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نسب يسوع المسيح

يم::  1 اهي د: ابرني إيبرر: يحي ابرني د:اود سي ل  ن:س:بي ي:سدوع: الرم: جي . 2ه:ذ:ا سي اق: ب: إيسرح: يمد أ:نرج: اهي إيبرر:
ت:هد.  و: إيخر ب: ي:هدوذ:ا و: ي:عرقدوبد أ:نرج: . و: ب: ي:عرقدوب: اقد أ:نرج: إيسرح: ح: 3و: ار: ز: ص: و: ب: ف:اري ي:هدوذ:ا أ:نرج: و:

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

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

ب: آس:ا.  أ:بييىا أ:نرج: ب: أ:بييىا. و: امد 8أ:نرج: يدور: . و: ام: ب: يدور: ي:هدوش:اف:اطد أ:نرج: ب: ي:هدوش:اف:اط:. و: آس:ا أ:نرج: و:
يىا.  ي ب: عدزي 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: ي عدزي قييىا 10و: زر حي و:

يىا.  ب: يدوشي وند أ:نرج: آمد . و: ون: ب: آمد ن:سىى أ:نرج: م: ن:سىى. و: ب: م: ت:هد 11أ:نرج: و: إيخر ب: ي:كدنري:ا و: يىا أ:نرج: يدوشي و:
 . ب: 12فيي أ:ثرن:اءي السىبريي إيل:ى ب:ابيل: :لرتيئييلد أ:نرج: ش:أ . و: :لرتيئييل: ب: ش:أ ، ي:كدنري:ا أ:نرج: ب:عرد: السىبريي إيل:ى ب:ابيل: و:

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

 . ب: ي:عرقدوب: تىاند أ:نرج: م: . و: تىان: ب: م: رد أ:نرج: أ:لييع:از: . و: ر: ل: 16أ:لييع:از: جد ب: يدوسدف: ر: ي:عرقدوبد أ:نرج: و:
 . يح: سي ي يددرع:ى الرم: ا ي:سدوعد الىذي نره: ليد: مي ي:م: الىتيي ود رر د: 17م: يم: إيل:ى د:اود اهي نر إيبرر: ي:الي مي ل:ةد ال:جر مر ف:جد

ن: السىبريي الرب:ابيليييي مي يل ؛ و: ب:ع:ة: ع:ش:ر: جي د: إيل:ى السىبريي الرب:ابيليييي أ:رر نر د:اود مي يل ؛ و: ب:ع:ة: ع:ش:ر: جي أ:رر
يل . ب:ع:ة: ع:ش:ر: جي 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: لد:تدهد هك:ذ:ا: ك:ان:تر أدم  تر وي يحد ف:ق:در ت:مى سي ا ي:سدوعد الرم: أ:مى
 . وحي الرقدددسي ن: الر  برل:ى مي د:تر حد جي عا ، ود ع:ا م: ت:مي اليحا ، 19ي:جر ل  ص: جد ا ر: يبده: طي إيذر ك:ان: يدوسدفد خ: و:
ا .  ري ا سي ك:ه: ر: أ:نر ي:تررد ا، ق:رى ر: بيه: ي در أ:نر يدش:هي ل:مر يدري ن: 20و: ل:ك  مي ، إيذ:ا م: ري يرد فيي ال:مر ا ك:ان: يدف:كي ب:يرن:م: و:

ك: وسي ي:م: ع:رد رر تيي: بيم:
فر أ:نر ت:أر د:! ل: ت:خ: : «ي:ا يدوسدفد ابرن: د:اود لرم  ي:قدولد ر: ل:هد فيي حد بيي ق:در ظ:ه: الرى

 . وحي الرقدددسي ن: الر  ا هدو: مي برل:ى بيهي إينىم: ي: حد ي هي ، ل:نى الىذي يهي 21إيل:ى ب:يرتيك: ي أ:نرت: تدس:مي ف:س:ت:ليدد ابرنا ، و:
 .« ط:اي:اهدمر نر خ: لييصد ش:عرب:هد مي ي يدخ: ب  22ي:سدوع:، ل:نىهد هدو: الىذي ا ق:ال:هد الرى ي:تيمى م: د:ث: ه:ذ:ا كدل هد لي ح:

 : !» أ:يي «اد 23بيليس:اني النىبيييي الرق:ائيلي اندوئييل: مى يددرع:ى عي ت:ليدد ابرنا ، و: ، و: ب:لد اء: ت:حر «ه:ا إينى الرع:ذرر:
ع:ن:ا».  هي إيل:ى 24م: وسي :ت:ى بيع:رد ؛ ف:أ بيي لكد الرى هد بيهي م: ر: ا أ:م: ، ف:ع:ل: م: هي مي نر ن:ور ا ن:ه:ض: يدوسدفد مي ل:مى و:
 . اهد ي:سدوع:. 25ب:يرتيهي ل:د:تي ابرنا ، ف:س:مى تىى و: ا ح: لر بيه: نىهد ل:مر ي:درخد لكي و:
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زيارة المجوس

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

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

 : ت:ابي ع:ل:ى ليس:اني النىبيييي اء: فيي الركي ة: الشىأرني 6ج: ير: غي ضي ي:هدوذ:ا، ل:سرتي ص: م  بيأ:رر أ:نرتي ي:ا ب:يرت: ل:حر و:
 «! ائييل: ر: ع:ى ش:عربيي إيسر ي ي:رر مد الىذي اكي لدعد الرح: نركي ي:طر كىامي ي:هدوذ:ا، ل:نىهد مي ت:درع:ى 7أ:ب:دا  ب:يرن: حد ف:اسر

 . مي ن: ظدهدوري النىجر م: مر ز: نرهد قىق: مي ت:ح: ا ، و: ري وس: سي جد وددسد الرم: يرد ، 8هي م  مر إيل:ى ب:يرتي ل:حر س:ل:هد ثدمى أ:رر
ونيي، ل:ذره:ب: أ:ن:ا أ:يرضا  بيرد ددون:هد أ:خر ا ت:جي نرد:م: عي . و: بيييي يييدا  ع:ني الصى ثدوا ج: ابرح: : «اذره:بدوا و: ق:ال: و:

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

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

ى. ر: يق  أدخر مر فيي ط:ري هي فدوا إيل:ى بيلدي ر: ، ف:انرص: وددس: يرد عدوا إيل:ى هي جي لرم  أ:لى ي:رر مر فيي حد إيل:يرهي

الهرب إللى مصر

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

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

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

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

لدوا!» ح: مر ق:در ر: ى، ل:نىهد يدد أ:نر ت:ت:ع:زى ل: تدري ه:ا، و: ل:دي ي ع:ل:ى أ:ور ت:بركي

العودة من مصر إلى الناصرة

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



21  . ائييل: ر: ضي إيسر هي إيل:ى أ:رر ي أدمي بيييي و: ع: بيالصى ج: ر: س: 22ف:ق:ام: و: يل:ود خي ع: أ:نى أ:رر ين: س:مي نىهد حي لكي و:

ي: حي إيذر أدور . و: اف: أ:نر ي:ذره:ب: إيل:ى هدن:اك: ، خ: وددس: يرد ل:فا  ل:بييهي هي يىةي خ: نرط:ق:ةي الري:هدودي ليكد ع:ل:ى مي ي:مر
 ، لييلي نرط:ق:ةي الرج: ي مي احي ه: إيل:ى ن:و: جى ، ت:و: لرم  س:ك:ن: 23إيل:يرهي فيي حد ة:» و: ر: ى «النىاصي ل: ب:لرد:ة  تدس:مى ص: ف:و:

ياا! ري ا قييل: بيليساني ال:نربيي:اءي إينىهد س:يددرع:ى ن:اصي ي:تيمى م: ا، لي فييه:
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يوحنا المعمدان

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

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

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

؛  ددنيي ةي ليلدرر ر: اوي ج: . 6الرمد ط:اي:اهدمر فيين: بيخ: عرت:ري ددنيي مد ري الدرر هي فيي ن:هر ددون: ع:ل:ى ي:دي ف:ك:اندوا ي:ت:ع:مى
: «ي:ا 7 مر ددوا، ق:ال: ل:هد ي:ت:ع:مى د وقييييين: ي:أرتدون: إيل:يرهي لي الصى يييين: و: يسي ي ن: الرف:ري ين: مي نىا ك:ثييري أ:ى يدوح: ا ر: ل:مى و:

ن: الرغ:ض:بي التيي؟  بدوا مي رد كدمر ليت:هر نر أ:نرذ:ر: ي، م: لد: ال:ف:اعي . 8أ:ور ب:ةي را  ي:لييقد بيالتىور وا ث:م: رد :ثرمي ف:أ
نر 9 ليع: مي ر  أ:نر يدطر : إينى ا: ق:ادي يمد أ:با ! ف:إينييي أ:قدولد ل:كدمر اهي : ل:ن:ا إيبرر: كدمر ق:ائيليين: وا فيي أ:نرفدسي رد ل ت:فرت:كي و:

يم:.  اهي برر: ل:دا  لي ةي أ:ور ار: ج: هي الرحي ة  10ه:ذي ر: ، ف:كدل  ش:ج: ري لي الشىج: دلرقيي:تر ع:ل:ى أ:صر ه:ا إينى الرف:أرس: ق:در أ و:
 . حد فيي النىاري تدطرر: يييدا  تدقرط:عد و: را  ج: رد ث:م: نى 11ل: تدثرمي لكي ، و: ب:ةي لي التىور اءي ل:جر ددكدمر بيالرم: ي أ:ن:ا أدع:مي

، وحي الرقدددسي ددكدمر بيالر  ي هد. هدو: س:يدع:مي ذ:اء: ل: حي مي ق  أ:نر أ:حر ت:حي أ:ن:ا ل: أ:سر نييي، و: ي هدو: أ:قرد:رد مي التيي: ب:عردي
 . بيالنىاري هد إيل:ى 12و: ح: عد ق:مر م: اما : ف:ي:جر د:هد ت:م: ص: ا ح: يي م: س:يدن:قي هي، و: ى بيي:دي ذرر: لد الرمي مي ف:هدو: ي:حر

د!» ف:أ قدهد بين:ار  ل: تدطر ري يبرند ف:يدحر ا التي أ:مى ، و: ني ز: خر الرم:

معمودية يسوع

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

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



«! ور  تد كدلى سدرد رر ي بيهي سدري ، الىذي بييبد «ه:ذ:ا هدو: ابرنيي الرح:
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إبليس يجرب يسوع

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

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

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

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

درت: ليي!»  س:ج: دد، 10و: ك: ت:سرجد بيي إيلهي : ليلرى تدوب  كر ! ل:نىهد م: ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «اذره:بر ي:ا ش:يرط:اند
د:هد ت:عربددد!»  حر إييىاهد و: ون:هد. 11و: مد دي ذدوا ي:خر أ:خ: اءدوا إيل:يرهي و: ل:ئيك:ةي ج: إيذ:ا ب:عرضد الرم: ، و: ك:هد إيبرلييسد ف:ت:ر:

يسوع يعود إلى الجليل

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

ا،  س:ك:ن: فييه: ن:فرت:الييم:، و: :  14و: ا قييل: بيليس:اني النىبيييي إيش:عري:اء: الرق:ائيلي ي:تيمى م: بدولدون: 15لي ضد ز: «أ:رر
ا كدنده: لييلي الىتيي ي:سر ، بيل:دد الرج: ددنيي ري الدرر اء: ن:هر ر: ا و: ةي م: يرر: يقي الربدح: ضد ن:فرت:الييم:، ع:ل:ى ط:ري أ:رر و:

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

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

يسوع يدعو التلميذ الولين

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

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



ع: بي م: وهد، فيي الرق:اري نىا أ:خد يدوح: ي و: ب:دي ا ي:عرقدوبد برند ز: ، هدم: يرني ر: يرني آخ: و: أ:ى أ:خ: نر هدن:اك: ف:ر: مي
ي:ترب:ع:اهد.  ا لي ا، ف:د:ع:اهدم: م: ب:اك:هد اني شي ليح: ا يدصر م: ال . 22أ:بييهي ت:بيع:اهد ح: ا، و: أ:ب:اهدم: ب: و: ف:ت:رك:ا الرق:اري

يسوع يعلم ويشفي المرضى

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

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

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

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

السعادة الحقيقية

3  . اتي او: ل:كدوت: السىم: مر م: وحي، ف:إينى ل:هد يني بيالر  س:اكي لرم: مر 4«طدوب:ى لي ان:ى، ف:إينىهد ز: طدوب:ى ليلرح:
 . ن: ور .  5ي:ت:ع:زى ض: ثدون: ال:رر مر س:ي:ري ، ف:إينىهد د:ع:اءي لرود ، 6طدوب:ى لي ي ط:اشي إيل:ى الربيري الرعي ي:اعي و: طدوب:ى ليلرجي

 . ب:عدون: مر س:يدشر .  7ف:إينىهد ون: مد ح: مر س:يدرر ، ف:إينىهد اءي م: ح: مر 8طدوب:ى ليلر  ي:اءي الرق:لربي، ف:إينىهد طدوب:ى لل:نرقي
ن: ا:.  ور ن: أ:برن:اء: اي.  9س:ي:ر: مر س:يددرع:ور ، ف:إينىهد ي السىل:مي انيعي ين: 10طدوب:ى ليص: دي ط:ه: طدوب:ى ليلرمدضر

 . اتي او: ل:كدوت: السىم: مر م: ، ف:إينى ل:هد قيي لي الرح: نر أ:جر ت:ى أ:ه:ان:كدمد النىاسد 11مي طدوب:ى ل:كدمر م:
 . بيين: ليي كدلى سدوء  ك:اذي نر أ:جر ق:الدوا ع:ل:يركدمر مي ، و: ددوكدمر ط:ه: اضر لىلدوا، ف:إينى 12و: ت:ه: وا و: حد ايفرر:

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

ملح الرض ونور العالم

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

؛  ب:ل  عدون:هد فيي 15ع:ل:ى ج: ، ب:لر ي:ض: ي:ال  كر ت: مي عدون:هد ت:حر 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 ك:ان  مد ا 16م: ور ، ليي:ر: ام: النىاسي كدمر أ:م: ئر ندورد هك:ذ:ا، ف:لريدضي



. اتي او: ي فيي السىم: ددوا أ:ب:اكدمد الىذي ي جي يدم: س:ن:ة: و: ال:كدمد الرح: م: أ:عر

موقف المسيح من الشريعة

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

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

 . اتي او: ل:كدوتي السىم: يما  فيي م: كدمر ع:ل:ى 20ف:يددرع:ى ع:ظي در ص:لحد : إينر ل:مر ي:زي ف:إينييي أ:قدولد ل:كدمر
اتي أ:ب:دا . او: ل:كدوت: السىم: لدوا م: ، ف:ل:نر ت:درخد يييين: يسي ي ص:لحي الرك:ت:ب:ةي والرف:ري

الغضب

ة:.  21 اك:م: ح: ق  الرمد ت:حي نر ق:ت:ل: ي:سر م: ! و: : ل: ت:قرتدلر ين: عرتدمر أ:نىهد قييل: ليل:قرد:مي : 22س:مي :قدولد ل:كدمر ا أ:ن:ا ف:أ أ:مى
ثدول: ق  الرمد ت:حي : ي:ا ت:افيهد! ي:سر يهي نر ي:قدولد ل:خي م: ة:؛ و: اك:م: ح: ق  الرمد ت:حي ، ي:سر يهي نر ي:غرض:بد ع:ل:ى أ:خي كدل  م:

نىم:!  ه: 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 ف:إيذ:ا جي
 ، يك: ش:يرئا  ع:ل:يرك: ت: أ:نى ل:خي هدن:اك: ت:ذ:كىرر ذرب:حي، و: ذرب:حي، 24إيل:ى الرم: ام: الرم: ت:ك: أ:م: م: كر ت:قردي ف:اتررد
 . ت:ك: م: يمر ت:قردي ق:دي عر و: جي ، ثدمى ارر اك: اليحر أ:خ: ص: ل  و: اذره:بر أ:وى ك: 25و: مي صر اءي خ: ض: تيرر عر إيل:ى اسر س:اري

ك: يم: ي، ف:يدس:لي مد إيل:ى الرق:اضي صر ك: الرخ: يم: ، ق:برل: أ:نر يدس:لي ةي ك:م: حر يقي إيل:ى الرم: ع:هد فيي الطىري أ:نرت: م: و:
 . ني يجر ، ف:يدلرقيي:ك: فيي السي ييي طي ي إيل:ى الش ر: ني 26الرق:اضي يجر ن: السي 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 عرتدمر أ:نىهد قييل: س:مي دي أ:نر 28و: أ:ة  بيق:صر ر: نر ي:نرظدرد إيل:ى امر : كدل  م: :قدولد ل:كدمر ا أ:ن:ا ف:أ أ:مى
 ! ا فيي ق:لربيهي ن:ى بيه: ا، ف:ق:در ز: ي:ه: ت:هي ، 29ي:شر ا ع:نرك: ه: مي ارر ا و: ل:عره: ، ف:اقر ا  ل:ك: ن:ى ف:خي ف:إينر ك:ان:تر ع:يرندك: الريدمر

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

نىم:! ه: س:ددك: كدل هد فيي ج: ح: ج: ر: يدطر

الطلق

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

ن:ى. ي بد الزي ت:كي ي:رر

ل تحلفوا البتة

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



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

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

النتقام

38  . ن ي ن  بيسي سي : ع:يرن  بيع:يرن  و: عرتدمر أ:نىهد قييل: س:مي ، 39و: ثرليهي وا الشىرى بيمي مد : ل: تدق:اوي :قدولد ل:كدمر ا أ:ن:ا ف:أ أ:مى
؛  ر: دى الخ: رر ل:هد الرخ: :دي ، ف:أ ني يك: ال:يرم: دي ك: ع:ل:ى خ: نر ل:ط:م: ذ: 40ب:لر م: ي:أرخد ت:ك: لي اك:م: ح: اد: مد نر أ:ر: م: و:

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

محبة العداء

43  . ك: تدبرغيضد ع:ددوى يب:ك: و: ب  ق:ري : تدحي عرتدمر أ:نىهد قييل: س:مي ، 44و: كدمر د:اء: ب وا أ:عر : أ:حي :قدولد ل:كدمر ا أ:ن:ا ف:أ أ:مى
يئدون: إيل:يركدمر ين: يدسي لي الىذي ل وا ل:جر ص: ، و: ون:كدمر ضد ين: يدبرغي ل:ة: الىذي ع:ام: ندوا مد سي أ:حر ، و: نييكدمر كدوا ل:عي ب:اري و:

 ، ددون:كدمر ط:هي ي:ضر هي ع:ل:ى 45و: سي قد بيش:مر ري : ف:إينىهد يدشر اتي او: ي فيي السىم: ف:ت:كدوندوا أ:برن:اء: أ:بييكدمد الىذي
 . اري غ:يرري ال:برر: اري و: رد ع:ل:ى ال:برر: 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 ا ي:فرع:لد ذ:ليك: ح: ؟ أ:م: :ة  ل:كدمر ك:اف:أ :يىةد مد ، ف:أ ب ون:كدمر انيكدمر 47يدحي و: برتدمر بيإيخر حى إينر ر: و:
؟  ث:نيي ون: تىى الرو: ا ي:فرع:لد ذ:ليك: ح: ؟ أ:م: لرع:اد:ةي ت:فرع:لدون: ء  ف:ائيق  لي ، ف:أ:يى ش:ير ف:كدوندوا أ:نرتدمر 48ف:ق:طر

! ل  يى هدو: ك:امي اوي ا أ:نى أ:ب:اكدمد السىم: ، ك:م: ليين: ك:امي
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الصدقة

:ة  6 ك:اف:أ إيلى، ف:ل:يرس: ل:كدمر مد . و: وا إيل:يركدمر دي أ:نر ي:نرظدرد ام: النىاسي بيق:صر يرر: أ:م: لدوا الرخ: نر أ:نر ت:عرم: وا مي ذ:رد احر
 . اتي او: ي فيي السىم: نرد: أ:بييكدمد الىذي ا 2عي ، ك:م: ك: فيي الربدوقي ام: ، ف:ل: ت:نرفدخر أ:م: د  دىقرت: ع:ل:ى أ:ح: ف:إيذ:ا ت:ص:

مر ق:در ن:الدوا : إينىهد قى أ:قدولد ل:كدمر . الرح: مد النىاسد هد د:ح: ي:مر عي، لي اري الشىو: عي و: امي ج: ن:افيقدون: فيي الرم: ي:فرع:لد الرمد
 . مر :ت:هد ك:اف:أ ا ت:فرع:لدهد 3مد فد م: ى ت:عرري ، ف:ل: ت:د:عر ي:د:ك: الريدسرر: د  دىقد ع:ل:ى أ:ح: ا ت:ت:ص: نرد:م: ، ف:عي ا أ:نرت: أ:مى
ن:ى.  . 4الريدمر ، هدو: يدك:افيئدك: ف:اءي ى فيي الرخ: ي ي:ر: ي  الىذي اوي أ:بدوك: السىم: ، و: ف:اءي د:ق:تدك: فيي الرخ: 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: نرد:م: عي و:
 . مر :ت:هد ك:اف:أ مر ق:در ن:الدوا مد : إينىهد قى أ:قدولد ل:كدمر . الرح: اهدمد النىاسد عي ليي:ر: اري اي:ا الشىو: و: فيي ز: ، 6و: ا أ:نرت: أ:مى

. ف:اءي ي فيي الرخ: ليي إيل:ى أ:بييك: الىذي ص: ، و: ليقي الرب:اب: ع:ل:يرك: أ:غر ، و: ف:ت:ك: لر غدرر يي، ف:ادرخد لي ا تدص: نرد:م: ف:عي
 . ، هدو: يدك:افيئدك: ف:اءي ى فيي الرخ: ي ي:ر: أ:بدوك: الىذي ا 7و: غا  ك:م: وا ك:لما  ف:اري رد ي ، ل: تدك:ري ل ون: ا تدص: نرد:م: عي و:

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

بانية الصلة الرب

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

ذرنيبيين: إيل:يرن:ا!  12 لرمد ند لي ا ن:غرفيرد ن:حر فيرر ل:ن:ا ذدندوب:ن:ا، ك:م: اغر ن:ا 13و: ي نر ن:جي ، ل:كي ب:ة  ري لرن:ا فيي ت:جر ل: تددرخي و:
ين.  . آمي د: إيل:ى ال:ب:دي جر الرم: ة: و: الرقدوى لرك: و: ، ل:نى ل:ك: الرمد يري ي يري ن: الشي ، 14مي مر لىتيهي تدمر ليلنىاسي ز: ف:إينر غ:ف:رر

 . لىتيكدمر ي  ز: اوي ي  15ي:غرفيرر ل:كدمر أ:بدوكدمد السىم: اوي ، ل: ي:غرفيرر ل:كدمر أ:بدوكدمد السىم: وا ليلنىاسي إينر ل:مر ت:غرفيرد و:
. لىتيكدمر ز:

الصوم

مر ليك:ير 16 وه:هد جد ون: ود ين: يدغ:يييرد ن:افيقدون: الىذي وهي، الرمد جد ي الرود ، ل: ت:كدوندوا ع:ابيسي ون: ا ت:صدومد نرد:م: عي و:
 . مر :ت:هد ك:اف:أ مر ق:در ن:الدوا مد قى أ:قدولد ل:كدمر إينىهد . الرح: ين: ائيمي وا ليلنىاسي ص: رد ه: ا 17ي:ظر نرد:م: ، ف:عي ا أ:نرت: أ:مى

 ، أرس:ك: يرر ر: ع:طي ، و: ه:ك: جر لر و: سي ي 18ت:صدومد، ف:اغر ائيما ، ب:لر ل:بييك: الىذي ر: ليلنىاسي ص: ه: ليك:ير ل: ت:ظر
. ، هدو: يدك:افيئدك: ف:اءي ى فيي الرخ: ي ي:ر: أ:بدوك: الىذي . و: ف:اءي فيي الرخ:

الكنز الحقيقي

ا 19 ي:نرقدبد ع:نره: د:أد، و: الصى دده:ا الس وسد و: يرثد يدفرسي ، ح: ضي وا ل:كدمر كدندوزا  ع:ل:ى ال:رر نيزد ل: ت:كر
 . قدون: ري ي:سر ل: 20الل صدوصد و: دده:ا سدوس  و: يرثد ل: يدفرسي ، ح: اءي وا ل:كدمر كدندوزا  فيي السىم: نيزد ب:لي اكر

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

العين مصباح الجسد

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

الظىل:م:!

ا والمال

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



عا . الي م: الرم: ي و: ندكدمر أ:نر ت:كدوندوا ع:بييدا  لي كي . ل: يدمر ر: ر: الخ: جد ي:هر ا و: د:هدم: م: أ:ح: أ:نر يدلزي

ا يعتني بنا

كدمر 25 س:ادي ل: ل:جر ، و: بدون: ر: ا ت:شر م: ا ت:أركدلدون: و: يش:تيكدمر بيش:أرني م: عي وا ليم: ت:م  : ل: ت:هر ليذليك: أ:قدولد ل:كدمر
؟ س:اء  دي كي رى ج: نر مد ث:ر: مي س:دد أ:كر الرج: ، و: دي ط:ع:ام  رى ج: نر مد ث:ر: مي ي:اةد أ:كر . أ:ل:يرس:تي الرح: ا ت:لرب:سدون: بيش:أرني م:

أ:بدوكدمد 26 ، و: ن: ازي خ: عد فيي م: م: ل: ت:جر دد و: صد ل: ت:حر عد و: ر: ا ل: ت:زر : إينىه: اءي لدوا طديدور: السىم: :مى ت:أ
ا ك:ثييرا ؟  نره: ل: مي تدمر أ:نرتدمر أ:فرض: ا. أ:ف:ل:سر ي  ي:عدولده: اوي رد أ:نر 27السىم: وم: ي:قردي ل: الرهدمد م: نركدمر إيذ:ا ح: نر مي ف:م:

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

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

ا.  يه: هي كدلي ت:كدمر إيل:ى ه:ذي اج: يى ي:عرل:مد ح: اوي ل  33أ:هرلد الد نري:ا. ف:إينى أ:ب:اكدمد السىم: لدبدوا أ:وى ، ف:اطر ا أ:نرتدمر أ:مى
 . ادد ل:كدمر ا تدز: هي كدل ه: ه:ذي هي، و: ي بيري ل:كدوت: اي و: . 34م: هي ري ن:فرسي :مر ت:م  بيأ ، ف:إينى الرغ:د: ي:هر ري الرغ:دي :مر وا بيأ ت:م  ل: ت:هر

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

يندوا ليئ:لى تدد:اندوا.  7 يلدون: 2ل: ت:دي ي بيهي ت:كي بيالرك:يرلي الىذي ؛ و: يندون: تدد:اندون: ا ت:دي ف:إينىكدمر بيالدىيرندون:ةي الىتيي بيه:
 . ةي الىتيي 3يدك:الد ل:كدمر ش:ب:ةي الرك:بيير: نىك: ل: ت:ت:ن:بىهد إيل:ى الرخ: لكي ، و: يك: ظد الرق:شىة: فيي ع:يرني أ:خي اذ:ا تدل:حي ليم:
؟  ش:ب:ةد فيي 4فيي ع:يرنيك: ي: الرخ: ه:ا هي ، و: نر ع:يرنيك: جد الرق:شىة: مي ري نيي أدخر : د:عر يك: أ:ور ك:يرف: ت:قدولد ل:خي
 ! ج: الرق:شىة: 5ع:يرنيك: أ:نرت: ري يييدا  ليتدخر رد ج: نرد:ئيذ  تدبرصي عي ، و: نر ع:يرنيك: ش:ب:ة: مي ل  الرخ: جر أ:وى ري ! أ:خر ن:افيقد ي:ا مد

 . يك: نر ع:يرني أ:خي ، 6مي يري ن:ازي ام: الرخ: كدمر أ:م: ر: اهي و: وا ج: حد ر: ل: ت:طر ل:بي، و: ق:دىس:اتي ليلركي ل: تدعرطدوا الرمد
. ق:كدمر ي زي ت:نرق:ليب: ع:ل:يركدمر ف:تدم: ا و: ليه: جد :رر ا بيأ ليك:ير ل: ت:ددوس:ه:

ا يعطي لمن يسأله

7  . عدوا، يدفرت:حر ل:كدمر ددوا. ايقرر: لدبدوا، ت:جي ا. ادطر :لدوا، تدعرط:ور أ ، 8ايسر لدبر نر ي:طر م: ؛ و: ، ي:ن:لر :لر أ نر ي:سر ف:كدل  م:
، يدفرت:حر ل:هد.  عر نر ي:قرر: م: در؛ و: را ، 9ي:جي ج: يهي ح: برزا ، ف:يدعرطي نرهد ابرندهد خد لدبد مي نركدمر ي:طر إيلى، ف:أ:ي  إينرس:ان  مي و:



يىة ؟  10 يهي ح: ك:ة ، ف:يدعرطي ل:د:كدمر ع:ط:اي:ا 11أ:ور س:م: فدون: أ:نر تدعرطدوا أ:ور ، ت:عرري ار  ر: أ:نرتدمر أ:شر ف:إينر كدنرتدمر و:
نرهد؟  لدبدون: مي ين: ي:طر لىذي يييد:ة  لي ي  ع:ط:اي:ا ج: اوي ي أ:بدوكدمد السىم: ديا  يدعرطي ل:ى جي يييد:ة ، ف:ك:مر بيال:ور ، 12ج: إيذ:نر

يع:ةي ةد ت:عرلييمي الشىري ل:ص: هي خد لدوهدمر أ:نرتدمر بيهي أ:يرضا : ه:ذي ، ف:ع:امي ل:كدمد النىاسد بيهي يددون: أ:نر يدع:امي ا تدري كدل  م:
. ال:نربيي:اءي و:

الباب الضيق

؛ 13 ب  حر يق:هد ر: ط:ري ع  و: اسي يي: إيل:ى الره:ل:كي و: دي ؤ: ! ف:إينى الرب:اب: الرمد يييقي ن: الرب:ابي الضى لدوا مي اددرخد
نرهد.  لدون: مي ين: ي:درخد ون: هدمد الىذي ك:ثييرد يي: إيل:ى 14و: دي ؤ: يق: الرمد ع:ب: الطىري أ:صر ي:ق: الرب:اب: و: ا أ:ضر م:

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

من ثمارهم تعرفونهم

لي 15 ن: الدىاخي مر مي نىهد ل:كي ، و: لني مر ين: ثيي:اب: الرحد ين: ي:أرتدون: إيل:يركدمر ل:بيسي اليين: الىذي وا ال:نربيي:اء: الدىجى ذ:رد ايحر
ف:ة !  اطي ئ:اب  خ: ؟ 16ذي ن: الرعدلىيرقي تيين  ، أ:ور مي ن:ب  كي عي ن: الشىور ن:ى مي . ه:لر يدجر مر فدون:هد مر ت:عرري هي اري نر ثيم: مي

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

 . حد فيي النىاري ر: تدطر يييدا ، تدقرط:عد و: را  ج: رد ث:م: ة  ل: تدثرمي ر: . 20ش:ج: مر فدون:هد مر ت:عرري هي اري نر ثيم: إيذ:نر مي

ليس بالكلم بل بالعمل

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

ة ؟  ات  ك:ثيير: ز: عرجي لرن:ا مد ك: ع:مي مي بياسر ، و: ين: درن:ا الشىي:اطي ك: ط:ر: مي بياسر ك: ت:ن:بىأرن:ا، و: مي نييي 23بياسر ل:كي و:
! ثرمي ليي الي ددوا ع:نييي ي:ا ف:اعي فركدمر ق:ط ! ابرت:عي ري : إينييي ل:مر أ:عر مر حد ل:هد ي ري نرد:ئيذ  أدص: عي

البيت المؤسس على الصخر

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

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

يما »  ك:ان: سدقدوطدهد ع:ظي ، ف:س:ق:ط:، و: ب:تر ذ:ليك: الرب:يرت: ر: ا أ:نره:ى ي:سدوعد ه:ذ:ا الرك:ل:م:، 28ف:ض: ل:مى و:
 ، هي نر ت:عرلييمي وعد مي مد ل:تي الرجد . 29ذدهي مر ثرل: ك:ت:ب:تيهي ل:يرس: مي ، و: بي سدلرط:ان  احي مر ك:ص: هد يمد ل:نىهد ك:ان: يدع:لي
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يسوع يشفي البرص

ة .  8 وع  ك:ثيير: مد ، ت:بيع:ترهد جد ب:لي ن: الرج: ل: مي ا ن:ز: ل:مى ، ت:ق:دىم: إيل:يرهي 2و: صي اب  بيالرب:ر: ل  مدص: جد إيذ:ا ر: و:
نيي!»  ر: ي ر  أ:نر تدط:هي :نرت: ق:ادي يدد، ف:أ د: ل:هد ق:ائيل : «ي:ا س:يييدد، إينر كدنرت: تدري س:ج: س:هد 3و: ل:م: دى ي:د:هد و: ف:م:

 . هي صي نر ب:ر: ل مي جد الي ط:هدر: الر: فيي الرح: !» و: هدرر يدد، ف:اطر : «أدري ق:ال: ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «انرت:بيهر! 4و: و:
وس:ى، ر: بيهي مد ي أ:م: ب:ان: الىذي يمي الرقدرر ق:دي ، و: ني ضر ن:فرس:ك: ع:ل:ى الرك:اهي اعرري دا ، ب:لي اذره:بر و: بيرر أ:ح: ل: تدخر

«! مر اد:ة  ل:هد ف:ي:كدون: ذليك: ش:ه:

شفاء خادم قائد المئة

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

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

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

يمد!  اند الرع:ظي يم: ائييل: ل:هد ه:ذ:ا الي ر: قي 11إيسر ري شر ن: الرم: ين: س:ي:أرتدون: مي : إينى ك:ثييري أ:قدولد ل:كدمر و:
 . اتي او: ل:كدوتي السىم: ي:عرقدوب: فيي م: اق: و: إيسرح: يم: و: اهي ع: إيبرر: ئدون: م: ي:تىكي بي و: غرري الرم: ا ب:ندو 12و: أ:مى

 «! ن:اني يرد ال:سر ري ص: ، هدن:اك: ي:كدوند الربدك:اءد و: يىةي جي اري ةي الرخ: ون: فيي الظ لرم: حد ، ف:يدطرر: ل:كدوتي ثدمى 13الرم:

فيي تيلرك: السىاع:ةي شدفيي: !» و: :نر ي:كدون: نرت: بيأ ا آم: لري:كدنر ل:ك: م: ، و: : «اذره:بر ئ:ةي ق:ائيدي الرمي ق:ال: ي:سدوعد لي
هد. مد ادي خ:

شفاء حماة بطرس

ى. 14 مى ن: الرحد ة  تدع:انيي مي يض: ري 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: ن:ه:ض:تر و: ى، و: مى ا الرحد س: ي:د:ه:ا، ف:ذ:ه:ب:تر ع:نره: ، 16ف:ل:م: س:اءي لدولي الرم: نرد: حد عي و:

نرهد. ة  مي ين: بيك:ليم: دد الشىي:اطي رد . ف:ك:ان: ي:طر يني كدونيين: بيالشىي:اطي سر ن: الرم: ين: مي ر: إيل:يرهي النىاسد ك:ثييري ض: أ:حر
يعا ،  مي ض:ى ج: رر ش:ف:ى الرم: ذ: 17و: : «هدو: أ:خ: ا قييل: بيليس:اني النىبيييي إيش:عري:اء: الرق:ائيلي 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 يذ:هد أ:نر ي:عربدرد ر: ت:ل:مي ل:هد، أ:م: ور ت:ش:د:تر ح: وع: ق:دي احر مد أ:ى ي:سدوعد أ:نى الجد ين: ر: حي و:



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

أرس:هد».  :درفين: 21إيل:يرهي ر: ل  ف:أ حر ليي أ:نر أ:ذره:ب: أ:وى م: هي: «ي:ا س:يييدد، اسر يذي نر ت:ل:مي رد مي ق:ال: ل:هد آخ: و:
!» 22أ:بيي!»  ت:اهدمر ور ت:ى ي:درفيندون: م: ور د:عي الرم: ، و: اب:هد ي:سدوعد: «اترب:عرنيي الن: :ج: ف:أ

يسوع يهدىء العاصفة

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

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

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

طرد الشياطين وغرق الخنازير

ا 28 كدندهدم: ل:ني ت:سر جد ، ل:ق:اهد ر: يييين: د:ري ، فيي ب:لرد:ةي الرج: ق:ابيل:ةي فىةي الرمد ل: ي:سدوعد إيل:ى الضى ص: ا و: ل:مى و:
ؤد ع:ل:ى رد د  ي:جر تىى ل:مر ي:كدنر أ:ح: ديا  ح: س:اني جي ا ش:ري هدم: ، و: نر ب:يرني الرقدبدوري يرني مي ج: اري ، ك:ان:ا خ: يند الشىي:اطي

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

ا،  م: نرهد س:اف:ة  مي يعي 31م: لرن:ا إيل:ى ق:طي سي :رر ددن:ا، ف:أ رد يند ليي:سدوع:: «إينر كدنرت: س:ت:طر ف:ق:ال:تي الشىي:اطي
 .« يري ن:ازي يعد 32الرخ: ، ف:انرد:ف:ع: الرق:طي يري ن:ازي يعي الرخ: انرت:ق:لدوا إيل:ى ق:طي وا و: جد ر: : «اذره:بدوا!» ف:خ: مر ف:ق:ال: ل:هد

قا .  ا غ:ر: ات: فييه: م: ةي، و: يرر: ب:لي إيل:ى الربدح: اف:ةي الرج: نر ع:ل:ى ح: عا  مي ري سر يري 33مد ن:ازي ع:اةد الرخ: ب: رد ه:ر: و:
 . كدون:يرني سر لرم: د:ث: لي ا ح: م: ى، و: ر: ا ج: ب:ر: كدليي م: ن:ق:لدوا خ: ، و: ين:ةي دي ا ق:در 34إيل:ى الرم: ين:ةد كدل ه: دي إيذ:ا الرم: و:

. مر هي ي:اري ل: ع:نر دي ح: ا، ط:ل:بدوا إيل:يرهي أ:نر ي:رر لده: د:هد أ:هر ج: ا و: ل:مى ليق:اءي ي:سدوع:. و: تر لي ج: ر: خ:
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شفاء المشلول

وم:)،  9 ن:احد عا  إيل:ى ب:لرد:تيهي (ك:فرر: اجي ة: ر: يرر: ع:ب:ر: الربدح: ، و: ب: ب: ي:سدوعد الرق:اري كي مر 2ثدمى ر: هد هد ب:عرضد اء: ف:ج:
ئينى ي:ا م: : «ايطر لدولي شر لرم: ، ق:ال: لي مر ان:هد أ:ى ي:سدوعد إييم: ا ر: . ف:ل:مى اش  وحا  ع:ل:ى فير: طررد لدول  م: شر لدون: م: مي ي:حر

 « ط:اي:اك: تر ل:ك: خ: ! ق:در غدفير: !»  3بدن:يى يفد دي : «إينىهد يدج: مر هي ك: 4ف:ق:ال: ب:عرضد الرك:ت:ب:ةي فيي أ:نرفدسي أ:درر: و:



؟  ي فيي قدلدوبيكدمر ون: بيالشىري يرد اذ:ا تدف:كي : «ليم: مر :ل:هد ، ف:س:أ ون: فييهي يرد ا يدف:كي : أ:نر 5ي:سدوعد م: لد ه: ا ال:سر م: أ:ي هد
؟  شي امر : قدمر و: ، أ:مر أ:نر يدق:ال: ط:اي:اك: تر ل:ك: خ: : ق:در غدفير: وا أ:نى 6يدق:ال: ) ليك:ير ت:عرل:مد نييي (قدلرتد ذ:ليك: ل:كي و:

لر مي : «قدمي احر لدولي شر لرم: نرد:ئيذ  ق:ال: لي ط:اي:ا». عي اني الرخ: ضي سدلرط:ة: غدفرر: نرس:اني ع:ل:ى ال:رر لبرني الي
 «! اذره:بر إيل:ى ب:يرتيك: ، و: اش:ك: .  7فير: ذ:ه:ب: إيل:ى ب:يرتيهي ل:ى 8ف:ق:ام:، و: ت:ور ، اسر وعد ذ:ليك: مد أ:تي الرجد ا ر: ف:ل:مى

. هي الس لرط:ةي ثرل: ه:ذي ي أ:عرط:ى النىاس: مي ددوا ا: الىذي جى م: ، و: فد ور مي الرخ: ع:ل:يرهي

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 اري ا ك:ان: ي:سدوعد م: فييم: و:
ت:بيع:هد.  . ف:ق:ال: ل:هد: «اترب:عرنيي!» ف:ق:ام: و: ر: 10هدن:اك: ض: تىى، ح: ئا  فيي ب:يرتي م: تىكي ا ك:ان: ي:سدوعد مد ب:يرن:م: و:

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

ض:ى! 12 رر اءد إيل:ى الطىبييبي، ب:لي الرم: حى ت:اجد ال:صي : «ل ي:حر ، ق:ال: مر هد ع: ي:سدوعد ك:ل:م: إيذر س:مي و:
ئرتد ل:درعدو: 13 ا جي ة . ف:إينييي م: ة  ل: ذ:بييح: م: حر لدبد ر: : إينييي أ:طر لي عرن:ى الرق:ور وا م: ت:ع:لىمد ايذره:بدوا و:

«! ئيين: اطي ين: ب:لر خ: اليحي ص:

الحوار حول الصوم

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

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

أ:!  و: قد أ:سر رر يرد الرخ: ي:صي إيلى، ف:إينى 17و: ؛ و: ب  ع:تييق:ة  يد:ة: فيي قير: دي ر: الرج: مر عد النىاسد الرخ: ل: ي:ض: و:
ب  يد:ة: فيي قير: دي ر: الرج: مر عدون: الرخ: مر ي:ض: نىهد ل:كي . 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: يد:ة ، ف:تدحر دي ج:

إحياء ابنة رئيس المجمع

د: ل:هد ق:ائيل :  18 س:ج: عي ق:در ت:ق:دىم: و: م: جر لرم: ئييس  لي ا ك:ان: ي:قدولد ه:ذ:ا، إيذ:ا ر: ب:يرن:م: ن: 19و: «ابرن:تيي الر
يذدهد. ع:هد ت:ل:مي م: ت:بيع:هد و: ي:ا» ف:ق:ام: ي:سدوعد و: ك: ف:ت:حر ا بيي:دي ه: سر الرمد نر ت:ع:ال: و: ل:كي . و: ات:تر م:

شفاء نازفة الدم

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

نر 22 أ:ةد مي رر !» ف:شدفيي:تي الرم: اندكي ق:در ش:ف:اكي ئينييي ي:ا ابرن:ةد. إييم: م: : «اطر آه:ا، ف:ق:ال: ر: ف:الرت:ف:ت: ي:سدوعد و:
 . ع: 23تيلرك: السىاع:ةي 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: ا ن:ائيم: نىه: لكي ، و: تر بييىةد ل:مر ت:مد فدوا! ف:الصى ري : «انرص: ق:ال:



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

يسوع يشفي أعميين

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

اب:ا: «ن:ع:مر ي:ا س:يييدد!»  ا!» 29ه:ذ:ا؟» أ:ج: انيكدم: س:بي إييم: ا بيح: ا ق:ائيل : «ليي:كدنر ل:كدم: م: يدن:هد س: أ:عر ف:ل:م:
دا !»  30 ا أ:ح: بير: ا! ل: تدخر دىة  ق:ائيل : اينرت:بيه: ا ي:سدوعد بيشي هدم: أ:نرذ:ر: ا. و: م: يدندهد تر أ:عر ا 31ف:انرف:ت:ح: نىهدم: ل:كي و:

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

الخرس يتكلم

32  . كدندهد ش:يرط:ان  س: ي:سر ر: :خر مر بيأ هد هد ب:عرضد اء: تىى ج: ا، ح: ج: ر: ا إينر خ: م: ، 33و: د: الشىيرط:اند ا طدري ف:ل:مى
 .« ائييل: ر: ثرل: ه:ذ:ا ق:ط  فيي إيسر در مي ق:الدوا: «ل:مر ندش:اهي وعد، و: مد ب:تي الرجد . ف:ت:ع:جى سد ر: ا 34ت:ك:لىم: ال:خر أ:مى

.«! يني ئييسي الشىي:اطي ين: بير: دد الشىي:اطي رد ي ون: ف:ق:الدوا: «إينىهد ي:طر يسي ي الرف:ري

الحصاد كثير والعمال قليلون

ةي 35 ي بيبيش:ار: يدن:ادي عي الري:هدودي و: امي ج: يمد فيي م: ا، يدع:لي يه: ى كدلي 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 ، و: ل:كدوتي ، إيذر 36الرم: مر ذ:ترهد الشىف:ق:ةد ع:ل:يرهي وع:، أ:خ: مد أ:ى الرجد ا ر: نرد:م: عي و:

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

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

وهد؛  نىا أ:خد يدوح: ي، و: ب:دي ي:عرقدوبد برند ز: 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: ائيبي؛ ي:عرقدوبد برند ح: ر: ابيي الضى تىى ج: م: ا، و: ي:هدوذ:ا 4تدوم: ؛ و: ي  ع:اند الرق:ان:وي مر سي

ان:هد. ي خ: ي  الىذي يدوطي رر سرخ: الي



يسوع يررسل الرسل

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

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

اسا ،  9أ:عرطدوا!  ل: ندح: ة  و: ل: فيضى تيكدمر ذ:ه:با  و: م: زي لدوا فيي أ:حر مي يقي 10ل: ت:حر ذدوا ليلطىري ل: ت:أرخد و:
هد.  ق  ط:ع:ام: ت:حي ل: ي:سر ل: ع:صا : ف:إينى الرع:امي ذ:اء  و: ل: حي ب:يرني و: ل: ث:ور ادا  و: ين:ة  11ز: دي لرتدمر م: ا د:خ: كدلىم: و:

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

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

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

الضطهاد المنتظر للتلميذ

16 . امي م: ين: كالرح: س:اليمي مد يىاتي و: ين: ك:الرح: ت:ن:بييهي يئ:ابي، ف:كدوندوا مد افي ب:يرن: الذي ر: ثرل: الرخي لدكدمر مي سي ه:ا أ:ن:ا أدرر
؛ 17 مر هي عي امي ج: ليددون:كدمر فيي م: ي:جر ، و: مي اكي ح: ون:كدمر إيل:ى الرم: يمد مر س:يدس:لي ! ف:إينىهد ن: النىاسي وا مي ذ:رد احر
اد:ة  ليي ل:د:ى الري:هدودي 18 ليي: ف:ي:كدوند ذ:ليك: ش:ه: نر أ:جر لدوكي مي الرمد كىامي و: ام: الرحد ثدولي أ:م: لرمد تدس:اقدون: لي و:

 . اءي مي ع:ل:ى السىو: الدم: . ف:إينىكدمر 19و: اذ:ا ت:قدولدون: ون: أ:ور م: وا ك:يرف: ت:ت:ك:لىمد ت:م  ، ل: ت:هر ون:كدمر يمد لي ين: يدس: ف:حي
 . ا ت:قدولدون: وحد أ:بييكدمر هدو: الىذيي 20فيي تيلرك: السىاع:ةي يدعرط:ى ل:كدمر م: ، ب:لر رد ين: يمي ت:ك:لي تدمر أ:نرتدمد الرمد ف:ل:سر

 . ل:دد ع:ل:ى 21ي:ت:ك:لىمد فييكدمر دد ال:ور رى ي:ت:م: ل:د:هد. و: ال:بد و: ، و: تي ور اهد إيل:ى الرم: يمد ال:خد أ:خ: لي ف: يدس: س:ور و:
 ! مر ي:قرتدلدون:هد ، و: مر يهي اليدي نى الىذيي 22و: ل:كي ي. و: لي اسرمي نر أ:جر يعي مي مي ين: ل:د:ى الرج: وهي كررد ت:كدوندون: م: و:

 . لدصد ي ي:خر ، هدو: الىذي اي:ةي بدوا إيل:ى 23ي:ثربدتد إيل:ى النييه: رد ا، ف:اهر ين:ة  م: دي ددوكدمر فيي م: ط:ه: ف:إيذ:ا اضر
. نرس:اني تيي: ابرند الي

ائييل: إيل:ى أ:نر ي:أر ر: ددني إيسر نر مد غدوا مي : ل:نر ت:فرر: قى أ:قدولد ل:كدمر ه:ا. ف:إينييي الرح: غ:يرري

ل تخافوا

هي.  24 نر س:يييدي ل: مي ل: الرع:بردد أفرض: ، و: يمي ع:لي ن: الرمد ل: مي يذد أفرض: يلرمي ير: 25ل:يرس: التي يذ: أ:نر ي:صي يلرمي فيي التي ي:كر
يبدون: ل:ى يدل:قي ، ف:ك:مر بيال:ور بدول: بى الرب:يرتي بيب:عرل:ز: هي! إينر ك:اندوا ق:در ل:قىبدوا ر: يييدي ثرل: س: الرع:برد: مي ، و: هي يمي ع:لي ثرل: مد مي

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

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

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



عتراف بالمسيح أو إنكاره الل

32 . اتي او: ي فيي السىم: ام: أ:بيي الىذي فد أ:ن:ا أ:يرضا  بيهي أ:م: ت:ري ، أ:عر ام: النىاسي فد بيي أ:م: نر ي:عرت:ري كدل  م:
33 . اتي او: ي فيي السىم: ام: أ:بيي الىذي هد أ:ن:ا أ:يرضا  أ:م: رد ، أدنركي ام: النىاسي نيي أ:م: رد نر يدنركي كدل  م: و:

يسوع والعالم

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

ق نيي.  ت:حي نييي، 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 ي:ترب:عرنيي، ف:هدو: ل: ي:سر نر 39و: ي:ات:هد مي س:رر ح: نر ي:خر م: ه:ا؛ و: س:رر ، ي:خر ي:اتيهي سىكر بيح: نر ي:ت:م: م:

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

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

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

 : ن: ور ت:ر: عدون: و: م: ا ت:سر نىا بيم: وا يدوح: بيرد ، 5«اذره:بدوا أ:خر شدون: جد ي:مر الرعدرر ، و: ون: رد يد يدبرصي الرعدمر
 . ون: يند يدب:شىرد س:اكي الرم: ، و: ون: ت:ى يدق:امد ور الرم: ، و: عدون: م: م  ي:سر الص  ، و: ون: صد يدط:هىرد الربدرر طدوب:ى 6و: و:

 «! نر ل: ي:شدك  فييى وعي 7ليم: مد 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 ي ه:ا الري ب:ة  ت:هدز  ا؟ أ:ق:ص: ور يىةي ليت:ر: ي تدمر إيل:ى الرب:ري جر ر: اذ:ا خ: نىا: «م: تدمر 8ع:نر يدوح: جر ر: اذ:ا خ: ب:لر م:

! لدوكي ةي هدمر فيي قدصدوري الرمد م: يي:ابي النىاعي ي الثي ة ؟ ه:ا إينى ل:بيسي م: ا: أ:إينرس:انا  ي:لرب:سد ثيي:ابا  ن:اعي ور ليت:ر:
9  . نر ن:بيي ي أ:عرظ:م: مي ، و: ، أ:قدولد ل:كدمر ا؟ أ:ن:بيياا؟ ن:ع:مر ور تدمر ليت:ر: جر ر: اذ:ا خ: ، م: ي كدتيب: 10إيذ:نر ذ:ا هدو: الىذي ف:ه:

 ! يق:ك: دد ل:ك: ط:ري ي هي ي يدم: سدوليي الىذي ك: ر: ل  قددىام: سي رر : إينىهد ل:مر 11ع:نرهد: ه:ا إينييي مد قى أ:قدولد ل:كدمر الرح:
ل:كدوتي غ:ر: فيي م: نى ال:صر ل:كي . و: د:اني عرم: نىا الرم: نر يدوح: مر النييس:اءد أ:عرظ:مد مي ل:د:ترهد نر و: رر ب:يرن: م: ه: ي:ظر



نرهد!  اتي أ:عرظ:مد مي او: يني 12السىم: دي اهي ن: ج: ع:ور النىاسد ي:سر ت:هد و: درم: د:اند خي عرم: نىا الرم: نرذد أ:نر ب:د:أ: يدوح: ف:مد
 ! ش:قىة  لدون:هد بيم: السىاعدون: ي:درخد اتي و: و: ل:كدوتي السىم: ولي م: دوا 13ليددخد ال:نربيي:اء: ت:ن:بىأ يع:ة: و: ف:إينى الشىري

نىا.  تىى ظدهدوري يدوح: يعا  ح: مي ي ك:ان: 14ج: يىا الىذي نىا ه:ذ:ا، هدو: إييلي يقدوا، ف:إينى يدوح: دي ئرتدمر أ:نر تدص: إينر شي و:
نرت:ظ:را .  وعدهد مد جد !  15رد عر م: ، ف:لري:سر نر ل:هد أدذدن:اني م: مر 16و: ؟ إينىهد يل: نر أدش:بييهد ه:ذ:ا الرجي ، بيم: نر ل:كي و:

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

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

المدن التي لم تتب

ا ل:مر ي:تدوبدوا. 20 ليه: ني أ:هر ، ليك:ور اتيهي ز: عرجي ث:رد مد ا أ:كر تر فييه: ر: ددن: الىتيي ج: بييخد الرمد ثدمى ب:د:أ: ي:سدوعد يدو:
يرد:ا 21 ص: ي: فيي صدور: و: ري يرد:ا! ف:ل:ور أدجر يرلد ل:كي ي:ا ب:يرت: ص: ! الرو: يند زي يرلد ل:كي ي:ا كدور: : «الرو: ف:ق:ال:

. ادي م: س:طي الرى سدوح: فيي و: ين: الرمد يمي لب:سي نرذد الرق:دي ا مد م: لدهد ، ل:ت:اب: أ:هر اتي ز: عرجي ن: الرمد ا مي ي: فييكدم: ري ا أدجر م:
نر 22 ال  مي تيم: ث:ر: احر ، س:ت:كدوند أ:كر يرد:ا فيي الدىيرندون:ةي ص: ال:ة: صدور: و: : إينى ح: نييي أ:قدولد ل:كدمر ل:كي و:

ا!  ال:تيكدم: ي:ةي 23ح: اوي ؟ إينىكي إيل:ى ق:عرري الره: اءي تىى السىم: ت:ف:عرتي ح: وم:: ه:لي ارر ن:احد أ:نرتي ي:ا ك:فرر: و:
. مي تىى الري:ور ، ل:ب:قيي:تر ح: اتي ز: عرجي ن: الرمد ى فييكي مي ر: ا ج: ى فيي س:ددوم: م: ر: . ف:ل:ور ج: ين: ب:طي س:تدهر

24 «! ال:تيكي نر ح: ال  مي تيم: ث:ر: احر ، س:ي:كدوند أ:كر مي الدىيرندون:ةي ير: س:ددوم: فيي ي:ور صي نييي أ:قدولد ل:كدمر إينى م: ل:كي و:

ا يعلن أسراره للبسطاء

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

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

 . كدمر يحد أ:ن:ا أدري ، و: الي م: الثىقييليي ال:حر ترع:بيين: و: نييي، ل:نييي 29الرمد وا مي تع:لىمد ، و: ي ع:ل:يركدمر لدوا نييري مي ايحر
 . كدمر ندفدوسي ة: لي اح: ددوا الرى عد الرق:لربي، ف:ت:جي اضي ت:و: مد يع  و: دي !» 30و: فييف  ليي خ: مر حي ، و: ي ه:ييين  ف:إينى نييري



 مؤشر 12Ketab El Hayatمتى 

الحوار حول يوم السبت

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

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

؟  ذرنيبيين: س:بدون: مد ل: يدحر !  6أ:يىام: السىبرتي و: يرك:لي ن: الره: : ه:ا هدن:ا أ:عرظ:مد مي نييي أ:قدولد ل:كدمر لكي ل:ور 7و: و:
 ! مر نر ل: ذ:نرب: ع:ل:يرهي تدمر ع:ل:ى م: ك:مر ا ح: ة ، ل:م: ة  ل: ذ:بييح: م: حر لدبد ر: : إينييي أ:طر لي عرن:ى الرق:ور تدمر م: مر ف:إينى 8ف:هي

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

الشفاء في السبت

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

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

نبوة إشعياء تتحقق

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

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

عي.  اري ت:هد فيي الشىو: ور د  ص: تىى 20أ:ح: ، ح: فيئد ن:ة  ل: يدطر ي د:خي ف:تييل:ة  مد ، و: رد ة  ل: ي:كرسي ضدوض: رر ب:ة  م: ق:ص:
 ، ري ه:ا!» 21ي:قدود: الرع:درل: إيلى النىصر اء: ج: مد ر: يقد الدم: هي تدع:لي مي ع:ل:ى اسر و:

يسوع وبعلزبول

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

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

دد.  مد ، ل: ي:صر ، 26ع:ل:ى ذ:اتيهي ، ي:كدوند ق:دي انرق:س:م: ع:ل:ى ذ:اتيهي دد الشىيرط:ان: رد ف:إينر ك:ان: الشىيرط:اند ي:طر
ل:ك:تدهد؟  مر دد م: مد نر 27ف:ك:يرف: ت:صر كدمر بيم: :برن:اؤد ، ف:أ بدول: ين: بيب:عرل:ز: دد الشىي:اطي رد إينر كدنرتد أ:ن:ا أ:طر و:



؟  ون: ع:ل:يركدمر كدمد ؟ ليذ:ليك: هدمر ي:حر مر ددون:هد رد ، ف:ق:در 28ي:طر ين: دد الشىي:اطي رد وحي اي أ:طر نر إينر كدنرتد بيرد ل:كي و:
ل:كدوتد اي!  تيع:ت:هد إيذ:ا 29أ:قرب:ل: ع:ل:يركدمر م: ي:نره:ب: أ:مر ييي و: ل: ب:يرت: الرق:وي د  أ:نر ي:درخد رد أ:ح: إيلى، ف:ك:يرف: ي:قردي و:

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

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

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: يييدا ؛ و: را  ج: يييد:ة ، ف:تدنرتيج: ث:م: ةد ج: ر: ليت:كدني الشىج:
ةد.  ر: فد الشىج: ، تدعرر: ري وا 34الثىم: ، أ:نر ت:ت:ك:لىمد ار  ر: أ:نرتدمر أ:شر ، و: ون: رد ي، ك:يرف: ت:قردي ل:د: ال:ف:اعي ي:ا أ:ور

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

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

الفريسيون يطلبون آية

د: آي:ة  38 غ:بد فيي أ:نر ندش:اهي يمد، ن:رر ع:لي : «ي:ا مد ، ق:ائيليين: يييين: يسي ي الرف:ري اب:هد ب:عرضد الرك:ت:ب:ةي و: نرد:ئيذ  أ:ج: عي
ا!»  يه: ري ل:نر يدعرط:ى آي:ة  إيلى آي:ة: يدون:ان: 39تدجر لدبد آي:ة ؛ و: ق  ي:طر ير  ف:اسي ي ري يل  شي : «جي مر اب:هد :ج: ف:أ

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

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

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

عودة الروح النجس

ب:ةي ط:اليبا  43 ري ني الرخ: اكي يمد فيي ال:م: كدندهد، ف:إينىهد ي:هي نر إينرس:ان  ي:سر سد مي وحد النىجي ج: الر  ر: ت:ى خ: نر م: لكي و:
دد.  ة:، ف:ل: ي:جي اح: غا  44الرى ددهد ف:اري ، ف:ي:جي عد جي ي:رر قرتدهد! و: ي ف:ار: نيي الىذي كي سر عد إيل:ى م: جي : أ:رر ف:ي:قدولد
يىنا .  ز: ندوسا  مد كر لد 45م: ا ، ف:ت:درخد نرهد ش:ري ث:ر: مي ى أ:كر ر: اح  أدخر و: ع:هد س:برع:ة: أ:رر رد م: ضي يدحر ، و: ف:ي:ذره:بد

الد ه:ذ:ا ال:تيهي الدول:ى. هك:ذ:ا ت:كدوند ح: نر ح: أ: مي و: تدهد أ:سر ر: ، ف:ت:كدوند آخي نرس:ان: كدند ذ:ليك: الي ت:سر يعا  و: مي ج:
 «! يري ي يري يلي الشي لدبدون: 46الرجي جا ، ي:طر اري ق:فدوا خ: تدهد ق:در و: و: إيخر هد و: وع:، إيذ:ا أدم  مد يمد الرجد لي ا ك:ان: يدك: ب:يرن:م: و:

وهد.  يمد لي جا  47أ:نر يدك: اري اقيفدون: خ: ت:ك: و: و: إيخر ك: و: : «ه:ا إينى أدمى ين: ري اضي ن: الرح: د  مي احي ف:ق:ال: ل:هد و:
 «! وك: يمد لدبدون: أ:نر يدك:لي تيي؟» 48ي:طر و: نر هدمر إيخر م: ي؟ و: ي: أدميي نر هي هد: «م: ب:ر: ي أ:خر لىذي اب: ق:ائيل  لي :ج: ف:أ

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

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

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

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

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

لماذا تكلم المسيح بأمثال؟

؟»  10 ث:ال  :مر مر بيأ هد يمد لي اذ:ا تدك: :لدوهد: «ليم: س:أ يذد و: ي: ل:كدمر 11ف:ت:ق:دىم: إيل:يرهي التىل:مي : «ل:نىهد ق:در أدعرطي اب: :ج: ف:أ
 . مر ذ:ليك: ، ف:ل:مر يدعرط: ل:هد ا أدول:ئيك: ؛ أ:مى اتي او: ل:كدوتي السىم: ار: م: فدوا أ:سرر: نرد:هد، 12أ:نر ت:عرري نر عي ف:إينى م:

نرهد.  عد مي نرد:هد يدنرت:ز: ي عي تىى الىذي نرد:هد، ف:ح: نر ل:يرس: عي ا م: أ:مى ؛ و: يد: ف:ي:فييضد زي ذ:ا السىب:بي 13يدعرط:ى الرم: ليه:
وا. مد عدوا أ:ور ي:فره: م: عدون: ددون: أ:نر ي:سر م: ي:سر وا، و: رد ون: ددون: أ:نر يدبرصي مر ي:نرظدرد : ف:هد ث:ال  :مر مر بيأ هد يمد لي أدك:

ون: 14 ن:ظ:را  ت:نرظدرد ، و: ون: مد ل: ت:فره: عدون: و: م: عا  ت:سر : س:مر يرثد ي:قدولد ةد إيش:عري:اء: ح: تر ندبدوء: مر ق:در ت:مى ف:فييهي
 . ون: رد ل: تدبرصي عي، 15و: مر ث:قييل:ة: السىمر تر آذ:اندهد ار: ص: ار: غ:لييظا ، و: ل:نى ق:لرب: ه:ذ:ا الشىعربي ق:در ص:

عدوا جي ي:رر ، و: مر وا بيقدلدوبيهي مد ي:فره: ، و: مر عدوا بيآذ:انيهي م: ي:سر ، و: مر وا بيعديدونيهي رد ؛ ليئ:لى يدبرصي مر ضدوا عديدون:هد م: أ:غر و:
 ! مر ي:هد في :شر ، ف:أ . 16إيل:يى عد م: ا ت:سر ذ:انيكدمر ل:نىه: لي ، و: رد ا تدبرصي ، ف:طدوب:ى ليعديدونيكدمر ل:نىه: 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: ون: ك:ثييرد اليحد ص: نىى أ:نربيي:اءد و: : ك:مر ت:م: قى أ:قدولد ل:كدمر ف:الرح:
عدوا! م: ل:مر ي:سر عدون: و: م: ا ت:سر عدوا م: م: أ:نر ي:سر و:

ثل الزارع تفسير مث

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



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

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

«! هد ث:ل:ثيين: غ:يررد و:

ثل القمح والحشائش الغريبة مث

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

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

؟  ش:ائش: ع: الح: م: ن:جر يدد أ:نر ن:ذره:ب: و: :لدوهد: أ:تدري : ل:، ليئ:لى 29إينرس:ان  ع:ددو  ف:ع:ل: ه:ذ:ا! ف:س:أ مر اب:هد أ:ج:
 . ش:ائش: عدون: الح: م: أ:نرتدمر ت:جر ح: و: . 30ت:قرل:عدوا الرق:مر ادي ص: تىى الرح: عا  ح: اني م: و: ا ي:نرمد م: ل:يرهي ا كي كدوهدم: ادتررد

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

ثل بزرة الخردل مث

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

ا». انيه: ت:بييتد فيي أ:غرص: اءي ت:أرتيي و: تىى إينى طديدور: السىم: 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: ا امر ذ:تره: ة  أ:خ: ير: مي اتي بيخ: او: ل:كدوتد السىم: : «يدش:بىهد م: ، ق:ال: ر: ث:ل  آخ: مر م: ب: ل:هد ر: ض: و:
يند كدل هد».  ر: الرع:جي ت:م: تىى اخر ، ح: ن: الدىقييقي ير: مي ق:ادي ا 34فيي ث:ل:ث:ةي م: ا ك:لىم: بيه: ورد كدل ه: هي الدمد ه:ذي

 ، مر هد يمد لي ث:ل  ل:مر ي:كدنر يدك: بيغ:يرري م: . و: ث:ال  :مر وع: بيأ مد : 35ي:سدوعد الرجد ا قييل: بيليس:اني النىبيييي الرق:ائيلي ي:تيمى م: لي
.« نرذد إينرش:اءي الرع:ال:مي ياا مد في خر ا ك:ان: م: فد م: أ:كرشي ، و: ث:ال  :مر ي بيأ :فرت:حد ف:مي أ «س:

تفسير مثل القمح والحشائش الغريبة

ث:ل: 36 يرر ل:ن:ا م: ق:الدوا: «ف:سي يذدهد و: . ف:ت:ق:دىم: إيل:يرهي ت:ل:مي ع: إيل:ى الرب:يرتي ج: ر: وع: و: مد ف: ي:سدوعد الرجد ر: ثدمى ص:
 .« قرلي ش:ائشي الرح: .  37ح: نرس:اني يييد: هدو: ابرند الي ع: الرج: رر عد الزى اري : «الزى مر اب:هد :ج: قرلد هدو: 38ف:أ الرح: و:

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

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



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

ثل اللؤلؤة ثل الكنز ومث مث

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

 . يل:ةي مي ثد ع:ني اللىليئي الرج: ر  ك:ان: ي:برح: ب:اع: 46بيت:اجي تىى ذ:ه:ب: و: ديا ، ح: 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 كدليي ن:ور ع:تر مي م: ، ف:ج: ري دلرقيي:تر فيي الرب:حر اتي أ:يرضا  بيش:ب:ك:ة  أ او: ل:كدوتد السىم: يدش:بىهد م: «و:
يييدا  فيي 48 ا ك:ان: ج: عدوا م: م: ل:سدوا، ثدمى ج: ج: ئي و: يىاددون: إيل:ى الشىاطي ا الصى ذ:ب:ه: ، ج: ت:ل:تر ا امر ل:مى و:

جا .  اري يء: خ: دي وا الرى حد ط:ر: ، و: ل:ل  ل:ئيك:ةد 49سي : ي:أرتيي الرم: اني م: اي:ةي الزى ددثد فيي نيه: هك:ذ:ا ي:حر
 ، اري نر ب:يرني ال:برر: ار: مي ون: ال:شرر: جد ري ، هدن:اك: ي:كدوند الربدك:اءد 50ف:يدخر مر فيي أ:تدوني النىاري ون:هد حد ي:طرر: و:

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

 «! ا هدو: ع:تييق  م: يد  و: دي ا هدو: ج: هي م: نر ك:نرزي ليعد مي ، انرت:ق:ل: 53يدطر ث:ال: هي ال:مر ا أ:نره:ى ي:سدوعد ه:ذي ب:عرد:م: و:
 . نر هدن:اك: لدوا: 54مي ت:س:اء: شدوا و: تىى ددهي ، ح: مر هي عي امي ج: يمد الري:هدود: فيي م: ذ: يدع:لي ، أ:خ: ا ع:اد: إيل:ى ب:لرد:تيهي ل:مى و:

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

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

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

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



 ، يهي ا!»  4أ:خي ج: بيه: وى ل  ل:ك: أ:نر ت:ت:ز: نىا ك:ان: ي:قدولد ل:هد: «ل ي:حي وددسد 5ل:نى يدوح: يرد ا ك:ان: هي ل:مى و:
نىا ن:بيياا.  ون: يدوح: مر ك:اندوا ي:عرت:بيرد ن: الشىعربي، ل:نىهد اف: مي نىا، خ: يدد أ:نر ي:قرتدل: يدوح: فيي أ:ثرن:اءي 6يدري و:

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

 «! د:اني عرم: نىا الرم: أرس: يدوح: يدد، 9هدن:ا ع:ل:ى ط:ب:ق  ر: ا تدري :نر تدعرط:ى م: ر: بيأ نىهد أ:م: ل:كي ؛ و: ليكد ن: الرم: زي ف:ح:
ع:هد.  ئيين: م: تىكي ام: الرمد ا أ:قرس:م: بيهي أ:م: لي م: نر أ:جر نىا. 10مي أرس: يدوح: ني ف:ق:ط:ع: ر: يجر س:ل: إيل:ى السي أ:رر و:

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

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

. اهدمر ض: رر ش:ف:ى م: مر و: الشىف:ق:ةد ع:ل:يرهي

يسوع يطعم الخمسة اللف

ق:در ف:ات: 15 ، و: ل  نرع:زي ك:اند مد ق:الدوا: «ه:ذ:ا الرم: يذد إيل:يرهي و: ب: التىل:مي ، اقرت:ر: س:اءد لى الرم: ا ح: نرد:م: عي و:
 .« مر هي وا ط:ع:اما  ل:نرفدسي ت:رد ي:شر ى و: ي:ذره:بدوا إيل:ى الرقدر: وع: لي مد في الرجد ري . ف:اصر قرتد نى ي:سدوع: 16الرو: ل:كي و:

ي:أركدلدوا!»  مر أ:نر ي:ذره:بدوا. أ:عرطدوهدمر أ:نرتدمر لي ة: ل:هد اج: : «ل: ح: مر نرد:ن:ا هدن:ا 17ق:ال: ل:هد ف:ق:الدوا: «ل:يرس: عي
 .« ك:ت:يرني س:م: ف:ة  و: غي س:ةي أ:رر مر ى خ: و: وه:ا إيل:يى هدن:ا!»  18سي رد ضي : «أ:حر وع: أ:نر 19ف:ق:ال: مد ر: الرجد أ:م: و:

، اءي هد إيل:ى السىم: ف:ع: ن:ظ:ر: ر: ، و: ك:ت:يرني السىم: س:ة: و: مر ف:ة: الرخ: غي ذ: ال:رر ليسدوا ع:ل:ى الرعدشربي. ثدمى أ:خ: ي:جر
وعي.  مد عدوه:ا ع:ل:ى الرجد زى ، ف:و: يذي أ:عرط:اه:ا ليلتىل:مي ف:ة:، و: غي ك:سىر: ال:رر ك: و: ب:ار: يعد 20و: مي :ك:ل: الرج: ف:أ

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

يسوع يمشي على الماء

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

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

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

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

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



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

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

:لدوهد:  15 س:أ ش:لييم:، و: نر أدورد يييين: مي يسي ي الرف:ري ت:ق:دىم: إيل:ى ي:سدوع: ب:عرضد الرك:ت:ب:ةي و: اليفد 2و: اذ:ا يدخ: «ليم:
مر ق:برل: أ:نر ي:أركدلدوا؟»  ي:هد لدون: أ:يردي يذدك: ت:ق:الييد: الش يدوخي، ف:ل: ي:غرسي اليفدون: 3ت:ل:مي اذ:ا تدخ: ليم: مر «و: اب:هد :ج: ف:أ

؟  كدمر اف:ظ:ةي ع:ل:ى ت:ق:الييدي ح: لي الرمد نر أ:جر يىة: اي مي صي مر أ:ب:اك: 4أ:نرتدمر و: ري ص:ى اد ق:ائيل : أ:كر 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: ك: أدمى نر ق:ال: ل:بييهي 5و: : م: نىكدمر أ:نرتدمر ت:قدولدون: ل:كي و:

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

 : : ع:نركدمر ف:ق:ال: ديا !  8إيش:عري:اءد إيذر ت:ن:بىأ يد  ع:نييي جي ا ق:لربدهد ف:ب:عي ، أ:مى نيي بيش:ف:ت:يرهي مد ري ا 9ه:ذ:ا الشىعربد يدكر إينىم:
.« اي:ا النىاسي ص: ون: ت:ع:الييم: ل:يرس:تر إيلى و: يمد هدمر يدع:لي ل  ي:عربدددون:نيي و: ب:اطي

نسان ما ينجس الل

وا:  10 مد افره: عدوا و: م: : «ايسر مر ق:ال: ل:هد ع: إيل:يرهي و: مر سد 11ثدمى د:ع:ا الرج: ي لد الرف:م: يدن:جي ا ي:درخد ل:يرس: م:
 .« نرس:ان: سد الي ي ي يدن:جي ن: الرف:مي هدو: الىذي جد مي رد ا ي:خر ، ب:لر م: نرس:ان: ق:الدوا 12الي يذدهد و: ف:ت:ق:دىم: إيل:يرهي ت:ل:مي

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

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

؟  ل:ءي حد إيل:ى الرخ: ر: ، ثدمى يدطر ني لد إيل:ى الرب:طر لد الرف:م: ي:نرزي ن: 18ي:درخد ، ف:إينىهد مي ن: الرف:مي جد مي رد ا ي:خر ا م: أ:مى
 . نرس:ان: سد الي ي ي يدن:جي هدو: الىذي ، و: ددرد ، 19الرق:لربي ي:صر ةد، الرق:ترلد ير: ي يري ن: الرق:لربي ت:نربدعد ال:فرك:ارد الشي ف:مي

 . اءد ر: دي ، الزر وري اد:ةد الز  ق:ةد، ش:ه: ، السىري ن:ى، الرفيسرقد ي سد 20الزي ي ورد الىتيي تدن:جي هي هيي: الدمد ه:ذي
«! نرس:ان: سد الي ي ، ف:ل: يدن:جي غرسدول:ة  :يرد  غ:يرري م: لد الطىع:امي بيأ ا ت:ن:اود أ:مى . و: نرس:ان: الي



إيمان المرأة الكنعانية

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

 .« ا ش:يرط:ان  كدنده: ديا ، ي:سر ع:ذىب:ة  جي : 23مد ون: ع:ل:يرهي ق:ائيليين: يذدهد يدليح  اء: ت:ل:مي . ف:ج: ة  ا بيك:ليم: بره: نىهد ل:مر يدجي لكي
اءن:ا!»  ر: خد و: رد ي: ت:صر ا ع:نىا. ف:هي فره: ري ، 24«اصر الىةي افي الضى ر: لرتد إيلى إيل:ى الرخي سي ا أدرر : «م: اب: :ج: ف:أ

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

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

. تيلرك: السىاع:ةي

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 ، مد نرط:ق:ةي نر تيلرك: الرمي ثدمى انرت:ق:ل: ي:سدوعد مي
 . هدمر 30هدن:اك: غ:يررد س  و: رر خد ي  و: عدمر لدولدون: و: شر م: ج  و: مر عدرر ع:هد م: ة  و: وع  ك:ثيير: مد اءتر إيل:يرهي جد ف:ج:

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

يسوع يطعم أربعة آلف

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

ي:اءد مر العر يبدهد ين: ليئ:لى يدصي ائيمي مر ص: ف:هد ري يدد أ:نر أ:صر ل: أدري ا ي:أركدلدون:هد. و: نرد:هدمر م: ل:يرس: عي ث:ل:ث:ةي أ:يىام  و:
 .« يقي فيي: ه:ذ:ا 33فيي الطىري تىى ي:كر برز  ك:ثيير  ح: يىةي خد ي هي الرب:ري نر أ:يرن: ل:ن:ا فيي ه:ذي يذد: «مي ف:ق:ال: التىل:مي

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

وعي.  مد عدوه:ا ع:ل:ى الرجد زى يذ:، ف:و: أ:عرط:ى التىل:مي ، و: ك:سىر: ش:ك:ر: و: ، و: ك:اتي السىم: يعد 37و: مي :ك:ل: الرج: ف:أ
 . س:ري ن: الركي ل: مي ا ف:ض: لدوه:ا بيم: ل:ل  م: يذد س:برع:ة: سي ف:ع: التىل:مي تىى ش:بيعدوا. ثدمى ر: ك:ان: ع:د:دد 38ح: و:

ل:د:.  ال:ور اع:د:ا النييس:اء: و: ، م: ل  جد ب:ع:ة: آل:في ر: ليين: أ:رر ب: 39الكي كي ر: وع:، و: مد ف: ي:سدوعد الرجد ر: ثدمى ص:
. د:ان: ج: ي م: احي اء: إيل:ى ن:و: ج: ، و: ب: الرق:اري
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الفريسيون يطلبون آية

مر 16 ي:هد ، ف:ط:ل:بدوا إيل:يرهي أ:نر يدري قيعدوا بيهي د وقييييين: إيل:ى ي:سدوع: لييدور الصى يييين: و: يسي ي اء: ب:عرضد الرف:ري ج: و:
 . اءي ن: السىم: ة  مي ز: عرجي : 2مد وبي، ت:قدولدون: نرد: الرغدرد افيي:ة  عي اء: ص: ر: مر اءد ح: : «إيذ:ا ك:ان:تي السىم: مر اب:هد :ج: ف:أ

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

ا!  تيدرلل: ع:ل:يره: سر يعدون: الي ت:طي د:ث: 4ت:سر ا ح: ل:نر يدعرط:ى آي:ة  إيلى م: لدبد آي:ة ، و: ائين  ي:طر ير  خ: ي ري يل  شي جي
م:ض:ى. مر و: ق:هد ». ثدمى ف:ار: ليلنىبيييي يدون:ان:

خمير الفريسيين والصدوقيين

برزا .  5 ددوا خد وى ، ك:اندوا ق:در ن:سدوا أ:نر ي:ت:ز: ري ئي الخ: يذدهد إيل:ى الشىاطي ل: ت:ل:مي ص: ا و: ل:مى مر 6و: ق:ال: ل:هد و:
 «! د وقييييين: الصى يييين: و: يسي ي يري الرف:ري مي نر خ: كدمر مي ذرر: ذدوا حي ون: 7ي:سدوعد: «انرت:بيهدوا! خد رد اوي ف:ب:د:أدوا يدح:

برزا !»  ذر خد : «ه:ذ:ا ل:نىن:ا ل:مر ن:أرخد مر ب:عرضا ، ق:ائيليين: هد : «ي:ا 8ب:عرضد مر ، ف:ق:ال: ل:هد ع:ليم: ي:سدوعد بيذ:ليك: و:
برزا ؟  ذدوا خد كدمر ب:عرضا  ل:نىكدمر ل:مر ت:أرخد ون: ب:عرضد رد اوي اذ:ا تدح: ، ليم: اني يم: ون: ب:عردد؟ 9ق:لييليي الي مد أ:ل: ت:فره:

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

يييين: يسي ي يري الرف:ري مي نر خ: كدمر مي ذرر: ذدوا حي : خد ين: قدلرتد ل:كدمر برز: حي نيي الرخد ون: أ:نييي ل:مر أ:كدنر أ:عر مد ت:فره:
؟»  د وقييييين: الصى نر 12و: ، ب:لر مي برزي يري الرخد مي نر خ: هدمر مي يرد ذي يذد أ:نىهد ل:مر ي:كدنر يدح: ك: التىل:مي نرد:ئيذ  أ:درر: عي

. د وقييييين: الصى يييين: و: يسي ي ت:عرلييمي الرف:ري

«أنت هو المسيح ابن ا الحي»

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

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

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

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

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

المسيح يرعللنر عن موته وقيامته

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



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

يرد ي، ل:نىك: تدف:كي امي ! أ:نرت: ع:ق:ب:ة  أ:م: ي ي:ا ش:يرط:اند امي نر أ:م: بر مي ق:ال: ل:هد: «اغررد س: و: ي:سدوعد إيل:ى بدطررد
«! وري النىاسي دمد وري اي، ب:لر بيأ دمد ل: بيأ

نسان إذا خسر نفسه؟ ماذا ينتفع الل

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

؟  هي د  27ع:نر ن:فرسي احي ي كدلى و: ازي ، ف:يدج: ل:ئيك:تيهي ع: م: دي أ:بييهي م: جر ف: ي:عدودد فيي م: نرس:اني س:ور 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: : إينى ب:عرضا  مي قى أ:قدولد ل:كدمر الرح:

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

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

ع:هد.  دىث:اني م: مر ي:ت:ح: ا ل:هد ر: يىا ق:در ظ:ه: إييلي وس:ى و: س:ن: 4مد ا أ:حر ، م: ب  سد ي:قدولد ليي:سدوع:: «ي:ا ر: ف:ب:د:أ: بدطررد
د:ة  احي و: وس:ى، و: د:ة  ليمد احي و: ، و: د:ة  ل:ك: احي : و: ي:ام  ، أ:نرصدبد هدن:ا ث:ل:ث: خي ئرت: أ:نر ن:برق:ى هدن:ا! ف:إيذ:ا شي

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

ديا .  بيين: جي ت:عي رر مر مد هي وهي جد ق:عدوا ع:ل:ى ود ، و: ت: ور : 7الصى ق:ال: مر و: س:هد ل:م: مر ي:سدوعد و: نرهد ب: مي ف:اقرت:ر:
بدوا!»  ت:عي ل: ت:رر د:هد.  8«انره:ضدوا و: 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: لدون: مي ن:ازي
 .« اتي و: نر ب:يرني ال:مر نرس:اني مي يىا ل:بددى أ:نر 10الي اذ:ا إيذ:نر ي:قدولد الرك:ت:ب:ةد إينى إييلي يذدهد: «ليم: :ل:هد ت:ل:مي ف:س:أ

ل ؟»  تيي: أ:وى
.  11ي:أر ء  ليحد كدلى ش:ير يدصر ل  و: يىا ي:أرتيي أ:وى قيا ، إينى إييلي مر ق:ائيل : «ح: اب:هد :ج: ع:ل:ى أ:نييي 12ف:أ

نرس:اني أ:يرضا  ا ش:اءدوا. ك:ذ:ليك: ابرند الي فدوهد، ب:لر ف:ع:لدوا بيهي كدلى م: ل:مر ي:عرري يىا، و: اء: إييلي : ق:در ج: أ:قدولد ل:كدمر
 .« مر يهي :لىم: ع:ل:ى أ:يردي شركي أ:نر ي:ت:أ . 13ع:ل:ى و: د:اني عرم: نىا الرم: مر ع:نر يدوح: هد يذد أ:نىهد ك:لىم: م: التىل:مي نرد:ئيذ  ف:هي عي



يسوع يشفي صبيا  فيه شيطان

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

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

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

؟»  د: الشىيرط:ان: رد ثرلد 20ن:طر ان  مي : ل:ور ك:ان: ل:كدمر إييم: قى أ:قدولد ل:كدمر . ف:الرح: انيكدمر لىةي إييم: قي : «لي مر اب:هد 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 ذ:ا الرج: ، ل:كدنرتدمر ت:قدولدون: ليه: د:ل  رر ةي خ: ر: بيزر

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

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

يسوع يدفع ضريبة الهيكل

ق:الدوا: 24 ، و: س: يرك:لي إيل:ى بدطررد لره: يرني لي ه:م: يرر يب:ةي الدي ري ب:اةد ض: اء: جد وم:، ج: ن:احد لدوا إيل:ى ك:فرر: ص: ا و: ل:مى و:
: «ب:ل:ى!»  اب: :ج: ؟» ف:أ يرني ه:م: يرر كدمد الدي يمد ع:لي يي مد دي تىى 25«أ:ل: يدؤ: ، ح: سد الرب:يرت: ل: بدطررد ا إينر د:خ: م: و:

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

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

«! ع:نرك: يب:ة: ع:نييي و: ري ادرف:عر الضى ذره:ا و: م:، ف:خد اهي د:ر:
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العظم في ملكوت السماوات

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

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

. ري اقي الرب:حر م: ق: فيي أ:عر أدغرري ى و: ح: رد الرى ج: يق: فيي عدندقيهي ح: لد ل:هد ل:ور عدلي :فرض: نيين: بيي، ف:أ مي ؤر الرمد
اتد ع:ل:ى 7 نر ت:أرتيي الرع:ث:ر: يرلد ليم: ني الرو: لكي ؛ و: اتد تيي: الرع:ث:ر:

! ف:ل:بددى أ:نر ت:أر اتي ن: الرع:ث:ر: لرع:ال:مي مي يرلد لي الرو:
هي!  ي:اة: 8ي:دي ل: الرح: لد ل:ك: أ:نر ت:درخد : أ:فرض: ا ع:نرك: أ:لرقيه: ا و: ، ف:اقرط:عره: ا  ل:ك: لدك: ف:خي جر ف:إينر ك:ان:تر ي:ددك: أ:ور ري

 . يىةي ح: فيي النىاري ال:ب:دي نر أ:نر تدطرر: قرطدوع:ة ، مي لدك: م: جر ي:ددك: أ:ور ري ، 9و: ا  ل:ك: إينر ك:ان:تر ع:يرندك: ف:خي و:
نىمي ه: ح: فيي ج: نر أ:نر تدطرر: قرلدوع:ة ، مي ع:يرندك: م: ي:اة: و: ل: الرح: لد ل:ك: أ:نر ت:درخد : أ:فرض: ا ع:نرك: أ:لرقيه: ا و: ل:عره: ف:اقر

 . ل:ك: ع:يرن:اني : إينى 10النىاري و: ! ف:إينييي أ:قدولد ل:كدمر غ:اري ي ل:ءي الصي نر ه:ؤد دا  مي وا أ:ح: ت:قيرد إييىاكدمر أ:نر ت:حر
. اتي او: ي فيي السىم: ه: أ:بيي الىذي جر ين  و: ددون: كدلى حي اءي يدش:اهي مر فيي السىم: ل:ئيك:ت:هد م:

ثل الخروف الضائع مث

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

؟  اليي ع:ةي 13الضى يسر هي بيالتي حي نر ف:ر: ث:ر: مي حد بيهي أ:كر د:هد، ف:إينىهد ي:فرر: ج: : إينىهد إيذ:ا و: قى أ:قدولد ل:كدمر الرح:
 ! لر ين: الىتيي ل:مر ت:ضي عي يسر التي نر 14و: د  مي احي ليك: و: اتي أ:نر ي:هر او: ي فيي السىم: هك:ذ:ا، ل: ي:ش:اءد أ:بدوكدمد الىذي و:

. غ:اري ي ل:ءي الصي ه:ؤد

إن أخطأ إليك أخوك

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

 . د:يرني أ:ور ث:ل:ث:ة  اد:ةي ش:اهي . ف:إيذ:ا ل:مر 17بيش:ه: ر: ع:ل:ى الرك:نييس:ةي ضي ال:مر ا، ف:اعرري م: عر ل:هد م: ف:إيذ:ا ل:مر ي:سر
ائيبي.  ر: ابيي الضى ج: ث:نيييي و: نرد:ك: ك:الرو: لرك:نييس:ةي أ:يرضا ، ف:لري:كدنر عي عر لي م: : إينى 18ي:سر قى أ:قدولد ل:كدمر ف:الرح:

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

 . اتي او: ي فيي السىم: نر قيب:لي أ:بيي الىذي ا مي م: ، ف:إينى ذ:ليك: ي:كدوند ل:هد لدب:انيهي ا ي:طر ا ك:ان: م: م: هر ا 20م: يرثدم: ف:إينىهد ح:
.« مر هي س:طي :ن:ا أ:كدوند فيي و: ي، ف:أ مي ع: اثرن:اني أ:ور ث:ل:ث:ة  بياسر ت:م: اجر

المغفرة للخرين

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

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

. ليكد لييدوفيي: الدىيرن: ا ي:مر كدل  م: ل:ددهد و: أ:ور تدهد و: ج: ور ز: :نر يدب:اع: هدو: و: يييددهد بيأ ر: س: يدوفيي بيهي د:يرن:هد، أ:م:
دوفيي: ل:ك: الدىيرن: كدلىهد.  26 لرنيي ف:أ هي ق:ائيل : ي:ا س:يييدد، أ:مر دا  و: هد س:اجي ام: رى أ:م: نى الرع:برد: خ: ف:ق: 27لكي :شر ف:أ



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

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

ى.  ر: ا ج: وا س:يييد:هدمر بيكدليي م: ب:رد أ:خر ا و: ور ض: ديا ، ف:م: ندوا جي زي ا 32ح: ق:ال: ل:هد: أ:ي ه: ت:درع:اهد س:يييددهد و: ف:اسر
 . سىلرت: إيل:يى تدك: بيهي ل:نىك: ت:و: حر ، ذ:ليك: الدىيرند كدل هد س:ام: يرد ي يري م: 33الرع:بردد الشي ح: بد أ:نر ت:رر ا ك:ان: ي:جي أ:ف:م:

تدك: أ:ن:ا؟  مر حي ا ر: يل:ك: الرع:برد: ك:م: مي يبدوهد 34ز: يدع:ذي ين: لي لىدي ، د:ف:ع:هد إيل:ى الرج: هي ع:ل:يرهي إيذر ث:ار: غ:ض:بد س:يييدي و:
 . ا ع:ل:يرهي تىى يدوفيي: كدلى م: نر 35ح: يهي مي نركدمر ل:خي ي  إينر ل:مر ي:غرفيرر كدل  مي اوي ه:ك:ذ:ا ي:فرع:لد بيكدمر أ:بيي السىم:

«! ق:لربيهي
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ا 19 يىةي م: نرط:ق:ةي الري:هدودي ي مي احي با  إيل:ى ن:و: لييلي ذ:اهي ن: الرج: ا أ:نره:ى ي:سدوعد ه:ذ:ا الرك:ل:م:، انرت:ق:ل: مي ب:عرد:م:

 . ددنيي ري الدرر اء: ن:هر ر: . 2و: اهدمر هدن:اك: ض: رر ة ، ف:ش:ف:ى م: وع  ك:ثيير: مد ت:بيع:ترهد جد و:

تعليم يسوع عن الطلق

ت:هد ل:ييي 3 ج: ور يق: ز: لي أ:نر يدط:لي جد ل  ليلرى :لدوهد: «ه:لر ي:حي بدون:هد، ف:س:أ ي ري يييين: يدج: يسي ي ت:ق:دىم: إيل:يرهي ب:عرضد الرف:ري و:
أدنرث:ى، 4س:ب:ب ؟»  نرذد الرب:درءي ذ:ك:را  و: نرس:ان: مد ع:ل: الي اليق: ج: أدوا أ:نى الرخ: مر ق:ائيل : «أ:ل:مر ت:قرر: اب:هد :ج: ف:أ

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

؟»  ثييق:ة: ط:ل:ق  ف:تدط:لىقد ةد و: ج: ور :نر تدعرط:ى الزى وس:ى بيأ ص:ى مد اذ:ا أ:ور ةي 8«ف:ليم: : «بيس:ب:بي ق:س:او: اب: أ:ج:
 . نرذد الرب:درءي ر: ل:مر ي:كدنر ه:ك:ذ:ا مد نى ال:مر ل:كي . و: اتيكدمر ج: ور لييقي ز: وس:ى بيت:طر ح: ل:كدمر مد ، س:م: نييي 9قدلدوبيكدمر ل:كي و:

ن:ى. ي بد الزي ت:كي ه:ا، ف:إينىهد ي:رر جد بيغ:يرري وى ي:ت:ز: ن:ى، و: ي لىةي الزي ت:هد ليغ:يرري عي ج: ور يقد ز: ي يدط:لي : إينى الىذي أ:قدولد ل:كدمر
ن:ى».  ي بد الزي ت:كي ، ي:رر ط:لىق:ة  جد بيمد وى ي ي:ت:ز: الىذي جي 10و: ور ال:ة: الزى هي ح: يذدهد: «إينر ك:ان:تر ه:ذي ف:ق:ال: ل:هد ت:ل:مي

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

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



يسوع يبارك الطفال

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

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

الشاب الغني

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

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

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

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

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

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

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

 . ائييل: الثرن:ير ع:ش:ر: ر: ب:اط: إيسر يندوا أ:سر ت:دي شا  لي ة  أ:ور 29اثرن:ير ع:ش:ر: ع:رر و: ك: بديدوتا  أ:ور إيخر نر ت:ر: ف:أ:ي  م:
ثد ي:ري عرف  و: 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 أدمي و: أ:خ:

يىة:.  ي:اة: ال:ب:دي ون: 30الرح: يرد ون: ي:صي ون: ك:ثييرد رد آخي ، و: ين: ري ون: آخي يرد ون: ي:صي لدون: ك:ثييرد نر أ:وى لكي و:
. ليين: أ:وى
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ثل العمال في الكرم مث

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



 ، هي مي ال  ليك:رر مر إيل:ى 2عدمى س:ل:هد أ:رر ، و: مي ين:ارا  فيي الري:ور مر دي نرهد الي ع:ل:ى أ:نر ي:درف:ع: ليكدل ي مي ع: الرعدمى اتىف:ق: م: و:
 . هي مي ين: بيل: 3ك:رر ري ال  آخ: ين:ةي عدمى دي ةي الرم: ب:احا ، ف:ل:قيي: فيي س:اح: ع:ةي ص: و: السىاع:ةي التىاسي ج: ن:حر ر: ثدمى خ:
 ، ل  ! ف:ذ:ه:بدوا. 4ع:م: ق  ل:كدمر ا ي:حي ي:كدمر م: طي دعر ي ف:أ مي لدوا فيي ك:رر م: اعر : اذره:بدوا أ:نرتدمر أ:يرضا  و: مر ف:ق:ال: ل:هد

5 ، ري ث:ةي ب:عرد: الظ هر و: الثىالي را . ثدمى ن:حر ة: ظدهر ر: و: السىاع:ةي الثىانيي:ة: ع:شر ةي أ:يرضا  ن:حر ج: إيل:ى السىاح: ر: ثدمى خ:
 . هي مي الي إيل:ى ك:رر ن: الرعدمى يدا  مي زي س:ل: م: ج: أ:يرضا  6أ:رر ر: ، خ: ري س:ةي ب:عرد: الظ هر امي و: السىاع:ةي الرخ: ن:حر و:

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

. ليين: يا  إيل:ى ال:وى نرت:هي مد ين: و: ري ئا  بيالخي برت:دي ة: مد ر: ادرف:عي الدجر ال: و: : ادرعد الرعدمى يليهي كي مي ليو: ب  الرك:رر ر:
ين:ارا .  9 مر دي نرهد ذ: كدل  مي أ:خ: س:ةي و: امي ن: السىاع:ةي الرخ: لدوا مي ين: ع:مي اء: الىذي ، 10ف:ج: لدون: اء: ال:وى ا ج: ف:ل:مى

دا .  احي ين:ارا  و: مر ن:ال: دي نرهد د  مي احي نى كدلى و: ل:كي . و: ث:ر: ذدون: أ:كر مر س:ي:أرخد ا هدمر ي:قربيضدون: 11ظ:ن وا أ:نىهد فييم: و:
 ، بيي الرب:يرتي وا ع:ل:ى ر: رد ، ت:ذ:مى يين:ار: د:ة  ف:ق:طر، 12الدي احي لدوا س:اع:ة  و: ون: ع:مي رد ل:ءي الخي : ه:ؤد ق:ائيليين:

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

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

.« ين: ري آخي

يسوع ينبىء مرة ثالثة بموته

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

 ، تي ور ون: ع:ل:يرهي بيالرم: كدمد ، ف:ي:حر الرك:ت:ب:ةي ، و: ن:ةي نرهد 19الرك:ه: ون: مي رد ، ف:ي:سرخ: مي ي الدم: ون:هد ل:يردي يمد لي يدس: و:
مي الثىاليثي ي:قدومد». نىهد فيي الري:ور لكي ليبدون:هد. و: ي:صر ليددون:هد و: ي:جر و:

طلب أم يعقوب ويوحنا

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

 «! ل:ك:تيك: مر ، فيي م: ك: ا 22ي:س:اري ي:اني م: ا ل: ت:درري نىا: «أ:نرتدم: يدوح: ي:عرقدوب: و: اب: ي:سدوعد ق:ائيل  لي :ج: ف:أ
 «! رد ، ن:قردي اب:اهد: «ن:ع:مر ا؟» أ:ج: بده: ر: :شر ب:ا الرك:أرس: الىتيي س:أ ر: اني أ:نر ت:شر ر: ! أ:ت:قردي لدب:اني ا: 23ت:طر ف:ق:ال: ل:هدم:

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

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

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



شفاء أعميين في أريحا

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

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

ا؟»  يد:اني أ:نر أ:فرع:ل: ل:كدم: اذ:ا تدري ».  33«م: ب  يدن:ن:ا، ي:ا ر: اب:اهد: «أ:نر ت:فرت:ح: ل:ن:ا أ:عر ذ:ترهد 34أ:ج: :خ: ف:أ
. انرط:ل:ق:ا ي:ترب:ع:انيهي رد و: ا تدبرصي م: يدندهد الي ع:اد:تر أ:عر ا، ف:فيي الرح: م: يدن:هد س: أ:عر ل:م: ا، و: م: الشىف:ق:ةد ع:ل:يرهي
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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: ش:لييم:، و: 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 د:ا فيي الرح: ا، ت:جي ق:ابيل:ة: ل:كدم: ي:ة: الرمد ل: الرق:رر ا: «ادرخد م: ق:ائيل  ل:هد

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

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

 . ب: كي ا، ف:ر: م: ا ثيي:اب:هد م: ع:ا ع:ل:يرهي ض: و: ذ: 8و: أ:خ: ، و: مر يق: بيثيي:ابيهي شدون: الطىري ديا  ي:فررد ع  ك:بيير  جي مر ذ: ج: أ:خ: و:
 . يق: ا الطىري شدون: بيه: ي:فررد ري و: ان: الشىج: ون: ي:قرط:عدون: أ:غرص: رد تر 9آخ: وعد الىتيي ت:ق:دىم: مد ك:ان:تي الرجد و:

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

.« لييلي بيالرج:

طرد الباعة من الهيكل

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

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



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

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

يسوع يلعن شجرة التين

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

 . الي يين:ةد فيي الرح: !» ف:ي:بيس:تي التي ا 20ب:عردد إيل:ى ال:ب:دي ق:الدوا: «م: شدوا و: ، ددهي يذد ذ:ليك: أ:ى التىل:مي ا ر: ف:ل:مى
يين:ةد!»  ا ي:بيس:تي التي ع: م: ر: ، 21أ:سر ل: ت:شدك ون: ان  و: : إينر ك:ان: ل:كدمر إييم: قى أ:قدولد ل:كدمر : «الرح: مر اب:هد :ج: ف:أ

: انرق:ليعر ب:لي ذ:ا الرج: ، ب:لر إينر كدنرتدمر ت:قدولدون: ليه: سربد ح: يين:ةي و: لرتد بيالتي ا ع:مي ثرل: م: لدون: ل: مي ف:إينىكدمر ت:عرم:
 . ددثد ، ف:إينى ذ:ليك: ي:حر ري حر فيي الرب:حر انرط:ري ، ت:ن:الدون:هد». 22و: ان  ل:ةي بيإييم: لدبدون:هد فيي الصى ا ت:طر كدل  م: و:

سلطة يسوع

:لدوهد: 23 س:أ شديدوخد الشىعربي، و: ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: يمد، ت:ق:دىم: إيل:يرهي رد ذ: يدع:لي أ:خ: يرك:لي و: ل: إيل:ى الره: ا وص: ل:مى و:
هي الس لرط:ة:؟»  ك: ه:ذي ن:ح: نر م: م: ا ت:فرع:لدهد؟ و: :يىةي سدلرط:ة  ت:فرع:لد م: أ:ن:ا 24«بيأ مر ي:سدوعد ق:ائيل : «و: اب:هد :ج: ف:أ

ا أ:فرع:لدهد: :يىةي سدلرط:ة  أ:فرع:لد م: ا  بيأ ونيي، أ:قدولد ل:كدمر أ:ن:ا أ:يرض: برتدمد دا ، ف:إينر أ:ج: احي را  و: :لدكدمر أ:مر أ أ:يرضا  أ:سر
مر 25 ا ب:يرن:هد وا فييم: رد ؟» ف:ت:ش:او: ن: النىاسي اءي أ:مر مي ن: السىم: نىا؟ مي يىةد يدوح: ودي عرمد نر أ:يرن: ك:ان:تر م: مي

يقدوهد؟  دي اذ:ا ل:مر تدص: ، ي:قدولد ل:ن:ا: ف:ليم: اءي ن: السىم: ا مي : «إينر قدلرن:ا ل:هد إينىه: ، 26ق:ائيليين: ن: النىاسي إينر قدلرن:ا: مي و:
نىا ن:بيياا».  ون: يدوح: مر ي:عرت:بيرد مر كدلىهد هدورد الشىعربي، ل:نىهد مر ش:ى أ:نر ي:ثدور: ع:ل:يرن:ا جد ابدوهد: «ل: 27ن:خر :ج: ف:أ

ا أ:فرع:لدهد». :يىةي سدلرط:ة  أ:فرع:لد م: ل: أ:ن:ا أ:قدولد ل:كدمر بأ دى ق:ائيل : «و: ي!» ف:ر: ن:درري

اذهب اليوم اعمل في كرمي

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

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

ل:كدوتي اي.  ولي إيل:ى م: بيقدون:كدمر فيي الد خد انيي:اتي س:ي:سر الزى ائيبي و: ر: نىا إيل:يركدمر 32الضى اء: يدوح: ف:ق:در ج:
أ:يرتدمر أ:نرتدمر ا ر: ل:مى دىقدوهد. و: انيي:اتد ف:ص: الزى ائيبي و: ر: ب:اةد الضى ا جد يقدوهد. أ:مى دي ، ف:ل:مر تدص: قيي يق: الرح: س:اليكا  ط:ري

يقدوهد! دي وا ب:عرد: ذ:ليك: ليتدص: ه:ذ:ا، ل:مر ت:نرد:مد

ثل المزارعين القتلة مث

ف:ر: فييهي 33 ح: ل:هد سدورا ، و: ور أ:ق:ام: ح: ما ، و: ب  ب:يرت  ك:رر س: إينرس:ان  ر: : غ:ر: ر: ث:ل  آخ: عدوا م: م: اسر
 . س:اف:ر: ين: و: عي اري ز: م: إيل:ى مد . ثدمى س:لىم: الرك:رر اس:ة  ر: ج: حي ب:ن:ى فييهي بدرر ة ، و: ر: عرص: اند 34م: ان: أ:و: ا ح: ل:مى و:

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



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

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

ق:ت:لدوهد!  ، و: مي ج: الرك:رر اري وهد خ: حد ط:ر: ، و: اذ:ا ي:فرع:لد 40ق:ب:ضدوا ع:ل:يرهي ، م: مي ب  الرك:رر ا ي:عدودد ر: نرد:م: ف:عي
؟»  ين: عي اري ز: دولئيك: الرمد م: إيل:ى 41بيأ يمد الرك:رر لي . ثدمى يدس: مر ش:رى ه:ل:ك  ليكدهد ، يدهر ارد ر: ابدوهد: «أدولئيك: ال:شر أ:ج:

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

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

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

ون:هد ن:بيياا. مر ك:اندوا ي:عرت:بيرد وعي ل:نىهد مد ن: الرجد ائيفيين: مي ك:اندوا خ:
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ثل وليمة الملك مث

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

 . : ه:ا أ:ن:ا ق:در 4الرحدضدوري ين: درعدويي لرم: : قدولدوا لي مر ين: ق:ائيل  ل:هد ري ليكد ث:انيي:ة  ع:بييدا  آخ: س:ل: الرم: :رر ف:أ
ا إيل:ى ، ف:ت:ع:ال:ور ز  اهي ء  ج: كدل  ش:ير تر و: ن:ةد ق:در ذدبيح: س:مى وليي الرمد عدجد انيي و: تيي؛ ثيير: لييم: د:درتد و: أ:عر

 ! سي هي؛ 5الرعدرر ري ترج: رد إيل:ى م: آخ: ، و: قرليهي د  إيل:ى ح: احي ندوا، ف:ذ:ه:ب: و: او: ين: ت:ه: درعدويي نى الرم: لكي و:
6  . ق:ت:لدوهدمر أ:ه:اندوهدمر و: ليكي و: الرب:اقدون: ق:ب:ضدوا ع:ل:ى ع:بييدي الرم: يدوش:هد، 7و: س:ل: جد أ:رر ليكد و: ب: الرم: ف:غ:ضي

 . مر ين:ت:هد دي ق: م: ر: أ:حر ل:ك: أدولئيك: الرق:ت:ل:ة: و: :هر نى 8ف:أ لكي ة ، و: ز: اهي سي ج: ة: الرعدرر لييم: هي: إينى و: ثدمى ق:ال: ليع:بييدي
 . يين: قي ت:حي سر ين: ل:مر ي:كدوندوا مد درعدويي ددون:هد ادرعدوهد 9الرم: نر ت:جي كدل  م: ، و: قي قي الط رد ف:اري ف:اذره:بدوا إيل:ى م:

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

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



 ! ن:اني يرد ال:سر ري ص: ، هدن:اليك: ي:كدوند الربدك:اءد و: ييي جي اري وهد فيي الظىل:مي الرخ: حد ر: اطر ين: 14و: درعدويي ل:نى الرم:
«! ين: ق:لييلدون: ت:اري خر نى الرمد لكي ، و: ون: ك:ثييرد

دفع الجزية للقيصر

ا.  15 ة  ي:قدولده: قيعدون:هد بيك:ليم: وا ك:يرف: يدور رد ت:آم: ي ون: و: يسي ي س:لدوا إيل:يرهي ب:عرض: 16ف:ذ:ه:ب: الرف:ري :رر ف:أ
يمد تدع:لي ق  و: ادي يمد، ن:عرل:مد أ:نىك: ص: ع:لي ، ي:قدولدون: ل:هد: «ي:ا مد وددس: يرد بي هي زر اءي حي ع: أ:عرض: مر م: هي يذي ت:ل:مي

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

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

ي»  ي لي ا لي م: ، و: ري لرق:يرص: ري لي لرق:يرص: ا لي عدوا. 22أ:عرطدوا م: ا س:مي مى ين: مي درهدوشي ا، م: ور ض: م: كدوهد و: ف:ت:ر:

قيامة الموات

:لدوهد 23 س:أ ة:، و: ي:ام: ندون: بالرقي مي ين: ل: ي:ؤر د وقييييين: الىذي مي ت:ق:دىم: إيل:يرهي ب:عرضد الصى فيي ذليك: الري:ور
يهي أ:نر 24 ل:دا ، ف:ع:ل:ى أ:خي لييف: أ:ور ل  ددون: أ:نر يدخ: جد ات: ر: وس:ى: إينر م: يمد، ق:ال: مد ع:لي : «ي:ا مد ق:ائيليين:

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

أ:ةد أ:يرضا .  27 رر ات:تي الرم: يعا ، م: مي مر ج: هي نر ب:عردي مي أ:ةد 28و: رر ن: السىبرع:ةي ت:كدوند الرم: نر مي ، ليم: ةي ي:ام: ف:فيي الرقي
؟»  مر نرهد ة  ليكدل ي مي ج: ور ا ك:ان:تر ز: ة ، ل:نىه: ج: ور مر ي:سدوعد ق:ائيل : «أ:نرتدمر فيي ض:ل:ل  29ز: دى ع:ل:يرهي ف:ر:
ة: اي.  ل: قددرر: ت:اب: و: ون: الركي مد ، 30ل:نىكدمر ل: ت:فره: ون: جد ويي ل: يدز: ون: و: جد وى ةي ل: ي:ت:ز: ي:ام: ف:النىاسد فيي الرقي
 . اءي ل:ئيك:ةي اي فيي السىم: ا قييل: ل:كدمر 31ب:لر ي:كدوندون: ك:م: أرتدمر م: ا ق:ر: ، أ:ف:م: اتي و: ةي ال:مر ا ع:نر قيي:ام: أ:مى

، بيلر 32ع:ل:ى ليس:اني اي:  ات  و: ل:يرس: اد بيإيل:هي أ:مر ؟ و: إيلهد ي:عرقدوب: اق: و: إيلهد إيسرح: يم: و: اهي أ:ن:ا إيلهد إيبرر:
 .« ي:اء  . 33هدو: إيلهد أ:حر هي نر ت:عرلييمي لدوا مي وعد، ذدهي مد ع: الرجد ا س:مي ف:ل:مى

الوصية العظمى

عا ،  34 عدوا م: ت:م: ، اجر د وقييييين: م: الصى ي ون: أ:نى ي:سدوع: أ:فرح: يسي ي ع: الرف:ري ا س:مي نر ل:مى لكي د  35و: احي :ل:هد و: س:أ و:
هد:  ج: ت:درري لد أ:نر ي:سر اوي ، يدح: يع:ةي اءي الشىري نر عدل:م: هدو: مي ، و: مر نرهد يىةد 36مي صي ي: الرو: ا هي يمد، م: ع:لي «ي:ا مد

يع:ةي؟»  ى فيي الشىري ! 37الرعدظرم: ك: كدليي فيكرري ك: و: كدليي ن:فرسي بى إيله:ك: بيكدليي ق:لربيك: و: بي الرى اب:هد: «أ:حي :ج: ف:أ
ى الدول:ى.  38 م: يىةد الرعدظر صي هي هيي: الرو: !  39ه:ذي ك: يب:ك: ك:ن:فرسي بي ق:ري ا: أ:حي ثرلده: الثىانيي:ةد مي ات:يرني 40و: بيه:

«! كدتدبد ال:نربيي:اءي يع:ةد و: يىت:يرني ت:ت:ع:لىقد الشىري صي الرو:

المسيح وداود

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

د:!»  ابدوهد: «ابرند د:اود ؟» أ:ج: : 43هدو: بيا  ل:هد إيذر ي:قدولد وحي ر: دد بيالر  ، ك:يرف: ي:درعدوهد د:اود : «إيذ:نر مر :ل:هد ف:س:أ



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

. ال  :ييي سدؤ: هد بيأ ج: ت:درري 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

يذ:هد،  23 ت:ل:مي وع: و: مد اط:ب: ي:سدوعد الرجد نرد:ئيذ  خ: يى 2عي سي ي ون: كدرر يسي ي الرف:ري ت:ل:ى الرك:ت:ب:ةد و: : «اعر ق:ال: و:
وس:ى:  مر 3مد : ل:نىهد لدون: ا ي:عرم: ثرل: م: لدوا مي نر ل: ت:عرم: ل:كي . و: لدوا بيهي م: اعر ا ي:قدولدون:هد ل:كدمر و: ف:ظدوا كدلى م: ف:احر

 ، ل: ي:فرع:لدون: ، 4ي:قدولدون: و: ت:افي النىاسي ا ع:ل:ى أ:كر عدون:ه: ي:ض: ال  ث:قييل:ة  ل: تدط:اقد و: م: ون: أ:حر مد زي ب:لر ي:حر
ب:عي.  صر في الي كدوه:ا بيط:ر: ي ري يددون: أ:نر يدح: مر هدمر ل: يدري نىهد ل:كي لدون:هد 5و: ا ي:عرم: لدون:هد، ف:إينىم: ا ي:عرم: كدل  م: و:

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

يمد.  ع:لي يمد، ي:ا مد ع:لي : ي:ا مد هدمد النىاسد أ:نر ي:درعدو: ، و: اتي يىاتد فيي السىاح: مي التىحي ، ف:ل: ت:قرب:لدوا 8ع:ل:يرهي ا أ:نرتدمر أ:مى
ة .  و: يعا  إيخر مي أ:نرتدمر ج: د ، و: احي كدمر و: يم: ع:لي يمد! ل:نى مد ع:لي د : ي:ا مد كدمر أ:ح: دا  ع:ل:ى 9أ:نر ي:درعدو: ل: ت:درعدوا أ:ح: و:
 . اتي او: ي فيي السىم: هدو: البد الىذي د ، و: احي : ل:نى أ:ب:اكدمر و: ضي أ:با  ل:كدمر ل: ت:قرب:لدوا أ:نر 10ال:رر و:

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

يسوع يعنف الكتبة والفريسيين

اتي فيي 13 او: ل:كدوت: السىم: ! ف:إينىكدمر تدغرليقدون: م: ن:افيقدون: ي ون: الرمد يسي ي الرف:ري ا الرك:ت:ب:ةد و: يرلد ل:كدمر أ:ي ه: ني الرو: ل:كي
 ! لدون: ليين: ي:درخد ل: ت:د:عدون: الدىاخي ، و: لدون: ، ف:ل: أ:نرتدمر ت:درخد وهي النىاسي جد ا الرك:ت:ب:ةد 14ود يرلد ل:كدمر أ:ي ه: الرو:

. ليذ:ليك: اتيكدمر ل:و: ت:ت:ب:اهدون: بيإيط:ال:ةي ص: لي و: امي ون: بديدوت: ال:ر: مد ! ف:إينىكدمر ت:لرت:هي ن:افيقدون: ي ون: الرمد يسي ي الرف:ري و:
لد بيكدمر د:يرندون:ة  أ:قرس:ى!  ! ف:إينىكدمر 15س:ت:نرزي ون: اؤد ر: ي ون: الرمد يسي ي الرف:ري ا الرك:ت:ب:ةد و: يرلد ل:كدمر أ:ي ه: الرو:

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

م !  لرزي هد مد ، ف:ق:س:مد يرك:لي نر أ:قرس:م: بيذ:ه:بي الره: ا م: ؛ أ:مى م  لرزي ثرن:يرني 17مد ! أ:ي  الي ي:اند الرعدمر الد و: هى ا الرجد أ:ي ه:
ق:دىسا ؟  ع:لد الذىه:ب: مد ي ي:جر يرك:لد الىذي ظ:مد: الذىه:بد أ:مي الره: ذرب:حي، 18أ:عر نر أ:قرس:م: بيالرم: : م: ت:قدولدون: و:

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



ق:دىس:ا ؟  ب:ان: مد ع:لد الرقدرر ي ي:جر ذرب:حد الىذي ب:اني أ:مي الرم: ظ:مد: الرقدرر ثرن:يرني أ:عر ! أ:ي  الي ي:اند نر 20الرعدمر ف:إينى م:
؛  ا ع:ل:يرهي بيكدليي م: ذرب:حي، ف:ق:در أ:قرس:م: بيهي و: ني 21أ:قرس:م: بيالرم: بيالسىاكي ، ف:ق:در أ:قرس:م: بيهي و: يرك:لي نر أ:قرس:م: بيالره: م: و:

؛  !  22فييهي اليسي ع:ل:يرهي بيالرج: شي اي و: ، ف:ق:در أ:قرس:م: بيع:رر اءي نر أ:قرس:م: بيالسىم: م: ا 23و: يرلد ل:كدمر أ:ي ه: الرو:
ق:در ، و: وني الرك:م  يبيثيي و: الشي تىى عدشدور: النىعرن:عي و: ون: ح: يمد ! ف:إينىكدمر تدق:دي ن:افيقدون: ي ون: الرمد يسي ي الرف:ري الرك:ت:ب:ةد و:

ل: تدغرفيلدوا هي و: بد أ:نر ت:فرع:لدوا ه:ذي ان:ة:. ك:ان: ي:جي ال:م: ة: و: م: حر الرى : الرع:درل: و: يع:ةي ا فيي الشىري لرتدمر أ:ه:مى م: م: أ:هر
 ! ! 24تيلرك: ل: م: نىكدمر ت:برل:عدون: الرج: ل:كي ، و: ةي ن: الرب:عدوض: اء: مي ف ون: الرم: ! إينىكدمر تدص: ي:اند ا الرق:اد:ةد الرعدمر أ:ي ه:
ن: 25 ن: مي حر الصى يفدون: الرك:أرس: و: ! ف:إينىكدمر تدن:ظي ن:افيقدون: ي ون: الرمد يسي ي الرف:ري ا الرك:ت:ب:ةد و: يرلد ل:كدمر أ:ي ه: الرو:

عي!  الطىم: بي و: ا ك:س:برتدمر بيالنىهر ت:ليئ  بيم: مر ا مد م: ل:هد نر دىاخي ل:كي جي، و: اري ى، 26الرخ: م: ي  ال:عر يسي ي ا الرف:ري أ:ي ه:
يفا !  ا أ:يرضا  ن:ظي ه: جد اري ير: خ: ل: الرك:أرسي ليي:صي ل  د:اخي يفر أ:وى ا الرك:ت:ب:ةد 27ن:ظي يرلد ل:كدمر أ:ي ه: الرو:

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

 ! الرفيسرقي ت:ليئدون: بيالنييف:اقي و: مر لي مد ن: الدىاخي نىكدمر مي ل:كي ي ون: 29و: يسي ي الرف:ري ا الرك:ت:ب:ةد و: يرلد ل:كدمر أ:ي ه: «الرو:
 ، ين: اليحي د:افين: الصى يييندون: م: تدز: ! ف:إينىكدمر ت:برندون: قدبدور: ال:نربيي:اءي و: ن:افيقدون: ن:ا 30الرمد شر : ل:ور عي ت:قدولدون: و:

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

نىم:؟  ه: ق:ابي ج: نر عي ي! ك:يرف: تدفرليتدون: مي اء: 34ال:ف:اعي ك:م: حد لد إيل:يركدمر أ:نربيي:اء: و: سي : ه:ا أ:ن:ا أدرر ليذ:ليك:
نر مر مي ددون:هد تدط:اري ، و: كدمر عي امي ج: ليددون: فيي م: مر ت:جر هد ب:عرض: ، و: ليبدون: ت:صر مر ت:قرتدلدون: و: هد ، ف:ب:عرض: ين: يمي ع:لي مد و:

ى.  ر: ين:ة  إيل:ى أدخر دي نر د:مي ه:ابييل: 35م: : مي ضي ي ي سدفيك: ع:ل:ى ال:رر كي ذ:ا ي:ق:عد ع:ل:يركدمر كدل  د:م  ز: بيه: و:
ذرب:حي.  الرم: يرك:لي و: وهد ب:يرن: الره: ي ق:ت:لرتدمد يىا الىذي خي يىا برني ب:ر: ك:ري ي إيل:ى د:مي ز: : إينى 36الرب:اري قى أ:قدولد ل:كدمر الرح:

. يلي ذ:ا الرجي لد بيه: يهي س:ي:نرزي ق:اب: ذليك: كدلي عي

يسوع ينذر أرورشليم

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

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

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

د:مد!» يدهر ر  إيلى و: ج: ق: ح: ف:ور

علمات نهاية الزمان

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

د !  يلركدمر أ:ح: لي يلدون: 5ل: يدض: لي ، ف:يدض: يحد سي ي ق:ائيليين: إينييي أ:ن:ا هدو: الرم: مي ين: س:ي:أرتدون: بياسر ف:إينى ك:ثييري
 . ين: ددث: 6ك:ثييري بدوا! ف:ل:بددى أ:نر ي:حر ت:عي وب . ف:إييىاكدمر أ:نر ت:رر رد ب:اري حد أ:خر وب  و: رد عدون: بيحد م: ف: ت:سر س:ور و:

اي:ةد ب:عردد.  نر ل:يرس:تي النييه: ل:كي ، 7ه:ذ:ا كدل هد، و: ل:ك:ة  مر ل:ك:ة  ع:ل:ى م: مر م: ، و: ة  ة  ع:ل:ى أدمى ف: ت:نرق:ليبد أدمى ف:س:ور
 . ن: اكي دىةي أ:م: لد فيي عي ل:زي ز: اع:ات  و: ج: ددثد م: ت:حر . 8و: مي ل: الل: ا ل:يرس:تر إيلى أ:وى هي كدلىه: نى ه:ذي ل:كي و:

نر 9 مي مي يعي الدم: مي ين: ل:د:ى ج: وهي رد كر ت:كدوندون: م: ، و: ي:قرتدلدون:كدمر كدمد النىاسد إيل:ى الرع:ذ:ابي، و: يمد لي نرد:ئيذ  يدس: عي
ي؛  لي اسرمي مر ب:عرضا ، 10أ:جر هد ضدون: ب:عرضد يدبرغي مر ب:عرضا  و: هد ون: ب:عرضد يمد يدس:لي ون: و: ت:د  ك:ثييرد ف:ي:رر

11  . ين: يلدون: ك:ثييري لي يدض: اليين: و: ن: ال:نربيي:اءي الدىجى ون: مي رد ك:ثييرد ه: ي:ظر دد 12و: ثرمد، ت:بررد إيذر ي:عدم  الي و:
 . ين: بىةد ل:د:ى الرك:ثييري ح: و.  13الرم: ، ف:هدو: ي:نرجد اي:ةي تىى النييه: ي ي:ثربدتد ح: نى الىذي ل:كي ف: يدن:اد:ى 14و: ف:س:ور

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

الضيقة العظيمة

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

؛  ا فيي ب:يرتيهي ذ: م: ي:أرخد لر لي حي، ف:ل: ي:نرزي ذ: 18ك:ان: ع:ل:ى السىطر ي:أرخد عر لي جي ، ف:ل: ي:رر قرلي نر ك:ان: فيي الرح: م: و:
ب:هد!  !  19ث:ور ع:اتي فيي تيلرك: ال:يىامي ضي رر الرمد ب:ال:ى و: يرلد ليلرح: الرو: بدكدمر 20و: ل وا ليك:ير ل: ي:كدون: ه:ر: ف:ص:

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

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

ت:ط:اعدوا.  ، ل:وي اسر ين: ت:اري خر تىى الرمد يلدوا ح: لي ، لييدض: يب: أ:ع:اجي ة  و: يم: ون: آي:ات  ع:ظي يمد يدق:دي ه:ا أ:ن:ا ق:در 25و:
 . ددوثيهي ري ق:برل: حد تدكدمر بيال:مر ب:رر ! ف:ل: 26أ:خر يىةي ي يحد فيي الرب:ري سي : ه:ا هدو: الرم: ف:إيذ:ا ق:ال: ل:كدمد النىاسد

يقدوا.  دي ! ف:ل: تدص: يىةي لي في الدىاخي : ه:ا هدو: فيي الرغدر: ا؛ أ:ور وا إيل:يره: جد رد ضد 27ت:خر ق: يدومي ا أ:نى الرب:رر ف:ك:م:
 . نرس:اني وعد ابرني الي جد بي، ه:ك:ذ:ا ي:كدوند رد يءد فيي الرغ:رر 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 او: ت:ت:ه: هد، و: ء: ور رد ض: بد الرق:م: جد ي:حر ، و: سد ليمد الشىمر ، تدظر يق:ةي فيي تيلرك: ال:يىامي ي ال  ب:عرد: الضي ح: و:
 . اتي او: امد السىم: ر: عد أ:جر عرز: ت:ت:ز: ، و: اءي ن: السىم: ومد مي نرس:اني فيي 30الن جد رد آي:ةد ابرني الي ه: نرد:ئيذ  ت:ظر عي و:

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

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

تعلموا من شجرة التين

فدون: أ:نى 32 قا ، ت:عرري ر: ليعد و: تدطر ا، و: انده: ا ت:لييند أ:غرص: نرد:م: : عي ييني ةي التي ر: نر ش:ج: ث:ل: مي وا ه:ذ:ا الرم: ت:ع:لىمد و:
 . يب  يرف: ق:ري يب  33الصى وا أ:نىهد ق:ري ل:مد ، ف:اعر ددثد ا ت:حر يع:ه: مي ور: ج: هي الدمد ن: ه:ذي ور ين: ت:ر: ه:ك:ذ:ا أ:يرضا  حي

ابي!  ورد 34ب:لر ع:ل:ى ال:برو: هي الدمد ددث: ه:ذي تىى ت:حر يلد أ:ب:دا ، ح: ولد ه:ذ:ا الرجي : ل: ي:زد قى أ:قدولد ل:كدمر الرح:
ا.  ولد أ:ب:دا . 35كدل ه: ي ل: ي:زد نى ك:ل:مي لكي ؛ و: ول:ني ض: ت:زد ال:رر اء: و: إينى السىم:

ذلك اليوم ل يعرفه أحد

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

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

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

ى.  ر: .  42الدخر ب كدمر عد ر: جي فدون: فيي أ:يىةي س:اع:ة  ي:رر ، ل:نىكدمر ل: ت:عرري وا إيذ:نر رد ه: وا أ:نىهد 43ف:اسر ل:مد اعر و:
. ل:مر ي:د:عر ب:يرت:هد يدنرق:بد را  و: ، ل:ظ:لى س:اهي ئدهد اللييص  ن: اللىيرلي يدف:اجي برع  مي ب  الرب:يرتي فيي أ:ييي رد ف: ر: ل:ور ع:ر:

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

ثل العبد المين مث

مد 45 يم: ل:هد يدق:دي يييددهد ع:ل:ى أ:هرلي ب:يرتيهي لي هد س: ي أ:ق:ام: يمد الىذي كي الرح: يند و: نر هدو: إيذ:نر ذ:ليك: الرع:بردد ال:مي ف:م:
؟  انيهي .  46الطىع:ام: فيي أ:و: ليهي ددهد ي:قدومد بيع:م: يييددهد ف:ي:جي ي ي:أرتيي س: قى 47طدوب:ى ليذ:ليك: الرع:بردي الىذي الرح:

ا.  يه: ت:ل:ك:اتيهي كدلي مر هد ع:ل:ى مد : إينىهد س:يدقييمد : 48أ:قدولد ل:كدمر يرد فيي ق:لربيهي ي يري نر إيذ:ا ق:ال: ذ:ليك: الرع:بردد الشي ل:كي و:
 ! هي وعي جد ي فيي رد رد س:يييدي :خى ع: 49س:ي:ت:أ بد م: ي:شرر: ي:أركدلد و: هد الرع:بييد: و: ل:ء: م: بد زد ري ب:د:أ: ي:ضر و:

 ، ين: ييري يكي ا، 50السي فده: س:اع:ة  ل: ي:عرري قىعدهد، و: م  ل: ي:ت:و: ع: فيي ي:ور جي يييد: ذ:ليك: الرع:بردي ل:بددى أ:نر ي:رر ف:إينى س:
51 ! ن:اني يرد ال:سر ري ص: ، هدن:اك: ي:كدوند الربدك:اءد و: ن:افيقيين: ع: الرمد يب:هد م: ع:لد ن:صي ي:جر قدهد و: ي زي ف:يدم:



مؤشر  25Ketab El Hayatمتى 

ثل العشر عذارى مث

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

 . يرت  هدنى ددون: ز: ابييح: ص: عرن:هد فيي 4م: ض: يرتا  و: نى ز: هي ابييحي ص: ع: م: ذرن: م: :خ: ، ف:أ اتد يم: كي ا الرح: أ:مى و:
 . ي:ة  عي .  5أ:ور ن: نيمر يعا  و: مي ن: ج: ، ن:ع:سر يسد : الرع:ري إيذر أ:برط:أ : ه:ا 6و: ت:افد ى الرهد ، د:وى نرت:ص:في اللىيرلي فيي مد و:

 ! ل:ق:اتيهي قرن: ليمد ؛ ف:انرط:لي يسد آت  . 7هدو: الرع:ري هدنى ابييح: ص: ن: م: زر هى ج: يعا  و: مي ى ج: ف:ن:ه:ض:تي الرع:ذ:ار:
8 ! ن:ا ت:نرط:فيئد ابييح: ص: ، ف:إينى م: كدنى نردي نر عي يرتي مي ين:ن:ا ب:عرض: الزى : أ:عرطي اتي يم: كي اهيل:تد ليلرح: ق:ال:تي الرج: و:
يرتي 9 ي الزى ى إيل:ى ب:ائيعي ر: . ف:اذره:برن: بيال:حر ل:كدنى فيي ل:ن:ا و: ا ل: ي:كر بىم: : رد اتد يم: كي اب:تي الرح: :ج: ف:أ

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

: ي:ا س:يييدد، ي:ا س:يييدد، افرت:حر ل:ن:ا!  قدلرن: ، و: ي:اتد ر: ى الدخر قى أ:قدولد 12الرع:ذ:ار: : الرح: يسد اب: الرع:ري :ج: ف:أ
 ! فدكدنى ري : إينييي ل: أ:عر ل: السىاع:ة:! 13ل:كدنى م: و: فدون: الري:ور ، ل:نىكدمر ل: ت:عرري وا إيذ:نر رد ه: ف:اسر

ثل الوزنات مث

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

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

 . ي:يرني ر: ال: 18أدخر د:ف:ن: م: ضي و: ة  فيي ال:رر فرر: ف:ر: حد ح: د:ة:، م:ض:ى و: احي ن:ة: الرو: زر ذ: الرو: ي أ:خ: نى الىذي ل:كي و:
هي.  يييدي .  19س: مر ب:هد اسي ت:درع:اهدمر لييدح: اسر ع: س:يييدد أدولئيك: الرع:بييدي و: ج: ، ر: يل:ة  دىة  ط:وي ب:عرد: مد هد الىذيي 20و: اء: ف:ج:

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

! ك: حي س:يييدي لر إيل:ى ف:ر: . اددرخد ك: ع:ل:ى الرك:ثييري دقييمد ، ف:س:أ ينا  ع:ل:ى الرق:لييلي ! كدنرت: أ:مي يند ال:مي اليحد و: الصى
ن:ت:اني 22 زر ات:اني و: ، ف:ه: ن:ت:يرني زر ت:نيي و: : ي:ا س:يييدد أ:نرت: س:لىمر ق:ال: ن:ت:يرني و: زر ذ: الرو: ي أ:خ: هد أ:يرضا  الىذي اء: ثدمى ج:

ا!  م: تدهد بيحر ا ر: هدم: ينا  23غ:يررد ! كدنرت: أ:مي يند ال:مي اليحد و: ا الرع:بردد الصى س:نا  ف:ع:لرت: أ:ي ه: ف:ق:ال: ل:هد س:يييددهد: ح:
 ! ك: حي س:يييدي لر إيل:ى ف:ر: . اددرخد ك: ع:ل:ى الرك:ثييري دقييمد ، ف:س:أ ذ: 24ع:ل:ى الرق:لييلي ي أ:خ: هد أ:يرضا  الىذي 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: : ي:ا س:يييدد، ع:ر: ق:ال: د:ة:، و: احي ن:ة: الرو: زر الرو:
 ، يرثد ل:مر ت:برذدرر نر ح: ! 25مي الدك: ذ:ا هدو: م: . ف:ه: ضي ن:ت:ك: فيي ال:رر زر د:ف:نرت: و: ، ف:ذ:ه:برتد و: فرتد ف:خي

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



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

نرهد.  عد مي ، هدن:اك: 30يدنرت:ز: يىةي جي اري ةي الرخ: لرم: وهد فيي الظ  حد ر: نرهد، ف:اطر ي ل: ن:فرع: مي ا ه:ذ:ا الرع:بردد الىذي أ:مى
! ن:اني يرد ال:سر ري ص: ي:كدوند البدك:اءد و:

المسيح يدين العالم أجمع

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

 ، ع:ازي هي؛  33الرغ:ن:م: ع:ني الرمي ع:ازي ع:نر ي:س:اري الرمي ، و: ينيهي ليكد 34ف:يدوقيفد الرغ:ن:م: ع:نر ي:مي ثدمى ي:قدولد الرم:
: نرذد إينرش:اءي الرع:ال:مي دى ل:كدمر مد ي أدعي ل:كدوت: الىذي ثدوا الرم: مر أ:بيي، ري ك:هد نر ب:ار: ا ي:ا م: : ت:ع:ال:ور ينيهي ين: ع:نر ي:مي لىذي لي

ونيي،  35 يرتدمد يبا  ف:آو: ونيي، كدنرتد غ:ري شرتد ف:س:ق:يرتدمد ونيي، ع:طي تدمد ع:مر :طر عرتد ف:أ ي:انا  36ل:نييي جد عدرر
 ! :ت:يرتدمر إيل:يى ينا  ف:أ ونيي، س:جي تدمد رر يضا  ف:زد ري ونيي، م: تدمد ، 37ف:ك:س:ور ب  : ي:ا ر: اليحون: ق:ائيليين: د  الصى ف:ي:رد
؟  ، أ:ور ع:طرش:انا  ف:س:ق:يرن:اك: ن:اك: ع:مر :طر ائيعا  ف:أ أ:يرن:اك: ج: ت:ى ر: ، أ:ور 38م: يرن:اك: يبا  ف:آو: أ:يرن:اك: غ:ري ت:ى ر: م: و:

؟  ن:اك: ي:انا  ف:ك:س:ور ؟  39عدرر ن:اك: رر ينا  ف:زد يضا  أ:ور س:جي ري أ:يرن:اك: م: ت:ى ر: م: قى 40و: : الرح: ليكد مد الرم: يبدهد ف:يدجي
 ! ، ف:بيي ف:ع:لرتدمر غ:اري ي ل:ءي الصي تيي ه:ؤد و: دي إيخر :ح: ا أ:نىكدمر ف:ع:لرتدمر ذ:ليك: بيأ : بيم: ين: 41أ:قدولد ل:كدمر لىذي ثدمى ي:قدولد لي

 ! انيهي و: أ:عر برلييس: و: ع:دىةي لي يىةي الرمد يند إيل:ى النىاري ال:ب:دي ل:عي ددوا ع:نييي ي:ا م: هي: ابرت:عي ل:نييي 42ع:نر ي:س:اري
قدونيي،  شرتد ف:ل:مر ت:سر ع:طي ونيي، و: مد عي عرتد ف:ل:مر تدطر ي:انا  ف:ل:مر 43جد ونيي، عدرر يبا  ف:ل:مر ت:أرود كدنرتد غ:ري
ونيي!  ورد ينا  ف:ل:مر ت:زد س:جي يضا  و: ري 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: يضا  أ:ور س:جي ري ي:انا  أ:ور م: يبا  أ:ور عدرر ش:انا  أ:ور غ:ري ائيعا  أ:ور ع:طر أ:يرن:اك: ج: ر:
، ف:بيي ل:مر 45 غ:اري ي ل:ءي الصي تيي ه:ؤد و: دي إيخر :ح: ا أ:نىكدمر ل:مر ت:فرع:لدوا ذ:ليك: بيأ : بيم: قى أ:قدولد ل:كدمر : الرح: مر يبدهد ف:يدجي

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

هي:  26 يذي ا، ق:ال: ليت:ل:مي ال: كدلىه: هي ال:قرو: ا أ:نره:ى ي:سدوعد ه:ذي ل:مى يرني 2و: م: فدون: أ:نىهد ب:عرد: ي:ور «أ:نرتدمر ت:عرري
 .« ل:ب: نرس:اني لييدصر ف: يدس:لىمد ابرند الي س:ور ، و: حد ن:ةي 3ي:أرتيي الرفيصر س:اءد الرك:ه: ؤ: ع: رد ت:م: نرد:ئيذ  اجر عي و:
درعدويي ق:ي:اف:ا،  ن:ةي الرم: ئييسي الرك:ه: شديدوخد الشىعربي فيي د:اري ر: ر  4و: كر ي:قربيضدوا ع:ل:ى ي:سدوع: بيم: وا لي رد ت:آم: و:

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



سكب العطر على المسيح

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

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

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

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

خيانة يهوذا

س:اءي 14 ؤ: ، إيل:ى رد يى يدوطي رر سرخ: درعدو  ي:هدوذ:ا الي هدو: الرم: ، و: ثرن:ير ع:ش:ر: ن: الي د  مي احي نرد:ئيذ  ذ:ه:ب: و: عي
 ، ن:ةي . 15الرك:ه: ةي ن: الرفيضى ع:ة  مي ندوا ل:هد ث:ل:ثيين: قيطر ز: ؟» ف:و: هد إيل:يركدمر يم: لي : «ك:مر تدعرطدون:نيي لدس: ق:ال: و:

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

عشاء الفصح مع التلميذ

يدد أ:نر 17 : «أ:يرن: تدري :لدون: أ يذد إيل:ى ي:سدوع: ي:سر ، ت:ق:دىم: التىل:مي يري نر أ:يىامي الرف:طي لي مي مي ال:وى فيي الري:ور و:
؟»  ت:أركدل: ح: لي ز: ل:ك: الرفيصر ي هي قدولدوا ل:هد: 18ندج: اذره:بدوا إيل:ى فدل:ن  و: ين:ة:، و: دي لدوا الرم: : «اددرخد مر اب:هد أ:ج:

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

 . نيي». 21ع:ش:ر: يمد نركدمر س:يدس:لي دا  مي احي : إينى و: قى أ:قدولد ل:كدمر : «الرح: ، ق:ال: ا ك:اندوا ي:أركدلدون: ب:يرن:م: و:
؟»  22 ب  :لدهد: «ه:لر أ:ن:ا ي:ا ر: أ مر ي:سر نرهد ذ: كدل  مي أ:خ: يدد، و: ند الشىدي زر مي الرحد ل:ى ع:ل:يرهي ت:ور : 23ف:اسر اب: :ج: ف:أ

نيي.  يمد ي يدس:لي ف:ةي هدو: الىذي حر ي فيي الصى عي سد ي:د:هد م: ي ي:غرمي ي: 24«الىذي ضي نرس:اني ل:بددى أ:نر ي:مر إينى ابرن: الي
لي جد يررا  ليذ:ليك: الرى . ك:ان: خ: نرس:اني يمد ابرن: الي ي يدس:لي لي الىذي جد يرلد ليذ:ليك: الرى ني الرو: ل:كي ا ق:در كدتيب: ع:نرهد، و: ك:م:

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

عشاء الرب

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

 . ا كدل كدمر نره: ةي 28مي غرفير: ين: ليم: لي ك:ثييري نر أ:جر ف:كد مي ي يدسر الىذي يدي و: دي دي الرج: لرع:هر ي لي ي الىذي ف:إينى ه:ذ:ا هدو: د:مي
ط:اي:ا.  تيي: 29الرخ:

تىى ي:أر ةي ه:ذ:ا ح: م: نر نيت:اجي الرك:رر مي مي بد ب:عرد: الري:ور : إينييي ل: أ:شرر: ع:ل:ى أ:نييي أ:قدولد ل:كدمر
ل:كدوتي أ:بيي».  يدا  فيي م: دي ع:كدمر ج: بدهد م: ر: ي فييهي أ:شر مد الىذي جا  إيل:ى 30الري:ور اري انرط:ل:قدوا خ: تىلدوا، و: ثدمى ر:

. يرتدوني ب:لي الزى ج:



يسوع ينبىء بإنكار بطرس له

بد 31 ري : س:أ:ضر . ل:نىهد ق:در كدتيب: هي اللىيرل:ةي س:ت:شدك ون: فييى كدل كدمر مر ي:سدوعد: «فيي ه:ذي نرد:ئيذ  ق:ال: ل:هد عي
يعي.  افد الرق:طي ر: ، ف:ت:ت:ش:تىتد خي ي: اعي ».  32الرى لييلي بيقدكدمر إيل:ى الرج: تيي أ:سر نر ب:عرد: قيي:ام: ل:كي دى 33و: ف:ر:

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

ثرل: ه:ذ:ا مر مي يذد كدل هد ق:ال: التىل:مي ك أ:ب:دا !» و: رد ع:ك، ل: أدنركي وت: م: ل:ور ك:ان: ع:ل:يى أ:نر أ:مد : «و: سد بدطررد
. لي الرق:ور

يسوع يصلي في جثسيماني

تىى 36 ليسدوا هدن:ا ح: : «اجر مر ق:ال: ل:هد انيي، و: ثرس:يرم: ت:ان  يددرع:ى ج: يذدهد إيل:ى بدسر ت:ل:مي ثدمى ذ:ه:ب: ي:سدوعد و:
 .« يي: لي أدص: ني 37أ:ذره:ب: إيل:ى هدن:اك: و: زر عدرد بيالرحد ب:د:أ: ي:شر ي و: ب:دي ابرن:ير ز: س: و: ع:هد بدطررد ذ: م: ق:در أ:خ: و:

 . الرك:آب:ةي ي!» 38و: عي وا م: رد ه: اسر ا هدن:ا و: ! ابرق:ور تي ور تىى الرم: ديا  ح: ين:ة  جي زي ي ح: : «ن:فرسي مر ف:ق:ال: ل:هد
نا ، ف:لرت:عربدرر 39 كي مر يي، ق:ائيل : «ي:ا أ:بيي، إينر ك:ان: مد لي هي يدص: هي جر ى ع:ل:ى و: ت:م: ارر مر ق:لييل  و: ابرت:ع:د: ع:نرهد و:

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

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

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

ي نرس:اني إيل:ى أ:يردي ف: يدس:لىمد ابرند الي س:ور ان:تي السىاع:ةد، و: وا! ح: يحد ت:ري اسر وا الن: و: : «ن:امد ق:ال: و:
 . ئيين: اطي نيي». 46الرخ: يمد لي ي يدس: ب: الىذي ! ه:ا ق:دي اقرت:ر: ن:ذره:ب: وا لي قدومد

القبض على يسوع

لدون: 47 مي يم  ي:حر ع  ع:ظي مر ع:هد ج: م: ل: و: ص: ، ق:در و: ثرن:ير ع:ش:ر: دد الي ا هدو: ي:ت:ك:لىمد، إيذ:ا ي:هدوذ:ا، أ:ح: فييم: و:
شديدوخد الشىعربي.  ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: مر رد س:ل:هد ق:در أ:رر ، و: يى صي الرعي هد ق:در 48الس يدوف: و: يمد لي س: ك:ان: مد و:
؛ ف:اقربيضدوا ع:ل:يرهي!»  دق:بييلدهد هدو: هدو: ي أ ة  ق:ائيل : «الىذي الي إيل:ى 49أ:عرط:اهدمر ع:ل:م: ف:ت:ق:دىم: فيي الرح:

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

، ف:ق:ط:ع: أدذدن:هد.  ن:ةي ئييسي الرك:ه: ب: ع:برد: ر: ر: ض: ت:لى س:يرف:هد، و: اسر دى س:يرف:ك: إيل:ى 52و: ف:ق:ال: ي:سدوعد ل:هد: «رد
 ! ليكدون: ، بيالسىيرفي ي:هر دون: إيل:ى السىيرفي أ ين: ي:لرج: هي! ف:إينى الىذي دي مر رد الن: أ:نر 53غي أ:مر ت:ظدن  أ:نييي ل: أ:قردي

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

م  . كدنرتد كدلى ي:ور ي ا ع:ل:ى ليص  ت:قربيضدوا ع:ل:يى ك:م: ييي لي صي الرعي تدمر بيالس يدوفي و: جر ر: وعي ق:ائيل : «خ: مد الرجد
 ! ل:مر ت:قربيضدوا ع:ل:يى ، و: يرك:لي يمد فيي الره: لي ت:اب:اتد 56ب:يرن:كدمر أدع: ت:تيمى كي د:ث: ه:ذ:ا كدل هد لي ، ق:در ح: نر ل:كي و:



بدوا! ه:ر: مر و: يذد كدل هد ك:هد التىل:مي نرد:ئيذ  ت:ر: !» عي ال:نربيي:اءي

المحاكمة أمام المجلس اليهودي

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

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

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

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

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

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

ب:ك!» ر: ض:

بطرس ينكر يسوع

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

 «! : 71ت:قدوليين: ين: هدن:اك: ري اضي لرح: ى، ف:ق:ال:تر لي ر: ة  أدخر م: ادي ف:ترهد خ: ، ف:ع:ر: لي الدىاري درخ: ج: إيل:ى م: ر: ثدمى خ:
 «! ييي ري ع: ي:سدوع: النىاصي ه:ذ:ا ك:ان: م: فد 72«و: أ:قرس:م:: «إينييي ل: أ:عرري ة  ث:انيي:ة  و: رى سد م: :نرك:ر: بدطررد ف:أ

 «! ل: جد قيي إينىك: 73ذليك: الرى ق:الدوا ل:هد: «بيالرح: س: و: اقيفدون: هدن:اك: إيل:ى بدطررد ب:عرد: ق:لييل  ت:ق:دىم: الرو: و:
 «! ت:ك: ت:ددل  ع:ل:يرك: ج: ، ف:إينى ل:هر مر نرهد د  مي احي ، ق:ائيل : «إينييي ل: 74و: ليفد ي:حر سد ي:لرع:ند و: ف:ابرت:د:أ: بدطررد

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

ا . ري مد



مؤشر  27Ketab El Hayatمتى 

تسليم يسوع إلى بيلطس

وا ع:ل:ى 27 رد ت:آم: ، و: ر: اعا  آخ: تيم: شديدوخد الشىعربي اجر ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: ، ع:ق:د: رد ب:احد ا ط:ل:ع: الصى ل:مى و:
 . تي ور لدوا بيهي عدقدوب:ة: الرم: يدنرزي . 2ي:سدوع: لي مي اكي وهد إيل:ى بييل:طدس: الرح: س:اقدوهد ف:س:لىمد ثدمى ق:يىددوهد و:

انتحار يهوذا

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

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

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

ن:هد ب:ندو ي ث:مى يمي الىذي ن: الرك:ري ، ث:م: ةي ن: الرفيضى ع:ة  مي ذدوا الثىل:ثيين: قيطر أ:خ: : «و: ي:ا الرق:ائيلي مي النىبيييي إيرر
 ، ائييل: ر: ». 10إيسر ب  نيي الرى ر: ا أ:م: ، ك:م: ييي اري قرلي الرف:خى د:ف:عدوه:ا ليق:اء: ح: و:

بيلطس يسأل يسوع

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

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

الحكم على يسوع بالموت

يددون:هد. 15 ين  يدري هدوري الشىعربي أ:يى س:جي مر ليق: ليجد يد  أ:نر يدطر مي فيي كدليي عي اكي نر ع:اد:ةي الرح: ك:ان: مي و:
؛  16 اب:اسد هد ب:ار: مد هدور  اسر شر ين  م: قرت:ئيذ  س:جي نرد:هدمر و: ك:ان: عي مر 17و: :ل:هد ، س:أ عدون: ت:مي جر ا هدمر مد ف:فييم:

؟»  يح: سي ي يددرع:ى الرم: ، أ:مر ي:سدوع: الىذي اب:اس: : ب:ار: ليق: ل:كدمر يددون: أ:نر أدطر نر تدري : «م: إيذر 18بييل:طدسد
 . س:د  وهد ع:نر ح: مر س:لىمد س:ل:تر إيل:يرهي 19ك:ان: ي:عرل:مد أ:نىهد ، أ:رر اءي ةي الرق:ض: ن:صى اليس  ع:ل:ى م: ا هدو: ج: فييم: و:

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

21  .« اب:اس: ابدوا: «ب:ار: ؟» أ:ج: ليق: ل:كدمر يددون: أ:نر أدطر ثرن:يرني تدري : «أ:يى الي مر بييل:طدسد :ل:هد ف:ع:اد: 22ف:س:أ
 «! ل:بر يعا : «لييدصر مي ابدوا ج: ؟» أ:ج: يح: سي ي يددرع:ى الرم: اذ:ا أ:فرع:لد بيي:سدوع: الىذي : «ف:م: :لد أ :ل: 23ي:سر ف:س:أ

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

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



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

الجنود يستهزئون بيسوع

ا، 27 يه: ندود: الرك:تييب:ةي كدلي عدوا ع:ل:يرهي جد م: ج: ، و: ةي كدوم: مي ي:سدوع: إيل:ى د:اري الرحد اكي ندودد الرح: ف:اقرت:اد: جد
ياا،  28 زي مي د:اء  قيرر أ:لرب:سدوهد ري ، و: نر ثيي:ابيهي ددوهد مي رى عدوهد ع:ل:ى 29ف:ج: ض: ك  و: نر ش:ور لييل  مي د:لدوا إيكر ج: و:

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

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

يسوع على الصليب

32 ، ع:اند 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 ا ك:ان: الرجد ب:يرن:م: و:
 . لييب: ل: ع:نرهد الصى مي وهد أ:نر ي:حر رد هدو: 33ف:س:خى ، و: ث:ةي لرجد وفي بالرجد عررد ك:اني الرم: لدوا إيل:ى الرم: ص: ا و: ل:مى و:

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

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

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

 ! ن: بيهي مي لييبي ف:ندؤر لي الن: ع:ني الصى ؟ ف:لري:نرزي ائييل: ر: ليكد إيسر ! أ:هدو: م: لييص: كىل: ع:ل:ى اي، 43يدخ: ت:و:
: أ:ن:ا ابرند اي!»  يددهد! ف:هدو: ق:در ق:ال: هد الن: إينر ك:ان: يدري لييصر لدوب:اني 44ف:لريدخ: صر اني الرم: ك:ان: اللييصى و:

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

يسوع يسلم الروح

لى الظىل:مد ع:ل:ى 45 ، ح: ري ث:ةي ب:عرد: الظ هر را  إيل:ى السىاع:ةي الثىالي ة: ظدهر ر: ن: السىاع:ةي الثىانيي:ة: ع:شر مي و:
ا.  يه: ضي كدلي ا 46ال:رر : «إييليي، إييليي، ل:م: يم  ت  ع:ظي ور خ: ي:سدوعد بيص: ر: و: السىاع:ةي الثىاليث:ةي ص: ن:حر و:

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

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

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

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



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

ي. ب:دي أدم  ابرن:ير ز: ي، و: يدوسي ي:مد أدم  ي:عرقدوب: و: رر م: يىةد، و: د:لي جر ي:مد الرم: رر م:

دفن جثمان يسوع

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

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

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

حراسة القبر

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

يذدهد 64أ:قدومد.  تيي: ت:ل:مي
، ليئ:لى ي:أر مي الثىاليثي ك:ام  إيل:ى الري:ور اس:ةي الرق:برري بيإيحر ر: را  بيحي رر أ:مر دي ف:أ:صر

ن: أ: مي و: يرد أ:سر لييلد ال:خي ، ف:ي:كدون: التىضر اتي و: نر ب:يرني ال:مر ي:قدولدوا ليلشىعربي: إينىهد ق:ام: مي قدوهد، و: ري ي:سر و:
 .« لي ». 65ال:وى ن: ور ا ت:ر: سدوهد ك:م: رد احر ! ف:اذره:بدوا و: اس  رى نرد:كدمر حد : «عي مر بييل:طدسد اب:هد :ج: ف:أ

اسا . 66 رى وا حد أ:ق:امد ، و: ر: ج: وا الرح: ت:مد خ: ، و: وا إيغرل:ق: الرق:برري ك:مد أ:حر ف:ذ:ه:بدوا و:
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قيامة يسوع من الموت

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

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

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

7 ، لييلي بيقدكدمر إيل:ى الرج: ه:ا هدو: ي:سر ، و: اتي و: نر ب:يرني ال:مر يذ:هد أ:نىهد ق:در ق:ام: مي ا ت:ل:مي بير: أ:خر ع:ة  و: اذره:ب:ا بيسدرر 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: ع:ت:يرني ري سر ن: الرق:برري مد أ:ت:اني مي رر ف:انرط:ل:ق:تي الرم:
ى.  ل:ني الربدشرر: مي يذي ت:حر ت:ا إيل:ى التىل:مي ك:ض: ر: يم ، و: ح  ع:ظي ف:ر: يد  و: ف  ش:دي ور ا خ: م: ا 9ع:ل:يرهي ا هدم: فييم: و:

س:ك:ت:ا أ:مر ت:ا و: : «س:ل:م !» ف:ت:ق:دىم: ق:ال: ا و: يذ:، إيذ:ا ي:سدوعد ن:فرسدهد ق:دي الرت:ق:اهدم: ا التىل:مي ير: تدب:شي ق:ت:اني لي نرط:لي مد
د:ت:ا ل:هد.  س:ج: ، و: يرهي تيي أ:نر ي:ذره:بدوا إيل:ى 10بيق:د:م: و: خر اف:ا! اذره:ب:ا قدول: لي ا ي:سدوعد: «ل: ت:خ: م: ف:ق:ال: ل:هد

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

تضليل رؤساء اليهود

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

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

. مي إيل:ى الري:ور

المسيح يظهر لتلميذه

مر 16 ي ع:يىن:هد ل:هد ب:لي الىذي ، إيل:ى الرج: لييلي نرط:ق:ةي الرج: ، ف:ذ:ه:بدوا إيل:ى مي د: ع:ش:ر: يذد ال:ح: ا التىل:مي أ:مى و:
مر ش:ك وا،  17ي:سدوعد.  هد نى ب:عرض: ل:كي ددوا ل:هد. و: هد، س:ج: أ:ور ا ر: مر ق:ائيل : 18ف:ل:مى هد ك:لىم: ف:ت:ق:دىم: ي:سدوعد و:

 . ضي ع:ل:ى ال:رر اءي و: ، 19«ددفيع: إيليى كدل  سدلرط:ان  فيي السىم: مي يع: الدم: مي ذدوا ج: ت:لرمي ، و: ف:اذره:بدوا إيذ:نر
؛  وحي الرقدددسي الر  برني و: الي مي البي و: ددوهدمر بياسر ي ع:مي يرتدكدمر 20و: ص: ا أ:ور لدوا بيكدليي م: وهدمر أ:نر ي:عرم: يمد ع:لي و:

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

 مؤشر



إنجيل مارك
 الفهرس العام

11  الفصل 1  الفصل 

12  الفصل 2  الفصل 

13  الفصل 3  الفصل 

14  الفصل 4  الفصل 

15  الفصل 5  الفصل 

16  الفصل 6  الفصل 

7  الفصل 

8  الفصل 

9  الفصل 

10  الفصل 
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ظهور يوحنا المعمدان

يحي ابرني اي:  1 سي يلي ي:سدوع: الرم: هي ب:د:اي:ةد إينرجي لد 2ه:ذي سي : «ه:ا أ:ن:ا أدرر ت:ابي إيش:عري:اء: ا كدتيب: فيي كي ك:م:
؛  يق: د  ل:ك: الطىري ي يدعي ي الىذي لكي ك: م: ، 3قددىام: بيي يق: الرى د وا ط:ري : أ:عي يىةي ي ن:اد  فيي الرب:ري تد مد ور ص:

ة !»  ت:قييم: سر ع:لدوا سدبدل:هد مد اجر ب:ةي 4و: يىةي التىور ودي عرمد ي بيم: يىةي يدن:ادي ي د:اند فيي الرب:ري عرم: نىا الرم: ر: يدوح: ف:ق:در ظ:ه:
ط:اي:ا.  ةي الرخ: غرفير: يعا ، ف:ك:اندوا 5ليم: مي ش:لييم: ج: أ:هرلد أدورد يىةي و: نرط:ق:ةي الري:هدودي ج: إيل:يرهي أ:هرلد مي ر: خ: و:

 . ط:اي:اهدمر فيين: بيخ: عرت:ري ددنيي مد ري الدرر هي فيي ن:هر ددون: ع:ل:ى ي:دي ب:ري 6ي:ت:ع:مى نر و: با  مي نىا ي:لرب:سد ث:ور ك:ان: يدوح: و:
 . يى ي الرع:س:ل: الرب:ري اد: و: ر: ي:أركدلد الرج: ، و: لرد  نر جي ام  مي ز: س:ط:هد بيحي ي:لدف  و: ، و: الي م: ظد ق:ائيل : 7الرجي ك:ان: ي:عي و:

 . ذ:ائيهي ب:اط: حي لى ري نيي: ل:حد ق  أ:نر أ:نرح: ت:حي نر ل: أ:سر نييي، م: نر هدو: أ:قرد:رد مي ي م: أ:ن:ا 8«س:ي:أرتيي ب:عردي
.« وحي الرقدددسي ددكدمر بيالر  ي ف: يدع:مي ا هدو: ف:س:ور ؛ أ:مى اءي درتدكدمر بيالرم: ع:مى

معمودية يسوع وتجربة الشيطان له

ددنيي ع:ل:ى ي:دي 9 ري الدرر د: فيي ن:هر ت:ع:مى ، و: لييلي نرط:ق:ةي الرج: ةي بيمي ر: ن: النىاصي اء: ي:سدوعد مي فيي تيلرك: ال:يىامي ج:
نىا.  وح: القدددس: 10يدوح: الر  ، و: تر اتي ق:دي انرف:ت:ح: او: أ:ى السىم: ، ر: اءي ن: الرم: د: مي عي دي أ:نر ص: رى ج: ب:مد و:

ة ،  ام: م: :نىهد ح: ، بيك: 11ه:ابيطا  ع:ل:يرهي ك:أ بييبد : «أ:نرت: ابرنيي الرح: اتي ي:قدولد او: ن: السىم: ت  مي ور إيذ:ا ص: و:
 «! ور  تد كدلى سدرد رر ،  12سدري يىةي ي وحد ي:سدوع: إيل:ى الرب:ري الي اقرت:اد: الر  فيي الرح: ا 13و: ف:ق:ض:ى فييه:

هد. ددمد ل:ئيك:ة  ت:خر م: وشي و: حد ك:ان: ب:يرن: الرود بدهد. و: ي ري الشىيرط:اند يدج: ما  و: ين: ي:ور ب:عي أ:رر

يسوع يدعو التلميذ الولين

ة: اي 14 ، يدعرليند بيش:ار: لييلي نرط:ق:ةي الرج: نىا، انرط:ل:ق: ي:سدوعد إيل:ى مي دلرقيي: الرق:برضد ع:ل:ى يدوح: ا أ ب:عرد:م: و:
!»  15ق:ائيل :  يلي نرجي ندوا بيالي آمي ل:كدوتد اي. ف:تدوبدوا و: ب: م: اقرت:ر: اند و: م: ل: الزى ت:م: ا 16«ق:دي اكر فييم: و:

س: يدلرقيي:اني الشىب:ك:ة: اود اهد أ:نرد:ر: أ:خ: ع:ان: و: مر أ:ى سي ، ر: لييلي ةي الرج: يرر: ئي بدح: ي ع:ل:ى ش:اطي شي ك:ان: ي:سدوعد ي:مر
 . يىاد:يرني ةي، ف:ق:در ك:ان:ا ص: يرر: يىاد:يرني 17فيي الربدح: ا ص: ع:لدكدم: :جر ا ي:سدوعد: «ه:يىا اترب:ع:انيي، ف:أ م: ف:ق:ال: ل:هد

 «! ت:بيع:اهد.  18ليلنىاسي ا و: م: ب:اك:هد ك:ا شي ي 19ف:ت:ر: ب:دي أ:ى ي:عرقدوب: برن: ز: نر هدن:اك: ق:لييل ، ف:ر: ثدمى س:ار: مي
 ، يب:اك: اني الشي ليح: بي يدصر اهد فيي الرق:اري نىا أ:خ: يدوح: ا 20و: ك:ا أ:ب:اهدم: ي:ترب:ع:اهد، ف:ت:ر: الي لي ا فيي الرح: ف:د:ع:اهدم:

ت:بيع:اهد. ، و: اءي ر: ع: الدج: بي م: ي فيي الرق:اري ب:دي ز:

يسوع يطرد روحا  نجسا 

يمد. 21 ذ: يدع:لي أ:خ: عي و: م: جر ، إيل:ى الرم: مي السىبرتي ال ، فيي ي:ور ل: ح: . ف:د:خ: وم: ن:احد ثدمى ذ:ه:بدوا إيل:ى ك:فرر:
22 . ل:يرس: ك:الرك:ت:ب:ةي بي سدلرط:ان  و: احي مر ك:ص: هد يمد ، ل:نىهد ك:ان: يدع:لي هي نر ت:عرلييمي ون: مي رد اضي ل: الرح: ف:ذدهي
خ:  23 ر: ، ف:ص: س  وح  ن:جي كدندهد رد ل  ي:سر جد مر ر: هي عي م: جر ك:ان: فيي م: ا ش:أرندك: بين:ا ي:ا 24و: : «م: ق:ال: و:

. أ:نرت: قدد وسد اي!»  نر أ:نرت: فد م: ليك:ن:ا؟ أ:ن:ا أ:عرري تدهر ئرت: لي ؟ أ:جي ي  ري هد ي:سدوعد 25ي:سدوعد النىاصي ر: ج: ف:ز:
نرهد!»  جر مي رد اخر سر و: ر: ة  ع:اليي:ة ، 26ق:ائيل : «اخر خ: رر خ: ص: ر: ص: ، و: ل: جد سد الرى وحد النىجي ح: الر  ف:ط:ر:



نرهد.  ج: مي ر: خ: ا هذ:ا؟ إينىهد ت:عرلييم  27و: : «م: مر ا ب:يرن:هد لدون: فييم: ذدوا ي:ت:س:اء: تىى أ:خ: يعد ح: مي ف:ددهيش: الرج:
يعدهد!»  ه:ا ف:تدطي رد س:ةد ي:أرمد احد النىجي و: تىى ال:رر ، ف:ح: يد ، يدلرق:ى بسدلرط:ان  دي الي انرت:ش:ر: 28ج: فيي الرح: و:

. لييلي ةي ليلرج: ر: اوي ج: نرط:ق:ةي الرمد ن: الرمي ك:ان  مي ب:رد ي:سدوع: فيي كدليي م: خ:

شفاء حماة سمعان

نىا. 29 يدوح: مر ي:عرقدوبد و: ع:هد م: ، و: س: اود أ:نرد:ر: ع:ان: و: مر لدوا ب:يرت: سي ، د:خ: ع: م: جر وا الرم: ا غ:اد:رد ال:م: ح: و:
وا ي:سدوع: 30 الي ك:لىمد ى. ف:فيي الرح: مى ن: الرحد ، تدع:انيي مي اشي ة: الرفير: يح: ع:ان: ط:ري مر اةد سي م: ك:ان:تر ح: و:

ا.  تر 31بيش:أرنيه: ق:ام: ال ، و: ى ح: مى ا الرحد ا. ف:ذ:ه:ب:تر ع:نره: ه: أ:نره:ض: ه:ا و: س:ك: بيي:دي أ:مر ا، و: ب: إيل:يره: ف:اقرت:ر:
 . مر هد ددمد نر ك:اندوا 32ت:خر يع: م: مي ر: النىاسد إيل:يرهي ج: ض: ، أ:حر سد ب:تي الشىمر ا غ:ر: ، ل:مى س:اءي لدولي الرم: نرد: حد عي و:

 ، يني كدونيين: بيالشىي:اطي سر م: ض:ى و: رر نرد: الب:ابي.  33م: مر عي ين:ةي كدل هد دي ت:ش:د: أ:هرلد الرم: تىى احر ف:ش:ف:ى 34ح:
حر م: نىهد ل:مر ي:سر لكي ة ، و: ين: ك:ثيير: د: ش:ي:اطي ط:ر: ، و: ت:ليف:ة  خر اض  مد ر: نر أ:مر ين: ك:اندوا يدع:اندون: مي ك:ثييري

. نر هدو: فدوا م: مر ع:ر: وا، ل:نىهد :نر ي:ت:ك:لىمد يني بيأ ليلشىي:اطي

يسوع يربشر في الجليل

لييي 35 ذ: يدص: أ:خ: ل  و: نرع:زي ك:ان  مد ج: إيل:ى م: ر: خ: ، و: ري را  ق:برل: الرف:جر مي التىاليي، ن:ه:ض: ب:اكي فيي الري:ور و:
 . ددوهد ق:الدوا ل:هد:  36هدن:اك: ج: ا و: ثدون: ع:نرهد. ف:ل:مى ع:هد ي:برح: نر م: م: ع:اند و: مر يع: 37ف:ذ:ه:ب: سي مي «إينى الرج:

 «! لدبدون:ك: ير: هدن:اك: 38ي:طر ةي لدب:شي ر: اوي ج: ى الرمد ر: فيي الرقدر: ك:ان  آخ: ن:ذره:بر إيل:ى م: : «لي مر ف:ق:ال: ل:هد
ئرتد  لي هذ:ا جي ا، 39أ:يرضا . ف:ل:جر يه: لييلي كدلي نرط:ق:ةي الرج: عي الري:هدودي فيي مي امي ج: يرد فيي م: ذ:ه:ب: يدب:شي و:

. ين: دد الشىي:اطي رد ي:طر و:

شفاء البرص

: «إينر 40 ق:ال: هد و: ام: ب:ت:يرهي أ:م: كر ى ع:ل:ى رد ت:م: . ف:ارر سىلد إيل:يرهي صي ي:ت:و: اب  بيالرب:ر: ل  مدص: جد هد ر: اء: ج: و:
نيي!»  ير: رد أ:نر تدط:هي :نرت: ت:قردي ، ف:أ درت: يدد، 41أ:ر: س:هد ق:ائيل : «أدري ل:م: دى ي:د:هد و: م: نىن: ي:سدوعد و: ف:ت:ح:

 «! هدرر .  42ف:اطر ر: ط:ه: صد ع:نرهد و: ال: الرب:ر: ا ت:ك:لىم: ز: ال:م: ا 43ف:ح: ف:هد ي:سدوعد ب:عرد:م: ر: الي ص: فيي الرح: و:
دىة   هد بيشي ضر ن:فرس:ك: ع:ل:ى 44أ:نرذ:ر: اعرري ، ب:لي اذره:بر و: ء  دا  بيش:ير بيرر أ:ح: ق:ائيل : «انرت:بيهر! ل: تدخر

 «! مر اد:ة  ل:هد وس:ى، ف:ي:كدون: ذ:ليك: ش:ه: ر: بيهي مد ا أ:م: ك: م: يري هي يمر ليق:اء: ت:طر ق:دي ، و: ني ، 45الرك:اهي ا هدو: أ:مى
ل: أ:يىة: ب:لرد:ة  ع:ل:نا ، ب:لر ك:ان: رد أ:نر ي:درخد تىى ل:مر ي:عددر ي:سدوعد ي:قردي ، ح: ب:ر: يعد الرخ: يدذي ي ك:ثييرا  و: ف:انرط:ل:ق: يدن:ادي

. ك:ان  نر كدليي م: اف:ددون: إيل:يرهي مي النىاسد ي:ت:و: ة ، و: قرفير: ن: مد اكي يدقييمد فيي أ:م:
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شفاء مشلول في كفرناحوم

2 ، ب:رد أ:نىهد فيي الرب:يرتي انرت:ش:ر: الرخ: وم:. و: ن:احد ع: ي:سدوعد إيل:ى ب:لرد:ةي ك:فرر: ج: ، ر: ع:ةي أ:يىام  ب:عرد: بيضر و:
مر 2 ذ: يدلرقيي ع:ل:يرهي :خ: ام: الرب:ابي. ف:أ ل: أ:م: ، و: د  ك:ان  ل:ح: تىى ل:مر ي:برق: م: ، ح: ن: النىاسي ع: ع:د:د  ك:بيير  مي ت:م: ف:اجر

ة: اي.  .  3ك:ليم: ال  ج: ب:ع:ةد ري لدهد أ:رر مي لدول  ي:حر شر مر بيم: هد هد ب:عرضد اء: ج: بدوا 4و: وا أ:نر ي:قرت:ري رد مر ل:مر ي:قردي نىهد لكي و:
ا تىى ك:ش:فدوهد، ثدمى د:لىور ي ك:ان: ي:سدوعد فييهي ح: ك:اني الىذي ق: الرم: . ف:ن:ق:بدوا السىقرف: ف:ور امي ح: ي إيل:يرهي بيس:ب:بي الزي

 . اقيدا  ع:ل:يرهي لدولد ر: شر ي ك:ان: الرم: اش: الىذي : «ي:ا 5الرفير: لدولي شر لرم: ، ق:ال: لي مر ان:هد أ:ى ي:سدوعد إييم: ا ر: ف:ل:مى
 «! ط:اي:اك: تر ل:ك: خ: ، ق:در غدفير: ون: فيي 6بدن:يى يرد ذدوا يدف:كي :خ: ، ف:أ ين: ب:عرضد الرك:ت:ب:ةي اليسي ك:ان: ب:يرن: الرج: و:

 : مر ط:اي:ا إيلى اد 7قدلدوبيهي رد أ:نر ي:غرفير: الرخ: نر ي:قردي ا ! م: لد هك:ذ:ا؟ إينىهد ي:ت:ك:لىمد كدفرر: جد اذ:ا ي:ت:ك:لىمد هذ:ا الرى «ليم:
د:هد؟»  حر اذ:ا 8و: : «ليم: مر :ل:هد ، ف:س:أ مر ون: فييهي فيي قدلدوبيهي يرد ا يدف:كي هي م: وحي ك: ي:سدوعد بيرد الي أ:درر: فيي الرح: و:

؟  ري فيي قدلدوبيكدمر ون: بيهذ:ا ال:مر يرد تر ل:ك: 9تدف:كي : ق:در غدفير: لدولي شر لرم: ه:لد أ:نر يدق:ال: لي يرني أ:سر ر: أ:ي  ال:مر
؟  شي امر اش:ك: و: لر فير: مي ، أ:ور أ:نر يدق:ال: ل:هد: قدمي احر ط:اي:اك: وا أ:نى لبرني 10خ: ت:عرل:مد نييي قدلرتد ذليك: لي لكي و:

 : لدولي شر لرم: ط:اي:ا». ثدمى ق:ال: لي اني الرخ: ضي سدلرط:ة: غدفرر: نرس:اني ع:ل:ى ال:رر لر 11الي مي : قدمي احر «ل:ك: أ:قدولد
 «! اذره:بر إيل:ى ب:يرتيك: ، و: اش:ك: يعي. 12فير: مي ام: الرج: ش:ى أ:م: م: اش:هد، و: ل: فير: م: ح: ، و: الي ف:ق:ام: فيي الرح:

ثرل: هذ:ا ق:ط !» أ:يرن:ا مي ا ر: : «م: وا ا: ق:ائيليين: ع:ظىمد يعا  و: مي لدوا ج: ف:ذدهي

المسيح يدعو لوي

13  . مر هد يمد ذ: يدع:لي :خ: عد كدل هد. ف:أ مر ق: بيهي الرج: ةي، ف:ل:حي يرر: ئي الربدح: ج: ي:سدوعد ث:انيي:ة  إيل:ى ش:اطي ر: خ: ا 14و: فييم: و:
ت:بيع:هد. ، ف:ق:ال: ل:هد: «اترب:عرنيي!» ف:ق:ام: و: ب:اي:ةي ت:بي الرجي كر اليسا  فيي م: لرف:ى ج: ي: برن: ح: أ:ى ل:وي ، ر: هدو: س:ائير 

ئدون: 15 ئيين: ي:تىكي اطي الرخ: ب:اةي و: ن: الرجد ون: مي ذ: ك:ثييرد ي، أ:خ: ئا  فيي ب:يرتي ل:وي تىكي ا ك:ان: ي:سدوعد مد ب:يرن:م: و:
 . قدوا بيهي مر ك:اندوا هدن:اك: ف:ل:حي نرهد ين: مي هي، ل:نى ك:ثييري يذي ع: ت:ل:مي م: ع:هد و: أ:ى الرك:ت:ب:ةد 16م: ا ر: ف:ل:مى

ب:اةي ع: الرجد اذ:ا ي:أركدلد م: هي: «ليم: يذي ، ق:الدوا ليت:ل:مي ئيين: اطي الرخ: ب:اةي و: ع: الرجد ي ون: ي:سدوع: ي:أركدلد م: يسي ي الرف:ري و:
؟»  ئيين: اطي الرخ: ون: إيل:ى الطىبييبي، 17و: ت:اجد حر اءد هدمد الرمد حى : «ل:يرس: ال:صي اب: أ:ج: ع: ي:سدوعد، و: ف:س:مي

«! ئيين: اطي ين: ب:لر خ: ئرتد ل:درعدو: صاليحي ا جي ض:ى. م: رر ب:لي الرم:

الحوار حول الصوم

اذ:ا 18 :لدون:هد: «ليم: أ مر إيل:ى ي:سدوع: ي:سر هد اء: ب:عرضد ، ف:ج: ين: ائيمي ي ون: ص: يسي ي الرف:ري نىا و: يذد يدوح: ك:ان: ت:لمي و:
؟»  ون: يذدك: ف:ل: ي:صدومد ا ت:ل:مي أ:مى ، و: يييين: يسي ي يذد الرف:ري ت:ل:مي نىا و: يذد يدوح: : 19ي:صدومد ت:ل:مي مر اب:هد :ج: ف:أ

ون: أ:نر رد مر ل: ي:قردي يسد ب:يرن:هد اد:ام: الرع:ري ؟ م: مر يسد ب:يرن:هد الرع:ري وا و: سي أ:نر ي:صدومد رد أ:هرلد الرعدرر «ه:لر ي:قردي
وا.  . فيي تيلرك: اليىامي 20ي:صدومد مر نر ب:يرنيهي فيع: مي ا ق:در رد يسد فييه: نر س:ت:أرتيي أ:يىام  ي:كدوند الرع:ري لكي و:
 . ون: يد:ة: 21ي:صدومد دي قرع:ة: الرج: إيلى، ف:إينى الر  يد  و: دي اش  ج: نر قدم: قرع:ة  مي با  ع:تييقا  بيرد ق:عد ث:ور د: ي:رر ل: أ:ح:

أ:!  و: قد أ:سر رر يرد الرخ: ي:صي ، و: بي الرع:تييقي ن: الثىور شد ف:ت:أركدلد مي يد:ة  22ت:نرك:مي دي را  ج: مر عد خ: د: ي:ض: ل: أ:ح: و:
ا . إينىم: بد ت:ترل:ف: الرقير: رد و: مر اق: الرخ: ، ف:تدر: ب: يد:ةد الرقير: دي رد الرج: مر ر: الرخ: ي تىى ل: تدف:جي ، ح: ب  ع:تييق:ة  فيي قير:



يد:ة ». دي ب  ج: عد فيي قير: ض: يد:ةد تدور دي رد الرج: مر الرخ:

الحوار حول السبت

فدون: 23 هدمر ي:قرطي مر و: يق:هد يذد ي:شدق ون: ط:ري ذ: التىل:مي :خ: ، ف:أ قدولي رى ي:سدوعد ذ:ات: س:برت  ب:يرن: الرحد م: و:
 . م: 24السىن:ابيل: ل  فيعرلدهد ي:ور ا ل: ي:حي يذدك: م: اذ:ا ي:فرع:لد ت:ل:مي ! ليم: ي ون: ليي:سدوع:: «انرظدرر يسي ي ف:ق:ال: الرف:ري
؟»  اعدوا؟ 25السىبرتي ج: وا و: ت:اجد ا احر نرد:م: افيقدوهد عي ر: مد دد و: ا ف:ع:ل:هد د:اود أرتدمر م: ا ق:ر: : «أ:م: مر اب:هد :ج: ف:أ

ل  26 ي ل: ي:حي ةي الىذي م: برز: التىقردي أ:ك:ل: خد ، و: ن:ةي ئييسي الرك:ه: :ث:ار: ر: اني أ:بييأ م: ل: ب:يرت: اي، فيي ز: ك:يرف: د:خ:
:ك:لدوا؟»  افيقييهي أ:يرضا  ف:أ ر: ، ب:لر أ:عرط:ى مد د:هدمر حر ن:ةي و: لرك:ه: نرهد إيلى لي لد مي ا 27ال:كر : «إينىم: مر ثدمى ق:ال: ل:هد

 . نرس:اند ع:بردا  ليلسىبرتي ع:لي الي ل:مر يدجر ، و: نرس:اني ف:ائيد:ةي الي ل: السىبرتد لي عي ب  28جد نرس:اني هدو: ر: ف:ابرند الي
السىبرتي أ:يرضا !»
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شفاء الرجل ذي اليد اليابسة

ل  ي:ددهد ي:ابيس:ة .  3 جد ك:ان: هدن:اليك: ر: ى. و: ر: ة  أدخر رى ع: م: م: جر ل: ي:سدوعد الرم: د:خ: اقيبدون:هد 2و: ذدوا يدر: :خ: ف:أ
وهد.  مد نر أ:نر ي:تىهي كىندوا مي ، ف:ي:ت:م: ل: فيي السىبرتي جد فيي ذ:ليك: الرى ا ه:لر ي:شر ور ي ي:ددهد 3ليي:ر: لي الىذي جد ف:ق:ال: ليلرى

 «! س:طي قيفر فيي الرو: يرري أ:مر فيعرلد 4ي:ابيس:ة : «قدمر و: ل  فيي السىبرتي فيعرلد الرخ: : «ه:لر ي:حي مر :ل:هد ثدمى س:أ
 . تيين: امي ا؟» ف:ظ:ل وا ص: لييصد ن:فرس  أ:ور ق:ترلده: ؟ ت:خر ي ق:در 5الشىري با  و: مر غ:اضي هد فييهي :د:ار: ي:سدوعد ن:ظ:ر: ف:أ

ة . يح: حي دىه:ا، ف:إيذ:ا هيي: ق:در ع:اد:تر ص: !» ف:م: دى ي:د:ك: : «مد لي جد ق:ال: ليلرى ، و: مر ل:ب:ةي قدلدوبيهي نر ص: اي:ق: مي ت:ض:
وا 6 رد ت:آم: ، و: وددس: يرد بي هي زر اءد حي مر أ:عرض: ع:هد م: عي، و: م: جر ن: الرم: ي ون: مي يسي ي ج: الف:ري ر: الي خ: فيي الرح: و:

ي:قرتدلدوهد.  قي 7ع:ل:يرهي لي ن:اطي نر م: ع  ك:بيير  مي مر ت:بيع:هد ج: ةي. و: يرر: و: الربدح: يذدهد ن:حر ت:ل:مي ب: ي:سدوعد و: ف:انرس:ح:
يىةي  ن: الري:هدودي مي لييلي و: ي 8الرج: احي نر ن:و: ع  ك:بيير  مي مر ج: ، و: ددنيي اء: الدرر ر: ا و: م: يىة: و: أ:ددومي ش:لييم: و: أدورد و:

 . ا ف:ع:ل: عدوا بيم: اءدوا إيل:يرهي إيذر ك:اندوا ق:در س:مي يرد:ا، ج: ص: د وا ل:هد 9صدور: و: يذ:هد أ:نر يدعي ر: ي:سدوعد ت:ل:مي :م: ف:أ
 ، عد مر هد الرج: م: ح: هد، ليئ:لى ي:زر مد يرا  يدل:زي غي با  ص: نر 10ق:اري ار: كدل  م: ، ف:ص: ين: ل:نىهد ك:ان: ق:در ش:ف:ى ك:ثييري

س:هد.  ي:لرمي عد إيل:يرهي لي ض  يدس:اري ر: د:ة  ل:هد، 11بيهي م: ر  س:اجي اهد ت:خد ين: ت:ر: س:ةد حي احد النىجي و: ك:ان:تي ال:رر و:
ة : «أ:نرت: ابرند اي!»  خ: اري هد. 12ص: ر: يع: أ:مر نر أ:نر تدذي يد:ة  مي ه:ا بيشي يرد ذي ف:ك:ان: يدح:

سل الثنا عشر الرر

13  . :قرب:لدوا إيل:يرهي ، ف:أ اد:هدمر ين: أ:ر: د:ع:ا الىذي ، و: ب:لي د: إيل:ى الرج: عي وهد 14ثدمى ص: مد ف:ع:يىن: اثرن:ير ع:ش:ر: لييدل:زي



وا،  يرد يدب:شي مر لي ل:هد سي يدرر .  15و: يني دي الشىي:اطي مر سدلرط:ة  ع:ل:ى ط:رر ت:كدون: ل:هد ين: 16و: ثرن:ا ع:ش:ر: الىذي الي و:
 ، س: اهد بدطررد ق:در س:مى ، و: ع:اند مر : سي ، هدمر مر ق:در 17ع:يىن:هد وهد، و: نىا أ:خد يدوح: ي، و: ب:دي ي:عرقدوبد برند ز: و:
 ، دي عر ، أ:ير ابرن:يي الرى س: جي ان:رر ا بدو: اهدم: ا، 18س:مى تدوم: تىى و: م: ، و: سد اود ثدل:م: ب:رر ، و: فييليب سد ، و: سد اود أ:نرد:ر: و:

 ، ي  ع:اند الرق:ان:وي مر سي ، و: س: ت:دىاود لرف:ى، و: ي:عرقدوبد برند ح: ان:هد. 19و: ي خ: ي  الىذي يدوطي رر سرخ: ي:هدوذ:ا الي و:

يسوع أو بعلزبول

تىى ع:ل:ى أ:كرلي 20 يذدهد ح: ت:ل:مي رر ي:سدوعد و: ل:مر ي:قردي عد أ:يرضا ، و: مر ت:ش:د: الرج: ، ف:احر عدوا إيل:ى الرب:يرتي ج: ثدمى ر:
اب:هد.  21الطىع:ام.  و: يع: أ:نىهد ف:ق:د: ص: ذدوهد، إيذر ك:ان: أدشي ي:أرخد ا لي اؤد هد، ج: ب:اؤد ع: أ:قرري ا س:مي ا 22ف:ل:مى أ:مى و:

يني ئييسي الشىي:اطي إينىهد بير: كدندهد، و: بدول: ي:سر ش:لييم:، ف:ق:الدوا: «إينى ب:عرل:ز: نر أدورد لدوا مي ين: ن:ز: الرك:ت:ب:ةد الىذي
 «! ين: دد الشىي:اطي رد د: 23ي:طر رد ش:يرط:ان  أ:نر ي:طررد : «ك:يرف: ي:قردي ، ق:ال: ث:الي مر بيال:مر هد ك:لىم: ف:د:ع:اهدمر إيل:يرهي و:

د:.  24ش:يرط:انا ؟  مد رد أ:نر ت:صر ا ل: ت:قردي ا، ف:إينىه: ا ع:ل:ى ذ:اتيه: ل:ك:ة  مى مر تر م: إيذ:ا انرق:س:م: 25ف:إيذ:ا انرق:س:م: و:
د:.  مد رد أ:نر ي:صر ، ف:إينىهد ل: ي:قردي ا ع:ل:ى ذ:اتيهي انرق:س:م:، 26ب:يرت  م: هي و: ف:إيذ:ا انرق:ل:ب: الشىيرط:اند ع:ل:ى ن:فرسي
هد!  رد ي: أ:مر د:، ب:ل: ي:نرت:هي مد رد أ:نر ي:صر ي:نره:ب: 27ف:إينىهد ل: ي:قردي ي ي و: ل: ب:يرت: ق:وي د  أ:نر ي:درخد رد أ:ح: ل: ي:قردي

ب:عرد:ئيذ  ي:نره:بد ب:يرت:هد.  ل . و: يى أ:وى تيع:ت:هد إيلى إيذ:ا ق:يىد: الرق:وي ط:اي:ا 28أ:مر يع: الرخ: مي : إينى ج: قى أ:قدولد ل:كدمر الرح:
ي ي:قدولدون:هد.  تىى ك:لمي الركدفرري الىذي ، ح: ب:نيي الرب:ش:ري ، ف:ل: 29تدغرف:رد لي وحي الرقدددسي د:ري بالر  نر ي:زر نر م: ل:كي و:

يىة ».  يئ:ة  أ:ب:دي طي ق:ابي خ: ت: عي ان: ل:هد أ:ب:دا ، ب:لر إينىهد ي:ق:عد ت:حر وحا  30غدفرر: مر ق:الدوا: «إينى رد ذ:ليك: ل:نىهد
كدندهد!» سا  ي:سر ن:جي

أرسرة يسوع الحقيقية

س:لدوا إيل:يرهي ي:درعدون:هد.  31 أ:رر ج: الرب:يرتي و: اري ق:فدوا خ: هد، ف:و: أدم  تدهد و: و: اء: إيخر ج: ل:س: 32و: ك:ان: ق:در ج: و:
 «! لدبدون:ك: جي ي:طر اري ت:ك: فيي الرخ: و: إيخر ك: و: ، ف:ق:الدوا ل:هد: «ه:ا إينى أدمى ع  ك:بيير  مر ل:هد ج: ور : 33ح: مر اب:هد :ج: ف:أ

تيي؟»  و: إيخر ي و: ي نر أدمي ي 34«م: ل:ءي هدمر أدميي : «هؤد ق:ال: ل:هد و: ور ين: ح: اليسي هد فيي الرج: ثدمى أ:د:ار: ن:ظ:ر:
تيي،  و: إيخر ي!» 35و: أدميي تيي و: أدخر ي و: اد:ةي اي هدو: أ:خي لد ب:إير: نر ي:عرم: ل:نى م:
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ثل الزارع مث

د: إيل:ى 4 عي تىى إينىهد ص: ، ح: ع  ك:بيير  مر ل:هد ج: ور ت:ش:د: ح: ق:دي احر ةي، و: يرر: ئي الربدح: نرد: ش:اطي يمد ث:انيي:ة  عي ذ: يدع:لي ثدمى أ:خ:
ةي.  يرر: ئي الربدح: عد كدل هد ع:ل:ى ش:اطي مر ا ك:ان: الرج: ، فييم: اءي ق: الرم: ل:س: فييهي ف:ور ج: بي و: ورا  2الرق:اري مر أدمد هد ف:ع:لىم:



 : هي مر فيي ت:عرلييمي ا ق:ال:هد ل:هد مى مي . و: ث:الي ة  بيال:مر ع:. 3ك:ثيير: ر: ج: ليي:زر ر: ع: ق:در خ: اري عدوا! ه:ا إينى الزى م: «ايسر
ترهد.  4 م: الرت:ه: اء:تي الط يدورد و: ، ف:ج: اتي رى م: ق:ع: ب:عرضد الربيذ:اري ع:ل:ى الرم: عد، و: ر: ا هدو: ي:زر ب:يرن:م: ق:ع: 5و: و: و:

يق:ة .  ب:ت:هد ل:مر ت:كدنر ع:مي يعا  ل:نى تدرر ا س:ري ، ف:ن:م: ب:ةي قييق:ةي الت رر يىة  ر: ري خر ض  ص: هد ع:ل:ى أ:رر نر 6ب:عرضد لكي و:
 . ل  ي:بيس: ل:نىهد ك:ان: بيل: أ:صر ق: و: ت:ر: ، احر سد ق:تي الشىمر ر: ا أ:شر ق:ع: ب:عرضد الربيذ:اري ب:يرن: 7ل:مى و: و:

 . رر ن:ق:هد، ف:ل:مر يدثرمي خ: كد و: ، ف:ن:ب:ت: الشىور اكي و: يييد:ةي، ف:ن:ب:ت: 8ال:شر ضي الرج: ق:ع: فيي ال:رر ب:عرضد الربيذ:اري و: و:
ئ:ة ».  هد مي ب:عرضد ، و: يين: تي هد سي ب:عرضد عرفا ، و: هد ث:ل:ثيين: ضي ، ف:أ:عرط:ى ب:عرضد ر: أ:ثرم: ا و: ن:م: نر 9و: : «م: ثدمى ق:ال:

«! عر م: عي، ف:لري:سر ذدن:اني ليلسىمر
ل:هد أد

الغاية من المثال

10  . ث:لي ى الرم: غرز: ثرن:ا ع:ش:ر: ع:نر م: الي ل:هد و: ور ين: ح: :ل:هد الىذي د:هد، س:أ حر ا ك:ان: ي:سدوعد و: نرد:م: عي ف:ق:ال: 11و:
مر ء  يدق:دىمد ل:هد ج ، ف:كدل  ش:ير اري نر خ: ين: مي ا الىذي ل:كدوتي اي. أ:مى رى م: فدوا سي ي: ل:كدمر أ:نر ت:عرري : «ق:در أدعرطي مر ل:هد

 ، ث:الي ، ليئ:لى 12بيال:مر ون: مد ل: ي:فره: عدون: و: م: عا  ي:سر س:مر ، و: ون: رد ل: يدبرصي ون: و: : ن:ظ:را  ي:نرظدرد مر تىى إينىهد ح:
«! ط:اي:اهدمر مر خ: ي:تدوبدوا ف:تدغرف:ر: ل:هد

تفسير مثل الزارع

ى؟  13 ر: ث:الي الدخر يع: ال:مر مي ون: ج: مد ؟ ف:ك:يرف: ت:فره: ث:ل: وا هذ:ا الرم: مد : «أ:ل:مر ت:فره: مر ق:ال: ل:هد إينى 14و:
ة: اي.  عد ك:ليم: ر: ع: ي:زر اري ين: 15الزى ةد، هدمد الىذي عد الرك:ليم: ر: يرثد تدزر اتي ح: رى م: ين: ع:ل:ى الرم: ل:ءي الىذي هؤد و:

 . مر ع:تر فييهي ري ة: الىتيي زد ط:فد الرك:ليم: ي:خر عدون: ي:أرتيي الشىيرط:اند و: م: ا ي:سر ال:م: ين: 16ح: ل:ءي الىذي ك:ذليك: هؤد و:
ح ، ا بيف:ر: ة: ي:قرب:لدون:ه: عدون: الرك:ليم: م: ا ي:سر ال:م: ين: ح: هدمد الىذي ، و: يىة  ري خر ض  ص: ةد ع:ل:ى أ:رر مي الك:ليم: عد فييهي ر: تدزر

نر 17 اد  مي ه: طي يق  أ:وي اضر ددثد ضي ا ي:حر ال:م: . ف:ح: ين  ا هدمر إيل:ى حي إينىم: ، و: مر اتيهي مر فيي ذ:و: ل: ل:هد ل: أ:صر و:
 . ون: ، ي:ت:ع:ثىرد ةي لي الرك:ليم: ل:ءي هدمد 18أ:جر ، هؤد اكي و: ةد ب:يرن: ال:شر مي الرك:ليم: عد فييهي ر: ين: تدزر ون: الىذي رد الخ: و:
ة:،  عدوا الرك:ليم: ين: ق:در س:مي وري 19الىذي اء: الدمد تيه: اشر ن:ى و: د:اع: الرغي خي ري و: اضي اني الرح: م: وم: الزى نى هدمد لكي و:

 . ر  يرد بيل: ث:م: ة:، ف:ت:صي ندقد الرك:ليم: ت:خر مر و: لد إيل:يرهي ى، ت:درخد ر: ةد 20الدخر ليم: مي الرك: عد فييهي ر: ين: تدزر ا الىذي أ:مى و:
مر ث:ل:ثيين: هد ، ب:عرضد ون: رد ا ف:يدثرمي ي:قرب:لدون:ه: ة: و: ليم: عدون: الرك: م: ين: ي:سر ل:ءي هدمد الىذي يييد:ةي، ف:هؤد ضي الرج: فيي ال:رر

ئ:ة ».  مر مي هد ب:عرضد ، و: يين: تي مر سي هد ب:عرضد عرفا  و: ع: 21ضي ض: ب:احي لييدور صر ت:ى بيالرمي : «ه:لر يدؤر مر ق:ال: ل:هد و:
ةي؟  ن:ار: ع: ع:ل:ى الرم: ض: ؟ أ:ل:يرس: لييدور يري ت: السىري ي:الي أ:ور ت:حر كر ت: الرمي ، 22ت:حر يدكرش:فد فيي  إيلى و: خر ف:ل:يرس: م:

 ! يدعرل:ن: ء  إيل: لي ا كدتيم: ش:ير م: !» 23و: عر م: عي، ف:لري:سر ذدن:اني ليلسىمر
نر ل:هد أد م:

ثل الكيل مث

24  . ادد ل:كدمر يدز: ، يدك:الد ل:كدمر و: يلدون: :ييي ك:يرل  ت:كي . ف:بيأ عدون: م: ا ت:سر : «ت:ن:بىهدوا ليم: مر ق:ال: ل:هد نر 25و: ف:إينى م:
نرهد». عد مي نرد:هد يدنرت:ز: ي عي تىى الىذي نرد:هد، ف:ح: نر ل:يرس: عي م: يدد، و: زي نرد:هد يدعرط:ى الرم: عي

مضثل الزرع الذي ينمو

26  ، ضي ل:كدوت: اي يدش:بىهد بيإينرس:ان  يدلرقيي الربيذ:ار: ع:ل:ى ال:رر : «إينى م: ق:ال: ي:قدومد 27و: ثدمى ي:ن:امد ل:يرل  و:



 . رد ددثد ال:مر ي ك:يرف: ي:حر هدو: ل: ي:درري و، و: ي:نرمد لدعد و: ا الربيذ:ارد ي:طر ارا  فييم: ا 28ن:ه: نر ذ:اتيه: ضد مي ف:ال:رر
 . ء: الس نربدل:ةي لر حا  مي ب:ة ، ثدمى سدنربدل:ة ، ثدمى ق:مر ل  عدشر ليعد أ:وى ، ف:تدطر ر: ي الثىم: جد 29تدعرطي ا ي:نرض: ال:م: نر ح: ل:كي و:

.« ان: ادد ق:در ح: ص: ل: إيذر ي:كدوند الرح: نرج: لد فييهي الرمي ، يدعرمي رد الثىم:

ثل بزرة الخردل مث

يلدهد؟  30 ثي ث:ل  ندم: :ييي م: بيأ ل:كدوت: اي، و: اذ:ا ندش:بييهد م: : «بيم: ق:ال: ، ت:كدوند 31و: د:ل  رر ةي خ: ر: إينىهد يدش:بىهد بيبيزر
 ، ور  نر بدزد ضي مي ا ع:ل:ى ال:رر نر كدليي م: غ:ر: مي ضي أ:صر ه:ا ع:ل:ى ال:رر نرد: ب:ذرري ت:ى ت:مى 32عي نر م: ل:كي و:

ا». يه: لي يعد أ:نر ت:بييت: فيي ظي ت:طي اءي ت:سر تىى إينى طديدور: السىم: ة ، ح: انا  ك:بيير: ليعد أ:غرص: ا، تدطر عده: رر ز:
يقدون: 33 ا ك:اندوا يدطي ، ع:ل:ى ق:درري م: ةي ع: بيالرك:ليم: مر يمد الرج: لي ث:الي ك:ان: ي:سدوعد يدك: هي ال:مر ثرلي هذي نر مي بيك:ثيير  مي

عدوا.  م: دد 34أ:نر ي:سر ين: ي:نرف:ري ء  حي هي كدلى ش:ير يذي يرد ليت:ل:مي نىهد ك:ان: يدف:سي لكي . و: مر هد يمد لي ث:ل  ل:مر ي:كدنر يدك: بيغ:يرري م: و:
. مر بيهي

يسوع يهدئ العاصفة

ق:ابيل:ةي!» 35 فىةي الرمد ن:عربدرر إيل:ى الضى هي: «لي يذي ، ق:ال: ليت:ل:مي س:اءد لى الرم: ا ح: نرد:م: ، عي مي فيي ذليك: الري:ور و:
بد 36 اري ع:هد أ:يرضا  ق:و: ك:ان: م: . و: ي ك:ان: فييهي بي الىذي مر فيي الرق:اري ع:هد ذدوهد م: ، أ:خ: ع: مر فدوا الرج: ر: ا ص: ف:ل:مى

ى.  ر: ت:ليىءد 37أدخر تىى ك:اد: ي:مر ب: ح: بد الرق:اري ري اجد ت:ضر و: ذ:تي ال:مر أ:خ: يد:ة ، و: يح  ش:دي ف:ةد ري بىتر ع:اصي ف:ه:
 . اء  ا 38م: يمد، أ:م: ع:لي ق:الدوا ل:هد: «ي:ا مد :يرق:ظدوهد و: س:اد:ة . ف:أ بي ن:ائيما  ع:ل:ى وي ري الرق:اري خى ؤ: ك:ان: هدو: فيي مد و:

؟»  ليكد ك: أ:نىن:ا ن:هر !» ف:س:ك:ن:تي 39ي:هدم  سر ر: . ايخر تر مد : «اصر ري لرب:حر ق:ال: لي ، و: يح: ي ر: الري ج: ز: ، و: ف:ن:ه:ض:
 . س:اد: هدددوء  ت:ام  يحد و: ي ؟» 40الري ان: ل:كدمر ائيفدون: هك:ذ:ا؟ ك:يرف: ل: إييرم: اذ:ا أ:نرتدمر خ: : «ليم: مر ثدمى ق:ال: ل:هد

ر: 41 الرب:حر يح: و: ي تىى إينى الري نر هدو: هذ:ا، ح: : «م: مر ليب:عرض  هد ق:ال: ب:عرضد يدا ، و: فا  ش:دي ور افدوا خ: ف:خ:
؟» يع:انيهي يدطي
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طرد الرواح النجسة وغرق الخنازير

5  . يييين: اسي ر: ةي، إيل:ى ب:لرد:ةي الرجي يرر: ن: الربدح: ق:ابيل:ةي مي فىةي الرمد لدوا إيل:ى الضى ص: ن: 2ثدمى و: ل: مي ا ن:ز: ال:م: ح: و:
 ، س  وح  ن:جي كدندهد رد نر ب:يرني الرقدبدوري إينرس:ان  ي:سر بي، ل:ق:اهد مي ل:مر ي:كدنر 3الرق:اري . و: ك:ان: يدقييمد فيي الرقدبدوري

 . لي ل:ور بيالسىل:سي رد أ:نر يدق:يييد:هد و: د  ي:قردي يعد 4أ:ح: ، ف:ك:ان: يدق:طي لي السىل:سي بيط: بيالرقديدودي و: ا رد ف:إينىهد ك:ثييرا  م:
ع:هد.  ضي د  أ:نر يدخر رر أ:ح: ل:مر ي:قردي يمد الرقديدود:، و: طي يدح: ل: و: ب:الي د:ائيما ، 5السىل:سي فيي الرجي ك:ان: فيي الرقدبدوري و: و:



ةي.  ار: ج: هد بيالرحي م: سر حد جي ي ري يدج: يحد و: ارا ، ي:صي ن:ه: ك:ض: 6ل:يرل  و: ، ر: يد  نر ب:عي أ:ى ي:سدوع: مي ا ر: نىهد ل:مى ل:كي و:
د: ل:هد،  س:ج: ليفدك: بيالي 7و: ت:حر ؟ أ:سر ا ش:أرندك: بيي ي:ا ي:سدوعد ابرن: اي الرع:ليييي : «م: تيهي ور ل:ى ص: :عر خ: بيأ ر: ص: و:

يب:نيي!»  !» 8أ:لى تدع:ذي نرس:اني ن: الي جر مي رد ، اخر سد وحد النىجي ا الر  ف:إينى ي:سدوع: ك:ان: ق:در ق:ال: ل:هد: «أ:ي ه:
9  «! يرش  ك:بيير  يدوند ل:نىن:ا ج: ي ل:جي مي : «اسر اب: :ج: ؟» ف:أ ك: مد ا اسر :ل:هد ي:سدوعد: «م: س:أ سىل: 10و: ت:و: و:

 . نرط:ق:ةي جي تيلرك: الرمي اري س:ة: إيل:ى خ: اح: النىجي و: د: ال:رر اح  أ:لى ي:طررد يع  11إيل:يرهي بيإيلرح: ك:ان: هدن:اك: ق:طي و:
 ، ب:لي نرد: الرج: ع:ى عي يري ي:رر ن:ازي ن: الرخ: س:ةد إيل:ى ي:سدوع: ق:ائيل:ة : 12ك:بيير  مي احد النىجي و: سىل:تي ال:رر ف:ت:و:
ا!»  ل: فييه: ن:درخد يري لي ن:ازي لرن:ا إيل:ى الرخ: سي س:ةد 13«أ:رر احد النىجي و: تي ال:رر ج: ر: . ف:خ: ا بيذ:ليك: ن: ل:ه: :ذي ف:أ

ق: ةي، ف:غ:ري يرر: ب:لي إيل:ى الربدح: اف:ةي الرج: نر ع:ل:ى ح: يري مي ن:ازي يعد الرخ: ، ف:انرد:ف:ع: ق:طي يري ن:ازي ل:تر فيي الرخ: د:خ: و:
 . و: أ:لرف:يرني ك:ان: ع:د:ددهد ن:حر ا. و: ين:ةي 14فييه: دي ب:ر: فيي الرم: أ:ذ:اعدوا الرخ: بدوا و: ر: يري ف:ه: ن:ازي ع:اةد الرخ: ا رد أ:مى

ى،  ر: ا ق:در ج: ا م: ور ج: النىاسد ليي:ر: ر: عي. ف:خ: اري ز: فيي الرم: ي ك:ان: 15و: ا الىذي أ:ور اءدوا إيل:ى ي:سدوع:، ف:ر: ج: و:
 . فد ور مي الرخ: ل:ى ع:ل:يرهي ت:ور ، ف:اسر يح: الرع:قرلي حي ص: ل:بيسا  و: اليسا  و: يني ج: كدونا  بيالشىي:اطي سر مد 16م: دىث:هد ف:ح:

يري  ن:ازي ليلرخ: ندوني و: جر لرم: د:ث: لي ا ح: ى بيم: ر: ا ج: ا م: أ:ور ين: ر: نر ي:سدوع: أ:نر 17الىذي ون: مي جد ذدوا ي:رر :خ: ف:أ
 . مر هي ي:اري ل: ع:نر دي ح: ي ك:ان:تي 18ي:رر نرس:اند الىذي سىل: إيل:يرهي الي ، ت:و: ب: ك:بد الرق:اري ا ك:ان: ي:رر فييم: و:

افيق:هد.  كدندهد أ:نر يدر: يند ت:سر ، 19الشىي:اطي ليك: إيل:ى أ:هر ، و: حر ل:هد، ب:لر ق:ال: ل:هد: «اذره:بر إيل:ى ب:يرتيك: م: ف:ل:مر ي:سر
 .« ك: م: حي ر: ب  بيك: و: ل:هد الرى ا ع:مي هدمر بيم: بيرر أ:خر ا 20و: ري بيم: ددني الرع:شر ي فيي الرمد ذ: يدن:ادي أ:خ: ف:انرط:ل:ق: و:

. يعد مي ب: الرج: . ف:ت:ع:جى ل:هد ي:سدوعد بيهي ع:مي

إحياء ابنة يايرس

هدو: 21 ع: إيل:يرهي و: ت:م: ةي، اجر يرر: ن: الربدح: ق:ابيل:ةي مي فىةي الرمد بي إيل:ى الضى ع:ب:ر: فيي الرق:اري ا ع:اد: ي:سدوعد و: ل:مى و:
 . ع  ك:بيير  مر ئي ج: نرد: الشىاطي . 22عي اء: إيل:يرهي ، ق:در ج: سد هد ي:اييرد مد اسر عي، و: م: جر س:اءي الرم: ؤ: نر رد د  مي احي إيذ:ا و: و:

 ، يرهي نرد: ق:د:م: ى عي ت:م: تىى ارر آهد، ح: ا إينر ر: م: ةد 23و: ير: غي اح ، ق:ائيل : «ابرن:تيي الصى سىل: إيل:يرهي بيإيلرح: ت:و: و:
ي:ا!»  ف:ى ف:ت:حر ك: ليتدشر ا بيي:دي ه: سر الرمي . ف:ت:ع:ال: و: تي ور ف:ة  ع:ل:ى الرم: ري شر ع  24مد مر ع:هد، ي:ترب:عدهد ج: ف:ذ:ه:ب: م:

ون:هد. مد ح: هدمر ي:زر ك:بيير  و:

شفاء نازفة الدم

ة: س:ن:ة ،  25 ر: نرذد اثرن:ت:ير ع:شر ي ي مد وي يف  د:م: اب:ة  بين:زي أ:ة  مدص: ر: ك:ان:تر هدن:اك: امر ق:در ع:ان:تي 26و: و:
، ف:ل:مر ليكد ا ت:مر ا كدلى م: ه: لجي أ:نرف:ق:تر فيي س:بييلي عي ، و: ين: بىاء: ك:ثييري ي أ:طي ن: ال:ل:مي ع:ل:ى أ:يردي الرك:ثيير: مي

ا سدوءا .  ال:تده: د:اد:تر ح: ى ازر ر: ني أ:يىة: ف:ائيد:ة ، ب:لر بيال:حر ع:تر ع:نر ي:سدوع:، 27ت:جر ف:إيذر ك:ان:تر ق:در س:مي
هد،  د:اء: س:تر ري ل:م: لرفيهي و: نر خ: عي مي مر ةي الرج: م: حر اء:تر فيي ز: س: ثيي:اب:هد 28ج: فيي أ:نر أ:لرمي : «ي:كر ا ق:ال:تر ل:نىه:

ف:ى».  ا. 29لدشر لىتيه: نر عي ا شدفيي:تر مي ا أ:نىه: ه: مي سر سىتر فيي جي أ:ح: ا و: ه: يفد د:مي الي انرق:ط:ع: ن:زي فيي الرح: و:
30 : :ل: س:أ عي و: مر هد فيي الرج: نرهد، أ:د:ار: ن:ظ:ر: تر مي ج: ر: ةي الىتيي خ: هي بيالرقدوى ا ش:ع:ر: ي:سدوعد فيي ن:فرسي ال:م: ح: و:

س: ثيي:ابيي؟»  نر ل:م: نر 31«م: : م: :لد أ ت:سر ، و: ون:ك: مد ح: ع: ي:زر مر ى الرج: يذدهد: «أ:نرت: ت:ر: ف:ق:ال: ل:هد ت:ل:مي
س:نيي؟»  .  32ل:م: ى الىتيي ف:ع:ل:تر ذ:ليك: ل:هد ليي:ر: ور نىهد ظ:لى ي:ت:ط:لىعد ح: ل:كي ق:در 33و: أ:ةي، و: رر ن: الرم: ا ك:ان: مي ف:م:

قييق:ةي ترهد بيالرح: ب:ر: أ:خر هد و: ام: تر أ:م: ت:م: ارر ، و: فد ت:جي ائيف:ة  ت:رر ي: خ: هي اء:تر و: ا، إيلى أ:نر ج: د:ث: ل:ه: ا ح: تر بيم: ع:ليم:



ا.  يه: !» 34كدلي لىتيكي نر عي ت:ع:اف:ير مي . ف:اذره:بيي بيس:ل:م  و: اندكي ق:در ش:ف:اكي ا: «ي:ا ابرن:ةد، إييم: ف:ق:ال: ل:ه:
35 . ات:تر : «ابرن:تدك: ق:در م: عي ق:ائيليين: م: جر ئييسي الرم: نر ب:يرتي ر: مر مي هد اء: ب:عرضد ا ي:سدوعد ي:ت:ك:لىمد، ج: ب:يرن:م: و:

يم: ب:عردد؟»  ع:لي اذ:ا تدك:لييفد الرمد ئييسي 36ف:ليم: تىى ق:ال: لير: ، ح: ب:ري ع: بيذ:ليك: الرخ: ا إينر س:مي نى ي:سدوع:، م: ل:كي و:
نر ف:ق:طر!»  ؛ آمي فر عي: «ل: ت:خ: م: جر ا 37الرم: نىا أ:خ: يدوح: ي:عرقدوب: و: س: و: افيقدهد إيلى بدطررد دا  يدر: ل:مر ي:د:عر أ:ح: و:

 . لدون: 38ي:عرقدوب: لروي يدو: النىاس: ي:بركدون: و: يج: و: جي أ:ى الضى عي، ف:ر: م: جر ئييسي الرم: ل: إيل:ى ب:يرتي ر: ص: و: و:
ة ». 39ك:ثييرا .  ي: ن:ائيم: بييىةد، ب:لر هي تي الصى ؟ ل:مر ت:مد ت:بركدون: ون: و: ج  اذ:ا ت:ضي : «ليم: مر ، ق:ال: ل:هد ل: ا د:خ: ف:ل:مى

ين: ك:اندوا 40 الىذي ا و: ه: أدمى بييىةي و: ع:هد أ:ب:ا الصى ذ: م: يعا ، ثدمى أ:خ: مي مر ج: هد ج: ر: :خر ، ف:أ ا هدو: نرهد. أ:مى كدوا مي حي ف:ض:
بييىةد.  يرثد ك:ان:تي الصى ل: ح: د:خ: افيقدون:هد، و: : «ي:ا 41يدر: ي!» أ:ير : «ط:لييث:ا قدومي ه:ا ق:ال: س:ك: بيي:دي إيذر أ:مر و:

ي».  : قدومي بييىةد، ل:كي أ:قدولد ه:ا اثرن:ت:ير 42ص: رد ي، إيذر ك:ان: عدمر شي ذ:تر ت:مر أ:خ: ال  و: بييىةد ح: ف:ن:ه:ض:تي الصى
ة .  يم: يعد د:هرش:ة  ع:ظي مي ة: س:ن:ة . ف:ددهيش: الرج: ر: ط:ل:ب: 43ع:شر ، و: د  بيذ:ليك: دىة  أ:نر ل: ي:عرل:م: أ:ح: هدمر بيشي ر: :م: ف:أ

. ت:أركدل: أ:نر تدعرط:ى ط:ع:اما  لي

مؤشر     6Ketab El Hayatمرقس 

يسوع يررفضر في بلدته

يذدهد ي:ترب:عدون:هد.  6 ت:ل:مي ، و: ع:اد: إيل:ى ب:لرد:تيهي ك:ان: و: غ:اد:ر: ي:سدوعد ذليك: الرم: ذ: 2و: ، أ:خ: لى السىبرتد ا ح: ل:مى و:
ةد م: كر هي الرحي ا هذي م: نر أ:يرن: ل:هد هذ:ا؟ و: ق:الدوا: «مي عدوهد، و: ين: س:مي ون: حي عي، ف:ددهيش: ك:ثييرد م: جر يمد فيي الرم: يدع:لي

؟  ي:ةد ع:ل:ى ي:د:يرهي اري اتد الرج: ز: عرجي هي الرمد هذي هدوب:ةد ل:هد، و: ور ي:م:، 3الرم: رر ار: ابرن: م: أ:ل:يرس: هذ:ا هدو: النىجى
نرد:ن:ا هدن:ا؟» هك:ذ:ا ك:اندوا ي:شدك ون: اتدهد عي و: ل:يرس:تر أ:خ: ؟ أ:و: ع:ان: مر سي ي:هدوذ:ا و: ي و: يدوسي ا ي:عرقدوب: و: أ:خ: و:

 . فيي 4فييهي ، و: ب:ائيهي ب:يرن: أ:قرري ، و: ة  إيلى فيي ب:لرد:تيهي ام: : «ل: ي:كدوند النىبيي  بيل: ك:ر: مر نى ي:سدوع: ق:ال: ل:هد لكي و:
ن: 5ب:يرتيهي!»  س: بيي:د:يرهي ع:د:دا  ق:لييل  مي ة ، غ:يرر: أ:نىهد ل:م: ز: عرجي ل: هدن:اك: أ:يىة: مد رر أ:نر ي:عرم: ل:مر ي:قردي و:

 . ض:ى ف:ش:ف:اهدمر رر هدو: 6الرم: ةي و: ر: اوي ج: ى الرمد ذ: ي:طدوفد بيالرقدر: . ثدمى أ:خ: مر انيهي نر ع:د:مي إييم: ب: مي ت:ع:جى و:
يمد. يدع:لي

يسوع يرسل التلميذ

ق:در أ:عرط:اهدمر سدلرط:ة  ع:ل:ى 7 ، و: مد اثرن:يرني اثرن:يرني لدهد سي ذ: يدرر أ:خ: يذا ، و: ثرن:ير ع:ش:ر: تيلرمي ت:درع:ى الي ثدمى اسر
 ، س:ةي احي النىجي و: ل: 8ال:رر ادا  و: ل: ز: برزا  و: يقي ش:يرئا  إيلى ع:صا ، ل: خد لدوا ليلطىري مي اهدمر أ:نر ل: ي:حر ص: أ:ور و:

 ، مر تيهي م: زي ن: أ:حر مر ال  ضي دا .  9م: احي د:اء  و: ي:لرب:سدوا ري ذ:اء  و: لدوا حي ا 10ب:لر ي:نرت:عي : «أ:يرن:م: مر ق:ال: ل:هد و:
 . نر هدن:اك: لدوا مي ح: وا فييهي إيل:ى أ:نر ت:رر :قييمد لرتدمر ب:يرتا ، ف:أ عد ل:كدمر 11د:خ: م: ل: ي:سر د  ل: ي:قرب:لدكدمر و: إينر ك:ان: أ:ح: و:



.« مر اد:ة  ع:ل:يرهي كدمر ش:ه: اب: ع:نر أ:قرد:امي انرفدضدوا الت ر: ، و: نر هدن:اك: وا مي جد رد ا، ف:اخر ك:ان  م: فيي م:
12  ، ب:ةي ين: إيل:ى التىور ون: د:اعي يرد ن: 13ف:انرط:ل:قدوا يدب:شي ين: مي د:ه:ندوا ك:ثييري ة ، و: ين: ك:ثيير: ددوا ش:ي:اطي ط:ر: و:

. هدمر ش:ف:ور ، و: يرت  ض:ى بيز: رر الرم:

قتل يوحنا المعمدان

14 : مر هد هدورا ، إيذر ق:ال: ب:عرضد شر ار: م: هد ك:ان: ق:در ص: م: وددسد ع:نر ي:سدوع:، ل:نى اسر يرد ليكد هي ع: الرم: س:مي و:
«! اتد ز: عرجي هي الرمد ى ع:ل:ى ي:دي ر: ليذليك: تدجر ، و: اتي و: نر ب:يرني ال:مر ق:در ق:ام: مي د:اند و: عرم: نىا الرم: «هذ:ا يدوح:

15  «! هدمر ق:الدوا: «هذ:ا ن:بيي  ك:ب:اقيي ال:نربيي:اءي غ:يررد ون: ق:الدوا: «هذ:ا إييلييىا» و: رد آخ: ا 16و: أ:مى و:
ق:در ق:ام:!»  أرس:هد، و: ي ق:ط:عرتد أ:ن:ا ر: نىا الىذي ا هدو: إيلى يدوح: ع: ق:ال: «م: ا س:مي ، ف:ل:مى وددسد يرد ف:إينى 17هي

يىا ودي يرد لي هي نر أ:جر ذليك: مي . و: ني يجر ق:يىد:هد فيي السي نىا و: ق:ب:ض: ع:ل:ى يدوح: س:ل: و: وددس: هذ:ا ك:ان: ق:در أ:رر يرد هي
 . يهي فييليب س: ةد أ:خي ج: ور ي: ز: هي وددسد و: ييرد ا هي ه: ج: وى نىا ك:ان: ي:قدولد ل:هد: «ل:يرس: 18الىتيي ت:ز: ف:إينى يدوح:

 «! يك: ةي أ:خي ج: ور ج: بيز: وى ل:ل  ل:ك: أ:نر ت:ت:ز: نىى أ:نر 19ح: ت:ت:م: نىا، و: ة  ع:ل:ى يدوح: يىا ن:اقيم: ودي يرد ف:ك:ان:تر هي
 . عر ت:طي ا ل:مر ت:سر نىه: ل:كي ، 20ت:قرتدل:هد، و: ييس  قيدي ل  ب:ار  و: جد هي أ:نىهد ر: لرمي نىا ليعي ه:بد يدوح: وددسد ي:رر يرد ف:ق:در ك:ان: هي

ب  ، إيلى أ:نىهد ك:ان: يدحي هي نر ك:ل:مي اي:قد ك:ثييرا  مي ع: أ:نىهد ك:ان: ي:ت:ض: م: . و: تيهي افيظد ع:ل:ى س:ل:م: ك:ان: يدح: و:
 . اع: إيل:يرهي تيم: ة  21السر لييم: هي و: ليدي ور ى م: كرر: ن:اس:ب:ةي ذي وددسد بيمد يرد ا أ:ق:ام: هي نرد:م: ةد عي ص: تي الرفدرر ثدمى س:ن:ح:

 . لييلي نرط:ق:ةي الرج: ي:اني مي أ:عر ق:اد:ةي الدلدوفي و: ائيهي و: ، 22ليعدظ:م: ق:ص:تر ر: يىا و: ودي يرد ل:تي ابرن:ةد هي ف:ق:در د:خ:
ي:كي طي دعر ، ف:أ ين: يدي ا تدري نييي م: لدبيي مي : «اطر بييىةي ليكد ليلصى ع:هد. ف:ق:ال: الرم: ئيين: م: تىكي الرمد وددس: و: يرد تر هي ف:س:رى

ل:ك:تيي!» 23إييىاهد!»  مر ف: م: ل:ور نيصر نييي، و: ا ط:ل:برتي مي م: هر ي:نىكي م: طي ا ق:ائيل : «لدعر أ:قرس:م: ل:ه: و:
24  «! د:اني عرم: نىا الرم: أرس: يدوح: : «ر: اب:تر :ج: ؟» ف:أ لدبد اذ:ا أ:طر ا: «م: ه: :ل:تر أدمى س:أ تر و: ج: ر: ف:ع:اد:تر 25ف:خ:

نىا أرس: يدوح: ال  ر: ي:نيي ح: يدد أ:نر تدعرطي ليكي ق:ائيل:ة : «أدري ن: الرم: ط:ل:ب:تر مي لي و: الي إيل:ى الدىاخي فيي الرح:
 «! د:اني ع:ل:ى ط:ب:ق  عرم: ئيين: 26الرم: تىكي لي الرمد ل:جر ا أ:قرس:م: بيهي و: لي م: نىهد ل:جر لكي ديا . و: ليكد جي ن: الرم: زي ف:ح:

ا.  د:هد ل:ه: عر ليف: و: در أ:نر يدخر ع:هد، ل:مر يدري أرسي 27م: ت:ى بير: ر: أ:نر يدؤر أ:م: ليكد س:يىافا  و: س:ل: الرم: الي أ:رر فيي الرح: و:
 ، ني يجر نىا فيي السي أرس: يدوح: ق:ط:ع: ر: نىا. ف:ذ:ه:ب: السىيىافد و: أرسي ع:ل:ى ط:ب:ق  28يدوح: اء: بيالرى ثدمى ج:

ا.  ه: ي ل:ترهد إيل:ى أدمي م: بييىةي ف:ح: هد إيل:ى الصى ق:دىم: ف:عدوا 29و: ر: اءدوا و: ، ج: نىا بيذليك: يذد يدوح: ع: ت:ل:مي ا س:مي ل:مى و:
. د:ف:ندوهد فيي ق:برر  ان:هد، و: ثرم: جد

يسوع يطعم خمسة آلف

وهد.  30 ا ع:لىمد م: لدوهد و: ا ع:مي : بيم: ء  وهد بيكدليي ش:ير ب:رد أ:خر سدلد إيل:ى ي:سدوع:، و: ع: الر  ت:م: اجر : 31و: مر ف:ق:ال: ل:هد
بدون: الذىاهي ون: و: مد وا ق:لييل ». ف:ق:در ك:ان: الرق:ادي يحد ت:ري اسر ، و: ال  ك:ان  خ: اد  إيل:ى م: ا أ:نرتدمر ع:ل:ى انرفير: «ت:ع:ال:ور

 . لي ة  ليل:كر ص: مر فدرر تىى ل:مر ي:د:عدوا ل:هد ين: ح: قرفير  32ك:ثييري ك:ان  مد بي إيل:ى م: يذد فيي الرق:اري ف:ذ:ه:ب: التىل:مي
 . ين: دي نرف:ري عا  33مد اك:ضدون: م: ذدوا ي:ت:ر: أ:خ: ، و: مر ت:هد ه: جر فدوا و: ، ف:ع:ر: نرط:ليقيين: هدمر مد أ:ور ين: ر: نى ك:ثييري ل:كي و:

 . ، ف:س:ب:قدوهدمر ددني يعي الرمد مي نر ج: ين: مي جي اري ، خ: ل: ي:سدوعد 34إيل:ى هدن:اك: س:يررا  ع:ل:ى ال:قرد:امي ا ن:ز: ف:ل:مى
ذ: :خ: ا. ف:أ ي: ل:ه: اعي مر ك:اندوا ك:غ:ن:م  ل: ر: ، ل:نىهد مر نىن: ع:ل:يرهي ت:ح: ع: الرك:ثيير: و: مر أ:ى الرج: بي، ر: ن: الرق:اري مي

ة .  ورا  ك:ثيير: مر أدمد هد يمد ق:الدوا: 35يدع:لي يذدهد، و: ، ت:ق:دىم: إيل:يرهي ت:ل:مي اري ن: النىه: ء  ك:بيير  مي زر ا م:ض:ى جد ل:مى و:



ي.  ارد ك:اد: ي:نرق:ضي النىه: ، و: قرفير  ك:اند مد عي 36«الرم: اري ز: الرم: ى و: ي:ذره:بدوا إيل:ى الرقدر: ع: لي مر في الرج: ري ف:اصر
 .« ا ي:أركدلدون: مر م: هي وا ل:نرفدسي ت:رد ي:شر ةي و: ر: اوي ج: ي:أركدلدوا!» ف:ق:الدوا 37الرمد دى ق:ائيل : «أ:عرطدوهدمر أ:نرتدمر لي ف:ر:

ي:أركدلدوا؟»  مر لي يهي ندعرطي برزا  و: ين:ار  خد ئ:ت:ير دي ي بيمي ت:ري ن:شر يفا  38ل:هد: «ه:لر ن:ذره:بد و: غي : «ك:مر ر: مر :ل:هد ف:س:أ
 «! ك:ت:اني س:م: س:ة ، و: مر قىقدوا، ق:الدوا: «خ: ا ت:ح: وا». ف:ل:مى انرظدرد ؟ اذره:بدوا و: نرد:كدمر هدمر أ:نر 39عي ر: :م: ف:أ

 . ري ض: اع:ات  ع:ل:ى الرعدشربي ال:خر م: اع:ات  ج: م: ع: ج: مر ليسدوا الرج: :لىفد 40يدجر ل:ق:ات  ت:ت:أ ل:سدوا فيي ح: ف:ج:
 . ين: سي مر ئ:ة  أ:ور خ: نر مي ا مي نره: هد 41كدل  مي ف:ع: ن:ظ:ر: ر: ، و: ك:ت:يرني السىم: س:ة: و: مر ف:ة: الرخ: غي ذ: ي:سدوعد ال:رر ثدمى أ:خ:

ا م: هد ك:ت:اني ق:سىم: السىم: عي و: مر وا ليلرج: يمد يدق:دي يذ:هد لي أ:عرط:ى ت:ل:مي ف:ة:، و: غي ك:سىر: ال:رر ، و: ك: ب:ار: اءي و: إيل:ى السىم:
يعي.  مي لرج: ش:بيعدوا.  42لي يعا  و: مي :ك:لدوا ج: برزي 43ف:أ س:ري الرخد نر كي ة  مي لدوء: مر ة: قدفىة  م: ر: ف:عدوا اثرن:ت:ير ع:شر ثدمى ر:

 . كي ب:ق:اي:ا السىم: . 44و: ل  جد س:ة: آلفي ر: مر ، ف:ك:اندوا خ: برزي ن: الرخد ين: أ:ك:لدوا مي ا الىذي أ:مى و:

يسوع يمشي على الماء

، إيل:ى ب:يرتي 45 ق:ابيل:ةي فىةي الرمد بيقدوهد إيل:ى الضى ي:سر ب: و: ك:بدوا الرق:اري يذ:هد أ:نر ي:رر م: ت:ل:مي الي أ:لرز: فيي الرح: و:
 . ع: مر ف: الرج: ري تىى ي:صر يرد:ا، ح: .  46ص: يي: لي ب:لي لييدص: مر ذ:ه:ب: إيل:ى الرج: ف:هد ر: ا ص: ب:عرد:م: لى 47و: ا ح: ل:مى و:

 . ي د:هد ع:ل:ى الرب:ري حر ي:سدوعد و: ةي، و: يرر: س:طي الربدح: بد فيي و: ، ك:ان: الرق:اري س:اءد آهدمر ي:ت:ع:ذىبدون: 48الرم: إيذر ر: و:
و: ةي، ن:حر يرر: اءي الربدح: يا  ع:ل:ى م: اشي مر م: اء: إيل:يرهي ، ج: مر س:ة  ل:هد ع:اكي يح: ك:ان:تر مد ي ، ل:نى الري يفي ذي فيي التىجر

 . هدمر ز: او: ك:اد: أ:نر ي:ت:ج: ، و: ن: اللىيرلي يري مي برعي ال:خي ، ظ:ن وهد 49الر  اءي يا  ع:ل:ى الرم: اشي هد م: أ:ور ا ر: مر ل:مى نىهد ل:كي و:
وا.  خد ر: : 50ش:ب:حا  ف:ص: مر ق:ال: ل:هد الي و: مر فيي الرح: هد وا. إيلى أ:نىهد ك:لىم: رد ذدعي مر و: هد كدل هد أ:ور ف:ق:در ر:

افدوا!»  ، ل: ت:خ: عدوا، أ:ن:ا هدو: شدوا 51«ت:ش:جى . ف:ددهي يحد ي بي ف:س:ك:ن:تي الري مر فيي الرق:اري د: إيل:يرهي عي ص: و:
ديا ،  بدوا جي ت:ع:جى مر 52د:هرش:ة  ف:ائيق:ة ، و: ، ف:ق:در ك:ان:تر قدلدوبدهد ف:ةي غي ةي ال:رر ز: عرجي وا بيمد مد مر ل:مر ي:فره: ل:نىهد

ي:ة . ق:اسي

يسوع يشفي الكثيرين من المرضى

53 . ب: ا الرق:اري س:ور أ:رر ، و: ت: نيييس:ار: ضي ج: اءدوا إيل:ى أ:رر ، ج: ق:ابيل:ةي فىةي الرمد وا إيل:ى الضى ا ع:ب:رد ل:مى و:
54  ، ف:هد النىاسد بي، ع:ر: ن: الرق:اري لدوا مي ا ن:ز: ال:م: ح: ةي، 55و: ر: اوي ج: اءي تيلرك: الربيل:دي الرمد ف:ط:افدوا فيي أ:نرح:

 . عدون: أ:نىهد فييهي م: ك:ان  ي:سر ش  إيل:ى كدليي م: ض:ى ع:ل:ى فدرد رر نر ك:اندوا م: لدون: م: مي ذدوا ي:حر أ:خ: ا 56و: أ:يرن:م: و:
يليين: سي ت:و: ، مد ةي اتي الرع:امى ض:ى فيي السىاح: رر عدوا الرم: ض: عي، و: اري ز: ددني أ:وي الرم: ى أ:وي الرمد ، إيل:ى الرقدر: ل: د:خ:

ف:ى. سدهد يدشر نر ي:لرمي . ف:ك:ان: كدل  م: د:ائيهي ف: ري ل:ور ط:ر: سدوا و: إيل:يرهي أ:نر ي:لرمي
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وصايا ا فوق تقاليد البشر

ش:لييم:.  7 نر أدورد ين: مي مي ، ق:ادي ب:عرضد الرك:ت:ب:ةي ي ون: و: يسي ي ع: إيل:يرهي الرف:ري ت:م: اجر هي 2و: يذي ا ب:عرض: ت:ل:مي أ:ور ر: و:
 . غرسدول:ة  ، أ:ير غ:يرري م: س:ة  :يرد  ن:جي لدون: الطىع:ام: بيأ ة ، ل: 3ي:ت:ن:او: الري:هدودد ع:امى ، و: ي ون: يسي ي ف:ق:در ك:ان: الرف:ري

ين: بيت:قرلييدي الش يدوخي.  يكي سي ت:م: ارا ، مد ر: مر مي ي:هد لدوا أ:يردي ا ل:مر ي:غرسي كدلدون: م:
، ل: 4ي:أر ن: الس وقي إيذ:ا ع:اددوا مي و:

لي ا، ك:غ:سر سىكدوا بيه: ي:ت:م: وه:ا لي ة  ت:س:لىمد ى ك:ثيير: ر: هدن:اك: طدقدوس  أدخر لدوا. و: ا ل:مر ي:غرت:سي ي:أركدلدون: م:
 . اسي ي:ةي الن ح: عي أ:ور يقي و: ال:ب:اري وسي و: لدكد 5الركدؤد اذ:ا ل: ي:سر الرك:ت:ب:ةد: «ليم: ي ون: و: يسي ي :ل:هد الرف:ري نرد:ئيذ  س:أ عي

؟»  س:ة  :يرد  ن:جي لدون: الطىع:ام: بيأ ت:قرلييدي الش يدوخي، ب:لر ي:ت:ن:او: فرقا  لي يذدك: و: مر ق:ائيل : 6ت:ل:مي دى ع:ل:يرهي ف:ر:
نيي مد ت:ابي: هذ:ا الشىعربد يدكرري اء: فيي الركي ا ج: ، ك:م: ن:افيقدون: ا الرمد : ع:نركدمر أ:ي ه: س:ن: إيش:عري:اءد إيذر ت:ن:بىأ «أ:حر

ديا .  يد  ع:نييي جي ا ق:لربدهد ف:ب:عي أ:مى ، و: ون: ت:ع:الييم: ل:يرس:تر إيلى 7بيش:ف:ت:يرهي يمد هدمر يدع:لي ل  ي:عربدددون:نيي و: ا ب:اطي إينىم:
 ! اي:ا النىاسي ص: !»  8و: تدمر بيت:قرلييدي النىاسي سىكر ت:م: يىة: اي و: صي لرتدمر و: م: قيا  أ:نىكدمر 9ف:ق:در أ:هر : «ح: مر ق:ال: ل:هد و:

 ! كدمر أ:نرتدمر لييدي افيظدوا ع:ل:ى ت:قر يىة: اي ليتدح: صي تدمر و: ف:ضر ! 10ر: ك: أدمى مر أ:ب:اك: و: ري : أ:كر وس:ى ق:ال: ف:إينى مد
ق:ابا  ل:هد!  تد عي ور هد، ف:لري:كدني الرم: نر أ:ه:ان: أ:ب:اهد أ:ور أدمى أ:يرضا : م: د  11و: : إيذ:ا ق:ال: أ:ح: نىكدمر أ:نرتدمر ت:قدولدون: لكي و:

 ، يرك:لي لره: ة  لي م: ب:انا ، أ:ير ت:قردي ع:لرتدهد قدرر ا كدنرتد أ:عدولدك: بيهي ق:در ج: : إينى م: هي ي ل ي 12ل:بييهي أ:ور أدمي ف:هدو: فيي حي
 ! هي ي نر إيع:ان:ةي أ:بييهي أ:ور أدمي ي ت:ت:ن:اق:لدون:هد. 13مي ييي الىذي كدمد التىقرلييدي ة: اي بيت:عرلييمي لدون: ك:ليم: هك:ذ:ا تدبرطي و:

ا!» هي ت:فرع:لدون:ه: ثرلد هذي ة  مي ور  ك:ثيير: هدن:اك: أدمد و:

نسان ما ينجس الل

وا!  14 مد افره: عدوا ليي كدل كدمر و: م: : «اسر مر ع: إيل:يرهي ث:انيي:ة ، ق:ال: ل:هد مر إيذر د:ع:ا الرج: نر 15و: ء: مي ل: ش:ير
ي الىتيي ، ف:هي نرس:اني ن: الي ةد مي ج: اري ي:اءد الرخ: ا ال:شر س:هد. أ:مى ي ند أ:نر يدن:جي كي ل:هد يدمر نرس:اني إيذ:ا د:خ: جي الي اري خ:

سدهد.  ي ».  16تدن:جي عر م: عي، ف:لري:سر ذدن:اني ليلسىمر
نر ل:هد أد هد 17م: ت:فرس:ر: ، اسر ل: الرب:يرت: د:خ: ع: و: مر ا غ:اد:ر: الرج: ل:مى و:

 ، ث:لي ى الرم: غرز: يذد م: ا 18التىل:مي كدون: أ:نى كدلى م: ؟ أ:ل: تددرري ون: مد : «أ:هك:ذ:ا أ:نرتدمر أ:يرضا  ل: ت:فره: مر ف:ق:ال: ل:هد
س:هد،  ي ند أ:نر يدن:جي كي جي ل: يدمر اري ن: الرخ: نرس:ان: مي لد الي ، 19ي:درخد لد إيل:ى ق:لربيهي ب:لر إيل:ى الرب:طرني ل:نىهد ل: ي:درخد

ة .  ر: ا ط:اهي ة: كدلىه: م: عي ع:لد ال:طر ا ي:جر مى ؟» مي ل:ءي جد إيل:ى الرخ: رد جد 20ثدمى ي:خر رد ي ي:خر : «إينى الىذي ثدمى ق:ال:
 . نرس:ان: سد الي ي ، هدو: يدن:جي نرس:اني ن: الي ، ت:نربدعد ال:فرك:ارد 21مي نر قدلدوبي النىاسي ، مي لي ن: الدىاخي ف:إينىهد مي
 ، ق:ةد، الرق:ترلد ، السىري ةد، الرفيسرقد ير: ي يري ةد، الرع:يرند 22الشي ار: د:اعد، الرع:ه: ، الرخي برثد ، الرخد عد ن:ى، الطىم: ي الزي

اق:ةد  م: ، الرح: ي:اءد برري ، الركي يفد دي ةد، التىجر ير: ي يري لي 23الشي نر د:اخي ا ت:نربدعد مي ةد كدل ه: ير: ي يري ورد الشي هي الدمد هذي
سدهد». ي تدن:جي نرس:اني و: الي

إيمان المرأة الكنعانية

يدد أ:نر ي:عرل:م: 24 هدو: ل: يدري ل: ب:يرتا  و: . ف:د:خ: ي صدور: احي ذ:ه:ب: إيل:ى ن:و: نرط:ق:ة: و: ك: ي:سدوعد تيلرك: الرمي ثدمى ت:ر:
ت:فييا .  خر عر أ:نر ي:ظ:لى مد ت:طي ، ل:مر ي:سر ع: ذ:ليك: م: د . و: ا 25بيهي أ:ح: ، م: س  وح  ن:جي ا رد أ:ة  ك:ان: بيابرن:تيه: ر: ف:إينى امر

 ، يرهي تر ع:ل:ى ق:د:م: ت:م: ارر اء:تر و: تىى ج: هي ح: ب:ري ع:تر بيخ: ل  26إينر س:مي نر أ:صر أ:ةد ك:نرع:انييىة ، مي رر ك:ان:تي الرم: و:



ا.  ني ابرن:تيه: د: الشىيرط:ان: مي رد سىل:تر إيل:يرهي أ:نر ي:طر ت:و: ، و: ي ي فيينييقيي ي ي 27سدوري ا: «د:عي نىهد ق:ال: ل:ه: لكي و:
ل:بي». ح: ليلركي ر: يدطر برزد الرب:نيين: و: ذ: خد خ: ابي أ:نر يدؤر و: ن: الصى ! ف:ل:يرس: مي ب:عدون: ل  ي:شر الرب:نيين: أ:وى

28 «! نر فدت:اتي الرب:نيين: ائيد:ةي ت:أركدلد مي ت: الرم: ل:ب: ت:حر نى الركي لكي يح  ي:ا س:يييدد! و: حي اب:تر ق:ائيل:ة  ل:هد: «ص: :ج: ف:أ
29  «! ني ابرن:تيكي ج: الشىيرط:اند مي ر: ةي اذره:بيي، ف:ق:در خ: هي الرك:ليم: لي هذي ا: «ل:جر ع:تر 30ف:ق:ال: ل:ه: ج: ا ر: ف:ل:مى

. ا الشىيرط:اند نره: ج: مي ر: ق:در خ: يري و: ا ع:ل:ى السىري د:تي ابرن:ت:ه: ج: ا، و: إيل:ى ب:يرتيه:

شفاء أصم

ددودي 31 ع:برر: حد يرد:ا و: ورا  بيص: رد ، مد لييلي ةي الرج: يرر: ع:اد: إيل:ى بدح: ي صدور: و: احي ثدمى غ:اد:ر: ي:سدوعد ن:و:
 . ددني الرع:شرري . 32الرمد ع: ي:د:هد ع:ل:يرهي سىلدوا إيل:يرهي أ:نر ي:ض: ت:و: ، و: يس:اني عرقدود: اللي مى م: وا إيل:يرهي أ:ص: رد ض: ف:أ:حر

س: ليس:ان:هد، 33 ل:م: ، ثدمى ت:ف:ل: و: لي جد ب:ع:يرهي فيي أدذدن:يي الرى ع: إيصر ض: و: عي. و: مر يدا  ع:ني الرج: د: بيهي ب:عي ف:انرف:ر:
34  . ق:ال: ل:هد: «افىات:ا!» أ:يي انرف:تيحر د: و: ت:ن:هى ، و: اءي هد إيل:ى السىم: ف:ع: ن:ظ:ر: ر: تر 35و: الي انرف:ت:ح: فيي الرح: و:

 . ت:ك:لىم: بيط:ل:ق:ة  ، و: لىتر عدقرد:ةد ليس:انيهي انرح: نر 36أدذدن:اهد و: ل:كي . و: دا  بيذليك: وا أ:ح: بيرد اهدمر أ:نر ل: يدخر ص: أ:ور و:
 . ب:ري نر إيعرل:ني الرخ: ون: مي ثيرد ، ك:اندوا يدكر ث:ر: اهدمر أ:كر ص: ا أ:ور ع: 37كدلىم: و: ا أ:رر : «م: ديا ، ق:ائيليين: لدوا جي ذدهي و:

.« ون: س: ي:ت:ك:لىمد رر الرخد عدون: و: م: مى ي:سر ع:لد الص  . ف:هدو: ي:جر ا ي:فرع:لد كدلى م:
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يسوع يرطعم أربعة آلف

، د:ع:ا ي:سدوعد 8 ا ي:أركدلدون: نرد:هدمر م: ل:مر ي:كدنر عي ، و: ع  ك:بيير  مر ت:ش:د: أ:يرضا  ج: ، إيذي احر فيي تيلرك: ال:يىامي
 : مر ق:ال: ل:هد يذ:هد إيل:يرهي و: ، 2ت:ل:مي نرذد ث:ل:ث:ةي أ:يىام  ي مد عي الدوا م: ا ز: مر م: عي ل:نىهد مر فيقد ع:ل:ى الرج: شر

«إينييي أد
 . ا ي:أركدلدون: نرد:هدمر م: ل:يرس: عي ، 3و: يقي اهدمر فيي الطىري ورد قدو: ، ت:خد ين: ائيمي مر ص: مر إيل:ى بديدوتيهي فرتدهد ر: إينر ص: و:

يد:ة ».  ن: ب:عي اكي نر أ:م: اءدوا مي نرهدمر ج: د  أ:نر 4ل:نى ب:عرضا  مي يعد أ:ح: ت:طي نر أ:يرن: ي:سر يذد: «مي ف:ق:ال: ل:هد التىل:مي
؟»  قرفيري ك:اني الرمد برزا  هدن:ا فيي هذ:ا الرم: ل:ءي خد بيع: هؤد ابدوا: 5يدشر ؟» أ:ج: نرد:كدمر يفا  عي غي : «ك:مر ر: مر :ل:هد ف:س:أ

، 6«س:برع:ة !»  ش:ك:ر: ف:ة: السىبرع:ة:، و: غي ذ: ال:رر . ثدمى أ:خ: ضي ليسدوا ع:ل:ى ال:رر ع: أ:نر ي:جر مر ر: الرج: :م: ف:أ
عي، ف:ف:ع:لدوا  مر وا ليلرج: يمد يدق:دي يذ:هد لي أ:عرط:ى ت:ل:مي ، 7و: غ:ار  ك:ات  صي مر أ:يرضا  ب:عرضد س:م: ع:هد ك:ان: م: و:

عي.  مر ا أ:يرضا  إيل:ى الرج: ه: يمي ر: بيت:قردي أ:م: ا و: ك:ه: يذد 8ف:ب:ار: ف:ع: التىل:مي تىى ش:بيعدوا. ثدمى ر: يعد ح: مي :ك:ل: الرج: ف:أ
 . س:ري ن: الركي ل: مي ا ف:ض: لدوه:ا بيم: ل:ل  م: ، 9س:برع:ة: سي مر ف:هد ر: . ثدمى ص: ب:ع:ةي آلف  و: أ:رر لدون: ن:حر ك:ان: الكي و:

اندوث:ة:. 10 ي د:لرم: احي اء: إيل:ى ن:و: ج: هي، و: يذي ع: ت:ل:مي ب: م: ب: الرق:اري كي الي ر: فيي الرح: و:



الفريسيون يطلبون آية

ندوهد. 11 ت:حي ي:مر اءي لي ن: السىم: ة  مي ز: عرجي نرهد مد لدون:هد، ط:اليبيين: مي ادي ذدوا يدج: أ:خ: ي ون: و: يسي ي :قرب:ل: الرف:ري ف:أ
: ل:نر يدعرط:ى هذ:ا 12 قى أ:قدولد ل:كدمر يلد آي:ة ؟ الرح: لدبد هذ:ا الرجي اذ:ا ي:طر : «ليم: ق:ال: اييقا ، و: ت:ض: د: مد ف:ت:ن:هى

يلد آي:ة !»  . 13الرجي ق:ابيل:ةي فىةي الرمد ع:ب:ر: إيل:ى الضى ب: و: ب: الرق:اري كي ع:اد: ف:ر: مر و: ك:هد ثدمى ت:ر:

خمير الفريسيين والصدوقيين

د . 14 احي يف  و: غي بي إيلى ر: مر فيي الرق:اري ع:هد ل:مر ي:كدنر م: برزا ، و: ددوا خد وى ك:اندوا ق:در ن:سدوا أ:نر ي:ت:ز: و:
15 .« وددس: يرد يري هي مي خ: يييين: و: يسي ي يري الرف:ري مي نر خ: كدمر مي ذرر: ذدوا حي اهدمر ق:ائيل : «انرت:بيهدوا! خد ص: أ:ور و:
16  .« برز  نرد:ن:ا خد : «ذليك: ل:نىهد ل:يرس: عي مر ب:عرضا ، ق:ائيليين: هد لدون: ب:عرضد ادي ذدوا يدج: :خ: ف:ع:ليم: ي:سدوعد 17ف:أ

ل: كدون: ب:عردد و: ؟ أ:ل: تددرري برز  نرد:كدمر خد كدمر ب:عرضا  ل:نىهد ل:يرس: عي لد ب:عرضد ادي اذ:ا يدج: : «ليم: مر ق:ال: ل:هد ، و: بيذليك:
يي:ة ؟  ت:ق:سي ال:تر قدلدوبدكدمر مد ا ز: ؟ أ:م: ون: مد ؟ 18ت:فره: عدون: م: ، أ:ل: ت:سر ؟ ل:كدمر آذ:ان  ون: رد ، أ:ل: تدبرصي ل:كدمر عديدون 

؟  ون: تدمر ت:ذركدرد ل:سر ل:ى 19أ:و: ، ك:مر قدفىة  م: س:ةي الل:في مر س:ة: ليلرخ: مر ف:ة: الرخ: غي تد ال:رر ا ك:سىرر نرد:م: عي
ة:!»  ر: ؟» ق:الدوا ل:هد: «اثرن:ت:ير ع:شر ف:عرتدمر س:ري ر: ف:ة: السىبرع:ة: 20بيالركي غي تد ال:رر ا ك:سىرر نرد:م: عي «و:

؟» ق:الدوا: «س:برع:ة !»  ف:عرتدمر س:ري ر: لييئا  بيالركي ، ك:مر س:لا م: ب:ع:ةي الل:في ك:يرف: ل: 21ليل:رر : «و: مر ف:ق:ال: ل:هد
ون: ب:عردد؟» مد ت:فره:

شفاء أعمى في بيت صيدا

ع: ي:د:هد 22 سىلدوا إيل:يرهي أ:نر ي:ض: ت:و: ى و: م: مر إيل:يرهي أ:عر هد ر: ب:عرضد ض: يرد:ا، ف:أ:حر اءدوا إيل:ى ب:لرد:ةي ب:يرتي ص: ج: و:
 . ع: 23ع:ل:يرهي ض: ، و: ا ت:ف:ل: ع:ل:ى ع:يرن:يرهي ب:عرد:م: ، و: ي:ةي جي الرق:رر اري اقرت:اد:هد إيل:ى خ: ى و: س:ك: بيي:دي ال:عرم: :مر ف:أ

ى ش:يرئا ؟»  :ل:هد: «ه:لر ت:ر: س:أ ، 24ي:د:يرهي ع:ل:يرهي و: ار  مر أ:شرج: :نىهد ى أدن:اسا ، ك:أ : «أ:ر: ق:ال: ، و: ف:ت:ط:لىع:
 .« شدون: ء  25ي:مر ى كدلى ش:ير يحا  ي:ر: حي ع:اد: ص: ، ف:ت:ط:لىع: بيانرتيب:اه ، و: ع: ي:د:يرهي ث:انيي:ة  ع:ل:ى ع:يرن:يرهي ض: ف:و:
حا .  اضي ي:ةي!» 26و: ل: إيل:ى الرق:رر لر و: س:ل:هد إيل:ى ب:يرتيهي ق:ائيل : «ل: ت:درخد :رر ف:أ

بطرس يشهد بحقيقة يسوع

نر 27 يذ:هد: «م: :ل: ت:ل:مي ، س:أ يقي فيي الطىري . و: يىةي فييليب س: ري ى ق:يرص: يذدهد إيل:ى قدر: ت:ل:مي ه: ي:سدوعد و: جى ثدمى ت:و:
هدمر إينىك: 28ي:قدولد النىاسد إينييي أ:ن:ا؟»  غ:يررد ، و: د:اند عرم: نىا الرم: ) إينىك: يدوح: مر هد ابدوهد: «(ي:قدولد ب:عرضد :ج: ف:أ

 .« ن: ال:نربيي:اءي د  مي احي ون: إينىك: و: رد آخ: يىا، و: اب:هد 29إييلي :ج: نر ت:قدولدون: إينييي أ:ن:ا؟» ف:أ ، م: أ:نرتدمر : «و: مر :ل:هد ف:س:أ
 «! يحد سي : «أ:نرت: الرم: سد هي. 30بدطررد ري :مر دا  بيأ وا أ:ح: بيرد نر أ:نر يدخر هدمر مي ذىر: ف:ح:

يسوع يرعللنر عن موته وقيامته

ن:ةي 31 س:اءد الرك:ه: ؤ: رد هد الش يدوخد و: فدض: ي:رر :لىم: ك:ثييرا ، و: نرس:اني ل:بددى أ:نر ي:ت:أ مر أ:نى ابرن: الي هد يمد ذ: يدع:لي أ:خ: و:
ب:عرد: ث:ل:ث:ةي أ:يىام  ي:قدومد.  ، و: يدقرت:ل: الرك:ت:ب:ةد، و: ى بيهي 32و: ة . ف:انرت:ح: اح: ر: ري ص: دىث: ع:نر هذ:ا ال:مر ق:در ت:ح: و:

هد.  بييخد ذ: يدو: أ:خ: انيبا  و: سد ج: س: ق:ائيل : 33بدطررد ر: بدطررد ج: ز: هي و: يذي ن:ظ:ر: إيل:ى ت:ل:مي نىهد الرت:ف:ت: و: ل:كي و:
«! وري النىاسي دمد وري اي ب:لر بيأ دمد يرد ل: بيأ ، ل:نىك: تدف:كي ي ي:ا ش:يرط:اند امي نر أ:م: بر مي «اغررد



حمل الصليب لتباع يسوع

رر ن:فرس:هد، 34 ائيي، ف:لريدنركي ر: ير: و: د  أ:نر ي:سي اد: أ:ح: : «إينر أ:ر: مر ق:ال: ل:هد هي، و: يذي ع: ت:ل:مي ع: م: مر ثدمى د:ع:ا الرج:
ي:ترب:عرنيي.  لييب:هد، و: لر ص: مي ي:حر س:رد 35و: نر ي:خر نى م: لكي ه:ا. و: س:رد لييص: ن:فرس:هد، ي:خر اد: أ:نر يدخ: نر أ:ر: ف:أ:ي  م:

ا.  ه: لييصد ، ف:هدو: يدخ: يلي نرجي لي الي نر أ:جر مي ليي و: نر أ:جر بيح: الرع:ال:م: 36ن:فرس:هد مي نرس:اند ل:ور ر: اذ:ا ي:نرت:فيعد الي ف:م:
ر: ن:فرس:هد؟  سي خ: ؟  37كدلىهد و: هي نرس:اند فيد:اء  ع:نر ن:فرسي يمد الي اذ:ا يدق:دي ي بيي 38أ:ور م: ت:حي نر ي:سر ف:إينى أ:يى م:

دي أ:بييهي جر ا ي:عدودد فيي م: نرد:م: نرس:اني عي ي ابرند الي ت:حي ، بيهي ي:سر ئي اطي قي الرخ: يلي الرف:اسي ي فيي هذ:ا الرجي بيك:ل:مي و:
.« ين: ق:دىسي ل:ئيك:ةي الرمد ع: الرم: م:
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التجلي

ت: إيلى ب:عرد: أ:نر 9 ور اقيفيين: هدن:ا، ل:نر ي:ذدوقدوا الرم: ن: الرو: : إينى ب:عرضا  مي قى أ:قدولد ل:كدمر : «الرح: مر ق:ال: ل:هد و:
ة .»  ق:در أ:ت:ى بيقددرر: ل:كدوت: اي و: ا م: ور نىا 2ي:ر: يدوح: ي:عرقدوب: و: س: و: ذ: ي:سدوعد بدطررد ، أ:خ: تىةي أ:يىام  ب:عرد: سي و:

 ، هدمر ام: لىى أ:م: يرثد ت:ج: ، ح: ب:ل  ع:ال  اد  إيل:ى ج: مر ع:ل:ى انرفير: د: بيهي عي ص: ، و: د:هدمر حر تر ثيي:ابدهد 3و: ار: ص: و:
ا.  اثيلده: ا يدم: ضي أ:نر يدب:يييض: م: ب:يييض  ع:ل:ى ال:رر زد أ:ي  مد اع:ة  ت:فدوقد الثىلرج: ب:ي:اضا ، ي:عرجي ظ:ه:ر: 4ل:مى و:

ع: ي:سدوع:.  دىث:اني م: وس:ى ي:ت:ح: مد يىا و: مر إييلي س:ن: أ:نر 5ل:هد ا أ:حر سد ي:قدولد ليي:سدوع:: «ي:ا س:يييدد، م: ف:ب:د:أ: بدطررد
يلييىا!»  د:ة  لي احي و: وس:ى، و: د:ة  ليمد احي و: ، و: د:ة  ل:ك: احي : و: ي:ام  ف:إينىهد ل:مر 6ن:برق:ى هدن:ا. ف:لرن:نرصدبر ث:ل:ث: خي

 . مر ل:ى ع:ل:يرهي ت:ور فد ق:دي اسر ور ، إيذر ك:ان: الرخ: ا ي:قدولد ي م: ، 7ي:كدنر ي:درري مر تر ع:ل:يرهي يىم: اب:ة  ف:خ: اء:تر س:ح: ج: و:
عدوا!»  م: . ل:هد اسر بييبد : «هذ:ا هدو: ابرنيي الرح: اب:ةي ي:قدولد ن: السىح: ت  مي ور انرط:ل:ق: ص: وا 8و: :ة  ن:ظ:رد أ ف:جر و:

د:هد.  حر مر إيلى ي:سدوع: و: ع:هد دا  م: ا أ:ح: ور مر ف:ل:مر ي:ر: ل:هد ور اهدمر أ:لى 9ح: ص: ، أ:ور ب:لي ن: الرج: لدون: مي ا هدمر ن:ازي فييم: و:
 . اتي و: نر ب:يرني ال:مر نرس:اني ق:در ق:ام: مي ا، إيلى ب:عرد: أ:نر ي:كدون: ابرند الي أ:ور ا ر: دا  بيم: وا أ:ح: بيرد لدوا 10يدخر ف:ع:مي
؟»  اتي و: نر ب:يرني ال:مر ةي مي ي:ام: اذ:ا ي:عرنيي بيالرقي مر «م: ا ب:يرن:هد ت:س:ائيليين: فييم: ، مد يىةي صي هي الرو: :لدوهد: 11بيهذي س:أ و:

ل ؟»  تيي: أ:وى
يىا ل:بددى أ:نر ي:أر اذ:ا ي:قدولد الرك:ت:ب:ةد إينى إييلي ل  12«ليم: يىا ي:أرتيي أ:وى قيا ، إينى إييلي : «ح: مر اب:هد :ج: ف:أ

. ان: يده: :لىم: ك:ثييرا  و: نرس:اني ل:بددى أ:نر ي:ت:أ ت:ابي أ:نى ابرن: الي اء: فيي الركي . ك:ذليك: ج: ء  ليحد كدلى ش:ير يدصر و:
اء: 13 ا ج: ا ش:اءدوا، ك:م: لدوا بيهي أ:يرضا  كدلى م: ق:در ع:مي يىا ق:در أ:ت:ى فيعرل ، و: : إينى إييلي ع:ل:ى أ:نييي أ:قدولد ل:كدمر

ت:ابي!» ع:نرهد فيي الركي

يسوع يشفى صبيا  فيه شيطان

14 . مر لدون:هد ادي ب:عرض: الرك:ت:ب:ةي يدج: مر و: ل:هد ور يما  ح: عا  ع:ظي مر ا ج: أ:ور ، ر: يذي لدوا إيل:ى ب:اقيي التىل:مي ص: ا و: ل:مى و:



15  . ون: ع:ل:يرهي يمد عدوا إيل:يرهي يدس:لي ر: أ:سر مر و: لدوا كدل هد ، ذدهي عد مر آهد الرج: ا ر: نرد:م: عي : «فييم: 16و: مر :ل:هد ف:س:أ
؟»  مر لدون:هد ادي بيهي 17تدج: تد إيل:يرك: ابرنيي و: رر ض: يمد، أ:حر ع:لي عي ق:ائيل : «ي:ا مد مر ن: الرج: د  مي احي دى ع:ل:يرهي و: ف:ر:
 ، سد ر: وح  أ:خر نر 18رد ق:در ط:ل:برتد مي . و: ي:ت:ي:بىسد ن:انيهي و: :سر ر  بيأ ي:صي بيدد و: عدهد، ف:يدزر ر: لىك:هد ي:صر ا ت:م: كدلىم:

وا».  رد ددوهد، ف:ل:مر ي:قردي رد ك: أ:نر ي:طر يذي ت:ى 19ت:ل:مي ! إيل:ى م: ني مي ؤر يلد غ:يررد الرمد ا الرجي مر ق:ائيل : «أ:ي ه: اب:هد :ج: ف:أ
 «! وهد إيل:يى رد ضي ؟ أ:حر لدكدمر ت:مي ت:ى أ:حر ؟ إيل:ى م: ع:كدمر آهد 20أ:برق:ى م: ا إينر ر: وهد إيل:ى ي:سدوع:. ف:م: رد ض: ف:أ:حر

بيدا .  زر غد مد رى ضي ي:ت:م: ق:ع: ع:ل:ى ال:رر ، ف:و: بييى ع: الصى ر: تىى ص: ، ح: وحد ت:ى 21الر  نرذد م: :ل: أ:ب:اهد: «مد س:أ و:
 . نرذد طدفدول:تيهي : «مد اب: :ج: يبدهد هذ:ا؟» ف:أ ليك:هد. 22يدصي يدهر اءي لي فيي الرم: ا أ:لرق:اهد فيي النىاري و: ك:ثييرا  م: و:

نىا!»  أ:عي فيقر ع:ل:يرن:ا و: :شر ، ف:أ ء  رد ع:ل:ى ش:ير نر إينر كدنرت: ت:قردي لكي ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «ب:لر إينر كدنرت: 23و:
 «! ني مي ؤر ت:ط:اع  ل:د:ى الرمد سر ء  مد ، ف:كدل  ش:ير ن: مي رد أ:نر تدؤر بيييي فيي 24أ:نرت: ت:قردي خ: أ:بدو الصى ر: ف:ص:

انيي».  نر ع:د:م: إييم: :عي ، ف:أ ند : «أ:ن:ا أدومي الي ر: 25الرح: ج: عا ، ز: كدضدون: م: ع: ي:رر مر أ:ى ي:سدوعد الرج: ا ر: ف:ل:مى
ل: ت:عددر نرهد و: جر مي رد ، ف:اخر ك: رد م ، إينييي آمد سد ال:ص: ر: وحد ال:خر ا الر  س: ق:ائيل  ل:هد: «أ:ي ه: وح: النىجي الر 

لدهد ب:عردد!»  :نىهد 26ت:درخد بيي  ك:أ ار: الصى ص: . و: ج: ر: دىة ، ثدمى خ: بييى بيشي ع: الصى ر: ص: وحد و: خ: الر  ر: ف:ص:
 «! ات: عي: «إينىهد م: مر ث:رد الرج: تىى ق:ال: أ:كر ، ح: يرت  هد، 27م: أ:نره:ض: هي و: س:ك:هد ي:سدوعد بيي:دي ا أ:مر نر ل:مى لكي و:

 . ند أ:نر 28ن:ه:ض: رر ن:حر اذ:ا ل:مر ن:قردي : «ليم: اد  يذدهد ع:ل:ى انرفير: :ل:هد ت:ل:مي ، س:أ ل: ي:سدوعد الرب:يرت: ا د:خ: ب:عرد:م: و:
؟»  وح: د: الر  رد !»  29ن:طر مي ور الصى ل:ةي و: ء  إيلى بيالصى دد بيش:ير ر: عد ل: يدطر : «هذ:ا النىور اب: :ج: ثدمى 30ف:أ

د ،  در أ:نر ي:عرل:م: بيهي أ:ح: ل:مر يدري ، و: لييلي نرط:ق:ة: الرج: وا مي ت:ازد اجر نر هدن:اك: و: فدوا مي ر: يمد 31انرص: ل:نىهد ك:ان: يدع:لي
ب:عرد: ق:ترليهي ي:قدومد فيي ، ف:ي:قرتدلدون:هد، و: ي النىاسي نرس:اني س:يدس:لىمد إيل:ى أ:يردي : «إينى ابرن: الي مر يذ:هد ف:ي:قدولد ل:هد ت:ل:مي

 .« مي الثىاليثي :لدوهد. 32الري:ور أ افدوا أ:نر ي:سر خ: ، و: ل: وا هذ:ا الرق:ور مد مر ل:مر ي:فره: نىهد لكي و:

العظم في ملكوت السماوات

اد:لدون: فيي 33 يذ:هد: «فييم: كدنرتدمر ت:ت:ج: :ل: ت:ل:مي ، س:أ ا هدو: فيي الرب:يرتي ب:يرن:م: وم:. و: ن:احد اء: إيل:ى ك:فرر: ثدمى ج:
؟».  يقي . 34الطىري مر نر هدو: ال:عرظ:مد ب:يرن:هد اد:لدوا فيي م: يقي ق:در ت:ج: ف:س:ك:تدوا، إيذر ك:اندوا فيي الطىري

ع:لر 35 ، ف:لري:جر ل: د  أ:نر ي:كدون: ال:وى اد: أ:ح: : «إينر أ:ر: مر ق:ال: ل:هد يذا ، و: ثرن:ير ع:ش:ر: تيلرمي د:ع:ا الي ، و: ل:س: ف:ج:
يعي!»  مي ما  ليلرج: ادي خ: يعي و: مي ر: الرج: هد 36ن:فرس:هد آخي مى ض: ، و: مر هي س:طي ق:ف:هد فيي و: أ:ور يرا  و: غي ل:دا  ص: ذ: و: ثدمى أ:خ:

 : مر ق:ال: ل:هد ، و: اع:يرهي ر: ، ف:ق:در 37بيذي غ:اري ي ل:دي الصي ن: ال:ور ثرل: هذ:ا مي دا  مي احي ي و: مي نر ق:بيل: بياسر «أ:ي  م:
س:ل:نيي». ي أ:رر نر ق:بيل:نيي، ف:ل: ي:قرب:لدنيي أ:ن:ا، ب:لر ذ:اك: الىذي م: ق:بيل:نيي. و:

دبنا فهو معنا من ليس ضل

هدو: ل: ي:ترب:عدن:ا، 38 ، و: ك: مي ين: بياسر دد ش:ي:اطي دا  ي:طررد احي أ:يرن:ا و: يمد، ر: ع:لي نىا ق:ائيل : «ي:ا مد ف:ت:ك:لىم: يدوح:
ن:عرن:اهد ل:نىهد ل: ي:ترب:عدن:ا!»  ي 39ف:م: ة  بياسرمي ز: عرجي لد مد د  ي:عرم: نر أ:ح: ا مي ن:عدوهد! ف:م: ف:ق:ال: ي:سدوعد: «ل: ت:مر

 . يعا  ب:عرد: ذليك: ندهد أ:نر ي:ت:ك:لىم: ع:ل:يى بيالس وءي س:ري كي يدمر ع:ن:ا.  40و: دىن:ا ف:هدو: م: نر ل:يرس: ضي ف:إينى 41ف:إينى م:
! يع: :ت:هد ل:نر ت:ضي ك:اف:أ قى أ:قدولد ل:كدمر إينى مد يحي، ف:الرح: سي ةد الرم: اصى ي ل:نىكدمر خ: مي اء  بياسر نر س:ق:اكدمر ك:أرس: م: م:



الويل لمسببي العثرات

رد 42 ج: يق: فيي عدندقيهي ح: لد ل:هد ل:ور عدلي :فرض: نيين: بيي، ف:أ مي ؤر غ:اري الرمد ي دي الصي ة  ل:ح: نر ك:ان: ع:ثرر: م: و:
 . ري ح: فيي الرب:حر طدري ى و: ح: ل: 43الرى لد ل:ك: أ:نر ت:درخد ا: أ:فرض: ، ف:اقرط:عره: ا  ل:ك: ف:إينر ك:ان:تر ي:ددك: ف:خي

د ف:أ نىم:، إيل:ى النىاري الىتيي ل: تدطر ه: ت:ذره:ب: إيل:ى ج: نر أ:نر ت:كدون: ل:ك: ي:د:اني و: قرطدوع:ة  مي ي:ددك: م: ي:اة: و: الرح:
د  44 ف:أ النىارد ل: تدطر ، و: وتد يرثد ددوددهدمر ل: ي:مد لد 45ح: ا: أ:فرض: ، ف:اقرط:عره: ا  ل:ك: لدك: ف:خي جر إينر ك:ان:تر ري و:

نىم:، فيي ه: ح: فيي ج: ر: تدطر ل:ني و: جر نر أ:نر ت:كدون: ل:ك: ري قرطدوع:ة  مي لدك: م: جر ري ي:اة: و: ل: الرح: ل:ك: أ:نر ت:درخد
د.  ف:أ د.  46النىاري الىتيي ل: تدطر ف:أ النىارد ل: تدطر ، و: وتد يرثد ددوددهدمر ل: ي:مد ا  47ح: إينر ك:ان:تر ع:يرندك: ف:خي و:

نر أ:نر ت:كدون: ل:ك: ع:يرن:اني قرلدوع:ة  مي ع:يرندك: م: ل:كدوت: اي و: ل: م: لد ل:ك: أ:نر ت:درخد ا: أ:فرض: ، ف:اقرل:عره: ل:ك:
 . نىمي النىاري ه: ح: فيي ج: تدطرر: د.  48و: ف:أ النىارد ل: تدطر ، و: وتد يرثد ددوددهدمر ل: ي:مد د  49ح: احي ف:إينى كدلى و:

 . هد النىارد يحد لي ف: تدم: يددون: إيل:يرهي 50س:ور اذ:ا تدعي ت:هد، ف:بيم: لدوح: لرحد مد نر إيذ:ا ف:ق:د: الرمي لكي يييد ، و: لرحد ج: الرمي
«! كدمر ليب:عرض  ين: ب:عرضد س:اليمي كدوندوا مد ، و: كدمر لرح  فيي أ:نرفدسي هد؟ ف:لري:كدنر ل:كدمر مي ط:عرم:
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تعليم يسوع عن الطلق

ع:تر 10 ت:م: . ف:اجر ددنيي اء: الدرر ر: ا و: م: يىةي و: نرط:ق:ةي الري:هدودي ي مي احي اء: إيل:ى ن:و: ج: نرط:ق:ة: و: ثدمى غ:اد:ر: تيلرك: الرمي
 . مر ك:ع:اد:تيهي هد يمد ذ: يدع:لي أ:خ: وعد ث:انيي:ة  و: مد بدوهد: 2إيل:يرهي الرجد ي ري :لدوهد لييدج: س:أ يييين: و: يسي ي ت:ق:دىم: إيل:يرهي ب:عرضد الرف:ري و:
ت:هد؟»  ج: ور يق: ز: لي أ:نر يدط:لي جد ل  ليلرى مر س:ائيل :  3«ه:لر ي:حي دى ع:ل:يرهي وس:ى؟» 4ف:ر: اكدمر مد ص: اذ:ا أ:ور «بيم:

ةد».  ج: ور ثييق:ةد ط:ل:ق  ثدمى تدط:لىق: الزى ت:ب: و: :نر تدكر وس:ى بيأ ح: مد مر ي:سدوعد: 5ف:ق:الدوا: «س:م: اب:هد :ج: ف:أ
يىة:.  صي هي الرو: وس:ى ه:ذي ةي قدلدوبيكدمر ك:ت:ب: ل:كدمر مد ع:ل: اد 6«بيس:ب:بي ق:س:او: لييق:ةي ج: نرذد ب:درءي الرخ: نر مد لكي و:

أدنرث:ى.  نرس:ان: ذ:ك:را  و: ،  7الي تيهي ج: ور دد بيز: ي:تىحي هد و: أدمى لد أ:ب:اهد و: جد كد الرى ثرن:اني 8ليذ:ليك: ي:تررد يرد الي ف:ي:صي
دا .  احي س:دا  و: دا . ف:ل: ي:كدون:اني ب:عردد اثرن:يرني ب:لر ج: احي س:دا  و: ». 9ج: قدهد إينرس:ان  ي ع:هد اد ل: يدف:ري م: ا ج: ف:م:

10  . ري :لدوهد ع:ني ال:مر يذدهد ف:س:أ ، ع:اد: ت:ل:مي فيي الرب:يرتي ت:هد 11و: ج: ور نر ط:لىق: ز: : «أ:ي  م: مر ف:ق:ال: ل:هد
ن:ى.  ي ا الزي ع:ه: بد م: ت:كي ى، ي:رر ر: دخر ج: بيأ وى ت:ز: ، 12و: ر: نر آخ: تر مي ج: وى ت:ز: ا و: ه: ج: ور ةد ز: ج: ور إينر ط:لىق:تي الزى و:

ن:ى!» ي بد الزي ت:كي ت:رر

يسوع يبارك الطفال

يذد.  13 هدمد التىل:مي ر: ج: . ف:ز: مر س:هد غ:ارا  ليك:ير ي:لرمي ل:دا  صي مر أ:ور هد ق:دىم: إيل:يرهي ب:عرضد أ:ى ي:سدوعد 14و: ا ر: ف:ل:مى
لءي ثرلي هؤد ، ل:نى ليمي ن:عدوهدمر ل: ت:مر ، و: غ:ار: ي:أرتدون: إيل:يى ي : «د:عدوا الصي مر ق:ال: ل:هد ب: و: ، غ:ضي ذليك:



ل:كدوت: اي!  ل:هد 15م: ، ف:ل:نر ي:درخد ير  غي ل:د  ص: :نىهد و: ل:كدوت: اي ك:أ نر ل: ي:قرب:لر م: : م: قى أ:قدولد ل:كدمر الرح:
. 16أ:ب:دا !»  مر عا  ي:د:يرهي ع:ل:يرهي اضي مر و: ك:هد ب:ار: اع:يرهي و: ر: ل:د: بيذي مى ال:ور ثدمى ض:

الشاب الغني

يمد 17 ع:لي ا الرمد :لدهد: «أ:ي ه: أ د: ل:هد ي:سر س:ج: ل  و: جد ع: إيل:يرهي ر: ر: ، أ:سر يقي جا  إيل:ى الطىري اري ا ك:ان: خ: ب:يرن:م: و:
يىة:؟»  ي:اة: ال:ب:دي ث: الرح: لد ل:ري م: اذ:ا أ:عر ، م: اليحد اذ:ا ت:درعدونيي 18الصى نى ي:سدوع: ق:ال: ل:هد: «ليم: لكي و:

هدو: اد.  د ، و: احي اليحا  إيلى و: د  ص: ؟ ل:يرس: أ:ح: اليح: ؛ 19الصى ني ؛ ل: ت:زر اي:ا: ل: ت:قرتدلر ص: فد الرو: أ:نرت: ت:عرري
 «! ك: أدمى مر أ:ب:اك: و: ري ؛ أ:كر ليمر ؛ ل: ت:ظر وري در بيالز  ه: ؛ ل: ت:شر قر ا 20ل: ت:سرري هي كدل ه: اب:هد ق:ائيل : «هذي :ج: ف:أ

ي»  غ:ري نرذد صي ا مد لرتد بيه: د : 21ع:مي احي ء  و: ق:ال: ل:هد: «ي:نرقدصدك: ش:ير بىهد، و: ، أ:ح: إيذر ن:ظ:ر: ي:سدوعد إيل:يرهي و:
، ثدمى ت:ع:ال: اءي ، ف:ي:كدون: ل:ك: ك:نرز  فيي السىم: اءي عر ع:ل:ى الرفدق:ر: ي زي و: ، و: نرد:ك: ا عي ، بيعر كدلى م: اذره:بر

ة  22اترب:عرنيي».  و: ب: ث:رر احي ، ل:نىهد ك:ان: ص: لي نر هذ:ا الرق:ور ت:أ:ب: مي ق:دي اكر ينا  و: زي ا هدو: ف:م:ض:ى ح: أ:مى و:
ة .  ل:كدوتي 23ك:بيير: نيي:اءي إيل:ى م: ول: ال:غر ع:ب: ددخد ا أ:صر هي: «م: يذي ق:ال: ليت:ل:مي ل:هد و: ور ف:ت:ط:لىع: ي:سدوعد ح:
ول: 24اي!»  ع:ب: ددخد ا أ:صر ، م: : «ي:ا ب:نييى مر . ف:ع:اد: ي:سدوعد ي:قدولد ل:هد يذد ليهذ:ا الرك:ل:مي ف:ددهيش: التىل:مي

ل:كدوتي اي!»  الي إيل:ى م: ليين: ع:ل:ى الرم: تىكي نر أ:نر 25الرمد ة ، مي لد فيي ث:قربي إيبرر: م: ل: الرج: لد أ:نر ي:درخد ه: :سر ف:أ
ل:كدوتي اي».  ل: الرغ:نيي  إيل:ى م: رد أ:نر 26ي:درخد نر ي:قردي م: : «و: مر ليب:عرض  هد ق:ال: ب:عرضد ديا ، و: لدوا جي ف:ذدهي

؟»  لدص: نر ل:يرس: 27ي:خر لكي ، و: نرد: النىاسي يل  عي ت:حي سر : «هذ:ا مد مر ر  إيل:يرهي هدو: ن:اظي مر ي:سدوعد و: ف:ق:ال: ل:هد
نرد: اي!»  ت:ط:اع  عي سر ء  مد نرد: اي. ف:إينى كدلى ش:ير ن:ا 28عي كر ند ق:در ت:ر: سد ي:قدولد ل:هد: «ه:ا ن:حر ذ: بدطررد :خ: ف:أ

 «. ت:بيعرن:اك: ء  و: لي 29كدلى ش:ير ل:جر ليي و: ك: ل:جر د  ت:ر: نر أ:ح: ا مي : م: قى أ:قدولد ل:كدمر اب: ي:سدوعد: «الرح: :ج: ف:أ
قدول ،  ل:دا  أ:ور حد ا  أ:ور أ:با  أ:ور أ:ور ات  أ:ور أدمي و: ة  أ:ور أ:خ: و: يلي ب:يرتا  أ:ور إيخر نرجي ئ:ة: 30الي ي:ن:الد مي إيلى و:

ع: قدول  م: حد لدا  و: أ:ور ات  و: ه: أدم  ات  و: و: أ:خ: ة  و: و: إيخر ، بديدوتا  و: اني م: عرف  الن: فيي هذ:ا الزى ضي
يىة:.  ي:اة: ال:ب:دي اني التيي الرح: م: فيي الزى ، و: اد:ات  ه: طي ون: 31اضر يرد ون: ي:صي لدون: ك:ثييرد هدن:اك: أ:وى و:

«! ليين: ون: أ:وى يرد ون: ي:صي رد الخي ، و: ين: ري آخي

يسوع ينبئ مرة ثالثة بموته

ين: 32 يىري ت:ح: يذد مد ك:ان: التىلمي ، و: مر هد ي:سدوعد ي:ت:ق:دىمد ش:لييم:، و: ين: إيل:ى أدورد دي اعي يقي ص: ك:اندوا فيي الطىري و:
ددثد ا س:ي:حر ليعدهدمر ع:ل:ى م: ذ: يدطر أ:خ: ى، و: ر: ة  أدخر رى ، م: ثرن:ير ع:ش:ر: د: بيالي . ف:انرف:ر: ائيفيين: ين: ي:ترب:عدون:هد خ: الىذي و:

 : س:اءي 33ل:هد، ف:ق:ال: ؤ: نرس:اني إيل:ى رد ف: يدس:لىمد ابرند الي س:ور ش:لييم:، و: ددون: إيل:ى أدورد اعي ند ص: «ه:ا ن:حر
 ، مي ي الدم: ون:هد إيل:ى أ:يردي يمد يدس:لي ، و: تي ور ون: ع:ل:يرهي بيالرم: كدمد ، ف:ي:حر إيل:ى الرك:ت:ب:ةي ن:ةي و: ون: 34الرك:ه: رد ف:ي:سرخ:

مي الثىاليثي ي:قدومد!» فيي الري:ور ي:قرتدلدون:هد. و: ليددون:هد، و: ي:جر ، و: قدون: ع:ل:يرهي ي:برصد نرهد، و: مي

طلب أرم يعقوب ويوحنا

غ:بد فيي أ:نر ت:فرع:ل: ل:ن:ا 35 يمد، ن:رر ع:لي ق:ال: ل:هد: «ي:ا مد ي، و: ب:دي نىا ابرن:ا ز: يدوح: نرد:ئيذ  ت:ق:دىم: إيل:يرهي ي:عرقدوبد و: عي
 .« نرك: لدبد مي ا ن:طر ا؟»  36ك:لى م: غ:ب:اني فيي أ:نر أ:فرع:ل: ل:كدم: اذ:ا ت:رر ا: «م: :ل:هدم: ق:ال: ل:هد: «ه:برن:ا 37ف:س:أ

 «! ك: د  ع:نر ي:س:اري احي و: ، و: ينيك: د  ع:نر ي:مي احي : و: ك: دي جر ليس: فيي م: ا ي:سدوعد: 38أ:نر ن:جر م: ف:ق:ال: ل:هد



ا فيي ا أ:ن:ا، أ:ور ت:غدوص: بده: ر: :شر ب:ا الرك:أرس: الىتيي س:أ ر: اني أ:نر ت:شر ر: : أ:ت:قردي لدب:اني ا ت:طر ي:اني م: ا ل: ت:درري «أ:نرتدم:
ا؟»  ا ي:سدوعد: «الرك:أرس: الىتيي 39اللمي الىت:ي س:أ:غدوصد فييه: م: اب:هد :ج: !» ف:أ رد ف:ق:ال: ل:هد: «إينىن:ا ن:قردي

ا.  اني فييه: ف: ت:غدوص: ا س:ور اللم: الىتيي س:أ:غدوصد فييه: ، و: ب:اني ر: ف: ت:شر ا س:ور بده: ر: :شر ا 40س:أ أ:مى
 .« مر دى ل:هد ين: أدعي لىذي هد إيلى لي ن:ح: ي، ف:ل:يرس: ليي أ:نر أ:مر ع:نر ي:س:اري ينيي و: لدوسد ع:نر ي:مي ع: 41الرجد ا س:مي ل:مى و:

نىا.  يدوح: نر ي:عرقدوب: و: ت:اءدون: مي ذدوا ي:سر ، أ:خ: ةد بيذليك: يذد الرع:ش:ر: نى ي:سدوع: د:ع:اهدمر إيل:يرهي 42التىل:مي لكي و:
هدمر ي:ت:س:لىطدون: اء: أ:نى عدظ:م: ، و: مر مي ي:سدوددون:هد كىاما  ع:ل:ى الدم: ين: حد عرت:ب:ري فدون: أ:نى الرمد : «ت:عرري مر ق:ال: ل:هد و:

 . مر ، ف:لري:كدنر 43ع:ل:يرهي يما  ب:يرن:كدمر ير: ع:ظي اد: أ:نر ي:صي نر أ:ر: ا أ:ي  م: إينىم: ، و: ا أ:نرتدمر ف:ل: ي:كدنر ذ:ليك: ب:يرن:كدمر أ:مى و:
ما ،  ادي يعي ع:بردا .  44ل:كدمر خ: مي ، ف:لري:كدنر ليلرج: ل  فييكدمر ير: أ:وى اد: أ:نر ي:صي نر أ:ر: أ:ي  م: تىى ابرند 45و: ف:ح:

.« ين: ل: ن:فرس:هد فيدري:ة  ع:نر ك:ثييري ي:برذي م: و: دي د:م:، ب:لر ليي:خر اء: ل: لييدخر نرس:اني ق:در ج: الي

شفاء برتيماوس العمى

، ك:ان: 46 ع  ك:بيير  مر ج: يذدهد و: ع:هد ت:ل:مي م: ا، و: يح: نر أ:ري جا  مي اري ا ك:ان: خ: ب:يرن:م: ا. و: يح: لدوا إيل:ى أ:ري ص: ثدمى و:
ي.  ت:عرطي يقي ي:سر انيبي الطىري اليسا  ع:ل:ى ج: ، ج: س: اود ى ابرند تييم: م: سد ال:عر اود تييم: ع: أ:نى 47ب:ارر إيذر س:مي و:

نيي!»  مر ح: د:، ارر خد ق:ائيل : «ي:ا ي:سدوعد ابرن: د:اود رد ذ: ي:صر ، أ:خ: ي  ري هد 48ذ:اك: هدو: ي:سدوعد النىاصي ر: ج: ف:ز:
نيي».  مر ح: د:، ارر : «ي:ا ابرن: د:اود ث:ر: نىهد ص:رخ: أ:كر لكي ، و: كدت: ون: ليي:سر : 49ك:ثييرد ق:ال: قىف: ي:سدوعد و: ف:ت:و:

 «! ! إينىهد ي:درعدوك: ، اينره:ضر عر : «ت:ش:جى ى ق:ائيليين: م: ا ال:عر ها  إيل:ى 50«اددرعدوهد!» ف:د:ع:ور تىجي ف:ه:بى مد
هد.  د:اء: حا  ع:نرهد ري ى: 51ي:سدوع: ط:اري م: اب:هد ال:عر :ج: ؟» ف:أ يدد أ:نر أ:فرع:ل: ل:ك: اذ:ا تدري :ل:هد ي:سدوعد: «م: س:أ و:
 «! ر: ي، أ:نر أدبرصي الي 52«ي:ا س:يييدي فيي الرح: ». و: اندك: ق:در ش:ف:اك: ! إييم: ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «اذره:بر

. يقي ت:بيع: ي:سدوع: فيي الطىري ، و: ر: أ:برص:
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يسوع يدخل أرورشليم

ب:لي 11 نرد: ج: ي:ةي ب:يرتي ع:نري:ا، عي ق:رر ي و: ي:ةي ب:يرتي ف:اجي لدوا إيل:ى ق:رر ص: ش:لييم:، إيذر و: نر أدورد بدوا مي ا اقرت:ر: ل:مى و:
هي،  يذي نر ت:ل:مي س:ل: ي:سدوعد اثرن:يرني مي ، أ:رر يرتدوني ا، 2الزى ق:ابيل:ةي ل:كدم: ي:ةي الرمد ا: «اذره:ب:ا إيل:ى الرق:رر م: ق:ائيل  ل:هد

ب:اط:هد لى ري ن: النىاسي ب:عردد: ف:حد د  مي ك:بر ع:ل:يرهي أ:ح: بدوطا  ل:مر ي:رر رر شا  م: حر د:اني ج: ا، ت:جي ل:ني إيل:يره: إذر ت:درخد و:
اهد إيل:ى هدن:ا.  ر: ضي أ:حر ، 3و: ت:اج  إيل:يرهي حر ب  مد اذ:ا ت:فرع:ل:ني هذ:ا؟ ف:قدول:: الرى د : ليم: ا أ:ح: إينر ق:ال: ل:كدم: و:

لدهد إيل:ى هدن:ا».  سي الي يدرر فيي الرح: جا  ع:ل:ى 4و: اري نرد: الرب:ابي خ: بدوطا  عي رر ش: م: حر د:ا الرج: ج: انرط:ل:ق:ا، ف:و: و:
ب:اط:هد.  لى ري ، ف:ح: يقي لىني 5الطىري اذ:ا ت:حد ؟ ليم: اذ:ا ت:فرع:ل:ني : «م: اقيفيين: هدن:اك: ا ب:عرضد الرو: م: ف:ق:ال: ل:هد



؟»  شي حر ب:اط: الرج: ا.  6ري كدوهدم: ا ي:سدوعد ف:ت:ر: اهدم: ص: ا أ:ور اب:اهدمر ك:م: :ج: ش: إيل:ى 7ف:أ حر ا الرج: ر: ض: ف:أ:حر
 . ب: ع:ل:يرهي كي ، ف:ر: ا ع:ل:يرهي م: ع:ا ثيي:اب:هد ض: و: ون: 8ي:سدوع:، و: رد آخ: مر و: يق: بيثيي:ابيهي ون: الطىري ش: ك:ثييرد ف:ر: و:

 . قدولي ن: الرحد ان  ق:ط:عدوه:ا مي : 9بيأ:غرص: تيفدون: لرف:هد ي:هر ون: خ: السىائيرد هد و: ام: ون: أ:م: ذ: السىائيرد أ:خ: و:
 ! بيي مي الرى ك  التيي بياسر ب:ار: نىا! مد نىا فيي 10«أدوص: د: التيي:ةد! أدوص: ل:ك:ةد أ:بيين:ا د:اود مر ك:ة  م: ب:ار: مد

ا ك:ان: 11ال:ع:اليي!»  اق:ب: كدلى م: ر: ، و: يرك:لي ل: إيل:ى الره: ص: تىى و: ش:لييم:، ح: ل: ي:سدوعد أدورد ثدمى د:خ:
. ثرن:ير ع:ش:ر: ع: الي ج: إيل:ى ب:يرتي ع:نري:ا م: ر: ، خ: س:اءد ق:در أ:قرب:ل: إيذر ك:ان: الرم: . و: ي فييهي ري ي:جر

يسوع يلعن شجرة التين

اع:.  12 وا ب:يرت: ع:نري:ا، ج: ا غ:اد:رد ، ب:عرد:م: فيي الرغ:دي ق:ة ، 13و: وري ة: تيين  مد ر: يد  ش:ج: نر ب:عي أ:ى مي إيذر ر: و:
، ل:نىهد ل:يرس: ق: ر: ا إيلى الرو: در فييه: ا ل:مر ي:جي ل: إيل:يره: ص: ا و: . ف:ل:مى ري ا ب:عرض: الثىم: دد فييه: ا ل:ع:لىهد ي:جي ه: إيل:يره: جى ت:و:

 . ييني اند التي يذدهد 14أ:و: ع: ت:ل:مي س:مي !» و: نركي ب:عردد إيل:ى ال:ب:دي را  مي د  ث:م: ا: «ل: ي:أركدل:نى أ:ح: ق:ال: ل:ه: ف:ت:ك:لىم: و:
. ذليك:

طرد الباعة من الهيكل

ين: 15 ين: ك:اندوا ي:بييعدون: والىذي دد الىذي رد ذ: ي:طر أ:خ: يرك:ل: و: ل: ي:سدوعد الره: ش:لييم:، ف:د:خ: لدوا إيل:ى أدورد ص: و: و:
 . امي م: د: ب:اع:ةي الرح: ق:اعي م: ف:ةي و: ي:اري ائيد: الصى و: ق:لىب: م: ، و: يرك:لي ون: فيي الره: ت:رد دا  16ك:اندوا ي:شر ل:مر ي:د:عر أ:ح: و:

ت:اعا .  لد م: مي هدو: ي:حر يرك:لي و: ر  ع:برر: الره: ل:ةي 17ي:مد : إينى ب:يرتيي ب:يرتا  ليلصى ا كدتيب: مر ق:ائيل : «أ:م: هد ع:لىم: و:
 «! ة: لدصدوص  غ:ار: وهد م: ع:لرتدمد ا أ:نرتدمر ف:ق:در ج: ؟ أ:مى مي يعي الدم: مي نرد: ج: س:اءد 18يددرع:ى عي ؤ: ع: بيذليك: رد س:مي و:

ذرهدول  ع: كدلىهد ك:ان: م: مر افدوهد، ل:نى الرج: مر خ: ثدون: ك:يرف: ي:قرتدلدون:هد: ف:إينىهد ذدوا ي:برح: :خ: الرك:ت:ب:ةد، ف:أ ، و: ن:ةي الرك:ه:
 . هي نر ت:عرلييمي . 19مي ين:ةي دي جي الرم: اري ، انرط:ل:قدوا إيل:ى خ: س:اءد لى الرم: ا ح: ل:مى و:

ما حدث لشجرة التين

ا. 20 ليه: نر أ:صر ق:در ي:بيس:تر مي ييني و: ة: التي ر: ا ش:ج: أ:ور را ، ر: ب:احي الرغ:دي ب:اكي ين: فيي ص: ا ك:اندوا ع:ابيري ب:يرن:م: و:
21  «! ا ق:در ي:بيس:تر يين:ة: الىتيي ل:ع:نرت:ه: ! إينى التي يمد، انرظدرر ع:لي ق:ال: ل:هد: «ي:ا مد سد و: دى 22ف:ت:ذ:كىر: بدطررد ف:ر:

ان  بيالي!  : «ليي:كدنر ل:كدمر إييرم: مر : 23ي:سدوعد ق:ائيل  ل:هد ب:لي نر ق:ال: ليهذ:ا الرج: : إينى أ:يى م: قى أ:قدولد ل:كدمر ف:الرح:
ا ي:قدولدهد ي:تيم  ، ف:م: ددثد ا ي:قدولدهد س:ي:حر ند أ:نى م: مي ، ب:لر يدؤر ل: ي:شدك  فيي ق:لربيهي ! و: ري حر فيي الرب:حر انرط:ري انرق:ليعر و:

وهد، ف:ي:تيمى 24ل:هد.  ندوا أ:نىكدمر ق:در نيلرتدمد ، ف:آمي ليهي ل ون: ل:جر تدص: لدبدون:هد و: ا ت:طر : إينى م: ليهذ:ا السىب:بي أ:قدولد ل:كدمر
 . وا ل:هد، ليك:ير ي:غرفير: ل:كدمر 25ل:كدمر فيرد ، ف:اغر ء  د  ش:ير ك:ان: ل:كدمر ع:ل:ى أ:ح: ، و: ل ون: ق:فرتدمر تدص: ت:ى و: م: و:

ل:تيكدمر أ:يرضا .  اتي ز: او: ي فيي السىم: وا، ل: ي:غرفيرر ل:كدمر أ:يرضا  26أ:بدوكدمد الىذي ، إينر ل:مر ت:غرفيرد نر لكي و:
.« ل:تيكدمر اتي ز: او: ي فيي السىم: أ:بدوكدمد الىذي

سلطة يسوع

س:اءد 27 ؤ: ، ت:ق:دىم: إيل:يرهي رد يرك:لي لد فيي الره: وى ا ك:ان: ي:ت:ج: ب:يرن:م: ى. و: ر: ة  أدخر رى ش:لييم: م: ثدمى ع:اددوا إيل:ى أدورد
 ، الش يدوخد الرك:ت:ب:ةد، و: ، و: ن:ةي هي 28الرك:ه: ك: هذي ن:ح: نر م: م: ا ف:ع:لرت:هد؟ و: :يىةي سدلرط:ة  ت:فرع:لد م: :لدوهد: «بيأ س:أ و:



؟»  ت:فرع:ل: ذليك: يبدونيي، 29الس لرط:ة: لي دا . أ:جي احي را  و: :لدكدمر أ:مر أ أ:ن:ا أ:يرضا  أ:سر مر ي:سدوعد ق:ائيل : «و: اب:هد :ج: ف:أ
 : ور: :يىةي سدلرط:ة  أ:فرع:لد تيلرك: الدمد :قدول: ل:كدمر بيأ ن: 30ف:أ نىا أ:مر مي يىةد يدوح: ودي عرمد اءي ك:ان:تر م: ن: السىم: أ:مي

يبدونيي!»  ؟ أ:جي : إيذ:نر 31النىاسي ، ي:قدولد اءي ن: السىم: : «إينر قدلرن:ا: مي ، ق:ائيليين: ا ب:يرن:هدمر وا فييم: رد ف:ت:ش:او:
؟  ندوا بيهي مي اذ:ا ل:مر تدؤر مر ك:اندوا 32ليم: افدون: الشىعرب: ل:نىهد مر ك:اندوا ي:خ: ؟» ف:إينىهد ن: النىاسي : مي لر ن:قدولد ف:ه:

قيا .  نىا ن:بيي  ح: ون: أ:نى يدوح: يعا  ي:عرت:بيرد مي مر 33ج: ي!» ف:ق:ال: ل:هد : «ل: ن:درري ابدوا ي:سدوع: ق:ائيليين: :ج: ف:أ
«! ور: :يىةي سدلرط:ة  أ:فرع:لد تيلرك: الدمد ل: أ:ن:ا أ:قدولد ل:كدمر بيأ ي:سدوعد: «و:
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ثل المزارعين القتلة مث

ف:ر: فييهي 12 ح: ل:هد سدورا ، و: ور أ:ق:ام: ح: ما ، و: س: إينرس:ان  ك:رر : «غ:ر: ، ف:ق:ال: ث:ال  :مر مر بيأ بدهد اطي ذ: يدخ: أ:خ: و:
 . س:اف:ر: ، و: ين: عي اري ز: م: إيل:ى مد . ثدمى س:لىم: الرك:رر اس:ة  ر: ج: حي ب:ن:ى فييهي بدرر ة ، و: ر: عرص: ض: م: ور فيي 2ح: و:

 . مي ري الرك:رر نر ث:م: ت:هد مي صى نرهدمر حي ي:ت:س:لىم: مي ين: ع:بردا  لي عي اري ز: س:ل: إيل:ى الرمد ، أ:رر اني مر 3ال:و: إيلى أ:نىهد
 . غ: الري:د:يرني د وهد ف:اري ر: بدوهد و: ر: ض: س:كدوهد و: أرس:هد 4أ:مر وا ر: ، ف:ش:ج  ر: مر ع:بردا  آخ: س:ل: إيل:يرهي أ:رر ف:ع:اد: و:

انا .  ه: د وهد مد ر: بدوا ب:عرضا  5و: ر: ، ف:ض: ين: ين: ك:ثييري ري س:ل: آخ: ر: أ:يرضا  ف:ق:ت:لدوهد. ثدمى أ:رر س:ل: آخ: ثدمى أ:رر
ق:ت:لدوا ب:عرضا .  مر 6و: يرا ، ق:ائيل : إينىهد مر أ:خي س:ل:هد أ:يرضا  إيل:يرهي ، أ:رر بييب  يد  ح: حي إيذر ك:ان: ل:هد ب:عردد ابرن  و: و:
ابدون: ابرنيي!  ا 7س:ي:ه: ؛ ت:ع:ال:ور يثد ري : هذ:ا هدو: الرو: مر ليب:عرض  هد ين: ق:الدوا ب:عرضد عي اري ز: نى أدولئيك: الرمد لكي و:

 ! اثي ير: صدل: ع:ل:ى الرمي .  8ن:قرتدلرهد ف:ن:حر مي ج: الرك:رر اري وهد خ: حد ط:ر: ق:ت:لدوهد و: س:كدوهد و: :مر اذ:ا ي:فرع:لد 9ف:أ ف:م:
 . مر هي م: إيل:ى غ:يرري يمد الرك:رر يدس:لي ، و: ين: عي اري ز: ليكد الرمد يدهر ؟ إينىهد ي:أرتيي و: مي ب  الرك:رر هي 10ر: أرتدمر هذي ا ق:ر: أ:ف:م:

 . ي:ةي اوي ر: الزى ج: ار: ح: هد الربدن:اةد، هدو: ن:فرسدهد ص: ف:ض: ي ر: رد الىذي ج: تدوب:ة:: الرح: كر بيي 11الي:ة: الرم: ن: الرى مي
ن:ا!»  يب  فيي أ:نرظ:اري هدو: ع:جي ، 12ك:ان: هذ:ا، و: ع: مر افدوا الرج: نىهدمر خ: لكي ، و: ا إيل:ى الرق:برضي ع:ل:يرهي ف:س:ع:ور

فدوا. ر: انرص: كدوهد و: . ف:ت:ر: ث:لي مر بيهذ:ا الرم: كدوا أ:نىهد ك:ان: ي:عرنييهي مر أ:درر: ل:نىهد

دفع الجزية للقيصر

ة  13 قيعدوهد بيك:ليم: ، ليك:ير يدور وددس: يرد بي هي زر اءي حي أ:عرض: يييين: و: يسي ي ن: الرف:ري س:لدوا إيل:يرهي ب:عرضا  مي ثدمى أ:رر
ا.  ، ل:نىك: ل: 14ي:قدولده: د  :ح: ل: تدب:اليي بيأ ، و: ق  ادي ند ن:عرل:مد أ:نىك: ص: يمد، ن:حر ع:لي ق:الدوا ل:هد: «ي:ا مد اءدوا و: ف:ج:

ري أ:مر ل:؟ لرق:يرص: ي:ةد لي زر ل  أ:نر تددرف:ع: الرجي : أ:ي:حي قيي يق: اي بيالرح: يمد ط:ري ، ب:لر تدع:لي اتي النىاسي ق:ام: ي م: اعي تدر:
؟»  ا أ:مر ل: ن:درف:عد وا إيل:يى 15أ:ن:درف:عده: رد ضي بدون:نيي؟ أ:حر ي ري اذ:ا تدج: : «ليم: مر مر ق:ال: ل:هد نىهد إيذر ع:ليم: نيف:اق:هد لكي و:

اهد!»  ين:ارا  ل:ر: ؟» 16دي هذ:ا النىقرشد ةد و: ور: هي الص  نر هذي : «ليم: مر :ل:هد ين:ارا ، ف:س:أ وا إيل:يرهي دي رد ض: ف:أ:حر



 .« ري لرق:يرص: ي!» 17ف:ق:الدوا ل:هد: «لي ي لي ا لي م: ، و: ري لرق:يرص: ري لي لرق:يرص: ا لي مر ق:ائيل : «أ:عرطدوا م: دى ع:ل:يرهي ف:ر:
نرهد. لدوا مي ف:ذدهي

قيامة الموات

18  : :لدوهد ق:ائيليين: س:أ ، و: ةي ي:ام: ندون: بيالرقي مي ين: ل: يدؤر د وقييييين: الىذي ت:ق:دىم: إيل:يرهي ب:عرضد الصى يمد، 19و: ع:لي «ي:ا مد
ل:دا ، ف:ع:ل:ى لييف: أ:ور هي ددون: أ:نر يدخ: نر ب:عردي ت:هد مي ج: ور ك: ز: ت:ر: د  أ:خ  و: ات: ل:ح: وس:ى: إينر م: ك:ت:ب: ل:ن:ا مد

 . يهي مي أ:خي يدقييم: ن:سرل  ع:ل:ى اسر ل:تيهي و: م: :رر ج: بيأ وى يهي أ:نر ي:ت:ز: ذ: 20أ:خي ة ، اتىخ: و: ف:ق:در ك:ان: هدن:اليك: س:برع:ةد إيخر
لييف: ن:سرل ،  ات: ددون: أ:نر يدخ: ة  ثدمى م: ج: ور مر ز: لدهد ات: هدو: أ:يرضا  ددون: أ:نر 21أ:وى ذ:ه:ا الثىانيي ثدمى م: ف:اتىخ:

 . لييف: ن:سرل ، ف:ف:ع:ل: الثىاليثد ك:ذليك: نر 22يدخ: مي يفدوا ن:سرل . و: لي ذ:ه:ا السىبرع:ةد ددون: أ:نر يدخ: هك:ذ:ا اتىخ: و:
أ:ةد أ:يرضا .  رر ات:تي الرم: يعا ، م: مي مر ج: هي مر ت:كدوند 23ب:عردي نرهد نر مي ، ليم: ون: ا ي:قدومد نرد:م: ، عي ةي ي:ام: ف:فيي الرقي

؟»  ن: السىبرع:ةي ة  ليكدل ي مي ج: ور ة ، ف:ق:در ك:ان:تر ز: ج: ور أ:ةد ز: رر تدمر فيي 24الرم: مر ي:سدوعد ق:ائيل : «أ:ل:سر دى ع:ل:يرهي ف:ر:
ة: اي؟  ل: قددرر: ت:اب: و: ون: الركي مد ، ل: 25ض:لل  ل:نىكدمر ل: ت:فره: اتي و: نر ب:يرني ال:مر ا ي:قدومد النىاسد مي نرد:م: ف:عي

 . اتي او: ين: فيي السىم: ل:ئيك:ةي الىذي ، ب:لر ي:كدوندون: ك:الرم: ون: جد وى ل: يدز: ون: و: جد وى ا ع:ني 26ي:ت:ز: أ:مى و:
هد ، ك:يرف: ك:لىم: يثي ع:ني الرعدلىيرق:ةي دي وس:ى، فيي الرح: ت:ابي مد أرتدمر فيي كي ا ق:ر: ، أ:ف:م: ون: مر ي:قدومد اتي أ:نىهد و: ال:مر

؟  إيلهد ي:عرقدوب: اق: و: إيلهد إيسرح: يم: و: اهي ، ب:لر هدو: إيلهد 27اد ق:ائيل : أ:ن:ا إيلهد إيبرر: ات  و: ف:إينىهد ل:يرس: بيإيلهي أ:مر
«! يم  :نرتدمر إيذ:نر فيي ض:لل  ع:ظي . ف:أ ي:اء  أ:حر

الوصية العظمى

28 ، مر دى ع:ل:يرهي س:ن: الرى أ:ى أ:نىهد أ:حر ر: ، و: اد:لدون: مر ي:ت:ج: ع:هد ن: الرك:ت:ب:ةي ك:ان: ق:در س:مي د  مي احي ت:ق:دىم: إيل:يرهي و: و:
يعا ؟»  مي اي:ا ج: ص: يىة  هيي: أدول:ى الرو: صي :ل:هد: «أ:يىةد و: يعا  29ف:س:أ مي اي:ا ج: ص: اب:هد ي:سدوعد: «أدول:ى الرو: :ج: ف:أ
د   احي ب  و: ن:ا ر: ب  إيلهد ، الرى ائييلد ر: عر ي:ا إيسر م: : اسر ي: بيكدليي 30هي بى إيله:ك: بيكدليي ق:لربيك: و: بى الرى ف:أ:حي

يىةد الدول:ى.  صي ي: الرو: هي هي . هذي تيك: بيكدليي قدوى ك: و: ري بيكدليي فيكر ك: و: ي: أ:نر 31ن:فرسي هي ا، و: ثرلده: هدن:اك: ث:انيي:ة  مي و:
 .« نر ه:ات:يرني ى أ:عرظ:مد مي ر: يىة  أدخر صي نر و: ا مي . ف:م: ك: يب:ك: ك:ن:فرسي بى ق:ري : 32تدحي ف:ق:ال: ل:هد الرك:اتيبد

