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نسب يسوع المسيح

1  : اهييم: د: ابرني إيبرر: اود يحي ابرني د: سي ل  ن:س:بي ي:سدوع: الرم: جي ا سي . 2ه:ذ: اق: ح: ب: إيسر اهييمد أ:نرج: إيبرر:
ت:هد.  و: إيخر ا و: ب: ي:هدوذ: قدوبد أ:نرج: ي:عر . و: قدوب: ب: ي:عر اقد أ:نرج: ح: إيسر ح: 3و: ار: ز: ب: ف:اريص: و: ا أ:نرج: ي:هدوذ: و:

 . ام: ب: آر: وند أ:نرج: رد صر ح: . و: ون: رد صر ب: ح: ف:اريصد أ:نرج: . و: ار: نر ث:ام: . 4مي اب: ين:اد: مي ب: ع: امد أ:نرج: آر: و:
 . لرمدون: ب: س: شدوند أ:نرج: ن:حر . و: شدون: ب: ن:حر ين:اد:ابد أ:نرج: مي ع: . 5و: اب: اح: نر ر: ز: مي ب: بدوع: لرمدوند أ:نرج: س: و:

ب: ي:سىى.  وبييدد أ:نرج: عد . و: اعدوث: نر ر: وبييد: مي ب: عد زد أ:نرج: بدوع: . 6و: ليك: د: الرم: اود ب: د: ي:سىى أ:نرج: و:
يىا.  ة  لدوري ج: ور ان:تر ز: ن: الىتيي ك: ان: مي ل:يرم: ب: سد دد أ:نرج: اود د: امد 7و: برع: ح: ر: . و: ام: برع: ح: ب: ر: اند أ:نرج: ل:يرم: سد و:

ا.  ب: آس: أ:بييىا أ:نرج: ب: أ:بييىا. و: امد 8أ:نرج: يدور: . و: ام: ب: يدور: اف:اطد أ:نرج: ي:هدوش: اف:اط:. و: ب: ي:هدوش: ا أ:نرج: آس: و:
يىا.  زي ب: عد قييىا.  9أ:نرج: زر ب: حي ازد أ:نرج: آح: . و: از: ب: آح: يدوث:امد أ:نرج: . و: ب: يدوث:ام: يىا أ:نرج: زي عد قييىا 10و: زر حي و:

يىا.  ب: يدوشي آمدوند أ:نرج: . و: ب: آمدون: ن:سىى أ:نرج: م: ن:سىى. و: ب: م: ت:هد 11أ:نرج: و: إيخر نري:ا و: ب: ي:كد يىا أ:نرج: يدوشي و:
 . بريي إيل:ى ب:ابيل: ب: 12فيي أ:ثرن:اءي السى أ:لرتيئييلد أ:نرج: ش: . و: أ:لرتيئييل: ب: ش: نري:ا أ:نرج: ، ي:كد بريي إيل:ى ب:ابيل: د: السى ب:عر و:

 . بىابيل: رد . 13ز: ور: ازد ب: ع: أ:ليي:اقييمد أ:نرج: . و: ب: أ:ليي:اقييم: أ:بييهدودد أ:نرج: . و: ب: أ:بييهدود: بىابيلد أ:نرج: رد ز: و:
14  . ب: أ:لييدود: يمد أ:نرج: أ:خي . و: يم: ب: أ:خي اددوقد أ:نرج: ص: . و: اددوق: ب: ص: ورد أ:نرج: ازد ع: ب: 15و: أ:لييدودد أ:نرج: و:

 . قدوب: ب: ي:عر تىاند أ:نرج: م: . و: تىان: ب: م: رد أ:نرج: از: أ:لييع: . و: ر: از: ل: 16أ:لييع: جد ب: يدوسدف: ر: قدوبد أ:نرج: ي:عر و:
 . يح: سي ع:ى الرم: نره:ا ي:سدوعد الىذيي يددر ليد: مي ي:م: الىتيي ود رر د: 17م: اود اهييم: إيل:ى د: نر إيبرر: ي:الي مي ل:ةد ال:جر مر ف:جد

بريي الرب:ابيلييي ن: السى مي يل ؛ و: ر: جي ش: ة: ع: ب:ع: بريي الرب:ابيلييي أ:رر د: إيل:ى السى اود نر د: مي يل ؛ و: ر: جي ش: ة: ع: ب:ع: أ:رر
يل . ش:ر: جي ة: ع: ب:ع: يحي أ:رر سي إيل:ى الرم:

ميلد يسوع المسيح

ق:برل: أ:نر 18 ؛ و: طدوب:ة  لييدوسدف: خر ي:مد م: رر هد م: ان:تر أدم  ا: ك: ذ: تدهد هك: يحد ف:ق:در ت:مىتر ويلد: سي ا ي:سدوعد الرم: أ:مى
وحي الرقدددسي.  ن: الر  برل:ى مي د:تر حد جي عا ، ود ا م: ع: ت:مي اليحا ، 19ي:جر ل  ص: جد يبده:ا ر: طي ان: يدوسدفد خ: إيذر ك: و:
ا .  را ه:ا سي ك: ر: أ:نر ي:تررد هير: بيه:ا، ق:رى ل:مر يدريدر أ:نر يدش: ن: 20و: ل:ك  مي ا م: ري، إيذ: رد فيي ال:مر ان: يدف:كي ا ك: ب:يرن:م: و:

ك: وسي رد ي:م: ع: رر فر أ:نر ت:أرتيي: بيم: ! ل: ت:خ: د: اود : «ي:ا يدوسدفد ابرن: د: لرم  ي:قدولد بي ق:در ظ:ه:ر: ل:هد فيي حد الرى
وحي الرقدددسي.  ن: الر  ا هدو: مي برل:ى بيهي إينىم: ، ل:نى الىذيي هيي: حد يهي 21إيل:ى ب:يرتيك: مي أ:نرت: تدس: ت:ليدد ابرنا ، و: ف:س:

 .« ط:اي:اهدمر نر خ: ب:هد مي عر ليصد ش: ، ل:نىهد هدو: الىذيي يدخ: ب  22ي:سدوع: ا ق:ال:هد الرى ل هد ليي:تيمى م: ا كد د:ث: ه:ذ: ح:
 : اني النىبييي الرق:ائيلي !» أ:يي «اد 23بيليس: اندوئييل: مى ع:ى عي يددر ت:ليدد ابرنا ، و: ، و: ب:لد اء: ت:حر ر: ذر «ه:ا إينى الرع:

ن:ا».  ع: هي إيل:ى 24م: وسي رد ؛ ف:أ:ت:ى بيع: بي هد بيهي م:لكد الرى ر: ا أ:م: ل: م: هي، ف:ع: مي نر ن:ور ا ن:ه:ض: يدوسدفد مي ل:مى و:
. 25ب:يرتيهي.  اهد ي:سدوع: مى ل:د:تي ابرنا ، ف:س: تىى و: لر بيه:ا ح: خد لكينىهد ل:مر ي:در و:
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زيارة المجوس

2 ، وددس: ليكي هييرد هردي الرم: يىةي فيي ع: نرط:ق:ةي الري:هدودي ةي فيي مي اقيع: م  الرو: ليد: ي:سدوعد فيي ب:يرتي ل:حر ا ود م: د: ب:عر و:
قي،  ن: الشىرر ين: مي مي وسي الرق:ادي جد لييم: ب:عرضد الرم: ش: اء: إيل:ى أدورد ليكد 2ج: لدودد م: ور : «أ:يرن: هدو: الرم: أ:لدون: ي:سر

د: ل:هد».  جد ئرن:ا لين:سر قي، ف:جي هد ط:اليعا  فيي الشىرر م: أ:يرن:ا ن:جر ؟ ف:ق:در ر: وددسد 3الري:هدودي ليكد هييرد ع: الرم: مي ا س: ل:مى و:
ل ه:ا.  لييمد كد ش: هد أدورد ع: ب:تر م: ط:ر: اضر ب: و: ط:ر: ، اضر ه:ن:ةي الري:هدودي 4بيذليك: اء: ك: س: ؤ: ع: إيل:يرهي رد م: ف:ج:
 .« يحد سي ل:دد الرم: : «أ:يرن: يدور أ:ل:هدمر س: يعا ، و: مي ت:ب:ت:هدمر ج: ك: يىةي، ف:ق:در 5و: م  بيالري:هدودي ابدوهد: «فيي ب:يرتي ل:حر ف:أ:ج:

 : اني النىبييي ل:ى ليس: اء: فيي الركيت:ابي ع: أرني 6ج: ة: الشى ير: غي تي ص: ا، ل:سر ضي ي:هدوذ: م  بيأ:رر أ:نرتي ي:ا ب:يرت: ل:حر و:
 «! ائييل: ر: بيي إيسر عر ع:ى ش: اكيمد الىذيي ي:رر لدعد الرح: نركي ي:طر ا، ل:نىهد مي امي ي:هدوذ: كى ع:ى 7أ:ب:دا  ب:يرن: حد ت:در ف:اسر

 . مي ن: ظدهدوري النىجر م: نرهدمر ز: قىق: مي ت:ح: ا ، و: را وس: سي جد وددسد الرم: ، 8هييرد م  ل:هدمر إيل:ى ب:يرتي ل:حر س: ثدمى أ:رر
ه:ب: أ:ن:ا أ:يرضا  ونيي، ل:ذر بيرد ددون:هد أ:خر ا ت:جي م: نرد: عي . و: بييي ني الصى ييدا  ع: ثدوا ج: ابرح: ه:بدوا و: : «اذر ق:ال: و:

د: ل:هد».  جد أ:سر ب:ق: أ:نر 9و: ، الىذيي س: مد ا النىجر إيذ: . و: بييليهيمر ا فيي س: ور ، م:ض: ليكد ا ق:ال:هد الرم: عدوا م: مي ا س: ف:ل:مى
بيي  فييهي.  ان: الصى اني الىذيي ك: ك: ق: الرم: قىف: ف:ور ت:و: اء: و: تىى ج: هدمر ح: قي، ي:ت:ق:دىمد هد فيي الشىرر أ:ور ف:ل:مىا 10ر:

ا ؛  دا يما  جي ظي حا  ع: وا ف:ر: م: ف:ريحد ا النىجر أ:ور . 11ر: ي:م: رر هي م: ع: أدمي بييى م: ددوا الصى ج: لدوا الرب:يرت: ف:و: د:خ: و:
ا .  را مد ورا  و: ب:خد ه:با  و: اي:ا، ذ: وا ل:هد ه:د: ق:دىمد هدمر و: ندوز: وا كد ددوا ل:هد، ثدمى ف:ت:حد س:ج: ا و: ث:ور ي: 12ف:ج: حي ثدمى أدور

ى. ر: هيمر فيي ط:رييق  أدخر فدوا إيل:ى بيلدي ر: ، ف:انرص: وددس: وا إيل:ى هييرد عد جي لرم  أ:لى ي:رر إيل:يرهيمر فيي حد

الهرب إللى مصر

ق:ال: ل:هد: 13 ، و: لرم  بي ق:در ظ:ه:ر: لييدوسدف: فيي حد ن: الرى ا م:ل:ك  مي ، إيذ: وسد جد ف: الرم: ر: ا انرص: م: د: ب:عر و:
وددس: وعي، ف:إينى هييرد جد ك: بيالر  ر: ابرق: فييه:ا إيل:ى أ:نر آمد ، و: ر: صر هي إيل:ى مي أدمي بييي و: بر بيالصى اهررد «قدمر و:

بييي ليي:قرتدل:هد».  ني الصى ثد ع: ي:برح: نرط:ليقا  14س: هي مد أدمي بييي و: ب: بيالصى ه:ر: ف:ق:ام: يدوسدفد فيي تيلرك: اللىيرل:ةي، و:
 ، ر: صر : 15إيل:ى مي اني النىبييي الرق:ائيلي ب  بيليس: ا ق:ال:هد الرى ، ليي:تيمى م: وددسد ات: هييرد ب:قيي: فييه:ا إيل:ى أ:نر م: و:

تد ابرنيي».  ور ع: ر: د: صر نر مي نرهد، 16«مي وا مي رد وس: س:خي جد وددسد أ:نى الرم: ك: هييرد ر: ا أ:در م: نرد: عي و:
ني اريه:ا، مي و: جد م  و: بري:اني فيي ب:يرتي ل:حر يع: الصي مي ق:ت:ل: ج: ل: و: س: يدد، ف:أ:رر دي بد الشى ل:يرهي الرغ:ض: ل:ى ع: ت:ور اسر

وسي.  جد ن: الرم: قىق:هد مي ا ت:ح: م: مي ك: ني ظدهدوري النىجر م: س:بي ز: ، بيح: ا ددون: ن:ت:يرني ف:م: ا 17ابرني س: ئيذ  ت:مى م: نرد: عي
 : ي:ا الرق:ائيلي مي اني النىبييي إيرر يلد 18قييل: بيليس: احي يد ! ر: دي يب  ش: ن:حي اء  و: ةي: بدك: ام: ن: الرى ع: مي اخ  سدمي ر: «صد

لدوا!» ح: ى، ل:نىهدمر ق:در ر: زى ل: تدرييدد أ:نر ت:ت:ع: ه:ا، و: ل:دي ل:ى أ:ور ت:بركيي ع:

العودة من مصر إلى الناصرة

19  ، ر: لرم  لييدوسدف: فيي ميصر بي ق:در ظ:ه:ر: فيي حد ن: الرى ا م:ل:ك  مي ، إيذ: وددسد ات: هييرد ا م: ق:ال: 20ل:مى و:
ن: إيل:ى ق:ترليهي!» ور ع: اندوا ي:سر ين: ك: ات: الىذي ، ف:ق:در م: ائييل: ر: ضي إيسر هي إيل:ى أ:رر أدمي بييي و: عر بيالصى جي ل:هد: «قدمي ارر



21  . ائييل: ر: ضي إيسر هي إيل:ى أ:رر أدمي بييي و: ع: بيالصى ج: ر: س: 22ف:ق:ام: و: يل:ود خي ع: أ:نى أ:رر مي ين: س: لكينىهد حي و:
ي: حي إيذر أدور . و: ه:ب: إيل:ى هدن:اك: اف: أ:نر ي:ذر ، خ: وددس: ل:فا  ل:بييهي هييرد يىةي خ: نرط:ق:ةي الري:هدودي ل:ى مي ليكد ع: ي:مر

 ، لييلي نرط:ق:ةي الرج: ي مي احي ه: إيل:ى ن:و: جى ، ت:و: لرم  ن: 23إيل:يرهي فيي حد ك: س: ة:» و: ر: ة  تدس:مىى «النىاصي ل: ب:لرد: ص: ف:و:
ي اا! ري ع:ى ن:اصي يددر ا قييل: بيليساني ال:نربيي:اءي إينىهد س: فييه:ا، ليي:تيمى م:
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يوحنا المعمدان

رد  3 يىةي، يدب:شي يىةي الري:هدودي اند فيي ب:ري د: م: عر نىا الرم: ، ظ:ه:ر: يدوح: اني م: ن: الزى ةي مي ق:ائيل : 2فيي تيلرك: الرف:ترر:
اتي!»  او: ل:كدوتد السىم: ب: م: اني النىبييي 3«تدوبدوا، ف:ق:دي اقرت:ر: نرهد بيليس: ا هدو: الىذيي قييل: ع: نىا ه:ذ: يدوح: و:

ة !» ت:قييم: سر بدل:هد مد لدوا سد ع: اجر ، و: بي وا ط:رييق: الرى د  يىةي: أ:عي ن:اد  فيي الرب:ري تد مد ور : «ص: ي:اء: الرق:ائيلي عر إيش:
اد: 4 ر: ي:أركدلد الرج: ، و: لرد  نر جي ام  مي ز: س:ط:هد بيحي د  و: ي:شد ، و: الي م: ب:ري الرجي نر و: با  مي نىا ي:لرب:سد ث:ور ان: يدوح: ك: و:

 . يى س:ل: الرب:ري الرع: ى 5و: يعي الرقدر: مي ج: ليه:ا و: يىةي كد نرط:ق:ةي الري:هدودي مي لييم: و: ش: ورد
ج: إيل:يرهي أ:هرلد أد ر: ف:خ:

؛  ددني ةي ليلدرر اوير: . 6الرمدج: ط:اي:اهدمر ت:ريفيين: بيخ: عر ددني مد هي فيي ن:هرري الدرر ل:ى ي:دي ددون: ع: مى اندوا ي:ت:ع: ف:ك:
: «ي:ا 7 ددوا، ق:ال: ل:هدمر مى وقيييين: ي:أرتدون: إيل:يرهي ليي:ت:ع: د  الصى ييين: و: يسي ن: الرف:ري ثييريين: مي نىا ك: أ:ى يدوح: ا ر: ل:مى و:

بي التيي؟  ن: الرغ:ض: بدوا مي مر ليت:هررد كد نر أ:نرذ:ر: ي، م: لد: ال:ف:اعي ب:ةي. 8أ:ور را  ي:لييقد بيالتىور وا ث:م: رد ف:أ:ثرمي
نر 9 ر  أ:نر يدطرليع: مي : إينى ا: ق:ادي مر اهييمد أ:با ! ف:إينيي أ:قدولد ل:كد : ل:ن:ا إيبرر: مر ق:ائيليين: كد وا فيي أ:نرفدسي ل ت:فرت:كيرد و:

 . اهييم: برر: ل:دا  لي ةي أ:ور ار: ج: هي الرحي ة  10ه:ذي ر: ري، ف:كدل  ش:ج: لي الشىج: ل:ى أ:صر ه:ا إينى الرف:أرس: ق:در أدلرقيي:تر ع: و:
حد فيي النىاري.  تدطرر: ييدا  تدقرط:عد و: را  ج: رد ث:م: لكينى 11ل: تدثرمي ب:ةي، و: لي التىور اءي ل:جر مر بيالرم: ددكد مي أ:ن:ا أدع:

وحي الرقدددسي، مر بيالر  ددكد مي يدع: هد. هدو: س: اء: ذ: ل: حي مي ق  أ:نر أ:حر ت:حي أ:ن:ا ل: أ:سر نيي، و: رد مي ديي هدو: أ:قرد: التيي: ب:عر
بيالنىاري.  هد إيل:ى 12و: ح: عد ق:مر م: اما : ف:ي:جر هد ت:م: د: ص: ا ح: يدن:قيي م: س: هي، و: ى بيي:دي ر: ذر لد الرمي مي ف:هدو: ي:حر

ريقدهد بين:ار  ل: تدطرف:أد!» ا التيبرند ف:يدحر أ:مى ، و: ني ز: خر الرم:

معمودية يسوع

هي. 13 ل:ى ي:دي د: ع: مى نىا ليي:ت:ع: د: إيل:ى يدوح: ق:ص: ، و: ددني لييلي إيل:ى ن:هرري الدرر نرط:ق:ةي الرج: نر مي اء: ي:سدوعد مي ثدمى ج:
14 «! أ:نرت: ت:أرتيي إيل:يى ، و: ل:ى ي:ديك: د: ع: مى ت:اجد أ:نر أ:ت:ع: حر هد ق:ائيل : «أ:ن:ا الرمد نرع: ل: م: او: نىا ح: لكينى يدوح:
ئيذ  15 نرد: لح ». عي ا ي:لييقد بين:ا أ:نر ندتيمى كدلى ص: ذ: ! ف:هك: حي الن: بيذليك: م: اب:هد: «اسر لكينى ي:سدوع: أ:ج: و:

ح: ل:هد.  م: تر ل:هد 16س: اتد ق:دي انرف:ت:ح: او: ا السىم: إيذ: ، و: الي اءي فيي الرح: ن: الرم: د: مي عي د: ي:سدوعد، ص: مى ا ت:ع: ف:ل:مى
ة .  ام: م: أ:نىهد ح: ل:يرهي ك: ن:ازيل  ع: وح: اي ه:ابيطا  و: أ:ى رد ر: : 17و: اتي ي:قدولد او: ن: السىم: ت  مي ور ا ص: إيذ: و:



ور !» تد كدلى سدرد ، الىذيي بيهي سدريرر بييبد ا هدو: ابرنيي الرح: «ه:ذ:
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إبليس يجرب يسوع

4  . نر قيب:لي إيبرلييس: ب: مي رى يىةي، لييدج: وحد بيي:سدوع: إيل:ى الرب:ري د: الر  عي ين: 2ثدمى ص: ب:عي ام: أ:رر ا ص: م: د: ب:عر و:
يرا ،  اع: أ:خي ين: ل:يرل:ة ، ج: ب:عي أ:رر نرت: ابرن: اي، ف:قدلر 3ن:ه:ارا  و: ق:ال: ل:هد: «إينر كد بد و: ري م: إيل:يرهي الرمدج: ف:ت:ق:دى

برز !»  ل: إيل:ى خد وى ةي أ:نر ت:ت:ح: ار: ج: هي الرحي ي:ا 4ليه:ذي هد ي:حر د: حر برزي و: : ل:يرس: بيالرخد تدوب  كر اب:هد ق:ائيل : «م: ف:أ:ج:
نر ف:مي اي!»  جد مي رد ة  ت:خر ليم: ، ب:لر بيكدلي ك: اند نرس: ق:ف:هد 5الي أ:ور ةي، و: ق:دىس: ين:ةي الرمد دي هد إيبرلييسد إيل:ى الرم: ذ: ثدمى أ:خ:

 ، لي اف:ةي س:طرحي الره:يرك: ل:ى ح: ، ل:نىهد 6ع: ف:لد حر ن:فرس:ك: إيل:ى أ:سر نرت: ابرن: اي، ف:اطرر: ق:ال: ل:هد: «إينر كد و:
ر !»  ج: ك: بيح: م: م: ق:د: دي يهيمر ليك:ير ل: ت:صر ل:ى أ:يردي لدون:ك: ع: مي ، ف:ي:حر ت:هد بيك: ل:ئيك: ي م: صي : يدور تدوب  كر ف:ق:ال: 7م:

 «! بى إيله:ك: بي الرى ري تدوب  أ:يرضا : ل: تدج: كر م: ب:ل  8ل:هد ي:سدوعد: «و: ةي ج: هد إيبرلييسد أ:يرضا  إيل:ى قيمى ذ: ثدمى أ:خ:
ت:ه:ا،  ظ:م: ع: ال:مي و: اليكي الرع: م: يع: م: مي اهد ج: أ:ر: ا ، و: دا ال  جي ت: 9ع: ث:ور لىه:ا إينر ج: هي كد يك: ه:ذي طي ق:ال: ل:هد: «أدعر و:

ت: ليي!»  در س:ج: دد، 10و: جد بي إيلهيك: ت:سر : ليلرى تدوب  كر ! ل:نىهد م: يرط:اند ه:بر ي:ا ش: ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «اذر
بددد!»  هد ت:عر د: حر إييىاهد و: ون:هد. 11و: مد دي ذدوا ي:خر أ:خ: وا إيل:يرهي و: اءد ةي ج: ل:ئيك: ضد الرم: ا ب:عر إيذ: ، و: هد إيبرلييسد ك: ف:ت:ر:

يسوع يعود إلى الجليل

12  . لييلي نرط:ق:ةي الرج: اد: إيل:ى مي نىا، ع: ل:ى يدوح: ع: ي:سدوعد أ:نىهد ق:در أدلرقيي: الرق:برضد ع: مي ا س: ل:مى إيذر 13و: و:
بدولدون: ددودي ز: ن: حد مر ةي ضي يرر: ئي الربدح: اطي ل:ى ش: ةي ع: اقيع: وم: الرو: ن:احد فرر: ه: إيل:ى ك: جى ة:، ت:و: ر: ك: النىاصي ت:ر:

ن: فييه:ا،  ك: س: ، و: ن:فرت:الييم: :  14و: ي:اء: الرق:ائيلي عر اني النىبييي إيش: ا قييل: بيليس: بدولدون: 15ليي:تيمى م: ضد ز: «أ:رر
نده:ا كد لييلي الىتيي ي:سر ، بيل:دد الرج: ددني اء: ن:هرري الدرر ر: ا و: ةي م: يرر: ل:ى ط:رييقي الربدح: ، ع: ضد ن:فرت:الييم: أ:رر و:

 ، انيبد ضي 16ال:ج: اليسدون: فيي أ:رر الرج: يما ، و: ظي ر: ندورا  ع: ةي، أ:برص: اليسد فيي الظ لرم: بد الرج: الشىعر
 «! ل:يرهيمر ندور  ق: ع: ر: ل:ليهي، أ:شر ظي تي و: ور رد ق:ائيل : «تدوبدوا، 17الرم: أ: ي:سدوعد يدب:شي يني ب:د: نر ذليك: الرحي مي

اتي!» او: ل:كدوتد السىم: ب: م: ف:ق:دي اقرت:ر:

يسوع يدعو التلميذ الولين

اند الىذيي 18 ع: مر ا سي ، هدم: يرني و: أ:ى أ:خ: ، ر: لييلي ةي الرج: يرر: ئي بدح: اطي ل:ى ش: ي ع: شي ان: ي:سدوعد ي:مر ا ك: ب:يرن:م: و:
 . يرني يىاد: ان:ا ص: ةي، إيذر ك: يرر: ة: فيي الربدح: ب:ك: وهد، يدلرقيي:اني الشى سد أ:خد اود ر: أ:نرد: س: و: ى بدطررد ع: ف:ق:ال: 19يددر

يرني ليلنىاسي!»  يىاد: ا ص: ل:كدم: ع: انيي، ف:أ:جر ا: «ه:يىا اترب:ع: ال .  20ل:هدم: اهد ح: ت:بيع: ب:اك: و: ا الشي ك: ار: 21ف:ت:ر: س: و:



ع: وهد، فيي الرق:اريبي م: نىا أ:خد يدوح: ب:ديي و: قدوبد برند ز: ا ي:عر ، هدم: يرني ر: يرني آخ: و: أ:ى أ:خ: نر هدن:اك: ف:ر: مي
اهد.  ا ليي:ترب:ع: اهدم: ع: ا، ف:د: هدم: ب:اك: اني شي ليح: ا يدصر ال . 22أ:بييهيم: اهد ح: ت:بيع: ا، و: أ:ب:اهدم: ا الرق:اريب: و: ف:ت:رك:

يسوع يعلم ويشفي المرضى

ةي 23 ار: يدن:اديي بيبيش: ، و: عي الري:هدودي امي ج: ليمد فيي م: ليه:ا، يدع: لييلي كد نرط:ق:ةي الرج: ان: ي:سدوعد ي:ت:ن:قىلد فيي مي ك: و:
بي،  لىة  فيي الشىعر عي ض  و: ر: فيي كدلى م: ي:شر ل:كدوتي، و: لدوا 24الرم: م: ليه:ا. ف:ح: يىة: كد يتدهد فيي سدوري اع: صي ف:ذ:

، يني ي:اطي كدونيين: بيالشى سر الرم: ت:ليف:ة ، و: خر اع  مد ج: أ:ور اض  و: ر: ابيين: بيأ:مر اهدمد الرمدص: ض: رر إيل:يرهي م:
يعا .  مي ف:اهدمر ج: ، ف:ش: لدوليين: شر الرم: ، و: ين: وعي رد الرم:صر ، 25و: لييلي قي الرج: ن:اطي نر م: ة  مي بيير: مدوع  ك: ترهد جد ف:ت:بيع:

. ددني اء: الدرر ر: ا و: م: يىةي، و: الري:هدودي ، و: لييم: ش: أدورد ري، و: شر ددني الرع: الرمد و:
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الموعظة على الجبل

هد. 5 يذد ب: إيل:يرهي ت:لمي تىى اقرت:ر: ، ح: ل:س: ا إينر ج: م: . و: ب:لي د: إيل:ى الرج: عي مدوع: النىاسي، ص: أ:ى جد إيذر ر: و:
2 : . ف:ق:ال: هدمر ليمد ذ: يدع: أ:خ: لىم: و: ف:ت:ك:

السعادة الحقيقية

اتي.  3 او: ل:كدوت: السىم: وحي، ف:إينى ل:هدمر م: اكييني بيالر  س: ان:ى، ف:إينىهدمر 4«طدوب:ى ليلرم: ز: طدوب:ى ليلرح:
 . ن: ور زى .  5ي:ت:ع: ض: ي:ريثدون: ال:رر ، ف:إينىهدمر س: اءي د:ع: ، 6طدوب:ى ليلرود ط:اشي إيل:ى الربيري الرعي ي:اعي و: طدوب:ى ليلرجي

 . ب:عدون: يدشر .  7ف:إينىهدمر س: مدون: ح: يدرر ، ف:إينىهدمر س: اءي م: ح: طدوب:ى لل:نرقيي:اءي الرق:لربي، ف:إينىهدمر 8طدوب:ى ليلر 
ن: ا:.  ور ي:ر: ن: أ:برن:اء: اي.  9س: ور ع: يددر ، ف:إينىهدمر س: ي السىل:مي انيعي ين: 10طدوب:ى ليص: ط:ه:دي طدوب:ى ليلرمدضر

اتي.  او: ل:كدوت: السىم: ، ف:إينى ل:هدمر م: قي لي الرح: نر أ:جر مد النىاسد 11مي ت:ى أ:ه:ان:كد مر م: طدوب:ى ل:كد
 . بيين: اذي ليي كدلى سدوء  ك: نر أ:جر مر مي ل:يركد ق:الدوا ع: ، و: مر ط:ه:ددوكد اضر ت:ه:لىلدوا، ف:إينى 12و: وا و: حد ايفرر:

! مر نر ق:برليكد ط:ه:ددوا ال:نربيي:اء: مي ا اضر ذ: ة . ف:إينىهدمر هك: يم: ظي اتي ع: او: مر فيي السىم: اف:أ:ت:كد ك: مد

ملح الرض ونور العالم

ء  13 لدحد ليش:ير ت:هد؟ إينىهد ل: ي:عدودد ي:صر لدوح: يدد إيل:يرهي مد ا يدعي اذ: ، ف:م: لرحد د: الرمي ا ف:س: ضي. ف:إيذ: لرحد ال:رر أ:نرتدمر مي
 ! هد النىاسد اريجا  ليت:ددوس: ح: خ: برنييىة  14إيلى ل:نر يدطرر: ين:ة  م: دي ف:ى م: كيند أ:نر تدخر . ل: يدمر ال:مي أ:نرتدمر ندورد الرع:

؛  ب:ل  ل:ى ج: ون:هد فيي 15ع: عد ، ب:لر ي:ض: ي:ال  كر ت: مي ون:هد ت:حر عد ب:احا  ثدمى ي:ض: صر يءد النىاسد مي ل: يدضي و:
نر فيي الرب:يرتي.  يعي م: مي يء: ليج: ت:فيع  لييدضي رر ان  مد ك: ا 16م: ور ام: النىاسي، ليي:ر: مر أ:م: كد ئر ندورد ا، ف:لريدضي ذ: هك:



اتي. او: مد الىذيي فيي السىم: ددوا أ:ب:اكد جي يدم: ن:ة: و: س: مد الرح: ال:كد م: أ:عر

موقف المسيح من الشريعة

17  . ل: مي ، ب:لر لدك: ي: ئرتد لدلرغي ا جي . م: ة: أ:وي ال:نربيي:اء: ي: الشىرييع: ئرتد لدلرغي قى 18ل: ت:ظدن وا أ:نيي جي ف:الرح:
ن: ة  مي د: احي د  أ:ور ندقرط:ة  و: احي ف  و: رر ول: ح: ، ل:نر ي:زد اءد م: السى ضد و: ول: ال:رر : إيل:ى أ:نر ت:زد مر أ:قدولد ل:كد

 . ء  تىى ي:تيمى كدل  ش:ير ةي، ح: لىم: 19الشىرييع: ع: ى، و: ر: غر اي:ا الص  ص: هي الرو: نر ه:ذي ة  مي د: احي ال:ف: و: نر خ: ف:أ:ي  م:
ه:ا، لىم: ع: ل: بيه:ا و: مي نر ع: ا م: أ:مى اتي. و: او: ل:كدوتي السىم: ر: فيي م: غ: ع:ى ال:صر ل:هد، يددر لدوا فيعر النىاس: أ:نر ي:فرع:

اتي.  او: ل:كدوتي السىم: يما  فيي م: ظي ع:ى ع: ل:ى 20ف:يددر مر ع: كد لحد : إينر ل:مر ي:زيدر ص: مر ف:إينيي أ:قدولد ل:كد
اتي أ:ب:دا . او: ل:كدوت: السىم: لدوا م: خد ، ف:ل:نر ت:در ييين: يسي ت:ب:ةي والرف:ري لحي الرك: ص:

الغضب

ة:.  21 م: اك: ق  الرمدح: ت:حي نر ق:ت:ل: ي:سر م: ! و: : ل: ت:قرتدلر ين: مي تدمر أ:نىهد قييل: ليل:قرد: عر مي : 22س: مر ا أ:ن:ا ف:أ:قدولد ل:كد أ:مى
ثدول: ق  الرمد ت:حي يهي: ي:ا ت:افيهد! ي:سر نر ي:قدولد ل:خي م: ة:؛ و: م: اك: ق  الرمدح: ت:حي يهي، ي:سر ل:ى أ:خي بد ع: ض: نر ي:غر كدل  م:

 ! ه:نىم: ق  ن:ار: ج: ت:حي ! ي:سر قد م: : ي:ا أ:حر نر ي:قدولد م: ل:ى؛ و: ليسي ال:عر جر ام: الرم: تيك: 23أ:م: م: ئرت: بيت:قردي ا جي ف:إيذ:
 ، ل:يرك: يرئا  ع: يك: ش: ت: أ:نى ل:خي كىرر هدن:اك: ت:ذ: ب:حي، و: ذر ب:حي، 24إيل:ى الرم: ذر ام: الرم: ت:ك: أ:م: م: كر ت:قردي ف:اتررد
 . ت:ك: م: مر ت:قردي ق:دي عر و: جي ، ثدمى ارر اك: اليحر أ:خ: ص: ل  و: ه:بر أ:وى اذر ك: 25و: مي صر اءي خ: ض: تيرر اريعر إيل:ى اسر س:

ك: ليم: ي، ف:يدس: مد إيل:ى الرق:اضي صر ك: الرخ: ليم: ةي، ق:برل: أ:نر يدس: م: ك: حر هد فيي الطىرييقي إيل:ى الرم: ع: أ:نرت: م: و:
 . ني ، ف:يدلرقيي:ك: فيي السيجر يي طي ر: ي إيل:ى الش  ني 26الرق:اضي ن: السيجر ج: مي رد قى أ:قدولد ل:ك: إينىك: ل:نر ت:خر الرح: و:

! ير: فيي: الرف:لرس: ال:خي تىى تدور ح:

الزنى

27  ! ني : ل: ت:زر تدمر أ:نىهد قييل: عر مي س: دي أ:نر 28و: أ:ة  بيق:صر ر: نر ي:نرظدرد إيل:ى امر : كدل  م: مر ا أ:ن:ا ف:أ:قدولد ل:كد أ:مى
ن:ى بيه:ا فيي ق:لربيهي!  ت:هيي:ه:ا، ف:ق:در ز: ، 29ي:شر نرك: ه:ا ع: مي ارر ه:ا و: ، ف:اقرل:عر ا  ل:ك: ن:ى ف:خا يرندك: الريدمر ان:تر ع: ف:إينر ك:

 ! ه:نىم: ل هد فيي ج: ددك: كد س: ح: ج: ل: يدطرر: ائيك: و: ض: نر أ:عر وا  مي يرر  ل:ك: أ:نر ت:فرقيد: عدضر ان:تر 30ف:خ: إينر ك: و:
ل: ائيك: و: ض: نر أ:عر وا  مي يرر  ل:ك: أ:نر ت:فرقيد: عدضر ، ف:خ: نرك: ه:ا ع: مي ارر ه:ا و: ، ف:اقرط:عر ا  ل:ك: ن:ى ف:خا ي:ددك: الريدمر

! ه:نىم: ل هد فيي ج: ددك: كد س: ح: ج: يدطرر:

الطلق

ثييق:ة: ط:ل:ق .  31 ه:ا و: طي ت:هد، ف:لريدعر ج: ور نر ط:لىق: ز: قييل: أ:يرضا : م: نر 32و: : كدل  م: مر ا أ:ن:ا ف:أ:قدولد ل:كد أ:مى
ط:لىق:ة ، ف:هدو: ج: بيمد وى نر ت:ز: م: ن:ى. و: ت:كيبد الزي لده:ا ت:رر ع: ن:ى، ف:هدو: ي:جر لىةي الزي يرري عي ت:هد ليغ: ج: ور ط:لىق: ز:

ن:ى. ت:كيبد الزي ي:رر

ل تحلفوا البتة

ت:هد ل:هد.  33 رر ا ن:ذ: بي م: في ليلرى ، ب:لر أ:ور ك: م: اليفر ق:س: : ل: تدخ: ين: مي تدمر أ:نىهد قييل: ليل:قرد: عر مي س: ا أ:ن:ا 34و: أ:مى



شد اي،  رر اءي ل:نىه:ا ع: ليفدوا أ:ب:دا ، ل: بيالسىم: : ل: ت:حر مر ئد 35ف:أ:قدولد ل:كد طي ور ضي ل:نىه:ا م: ل بيال:رر و:
 . ظ:مي ليكي ال:عر ين:ةد الرم: دي لييم: ل:نىه:ا م: ش: ل: بيأدورد يرهي، و: م: رد أ:نر 36ق:د: ك: ل:نىك: ل: ت:قردي أرسي ليفر بير: ل: ت:حر و:

 . اء: د: ور اء: أ:ور س: ة  فييه:ا ب:يرض: د: احي ة  و: ر: عر ل: ش: ع: : ل:، 37ت:جر ؛ أ:ور مر ان: ن:ع: ، إينر ك: مر : ن:ع: مر كد ليي:كدنر ك:لمد
يري. ري ن: الشي ليك: ف:هدو: مي ل:ى ذ: اد: ع: ا ز: م: ان: ل:. و: إينر ك:

النتقام

38  . ن. ن  بيسي سي يرن  و: يرن  بيع: : ع: تدمر أ:نىهد قييل: عر مي س: ثرليهي، 39و: : ل: تدق:اويمدوا الشىرى بيمي مر ا أ:ن:ا ف:أ:قدولد ل:كد أ:مى
؛  ر: دى الخ: رر ل:هد الرخ: ، ف:أ:دي ني ديك: ال:يرم: ل:ى خ: ك: ع: نر ل:ط:م: ذ: 40ب:لر م: ت:ك: ليي:أرخد م: اك: اد: مدح: نر أ:ر: م: و:

ك: أ:يرضا ؛  اء: كر ل:هد ريد: ، ف:اتررد ب:ك: .  41ث:ور يل:يرني هد مي ع: رر م: يل ، ف:سي ير: مي ك: أ:نر ت:سي ر: نر س:خى م: نر 42و: م:
ائيبا ! هد خ: دى ، ف:ل: ت:رد نرك: اء: ي:قرت:ريضد مي نر ج: م: هي. و: طي يرئا ، ف:أ:عر نرك: ش: ط:ل:ب: مي

محبة العداء

43  . ك: ددوى ضد ع: تدبرغي ب  ق:رييب:ك: و: : تدحي تدمر أ:نىهد قييل: عر مي س: ، 44و: مر كد اء: د: ب وا أ:عر : أ:حي مر ا أ:ن:ا ف:أ:قدولد ل:كد أ:مى
مر يئدون: إيل:يركد ين: يدسي لي الىذي ل وا ل:جر ص: ، و: مر ون:كد ضد ين: يدبرغي ل:ة: الىذي ام: ع: ندوا مد سي أ:حر ، و: مر نييكد ب:اريكدوا ل:عي و:

