلية

ل:يرة: الرت:ي 9 دس جن يسمس النمس رن ل! ل:مس بووع:، ظسهسرس أسور سن
نس الو ل: م: م: السور ا قسامس يسسووعو بساك:را! ف:ي النيسون مس دس بسعن وس

 . ينس يساط: ةس شس بنعس ننهسا سس دس م: انس قسدن طسرس انووا 10كس قسدن كس هو، وس عس انووا مس ينس كس ت: الرذ: بسشررس هسبستن وس فسذس
 . يسبنكوونس ونس وس قووا. 11يسنووحو د، تنهو، لسمن يوصس اهسدس أسنرهسا قسدن شس ي. وس لسء: أسنرهو حس عس هؤو م: ا سس فسلسمر

يسوع يظهر لتلميذين

ى. 12 دسى النقورس ننطسل:قسينن: إ:لسى إ:حن ان: مو ائ:رس ا سس هومس ننهومن وس ى لثننسينن: م: رس دس ذل:كس ظسهسرس ب:هسينئسة  أوخن بسعن وس



ا أسينضا!. 13 قووهومس د، ، فسلسمن يوصس ا النبساق:ينس بسشررس هسبسا وس فسذس

يسوع يظهر لتلميذه

ة: 14 اوس قسسس ان:ه:من وس م: إ:يمس دس لسى عس هومن عس برخس وس ، وس ترك:ئ:ينس انووا مو ا كس يذا! ف:يمس رس ت:لنم: شس دس عس يرا! ظسهسرس ل:لسحس أسخ:
ت:ه:.  دس ق:يسامس اهسدووهو بسعن ينس شس قووا الرذ: د، ، لسنرهومن لسمن يوصس السم: 15قولووب:ه:من هسبووا إ:لسى النعس : «اذن قسالس لسهومن وس

 : يل: ننج: لرهسا ب:ال: ل:يقسةس كو وا النخس بسش،رو ، وس عس مس فس 16أسجن نن فسسسون م: نن لسمن يوؤن مس ، وس لسصس دس، خس مر تسعس نس وس نن آمس مس
 . انو لرموونس 17يودس يستسكس ينس وس يساط: دوونس الشر ي يسطنرو م: : ب:اسن ه: اليساتو هومن هذ: نووا، تولسز:مو ينس آمس أوولئ:كس الرذ: وس

 ، لسينه:من ة  عس يدس د: ات  جس نس 18ب:لوغس ابا! قسات:ل! لس يستسأسذرون رس ر:بووا شس إ:نن شس يرات:، وس لسى النحس ونس عس يسقنب:ضو وس
.« نس افسون ى فسيستسعس ضس رن لسى النمس يسهومن عس عوونس أسيند: يسضس النبسترةس، وس

صعود الرب يسوع إلى السماء

ين: ا:.  19 نن يسم: لسسس عس جس ، وس اء: مس ف:عس إ:لسى السر ، رو هومن لرمس ا كس مس دس ، بسعن بر ، 20ثومر إ:نر الرر ا هومن أسمر وس
ة: لسهسا. ةس ب:اليسات: النمولسز:مس ل:مس ي،دو النكس يوؤس هومن وس عس لو مس مس ب  يسعن الرر ، وس ان  كس ونس ف:ي كول، مس رو فساننطسلسقووا يوبسش،
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