اهد.  و: رد سي ل:يرس: آخ: د  و: احي . ف:إينى ا: و: ت: قيي ت:ك:لىمر س:ب: الرح: يمد! ح: ع:لي ، ي:ا مد يح  حي بىتدهد بيكدليي 33«ص: ح: م: و:
ق:اتي ر: حر يعي الرمد مي نر ج: لد مي ، أ:فرض: يبي ك:النىفرسي بىةد الرق:ري ح: م: ةي، و: بيكدليي الرقدوى مي و: بيكدليي الرف:هر الرق:لربي و:

الذىب:ائيحي!»  ل:كدوتي اي!» 34و: يدا  ع:نر م: ، ق:ال: ل:هد: «ل:سرت: ب:عي ة  م: كر اب: بيحي أ:ى ي:سدوعد أ:نىهد أ:ج: ا ر: ف:ل:مى
. ال  ه: إيل:يرهي أ:يى سدؤ: ي جي د  ب:عرد: ذليك: أ:نر يدو: ؤر أ:ح: رد ل:مر ي:جر و:

المسيح وداود

يح: هدو: ابرند 35 سي : «ك:يرف: ي:قدولد الرك:ت:ب:ةد إينى الرم: ، ف:ق:ال: يرك:لي يمد فيي الره: ا هدو: يدع:لي ت:ك:لىم: ي:سدوعد فييم: و:
د:؟  تىى 36د:اود ينيي ح: ليسر ع:نر ي:مي بييي: اجر ب  لير: : ق:ال: الرى وحي الرقدددسي د: ن:فرس:هد ق:ال: بيالر  ف:إينى د:اود

 ! يرك: ئا  ليق:د:م: طي ور د:اء:ك: م: ع: أ:عر نر أ:يرن: ي:كدوند ابرن:هد؟» 37أ:ض: بى ف:مي دد ن:فرسدهد ي:درعدوهد الرى اد:ام: د:اود ف:م:
. ور  عدهد بيسدرد م: يمد ي:سر عد الرع:ظي مر ك:ان: الرج: و:



التحذير من الكتبة والفريسيين

ابي 38 ل: بيال:ثرو: و  ب ون: التىج: ين: يدحي ن: الرك:ت:ب:ةي الىذي كدمر مي ذرر: ذدوا حي : «خد هي مر فيي ت:عرلييمي ق:ال: ل:هد و:
 ، ةي اتي الرع:امى يىاتي فيي السىاح: يي التىحي ت:ل:قي ، و: ةي ف:اض: عي، 39الرف:ضر امي ج: ول:ى فيي الرم:

ن: الد اكي ال:م: و:
 . ل:ئيمي ةي فيي الرو: د:ار: ن: الصى اكي أ:م: . 40و: اتي ل:و: ي:ت:ب:اهدون: بيإيط:ال:ةي الصى ، و: لي امي ون: بديدوت: ال:ر: مد ي:لرت:هي

مر د:يرندون:ة  أ:قرس:ى!» لد بيهي ل:ءي س:ت:نرزي هؤد

الثرملة الفقيرة

عد يدلرقدون: الن قدود: فيي 41 مر أ:ى ك:يرف: ك:ان: الرج: ، ر: يرك:لي نرددوقي الره: ق:ابيل: صد ل:س: ي:سدوعد مد إيذر ج: و:
ال  ك:ثييرا .  نيي:اءي م: ن: ال:غر ون: مي أ:لرق:ى ك:ثييرد . و: نرددوقي أ:لرق:تر 42الص  ة  و: ل:ة  ف:قيير: م: اء:تر أ:رر ثدمى ج:

دا .  احي برعا  و: ي:اني رد هي 43ف:لرس:يرني يدس:اوي : إينى هذي قى أ:قدولد ل:كدمر : «الرح: مر ق:ال: ل:هد يذ:هد و: ف:د:ع:ا ت:ل:مي
 : نرددوقي ا فيي الص  ين: أ:لرق:ور يعي الىذي مي نر ج: ث:ر: مي ة: ق:در أ:لرق:تر أ:كر ل:ة: الرف:قيير: م: ا 44ال:رر مر أ:لرق:ور يع:هد مي ل:نى ج:

ا يش:ت:ه: عي نرد:ه:ا أ:لرق:تر م: ا عي ا كدلى م: تيه: اج: نر ح: ا هيي: أ:لرق:تر مي نىه: لكي ، و: مر تيهي اج: لي ع:نر ح: ن: الرف:اضي مي
ا!» كدلىه:
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يسوع ينبئ بخراب الهيكل

ة: 13 ار: ج: هي الرحي ل: هذي م: ا أ:جر يمد، انرظدرر م: ع:لي هي: «ي:ا مد يذي دد ت:ل:مي ، ق:ال: ل:هد أ:ح: يرك:ل: رد الره: ا ك:ان: يدغ:ادي ب:يرن:م: و:
ب:انيي!»  هي الرم: هذي ق: 2و: ر  ف:ور ج: ا ح: نره: ك: مي ة:؟ ل:نر يدترر: يم: ب:انيي: الرع:ظي هي الرم: ى هذي اب:هد ي:سدوعد: «أ:ت:ر: :ج: ف:أ
د:مد!» يدهر ر  إيلى و: ج: ح:

علمات نهاية الزمان

نىا 3 يدوح: ي:عرقدوبد و: سد و: :ل:هد بدطررد ، س:أ يرك:لي ق:ابيل: الره: يرتدوني مد ب:ل: الزى اليس  ع:ل:ى ج: ا هدو: ج: فييم: و:
 : اد  سد ع:ل:ى انرفير: اود أ:نرد:ر: هي 4و: كد هذي ا تدوشي نرد:م: ةد عي ي: الرع:ل:م: ا هي م: ددثد هذ:ا، و: ت:ى ي:حر ن:ا م: بيرر «أ:خر

ورد أ:نر ت:تيمى؟»  د !  5الدمد يلركدمر أ:ح: لي مر ق:ائيل : «انرت:بيهدوا! ل: يدض: يبدهد ذ: ي:سدوعد يدجي :خ: ين: 6ف:أ ف:إينى ك:ثييري
 . ين: يلدون: ك:ثييري لي يدض: ، إينييي أ:ن:ا هدو: و: ي ق:ائيليين: مي وبي 7س:ي:أرتدون: بياسر رد عدون: بيالرحد م: ا ت:سر نرد:م: ، عي نر لكي و:

اي:ةد ب:عردد.  نر ل:يرس:تي النييه: لكي ، و: ددث: بدوا؛ ف:إينى ذليك: ل:بددى أ:نر ي:حر ت:عي وبي ل: ت:رر رد ب:اري الرحد أ:خر ف: 8و: ف:س:ور
ددثد ا ت:حر ، ك:م: ن: اكي دىةي أ:م: لد فيي عي ل:زي ددثد ز: ت:حر ، و: ل:ك:ة  مر ل:ك:ة  ع:ل:ى م: مر م: ، و: ة  ة  ع:ل:ى أدمى ت:نرق:ليبد أدمى

 . اضي خ: لد الرم: نى هذ:ا أ:وى لكي اع:ات  و: ج: ون:كدمر إيل:ى 9م: يمد لي ف: يدس: مر س:ور ، ل:نىهد كدمر ف:انرت:بيهدوا ل:نرفدسي



. نرد:هدمر اد:ة  عي ليي، ش:ه: نر أ:جر لدوك  مي مد كىام  و: ام: حد ثدلدون: أ:م: ت:مر بدون: و: ر: عي، ف:تدضر امي ج: الرم: مي و: اكي ح: الرم:
10  . مي يعي الدم: مي يلي فيي ج: نرجي ل  بيالي بد أ:نر يدب:شىر: أ:وى ي:جي لدوا 11و: ، ل: ت:نرش:غي وكدمر يمد ف:إيذ:ا س:اقدوكدمر لييدس:لي

تدمر أ:نرتدمد وا، ل:نىكدمر ل:سر ، ف:بيهي ت:ك:لىمد ون: فيي تيلرك: السىاع:ةي مد ا تدلره: ا كدل  م: إينىم: : و: ا ت:قدولدون: ب:قا  بيم: سر مد
 . وحد الرقدددسد ين: ب:لي الر  يمي لي ت:ك: ي:نرق:ليبد 12الرمد ل:د:هد، و: ال:بد و: ، و: تي ور اهد إيل:ى الرم: يمد ال:خد أ:خ: لي ف: يدس: س:ور و:

 . مر ي:قرتدلدون:هد مر و: يهي اليدي ل:دد ع:ل:ى و: ي. 13ال:ور لي اسرمي نر أ:جر يعي مي مي ين: ل:د:ى الرج: وهي كررد ت:كدوندون: م: و:
. لدصد ، ف:هدو: ي:خر اي:ةي تىى النييه: ي ي:ثربدتد ح: نى الىذي لكي و:

الضيقة العظيمة

بر 14 رد نرد:ئيذ  ليي:هر ! عي ئد مر الرق:اري ي:فره: ي، لي يرثد ل: ي:نرب:غي ة  ح: ابي ق:ائيم: ر: اس:ة: الرخ: ج: ن: ر: ور ا ت:ر: نرد:م: ف:عي
؛  ب:الي يىةي إيل:ى الرجي نرط:ق:ةي الري:هدودي ين: فيي مي لر إيل:ى الرب:يرتي 15الىذي نر ك:ان: ع:ل:ى السىطرحي، ف:ل: ي:نرزي م: و:

؛  ا فيي ب:يرتيهي ذ: م: ي:أرخد لر لي ل: ي:درخد ب:هد.  16و: ذ: ث:ور ي:أرخد عر لي جي ، ف:ل: ي:رر قرلي نر ك:ان: فيي الرح: م: يرلد 17و: الرو: و:
 ! ع:اتي فيي تيلرك: ال:يىامي ضي رر الرمد ب:ال:ى و: لرح: :  18لي ت:اء  ل وا ليك:ي ل: ي:ق:ع: ذليك: فيي شي ف: 19ف:ص: ف:س:ور

ل:نر ا اد إيل:ى الن: و: ل:ق:ه: لييق:ةي الىتيي خ: نرذد ب:درءي الرخ: ا مد ثرلده: ددثر مي يق:ة  ل:مر ي:حر ددثد فيي تيلرك: ال:يىامي ضي ت:حر
 . ددث: نىهد 20ي:حر لكي و. و: ن: الرب:ش:ري ي:نرجد د  مي ا ك:ان: أ:ح: ر: تيلرك: ال:يىام:، ل:م: ت:ص: بى ق:دي اخر ل: أ:نى الرى ل:ور و:

 . ر: تيلرك: ال:يىام: ت:ص: ، ق:دي اخر هدمر ت:ار: ين: اخر ين: الىذي ت:اري خر لي الرمد : ه:ا 21ل:جر نرد:ئيذ  د  عي ف:إينر ق:ال: ل:كدمر أ:ح:
يقدوا.  دي ! ف:ل: تدص: : ه:ا هدو: هدن:اك: يح: هدن:ا! أ:ور سي ال  22إينى الرم: يح  د:جى سي نر م: ث:رد مي زد أ:كر ف: ي:بررد ف:س:ور

ت:ط:اعدوا. ، ل:وي اسر ين: ت:اري خر تىى الرمد يلدوا ح: لي ، لييدض: يب: أ:ع:اجي ون: آي:ات  و: يمد يدق:دي ، و: ال  ن:بيي ي د:جى و:
ا. 23 ددوثيه: ا ق:برل: حد يه: وري كدلي تدكدمر بيالدمد ب:رر ! ه:ا أ:ن:ا ق:در أ:خر ف:انرت:بيهدوا إيذ:نر

مجيء المسيح ثانية

هد، 24 ء: ور رد ض: بد الرق:م: جد ي:حر سد و: ليمد الشىمر ، تدظر يق:ةي ي ، ب:عرد: تيلرك: الضي نر فيي تيلرك: ال:يىامي لكي و:
25  . اتي او: اتد الىتيي فيي السىم: عد الرقدوى عرز: ت:ت:ز: ، و: اءي ومد السىم: ى ندجد او: ت:ت:ه: ف: 26و: نرد:ئيذ  س:ور عي و:

 . د  جر م: ة  و: يم: ة  ع:ظي بي بيقددرر: نرس:اني آتييا  فيي الس حد ون: ابرن: الي رد ل:ئيك:ت:هد 27يدبرصي نرد:ئيذ  م: لد عي سي ف:يدرر
. اءي ضي إيل:ى أ:قرص:ى السىم: نر أ:قرص:ى ال:رر ب:عي، مي اتي ال:رر ه: ن: الرجي يهي مي ت:اري خر عد مد م: ي:جر و:

تعلموا من شجرة التين

ون: أ:نى 28 ا، ت:عرل:مد اق:ه: ر: ليعد أ:ور تدطر ا و: انده: ا ت:لييند أ:غرص: نرد:م: : عي ث:ل: وا هذ:ا الرم: ييني ت:ع:لىمد ةي التي ر: نر ش:ج: ف:مي
 . يب  يرف: ق:ري وا أ:نىهد 29الصى ل:مد ، ف:اعر ددثد ور: ت:حر هي الدمد ن: هذي ور ا ت:ر: ين:م: ف:ك:ذ:ليك: أ:نرتدمر أ:يرضا ، حي

ابي.  ، ب:لر ع:ل:ى ال:برو: يب  هي 30ق:ري ددث: هذي تىى ت:حر يلد أ:ب:دا  ح: ولد هذ:ا الرجي : ل: ي:زد قى أ:قدولد ل:كدمر الرح:
ا.  ورد كدل ه: ولد أ:ب:دا . 31الدمد ي ل: ي:زد نى ك:ل:مي لكي ، و: ول:ني ض: ت:زد ال:رر اء: و: إينى السىم:

ل أحد يعرف ذلك اليوم

ل: 32 اءي و: ين: فيي السىم: ل:ئيك:ةد الىذي د ، ل: الرم: ا أ:ح: م: فدهد تيلرك: السىاع:ةد ف:ل: ي:عرري مد و: ا ذ:ليك: الري:ور أ:مى و:
 . ، إيلى البد برند !  33الي قرتد يند الرو: ت:ى ي:حي فدون: م: وا ل:نىكدمر ل: ت:عرري رد ه: اسر رد 34ف:انرت:بيهدوا و: ف:ال:مر



ص:ى أ:ور ل:هد، و: د  ع:م: احي ع:ييينا  ليكدليي و: أ:عرط:ى ع:بييد:هد الس لرط:ة: مد ك: ب:يرت:هد، و: ، ت:ر: س:افير  ب:هد بيإينرس:ان  مد أ:شر
 . ر: ه: س: الرب:ابي أ:نر ي:سر اري ، 35ح: س:اء  : أ:م: ب  الرب:يرتي ت:ى ي:عدودد ر: فدون: م: وا، ل:نىكدمر ل: ت:عرري رد ه: إيذ:ني اسر

ب:احا ،  ، أ:مر ص: ييكي ي:احي الدي نرد: صي ، أ:مر عي نرت:ص:في اللىيرلي د:كدمر 36أ:مر فيي مد ي:جي :ة  و: أ ليئ:لى ي:عدود: ف:جر
 . ين: وا!» 37ن:ائيمي رد ه: يعي: اسر مي ، أ:قدولدهد ليلرج: ا أ:قدولدهد ل:كدمر م: و:

مؤشر     14Ketab El Hayatمرقس 

المؤامرة لقتل يسوع

الرك:ت:ب:ةد 14 ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: ال: رد از: م: ، و: يرني م: لىني ب:عرد: ي:ور يري س:ي:حد يدد الرف:طي عي حد و: ك:ان: الرفيصر و:
ي:قرتدلدوهد.  ر  و: كر ن: ك:ير ي:قربيضدوا ع:ل:يرهي بيم: ع:ور ، ليئ:لى 2ي:سر يدي مر ق:در ق:الدوا: «ل: ي:كدوند ذ:ليك: فيي الرعي ف:إينىهد

اب  ب:يرن: الشىعربي!» ر: طي ددث: اضر ي:حر

سكب العطر على يسوع

لد 3 مي أ:ة  ت:حر ر: اء:تي امر ، ج: صي ع:ان: ال:برر: مر ئا  فيي ب:يرتي سي تىكي ا ك:ان: ي:سدوعد فيي ب:يرتي ع:نري:ا، مد فييم: و:
طرر: ع:ل:ى س:ك:ب:تي الرعي ة: و: ور: تي الرق:ارد ، ف:ك:س:ر: ني اليصي الرغ:اليي الثىم: يني الرخ: دي ن: النىاري ر  مي طر ة: عي ور: ق:ارد

 . هي أرسي ؟  4ر: طرري يرد ليلرعي اذ:ا ه:ذ:ا التىبرذي ق:الدوا: «ليم: مر و: هي مر فيي أ:نرفدسي هد ت:اء: ب:عرضد ند 5ف:اسر كي ف:ق:در ك:ان: يدمر
نييبدون: ذدوا يدؤ: أ:خ: ». و: اءي لرفدق:ر: ند لي يدوه:ب: الثىم: ، و: ين:ار  ئ:ةي دي نر ث:ل:ثي مي ث:ر: مي :كر رد بيأ طر أ:نر يدب:اع: هذ:ا الرعي

أ:ة:.  رر س:نا . 6الرم: ل  ح: ل:تر بيي ع:م: ا ع:مي ا؟ إينىه: اييقدون:ه: اذ:ا تدض: كدوه:ا! ليم: : «اتررد غ:يرر: أ:نى ي:سدوع: ق:ال:
ا أ:ن:ا ف:ل:نر 7 . أ:مى مر ندوا إيل:يرهي سي يعدون: أ:نر تدحر ت:طي ئرتدمر ت:سر ت:ى شي م: ، و: ين  نرد:كدمر فيي كدليي حي اء: عي ف:إينى الرفدق:ر:

 . ين  نرد:كدمر فيي كدليي حي د:ادا  8أ:كدون: عي ي إيعر س:دي تر ج: . ف:ق:در س:ب:ق:تر ف:ع:طىر: رد ع:ل:يرهي ا ت:قردي ل:تر م: ا ع:مي إينىه:
 . ا 9ليلدىفرني دىثد أ:يرضا  بيم: ، يدح: ع: م: يلي فيي الرع:ال:مي أ:جر نرجي يرثد يدب:شىرد بيالي : إينىهد ح: قى أ:قدولد ل:كدمر الرح: و:

ه:ا!» ري كر ي:اء  ليذي أ:ةد، إيحر رر هي الرم: ل:ترهد ه:ذي ع:مي

خيانة يهوذا

يم: ي:سدوع: 10 ن:ةي لييدس:لي س:اءي الرك:ه: ؤ: ، إيل:ى رد ثرن:ير ع:ش:ر: دد الي ، أ:ح: ي  يدوطي رر سرخ: ثدمى ذ:ه:ب: ي:هدوذ:ا الي
 . مر هد فيي 11إيل:يرهي لييم: يىند ت:سر ذ: ي:ت:ح: :خ: ال . ف:أ ع:ددوهد أ:نر يدعرطدوهد م: و: وا، و: حد ، ف:ري عدوا بيذليك: ا س:مي ف:ل:مى

. ب:ة  ن:اسي ة  مد ص: فدرر



عشاء الفصح مع التلميذ

يذدهد: «أ:يرن: 12 :ل:هد ت:ل:مي حي، س:أ ) الرفيصر لد م: فييهي ك:ان: يدذرب:حد (ح: ، و: يري نر أ:يىامي الرف:طي لي مي مي ال:وى فيي الري:ور و:
؟»  ت:أركدل: ح: لي ز: ل:ك: الرفيصر ي هي ندج: يدد أ:نر ن:ذره:ب: و: ا: 13تدري هي، ق:ائيل  ل:هدم: يذي نر ت:ل:مي س:ل: اثرن:يرني مي :رر ف:أ

، ف:اترب:ع:اهد.  اء  ة: م: رى لد ج: مي ل  ي:حر جد ا هدن:اك: ر: س:يدل:قييكدم: ، و: ين:ةي دي ، 14«اذره:ب:ا إيل:ى الرم: لد يرثد ي:درخد ح: و:
ي؟ يذي ع: ت:ل:مي ح: م: ا س:آكدلد الرفيصر ف:تيي الىتيي فييه: : أ:يرن: غدرر يم: ي:قدولد ع:لي : إينى الرمد بيي الرب:يرتي قدول: لير:

ا ل:ن:ا!» 15 ز: ي هي ة . هدن:اك: ج: ز: هى ج: وش:ة  مد فررد ة  فيي الطىب:ق:ةي الرعدلري:ا، م: ف:ة  ك:بيير: ا غدرر ي:كدم: ف:يدري
حي.  16 لرفيصر ا لي ز: هى هدن:اك: ج: ا. و: م: ا ق:ال: ل:هد د:ا ك:م: ج: و: ين:ة:، و: دي ل: الرم: د:خ: يذ:اني و: يلرمي ا 17ف:انرط:ل:ق: التي ل:مى و:

 . ثرن:ير ع:ش:ر: ع: الي اء: ي:سدوعد م: ، ج: س:اءد لى الرم: ، ق:ال: ي:سدوعد: 18ح: ئيين: ي:أركدلدون: تىكي ا ك:اندوا مد ب:يرن:م: و:
ي».  عي هدو: ي:أركدلد الن: م: نيي، و: يمد لي نركدمر س:يدس: دا  مي احي : إينى و: قى أ:قدولد ل:كدمر ند 19«الرح: زر ذ: الرحد :خ: ف:أ

: «ه:لر أ:ن:ا؟»  ري دا  ب:عرد: الخ: احي :لدون:هد و: أ ب:د:أدوا ي:سر ، و: مر ليي ع:ل:يرهي ت:ور مر ق:ائيل : 20ي:سر اب:هد نىهد أ:ج: لكي و:
 . ف:ةي حر ي فيي الصى عي سد م: ي ي:غرمي هدو: الىذي ، و: ثرن:ير ع:ش:ر: ن: الي د  مي احي نرس:اني ل:بددى 21«إينىهد و: إينى ابرن: الي

. نرس:اني هي يدس:لىمد ابرند الي ي ع:ل:ى ي:دي لي الىذي جد يرلد ليذليك: الرى ني الرو: لكي ا ق:در كدتيب: ع:نرهد، و: ي: ك:م: ضي أ:نر ي:مر
لي ل:ور ل:مر يدول:در!» جد يررا  ليذليك: الرى ك:ان: خ:

عشاء الرب

ذدوا: هذ:ا 22 أ:عرط:اهدمر ق:ائيل : «خد ، و: ك:سىر: ، و: ك: ب:ار: يفا ، و: غي ذ: ي:سدوعد ر: ، أ:خ: ا ك:اندوا ي:أركدلدون: ب:يرن:م: و:
س:ديي».  ،  23هدو: ج: مر ا كدل هد نره: بدوا مي ، ف:ش:ري أ:عرط:اهدمر ، و: ش:ك:ر: ، و: ذ: الرك:أرس: : 24ثدمى أ:خ: مر ق:ال: ل:هد و:

 . ين: لي ك:ثييري نر أ:جر ف:كد مي ي يدسر ، الىذي يدي دي دي الرج: لرع:هر ي لي ي الىذي : ل: 25«هذ:ا هدو: د:مي قى أ:قدولد ل:كدمر الرح:
ل:كدوتي اي». يدا  فيي م: دي بدهد فييهي ج: ر: ي أ:شر مي الىذي ةي أ:ب:دا ، إيل:ى ذليك: الري:ور م: نر نيت:اجي الرك:رر بد ب:عردد مي أ:شرر:

26 . يرتدوني ب:لي الزى جا  إيل:ى ج: اري انرط:ل:قدوا خ: تىلدوا، و: ثدمى ر:

يسوع ينبئ بإلنكار بطرس له

ي، ف:ت:ت:ش:تىتد 27 اعي بد الرى ري : س:أ:ضر ، ل:نىهد ق:در كدتيب: مر ي:سدوعد: «كدل كدمر س:ت:شدك ون: ق:ال: ل:هد و:
 . افد ر: ».  28الرخي لييلي بيقدكدمر إيل:ى الرج: :سر تيي، س:أ نر ب:عرد: قيي:ام: لكي ل:ور 29و: س: ق:ال: ل:هد: «و: نى بدطررد لكي و:

 .« :ن:ا ل:نر أ:شدكى ، ف:أ يعد مي هي 30ش:كى الرج: م:، فيي هذي : إينىك: الري:ور قى أ:قدولد ل:ك: ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «الرح:
 .« ات  رى ت:نيي ث:ل:ث: م: ، ت:كدوند ق:در أ:نرك:رر ت:يرني رى ييكد م: يح: الدي ، ق:برل: أ:نر ي:صي س: 31اللىيرل:ةي إيلى أ:نى بدطررد

ثرل: مر مي يذد كدل هد ق:ال: التىل:مي ك: أ:ب:دا !» و: رد ، ل: أدنركي ع:ك: وت: م: ل:ور ك:ان: ع:ل:يى أ:نر أ:مد : «و: يد  ث:ري ت:أركي :كر ق:ال: بيأ
. لي هذ:ا الرق:ور

يسوع يصلي في جثسيماني

32 .« يي: لي تىى أدص: ليسدوا هدن:ا ح: هي: «اجر يذي انيي، ف:ق:ال: ليت:ل:مي ثرس:يرم: هد ج: مد ت:ان  اسر لدوا إيل:ى بدسر ص: و: و:
33  . الرك:آب:ةي ب:ةي و: هر عدرد بيالرى ب:د:أ: ي:شر نىا، و: يدوح: ي:عرقدوب: و: س: و: ع:هد بدطررد ذ: م: ق:در أ:خ: : 34و: مر ق:ال: ل:هد و:

وا».  رد ه: اسر ا هدن:ا و: . ايبرق:ور تي ور تىى الرم: ديا  ح: ين:ة  جي زي ي ح: رى ع:ل:ى 35«ن:فرسي خ: ثدمى ابرت:ع:د: ق:لييل ، و:
نا .  كي مر يي ليك:ير ت:عربدر: ع:نرهد السىاع:ةد إينر ك:ان: مد لي ذ: يدص: أ:خ: ، و: ضي ق:ال: «أ:بىا، ي:ا أ:بيي، كدل  36ال:رر و:



يدد ا تدري يدد أ:ن:ا، ب:لر م: ا أدري نر ليي:كدنر ل: م: لكي ، و: هي الرك:أرس: در ع:نييي هذي :برعي . ف:أ ت:ط:اع  ل:د:يرك: سر ء  مد ش:ير
 «! ؟ أ:ل:مر 37أ:نرت: ع:اند مر : «ه:لر أ:نرت: ن:ائيم  ي:ا سي س: ، ف:ق:ال: ليبدطررد ين: يذ:هد ن:ائيمي د: ت:ل:مي ج: ع: ف:و: ج: ثدمى ر:

د:ة ؟  احي ر: س:اع:ة  و: ه: رر أ:نر ت:سر وح: 38ت:قردي . إينى الر  ب:ة  ري لدوا فيي ت:جر ل وا ليئ:لى ت:درخد ص: وا و: رد ه: اسر
 .« يف  عي س:دد ف:ض: ا الرج: أ:مى يط ، و: دىد: الرك:ل:م: ن:فرس:هد.  39ن:شي لىى ث:انيي:ة ، ف:ر: ص: ا 40ثدمى ذ:ه:ب: و: ل:مى و:

يبدون:هد.  اذ:ا يدجي وا بيم: ل:مر ي:دررد ، و: مر يدن:هد ين: ل:نى الن ع:اس: أ:ثرق:ل: أ:عر د:هدمر أ:يرضا  ن:ائيمي ج: ، و: ع: ج: ثدمى 41ر:
فيي! أ:قرب:ل:تي السىاع:ةد. ه:ا إينى ابرن: وا. ي:كر يحد ت:ري اسر وا الن: و: : «ن:امد مر ق:ال: ل:هد ث:ةي و: ةي الثىالي رى ع: فيي الرم: ج: ر:

 . ئيين: اطي ي الرخ: نرس:اني يدس:لىمد إيل:ى أ:يردي نيي!» 42الي يمد لي ي يدس: ب: الىذي . ه:ا ق:دي اقرت:ر: ن:ذره:ب: وا لي قدومد

القبض على يسوع

يم  43 ع  ع:ظي مر ع:هد ج: م: ، و: ثرن:ير ع:ش:ر: دد الي ل: ي:هدوذ:ا، أ:ح: ص: ا هدو: ي:ت:ك:لىمد، و: ، فييم: الي فيي الرح: و:
 . الش يدوخد الرك:ت:ب:ةد و: ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: مر رد س:ل:هد ق:در أ:رر ، و: يى صي الرعي لدون: الس يدوف: و: مي ك:ان: 44ي:حر و:

.« ذ:ر  سدوقدوهد بيح: . ف:اقربيضدوا ع:ل:يرهي و: دق:بييلدهد، ف:هدو: هدو: ي أ ة  ق:ائيل : «الىذي هد ق:در أ:عرط:اهدمر ع:ل:م: يمد لي س: مد
ة .  45 ار: ر: ق:بىل:هد بيح: ي!» و: يييدي : «س: ق:ال: ، و: تىى ت:ق:دىم: إيل:يرهي ل: ي:هدوذ:ا، ح: ص: ا إينر و: ا 46ف:م: :لرق:ور ف:أ

 . ن:ةي 47الرق:برض: ع:ل:يرهي ئييسي الرك:ه: ب: ع:برد: ر: ر: ض: ت:لى س:يرف:هد و: ، اسر اقيفيين: هدن:اك: ن: الرو: دا  مي احي نى و: لكي و:
ت:قربيضدوا 48ف:ق:ط:ع: أدذدن:هد.  ييي لي صي الرعي تدمر بيالس يدوفي و: جر ر: ي خ: ا ع:ل:ى ليص  مر ي:سدوعد ق:ائيل : «أ:ك:م: هد ك:لىم: و:

؟  اما  49ع:ل:يى ي إيترم: ري نى هذ:ا ي:جر ل:كي . و: ل:مر ت:قربيضدوا ع:ل:يى ، و: يرك:لي يمد فيي الره: لي م  ب:يرن:كدمر أدع: كدنرتد كدلى ي:ور
ت:ابي».  لركي بدوا.  50لي ه:ر: يعد و: مي ك:هد الرج: نرد:ئيذ  ت:ر: ار  ع:ل:ى 51عي ت:بيع:هد ش:اب  ل: ي:لرب:سد غ:يرر: إيز: و:

س:كدوهد.  :مر ، ف:أ ييهي ي:انا . 52عدرر مر عدرر نرهد ب: مي ه:ر: ار: و: ز: ك: الي ف:ت:ر:

المحاكمة أمام مجلس اليهود

الرك:ت:ب:ةد. 53 الش يدوخد و: ن:ةي و: س:اءي الرك:ه: ؤ: يعد رد مي ع: إيل:يرهي ج: ت:م: . ف:اجر ن:ةي ئييسي الرك:ه: س:اقدوا ي:سدوع: إيل:ى ر: و:
اسي 54 رى ع: الرحد اليسا  م: ك:ان: ج: ، و: ن:ةي ئييسي الرك:ه: لي د:اري ر: يد  إيل:ى د:اخي نر ب:عي سد مي ت:بيع:هد بدطررد و:

 . نرد: النىاري ت:درفيئد عي اد:ة  55ي:سر ثدون: ع:نر ش:ه: ل:ى كدل هد ي:برح: ليسد ال:عر جر الرم: ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: ذ: رد أ:خ: و:
ددوا.  ي:قرتدلدوهد، ف:ل:مر ي:جي مر ك:ان:تر 56ع:ل:ى ي:سدوع: لي اد:اتيهي نى ش:ه: لكي ورا ، و: ون: ع:ل:يرهي زد د: ك:ثييرد ف:ق:در ش:هي

ة .  ت:ن:اقيض: :  57مد ورا  ق:ائيليين: ددوا ع:ل:يرهي زد ش:هي مر و: هد مد هذ:ا 58ثدمى ق:ام: ب:عرضد دي :هر : س:أ عرن:اهد ي:قدولد «س:مي
ي». ن:عرهد ال:ي:ادي ر: ل:مر ت:صر فيي ث:ل:ث:ةي أ:يىام  أ:برنيي ه:يرك:ل  آخ: ي، و: ن:ع:ترهد ال:ي:ادي يرك:ل: الىذيي ص: الره:

ة .  59 ت:ن:اقيض: مر مد اد:اتدهد نر فيي ه:ذ:ا أ:يرضا ، ك:ان:تر ش:ه: لكي س:طي 60و: ن:ةي فيي و: ئييسد الرك:ه: ق:ف: ر: ف:و:
؟»  ل:ءي ع:ل:يرك: دد هؤد ه: اذ:ا ي:شر د  ش:يرئا ؟ بيم: ا ت:رد :ل: ي:سدوع:: «أ:م: س:أ ليسي و: جر تا  61الرم: امي نىهد ظ:لى ص: لكي و:

؟» كي ب:ار: ، ابرند الرمد يحد سي : «أ:أ:نرت: الرم: :لدهد، ف:ق:ال: أ ن:ةي ي:سر ئييسد الرك:ه: . ف:ع:اد: ر: ء  بر بيش:ير ل:مر يدجي و:
ةي، ثدمى آتييا  ع:ل:ى 62 يني الرقددرر: اليسا  ع:نر ي:مي نرس:اني ج: ن: ابرن: الي ور ف: ت:ر: س:ور . و: ف:ق:ال: ي:سدوعد: «أ:ن:ا هدو:

 «! اءي بي السىم: .  63سدحد ة: بين:ا ب:عردد إيل:ى شدهدود  اج: : «ل: ح: ق:ال: ن:ةي ثيي:اب:هد، و: ئييسد الرك:ه: ق:در 64ف:ش:قى ر:
 . ت: ور ق  الرم: ت:حي :نىهد ي:سر يعد بيأ مي ك:م: الرج: ؟» ف:ح: أريدكدمر ا ر: هي: ف:م: عرتدمر ك:لم: كدفرري مر 65س:مي هد ف:ب:د:أ: ب:عرضد

ف:عدون:هد. اسد ي:صر رى ذ: الرحد أ:خ: ي:قدولدون: ل:هد: «ت:ن:بىأر!» و: ون:هد و: مد ي:لرطي هد و: ه: جر يدغ:ط ون: و: ، و: قدون: ع:ل:يرهي ي:برصد



بطرس يرنكر يسوع

66 ، ن:ةي ئييسي الرك:ه: اتي ر: م: ادي د:ى خ: اء:تر إيحر ، ج: ةي الدىاري تد فيي س:اح: سد ت:حر ا ك:ان: بدطررد ب:يرن:م: و:
67 «! ييي ري ع: ي:سدوع: النىاصي أ:نرت: كدنرت: م: : «و: ق:ال:تر تر إيل:يرهي و: ، ن:ظ:ر: ت:درفيئد س: ي:سر أ:تر بدطررد ا ر: ف:ل:مى
68 . لي الدىاري درخ: جا  إيل:ى م: اري !» ثدمى ذ:ه:ب: خ: ا ت:قدوليين: مد م: ل: أ:فره: ي و: نىهد أ:نرك:ر: ق:ائيل : «ل: أ:درري لكي و:

ييكد  اح: الدي !» 69ف:ص: مر نرهد د  مي احي : «هذ:ا و: اقيفيين: هدن:اك: لرو: ذ:تر ت:قدولد لي ةد ث:انيي:ة ، أ:خ: م: ادي أ:ترهد الرخ: إيذر ر: و:
70 ، مر نرهد د  مي احي قيا  أ:نرت: و: : «ح: س: اقيفدون: هدن:اك: ليبدطررد ب:عرد: ق:لييل  أ:يرضا ، ق:ال: الرو: :نرك:ر: ث:انيي:ة . و: ف:أ

 .« لييليي  دىثدون: 71ل:نىك: ج: ي ت:ت:ح: ل: الىذي جد فد هذ:ا الرى : «إينييي ل: أ:عرري ليفد ي:حر نىهد ب:د:أ: ي:لرع:ند و: لكي و:
ييكد 72ع:نرهد».  يح: الدي ا ق:ال:ه ي:سدوعد ل:هد: «ق:برل: أ:نر ي:صي سد م: ة  ث:انيي:ة  ف:ت:ذ:كىر: بدطررد رى ييكد م: اح: الدي ص: و:

ي. ذ: ي:بركي إيذر ت:ف:كىر: بيذ:ليك: أ:خ: ». و: ات  رى ت:نيي ث:ل:ث: م: ، ت:كدوند ق:در أ:نرك:رر ت:يرني رى م:

مؤشر     15Ketab El Hayatمرقس 

تسليم يسوع إلى بيلطس

ل:ى كدل هد، ثدمى 15 ليسد ال:عر جر الرم: الرك:ت:ب:ةد و: الش يدوخد و: ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: ر: رد ، ت:ش:او: ب:احد ا ط:ل:ع: الصى ل:مى و:
 . وهد إيل:ى بييل:طدس: س:لىمد س:اقدوهد، و: ؟» 2ق:يىددوا ي:سدوع:، و: ليكد الري:هدودي : «أ:أ:نرت: م: :ل:هد بييل:طدسد ف:س:أ

 .« اب:هد: «أ:نرت: قدلرت: :ج: ة .  3ف:أ ات  ك:ثيير: ام: يه: هدون: إيل:يرهي اتي ي جي ن:ةي يدو: س:اءد الرك:ه: ؤ: ذ: رد أ:خ: :ل:هد 4و: ف:س:أ
 «! ددون: بيهي ع:ل:يرك: ه: ا ي:شر د  ش:يرئا ؟ انرظدرر م: ا ت:رد دى ش:يرئا ، 5بييل:طدسد ث:انيي:ة : «أ:م: نى ي:سدوع: ل:مر ي:رد لكي و:

. ب: بييل:طدسد تىى ت:ع:جى ح:

الحكم على يسوع بالموت

لدبدون:هد.  6 ين  ي:طر يدي أ:يى س:جي مر فيي الرعي ليق: ل:هد نر ع:اد:تيهي أ:نر يدطر ك:ان: مي اب:اسد 7و: درعدو  ب:ار: ك:ان: الرم: و:
ت:ك:بدوا الرق:ترل: فيي أ:ثرن:اءي الشىغ:بي.  ين: ارر ين: الىذي دي ي ري ت:م: ف:اقيهي الرمد ع: ري نرد:ئيذ  م: ونا  عي سرجد عد 8م: مر د: الرج: عي ف:ص:

مر د:ائيما .  ا ك:ان: ي:فرع:لدهد ل:هد :نر ي:فرع:ل: بييل:طدسد م: ذدوا يدط:اليبدون: بيأ أ:خ: مر بييل:طدسد س:ائيل : 9و: هد ف:ك:لىم:
؟»  ليك: الري:هدودي ليق: ل:كدمر م: يددون: أ:نر أدطر وهد 10«ه:لر تدري ن:ةي ك:اندوا ق:در س:لىمد س:اء: الرك:ه: ؤ: ل:نىهد ع:ليم: أ:نى رد

 . س:د  ل:ى، بيإيطرل:قي 11ع:نر ح: ع: ع:ل:ى أ:نر يدط:اليبدوا، بيال:ور مر ضدوا الرج: رى ن:ةي ح: س:اء: الرك:ه: ؤ: نى رد لكي و:
 . اب:اس: ؟» 12ب:ار: ليك: الري:هدودي نر ت:درعدون:هد م: يددون: أ:نر أ:فرع:ل: بيم: اذ:ا تدري : «ف:م: مر :لدهد أ ف:ع:اد: بييل:طدسد ي:سر

ليبرهد!»  13 ة : «اصر رى ة  ب:عرد: م: رى ون: م: خد رد وا ي:صر احد ؟» 14ف:ر: ي ف:ع:ل: أ:يى ش:ر  : «و: مر بييل:طدسد :ل:هد ف:س:أ
ليبرهد!»  اخا : «اصر د:اددون: صدر: ذدوا ي:زر مر أ:خ: ي: 15إيلى أ:نىهد ضي يدد أ:نر يدرر إيذر ك:ان: بييل:طدسد يدري و:



. ل:ب: هد لييدصر ل:د: ي:سدوع:، س:لىم: ا ج: ب:عرد: م: ، و: اب:اس: مر ب:ار: ل:ق: ل:هد ، أ:طر ع: مر الرج:

الجنود يستهزئون بيسوع

16 . مر ندود: الرك:تييب:ةي كدلىهد عدوا جد م: ج: ، و: لي:ةي ، أ:ير د:اري الروي لي الدىاري ندودد إيل:ى د:اخي ف:اقرت:اد:هد الرجد
17  . كي ن: الشىور د:لدوهد مي لييل  ج: هي إيكر أرسي عدوا ع:ل:ى ر: ض: و: ، و: ان  و: جد د:اء: أدرر أ:لرب:سدوهد ري ب:د:أدوا 18و: و:

 «! ليك: الري:هدودي : «س:ل:م ، ي:ا م: ي ون:هد ق:ائيليين: ، 19يدح: قدون: ع:ل:يرهي ي:برصد ، و: ب:ة  أرس:هد بيق:ص: بدون: ر: ري ي:ضر و:
 . مر ك:بيهي اثيين: ع:ل:ى رد ددون: ل:هد ج: ي:سرجد ، 20و: اني و: جد د:اء: الدرر عدوا ري ي:ة ، ن:ز: ري س:عدوهد سدخر ا أ:ور ب:عرد:م: و:

ليبدوهد. جي ليي:صر اري س:اقدوهد إيل:ى الرخ: أ:لرب:سدوهد ثيي:اب:هد، و: و:

يسوع على الصليب

ك:نرد:ر: 21 ، أ:بدو إيسر اني و: ن: الرق:يرر: ع:اند مي مر هدو: سي لييب:هد، و: ل: ص: مي ةي ليي:حر ارى ن: الرم: دا  مي احي وا و: رد س:خى و:
 . قرلي ن: الرح: ك:ان: آتييا  مي ، و: وفدس: رد . 22و: ةي م: جد مر ك:اني الرجد ، أ:ير م: ث:ةي لرجد ك:اني الرجد وا بيهي إيل:ى م: س:ارد و:

23  . ب: ف:ض: أ:نر ي:شرر: ، ف:ر: ي ر  ة  بيمد وج: زد مر را  م: مر وا ل:هد خ: ق:دىمد وا ثيي:اب:هد، 24و: ل:بدوهد ت:ق:اس:مد ا ص: ب:عرد:م: و:
 . مر نرهد يبي كدل ي مي ف:ةي ن:صي عرري ا ليم: ين: ع:ل:يره: عي قرت:ري ا 25مد ين:م: ب:احا  حي ع:ة: ص: ك:ان:تي السىاع:ةد التىاسي و:

ل:بدوهد.  ».  26ص: ليكد الري:هدودي تدوبا : «م: كر تيهي م: م: اند تدهر ك:ان: عدنرو: دا  27و: احي ، و: يرني ع:هد ليصى ل:بدوا م: ص: و:
هي.  دا  ع:نر ي:س:اري احي و: ، و: ينيهي ». 28ع:نر ي:مي ين: مي ري جر ع: الرمد ي: م: صي أدحر تي الي:ةد الرق:ائيل:ةد: «و: ف:ت:مى

ب:انيي:هد فيي 29 يرك:لي و: م: الره: : «آه ! ي:ا ه:ادي مر ق:ائيليين: وس:هد ؤد ون: رد هدمر ي:هدز  ون:هد، و: تدمد ةد ي:شر ارى ك:ان: الرم: و:
 ، لييبي!»  30ث:ل:ث:ةي أ:يىام  لر ع:ني الصى انرزي ، و: لييصر ن:فرس:ك: ن:ةي أ:يرضا  31خ: س:اءد الرك:ه: ؤ: ك:ذليك: ك:ان: رد

رد أ:نر ا ن:فرس:هد ف:ل: ي:قردي أ:مى هد، و: لىص: غ:يرر: : «خ: مر ليب:عرض  هد ع: الرك:ت:ب:ةي ق:ائيليين: ب:عرضد نرهد م: ون: مي رد ي:سرخ:
 . لييص: هد 32يدخ: ع:يىر: !» و: ن: مي ندؤر ى و: لييبي، لين:ر: نر ع:ل:ى الصى ائييل: مي ر: ليكد إيسر يحد م: سي لي الن: الرم: ي:نرزي لي

ع:هد. لدوب:اني م: صر اني الرم: أ:يرضا  الليصى

موت يسوع

تىى السىاع:ةي 33 ا ح: يه: ضي كدلي لى الظىل:مد ع:ل:ى ال:رر را ، ح: ة: ظدهر ر: اء:تي السىاع:ةد الثىانيي:ة: ع:شر ا ج: ل:مى و:
 . ري ث:ةي ب:عرد: الظ هر ي، 34الثىالي ي أ:لدوي : «أ:لدوي يم  ت  ع:ظي ور خ: ي:سدوعد بيص: ر: ، ص: فيي السىاع:ةي الثىاليث:ةي و:

ت:نيي؟»  كر اذ:ا ت:ر: ي، ليم: ي إيلهي : «إيلهي ا ش:ب:قرت:نيي؟» أ:ير ا 35ل:م: اقيفيين: هدن:اك: ل:مى ف:ق:ال: ب:عرضد الرو:
ي إييلييىا!»  : «ه:ا إينىهد يدن:ادي عدوا ذليك: ليي 36س:مي ة  فيي الرخ: فينرج: س: إيسر غ:م: ك:ض: و: د  ق:در ر: احي إيذ:ا و: و:

ل:هد!» يدنرزي يىا لي ، ق:ائيل : «د:عدوهد! لين:ر: ه:لر ي:أرتيي إييلي ب: ا إيل:يرهي ليي:شرر: ه: ق:دىم: ب:ة  و: ا ع:ل:ى ق:ص: ث:بىت:ه: و:
37  . وح: ل:م: الر  أ:سر ، و: يم  ت  ع:ظي ور خ: ي:سدوعد بيص: ر: نر 38ف:ص: يرني مي ر: يرك:لي ش:طر ت:ارد الره: ف:انرش:قى سي

 . ف:لد ل:ى إيل:ى أ:سر : 39أ:عر ، ق:ال: وح: ل:م: الر  أ:سر خ: و: ر: ق:ابيل:هد أ:نىهد ص: اقيفد مد ئ:ةي الرو: أ:ى ق:ائيدد الرمي ا ر: ف:ل:مى
نرس:اند ابرن: اي!»  قيا ، ك:ان: هذ:ا الي ي، 40«ح: ري ا ي:جر اقيبرن: م: ات  يدر: يد  ك:ان:تر نيس:اء  ك:ثيير: نر ب:عي مي و:

ةد،  س:الدوم: ى، و: يدوسي يري و: غي ي:مد أدم  ي:عرقدوب: الصى رر م: يىةد و: د:لي جر ي:مد الرم: رر ب:يرن:هدنى م: اتيي كدنى 41و: اللىو:
ع:هد إيل:ى درن: م: عي ات  كدنى ق:در ص: هدنى ك:ثيير: غ:يررد ، و: لييلي ا ك:ان: فيي الرج: نرد:م: ن:هد عي مر دي ي:خر ي:ترب:عرن:هد و:

. ش:لييم: أدورد



دفن جثمان يسوع

42  ، ا ق:برل: السىبرتي ، أ:ير م: د:ادي عر مد الي مد ي:ور الري:ور ، و: لى س:اءد ق:در ح: إيذر ك:ان: الرم: ي 43و: اء: يدوسدفد الىذي ج:
ل:كدوت: اي، رد م: ك:ان: هدو: أ:يرضا  ي:نرت:ظي ل:ى، و: ليسي ال:عر جر م  فيي الرم: ت:ر: حر و  مد هدو: عدضر ، و: ةي ام: ن: الرى مي

ان: ي:سدوع:.  ثرم: ط:ل:ب: جد ، و: ل: إيل:ى بييل:طدس: د:خ: أ: و: رى ، 44ف:ت:ج: ات: نر أ:نىهد ق:در م: ف:ددهيش: بييل:طدسد مي
يل   قرت  ط:وي نرذد و: ات: مد هد: ه:لر م: ت:فرس:ر: اسر ئ:ةي و: ت:درع:ى ق:ائيد: الرمي اسر ئ:ةي بيذليك: 45و: هد ق:ائيدد الرمي ل:م: ا أ:عر ل:مى و:

 . ان: ثرم: ه:ب: يدوسدف: الرجد د:ف:ن:هد 46و: ، و: ، ل:فىهد بيالرك:تىاني ان: ثرم: ل: الرجد أ:نرز: ى يدوسدفد ك:تىانا  و: ت:ر: إيذي اشر و:
 . را  ع:ل:ى ب:ابي الرق:برري ج: ج: ح: ر: ، ثدمى د:حر ري خر ت: فيي الصى ي:مد 47فيي ق:برر  ك:ان: ق:در ندحي رر ك:ان:تر م: و:

. اني أ:يرن: ددفين: ي ت:نرظدر: ي:مد أدم  يدوسي رر م: يىةد و: د:لي جر الرم:
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قيامة يسوع من الموات

يىة  16 ري طر ةد طديدوبا  عي س:الدوم: ي:مد أدم  ي:عرقدوب: و: رر م: يىةد و: د:لي جر ي:مد الرم: رر تر م: ت:ر: ، اشر ا انرت:ه:ى السىبرتد ل:مى و:
ي:درهدنىهد.  ي:أرتيين: و: ع: طدلدوعي 2لي ديا  م: را  جي بدوعي، أ:ت:يرن: إيل:ى الرق:برري ب:اكي سر

ن: الد لي مي مي ال:وى فيي الري:ور و:
 . سي ؟» 3الشىمر نر ع:ل:ى ب:ابي الرق:برري ر: مي ج: جد ل:ن:ا الرح: ري نر يدد:حر : «م: هدنى ليب:عرض  كدنى ي:قدلرن: ب:عرضد و:

ديا .  4 ع: أ:نىهد ك:ان: ك:بييرا  جي ، م: ج: ري ر: ق:در ددحر ج: أ:يرن: أ:نى الرح: نىهدنى ت:ط:لىعرن: ف:ر: ، 5لكي لرن: الرق:برر: إيذر د:خ: و:
 . فد ور لىك:هدنى الرخ: ، ف:ت:م: با  أ:بري:ض: اليسا ، ل:بيسا  ث:ور ن:ى ش:ابيا  ج: ةي الريدمر ه: أ:يرن: فيي الرجي : «ل: 6ر: ف:ق:ال: ل:هدنى

ك:اند . إينىهد ق:ام:! ل:يرس: هدو: هدن:ا. ه:ا هدو: الرم: ليب: ييي الىذيي صد ري ثرن: ع:نر ي:سدوع: النىاصي . أ:نرتدنى ت:برح: فرن: ت:خ:
 . ضدوعا  فييهي ور ي ك:ان: م: بيقدكدمر إيل:ى 7الىذي ، إينىهد س:ي:سر س: ليبدطررد هي، و: يذي قدلرن: ليت:ل:مي ني اذره:برن: و: لكي

 .« ا ق:ال: ل:كدمر ن:هد ك:م: ور ؛ هدن:اك: ت:ر: لييلي نى 8الرج: ل:تر ع:ل:يرهي ت:ور ق:دي اسر ، و: ن: الرق:برري ب:ات  مي ن: ه:اري جر ر: ف:خ:
. ائيف:ات  ، ل:نىهدنى كدنى خ: د  ل:مر ي:قدلرن: ش:يرئا  ل:ح: يد:ةد. و: الدىهرش:ةد الشىدي د:ةد و: عر ي الري

يسوع يظهر لمريم المجدلية

يىةي الىتيي 9 د:لي جر ي:م: الرم: رر ل  ليم: ر: أ:وى بدوعي، ظ:ه: سر
ن: الد لي مي مي ال:وى را  فيي الري:ور ا ق:ام: ي:سدوعد ب:اكي ب:عرد:م: و:

 . ين: ا س:برع:ة: ش:ي:اطي نره: د: مي ق:در ك:اندوا 10ك:ان: ق:در ط:ر: ع:هد، و: ين: ك:اندوا م: تي الىذي ب:شىر: ف:ذ:ه:ب:تر و:
 . ي:بركدون: ون: و: يقدوا. 11ي:ندوحد دي ا ق:در ش:اه:د:ترهد، ل:مر يدص: أ:نىه: ي  و: ل:ءي أ:نىهد ح: ع: هؤد ا س:مي ف:ل:مى

يسوع يظهر لتلميذين

ى. 12 د:ى الرقدر: نرط:ليق:يرني إيل:ى إيحر اني مد ا س:ائير: هدم: مر و: نرهد ى لثرن:يرني مي ر: يرئ:ة  أدخر ر: بيه: ب:عرد: ذليك: ظ:ه: و:



ا أ:يرضا . 13 يقدوهدم: دي ، ف:ل:مر يدص: ا الرب:اقيين: ب:شىر: ف:ذ:ه:ب:ا و:

يسوع يظهر لتلميذه

ةي 14 ق:س:او: مر و: انيهي مر ع:ل:ى ع:د:مي إييم: هد بىخ: و: ، و: ئيين: تىكي ا ك:اندوا مد يذا  فييم: د: ع:ش:ر: تيلرمي ر: ليل:ح: يرا  ظ:ه: أ:خي
 . تيهي ين: ش:اه:ددوهد ب:عرد: قيي:ام: يقدوا الىذي دي مر ل:مر يدص: ، ل:نىهد مر : «اذره:بدوا إيل:ى الرع:ال:مي 15قدلدوبيهي مر ق:ال: ل:هد و:

 : يلي نرجي ا بيالي لييق:ة: كدلىه: وا الرخ: يرد ب:شي ، و: ع: م: ف: 16أ:جر نر ف:س:ور مي نر ل:مر يدؤر م: ، و: ل:ص: د:، خ: ت:ع:مى ن: و: نر آم: م:
 . ون: 17يدد:اند ي:ت:ك:لىمد ين: و: ددون: الشىي:اطي رد ي ي:طر مي : بياسر هي الي:اتد مر هذي هد مد ندوا، تدل:زي ين: آم: أدولئيك: الىذي و:

 ، مر يد:ة  ع:ل:يرهي دي ن: 18بيلدغ:ات  ج: :ذىور ابا  ق:اتيل  ل: ي:ت:أ بدوا ش:ر: إينر ش:ري ، و: يىاتي ي:قربيضدون: ع:ل:ى الرح: و:
.« ن: ض:ى ف:ي:ت:ع:اف:ور رر مر ع:ل:ى الرم: ي:هد عدون: أ:يردي ي:ض: الرب:تىة:، و:

صعود الرب يسوع إلى السماء

يني اي.  19 ل:س: ع:نر ي:مي ج: ، و: اءي فيع: إيل:ى السىم: ، رد مر هد ا ك:لىم: ، ب:عرد:م: بى ، 20ثدمى إينى الرى ا هدمر أ:مى و:
ا. ةي ل:ه: م: ل:زي ة: بيالي:اتي الرمد يييدد الرك:ليم: يدؤ: مر و: ع:هد لد م: ب  ي:عرم: الرى ، و: ك:ان  ون: فيي كدليي م: يرد ف:انرط:ل:قدوا يدب:شي

مؤشر



 النجيل من لوك

 الفهرس العام

21  الفصل 11  الفصل 1  الفصل 

22  الفصل 12  الفصل 2  الفصل 

23  الفصل 13  الفصل 3  الفصل 

24  الفصل 14  الفصل 4  الفصل 

15  الفصل 5  الفصل 

16  الفصل 6  الفصل 

17  الفصل 7  الفصل 

18  الفصل 8  الفصل 

19  الفصل 9  الفصل 

20  الفصل 10  الفصل 



   مؤشر  1Ketab El Hayatلوقا 

نجيل لماذا كتب هذا الل

تر ب:يرن:ن:ا،  1 د:اثي الىتيي ت:مى ة  فيي ال:حر يني قيصى وا ع:ل:ى ت:دروي ون: ق:در أ:قرد:مد ا ك:ان: ك:ثييرد ا 2ل:مى ه: ا س:لىم: ك:م:
 ، ةي لرك:ليم: دىاما  لي وا خد ارد ، ثدمى ص: ي:ان  ن: الرب:د:اي:ةي شدهدود: عي ين: ك:اندوا مي أ:يرتد أ:ن:ا 3إيل:يرن:ا أدولئيك: الىذي ر:

تىب:ة  ي:ا ر: ا إيل:يرك: مد تدب:ه: صا  د:قييقا ، أ:نر أ:كر ري ت:ف:ح  لي ال:مر نر أ:وى ء  مي تد كدلى ش:ير صر ا ت:ف:حى أ:يرضا ، ب:عرد:م:
فييلدس:  ويي ث:اود ب: الس مد احي ي ت:ل:قىيرت:هد. 4ص: ةد الرك:ل:مي الىذي حى :كىد: ل:ك: صي ت:ت:أ لي

البشارة بميلد يوحنا المعمدان

نر 5 تدهد مي ج: ور ز: ق:ةي أ:بييىا، و: نر فيرر يىا، مي ك:ري هد ز: مد ن  اسر يىةي ك:اهي ليكي الري:هدودي وددس: م: يرد ني هي م: ك:ان: فيي ز:
 . اب:اتد ا أ:لييص: ه: مد اسر ، و: ون: لي ه:ارد اي:ا 6ن:سر ص: فرقا  ليو: لدك:اني و: ام: اي، ي:سر يرني أ:م: ا ب:ارى ل:هدم: ك:ان: كي و:
 . م  ا بيغ:يرري ل:ور يه: هي كدلي ك:امي أ:حر بيي و: اب:اتد ع:اقيرا  7الرى ل:د ، إيذر ك:ان:تر أ:لييص: ا و: م: نر ل:مر ي:كدنر ل:هد لكي و:

ينيي ك:ثييرا .  ا فيي السي ا ق:در ت:ق:دىم: ل:هدم: كي ام: اي 8و: ندوتييىة: أ:م: ت:هد الرك:ه: درم: يي خي دي يىا يدؤ: ك:ري ا ك:ان: ز: ب:يرن:م: و:
 ، ق:تيهي ري فيرر ل: ه:يرك:ل: 9فيي د:ور ي:درخد ندوتي لي س:ب: ع:اد:ةي الرك:ه: دلرقيي:تر ح: ع:ةد الىتيي أ ق:ع:تر ع:ل:يرهي الرقدرر و:

 . ور: ق: الرب:خد ري يدحر بيي و: اقي 10الرى ر: قرتي إيحر جا  فيي و: اري ل ون: خ: يعا  يدص: مي هدورد الشىعربي ج: مر ك:ان: جد و:
 . وري .  11الرب:خد وري ذرب:حي الرب:خد يني م: اقيفا  ع:نر ي:مي بيي و: نردي الرى نر عي ل:ك  مي ر: ل:هد م: ب: 12ف:ظ:ه: ط:ر: ف:اضر

 . فد ور ل:ى ع:ل:يرهي الرخ: ت:ور اسر آهد و: ا ر: يىا ل:مى ك:ري يىا، ل:نى 13ز: ك:ري فر ي:ا ز: : «ل: ت:خ: ل:كد ف:ق:ال: ل:هد الرم:
نىا،  يهي يدوح: ي أ:نرت: تدس:مي اب:اتد س:ت:ليدد ل:ك: ابرنا ، و: تدك: أ:لييص: ج: ور ز: ، و: ع:تر لرب:ت:ك: ق:در سدمي ي:كدوند ل:ك: 14طي و:

 . ل:د:تيهي ون: بيوي حد ون: س:ي:فرر: ك:ثييرد اج  و: ابرتيه: ح  و: ل: 15ف:ر: ، و: بيي ام: الرى يما  أ:م: ف: ي:كدوند ع:ظي س:ور و:
 ، هي ي ني أدمي هدو: ب:عردد فيي ب:طر وحي الرقدددسي و: ت:ليئد بيالر  ي:مر را ، و: كي سر ل: مد را  و: مر بد خ: د  16ي:شرر: ي:رد و:

 ، مر هي بيي إيلهي ائييل: إيل:ى الرى ر: نر ب:نيي إيسر ين: مي دى 17ك:ثييري تدهد، ليي:رد قددرر: يىا و: وحد إييلي ل:هد رد هد و: ام: ف:ي:ت:ق:دىمد أ:م:
ع:ديا !» بيي ش:عربا  مد يييئ: ليلرى يده: ، لي اري ةي ال:برر: م: كر اة: إيل:ى حي الرعدص: ، و: ل:دي قدلدوب: الب:اءي إيل:ى ال:ور

؟» 18 ينيي ة  فيي السي يم: ت:ق:دي تيي مد ج: ور ز: :ن:ا ش:يرخ  ك:بيير  و: :كىدد ليي ه:ذ:ا، ف:أ : «بيم: ي:ت:أ ل:ك: يىا الرم: ك:ري :ل: ز: ف:س:أ
ذ:ا. 19 ك: بيه: ير: أدب:شي ك: و: يم: لرتد لدك:لي سي ق:در أدرر ام: اي، و: اقيفد أ:م: ، الرو: ائييلد برر: : «أ:ن:ا جي ل:كد اب:هد الرم: :ج: ف:أ
ددثد فييهي ه:ذ:ا، ل:نىك: ل:مر 20 ي ي:حر مي الىذي يعد الرك:ل:م:، إيل:ى الري:ور ت:طي تا  ل: ت:سر امي ه:ا أ:نرت: س:ت:برق:ى ص: و:

ينيهي».  هدو: س:ي:تيم  فيي حي ي، و: يقر ك:ل:مي دي بدون: 21تدص: ي ت:ع:جي هدمر مد يىا، و: ك:ري ين: ز: ري نرت:ظي ك:ان: الشىعربد مد و:
 . يرك:لي ل: الره: هي د:اخي ري :خ  نر ت:أ ي:ا 22مي ؤر أ:ى رد كدوا أ:نىهد ر: :درر: ، ف:أ هدمر يم: لي رر أ:نر يدك: ج: ل:مر ي:قردي ر: ا خ: نىهد ل:مى لكي و:

 . س: ر: ظ:لى أ:خر مر و: يرد ل:هد ذ: يدشي :خ: . ف:أ يرك:لي ل: الره: . 23د:اخي ع: إيل:ى ب:يرتيهي ج: ، ر: تيهي درم: ا أ:ت:مى أ:يىام: خي ل:مى و:
، ق:ائيل:ة : 24 هدر  س:ة: أ:شر مر ه:ا خ: ر: تر أ:مر تدهد، ف:ك:ت:م: ج: ور اب:اتد ز: بيل:تر أ:لييص: ، ح: ب:عرد: تيلرك: ال:يىامي و:
نر ب:يرني 25 ع: ع:نييي الرع:ار: مي ي:نرزي ا ن:ظ:ر: إيل:يى لي ب  بيي، فيي ال:يىامي الىتيي فييه: «ه:ك:ذ:ا ف:ع:ل: الرى

«! النىاسي

البشارة بميلد يسوع

ا 26 ه: مد لييلي اسر ين:ة  بيالرج: دي نر قيب:لي اي إيل:ى م: ائييلد مي برر: ل:كد جي ل: الرم: سي ، أدرر سي ه:ا السىادي ري فيي ش:هر و:



ةد،  ر: اءي 27النىاصي مد الرع:ذرر: اسر د:، و: نر ب:يرتي د:اود ، مي هد يدوسدفد مد ل  اسر جد طدوب:ة  لير: خر اء: م: إيل:ى ع:ذرر:
ي:مد.  رر ك:ة  أ:نرتي 28م: ب:ار: : مد ع:كي ب  م: ا! الرى نرع:مد ع:ل:يره: ا الرمد ا: «س:ل:م ، أ:يىتده: ق:ال: ل:ه: ل:كد و: ل: الرم: ف:د:خ:

 .« هي 29ب:يرن: النييس:اءي ا ع:س:ى أ:نر ت:كدون: هذي ا: «م: ل:تر ن:فرس:ه: س:اء: ، و: ل:كي ب:تر ليك:ل:مي الرم: ط:ر: ف:اضر
يىةد!»  نرد: اي!  30التىحي ة  عي ي:مد، ف:إينىكي ق:در نيلرتي نيعرم: رر افيي ي:ا م: : «ل: ت:خ: ل:كد ا الرم: ها 31ف:ق:ال: ل:ه: و:

ين:هد ي:سدوع:.  ي تدس:مي ين: ابرنا ، و: ت:ليدي ب:ليين: و: ابرن: الرع:ليييي يددرع:ى، 32أ:نرتي س:ت:حر يما ، و: إينىهد ي:كدوند ع:ظي
 ، د: أ:بييهي ش: د:اود لهد ع:رر بد الي هد الرى ن:حد ي:مر ل:نر ي:كدون: 33و: ، و: ليكد ع:ل:ى ب:يرتي ي:عرقدوب: إيل:ى ال:ب:دي ف:ي:مر

اي:ة ».  هي نيه: لركي ل ؟» 34ليمد جد فد ر: أ:ن:ا ل:سرتد أ:عرري ددثد ه:ذ:ا، و: : «ك:يرف: ي:حر ل:كي ي:مد ليلرم: رر ف:ق:ال:تر م:
. ليذليك: أ:يرضا  ف:الرقدد وسد 35 يلدكي ةد الرع:ليييي تدظ:لي قددرر: ، و: ل  ع:ل:يركي وحد الرقدددسد ي:حي : «الر  ل:كد ا الرم: اب:ه: :ج: ف:أ

نركي يددرع:ى ابرن: اي.  لدودد مي ور ا 36الرم: نييه: بيل:تر بيابرن  فيي سي اب:اتد أ:يرضا  ق:در ح: يب:تدكي أ:لييص: ي: ن:سي ه:ا هي و:
تيلرك: الىتيي ك:ان:تر تددرع:ى ع:اقيرا .  سد لي رد السىادي ه:ذ:ا هدو: الشىهر . و: ةي يم: ت:ق:دي د  37الرمد عر ف:ل:يرس: ل:د:ى اي و:

هد».  امد يلد ع:ل:يرهي إيترم: ت:حي !» ثدمى 38ي:سر ا ت:قدولد . ليي:كدنر ليي ك:م: بيي ةد الرى ي:مد: «ه:ا أ:ن:ا أ:م: رر ف:ق:ال:تر م:
ه:ا. نردي نر عي ل:كد مي ف: الرم: ر: انرص:

مريم عند أليصابات

ددني 39 نر مد ين:ة  مي دي د:ة  إيل:ى م: ، ق:اصي ب:الي ع:ة  إيل:ى الرجي ري سر ذ:ه:ب:تر مد ي:مد و: رر تر م: ، ق:ام: فيي تيلرك: ال:يىامي و:
.  40ي:هدوذ:ا.  اب:ات: تر ع:ل:ى أ:لييص: س:لىم: يىا و: ك:ري ل:تر ب:يرت: ز: اب:اتد س:ل:م: 41ف:د:خ: ع:تر أ:لييص: ا س:مي ل:مى و:

 ، وحي الرقدددسي ن: الر  اب:اتد مي ت:ل:تر أ:لييص: امر ا. و: نيه: ل: ب:طر نييند د:اخي ي:م:، ق:ف:ز: الرج: رر ه:ت:ف:تر 42م: و:
 ! نيكي ةد ب:طر ر: ك:ة  ث:م: ب:ار: مد ! و: ك:ة  أ:نرتي ب:يرن: النييس:اءي ب:ار: : «مد ت  ع:ال  ق:ائيل:ة  ور نر أ:يرن: ليي ه:ذ:ا: 43بيص: ف:مي

بييي؟  تيي: إيل:يى أدم  ر:
نييند 44أ:نر ت:أر تىى ق:ف:ز: الرج: كي فيي أدذدن:يى ح: تد س:ل:مي ور ق:ع: ص: ا إينر و: ف:إينىهد م:

نيي:  اجا  فيي ب:طر !» 45ابرتيه: بيي نر قيب:لي الرى ا مي ا قييل: ل:ه: ن:تر أ:نىهد س:ي:تيم  م: لىتيي آم: ف:طدوب:ى لي

نشيد مريم

46  ، بى ي الرى يمد ن:فرسي ي:مد: «تدع:ظي رر ي.  47ف:ق:ال:تر م: لييصي خ: ي بيالي مد وحي جد رد ت:برت:هي ف:إينىهد ن:ظ:ر: 48و:
بدنيي.  ف: تدط:ويي دا  س:ور اعي ن: الن: ف:ص: ي:الي مي يع: ال:جر مي ه:ا إينى ج: ، و: تيهي عي أ:م: اضد ير: 49إيل:ى ت:و: ف:إينى الرق:دي

هد،  مد ة ، قدد وس  اسر يم: ورا  ع:ظي . 50ق:در ف:ع:ل: بيي أدمد يل  يل  ب:عرد: جي ين: ي:تىقدون:هد جي لىذي تدهد لي م: حر ر: و:
51  . مر ين: فيي نييىاتي قدلدوبيهي ت:ك:بييري ة ؛ ش:تىت: الرمد هي قدوى اعي ر: ل: بيذي ريين: ع:نر 52ع:مي قرت:دي ل: الرمد أ:نرز:

 . ين: عي اضي ت:و: ف:ع: الرمد ر: ، و: مر هي وشي . 53عدرد ين: غي نيي:اء: ف:اري ف: ال:غر ر: ص: ، و: ات  يرر: ي:اع: خ: ب:ع: الرجي أ:شر
ة:،  54 م: حر يرا  الرى ت:ذ:كي ائييل: ف:ت:اهد، مد ر: ليهي إيل:ى 55أ:ع:ان: إيسر ن:سر يم: و: اهي برر: ا ت:ك:لىم: إيل:ى آب:ائين:ا، لي ك:م:

 .« ا. 56ال:ب:دي ع:تر إيل:ى ب:يرتيه: ج: ، ثدمى ر: هدر  و: ث:ل:ث:ةي أ:شر اب:ات: ن:حر نرد: أ:لييص: ي:مد عي رر تر م: أ:ق:ام: و:

ميلد يوحنا المعمدان

ل:د:تي ابرنا .  57 ت:ليد: ف:و: ا لي انده: م: اب:اتد ف:ت:مى ز: ا أ:لييص: أ:مى بى 58و: ا أ:نى الرى بده: أ:ق:اري ا و: انده: ير: ع: جي س:مي و:
ا.  ع:ه: وا م: حد ا، ف:ف:ري ت:هد ع:ل:يره: م: حر ، 59أ:ف:اض: ر: بييى تيندوا الصى وا ليي:خر رد ض: ني ح: مي الثىامي فيي الري:ور و:
 . مي أ:بييهي يىا ع:ل:ى اسر ك:ري ون:هد ز: ك:اددوا يدس:م  نىا!» 60و: ى يدوح: : «ل:، ب:لر يدس:مى هد ق:ال:تر نى أدمى ل:كي و:



61  .« مي ذ:ا السر ى بيه: د  ت:س:مى تيكي أ:ح: ير: ا: «ل:يرس: فيي ع:شي يدد 62ف:ق:الدوا ل:ه: اذ:ا يدري ، م: وا ل:بييهي أ:ش:ارد و:
ى.  يعا .  63أ:نر يدس:مى مي بدوا ج: نىا». ف:ت:ع:جى هد يدوح: مد : «اسر ك:ت:ب: فييهي حا  و: انرف:ت:ح: ف:مد 64ف:ط:ل:ب: ل:ور و:

كا  ا:.  ب:اري انرط:ل:ق: ليس:اندهد، ف:ت:ك:لىم: مد الي و: يىا فيي الرح: ك:ري يعي 65ز: مي فد ع:ل:ى ج: ور ل:ى الرخ: ت:ور ف:اسر
ا. يه: يىةي كدلي ب:الي الري:هدودي يثي فيي جي دي ضدوع: الرح: ور ورد م: هي الدمد تر هذي ار: ص: ، و: مر هي اري و: نيين: فيي جد السىاكي

يرد ه:ذ:ا 66 اذ:ا س:ي:صي ى، م: : «تدر: ، ق:ائيليين: مر ا فيي قدلدوبيهي عدون:ه: ين: ي:ض: عي يعد السىامي مي ك:ان: ج: و:
ع:هد. بيي م: ؟» ف:ق:در ك:ان:تر ي:دد الرى يفرلد الطي

نشيد زكريا

: ق:ائيل :  67 ، ف:ت:ن:بىأ وحي الرقدددسي ن: الر  يىا أ:بدوهد مي ك:ري ت:ل: ز: امر ، 68و: ائييل: ر: ب  إيل:هد إيسر ك: الرى «ت:ب:ار:
 ، ل: ل:هد فيد:اء  ع:مي د: ف:ت:اهد،  69ل:نىهد ت:ف:قىد: ش:عرب:هد و: ل:ص  فيي ب:يرتي د:اود ن: خ: أ:ق:ام: ل:ن:ا ق:رر ا ت:ك:لىم: 70و: ك:م:

 : يمي نرذد الرق:دي اءدوا مد ين: ج: ين: الىذي ييسي يعي 71بيليس:اني أ:نربيي:ائيهي الرقيدي مي ي ج: نر أ:يردي مي د:ائين:ا و: نر أ:عر ل:ص  مي خ:
ين:ا،  ضي برغي ق:دىس:  72مد د:هد الرمد ي:ت:ذ:كىر: ع:هر و: آب:ائين:ا و: ة: ن:حر م: حر يدتيمى الرى ي أ:قرس:م: 73لي ذليك: الرق:س:م: الىذي

ن:ا،  ن:ح: :نر ي:مر يم: أ:بيين:ا: بيأ اهي برر: ، 74لي ف  ور د:ائين:ا، أ:نر ن:عربدد:هد بيل: خ: ي أ:عر نر أ:يردي ن:ا مي لييصي ب:عرد: ت:خر
ي:اتين:ا.  75 ال: ح: هد، ط:و: ام: ى أ:م: ت:قرو: ، 76بيق:د:اس:ة  و: ف: تددرع:ى ن:بييى الرع:ليييي ، س:ور يفرلد ا الطي ، أ:ي ه: أ:نرت: و:

ق:هد،  دى طدرد تدعي بيي لي ام: الرى ةي 77ل:نىك: س:ت:ت:ق:دىمد أ:م: غرفير: ل:ص: هدو: بيم: :نى الرخ: ف:ة: بيأ عرري ي: ش:عرب:هد الرم: ليتدعرطي
ط:اي:اهدمر  ن: 78خ: قد مي شرر: رد الرمد ا الرف:جر ن:ا، تيلرك: الىتيي ت:ف:قىد:ن:ا بيه: ةي ل:د:ى إيله: م: حر ري الرى ش:اعي لي م: بيف:ضر
 ، يقي 79الرع:ل:ءي ط:ان:ا فيي ط:ري ي: خد دي ي:هر ، و: تي ور ليي الرم: ظي ين: فيي الظىل:مي و: يء: ع:ل:ى الرق:ابيعي لييدضي
 .« هي 80السىل:مي مي ظدهدوري ي إيل:ى ي:ور اري أ:ق:ام: فيي الرب:ر: وحي؛ و: ى بيالر  ي:ت:ق:وى و و: يفرلد ي:نرمد ك:ان: الطي و:
. ائييل: ر: سر لي
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ميلد يسوع المسيح

اءي سدكىاني 2 ص: ي بيإيحر سدوما  ي:قرضي رر رد أدغدسرطدسد م: د:ر: الرق:يرص: ، أ:صر اني م: فيي ذليك: الزى و:
 . يىةي اطدوري بير: مر يىة:. 2الي ما  ليسدوري اكي ينييدوسد ح: يري ا ك:ان: كي نرد:م: لد عي اءد ال:وى ص: حر ق:در ت:مى ه:ذ:ا الي و:

3  . د  إيل:ى ب:لرد:تيهي احي لدوا، كدل  و: يعد لييدس:جى مي ةي 4ف:ذ:ه:ب: الرج: ر: ين:ةي النىاصي دي نر م: د: يدوسدفد أ:يرضا  مي عي ص: و:
د: نر ب:يرتي د:اود ، ل:نىهد ك:ان: مي يىةي نرط:ق:ةي الري:هدودي م  بيمي ةي ب:يرت: ل:حر درعدوى د: الرم: ين:ةي د:اود دي لييلي إيل:ى م: نرط:ق:ةي الرج: بيمي

 ، تيهي ير: ع:شي برل:ى.  5و: ي: حد هي طدوب:ةي ل:هد، و: خر ي:م: الرم: رر ع: م: ل: هدن:اك: م: ي:ت:س:جى ، ت:مى 6لي ا ك:ان:ا هدن:اك: ب:يرن:م: و:
ت:ليد:،  ا لي انده: م: تىس:ع  7ز: ا مد م: ، إيذر ل:مر ي:كدنر ل:هد د  ذرو: ترهد فيي مي أ:ن:ام: ، و: اط  ل:فىترهد بيقيم: ، و: ر: ا الربيكر ل:د:تي ابرن:ه: ف:و:



. لي نرزي فيي الرم:

الرعاة والملئكة

8 . مر فيي اللىيرلي هي يعي اس:ة: ق:طي ر: بدون: حي ، ي:ت:ن:او: اءي ع:اة  ي:بييتدون: فيي الرع:ر: نرط:ق:ةي رد ك:ان: فيي تيلرك: الرمي و:
9 . في ور افدوا أ:ش:دى الرخ: ، ف:خ: مر ل:هد ور اء: ح: بيي أ:ض: دد الرى جر م: ، و: مر ر: ل:هد بيي ق:در ظ:ه: نردي الرى نر عي ل:ك  مي إيذ:ا م: و:
يم  ي:عدم  الشىعرب: كدلىهد:  10 ح  ع:ظي كدمر بيف:ر: يرد ا أ:ن:ا أدب:شي افدوا! ف:ه: : «ل: ت:خ: ل:كد مد الرم: ف:ق:در 11ف:ق:ال: ل:هد

 . ب  يحد الرى سي لييص  هدو: الرم: خ: د: مد ين:ةي د:اود دي م: فيي م: ليد: ل:كدمد الري:ور . 12ود ةد ل:كدمر ي: الرع:ل:م: هي هي هذي و:
 .« د  ذرو: ن:ائيما  فيي مي اط  و: لرفدوفا  بيقيم: فرل  م: ددون: طي ن: 13ت:جي هدور  مي مر ل:كي جد ع: الرم: ر: م: :ة  ظ:ه: أ ف:جر و:

 : ون: ا: ق:ائيليين: ، يدس:بييحد ييي اوي نردي السىم: ضي السىلمد؛ 14الرجد ع:ل:ى ال:رر ي فيي ال:ع:اليي، و: دد لي جر «الرم:
ةد!»  س:رى بيالنىاسي الرم: مر 15و: هد ، ق:ال: ب:عرضد اءي ع:اةي إيل:ى السىم: ل:ئيك:ةد ع:ني الر  ف: الرم: ر: ا انرص: ل:مى و:

«! ب  ن:ا بيهي الرى ل:م: ق:در أ:عر د:ث: و: ي ح: ر: الىذي ن:نرظدرر ه:ذ:ا ال:مر ، و: م  ن:ذره:بر إيذ:نر إيل:ى ب:يرتي ل:حر : «لي ليب:عرض 
16  . دي ذرو: يفرل: ن:ائيما  فيي الرمي الطي ، و: يدوسدف: ي:م: و: رر ددوا م: ج: ، ف:و: ين: عي ري سر اءدوا مد ج: ا 17و: أ:ور ا ر: ف:ل:مى

 . يفرلي مر بيخدصدوصي ه:ذ:ا الطي ا قييل: ل:هد ون: بيم: بيرد ذدوا يدخر ، أ:خ: عدوا بيذليك: 18ذليك: ين: س:مي يعد الىذي مي ج: و:
ع:اةد.  مد الر  ا ق:ال:هد ل:هد مى شدوا مي ا فيي 19ددهي لده: :مى ت:ت:أ يعا ، و: مي ور: ج: هي الدمد ف:ظد هذي ي:مد، ف:ك:ان:تر ت:حر رر ا م: أ:مى و:

ا.  . 20ق:لربيه: مر ا قييل: ل:هد هد ك:م: أ:ور ر: عدوهد و: ا س:مي ون:هد ع:ل:ى كدليي م: يدس:بييحد ددون: ا: و: ي جي ع:اةد يدم: ع: الر  ج: ثدمى ر:
ل:كي ق:برل: 21 ي: بيليس:اني الرم: ي ا ك:ان: ق:در سدمي ي: ي:سدوع:، ك:م: ي ، سدمي يفرلد ت:ن: الطي انيي:ةد أ:يىام  لييدخر تر ث:م: ا ت:مى ل:مى و:

 . ني ب:ل: بيهي فيي الرب:طر د:ا بيهي 22أ:نر يدحر عي وس:ى، ص: يع:ةي مد س:ب: ش:ري ه:ا ح: يري هي تي ال:يىامد ليت:طر ا ت:مى ثدمى ل:مى
 ، بيي اهد إيل:ى الرى يم: يدق:دي ش:لييم: لي ن: الذ كدوري 23إيل:ى أدورد ر  مي : «كدل  بيكر بيي يع:ةي الرى ا كدتيب: فيي ش:ري ك:م:

 ،« بيي ، أ:ور 24يددرع:ى قددرسا  ليلرى ام  ير ي:م: ج: ور : «ز: بيي يع:ةي الرى ا يدوص:ى فيي ش:ري ة  ك:م: ا ذ:بييح: يم: يدق:دي لي و:
 .« ام  م: ير ح: خ: رد 25ف:رر ل  ب:ار  ت:قيي  ي:نرت:ظي جد هدو: ر: ، و: ع:اند مر هد سي مد ل  اسر جد ش:لييم: ر: ك:ان: فيي أدورد و:

 . وحد الرقدددسد ع:ل:يرهي ك:ان: الر  ائييل: و: ر: سر اء: لي ى إيل:يرهي أ:نىهد ل: 26الرع:ز: ح: وحد الرقدددسد ق:در أ:ور ك:ان: الر  و:
 ، بيي يح: الرى سي ى م: ت: ق:برل: أ:نر ي:ر: ور ى الرم: ا 27ي:ر: وحي. ف:ل:مى ن: الر  يرك:لي بيد:افيع  مي اء: إيل:ى الره: ق:در ج: و:

 ، يع:ةي ا سدنى فيي الشىري ا ع:نرهد م: يم: يدق:دي يفرل: ي:سدوع: لي اني الطي ر: ال:ب:و: ض: اع:يرهي 28أ:حر ر: ل:هد ع:ل:ى ذي م: ح:
 : ق:ال: ك: ا:، و: ب:ار: !  29و: ك: دي عر س:ب: و: ليقد ع:برد:ك: بيس:ل:م  ح: ا السىيييدد، الن: تدطر ف:إينى ع:يرن:يى 30«أ:ي ه:

ك:  ل:ص: ت:ا خ: ر: ا،  31ق:در أ:برص: يه: هد إيل:ى الش عدوبي كدلي يم: تدق:دي ي ه:يىأرت:هد لي مي 32الىذي د:اي:ة  ليلدم: ندور: هي
 .« ائييل: ر: دا  ليش:عربيك: إيسر جر م: . 33و: ي قييل: فييهي نر ه:ذ:ا الرك:ل:مي الىذي ب:اني مي هد ي:ت:ع:جى أدم  ك:ان: أ:بدوهد و: و:

ين: 34 ل: ليسدقدوطي ك:ثييري عي يفرل: ق:در جد : «ه:ا إينى ه:ذ:ا الطي يفرلي ي الطي ي:م: أدمي رر ق:ال: ليم: ، و: ع:اند مر ا سي م: ك:هد ف:ب:ار:
مد  ة  تدق:او: ع:لم: ، و: ائييل: ر: ين: فيي إيسر قيي:امي ك:ثييري قد ن:فرس:كي س:يرف  ليك:ير 35و: ت:ري تىى أ:نرتي س:ي:خر ح:

ة !»  ف: نييىاتد قدلدوب  ك:ثيير: ، 36ت:نرك:شي ير: برطي أ:شي نر سي نىةد بينرتد ف:ندوئييل: مي ي: ح: ك:ان:تر هدن:اك: ن:بييىة ، هي و:
ا، يىتيه: اوي نيين: ب:عرد: ع:ذرر: ا س:برع: سي ه: جي ور ع: ز: ك:ان:تر ق:در ع:اش:تر م: ، و: ينيي ة  فيي السي يم: ت:ق:دي ي: مد هي و:

ارا  37 ن:ه: ك:ان:تر ت:ت:ع:بىدد ل:يرل  و: يرك:ل: و: قد الره: انيين: س:ن:ة . ل:مر ت:كدنر تدف:اري ث:م: ب:ع  و: و: أ:رر ل:ة  ن:حر م: ي: أ:رر هي و:
 . الد ع:اءي مي و: ور دىثد ع:نر 38بيالصى ت:ت:ح: بى و: ذ:تر تدس:بييحد الرى ، أ:خ: تر فيي تيلرك: السىاع:ةي ر: ض: ف:إيذر ح:

 . ش:لييم: ون: فيد:اء  فيي أدورد رد ين: ك:اندوا ي:نرت:ظي يعي الىذي مي ع: ج: يهي 39ي:سدوع: م: ا ت:قرت:ضي امي كدليي م: ب:عرد: إيترم: و:
 . لييلي ةي بيالرج: ر: مي النىاصي ين:تيهي دي عدوا إيل:ى م: ج: ، ر: بيي يع:ةد الرى ى، 40ش:ري ي:ت:ق:وى و و: يفرلد ي:نرمد ك:ان: الطي و:

. ةد اي ع:ل:يرهي ك:ان:تر نيعرم: ة ، و: م: كر ت:ليئا  حي مر مد



يسوع في الهيكل بين المعلمين

حي.  41 يدي الرفيصر ش:لييم: فيي عي اهد ي:ذره:ب:اني كدلى س:ن:ة  إيل:ى أدورد ك:ان: أ:ب:و: نى الثىانيي:ة: 42و: ا ب:ل:غ: سي ف:ل:مى
 . يدي ش:لييم: ك:الرع:اد:ةي فيي الرعي ددوا إيل:ى أدورد عي ة:، ص: ر: ب:قيي: 43ع:شر ع:ا، و: ج: ، ر: يدي اءي أ:يىامي الرعي ب:عرد: انرتيه: و:
 . اني ا ل: ي:عرل:م: هدم: ش:لييم:، و: بيي  ي:سدوعد فيي أدورد ا 44الصى ، س:ار: ف:اقي ي ا إيذر ظ:نىاهد ب:يرن: الري م: نىهد لكي و:

 . في ع:اري الرم: بي و: ث:اني ع:نرهد ب:يرن: ال:ق:اري ذ:ا ي:برح: د  ثدمى أ:خ: احي م  و: ة: ي:ور ير: سي ع:ا 45م: ج: د:اهد، ر: ا ل:مر ي:جي ل:مى و:
ث:اني ع:نرهد.  ش:لييم: ي:برح: ين: 46إيل:ى أدورد يمي ع:لي سرط: الرمد اليسا  و: ، ج: يرك:لي د:اهد فيي الره: ج: ب:عرد: ث:ل:ث:ةي أ:يىام  و: و:

ئيل:ة:.  مي ال:سر حد ع:ل:يرهي ي:طرر: مر و: عد إيل:يرهي ت:مي . 47ي:سر ب:تيهي وي أ:جر هي و: مي نر ف:هر لدوا مي عدوهد ذدهي ين: س:مي يعد الىذي مي ج: و:
أ:ن:ا، 48 لرت: بين:ا هك:ذ:ا؟ ف:ق:در كدنىا، أ:بدوك: و: اذ:ا ع:مي ، ليم: هد: «ي:ا بدن:يى ق:ال:تر ل:هد أدم  ش:ا، و: أ:ي:اهد ددهي ا ر: ف:ل:مى

 «! اييق:يرني ت:ض: ثد ع:نرك: مد ا أ:نى ع:ل:يى أ:نر 49ن:برح: ث:اني ع:نييي؟ أ:ل:مر ت:عرل:م: ا ت:برح: اذ:ا كدنرتدم: ا: «ليم: م: اب:هد :ج: ف:أ
ا ي:خدص  أ:بيي؟»  ا.  50أ:كدون: فيي م: م: ا ق:ال:هد ل:هد ا م: م: ع: إيل:ى 51ف:ل:مر ي:فره: ج: ر: ا و: م: ع:هد ل: م: ثدمى ن:ز:

ا.  ا فيي ق:لربيه: ور: كدلىه: هي الدمد ف:ظد هذي هد ت:حر ك:ان:تر أدم  ا. و: م: عا  ل:هد اضي ك:ان: خ: ةي، و: ر: ا 52النىاصي أ:مى
. النىاسي نرد: اي و: ةي عي فيي النييعرم: ، و: ةي الرق:ام: ةي و: م: كر ي:سدوعد، ف:ك:ان: ي:ت:ق:دىمد فيي الرحي
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يوحنا المعمدان

ي  3 ين: ك:ان: بييل:طدسد الربدنرطي ؛ حي يدوس: يب:اري ري طي لركي الرق:يرص: نر مد ة: مي ر: س:ة: ع:شر امي فيي السىن:ةي الرخ: و:

برع  م: رد اكي وهد فييليب سد ح: أ:خد لييلي و: برع  ع:ل:ى الرج: م: رد اكي وددسد ح: يرد هي ، و: يىةي نرط:ق:ةي الري:هدودي ما  ع:ل:ى مي اكي ح:
؛  يىةي برع  ع:ل:ى ال:بيلي م: رد اكي لييس:انييدوسد ح: ، و: ونييتيس: اخد لييمي ت:ر: إيقر يىة: و: ئ:اس:ةي 2ع:ل:ى إييطدوري اني ري م: فيي ز:

 . يىةي ي هدو: فيي الرب:ري يىا و: ك:ري نىا برني ز: ةد اي ع:ل:ى يدوح: ؛ ك:ان:تر ك:ليم: ن:ةي لرك:ه: ق:ي:اف:ا لي نىان: و: ف:انرط:ل:ق: إيل:ى 3ح:
ط:اي:ا،  ةي الرخ: غرفير: ب:ةي ليم: يىةي التىور ودي عرمد ي بيم: ددنيي يدن:ادي ري الدرر يط:ةي بين:هر حي ي الرمد احي يعي النىو: مي ا كدتيب: 4ج: ك:م:

ع:لدوا سدبدل:هد اجر بيي و: يق: الرى د وا ط:ري : أ:عي يىةي ي ن:اد  فيي الرب:ري تد مد ور : «ص: الي النىبيييي إيش:عري:اء: ت:ابي أ:قرو: فيي كي
ة .  ت:قييم: سر ة  5مد ت:قييم: سر ي:ةد مد لرت:وي ند الرمد اكي يرد ال:م: ت:صي ، و: ف:ضد ت:ل ي س:يدخر ب:ل  و: كدل  ج: د:مد، و: اد  س:يدرر كدل  و:

ي:ة ،  ت:وي سر قا  مد ةد طدرد ر: عر ند الرو: اكي ال:م: !»  6و: يى لهي ل:ص: الي رد كدل  ب:ش:ر  الرخ: ف:ق:در ك:ان: ي:قدولد 7ف:يدبرصي
ن: بدوا مي رد كدمر ليت:هر نر أ:نرذ:ر: ي، م: لد: ال:ف:اعي هي: «ي:ا أ:ور ددوا ع:ل:ى ي:دي ي:ت:ع:مى وا إيل:يرهي لي جد ر: ين: خ: وعي الىذي مد لرجد لي

يمد 8الرغ:ض:بي التيي؟  اهي : ل:ن:ا إيبرر: كدمر ئدوا ت:قدولدون: فيي أ:نرفدسي ل: ت:برت:دي ، و: ب:ةي ارا  ت:لييقد بيالتىور وا أ:ثرم: رد :ثرمي ف:أ
 . يم: اهي برر: ل:دا  لي ةي أ:ور ار: ج: هي الرحي نر هذي ليع: مي ر  أ:نر يدطر ه:ا إينى 9أ:با ! ف:إينييي أ:قدولد ل:كدمر إينى ا: ق:ادي و:

حد ر: تدطر يييدا  تدقرط:عد و: را  ج: رد ث:م: ة  ل: تدثرمي ر: : ف:كدل  ش:ج: ري لي الشىج: ع:تر ع:ل:ى أ:صر ضي الرف:أرس: أ:يرضا  ق:در ود
 .« ؟»  10فيي النىاري اذ:ا ن:فرع:لد إيذ:نر وعد: «ف:م: مد :ل:ترهد الرجد س:أ ، 11و: ب:اني نرد:هد ث:ور نر ك:ان: عي : «م: مر اب:هد :ج: ف:أ



لر ك:ذليك: أ:يرضا ».  نرد:هد ط:ع:ام ، ف:لري:عرم: نر ك:ان: عي م: نرد:هد؛ و: نر ل:يرس: عي ب:اةد 12ف:لريدعرطي م: اء: أ:يرضا  جد ج: و:
؟»  اذ:ا ن:فرع:لد يمد، م: ع:لي :لدوهد: «ي:ا مد ددوا، ف:س:أ ي:ت:ع:مى ائيب: لي ر: ا 13ض: مى ث:ر: مي بدوا أ:كر : «ل: ت:جر مر ف:ق:ال: ل:هد

 .« ض: ل:كدمر وا 14فدري ليمد : «ل: ت:ظر مر اب:هد :ج: ؟» ف:أ اذ:ا ن:فرع:لد ، م: ند ن:حر : «و: ندودي :ل:هد أ:يرضا  ب:عرضد الرجد س:أ و:
 «! تىب:اتيكدمر ر: اقرن:عدوا بيمد ، و: د  با  ع:ل:ى أ:ح: ت:كدوا ك:ذي ل: ت:شر دا  و: ين: 15أ:ح: ري نرت:ظي إيذر ك:ان: الشىعربد مد و:

؟»  يحد سي نىا: «ه:لر هدو: الرم: مر ع:نر يدوح: يعد يدس:ائيلدون: أ:نرفدس:هد مي الرج: )، و: يح: سي نىا 16(الرم: اب: يدوح: أ:ج:
لى ق  أ:نر أ:حد ت:حي نر ل: أ:سر نييي، م: نر هدو: أ:قرد:رد مي نر س:ي:أرتيي م: لكي ، و: اءي ددكدمر بيالرم: ي يع: ق:ائيل : «أ:ن:ا أدع:مي مي الرج:

 . بيالنىاري ، و: وحي الرقدددسي ددكدمر بيالر  ي : هدو: س:يدع:مي ذ:ائيهي ب:اط: حي ا 17ري يي: م: يدن:قي هي لي ى بيي:دي ذرر: لد الرمي مي ف:هدو: ي:حر
د».  ف:أ قدهد بين:ار  ل: تدطر ري يبرند ف:يدحر ا التي أ:مى ، و: نيهي ز: خر ح: إيل:ى م: عد الرق:مر م: اما ، ف:ي:جر د:هد ت:م: ص: ك:ان: 18ح: و:

ة .  ى ك:ثيير: ر: ي:اء: أدخر :شر مر بيأ ظدهد ي:عي يرد الشىعرب: و: برعي، إيذر ك:ان: 19يدب:شي م: الر  اكي وددس: ح: يرد نى هي لكي و:
، وري ن: الش رد ت:ك:ب:هد مي ا ارر يعي م: مي بيس:ب:بي ج: يهي و: ةي أ:خي ج: ور يىا ز: ودي يرد هد بيس:ب:بي هي بىخ: نىا ق:در و: يدوح:

20 . ني يجر نىا فيي السي ب:س: يدوح: : أ:نىهد ح: هي السىابيق:ةي ه:ذ:ا الشىرى وري اف: إيل:ى شدرد أ:ض:

معمودية يسوع

اءد،  21 تي السىم: يي، انرف:ت:ح: لي إيذر ك:ان: يدص: د: ي:سدوعد، و: يعا ، ت:ع:مى مي د: الشىعربد ج: ا ت:ع:مى ل:مى ه:ب:ط: 22و: و:
: اءي ي:قدولد ن: السىم: ت  مي ور انرط:ل:ق: ص: ، و: ة  ام: م: ثرل: ح: يىة  مي مي سر ذا  ه:يرئ:ة  جي تىخي وحد الرقدددسد مد ع:ل:يرهي الر 

«! ور  تد كدلى سدرد رر بييبد بيك: سدري «أ:نرت: ابرنيي الرح:

نسب يسوع المسيح

وفا  أ:نىهد ابرند 23 عررد يبا ، وك:ان: م: ري ت:قرري ن: الرعدمر ت:هد)، ك:ان: فيي الثىل:ثيين: مي درم: ا ب:د:أ: ي:سدوعد (خي ل:مى و:
ي برني ي:نىا، برني يدوسدف:  24يدوسدف: برني ه:اليي،  لركي ي، برني م: ترث:ات: برني ل:وي تىاثيي:ا، برني 25برني م: برني م:

 ، اي: ليي برني ن:جى سر وم:، برني ح: ، 26ع:امدوص: برني ن:احد ي برني يدوسدف: عي مر تىاثيي:ا، برني شي آث: برني م: برني م:
ي،  27برني ي:هدوذ:ا  :لرتيئييل: برني نييري ، برني ش:أ بىابيل: رد يس:ا برني ز: نىا، برني ري ي برني 28برني يدوح: لركي برني م:

ير:  ود:ام:، برني عي م: برني أ:لرمد يي، برني قدص: ترث:ات: برني 29أ:دي يم:، برني م: ر: برني يدوري ي، برني أ:لييع:از: برني يدوسي
ي،  ي:اقييم:  30ل:وي ، برني أ:لي عدون: برني ي:هدوذ:ا، برني يدوسدف: برني يدون:ان: مر ، 31برني شي يرن:ان: ل:ي:ا برني م: برني م:

د:  ، برني د:اود تىاث:ا برني ن:اث:ان: ، 32برني م: شدون: ون: برني ن:حر ، برني س:لرمد برني ي:سىى، برني عدوبييد: برني بدوع:ز:
ص: برني ي:هدوذ:ا،  33 ، برني ف:اري ون: رد صر ام: برني ح: ين:اد:اب: برني أ:ر: ي برني ي:عرقدوب: برني 34برني ع:مي

ور:  ، برني ن:احد ح: يم: برني ت:ار: اهي ، برني إيبرر: اق: ، برني ع:ابير: برني 35إيسرح: عدو برني ف:ال:ج: ، برني ر: وج: برني س:رد
 ، ك:  36ش:ال:ح: ف:كرش:اد:، برني س:امي برني ندوحي، برني ل:م: ندوخ: 37برني قيين:ان: برني أ:رر ، برني أ:خر تدوش:ال:ح: برني م:

 ، ل:لرئييل: برني قيين:ان: هر د:، برني م: ، برني آد:م: ابرني اي. 38برني ي:اري يثي برني أ:ندوش: برني شي
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الشيطان يجرب يسوع

يىةي 4 ي وحد فيي الرب:ري . ف:اقرت:اد:هد الر  وحي الرقدددسي ن: الر  ت:ليئا  مي مر ددنيي مد ن: الدرر ا ي:سدوعد، ف:ع:اد: مي أ:مى
اع:.  2 ، ج: تر ا ت:مى . ف:ل:مى ال: تيلرك: ال:يىامي ل:مر ي:أركدلر ش:يرئا  ط:و: بدهد، و: ي ري إيبرلييسد يدج: ما ، و: ين: ي:ور ب:عي ف:ق:ال: 3أ:رر

 .« برز  ل: إيل:ى خد وى ري أ:نر ي:ت:ح: ج: ذ:ا الرح: : «إينر كدنرت: ابرن: اي، ف:قدلر ليه: دى ع:ل:يرهي ي:سدوعد 4ل:هد إيبرلييسد ف:ر:
ن: ف:مي اي)!» جد مي رد ة  ت:خر ، (ب:لر بيكدليي ك:ليم: نرس:اند ي:ا الي د:هد ي:حر حر برزي و: : ل:يرس: بيالرخد ق:ايئل : «ق:در كدتيب:

5  ، ني م: ن: الزى ظ:ة  مي ا فيي ل:حر اليك: الرع:ال:مي كدلىه: م: اهد م: أ:ر: ، و: ب:ل  ع:ال  ع:د:هد إيبرلييسد إيل:ى ج: ق:ال: 6ثدمى أ:صر و:
أ:ن:ا تر إيل:يى و: يم: ا ق:در سدلي ، ف:إينىه: ة  نر ع:ظ:م: ا مي ا فييه: م: ا و: يه: اليكي كدلي م: هي الرم: يك: الس لرط:ة: ع:ل:ى هذي ل:هد: «أدعرطي

 . نر أ:ش:اءد ا ليم: يه: !»  7أدعرطي ا ل:ك: يرد كدل ه: ي، ت:صي امي درت: أ:م: دى ع:ل:يرهي ي:سدوعد ق:ائيل : «ق:در 8ف:إينر س:ج: ف:ر:
د:هد ت:عربددد!»  حر إييىاهد و: دد، و: جد ك: ت:سر بيي إيلهي : ليلرى ق:ف:هد ع:ل:ى 9كدتيب: أ:ور ش:لييم:، و: ثدمى اقرت:اد:هد إيبرلييسد إيل:ى أدورد

ف:لي نر هدن:ا إيل:ى ال:سر حر ن:فرس:ك: مي ر: ق:ال: ل:هد: «إينر كدنرت: ابرن: اي، ف:اطر ، و: يرك:لي اف:ةي س:طرحي الره: ح:
10  ، ف:ظدوك: ل:ئيك:ت:هد بيك: ليك:ير ي:حر ي م: : يدوصي ، ليئ:لى 11ف:إينىهد ق:در كدتيب: لدون:ك: مي مر ي:حر يهي ف:ع:ل:ى أ:يردي

 .« ر  ج: ك: بيح: م: ق:د:م: دي !» 12ت:صر بى إيله:ك: بي الرى ي ري : ل: تدج: دى ع:ل:يرهي ي:سدوعد ق:ائيل : «ق:در قييل: ف:ر:
13 . ين  ف: ع:نر ي:سدوع: إيل:ى حي ر: ، انرص: ب:ة  ري ل: إيبرلييسد كدلى ت:جر م: ا أ:كر ب:عرد:م: و:

الناصرة ترفض يسوع

ا. 14 يه: ةي كدلي ر: اوي ج: ى الرمد يتدهد فيي الرقدر: ذ:اع: صي وحي؛ و: ةي الر  لييلي بيقددرر: نرط:ق:ةي الرج: ع:اد: ي:سدوعد إيل:ى مي و:
ددون:هد.  15 ي جي يعد يدم: مي الرج: ، و: عي الري:هدودي امي ج: يمد فيي م: ك:ان: يدع:لي يرثد ك:ان: 16و: ةي ح: ر: اء: إيل:ى النىاصي ج: و:

أ:.  ي:قرر: ق:ف: لي و: ، و: م: السىبرتي ، ي:ور ، ك:ع:اد:تيهي ع: م: جر ل: الرم: د:خ: :، و: ت:ابد النىبيييي 17ق:در ن:ش:أ يم: إيل:يرهي كي ف:قددي
 : ي كدتيب: فييهي ك:ان: الىذي د: الرم: ج: هد و: ا ف:ت:ح: ، ف:ل:مى نيي 18إيش:عري:اء: س:ح: ، ل:نىهد م: بيي ع:ل:يى وحد الرى «رد

ليق: ، لدطر ري ي:اني بيالرب:ص: لرعدمر لي طرلقي و: ين: بيالي أرسدوري لرم: ي: لي س:ل:نيي لدن:ادي ؛ أ:رر اء: ير: الرفدق:ر: لدب:شي
ارا ،  ر: وقيين: أ:حر سرحد ».  19الرم: بيي نرد: الرى ير: بيس:ن:ةي الرق:بدولي عي أدب:شي هد 20و: س:لىم: ت:اب: و: ى الركي ثدمى ط:و:

 . ة  إيل:يرهي ص: عي ش:اخي م: جر ين: فيي الرم: ري اضي يعي الرح: مي ك:ان:تر عديدوند ج: . و: ل:س: ج: ، و: مي ادي ذ: 21إيل:ى الرخ: :خ: ف:أ
 «. نر آي:ات  عرتدمر مي ا ق:در س:مي م: ت:مى م: مر ق:ائيل : «الري:ور بدهد اطي ، 22يدخ: ين: ري اضي يعد الرح: مي د: ل:هد ج: ش:هي و:

؟»  لدوا: «أ:ل:يرس: ه:ذ:ا ابرن: يدوسدف: ت:س:اء: ، و: هي نر ف:مي جي مي اري ةي الرخ: نر ك:ل:مي النييعرم: بيين: مي ي ت:ع:جي ف:ق:ال: 23مد
ن:عر هدن:ا فيي ب:لرد:تيك: ! ف:اصر ا الطىبييبد اشرفي ن:فرس:ك: : أ:ي ه: ث:ل: : «ل: ش:كى أ:نىكدمر ت:قدولدون: ليي ه:ذ:ا الرم: مر ل:هد

وم:.»  ن:احد ى فيي ك:فرر: ر: عرن:ا أ:نىهد ج: ا س:مي نر ن:بيي ي يدقرب:لد فيي 24م: ا مي : م: قى أ:قدولد ل:كدمر : «الرح: اف: ثدمى أ:ض:
 . ين: 25ب:لرد:تيهي اني إييلييىا، حي م: ات  فيي ز: لد ك:ثيير: امي ائييل: أ:ر: ر: : ك:ان: فيي إيسر قييق:ةي أ:قدولد ل:كدمر بيالرح: و:

ا؛ يه: ضي كدلي ة  فيي ال:رر يم: اع:ة  ع:ظي ج: د:ث:تر م: تىى ح: ، ح: هدر  تىة: أ:شر سي نيين: و: اءد ث:ل:ث: سي ليق:تي السىم: أدغر
يرد:ا. 26 ف:ةي ص: رر ل:ة  فيي ص: م: أ:ة  أ:رر ر: نرهدنى ب:لر إيل:ى امر د:ة  مي احي س:لر إيل:ى أ:يىةي و: يىا ل:مر يدرر نى إييلي ل:كي و:
نر ل:مر 27 لكي ؛ و: صي ابدون: بيالرب:ر: ون: مدص: ، ك:ثييرد اني النىبيييي أ:لييش:ع: م: ، فيي ز: ائييل: ر: ك:ان: فيي إيسر و:

 «! ييي ان: الس وري ى ندعرم: و: ، سي مر نرهد د  مي احي رر أ:ي  و: با  28يدط:هى عي غ:ض: م: جر نر فيي الرم: يعد م: مي ت:ل: ج: ف:امر
 ، ور: هي الدمد عدوا هذي ا س:مي ب:لي 29ل:مى اف:ةي الرج: س:اقدوهد إيل:ى ح: ين:ةي و: دي جي الرم: اري وا ي:درف:عدون:هد إيل:ى خ: ق:امد و:



 . ف:لي وهد إيل:ى ال:سر حد مر ليي:طرر: ين:تدهد دي ي بدنيي:تر عل:يرهي م: . 30الىذي ف: ر: انرص: ، و: مر هي سرطي نر و: ت:از: مي إيلى أ:نىهد اجر

شفاء رجل به روح نجس

31 . يمد الشىعرب: أ:يىام: السىبرتي ذ: يدع:لي أ:خ: ، و: لييلي نرط:ق:ةي الرج: ين:ة  بيمي دي ي: م: هي وم:، و: ن:احد ل: إيل:ى ك:فرر: ن:ز: و:
32  . ت:هد ك:ان:تر ذ:ات: سدلرط:ة  ، ل:نى ك:ليم: هي نر ت:عرلييمي لدوا مي كدندهد 33ف:ذدهي ل  ي:سر جد عي ر: م: جر ك:ان: فيي الرم: و:

 : ت  ع:ال  ور خ: بيص: ر: . ف:ص: س  وحد ش:يرط:ان  ن:جي ؟ 34رد ي  ري ا ش:أرندك: بين:ا ي:ا ي:سدوعد النىاصي «آهي! م:
: أ:نرت: قدد وسد اي».  نر أ:نرت: فد م: ليك:ن:ا؟ أ:ن:ا أ:عرري تدهر ئرت: لي ، 35أ:جي سر ر: هد ي:سدوعد ق:ائيل : «اخر ر: ج: ف:ز:

 . برهد بيأ:ذى  ل:مر يدصي نرهد و: ج: مي ر: ، خ: س:طي هد الشىيرط:اند فيي الرو: ح: إيذر ط:ر: نرهد». و: جر مي رد اخر ل:تي 36و: ت:ور ف:اسر
هي؟ ف:إينىهد بيسدلرط:ان  ي: هذي ة  هي : «أ:ي  ك:ليم: مر ا ب:يرن:هد لدون: فيي م: ذدوا ي:ت:س:اء: أ:خ: يعي، و: مي الدىهرش:ةد ع:ل:ى الرج:

 «! جد رد س:ة: ف:ت:خر اح: النىجي و: رد ال:رر ة  ي:أرمد قددرر: نرط:ق:ةي 37و: ن: الرمي ك:ان  مي يتدهد فيي كدليي م: ذ:اع: صي و:
ةي. ر: اوي ج: الرمد

شفاء حماة بطرس

يد:ة ، 38 ى ش:دي مى ع:ان: تدع:انيي حد مر اةد سي م: ك:ان:تر ح: . و: ع:ان: مر ل: ب:يرت: سي د:خ: ، و: ع: م: جر ثدمى غ:اد:ر: الرم:
ا.  ق:ف:تر فيي 39ف:ط:ل:بدوا إيل:يرهي إيع:ان:ت:ه: ا. ف:و: ى، ف:ذ:ه:ب:تر ع:نره: مى ر: الرحد ج: ز: ا، و: ه: اشي انيبي فير: ق:ف: بيج: ف:و:

 . مر هد مد دي ذ:تر ت:خر أ:خ: الي و: ض:ى 40الرح: رر نرد:هدمر م: ين: ك:ان: عي يعد الىذي مي ذ: ج: ، أ:خ: سد ب:تي الشىمر ا غ:ر: ل:مى و:
. ش:ف:اهدمر ، و: مر نرهد د  مي احي ع: ي:د:يرهي ع:ل:ى كدليي و: ض: ، ف:و: مر إيل:يرهي ون:هد رد ضي ت:ليف:ة  يدحر خر ل:ل  مد ابدون: بيعي مدص:

خد ق:ائيل:ة : «أ:نرت: ابرند اي!» ف:ك:ان: 41 رد ي: ت:صر هي ، و: ين: نر ك:ثييري يند مي تر أ:يرضا  ش:ي:اطي ج: ر: خ: و:
 . يحد سي فدوا أ:نىهد الرم: ، إيذر ع:ر: ون: مر ي:ت:ك:لىمد ل: ي:د:عدهد هدمر و: رد جد ذ:ه:ب: 42ي:زر ج: و: ر: ، خ: ارد ا ط:ل:ع: النىه: ل:مى و:

. مر ل: ع:نرهد ح: سىكدوا بيهي ليئ:لى ي:رر ت:م: ددوهد، و: ج: تىى و: وعد ع:نرهد ح: مد ث:تي الرجد . ف:ب:ح: قرفير  ك:ان  مد إيل:ى م:
ذ:ا ق:در 43 ل:كدوتي اي، ل:نييي ليه: ى أ:يرضا  بيم: ر: ددن: الدخر ير: الرمد نر أ:نر أدب:شي : «ل:بددى ليي مي مر نىهد ق:ال: ل:هد لكي و:

 .« لرتد سي . 44أدرر يىةي عي الري:هدودي امي ج: يرد فيي م: م:ض:ى يدب:شي و:
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المسيح يدعو التلميذ الولين

ةي 5 يرر: ئي بدح: اقيفا  ع:ل:ى ش:اطي ة: اي، ك:ان: هدو: و: عدوا ك:ليم: م: ل:هد ليي:سر ور ين: ح: دي ت:شي حر عد مد مر ا ك:ان: الرج: ب:يرن:م: و:
 . ت: نيييس:ار: ك:اندوا 2ج: ، و: يىاددون: ا الصى هدم: ق:در غ:اد:ر: ةي و: يرر: انيبي الربدح: ي:يرني ع:ل:ى ج: اسي ب:يرني ر: أ:ى ق:اري ف:ر:

 . يب:اك: لدون: الشي د: ق:لييل  ع:ني 3ي:غرسي ط:ل:ب: إيل:يرهي أ:نر ي:برت:عي ، و: ع:ان: مر ك:ان: ليسي ، و: ب:يرني د: الرق:اري ب: أ:ح: كي ف:ر:



بي.  ن: الرق:اري وع: مي مد يمد الرجد ل:س: يدع:لي ، ثدمى ج: ي در إيل:ى 4الرب:ري : «ابرت:عي ع:ان: مر هد، ق:ال: ليسي ا أ:نره:ى ك:ل:م: ل:مى و:
 .« يردي ب:اك:كدمر ليلصى وا شي حد اطرر: ، و: قي يرثد الرعدمر ال: 5ح: اه:درن:ا ط:و: : «ي:ا س:يييدد ق:در ج: ع:اند مر اب:هد سي :ج: ف:أ

 «! يب:اك: حد الشي ر: تيك: س:أ:طر لي ك:ليم: نر ل:جر لكي در ش:يرئا . و: ل:مر ن:صي اددوا 6اللىيرلي و: ، ص: ا ف:ع:لدوا ذ:ليك: ل:مى و:
 . مر ب:اكدهد ق:تر شي رى تىى ت:خ: ديا ، ح: كا  ك:ثييرا  جي ري 7س:م: بي الخ: ين: فيي الرق:اري مي الىذي ك:ائيهي وا إيل:ى شدر: :ش:ارد ف:أ

 . ق:اني تىى ك:اد:ا ي:غرري ا ح: م: ل:يرهي ب:يرني كي لدوا الرق:اري م: ا، و: :ت:ور . ف:أ ددوهدمر يدس:اعي أ:ى 8أ:نر ي:أرتدوا و: ا ر: نر ل:مى لكي و:
، ل:نييي ب  بيي ي:ا ر: نر ق:اري جر مي رد : «ادخر ق:ال: ب:ت:ير ي:سدوع: و: كر نرد: رد د: عي ، س:ج: سد ذليك: ع:اند بدطررد مر سي

 .« ئ  اطي يردي 9إينرس:ان  خ: ةي الصى ع:هد، ليك:ثرر: ين: ك:اندوا م: يعي الىذي مي ع:ل:ى ج: ل:تي الدىهرش:ةد ع:ل:يرهي و: ت:ور ف:ق:دي اسر
اددوهد،  . 10الىذيي ص: ع:ان: مر يك:يرني ليسي ي اللىذ:يرني ك:ان:ا ش:ري ب:دي نىا ابرن:ير ز: يدوح: ك:ذليك: ع:ل:ى ي:عرقدوب: و: و:

 .« ائيدا  ليلنىاسي نرذد الن: ت:كدوند ص: ! مد فر : «ل: ت:خ: ع:ان: مر ق:ال: ي:سدوعد ليسي عدوا 11و: ج: ا ر: ب:عرد:م: و:
ت:بيعدوا ي:سدوع:. ء  و: كدوا كدلى ش:ير ، ت:ر: ي ب:يرني إيل:ى الرب:ري بيالرق:اري

يسوع يشفي البرص

أ:ى ي:سدوع: 12 ا إينر ر: هد، م: م: سر صد جي يي الرب:ر: ، إيذ:ا إينرس:ان  يدغ:طي ددني د:ى الرمد إيذر ك:ان: ي:سدوعد فيي إيحر و:
نيي!» ر: ي رد أ:نر تدط:هي :نرت: ت:قردي ئرت: ف:أ سىل: إيل:يرهي ق:ائيل : «ي:ا س:يييدد، إينر شي ت:و: هي و: هي جر ى ع:ل:ى و: ت:م: تى ارر ح:

13 . صد ال: ع:نرهد الرب:ر: الي ز: فيي الرح: !» و: هدرر يدد، ف:اطر س:هد ق:ائيل : «إينييي أدري ل:م: دى ي:سدوعد ي:د:هد و: ف:م:
ك: 14 يري هي ق:اء: ت:طر يمر لي ق:دي ، و: ني ضر ن:فرس:ك: ع:ل:ى الرك:اهي اعرري دا ، ب:لي اذره:بر و: بيرر أ:ح: اهد: «ل: تدخر ص: :ور ف:أ

 .« مر اد:ة  ل:هد وس:ى، ف:ي:كدون: ذليك: ش:ه: ر: بيهي مد ا أ:م: تىى 15م: اد: انرتيش:ارا ، ح: ب:ر: ي:سدوع: ز: ع:ل:ى أ:نى خ:
 . مر هي اضي ر: نر أ:مر يف:اء: مي ي:ن:الدوا الشي عدوا إيل:يرهي و: ت:مي ة  ليي:سر وع  ك:ثيير: مد اف:د:تر إيل:يرهي جد ، ف:ك:ان: 16ت:و: ا هدو: أ:مى

يي. لي يرثد يدص: ي:ةي ح: الي ني الرخ: اكي بد إيل:ى ال:م: ي:نرس:حي

شفاء المشلول

17 ، يع:ةي ي الشىري يمي ع:لي مد يييين: و: يسي ي ين: ب:عرضد الرف:ري اليسي ك:ان: ب:يرن: الرج: يمد، و: ، ك:ان: يدع:لي م  فيي ذ:اتي ي:ور و:
. مر ي:هد في بيي ليت:شر ةد الرى تر قددرر: ظ:ه:ر: . و: ش:لييم: نر أدورد مي ، و: يىةي الري:هدودي لييلي و: ي:ة  فيي الرج: نر كدليي ق:رر ا مي ق:در أ:ت:ور و:

عدوهد 18 ي:ض: لدوا بيهي و: لدوا أ:نر ي:درخد او: لدول ، ح: شر اش  إينرس:انا  م: لدون: ع:ل:ى فير: مي مر ي:حر هد إيذ:ا ب:عرضد و:
هد.  ام: نر 19أ:م: هد مي د:لىور حي و: ددوا بيهي إيل:ى السىطر عي ، ص: امي ح: ي اليهي بيس:ب:بي الزي درخ: يقا  لي ددوا ط:ري ا ل:مر ي:جي ل:مى و:

س:طي قددىام: ي:سدوع:.  هي إيل:ى الو: اشي ة  فيي السىقرفي ع:ل:ى فير: ا 20ف:ترح: : «أ:ي ه: ، ق:ال: مر ان:هد أ:ى إييم: ا ر: ف:ل:مى
 «! ط:اي:اك: تر ل:ك: خ: ، ق:در غدفير: نرس:اند نر ه:ذ:ا 21الي : «م: ون: ق:ائيليين: يرد ي ون: يدف:كي يسي ي الرف:ري ذ: الرك:ت:ب:ةد و: :خ: ف:أ

د:هد؟»  حر ط:اي:ا إيلى ا: و: رد أ:نر ي:غرفير: الرخ: نر ي:قردي ؟ م: قد بيك:ل:مي الركدفرري ي ي:نرطي نى ي:سدوع: 22الىذي لكي و:
؟  ون: فيي قدلدوبيكدمر يرد مر ق:ائيل : «فييم: تدف:كي اب:هد :ج: ، ف:أ ون: فييهي يرد ا يدف:كي ك: م: : 23أ:درر: لد ه: يرني أ:سر ر: أ:ي  ال:مر

؟  شي امر : قدمر و: ! أ:مر أ:نر أ:قدول: ط:اي:اك: تر ل:ك: خ: : ق:در غدفير: ) ليك:ير 24أ:نر أ:قدول: نييي (قدلرتد ذليك: لكي و:
: «ل:ك: أ:قدولد لدولي شر لرم: ق:ال: لي ط:اي:ا». و: اني الرخ: ضي سدلرط:ة: غدفرر: نرس:اني ع:ل:ى ال:رر وا أ:نى لبرني الي ت:عرل:مد

 .« اذره:بر إيل:ى ب:يرتيك: ، و: اش:ك: لر فير: مي دا  25قدمي احر ي جي م: ذ:ه:ب: إيل:ى ب:يرتيهي مد مر و: هد ام: الي ق:ام: أ:م: فيي الرح: و:
 . اقيدا  ع:ل:يرهي ا ك:ان: ر: ل: م: م: ق:در ح: مد 26ا:، و: لىك:هد ق:در ت:م: ددوا ا:؛ و: جى م: ، و: يع: مي ةد الرج: يرر: ذ:تي الرح: :خ: ف:أ

«! ائيب: م: ع:ج: أ:يرن:ا الري:ور ق:الدوا: «ر: ، و: فد ور الرخ:



يسوع يدعو لوي

، ف:ق:ال: 27 ب:اي:ةي ت:بي الرجي كر اليسا  فيي م: ي، ج: هد ل:وي مد ، اسر ائيب: ر: ابيي ض: أ:ى ج: ج: ب:عرد: ذليك: ف:ر: ر: خ: و:
.  28ل:هد: «اترب:عرنيي!»  ء  كا  كدلى ش:ير ت:بيع:هد ت:اري ي و: ة  فيي ب:يرتيهي، 29ف:ق:ام: ل:وي يم: ة  ع:ظي لييم: أ:ق:ام: ل:هد و: و:

 . مر هي غ:يرري ب:اةي و: ن: الرجد ع  ك:بيير  مي مر مر ج: ع:هد ئا  م: تىكي ك:ان: مد ي ون: ع:ل:ى 30و: يسي ي الرف:ري ر: ك:ت:ب:ةد الري:هدودي و: ف:ت:ذ:مى
؟»  ئيين: اطي خ: ائيب: و: ر: ب:اةي ض: ع: جد بدون: م: ر: ت:شر اذ:ا ت:أركدلدون: و: : «ليم: هي، ق:ائيليين: يذي مر 31ت:ل:مي دى ع:ل:يرهي ف:ر:

ض:ى!  رر اءد إيل:ى الطىبييبي، ب:لي الرم: حى ت:اجد ال:صي ئرتد ل:درعدو: إيل:ى 32ي:سدوعد ق:ائيل : «ل ي:حر ا جي م:
«! ئيين: اطي ارا  ب:لر خ: ب:ةي أ:برر: التىور

الحوار حول الصوم

ك:ذليك: ي:فرع:لد أ:يرضا  33 ، و: يلرب:اتي ف:عدون: الطي ي:رر ون: ك:ثييرا  و: نىا ي:صدومد يذ: يدوح: ق:الدوا ل:هد: «إينى ت:ل:مي و:
 «! بدون: ر: ي:شر يذدك: ف:ي:أركدلدون: و: ا ت:ل:مي أ:مى ؛ و: يييين: يسي ي يذد الرف:ري ون: أ:نر 34ت:ل:مي رد : «ه:لر ت:قردي مر ف:ق:ال: ل:هد
؟  مر يسد ب:يرن:هد اد:ام: الرع:ري ون: م: سي ي:صدومد ع:لدوا أ:هرل: الرعدرر يسد 35ت:جر نى أ:يىاما  س:ت:أرتيي ي:كدوند الرع:ري لكي و:
 .« ون: ، ي:صدومد ، فيي تيلرك: ال:يىامي مر نر ب:يرنيهي فيع: مي ا ق:در رد د: 36فييه: ث:ل : «ل: أ:ح: مر أ:يرضا  م: ب: ل:هد ر: ض: و:

قرع:ةد الر  يد:، و: دي قد الرج: ي زي إيلى ف:إينىهد يدم: با  ع:تييقا ، و: ا ث:ور ق:ع: بيه: يد  ليي:رر دي ب  ج: نر ث:ور ع:ة  مي عد قيطر ي:نرت:زي
 . افيقد الرع:تييق: يدي ل: تدو: دي ن: الرج: وذ:ةد مي أرخد ، 37الرم: ب  ع:تييق:ة  يد:ة  فيي قير: دي را  ج: مر عد خ: د: ي:ض: ل: أ:ح: و:

 . بد ت:ترل:فد الرقير: رد و: مر بد الرخ: ، ف:ت:نرس:كي ب: رد الرقير: ي يد:ة: تدف:جي دي ر: الرج: مر إيلى، ف:إينى الرخ: بد أ:نر 38و: ا ي:جي إينىم: و:
يد:ة .  دي ب  ج: يد:ةد فيي قير: دي رد الرج: مر ع: الرخ: غ:بد 39تدوض: ر: الرع:تييق:ة:، ي:رر مر ب: الرخ: د  إيذ:ا ش:ري نر أ:ح: ا مي م: و:
«! ي:بد : الرع:تييق:ةد أ:طر يد:ةي، ل:نىهد ي:قدولد دي فيي الرج:

مؤشر  6Ketab El Hayatلوقا 

الحوار حول السبت

ا 6 كدون:ه: ي:فررد حي و: فدون: س:ن:ابيل: الرق:مر يذدهد ي:قرطي ذ: ت:ل:مي :خ: ، ف:أ قدولي رى ي:سدوعد ب:يرن: الرحد ذ:ات: س:برت  م: و:
 . مر ثدمى ي:أركدلدون: يهي :يردي ل  فيعرلدهد فيي 2بيأ ا ل: ي:حي اذ:ا ت:فرع:لدون: م: : «ليم: يييين: يسي ي مر ب:عرضد الرف:ري ف:ق:ال: ل:هد

؟»  افيقييهي؟ 3السىبرتي ر: ع: مد اع: م: ا ج: ين:م: دد حي ا ف:ع:ل:هد د:اود أرتدمر م: ا ق:ر: مر ي:سدوعد ق:ائيل : «أ:م: دى ع:ل:يرهي ف:ر:
نر 4 ل: مي ع: أ:نى ال:كر ، م: افيقييهي ر: أ:عرط:ى مد نرهد، و: أ:ك:ل: مي ةي و: م: برز: التىقردي ذ: خد أ:خ: ل: ب:يرت: اي و: ك:يرف: د:خ:

؟»  د:هدمر حر ن:ةي و: لرك:ه: ل  إيلى لي برزي ل: ي:حي !» 5ه:ذ:ا الرخد ب  السىبرتي نرس:اني هدو: ر: : «إينى ابرن: الي مر ثدمى ق:ال: ل:هد



شفاء ذي اليد اليابسة

ن:ى ي:ابيس:ة .  6 ل  ي:ددهد الريدمر جد ك:ان: هدن:اليك: ر: يمد. و: ذ: يدع:لي أ:خ: ع: و: م: جر ل: الرم: ، د:خ: ر: فيي س:برت  آخ: ذ: 7و: :خ: ف:أ
. ون:هد بيهي مد ا ي:تىهي ددوا م: ، ليك:ير ي:جي فيي فيي السىبرتي اقيبدون: ي:سدوع:: ه:لر ي:شر ي ون: يدر: يسي ي الرف:ري الرك:ت:ب:ةد و:

ق:ف: 8 و: !» ف:ق:ام:، و: س:طي قيفر فيي الرو: ، و: ي ي:ددهد ي:ابيس:ة : «قدمر لي الىذي جد ق:ال: ليلرى ، و: مر إيلى أ:نىهد ع:ليم: نييىاتيهي
 . ؟ 9هدن:اك: ي يرري أ:مر فيعرلد الشىري ل  فيي السىبرتي فيعرلد الرخ: ال : أ:ي:حي :لدكدمر سدؤ: أ مر ي:سدوعد: «أ:سر ف:ق:ال: ل:هد

ا؟»  لييصد النىفرسي أ:ور إيهرلكده: دى 10ت:خر !» ف:م: دى ي:د:ك: يعا ، ق:ال: ل:هد: «مد مي مر ج: هد فييهي ا أ:د:ار: ن:ظ:ر: ب:عرد:م: و:
ة .  يح: حي ا 11ي:د:هد، ف:ع:اد:تر ص: ون: فيي م: رد ذدوا ي:ت:ش:او: تىى أ:خ: مر ح: ل:تر ع:ل:يرهي ت:ور اق:ة: اسر م: نى الرح: لكي و:

اذ:ا ي:فرع:لدون: بيي:سدوع:. مر م: ب:يرن:هد

سل الثنا عشر الرر

ي.  12 ل:ةي لي ق:ض:ى اللىيرل: كدلىهد فيي الصى ، و: يي: لي ب:لي لييدص: ج: إيل:ى الرج: ر: ، خ: فيي تيلرك: ال:يىامي ا 13و: ل:مى و:
سدل .  اهدمر أ:يرضا  رد مر اثرن:ير ع:ش:ر: س:مى نرهد ت:ار: مي اخر يذ:هد، و: ت:درع:ى ت:ل:مي ، اسر ارد : 14ط:ل:ع: النىه: هدمر و:
، نىا؛ فييليب سد يدوح: ، و: وهد؛ ي:عرقدوبد سد أ:خد اود أ:نرد:ر: ، و: س: اهد أ:يرضا  بدطررد ق:در س:مى ، و: ع:اند مر سي

؛  سد اود ثدل:م: ب:رر ؛  15و: وفد بيالرغ:يدوري عررد ع:اند الرم: مر سي لرف:ى، و: ا؛ ي:عرقدوبد برند ح: تدوم: تىى، و: ي:هدوذ:ا 16م:
ا ب:عردد.  ان:هد فيي م: ي خ: ي  الىذي يدوطي رر سرخ: ي:هدوذ:ا الي ، و: و ي:عرقدوب: ق:ف: فيي 17أ:خد و: ، و: مر ع:هد ل: م: ثدمى ن:ز:

يىةي يعي الري:هدودي مي نر ج: ن: الشىعربي، مي هدور  ك:بيير  مي مر جد هي، و: يذي نر ت:ل:مي اع:ة  مي م: ج: ، هدو: و: ل  ك:ان  س:هر م:
يرد:ا،  ص: لي صدور: و: س:احي ش:لييم: و: أدورد . 18و: مر هي اضي ر: نر أ:مر يف:اء: مي ي:ن:الدوا الشي عدوهد و: م: وا ليي:سر اءد ج:

 . ن: ف:ور س:ةد ك:اندوا يدشر احد النىجي و: مد ال:رر يبدهد ين: ك:ان:تر تدع:ذي الىذي ن: إيل:ى 19و: ع:ور عد كدل هد ي:سر مر ك:ان: الرج: و:
يعا . مي مر ج: فييهي ت:شر نرهد و: جد مي رد ة  ك:ان:تر ت:خر ، ل:نى قدوى هي سي ل:مر

السعادة الحقيقية

ل:كدوت: اي! 20 ، ف:إينى ل:كدمر م: يند س:اكي ا الرم: : «طدوب:ى ل:كدمر أ:ي ه: ق:ال: هي و: يذي ف:ع: ع:يرن:يرهي إيل:ى ت:ل:مي ثدمى ر:
21 ، ا الرب:اكدون: الن: . طدوب:ى ل:كدمر أ:ي ه: ب:عدون: ف: تدشر ، ف:إينىكدمر س:ور ائيعدون: الن: ا الرج: طدوب:ى ل:كدمر أ:ي ه:

 . كدون: ح: ف: ت:ضر كدمر 22ف:إينىكدمر س:ور م: أ:ه:اندوا اسر ، و: لدوكدمر ع:ز: ، و: كدمد النىاسد ت:ى أ:برغ:ض: طدوب:ى ل:كدمر م:
 . نرس:اني لي ابرني الي نر أ:جر ، مي ير  ي ري :نىهد شي ن:ب:ذدوهد ك:أ ا إينى 23و: لىلدوا، ف:ه: ت:ه: مي و: وا فيي ذليك: الري:ور حد افرر:

 . هدمد ال:نربيي:اء: ل: آب:اؤد ة : ل:نىهد هك:ذ:ا ع:ام: يم: اءي ع:ظي :ت:كدمر فيي السىم: ك:اف:أ يرلد ل:كدمر أ:نرتدمد 24مد ني الرو: لكي «و:
 ! كدمر اء: ، ف:إينىكدمر ق:در نيلرتدمر ع:ز: نيي:اءد ف: 25ال:غر ، ف:إينىكدمر س:ور ب:عدون: الن: شر ا الرمد يرلد ل:كدمر أ:ي ه: الرو:

 . ت:بركدون: ون: و: ف: ت:ندوحد ، ف:إينىكدمر س:ور كدون: الن: احي ا الضى يرلد ل:كدمر أ:ي ه: . الرو: وعدون: يرلد ل:كدمر 26ت:جد الرو:
. اليين: هدمد ال:نربيي:اء: الدىجى ل: آب:اؤد ، ف:إينىهد هك:ذ:ا ع:ام: يعد النىاسي مي كدمر ج: ت:د:ح: إيذ:ا امر

أحبوا أثعداءكم

؛ 27 ون:كدمر ضد ين: يدبرغي ل:ة: الىذي ع:ام: ندوا مد سي ؛ أ:حر كدمر د:اء: ب وا أ:عر : أ:حي :قدولد ، ف:أ عدون: ا السىامي ا ل:كدمر أ:ي ه: أ:مى «و:
28  . يئدون: إيل:يركدمر ين: يدسي لي الىذي ل وا ل:جر ؛ ص: نييكدمر كدوا ل:عي ، 29ب:اري يك: دي ب:ك: ع:ل:ى خ: ر: نر ض: م: و:

ب:ك: أ:يرضا .  ن:عر ع:نرهد ث:ور ، ف:ل: ت:مر د:اء:ك: ع: ري ني انرت:ز: م: ر: أ:يرضا . و: دى الخ: ضر ل:هد الرخ: نر 30ف:اعرري أ:ي  م:



برهد.  ، ف:ل: تدط:الي ال:ك: ت:ص:ب: م: ني اغر م: ؛ و: هي :عرطي نرك: ش:يرئا  ف:أ يددون: أ:نر 31ط:ل:ب: مي ا تدري ثرلي م: بيمي و:
لدوهدمر أ:نرتدمر أ:يرضا .  ل:كدمد النىاسد ع:امي ؟ ف:إينى 32يدع:امي ل  ل:كدمر ، ف:أ:ي  ف:ضر ب ون:كدمر ين: يدحي ب:برتدمد الىذي ف:إينر أ:حر

 ! مر ب ون:هد ين: يدحي ب ون: الىذي ئيين: أ:يرضا  يدحي اطي ، 33الرخ: ل:ت:كدمر ع:ام: ندون: مد سي ين: يدحر ل:ة: الىذي ع:ام: س:نرتدمر مد إينر أ:حر و:
ئيين: أ:يرضا  ي:فرع:لدون: هك:ذ:ا!  اطي ؟ ف:إينى الرخ: ل  ل:كدمر لدون: أ:نر 34ف:أ:ي  ف:ضر ين: ت:أرمد تدمد الىذي ضر إينر أ:قرر: و:

فدوا ت:ور ئيين: ليك:ير ي:سر اطي ضدون: الرخ: ئيين: أ:يرضا  يدقرري اطي ؟ ف:إينى الرخ: ل  ل:كدمر ، ف:أ:ي  ف:ضر مر نرهد فدوا مي ت:ور ت:سر
 . مر هد ض: ي ق:رر ا يدس:اوي مر م: نرهد ضدوا ددون: 35مي أ:قرري ل:ة:، و: ع:ام: ندوا الرمد سي أ:حر ، و: كدمر د:اء: ب وا أ:عر ، أ:حي نر لكي و:

مد ع:ل:ى ، ل:نىهد يدنرعي ت:كدوندوا أ:برن:اء: الرع:ليييي ة ، و: يم: :تدكدمر ع:ظي ك:اف:أ ، ف:ت:كدون: مد ضي تييف:اء: الرق:رر لدوا اسر أ:نر ت:أرمد
 . اري ر: ال:شر يلي و: مي ي الرج: ري يم . 36ن:اكي حي ا أ:نى أ:ب:اكدمر ر: ، ك:م: اء: م: ح: ف:كدوندوا أ:نرتدمر رد

ل تدينوا الخرين

37 . وا، يدغرف:رر ل:كدمر فيرد . اغر ك:م: ع:ل:يركدمر ، ف:ل: يدحر د  وا ع:ل:ى أ:ح: كدمد يندوا، ف:ل: تدد:اندوا. ل: ت:حر ل: ت:دي و:
وزا  ف:ائيضا ، ل:نىهد 38 زد هر ل:بىدا  م: يييدا  مد انيكدمر ك:يرل  ج: ض: ن: فيي أ:حر ا: ف:إينىكدمر تدعرط:ور أ:عرطدوا، تدعرط:ور

 .« ، يدك:الد ل:كدمر يلدون: ي بيهي ت:كي رد 39بيالرك:يرلي الىذي : «ه:لر ي:قردي ، ف:ق:ال: ث:ل: مد الرم: بد ل:هد ري ذ: ي:ضر أ:خ: و:
ة ؟  فرر: عا  فيي حد قدط:اني م: ى؟ أ:ل: ي:سر م: ى أ:نر ي:قدود: أ:عر م: ، ب:لر 40ال:عر هي يمي ع:لي نر مد ل: مي يذد أ:فرض: يلرمي ل:يرس: التي

 ! هي يمي ع:لي ثرل: مد يرد مي لد ي:صي نر ي:ت:ك:مى نىك: ل: ت:ت:ن:بىهد 41كدل  م: لكي ، و: يك: ظد الرق:شىة: فيي ع:يرني أ:خي اذ:ا تدل:حي ليم: و:
؟  ةي فيي ع:يرنيك: ش:ب:ةي الرك:بيير: جد 42إيل:ى الرخ: ري نيي أدخر ي، د:عر : ي:ا أ:خي يك: رد أ:نر ت:قدول: ل:خي أ:ور ك:يرف: ت:قردي

ل  جر أ:وى ري ، أ:خر ن:افيق: . ي:ا مد ش:ب:ة: الىتيي في ع:يرنيك: أ:نرت: ظد الخ: ! وأ:نرت: ل: تدلحي الرق:شىة: الىتيي فيي ع:يرنيك:
. يك: ج: الرق:شىة: الىتيي فيي ع:يرني أ:خي ري يييدا  ليتدخر رد ج: نرد:ئيذ  تدبرصي عي ، و: نر ع:يرنيك: ش:ب:ة: مي الرخ:

كل شجرة ترعرف من ثمرها

يييدا :  43 را  ج: يئ:ة  تدنرتيجد ث:م: دي ة  ر: ر: ل: ش:ج: يئا ، و: دي را  ر: يييد:ة  تدنرتيجد ث:م: ة  ج: ر: نر ش:ج: ا مي ل:نى 44ف:إينىهد م:
. ن:ب  ن: الرعدلىيرقي عي ل: يدقرط:فد مي ، و: كي تيين  ن: الشىور ن:ى مي ه:ا. ف:ل: يدجر ري نر ث:م: فد مي ة  تدعرر: ر: كدلى ش:ج:

نر 45 ، ف:مي يرد ي يري ا الشي . أ:مى اليح  ا هدو: ص: ليعد م: اليحي فيي ق:لربيهي يدطر هي الصى نر ك:نرزي ، مي اليح: نرس:ان: الصى إينى الي
هد. نر ف:يرضي الرق:لربي ي:ت:ك:لىمد ف:مد : ل:نىهد مي ير  ي ري ا هدو: شي ليعد م: يري يدطر ي يري هي الشي ك:نرزي

البيت المؤسس على الصخر

ا أ:قدولدهد؟  46 لدون: بيم: ل: ت:عرم: ! و: ب  ، ي:ا ر: ب  اذ:ا ت:درعدون:نيي: ي:ا ر: ليم: ، 47و: نر ي:أرتيي إيل:يى كدل  م:
بيهد.  نر يدشر يكدمر م: ، أدري لد بيهي ي:عرم: ي و: عد ك:ل:مي م: ق: 48ف:ي:سر ع:مى ف:ر: و: بيهد إينرس:انا  ي:برنيي ب:يرتا ، ف:ح: إينىهد يدشر

رر أ:نر ، ف:ل:مر ي:قردي د:م: السىيرلد ذليك: الرب:يرت: ص: ير  و: ط:ر  غ:زي . ثدمى ه:ط:ل: م: ري خر ع: ال:س:اس: ع:ل:ى الصى ض: و: و:
 . ري خر سىسا  ع:ل:ى الصى ؤ: ع:هد، ل:نىهد ك:ان: مد زي عر بيهد إينرس:انا  49يدز: ، ف:هدو: يدشر لر ل:مر ي:عرم: ع: و: نر س:مي ا م: أ:مى و:

ابد ذليك: ر: ك:ان: خ: ؛ و: الي ار: فيي الرح: ، انره: هد السىيرلد د:م: ا ص: . ف:ل:مى ضي ددون: أ:س:اس  ب:ن:ى ب:يرتا  ع:ل:ى ال:رر
يما !» سي الرب:يرتي ج:
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شفاء خادم قائد المئة

وم:.  7 ن:احد ل: ب:لرد:ة: ك:فرر: عي الشىعربي، د:خ: س:امي ا فيي م: يه: اليهي كدلي ا أ:ت:مى إيلرق:اء: أ:قرو: ب:عرد:م: نرد: ق:ائيدي 2و: ك:ان: عي و:
 . يزا  ع:ل:يرهي ك:ان: ع:زي ، و: تي ور ف: ع:ل:ى الرم: يض  ق:در أ:شرر: ري ئ:ة  ع:برد  م: س:ل: 3مي ع: بيي:سدوع:، أ:رر ا س:مي ف:ل:مى

يدنرقيذ: ع:برد:هد.  تيي: و:
يل  إيل:يرهي أ:نر ي:أر سي ت:و: ، مد كدوا ي:سدوع:، ط:ل:بدوا إيل:يرهي 4إيل:يرهي شديدوخ: الري:هدودي ا أ:درر: ل:مى و:

هد ط:ل:ب:هد،  ن:ح: ق  أ:نر ت:مر ت:حي : «إينىهد ي:سر اح  ق:ائيليين: ». 5بيإيلرح: ع: م: جر ق:در ب:ن:ى ل:ن:ا الرم: ت:ن:ا، و: ب  أدمى ف:هدو: يدحي
ئ:ةي 6 س:ل: إيل:يرهي ق:ائيدد الرمي تىى أ:رر ، ح: ن: الرب:يرتي ب:ة  مي قرر: ب:ح: ع:ل:ى م: ا إينر أ:صر نر م: ل:كي مر ي:سدوعد. و: اف:ق:هد ف:ر:

ت: س:قرفي ل: ت:حر ق  أ:نر ت:درخد ت:حي ، ل:نييي ل: أ:سر ، ي:قدولد ل:هد: «ي:ا س:يييدد، ل: تدك:لييفر ن:فرس:ك: ق:ائيهي دي ب:عرض: أ:صر
ي:  7ب:يرتيي.  مي ادي ف:ى خ: ة ، ف:يدشر ا قدلر ك:ليم: . إينىم: ي أ:هرل  ل:نر أدل:قيي:ك: ت:بيرد ن:فرسي ليذليك: ل: أ:عر :ن:ا 8و: ف:أ

: مر هي دي تيي، أ:قدولد ل:ح: ر: ت: إيمر ندود  ت:حر ليي جد نييي، و: ل:ى مي ت: سدلرط:ة  أ:عر ضدوع  ت:حر ور ل  م: جد أ:يرضا  ر:
 .« ي: افرع:لر ه:ذ:ا! ف:ي:فرع:لد ليع:بردي ! ف:ي:أرتيي؛ و: هي: ت:ع:ال: ليغ:يرري ؛ و: ! ف:ي:ذره:بد ع: ي:سدوعد 9اذره:بر ا س:مي ف:ل:مى

تىى فيي در ح: ، ل:مر أ:جي : «أ:قدولد ل:كدمر ق:ال: ي ي:ترب:عدهد، و: عي الىذي مر نرهد، ثدمى الرت:ف:ت: إيل:ى الرج: ب: مي ، ت:ع:جى ذليك:
ذ:ا!»  يما  ك:ه: انا  ع:ظي ائييل: إييم: ر: يض: 10إيسر ري ددوا الرع:برد: الرم: ج: ، و: س:لدون: إيل:ى الرب:يرتي رر ع: الرمد ج: ا ر: ل:مى و:

ق:در ت:ع:اف:ى.