 ، مر ط:هيددون:كد ي:ضر ل:ى 45و: هي ع: سي مر ريقد بيش: اتي: ف:إينىهد يدشر او: مد الىذيي فيي السىم: ف:ت:كدوندوا أ:برن:اء: أ:بييكد
اري.  يرري ال:برر: غ: اري و: ل:ى ال:برر: رد ع: طي يدمر ، و: ين: اليحي الصى اري و: ر: ين: 46ال:شر ب:برتدمد الىذي ف:إينر أ:حر

ائيبي؟  ر: ب:اةد الضى تىى جد ليك: ح: لد ذ: ا ي:فرع: ؟ أ:م: مر اف:أ:ة  ل:كد ك: ، ف:أ:يىةد مد مر ب ون:كد مر 47يدحي انيكد و: برتدمر بيإيخر حى إينر ر: و:
؟  ث:نيي ون: تىى الرو: ليك: ح: لد ذ: ا ي:فرع: ؟ أ:م: لدون: ةي ت:فرع: اد: ء  ف:ائيق  ليلرع: ف:كدوندوا أ:نرتدمر 48ف:ق:طر، ف:أ:يى ش:ير

! ل  امي اوييى هدو: ك: مد السىم: ا أ:نى أ:ب:اكد م: ، ك: ليين: امي ك:
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الصدقة

اف:أ:ة  6 ك: مر مد إيلى، ف:ل:يرس: ل:كد . و: مر وا إيل:يركد دي أ:نر ي:نرظدرد ام: النىاسي بيق:صر يرر: أ:م: لدوا الرخ: م: نر أ:نر ت:عر وا مي رد ذ: احر
اتي.  او: مد الىذيي فيي السىم: نرد: أ:بييكد ا 2عي م: ك: فيي الربدوقي، ك: ام: ، ف:ل: ت:نرفدخر أ:م: د  ل:ى أ:ح: قرت: ع: دى ا ت:ص: ف:إيذ:

: إينىهدمر ق:در ن:الدوا مر قى أ:قدولد ل:كد . الرح: هدمد النىاسد د:ح: اريعي، ليي:مر الشىو: عي و: امي ج: ن:افيقدون: فيي الرم: لد الرمد ي:فرع:
 . اف:أ:ت:هدمر ك: لدهد 3مد ا ت:فرع: ريفد م: ى ت:عر ر: ، ف:ل: ت:د:عر ي:د:ك: الريدسر د  ل:ى أ:ح: دىقد ع: ا ت:ت:ص: م: نرد: ، ف:عي ا أ:نرت: أ:مى
ن:ى.  . 4الريدمر افيئدك: ، هدو: يدك: ف:اءي ى فيي الرخ: اويي  الىذيي ي:ر: أ:بدوك: السىم: ، و: ف:اءي ق:تدك: فيي الرخ: د: ليت:كدون: ص:



الصلة

عي 5 امي ج: اقيفيين: فيي الرم: ل وا و: ب ون: أ:نر يدص: ين: يدحي ن:افيقيين: الىذي ثرل: الرمد ، ل: ت:كدوندوا مي ل ون: ا تدص: م: نرد: عي و:
 . اف:أ:ت:هدمر ك: : إينىهدمر ق:در ن:الدوا مد مر قى أ:قدولد ل:كد . الرح: اهدمد النىاسد اريعي ليي:ر: اي:ا الشىو: و: فيي ز: ، 6و: ا أ:نرت: أ:مى

. ف:اءي لي إيل:ى أ:بييك: الىذيي فيي الرخ: ص: ، و: ل:يرك: ليقي الرب:اب: ع: أ:غر ، و: ف:ت:ك: رر لر غد خد ليي، ف:ادر ا تدص: م: نرد: ف:عي
 . افيئدك: ، هدو: يدك: ف:اءي ى فيي الرخ: أ:بدوك: الىذيي ي:ر: ا 7و: م: وا ك:لما  ف:اريغا  ك: رد ري ، ل: تدك: ل ون: ا تدص: م: نرد: عي و:

 . ابد ل:هدمر ت:ج: ، يدسر ن: الرك:لمي ث:اري مي كر نرهدمر أ:نىهد بيالي ، ظ:ناا  مي ث:نيي ون: لد الرو: ، ل:نى 8ي:فرع: ثرل:هدمر ف:ل: ت:كدوندوا مي
أ:لدوهد. ون: إيل:يرهي ق:برل: أ:نر ت:سر ت:اجد ا ت:حر ل:مد م: مر ي:عر أ:ب:اكد

بانية الصلة الرب

9  ! مدك: اتي، ليي:ت:ق:دىسي اسر او: ل:ةي: أ:ب:ان:ا الىذيي فيي السىم: هي الصى ثرل: ه:ذي ل وا أ:نرتدمر مي ليي:أرتي 10ف:ص:
 ! اءي م: ا هيي: فيي السى م: ضي ك: ل:ى ال:رر يئ:تدك: ع: شي ! ليت:كدنر م: ل:كدوتدك: ! 11م: م: ن:ا الري:ور طي ف:اف:ن:ا أ:عر ن:ا ك: برز: خد

نيبيين: إيل:يرن:ا!  12 ذر ند ليلرمد فيرد ن:حر ا ن:غر م: ندوب:ن:ا، ك: فيرر ل:ن:ا ذد اغر ن:ا 13و: ب:ة ، ل:كينر ن:جي ري لرن:ا فيي ت:جر خي ل: تددر و:
ين.  . آمي د: إيل:ى ال:ب:دي جر الرم: ة: و: الرقدوى لرك: و: يري، ل:نى ل:ك: الرمد ري ن: الشي ، 14مي لىتيهيمر تدمر ليلنىاسي ز: ف:رر ف:إينر غ:

 . مر لىتيكد اويي  ز: مد السىم: مر أ:بدوكد فيرر ل:كد اويي  15ي:غر مد السىم: مر أ:بدوكد فيرر ل:كد وا ليلنىاسي، ل: ي:غر فيرد إينر ل:مر ت:غر و:
. مر لىتيكد ز:

الصوم

وه:هدمر ليك:ير 16 جد ون: ود ييرد ين: يدغ: ن:افيقدون: الىذي وهي، الرمد جد ي الرود ابيسي ، ل: ت:كدوندوا ع: ومدون: ا ت:صد م: نرد: عي و:
 . اف:أ:ت:هدمر ك: مر إينىهدمر ق:در ن:الدوا مد قى أ:قدولد ل:كد . الرح: ين: ائيمي وا ليلنىاسي ص: ا 17ي:ظره:رد م: نرد: ، ف:عي ا أ:نرت: أ:مى

 ، أرس:ك: طيرر ر: ع: ، و: ه:ك: جر لر و: سي ، ف:اغر ومد ائيما ، ب:لر ل:بييك: الىذيي 18ت:صد ليك:ير ل: ت:ظره:ر: ليلنىاسي ص:
. افيئدك: ، هدو: يدك: ف:اءي ى فيي الرخ: أ:بدوك: الىذيي ي:ر: . و: ف:اءي فيي الرخ:

الكنز الحقيقي

نره:ا 19 ي:نرقدبد ع: أد، و: د: الصى دده:ا الس وسد و: يرثد يدفرسي ضي، ح: ل:ى ال:رر ندوزا  ع: مر كد وا ل:كد نيزد ل: ت:كر
 . ريقدون: ي:سر وصد و: ل: 20الل صد دده:ا سدوس  و: يرثد ل: يدفرسي ، ح: اءي م: ندوزا  فيي السى مر كد وا ل:كد نيزد ب:لي اكر

 . ريقدون: ل: ي:سر وص  و: نره:ا لدصد ! 21ي:نرقدبد ع: ، هدن:اك: أ:يرضا  ي:كدوند ق:لربدك: ك: نرزد يرثد ي:كدوند ك: ف:ح:

العين مصباح الجسد

را .  22 ن:وى ل هد مد ددك: كد س: ة ، ي:كدوند ج: لييم: يرندك: س: ان:تر ع: . ف:إينر ك: دي س: ب:احد الرج: يرند ميصر إينر 23الرع: و:
دى ا أ:ش: ان: الن ورد الىذيي فييك: ظ:ل:ما ، ف:م: ا ك: ليما . ف:إيذ: ظر ل هد مد ددك: كد س: ييئ:ة ، ي:كدوند ج: يرندك: س: ان:تر ع: ك:

! الظىل:م:

ا والمال

ا 24 إيمى ، و: ر: بى الخ: يدحي ا و: هدم: د: ض: أ:ح: ا أ:نر يدبرغي : ل:نىهد إيمى يرني ييد: بردا  ليس: د  أ:نر ي:كدون: ع: كيند ل:ح: ل: يدمر



عا . الي م: الرم: ي و: بييدا  لي مر أ:نر ت:كدوندوا ع: كيندكد . ل: يدمر ر: ر: الخ: ي:هرجد ا و: هدم: د: أ:نر يدلزيم: أ:ح:

ا يعتني بنا

مر 25 كد ادي س: ل: ل:جر ، و: بدون: ر: ا ت:شر م: لدون: و: ا ت:أركد أرني م: مر بيش: تيكد يش: عي وا ليم: : ل: ت:هرت:م  مر ليذليك: أ:قدولد ل:كد
؟ اء  دي كيس: رى نر مدج: ث:ر: مي دد أ:كر س: الرج: ، و: ام  دي ط:ع: رى نر مدج: ث:ر: مي ي:اةد أ:كر . أ:ل:يرس:تي الرح: ا ت:لرب:سدون: أرني م: بيش:

مد 26 أ:بدوكد ، و: ازين: خ: عد فيي م: م: ل: ت:جر دد و: صد ل: ت:حر عد و: ر: : إينىه:ا ل: ت:زر اءي م: لدوا طديدور: السى ت:أ:مى
ثييرا ؟  نره:ا ك: ل: مي تدمر أ:نرتدمر أ:فرض: ولده:ا. أ:ف:ل:سر اويي  ي:عد رد أ:نر 27السىم: وم: ي:قردي ل: الرهدمد م: ا ح: مر إيذ: نركد نر مي ف:م:

ة ؟  د: احي ة  و: اع: ل:ور س: هد و: ر: مر يل: عد يرف: 28يدطي قرلي ك: ن:ابيق: الرح: لدوا ز: ؟ ت:أ:مى اءي لدون: ه:مى الركيس: مي ا ت:حر اذ: ليم: و:
؛  زيلد ل: ت:غر و: إينىه:ا ل: ت:ترع:بد و: هي ل:مر ي:لرب:سر 29ت:نرمد دي جر ةي م: اند فيي قيمى ل:يرم: تىى سد : ح: مر ل:كينيي أ:قدولد ل:كد و:
ال !  م: نره:ا ج: ة  مي د: احي لد و: ادي ا يدع: دد 30م: ج: ع: أ:نىه:ا تدور يىة:، م: اب: الرب:ري ش: ا يدلربيسد ال:عر ذ: ان: اد ه:ك: ف:إينر ك:

؟  مر كد سدو: ا بيأ:نر ي:كر د ا ل:ى جي ، أ:ور اني يم: ، ي:ا ق:لييليي الي تدمر أ:نرتدمر دا  فيي النىاري، أ:ف:ل:سر حد غ: تدطرر: م: و: ف:ل: 31الري:ور
؟  ا ن:لرب:سد اذ: : م: ؟ أ:ور بد ر: ا ن:شر اذ: : م: ؟ أ:ور ا ن:أركدلد اذ: : م: لدوا الره:مى ق:ائيليين: مي ى إيل:يره:ا 32ت:حر ع: ل ه:ا ي:سر هي كد ف:ه:ذي

ليه:ا.  هي كد مر إيل:ى ه:ذي ت:كد اج: ل:مد ح: اوييى ي:عر مد السىم: نري:ا. ف:إينى أ:ب:اكد ل  33أ:هرلد الد  لدبدوا أ:وى ، ف:اطر ا أ:نرتدمر أ:مى
 . مر ادد ل:كد ل ه:ا تدز: هي كد ه:ذي هي، و: بيري ل:كدوت: اي و: هي. 34م: ري ن:فرسي د: ي:هرت:م  بيأ:مر ، ف:إينى الرغ: دي ري الرغ: وا بيأ:مر ل: ت:هرت:م 

! نر سدوء  ا فييهي مي م  م: فيي كدلى ي:ور ي:كر
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ل تدينوا الخرين

اندوا.  7 يندوا ليئ:لى تدد: يرلي الىذيي بيهي ت:كييلدون: 2ل: ت:دي بيالرك: ؛ و: اندون: يندون: تدد: يرندون:ةي الىتيي بيه:ا ت:دي مر بيالدى ف:إينىكد
 . مر الد ل:كد ةي الىتيي 3يدك: بيير: ب:ةي الرك: ش: لكينىك: ل: ت:ت:ن:بىهد إيل:ى الرخ: ، و: يك: يرني أ:خي ظد الرق:شىة: فيي ع: ا تدل:حي اذ: ليم:
؟  يرنيك: ب:ةد فيي 4فيي ع: ش: ه:ا هيي: الرخ: ، و: يرنيك: نر ع: ريجد الرق:شىة: مي نيي أدخر : د:عر يك: يرف: ت:قدولد ل:خي أ:ور ك:
 ! يرنيك: أ:نرت: ريج: الرق:شىة: 5ع: ييدا  ليتدخر رد ج: ئيذ  تدبرصي نرد: عي ، و: يرنيك: نر ع: ب:ة: مي ش: ل  الرخ: ريجر أ:وى ! أ:خر ن:افيقد ي:ا مد

 . يك: يرني أ:خي نر ع: ن:ازييري، 6مي ام: الرخ: مر أ:م: كد اهير: و: وا ج: حد ل: ت:طرر: اتي ليلركيل:بي، و: ق:دىس: طدوا الرمد ل: تدعر
. ق:كدمر زي مر ف:تدم: ل:يركد ت:نرق:ليب: ع: ليه:ا و: جد ه:ا بيأ:رر ليك:ير ل: ت:ددوس:

ا يعطي لمن يسأله

7  . مر وا، يدفرت:حر ل:كد عد ددوا. ايقرر: لدبدوا، ت:جي ا. ادطر ط:ور أ:لدوا، تدعر ، 8ايسر نر ي:طرلدبر م: ؛ و: ، ي:ن:لر أ:لر نر ي:سر ف:كدل  م:
، يدفرت:حر ل:هد.  عر نر ي:قرر: م: ؛ و: در را ، 9ي:جي ج: يهي ح: طي برزا ، ف:يدعر نرهد ابرندهد خد مر ي:طرلدبد مي نركد ان  مي إيلى، ف:أ:ي  إينرس: و:



يىة ؟  10 يهي ح: طي ة ، ف:يدعر ك: م: ط:اي:ا 11أ:ور س: مر ع: كد ل:د: طدوا أ:ور ريفدون: أ:نر تدعر ، ت:عر ار  ر: أ:نرتدمر أ:شر نرتدمر و: ف:إينر كد
نرهد؟  ين: ي:طرلدبدون: مي ة  ليلىذي ييد: ط:اي:ا ج: اويي  ع: مد السىم: ي أ:بدوكد طي ا  يدعر دا ل:ى جي مر بيال:ور ة ، ف:ك: ييد: ، 12ج: نر إيذ:

ةي لييمي الشىرييع: ةد ت:عر ل:ص: هي خد لدوهدمر أ:نرتدمر بيهي أ:يرضا : ه:ذي امي مد النىاسد بيهي، ف:ع: ل:كد امي ا تدرييددون: أ:نر يدع: كدل  م:
. ال:نربيي:اءي و:

الباب الضيق

؛ 13 ب  حر ط:رييق:هد ر: ع  و: اسي ديي: إيل:ى الره:ل:كي و: ؤ: ييقي! ف:إينى الرب:اب: الرمد ن: الرب:ابي الضى لدوا مي خد اددر
نرهد.  لدون: مي خد ين: ي:در ون: هدمد الىذي ثييرد ك: ديي: إيل:ى 14و: ؤ: ع:ب: الطىرييق: الرمد أ:صر ي:ق: الرب:اب: و: ا أ:ضر م:

ين: ي:هرت:ددون: إيل:يرهي. ق:لييلدون: هدمد الىذي ي:اةي! و: الرح:

من ثمارهم تعرفونهم

لي 15 ن: الدىاخي ل:كينىهدمر مي ، و: لني مر ين: ثيي:اب: الرحد مر ل:بيسي ين: ي:أرتدون: إيل:يركد اليين: الىذي وا ال:نربيي:اء: الدىجى رد ذ: ايحر
ف:ة !  اطي ئ:اب  خ: ؟ 16ذي لىيرقي تيين  ن: الرعد ، أ:ور مي ن:ب  كي عي ن: الشىور ن:ى مي . ه:لر يدجر ريفدون:هدمر اريهيمر ت:عر نر ثيم: مي

يئا . 17 دي را  ر: رد ث:م: يئ:ةد، ف:إينىه:ا تدثرمي دي ةد الرى ر: ا الشىج: ييدا . أ:مى را  ج: رد ث:م: ة  تدثرمي ييد: ة  ج: ر: ا، كدل  ش:ج: ذ: ه:ك:
ييدا .  18 را  ج: يئ:ةد ث:م: دي ةد الرى ر: ل: الشىج: يئا ، و: دي را  ر: ةد ث:م: ييد: ةد الرج: ر: ر: الشىج: كيند أ:نر تدثرمي كدل  19ل: يدمر و:

حد فيي النىاري.  تدطرر: ييدا ، تدقرط:عد و: را  ج: رد ث:م: ة  ل: تدثرمي ر: . 20ش:ج: ريفدون:هدمر اريهيمر ت:عر نر ثيم: نر مي إيذ:

ليس بالكلم بل بالعمل

ةي 21 اد: لد بيإير: م: نر ي:عر اتي، ب:لر م: او: ل:كدوت: السىم: لد م: خد ! ي:در ب  ، ي:ا ر: ب  نر ي:قدولد ليي: ي:ا ر: ل:يرس: كدل  م:
اتي.  او: ، أ:ل:يرس: 22أ:بيي الىذيي فيي السىم: ب  ، ي:ا ر: ب  : ي:ا ر: ون: ثييرد ي:قدولد ليي ك: مي س: ليك: الري:ور فيي ذ:

ة ؟  ثيير: ات  ك: ز: جي عر لرن:ا مد مي ك: ع: مي بياسر ، و: ين: ي:اطي ن:ا الشى در ك: ط:ر: مي بياسر ك: ت:ن:بىأرن:ا، و: مي ل:كينيي 23بياسر و:
! ثرمي ليي الي نيي ي:ا ف:اعي ددوا ع: مر ق:ط ! ابرت:عي ريفركد : إينيي ل:مر أ:عر حد ل:هدمر ري ئيذ  أدص: نرد: عي

البيت المؤسس على الصخر

ري، 24 خر ل:ى الصى كييم  ب:ن:ى ب:يرت:هد ع: ل  ح: جد بيهدهد بير: لد بيه:ا، أدش: م: ي:عر هي و: اليي ه:ذي عد أ:قرو: م: نر ي:سر ف:أ:ي  م:
قدطر 25 ، ف:ل:مر ي:سر ليك: الرب:يرت: ب:تر ذ: ر: ، ف:ض: فد اصي و: ه:بىتي الرع: ، و: يدولد تي الس  ر: ج: ، و: ط:ارد ل:تي ال:مر ف:ن:ز:

ري.  خر ل:ى الصى سىس  ع: ؤ: ل  26ل:نىهد مد جد بىهد بير: لد بيه:ا، يدش: م: ل: ي:عر هي و: اليي ه:ذي عد أ:قرو: م: نر ي:سر أ:ي  م: و:
 ، لي مر ل:ى الرى بيي. ب:ن:ى ب:يرت:هد ع: ، 27غ: فد اصي و: ه:بىتي الرع: ، و: يدولد تر الس  ر: ج: ، و: ط:ارد ل:تر ال:مر ف:ن:ز:

يما »  ظي ان: سدقدوطدهد ع: ك: ق:ط:، و: ، ف:س: ليك: الرب:يرت: ب:تر ذ: ر: ، 28ف:ض: ا الرك:ل:م: ا أ:نره:ى ي:سدوعد ه:ذ: ل:مى و:
هي،  لييمي نر ت:عر مدوعد مي . 29ذدهيل:تي الرجد ت:ب:تيهيمر ثرل: ك: ل:يرس: مي ، و: لرط:ان  بي سد احي هدمر ك:ص: ليمد ان: يدع: ل:نىهد ك:
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يسوع يشفي البرص

ة .  8 ثيير: مدوع  ك: ترهد جد ، ت:بيع: ب:لي ن: الرج: ل: مي ا ن:ز: ل:مى م: إيل:يرهي 2و: صي، ت:ق:دى اب  بيالرب:ر: ل  مدص: جد ا ر: إيذ: و:
نيي!»  ر  أ:نر تدط:هير: نرت: تدرييدد، ف:أ:نرت: ق:ادي ييدد، إينر كد د: ل:هد ق:ائيل : «ي:ا س: ج: س: هد 3و: س: ل:م: هد و: دى ي:د: ف:م:

هي.  صي نر ب:ر: ل مي جد الي ط:هدر: الر: فيي الرح: !» و: : «أدرييدد، ف:اطرهدرر ق:ال: ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «انرت:بيهر! 4و: و:
ر: بيهي مدوس:ى، ب:ان: الىذيي أ:م: مي الرقدرر ق:دي ، و: اهيني ل:ى الرك: ريضر ن:فرس:ك: ع: اعر ه:بر و: دا ، ب:لي اذر بيرر أ:ح: ل: تدخر

«! ة  ل:هدمر ه:اد: ف:ي:كدون: ذليك: ش:

شفاء خادم قائد المئة

سىلد إيل:يرهي  5 ئ:ة  ي:ت:و: هد ق:ائيدد مي اء: ، ج: وم: ن:احد فرر: ين:ة: ك: دي ل: ي:سدوعد م: ا د:خ: ال:م: ح: ييدد! إينى 6و: ق:ائيل : «ي:ا س:
 .« دى الل:مي انيي أ:ش: اشي فيي الرب:يرتي، يدع: لدول  ط:رييحد الرفير: شر ي م: مي ادي ه:بد 7خ: أ:ذر ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «س:

فييهي!»  أ:شر ا قدلر 8و: قرفي ب:يرتيي. إينىم: ت: س: ل: ت:حر خد ق  أ:نر ت:در ت:حي ييدد، أ:ن:ا ل: أ:سر ئ:ةي: «ي:ا س: اب: ق:ائيدد الرمي ف:أ:ج:
ي.  مي ادي ف:ى خ: ة ، ف:يدشر ليم: تيي؛ 9ك: ر: ت: إيمر ندود  ت:حر ليي جد نيي، و: ل:ى مي لرط:ة  أ:عر ت: سد ل  ت:حر جد ف:أ:ن:ا أ:يرضا  ر:

.« لد ا! ف:ي:فرع: لر ه:ذ: برديي: افرع: ليع: ! ف:ي:أرتيي، و: ال: : ت:ع: ر: خ: لي ، و: ه:بد ! ف:ي:ذر ه:بر : اذر هيمر دي أ:قدولد ل:ح:
دا  فيي 10 در أ:ح: : ل:مر أ:جي مر قى أ:قدولد ل:كد نر ي:ترب:عدون:هد: «الرح: ق:ال: ليم: ب: و: جى ، ت:ع: ع: ي:سدوعد ذليك: مي ا س: ف:ل:مى

 ! يمد ظي اند الرع: يم: ا الي ائييل: ل:هد ه:ذ: ر: ريقي 11إيسر شر ن: الرم: ي:أرتدون: مي ثييريين: س: : إينى ك: مر أ:قدولد ل:كد و:
اتي.  او: ل:كدوتي السىم: قدوب: فيي م: ي:عر اق: و: ح: إيسر اهييم: و: ع: إيبرر: ي:تىكيئدون: م: ريبي و: غر الرم: ا ب:ندو 12و: أ:مى

 «! ن:اني رييرد ال:سر ص: اءد و: يىةي، هدن:اك: ي:كدوند الربدك: اريجي ةي الرخ: ون: فيي الظ لرم: حد ل:كدوتي، ف:يدطرر: ثدمى 13الرم:
فيي: ةي شد فيي تيلرك: السىاع: !» و: نرت: بيأ:نر ي:كدون: ا آم: لري:كدنر ل:ك: م: ، و: ه:بر ئ:ةي: «اذر ق:ال: ي:سدوعد ليق:ائيدي الرمي

هد. مد ادي خ:

شفاء حماة بطرس

مىى. 14 ن: الرحد انيي مي ة  تدع: رييض: قددد م: ات:هد ت:رر م: د: ح: ج: ، ف:و: س: ذ:ه:ب: ي:سدوعد إيل:ى ب:يرتي بدطررد و:
هد.  15 مد دي ذ:تر ت:خر أ:خ: تر و: ن:ه:ض: مىى، و: نره:ا الرحد ه:ب:تر ع: ه:ا، ف:ذ: ، 16ف:ل:م:س: ي:د: اءي س: لدولي الرم: نرد: حد عي و:

نرهد. ة  مي ليم: ين: بيك: ي:اطي دد الشى ان: ي:طررد . ف:ك: يني ي:اطي كدونيين: بيالشى سر ن: الرم: ثييريين: مي ر: إيل:يرهي النىاسد ك: ض: أ:حر
يعا ،  مي ى ج: ض: رر ف:ى الرم: ش: ذ: 17و: : «هدو: أ:خ: ي:اء: الرق:ائيلي عر اني النىبييي إيش: ا قييل: بيليس: ليك:ير ي:تيمى م:

ن:ا». اض: ر: ل: أ:مر م: ح: ن:ا، و: ق:ام: أ:سر

ثمن إتباع يسوع

فىةي 18 وا إيل:ى الضى بدرد هد أ:نر ي:عر يذ: ر: ت:ل:مي ل:هد، أ:م: ور د:تر ح: ت:ش: مدوع: ق:دي احر أ:ى ي:سدوعد أ:نى الجد ين: ر: حي و:



ق:ابيل:ةي.  !»  19الرمد ه:بد ا ت:ذر يرثدم: أ:ترب:عدك: ح: ، س: ليمد ع: : «ي:ا مد ق:ال: ت:ب:ةي و: دد الرك: م: إيل:يرهي أ:ح: اب:هد 20ف:ت:ق:دى ف:أ:ج:
نيدد ان  يدسر ك: ، ف:ل:يرس: ل:هد م: اني نرس: ا ابرند الي ؛ أ:مى ار  ك: اءي أ:ور م: ليطديدوري السى ، و: ار  ج: اليبي أ:ور ي:سدوعد: «ليلثىع:

هد».  أرس: فين: 21إيل:يرهي ر: ل  ف:أ:در ه:ب: أ:وى حر ليي أ:نر أ:ذر م: ييدد، اسر هي: «ي:ا س: يذي نر ت:ل:مي رد مي ق:ال: ل:هد آخ: و:
!» 22أ:بيي!»  ت:اهدمر ور فيندون: م: ت:ى ي:در ور د:عي الرم: ، و: نيي الن: اب:هد ي:سدوعد: «اترب:عر ف:أ:ج:

يسوع يهدىء العاصفة

هد.  23 يذد هد ت:ل:مي ت:بيع: ، و: كيب: الرق:اريب: تىى 24ثدمى ر: ةي، ح: يرر: ل:ى الربدح: ة  ق:در ه:بىتر ع: يد: دي ف:ة  ش: اصي ا ع: إيذ: و:
ان: هدو: ن:ائيما .  ك: . و: ي:اهد أ:نر ت:برت:ليع: الرق:اريب: اد:تي الرمي : 25ك: قيظدون:هد ق:ائيليين: يذد إيل:يرهي يدور ع: التىل:مي ر: ف:أ:سر

 «! ن:ا! إينىن:ا ن:هرليكد ييدد، ن:جي ؟» ثدمى 26«ي:ا س: اني يم: ، ي:ا ق:لييليي الي ائيفدون: ا أ:نرتدمر خ: اذ: : «ليم: ف:ق:ال: ل:هدمر
 . اد: هدددوء  ت:ام  ، ف:س: ر: الرب:حر يح: و: ر: الري ج: ز: ا 27ن:ه:ض: و: نر ه:ذ: ى، م: ق:الدوا: «تدر: ب: النىاسد و: جى ف:ت:ع:

انيهي؟». يع: ر: يدطي الرب:حر يح: و: تىى إينى الري ح:

طرد الشياطين وغرق الخنازير

ا 28 ندهدم: كد ل:ني ت:سر جد ، ل:ق:اهد ر: ريييين: د: ةي الرج: ق:ابيل:ةي، فيي ب:لرد: فىةي الرمد ل: ي:سدوعد إيل:ى الضى ص: ا و: ل:مى و:
ل:ى ؤد ع: رد د  ي:جر تىى ل:مر ي:كدنر أ:ح: ا  ح: دا اني جي ا ش:ريس: هدم: نر ب:يرني الرقدبدوري، و: يرني مي اريج: ان:ا خ: ، ك: يند ي:اطي الشى

نر تيلرك: الطىرييقي.  وري مي رد أرندك: بين:ا ي:ا ي:سدوعد ابرن: اي؟ 29الرمد ا ش: : «م: ا ق:ائيل:يرني خ: ر: أ:ة  ص: ف:جر و:
ب:ن:ا؟»  ذي اني ليتدع: ئرت: إيل:ى هدن:ا ق:برل: ال:و: ل:ى 30أ:جي ع:ى ع: ن:ازييري ي:رر ن: الرخ: بيير  مي يع  ك: ان: ق:طي ك: و:

ا،  نرهدم: اف:ة  مي س: يعي 31م: لرن:ا إيل:ى ق:طي سي ن:ا، ف:أ:رر دد ت:طررد نرت: س: : «إينر كد يند ليي:سدوع: ي:اطي ف:ق:ال:تي الشى
ن:ازييري».  يعد 32الرخ: ف:ع: الرق:طي ن:ازييري، ف:انرد: يعي الرخ: انرت:ق:لدوا إيل:ى ق:طي وا و: جد ر: ه:بدوا!» ف:خ: : «اذر ف:ق:ال: ل:هدمر

قا .  ر: ات: فييه:ا غ: م: ةي، و: يرر: ب:لي إيل:ى الربدح: اف:ةي الرج: ل:ى ح: نر ع: ريعا  مي ن:ازييري 33مدسر اةد الرخ: ع: ب: رد ه:ر: و:
 . كدون:يرني سر د:ث: ليلرم: ا ح: م: ى، و: ر: ا ج: ب:ر: كدلي م: ن:ق:لدوا خ: ين:ةي، و: دي ل ه:ا ق:در 34إيل:ى الرم: ين:ةد كد دي ا الرم: إيذ: و:

. ي:اريهيمر نر دي ل: ع: ح: هد أ:هرلده:ا، ط:ل:بدوا إيل:يرهي أ:نر ي:رر د: ج: ا و: ل:مى . و: تر ليليق:اءي ي:سدوع: ج: ر: خ:
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شفاء المشلول

9  ،( وم: ن:احد فرر: تيهي (ك: عا  إيل:ى ب:لرد: اجي ة: ر: يرر: ب:ر: الربدح: ع: ، و: كيب: ي:سدوعد الرق:اريب: هدمر 2ثدمى ر: ضد هد ب:عر اء: ف:ج:
ئينى ي:ا : «ايطرم: لدولي شر ، ق:ال: ليلرم: ان:هدمر أ:ى ي:سدوعد إييم: ا ر: اش . ف:ل:مى ل:ى فير: وحا  ع: طررد لدول  م: شر لدون: م: مي ي:حر

 « ط:اي:اك: تر ل:ك: خ: فير: ! ق:در غد !»  3بدن:يى ديفد : «إينىهد يدج: هيمر ت:ب:ةي فيي أ:نرفدسي ك: 4ف:ق:ال: ب:عرضد الرك: ر: أ:در و:



؟  مر ون: بيالشىري فيي قدلدوبيكد رد ا تدف:كي اذ: : «ليم: أ:ل:هدمر ون: فييهي، ف:س: ا يدف:كيرد : أ:نر 5ي:سدوعد م: ه:لد ا ال:سر أ:ي هدم:
شي؟  امر : قدمر و: ، أ:مر أ:نر يدق:ال: ط:اي:اك: تر ل:ك: خ: فير: : ق:در غد ل:مدوا أ:نى 6يدق:ال: ) ليك:ير ت:عر ليك: ل:كينيي (قدلرتد ذ: و:

لر مي : «قدمي احر لدولي شر ئيذ  ق:ال: ليلرم: نرد: ط:اي:ا». عي اني الرخ: فرر: لرط:ة: غد ضي سد ل:ى ال:رر اني ع: نرس: لبرني الي
 «! ه:بر إيل:ى ب:يرتيك: اذر ، و: اش:ك: ه:ب: إيل:ى ب:يرتيهي.  7فير: ذ: ، و: ل:ى 8ف:ق:ام: ت:ور ، اسر ليك: مدوعد ذ: أ:تي الرجد ا ر: ف:ل:مى

لرط:ةي. هي الس  ثرل: ه:ذي ط:ى النىاس: مي ددوا ا: الىذيي أ:عر جى م: ، و: فد ور ل:يرهيمي الرخ: ع:

يسوع يدعو متى

اليسا  9 تىى ج: هد م: مد ابييا  اسر أ:ى ج: ائيبي، ر: ر: ب:اي:ةي الضى ت:بي جي كر نر م: بي مي ا  بيالرقدرر ارا ان: ي:سدوعد م: ا ك: فييم: و:
هد.  ت:بيع: نيي!» ف:ق:ام: و: . ف:ق:ال: ل:هد: «اترب:عر ر: 10هدن:اك: ض: تىى، ح: تىكيئا  فيي ب:يرتي م: ان: ي:سدوعد مد ا ك: ب:يرن:م: و:

هي.  يذي ت:ل:مي ع: ي:سدوع: و: أدوا م: اتىك: ، و: ئيين: اطي الرخ: ائيبي و: ر: ب:اةي الرض: ن: جد ون: مي ثييرد أ:ى 11ك: ا ر: م: نرد: عي و:
؟» ئيين: اطي الرخ: ائيبي و: ر: ب:اةي الرض: ع: جد مر م: كد ليمد ع: ا ي:أركدلد مد اذ: هي: «ليم: يذي ، ق:الدوا ليت:ل:مي ليك: ي ون: ذ: يسي الرف:ري

ى! 12 ض: اءد إيل:ى الطىبييبي، ب:لي الرم:رر حى ت:اجد ال:صي : «ل ي:حر ، ق:ال: هدمر ع: ي:سدوعد ك:ل:م: مي إيذر س: و:
و: 13 عد ئرتد ل:در ا جي ة . ف:إينيي م: بييح: ة  ل: ذ: م: حر : إينيي أ:طرلدبد ر: لي ن:ى الرق:ور عر وا م: لىمد ت:ع: ه:بدوا و: ايذر

«! ئيين: اطي ين: ب:لر خ: اليحي ص:

الحوار حول الصوم

ومد 14 ل: ي:صد ، و: ي ون: يسي الرف:ري ند و: ومد ن:حر ا ن:صد اذ: أ:لدون:هد: «ليم: نىا إيل:ى ي:سدوع: ي:سر يذد يدوح: م: ت:ل:مي ثدمى ت:ق:دى
؟»  يذدك: ؟ 15ت:لمي رييسد ب:يرن:هدمر ام: الرع: اد: ندوا م: ز: سي أ:نر ي:حر رد أ:هرلد الرعدرر ف:ق:ال: ل:هدمر ي:سدوعد: «ه:لر ي:قردي

 ! ومدون: ئيذ  ي:صد نرد: ، ف:عي نر ب:يرنيهيمر فيع: مي رييسد ق:در رد ت:أرتيي أ:يىام  ي:كدوند فييه:ا الرع: ، س: ل:كينر د: 16و: ل: أ:ح:
تييقي، بي الرع: ن: الثىور ، ف:ت:أركدلد مي شد مي ة: ت:نرك: يد: دي ة: الرج: قرع: ، ل:نى الر  يد  دي اش  ج: تييقا  بيقدم: با  ع: ق:عد ث:ور ي:رر

أ:!  و: قد أ:سر رر يرد الرخ: ي:صي إيلى، ف:إينى 17و: تييق:ة ؛ و: ب  ع: ة: فيي قير: يد: دي ر: الرج: مر عد النىاسد الرخ: ل: ي:ض: و:
ب  ة: فيي قير: يد: دي ر: الرج: مر عدون: الرخ: ل:كينىهدمر ي:ض: . و: بد ت:ترل:فد الرقير: رد و: مر اقد الرخ: ، ف:تدر: رد ب: ت:نرف:جي الرقير:

عا !» بد م: الرقير: رد و: مر ف:ظد الرخ: ة ، ف:تدحر يد: دي ج:

إحياء ابنة رئيس المجمع

د: ل:هد ق:ائيل :  18 ج: س: م: و: عي ق:در ت:ق:دى م: جر ئييس  ليلرم: ا ر: ا، إيذ: ان: ي:قدولد ه:ذ: ا ك: ب:يرن:م: ن: 19و: «ابرن:تيي الر
هد. يذد هد ت:ل:مي ع: م: هد و: ت:بيع: ي:ا» ف:ق:ام: ي:سدوعد و: ه:ا بيي:ديك: ف:ت:حر الرمدسر ال: و: ل:كينر ت:ع: . و: ات:تر م:

شفاء نازفة الدم

20 ، لرف  نر خ: ن:ة ، ق:در ت:ق:دىم:تر إيل:يرهي مي ة: س: ر: ش: نرذد اثرن:ت:ير ع: ويي. مد م: اب:ة  بين:زييف  د: أ:ة  مدص: ر: ا امر إيذ: و:
ائيهي،  ف: ريد: س:تر ط:ر: ل:م: ف:ى!» 21و: ل:ور ثيي:اب:هد لدشر فيي أ:نر أ:لرمدس: و: ه:ا: «ي:كر ل:نىه:ا ق:ال:تر فيي ن:فرسي

نر 22 أ:ةد مي رر فيي:تي الرم: !» ف:شد ف:اكي اندكي ق:در ش: ئينيي ي:ا ابرن:ةد. إييم: : «اطرم: آه:ا، ف:ق:ال: ر: ف:الرت:ف:ت: ي:سدوعد و:
ةي.  ع: 23تيلرك: السىاع: مر الرج: اري و: م: زر بيين: بيالرمي أ:ى النىادي ر: عي، و: م: جر ئييسي الرم: ل: ي:سدوعد ب:يرت: ر: ا د:خ: ل:مى و:

اب ،  ر: طي نرهد. 24فيي اضر كدوا مي حي ة !» ف:ض: لكينىه:ا ن:ائيم: ، و: بييىةد ل:مر ت:مدتر ريفدوا! ف:الصى : «انرص: ق:ال:



25  . تر بييىةي، ف:ن:ه:ض: س:ك: بيي:دي الصى أ:مر ل: و: عد، د:خ: مر ريج: الرج: ا أدخر ليك: فيي تيلرك: 26ف:ل:مى ب:رد ذ: اع: خ: ذ: و:
ليه:ا. الربيل:دي كد

يسوع يشفي أعميين

ن:ا ي:ا ابرن: 27 مر ح: : «ارر اني ق:ائيل:يرني خ: رد ي:اني ي:صر م: هد أ:عر ، ت:بيع: نر هدن:اك: ل  مي احي ان: ي:سدوعد ر: ا ك: فييم: و:
د:!»  اود ل: 28د: رد أ:نر أ:فرع: ن:اني بيأ:نيي أ:قردي مي ا ي:سدوعد: «أ:تدؤر أ:ل:هدم: ا إيل:يرهي. ف:س: وليهي الرب:يرت: ت:ق:دىم: نرد: ددخد عي و:

ييدد!»  مر ي:ا س: اب:ا: «ن:ع: ا؟» أ:ج: ا!» 29ه:ذ: انيكدم: س:بي إييم: ا بيح: م: ا ق:ائيل : «ليي:كدنر ل:كد يدن:هدم: ف:ل:م:س: أ:عر
دا !»  30 ا أ:ح: بير: ة  ق:ائيل : اينرت:بيه:ا! ل: تدخر دى ا ي:سدوعد بيشي هدم: أ:نرذ:ر: ا. و: يدندهدم: تر أ:عر ا 31ف:انرف:ت:ح: ل:كينىهدم: و:

ليه:ا. يت:هد فيي تيلرك: الربيل:دي كد ا صي اع: أ:ذ: انرط:ل:ق:ا و:

الخرس يتكلم

32  . يرط:ان  ندهد ش: كد س: ي:سر ر: هدمر بيأ:خر ضد هد ب:عر اء: تىى ج: ا، ح: ج: ر: ا إينر خ: م: ، 33و: يرط:اند ا طدريد: الشى ف:ل:مى
 .« ائييل: ر: ا ق:ط  فيي إيسر ثرل: ه:ذ: اهيدر مي ق:الدوا: «ل:مر ندش: مدوعد، و: ب:تي الرجد جى . ف:ت:ع: سد ر: لىم: ال:خر ا 34ت:ك: أ:مى

.«! يني ي:اطي ئييسي الشى ين: بير: ي:اطي دد الشى ي ون: ف:ق:الدوا: «إينىهد ي:طررد يسي الرف:ري

الحصاد كثير والعمال قليلون

ةي 35 ار: يدن:اديي بيبيش: عي الري:هدودي و: امي ج: ليمد فيي م: ليه:ا، يدع: ى كد الرقدر: ددني و: ذ: ي:سدوعد ي:ت:ن:قىلد فيي الرمد أ:خ: و:
لىة .  عي ض  و: ر: فيي كدلى م: ي:شر ل:كدوتي، و: ، إيذر 36الرم: ل:يرهيمر ف:ق:ةد ع: ترهد الشى ذ: ، أ:خ: مدوع: أ:ى الرجد ا ر: م: نرد: عي و:

ي: ل:ه:ا.  اعي ن:م  ل: ر: غ: ين: ك: دي رى ش: مد بيين: و: ذى ع: اندوا مد ، 37ك: ثيير  ادد ك: ص: هي: «الرح: يذي ئيذ  ق:ال: ليت:ل:مي نرد: عي
 . الد ق:لييلدون: مى الرعد هي!» 38و: ادي ص: ال  إيل:ى ح: مى ل: عد سي ادي أ:نر يدرر ص: بي الرح: نر ر: لدبدوا مي ف:اطر
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ثنا عشر رسول الل

ددوه:ا 10 ةي ليي:طررد س: احي النىجي و: ل:ى ال:رر لرط:ان:ا  ع: ط:اهدمر سد أ:عر ، و: ر: ش: هد الثرن:ير ع: يذ: ا إيل:يرهي ت:لمي ع: ثدمى د:
لىة .  عي ض  و: ر: فدوا كدلى م: ي:شر ي: 2و: اند الىذيي ددعي ع: مر سدول : سي ش:ر: ر: ثرن:ير ع: اءد الي م: هي أ:سر ه:ذي و:

وهد؛  نىا أ:خد يدوح: ب:ديي، و: قدوبد برند ز: ي:عر وهد، و: سد أ:خد اود أ:نرد:ر: ، و: س: ؛ 3بدطررد سد اود ثدلرم: ب:رر ، و: فييليب سد
؛  سد ت:دىاود لرف:ى، و: قدوبد برند ح: ائيبي؛ ي:عر ر: ابيي الضى تىى ج: م: ا، و: ا 4تدوم: ي:هدوذ: ؛ و: اند الرق:ان:ويي  ع: مر سي

ان:هد. ي  الىذيي خ: يدوطي رر خ: سر الي



يسوع يررسل الرسل

لدكدوا ط:رييقا  إيل:ى 5 اهدمر ق:ائيل : «ل: ت:سر ص: ق:در أ:ور ل:هدمر ي:سدوعد و: س: سدول ، أ:رر ر: ر: ش: ثرن:ا ع: لءي الي هؤد
يىة .  ري امي ين:ة  س: دي لدوا م: خد ل: ت:در ، و: مي الىةي، إيل:ى ب:يرتي 6الدم: افي الضى ر: ل:ى إيل:ى الرخي ه:بدوا بيال:ور ب:لي اذر

 . ائييل: ر: اتي.  7إيسر او: ل:كدوتد السىم: ب: م: : ق:دي اقرت:ر: وا ق:ائيليين: رد ، ب:شي اهيبدون: ا أ:نرتدمر ذ: فييم: فدوا 8و: اشر
انا  جى ، ف:م: تدمر ذر انا  أ:خ: جى . م: ين: ي:اطي ددوا الشى اطررد ، و: ص: وا الربدرر ط:هيرد ت:ى، و: ور وا الرم: أ:قييمد ى، و: ض: رر الرم:

طدوا!  اسا ،  9أ:عر ل: ندح: ة  و: ل: فيضى ه:با  و: مر ذ: تيكد زيم: لدوا فيي أ:حر مي ذدوا ليلطىرييقي 10ل: ت:حر ل: ت:أرخد و:
هد.  ام: ق  ط:ع: ت:حي ل: ي:سر امي ل: ع:صا : ف:إينى الرع: اء  و: ذ: ل: حي ب:يرني و: ل: ث:ور ادا  و: ين:ة  11ز: دي لرتدمر م: ا د:خ: لىم: كد و:

لدوا.  ح: تىى ت:رر وا هدن:اك: ح: أ:قييمد ، و: ق  ت:حي سر نر هدو: مد مى ثدوا فييه:ا ع: ي:ة ، ف:ابرح: لدون: 12أ:ور ق:رر خد ا ت:در م: نرد: عي و:
ل:يرهي.  إينر 13ب:يرتا ، أ:لرقدوا السىل:م: ع: ل:يرهي. و: مر ع: كد لى س:ل:مد ل ، ف:لري:حي قاا  فيعر ت:حي سر ليك: الرب:يرتد مد ان: ذ: ا ك: ف:إيذ:

مر  مر ل:كد كد عر س:ل:مد جي قاا ، ف:لري:رر ت:حي سر مر فيي 14ل:مر ي:كدنر مد كد عد ك:ل:م: م: ل: ي:سر مر و: د  ل: ي:قرب:لدكد ان: أ:ح: إينر ك: و:
 . مر كد امي نر أ:ق:د: ب:ار: ع: وا الرغد انرفدضد ، و: نر هدن:اك: وا مي جد رد ين:ة ، ف:اخر دي : إينى 15ب:يرت  أ:ور م: مر قى أ:قدولد ل:كد الرح:

ال:ةي تيلرك: نر ح: أ:ة  مي طر فى و: يرندون:ةي أ:خ: مي الدى ف: ت:كدوند فيي ي:ور ة: س:ور مدور: ع: ددوم: و: ين:ت:ير س: دي ال:ة: م: ح:
ين:ةي. دي الرم:

الضطهاد المنتظر للتلميذ

16 . امي م: ين: كالرح: اليمي س: مد يىاتي و: الرح: ت:ن:بيهيين: ك: ئ:ابي، ف:كدوندوا مد افي ب:يرن: الذي ر: ثرل: الرخي مر مي لدكد سي ه:ا أ:ن:ا أدرر
؛ 17 هيمر عي امي ج: مر فيي م: ليددون:كد ي:جر ، و: اكيمي ح: مر إيل:ى الرم: ون:كد ليمد يدس: ن: النىاسي! ف:إينىهدمر س: وا مي رد ذ: احر
ة  ليي ل:د:ى الري:هدودي 18 ه:اد: ليك: ش: ليي: ف:ي:كدوند ذ: نر أ:جر لدوكي مي الرمد امي و: كى ام: الرحد ثدولي أ:م: اقدون: ليلرمد تدس: و:

 . اءي ل:ى السىو: مي ع: الدم: مر 19و: . ف:إينىكد ا ت:قدولدون: اذ: لىمدون: أ:ور م: يرف: ت:ت:ك: وا ك: ، ل: ت:هرت:م  مر ون:كد ليمد ين: يدس: ف:حي
 . ا ت:قدولدون: مر م: ط:ى ل:كد ةي يدعر وحد أ:بييكدمر هدو: الىذيي 20فيي تيلرك: السىاع: ، ب:لر رد ين: ليمي ت:ك: تدمر أ:نرتدمد الرمد ف:ل:سر

 . مر لىمد فييكد ل:ى 21ي:ت:ك: ل:دد ع: دد ال:ور رى ي:ت:م: هد. و: ل:د: ال:بد و: تي، و: ور اهد إيل:ى الرم: ليمد ال:خد أ:خ: ف: يدس: س:ور و:
 ! ي:قرتدلدون:هدمر ، و: يهيمر اليدي ل:كينى الىذيي 22و: ي. و: مي لي اسر نر أ:جر يعي مي مي وهيين: ل:د:ى الرج: رد كر ت:كدوندون: م: و:

 . لدصد بدوا إيل:ى 23ي:ثربدتد إيل:ى النيه:اي:ةي، هدو: الىذيي ي:خر ا، ف:اهررد ين:ة  م: دي مر فيي م: ط:ه:ددوكد ا اضر ف:إيذ:
. اني نرس: ائييل: إيل:ى أ:نر ي:أرتيي: ابرند الي ر: ددني إيسر نر مد غدوا مي : ل:نر ت:فرر: مر قى أ:قدولد ل:كد يرريه:ا. ف:إينيي الرح: غ:

ل تخافوا

هي.  24 ييدي نر س: ل: مي بردد أفرض: ل: الرع: ، و: ليمي ع: ن: الرمد ل: مي يذد أفرض: ير: 25ل:يرس: التيلرمي يذ: أ:نر ي:صي فيي التيلرمي ي:كر
ل:ى يدل:قيبدون: مر بيال:ور ، ف:ك: بدول: ل:ز: بى الرب:يرتي بيب:عر اندوا ق:در ل:قىبدوا ر: هي! إينر ك: ييدي ثرل: س: برد: مي الرع: هي، و: ليمي ع: ثرل: مد مي

! 26أ:هرل: ب:يرتيهي؟  ل:ن: فيي. ل:نر يدعر نر خ: ا مي م: ، و: ش:ف: وب  ل:نر يدكر جد حر نر م: ا مي : ل:نىهد م: افدوهدمر ف:ل: ت:خ:
ل:ى 27 سا ، ن:اددوا بيهي ع: عدون:هد ه:مر م: ا ت:سر م: ، قدولدوهد فيي الن وري؛ و: مر فيي الظىل:مي ا أ:قدولدهد ل:كد م:

طدوحي.  نر ق:ترلي النىفرسي، ب:لر 28الس  ون: ع: زد جي ل:كينىهدمر ي:عر ، و: د: س: ين: ي:قرتدلدون: الرج: افدوا الىذي ل: ت:خ:
 . ه:نىم: يعا  فيي ج: مي د: ج: س: الرج: ر: أ:نر يدهرليك: النىفرس: و: افدوا الرق:ادي ى خ: ر: اني 29بيال:حر فدور: ا يدب:اعد عدصر أ:م:

 . مر لرمي أ:بييكد ضي ددون: عي ا إيل:ى ال:رر نرهدم: د  مي احي ليك: ل: ي:ق:عد و: ع: ذ: م: ؟ و: د  احي ا أ:نرتدمر 30بيف:لرس  و: أ:مى و:
 . ددود  عر ل هد م: مر كد كد وسي ؤد رد رد عر تىى ش: ة . 31ف:ح: ثيير: افيير: ك: نر ع:ص: لد مي ! أ:نرتدمر أ:فرض: افدوا إيذ:نر ف:ل: ت:خ:



عتراف بالمسيح أو إنكاره الل

اتي. 32 او: ام: أ:بيي الىذيي فيي السىم: ت:ريفد أ:ن:ا أ:يرضا  بيهي أ:م: ام: النىاسي، أ:عر ت:ريفد بيي أ:م: نر ي:عر كدل  م:
اتي. 33 او: ام: أ:بيي الىذيي فيي السىم: هد أ:ن:ا أ:يرضا  أ:م: ام: النىاسي، أدنركيرد نيي أ:م: نر يدنركيرد كدل  م: و:

يسوع والعالم

يرفا . 34 ي: س:ل:ما ، ب:لر س: سي ئرتد لدرر ا جي ضي. م: ل:ى ال:رر ي: س:لما  ع: سي ئرتد لدرر ل: ت:ظدن وا أ:نيي جي
اتيه:ا. 35 م: ع: ح: نىة: م: الرك: ه:ا، و: ع: أدمي الربينرت: م: ع: أ:بييهي، و: ل:ف  م: ل:ى خي ان: ع: نرس: ل: الي ع: ئرتد ل:جر ف:إينيي جي
اني أ:هرلد ب:يرتيهي.  36 نرس: اء: الي د: يرد أ:عر ا ي:صي ذ: ه:ك: نيي، ف:ل: 37و: ث:ر: مي هد أ:كر بى أ:ب:اهد أ:ور أدمى نر أ:ح: م:

ق نيي.  ت:حي نيي، ف:ل: ي:سر ث:ر: مي بى ابرن:هد أ:وي ابرن:ت:هد أ:كر نر أ:ح: م: ق نيي. و: ت:حي لييب:هد 38ي:سر لر ص: مي نر ل: ي:حر م: و:
ق نيي.  ت:حي نيي، ف:هدو: ل: ي:سر ي:ترب:عر نر 39و: ي:ات:هد مي رر ح: س: نر ي:خر م: ه:ا؛ و: رر س: ي:اتيهي، ي:خر سىكر بيح: نر ي:ت:م: م:

ه:ا.  ب:حد ليي، ف:إينىهد ي:رر ل:نيي.  40أ:جر س: نر ي:قرب:لرنيي، ي:قرب:لي الىذيي أ:رر م: ، ي:قرب:لرنيي؛ و: مر نر ي:قرب:لركد نر 41م: م:
اليحا ، نيهي ص: ور اليح  ليك: ل  ص: جد بر بير: حي نر يدر: م: ؛ و: اف:أ:ة: ن:بيي. ك: نيهي ن:بيي اا، ف:إينىهد ي:ن:الد مد ور بر بين:بيي. ليك: حي يدر:

 . اف:أ:ة: ب:ار. ك: ، 42ف:إينىهد ي:ن:الد مد اء  ب:اريد  أرس: م: ل:ور ك: اري و: غ: ل:ءي الصي نر هؤد دا  مي احي ق:ى و: نر س: أ:ي  م: و:
يع: أ:ب:دا » اف:أ:ت:هد ل:نر ت:ضي ك: : إينى مد مر قى أ:قدولد ل:كد يذ  ليي، ف:الرح: ف:ق:طر ل:نىهد تيلرمي
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يسوع ويوحنا المعمدان

ليمد 11 ه:ب: يدع: ذ: ، و: نر هدن:اك: ، انرت:ق:ل: مي ر: ش: هي الثرن:ير ع: يذي ي:ةي ت:ل:مي صي نر ت:ور ا انرت:ه:ى ي:سدوعد مي م: د: ب:عر
 . نيهيمر دد يدب:شيرد فيي مد ل: إيل:يرهي 2و: س: يحي، أ:رر سي الي الرم: م: ، بيأ:عر ني هدو: فيي السيجر نىا، و: ع: يدوح: مي ا س: ل:مى و:
هي،  يذي ؟»  3ب:عرض: ت:ل:مي ك: يرر: رد غ: أ:لدهد: «أ:أ:نرت: هدو: التيي، أ:مر ن:نرت:ظي اب:هدمر ي:سدوعد ق:ائيل : 4ي:سر ف:أ:ج:

 : ن: ور ت:ر: عدون: و: م: ا ت:سر نىا بيم: وا يدوح: بيرد ه:بدوا أ:خر ، 5«اذر شدون: جد ي:مر رر الرعد ، و: ون: رد يد يدبرصي مر الرعد
 . ون: اكييند يدب:شىرد س: الرم: ، و: ت:ى يدق:امدون: ور الرم: ، و: عدون: م: م  ي:سر الص  ، و: ون: صد يدط:هىرد الربدرر طدوب:ى 6و: و:

 «! نر ل: ي:شدك  فييى مدوعي 7ليم: دىثد إيل:ى الرجد ذ: ي:سدوعد ي:ت:ح: تىى أ:خ: نىا، ح: يذد يدوح: ف: ت:ل:مي ر: ا إيني انرص: م: و:
؟  ي:احد ه:ا الري ب:ة  ت:هدز  ا؟ أ:ق:ص: ور يىةي ليت:ر: تدمر إيل:ى الرب:ري جر ر: ا خ: اذ: نىا: «م: نر يدوح: تدمر 8ع: جر ر: ا خ: اذ: ب:لر م:

! لدوكي وري الرمد ةي هدمر فيي قدصد م: ي الثيي:ابي النىاعي ة ؟ ه:ا إينى ل:بيسي م: انا  ي:لرب:سد ثيي:ابا  ن:اعي ا: أ:إينرس: ور ليت:ر:
9  . نر ن:بيي. ظ:م: مي أ:عر ، و: مر ، أ:قدولد ل:كد مر ا؟ أ:ن:بيي اا؟ ن:ع: ور تدمر ليت:ر: جر ر: ا خ: اذ: ، م: نر تيب: 10إيذ: ا هدو: الىذيي كد ف:ه:ذ:

 ! هيدد ل:ك: ط:رييق:ك: سدوليي الىذيي يدم: ك: ر: ام: ل  قددى سي رر نرهد: ه:ا إينيي مد : إينىهد ل:مر 11ع: مر قى أ:قدولد ل:كد الرح:
ل:كدوتي ر: فيي م: غ: ل:كينى ال:صر . و: اني د: م: عر نىا الرم: نر يدوح: ظ:مد مي اءد أ:عر ترهدمر النيس: ل:د: نر و: ي:ظره:رر ب:يرن: م:



نرهد!  ظ:مد مي اتي أ:عر او: يني 12السىم: اهيدي ن: ج: ور ع: النىاسد ي:سر ت:هد و: م: در اند خي د: م: عر نىا الرم: أ: يدوح: نرذد أ:نر ب:د: ف:مد
قىة !  ش: لدون:هد بيم: خد السىاعدون: ي:در اتي و: و: ل:كدوتي السىم: ولي م: ال:نربيي:اء: ت:ن:بىأدوا 13ليددخد ة: و: ف:إينى الشىرييع:

نىا.  تىى ظدهدوري يدوح: يعا  ح: مي ان: 14ج: ا، هدو: إييلييىا الىذيي ك: نىا ه:ذ: قدوا، ف:إينى يدوح: دي ئرتدمر أ:نر تدص: إينر شي و:
نرت:ظ:را .  هد مد وعد جد !  15رد عر م: ، ف:لري:سر ن:اني نر ل:هد أدذد م: ؟ إينىهدمر 16و: يل: ا الرجي بيهد ه:ذ: نر أدش: ، بيم: ل:كينر و:

 : اب:هدمر ق:ائيليين: ح: ةي، يدن:اددون: أ:صر امى اتي الرع: ين: فيي السىاح: اليسي ل:دا  ج: بيهدون: أ:ور ، ف:ل:مر 17يدشر مر ن:ا ل:كد رر مى ز:
، ف:ل:مر ت:بركدوا!  مر برن:ا ل:كد ن:د: وا! و: قدصد ، ف:ق:الدوا: إينى 18ت:رر بد ر: ل: ي:شر نىا ل: ي:أركدلد و: اء: يدوح: ف:ق:در ج:

ندهد!  كد يرط:انا  ي:سر ، 19ش: ير  كي سي ريه  و: ل  ش: جد ا ر: ، ف:ق:الدوا: ه:ذ: بد ر: ي:شر اني ي:أركدلد و: نرس: اء: ابرند الي ثدمى ج:
اليها». م: ة: بيأ:عر م: كر ت:ب:رد الرحي ل:كينر تدخر . و: ئيين: اطي الرخ: ائيبي و: ر: ب:اةي الضى يق  ليجد دي ص:

المدن التي لم تتب

ني أ:هرليه:ا ل:مر ي:تدوبدوا. 20 ور اتيهي، ليك: ز: جي عر ث:رد مد تر فييه:ا أ:كر ر: ددن: الىتيي ج: بيخد الرمد أ: ي:سدوعد يدو: ثدمى ب:د:
ا 21 يرد: ص: ور: و: ريي: فيي صد ا! ف:ل:ور أدجر يرد: يرلد ل:كي ي:ا ب:يرت: ص: ! الرو: زييند يرلد ل:كي ي:ا كدور: : «الرو: ف:ق:ال:

. ادي م: س:طي الرى ين: الرمدسدوح: فيي و: يمي لب:سي نرذد الرق:دي ا مد اتي، ل:ت:اب: أ:هرلدهدم: ز: جي عر ن: الرمد ا مي م: ريي: فييكد ا أدجر م:
نر 22 ال  مي تيم: ث:ر: احر ت:كدوند أ:كر يرندون:ةي، س: ا فيي الدى يرد: ص: ور: و: ال:ة: صد : إينى ح: مر ل:كينيي أ:قدولد ل:كد و:

ا!  ال:تيكدم: ري الره:اويي:ةي 23ح: ؟ إينىكي إيل:ى ق:عر اءي م: تىى السى تي ح: ت:ف:عر : ه:لي ارر وم: ن:احد فرر: أ:نرتي ي:ا ك: و:
. مي تىى الري:ور اتي، ل:ب:قيي:تر ح: ز: جي عر ن: الرمد ى فييكي مي ر: ا ج: ددوم: م: ى فيي س: ر: . ف:ل:ور ج: ين: تدهرب:طي س:

ال:تيكي 24 نر ح: ال  مي تيم: ث:ر: احر ي:كدوند أ:كر يرندون:ةي، س: مي الدى ددوم: فيي ي:ور ير: س: مر إينى م:صي ل:كينيي أ:قدولد ل:كد و: !»

ا يعلن أسراره للبسطاء

ضي، ل:نىك: 25 ال:رر اءي و: م: بى السى ، ر: ددك: أ:ي ه:ا البد م: : «أ:حر لىم: ي:سدوعد ف:ق:ال: قرتي، ت:ك: ليك: الرو: فيي ذ: و:
 ! فرت:ه:ا ليل:طرف:الي ش: ك: ، و: اءي الرفده:م: اءي و: م: ك: ني الرحد هي الدمدور: ع: برت: ه:ذي ج: ، ل:نىهد 26ح: مر أ:ي ه:ا البد ن:ع:

 . سدن: فيي ن:ظ:ريك: ا ح: ذ: ، 27ه:ك: برن: إيلى البد ريفد الي د  ي:عر ل: أ:ح: هد إيل:يى أ:بيي. و: لىم: ء  ق:در س: كدل  ش:ير
لين:هد ل:هد.  برند أ:نر يدعر اد: الي نر أ:ر: م: ، و: برند ريفد الب: إيلى الي د  ي:عر ل: أ:ح: يع: 28و: مي ا إيل:يى ي:ا ج: ال:ور ت:ع:

 . مر كد أ:ن:ا أدرييحد ، و: الي م: الثىقييليي ال:حر بيين: و: ترع: نيي، ل:نيي 29الرمد وا مي لىمد تع: ، و: مر ل:يركد لدوا نييريي ع: مي ايحر
 . مر كد ة: ليندفدوسي اح: ددوا الرى عد الرق:لربي، ف:ت:جي اضي ت:و: مد يع  و: دي فييف  30و: ليي خ: مر حي ، و: ف:إينى نييريي ه:يين  !»
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الحوار حول يوم السبت

فدون: 12 ذدوا ي:قرطي هد، ف:أ:خ: يذد اع: ت:ل:مي برت . ف:ج: مي س: قدولي فيي ي:ور رى ي:سدوعد ب:يرن: الرحد قرتي م: ليك: الرو: فيي ذ:
 . لدون: ي:أركد حي و: ن:ابيل: الرق:مر ا ل: 2س: لدون: م: يذ:ك: ي:فرع: ي ون: ق:الدوا ل:هد: «ه:ا إينى ت:ل:مي يسي آهدمد الرف:ري ا ر: ل:مى و:
برتي!»  لدهد فيي السى ل  فيعر اعدوا؟ 3ي:حي ا ج: م: نرد: افيقدوهد عي ر: مد دد و: اود ل:هد د: ا ف:ع: أرتدمر م: ا ق:ر: : «أ:م: اب:هدمر ف:أ:ج:

ه:ن:ةي 4 افيقييهي ب:لر ليلرك: ر: ل: ليمد ل  ل:هد و: لدهد ي:حي ةي الىذيي ل:مر ي:كدنر أ:كر م: برز: التىقردي ل: خد أ:ك: ل: ب:يرت: اي و: يرف: د:خ: ك:
لي 5ف:ق:طر!  ) فيي الره:يرك: لي م: برتي (بيالرع: ة: السى اليفدون: ش:رييع: ه:ن:ة: يدخ: ةي أ:نى الرك: أدوا فيي الشىرييع: أ:و: ل:مر ت:قرر:

؟  نيبيين: ذر بدون: مد س: ل: يدحر برتي و: !  6أ:يىام: السى لي ن: الره:يرك: ظ:مد مي : ه:ا هدن:ا أ:عر مر لكينيي أ:قدولد ل:كد ل:ور 7و: و:
 ! ل:يرهيمر نرب: ع: نر ل: ذ: ل:ى م: تدمر ع: مر ك: ا ح: ة ، ل:م: بييح: ة  ل: ذ: م: حر : إينيي أ:طرلدبد ر: لي ن:ى الرق:ور عر تدمر م: ف:إينى 8ف:هيمر

ب  السىبرتي!» اني هدو: ر: نرس: ابرن: الي

الشفاء في السبت

9  ، هدمر ع: م: جر ل: م: د:خ: نر هدن:اك: و: ي ون: 10ثدمى انرت:ق:ل: مي يسي اد: الرف:ري إيذر أ:ر: ة . و: هد ي:ابيس: ل  ي:دد جد ا هدن:اك: ر: إيذ: و:
برتي؟»  مي السى ى فيي ي:ور ض: رر ف:اءد الرم: ل  شي أ:لدوهد: «أ:ي:حي ا، س: ة  م: ل:يرهي بيتدهرم: ت:كدوا ع: : 11أ:نر ي:شر اب:هدمر ف:أ:ج:

هد كد سي برت ، أ:ف:ل: يدمر م: س: ة  ي:ور فرر: ق:ع: فيي حد ا و: د ، ف:إيذ: احي وف  و: رد هد خ: نرد: مر ي:كدوند عي نركد د  مي احي «أ:ي  و:
هد؟  ريجد يدخر م: 12و: يرري ي:ور لد الرخ: ل  فيعر نر ي:حي ! إيذ: وفي رد ن: الرخ: ثييرا  مي لد ك: اند أ:فرض: نرس: مر هدو: الي ف:ك:
برتي».  ى. 13السى ر: الري:دي الدخر ة  ك: لييم: اد:تر س: دىه:ا، ف:ع: !» ف:م: دى ي:د:ك: : «مد لي جد ثدمى ق:ال: ليلرى

نبوة إشعياء تتحقق

ل:ى ي:سدوع: ليي:قرتدلدوهد.  14 وا ع: رد ت:آم: وا و: جد ر: ييين: خ: يسي لكينى الرف:ري نر 15و: ب: مي انرس:ح: ليك: و: ليم: بيذ: ف:ع:
يعا ،  مي ف:اهدمر ج: ة ، ف:ش: ثيير: مدوع  ك: ترهد جد ت:بيع: . و: هد،  16هدن:اك: ر: وا أ:مر يعد نر أ:نر يدذي هدمر مي ذىر: ح: ا 17و: ليي:تيمى م:

 : ي:اء: الرق:ائيلي عر اني النىبييي إيش: تر بيهي 18قييل: بيليس: بييبيي الىذيي سدرى تدهد، ح: ت:رر «ه:ا هدو: ف:ت:اي: الىذيي اخر
 . مي قى ليلدم: ليند الرح: ل:يرهي، ف:يدعر ي ع: وحي عد رد أ:ض: ي! س: عد 19ن:فرسي م: ل: ي:سر ، و: خد رد ل: ي:صر مد و: اصي ل: يدخ:

اريعي.  ت:هد فيي الشىو: ور د  ص: تىى 20أ:ح: ، ح: ن:ة  ل: يدطرفيئد خي د: ف:تييل:ة  مد ، و: رد سي ة  ل: ي:كر وض: ضد رر ب:ة  م: ق:ص:
ري،  ل: إيلى النىصر در ه:ا!» 21ي:قدود: الرع: اء: ج: مد ر: ليقد الدم: هي تدع: مي ل:ى اسر ع: و:

يسوع وبعلزبول

22 . لىم: ت:ك: ر: و: تىى أ:برص: ف:اهد ح: ، ف:ش: يرط:ان  ندهد ش: كد سد ي:سر ر: أ:خر م:ى و: ل  أ:عر جد ر: إيل:يرهي ر: ضي ثدمى أدحر
د:!»  23 اود ا هدو: ابرند د: لى ه:ذ: ق:الدوا: «ل:ع: ، و: ل هدمر مدوعد كد ا 24ف:ددهيش: الرجد ، ف:ل:مى ي ون: يسي ا الرف:ري أ:مى

 «! يني ي:اطي ئييسي الشى بدول: ر: ل:ز: ين: إيلى بيب:عر ي:اطي دد الشى ا ق:الدوا: «إينىهد ل: ي:طررد وا بيه:ذ: عد مي ليم: 25س: ع: و:
مد ين:ة  أ:ور ب:يرت  ي:نرق:سي دي كدل  م: . و: بد ر: اتيه:ا ت:خر ل:ى ذ: مد ع: ة  ت:نرق:سي ل:ك: مر : «كدل  م: ، ف:ق:ال: ل:هدمر هدمر ار: ي:سدوعد أ:فرك:

دد.  مد اتيهي، ل: ي:صر ل:ى ذ: اتيهي، 26ع: ل:ى ذ: م: ع: ، ي:كدوند ق:دي انرق:س: يرط:ان: دد الشى يرط:اند ي:طررد ان: الشى ف:إينر ك:
تدهد؟  ل:ك: مر دد م: مد يرف: ت:صر نر 27ف:ك: مر بيم: كد ، ف:أ:برن:اؤد بدول: ل:ز: ين: بيب:عر ي:اطي دد الشى نرتد أ:ن:ا أ:طررد إينر كد و:



؟  مر ل:يركد كدمدون: ع: ليك: هدمر ي:حر ؟ ليذ: ددون:هدمر ، ف:ق:در 28ي:طررد ين: ي:اطي دد الشى وحي اي أ:طررد نرتد بيرد ل:كينر إينر كد و:
ل:كدوتد اي!  مر م: ل:يركد ا 29أ:قرب:ل: ع: ت:هد إيذ: تيع: ي:نره:ب: أ:مر ل: ب:يرت: الرق:وييي و: خد د  أ:نر ي:در رد أ:ح: يرف: ي:قردي إيلى، ف:ك: و:

ئيذ  ي:نره:بد ب:يرت:هد؟  د: ب:عر ل ؛ و: بيطي الرق:وييى أ:وى عد 30ل:مر ي:رر م: نر ل: ي:جر م: ديي؛ و: ي، ف:هدو: ضي عي نر ل:يرس: م: م:
 . قد ي، ف:هدو: يدف:ري عي ف:رد ليلنىاسي.  31م: اء: يدغر ر: دي ازر يئ:ة  و: طي : إينى كدلى خ: مر ليك: أ:قدولد ل:كد ا 32ليذ: أ:مى و:

نر ا م: أ:مى ف:رد ل:هد. و: ، يدغر اني نرس: دى ابرني الي ة  ضي ليم: نر ق:ال: ك: م: . و: ف:ر: وحي (الرقدددسي)، ف:ل:نر يدغر اء: بيالر  ر: دي الزر
اني التيي. م: ل: فيي الزى ، و: اني م: ا الزى ف:ر: ل:هد، ل: فيي ه:ذ: وحي الرقدددسي، ف:ل:نر يدغر دى الر  ة  ضي ليم: ق:ال: ك:

الشجرة ترعرف من ثمرها

ن: 33 يئا ! ف:مي دي را  ر: يئ:ة ، ف:تدنرتيج: ث:م: دي ةد ر: ر: لرت:كدني الشىج: ييدا ؛ و: را  ج: ة ، ف:تدنرتيج: ث:م: ييد: ةد ج: ر: ليت:كدني الشىج:
ةد.  ر: فد الشىج: ر: ري، تدعر لىمدوا 34الثىم: ، أ:نر ت:ت:ك: ار  ر: أ:نرتدمر أ:شر ، و: ون: رد يرف: ت:قردي ي، ك: ل:د: ال:ف:اعي ي:ا أ:ور

 . ا ي:فييضد بيهي الرق:لربد لىمد بيم: اليحا ؟ ل:نى الرف:م: ي:ت:ك: نرزي 35ك:ل:ما  ص: ن: الرك: ، مي اليحد اند الصى نرس: ف:الي
 . ير  ري ا هدو: شي رد م: دي ، يدصر يرد ري اند الشي نرس: الي . و: اليح  ا هدو: ص: رد م: دي اليحي فيي ق:لربيهي، يدصر ل:ى 36الصى ع:

مي اب: فيي ي:ور س: نره:ا الرحي ون: ع: د  ف: يدؤ: ، س:ور لىمد بيه:ا النىاسد ل:ة  ي:ت:ك: ة  ب:اطي ليم: : إينى كدلى ك: مر أ:نيي أ:قدولد ل:كد
يرندون:ةي.  !» 37الدى اند ك: تدد: بيك:ل:مي ، و: رد ك: ت:ت:ب:رى ف:إينىك: بيك:ل:مي

الفريسيون يطلبون آية

اهيد: آي:ة  38 غ:بد فيي أ:نر ندش: ، ن:رر ليمد ع: : «ي:ا مد ، ق:ائيليين: ييين: يسي الرف:ري ت:ب:ةي و: ضد الرك: اب:هد ب:عر ئيذ  أ:ج: نرد: عي
رييه:ا!»  ط:ى آي:ة  إيلى آي:ة: يدون:ان: 39تدجر ل:نر يدعر ق  ي:طرلدبد آي:ة ؛ و: ير  ف:اسي ري يل  شي : «جي اب:هدمر ف:أ:ج:

 . ي:برق:ى ابرند 40النىبييي ا س: ذ: ، هك: ث:ل:ث: ل:ي:ال  وتي ث:ل:ث:ة: أ:يىام  و: في الرحد ور ا ب:قيي: يدون:اند فيي ج: م: ف:ك:
 . ث:ل:ث: ل:ي:ال  ضي ث:ل:ث:ة: أ:يىام  و: في ال:رر ور اني فيي ج: نرس: ع: 41الي ابي م: س: م: الرحي ى ي:ور ي:قيفد أ:هرلد نيين:و: س:

! نر يدون:ان: ظ:مد مي ه:ا هدن:ا أ:عر . و: هدمر يدون:اند ر: ا أ:نرذ: ل:يرهي؛ ل:نىهدمر ت:ابدوا ل:مى كدمدون: ع: ي:حر يلي و: ا الرجي ه:ذ:
نر 42 تر مي اء: ل:يرهي، ل:نىه:ا ج: مد ع: كد ت:حر يلي و: ا الرجي ع: ه:ذ: ابي م: س: م: الرحي ندوبي ي:ور ةد الرج: ليك: ت:قدومد م: س: و:

! ان: ل:يرم: نر سد ظ:مد مي ه:ا هدن:ا أ:عر . و: ان: ل:يرم: ة: سد م: كر ع: حي م: ضي ليت:سر ى ال:رر أ:قرص:

عودة الروح النجس

ب:ةي ط:اليبا  43 ري اكيني الرخ: ندهد، ف:إينىهد ي:هييمد فيي ال:م: كد ان  ي:سر نر إينرس: سد مي وحد النىجي ج: الر  ر: ت:ى خ: لكينر م: و:
 . دد ة:، ف:ل: ي:جي اح: هد ف:اريغا  44الرى دد عد، ف:ي:جي جي ي:رر قرتدهد! و: كينيي الىذيي ف:ار: سر عد إيل:ى م: جي : أ:رر ف:ي:قدولد
يىنا .  ز: ندوسا  مد كر لد 45م: خد ا ، ف:ت:در را نرهد ش: ث:ر: مي ى أ:كر ر: اح  أدخر و: ة: أ:رر برع: هد س: ع: رد م: ضي يدحر ، و: ه:بد ف:ي:ذر

ا الد ه:ذ: ا ت:كدوند ح: ذ: ال:تيهي الدول:ى. هك: نر ح: أ: مي و: تدهد أ:سر ر: ، ف:ت:كدوند آخي ان: نرس: ليك: الي كدند ذ: ت:سر يعا  و: مي ج:
يري!»  ري يلي الشي اريجا ، ي:طرلدبدون: 46الرجي ق:فدوا خ: تدهد ق:در و: و: إيخر هد و: ا أدم  ، إيذ: مدوع: ليمد الرجد ان: يدك: ا ك: ب:يرن:م: و:

وهد.  ليمد اريجا  47أ:نر يدك: اقيفدون: خ: ت:ك: و: و: إيخر : «ه:ا إينى أدمىك: و: ريين: اضي ن: الرح: د  مي احي ف:ق:ال: ل:هد و:
 «! ليمدوك: تيي؟» 48ي:طرلدبدون: أ:نر يدك: و: نر هدمر إيخر م: نر هيي: أدميي؟ و: هد: «م: ب:ر: اب: ق:ائيل  ليلىذيي أ:خر ف:أ:ج:

تيي:  49 و: إيخر ي و: ل:ءي هدمر أدمي : «ه:ؤد ق:ال: هي، و: يذي هي إيل:ى ت:ل:مي ار: بيي:دي لد 50ثدمى أ:ش: م: نر ي:عر ل:نى كدلى م:
أدميي!» تيي و: أدخر ي و: اتي هدو: أ:خي او: ةي أ:بيي الىذيي فيي السىم: اد: بيإير:
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ثل الزارع مث

ةي.  13 يرر: ئي الربدح: ل:ى ش:اطي ل:س: ع: ج: ن: الرب:يرتي و: ج: مي ر: ليك: الري:ومي خ: مدوع  2فيي ذ: ع:تر إيل:يرهي جد ت:م: ف:اجر
 . ئي ل:ى الشىاطي ل هد ع: عد كد مر ق:ف: الرج: ا و: ، ب:يرن:م: ل:س: ج: د: إيل:ى الرق:اريبي و: عي تىى إينىهد ص: ة ، ح: ثيير: هدمر 3ك: لىم: ف:ك:

 . ع: ر: ج: ليي:زر ر: اريع: ق:در خ: : «ه:ا إينى الزى ة ، ق:ال: ثيير: ث:ال  فيي أدمدور  ك: ق:ع: 4بيأ:مر عد، و: ر: ا هدو: ي:زر ب:يرن:م: و:
ترهد.  الت:ه:م: تي الط يدورد و: اء: اتي، ف:ج: رى م: ل:ى الرم: اري ع: ض  5ب:عرضد الربيذ: ل:ى أ:رر هد ع: ضد ق:ع: ب:عر و: و:

يق:ة ؛  مي ب:ت:هد ل:مر ت:كدنر ع: ب:ةي، ف:ط:ل:ع: س:رييعا  ل:نى تدرر قييق:ةي الت رر يىة  ر: ري خر ق:تي 6ص: ر: ا أ:شر لكينر ل:مى و:
 . ل  ان: بيل: أ:صر ي:بيس: ل:نىهد ك: ق: و: ت:ر: ، احر سد ، ف:ط:ل:ع: 7الشىمر اكي و: اري ب:يرن: ال:شر ضد الربيذ: ق:ع: ب:عر و: و:

ن:ق:هد.  خ: كد و: ف  8الشىور عر ئ:ة: ضي هد مي ضد ر: ب:عر ةي، ف:أ:ثرم: ييد: ضي الرج: ق:ع: فيي ال:رر اري و: ضد الربيذ: ب:عر و:
 . هد ث:ل:ثيين: ضد ب:عر ، و: تيين: هد سي ضد ب:عر !» 9و: عر م: ن:اني ف:لري:سر نر ل:هد أدذد م:

لماذا تكلم المسيح بأمثال؟

؟»  10 ث:ال  هدمر بيأ:مر ليمد ا تدك: اذ: أ:لدوهد: «ليم: س: يذد و: م: إيل:يرهي التىل:مي مر 11ف:ت:ق:دى ي: ل:كد طي : «ل:نىهد ق:در أدعر اب: ف:أ:ج:
 . ليك: ط: ل:هدمر ذ: ، ف:ل:مر يدعر ا أدول:ئيك: اتي؛ أ:مى او: ل:كدوتي السىم: ار: م: ر: ريفدوا أ:سر هد، 12أ:نر ت:عر نرد: نر عي ف:إينى م:

نرهد.  عد مي هد يدنرت:ز: نرد: تىى الىذيي عي هد، ف:ح: نرد: نر ل:يرس: عي ا م: أ:مى ؛ و: زييد: ف:ي:فييضد ط:ى الرم: ا السىب:بي 13يدعر ليه:ذ:
وا. وا أ:ور ي:فره:مد عد م: عدون: ددون: أ:نر ي:سر م: ي:سر وا، و: رد ون: ددون: أ:نر يدبرصي : ف:هدمر ي:نرظدرد ث:ال  هدمر بيأ:مر ليمد أدك:

ون: 14 ن:ظ:را  ت:نرظدرد ، و: ل: ت:فره:مدون: عدون: و: م: عا  ت:سر مر : س: يرثد ي:قدولد ي:اء: ح: عر ةد إيش: ف:فييهيمر ق:در ت:مىتر ندبدوء:
 . ون: رد ل: تدبرصي عي، 15و: اندهدمر ث:قييل:ة: السىمر تر آذ: ار: ص: لييظا ، و: ار: غ: بي ق:در ص: ا الشىعر ل:نى ق:لرب: ه:ذ:

عدوا جي ي:رر ، و: وا بيقدلدوبيهيمر ي:فره:مد ، و: انيهيمر وا بيآذ: عد م: ي:سر ، و: يدونيهيمر وا بيعد رد ؛ ليئ:لى يدبرصي يدون:هدمر وا عد م:ضد أ:غر و:
 ! فيي:هدمر ، ف:أ:شر عد. 16إيل:يى م: مر ل:نىه:ا ت:سر انيكد ذ: لي ، و: رد يدونيكدمر ل:نىه:ا تدبرصي ، ف:طدوب:ى ليعد ا أ:نرتدمر أ:مى و:

ا، 17 ور ل:مر ي:ر: ن: و: ور ا أ:نرتدمر ت:ر: ا م: ور ون: أ:نر ي:ر: ثييرد ون: ك: اليحد ص: نىى أ:نربيي:اءد و: مر ت:م: : ك: مر قى أ:قدولد ل:كد ف:الرح:
عدوا! م: ل:مر ي:سر عدون: و: م: ا ت:سر وا م: عد م: أ:نر ي:سر و:

ثل الزارع تفسير مث

اريعي:  18 ث:لي الزى ن:ى م: عر وا أ:نرتدمر م: عد م: ه:ا، ي:أرتيي 19ف:اسر ل: ي:فره:مد ل:كدوتي و: ة: الرم: ليم: عد ك: م: نر ي:سر كدل  م:
اتي.  رى م: ل:ى الرم: وعد ع: رد زر ا هدو: الرم: ريع: فيي ق:لربيهي: ه:ذ: ا ق:در زد ط:فد م: ي:خر يرد و: ري وعد 20الشي رد زر ا الرم: أ:مى
 ، الي ح  فيي الرح: ي:قرب:لده:ا بيف:ر: ة: و: ليم: عد الرك: م: يىة ، ف:هدو: الىذيي ي:سر ري خر ض  ص: ل:ى أ:رر ل: 21ع: لكينىهد ل: أ:صر و:



ةي، ليم: لي الرك: نر أ:جر ه:اد  مي طي يق  أ:وي اضر ددثد ضي ا ي:حر ال:م: : ف:ح: ين  ا ي:برق:ى إيل:ى حي إينىم: اتيهي، و: ل:هد فيي ذ:
 . ثىرد ري 22ي:ت:ع: اضي اني الرح: م: لكينى ه:مى الزى ة:، و: ليم: عد الرك: م: ، ف:هدو: الىذيي ي:سر اكي و: وعد ب:يرن: ال:شر رد زر ا الرم: أ:مى

را .  ي ث:م: طي ة:، ف:ل: يدعر ليم: ندق:اني الرك: ن:ى ي:خر اع: الرغي د: خي ةي ف:هدو: 23و: ييد: ضي الرج: وعد فيي ال:رر رد زر ا الرم: أ:مى و:
، تيين: رد سي الخ: ئ:ة ، و: دد مي احي را . ف:يدنرتيجد الرو: ي ث:م: طي هدو: الىذيي يدعر ه:ا، و: ي:فره:مد ة: و: ليم: عد الرك: م: الىذيي ي:سر

«! هد ث:ل:ثيين: يررد غ: و:

ثل القمح والحشائش الغريبة مث

ييدا  فيي 24 عا  ج: رر ع: ز: ر: ان  ز: اتي بيإينرس: او: ل:كدوتد السىم: بىهد م: : «يدش: ، ق:ال: ر: ث:ل  آخ: ب: ل:هدمر م: ر: ض: و:
قرليهي.  حي، 25ح: طي الرق:مر س: رييب:ة  فيي و: ائيش: غ: ش: ع: ح: ر: ز: هد، و: ددو  اء: ع: ، ج: ا النىاسد ن:ائيمدون: ب:يرن:م: و:

ى.  م:ض: هد.  26و: ع: ائيشد م: ش: تي الح: ن:ابيليهي، ظ:ه:ر: حد بيس: ا الرق:مر ا ن:م: بي الرب:يرتي، 27ف:ل:مى بييدد ر: ف:ذ:ه:ب: ع:
؟  ائيشد ش: ترهد الح: اء: نر أ:يرن: ج: ييدا ؟ ف:مي عا  ج: رر قرل:ك: ز: ت: ح: عر ر: ا ز: ييدد، أ:م: ق:الدوا ل:هد: ي:ا س: اب:هدمر 28و: أ:ج:

؟  ائش: ش: ع: الح: م: ن:جر ه:ب: و: أ:لدوهد: أ:تدرييدد أ:نر ن:ذر ا! ف:س: ل: ه:ذ: ددو  ف:ع: ان  ع: : ل:، ليئ:لى 29إينرس: اب:هدمر أ:ج:
 . ائش: ش: عدون: الح: م: أ:نرتدمر ت:جر ح: و: وا الرق:مر . 30ت:قرل:عد ادي ص: تىى الرح: عا  ح: اني م: و: ا ي:نرمد ا كيل:يرهيم: كدوهدم: ادتررد

، حد ا الرق:مر . أ:مى ق: ر: ما  ليتدحر ز: بدطدوه:ا حد ارر ل  و: ائش: أ:وى ش: : الح: ين: ادي صى ، أ:قدولد ليلرح: ادي ص: اني الرح: فيي أ:و: و:
نيي». ز: خر وهد إيل:ى م: عد م: ف:اجر

ثل بزرة الخردل مث

ان  31 ه:ا إينرس: ذ: د:ل  أ:خ: رر ةي خ: ر: اتي بيبيزر او: ل:كدوتد السىم: بىهد م: : «يدش: ، ق:ال: ر: ث:ل  آخ: ب: ل:هدمر م: ر: ض: و:
قرليهي.  ه:ا فيي ح: ع: ر: ز: ب:ر: الربدقدولي 32و: بيحد أ:كر و تدصر ين: ت:نرمد ليه:ا، ف:حي رد الربدذدوري كد غ: ع: أ:نىه:ا أ:صر ف:م:

انيه:ا». ص: ت:بييتد فيي أ:غر اءي ت:أرتيي و: م: تىى إينى طديدور: السى ة ، ح: ر: يرد ش:ج: يعا ، ثدمى ت:صي مي ج:

ثل الخميرة مث

ف:تره:ا 33 أ:خر أ:ة  و: ر: تره:ا امر ذ: ة  أ:خ: ير: مي اتي بيخ: او: ل:كدوتد السىم: بىهد م: : «يدش: ، ق:ال: ر: ث:ل  آخ: ب: ل:هدمر م: ر: ض: و:
ل هد».  يند كد جي ر: الرع: ت:م: تىى اخر قييقي، ح: ن: الدى ير: مي ق:ادي لىم: بيه:ا 34فيي ث:ل:ث:ةي م: ل ه:ا ك: هي الدمدورد كد ه:ذي

 ، هدمر ليمد ث:ل  ل:مر ي:كدنر يدك: يرري م: بيغ: . و: ث:ال  مدوع: بيأ:مر : 35ي:سدوعد الرجد اني النىبييي الرق:ائيلي ا قييل: بيليس: ليي:تيمى م:
.« ال:مي اءي الرع: نرذد إينرش: فيي اا مد خر ان: م: ا ك: فد م: شي أ:كر ، و: ث:ال  ي بيأ:مر أ:فرت:حد ف:مي «س:

تفسير مثل القمح والحشائش الغريبة

ث:ل: 36 رر ل:ن:ا م: ق:الدوا: «ف:سي هد و: يذد م: إيل:يرهي ت:ل:مي ع: إيل:ى الرب:يرتي. ف:ت:ق:دى ج: ر: مدوع: و: ف: ي:سدوعد الرجد ر: ثدمى ص:
 .« قرلي ائشي الرح: ش: .  37ح: اني نرس: ييد: هدو: ابرند الي ع: الرج: رر اريعد الزى : «الزى اب:هدمر قرلد هدو: 38ف:أ:ج: الرح: و:

يري.  ري رييب:ةد هدمر ب:ندو الشي ائيشد الرغ: ش: الح: ل:كدوتي. و: ييدد هدو: ب:ندو الرم: عد الرج: رر الزى . و: ال:مد ددو  39الرع: ا الرع: أ:مى
ةد. ل:ئيك: اددون: هدمد الرم: صى الرح: . و: اني م: ادد هدو: نيه:اي:ةد الزى ص: الرح: . و: ائش: ف:هدو: إيبرلييسد ش: ع: الح: ر: الىذيي ز:

40  : اني م: ددثد فيي نيه:اي:ةي الزى ا ي:حر ذ: قد بيالنىاري، ه:ك: ر: تدحر ائشد و: ش: عد الح: م: ا تدجر م: ك: لد ابرند 41و: سي يدرر
، ثرمي ت:كيبيي الي رر مد ين: و: دي فرسي يع: الرمد مي ل:كدوتيهي ج: نر م: ون: مي ريجد ت:هد، ف:يدخر ل:ئيك: اني م: نرس: الي



42  . ن:اني رييرد ال:سر ص: اءد و: ون:هدمر فيي أ:تدوني النىاري، هدن:اك: ي:كدوند الربدك: حد ي:طرر: يءد 43و: ئيذ  يدضي نرد: عي
! عر م: ، ف:لري:سر ن:اني نر ل:هد أدذد . م: ل:كدوتي أ:بييهيمر سي فيي م: الشىمر ارد ك: ال:برر:

ثل اللؤلؤة ثل الكنز ومث مث

هي، 44 حي نر ف:ر: مي ب:أ:هد. و: خ: اد: و: ، ف:ع: ل  جد هد ر: د: ج: ، و: قرل  طرمدور  فيي ح: نرز  م: اتي بيك: او: ل:كدوتد السىم: بىهد م: يدش:
 . قرل: ى ذليك: الرح: ت:ر: اشر ليكد و: ان: ي:مر ا ك: ب:اع: كدلى م: اتي أ:يرضا  45ذ:ه:ب: و: او: ل:كدوتد السىم: بىهد م: يدش: و:

يل:ةي.  مي ني اللىليئي الرج: ثد ع: ان: ي:برح: ر  ك: ب:اع: 46بيت:اجي ه:ب: و: تىى ذ: ا ، ح: دا ين:ة  جي ة  ث:مي لدؤ: د: لدؤر ج: ا إينر و: ف:م:
اه:ا. ت:ر: اشر ، و: ليكد ا ي:مر كدلى م:

ثل الشبكة مث

ع . 47 نر كدلي ن:ور ع:تر مي م: ري، ف:ج: ة  أدلرقيي:تر فيي الرب:حر ب:ك: اتي أ:يرضا  بيش: او: ل:كدوتد السىم: بىهد م: يدش: «و:
ييدا  فيي 48 ان: ج: ا ك: وا م: عد م: ل:سدوا، ثدمى ج: ج: ئي و: يىاددون: إيل:ى الشىاطي ب:ه:ا الصى ذ: ، ج: ت:ل:تر ا امر ل:مى و:

اريجا .  دييء: خ: وا الرى حد ط:ر: ، و: ل:ل  ةد 49سي ل:ئيك: : ي:أرتيي الرم: اني م: ددثد فيي نيه:اي:ةي الزى ا ي:حر ذ: هك:
اري،  نر ب:يرني ال:برر: ار: مي ر: ون: ال:شر ريجد اءد 50ف:يدخر ون:هدمر فيي أ:تدوني النىاري، هدن:اك: ي:كدوند الربدك: حد ي:طرر: و:

 . ن:اني رييرد ال:سر ص: !»  51و: مر ابدوهد: «ن:ع: لىه:ا؟» أ:ج: هي الدمدور: كد تدمر ه:ذي ا 52أ:ف:هيمر ليه:ذ: : «و: ف:ق:ال:
بي ب:يرت  ان  ر: بىهد بيإينرس: اتي، يدش: او: ل:كدوتي السىم: يذا  ليم: يرد تيلرمي ت:ب:ةي ي:صي ن: الرك: د  مي احي ب:بي، ف:أ:ي  و: السى

تييق !»  ا هدو: ع: م: يد  و: دي ا هدو: ج: نرزيهي م: نر ك: ، انرت:ق:ل: 53يدطرليعد مي ث:ال: هي ال:مر ا أ:نره:ى ي:سدوعد ه:ذي م: د: ب:عر و:
 . نر هدن:اك: لدوا: 54مي اء: ت:س: تىى ددهيشدوا و: ، ح: هيمر عي امي ج: ليمد الري:هدود: فيي م: ذ: يدع: تيهي، أ:خ: اد: إيل:ى ب:لرد: ا ع: ل:مى و:

؟  اتد ز: جي عر هي الرمد ه:ذي ةد و: م: كر هي الرحي نر أ:يرن: ل:هد ه:ذي ع:ى 55«مي هد تددر اري؟ أ:ل:يرس:تر أدم  أ:ل:يرس: هدو: ابرن: النىجى
ا؟  ي:هدوذ: ان: و: ع: مر سي يدوسدف: و: قدوب: و: تدهد ي:عر و: إيخر ي:م: و: رر نر 56م: ن:ا؟ ف:مي نرد: يعا  عي مي اتدهد ج: و: أ:و: ل:يرس:تر أ:خ:

ل ه:ا؟»  هي كد ة  57أ:يرن: ل:هد ه:ذي ام: : «ل: ي:كدوند النىبيي  بيل: ك:ر: ا هدو: ف:ق:ال: ل:هدمر ون: فييهي. أ:مى اندوا ي:شدك  ك: و:
ب:يرتيهي!»  تيهي و: انيهيمر بيهي. 58إيلى فيي ب:لرد: مي إييم: د: ب:بي ع: ات  ق:لييل:ة ، بيس: ز: جي عر ري هدن:اك: إيلى مد ل:مر يدجر و:
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مقتل يوحنا المعمدان

14  . ب:اري ي:سدوع: برعي بيأ:خر اكيمد الر  وددسد ح: ع: هييرد مي قرتي س: ليك: الرو: ا هدو: 2فيي ذ: هي: «ه:ذ: امي دى ف:ق:ال: ليخد
 «! اتد ز: جي عر هي الرمد ل:ى ي:دي ى ع: ر: ليك: تدجر ليذ: اتي. و: و: نر ب:يرني ال:مر ق:در ق:ام: مي ، و: اند د: م: عر نىا الرم: ف:إينى 3يدوح:

ةي فييليب س: ج: ور يىا ز: ودي لي هييرد نر أ:جر ن:هد مي س:ج: هد، و: ق:يىد: نىا و: ل:ى يدوح: ان: ق:در أ:لرق:ى الرق:برض: ع: وددس: ك: هييرد



يهي،  ج: بيه:ا!»  4أ:خي وى ل  ل:ك: أ:نر ت:ت:ز: ان: ي:قدولد ل:هد: «ل ي:حي نىا ك: وددسد 5ل:نى يدوح: ان: هييرد ا ك: ل:مى و:
نىا ن:بيي اا.  ون: يدوح: ت:بيرد اندوا ي:عر بي، ل:نىهدمر ك: ن: الشىعر اف: مي نىا، خ: فيي أ:ثرن:اءي 6يدرييدد أ:نر ي:قرتدل: يدوح: و:

، وددس: تر هييرد ، ف:س:رى س:طي يىا فيي الرو: ودي تي ابرن:ةد هييرد ق:ص: ، ر: وددس: يل:دي هييرد ى مي ر: كر تيف:الي بيذي حر الي
ء  ت:طرلدبدهد.  7 ي:ه:ا أ:يى ش:ير طي دا  بيأ:نر يدعر اعي م: ل:ه:ا و: نيي 8ف:أ:قرس: طي : «أ:عر ه:ا، ق:ال:تر ةي أدمي ار: تيش: د: اسر ف:ب:عر

 «! اني د: م: عر نىا الرم: أرس: يدوح: ل:ى ط:ب:ق  ر: ا تدرييدد، 9هدن:ا ع: ط:ى م: ر: بيأ:نر تدعر ل:كينىهد أ:م: ؛ و: ليكد زين: الرم: ف:ح:
هد.  ع: تىكيئيين: م: ام: الرمد م: بيهي أ:م: ا أ:قرس: لي م: نر أ:جر نىا. 10مي أرس: يدوح: ني ف:ق:ط:ع: ر: ل: إيل:ى السيجر س: أ:رر و:

ه:ا.  11 ل:ترهد إيل:ى أدمي م: بييىةي، ف:ح: م: إيل:ى الصى ل:ى ط:ب:ق ، ف:قددي أرسي ع: يء: بيالرى جي يذد 12و: اء: ت:ل:مي ج: و:
 . وا ي:سدوع: ب:رد أ:خر ه:بدوا و: ف:ندوهد. ثدمى ذ: د: ان:هد، و: ثرم: ف:عدوا جد نىا، ف:ر: ، 13يدوح: ليك: ع: ي:سدوعد بيذ: مي ا إينر س: ف:م:

ن: وهد مي ت:بيعد ، و: ليك: مدوعد بيذ: ع:تي الرجد مي . ف:س: ال  ان  خ: ك: اد  إيل:ى م: ل:ى انرفير: ل: ع: ح: ر: كيب: ق:اريبا  و: تىى ر: ح:
 . امي ل:ى ال:قرد: يررا  ع: ددني س: ترهد 14الرمد ذ: بييرا ، ف:أ:خ: عا  ك: مر أ:ى ج: ، ر: ئي ل: ي:سدوعد إيل:ى الشىاطي ا ن:ز: ل:مى و:

. اهدمر ض: رر ف:ى م: ش: ل:يرهيمر و: ف:ق:ةد ع: الشى

يسوع يطعم الخمسة اللف

ق:در ف:ات: 15 ، و: زيل  نرع: اند مد ك: ا الرم: ق:الدوا: «ه:ذ: يذد إيل:يرهي و: ب: التىل:مي ، اقرت:ر: اءد س: لى الرم: ا ح: م: نرد: عي و:
 .« هيمر اما  ل:نرفدسي وا ط:ع: ت:رد ي:شر ى و: ه:بدوا إيل:ى الرقدر: مدوع: ليي:ذر ريفي الرجد . ف:اصر قرتد ل:كينى ي:سدوع: 16الرو: و:

لدوا!»  طدوهدمر أ:نرتدمر ليي:أركد ه:بدوا. أ:عر ة: ل:هدمر أ:نر ي:ذر اج: : «ل: ح: ن:ا هدن:ا 17ق:ال: ل:هدمر نرد: ف:ق:الدوا: «ل:يرس: عي
 .« ت:يرني ك: م: س: ف:ة  و: غي ةي أ:رر س: مر ى خ: و: وه:ا إيل:يى هدن:ا!»  18سي رد ضي : «أ:حر مدوع: أ:نر 19ف:ق:ال: ر: الرجد أ:م: و:

، اءي م: هد إيل:ى السى ف:ع: ن:ظ:ر: ر: ، و: ت:يرني ك: م: السى ة: و: س: مر ف:ة: الرخ: غي ذ: ال:رر بي. ثدمى أ:خ: ل:ى الرعدشر ليسدوا ع: ي:جر
مدوعي.  ل:ى الرجد عدوه:ا ع: زى ، ف:و: يذي ط:اه:ا ليلتىل:مي أ:عر ف:ة:، و: غي سىر: ال:رر ك: ك: و: ب:ار: يعد 20و: مي ل: الرج: ف:أ:ك:

ري.  ن: الركيس: ل: مي ا ف:ض: لدوه:ا بيم: ة: قدفىة  م: ر: شر يذد اثرن:ت:ير ع: ف:ع: التىل:مي بيعدوا. ثدمى ر: ش: دد 21و: د: ان: ع: ك: و:
. ل:د: ال:ور اء: و: ا النيس: د: ا ع: ، م: ل  جد ةي آل:في ر: س: مر و: خ: الكيليين: ن:حر

يسوع يمشي على الماء

ن: 22 ق:ابيل:ةي مي فىةي الرمد بيقدوهد إيل:ى الضى ي:سر بدوا الرق:اريب: و: ك: يذ: أ:نر ي:رر م: ي:سدوعد التىل:مي الي أ:لرز: فيي الرح: و:
 . مدوع: ريف: هدو: الرجد تىى ي:صر ةي، ح: يرر: ب:لي 23الربدح: د: إيل:ى الرج: عي مدوع:، ص: ف: الرجد ر: ا ص: د: م: ب:عر و:

 . هد هدن:اك: د: حر هدو: و: اءد و: س: لى الرم: ح: . و: اد  ل:ى انرفير: ليي: ع: س:ط: 24لييدص: يذي ق:در ب:ل:غ: و: ان: ق:اريبد التىل:مي ك: و:
ة  ل:هد.  اكيس: ع: ان:تر مد يح: ك: ريبدهد، ل:نى الري اجد ت:ضر و: ال:مر ةي و: يرر: ن: اللىيرلي 25الربدح: يري مي برعي ال:خي فيي الر  و:

ةي.  يرر: اءي الربدح: ل:ى م: يا  ع: اشي يذي م: اء: ي:سدوعد إيل:ى التىل:مي ، 26ج: اءي ل:ى الرم: يا  ع: اشي يذد م: آهد التىل:مي ا ر: ف:ل:مى
وا.  خد ر: فيهيمر ص: ور نر خ: مي !» و: ب:ح  : «إينىهد ش: بدوا ق:ائيليين: ط:ر: هدمر ي:سدوعد ق:ائيل : 27اضر لىم: الي ك: فيي الرح: و:

افدوا!»  . ل: ت:خ: وا! أ:ن:ا هدو: عد نيي أ:نر آتيي: 28«ت:ش:جى رر ، ف:مد نرت: أ:نرت: هدو: : «إينر كد سد ف:ق:ال: ل:هد بدطررد
 «! اءي ل:ى الرم: يا  ع: اشي ش:ى 29إيل:يرك: م: م: ن: الرق:اريبي و: سد مي ل: بدطررد !» ف:ن:ز: ال: ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «ت:ع:

 . و: ي:سدوع: ها  ن:حر تىجي اءي مد ل:ى الرم: قد، 30ع: ر: أ: ي:غر ب:د: اف: و: يحي، خ: ةي الري دى ر: بيشي ع: ا ش: م: نرد: ل:كينىهد عي و:
نيي!»  ب  ن:جي : «ي:ا ر: خ: ر: ق:ال: ل:هد: «ي:ا ق:لييل: 31ف:ص: هد و: ك: س: أ:مر الي و: هد فيي الرح: دى ي:سدوعد ي:د: ف:م:
؟»  ت: ك:كر ا ش: اذ: ، ليم: اني يم: .  32الي يحد ن:تي الري ك: تىى س: ا إيل:ى الرق:اريبي، ح: د: عي ا إينر ص: م: م: 33و: ف:ت:ق:دى



قاا  ابرند اي!»  : «أ:نرت: ح: ددوا ل:ه ق:ائيليين: س:ج: ين: فيي الرق:اريبي، و: فىةي 34الىذي وا إيل:ى الضى ب:رد ا ع: ل:مى و:
 . ت: ار: نيس: ةي ج: لدوا فيي ب:لرد: ةي، ن:ز: يرر: ن: الربدح: ق:ابيل:ةي مي لدوا 35الرمد س: أ:رر نرط:ق:ةي، و: ف:هد أ:هرلد تيلرك: الرمي ر: ف:ع:

ى،  ض: رر يع: الرم: مي وا إيل:يرهي ج: رد ض: ةي، ف:أ:حر اوير: ب:ر: إيل:ى الربيل:دي الرمدج: ح: 36الرخ: م: نرهد أ:نر ي:سر ط:ل:بدوا مي و:
. ف:اء: التىامى سدوهد ن:الدوا الشي ين: ل:م: يعد الىذي مي ج: ائيهي ف:ق:طر. و: في ريد: سي ط:ر: ل:هدمر بيل:مر
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وصايا ا فوق تقاليد البشر

أ:لدوهد:  15 س: ، و: لييم: ش: نر أدورد ييين: مي يسي الرف:ري ت:ب:ةي و: م: إيل:ى ي:سدوع: ب:عرضد الرك: ت:ق:دى اليفد 2و: ا يدخ: اذ: «ليم:
لدوا؟»  ي:هدمر ق:برل: أ:نر ي:أركد لدون: أ:يردي سي يدوخي، ف:ل: ي:غر يذدك: ت:ق:الييد: الش  اليفدون: 3ت:ل:مي ا تدخ: اذ: ليم: اب:هدمر «و: ف:أ:ج:

؟  كدمر ل:ى ت:ق:الييدي اف:ظ:ةي ع: ح: لي الرمد نر أ:جر يىة: اي مي صي ريمر أ:ب:اك: 4أ:نرتدمر و: ى اد ق:ائيل : أ:كر ص: ف:ق:در أ:ور
ق:ابا  ل:هد.  تد عي ور هد، ف:لري:كدني الرم: نر أ:ه:ان: أ:ب:اهد أ:ور أدمى م: . و: أدمىك: نر ق:ال: ل:بييهي 5و: : م: مر أ:نرتدمر ت:قدولدون: ل:كينىكد و:

 ، لي ب:انا  ليلره:يرك: تدهد قدرر ولدك: بيهي ق:در ق:دىمر ا أ:عد هي: إينى م: هي. 6أ:ور أدمي أدمي امي أ:بييهي و: ر: نر إيكر ل. مي ف:هدو: فيي حي
 . مر كد ل:ى ت:ق:الييدي اف:ظ:ة  ع: ح: ى بيهي اد، مد ص: ا أ:ور ا، تدلرغدون: م: ، بيه:ذ: أ:نرتدمر ن: 7و: س: ! أ:حر ن:افيقدون: أ:ي ه:ا الرمد

 : مر ف:ق:ال: نركد ي:اءد إيذر ت:ن:بىأ: ع: عر ا !  8إيش: دا نيي جي يد  ع: ا ق:لربدهد ف:ب:عي ف:ت:يرهي، أ:مى نيي بيش: ريمد بد يدكر ا الشىعر ا 9ه:ذ: إينىم:
اي:ا النىاسي». ص: الييم: ل:يرس:تر إيلى و: ليمدون: ت:ع: هدمر يدع: بدددون:نيي و: ل  ي:عر ب:اطي

نسان ما ينجس الل

وا:  10 افره:مد وا و: عد م: : «ايسر ق:ال: ل:هدمر ع: إيل:يرهي و: مر ا الرج: ع: سد 11ثدمى د: لد الرف:م: يدن:جي خد ا ي:در ل:يرس: م:
 .« ان: نرس: سد الي ن: الرف:مي هدو: الىذيي يدن:جي جد مي رد ا ي:خر ، ب:لر م: ان: نرس: ق:الدوا 12الي هد و: يذد م: إيل:يرهي ت:ل:مي ف:ت:ق:دى

؟»  ييين: يسي يرظ: الرف:ري ل: ق:در أ:ث:ار: غ: ا الرق:ور ل:مد أ:نى ه:ذ: هد 13ل:هد: «أ:ت:عر عر ر: : «كدل  ن:ب:ات  ل:مر ي:زر اب:هدمر ف:أ:ج:
 . ، ل:بددى أ:نر يدقرل:ع: اويي  ان: 14أ:بيي السىم: ا ك: إيذ: ي:انا . و: مر ي:ان  ي:قدوددون: عد مر ، ف:هدمر عد أرن:هدمر ش: د:عدوهدمر و:

ة ».  فرر: عا  فيي حد قدط:اني م: م:ى، ي:سر ى ي:قدودد أ:عر م: رر ل:ن:ا ذ:اك: 15ال:عر : «ف:سي سد ق:ال: ل:هد بدطررد و:
 «! ث:ل: ؟  16الرم: ه:لر أ:نرتدمر أ:يرضا  بيل: ف:هرم  : «و: اب: ام: الىذيي 17ف:أ:ج: دد أ:نى الطىع: ريكدون: ب:عر أ:ل: تددر

؟  ل:ءي حد إيل:ى الرخ: ، ثدمى يدطرر: لد الرف:م: ي:نرزيلد إيل:ى الرب:طرني خد ن: 18ي:در ، ف:إينىهد مي ن: الرف:مي جد مي رد ا ي:خر ا م: أ:مى
 . ان: نرس: سد الي هدو: الىذيي يدن:جي ، و: ددرد ، 19الرق:لربي ي:صر ةد، الرق:ترلد ير: ري ارد الشي ن: الرق:لربي ت:نربدعد ال:فرك: ف:مي

 . اءد ر: دي وري، الزر ةد الز  ه:اد: ، السىريق:ةد، ش: قد ن:ى، الرفيسر سد 20الزي هي هيي: الدمدورد الىتيي تدن:جي ه:ذي
«! ان: نرس: سد الي سدول:ة ، ف:ل: يدن:جي غر يرري م: امي بيأ:يرد  غ: لد الطىع: ا ت:ن:اود أ:مى . و: ان: نرس: الي



إيمان المرأة الكنعانية

ا.  21 يرد: ص: ور: و: ي صد احي ه:ب: إيل:ى ن:و: ذ: نرط:ق:ة:، و: ر: ي:سدوعد تيلرك: الرمي اد: أ:ة  22ثدمى غ: ر: ا امر ف:إيذ:
! ايبرن:تيي د: اود ييدد، ي:ا ابرن: د: نيي ي:ا س: مر ح: ة : «ارر اريخ: ي، ق:در ت:ق:دىم:تر إيل:يرهي ص: احي نر تيلرك: النىو: انييىة  مي نرع: ك:

 .« يرط:ان  نده:ا ش: كد ا ، ي:سر دا ب:ة  جي ذى ع: : 23مد ل:يرهي ق:ائيليين: ون: ع: هد يدليح  يذد اء: ت:ل:مي ة . ف:ج: ليم: بره:ا بيك: لكينىهد ل:مر يدجي
اءن:ا!»  ر: خد و: رد نىا. ف:هيي: ت:صر ريفره:ا ع: الىةي، 24«اصر افي الضى ر: لرتد إيلى إيل:ى الرخي سي ا أدرر : «م: اب: ف:أ:ج:

 «! ائييل: ر: ييدد!» 25إيل:ى ب:يرتي إيسر نيي ي:ا س: : «أ:عي ق:ال:تر د:تر ل:هد، و: س:ج: ب:تر إيل:يرهي، و: أ:ة: اقرت:ر: رر لكينى الرم: و:
ح: ليلركيل:بي!»  26 يدطرر: برزد الرب:نيين: و: ذ: خد خ: ابي أ:نر يدؤر و: ن: الصى : «ل:يرس: مي اب: : 27ف:أ:ج: ف:ق:ال:تر

ابيه:ا!» ح: ائيدي أ:صر و: نر م: قدطد مي ن: الرفدت:اتي الىذيي ي:سر اء: الركيل:بي ت:أركدلد مي ر: لكينى جي ييدد؛ و: يح  ي:ا س: حي «ص:
نر 28 فيي:تي ابرن:تده:ا مي !» ف:شد لدبيين: ا ت:طر ! ف:لري:كدنر ل:كي م: اندكي يم  إييم: ظي أ:ةد، ع: رر اب:ه:ا ي:سدوعد: «أ:يىتده:ا الرم: ف:أ:ج:

ةي. تيلرك: السىاع:

يسوع يشفي الكثيرين في الجليل

ل:س: 29 ج: ب:لي و: د: إيل:ى الرج: عي . ف:ص: لييلي ةي الرج: يرر: ها  إيل:ى بدح: تىجي نرط:ق:ةي، مد نر تيلرك: الرمي ثدمى انرت:ق:ل: ي:سدوعد مي
 . هدمر 30هدن:اك: يررد غ: س  و: رر خد ي  و: مر عد لدولدون: و: شر م: ج  و: رر هدمر عد ع: م: ة  و: ثيير: مدوع  ك: اءتر إيل:يرهي جد ف:ج:

 . ف:اهدمر يرهي، ف:ش: م: نرد: ق:د: وهدمر عي حد ط:ر: ، و: ون: ثييرد ، 31ك: قدون: س: ي:نرطي رر ا الرخد أ:ور مدوعد إيذر ر: ف:ددهيش:تي الرجد
. ائييل: ر: ددوا إيله: إيسر جى م: ؛ و: ون: رد ي: يدبرصي مر الرعد ، و: شدون: ج: ي:مر رر الرعد ، و: اء: حى لدوليين: أ:صي شر الرم: و:

يسوع يطعم أربعة آلف

نرذد 32 ي مد عي الدوا م: از: عي ل:نىهدمر م: مر ل:ى الرج: فيقد ع: شر
: «إينيي أد ق:ال: هد إيل:يرهي و: يذ: ا ت:ل:مي ع: لكينى ي:سدوع: د: و:

ي:اءد يبدهدمر العر ين: ليئ:لى يدصي ائيمي ريف:هدمر ص: ل: أدرييدد أ:نر أ:صر لدون:هد. و: ا ي:أركد هدمر م: نرد: ل:يرس: عي ث:ل:ث:ةي أ:يىام  و:
ا 33فيي الطىرييقي».  فيي: ه:ذ: تىى ي:كر ثيير  ح: برز  ك: يىةي خد هي الرب:ري نر أ:يرن: ل:ن:ا فيي ه:ذي يذد: «مي ف:ق:ال: التىل:مي

؟»  ثيير: ع: الرك: مر ك:ات  34الرج: م: ب:عرضد س: ة  و: برع: ابدوا: «س: ؟» أ:ج: كدمر نرد: يفا  عي غي مر ر: : «ك: أ:ل:هدمر ف:س:
ار !»  غ: ضي،  35صي ل:ى ال:رر ليسدوا ع: ع: أ:نر ي:جر مر ر: الرج: ة: 36ف:أ:م: برع: ف:ة: السى غي ذ: ال:رر ثدمى أ:خ:

مدوعي.  ل:ى الرجد عدوه:ا ع: زى ، ف:و: يذ: ط:ى التىل:مي أ:عر ، و: ك:سىر: ر: و: ك: ش: ك:اتي، و: السىم: يعد 37و: مي ل: الرج: ف:أ:ك:
ري.  ن: الركيس: ل: مي ا ف:ض: لدوه:ا بيم: ل:ل  م: ة: سي برع: يذد س: ف:ع: التىل:مي وا. ثدمى ر: بيعد تىى ش: دد 38ح: د: ان: ع: ك: و:

 . ل:د: ال:ور اء: و: ا النيس: د: اع: ، م: ل  جد ة: آل:في ر: ب:ع: كيب: 39الكيليين: أ:رر ر: ، و: مدوع: ف: ي:سدوعد الرجد ر: ثدمى ص:
. ان: د: ج: ي م: احي اء: إيل:ى ن:و: ج: ، و: الرق:اريب:
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الفريسيون يطلبون آية

ي:هدمر 16 قيعدوا بيهي، ف:ط:ل:بدوا إيل:يرهي أ:نر يدري وقيييين: إيل:ى ي:سدوع: لييدور د  الصى ييين: و: يسي ضد الرف:ري اء: ب:عر ج: و:
 . اءي م: ن: السى ة  مي ز: جي عر : 2مد وبي، ت:قدولدون: نرد: الرغدرد افيي:ة  عي اء: ص: ر: مر اءد ح: م: ان:تي السى ا ك: : «إيذ: اب:هدمر ف:أ:ج:

وا !  حر و  ص: ي:كدوند الرج: : 3س: ب:احي، ت:قدولدون: يدومي فيي الصى ة  بيالرغد ل:بىد: اء: مد ر: مر اءد ح: م: ان:تي السى ا ك: إيذ: و:
ن:ةي، ف:ل: مي اتد ال:زر ل:م: ا ع: . أ:مى اءي م: نرظ:ري السى نر م: ال:ةي الطىقرسي مي ل:ى ح: ل ون: ع: ت:دي مر ت:سر ! إينىكد ط:ر  م: م: الري:ور

ل:يره:ا!  لل: ع: تيدر سر يعدون: الي ت:طي د:ث: 4ت:سر ا ح: ط:ى آي:ة  إيلى م: ل:نر يدعر ائين  ي:طرلدبد آي:ة ، و: ير  خ: ري يل  شي جي
ى. م:ض: ق:هدمر و: ». ثدمى ف:ار: ليلنىبييي يدون:ان:

خمير الفريسيين والصدوقيين

برزا .  5 ددوا خد وى اندوا ق:در ن:سدوا أ:نر ي:ت:ز: ري، ك: ئي الخ: هد إيل:ى الشىاطي يذد ل: ت:ل:مي ص: ا و: ل:مى ق:ال: ل:هدمر 6و: و:
 «! وقيييين: د  الصى ييين: و: يسي يري الرف:ري مي نر خ: مر مي كد ر: ذر ذدوا حي ون: 7ي:سدوعد: «انرت:بيهدوا! خد اويرد أدوا يدح: ف:ب:د:

برزا !»  ذر خد ا ل:نىن:ا ل:مر ن:أرخد : «ه:ذ: ضا ، ق:ائيليين: هدمر ب:عر ضد : «ي:ا 8ب:عر ، ف:ق:ال: ل:هدمر ليك: ليم: ي:سدوعد بيذ: ع: و:
برزا ؟  ذدوا خد مر ل:مر ت:أرخد ضا  ل:نىكد مر ب:عر كد ضد ون: ب:عر اويرد ا تدح: اذ: ، ليم: اني يم: دد؟ 9ق:لييليي الي أ:ل: ت:فره:مدون: ب:عر

نره:ا؟  تدمر مي ف:عر مر قدفىة  ر: ك: ، و: ة: الل:في س: مر ب:ع:تي الرخ: ة: الىتيي أ:شر س: مر ف:ة: الرخ: غي يتدمد ال:رر أ:و: 10أ:مر ن:سي
نره:ا؟  تدمر مي ف:عر مر س:ل ا ر: ك: ، و: ة: الل:في ب:ع: ب:ع:تي ال:رر ة: الىتيي أ:شر برع: ف:ة: السى غي يتدمد ال:رر يرف: ل: 11ن:سي ك:

ييين: يسي يري الرف:ري مي نر خ: مر مي كد ر: ذر ذدوا حي : خد مر ين: قدلرتد ل:كد برز: حي نيي الرخد ت:فره:مدون: أ:نيي ل:مر أ:كدنر أ:عر
؟»  وقيييين: د  الصى نر 12و: برزي، ب:لر مي يري الرخد مي نر خ: هدمر مي رد ذي يذد أ:نىهد ل:مر ي:كدنر يدح: ك: التىل:مي ر: ئيذ  أ:در نرد: عي

. وقيييين: د  الصى ييين: و: يسي لييمي الرف:ري ت:عر

«أنت هو المسيح ابن ا الحي»

نر ي:قدولد النىاسد إينيي 13 هد: «م: يذ: أ:ل: ت:ل:مي ، س: يىةي فييليب س: ري ي ق:يرص: احي ل: ي:سدوعد إيل:ى ن:و: ص: ا و: ل:مى و:
؟»  اني نرس: هدمر إينىك: النىبيي  14أ:ن:ا، ابرن: الي يررد غ: ، و: اند د: م: عر نىا الرم: هدمر إينىك: يدوح: ضد ابدوهد: «ي:قدولد ب:عر ف:أ:ج:

 .« ن: ال:نربيي:اءي د  مي احي ي:ا، أ:ور و: مي ون: إينىك: إيرر رد نر ت:قدولدون: إينيي 15إييلييىا، وآخ: ، م: أ:نرتدمر : «و: أ:ل:هدمر ف:س:
!»  16أ:ن:ا؟»  يي يحد ابرند اي الرح: سي سد ق:ائيل : «أ:نرت: هدو: الرم: اند بدطررد ع: مر اب: سي ف:ق:ال: ل:هد 17ف:أ:ج:

، ب:لر أ:بيي الىذيي فيي م  د: م  و: ا ل:حر ل:ن: ل:ك: ه:ذ: ا أ:عر ان: برن: يدون:ا. ف:م: ع: مر ي:سدوعد: «طدوب:ى ل:ك: ي:ا سي
اتي.  او: تيي 18السىم: نييس: ةي أ:برنيي ك: ر: خر هي الصى ل:ى ه:ذي ع: . و: ر  خر : أ:نرت: ص: أ:ن:ا أ:يرضا  أ:قدولد ل:ك: و:

ل:يره:ا!  ى ع: يمي ل:نر ت:قرو: حي اتد الرج: قدوى بيطدهد 19و: ا ت:رر اتي: ف:كدل  م: او: ل:كدوتي السىم: ف:اتييح: م: يك: م: طي أدعر و:
لى فيي ضي، ي:كدوند ق:در حد ل:ى ال:رر ل هد ع: ا ت:حد م: ؛ و: اءي م: بيط: فيي السى ضي، ي:كدوند ق:در رد ل:ى ال:رر ع:

 «! اءي . 20السىم: يحد سي د  إينىهد هدو: الرم: نر أ:نر ي:قدولدوا ل:ح: هد مي يذ: ذىر: ت:ل:مي ثدمى ح:

المسيح يرعللنر عن موته وقيامته

ل:ى 21 ي:ت:أ:لىم: ع: ، و: لييم: ش: ي: إيل:ى أدورد ضي هي أ:نىهد ل:بددى أ:نر ي:مر يذي ليند ليت:ل:مي أ: ي:سدوعد يدعر قرتي، ب:د: ليك: الرو: نر ذ: مي



 . مي الثىاليثي يدق:امد فيي الري:ور ، و: يدقرت:ل: ت:ب:ةي، و: الرك: ه:ن:ةي و: اءي الرك: س: ؤ: رد يدوخي و: ى بيهي 22أ:يرديي الش  ف:انرت:ح:
ا!»  ددث: ل:ك: ه:ذ: ب  أ:نر ي:حر ا ل:ك: ي:ا ر: اش: هد، ق:ائيل : «ح: ذ: ي:لدومد أ:خ: انيبا ، و: سد ج: ف:الرت:ف:ت: 23بدطررد

رد ي، ل:نىك: تدف:كي امي ق:ب:ة  أ:م: ! أ:نرت: ع: يرط:اند ي ي:ا ش: امي نر أ:م: بر مي رد ق:ال: ل:هد: «اغر س: و: ي:سدوعد إيل:ى بدطررد
ل: بيأدمدوري اي، ب:لر بيأدمدوري النىاسي!»