إحياء ابن أرملة نايين

ع  11 جمر هي و: يذي نر ت:ل:مي ون: مي افيقدهد ك:ثييرد ، يدر: ا ن:ايييند ه: مد ين:ة  اسر دي مي التىاليي، ذ:ه:ب: إيل:ى م: فيي الري:ور و:
يم .  هي الىتيي 12ع:ظي ي يد  لدمي حي هدو: ابرن  و: ، و: ول  مد حر يرت  م: ، إيذ:ا م: ين:ةي دي نر ب:ابي الرم: ب: مي ا اقرت:ر: ل:مى و:

 . ين:ةي دي ن: الرم: ع  ك:بيير  مي مر ا ج: ع:ه: ك:ان: م: ل:ة ، و: م: ق:ال: 13ك:ان:تر أ:رر ا، و: نىن: ع:ل:يره: ، ت:ح: ب  آه:ا الرى ا ر: ف:ل:مى
ي!»  ا: «ل: ت:بركي ، ل:ك: 14ل:ه: ا الشىاب  : «أ:ي ه: ق:ال: لدوهد. و: امي قىف: ح: ، ف:ت:و: س: النىعرش: ل:م: ثدمى ت:ق:دىم: و:

 «! : قدمر .  15أ:قدولد هي ي هد إيل:ى أدمي ب:د:أ: ي:ت:ك:لىمد، ف:س:لىم: يرتد و: ل:س: الرم: فد ع:ل:ى 16ف:ج: ور ل:ى الرخ: ت:ور ف:اسر
ت:ف:قىد: اد ش:عرب:هد!»  يم  و: : «ق:در ق:ام: فيين:ا ن:بيي  ع:ظي ددوا ا:، ق:ائيليين: جى م: يعي، و: مي ذ:اع: ه:ذ:ا 17الرج: و:

ةي. ر: اوي ج: ي الرمد احي يعي النىو: مي فيي ج: ا و: يه: يىةي كدلي نرط:ق:ةي الري:هدودي ب:رد ع:نرهد فيي مي الرخ:

يسوع ويوحنا المعمدان

هي،  18 يذي نر ت:ل:مي نىا اثرن:يرني مي ا. ف:د:ع:ا يدوح: يه: هي كدلي ب:ر: هذي نىا إيل:يرهي خ: يذد يدوح: ن:ق:ل: ت:ل:مي ا 19و: س:ل:هدم: أ:رر و:
؟»  ر: رد آخ: :لدهد: «أ:أ:نرت: هدو: التيي، أ:مر ن:نرت:ظي أ ، ي:سر بيي ، 20إيل:ى الرى بيي ل:ني إيل:ى الرى جد اء: الرى ا ج: ف:ل:مى

؟»  ر: رد آخ: : أ:أ:نرت: هدو: التيي، أ:مر ن:نرت:ظي :لد أ ، ي:سر د:اند عرم: نىا الرم: س:ل:ن:ا إيل:يرك: يدوح: فيي 21ق:ال:: «أ:رر و:
ي:ان  ر: ليعدمر ه:ب: الرب:ص: و: ة ، و: ير: ي ري اح  شي و: أ:رر ل:ل  و: عي اض  و: ر: نر أ:مر ين: مي تيلرك: السىاع:ةي ش:ف:ى ك:ثييري



 . ين: ا 22ك:ثييري أ:يرتدم: ا ق:در ر: نىا بيم: ا يدوح: بير: أ:خر س:ل:يرني ق:ائيل : «اذره:ب:ا و: رر دى ي:سدوعد ع:ل:ى الرمد ف:ر:
، عدون: م: مى ي:سر الص  ، و: ون: ص: يدط:هىرد الربدرر ، و: شدون: ج: ي:مر الرعدرر ، و: ون: رد ي:ان: يدبرصي ا: أ:نى الرعدمر عرتدم: س:مي و:

 . ون: ين: يدب:شىرد س:اكي الرم: ، و: ون: ت:ى يدق:امد ور الرم: !»  23و: نر ل: ي:شدك  فييى طدوب:ى ليكدليي م: ا إيني 24و: م: و:
تدمر إيل:ى جر ر: اذ:ا خ: نىا «م: وعي ع:نر يدوح: مد دىثد إيل:ى الرجد ذ: ي:سدوعد ي:ت:ح: تىى أ:خ: نىا ح: س:ل يدوح: رر ف: مد ر: انرص:

؟  ي:احد ي ه:ا الري ب:ة  ت:هدز  ا؟ أ:ق:ص: ور يىةي ليت:ر: ي ة ؟ 25الرب:ري م: ا؟ أ:إينرس:انا  ي:لرب:سد ثيي:ابا  ن:اعي ور تدمر ليت:ر: جر ر: اذ:ا خ: ب:لر م:
 . لدوكي ين: هدمر فيي قدصدوري الرمد فييهي ت:ر: الرمد ةي و: ر: يي:ابي الرف:اخي ي الثي تدمر 26ه:ا إينى ل:بيسي جر ر: اذ:ا خ: ، م: إيذ:نر

 ! نر ن:بيي ي أ:عرظ:م: مي ، و: ، أ:قدولد ل:كدمر ا؟ أ:ن:بيياا؟ ن:ع:مر ور ل  27ليت:ر: سي رر ي كدتيب: ع:نرهد: إينييي مد ذ:ا هدو: الىذي ف:ه:
 . يق:ك: دد ل:ك: ط:ري ي هي ي يدم: ي الىذي لكي ك: م: مد النييس:اءد 28قددىام: ل:د:ترهد نر و: : إينىهد ل:يرس: ب:يرن: م: ف:إينييي أ:قدولد ل:كدمر

نرهد!»  ظ:مد مي ل:كدوتي اي أ:عر غ:ر: فيي م: نى ال:صر لكي نىا، و: نر يدوح: يعد 29أ:عرظ:مد مي مي ع: ذليك: ج: ا س:مي ل:مى و:
نىا؛ يىةي يدوح: ودي عرمد ددوا بيم: ي اي إيذر ك:اندوا ق:در ت:ع:مى فدوا بيبيري ت:ر: ائيبي، اعر ر: ب:اةد الضى تىى جد الشىعربي، ح:

مر إيذر ل:مر ي:كدوندوا ق:در 30 هي وي نر ن:حر د: اي مي ف:ضدوا ق:صر ؛ ف:ق:در ر: يع:ةي اءد الشىري عدل:م: ي ون: و: يسي ي ا الرف:ري أ:مى و:
هي.  ددوا ع:ل:ى ي:دي ؟  31ت:ع:مى بيهدون: نر يدشر م: ؟ و: يلي نر أدش:بييهد إيذ:نر أ:هرل: ه:ذ:ا الرجي بيهدون: 32«ف:بيم: مر يدشر إينىهد

قدصدوا؛ ، ف:ل:مر ت:رر ن:ا ل:كدمر رر مى : ز: مر ب:عرضا  ق:ائيليين: هد ي ب:عرضد ، يدن:ادي ةي ةي الرع:امى ين: فيي السىاح: اليسي ل:دا  ج: أ:ور
، ف:ل:مر ت:بركدوا!  : إينى 33ثدمى ن:د:برن:ا ل:كدمر را ، ف:قدلرتدمر مر بد خ: ل: ي:شرر: د:اند ل: ي:أركدلد و: عرم: نىا الرم: اء: يدوح: ف:ق:در ج:

كدندهد.  ، 34ش:يرط:انا  ي:سر يير  كي ه  سي ل  ش:ري جد : ه:ذ:ا ر: ، ف:قدلرتدمر بد ي:شرر: نرس:اني ي:أركدلد و: اء: ابرند الي ثدمى ج:
؛  ئيين: اطي الرخ: ائيبي و: ر: ب:اةي الضى يق  ليجد دي ا». 35ص: يعد أ:برن:ائيه: مي ه:ا ج: ر: ة: ق:در ب:رى م: كر نى الرحي لكي و:

يسوع يغفر لمرأة خاطئة

36 .: اتىك:أ ييي و: يسي ي ل: ب:يرت: الرف:ري نرد:هد. ف:د:خ: يييين: ط:ل:ب: إيل:يرهي أ:نر ي:أركدل: عي يسي ي ن: الرف:ري دا  مي احي نى و: لكي و:
تىى 37 ، ح: ييي يسي ي ئ  فيي ب:يرتي الرف:ري تىكي تر أ:نىهد مد ا إينر ع:ليم: ئ:ة ، ف:م: اطي أ:ة  خ: ر: ين:ةي امر دي ك:ان: فيي الرم: و:

 ، ر  طر ة: عي ور: لد ق:ارد مي اء:تر ت:حر يرهي 38ج: ذ:تر ت:بدل  ق:د:م: أ:خ: ي:ة ، و: يرهي ب:اكي نرد: ق:د:م: ائيهي عي ر: نر و: ق:ف:تر مي و: و:
 . طرري ا بيالرعي م: ت:درهدندهد ة  و: ار: ر: يرهي بيح: تدق:بييلد ق:د:م: ا، و: ه: أرسي ا بيش:عرري ر: م: هد س:حد ت:مر وعي و: أ:ى 39بيالد مد ا ر: ف:ل:مى

أ:ةد رر هي الرم: ي: هذي نر هي دىث: ن:فرس:هد ق:ائيل : «ل:ور ك:ان: ه:ذ:ا ن:بيياا، ل:ع:ليم: م: ، ح: ي د:ع:اهد ذليك: ي  الىذي يسي ي الرف:ري
ئ:ة !»  اطي ا خ: ا؛ ف:إينىه: الده: ا ح: م: سدهد، و: ي 40الىتيي ت:لرمي نردي ، عي ع:اند مر دى ع:ل:يرهي ي:سدوعد ق:ائيل : «ي:ا سي ف:ر:
يمد!»  ع:لي : «قدلر ي:ا مد اب: ». أ:ج: ء  أ:قدولدهد ل:ك: ، د:يرن  41ش:ير ليين: بيالدىيرني ت:ع:امي دي الرمد : «ك:ان: ل:ح: ف:ق:ال:

 . سدون: مر ري خ: ع:ل:ى الخ: ، و: ين:ار  ئ:ةي دي سد مي مر ا خ: م: هي دي : ع:ل:ى أ:ح: نر إيذر ل:مر ي:كدنر 42ع:ل:ى اثرن:يرني لكي و:
بيا  ل:هد؟»  ث:ر: حد ا ي:كدوند أ:كر :ي هدم: ا. ف:أ م: ل:يرهي ا كي م: هد ح: ، س:ام: ف:اء  ليلدىيرني ا ي:درف:ع:انيهي و: ا م: نرد:هدم: اب: 43عي :ج: ف:أ

يحا !»  حي ما  ص: كر ت: حد ك:مر ». ف:ق:ال: ل:هد: «ح: ب:ري هد بيالدىيرني ال:كر ح: ي س:ام: : «أ:ظدن  الىذي ع:اند مر ثدمى 44سي
اء  يمر ليي م: ل:مر تدق:دي لرتد ب:يرت:ك: و: أ:ة:؟ إينييي د:خ: رر هي الرم: ى هذي : «أ:ت:ر: ع:ان: مر ق:ال: ليسي أ:ةي، و: رر الرت:ف:ت: إيل:ى الرم:

ه:ا.  ا بيش:عرري م: ترهد س:ح: م: وعي و: يى بيالد مد ، ف:ق:در غ:س:ل:تر ق:د:م: ي: ا هي ! أ:مى يى لي ق:د:م: أ:نرت: ل:مر تدق:بييلرنيي 45ليغ:سر
 . يى قىفر ع:نر ت:قربييلي ق:د:م: وليي ل:مر ت:ت:و: نرذد ددخد ، ف:مد ي: ا هي د:ة ! أ:مى احي ي 46قدبرل:ة  و: أرسي أ:نرت: ل:مر ت:درهدنر ر:

 . ري طر يى بيالرعي ، ف:ق:در د:ه:ن:تر ق:د:م: ي: ا هي ! أ:مى يرت  ة: 47بيز: ط:اي:اه:ا الرك:ثيير: : إينى خ: ذ:ا السىب:بي أ:قدولد ل:ك: ليه:
ب  ق:لييل !»  ، يدحي ق:لييلد ي يدغرف:رد ل:هد الر نى الىذي لكي بىتر ك:ثييرا . و: ذ:ا أ:ح: ، ليه: تر ا: 48ق:در غدفير: ثدمى ق:ال: ل:ه:

 «! ط:اي:اكي ة  ل:كي خ: غرفدور: ي ي:غرفيرد 49«م: نر هدو: ه:ذ:ا الىذي : «م: مر ون: يدس:ائيلدون: أ:نرفدس:هد رد اضي ذ: الرح: :خ: ف:أ
ط:اي:ا أ:يرضا ؟»  !» 50الرخ: . اذره:بيي بيس:ل:م  كي لىص: اندكي ق:در خ: أ:ةي: «إييم: رر لرم: ق:ال: لي و:
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افيقدهد 8 ك:ان: يدر: ل:كدوتي اي و: يرا  بيم: ب:شي مد ظا  و: اعي ي:ة  و: ق:رر ين:ة  و: دي ولد فيي كدليي م: ذ: ي:جد ب:عرد: ذليك: أ:خ:

 ، ثرن:ا ع:ش:ر: يذدهد الي ، 2ت:ل:مي اض  ر: أ:مر ة  و: ير: ي ري اح  شي و: نر أ:رر اتيي كدنى ق:در شدفيين: مي ب:عرضد النييس:اءي اللىو: و:
 ، ين: ا س:برع:ة: ش:ي:اطي نره: د: مي يىةي الىتيي ط:ر: د:لي جر وف:ةد بيالرم: عررد ي:مد الرم: رر : م: هدنى ي 3و: وزي ةد خد ج: ور نىا ز: يدو: و:

. نى اليهي و: :مر درن:هد بيأ نر كدنى يدس:اعي مى ات  مي هدنى ك:ثيير: غ:يررد سدوس:نىةد، و: ، و: وددس: يرد يلي هي كي و:

ثل الزارع مث

4 : ث:ل  مر بيم: اط:ب:هد نر كدليي ب:لرد:ة ، خ: وا إيل:يرهي مي جد ر: ين: خ: ن: الىذي يم  مي ع  ع:ظي مر ل:هد ج: ور ع: ح: ت:م: ا اجر ف:ل:مى
5 ، اتي رى م: ق:ع: ب:عرضد الربيذ:اري ع:ل:ى الرم: عد، و: ر: ا هدو: ي:زر ب:يرن:م: هد. و: ع: بيذ:ار: ر: عد ليي:زر اري ج: الزى ر: «خ:

 . اءي ترهد طديدورد السىم: م: الرت:ه: ا ط:ل:ع: ي:بيس: ل:نىهد 6ف:د:اس:ترهد ال:قرد:امد، و: ، ف:ل:مى ري خر هد ع:ل:ى الصى ق:ع: ب:عرضد و: و:
 . طدوب:ة  ن:ق:هد.  7ك:ان: بيل: رد خ: ع:هد و: كد م: ، ف:ط:ل:ع: الشىور اكي و: س:طي ال:شر هد فيي و: ق:ع: ب:عرضد و: ب:عرضد 8و: و:

ن:اد:ى ». ق:ال: ه:ذ:ا و: عرف  ئ:ة: ضي را  مي ، أ:نرت:ج: ث:م: ا ن:ب:ت: ل:مى . و: ةي اليح: ضي الصى ق:ع: فيي ال:رر الربيذ:اري و:
«! عر م: عي، ف:لري:سر ذدن:اني ليلسىمر

نر ل:هد أد «م:

ثل الزارع تثفسير مث

؟»  9 ث:لي ى ه:ذ:ا الرم: غرز: ا هدو: م: يذدهد: «م: :ل:هد ت:ل:مي س:أ فدوا 10و: ي: أ:نر ت:عرري : «ل:كدمر ق:در أدعرطي ف:ق:ال:
، ون: رد ل: يدبرصي ون: و: : ي:نرظدرد مر تىى إينىهد ، ح: ث:ال  :مر مر بيأ هد يمد لي دك: ، ف:أ ون: رد ا الخ: ل:كدوتي اي. أ:مى ار: م: ر: أ:سر

 . ون: مد ل: ي:فره: عدون: و: م: ي:سر ةد اي.  11و: ي: ك:ليم: : الربيذ:ارد هي ث:لي ى الرم: غرز: ه:ذ:ا م: ق:ع: ع:ل:ى 12و: ا و: م: و:
مر ليئ:لى نر قدلدوبيهي ة: مي ط:فد الرك:ليم: ي:خر ة:)، ثدمى ي:أرتيي إيبرلييسد و: عدون: (الرك:ليم: م: ين: ي:سر اتي هدمد الىذي رى م: الرم:

لدصدوا.  ندوا ف:ي:خر مي ا، 13يدؤر ه: اعي ح  ل:د:ى س:م: ة: بيف:ر: ين: ي:قرب:لدون: الرك:ليم: ري هدمد الىذي خر ق:ع: ع:ل:ى الصى ا و: م: و:
 . عدون: اج: ب:ةي ي:ت:ر: ري قرتي التىجر فيي و: ، و: ين  ندون: إيل:ى حي مي ، ف:يدؤر مر ل: ل:هد ل:ءي ل: أ:صر هؤد ق:ع: 14و: ا و: م: و:

ا، ف:ل: ل:ذىاتده: ن:اه:ا و: غي ي:اةي و: ومد الرح: مر هدمد ندقدهد ضدون: ف:ت:خر عدون: ثدمى ي:مر م: ين: ي:سر اكد هدمد الىذي و: يرثد ال:شر ح:
جا .  را  ن:اضي ون: ث:م: ة: 15يدنرتيجد عدون: الرك:ليم: م: ين: ي:سر مد الىذي يييد:ةي، ف:هد ضي الرج: ق:ع: فيي ال:رر ي و: ا الىذي أ:مى و:

. برري را  بيالصى ون: ث:م: يدنرتيجد ، و: ت:قييم  سر يييد  مد ا فيي ق:لرب  ج: ف:ظدون:ه: ي:حر و:

ثل المصباح مث

ف:عدهد ع:ل:ى 16 ، ب:لر ي:رر ير  ت: س:ري عدهد ت:حر ، أ:ور ي:ض: ع:اء  ييهي بيوي ب:احا  ثدمى يدغ:طي صر لد مي عي د: يدشر ل: أ:ح: و:
 . لدون: الن ور: ى الدىاخي ة  ليي:ر: ن:ار: . 17م: يدعرل:ن: ي ل:نر يدعرل:م: و: ر  ل: سي ، و: وب  ل:نر يدكرش:ف: جد حر نر م: ا مي ف:م:



تىى 18 نرد:هد، ف:ح: نر ل:مر ي:كدنر عي م: يد:؛ و: زي نرد:هد، يدعرط:ى الرم: نر عي . ف:إينى م: عدون: م: ف:ت:ن:بىهدوا إيذ:نر ك:يرف: ت:سر
نرهد!»  عد مي ي ي:ظدن هد ل:هد، يدنرت:ز: صدولي إيل:يرهي 19الىذي ن: الرود كىندوا مي ل:مر ي:ت:م: تدهد، و: و: إيخر هد و: اء:تر إيل:يرهي أدم  ج: و:

 . امي ح: ي !» 20بيس:ب:بي الزي ك: ور يددون: أ:نر ي:ر: جا ، يدري اري اقيفدون: خ: ت:ك: و: و: إيخر ك: و: ف:قييل: ل:هد: «إينى أدمى
ا». 21 لدون: بيه: ي:عرم: ة: اي و: عدون: ك:ليم: م: ين: ي:سر تيي هدمد الىذي و: إيخر ي و: ي مر ق:ائيل : «أدمي اب:هد نىهد أ:ج: لكي و:

يسوع يهدئ العاصفة

ن: 22 ق:ابيل:ةي مي فىةي الرمد ي ن:عربدرر إيل:ى الضي : «لي مر ق:ال: ل:هد يذدهد، و: ت:ل:مي با  هدو: و: ب: ق:اري كي م  ر: ذ:ات: ي:ور و:
:قرل:عدوا.  ةي!» ف:أ يرر: يح  23الربدح: ف:ةد ري ةي ع:اصي يرر: ه:بىتر ع:ل:ى الربدح: . و: ، ن:ام: ون: رد برحي ا هدمر مد فييم: و:

 . ط:رد مي الرخ: اط: بيهي أ:ح: ، و: ب: لد الرق:اري اءد ي:مر ذ: الرم: :خ: ئ:ة ، ف:أ ف:اجي : 24مد أ:يرق:ظدوهد ق:ائيليين: وا إيل:يرهي و: ف:ت:ق:دىمد
. ددوءد س:اد: الرهد ، ف:س:ك:ن:ا و: ائيج: اء: الره: الرم: يح: و: ي ر: الري ج: ز: !» ف:ن:ه:ض: و: ليكد «ي:ا س:يييدد، ي:ا س:يييدد، إينىن:ا ن:هر

نر هدو: ه:ذ:ا إيذ:نر 25 : «م: ري ددهدمر ليلخ: ق:ال: أ:ح: لدوا، و: افدوا، ذدهي إيذر خ: ؟» و: اندكدمر : «أ:يرن: إييم: مر ثدمى ق:ال: ل:هد
يعدهد؟» اء: ف:تدطي الرم: ي:اح: و: ي رد الري تىى إينىهد ي:أرمد ح:

طرد الشياطين وغرق الخنازير

26  . لييلي ق:ابيل: الرج: ي: ت:ق:عد مد هي ، و: يييين: اسي ر: لدوا إيل:ى ب:لرد:ةي الرجي ص: و: ، ل:ق:اهد 27و: ي ل: إيل:ى الرب:ري ا ن:ز: ف:ل:مى
كدند ب:يرتا  ب:لر ل: ي:سر با  و: ك:ان: ل: ي:لرب:سد ث:ور ، و: يل:ة  دىة  ط:وي نرذد مد يند مد كدندهد الشىي:اطي ين:ةي ت:سر دي ن: الرم: ل  مي جد ر:

 . : 28يدقييمد ب:يرن: الرقدبدوري ت  ع:ال  ور ق:ال: بيص: هد، و: ام: ح: أ:م: انرط:ر: خ: و: ر: تىى ص: أ:ى ي:سدوع:، ح: ا إينر ر: ف:م:
يب:نيي؟»  سىلد إيل:يرك: أ:لى تدع:ذي ؟ أ:ت:و: ا ش:أرندك: بيي ي:ا ي:سدوعد ابرن: اي الع:ليييي ف:إينى ي:سدوع: ك:ان: ق:در 29«م:

لي بيط: بيالسىل:سي ا رد كدلىم: نرهد، و: كىند مي ا ك:ان: ي:ت:م: . ف:ك:ثييرا  م: لي جد ن: الرى ج: مي رد س: أ:نر ي:خر وح: النىجي ر: الر  أ:م:
 . س:اق:هد الشىيرط:اند إيل:ى الرقيف:اري طىم: الرقديدود: و: ب:ط:، ح: الرقديدودي لييدضر ؟» 30و: ك: مد ا اسر :ل:هد ي:سدوعد: «م: ف:س:أ

 ، لدوا فييهي يني ك:اندوا ق:در د:خ: ن: الشىي:اطي يرشا  ك:بييرا  مي !» ل:نى ج: يدوند : «ل:جي سىلدوا إيل:يرهي 31ف:ق:ال: ق:در ت:و: و:
 . ي:ةي اوي هدمر بيالذىه:ابي إيل:ى الره: ر: ع:ى فيي 32أ:لى ي:أرمد يري ي:رر ن:ازي ن: الرخ: يع  ك:بيير  مي ك:ان: هدن:اليك: ق:طي و:

 . مر ن: ل:هد :ذي ، ف:أ يري ن:ازي ولي فيي الرخ: مر بيالد خد نرهد أ:نر ي:أرذ:ن: ل:هد سدوا مي ، ف:الرت:م: ب:لي تي 33الرج: ج: ر: ف:خ:
ب:لي إيل:ى اف:ةي الرج: نر ع:ل:ى ح: يعد مي ، ف:انرد:ف:ع: الرق:طي يري ن:ازي ل:تر فيي الرخ: د:خ: ، و: نرس:اني ن: الي يند مي الشىي:اطي

قا .  ات: غ:ر: م: ةي و: يرر: عي 34الربدح: اري ز: الرم: ين:ةي و: دي بدوا إيل:ى الرم: ، ه:ر: د:ث: ا ح: ع:اةد م: أ:ى الر  ا ر: ف:ل:مى
 . ب:ر: ون: الرخ: ل: 35ي:نرشدرد جد ددوا الرى ج: اءدوا إيل:ى ي:سدوع:، ف:و: ج: ، و: د:ث: ا ح: ا م: ور ج: النىاسد ليي:ر: ر: ف:خ:

افدوا. . ف:خ: س:لييمد الرع:قرلي هدو: ل:بيس  و: ير ي:سدوع: و: نرد: ق:د:م: اليسا  عي يند ج: نرهد الشىي:اطي تر مي ج: ر: ي خ: الىذي
36  . كدوند سر ، ك:يرف: شدفيي: الرم: د:ث: ا ح: ين: ش:اه:ددوا م: هدمر أ:يرضا  الىذي ب:ر: أ:خر يعد أ:ه:اليي 37و: مي ف:ط:ل:ب: ج:

ب: كي . ف:ر: مر ل:ى ع:ل:يرهي ت:ور يما  اسر فا  ع:ظي ور ، ل:نى خ: مر ل: ع:نرهد ح: نر ي:سدوع: أ:نر ي:رر يييين: مي اسي ر: ب:لرد:ةي الرجي
 . ع: ج: ر: ، و: ب: افيق:هد. 38الرق:اري سىل: إيل:يرهي أ:نر يدر: ، ف:ت:و: يند نرهد الشىي:اطي تر مي ج: ر: ي خ: لد الىذي جد ا الرى أ:مى و:

ف:هد ق:ائيل :  ر: نىهد ص: لكي !» ف:م:ض:ى س:ائيرا  فيي 39و: ل:هد اد بيك: ا ع:مي يثر بيم: دي ح: ، و: عر إيل:ى ب:يرتيك: جي «ايرر
ل:هد بيهي ي:سدوعد. ا ع:مي ي بيم: هدو: يدن:ادي ا، و: يه: ين:ةي كدلي دي الرم:



إحياء ابنة يايررس

د:ت:هد.  40 قىبدون: ع:ور مر ي:ت:ر: مر ك:اندوا كدل هد ، ل:نىهد عد مر ب: بيهي الرج: حى ا ع:اد: ي:سدوعد، ر: ل:مى ل  41و: جد إيذ:ا ر: و:
سىل: إيل:يرهي أ:نر ت:و: ير ي:سدوع: و: نرد: ق:د:م: ح: عي انرط:ر: اء: و: عي، ق:در ج: م: جر لرم: ئييس  لي هدو: ر: ، و: سد هد ي:اييرد مد اسر

 ، افيق:هد إيل:ى ب:يرتيهي ف:تر 42يدر: ر: ق:در أ:شر ة: س:ن:ة ، و: ر: ال:ير اثرن:ت:ير ع:شر و: ه:ا ح: رد يد:ة ، عدمر حي ل:نى ل:هد ابرن:ة  و:
هد. مد ح: وعد ت:زر مد ، ك:ان:تي الرجد ا هدو: ذ:اهيب  فييم: . و: تي ور ع:ل:ى الرم:

شفاء نازفة الدم

ا ك:ان:تر ق:در 43 ع: أ:نىه: م: ة: س:ن:ة  و: ر: نرذد اثرن:ت:ير ع:شر ي ي مد وي يف  د:م: اب:ة  بين:زي أ:ة  مدص: ر: ك:ان:تر هدن:اك: امر و:
 . د  يف:اءي ع:ل:ى ي:دي أ:ح: ن: الشي كىنر مي ، ف:ل:مر ت:ت:م: بىاءي را  ليل:طي ليكدهد أ:جر ا ت:مر تر إيل:ى 44أ:نرف:ق:تر كدلى م: ف:ت:ق:دىم:

ا.  ه: يفد د:مي قىف: ن:زي الي ت:و: فيي الرح: ؛ و: د:ائيهي ف: ري س:تر ط:ر: ل:م: ، و: لرفيهي نر خ: ق:ال: ي:سدوعد: 45ي:سدوع: مي و:
يييقدون: وعد يدض: مد ف:اقدهد: «ي:ا س:يييدد، الرجد ري سد و: ، ق:ال: بدطررد يعد ذ:ليك: مي ا أ:نرك:ر: الرج: س:نيي؟» ف:ل:مى نر ل:م: «م:

س:نيي؟»  نر ل:م: : م: :لد أ ت:سر ، و: ون:ك: مد ح: ي:زر س:نيي، 46ع:ل:يرك: و: ا ق:در ل:م: صا  م: ف:ق:ال: ي:سدوعد: «إينى ش:خر
نييي».  تر مي ج: ر: ة  ق:در خ: :نى قدوى تد بيأ تر 47ل:نييي ش:ع:رر ، ت:ق:دىم: ت:مر ه:ا ل:مر يدكر ر: أ:ةد أ:نى أ:مر رر أ:تي الرم: ا ر: ف:ل:مى

يف:اء: فيي ك:يرف: ن:ال:تي الشي س:ترهد، و: يعي النىاسي ل:ييي س:ب:ب  ل:م: مي ام: ج: ن:ة  أ:م: عرلي هد مد ام: تر أ:م: ت:م: ارر ف:ة ، و: ت:جي رر مد
 . الي !»  48الرح: ؛ اذره:بيي بيس:ل:م  اندكي ق:در ش:ف:اكي ا: «ي:ا ابرن:ةد، إييرم: ا ك:ان: ي:ت:ك:لىمد، 49ف:ق:ال: ل:ه: ب:يرن:م: و:

يم: ب:عردد!»  ع:لي بر الرمد . ل: تدترعي ات:تي عي، ي:قدولد ل:هد: «ابرن:تدك: م: م: جر ئييسي الرم: نر ب:يرتي ر: ل  مي جد اء: ر: إيذر 50ج: و:
 «! و: ابرن:تدك: ، ف:ت:نرجد نر ف:ق:طر ، آمي فر هد ق:ائيل : «ل: ت:خ: ، ك:لىم: ع: ي:سدوعد ذليك: ل: إيل:ى 51س:مي ص: ا و: ل:مى و:

ا.  ه: أدمى أ:ب:ا الرف:ت:اةي و: ي:عرقدوب: و: نىا و: يدوح: س: و: ع:هد إيلى بدطررد لد م: دا  ي:درخد ، ل:مر ي:د:عر أ:ح: ك:ان: 52الرب:يرتي و:
ة !»  ي: ن:ائيم: ، ب:لر هي ا ل:مر ت:مدتر : «ل: ت:بركدوا. إينىه: ا. ف:ق:ال: ي:نرددبدون:ه: ا و: يعد ي:بركدون:ه: مي كدوا 53الرج: حي ف:ض:

 . ات:تر ا م: مر أ:نىه: هي لرمي نرهد، ليعي ن:اد:ى ق:ائيل : «ي:ا 54مي ه:ا، و: س:ك: بيي:دي يعا ، أ:مر مي مر ج: هد ج: ر: ا أ:خر نىهد، ب:عرد:م: لكي و:
ي!»  بييىةد، قدومي ا ط:ع:ام . 55ص: ر: أ:نر يدق:دىم: ل:ه: أ:م: . و: الي ن:ه:ض:تر فيي الرح: ا، و: ه: وحد ا رد ف:ع:اد:تر إيل:يره:

ى. 56 ر: ا ج: دا  بيم: ا أ:ح: بير: ا أ:لى يدخر اهدم: ص: نىهد أ:ور لكي اليد:اه:ا؛ و: ف:ددهيش: و:

مؤشر    9Ketab El Hayatلوقا 

يسوع يرسل الثنى عشر

ع:ل:ى 9 يني و: يعي الشىي:اطي مي سدلرط:ة  ع:ل:ى ج: ة  و: مر قددرر: هد ن:ح: م: ، و: ثرن:ير ع:ش:ر: ع: ي:سدوعد الي م: ثدمى ج:
ا،  ف:ائيه: اضي ليشي ر: فدوا.  2ال:مر ي:شر ل:كدوتي اي و: وا بيم: يرد يدب:شي مر لي س:ل:هد أ:رر لدوا 3و: مي : «ل: ت:حر مر ق:ال: ل:هد و:

 . ب:يرني دد ث:ور احي لي الرو: مي ل: ي:حر ال ، و: ل: م: برزا ، و: ل: خد ادا ، و: ل: ز: يقي ش:يرئا : ل: ع:صا ، و: أ:يى 4ليلطىري و:



لدوا.  ح: نر هدن:اك: ارر مي وا و: ن:اك: أ:قييمد لرتدمر ف:هد ا، 5ب:يرت  د:خ: ين:ة  م: دي د  ل: ي:قرب:لدكدمر فيي م: إينر ك:ان: أ:ح: و:
 .« مر اد:ة  ع:ل:يرهي ، ش:ه: كدمر انرفدضدوا الرغدب:ار: ع:نر أ:قرد:امي ، و: نر هدن:اك: وا مي جد رد ون: 6ف:اخر ت:ازد ف:انرط:ل:قدوا ي:جر

. ك:ان  فدون: فيي كدليي م: ي:شر ون: و: يرد هدمر يدب:شي ى و: فيي الرقدر:

حيرة هيرودس

7 : ، ل:نى ب:عرضا  ك:اندوا ي:قدولدون: يىر: ي، ف:تح: ري ا ك:ان: ي:جر برعي بيكدليي م: مد الر  اكي وددسد ح: يرد ع: هي س:مي و:
 «! اتي و: نر ب:يرني ال:مر نىا ق:ام: مي : «إينى 8«إينى يدوح: ين: ري آخ: !» و: ر: : «إينى إييلييىا ظ:ه: ب:عرضا  ي:قدولدون: و:
ى ق:ام:!»  ن: ال:نربيي:اءي الرقدد:ام: دا  مي احي نر 9و: نر م: لكي أرس:هد، و: نىا، أ:ن:ا ق:ط:عرتد ر: : «يدوح: وددسد يرد ف:ق:ال: هي

اهد. غ:بد فيي أ:نر ي:ر: ك:ان: ي:رر ؟» و: وري هي الدمد ثرل: هذي عد ع:نرهد مي م: ي أ:سر هدو: ه:ذ:ا الىذي

يسوع يطعم الخمسة اللف

اد  إيل:ى 10 مر ع:ل:ى انرفير: ذ:ه:ب: بيهي ذ:هدمر و: :خ: ا ف:ع:لدوا، ف:أ يعي م: مي وهد بيج: ب:رد ، أ:خر سدلد ع: الر  ج: ا ر: ب:عرد:م: و:
يرد:ا.  ا ب:يرتد ص: ه: مد ين:ة  اسر دي مر ع:نر 11م: دىث:هد ح: مر و: ت:قرب:ل:هد ، ف:اسر قدوا بيهي وا بيذ:ليك: ف:ل:حي وع: ع:ليمد مد نى الرجد لكي و:

 . يف:اءي ين: إيل:ى الشي ت:اجي حر نر ك:اندوا مد مر م: نرهد ش:ف:ى مي ل:كدوتي اي، و: ي، 12م: ارد ي:نرق:ضي ا ك:اد: النىه: ل:مى و:
إيل:ى ةي، و: ر: اوي ج: ى الرمد ي:ذره:بدوا إيل:ى الرقدر: ع: لي مر في الرج: ري ق:الدوا ل:هد: «اصر ت:ق:دىم: إيل:يرهي الثرن:ا ع:ش:ر: و:

 «! قرفير  ك:ان  مد ددوا ط:ع:اما ، ل:نىن:ا هدن:ا فيي م: ي:جي عي، ف:ي:بييتدوا هدن:اك: و: اري ز: : 13الرم: مر ف:ق:ال: ل:هد
ك:ت:يرني إيلى إيذ:ا س:م: ف:ة  و: غي س:ةي أ:رر مر نر خ: ث:رد مي نرد:ن:ا أ:كر ابدوا: «ل:يرس: عي ي:أركدلدوا!» أ:ج: «أ:عرطدوهدمر أ:نرتدمر لي

يهي».  ذ:ا الشىعربي كدلي يرن:ا ط:ع:اما  ليه: ت:ر: اشر . ثدمى ق:ال: 14ذ:ه:برن:ا و: ل  جد س:ةي آل:في ر: مر و: خ: ف:ق:در ك:اندوا ن:حر
 .« ين: سي مر نر خ: ا مي نره: :لىفد كدل  مي اع:ات  ت:ت:أ م: ليسدوهدمر فيي ج: هي: «أ:جر يذي ل:سدوا 15ليت:ل:مي أ:جر ف:ف:ع:لدوا، و:

 . يع: مي ا 16الرج: ك:ه: ، ثدمى ب:ار: اءي و: السىم: ف:ع: ع:يرن:يرهي ن:حر ر: ، و: ك:ت:يرني السىم: س:ة: و: مر ف:ة: الرخ: غي ذ: ال:رر :خ: ف:أ
عي.  مر وا إيل:ى الرج: يمد يدق:دي يذ: لي أ:عرط:ى التىل:مي ه:ا و: ك:سىر: ن: 17و: فيع: مي ش:بيعدوا. ثدمى رد يعد و: مي :ك:ل: الرج: ف:أ

ة: قدفىة . ر: مد اثرن:ت:ا ع:شر ل:ةي ع:نرهد س:ري الرف:اضي الركي

بطرس يشهد بحقيقة يسوع

وعد إينييي أ:ن:ا؟» 18 مد نر ي:قدولد الرجد : «م: مر :ل:هد ع:هد، سأ يذد م: التىل:مي اد  و: يي ع:ل:ى انرفير: لي ا ك:ان: يدص: فييم: و:
د  19 احي ون: إينىك: و: رد آخ: ون: إينىك: إيييليىا، و: رد آخ: ، و: د:اند عرم: نىا الرم: مر إينىك: يدوح: هد ابدوهد: «ي:قدولد ب:عرضد :ج: ف:أ

ق:در ق:ام:!»  ى و: ن: ال:نربيي:اءي الرقدد:ام: : 20مي سد اب:هد بدطررد :ج: نر ت:قدولدون: إينييي أ:ن:ا؟» ف:أ ، م: أ:نرتدمر : «و: مر :ل:هد ف:س:أ
يحد اي!»  سي . 21«أ:نرت: م: دا  بيذ:ليك: وا أ:ح: بيرد يا  أ:لى يدخر صي ور ، مد هدمر ذىر: نىهد ح: لكي و:

يسوع يعلن عن موته وقيامته

الرك:ت:ب:ةد، 22 ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: رد هد الش يدوخد و: فدض: ي:رر نرس:اني ك:ثييرا  و: :لىم: ابرند الي : «ل:بددى أ:نر ي:ت:أ ق:ال: و:
مي الثىاليثي يدق:ام:».  فيي الري:ور ، و: يدقرت:ل: ائيي، 23و: ر: ير: و: د  أ:نر ي:سي اد: أ:ح: يعي: «إينر أ:ر: مي ثدمى ق:ال: ليلرج:

ي:ترب:عرنيي.  مي و: لييبهد كدلى ي:ور لر ص: مي ي:حر رر ن:فرس:هد و: لييص: ن:فرس:هد، 24ف:لريدنركي اد: أ:نر يدخ: نر أ:ر: ف:أ:ي  م:
ا.  ه: لييصد ليي، ف:هدو: يدخ: نر أ:جر س:رد ن:فرس:هد م: نر ي:خر نى م: لكي ه:ا؛ و: س:رد بيح: 25ي:خر نرس:اند ل:ور ر: اذ:ا ي:نرت:فيعد الي ف:م:



ا؟  ل:ك:ه: ر: ن:فرس:هد أ:ور أ:هر سي خ: ي ابرند 26الرع:ال:م: كدلىهد و: ت:حي ي، ف:بيهي ي:سر بيك:ل:مي ي بيي و: ت:حي نر ي:سر ف:إينى م:
 . ين: ق:دىسي ل:ئيك:ةي الرمد الرم: دي البي و: جر م: هي و: دي جر د:تيهي فيي م: نرس:اني ل:د:ى ع:ور ق ي 27الي نييي أ:قدولد ل:كدمر بيح: لكي و:

ل:كوت: اي». ا م: ور تىى ي:ر: ت: ح: ور اقيفيين: هدن:ا ب:عرضا  ل:نر ي:ذدوقدوا الرم: إينى ب:يرن: الرو:

التجلي

28 ، ي:عرقدوب: نىا و: يدوح: س: و: ذ: ي:سدوعد بدطررد يبا  أ:نر أ:خ: انيي:ةي أ:يىام  ت:قرري د:ث: ب:عرد: ه:ذ:ا الرك:ل:مي بيث:م: ح: و:
 . يي: لي ب:ل  لييدص: د: إيل:ى ج: عي ص: اء: 29و: تر ثيي:ابدهد ب:يرض: ار: ص: هي و: هي جر لىتر ه:يرئ:ةد و: يي، ت:ج: لي ا هدو: يدص: ب:يرن:م: و:

اع:ة .  إييلييىا،  30ل:مى وس:ى و: ا مد ع:هد، هدم: دىث:اني م: ل:ني ي:ت:ح: جد إيذ:ا ر: ا ع:نر 31و: ت:ك:لىم: د  و: جر ا بيم: ر: ق:در ظ:ه: و:
 . ش:لييم: هي فيي أدورد امي شركي إيترم: ي ك:ان: ع:ل:ى و: يليهي الىذي حي مد 32ر: فييق:يرهي ق:در غ:ال:ب:هد ر: س: و: ع: أ:نى بدطررد م: و:

ع:هد.  اقيف:يرني م: ل:يرني الرو: جد الرى د:هد و: جر اما ، ش:اه:ددوا م: ت:يرق:ظدوا ت:م: ين: اسر مد، ف:إينىهدمر حي ا ك:ان:ا 33النىور فييم: و:
: ي:ام  س:ن: أ:نر ن:برق:ى هدن:ا! ف:لرن:نرصدبر ث:ل:ث: خي ا أ:حر يمد، م: ع:لي سد ليي:سدوع:: «ي:ا مد ، ق:ال: بدطررد ق:انيهي يدف:اري

 . ا ي:قدولد ي م: هدو: ل: ي:درري يلييىا» و: د:ة  لي احي و: وس:ى، و: د:ة  ليمد احي و: ، و: د:ة  ل:ك: احي ا ك:ان: 34و: نىهد فييم: لكي و:
اب:ةد، مد السىح: ق:ترهد ا ط:وى نرد:م: يذد عي اف: التىلمي ، ف:خ: مر تر ع:ل:يرهي يىم: اب:ة  ف:خ: اء:تر س:ح: ، ج: ي:قدولد ذليك:

عدوا!» 35 م: تدهد. ل:هد اسر ت:رر ي اخر : «ه:ذ:ا هدو: ابرنيي الىذي اب:ةي ي:قدولد ن: السىح: ت  مي ور انرط:ل:ق: ص: و:
دا  فيي تيلرك: 36 وا أ:ح: بيرد ب:ر: ف:ل:مر يدخر وا الرخ: ق:در ك:ت:مد د:هد. و: حر د: ي:سدوعد و: جي ، ود تد ور ا انرط:ل:ق: الصى فييم: و:

هد. أ:ور ا ر: مى ء  مي ال:يىامي بيأ:ييي ش:ير

يسوع يشفي صبياا  فيه شيطان

يم .  37 ع  ع:ظي مر ، ل:ق:اهد ج: ب:لي ن: الرج: لدوا مي ا ن:ز: مي التىاليي، ل:مى فيي الري:ور ل  38و: جد عي ر: مر إيذ:ا فيي الرج: و:
يدد.  حي ي الرو: ل:دي سىلد إيل:يرك: أ:نر ت:نرظدر: إيل:ى ابرنيي، ف:إينىهد و: يمد، أ:ت:و: ع:لي ه:ا إينى 39ن:اد:ى ق:ائيل : «ي:ا مد و:

هد. يض: ضي قدهد ب:عرد: أ:نر يدر: دي يدف:اري هر بيالرج: بيدد، و: وحد ف:يدزر عدهد الر  ر: ي:صر :ة ، و: أ خد ف:جر رد لىكدهد، ف:ي:صر وحا  ي:ت:م: رد
وا».  40 رد ددوهد، ف:ل:مر ي:قردي ك: أ:نر ي:طررد يذي نر ت:ل:مي سرتد مي ق:دي الرت:م: ا 41و: اب: ي:سدوعد ق:ائيل : «أ:ي ه: :ج: ف:أ

:( لي جد ق:ال: ليلرى ؟» (و: لدكدمر ت:مي أ:حر ع:كدمر و: ت:ى أ:برق:ى م: ! إيل:ى م: فد ري نرح: الرمد ني و: مي ؤر يلد غ:يررد الرمد الرجي
ري ابرن:ك: إيل:ى هدن:ا!»  ضي ر: 42«أ:حر ج: . ف:ز: ب:ط:هد بيعدنرف  خ: ع:هد الشىيرط:اند و: ر: ، ص: ل:دد آت  ا الرو: فييم: و:

 . هد إيل:ى أ:بييهي س:لىم: ل:د: و: ش:ف:ى الرو: ، و: س: وح: النىجي ةي اي. 43ي:سدوعد الر  نر ع:ظ:م: يعد مي مي ل: الرج: ف:ذدهي
هي:  يذي ل:هد ي:سدوعد، ق:ال: ليت:ل:مي ا ع:مي نر كدليي م: بدون: مي يعد ي:ت:ع:جى مي ا ك:ان: الرج: ب:يرن:م: هي 44و: لر هذي ت:درخد «لي

 «! ي النىاسي شركي أ:نر يدس:لىم: إيل:ى أ:يردي نرس:اني ع:ل:ى و: : إينى ابرن: الي اتد آذ:ان:كدمر مر ل:مر 45الرك:ليم: إيلى أ:نىهد
:لدوهد ع:نرهد. أ افدوا أ:نر ي:سر خ: كدوهد، و: مر ف:ل:مر يددرري ليق: ع:ل:يرهي ق:در أدغر ، و: ل: وا ه:ذ:ا الرق:ور مد ي:فره:

من هو العظم؟

46  . مر نر هدو: ال:عرظ:مد فييهي ل: م: ور د:ال  ح: مر جي د:ث: ب:يرن:هد ح: ذ: 47و: ، أ:خ: مر ف:إيذر ع:ليم: ي:سدوعد نييىاتي قدلدوبيهي
 ، انيبيهي ق:ف:هد بيج: أ:ور يرا  و: غي ل:دا  ص: ، ف:ق:در 48و: ير: غي ل:د: الصى ي ه:ذ:ا الرو: مي نر ق:بيل: بياسر : «أ:ي  م: مر ق:ال: ل:هد و:

يمد». يعا ، ف:هدو: الرع:ظي مي غ:ر: ب:يرن:كدمر ج: نر ك:ان: ال:صر س:ل:نيي. ف:إينى م: ي أ:رر نر ق:بيل:نيي، ي:قرب:لد الىذي م: ق:بيل:نيي؛ و:



دبنا فهو معنا من ليس ضل

ن:عرن:اهد ل:نىهد ل: 49 ، ف:م: ك: مي ين: بياسر دد الشىي:اطي رد دا  ي:طر احي أ:يرن:ا و: : «ي:ا س:يييدد، ر: نىا ف:ق:ال: ت:ك:لىم: يدوح: و:
ع:ن:ا».  !» 50ي:ترب:عدك: م: ع:كدمر ، ف:هدو: م: دىكدمر نر ل:يرس: ضي ن:عدوهد: ل:نى م: ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «ل: ت:مر

ش:لييم:.  51 ييي إيل:ى أدورد م  ع:ل:ى الرمدضي م: بيع:زر مى ، ص: هي تيف:اعي تي ال:يىامد لرر ا ت:مى ل:مى هد 52و: س:ل: قددىام: :رر ف:أ
ا).  ل  فييه: نرزي د وا ل:هد (م: يدعي ، لي يييين: ري ي:ة  ليلسىامي لدوا ق:رر د:خ: . ف:ذ:ه:بدوا و: سدلي مر 53ب:عرض: الر  نىهد لكي و:

ش:لييم:.  ب: أدورد ور ها  ص: تىجي تيقرب:ال:هد ل:نىهد ك:ان: مد ف:ضدوا اسر يذ:اهد ي:عرقدوبد 54ر: أ:ى ذليك: تيلرمي ا ر: ف:ل:مى
؟»  مر هد م: ت:لرت:هي اءي و: ن: السىم: ل: النىارد مي :نر ت:نرزي ر: بيأ يدد أ:نر ن:أرمد ، أ:تدري ب  نىا، ق:ال:: «ي:ا ر: يدوح: ف:الرت:ف:ت: 55و:

ا،  وح  أ:نرتدم: نر أ:ييي رد اني م: ا ق:ائيل : «ل: ت:عرل:م: م: هد بىخ: و: ا و: م: ليك: 56إيل:يرهي يدهر نرس:اني أ:ت:ى ل: لي ل:نى ابرن: الي
ى. ر: ي:ة  أدخر ا.» ثدمى ذ:ه:بدوا إيل:ى ق:رر ه: لييص: ، ب:لر لييدخ: ندفدوس: الىن:اسي

ثمن تبعية يسوع

57 «! ا ت:ذره:بد :ترب:عدك: أ:يرن:م: : «ي:ا س:يييدد، س:أ دد النىاسي ، ق:ال: ل:هد أ:ح: يقي ين: فيي الطىري ا ك:اندوا س:ائيري ب:يرن:م: و:
نرس:اني ف:ل:يرس: ل:هد 58 ا ابرند الي أ:مى ؛ و: ك:ار  اءي أ:ور ليطديدوري السىم: ، و: ار  ج: ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «ليلثىع:اليبي أ:ور

أرس:هد».  نيدد إيل:يرهي ر: ك:ان  يدسر حر ليي 59م: م: : «ي:ا س:يييدد، اسر نى ه:ذ:ا ق:ال: لكي هي: «اترب:عرنيي!» و: ق:ال: ليغ:يرري و:
أ:درفين: أ:بيي!»  ل  و: ا أ:نرت: 60أ:نر أ:ذره:ب: أ:وى أ:مى ، و: ت:اهدمر ور ت:ى ي:درفيندون: م: ور ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «د:عي الرم:
ل:كدوتي اي».  يرر بيم: ب:شي ل  أ:نر 61ف:اذره:بر و: حر ليي أ:وى م: ني اسر لكي ، و: :ترب:عدك: : «ي:ا س:يييدد، س:أ رد ق:ال: ل:هد آخ: و:

يع: أ:هرل: ب:يرتيي!»  دي ي:لرت:فيتد إيل:ى 62أدو: اثي و: ر: حر عد ي:د:هد ع:ل:ى الرمي د  ي:ض: نر أ:ح: ا مي ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «م:
ل:كدوتي اي». لدحد ليم: ، ي:صر اءي ر: الرو:

مؤشر   10Ketab El Hayatلوقا 

المسيح يررسل الثنين والسبعين

بيقدوهد إيل:ى 10 ، ليي:سر مد اثرن:يرني اثرن:يرني س:ل:هد أ:رر ، و: ين: ري ين: آخ: س:برعي ب  أ:يرضا  اثرن:يرني و: ب:عرد: ذليك: ع:يىن: الرى و:
 . شركي الذىه:ابي إيل:يرهي ك:ان  ك:ان: ع:ل:ى و: م: ين:ة  و: دي نى 2كدليي م: لكي ، و: اد: ك:ثيير  ص: : «إينى الرح: مر ق:ال: ل:هد و:

هي.  ادي ص: ال  إيل:ى ح: ادي أ:نر ي:برع:ث: عدمى ص: بيي الرح: عدوا إيل:ى ر: رى ، ف:ت:ض: ال: ق:لييلدون: ف:اذره:بدوا! ه:ا 3الرعدمى
ئ:اب .  ل:ن  ب:يرن: ذي مر لدكدمر ك:حد سي ل: 4إينييي أدرر ؛ و: ذ:اء  ل: حي اد  و: يس: ز: ل: كي ال  و: ة: م: رى لدوا صد مي ل: ت:حر
 . د  يقي ع:ل:ى أ:ح: وا فيي الطىري يمد لي !  5تدس: ذ:ا الرب:يرتي ل : س:ل:م  ليه: وهد، ف:قدولدوا أ:وى لرتدمد أ:يى ب:يرت  د:خ: ف:إينر 6و:

 . كدمر ي:عدودد ل:كدمر إيلى، ف:س:ل:مد . و: كدمر ع:ل:يرهي ل  س:ل:مد ، ي:حي لدوا فيي ذليك: 7ك:ان: فيي الرب:يرتي ابرند س:ل:م  انرزي و:
نر ب:يرت  إيل:ى ت:هد. ل: ت:نرت:قيلدوا مي ر: ق  أدجر ت:حي ل: ي:سر : ل:نى الرع:امي نرد:هدمر ا عي مى بدون: مي ر: ت:شر الرب:يرتي ت:أركدلدون: و:



 . ،  8ب:يرت  ا يدق:دىمد ل:كدمر مى ا، ف:كدلدوا مي لده: ق:بيل:كدمر أ:هر وه:ا و: لرتدمد ين:ة  د:خ: دي أ:يىة: م: ين: 9و: ض:ى الىذي رر فدوا الرم: اشر و:
ل:كدوتد اي!  نركدمر م: ب: مي : ق:دي اقرت:ر: مر قدولدوا ل:هد ا، و: ا، 10فييه: لده: ل:مر ي:قرب:لركدمر أ:هر وه:ا و: لرتدمد ين:ة  د:خ: دي أ:يىة: م: و:

قدولدوا:  ا، و: ه: عي اري وا إيل:ى ش:و: جد رد ، 11ف:اخر هد ع:ل:يركدمر ن:ا ن:نرفدضد :قرد:امي ين:تيكدمد الرع:اليقد بيأ دي تىى غدب:ارد م: ح:
 ! ب: ل:كدوت: اي ق:دي اقرت:ر: وا ه:ذ:ا: أ:نى م: ل:مد ني اعر لكي ا فيي 12و: ال:تده: : إينى س:ددوم: س:ت:كدوند ح: أ:قدولد ل:كدمر
 . ين:ةي دي ال:ةي تيلرك: الرم: نر ح: ال  مي تيم: ث:ر: احر مي أ:كر يرلد ل:كي ي:ا ب:يرت: 13ذليك: الري:ور ! الرو: يند زي يرلد ل:كي ي:ا كدور: الرو:

نرذد ا مد م: لدهد ، ل:ت:اب: أ:هر اتي ز: عرجي ن: الرمد ا مي ي: فييكدم: ري ا أدجر يرد:ا م: ص: ي: فيي صدور: و: ري يرد:ا! ف:ل:ور أدجر ص:
 . ادي م: ين: فيي الرى دي سدوح: ق:اعي ين: الرمد يمي لبيسي ا فيي 14الرق:دي م: ال:تدهد يرد:ا س:ت:كدوند ح: ص: نى صدور: و: لكي و:

ا.  ال:تيكدم: نر ح: ال  مي تيم: ث:ر: احر ؟ إينىكي 15الدىيرندون:ةي أ:كر اءي تىى السىم: ت:ف:عرتي ح: ومد، ه:لي ارر ن:احد أ:نرتي ي:ا ك:فرر: و:
 ! ين: ب:طي ي:ةي س:تدهر اوي نر 16إيل:ى الره: م: نيي؛ و: فدضر كدمر ي:رر فدضر نر ي:رر م: عر ليي، و: م: عر ل:كدمر ي:سر م: نر ي:سر م:

س:ل:نيي!» ي أ:رر فدضي الىذي نيي ي:رر فدضر ي:رر

سل رجوع الرر

عد ل:ن:ا 17 ض: يند ت:خر تىى الشىي:اطي ، ح: ب  ق:الدوا: «ي:ا ر: ، و: ين: حي السىبرعدون: ف:ري ع: الثرن:اني و: ج: ب:عرد:ئيذ  ر: و:
 «! ك: مي .  18بياسر قي ثرل: الرب:رر اءي مي ن: السىم: ي مي وي هدو: ي:هر أ:يرتد الشىيرط:ان: و: : «ق:در ر: مر ه:ا 19ف:ق:ال: ل:هد و:

ء  ي:كدمر ش:ير ذي ل:نر يدؤر ا، و: ة: الرع:ددويي كدلىه: قددرر: ب: و: الرع:ق:اري يىاتي و: ط:يرتدكدمر سدلرط:ة  ليت:ددوسدوا الرح: أ:ن:ا ق:در أ:عر
كدمر ق:در كدتيب:تر فيي 20أ:ب:دا .  اء: م: :نى أ:سر وا بيأ حد ، ب:لي افرر: عد ل:كدمر ض: اح: ت:خر و: :نى ال:رر وا بيأ حد ا ل: ت:فرر: إينىم:

.« اتي او: السىم:

ا يعلن أسراره للبسطاء

اءي 21 بى السىم: ، ر: ا البد ددك: أ:ي ه: م: : «أ:حر ق:ال: وحي و: ج: ي:سدوعد بيالر  فيي تيلرك: السىاع:ةي ابرت:ه:
ا ، أ:ي ه: . ن:ع:مر ف:الي ا ليل:طر ك:ش:فرت:ه: ، و: اءي م: الرفده: اءي و: ك:م: ور: ع:ني الرحد هي الدمد برت: هذي ج: ، ل:نىك: ح: ضي ال:رر و:

 ! ك: سدن: فيي ن:ظ:ري ، ل:نىهد هك:ذ:ا ح: فد 22البد د: ي:عرري ل: أ:ح: نر قيب:لي أ:بيي، و: يم: إيل:يى مي ء  ق:در سدلي كدل  ش:ير
ن:هد ل:هد!»  برند أ:نر يدعرلي اد: الي نر أ:ر: م: برند و: نر هدو: البد إيلى الي ل: م: ، و: برند إيلى البد نر هدو: الي ثدمى 23م:
 . ن: ور ا أ:نرتدمر ت:ر: ى م: لرعديدوني الىتيي ت:ر: د:ة : «طدوب:ى لي مر ع:ل:ى حي ق:ال: ل:هد يذي و: ف:إينييي 24الرت:ف:ت: إيل:ى التىل:مي

ا، ور مر ل:مر ي:ر: نىهد لكي ون: و: رد ا تدبرصي ا م: ور ا أ:نر ي:ر: نىور لدوكي ت:م: الرمد ن: ال:نربيي:اءي و: ين: مي أ:قدولد ل:كدمر إينى ك:ثييري
عدوا». م: مر ل:مر ي:سر نىهد لكي عدون: و: م: ا ت:سر عدوا م: م: أ:نر ي:سر و:

السامري الصالح

ي:اة: 25 ث: الرح: لد ل:ري م: اذ:ا أ:عر يمد، م: ع:لي : «ي:ا مد ب:هد، ف:ق:ال: ي ري يع:ةي لييدج: اءي الشىري دد عدل:م: دىى ل:هد أ:ح: ت:ص: و:
يىة:؟»  ؤه:ا؟»  26ال:ب:دي ك:يرف: ت:قرر: ؟ و: يع:ةي اذ:ا كدتيب: فيي الشىري بى 27ف:ق:ال: ل:هد: «م: : «أ:حي اب: :ج: ف:أ

.« ك: يب:ك: ك:ن:فرسي بى ق:ري أ:حي ، و: ك: ري كدليي فيكر تيك: و: كدليي قددرر: ك: و: كدليي ن:فرسي بى إيله:ك: بيكدليي ق:لربيك: و: الرى
ي:ا!»  28 ذ:ا، ت:حر لرت: بيه: . ف:إينر ع:مي يح  حي ابدك: ص: و: يري 29ف:ق:ال: ل:هد: «ج: با  فيي ت:برري اغي نىهد إيذر ك:ان: ر: لكي

يبيي؟»  نر هدو: ق:ري م: :ل: ي:سدوع:: «و: ، س:أ هي نر 30ن:فرسي ل  مي دى ع:ل:يرهي ي:سدوعد ق:ائيل: «ك:ان: إينرس:ان  ن:ازي ف:ر:
ق:در ا و: ور ض: وهد، ثدمى م: حد رى ج: ال:هد و: م: عدوا ثيي:اب:هد و: ، ف:انرت:ز: ي لدصدوص  :يردي ق:ع: بيأ ا، ف:و: يح: ش:لييم: إيل:ى أ:ري أدورد



 . يرت  م: ي ي و: كدوهد ب:يرن: ح: نىهد 31ت:ر: لكي آهد و: ، ف:ر: يقي ل  فيي تيلرك: الطىري نا  ك:ان: ن:ازي د:ث: أ:نى ك:اهي ح: و:
 . ري انيبي الخ: هد إيل:ى الرج: ز: او: ل: إيل:ى ذليك: 32ج: ص: ا و: ، ف:ل:مى يييين: ن: اللىوي د  مي احي رى أ:يرضا  و: ك:ذليك: م: و:

 . ري انيبي الخ: هد إيل:ى الرج: ز: او: نىهد ج: لكي ، و: ، ن:ظ:ر: إيل:يرهي ك:اني ، 33الرم: اء: إيل:يرهي س:افيرا  ج: ياا مد ري إيلى أ:نى س:امي
 ، ف:ق: ع:ل:يرهي آهد، أ:شر ا ر: ل:مى را . ثدمى 34و: مر خ: يرتا  و: ا ز: ا ص:بى ع:ل:يره: هد ب:عرد:م: اح: ر: ب:ط: جي ر: ف:ت:ق:دىم: إيل:يرهي و:

 . ت:ن:ى بيهي اعر فدنرددقي و: ل:هد إيل:ى الر ص: أ:ور ك:ب:هد ع:ل:ى د:ابىتيهي و: مي 35أ:رر تيهي الرفدنرددق: فيي الري:ور غ:اد:ر: نرد: مد عي و:
ا تدنرفيقر م: هر م: ! و: ت:ني بيهي ق:ال: ل:هد: اعر ، و: بي الرفدنرددقي احي ا إيل:ى ص: م: د:ف:ع:هد يرني و: ين:ار: ج: دي ر: التىاليي، أ:خر

ي.  وعي جد نرد: رد د هد ل:ك: عي ، ف:إينييي أ:رد ث:ر: ي 36أ:كر :يردي ق:ع: بيأ ي و: لىذي يبا  لي ل:ءي الثىل:ث:ةي ي:برددو ل:ك: ق:ري ف:أ:ي  هؤد
؟»  لر 37الل صدوصي م: اعر ، و: ةي!» ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «اذره:بر م: حر ل:هد بيالرى ي ع:ام: : «إينىهد الىذي اب: :ج: ف:أ
أ:نرت: هك:ذ:ا!»

يسوع في بيت مرثا ومريم

ا. 38 ث:ا فيي ب:يرتيه: رر ا م: ه: مد أ:ة  اسر ر: ت:قرب:ل:ترهد امر ى، ف:اسر د:ى الرقدر: ل: إيحر ، د:خ: يقي ا هدمر فيي الطىري ب:يرن:م: و:
ت:هد.  39 عد ك:ليم: م: ير ي:سدوع: ت:سر نرد: ق:د:م: ل:س:تر عي ي:مد، ج: رر ا م: ه: مد ت  اسر ا أدخر ك:ان: ل:ه: ث:ا 40و: رر ا م: أ:مى

تيي ق:در :نى أدخر ا تدب:اليي بيأ ، أ:م: ب  : «ي:ا ر: ق:ال:تر :قرب:ل:تر و: ةي. ف:أ ةي الرك:ثيير: درم: وني الرخي ك:ة  بيشدؤد مي نره: ف:ك:ان:تر مد
د:نيي!»  ا أ:نر تدس:اعي ي؟ ف:قدلر ل:ه: دي حر مد و: دي ك:ترنيي أ:خر ث:ا، 41ت:ر: رر ا ق:ائيل : «م: دى ع:ل:يره: نى ي:سدوع: ر: لكي و:

ة .  ور  ك:ثيير: ق:ليق:ة  لدمد ة  و: ت:مى هر ث:ا! أ:نرتي مد رر ي:مد ق:دي 42م: رر م: ، و: د  احي ي: إيل:ى و: ة: هي اج: نى الرح: لكي و:
ا!» نره: ذ: مي خ: ي ل:نر يدؤر اليح: الىذي يب: الصى تي النىصي ت:ار: اخر

مؤشر  11Ketab El Hayatلوقا 

بانية الصلة الرب

ن:ا أ:نر 11 يمر ، ع:لي ب  هي: «ي:ا ر: يذي دد ت:ل:مي ا انرت:ه:ى، ق:ال: ل:هد أ:ح: ، ف:ل:مى ني اكي دي ال:م: يي فيي أ:ح: لي ك:ان: يدص: و:
يذ:هد».  نىا ت:ل:مي ا ع:لىم: يدوح: يي: ك:م: لي ي فيي 2ندص: ، قدولدوا: أ:ب:ان:ا [الىذي ل ون: ا تدص: نرد:م: : «عي مر ف:ق:ال: ل:هد

اءي ك:ذليك: ع:ل:ى ا فيي السىم: يئ:تدك: ك:م: شي . [ليت:كدنر م: ل:كدوتدك: ي:أرتي م: ، لي ك: مد ي:ت:ق:دىسي اسر ]! لي اتي او: السىم:
 .[ ضي ؛  3ال:رر م  ن:ا كدلى ي:ور طي ن:ا ك:ف:اف:ن:ا أ:عر برز: ند أ:يرضا  ن:غرفيرد 4خد ط:اي:ان:ا، ل:نىن:ا ن:حر فيرر ل:ن:ا خ: اغر و:

 «[! يري ي يري ن: الشي ن:ا مي ي نر ن:جي ب:ة  [لكي ري لرن:ا فيي ت:جر ل: تددرخي نر يدذرنيبد إيل:يرن:ا؛ و: نر 5ليكدليي م: : «م: مر ثدمى ق:ال: ل:هد
نيي ضر يقيي، أ:قرري دي ي:قدولد ل:هد: ي:ا ص: نرت:ص:في اللىيرلي و: ، ف:ي:ذره:بد إيل:يرهي فيي مد يق  دي نركدمر ي:كدوند ل:هد ص: مي

 ، ف:ة  غي يمد ل:هد!  6ث:ل:ث:ة: أ:رر ا أدق:دي ي م: نردي ل:يرس: عي ، و: نر س:ف:ر  يق  مي دي نيي ص: اء: يق:هد 7ف:ق:در ج: دي نى ص: لكي
رد أ:نر . ل: أ:قردي اشي ي فيي الرفير: ل:دي أ:ور ه:ا أ:ن:ا و: ، و: نيي! ف:ق:در أ:قرف:لرتد الرب:اب: جر عي : ل: تدزر لي ن: الدىاخي يبدهد مي يدجي



 ! ي:ك: أدعرطي ي:هد 8أ:قدوم: و: يدعرطي يقدهد، ف:ل:بددى أ:نر ي:قدوم: و: دي يهي ل:نىهد ص: يدعرطي : إينر ك:ان: ل: ي:قدومد و: أ:قدولد ل:كدمر
، ل:نىهد أ:ل:حى فيي الطىل:بي.  ت:اجد إيل:يرهي ا ي:حر ددوا؛ 9ق:درر: م: لدبدوا، ت:جي ا؛ اطر :لدوا، تدعرط:ور أ : اسر ف:إينييي أ:قدولد ل:كدمر

 : عدوا، يدفرت:حر ل:كدمر عر يدفرت:حر ل:هد. 10اقرر: نر ي:قرر: م: در، و: ع: ي:جي نر ي:سر م: ، و: :لر ي:ن:لر أ نر ي:سر ف:إينى كدلى م:
يهي ب:د:ل: 11 ك:ة  ف:يدعرطي لدبد س:م: را ؟ أ:ور ي:طر ج: يهي ح: برزا  ف:يدعرطي نرهد ابرندهد خد لدبد مي نركدمر ي:طر ف:أ:ي  أ:ب  مي

يىة ؟  ك:ةي ح: با ؟  12السىم: يهي ع:قرر: ة ، ف:يدعرطي لدبد ب:يرض: فدون: 13أ:ور ي:طر ، ت:عرري ارد ر: ، أ:نرتدمد ال:شر ف:إينر كدنرتدمر
وح: الرقدددس: اءي ي:ه:بد الر  ن: السىم: ي مي ، الىذي ى البد ر: يييد:ة ، ف:ك:مر بيال:حر ل:د:كدمر ع:ط:اي:ا ج: أ:نر تدعرطدوا أ:ور

:لدون:هد؟» أ نر ي:سر ليم:

يسوع وبعلزبول

14 ، د: الشىيرط:اند ا طدري س:هد. ف:ل:مى ر: ) ك:ان: ذليك: الشىيرط:اند ق:در أ:خر ل  جد ن ر: دد ش:يرط:انا  (مي ك:ان: ي:طررد و:
وعد.  مد ب:تي الجد . ف:ت:ع:جى سد ر: ين: 15ن:ط:ق: ال:خر دد الشىي:اطي رد ا ي:طر مر ق:الدوا: «إينىم: نرهد نى ب:عرضا  مي لكي و:

 .« يني ئييسي الشىي:اطي بدول: ر: . 16بيب:عرل:ز: اءي ن: السىم: ة  مي ز: عرجي بدوهد، مد ي ري ، لييدج: ون: رد نرهد آخ: ط:ل:ب: مي و:
كدل  ب:يرت  17 ، و: بد ر: ا ت:خر مد ع:ل:ى ذ:اتيه: ل:ك:ة  ت:نرق:سي مر : «كدل  م: مر ق:ال: ل:هد هدمر و: نىهد ع:ليم: أ:فرك:ار: لكي و:

قدطد.  مد) ع:ل:ى ب:يرت  ي:سر دد 18(ي:نرق:سي مد ، ف:ك:يرف: ت:صر ف:إينر ك:ان: الشىيرط:اند ك:ذليك: ق:دي انرق:س:م: ع:ل:ى ذ:اتيهي
 . بدول: ين: بيب:عرل:ز: دد الشىي:اطي رد ل:ك:تدهد؟ ف:ق:در قدلرتدمر إينييي أ:طر مر ين: 19م: دد الشىي:اطي رد ، إينر كدنرتد أ:ن:ا أ:طر نر لكي و:

 . ون: ع:ل:يركدمر كدمد ؟ ليذليك: هدمر ي:حر مر ددون:هد نر ي:طررد كدمر بيم: :برن:اؤد ، ف:أ بدول: دد 20بيب:عرل:ز: رد ا إيذ:ا كدنرتد أ:طر أ:مى
ل:كدوتد اي.  ب:عي اي، ف:ق:در أ:قرب:ل: ع:ل:يركدمر م: ين: بيإيصر هدو: 21الشىي:اطي ي  ب:يرت:هد و: سد الرق:وي رد ا ي:حر نرد:م: عي

 . ن  أرم: تيع:تدهد فيي م: ، ت:كدوند أ:مر هي ل:حي لي سي نرهد ف:ي:غرليبدهد، 22بيك:امي ى مي نر هدو: أ:قرو: وهد م: ا ي:غرزد نرد:م: نر عي لكي و:
هد.  عد غ:ن:ائيم: ي زي ، ثدمى يدو: د: ع:ل:يرهي ت:م: ي اعر هي الىذي ل:حي لي سي نر ك:امي ددهد مي ي ري ي، ف:هدو: 23ف:إينىهد يدج: عي نر ل:يرس: م: م:

. قد ي ي، ف:هدو: يدف:ري عي عد م: م: نر ل: ي:جر م: يي؛ و: دي ضي

عودة الروح النجس

إيذر 24 ، و: ةي اح: ل:ةي ط:ل:با  ليلرى ني الرق:احي اكي يمد فيي ال:م: ، ي:هي نرس:اني ن: الي سد مي وحد النىجي ج: الر  رد ب:عرد: أ:نر ي:خر
تدهد!  ي غ:اد:رر عد إيل:ى ب:يرتيي الىذي جي :رر : س:أ دد، ي:قدولد يىنا . 25ل: ي:جي ز: ندوسا  مد كر ددهد م: ا ي:أرتيي، ي:جي نرد:م: عي و:

يرد 26 كدندهد، ف:ت:صي ت:سر نرس:ان: و: لد ذليك: الي نرهد، ف:ت:درخد د:أ: مي ر: أ:رر اح  أدخ: و: بد س:برع:ة: أ:رر ط:حي ي:صر ف:ي:ذره:بد و:
ن: الدول:ى!»  د:أ: مي نرس:اني أ:رر ةد ليذليك: الي ير: ال:ةد ال:خي أ:ة  27الرح: ر: ف:ع:تي امر ذ:ا، ر: ا هدو: ي:ت:ك:لىمد بيه: ب:يرن:م: و:

ا!» عرت:هدم: ضي الثىدري:يرني اللىذ:يرني ر: ، و: ل:ك: م: ي ح: ني الىذي لرب:طر ا ق:ائيل:ة  ل:هد: «طدوب:ى لي ت:ه: ور عي ص: مر نر ب:يرني الرج: مي
لدون: بيه:ا». 28 ي:عرم: ة: اي و: عدون: ك:ليم: م: ين: ي:سر لىذي : «ب:لر طدوب:ى لي إيلى أ:نىهد ق:ال:

الجموع يطلبون معجزة

ة  29 ز: عرجي لدبد مد ، ي:طر ير  ي ري يل  شي يلد جي : «ه:ذ:ا الرجي ذ: ي:قدولد ، أ:خ: مد ع:ل:يرهي د:حي وعد ت:زر مد إيذر ك:ان:تي الرجد و:
 . ة: يدون:ان: ز: عرجي ة  إيلى مد ز: عرجي ل:نر يدعرط:ى مد ى، ف:هك:ذ:ا 30و: ا ك:ان: يدون:اند آي:ة  ل:هرلي نيين:و: ف:إينىهد ك:م:
 . يلي ذ:ا الرجي نرس:اني ليه: ع: ه:ذ:ا 31أ:يرضا  ي:كدوند ابرند الي ندوبي س:ت:قدومد فيي الدىيرندون:ةي م: ليك:ة: الرج: إينى م:

نر ه:ا هدن:ا أ:عرظ:مد مي . و: ان: ة: سدل:يرم: م: كر ع: حي م: ضي ليت:سر ي ال:رر نر أ:ق:اصي اء:تر مي ا ج: يندهد ل:نىه: ت:دي يلي و: الرجي



 ! ان: مر ت:ابدوا ل:د:ى 32سدل:يرم: يندون:هد: ل:نىهد ي:دي يلي و: ع: ه:ذ:ا الرجي ى س:ي:قيفدون: فيي الدىيرندون:ةي م: أ:هرلد نيين:و: و:
. نر يدون:ان: ه:ا هدن:ا أ:عرظ:مد مي . و: مر ظي يدون:ان: ل:هد عر و:

العين مصباحر الجسد

ف:عدهد ع:ل:ى 33 ، ب:لر ي:رر ي:الي كر ت: الرمي فيي ي أ:ور ت:حر خر ك:ان  م: عدهد فيي م: ي:ض: ب:احا  و: صر لد مي عي د: يدشر ل: أ:ح:
 . لدون: الن ور: ى الدىاخي ةي ليي:ر: ن:ار: ة ، 34الرم: : إيذ:ا ك:ان:تر ع:يرندك: س:لييم: س:دي ب:احد الرج: صر ي: مي ع:يرندك: هي

ليما . ظر س:ددك: أ:يرضا  مد ة ، ف:ي:كدوند ج: ير: ي ري ا إيذ:ا ك:ان:تر ع:يرندك: شي را ؛ أ:مى ن:وى س:ددك: كدل هد مد ي:كدوند ج:
ي فييك: ظ:ل:ما .  35 را  36ف:ت:ن:بىهر إيذ:نر ليئ:لى ي:كدون: الن ورد الىذي ن:وى س:ددك: كدل هد مد ، إينر ك:ان: ج: إيذ:نر

«! هي ع:اعي ب:احد بيإيشر صر ا أ:ن:ار: ل:ك: الرمي :نىم: ، ك:أ ليهي را  بيك:امي ن:وى ليم ، ف:إينىهد ي:كدوند مد ظر انيب  مد ل:يرس: فييهي ج: و:

يسوع يوبخ الفريسيين ومعلمي الشريعة

37 .: اتىك:أ ل: (ب:يرت:هد) و: نرد:هد. ف:د:خ: يييين: أ:نر ي:ت:غ:دىى عي يسي ي دد الرف:ري ا هدو: ي:ت:ك:لىمد، ط:ل:ب: إيل:يرهي أ:ح: ب:يرن:م: و:
38  . لر ق:برل: الرغ:د:اءي أ:ى أ:نىهد ل:مر ي:غرت:سي ا ر: ب: ل:مى يى ت:ع:جى يسي ي نى الرف:ري لكي : «أ:نرتدمد 39و: ب  ف:ق:ال: ل:هد الرى

با  ون: ن:هر لدوؤد مر لي م: ن: الدىاخي نىكدمر مي لكي جي، و: اري ن: الرخ: ف:ة: مي حر الصى يفدون: الرك:أرس: و: يييين: تدن:ظي يسي ي الرف:ري
برثا .  خد ل: أ:يرضا ؟  40و: ن:ع: الدىاخي ج: ق:در ص: اري ن:ع: الرخ: ، أ:ل:يرس: الىذيي ص: بيي:اءد ا ال:غر ى بيكدمر 41أ:ي ه: ر: أ:حر

 . را  ل:كدمر ء  ط:اهي ، ف:ي:كدوند كدل  ش:ير نرد:كدمر ا عي دىقدوا بيم: ي ون: 42أ:نر ت:ت:ص: يسي ي ا الرف:ري يرلد ل:كدمر أ:ي ه: ني الرو: لكي و:
بىةي اي: ح: م: ون: ع:ني الرع:درلي و: زد او: ت:ت:ج: ى، و: ر: الربدقدولي الدخر السىذىابي و: ر: النىعرن:عي و: ف:إينىكدمر ت:درف:عدون: عدشر

 ! لدوا ذ:اك: مي ل: تدهر لدوا ه:ذ:ا و: بد أ:نر ت:عرم: ب ون: 43ك:ان: ي:جي ، ف:إينىكدمر تدحي ي ون: يسي ي ا الرف:ري يرلد ل:كدمر أ:ي ه: الرو:
 ! ةي اتي الرع:امى يىاتي فيي السىاح: يي التىحي ت:ل:قي عي و: امي ج: ول:ى فيي الرم:

دي الد ق:اعي د ر: الرم: ، 44ت:ص: يرلد ل:كدمر الرو:
 «! ون: هدمر ل: ي:عرل:مد ا و: ي النىاسد ع:ل:يره: شي يىة:، ي:مر في خر بيهدون: الرقدبدور: الرم: دد 45ف:إينىكدمر تدشر ت:ك:لىم: أ:ح: و:

ند أ:يرضا ».  يندن:ا ن:حر ليك: ه:ذ:ا تدهي يمد، إينىك: بيق:ور ع:لي ، ق:ائيل  ل:هد: «ي:ا مد يع:ةي اءي الشىري : 46عدل:م: ف:ق:ال:
أ:نرتدمر ل: ق:ة ، و: هي رر ال  مد م: لدون: النىاس: أ:حر ي مي ، ف:إينىكدمر تدح: يع:ةي اء: الشىري يرلد أ:يرضا  ل:كدمر ي:ا عدل:م: الرو: «و:

 ! كدمر ابيعي نر أ:ص: ب:ع  مي ا بيإيصر س ون:ه: . 47ت:م: كدمر ق:ت:لدوهدمر آب:اؤد ، ف:إينىكدمر ت:برندون: قدبدور: ال:نربيي:اءي و: يرلد ل:كدمر الرو:
أ:نرتدمر ت:برندون: 48 ، و: مر ق:ت:لدوا ال:نربيي:اء: : ف:هد الي آب:ائيكدمر م: افيقيين: ع:ل:ى أ:عر و: ددون: مد ه: :نرتدمر إيذ:نر ت:شر ف:أ

 . هدمر مر 49قدبدور: نرهد سدل ، ف:ي:قرتدلدون: مي رد مر أ:نربيي:اء: و: لد إيل:يرهي سي درر ةد اي: س:أ م: كر ذ:ا السىب:بي أ:يرضا  ق:ال:تر حي ليه:
 ، ددون: ط:هي ي:ضر ا 50و: ، يدط:ال:بد بيه: يسي الرع:ال:مي نرذد ت:أرسي فدوك:ة: مد سر يعي ال:نربيي:اءي الرم: مي اء: ج: م: تىى إينى دي ح:
 ، يلد ، 51ه:ذ:ا الرجي : ن:ع:مر ! أ:قدولد ل:كدمر الرقددرسي ذرب:حي و: ي قدتيل: ب:يرن: الرم: يىا الىذي ك:ري نر د:مي ه:ابييل: إيل:ى د:مي ز: مي

 . يلد ا ه:ذ:ا الرجي اء: يدط:ال:بد بيه: يم: فرت:اح: 52إينى تيلرك: الدي فرتدمر مي طي ، ف:إينىكدمر خ: يع:ةي اء: الشىري يرلد ل:كدمر ي:ا عدل:م: الرو:
 «! لدون: ليين: ي:درخد تدمد الدىاخي كر ل: ت:ر: لرتدمر و: ، ف:ل: أ:نرتدمر د:خ: ف:ةي عرري ، ب:د:أ: 53الرم: نر هدن:اك: ج  مي اري ا هدو: خ: فييم: و:

ة ، ور  ك:ثيير: ون:هد إيل:ى الرك:ل:مي فيي أدمد جد ت:درري ذدوا ي:سر أ:خ: يييقدون: ع:ل:يرهي ك:ثييرا ، و: ي ون: يدض: يسي ي الرف:ري الرك:ت:ب:ةد و:
هي بيك:ل:م  ي:قدولدهد. 54 ي:ادي طي اقيبدون:هد س:عريا  إيل:ى اصر هدمر يدر: و:
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الصدق وعدم الرياء

مر ب:عرضا ، 12 هد تىى د:اس: ب:عرضد ن: الشىعربي ح: اتد الدلدوفي مي ت:ش:د: ع:ش:ر: ، إيذي احر فيي تيلرك: ال:ثرن:اءي و:
 ! ي هدو: النييف:اقد يييين: الىذي يسي ي يري الرف:ري مي نر خ: كدمر مي وا ل:نرفدسي ذ:رد ل : «احر هي أ:وى يذي ذ: ي:قدولد ليت:ل:مي ا 2أ:خ: ف:م:

 . ف: ي ل:نر يدعرر: ر  نر سي ل: مي ، و: تدور  ل:نر يدكرش:ف: سر نر م: ف: 3مي وهد فيي الظىل:مي س:ور ا قدلرتدمد ليذ:ليك: كدل  م:

ف: يدذ:اعد ع:ل:ى سدطدوحي يىةي س:ور لي في الدىاخي سا  فيي الرغدر: دىثرتدمر بيهي ه:مر ا ت:ح: م: ، و: عد فيي الن وري م: يدسر
 . س:د: ثدمى ل: 4الربديدوتي ين: ي:قرتدلدون: الرج: ن: الىذي افدوا مي بىائيي: ل: ت:خ: ع:ل:ى أ:نييي أ:قدولد ل:كدمر ي:ا أ:حي

 . نر ذليك: ث:ر: مي يعدون: أ:نر ي:فرع:لدوا أ:كر ت:طي ري أ:نر 5ي:سر ن: الرق:ادي افدوا مي : خ: افدون: نر ت:خ: مى يكدمر مي نييي أدري لكي و:
افدوا!  نر ه:ذ:ا خ: ، مي ، أ:قدولد ل:كدمر . ن:ع:مر نىم: ب:عرد: الرق:ترلي ه: افيير: 6يدلرقيي: فيي ج: س:ةد ع:ص: مر ا تدب:اعد خ: أ:م:

ا.  نره: دا  مي احي ع: ذليك: ل: ي:نرس:ى اد و: م: ؟ و: عرددود . ف:ل: 7بيف:لرس:يرني كدمر كدلىهد م: وسي ؤد ب:لر إينى ش:عرر: رد
ة !  افيير: ك:ثيير: نر ع:ص: لد مي ، أ:نرتدمر أ:فرض: افدوا إيذ:نر ام: 8ت:خ: فد بيي أ:م: نر ي:عرت:ري : كدل  م: نر أ:قدولد ل:كدمر لكي «و:

ل:ئيك:ةي اي.  ام: م: نرس:اني أ:يرضا  أ:م: فد بيهي ابرند الي ، ي:عرت:ري ، يدنرك:رد 9النىاسي ام: النىاسي نيي أ:م: نر أ:نرك:ر: م: و:
ل:ئيك:ةي اي.  ام: م: وحي 10أ:م: ى بيالر  د:ر: نر ازر ا م: أ:مى ، يدغرف:رد ل:هد. و: نرس:اني قيي ابرني الي ة  بيح: نر ق:ال: ك:ليم: م: و:

، ف:ل:نر يدغرف:ر: ل:هد!  ، ف:ل: 11الرقدددسي الس لرط:اتي كىامي و: الرحد عي و: امي ج: ام: الرم: ثدولي أ:م: لرمد ت:ى بيكدمر لي ا يدؤر نرد:م: عي و:
 ! ا ت:قدولدون: ل: بيم: ، و: د ون: اذ:ا ت:رد وا ك:يرف: أ:ور بيم: ت:م  يندكدمر فيي تيلرك: 12ت:هر وح: الرقدددس: س:يدل:قي ف:إينى الر 

بد أ:نر ت:قدولدوا». ا ي:جي ا م: السىاع:ةي ع:يرنيه:

ثل الغني الغبي مث

13  «! ث: رر نيي الي م: ي أ:نر يدق:اسي يمد، قدلر ل:خي ع:لي عي: «ي:ا مد مر نر ب:يرني الرج: د  مي احي ق:ال: ل:هد و: نىهد 14و: لكي و:
يما ؟»  ق:سي يا  أ:ور مد ا ق:اضي نيي ع:ل:يركدم: نر أ:ق:ام: ، م: وا 15ق:ال: ل:هد: «ي:ا إينرس:اند ذ:رد عي: «احر مر لرج: ق:ال: لي و:

اليهي». و: ي:اتدهد فيي أ:مر ، ل: ت:كدوند ح: نرس:اند فيي س:ع:ة  ت:ى ك:ان: الي عي. ف:م: ن: الطىم: فىظدوا مي ت:ح: و:
ة .  16 افير: يل: و: اصي ح: هد م: ضد تر ل:هد أ:رر ث:ل ، ق:ال: «إينرس:ان  غ:نيي  أ:نرت:ج: مر م: ب: ل:هد ر: ض: ف:ف:كىر: فيي 17و:

يليي؟  اصي ح: ند فييهي م: زي ك:ان  أ:خر ي م: نردي ل:يرس: عي لد و: م: اذ:ا أ:عر هي ق:ائيل : م: لد ه:ذ:ا: 18ن:فرسي م: : أ:عر ق:ال: و:
اتيي.  يرر: خ: ل:ليي و: يع: غي مي ند ج: زي هدن:اك: أ:خر ا، و: نره: ظ:م: مي أ:برنيي أ:عر نيي و: ازي خ: مد م: دي أ:قدولد 19أ:هر و:

بيي ر: اشر كدليي و: ي و: يحي ت:ري يد:ة ، ف:اسر نيين: ع:دي ون:ة  ليسي زد خر ة  م: ات  ك:ثيير: يرر: نرد:كي خ: ، عي ي: ي:ا ن:فرسد ن:فرسي لي
ي!  حي افرر: ا 20و: نر ي:برق:ى م: ، ف:ليم: نرك: ل:بد ن:فرسدك: مي هي اللىيرل:ة: تدطر ، هذي نى ا: ق:ال: ل:هد: ي:ا غ:بيي  لكي و:
د:درت:هد؟  نرد: اي!» 21أ:عر ل: ي:كدوند غ:نيياا عي هي و: ن:فرسي ند الركدندوز: لي زي نر ي:خر ال:ةد م: ي: ح: هي هي ه:ذي

ا يعتني بنا

كدمر 22 س:ادي ل: ل:جر ، و: ا ت:أركدلدون: ي:اتيكدمر بيم: وا ليح: ت:م  : ل: ت:هر ذ:ا السىب:بي أ:قدولد ل:كدمر هي: «ليه: يذي ثدمى ق:ال: ليت:ل:مي



 . ت:سدون: ا ت:كر . 23بيم: س:اء  دي كي رى ج: نر مد ث:رد مي س:د: أ:كر الرج: ، و: دي ط:ع:ام  رى ج: نر مد ث:رد مي ي:اة: أ:كر إينى الرح:
د:ع ، ب:لر 24 ت:ور سر ل: مد ن  و: ز: خر نرد:ه:ا م: ل:يرس: عي دد، و: صد ل: ت:حر عد و: ر: ي: ل: ت:زر ! ف:هي ب:ان: رر لدوا الرغي :مى ت:أ

 . ن: الط يدوري لد ك:ثييرا  مي ا اد. ف:ك:مر أ:نرتدمر أ:فرض: يل: 25ي:عدولده: رد أ:نر يدطي ت:مى ي:قردي ، إيذ:ا اهر نركدمر ، أ:ي  مي نر لكي و:
د:ة ؟  احي ل:ور س:اع:ة  و: هد و: ر: اذ:ا 26عدمر ، ف:ليم: وري غ:ري الدمد ل:ور ع:ل:ى أ:صر ين: و: ري تدمر غ:يرر: ق:ادي ا ددمر ف:م:

ى؟  ر: وري الدخر ون: بيالدمد ت:م  نييي 27ت:هر لكي ، و: لد ل: ت:غرزي ي: ل: ت:ترع:بد و: و! ف:هي ن:ابيق: ك:يرف: ت:نرمد لدوا الزى :مى ت:أ
؟  اء  ا ب:ه: نره: د:ة  مي احي لد و: ا يدع:ادي ت:سي م: هي ل:مر ي:كر دي جر ةي م: اند فيي قيمى تىى سدل:يرم: : ح: ف:إينر ك:ان: 28أ:قدولد ل:كدمر

، ف:ك:مر حد فيي التىن وري ر: غ:دا  يدطر قرلي و: م: فيي الرح: ع: أ:نىهد ي:كدوند الري:ور ذ:ا، م: با  ك:ه: اد ي:كرسدو الرعدشرب: ث:ور
؟  اني يم: كدمد اد) ي:ا ق:لييليي الي :نر ي:كرسدو: ن: الرعدشربي (بيأ ل:ى مي ا 29أ:نرتدمر أ:ور ا إيل:ى م: ع:ور ف:ع:ل:يركدمر أ:نرتدمر أ:لى ت:سر

 . ل: ت:كدوندوا ق:ليقيين: ، و: بدون: ر: ت:شر ، 30ت:أركدلدون: و: مد الرع:ال:مي ا أدم: ع:ى إيل:يره: ا ت:سر اتد كدل ه: اج: هي الرح: ف:هذي
ا.  ون: إيل:يره: ت:اجد أ:بدوكدمر ي:عرل:مد أ:نىكدمر ت:حر ا.  31و: هي كدل ه: ادد ل:كدمر هذي ، ف:تدز: ل:كدوتيهي ا إيل:ى م: ع:ور ا اسر ل: 32إينىم:

 . ل:كدوت: ي:كدمد الرم: ، ل:نى أ:ب:اكدمر ق:در سدرى أ:نر يدعرطي يرد غي يعد الصى ا الرق:طي ، أ:ي ه: فر ليكدون: 33ت:خ: ا ت:مر بييعدوا م:
بد يرثد ل: ي:قرت:ري اتي ل: ي:نرف:دد، ح: او: ي:اسا  ل: ت:برل:ى، ك:نرزا  فيي السىم: ع:لدوا ل:كدمر أ:كر اجر د:ق:ة ، و: أ:عرطدوا ص: و:

 . دد سدوس  ل: يدفرسي ، ي:كدوند ق:لربدكدمر أ:يرضا . 34ليص  و: كدمر يرثد ي:كدوند ك:نرزد ل:نىهد ح:

ثل العبيد الرمناء مث

ة ،  35 اء: كدمر مدض: ابييحد ص: م: ةي و: م: زي ددود:ة  بيال:حر شر س:اطدكدمر م: ثرل: أدن:اس  36ليت:كدنر أ:ور كدوندوا مي و:
ال . ون: ل:هد ح: ع: الرب:اب: ي:فرت:حد ق:ر: ل: و: ص: تىى إيذ:ا و: ، ح: سي ةي الرعدرر لييم: نر و: مر مي هي وع: س:يييدي جد ون: رد رد ي:نرت:ظي

: إينىهد 37 قى أ:قدولد ل:كدمر . الرح: ين: ري د:تيهي س:اهي ددهدمر س:يييددهدمر ل:د:ى ع:ور ين: ي:جي طدوب:ى لدولئيك: الرع:بييدي الىذي
 . مر هد مد دي ي:قدومد ي:خر ئدون: و: مر ي:تىكي ع:لدهد ي:جر امي و: ز: س:ط:هد بيالرحي برعي 38ي:شدد  و: ع: فيي الر  ج: مر إيذ:ا ر: ف:طدوب:ى ل:هد
 . الي د:هدمر ع:ل:ى تيلرك: الرح: ج: و: ن: اللىيرلي و: وا ه:ذ:ا: أ:نىهد ل:ور ك:ان: 39الثىانيي أ:وي الثىاليثي مي ل:مد ني اعر ل:كي و:

 . ك: ب:يرت:هد يدنرق:بد ا ت:ر: م: ر: و: ، ل:ك:ان: س:هي هد اللييص  فد فيي أ:يىةي س:اع:ة  ي:دره:مد ب  الرب:يرتي ي:عرري ف:كدوندوا 40ر:
ا». قىعدون:ه: نرس:اني س:ي:عدودد فيي س:اع:ة  ل: ت:ت:و: ، ل:نى ابرن: الي يين: دي ت:عي سر أ:نرتدمر مد

ثل الوكيل المين مث

؟»  41 اءي يعي ع:ل:ى السىو: مي لرج: ث:ل: أ:مر لي بد ه:ذ:ا الرم: ري ، أ:ل:ن:ا ت:ضر ب  : «ي:ا ر: سد :ل:هد بدطررد س:أ ف:ق:ال: 42و:
مر يم: ل:هد يدق:دي هد س:يييددهد ع:ل:ى أ:هرلي ب:يرتيهي لي ي يدقييمد يند الرع:اقيلد الىذي يلد ال:مي كي نر هدو: إيذ:ني الرو: : «م: ب  الرى

ا؟  ينيه: ن: الطىع:امي فيي حي مر مي ت:هد صى ، 43حي هي وعي جد يييددهد، ل:د:ى رد ددهد س: ي ي:جي طدوب:ى ليذ:ليك: الرع:بردي الىذي
 . لي ذ:ا الرع:م: .  44ي:قدومد بيه: ت:ل:ك:اتيهي مر يعي مد مي هد ع:ل:ى ج: : إينىهد يدقييمد قى أ:قدولد ل:كدمر نر إيذ:ا ق:ال: 45الرح: لكي و:

اتي م: ادي الرخ: ين: و: مي ادي بد الرخ: ري ذ: ي:ضر أ:خ: ؛ و: هي وعي جد رد فيي رد ي س:ي:ت:أخى : س:يييدي هي ذ:ليك: الرع:بردد فيي ن:فرسي
 ، ك:رد ي:سر بد و: ي:شرر: ي:أركدلد و: س:اع:ة  ل: 46و: قىعدهد و: م  ل: ي:ت:و: عد فيي ي:ور جي يييد: ذ:ليك: الرع:بردي ي:رر ف:إينى س:

 . ائينيين: ع: الرخ: هد م: ير: صي ع:لد م: ي:جر قدهد و: ي زي ا، ف:يدم: فده: هي، 47ي:عرري اد:ةي س:يييدي لد بيإير: ي ي:عرم: ا ذ:ليك: الرع:بردد الىذي أ:مى و:
بد ك:ثييرا .  ر: ، ف:إينىهد 48ف:إينىهد س:يدضر ب: رر بد الضى جي ت:ور ا ي:سر لد م: ي:عرم: ا و: ه: ي ل: ي:عرل:مد نى الىذي لكي و:

. ث:ر: :كر ع: ك:ثييرا ، يدط:ال:بد بيأ دي نر أدور م: ؛ و: نرهد ك:ثيير  ل:بد مي ي: ك:ثييرا ، يدطر نر أدعرطي بد ق:لييل . ف:ك:ل  م: ر: س:يدضر



يسوع والعالم

؟  49 ت:ع:ل:تر د  أ:نر ت:كدون: ق:دي اشر ضي ن:ارا ، ف:ل:ك:مر أ:و: ئرتد لدلرقيي: ع:ل:ى ال:رر يىة: 50جي ودي عرمد نى ليي م: لكي و:
تىى ت:تيمى!  اييق  ح: ت:ض: ك:مر أ:ن:ا مد ا، و: د: بيه: ي: السىل:م: 51أ:ل:م  ع:ل:يى أ:نر أ:ت:ع:مى ئرتد لدرسي أ:ت:ظدنىون: أ:نييي جي

 : ى النرقيس:ام: ر: : ل:، ب:لر بيال:حر ؟ أ:قدولد ل:كدمر ضي نرذد الن: ي:كدوند فيي الرب:يرتي 52ع:ل:ى الرر ف:إينىهد مد
اثرن:اني ع:ل:ى ث:ل:ث:ة   ، و: : ث:ل:ث:ة  ع:ل:ى اثرن:يرني ون: مد س:ة  ف:ي:نرق:سي مر دي خ: احي ، 53الرو: مد ع:ل:ى ابرنيهي ف:البد ي:نرق:سي

الرك:نىةد ع:ل:ى ا، و: اةد ع:ل:ى ك:نىتيه: م: الرح: ا، و: ه: ي الربينرتد ع:ل:ى أدمي ا، و: الدم  ع:ل:ى بينرتيه: ، و: البرند ع:ل:ى أ:بييهي و:
ا!»  اتيه: م: ال : 54ح: بي، ت:قدولدون: ح: ن: الرغ:رر لدعد مي اب:ة  ت:طر ن: س:ح: ور ا ت:ر: نرد:م: وعي: «عي مد لرجد ق:ال: أ:يرضا  لي و:

 . هك:ذ:ا ي:كدوند ! و: ط:رد آت  هك:ذ:ا 55الرم: ! و: ر  : س:ي:كدوند ح: ندوبي، ت:قدولدون: يحد الرج: ا ت:هدب  ري نرد:م: عي و:
 . ون: ه:ذ:ا 56ي:كدوند يييزد ، ق:ك:يرف: ل: تدم: اءي الرسىم: ضي و: نرظ:ر: ال:رر وا م: يييزد فدون: أ:نر تدم: ! ت:عرري ن:افيقدون: ي:ا مد

؟  ان: م: ؟  57الزى كدمر نر تيلرق:اءي أ:نرفدسي ق  مي ا هدو: ح: ون: م: يييزد اذ:ا ل: تدم: ليم: ع: 58و: ا أ:نرت: ذ:اهيب  م: ف:فييم:
ي، ك: إيل:ى الرق:اضي رى ع:هد، ليئ:لى ي:جد ال:ح: م: ت:ت:ص: يقي لي در فيي الطىري ت:هي ، اجر ةي اك:م: ح: ك: إيل:ى الرمد مي صر خ:

 . ني يجر ي  فيي السي طي يدلرقيي:ك: الش ر: ، و: ييي طي ي إيل:ى الش ر: ك: الرق:اضي يم: ج: 59ف:يدس:لي رد : إينىك: ل:نر ت:خر أ:قدولد ل:ك:
«! ري ف:لرس  ا ع:ل:يرك: إيل:ى آخي فىيرت: م: تىى ت:كدون: ق:در و: نر هدن:اك: ح: مي
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ضرورة التوبة

مر بييل:طدسد 13 ين: ق:ت:ل:هد ليلي الىذي وهد ع:نر أ:هرلي الرج: ب:رد أ:خر مر و: هد ر: ب:عرضد ض: ، ح: قرتي ع:يرنيهي فيي ذليك: الرو: و:
 . مر هي اءي ذ:ب:ائيحي م: هدمر بيدي اء: م: ل:ط: دي يييين: ك:اندوا 2ف:خ: لييلي ل:ءي الرج: مر ق:ائيل : «أ:ت:ظدن ون: أ:نى ه:ؤد دى ع:ل:يرهي ف:ر:

؟  ير: صي ا ه:ذ:ا الرم: تىى ل:ق:ور لييلي الرب:اقيين: ح: نر أ:هرلي الرج: ث:ر: مي ئيين: أ:كر اطي نر إينر 3خ: لكي : ل:، و: أ:قدولد ل:كدمر
 ! ليكدون: يعدكدمر ك:ذ:ليك: ت:هر مي مي 4ل:مر ت:تدوبدوا أ:نرتدمر ف:ج: ين: س:ق:ط: ع:ل:يرهي انيي:ة: ع:ش:ر: الىذي أ:مر ت:ظدن ون: أ:نى الثىم:

ش:لييم:؟  نيين: فيي أدورد يعي السىاكي مي نر ج: ث:ر: مي ذرنيبيين: أ:كر ، ك:اندوا مد مر ام: ف:ق:ت:ل:هد لرو: جد فيي سي : 5الربدرر أ:قدولد ل:كدمر
«! ليكدون: يعدكدمر ك:ذليك: ت:هر مي نر إينر ل:مر ت:تدوبدوا أ:نرتدمر ف:ج: لكي ل:، و:

ثل التينة غير المثمرة مث

ه:ا ط:ل:با  6 اء: . ف:ج: هي مي وس:ة  فيي ك:رر غررد ةد تيين  م: ر: مر ش:ج: هي دي نرد: أ:ح: : «ك:ان: عي ث:ل: ب: ه:ذ:ا الرم: ر: ثدمى ض:
د: ش:يرئا .  ج: ا و: ، ف:م: ري ري 7ليلثىم: ييين:ة: ط:ل:با  ليلثىم: هي التي دد هذي أ:ن:ا أ:قرصي نيين: و: هي ث:ل:ثد سي عي: هذي اري ز: لرمد ف:ق:ال: لي

؟  ض: يلد ال:رر ا تدع:طي كده: اذ:ا ن:تررد ا، ليم: دد ش:يرئا : اقرط:عره: اب:هد ق:ائيل : ي:ا س:يييدد 8ف:ل: أ:جي ع: أ:ج: اري ز: نى الرمد لكي و:
ادا .  ع: س:م: أ:ض: ا و: ليه: ور نر ح: ب:ة: مي تىى أ:نرقدب: الت رر هي السىن:ة: أ:يرضا ، ح: ا هذي ه: كر را ! 9اتررد ا تدنرتيجد ث:م: ف:ل:ع:لىه:



ا!» إيلى، ف:ب:عرد: ذ:ليك: ت:قرط:عده: و:

دباء في السبت شفاء امرأة حث

10  . عي ذ:ات: س:برت  امي ج: دي الرم: يمد فيي أ:ح: ك:ان: يدع:لي وح  11و: ا رد أ:ة  ك:ان: ق:در س:ك:ن:ه: ر: إيذ:ا هدن:اك: امر و:
ب: أ:ب:دا .  رد أ:نر ت:نرت:صي درب:اء: ل: ت:قردي ك:ان:تر ح: ة: س:ن:ة . و: ر: انيي ع:شر يل:ة: ث:م: ا طي ه: ض: ر: :مر آه:ا 12ف:أ ا ر: ف:ل:مى

 «! نر د:ائيكي ل ي مي أ:ةد، أ:نرتي فيي حي ر: ا: «ي:ا امر ق:ال: ل:ه: ا، 13ي:سدوعد، د:ع:اه:ا، و: ع: ي:د:يرهي ع:ل:يره: ض: و: و:
د:تي ا:!  جى م: ، و: الي ة  فيي الرح: ت:قييم: سر بدهد ل:نى 14ف:ع:اد:تر مد ق:در ث:ار: غ:ض: عي، و: م: جر ئييس: الرم: إيلى أ:نى ر:

هي . ف:فيي هذي لي ا بيالرع:م: حد فييه: م: تىةد أ:يىام  يدسر بدوعي سي سر
عي: «فيي الد مر ، ق:ال: ليلرج: ي:سدوع: ش:ف:ى فيي السىبرتي
 «! مي السىبرتي فدوا، ل: فيي ي:ور ت:شر اسر ا و: ! أ:لى 15ال:يىامي ت:ع:ال:ور ن:افيقدون: ب  ق:ائيل : «ي:ا مد دى ع:ل:يرهي الرى ف:ر:

! قييهي ي:ذره:بد بيهي ف:ي:سر دي و: ذرو: ن: الرمي هي مي اري م: هي أ:ور حي ري ب:اط: ث:ور م: السىبرتي ري نركدمر ي:ور د  مي احي ل  كدل  و: ي:حد
ا 16 ة: س:ن:ة ، أ:ف:م: ر: انيي ع:شر يل:ة: ث:م: ا الشىيرط:اند طي ب:ط:ه: يم: ق:در ر: اهي برر: هيي: ابرن:ة  لي أ:ةد، و: رر هي الرم: ا هذي أ:مى و:

؟»  مي السىبرتي ب:اطي فيي ي:ور ي نر ه:ذ:ا الري لى مي بد أ:نر تدح: يعد 17ك:ان: ي:جي مي ل: ج: جي إيذر ق:ال: ه:ذ:ا، خ: و:
ا. يه: ري يد:ةي الىتيي ك:ان: يدجر جي الي الرم: م: يعي ال:عر مي عد كدل هد بيج: مر ح: الرج: ف:ري ، و: يهي ضي ع:اري مد

ة الخردل ثل بلزرث مث

هد؟  18 اذ:ا أدش:بييهد بيم: ل:كدوتد اي؟ و: بيهد م: اذ:ا يدشر : «م: ب  ق:ال: الرى ذ:ه:ا 19و: د:ل  أ:خ: رر ة: خ: ر: بيهد بيزر إينىهد يدشر
اءي فيي تر طديدورد السىم: ت:آو: ة ، و: يم: ة  ع:ظي ر: تر ش:ج: ار: ص: ، ف:ن:ب:ت:تر و: ت:انيهي أ:لرق:اه:ا فيي بدسر إينرس:ان  و:

ا». انيه: أ:غرص:

ثل الخميرة مث

ل:كدوت: اي؟  20 اذ:ا أدش:بييهد م: ق:ال: أ:يرضا : «بيم: ا فيي 21و: ف:تره: أ:خر أ:ة  و: ر: ا امر ذ:تره: ة  أ:خ: ير: مي بيهد خ: إينىهد يدشر
يند كدل هد!» ر: الرع:جي ت:م: تىى اخر ن: الدىقييقي ح: ير: مي ق:ادي ث:ل:ث:ةي م:

الباب الضيق

ش:لييم:. 22 س:افير  إيل:ى أدورد هدو: مد ا و: يمد فييه: ى، يدع:لي ر: د:ة  ب:عرد: الدخر احي ى و: الرقدر: ددني و: ت:از: فيي الرمد اجر و:
يعي: 23 مي نىهد ق:ال: ليلرج: لكي ؟» و: لدصدون: ين: س:ي:خر : «ي:ا س:يييدد، أ:ق:لييل  ع:د:دد الىذي ددهدمر :ل:هد أ:ح: س:أ و:
ن: إيل:ى 24 ع:ور ين: س:ي:سر ، ف:إينييي أ:قدولد ل:كدمر إينى ك:ثييري يييقي ن: الرب:ابي الضى ولي مي د: ليلد خد هر لدوا الرج: «ابرذي

 . ون: رد ل ي:قردي ، و: ولي ت:برد:أدون: 25الد خد ، و: ل:ق: الرب:اب: أ:غر ب  الرب:يرتي ق:در ق:ام: و: ا ي:كدوند ر: نر ب:عردي م: ف:مي
نر أ:يرن: فد مي يبدكدمر ق:ائيل : ل: أ:عرري ب  افرت:حر ل:ن:ا! ف:يدجي : ي:ا ر: عدون: الرب:اب: ق:ائيليين: جا  ت:قرر: اري قدوفي خ: بيالرود

 ! ن:ا! 26أ:نرتدمر عي اري ت: فيي ش:و: ع:لىمر ، و: ك: برن:ا بيحدضدوري ش:ري : أ:ك:لرن:ا و: نرد:ئيذ  ت:برد:أدون: ت:قدولدون: عي
ليي 27 يع: ف:اعي مي ي ي:ا ج: امي نر أ:م: بدوا مي رد ؛ اغر نر أ:يرن: أ:نرتدمر فد مي ، ل: أ:عرري : أ:قدولد ل:كدمر ف: ي:قدولد س:ور و:

 ! ثرمي ي:عرقدوب: 28الي اق: و: إيسرح: يم: و: اهي ن: إيبرر: ور ا ت:ر: نرد:م: ، عي ن:اني يرد ال:سر ري ص: هدن:اك: س:ي:كدوند الربدك:اءد و:
جا .  اري ون: خ: وحد طررد أ:نرتدمر م: ل:كدوتي اي و: يع: ال:نربيي:اءي فيي م: مي ج: قي 29و: ن: الشىرر س:ي:أرتيي أدن:اس  مي و:

ل:كدوتي اي.  ئدون: فيي م: ي:تىكي ندوبي، و: الرج: الي و: يم: ن: الشي مي بي، و: الرغ:رر ون: 30و: يرد ون: ي:صي رد ف:إيذا  آخي



.« ين: ري ون: آخي يرد لدون: ي:صي أ:وى ، و: ليين: أ:وى

يسوع وهيرودس

نر 31 بر مي ! اهررد ك: ، ق:ائيليين: ل:هد: «انرجد بين:فرسي يييين: يسي ي ا، ت:ق:دىم: إيل:يرهي ب:عرضد الرف:ري ه: فيي تيلرك: السىاع:ةي ن:فرسي
 .« م  ع:ل:ى ق:ترليك: وددس: ع:ازي يرد ذ:ا الثىعرل:بي: ه:ا أ:ن:ا 32هدن:ا، ف:إينى هي : «اذره:بدوا، قدولدوا ليه: مر ف:ق:ال: ل:هد

. ء  مي الثىاليثي ي:تيم  بيي كدل  ش:ير فيي الري:ور غ:دا . و: م: و: ض:ى الري:ور رر فيي الرم: أ:شر ين: و: دد الشىي:اطي رد أ:طر
ليك: ن:بيي  إيلى 33 ند أ:نر ي:هر كي ا، ل:نىهد ل: يدمر ا ب:عرد:هدم: م: غ:دا  و: م: و: تيي الري:ور ير: سي ل: م: ي نر ل:بددى أ:نر أدك:مي لكي و:

ش:لييم:! فيي أدورد

إنذار المسيح لرورشليم

درتد أ:نر 34 ة  أ:ر: رى ا؛ ك:مر م: س:ليين: إيل:يره: رر ة: الرمد م: اجي ر: ش:لييمد، ي:ا ق:اتيل:ة: ال:نربيي:اءي و: ش:لييمد، ي:ا أدورد ي:ا أدورد
يددوا!  نىكدمر ل:مر تدري لكي ا، و: يره: ن:اح: ت: ج: ا ت:حر ه: اخ: ةد فير: اج: عد الدىج: م: ا ت:جر عا  ك:م: ل:د:كي م: ع: أ:ور م: ه:ا 35أ:جر

: قرت  ت:قدولدون: فييهي تيي: و:
تىى ي:أر نيي أ:ب:دا ، ح: ور : إينىكدمر ل:نر ت:ر: أ:قدولد ل:كدمر ابا ! و: ر: كد ل:كدمر خ: إينى ب:يرت:كدمر يدترر:

«! بيي مي الرى ك  التيي بياسر ب:ار: مد
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شفاء رجل مصاب بالستسقاء

ل: الطىع:ام:، ك:اندوا 14 ي:ت:ن:او: يييين: فيي ذ:اتي س:برت  لي يسي ي س:اءي الرف:ري ؤ: نر رد د  مي احي ل: ب:يرت: و: إيذر د:خ: و:
اقيبدون:هد.  .  2يدر: ق:اءي تيسر اب  بيالسر هد إينرس:ان  مدص: ام: إيذ:ا أ:م: يع:ةي 3و: اء: الشىري اط:ب: ي:سدوعد عدل:م: ف:خ:

م: السىبرتي أ:مر ل:؟»  يف:اءي ي:ور اءد الشي ر: ل  إيجر : «أ:ي:حي مر :ل:هد س:أ ، و: يييين: يسي ي الرف:ري . 4و: تيين: امي مر ظ:ل وا ص: نىهد لكي و:
ف:هد.  ر: ص: ش:ف:اهد و: ذ:هد و: :خ: م: 5ف:أ هد فيي بيئرر  ي:ور رد هد أ:ور ث:ور ارد م: قدطد حي نركدمر ي:سر نر مي : «م: مر :لدهد أ ع:اد: ي:سر و:

ال؟»  لدهد ح: ل: ي:نرت:شي يبدوهد ع:نر ه:ذ:ا. 6السىبرتي و: وا أ:نر يدجي رد ف:ل:مر ي:قردي

الضيافة والتواضع

7 : مر ةي، ف:ق:ال: ل:هد د:ار: ن: الصى اكي وا أ:م: ت:ارد ظ: ك:يرف: اخر ا ل:ح: ث:ل  ب:عرد:م: ين: م: درعدويي لرم: ب: لي ر: ض: و:
ا ك:ان: ق:در 8 بىم: ةي، إيذر رد د:ار: ك:اني الصى ئر فيي م: ، ف:ل: ت:تىكي س  ةي عدرر لييم: د  إيل:ى و: ا ي:درعدوك: أ:ح: نرد:م: «عي

ق:اما ،  نرك: م: ف:عد مي نر هدو: أ:رر ذ:ا 9د:ع:ا إيل:يرهي م: ك:ان: ليه: لي الرم: : أ:خر ي:قدولد ل:ك: د:ع:اهد و: ي د:ع:اك: و: ف:ي:أرتيي الىذي
 . ير: ك:ان: ال:خي ذ: الرم: ت:أرخد ل  لي ج: بد بيخ: نرد:ئيذ  ت:نرس:حي عي ! و: لي جد ا تددرع:ى، ف:اذره:بر 10الرى نرد:م: ، عي نر لكي و:



يقيي، قدمر إيل:ى دي : ي:ا ص: ، ي:قدولد ل:ك: ي د:ع:اك: اء: الىذي تىى إيذ:ا ج: ، ح: يري ك:اني ال:خي ئر فيي الرم: اتىكي و:
 . ع:ك: ئيين: م: تىكي ك: فيي ن:ظ:ري الرمد ت:فيعد ق:دررد نرد:ئيذ  ي:رر عي ! و: درري ، 11الصى عد فييعد ن:فرس:هد يدوض: نر يدر: ف:إينى كدلى م:

 .« فىعد عد ن:فرس:هد يدر: نر ي:ض: م: ، ف:ل: ت:درعد 12و: ا تدقييمد غ:د:اء  أ:ور ع:ش:اء  نرد:م: ي د:ع:اهد: «عي لىذي ق:ال: أ:يرضا  لي و:
، ق:ابيلي ، ليئ:لى ي:درعدوك: هدمر أ:يرضا  بيالرمد نيي:اء: ان:ك: ال:غر ير: ل: جي ب:اء:ك: و: ل: أ:قرري ت:ك: و: و: ل: إيخر ق:اء:ك: و: دي أ:صر

 . ؛ 13ف:ت:كدون: ق:در كدوفيئرت: ي: الرعدمر ج: و: الرعدرر ع:اقيين: و: الرمد اء: و: ة  ادرعد الرفدق:ر: لييم: ا تدقييمد و: نرد:م: ، عي نر لكي و:
14 .« اري ةي ال:برر: د فيي قيي:ام: ، ف:إينىك: تدك:اف:أ ا يدك:افيئدون:ك: بيهي ليكدون: م: ل:ءي ل: ي:مر كا  ل:نى هؤد ب:ار: ف:ت:كدون: مد

ثل الوليمة مث

ل:كدوتي اي!» 15 لد الطىع:ام: فيي م: نر س:ي:ت:ن:او: ، ق:ال: ل:هد: «طدوب:ى ليم: ئيين: تىكي دد الرمد ع: ه:ذ:ا أ:ح: ا س:مي ف:ل:مى
16  . ين: د:ع:ا ك:ثييري يما ، و: س:ل: ع:برد:هد س:اع:ة: الرع:ش:اءي 17ف:ق:ال: ل:هد: «أ:ق:ام: إينرس:ان  ع:ش:اء  ع:ظي ثدمى أ:رر

 ! ز  اهي ء  ج: ا، ف:كدل  ش:ير : ت:ع:ال:ور ين: درعدويي لرم: ي:قدول: لي . ف:ق:ال: 18لي اءي ون: ع:ل:ى السىو: رد يعد ي:عرت:ذي مي ف:ب:د:أ: الرج:
نيي!  نرك: أ:نر ت:عرذدر: و مي جد اهد أ:رر أ:ر: ع:ل:يى أ:نر أ:ذره:ب: و: قرل ، و: يرتد ح: ت:ر: : اشر مر لدهد هد: 19ل:هد أ:وى ق:ال: غ:يررد و:
نيي!  نرك: أ:نر ت:عرذدر: و مي جد ا أ:رر ب:ه: ي ري أ:ن:ا ذ:اهيب  لدج: ، و: اجي ب:ق:ر  و: س:ة: أ:زر مر يرتد خ: ت:ر: : 20اشر رد ق:ال: آخ: و:

 ! ضدر: رد أ:نر أ:حر ليذليك: ل: أ:قردي أ:ة ، و: ر: تد بيامر جر وى نرد:ئيذ  21ت:ز: . عي يييد:هد بيذليك: ب:ر: س: أ:خر ع: الرع:بردد و: ج: ف:ر:
ري ضي أ:حر ا، و: قىتيه: أ:زي ين:ةي و: دي عي الرم: اري يعا  إيل:ى ش:و: جر س:ري رد هي: اخر ق:ال: ليع:بردي ب  الرب:يرتي و: ب: ر: غ:ضي

ي: إيل:ى هدن:ا!  الرعدمر ج: و: الرعدرر ع:اقيين: و: الرمد اء: و: ى 22الرفدق:ر: ر: : ي:ا س:يييدد، ق:در ج: مد ي:قدولد ادي ) الرخ: ع: ج: (ف:ر:
 . ك:ان  دد ب:عردد م: يدوج: ، و: ت: بيهي رر ا أ:م: اتي 23م: السىاح: قي و: جر إيل:ى الط رد رد : اخر لرع:بردي يييدد لي ف:ق:ال: السى

ت:ليئ: ب:يرتيي،  تىى ي:مر ولي ح: بيري النىاس: ع:ل:ى الد خد أ:جر نر أدولئيك: 24و: دا  مي احي : إينى و: ف:إينييي أ:قدولد ل:كدمر
ين: ل:نر ي:ذدوق: ع:ش:ائيي!» درعدويي الرم:

ما يطلب من أتباع يسوع

25  : مر ق:ال: ل:هد ع:هد، ف:الرت:ف:ت: و: يرد م: ة  ت:سي وع  ك:ثيير: مد ك:ان:تر جد ل:مر يدبرغيضر 26و: د ، و: اء: إيل:يى أ:ح: «إينر ج:
يذا  ندهد أ:نر ي:كدون: تيلرمي كي ، ب:لر ن:فرس:هد أ:يرضا ، ف:ل: يدمر اتيهي و: ت:هد وأ:خ: و: إيخر ل:د:هد و: أ:ور ت:هد و: ج: ور ز: هد و: أدمى أ:ب:اهد و:

يذا  ليي.  27ليي.  ندهد أ:نر ي:كدون: تيلرمي كي ي:ترب:عدنيي، ف:ل: يدمر لييب:هد و: لد ص: مي نر ل: ي:حر م: ، 28و: نركدمر ف:أ:ي  مي
فيي ا ي:كر نرد:هد م: ى ه:لر عي بد الركدلرف:ة: ليي:ر: سي ي:حر ل  و: ليسد أ:وى جا ، ل: ي:جر ب  فيي أ:نر ي:برنيي: بدرر اغي هدو: ر: و:

هي؟  ازي نرج: ين: 29لي ري يعد النىاظي مي ذد ج: هد. أ:ف:ل: ي:أرخد ز: ر: أ:نر يدنرجي ل: ي:قردي ع: ل:هد ال:س:اس: و: ذليك: ليئ:لى ي:ض: و:
نرهد.  ون: مي رد ؟  30ي:سرخ: ازي نرج: ز: ع:ني الي ع:ج: ع: ي:برنيي و: نرس:اند ش:ر: : ه:ذ:ا الي ليك  31ق:ائيليين: أ:مر أ:ي  م:

ةي آلف  ذليك: ه: بيع:ش:ر: اجي رد أ:نر يدو: ى ه:لر ي:قردي يرد ليي:ر: ت:شي ي:سر ل  و: ليسد أ:وى ، ل: ي:جر ر: ب:ةي آخ: ار: ح: ذ:اهيب  ليمد
ين: أ:لرفا .  شرري ف: ع:ل:يرهي بيعي احي ا 32الزى فردا ، ط:اليبا  م: لد إيل:يرهي و: سي يدا ، يدرر ال: ب:عي از: الرع:ددو  م: إيلى ف:إينىهد، و: و:

لرحي.  ولد إيل:ى الص  ندهد أ:نر 33ي:ؤد كي ليكدهد، ل: يدمر ا ي:مر رد كدلى م: جد نركدمر ل: ي:هر د  مي احي ، كدل  و: هك:ذ:ا إيذ:نر
يذا  ليي. ي:كدون: تيلرمي

ثل الملح مث

تدهد؟  34 لدوح: اذ:ا تدع:ادد إيل:يرهي مد هد، ف:بيم: لرحد ط:عرم: نر إيذ:ا ف:ق:د: الرمي لكي يييد . و: لرحد ج: ا الرمي لدحد 35إينىم: إينىهد ل: ي:صر



«! عر م: عي، ف:لري:سر ذدن:اني ليلسىمر
نر ل:هد أد جا . م: اري حد خ: ، ف:يدطرر: ادي ل: ليلسىم: ب:ةي و: ل: ليلت رر
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ثل الخروف الضائع مث

عدوهد.  15 م: ون: إيل:يرهي ليي:سر ئيين: ي:ت:ق:دىمد اطي الرخ: ائيبي و: ر: ب:اةي الضى يعد جد مي ك:ان: ج: ي ون: 2و: يسي ي ر: الرف:ري ف:ت:ذ:مى
 «! مر ع:هد ي:أركدلد م: ئيين: و: اطي بد بيالرخ: ي حي نرس:اند يدر: : «ه:ذ:ا الي الرك:ت:ب:ةد ق:ائيليين: ث:ل: 3و: مر ه:ذ:ا الرم: ب: ل:هد ر: ف:ض:

ع:ة: 4ق:ائيل :  يسر كد التي ا، أ:ل: ي:تررد نره: دا  مي احي اع: و: أ:ض: وف  و: رد ئ:ةد خ: نرد:هد مي نركدمر عي «أ:ي  إينرس:ان  مي
د:هد؟  تىى ي:جي ائيعي ح: وفي الضى رد ثد ع:ني الرخ: ي:ذره:بد ي:برح: يىةي و: ي ين: فيي الرب:ري عي يسر التي د:هد، 5و: ب:عرد: أ:نر ي:جي و:

حا ،  لدهد ع:ل:ى ك:تيف:يرهي ف:ري مي : 6ي:حر مر ، ق:ائيل  ل:هد ان: ير: الرجي ق:اء: و: دي ي:درعدو ال:صر ، و: ثدمى ي:عدودد إيل:ى الرب:يرتي
 ! ائيع: وفيي الضى رد درتد خ: ج: ي، ل:نييي و: عي وا م: حد ح  7افرر: اءي ف:ر: أ:قدولد ل:كدمر إينىهد هك:ذ:ا ي:كدوند فيي السىم:

! ب:ة  ون: إيل:ى ت:ور ت:اجد ا  ل: ي:حر ين: ب:اري عي تيسر ع:ة  و: نر تيسر ث:ر: مي د  ت:ائيب  أ:كر احي ئ  و: اطي بيخ:

رهثم الضائع ثل الدل مث

ب:احا  8 صر لد مي عي دا ، أ:ل: تدشر احي ه:ما  و: رر اع:تر دي م:، إيذ:ا أ:ض: اهي ةد د:ر: نرد:ه:ا ع:ش:ر: أ:ة  عي ر: أ:مر أ:يىةد امر
د:هد؟  تىى ت:جي ثد بيانرتيب:اه  ح: ت:برح: ندسد الرب:يرت: و: ت:كر اتي 9و: ار: الرج: يق:اتي و: دي د:هد، ت:درعدو الصى ب:عرد: أ:نر ت:جي و:

عرتدهد.  ي أ:ض: ه:م: الىذي يرر درتد الدي ج: ي، ل:نييي و: عي ن: م: حر : هك:ذ:ا ي:كدوند ب:يرن: 10ق:ائيل:ة : افرر: أ:قدولد ل:كدمر
.« د  ي:تدوبد احي ئ  و: اطي ح  بيخ: لئيك:ةي اي ف:ر: م:

ثل البن الضال مث

11  . نرس:ان  ابرن:اني : «ك:ان: لي ق:ال: ة: الىتيي 12و: صى نيي الرحي : ي:ا أ:بيي، أ:عرطي ا ل:بييهي هدم: غ:رد ف:ق:ال: أ:صر
ليكدهد.  ا ي:مر ا كدلى م: م: ! ف:ق:س:م: ل:هد اثي ير: ن: الرمي نيي مي ص  غ:رد 13ت:خد برند ال:صر ع: الي م: ، ج: ع:ةي أ:يىام  ب:عرد: بيضر و:

. لع:ةي يش:ةي الرخ: الي فيي عي ن: الرم: ت:هد مي صى هدن:اليك: ب:ذىر: حي . و: يد  م:ض:ى إيل:ى ب:ل:د  ب:عي نرد:هد، و: ا عي كدلى م:
14 . ةي اج: عدرد بيالرح: ذ: ي:شر :خ: ي:ة ، ف:أ اع:ة  ق:اسي ج: تر ذليك: الرب:ل:د: م: ت:اح: ، اجر ء  ا أ:نرف:ق: كدلى ش:ير نر ل:مى لكي و:
15 . ير: ن:ازي ع:ى خ: قدوليهي ليي:رر س:ل:هد إيل:ى حد :رر ، ف:أ نيي ذليك: الرب:ل:دي اطي و: نر مد د  مي احي ق: بيو: الرت:ح: ف:ذ:ه:ب: و:
د ! 16 ط:اهد أ:ح: ا أ:عر يرد ت:أركدلدهد، ف:م: ن:ازي ي ك:ان:تي الرخ: ندوبي الىذي رر ن: الرخد ن:هد مي لد ب:طر ت:ه:ى ل:ور ي:مر ك:مي اشر و:
17 ، برزد مد الرخد لد ع:نرهد ين: ي:فرضد ين: الىذي وري أرجد دىام: أ:بيي الرم: ث:ر: خد ا أ:كر : م: ق:ال: ، و: هي ع: إيل:ى ن:فرسي ج: ثدمى ر:

وعا !  ليكد جد أ:ن:ا هدن:ا أ:ك:ادد أ:هر ط:أرتد إيل:ى 18و: أ:قدولد ل:هد: ي:ا أ:بيي، أ:خر عد إيل:ى أ:بيي، و: جي أ:رر :قدومد و: س:أ
؛  ك: ام: أ:م: اءي و: ك: 19السىم: دىامي نر خد د  مي احي ع:لرنيي ك:و: : اجر ق  ب:عردد أ:نر أددرع:ى ابرنا  ل:ك: ت:حي ل: أ:سر و:



 ! ين: وري أرجد ك:ض: 20الرم: ر: ، و: نىن: يدا ، ف:ت:ح: ال: ب:عي از: هدو: م: آهد و: نى أ:ب:اهد ر: لكي . و: ع: إيل:ى أ:بييهي ج: ر: ف:ق:ام: و:
ة .  ار: ر: ق:بىل:هد بيح: ع:ان:ق:هد و: ل: 21إيل:يرهي و: ، و: ك: ام: أ:م: اءي و: ط:أرتد إيل:ى السىم: . ي:ا أ:بيي، أ:خر برند ف:ق:ال: ل:هد الي

 . ق  ب:عردد أ:نر أددرع:ى ابرنا  ل:ك: ت:حي ب  22أ:سر ل: ث:ور يعا  أ:فرض: وا س:ري رد ضي هي: أ:حر ا ال:بد ف:ق:ال: ليع:بييدي أ:مى
 . ذ:اء  يرهي حي فيي ق:د:م: اتيما  و: هي خ: ب:عي عدوا فيي إيصر ض: أ:لربيسدوهد، و: ن: 23و: س:مى ل: الرمد جر وا الرعي رد ضي أ:حر و:

 : حر ن:فرر: لرن:أركدلر و: وهد؛ و: اذرب:حد ذدوا 24و: :خ: د:. ف:أ جي ائيعا  ف:ود ك:ان: ض: ، و: يييتا  ف:ع:اش: ف:إينى ابرنيي ه:ذ:ا ك:ان: م:
 ! ون: حد يق:ى 25ي:فرر: وسي ع: مد ، س:مي ن: الرب:يرتي ب: مي اقرت:ر: اء: و: ا ج: . ف:ل:مى قرلي ب:رد فيي الرح: ك:ان: ابرندهد ال:كر و:
قرصا .  ر: .  26و: ا ع:س:ى أ:نر ي:كدون: ذليك: هد م: ت:فرس:ر: اسر دىامي و: ن: الرخد دا  مي احي ع: 27ف:د:ع:ا و: ج: اب:هد: ر: :ج: ف:أ

ت:ع:اد:هد س:اليما !  ن: ل:نىهد اسر س:مى ل: الرمد جر ، ف:ذ:ب:ح: أ:بدوك: الرعي وك: ف:ض: أ:نر 28أ:خد ر: ب: و: نىهد غ:ضي لكي و:
 . سىل: إيل:يرهي ت:و: ج: أ:بدوهد و: ر: . ف:خ: ل: ينيين: 29ي:درخد هي السي ك: هذي مد دي دى ع:ل:ى أ:بييهي ق:ائيل : ه:ا أ:ن:ا أ:خر غ:يرر: أ:نىهد ر:

ق:ائيي. دي ع: أ:صر ح: م: دا  ل:فرر: احي دريا  و: ل:ور ج: نيي و: نىك: ل:مر تدعرطي لكي را ، و: اليفر ل:ك: أ:مر ل:مر أدخ: يد:ة:، و: الرع:دي
30 ! ن: س:مى ل: الرمد جر ت: ل:هد الرعي ، ذ:ب:حر اتي ر: ع: الرف:اجي ال:ك: م: ي أ:ك:ل: م: ا ع:اد: ابرندك: ه:ذ:ا الىذي نر ل:مى لكي و:
31  ! ليكدهد هدو: ل:ك: ا أ:مر كدل  م: ي د:ائيما ، و: عي ، أ:نرت: م: ابي 32ف:ق:ال: ل:هد: ي:ا بدن:يى و: ن: الصى نر ك:ان: مي لكي و:

د:!» جي ال  ف:ود ك:ان: ض: ، و: يييتا  ف:ع:اش: اك: ه:ذ:ا ك:ان: م: ، ل:نى أ:خ: ج: ن:برت:هي ح: و: أ:نر ن:فرر:
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ثل الوكيل الخائن مث

ال:هد. 16 و: يرد أ:مر :نىهد يدب:ذي م: ل:د:يرهي بيأ . ف:ات هي يل  كي نرس:ان  غ:نيي ي و: هي: «ك:ان: لي يذي ق:ال: أ:يرضا  ليت:ل:مي و:
ند أ:نر ت:كدون: 2 كي ، ف:إينىك: ل: يدمر ك:ال:تيك: س:اب: وي يمر حي ؟ ق:دي عد ع:نرك: م: ي أ:سر ا ه:ذ:ا الىذي :ل:هد: م: س:أ ت:درع:اهد و: ف:اسر

يل  ليي ب:عردد!  كي عد ع:نييي 3و: ي س:ي:نرزي اد:ام: س:يييدي ، م: ل: م: ا ع:س:ى أ:نر أ:عر : م: هي يلد فيي ن:فرسي كي ف:ق:ال: الرو:
 ! ي: ت:عرطي ي أ:نر أ:سر ت:حي أ:سر ؛ و: ضي ى ع:ل:ى ن:قربي ال:رر ك:ال:ة:؟ ل: أ:قرو: تىى 4الروي ، ح: لد م: اذ:ا أ:عر تد م: ق:در ع:ليمر

 . مر ق:اءد فيي بديدوتيهي دي ت:قربيلدنيي ال:صر ، ي:سر ك:ال:ةي لرتد ع:ني الروي دا  5إيذ:ا عدزي احي هي و: دريدونيي س:يييدي ت:درع:ى م: ف:اسر
ي؟  : ك:مر ع:ل:يرك: ليس:يييدي مر ل:هد :ل: أ:وى س:أ دا . و: احي ذر 6ف:و: . ف:ق:ال: ل:هد: خد يرتي ن: الزى ئ:ةد ب:ث ي مي : مي اب: :ج: ف:أ
 ! ين: سي مر تدبر خ: اكر يعا ، و: ليسر س:ري اجر ، و: كىك: ئ:ة: 7ص: : مي اب: :ج: ؟ ف:أ ، ك:مر ع:ل:يرك: أ:نرت: : و: ري ثدمى ق:ال: ليلخ:

 ! انيين: تدبر ث:م: اكر ، و: كىك: ذر ص: حي. ف:ق:ال: ل:هد: خد ن: الرق:مر ي مي ائين: ل:نىهد 8كدر  يل:هد الرخ: كي ت:د:ح: السىيييدد و: ف:امر
 . نر أ:برن:اءي الن وري مر مي يليهي ع: أ:هرلي جي ك:مد م: . ف:إينى أ:برن:اء: ه:ذ:ا الرع:ال:مي أ:حر ة  م: كر ف: بيحي رى : 9ت:ص: أ:قدولد ل:كدمر و:

 ! يىةي لي ال:ب:دي ن:ازي ، تدقرب:لدون: فيي الرم: الدكدمر تىى إيذ:ا ف:نيي: م: ، ح: الي الظ لرمي ق:اء: بيم: دي بدوا ل:كدمر أ:صر سي إينى 10اكر
. ائين  أ:يرضا  فيي الرك:ثييري ائين: فيي الرق:لييلي خ: الرخ: ، و: ين  أ:يرضا  فيي الرك:ثييري ين: فيي الرق:لييلي أ:مي ال:مي

؟  11 قيي الي الرح: ندكدمر ع:ل:ى م: نر ي:أرت:مي ، ف:م: الي الظ لرمي ن:اء: فيي م: إينر ل:مر ت:كدوندوا 12ف:إينر ل:مر ت:كدوندوا أدم: و:



؟  كدمر ا ي:خدص  يكدمر م: نر يدعرطي ، ف:م: كدمر ا ي:خدص  غ:يرر: ن:اء: فيي م: رد أ:نر ي:كدون: 13أدم: م  ي:قردي ادي نر خ: ا مي م:
ر: جد ا، ف:ي:هر م: هي دي :ح: ق: بيأ ا أ:نر ي:لرت:حي إيمى ؛ و: ر: بى الخ: ا، ف:يدحي د:هدم: ض: أ:ح: ا أ:نر يدبرغي : ف:إينىهد إيمى يييد:يرني ع:بردا  ليس:

عا ». الي م: الرم: ي و: يعدون: أ:نر ت:كدوندوا ع:بييدا  لي ت:طي . ل: ت:سر ر: الخ:

الطلق

14 . أدوا بيهي ز: ت:هر عدون: ذليك: كدلىهد، ف:اسر م: ، ي:سر الي لرم: ب ون: لي حي هدمر مد ي ون: أ:يرضا ، و: يسي ي ك:ان: الرف:ري و:
هد 15 ا ي:عرت:بيرد . ف:م: فد قدلدوب:كدمر نى ا: ي:عرري لكي ، و: ام: النىاسي ون: أ:نرفدس:كدمر أ:م: رد ي : «إينىكدمر تدب:ري مر ف:ق:ال: ل:هد

نرد: اي.  س  عي جر ، هدو: ري فييع: الرق:درري نىا: 16النىاسد ر: ني يدوح: م: تىى ز: ال:نربيي:اءد ح: يع:ةد و: ظ:لىتي الشىري
. ولي إيل:يرهي اد  ليلد خد تيه: يق:هد بياجر د  ي:شدق  ط:ري احي كدل  و: ل:كدوتي اي، و: قرتي يدب:شىرد بيم: نرذد ذليك: الرو: مد و:

17  : يع:ةي ن: الشىري د:ة  مي احي نر سدقدوطي ندقرط:ة  و: لد مي ه: ضي أ:سر ال:رر اءي و: ال: السىم: و: كدل  18ع:ل:ى أ:نى ز:
ا ه: جي ور نر ز: ط:لىق:ة  مي جد بيمد وى نر ي:ت:ز: كدل  م: ن:ى. و: ي بد الزي ت:كي ى، ي:رر ر: دخر جد بيأ وى ي:ت:ز: ت:هد و: ج: ور يقد ز: نر يدط:لي م:

ن:ى. ي بد الزي ت:كي ي:رر

ر ثل الغني ولعازث مث

يما  كدلى 19 ت:ن:عي ل:ئيم:، مد يدقييمد الرو: يي:ابي، و: م: الثي ن:اعي ان: و: و: جد ، ي:لرب:سد الدرر ك:ان: هدن:اليك: إينرس:ان  غ:نيي 
 . م  وحي، 20ي:ور اب  بيالرقدرد هدو: مدص: نرد: ب:ابيهي و: وحا  عي طررد ، م: رد هد ليع:از: مد ين  اسر كي سر ك:ان: إينرس:ان  مي و:
ل:بد ك:ان:تر ت:أرتيي 21 تىى الركي . ح: ائيد:ةي الرغ:نيييي نر م: ت:س:اقيطي مي ن: الرفدت:اتي الرمد ب:ع: مي ي أ:نر ي:شر ت:هي ي:شر

هد.  وح: سد قدرد ت:لرح: ات: الرغ:نيي  22و: يم:. ثدمى م: اهي ني إيبرر: ضر ل:ئيك:ةد إيل:ى حي ل:ترهد الرم: م: ح: ، و: يند كي سر ات: الرمي م: و:
 . ددفين: ر: 23أ:يرضا  و: ليع:از: يد  و: نر ب:عي يم: مي اهي أ:ى إيبرر: ، ر: ي:ةي ي:ت:ع:ذىبد اوي هدو: فيي الره: ف:ع: ع:يرن:يرهي و: إيذر ر: و:
 . نيهي ضر ف: 24فيي حي س: ط:ر: ر: ليي:غرمي لر ليع:از: سي أ:رر نيي، و: مر ح: يم:! ارر اهي ف:ن:اد:ى ق:ائيل : ي:ا أ:بيي إيبرر:

يبي.  ع:ذىب  فيي ه:ذ:ا اللىهي د: ليس:انيي: ف:إينييي مد ي يدب:ري اءي و: هي فيي الرم: ب:عي : ي:ا 25إيصر يم: ق:ال: اهي نى إيبرر: لكي و:
نىهد الن: لكي رد ن:ال: الرب:ل:ي:ا. و: ليع:از: ، و: ي:اتيك: ل:ة  فيي أ:ثرن:اءي ح: اتيك: ك:امي يرر: ، ت:ذ:كىرر أ:نىك: نيلرت: خ: بدن:يى

 . أ:نرت: هدن:اك: ت:ت:ع:ذىبد ى هدن:ا، و: ة  26ي:ت:ع:زى يم: ة  ع:ظي ب:يرن:كدمر هدوى ن:ن:ا و: ، ف:إينى ب:ير يهي ل  ع:نر ه:ذ:ا كدلي ف:ضر و:
نر هدن:اك: ين: مي ل: الىذي ، و: ون: رد نر هدن:ا ل: ي:قردي يددون: الرعدبدور: مي ين: يدري تىى إينى الىذي ، ح: دثربيت:تر ق:در أ

يعدون: الرعدبدور: إيل:يرن:ا!  ت:طي ل:هد إيل:ى ب:يرتي أ:بيي، 27ي:سر سي ، ي:ا أ:بيي، أ:نر تدرر نرك: إيذ:نر سد مي : أ:لرت:مي ف:ق:ال:
ك:اني الرع:ذ:ابي 28 را ، ليئ:لى ي:أرتدوا هدمر أ:يرضا  إيل:ى م: نرذي مر مد د: ل:هد ه: تىى ي:شر ة ، ح: و: س:ة: إيخر مر ي خ: نردي ف:إينى عي
!  29ه:ذ:ا.  مر عدوا ل:هد م: : ف:لري:سر ال:نربيي:اءد وس:ى و: نرد:هدمر مد يم: ق:ال: ل:هد: عي اهي نى إيبرر: لكي ف:ق:ال: ل:هد: ل: ي:ا 30و:

 ! اتي ي:تدوبدون: و: نر ب:يرني ال:مر د  مي احي مر و: يم:، ب:لر إيذ:ا ذ:ه:ب: إيل:يرهي اهي ف:ق:ال: ل:هد: إينر ك:اندوا ل: 31أ:بيي إيبرر:
«! اتي و: نر ب:يرني ال:مر د  مي احي تىى ل:ور ق:ام: و: ، ف:ل: ي:قرت:نيعدون: ح: ال:نربيي:اءي وس:ى و: عدون: ليمد م: ي:سر
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إن أخطأ إليك أثخوك

هي!  17 نر ت:أرتيي ع:ل:ى ي:دي يرلد ليم: ني الرو: لكي . و: اتد تيي: الرع:ث:ر:
نر أ:نر ت:أر هي: «ل:بددى مي يذي ق:ال: ليت:ل:مي ك:ان: 2و:

ل:ءي دي هؤد ة  ل:ح: نر أ:نر ي:كدون: ع:ثرر: ، مي ري ح: فيي الرب:حر طدري حى  و: رد ر: ج: ل: عدندقيهي ح: ور يق: ح: أ:نرف:ع: ل:هد ل:ور عدلي
 . غ:اري ي فيرر ل:هد.  3الصي ، ف:اغر ، ف:ع:اتيبرهد. ف:إيذ:ا ت:اب: وك: : أ:خد ط:أ : إينر أ:خر كدمر ذرر: ل:نرفدسي ذدوا الرحي إينر 4خد و:

! ف:ع:ل:يرك: أ:نر ت:غرفير: ات  ق:ائيل : أ:ن:ا ت:ائيب  رى ع:اد: إيل:يرك: س:برع: م: ، و: مي ات  فيي الري:ور رى : إيل:يرك: س:برع: م: ط:أ أ:خر
انا !»  5ل:هد».  درن:ا إييم: : «زي بيي سدلد ليلرى ق:ال: الر  ان  6و: نرد:كدمر إييم: : «ل:ور ك:ان: عي بى ق:ال: نى الرى لكي و:

! ري ي فيي الرب:حر سي انرغ:ري ي و: هي: انرق:ليعي ةي الت وتي هذي ر: ، ل:كدنرتدمر ت:قدولدون: ليش:ج: د:لي رر ةي الرخ: ر: ثرلد بيزر مي
! يعدكدمر ف:تدطي

التواضع في الخدمة

ن: 7 هي مي وعي جد ع:ى، ف:ي:قدولد ل:هد ل:د:ى رد ثد أ:ور ي:رر رد نرد:هد ع:برد  ي:حر نركدمر ي:كدوند عي د  مي احي ، أ:ي  و: نر ل:كي «و:
؟  ئر اتىكي الي و: : ت:ق:دىمر فيي الرح: قرلي شددى 8الرح: ، و: ا أ:ت:ع:شىى بيهي رر ليي م: ضي ى: أ:حر ر: أ:ل: ي:قدولد ل:هد بيال:حر

؟  بد أ:نرت: ت:شرر: ب: وب:عرد: ذ:ليك: ت:أركدلد و: أ:شرر: تىى آكدل: و: نيي ح: مر دي اخر امي و: ز: س:ط:ك: بيالرحي ك:رد 9و: ه:لر يدشر و:
؟  ر: بيهي ا أدمي ل: م: ، قدولدوا: 10الرع:بردد ل:نىهد ع:مي ون: بيهي رد م: ا تدؤر لدون: كدلى م: ا ت:عرم: نرد:م: هك:ذ:ا أ:نرتدمر أ:يرضا ، عي

با  ع:ل:يرن:ا!» اجي ا ك:ان: و: لرن:ا م: ، ق:در ع:مي ين: ند ع:بييد  غ:يررد ن:افيعي ا ن:حر إينىم:

شفاء عشرة برص

11  . لييلي الرج: ةي و: ر: نرط:ق:ت:يي السىامي س:طي مي رى فيي و: ش:لييم:، م: د  إيل:ى أدورد اعي ا هدو: ص: فييم: ل:د:ى 12و: و:
 ، يد  نر ب:عي ق:فدوا مي . ف:و: صي ابيين: بيالرب:ر: ال  مدص: ج: ةد ري ى، ل:ق:اهد ع:ش:ر: د:ى الرقدر: وليهي إيحر ف:عدوا 13ددخد ر: و:

ن:ا!»  مر ح: : «ي:ا ي:سدوعد، ي:ا س:يييدد، ارر ت: ق:ائيليين: ور ضدوا 14الصى اعرري : «اذره:بدوا و: مر ق:ال: ل:هد ، و: آهدمر ف:ر:
وا.  رد ، ط:ه: بيين: ا ك:اندوا ذ:اهي فييم: !» و: ن:ةي ، 15أ:نرفدس:كدمر ع:ل:ى الرك:ه: ر: مر أ:نىهد ق:در ط:ه: نرهد د  مي احي أ:ى و: ا ر: ف:ل:مى

 ، ت  ع:ال  ور دد ا: بيص: ي جي هدو: يدم: . 16ع:اد: و: ر: يما  ل:هد الش كر ق:دي يرهي مد نرد: ق:د:م: هي عي هي جر ى ع:ل:ى و: ت:م: ارر و:
ياا.  ري ك:ان: ه:ذ:ا س:امي ع:ةد؟  17و: يسر :يرن: التي ةد؟ ف:أ ر: الرع:ش:ر: ا ط:ه: در 18ف:ت:ك:لىم: ي:سدوعد ق:ائيل : «أ:م: أ:ل:مر يدوج:

؟»  ن:بيييي ى ه:ذ:ا ال:جر و: ي سي د: لي جر يمد الرم: يدق:دي نر ي:عدودد و: : إينى 19م: ضي فيي س:بييليك: امر ثدمى ق:ال: ل:هد: «قدمر و:
«! لىص:ك: ان:ك: ق:در خ: إييم:

متى يأتي ملكوت ا؟

ل:كدوت: اي ل: ي:أرتيي 20 مر ق:ائيل : «إينى م: اب:هد ل:كدوتد اي؟» أ:ج: ت:ى ي:أرتيي م: : «م: ي ون: يسي ي :ل:هد الرف:ري إيذر س:أ و:
ة .  نرظدور: ة  م: ل:كدوت: اي فيي 21بيع:ل:م: ا إينى م: ! ف:ه: : ه:ا هدو: هدن:اك: : ه:ا هدو: هدن:ا، أ:ور ل: يدق:الد و:

 «! ليكدمر نر 22د:اخي دا  مي احي ما  و: ل:ور ي:ور ا و: ور قدون: فييهي أ:نر ت:ر: ان  ت:ت:ش:وى م: هي: «س:ي:أرتيي ز: يذي ثدمى ق:ال: ليت:ل:مي
ا.  ور ل:نر ت:ر: ، و: نرس:اني : ه:ا هدو: هدن:ا؛ 23أ:يىامي ابرني الي ، أ:ور : ه:ا هدو: هدن:اك: مر ل:كدمر هد ف: ي:قدولد ب:عرضد س:ور و:

 : ل: ت:ترب:عدوهدمر ه:اتي 24ف:ل: ت:ذره:بدوا و: د:ى الرجي نر إيحر اءي مي ت: السىم: عد ت:حر ي ي:لرم: ق: الىذي ا أ:نى الرب:رر ف:ك:م:



م: ي:عدودد.  نرس:اني ي:ور ى، هك:ذ:ا ي:كدوند ابرند الي ر: ة  أدخر ه: يءد فيي جي نر أ:نر 25يدضي ل  مي نر ل:بددى ل:هد أ:وى لكي و:
 ! يلد هد ه:ذ:ا الرجي فدض: أ:نر ي:رر ة  و: اني ندوح ، هك:ذ:ا أ:يرضا  26يدع:انيي: آل:ما  ك:ثيير: م: د:ث: فيي ز: ا ح: ك:م: و:

 : نرس:اني اني ابرني الي م: ددثد فيي ز: ف: ي:حر ون: 27س:ور جد وى ي:ت:ز: بدون: و: ر: ي:شر ك:ان: النىاسد ي:أركدلدون: و:
. يع: مي ل:ك: الرج: :هر اء: الط وف:اند ف:أ ج: ل: ندوح  السىفيين:ة: و: ي فييهي د:خ: مي الىذي ، إيل:ى الري:ور ون: جد ويي يدز: و:

ي:بييعدون: 28 ون: و: ت:رد ي:شر بدون: و: ر: ي:شر : ك:اندوا ي:أركدلدون: و: اني لدوط  م: د:ث: فيي ز: ا ح: ، ك:م: ك:ذليك: و:
 ، ي:برندون: سدون: و: ي:غرري ن: 29و: ط:ر: (اد) مي نر س:ددوم:، أ:مر ج: لدوط  مي ر: ي فييهي خ: مي الىذي نر فيي الري:ور لكي و:

يع:  مي ل:ك: الرج: :هر يتا ، ف:أ برري كي اءي ن:ارا  و: . 30السىم: نرس:اني مي ظدهدوري ابرني الي ددثد فيي ي:ور هك:ذ:ا س:ي:حر
نر ك:ان: 31 م: ذ:ه:ا؛ و: ي:أرخد لر لي ، ف:ل: ي:نرزي تيع:تدهد فيي الرب:يرتي أ:مر حي و: مي ع:ل:ى السىطر نر ك:ان: فيي ذليك: الري:ور ف:م:

 . اءي ر: عر إيل:ى الرو: جي ، ف:ل: ي:رر قرلي ك:ذليك: !  32فيي الرح: ة: لدوط  ج: ور وا ز: نرق:اذي 33ت:ذ:كىرد ع:ى لي نر ي:سر م:
ا.  افيظد ع:ل:يره: نر ف:ق:د:ه:ا يدح: م: ي:اتيهي ي:فرقيدده:ا، و: يرني 34ح: : فيي تيلرك: اللىيرل:ةي ي:كدوند اثرن:اني ن:ائيم: أ:قدولد ل:كدمر

؛  رد كد الخ: يدترر: دد و: احي ذد الرو: خ: ، ف:يدؤر د  احي ير  و: ذد 35ع:ل:ى س:ري خ: عا ، ف:تدؤر ن:اني م: ت:كدوند اثرن:ت:اني ت:طرح: و:
ى؛  ر: كد الدخر تدترر: د:ةد و: احي ». 36الرو: رد كد الخ: يدترر: دد و: احي ذد الرو: خ: ، ف:يدؤر قرلي ي:كدوند اثرن:اني فيي الرح: و:

عد 37 مى يف:ةد، هدن:اك: ت:ت:ج: يرثد ت:كدوند الرجي : «ح: مر ؟» ف:ق:ال: ل:هد ب  ، ي:ا ر: : «أ:يرن: د وا س:ائيليين: ف:ر:
«! الن سدورد
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ثل الرملة والقاضي مث

18  ، ل:ل  ددون: م: ل:ةي د:ائيما  و: وبي الصى جد ث:ل  فيي ود مر م: ب: ل:هد ر: ض: ين:ة  ق:اض  2و: دي : «ك:ان: فيي م: ق:ال:
مد إينرس:انا .  ت:ري ل: ي:حر افد ا: و: ل:ة  ك:ان:تر ت:أرتيي إيل:يرهي ق:ائيل:ة : 3ل: ي:خ: م: ين:ةي أ:رر دي ك:ان: فيي تيلرك: الرم: و:

ي!  مي صر نر خ: فرنيي مي : 4أ:نرصي هي نىهد ب:عرد: ذليك: ق:ال: فيي ن:فرسي لكي . و: ني م: ن: الزى دىة  مي ا مد فدضد ط:ل:ب:ه: ف:ظ:لى ي:رر
مد إينرس:انا ،  ت:ري ل: أ:حر افد ا: و: تىى ل:ور كدنرتد ل: أ:خ: نيي 5ح: جد عي ل:ة: تدزر م: هي ال:رر ، ف:ل:نى هذي ا ي:كدنر م: هر ف:م:
ي!»  أرسي يع: ر: دي تيي: د:ائيما  ف:تدص:

ا، ليئ:لى ت:أر فده: دنرصي ي 6س:أ ا ي:قدولدهد الرق:اضي عدوا م: م: : «اسر ب  ق:ال: الرى و:
عد فيي 7الظىاليمد.  ري ا يدسر ل:يرل ؟ أ:م: ارا  و: ون: إيل:يرهي ن:ه: خد رد ين: ي:صر يهي الىذي ت:اري خر فد اد مد أ:ف:ل: يدنرصي

؟  مر اب:ةي ل:هد تيج: دد 8السر ، أ:ي:جي نرس:اني ا ي:عدودد ابرند الي نرد:م: ، عي نر لكي يعا . و: مر س:ري فدهد : إينىهد يدنرصي أ:قدولد ل:كدمر
؟» ضي انا  ع:ل:ى ال:رر إييم:

ثل الفريسي وجابي الضرائب مث

9 : ين: ري ون: الخ: ت:قيرد ي:حر ار  و: مر أ:برر: :نىهد مر بيأ هي ث:ل: لدن:اس  ي:ثيقدون: فيي أ:نرفدسي ب: أ:يرضا  ه:ذ:ا الرم: ر: ض: و:



10 . ائيب: ر: ابيي ض: رد ج: الخ: ي  و: يسي ي ا ف:ري ددهدم: يي:ا، أ:ح: لي يرك:لي لييدص: د: إينرس:ان:اني إيل:ى الره: عي «ص:
ثرل: ب:اقيي النىاسي 11 ، ي:ا اد، ل:نييي ل:سرتد مي ك: كدرد هي هك:ذ:ا: أ:شر يي فيي ن:فرسي لي ي  يدص: يسي ي ق:ف: الرف:ري ف:و:

ائيبي ه:ذ:ا:  ر: ابيي الضى ثرل: ج: ل: مي ن:اةي، و: ين: الز  ين: الظىاليمي اعي بدوعي، 12الطىمى سر
ت:يرني فيي الد رى أ:صدومد م:

 ! نييهي ا أ:جر يمد عدشرر: كدليي م: أدق:دي ؤد أ:نر 13و: رد هدو: ل: ي:جر يد  و: نر ب:عي ق:ف: مي ائيبي، و: ر: ابيي: الضى نى ج: لكي و:
 ! ئد اطي نيي، ي:ا اد، أ:ن:ا الرخ: مر ح: هد ق:ائيل : ارر درر: ع: ص: ، ب:لر ق:ر: اءي و: السىم: ف:ع: ع:يرن:يرهي ن:حر أ:قدولد 14ي:رر

؛ عد فييعد ن:فرس:هد يدوض: نر يدر: . ف:إينى كدلى م: ري را ، بيع:كرسي الخ: ب:رى ل: إيل:ى ب:يرتيهي مد نرس:ان: ن:ز: : إينى ه:ذ:ا الي ل:كدمر
.« فىعد عد ن:فرس:هد يدر: نر ي:ض: م: و:

يسوع يبارك الطفال

15  . وهدمر رد ج: هدمر ز: أ:ور ا ر: يذ: ل:مى نى التىل:مي لكي . و: مر س:هد ي:لرمي ف:ال  أ:يرضا  لي مر أ:طر هد ر: ب:عرضد ض: أ:حر ا 16و: أ:مى
لءي ثرلي هؤد : ل:نى ليمي ن:عدوهدمر ل: ت:مر ، و: غ:ار: ي:أرتدون: إيل:يى ي : «د:عدوا الصي ق:ال: ي:سدوعد ف:د:ع:اهدمر إيل:يرهي و:

ل:كدوت: اي!  ل:هد 17م: ، ف:ل:نر ي:درخد ير  غي ل:د  ص: :نىهد و: ل:كدوت: اي ك:أ نر ل: ي:قرب:لد م: : م: قى أ:قدولد ل:كدمر الرح:
أ:ب:دا !»

ث الحياة البدية؟ ماذا أعمل لثرل

ي:اة: 18 ث: الرح: لد ل:ري م: اذ:ا أ:عر ، م: اليحد يمد الصى ع:لي ا الرمد س:اءي ق:ائيل : «أ:ي ه: ؤ: ن: الر  د  مي احي :ل:هد و: س:أ و:
يىة:؟»  د ، 19ال:ب:دي احي اليحا  إيلى و: د  ص: ؟ ل:يرس: أ:ح: اليح: اذ:ا ت:درعدونيي الصى نى ي:سدوع: ق:ال: ل:هد: «ليم: ل:كي و:
هدو: اد!  مر 20و: ري ؛ أ:كر وري در بيالز  ه: ؛ ل: ت:شر قر ؛ ل: ت:سرري ؛ ل: ت:قرتدلر ني اي:ا: ل: ت:زر ص: فد الرو: أ:نرت: ت:عرري

 «! ك: أدمى ي!»  21أ:ب:اك: و: غ:ري نرذد صي ا مد لرتد بيه: ا ع:مي هي كدل ه: : «ه:ذي ع: ي:سدوعد ه:ذ:ا، 22ف:ق:ال: ا س:مي ف:ل:مى
، ف:ي:كدون: ل:ك: ك:نرز  فيي اءي عر ع:ل:ى الرفدق:ر: ي زي و: ، و: نرد:ك: ا عي د : بيعر كدلى م: احي ء  و: ق:ال: ل:هد: «ي:نرقدصدك: ش:ير

. ثدمى ت:ع:ال: اترب:عرنيي!»  اتي او: يدا ، ل:نىهد ك:ان: غ:نيياا 23السىم: نا  ش:دي زر ن: حد زي ، ح: ع: ذليك: ا س:مي نىهد ل:مى لكي و:
ديا .  ل:كدوتي اي! 24جي نيي:اءي إيل:ى م: ول: ال:غر ع:ب: ددخد ا أ:صر : «م: نرهد، ق:ال: أ:ى ي:سدوعد ذ:ليك: مي ا ر: ف:ل:مى
ل:كدوتي اي».  25 ولي غ:نيي ي إيل:ى م: نر ددخد لد مي ه: ة  أ:سر ل  فيي ث:قربي إيبرر: م: ور: ج: رد ين: 26ف:إينى مد ف:ق:ال: الىذي

؟»  لدص: رد أ:نر ي:خر نر ي:قردي ، م: : «إيذ:نر عدوا ذ:ليك: ت:ط:اع  27س:مي سر نرد: النىاسي مد يل: عي ت:حي سر : «إينى الرمد ف:ق:ال:
نرد: اي!»  !»  28عي ت:بيعرن:اك: ء  و: ن:ا كدلى ش:ير كر ند ق:در ت:ر: : «ه:ا ن:حر سد : 29ف:ق:ال: بدطررد مر ف:ق:ال: ل:هد

لي نر أ:جر ل:دا ، مي ، أ:ور أ:ور اليد:يرني ة  أ:ور و: و: ة ، أ:ور إيخر ج: ور ك: ب:يرتا ، أ:ور ز: د  ت:ر: نر أ:ح: ا مي : م: قى أ:قدولد ل:كدمر «الح:
ل:كدوتي اي،  ي:اة: 30م: اني التيي الرح: م: ي:ن:الد فيي الزى ، و: اني م: ع:اف: ذ:ليك: فيي ه:ذ:ا الزى ي:ن:الد أ:ضر إيلى و:
يىة:!» ال:ب:دي

يسوع ينبئ ثانية بموته

ف: ت:تيم  31 س:ور ش:لييم:، و: ددون: إيل:ى أدورد اعي ند ص: : «ه:ا ن:حر مر ق:ال: ل:هد ى بيالثرن:ير ع:ش:ر: و: ثدمى انرت:ح:
 . نرس:اني ا ال:نربيي:اءد ع:ني ابرني الي وري الىتيي ك:ت:ب:ه: يعد الدمد مي ، 32ج: مي ي الدم: ف:إينىهد س:يدس:لىمد إيل:ى أ:يردي

 . قد ع:ل:يرهي يدبرص: اند و: يده: أد بيهي و: ز: ت:هر مي الثىاليثي ي:قدومد!» 33ف:يدسر فيي الري:ور ليددوهد ي:قرتدلدون:هد. و: ب:عرد: أ:نر ي:جر و:
34 . ا قييل: كدوا م: ل:مر يددرري ، و: مر افييا  ع:نرهد رد خ: ك:ان: ه:ذ:ا ال:مر . و: نر ذليك: وا ش:يرئا  مي مد مر ل:مر ي:فره: نىهد لكي و:



يسوع يشفي أعمى

ي. 35 ت:عرطي يقي ي:سر انيبي الطىري اليسا  ع:ل:ى ج: ي:اني ج: دد الرعدمر ا، ك:ان: أ:ح: يح: اري أ:ري و: ل: إيل:ى جد ص: ا و: ل:مى و:
36  . ا ع:س:ى أ:نر ي:كدون: ذ:ليك: ب:ر: ع:مى ت:خر عي، اسر مر ور: الرج: رد ع: مد ا س:مي ف:قييل: ل:هد: «إينى ي:سدوع: 37ف:ل:مى

 .« نر هدن:اك: ار  مي يى م: ري نيي!  38النىاصي مر ح: د:، ارر هد 39ف:ن:اد:ى ق:ائيل  «ي:ا ي:سدوعد ابرن: د:اود ر: ج: ف:ز:
نيي!» مر ح: د:، ارر : «ي:ا ابرن: د:اود ث:ر: اخا  أ:كر يدد صدر: ذ: ي:زي نىهد أ:خ: لكي . و: كدت: ةي ليي:سر يم: ق:دي ون: فيي الرمد السىائيرد

:ل:هد:  40 ب: س:أ ا اقرت:ر: . ف:ل:مى ت:ى بيهي إيل:يرهي ر: أ:نر يدؤر أ:م: قىف: ي:سدوع: و: يدد أ:نر أ:فرع:ل: 41ف:ت:و: اذ:ا تدري «م:
 «! ر: دى ليي الرب:ص: ، أ:نر ت:رد ب  : «ي:ا ر: ؟» ف:ق:ال: اندك: ق:در 42ل:ك: ! إييم: رر ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «أ:برصي

 .« ، 43ش:ف:اك: ميعد الشىعربي ذ:ليك: أ:ى ج: ا ر: ل:مى دد ا:. و: ي جي هدو: يدم: ت:بيع:هد و: ، و: ر: الي أ:برص: فيي الرح: و:
وا ا:. س:بىحد
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يسوع وزكا

ا.  19 ت:از: فييه: اجر ا و: يح: ل: أ:ري ائيبي، 2ثدمى د:خ: ر: ب:اةي الضى ئييس  ليجد كىا، ر: هد ز: مد ل  اسر جد إيذ:ا هدن:اك: ر: و:
ك:ان: غ:نيياا.  ، ل:نىهد ك:ان: ق:صيير: 3و: امي ح: رر بيس:ب:بي الزى نر هدو: ي:سدوعد، ف:ل:مر ي:قردي ى م: ق:در س:ع:ى أ:نر ي:ر: و:

 . ةي . 4الرق:ام: نر هدن:اك: ر  مي ى ي:سدوع:، ف:ق:در ك:ان: س:ي:مد يرز  ل:ع:لىهد ي:ر: مى ة: جد ر: ت:س:لىق: ش:ج: ضا  و: اكي ف:ت:ق:دىم: ر:
5 ، لر انرزي عر و: ري كىا، أ:سر آهد، ف:ق:ال: ل:هد: «ي:ا ز: ر: هد و: ف:ع: ن:ظ:ر: ، ر: ك:اني ل: ي:سدوع: إيل:ى ذ:ليك: الرم: ص: ا و: ف:ل:مى

 «! م: فيي ب:يرتيك: ح .  6ل:نىهد ل:بددى أ:نر أدقييم: الري:ور ت:قرب:ل:هد بيف:ر: اسر ل: و: ن:ز: ع: و: ر: :سر يعد 7ف:أ مي أى الرج: ا ر: ف:ل:مى
 «! ئ  اطي ل  خ: جد نرد: ر: ل: ليي:بيت: عي : «ق:در د:خ: وا ق:ائيليين: رد ، ت:ذ:مى : 8ذ:ليك: بيي ق:ال: ليلرى ق:ف: و: كىا و: نى ز: لكي و:

د  ، أ:رد د  نر أ:ح: برتد ش:يرئا  مي ت:ص: إينر كدنرتد ق:دي اغر . و: اءي لرفدق:ر: اليي لي و: ف: أ:مر ي نيصر ، ه:ا أ:ن:ا أدعرطي ب  «ي:ا ر:
 «! ع:اف  ب:ع:ة: أ:ضر ، إيذر هدو: أ:يرضا  ابرند 9ل:هد أ:رر ذ:ا الرب:يرتي ل:صد ليه: م: ت:مى الرخ: ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «الري:ور

 . يم: اهي ». 10إيبرر: مر هد لييص: يدخ: ين: و: اليكي ث: ع:ني الره: ي:برح: اء: لي نرس:اني ق:در ج: ف:إينى ابرن: الي

ثل الوزنات مث

نر 11 ب: مي ثل ، ل:نىهد ك:ان: ق:دي اقرت:ر: ب: م: ر: ، ع:اد: ف:ض: عدون: إيل:ى ه:ذ:ا الرك:ل:مي ت:مي ا هدمر ي:سر ب:يرن:م: و:
ال ،  شركي أ:نر يدعرل:ن: ح: ل:كدوت: اي ع:ل:ى و: ك:اندوا ي:ظدن ون: أ:نى م: ش:لييم: و: : «ذ:ه:ب: إينرس:ان  12أدورد ف:ق:ال:

لركا  ثدمى ي:عدودد.  ي:ت:س:لىم: ل:هد مد يد  لي مر ع:شرر: 13ن:بييل  إيل:ى ب:ل:د  ب:عي د:ع:هد أ:ور ة:، و: ت:درع:ى ع:بييد:هد الرع:ش:ر: ف:اسر
وا إيل:ى أ:نر أ:عدود:.  رد : ت:اجي مر ق:ال: ل:هد ، و: ن:ات  ز: س:لدوا 14و: :رر ون:هد، ف:أ ضد هي ك:اندوا يدبرغي نى أ:هرل: ب:ل:دي لكي و:

ليك: ه:ذ:ا ع:ل:يرن:ا!  يدد أ:نر ي:مر : ل: ندري فردا ، ق:ائيليين: هد و: اء: ر: ر: 15و: ، أ:م: لرك: ا ت:س:لىم: الرمد د:تيهي ب:عرد:م: ل:د:ى ع:ور و:



مر نرهد د  مي احي هد كدل  و: بيح: ا ر: ف: م: ، ليي:عرري ال: مد الرم: د:ع:هد ين: أ:ور ل:ءي الرع:بييدد الىذي أ:نر يددرع:ى إيل:يرهي هؤد
 . تيهي ار: !  16بيتيج: ن:ات  زر ر: و: تر ع:شر بيح: ن:ت:ك: ر: زر لد ق:ائيل : ي:ا س:يييدد، إينى و: ف:ق:ال: ل:هد: 17ف:ت:ق:دىم: ال:وى

ري الييا  ع:ل:ى ع:شر ، ف:كدنر و: ا هدو: ق:لييل  ينا  فيي م: . ف:ل:نىك: كدنرت: أ:مي اليحد ا الرع:بردد الصى س:نا  ف:ع:لرت: أ:ي ه: ح:
 ! ددن  !  18مد ن:ات  زر س: و: مر تر خ: بيح: ن:ت:ك: ر: زر ت:ق:دىم: الثىانيي ق:ائيل : ي:ا س:يييدد، إينى و: ذ:ا 19و: ف:ق:ال: ليه:

 ! ددن  سي مد مر الييا  ع:ل:ى خ: كدنر أ:نرت: و: رد ق:ائيل : ي:ا س:يييدد، ه:ا هيي: 20أ:يرضا : و: ثدمى ت:ق:دىم: ع:برد  آخ:
 . يل  نردي يىة  فيي مي وي طر ا م: تده: فيظر ن:تدك: الىتيي ح: زر ، 21و: نرك: ل:نىك: إينرس:ان  ق:اس  افد مي ف:ق:در كدنرتد أ:خ:

هد!  عر ر: ا ل:مر ت:زر دد م: صد ت:حر هد، و: عر دي ت:ور ا ل:مر ت:سر فيي م: ت:ور ا 22ت:سر كدمد ع:ل:يرك: أ:ي ه: :حر ك: س:أ نر ف:مي ف:ق:ال: ل:هد: مي
هد. عر ر: ا ل:مر أ:زر دد م: صد أ:حر هد، و: عر دي ت:ور ا ل:مر أ:سر فيي م: ت:ور ، أ:سر فرت: أ:نييي إينرس:ان  ق:اس  : ع:ر: يرد ي يري الرع:بردد الشي

د:تيي؟  23 نرد: ع:ور ع: الرف:ائيد:ةي عي فييهي م: ت:ور ، ف:كدنرتد أ:سر في ري اليي فيي الرم:صر عر م: اذ:ا ل:مر تدودي ثدمى ق:ال: 24ف:ليم:
 . ري ن:اتي الرع:شر زر بي الرو: احي أ:عرطدوه:ا ليص: ن:ة: و: زر نرهد الرو: ذدوا مي : خد اقيفيين: هدن:اك: لرو: ف:ق:الدوا ل:هد: ي:ا 25لي

 : ! ف:ق:ال: ن:ات  زر ر: و: نرد:هد ع:شر ا 26س:يييدد، إينى عي أ:مى يد:؛ و: زي نرد:هد يدعرط:ى الرم: نر عي إينييي أ:قدولد ل:كدمر إينى كدلى م:
نرهد.  عد مي نرد:هد يدنرت:ز: ي عي تىى الىذي نرد:هد، ف:ح: نر ل:يرس: عي يددوا أ:نر 27م: ين: ل:مر يدري د:ائيي أدولئيك: الىذي ا أ:عر أ:مى و:

ي!» وهدمر قددىامي اذرب:حد وهدمر إيل:ى هدن:ا و: رد ضي ، ف:أ:حر مر ليك: ع:ل:يرهي أ:مر

يسوع يدخل أرورشليم

ش:لييم:.  28 دا  إيل:ى أدورد اعي ا ق:ال: ه:ذ:ا الرك:ل:م:، ت:ق:دىم: ص: ب:عرد:م: ي 29و: نر ب:يرتي ف:اجي ب: مي ا اقرت:ر: ل:مى و:
هي، ق:ائيل : يذي نر ت:ل:مي س:ل: اثرن:يرني مي ، أ:رر يرتدوني ب:لي الزى وفي بيج: عررد ب:لي الرم: نرد: الرج: ب:يرتي ع:نري:ا، عي و:

ك:بر 30 بدوطا  ل:مر ي:رر رر شا  م: حر د:اني ج: ا ت:جي ل:نيه: ا ت:درخد نرد:م: عي ا، و: ق:ابيل:ةي ل:كدم: ي:ةي الرمد «اذره:ب:ا إيل:ى الرق:رر
اهد إيل:ى هدن:ا.  ر: ضي أ:حر ب:اط:هد، و: لى ري ن: النىاسي ق:ط ، ف:حد د  مي اذ:ا 31ع:ل:يرهي أ:ح: د : ليم: ا أ:ح: :ل:كدم: إينر س:أ و:
 «! ة  إيل:يرهي اج: بى بيح: ب:اط:هد؟ ف:قدول: ل:هد هك:ذ:ا: ل:نى الرى لىني ري ل: 32ت:حد سي يذ:اني اللىذ:اني أدرر يلرمي ف:ذ:ه:ب: التي

ا.  م: ب  ل:هد ا ق:ال: الرى د:ا ك:م: ج: و: ا و: م: يقيهي ا 33فيي ط:ري :ل:هدم: ، س:أ شي حر ب:اط: الرج: لىني ري ا ك:ان:ا ي:حد فييم: و:
؟»  شي حر ب:اط: الرج: لىني ري اذ:ا ت:حد ابدهد: «ليم: ح: ة  إيل:يرهي!»  34أ:صر اج: بى بيح: ثدمى 35ف:ق:ال:: «ل:نى الرى

ك:ب:ا ي:سدوع:.  أ:رر شي و: حر ا ع:ل:ى الرج: م: ع:ا ثيي:اب:هد ض: و: اهد إيل:ى ي:سدوع:؛ و: ر: ض: ، 36أ:حر ا هدو: س:ائير  ب:يرن:م: و:
 . مر يق: بيثيي:ابيهي شدون: الطىري ذدوا ي:فررد ب:لي 37أ:خ: د:ري ج: نرح: ل: إيل:ى مد ص: ش:لييم:) إيذر و: نر أدورد ب: (مي ا اقرت:ر: ل:مى و:

يعي مي ت  ع:ال  ع:ل:ى ج: ور ين: ا: بيص: س:بييحي ح  مد يعا  بيف:ر: مي تيفدون: ج: يذي ي:هر اع:ةد التىل:مي م: ذ: ج: ، أ:خ: يرتدوني الزى
اتي الىتيي ش:اه:ددوه:ا،  ز: عرجي ! س:ل:م  فيي 38الرمد بيي مي الرى ليكد التيي بياسر ك  الرم: ب:ار: : «مد ف:ي:قدولدون:

د  فيي ال:ع:اليي!»  جر م: اءي و: يمد، 39السىم: ع:لي عي ق:الدوا ل:هد: «ي:ا مد مر ن: الرج: يييين: مي يسي ي نى ب:عرض: الرف:ري لكي و:
 «! يذ:ك: رر ت:ل:مي جد ةد!» 40ازر ار: ج: ، ه:ت:ف:تي الرحي ل:ءي : إينر س:ك:ت: هؤد مر ق:ائيل : «أ:قدولد ل:كدمر اب:هد :ج: ف:أ

يسوع يبكي على أرورشليم

ا،  41 ين:ة:، ب:ك:ى ع:ل:يره: دي أ:ى الرم: ر: ، و: ب: ا اقرت:ر: ل:مى كي ه:ذ:ا، 42و: مي ق:ائيل : «ل:يرت:كي أ:نرتي أ:يرضا ، فيي ي:ور
 . وب  الن: ع:نر ع:يرن:يركي جد حر نى ذليك: م: لكي ! و: كي ا فييهي س:ل:مد فرتي م: ف:س:ت:أرتيي ع:ل:يركي أ:يىام  43ع:ر:

نر كدليي ار: مي ص: يددون: ع:ل:يركي الرحي يدش:دي ، و: بيقدون: ع:ل:يركي يدطر ، و: يسي ت:اري كي بيالرم: د:اؤد ا أ:عر كي فييه: رد اصي يدح:
 ، ة  ه: : ل:نىكي ل:مر 44جي ر  ج: ق: ح: را  ف:ور ج: كدون: فييكي ح: ، ف:ل: ي:تررد ين: فييكي ون:كي ع:ل:ى أ:برن:ائيكي الىذي مد دي ي:هر و:



.« قرت: افرتيق:ادي اي ل:كي فيي و: ت:عرري

طرد الباعة من الهيكل

45  ، ون: ت:رد ي:شر ين: ك:اندوا ي:بييعدون: فييهي و: دد الىذي رد ذ: ي:طر ، أ:خ: يرك:ل: وليهي الره: ل:د:ى ددخد : 46و: مر ق:ائيل  ل:هد
 «! ة: لدصدوص  غ:ار: وهد م: ع:لرتدمد ، ف:ق:در ج: ا أ:نرتدمر ل:ةي. أ:مى : إينى ب:يرتيي هدو: ب:يرت  ليلصى ك:ان: 47«ق:در كدتيب: و:

. اءد الشىعربي إيل:ى ق:ترليهي ه: ج: ود الرك:ت:ب:ةد و: ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: س:ع:ى رد . و: يرك:لي ما  فيي الره: ما  ف:ي:ور يمد ي:ور يدع:لي
48 . اعي إيل:يرهي تيم: سر قا  بيهي ليلي لرت:صي ، ل:نى الشىعرب: كدلىهد ك:ان: مد ا ي:فرع:لدون: ت:ددوا إيل:ى م: مر ل:مر ي:هر نىهد لكي و:

مؤشر  20Ketab El Hayatلوقا 

سلطة يسوع

الرك:ت:ب:ةد 20 ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: دىى ل:هد رد ، ت:ص: يرد يدب:شي ، و: م  يرك:لي ذ:ات: ي:ور يمد الشىعرب: فيي الره: ا ك:ان: يدع:لي فييم: و:
ع: الش يدوخي،  هي 2م: ك: هذي ن:ح: نر م: ؟ أ:ور م: ا ف:ع:لرت: :يىةي سدلرط:ة  ت:فرع:لد م: : «قدلر ل:ن:ا بيأ اط:بدوهد ق:ائيليين: خ: و:
يبدونيي ع:نرهد:  3الس لرط:ة:؟»  :جي دا ، ف:أ احي را  و: :لدكدمر أ:مر أ أ:ن:ا أ:يرضا  أ:سر مر ي:سدوعد ق:ائيل : «و: اب:هد :ج: ن: 4ف:أ أ:مي

؟»  ن: النىاسي نىا أ:مر مي يىةد يدوح: ودي عرمد اءي ك:ان:تر م: ن: 5السىم: : «إينر قدلرن:ا: مي مر ق:ائيليين: ا ب:يرن:هد وا فييم: رد ف:ت:ش:او:
؟  ندوا بيهي مي اذ:ا ل:مر تدؤر ليم: : و: ، ي:قدولد اءي مر 6السىم: ن:ا الشىعربد كدل هد، ل:نىهد مد جد ، ي:رر ن: النىاسي إينر قدلرن:ا: مي و:

نىا ك:ان: ن:بيياا».  قرت:نيعدون: أ:نى يدوح: .  7مد ي: نر أ:يرن: هي فدون: مي مر ل: ي:عرري ابدوا أ:نىهد :ج: مر ي:سدوعد: 8ف:أ ف:ق:ال: ل:هد
«! ا ف:ع:لرتد :يىةي سدلرط:ة  أ:فرع:لد م: أ:ن:ا ل: أ:قدولد ل:كدمر بيأ «و:

ثل المزارعين القتلة مث

دىة  9 س:اف:ر: مد ، و: ين: عي اري ز: هد إيل:ى مد س:لىم: ما  و: س: إينرس:ان  ك:رر : «غ:ر: ث:لي ذ:ا الرم: يمد الشىعرب: بيه: لي ذ: يدك: أ:خ: و:
يل:ة .  . 10ط:وي مي ري الرك:رر نر ث:م: ين: ع:بردا ، ليك:ير يدعرطدوهد مي عي اري ز: س:ل: إيل:ى الرمد ادي أ:رر ص: مي الرح: سي ور فيي م: و:

 . غ: الري:د:يرني د وهد ف:اري ر: بدوهد و: ر: ين: ض: عي اري ز: نى الرمد لكي مر 11و: . إيلى أ:نىهد ر: س:ل: ع:بردا  آخ: أ:رر ف:ع:اد: و:
 . غ: الري:د:يرني د وهد ف:اري ر: أ:ه:اندوهد و: بدوهد أ:يرضا  و: ر: وهد 12ض: حد رى س:ل: ع:بردا  ث:اليثا ، ف:ج: أ:رر ثدمى ع:اد: و:

 . مي ج: الرك:رر اري وهد خ: حد ط:ر: مر 13و: ، ل:ع:لىهد بييب: لد ابرنيي الرح: سي درر ؟ س:أ اذ:ا أ:فرع:لد : م: مي ب  الرك:رر ف:ق:ال: ر:
ابدون:هد!  : ه:ذ:ا هدو: 14ي:ه: مر ق:ائيليين: ا ب:يرن:هد وا فييم: رد تىى ت:ش:او: ، ح: عدون: اري ز: آهد الرمد ا إينر ر: نر م: لكي و:

اثد ل:ن:ا.  ير: ير: الرمي ، ف:لرن:قرتدلرهد ليي:صي يثد ري اذ:ا إيذ:نر ي:فرع:لد 15الرو: ق:ت:لدوهد. ف:م: مي و: ج: الرك:رر اري وهد خ: حد ف:ط:ر:
؟  مر مي بيهي ب  الرك:رر ا 16ر: ». ف:ل:مى مر هي م: إيل:ى غ:يرري يمد الرك:رر لي يدس: ، و: ين: عي اري ز: ليكد أدولئيك: الرمد يدهر إينىهد ي:أرتيي و:

اش:ا!»  ، ق:الدوا «ح: عدوا ذليك: هي الي:ةي 17س:مي عرن:ى هذي ا م: : «إيذ:نر م: ق:ال: مر و: نىهد ن:ظ:ر: إيل:يرهي لكي و:



؟  ي:ةي اوي ر: الزى ج: ار: ح: هد الربدن:اةد، هدو: ن:فرسدهد ص: ف:ض: ي ر: رد الىذي ج: : الرح: تدوب:ةي كر نر ي:ق:عد ع:ل:ى ه:ذ:ا 18الرم: م:
قا ؟»  قدهد س:حر ح: رد ع:ل:يرهي ي:سر ج: نر ي:ق:عد الرح: م: ، و: ري ي:ت:ك:سىرد ج: الرك:ت:ب:ةد 19الرح: ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: ف:س:ع:ى رد

كدوا أ:نىهد ع:ن:اهدمر ، ف:ق:در أ:درر: افدوا الشىعرب: مر خ: نىهد لكي ا، و: إيل:ى إلرق:اءي الرق:برضي ع:ل:يرهي فيي تيلرك: السىاع:ةي ع:يرنيه:
. ث:لي ذ:ا الرم: بيه:

دفع الجزية للقيصر

ة  20 كدوهد بيك:ليم: سي ، ليك:ير يدمر ار  مر أ:برر: ون: أ:نىهد يس: ي:ت:ظ:اه:رد اسي و: ل:هد ج: ور ب:ث وا ح: اقيبدون:هد، و: ع:لدوا يدر: ف:ج:
 . سدلرط:تيهي مي و: اكي اءي الرح: وهد إيل:ى ق:ض: يمد لي ا، ف:يدس: يمد، ن:عرل:مد أ:نىك: ت:ت:ك:لىمد 21ي:قدولده: ع:لي :لدون:هد: «ي:ا مد أ ف:ق:الدوا ي:سر

 : قيي يق: اي بيالرح: يمد ط:ري ، ب:لر تدع:لي اتي النىاسي ق:ام: ي م: اعي ، ف:ل: تدر: درقي ي يمد بيالصي تدع:لي ل  ل:ن:ا أ:نر 22و: أ:ف:ي:حي
، أ:مر ل:؟»  ري لرق:يرص: ي:ة: لي زر :  23ن:درف:ع: الرجي مر ق:ال: ل:هد ، و: هدمر ر: كر ك: م: :درر: ني 24ف:أ ين:ارا : ليم: ونيي دي «أ:رد

 «! ري لرق:يرص: ابدوا: «لي :ج: النىقرشد ع:ل:يرهي؟» ف:أ ةد و: ور: ري 25الص  لرق:يرص: ا لي ، أ:عرطدوا م: : «إيذ:نر مر ف:ق:ال: ل:هد
ي».  ي لي ا لي م: ، و: ري لرق:يرص: ا، ف:س:ك:تدوا 26لي ة  ي:قدولده: ام: الشىعربي بيك:ليم: يق:اعي بيهي أ:م: ن: الي كىندوا مي ف:ل:مر ي:ت:م:
عدوا. ا س:مي مى ين: مي درهدوشي م:

قيامة الموات

27  : :لدوهد ق:ائيليين: س:أ ، و: ةي ي:ام: ر: الرقي ون: أ:مر رد ين: يدنركي د وقييييين: الىذي دىى ل:هد ب:عرضد الصى ت:ص: «ي:ا 28و:
ج: وى يهي أ:نر ي:ت:ز: ل:د ، ف:ع:ل:ى أ:خي ل:يرس: ل:هد و: ج  و: ويي ت:ز: د  أ:خ  مد ات: ل:ح: وس:ى: إينر م: يمد، ك:ت:ب: ل:ن:ا مد ع:لي مد

 . يهي مي أ:خي يدقييم: ن:سرل  ع:ل:ى اسر ل:تيهي و: م: :رر ة  ثدمى 29بيأ ج: ور مر ز: لدهد ذ: أ:وى ة ، اتىخ: و: ف:ق:در ك:ان: هدن:اك: س:برع:ةد إيخر
 ، ل:د  ات: ددون: و: ،  30م: ل:ةي م: ج: الثىانيي بيال:رر وى ا السىبرع:ةد 31ف:ت:ز: ج: بيه: وى تىى ت:ز: ، ح: ذ:ه:ا الثىاليثد ثدمى اتىخ:

ل:دا .  يفدوا و: لي اتدوا ددون: أ:نر يدخ: م: أ:ةد أ:يرضا .  32و: رر ات:تي الرم: يعا  م: مي مر ج: هي نر ب:عردي مي ةي 33و: ي:ام: ف:فيي الرقي
 .« ن: السىبرع:ةي ة  ليكدل ي مي ج: ور ة ، ف:ق:در ك:ان:تر ز: ج: ور أ:ةد ز: رر مر ت:كدوند الرم: نرهد نر مي مر ي:سدوعد 34ليم: دى ع:ل:يرهي ف:ر:

 . ون: جد وى ي:ت:ز: ون: و: جد ويي ري يدز: اضي اني الرح: م: ك:ةي 35ق:ائيل : «أ:برن:اءد الزى ش:ار: لرمد بدوا أ:هرل  لي سي ين: حد ا الىذي أ:مى
 . ون: جد وى ل: ي:ت:ز: ون: و: جد ويي ، ف:ل: يدز: اتي و: نر ب:يرني ال:مر ةي مي ي:ام: الرقي اني التيي و: م: ند 36فيي الزى كي إيذر ل: يدمر

. ةي ي:ام: مر أ:برن:اء: الرقي نيهي هدمر أ:برن:اءد اي ليك:ور ، و: ل:ئيك:ةي ثرل: الرم: مر ي:كدوندون: مي ، ل:نىهد وتدوا أ:يرضا  ب:عرد: ذ:ليك: أ:نر ي:مد
يرثد 37 ، ح: يثي ع:ني الرعدلىيرق:ةي دي وس:ى أ:ش:ار: إيل:ى ذ:ليك: فيي الرح: تىى مد ، ف:ح: ون: ت:ى ي:قدومد ور ا أ:نى الرم: أ:مى و:

 . إيله: ي:عرقدوب: اق: و: إيله: إيسرح: يم: و: اهي بى إيله: إيبرر: ات  ب:لر هدو: إيلهد 38ي:درعدو الرى و: نى ا: ل:يرس: إيله: أ:مر لكي و:
 «! ن: ل:د:يرهي ي:ور يع: ي:حر مي ، ف:إينى الرج: ي:اء  س:نرت: الرك:ل:م:!» 39أ:حر يمد، أ:حر ع:لي : «ي:ا مد ف:ق:ال: ب:عرضد الرك:ت:ب:ةي

:ل:هد ش:يرئا . 40 أ د  ب:عرد: ذ:ليك: أ:نر ي:سر ؤر أ:ح: رد ل:مر ي:جر و:

المسيح وداود

د:،  41 يح: هدو: ابرند د:اود سي : «ك:يرف: يدق:الد إينى الرم: مر ق:ال: ل:هد ت:ابي 42و: دد ن:فرسدهد فيي كي ا ي:قدولد د:اود فييم:
ينيي  ليسر ع:نر ي:مي بييي: اجر ب  لير: : ق:ال: الرى يري امي ز: ؟ 43الرم: يرك: ق:د:م: ئا  لي طي ور د:اء:ك: م: ع: أ:عر تىى أ:ض: ح:

بيا ، ف:ك:يرف: ي:كدوند ابرن:هد؟» 44 دد ي:درعدوهد ر: ، د:اود إيذ:نر



التحذير من معلمي الشريعة

هي:  45 يذي ، ق:ال: ليت:ل:مي غدون: يعد الشىعربي يدصر مي ا ك:ان: ج: فييم: ين: 46و: ن: الرك:ت:ب:ةي الىذي وا مي ذ:رد «احر
، ةي اتي الرع:امى يىاتي فيي السىاح: يي التىحي ب ون: ت:ل:قي يدحي ، و: ةي ف:اض: ابي الرف:ضر ل: بيال:ثرو: و  غ:بدون: التىج: ي:رر

؛  ل:ئيمي ةي فيي الرو: د:ار: ن: الصى اكي أ:م: عي، و: امي ج: اليسي فيي الرم: ج: ددور: الرم: صد ون: بديدوت: 47و: مد ي:لرت:هي
مر د:يرندون:ة  أ:قرس:ى!» لد بيهي ل:ءي س:ت:نرزي . هؤد اتي ل:و: ي:ت:ب:اهدون: بيإيط:ال:ةي الصى لي و: امي ال:ر:
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فلسا الرملة

21  . يرك:لي نرددوقي الره: مر فيي صد اتيهي م: نيي:اء: يدلرقدون: ت:قردي أ:ى ال:غر ت:ط:لىع: ف:ر: ل:ة  2و: م: أ:ى أ:يرضا  أ:رر ر: و:
 . ة  تدلرقيي فييهي ف:لرس:يرني ث:ر: 3ف:قيير: ة: ق:در أ:لرق:تر أ:كر ل:ة: الرف:قيير: م: هي ال:رر قى أ:قدولد ل:كدمر إينى هذي : «الح: ف:ق:ال:

يعا .  مي مر ج: نرهد نر 4مي ، ف:مي ي: ا هي أ:مى . و: مر ن: الرف:ائيضي ع:نرهد اتي مي م: ا فيي التىقردي يعا  ق:در أ:لرق:ور مي ل:ءي ج: ل:نى ه:ؤد
ا!» يش:تيه: عي ليكدهد ليم: ا ت:مر ا أ:لرق:تر كدلى م: تيه: اج: ح:

يسوع ينبئ بخراب الهيكل

5  ، في الن ذدوري تدح: يل:ةي و: مي ةي الرج: ار: ج: يىن  بيالرحي ز: :نىهد مد يرك:لي بيأ مر ع:ني الره: هد دىث: ب:عرضد إيذر ت:ح: : 6و: ق:ال:
د:مد».  يدهر ر  إيلى و: ج: ق: ح: نرهد ف:ور ر  مي ج: ا ح: ن:هد، س:ت:أرتيي أ:يىام  ل: ي:برق:ى فييه: ور ي ت:ر: :لدوهد 7«إينى ه:ذ:ا الىذي ف:س:أ

قدوعدهد؟» بد ود ين: ي:قرت:ري رد حي ه: ةد الىتيي ت:ظر ي: الرع:ل:م: ا هي م: ددثد ه:ذ:ا؟ و: ت:ى ي:حر يمد، م: ع:لي : «ي:ا مد ق:ائيليين:
ان: 8 م: إينى الزى ي ق:ائيليين: إينييي أ:ن:ا هدو: و: مي ين: س:ي:أرتدون: بياسر ل وا! ف:إينى ك:ثييري : «انرت:بيهدوا! ل: ت:ضي ف:ق:ال:

 ! : ف:ل: ت:ترب:عدوهدمر ب: بدوا، ل:نى 9ق:دي اقرت:ر: ت:عي ، ف:ل: ت:رر اب:اتي ر: طي ضر الي وبي و: رد عدون: بيالرحد م: ا ت:سر نرد:م: عي و:
ال  ب:عرد:ه:ا!»  اي:ة: ل: ت:أرتيي ح: نى النييه: لكي ل ، و: ا أ:وى ددوثيه: نر حد ور: ل:بددى مي هي الدمد : 10هذي مر ثدمى ق:ال: ل:هد

 ، ل:ك:ة  مر ل:ك:ة  ع:ل:ى م: مر م: ة  و: ة  ع:ل:ى أدمى يد:ة  11«س:ت:نرق:ليبد أدمى لد ش:دي لزي ن: ز: اكي دىةي أ:م: ددثد فيي عي ت:حر و:
 . اءي ن: السىم: ة  مي يم: آي:ات  ع:ظي يف:ة  و: خي ات  مد رد ع:ل:م: ه: ت:ظر بيئ:ة ، و: أ:ور اع:ات  و: ج: م: هي 12و: نر ق:برل: هذي لكي و:

، وني الس جد عي و: امي ج: ون:كدمر إيل:ى الرم: يمد لي ، ف:يدس: ددون:كدمر ط:هي ي:ضر مر إيل:يركدمر و: ي:هد د  النىاسد أ:يردي ا ي:مد يه: وري كدلي الدمد
ي.  مي لي اسر نر أ:جر ، مي كىامي الرحد لدوكي و: ام: الرمد ثدولي أ:م: لرمد ي:سدوقدون:كدمر لي نى ذليك: س:يدتييحد ل:كدمر 13و: لكي و:

اد:ةي.  ة  ليلشىه: ص: ب:قا ،  14فدرر سر ف:اع:كدمر مد د وا دي عدوا فيي قدلدوبيكدمر أ:لى تدعي يكدمر 15ف:ض: ف: أدعرطي ل:نييي س:ور
د وه:ا أ:ور يدن:اقيضدوه:ا.  يكدمر أ:نر ي:رد مي ق:اوي يعد مد مي رد ج: ة  ل: ي:قردي م: كر حي تىى 16ك:ل:ما  و: كدمر ح: يمد ف: يدس:لي س:ور و:
 ، نركدمر ي:قرتدلدون: ب:عرضا  مي ، و: ق:اءد دي ال:صر ب:اءد و: ال:قرري ةد و: و: خر الي اليددون: و: ين: 17الرو: وهي كررد ت:كدوندون: م: و:

ي.  مي لي اسر نر أ:جر يعي مي مي ليكد الرب:تىة:.  18ل:د:ى الرج: كدمر ل: ت:هر وسي ؤد نر رد ة  مي نى ش:عرر: لكي اليكدمر 19و: تيم: ف:بياحر



! ون: أ:نرفدس:كدمر ب:حد ت:رر

نهاية العالم ومجيء المسيح ثانية 

20 . ب: ا ق:دي اقرت:ر: اب:ه: ر: وا أ:نى خ: ل:مد ، ف:اعر يدوشي ة  بيالرجد ر: اص: ح: ش:لييم: مد ن: أدورد ور ا ت:ر: نرد:م: عي و:
نر هدمر 21 ين:ةي م: دي ن: الرم: لر مي ح: لري:رر ، و: ب:الي يىةي إيل:ى الرجي نرط:ق:ةي الري:هدودي ين: فيي مي بي الىذي رد ، ليي:هر نرد:ئيذ  عي

 : ي:افي نر هدمر فيي ال:رر ا م: لره: ل: ي:درخد ا، و: ا ق:در 22فييه: ا كدل  م: هي ال:يىام: أ:يىامد انرتيق:ام  ي:تيم  فييه: ف:إينى هذي
 . ف: ت:ق:عد 23كدتيب: ة  س:ور يم: يق:ة  ع:ظي ، ل:نى ضي ع:اتي فيي تيلرك: ال:يىامي ضي رر الرمد ب:ال:ى و: يرلد ليلرح: نى الرو: لكي و:

ذ:ا الشىعربي،  لد بيه: يدا  س:ي:نرزي با  ش:دي غ:ض: ضي و: يدس:اقدون: 24ع:ل:ى ال:رر ي السىيرفي و: دي قدطدون: بيح: ف:ي:سر
. مي ن:ةد الدم: مي ل: أ:زر ت:مي مد إيل:ى أ:نر ت:كر ا الدم: ش:لييمد ت:ددوسده: ت:برق:ى أدورد ، و: مي يعي الدم: مي ى إيل:ى ج: أ:سرر:

يق:ة  ع:ل:ى 25 ضي ضي ت:كدوند ع:ل:ى ال:رر ، و: ومي الن جد ري و: الرق:م: سي و: ات  فيي الشىمر رد ع:ل:م: ه: س:ت:ظر و:
 ، يشد ت:جي ج  و: اج: ت:عي و: ال:مر ر: و: ة ، ل:نى الرب:حر يرر: اقيع:ةي فيي ح: مي الرو: ن: 26الدم: ى ع:ل:ى النىاسي مي يدغرم: و:

 . اتي او: امد السىم: ر: عد أ:جر عرز: كدون:ة:، إيذر ت:ت:ز: سر ت:احد الرم: ف: ي:جر ا س:ور ق عي م: نر ت:و: مي عربي و: نرد:ئيذ  27الر  عي
 . يم  د  ع:ظي جر م: ة  و: ابي بيقدوى نرس:اني آتييا  فيي السىح: ن: ابرن: الي ور ورد 28ي:ر: هي الدمد ا ت:برد:أد هذي نرد:م: نر عي لكي و:

 .« بد كدمر ي:قرت:ري وس:كدمر ل:نى فيد:اء: ؤد ف:عدوا رد ارر بدوا و: ، ف:انرت:صي ددثد ث:ل : 29ت:حر مر م: ب: ل:هد ر: ض: و:
 ! اري ب:اقيي ال:شرج: يين:ةي و: وا إيل:ى التي نر تيلرق:اءي 30«انرظدرد ون: مي ق:تر ت:عرل:مد ر: ا ق:در أ:ور ن:ه: ور ا ت:ر: نرد:م: عي

يبا .  يرف: ب:ات: ق:ري كدمر أ:نى الصى ث:ة ، 31أ:نرفدسي ادي ور: ح: هي الدمد ن: هذي ور ا ت:ر: نرد:م: ف:هك:ذ:ا أ:نرتدمر أ:يرضا ، عي
يبا .  ل:كدوت: اي ب:ات: ق:ري وا أ:نى م: ل:مد تىى 32ف:اعر يلد أ:ب:دا  ح: ولد ه:ذ:ا الرجي : ل: ي:زد قى أ:قدولد ل:كدمر الرح:

ا.  هي كدل ه: ددث: هذي ولد أ:ب:دا . 33ت:حر ي ل: ي:زد نى ك:ل:مي لكي ، و: ول:ني ض: ت:زد ال:رر اء: و: إينى السىم:

السهر والصلة

ومي 34 هدمد ري و: بيالس كر اسي فيي اللىذىاتي و: م: نرغي كدمر ليئ:لى ت:ت:ث:قىل: قدلدوبدكدمر بيالي وا ل:نرفدسي ذ:رد نر احر لكي و:
:ة ؛  أ مد ف:جر كدمر ذليك: الري:ور ي:اةي، ف:ي:دره:م: نيين: ع:ل:ى 35الرح: يعي السىاكي مي بيقد ك:الرف:خيي ع:ل:ى ج: ف: يدطر ف:إينىهد س:ور

ا.  يه: ضي كدلي هي ال:رر جر وا 36و: نر أ:نر ت:نرجد كىندوا مي ، ليك:ير ت:ت:م: ين  عدوا فيي كدليي حي رى ت:ض: وا إيذ:نر و: رد ه: ف:اسر
.« نرس:اني ام: ابرني الي ت:قيفدوا أ:م: ، و: ددث: شركي أ:نر ت:حر ي: ع:ل:ى و: وري الىتيي هي هي الدمد يعي هذي مي نر ج: مي

ب:لي 37 وفي بيج: عررد ب:لي الرم: ي:بييتد فيي الرج: جد و: رد فيي اللىيرلي ي:خر ، و: يرك:لي يمد فيي الره: اري يدع:لي ك:ان: فيي النىه: و:
 . يرتدوني . 38الزى عدوا إيل:يرهي ت:مي يرك:لي ليي:سر ون: إيل:يرهي فيي الره: يرد يعد الشىعربي يدب:كي مي ك:ان: ج: و:
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المؤامرة وخيانة يهوذا

حي  22 وفد بيالرفيصر عررد ، الرم: يري يدد الرف:طي ب: عي اقرت:ر: ن: 2و: ع:ور الرك:ت:ب:ةد ي:سر ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: ال: رد از: م: و:
ن: الشىعربي.  ائيفيين: مي مر ك:اندوا خ: ل:قىبي 3ك:ير ي:قرتدلدوا ي:سدوع:، ل:نىهد ل: الشىيرط:اند فيي ي:هدوذ:ا الرمد د:خ: و:

 . ثرن:ير ع:ش:ر: د:ادي الي هدو: فيي عي ، و: ييي يدوطي رر سرخ: ادي 4بيالي قدوى ن:ةي و: س:اءي الرك:ه: ؤ: ع: رد ت:ك:لىم: م: ف:م:ض:ى و:
 . مر هد إيل:يرهي يمد لي يرك:لي ك:يرف: يدس: سي الره: ر: .  5ح: الي اتىف:قدوا أ:نر يدعرطدوهد ب:عرض: الرم: وا، و: حد ، 6ف:ف:ري ي: ضي ف:ر:

عي. مر يدا  ع:ني الرج: مر ب:عي هد إيل:يرهي يم: لي ة  لييدس: ص: يىند فدرر ذ: ي:ت:ح: أ:خ: و:

عداد للفصح مع التلميذ الل

حي.  7 ) الرفيصر لد م: بد أ:نر يدذرب:ح: فييهي (ح: ي ك:ان: ي:جي يري الىذي مد الرف:طي اء: ي:ور ج: س: 8و: س:ل: ي:سدوعد بدطررد :رر ف:أ
 «! ن:أركدل: ، لي ح: ا ل:ن:ا الرفيصر ز: ي هي ج: نىا ق:ائيل : «اذره:ب:ا و: يدوح: ؟» 9و: يز: هي يدد أ:نر ندج: :ل:هد: «أ:يرن: تدري ف:س:أ

ق:ا بيهي إيل:ى 10 ، ف:الرح: اء  ة: م: رى لد ج: مي ا إينرس:ان  ي:حر ين:ة:، يدل:قييكدم: دي ل:ني الرم: ا ت:درخد ال:م: ا: «ح: ف:ق:ال: ل:هدم:
لدهد.  ي ي:درخد يدوفي الىتيي 11الرب:يرتي الىذي ف:ةد الض  يمد: أ:يرن: غدرر ع:لي : ي:قدولد ل:ك: الرمد بيي ذليك: الرب:يرتي قدول: لير: و:

ي؟  يذي ع: ت:ل:مي حي م: ) الرفيصر ل: م: ا (ح: ة  12آكدلد فييه: ف:ة  فيي الطىب:ق:ةي الرعدلري:ا، ك:بيير: ا غدرر يكدم: ف:يدري
 «! اني ز: ي هي وش:ة . هدن:اك: تدج: فررد م: . 13و: ح: ا الرفيصر ز: هى ج: ا، و: ا ق:ال: ل:هدم: د:ا ك:م: ج: و: ف:انرط:ل:ق:ا، و:

عشاء الرب

14  ، سدلد ع:هد الر  م: : و: ان:تي السىاع:ةد، اتىك:أ ا ح: ل:مى ق  أ:نر آكدل: ه:ذ:ا 15و: يرتد بيش:ور ت:ه: : «اشر مر ق:ال: ل:هد و:
 . :لىم: ع:كدمر ق:برل: أ:نر أ:ت:أ ح: م: ل:كدوتي 16الرفيصر قىق: فيي م: تىى ي:ت:ح: نرهد ب:عردد، ح: : ل:نر آكدل: مي ف:إينييي أ:قدولد ل:كدمر

.  17اي».  وه:ا ب:يرن:كدمر مد اقرت:سي هي و: ذدوا هذي : «خد ، ق:ال: ش:ك:ر: ل: ك:أرسا  و: إيذر ت:ن:او: ف:إينييي أ:قدولد ل:كدمر 18و:
ل:كدوتد اي!»  تيي: م:

تىى ي:أر ةي ح: م: نر نيت:اجي الرك:رر بد مي ، 19إينييي ل: أ:شرر: يفا ، ش:ك:ر: غي ذ: ر: إيذر أ:خ: و:
ي!»  كرري . ه:ذ:ا افرع:لدوهد ليذي ليكدمر ي يدبرذ:لد ل:جر ي الىذي س:دي أ:عرط:اهدمر ق:ائيل : «ه:ذ:ا ج: ، و: ك:سىر: ك:ذليك: 20و: و:

ف:كد ي يدسر ي الىذي يدد بيد:مي دي دد الرج: ي: الرع:هر سد هي
هي الرك:أر : «ه:ذي ق:ال: ، و: ذ: الرك:أرس: أ:يرضا  ب:عرد: الرع:ش:اءي أ:خ:

 . ليكدمر ائيد:ةي.  21ل:جر ي ع:ل:ى الرم: عي نيي هيي: م: يمد لي ي يدس: نرس:اني لبددى أ:نر 22ثدمى إينى ي:د: الىذي ف:ابرند الي
هد!»  يمد لي ي يدس: لي الىذي جد يرلد ليذليك: الرى ني الرو: لكي تدوم ، و: حر ا هدو: م: ي: ك:م: ضي لدون: 23ي:مر ذدوا ي:ت:س:اء: :خ: ف:أ

كد أ:نر ي:فرع:ل: ه:ذ:ا. مر يدوشي نرهد نر مي : م: مر ا ب:يرن:هد فييم:

من هو العظم؟

س:بد ال:عرظ:م:.  24 مر يدحر د:ال  فيي أ:ي هد مر أ:يرضا  جي ق:ام: ب:يرن:هد مي 25و: لدوك: الدم: : «إينى مد مر ف:ق:ال: ل:هد
 . نيين: سي حر ن: مد نرد:هدمر يددرع:ور اب: الس لرط:ةي عي ح: أ:صر ، و: مر ، 26ي:سدوددون:هد ، ف:ل: ي:كدنر ذليك: ب:يرن:كدمر ا أ:نرتدمر أ:مى و:

 . مي ادي الرق:ائيدد ك:الرخ: ، و: غ:ري ي 27ب:لر ليي:كدني ال:عرظ:مد ب:يرن:كدمر ك:ال:صر ئد أ:مي الىذي ي ي:تىكي ظ:مد: الىذي نر هدو: أ:عر ف:م:
مد.  دي ي ي:خر كدمر ك:الىذي س:طي نييي أ:ن:ا فيي و: لكي ؟ و: ئد ي ي:تىكي مد؟ أ:ل:يرس: الىذي دي ي 28ي:خر عي درتدمر م: م: ين: ص: أ:نرتدمر الىذي

نيي.  ح: ل:كدوتا ،  29فيي مي ا ع:يىن: ليي أ:بيي، م: ، ك:م: أ:ن:ا أدع:يييند ل:كدمر بدوا ع:ل:ى 30و: ر: ت:شر ليك:ير ت:أركدلدوا و:



. ثرن:ير ع:ش:ر: ائييل: الي ر: ب:اط: إيسر يندون: أ:سر وش  ت:دي ليسدوا ع:ل:ى عدرد ت:جر ل:كدوتيي، و: ائيد:تيي فيي م: م:

يسوع ينبئ بإنكار بطرس له

ب:لد 31 ا يدغ:رر بيل:كدمر ك:م: ! ه:ا إينى الشىيرط:ان: ق:در ط:ل:ب:كدمر ليك:ير يدغ:رر ع:اند مر ، سي ع:اند مر ب  «سي ق:ال: الرى و:
 ، حد ، ث:بييتر 32الرق:مر ع: جي ، ب:عرد: أ:نر ت:رر أ:نرت: . و: اندك: يب: إييم: ليك: ليك:ير ل: ي:خي عرتد ل:جر رى نييي ت:ض: لكي و:

 .« ت:ك: و: تي 33إيخر ور إيل:ى الرم: ني و: يجر ع:ك: إيل:ى السي د  أ:نر أ:ذره:ب: م: ت:عي سر ، إينييي مد ب  ف:ق:ال: ل:هد: «ي:ا ر:
عا !»  ت: 34م: تىى ت:كدون: ق:در أ:نرك:رر م: ح: يحد الري:ور ييك: ل: ي:صي سد إينى الدي : «إينييي أ:قدولد ل:ك: ي:ا بدطررد ف:ق:ال:

فدنيي!»  ات  أ:نىك: ت:عرري رى اد  35ث:ل:ث: م: يسي ز: ل: كي ال  و: ةي م: رى س:لرتدكدمر بيل: صد ين: أ:رر : «حي مر ثدمى ق:ال: ل:هد
؟» ف:ق:الدوا: «ل:!»  ء  تدمر إيل:ى ش:ير ت:جر ، ه:لي احر ذ:اء  ل: حي نرد:هد 36و: نر عي ، ف:م: ا الن: : «أ:مى مر ف:ق:ال: ل:هد

ت:ري ي:شر هد و: د:اء: نرد:هد، ف:لري:بيعر ري نر ل:يرس: عي م: . و: اد  قييب:ةد ز: نرد:هد ح: نر عي ك:ذليك: م: ذره:ا؛ و: ، ف:لري:أرخد ال  ةد م: رى صد
، ل:نى كدلى 37س:يرفا .  ين: ل:بددى أ:نر ي:تيمى فييى مي ري جر ع: الرمد ي كدتيب: عددى م: : إينى ه:ذ:ا الىذي ف:إينييي أ:قدولد ل:كدمر

ام !»  ا إيترم: ت:ص  بيي ل:ه: ة  ت:خر : «ك:ف:ى!» 38ندبدوء: مر ». ف:ق:ال: ل:هد ب  ه:ا هدن:ا س:يرف:اني ف:ق:الدوا: «ي:ا ر:

يسوع يصلي في جبل الزيتون

يذد أ:يرضا .  39 ت:بيع:هد التىل:مي ، و: يرتدوني ب:لي الزى ذ:ه:ب: ك:ع:اد:تيهي إيل:ى ج: ل: إيل:ى 40ثدمى انرط:ل:ق: و: ص: ا و: ل:مى و:
ب:ة ».  ري لدوا فيي ت:جر ل وا ليك:ير ل: ت:درخد : «ص: مر ، ق:ال: ل:هد ك:اني بد 41الرم: س:اف:ة  تدق:اري مر م: ابرت:ع:د: ع:نرهد و:

يي  لي ك:ع: يدص: ر: ، و: ر  ج: ي:ة: ح: مر ، 42ر: نر لكي . و: هي الرك:أرس: در ع:نييي هذي ئرت: أ:برعي ق:ائيل : «ي:ا أ:بيي، إينر شي
 .« يئ:تدك: شي يئ:تيي ب:لر م: شي يددهد.  43ليت:كدنر ل: م: اءي يدش:دي ن: السىم: ل:ك  مي ر: ل:هد م: ظ:ه: إيذر ك:ان: فيي 44و: و:

. ضي ل:ة  ع:ل:ى ال:رر اتي د:م  ن:ازي ار: ك:ق:ط:ر: ق:هد ص: تىى إينى ع:ر: اح ؛ ح: ي إيلرح: :ش:دي يي بيأ لي ذ: يدص: اع ، أ:خ: ر: صي
45  . ني زر ن: الرحد ين: مي د:هدمر ن:ائيمي ج: ، ف:و: يذي اء: إيل:ى التىل:مي ج: ل:ةي و: ن: الصى ا 46ثدمى ق:ام: مي : «م: مر ف:ق:ال: ل:هد

«! ب:ة  ري لدوا فيي ت:جر ل وا ليك:ير ل: ت:درخد ص: وا و: ؟ قدومد ين: ب:الدكدمر ن:ائيمي

القبض على يسوع

. ف:ت:ق:دىم: 47 ثرن:ير ع:ش:ر: ن: الي د  مي احي هدو: و: درعدو  ي:هدوذ:ا، و: مد الرم: هد ع  ي:ت:ق:دىمد مر ا هدو: ي:ت:ك:لىمد، إيذ:ا ج: فييم: و:
يدق:بييل:هد.  ؟»  48إيل:ى ي:سدوع: لي نرس:اني يمد ابرن: الي أ:ى 49ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «ي:ا ي:هدوذ:ا، أ:بيقدبرل:ة  تدس:لي ا ر: ف:ل:مى

؟»  بد بيالسىيرفي ري ، أ:ن:ضر ب  ، ق:الدوا: «ي:ا ر: ددث: كد أ:نر ي:حر ا يدوشي ل:هد م: ور ين: ح: ددهدمر 50الىذي ب: أ:ح: ر: ض: و:
ن:ى.  ن:ةي ف:ق:ط:ع: أدذدن:هد الريدمر ئييسي الرك:ه: ي!» 51ع:برد: ر: دي نرد: ه:ذ:ا الرح: اب: ي:سدوعد ق:ائيل : «قيفدوا عي :ج: ف:أ

س: أدذدن:هد ف:ش:ف:اهد.  ل:م: ين: 52و: الش يدوخي، الىذي يرك:لي و: سي الره: ر: ادي ح: قدوى ن:ةي و: س:اءي الرك:ه: ؤ: ق:ال: ي:سدوعد ليرد و:
؟  ييي صي الرعي تدمر بيالس يدوفي و: جر ر: ي خ: ا ع:ل:ى ليص  : «أ:ك:م: م  53أ:قرب:لدوا ع:ل:يرهي ع:كدمر كدلى ي:ور ا كدنرتد م: نرد:م: عي

 «! الس لرط:ةد الن: ليلظىل:مي ، و: هي السىاع:ة: ل:كدمر نى هذي لكي . و: ي:كدمر ع:ل:يى د وا أ:يردي ، ل:مر ت:مد يرك:لي إيذر 54فيي الره: و:
. يد  نر ب:عي سد مي ت:بيع:هد بدطررد . و: ن:ةي ئييسي الرك:ه: ر: ر: لدوا بيهي ق:صر تىى د:خ: ، س:اقدوهد ح: ق:ب:ضدوا ع:ل:يرهي

بطرس يرنكر يسوع

55 . مر سد ب:يرن:هد ل:س: بدطررد ا، ج: ل:ه: ور مر ح: هد ل:س: ب:عرضد ج: ةي الدىاري و: ل:تر ن:ار  فيي س:اح: عي ا أدشر ل:مى و:



ع:هد!» 56 ه:ذ:ا ك:ان: م: : «و: ق:ال:تر ، و: ، ف:د:قىق:تي النىظ:ر: فييهي ءي ور نرد: الضى اليسا  عي ة  ج: م: ادي أ:ترهد خ: ف:ر:
فدهد!»  57 ري أ:ةد، ل:سرتد أ:عر ر: نىهد أ:نرك:ر: ق:ائيل : «ي:ا امر لكي : 58و: رد ف:ق:ال: آهد آخ: ير  ر: قرت  ق:صي ب:عرد: و: و:

، ل:يرس: أ:ن:ا!»  : «ي:ا إينرس:اند س: ق:ال: نى بدطررد لكي !» و: مر نرهد أ:نرت: مي يبا ، 59«و: ييي س:اع:ة  ت:قرري ب:عرد: مدضي و:
 «! لييلي ن: الرج: ع:هد أ:يرضا ، ل:نىهد أ:يرضا  مي قيا  إينى ه:ذ:ا ك:ان: م: يدا : «ح: كي ؤ: رد مد : 60ق:ال: آخ: سد ف:ق:ال: بدطررد

. ييكد اح: الدي ال: ي:ت:ك:لىمد، ص: از: هدو: م: الي و: فيي الرح: !» و: ا ت:قدولد ي م: ، ل:سرتد أ:درري «ي:ا إينرس:اند
يح: 61 بيي إيذر ق:ال: ل:هد: «ق:برل: أ:نر ي:صي ة: الرى سد ك:ليم: . ف:ت:ذ:كىر: بدطررد س: ن:ظ:ر: إيل:ى بدطررد ب  و: ف:الرت:ف:ت: الرى

 .« ات  رى ت:نيي ث:ل:ث: م: ييكد ت:كدوند ق:در أ:نرك:رر ا . 62الدي ري ب:ك:ى بدك:اء  مد جي، و: اري انرط:ل:ق: إيل:ى الرخ: و:

المحاكمة في مجلس اليهود

بدون:هد، 63 ري ي:ضر نرهد و: ون: مي رد ذدوا ي:سرخ: سدون: ي:سدوع:، ف:ق:در أ:خ: رد ين: ك:اندوا ي:حر الد الىذي ج: ي ا الري أ:مى
؟»  64 ب:ك: ر: ني الىذيي ض: :لدون:هد: «ت:ن:بىأر! م: أ ي:سر هد و: ه: جر يدغ:ط ون: و: ى 65و: ر: هدوا إيل:يرهي ش:ت:ائيم: أدخر جى و: و:

ة .  ن:ةي 66ك:ثيير: س:اءي الرك:ه: ؤ: نر رد لىفد مي ؤ: ليسد شديدوخي الشىعربي الرمد جر ع: م: ت:م: ، اجر ارد ا ط:ل:ع: النىه: ل:مى و:
 . مر هي ليسي جر ام: م: س:اقدوهد أ:م: ، و: الرك:ت:ب:ةي : 67و: مر ، ف:قدلر ل:ن:ا!» ف:ق:ال: ل:هد يح: سي ق:الدوا: «إينر كدنرت: أ:نرت: الرم: و:
 ، يقدون: دي ، ل: تدص: يبدون:نيي.  68«إينر قدلرتد ل:كدمر ، ل: تدجي :لرتدكدمر إينر س:أ ن: 69و: نرس:اني مي إيلى أ:نى ابرن: الي

ةي اي!»  يني قددرر: اليسا  ع:نر ي:مي : 70الن: س:ي:كدوند ج: مر : «أ:أ:نرت: إيذ:ني ابرند اي؟» ق:ال: ل:هد مر ف:ق:الدوا كدل هد
 «! ، إينييي أ:ن:ا هدو: نر 71«أ:نرتدمر قدلرتدمر عرن:ا مي ند ق:در س:مي ا ن:حر ؟ ف:ه: ة  بين:ا ب:عردد إيل:ى شدهدود  اج: ف:ق:الدوا: «أ:يىةد ح:

«! هي ف:مي

مؤشر  23Ketab El Hayatلوقا 

تسليم يسوع إلى بيلطس

23  . س:اقدوا ي:سدوع: إيل:ى بييل:طدس: ا، و: مر كدل ه: اع:تدهد م: تر ج: : «ت:ب:يىن: 2ف:ق:ام: ون:هد ق:ائيليين: مد ب:د:أدوا ي:تىهي و:
«! ليكد يحد الرم: سي ي أ:نىهد الرم: ي:دىعي ري و: لرق:يرص: ي:ةد لي زر ن:عد أ:نر تددرف:ع: الرجي ي:مر ت:ن:ا، و: يلد أدمى لي ل:ن:ا أ:نى ه:ذ:ا يدض:

3  «! اب:هد: «أ:نرت: قدلرت: :ج: ؟» ف:أ ليكد الري:هدودي : «أ:أ:نرت: م: :ل:هد بييل:طدسد س:اءي 4ف:س:أ ؤ: ف:ق:ال: بييل:طدسد ليرد
 «! نرس:اني دد ذ:نربا  فيي ه:ذ:ا الي وعي: «ل: أ:جي مد الرجد ن:ةي و: : «إينىهد يدثييرد 5الرك:ه: وا ق:ائيليين: مر أ:ل:ح  نىهد ل:كي و:

تىى هدن:ا!»  لييلي ح: ن: الرج: ا، ابرتيد:اء  مي يه: يىةي كدلي يما  فيي الري:هدودي ع:لي ، مد ر: 6الشىعرب: كر ع: بييل:طدسد ذي ا س:مي ف:ل:مى
؟».  لييلي ن: الرج: لد مي جد : «ه:لي الرى ت:فرس:ر: ، اسر لييلي ال:هد 7الرج: ، أ:ح: وددس: يرد إيذر ع:ليم: أ:نىهد ت:ابيع  ليسدلرط:ةي هي و:

 . ش:لييم: فيي تيلرك: ال:يىامي ، إيذر ك:ان: هدو: أ:يرضا  فيي أدورد وددس: يرد وددسد 8ع:ل:ى هي يرد أ:ى هي ا ر: ل:مى و:
هي الرك:ثيير: ع:نرهد، اعي اهد بيس:ب:بي س:م: يل  أ:نر ي:ر: ان  ط:وي م: نر ز: نىى مي ديا ، ل:نىهد ك:ان: ي:ت:م: ح: جي ي:سدوع:، ف:ري



هي.  ى ع:ل:ى ي:دي ر: ى آي:ة  تدجر و أ:نر ي:ر: جد ي:رر برهد ع:نر 9و: ا هدو: ف:ل:مر يدجي ة ، أ:مى اي:ا ك:ثيير: :ل:هد فيي ق:ض: ف:س:أ
 . ء  .  10ش:ير ون:هد بيعدنرف  مد الرك:ت:ب:ةد ي:تىهي ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: ق:ف: رد و: ندوددهد، 11و: جد وددسد و: يرد هد هي ت:ق:ر: ف:احر

 . دىهد إيل:ى بييل:طدس: ر: اقا  و: با  ب:رى نرهد، إيذر أ:لرب:س:هد ث:ور ر: مي س:خي وددسد 12و: يرد هي ار: بييل:طدسد و: ص: و:
ة  س:ابيق:ة . ا ع:د:او: م: ق:در ك:ان:تر ب:يرن:هد ، و: مي يق:يرني فيي ذ:ليك: الري:ور دي ص:

الحكم على يسوع بالموت

13  . الشىعرب: اد: و: الرقدوى ن:ةي و: س:اء: الرك:ه: ؤ: تدمر إيل:يى ه:ذ:ا 14ف:د:ع:ا بييل:طدسد رد رر ض: : «أ:حر مر ق:ال: ل:هد و:
در فيي ه:ذ:ا ، ل:مر أ:جي كدمر ام: ر: أ:م: تد ال:مر صر ا ف:ح: ه:ا أ:ن:ا، ب:عرد:م: . و: يلد الشىعرب: لي نرس:ان: ع:ل:ى أ:نىهد يدض: الي

 ، ون:هد بيهي مد ا ت:تىهي مى نرس:اني أ:يى ذ:نرب  مي ه:ا إينىهد ل:مر 15الي دىهد إيل:يرن:ا. و: وددسد أ:يرضا ، إيذر ر: يرد د: هي ج: ل: و: و:
 . ت: ور بد الرم: جي ت:ور قدهد.  16ي:فرع:لر ش:يرئا  ي:سر لي أدطر ليددهد إيذ:نر و: :جر مر فيي 17ف:س:أ ليق: ل:هد ك:ان: ع:ل:يرهي أ:نر يدطر و:

دا .  احي ينا  و: يد  س:جي !» 18كدليي عي اب:اس: ليقر ل:ن:ا ب:ار: أ:طر : «اقرتدلر ه:ذ:ا، و: مر ل:تيهي مر وا بيجد خد ر: نىهدمر ص: ل:كي و:
19  . بيس:ب:بي ق:ترل  ين:ةي و: دي د:ث:تر فيي الرم: ني بيس:ب:بي فيترن:ة  ح: يجر دلرقيي: فيي السي ك:ان: ذ:اك: ق:در أ مر 20و: اط:ب:هد ف:خ:

ب  فيي إيطرل:قي ي:سدوع:.  اغي هدو: ر: ليبرهد!» 21بييل:طدسد ث:انيي:ة  و: ليبرهد! اصر : «اصر ين: خي اري د وا ص: ف:ر:
ليددهد إيذ:نر 22 :جر . ف:س:أ تد ور در فييهي ذ:نربا  عدقدوب:تدهد الرم: ي ف:ع:ل: ه:ذ:ا؟ ل:مر أ:جي ث:ة : «ف:أ:يى ش:ر  مر ث:الي :ل:هد ف:س:أ

ليقدهد!»  أدطر ! ف:ت:غ:لىب:تر 23و: ل:ب: ، ط:اليبيين: أ:نر يدصر ي:ة  ات  ع:الي و: ين: بيأ:صر خي اري ون: ص: ذدوا يدليح  :خ: ف:أ
 ، مر اتدهد و: .  24أ:صر مر ك:م: بييل:طدسد أ:نر يدن:فىذ: ط:ل:بدهد ح: ني 25و: يجر دلرقيي: فيي السي ي ك:ان: ق:در أ ل:ق: الىذي :طر ف:أ

. مر اد:تيهي هد بييلطدسد إيل:ى إير: ا ي:سدوعد ف:س:لىم: أ:مى ي ط:ل:بدوا إيطرل:ق:هد. و: ، ذ:اك: الىذي الرق:ترلي ترن:ةي و: بيس:ب:بي الرفي

يسوع على الصليب

، ك:ان: 26 ع:اند مر هد سي مد اني اسر و: ن: الرق:يرر: ل  مي جد س:كدوا ر: لربي)، أ:مر ا هدمر ي:سدوقدون:هد (إيل:ى الصى فييم: و:
لرف: ي:سدوع:.  ل:هد خ: مي لييب: ليي:حر عدوا ع:ل:يرهي الصى ض: و: ، و: قرلي ن: الرح: عا  مي اجي ع  ك:بيير  27ر: مر ق:در ت:بيع:هد ج: و:

ي:نرددبرن:هد.  لرن: و: لروي نر نيس:اء  كدنى يدو: مي ن: الشىعربي و: : «ي:ا ب:ن:اتي 28مي ق:ال: نى ي:سدوعد، و: ف:الرت:ف:ت: إيل:يرهي
 ! كدنى ل:دي ع:ل:ى أ:ور كدنى و: ين: ع:ل:ى أ:نرفدسي ، ب:لي ابركي ين: ع:ل:ييي ش:لييم:، ل: ت:بركي ا إينى أ:يىاما  س:ت:أرتيي 29أدورد ف:ه:

! هدنى ع:تر أ:ثرد:اؤد ض: ل: أ:رر ل:تر بدطدوندهدنى و: م: ا ح: اتيي م: اقيري اللىو: لرع:و: : طدوب:ى لي ا ي:قدولد النىاسد فييه:
يين:ا!  30 : غ:طي يل:لي ليلتي ي ع:ل:يرن:ا، و: قدطي : اسر ب:الي نرد:ئيذ  ي:قدولدون: ليلرجي ف:إينر ك:اندوا ق:در ف:ع:لدوا ه:ذ:ا 31عي

؟»  لري:ابيسي ي لي ري اذ:ا ي:جر ، ف:م: ري ض: ني ال:خر ن: 32بيالرغدصر ع: ي:سدوع: أ:يرضا  اثرن:اني مي يق: إيل:ى الرق:ترلي م: سي و:
 . ين: مي ري جر ع: 33الرمد ل:بدوهد هدن:اك: م: ة:، ص: م: جد مر ي يددرع:ى الرجد ك:اني الىذي لدوا إيل:ى الرم: ص: ا و: ل:مى و:

 . رد ع:ني الي:س:اري الخ: يني و: د  ع:ني الري:مي احي ، و: يرني م: ري جر ، 34الرمد مر فيرر ل:هد ق:ال: ي:سدوعد: «ي:ا أ:بيي، اغر و:
ا.  ين: ع:ل:يره: عي قرت:ري وا ثيي:اب:هد مد اقرت:س:مد !» و: ا ي:فرع:لدون: ون: م: مر ل: ي:دررد ق:ف: الشىعربد هدن:اك: 35ل:نىهد و: و:

لييصر ن:فرس:هد إينر ك:ان: هدو: ! ف:لريدخ: ين: ري لىص: آخ: : «خ: ون: ق:ائيليين: كىمد س:اءد ي:ت:ه: ؤ: ك:ذليك: الر  اقيبدون:هد، و: يدر:
نرد: اي!»  ت:ار: عي خر يح: الرمد سي ون: ل:هد 36الرم: يمد يدق:دي ون: إيل:يرهي و: ندودد أ:يرضا ، ف:ك:اندوا ي:ت:ق:دىمد نرهد الرجد ر: مي س:خي و:

 ، لا »  37خ: لييصر ن:فرس:ك: ، ف:خ: ليك: الري:هدودي : «إينر كدنرت: أ:نرت: م: ق:هد ل:فيت:ة  كدتيب: 38ق:ائيليين: ك:ان:تر ف:ور و:
 .« ليكد الري:هدودي ا: «ه:ذ:ا هدو: م: يفد ع:ل:يرهي 39فييه: دي لدوب:يرني يدج: صر يرني الرم: م: ري جر ن: الرمد د  مي احي ذ: و: أ:خ: و:

ن:ا!»  لييصر خ: لييصر ن:فرس:ك: و: ؟ إيذ:نر خ: يح: سي : «أ:ل:سرت: أ:نرت: الرم: را  40ف:ي:قدولد اجي هد ز: ر: ك:لىم: نى الخ: لكي و:



ا؟  أ:نرت: تدع:انيي الرعدقدوب:ة: ن:فرس:ه: افد ا:، و: تىى أ:نرت: ل: ت:خ: : «أ:ح: ل:ة  41ف:ق:ال: ند ف:عدقدوب:تدن:ا ع:ادي ا ن:حر أ:مى
«! يهي لي ح: ، ف:ل:مر ي:فرع:لد ش:يرئا  فيي غ:يرري م: نرس:اند ا ه:ذ:ا الي أ:مى ا ف:ع:لرن:ا. و: ق:اء: م: ل: لي اء: الرع:ادي ز: ل:نىن:ا ن:ن:الد الرج:

42  «! ل:كدوتيك: يءد فيي م: ا ت:جي نرد:م: نيي عي : «ي:ا ي:سدوعد، اذركدرر قى 43ثدمى ق:ال: ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «الرح:
«! سي د:ور ي فيي الرفيرر عي م: س:ت:كدوند م: : الري:ور أ:قدولد ل:ك:

موت يسوع

تىى 44 ا ح: يه: ضي كدلي لى الظىل:مد ع:ل:ى ال:رر را )، ح: ة: ظدهر ر: س:ةي (الثىانيي:ة: ع:شر و: السىاع:ةي السىادي ن:حر و:
 .( ري ث:ةي ب:عرد: الظ هر ع:ةي (الثىالي ن: 45السىاع:ةي التىاسي يرك:لي مي ت:ارد الره: انرش:ط:ر: سي ، و: سد تي الشىمر ل:م: أ:ظر و:

 . س:طي ي!» 46الو: وحي عد رد دي ت:ور : «ي:ا أ:بيي، فيي ي:د:يرك: أ:سر يم  ت  ع:ظي ور خا  بيص: اري ق:ال: ي:سدوعد ص: و:
 . وح: ل:م: الر  إيذر ق:ال: ه:ذ:ا، أ:سر قييق:ةي 47و: د: ا: ق:ائيل : «بيالرح: جى ، م: د:ث: ا ح: ئ:ةي م: أ:ى ق:ائيدد الرمي ا ر: ف:ل:مى
ا ».  نرس:اند ب:اري ا 48ك:ان: ه:ذ:ا الي لربي، ل:مى د: الصى ه: شر اقيبدوا م: ت:ش:ددوا لييدر: ين: احر وعد الىذي مد ك:ذليك: الرجد

 . ددور: ين: الص  عي عدوا ق:اري ج: ، ر: د:ث: ا ح: ا م: أ:ور اتيي 49ر: مي النييس:اءد اللىو: نر فييهي ، بيم: فيهي ع:اري يعد م: مي ا ج: أ:مى
. ور: هي الدمد اقيبدون: هذي يد  يدر: نر ب:عي اقيفيين: مي ، ف:ق:در ك:اندوا و: لييلي ن: الرج: ت:بيعرن:هد مي

دفن يسوع

ت:قيي   50 اليح  و: هدو: إينرس:ان  ص: ، و: هد يدوسدفد مد ل:ى إينرس:ان  اسر ليسي ال:عر جر ك:ان: فيي الرم: ل:مر ي:كدنر 51و:
نر ك:ان: مي ، و: ددني الري:هدودي د:ى مد ةي إيحر ام: ن: الرى هدو: مي ، و: مر فيعرل:تيهي ليسي و: جر اءي الرم: اري أ:عرض: افيقا  ع:ل:ى ق:ر: و: مد

ل:كدوتي اي.  ي م: ري نرت:ظي ان: ي:سدوع:.  52مد ثرم: ط:ل:ب: جد ل:هد 53ف:إيذ:ا بيهي ق:در ت:ق:دىم: إيل:ى بييل:طدس: و: ثدمى أ:نرز:
) ل:مر يددرف:نر فييهي ري خر وت  (فيي الصى نرحد ع:هد فيي ق:برر  م: ض: و: ، و: ك:فىن:هد بيك:تىاني لييبي) و: نر ع:ل:ى الصى (مي

 . نر ق:برلد د  مي . 54أ:ح: بد ي ك:ان: ق:در ب:د:أ: ي:قرت:ري د:ادي ليلسىبرتي الىذي عر م: الي ارد ي:ور ك:ان: ذ:ليك: النىه: و:
ع: 55 ضي ك:يرف: ود أ:يرن: الرق:برر: و: ع: ي:سدوع:، ف:ر: لييلي م: ن: الرج: ن: مي جر ر: اتيي خ: ت:بيع:تر يدوسدف: النييس:اءد اللىو: و:

اندهد.  ثرم: . 56جد يىةي صي س:ب: الرو: م: السىبرتي ح: ن: ي:ور حر ت:ر: اسر يبا ، و: طي ندوطا  و: ه:يىأرن: ح: عرن: و: ج: ثدمى ر:
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قيامة يسوع المسيح

ي 24 ندوط: الىذي ل:ت  الرح: امي ئرن: إيل:ى الرق:برري ح: ديا ، جي را  جي بدوعي، ب:اكي سر
ن: الد لي مي مي ال:وى نر فيي الري:ور لكي و:

.  2ه:يىأرن:هد.  ج: ع:ني الرق:برري ري ر: ق:در ددحر ج: درن: أ:نى الرح: ج: بيي 3ف:و: ان: الرى ثرم: درن: جد لرن: ل:مر ي:جي ا د:خ: نر ل:مى لكي و:
. 4ي:سدوع:.  نى انيبيهي ق:ف:ا بيج: اق:ة  ق:در و: ل:ني بيثيي:اب  ب:رى جد ، إيذ:ا ر: ات  فيي ذليك: ييير: ت:ح: ا هدنى مد فييم: و:



اذ:ا 5 : «ليم: ل:ني جد نرد:ئيذ  ق:ال: ل:هدنى الرى . عي ضي وه:هدنى إيل:ى ال:رر جد ن: ود ن:كىسر فد و: ور لىك:هدنى الرخ: ف:ت:م:
؟  اتي و: ييي ب:يرن: ال:مر ثرن: ع:ني الرح: كدمر بيهي إيذر ك:ان: 6ت:برح: ا ك:لىم: ن: م: نىهد ق:در ق:ام:! اذركدرر ل:كي إينىهد ل:يرس: هدن:ا، و:

لييلي  ، 7ب:عردد فيي الرج: ل:ب: ، ف:يدصر ئيين: اطي ي أدن:اس  خ: نرس:اني ل:بددى أ:نر يدس:لىم: إيل:ى أ:يردي : إينى ابرن: الي ف:ق:ال:
مي الثىاليثي ي:قدومد».  فيي الري:ور هد.  8و: ن: ك:ل:م: د: ع:ش:ر: 9ف:ت:ذ:كىرر ن: ال:ح: ب:رر ، أ:خر ن: الرق:برري عرن: مي ج: إيذر ر: و:

يعا .  مي وري ج: هي الدمد مر بيهذي ين: كدلىهد ري الخ: ي:مد 10و: رر سدل: بيذليك: هدنى م: ن: الر  ب:رر اتيي أ:خر ك:ان:تي اللىو: و:
 . ع:هدنى اتيي ذ:ه:برن: م: ي:اتد اللىو: ر: الدخر ، و: ي:مد أدم  ي:عرقدوب: رر م: نىا، و: يدو: يىةد، و: د:لي جر هدنى فيي 11الرم: ف:ب:د:ا ك:ل:مد

 . يقدوهدنى دي ل:مر يدص: ، و: :نىهد ه:ذ:ي:ان  سدلي ك:أ إيذي 12ن:ظ:ري الر  ، و: ك:ض: إيل:ى الرق:برري ر: س: ق:ام: و: إيلى أ:نى بدطررد
. د:ث: ا ح: مى با  مي ي ت:ع:جي د:ه:ا، ثدمى م:ض:ى مد حر لرفدوف:ة: و: ف:ان: الرم: أ:ى ال:كر ن:ى ر: انرح:

يسوع يظهر لتلميذين

13 ( ي:ال  و: س:برع:ةي أ:مر ة  (ن:حر يين: غ:لرو: تي ي:ة  ت:برعددد سي مي إيل:ى ق:رر نرط:ليق:يرني فيي ذليك: الري:ور مر مد نرهد ك:ان: اثرن:اني مي و:
 . اسد و: مر ا عي ه: مد ش:لييم:، اسر د:ث:  14ع:نر أدورد ا ح: يعي م: مي دىث:اني ع:نر ج: ك:ان:ا ي:ت:ح: ا 15و: ا هدم: ب:يرن:م: و:

ا.  م: ع:هد س:ار: م: ا و: م: ب: إيل:يرهي ، إيذ:ا ي:سدوعد ن:فرسدهد ق:دي اقرت:ر: ث:اني ي:ت:ب:اح: دىث:اني و: ا 16ي:ت:ح: يدن:هدم: نى أ:عر لكي و:
 . ف:تيهي عرري ب:تر ع:نر م: جي قىف:ا 17حد ؟» ف:ت:و: اني ا س:ائير: أ:نرتدم: ا و: ي ب:يرن:كدم: ري يث  ي:جر دي ا: «أ:ي  ح: م: :ل:هد س:أ و:

 . لد 18ع:ابيس:يرني يبد النىازي د:ك: الرغ:ري حر ، ف:ق:ال: ل:هد: «أ:أ:نرت: و: هد ك:لريدوب:اسد مد اسر ا، و: ددهدم: اب: أ:ح: أ:ج: و:
؟»  هي ال:يىامي ا فيي هذي د:ث: فييه: ا ح: ل: ت:عرل:مد بيم: ش:لييم:، و: ؟» 19فيي أدورد د:ث: اذ:ا ح: ا: «م: ف:ق:ال: ل:هدم:

ام: اي لي أ:م: الرق:ور را  فيي الرفيعرلي و: قرت:دي ي ك:ان: ن:بيياا مد ييي الىذي ري د:ث: ليي:سدوع: النىاصي ا ح: ف:ق:ال:: «م:
 ، يهي الشىعربي كدلي ل:بدوهد. 20و: ص: تي و: ور ن:ا إيل:ى عدقدوب:ةي الرم: كىامد حد ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: هد رد ك:يرف: س:لىم: و:

مد الثىاليثد 21 م: هدو: الري:ور ، ف:الري:ور يهي ع: ه:ذ:ا كدلي م: . و: ائييل: ر: ي: إيسر كد أ:نر ي:فردي وشي و أ:نىهد الرمد جد نىن:ا كدنىا ن:رر ل:كي و:
 . ددوثي ذليك: نرذد حد را   22مد درن: إيل:ى الرق:برري ب:اكي نىا أ:ذره:لرن:ن:ا، إيذر ق:ص: ل:مر 23ع:ل:ى أ:نى ب:عرض: النييس:اءي مي و:

 . ي  ل:ك:يرني ي:قدول:ني إينىهد ح: ي:ا: م: ؤر قدلرن: ل:ن:ا إينىهدنى ش:اه:درن: رد عرن: و: ج: ان:هد، ف:ر: ثرم: درن: جد ف:ذ:ه:ب: 24ي:جي
ا أ:مى ا ق:ال:تي النييس:اءد أ:يرضا ، و: ي م: دي يحا  ع:ل:ى ح: حي ر: ص: ددوا ال:مر ج: ع:ن:ا إيل:ى الرق:برري ف:و: ين: م: ب:عرضد الىذي

هد!»  ور ا ت:ك:لىم: 25هدو: ف:ل:مر ي:ر: يعي م: مي اني بيج: يم: يئ:يي الرق:لربي فيي الي ب:طي مي و: ا: «ي:ا ق:لييل:يي الرف:هر م: ف:ق:ال: ل:هد
 ! هي؟»  26بيهي ال:نربيي:اءد دي جر ل: إيل:ى م: هي الل:م: ثدمى ي:درخد يحد هذي سي ا ك:ان: ل:بددى أ:نر يدع:انيي: الرم: ثدمى 27أ:م:

يعي الركدتدبي. مي د: ع:نرهد فيي ج: ر: ا و: يعا ، م: مي ن: ال:نربيي:اءي ج: مي وس:ى و: نر مد نرط:ليقا  مي ا، مد م: يرد ل:هد ذ: يدف:سي أ:خ:
ك:ان  28 :نىهد ذ:اهيب  إيل:ى م: ت:ظ:اه:ر: هدو: بيأ ا، و: د:انيه: يذ:اني ي:قرصي يلرمي ي:ةي الىتيي ك:ان: التي ن: الرق:رر بدوا مي ثدمى اقرت:ر:

ل: 29أ:برع:د:.  ي:نرزي ل: لي س:اءد». ف:د:خ: ب: الرم: اقرت:ر: ارد و: ال: النىه: نرد:ن:ا، ف:ق:در م: لر عي : «انرزي ا ع:ل:يرهي ق:ائيل:يرني :ل:حى ف:أ
ا.  نرد:هدم: ا.  30عي أ:عرط:اهدم: ، و: ك:سىر: ، و: ك: ب:ار: ، و: برز: ذ: الرخد ا، أ:خ: م: ع:هد : م: ا اتىك:أ ل:مى تر 31و: ف:انرف:ت:ح:

ا.  م: ت:ف:ى ع:نرهد ف:اهد. ثدمى اخر ع:ر: ا و: م: يدندهد بد فيي 32أ:عر ا ك:ان: ق:لربدن:ا ي:لرت:هي : «أ:م: ري ا ليلخ: ددهدم: ف:ق:ال: أ:ح:
؟»  حد ل:ن:ا الركدتدب: ي:شرر: يقي و: يثدن:ا فيي الطىري دي ا ك:ان: يدح: ن:ا فييم: ددوري ا فيي تيلرك: السىاع:ةي 33صد ثدمى ق:ام:

 ، ين: عي ت:مي جر مر مد ع:هد ين: م: الىذي د: ع:ش:ر: و: د:ا ال:ح: ج: ش:لييم:، ف:و: ع:ا إيل:ى أدورد ج: ر: ا، و: ك:اندوا 34ع:يرنيه: و:
 .« ع:ان: مر ر: ليسي ق:در ظ:ه: بى ق:ام:، و: قيا  إينى الرى : «ح: ، 35ي:قدولدوند يقي د:ث: فيي الطىري ا ح: اهدمر بيم: ب:ر: :خر ف:أ

. برزي ري الرخد نرد: ك:سر بى عي ف:ا الرى ك:يرف: ع:ر: و:



يسوع يظهر للتلميذ

36 «! : «س:ل:م  ل:كدمر مر ق:ال: ل:هد ، و: مر هي س:طي ق:ف: ي:سدوعد ن:فرسدهد فيي و: ، و: اني بيذ:ليك: ا ي:ت:ك:لىم: ا هدم: فييم: و:
ن: ش:ب:حا .  37 ور مر ي:ر: وا أ:نىهد هىمد ، ت:و: مر فيهي ور خ: مر و: هي ، ليذدعرري مر نىهد لكي ا ب:الدكدمر 38و: : «م: مر ف:ق:ال: ل:هد

؟  ثد الش كدوكد فيي قدلدوبيكدمر اذ:ا ت:نرب:عي ليم: ؟ و: بيين: ط:ري ي. 39مدضر :ن:ا هدو: بين:فرسي ، ف:أ يى ق:د:م: وا ي:د:يى و: انرظدرد
ن: ليي».  ور ا ت:ر: ظ:ام  ك:م: عي م  و: قىقدوا، ف:إينى الشىب:ح: ل:يرس: ل:هد ل:حر ت:ح: سدونيي و: ، 40الرمي إيذر ق:ال: ذ:ليك: و:

 . يرهي ق:د:م: اهدمر ي:د:يرهي و: : 41أ:ر: مر ، ق:ال: ل:هد بيين: ي ت:ع:جي مد حي و: ن: الرف:ر: يقيين: مي دي الدوا غ:يرر: مدص: از: إيذر م: و:
؟»  ك:لد ا يدؤر نرد:كدمر هدن:ا م: .  42«أ:عي ي ي وي شر ك  م: ع:ة: س:م: لدوهد قيطر . 43ف:ن:او: أ:ك:ل: مر و: هد ام: ذ:ه:ا أ:م: :خ: ف:أ

ا 44 : أ:نىهد ل:بددى أ:نر ي:تيمى كدل  م: لرتد ب:يرن:كدمر ازي أ:ن:ا م: تدكدمر بيهي و: ي ك:لىمر : «ه:ذ:ا هدو: الك:ل:مد الىذي مر ثدمى ق:ال: ل:هد
 .« يري امي ز: الرم: كدتدبي ال:نربيي:اءي و: وس:ى و: يع:ةي مد وا 45كدتيب: ع:نييي فيي ش:ري مد ي:فره: مر لي ثدمى ف:ت:ح: أ:ذره:ان:هد

 ، نر ب:يرني 46الركدتدب: ي:قدوم: مي يحد و: سي :لىم: الرم: هك:ذ:ا ك:ان: ل:بددى أ:نر ي:ت:أ ، و: : «هك:ذ:ا ق:در كدتيب: مر ق:ال: ل:هد و:
 ، مي الثىاليثي اتي فيي الري:ور و: مي 47ال:مر يعي الدم: مي ط:اي:ا فيي ج: اني الرخ: غدفرر: ب:ةي و: هي بيالتىور مي أ:نر يدب:شىر: بياسر و:

 . ش:لييم: نر أدورد ل:قا  مي .  48انرطي وري هي الدمد أ:نرتدمر شدهدود  ع:ل:ى هذي ع:د: 49و: ا و: لد إيل:يركدمر م: سي درر ه:ا أ:ن:ا س:أ و:
ن: ال:ع:اليي!» ة: مي تىى تدلرب:سدوا الرقدوى ين:ةي ح: دي وا فيي الرم: نر أ:قييمد ل:كي بيهي أ:بيي. و:

صعود الرب يسوع إلى السماء

50  . افيعا  ي:د:يرهي مر ر: ك:هد ب:ار: ين:ةي إيل:ى ب:يرتي ع:نري:ا. و: دي جي الرم: اري ا ك:ان: 51ثدمى اقرت:اد:هدمر إيل:ى خ: ب:يرن:م: و:
اءي  د: إيل:ى السىم: عي أدصر مر و: ل: ع:نرهد ، انرف:ص: مر كدهد ح  52يدب:اري ش:لييم: بيف:ر: عدوا إيل:ى أدورد ج: ددوا ل:هد، ثدمى ر: ف:س:ج:

 ، يم  كدون:هد. 53ع:ظي يدب:اري ون: ا: و: يرثد يدس:بييحد ، ح: يرك:لي ك:اندوا ي:ذره:بدون: د:ائيما  إيل:ى الره:   و:

مؤشر



 إنجيل يوحنا

الفهرس العام

21  الفصل 11  الفصل 1  الفصل 

12  الفصل 2  الفصل 

13  الفصل 3  الفصل 

14  الفصل 4  الفصل 

15  الفصل 5  الفصل 

16  الفصل 6  الفصل 

17  الفصل 7  الفصل 

18  الفصل 8  الفصل 

19  الفصل 9  الفصل 

20  الفصل 10  الفصل 
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المسيح كلمة ا

ةد اد.  1 ك:ان: الرك:ليم: نرد: اي. و: ةد ك:ان: عي الرك:ليم: ةد، و: نرد: 2فيي الرب:درءي ك:ان: الرك:ليم: ه:ذ:ا ك:ان: فيي الرب:درءي عي
.  3اي.  ن: ا ت:ك:وى مى ء  مي نر أ:ي  ش:ير هي ل:مر ي:ت:ك:وى بيغ:يرري ، و: ء  ن: كدل  ش:ير ي:اةد. 4بيهي ت:ك:وى فييهي ك:ان:تي الرح:

 . ي:اةد ك:ان:تي ندور: النىاسي الرح: .  5و: كر الن ور: الظىل:مد ل:مر يددرري ، و: يءد فيي الظىل:مي الن ورد يدضي ر: 6و: ظ:ه:
نىا،  هد يدوح: مد س:ل:هد اد، اسر .  7إينرس:ان  أ:رر ط:تيهي اسي يعد بيو: مي ن: الرج: مي ، ليك:ير يدؤر دد ليلن وري ه: اء: ي:شر ل:مر 8ج:

 ، دا  ليلن وري ، ب:لر ك:ان: ش:اهي ي يدنييرد كدلى إينرس:ان  ك:ان: آتييا  إيل:ى 9ي:كدنر هدو: الن ور: ق  الىذي ف:الن ورد الرح:
 . فرهد الرع:ال:مد.  10الرع:ال:مي ل:مر ي:عرري ن: الرع:ال:مد، و: بيهي ت:ك:وى ، و: ، 11ك:ان: فيي الرع:ال:مي تيهي اصى اء: إيل:ى خ: ق:در ج: و:

ل:ءي ل:مر ي:قرب:لدوهد.  نى ه:ؤد ل:كي قى فيي أ:نر 12و: مد الرح: هد ن:ح: ، ف:ق:در م: هي مي ندوا بياسر ين: آم: ين: ق:بيلدوهد، أ:يي الىذي ا الىذي أ:مى
ل:د: اي،  وا أ:ور يرد ب:ةي 13ي:صي غر نر ر: ل: مي ، و: س:د  ب:ةي ج: غر نر ر: ل: مي ، و: نر د:م  ليددوا ل:يرس: مي ين: ود هدمد الىذي و:
ن: اي. ، ب:لر مي ب:ش:ر 

يوحنا يشهد ليسوع

هدو: 14 نرد: البي، و: يد  عي حي د: ابرن  و: جر د:هد، م: جر أ:يرن:ا م: ند ر: ن:حر ن:ن:ا، و: يىم: ب:ير خ: ار: ب:ش:را ، و: ةد ص: الرك:ليم: و:
 . قيي الرح: ةي و: ت:ليىء  بيالنييعرم: مر ي قدلرتد ع:نرهد: إينى 15مد ت:ف: ق:ائيل : «ه:ذ:ا هدو: الىذي نىا ف:ه: د: ل:هد يدوح: ش:هي

د:».  ج: ، ل:نىهد ك:ان: ق:برل: أ:نر أدور يم  ع:ل:يى ت:ق:دي ي مد نيلرن:ا 16التيي: ب:عردي يعدن:ا و: مي ذرن:ا ج: تيل:ئيهي أ:خ: ني امر ف:مي
 ، ة  ة  ع:ل:ى نيعرم: د:ا 17نيعرم: اج: ق  ف:ق:در ت:و: الرح: ةد و: ا النييعرم: وس:ى، أ:مى ي:تر ع:ل:ى ي:دي مد طي يع:ة: أدعر ل:نى الشىري
يحي.  سي ني البي، 18بيي:سدوع: الرم: ضر ي فيي حي يد:، الىذي حي نى البرن: الرو: ل:كي أ:ى ا: ق:ط . و: د  ر: نر أ:ح: ا مي م:

بىر: ع:نرهد. ي خ: هدو: الىذي

شهادة يوحنا عن نفسه

:لدون:هد: 19 أ يييين: ي:سر اللىوي ن:ةي و: ش:لييم: ب:عرض: الرك:ه: نر أدورد س:ل: الري:هدودد مي ين: أ:رر نىا حي اد:ةد يدوح: هي ش:ه: هذي و:
؟»  نر أ:نرتر ».  20«م: يح: سي ، ب:لر أ:كىد: ق:ائيل : «ل:سرتد أ:ن:ا الرم: رر ل:مر يدنركي ف: و: ت:ر: :لدوهد: 21ف:اعر ف:س:أ

: «ل:!» اب: :ج: ؟» ف:أ : «ل:سرتد إييىاهد!»؛ «أ:و: أ:نرت: النىبيي  ؟ ه:لر أ:نرت: إييلييىا؟» ق:ال: اذ:ا إيذ:نر «م:
؟» 22 ك: اذ:ا ت:قدولد ع:نر ن:فرسي س:لدون:ا؟ م: ين: أ:رر اب: إيل:ى الىذي و: ل: الرج: مي ، لين:حر نر أ:نرت: ف:ق:الدوا: «ف:م:
ا ق:ال: النىبيي  23 ، ك:م: بيي ام: الرى ة  أ:م: ت:قييم: سر يق: مد ع:لدوا الطىري : اجر يىةي ي ن:اد  فيي الرب:ري تد مد ور ف:ق:ال: «أ:ن:ا ص:

،  24إيش:عري:اءد».  يييين: يسي ي نر قيب:لي الرف:ري س:ليين: مي رر ل:ءي مد ك:ان: هؤد :لدون:هد: «إينر ل:مر ت:كدنر 25و: أ ف:ع:اددوا ي:سر
؟»  دد إيذ:نر ي اذ:ا تدع:مي ، ف:ليم: ل: النىبييى يىا، و: ل: إييلي ، و: يح: سي نى 26أ:نرت: الرم: لكي ! و: اءي دد بيالرم: ي : «أ:ن:ا أدع:مي اب: أ:ج:

فدون:هد،  نر ل: ت:عرري ذ:ائيهي». 27ب:يرن:كدمر م: ب:اط: حي لى ري ق  أ:نر أ:حد ت:حي أ:ن:ا ل: أ:سر ي، و: هدو: التيي ب:عردي و:
دد. 28 ي نىا يدع:مي يرثد ك:ان: يدوح: ، ح: ددنيي ى فيي ب:يرت: ع:نري:ا، ع:برر: الدرر ر: ه:ذ:ا ج:

يسوع حمل ا الذي يزيل خطيئة العالم

ي 29 لد اي الىذي م: ت:ف: ق:ائيل : «ه:ذ:ا هدو: ح: هد، ف:ه: و: نىا ي:سدوع: آتييا  ن:حر أ:ى يدوح: مي التىاليي ر: فيي الري:ور و:



 . يئ:ة: الرع:ال:مي طي يلد خ: يم  ع:ل:يى ل:نىهد 30يدزي ت:ق:دي ي مد ل: التيي: ب:عردي جد ي قدلرتد ع:نرهد إينى الرى ه:ذ:ا هدو: الىذي
د:.  ج: ». 31ك:ان: ق:برل: أ:نر أدور ائييل: ر: سر اءي ليك:ير يدعرل:ن: لي دد بيالرم: ي ئرتد أدع:مي نييي جي ل:كي فدهد و: ري ل:مر أ:كدنر أ:عر و:

32 . ت:قير  ع:ل:يرهي ي:سر ة  و: ام: م: يرئ:ةي ح: اءي بيه: ن: السىم: لد مي وح: ي:نرزي أ:يرتد الر  : «ر: نىا ف:ق:ال: د: يدوح: ثدمى ش:هي
وح: 33 ى الر  ي ت:ر: اءي هدو: ق:ال: ليي: الىذي د: بيالرم: ي س:ل:نيي لدع:مي ي أ:رر نى الىذي لكي فدهد، و: ري ل:مر أ:كدنر أ:عر و:

 . وحي الرقدددسي دد بيالر  ي ي س:يدع:مي ت:قير  ع:ل:يرهي هدو: الىذي ي:سر لد و: دد أ:نىهد هدو: ابرند 34ي:نرزي ه: ف:إيذر ش:اه:درتد ه:ذ:ا، أ:شر
اي».

يسوع يقابل تلميذه الولين

هي،  35 يذي نر ت:ل:مي ع:هد اثرن:اني مي م: اقيفا  هدن:اك: أ:يرضا  و: نىا و: مي التىاليي ك:ان: يدوح: فيي الري:ور ف:ن:ظ:ر: إيل:ى 36و:
لد اي».  م: : «ه:ذ:ا هدو: ح: هدو: س:ائير  ف:ق:ال: هد ت:بيع:ا ي:سدوع:. 37ي:سدوع: و: يذ:اني ك:ل:م: يلرمي ع: التي ا س:مي ف:ل:مى

يمد، 38 ع:لي ابييي، أ:ير ي:ا مد ؟» ف:ق:ال:: «ر: يد:اني اذ:ا تدري ا: «م: :ل:هدم: ، ف:س:أ ا ي:ترب:ع:انيهي آهدم: الرت:ف:ت: ي:سدوعد ف:ر: و:
ع:هد ذ:ليك: 39أ:يرن: تدقييمد؟»  ا م: أ:ق:ام: ، و: تيهي لى إيق:ام: ح: أ:ي:ا م: ر: اف:ق:اهد و: ا». ف:ر: انرظدر: ا: «ت:ع:ال:ي:ا و: م: اب:هد أ:ج:

 . ري ابيع:ةي ب:عرد: الظ هر و: الرى ك:ان:تي السىاع:ةد ن:حر م:؛ و: س: 40الري:ور ع:ان: بدطررد مر و سي سد أ:خد اود ك:ان: أ:نرد:ر: و:
نىا،  ع:ا ك:ل:م: يدوح: ا س:مي د: ه:ذ:يرني اللىذ:يرني ت:بيع:ا ي:سدوع:، ب:عرد:م: تىى 41أ:ح: ، ح: ع:ان: مر اهد سي د: أ:خ: ج: ا إينر و: ف:م:

 . يح: سي يىا» أ:يي الرم: سي درن:ا الرم: ج: ع:ان: 42ق:ال: ل:هد: «و: مر ياا إيل:ى سي لي اقرت:اد:هد إيل:ى ي:سدوع:. ف:ن:ظ:ر: ي:سدوعد م: و:
را .  خر ف:ا» أ:ير ص: : ص: :درعدوك: نييي س:أ ل:كي ع:اند برند يدون:ا، و: مر : «أ:نرت: سي ق:ال: مي التىاليي 43و: فيي الري:ور و:

، ف:ق:ال: ل:هد: «اترب:عرنيي!»  د: فييليب س: ج: ، ف:و: لييلي نرط:ق:ةي الرج: ى ي:سدوعد أ:نر ي:ذره:ب: إيل:ى مي ك:ان: 44ن:و: و:
 . س: بدطررد س: و: اود يرد:ا، ب:لرد:ةي أ:نرد:ر: نر ب:يرت: ص: ، ف:ق:ال: ل:هد: 45فييليب سد مي د: فييليب سد ن:ث:ن:ائييل: ج: ثدمى و:

هدو: ي:سدوعد ابرند يدوسدف: مر و: ال:نربيي:اءد فيي كدتدبيهي ، و: يع:ةي وس:ى فيي الشىري ي ك:ت:ب: ع:نرهد مد درن:ا الىذي ج: «و:
ةي».  ر: ن: النىاصي : 46مي اب:هد فييليب سد ؟» أ:ج: اليح  ء  ص: ةي ش:ير ر: ن: النىاصي لدعد مي ه:لر ي:طر : «و: ف:ق:ال: ن:ث:ن:ائييلد
 «! انرظدرر يل  ل: 47«ت:ع:ال: و: ائييليي  أ:صي ر: هد ف:ق:ال: ع:نرهد: «ه:ذ:ا إيسر و: ما  ن:حر أ:ى ي:سدوعد ن:ث:ن:ائييل: ق:ادي ر: و:

 «! يين:ةي 48ش:كى فييهي ت: التي أ:يرتدك: ت:حر اب:هد ي:سدوعد: «ر: :ج: فدنيي؟» ف:أ نر أ:يرن: ت:عرري مي : «و: :ل:هد ن:ث:ن:ائييلد ف:س:أ
 .« ك: فييليب سد ليكد 49ق:برل: أ:نر ي:درعدو: يمد، أ:نرت: ابرند اي! أ:نرت: م: ع:لي ت:ف: ن:ث:ن:ائييلد ق:ائيل : «ي:ا مد ف:ه:

 «! ائييل: ر: ف: 50إيسر ؟ س:ور يين:ةي ت: التي أ:يرتدك: ت:حر نرت: ل:نييي قدلرتد ل:ك: إينييي ر: ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «ه:لر آم:
نر ه:ذ:ا!»  ى أ:عرظ:م: مي اء: 51ت:ر: ن: السىم: ور : إينىكدمر س:ت:ر: قى أ:قدولد ل:كدمر قى الرح: ثدمى ق:ال: ل:هد: «الرح:

«! نرس:اني لدون: ع:ل:ى ابرني الي ي:نرزي ع:ددون: و: ل:ئيك:ة: اي ي:صر م: ة ، و: فرتدوح: م:
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معجزة المسيح الولى

ك:ان:تر هدن:اك: أدم  ي:سدوع:.  2 ، و: لييلي نرط:ق:ةي الرج: س  فيي ق:ان:ا بيمي مي الثىاليثي ك:ان: عدرر فيي الري:ور ي: 2و: ددعي و:
يذدهد.  ت:ل:مي سي أ:يرضا  ي:سدوعد و: ، ق:ال:تر أدم  ي:سدوع: ل:هد: «ل:مر ي:برق: 3إيل:ى الرعدرر رد مر ا ن:فيد:تي الرخ: ف:ل:مى

 «! ر  مر نرد:هدمر خ: أ:ةد؟ س:اع:تيي ل:مر ت:أرتي ب:عردد!»  4عي ر: ا ش:أرندكي بيي ي:ا امر ا: «م: اب:ه: :ج: هد 5ف:أ ف:ق:ال:تر أدم 
 .« كدمر بيهي رد ا ي:أرمد : «افرع:لدوا كدلى م: د:مي لرخ: لد الري:هدودد 6لي ت:عرمي ، ي:سر يىة  ري ج: ان  ح: ر: تىةد أ:جر ك:ان:تر هدن:اك: سي و:

ئ:ة  انيين: إيل:ى مي ا ب:يرن: ث:م: ي:ال:يرني أ:ور ث:ل:ث:ة  (أ:ير م: كر ا ب:يرن: مي ا م: نره: دد مي احي ، ي:س:عد الرو: ري ه:ا ليلتىط:ه  اء: م:
ين: ليتررا ).  ري شر عي تىى ك:اد:تر 7و: لدوه:ا ح: ». ف:م: اء  ان: م: ر: لدوا ال:جر : «امر د:مي ف:ق:ال: ي:سدوعد ليلرخ:

 . !» ف:ف:ع:لدوا.  8ت:فييضد ةي لييم: ئييسي الرو: وا إيل:ى ر: يمد ق:دي ا و: نره: فدوا مي ري الن: اغر : «و: مر ا 9ثدمى ق:ال: ل:هد ل:مى و:
ا هد، أ:مى د:ر: صر فد م: ل:مر ي:كدنر ي:عرري ، و: ر  مر ل: إيل:ى خ: وى ي ك:ان: ق:در ت:ح: اء: الىذي ةي الرم: لييم: ئييسد الرو: ذ:اق: ر:

 ، يس: ت:درع:ى الرع:ري ، اسر فدون: وهد ف:ك:اندوا ي:عرري ين: ق:دىمد د:مد الىذي يعا  10الرخ: مي ق:ال: ل:هد: «النىاسد ج: و:
ا ود:ة . أ:مى ا جد ا ك:ان: ددون:ه: مر م: ون: ل:هد يمد يدوفد يدق:دي ك:ر: الض  ب:عرد: أ:نر ي:سر ل ، و: يييد:ة: أ:وى ر: الرج: مر ون: الرخ: يمد يدق:دي

 «! تىى الن: يييد:ة: ح: ر: الرج: مر اه:ا 11أ:نرت: ف:ق:در أ:برق:يرت: الرخ: ر: ةد هيي: الي:ةد الدول:ى الىتيي أ:جر ز: عرجي هي الرمد ه:ذي
يذدهد.  ن: بيهي ت:ل:مي د:هد، ف:آم: جر ر: م: ه: أ:ظر ، و: لييلي هد 12ي:سدوعد فيي ق:ان:ا بيالرج: أدم  ل: ي:سدوعد و: ب:عرد: ه:ذ:ا، ن:ز: و:

. ع:ة: أ:يىام  وا بيضر يرثد أ:ق:امد وم:، ح: ن:احد ين:ةي ك:فرر: دي يذدهد إيل:ى م: ت:ل:مي تدهد و: و: إيخر و:

يسوع يطرد الباعة من الهيكل

ش:لييم:،  13 د: ي:سدوعد إيل:ى أدورد عي ، ص: ي  حي الري:هدودي يدد الرفيصر ب: عي إيذي اقرت:ر: يرك:لي 14و: د: فيي الره: ج: ف:و:
 ، مر هي ائيدي و: ين: إيل:ى م: اليسي ف:ة: ج: ي:اري الصى ، و: امي م: الرح: الرغ:ن:مي و: ، 15ب:اع:ة: الرب:ق:ري و: ب:ال  نر حي طا  مي د:ل: س:ور ف:ج:

، د:هدمر ن:اضي ق:ل:ب: م: ف:ةي و: ي:اري ب:عرث:ر: ندقدود: الصى ، و: الرب:ق:ري ع: الرغ:ن:مي و: ، م: يرك:لي ن: الره: يعا  مي مي د:هدمر ج: ط:ر: و:
ةي!» 16 ار: يج: ع:لدوا ب:يرت: أ:بيي ب:يرتا  ليلتي نر هدن:ا. ل: ت:جر هي مي وا هذي جد ري : «أ:خر امي م: ي الرح: ب:ائيعي ق:ال: لي و:
ةد ع:ل:ى ب:يرتيك: ت:أركدلدنيي».  17 ت:ابي: «الرغ:يرر: اء: فيي الركي يذدهد أ:نىهد ج: دىى الري:هدودد 18ف:ت:ذ:كىر: ت:ل:مي ف:ت:ص:

 «! ا ف:ع:لرت: ق:الدوا ل:هد: «ه:اتي آي:ة  تدثربيتد سدلرط:ت:ك: ليفيعرلي م: وا 19ليي:سدوع: و: مد دي مر ي:سدوعد: «اهر اب:هد أ:ج:
هد».  فيي ث:ل:ث:ةي أ:يىام  أدقييمد ، و: يرك:ل: تىة  20ه:ذ:ا الره: يرك:لي سي ف:ق:ال: ل:هد الري:هدودد: «اقرت:ض:ى بين:اءد ه:ذ:ا الره:

؟»  هد أ:نرت: فيي ث:ل:ث:ةي أ:يىام  لر تدقييمد ين: ع:اما ، ف:ه: ب:عي أ:رر هي. 21و: س:دي يرد إيل:ى ه:يرك:لي ج: نىهد ك:ان: يدشي لكي و:
بيالرك:ل:مي 22 ت:ابي و: ندوا بيالركي ل:هد ه:ذ:ا، ف:آم: يذدهد ق:ور ا ب:عردد ت:ذ:كىر: ت:ل:مي اتي فييم: و: نر ب:يرني ال:مر ا ق:ام: مي ف:ل:مى

ي ق:ال:هد ي:سدوعد.  ون: إيذر 23الىذي هي ك:ثييرد مي ن: بياسر حي، آم: يدي الرفيصر ش:لييم: فيي عي ا ك:ان: فيي أدورد ب:يرن:م: و:
اه:ا.  ر: ددوا الي:اتي الىتيي أ:جر يع: 24ش:هي مي فد الرج: ، ل:نىهد ك:ان: ي:عرري هي مر ع:ل:ى ن:فرسي نرهد نىهد هدو: ل:مر ي:أرت:مي ل:كي و:

25 . نرس:اني يل:ة: الي فد د:خي ، ل:نىهد ي:عرري نرس:اني دد ل:هد ع:ني الي ه: نر ي:شر ة  إيل:ى م: اج: ل:مر ي:كدنر بيح: و:
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الولدة الجديدة من الروح

3 ، ييي ليسي الري:هدودي جر و  فيي الرم: هدو: عدضر ، و: وسد يمد هد نييقدودي مد ، اسر يييين: يسي ي ن: الرف:ري غ:يرر: أ:نى إينرس:انا  مي
د  2 رد أ:ح: يما ، ل:نىهد ل: ي:قردي ع:لي ن: اي مد ئرت: مي يمد، ن:عرل:مد أ:نىك: جي ع:لي ق:ال: ل:هد: «ي:ا مد اء: إيل:ى ي:سدوع: ل:يرل  و: ج:

ع:هد».  نر آي:ات  إيلى إيذ:ا ك:ان: اد م: لد مي ا ت:عرم: ل: م: قى أ:قدولد 3أ:نر ي:عرم: قى الرح: اب:هد ي:سدوعد: «الرح: :ج: ف:أ
 .« يد  دي نر ج: ليد: مي ل:كدوت: اي إيلى إيذ:ا ود ى م: ندهد أ:نر ي:ر: كي د: يدمر : ل: أ:ح: : «ك:يرف: 4ل:ك: يمدوسد :ل:هد نييقدودي ف:س:أ

هي ث:انيي:ة  ثدمى يدول:د:؟» ي ن: أدمي ل: ب:طر يعد أ:نر ي:درخد ت:طي ؟ أ:ل:ع:لىهد ي:سر ينيي هدو: ك:بييرد السي نرس:ان: أ:نر يدول:د: و: ند الي كي يدمر
ن: 5 ليد: مي ل:كدوت: اي إيلى إيذ:ا ود د  م: ل: أ:ح: ند أ:نر ي:درخد كي : ل: يدمر قى أ:قدولد ل:ك: قى الرح: اب:هد ي:سدوعد: «الرح: أ:ج:

وحي.  الر  اءي و: .  6الرم: وح  وحي هدو: رد ن: الر  لدودد مي ور الرم: س:د ، و: س:دي هدو: ج: ن: الرج: لدودد مي ور ف:ل: 7ف:الرم:
 . يد  دي نر ج: ل:د:ةي مي ة  إيل:ى الروي اج: بر إيذ:ا قدلتد ل:ك: إينىكدمر بيح: عد 8ت:ت:ع:جى م: ت:سر يرثد ت:ش:اءد و: يحد ت:هدب  ح: ي الري

وحي». ن: الر  ليد: مي نر ود . هك:ذ:ا كدل  م: ل: إيل:ى أ:يرن: ت:ذره:بد تيي و:
نر أ:يرن: ت:أر نىك: ل: ت:عرل:مد مي لكي ه:ا، و: فيير: ص:

ند أ:نر ي:تيمى ه:ذ:ا؟»  9 كي : «ك:يرف: يدمر :لد أ وسد ي:سر يمد يمد 10ف:ع:اد: نييقدودي ع:لي اب:هد ي:سدوعد: «أ:نرت: مد أ:ج:
ل: ت:عرل:مد ه:ذ:ا!  ائييل: و: ر: ع: 11إيسر م: أ:يرن:ا، و: ا ر: دد بيم: ه: ن:شر ا ن:عرل:مد و: : إينىن:ا ن:ت:ك:لىمد بيم: قى أ:قدولد ل:ك: قى الرح: الرح:
اد:ت:ن:ا.  ندون: 12ذليك: ل: ت:قرب:لدون: ش:ه: مي ندوا، ف:ك:يرف: تدؤر مي ل:مر تدؤر ضي و: وري ال:رر دمد دىثرتدكدمر بيأ إينر كدنرتد ح:

؟  اءي وري السىم: دمد دىثرتدكدمر بيأ هدو: 13إينر ح: ، و: اءي ن: السىم: ل: مي ي ن:ز: اءي إيلى الىذي د  إيل:ى السىم: د: أ:ح: عي ا ص: م: و:
. اءي ي هدو: فيي السىم: نرس:اني الىذي ابرند الي

محبة ا للعالم

14  ، نرس:اني نر أ:نر يدع:لىق: ابرند الي ، ف:ك:ذليك: ل: بددى مي يىةي ي يىة: فيي الرب:ري وس:ى الرح: ا ع:لىق: مد ك:م: ليت:كدون: 15و:
 . ند بيهي مي نر يدؤر يىةد ليكدليي م: ي:اةد ال:ب:دي يد:، ليك:ير 16الرح: حي تىى ب:ذ:ل: ابرن:هد الرو: بى اد الرع:ال:م: ح: ل:نىهد هك:ذ:ا أ:ح:

يىةد.  ي:اةد ال:ب:دي ، ب:لر ت:كدوند ل:هد الرح: ند بيهي مي نر يدؤر ليك: كدل  م: لي ابرن:هد إيل:ى الرع:ال:مي 17ل: ي:هر سي ف:إينى ا: ل:مر يدرر
 ، لدص: الرع:ال:مد بيهي ين: الرع:ال:م:، ب:لر ليي:خر ي:دي ند بيهي ف:ق:در 18لي مي ي ل: يدؤر ا الىذي ، أ:مى ند بيهي ل: يدد:اند مي ي يدؤر ف:الىذي

 . يدي حي مي ابرني اي الرو: نر بياسر مي ، ل:نىهد ل:مر يدؤر مد الدىيرندون:ةي كر د:ر: ع:ل:يرهي حد مد: إينى 19ص: كر ه:ذ:ا هدو: الرحد و:
مر ك:ان:تر ال:هد م: ، ل:نى أ:عر ن: الن وري ث:ر: مي ة: أ:كر ب وا الظ لرم: نى النىاس: أ:ح: لكي ، و: اء: إيل:ى الرع:ال:مي الن ور: ق:در ج:

ة .  ير: ي ري الدهد. 20شي م: ح: أ:عر اف:ة: أ:نر تدفرض: خ: ل: ي:أرتيي إيل:يرهي م: ، و: لد الشىرى يدبرغيضد الن ور: نر ي:عرم: ف:كدل  م:
ةي 21 ل:تر بيقدوى ا عدمي ي:ت:ب:يىن: أ:نىه: الدهد و: م: ر: أ:عر ه: قيي ف:ي:أرتيي إيل:ى الن وري ليت:ظر لدكد فيي الرح: ي ي:سر ا الىذي أ:مى و:

اي».

شهادة يوحنا الخيرة ليسوع

دد. 22 ي ذ: يدع:مي أ:خ: ، و: مر ع:هد ا م: أ:ق:ام: فييه: يىةي و: يذدهد ب:عرد: ذ:ليك: إيل:ى بيل:دي الري:هدودي ت:ل:مي ذ:ه:ب: ي:سدوعد و: و:



ة  23 ي:اه: هدن:اك: ك:ان:تر ك:ثيير: نر س:الييم:، ل:نى الرمي بي مي دد فيي ع:يرني ندون  بيالرقدرر ي نىا أ:يرضا  يدع:مي ك:ان: يدوح: و:
 . ددون: ي:ت:ع:مى .  24ف:ك:ان: النىاسد ي:أرتدون: و: ني يجر دلرقيي: ب:عردد فيي السي نىا ل:مر ي:كدنر ق:د أ د:ث: 25ف:إينى يدوح: ح: و:

 . ري دي الري:هدودي فيي ش:أرني التىط:ه  أ:ح: نىا و: يذي يدوح: د:ال  ب:يرن: ت:ل:مي ق:الدوا ل:هد: 26جي نىا و: ف:ذ:ه:بدوا إيل:ى يدوح:
درت: ل:هد، هدو: أ:يرضا  ي ش:هي الىذي ، و: ددنيي ري الدرر اء: ن:هر ر: ا و: ع:ك: فيي م: أ:يرن:اهد م: ي ر: لد الىذي جد يمد، الرى ع:لي «ي:ا مد

 «! لدون: إيل:يرهي وى يعد ي:ت:ح: مي الرج: دد، و: ي د  أ:نر ي:ن:ال: ش:يرئا  إيلى إيذ:ا 27يدع:مي رد أ:ح: نىا: «ل: ي:قردي اب: يدوح: :ج: ف:أ
 ! اءي ن: السىم: ي: ل:هد مي دد ل:هد 28أدعرطي ي هي سدول  يدم: ، ب:لر أ:ن:ا ر: يح: سي : ل:سرتد الرم: ددون: أ:نييي قدلرتد ه: أ:نرتدمر ت:شر

 . يق: ب:هد 29الطىري ي ي:قيفد قدرر ، الىذي يسي يقد الرع:ري دي ا ص: ! أ:مى يس: ، ي:كدوند هدو: الرع:ري وسد نر ل:هد الرع:رد م: و:
ي ه:ذ:ا ق:در ت:مى.  حي ه:ا إينى ف:ر: . و: يسي تي الرع:ري ور هي بيص: حي جد ليف:ر: عدهد، ف:ي:برت:هي م: ي:سر يد: هدو: 30و: ف:ل:بددى أ:نر ي:زي

أ:نرقدص: أ:ن:ا».  ، ف:إينىهد 31و: ضي ن: ال:رر نر ك:ان: مي ا م: يعي. أ:مى مي ق: الرج: قد هدو: ف:ور نر ف:ور ي ي:أرتيي مي الىذي
يعي،  مي ق: الرج: قد هدو: ف:ور نر ف:ور ياا. التيي مي ضي ي:ت:ك:لىمد ك:لما  أ:رر ي  و: ضي ع: 32أ:رر ا س:مي دد بيم: ه: هدو: ي:شر و:

اد:ت:هد!  د: ي:قرب:لد ش:ه: ل: أ:ح: أ:ى، و: ر: ، 33و: ق  قد ع:ل:ى أ:نى ا: ح: ادي اد:ت:هد، يدص: ي ي:قرب:لد ش:ه: ع:ل:ى أ:نى الىذي
34  . ي:الي كر وح: ل:يرس: بيالرمي ي الر  مي اي ف:إينى ا: يدعرطي س:ل:هد اد ي:ت:ك:لىمد بيك:لي ي أ:رر ف:البد 35ل:نى الىذي

 . ء  هي كدلى ش:ير ع:ل: فيي ي:دي ق:در ج: ، و: برن: ب  الي نر 36يدحي م: يىةد. و: ي:اةد ال:ب:دي ، ف:ل:هد الرح: برني نر بيالي مي نر يدؤر م:
ت:قير  ع:ل:يرهي غ:ض:بد اي» ي:اة:. ب:لر ي:سر ى الرح: ، ف:ل:نر ي:ر: برني ن: بيالي مي فدضر أ:نر يدؤر ي:رر
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المرأة السامرية تتعرف بالمسيح

نىا،  4 نر يدوح: ث:ر: مي دد أ:كر ي يدع:مي يذ: و: ذد ت:ل:مي عدوا أ:نىهد ي:تىخي يييين: س:مي يسي ي ب  أ:نى الرف:ري ف: الرى ا ع:ر: ل:مى ع: 2و: م:
يذدهد،  دد ب:لر ت:ل:مي ي نرط:ق:ةي 3أ:نى ي:سدوع: ن:فرس:هد ل:مر ي:كدنر يدع:مي ع: إيل:ى مي ج: ر: يىةي و: نرط:ق:ة: الري:هدودي ك: مي ت:ر:

 . لييلي ةي،  4الرج: ر: نرط:ق:ةي السىامي رى بيمي ك:ان: ل:بددى ل:هد أ:نر ي:مد ، 5و: ار: ا، تددرع:ى سدوخ: ل: إيل:ى ب:لرد:ة  فييه: ص: ف:و:
 ، ا ي:عرقدوبد لبرنيهي يدوسدف: ه:ب:ه: ضي الىتيي و: ن: ال:رر يب:ة  مي ا ك:ان: ي:سدوعد 6ق:ري ل:مى . و: يرثد بيئررد ي:عرقدوب: ح:

 . س:ةي ال:ير السىادي و: ك:ان:تي السىاع:ةد ح: ، و: اف:ةي الربيئرري ل:س: ع:ل:ى ح: ، ج: ن: السىف:ري ب: مي اء:تي 7ق:در ت:عي ج: و:
قيينيي!»  ا ي:سدوعد: «اسر ، ف:ق:ال: ل:ه: اء  ذ: م: ت:أرخد يىة  إيل:ى الربيئرري لي ري أ:ة  س:امي ر: يذ:هد ك:اندوا ق:در 8امر ف:إينى ت:ل:مي

وا ط:ع:اما .  ت:رد يىة ، 9ذ:ه:بدوا إيل:ى الرب:لرد:ةي ليي:شر ري أ:ن:ا س:امي ي  و: يىةد: «أ:نرت: ي:هدودي ري أ:ةد السىامي رر ف:ق:ال:تر ل:هد الرم:
ةي. ر: ع: أ:هرلي السىامي لدون: م: ؟» ف:إينى الري:هدود: ل:مر ي:كدوندوا ي:ت:ع:ام: قيي:ك: نييي أ:نر أ:سر لدبد مي ف:ك:يرف: ت:طر

قيينيي، ل:ط:ل:برتي 10 : اسر ي ي:قدولد ل:كي نر هدو: الىذي م: يىة: اي، و: فيين: ع:طي ا ي:سدوعد: «ل:ور كدنرتي ت:عرري اب:ه: :ج: ف:أ
ياا!»  اء  ح: :عرط:اكي م: نرهد ف:أ الربيئررد 11أ:نرتي مي ، و: ع:ك: د:لرو  نر ي:ا س:يييدد، ل:يرس: م: لكي أ:ةد: «و: رر ف:ق:ال:تي الرم:



؟  ي  اءد الرح: نر أ:يرن: ل:ك: الرم: يق:ة . ف:مي هي 12ع:مي ث:ن:ا هذي ر: ي أ:ور نر أ:بيين:ا ي:عرقدوب: الىذي ه:لر أ:نرت: أ:عرظ:مد مي
؟»  يهي اشي و: م: ب:ندوهد و: ا هدو: و: نره: ب: مي ق:در ش:ري ، و: نر 13الربيئرر: بد مي نر ي:شرر: ا ي:سدوعد: «كدل  م: ف:ق:ال: ل:ه:

 . اءي ي:عدودد ف:ي:عرط:شد يهي أ:ن:ا، ل:نر ي:عرط:ش: ب:عرد: 14ه:ذ:ا الرم: ي أدعرطي اءي الىذي ن: الرم: بد مي ي ي:شرر: نى الىذي لكي و:
يىة ». ي:اة  أ:ب:دي ي ح: ليهي ن:برعا  ي:فييضد ف:يدعرطي بيحد فيي د:اخي اء  يدصر نر م: يهي مي ا أدعرطي ذ:ليك: أ:ب:دا ، ب:لر إينى م:

ذ: 15 خد ل: أ:عدود: إيل:ى هدن:ا لي اء: ف:ل: أ:عرط:ش: و: نيي ه:ذ:ا الرم: طي أ:ةد: «ي:ا س:يييدد، أ:عر رر ف:ق:ال:تر ل:هد الرم:
 .« اء  ي إيل:ى هدن:ا».  16م: عي جي ارر ، و: كي ج: ور ي ز: ادرعي ا: «اذره:بيي و: : «ل:يرس: ليي 17ف:ق:ال: ل:ه: اب:تر :ج: ف:أ

ج   ور : ل:يرس: ليي ز: د:قرتي إيذر قدلرتي : «ص: !» ف:ق:ال: ج  ور ي 18ز: الىذي اج ، و: و: س:ةد أ:زر مر ف:ق:در ك:ان: ل:كي خ:
 «! درقي ي . هذا قدلرتيهي بيالصي كي ج: ور ع:هد الن: ل:يرس: ز: ين: م: يشي ى 19ت:عي أ:ةد: «ي:ا س:يييدد، أ:ر: رر ف:ق:ال:تر ل:هد الرم:

 . ش:لييم: 20أ:نىك: ن:بيي  ون: ع:ل:ى أ:نى أدورد ر  أ:نرتدمد الري:هدود: تدصي ، و: ب:لي ن:ا ع:ب:ددوا ا: فيي ه:ذ:ا الرج: آب:اؤد
ب:اد:ةي».  لرعي يد: لي حي ك:ز: الرو: رر بد أ:نر ت:كدون: الرم: أ:ةد، س:ت:أرتيي 21ي:جي ر: يقيينيي ي:ا امر دي ا ي:سدوعد: «ص: اب:ه: :ج: ف:أ

 . ش:لييم: ل: فيي أدورد ب:لي و: ا ت:عربدددون: الب: ل: فيي ه:ذ:ا الرج: ا 22السىاع:ةد الىتيي فييه: أ:نرتدمر ت:عربدددون: م:
 . نردي الري:هدودي نر عي ا ن:عرل:مد، ل:نى الرخ:لص: هدو: مي ند ن:عربددد م: ن:حر ، و: لدون: ه: ف:س:ت:أرتيي س:اع:ة ، ب:لر 23ت:جر

ثرل: ي مي . ل:نى الب: ي:برت:غي قيي بيالرح: وحي و: قدون: الب: بيالر  ادي ين: ي:عربددد الرع:ابيددون: الصى ، حي ي: الن: هي
 . ين: ل:ءي الرع:ابيدي ». 24هؤد قيي بيالرح: وحي و: نر أ:نر ي:عربدددوهد بيالر  يهي مي ، ف:ليذليك: ل:بددى ليع:ابيدي وح  اد رد

اء: ف:هدو: 25 ت:ى ج: م: ، س:ي:أرتيي، و: يح: سي ي يددرع:ى الرم: يىا، الىذي سي ل:مد أ:نى الرم: أ:ةد: «إينييي أ:عر رر ف:ق:ال:تر ل:هد الرم:
 .« ء  !»  26يدعرليند ل:ن:ا كدلى ش:ير كي يمد ي يدك:لي ا: «إينييي أ:ن:ا هدو: الىذي اب:ه: :ج: ل: 27ف:أ ص: نرد: ذليك: و: عي و:

يدد اذ:ا تدري : «م: مر نرهد د  مي ع: ذليك: ل:مر ي:قدلر ل:هد أ:ح: م: أ:ة . و: ر: ثد امر ادي هد يدح: أ:ور ا ر: شدوا ل:مى ددهي يذد، و: التىل:مي
ا؟»  ثده: ادي اذ:ا تدح: ا؟» أ:ور «ليم: نره: ذ:تر ت:قدولد 28مي أ:خ: ع:اد:تر إيل:ى الرب:لرد:ةي، و: ا و: ت:ه: رى أ:ةد ج: رر ك:تي الرم: ف:ت:ر:

 : ؟»  29ليلنىاسي يحد سي ! ف:ل:ع:لىهد هدو: الرم: ا ف:ع:لرتد وا إينرس:انا  ك:ش:ف: ليي كدلى م: ا انرظدرد ج: 30«ت:ع:ال:ور ر: ف:خ:
 . أ:قرب:لدوا إيل:يرهي ار: و: يمد، 31أ:هرلد سدوخ: ع:لي اح : «ي:ا مد يذد ي:قدولدون: ل:هد بيإيلرح: فيي أ:ثرن:اءي ذليك: ك:ان: التىل:مي و:

 « ».  32كدلر فدون:هد أ:نرتدمر ي ط:ع:ام  آكدلدهد ل: ت:عرري نردي : «عي مر اب:هد :ج: : 33ف:أ لدون: يذد ي:ت:س:اء: ذ: التىل:مي :خ: ف:أ
ا ي:أركدلدهد؟»  د  بيم: هد أ:ح: اء: يئ:ة: الىذيي 34«ه:لر ج: شي ل: م: م: ي هدو: أ:نر أ:عر مر ي:سدوعد: «ط:ع:امي ف:ق:ال: ل:هد
ل:هد.  ز: ع:م: أ:نر أدنرجي س:ل:نيي و: نييي أ:قدولد 35أ:رر لكي ادد! و: ص: هدر  ي:أرتيي الرح: ب:ع:ةي أ:شر : ب:عرد: أ:رر ا ت:قدولدون: أ:م:

ادده:ا.  ص: ان: ح: ح: تر و: ج: ي: ق:در ن:ضي ، ف:هي قدولي ياا إيل:ى الرحد لي وا م: : انرظدرد ذد 36ل:كدمر دد ي:أرخد اصي الرح: و:
عا ،  دد م: اصي الرح: عد و: اري حد الزى ، ف:ي:فرر: يىةي ي:اةي ال:ب:دي لرح: ر: لي عد الثىم: م: ي:جر ت:هد، و: ر: ددق: 37أدجر تىى ي:صر ح:

دد.  صد رد ي:حر آخ: عد، و: ر: د  ي:زر احي : و: لد كدمر 38الرق:ور ، ف:غ:يررد ا ل:مر ت:ترع:بدوا فييهي ددوا م: صد س:لرتدكدمر ليت:حر إينييي أ:رر
 .« مر ر: أ:ترع:ابيهي ندون: ث:م: أ:نرتدمر ت:جر بدوا، و: يييين: أ:هرلي تيلرك: الرب:لرد:ةي 39ت:عي ري ن: السىامي ون: مي ن: بيهي ك:ثييرد ف:آم:

 .« ا ف:ع:لرتد دد ق:ائيل:ة : «ك:ش:ف: ليي كدلى م: ه: أ:ةي الىتيي ك:ان:تر ت:شر رر ا ق:اب:لدوهد 40بيس:ب:بي ك:ل:مي الرم: نرد:م: عي و:
 ، يرني م: :ق:ام: هدن:اليك: ي:ور ، ف:أ نرد:هدمر هد أ:نر يدقييم: عي نرد: الربيئرري د:ع:ور ندوا بيهي 41عي ين: آم: ديا  ع:د:دد الىذي ت:ك:اث:ر: جي و:

 ، هي ند ل:نىن:ا 42بيس:ب:بي ك:ل:مي مي ، ب:لر ندؤر كي ند ب:عرد: الن: بيس:ب:بي ك:ل:مي مي أ:ةي: «إينىن:ا ل: ندؤر رر لرم: ق:الدوا لي و:
قيا !» لييصد الرع:ال:مي ح: خ: فرن:ا أ:نىهد مد ع:ر: ن:ا، و: :نرفدسي عرن:اهد بيأ س:مي

شفاء ابن لرجل من حاشية الملك

43  ، لييلي نرط:ق:ةي الرج: س:اف:ر: إيل:ى مي ه:ا ي:سدوعد و: ، غ:اد:ر: ار: يرني فيي سدوخ: م: اءي الري:ور ب:عرد: ق:ض: هدو: 44و: و:
 «! ط:نيهي ن:بيي ي فيي و: ة: لي ام: د: ق:ائيل : «ل: ك:ر: ب: بيهي 45ن:فرسدهد ك:ان: ق:در ش:هي حى لييلي ر: ل: إيل:ى الرج: ص: ا و: ف:ل:مى



حي، إيذر ذ:ه:بدوا هدمر أ:يرضا  يدي الرفيصر ش:لييم: فيي أ:ثرن:اءي عي ا ف:ع:ل:هد فيي أدورد ا كدلى م: أ:ور ك:اندوا ق:د ر: ا، و: لده: أ:هر
 . يدي ك:ان: 46إيل:ى الرعي . و: ر  مر اء: إيل:ى خ: ل: الرم: وى يرثد ك:ان: ق:در ح: ، ح: لييلي ل: ي:سدوعد إيل:ى ق:ان:ا بيالرج: ص: و: و:

 . يض  ري ، ل:هد ابرن  م: ليكي ي:ةي الرم: اشي نر ح: ل  مي جد وم: ر: ن:احد ك: 47فيي ك:فرر: ع: أ:نى ي:سدوع: ت:ر: ا س:مي ف:ل:مى
فيي: ابرن:هد وم: ليي:شر ن:احد ع:هد إيل:ى ك:فرر: ل: م: نرهد أ:نر ي:نرزي ط:ل:ب: مي ، ذ:ه:ب: إيل:يرهي و: لييلي اء: إيل:ى الرج: ج: يىة: و: الري:هدودي

 . تي ور ف: ع:ل:ى الرم: شرري !» 48الرمد ائيب: الرع:ج: أ:يرتدمد الي:اتي و: ندون: إيلى إيذ:ا ر: مي ف:ق:ال: ي:سدوعد: «ل: تدؤر
وت: ابرنيي!»  49 ي ق:برل: أ:نر ي:مد عي لر م: : «ي:ا س:يييدد، انرزي ق:ال: لد و: جد سىل: إيل:يرهي الرى اب:هد 50ف:ت:و: أ:ج:

. ف: ر: انرص: ا ل:هد، و: ةي ي:سدوع: الىتيي ق:ال:ه: لد بيك:ليم: جد ن: الرى !» ف:آم: ي  ! إينى ابرن:ك: ح: ي:سدوعد: «اذره:بر
51  ، ي  :نى ابرن:هد ح: وهد بيأ ب:شىرد هي و: يقي ل:ق:اهد ب:عرضد ع:بييدي ل  فيي الطىري ا ك:ان: ن:ازي ب:يرن:م: مر 52و: :ل:هد ف:س:أ

ى». مى لىتر ع:نرهد الرحد ، و: ةي ح: س:اء: الرب:اري ابدوهد: «فيي السىاع:ةي السىابيع:ةي م: فيي أ:يىةي س:اع:ة  ت:ع:اف:ى، أ:ج:
أ:هرلد ب:يرتيهي 53 ن: هدو: و: ». ف:آم: ي  ا: «إينى ابرن:ك: ح: ا السىاع:ةد الىتيي ق:ال: ل:هد ي:سدوعد فييه: ف:ع:ليم: ال:بد أ:نىه:

يعا .  مي يىةي 54ج: ن: الري:هدودي هي مي وجي رد اه:ا ي:سدوعد ب:عرد: خد ر: ي: الي:ةد الثىانيي:ةد الىتيي أ:جر ةد هي ز: عرجي هي الرمد هذي
. لييلي إيل:ى الرج:
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شفاء مشلول بيت حسدا

5  ، يىةي ي:ادي الري:هدودي دي ال:عر ش:لييم: فيي أ:ح: د: ي:سدوعد إيل:ى أدورد عي ب:عرد: ذليك: ص: نر ب:ابي 2و: بي مي ك:ان: بيالرقدرر و:
 . سد ق:اع:ات  مر ا خ: ل:ه: ور د:ا، ح: سر يىةي ب:يرتد حي برري ا بيالرعي ه: مد ك:ة  اسر ش:لييم: بيرر ا 3الرغ:ن:مي فيي أدورد قددد فييه: ي:رر

، ك:ةي ي:اهد الربيرر ك: مي رى ون: أ:نر ت:ت:ح: رد ، ي:نرت:ظي لدوليين: شر م: ج  و: عدرر ي:ان  و: نر عدمر ض:ى مي رر ن: الرم: ع  ك:بيير  مي مر ج:
ل  4 لد أ:وى ي ي:نرزي ه:ا، ف:ك:ان: الىذي اء: كد م: ي ري يدح: ك:ةي و: ر: إيل:ى الربيرر خ: ين  لي نر حي ل:كا  ك:ان: ي:أرتيي مي ل:نى م:

هد.  ضد ر: ا ك:ان: م: م: هر ف:ى، م: ث:ل:ثيين: س:ن:ة ،  5يدشر ان  و: نرذد ث:م: يض  مد ري ك:ةي م: نرد: الربيرر ك:ان: عي آهد 6و: ر:
يدد أ:نر :ل:هد: «أ:تدري ، ف:س:أ الي هدو: ع:ل:ى تيلرك: الرح: يل:ة  انرق:ض:تر و: دىة  ط:وي ف: أ:نى مد اقيدا  هدن:اك: ف:ع:ر: ي:سدوعد ر:

ف:ى؟»  ك: 7تدشر رى ت:ى ت:ح: ك:ةي م: : «ي:ا س:يييدد، ل:يرس: ليي إينرس:ان  يدلرقيينيي فيي الربيرر يضد ري اب:هد الرم: :ج: ف:أ
لد ق:برليي د:ائيما ».  ي ي:نرزي ، ف:ك:ان: غ:يرري ول: لرتد الن زد او: ة  ح: رى نر م: ك:مر مي . و: اءد ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: 8الرم:

 .« شي امر اش:ك: و: لر فير: مي ك:ان: ذ:ليك: 9«قدمي احر ش:ى. و: م: اش:هد و: ل: فير: م: ح: لد و: جد الي شدفيي: الرى فيي الرح: و:
 . م: س:برت  ل: 10ي:ور مي ل  ل:ك: أ:نر ت:حر . ل: ي:حي م: س:برت  : «الري:ور ي شدفيي: لي الىذي جد ف:ق:ال: الري:هدودد ليلرى
 «! اش:ك: ». 11فير: شي امر اش:ك: و: لر فير: مي ة: هدو: ق:ال: ليي: احر حى ي ي أ:ع:اد: إيل:يى الصي : «الىذي مر اب:هد :ج: ف:أ

؟»  12 شي امر اش:ك: و: لر فير: مي : احر ي ق:ال: ل:ك: نر هدو: الىذي م: :لدوهد: «و: يض: الىذيي 13ف:س:أ ري نى الرم: لكي و:



 . ع  مر ك:اني ج: ، ل:نى ي:سدوع: ك:ان: ق:دي ابرت:ع:د:، إيذر ك:ان: فيي الرم: نر هدو: فد م: ب:عرد: 14شدفيي: ل:مر ي:كدنر ي:عرري و:
يئ:ةي طي عر إيل:ى الرخ: جي يحا  ف:ل: ت:رر حي ، ف:ق:ال: ل:هد: «ه:ا أ:نرت: ق:در عددرت: ص: يرك:لي د:هد ي:سدوعد فيي الره: ج: ذ:ليك: و:

أد!»  و: ا هدو: أ:سر يب:ك: م: بيرد 15ليئ:لى يدصي ع: يدخر ر: ي ش:ف:اهد، أ:سر لد أ:نى ي:سدوع: هدو: الىذي جد ف: الرى ا ع:ر: ف:ل:مى
 . . 16الري:هدود: بيذليك: م: السىبرتي ال: ي:ور م: هي ال:عر لد هذي اييقدون: ي:سدوع: ل:نىهد ك:ان: ي:عرم: ذ: الري:هدودد يدض: :خ: ف:أ

علقة الب بالبن

17  «! لد م: أ:ن:ا أ:يرضا  أ:عر . و: لد إيل:ى الن: ال: أ:بيي ي:عرم: ا ز: : «م: مر نى ي:سدوع: ق:ال: ل:هد لكي ذ:ا 18و: ليه:
، ب:لر أ:يرضا  ل:نىهد ق:ال: إينى ا: ال:ف: سدنىة: السىبرتي ، ل:يرس: ف:ق:طر ل:نىهد خ: د:اد: س:عريد الري:هدودي إيل:ى ق:ترليهي ازر

يا  ن:فرس:هد بيالي.  س:اوي رد أ:نر 19أ:بدوهد، مد برن: ل: ي:قردي قى أ:قدولد ل:كدمر إينى الي قى الرح: مر ي:سدوعد: «الرح: ف:ق:ال: ل:هد
برند لدهد الي ، ي:عرم: لدهد البد ا ي:عرم: ى الب: ي:فرع:لدهد. ف:كدل  م: ا ي:ر: ، ب:لر ي:فرع:لد م: هي نر تيلرق:اءي ن:فرسي ي:فرع:ل: ش:يرئا  مي

 ، نر 20ك:ذليك: ال  أ:عرظ:م: مي م: يهي أ:يرضا  أ:عر س:يدري ا ي:فرع:لدهد، و: يع: م: مي يهي ج: يدري ، و: برن: ب  الي ل:نى الب: يدحي
 . ، ف:تددره:شدون: لي نر ي:ش:اءد. 21ه:ذ:ا الرع:م: برند م: ييي الي ، ك:ذليك: يدحر مر يييهي يدحر ت:ى و: ور ا يدقييمد البد الرم: ف:ك:م:

ا،  22 اءي كدلىه: برن: سدلرط:ة: الرق:ض: دا ، ب:لر أ:عرط:ى الي مد أ:ح: اكي البد ل: يدح: برن: 23و: يعد الي مي م: الرج: ري لييدكر
س:ل:هد. ي أ:رر مي الب: الىذي ري برن: ل: يدكر مي الي ري نر ل: يدكر م: . و: ون: الب: مد ري ا يدكر ك:م:

من الموت إلى الحياة

ي:اةد 24 س:ل:نيي ت:كدوند ل:هد الرح: ي أ:رر ند بيالىذي مي يدؤر ي و: عد ك:ل:مي م: نر ي:سر قى أ:قدولد ل:كدمر إينى م: قى الرح: الرح:
ي:اةي.  تي إيل:ى الرح: ور ن: الرم: ، ل:نىهد ق:دي انرت:ق:ل: مي يري مي ال:خي اك:مد فيي الري:ور ل: يدح: يىةد، و: قى 25ال:ب:دي قى الرح: الرح:

ين: الىذي ي: الن: و: تيي ب:لر هي
ت: ابرني اي س:ت:أر ور اتد ص: و: ا ال:مر عد فييه: م: : إينى السىاع:ة: الىتيي ي:سر أ:قدولد ل:كدمر

 . ن: ي:ور عدون:هد ي:حر م: برن: أ:يرضا  أ:نر ت:كدون: ل:هد 26ي:سر ، ف:ق:در أ:عرط:ى الي ي:اة  فيي ذ:اتيهي ا أ:نى ليلبي ح: ل:نىهد ك:م:
 ، ي:اة  فيي ذ:اتيهي .  27ح: نرس:اني ، ل:نىهد ابرند الي ين: ط:اهد سدلرط:ة  أ:نر ي:دي أ:عر نر ه:ذ:ا: 28و: بدوا مي ل: ت:ت:ع:جى

ت:هد،  ور نر فيي الرقدبدوري ص: يعد م: مي ا ج: عد فييه: م: ف: ت:أرتيي س:اع:ة  ي:سر ين: 29ف:س:ور ا: ف:الىذي نره: ون: مي جد رد ف:ي:خر
يييئ:اتي ف:فيي لدوا السى ين: ع:مي ا الىذي أ:مى ي:اةي، و: يي:ةي إيل:ى الرح: دي ؤ: ةي الرمد ي:ام: ون: فيي الرقي جد رد اتي ي:خر اليح: لدوا الصى ع:مي

 . يي:ةي إيل:ى الدىيرندون:ةي دي ؤ: ةي الرمد ي:ام: كدمد 30الرقي نر تيلرق:اءي ذ:اتيي، ب:لر أ:حر ند أ:نر أ:فرع:ل: ش:يرئا  مي كي أ:ن:ا ل: يدمر و:
س:ل:نيي. ي أ:رر اد:ةي الىذي اد:تيي ب:لر إير: قييقي إير: ع:ى ليت:حر ، ل:نييي ل: أ:سر ل  ي ع:ادي مي كر حد ، و: عد م: ا أ:سر ب:م: سر ح:

الب يشهد للبن

31  ، ق:ة  ادي اد:تيي غ:يرر: ص: ي، ل:ك:ان:تر ش:ه: ن:فرسي دد لي ه: أ:ن:ا 32ل:ور كدنرتد أ:شر دد ليي، و: ه: ي ي:شر نر غ:يرري لكي و:
 . ق  ي: ح: اد:ت:هد ليي هي ل:مد أ:نى ش:ه: .  33أ:عر قيي د: ليلرح: نىا ف:ش:هي سدل  إيل:ى يدوح: ق:در ب:ع:ثرتدمر رد أ:ن:ا أ:قدولد 34و: و:

 ، كدمر ل:صي لي خ: نر أ:جر ، ب:لر مي اد:ةي إينرس:ان  دد ع:ل:ى ش:ه: ت:مي ب:احا  35ه:ذ:ا ل: ل:نييي أ:عر صر نىا مي ف:ق:در ك:ان: يدوح:
 . ني م: ن: الزى ة  مي هي ف:ترر: تيعدوا بيندوري ت:مر ئرتدمر أ:نر ت:سر شي يئا ، و: يجا  مدضي هي ت:و: اد:ة  أ:عرظ:م: 36مد نى ليي ش:ه: لكي و:

ي: ا، ف:هي لده: م: الىتيي أ:عر ه:ا و: ز: الي الىتيي ك:لىف:نيي البد أ:نر أدنرجي م: اد:ةد ال:عر ي: ش:ه: هي نىا، و: اد:ةي يدوح: نر ش:ه: مي
س:ل:نيي،  ب:ييين:ة  أ:نى الب: أ:رر دد ليي مد ه: أ:نرتدمر 37ت:شر دد ليي. و: ه: س:ل:نيي هدو: ن:فرسدهد أ:يرضا  ي:شر ي أ:رر البد الىذي و:

أ:يرتدمر ه:يرئ:ت:هد،  ل: ر: ت:هد ق:ط ، و: ور عدوا ص: م: ، بيد:لييلي أ:نىكدمر ل: 38ل:مر ت:سر تدهد فيي قدلدوبيكدمر ل: ث:ب:ت:تر ك:ليم: و:



س:ل:هد.  ي أ:رر يقدون: الىذي دي ي:اةي 39تدص: يكدمر إيل:ى الرح: دي ا س:ت:هر سدون: الركدتدب: ل:نىكدمر ت:عرت:قيددون: أ:نىه: أ:نرتدمر ت:دررد
دد ليي،  ه: هي الركدتدبد ت:شر . هذي يىةي ي:اةد. 40ال:ب:دي فدضدون: أ:نر ت:أرتدوا إيل:يى ليت:كدون: ل:كدمد الرح: نىكدمر ت:رر لكي و:

41  . نردي النىاسي نر عي دا  مي جر بىة: اي ل:يرس:تر فيي 42ل:سرتد أ:قرب:لد م: ح: فد أ:نى م: أ:عرري ، و: فدكدمر ري نييي أ:عر لكي و:
 . كدمر . 43ندفدوسي هي مي ن:فرسي يءد بياسر نر ي:جي بدون: بيم: ي حي نىكدمر تدر: لكي ل:مر ت:قرب:لدونيي، و: مي أ:بيي و: ئرتد بياسر ف:ق:در جي