نسان إذا خسر نفسه؟ ماذا ينتفع الل

لييب:هد 24 لر ص: مي ي:حر هد و: ائيي، ف:لريدنركيرر ن:فرس: ر: ير: و: د  أ:نر ي:سي اد: أ:ح: هي: «إينر أ:ر: يذي ثدمى ق:ال: ي:سدوعد ليت:ل:مي
نيي.  ي:ترب:عر ليي، ف:إينىهد 25و: هد ل:جر رد ن:فرس: س: نر ي:خر لكينى م: ه:ا؛ و: س:رد هد، ي:خر ليص: ن:فرس: اد: أ:نر يدخ: نر أ:ر: ف:أ:ي  م:
دده:ا.  اء  26ي:جي اند فيد: نرس: مد الي ا يدق:دي اذ: هد؟ أ:ور م: ر: ن:فرس: سي خ: لىهد و: ال:م: كد بيح: الرع: اند ل:ور ر: نرس: ا ي:نرت:فيعد الي اذ: ف:م:

هي؟  نر ن:فرسي د  27ع: احي ازيي كدلى و: تيهي، ف:يدج: ل:ئيك: ع: م: دي أ:بييهي م: جر ف: ي:عدودد فيي م: اني س:ور نرس: ف:إينى ابرن: الي
اليهي.  م: س:ب: أ:عر ، ق:برل: أ:نر 28ح: ت: ور اقيفيين: هدن:ا ل:نر ي:ذدوقدوا الرم: ن: الرو: ضا  مي : إينى ب:عر مر قى أ:قدولد ل:كد الرح:

ل:كدوتيهي» اني آتييا  فيي م: نرس: ا ابرن: الي ور ي:ر:
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التجلي

اد  إيل:ى 17 ل:ى انرفير: د: بيهيمر ع: عي ص: اهد، و: نىا أ:خ: يدوح: قدوب: و: ي:عر س: و: ذ: ي:سدوعد بدطررد ، أ:خ: تىةي أ:يىام  د: سي ب:عر و:
 ، ال  ب:ل  ع: الن وري.  2ج: اء: ك: تر ثيي:ابدهد ب:يرض: ار: ص: سي، و: الشىمر هدهد ك: جر عى و: ، ف:ش: هدمر ام: لىى أ:م: ت:ج: ا 3و: إيذ: و:

هد.  ع: ث:اني م: دى ا ل:هدمر ي:ت:ح: إييلييىا ق:در ظ:ه:ر: س:ن: 4مدوس:ى و: ا أ:حر ، م: ب  : «ي:ا ر: سد ي:قدولد ليي:سدوع: أ: بدطررد ف:ب:د:
ة  د: احي و: ة  ليمدوس:ى، و: د: احي و: ، و: ة  ل:ك: د: احي : و: ي:ام  بد هدن:ا ث:ل:ث: خي ، أ:نرصد ئرت: ا شي أ:نر ن:برق:ى هدن:ا! ف:إيذ:

يلييىا».  اب:ةي ق:ائيل : 5لي ن: السىح: ت  مي ور اء: ص: ج: ، و: ة  ق:در ظ:لىل:ترهدمر نيير: اب:ة  مد ا س:ح: ، إيذ: لىمد ان: ي:ت:ك: ا ك: ب:يرن:م: و:
عدوا!»  م: ور . ل:هد اسر تد بيهي كدلى سدرد بييبد الىذيي سدريرر ا هدو: ابرنيي الرح: يذد 6«ه:ذ: ع: التىل:مي مي ا س: ف:ل:مى

ا .  دا بيين: جي ت:عي رر وهيهيمر مد جد ل:ى ود ق:عدوا ع: ، و: ت: ور : 7الصى ق:ال: هدمر و: س: ل:م: نرهدمر ي:سدوعد و: ب: مي ف:اقرت:ر:
بدوا!»  ت:عي ل: ت:رر وا و: هد.  8«انره:ضد د: حر ا إيلى ي:سدوع: و: ور ، ف:ل:مر ي:ر: هدمر ف:عدوا أ:نرظ:ار: ا هدمر 9ف:ر: فييم: و:

تىى ي:قدوم: ابرند أ:يرتدمر ح: ا ر: دا  بيم: وا أ:ح: بيرد اهدمر ي:سدوعد ق:ائيل : «ل: تدخر ص: ، أ:ور ب:لي ن: الرج: ن:ازيلدون: مي
اتي».  و: نر ب:يرني ال:مر اني مي نرس: ت:ب:ةد إينى إييلييىا ل:بددى أ:نر 10الي ا إيذ:نر ي:قدولد الرك: اذ: هد: «ليم: يذد أ:ل:هد ت:ل:مي ف:س:

ل ؟»  .  11ي:أرتيي: أ:وى ء  ليحد كدلى ش:ير يدصر ل  و: قاا ، إينى إييلييىا ي:أرتيي أ:وى اب:هدمر ق:ائيل : «ح: ل:ى أ:نيي 12ف:أ:ج: ع:
اني أ:يرضا  نرس: ليك: ابرند الي ذ: وا. ك: اءد ا ش: لدوا بيهي كدلى م: ريفدوهد، ب:لر ف:ع: ل:مر ي:عر اء: إييلييىا، و: : ق:در ج: مر أ:قدولد ل:كد

 .« يهيمر ل:ى أ:يردي كي أ:نر ي:ت:أ:لىم: ع: شر ل:ى و: . 13ع: اني د: م: عر نىا الرم: نر يدوح: هدمر ع: لىم: يذد أ:نىهد ك: ئيذ  ف:هيم: التىل:مي نرد: عي



يسوع يشفي صبيا  فيه شيطان

هد،  14 ام: ث:ا أ:م: ج: ، و: ل  إيل:ى ي:سدوع: جد م: ر: عي، ت:ق:دى مر لدوا إيل:ى الرج: ص: ا و: ل:مى ييدد، 15و: : «ي:ا س: ق:ال: و:
قدطد فيي النىاري أ:ور ا ي:سر ثييرا  م: ك: يدا . و: دي ابا  ش: ذ: ذىبد ع: هدو: ي:ت:ع: عي، و: رر اب  بيالصى مي ابرنيي ل:نىهد مدص: ح: ارر

 . اءي فدوهد».  16فيي الرم: وا أ:نر ي:شر يعد ت:طي ، ف:ل:مر ي:سر يذيك: تدهد إيل:ى ت:ل:مي رر ض: ق:در أ:حر اب: ي:سدوعد 17و: ف:أ:ج:
؟ مر لدكد ت:مي ت:ى أ:حر ؟ إيل:ى م: مر كد ع: ت:ى أ:برق:ى م: ، إيل:ى م: جد و: ال:عر ني و: مي ؤر يررد الرمد يلد غ: ق:ائيل : «أ:ي ه:ا الرجي

وهد إيل:يى هدن:ا!»  رد ضي نر 18أ:حر بيي  مي فيي: الصى شد ، و: بييي ن: الصى ج: مي ر: ، ف:خ: يرط:ان: ر: ي:سدوعد الشى ج: ز: و:
ةي.  ند أ:نر 19تيلرك: السىاع: ن:ا ن:حر زر ج: ا ع: اذ: أ:لدوهد: «ليم: س: اد  و: ل:ى انرفير: يذد إيل:ى ي:سدوع: ع: م: التىل:مي ثدمى ت:ق:دى

؟»  يرط:ان: د: الشى ثرلد 20ن:طررد ان  مي مر إييم: ان: ل:كد : ل:ور ك: مر قى أ:قدولد ل:كد . ف:الرح: مر انيكد : «ليقيلىةي إييم: اب:هدمر أ:ج:
يلد ت:حي ل: ي:سر ، و: ، ف:ي:نرت:قيلد نر هدن:ا إيل:ى هدن:اك: : اينرت:قيلر مي ب:لي ا الرج: نرتدمر ت:قدولدون: ليه:ذ: ، ل:كد ل  د: رر ةي خ: ر: بيزر

 . ء  مر ش:ير ل:يركد ». 21ع: مي ور الصى ل:ةي و: دد إيلى بيالصى ، ف:ل: يدطرر: يني ي:اطي ن: الشى عد مي ا النىور ا ه:ذ: أ:مى
كي أ:نر 22 شر ل:ى و: اني ع: نرس: هي: «ايبرند الي يذي ، ق:ال: ي:سدوعد ليت:ل:مي لييلي عدون: فيي الرج: مى اندوا ي:ت:ج: ا ك: فييم: و:

لىم: إيل:ى أ:يرديي النىاسي،  يدا . 23يدس: دي نا  ش: زر زيندوا حد مي الثىاليثي يدق:امد». ف:ح: فيي الري:ور ف:ي:قرتدلدون:هد. و:

يسوع يدفع ضريبة الهيكل

ق:الدوا: 24 ، و: س: لي إيل:ى بدطررد يرني ليلره:يرك: ه:م: رر رييب:ةي الدي ب:اةد ض: اء: جد ، ج: وم: ن:احد فرر: لدوا إيل:ى ك: ص: ا و: ل:مى و:
: «ب:ل:ى!»  اب: ؟» ف:أ:ج: يرني ه:م: رر مد الدي كد ليمد ع: ديي مد تىى 25«أ:ل: يدؤ: ، ح: سد الرب:يرت: ل: بدطررد ا إينر د:خ: م: و:

نر رييب:ة:؟ أ:مي ي:ة: أ:وي الضى زر ضي الرجي لدوكد ال:رر فيي مد ت:ور نر ي:سر مى : مي اند ع: مر أريدك: ي:ا سي ار: أ:ل:هد ي:سدوعد: «م: س:
انيبي؟»  ن: ال:ج: ، أ:مر مي هيمر انيبي». ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: 26أ:برن:اءي بيل:دي ن: ال:ج: : «مي سد اب: بدطررد أ:ج:

 ، ار  ر: ني ال:برن:اءد أ:حر ة: 27«إيذ: نىار: أ:لرقي صي ةي، و: يرر: ه:بر إيل:ى الربدح: ة ، اذر ثرر: ع: ل:هدمر ع: لكينر ليك:ير ل: ن:ض: و:
ةي ب:ع: ةي أ:رر ة: ن:قرد  بيقييم: در فييهي قيطرع: ه:ا ت:جي ل ، ثدمى افرت:حر ف:م: ة: الىتيي ت:طرلدعد أ:وى ك: كي السىم: سي أ:مر ؛ و: يردي الصى

«! نرك: ع: نيي و: رييب:ة: ع: ف:عر الضى ادر ه:ا و: ذر ، ف:خد اهيم: د:ر:
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العظم في ملكوت السماوات

ل:كدوتي 18 ، فيي م: نر ، إيذ: ظ:مد نر هدو: ال:عر أ:لدون:هد: «م: يذد إيل:ى ي:سدوع: ي:سر م: التىل:مي ةي، ت:ق:دى فيي تيلرك: السىاع:
اتي؟»  او: ،  2السىم: ط:هدمر سر ق:ف:هد و: أ:ور يرا  و: غي ل:دا  ص: ا إيل:يرهي و: ع: نرتدمر 3ف:د: مر إينر كد قى أ:قدولد ل:كد : «الرح: ق:ال: و:

اتي أ:ب:دا .  او: ل:كدوت: السىم: لدوا م: خد اري، ف:ل:نر ت:در غ: ل:دي الصي ثرل: ال:ور ون: مي يرد ت:صي لدون: و: وى ني 4ل: ت:ت:ح: ف:م:



اتي.  او: ل:كدوتي السىم: ظ:مد فيي م: يري، ف:هدو: ال:عر غي ل:دي الصى ا الرو: ثرل: ه:ذ: ار: مي ع: ف:ص: نر ق:بيل: 5اتىض: م: و:
ا، ف:ق:در ق:بيل:نيي.  ثرل: ه:ذ: يرا  مي غي ل:دا  ص: ي و: مي اري 6بياسر غ: ل:ءي الصي دي ه:ؤد ة  ل:ح: ثرر: ان: ع: نر ك: م: و:

ري. اقي الرب:حر م: ريق: فيي أ:عر أدغر ى و: ح: رد الرى ج: ندقيهي ح: ليق: فيي عد لد ل:هد ل:ور عد نيين: بيي، ف:أ:فرض: مي ؤر الرمد
ل:ى 7 اتد ع: ث:ر: نر ت:أرتيي الرع: يرلد ليم: لكيني الرو: ؛ و: اتد ث:ر: اتي! ف:ل:بددى أ:نر ت:أرتيي: الرع: ث:ر: ن: الرع: ال:مي مي يرلد ليلرع: الرو:

هي!  ي:اة: 8ي:دي ل: الرح: خد لد ل:ك: أ:نر ت:در : أ:فرض: نرك: أ:لرقيه:ا ع: ه:ا و: ، ف:اقرط:عر ا  ل:ك: لدك: ف:خا ان:تر ي:ددك: أ:ور ريجر ف:إينر ك:
يىةي.  ح: فيي النىاري ال:ب:دي نر أ:نر تدطرر: ة ، مي قرطدوع: لدك: م: ي:ددك: أ:ور ريجر ، 9و: ا  ل:ك: يرندك: ف:خا ان:تر ع: إينر ك: و:

ه:نىمي ح: فيي ج: نر أ:نر تدطرر: ة ، مي قرلدوع: يرندك: م: ع: ي:اة: و: ل: الرح: خد لد ل:ك: أ:نر ت:در : أ:فرض: نرك: أ:لرقيه:ا ع: ه:ا و: ف:اقرل:عر
 . يرن:اني ل:ك: ع: : إينى 10النىاري و: مر اري! ف:إينيي أ:قدولد ل:كد غ: ل:ءي الصي نر ه:ؤد دا  مي وا أ:ح: ت:قيرد مر أ:نر ت:حر إييىاكد

اتي. او: م: ه: أ:بيي الىذيي فيي السى جر ين  و: اهيددون: كدلى حي اءي يدش: م: ت:هدمر فيي السى ل:ئيك: م:

ثل الخروف الضائع مث

11  . ليص: الره:اليكيين: اء: ليك:ير يدخ: اني ق:در ج: نرس: ئ:ةد 12ف:إينى ابرن: الي هد مي نرد: ان: عي ان  ك: مر فيي إينرس: أريدكد ا ر: م:
ني ثد ع: ه:بد ي:برح: ي:ذر ، و: ب:الي ين: فيي الرجي عي التيسر ة: و: ع: كد التيسر نره:ا: أ:ف:ل: ي:تررد د  مي احي لى و: ، ف:ض: وف  رد خ:

؟  الي ةي 13الضى ع: هي بيالتيسر حي نر ف:ر: ث:ر: مي حد بيهي أ:كر هد، ف:إينىهد ي:فرر: د: ج: ا و: : إينىهد إيذ: مر قى أ:قدولد ل:كد الرح:
 ! لر ين: الىتيي ل:مر ت:ضي عي التيسر نر 14و: د  مي احي اتي أ:نر ي:هرليك: و: او: مد الىذيي فيي السىم: اءد أ:بدوكد ا، ل: ي:ش: ذ: هك: و:

اري. غ: ل:ءي الصي ه:ؤد

إن أخطأ إليك أخوك

، ت:كدوند 15 ع: ل:ك: مي ا س: . ف:إيذ: اد  ل:ى انرفير: ب:يرن:هد ع: اتيبرهد ب:يرن:ك: و: ع: ه:بر إيل:يرهي و: ، ف:اذر وك: ط:أ: إيل:يرك: أ:خد إينر أ:خر
 . اك: ت: أ:خ: بيحر ر  16ق:در ر: تىى ي:ثربدت: كدل  أ:مر ، ح: ر: أ:وي اثرن:يرني ك: أ:خا  آخ: ع: ذر م: ، ف:خد عر م: ا ل:مر ي:سر إيذ: و:

يرني أ:ور ث:ل:ث:ة .  اهيد: ةي ش: ه:اد: ا ل:مر 17بيش: ةي. ف:إيذ: نييس: ل:ى الرك: ر: ع: ريضي ال:مر ا، ف:اعر عر ل:هدم: م: ا ل:مر ي:سر ف:إيذ:
ائيبي.  ر: ابيي الضى ج: ث:نييي و: الرو: نرد:ك: ك: ةي أ:يرضا ، ف:لري:كدنر عي نييس: عر ليلرك: م: : إينى 18ي:سر مر قى أ:قدولد ل:كد ف:الرح:

ضي ي:كدوند ل:ى ال:رر ل ون:هد ع: ا ت:حد م: ، و: اءي م: بيط: فيي السى ضي ي:كدوند ق:در رد ل:ى ال:رر بيطدون:هد ع: ا ت:رر كدلى م:
 . اءي م: لى فيي السى ر ، 19ق:در حد ضي في أ:يي أ:مر ل:ى ال:رر مر ع: نركد ا اتىف:ق: اثرن:اني مي : إيذ: مر أ:يرضا  أ:قدولد ل:كد و:

اتي.  او: نر قيب:لي أ:بيي الىذيي فيي السىم: ا مي ليك: ي:كدوند ل:هدم: ا ي:طرلدب:انيهي، ف:إينى ذ: ان: م: ا ك: هرم: ا 20م: يرثدم: ف:إينىهد ح:
.« هيمر س:طي ي، ف:أ:ن:ا أ:كدوند فيي و: مي ع: اثرن:اني أ:ور ث:ل:ث:ة  بياسر ت:م: اجر

المغفرة للخرين

فير: ل:هد؟ ه:لر إيل:ى 21 ي ف:أ:غر ئد إيل:يى أ:خي طي ة  يدخر رى مر م: ، ك: ب  أ:ل:هد: «ي:ا ر: س: سد و: م: إيل:يرهي بدطررد ئيذ  ت:ق:دى نرد: عي
ات ؟»  رى برعي م: ات ! 22س: رى برع: م: ين: س: برعي ات ، ب:لر إيل:ى س: رى برعي م: اب:هد ي:سدوعد: «ل: إيل:ى س: ف:أ:ج:

هد.  23 بييد: ب: ع: اسي اد: أ:نر يدح: ليك  أ:ر: ان  م: اتي بيإينرس: او: ل:كدوتد السىم: بىهد م: ا السىب:بي، يدش: ا 24ليه:ذ: ف:ل:مى
ن:ة .  زر ةي آل:في و: ر: ش: يدون  بيع: در د  م: احي ر: إيل:يرهي و: ضي ، أدحر بدهدمر اسي ع: يدح: ا 25ش:ر: هد م: نرد: إيذر ل:مر ي:كدنر عي و:

. يرن: ليكد لييدوفيي: الدى ا ي:مر كدل  م: هد و: ل:دد أ:ور تدهد و: ج: ور ز: هد بيأ:نر يدب:اع: هدو: و: ييدد ر: س: يرن:هد، أ:م: يدوفيي بيهي د:
لىهد.  26 يرن: كد هيلرنيي ف:أدوفيي: ل:ك: الدى ييدد، أ:مر ق:ائيل : ي:ا س: دا  و: اجي هد س: ام: رى أ:م: برد: خ: ف:ق: 27لكينى الرع: ف:أ:شر



 . يرني هد بيالدى ح: ام: س: هد، و: اح: ر: ل:يرهي، ف:أ:طرل:ق: س: بردي ع: ليك: الرع: ييدد ذ: بردد، 28س: ليك: الرع: ج: ذ: ر: ا خ: لكينر ل:مى «و:
ن:اقيهي ق:ائيل : ذ: بيخي أ:خ: ل:يرهي و: ين:ار . ف:ق:ب:ض: ع: ئ:ةي دي يدونا  ل:هد بيمي در ان: م: بييدي ك: ل:ئيهي الرع: م: نر زد دا  مي احي د: و: ق:ص:

 ! ل:يرك: ا ع: فينيي م: !  29أ:ور فيي:ك: هيلرنيي ف:أدور سيل : أ:مر ت:و: ق:ال: مد هد و: ام: بردد أ:م: يلدهد الرع: مي ع: ز: ك: ف:ل:مر ي:قرب:لر 30ف:ر:
ل:يرهي.  ا ع: تىى يدوفيي: م: ني ح: أ:لرق:اهد فيي السيجر ى و: ى، 31ب:لر م:ض: ر: ا ج: بييدد م: هد الرع: ل:ؤد م: اه:د: زد إيذر ش: و:

ى.  ر: ا ج: هدمر بيكدلي م: ييد: وا س: ب:رد أ:خر ا و: ور ا ، ف:م:ض: دا زيندوا جي ق:ال: ل:هد: أ:ي ه:ا 32ح: هد و: ييدد اهد س: ع: ت:در ف:اسر
 . لرت: إيل:يى سى تدك: بيهي ل:نىك: ت:و: حر ام: ل هد س: يرند كد ليك: الدى ، ذ: يرد بردد الشيري م: 33الرع: ح: بد أ:نر ت:رر ان: ي:جي ا ك: أ:ف:م:

تدك: أ:ن:ا؟  مر حي ا ر: م: برد: ك: يل:ك: الرع: مي بدوهد 34ز: ذي ين: لييدع: لىدي هد إيل:ى الرج: ف:ع: ل:يرهي، د: هي ع: ييدي بد س: إيذر ث:ار: غ:ض: و:
ل:يرهي.  ا ع: تىى يدوفيي: كدلى م: نر 35ح: يهي مي مر ل:خي نركد فيرر كدل  مي اويي  إينر ل:مر ي:غر مر أ:بيي السىم: لد بيكد ا ي:فرع: ذ: ه:ك:

ق:لربيهي!»
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ا 19 يىةي م: نرط:ق:ةي الري:هدودي ي مي احي اهيبا  إيل:ى ن:و: لييلي ذ: ن: الرج: ، انرت:ق:ل: مي ا الرك:ل:م: ا أ:نره:ى ي:سدوعد ه:ذ: م: د: ب:عر

 . ددني اء: ن:هرري الدرر ر: . 2و: اهدمر هدن:اك: ض: رر ف:ى م: ة ، ف:ش: ثيير: مدوع  ك: ترهد جد ت:بيع: و:

تعليم يسوع عن الطلق

ت:هد ل:يي 3 ج: ور لي أ:نر يدط:ليق: ز: جد ل  ليلرى أ:لدوهد: «ه:لر ي:حي بدون:هد، ف:س: ري ييين: يدج: يسي ضد الرف:ري م: إيل:يرهي ب:عر ت:ق:دى و:
ب:ب ؟»  أدنرث:ى، 4س: را  و: ك: ءي ذ: نرذد الرب:در ان: مد نرس: ل: الي ع: اليق: ج: أدوا أ:نى الرخ: اب:هدمر ق:ائيل : «أ:ل:مر ت:قرر: ف:أ:ج:

دا ؟ 5 احي دا  و: س: يرد الثرن:اني ج: تيهي، ف:ي:صي ج: ور دد بيز: ي:تىحي هد و: أدمى لد أ:ب:اهد و: جد كد الرى ليك: ي:تررد : ليذ: ق:ال: و:
ه: اد!»  6 ع: م: ا ج: اند م: نرس: ق:نى الي دا . ف:ل: يدف:ري احي دا  و: س: ، ب:لر ج: دد اثرن:يرني ا ب:عر ا فيي م: أ:لدوهد: 7ف:ل:يرس: ف:س:

ثييق:ة: ط:ل:ق  ف:تدط:لىقد؟»  ةد و: ج: ور ط:ى الزى ى مدوس:ى بيأ:نر تدعر ص: ا أ:ور اذ: ةي 8«ف:ليم: او: ب:بي ق:س: : «بيس: اب: أ:ج:
 . ءي نرذد الرب:در ا مد ذ: ر: ل:مر ي:كدنر ه:ك: ل:كينى ال:مر . و: مر اتيكد ج: ور مر مدوس:ى بيت:طرلييقي ز: ح: ل:كد م: ، س: ل:كينيي 9قدلدوبيكدمر و:

ن:ى. ت:كيبد الزي يرريه:ا، ف:إينىهد ي:رر جد بيغ: وى ي:ت:ز: ن:ى، و: لىةي الزي يرري عي ت:هد ليغ: ج: ور : إينى الىذيي يدط:ليقد ز: مر أ:قدولد ل:كد
ن:ى».  ت:كيبد الزي ط:لىق:ة ، ي:رر جد بيمد وى الىذيي ي:ت:ز: جي 10و: ور ال:ة: الزى هي ح: ان:تر ه:ذي هد: «إينر ك: يذد ف:ق:ال: ل:هد ت:ل:مي

 «! لد اجي أ:فرض: و: مد الزى د: ةي، ف:ع: ج: ور ع: الزى ين: 11م: يعد، ب:لي الىذي مي ا الرك:ل:مد ل: ي:قرب:لدهد الرج: : «ه:ذ: اب:هدمر ف:أ:ج:
 . ليك: ل:يرهيمر بيذ: م: ع: هدمر 12أدنرعي ضد ب:عر ي:انا ؛ و: صر ه:اتيهيمر خي نر بدطدوني أدمى ل:ددون: مي ي:اني يدور صر ف:إينى ب:عرض: الرخي

ت:ط:اع: ني اسر اتي. ف:م: او: ل:كدوتي السىم: لي م: نر أ:جر هدمر مي ا أ:نرفدس: ور ص: هدمر ق:در خ: يررد غ: ؛ و: اهدمد النىاسد ص: ق:در خ:
ا، ف:لري:قرب:لرهد!» أ:نر ي:قرب:ل: ه:ذ:



يسوع يبارك الطفال

يذد. 13 هدمد التىل:مي ر: ج: ، ف:ز: ليي: يدص: ل:يرهيمر و: يرهي ع: ع: ي:د: ارا  ليي:ض: غ: ل:دا  صي هدمر أ:ور ضد م: إيل:يرهي ب:عر ثدمى ق:دى
ل:كدوت: 14 ل:ءي م: ثرلي ه:ؤد ، ل:نى ليمي ن:عدوهدمر ل: ت:مر ار: ي:أرتدون: إيل:يى و: غ: عدوا الصي : «د: ل:كينى ي:سدوع: ق:ال: و:

اتي!»  او: . 15السىم: نر هدن:اك: ، ثدمى ذ:ه:ب: مي ل:يرهيمر يرهي ع: ع: ي:د: ض: و: و:

الشاب الغني

ل:ى 16 ل: ع: صد لد ل:حر م: ل:ح  أ:عر ، أ:يى ص: اليحد ليمد الصى ع: : «أ:ي ه:ا الرمد أ:لد ي:سر مد إيل:يرهي و: ا ش:اب  ي:ت:ق:دى إيذ: و:
يىةي؟»  ي:اةي ال:ب:دي ، إينر 17الرح: لكينر . و: اليحد د  هدو: الصى احي اليحي؟ و: ني الصى أ:لدنيي ع: ا ت:سر اذ: اب:هد: «ليم: ف:أ:ج:

اي:ا».  ص: لر بيالرو: م: ي:اة:، ف:اعر ل: الرح: خد ت: أ:نر ت:در در اب:هد ي:سدوعد: «ل: 18أ:ر: اي:ا؟» أ:ج: ص: : «أ:يىةي و: أ:ل: ف:س:
وري؛  ه:در بيالز  ؛ ل: ت:شر ريقر ؛ ل: ت:سر ني ؛ ل: ت:زر .» 19ت:قرتدلر ك: ن:فرسي بى ق:رييب:ك: ك: أ:حي ؛ و: أدمىك: ريمر أ:ب:اك: و: أ:كر

دد؟»  20 نيي ب:عر ا ي:نرقدصد اذ: ريي، ف:م: غ: نرذد صي لرتد بيه:ا مد مي ل ه:ا ع: هي كد : «ه:ذي اب:هد 21ق:ال: ل:هد الشىاب  ف:أ:ج:
، ف:ي:كدون: اءي ل:ى الرفدق:ر: عر ع: زي و: ، و: ليكد ا ت:مر بيعر كدلى م: ه:بر و: ل ، ف:اذر امي ت: أ:نر ت:كدون: ك: در ي:سدوعد: «إينر أ:ر:

نيي!»  ال: اترب:عر ت:ع: اتي. و: او: نرز  فيي السىم: زيينا  22ل:ك: ك: ى ح: ، م:ض: ا الرك:ل:م: ع: الشىاب  ه:ذ: مي ا س: ف:ل:مى
ة .  بيير: ة  ك: و: ب: ث:رر احي ان: ص: ن: 23ل:نىهد ك: : إينىهد مي مر قى أ:قدولد ل:كد هي: «الرح: يذي ف:ق:ال: ي:سدوعد ليت:ل:مي

اتي.  او: ل:كدوت: السىم: ل: م: خد نييي أ:نر ي:در ل:ى الرغ: بي ع: عر ل: 24الصى خد ه:لد أ:نر ي:در : إينىهد ل:سر أ:يرضا  أ:قدولد و:
ل:كدوت: اي».  نيي  م: ل: الرغ: خد نر أ:نر ي:در ة  مي لد فيي ث:قربي إيبرر: م: عدوا 25الرج: مي ا س: ا  ل:مى دا يذد جي ف:ددهيش: التىل:مي

؟»  و: رد أ:نر ي:نرجد نر ي:قردي ، م: نر أ:لدوا: «إيذ: س: ، و: ليك: نرد: 26ذ: يل  عي ت:حي سر ا مد : «ه:ذ: ق:ال: ل:هدمر ف:ن:ظ:ر: إيل:يرهيمر و:
ت:ط:اع !»  سر ء  مد نرد: اي، ف:كدل  ش:ير ا عي ن:ا كدلى 27النىاسي. أ:مى كر ند ق:در ت:ر: : «ه:ا ن:حر سد ئيذ  ق:ال: بدطررد نرد: عي

يبدن:ا؟»  ا ي:كدوند ن:صي اذ: ، ف:م: ن:اك: ت:بيعر ء  و: ني 28ش:ير م: : إينىهد فيي ز: مر قى أ:قدولد ل:كد اب:هدمر ي:سدوعد: «الرح: ف:أ:ج:
ل:ى تدمدونيي ع: ين: ت:بيعر ليسدون: أ:نرتدمد الىذي هي، ت:جر دي جر شي م: رر ل:ى ع: اني ع: نرس: ليسد ابرند الي ا ي:جر م: نرد: ، عي يدي دي التىجر

 . ر: ش: ائييل: الثرن:ير ع: ر: ب:اط: إيسر يندوا أ:سر شا  ليت:دي رر ش:ر: ع: ة  أ:ور 29اثرن:ير ع: و: ك: بديدوتا  أ:ور إيخر نر ت:ر: ف:أ:ي  م:
ي:ريثد ف  و: عر ئ:ة: ضي ي، ف:إين:هد ي:ن:الد مي مي لي اسر نر أ:جر ي: مي اضي ل:دا  أ:ور أ:ر: ا  أ:ور أ:ور ات  أ:ور أ:با  أ:ور أدما و: أ:خ:

يىة:.  ي:اة: ال:ب:دي ون: 30الرح: يرد ون: ي:صي ثييرد ون: ك: رد آخي ، و: ريين: ون: آخي يرد ون: ي:صي ثييرد لدون: ك: لكينر أ:وى و:
. ليين: أ:وى

 مؤشر 20Ketab El Hayatمتى 

ثل العمال في الكرم مث

ر: 20 ت:أرجي ب:احي الرب:اكيري ليي:سر ج: فيي الصى ر: بي ب:يرت  خ: ان  ر: بىهد بيإينرس: اتي يدش: او: ل:كدوت: السىم: ف:إينى م:



هي،  مي رر ال  ليك: مى ل:هدمر إيل:ى 2عد س: أ:رر ، و: مي ين:ارا  فيي الري:ور نرهدمر دي ف:ع: ليكدل. مي ل:ى أ:نر ي:در الي ع: مى ع: الرعد اتىف:ق: م: و:
هي.  مي رر ريين: بيل: 3ك: ال  آخ: مى ين:ةي عد دي ةي الرم: اح: ب:احا ، ف:ل:قيي: فيي س: ةي ص: ع: ةي التىاسي و: السىاع: ج: ن:حر ر: ثدمى خ:
 ، ل  م: ه:بدوا. 4ع: ! ف:ذ: مر ق  ل:كد ا ي:حي مر م: ي:كد طي ي ف:أدعر مي رر لدوا فيي ك: م: اعر ه:بدوا أ:نرتدمر أ:يرضا  و: : اذر ف:ق:ال: ل:هدمر

د: الظ هرري، 5 و: الثىاليث:ةي ب:عر ة: ظدهررا . ثدمى ن:حر ر: شر ةي الثىانيي:ة: ع: و: السىاع: ةي أ:يرضا  ن:حر ج: إيل:ى السىاح: ر: ثدمى خ:
هي.  مي رر الي إيل:ى ك: مى ن: الرعد زييدا  مي س:ل: م: ج: أ:يرضا  6أ:رر ر: د: الظ هرري، خ: ةي ب:عر س: امي ةي الرخ: و: السىاع: ن:حر و:

؟  ل  م: ا ت:قيفدون: هدن:ا طدول: النىه:اري بيل: ع: اذ: : ليم: أ:ل:هدمر ، ف:س: ل  م: ريين: بيل: ع: ال  آخ: مى ابدوهد: 7ف:ل:قيي: عد أ:ج:
ي!  مي ه:بدوا أ:نرتدمر أ:يرضا  إيل:ى ك:رر : اذر د . ف:ق:ال: ن:ا أ:ح: رر ت:أرجي ، ق:ال: 8ل:نىهد ل:مر ي:سر اءد س: لى الم: ا ح: م: نرد: عي و:

. ليين: نرت:هييا  إيل:ى ال:وى مد ريين: و: ئا  بيالخي برت:دي ة: مد ر: ف:عي الدجر ادر ال: و: مى عد الرعد كييليهي: ادر مي ليو: رر ب  الرك: ر:
ين:ارا .  9 نرهدمر دي ذ: كدل  مي أ:خ: ةي و: س: امي ةي الرخ: ن: السىاع: لدوا مي مي ين: ع: اء: الىذي ، 10ف:ج: لدون: اء: ال:وى ا ج: ف:ل:مى

دا .  احي ين:ارا  و: نرهدمر ن:ال: دي د  مي احي ل:كينى كدلى و: . و: ث:ر: ذدون: أ:كر ي:أرخد ون: 11ظ:ن وا أ:نىهدمر س: ا هدمر ي:قربيضد فييم: و:
بي الرب:يرتي،  ل:ى ر: وا ع: مىرد ، ت:ذ: ين:ار: ة  ف:ق:طر، 12الدي د: احي ة  و: اع: لدوا س: مي ون: ع: رد ل:ءي الخي : ه:ؤد ق:ائيليين:

سي!  ري الشىمر ت: ح: لرن:ا طدول: النىه:اري ت:حر مي ين: ع: ند الىذي يرت:هدمر بين:ا ن:حر او: أ:نرت: ق:در س: دا  13و: احي اب: و: ف:أ:ج:
ين:ار ؟  ل:ى دي ي ع: عي ؛ أ:ل:مر ت:تىفيقر م: تدك: ا ظ:ل:مر بيي، أ:ن:ا م: احي : ي:ا ص: نرهدمر امرضي فيي 14مي ا هدو: ل:ك: و: ذر م: خد

 . ثرل:ك: ير: مي ا ال:خي ي: ه:ذ: طي : ف:أ:ن:ا أدرييدد أ:نر أدعر بييليك: ا 15س: م: اليي ك: ف: بيم: رى ق  ليي أ:نر أ:ت:ص: ا ي:حي أ:م:
؟  اليح  ة  ل:نىنيي أ:ن:ا ص: ير: ري يرن:ك: شي لدون: 16أدرييدد؟ أ:مر أ:نى ع: ال:وى ، و: ليين: ون: أ:وى رد يرد الخي ا ي:صي ذ: ف:ه:ك:

.« ريين: آخي

يسوع ينبىء مرة ثالثة بموته

ش:ر: فيي الطىرييقي، 17 يذي الثرن:ير ع: د: بيالتىل:مي ، انرف:ر: لييم: ش: دا  إيل:ى أدورد اعي ان: ي:سدوعد ص: ا ك: فييم: و:
 : ق:ال: ل:هدمر اءي 18و: س: ؤ: اني إيل:ى رد نرس: لىمد ابرند الي يرثد يدس: ، ح: لييم: ش: ددون: إيل:ى أدورد اعي ند ص: «ه:ا ن:حر

تي،  ور ل:يرهي بيالرم: كدمدون: ع: ت:ب:ةي، ف:ي:حر الرك: ه:ن:ةي، و: نرهد 19الرك: ون: مي رد خ: ، ف:ي:سر مي ون:هد ل:يرديي الدم: ليمد يدس: و:
مي الثىاليثي ي:قدومد». لكينىهد فيي الري:ور ليبدون:هد. و: ي:صر ليددون:هد و: ي:جر و:

طلب أم يعقوب ويوحنا

وفا .  20 رد عر نرهد م: د:تر ل:هد ت:طرلدبد مي س:ج: ه:ا، و: ع: ا م: هدم: ب:ديي و: ف:ق:ال: ل:ه:ا: 21ف:ت:ق:دىم:تر إيل:يرهي أدم  ابرن:ير ز:
نر رد ع: الخ: ، و: ينيك: نر ي:مي ا ع: ددهدم: : أ:ح: ان: ليس: ابرن:اي: ه:ذ: : «قدلر أ:نر ي:جر اب:تر ؟» أ:ج: ين: ا تدرييدي اذ: «م:

 «! تيك: ل:ك: مر ، فيي م: اريك: ا 22ي:س: ريي:اني م: ا ل: ت:در نىا: «أ:نرتدم: يدوح: قدوب: و: اب: ي:سدوعد ق:ائيل  ليي:عر ف:أ:ج:
 «! رد ، ن:قردي مر اب:اهد: «ن:ع: بده:ا؟» أ:ج: ر: أ:شر أرس: الىتيي س: ب:ا الرك: ر: اني أ:نر ت:شر ر: ! أ:ت:قردي ا: 23ت:طرلدب:اني ف:ق:ال: ل:هدم:

هد إيلى ن:ح: اريي، ف:ل:يرس: ليي أ:نر أ:مر نر ي:س: ع: ينيي و: نر ي:مي لدوسد ع: ا الرجد . أ:مى ب:اني ر: ف: ت:شر ي س:ور أرسي «ك:
 «! هد أ:بيي ل:هدمر دى ين: أ:ع: يرني 24ليلىذي و: ن: ال:خ: ت:اظدوا مي ، اغر ةد بيذليك: ر: ش: يذد الع: ع: التىل:مي مي ا س: م: نرد: عي و:

هدمر 25 اء: عدظ:م: ، و: مي ي:سدوددون:هدمر كىام: الدم: ل:مدون: أ:نى حد : «ت:عر ق:ال: يعا  و: مي اهدمر ي:سدوعد ج: ع: ت:در ف:اسر
 . ل:يرهيمر لىطدون: ع: يما  26ي:ت:س: ظي ير: ع: اد: أ:نر ي:صي نر أ:ر: ا أ:ي  م: إينىم: ، و: مر ، ف:ل: ي:كدنر ذليك: ب:يرن:كد ا أ:نرتدمر أ:مى و:

ما ،  ادي مر خ: ، ف:لري:كدنر ل:كد مر بردا ، 27ب:يرن:كد مر ع: ، ف:لري:كدنر ل:كد مر ل  فييكد ير: أ:وى اد: أ:نر ي:صي نر أ:ر: أ:ي  م: و:
28 .« ثييريين: نر ك: ي:ة  ع: هد فيدر ي:برذدل: ن:فرس: م: و: دي ، ب:لر ليي:خر م: د: اء: ل: لييدخر : ق:در ج: اني نرس: ا ابرند الي ذ: ف:ه:ك:



شفاء أعميين في أريحا

29  . بيير  ع  ك: مر هد ج: ا، ت:بيع: ون: أ:رييح: رد ادي هد يدغ: يذد ت:ل:مي ان: ي:سدوعد و: ا ك: فييم: ان:ا 30و: ي:اني ك: م: ا أ:عر إيذ: و:
ا: خ: ر: تىى ص: ، ح: نر هدن:اك: ر  مي ا أ:نى ي:سدوع: ي:مد ع: مي ا إينر س: انيبي الطىرييقي، م: ل:ى ج: يرني ع: اليس: ج:

د:!»  اود ، ي:ا ابرن: د: ب  ن:ا ي:ا ر: مر ح: اني 31«ارر ا ي:زييد: ذ: ت:ا، ف:أ:خ: كد ا ليي:سر هدم: ر: ج: ع: ز: مر ل:كينى الرج: و:
د:!»  اود ، ي:ا ابرن: د: ب  ن:ا ي:ا ر: مر ح: : «ارر اخ: ر: ا: 32الص  أ:ل:هدم: س: ا إيل:يرهي، و: اهدم: ع: د: قىف: ي:سدوعد و: ف:ت:و:

ا؟»  ل: ل:كدم: اني أ:نر أ:فرع: ا تدرييد: اذ: ».  33«م: ب  يدن:ن:ا، ي:ا ر: اب:اهد: «أ:نر ت:فرت:ح: ل:ن:ا أ:عر ترهد 34أ:ج: ذ: ف:أ:خ:
انيهي. انرط:ل:ق:ا ي:ترب:ع: رد و: ا تدبرصي يدندهدم: اد:تر أ:عر الي ع: ا، ف:فيي الرح: يدن:هدم: ل:م:س: أ:عر ا، و: ل:يرهيم: ف:ق:ةد ع: الشى

 مؤشر 21Ketab El Hayatمتى 

يسوع يدخل أرورشليم

س:ل: 21 ، أ:رر يرتدوني ب:لي الزى نرد: ج: ي عي ي:ةي ب:يرتي ف:اجي لدوا إيل:ى ق:رر ص: و: ، و: لييم: ش: نر أدورد بدوا مي ا اقرت:ر: ل:مى و:
هي،  يذي نر ت:ل:مي الي أ:ت:انا  2ي:سدوعد اثرن:يرني مي ا فيي الرح: د: ا، ت:جي م: ق:ابيل:ة: ل:كد ي:ة: الرمد ل: الرق:رر خد ا: «ادر ق:ائيل  ل:هدم:

 . ا إيل:يى اهدم: ر: ضي أ:حر ا و: لى ريب:اط:هدم: ، ف:حد ش  حر ه:ا ج: ع: م: بدوط:ة  و: رر د ، قدول:: 3م: ا أ:ح: م: كد ض: ت:ر: ف:إيني اعر
ا».  لدهدم: سي الي يدرر فيي الرح: ا. و: ة  إيل:يرهيم: اج: ب  بيح: اني النىبييي 4الرى ا قييل: بيليس: ا ليي:تيمى م: د:ث: ه:ذ: ق:در ح: و:

 : ش  5الرق:ائيلي حر ج: ل:ى أ:ت:ان  و: ك:بد ع: يعا  ي:رر دي م  إيل:يركي و: ليكدكي ق:ادي : ه:ا هدو: م: ن: هري:ور وا ابرن:ة: صي رد «ب:شي
 «! ا بيهي ي:سدوعد،  6ابرني أ:ت:ان  هدم: ر: ا أ:م: ل: م: ف:ع: ، و: اني يذ: ه:ب: التيلرمي ، 7ف:ذ: ش: حر الرج: ا ال:ت:ان: و: ر: ض: ف:أ:حر

 . كيب: ا، ف:ر: ا ثيي:اب:هدم: ل:يرهيم: ا ع: ع: ض: و: ذ: 8و: أ:خ: ، و: شدون: الطىرييق: بيثيي:ابيهيمر ا  ي:فررد دا بيير  جي ع  ك: مر ذ: ج: أ:خ: و:
 . شدون: بيه:ا الطىرييق: ي:فررد ري و: ان: الشىج: ص: ون: ي:قرط:عدون: أ:غر رد مدوعد الىتيي ت:ق:دىم:تر 9آخ: ان:تي الرجد ك: و:

! بي مي الرى ك  التيي بياسر ب:ار: ! مد د: اود برني د: نىا لي لرف:هد ت:هرتيفد ق:ائيل:ة : «أدوص: ش:تر خ: الىتيي م: ي:سدوع: و:
اليي!»  نىا فيي ال:ع: ل: 10أدوص: اء: ت:س: ل ه:ا، و: ين:ةد كد دي تي الرم: جى ، ض: لييم: ش: ل: ي:سدوعد أدورد ا د:خ: ل:مى و:
نر هدو: ه:ذ:ا؟»  ةي 11أ:هرلده:ا: «م: ر: ن: النىاصي ا هدو: ي:سدوعد النىبيي  الىذيي مي مدوعد: «ه:ذ: اب:تي الرجد ف:أ:ج:

.« لييلي بيالرج:

طرد الباعة من الهيكل

ق:ل:ب: 12 ؛ و: ون: ت:رد ي:شر اندوا ي:بييعدون: و: ين: ك: يع: الىذي مي تيهي ج: اح: نر س: د: مي ط:ر: ، و: ل: ل: ي:سدوعد الره:يرك: ثدمى د:خ:
 . امي م: ةي الرح: د: ب:اع: ق:اعي م: ي:اريف:ةي و: ائيد: الصى و: ل:ةي 13م: : إينى ب:يرتيي ب:يرتا  ليلصى تدوب  كر : «م: ق:ال: ل:هدمر و:

وص !»  ة: لدصد ار: غ: وهد م: لرتدمد ع: ا أ:نرتدمر ف:ج: ى. أ:مى ع: ي  14يددر مر م: إيل:يرهي عد ، ت:ق:دى لي ا هدو: فيي الره:يرك: ب:يرن:م: و:
 . ف:اهدمر ، ف:ش: ج  عدرر اه:ا، 15و: ر: ائيب: الىتيي أ:جر ج: ا الرع: أ:ور ا ر: م: نرد: ت:ب:ةد، عي الرك: ه:ن:ةي، و: اءد الرك: س: ؤ: اي:ق: رد ف:ت:ض:



د:!»  اود برني د: نىا لي ص: : «أدور لي ي:هرتيفدون: ل:د: فيي الره:يرك: ال:ور ا ي:قدولدهد 16و: عد م: م: أ:لدوهد: «أ:ت:سر ف:س:
ت: در د: عي أ:عر ضى الر  اهي ال:طرف:الي و: نر أ:فرو: أدوا ق:ط : مي ! أ:ل:مر ت:قرر: مر اب:هدمر ي:سدوعد: «ن:ع: ؟» ف:أ:ج: ل:ءي هؤد

بييحا ؟»  ب:ات: فييه:ا. 17ت:سر نري:ا، و: ي:ةي ب:يرت: ع: ين:ةي إيل:ى ق:رر دي ن: الرم: اريجا  مي انرط:ل:ق: خ: ق:هدمر و: ثدمى ف:ار:

يسوع يلعن شجرة التين

18  . اع: ين:ةي، ج: دي ع  إيل:ى الرم: اجي هدو: ر: مي التىاليي، و: ب:احي الري:ور فيي ص: ل:ى 19و: ة: تيين  ع: ر: أ:ى ش:ج: إيذر ر: و:
ر  نركي ث:م: ، ف:ق:ال: ل:ه:ا: «ل: ي:كدنر مي ق: ر: ل:يره:ا إيلى الرو: در ع: ل:كينىهد ل:مر ي:جي ه: إيل:يره:ا، و: انيبي الطىرييقي اتىج: ج:

 . الي !» ف:ي:بيس:تي التيين:ةد فيي الرح: دد إيل:ى ال:ب:دي ا 20ب:عر ق:الدوا: «م: ، ددهيشدوا و: ليك: يذد ذ: أ:ى التىل:مي ا ر: ف:ل:مى
ا ي:بيس:تي التيين:ةد!»  ع: م: ر: ، 21أ:سر ل: ت:شدك ون: ان  و: مر إييم: ان: ل:كد : إينر ك: مر قى أ:قدولد ل:كد : «الرح: اب:هدمر ف:أ:ج:

: انرق:ليعر ب:لي ا الرج: نرتدمر ت:قدولدون: ليه:ذ: ، ب:لر إينر كد بد سر ح: لرتد بيالتيين:ةي و: مي ا ع: ثرل: م: لدون: ل: مي م: مر ت:عر ف:إينىكد
 . ددثد ليك: ي:حر ري، ف:إينى ذ: انرط:ريحر فيي الرب:حر ، ت:ن:الدون:هد». 22و: ان  ل:ةي بيإييم: لدبدون:هد فيي الصى ا ت:طر كدل  م: و:

سلطة يسوع

أ:لدوهد: 23 س: بي، و: يدوخد الشىعر شد ه:ن:ةي و: اءد الرك: س: ؤ: م: إيل:يرهي رد ، ت:ق:دى ليمد ذ: يدع: أ:خ: لي و: ل: إيل:ى الره:يرك: ا وص: ل:مى و:
لرط:ة:؟»  هي الس  ك: ه:ذي ن:ح: نر م: م: لدهد؟ و: ا ت:فرع: لد م: لرط:ة  ت:فرع: أ:ن:ا 24«بيأ:يىةي سد اب:هدمر ي:سدوعد ق:ائيل : «و: ف:أ:ج:

لدهد: ا أ:فرع: لد م: لرط:ة  أ:فرع: ا  بيأ:يىةي سد مر أ:ن:ا أ:يرض: ونيي، أ:قدولد ل:كد برتدمد دا ، ف:إينر أ:ج: احي را  و: مر أ:مر أ:لدكد أ:يرضا  أ:سر
ا ب:يرن:هدمر 25 وا فييم: رد او: ن: النىاسي؟» ف:ت:ش: اءي أ:مر مي م: ن: السى نىا؟ مي يىةد يدوح: ودي مد عر ان:تر م: نر أ:يرن: ك: مي

قدوهد؟  دي ا ل:مر تدص: اذ: ، ي:قدولد ل:ن:ا: ف:ليم: اءي م: ن: السى : «إينر قدلرن:ا ل:هد إينىه:ا مي ن: النىاسي، 26ق:ائيليين: إينر قدلرن:ا: مي و:
نىا ن:بيي اا».  ون: يدوح: ت:بيرد لىهدمر ي:عر بي، ل:نىهدمر كد هدورد الشىعر مر ل:يرن:ا جد ش:ى أ:نر ي:ثدور: ع: ابدوهد: «ل: 27ن:خر ف:أ:ج:

لدهد». ا أ:فرع: لد م: لرط:ة  أ:فرع: مر بأ:يىةي سد ل: أ:ن:ا أ:قدولد ل:كد دى ق:ائيل : «و: ريي!» ف:ر: ن:در

اذهب اليوم اعمل في كرمي

لر 28 م: اعر م: و: ه:بي الري:ور ل:ديي، اذر ق:ال: ل:هد: ي:ا و: ا و: ل:هدم: د: أ:وى . ف:ق:ص: اني ل:د: ان  و: نرس: ان: لي ؟ ك: مر أريدكد ا ر: «م:
ي!  مي .  29فيي ك:رر ذ:ه:ب: م: و: ليك: ن:دي د: ذ: نىهد ب:عر ل:كي . و: : ل: أدرييدد اب: هد 30ف:أ:ج: ل:د: لد و: جد د: الرى ثدمى ق:ص:

 . ه:بر نىهد ل:مر ي:ذر ل:كي ييديي! و: : ل:بىيرك: ي:ا س: اب: . ف:أ:ج: لي ا ق:ال:هد ليل:وى ق:ال: ل:هد م: ثرن:يرني 31الثىانيي و: ف:أ:ي  الي
ب:اة: : إينى جد مر قى أ:قدولد ل:كد !» ف:ق:ال: ل:هدمر ي:سدوعد: «الرح: لد ةي ال:بي؟» ف:ق:الدوا: «ال:وى اد: ل: بيإير: مي ع:

ل:كدوتي اي.  ولي إيل:ى م: خد مر فيي الد  بيقدون:كد ي:سر انيي:اتي س: الزى ائيبي و: ر: مر 32الضى نىا إيل:يركد اء: يدوح: ف:ق:در ج:
أ:يرتدمر أ:نرتدمر ا ر: ل:مى قدوهد. و: دى انيي:اتد ف:ص: الزى ائيبي و: ر: ب:اةد الضى ا جد قدوهد. أ:مى دي ، ف:ل:مر تدص: قي اليكا  ط:رييق: الرح: س:

قدوهد! دي ليك: ليتدص: د: ذ: وا ب:عر مد ا، ل:مر ت:نرد: ه:ذ:

ثل المزارعين القتلة مث

ف:ر: فييهي 33 ح: ل:هد سدورا ، و: ور أ:ق:ام: ح: ما ، و: رر ب  ب:يرت  ك: ان  ر: س: إينرس: ر: : غ: ر: ث:ل  آخ: وا م: عد م: اسر
 . اف:ر: س: ين: و: اريعي م: إيل:ى مدز: رر لىم: الرك: ة . ثدمى س: اس: ر: ج: حي ب:ن:ى فييهي بدرر ة ، و: ر: ص: عر اند 34م: ان: أ:و: ا ح: ل:مى و:

 . مي رر ر: الرك: ل مي ث:م: ين: ليت:س: اريعي هد إيل:ى الرمدز: بييد: س:ل: ع: ، أ:رر ادي ص: ل:ى 35الرح: اريعدون: ع: ز: ف:ق:ب:ض: الرمد



ةي.  ار: ج: ر: بيالرحي مدوا الخ: ج: ر: هد، و: يرر: ق:ت:لدوا غ: ، و: هدمر د: بدوا أ:ح: ر: ، ف:ض: بييدي ب  الرب:يرتي 36الرع: س:ل: ر: ثدمى أ:رر
. لدوهد بيأدولئيك: ا ف:ع: ل:ءي م: اريعدون: بيهؤد ز: ل: الرمد . ف:ف:ع: ليين: ن: ال:وى دا  مي د: ث:ر: ع: ريين: أ:كر بييدا  آخ: ث:انيي:ة  ع:

ي:ه:ابدون: ابرنيي!  37 س:ل: إيل:يرهيمي ابرن:هد، ق:ائيل : س: يرا  أ:رر أ:خي برن: 38و: اريعدون: الي ز: أ:ى الرمد ا إينر ر: ف:م:
اثيهي.  ير: ل:ى مي ليي: ع: ت:ور ا ن:قرتدلدهد لين:سر ال:ور ! ت:ع: رييثد ا هدو: الرو: هدمر ليب:عرض : ه:ذ: ضد تىى ق:ال: ب:عر ثدمى 39ح:

ق:ت:لدوهد!  ، و: مي رر اريج: الرك: وهد خ: حد ط:ر: ل:يرهي، و: وا ع: لد 40ق:ب:ضد ا ي:فرع: اذ: ، م: مي رر ب  الرك: ا ي:عدودد ر: م: نرد: ف:عي
؟»  ين: اريعي ز: م: إيل:ى 41بيأدولئيك: الرمد رر ليمد الرك: . ثدمى يدس: رى ه:ل:ك  هدمر ش: ، يدهرليكد ارد ر: ابدوهد: «أدولئيك: ال:شر أ:ج:

انيهي».  ر: فيي أ:و: ون: ل:هد الثىم: د  ريين: يدؤ: ين: آخ: اريعي ز: أدوا فيي 42مد ف:ق:ال: ل:هدمر ي:سدوعد: «أ:ل:مر ت:قرر:
ان: بي ك: ن: الرى . مي يى اسي ي:ةي ال:س: اوي ر: الزى ج: ار: ح: هد الربدن:اةد، هدو: ن:فرسدهد ص: ف:ض: رد الىذيي ر: ج: الركيت:ابي: الرح:

ن:ا!  يب  فيي أ:نرظ:اري جي هدو: ع: ا، و: يكدمر 43ه:ذ: نر أ:يردي عد مي يدنرز: ل:كدوت: اي س: : إينى م: مر ليذليك: أ:قدولد ل:كد
هد.  ر: ديي ث:م: ب  يدؤ: لىمد إيل:ى ش:عر يدس: رد 44و: ج: نر ي:ق:عد الرح: م: ، و: سىرد ري ي:ت:ك: ج: ا الرح: ل:ى ه:ذ: نر ي:ق:عد ع: ف:أ:ي  م:

قا !»  حر قدهد س: ح: ل:يرهي ي:سر ا 45ع: ب:هدم: ر: يرني ض: ث:ل:يرني اللىذ: ي ون: الرم: يسي الرف:ري ه:ن:ةي و: اءد الرك: س: ؤ: ع: رد مي ا س: ل:مى و:
 . نييهيمر هدمر ان: ي:عر كدوا أ:نىهد ك: ر: ل:يرهي، ف:ق:در 46ي:سدوعد، أ:در ن: إيل:ى الرق:برضي ع: ور ع: اندوا ي:سر ع: أ:نىهدمر ك: م: و:

ون:هد ن:بيي اا. ت:بيرد اندوا ي:عر مدوعي ل:نىهدمر ك: ن: الرجد ائيفيين: مي اندوا خ: ك:
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ثل وليمة الملك مث

22  : ، ف:ق:ال: ث:الي لىمد بيال:مر اد: ي:سدوعد ي:ت:ك: ع: ة  2و: لييم: ليك  أ:ق:ام: و: ان  م: اتي بيإينرس: او: ل:كدوتد السىم: بىهد م: «يدش:
سي ابرنيهي،  بدوا فيي 3فيي عدرر غ: سي، ف:ل:مر ي:رر ين: إيل:ى الرعدرر وي عد در ي الرم: عي ت:در هد ي:سر بييد: ل: ع: س: أ:رر و:

وري.  ضد : ه:ا أ:ن:ا ق:در 4الرحد ين: وي عد در : قدولدوا ليلرم: ريين: ق:ائيل  ل:هدمر بييدا  آخ: ليكد ث:انيي:ة  ع: س:ل: الرم: ف:أ:رر
ا إيل:ى ال:ور ، ف:ت:ع: اهيز  ء  ج: كدل  ش:ير تر و: بيح: ن:ةد ق:در ذد مى س: وليي الرمد عدجد انيي و: تيي؛ ثيير: لييم: تد و: در د: أ:عر

سي!  ريهي؛ 5الرعدرر ترج: رد إيل:ى م: آخ: قرليهي، و: د  إيل:ى ح: احي ندوا، ف:ذ:ه:ب: و: ين: ت:ه:او: وي عد در لكينى الرم: و:
6  . ق:ت:لدوهدمر أ:ه:اندوهدمر و: ليكي و: بييدي الرم: ل:ى ع: وا ع: الرب:اقدون: ق:ب:ضد هد، 7و: يدوش: ل: جد س: أ:رر ليكد و: ب: الرم: ف:غ:ضي

 . ين:ت:هدمر دي ق: م: ر: أ:حر لكينى 8ف:أ:هرل:ك: أدولئيك: الرق:ت:ل:ة: و: ة ، و: اهيز: سي ج: ة: الرعدرر لييم: هي: إينى و: بييدي ثدمى ق:ال: ليع:
 . قيين: ت:حي سر ين: ل:مر ي:كدوندوا مد وي عد در عدوهد 9الرم: ددون:هد ادر نر ت:جي كدل  م: قي، و: ف:اريقي الط رد ه:بدوا إيل:ى م: ف:اذر

سي!  ةي الرعدرر لييم: ارا  10إيل:ى و: ر: ددوا، أ:شر ج: نر و: وا كدلى م: عد م: ج: قي، و: بييدد إيل:ى الط رد ج: الرع: ر: ف:خ:
 . يدوفي سي بيالض  ةد الرعدرر ت:ل:تر ق:اع: تىى امر ، ح: ين: اليحي ص: ، 11و: يدوف: ليكد ليي:نرظدر: الض  ل: الرم: د:خ: و:

سي.  ب: الرعدرر انا  ل: ي:لرب:سد ث:ور أ:ى إينرس: أ:نرت: ل: 12ف:ر: لرت: إيل:ى هدن:ا و: خ: يرف: د: بيي، ك: احي ف:ق:ال: ل:هد: ي:ا ص:
تا .  امي سي؟ ف:ظ:لى ص: ب: الرعدرر يرهي، 13ت:لرب:سد ث:ور ي:د: ل:يرهي و: هد ق:ائيل : ق:ييددوا ريجر ام: دى ليكد خد ر: الرم: ف:أ:م:



 ! ن:اني رييرد ال:سر ص: اءد و: ، هدن:اليك: ي:كدوند الربدك: يي اريجي وهد فيي الظىل:مي الرخ: حد اطرر: ين: 14و: وي عد در ل:نى الرم:
«! ت:اريين: ق:لييلدون: خر لكينى الرمد ، و: ون: ثييرد ك:

دفع الجزية للقيصر

ة  ي:قدولده:ا.  15 ليم: ون:هد بيك: قيعد يرف: يدور وا ك: رد ت:آم: ي ون: و: يسي لدوا إيل:يرهي ب:عرض: 16ف:ذ:ه:ب: الرف:ري س: ف:أ:رر
ليمد تدع: اديق  و: ل:مد أ:نىك: ص: ، ن:عر ليمد ع: ، ي:قدولدون: ل:هد: «ي:ا مد وددس: بي هييرد زر اءي حي ض: ع: أ:عر هيمر م: يذي ت:ل:مي

اتي النىاسي،  ق:ام: ي م: اعي د  ل:نىك: ل: تدر: ل: تدب:اليي بيأ:ح: ، و: قي ف:قدلر ل:ن:ا 17النىاس: ط:رييق: اي فيي الرح:
ري أ:مر ل:؟»  ي:ةد ليلرق:يرص: زر ف:ع: الرجي ل  أ:نر تددر ؟ أ:ي:حي أريدك: ا ر: نر م: : 18إيذ: ق:ال: هدمر و: ر: كر ك: ي:سدوعد م: ر: ف:أ:در

لدون: اليق:اع: بيي؟  اوي ا تدح: اذ: ، ليم: ن:افيقدون: ين:ارا . 19«أ:ي ه:ا الرمد ي:ةي!» ف:ق:دىمدوا ل:هد دي زر ل:ة: الرجي مر ونيي عد أ:رد
؟»  20 ا النىقرشد ه:ذ: ةد و: ور: هي الص  نر ه:ذي : «ليم: أ:ل:هدمر ، 21ف:س: نر : «إيذ: ري!» ف:ق:ال: ل:هدمر ابدوهد: «ليلرق:يرص: أ:ج:

ي»  ي لي ا لي م: ري، و: ري ليلرق:يرص: ا ليلرق:يرص: طدوا م: عدوا. 22أ:عر مي ا س: مى ين: مي هدوشي در ا، م: ور م:ض: كدوهد و: ف:ت:ر:

قيامة الموات

أ:لدوهد 23 س: ة:، و: ندون: بالرقيي:ام: مي ين: ل: ي:ؤر وقيييين: الىذي د  م: إيل:يرهي ب:عرضد الصى مي ت:ق:دى فيي ذليك: الري:ور
يهي أ:نر 24 ل:ى أ:خي ل:دا ، ف:ع: ليف: أ:ور ل  ددون: أ:نر يدخ: جد ات: ر: ، ق:ال: مدوس:ى: إينر م: ليمد ع: : «ي:ا مد ق:ائيليين:

يهي.  مي أ:خي ل:ى اسر ل  ع: يدقييم: ن:سر ل:تيهي، و: م: ج: بيأ:رر وى لدهدمر 25ي:ت:ز: ج: أ:وى وى ة ، ت:ز: و: ةد إيخر برع: ن:ا س: نرد: ان: عي ف:ق:در ك:
يهي؛  ت:هد ل:خي ج: ور ك: ز: ، ف:ت:ر: ل  ل:يرس: ل:هد ن:سر ات: و: ابيعي. 26ثدمى م: تىى السى ، ح: ذليك: الثىانيي ثدمى الثىاليثد ك: و:

أ:ةد أ:يرضا .  27 رر ات:تي الرم: يعا ، م: مي هيمر ج: دي نر ب:عر مي أ:ةد 28و: رر ةي ت:كدوند الرم: برع: ن: السى نر مي ةي، ليم: ف:فيي الرقيي:ام:
؟»  نرهدمر ة  ليكدل. مي ج: ور ان:تر ز: ة ، ل:نىه:ا ك: ج: ور ل:ل  29ز: ل:يرهيمر ي:سدوعد ق:ائيل : «أ:نرتدمر فيي ض: دى ع: ف:ر:
ة: اي.  ر: ل: قددر ، 30ل:نىكدمر ل: ت:فره:مدون: الركيت:اب: و: ون: جد وي ل: يدز: ون: و: جد وى ةي ل: ي:ت:ز: ف:النىاسد فيي الرقيي:ام:
 . اءي م: ةي اي فيي السى ل:ئيك: م: مر 31ب:لر ي:كدوندون: ك: ا قييل: ل:كد أرتدمر م: ا ق:ر: اتي، أ:ف:م: و: ةي ال:مر نر قيي:ام: ا ع: أ:مى

اني اي:  ل:ى ليس: ات ، بيلر 32ع: و: ل:يرس: اد بيإيل:هي أ:مر ؟ و: قدوب: إيلهد ي:عر اق: و: ح: إيلهد إيسر اهييم: و: أ:ن:ا إيلهد إيبرر:
 .« ي:اء  هي. 33هدو: إيلهد أ:حر لييمي نر ت:عر مدوعد، ذدهيلدوا مي ع: الرجد مي ا س: ف:ل:مى

الوصية العظمى

عا ،  34 وا م: عد ت:م: ، اجر وقيييين: د  م: الصى ي ون: أ:نى ي:سدوع: أ:فرح: يسي ع: الرف:ري مي ا س: لكينر ل:مى د  35و: احي أ:ل:هد و: س: و:
هد:  ريج: ت:در اويلد أ:نر ي:سر ةي، يدح: اءي الشىرييع: ل:م: نر عد هدو: مي ، و: نرهدمر يىةد 36مي صي ا هيي: الرو: ، م: ليمد ع: «ي:ا مد

ةي؟»  ! 37الرعدظرم:ى فيي الشىرييع: ريك: كدلي فيكر ك: و: كدلي ن:فرسي بى إيله:ك: بيكدلي ق:لربيك: و: با الرى اب:هد: «أ:حي ف:أ:ج:
يىةد الرعدظرم:ى الدول:ى.  38 صي هي هيي: الرو: !  39ه:ذي ك: ن:فرسي با ق:رييب:ك: ك: ثرلده:ا: أ:حي الثىانيي:ةد مي بيه:ات:يرني 40و:

«! تدبد ال:نربيي:اءي كد ةد و: لىقد الشىرييع: يىت:يرني ت:ت:ع: صي الرو:

المسيح وداود

أ:ل:هدمر ي:سدوعد:  41 ، س: ين: عي ت:مي جر ي ون: مد يسي ان: الرف:ري ا ك: فييم: نر 42و: يحي: ابرند م: سي مر فيي الرم: يدكد
أر ا ر: «م:

د:!»  اود ابدوهد: «ابرند د: ؟» أ:ج: : 43هدو: باا  ل:هد إيذر ي:قدولد وحي ر: دد بيالر  اود وهد د: عد يرف: ي:در ، ك: : «إيذ:نر أ:ل:هدمر ف:س:



؟  44 يرك: م: ئا  ليق:د: طي ور ك: م: اء: د: ع: أ:عر تىى أ:ض: ينيي ح: نر ي:مي ليسر ع: بيي: اجر ب  لير: ان: 45ق:ال: الرى ف:إينر ك:
يرف: ي:كدوند ابرن:هد؟»  بىهد، ف:ك: وهد ر: عد دد ي:در اود نر 46د: مي ة . و: ليم: ل:ور بيك: يب:هد و: نرهدمر أ:نر يدجي د  مي احي رر و: ف:ل:مر ي:قردي

. ال  هد بيأ:يي سدؤ: ريج: ت:در د  أ:نر ي:سر ؤر أ:ح: رد ، ل:مر ي:جر مي ذليك: الري:ور
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التحذير من معلمي الشريعة والفريسيين

هد،  23 يذ: ت:ل:مي مدوع: و: اط:ب: ي:سدوعد الرجد ئيذ  خ: نرد: يى 2عي سي ي ون: كدرر يسي الرف:ري ت:ب:ةد و: ت:ل:ى الرك: : «اعر ق:ال: و:
: ل:نىهدمر 3مدوس:ى:  لدون: م: ا ي:عر ثرل: م: لدوا مي م: ل:كينر ل: ت:عر لدوا بيهي. و: م: اعر مر و: ا ي:قدولدون:هد ل:كد ف:ظدوا كدلى م: ف:احر

 ، لدون: ل: ي:فرع: ت:افي النىاسي، 4ي:قدولدون: و: ل:ى أ:كر ون:ه:ا ع: عد ي:ض: ال  ث:قييل:ة  ل: تدط:اقد و: م: زيمدون: أ:حر ب:لر ي:حر
ب:عي.  صر في الي كدوه:ا بيط:ر: ري ل:كينىهدمر هدمر ل: يدرييددون: أ:نر يدح: لدون:هد 5و: م: ا ي:عر لدون:هد، ف:إينىم: م: ا ي:عر كدل  م: و:

؛ ابيهيمر اف: أ:ثرو: يلدون: أ:طرر: يدطي ة  و: رييض: ائيب:هدمر ع: لدون: ع:ص: ع: . ف:هدمر ي:جر ليك:ير ي:لرفيتدوا ن:ظ:ر: النىاسي إيل:يرهيمر
عي،  6 امي ج: ة: فيي الرم: م: ت:ق:دي اكين: الرمد ال:م: ، و: ل:ئيمي ةي فيي الرو: ار: د: اكين: الصى ب ون: أ:م: يدحي أ:نر تدلرق:ى 7و: و:

 . ليمد ع: ، ي:ا مد ليمد ع: : ي:ا مد هدمد النىاسد و: عد أ:نر ي:در اتي، و: يىاتد فيي السىاح: ل:يرهيمي التىحي ، ف:ل: ت:قرب:لدوا 8ع: ا أ:نرتدمر أ:مى
ة .  و: يعا  إيخر مي أ:نرتدمر ج: د ، و: احي مر و: كد ليم: ع: ليمد! ل:نى مد ع: : ي:ا مد د  مر أ:ح: كد و: عد ل:ى 9أ:نر ي:در دا  ع: عدوا أ:ح: ل: ت:در و:
اتي.  او: هدو: البد الىذيي فيي السىم: د ، و: احي مر و: : ل:نى أ:ب:اكد مر ضي أ:با  ل:كد ل: ت:قرب:لدوا أ:نر 10ال:رر و:

 . يحد سي هدو: الرم: د ، و: احي مر و: كد ئييس: ، ل:نى ر: اء: س: ؤ: د  رد مر أ:ح: كد و: عد . 11ي:در مر ما  ل:كد ادي مر خ: كد ب:رد لري:كدنر أ:كر و:
فىعد. 12 هد يدر: عد ن:فرس: نر ي:ض: م: عد، و: ض: هد يدور فيعد ن:فرس: نر يدر: ف:إينى كدلى م:

يسوع يعنف الكتبة والفريسيين

اتي فيي 13 او: ل:كدوت: السىم: ليقدون: م: مر تدغر ! ف:إينىكد ن:افيقدون: ي ون: الرمد يسي الرف:ري ت:ب:ةد و: مر أ:ي ه:ا الرك: يرلد ل:كد ل:كيني الرو:
 ! لدون: خد ليين: ي:در ل: ت:د:عدون: الدىاخي ، و: لدون: خد وهي النىاسي، ف:ل: أ:نرتدمر ت:در جد ت:ب:ةد 14ود مر أ:ي ه:ا الرك: يرلد ل:كد الرو:

ليك: . ليذ: مر اتيكد ل:و: ت:ت:ب:اهدون: بيإيط:ال:ةي ص: لي و: امي مر ت:لرت:هيمدون: بديدوت: ال:ر: ! ف:إينىكد ن:افيقدون: ي ون: الرمد يسي الرف:ري و:
يرندون:ة  أ:قرس:ى!  مر د: ت:نرزيلد بيكد مر 15س: ! ف:إينىكد ون: اؤد ي ون: الرمدر: يسي الرف:ري ت:ب:ةد و: مر أ:ي ه:ا الرك: يرلد ل:كد الرو:

ا ف: م: عر ه:نىم: ضي وهد أ:هرل  ليج: لرتدمد ع: د: ج: ا ت:ه:وى دا ؛ ف:إيذ: احي دا  و: ت:ه:وي بدوا مد س: الرب:رى ليت:كر ر: و: ت:طدوفدون: الرب:حر
ل:يرهي!  يررد 16أ:نرتدمر ع: هد غ: مد ، ف:ق:س: لي م: بيالره:يرك: نر أ:قرس: : م: ! ت:قدولدون: ي:اند مر ةد الرعد مر أ:ي ه:ا الرق:اد: يرلد ل:كد الرو:

 ! لرزيم  هد مد مد ، ف:ق:س: م: بيذ:ه:بي الره:يرك:لي نر أ:قرس: ا م: ؛ أ:مى لرزيم  ثرن:يرني 17مد ! أ:ي  الي ي:اند مر الرعد هىالد و: أ:ي ه:ا الرجد
ق:دىسا ؟  لد الذىه:ب: مد ع: لد الىذيي ي:جر : الذىه:بد أ:مي الره:يرك: ظ:مد ب:حي، 18أ:عر ذر م: بيالرم: نر أ:قرس: : م: ت:قدولدون: و:

 ! لرزيم  هد مد مد ب:حي، ف:ق:س: ذر ل:ى الرم: ب:اني الىذيي ع: م: بيالرقدرر نر أ:قرس: ا م: ؛ أ:مى لرزيم  يررد مد هد غ: مد أ:ي ه:ا 19ف:ق:س:



ا ؟  ق:دىس: ب:ان: مد لد الرقدرر ع: ب:حد الىذيي ي:جر ذر ب:اني أ:مي الرم: : الرقدرر ظ:مد ثرن:يرني أ:عر ! أ:ي  الي ي:اند مر نر 20الرعد ف:إينى م:
ل:يرهي؛  ا ع: بيكدلي م: م: بيهي و: ب:حي، ف:ق:در أ:قرس: ذر م: بيالرم: بيالسىاكيني 21أ:قرس: م: بيهي و: ، ف:ق:در أ:قرس: لي م: بيالره:يرك: نر أ:قرس: م: و:

ل:يرهي!  22فييهي؛  اليسي ع: بيالرج: شي اي و: رر م: بيع: ، ف:ق:در أ:قرس: اءي م: م: بيالسى نر أ:قرس: م: مر أ:ي ه:ا 23و: يرلد ل:كد الرو:
ق:در ، و: وني م  الرك: بيثي و: الشي ن:عي و: تىى عدشدور: النىعر مدون: ح: مر تدق:دي ! ف:إينىكد ن:افيقدون: ي ون: الرمد يسي الرف:ري ت:ب:ةد و: الرك:

فيلدوا ل: تدغر هي و: لدوا ه:ذي بد أ:نر ت:فرع: ان: ي:جي ان:ة:. ك: ال:م: ة: و: م: حر الرى ل: و: در ةي: الرع: ا فيي الشىرييع: لرتدمر أ:ه:مى م: أ:هرم:
 ! ! 24تيلرك: ل: م: مر ت:برل:عدون: الرج: ل:كينىكد ةي، و: ن: الرب:عدوض: اء: مي ف ون: الرم: مر تدص: ! إينىكد ي:اند مر ةد الرعد أ:ي ه:ا الرق:اد:
ن: 25 ن: مي حر الصى أرس: و: مر تدن:ظيفدون: الرك: ! ف:إينىكد ن:افيقدون: ي ون: الرمد يسي الرف:ري ت:ب:ةد و: مر أ:ي ه:ا الرك: يرلد ل:كد الرو:

عي!  الطىم: برتدمر بيالنىهربي و: س: ا ك: ت:ليئ  بيم: مر ا مد ل:هدم: ل:كينر دىاخي اريجي، و: م:ى، 26الرخ: ي  ال:عر يسي أ:ي ه:ا الرف:ري
يفا !  ه:ا أ:يرضا  ن:ظي اريجد ير: خ: أرسي ليي:صي ل: الرك: اخي ل  د: ت:ب:ةد 27ن:ظيفر أ:وى مر أ:ي ه:ا الرك: يرلد ل:كد الرو:

ن: نىه:ا مي ل:كي اريجي، و: ن: الرخ: يل:ة  مي مي ةي: ت:برددو ج: ب:يىض: الرقدبدوري الرمد مر ك: ! ف:إينىكد ن:افيقدون: ي ون: الرمد يسي الرف:ري و:
ة !  اس: كدلي ن:ج: ت:ى و: ور ظ:امي الرم: ت:ليئ:ة  بيعي مر لي مد ، 28الدىاخي ين: اليحي ليك: أ:نرتدمر أ:يرضا ، ت:برددون: ليلنىاسي ص: ذ: ك:

قي!  الرفيسر ت:ليئدون: بيالنيف:اقي و: مر لي مد ن: الدىاخي مر مي ل:كينىكد ي ون: 29و: يسي الرف:ري ت:ب:ةد و: مر أ:ي ه:ا الرك: يرلد ل:كد «الرو:
 ، ين: اليحي افين: الصى د: ييندون: م: تدز: مر ت:برندون: قدبدور: ال:نربيي:اءي و: ! ف:إينىكد ن:افيقدون: ن:ا 30الرمد شر : ل:ور عي ت:قدولدون: و:

 . مي ال:نربيي:اءي فركي د: ن:اهدمر فيي س: كر ار: ا ش: ني آب:ائين:ا ل:م: م: مر 31فيي ز: مر بيأ:نىكد كد ل:ى أ:نرفدسي ه:ددون: ع: ا ت:شر ف:بيه:ذ:
 ! !  32أ:برن:اءد ق:اتيليي ال:نربيي:اءي يرلد مر ليي:طرف:ح: الرك: كد أ:هد آب:اؤد ا ب:د: لدوا م: مي ل:د: 33ف:أ:كر ، أ:ور يىاتد أ:ي ه:ا الرح:

؟  ه:نىم: ق:ابي ج: نر عي يرف: تدفرليتدون: مي ي! ك: اء: 34ال:ف:اعي م: ك: حد مر أ:نربيي:اء: و: لد إيل:يركد سي : ه:ا أ:ن:ا أدرر ليك: ليذ:
نر تدط:اريددون:هدمر مي ، و: مر كد عي امي ج: ليددون: فيي م: هدمر ت:جر ض: ب:عر ، و: ليبدون: ت:صر هدمر ت:قرتدلدون: و: ض: ، ف:ب:عر ين: ليمي ع: مد و:

ى.  ر: ين:ة  إيل:ى أدخر دي مي ه:ابييل: 35م: نر د: ضي: مي ل:ى ال:رر فيك: ع: كيي. سد م  ز: مر كدل  د: ل:يركد ا ي:ق:عد ع: بيه:ذ: و:
ب:حي.  ذر الرم: لي و: وهد ب:يرن: الره:يرك: يىا الىذيي ق:ت:لرتدمد خي يىا برني ب:ر: ري ك: مي ز: : إينى 36الرب:اري إيل:ى د: مر قى أ:قدولد ل:كد الرح:

. يلي ا الرجي ي:نرزيلد بيه:ذ: ليهي س: ق:اب: ذليك: كد عي

يسوع ينذر أرورشليم

تد أ:نر 37 در ة  أ:ر: رى مر م: ليين: إيل:يره:ا! ك: س: رر ة: الرمد م: اجي ر: ، ي:ا ق:اتيل:ة: ال:نربيي:اءي و: لييمد ش: ، ي:ا أدورد لييمد ش: ي:ا أدورد
يره:ا، ف:ل:مر تدرييددوا!  ن:اح: ت: ج: ه:ا ت:حر اخ: ةد فير: اج: عد الدىج: م: ا ت:جر م: ل:د:كي ك: ع: أ:ور م: مر 38أ:جر ه:ا إينى ب:يرت:كد

ابا !  ر: مر خ: كد ل:كد ك  التيي 39يدترر: ب:ار: تىى ت:قدولدوا: مد ، ح: ن: الن: نيي مي ور مر ل:نر ت:ر: مر إينىكد ف:إينيي أ:قدولد ل:كد
«! بي مي الرى بياسر
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المسيح ينبىء بخراب الهيكل

ب:انيي 24 هد إيل:ى م: ل:ف:تدوا ن:ظ:ر: هد، و: يذد م: إيل:يرهي ت:ل:مي هد ت:ق:دى ر: اد: ا غ: ل:مى ، و: لي ن: الره:يرك: ج: ي:سدوعد مي ر: ثدمى خ:
 . لي ر  2الره:يرك: ج: ك: هدن:ا ح: : ل:نر يدترر: مر قى أ:قدولد ل:كد لىه:ا؟ الرح: ب:انيي كد هي الرم: ن: ه:ذي ور ا ت:ر: : «أ:م: ف:ق:ال: ل:هدمر

مد!» يدهرد: ر  إيلى و: ج: ق: ح: ف:ور

علمات نهاية الزمان

ن:ا 3 بيرر ق:الدوا ل:هد: «أ:خر اد  و: ل:ى انرفير: يذد ع: م: إيل:يرهي التىل:مي ، ت:ق:دى يرتدوني ب:لي الزى ل:ى ج: اليسا  ع: ان: ج: ا ك: ب:يرن:م: و:
؟»  اني م: انرتيه:اءي الزى ك: و: وعي جد ةد رد ل:م: ا هيي: ع: م: ا. و: ددثد ه:ذ: ت:ى ي:حر اب: ي:سدوعد: «انرت:بيهدوا! 4م: ف:أ:ج:

د !  مر أ:ح: ليلركد ليلدون: 5ل: يدض: ، ف:يدض: يحد سي ي ق:ائيليين: إينيي أ:ن:ا هدو: الرم: مي ي:أرتدون: بياسر ثييريين: س: ف:إينى ك:
 . ثييريين: ددث: 6ك: بدوا! ف:ل:بددى أ:نر ي:حر ت:عي مر أ:نر ت:رر وب . ف:إييىاكد رد ب:اري حد أ:خر وب  و: رد عدون: بيحد م: ف: ت:سر ور س: و:

دد.  ل:كينر ل:يرس:تي النيه:اي:ةد ب:عر ل هد، و: ا كد ة ، 7ه:ذ: ل:ك: مر ل:ى م: ة  ع: ل:ك: مر م: ة ، و: ل:ى أدمى ة  ع: ف: ت:نرق:ليبد أدمى ور ف:س:
 . اكين: ةي أ:م: دى ل:زيلد فيي عي ز: ات  و: اع: ج: ددثد م: ت:حر . 8و: مي ل: الل: لىه:ا ل:يرس:تر إيلى أ:وى هي كد ل:كينى ه:ذي و:

نر 9 مي مي يعي الدم: مي وهيين: ل:د:ى ج: رد كر ت:كدوندون: م: ، و: مر ي:قرتدلدون:كد ذ:ابي، و: مد النىاسد إيل:ى الرع: كد ليمد ئيذ  يدس: نرد: عي
ي؛  مي لي اسر ضا ، 10أ:جر هدمر ب:عر ضد ون: ب:عر ضد يدبرغي ضا  و: هدمر ب:عر ضد ليمدون: ب:عر يدس: ون: و: ثييرد ت:د  ك: ف:ي:رر

11  . ثييريين: ليلدون: ك: يدض: اليين: و: ن: ال:نربيي:اءي الدىجى ون: مي ثييرد ي:ظره:رد ك: دد 12و: ، ت:بررد ثرمد م  الي إيذر ي:عد و:
 . ثييريين: بىةد ل:د:ى الرك: ح: و.  13الرم: تىى النيه:اي:ةي، ف:هدو: ي:نرجد ل:كينى الىذيي ي:ثربدتد ح: ف: يدن:اد:ى 14و: ور ف:س:

ليك: ت:أرتيي النيه:اي:ةد. د: ذ: ب:عر يعا . و: مي مي ج: ة  ليي ل:د:ى الدم: ه:اد: ليهي، ش: ال:مي كد هي فيي الرع: ل:كدوتي ه:ذي ةي الرم: ار: بيبيش:

الضيقة العظيمة

اني 15 ك: ة  فيي الرم: ، ق:ائيم: انييال: النىبييي اني د: نره:ا بيليس: ابي، الىتيي قييل: ع: ر: ة: الرخ: اس: ج: ن: ر: ور ا ت:ر: م: نرد: ف:عي
 ! ق:دىسي، ليي:فره:مي الرق:اريئد ؛  16الرمد ب:الي يىةي إيل:ى الرجي نرط:ق:ةي الري:هدودي ين: فيي مي بي الىذي ئيذ  ليي:هررد نرد: نر 17عي م: و:

ا فيي ب:يرتيهي؛  ذ: م: ل:ى السىطرحي، ف:ل: ي:نرزيلر ليي:أرخد ان: ع: ذ: 18ك: عر ليي:أرخد جي ، ف:ل: ي:رر قرلي ان: فيي الرح: نر ك: م: و:
ب:هد!  !  19ث:ور اتي فيي تيلرك: ال:يىامي ع: ضي الرمدرر ب:ال:ى و: يرلد ليلرح: الرو: مر 20و: بدكد ل وا ليك:ير ل: ي:كدون: ه:ر: ف:ص:

برت ،  ت:اء  أ:ور فيي س: ءي 21فيي شي نرذد ب:در ثرلده:ا مد ددثر مي ة  ل:مر ي:حر يم: ظي يق:ة  ع: ئيذ  ضي نرد: ددثد عي ف: ت:حر ور ف:س:
 . ددث: ل:نر ي:حر ، و: ال:مي إيل:ى الن: ري 22الرع: ن: الرب:ش: د  مي ان: أ:ح: ا ك: ، ل:م: رد ت:ص: تدخر ل: أ:نى تيلرك: ال:يىام: س: ل:ور و:

 . رد تيلرك: ال:يىامد ت:ص: تدخر ت:اريين: س: خر لي الرمد نر أ:جر ل:كينر مي و. و: : ه:ا إينى 23ي:نرجد ئيذ  نرد: د  عي مر أ:ح: ف:إينر ق:ال: ل:كد
قدوا!  دي ، ف:ل: تدص: يح: هدن:ا، أ:ور هدن:اك: سي ، 24الرم: ال  ن:بيي. د:جى ال  و: يح  د:جى سي نر م: ث:رد مي زد أ:كر ف: ي:بررد ور ف:س:

ت:ط:اعدوا.  ، ل:وي اسر ت:اريين: خر تىى الرمد ليلدوا ح: ، لييدض: يب: اجي أ:ع: ة  و: يم: ظي مدون: آي:ات  ع: يدق:دي ه:ا أ:ن:ا ق:در 25و:
ددوثيهي.  ري ق:برل: حد مر بيال:مر تدكد ب:رر يىةي! ف:ل: 26أ:خر يحد فيي الرب:ري سي : ه:ا هدو: الرم: مد النىاسد ا ق:ال: ل:كد ف:إيذ:

قدوا.  دي لييىةي! ف:ل: تدص: في الدىاخي : ه:ا هدو: فيي الرغدر: وا إيل:يره:ا؛ أ:ور جد رد ق: يدوميضد 27ت:خر ا أ:نى الرب:رر م: ف:ك:
 . اني نرس: وعد ابرني الي جد ا ي:كدوند رد ذ: بي، ه:ك: رر يءد فيي الرغ: قي ف:يدضي ن: الشىرر يف:ةد، 28مي دد الرجي ج: يرثد تدور ف:ح:

! عد الن سدورد مى ت:ت:ج:



مجىء المسيح ثانية

ى 29 ت:ت:ه:او: هد، و: ء: ور رد ض: بد الرق:م: جد ي:حر ، و: سد ليمد الشىمر ، تدظر يق:ةي فيي تيلرك: ال:يىامي د: الضي ال  ب:عر ح: و:
اتي.  او: امد السىم: ر: عد أ:جر ز: عر ت:ت:ز: ، و: اءي م: ن: السى ومد مي اني فيي 30الن جد نرس: ئيذ  ت:ظره:رد آي:ةد ابرني الي نرد: عي و:

ة  ر: اءي بيقددر م: بي السى ل:ى سدحد اني آتييا  ع: نرس: ن: ابرن: الي ور ي:ر: ل ه:ا، و: ضي كد بد ق:ب:ائيلد ال:رر ، ف:ت:نرت:حي اءي م: السى
 . يم  ظي د  ع: جر م: ه:اتي 31و: ن: الرجي ت:ارييهي مي خر وا مد عد م: يم  ليي:جر ظي تي بدوق  ع: ور ت:هد بيص: ل:ئيك: لد م: سي يدرر و:

يه:ا. اتي إيل:ى أ:ق:اصي او: ي السىم: نر أ:ق:اصي ب:عي، مي ال:رر

تعلموا من شجرة التين

ريفدون: أ:نى 32 قا ، ت:عر ر: تدطرليعد و: انده:ا، و: ص: ا ت:لييند أ:غر م: نرد: : عي ةي التييني ر: نر ش:ج: ث:ل: مي ا الرم: وا ه:ذ: لىمد ت:ع: و:
 . يرف: ق:رييب  وا أ:نىهد ق:رييب  33الصى ل:مد ، ف:اعر ددثد ه:ا ت:حر يع: مي هي الدمدور: ج: ن: ه:ذي ور ين: ت:ر: ا أ:يرضا  حي ذ: ه:ك:

ابي!  ل:ى ال:برو: هي الدمدورد 34ب:لر ع: ددث: ه:ذي تىى ت:حر يلد أ:ب:دا ، ح: ا الرجي ولد ه:ذ: : ل: ي:زد مر قى أ:قدولد ل:كد الرح:
ل ه:ا.  ولد أ:ب:دا . 35كد ي ل: ي:زد لكينى ك:ل:مي ؛ و: ول:ني ض: ت:زد ال:رر اء: و: م: إينى السى

ذلك اليوم ل يعرفه أحد

هد. 36 د: حر اتي، إيلى البد و: او: ةد السىم: ل:ئيك: ل: م: د ، و: ا أ:ح: ريفدهدم: ةد، ف:ل: ي:عر تيلرك: السىاع: مد و: ليك: الري:ور ا ذ: أ:مى
37  : اني نرس: وعي ابرني الي جد نرد: رد ت:كدوند عي ليك: س: ذ: ني ندوح ، ك: م: الد فيي ز: ان:تي الرح: ا ك: م: ك: ان: 38و: ف:ق:در ك:

أ:هدمد تىى ف:اج: ، ح: ون: جد وي يدز: ون: و: جد وى ي:ت:ز: بدون: و: ر: ي:شر لدون: و: ابيق:ةي ليلط وف:اني ي:أركد النىاسد فيي ال:يىامي السى
فيين:ة:،  ل: فييهي ندوح  السى مد الىذيي د:خ: ا 39الري:ور ذ: . ه:ك: يع: مي ذ: الرج: هدمر ل:هدون: ف:أ:خ: ل: الط وف:اند و: ن:ز: و:

 : اني نرس: وعي ابرني الي جد نرد: رد الد عي ت:كدوند الرح: ذد 40س: خ: ، ف:يدؤر قرلي ل:ني فيي الرح: جد ئيذ  ي:كدوند ر: نرد: عي
 ، رد كد الخ: يدترر: ا و: ددهدم: كد 41أ:ح: تدترر: ا، و: اهدم: د: ذد إيحر خ: ى، ف:تدؤر ح: ل:ى الرى ن:اني ع: أ:ت:اني ت:طرح: ر: امر و:

ى.  ر: .  42الدخر مر ب كد عد ر: جي ة  ي:رر اع: ريفدون: فيي أ:يىةي س: مر ل: ت:عر ، ل:نىكد نر وا إيذ: ه:رد وا أ:نىهد 43ف:اسر ل:مد اعر و:
. عر ب:يرت:هد يدنرق:بد ل:مر ي:د: اهيرا  و: ، ل:ظ:لى س: ئدهد الليص  ن: اللىيرلي يدف:اجي برع  مي ب  الرب:يرتي فيي أ:يي رد ف: ر: ر: ل:ور ع:

ون:ه:ا! 44 قىعد ة  ل: ت:ت:و: اع: عد فيي س: جي ي:رر اني س: نرس: ، ل:نى ابرن: الي اد  د: تيعر ل:ى اسر ف:كدوندوا أ:نرتدمر أ:يرضا  ع:

ثل العبد المين مث

م: ل:هدمد 45 ل:ى أ:هرلي ب:يرتيهي لييدق:دي هد ع: ييدد هد س: كييمد الىذيي أ:ق:ام: الرح: يند و: بردد ال:مي ليك: الرع: نر ذ: نر هدو: إيذ: ف:م:
انيهي؟  ام: فيي أ:و: ليهي.  46الطىع: م: هد ي:قدومد بيع: دد هد ف:ي:جي ييدد بردي الىذيي ي:أرتيي س: ليك: الرع: قى 47طدوب:ى ليذ: الرح:

ليه:ا.  اتيهي كد ت:ل:ك: مر ل:ى مد هد ع: يدقييمد : إينىهد س: مر يرد فيي ق:لربيهي: 48أ:قدولد ل:كد بردد الشيري ليك: الرع: ا ق:ال: ذ: ل:كينر إيذ: و:
هي!  وعي جد ييديي فيي رد رد س: ي:ت:أ:خى ع: 49س: بد م: ر: ي:شر ي:أركدلد و: بييد: و: هد الرع: ل:ء: م: ريبد زد أ: ي:ضر ب:د: و:

 ، يريين: كي ريفده:ا، 50السي ة  ل: ي:عر اع: س: هد، و: قىعد م  ل: ي:ت:و: ع: فيي ي:ور جي بردي ل:بددى أ:نر ي:رر ليك: الرع: ييد: ذ: ف:إينى س:
51 ! ن:اني رييرد ال:سر ص: اءد و: ، هدن:اك: ي:كدوند الربدك: ن:افيقيين: ع: الرمد يب:هد م: لد ن:صي ع: ي:جر قدهد و: زي ف:يدم:
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ثل العشر عذارى مث

انرط:ل:قرن: ليمدل:ق:اةي 25 هدنى و: ابييح: ن: م:ص: ذر ى أ:خ: ار: ذ: ري ع: شر اتي بيع: او: ل:كدوتد السىم: بىهد م: ين:ئيذ  يدش: حي
رييسي.  اهيل:ت .  2الرع: س  ج: مر خ: ات ، و: كييم: نرهدنى ح: س  مي مر ان:تر خ: ك: اهيل:تد 3و: ذ:تي الرج: ف:أ:خ:

يرت .  هدنى ددون: ز: ابييح: ن:هد فيي 4م:ص: عر ض: يرتا  و: هينى ز: ابييحي ع: م:ص: ن: م: ذر ، ف:أ:خ: اتد كييم: ا الرح: أ:مى و:
ي:ة .  عي .  5أ:ور ن: نيمر يعا  و: مي ن: ج: سر ، ن:ع: رييسد إيذر أ:برط:أ: الرع: : ه:ا 6و: ى الرهدت:افد وى ، د: في اللىيرلي نرت:ص: فيي مد و:

رييسد آت ؛ ف:انرط:ليقرن: ليمدل:ق:اتيهي!  . 7هدو: الرع: هدنى ابييح: ن: م:ص: هىزر ج: يعا  و: مي ى ج: ار: ذ: تي الرع: ف:ن:ه:ض:
8 ! ن:ا ت:نرط:فيئد ابييح: ، ف:إينى م:ص: كدنى نردي نر عي يرتي مي ين:ن:ا ب:عرض: الزى طي اتي: أ:عر كييم: اهيل:تد ليلرح: ق:ال:تي الرج: و:
يرتي 9 ي الزى ى إيل:ى ب:ائيعي ر: ه:برن: بيال:حر . ف:اذر ل:كدنى فيي ل:ن:ا و: ا ل: ي:كر بىم: : رد اتد كييم: اب:تي الرح: ف:أ:ج:

 ! ت:ريين: ل:كدنى اشر ل:تي 10و: ، ف:د:خ: رييسد ل: الرع: ص: ، و: اءي ر: اهيب:ات  ليلشي اهيل:تد ذ: ى الرج: ار: ذ: ا الرع: ب:يرن:م: و:
 . ليق: الرب:ابد أدغر سي، و: ةي الرعدرر هد إيل:ى ق:اع: ع: دىاتد م: ت:عي سر ى الرمد ار: ذ: ع:تي 11الرع: ج: ، ر: ين  د: حي ب:عر و:

ييدد، افرت:حر ل:ن:ا!  ييدد، ي:ا س: : ي:ا س: قدلرن: ، و: ي:اتد ر: ى الدخر ار: ذ: قى أ:قدولد 12الرع: : الرح: رييسد اب: الرع: ف:أ:ج:
 ! ريفدكدنى : إينيي ل: أ:عر ة:! 13ل:كدنى ل: السىاع: م: و: ريفدون: الري:ور مر ل: ت:عر ، ل:نىكد نر وا إيذ: ه:رد ف:اسر

ثل الوزنات مث

ال:هد،  14 و: هدمر أ:مر لىم: س: هد و: بييد: ع:ى ع: ت:در افير ، اسر ان  مدس: ب:هد بيإينرس: ليك: أ:شر نرهدمر 15ف:ذ: دا  مي احي ط:ى و: ف:أ:عر
ة ، كدلى د: احي ن:ة  و: زر ط:ى الثىاليث: و: أ:عر ، و: ن:ت:يرني زر ر: و: ط:ى آخ: أ:عر ةي)، و: ن: الرفيضى ن:ات  (مي زر س: و: مر خ:

 . اف:ر: ري ط:اق:تيهي، ثدمى س: ل:ى ق:در د  ع: احي ر: 16و: ت:اج: س: و: مر ن:اتي الرخ: زر ذ: الرو: ى الىذيي أ:خ: الي م:ض: فيي الرح: و:
ى.  ر: ن:ات  أدخر زر س: و: مر بيح: خ: ن:ت:يرني 17بيه:ا، ف:ر: زر بيح: و: ، ف:ر: ن:ت:يرني زر ذ: الو: ثرل:هد الىذيي أ:خ: ل: مي مي ع: و:

 . ي:يرني ر: ال: 18أدخر ف:ن: م: د: ضي و: ة  فيي ال:رر فرر: ف:ر: حد ح: ى و: ة:، م:ض: د: احي ن:ة: الرو: زر ذ: الرو: ل:كينى الىذيي أ:خ: و:
هي.  ييدي .  19س: ب:هدمر اسي اهدمر لييدح: ع: ت:در اسر بييدي و: ييدد أدولئيك: الرع: ع: س: ج: ة  ط:وييل:ة ، ر: دى د: مد ب:عر هد الىذيي 20و: اء: ف:ج:

س: مر ت:نيي خ: لىمر ييدد، أ:نرت: س: : ي:ا س: ق:ال: ى، و: ر: س: الدخر مر ن:اتي الرخ: زر م: الرو: ق:دى ، و: س: مر ن:اتي الرخ: زر ذ: الرو: أ:خ:
تده:ا!  بيحر ه:ا ر: يررد ن:ات  غ: زر سد و: مر هي خ: ن:ات ، ف:ه:ذي زر بردد 21و: لرت: أ:ي ه:ا الرع: نا  ف:ع: س: هد: ح: ييدد ف:ق:ال: ل:هد س:

! ييديك: حي س: لر إيل:ى ف:ر: خد ثييري. اددر ل:ى الرك: قييمدك: ع:
أد ، ف:س: ل:ى الرق:لييلي ينا  ع: نرت: أ:مي ! كد يند ال:مي اليحد و: الصى

ن:ت:اني 22 زر ، ف:ه:ات:اني و: ن:ت:يرني زر ت:نيي و: لىمر ييدد أ:نرت: س: : ي:ا س: ق:ال: ن:ت:يرني و: زر ذ: الرو: هد أ:يرضا  الىذيي أ:خ: اء: ثدمى ج:
ا!  تدهدم: بيحر ا ر: هدم: يررد ينا  23غ: نرت: أ:مي ! كد يند ال:مي اليحد و: بردد الصى لرت: أ:ي ه:ا الرع: نا  ف:ع: س: هد: ح: ييدد ف:ق:ال: ل:هد س:

 ! ييديك: حي س: لر إيل:ى ف:ر: خد ثييري. اددر ل:ى الرك: قييمدك: ع:
أد ، ف:س: ل:ى الرق:لييلي ذ: 24ع: هد أ:يرضا  الىذيي أ:خ: اء: ثدمى ج:

عد م: ت:جر ، و: عر ر: يرثد ل:مر ت:زر نر ح: دد مي صد يا ، ت:حر ل  ق:اسي جد فرتدك: ر: ر: ييدد، ع: : ي:ا س: ق:ال: ة:، و: د: احي ن:ة: الرو: زر الرو:
 ، يرثد ل:مر ت:برذدرر نر ح: ! 25مي الدك: ا هدو: م: ضي. ف:ه:ذ: ن:ت:ك: فيي ال:رر زر ف:نرت: و: د: ه:برتد و: ، ف:ذ: فرتد ف:خي

26 ، عر ر: يرثد ل:مر أ:زر نر ح: دد مي صد فرت: أ:نيي أ:حر ر: ! ع: يرد الرك:سدولد ري بردد الشي هد: أ:ي ه:ا الرع: ييدد اب:هد س: ف:أ:ج:
 ، يرثد ل:مر أ:برذدرر نر ح: عد مي م: أ:جر هد 27و: ت:ريدى ي:اريف:ةي ليك:ير أ:سر نرد: الصى اليي عي ع: م: دي سدند بيك: أ:نر تدور ان: ي:حر ف:ك:



تيهي!  ع: ف:ائيد: تيي م: د: ور ن:اتي 28ل:د:ى ع: زر بي الرو: احي طدوه:ا ليص: أ:عر ن:ة:، و: زر نرهد الرو: ذدوا مي هي: خد بييدي ثدمى ق:ال: ليع:
ري:  شر هد 29الرع: نرد: تىى الىذيي عي هد، ف:ح: نرد: نر ل:يرس: عي م: ؛ و: زييد: ف:ي:فييضد ط:ى الرم: هد، يدعر نرد: نر عي ف:إينى كدلى م:

نرهد.  عد مي يىةي، هدن:اك: 30يدنرت:ز: اريجي ةي الرخ: وهد فيي الظ لرم: حد نرهد، ف:اطرر: بردد الىذيي ل: ن:فرع: مي ا الرع: ا ه:ذ: أ:مى
! ن:اني رييرد ال:سر ص: اءد و: ي:كدوند البدك:

المسيح يدين العالم أجمع

شي 31 رر ل:ى ع: ليسد ع: تيهي، ف:إينىهد ي:جر ل:ئيك: يعد م: مي هد ج: ع: م: هي و: دي جر اني فيي م: نرس: ا ي:عدودد ابرند الي م: نرد: عي و:
هي،  دي جر ي 32م: اعي لد الرى ا ي:فرصي م: نر ب:عرض  ك: هدمر ع: ض: لد ب:عر ل ه:ا، ف:ي:فرصي عدوبد كد هد الش  ام: عد أ:م: ت:مي ت:جر و:

ازي،  ع: ني الرمي ن:م: ع: اريهي؛  33الرغ: نر ي:س: ازي ع: ع: الرمي ينيهي، و: نر ي:مي ن:م: ع: ليكد 34ف:يدوقيفد الرغ: ثدمى ي:قدولد الرم:
: ال:مي اءي الرع: نرذد إينرش: مر مد دى ل:كد ل:كدوت: الىذيي أدعي هدمر أ:بيي، ريثدوا الرم: ك: نر ب:ار: ا ي:ا م: ال:ور ينيهي: ت:ع: نر ي:مي ين: ع: ليلىذي

يرتدمدونيي،  35 رييبا  ف:آو: ونيي، كدنرتد غ: ق:يرتدمد تد ف:س: شر طي ونيي، ع: تدمد مر تد ف:أ:طرع: عر ي:انا  36ل:نيي جد رر عد
 ! ينا  ف:أ:ت:يرتدمر إيل:يى ونيي، س:جي تدمد رر رييضا  ف:زد تدمدونيي، م: ور ، 37ف:ك:س: ب  : ي:ا ر: اليحون: ق:ائيليين: د  الصى ف:ي:رد
؟  ق:يرن:اك: انا  ف:س: طرش: ، أ:ور ع: ن:اك: مر ائيعا  ف:أ:طرع: أ:يرن:اك: ج: ت:ى ر: ، أ:ور 38م: يرن:اك: رييبا  ف:آو: أ:يرن:اك: غ: ت:ى ر: م: و:

؟  ن:اك: ور س: ي:انا  ف:ك: رر ؟  39عد ن:اك: رر ينا  ف:زد رييضا  أ:ور س:جي أ:يرن:اك: م: ت:ى ر: م: قى 40و: : الرح: ليكد يبدهدمد الرم: ف:يدجي
 ! لرتدمر اري، ف:بيي ف:ع: غ: ل:ءي الصي تيي ه:ؤد و: دي إيخر ليك: بيأ:ح: لرتدمر ذ: مر ف:ع: ا أ:نىكد : بيم: مر ين: 41أ:قدولد ل:كد ثدمى ي:قدولد ليلىذي

انيهي!  و: أ:عر برلييس: و: ةي لي دى ع: يىةي الرمد يند إيل:ى النىاري ال:ب:دي ل:عي نيي ي:ا م: ددوا ع: اريهي: ابرت:عي نر ي:س: ل:نيي 42ع:
قدونيي،  تد ف:ل:مر ت:سر شر طي ع: ونيي، و: مد تد ف:ل:مر تدطرعي عر ي:انا  ف:ل:مر 43جد رر ونيي، عد رييبا  ف:ل:مر ت:أرود نرتد غ: كد
ونيي!  ورد ينا  ف:ل:مر ت:زد جي س: رييضا  و: سدونيي، م: ت:ى 44ت:كر ، م: ب  : ي:ا ر: ل:ءي أ:يرضا  ق:ائيليين: د  ه:ؤد ف:ي:رد

؟ ك: مر دي ل:مر ن:خر ينا ، و: جي رييضا  أ:ور س: ي:انا  أ:ور م: رر رييبا  أ:ور عد انا  أ:ور غ: طرش: ائيعا  أ:ور ع: أ:يرن:اك: ج: ر:
اري، ف:بيي ل:مر 45 غ: ل:ءي الصي تيي ه:ؤد و: دي إيخر ليك: بيأ:ح: لدوا ذ: مر ل:مر ت:فرع: ا أ:نىكد : بيم: مر قى أ:قدولد ل:كد : الرح: يبدهدمر ف:يدجي

لدوا!  يىةي!» 46ت:فرع: ي:اةي ال:ب:دي اليحون: إيل:ى الرح: الصى ، و: ق:ابي ال:ب:دييي ل:ءي إيل:ى الرعي ه:بد ه:ؤد ف:ي:ذر
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المؤامرة لقتل يسوع

هي:  26 يذي لىه:ا، ق:ال: ليت:ل:مي ال: كد هي ال:قرو: ا أ:نره:ى ي:سدوعد ه:ذي ل:مى يرني 2و: م: د: ي:ور ريفدون: أ:نىهد ب:عر «أ:نرتدمر ت:عر
 .« ل:ب: اني لييدصر نرس: لىمد ابرند الي ف: يدس: س:ور ، و: حد ه:ن:ةي 3ي:أرتيي الرفيصر اءد الرك: س: ؤ: ع: رد ت:م: ئيذ  اجر نرد: عي و:
وي ق:ي:اف:ا،  عد در ه:ن:ةي الرم: ئييسي الرك: اري ر: بي فيي د: يدوخد الشىعر شد ر  4و: كر ل:ى ي:سدوع: بيم: وا ع: وا ليي:قربيضد رد ت:آم: و:

ي:قرتدلدوهد.  بي!» 5و: اب  ب:يرن: الشىعر ر: طي ددث: اضر ، ليئ:لى ي:حر يدي ليك: فيي الرعي لر ذ: ل:كينىهدمر ق:الدوا: «ل: ن:فرع: و:



سكب العطر على المسيح

صي،  6 ان: ال:برر: ع: مر نرد: سي نري:ا عي ان: ي:سدوعد فيي ب:يرتي ع: إيذر ك: ة: 7و: ور: لد ق:ارد مي أ:ة  ت:حر ر: تر إيل:يرهي امر اء: ج:
 . تىكيىء  هدو: مد هي و: أرسي ل:ى ر: ب:ترهد ع: ك: س: ، و: ني اليي الثىم: طرر  غ: ، 8عي ليك: ا ذ: أ:ور ا ر: يذد ل:مى ت:اء: التىل:مي ف:اسر

؟  يرد ا التىبرذي ا ه:ذ: اذ: ق:الدوا: «ليم: ه:ب: 9و: يدور ثيير ، و: ال  ك: طررد بيم: ا الرعي كيند أ:نر يدب:اع: ه:ذ: ان: يدمر ف:ق:در ك:
؟»  اءي ند ليلرفدق:ر: أ:ة:؟ إينىه:ا 10الثىم: رر هي الرم: اييقدون: ه:ذي ا تدض: اذ: : «ليم: ، ق:ال: ل:هدمر ليم: ي:سدوعد بيذليك: إيذر ع: و:

نا .  س: ل  ح: م: ل:تر بيي ع: مي مر فيي 11ع: كد نرد: ا أ:ن:ا ف:ل:نر أ:كدون: عي ؛ أ:مى ين  مر فيي كدلي حي كد نرد: اء: عي ف:إينى الرفدق:ر:
 . ين  فرنيي. 12كدلي حي ادا  ليد: د: ليك: إيعر ل:تر ذ: ي، ف:ق:در ف:ع: مي سر ل:ى جي طرر: ع: ب:تي الرعي ك: ف:إينىه:ا إيذر س:

ا 13 دىثد أ:يرضا  بيم: ، يدح: ع: م: ال:مي أ:جر يلي فيي الرع: نرجي ا الي يرثد يدن:اد:ى بيه:ذ: : إينىهد ح: مر قى أ:قدولد ل:كد الرح: و:
ريه:ا». كر ي:اء  ليذي أ:ةد، إيحر رر هي الرم: ل:ترهد ه:ذي مي ع:

خيانة يهوذا

اءي 14 س: ؤ: ، إيل:ى رد يى يدوطي رر خ: سر ا الي و  ي:هدوذ: عد در هدو: الرم: ، و: ر: ش: ثرن:ير ع: ن: الي د  مي احي ه:ب: و: ئيذ  ذ: نرد: عي
ه:ن:ةي،  ةي. 15الرك: ن: الرفيضى ة  مي ندوا ل:هد ث:ل:ثيين: قيطرع: ز: ؟» ف:و: مر هد إيل:يركد ليم: طدون:نيي لدس: مر تدعر : «ك: ق:ال: و:

هي. 16 لييمي ة: ليت:سر ص: قىبد الرفدرر ا ي:ت:ر: ذ: ي:هدوذ: قرتي، أ:خ: ليك: الرو: نر ذ: مي و:

عشاء الفصح مع التلميذ

: «أ:يرن: تدرييدد أ:نر 17 أ:لدون: يذد إيل:ى ي:سدوع: ي:سر م: التىل:مي يري، ت:ق:دى نر أ:يىامي الرف:طي لي مي مي ال:وى فيي الري:ور و:
؟»  ح: ليت:أركدل: هيز: ل:ك: الرفيصر قدولدوا ل:هد: 18ندج: ه:بدوا إيل:ى فدل:ن  و: اذر ين:ة:، و: دي لدوا الرم: خد : «اددر اب:هدمر أ:ج:

يذيي».  ع: ت:ل:مي ح: م: لد الرفيصر م: أ:عر نرد:ك: س: عي ، و: ب:تر تيي ق:دي اقرت:ر: اع: ليمد ي:قدولد إينى س: ع: ل: 19الرمد ف:ف:ع:
 . ح: هدن:اك: وا الرفيصر هىزد ج: هدمر بيهي ي:سدوعد، و: ر: ا أ:م: يذد م: ثرن:ير 20التىل:مي ع: الي أ: م: اءي اتىك: س: نرد: الرم: عي و:

 . ر: ش: نيي». 21ع: ليمد يدس: مر س: نركد دا  مي احي : إينى و: مر قى أ:قدولد ل:كد : «الرح: ، ق:ال: لدون: اندوا ي:أركد ا ك: ب:يرن:م: و:
؟»  22 ب  أ:لدهد: «ه:لر أ:ن:ا ي:ا ر: نرهدمر ي:سر ذ: كدل  مي أ:خ: يدد، و: دي ند الشى زر ل:يرهيمي الرحد ل:ى ع: ت:ور : 23ف:اسر اب: ف:أ:ج:

نيي.  ليمد ف:ةي هدو: الىذيي يدس: حر ي فيي الصى عي هد م: سد ي:د: مي ي: 24«الىذيي ي:غر ضي اني ل:بددى أ:نر ي:مر نرس: إينى ابرن: الي
لي جد ليك: الرى يررا  ليذ: ان: خ: . ك: اني نرس: ليمد ابرن: الي لي الىذيي يدس: جد ليك: الرى يرلد ليذ: ل:كيني الرو: نرهد، و: تيب: ع: ا ق:در كد م: ك:

 «! ل:در !» 25ل:ور ل:مر يدور اب:هد: «أ:نرت: قدلرت: ليمد؟» أ:ج: ع: هد: «ه:لر أ:ن:ا هدو: ي:ا مد ليمد س: ا مد أ:ل:هد ي:هدوذ: ف:س:

عشاء الرب

26 : ق:ال: يذ: و: ط:ى التىل:مي أ:عر سىر: و: ك: ، و: ك: ب:ار: يفا ، و: غي ذ: ي:سدوعد ر: ، أ:خ: لدون: اندوا ي:أركد ا ك: ب:يرن:م: و:
ديي!»  س: ا هدو: ج: لدوا: ه:ذ: ذدوا، كد بدوا 27«خد ر: ط:اهدمر ق:ائيل : «اشر أ:عر ، و: ر: ك: ش: ، و: أرس: ذ: الرك: ثدمى أ:خ:

 . مر ل كد نره:ا كد ةي 28مي فير: غر ثييريين: ليم: لي ك: نر أ:جر ف:كد مي الىذيي يدسر يدي و: دي هردي الرج: ي الىذيي ليلرع: مي ا هدو: د: ف:إينى ه:ذ:
ط:اي:ا.  تىى ي:أرتيي: 29الرخ: ا ح: ةي ه:ذ: م: نر نيت:اجي الرك:رر مي مي د: الري:ور بد ب:عر ر: : إينيي ل: أ:شر مر ل:ى أ:نيي أ:قدولد ل:كد ع:

ل:كدوتي أ:بيي».  يدا  فيي م: دي مر ج: كد ع: بدهد م: ر: مد الىذيي فييهي أ:شر اريجا  إيل:ى 30الري:ور انرط:ل:قدوا خ: تىلدوا، و: ثدمى ر:
. يرتدوني ب:لي الزى ج:



يسوع ينبىء بإنكار بطرس له

ريبد 31 أ:ضر : س: تيب: . ل:نىهد ق:در كد مر ل كد ون: فييى كد ت:شدك  هي اللىيرل:ةي س: ئيذ  ق:ال: ل:هدمر ي:سدوعد: «فيي ه:ذي نرد: عي
يعي.  افد الرق:طي ر: تىتد خي ، ف:ت:ت:ش: ي: اعي ».  32الرى لييلي مر إيل:ى الرج: بيقدكد تيي أ:سر د: قيي:ام: ل:كينر ب:عر دى 33و: ف:ر:

 «! يعد، ف:أ:ن:ا ل:نر أ:شدكى مي ل:ور ش:كى فييك: الرج: سد ق:ائيل : «و: ل:يرهي بدطررد قى أ:قدولد 34ع: اب:هد ي:سدوعد: «الرح: أ:ج:
ات !»  رى ت:نيي ث:ل:ث: م: رر ، ت:كدوند ق:در أ:نرك: يكد يح: الدي هي اللىيرل:ةي، ق:برل: أ:نر ي:صي : إينىك: فيي ه:ذي ف:ق:ال: 35ل:ك:

ا ثرل: ه:ذ: ل هدمر مي يذد كد ق:ال: التىل:مي ك أ:ب:دا !» و: ع:ك، ل: أدنركيرد ل:يى أ:نر أ:مدوت: م: ان: ع: ل:ور ك: : «و: سد بدطررد
. لي الرق:ور

يسوع يصلي في جثسيماني

تىى 36 ليسدوا هدن:ا ح: : «اجر ق:ال: ل:هدمر انيي، و: يرم: ثرس: ع:ى ج: ت:ان  يددر هد إيل:ى بدسر يذد ت:ل:مي ه:ب: ي:سدوعد و: ثدمى ذ:
 .« ليي: أدص: ه:ب: إيل:ى هدن:اك: و: ني 37أ:ذر زر رد بيالرحد عد أ: ي:شر ب:د: ب:ديي و: ابرن:ير ز: س: و: هد بدطررد ع: ذ: م: ق:در أ:خ: و:

آب:ةي.  الرك: ي!» 38و: عي وا م: ه:رد اسر ا هدن:ا و: تي! ابرق:ور ور تىى الرم: ا  ح: دا زيين:ة  جي ي ح: : «ن:فرسي ف:ق:ال: ل:هدمر
بدرر 39 كينا ، ف:لرت:عر مر ان: مد ليي، ق:ائيل : «ي:ا أ:بيي، إينر ك: هيهي يدص: جر ل:ى و: ت:م:ى ع: ارر نرهدمر ق:لييل  و: د: ع: ابرت:ع: و:

 «! ا تدرييدد أ:نرت: م: ا أدرييدد أ:ن:ا، ب:لر ك: م: ، ل: ك: ل:كينر : و: أرسد هي الرك: نيي ه:ذي يذي 40ع: ع: إيل:ى التىل:مي ج: ر: و:
ة ؟ د: احي ة  و: اع: ي س: عي وا م: ه:رد وا أ:نر ت:سر رد ا ل:مر ت:قردي ذ: : «أ:ه:ك: س: ، ف:ق:ال: ليبدطررد ين: هدمر ن:ائيمي د: ج: ف:و:

41 .« يف  عي دد ف:ض: س: ا الرج: يط ؛ أ:مى وح: ن:شي ب:ة . إينى الر  ري لدوا فيي ت:جر خد ل وا ليك:ير ل: ت:در ص: وا و: ه:رد اسر
أرسد إيلى بيأ:نر 42 هي الرك: نيي ه:ذي بدر: ع: كيند أ:نر ت:عر ان: ل: يدمر : «ي:ا أ:بيي، إينر ك: ليي، ف:ق:ال: ذ:ه:ب: ث:انيي:ة  يدص: و:

يئ:تدك!»  شي ب:ه:ا، ف:لرت:كدنر م: ر: اس: أ:ثرق:ل: 43أ:شر ين: أ:يرضا  ل:نى الن ع: هدمر ن:ائيمي د: ج: ، ف:و: يذي ع: إيل:ى التىل:مي ج: ر: و:
 . يدن:هدمر هد.  44أ:عر د: الرك:ل:م: ن:فرس: دى ر: ة  ث:اليث:ة ، و: رى ليي م: اد: يدص: ع: ، و: هدمر ك: هي 45ف:ت:ر: يذي ع: إيل:ى ت:ل:مي ج: ثدمى ر:

اني إيل:ى أ:يرديي نرس: لىمد ابرند الي ف: يدس: ور س: ةد، و: ان:تي السىاع: وا! ح: ت:رييحد اسر وا الن: و: : «ن:امد ق:ال: و:
 . ئيين: اطي نيي». 46الرخ: ليمد ب: الىذيي يدس: ! ه:ا ق:دي اقرت:ر: ه:ب: قدومدوا لين:ذر

القبض على يسوع

لدون: 47 مي يم  ي:حر ظي ع  ع: مر هد ج: ع: م: ل: و: ص: ، ق:در و: ر: ش: ثرن:ير ع: دد الي ا، أ:ح: ا ي:هدوذ: ، إيذ: لىمد ا هدو: ي:ت:ك: فييم: و:
بي.  يدوخد الشىعر شد ه:ن:ةي و: اءد الرك: س: ؤ: ل:هدمر رد س: ق:در أ:رر ، و: يى صي الرعي يدوف: و: هد ق:در 48الس  ليمد س: ان: مد ك: و:
ل:يرهي!»  وا ع: ؛ ف:اقربيضد ة  ق:ائيل : «الىذيي أدق:بيلدهد هدو: هدو: ل:م: ط:اهدمر ع: الي إيل:ى 49أ:عر م: فيي الرح: ف:ت:ق:دى

ق:بىل:هد.  ييديي!» و: : «س:ل:م  ي:ا س: ق:ال: ا أ:نرت: هدن:ا؟» 50ي:سدوع: و: اذ: بيي، ليم: احي ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «ي:ا ص:
 . ل:ى ي:سدوع: ا الرق:برض: ع: أ:لرق:ور عد و: مر م: الرج: هد 51ف:ت:ق:دى دى ي:د: ع: ي:سدوع: ق:در م: اندوا م: ين: ك: ن: الىذي د  مي احي ا و: إيذ: و:

ن:هد.  ه:ن:ةي، ف:ق:ط:ع: أدذد ئييسي الرك: برد: ر: ب: ع: ر: ض: يرف:هد، و: ت:لى س: اسر يرف:ك: إيل:ى 52و: دى س: ف:ق:ال: ي:سدوعد ل:هد: «رد
 ! يرفي ي:هرليكدون: ، بيالسى يرفي أدون: إيل:ى السى ين: ي:لرج: هي! ف:إينى الىذي دي مر رد الن: أ:نر 53غي أ:مر ت:ظدن  أ:نيي ل: أ:قردي

ةي؟  ل:ئيك: ن: الرم: يرشا  مي ر: ج: ش: ني اثرن:ير ع: ث:ر: مي ل: ليي أ:كر سي يرف: ي:تيم  54أ:طرلدب: إيل:ى أ:بيي ف:يدرر ل:كينر ك: و:
؟»  ددث: ددثد الن: ل:بددى أ:نر ي:حر ا ي:حر يرثد ي:قدولد إينى م: هد إيل:ى 55الركيت:ابد ح: ه: ي:سدوعد ك:ل:م: جى ثدمى و:

م  نرتد كدلى ي:ور . كد ل:ى ليص. ا ع: م: ل:يى ك: وا ع: يي ليت:قربيضد صي الرعي يدوفي و: تدمر بيالس  جر ر: مدوعي ق:ائيل : «خ: الرجد
 ! ل:يى وا ع: ل:مر ت:قربيضد ، و: لي ليمد فيي الره:يرك: مر أدع: ل هد ليت:تيمى كيت:اب:اتد 56ب:يرن:كد ا كد د:ث: ه:ذ: ، ق:در ح: ل:كينر و:



بدوا! ه:ر: ل هدمر و: يذد كد هد التىل:مي ك: ئيذ  ت:ر: نرد: !» عي ال:نربيي:اءي

المحاكمة أمام المجلس اليهودي

ت:ب:ةد 57 هد الرك: نرد: ع: عي ت:م: ق:دي اجر ه:ن:ةي، و: ئييسي الرك: اقدوهد إيل:ى ق:ي:اف:ا ر: ، ف:س: ل:ى ي:سدوع: وا ع: ين: ق:ب:ضد ا الىذي أ:مى و:
 . يدوخد الش  ل:س: 58و: ج: ، و: لي م: إيل:ى الدىاخي ه:ن:ةي، ثدمى ت:ق:دى ئييسي الرك: اري ر: يد  إيل:ى د: نر ب:عي سد مي هد بدطررد ت:بيع: و:

ى النيه:اي:ة:.  اسي ليي:ر: رى ثدوا 59ب:يرن: الرحد ب:ح: ، و: ليهيمر يدوخي كد الش  ه:ن:ةي و: اءي الرك: س: ؤ: نر رد ليسد مي جر ق:د: الرم: انرع: و:
تي،  ور ل:يرهي بيالرم: وا ع: كدمد ، ليي:حر ل:ى ي:سدوع: ور  ع: ةي زد ه:اد: نر ش: ر: 60ع: ض: ع: أ:نىهد ح: ددوا، م: ل:كينىهدمر ل:مر ي:جي و:

م: اثرن:اني  يرا  ت:ق:دى . أ:خي ون: ثييرد ور  ك: م: ه:يرك:ل: اي 61شدهدودد زد رد أ:نر أ:هردي : إينيي أ:قردي ا ق:ال: ق:ال:: «ه:ذ: و:
 .« أ:برنيي:هد فيي ث:ل:ث:ةي أ:يىام  ه:دد 62و: ا ي:شر ل:ى م: ء  ع: يبد بيش:ير ا تدجي أ:ل:هد: «أ:م: س: ه:ن:ةي و: ئييسد الرك: ق:ف: ر: ف:و:

؟»  ل:يرك: اني ع: ليفدك: 63بيهي ه:ذ: ت:حر : «أ:سر أ:لدهد: ق:ال: ه:ن:ةي ي:سر ئييسد الرك: اد: ر: تا . ف:ع: امي ل:كينى ي:سدوع: ظ:لى ص: و:
يحد ابرند اي؟»  سي يي أ:نر ت:قدول: ل:ن:ا: ه:لر أ:نرت: الرم: أ:قدولد 64بيالي الرح: ! و: اب:هد ي:سدوعد: «أ:نرت: قدلرت: ف:أ:ج:

ل:ى ةي ثدمى آتييا  ع: ر: يني الرقددر نر ي:مي اليسا  ع: اني ج: نرس: ن: ابرن: الي ور ف: ت:ر: نرذد الن: س:ور مر مد مر أ:يرضا  إينىكد ل:كد
 «! اءي م: بي السى دد إيل:ى 65سدحد ة: بين:ا ب:عر اج: ! ل: ح: دىف: : «ق:در ج: خ: ر: ص: ه:ن:ةي ثيي:اب:هد و: ئييسد الرك: ف:ش:قى ر:

يف:هد.  دي تدمر ت:جر عر مي ه:ا أ:نرتدمر ق:در س: . و: تي!» 66شدهدود  ور قدوب:ة: الرم: ق  عد ت:حي ابدوا: «ي:سر ؟» أ:ج: مر أريدكد ا ر: ف:م:
هدمر  67 ضد هد ب:عر ل:ط:م: بدوهد، و: ر: ض: هيهي، و: جر قدوا فيي و: نر 68ف:ب:ص: ، م: يحد سي : «ت:ن:بىأر ل:ن:ا، أ:ي ه:ا الرم: ق:ائيليين:

ب:ك!» ر: ض:

بطرس ينكر يسوع

69 : ق:ال:تر ة  و: م: ادي يىةي، ف:ت:ق:دىم:تر إيل:يرهي خ: اريجي اري الرخ: اليسا  فيي الدى سد ج: ان: بدطررد فيي تيلرك: ال:ثرن:اءي ك:
 .« لييلييي ع: ي:سدوع: الرج: نرت: م: أ:نرت: كد ا 70«و: ريي م: : «ل: أ:در ق:ال: يعي و: مي ام: الرج: سد أ:م: ر: بدطررد ف:أ:نرك:

 «! : 71ت:قدوليين: ريين: هدن:اك: اضي ى، ف:ق:ال:تر ليلرح: ر: ة  أدخر م: ادي ف:ترهد خ: ر: لي الدىاري، ف:ع: خ: در ج: إيل:ى م: ر: ثدمى خ:
 «! رييي ع: ي:سدوع: النىاصي ان: م: ا ك: ه:ذ: ريفد 72«و: : «إينيي ل: أ:عر م: أ:قرس: ة  ث:انيي:ة  و: رى سد م: ر: بدطررد ف:أ:نرك:

 «! ل: جد قي إينىك: 73ذليك: الرى ق:الدوا ل:هد: «بيالرح: س: و: اقيفدون: هدن:اك: إيل:ى بدطررد م: الرو: د: ق:لييل  ت:ق:دى ب:عر و:
 «! ل:يرك: ت:ك: ت:ددل  ع: ، ف:إينى ل:هرج: نرهدمر د  مي احي ، ق:ائيل : «إينيي ل: 74و: ليفد ي:حر ند و: سد ي:لرع: أ: بدطررد ف:ابرت:د:

 ، يكد اح: الدي الي ص: فيي الرح: !» و: ل: جد ليك: الرى ريفد ذ: ة: ي:سدوع: إيذر ق:ال: ل:هد: 75أ:عر ليم: سد ك: كىر: بدطررد ف:ت:ذ:
اء  ب:ك:ى بدك: اريجي، و: ج: إيل:ى الرخ: ر: ات ». ف:خ: رى ت:نيي ث:ل:ث: م: رر يكد ت:كدوند ق:در أ:نرك: يح: الدي «ق:برل: أ:نر ي:صي

ا . را مد
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تسليم يسوع إلى بيلطس

ل:ى 27 وا ع: رد ت:آم: ، و: ر: اعا  آخ: تيم: بي اجر يدوخد الشىعر شد ه:ن:ةي و: اءد الرك: س: ؤ: ق:د: رد ، ع: ب:احد ا ط:ل:ع: الصى ل:مى و:
تي.  ور قدوب:ة: الرم: . 2ي:سدوع: لييدنرزيلدوا بيهي عد اكيمي وهد إيل:ى بييل:طدس: الرح: لىمد اقدوهد ف:س: س: ثدمى ق:يىددوهد و:

انتحار يهوذا

ةي إيل:ى 3 ن: الرفيضى ة  مي دى الثىل:ثيين: قيطرع: ر: م: و: ، ن:دي د:ر: ل:يرهي ق:در ص: م: ع: كر هد أ:نى الرحد ليمد س: ا مد أ:ى ي:هدوذ: ا ر: ف:ل:مى
يدوخي،  الش  ه:ن:ةي و: اءي الرك: س: ؤ: ا 4رد ابدوهد: «ل:يرس: ه:ذ: ما  ب:رييئا ». ف:أ:ج: مر د: تدكد لىمر ط:أرتد إيذر س: : «ق:در أ:خر ق:ال: و:

 «! أرندك: أ:نرت: ، ب:لر هدو: ش: ند أرن:ن:ا ن:حر ، ثدمى ذ:ه:ب: 5ش: ف: ر: انرص: لي و: ةي فيي الره:يرك: ف:أ:لرق:ى قيط:ع: الرفيضى
هد.  ن:ق: ن:فرس: ش: ل  ل:ن:ا 6و: ، ف:ل: ي:حي م  ند د: برل:غد ث:م: ا الرم: ق:الدوا: «ه:ذ: ةي و: ه:ن:ةي قيط:ع: الرفيضى اءد الرك: س: ؤ: ذ: رد ف:أ:خ:

 «! نرددوقي الره:يرك:لي هد فيي صد ة  7إيلرق:اؤد قرب:ر: ارييي ليي:كدون: م: قرل: الرف:خى برل:غي ح: ا بيالرم: ور ت:ر: ري اشر اود د: التىش: ب:عر و:
 ، ب:اءي ر: .  8ليلرغد مي قرل: الدى مي ح: تىى الري:ور ع:ى ح: قرلد يددر ا الرح: ال: ه:ذ: از: ليك: م: ليذ: اني 9و: ا قييل: بيليس: ئيذ  ت:مى م: نرد: عي

ن:هد ب:ندو رييمي الىذيي ث:مى ن: الرك: ةي، ث:م: ن: الرفيضى ة  مي ذدوا الثىل:ثيين: قيطرع: أ:خ: : «و: ي:ا الرق:ائيلي مي النىبييي إيرر
 ، ائييل: ر: ». 10إيسر ب  نيي الرى ر: ا أ:م: م: ، ك: ارييي قرلي الرف:خى ف:عدوه:ا ليق:اء: ح: د: و:

بيلطس يسأل يسوع

11 «! اب:هد: «أ:نرت: قدلرت: ؟» أ:ج: ليكد الري:هدودي : «أ:أ:نرت: م: اكيمد أ:ل:هد الرح: . ف:س: اكيمي ام: الرح: ق:ف: ي:سدوعد أ:م: و: و:
12 . د  ت  ل: ي:رد امي هدو: ص: اتي، و: تيه:ام: هد الي دى هدون: ضي جي يدوخد يدو: الش  ه:ن:ةي و: اءد الرك: س: ؤ: ان: رد ك: و:
؟»  13 ل:يرك: ه:ددون: بيهي ع: ا ي:شر عد م: م: ا ت:سر : «أ:م: اكيم: 14ف:ق:ال: ل:هد بييل:طدسد بي الرح: ل:كينى ي:سدوع: ل:مر يدجي

ثييرا . اكيمد ك: ب: الرح: جى تىى ت:ع: ة ، ح: ليم: ل:ور بيك: و:

الحكم على يسوع بالموت

ين  يدرييددون:هد. 15 بي أ:يى س:جي هدوري الشىعر مر يد  أ:نر يدطرليق: ليجد اكيمي فيي كدلي عي ةي الرح: اد: نر ع: ان: مي ك: و:
؛  16 اب:اسد هد ب:ار: مد هدور  اسر شر ين  م: قرت:ئيذ  س:جي هدمر و: نرد: ان: عي ك: أ:ل:هدمر 17و: ، س: عدون: ت:مي جر ا هدمر مد ف:فييم:

؟»  يح: سي ع:ى الرم: ، أ:مر ي:سدوع: الىذيي يددر اب:اس: : ب:ار: مر نر تدرييددون: أ:نر أدطرليق: ل:كد : «م: إيذر 18بييل:طدسد
 . د  س: نر ح: وهد ع: لىمد ل:مد أ:نىهدمر س: ان: ي:عر ل:تر إيل:يرهي 19ك: س: ، أ:رر اءي ةي الرق:ض: ن:صى ل:ى م: اليس  ع: ا هدو: ج: فييم: و:

ب:بيهي».  لرم  بيس: ثييرا  فيي حد م: ك: اي:قرتد الري:ور ! ف:ق:در ت:ض: ليك: الرب:ارى ذ: : «إييىاك: و: تدهد ت:قدولد ج: ور ل:كينى 20ز: و:
. ق:ترلي ي:سدوع: اب:اس: و: مدوع: أ:نر يدط:اليبدوا بيإيطرل:قي ب:ار: وا الرجد ضد رى يدوخ: ح: الش  ه:ن:ةي و: اء: الرك: س: ؤ: رد

21  .« اب:اس: ابدوا: «ب:ار: ؟» أ:ج: مر ثرن:يرني تدرييددون: أ:نر أدطرليق: ل:كد : «أ:يى الي أ:ل:هدمر بييل:طدسد اد: 22ف:س: ف:ع:
 «! ل:بر يعا : «لييدصر مي ابدوا ج: ؟» أ:ج: يح: سي ى الرم: ع: لد بيي:سدوع: الىذيي يددر ا أ:فرع: اذ: : «ف:م: أ:لد أ:ل: 23ي:سر ف:س:

 «! ل:بر اخا : «لييدصر ر: اددوا صد د: ؟» ف:ازر ل: ر. ف:ع: أ:يى ش: : «و: اكيمد أ:ى بييل:طدسد أ:نىهد ل: 24الرح: ا ر: ف:ل:مى
: «أ:ن:ا ب:رييء  ق:ال: عي، و: مر ام: الرج: يرهي أ:م: س:ل: ي:د: غ: اء  و: ذ: م: ى، أ:خ: ر: ادد ت:نرشدبد بيال:حر أ:نى فيترن:ة  ت:ك: ة:، و: ف:ائيد:

ري!»  وا أ:نرتدمر فيي ال:مر . ف:انرظدرد ا الرب:اري مي ه:ذ: نر د: ل:يرن:ا 25مي هد ع: مد هي: «ليي:كدنر د: عي م: بد بيأ:جر اب: الشىعر ف:أ:ج:



ن:ا!»  ل:دي ل:ى أ:ور ع: لربي. 26و: هد إيل:ى الصى لىم: هد، ثدمى س: ل:د: ا ي:سدوعد ف:ج: أ:مى ؛ و: اب:اس: ف:أ:طرل:ق: ل:هدمر ب:ار:

الجنود يستهزئون بيسوع

ليه:ا، 27 تييب:ةي كد ندود: الرك: ل:يرهي جد وا ع: عد م: ج: ةي، و: كدوم: اري الرحد اكيمي ي:سدوع: إيل:ى د: ندودد الرح: ف:اقرت:اد: جد
ي اا،  28 زي مي اء  قيرر أ:لرب:سدوهد ريد: نر ثيي:ابيهي، و: ددوهد مي رى ل:ى 29ف:ج: وهد ع: عد ض: ك  و: نر ش:ور لييل  مي لدوا إيكر د: ج: و:

: «س:ل:م  هدمر ي:قدولدون: نرهد و: ون: مي رد خ: هد ي:سر ام: وا أ:م: عد ك: ر: ن:ى، و: هي الريدمر ب:ة  فيي ي:دي وا ق:ص: عد ض: و: هي، و: أرسي ر:
ليك: الري:هدودي!»  هي. 30ي:ا م: أرسي ل:ى ر: بدوهد بيه:ا ع: ر: ض: نرهد، و: ب:ة: مي ذدوا الق:ص: أ:خ: ل:يرهي، و: قدوا ع: ب:ص: و:

لربي. 31 اقدوهد إيل:ى الصى س: أ:لرب:سدوهد ثيي:اب:هد، و: ، و: اء: د: نرهد الري عدوا ع: ي:ة ، ن:ز: ري وهد سدخر عد س: ا أ:ور م: د: ب:عر و:

يسوع على الصليب

32 ، اند ع: مر هد سي مد اني اسر و: ن: الرق:يرر: ل  مي جد ددوا ر: ج: لربي، و: ندودد ي:سدوقدون:هد إيل:ى الصى ان: الرجد ا ك: ب:يرن:م: و:
 . لييب: نرهد الصى ل: ع: مي وهد أ:نر ي:حر رد هدو: 33ف:س:خى ث:ةي، و: لرجد وفي بالرجد رد عر اني الرم: ك: لدوا إيل:ى الرم: ص: ا و: ل:مى و:

ةي،  م: جد مر ان: الرجد ك: ع:ى م: اق:ه:ا، 34الىذيي يددر ا ذ: ب: ف:ل:مى ر: ة  ليي:شر ار: ر: ة  بيم: وج: زد مر را  م: مر ا ي:سدوع: خ: ط:ور أ:عر
ب:ه:ا.  ر: ف:ض: أ:نر ي:شر ل:يره:ا.  35ر: ين: ع: قرت:ريعي ا ب:يرن:هدمر مد وا ثيي:اب:هد فييم: مد ل:بدوهد، ثدمى ت:ق:اس: ل:سدوا 36ف:ص: ج: و:
سدون:هد؛  رد ا هدو: 37هدن:اك: ي:حر ل:يره:ا: «ه:ذ: تدوبا  ع: كر ت:هد، م: لد تدهرم: مي هي ل:فيت:ة  ت:حر أرسي ق: ر: لىقدوا ف:ور ق:در ع: و:

ليكد الري:هدودي».  اري. 38ي:سدوعد، م: ني الري:س: دا  ع: احي و: ، و: يني ني الري:مي دا  ع: احي ، و: يرني هد ليصى ع: ل:بدوا م: ص: و:
هدمر  39 وس: ؤد ون: رد هدمر ي:هدز  تدمدون:هد، و: ةد ي:شر ارى ان: الرم: ك: ب:انيي:هد 40و: م: الره:يرك:لي و: : «ي:ا ه:ادي ي:قدولدون: و:

لييبي!»  ني الصى نرت: ابرن: اي ف:انرزيلر ع: ! إينر كد ليصر ن:فرس:ك: ، خ: نرهد أ:يرضا  41فيي ث:ل:ث:ةي أ:يىام  ر: مي س:خي و:
 : ، ق:ائيليين: يدوخد الش  ت:ب:ةد و: الرك: ه:ن:ةي و: اءد الرك: س: ؤ: رد أ:نر 42رد هد ف:ل: ي:قردي ا ن:فرس: هد؛ أ:مى يرر: لىص: غ: «خ:

ن: بيهي!  مي لييبي ف:ندؤر ني الصى ؟ ف:لري:نرزيلي الن: ع: ائييل: ر: ليكد إيسر ! أ:هدو: م: ليص: ل:ى اي، 43يدخ: كىل: ع: ت:و:
: أ:ن:ا ابرند اي!»  هد! ف:هدو: ق:در ق:ال: ان: يدرييدد هد الن: إينر ك: ليصر لدوب:اني 44ف:لريدخ: اني الرم:صر ان: الليصى ك: و:

! ا الرك:ل:مي ثرلي ه:ذ: نرهد بيمي اني مي ر: خ: هد ي:سر ع: م:

يسوع يسلم الروح

ل:ى 45 لى الظىل:مد ع: د: الظ هرري، ح: ةي الثىاليث:ةي ب:عر ة: ظدهررا  إيل:ى السىاع: ر: شر ةي الثىانيي:ة: ع: ن: السىاع: مي و:
ليه:ا.  ضي كد ا 46ال:رر : «إييليي، إييليي، ل:م: يم  ظي ت  ع: ور خ: ي:سدوعد بيص: ر: ةي الثىاليث:ةي ص: و: السىاع: ن:حر و:

ت:نيي؟»  كر ا ت:ر: اذ: : «إيلهيي، إيلهيي، ليم: ب:قرت:نيي؟» أ:ير ، 47ش: اقيفيين: هدن:اك: ضد الرو: هد ب:عر ع: مي ا س: ف:ل:مى
ث:بىت:ه:ا 48ق:الدوا: «إينىهد يدن:اديي إييلييىا!»  ، و: لي ه:ا فيي الرخ: س: م: ة  غ: فينرج: ذ: إيسر أ:خ: ، و: نرهدمر د  مي احي ك:ض: و: ف:ر:

؛  ب: ر: م: إيل:يرهي ليي:شر ق:دى ب:ة  و: ل:ى ق:ص: أرن:هد! لين:ر: ه:لر ي:أرتيي إييلييىا 49ع: ش: هد و: عر ل:كينى الرب:اقيين: ق:الدوا: «د: و:
هد!»  ليص: .  50لييدخ: وح: ل:م: الر  أ:سر ، و: يم  ظي ت  ع: ور ى بيص: ر: ة  أدخر رى خ: ي:سدوعد م: ر: ت:ارد 51ف:ص: ا سي إيذ: و:

قىق:تي ت:ش: ، و: ضد ل:تي ال:رر لرز: ت:ز: ، و: ف:لي ل:ى إيل:ى ال:سر ن: ال:عر ، مي يرني لي ق:دي انرش:قى ش:طرر: الره:يرك:
 ، ورد خد ق:ددوا؛  52الص  اندوا ق:در ر: ين: ك: يسي ة  ليقيدي ثيير: اد  ك: س: ق:ام:تر أ:جر ، و: تي الرقدبدورد ت:ف:تىح: إيذر 53و: و:

 . ون: ثييرد آهدمر ك: ر: ، و: ةي ي:سدوع: د: قيي:ام: ة: ب:عر ق:دىس: ين:ة: الرمد دي لدوا الرم: خ: ن: الرقدبدوري، د: وا مي جد ر: أ:مىا 54خ: و:
يد  دي ف  ش: ور ل:يرهيمر خ: ل:ى ع: ت:ور ، ف:ق:دي اسر ة: ي:سدوع: اس: ر: ن: حي لىور اندوا ي:ت:و: ين: ك: هد الىذي ندودد جد ئ:ةي، و: ق:ائيدد الرمي



ا ابرن: اي!»  ان: ه:ذ: قاا  ك: ى، ف:ق:الدوا: «ح: ر: ا ج: كدلى م: ال: و: لرز: ا الزي أ:ور ا ر: ين:م: ان:تر 55حي ، ك: يد  نر ب:عي مي و:
ن:هد،  مر دي لييلي ليي:خر ن: الرج: ن: ي:سدوع: مي كدنى ق:در ت:بيعر ريي، و: ا ي:جر اقيبرن: م: ات  يدر: ثيير: اء  ك: ب:يرن:هدنى 56نيس: و:

ب:ديي. أدم  ابرن:ير ز: ي، و: يدوسي قدوب: و: ي:مد أدم  ي:عر رر م: لييىةد، و: د: جر ي:مد الرم: رر م:

دفن جثمان يسوع

يذا  57 ان: أ:يرضا  تيلرمي ، ك: هد يدوسدفد مد ةي، اسر ام: ةي الرى نر ب:لرد: نيي  مي ل  غ: جد اء: ر: ، ج: اءد س: لى الرم: ا ح: ل:مى و:
 . ط:ى ل:هد  58ليي:سدوع: ر: بييل:طدسد أ:نر يدعر . ف:أ:م: ان: ي:سدوع: ثرم: م: إيل:ى بييل:طدس: ي:طرلدبد جد ذ: 59ف:ت:ق:دى ف:أ:خ:

 ، تىان  ن:قيي. فىن:هد بيك: ك: ، و: ان: ثرم: هد فيي 60يدوسدفد الرجد ف:ر: ان: ق:در ح: يدي الىذيي ك: دي ف:ن:هد فيي ق:برريهي الرج: د: و:
 . ه:ب: ل:ى ب:ابي الرق:برري، ثدمى ذ: بييرا  ع: را  ك: ج: ج: ح: ر: د:حر ري؛ و: خر لييىةد 61الصى د: جر ي:مد الرم: رر ان:تر هدن:اك: م: ك: و:

اه: الرق:برري. ت:يرني تيج: اليس: ى ج: ر: ي:مد الدخر رر م: و:

حراسة القبر

عا  إيل:ى 62 ي ون: م: يسي الرف:ري ه:ن:ةي و: اءد الرك: س: ؤ: م: رد برتي، ت:ق:دى ادي ليلسى د: عر د: الي مي التىاليي، أ:ير ب:عر فيي الري:ور و:
 ، د: ث:ل:ث:ةي أ:يىام  63بييل:طدس: : إينيي ب:عر ي  هدو: ح: ليل: ق:ال: و: ليك: الرمدض: ن:ا أ:نى ذ: كىرر ييدد. ت:ذ: ق:الدوا: «ي:ا س: و:

 . هد 64أ:قدومد يذد مي الثىاليثي، ليئ:لى ي:أرتيي: ت:ل:مي ام  إيل:ى الري:ور ك: ةي الرق:برري بيإيحر اس: ر: را  بيحي رر أ:مر دي ف:أ:صر
ن: أ: مي و: يرد أ:سر لييلد ال:خي اتي، ف:ي:كدون: التىضر و: نر ب:يرني ال:مر بي: إينىهد ق:ام: مي ي:قدولدوا ليلشىعر ريقدوهد، و: ي:سر و:

 .« لي ». 65ال:وى ن: ور ا ت:ر: م: سدوهد ك: رد احر ه:بدوا و: ! ف:اذر اس  رى مر حد كد نرد: : «عي اب:هدمر بييل:طدسد ف:أ:ج:
اسا . 66 رى أ:ق:امدوا حد ، و: ر: ج: وا الرح: ت:مد خ: ل:ق: الرق:برري، و: وا إيغر مد ك: أ:حر ه:بدوا و: ف:ذ:
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قيامة يسوع من الموت

ي:مد 28 رر م: لييىةد و: د: جر ي:مد الرم: رر ه:ب:تر م: برتي، ذ: د: انرتيه:اءي السى بدوعي، ب:عر سر
ن: الد لي مي مي ال:وى فيي الري:ور و:

 . اني الرق:برر: ى ت:ت:ف:قىد: ر: ن: 2الدخر ل: مي بي ن:ز: نردي الرى نر عي ل:كا  مي ، ل:نى م: د:ث: نييف  ق:در ح: ال  ع: ا زيلرز: ف:إيذ:
ل:يرهي.  ل:س: ع: ج: ر: و: ج: ج: الرح: ر: اء: ف:د:حر ج: ، و: اءي م: بدهد أ:بري:ض: 3السى ث:ور قي، و: الرب:رر ل:كي ك: نرظ:رد الرم: ان: م: ك: و:

الثىلرجي.  أ:نىهدمر 4ك: وا ك: ارد ص: رد و: عر اب:هدمد الذ  ، أ:ص: سدون: الرق:برر: رد اندوا ي:حر ين: ك: ندودد الىذي آهد الرجد ا ر: ل:مى و:
ت:ى.  ور نر ي:سدوع: الىذيي 5م: ث:اني ع: ا ت:برح: م: ل:مد أ:نىكد اف:ا. ف:أ:ن:ا أ:عر أ:ت:يرني ق:ائيل : «ل: ت:خ: رر ل:كد الرم: أ:ن: الم: ف:ط:مر
 . ليب: وعا  فييهي. 6صد ضد ور ان: م: ان: الىذيي ك: ك: ا الرم: انرظدر: ال:ي:ا و: . ت:ع: ا ق:ال: م: ، ك: إينىهد ل:يرس: هدن:ا، ف:ق:در ق:ام:

7 ، لييلي مر إيل:ى الرج: بيقدكد ه:ا هدو: ي:سر اتي، و: و: نر ب:يرني ال:مر هد أ:نىهد ق:در ق:ام: مي يذ: ا ت:ل:مي بير: أ:خر ة  و: ع: ه:ب:ا بيسدرر اذر و:



ا!»  تدكدم: ب:رر ن:هد. ه:ا أ:ن:ا ق:در أ:خر ور ل:ى 8هدن:اك: ت:ر: ت:ور ق:دي اسر ، و: ت:يرني ريع: سر ن: الرق:برري مد أ:ت:اني مي رر ف:انرط:ل:ق:تي الرم:
ى.  ر: ل:ني الربدشر مي يذي ت:حر ت:ا إيل:ى التىل:مي ك:ض: ر: ، و: يم  ظي ح  ع: ف:ر: يد  و: دي ف  ش: ور ا خ: ل:يرهيم: ا 9ع: ا هدم: فييم: و:

ت:ا ك: س: أ:مر ت:ا و: : «س:ل:م !» ف:ت:ق:دىم: ق:ال: ا و: هد ق:دي الرت:ق:اهدم: ا ي:سدوعد ن:فرسد ، إيذ: يذ: ا التىل:مي ر: نرط:ليق:ت:اني ليتدب:شي مد
ت:ا ل:هد.  د: ج: س: يرهي، و: م: ه:بدوا إيل:ى 10بيق:د: تيي أ:نر ي:ذر و: خر ه:ب:ا قدول: لي اف:ا! اذر ا ي:سدوعد: «ل: ت:خ: ف:ق:ال: ل:هدم:

ن:نيي!» ور هدن:اك: ي:ر: ، و: لييلي الرج:

تضليل رؤساء اليهود

وا 11 ب:رد أ:خر ين:ةي و: دي ه:بدوا إيل:ى الرم: اسي ق:در ذ: رى ضد الرحد ا ب:عر ، إيذ: اهيب:ت:يرني أ:ت:اني ذ: رر ان:تي الرم: ا ك: ب:يرن:م: و:
ى.  ر: ا ج: ه:ن:ةي بيكدلي م: اء: الرك: س: ؤ: ري. 12رد وا فيي ال:مر رد او: ت:ش: يدوخد و: الش  ه:ن:ةي و: اءد الرك: س: ؤ: ع: رد ت:م: ف:اجر
ثيير ،  ال  ك: ندود: بيم: ا الرجد ور ش: قدوهد 13ثدمى ر: ر: س: وا ل:يرل  و: اءد هد ج: يذ: : «قدولدوا: إينى ت:ل:مي ق:الدوا ل:هدمر و:

 ! ند ن:ائيمدون: ن:حر نر أ:يي 14و: ن  مي أرم: ، ف:ت:كدوندون: فيي م: مر نركد افيعد ع: ، ف:إينىن:ا ندد: اكيم: ب:رد الرح: ا ب:ل:غ: الرخ: ف:إيذ:
 .« ةد ب:يرن: الري:هدودي 15سدوء  اع: ش: هي الي تر ه:ذي ق:دي انرت:ش:ر: . و: ا ل:قىندوهدمر م: لدوا ك: مي ع: ، و: ال: ندودد الرم: ذ: الرجد ف:أ:خ:

. مي إيل:ى الري:ور

المسيح يظهر لتلميذه

يىن:هد ل:هدمر 16 ب:لي الىذيي ع: ، إيل:ى الرج: لييلي نرط:ق:ةي الرج: ه:بدوا إيل:ى مي ، ف:ذ: ش:ر: د: ع: يذد ال:ح: ا التىل:مي أ:مى و:
 . وا،  17ي:سدوعد ك  هدمر ش: ض: ل:كينى ب:عر ددوا ل:هد. و: هد، س:ج: أ:ور ا ر: هدمر ق:ائيل : 18ف:ل:مى لىم: ك: م: ي:سدوعد و: ف:ت:ق:دى

ضي.  ل:ى ال:رر ع: اءي و: م: لرط:ان  فيي السى فيع: إيليى كدل  سد ، 19«دد مي يع: الدم: مي ذدوا ج: ت:لرمي ، و: نر ه:بدوا إيذ: ف:اذر
وحي الرقدددسي؛  الر  برني و: الي مي البي و: ددوهدمر بياسر مي ع: مر 20و: يرتدكد ص: ا أ:ور لدوا بيكدلي م: م: ليمدوهدمر أ:نر ي:عر ع: و:

«! اني م: مر كدلى ال:يىامي إيل:ى انرتيه:اءي الزى كد ع: ه:ا أ:ن:ا م: بيهي. و:
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