ا فيي 44 ع:ور ، ددون: أ:نر ت:سر نر ب:عرض  كدمر مي د: ب:عرضد جر أ:نرتدمر ت:قرب:لدون: الرم: ندوا بيي و: مي نر أ:يرن: ل:كدمر أ:نر تدؤر مي
هد إيلى اد!  ن:حد ي ل: ي:مر دي الىذي جر نر 45ط:ل:بي الرم: كدوكدمر إيل:ى البي، ف:إينى هدن:اليك: م: ل: ت:ظدن وا أ:نييي أ:شر

 . كدمر اء: ج: ي ع:لىقرتدمر ع:ل:يرهي ر: وس:ى الىذي هدو: مد ، و: كدوكدمر وس:ى، ل:كدنرتدمر 46ي:شر دىقرتدمر مد ف:ل:ور كدنرتدمر ص:
ونيي، ل:نىهد هدو: ك:ت:ب: ع:نييي.  دىقرتدمد وس:ى، ف:ك:يرف: 47ص: ا ك:ت:ب:هد مد يقدون: م: دي إيذ:ا كدنرتدمر ل: تدص: و:

ي؟» يقدون: ك:ل:مي دي تدص:

مؤشر    6Ketab El Hayatيوحنا 

إطعام الخمسة آلف

6  ، ق:ابيل:ةي فىةي الرمد يىة:، إيل:ى الضى ة: ط:ب:ري يرر: ، أ:ير بدح: لييلي ة: الرج: يرر: ت:بيع:هد 2ب:عرد: ذليك: ع:ب:ر: ي:سدوعد بدح: و:
ض:ى.  رر لرم: ف:ائيهي لي ا آي:اتي شي أ:ور ا ر: ع  ك:بيير  ب:عرد:م: مر ب:لي 3ج: يذدهد إيل:ى الرج: ت:ل:مي د: ي:سدوعد و: عي ص: و:

ل:سدوا.  ج: .  4و: ب: ي  ق:دي اقرت:ر: حي الري:هدودي يدد الرفيصر ك:ان: عي عا  ك:بييرا  5و: مر أ:ى ج: ر: إيذر ت:ط:لىع: ي:سدوعد و: و:
؟»  مر ل:ءي كدلىهد م: هؤد عي برزا  ليندطر ي خد ت:ري نر أ:يرن: ن:شر : «مي فييليب س: هد، ق:ال: لي و: ما  ن:حر ق:در ق:ال: ه:ذ:ا 6ق:ادي و:

ا س:ي:فرع:لدهد.  فد م: ن:هد، ل:نى ي:سدوع: ك:ان: ي:عرري ت:حي ي:مر برزا  7لي يرن:ا خد ت:ر: تىى ل:وي اشر : «ح: اب:هد فييليب سد :ج: ف:أ
ة !»  ير: غي ع:ة  ص: مر ع:ل:ى قيطر نرهد دد مي احي صدل: الرو: ا ك:ف:ى ليي:حر ، ل:م: ين:ار  ئ:ت:ير دي ، 8بيمي سد اود ف:ق:ال: ل:هد أ:نرد:ر:

 : يذي دد التىل:مي هدو: أ:ح: ، و: س: ع:ان: بدطررد مر و سي ك:ت:اني 9أ:خد س:م: ير  و: ف:ةي ش:عي غي س:ةد أ:رر مر ع:هد خ: ل:د  م: «هدن:ا و:
؟»  عي الرك:بييري مر ثرلي ه:ذ:ا الرج: هي ليمي ا هذي نر م: لكي . و: ت:اني ير: غي ك:ان: 10ص: !» و: ليسدوهدمر ف:ق:ال: ي:سدوعد: «أ:جر

 . س:ةي آلف  مر و: خ: ك:ان: ع:د:ددهدمر ن:حر ، و: الد ج: ي ل:س: الري . ف:ج: ذ: ي:سدوعد 11هدن:اك: عدشرب  ك:ثيير  :خ: ف:أ
. ك:ت:يرني ك:ذليك: ف:ع:ل: بيالسىم: اددوا. و: ا أ:ر: ، بيق:درري م: ين: اليسي ا ع:ل:ى الرج: نره: ع: مي زى ، ثدمى و: ش:ك:ر: ف:ة: و: غي ال:رر

ء !» 12 يع: ش:ير ل:تر ليك:ير ل: ي:ضي برزي الىتيي ف:ض: س:ر: الرخد عدوا كي م: هي: «اجر يذي ا ش:بيعدوا، ق:ال: ليت:ل:مي ف:ل:مى
س:ةي 13 مر نر خ: ليين: مي ل:ةي ع:ني الكي برزي الرف:اضي س:ري الرخد نر كي ة: قدفىة  مي ر: لدوا اثرن:ت:ير ع:شر م: عدوه:ا، و: م: ف:ج:

 . يري ف:ةي الشىعي غي قيا ، ه:ذ:ا هدو: النىبيي  14أ:رر ا ي:سدوعد ق:الدوا: «ح: ن:ع:ه: أ:ى النىاسد الي:ة: الىتيي ص: ا ر: ف:ل:مى
 .« ليكا ، ف:ع:اد: إيل:ى 15التيي إيل:ى الرع:ال:مي وهد م: يدقييمد فدوهد لي ت:طي شركي أ:نر ي:خر مر ع:ل:ى و: ع:ليم: ي:سدوعد أ:نىهد و:

د:هد. حر ب:لي و: الرج:



يسوع يمشي على الماء

ةي،  16 يرر: يذدهد إيل:ى الربدح: ل: ت:ل:مي س:اءد ن:ز: لى الرم: ا ح: ل:مى وم: 17و: ن:احد ين: إيل:ى ك:فرر: هي تىجي با  مد بدوا ق:اري كي ر: و:
 . مر ق: بيهي ل:مر ي:كدنر ي:سدوعد ق:د ل:حي يىم: الظىل:مد و: خ: ةي. و: يرر: ن: الربدح: ق:ابيل:ةي مي فىةي الرمد ه:بىتر 18فيي الضى و:

ةد.  يرر: ب:تي الربدح: ط:ر: يىة ، ف:اضر ف:ة  ق:وي ، 19ع:اصي ب:ع:ة  ي:ال  أ:ور أ:رر و: ث:ل:ث:ةي أ:مر يذد ن:حر ذىف: التىل:مي ا ج: ب:عرد:م: و:
، فد ور مي الرخ: ل:ى ع:ل:يرهي ت:ور ةي، ف:اسر يرر: اءي الربدح: يا  ع:ل:ى م: اشي بي م: ن: الرق:اري بد مي ا ي:سدوع: ي:قرت:ري أ:ور ر:

افدوا!»  20 مر ق:ائيل : «أ:ن:ا هدو: ل: ت:خ: ع:هد ع:د: إيل:ى 21ف:ش:جى نرهد أ:نر ي:صر لدبدون: مي ا ك:اددوا ي:طر ف:م:
 . قرصدودي ك:اني الرم: بد إيل:ى الرم: ل: الرق:اري ص: تىى و: بي، ح: عد 22الرق:اري مر دي الرج: مي التىاليي، ل:مر ي:جي فيي الري:ور و:

فدون: أ:نى ي:سدوع: ل:مر ك:اندوا ي:عرري دا . و: احي با  و: ةي إيلى ق:اري يرر: ن: الربدح: ق:ابيل:ةي مي فىةي الرمد ين: ب:اتدوا ع:ل:ى الضى الىذي
 . د:هدمر حر يذد و: ت:ق:لىهد التىل:مي )، ب:لي اسر سي هي (بيال:مر يذي ع: ت:ل:مي ب: م: ك:بي الرق:اري بد 23ي:رر اري اء:تر ق:و: ثدمى ج:

ب  ا ش:ك:ر: الرى برز: ب:عرد:م: ي أ:ك:لدوا فييهي الرخد ك:اني الىذي ن: الرم: بي مي س:تر بيالرقدرر ر: يىة:، و: نر ط:ب:ري ى مي ر: أدخر
 . اءدوا إيل:ى 24ع:ل:يرهي ج: ب: و: اري بدوا تيلرك: الرق:و: كي ، ر: يذ:هد هدن:اك: ل: ت:ل:مي عد ي:سدوع: و: مر دي الرج: ا ل:مر ي:جي ف:ل:مى

ثيين: ع:نر ي:سدوع:.  وم: ب:احي ن:احد ةي، ق:الدوا ل:هد: 25ك:فرر: يرر: ن: الربدح: ق:ابيل:ةي مي فىةي الرمد ددوهد ع:ل:ى الضى ج: ا و: ف:ل:مى
لرت: إيل:ى هدن:ا؟»  ص: ت:ى و: يمد، م: ع:لي ثدون: 26«ي:ا مد : أ:نرتدمر ت:برح: قى أ:قدولد ل:كدمر قى الرح: مر ي:سدوعد: «الرح: اب:هد أ:ج:

 . ف:ةي غي نر تيلرك: ال:رر ش:بيعرتدمر مي ، ب:لر ل:نىكدمر أ:ك:لرتدمر و: أ:يرتدمد الي:اتي اء: 27ع:نييي ل: ل:نىكدمر ر: ر: ا و: ع:ور ل: ت:سر
، نرس:اني يكدمر إييىاهد ابرند الي ي يدعرطي ، الىذي يىةي ي:اةي ال:ب:دي اء: الطىع:امي الرب:اقيي إيل:ى الرح: ر: الطىع:امي الرف:انيي، ب:لر و:

هد ع:ل:يرهي».  ترم: ع: اد البد خ: ض: لدبدهد 28ل:نى ه:ذ:ا الطىع:ام: ق:در و: ا ي:طر ل: م: ن:عرم: اذ:ا ن:فرع:لد لي :لدوهد: «م: ف:س:أ
س:ل:هد».  29اد؟»  نر أ:رر ندوا بيم: مي لدبدهد اد هدو: أ:نر تدؤر ي ي:طر لد الىذي اب: ي:سدوعد: «الرع:م: ف:ق:الدوا 30أ:ج:

؟  ل: رد أ:نر ت:عرم: اذ:ا ت:قردي ؟ م: ن: بيك: مي ندؤر اه:ا و: ا لين:ر: لده: ا الي:ةد الىتيي ت:عرم: ن:ا أ:ك:لدوا 31ل:هد: «م: ف:إينى آب:اء:
ي:أركدلدوا!»  برزا  لي اءي خد نى السىم: ت:ابي: أ:عرط:اهدمر م: اء: فيي الركي ا ج: يىةي ك:م: ي نى فيي الرب:ري مر 32الرم: اب:هد :ج: ف:أ

ي ا أ:بيي هدو: الىذي إينىم: ، و: اءي ن: السىم: برزا  مي كدمر خد وس:ى ل:مر يدعرطي : إينى مد قى أ:قدولد ل:كدمر قى الرح: ي:سدوعد: «الرح:
 ، قييقييى اءي الرح: برز: السىم: يكدمد الن: خد ي:اة  33يدعرطي اهيبد ح: اءي الرو: ن: السىم: لد مي برزد اي هدو: النىازي ف:خد

 .« لرع:ال:مي ».  34لي برز: ين  ه:ذ:ا الرخد ن:ا فيي كدليي حي طي مر ي:سدوعد: «أ:ن:ا 35ق:الدوا ل:هد: «ي:ا س:يييدد، أ:عر اب:هد :ج: ف:أ
ند بيي ل: ي:عرط:شد أ:ب:دا .  مي ي يدؤر الىذي وعد، و: ي يدقربيلد إيل:يى ل: ي:جد ي:اةي. ف:الىذي برزد الرح: نر قدلرتد 36هدو: خد لكي و:

 ، ندون: مي ل: تدؤر ونيي و: أ:يرتدمد نر ي:أرتي 37ل:كدمر إينىكدمر ر: م: ، و: بدهد البد ليي س:ي:أرتيي إيل:يى ا ي:ه: نى كدلى م: لكي و:
جي أ:ب:دا ،  اري هد إيل:ى الرخ: حر ر: يئ:ة: 38إيل:يى ل: أ:طر شي يئ:تيي، ب:لر م: شي ، ل: لدتيمى م: اءي ن: السىم: لرتد مي ف:ق:در ن:ز:

س:ل:نيي.  ي أ:رر مي 39الىذي هد فيي الري:ور ، ب:لر أدقييمد ليكد مر ليي ي:هر ه:ب:هد نر و: مى د:ا  مي ي: أ:نر ل: أ:د:ع: أ:ح: يئ:تدهد هي شي م: و:
 . يري ي:اةد 40ال:خي ند بيهي ت:كدوند ل:هد الرح: مي يدؤر برن: و: ى الي نر ي:ر: ي: أ:نى كدلى م: يئ:ة: أ:بيي هي شي ! إينى م: ن:ع:مر

 .« يري مي ال:خي هد أ:ن:ا فيي الري:ور دقييمد س:أ يىةد، و: : 41ال:ب:دي ون: ع:ل:ى ي:سدوع: ل:نىهد ق:ال: رد ذ: الري:هدودد ي:ت:ذ:مى :خ: ف:أ
 .« اءي ن: السىم: ل: مي ي ن:ز: برزد الىذي ، الىذيي 42«أ:ن:ا الرخد ق:الدوا: «أ:ل:يرس: ه:ذ:ا ي:سدوع: ابرن: يدوسدف: و:

؟»  اءي ن: السىم: لرتد مي : إينييي ن:ز: هد، ف:ك:يرف: ي:قدولد أدمى ند أ:ب:اهد و: فد ن:حر مر ي:سدوعد: «ل: 43ن:عرري اب:هد :ج: ف:أ
 ! ا ب:يرن:كدمر وا فييم: رد أ:ن:ا 44ت:ت:ذ:مى س:ل:نيي. و: ي أ:رر ت:ذ:ب:هد البد الىذي تيي: إيل:يى إيلى إيذ:ا اجر

د  أ:نر ي:أر رد أ:ح: ل: ي:قردي
 . يري مي ال:خي هد فيي الري:ور عد 45أدقييمد م: نر ي:سر كدل  م: ن: اي. و: يعد مي مي : س:ي:ت:ع:لىمد الرج: اء: فيي كدتدبي ال:نربيي:اءي ج:

 . نرهد ي:أرتيي إيل:يى ي:ت:ع:لىمد مي ي ك:ان: 46الب: و: آهد إيلى الىذي ا ر: : ف:م: أ:ى الب: دا  ر: عرن:ى ه:ذ:ا أ:نى أ:ح: ل:يرس: م: و:
 . أ:ى الب: د:هد ر: حر ع: اي. هدو: و: يىة . 47م: ي:اة  أ:ب:دي ند بيي ف:ل:هد ح: مي ي يدؤر : إينى الىذي قى أ:قدولد ل:كدمر قى الرح: الرح:



ي:اةي.  48 برزد الرح: اتدوا،  49أ:ن:ا هدو: خد يىةي ثدمى م: ي نى فيي الرب:ري كدمد الرم: برزد 50أ:ك:ل: أ:ب:اؤد نر ه:ا هدن:ا الرخد لكي و:
 . وتد نرس:اند ف:ل: ي:مد نرهد الي ي:أركدل: مي اءي لي ن: السىم: لد مي ن: 51النىازي ل: مي ي ن:ز: ي  الىذي برزد الرح: أ:ن:ا الرخد

ي، س:دي هد أ:ن:ا، هدو: ج: يمد ي أدق:دي برزد الىذي الرخد . و: ي:ا إيل:ى ال:ب:دي برزي ي:حر نر ه:ذ:ا الرخد د  مي . إينر أ:ك:ل: أ:ح: اءي السىم:
ي:ا الرع:ال:مد».  لدوا: «ك:يرف: 52أ:برذدلدهد ليك:ير ي:حر ت:س:اء: ، و: د:ال  ع:نييفا  ب:يرن: الري:هدودي :ث:ار: ه:ذ:ا الرك:ل:مد جي ف:أ

ن:أركدل:هد؟»  س:د:هد لي ي:ن:ا ج: رد ه:ذ:ا أ:نر يدعرطي : إيذ:ا ل:مر 53ي:قردي قى أ:قدولد ل:كدمر قى الرح: مر ي:سدوعد: «الرح: اب:هد :ج: ف:أ
 . ليكدمر ي:اة: ل:كدمر فيي د:اخي هد ف:ل: ح: بدوا د:م: ر: ت:شر نرس:اني و: س:د: ابرني الي ي 54ت:أركدلدوا ج: س:دي نر ي:أركدلر ج: م:

 ، يري مي ال:خي هد فيي الري:ور أ:ن:ا أدقييمد يىة ، و: ي:اة  أ:ب:دي ي، ف:ل:هد ح: بر د:مي ي:شرر: ي هدو: الطىع:امد 55و: س:دي ل:نى ج:
 . قييقيي  ابد الرح: ي هدو: الشىر: د:مي ، و: قييقيي  ي، ي:ثربدتد فييى 56الرح: بد د:مي ي:شرر: ي و: س:دي نر ي:أركدلد ج: كدل  م: و:

 . أ:ن:ا فييهي نر ي:أركدلدنيي. 57و: ي:ا بيي م: س:ل:نيي، ف:ك:ذليك: ي:حر ي أ:رر ييي الىذي ي:ا بيالبي الرح: ا أ:نييي أ:حر ك:م: و:
اتدوا. 58 كدمر ثدمى م: ي أ:ك:ل:هد أ:ب:اؤد نيي الىذي هدو: ل:يرس: ك:الرم: ، و: اءي ن: السىم: ل: مي ي ن:ز: برزد الىذي ه:ذ:ا هدو: الرخد

 .« ي:ا إيل:ى ال:ب:دي برز: ي:حر ي ي:أركدلد ه:ذ:ا الرخد يمد فيي 59ف:الىذي هدو: يدع:لي عي و: م: جر ه:ذ:ا كدل هد ق:ال:هد ي:سدوعد فيي الرم:
وم:. ن:احد ك:فرر:

التلميذ يشكوون

اع:هد؟» 60 يقد س:م: نر يدطي ع:ب: ه:ذ:ا الرك:ل:م:! م: ا أ:صر هي ق:الدوا: «م: يذي نر ت:ل:مي ون: مي ع:هد ك:ثييرد ا س:مي ف:ل:مى
؟ 61 كدمر : «أ:ه:ذ:ا ي:برع:ثد الش كدوك: فيي ندفدوسي مر :ل:هد ، ف:س:أ ون: رد يذ:هد ي:ت:ذ:مى هي أ:نى ت:ل:مي ف:ع:ليم: ي:سدوعد فيي ن:فرسي
يرثد ك:ان: ق:برل ؟  62 دا  إيل:ى ح: اعي نرس:اني ص: أ:يرتدمد ابرن: الي اذ:ا ل:ور ر: ي 63ف:م: ي يدعرطي وحد هدو: الىذي الر 

ي:اة .  ح: وح  و: تدكدمر بيهي هدو: رد ي ك:لىمر س:دد ف:ل: يدفييدد ش:يرئا . الرك:ل:مد الىذي ا الرج: ي:اة:، أ:مى نى ب:عرضا  64الرح: لكي و:
نر هدو: م: ، و: ندون: بيهي مي ين: ل: يدؤر نر هدمد الىذي فد م: نرذد الرب:درءي ي:عرري !» ف:ق:در ك:ان: ي:سدوعد مد ندون: مي نركدمر ل: يدؤر مي

وندهد.  ي س:ي:خد ه:ب:هد البد 65الىذي تيي: إيل:يى إيلى إيذ:ا و:
د  أ:نر ي:أر رد أ:ح: : ل: ي:قردي : «ليذليك: قدلرتد ل:كدمر ثدمى ق:ال:

 .« ل:مر ي:عدوددوا ي:ترب:عدون:هد!  66ذليك: ، و: هي نر أ:ترب:اعي ون: مي هد ك:ثييرد ر: قرتي ه:ج: نر ذ:ليك: الرو: ف:ق:ال: 67مي
؟»  مر ثرل:هد يددون: أ:نر ت:ذره:بدوا مي أ:نرتدمر أ:تدري يذا : «و: ثرن:ير ع:ش:ر: تيلرمي : «إيل:ى 68ليلي سد ع:اند بدطررد مر اب:هد سي :ج: ف:أ

 . يىةي ي:اةي ال:ب:دي نرد:ك: ك:ل:مد الرح: عي ب  و: نر ن:ذره:بد ي:ا ر: فرن:ا أ:نىك: قدد وسد اي!» 69م: ع:ر: نىا و: ند آم: ن:حر
؟» 70 نركدمر ش:يرط:ان  د  مي احي ع: ذليك: ف:و: م: ، و: ثرن:ير ع:ش:ر: تدكدمر أ:نرتدمد الي ت:رر ف:ق:ال: ي:سدوعد: «أ:ل:يرس: أ:ن:ا اخر
ن: 71 ع: أ:نىهد ك:ان: مي ا ب:عردد م: هد فييم: ي س:لىم: ، الىذي ييي يدوطي رر سرخ: ع:ان: الي مر ذ:ا إيل:ى ي:هدوذ:ا برني سي أ:ش:ار: بيه:

! ثرن:ير ع:ش:ر: الي
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يسوع يذهب إلى اليهودية

، ل:نى 7 يىةي نط:ق:ةي الري:هدودي ل: فيي مي و  نييبا  التىج: ت:ج: ، مد لييلي نرط:ق:ةي الرج: ب:عرد: ذليك: ب:د:أ: ي:سدوعد ي:ت:ن:قىلد فيي مي
 . ن: إيل:ى ق:ترليهي ع:ور ،  2الري:هدود: ك:اندوا ي:سر ي  ظ:اليي الري:هدودي يدد الم: ب: عي ا اقرت:ر: نرد:م: عي تدهد: 3و: و: ق:ال: ل:هد إيخر

 ، ال  م: نر أ:عر لدهد مي ا ت:عرم: ى أ:ترب:اعدك: م: يىةي ليي:ر: اذره:بر إيل:ى الري:هدودي نرط:ق:ة: و: هي الرمي كر هذي د: 4«اتررد ف:ل: أ:ح:
رر ن:فرس:ك: هي ، ف:أ:ظر ال: م: هي ال:عر لد هذي ت: ت:عرم: ا ددمر م: ة:. و: ر: ي الش هر ف:اءي إيذ:ا ك:ان: ي:برت:غي لد فيي الرخ: ي:عرم:

 .« لرع:ال:مي .  5لي نيين: بيهي مي ؤر ت:هد ل:مر ي:كدوندوا مد و: ا 6ف:إينى إيخر قرتيي ب:عردد، أ:مى ان: و: ا ح: مر ي:سدوعد: «م: اب:هد :ج: ف:أ
 . ين  ب  كدلى حي ن:اسي قرتدكدمر ف:هدو: مد دد 7و: ه: نيي أ:ن:ا، ل:نييي أ:شر ضد نىهد يدبرغي لكي ، و: كدمر ض: رد الرع:ال:مد أ:نر يدبرغي ل: ي:قردي

ة .  ير: ي ري ال:هد شي م: يدي 8ع:ل:يرهي أ:نى أ:عر ع:د: الن: إلى ه:ذ:ا العي ا أ:ن:ا ف:ل:نر أ:صر ، أ:مى يدي ع:ددوا أ:نرتدمر إيل:ى الرعي اصر
اء: ب:عردد».  ا ج: قرتيي م: .  9ل:نى و: لييلي ب:قيي: فيي الرج: مر ه:ذ:ا و: تدهد إيل:ى 10ق:ال: ل:هد و: ا ذ:ه:ب: إيخر ب:عرد:م: و:

را .  ييا ، ل: ظ:اهي في ت:خ: ا ل:ور ك:ان: مد ، ذ:ه:ب: هدو: أ:يرضا  ك:م: يدي ثدون: ع:نرهد فيي 11الرعي ذ: الري:هدودد ي:برح: :خ: ف:أ
؟»  لد جد : «أ:يرن: ذ:اك: الرى :لدون: أ ي:سر ، و: يدي ل:هد، 12الرعي ور ة  ح: ن:اق:ش:ات  ك:ثيير: وعي مد مد تر ب:يرن: الرجد ث:ار: و:

 « يلد الشىعرب: لي : «ل:! ب:لر إينىهد يدض: ون: رد ق:ال: آخ: » و: اليح  : «إينىهد ص: مر هد نر ل:مر 13ف:ق:ال: ب:عرضد لكي و:
. ن: الري:هدودي فا  مي ور د  أ:نر ي:ت:ك:لىم: ع:نرهد ع:ل:نا ، خ: ؤر أ:ح: رد ي:جر

يسوع يعلام علنا  في الهيكل

14  . يمد النىاس: ب:د:أ: يدع:لي يرك:لي و: د: ي:سدوعد إيل:ى الره: عي فدهد، ص: يدي نيصر ن: الرعي ا م:ض:ى مي ل:مى ف:ددهيش: 15و:
؟»  هدو: ل:مر ي:ت:ع:لىمر فد ه:ذ:ا الركدتدب: و: لدوا: «ك:يرف: ي:عرري ت:س:اء: مر ي:سدوعد: «ل:يرس: 16الري:هدودد و: اب:هد :ج: ف:أ

س:ل:نيي  ي أ:رر نردي الىذي نر عي ي، ب:لر مي نردي نر عي ي مي ا 17ت:عرلييمي فد م: يئ:ة: اي ي:عرري شي ل: م: اد: أ:نر ي:عرم: نر أ:ر: م: و:
ي.  نردي نر عي نردي اي، أ:ور أ:نىنيي أ:ت:ك:لىمد مي نر عي ي مي د: 18إيذ:ا ك:ان: ت:عرلييمي جر لدبد الرم: هي ي:طر نردي نر عي نر ي:ت:ك:لىمد مي م:

 . ق  ل: إيثرم: فييهي ادي س:ل:هد ف:هدو: ص: نر أ:رر د: ليم: جر لدبد الرم: ي ي:طر ا الىذي ؛ أ:مى هي ن:فرسي وس:ى 19لي ا أ:عرط:اكدمر مد أ:م:
ن: إيل:ى ق:ترليي؟»  ع:ور اذ:ا ت:سر ! ليم: يع:ةي لد بيالشىري نركدمر ي:عرم: د  مي نر أ:ح: ا مي نر م: لكي يع:ة:؟ و: اب:هد 20الشىري أ:ج:

؟»  يدد أ:نر ي:قرتدل:ك: نر يدري ! م: : «بيك: ش:يرط:ان  عد مر ل  21الرج: م: السىبرتي ع:م: لرتد ي:ور ف:ق:ال: ي:سدوعد: «ع:مي
يعا .  مي برتدمر ج: ت:غرر: دا  ف:اسر احي عد 22و: جي ت:ان: ي:رر ه:ذ:ا ل: ي:عرنيي أ:نى الرخي ت:اني و: اكدمر بيالرخي ص: وس:ى أ:ور إينى مد

 . م: السىبرتي ل:ور ي:ور نرس:ان: و: تيندون: الي ليذليك: ت:خر وس:ى ب:لر إيل:ى الب:اءي و: ون: 23إيل:ى مد رد ف:إينر كدنرتدمر تدجر
بدون: ع:ل:يى ل:نييي لر ت:غرض: وس:ى، ف:ه: يع:ة: مد اليفدوا ش:ري م: السىبرتي ليك:ير ل: تدخ: نرس:اني ي:ور ت:ان: ليلي الرخي

؟  ليهي فيي السىبرتي ل ». 24ش:ف:يرتد إينرس:انا  بيك:امي ما  ع:ادي كر وا حد كدمد ، ب:لي احر ري س:بي الظىاهي وا بيح: كدمد ل: ت:حر
يددون: أ:نر ي:قرتدلدوهد؟  25 ي يدري ش:لييم:: «أ:ل:يرس: ه:ذ:ا هدو: الىذي نرد: ذليك: ق:ال: ب:عرضد أ:هرلي أدورد ه:ا هدو: 26عي

قيا ؟  يحد ح: سي ن:ا أ:نىهد هدو: الرم: س:اؤد ؤ: :كىد: رد ى، ه:لر ت:أ . تدر: ء  هد بيش:ير ضد د: ي:عرت:ري ل: أ:ح: إينى 27ي:ت:ك:لىمد ع:ل:نا  و:
ل:هد!»  فد أ:صر ا ه:ذ:ا ف:إينىن:ا ن:عرري ، أ:مى اء: نر أ:يرن: ج: د  مي ف: أ:ح: ا ي:أرتيي ل:نر ي:عرري نرد:م: يح: عي سي ف:ع: 28الرم: ف:ر:

أ:ن:ا ل:مر نر أ:يرن: أ:ن:ا! و: فدون: مي ت:عرري فدون:نيي و: ، ق:ائيل : «أ:نرتدمر ت:عرري يرك:لي يمد فيي الره: هدو: يدع:لي ت:هد، و: ور ي:سدوعد ص:
فدون:هد.  أ:نرتدمر ل: ت:عرري ق  و: س:ل:نيي هدو: ح: ي أ:رر نى الىذي لكي نردي ذ:اتيي، و: نر عي فدهد، 29آتي مي ري :عر ا أ:ن:ا ف:أ أ:مى

س:ل:ن:ي».  ي أ:رر هدو: الىذي نرهد و: دا  ل:مر يدلرقي ع:ل:يرهي 30ل:نييي مي نى أ:ح: لكي ، و: لرق:برضي ع:ل:يرهي ف:س:ع:ى الري:هدودد لي



 . ان:تر ق:الدوا: «أ:ل:ع:لى 31ي:دا ، ل:نى س:اع:ت:هد ل:مر ت:كدنر ق:در ح: ، و: ندوا بيهي عي آم: مر ن: الرج: ين: مي ع:ل:ى أ:نى ك:ثييري
؟»  لد جد ا ه:ذ:ا الرى يه: ري هي الىتيي يدجر نر ه:ذي ث:ر: مي ي آي:ات  أ:كر ري ا ي:أرتيي، يدجر نرد:م: ، عي يح: سي ع: 32الرم: س:مي و:

يدلرقدوا اسي لي رى ن:ةي ب:عرض: الرحد س:اءد الرك:ه: ؤ: رد س:لدوا هدمر و: :رر عد ع:نرهد، ف:أ مر سد بيهي الرج: ام: ا ي:ت:ه: ي ون: م: يسي ي الرف:ري
 . س:ل:نيي. 33الرق:برض: ع:ل:يرهي ي أ:رر قرتا  ق:لييل ، ثدمى أ:عدودد إيل:ى الىذي ع:كدمر و: مر ي:سدوعد: «أ:ن:ا ب:اق  م: ف:ق:ال: ل:هد

34 .« يرثد أ:كدوند ون: أ:نر ت:ذره:بدوا إيل:ى ح: رد ل: ت:قردي ددون:نيي، و: ل: ت:جي ن: فيي ط:ل:بيي و: ع:ور نرد:ئيذ  ت:سر عي
ددني 35 د:هد؟ أ:ي:ذره:بد إيل:ى الرمد ي أ:نر ي:ذره:ب: ف:ل: ن:جي : «إيل:ى أ:يرن: ي:نروي مر ا ب:يرن:هد ل: الري:هدودد فييم: ف:ت:س:اء:

؟  يمد الريدون:انييييين: يدع:لي ا الري:هدودد، و: ن: فيي 36الريدون:انييىةي الىتيي ت:ش:تىت: فييه: ع:ور : ت:سر ليهي اذ:ا ي:عرنيي بيق:ور م: و:
؟» يرثد أ:كدوند ون: أ:نر ت:ذره:بدوا إيل:ى ح: رد ل: ت:قردي ددون:نيي، و: ط:ل:بيي ف:ل: ت:جي

إن عطش أحد فليأت إليب

: «إينر 37 تيهي ور ل:ى ص: :عر ق:ال: بيأ ق:ف: ي:سدوعد و: ، و: هي هدو: أ:عرظ:مد أ:يىامي ، و: يدي ن: الرعي م  مي ري ي:ور فيي آخي و:
 . بر ي:شرر: د  ف:لري:أرتي إيل:يى و: ش: أ:ح: ارد 38ع:طي ليهي أ:نره: نر د:اخي ري مي ن: بيي ت:جر نر آم: ، م: ت:ابد ا ق:ال: الركي ك:م: و:

 .« ي ي اء  ح: ل:مر 39م: ندون: بيهي س:ي:قرب:لدون:هد. و: مي ؤر ي ك:ان: الرمد وحي الرقدددسي الىذي ق:ال: ي:سدوعد ه:ذ:ا ع:ني الر 
د: ب:عردد.  جى ي: ب:عردد ل:نى ي:سدوع: ل:مر ي:كدنر ق:در ت:م: وحد ق:در أدعرطي ون: ه:ذ:ا 40ي:كدني الر  رد اضي ع: الرح: ا س:مي ل:مى و:

قيا ».  : «ه:ذ:ا هدو: النىبيي  ح: مر هد نى 41الرك:ل:م: ق:ال: ب:عرضد ل:كي ». و: يحد سي : «ه:ذ:ا هدو: الرم: ون: رد ق:ال: آخ: و:
؟  لييلي ن: الرج: يحد مي سي لدعد الرم: ه:لر ي:طر مر ق:الدوا: «و: هد نر 42ب:عرض: يح: س:ي:أرتيي مي سي ت:ابد إينى الرم: ا ق:ال: الركي أ:م:

دد؟»  يرثد ك:ان: د:اود م  ح: ي:ةي ب:يرتي ل:حر نر ق:رر مي د:، و: لي د:اود عي 43ن:سر مر ل: بيس:ب:بيهي ب:يرن: الرج: ص: هك:ذ:ا ح: و:
أريي.  دا  ل:مر يدلرقي ع:ل:يرهي ي:دا . 44انرقيس:ام  فيي الرى نى أ:ح: لكي ؛ و: مر أ:نر يدلرقدوا الرق:برض: ع:ل:يرهي هد اد: ب:عرضد أ:ر: و:

اذ:ا ل:مر 45 : «ليم: :لدوهدمر ، ف:س:أ ن:ةي س:اءي الرك:ه: ؤ: رد يييين: و: يسي ي يرك:لي إيل:ى الرف:ري اسد الره: رى ع: حد ج: ر: و:
وهد؟»  رد ضي هي!»  46تدحر ثرلي ك:ل:مي عر ق:ط  إينرس:انا  ي:ت:ك:لىمد بيمي م: ابدوا: «ل:مر ن:سر :ج: : 47ف:أ بيين: د وا غ:اضي ف:ر:

ل:لرتدمر أ:نرتدمر أ:يرضا ؟  ه:لر ض: ؟  48«و: ن: بيهي يييين: آم: يسي ي ن: الرف:ري س:اءي أ:ور مي ؤ: ن: الر  دا  مي أ:يرتدمر أ:ح: ا 49أ:ر: أ:مى
 «! مر يع:ة:، ف:اللىعرن:ةد ع:ل:يرهي لدون: الشىري ه: ين: ي:جر ةد الشىعربي الىذي هدو: 50ع:امى ، و: مر نرهد دا  مي احي نى و: ل:كي و:

اء: إيل:ى ي:سدوع: ل:يرل ،  ي ك:ان: ق:در ج: وسد الىذي يمد ك:م: 51نييقدودي :نر يدحر يع:تدن:ا بيأ حد ش:ري م: : «أ:ت:سر مر ق:ال: ل:هد
؟»  ف:ةي ذ:نربيهي عرري ل  ليم: هي أ:وى ف:اعي اعي دي د  ددون: س:م: ن: 52ع:ل:ى أ:ح: ابدوهد: «أ:ل:ع:لىك: أ:نرت: أ:يرضا  مي :ج: ف:أ

 «! لييلي ن: الرج: لدعر ق:ط  ن:بيي  مي ت:اب: ت:عرل:مر أ:نىه ل:مر ي:طر سي الركي ؟ ادررد لييلي د  53الرج: احي ف: كدل  و: ر: ثدمى انرص:
. إيل:ى ب:يرتيهي
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الزانية أمام يسوع

8  . يرتدوني ب:لي الزى ا ي:سدوعد، ف:ذ:ه:ب: إيل:ى ج: أ:مى ل:هد 2و: ور ع: ح: ت:م: ، ف:اجر يرك:لي ري ع:اد: إيل:ى الره: نرد: الرف:جر عي و:
 . مر هد يمد ل:س: يدع:لي هدورد الشىعربي، ف:ج: مر أ:ة  3جد ر: ي ون: امر يسي ي الرف:ري يع:ةي و: و الشىري يمد ع:لي ر: إيل:يرهي مد ض: أ:حر و:

 ، س:طي ق:فدوه:ا فيي الرو: أ:ور نيي، و: بيط:تر ت:زر هيي: 4ضد بيط:تر و: أ:ةد ضد رر هي الرم: يمد، هذي ع:لي ق:الدوا ل:هد: «ي:ا مد و:
نيي.  ؟» 5ت:زر لدك: أ:نرت: ا ق:ور ةي، ف:م: ار: ج: ما  بيالرحي جر ا ر: ث:اليه: د:امي أ:مر يع:تيهي بيإيعر وس:ى فيي ش:ري ان:ا مد ص: ق:در أ:ور و:

تدبد 6 ب:د:أ: ي:كر ن:ى و: ا هدو: ف:انرح: ا. أ:مى ون:هد بيه: مد اكي ة  يدح: م: ددوا تدهر وهد ف:ي:جي جد ري :لدوهد ذ:ليك: ليك:ير يدحر س:أ
 . ضي هي ع:ل:ى ال:رر ب:عي نركدمر 7بيإيصر نر ك:ان: مي : «م: مر ق:ال: ل:هد ت:د:ل: و: ، ف:اعر الي وا ع:ل:يرهي بيالس ؤ: مر أ:ل:ح  نىهد لكي و:

 «! ر  ج: ل  بيح: ا أ:وى ه: مي يئ:ة  ف:لري:رر طي .  8بيل: خ: ضي تدبد ع:ل:ى ال:رر ع:اد: ي:كر ن:ى و: عدوا 9ثدمى انرح: ا س:مي ف:ل:مى
د:هد، حر ب:قيي: ي:سدوعد و: ن: الش يدوخي. و: ، ابرتيد:اء  مي ري دا  تيلرو: الخ: احي يعا  و: مي بدوا ج: ه:ذ:ا الرك:ل:م: انرس:ح:

ا.  ك:انيه: اقيف:ة  فيي م: أ:ةد و: رر الرم: د  10و: كدمر ع:ل:يركي أ:ح: أ:ةد؟ أ:ل:مر ي:حر رر ا الرم: ا: «أ:يرن: هدمر أ:يىتده: ق:ال: ل:ه: ت:د:ل: و: ف:اعر
؟»  مر نرهد ل: ت:عدوديي 11مي . اذره:بيي و: كدمد ع:ل:يركي أ:ن:ا ل: أ:حر ا: «و: د: ي:ا س:يييدد». ف:ق:ال: ل:ه: : «ل: أ:ح: اب:تر أ:ج:

«! ئيين: طي تدخر

أنا نور العالم

بىطد فيي الظىل:مي ب:لر 12 نر ي:ترب:عرنيي ف:ل: ي:ت:خ: . م: : «أ:ن:ا ندورد الرع:ال:مي مر ي:سدوعد أ:يرضا  ف:ق:ال: اط:ب:هد خ: و:
ي:اةي».  ، 13ي:كدوند ل:هد ندورد الرح: ك: ن:فرسي دد لي ه: : «أ:نرت: الن: ت:شر ي ون: ق:ائيليين: يسي ي هد الرف:ري ض: ت:ر: ف:اعر
 .« ح  اد:تدك: ل: ت:صي ة ، ل:نىنيي 14ف:ش:ه: يح: حي اد:تيي ص: ي ف:إينى ش:ه: ن:فرسي دد لي ه: ع: أ:نييي أ:شر : «م: اب: :ج: ف:أ

ل: إيل:ى أ:يرن: نر أ:يرن: أ:ت:يرتد و: فدون: ل: مي ا أ:نرتدمر ف:ل: ت:عرري ؛ أ:مى إيل:ى أ:يرن: أ:ذره:بد نر أ:يرن: أ:ت:يرتد و: فد مي أ:عرري
 . ،  15أ:ذره:بد د  كدمد ع:ل:ى أ:ح: ا أ:ن:ا ف:ل: أ:حر ، أ:مى س:بي الرب:ش:ري ون: ع:ل:يى بيح: كدمد ليذليك: ت:حر ع: أ:نىهد ل:ور 16و: م:

س:ل:نيي. ي أ:رر البد الىذي ي، ب:لر أ:ن:ا و: دي فرر: كدمد بيمد ل ، ل:نييي ل: أ:حر ي ع:ادي مي كر اء: حد تد ل:ج: ك:مر ح:
ة :  17 يح: حي د:يرني ص: اد:ة: ش:اهي يع:تيكدمر أ:نى ش:ه: تدوب  فيي ش:ري كر م: دد ليي 18و: ه: ي:شر ي، و: ن:فرسي دد لي ه: :ن:ا أ:شر ف:أ

س:ل:نيي».  ي أ:رر فدون: 19البد الىذي ل: ت:عرري فدون:نيي، و: : «أ:نرتدمر ل: ت:عرري اب: :ج: ؟» ف:أ :لدوهد: «أ:يرن: أ:بدوك: ف:س:أ
فرتدمر أ:بيي أ:يرضا ».  ونيي ل:ع:ر: فرتدمد ل:ور ع:ر: نرد: 20أ:بيي. و: يرك:لي عي ق:ال: ي:سدوعد ه:ذ:ا الرك:ل:م: فيي الره:

ان:تر ب:عردد. ، ل:نى س:اع:ت:هد ل:مر ت:كدنر ق:در ح: د  الرق:برض: ع:ل:يرهي ل:مر يدلرقي أ:ح: . و: اتي م: نرددوقي التىقردي صد

يمان عاقبة عدم الل

ون: أ:نر ت:أرتدوا إيل:ى 21 رد نىكدمر ل: ت:قردي ل:كي ن: فيي ط:ل:بيي، و: ع:ور ف: أ:ذره:بد ف:ت:سر مر ي:سدوعد: «س:ور ثدمى ق:ال: ل:هد
 .« يئ:تيكدمر طي وتدون: فيي خ: ، ب:لر ت:مد يرثد أ:كدوند اذ:ا ي:عرنيي 22ح: ى، م: : «تدر: لدون: ذ: الري:هدودد ي:ت:س:اء: :خ: ف:أ

؟ ه:لر س:ي:قرتدلد ن:فرس:هد؟»  يرثد أ:كدوند ون: أ:نر ت:أرتدوا إيل:ى ح: رد لدهد ل: ت:قردي نر 23ق:ور د هد: «أ:نرتدمر مي ف:ك:ان: ر:
نرهد.  أ:ن:ا ل:سرتد مي . و: نر ه:ذ:ا الرع:ال:مي . أ:نرتدمر مي قد نر ف:ور ا أ:ن:ا ف:مي . أ:مى تد وتدون: 24ت:حر : س:ت:مد ليذليك: قدلرتد ل:كدمر

 .« ط:اي:اكدمر وتدون: فيي خ: ، ت:مد :نييي أ:ن:ا هدو: ندوا بيأ مي ، ل:نىكدمر إيذ:ا ل:مر تدؤر ط:اي:اكدمر نر 25فيي خ: :لدوهد: «م: ف:س:أ
 ! ن: الربيد:اي:ةي اب: ي:سدوعد: «قدلرتد ل:كدمر مي ؟» أ:ج: ا 26أ:نرت: كدمد بيه: أ:حر ا و: ة  أ:قدولده: ي:اءد ك:ثيير: ي أ:شر نردي عي و:



نرهد».  عرتدهد مي ا س:مي لرع:ال:مي هدو: م: ا أ:قدولدهد لي م: ، و: ق  س:ل:نيي هدو: ح: ي أ:رر نى الىذي ل:كي . و: وا 27ع:ل:يركدمر مد ل:مر ي:فره: و:
يرد إيل:ى البي.  ليهي ه:ذ:ا، ك:ان: يدشي يقدون: ابرن: 28أ:نى ي:سدوع:، بيق:ور ا تدع:لي نرد:م: مر ي:سدوعد: «عي ليذ:ليك: ق:ال: ل:هد

نيي ي ع:لىم: ي، ب:لر أ:قدولد الرك:ل:م: الىذي نر ن:فرسي لد ش:يرئا  مي م: أ:نييي ل: أ:عر ، و: فدون: أ:نييي أ:ن:ا هدو: نرس:اني ت:عرري الي
ا 29إييىاهد أ:بيي.  لد م: م: ما  أ:عر ي، ل:نييي د:ور دي حر نيي و: كر ل:مر ي:تررد ي، و: عي س:ل:نيي هدو: م: ي أ:رر إينى الىذي
يهي». ضي يدرر

البن يحرر عبيد الخطيئة

30  . ون: ن: بيهي ك:ثييرد ذ:ا، آم: ا ي:سدوعد ي:ت:ك:لىمد بيه: ب:يرن:م: : «إينر ث:ب:ت مر 31و: ندوا بيهي ين: آم: لري:هدودي الىذي ف:ق:ال: لي
ي.  يذي قيا  ت:ل:مي ي، كدنرتدمر ح: ».  32فيي ك:لمي كدمر رد ي ري ق  يدح: الرح: ، و: قى فدون: الرح: ت:عرري دى الري:هدودد: 33و: ف:ر:

ارا ؟» ر: ون: أ:حر يرد ! ك:يرف: ت:قدولد ل:ن:ا: إينىكدمر س:ت:صي د  ل:مر ن:كدنر ق:ط  ع:بييدا  ل:ح: يم:، و: اهي ف:ادد إيبرر: ند أ:حر «ن:حر
ا. 34 يئ:ة: ي:كدوند ع:بردا  ل:ه: طي بد الرخ: ت:كي نر ي:رر : إينى م: قى أ:قدولد ل:كدمر قى الرح: مر ي:سدوعد: «الرح: اب:هد أ:ج:
يشد فييهي أ:ب:دا .  35 برند ف:ي:عي ا الي هي د:ائيما ؛ أ:مى يييدي الرع:بردد ل: ي:برق:ى فيي ب:يرتي س: برند 36و: كدمر الي ر: رى ف:إينر ح:

ارا .  ر: قيي أ:حر ون: بيالرح: يرد ن: إيل:ى ق:ترليي، 37ت:صي ع:ور نىكدمر ت:سر لكي يم:. و: اهي ف:ادد إيبرر: فد أ:نىكدمر أ:حر أ:ن:ا أ:عرري
 . ك:انا  فيي قدلدوبيكدمر دد ل:هد م: ي ل: ي:جي لدون: 38ل:نى ك:لمي أ:نرتدمر ت:عرم: نرد: البي، و: أ:يرتدهد عي ا ر: إينييي أ:ت:ك:لىمد بيم:

 .« نر أ:بييكدمر عرتدمر مي ا س:مي ل:د: 39بيم: : «ل:ور كدنرتدمر أ:ور يمد!» ف:ق:ال: اهي : «أ:بدون:ا هدو: إيبرر: وهد ق:ائيليين: ضد ت:ر: ف:اعر
يم:.  اهي ال: إيبرر: م: لرتدمر أ:عر يم: ل:ع:مي اهي قيي 40إيبرر: تدكدمر بيالرح: أ:ن:ا إينرس:ان  ك:لىمر ن: إيل:ى ق:ترليي و: ع:ور نىكدمر ت:سر لكي و:

يمد.  اهي ه:ذ:ا ل:مر ي:فرع:لرهد إيبرر: ن: اي. و: عرتدهد مي ي س:مي !» ف:ق:الدوا ل:هد: 41الىذي ال: أ:بييكدمر م: لدون: أ:عر أ:نرتدمر ت:عرم:
د  هدو: اد».  احي ! ل:ن:ا أ:ب  و: نى  نر زي ل:در مي ند ل:مر ندور ف:ق:ال: ي:سدوعد: «ل:ور ك:ان: اد أ:ب:اكدمر ل:كدنرتدمر 42«ن:حر

س:ل:نيي.  ي أ:رر ي، ب:لر هدو: الىذي نر ن:فرسي . ل:مر آتي مي ئرتد جي ن: اي و: تد مي جر ر: ب ون:نيي، ل:نييي خ: اذ:ا 43تدحي ليم:
تيي!  اع: ك:ليم: يقدون: س:م: ي؟ ل:نىكدمر ل: تدطي ون: ك:ل:مي مد غ:بدون: 44ل: ت:فره: ت:رر ، و: ل:دد أ:بييكدمر إيبرلييس: إينىكدمر أ:ور

ن: ال  مي قيي ل:نىهد خ: ل:مر ي:ثربدتر فيي الرح: ، و: ن: الرب:درءي ك:ان: ق:اتيل  ليلنىاسي . ف:هدو: مي اتي أ:بييكدمر و: لدوا ش:ه: أ:نر ت:عرم:
بي!  أ:بدو الرك:ذي ، ل:نىهد ك:ذىاب  و: ا فييهي حد بيم: بي ف:هدو: ي:نرض: قد بيالرك:ذي ا ي:نرطي نرد:م: عي ! و: قيي ا أ:ن:ا 45الرح: أ:مى

يقدون:نيي.  دي ، ل تدص: قى ، 46ف:ل:نييي أ:قدولد الرح: قى تد أ:قدولد الرح: ا ددمر يئ:ة ؟ ف:م: طي نركدمر يدثربيتد ع:ل:يى خ: نر مي م:
يقدون:نيي؟  دي اذ:ا ل: تدص: فدضدون: ك:ل:م: 47ف:ليم: نىكدمر ت:رر لكي عد ك:ل:م: اي. و: م: قيا ، ي:سر ن: اي ح: نر ك:ان: مي م:

ن: اي!»  تدمر مي ي  48اي، ل:نىكدمر ل:سر ري ا ن:قدولد إينىك: س:امي نرد:م: قى عي ن:ا ن:قدولد الرح: ف:ق:ال: الري:هدودد: «أ:ل:سر
إينى فييك: ش:يرط:انا ؟»  يندون:نيي.  49و: أ:نرتدمر تدهي مد أ:بيي و: ري نييي أدكر ، لكي : «ل: ش:يرط:ان: فييى مر اب:هد أ:ن:ا 50أ:ج:

ي ليي.  ي:قرضي نر يدط:اليبد و: ن:اك: م: ي، ف:هد د: ن:فرسي جر لدبد م: نر 51ل: أ:طر : إينى م: قى أ:قدولد ل:كدمر قى الرح: الرح:
ت: أ:ب:دا ».  ور ى الرم: ي ف:ل:نر ي:ر: عر ك:ل:مي ات: 52يدطي :كىد: ل:ن:ا أ:نى فييك: ش:يرط:انا . م: ف:ق:ال: الري:هدودد: «الن: ت:أ

ت: أ:ب:دا .  ور ك: ل:نر ي:ذدوق: الرم: يعد ك:ل:م: ي يدطي أ:نرت: ت:قدولد إينى الىذي ، و: ات: ال:نربيي:اءد م: يمد و: اهي أ:أ:نرت: 53إيبرر:
؟»  ع:لد ن:فرس:ك: نر ت:جر اتدوا؛ ف:م: تىى ال:نربيي:اءد م: ؟ ح: ات: ي م: يم: الىذي اهي نر أ:بيين:ا إيبرر: : 54أ:عرظ:مد مي مر اب:هد أ:ج:

أ:نرتدمر ت:قدولدون: إينىهد ددنيي. و: ي جي ي يدم: نى أ:بيي هدو: الىذي . لكي ء  ي بيش:ير دي جر ي، ف:ل:يرس: م: دد ن:فرسي ي جي «إينر كدنرتد أدم:
 ، كدمر ثرل:كدمر 55إيل:هد فدهد ل:كدنرتد مي ري ل:ور قدلرتد ل:كدمر إينييي ل: أ:عر فدهد. و: ري :عر ا أ:ن:ا ف:أ فدون:هد. أ:مى ع: أ:نىكدمر ل: ت:عرري م:

 . تيهي لد بيك:ليم: م: أ:عر فدهد و: ري نييي أ:عر با . لكي آهد 56ك:اذي ي، ف:ر: مي ى ي:ور ائيهي أ:نر ي:ر: ج: ج: لير: يمد ابرت:ه: اهي أ:بدوكدمر إيبرر:
 « ح: ف:ري أ:يرت: 57و: سدون: س:ن:ة  ب:عردد ف:ك:يرف: ر: مر ري خ: ن: الرعدمر ف:ق:ال: ل:هد الري:هدودد: «ل:يرس: ل:ك: مي

يم:؟»  اهي يمد». 58إيبرر: اهي نر ق:برلي أ:نر ي:كدون: إيبرر: : إينىنيي ك:ائين  مي قى أ:قدولد ل:كدمر قى الرح: : الرح: مر اب:هد أ:ج:



59 . يرك:لي ن: الره: ج: مي ر: خ: ف:ى ن:فرس:هد و: نىهد أ:خر لكي وهد، و: مد جد ة  ليي:رر ار: ج: ف:عدوا حي ف:ر:
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شفاء العمى منذ ولدته

9  ، ل:د:تيهي نرذد وي ى مد م: ل  أ:عر جد أ:ى ر: ا ، ر: اري ا ك:ان: ي:سدوعد م: فييم: نر 2و: يمد، م: ع:لي يذدهد: «ي:ا مد :ل:هد ت:ل:مي ف:س:أ
ى؟»  ليد: أ:عرم: تىى ود اليد:اهد، ح: :: ه:ذ:ا أ:مر و: ط:أ نر 3أ:خر لكي اليد:اهد، و: ل: و: : و: ط:أ مر ي:سدوعد: «ل: هدو: أ:خر اب:هد :ج: ف:أ

الد اي.  م: ر: فييهي أ:عر ه: تىى ت:ظر ارا . 4ح: قرتد ن:ه: اد:ام: الرو: س:ل:نيي م: ي أ:رر ال: الىذي م: ل: أ:عر م: ف:ع:ل:يى أ:نر أ:عر
 . ل: فييهي رد أ:نر ي:عرم: د: ي:قردي ل: أ:ح: ، و: ».  5ف:س:ي:أرتيي اللىيرلد :ن:ا ندورد الرع:ال:مي ، ف:أ تد فيي الرع:ال:مي ا ددمر م: ق:ال: 6و:

ى،  ع:هد ع:ل:ى ع:يرن:يي ال:عرم: ض: ينا ، ثدمى و: ن: الت فرلي طي ب:ل: مي ج: ابي، و: ت:ف:ل: فيي الت ر: ق:ال: ل:هد: 7ه:ذ:ا، و: و:
يرا .  ع:اد: ب:صي ت:س:ل: و: اغر . ف:ذ:ه:ب: و: رس:لي ام:»، أ:يي الرمد لرو: ك:ةي سي لر فيي بيرر ت:سي ل: 8«اذره:بي اغر ف:ت:س:اء:

ليسد ي ك:ان: ي:جر ي: «أ:ل:يرس: ه:ذ:ا هدو: ن:فرس:هد الىذي ت:عرطي نر ق:برلد ي:سر ن:هد مي ور ين: ك:اندوا ي:ر: الىذي اند و: ير: الرجي
؟»  ي: ت:عرطي دى 9ليي:سر ا هدو: ف:ر: هد!» أ:مى بيهد نىهد يدشر لكي : «ل:، و: ون: رد آخ: ». و: : «ه:ذ:ا هدو: مر هد ق:ال: ب:عرضد

 «! ؟»  10ق:ائيل : «ب:لر أ:ن:ا هدو: تر ع:يرن:اك: ك:يرف: انرف:ت:ح: ي 11ف:ق:الدوا ل:هد: «و: لد الىذي جد : «الرى اب: أ:ج:
ا. لر فييه: ت:سي اغر ام: و: لرو: ك:ةي سي : اذره:بر إيل:ى بيرر ق:ال: ليي: ، و: ينا  د:ه:ن: بيهي ع:يرن:يى ب:ل: طي هد ي:سدوعد ج: مد اسر

 «! تد رر :برص: ت:س:لرتد ف:أ اغر !» 12ف:ذ:ه:برتد و: فد : «ل: أ:عرري ؟» ف:ق:ال: أ:يرن: هدو: الن: :لدوهد: «و: ف:س:أ
13  . يييين: يسي ي ى إيل:ى الرف:ري م: ي ك:ان: أ:عر لي الىذي جد ب:ل: فييهي ي:سدوعد 14ف:ذ:ه:بدوا بيالرى ي ج: مد الىذي ك:ان: الري:ور و:

 . م: س:برت  ى، ي:ور م: ف:ت:ح: ع:يرن:يي ال:عر يين: و: : 15الطي اب: :ج: . ف:أ ر: ي ون: أ:يرضا  ك:يرف: أ:برص: يسي ي :ل:هد الرف:ري ف:س:أ
 «! رد ه:ا أ:ن:ا أدبرصي ، و: ت:س:لرتد اغر ، و: ينا  ع:ل:ى ع:يرن:يى ع: طي : «ل: 16«وض: يييين: يسي ي ف:ق:ال: ب:عرضد الرف:ري

مر ق:الدوا: «ك:يرف: هد نى ب:عرض: لكي ». و: اليفد سدنىة: السىبرتي ن: اي، ل:نىهد يدخ: لد مي جد ند أ:نر ي:كدون: ه:ذ:ا الرى كي يدمر
 . مر ل:فد ب:يرن:هد ق:ع: الرخي ؟» ف:و: هي الي:اتي ثرل: هذي ل: مي ئ  أ:نر ي:عرم: اطي ل  خ: جد رد ر: :لدون: 17ي:قردي أ ع:اددوا ي:سر و:

«! : «إينىهد ن:بيي  مر اب:هد :ج: ؟» ف:أ اد:ام: ق:در ف:ت:ح: ع:يرن:يرك: أريدك: أ:نرت: فييهي م: ا ر: م: ى: «و: م: ي ك:ان: أ:عر الىذي
اليد:يرهي  18 ا و: ت:درع:ور ، ف:اسر ر: :برص: ى ف:أ م: يقدوا أ:نىهد ك:ان: أ:عر دي ف:ض: الري:هدودد أ:نر يدص: ر: ا: 19و: :لدوهدم: س:أ و:

؟»  رد الن: ؟ ف:ك:يرف: يدبرصي ا ت:قدول:ني ى ك:م: م: لدودد أ:عر ور ا الرم: : «ن:عرل:مد 20«أ:ه:ذ:ا ابرندكدم: اليد:اني مد الرو: اب:هد أ:ج:
ى.  ليد: أ:عرم: أ:نىهد ود . إينىهد 21أ:نى ه:ذ:ا ابرندن:ا و: نر ف:ت:ح: ع:يرن:يرهي ل: م: ، و: رد الن: نىن:ا ل: ن:عرل:مد ك:يرف: يدبرصي لكي و:

:لدوهد!»  أ ، ف:اسر هي يبدكدمر ع:نر ن:فرسي ، يدجي ينيي لد السي ، 22ك:امي ن: الري:هدودي ا مي م: فيهي ور اليد:اهد ه:ذ:ا ليخ: ق:در ق:ال: و: و:
. يحد سي فد أ:نى ي:سدوع: هدو: الرم: نر ي:عرت:ري عي كدلى م: م: جر ن: الرم: ددوا مي ل:نى الري:هدود: ك:اندوا ق:دي اتىف:قدوا أ:نر ي:طررد

:لدوهد».  23 أ ينيي ف:اسر لد السي ي ك:ان: 24ليذليك: ق:ال:: «إينىهد ك:امي ل: الىذي جد ، الرى ي ون: يسي ي ت:درع:ى الرف:ري ثدمى اسر



 .« ئ  اطي ل: خ: جد ند ن:عرل:مد أ:نى ه:ذ:ا الرى دي ا:! ن:حر ي جي ق:الدوا ل:هد: «م: ة  ث:انيي:ة ، و: رى ى م: م: : 25أ:عر اب: :ج: ف:أ
«! رد الن: أدبرصي ى و: م: دا : أ:نييي كدنرتد أ:عر احي ل:مد ش:يرئا  و: ا أ:عر ل:مد! إينىم: ، ل:سرتد أ:عر ئ  هدو: اطي «أ:خ:

؟»  26 ؟ ك:يرف: ف:ت:ح: ع:يرن:يرك: اذ:ا ف:ع:ل: بيك: :لدوهد ث:انيي:ة : «م: ل:مر 27ف:س:أ : «ق:در قدلرتد ل:كدمر و: مر اب:هد أ:ج:
وا يرد يددون: أ:نرتدمر أ:يرضا  أ:نر ت:صي ة  ث:انيي:ة ؟ أ:ل:ع:لىكدمر تدري رى عدوا م: م: يددون: أ:نر ت:سر اذ:ا تدري عدوا ليي، ف:ليم: م: ت:سر

يذ: ل:هد؟»  وس:ى.  28ت:ل:مي يذد مد ند ف:ت:ل:مي ا ن:حر يذدهد! أ:مى ق:الدوا ل:هد: «ب:لر أ:نرت: تيلرمي وهد و: ند 29ف:ش:ت:مد ن:حر
ل !»  ا ه:ذ:ا، ف:ل: ن:عرل:مد ل:هد أ:صر هد اد؛ أ:مى وس:ى ك:لىم: : «إينى فيي ذليك: 30ن:عرل:مد أ:نى مد لد جد مد الرى اب:هد :ج: ف:أ

ل !  ون: ل:هد أ:صر ت:قدولدون: إينىكدمر ل: ت:عرل:مد ، و: با ! إينىهد ف:ت:ح: ع:يرن:يى يبد 31ع:ج: ت:جي ند ن:عرل:مد أ:نى ا: ل: ي:سر ن:حر
 ، اد:تيهي لد بيإير: ي:عرم: نر ي:تىقييهي و: عد ليم: ت:مي نىهد ي:سر لكي ، و: ئيين: اطي لرخ: ي:الي أ:نى 32لي د:ى ال:جر عر ع:ل:ى م: م: ل:مر يدسر و:

ى!  م: لدود  أ:عر ور دا  ف:ت:ح: ع:يرن:ير م: ل: ش:يرئا ». 33أ:ح: ت:ط:اع: أ:نر ي:عرم: ا اسر ن: اي، ل:م: ف:ل:ور ل:مر ي:كدنر هدو: مي
عي. 34 م: جر ج: الرم: اري ددوهد خ: ن:ا؟!» ثدمى ط:ر: يمد تدع:لي يئ:ةي و: طي ليدرت: فيي الرخ: ليك: ود : «أ:نرت: بيك:امي وا بيهي احد ف:ص:
ند بيابرني اي؟»  35 مي :ل:هد: «أ:تدؤر س:أ د: إيل:يرهي و: جا ، ف:ق:ص: اري هي خ: دي ف: ي:سدوعد بيط:رر ع:ر: : 36و: اب: أ:ج:

ن: بيهي؟»  تىى أدومي نر هدو: ي:ا س:يييدد ح: ، هدو: 37«م: ك: يمد ي يدك:لي الىذي أ:يرت:هد، و: ي ق:در ر: ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «الىذي
د: ل:هد.  38ن:فرسدهد!»  س:ج: ند ي:ا س:يييدد!» و: : «أدومي د:يرندون:ة  أ:ت:يرتد إيل:ى ه:ذ:ا 39ف:ق:ال: ف:ق:ال: ي:سدوعد: «لي

 «! ون: رد برصي ى الرمد ي:عرم: ، و: ي:اند ر: الرعدمر يدبرصي : لي ين: 40الرع:ال:مي يييين: الىذي يسي ي ع: ذ:ليك: ب:عرضد الرف:ري ف:س:مي
؟»  ي:ان  ند أ:يرضا  عدمر ه:لر ن:حر :لدوهد: «و: ع:هد ف:س:أ ي:انا  41ك:اندوا م: مر ي:سدوعد: «ل:ور كدنرتدمر عدمر اب:هد :ج: ف:أ

يئ:ت:كدمر طي ليذليك: ف:إينى خ: ، و: ون: رد نىكدمر ت:دىعدون: أ:نىكدمر تدبرصي ل:كي يئ:ة . و: طي ا ك:ان:تر ع:ل:يركدمر خ: ، ل:م: بيالرفيعرلي
ب:اقيي:ة ».
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أنا الراعي الصالح

ا 10 ا ف:ي:ت:س:لىقد إيل:يره: نر غ:يرري ب:ابيه: افي مي ر: ةي الرخي ير: ظي لد إيل:ى ح: نر ي:درخد : إينى م: قى أ:قدولد ل:كدمر قى الرح: الرح:
 . ليص  ق  و: ، هدو: س:اري ر: يق  آخ: نر ط:ري ، 2مي افي ر: ي الرخي اعي ن: الرب:ابي ف:هدو: ر: لد مي ي ي:درخد ا الىذي أ:مى

د  3 احي ة: كدلى و: اصى اف:هد الرخ: ر: ي خي ، ف:يدن:ادي تيهي ور ي إيل:ى ص: غي افد تدصر ر: الرخي ابد ي:فرت:حد ل:هد، و: الرب:وى و:
ةي.  ير: ظي جي الرح: اري ي:قدودده:ا إيل:ى خ: ، و: هي مي هيي: ت:ترب:عدهد، 4بياسر ا و: ه: ام: يرد أ:م: ا، ي:سي ا كدلىه: ه: ج: ر: ت:ى أ:خر م: و:

ت:هد.  ور فد ص: ا ت:عرري فد 5ل:نىه: ا ل: ت:عرري نرهد، ل:نىه: بد مي رد يبا ، ب:لر ت:هر نر ك:ان: غ:ري ي: ل: ت:ترب:عد م: هي و:
 .« ب:اءي ت: الرغدر: ور . 6ص: هي ى ك:ل:مي غرز: وا م: مد مر ل:مر ي:فره: نىهد لكي ، و: ث:ل: مر ه:ذ:ا الرم: ب: ي:سدوعد ل:هد ر: ض:

7  . افي ر: : أ:ن:ا ب:ابد الرخي قى أ:قدولد ل:كدمر قى الرح: : «الرح: وا ق:برليي 8ليذليك: ع:اد: ف:ق:ال: اءد ين: ج: يعد الىذي مي ج:



 . مر غي إيل:يرهي اف: ل:مر تدصر ر: نى الرخي لكي اقا ، و: سدرى ، 9ك:اندوا لدصدوصا  و: لدصر ل: بيي ي:خر نر د:خ: . م: أ:ن:ا الرب:ابد
ع:ى.  رر دد الرم: ي:جي جد و: رد ي:خر لد و: ا أ:ن:ا ف:ق:در 10ف:ي:درخد . أ:مى ليك: يدهر ي:ذرب:ح: و: ق: و: ري قد ل: ي:أرتيي إيلى ليي:سر السىاري

ي:اةي!  ءد الرح: لر ي:اة ، ب:لر مي مر ح: لد 11أ:ت:يرتد ليت:كدون: ل:هد اليحد ي:برذي ي الصى اعي الرى ، و: اليحد ي الصى اعي أ:ن:ا الرى
 . افيهي ر: ي:ات:هد فيد:ى خي ى 12ح: ا ي:ر: نرد:م: لرك:هد. ف:عي اف: ل:يرس:تر مي ر: ي، ل:نى الرخي اعي يرد ك:الرى ل:يرس: ال:جي و:

يدده:ا.  يدب:دي اف: و: ر: يئربد الرخي ط:فد الذي ، ف:ي:خر هي و: بين:فرسي ي:نرجد اف: لي ر: كد الرخي ما ، ي:تررد يئرب: ق:ادي إينىهد 13الذي
 ! افي ر: ل: يدب:اليي بيالرخي ير  و: بد ل:نىهد أ:جي رد افيي، 14ي:هر ر: فد خي أ:عرري ، و: اليحد ي الصى اعي ا أ:ن:ا ف:إينييي الرى أ:مى

فدنيي،  افيي ت:عرري ر: خي افيي. 15و: ر: ي:اتيي فيد:ى خي لد ح: أ:ن:ا أ:برذي فدهد. و: ري أ:ن:ا أ:عر فدنيي البد و: ا ي:عرري ثرل:م: مي
ي: 16 غي تدصر ا إيل:يى أ:يرضا ، و: ع:ه: م: ةي، ل:بددى أ:نر أ:جر ير: ظي هي الرح: ي إيل:ى هذي ى ل: ت:نرت:مي ر: اف  أدخر ر: ليي خي و:

د .  احي اع  و: ر: د  و: احي يع  و: تيي؛ ف:ي:كدون: هدن:اك: ق:طي ور ي:اتيي ليك:ير 17ليص: لد ح: ب نيي ل:نييي أ:برذي إينى الب: يدحي
دىه:ا.  ت:ري ا 18أ:سر ل:ه: ي. ف:ليي: الس لرط:ةد أ:نر أ:برذي تيي:اري ا بياخر لده: نييي، ب:لر أ:ن:ا أ:برذي ي:اتيي مي عد ح: د: ي:نرت:زي ل: أ:ح:

نر أ:بيي».  ا مي يىةد ت:ل:قىيرتده: صي هي الرو: دىه:ا. هذي ت:ري ليي: الس لرط:ةد أ:نر أ:سر أريي 19و: ف:انرق:س:م: الري:هدودد فيي الرى
 . ل: ه:ذ:ا الرك:ل:مي ور اذ:ا 20ح: ي. ف:ليم: ذي هدو: ي:هر كدندهد، و: : «إينى ش:يرط:انا  ي:سر مر نرهد ون: مي ف:ق:ال: ك:ثييرد
؟»  عدون: إيل:يرهي ت:مي يعد الشىيرط:اند 21ت:سر ت:طي . أ:ي:سر كدندهد ش:يرط:ان  نر ي:سر : «ل:يرس: ه:ذ:ا ك:ل:م: م: ون: رد ق:ال: آخ: و:

؟» ي:اني أ:نر ي:فرت:ح: عديدون: الرعدمر

يسوع يعلن أنه المسيح

22  ، يت:اءي ، فيي الشي يرك:لي يدي الره: دي يدي ت:جر تيف:الي بيعي حر فيي أ:ثرن:اءي الي يرك:لي 23و: شىى فيي الره: ك:ان: ي:سدوعد ي:ت:م:
 . ان: ؟ إينر 24فيي ق:اع:ةي سدل:يرم: ين: بيش:أرنيك: ائيري ت:ى تدبرقيين:ا ح: تىى م: ق:الدوا ل:هد: «ح: ل:هد الري:هدودد و: ور ع: ح: مى ف:ت:ج:

ة ».  اح: ر: قيا ، ف:قدلر ل:ن:ا ص: يح: ح: سي نىكدمر ل: 25كدنرت: أ:نرت: الرم: لكي ، و: مر ي:سدوعد: «قدلرتد ل:كدمر اب:هد :ج: ف:أ
دد ليي.  ه: ي: ت:شر مي أ:بيي، هي ا بياسر لده: م: الد الىتيي أ:عر م: ال:عر . و: يقدون: دي يقدون: ل:نىكدمر 26تدص: دي نىكدمر ل: تدص: لكي و:

افيي.  ر: تدمر خي ي: ت:ترب:عدنيي،  27ل:سر هي ا و: فده: ري أ:ن:ا أ:عر تيي، و: ور ي ليص: غي افيي تدصر ر: ي:اة  28ف:خي ا ح: يه: أدعرطي و:
ي.  نر ي:دي د  مي ا أ:ح: عده: ل: ي:نرت:زي ، و: ليكد إيل:ى ال:ب:دي يىة ، ف:ل: ت:هر ي أ:عرط:انيي إييىاه:ا هدو: 29أ:ب:دي إينى الب: الىذي

نر ي:دي البي ش:يرئا .  ع: مي د  أ:نر ي:نرت:زي رد أ:ح: ل: ي:قردي يعي، و: مي ن: الرج: د !» 30أ:عرظ:مد مي احي البد و: أ:ن:ا و:

اليهود يقررون قتل يسوع

وهد.  31 مد جد ة  ليي:رر ار: ج: ة  ث:انيي:ة ، حي رى ف:ع: الري:هدودد، م: ال  32ف:ر: م: يرتدكدمر أ:عر مر ي:سدوعد: «أ:ر: ف:ق:ال: ل:هد
ون:نيي؟»  مد جد ا ت:رر نره: ل  مي نردي أ:بيي، ف:بيس:ب:بي أ:ييي ع:م: نر عي ة  مي ة  ك:ثيير: اليح: ك: 33ص: مد جد ابدوهد: «ل: ن:رر أ:ج:

«! أ:نرت: إينرس:ان  ع:لد ن:فرس:ك: ا:، و: : ل:نىك: ت:جر يفيك: دي اليح ، ب:لر بيس:ب:بي ت:جر ل  ص: بيس:ب:بي أ:ييي ع:م:
ة ؟  34 : أ:ن:ا قدلرتد إينىكدمر آليه: يع:تيكدمر تدوبا  فيي ش:ري كر مر ي:سدوعد: «أ:ل:يرس: م: ف:إيذ:ا ك:ان:تي 35ف:ق:ال: ل:هد

ند أ:نر يدنرق:ض:  كي ت:ابد ل: يدمر الركي ة  و: ةد اي آليه: مر ك:ليم: ل:تر إيل:يرهي ين: ن:ز: يع:ةد ت:درعدو أدولئيك: الىذي ف:ه:لر 36الشىري
: أ:ن:ا ابرند اي؟  ، ل:نييي قدلرتد يفد دي : أ:نرت: تدج: ب:ع:ث:هد إيل:ى الرع:ال:مي نر ق:دىس:هد البد و: إينر 37ت:قدولدون: ليم:

يقدونيي.  دي ال: أ:بيي، ف:ل: تدص: م: لد أ:عر م: يقدوا تيلرك: 38كدنرتد ل: أ:عر دي ، ف:ص: ا إينر كدنرتد أ:فرع:لد ذليك: أ:مى
أ:ن:ا فييهي». :كىدد ل:كدمر أ:نى الب: فييى و: ي:ت:أ فدون: و: نرد:ئيذ  ت:عرري يقدون:نيي أ:ن:ا. عي دي ، إينر كدنرتدمر ل: تدص: ال: م: ال:عر

39  ، مر يهي نر أ:يردي نىهد أ:فرل:ت: مي ل:كي ، و: اددوا ث:انيي:ة  أ:نر يدلرقدوا الرق:برض: ع:ل:يرهي :ر: فىةي 40ف:أ ع: إيل:ى الضى ج: ر: و:



 . أ:ق:ام: هدن:اك: ، و: نر ق:برلد دد مي ي نىا يدع:مي يرثد ك:ان: يدوح: ، ح: ددنيي ري الدرر نر ن:هر ق:ابيل:ةي مي اء: إيل:يرهي 41الرمد ف:ج:
لي ك:ان: جد ا ق:ال:هد ع:نر ه:ذ:ا الرى نى كدلى م: لكي د:ة ، و: احي نىا آي:ة  و: ل: يدوح: ا ع:مي : «م: هدمر ي:قدولدون: ون: و: ك:ثييرد

قيا !»  . 42ح: ون: هدن:اك: ن: بيهي ك:ثييرد آم: و:
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موت لعازر

ا.  11 تيه: ث:ا أدخر رر م: ي:م: و: رر ي:ةي م: نر ب:يرت: ع:نري:ا ق:رر هدو: مي ، و: رد هد ليع:از: مد ض: إينرس:ان  اسر ري م: ي:مد 2و: رر م: و:
اه:ا. يضد أ:خ: ري رد الرم: ك:ان: ليع:از: ه:ا و: يرهي بيش:عرري تر ق:د:م: س:ح: م: طرري و: بى بيالرعي هي هيي: الىتيي د:ه:ن:تي الرى هذي

3  .« يض  ري ب هد م: ي تدحي : «ي:ا س:يييدد، إينى الىذي ت:اني إيل:ى ي:سدوع: ت:قدول:ني س:ل:تي الدخر :رر ع: 4ف:أ ا س:مي ف:ل:مى
دد ابرند جى يدي اي، إيذر بيهي س:ي:ت:م: جي يي إيل:ى ت:مر دي ، ب:لر س:يدؤ: تي ور ضد بيالرم: ر: ي: ه:ذ:ا الرم: : «ل:نر ي:نرت:هي بيذليك: ق:ال:

،  5اي».  ر: ليع:از: ا و: ت:ه: أدخر ث:ا و: رر ب  م: ع: أ:نى ي:سدوع: ك:ان: يدحي م: يرني 6و: م: دىة: ي:ور يرثد ك:ان: مد ك:ث: ح: ف:ق:در م:
 . ر: ضي ليع:از: ر: هي بيم: لرمي يىةي!»  7ب:عرد: عي عر إيل:ى الري:هدودي جي هي: «لين:رر يذي ب:عرد: ذليك: ق:ال: ليت:ل:مي ف:ق:ال: 8و:

؟» وك: مد جد اد: الري:هدودد أ:نر ي:رر يب  أ:ر: قرت  ق:ري نرذد و: مد ، و: يىةي عد إيل:ى الري:هدودي جي يمد، أ:ت:رر ع:لي يذد: «ي:ا مد التىل:مي
اري ل: ي:ت:ع:ثىرد 9 ي فيي النىه: شي ي ي:مر ة:؟ ف:الىذي ر: اري اثرن:ت:ير ع:شر اب: ي:سدوعد: «أ:ل:يرس:تر س:اع:اتد النىه: :ج: ف:أ

 . ى ندور: ه:ذ:ا الرع:ال:مي ، ل:نى الن ور: ل:يرس: فييهي». 10ل:نىهد ي:ر: ي فيي اللىيرلي ف:إينىهد ي:ت:ع:ثىرد شي ي ي:مر ا الىذي أ:مى
هد».  11 ض: :ذره:بد لدنرهي نييي س:أ لكي ق:د:، و: بييبدن:ا ق:در ر: رد ح: يذد: 12ثدمى ق:ال: ي:سدوعد: «ليع:از: مي ف:ق:ال: التىل:

 .« ع:افى  ق:د:، ف:إينىهد س:ي:نره:ضد مد ا 13«ي:ا س:يييدد، إينر ك:ان: ق:در ر: ؛ أ:مى ر: ت: ليع:از: ور ك:ان: ي:سدوعد ي:عرنيي م: و:
 . مي ق:اد: النىور يذد ف:ظ:ن وهد ي:عرنيي رد . 14التىل:مي ات: رد ق:در م: ة : «ليع:از: اح: ر: مر ص: نرد:ئيذ  ق:ال: ل:هد عي

15  «! ندوا. ف:لرن:ذره:بر إيل:يرهي مي تىى تدؤر ، ح: :نييي ل:مر أ:كدنر هدن:اك: حد بيأ ليكدمر أ:ن:ا أ:فرر: ل:جر ا، 16و: ف:ق:ال: تدوم:
ع: ي:سدوع:). ع:هد!» (أ:ير م: ند أ:يرضا  ف:ندقرت:ل: م: ن:ذره:بر ن:حر : «لي ين: ري يذي الخ: ، ليلتىل:مي أ:مي وفد بيالتىور عررد الرم:

«أنا القيامة والحياة»

17  . ب:ع:ةي أ:يىام  نرذد أ:رر رد ق:در ددفين: مد ل: ي:سدوعد إيل:ى ب:يرت: ع:نري:ا ك:ان: ليع:از: ص: ا و: نرد:م: عي ك:ان:تر 18و: و:
.( ات  ترر: يلدو مي ة  (ث:لث:ة: كي ة: غ:لرو: ر: س: ع:شر مر ال:ير خ: و: ش:لييم: إيلى ح: ب:يرتد ع:نري:ا ل: ت:برعددد ع:نر أدورد

ا.  19 م: يهي ا ع:نر أ:خي ون:هدم: ي:م: يدع:ز  رر م: ث:ا و: رر اف:ددوا إيل:ى م: ن: الري:هدودي ق:در ت:و: ون: مي ك:ان: ك:ثييرد ا 20و: ف:ل:مى
 . اليس:ة  فيي الرب:يرتي ي:مد ج: رر ب:قيي:تر م: ، و: ليق:ائيهي تر لي ج: ر: م  خ: ث:ا أ:نى ي:سدوع: ق:ادي رر ف:تر م: ث:ا 21ع:ر: رر ق:ال:تر م: و:

ي.  ات: أ:خي ا م: ا 22ليي:سدوع:: «ي:ا س:يييدد، ل:ور كدنرت: هدن:ا، ل:م: يك: كدلى م: :نى ا: يدعرطي اما  بيأ اثيق:ة  ت:م: :ن:ا و: ف:أ



نرهد».  لدبد مي ».  23ت:طر وكي اب: ي:سدوعد: «س:ي:قدومد أ:خد :ج: فد أ:نىهد س:ي:قدومد فيي 24ف:أ ث:ا: «أ:عرري رر ق:ال:تر م:
 «! يري مي ال:خي ، فيي الري:ور ةي ي:ام: إينر 25الرقي ن: بيي، و: نر آم: ي:اةد. م: الرح: ةد و: ي:ام: قي دى ي:سدوعد: «أ:ن:ا هدو: الر ف:ر:

ي:ا.  ات: ف:س:ي:حر ذ:ا؟» 26م: نيين: بيه: مي . أ:تدؤد وت: إيل:ى ال:ب:دي ن: بيي ف:ل:نر ي:مد آم: ياا و: نر ك:ان: ح: م: و:
27 «! اء: إيل:ى الرع:ال:مي ي ج: يحد ابرند اي الىذي سي نرتد أ:نىك: أ:نرت: الرم: اب:ترهد: «ن:ع:مر ي:ا س:يييدد. أ:ن:ا ق:در آم: أ:ج:

بكى يسوع

28 «! لدبدكي هدو: ي:طر يمد هدن:ا، و: ع:لي ا : «الرمد ري ا سي ي:م:، ف:ق:ال:تر ل:ه: رر ا م: ت:ه: ذ:ه:ب:تر ت:درعدو أدخر ق:ال:تر ه:ذ:ا، و:
ع:تر إيل:ى ي:سدوع:.  29 ر: أ:سر اقيف:ة ، و: ي:مد ه:بىتر و: رر ع:تر م: ا س:مي ل: ب:عردد إيل:ى 30ف:ل:مى ص: ل:مر ي:كدنر ق:در و: و:

ث:ا.  رر ي ل:ق:ترهد فييهي م: ك:اني الىذي ال: فيي الرم: از: ، ب:لر م: ي:ةي ا 31الرق:رر ع:ه: ين: ك:اندوا م: آه:ا الري:هدودد، الىذي ا ر: ف:ل:مى

ي: ت:بركي ب:ة  لي ا ذ:اهي مر ظ:ن وا أ:نىه: ا، ل:نىهد قدوا بيه: وجي، ل:حي رد عد بيالرخد ري تدسر اقيف:ة  و: ب  و: ا، ت:هي ون:ه: فيي الرب:يرتي يدع:ز 
 . نرد: الرق:برري يرهي 32عي تر ع:ل:ى ق:د:م: ت:م: تىى ارر أ:ترهد، ح: ر: يرثد ك:ان: ي:سدوعد و: ي:مد إيل:ى ح: رر ل:تر م: ص: ا إينر و: م: و:

ي!»  ات: أ:خي ا م: : «ي:ا س:يييدد، ل:ور كدنرت: هدن:ا، ل:م: ا 33ت:قدولد ع:ه: ي م: ي:بركي ي و: آه:ا ي:سدوعد ت:بركي ا ر: ف:ل:مى
 ، يدي اف:قدوه:ا، ف:اض: ق:لربدهد بيال:س:ى الشىدي ين: ر: ابدوا: 34الري:هدودد الىذي :ج: وهد؟» ف:أ : «أ:يرن: د:ف:نرتدمد :ل: س:أ و:

 «! انرظدرر ، ي:ا س:يييدد، و: نرد:ئيذ  ب:ك:ى ي:سدوعد.  35«ت:ع:ال: : 36عي مر ليب:عرض  هد ف:ق:ال: الري:هدودد ب:عرضد
ب هد!»  وا ك:مر ك:ان: يدحي ى أ:نر 37«انرظدرد م: ي ف:ت:ح: ع:يرن:يي ال:عر رر ه:ذ:ا الىذي : «أ:ل:مر ي:قردي مر هد ل: ب:عرضد ت:س:اء: و:
؟» ر: ت: ع:نر ليع:از: ور دى الرم: ي:رد

إقامة لعازر من الموت

فا  ع:ل:ى 38 ك:ان: ك:هر ، و: ب: إيل:ى الرق:برري ة  ث:انيي:ة . ثدمى اقرت:ر: رى يدي م: ف:ف:اض: ق:لربد ي:سدوع: بيال:س:ى الشىدي
 . ر  ك:بيير  ج: ، 39ب:ابيهي ح: ابيعد هد الرى مد ث:ا: «ي:ا س:يييدد، ه:ذ:ا ي:ور رر !» ف:ق:ال:تر م: ر: ج: ف:عدوا الرح: : «ارر ق:ال: و:

 .« ق:در أ:نرت:ن: د: اي؟»  40و: جر يرن: م: نرتي ت:ر: : إينر آم: ، 41ف:ق:ال: ي:سدوعد: «أ:ل:مر أ:قدلر ل:كي ر: ج: ف:عدوا الرح: ف:ر:
عرت: ليي،  ك: ل:نىك: س:مي كدرد ، أ:شر ا البد : «أ:ي ه: ق:ال: اءي و: ف:ع: ي:سدوعد ع:يرن:يرهي إيل:ى السىم: ر: ق:در 42و: و:

ندوا أ:نىك: أ:نرت: مي ليي لييدؤر ور اقيفي ح: عي الرو: مر لي الرج: نييي قدلرتد ه:ذ:ا ل:جر لكي عد ليي. و: م: ما  ت:سر تد أ:نىك: د:ور ع:ليمر
س:لرت:نيي».  !»  43أ:رر جر رد رد اخر : «ليع:از: ت  ع:ال  ور ف:اند ت:شدد  44ثدمى ن:اد:ى ب:ص: ال:كر يرتد و: ج: الرم: ر: ف:خ:

«! د:عدوهد ي:ذره:بر ل وهد و: ل:هد: «حد ور نر ح: أرس:هد. ف:ق:ال: ي:سدوعد ليم: يلد ي:لدف  ر: نردي الرمي ، و: ل:يرهي جر ري ي:د:يرهي و:

المؤامرة لقتل يسوع

45 . لد ذليك: هد ي:عرم: أ:ور ا ر: نرد:م: ي:م:، عي رر وا م: اءدوا لييدع:ز  ين: ج: ن: الري:هدودي الىذي ون: مي ن: بيي:سدوع: ك:ثييرد آم: و:
ل:هد ي:سدوعد.  46 ا ع:مي وهدمر بيم: ب:رد أ:خر يييين: و: يسي ي مر ذ:ه:بدوا إيل:ى الرف:ري نرهد اع:ة  مي م: ف:ع:ق:د: 47ع:ل:ى أ:نى ج:

ة . لد آي:ات  ك:ثيير: لد ي:عرم: جد ؟ ه:ذ:ا الرى اذ:ا ن:فرع:لد ق:الدوا: «م: ليسا ، و: جر ي ون: م: يسي ي الرف:ري ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: رد
ق:دىس: 48 ون: ه:يرك:ل:ن:ا الرمد رد ي يدد:مي انيي ون: و: وم: ، ف:ي:أرتيي الر  يعد مي ند بيهي الرج: مي ش:أرن:هد يدؤر ن:اهد و: كر ف:إيذ:ا ت:ر:

ت:ن:ا!»  أدمى : «إينىكدمر ل: 49و: ن:ةي فيي تيلرك: السىن:ةي لرك:ه: ئييسا  لي ي ك:ان: ر: هدو: ق:ي:اف:ا الىذي ، و: مر نرهد د  مي احي ف:ق:ال: و:
فدون: ش:يرئا !  نر 50ت:عرري ، ب:د:ل  مي ةي د  فيد:ى الدمى احي ل  و: جد وت: ر: لي أ:نر ي:مد ن: ال:فرض: ون: أ:نىهد مي مد أ:ل: ت:فره:

ا».  ةد كدل ه: ليك: الدمى ن:ةي 51أ:نر ت:هر لرك:ه: ئييسا  لي نر إيذر ك:ان: ر: لكي هي، و: نردي نر عي ل:مر ي:قدلر ق:ي:اف:ا ه:ذ:ا الرك:ل:م: مي و:



 ، ةي وتد فيد:ى الدمى : أ:نى ي:سدوع: س:ي:مد ، ب:لر أ:يرضا  52فيي تيلرك: السىن:ةي ت:ن:بىأ سربد ح: ةي و: ل:يرس: فيد:ى الدمى و:
دا .  احي مر و: ع:ل:هد ي:جر ش:تىتيين: و: ع: أ:برن:اء: اي الرمد م: ر: الري:هدودد أ:نر ي:قرتدلدوا ي:سدوع:. 53ليي:جر مي ق:رى نر ذليك: الري:ور مي

ن: 54 يب:ة  مي اييمد، ت:ق:عد فيي بدقرع:ة  ق:ري ا أ:فرر: ه: مد ين:ة  اسر دي ارا ، ب:لر ذ:ه:ب: إيل:ى م: ه: مر ج: لد ب:يرن:هد وى ف:ل:مر ي:عددر ي:ت:ج:
هي.  يذي ع: ت:ل:مي يرثد أ:ق:ام: م: ، ح: يىةي ي ون: 55الرب:ري اف:د: ك:ثييرد ، ف:ت:و: ب: ي  ق:دي اقرت:ر: حي الري:هدودي يدد الرفيصر ك:ان: عي و:

 . يدي لرعي ري السىابيق:ةي لي وا بيطدقدوسي التىط:ه  ي:قدومد ش:لييم: لي ى إيل:ى أدورد ن: الرقدر: ثدون: ع:نر 56مي ك:اندوا ي:برح: و:
؟» يدي ؟ أ:ل:ع:لىهد ل: ي:أرتيي إيل:ى الرعي أريدكدمر ا ر: : «م: يرك:لي عدون: فيي الره: ت:مي جر هدمر مد لدون: و: ي:ت:س:اء: ي:سدوع:، و:

دد ي:سدوع: ع:ل:يرهي أ:نر 57 نر ي:جي :نى كدليي م: را  بيأ وا أ:مر د:رد ي ون: ق:در أ:صر يسي ي الرف:ري ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: ك:ان: رد و:
. يدلرقدوا الرق:برض: ع:ل:يرهي يغ: ع:نرهد لي يدب:لي

مؤشر    12Ketab El Hayatيوحنا 

سكب العطر على يسوع

نر ب:يرني 12 هد مي ي أ:ق:ام: ر: الىذي اء: ي:سدوعد إيل:ى ب:يرت: ع:نري:ا، ب:لرد:ةي ليع:از: تىةي أ:يىام  ج: حي بيسي ق:برل: الرفيصر و:
 . اتي و: ع:هد. 2ال:مر ئيين: م: تىكي د: الرمد رد أ:ح: ك:ان: ليع:از: مد، و: دي ث:ا ت:خر رر ذ:تر م: أ:خ: ، و: ةد ع:ش:اء  لييم: تر ل:هد و: دقييم: ف:أ

د:ه:ن:تر بيهي 3 ، و: ني اليصي الرغ:اليي الثىم: يني الرخ: دي ري النىاري طر نر عي ) مي نا  (أ:ير ثدلرث: ليترر  ي:مد م: رر ذ:تر م: :خ: ف:أ
 . يهي اء: الرب:يرتي كدلي ج: يييب:ةد أ:رر ةد الطى ائيح: ل:تي الرى ه:ا، ف:م: ا بيش:عرري م: ترهد س:ح: ير ي:سدوع:، ثدمى م: دد 4ق:د:م: ف:ق:ال: أ:ح:

وند ي:سدوع::  ي ك:ان: س:ي:خد ، الىذي ي  ريدوطي سرخ: هدو: ي:هدوذ:ا الي ، و: يذي طررد 5التىل:مي اذ:ا ل:مر يدب:عر ه:ذ:ا الرعي «ليم:
؟»  اءي عد ع:ل:ى الرفدق:ر: زى ين:ار  تدو: ئ:ةي دي ، ب:لر 6بيث:ل:ثي مي اءي فد ع:ل:ى الرفدق:ر: ل:مر ي:قدلر ه:ذ:ا ل:نىهد ك:ان: ي:عرطي و:

 . د:عد فييهي ا يدور مى ت:ليسد مي ك:ان: ي:خر نرددوقي و: ينا  ليلص  ا ، ف:ق:در ك:ان: أ:مي اب:هد ي:سدوعد: 7ل:نىهد ك:ان: ليصي :ج: ف:أ
مي د:فرنيي،  ري ليي:ور طر ذ:ا الرعي ت:ف:ظ:تر بيه: ا! ف:ق:دي احر ه: ا أ:ن:ا 8«د:عر ؛ أ:مى ين  نرد:كدمر فيي كدليي حي اء: عي ل:نى الرفدق:ر:

 .« ين  نرد:كدمر فيي كدليي حي ن: الري:هدودي أ:نى ي:سدوع: فيي ب:يرت: ع:نري:ا، 9ف:ل:نر أ:كدون: عي ون: مي ع:ليم: ك:ثييرد و:
. اتي و: نر ب:يرني ال:مر هد مي ي أ:ق:ام: ر: الىذي ا أ:يرضا  ليع:از: ور ، ب:لر ليي:ر: ا ي:سدوع: ف:ق:طر ور وا ل: ليي:ر: اءد ف:ج:

ر: أ:يرضا ،  10 ن:ةي أ:نر ي:قرتدلدوا ليع:از: س:اءد الرك:ه: ؤ: ر: رد ن: الري:هدودي ك:اندوا 11ف:ق:رى ين: مي ل:نى ك:ثييري
ندون: بيي:سدوع:. مي يدؤر مر بيس:ب:بيهي و: ون:هد رد جد ي:هر

يسوع يدخل أرورشليم

م  إيل:ى 12 يدي أ:نى ي:سدوع: ق:ادي اء: إيل:ى العي ي ج: هدورد الرك:بييرد الىذي مر ف: الرجد مي التىاليي، ع:ر: فيي الري:ور و:
ش:لييم:.  ك: التيي 13أدورد نىا! ت:ب:ار: : «أدوص: تيقرب:اليهي ه:اتيفيين: سر وا لي جد ر: خ: لي و: لدوا س:ع:ف: النىخر م: ف:ح:



 «! ائييل: ر: ليكد إيسر ! إينىهد م: بيي مي الرى : 14بياسر ا ق:در كدتيب: ، ك:م: ب: ع:ل:يرهي كي شا  ف:ر: حر د: ي:سدوعد ج: ج: و: و:
15  .« شي أ:ت:ان  حر با  ع:ل:ى ج: اكي م  إيل:يركي ر: ليك:كي ق:ادي ، ف:إينى م: ن: ي:ور هر افيي ي:ا بينرت: صي ل:مر 16«ل: ت:خ: و:

وا أ:نى د: ي:سدوعد ت:ذ:كىرد جى ا ت:م: نر ب:عرد:م: لكي ةي. و: ام  ليلن بدوء: ري أ:نى ه:ذ:ا إيترم: ل: ال:مر يذد ي:سدوع: أ:وى كر ت:ل:مي يددرري
 . ليهي نر أ:جر مر ف:ع:لدوا ه:ذ:ا مي أ:نىهد ت:اب: ق:ال: ه:ذ:ا ع:نرهد، و: ين: د:ع:ا 17الركي ع:هد حي ين: ك:اندوا م: عد الىذي مر الرج: و:

 . ددون: ل:هد بيذ:ليك: ه: ، ك:اندوا ي:شر اتي و: نر ب:يرني ال:مر هد مي أ:ق:ام: ن: الرق:برري و: ر: مي تي 18ليع:از: ج: ر: ليذليك: خ: و:
ى تيلرك: الي:ة:.  ر: عدوا أ:نىهد أ:جر ، ل:نىهدمر س:مي تيقرب:اليهي سر وعد لي مد مر 19الرجد هد ي ون: ب:عرضد يسي ي ف:ق:ال: الرف:ري

هد!»  اء: ر: ت:فييددوا ش:يرئا ؟ ه:ا ق:دي انرط:ل:ق: الرع:ال:مد كدل هد و: أ:يرتدمر ك:يرف: أ:نىكدمر ل:مر ت:سر : «أ:ر: ك:ان: 20ليب:عرض  و:
 ، يدي ب:عرضد الريدون:انييييين: ب:اد:ةي فيي أ:ثرن:اءي الرعي لرعي ش:لييم: لي ددوا أدورد ين: ق:ص: ، 21ب:يرن: الىذي ف:ذ:ه:بدوا إيل:ى فييليب س:

ى ي:سدوع:». يدد أ:نر ن:ر: ق:الدوا ل:هد: «ي:ا س:يييدد، ندري ، و: لييلي نرط:ق:ةي الرج: يرد:ا فيي مي نر ب:يرت: ص: هدو: مي و:
ا ي:سدوع:. 22 ب:ر: أ:خر عا  و: ، ثدمى ذ:ه:ب:ا م: س: اود ب:ر: أ:نرد:ر: أ:خر اء: فييليب سد و: ف:ج:

الموت باب للحياة

23  . نرس:اني يدي ابرني الي جي ب:تر س:اع:ةد ت:مر ا: «ق:دي اقرت:ر: م: : 24ف:ق:ال: ي:سدوعد ل:هد قى أ:قدولد ل:كدمر قى الرح: الرح:
بيا  ا تدنرتيجد ح: ، ف:إينىه: ات:تر ا إيذ:ا م: . أ:مى تر ت:مد ضي و: يد:ة  إينر ل:مر ت:ق:عر فيي ال:رر حي نرط:ةي ت:برق:ى و: بىة: الرحي إينى ح:

. 25ك:ثييرا .  يىةي ي:اةي ال:ب:دي ه:ا ليلرح: فييرد نر ن:ب:ذ:ه:ا فيي ه:ذ:ا الرع:ال:مي يدو: م: ه:ا. و: س:رر ، ي:خر ي:اتيهي سىكر بيح: نر ي:ت:م: م:
نيي 26 مر دي نر ي:خر كدل  م: ي أ:يرضا . و: مي ادي يرثد أ:كدوند أ:ن:ا ي:كدوند خ: ح: نيي ف:لري:ترب:عرنيي. و: م: دي اد: أ:نر ي:خر نر أ:ر: م:

هد أ:بيي. مر ري يدكر

يمان عمى عدم الل

؟ ل:! 27 ةي ع:ل:يى م: ن: السىاع:ةي الرق:ادي ا البد أ:نرقيذرنيي مي ؟ أ:ي ه: اذ:ا أ:قدولد ب:ة ، ف:م: ط:ري ي الن: مدضر ن:فرسي
 . هي السىاع:ةي أ:ت:يرتد لي هذي نر أ:جر : 28ف:مي يبد اءي يدجي ن: السىم: ت  مي ور !» ف:إيذ:ا ص: ك: م: دي اسر ي جي ، م: ا البد أ:ي ه:

ددهد أ:يرضا ».  ي جي دم: س:أ درتدهد و: جى : «ه:ذ:ا 29«ق:در م: ت: ور عدوا الصى نر س:مي مى ين: مي ري اضي ف:ق:ال: ب:عرضد الرح:
 .« ل:ك  دىث:هد م: هدمر ق:الدوا: «ح: نى غ:يرر: لكي !» و: د  عر تد ر: ور اب: ي:سدوعد: «ل:مر ي:كدنر ه:ذ:ا 30ص: :ج: ف:أ

 . ليكدمر ليي ب:لر ل:جر تد ل:جر ور دد س:يييدد ه:ذ:ا 31الصى ر: ! الن: يدطر مي ع:ل:ى ه:ذ:ا الرع:ال:مي كر قرتد الرحد الن: و:
جا !  اري ».  32الرع:ال:مي خ: يع: مي بد إيل:يى الرج: ذي ضي أ:جر ت:فيعد ع:ني ال:رر ين: أ:رر حي يرا  إيل:ى 33و: شي ق:ال: ه:ذ:ا مد

ا.  وتده: يت:ةي الىتيي س:ي:مد ياا 34الرمي يح: ي:برق:ى ح: سي يع:ةد أ:نى الرم: ترن:ا الشىري : «ع:لىم: ين: ري اضي ف:ق:ال: ب:عرضد الرح:
نرس:اني ه:ذ:ا؟»  نر هدو: ابرند الي ؟ م: نرس:اني ل:بددى أ:نر يدع:لىق: ، ف:ك:يرف: ت:قدولد إينى ابرن: الي ف:ق:ال: 35إيل:ى ال:ب:دي

، قد ع:ل:يركدمر اد:ام: الن ورد يدشرري كدمر م: لدوا س:يرر: اصي يرا . ف:و: قرتا  ق:صي ع:كدمر و: مر ي:سدوعد: «الن ورد ب:اق  م: ل:هد
 . ي فيي الظىل:مي ل: ي:عرل:مد أ:يرن: ي:ذره:بد شي ي ي:مر بيق: ع:ل:يركدمد الظىل:مد، ف:إينى الىذي ندوا بيالن وري 36ليئ:لى يدطر آمي

ف:ى ن:فرس:هد أ:خر ا ق:ال: ي:سدوعد ه:ذ:ا، ذ:ه:ب: و: ب:عرد:م: ». و: وا أ:برن:اء: الن وري يرد ، ف:ت:صي ع:كدمر اد:ام: الن ورد م: م:
 . مر ،  37ع:نرهد ندوا بيهي مي ديا ، ل:مر يدؤر ة  جي مر آي:ات  ك:ثيير: هد ام: ى أ:م: ر: ع: أ:نىهد أ:جر م: لد النىبيييي 38و: ي:تيمى ق:ور لي

؟»  بيي تر ي:دد الرى نر ظ:ه:ر: ليم: ن:ا؟ و: ن: بيك:ل:مي نر آم: ب  م: : «ي:ا ر: يعدوا أ:نر 39إيش:عري:اء: ت:طي ف:ل:مر ي:سر
ندوا، ل:نى إيش:عري:اء: ق:ال: أ:يرضا :  مي مر 40يدؤر وا بيعديدونيهي رد ، ليئ:لى يدبرصي مر ق:سىى قدلدوب:هد مر و: ى عديدون:هد م: «أ:عر

 .« مر ي:هد في :شر ي:تدوبدوا ف:أ ، و: مر وا بيقدلدوبيهي مد ي:فره: بيي 41و: د: الرى جر أ:ى م: ا ر: نرد:م: ق:در ق:ال: إيش:عري:اءد ه:ذ:ا عي و:



دىث: ع:نرهد.  وا 42ف:ت:ح: رد اهي ندوا بيي:سدوع:، ددون: أ:نر يدج: س:اءي آم: ؤ: ن: الر  ين: مي ع: ذليك: ف:إينى ك:ثييري م: و:
عي،  م: جر ن: الرم: دي مي مر بيالطىرر ك:م: ع:ل:يرهي اف:ة: أ:نر يدحر خ: ، م: مر انيهي ن: النىاسي 43بيإييم: د: التيي مي جر ليين: الرم: ي ف:ضي مد

ن: اي. دي التيي مي جر ع:ل:ى الرم:

يمان نور الل

س:ل:نيي، 44 ي أ:رر ند ل: بيي أ:ن:ا ب:لر بيالىذي مي نر بيي، ف:هدو: يدؤر مي نر يدؤر : «م: ت  ع:ال  ور ف:ق:ال: ي:سدوعد بيص:
س:ل:نيي  45 ي أ:رر أ:ى الىذي آنيي، ر: نر ر: م: ئرتد إيل:ى الرع:ال:مي ندورا ، ل:ك:ير ل: ي:برق:ى فيي الظىل:مي كدل  46و: جي

ن: بيي.  نر آم: ئرتد ل: 47م: ، ف:ق:در جي كدمد ع:ل:يرهي :ن:ا ل: أ:حر ، ف:أ نر بيهي مي ل:مر يدؤر ي و: د  ك:ل:مي ع: أ:ح: إيذ:ا س:مي و:
لييص: الرع:ال:م:.  ، ب:لر لدخ: كدم: ع:ل:ى الرع:ال:مي كدمد 48ل:حر نر ي:حر ي، ل:هد م: ل: ي:قرب:لد ك:ل:مي نيي و: فدضد ي ي:رر ف:الىذي

؛  يري مي ال:خي كدمد ع:ل:يرهي فيي الري:ور ي: ت:حر ا هي ة: الىتيي قدلرتده: : ف:إينى الرك:ليم: نر 49ع:ل:يرهي ء  مي ل:نييي ل:مر أ:ت:ك:لىمر بيش:ير
س:ل:نيي  ي أ:رر انيي بيهي البد الىذي ص: ا أ:ور ي، ب:لر أ:قدولد م: نردي ي:اة  50عي ي: ح: يىت:هد هي صي ل:مد أ:نى و: أ:ن:ا أ:عر و:

.« ا ق:ال:هد ليي: البد ، أ:قدولدهد ك:م: نر ك:ل:م  ا أ:قدولدهد مي يىة : ف:إينى م: أ:ب:دي
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يسوع يغسل أقدام التلميذ

نر ه:ذ:ا الرع:ال:مي إيل:ى البي، 13 ل: مي ح: ان:تر ليي:رر ي:سدوعد ع:اليم  أ:نى س:اع:ت:هد ق:در ح: حي، و: يدي الرفيصر قدب:يرل: عي و:
 : بىةي ح: مد الن: أ:قرص:ى الرم: بىهد ، أ:ح: ين: فيي الرع:ال:مي ت:هد الىذي اصى بى خ: ، 2ف:إيذر ك:ان: ق:در أ:ح: ف:فيي أ:ثرن:اءي الرع:ش:اءي

ون: ي:سدوع:، ييي أ:نر ي:خد ريدوطي سرخ: ع:ان: الي مر ع: فيي ق:لربي ي:هدوذ:ا برني سي ض: ك:ان: الشىيرط:اند ق:در و: و:
إيل:ى اي 3 ج: و: ر: ن: اي خ: أ:نىهد مي ء  فيي ي:د:يرهي و: ع:ل: كدلى ش:ير ك:ان: ي:سدوعد ع:اليما  أ:نى الب: ق:در ج: و:

،  4س:ي:عدودد،  هي س:طي ا ع:ل:ى و: نرش:ف:ة  ل:فىه: ذ: مي أ:خ: هد و: د:اء: ل:ع: ري خ: ، و: ائيد:ةي الرع:ش:اءي ثدمى 5ن:ه:ض: ع:نر م:
نرش:ف:ةي الىتيي ع:ل:ى ا بيالرمي ه: س:حد ي:مر يذي و: لد أ:قرد:ام: التىل:مي ب:د:أ: ي:غرسي ، و: لي لرغ:سر ع:اء  لي اء  فيي وي ص:بى م:

 . هي س:طي !» 6و: يى لد ق:د:م: : «ي:ا س:يييدد، أ:نرت: ت:غرسي ع:اند مر ، ق:ال: ل:هد سي س: ع:ان: بدطررد مر ل: إيل:ى سي ص: ا و: ف:ل:مى
ا ب:عردد».  7 مد فييم: نىك: س:ت:فره: لكي لدهد، و: م: ا أ:عر مد م: اب:هد ي:سدوعد: «أ:نرت: الن: ل: ت:فره: :ج: س: 8ف:أ نى بدطررد لكي و:

، ف:ل: ي:كدوند ل:ك: لدك: سي اب:هد ي:سدوعد: «إينر كدنرتد ل: أ:غر :ج: يى أ:ب:دا !» ف:أ ل: ق:د:م: رى ق:ائيل : «ل:، ل:نر ت:غرسي أ:ص:
ي!»  عي يب  م: ي 9ن:صي أرسي ر: ، ب:لر ي:د:يى و: يى ف:ق:طر : «ي:ا س:يييدد، ل: ق:د:م: سد ع:اند بدطررد مر نرد:ئيذ  ق:ال: ل:هد سي عي

أ:نرتدمر 10أ:يرضا !»  . و: يرهي لي ق:د:م: ت:اجد إيلى ليغ:سر ل: ي:حر ياا، و: ار: كدل هد ن:قي ت:س:ل: ص: ني اغر ف:ق:ال: ي:سدوعد: «م:
 .« نر ل:يرس: كدل كدمر لكي ، و: ي:اءد تدمر 11أ:نرقي : «ل:سر ليذليك: ق:ال: وندهد، و: ي س:ي:خد ني الىذي ف:إينى ي:سدوع: ك:ان: ي:عرل:مد م:



ي:اء:».  : 12كدل كدمر أ:نرقي مر :ل:هد س:أ ، و: يد  دي نر ج: : مي اتىك:أ هد و: د:اء: ذ: ري ، أ:خ: مر هي لي أ:قرد:امي نر غ:سر ا انرت:ه:ى مي ب:عرد:م: و:
؟  لرتدهد ل:كدمر ا ع:مي تدمر م: مر .  13«أ:ف:هي :ن:ا ك:ذ:ليك: ، ف:أ د:قرتدمر ق:در ص: س:يييدا ، و: يما  و: ع:لي ف:إينر 14أ:نرتدمر ت:درعدون:نيي مد

كدمر أ:قرد:ام: ل: ب:عرضد ، ف:ع:ل:يركدمر أ:نرتدمر أ:يرضا  أ:نر ي:غرسي كدمر يمد، ق:در غ:س:لرتد أ:قرد:ام: ع:لي الرمد يييدد و: أ:ن:ا السى ، و: كدنرتد
 . .  15ب:عرض  لرتد أ:ن:ا ل:كدمر ا ع:مي ثرل: م: لدوا مي ث:ال  ليك:ير ت:عرم: تد ل:كدمر مي قى أ:قدولد 16ف:ق:در ق:دىمر قى الرح: الرح:

 . ليهي سي رر نر مد سدول  أ:عرظ:م: مي ل: ر: هي، و: يييدي نر س: : ل:يرس: ع:برد  أ:عرظ:م: مي فرتدمر ه:ذ:ا، 17ل:كدمر ف:إينر كدنرتدمر ق:در ع:ر:
 . لرتدمر بيهي . 18ف:طدوب:ى ل:كدمر إيذ:ا ع:مي مر تدهد ت:رر ين: اخر فد الىذي :ن:ا أ:عرري ، ف:أ كدمر يعي مي أ:ن:ا ل: أ:قدولد ه:ذ:ا ع:نر ج: و:

ب:هد!  ف:ع: ع:ل:يى ع:قي ي، ر: برزي نر خد لد مي : الكي يرثد ي:قدولد ت:ابد ح: نر ل:بددى أ:نر ي:تيمى الركي لكي إينييي أ:قدولد 19و: و:
 . ندون: أ:نييي أ:ن:ا هدو: مي د:ث: تدؤر ت:ى ح: تىى م: ، ح: ددوثيهي ، ق:برل: حد ددثد ا س:ي:حر قى أ:قدولد 20ل:كدمر م: قى الرح: الرح:

س:ل:نيي». ي أ:رر نر ي:قرب:لرنيي، ي:قرب:لر الىذي م: لدهد، ي:قرب:لرنيي؛ و: سي ي أدرر نر ي:قرب:لي الىذي : م: ل:كدمر

خيانة يهوذا

دا  21 احي : إينى و: قى أ:قدولد ل:كدمر قى الرح: ل:ن: ق:ائيل : «الرح: أ:عر ب:تر ن:فرسدهد و: ط:ر: ا ق:ال: ي:سدوعد ه:ذ:ا اضر ل:مى و:
نيي!»  يمد نركدمر س:يدس:لي . 22مي ي ي:عرنييهي نر هدو: الىذي ون: م: هدمر ل: ي:دررد ةي و: يرر: اتي الرح: يذد ن:ظ:ر: ف:ت:ب:اد:ل: التىل:مي

23  ، نيهي ضر ئا  ع:ل:ى حي تىكي ب هد ي:سدوعد مد ي يدحي يذد الىذي يلرمي ك:ان: التي سد أ:نر 24و: ع:اند بدطررد مر :ش:ار: إيل:يرهي سي ف:أ
 . ي ي:عرنييهي نر هدو: الىذي :ل: ي:سدوع: م: أ نر هدو: ي:ا س:يييدد؟» 25ي:سر :ل:هد: «م: س:أ درري ي:سدوع: و: ال: ع:ل:ى ص: ف:م:

أ:عرط:اه:ا 26 ة: و: س: الل قرم: سده:ا». ثدمى غ:م: مي ة: الىتيي أ:غر يهي الل قرم: ي أدعرطي اب: ي:سدوعد: «هدو: الىذي :ج: ف:أ
 . ييي يدوطي رر سرخ: ع:ان: الي مر . ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: 27ليي:هدوذ:ا برني سي ل:هد الشىيرط:اند ، د:خ: ةي ب:عرد: الل قرم: و:
ل:هد!»  يرت: أ:نر ت:عرم: ا ن:و: عر فيي م: ري ،  28«أ:سر اذ:ا ق:ال: ل:هد ذليك: ئيين: ليم: تىكي ن: الرمد د  مي مر أ:ح: ل:مر ي:فره: ب:لر 29و:

اء: ب:عرض: ي: الرفدق:ر: ، أ:ور أ:نر يدعرطي يدي ون: إيل:يرهي فيي الرعي ت:اجد ا ي:حر ي: م: ت:ري هد أ:نر ي:شر رد مر أ:نىهد ي:أرمد هد ظ:نى ب:عرضد
 . نرددوقي ينا  ليلص  ، ل:نىهد ك:ان: أ:مي الي ك:ان: اللىيرلد 30الرم: ج: و: ر: تىى خ: ة:، ح: ل: ي:هدوذ:ا الل قرم: ا إينر ت:ن:او: م: و:

ل:م:. ق:در أ:ظر

الوصية الجديدة

31  . د: اد فييهي جى ت:م: نرس:اني و: د: ابرند الي جى ج: ي:هدوذ:ا، ق:ال: ي:سدوعد: «الن: ت:م: ر: ا خ: ل:مى ا د:ام: 32و: م: و:
ددهد.  ي جي يعا  س:يدم: س:ري ، و: ددهد فيي ذ:اتيهي ي جي ، ف:إينىهد س:يدم: د: فييهي جى :برق:ى 33اد ق:در ت:م: ، س:أ غ:ار: ي ي الصي ل:دي ي:ا أ:ور

: إينىكدمر ل: لري:هدودي ا س:ب:ق: أ:نر قدلرتدهد لي نييي أ:قدولد ل:كدمر م: لكي لدبدون:نيي، و: يرا  ب:عردد، ثدمى ت:طر قرتا  ق:صي نرد:كدمر و: عي
 . يرثد أ:ن:ا ذ:اهيب  ون: أ:نر ت:أرتدوا ح: رد ا 34ت:قردي كدمر ب:عرضا ، ك:م: ب وا ب:عرضد : أ:حي يكدمر يد:ة  أ:ن:ا أدعرطي دي يىة  ج: صي و:

 . كدمر ب ون: ب:عرضد ب:برتدكدمر أ:ن:ا، تدحي ب ون: 35أ:حر ي: إينر كدنرتدمر تدحي يذي يعد أ:نىكدمر ت:ل:مي مي فد الرج: ذ:ا ي:عرري بيه:
كدمر ب:عرضا ». ب:عرضد

يسوع ينبئ بإنكار بطرس له

رد أ:نر ت:ترب:ع:نيي الن: 36 اب:هد ي:سدوعد: «ل: ت:قردي ؟» أ:ج: : «ي:ا س:يييدد، أ:يرن: ت:ذره:بد سد ع:اند بدطررد مر :ل:هد سي ف:س:أ
ا ب:عردد».  نىك: س:ت:ترب:عدنيي فييم: لكي ، و: يرثد أ:ذره:بد رد 37ح: اذ:ا ل: أ:قردي : «ي:ا س:يييدد، ليم: :لد أ سد ي:سر ف:ع:اد: بدطررد

 «! ضا  ع:نرك: و: ي:اتيي عي لد ح: ؟ إينييي أ:برذي ضا  38أ:نر أ:ترب:ع:ك: الن: و: ي:ات:ك: عي لد ح: اب:هد ي:سدوعد: «أ:ت:برذي أ:ج:



«! ات  رى ت:نيي ث:ل:ث: م: تىى ت:كدون: ق:در أ:نرك:رر ييكد ح: يحد الدي : ل: ي:صي قى أ:قدولد ل:ك: قى الرح: ع:نييي؟ الرح:
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أنا هو الطريق والحق والحياة

ندوا بيي أ:يرضا .  14 ندون: بيالي، ف:آمي مي . أ:نرتدمر تدؤر بر قدلدوبدكدمر ط:ري لد 2«ل: ت:ضر ن:ازي فيي ب:يرتي أ:بيي م:
ك:انا .  دى ل:كدمر م: ! ف:إينييي ذ:اهيب  لدعي رد ك:ذليك: ل:قدلرتد ل:كدمر ل:ور ل:مر ي:كدني ال:مر ة ، و: ا أ:ذره:بد 3ك:ثيير: ب:عرد:م: و:

يرثد أ:كدوند أ:ن:ا.  ، ليت:كدوندوا ح: ذدكدمر إيل:يى آخد ك:ان: أ:عدودد إيل:يركدمر و: د  ل:كدمد الرم: أدعي فدون: أ:يرن: أ:ن:ا 4و: أ:نرتدمر ت:عرري
 .« يق: فدون: الطىري ت:عرري ، و: ، ف:ك:يرف: 5ذ:اهيب  فد أ:يرن: أ:نرت: ذ:اهيب  ا: «ي:ا س:يييدد، ل: ن:عرري ف:ق:ال: تدوم:

؟»  يق: فد الطىري د  إيل:ى 6ن:عرري ي:اةد. ل: ي:أرتيي أ:ح: الرح: ق  و: الرح: يقد و: اب:هد ي:سدوعد: «أ:ن:ا هدو: الطىري :ج: ف:أ
ق:در 7البي إيلى بيي.  فدون:هد و: نرذد الن: ت:عرري مد فرتدمر أ:بيي أ:يرضا ، و: ونيي، ف:ق:در ع:ر: فرتدمد إينر كدنرتدمر ق:در ع:ر:
وهد».  أ:يرتدمد ك:ف:ان:ا!»  8ر: ن:ا الب: و: : «ي:ا س:يييدد، أ:ري هي 9ف:ق:ال: ل:هد فييليب سد اب:هد ي:سدوعد: «م:ض:تر هذي :ج: ف:أ

ن:ا : أ:ري ، ف:ك:يرف: ت:قدولد أ:ى الب: آنيي ر: ي ر: ؟ الىذي فرنيي ي:ا فييليب سد ل:مر ت:عرري ع:كدمر و: أ:ن:ا م: يل:ةد و: دىةد الطىوي الرمد
؟  نر 10الب: ي أ:قدولدهد ل: أ:قدولدهد مي ؟ الرك:ل:مد الىذي أ:نى الب: فييى ند أ:نييي أ:ن:ا فيي البي، و: مي أ:ل: تدؤر

هي.  ال:هد هذي م: لد أ:عر ال  فييى هدو: ي:عرم: ا البد الرح: إينىم: ي، و: نردي ليي: إينيييي أ:ن:ا فيي البي 11عي يقدوا ق:ور دي ص:
 . الي م: يقدونيي بيس:ب:بي تيلرك: ال:عر دي إيلى ف:ص: ، و: إينى الب: فييى نر 12و: : إينى م: قى أ:قدولد ل:كدمر قى الرح: الرح:

ا، ل:نييي ذ:اهيب  إيل:ى أ:بيي. نره: ظ:م: مي لد أ:عر ا، ب:لر ي:عرم: لده: م: ال: الىتيي أ:ن:ا أ:عر م: لد ال:عر ند بيي ي:عرم: مي يدؤر
13  . برني د: البد فيي الي جى ي:ت:م: ، لي ي أ:فرع:لدهد ل:كدمر مي لدبدون:هد بياسر ء  ت:طر إينر ط:ل:برتدمر ش:يرئا  14ف:أ:ي  ش:ير

ي، ف:إينييي أ:فرع:لدهد. مي بياسر

الوعد بالروح القدس

15  . اي:اي: ص: لدوا بيو: م: ب ون:نيي ف:اعر ينا  16إينر كدنرتدمر تدحي عي ي:كدمر مد ن: البي أ:نر يدعرطي لدبد مي ف: أ:طر س:ور و:
 ، ع:كدمر إيل:ى ال:ب:دي ر: ي:برق:ى م: اهد 17آخ: رد الرع:ال:مد أ:نر ي:ت:ق:بىل:هد ل:نىهد ل: ي:ر: ي ل: ي:قردي ، الىذي قيي وحد الرح: هدو: رد و:

 . ليكدمر س:ي:كدوند فيي د:اخي ، و: كدمر س:طي فدون:هد ل:نىهد فيي و: ا أ:نرتدمر ف:ت:عرري أ:مى فدهد، و: ل: ي:عرري ك:كدمر 18و: ل:نر أ:تررد
 . :عدودد إيل:يركدمر ى، ب:لر س:أ ل:نييي أ:ن:ا 19ي:ت:ام: ن:نيي. و: ور ف: ت:ر: ا أ:نرتدمر ف:س:ور انيي الرع:ال:مد. أ:مى ب:عرد: ق:لييل  ل: ي:ر:

 . ن: ي:ور :نرتدمر أ:يرضا  س:ت:حر ، ف:أ ي  أ:ن:ا 20ح: ، و: أ:نرتدمر فييى ون: أ:نييي أ:ن:ا فيي أ:بيي، و: مي ت:عرل:مد فيي ذليك: الري:ور
 . ب هد أ:بيي، 21فييكدمر ب نيي، يدحي الىذي يدحي ب نيي. و: ا، ف:ذ:اك: يدحي لد بيه: ي:عرم: ، و: اي:اي: ص: نرد:هد و: نر ك:ان:تر عي م:

ليند ل:هد ذ:اتيي».  ب هد وأدعر أ:ن:ا أدحي ى 22و: ر: اذ:ا ج: : «ي:ا س:يييدد، م: ييي يدوطي رر سرخ: :ل:هد ي:هدوذ:ا، غ:يررد الي ف:س:أ



؟»  لرع:ال:مي ا لي ن:ه: ل: تدعرلي تىى تدعرلين: ل:ن:ا ذ:ات:ك: و: تيي، 23ح: لر بيك:ليم: بىنيي ي:عرم: نر يدحي اب:هد ي:سدوعد: «م: أ:ج:
ل .  نرزي ع:لد ل:ن:ا م: نرد:هد ن:جر عي إيل:يرهي ن:أرتيي، و: بىهد أ:بيي، و: يدحي ي. 24و: لد بيك:ل:مي ب نيي ل: ي:عرم: ي ل: يدحي الىذي و:

س:ل:نيي،  ي أ:رر ن: البي الىذي ي، ب:لر مي نردي نر عي عدون:هد ل:يرس: مي م: ي ت:سر ه:ذ:ا الرك:ل:مد الىذي ق:در قدلرتد ل:كدمر 25و: و:
 . نرد:كدمر لرتد عي ازي أ:ن:ا م: ور: و: هي الدمد لدهد البد 26هذي سي ي س:يدرر يند الىذي عي ، الرمد وحد الرقدددسد ا الر  أ:مى و:

. ا قدلرتدهد ل:كدمر كدمر بيكدليي م: يرد يدذ:كي ، و: ء  كدمر كدلى ش:ير يمد ي، ف:إينىهد يدع:لي مي بياسر

سلم يسوع

بر 27 ط:ري يكدمر أ:ن:ا. ف:ل: ت:ضر ي الرع:ال:مد أدعرطي ا يدعرطي . ل:يرس: ك:م: يكدمر ي أدعرطي . س:ل:مي كد ل:كدمر س:لما  أ:تررد
 . بر ت:عي ل: ت:رر ، و: . ف:ل:ور كدنرتدمر 28قدلدوبدكدمر : إينييي ذ:اهيب  ع:نركدمر ثدمى أ:عدودد إيل:يركدمر عرتدمر أ:نييي قدلرتد ل:كدمر س:مي

نييي.  ظ:مد مي ون: ل:نييي ذ:اهيب  إيل:ى البي، ل:نى الب: أ:عر جد ب ون:نيي، ل:كدنرتدمر ت:برت:هي تدكدمر 29تدحي ب:رر ه:ا ق:در أ:خر
 . ندون: مي د:ث: تدؤر ت:ى ح: تىى م: ، ح: ددوثيهي ري ق:برل: حد كدمر ك:ثييرا  ب:عردد، ف:إينى س:يييد: ه:ذ:ا 30بيال:مر يم: لي ل:نر أدك:

 . ء: ل:هد فييى ل: ش:ير ، و: م  ع:ل:يى ، 31الرع:ال:مي ق:ادي ب  الب: ف: الرع:ال:مد أ:نييي أدحي ددثد ليي:عرري إيلى أ:نى ه:ذ:ا س:ي:حر
نر هدن:ا! ن:ذره:بر مي وا! لي . قدومد انيي البد هك:ذ:ا أ:فرع:لد ص: ا أ:ور ثرل:م: أ:نييي مي و:
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الثبات في الكرمة الحقيقية

امد.  15 أ:بيي هدو: الرك:رى يىةد، و: قييقي ةد الرح: م: كدل  2«أ:ن:ا الرك:رر را  ي:قرط:عدهد؛ و: ن  فييى ل: يدنرتيجد ث:م: كدل  غدصر
 . ري ن: الثىم: يدا  مي زي يدنرتيج: م: ييهي لي را  يدن:قي ن  يدنرتيجد ث:م: ةي الىتيي 3غدصر ي:اءد بيس:ب:بي الرك:ليم: أ:نرتدمد الن: أ:نرقي

ا.  اط:برتدكدمر بيه: را  إيلى إيذ:ا ث:ب:ت: فيي 4خ: رد أ:نر يدنرتيج: ث:م: ن: ل: ي:قردي ا أ:نى الرغدصر . ك:م: أ:ن:ا فييكدمر ف:اثربدتدوا فييى و:
 . ، إيلى إيذ:ا ث:ب:ت مر فييى ؛ ف:ك:ذليك: أ:نرتدمر ةي م: ، 5الرك:رر أ:ن:ا فييهي نر ي:ثربدتد فييى و: . م: اند أ:نرتدمد ال:غرص: ةد و: م: أ:ن:ا الرك:رر

ون: أ:نر ت:فرع:لدوا ش:يرئا .  رد ل  ع:نييي ل: ت:قردي عرزي را  ك:ثييرا . ف:إينىكدمر بيم: د  ل: 6ف:ذ:اك: يدنرتيجد ث:م: إينر ك:ان: أ:ح:
حد فيي النىاري ر: تدطر افىةد، و: اند الرج: عد ال:غرص: م: ؛ ثدمى تدجر ف  ني ف:ي:جي جا  ك:الرغدصر اري حد خ: ي:ثربدتد فييى يدطرر:

 . قد ت:ري .  7ف:ت:حر يددون: ي:كدنر ل:كدمر ا تدري لدبدوا م: ، ف:اطر ي فييكدمر ث:ب:ت: ك:ل:مي ، و: ، إينر ث:ب:ت مر فييى نر لكي ذ:ا 8و: بيه:
ي.  يذي قيا  ت:ل:مي را  ك:ثييرا  ف:ت:كدوندوا ح: وا ث:م: دد أ:بيي: أ:نر تدنرتيجد جى ب:برتدكدمر 9ي:ت:م: ، أ:حر بىنيي البد ا أ:ح: ثرل:م: مي

بىتيي.  ح: لرتد أ:ن:ا 10أ:ن:ا، ف:اثربدتدوا فيي م: ا ع:مي بىتيي، ك:م: ح: ، ت:ثربدتدون: فيي م: اي:اي: ص: لرتدمر بيو: إينر ع:مي
 ! بىتيهي ح: أ:ثربدتد فيي م: اي:ا أ:بيي و: ص: كدمر 11بيو: حد ي:كدون: ف:ر: ي، و: حي قدلرتد ل:كدمر ه:ذ:ا ليي:كدون: فييكدمر ف:ر:

ل .  .  12ك:امي ب:برتدكدمر ا أ:ن:ا أ:حر كدمر ب:عرضا  ك:م: بى ب:عرضد هي: أ:نر يدحي يىتيي ل:كدمر هيي: هذي صي د  13و: ل:يرس: ل:ح:



 . بىائيهي ي:ات:هد فيد:ى أ:حي د  ح: ل: أ:ح: هي: أ:نر ي:برذي نر هذي بىة  أ:عرظ:مد مي ح: ا 14م: لرتدمر بيم: بىائيي إينر ع:مي أ:نرتدمر أ:حي و:
 . يكدمر بيهي نييي ق:در 15أدوصي لكي ا ي:فرع:لدهد. و: يييددهد ع:ل:ى م: ليعدهد س: يكدمر ع:بييدا  ب:عردد، ل:نى الرع:برد: ل: يدطر ي ل: أدس:مي

نر أ:بيي.  عرتدهد مي ا س:مي ل:عرتدكدمر ع:ل:ى كدليي م: بىاء: ل:نييي أ:طر يرتدكدمر أ:حي ونيي، ب:لر أ:ن:ا 16س:مى تدمد ت:رر ل:يرس: أ:نرتدمد اخر
لدبدون:هد ا ت:طر ي:كدمد البد كدلى م: ، ف:يدعرطي كدمر رد ي:ددوم: ث:م: را  و: وا ث:م: تدنرتيجد ت:نرط:ليقدوا و: ع:يىنرتدكدمر لي تدكدمر و: ت:رر اخر

ي.  مي كدمر ب:عرضا . 17بياسر ب وا ب:عرضد : أ:نر تدحي يكدمر إيذ:نر ذ:ا أدوصي ف:بيه:

العالم يبغض يسوع وتلميذه

18  . نر ق:برليكدمر نيي مي وا أ:نىهد ق:در أ:برغ:ض: ل:مد كدمد الرع:ال:مد، ف:اعر ، 19إينر أ:برغ:ض: نر أ:هرلي الرع:ال:مي ل:ور كدنرتدمر مي
، طي الرع:ال:مي سر نر و: تدكدمر مي ت:رر ، ب:لر إينييي اخر نر أ:هرلي الرع:ال:مي تدمر مي نر ل:نىكدمر ل:سر لكي ل:هد، و: ب  أ:هر ل:ك:ان: الرع:ال:مد يدحي

كدمد الرع:ال:مد.  ضد هي. ف:إينر 20ليذ:ليك: يدبرغي يييدي نر س: : ل:يرس: ع:برد  أ:عرظ:م: مي ا ل:كدمر ة: الىتيي قدلرتده: وا الرك:ليم: اذركدرد
تيي، لدوا بيك:ليم: إينر ك:اندوا ق:در ع:مي ؛ و: ددون:كدمر ط:هي ف: ي:ضر ددونيي، ف:س:ور ط:ه: ك:ان: أ:هرلد الرع:ال:مي ق:دي اضر

 . تيكدمر لدون: بيك:ليم: ف: ي:عرم: مر ل: 21ف:س:ور ي، ل:نىهد مي لي اسر نر أ:جر مر س:ي:فرع:لدون: ه:ذ:ا كدلىهد بيكدمر مي نىهد لكي و:
س:ل:نيي.  ي أ:رر فدون: الىذي مد 22ي:عرري نر ل: عدذرر: ل:هد لكي يئ:ة ؛ و: طي مر خ: ا ك:ان:تر ل:هد ، ل:م: مر هد يمر لي أدك: ل:ور ل:مر آتي و:

 . مر يئ:تيهي طي نيي، يدبرغيضد أ:بيي أ:يرضا .  23الن: فيي خ: ضد ي يدبرغي ال  24الىذي م: مر أ:عر لر ب:يرن:هد م: ل:ور ل:مر أ:عر و:
مر ع: أ:نىهد أ:برغ:ضدوا أ:بيي، م: مر أ:برغ:ضدونيي و: نىهد لكي يئ:ة . و: طي مر خ: ا ك:ان:تر ل:هد ي، ل:م: د  غ:يرري ا أ:ح: لره: ل:مر ي:عرم:

 . ال: م: ا تيلرك: ال:عر أ:ور : أ:برغ:ضدونيي بيل: 25ر: مر يع:تيهي تدوب:ةد فيي ش:ري كر ةد الرم: ت:تيمى الرك:ليم: ار: ذليك: لي ق:در ص: و:
ي ي:نرب:ثيقد 26س:ب:ب !  قيي الىذي وحد الرح: نردي البي، رد نر عي لدهد ل:كدمر مي سي درر ي س:أ ، الىذي يند عي ا ي:أرتيي الرمد نرد:م: عي و:

د ليي،  ه: ن: البي، ف:هدو: ي:شر . 27مي ن: الرب:د:اي:ةي ي مي عي ه:دون ليي أ:نرتدمر أ:يرضا ، ل:نىكدمر م: ت:شر و:
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المسيح يرسل الروح القدس المعين

عدوا.  16 عرز: قرت  ي:ظدن  2قدلرتد ل:كدمر ه:ذ:ا ليك:ير ل: ت:ت:ز: عي، ب:لر س:ي:أرتيي و: امي ج: ج: الرم: اري ددون: خ: س:تدطرر:
ي.  ة  لي درم: يي خي دي نر ي:قرتدلدكدمر أ:نىهد يدؤ: ل: 3فييهي م: فدوا أ:بيي، و: مر ل:مر ي:عرري هدمر ي:فرع:لدون: ه:ذ:ا بيكدمر ل:نىهد و:

فدونيي.  . 4ع:ر: تدكدمر بيهي ب:رر ون: أ:نىهد س:ب:ق: أ:نر أ:خر ددوثيهي ت:ذركدرد قرتد حد اء: و: ت:ى ج: تىى م: قدلرتد ل:كدمر ه:ذ:ا ح:
؛  ع:كدمر نرذد الرب:د:اي:ةي ل:نييي كدنرتد م: ل:مر أ:قدلر ل:كدمر ه:ذ:ا مد ل: 5و: س:ل:نيي، و: ي أ:رر ا الن: ف:إينييي ع:ائيد  إيل:ى الىذي أ:مى

؟  :لدنيي: أ:يرن: ت:ذره:بد أ نركدمر ي:سر د: مي .  6أ:ح: ند قدلدوب:كدمر زر ل: الرحد ذ:ا م: تدكدمر بيه: ب:رر ا أ:خر نرد:م: نييي أ:قدولد 7عي لكي و:
نييي لكي . و: يند عي ، ل: ي:أرتييكدمد الرمد ، ل:نييي إينر كدنرتد ل: أ:ذره:بد لي ل:كدمر أ:نر أ:ذره:ب: ن: ال:فرض: : مي قى ل:كدمد الرح:



 . لدهد إيل:يركدمر سي ع:ل:ى 8إيذ:ا ذ:ه:برتد أدرر ي و: ع:ل:ى الربيري يئ:ةي و: طي يتد الرع:ال:م: ع:ل:ى الرخ: يءد يدب:كي ا ي:جي نرد:م: عي و:
 : ندون: بيي،  9الدىيرندون:ةي مي مر ل: يدؤر ، ف:ل:نىهد يئ:ةي طي ا ع:ل:ى الرخ: ، ف:ل:نييي ع:ائيد  إيل:ى 10أ:مى ي ا ع:ل:ى الربيري أ:مى و:

ن:نيي ب:عردد؛  ور مد 11البي ف:ل: ت:ر: كر د:ر: ع:ل:يرهي حد ، ف:ل:نى س:يييد: ه:ذ:ا الرع:ال:مي ق:در ص: ا ع:ل:ى الدىيرندون:ةي أ:مى و:
 . ا. 12الدىيرندون:ةي اليه: تيم: ون: ع:ني احر زد نىكدمد الن: ت:عرجي لكي ، و: ا ل:كدمر ة  أ:قدولده: ور  ك:ثيير: ي أدمد نردي ال: عي از: م:

هي، 13 نردي نر عي ، ل:نىهد ل: ي:قدولد ش:يرئا  مي يهي قيي كدلي ددكدمر إيل:ى الرح: شي قيي يدرر وحد الرح: ا ي:أرتييكدمر رد نرد:م: ، عي نر لكي و:
 . ددثد ف: ي:حر ا س:ور ليعدكدمر ع:ل:ى م: يدطر عدهد، و: م: ا ي:سر كدمر بيم: بيرد ا 14ب:لر يدخر ددنيي ل:نى كدلى م: ي جي هدو: س:يدم: و:

ر  ع:نييي.  ادي يثدكدمر بيهي ص: دي يثدكدمر 15س:يدح: دي ا س:يدح: ليذليك: قدلرتد ل:كدمر إينى م: ا هدو: ليلبي، ف:هدو: ليي. و: كدل  م:
ر  ع:نييي.  ادي ن:نيي!» 16بيهي ص: ور ب:عرد: ذليك: بيق:لييل  ت:ر: ن:نيي، و: ور ب:عرد: ق:لييل  ل: ت:ر:

الفرح بعد الحزن

ب:عرد: ذليك: بيق:لييل  17 ن:نيي، و: ور : ب:عرد: ق:لييل  ل: ت:ر: ليهي عرن:ى ق:ور ا م: ى، م: : «تدر: يذي ل: ب:عرضد التىل:مي ف:ت:س:اء:
أ:يرضا : ل:نييي ع:ائيد  إيل:ى البي؟»  ن:نيي، و: ور دىثد 18ت:ر: ي ي:ت:ح: ا هدو: ه:ذ:ا الرق:لييلد الىذي ق:الدوا: «م: و:

ا ي:قدولدهد!»  مد م: ن:ا ن:فره: : 19ع:نرهد؟ ل:سر مر :لدوهد، ف:ق:ال: ل:هد أ غ:بدون: فيي أ:نر ي:سر مر ي:رر ع:ليم: ي:سدوعد أ:نىهد و:
ن:نيي أ:يرضا .  ور ن:نيي ثدمى ب:عرد: ق:لييل  ت:ر: ور ليي: ب:عرد: ق:لييل  ل: ت:ر: عرن:ى ق:ور لدون: ع:نر م: قى 20«ت:ت:س:اء: الرح:

ن:كدمر زر نى حد لكي ، و: ندون: ز: . إينىكدمر س:ت:حر حد ا الرع:ال:مد ف:ي:فرر: ، أ:مى ون: ت:ندوحد : إينىكدمر س:ت:بركدون: و: قى أ:قدولد ل:كدمر الرح:
ح .  لد إيل:ى ف:ر: وى ا، ل: 21س:ي:ت:ح: فرل:ه: ا ت:ليدد طي ال:م: ا ح: نىه: لكي ت:ليد:. و: ا لي ان:تر س:اع:تده: ند إيذ:ا ح: ز: أ:ةد ت:حر رر الرم:

 . ليد: فيي الرع:ال:مي :نى إينرس:انا  ق:در ود ا بيأ ه: حي ه:ا، ليف:ر: ؛ 22ت:عدودد ت:ت:ذ:كىرد ع:ن:اء: ندون: الن: ز: ، ت:حر ف:ك:ذليك: أ:نرتدمر
 . كدمر ح: لدبدكدمر ف:ر: د: ي:سر ل: أ:ح: ، و: جد قدلدوبدكدمر ، ت:برت:هي ليق:ائيكدمر ا أ:عدودد لي نرد:م: نر عي لكي مي ل: 23و: فيي ذليك: الري:ور و:

ي. مي نرهد بياسر لدبدون: مي ا ت:طر يكدمر كدلى م: : إينى الب: س:يدعرطي قى أ:قدولد ل:كدمر قى الرح: . الرح: ء  :لدون:نيي ع:نر ش:ير أ ت:سر
ل . 24 كدمر ك:امي حد لدبدوا ت:ن:الدوا، ف:ي:كدون: ف:ر: ي ش:يرئا . اطر مي لدبدوا بياسر تىى الن: ل:مر ت:طر ح:

النتصار على الضيق في العالم

يثدكدمر فييهي ع:ني 25 دي قرت  أدح: نر س:ي:أرتيي و: لكي ، و: وري هي الدمد ي ع:نر ه:ذي ث:ال  فيي ك:لمي برتد ل:كدمر أ:مر ر: ض:
 . ث:ال  يح ، ددون: أ:مر ري ل:سرتد أ:قدولد 26البي بيك:ل:م  ص: ي. و: مي ن: البي بياسر لدبدون: مي مي ت:طر فيي ذ:ليك: الري:ور

 . لدبد إيل:يرهي ع:نركدمر نر 27ل:كدمر إينييي أ:طر :نييي مي نرتدمر بيأ آم: ونيي، و: ب:برتدمد ، ل:نىكدمر أ:حر ب كدمر ف:إينى الب: ن:فرس:هد يدحي
 . تد جر ر: نردي اي خ: أ:عدودد 28عي كد الرع:ال:م: و: ه:ا أ:ن:ا أ:تررد . و: أ:ت:يرتد إيل:ى الرع:ال:مي نردي البي، و: نر عي تد مي جر ر: خ:

. 29إيل:ى البي».  ث:ال  يحا  بيغ:يرري أ:مر ري ن:ا ك:ل:ما  ص: يمد لي يذدهد: «ه:ا أ:نرت: الن: تدك: ف:ق:ال: ل:هد ت:ل:مي
ئرت: 30 ند أ:نىك: جي مي د . ليذليك: ندؤر :ل:ك: أ:ح: أ ت:اجد إيل:ى أ:نر ي:سر ل: ت:حر ، و: ء  فد أ:نىك: ت:عرل:مد كدلى ش:ير ف:الن: ن:عرري

نردي اي».  نر عي ؟  31مي ندون: مي دى ي:سدوعد: «أ:ف:الن: تدؤر ا 32ف:ر: ان:تي الن: فييه: ه:ا ق:در ح: س:ت:أرتيي س:اع:ة  و:
ي. عي ي، ل:نى الب: م: دي حر نييي ل:سرتد و: لكي ي. و: دي حر كدون:نيي و: ت:تررد ، و: د  إيل:ى ب:يرتيهي احي قدون: كدل  و: ت:ت:ف:رى

نر 33 لكي . و: يق: ي يهي ليي:كدون: ل:كدمر فييى س:ل:م . ف:إينىكدمر فيي الرع:ال:مي س:تدق:اسدون: الضي ذ:ا كدلي تدكدمر بيه: ب:رر أ:خر
«! تد ع:ل:ى الرع:ال:مي رر :ن:ا ق:دي انرت:ص: عدوا، ف:أ ت:ش:جى
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المسيح يصلي قبل القبض عليه

ان:تي 17 ، ق:در ح: ا البد : «أ:ي ه: ق:ال: ، و: اءي و: السىم: ف:ع: ع:يرن:يرهي ن:حر يث: ر: دي ا أ:نره:ى ي:سدوعد ه:ذ:ا الرح: ل:مى و:
د:ك: ابرندك: أ:يرضا ،  ي جي ، لييدم: دي ابرن:ك: ي جي ن:ح: 2السىاع:ةد! م: ي:مر ، لي يعي الرب:ش:ري مي ف:ق:در أ:عرط:يرت:هد الس لرط:ة: ع:ل:ى ج:

يىة .  ي:اة  أ:ب:دي مر ل:هد ح: ه:برت:هد ين: ق:در و: يع: الىذي مي قى 3ج: له: الرح: فدوك: أ:نرت: الي ي: أ:نر ي:عرري يىةد هي ي:اةد ال:ب:دي الرح: و:
س:لرت:هد.  ي أ:رر يح: الىذي سي ي:سدوع: الرم: ، و: د:ك: حر ي 4و: ل: الىذي تد الرع:م: زر أ:نرج: ، و: ضي درتدك: ع:ل:ى ال:رر جى أ:ن:ا م:

يني 5ك:لىفرت:نيي.  وي نرد:ك: ق:برل: ت:كر د  عي جر نر م: ا ك:ان: ليي مي ، بيم: ا البد ، أ:ي ه: تيك: الن: ر: ضر درنيي فيي ح: ي جي ف:م:
 . ق:در 6الرع:ال:مي مر ليي. و: ه:برت:هد ، ف:و: . ك:اندوا ل:ك: ن: الرع:ال:مي مر ليي مي ه:برت:هد ين: و: ك: ليلنىاسي الىذي م: تد اسر ه:رر أ:ظر

 ، تيك: لدوا بيك:ليم: ،  7ع:مي نرك: ه:برت:هد ليي ف:هدو: مي ا و: فدوا الن: أ:نى كدلى م: ع:ر: مي 8و: ل:نييي ن:ق:لرتد إيل:يرهي
ندوا أ:نىك: آم: ، و: ك: نردي نر عي تد مي جر ر: قيا  أ:نييي خ: فدوا ح: ع:ر: ا، ف:ق:بيلدوه:ا، و: يرت:نيي بيه: ص: اي:ا الىتيي أ:ور ص: الرو:

س:لرت:نيي.  نر 9أ:نرت: أ:رر ، ب:لر مي لي الرع:ال:مي نر أ:جر يي الن: مي لي . ل:سرتد أدص: يي إيل:يرك: لي ل:ءي أدص: لي هؤد نر أ:جر مي
 . مر ل:ك: مر ليي، ل:نىهد ه:برت:هد ين: و: لي الىذي ا هدو: ل:ك: ف:هدو: ليي؛ 10أ:جر كدل  م: ، و: ا هدو: ليي ف:هدو: ل:ك: كدل  م: و:

 . مر درتد فييهي جى أ:ن:ا ق:در ت:م: . 11و: ، ل:نييي ع:ائيد  إيل:يرك: ا أ:ن:ا ف:ل:سرتد ب:اقييا  فييهي ؛ أ:مى ل:ءي ب:اقدون: فيي الرع:ال:مي هؤد
د . احي ند و: ا ن:حر دا ، ك:م: احي مر ليي، ليي:كدوندوا و: ه:برت:هد ين: و: ك: الىذي مي ف:ظر فيي اسر ا البد الرقدد وسد احر أ:ي ه:

ليكر 12 ل:مر ي:هر ، و: مر ع:يرتدهد مر ليي، ر: ه:برت:هد ين: و: . ف:الىذي ك: مي مر فيي اسر ف:ظدهد ، كدنرتد أ:حر مر ع:هد ين: كدنرتد م: حي
 . ت:ابد ي:تيمى الركي ، لي د  إيلى ابرند الره:لكي مر أ:ح: نرهد أ:ن:ا ب:عردد 13مي ذ:ا و: أ:ت:ك:لىمد بيه: ، و: ا الن: ف:إينييي ع:ائيد  إيل:يرك: أ:مى

 . مر ل  فييهي ي ك:امي حي مر ف:ر: ، ليي:كدون: ل:هد مر ل:يرسدوا 14فيي الرع:ال:مي مد الرع:ال:مد ل:نىهد هد :برغ:ض: ، ف:أ ت:ك: مر ك:ليم: أ:برل:غرتدهد
 . ن: الرع:ال:مي .  15مي يري ي يري ن: الشي مر مي ف:ظ:هد ، ب:لر أ:نر ت:حر ن: الرع:ال:مي ذ:هدمر مي لدبد أ:نر ت:أرخد أ:ن:ا ل: أ:طر مر 16و: ف:هد

 . ن: الرع:ال:مي ا أ:نييي ل:سرتد مي نر أ:هرلي الرع:ال:مي ك:م: . 17ل:يرسدوا مي ق  ي: الرح: ت:ك: هي ؛ إينى ك:ليم: قيي مر بيالرح: هد يسر ق:دي
18  . مر أ:ن:ا أ:يرضا  إيل:يرهي س:لرتدهد ، أ:رر س:لرت:نيي أ:نرت: إيل:ى الرع:ال:مي ا أ:رر ك:م: يسد ذ:اتيي، 19و: مر أ:ن:ا أدق:دي ليهي نر أ:جر مي و:

. قيي ي:ت:ق:دىسدوا هدمر أ:يرضا  فيي الرح: لي

المسيح يصلي من أجل كل المؤمنين به

ندون: بيي بيس:ب:بي 20 مي ف: يدؤر ين: س:ور لي الىذي نر أ:جر ، ب:لر أ:يرضا  مي ل:ءي ف:ق:طر لي هؤد نر أ:جر يي مي لي ل:سرتد أدص: و:
 ، ل:ءي ةي هؤد ، ليي:كدوندوا هدمر 21ك:ليم: أ:ن:ا فييك: ا أ:نىك: أ:نرت: فييى و: ، ك:م: ا البد دا ؛ أ:ي ه: احي يعد و: مي ليي:كدون: الرج:

س:لرت:نيي.  ن: الرع:ال:مد أ:نىك: أ:نرت: أ:رر مي دا  فيين:ا، ليك:ير يدؤر احي ي 22أ:يرضا  و: د: الىذي جر مد الرم: إينييي أ:عرط:يرتدهد
د .  احي ند و: ا ن:حر دا  ك:م: احي ط:يرت:نيي، ليي:كدوندوا و: وا 23أ:عر يرد لدوا ف:ي:صي ت:مي ي:كر ، لي أ:نرت: فييى ، و: مر أ:ن:ا فييهي

ب:برت:نيي.  ا أ:حر مر ك:م: ب:برت:هد أ:نىك: أ:حر س:لرت:نيي و: ف: الرع:ال:مد أ:نىك: أ:رر تىى ي:عرري دا ، ح: احي يدد 24و: ، أدري ا البد أ:ي ه:
ط:يرت:نيي، ي أ:عر ي الىذي دي جر ددوا م: يرثد أ:كدوند أ:ن:ا، ف:يدش:اهي ي ح: عي مر ليي أ:نر ي:كدوندوا م: ه:برت:هد ين: و: ل:ءي الىذي ليهؤد



 . ب:برت:نيي ق:برل: إينرش:اءي الرع:ال:مي ، 25ل:نىك: أ:حر فرتدك: ا أ:ن:ا ف:ع:ر: ، أ:مى فرك: ، إينى الرع:ال:م: ل:مر ي:عرري ا البد الرب:ار  أ:ي ه:
س:لرت:نيي،  فدوا أ:نىك: أ:نرت: أ:رر ل:ءي ع:ر: هؤد مي 26و: مر أ:يرضا ، ليت:كدون: فييهي فدهد ي دع:ري س:أ ، و: ك: م: مد اسر فرتدهد ق:در ع:رى و:

.« مر أ:كدون: أ:ن:ا فييهي ا، و: ب:برت:نيي بيه: بىةد الىتيي أ:حر ح: الرم:
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القبض على يسوع

ك:ان: 18 . و: ون: ي قيدررد ادي وا و: ع:ب:رد هي و: يذي ع: ت:ل:مي ج: م: ر: هي، خ: ل:تيهي هذي نر ص: ا انرت:ه:ى ي:سدوعد مي ب:عرد:م:
يذدهد.  ت:ل:مي ل:هد هدو: و: ، ف:د:خ: ت:ان  ك:ان: ل:نى 2هدن:اليك: بدسر فد ذليك: الرم: ان:هد ي:عرري ي خ: ك:ان: ي:هدوذ:ا الىذي و:

هي.  يذي ع: ت:ل:مي عد فييهي ك:ثييرا  م: ت:مي ندودي 3ي:سدوع: ك:ان: ي:جر ق:ة: الرجد ع:هد فيرر ذا  م: ف:ذ:ه:ب: ي:هدوذ:ا إيل:ى هدن:اك: آخي
ل: ش:اعي لدون: الرم: مي هدمر ي:حر ، و: ي ون: يسي ي الرف:ري ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: مر رد س:ل:هد ين: أ:رر ، الىذي يرك:لي س: الره: ر: ح: و:

 . يل:ح: السي ابييح: و: ص: الرم: نر 4و: : «م: ق:ال: هدمر و: و: ددثد ل:هد، ف:ت:ق:دىم: ن:حر ا س:ي:حر فد كدلى م: ك:ان: ي:سدوعد ي:عرري و:
؟»  يددون: ان:هد 5تدري ي خ: ك:ان: ي:هدوذ:ا الىذي ». و: : «أ:ن:ا هدو: مر ». ف:ق:ال: ل:هد يى ري ابدوهد: «ي:سدوع: النىاصي :ج: ف:أ
 . مر ع:هد اقيفا  م: !  6و: ضي س:ق:طدوا ع:ل:ى ال:رر عدوا و: اج: »، ت:ر: : «أ:ن:ا هدو: مر ا ق:ال: ل:هد ف:ع:اد: ي:سدوعد 7ف:ل:مى

 .« يى ري ابدوهد: «ي:سدوع: النىاصي ؟» أ:ج: يددون: نر تدري : «م: مر :لدهد أ ، ف:إينر 8ي:سر : أ:ن:ا هدو: : «قدلرتد ل:كدمر ف:ق:ال:
 .« ل:ءي ي:ذره:بدون: يددون:نيي أ:ن:ا، ف:د:عدوا هؤد ين: 9كدنرتدمر تدري ا: «إينى الىذي ةد الىتيي ق:ال:ه: ت:تيمى الرك:ليم: ذليك: لي و:

د !»  مر أ:ح: نرهد ليكر مي مر ليي ل:مر ي:هر ه:برت:هد ب: بيهي 10و: ر: ض: ت:لىهد و: س: س:يرف  ف:اسر ع:ان: بدطررد مر ع: سي ك:ان: م: و:
 . س: لرخد مد الرع:بردي م: ك:ان: اسر ن:ى. و: ، ف:ق:ط:ع: أدذدن:هد الريدمر ن:ةي ئييسي الرك:ه: : 11ع:برد: ر: س: ف:ق:ال: ي:سدوعد ليبدطررد

ا؟» بده: ر: ، أ:ل: أ:شر ط:انيي البد هي! الرك:أرسد الىتيي أ:عر دي مر دي السىيرف: إيل:ى غي «أ:عي

يسوع أمام حنان وقيافا

ق:يىددوهد.  12 يرك:لي ع:ل:ى ي:سدوع: و: سد الره: ر: ح: الرق:ائيدد و: ق:ةد و: نىان: 13ف:ق:ب:ض:تي الرفيرر ل  إيل:ى ح: س:اقدوهد أ:وى و:
 . ن:ةي فيي تيلرك: السىن:ةي ئييسي الرك:ه: و ق:ي:اف:ا ر: مد هدو: ح: :نىهد 14و: ي أ:ش:ار: ع:ل:ى الري:هدودي بيأ ق:ي:اف:ا هدو: الىذي و:
. ةي د  فيد:ى الدمى احي ل  و: جد لي أ:نر ي:مدوت: ر: ن: ال:فرض: مي

بطرس ينكر المسيح

يذد 15 يلرمي ل: ذ:ليك: التي فدهد. ف:د:خ: ن:ةي ي:عرري ئييسد الرك:ه: رد ك:ان: ر: يذ  آخ: تيلرمي سد و: ع:اند بدطررد مر ت:بيع: ي:سدوع: سي و:
 . ن:ةي ئييسي الرك:ه: ع: ي:سدوع: إيل:ى د:اري ر: يذد 16م: يلرمي ج: التي ر: جا . ف:خ: اري ق:ف: بيالرب:ابي خ: سد ف:و: ا بدطررد أ:مى



 . س: ل: بدطررد :درخ: اب:ة: ف:أ ك:لىم: الرب:وى فدهد، و: ن:ةي ي:عرري ئييسد الرك:ه: ي ك:ان: ر: رد الىذي ةد 17الخ: م: ادي :ل:تي الرخ: ف:س:أ
«! مر نرهد ا: «ل:، ل:سرتد مي اب:ه: ؟» أ:ج: لي جد يذي ه:ذ:ا الرى د: ت:ل:مي : «أ:ل:سرت: أ:نرت: أ:ح: س: اب:ةد بدطررد الرب:وى

ق:ف: 18 ا، ف:و: ل:ه: ور ت:درفيئدون: ح: ق:فدوا ي:سر و: اسد ن:ارا  و: رى الرحد ق:د: الرع:بييدد و: ق:در أ:ور دا ، و: ك:ان: الطىقرسد ب:اري و:
 . مر ع:هد ت:درفيئد م: سد ي:سر . 19بدطررد هي ع:نر ت:عرلييمي هي، و: يذي ن:ةي ي:سدوع: ع:نر ت:ل:مي ئييسد الرك:ه: :ل: ر: س:أ و:

يرثد 20 يرك:لي ح: الره: عي و: م: جر تد فيي الرم: د:ائيما  ع:لىمر ، و: تد إيل:ى الرع:ال:مي اب:هد ي:سدوعد: «ع:ل:نا  ت:ك:لىمر :ج: ف:أ
 . ي يري ل:مر أ:قدلر ش:يرئا  فيي السي ، و: مر عد الري:هدودد كدل هد ت:مي ا 21ي:جر عدوا م: ين: س:مي :لي الىذي أ :لدنيي أ:ن:ا؟ اسر أ اذ:ا ت:سر ف:ليم:

ا قدلرتدهد!»  فدون: م: مر ي:عرري ، ف:هد مر تد بيهي إيل:يرهي ق:ال: 22ت:ك:لىمر اسي و: رى دد الرحد هد أ:ح: ا ق:ال: ي:سدوعد ه:ذ:ا ل:ط:م: ف:ل:مى
؟»  ن:ةي ئييس: الرك:ه: يبد ر: در ع:ل:ى 23ل:هد: «أ:هك:ذ:ا تدجي ه: اب:هد ي:سدوعد: «إينر كدنرتد أ:س:أرتد الرك:ل:م: ف:اشر أ:ج:

بدنيي؟»  ري اذ:ا ت:ضر ، ف:ليم: س:نرتد ا إيذ:ا كدنرتد أ:حر ةي، أ:مى س:اء: ق:يىدا  إيل:ى ق:ي:اف:ا 24الي نىاند مد س:ل:هد ح: ثدمى أ:رر
 . نةي ئييسي الرك:ه: نر 25ر: :لدوهد: «أ:ل:سرت: أ:نرت: أ:يرضا  مي ، ف:س:أ ت:درفيئد اقيفا  هدن:اك: ي:سر سد و: ك:ان: بدطررد و:

: «ل:سرتد أ:ن:ا».  ق:ال: :نرك:ر: و: هي؟» ف:أ يذي يبد 26ت:ل:مي هدو: ن:سي ، و: ن:ةي ئييسي الرك:ه: نر ع:بييدي ر: د  مي احي ف:ق:ال: و:
؟»  ت:اني ع:هد فيي الربدسر أ:يرتدك: م: ا ر: سد أدذدن:هد: «أ:م: ي ق:ط:ع: بدطررد ة  27الرع:بردي الىذي رى سد م: :نرك:ر: بدطررد ف:أ

! ييكد اح: الدي الي ص: فيي الرح: ى. و: ر: أدخر

تسليم يسوع إلى بيلطس

ب:احي 28 ك:ان: ذليك: فيي الصى ، و: انيييي وم: مي الر  اكي ري الرح: نر د:اري ق:ي:اف:ا إيل:ى ق:صر ذدوا ي:سدوع: مي ثدمى أ:خ:
وفي رد نر خ: لي مي ن: ال:كر كىندوا مي سدوا ف:ل: ي:ت:م: ري ليئ:لى ي:ت:ن:جى لي الري:هدودد إيل:ى الرق:صر ل:مر ي:درخد . و: ري الرب:اكي

حي.  ؟»  29الرفيصر ل: جد ون: ه:ذ:ا الرى مد اذ:ا ت:تىهي : «بيم: مر :ل:هد س:أ مر و: ج: بييل:طدسد إيل:يرهي ر: ابدوهد: «ل:ور 30ف:خ: أ:ج:
 «! ن:اهد إيل:يرك: ا س:لىمر ذرنيبا ، ل:م: س:ب: 31ل:مر ي:كدنر مد وهد ح: مد اكي ح: ذدوهد أ:نرتدمر و: : «خد ف:ق:ال: بييل:طدسد

دا !»  ق  ل:ن:ا أ:نر ن:قرتدل: أ:ح: ابدوهد: «ل: ي:حي :ج: ». ف:أ يع:تيكدمر ةد الىتيي 32ش:ري ت:تيمى الرك:ليم: د:ث: ه:ذ:ا لي ق:در ح: و:
ا.  وتده: يت:ةي الىتيي س:ي:مد ة  إيل:ى الرمي ا ي:سدوعد إيش:ار: ت:درع:ى ي:سدوع: 33ق:ال:ه: اسر هد و: ر: ل: بييل:طدسد ق:صر ف:د:خ:

؟»  ليكد الري:هدودي :ل:هد: «أ:أ:نرت: م: س:أ ، أ:مر ق:ال:هد ل:ك: ع:نييي 34و: ك: نردي نر عي دى ي:سدوعد: «أ:ت:قدولد ليي ه:ذ:ا مي ف:ر:
؟»  ون: رد . 35آخ: وك: إيل:يى ن:ةي س:لىمد س:اء: الرك:ه: ؤ: رد ت:ك: و: ؟ إينى أدمى ي  ه:لر أ:ن:ا ي:هدودي : «و: ف:ق:ال: بييل:طدسد

؟»  اذ:ا ف:ع:لرت: نر ه:ذ:ا 36م: ل:ك:تيي مي مر ل:ور ك:ان:تر م: . و: نر ه:ذ:ا الرع:ال:مي ل:ك:تيي مي مر اب: ي:سدوعد: «ل:يرس:تر م: أ:ج:
نر ل:ك:تيي ل:يرس:تر مي مر ا الن: ف:م: . أ:مى ددون: ليك:ير ل: أدس:لىم: إيل:ى الري:هدودي اهي ي يدج: اسي رى ، ل:ك:ان: حد الرع:ال:مي

ذ:ا 37هدن:ا».  ليه: . و: ليك  ، إينييي م: اب:هد: «أ:نرت: قدلرت: ؟» أ:ج: ليك  إيذ:نر لر أ:نرت: م: : «ف:ه: :ل:هد بييل:طدسد ف:س:أ
تيي».  ور ي ليص: غي قيي يدصر ن: الرح: نر هدو: مي كدل  م: ، و: قيي لرح: د: لي ه: : ل:شر ئرتد إيل:ى الرع:ال:مي جي ليدرتد و: ف:ق:ال: 38ود
دد فييهي ذ:نربا !  : «إينييي ل: أ:جي ق:ال: ج: إيل:ى الري:هدودي و: ر: !» ثدمى خ: ق  ا هدو: الرح: : «م: ق:در 39ل:هد بييل:طدسد و:

ليق: ل:كدمر يددون: أ:نر أدطر لر تدري حي. ف:ه: يدي الرفيصر ن:اءي فيي عي د: الس ج: ليق: ل:كدمر أ:ح: نرد:كدمر أ:نر أدطر تي الرع:اد:ةد عي ر: ج:
؟»  ليك: الري:هدودي اب:اسد 40م: ك:ان: ب:ار: ». و: اب:اس: ليقر ه:ذ:ا، ب:لر ب:ار: : «ل: تدطر يعا  ق:ائيليين: مي وا ج: خد ر: ف:ص:

ا ! ليصي
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ل:د:.  19 يدجر ذ: ي:سدوعد و: خ: :نر يدؤر ر: بييل:طدسد بيأ نرد:ئيذ  أ:م: كي 2عي ن: الشىور لييل  مي ندودد إيكر د:ل: الرجد ج: و:

 . ان  و: جد د:اء: أدرر أ:لرب:سدوهد ري ، و: هي أرسي عدوهد ع:ل:ى ر: ض: : «س:ل:م ، ي:ا 3و: ي:قدولدون: ون: إيل:يرهي و: ذدوا ي:ت:ق:دىمد أ:خ: و:
ون:هد.  مد ي:لرطي !»، و: ليك: الري:هدودي : 4م: مر ق:ال: ل:هد هدوري و: مر ى إيل:ى الرجد ر: ة  أدخر رى ج: بييل:طدسد م: ر: خ: و:

دد فييهي ذ:نربا !»  ا أ:نييي ل: أ:جي ور هد إيل:يركدمر ليت:ر: جد ري دخر د:اءد 5«س:أ ري كي و: لييلد الشىور ع:ل:يرهي إيكر ج: ي:سدوعد و: ر: ف:خ:
 «! نرس:اند : «ه:ا هدو: الي مر بييل:طدسد . ف:ق:ال: ل:هد اني و: جد سد 6الدرر ر: الرح: ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: آهد رد ا ر: ف:ل:مى

دد ليبدوهد، ف:إينييي ل: أ:جي اصر ذدوهد أ:نرتدمر و: : «ب:لر خد مر بييل:طدسد ليبرهد!» ف:ق:ال: ل:هد ليبرهد! اصر وا: «اصر خد ر: ص:
ع:ل: 7فييهي ذ:نربا !»  ، ل:نىهد ج: تد ور تىمد ع:ل:يرهي الرم: يع:تين:ا ي:ت:ح: س:بي ش:ري بيح: يع:ة . و: اب:هد الري:هدودد: «ل:ن:ا ش:ري :ج: ف:أ

فدهد،  8ن:فرس:هد ابرن: اي».  ور ت:دى خ: ع: بييل:طدسد ه:ذ:ا الرك:ل:م:، اشر ا س:مي نرد:م: هي 9ف:عي ري ل: إيل:ى ق:صر د:خ: و:
 . ء  برهد ي:سدوعد بيش:ير ؟» ف:ل:مر يدجي نر أ:يرن: أ:نرت: :ل: ي:سدوع:: «مي س:أ ا 10و: : «أ:م: ف:ق:ال: ل:هد بييل:طدسد

؟»  ليب:ك: سدلرط:ة  أ:نر أ:صر ، و: ليق:ك: نيي؟ أ:ل: ت:عرل:مد أ:نى ليي سدلرط:ة  أ:نر أدطر يمد لي ا 11تدك: اب:هد ي:سدوعد «م: :ج: ف:أ
نيي إيل:يرك: ل:هد ي س:لىم: . ليذليك: ف:الىذي قد نر ف:ور ي:تر ل:ك: مي طي ك:ان: ل:ك: ع:ل:يى سدلرط:ة  ق:ط ، ل:ور ل:مر ت:كدنر ق:در أدعر

يئ:ة  أ:عرظ:مد.» طي خ:

الحكم على يسوع بالموت

ل:قرت: ه:ذ:ا، 12 وا: «إينر أ:طر خد ر: نى الري:هدود: ص: ل:كي ليق:هد، و: لي ذليك: س:ع:ى بييل:طدسد أ:نر يدطر نر أ:جر مي
 .« ر: ي الرق:يرص: ليكا ، يدع:ادي ع:لد ن:فرس:هد م: نر ي:جر . ف:إينى كدلى م: ري لرق:يرص: بيا  لي حي ع: 13ف:ل:سرت: مد ا س:مي ف:ل:مى

ى ك:ان  يدس:مى اءي فيي م: ييي الرق:ض: سي ل:س: ع:ل:ى كدرر ج: اجي ي:سدوع:، و: ر: ر: بيإيخر بييل:طدسد ه:ذ:ا الرك:ل:م:، أ:م:
بىاث:ا».  : «ج: يىةي برري بيالرعي حي. 14«الرب:ل:ط:»، و: لرفيصر د:ادي لي عر مي الي س:ةي فيي ي:ور و: السىادي قرتد ن:حر ك:ان: الرو: و:

 «! ليكدكدمر : «ه:ا هدو: م: لري:هدودي ق:ال: بييل:طدسد لي مر 15و: :ل:هد ليبرهد!» ف:س:أ ذرهد! اصر ذرهد! خد وا: «خد خد ر: ف:ص:
 .« ر: ليك: ل:ن:ا إيلى الرق:يرص: : «ل: م: ن:ةي س:اءد الرك:ه: ؤ: اب:هد رد :ج: ؟» ف:أ ليك:كدمر ليبد م: : «أ:أ:صر هد 16بييل:طدسد ف:س:لىم:

ذدوا ي:سدوع:. :خ: . ف:أ ل:ب: مر لييدصر بييل:طدسد إيل:يرهي

يسوع على الصليب

17 : يىةي برري بيالرعي ، و: ةي م: جد مر ك:اني الرجد وفي بيم: عررد ك:اني الرم: لييب:هد إيل:ى الرم: ل  ص: امي هدو: ح: ج: و: ر: ف:خ:
ث:ةي»،  لرجد ي:سدوعد فيي 18«جد انيب ، و: نر كدليي ج: دا  مي احي ، و: ل:يرني جد ع:هد ر: ل:بدوا م: ص: ل:بدوهد و: هدن:اك: ص: و:
 . سرطي ليكد 19الرو: ي  م: ري ا: «ي:سدوعد النىاصي تدوبا  ع:ل:يره: كر لييبي م: ع:لىق: بييل:طدسد ل:فيت:ة  ع:ل:ى الصى و:
 .« ليب: ي:سدوعد فييهي ك:ان: 20الري:هدودي ي صد ك:ان: الىذي ، ل:نى الرم: ن: الري:هدودي ون: مي أ: اللىفيت:ة: ك:ثييرد ف:ق:ر:

 . الريدون:انييىةي اللىتيينييىةي و: يىةي و: برري تدوب:ة  بيالرعي كر ك:ان:تي اللىفيت:ةد م: . و: ين:ةي دي ن: الرم: يبا  مي س:اءد 21ق:ري ؤ: ف:ق:ال: رد
.« ليكد الري:هدودي : أ:ن:ا م: نرس:ان: ق:ال: ، ب:لر إينى ه:ذ:ا الي ليكد الري:هدودي : م: تدبر : «ل: ت:كر ن:ةي الري:هدودي ليبييل:طدس: ك:ه:

22  «! ا ك:ت:برتد ف:ق:در ك:ت:برتد : «م: دى بييل:طدسد ذدوا ثيي:اب:هد 23ف:ر: ندودد ي:سدوع: أ:خ: ل:ب: الرجد ا ص: ل:مى و:



نرسدوجا  ك:ان: م: يص: أ:يرضا ، و: ذدوا الرق:مي أ:خ: ما . و: ي ي قيسر نردي ذ: كدل  جد :خ: ، ف:أ ب:ع:ةي أ:قرس:ام  وه:ا إيل:ى أ:رر ق:سىمد و:
 . ي:اط:ة  د:ة ، بيغ:يرري خي احي ع:ة  و: نر قيطر ، 24كدل هد مي يقيهي زي ي: ليت:مر : «ل: د:اعي مر ليب:عرض  هد ندودد ب:عرضد ف:ق:ال: الرجد

وا ت:ابي: «اقرت:س:مد اء: فيي الركي ا ج: ي:تيمى م: د:ث: ذليك: لي ق:در ح: بدهد!» و: سي نر ي:كر ى م: عر ع:ل:يرهي ف:ن:ر: ن:قرت:ري ب:لر لي
ندودد.  ا ف:ع:ل:هد الرجد ه:ذ:ا هدو: م: عدوا». و: ي اقرت:ر: يصي ع:ل:ى ق:مي ، و: مر لييبي 25ثيي:ابيي ب:يرن:هد نرد: ص: ، عي هدن:اك: و:

يىةد.  د:لي جر ي:مد الرم: رر م: لدوب:ا؛ و: ةد كي ج: ور ي:مد ز: رر هي م: ي تد أدمي أدخر هد، و: ي:مد أدم  رر ق:ف:تر م: أ:ى 26ي:سدوع:، و: ا ر: ف:ل:مى
أ:ةد، ه:ذ:ا رر ا الرم: : «أ:يىتده: هي ي ا، ق:ال: لدمي نره: بي مي اقيفا  بيالرقدرر ب هد و: ي ك:ان: يدحي يذ: الىذي يلرمي التي هد، و: ي:سدوعد أدمى

 «! . 27ابرندكي يذد إيل:ى ب:يرتيهي يلرمي ذ:ه:ا التي يني أ:خ: نرذد ذليك: الرحي مد ». و: ك: هي أدم  : «هذي يذي يلرمي لتي ثدمى ق:ال: لي

موت يسوع

اء: فيي 28 ا ج: ي:تيمى م: »، لي ش:اند : «أ:ن:ا ع:طر ، ف:ق:ال: ل: ت:م: ء  ق:دي اكر أ:ى ي:سدوعد أ:نى كدلى ش:ير ب:عرد: ه:ذ:ا ر:
ت:ابي.  عدوه:ا ع:ل:ى 29الركي ض: ة  و: فينرج: ليي إيسر سدوا فيي الرخ: ، ف:غ:م: ليي لييء  بيالرخ: ع:اء  م: ك:ان: هدن:اك: وي و:

 . هي ف:عدوه:ا إيل:ى ف:مي ر: وف:ا، و: أرس:هد 30زد !» ثدمى ن:كىس: ر: ل: مي : «ق:در أدكر ، ق:ال: لى ا ذ:اق: ي:سدوعد الرخ: ف:ل:مى
 . وح: ل:م: الر  أ:سر نر بييل:طدس: أ:نر 31و: ، ط:ل:ب: الري:هدودد مي مي د:ادد ي:تيم  فيي ذ:ليك: الري:ور عر ا ك:ان: الي ل:مى و:

ل: ، و: م: السىبرتي لييبي ي:ور ع:لىق:ة  ع:ل:ى الصى مر ليئ:لى ت:برق:ى مد ث:ثدهد ذ: جد خ: ، ف:تدؤر لدوبيين: صر يق:اند الرم: س:ر: سي تدكر
يما .  ما  ع:ظي ا ل:نى ذليك: السىبرت: ك:ان: ي:ور يىم: ل:يرني 32سي جد ل: الرى وا س:اق:ير كي ك:س:رد ندودد و: اء: الرجد ف:ج:

ع: ي:سدوع:.  لدوب:يرني م: صر وا 33الرم: رد ، ف:ل:مر ي:كرسي ات: ددوهد ق:در م: ج: لدوا إيل:يرهي و: ص: ا و: ا ي:سدوعد، ف:ل:مى أ:مى
 . اء . 34س:اق:يرهي م: الي د:م  و: ج: فيي الرح: ر: ، ف:خ: نربيهي ب:ة  فيي ج: رر ندودي بيح: دد الرجد ا ط:ع:ن:هد أ:ح: إينىم: و:

ندوا 35 مي ، ليك:ير تدؤر قى اما  أ:نىهد ي:قدولد الرح: هدو: ي:عرل:مد ت:م: ق  و: اد:تدهد ح: ش:ه: دد، و: ه: أ:ى ه:ذ:ا هدو: ي:شر ي ر: الىذي و:
م !»  36أ:نرتدمر أ:يرضا .  نرهد ع:ظر ت:ابي: «ل:نر يدكرس:ر: مي اء: فيي الركي ا ج: ي:تيمى م: د:ث: ه:ذ:ا لي ق:در ح: ق:در 37و: و:

ي ط:ع:ندوهد». ون: إيل:ى ذ:اك: الىذي ت:ابي: «س:ي:نرظدرد ن: الركي ر: مي ع  آخ: ضي ور اء: أ:يرضا  فيي م: ج:

دفن جثمان يسوع

اني ي:سدوع:، 38 ثرم: ذي جد :خر ةي إيل:ى بييل:طدس: أ:نر ي:أرذ:ن: ل:هد بيأ ام: ن: الرى ي مي ب:عرد: ذ:ليك: ط:ل:ب: يدوسدفد الىذي
ن: ل:هد :ذي ، ف:أ ن: الري:هدودي ائيفا  مي ، ل:نىهد ك:ان: خ: ي يري نر فيي السي ل:كي يذا  ليي:سدوع: و: ك:ان: يدوسدفد ه:ذ:ا تيلرمي و:

ان: ي:سدوع:.  ثرم: ذ: جد أ:خ: اء: يدوسدفد و: . ف:ج: ي ك:ان: ق:در أ:ت:ى 39بييل:طدسد وسد الىذي يمد اء: أ:يرضا  نييقدودي ج: و:
. لدوطي بيالرعدودي خر ي الرم: ري يبي الرمد نر طي ال:ير ث:ل:ثيين: ليتررا  مي و: ع:هد ح: ر: م: ض: أ:حر نر ق:برلد إيل:ى ي:سدوع: ل:يرل ، و: مي

40 . ا ك:ان:تر ع:اد:ةد الري:هدودي فيي الدىفرني ييبي، ك:م: ع: الطي ف:ان  م: :كر ل:فىاهد بيأ ان: ي:سدوع: و: ثرم: ذ:ا جد :خ: ف:أ
بيقر أ:نر 41 يد ، ل:مر ي:سر دي ت:اني ق:برر  ج: فيي الربدسر ، و: ت:ان  ليب: ي:سدوعد فييهي بدسر ك:اني الىذيي صد ك:ان: فيي الرم: و:

د .  م: 42ددفين: فييهي أ:ح: م: ك:ان: ي:ور ل:نى ذليك: الري:ور يبا ، و: ف:د:ف:ن:ا ي:سدوع: فيي ذ:ليك: الرق:برري ل:نىهد ك:ان: ق:ري
. نرد: الري:هدودي د:ادي عي عر الي
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قيامة يسوع المسيح من الموت

يييم ، 20 خ: الظىل:مد مد يىةد إيل:ى ق:برري ي:سدوع:، و: د:لي جر ي:مد الرم: رر تر م: بدوعي، ب:كىر: سر
ن: الد لي مي مي ال:وى فيي الري:ور و:

 . فيع: ع:نر ب:ابي الرق:برري ر: ق:در رد ج: أ:تي الرح: يذي 2ف:ر: يلرمي التي س: و: ع:ان: بدطررد مر اء:تر إيل:ى سي ج: ع:تر و: :سرر: ف:أ
ي أ:يرن: ل: ن:درري ، و: ن: الرق:برري بى مي ذدوا الرى ا: «أ:خ: م: ق:ال:تر ل:هد ب هد و: ي ك:ان: ي:سدوعد يدحي ري الىذي الخ:

عدوهد!»  ض: .  3و: ا إيل:ى الرق:برري ه: جى ت:و: رد و: يذد الخ: يلرمي التي سد و: ج: بدطررد ر: عا . 4ف:خ: اني م: كدض: ك:ان:ا ي:رر و:
ل: إيل:ى الرق:برري ق:برل:هد،  ص: س: ف:و: ر: س:ب:ق: بدطررد يذ: الخ: يلرمي نى التي لكي لرق:اة  5و: ف:ان: مد أ:ى ال:كر ن:ى ف:ر: انرح: و:

 . لر نىهد ل:مر ي:درخد لكي ، و: ضي ل:هد، 6ع:ل:ى ال:رر د:خ: هي إيل:ى الرق:برري و: سد فيي إيثرري ع:اند بدطررد مر ل: سي ص: ثدمى و:
 . ضي لرق:اة  ع:ل:ى ال:رر ف:ان: مد أ:ى أ:يرضا  ال:كر د:هد 7ف:ر: ج: أرسي ي:سدوع: و: ي ك:ان: ع:ل:ى ر: يلد الىذي نردي الرمي و:

 . ف:اني ل  ع:ني ال:كر نرف:صي ك:ان  مد د:هد فيي م: حر لرفدوفا  و: ي ك:ان: ق:در 8م: ، الىذي رد يذد الخ: يلرمي ل: التي نرد: ذ:ليك: د:خ: عي
 . ن: أ:ى ف:آم: ر: ل ، و: ل: إيل:ى الرق:برري أ:وى ص: وا أ:نى 9و: مد قرتي ق:در ف:هي تىى ذ:ليك: الرو: يذ: ل:مر ي:كدوندوا ح: ف:إينى التىل:مي

 . اتي و: نر ب:يرني ال:مر :نىهد ل:بددى أ:نر ي:قدوم: مي : بيأ ت:اب: ت:ن:بىأ ا. 10الركي م: يذ:اني إيل:ى ب:يرتيهي يلرمي ع: التي ج: ثدمى ر:

المسيح يظهر لمريم المجدلية

11 . ن:تر إيل:ى الرق:برري ي، انرح: ي: ت:بركي ا هي فييم: . و: نرد: الرق:برري ي عي جي ت:بركي اري اقيف:ة  فيي الرخ: ي:مد ف:ظ:لىتر و: رر ا م: أ:مى
نرد: 12 دا  عي احي ضدوعا ، و: ور اند ي:سدوع: م: ثرم: يرثد ك:ان: جد اليس:يرني ح: ، ج: ل:ك:يرني بيثيي:اب  بييض  أ:تر م: ف:ر:

 . يرني نرد: الرق:د:م: ر: عي الخ: أرسي و: ذدوا 13الرى : «أ:خ: اب:تر ؟» أ:ج: ين: اذ:ا ت:بركي أ:ةد، ليم: ر: :ل:ه:ا: «ي:ا امر ف:س:أ
عدوهد».  ض: ي أ:يرن: و: ل أ:درري ي، و: اقيفا ، 14س:يييدي أ:تر ي:سدوع: و: ، ف:ر: اءي ر: الرت:ف:ت:تر إيل:ى الرو: ق:ال:تر ه:ذ:ا و:

ا ل:مر ت:عرل:مر أ:نىهد ي:سدوعد.  نىه: لكي ؟» ف:ظ:نىتر أ:نىهد 15و: ثيين: نر ت:برح: ؟ ع:مى ين: اذ:ا ت:بركي أ:ةد، ليم: ر: ا: «ي:ا امر :ل:ه: ف:س:أ
ذ:هد». خد عرت:هد لي ض: ذرت:هد ف:قدلر ليي أ:يرن: و: ، ف:ق:ال:تر ل:هد: «ي:ا س:يييدد، إينر كدنرت: أ:نرت: ق:در أ:خ: ت:انيي  الربدسر

يمد. 16 ع:لي : ي:ا مد ب ونيي»، أ:ير : «ر: يىةي برري ه:ت:ف:تر بيالرعي ي:مد!» ف:الرت:ف:ت:تر و: رر ف:ن:اد:اه:ا ي:سدوعد: «ي:ا م:
قدوليي 17 تيي و: و: ع:در ب:عردد إيل:ى البي، ب:لي اذره:بيي إيل:ى إيخر ي بيي! ف:إينييي ل:مر أ:صر كي سي ا: «ل: تدمر ف:ق:ال: ل:ه:

 «! كدمر إيلهي ي و: إيلهي ، و: أ:بييكدمر ع:دد إيل:ى أ:بيي و: : إينييي س:أ:صر مر تي 18ل:هد ب:شىر: يىةد و: د:لي جر ي:مد الرم: رر ع:تر م: ج: ف:ر:
ا. ا ق:ال: ل:ه: مر بيم: ترهد ب:ر: أ:خر !» و: بى أ:يرتد الرى يذ: ق:ائيل:ة : «إينييي ر: التىل:مي

المسيح يظهر لتلميذه

ين: فيي 19 عي ت:مي جر يذد مد بدوعي، ك:ان: التىل:مي سر
ن: الد لد مي مد ال:وى هدو: الري:ور ، و: مي س:اءد ذ:ليك: الري:ور لى م: ا ح: ل:مى و:

«! مر ق:ائيل : «س:ل:م  ل:كدمر سرط:هد ضدرد و: إيذ:ا ي:سدوعد ي:حر ، و: ن: الري:هدودي فا  مي ور اب:هد خ: ل:قدوا أ:برو: ب:يرت  أ:غر
20  . بى وا الرى رد يذد إيذر أ:برص: ح: التىل:مي نرب:هد، ف:ف:ري ج: اهدمر ي:د:يرهي و: إيذر ق:ال: ه:ذ:ا، أ:ر: مر 21و: ف:ق:ال: ل:هد

لدكدمر أ:ن:ا».  سي س:ل:نيي، أدرر ا أ:نى الب: أ:رر . ك:م: : 22ي:سدوعد: «س:ل:م  ل:كدمر مر ق:ال: ل:هد مر و: ن:ف:خ: فييهي ق:ال: ه:ذ:ا و:



 . وح: الرقدددس: ، 23«اقرب:لدوا الر  ط:اي:اهدمر تدمر خ: س:كر نر أ:مر م: ، و: مر تر ل:هد ط:اي:اهدمر غدفير: تدمر خ: نر غ:ف:رر م:
«! ك:تر سي أدمر

لقاء المسيح بتوما

24 ، يذي ع: التىل:مي ، ل:مر ي:كدنر م: أ:مي وفد بيالتىور عررد هدو: الرم: ، و: يذي الث:نري ع:ش:ر: د: التىل:مي ا، أ:ح: نى تدوم: لكي و:
ر: ي:سدوعد.  ض: ين: ح: : «إينر كدنرتد 25حي اب: :ج: !» ف:أ بى أ:يرن:ا الرى : «إينىن:ا ر: ون: رد يذد الخ: ف:ق:ال: ل:هد التىل:مي

، نربيهي ي فيي ج: عد ي:دي أ:ض: ، و: يري س:امي ك:اني الرم: ي فيي م: بيعي عد إيصر أ:ض: ، و: يري فيي ي:د:يرهي س:امي ى أ:ث:ر: الرم: ل: أ:ر:
 «! ند ا 26ف:ل: أدومي تدوم: ل: الرب:يرتي و: ين: ث:انيي:ة  د:اخي عي ت:مي جر يذدهد مد ، إيذر ك:ان: ت:ل:مي انيي:ةي أ:يىام  ب:عرد: ث:م: و:

 «! : «س:ل:م  ل:كدمر ق:ال: س:طي و: ق:ف: فيي الرو: و: غ:لىق:ة ، و: ابد مد ال:برو: ر: ي:سدوعد و: ض: ، ح: مر ع:هد ثدمى ق:ال: 27م:
ل: ت:كدنر غ:يرر: نربيي. و: ا فيي ج: عره: ض: ه:اتي ي:د:ك: و: ، و: انرظدرر ي:د:يى ب:ع:ك: إيلى هدن:ا، و: ا: «ه:اتي إيصر ليتدوم:

نا !»  مي ؤر ن  ب:لر كدنر م: مي ؤر ي».  28مد إيل:هي بييي و: ا: «ر: ت:ف: تدوم: ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «أ:ل:نىك: 29ف:ه:
ا»  ور ندون: ددون: أ:نر ي:ر: مي ين: يدؤر لىذي ؟ طدوب:ى لي نرت: أ:يرت:نيي آم: هي 30ر: يذي ام: ت:ل:مي ى ي:سدوعد أ:م: ر: ق:در أ:جر و:

ت:ابي.  نر فيي الركي ة  ل:مر تدد:وى ى ك:ثيير: ر: :نى ي:سدوع: 31آي:ات  أدخر ندوا بيأ مي ن:تر ليتؤر هي الي:اتد ف:ق:در ددويي ا ه:ذي أ:مى و:
. ندون: مي هي إيذر تدؤر مي ي:اة  بياسر ليك:ير ت:كدون: ل:كدمر ح: يحد ابرند اي، و: سي هدو: الرم:
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يسوع يظهر لبعض تلميذه

ه:ر: 21 ق:در أ:ظر يىة:. و: ةي ط:ب:ري يرر: ئي بدح: نرد: ش:اطي ى عي ر: ة  أدخر رى يذي م: ر: ي:سدوعد ن:فرس:هد ليلتىل:مي ه: ب:عرد: ذليك: أ:ظر
نر ق:ان:ا 2ن:فرس:هد ه:ك:ذ:ا:  ه:و: مي ، و: ن:ث:ن:ائييلد ، و: أ:مي وفد بيالتىور عررد ا، الرم: تدوم: سد و: ع:اند بدطررد مر ع: سي ت:م: اجر

 . اني ر: يذ:اني آخ: تيلرمي ي، و: ب:دي ابرن:ا ز: ، و: ليلي نرط:ق:ةي الرج: : «أ:ن:ا ذ:اهيب  3بيمي سد ع:اند بدطررد مر مر سي ف:ق:ال: ل:هد
يددوا مر ل:مر ي:صي نىهد لكي ، و: ب: بدوا الرق:اري كي ر: ». ف:ذ:ه:بدوا و: ع:ك: ند أ:يرضا  ن:ذره:بد م: ن:حر !» ف:ق:الدوا: «و: يردي ليلصى

 . يذ: ل:مر 4ش:يرئا  فيي تيلرك: اللىيرل:ةي نى التىل:مي لكي ، و: ئي ق:ف: ي:سدوعد ع:ل:ى الشىاطي ، و: رد ا ط:ل:ع: الرف:جر ل:مى و:
فدوا أ:نىهد ي:سدوعد.  ابدوهد: «ل:!»  5ي:عرري ؟» أ:ج: ك  نرد:كدمر س:م: ا عي ، أ:م: مر ي:سدوعد: «ي:ا فيتري:اند :ل:هد ف:ق:ال: 6ف:س:أ

بدوه:ا ذي ون: أ:نر ي:جر رد ل:مر ي:عدوددوا ي:قردي ه:ا، و: :لرق:ور ددوا!» ف:أ بي، ت:جي يني الرق:اري : «أ:لرقدوا الشىب:ك:ة: إيل:ى ي:مي مر ل:هد
 ! كي ن: السىم: ا مي ا فييه: ةي م: !» 7ليك:ثرر: ب  : «إينىهد الرى س: ب هد، ليبدطررد ي ك:ان: ي:سدوعد يدحي يذد الىذي يلرمي ف:ق:ال: التي

أ:لرق:ى ن:فرس:هد فيي ، و: د:ائيهي تىى ت:س:تىر: بيري ، ح: ب  ع: أ:نى ذ:ليك: هدو: الرى ا إينر س:مي ي:انا ، ف:م: سد عدرر ك:ان: بدطررد و:
اءي س:ابيحا .  ، إيذر ك:اندوا غ:يرر: 8الرم: كي ون: ش:ب:ك:ة: السىم: ر  هدمر ي:جد بي و: يذي بيالرق:اري اء: ب:اقيي التىل:مي ج: و:



اع .  ر: ئ:ت:ير ذي و: مي ئي إيلى ن:حر ين: ع:ني الشىاطي يدي را  9ب:عي مر ا هدن:اك: ج: أ:ور ، ر: ئي لدوا إيل:ى الشىاطي ا ن:ز: ف:ل:مى
برزا .  خد ، و: ضدوعا  ع:ل:يرهي ور كا  م: س:م: وهد 10و: درتدمد كي الىذيي صي ن: السىم: مر ي:سدوعد: «ه:اتدوا مي ف:ق:ال: ل:هد

 «! ئ:ة  11الن: ا مي ، ف:إيذ:ا فييه: ي ذ:ب: الشىب:ك:ة: إيل:ى الرب:ري ج: بي و: سد إيل:ى الرق:اري ع:اند بدطررد مر د: سي عي ف:ص:
قي الشىب:ك:ةد.  زى ةي ل:مر ت:ت:م: هي الرك:ثرر: ع: هذي م: ، و: كي الرك:بييري ن: السىم: ك:ة  مي سدون: س:م: مر خ: ث:ل:ث  و: ق:ال: 12و: و:

مر ؟ ل:نىهد نر أ:نرت: :ل:هد: م: أ يذي أ:نر ي:سر ن: التىل:مي د  مي ؤر أ:ح: رد ل:مر ي:جر ا كدلدوا». و: : «ت:ع:ال:ور ي:سدوعد ليلتىل:مييذي
 . ب  فدوا أ:نىهد الرى .  13ع:ر: ك: ك:ذليك: السىم: ، و: مر ل:هد ن:او: برز: و: ذ: الرخد أ:خ: هي هيي: 14ثدمى ت:ق:دىم: ي:سدوعد و: هذي

. اتي و: ن: ال:مر ا ق:ام: مي هي ب:عرد:م: يذي ا ي:سدوعد ن:فرس:هد ليت:ل:مي ر: فييه: ه: ث:ةد الىتيي أ:ظر ةد الثىالي رى الرم:

المسيح يتحدث إلى بطرس

ا 15 مى ث:ر: مي ب نيي أ:كر ع:اند برن: يدون:ا، أ:تدحي مر : «ي:ا سي س: ع:ان: بدطررد مر :ل: ي:سدوعد سي ا أ:ك:لدوا س:أ ب:عرد:م: و:
ل:نيي!» مر مر حد عي !» ف:ق:ال: ل:هد: «أ:طر ب ك: ، أ:نرت: ت:عرل:مد أ:نييي أدحي ب  اب:هد «ن:ع:مر ي:ا ر: :ج: ؟» ف:أ ل:ءي ب نيي هؤد يدحي

. أ:نرت: ت:عرل:مد أ:نييي 16 ب  اب:هد: «ن:ع:مر ي:ا ر: :ج: ب نيي؟» ف:أ ع:اند برن: يدون:ا، أ:تدحي مر :ل:هد ث:انيي:ة : «ي:ا سي ثدمى س:أ
افيي»  ر: ع: خي !» ق:ال: ل:هد: «ارر ب ك: ب نيي؟» 17أدحي ع:اند برن: يدون:ا، أ:تدحي مر ث:ة : «ي:ا سي ة  ث:الي رى :ل:هد م: ف:س:أ

، أ:نرت: ب  ق:ال: ل:هد: «ي:ا ر: ب نيي». و: : «أ:تدحي ث:ةي ةي الثىالي رى سد ل:نى ي:سدوع: ق:ال: ل:هد فيي الرم: ن: بدطررد زي ف:ح:
افيي!  ر: مر خي عي !» ف:ق:ال: ل:هد ي:سدوعد: «أ:طر ب ك: . أ:نرت: ت:عرل:مد أ:نييي أدحي ء  قى 18ت:عرل:مد كدلى ش:ير قى الرح: الرح:

نر لكي يدد. و: يرثد تدري ت:ذره:بد ح: ك: و: س:طي ك: ع:ل:ى و: ام: ز: بدطد حي ا كدنرت: ش:ابيا  كدنرت: ت:رر : إينىك: ل:مى أ:قدولد ل:ك:
يدد!» يرثد ل: تدري ي:ذره:بد بيك: ح: ك: و: ام: ز: بدطد حي رد ي:رر آخ: ، و: د  ي:د:يرك: يرد ش:يرخا  ف:إينىك: ت:مد ا ت:صي نرد:م: عي

ا 19 ل:مى ا ا:. و: دد بيه: ي جي سد ف:يدم: ا بدطررد وتده: ف: ي:مد يت:ةي الىتيي س:ور ة  إيل:ى الرمي ق:در ق:ال: ي:سدوعد ه:ذ:ا إيش:ار: و:
، ق:ال: ل:هد: «اترب:عرنيي».  ي ك:ان: ي:سدوعد 20ق:ال: ل:هد ذليك: يذ: الىذي يلرمي أ:ى التي هد، ف:ر: اء: ر: سد و: ن:ظ:ر: بدطررد و:

ق:ال: ل:هد: «ي:ا س:يييدد، درري ي:سدوع: فيي أ:ثرن:اءي الرع:ش:اءي و: ال: إيل:ى ص: ي م: يذد الىذي يلرمي هدو: التي ا، و: ب هد ي:ترب:عدهدم: يدحي
؟»  وندك: ي س:ي:خد نر هدو: الىذي اذ:ا ي:كدوند 21م: ه:ذ:ا، م: ب  و: :ل: ي:سدوع:: «ي:ا ر: سد س:أ آهد بدطررد ا ر: ف:ل:مى

!» 22ل:هد؟»  ؟ اترب:عرنيي أ:نرت: ا ش:أرندك: ، ف:م: ع: جي تىى أ:رر ئرتد أ:نر ي:برق:ى ح: اب:هد ي:سدوعد: «ل:ور شي أ:ج:
: «إينىهد 23 س: نى ي:سدوع: ل:مر ي:قدلر ليبدطررد لكي . و: وت: يذ: ل:نر ي:مد يلرمي ةي أ:نى ذ:ليك: التي و: خر ب:ر  ب:يرن: الي ف:ش:اع: خ:

؟»  ا ش:أرندك: ، ف:م: ع: جي تىى أ:رر ئرتد أ:نر ي:برق:ى ح: : «ل:ور شي !» ب:لر ق:ال: وت: يذد هدو: 24ل:نر ي:مد يلرمي ه:ذ:ا التي
 . ق  اد:ت:هد ح: ند ن:عرل:مد أ:نى ش:ه: ن:حر ا هدن:ا. و: ن:ه: ق:در د:وى ، و: وري هي الدمد دد بيهذي ه: ي ي:شر ور  25الىذي هدن:اك: أدمد و:

ا ا ك:ان: الرع:ال:مد كدل هد ي:س:عد م: د:ة ، ل:م: احي د:ة  ف:و: احي ن:تر و: ا ل:ور ددويي ا ي:سدوعد، أ:ظدن  أ:نىه: ل:ه: ة  ع:مي ى ك:ثيير: ر: أدخر
نر كدتدب ! ن: مي ددويي

مؤشر   



اعمال الرسل
الفهرس العام

21  الفصل 11  الفصل 1  الفصل 

22  الفصل 12  الفصل 2  الفصل 

23  الفصل 13  الفصل 3  الفصل 

24  الفصل 14  الفصل 4  الفصل 

25  الفصل 15  الفصل 5  الفصل 

26  الفصل 16  الفصل 6  الفصل 

27  الفصل 17  الفصل 7  الفصل 

28  الفصل 18  الفصل 8  الفصل 

19  الفصل 9  الفصل 

20  الفصل 10  الفصل 
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س:ال:تيهي 1 نرذد ب:درءي ري ، مد هي ت:ع:الييمي الي ي:سدوع: و: م: يع: أ:عر مي ، ج: فييلدسد ، ي:ا ث:اود لي ت:ابيي ال:وى يرتد ل:ك: فيي كي و: ر:
سدلي 2 ، إيل:ى الر  وحي الرقدددسي اي:اهد، بيالر  ص: ا ق:دىم: و: ، ب:عرد:م: اءي ت:ف:ع: فييهي إيل:ى السىم: ي ارر مي الىذي تىى الري:ور ح:

 . هدمر ت:ار: ين: اخر أ:ثرب:ت: 3الىذي يد:ة ، و: ات  ع:دي رى مر م: ر: ل:هد ، ظ:ه: هي ما  ب:عرد: آلمي ين: ي:ور ب:عي ةي أ:رر ل:ل: ف:ترر: خي و:
ل:كدوتي اي.  مر ع:نر م: دىث:هد ح: ، و: ع:ة  ة  ق:اطي ين: ك:ثيير: اهي ي  بيب:ر: مر أ:نىهد ح: ، 4ل:هد مر ع:هد عا  م: ت:مي جر ا ك:ان: مد ب:يرن:م: و:

دىثرتدكدمر ي س:ب:ق: أ:نر ح: دي البي، الىذي عر ام: و: ين: إيترم: ري نرت:ظي ا مد ا فييه: ش:لييم:، ب:لي ابرق:ور كدوا أدورد : «ل: ت:تررد ق:ال:
!» 5ع:نرهد.  وحي الرقدددسي ددون: ب:عرد: أ:يىام  ق:لييل:ة  بيالر  ا أ:نرتدمر ف:س:ت:ت:ع:مى ؛ أ:مى اءي د: النىاس: بيالرم: نىا ع:مى ف:إينى يدوح:

صعود المسيح إلى السماء

؟»  6 ائييل: ر: لرك: إيل:ى إيسر يدد الرمد قرتي تدعي ، أ:فيي ه:ذ:ا الرو: ب  : «ي:ا ر: عدون: ت:مي جر :ل:هد الرمد ق:در س:أ : 7و: مر اب:هد :ج: ف:أ
 . دىد:ه:ا البد بيسدلرط:تيهي ق:ات: الىتيي ح: ال:ور يد: و: اعي و: فدوا الرم: ل  8«ل:يرس: ل:كدمر أ:نر ت:عرري ا ي:حد ين:م: نر حي ل:كي و:

فيي ا، و: يه: يىةي كدلي الري:هدودي ش:لييم: و: ت:كدوندون: ليي شدهدودا  فيي أدورد ة:، و: وحد الرقدددسد ع:ل:يركدمر ت:ن:الدون: الرقدوى الر 
 .« ضي ي ال:رر إيل:ى أ:ق:اصي ةي، و: ر: ب:ترهد 9السىامي ج: ون:هد. ثدمى ح: هدمر ي:نرظدرد اءي و: ت:ف:ع: إيل:ى السىم: ارر ق:ال: ه:ذ:ا و:

 . مر هي اب:ة  ع:نر أ:نرظ:اري ل:ني ق:در 10س:ح: جد ا، إيذ:ا ر: هدو: ي:نرط:ليقد إيل:يره: اءي و: يقدون: إيل:ى السىم: دي ا هدمر يدح: ب:يرن:م: و:
 ، مر بيثيي:اب  بييض  ا ل:هد ر: ؟ 11ظ:ه: اءي ين: إيل:ى السىم: ري اذ:ا ت:قيفدون: ن:اظي ، ليم: ي ون: لييلي ا الرج: : «أ:ي ه: مر ق:ال: ل:هد و:

ا!» نرط:ليقا  إيل:يره: وهد مد أ:يرتدمد ا ر: ثرل:م: ا مي نره: ، س:ي:عدودد مي اءي ت:ف:ع: ع:نركدمر إيل:ى السىم: ي ارر إينى ي:سدوع:، ه:ذ:ا الىذي

اختيار خلف ليهوذا

نر 12 بي مي هدو: بيالرقدرر ، و: يرتدوني ب:لي الزى وفي بيج: عررد ب:لي الرم: ن: الرج: ش:لييم: مي سدلد إيل:ى أدورد ع: الر  ج: ثدمى ر:
 . م: السىبرتي ا ي:ور عده: وزد ق:طر س:اف:ة  ي:جد ش:لييم: ع:ل:ى م: ف:ة  فيي 13أدورد ددوا إيل:ى غدرر عي لدوا ص: ص: ا و: ل:مى و:

فييليب سد ، و: سد اود أ:نرد:ر: ي:عرقدوبد و: نىا، و: يدوح: سد و: : بدطررد هدمر ا، و: ون: فييه: الطىب:ق:ةي الرعدلري:ا ك:اندوا يدقييمد
. و ي:عرقدوب: ي:هدوذ:ا أ:خد ، و: ع:اند الرغ:يدورد مر سي لرف:ى و: ي:عرقدوبد برند ح: تىى، و: م: سد و: اود ث:ل:م: ب:رر ا، و: تدوم: و:

ي:مد أدم  14 رر م: ، و: مر ب:عرضد النييس:اءي ع:هد م: ، و: د  احي ل:ةي بيق:لرب  و: ون: ع:ل:ى الصى مد يعا  يدد:اوي مي ك:اندوا ج: و:
تدهد.  و: إيخر ق:ف: 15ي:سدوع:، و: ةي ف:و: و: خر ن: الي ين: مي ري شر عي ئ:ة  و: و: مي م  ن:حر ع: ذ:ات: ي:ور ت:م: ك:ان: ق:دي اجر و:

مر ق:ائيل :  اط:ب:هد خ: مر و: سد ب:يرن:هد ا 16بدطررد ةد الىتيي ق:ال:ه: نر أ:نر ت:تيمى الن بدوء: ةد، ك:ان: ل:بددى مي و: خر ا الي «أ:ي ه:
ين: ق:ب:ضدوا ع:ل:ى ي:سدوع:. لىذي ي انرق:ل:ب: د:لييل  لي د:، ع:نر ي:هدوذ:ا الىذي وحد الرقدددسد بيليس:اني النىبيييي د:اود الر 

تين:ا.  17 درم: ك:ن:ا فيي خي ق:در ش:ار: نىا، و: دا  مي احي ك:ان: ي:هدوذ:ا يدعرت:ب:رد و: الي 18و: قرل  بيالرم: ى ح: ت:ر: ثدمى إينىهد اشر
ا. هد كدل ه: ع:اؤد انرد:ل:ق:تر أ:مر هي و: س:طي نر و: ، ف:انرش:قى مي هي هي جر ق:ع: ع:ل:ى و: فييهي و: ، و: ي:ان:ةي لرخي نا  لي اهد ث:م: ي ت:ق:اض: الىذي

19 ، مر " بيلدغ:تيهي خر ق:لر د:م: م: "ح: قرليهي اسر ل:قدوا ع:ل:ى ح: :طر ، ف:أ ث:ةي ادي هي الرح: ذي يعا  بيه: مي ش:لييم: ج: ع:ليم: أ:هرلد أدورد و:
 . قرل: الدىمي ل: 20أ:ير ح: ابا ، و: ر: هد خ: رر د:ارد : ليت:صي يري امي ز: ت:ابي الرم: د:ةد فيي كي اري ةد الرو: تي الن بدوء: ف:ت:مى

 ! رد يف:ت:هد آخ: ظي ت:ليمر و: أ:يرضا : ليي:سر . و: ن  ا س:اكي كدنره: الي 21ي:سر ج: ي ن: الري دا  مي احي ت:ار: و: ف:ع:ل:يرن:ا إيذ:نر أ:نر ن:خر
ع:ن:ا،  ب  ي:سدوعد م: اه:ا الرى دىةي الىتيي ق:ض: ال: الرمد اف:قدون:ا ط:و: ين: ر: مي 22الىذي نىا إيل:ى ي:ور د:هد يدوح: نرذد أ:نر ع:مى مد

ةي ي:سدوع:».  ي:ام: دا  بيقي ع:ن:ا ش:اهي ، ليي:كدون: م: اءي هي ع:نىا إيل:ى السىم: تيف:اعي ون: 23ارر رد اضي شىح: الرح: ف:ر:
 . يي:اسد تي م: ، و: تدس: يدل:قىبد بييدسر س:اب:ا و: ي يددرع:ى ب:ارر ا: يدوسدفد الىذي ل:يرني هدم: جد : 24ر: ا ق:ائيليين: لىور ثدمى ص:



ت:ارد  ل:يرني ت:خر جد يعا ، ب:ييينر ل:ن:ا أ:يى ه:ذ:يرني الرى مي فد قدلدوب: النىاسي ج: ب  الرع:اري ا الرى ك:ن:ا 25«أ:ي ه: لييدش:اري
ق هد».  ت:حي ي ي:سر ك:اني الىذي ي ذ:ه:ب: إيل:ى الرم: نر ي:هدوذ:ا الىذي س:ال:ةي ب:د:ل  مي ي الري ةي و: درم: ا 26فيي الرخي ثدمى أ:لرق:ور

. د: ع:ش:ر: سدلي ال:ح: وهد إيل:ى الر  م  ، ف:ض: يي:اس: تي ق:ع:تر ع:ل:ى م: ع:ة:، ف:و: الرقدرر
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متلء من الروح القدس الل

2  ، د  احي ك:ان  و: عا  فيي م: ين: م: عي ت:مي جر ةد مد و: خر ، ك:ان: الي سدون: مر مد الرخ: اء: الري:ور ا ج: ل:مى د:ث: 2و: :ة  ح: أ ف:جر و:
 . ين: فييهي اليسي ي ك:اندوا ج: ل: الرب:يرت: الىذي ، ف:م: ف:ة  يح  ع:اصي ي  ري :نىهد د:وي اءي ك:أ ن: السىم: ت  مي ور ثدمى 3ص:

 ، مر نرهد د  مي احي لىتر ع:ل:ى كدليي و: ح: ع:تر و: زى ق:در ت:و: ، و: نر ن:ار  ا مي :نىه: ن:ة  ك:أ مر أ:لرسي تر ل:هد ت:لدوا 4ظ:ه:ر: ف:امر
قدوا. وحد أ:نر ي:نرطي مد الر  هد ن:ح: ا م: ثرل:م: ى، مي ر: ون: بيلدغ:ات  أدخر ذدوا ي:ت:ك:لىمد أ:خ: ، و: وحي الرقدددسي ن: الر  يعا  مي مي ج:

مي 5 نر أدم: ا مي اءدوا إيل:يره: ين: ج: ي:اءي الىذي ة  بيالري:هدودي ال:ترقي م: د:حي زر قرتي مد ش:لييمد فيي ذليك: الرو: ك:ان:تر أدورد و:
ا.  يه: ةد ل:نى كدلى 6الرع:ال:مي كدلي يرر: مد الرح: ذ:ترهد ق:در أ:خ: وعد، و: مد مي الرجد اف:د:تر إيل:يرهي ، ت:و: تد ور ى الصى ا د:وى ف:ل:مى

 . ون: بيلدغ:تيهي مر ي:ت:ك:لىمد عدهد م: د  ك:ان: ي:سر احي : «أ:ل:يرس: 7و: لدون: ذدوا ي:ت:س:اء: :خ: . ف:أ مر ل:تي الدىهرش:ةد ع:ل:يرهي ت:ور اسر و:
؟  لييلي نر أ:هرلي الرج: يعا  مي مي ون: ج: يمد ت:ك:لي ل:ءي الرمد ليد: 8ه:ؤد ي ود نىا لدغ:ة: الرب:ل:دي الىذي د  مي احي عد كدل  و: م: ف:ك:يرف: ي:سر

؟  يرني 9فييهي ر: ا ب:يرن: النىهر نر سدكىاني م: ن:ا مي ب:عرضد . و: ي ون: يل:مي عي ، و: ي ون: ادي م: ، و: تيي ون: ن:ا ف:رر ف:ب:عرضد
يىا،  أ:سي ، و: بدنرتدس: يىة:، و: ك:بىددوكي ، و: يىةي الري:هدودي ي لييبييىا 10و: احي ن:و: ، و: ر: صر مي يىة:، و: فييلي ب:مر يىة:، و: يجي ف:ري و:

 ، ين: ائيري انييييين: الزى وم: ن: الر  ون: مي ن:ن:ا ك:ثييرد ب:ير . و: اني و: ةي ليلق:يرر: ه: واجي ، 11الرمد ين: دي ويي ت:ه: مد ي:هدودا  و:
ةي». يم: الي اي الرع:ظي م: ون:ن:ا بيلدغ:اتين:ا ع:نر أ:عر يمد لي مر يدك: عدهد م: ند ن:سر ه:ا ن:حر بي. و: الرع:ر: يتييييين: و: ب:عرضد الرك:ري و:

يهي؟»  12 عرن:ى ه:ذ:ا كدلي ا م: ة : «م: يرر: ح: مر ب:عرضا  فيي د:هرش:ة  و: هد :لدون: ب:عرضد أ يعد ي:سر مي ذ: الرج: أ:خ: ا 13و: أ:مى
ى!» ا هدمر إيلى سدك:ار: : «م: ين: ري مر ف:ق:الدوا س:اخي هد ب:عرضد

عظة بطرس الولى

14 : ق:ال: ، و: ت  ع:ال  ور ين: بيص: ري اضي اط:ب: الرح: خ: ، و: د: ع:ش:ر: سدلي ال:ح: ع: الر  سد م: ق:ف: بدطررد ف:و:
! ري قييق:ة: ال:مر وا ح: ت:عرل:مد ي لي غدوا إيل:ى ك:ل:مي ش:لييم:! أ:صر ين: فيي أدورد قييمي يع: الرمد مي ي:اج: ا الري:هدودد، و: «أ:ي ه:

ب:احا . 15 ع:ةي ص: ون: فيي السىاع:ةي التىاسي ك:رد ، ف:النىاسد ل: ي:سر ون: هىمد ا ت:ت:و: ى ك:م: ل:ءي س:ك:ار: ل:يرس: هؤد
16  : ا قييل: بيليس:اني النىبيييي يدوئييل: نر ه:ذ:ا م: ل:كي ي 17و: وحي كدبد رد :سر ةي س:أ ير: ي:قدولد اد: فيي ال:يىامي ال:خي

ل:ما . كدمر أ:حر لدمد شديدوخد ي:حر ، و: ؤى  ى ش:ب:ابدكدمر رد ي:ر: ، و: ب:ن:اتدكدمر د ب:ندوكدمر و: ، ف:ي:ت:ن:بىأ يعي الرب:ش:ري مي ع:ل:ى ج:



18 . دون: ، ف:ي:ت:ن:بىأ نيس:اء  ال  و: ج: ، ري مر يهي ي كدلي ي ع:ل:ى ع:بييدي وحي نر رد فيي تيلرك: ال:يىامي أدفييضد مي
ن:ار  19 يرثد ي:كدوند د:م  و: ، ح: ضي تد ع:ل:ى ال:رر ات  ت:حر ع:ل:م: اءي و: قد فيي السىم: ائيب: ف:ور ي ع:ج: ري دجر س:أ

 ! ان  ك:ثييف  ددخ: ، 20و: سد ليمد الشىمر ، س:تدظر يرد يمد الشىهي مد الرع:ظي ، ذليك: الري:ور بيي مد الرى تيي: ي:ور
ق:برل: أ:نر ي:أر و:
 . ني الدىمي رد إيل:ى ل:ور لد الرق:م: وى ي:ت:ح: !  21و: لدصد بيي ي:خر مي الرى نر ي:درعدو بياسر نى كدلى م: ل:كي ف:ي:ا ب:نيي 22و:

ائيب: ع:ج: ات  و: ز: عرجي ل  أ:يىد:هد اد بيمد جد يى ر: ري : إينى ي:سدوع: النىاصي عدوا ه:ذ:ا الرك:ل:م: م: ، اسر ائييل: ر: إيسر
 . ون: ا ت:عرل:مد ، ك:م: هي ب:يرن:كدمر اه:ا ع:ل:ى ي:دي ر: ات  أ:جر ع:ل:م: يئ:تيهي 23و: شي فرقا  ليم: ح: اد، و: ع: ذ:ليك: ف:ق:در س:م: م: و:

 . ةي ي ال:ث:م: :يردي ت:قرتدلدوهد بيأ لدبدوهد و: ت:صر ، أ:نر ت:قربيضدوا ع:ل:يرهي و: هي السىابيقي لرمي عي ةي و: تدوم: حر نى ا: 24الرم: لكي و:
! تيهي ي:هد فيي ق:برض: تي أ:نر يدبرقي ور لرم: ند لي كي ا ك:ان: يدمر ، ف:م: تي ور اع: الم: ج: اتي ن:اقيضا  أ:ور و: نر ب:يرني ال:مر هد مي أ:ق:ام:

ع:. 25 عرز: ينيي ليئ:لى أ:ت:ز: ي د:ائيما  ف:إينىهد ع:نر ي:مي امي بى أ:م: ى الرى : كدنرتد أ:ر: د: ي:قدولد فييهي ف:إينى د:اود
26  . اء  ج: قددد ع:ل:ى ر: ي س:ي:رر س:دي تىى إينى ج: لىل: ليس:انيي. ح: ت:ه: ح: ق:لربيي و: ك: 27ليذ:ليك: ف:ري ل:نىك: ل:نر ت:تررد

ى ف:س:ادا ،  يد:ك: الرقدد وس: ي:ر: حي ل:نر ت:د:ع: و: ، و: اتي و: ةي ال:مر ي فيي هدوى ي:اةي، 28ن:فرسي ه:د:يرت:نيي سدبدل: الرح:
 ! ك: هي جر ي:ةي و: ؤر ورا  بيرد لدنيي سدرد س:ت:مر ة  إينى أ:ب:ان:ا 29و: اح: ر: ةد، د:عدونيي أ:قدولد ل:كدمر ص: و: خر ا الي أ:ي ه:

 . مي تىى الري:ور نرد:ن:ا ح: ال: عي از: هد م: ق:بررد ، و: ددفين: ات: و: د: م: فا  أ:نى ا: 30د:اود ع:اري د: ك:ان: ن:بيياا، و: ل:نى د:اود
 ، هي شي ليس: ع:ل:ى ع:رر ي:جر ليهي و: نر ن:سر يحد مي سي يء: الرم: :نر ي:جي ينا  بيأ ةي 31أ:قرس:م: ل:هد ي:مي ف:ق:در ت:ك:لىم: ع:نر قيي:ام:

هي س:دي نر ج: ل:مر ي:ن:لر مي ، و: اتي و: ةي ال:مر كر فيي هدوى ب:قا ، ف:ق:ال: إينى ن:فرس:هد ل:مر تدترر: سر آه:ا مد ا ر: يحي ك:م: سي الرم:
.  32الرف:س:ادد.  يعا  شدهدود  ليذ:ليك: مي ند ج: ن:حر ، و: تي ور ن: الرم: هد اد مي فيع: إيل:ى 33ف:ي:سدوعد ه:ذ:ا أ:ق:ام: إيذر رد و:

ن:هد الن: ور ا ت:ر: م: هد ع:ل:يرن:ا. و: ، أ:ف:اض: عدود: بيهي ور وح: الرقدددس: الرم: ن: البي الر  ذ: مي أ:خ: يني اي، و: ي:مي
 . ة  ليذ:ليك: عدون:هد هدو: ن:تييج: م: ت:سر . ثدمى إينىهد هدو: ن:فرس:هد 34و: اءي هي إيل:ى السىم: س:دي ت:فيعر بيج: د: ل:مر ي:رر ف:إينى د:اود

ينيي  ليسر ع:نر ي:مي بييي: اجر ب  لير: : ق:ال: الرى . 35ي:قدولد يرك: ق:د:م: ئا  لي طي ور د:اء:ك: م: ع:ل: أ:عر تىى أ:جر ح:
بيا  36 ، ر: وهد أ:نرتدمر ل:برتدمد ع:ل: ي:سدوع:، ه:ذ:ا الىذيي ص: يعا ، أ:نى ا: ق:در ج: مي ائييل: ج: ر: ف:لري:عرل:مر ي:قيينا  ب:ندو إيسر

يحا !» سي م: و:

المسيحيون الولون

37 : سدلي ب:اقيي الر  س: و: :لدوا بدطررد ، ف:س:أ مر مر قدلدوبدهد ترهد ز: خ: ون: ه:ذ:ا الرك:ل:م:، و: رد اضي ع: الرح: ا س:مي ف:ل:مى
ةد؟»  و: خر ا الي لد أ:ي ه: اذ:ا ن:عرم: مي 38«م: نركدمر بياسر د  مي احي در كدل  و: لري:ت:ع:مى : «تدوبدوا، و: سد مر بدطررد اب:هد أ:ج:

 ، وحي الرقدددسي ب:ة: الر  ت:ن:الدوا هي ط:اي:اكدمر و: يحي، ف:ي:غرفير: اد خ: سي د: هدو: ل:كدمر 39ي:سدوع: الرم: عر ل:نى الرو:
ن:ا!»  ب  إيلهد نر ي:درعدوهد الرى يعا ، ي:ن:الدهد كدل  م: مي ين: ج: يدي لرب:عي لي كدمر و: ل:دي ل:ور سد 40و: د: بدطررد ثدمى ش:هي

«! في ري نرح: يلي الرمد نر ه:ذ:ا الرجي لدصدوا مي ، ق:ائيل : «اخر ر: مر بيك:ل:م  ك:ثيير  آخ: ع:ظ:هد و: ين: و: ري اضي لرح: لي
41 . ود ث:ل:ث:ةي آلفي ن:فرس  مي ن:حر مى فيي ذ:ليك: الري:ور انرض: ددوا. و: مر ت:ع:مى نرهد هد مي ين: ق:بيلدوا ك:ل:م: ف:الىذي
42 ، برزي ري الرخد ك:سر ، و: ك:ةي ي:اةي الشىري ع:ل:ى ح: ، و: سدلي يي ت:عرلييمي الر  ون: ع:ل:ى ت:ل:قي مد يعد يدد:اوي مي ك:ان: الرج: و:

 . اتي ل:و: الصى ل:تي 43و: ت:ور ، اسر سدلي ي الر  ة  ع:ل:ى أ:يردي ات  ك:ثيير: ع:ل:م: ائيبد و: ي:تر ع:ج: ري ا أدجر ل:مى و:
 . ب:ةد ع:ل:ى كدليي ن:فرس  هر كدون: فيي كدليي 44الرى عا ، ف:ك:اندوا ي:ت:ش:ار: ين: م: دي تىحي مر مد ندون: كدل هد مي ؤر ك:ان: الرمد و:

 ، ليكدون: ا ي:مر تيي:اجي كدل ي 45م: ن: ع:ل:ى ق:درري احر ون: الثىم: ي:ت:ق:اس:مد مر و: قرت:ن:ي:اتيهي مد مر و: ل:ك:هد ي:بييعدون: أ:مر و:
 ، مر نرهد برز: فيي 46مي ون: الرخد رد سي ي:كر ، و: د  احي ياا بيق:لرب  و: مي يرك:لي ي:ور ون: ع:ل:ى الرحدضدوري إيل:ى الره: مد يدد:اوي و:

ب:س:اط:ةي ق:لرب ،  اج  و: عا  بيابرتيه: لدون: الطىع:ام: م: ي:ت:ن:او: ، و: ك:اندوا يدل:قدون: 47الربديدوتي ين: ا:، و: س:بييحي مد



. لدصدون: ين: ي:خر م  إيل:ى الرك:نييس:ةي الىذي ، ي:ضد م  ، كدلى ي:ور ب  ك:ان: الرى . و: يهي س:انا  ل:د:ى الشىعربي كدلي تيحر اسر
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شفاء كسيح

3  . ري ث:ةي ب:عرد: الظ هر ل:ةي السىاع:ةي الثىالي يرك:لي ليص: نىا إيل:ى الره: يدوح: سد و: م  ذ:ه:ب: بدطررد ذ:ات: ي:ور نرد: 2و: عي و:
لدون:هد كدلى مي ، ي:حر ل:د:تيهي نرذد وي يح  مد ل  ك:سي جد ليسد ر: ، ك:ان: ي:جر يل: مي ى الرب:اب: الرج: ي يدس:مى يرك:لي الىذي ب:ابي الره:

 . يرك:ل: لدون: الره: ين: ي:درخد ن: الىذي د:ق:ة  مي لدب: ص: عدون:هد هدن:اك: ليي:طر ي:ض: م  و: نىا 3ي:ور يدوح: س: و: أ:ى بدطررد ا ر: ف:ل:مى
د:ق:ة ،  ا ص: نرهدم: ، ط:ل:ب: مي ل:يرني : «انرظدرر إيل:يرن:ا!» 4د:اخي سد ق:ال: ل:هد بدطررد ياا، و: لي ا إيل:يرهي م: ف:ن:ظ:ر:

5  . ء  دىق:ا ع:ل:يرهي بيش:ير را  أ:نر ي:ت:ص: نرت:ظي ا، مد م: ي 6ف:ت:ع:لىق:تر ع:يرن:اهد بيهي نردي ة: عي : «ل: فيضى سد ف:ق:ال: بدطررد
«! شي امر ييي قدمر و: ري يحي النىاصي سي مي ي:سدوع: الرم: ي: بياسر نردي ا عي يك: م: نييي أدعرطي ل:كي ، و: ل: ذ:ه:ب: و:

7  ، ك:عرب:يرهي ل:يرهي و: جر ال  فيي ري ةد ح: هد، ف:د:بىتي الرقدوى أ:ق:ام: ن:ى و: هي الريدمر س:ك:هد بيي:دي أ:مر ب:د:أ: 8و: ق:ف: ق:افيزا  و: ف:و:
يدس:بييحد ا:.  حا  و: ي:قرفيزد ف:ر: ي و: شي هدو: ي:مر يرك:لي و: ا إيل:ى الره: م: ع:هد ل: م: د:خ: ي، و: شي يعد 9ي:مر مي آهد ج: ر: و:

يا  يدس:بييحد ا:،  اشي ين: م: ري اضي ام: 10الرح: د: أ:نر ي:قرعدد: أ:م: ي ت:ع:وى يحد الىذي ي الرك:سي ت:عرطي سر فدوا أ:نىهد الرمد ع:ر: و:
د:ث: ل:هد! ا ح: مى ةد مي يرر: الرح: مد الدىهرش:ةد و: ذ:ترهد :خ: ، ف:أ يلي مي الرب:ابي الرج:

عظة بطرس في الهيكل

ع: 11 ر: نىا، أ:سر يدوح: س: و: ما  بدطررد ل:زي ان: مد وف:ةي بيق:اع:ةي سدل:يرم: عررد يرك:لي الرم: ا ك:ان: فيي ق:اع:ةي الره: ب:يرن:م: و:
 ، ين: درهدوشي مر م: ل:هد ور عدوا ح: ت:م: اجر ن: الشىعربي و: ون: مي : «ي:ا 12ك:ثييرد أ:ى ذليك: سد إيذر ر: مر بدطررد ف:ق:ال: ل:هد

ع:لرن:ا ان:ا ج: تين:ا أ:ور بيت:قرو: :نىن:ا بيقددرر: يقدون: إيل:يرن:ا ك:أ دي اذ:ا تدح: ليم: ، و: د:ث: ا ح: مى بدون: مي اذ:ا ت:ت:ع:جى ، ليم: ائييل: ر: ب:نيي إيسر
ي؟  شي ل: ي:مر جد د: ف:ت:اهد ي:سدوع:، 13ه:ذ:ا الرى جى ، إيله: آب:ائين:ا، ق:در م: ي:عرقدوب: اق: و: إيسرح: يم: و: اهي إينى إيله: إيبرر:

ليق:هد. يدد أ:نر يدطر يني ك:ان: يدري ، فيي حي ام: بييل:طدس: وهد أ:م: تدمد أ:نرك:رر تي و: ور لرم: وهد أ:نرتدمر لي تدمد ل:مر ي أ:سر الىذي
14  ، ل  ق:اتيل  جد ط:ل:برتدمد الرع:فرو: ع:نر ر: تدمد الرقدد وس: الرب:ارى و: ي:اةي. 15أ:نرتدمر أ:نرك:رر اهيب: الرح: ق:ت:لرتدمر و: و:

 . ند شدهدود  ليذ:ليك: ن:حر اتي و: و: نر ب:يرني ال:مر هد مي نى ا: أ:ق:ام: ل:كي ، أ:ع:اد: 16و: هي مي اني بياسر يم: لي الي بيف:ضر و:
هي ط:اهد هذي ي أ:عر اند بيي:سدوع: هدو: الىذي يم: فدون:هد. ف:الي ت:عرري ن:هد و: ور ي ت:ر: لي الىذي جد ة: إيل:ى ه:ذ:ا الرى هد الرقدوى مد اسر

يعا .  مي نركدمر ج: د  مي ه: شر ل:ة: بيم: ة: الرك:امي حى ي لرتدمد 17الصي كدمر ع:ام: س:اء: ؤ: رد ةد أ:نىكدمر و: و: خر ا الي ل:مد أ:ي ه: إينييي أ:عر
 ، ل  هر يح: بيج: سي نر أ:نى 18الرم: يعي أ:نربيي:ائيهي مي مي ى بيهي إيل:ى ج: ح: ا ك:ان: ق:در أ:ور نى ا: أ:ت:مى بيذ:ليك: م: ل:كي و:

يح: س:يدلقيي الل:م:.  سي ،  19الرم: ط:اي:اكدمر و: اد خ: حد عدوا ليي:مر جي ارر جي 20ف:تدوبدوا و: تيي:كدمر أ:يىامد الرف:ر:
ت:أر و:

 ، ي س:ب:ق: أ:نر ع:يىن:هد ل:كدمر يح: ث:انيي:ة ، الىذي سي لد إيل:يركدمر ي:سدوع: الرم: سي ، إيذر يدرر بيي نر قيب:لي الرى إيذر ل:بددى 21مي



ء  لد ليكدليي ش:ير لحد الشىامي صر ي ي:تيم  فييهي الي ند الىذي م: تيي: الزى
تىى ي:أر اءي ح: يحد فيي السىم: سي أ:نر ي:برق:ى الرم:

 . نرذد الرقيد:مي ي:اءي مد ى اد إيل:ى أ:نربيي:ائيهي ال:ترقي ح: ا أ:ور نر ب:يرني 22ك:م: وس:ى: س:ي:برع:ثد اد فييكدمر مي ق:در ق:ال: مد و:
 . كدمر بيهي يمد لي ا يدك: عدوا ل:هد فيي كدليي م: م: ثرليي ف:اسر تيكدمر ن:بيياا مي و: نر 23إيخر عر ل:هد ف:س:يدب:ادد مي م: نر ل: ي:سر ا م: أ:مى

س:طي الشىعربي.  اءدوا 24و: ين: ج: وئييل: إيل:ى الىذي مد نر ص: ، مي يعد ال:نربيي:اءي مي ن:ةي ج: مي هي ال:زر : بيهذي ك:ذ:ليك: ت:ن:بىأ و:
ا ق:ال: 25ب:عرد:هد.  نرد:م: ب:ائين:ا عي هد اد لي م: ي أ:برر: دي الىذي أ:برن:اءد الرع:هر ، و: ل:ءي ال:نربيي:اءي ف:ادد ه:ؤد أ:نرتدمر أ:حر و:

ا.  ضي كدل ه: ك:ة: شدعدوبد ال:رر ليك: ت:ن:الد الرب:ر: : بين:سر يم: اهي برر: ل  أ:ق:ام: اد ف:ت:اهد 26لي ليكدمر أ:وى نر أ:جر ف:مي
هي». وري نركدمر ع:نر شدرد د  مي احي ي كدليي و: دي ك:كدمر بير: يدب:اري س:ل:هد لي أ:رر ي:سدوع: و:
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بطرس ويوحنا في المجلس

سي 4 ر: ق:ائيدد ح: ن:ةد، و: ا الرك:ه: م: ، أ:قرب:ل: إيل:يرهي ين: ري اضي ب:اني الرح: اطي نىا يدخ: يدوح: سد و: ا ك:ان: بدطررد ب:يرن:م: و:
 ، د وقيي ون: الصى يرك:لي و: اتي 2الره: و: ة: ال:مر ن:اني أ:نى قيي:ام: يدعرلي اني النىاس: و: يم: ا ك:ان:ا يدع:لي م: اييقيين: ل:نىهد ت:ض: مد

ةد ي:سدوع:،  يدده:ا قيي:ام: كي قييق:ة  تدؤ: مي التىاليي، ل:نى 3ح: ني إيل:ى الري:ور يجر ا فيي السي هدم: أ:لرق:ور ا و: م: ف:ق:ب:ضدوا ع:ل:يرهي
 . لى س:اء: ك:ان: ق:در ح: نيين: 4الرم: مي ؤر ار: ع:د:دد الرمد ندوا ف:ص: ة: ق:در آم: عدوا الرك:ليم: نر س:مي مى ون: مي ك:ان: ك:ثييرد و:

 . س:ةي آلف  مر و: خ: الي ن:حر ج: ي ن: الري س:اءد 5مي ؤ: ش:لييم: رد ع: فيي أدورد ت:م: مي التىاليي اجر ب:احي الري:ور فيي ص: و:
الرك:ت:ب:ةد،  الش يدوخد و: ، 6الري:هدودي و: ك:نرد:رد سر الي نىا، و: يدوح: ق:ي:اف:ا، و: ، و: ن:ةي ئييسد الرك:ه: نىاند ر: مر ح: ع:هد م: و:

 . ن:ةي س:اءي الرك:ه: ؤ: ةي رد ير: ين: إيل:ى ع:شي نرت:مي يعد الرمد مي ج: ا: 7و: :لدوهدم: س:أ نىا و: يدوح: س: و: ا بدطررد ت:درع:ور اسر و:
ا ه:ذ:ا؟»  نر ف:ع:لرتدم: مي م: بياسر ة ، و: :يىةي قدوى : «ي:ا 8«بيأ مر اب:هد أ:ج: وحي الرقدددسي و: ن: الر  سد مي ت:ل: بدطررد ف:امر

هد،  ي:اشديدوخ: س:اء: الشىعربي و: ؤ: س:اني إيل:ى إينرس:ان  9رد حر م: بيس:ب:بي الي بدون:ن:ا الري:ور وي ت:جر إينر كدنرتدمر ت:سر
 ، فدوا ك:يرف: شدفيي: يض  ليت:عرري ري مي 10م: ائييل: كدل هد، أ:نىهد بياسر ر: فر ش:عربد إيسر لري:عرري يعا ، و: مي وا ج: ل:مد ف:اعر

هي مي ، بياسر اتي و: نر ب:يرني ال:مر هد اد مي ي أ:ق:ام: الىذي ، و: وهد أ:نرتدمر ل:برتدمد ي ص: ييي الىذي ري يحي النىاصي سي ي:سدوع: الرم:
 ! ةي حى ي امي الصي كدمر فيي ت:م: ام: يحد أ:م: ا 11ي:قيفد ه:ذ:ا الرك:سي وهد أ:ي ه: تدمد ف:ضر ي ر: رد الىذي ج: ي:سدوعد ه:ذ:ا هدو: الرح:

 ، يى ي:ةي ال:س:اسي اوي ر: الزى ج: ار: ح: هدو: ن:فرسدهد ص: ، إيذر ل:يرس: 12الربدن:اةد، و: ل:صد هي الرخ: د  غ:يرري :ح: ل:يرس: بيأ و:
 «! لدص: بد أ:نر ن:خر لرب:ش:ري بيهي ي:جي هد اد لي رد ق:دىم: م  آخ: اءي اسر ت: السىم: نر 13ت:حر عدون: مي ت:مي جر ب: الرمد ف:ت:ع:جى

كدوا :درر: ةي الشىعربي، ف:أ نر ع:امى ا مي م: أ:نىهد يرني و: يم: ت:ع:لي ا غ:يررد مد م: فدوا أ:نىهد ا ع:ر: نىا، ل:مى يدوح: س: و: أ:ةي بدطررد رر جد
ع: ي:سدوع:.  ا ك:ان:ا م: م: ددوا ش:يرئا  14أ:نىهد ا، ل:مر ي:جي م: ع:هد اقيفا  م: ي شدفيي: و: يح: الىذي ا الرك:سي أ:ور نر إيذر ر: لكي و:

 ! ضدون: بيهي .  15يدع:اري مر ا ب:يرن:هد وا فييم: رد ي:ت:ش:او: ، لي ليسي جر ن: الرم: وجي مي رد ا بيالرخد وهدم: رد :م: ق:الدوا: 16ف:أ و:



ة  ق:در يم: ة  ع:ظي ز: عرجي يعا  أ:نى مد مي ش:لييم: ج: ام: أ:هرلي أدورد حي أ:م: اضي ن: الرو: ؟ ف:مي ل:يرني جد ذ:يرني الرى لد بيه: اذ:ا ن:عرم: «م:
 ! ر: يعد أ:نر ندنركي ت:طي ل: ن:سر ا، و: م: يهي تر ع:ل:ى أ:يردي ر: رد انرتيش:ارا  ب:يرن: 17ج: د:اد: ه:ذ:ا ال:مر نر ليئ:لى ي:زر ل:كي و:

 .« ن: النىاسي ب:عرد: الن: د  مي م: ل:ح: سر ا ه:ذ:ا الي ا أ:لى ي:ذركدر: يدرهدم: دي ا 18الشىعربي، ف:لرنده: وهدم: رد ض: ثدمى أ:حر
 . ا النىاس: بيهي يم: ل: يدع:لي مي ي:سدوع: و: ق:ا بياسر ا أ:لى ي:نرطي وهدم: رد أ:م: نىا ق:ال:: 19و: يدوح: س: و: نى بدطررد ل:كي و:

ر: اي؟  كدمر ل: أ:مر ر: يع: أ:مر ام: اي أ:نر ندطي قيي أ:م: ن: الرح: : أ:مي وا أ:نرتدمر كدمد يعد أ:نر ن:كدفى ع:ني 20«احر ت:طي ل: ن:سر
عرن:ا».  س:مي أ:يرن:ا و: ا ر: د ثي بيم: يق:ة  21التىح: د: ط:ري ا، ددون: أ:نر ي:جي م: هد ل:هد ليسد إينرذ:ار: جر ف:ش:دىد: الرم:

ددون: ا: ع:ل:ى ي جي يعد يدم: مي ةي الشىعربي، ف:ق:در ك:ان: الرج: ر: نر ث:ور فا  مي ور ا خ: م: ر: بيإيطرل:قيهي أ:م: ا، و: م: ع:اق:ب:تيهي ليمد
ةي،  ز: عرجي ين: 22تيلرك: الرمد ب:عي ز: ال:رر او: هي ق:در ج: يف:اءي هذي ةد الشي تر فييهي ع:ل:م: ر: ي ج: ل: الىذي جد ل:نى الرى

ع:اما !

صلة المؤمنين

ا 23 ا ق:ال:هد ل:هدم: اهدمر بيكدليي م: ب:ر: أ:خر ا، و: م: ف:اقيهي ع:ا إيل:ى ري ج: تىى ر: نىا ح: يدوح: سد و: ليق: بدطررد ا إينر أدطر م: و:
 ، الش يدوخد ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: ، ي:ا 24رد ب  : «ي:ا ر: ، ق:ائيليين: د  إيل:ى اي بيالد ع:اءي احي هدوا بيق:لرب  و: جى ف:ت:و:

ا،  ا فييه: كدليي م: ري و: الرب:حر ضي و: ال:رر اءي و: اليق: السىم: وحي الرقدددسي ع:ل:ى ليس:اني 25خ: نر قدلرت: بيالر  ي:ا م:
ل ؟  تي الش عدوبد ب:اطي ر: اذ:ا ت:آم: ليم: مد؟ و: تر الدم: اذ:ا ض:جى د:: ليم: ك: د:اود ضي 26ع:بردي لدوكد ال:رر ع: مد ت:م: اجر

هد!  يح: سي م: بى و: وا الرى مد يدق:اوي ال:فدوا لي ت:ح: ه:ا، و: س:اؤد ؤ: رد اتد فيعرل ، إيذر 27و: هي الرك:ليم: قىق:تر ه:ذي ق:در ت:ح: و:
ةي ف:ت:اك: الرقدد وسي م: ق:او: ، ليمد ائييل: ر: ب:اطد إيسر أ:سر ث:نيي ون: و: الرو: ، و: ي  بييل:طدسد الربدنرطي ، و: وددسد يرد ال:ف: هي ت:ح:

يحا ،  سي ع:لرت:هد م: ي ج: يئ:تدك: 28ي:سدوع:، الىذي شي ق:ض:تر م: تر ي:ددك: و: س:م: ا س:ب:ق: أ:نر ر: لدوا بيهي كدلى م: ع:مي و:
 . ك: بيكدليي 29أ:نر ي:كدون: ند ع:بييد:ك: أ:نر ندعرلين: ك:ل:م: ه:برن:ا ن:حر ، و: مر هي يدي دي ، إيل:ى ت:هر ب  ، ي:ا ر: الن: انرظدرر و:
أ:ة ،  رر مي ف:ت:اك: الرقدد وسي ي:سدوع:». 30جد ائيبد بياسر ع:ج: ات  و: ز: عرجي ى مد ر: ، ك:ير تدجر يف:اءي دى ي:د:ك: ليلشي مد و:

وحي 31 يعا  بيالر  مي ت:لدوا ج: امر ، و: ين: فييهي عي ت:مي جر ي ك:اندوا مد ك:اند الىذي ت:جى الرم: ل ون: ارر ا هدمر يدص: فييم: و:
أ:ة ! رر ة: اي بيكدليي جد ذدوا يدعرليندون: ك:ليم: :خ: ، ف:أ الرقدددسي

الحياة المسيحية في الجماعة الولى

ا 32 مى د  ي:قدولد إينى ش:يرئا  مي ل:مر ي:كدنر أ:ح: د:ة ، و: احي ن:فرسا  و: دا  و: احي نيين: ق:لربا  و: مي ؤر اع:ةد الرمد م: ك:ان:تر ج: و:
كا .  ت:ر: شر نرد:هدمر مد ء  عي د:هد، ب:لر ك:ان: كدل  ش:ير حر نرد:هد هدو: ل:هد و: اد:ة: 33عي د ون: الشىه: سدلد يدؤ: ك:ان: الر  و:

 . مر هي يعي مي ل  ع:ل:ى ج: ة  ت:حد يم: ة  ع:ظي نيعرم: ا، و: بده: ح: ة  ت:صر يم: ة  ع:ظي قدوى بيي ي:سدوع: و: ةي الرى ي:ام: ف:ل:مر 34بيقي
ا، نيه: ي:أرتدون: بيث:م: ا و: قدول  أ:ور بديدوت  ك:اندوا ي:بييعدون:ه: مر حد نر ك:ان: ل:هد يع: م: مي ، ل:نى ج: ت:اج  حر مر مد ي:كدنر فييهي

35  . تيهي اج: ت:اج  بيق:درري ح: حر عدون:هد ع:ل:ى كدليي مد ي زي هدمر يدو: ، و: سدلي نرد: أ:قرد:امي الر  عدون:هد عي نر 36ف:ي:ض: مي و:
لد مي ي:حر ي، و: برطي ل:وي نر سي هدو: مي يعي، و: ن:اب:ا أ:يي ابرن: التىشرجي سدلد ب:رر ي د:ع:اهد الر  ، الىذي ل:ءي يدوسدفد ه:ؤد

يىة:.  صي يىة: الرقدبررد نرسي نرد: أ:قرد:امي 37الرجي ع:هد عي ض: و: نيهي و: اء: بيث:م: ج: قرل ، ف:ب:اع:هد و: ليكد ح: ف:إينىهد ك:ان: ي:مر
! سدلي الر 



مؤشر    5Ketab El Hayatاعمال الرسل 

حنانيا وسفيرة

ليكدهد،  5 قرل  ك:ان: ي:مر ة: ف:ب:اع: ح: يير: تيهي س:في ج: ور ع: ز: ن:انييىا، اتىف:ق: م: هد ح: مد ل  اسر جد نى ر: ل:كي ت:ف:ظ: 2و: احر و:
 . سدلي نرد: أ:قرد:امي الر  ع:هد عي ض: و: ا ت:ب:قىى و: اء: بيم: ج: ، و: تيهي ج: ور نر ز: لرم  مي ني بيعي ن: الثىم: ء  مي زر هي بيجد ن:فرسي ف:ق:ال: 3لي

، وحي الرقدددسي ، ف:ك:ذ:برت: ع:ل:ى الر  ل: ق:لرب:ك: ت: ليلشىيرط:اني أ:نر ي:مر حر اذ:ا س:م: ن:انييىا، ليم: : «ي:ا ح: سد ل:هد بدطررد
؟  قرلي ني الرح: نر ث:م: ء  مي زر ك: بيجد ن:فرسي ت:ف:ظرت: لي احر ا ك:ان: 4و: هي أ:م: ب:عرد: ب:يرعي ا ك:ان: ب:قيي: ل:ك: ل:ور ل:مر ت:بيعرهد؟ و: أ:م:

، ب:لر بر ع:ل:ى النىاسي ذي ؟ إينىك: ل:مر ت:كر درت: فيي ق:لربيك: أ:نر ت:غدشى اذ:ا ق:ص: ؟ ليم: نيهي تيف:اظي بيث:م: ق  الحر ل:ك: ح:
ب:ةد 5ع:ل:ى اي!»  هر ل:تي الرى ت:ور ! ف:اسر ات: م: ضا  و: تىى س:ق:ط: أ:رر ن:انييىا ه:ذ:ا الرك:ل:م: ح: ع: ح: ا إينر س:مي ف:م:

 . فدوا ذ:ليك: ين: ع:ر: يعي الىذي مي يد:ةد ع:ل:ى ج: لدوهد إيل:ى 6الشىدي م: ح: ن:انييىا، و: ك:فىندوا ح: ق:ام: ب:عرضد الش بىاني و: و:
يرثد د:ف:ندوهد.  ، 7ح: د:ث: ا ح: ي بيم: ي: ل: ت:درري هي ن:انييىا و: ةد ح: ج: ور تر ز: ر: ض: وي ث:ل:ثي س:اع:ات  ح: ب:عرد: ن:حر و:

برل:غي». 8 ذ:ا الرم: ، بيه: : «ن:ع:مر اب:تر :ج: ؟» ف:أ قرل: ا الرح: برل:غي بيعرتدم: ذ:ا الرم: : «قدوليي ليي: أ:بيه: سد ا بدطررد :ل:ه: ف:س:أ
ل: 9 ص: ؟ ه:ا ق:در و: بيي وحي الرى اني رد تيح: كي ع:ل:ى امر جي ور ع: ز: اذ:ا اتىف:قرتي م: : «ليم: سد ا بدطررد ف:ق:ال: ل:ه:

لدون:كي أ:يرضا !»  مي س:ي:حر كي إيل:ى الرب:ابي، و: ج: ور ين: د:ف:ندوا ز: ير 10الش بىاند الىذي نرد: ق:د:م: ال  عي ق:ع:تر ح: ف:و:
اري و: د:ف:ندوه:ا إيل:ى جد ا و: ثىت:ه: لدوا جد م: يرت:ة ، ف:ح: ددوه:ا م: ج: ل: الش بىاند و: ا د:خ: ل:مى ! و: ات:تر م: س: و: بدطررد

ا.  ه: جي ور عدوا ذليك: 11ز: نر س:مي ع:ل:ى كدليي م: ا، و: يه: يد:ةد ع:ل:ى الرك:نييس:ةي كدلي ب:ةد الشىدي هر ل:تي الرى ت:ور ف:اسر
. ب:ر: الرخ:

حياة الرسل والمسيحيين

مر 12 ك:اندوا كدل هد ة  ب:يرن: الشىعربي. و: ائيبد ك:ثيير: ع:ج: ات  و: ز: عرجي سدلي مد ي الر  تر ع:ل:ى أ:يردي ر: ج: و:
 . يرك:لي ان: بيالره: د  فيي ق:اع:ةي سدل:يرم: احي عدون: بيق:لرب  و: ت:مي ج  ع:ل:ى 13ي:جر اري نر خ: د  مي ؤر أ:ح: رد ل:مر ي:جر و:

 . مر يدد بيهي ، ب:لر ك:ان: الشىعربد يدشي مر امي إيل:يرهي م: امي 14النرضي م: د:ادد بيانرضي بيي ي:زر نيين: بيالرى مي ؤر ذ: ع:د:دد الرمد أ:خ: و:
 . النييس:اءي الي و: ج: ي ن: الري اع:ات  مي م: مر 15ج: تيهي رى أ:سي مر و: هي شي ض:ى ع:ل:ى فدرد رر لدون: الرم: مي ك:ان: النىاسد ي:حر و:

 . يف:اء: مر ف:ي:ن:ال: الشي نرهد د  مي هي ي:ق:عد ع:ل:ى أ:ح: وري رد نرد: مد س: عي لى بدطررد عي، ل:ع:لى ظي اري ب:لر 16إيل:ى الشىو:
ض:ى رر ليين: الرم: امي ش:لييم: ح: ةي ي:أرتدون: إيل:ى أدورد ر: اوي ج: ى الرمد الرقدر: ددني و: ن: الرمد وعد مي مد ك:ان:تي الرجد

 . أدون: يعا  يدبرر: مي ، ف:ك:اندوا ج: س:ةي احي النىجي و: ع:ذىبيين: بيال:رر الرمد اع:ت:هد 17و: م: ج: ن:ةي و: ئييس: الرك:ه: إيلى أ:نى ر:
 ، سدلي ن: الر  ةد مي مد الرغ:يرر: ل:ترهد د وقييييين: م: ذره:بي الصى ين: إيل:ى م: نرت:مي هدمر 18الرمد أ:لرق:ور مر و: ف:ق:ب:ضدوا ع:ل:يرهي

 . ي ني الرع:امي يجر ق:ال: 19فيي السي ، و: مر ل:ق:هد أ:طر ني فيي اللىيرلي و: يجر اب: السي بيي ف:ت:ح: أ:برو: ن: الرى ل:كا  مي نى م: ل:كي و:
 : مر ل:ة !» 20ل:هد يد:ةي ك:امي دي ي:اةي الرج: ة: الرح: عرلينيين: ليلنىاسي بيش:ار: قيفدوا مد ، و: يرك:لي «اذره:بدوا إيل:ى الره:
ليسد 21 جر ا ع:ق:د: الرم: . ب:يرن:م: ون: يمد ب:د:أدوا يدع:لي ري و: نرد: الرف:جر را  عي يرك:لي ب:اكي ذ:ه:بدوا إيل:ى الره: ف:أ:ط:اعدوا و:



وا رد أ:م: يعا ، و: مي ائييل: ج: ر: هد شديدوخد إيسر ر: ض: ، ح: اع:تيهي م: ج: ن:ةي و: ئييسي الرك:ه: نر ر: ة  مي و: اعا ، بيد:عر تيم: اجر
 ، ني يجر ن: السي سدلي مي اري الر  ض: ون:  22بيإيحر بيرد عدوا يدخر ج: ! ف:ر: ددوهدمر س: ل:مر ي:جي ر: نى الرح: ل:كي : 23و: ق:ائيليين:

در ن:اه:ا ل:مر ن:جي ا ف:ت:حر نر ل:مى ل:كي ا، و: ه: ام: اقيفيين: أ:م: اس: و: رى الرحد ، و: ك:ام  غرل:ق:ة  بيإيحر ني مد يجر اب: السي درن:ا أ:برو: ج: «و:
دا !»  لي أ:ح: ن:ةي 24فيي الدىاخي س:اءي الرك:ه: ؤ: ع:ل:ى رد يرك:لي و: سي الره: ر: ف:س:يرط:ر: الذ هدولد ع:ل:ى ق:ائيدي ح:

؟»  رد ي ه:ذ:ا ال:مر لدوا: «إيل:م: س:ي:نرت:هي ت:س:اء: عدوا ه:ذ:ا الرك:ل:م:، و: ا س:مي نرد:م: ل  إيل:ى 25عي جد اء: ر: ثدمى ج:
ون: يمد يرك:لي يدع:لي اقيفدون: فيي الره: ني هدمد الن: و: يجر ين: أ:لرق:يرتدمر فيي السي ال: الىذي ج: ي : «إينى الري ليسي ي:قدولد جر الرم:

 .« ن: أ:نر 26النىاس: فا  مي ور ، خ: سدلي بيغ:يرري عدنرف  اءدوا بيالر  ج: الدهد، و: ج: ري سي و: ر: ف:ذ:ه:ب: ق:ائيدد الرح:
 . مد الشىعربد هد م: جد ن:ةي  27ي:رر ئييسد الرك:ه: مر ر: ب:هد و: ت:جر ليسي اسر جر ام: الرم: ث:لدوا أ:م: ا م: ن:اكدمر 28ف:ل:مى رر ق:ائيل : «أ:م:

لدون:ا ي مي يددون: أ:نر تدح: تدري ، و: كدمر ش:لييم: بيت:عرلييمي ل:تدمر أدورد نىكدمر ق:در م: ل:كي ، و: مي سر ذ:ا الي وا بيه: يمد دىة  أ:لى تدع:لي بيشي
هي!»  يىة: س:فركي د:مي سرؤولي ! 29م: ي أ:نر يدط:اع: اد ل: النىاس: : «ي:نرب:غي سدلد الر  سد و: اب: بدطررد :ج: ف:أ

30  ! ش:ب:ةي يقيين: إييىاهد ع:ل:ى الرخ: ع:لي وهد أ:نرتدمر مد ي ق:ت:لرتدمد نى ا: 31إينى إيله: آب:ائين:ا أ:ق:ام: ي:سدوع:، الىذي ل:كي و:
ط:اي:ا؛ ان: الرخ: غدفرر: ب:ة: و: ائييل: التىور ر: ن:ح: إيسر ي:مر لييصا  لي خ: مد ئييسا  و: ع:ل:هد ر: ج: ينيهي و: فىع:هد إيل:ى ي:مي ر:

يعدون:هد». 32 ين: يدطي لىذي ه:ب:هد اد لي ي و: وحد الرقدددسد الىذي دد الر  ه: ك:ذ:ليك: ي:شر دد ع:ل:ى ه:ذ:ا، و: ه: ند ن:شر ن:حر و:
33  . سدل: وا أ:نر ي:قرتدلدوا الر  رد ق:رى ، و: مر بدهد ت:دى غ:ض: عدون: ه:ذ:ا الرك:ل:م: اشر ت:مي جر ع: الرمد ا س:مي ل:مى نى 34و: ل:كي و:

، يى يسي ي ذره:ب: الرف:ري يع:ةي ي:ترب:عد الرم: يم  ليلشىري ع:لي هدو: مد ، و: ال:ئييلد هد غ:م: مد اسر ، و: ليسي جر اءي الرم: د: أ:عرض: أ:ح:
 ، قرتي سدلد ب:عرض: الرو: ج: الر  ر: ر: أ:نر يدخر أ:م: ق:ف: و: يعد الشىعربي، و: مي هد ج: مد ت:ري ي:حر ثدمى ق:ال: 35و:

. الي ج: ي ل:ءي الري ؤد لدوهد بيه: ون: أ:نر ت:عرم: ا ت:نرود يذدوا م: ذ:اري أ:نر تدن:في ، ح: ائييل: ر: : «ي:ا ب:نيي إيسر ين: عي ت:مي جر لرمد لي
36 ، ل  جد ئ:ةي ر: ب:عي مي ود أ:رر يم ، ف:ت:بيع:هد ن:حر ص  ع:ظي ادىع:ى أ:نىهد ش:خر ة  ق:ام: ثدود:اسد و: ير: دىة  ق:صي نرذد مد ف:مد

هد.  رد انرت:ه:ى أ:مر ق: أ:ترب:اعدهد، و: ت:ف:رى نىهد قدتيل: و: ل:كي اءي 37و: ص: حر ني الي م: لييليي  فيي ز: ثدمى ق:ام: ي:هدوذ:ا الرج:
ت:ش:تىت: أ:ترب:اعدهد.  نىهد ه:ل:ك: أ:يرضا  و: ل:كي ي:ترب:عدوهد، و: ن: النىاسي لي ال: ع:د:دا  ك:بييرا  مي ت:م: اسر ف:الن: 38و:

برد:أد أ:ور ه:ذ:ا . ف:إينر ك:ان: ه:ذ:ا الرم: مر ش:أرن:هد كدوهدمر و: ت:تررد الي و: ج: ي ل:ءي الري ددوا ع:نر ه:ؤد كدمر أ:نر ت:برت:عي حد أ:نرص:
دىم:،  ، ف:ل:بددى أ:نر ي:ت:ه: نردي النىاسي نر عي لد مي ن: 39الرع:م: كىندوا أ:ب:دا  مي نردي اي ف:ل:نر ت:ت:م: نر عي نر إينر ك:ان: مي ل:كي و:

ي أ:يرضا ».  د:اء  لي كدمر أ:عر نر أ:نرفدسي ع:لرتدمر مي إيلى ج: ، و: هي هي جر قدوفي فيي و: ليسي 40الرود جر اءد الرم: ل: أ:عرض: ف:ع:مي
مي ي:سدوع:، ثدمى وا بياسر يمد وهدمر أ:لى يدع:لي رد أ:م: ل:ددوهدمر و: ، ف:ج: سدل: ا الر  ت:درع:ور اسر ، و: ةي يح: هي النىصي بيهذي

 . ل:قدوهدمر ا 41أ:طر وا أ:هرل  ل:نر ي:لرق:ور تدبيرد مد اعر ، ل:نىهد ين: حي ليسي ف:ري جر ن: الرم: وا مي جد ر: سدل: خ: نى الر  ل:كي و:
مي ي:سدوع:.  لي اسر نر أ:جر ه:ان:ة: مي ون: 42الي يمد ، يدع:لي فيي الربديدوتي يرك:لي و: ، فيي الره: م  ك:اندوا كدلى ي:ور و:

يحي ي:سدوع: بيل: انرقيط:اع . سي ون: بيالرم: يرد يدب:شي و:
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اختيار سبعة لمساعدة الرسل

مر 6 ل:هد امي ، ل:نى أ:ر: انييييين: برر: ت:جى الري:هدودد الريدون:انيي ون: ع:ل:ى الرعي ، احر يذد فيي تيلرك: ال:يىامي إيذر ت:ك:اث:ر: التىل:مي و:
 . يىةي مي ع:ان:اتي الري:ور ن: الي يب  مي لرن: ع:ل:ى ن:صي صد اع:ة: 2ل:مر ي:كدنى ي:حر م: سدلد الثرن:ا ع:ش:ر: ج: ف:د:ع:ا الر 

! ع:ان:اتي يعي الي زي ن:قدوم: بيت:ور ة: اي لي ند ك:ليم: ك: ن:حر ح  أ:نر ن:تررد : «ل: ي:صي مر ق:الدوا ل:هد يذي و: التىل:مي
وحي الرقدددسي 3 ن: الر  ت:ليئيين: مي مر س:ن:ة ، مد اد:ة  ح: مر ش:ه: ، ل:هد نركدمر ال  مي ج: ةد، س:برع:ة: ري و: خر ا الي وا، أ:ي ه: ت:ارد ف:اخر

 . ةي مى هي هي الرمد وا بيهذي ي:قدومد مر لي ، ف:ندع:ييين:هد ةي م: كر الرحي ةي». 4و: ةي الرك:ليم: درم: خي ل:ةي و: مد ع:ل:ى الصى ، ف:ندد:اوي ند ا ن:حر أ:مى
ل  5 جد هدو: ر: ، و: تيف:اندوس: تيي:ارد ع:ل:ى اسر ق:ع: الخر و: ؛ و: أري: ا ه:ذ:ا الرى اع:ةد كدل ه: م: س:ن:تي الرج: ت:حر ف:اسر

، ون: تييمد ، و: نييك:اندور: ، و: س: ورد وخد بدرد ، و: فييليب س: ، و: وحي الرقدددسي الر  اني و: يم: ن: الي لدوء  مي مر م:
 . دي ويي ت:ه: ييي الرمد س: ال:نرط:اكي نييقدول:ود ، و: ين:اس: مي ب:رر ي:هدمر 6و: عدوا أ:يردي ض: و: ل وا و: ، ف:ص: سدلي وهدمر ليلر  ق:دىم: و:

 . مر ان: 7ع:ل:يرهي يم: أ:ط:اع: الي ش:لييم:، و: يذي فيي أدورد ت:ك:اث:ر: ع:د:دد التىل:مي ةد اي انرتيش:ارا ، و: اد:تر ك:ليم: ف:ز:
. ن:ةي ن: الرك:ه: ة  مي وع:ة  ك:بيير: مد جر م:

القبض على استفانوس

ة  ب:يرن: 8 يم: ات  ع:ظي ز: عرجي مد ائيب: و: لد ع:ج: ةي، ك:ان: ي:عرم: الرقدوى اني و: يم: لدوءا  بيالي مر تيف:اندوسد م: إيذر ك:ان: اسر و:
، يدس:انيددهدمر ب:عرضد الري:هدودي 9الشىعربي.  ين: ري رى ح: اع:ةي الرع:بييدي الرمد م: ين: إيل:ى ج: نرت:مي هد ب:عرضد الرمد ض: ف:ع:ار:

لدون:هد. ادي ذدوا يدج: أ:خ: يىا، و: آسي يىا و: يلييكي ق:اط:ع:ت:ير كي نر مد هدمر مي غ:يررد ، و: يىةي ك:نرد:ري سر الي اني و: و: ن: الرق:يرر: مي
10  . ي ك:ان: ي:ت:ك:لىمد بيهي وحي الىذي الر  تيهي و: م: كر ةي حي م: ق:او: نر مد كىندوا مي مر ل:مر ي:ت:م: نىهد ل:كي مر 11و: نرهد ا ك:ان: مي ف:م:

وس:ى ا  ع:ل:ى مد تيف:اندوس: ي:ت:ك:لىمد كدفرر: عرن:ا إيسر ي:قدولدوا: «س:مي اصي لي ة  ليب:عرضي ال:شرخ: و: شر إيلى أ:نر د:ف:عدوا ري
ع:ل:ى اي!»  ا 12و: :لرق:ور ، ف:أ تيف:اندوس: الرك:ت:ب:ة: ع:ل:ى اسر الش يدوخ: و: ةد الشىعرب: و: م: هي الت هر تر ه:ذي :ث:ار: ف:أ

 ، ليسي جر اءدوا بيهي إيل:ى الرم: ج: ا أ:نىهد: «ل: ي:كدف  13الرق:برض: ع:ل:يرهي و: ور  ادىع:ور وا ع:ل:يرهي شدهدود: زد أ:ق:امد و:
يع:ةي  ليلشىري ق:دىسي و: يرك:لي الرمد لره: هي لي ضي بيك:ل:مي يى 14ع:ني التىع:ر  ري عرن:اهد ي:قدولد إينى ي:سدوع: النىاصي ف:ق:در س:مي

وس:ى».  نر مد ن:اه:ا مي يدغ:يييرد الط قدوس: الىتيي ت:س:لىمر يرك:ل: و: مد ه:ذ:ا الره: دي يعد 15س:ي:هر مي ا ن:ظ:ر: إيل:يرهي ج: ف:ل:مى
. ل:ك  هد م: جر :نىهد و: هد ك:أ ه: جر ا و: أ:ور ليسي ر: جر ين: فيي الرم: ري اضي الرح:
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خطبة استفانوس

ة ؟»  7 يح: حي اتد ص: ام: يه: هي التي : «ه:لر ه:ذي تيف:اندوس: ن:ةي اسر ئييسد الرك:ه: :ل: ر: س:أ ا 2و: : «أ:ي ه: اب: :ج: ف:أ
، ق:برل: يرني ر: ا ب:يرن: النىهر هدو: فيي بيل:دي م: يم: و: اهي دي ل:بيين:ا إيبرر: جر ر: إيلهد الرم: عدوا: ظ:ه: م: الب:اءد، اسر ةد و: و: خر الي

 ، ان: ار: كدن: فيي ح: ل: ليي:سر ح: ضي 3أ:نر ي:رر لر إيل:ى ال:رر ح: ارر ، و: ت:ك: ير: ع:شي ض:ك: و: كر أ:رر ق:ال: ل:هد: اتررد و:
ا.  ددك: إيل:يره: شي ا إيل:ى 4الىتيي أدرر ب:قيي: فييه: ، و: ان: ار: س:ك:ن: فيي ح: ، و: نر بيل:دي الرك:لرد:انييييين: ل: مي ح: ر: ف:أ:ط:اع: و:

 ، كدندون: فييهي الن: ي ت:سر اء: اد بيهي إيل:ى ه:ذ:ا الرب:ل:دي الىذي ات: أ:بدوهد، ف:ج: لركا ، 5أ:نر م: هي هدن:ا مي ل:مر يدعرطي و:
ليهي لين:سر ي: ه:ذ:ا الرب:ل:د: ل:هد و: :نر يدعرطي ع:د:هد بيأ ، ف:إينى ا: و: ل:د  قرت:ئيذ  بيل: و: ع: أ:نىهد ك:ان: و: م: . و: ئ: ق:د:م  طي ور ل: م: و:

هي.  نر ب:عردي ئ:ةي 6مي ب:عي مي دىة: أ:رر ، مد مر ب:ة: فيي بيل:د  ل:يرس:تر ل:هد ف:اد:هد س:يدق:اسدون: الرغدرر ف:ق:در ق:ال: اد: إينى أ:حر
؛  ل:ةي ع:ام: سدوء: الرمد يىة: و: ا الرعدبدودي ل:ل:ه: ي 7س:ن:ة  يدل:قدون: خي ق:اب: بيالشىعربي الىذي لد الرعي نييي أدنرزي ل:كي و:

 . ك:اني ي:عربدددونيي فيي ه:ذ:ا الرم: يئدون: لي ي:جي ون: و: جد رد ب:عرد: ذ:ليك: ي:خر . و: ت:عربيددهدمر ط:ل:ب: اد إيل:ى 8ي:سر و:
يمد اهي ت:ن: إيبرر: هد ل:هد. ف:خ: م: ي أ:برر: دي الىذي ة  ع:ل:ى الرع:هر تين: الذ كدور: فيي ع:ائيل:تيهي ع:ل:م: يم: أ:نر ي:خر اهي إيبرر:
ل:د:هد ت:ن: ي:عرقدوبد أ:ور خ: ، و: اقد ابرن:هد ي:عرقدوب: ت:ن: إيسرح: خ: هي. و: ري نر عدمر ني مي مي الثىامي اق: فيي الري:ور إيسرح:

 . لدون: ين: هدمد الب:اءد ال:وى ، الىذي ب:ح: 9الثرن:ير ع:ش:ر: ب:اعدوهد، ف:أ:صر لدون: يدوسدف: و: س:د: الب:اءد ال:وى ح: و:
ع:هد،  نى ا: ك:ان: م: ل:كي . و: ر: صر ه:ب:هد 10ع:بردا  فيي مي و: ا، و: رى بيه: ني الىتيي م: ح: يعي الرمي مي نر ج: أ:نرق:ذ:هد مي و:

 . وني ب:يرتيهي ع:ل:ى شدؤد ، و: ر: صر لىهد ع:ل:ى مي ، ف:و: ر: صر ليكي مي ن: م: ع:ور نرد: فيرر ة  عي م: كر حي ة  و: د:ث:تر 11نيعرم: ح: و:
ددوا الطىع:ام:. ، إيذر ل:مر ي:جي يد  يق  ش:دي نر ضي ن:ا مي ، ف:ق:اس:ى آب:اؤد ك:نرع:ان: ر: و: صر اع:ة  فيي مي ج: ب:عرد: ذ:ليك: م:

ة .  12 رى ل: م: ن:ا أ:وى ا آب:اء: س:ل: إيل:يره: حا  أ:رر ر: ق:مر صر ع: ي:عرقدوبد أ:نى فيي مي ا س:مي ل:مى مر 13و: س:ل:هد ا أ:رر نرد:م: عي و:
 . لد يدوسدف: ن: أ:صر ع:ور ت:ب:يىن: ليفيرر ، و: هي مر يدوسدفد بين:فرسي ف:هد ة  ث:انيي:ة  ع:رى رى اليد:هد 14م: ت:درع:ى يدوسدفد و: اسر و:

صا .  ين: ش:خر س:برعي س:ة  و: مر ك:اندوا خ: ر: و: صر ، إيل:ى مي مر ع:ائيل:تيهي ت:هد و: و: إيخر ، و: اء: ي:عرقدوبد 15ي:عرقدوب: ف:ج:
اتدوا،  ا إيل:ى أ:نر م: وا فييه: أ:ق:امد ، و: ر: صر ن:ا إيل:ى مي آب:اؤد يرثد ددفيندوا فيي الرق:برري 16و: يم: ح: ف:ندقيلدوا إيل:ى ش:كي

 . ةي يم: بيب:عرضي الرفيضى ور: أ:بيي ش:كي مد نر ق:بييل:ةي ح: يمد مي اهي اهد إيبرر: ت:ر: ي اشر بد 17الىذي ا ك:ان: ي:قرت:ري فييم: و:
د:اددون: ع:د:دا . ي:زر ون: و: ر: ي:ت:ك:اث:رد صر يم:، ك:ان: الشىعربد فيي مي اهي برر: ي ق:ط:ع:هد اد لي دي الىذي عر امد الرو: إيترم:

18  . ر: يدوسدف: فد أ:مر يد  ل:مر ي:كدنر ي:عرري دي ليك  ج: ر: م: صر أ:س:اء: 19ثدمى ق:ام: ع:ل:ى مي ف:غ:د:ر: بيش:عربين:ا، و:
وتدوا.  مر ليي:مد ف:اليهي يي ع:نر أ:طر لي هدمر ع:ل:ى التىخ: ب:ر: تىى أ:جر ل:ة: آب:ائين:ا، ح: ع:ام: ليد: 20مد ةي ود فيي تيلرك: الرف:ترر:
 ، هدر  ا ث:ل:ث:ة: أ:شر م: اليد:اهد فيي ب:يرتيهي بىاهد و: ديا ، ف:ر: يل  جي مي ك:ان: ج: وس:ى. و: يرا  21مد ا أ:خي طدرى ا اضر نىهدم: ل:كي و:

بىترهد.  ر: ت:ب:نىترهد و: ن: و: ع:ور :نرق:ذ:ترهد ابرن:ةد فيرر يي ع:نرهد، ف:أ لي ا، 22إيل:ى التىخ: يه: ر: كدلي صر وس:ى بيعدلدومي مي ف:ت:ث:قىف: مد
 . لي الرع:م: لي و: را  فيي الرق:ور قرت:دي ار: مد تىى ص: ط:ر: بيق:لربيهي أ:نر 23ح: ري خ: ن: الرعدمر ين: مي ب:عي ا ب:ل:غ: ال:رر ل:مى و:
 ، ائييل: ر: نر ب:نيي إيسر تيهي مي و: ال: إيخر و: ل: 24ي:ت:ف:قىد: أ:حر ، ف:ت:د:خى ي  ري صر ي ع:ل:يرهي مي مر ي:عرت:دي نرهد دا  مي احي أ:ى و: ف:ر:

 ، يى ري صر انرت:ق:م: ل:هد ف:ق:ت:ل: الرمي ، و: لدومي ظر يدد:افيع: ع:ني الرم: تدهد أ:نى ا: 25لي و: ك: إيخر لي أ:نر يددرري ع:ل:ى أ:م:
كدوا!  مر ل:مر يددرري هي. غ:يرر: أ:نىهد تيهي 26س:يدنرقيذدهدمر ع:ل:ى ي:دي و: نر إيخر د: اثرن:يرني مي ج: مي التىاليي و: فيي الري:ور و:

ا ع:ل:ى ددكدم: ي أ:ح: اذ:ا ي:عرت:دي ، ف:ليم: اني و: ا أ:خ: ا، ق:ائيل : أ:نرتدم: ليح: ب:يرن:هدم: ل: أ:نر يدصر او: ، ف:ح: ك:اني ي:ت:ع:ار:
؟  ري ئييسا  27الخ: ك: ر: نر أ:ق:ام: : م: ق:ال: يدا ، و: يبيهي إيلى أ:نر د:ف:ع:هد ب:عي ي ع:ل:ى ق:ري عرت:دي ن: الرمد ا ك:ان: مي ف:م:



يا  ع:ل:يرن:ا؟  ق:اضي ؟  28و: سي يى أ:مر ري صر ا ق:ت:لرت: الرمي يدد أ:نر ت:قرتدل:نيي ك:م: نر 29أ:تدري وس:ى مي ب: مد هدن:ا ه:ر: و:
 . ل:د:يرني ب: و: هدن:اك: أ:نرج: يبا . و: ا غ:ري ع:اش: فييه: ، و: دري:ان: ر: إيل:ى بيل:دي م: صر ا م:ض:تر 30مي ب:عرد:م: و:

يبي بيي فيي ل:هي ل:كد الرى ر: ل:هد م: ا ظ:ه: نرد:م: ، عي ين:اء: ب:لي سي اءي ج: ر: حر وس:ى فيي ص: ب:عدون: س:ن:ة  ك:ان: مد أ:رر
لد  ت:عي نر عدلىيق:ة  ت:شر إيذ:ا 31ن:ار  مي ، و: ر: ليع: ال:مر ت:طر ب: ليي:سر وس:ى، ف:اقرت:ر: نرظ:رد د:هرش:ة: مد أ:ث:ار: الرم: و:
 : يهي بيي يدن:ادي تد الرى ور ل:مر 32ص: وس:ى و: ت:ع:د: مد ! ف:ارر ي:عرقدوب: اق: و: إيسرح: يم: و: اهي ، إيل:هد إيبرر: أ:ن:ا إيل:هد آب:ائيك:

 . ؤد ع:ل:ى أ:نر ي:نرظدر: رد ي ت:قيفد ع:ل:يرهي هدو: 33ي:عددر ي:جر ك:ان: الىذي ل:عر ن:عرل:يرك: ل:نى الرم: : اخر ب  ف:ق:ال: ل:هد الرى
ق:دىس:ة !  ض  مد ، 34أ:رر عرتد أ:نيين:هدمر س:مي ، و: ر: صر ي يدع:انييهي ش:عربيي فيي مي أ:يرتد الرع:ذ:اب: الىذي إينييي ر:

 ! ر: صر لدك: إيل:ى مي سي ، ه:يىا أدرر الن: . و: لرتد لدنرقيذ:هدمر نر 35ف:ن:ز: : م: هد ش:عربدهد ق:ائيليين: ف:ض: ي ر: وس:ى الىذي ف:مد
ر: ي ظ:ه: ل:كد الىذي يييددهد الرم: را ، يدؤ: ي ري ح: مد ئييسا  و: س:ل:هد اد ر: يا  ع:ل:يرن:ا؟ هدو: ن:فرسدهد أ:رر ق:اضي ئييسا  و: ك: ر: أ:ق:ام:

 ! ا، 36ل:هد فيي الرعدلىيرق:ةي ات  فييه: ز: عرجي مد ائيب: و: ي ع:ج: ري هدو: يدجر ر: و: صر نر مي ج: الشىعرب: مي ر: ق:در أ:خر و:
ين: س:ن:ة .  ب:عي دىة: أ:رر اءي مد ر: حر ، وفيي الصى ري م: ري ال:حر فيي الرب:حر ب:نيي 37و: ي ق:ال: لي وس:ى ه:ذ:ا هدو: الىذي مد و:
ثرليي.  تيكدمر ن:بيياا مي و: نر ب:يرني إيخر : س:ي:برع:ثد اد ل:كدمر مي ائييل: ر: اع:ة: 38إيسر م: ي ك:ان: ي:قدودد ج: هدو: الىذي و:

ين:اء: ب:لي سي هد ع:ل:ى ج: ي ك:لىم: ل:كي الىذي يطي ب:يرن: الرم: سي ري الرو: ق:در ق:ام: بيد:ور ، و: اءي ر: حر الشىعربي فيي الصى
يىة:.  اي:ا اي الرح: ص: آب:ائين:ا، ف:ن:ق:ل: إيل:يركدمر و: ل:مر 39و: وس:ى، و: يعدوا مد ف:ضدوا أ:نر يدطي ن:ا ر: نى آب:اء: ل:كي و:

 ، ر: صر وعي إيل:ى مي جد مر ليلر  نىتر قدلدوبدهد ح: ، و: ي:اد:تيهي فدوا بيقي ة  40ي:عرت:ري ن:عر ل:ن:ا آليه: : اصر ون: ق:الدوا ليه:رد و:
! ر: صر نر بيل:دي مي ن:ا مي ج: ر: ي أ:خر وس:ى ه:ذ:ا الىذي ى ليمد ر: اذ:ا ج: ن:ا، ف:إينىن:ا ل: ن:عرل:مد م: ين:ا فيي س:يرري دي ت:هر

ا 41 وا بيم: ابرت:ه:جد ة ، و: وا ل:هد ذ:بييح: ق:دىمد ل  فيي تيلرك: ال:يىامي و: جر ةي عي ن:ما  ع:ل:ى صدور: ن:عدوا ص: ف:ص:
 . مر يهي ن:ع:تر أ:يردي ت:ابي 42ص: اء: فيي كي ا ج: ، ك:م: اءي ب: السىم: اكي مر ي:عربدددون: ك:و: ك:هد ت:ر: مر و: لى اد ع:نرهد و: ف:ت:ح:

؟ اءي ر: حر ين: س:ن:ة  فيي الصى ب:عي ال: أ:رر ات  ط:و: م: ت:قردي برتدمر ليي ذ:ب:ائيح: و: ، ه:لر ق:رى ائييل: ر: : ي:ا ب:نيي إيسر ال:نربيي:اءي
ا 43 اهدم: ن:عرتدم: ث:ال:يرني اللىذ:يرني ص: يمر ، التي ف:ان: مر ل:هي ر: ك:ب: الي ك:ور ، و: ولدوك: ن:مي مد ة: الصى يرم: لرتدمر خ: م: ل:، ب:لر ح:

 ! نر ب:ابيل: :نرفييكدمر إيل:ى أ:برع:د: مي ا! ليذليك: س:أ م: ددوا ل:هد اءي 44ليت:سرجد ر: حر مر فيي الصى ع:هد ن:ا م: ل: آب:اؤد م: ق:در ح: و:
؛  ل:ع:هد ع:ل:يرهي ي أ:طر ث:الي الىذي ا ع:ل:ى الرمي ه: وس:ى أ:نر يدقييم: ص:ى مد ك:ان: اد ق:در أ:ور اد:ةي. و: ة: الشىه: يرم: ثدمى 45خ:

مي الش عدوب: هي امي نر أ:م: د: اد مي ا ط:ر: ي:اد:ةي ي:شدوع:، ب:عرد:م: وه:ا بيقي هي الربيل:دي الىتيي ف:ت:حد ا إيل:ى ه:ذي لدوا بيه: د:خ:
د:،  تىى أ:يىامي د:اود ةي ح: يرم: ن:ا ي:عربدددون: ا: فيي الرخ: ظ:لى آب:اؤد ا. و: ن:ة: فييه: ي ن:ال: قدبدول  ل:د:ى 46السىاكي الىذي

 . ل:هي ي:عرقدوب: د: ب:يرتا  لي ي ب:ن:ى 47اي، ف:س:ع:ى أ:نر ي:جي ان: الىذي ب:ةد ع:ل:ى ي:دي سدل:يرم: غر هي الرى قىق:تر هذي ت:ح: و:
 . يرك:ل: : 48الره: ا ق:ال: النىبيي  ، ك:م: ي الرب:ش:ري ا أ:يردي ن:عده: ل: ت:صر كدند فيي ه:ي:اكي إيلى أ:نى الرع:لييى ل: ي:سر

ك:ان  49 أ:يى م: ، و: ب  . ف:أ:يى ب:يرت  ت:برندوند ليي؟ ي:قدولد الرى يى ئد ق:د:م: طي ور ضد م: ال:رر ي، و: شي اءد ع:رر السىم:
تيي؟  اح: د ون: لير: ا؟»  50تدعي ي:اء: كدلىه: هي ال:شر ن:ع:تر ه:ذي ي ق:در ص: : 51أ:ل:يرس:تر ي:دي تيف:اندوسد ثدمى ق:ال: اسر

وح: ون: الر  مد ! إينىكدمر د:ائيما  تدق:اوي تدون:ةي خر الذ:اني غ:يرري الرم: الرقدلدوبي و: لرب:ةي و: ق:ابي الص  ي اب: الري ح: «ي:ا أ:صر
 ! كدمر ت:فرع:لدون: ا ف:ع:ل: آب:اؤد ك:م: . و: دوا 52الرقدددس: ين: أ:نرب:أ ق:در ق:ت:لدوا الىذي مر و: هي ادي ه: طي ني اضر ا مي ف:أ:ي  ن:بيي ي ن:ج:

وهد!  ق:ت:لرتدمد وهد أ:نرتدمر و: تدمد ي س:لىمر ي الىذي يءي الب:اري جي ، 53بيم: ل:ئيك:ةي ي الرم: نر أ:يردي يع:ة: مي ذرتدمد الشىري :نرتدمر أ:خ: ف:أ
يعدوه:ا!» نىكدمر ل:مر تدطي ل:كي و:

استشهاد استفانوس

مر 54 ن:انيهي :سر ون: بيأ ر  ذدوا ي:صي أ:خ: ، و: مر ل: الرغ:يرظد قدلدوب:هد ، م: تيف:اندوس: عدون: ك:ل:م: اسر ت:مي جر ع: الرمد ا س:مي ف:ل:مى



ع دا .  د: 55ت:و: جر أ:ى م: ، ف:ر: وحي الرقدددسي ن: الر  ت:ليئ  مي مر هدو: مد ، و: اءي هد إيل:ى السىم: تيف:اندوسد ن:ظ:ر: ف:ع: اسر ف:ر:
يني اي،  اقيفا  ع:نر ي:مي ي:سدوع: و: اقيفا  56اي و: نرس:اني و: ابرن: الي ة  و: فرتدوح: اء: م: ى السىم: : «إينييي أ:ر: ف:ق:ال:

يني اي!»  د:ة ، 57ع:نر ي:مي احي ة  و: م: وا ع:ل:يرهي ه:جر مد ه:ج: مر و: س:د وا آذ:ان:هد يدا ، و: ي:احا  ش:دي وا صي احد ف:ص:
نرد: 58 مر عي ل:ع: الش هدودد ثيي:اب:هد خ: ةي. و: ار: ج: ون:هد بيالرحي مد جد ذدوا ي:رر أ:خ: ، و: ين:ةي دي جي الرم: اري د:ف:عدوهد إيل:ى خ: و:

ا.  س:ه: رد لد ليك:ير ي:حر هد ش:اود مد ير ش:اب ي اسر ، ك:ان: ي:درعدو: 59ق:د:م: تيف:اندوس: ون: اسر مد جد ا ك:اندوا ي:رر ب:يرن:م: و:
ي!»  وحي ب  ي:سدوعد، اقرب:لر رد ا الرى ، ل: 60«أ:ي ه: ب  : «ي:ا ر: ت  ع:ال  ور خ: بيص: ر: ص: ك:ع: و: ثدمى ر:

ق:د:. إيذر ق:ال: ه:ذ:ا ر: يئ:ة:!» و: طي هي الرخ: مر ه:ذي سدبر ع:ل:يرهي ت:حر

مؤشر    8Ketab El Hayatاعمال الرسل 

شاول يضطهد الكنيسة

يد  ع:ل:ى 8 اد  ش:دي ه: طي ق:ع: اضر مي و: فيي ذليك: الري:ور . و: تيف:اندوس: افيقا  ع:ل:ى ق:ترلي اسر و: لد مد ك:ان: ش:اود و:
ل:مر ي:برق: ةي، و: ر: السىامي يىةي و: ي الري:هدودي احي يعا  فيي ن:و: مي ةد ج: و: خر . ف:ت:ش:تىت: الي ش:لييم: الرك:نييس:ةي الىتيي فيي أدورد

 . سدلد ش:لييم: إيلى الر  وا ع:ل:يرهي 2فيي أدورد ن:احد ، و: ي:اءي الي ال:ترقي ج: ي تيف:اندوسد ف:ق:در د:ف:ن:هد ب:عرضد الري ا اسر أ:مى و:
ال: 3ك:ثييرا .  ج: ي ر  الري ي:جد نر ب:يرت  إيل:ى ب:يرت  و: ، ف:ي:ذره:بد مي لد إيب:اد:ة: الرك:نييس:ةي اوي لد ف:ك:ان: يدح: ا ش:اود أ:مى

. ني يجر مر فيي السي يدلرقييهي النييس:اء: و: و:

فيلبس في السامرة

4  . ةي ين: بيالرك:ليم: يري ب:شي ك:ان  مد ك:ان  إيل:ى م: نر م: ين: ت:ش:تىتدوا ك:اندوا ي:نرت:قيلدون: مي الىذي ف:ذ:ه:ب: فييليب سد إيل:ى 5و:
يحي.  سي ا بيالرم: ل:ه: يرد أ:هر ذ: يدب:شي أ:خ: ةي، و: ر: نرط:ق:ةي السىامي ين:ة  فيي مي دي هي 6م: وعد إيل:ى ك:ل:مي مد غ:تي الرجد ف:أ:صر

 ، مر هي :نرفدسي ه:ا بيأ أ:ور اه:ا، أ:ور ر: ر: اتي الىتيي أ:جر عدوا بيالرع:ل:م: ، إيذر س:مي د  احي رد 7بيق:لرب  و: ف:ق:در ك:ان: ي:أرمد
ن: ين: مي ا ش:ف:ى ك:ثييري ا، ك:م: كدونيين: بيه: سر ن: الرم: جد مي رد ت:خر ت  ع:ال  و: ور خد بيص: رد س:ة:، ف:ت:صر اح: النىجي و: ال:رر

جي،  الرعدرر لدوليين: و: شر .  8الرم: ين:ةي دي اء: الرم: ةد أ:نرح: ح: تي الرف:رر ين:ةي 9ف:ع:مى دي ك:ان: ق:برل: ذ:ليك: فيي تيلرك: الرم: و:
يم . ل  ع:ظي جد ي أ:نىهد ر: ي:دىعي ةي و: ر: لد أ:هرل: السىامي ر: ف:يدذرهي يحر سد السي اري ، يدم: وند يمد هد سي مد ر  اسر س:احي

ةد اي 10 لد هدو: قددرر: جد : «ه:ذ:ا الرى ، ق:ائيليين: يري إيل:ى الرك:بييري غي ن: الصى يعد مي مي غ:ى إيل:يرهي الرج: ف:أ:صر
ى!»  ! 11الرعدظرم: يىةي ري يحر ي:ليهي السي يل:ة  بيحي دىة  ط:وي د:عدوا مد مر ك:اندوا ق:دي انرخ: ا إيل:يرهي ل:نىهد غ:ور ا أ:صر إينىم: و:

12 . نيس:اء  ال  و: ج: ددوا ري مي ي:سدوع:، ت:ع:مى بياسر ل:كدوتي اي و: هدمر بيم: ي ب:شىر: ندوا بيك:ل:مي فييليب س: الىذي ا آم: ف:ل:مى
اتي الىتيي 13 ز: عرجي الرمد إيذر ش:اه:د: الي:اتي و: ، و: ق: ن:فرس:هد بيفييليب س: :لرص: د:، ف:أ ت:ع:مى ن: و: وند ن:فرسدهد آم: يمد سي و:



ل:تر ع:ل:يرهي الدىهرش:ةد.  ت:ور هي، اسر ي:تر ع:ل:ى ي:دي ري ةي 14أدجر ر: ش:لييم: أ:نى أ:هرل: السىامي سدلد فيي أدورد ع: الر  س:مي و:
نىا.  يدوح: س: و: مر بدطررد س:لدوا إيل:يرهي :رر ة: اي، ف:أ وح: 15ق:بيلدوا ك:ليم: مر ليك:ير ي:ن:الدوا الر  ليهي لىي:ا ل:جر ف:ص:

 ، بيي 16الرقدددس: مي الرى ددوا بياسر مر ك:اندوا ق:در ت:ع:مى ، إيلى أ:نىهد مر نرهد د  مي لى ب:عردد ع:ل:ى أ:ح: ل:نىهد ل:مر ي:كدنر ق:در ح:
.  17ي:سدوع:.  وح: الرقدددس: ، ف:ن:الدوا الر  مر ا ع:ل:يرهي م: ي:هد ع:ا أ:يردي ض: وند أ:نى 18ثدمى و: يمد أ:ى سي ا ر: ل:مى و:

ض: ع:ل:ى ، ع:ر: مر ا ع:ل:يرهي م: ي:هد سدول:ني أ:يردي ع: الرى ض: ا و: نيين: ل:مى مي ؤر لى ع:ل:ى الرمد وح: الرقدددس: ق:در ح: الر 
ا:  م: ق:ال: ل:هد ، و: الي نىا ب:عرض: الرم: يدوح: س: و: هي الس لرط:ة: ليك:ير ي:ن:ال: 19بدطررد ي:انيي أ:ن:ا أ:يرضا  هذي طي «أ:عر

ي».  عد ع:ل:يرهي ي:دي نر أ:ض: وح: الرقدددس: م: ! ل:نىك: 20الر  ك: تدك: ليه:ل:كي ت:برق: ل:ك: فيضى : «لي سد ف:ق:ال: ل:هد بدطررد
 ! الي ب:ة: اي بيالرم: ي: هي ت:ري رد أ:نر ت:شر ، 21ظ:ن:نرت: أ:نىك: ت:قردي يب: ل: ن:صي ري و: ة: ل:ك: فيي ه:ذ:ا ال:مر م: ل: قيسر

اه: اي.  ليصا  تدج: خر لدبر إيل:ى اي، ع:س:ى أ:نر ي:غرفير: 22ل:نى ق:لرب:ك: ل:يرس: مد اطر ك: ه:ذ:ا و: ي ف:تدبر ع:نر ش:ري
 ، يئ:ةي!»  23ل:ك: نييىة: ق:لربيك: طي قديدودي الرخ: ةي الرع:لرق:مي و: ار: ر: بىطد فيي م: اك: ت:ت:خ: : 24ل:نييي أ:ر: وند يمد ف:ق:ال: سي

اني إيل:يرهي».  ير: ا تدشي مى ء  مي ل: بيي ش:ير تىى ل: ي:نرزي ليي ح: نر أ:جر بيي مي ا إيل:ى الرى يي:ا أ:نرتدم: لي ا 25«ص: ب:عرد:م: و:
ا قدرى  ق:در ب:شىر: ش:لييم: و: ع:ا إيل:ى أدورد ج: ، ر: ل:ن:اه:ا هدن:اك: أ:عر بيي و: ةي الرى نىا بيك:ليم: يدوح: سد و: د: بدطررد ش:هي

ةي. ر: نرط:ق:ةي السىامي ة  فيي مي ك:ثيير:

فيلبس يعمد وزير ملكة الحبشة

يا  ع:ل:ى 26 اشي ندوبي، م: و: الرج: بيي ك:لىم: فييليب س: ف:ق:ال: ل:هد: «قدمي اذره:بر ن:حر نردي الرى نر عي ل:كا  مي ثدمى إينى م:
ة:».  غ:زى ش:لييم: و: يىةي ب:يرن: أدورد ي يقي الب:ري لد 27الطىري ، ي:عرم: ي  صي ، خ: ي  ب:شي ل  ح: جد إيذ:ا ر: . و: ذ:ه:ب: ف:ق:ام: و:

ا، ودي فييه: ش:لييم: ليلس جد جى إيل:ى أدورد ، ك:ان: ق:در ح: ب:ش:ةي ليك:ةي الرح: نرد: ك:نرد:اك:ة: م: يىةي عي الي وني الرم: يرا  ليلش ؤد زي و:
28  . ت:ابي النىبيييي إيش:عري:اء: أد فيي كي ، ي:قرر: ب:تيهي با  فيي ع:ر: اكي ب:ش:ةي ر: ع  إيل:ى الرح: اجي هدو: ر: ف:ق:ال: 29و:

ب:ة:!»  هي الرع:ر: افيقر هذي ر: : «ت:ق:دىمر و: وحد ليفييليب س: ة: 30الر  أد ندبدوء: يى ي:قرر: صي ع: الرخ: س:مي ع: فييليب سد و: ر: :سر ف:أ
أد؟»  ا ت:قرر: مد م: :ل:هد: «أ:ت:فره: ، ف:س:أ د ؟» 31إيش:عري:اء: حر ليي أ:ح: ر: ندنيي ذ:ليك: إينر ل:مر ي:شر كي : «ك:يرف: يدمر اب: :ج: ف:أ

ع:هد.  ليس: م: ي:جر ب:ةي و: ع:د: إيل:ى الرع:ر: د:ع:ا فييليب س: أ:نر ي:صر لي 32و: ل: فيي ف:صر ص: ي  ق:در و: صي ك:ان: الرخ: و:
تي ب:يرن: ي:د:ير امي لي الصى م: ثرل: الرح: مي يق: إيل:ى الذىبرحي، و: ثرل: ش:اة  سي : «مي لي أدهد إيل:ى الرق:ور ي ي:قرر: ت:ابي الىذي الركي

هد، هك:ذ:ا ل:مر ي:فرت:حر ف:اهد!  ز  نر ي:جد بيرد ع:نر 33م: نر يدخر . م: ل: بيغ:يرري ع:درل  هي عدومي عي اضد فيي أ:ثرن:اءي ت:و:
 «! ضي ن: ال:رر ع:تر مي ي:ات:هد ق:دي انرتدزي ؟ ف:إينى ح: ليهي نر 34ن:سر : «قدلر ليي: إيل:ى م: ي  فييليب س: صي :ل: الرخ: س:أ و:

؟»  ر: ص  آخ: هي أ:ور إيل:ى ش:خر ؟ إيل:ى ن:فرسي لي ذ:ا الرق:ور يرد النىبيي  بيه: هد بيي:سدوع: 35يدشي يرد ذ: يدب:شي أ:خ: ف:ت:ك:لىم: و:
ت:ابي النىبيييي ه:ذ:ا.  نر كي ل:قا  مي ك:ان  فييهي 36انرطي ل: إيل:ى م: ص: ا، و: م: يرد بيهي ب:ةد ت:سي ا ك:ان:تي الرع:ر: ب:يرن:م: و:

د:؟»  ن:عد أ:نر أ:ت:ع:مى اذ:ا ي:مر ، ف:م: اءد : «ه:ا هدو: الرم: ي  صي ، ف:ق:ال: الرخ: اء  ائيز  37م: : «ه:ذ:ا ج: اب:هد فييليب سد :ج: ف:أ
يح: هدو: ابرند اي». سي :نى ي:سدوع: الرم: ند بيأ : «إينييي أدومي ي  صي ». ف:ق:ال: الرخ: نر كدليي ق:لربيك: ند مي مي إينر كدنرت: تدؤر

38  . يى صي د: فييليب سد الرخ: ع:مى عا ، و: اءي م: ل: إيل:ى الرم: ب:ةد، ف:ن:ز: ر: أ:نر ت:قيف: الرع:ر: أ:م: ا إينر ط:ل:ع:ا 39و: م: و:
ح . هد بيف:ر: اهد. ف:ت:اب:ع: س:ف:ر: ي  ي:ر: صي ، ف:ل:مر ي:عددي الرخ: بيي فييليب س: وحد الرى ف: رد طي تىى خ: اءي ح: ن: الرم: مي

يىة:. 40 ري ل: إيل:ى ق:يرص: ص: تىى و: ين:ة  ح: دي يرد كدلى م: ددود:، ثدمى س:ار: يدب:شي د: فيي أ:شر ا فييليب سد ف:ق:در شدوهي أ:مى
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إهتداء شاول

ن:ةي، 9 ئييسي الرك:ه: . ف:ذ:ه:ب: إيل:ى ر: بيي يذي الرى الرق:ترلي ع:ل:ى ت:ل:مي يدي و: دي لد ف:ك:ان: ي:فدورد بيالتىهر ا ش:اود أ:مى
يقي 2 يلي الرق:برضي ع:ل:ى أ:ترب:اعي ه:ذ:ا الطىري هي ق: ليت:سر شر م: عي الري:هدودي فيي دي امي ج: س:ائيل: إيل:ى م: نرهد ر: ط:ل:ب: مي و:

ش:لييم:.  ين: إيل:ى أدورد ق:يىدي مر مد ، ليي:سدوق:هد ددهدمر ا ي:جي يرثدم: ، ح: النييس:اءي الي و: ج: ي ن: الري نرط:ليق  3مي ا هدو: مد فييم: و:
 ، اءي ن: السىم: :ة  ندور  مي أ ل:هد ف:جر ور ع: ح: ا، ل:م: نره: ب: مي ق:دي اقرت:ر: ، و: شرق: م: ضي 4إيل:ى دي ق:ع: إيل:ى ال:رر ف:و:
ددنيي؟»  ط:هي اذ:ا ت:ضر ! ليم: لد ! ش:اود لد تا  ي:قدولد ل:هد: «ش:اود ور ع: ص: س:مي نر أ:نرت: ي:ا س:يييدد؟» 5و: : «م: :ل: ف:س:أ

.« س: ن:اخي فدس: الرم: عرب  ع:ل:يرك: أ:نر ت:رر ددهد، ص: ط:هي ي أ:نرت: ت:ضر : «أ:ن:ا ي:سدوعد الىذي ابد و: هد الرج: اء: ف:ج:
لي 6 ادرخد ، و: : «قدمر ب  ؟» ف:ق:ال: ل:هد الرى يدد أ:نر أ:فرع:ل: اذ:ا تدري ب  م: ؛ «ي:ا ر: ييير  ت:ح: مد د  و: ت:عي رر هدو: مد ف:ق:ال: و:

بد أ:نر ت:فرع:ل:هد».  ا ي:جي ين:ة: ف:يدق:ال: ل:ك: م: دي ، 7الرم: قدون: ذرهدوليين: ل: ي:نرطي ق:فدوا م: ل: ف:و: افيقدو ش:اود ر: ا مد أ:مى و:
دا .  ا أ:ح: ور مر ل:مر ي:ر: نىهد ل:كي ت: و: ور عدوا الصى ، ف:ت:ح: ع:يرن:يرهي 8ف:ق:در س:مي ضي لد ع:ني ال:رر ا ن:ه:ض: ش:اود نرد:م: عي و:

 ، شرق: م: لدوهد إيل:ى دي أ:درخ: هي و: ، ف:اقرت:اددوهد بيي:دي رد د: أ:نىهد ل: يدبرصي ج: رد 9ف:و: يرثد ب:قيي: ث:ل:ث:ة: أ:يىام  ل: يدبرصي ح:
 . بد ل: ي:شرر: ل: ي:أركدلد و: ي:ا: 10و: ؤر ب  فيي رد ن:انييىا، ن:اد:اهد الرى هد ح: مد بيي اسر يذ  ليلرى ق: تيلرمي شر م: ك:ان: فيي دي و:

 «! ب  : «ل:بىيرك: ي:ا ر: ن:انييىا!» ف:ق:ال: وفي 11«ي:ا ح: عررد عي الرم: : «اذره:بر إيل:ى الشىاري ب  ف:ق:ال: ل:هد الرى
يي هدن:اك: لي . إينىهد يدص: لد هد ش:اود مد سدوس: اسر نر ط:رر ل  مي جد :لر فيي ب:يرتي ي:هدوذ:ا، ع:نر ر: أ اسر ت:قييمي و: سر بيالرمد

 . ». 12الن: رد ، ف:يدبرصي عد ي:د:هد ع:ل:يرهي ي:ض: لد إيل:يرهي و: ن:انييىا ي:درخد هد ح: مد ل  اسر جد ي:ا ر: ؤر أ:ى فيي رد ق:در ر: و:
ا ه:ذ:ا 13 ت:ك:ب:ه: ين: بيالرف:ظ:ائيعي الىتيي ارر نر ك:ثييري عرتد مي ، ق:در س:مي ب  نييي، ي:ا ر: ل:كي : «و: بيي ن:انييىا ليلرى ف:ق:ال: ح:

ش:لييم:،  يك: فيي أدورد ييسي لد بيقيدي جد يدلرقيي: الرق:برض: ع:ل:ى كدليي 14الرى ن:ةي الس لرط:ة: لي س:اءد الرك:ه: ؤ: ق:در ك:لىف:هد رد و:
 .« ك: مي نر ي:درعدو بياسر لد 15م: مي ل: ليي:كدون: إين:اء  ي:حر جد تد ه:ذ:ا الرى ت:رر ! ف:ق:دي اخر : «اذره:بر ب  هد الرى ر: :م: ف:أ

 . ائييل: ر: ب:نيي إيسر لدوكي و: الرمد مي و: ي إيل:ى الدم: مي لي 16اسر نر أ:جر :لىم: مي ي أ:نر ي:ت:أ يهي ك:مر ي:نرب:غي دري س:أ و:
ي!»  مي ا ال:خد 17اسر : «أ:ي ه: ق:ال: ل: و: ع: ي:د:يرهي ع:ل:ى ش:اود ض: و: ل: ب:يرت: ي:هدوذ:ا، و: د:خ: ن:انييىا و: ف:ذ:ه:ب: ح:

س:ل:نيي إيل:يرك: ليك:ير ا، أ:رر ئرت: فييه: يقي الىتيي جي ر: ل:ك: فيي الطىري ي ظ:ه: بى ي:سدوع:، الىذي ، إينى الرى لد ش:اود
 .« وحي الرقدددسي ن: الر  ت:ليئ: مي ت:مر ر: و: بيهد 18تدبرصي ا يدشر ل: م: نر ع:يرن:ير ش:اود الي ت:س:اق:ط: مي فيي الرح: و:

د:.  ت:ع:مى ، ثدمى ق:ام: و: ر: :برص: ، ف:أ ع: 19الرقدشدور: ع:ة: أ:يىام  م: ب:قيي: بيضر ت:هد و: ت:ع:اد: قدوى ل: ط:ع:اما  ف:اسر ت:ن:او: و:
. شرق: م: يذي فيي دي التىل:مي

شاول يبشر بالمسيح في دمشق

:نى ي:سدوع: هدو: ابرند اي.  20 عي بيأ امي ج: يرد فيي الرم: الي ب:د:أ: يدب:شي فيي الرح: هد د:هرش:ة: 21و: أ:ث:ار: ك:ل:مد و:
مي فيي سر ذ:ا الي ين: بيه: يع: الدىاعي مي ي ك:ان: يدبييدد ج: لدوا: «أ:ل:يرس: ه:ذ:ا هدو: الىذي ، ف:ت:س:اء: ين: عي السىامي

؟» ن:ةي س:اءي الرك:ه: ؤ: ين: إيل:ى رد ق:يىدي مر مد ي:سدوق:هد مر و: يدلرقيي: الرق:برض: ع:ل:يرهي اء: إيل:ى هدن:ا لي ا ج: ش:ليم:؟ أ:م: أدورد



شرق: 22 م: نيين: فيي دي مد الري:هدود: السىاكي ، ف:ك:ان: يدفرحي هي عرظي اس:ة  فيي و: م: ث:ر: ح: ار: أ:كر لد ف:ق:در ص: ا ش:اود أ:مى و:
 . يحد سي ا أ:نى ي:سدوع: هدو: الرم: ينيهي الىتيي ك:ان: يدب:يييند بيه: اهي اك: الري:هدودد فيي 23بيب:ر: ، ح: دىةي أ:يىام  ب:عرد: عي و:

 ، ل: ة  ليق:ترلي ش:اود ر: ام: ؤ: شرق: مد م: ل:يرل  24دي ارا  و: ين:ةي ن:ه: دي اب: الرم: اقيبدون: أ:برو: ك:اندوا يدر: ا. و: ف:ع:ليم: بيه:
ا.  نره: جد مي رد هدو: ي:خر ي:قرتدلدوهد و: لدوهد 25لي أ:نرز: ، و: عدوهد فيي س:ل ي ض: و: يذي ل:يرل  و: ذ:هد ب:عرضد التىل:مي :خ: ف:أ

. ين:ةي دي نر ع:ل:ى سدوري الرم: ب:الي مي بيالرحي

شاول في أرورشليم

نرهد، إيذر 26 افدوا مي ، ف:خ: يذي هدن:اك: مى إيل:ى التىل:مي ل: أ:نر ي:نرض: او: ش:لييم:، ح: لد إيل:ى أدورد ل: ش:اود ص: ا و: ل:مى و:
 . بيي يذا  ليلرى ار: تيلرمي يقدوا أ:نىهد ص: دي مر 27ل:مر يدص: دىث:هد ح: ، و: سدلي هد إيل:ى الر  ر: ض: أ:حر هد و: ر: ن:اب:ا أ:مر لىى ب:رر ف:ت:و:

. ق: شر م: مي ي:سدوع: فيي دي أ:ة  بياسر رر ك:يرف: ب:شىر: بيجد هد، و: ك:لىم: يقي و: ب  ل:هد فيي الطىري ك:يرف: ظ:ه:ر: الرى
أ:ة .  28 رر بيي بيجد مي الرى يرا  بياسر ب:شي ش:لييم:، مد مر فيي أدورد ع:هد يءد م: ي:جي ذ: ي:ذره:بد و: :خ: بد 29ف:أ اطي ك:ان: يدخ: و:

لدوا أ:نر ي:قرتدلدوهد.  او: ، ف:ح: مر لدهد ادي يدج: لدوهد إيل:ى 30الري:هدود: الريدون:انييييين: و: ةد بيذ:ليك: أ:نرز: و: خر ا ع:ليم: الي ف:ل:مى
 . سدوس: س:لدوهد إيل:ى ط:رر نر هدن:اك: أ:رر مي يىة:. و: ري ين:اءي ق:يرص: فيي أ:ثرن:اءي ذ:ليك: ك:ان:تي الرك:نييس:ةد فيي 31مي

، بيي ى الرى يرد فيي ت:قرو: ت:سي و و: ك:ان:تر ت:نرمد . و: تىعد بيالسىل:مي ةي ت:ت:م: ر: السىامي لييلي و: الرج: يىةي و: قي الري:هدودي ن:اطي م:
. وحي الرقدددسي س:ان:د:ةي الر  بيمد

بطرس في لداة ويافا

ين:ةي لددىة:،  32 دي نيين: فيي م: ار: السىاكي ، ز: ك:ان  ك:ان  إيل:ى م: نر م: سد ي:نرت:قيلد مي ا ك:ان: بدطررد ب:يرن:م: د: 33و: ج: و: و:
 . اشي يحد الرفير: هدو: ط:ري ات  و: انيي س:ن:و: ، م:ض:تر ع:ل:يرهي ث:م: هد إيينيي:اسد مد لدول  اسر شر ف:ق:ال: ل:هد: 34هدن:اك: م:

 . الي !» ف:ق:ام: فيي الرح: ك: ك: بين:فرسي ير: يبر س:ري تي ر: . قدمر و: يحد سي ، ش:ف:اك: ي:سدوعد الرم: آهد 35«ي:ا إيينيي:اسد ر: و:
 . بيي عدوا إيل:ى الرى ج: يعا ، ف:ر: مي ون: ج: ش:ارد ا 36سدكىاند لددىة: و: ه: مد يذ:ة  اسر ين:ةي ي:اف:ا تيلرمي دي ك:ان: فيي م: و:

 . اءي س:اع:د:ةد الرفدق:ر: مد يرري و: ا د:ائيما  فيعرلد الرخ: غ:لده: ال:ةد، ك:ان: ي:شر ا: غ:ز: ه: مي عرن:ى اسر م: د:ث: 37ط:ابييث:ا، و: ح: و:
ف:ة  بيالطىب:ق:ةي الرعدلري:ا. عدوه:ا فيي غدرر ض: و: ، ف:غ:سىلدوه:ا و: ات:تر م: ض:تر و: ري ا م: قرتي أ:نىه: فيي ذ:ليك: الرو:

س:لدوا إيل:يرهي 38 نر لددىة:، أ:رر يب:ة  مي إيذر ك:ان:تر ي:اف:ا ق:ري س: فيي لددىة:. و: يذد فيي ي:اف:ا أ:نى بدطررد ع: التىل:مي س:مي و:
 «! رر :خى ل: ت:ت:أ : «ت:ع:ال: إيل:يرن:ا و: لدب:اني إيل:يرهي ق:ائيل:يرني ل:يرني ي:طر جد ل: ق:اددوهد 39ر: ص: ا و: ل:مى . و: ذ:ه:ب: ف:ق:ام: و:

يي:ابي الثي ةي و: ص: ن: ب:عرض: ال:قرمي ضر ، ي:عرري ي:ات  لي ب:اكي امي يعد ال:ر: مي تر إيل:يرهي ج: إيل:ى الطىب:ق:ةي الرعدلري:ا، ف:ت:ق:دىم:
 . ع:هدنى ي: م: هي يطدهد و: ال:ةد ت:خي ا ك:ان:تر غ:ز: مى ين: أ:نر 40مي ري اضي يعي الرح: مي سد إيل:ى ج: ف:ط:ل:ب: بدطررد

ي!» : «ي:ا ط:ابييث:ا، قدومي ق:ال: ثىةي و: لىى، ثدمى الرت:ف:ت: إيل:ى الرجد ص: ك:ع: و: ر: ، و: ف:ةي ن: الرغدرر وا مي جد رد ي:خر
 ، ل:س:تر س: ج: أ:تر بدطررد ا ر: ل:مى ا. و: تر ع:يرن:يره: ، ثدمى 41ف:ف:ت:ح: س:اع:د:ه:ا ع:ل:ى الن هدوضي ا و: دى ي:د:هد إيل:يره: ف:م:
يىة .  مر ح: دىه:ا إيل:يرهي ر: ، و: ل: امي ال:ر: ين: و: ييسي ا، 42د:ع:ا الرقيدي يه: ةي فيي ي:اف:ا كدلي ز: عرجي هي الرمد ب:رد ه:ذي انرت:ش:ر: خ: و:

 . ون: بيي ك:ثييرد ن: بيالرى . 43ف:آم: ع:اند مر هد سي مد نرد: د:بىاغ  اسر دىة: أ:يىام  عي سد فيي ي:اف:ا عي ب:قيي: بدطررد و:



مؤشر    10Ketab El Hayatاعمال الرسل 

بطرس وكرنيليوس

يط:الييىةي، 10 ي إيل:ى الرك:تييب:ةي الي ، ي:نرت:مي نييلييدوسد هد ك:رر مد ئ:ة  اسر يىة: ق:ائيدد مي ري كدند فيي ق:يرص: ك:ان: ي:سر و:
يي إيل:ى 2 لي يدص: دىقد ع:ل:ى الشىعربي ك:ثييرا ، و: يعا ، ي:ت:ص: مي أ:هرلد ب:يرتيهي ج: افد ا:، هدو: و: ياا ي:خ: ك:ان: ت:قي و:

ة  3اي د:ائيما .  ح: اضي ي:ا و: ؤر نييلييدوسد فيي رد أ:ى ك:رر ، ر: ري ث:ةي ب:عرد: الظ هر و: السىاع:ةي الثىالي ار  ن:حر ذ:ات: ن:ه: و:
 «! نييلييدوسد : «ي:ا ك:رر ي:قدولد لد إيل:يرهي و: نردي اي ي:درخد نر عي ل:كا  مي ل:ى 4م: ت:ور ق:دي اسر ل:كي و: ف:ن:ظ:ر: إيل:ى الرم:

ام: اي د:تر أ:م: عي د:ق:اتدك: ص: ص: اتدك: و: ل:و: اب:هد: «ص: :ج: اذ:ا ي:ا س:يييدد؟» ف:أ : «م: :ل: س:أ ، و: فد ور ع:ل:يرهي الرخ:
.  5ت:ذرك:ارا .  س: ل:قىب: بدطررد ع:ان: الرمد مر ت:درعي سي اسر الي إيل:ى ي:اف:ا و: ج: ي لر ب:عرض: الري سي الن: أ:رر إينىهد يدقييمد 6و:

 .« ري نرد: الرب:حر ع:ان: الدىبىاغي عي مر ، 7فيي ب:يرتي سي نييلييدوس: يمد ك:رر لي ي ك:ان: يدك: ل:كد الىذي ا إينر ذ:ه:ب: الرم: ف:م:
 ، ين: افيقييهي الدىائيمي ر: نر مد ياا مي ياا ت:قي نردي جد ، و: هي د:مي نر خ: تىى د:ع:ا اثرن:يرني مي ب:ر: كدلىهد، 8ح: مد الرخ: ى ل:هد و: ر: و:

مر إيل:ى ي:اف:ا.  س:ل:هد أ:رر ين:ةي ي:اف:ا، 9و: دي نر م: بدون: مي الد الثىل:ث:ةد ي:قرت:ري ج: ي ا ك:ان: الري مي التىاليي، ب:يرن:م: فيي الري:ور و:
 . يي: لي حي لييدص: ري إيل:ى السىطر و: الظ هر سد ن:حر د: بدطررد عي . 10ص: ت:ه:ى أ:نر ي:أركدل: يدا ، ف:اشر وعا  ش:دي سى جد أ:ح: و:

ق:ع:تر ع:ل:يرهي غ:يربدوب:ة ،  ا الطىع:امد يدع:د  ل:هد، و: ب:يرن:م: بيهد 11و: ع:اء  يدشر وي ة ، و: فرتدوح: اء: م: ي:ا: السىم: ؤر أ:ى رد ف:ر:
 ، ضي ب:ع:ةي ي:ت:د:لىى إيل:ى ال:رر ا ال:رر افيه: ر: بدوط:ة  بيأ:طر رر اشي م: ن: الرقدم: ة  مي ع:ة  ك:بيير: لييء  12قيطر هدو: م: و:

يعا . مي اءي ج: طديدوري السىم: في و: احي و: الزى وشي و: حد الرود ضي و: ان:اتي الدىابىةي ع:ل:ى ال:رر ي:و: اعي الرح: :نرو: بيأ
13  «! كدلر ، قدمي اذرب:حر و: سد : «ي:ا بدطررد ت  ور ن:اد:اهد ص: ، 14و: ب  : «ك:لى ي:ا ر: اب: س: أ:ج: نى بدطررد ل:كي و:

سا ».  ما  أ:ور ن:جي رى ح: :ن:ا ل:مر آكدلر ق:ط  ش:يرئا  مد هد اد ل: 15ف:أ ر: ا ط:هى تد أ:يرضا : «م: ور ف:ق:ال: ل:هد الصى
سا !»  س:برهد أ:نرت: ن:جي .  16ت:حر اءي ع:اءد إيل:ى السىم: ت:ف:ع: الروي ، ثدمى ارر ات  رى ر: ه:ذ:ا ث:ل:ث: م: ت:ك:رى يىر: 17و: ت:ح:

مر س:ل:هد ين: أ:رر الد الىذي ج: ي إيذ:ا الري آه:ا. و: ي:ا الىتيي ر: ؤر عرن:ى الر  ذ: يدس:ائيلد ن:فرس:هد ع:نر م: أ:خ: سد و: بدطررد
ق:فدوا بيالرب:ابي  و: ع:ان: الدىبىاغي و: مر :لدوا ع:نر ب:يرتي سي نييلييدوسد ق:در س:أ ع:اند 18ك:رر مر : «ه:لر سي ون: بيرد ت:خر ي:سر

قييم  هدن:ا؟»  س: مد ل:قىبد بدطررد عرن:ى 19الرمد ير: فيي م: لد التىفركي اصي سد يدو: هي ال:ثرن:اءي ك:ان: بدطررد فيي ه:ذي
لدبدون:ك:  ال  ي:طر ج: : «بيالرب:ابي ث:ل:ث:ةد ري وحد ي:ا، ف:ق:ال: ل:هد الر  ؤر ، 20الر  د د  مر بيل: ت:ر: افيقرهد ر: مر و: لر إيل:يرهي ف:انرزي

 .« مر س:لرتدهد ؟» 21ف:إينييي أ:ن:ا أ:رر كدمر ا س:ب:بد حدضدوري . ف:م: لدبدون: ي ت:طر : «أ:ن:ا الىذي ق:ال: مر و: ل: إيل:يرهي ف:ن:ز:
دد ل:هد بيذ:ليك: ش:عربد الري:هدودي 22 ه: ي:شر اليح  ي:تىقيي ا:، و: ل  ص: جد نييلييدوسد ر: ئ:ةي ك:رر ابدوهد: «ق:ائيدد الرمي :ج: ف:أ

نر نرد:ك: مي ا عي ع: م: م: ي:ك: إيل:ى ب:يرتيهي ليي:سر ت:درعي ر  أ:نر ي:سر ل:ك  ط:اهي ط:ةي م: اسي ى اد إيل:يرهي بيو: ح: ق:در أ:ور يعا . و: مي ج:
 .« ، 23ك:ل:م  مر ع:هد ب:احي ذ:ه:ب: م: فيي الصى . و: يدوفا  بيذ:ليك: الرب:يرتي ضدوا اللىيرل:ة: ضد سد لييدمر ف:د:ع:اهدمر بدطررد

نر ي:اف:ا،  ةي مي و: خر افيقدهد ب:عرضد الي نييلييدوسد 24يدر: ك:ان: ك:رر مي الثىانيي. و: يىة: فيي الري:ور ري لدوا ق:يرص: ص: ف:و:
 . بيين: ق:رى هد الرمد ق:اء: دي أ:صر ب:هد و: ق:در د:ع:ا أ:ق:اري ، و: مر ول:هد صد رد ود تىى 25ي:نرت:ظي سد ح: ل: بدطررد ا إينر د:خ: ف:م:

دا  ل:هد،  نييلييدوسد س:اجي ت:قرب:ل:هد ك:رر !» 26اسر ثرلدك: ا أ:ن:ا إيلى إينرس:ان  مي ! م: : «قدمر ق:ال: سد و: هد بدطررد :نره:ض: ف:أ
27  ، ن: النىاسي عا  ك:بييرا  مي مر أ:ى ج: ثدهد، ف:ر: ادي هدو: يدح: سد و: ل: بدطررد د:خ: : «أ:نرتدمر 28و: مر ف:ق:ال: ل:هد



. غ:يرر: أ:نى ا: هد فيي ب:يرتيهي ور: ن:بيييي أ:ور ي:زد ع: ال:جر ل: م: ييي أ:نر ي:ت:ع:ام: م  ع:ل:ى الري:هدودي رى ح: ون: أ:نىهد مد ت:عرل:مد
 . س  ا إينىهد د:نيس  أ:ور ن:جي انيي أ:لى أ:قدول: ع:نر إينرس:ان  م: ، ت:لربيي:ة  29أ:ر: اض  تير: نر غ:يرري اعر ئرتد مي ف:ليذ:ليك: جي

تيكدمر ليي؟»  و: ا هدو: س:ب:بد د:عر . ف:م: تيكدمر و: ثرلي 30ليد:عر ، فيي مي ب:ع:ةي أ:يىام  نرذد أ:رر : «مد نييلييدوسد اب: ك:رر :ج: ف:أ
ل  جد :ة  ر: أ ي ف:جر امي ر: أ:م: ري ف:ظ:ه: ث:ةي ب:عرد: الظ هر ل:ة: السىاع:ةي الثىالي يي فيي ب:يرتيي ص: لي هي السىاع:ةي كدنرتد أدص: ه:ذي

اقا   با  ب:رى .  31ي:لرب:سد ث:ور د:ق:اتيك: ذ:ك:ر: ص: ل:ت:ك: و: ع: اد ص: ، س:مي نييلييدوسد ق:ال: ليي: ي:ا ك:رر الن: 32و: و:

ع:ان: الدىبىاغي مر . إينىهد يدقييمد فيي ب:يرتي سي س: ل:قىب: بدطررد ع:ان: الرمد مر ت:درعي سي اسر ال  إيل:ى ي:اف:ا، و: ج: لر ري سي أ:رر
 . ري نرد: الرب:حر يعا  33عي مي ند الن: ج: ن:حر . و: يئيك: جي س:نرت: بيم: ق:در أ:حر ، و: ال  أ:درعدوك: س:لرتد ح: :رر ف:أ

.« ب  ك: بيهي الرى ر: ا أ:م: ع: كدلى م: م: ام: اي لين:سر ون: أ:م: رد اضي ح:

عظة بطرس في بيت كرنيليوس

34  ، د  دا  ع:ل:ى أ:ح: لد أ:ح: ي هد ق:ائيل : «ت:ب:يىن: ليي فيعرل  أ:نى ا: ل: يدف:ضي سد ك:ل:م: ب:لر ي:قرب:لد 35ف:ب:د:أ: بدطررد
يىتدهد.  نرسي ا ك:ان:تر جي م: هر لد الصىل:ح: م: ي:عرم: نر ي:تىقييهي و: ، 36م: ائييل: ر: ت:هد إيل:ى ب:نيي إيسر س:ل: ك:ليم: ق:در أ:رر و:

يعي.  مي بيي الرج: يحي، ر: سي ط:ةي ي:سدوع: الرم: اسي هدمر بيالسىل:مي بيو: ب:شىر: ا 37و: فرتدمر بيكدليي م: ل:بددى أ:نىكدمر ع:ر: و:
نىا. ا يدوح: يىةي الىتيي ن:اد:ى بيه: ودي عرمد لييلي ب:عرد: الرم: ري فيي الرج: ك:ان: ب:درءد ال:مر ، و: ى فيي بيل:دي الري:هدودي ر: ج:

ك:ان  إيل:ى 38 نر م: ةي، ف:ك:ان: ي:نرت:قيلد مي بيالرقددرر: وحي الرقدددسي و: يى بيالر  ري س:ح: اد ي:سدوع: النىاصي ف:ق:در م:
ع:هد.  ، ل:نى ا: ك:ان: م: مر إيبرلييسد ين: ت:س:لىط: ع:ل:يرهي يع: الىذي مي فيي ج: ي:شر ، و: يرر: لد الرخ: ك:ان  ي:عرم: ند 39م: ن:حر و:

. ش:ب:ة  ع:لىقا  ع:ل:ى خ: قيا ، مد ق:در ق:ت:لدوهد ح: ش:لييم:، و: فيي أدورد ا ق:ام: بيهي فيي بيل:دي الري:هدودي و: شدهدود  ع:ل:ى كدليي م:
40  ، ه:رد ع:ل:هد ي:ظر ج: ، و: مي الثىاليثي تي فيي الري:ور ور ن: الرم: هد مي نى ا: أ:ق:ام: ل:كي ، ب:لر 41و: يهي ل: ليلشىعربي كدلي

نر ب:يرني تيهي مي ع:هد ب:عرد: قيي:ام: برن:ا م: ش:ري لرن:ا و: ين: أ:ك: ند الىذي ، ل:ن:ا ن:حر نر ق:برلد هدمد اد مي ت:ار: ين: اخر ليلش هدودي الىذي
 . اتي و: ي:اءي 42ال:مر ي ع:يىن:هد اد د:يىانا  ليل:حر د: أ:نىهد هدو: الىذي ه: ن:شر ، و: ير: ش:عرب:ن:ا بيهي ن:ا أ:نر ندب:شي ر: ثدمى أ:م:
 . اتي و: ليل:مر ط:اي:ا». 43و: ان: الرخ: هي غدفرر: مي نر بيهي ي:ن:لر بياسر مي نر يدؤر يعد ال:نربيي:اءي أ:نى كدلى م: مي دد ج: ه: ل:هد ي:شر

حلول الروح القدس على غير اليهود

ين: ك:اندوا 44 يعي الىذي مي وحد الرقدددسد ع:ل:ى ج: لى الر  ، ح: ذ:ا الرك:ل:مي سد ي:ت:ك:لىمد بيه: ا ك:ان: بدطررد ب:يرن:م: و:
 . عدون: م: وحي الرقدددسي 45ي:سر ب:ة: الر  ، ل:نى هي س: فرق:ةي بدطررد اءدوا بيري ين: ج: ندون: الري:هدودد الىذي مي ؤر ف:ددهيش: الرمد

 ، ون: ا:. ف:ق:ال: 46ف:اض:تر أ:يرضا  ع:ل:ى غ:يرري الري:هدودي يدس:بييحد ، و: ون: بيلدغ:ات  عدوهدمر ي:ت:ك:لىمد إيذر س:مي
 : سد وح: 47بدطررد ين: ن:الدوا الر  ل:ءي الىذي د: أ:يرضا  ه:ؤد اء: ف:ل: ي:ت:ع:مى ن:ع: الرم: د  أ:نر ي:مر يعد أ:ح: ت:طي «أ:ي:سر

ثرل:ن:ا؟»  ع:ة: 48الرقدددس: مي نرد:هدمر بيضر هد أ:نر يدقييم: عي يحي. ثدمى د:ع:ور سي مي ي:سدوع: الرم: ددوا بياسر ر: أ:نر ي:ت:ع:مى أ:م: و:
. أ:يىام 



مؤشر     11Ketab El Hayatاعمال الرسل 
ة: اي،  11 يىةي أ:نى غ:يرر: الري:هدودي أ:يرضا  ق:بيلدوا ك:ليم: ةد فيي الري:هدودي و: خر الي سدلد و: ع: الر  س:مي ا إينر 2و: ف:م:

 : وهد ق:ائيليين: ضد ع:ار: ، و: ت:اني اد:ل:هد ددع:اةد الرخي تىى ج: ش:لييم: ح: سد إيل:ى أدورد لرت: 3ع:اد: بدطررد «ك:يرف: د:خ:
؟»  ع:هدمر أ:ك:لرت: م: ، و: تدونيين: خر ال  غ:يرري م: ج: اليي، 4ب:يرت: ري د:ث: ع:ل:ى التىو: ا ح: سد م: مر بدطررد ح: ل:هد ف:ش:ر:

 : ق:ال: بيهد 5و: ع:اء  يدشر ي:ا وي ؤر أ:يرتد فيي رد ق:ع:تر ع:ل:يى غ:يربدوب:ة ، ف:ر: ين:ةي ي:اف:ا، ف:و: دي يي فيي م: لي «كدنرتد أدص:
 . اءي ن: السىم: ق:در ت:د:لىى إيل:يى مي ، و: ب:ع:ةي ا ال:رر افيه: ر: بدوط:ة  بيأ:طر رر اشي م: ن: الرقدم: ة  مي ع:ة  ك:بيير: ا 6قيطر نرد:م: عي و:

في احي و: الزى وشي و: حد الرود ضي و: ان:اتي الدىابىةي ع:ل:ى ال:رر ي:و: اع: الرح: درتد فييهي أ:نرو: ج: يىا و: لي لرتدهد م: :مى ت:أ
يعا ،  مي اءي ج: طديدوري السىم: !  7و: كدلر ، قدمي اذرب:حر و: سد تا  ي:قدولد ليي: ي:ا بدطررد ور عرتد ص: س:مي : 8و: برتد :ج: ف:أ

 . س  م  أ:ور ن:جي رى ح: ء  مد ي ق:ط  ش:ير لر ف:مي ، ف:ل:مر ي:درخد ب  ي  أ:يرضا : 9ك:ل: ي:ا ر: اوي تد السىم: ور ف:ق:ال: ليي الصى
سا .  س:برهد أ:نرت: ن:جي هد اد ل: ت:حر ر: ا ط:هى ا فييهي 10م: ع:اءد بيم: ب: الروي ، ثدمى سدحي ات  رى ر: ه:ذ:ا ث:ل:ث: م: ت:ك:رى و:

 . اءي ي كدنرتد 11إيل:ى السىم: لدوا إيل:ى الرب:يرتي الىذي ص: يىة: و: ري نر ق:يرص: س:لدون: إيل:يى مي رر ال  مد ج: إيذ:ا ث:ل:ث:ةد ري و:
 ، قييما  فييهي ةد 12مد و: خر ل:ءي الي اف:ق:نيي ه:ؤد ر: ، و: ، ف:ذ:ه:برتد د د  مر بيل: ت:ر: ع:هد وحد أ:نر أ:ذره:ب: م: نيي الر  ر: :م: ف:أ

 ، لي جد ن:ا ب:يرت: الرى ولي نرد: ددخد عي يتىةد. و: ق:ائيل  ل:هد: 13السي اقيفا  و: ل:ك: فيي ب:يرتيهي و: أ:ى الرم: ن:ا ك:يرف: ر: ب:ر: أ:خر
 ، س: ل:قىب: بدطررد ع:ان: الرمد مر ت:درعي سي اسر ال  إيل:ى ي:اف:ا، و: ج: لر ري سي لدصد 14أ:رر ك: ك:ل:ما  بيهي ت:خر يمد هدو: يدك:لي و:

يعا .  مي أ:هرلد ب:يرتيك: ج: لى ع:ل:يرن:ا فيي 15أ:نرت: و: ا ح: مر ك:م: وحد الرقدددسد ع:ل:يرهي لى الر  ا ابرت:د:أرتد أ:ت:ك:لىمد، ح: ل:مى و:
وحي 16الرب:د:اي:ةي  ددون: بيالر  ا أ:نرتدمر ف:س:ت:ت:ع:مى أ:مى ، و: اءي د: بيالرم: نىا ع:مى ب  ل:ن:ا: إينى يدوح: ا ق:ال:هد الرى تد م: ف:ت:ذ:كىرر
 . بيي 17الرقدددسي نىا بيالرى ط:ان:ا إييىاه:ا، إيذر آم: ب:ة: الىتيي أ:عر :عرط:اهدمد الرهي اهدمر بين:ا ف:أ ف:إينر ك:ان: اد ق:در س:او:

يق: ا:؟»  تىى أدعي نر أ:كدوند أ:ن:ا ح: يحي، ف:م: سي ضدون: ه:ذ:ا، س:ك:تدوا، 18ي:سدوع: الرم: ع:اري ع: الرمد ا س:مي ف:ل:مى
ي:اةي». الي الرح: ب:ةي لين:و: ، ق:در أ:نرع:م: اد أ:يرضا  ع:ل:ى غ:يرري الري:هدودي بيالتىور : «إيذ:نر ددوا ا: ق:ائيليين: جى م: و:

كنيسة أنطاكية

19 ، تيف:اندوس: تي اسر ور مر ب:عرد: م: ق:ع: ع:ل:يرهي ي و: ادي الىذي ه: طي ين: ت:ش:تىتدوا بيس:ب:بي الضر ندون: الىذي مي ؤر ا الرمد أ:مى
ةي إيلى الري:هدود:.  ون: بيالرك:ليم: يرد هدمر ل: يدب:شي ي:ة:، و: أ:نرط:اكي ص: و: قدبررد ي:ة: و: وا بيفيينييقي ر  غ:يرر: أ:نى ب:عرضا  20ف:م:

ون: الريدون:انييييين: يرد ذدوا يدب:شي أ:خ: ي:ة:، و: لدوا أ:نرط:اكي ص: ، و: اني و: الرق:يرر: ص: و: نر قدبررد ل  مي هدمر أ:صر ، و: مر نرهد مي
بيي ي:سدوع:.  . 21أ:يرضا  بيالرى بيي ا إيل:ى الرى ت:د:ور اهر ن: ع:د:د  ك:بيير  و: ، ف:آم: مر ع:هد بيي م: ف:ك:ان:تر ي:دد الرى

ي:ة:.  22 ن:اب:ا إيل:ى أ:نرط:اكي س:لدوا ب:رر :رر ش:لييم:، ف:أ ب:رد ذ:ليك: إيل:ى الرك:نييس:ةي فيي أدورد ل: خ: ص: و: ا 23و: ف:ل:مى
بيي يع: ع:ل:ى الثىب:اتي فيي الرى مي ثى الرج: ح: حا ، و: ت:ل: ف:ر: ا اد، امر ه: ن:ح: ة: الىتيي م: أ:ى النييعرم: ر: ل: و: ص: و:

مي الرق:لربي.  مى 24بيع:زر انرض: . و: اني يم: الي وحي الرقدددسي و: ن: الر  ت:ليئا  مي مر اليحا  مد ل  ص: جد ن:اب:ا ر: ف:ق:در ك:ان: ب:رر
 . ع  ك:بيير  مر بيي ج: .  25إيل:ى الرى ل: ثد ع:نر ش:اود سدوس: ي:برح: ن:اب:ا إيل:ى ط:رر ه: ب:رر جى ت:و: د:هد 26و: ج: ا و: ل:مى و:

عا  ك:بييرا . مر اني ج: يم: يدع:لي ل:ة ، و: ع: الرك:نييس:ةي هدن:اك: س:ن:ة  ك:امي ع:اني م: ت:مي ي:ة:، ف:ك:ان:ا ي:جر اء: بيهي إيل:ى أ:نرط:اكي ج:
 . يييين: يحي سي مد الرم: ة  اسر رى ل: م: بيي أ:وى يذي الرى ليق: ع:ل:ى ت:ل:مي ي:ة: أدطر فيي أ:نرط:اكي اء: 27و: فيي تيلرك: ال:يىامي ج: و:

ش:لييم:،  نر أدورد ي:ة: ب:عرضد ال:نربيي:اءي مي ن: 28إيل:ى أ:نرط:اكي ي  مي حر : بيو: ، ت:ن:بىأ هد أ:غ:ابدوسد مد مر ن:بيي  اسر ب:يرن:هد و:



دي اع:ةد فيعرل  فيي ع:هر ج: هي الرم: ق:ع:تر هذي ق:در و: ا. و: يه: ددثد فيي الربيل:دي كدلي ة  س:ت:حر يم: اع:ة  ع:ظي ج: وحي أ:نى م: الر 
 . يدوس: ري كدلدودي ا ي:ت:ي:سىرد ل:هد، 29الرق:يرص: مر بيم: نرهد ع: كدل  مي ي:ة: أ:نر ي:ت:ب:رى يذد فيي أ:نرط:اكي ر: التىل:مي ليذ:ليك: ق:رى

 . يىةي ين: فيي الري:هدودي قييمي ةي الرمد و: خر لدوا إيع:ان:ة  إيلى الي سي يدرر ع:ان:ة: إيل:ى 30و: س:لدوا الي أ:رر ، و: ف:ف:ع:لدوا ذ:ليك:
. ل: ش:اود ن:اب:ا و: الش يدوخي بيي:دي ب:رر
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استشهاد يعقوب

12  ، ادي الرك:نييس:ةي دد ب:عرض: أ:فرر: ط:هي وددسد ي:ضر يرد ليكد هي قرتي ب:د:أ: الرم: ف:ق:ت:ل: ي:عرقدوب: 2فيي ذ:ليك: الرو:
 . نىا بيالسىيرفي س: 3ش:قييق: يدوح: ر: أ:نر ي:قربيض: ع:ل:ى بدطررد ي الري:هدود:، ق:رى ضي أ:ى أ:نى ه:ذ:ا يدرر ا ر: ل:مى و:

 . يري يدي الرف:طي ك:ان: ذ:ليك: فيي أ:يىامي عي اس:ةي 4أ:يرضا ، و: ر: ت: حي ن: ت:حر يجر د:ع:هد السي ، أ:ور ا ق:ب:ض: ع:ل:يرهي ف:ل:مى
ي أ:نر ك:ان: ي:نروي . و: ندود  ب:ع:ةي جد نر أ:رر ا مي نره: وع:ة  مي مد جر ند كدل  م: ، ت:ت:ك:وى اسي رى ن: الرحد وع:ات  مي مد جر ب:عي م: أ:رر

حي،  يدي الرفيصر هد إيل:ى الري:هدودي ب:عرد: عي يم: لي ل:ة: 5يدس: ف:عد الصى ا الرك:نييس:ةد ف:ك:ان:تر ت:رر . أ:مى ني يجر :برق:اهد فيي السي ف:أ
. ليهي نر أ:جر ة: إيل:ى اي مي ارى الرح:

إنقاذ بطرس من السجن

سد ن:ائيما  ب:يرن: 6 س: ب:عرد:ه:ا، ك:ان: بدطررد يم: بدطررد لي ى أ:نر يدس: وددسد ق:در ن:و: يرد فيي اللىيرل:ةي الىتيي ك:ان: هي و:
 . ن: يجر سدون: السي رد ندود  ي:حر ام: الرب:ابي جد أ:م: ، و: ل:ت:يرني لرسي ق:يىدا  بيسي ، مد يىيرني نردي نر 7جد ل:ك  مي ر: م: ض: :ة  ح: أ ف:جر و:

أ:يرق:ظ:هد نربيهي و: س: ع:ل:ى ج: ل:كد بدطررد ب: الرم: ر: ض: ني ندورا . و: يجر ف:ةد السي ت:ل:تر غدرر ، ف:امر بيي نردي الرى عي
 . نر ي:د:يرهي ل:ت:اني مي يلرسي يعا !» ف:س:ق:ط:تي السي : «قدمر س:ري ق:ال: ، 8و: ك: ام: ز: : «شددى حي ل:كد ف:ق:ال: ل:هد الرم:

اترب:عرنيي!»  د:اء:ك: و: . ثدمى ق:ال: ل:هد: «الرب:سر ري !» ف:ف:ع:ل: ذ:اء:ك: الرب:سر حي سد ي:ترب:عد 9و: ج: بدطررد ر: ف:خ:
. قييقيي  ر  ح: ل:كي أ:مر ي ع:ل:ى ي:دي الرم: ري ا ي:جر ي أ:نى م: ل: ي:درري ي:ا، و: ؤر ى رد هدو: ي:ظدن  أ:نىهد ي:ر: ل:ك: و: الرم:

ي 10 ييي الىذي يدي دي ني الرح: يجر ل: إيل:ى ب:ابي السي ص: ا و: ل:مى اس:ةي الدول:ى ثدمى الثىانيي:ة:. و: ر: ا ندقرط:ة: الرحي ت:از: اجر و:
ل:كد ق:هد الرم: دا ، ف:ار: احي عا  و: ا ش:اري ا ع:ب:ر: ب:عرد:م: ا. و: ج: ر: ، ف:خ: نر ذ:اتيهي ا مي م: ين:ةي انرف:ت:ح: ل:هد دي يي إيل:ى الرم: دي يدؤ:

ال .  ل:ك:هد 11ح: س:ل: م: بى أ:رر : «الن: أ:يرق:نرتد أ:نى الرى ت:ف: ي:هد، ف:ه: عر سد و: ت:ع:اد: بدطررد نرد:ئيذ  اسر عي
 «! ق ع:اتي ش:عربي الري:هدودي نر ت:و: مي ، و: وددس: يرد ةي هي نر ق:برض: :نرق:ذ:نيي مي ه: إيل:ى 12ف:أ ، اتىج: ك: ذ:ليك: إيذر أ:درر: و:

. ل ون: ين: يدص: عي ت:مي جر نيين: مد مي ؤر ن: الرمد يرثد ك:ان: ع:د:د  ك:بيير  مي ، ح: قدس: رر ل:قىبي م: نىا الرمد ي يدوح: ي:م: أدمي رر ب:يرتي م:
13  . ع: ت:ت:س:مى د:ا لي ور ا ر: ه: مد ة  اسر م: ادي اء:تر خ: ، ف:ج: يى جي اري ع: الرب:اب: الرخ: ل: ق:ر: ص: ا و: ل:مى ا 14و: ف:ل:مى



ين: ري اضي يرد الرح: لي الرب:يرتي تدب:شي ع:تر إيل:ى د:اخي ر: حي، ب:لر أ:سر دىةي الرف:ر: س: ل:مر ت:فرت:حر ليشي ت: بدطررد ور ف:تر ص: ع:ر:
س: بيالرب:ابي.  :نى بدطررد ، ف:ق:الدوا: «ل:ع:لىهد 15بيأ ب:ر: مد الرخ: ا أ:كىد:تر ل:هد نىه: ل:كي !» و: ين: ذي ا: «أ:نرتي ت:هر ف:ق:الدوا ل:ه:
 «! س: ل:كد بدطررد ل:تر 16م: ت:ور هد اسر أ:ور ا ر: وا ل:هد. ف:ل:مى تىى ف:ت:حد ع: الرب:ابي ح: ل: ق:رر اص: سد ف:و: ا بدطررد أ:مى
مي الدىهرش:ةد!  : 17ع:ل:يرهي ق:ال: ، و: ني يجر ن: السي ب  مي هد الرى ج: ر: مر ك:يرف: أ:خر دىث:هد ح: كدتدوا، و: هي أ:نر ي:سر :ش:ار: بيي:دي ف:أ

 . ر: ك:ان  آخ: ذ:ه:ب: إيل:ى م: ج: و: ر: ذ:ا». ثدمى خ: ة: بيه: و: خر الي وا ي:عرقدوب: و: بيرد ب:احد 18«أ:خر ا ط:ل:ع: الصى ل:مى و:
؟»  س: ى ليبدطررد ر: ي ج: ا الىذي : «م: لدون: ذدوا ي:ت:س:اء: أ:خ: ، و: ندودي ة  ب:يرن: الرجد يم: د:ث:تر ب:لرب:ل:ة  ع:ظي ا 19ح: ل:مى و:

. ثدمى انرت:ق:ل: مر هي د:امي ر: بيإيعر أ:م: ، و: اسي رى ع: الرحد قييقا  م: ى ت:حر ر: درهد، أ:جر ل:مر ي:جي تيدرع:ائيهي و: وددسد بياسر يرد ر: هي أ:م:
ا. أ:ق:ام: فييه: يىة:، و: ري يىةي إيل:ى ق:يرص: نرط:ق:ةي الري:هدودي نر مي وددسد مي يرد هي

موت هيرودس

تدس: 20 فدون: ب:ل:سر ت:عرطي مر ي:سر نرهد فردا  مي س:لدوا و: أ:رر يرد:ا. ف:اتىف:قدوا و: ص: ك:ان: ن:اقيما  ع:ل:ى أ:هرلي صدور: و: و:
. وددس: يرد ل:ك:ةي هي مر نر م: ا مي ق:ه: زر بد ري مر ك:ان:تر ت:كرسي نرط:ق:ت:هد ، ل:نى مي ان: ليكي ط:اليبيين: ال:م: ب: الرم: اجي ح:

هي 21 شي ل:س: ع:ل:ى ع:رر ج: ، و: يى لدوكي ب:هد الرمد وددسد ث:ور يرد ت:د:ى هي ، ارر فردي ق:اب:ل:ةي الرو: ع:يىني ليمد مي الرمد فيي الري:ور و:
 . مر بدهد اطي !»  22يدخ: تد إينرس:ان  ور تد إيل:ه  ل: ص: ور : «ه:ذ:ا ص: ت:ف: الشىعربد ق:ائيليين: ب:هد 23ف:ه: ر: ف:ض:

 ! ات: م: :ك:ل:هد الد ودد و: ي، ف:أ د: لي جر الي ل:نىهد ل:مر يدعرطي الرم: بيي فيي الرح: نردي الرى نر عي ل:ك  مي ةد 24م: ا ك:ليم: أ:مى
د:ادد انرتيش:ارا .  ت:زر و و: بيي ف:ك:ان:تر ت:نرمد ش:لييم:، 25الرى ة: فيي أدورد مى هي ا الرمد ز: لد ق:در أ:نرج: ش:اود ن:اب:ا و: ك:ان: ب:رر و:

. قدس: رر ل:قىبد م: نىا الرمد ا يدوح: م: ع:هد م: ي:ة: و: ع:ا إيل:ى أ:نرط:اكي ج: ف:ر:
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برنابا وشاول

ع:اند 13 مر سي ن:اب:ا؛ و: مر ب:رر نرهد مي ؛ و: ين: يمي ع:لي الرمد ي:ة: ب:عرضد ال:نربيي:اءي و: ك:ان: فيي الرك:نييس:ةي الىتيي فيي أ:نرط:اكي و:
ع: بىى فيي طدفدول:تيهي م: ي ت:ر: ن:اييند الىذي م: ؛ و: اني و: ن: الرق:يرر: يدوسد مي لدوكي د:؛ و: و: ي يددرع:ى ال:سر الىذي

 . لد ش:اود برعي؛ و: مي الر  اكي وددوس: ح: يرد مد 2هي ، ق:ال: ل:هد بيي ون: ي:ت:ع:بىددون: ليلرى ائيمد هدمر ص: ، و: م  ذ:ات: ي:ور و:
ا إيل:يرهي».  م: تدهد ي د:ع:ور لي الىذي لي الرع:م: ل: ل:جر ش:اود ن:اب:ا و: يصدوا ليي ب:رر صي : «خ: وحد الرقدددسد ا 3الر  ف:ب:عرد:م:

ا. ل:قدوهدم: مر أ:طر ي:هد ا أ:يردي م: عدوا ع:ل:يرهي ض: و: ل وا و: ص: وا و: امد ص:



في قبرص

اهي 4 يج: را  بياتي ا ب:حر س:اف:ر: ي:ة:، و: ين:اءي سدلدوكي ا إيل:ى مي ه: جى ، ت:و: ل: ش:اود ن:اب:ا و: وحد الرقدددسد ب:رر س:ل: الر  إيذر أ:رر و:
 . ص: عي 5قدبررد امي ج: ةي اي فيي م: اني بيك:ليم: ير: ذ:ا يدب:شي أ:خ: ، و: يس: ل: فيي س:ل:مي ة: ن:ز: ير: زي ل: الرج: ص: ا و: ل:مى و:

ا.  م: نا  ل:هد ع:اوي نىا مد ا يدوح: م: افيقدهد ك:ان: يدر: ، و: . 6الري:هدودي ل: ب:افدوس: ص: تىى و: ا ح: ة: كدلىه: ير: زي ا الرج: ت:از: اجر و:
ي:شدوعد،  هد ب:ارر مد ال ، اسر ياا ن:بيياا د:جى را  ي:هدودي هدن:اك: ق:اب:ل: س:احي يدوس: 7و: جي نر س:رر با  مي ق:رى ك:ان: مد و:

اهد يم: لي ا أ:نر يدك: م: ط:ل:ب: إيل:يرهي ، و: ل: ش:اود ن:اب:ا و: ت:درع:ى ب:رر ياا، ف:اسر مد ذ:كي اكي ك:ان: الرح: . و: ص: مي قدبررد اكي بدولدس: ح:
ةي اي.  م: ع:ني 8بيك:ليم: اكي ل: الرح: ويي يا  أ:نر يدح: ، س:اعي هي مي عرن:ى اسر ه:ذ:ا م: رد ع:لييم ، و: ا السىاحي م: هد ض: ف:ع:ار:
 . اني يم: ري 9الي ن:ظ:ر: إيل:ى السىاحي ، و: وحي الرقدددسي ن: الر  ت:ل: مي ، ف:امر هد أ:يرضا  بدولدسد مد اسر ، و: لد ا ش:اود أ:مى
 : ق:ال: يجي 10و: ا ت:كدف  ع:نر ت:عروي ! أ:م: ي ! ي:ا ع:ددوى كدليي بير  برثا ! ي:ا ابرن: إيبرلييس: خد شيا  و: ت:ليئد غي مر ا الرمد «أ:ي ه:

؟  ةي ت:قييم: سر بيي الرمد قي الرى رد الن ور: 11طدرد ى ل: تدبرصي يرد أ:عرم: ، ف:ت:صي بيي ع:ل:يرك: ت:د  ي:دد الرى الن: س:ت:مر
نر ي:قدوددهد ذ: ي:ددورد ط:اليبا  م: :خ: ة ، ف:أ ليم: ظر ة  مد ام: الي س:ق:ط:تر ع:ل:ى ع:يرن:يرهي غ:م: فيي الرح: ». و: ين  إيل:ى حي

هي!  . 12بيي:دي بيي نر ت:عرلييمي الرى درهدوشا  مي ن: م: ى آم: ر: ا ج: مد م: اكي أ:ى الرح: ا ر: ل:مى و:

في أنطاكية بيسيدية

نىا بدولدس: 13 ق: يدوح: هدن:اك: ف:ار: يىة:. و: فييلي ة: فيي ب:مر ج: نر ب:افدوس: إيل:ى ب:رر فييق:اهد مي ر: ر: بدولدسد و: أ:برح: و:
 . ش:لييم: ع: إيل:ى أدورد ج: ر: ن:اب:ا و: ب:رر ق:اط:ع:ةي 14و: ي:ة: التىابيع:ةي ليمد ة: إيل:ى أ:نرط:اكي ج: نر ب:رر ا مي ا ف:س:اف:ر: ا هدم: أ:مى

ل:س:ا.  ج: ، و: م: السىبرتي يى ي:ور ع: الري:هدودي م: جر ل: الرم: د:خ: يىة:. و: يدي كدتدبي 15بييسي يع:ةي و: ن: الشىري ة  مي اء: ب:عرد: قير: و:
ظ:اني ا ت:عي ا م: نرد:كدم: ، إينر ك:ان: عي اني و: ا ال:خ: : «أ:ي ه: عي ي:قدولدون: م: جر س:اءد الرم: ؤ: ا رد م: س:ل: إيل:يرهي ، أ:رر ال:نربيي:اءي

ا».  ، ف:ت:ك:لىم: ين: عي ت:مي جر ، 16بيهي الرمد عدوا يا ب:ني إيسرائيل: م: : اسر ق:ال: هي، و: أ:ش:ار: بيي:دي ، و: ق:ف: بدولدسد ف:و:
نر ت:تىقون: ا::  نر ش:أرني ش:عربين:ا 17ويا م: ف:ع: مي ر: ن:ا، و: ت:ار: آب:اء: ائييل: ه:ذ:ا اخر ر: إينى إيل:ه: ش:عربي إيسر

 . هي الرف:ائيق:ةي اعي ر: ةي ذي ا بيقددرر: نره: مر مي هد ج: ر: ، ثدمى أ:خر ر: صر مر فيي مي ب:تيهي ال: غدرر مر فيي 18ط:و: ع:ال:هد و:
ين: س:ن:ة ،  ب:عي و: أ:رر اءي ن:حر ر: حر ا، 19الصى ه: ض: مر أ:رر ث:هد ر: أ:ور ، و: نر بيل:دي ك:نرع:ان: ال: س:برع:ة: شدعدوب  مي ثدمى أ:ز:

20 . وئييلد مد هدمد النىبيي  ص: ر: اة  ك:ان: آخي مر قدض: ، أ:ق:ام: ل:هد ين: س:ن:ة . ب:عرد: ذ:ليك: سي مر خ: ئ:ة  و: ب:عي مي و: أ:رر ن:حر
نر 21 ، مي ل: برن: ق:يرس  مر ش:اود :ق:ام: اد ع:ل:يرهي ليكا ، ف:أ مر م: يي: ع:ل:يرهي لي ائييل: أ:نر يدو: ر: ف:ط:ل:ب: إيل:يرهي ب:ندو إيسر

ين: س:ن:ة .  ب:عي مر أ:رر ل:ك: ع:ل:يرهي ، ف:م: ين: برطي بنري:امي د: 22سي ي ش:هي د: الىذي نرهد د:اود ع:يىن: ب:د:ل  مي ل:هد اد، و: ثدمى ع:ز:
 . ا أ:ش:اءد لد كدلى م: افيقد ق:لربيي، س:ي:عرم: ل  يدو: جد د: برن: ي:سىى ر: درتد د:اود ج: : إينييي و: ليهي ق:در ب:ع:ث: 23ل:هد بيق:ور و:

هي.  دي عر اما  ليو: لييصا  هدو: ي:سدوعد، إيترم: خ: د: مد لي د:اود نر ن:سر ائييل: مي ر: نىا 24اد إيل:ى إيسر ق:در س:ب:ق: يدوح: و:
 . ب:ةي يىةي التىور ودي عرمد يعا  إيل:ى م: مي ائييل: ج: ر: يء: ي:سدوع:، ف:د:ع:ا ش:عرب: إيسر جي نىا أ:نر 25م: ش:ك: يدوح: ا أ:ور ل:مى و:

ق  ت:حي ل:سرتد أ:سر ي. و: )، ب:لر إينىهد آت  ب:عردي لييص: خ: نر ت:ظدن ون:نيي؟ ل:سرتد أ:ن:ا (الرمد : م: ت:هد، ق:ال: مى هي ي: مد يدنرهي
 ! ذ:ائيهي ب:اط: حي لى ري ن: 26أ:نر أ:حد نر ي:تىقيي ا: مي ي:ا كدلى م: يم:، و: اهي نرسي إيبرر: ةد، ي:ا ب:نيي جي و: خر ا الي أ:ي ه:

 ! ل:صي ة: ه:ذ:ا الرخ: س:ل: اد ك:ليم: ين: هدن:ا: إيل:يرن:ا أ:رر ري اضي هدمر 27الرح: س:اء: ؤ: رد ش:لييم: و: ف:إينى أ:هرل: أدورد
وا ك:مد . إيذر ح: ون: هدمر ل: ي:عرل:مد ، و: ات  نر ندبدوء: مي س:برت  مي أد ع:ل:يركدمر كدلى ي:ور ا يدقرر: امي م: لدوا ع:ل:ى إيترم: ع:مي

 ، تي ور نر 28ع:ل:ى ي:سدوع: بيالرم: ، ط:ل:بدوا مي ت: ور ق  الرم: ت:حي م  ي:سر رر مر ل:مر يدثربيتدوا ع:ل:يرهي أ:يى جد ع: أ:نىهد م: و:
د:ف:ندوهد 29بييل:طدس: أ:نر ي:قرتدل:هد.  لييبي، و: لدوهد ع:ني الصى ا كدتيب: ع:نرهد، أ:نرز: ا ن:فىذدوا فييهي كدلى م: ب:عرد:م: و:



 . ،  30فيي ق:برر  اتي و: نر ب:يرني ال:مر هد مي نى ا: أ:ق:ام: ل:كي نر 31و: اف:قدوهد مي ين: ر: لىذي دىة: أ:يىام  لي ر: عي ف:ظ:ه:
ام: الشىعربي.  ددون: بيذ:ليك: أ:م: ه: هدمد الن: ي:شر ش:لييم:. و: لييلي إيل:ى أدورد نرط:ق:ةي الرج: ند الن: 32مي ه:ا ن:حر و:

ن:ا،  ع:د: اد بيهي آب:اء: ا و: :نى م: كدمر بيأ يرد تي 33ندب:شي ور ن: الرم: ، إيذر أ:ق:ام: ي:سدوع: مي هدمر ند أ:برن:اء: هد ل:ن:ا ن:حر ق:در أ:ت:مى
 . ل:درتدك: م: و: وري الثىانيي: أ:نرت: ابرنيي؛ أ:ن:ا الري:ور مد زر ا كدتيب: فيي الرم: فرقا  ليم: ا أ:نى ا: ق:در أ:ق:ام: 34و: أ:مى و:

كدمد ن:حد :مر : س:أ ليهي د: فيي ق:ور ر: ا ب:عردد، ف:ق:در و: نرهد فييم: ل:نر ي:د:ع: الرف:س:اد: ي:ن:الد مي اتي و: و: نر ب:يرني ال:مر ي:سدوع: مي
د:.  ا د:اود ع:درتد بيه: ق:ة: الىتيي و: ادي ق:دىس:ة: الصى ك:اتي الرمد : ل:نر 35الرب:ر: ر: ور  آخ: مد زر دد فيي م: ي:قدولد د:اود و:

ى ف:س:ادا .  يد:ك: الرقدد وس: ي:ر: حي فرقا  36ت:د:ع: و: هي و: ري د:م: ش:عرب:هد فيي ع:صر ا خ: دد ب:عرد:م: ات: د:اود ق:در م: و:
نرهد الرف:س:ادد.  ن:ال: مي ، و: ق: بيآب:ائيهي ددفين: ف:ل:حي يئ:ةي اي، و: شي نرهد الرف:س:ادد 37ليم: هد اد ف:ل:مر ي:ن:لر مي ي أ:ق:ام: ا الىذي أ:مى

ط:اي:ا،  38ق:ط .  اني الرخ: ون: بيغدفرر: ةد، أ:نىهد بيي:سدوع: تدب:شىرد و: خر ا الي وا، أ:ي ه: ل:مد رد 39ف:اعر أ:نىهد بيهي ي:ت:ب:رى و:
نرهد.  هد مي ر: ي وس:ى أ:نر تدب:ري يع:ةد مد تر ش:ري ز: ا ع:ج: نر كدليي م: ند مي مي نر يدؤر لى بيكدمر 40كدل  م: وا ليئ:لى ي:حد ذ:رد ف:احر

 : ا قييل: فيي كدتدبي ال:نربيي:اءي لد فيي 41م: م: ليكدوا! ف:إينييي أ:عر اهر بدوا و: ت:ع:جى ، و: ندون: اوي ت:ه: ا الرمد وا أ:ي ه: انرظدرد
 «! دىقرتدمر ا ص: د  ل:م: دىث:كدمر بيهي أ:ح: ل  ل:ور ح: كدمر ع:م: ، ط:ل:بدوا إيل:ى 42أ:يىامي فدون: ري ون: ي:نرص: رد اضي ا الرح: فييم: و:

 . ري ذ:ا ال:مر يث:اهدمر بيه: دي يدح: ن:اب:ا أ:نر ي:عدود:ا فيي السىبرتي التىاليي و: ب:رر اعي 43بدولدس: و: تيم: ا ب:عرد: الجر م: ت:بيع:هد و:
ةي مر ع:ل:ى الثىب:اتي فيي نيعرم: ع:انيهي ي يدش:جي مر و: انيهي يم: لي ذ:ا يدك: :خ: ، ف:أ ين: ين: الرع:ابيدي دي ويي ت:ه: الرمد ن: الري:هدودي و: ون: مي ك:ثييرد

ة: اي.  44اي.  عدوا ك:ليم: م: يبا  ليي:سر مر ت:قرري ين:ةي كدل هد دي ع: أ:هرلد الرم: ت:م: فيي السىبرتي التىاليي اجر ا 45و: ف:ل:مى
. يفيين: دي ج: ضدون: ك:ل:م: بدولدس: مد ذدوا يدع:اري أ:خ: ، و: هدمر ددور: ةد صد ل:تي الرغ:يرر: وع: م: مد أ:ى الري:هدودد الرجد ر:

ة: اي، 46 ل  ك:ليم: يغ:كدمر أ:نرتدمر أ:وى بد أ:نر ندب:لي : «ك:ان: ي:جي أ:ة  ق:ائيل:يرني رر ن:اب:ا بيجد ب:رر مر بدولدسد و: اط:ب:هد ف:خ:
هد إيل:ى غ:يرري جى ند ن:ت:و: ه:ا ن:حر يىة:. و: ي:اة: ال:ب:دي ق ون: الرح: ت:حي تدمر أ:نىكدمر ل: ت:سر رر ه: وه:ا ف:أ:ظر تدمد ف:ضر نىكدمر ر: لكي و:

 ! ، ليت:كدون: س:بييل: خ:لص  إيل:ى 47الري:هدودي مي ع:لرتدك: ندورا  ليلدم: ب  ق:ائيل : ق:در ج: ان:ا الرى ص: ف:ق:در أ:ور
 «! ضي . 48أ:قرص:ى ال:رر بيي ة: الرى ددوا ك:ليم: جى م: ديا ، و: وا جي حد ، ف:ري ع: غ:يررد الري:هدودي ذ:ليك: ا س:مي ف:ل:مى

 . يىةي ي:اةي ال:ب:دي نر أ:ع:دىهدمد اد ليلرح: يعد م: مي ن: ج: آم: نرط:ق:ةي 49و: بيي فيي الرمي ةد الرى تر ك:ليم: ه:ك:ذ:ا انرت:ش:ر: و:
ا.  يه: وا 50كدلي أ:ث:ارد ، و: ين:ةي دي اء: الرم: ه: ج: ود ت:ع:بييد:اتي و: الرمد ضدوا النييس:اء: النىبييل:تي و: رى نى الري:هدود: ح: ل:كي و:

 ، مر هي نر ب:ل:دي ا مي ددوهدم: تىى ط:ر: ن:اب:ا، ح: ب:رر اد: ع:ل:ى بدولدس: و: ه: طي مر غدب:ار: 51الضر ا ع:ل:يرهي ف:ن:ف:ض:
ين:ةي إييرقدونيي:ة:.  دي ا إيل:ى م: ه: ت:وجى ا و: م: هي وحي 52أ:قرد:امي ن: الر  مي حي و: ن: الرف:ر: ت:لدوا مي يذد، ف:ق:دي امر ا التىل:مي أ:مى

. الرقدددسي
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في إيقونية

تىى 14 اني ح: ذ:ا ي:ت:ك:لىم: أ:خ: ا، و: م: ييي ك:ع:اد:تيهي عي الري:هدودي م: جر ن:اب:ا إيل:ى الرم: ب:رر ل: بدولدسد و: فيي إييرقدونيي:ة: د:خ: و:
 . الريدون:انييييين: ن: الري:هدودي و: ع  ك:بيير  مي مر ن: ج: وا غ:يرر: الري:هدودي 2آم: ندوا أ:ث:ارد مي ين: ل:مر يدؤر نى الري:هدود: الىذي ل:كي و:

 . مر أ:فرس:ددوا عدقدول:هد ةي، و: و: خر اني 3ع:ل:ى الي ير: يل:ة  يدب:شي ة  ط:وي ي:ا هدن:اك: ف:ترر: ن:اب:ا ب:قي ب:رر إيلى أ:نى بدولدس: و:
نر آي:ات  ا مي م: يهي اهد ع:ل:ى أ:يردي ر: ا أ:جر تيهي بيم: ةي نيعرم: دا  ليك:ليم: ب  ش:اهي ا الرى أ:يىد:هدم: أ:ة ، و: رر بيي بيكدليي جد بيالرى

 . ائيب: ع:ج: ع: 4و: نر ك:ان: م: مر م: نرهد مي ، و: ع: الري:هدودي نر ك:ان: م: مر م: نرهد : ف:مي يق:يرني ف:انرق:س:م: أ:هرلد إييرقدونيي:ة: ف:ري
 . سدول:يرني سدول:يرني 5الرى يندوا الرى هدمر أ:نر يدهي س:اؤد ؤ: رد الري:هدودد و: ش:ك: غ:يررد الري:هدودي و: ا أ:ور ل:مى و:

ةي،  ار: ج: ا بيالرحي وهدم: مد جد ي:رر اقيع:ت:يرني فيي 6و: ب:ة: الرو: د:رر ة: و: ت:ر: ين:ت:ير ليسر دي ب:ا إيل:ى م: ر: ا بيذليك: ف:ه: ع:ليم:
ا،  م: يط:ةي بيهي حي نرط:ق:ةي الرمد إيل:ى الرمي دونيي:ة:، و: ق:اط:ع:ةي لييك:أ . 7مد اني هدن:اك: ير: ذ:ا يدب:شي أ:خ: و:

في لسترة ودربة

شي ق:ط .  8 ل:د:تيهي ل:مر ي:مر نرذد وي قرع:د  مد يح  مد ة: ك:سي ت:ر: ين:ةي ليسر دي ك:ان: يدقييمد فيي م: ي إيل:ى 9و: غي ف:إيذر ك:ان: يدصر
ف:ى،  :نىهد س:يدشر انا  بيأ أ:ى فييهي إييم: يثي بدولدس: ف:ر: دي اقيفا  ع:ل:ى 10ح: : «انره:ضر و: تيهي ور ل:ى ص: :عر ف:ن:اد:اهد بيأ

ي.  شي ب:د:أ: ي:مر لد و: جد !» ف:ق:ف:ز: الرى ل:يرك: جر ا ق:ام: بيهي بدولدسد ه:ت:فدوا بيالل غ:ةي 11ري ون: م: رد اضي أ:ى الرح: ا ر: ف:ل:مى
لدوا ب:يرن:ن:ا!»  ن:ز: ة: ب:ش:ر  و: ةد صدور: ذ: الليه: : «اتىخ: دونييىةي ييك:أ بدولدس: 12اللي فرس: و: ن:اب:ا ز: ا ب:رر ثدمى د:ع:ور

 . يث: دي يرد الرح: ، ل:نىهد ك:ان: يددي س: م: اء: 13ه:رر ، ف:ج: فرس: عرب:د  ليلل:هي ز: ين:ةي م: دي لي الرم: درخ: نرد: م: ك:ان: عي و:
ان: يير: ون: الثي ر  ي:جد هدوري و: لدون: أ:ك:الييل: الز  مي هدمر ي:حر ، و: ين:ةي دي ن: الرم: ع  مي مر سي ج:

أر ندهد ع:ل:ى ر: ك:اهي
ن:اب:ا.  ب:رر ة  ليبدولدس: و: وه:ا ذ:بييح: يمد يدق:دي ع:ا إيل:ى 14لي ر: أ:سر ا، و: م: ق:ا ثيي:اب:هد زى سدول:ني بيذ:ليك: م: ع: الرى ا س:مي ف:ل:مى

ين:  عي ت:مي جر ع:ف:اءد 15الرمد ند إيلى ب:ش:ر  ضد ا ن:حر ؟ م: ا النىاسد اذ:ا ت:فرع:لدون: ه:ذ:ا أ:ي ه: : «ليم: اني خ: رد ا ي:صر هدم: و:
اءي انيعي السىم: ييي ص: ل:ةي إيل:ى اي الرح: ي:اءي الرب:اطي هي ال:شر عدوا ع:نر هذي جي :نر ت:رر كدمر بيأ يرد ، ندب:شي ثرلدكدمر مي

ا،  ا فييه: كدليي م: ، و: ري الرب:حر ضي و: ال:رر لدكدون: فيي 16و: ي:ةي ي:سر اضي م: فيي الرعدصدوري الرم: ك: الدم: ق:در ت:ر: و:
 ، مر قيهي ، 17طدرد يرري مد ع:ل:يركدمر بيالرخ: ال: يدنرعي از: . ف:هدو: م: مر ع:ل:يرهي د  ي:ددل هد مر ددون: ش:اهي هد كر ع: أ:نىهد ل:مر ي:تررد م:

ورا ». لد قدلدوب:كدمر سدرد ي:مر بيعدكدمر ط:ع:اما  و: يدشر ة ، و: ر: ثرمي م: مد اسي و: م: ط:ارا  و: اءي أ:مر ن: السىم: قدكدمر مي زد ي:رر و:
ا.  18 م: يمي الذىب:ائيحي ل:هد وعي بيع:د:مي ت:قردي مد نر إيقرن:اعي الرجد د  مي هر كىن:ا ب:عرد: ج: ذ:ا الرك:ل:مي ت:م: ب:عرد: ذ:ليك: 19بيه:

تىى ظ:ن وا وا بدولدس: ح: مد ج: وع:، ف:ر: مد الدوا الرجد ت:م: اسر إييرقدونيي:ة:، و: ي:ة: و: نر أ:نرط:اكي اء: ب:عرضد الري:هدودي مي ج:
 . ين:ةي دي جي الرم: اري وهد إيل:ى خ: ر  ج: ، و: ات: . 20أ:نىهد م: ين:ةي دي ع:اد: إيل:ى الرم: يذد، ق:ام: و: اط: بيهي التىل:مي ا أ:ح: ل:مى و:

ب:ة:،  ن:اب:ا إيل:ى د:رر ع: ب:رر مي التىاليي س:اف:ر: م: فيي الري:ور يذ: 21و: مر ت:ل:مي نرهد ون: مي ار: ك:ثييرد ا، ف:ص: ل:ه: ا أ:هر ب:شىر: و:
ي:ة:.  يرا  إيل:ى أ:نرط:اكي أ:خي ا إيل:ى إييرقدونيي:ة:، و: نره: مي ة:، و: ت:ر: ع:ا إيل:ى ليسر ج: . ثدمى ر: بيي هي 22ليلرى فيي هذي و:

مر يد:يرني ل:هد كي ؤ: ، مد اني يم: مر ع:ل:ى الثىب:اتي فيي الي ثىانيهي ي:حد ، و: يذي ة: التىل:مي يم: يد:اني ع:زي ا ك:ان:ا يدش:دي يه: ني كدلي اكي ال:م:
ة .  عدوب:ات  ك:ثيير: ي: صد ي أ:نر ندق:اسي ل:كدوتي اي ي:قرت:ضي ول: م: يذي شديدوخا  فيي 23أ:نى ددخد ع:يىن:ا ليلتىل:مي و:

. ندوا بيهي ي آم: بيي الىذي يع:ة  ب:يرن: ي:د:يي الرى دي يع: و: مي ا الرج: ل:م: أ:سر ام  و: و: لىي:ا بيأ:صر . ثدمى ص: كدليي ك:نييس:ة 



العودة إلى أنطاكية في سورية

يىة:.  24 فييلي ل: إيل:ى ب:مر ص: و: يىة:، و: يدي ق:اط:ع:ةي بييسي نر مد ا مي ة:، 25ثدمى س:اف:ر: ج: ةي اي فيي ب:رر ا بيك:ليم: ب:شىر: و:
ي:ة:.  ا إيل:ى أ:تىالي ندون: ق:در 26ثدمى س:اف:ر: مي ؤر يرثد ك:ان: الرمد ي:ة:، ح: ين:ةي أ:نرط:اكي دي را  إيل:ى م: نر هدن:اك: ع:اد:ا ب:حر مي و:

اهد.  ز: ي ق:در أ:نرج: لي الىذي ا بيالرع:م: ي:قدوم: ةي اي لي ا إيل:ى نيعرم: وهدم: ل:مد ت:درع:ي:ا الرك:نييس:ة: 27أ:سر ص:ل:، اسر ا و: ل:مى و:
. اني ليغ:يرري الري:هدودي يم: :نىهد ف:ت:ح: ب:اب: الي بيأ ا، و: م: ط:تيهي اسي ا ف:ع:ل: اد بيو: ا بيكدليي م: ب:ر: أ:خر اعي، و: تيم: إيل:ى الجر

يل:ة . 28 دىة  ط:وي يذي هدن:اك: مد ع: التىل:مي ا م: أ:ق:ام: و:
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مشكلة في أنطاكية

: «ل: 15 ة: ق:ائيليين: و: خر ون: الي يمد ذدوا يدع:لي أ:خ: ي:ة:، و: يىةي إيل:ى أ:نرط:اكي نرط:ق:ةي الري:هدودي نر مي م  مي اء: ق:ور ج: و:
وس:ى»  يع:ةي مد س:ب: ش:ري ت:ندوا ح: ا ل:مر تدخر لدصدوا م: ندكدمر أ:نر ت:خر كي د:ال  2يدمر ن:اب:ا جي ب:رر مر بدولدسد و: اد:ل:هد ف:ج:

نيين: مي ؤر ع: ب:عرضي الرمد ن:اب:ا م: ب:رر ي:ة: أ:نر ي:ذره:ب: بدولدسد و: ندو أ:نرط:اكي مي ؤر ر: مد ن:اق:ش:ةي ق:رى ب:عرد: الرمد ع:نييفا . و:
 . يىةي هي الرق:ضي مر فيي ه:ذي ع:هد ثدوا م: ي:برح: ش:لييم:، و: الش يدوخ: فيي أدورد سدل: و: يدق:ابيلدوا الر  مد 3لي دىع:ترهد ا و: ب:عرد:م: و:

:نى ا بيأ ة: فييه: و: خر ين: الي بيري خر ةي، مد ر: السىامي ي:ة: و: ددني فيينييقي ورا  بيمد رد ش:لييم: مد وا إيل:ى أدورد الرك:نييس:ةد، س:اف:رد
يعا . مي ةي ج: و: خر حا  ك:بييرا  ب:يرن: الي :ش:اعدوا بيذ:ليك: ف:ر: يحي، ف:أ سي ا إيل:ى الرم: ت:د:ور غ:يرر: الري:هدودي أ:يرضا  ق:دي اهر

وهدمر 4 ب:رد :خر شديدوخ ، ف:أ سدل  و: نر رد ا مي نر فييه: مي الرك:نييس:ةد بيم: ب:تر بيهي حى ش:لييم:، ر: لدوا إيل:ى أدورد ص: ا و: ل:مى و:
 . مر ط:تيهي اسي ا ف:ع:ل: اد بيو: ندوا، 5بيكدليي م: ، ثدمى آم: يييين: يسي ي ذره:بي الف:ري ين: ك:اندوا ع:ل:ى م: نى ب:عرض: الىذي ل:كي و:

يع:ةي لدوا بيش:ري وا أ:نر ي:عرم: مد يدلرز: نر غ:يرري الري:هدودي و: ندون: مي مي ؤر ت:ن: الرمد بد أ:نر يدخر ق:الدوا: «ي:جي ق:فدوا و: و:
وس:ى». مد

مجمع أرورشليم وخطبة بطرس

6  . يىةي هي الرق:ضي اس:ةي هذي ر: اعا  ليدي تيم: الش يدوخد اجر سدلد و: سد 7ف:ع:ق:د: الر  ق:ف: بدطررد ، و: ب:عرد: نيق:اش  ك:ثيير  و:
ة: ع: غ:يررد الري:هدودي ك:ليم: م: يل:ة  ش:اء: اد أ:نر ي:سر دىة  ط:وي نرذد مد ون: أ:نىهد مد ةد، أ:نرتدمر ت:عرل:مد و: خر ا الي : «أ:ي ه: ق:ال: و:

ندوا.  مي يدؤر ةي ع:ل:ى ليس:انيي و: مر إيذر 8الربيش:ار: ا فيي الرقدلدوبي ع:ل:ى ق:بدوليهي ل:هد د: اد الرع:لييمد بيم: ق:در ش:هي و:
ه:ب:ن:ا إييىاهد.  ا و: وح: الرقدددس: ك:م: مد الر  ه:ب:هد ، إيذر ط:هىر: 9و: ء  مر فيي ش:ير ب:يرن:هد ن:ن:ا و: قر ب:ير ي و: ل:مر يدف:ري ف:هد

 . مر اني قدلدوب:هد يم: ز: الب:اءد 10بيالي برئا  ث:قييل  ع:ج: بيي عي يذ: الرى لدون: ت:ل:مي ي مي ضدون: ا: ف:تدح: اذ:ا تدع:اري ف:ليم:
؟  ليهي مر ند ع:نر ح: ن:ا ن:حر زر ع:ج: بيي 11و: ةي الرى ، بينيعرم: لدصدون: هدمر ا ي:خر ، ك:م: لدصد :نىن:ا ن:خر ند بيأ مي نر ندؤر ف:ن:حد



بدولدس: 12ي:سدوع:».  ن:اب:ا و: عدون: إيل:ى ب:رر ت:مي ذدوا ي:سر أ:خ: ، و: ين: ري اضي د:الد ب:يرن: الرح: قىف: الرجي نرد:ئيذ  ت:و: عي
. ائيب: ب:يرن: غ:يرري الري:هدودي ع:ج: ات  و: نر ع:ل:م: ا مي م: ط:تيهي اسي اهد اد بيو: ر: ا أ:جر مر بيم: انيهي بير: ا يدخر هدم: و:

13  : ، ق:ال: ي:عرقدوبد ن: الرك:ل:مي ا مي م: ائيهي ب:عرد: انرتيه: كدمر 14و: ب:ر: ةد: أ:خر و: خر ا الي عدوا ليي أ:ي ه: ت:مي «اسر
هد؛ م: لد اسر مي مر ش:عربا  ي:حر نر ب:يرنيهي ذ: مي ي:تىخي نرذد الرب:د:اي:ةي غ:يرر: الري:هدودي لي ع:اند ك:يرف: ت:ف:قىد: اد مد مر سي

ت:ابي.  15 اء: فيي الركي ا ج: ، ك:م: الد ال:نربيي:اءي افيقد ه:ذ:ا أ:قرو: تدو: ة: 16و: يرم: أ:برنيي خ: نر ب:عردي ه:ذ:ا و: :عدودد مي س:أ
 ، يد  دي نر ج: ا مي أ:برنييه: ا و: ه: ة: ثدمى أدقييمد أ:نرق:اض: م: دي نره: د: الرمد بيي ب:اقيي النىاسي 17د:اود ع:ى إيل:ى الرى ليك:ير ي:سر

وري  هي الدمد لد هذي ، ف:اعي ب  ي، ي:قدولد الرى مي لد اسر مي يعد الش عدوبي الىتيي ت:حر مي ج: نرذد 18و: وف:ةي ل:د:يرهي مد عررد الرم:
 . لي ،  19ال:ز: نر غ:يرري الري:هدودي ين: إيل:ى اي مي ت:دي هر برئا  ع:ل:ى الرمد ع: عي ى أ:نر ل: ن:ض: ب:لر 20ليذ:ليك: أ:ر:

ب:ةي ق:رى س:ةي الرمد ن: الذىب:ائيحي النىجي لي مي ت:نيعدوا ع:ني ال:كر :نر ي:مر ا بيأ مر فييه: يهي س:ال:ة  ندوصي مر ري تدبد إيل:يرهي ن:كر
. ع:ني الدىمي ، و: ندوق:ةي خر ان:اتي الرم: ي:و: ومي الرح: لي لدحد ع:نر ت:ن:اود ن:ى، و: ي تيك:ابي الزي ع:ني ارر ، و: ن:امي ليل:صر

ا فيي 21 ون: بيه: يرد يدب:شي يع:ت:هد و: أدون: ش:ري ، ي:قرر: ين:ة  دي ، أ:ترب:اعا  فيي كدليي م: نرذد الرقيد:مي وس:ى، مد ف:إينى ليمد
 .« عي كدلى س:برت  امي ج: تيي:اري 22الرم: ا ع:ل:ى اخر اع:ةد كدل ه: م: الرج: الش يدوخد و: سدلد و: ع: الر  م: نرد: ذ:ليك: أ:جر عي

ل:قىب: وا ي:هدوذ:ا، الرمد ت:ارد ن:اب:ا. ف:اخر ب:رر ع: بدولدس: و: ي:ة: م: ا إيل:ى أ:نرط:اكي م: لدون:هد سي ةي يدرر و: خر ن: الي ل:يرني مي جد ر:
ةي.  و: خر فييع:ة  ب:يرن: الي ك:ان:ة  ر: ا م: م: ك:ان: ل:هد يل:، و: سي س:اب:ا، و: ن: 23ب:رر س:ال:ة:: «مي ي هي الري وهدمر هذي س:لىمد و:

ي:ة: ق:اط:ع:اتي أ:نرط:اكي نر غ:يرري الري:هدودي فيي مد نيين: مي مي ؤر ةي الرمد و: خر ةي، إيل:ى الي و: خر الي الش يدوخي و: سدلي و: الر 
يىة:: س:ل:م ! يلييكي كي يىة: و: سدوري و:

قرار المجمع

مر 24 هي وا بيك:ل:مي :ث:ارد نىا ف:أ يض  مي ، ددون: ت:فروي ن:ا إيل:يركدمر نردي نر عي اصي ذ:ه:بدوا مي ن:ا أ:نى ب:عرض: ال:شرخ: ع:ليمر
 . كدمر أ:قرل:قدوا أ:فرك:ار: اب: ب:يرن:كدمر و: ر: طي ل:يرني 26ـ  25الضر جد ت:ار: ر: د  ع:ل:ى أ:نر ن:خر احي أري  و: عرن:ا بير: م: :جر ف:أ

ن:اب:ا بييب:يرني ب:رر يرن:ا الرح: و: ع: أ:خ: ا إيل:يركدمر م: م: لدهد سي يحي ندرر سي بيين:ا ي:سدوع: الرم: مي ر: سر ا لي ي:ات:هدم: س:ا ح: ق:در ك:رى
 . بدولدس: ف:اها .  27و: ا شي س:ال:ة: ن:فرس:ه: ي يغ:اكدمد الري يدب:لي يل:، لي سي س:لرن:ا ي:هدوذ:ا و: :رر وحد 28ف:أ أ:ى الر  ف:ق:در ر:

 . بد ع:ل:يركدمر جى ا ي:ت:و: ق: م: ء  ف:ور بر ل:كدمر أ:يى عي ي مي ، أ:نر ل: ندح: ند ن:حر ت:نيعدوا 29الرقدددسد و: ا ع:ل:يركدمر أ:نر ت:مر إينىم:
، ندوق:ةي خر ان:اتي الرم: ي:و: ومي الرح: لدحد لي الدىمي و: ع:نر ت:ن:اود ، و: ن:امي ب:ةي ليل:صر ق:رى ن: الذىب:ائيحي الرمد ع:ني ال:كرلي مي
. ع:اف:اكدمد اد!» وري هي الدمد نر هذي تدمر أ:نرفدس:كدمر مي فيظر ل  إينر ح: ندون: ع:م: سي تدحر ن:ى. و: ي تيك:ابي الزي ع:ني ارر و:

اعي، 30 تيم: اع:ة: إيل:ى الجر م: ا الرج: يرثد د:ع:ور ي:ة:، ح: وا إيل:ى أ:نرط:اكي س:اف:رد ، و: س:ال:ةي ي لدو الري امي ف:انرط:ل:ق: ح:
س:ال:ة:.  ي مي الري وا إيل:يرهي ق:دىمد يع .  31و: نر ت:شرجي ا مي ا فييه: وا بيم: حد أدوه:ا ف:ري ا ق:ر: ل:مى ك:ان: ي:هدوذ:ا 32و: و:

 . مر ت:هد يم: ش:دىد:ا ع:زي ة: ك:ثييرا ، و: و: خر ع:ظ:ا الي يل: ن:بييىيرني أ:يرضا ، ف:و: سي ني 33و: م: ن: الزى دىة  مي ب:عرد: مد و:
ا.  س:لدوهدم: ين: أ:رر ي:ة: بيس:ل:م  إيل:ى الىذي ةد فيي أ:نرط:اكي و: خر ا الي م: ف:هد ر: س:ن: الرب:ق:اء: 34ص: ت:حر يل: اسر نى سي ل:كي و:

د:هد.  حر ي:ة:، ف:ع:اد: ي:هدوذ:ا و: اني 35فيي أ:نرط:اكي ير: يدب:شي اني و: يم: ن:اب:ا يدع:لي ب:رر ب:قيي: هدن:اك: أ:يرضا  بدولدسد و: و:
. ون: ون: ك:ثييرد رد ا آخ: م: ندهد ، يدع:اوي بيي ةي الرى بيك:ليم:

بولس وبرنابا يفترقان

مر فيي 36 اليهي و: ن:طىليع: ع:ل:ى أ:حر ة: و: و: خر ن:ت:ف:قىد: الي عد لي جي ن:اب:ا: «ه:يىا ن:رر ع:ةي أ:يىام  ق:ال: بدولدسد ليب:رر ب:عرد: بيضر و:



 .« بيي ةي الرى ا بيك:ليم: ن:ا فييه: ين:ة  ب:شىرر دي ل:قىب: 37كدليي م: نىا الرمد ا يدوح: م: ع:هد ذ:ا م: ن:اب:ا أ:نر ي:أرخد ح: ب:رر ف:اقرت:ر:
 . قدس: رر ل:مر 38م: يىة:، و: فييلي ا فيي ب:مر م: ق:هد ا، ل:نىهد ك:ان: ق:در ف:ار: ع:هدم: ذ:اهد م: ف:ض: أ:نر ي:أرخد نى بدولدس: ر: ل:كي و:

 . ةي درم: ا فيي الرخي م: افيقرهد ذ: 39يدر: :خ: . ف:أ ري ا ع:ني الخ: ددهدم: ل: أ:ح: تىى انرف:ص: ة  ح: ر: ش:اج: ا مد م: ق:ع:تر ب:يرن:هد ف:و:
 ، ص: را  إيل:ى قدبررد س:اف:ر: ب:حر قدس: و: رر ن:اب:ا م: د:ع:هد 40ب:رر ت:ور يل:. ف:اسر افيق:هد سي ت:ار: بدولدسد أ:نر يدر: اخر و:

ةي اي،  ةد إيل:ى نيعرم: و: خر . 41الي يدد الرك:ن:ائيس: ي:ة: يدش:دي يلييكي كي يىة: و: ق:اط:ع:ت:ير سدوري ف:س:اف:ر: فيي مد
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تيموثاوس يرافق بولس وسيل

هد 16 ، أدم  سد وث:اود هد تييمد مد يذ  اسر ا تيلرمي ك:ان: فييه: ة:، و: ت:ر: ب:ة:، ثدمى إيل:ى ليسر ل: بدولدسد إيل:ى د:رر ص: و: و:
 . أ:بدوهد يدون:انيي  يحي، و: سي ن:تر بيالرم: يىة  ك:ان:تر ق:در آم: إييرقدونيي:ة: 2ي:هدودي ة: و: ت:ر: ةد فيي ليسر و: خر ك:ان: الي و:

س:ن:ة .  اد:ة  ح: س: ش:ه: وث:اود تييمد ددون: لي ه: ل:نى ي:هدود: تيلرك: 3ي:شر . و: ل:تيهي حر ب:هد فيي ري ح: بى بدولدسد أ:نر ي:صر ف:أ:ح:
ت:ن:هد.  خ: ذ:هد بدولدسد و: ، ف:ق:در أ:خ: فدون: أ:نى أ:ب:اهد يدون:انيي  نرط:ق:ةي ك:اندوا ي:عرري ف:اقدهد 4الرمي ري ذ: بدولدسد و: أ:خ: و:

الش يدوخد سدلد و: ه:ا الر  ي:اتي الىتيي أ:ق:رى صي نيين: التىور مي ؤر يغدون: الرمد ى، يدب:لي ر: ين:ة  إيل:ى أدخر دي نر م: ي:نرت:قيلدون: مي
ا.  لدوا بيه: ش:لييم:، ليك:ير ي:عرم: ما  5فيي أدورد د:ادد ع:د:دده:ا ي:ور ي:زر ، و: اني يم: ى فيي الي ف:ك:ان:تي الرك:ن:ائيسد ت:ت:ق:وى

. م  ب:عرد: ي:ور

اعبر إلى مقدونية وانجدنا

يىة: 6 يجي ق:اط:ع:ت:ير فيري وا فيي مد يىا، ف:س:اف:رد ق:اط:ع:ةي آسي يري فيي مد ن: التىبرشي وحد الرقدددسد مي مد الر  ن:ع:هد م: و:
يىة:.  غ:ل:طي وح: 7و: نى رد ل:كي ق:اط:ع:ةي بييثيينييىة:، و: و: مد هدوا ن:حر يىا، اتىج: يسي ق:اط:ع:ةي مي ددود: مد لدوا حد ص: ا و: ل:مى و:

ا،  ولي إيل:يره: مر بيالد خد حر ل:هد م: يىا.  8ي:سدوع: ل:مر ي:سر يسي ورا  بيمي رد اس: مد و: ين:ةي ت:رد دي هدوا إيل:ى م: جى فيي 9ف:ت:و: و:
بدرر إيل:ى : «اعر ي:قدولد سىلد إيل:يرهي و: قيددونييىة: ي:ت:و: نر أ:هرلي م: ل  مي جد ي:ا ر: ؤر أ:ى بدولدسد فيي رد تيلرك: اللىيرل:ةي ر:

درن:ا!» أ:نرجي قيددونييىة: و: م:

بولس وسيل في فيلبي

10  . الي ا فيي الرح: ن:ا إيل:يره: هر قيددونييىة:. ف:اتىج: يري فيي م: بى د:ع:ان:ا ليلتىبرشي :كىدرن:ا أ:نى الرى نرد:ئيذ  ت:أ ن:ا 11عي رر :برح: ف:أ
ين:اءي مي التىاليي ت:اب:عرن:ا السىف:ر: إيل:ى مي فيي الري:ور ي. و: اكي وثرر: ةي س:امد ير: زي اس: إيل:ى ج: و: ين:اءي ت:رد نر مي مي

 ، ة  12نيي:ابدولييس: ر: ت:عرم: سر مد قيددونييىة:، و: ق:اط:ع:ةي م: ددني مد ى مد ي: كدبرر: هي بييي، و: ين:ةي فييلي دي ا إيل:ى م: نره: مي و:



 . ع:ة: أ:يىام  ا بيضر . ف:ب:قيين:ا فييه: اني وم: د:ى 13ليلر  ر  فيي إيحر فىةي ن:هر مي السىبرتي ذ:ه:برن:ا إيل:ى ض: فيي ي:ور و:
، ع:اتي ت:مي جر يمد النييس:اء: الرمد لي ن:ا ندك: ل:سر ل:ةد. ف:ج: تي الرع:اد:ةد أ:نر تدق:ام: الصى ر: يرثد ج: ين:ةي ح: دي ي الرم: احي و: ض:

عد 14 م: يىةد، ك:ان:تر ت:سر ا لييدي ه: مد ي، اسر ت:ع:بييد:ة  لي ا، مد ين:ةي ثيي:اتيير: دي نر م: ان  مي و: جد ةد أدرر ر: نى ت:اجي نر ب:يرنيهي مي و:
 . ت:قرب:ل: ك:ل:م: بدولدس: ا لي اح  ليقدبدولي 15ف:ف:ت:ح: اد ق:لرب:ه: ا، د:ع:ترن:ا بيإيلرح: أ:هرلد ب:يرتيه: ي: و: د:تر هي ا ت:ع:مى ف:ل:مى

ترن:ا ط:رى يدوفا  بيب:يرتيي». ف:اضر لدوا ضد ، ف:انرزي بيي ن:ة  بيالرى مي ؤر تدمر أ:نييي مد ك:مر ا ق:ائيل:ة : «إينر كدنرتدمر ق:در ح: ي:اف:تيه: ضي
ا. تيه: و: إيل:ى قدبدولي د:عر

إخراج روح عرافة

، ك:ان:تر 16 اف:ة  ر: وحد عي ا رد كدنده: ة  ي:سر م: ادي ل:ةي، ف:الرت:ق:تر بين:ا خ: بيين: إيل:ى الصى م  كدنىا ذ:اهي ذ:ات: ي:ور و:
ا،  اف:تيه: ر: نر عي برحا  ك:ثييرا  مي ا ري بد س:اد:ت:ه: ة : 17تدكرسي خ: اري ن:ا ص: اء: ر: و: اء: بدولدس: و: ر: يرد و: ذ:تر ت:سي :خ: ف:أ

 .« ل:صي يق: الرخ: ، يدعرليندون: ل:كدمر ط:ري ل:ءي النىاسد هدمر ع:بييدد اي الرع:ليييي ظ:لىتر ت:فرع:لد ه:ذ:ا 18«ه:ؤد و:
مي ي:سدوع: ا: «بياسر ي فييه: وحي الىذي ق:ال: ليلر  اي:ق: بدولدسد ك:ثييرا ، ف:الرت:ف:ت: و: تىى ت:ض: ة ، ح: أ:يىاما  ك:ثيير:

ال . ج: ح: ر: ا!» ف:خ: نره: ج: مي رد ك: أ:نر ت:خر رد يحي، آمد سي الرم:

بولس وسيل في السجن

ا 19 وهدم: ر  ج: يل:، و: سي ، ق:ب:ضدوا ع:ل:ى بدولدس: و: مر ق:دي انرق:ط:ع: قيهي زر د: ري ري ور ا أ:نى م: أ:ى س:اد:تده: ا ر: ل:مى و:
 ، ةي اك:م: ح: لرمد ين:ةي لي دي ةي الرم: اني 20إيل:ى س:اح: ل:ني يدثيير: جد : «ه:ذ:اني الرى كىامي ق:ائيليين: ا إيل:ى الرحد وهدم: ق:دىمد و:

يىاني  ا ي:هدودي م: ؛ ف:هد ين:ةي دي ض:ى فيي الرم: انييييين: أ:نر 21الرف:ور وم: ند الر  وزد ل:ن:ا ن:حر ي:اني بيت:ق:الييد: ل: ي:جد يدن:ادي
ا!»  ل: بيه: ا أ:ور ن:عرم: ا، 22ن:قرب:ل:ه: م: هي لردي وا بيج: رد أ:م: ا و: م: كىامد ثيي:اب:هد ق: الرحد زى م: ا، و: م: عد ع:ل:يرهي مر ف:ث:ار: الرج:

ا. 23 م: اس:ةي ع:ل:يرهي ر: يدي الرحي دي ني بيت:شر يجر ابيط: السي وا ض: رد أ:م: ، و: ني يجر ا فيي السي هدم: أ:لرق:ور ا ك:ثييرا  و: ل:ددوهدم: ف:ج:
ل: 24 أ:درخ: ، و: ليييي ني الدىاخي يجر ا فيي السي م: جى بيهي ش:دىد:. ف:ز: ر: الرمد ني ه:ذ:ا ال:مر يجر ابيطد السي ن:فىذ: ض: و:

. ش:بييىة  ة  خ: قرط:ر: ا فيي مي م: ل:هد جد أ:رر

خلص السجان وأهل بيته

وندون: 25 سرجد الرم: اني ا:، و: يدس:بييح: يي:اني و: لي يل: يدص: سي نرت:ص:في اللىيرلي ك:ان: بدولدسد و: و: مد ن:حر و:
ا،  م: عدون:هد م: ال ، 26ي:سر ابيهي ح: يعد أ:برو: مي تر ج: ، ف:انرف:ت:ح: ني يجر ك:ان: السي يد  ه:زى أ:رر ال  ش:دي لرز: د:ث: زي :ة  ح: أ ف:جر و:

 . مر يهي ن:اءي كدلي س:ق:ط:تر قديدودد الس ج: اب: 27و: أ:ى ال:برو: ا ر: . ف:ل:مى ني يجر ابيط: السي الد ض: لرز: ي أ:يرق:ظ: الزي و:
ي:قرتدل: ن:فرس:هد،  ت:لى س:يرف:هد لي بدوا، ف:اسر ن:اء: ه:ر: ة  ظ:نى أ:نى الس ج: فرتدوح: ل:ى 28م: :عر اح: بيهي بيأ نى بدولدس: ص: ل:كي و:

يعا  هدن:ا!»  مي ند ج: ، ف:ن:حر سى ن:فرس:ك: بيسدوء  : «ل: ت:م: تيهي ور لي 29ص: انرد:ف:ع: إيل:ى الدىاخي ءا ، و: ور ف:ط:ل:ب: ض:
يل:،  سي ام: بدولدس: و: ى أ:م: ت:م: ارر فا ، و: ور فد خ: ت:جي هدو: ي:رر ا: «ي:ا 30و: م: :ل:هد س:أ جا  و: اري ا خ: م: هد ج: ر: ثدمى أ:خر

؟»  لدص: ي أ:نر أ:فرع:ل: ليك:ير أ:خر اذ:ا ي:نرب:غي ، م: لدص: أ:نرت: 31س:يييد:يى بيي ي:سدوع: ف:ت:خر نر بيالرى اب:اهد: «آمي :ج: ف:أ
 «! أ:هرلد ب:يرتيك: .  32و: بيي ةي الرى يعا  بيك:ليم: مي أ:هرل: ب:يرتيهي ج: اهد و: ا فيي تيلرك: السىاع:ةي 33ثدمى ب:شىر: ذ:هدم: :خ: ف:أ

يعا .  مي أ:هرلد ب:يرتيهي ج: ال  ه:و: و: د: ح: ت:ع:مى ا و: م: هد اح: ر: غ:سىل: ج: ن: اللىيرلي و: ا إيل:ى ب:يرتيهي 34مي م: ثدمى ذ:ه:ب: بيهي
ن: بيالي.  يعا ، إيذر ك:ان: ق:در آم: مي ع: أ:هرلي ب:يرتيهي ج: ج: م: ابرت:ه: ائيد:ة . و: ا م: م: ب:س:ط: ل:هد ب:احد 35و: ا ط:ل:ع: الصى ل:مى و:



يل:. سي اجي ع:نر بدولدس: و: فرر: ر: الي ني أ:مر يجر ابيط: السي يدبرليغدوا ض: ط:ةي لي الي الش رر ج: كىامد ب:عرض: ري س:ل: الرحد أ:رر
ا 36 ج: رد ا ف:اخر اجي ع:نركدم: فرر: را  بيالي كىامد أ:مر س:ل: الرحد ، ق:ائيل : «أ:رر ري ابيطد بدولدس: بيال:مر ب:ر: الضى :خر ف:أ

 «! اذره:ب:ا بيس:ل:م  ع: أ:نىن:ا 37الن: و: ، م: ة  اك:م: ح: ام: النىاسي بيغ:يرري مد ل:ددون:ا أ:م: ت:جى ب:ولدسد ق:ائيل : «ج: ف:احر
ا ! ك:لى! ري ن:ا الن: سي اح: ليقدون: س:ر: . ف:ك:يرف: يدطر ني يجر وا بين:ا فيي السي ج  ز: انييىة:، و: وم: يىة: الر  نرسي لد الرجي مي ن:حر

ن:ا!»  اح: ليقدوا س:ر: يدطر ي:أرتدوا هدمر و: ، 38ب:لر لي اضي تير: ذ:ا العر كىام: بيه: ط:ةي الرحد الد الش رر ج: ب:ر: ري أ:خر و:
 ، انييىاني وم: ا رد م: وا أ:نىهد ين: ع:ليمد افدوا حي ا ط:اليبيين: 39ف:خ: ل:قدوهدم: ا، وأ:طر م: ون: إيل:يرهي رد اءدوا ي:عرت:ذي ف:ج:

ين:ة:.  دي ا الرم: ر: ا أ:نر يدغ:ادي م: يىة:، 40إيل:يرهي ا إيل:ى ب:يرتي لييدي ه: جى ت:و: ني و: يجر ن: السي يل: مي سي ج: بدولدسد و: ر: ف:خ:
ين:ة:. دي ا الرم: ، ثدمى غ:اد:ر: ع:اهدمر ش:جى ة: و: و: خر يرثد ق:اب:ل: الي ح:
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في تسالونيكي

ك:ان: فيي 17 أ:بدولدونييىة:. و: فييبدولييس: و: :مر ا بيأ رى ا م: ي ب:عرد:م: يل: إيل:ى ت:س:الدونييكي سي ل: بدولدسد و: ص: و:
 . لري:هدودي ع  لي م: جر ي م: ت:نيدا  إيل:ى 2ت:س:الدونييكي سر ، مد مر ليث:ل:ث:ةي سدبدوت  ن:اق:ش:هد ، و: ف:ذ:ه:ب: إيل:يرهي ك:ع:اد:تيهي

ت:ابي،  أ:نى 3الركي ، و: اتي و: نر ب:يرني ال:مر ي:قدوم: مي :لىم: و: يح: ك:ان: ل:بددى أ:نر ي:ت:أ سي ب:ييينا  أ:نى الرم: مر مد ح: ل:هد ش:ر: و:
 «! كدمر بيهي الن: يرد ي أدب:شي ون:هد هدو: ي:سدوعد الىذي رد ي ت:نرت:ظي يح: الىذي سي ين: 4«الرم: ري اضي ف:اقرت:ن:ع: ب:عرضد الرح:

ات  ك:ثيير: ي و: ين: لي ت:ع:بييدي ن: الريدون:انييييين: الرمد مر ع:د:د  ك:بيير  مي ك:ان: ب:يرن:هد يل:. و: سي وا إيل:ى بدولدس: و: م  انرض: و:
 . ن: النييس:اءي النىبييل:تي نر 5مي اري مي ر: ا بيب:عرضي ال:شر :ت:ور ندوا، ف:أ مي ين: ل:مر يدؤر س:د: الري:هدودي الىذي :ث:ار: ذ:ليك: ح: ف:أ

ض:ى فيي وا الرف:ور تىى أ:ث:ارد ضدون: النىاس: ح: ي ري ذدوا يدح: أ:خ: هدورا  و: مر عدوا جد م: ج: عي، و: أ:برن:اءي الشىاري
عي.  مر يل: إيل:ى الرج: سي لييمي بدولدس: و: ط:اليبيين: بيت:سر وا ع:ل:ى ب:يرتي ي:اسدون: مد مد ، ثدمى ه:ج: ين:ةي دي ا ل:مر 6الرم: ل:مى و:

مر ا ع:ل:يرهي ت:ك:ور اشر ، و: ين:ةي دي كىامي الرم: اقرت:اددوهدمر إيل:ى حد ةي و: و: خر ب:عرض: الي وا ي:اسدون: و: ر  ا هدن:اك: ج: ددوهدم: ي:جي
ين:تين:ا أ:يرضا ، دي ا إيل:ى م: اء: ل:يرني اللىذ:يرني ق:ل:ب:ا الد نري:ا، ق:در ج: جد : «إينى ه:ذ:يرني الرى ين: خي اري ص:

هد 7 مد ر: اسر ليك  آخ: يدن:اددون: بيم: ، و: ري ر: الرق:يرص: امي اليفدون: أ:و: يعا  يدخ: مي هدمر ج: . و: ا ي:اسدوند م: اف:هد ت:ض: ف:اسر
عدوا ه:ذ:ا.  8ي:سدوعد».  ا س:مي نرد:م: كىامي عي الرحد عي و: مر ع:اجا  ل:د:ى الرج: د:ثدوا انرزي :حر كىامد 9ف:أ ف:ق:ب:ض: الرحد

. مر وا ع:نرهد جد ع:هد ثدمى أ:فرر: نر م: م: نر ي:اسدون: و: ك:ف:ال:ة  مي

في بيرية

ا، ذ:ه:ب:ا إيل:ى 10 ل: إيل:يره: ص: ا و: ل:مى يىة:. و: ال  إيل:ى بييري يل: ح: سي ةد بدولدس: و: و: خر ل: الي حى فيي اللىيرلي ر: و:



ا.  عي الري:هدودي فييه: م: جر ة: اي 11م: ي، ف:ق:بيلدوا ك:ليم: نر ي:هدودي ت:س:الدونييكي ف: مي يىة: أ:شرر: ك:ان: ي:هدودد بييري و:
 . ةي التىعرلييمي حى نر صي :كىددوا مي ي:ت:أ ياا لي مي ت:اب: ي:ور سدون: الركي ذدوا ي:دررد أ:خ: يد:ة ، و: ب:ة  ش:دي غر ن: ع:د:د  12بير: ف:آم:
 . الي ج: ي ن: الري ع:د:د  ك:بيير  مي ن: الريدون:انييييين: نيس:اء  ن:بييل:ت  و: ن: مي ا آم: ، ك:م: مر نرهد ف: 13ك:بيير  مي ع:ر: و:

وع: مد ضدون: الرجد ي ري ب:د:أدوا يدح: قدوا بيهي و: يىة:، ف:ل:حي ةي اي فيي بييري يرد بيك:ليم: ي أ:نى بدولدس: يدب:شي ي:هدودد ت:س:الدونييكي
 . وا ع:ل:يرهي ي:ثدورد يل: 14لي ب:قيي: سي ، و: ري لييدس:افير: و: الرب:حر ةي بدولدس: ن:حر و: خر ذ: ب:عرضد الي الي أ:خ: فيي الرح: و:

 . سد هدن:اك: وث:اود تييمد ا 15و: عدوا ب:عرد:م: ج: لدوهد إيل:ى أ:ثيين:ا، ثدمى ر: ص: تىى أ:ور ةد بدولدس: ح: و: خر اف:ق: الي ر: و:
. ند كي ا يدمر عي م: ر: :سر سد بيأ وث:اود تييمد يل: و: ق: بيهي سي :نر ي:لرح: اهدمر بدولدسد بيأ ص: أ:ور

في أثينا

هد. 16 وحد اي:ق:تر رد ن:اما  ف:ت:ض: ة  أ:صر لدوء: مر ين:ة: م: دي أ:ى الرم: ا فيي أ:ثيين:ا ر: هدم: رد ا ك:ان: بدولدسد ي:نرت:ظي ب:يرن:م: و:
م  فيي 17 نر ي:لرق:اهدمر كدلى ي:ور م: عي، و: م: جر ين: فيي الرم: ت:ع:بييدي ن: الرمد هدمر مي غ:يرر: بد الري:هدود: و: اطي ذ: يدخ: أ:خ: و:

 . ين:ةي دي ةي الرم: . 18س:اح: اقييييين: و: ي الري يييين: و: ف:ةي ال:بييقدوري ب:يرن: ب:عرضي الرف:ل:سي ن:اق:ش:ة  ب:يرن:هد و: تر مد ر: ج: و:
ي دىعي اذ:ا ي:عرنيي ه:ذ:ا الرمد : «م: مر هد تي ق:ال: ب:عرضد ور ن: الرم: ةي مي ي:ام: الرقي يرد بيي:سدوع: و: ددوا أ:نىهد يدب:شي ج: ا و: ل:مى و:

يب:ة ».  ة  غ:ري ي بيآليه: : «ي:برددو أ:نىهد يدن:ادي ون: رد ق:ال: آخ: هي؟» و: قد بيك:ل:مي م: ثدمى ق:اددوهد إيل:ى ت:لىةي 19ال:حر
يدد دي ذره:بد الرج: ا هدو: الرم: ف: م: :لدوهد: «ه:لر ل:ن:ا أ:نر ن:عرري س:أ ) و: ين:ةي دي ليسد الرم: جر يرثد م: يدوب:اغدوس: (ح: أ:ري

؟  ي بيهي ي تدن:ادي عرن:اه:ا».  20الىذي ف: م: يدد أ:نر ن:عرري يب:ة  ندري ال  غ:ري نرك: أ:قرو: عد مي م: ك:ان: أ:هرلد 21إينىن:ا ن:سر و:
يد:ةي. دي ن:اق:ش:ةي ال:فرك:اري الرج: مر إيلى فيي مد هي اغي ق:ات: ف:ر: ضدون: أ:ور ا ل: يدمر ندون: فييه: انيبد السىاكي ال:ج: أ:ثيين:ا و:

حديث في الريوباغوس

ت:د:ييينيين: ك:ثييرا  فيي 22 اكدمر مد : «ي:ا أ:هرل: أ:ثيين:ا، أ:ر: ق:ال: ، و: يدوب:اغدوسي س:طي ال:ري ق:ف: بدولدسد فيي و: ف:و:
 . ر  تدوبا  23كدليي أ:مر كر عرب:دا  م: درتد م: ج: كدمر و: ع:ابيدي أ:نرظدرد إيل:ى م: ين:تيكدمر و: دي لد فيي م: وى ا كدنرتد أ:ت:ج: ف:ب:يرن:م:

 . كدمر يرد فدون:هد، أ:ن:ا أدب:شي ل: ت:عرري ي ت:عربدددون:هد و: ل:هي الىذي ذ:ا الي ". ف:بيه: هدولي جر لهي الرم: إينىهد 24ع:ل:يرهي "إيل:ى الي
، ل:نىهد ي الرب:ش:ري ا أ:يردي ع:ابيد: ب:ن:تره: كدند فيي م: ي ل: ي:سر هدو: الىذي ، و: ا فييهي كدلى م: ن: و: ل:ق: الرك:ور ي خ: اد الىذي

 ، ضي ال:رر اءي و: ب  السىم: يع: 25ر: مي . ف:إينىهد ي:ه:بد ج: ا ل:هد النىاسد ه: يمد ة  يدق:دي درم: ة  إيل:ى خي اج: ل:يرس: بيح: و:
 . ء  كدلى ش:ير النىفرس: و: ي:اة: و: لرقي الرح: ، 26الرخ: د  احي ل  و: نر أ:صر يعا  مي مي ج: الش عدوب: ج: ر: ق:در أ:خر و:

 ، مر ط:انيهي ددود: أ:ور حد مر و: هي ودي جد ن:ة: ود مي ب:قا  أ:زر سر دىد: مد ح: ا، و: ضي كدلىه: مر بيل:د: ال:رر ك:ن:هد أ:سر ليك:ير 27و:
نىا،  د  مي احي يدا  ع:نر أ:ييي و: ! ف:إينىهد ل:يرس: ب:عي ت:ددوا إيل:يرهي سدون:هد ف:ي:هر مر ي:ت:ل:مى ثدوا ع:ني اي ل:ع:لىهد ل:نىن:ا بيهي 28ي:برح:

يىتدهد!  ي ند أ:يرضا  ذدري : ن:حر ائيكدمر ا ق:ال: ب:عرضد شدع:ر: دد، أ:ور ك:م: ندوج: كد و: رى ن:ت:ح: ي:ا و: ي:ة: 29ن:حر ي ن:ا ذدري ا ددمر ف:م:
يعد إينرس:ان  ت:طي ر  ي:سر ج: ة  أ:ور ح: نر ذ:ه:ب  أ:ور فيضى ن:م  مي ا ص: :نىه: يىةي ك:أ بد أ:لى ن:نرظدر: إيل:ى الدلدوهي اي، ف:ي:جي

 ! يىلد ا ي:ت:خ: ت:هد أ:ور ي:صدوغ:هد ك:م: ك:ان  أ:نر 30أ:نر ي:نرح: يع: النىاسي فيي كدليي م: مي ف:الد الن: ي:درعدو ج:
 ، تر رى لي الىتيي م: هر ن:ةي الرج: مي ق:در غ:ضى النىظ:ر: ع:نر أ:زر ، و: عدوا إيل:يرهي ت:ائيبيين: جي ما  31ي:رر دىد: ي:ور ل:نىهد ح:

نر هد مي ه:انا ، إيذر أ:ق:ام: يعي بدرر مي ق:در ق:دىم: ليلرج: . و: هد ليذ:ليك: ت:ار: ل  اخر جد يند فييهي الرع:ال:م: بيالرع:درلي ع:ل:ى ي:دي ر: ي:دي
 .« اتي و: مر 32ب:يرني ال:مر هد تىى ب:د:أ: ب:عرضد اتي ح: و: نر ب:يرني ال:مر ةي مي ي:ام: ون: بيالرقي رد اضي ع: الرح: ا إينر س:مي م: و:

ضدوعي ث:انيي:ة ». ور يث:ن:ا فيي ه:ذ:ا الرم: دي د  أ:نر تدح: : «ن:و: ين: ق:الدوا ليبدولدس: ري نى آخ: ل:كي . و: ئدون: زي ت:هر ي:سر



33  . مر نر ب:يرنيهي ج: بدولدسد مي ر: ه:ك:ذ:ا خ: مر 34و: نرهد مي ندوا و: آم: وا إيل:ى بدولدس: و: م  مد انرض: هد نى ب:عرض: ل:كي و:
ون: رد آخ: ، و: يسد اري ا د:ام: ه: مد أ:ة  اسر ر: امر ، و: يدوب:اغدوس: ليسي أ:ري جر وا  فيي م: ك:ان: عدضر ، و: يدوسد يدونييسي دي

ا. هدم: غ:يررد
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18  . نرثدوس: ين:ةي كدوري دي س:اف:ر: إيلى م: ك: بدولدسد أ:ثيين:ا، و: هد 2ب:عرد: ذ:ليك: ت:ر: مد ي ي اسر ف:الرت:ق:ى هدن:اك: بيي:هدودي
ر: نر إييرط:اليي:ة:، ل:نى الرق:يرص: ل: مي كي يسر تيهي بيري ج: ور ع: ز: يثا  م: دي اء: ح: ، ك:ان: ق:در ج: الييدي بدنرطدس: و: نر م: يل:، مي أ:كي

ا.  م: د: بدولدسد إيل:يرهي ا، ف:ق:ص: وم: نر رد دي الري:هدودي مي ر: بيط:رر يدوس: أ:م: ا، 3كدلدودي م: ن:تيهي هر نر أ:هرلي مي إيذر ك:ان: مي و:
ا.  م: ع:هد لد م: ت:غي ك:ان: ي:شر ا و: نرد:هدم: ، أ:ق:ام: عي ي:امي ن:اع:ةد الرخي هيي: صي ك:ان: فيي كدليي س:برت  يدن:اقيشد 4و: و:

 . الريدون:انييييين: قرن:اعي الري:هدودي و: عي لي م: جر ين: فيي الرم: ري اضي نر 5الرح: سد مي وث:اود تييمد يل: و: ل: سي ص: ا و: ل:مى و:
. يحد سي لري:هدودي أ:نى ي:سدوع: هدو: الرم: دا  لي ، ش:اهي يري اما  ليلتىبرشي غ: بدولدسد ت:م: قيددونييىة:، ت:ف:رى ق:اط:ع:ةي م: مد

6 : مر ق:ال: ل:هد ب:هد و: نرهد إيلى أ:نر ن:ف:ض: ث:ور ا ك:ان: مي . ف:م: ون: تيمد ذدوا ي:شر أ:خ: اد:ت:هد و: ضدوا ش:ه: مر ع:ار: نىهد ل:كي و:
 .« يري غ:يرري الري:هدودي ت:برشي هد لي جى نرذد الن: أ:ت:و: مد ! و: يء  . أ:ن:ا ب:ري كدمر وسي ؤد كدمر ع:ل:ى رد ك: 7«د:مد ثدمى ت:ر:

، تدسد هد تييطدسد يدوسر مد ي، اسر ي ي ي:ت:ع:بىدد لي ل  غ:يرري ي:هدودي جد يرفا  بيب:يرتي ر: ل: ض: ن:ز: ، و: تيهي ك:ان: إيق:ام: بدولدسد م:
عي.  م: جر لرم: قا  لي ل:صي يعا . 8ك:ان: ب:يرتدهد مد مي أ:هرلد ب:يرتيهي ج: ، هدو: و: بيي عي بيالرى م: جر ئييسد الرم: بدسد ر: يسر ري ن: كي ف:آم:

ددوا. ت:ع:مى ندوا و: ، ف:آم: ير: بدولدس: نرثدوس: ت:برشي نر أ:هرلي كدوري ون: مي ع: ك:ثييرد س:مي و:

«تكلم ول تسكت»

9  ، ل: ت:سركدتر ، ب:لر ت:ك:لىمر و: فر ي:ا ي:قدولد ل:هد: «ل: ت:خ: ؤر بى فيي رد أ:ى بدولدسد الرى ذ:ات: ل:يرل:ة  ر: :ن:ا 10و: ف:أ
ين:ةي».  دي هي الرم: ، ل:نى ليي ش:عربا  ك:ثييرا  فيي ه:ذي ي:ك: ذي د  أ:نر يدؤر ر: أ:ح: ل:نر ي:قردي ، و: ع:ك: ف:ب:قيي: بدولدسد فيي 11م:

ة: اي.  يمد النىاس: ك:ليم: هدر  يدع:لي تىة: أ:شر سي نرثدوس: س:ن:ة  و: انيي  غ:الييدوند 12كدوري وم: مد الر  اكي ا ك:ان: الرح: ل:مى و:
س:اقدوهد إيل:ى ، و: د  احي أري  و: دى بدولدس: بير: ع: الري:هدودد ضي مى ائيي:ة:، ت:ج: م: ع:ل:ى بيل:دي أ:خ: كر لىى الرحد ي:ت:و:

 ، ةي ك:م: حر :نر ي:عربدددوا ا: 13الرم: لد إيقرن:اع: النىاسي بيأ اوي لد يدح: جد : «ه:ذ:ا الرى ا ع:ل:يرهي ق:ائيليين: ت:ك:ور اشر و:
يع:ت:ن:ا».  اليفد ش:ري يق:ة  تدخ: : 14بيط:ري لري:هدودي ل: أ:نى غ:الييدون: ق:ال: لي ف:اع:هد ل:ور ك:اد: بدولدسد أ:نر ي:برد:أ: دي و:

. ي الرع:درلد ا ي:قرضي لدكدمر ك:م: ت:مي ة  أ:ور ذ:نربا ، ل:كدنرتد أ:حر يم: ري يىةد ج: ا الري:هدودد، ل:ور ك:ان:تي الرق:ضي «أ:ي ه:



وه:ا 15 ، ف:ع:ل:يركدمر أ:نر تدع:اليجد يع:تيكدمر فيي ش:ري اء  و: م: أ:سر د:ل  فيي أ:لرف:اظ  و: يىةد ج: تي الرق:ضي اد:ام: نر م: ل:كي و:
اي:ا!»  هي الرق:ض: كدم: فيي ه:ذي يدد أ:نر أ:حر . أ:ن:ا ل: أدري كدمر :نرفدسي ،  16بيأ ةي ك:م: حر ن: الرم: د:هدمر مي ذدوا 17ثدمى ط:ر: :خ: ف:أ

! نر ذ:ليك: ء  مي هد ش:ير نى غ:الييدون: ل:مر ي:هدمى ل:كي ، و: ةي ك:م: حر ام: الرم: بدوهد أ:م: ر: ض: عي و: م: جر ئييس: الرم: ت:انييس: ر: سدوسر

عودة بولس إلى أنطاكية

ها  إيل:ى 18 تىجي را  مد س:اف:ر: ب:حر ة: و: و: خر دىع: الي يل:ة ، ثدمى و: ة  ط:وي نرثدوس: ف:ترر: ب:قيي: بدولدسد فيي كدوري و:
. ي:ا، إيذر ك:ان: ع:ل:يرهي ن:ذرر  ري ين:ةي ك:نرخي دي أرس:هد فيي م: ل:ق: ر: ا ح: يل:، ب:عرد:م: أ:كي ل: و: كي يسر ع:هد بيري م: يىة: و: سدوري

19 . مر ط:ب: فييهي خ: ع: الري:هدودي و: م: جر ل: م: د:خ: ا، و: ا بدولدسد فييه: م: ك:هد لدوا إيل:ى أ:ف:سدس: ت:ر: ص: ا و: ف:ل:مى
20  ، ، ف:ل:مر ي:قرب:لر ل: و: ة  أ:طر نرد:هدمر ف:ترر: ي: عي نرهد أ:نر ي:قرضي :عدودد إيل:يركدمر 21ف:ط:ل:بدوا مي مر ق:ائيل : «س:أ دىع:هد و: و:

 ، نر أ:ف:سدس: را  مي س:لىم: ع:ل:ى 22إينر ش:اء: اد!» ثدمى س:اف:ر: ب:حر د: و: عي يىة: ف:ص: ري ين:اءي ق:يرص: ل: فيي مي ن:ز: و:
ي:ة:،  ين:ةي أ:نرط:اكي دي ل: إيل:ى م: ، ثدمى ن:ز: ق:اط:ع:ت:ير 23الرك:نييس:ةي . ثدمى ط:اف: مد قرتي ا ب:عرض: الرو: ض:ى فييه: :مر ف:أ

يعا . مي يذي ج: ة: التىل:مي يم: يدد ع:زي هدو: يدش:دي ى و: ر: نر ب:لرد:ة  إيل:ى أدخر نرت:قيل  مي يىة: مد يجي فيري يىة: و: غ:ل:طي

أبرلوس في أفسس وأخائية

بيير  فيي 24 ، خ: يس:اني يحد اللي ، ف:صي ليدي ور ي  الرم: ك:نرد:ري ، إيسر هد أ:بدل وسد مد ي  اسر اء: إيل:ى أ:ف:سدس: ي:هدودي ج: و:
ت:ابي.  ق:ائيق: 25الركي يمد الرح: يدع:لي يد:ة ، و: اس:ة  ش:دي م: طدبد بيح: . ف:ب:د:أ: ي:خر بيي يق: الرى ك:ان: ق:در ت:ل:قىن: ط:ري

نىا،  يىةي يدوح: ودي عرمد ى م: و: فد سي ع: أ:نىهد ل:مر ي:كدنر ي:عرري م: يحا . و: حي ة: بيي:سدوع: ت:عرلييما  ص: ت:صى خر ف:ق:در 26الرمد
يق: ا ل:هد ط:ري ح: ض: أ:ور ا و: م: ذ:اهد إيل:يرهي :خ: ل:، ف:أ كي يسر بيري يل: و: ع:هد أ:كي أ:ة . ف:س:مي رر عي بيجد م: جر ذ: ي:ت:ك:لىمد فيي الرم: أ:خ:

 . قىة  ث:ري دي :كر ك:ت:بدوا إيل:ى 27اي بيأ ةد و: و: خر ع:هد الي ائيي:ة: ف:ش:جى ر: أ:بدل وسد أ:نر يدس:افير: إيل:ى بيل:دي أ:خ: ق:رى و:
ى ندوا إيع:ان:ة  كدبرر: ين: ك:اندوا ق:در آم: ل: إيل:ى هدن:اك: أ:ع:ان: الىذي ص: ا و: ل:مى . و: بدوا بيهي ي حي يذي هدن:اك: أ:نر يدر: التىل:مي

 : ةي ن: النييعرم: ا ل:هد مي مر 28بيم: هد مد ك:ان: يدفرحي ، و: ع: الري:هدودي اد:ل:تيهي الرع:ل:نييىةي م: ج: يئا  فيي مد ري ف:ق:در ك:ان: ج:
. يحد سي ت:ابي ف:يدثربيتد أ:نى ي:سدوع: هدو: الرم: ت:نيدا  إيل:ى الركي سر مد
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بولس في أفسس

قي 19 ن:اطي رى بيالرم: ا م: ، ب:عرد:م: ل: بدولدسد إيل:ى أ:ف:سدس: ص: نرثدوس: و: ا ك:ان: أ:بدل وسد فيي كدوري ب:يرن:م: و:
 ، يذي د: ب:عرض: التىل:مي ج: هدن:اك: و: . و: ن: الربيل:دي يىةي مي لي ا 2الدىاخي نرد:م: وح: الرقدددس: عي : «ه:لر نيلرتدمد الر  مر :ل:هد ف:س:أ



 «! وحي الرقدددسي ودي الر  جد عر بيود م: تىى إينىن:ا ل:مر ن:سر ابدوهد: «ل:! ح: ؟» أ:ج: نرتدمر : «إيذ:نر ع:ل:ى أ:ييي 3آم: :ل: ف:س:أ
نىا!»  يىةي يدوح: ودي عرمد ابدوا: «ع:ل:ى أ:س:اسي م: ؟» أ:ج: درتدمر نىا 4أ:س:اس  ق:در ت:ع:مى : «ك:ان: يدوح: ف:ق:ال: بدولدسد

اني بيالتيي ب:عرد:هد، أ:ير بيي:سدوع:».  يم: ي:درعدو الشىعرب: إيل:ى الي ، و: ب:ةي يىةي التىور ودي عرمد دد بيم: ي ا 5يدع:مي ف:ل:مى
بيي ي:سدوع:.  مي الرى ددوا بياسر عدوا ه:ذ:ا ت:ع:مى مي 6س:مي لى ع:ل:يرهي تىى ح: مر ح: ع: بدولدسد ي:د:يرهي ع:ل:يرهي ض: ا إينر و: م: و:

 . دون: ي:ت:ن:بىأ ى و: ر: ون: بيلدغ:ات  أدخر ذدوا ي:ت:ك:لىمد أ:خ: ، و: وحد الرقدددسد و: اثرن:ير ع:ش:ر: 7الر  ك:ان: ع:د:ددهدمر ن:حر و:
ل .  جد أ:ة  8ر: رر ، ي:ت:ك:لىمد بيجد هدر  دىة: ث:ل:ث:ةي أ:شر عي مد م: جر مد ع:ل:ى الذىه:ابي إيل:ى الرم: ذ: بدولدسد يدد:اوي أ:خ: و:

ل:كدوتي اي.  ةي بيم: ت:صى خر ق:ائيقي الرمد مر بيالرح: لد إيقرن:اع:هد اوي يدح: ين: و: ري اضي مر 9ف:يدن:اقيشد الرح: هد نى ب:عرض: ل:كي و:
، ل: بدولدسد ع:نرهدمر . ف:انرف:ص: ين: عي ت:مي جر ام: الرمد يق: أ:م: ون: ه:ذ:ا الطىري تيمد ذدوا ي:شر أ:خ: ل:مر ي:قرت:نيعدوا، و: ع:ان:ددوا و:

 ، ان وسد هد تيير: مد ل  اسر جد س:ةي ر: درر: م  فيي م: ن:اق:ش:ات  كدلى ي:ور ب:د:أ: ي:عرقيدد مد ، و: يذي د: بيالتىل:مي انرف:ر: م: 10و: د:او: و:
ن: الري:هدودي يىا مي ق:اط:ع:ةي آسي يعي سدكىاني مد مي بيي إيل:ى ج: ةد الرى ل:تر ك:ليم: ص: ه:ك:ذ:ا و: . و: دىة: س:ن:ت:يرني ع:ل:ى ذ:ليك: مد

 . الريدون:انييييين: ،  11و: ق:ة  ع:ل:ى ي:دي بدولدس: اري ات  خ: ز: عرجي ي مد ري ك:ان: اد يدجر ار: النىاسد 12و: تىى ص: ح:
ولد ض:ى، ف:ت:زد رر ا ع:ل:ى الرم: عدون:ه: ي:ض: س:د:هد، و: سىتر ج: ر: الىتيي م: آزي يل: أ:وي الرم: ن:ادي ذدون: الرم: ي:أرخد

. مر نرهد ةد مي ير: ي يري احد الشي و: جد ال:رر رد ت:خر مر و: هد اضد ر: أ:مر

أبناء سكاوا

ل وا 13 ت:غي ةي، أ:نر ي:سر ير: ي يري احي الشي و: د: ال:رر فدون: ط:رر ت:ري ين: ي:حر اليين: الىذي وى ل: ب:عرضد الري:هدودي الرج: او: ح: و:
 «! يرد بيهي بدولدسد ي يدب:شي مي ي:سدوع: الىذي ددك: بياسر رد : «ن:طر بيي ي:سدوع:، ق:ائيليين: م: الرى ك:ان: ب:يرن: 14اسر و:

ا،  هد س:ك:او: مد ن:ة  اسر ن: الرك:ه: د  مي احي ل:ءي س:برع:ةد أ:برن:اء  ليو: : «ي:سدوعد أ:ن:ا 15ه:ؤد يرد ي يري وحد الشي مد الر  اب:هد :ج: ف:أ
؟»  نر أ:نرتدمر ، م: نر لكي هد. و: مد بدولدسد أ:فره: فدهد، و: ري وحد 16أ:عر ي بيهي الر  لد الىذي جد مي الرى م: ع:ل:يرهي ثدمى ه:ج:

. ين: حي رى ج: اة  مد ، عدر: ي ك:اندوا فييهي ن: الرب:يرتي الىذي بدوا مي ر: ، ف:ه: مر غ:ل:ب:هد مر و: نرهد كىن: مي ، ف:ت:م: يرد ي يري الشي
ب:ةد ع:ل:ى 17 هر ل:تي الرى ت:ور ، ف:اسر نيين: فيي أ:ف:سدس: الريدون:انييييين: السىاكي ب:رد ذ:ليك: ب:يرن: الري:هدودي و: ف:انرت:ش:ر: خ:

بيي ي:سدوع:.  مد الرى د: اسر جى ت:م: يعي. و: مي فدون: 18الرج: ندوا ي:عرت:ري ين: ك:اندوا ق:در آم: ن: الىذي ون: مي اء: ك:ثييرد ف:ج:
 . لدون: ا ك:اندوا ي:عرم: ون: بيم: بيرد يدخر مر 19و: عدون: كدتدب:هد م: ري ي:جر يحر ليين: بيالسي ت:غي شر ن: الرمد ون: مي ذ: ك:ثييرد أ:خ: و:

. ةي ن: الرفيضى ع:ة  مي سدون: أ:لرف: قيطر مر ا، ف:ت:ب:يىن: أ:نىهد خ: نده: ب: ث:م: سي ق:در حد يعي. و: مي ام: الرج: ا أ:م: قدون:ه: ري يدحر و:
20 . ى بياقرتيد:ار  ت:قرو: رد و: بيي ت:نرت:شي ةد الرى ةي ك:ان:تر ك:ليم: ور: هي الص  بيهذي

اضطراب خطير في أفسس

ق:اط:ع:ت:ير 21 ورا  بيمد رد ش:لييم: مد م: بدولدسد ع:ل:ى السىف:ري إيل:ى أدورد ، ع:ز: وري هي الدمد ددوثي هذي ب:عرد: حد و:
ا أ:يرضا !»  وم: ةي رد ي:ار: نر زي ا مي تيي فييه: ائيي:ة:، ق:ائيل : «ل:بددى ليي ب:عرد: إيق:ام: أ:خ: قيددونييىة: و: س:ل: 22م: :رر ف:أ

ني فيي م: ن: الزى دىة  مي ب:قيي: مد ، و: سرطدوسد أ:ر: سد و: وث:اود ا تييمد ، هدم: نييهي ع:اوي نر مد قيددونييىة: اثرن:يرني مي إيل:ى م:
يىا.  ق:اط:ع:ةي آسي . 23مد يقي ير  فيي أ:ف:سدس: بيس:ب:بي ه:ذ:ا الطىري طي اب  خ: ر: طي ق:ع: اضر دىةي و: فيي تيلرك: الرمد

ةي 24 ل:ه: ع:ابيدي الي ة  ليم: ير: غي يىة  ص: ي ج: فيضي اذي ن:عد ن:م: يدوسد ك:ان: ي:صر ترري يمي هد دي مد ائيغا  اسر ف:إينى ص:
 ، فيير  برح  و: اليهي بيري ع:ل:ى عدمى ، ف:ي:عدودد ذ:ليك: ع:ل:يرهي و: يس: ط:امي ق:ال: 25أ:رر ، و: ن:تيهي هر أ:هرل: مي ال:هد و: د:ع:ا عدمى

هي،  ن:اع:تين:ا هذي دد ع:ل:ى صي يد: ي:عرت:مي غي الد أ:نى ع:يرش:ن:ا الرى ج: ي ا الري ون: أ:ي ه: : «ت:عرل:مد مر أ:يرتدمر 26ل:هد ق:در ر: و:



ق:اط:ع:ةي د:ه:ا، ب:لر فيي مد حر ، ل: فيي أ:ف:سدس: و: ن: النىاسي لى ع:د:دا  ك:بييرا  مي عرتدمر أ:نى بدولدس: ه:ذ:ا أ:ض: س:مي و:
 . ة  ي ل:يرس:تر بيآليه: ا ال:يردي ن:عده: ة: الىتيي ت:صر :نى الليه: مر بيأ أ:قرن:ع:هد يبا ، و: ا ت:قرري يه: يىا كدلي يدد 27آسي دي ه:ذ:ا ل: يده: و:

. فدقرد:اني ه:يرب:تيهي ى لي م: تين:ا الرعدظر يس: إيله: ط:امي عرب:د: أ:رر ضد م: ي ، ب:لر يدع:ري سربد ح: ن:اع:ت:ن:ا بيالرك:س:ادي و: صي
يعا ، ب:لي مي يىا ج: ا سدكىاند أ:سي ي: الىتيي ي:ت:ع:بىدد ل:ه: هي ا، و: تده: ار: ع:ظ:م: ت:نره: ا و: تده: ام: ش:ى أ:ن ت:ت:ل:ش:ى ك:ر: ف:ن:خر

ة  28الرع:ال:مد كدل هد!»  يم: : «ع:ظي ون: خد رد ب:د:أدوا ي:صر مد الرغ:ض:بد و: لىك:هد الد ه:ذ:ا الرك:ل:م: ت:م: ع: الرعدمى ا س:مي ف:ل:مى
 «! ةد أ:هرلي أ:ف:سدس: يسد إيله: ط:امي ن: 29أ:رر د  ك:بيير  مي شر م: ح: ه:ج: ا. و: ين:ة: كدلىه: دي ابد الرم: ر: طي ضر ع:مى الي و:

ا إيل:ى وهدم: ر  ج: ، و: فييق:ير بدولدس: فيي السىف:ري قيددونييىيرني ر: س: الرم: خد ت:رر سر أ:ري النىاسي ع:ل:ى غ:ايدوس: و:
لرع:بي.  ةي الرم: ، 30س:اح: نر ذ:ليك: ن:عدوهد مي يذ: م: نى التىل:مي ل:كي ، و: هدور: مر ه: الرجد اجي اد: بدولدسد أ:نر يدو: أ:ر: و:

ط:ري الذىه:ابي 31 ض: ن:فرس:هد ليخ: ي نرهد أ:لى يدع:ري ون: مي جد يىا ي:رر اءي آسي ه: ج: نر ود هد مي ق:اؤد دي س:ل: إيل:يرهي أ:صر ا أ:رر ك:م:
لرع:بي،  مر 32إيل:ى الرم: هد ب:عرضد ، و: ء  خد بيش:ير رد مر ي:صر هد ، ب:عرضد هدوري مر ت:ليطا  ع:ل:ى الرجد خر رد مد ف:ق:در ك:ان: ال:مر

 . مر هي عي م  فدون: س:ب:ب: ت:ج: هدمر ل:مر ي:كدوندوا ي:عرري ث:ر: تىى إينى أ:كر ، ح: ر: ء  آخ: خد بيش:ير رد ك:ان: ب:يرن: 33ي:صر و:
:ش:ار: . ف:أ مر إيل:ى الرك:ل:مي هد د:ع:اهد ب:عرضد ، و: امي ، د:ف:ع:هد الري:هدودد إيل:ى ال:م: ك:نرد:رد هد إيسر مد ي  اسر هدوري ي:هدودي مر الرجد

ف:اع .  ة: دي يدد أ:نر يدلرقيي: ع:ل:ى الشىعربي ك:ليم: هي يدري ذدوا 34بيي:دي :خ: ، ف:أ ي  فدوا أ:نىهد ي:هدودي ين: ع:ر: دي ت:شي حر نى الرمد ل:كي
ةد أ:هرلي يسد إيله: ط:امي ة  أ:رر يم: : «ع:ظي و: س:اع:ت:يرني يددون:هد ن:حر دي دا  ظ:ل وا يدر: احي عا  هدت:افا  و: تيفدون: م: ي:هر

 «! نر 35أ:ف:سدس: ، م: : «ي:ا أ:هرل: أ:ف:سدس: ق:ال: ، و: شدودي ئ:ةي الرحد دي نر ت:هر ين:ةي مي دي كىن: ك:اتيبد الرم: يرا  ت:م: أ:خي
ي ا الىذي ه: ن:مي ليص: ، و: ةي يم: ةي الرع:ظي له: يس: الي ط:امي يرك:لي أ:رر س:ةد ليه: اري ين:ةد الرح: دي ي: الرم: رد أ:نى أ:ف:سدس: هي يدنركي

؟  اءي ن: السىم: ل: ت:فرع:لدوا ش:يرئا  36ه:ب:ط: مي د:أدوا و: بد أ:نر ت:هر ، ي:جي ري ل:ف: فيي ه:ذ:ا ال:مر ف:ل:نىهد ل: خي
ع .  . 37بيت:س:ر  ت:كدمر ا إيله: تدم: ل:مر ي:شر عرب:د: و: ق:ا الرم: ري ا ل:مر ي:سر م: ع: أ:نىهد ، م: ل:يرني جد تدمر ه:ذ:يرني الرى رر ض: ف:ق:در أ:حر

وا 38 اة . ف:لري:ت:ق:دىمد قدض: م: و: اكي ح: نرد:ن:ا م: ى، ف:إينى عي و: ن:تيهي ش:كر هر ل:ءي مي م: زد يدوس: و: ترري يمي ا إيذ:ا ك:ان: ليدي أ:مى
اةي.  اهدمر إيل:ى الرقدض: و: لرس:ة  39بيش:كر ا ي:تيم  فيي ج: ى، ف:إينى النىظ:ر: فييه: ر: ى أدخر إيذ:ا ك:ان: ل:كدمر ش:كرو: و:

 . ا 40ق:اندونييىة  ابي، بيس:ب:بي م: ر: طي ةي افرتيع:الي الضر م: ةي بيتدهر اك:م: ح: لرمد ضدون: لي ع:رى ا الن: ف:كدل ن:ا مد أ:مى
 «! ع: م  ا التىج: رد بيه: ي ة  ندب:ري جى ليك: حد ند ل: ن:مر ن:حر م:، و: د:ث: الري:ور . 41ح: ين: دي ت:شي حر ف: الرمد ر: ليهي ه:ذ:ا ص: بيق:ور و:

مؤشر    20Ketab El Hayatاعمال الرسل 

في مقدونية واليونان

س:اف:ر: إيل:ى 20 مر و: دىع:هد ، ثدمى و: مر ع:هد ش:جى يذ: و: ، د:ع:ا بدولدسد التىل:مي ابد ر: طي ا انرت:ه:ى الضر ب:عرد:م:
قيددونييىة:،  ق:اط:ع:ةي م: ل: إيل:ى 2مد ص: يرا  و: أ:خي . و: ك:ان  يذ: فيي كدليي م: عد التىل:مي ي يدش:جي ظد و: ا ي:عي ل: فييه: وى ت:ج: و:



 ، ف: أ:نى 3اليدون:اني يىة:، ع:ر: را  إيل:ى سدوري د  ليلسىف:ري ب:حر ت:عي ا ك:ان: ي:سر ب:يرن:م: . و: هدر  ا ث:ل:ث:ة: أ:شر ق:ض:ى فييه: و:
قيددونييىة:.  يقي م: ر: أ:نر ي:عدود: بيط:ري . ف:ق:رى ق:ترليهي ة  لي ر: ام: ؤ: ون: مد اف:ق:هد فيي السىف:ري 4الري:هدود: يدد:بييرد ر: و:

غ:ايدوسد ي؛ و: نر ت:س:الدونييكي س:كدونرددسد مي سد و: خد ت:رر سر أ:ري يىة:؛ و: نر بييري س: مي سد برند بير  سدوب:ات:رد
يىا.  ق:اط:ع:ةي أ:سي نر مد وفييمدسد مي تدرد يكدسد و: تييخي ب:ة:، و: نر د:رر سد مي وث:اود تيمد ع: 5و: ل:ءي س:ب:قدون:ا م: ه:ؤد

 . اس: و: ون:ا فيي ت:رد انرت:ظ:رد بييي، 6بدولدس: و: نر فييلي ند مي ن:ا ن:حر ييي س:اف:رر يري الري:هدودي يدي الرف:طي ب:عرد: عي و:
. ب:قيين:ا هدن:اك: س:برع:ة: أ:يىام  ، و: مر قرن:ا بيهي ، ف:ل:حي س:ةي أ:يىام  مر اس: ب:عرد: خ: و: لرن:ا ت:رد ص: ، ف:و: ري يقي الرب:حر بيط:ري

بولس يقيم افتيخوس في ترواس

ا 7 ل:مى . و: ين: عي ت:مي جر ظد الرمد ذ: بدولدسد ي:عي ، أ:خ: برز: ر: الرخد عرن:ا لين:كرسي ت:م: بدوعي، إيذي اجر سر
ن: الد م  مي لي ي:ور فيي أ:وى و:

 . نرت:ص:في اللىيرلي عرظ:هد إيل:ى مد مي التىاليي، أ:ط:ال: و: ي السىف:ر: فيي الري:ور اعدن:ا فيي 8ك:ان: ي:نروي تيم: ك:ان: اجر و:
ة .  ابييحد ك:ثيير: ص: ا م: ل:تر فييه: عي ق:در أدشر ف:ة  بيالطىب:ق:ةي الرعدلري:ا، و: وسد ق:در 9غدرر هد أ:فرتييخد مد ك:ان: ش:اب  اسر و:

ن: ، ف:س:ق:ط: مي يلي يثيهي الطىوي دي اض  فيي ح: بدولدسد م: ، و: يقد مد الرع:مي ل:س: ع:ل:ى النىافيذ:ةي، ف:غ:ل:ب: ع:ل:يرهي النىور ج:
يييتا .  ل: م: مي حد ث:ةي و: : «ل: 10الطىب:ق:ةي الثىالي ق:ال: اع:يرهي و: ر: ق:هد بيذي ط:وى ، و: ى ع:ل:يرهي ت:م: ارر ل: بدولدسد و: ف:ن:ز:

 «! ي:اتدهد فييهي الد ح: ات:ز: يث:هد 11ت:قرل:قدوا! م: دي ، ثدمى ت:اب:ع: ح: أ:ك:ل: برز: و: ك:س:ر: الرخد د: بدولدسد و: عي ا ص: ب:عرد:م: و:
 .( ا  (إيل:ى أ:س وس: ، س:اف:ر: ب:ري ري مر فيي ذ:ليك: 12إيل:ى الرف:جر ياا، ف:ك:ان: ل:هد اءدوا بيهي ح: ا الشىاب  ف:ج: أ:مى

يم . اء  ع:ظي ع:ز:

من ترواس إلى ميليترس

صدول:هد 13 ن:ا ود يرثد انرت:ظ:رر ، ح: ري يقي الرب:حر ن:ا إيل:ى أ:س وس: بيط:ري هر جى ت:و: ند ف:س:ب:قرن:ا بدولدس: و: ا ن:حر أ:مى و:
 . يرهي افيي:ن:ا س:يررا  ع:ل:ى ق:د:م: :نر يدو: ا بيأ ه: س:م: طىةي الىتيي ك:ان: ق:در ر: س:ب: الرخد ق: بين:ا، 14ح: ا ل:حي ف:ل:مى

يتييليينيي  ين:اءي مي ن:ا إيل:ى مي رر أ:برح: ، و: ع:درن:اهد إيل:ى السىفيين:ةي مي 15أ:صر لرن:ا فيي الري:ور ص: ت:اب:عرن:ا السىف:ر: ف:و: و:
لرن:ا ص: و: ، و: ةي س:امدوس: ير: زي نر ج: بي مي ن:ا بيالرقدرر رر ر: مي الثىاليثي م: فيي الري:ور . و: يدوس: ةي خي ير: زي ام: ج: التىاليي أ:م:

ابيعي.  مي الرى يلييتدس: فيي الري:ور ري ليك:ير ل: 16مي ز: أ:ف:سدس: فيي الرب:حر او: ر: أ:نر ي:ت:ج: ك:ان: بدولدسد ق:در ق:رى و:
ش:لييم: فيي صدولي إيل:ى أدورد ن: الود كىند مي ع:ة: ل:ع:لىهد ي:ت:م: يدد الس رر يىا، ف:ق:در ك:ان: يدري ق:اط:ع:ةي أ:سي ر: فيي مد :خى ي:ت:أ

. ين: سي مر مي الرخ: ي:ور

حديث بولس لشيوخ أفسس

17  . ي شديدوخ: الرك:نييس:ةي ت:درعي س:ل: بدولدسد إيل:ى أ:ف:سدس: ي:سر يلييتدس: أ:رر نر مي مي اءدوا إيل:يرهي، 18و: ا ج: ف:ل:مى
م  لي ي:ور نرذد أ:وى ، مد ا ب:يرن:كدمر يرتده: دىةي الىتيي ق:ض: ال: الرمد ع:كدمر ط:و: فيي م: ر  ون: ك:يرف: ك:ان: ت:ص: : «ت:عرل:مد مر ق:ال: ل:هد

يىا.  ق:اط:ع:ة: أ:سي لرتد فييهي مد أ:ن:ا 19د:خ: وعي، و: ن: الد مد بيك:ثيير  مي ع ، و: اضد بى بيكدليي ت:و: مد الرى دي ف:ق:در كدنرتد أ:خر
 . اتد الري:هدودي ر: ام: ؤ: ا مد اب:ترنيي بيه: ن: الىتيي أ:ص: ح: ند أ:نر 20أدع:انيي الرمي كي ء  يدمر تد فيي ش:ير رر ا ق:صى م: و:

 . نر ب:يرت  إيل:ى ب:يرت  مي كدمر بيهي ع:ل:نا  و: يمد لي أدع: ندهد ل:كدمر و: لي كدنرتد أدعر ف:كدنرتد 21ي:عدود: ع:ل:يركدمر بيالرف:ائيد:ةي إيلى و:
بيين:ا ي:سدوع:.  ندوا بير: مي يدؤر الريدون:انييييين: ع:ل:ى أ:نر ي:تدوبدوا إيل:ى اي و: ث  الري:هدود: و: م: ذ:اهيب  22أ:حد أ:ن:ا الري:ور و:

 . نيي هدن:اك: رد اذ:ا ي:نرت:ظي ل:مد م: ل: أ:عر وحي، و: درفدوعا  بيالر  ش:لييم:، م: وح: الرقدددس: 23إيل:ى أدورد إيلى أ:نى الر 



نيي  رد ب: ت:نرت:ظي اعي ص: الرم: ن: و: يجر ا أ:نى السي ين:ة  أ:ذره:بد إيل:يره: دي نييي ل: 24ك:ان: يدعرليند ليي فيي كدليي م: لكي و:
ةي الىتيي ك:لىف:نيي إييىاه:ا درم: امي الرخي إيترم: ع:ى إيل:ى بدلدوغي غ:اي:تيي و: تد أ:سر ا ددمر ، م: ة  ي:اتيي أ:يىة: قييم: سدبد ليح: أ:حر

ةي اي.  ةي نيعرم: د: بيبيش:ار: ه: ب  ي:سدوعد: أ:نر أ:شر ، أ:نرتدمد 25الرى مي ي ب:عرد: الري:ور هي جر ا و: ور ل:مد أ:نىكدمر ل:نر ت:ر: أ:ن:ا أ:عر و:
ل:كدوتي اي.  يرا  بيم: ب:شي يعا  مد مي لرتد ب:يرن:كدمر ج: وى ين: ت:ج: نر 26الىذي يء  مي م: أ:نييي ب:ري دد ل:كدمد الري:ور ه: ليذ:ليك: أ:شر

يعا ،  مي كدمر ج: دي اي.  27د:مي ق:اصي يع: م: مي كدمر ج: ت:نيعر ع:نر إيبرل:غي وا إيذ:نر ع:ل:ى 28ل:نييي ل:مر أ:مر رد ه: ف:اسر
ا ك:نييس:ة: اي الىتيي ع:ور وحد الرقدددسد ندظىارا ، ليت:رر ي ع:يىن:كدمر ب:يرن:هد الر  يعي الىذي يعي الرق:طي مي ع:ل:ى ج: كدمر و: أ:نرفدسي

 . هي اه:ا بيد:مي ت:ر: فيقد ع:ل:ى 29اشر ف:ة ، ل: تدشر اطي ئ:اب  خ: يليي س:ي:نرد:س  ب:يرن:كدمر ذي حي ل:مد أ:نىهد ب:عرد: ر: ف:إينييي أ:عر
يعي.  يذ: 30الرق:طي وا التىل:مي ر  ف:ة ، ليي:جد ري نرح: ون: ت:ع:الييم: مد يمد يدع:لي ون: و: نركدمر أ:نرتدمر س:ي:قدومد ما  مي ب:لر إينى ق:ور
 . هدمر اء: ر: ارا  31و: ن:ه: قىفر ل:يرل  و: ، ل:مر أ:ت:و: نيين: دىة: ث:ل:ثي سي وا أ:نييي، مد ت:ذ:كىرد ، و: ين: يظي ت:ي:قي ليذ:ليك: كدوندوا مد

وع:.  فد الد مد أ:ن:ا أ:ذرري نركدمر و: د  مي احي حي كدليي و: تيهي 32ع:نر ندصر ةي نيعرم: إيل:ى ك:ليم: كدمر إيل:ى اي و: ليمد الن: أدسر و:
ي.  ين: لي ق:دىسي يعي الرمد مي ع: ج: كدون: فييهي م: ت:ري اثا  ت:شر ير: ي:كدمر مي تدعرطي ةي أ:نر ت:برنيي:كدمر و: ر: يرتد 33الرق:ادي ت:ه: ا اشر م:

 . د  نردي أ:ح: نر عي با  مي ل: ث:ور ل: ذ:ه:با  و: ة  و: ما  فيضى ت:غ:لرتد بيي:د:يى ه:ات:يرني 34ي:ور ون: أ:نييي اشر أ:نرتدمر ت:عرل:مد و:
 . افيقييى ر: اتي مد اج: ح: اتيي و: اج: د: 35ل:سددى ح: هر بد أ:نر ن:برذدل: الرج: ضدوح  ك:يرف: ي:جي تد ل:كدمر بيود ه:رر ق:در أ:ظر و:

ا مى ث:رد مي برط:ةد فيي الرع:ط:اءي أ:كر : الرغي بيي ي:سدوع:، إيذر ق:ال: اتي الرى ين: ك:ليم: يري ت:ذ:كي ، مد ين: ت:اجي حر د: الرمد ليندس:اعي
 «! ذي لىى.  36فيي ال:خر ص: يعا  و: مي مر ج: ع:هد ك:ع: بدولدسد م: ب:عرد: ه:ذ:ا الرك:ل:مي ر: يعد 37و: مي ب:ك:ى الرج: و:

ة .  ار: ر: ق:بىلدوهد بيح: ع:ان:قدوا بدولدس: و: مر ل:نر 38ك:ثييرا ، و: مر إينىهد ة  ل:نىهد ق:ال: ل:هد اصى ندوا ك:ثييرا ، خ: زي ق:در ح: و:
. ين: يعي دي و: اف:قدوهد إيل:ى السىفيين:ةي مد ى. ثدمى ر: ر: ة  أدخر رى هد م: ه: جر ا و: ور ي:ر:
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لرن:ا 21 ص: مي التىاليي و: فيي الري:ور . و: اهي كدوس: يج: ت:قييم  بياتي سر ي مد ط  ن:ا ع:ل:ى خ: رر ، أ:برح: مر ن:ا ع:نرهد ا انرس:ل:خر ب:عرد:م: و:
ا،  ين:اءي ب:ات:ر: ن:ا إيل:ى مي هر ا اتىج: نره: مي ، و: وددس: ةي رد ير: زي ة  إيل:ى 2إيل:ى ج: س:افير: درن:ا س:فيين:ة  مد ج: يرثد و: ح:

أ:قرل:عرن:ا.  برن:اه:ا و: كي ي:ة:، ف:ر: لي فيينييقي الين:ا، 3س:احي م: ن:اه:ا ع:نر شي زر او: ص: ف:ج: ةد قدبررد ير: زي تر ل:ن:ا ج: ل:ح: و:
ا، ل:نى السىفيين:ة: ك:ان:تر لرن:ا فييه: ن:ز: ين:اءي صدور: و: لرن:ا إيل:ى مي ص: يىة:، ف:و: اهي سدوري يج: ت:اب:عرن:ا السىف:ر: بياتي و:

 . ا هدن:اك: ول:ت:ه: مد غد حد ك:اندوا 4س:تدفرري ، و: نرد:هدمر س:برع:ة: أ:يىام  ن:ا عي أ:ق:مر ، و: يذي ثرن:ا ع:ني التىل:مي نرد:ئيذ  ب:ح: عي
ش:لييم:.  ع:د: إيل:ى أدورد وحي، أ:لى ي:صر ن: الر  ام  مي ، بيإيلره: ون: بدولدس: حد تين:ا 5ي:نرص: دىةد إيق:ام: ا انرت:ه:تر مد نرد:م: عي و:

. ين: يعي دي و: ين:ةي مد دي جي الرم: اري مر إيل:ى خ: هي ل:دي أ:ور مر و: ع: نيس:ائيهي اف:قدون:ا م: ن:ا، ف:ر: ل: س:ف:ر: مي ن:ا ليندكر جر ر: نرد:هدمر خ: عي



لىيرن:ا،  ص: ئي و: ك:عرن:ا ع:ل:ى الشىاطي برن:ا السىفيين:ة:، ف:ع:اددوا هدمر إيل:ى 6ف:ر: كي ر: ن:ا ب:عرضا ، و: ن:ا ب:عرضد دىعر ثدمى و:
. مر بديدوتيهي

في بتولمايس

مر 7 ع:هد يرن:ا م: ق:ض: ةي هدن:اك: و: و: خر ن:ا ع:ل:ى الي ، ف:س:لىمر اييس: نر صدور: إيل:ى بدتدول:م: را  مي ت:اب:عرن:ا السىف:ر: ب:حر و:
دا .  احي ما  و: يري 8ي:ور ب:شي يدوفا  بيب:يرتي الرمد لرن:ا ضد ن:ز: يىة: و: ري ين:ةي ق:يرص: دي مي التىاليي ذ:ه:برن:ا إيل:ى م: فيي الري:ور و:

 ، ين: السىبرع:ةي د:بييري ن: الرمد د  مي احي هدو: و: ، و: .  9فييليب س: ى كدنى ي:ت:ن:بىأرن: ب:عد ب:ن:ات  ع:ذ:ار: ل:هد أ:رر ف:ب:قيين:ا 10و:
 . هد أ:غ:ابدوسد مد يىةي ن:بيي  اسر نرط:ق:ةي الري:هدودي نر مي ن:ا مي اء: ند هدن:اك: ج: ا ن:حر ب:يرن:م: . و: دىة: أ:يىام  نرد:هد عي ذ: 11عي :خ: ف:أ

ب: ه:ذ:ا احي وحد الرقدددسد إينى ص: : «ي:قدولد الر  ق:ال: ل:يرهي و: جر ري ابيطا  ي:د:يرهي و: ق:يىد: ن:فرس:هد ر: ، و: ام: بدولدس: ز: حي
انيبي».  ي ال:ج: ون:هد إيل:ى أ:يردي يمد لي يدس: ش:لييم:، و: امي س:يدق:يييددهد الري:هدودد ه:ك:ذ:ا فيي أدورد ز: عرن:ا 12الرحي ا س:مي ف:ل:مى

نر بدولدس: أ:لى و مي جد نر أ:هرلي الرب:لرد:ةي، ن:رر نيين: مي مي ؤر الرمد افيقيي بدولدس: و: ر: ند مد يعا ، ن:حر مي ه:ذ:ا ب:د:أرن:ا ج:
ش:لييم:،  د  ل:يرس: 13ي:ذره:ب: إيل:ى أدورد ت:عي سر ون: ق:لربيي؟ إينييي مد يمد طي تدح: ا ل:كدمر ت:بركدون: و: نىهد ق:ال: ل:ن:ا: «م: ل:كي و:

بيي ي:سدوع:!»  مي الرى لي اسر نر أ:جر وت: مي ش:لييم:، ب:لر أ:يرضا  ل:نر أ:مد دق:يىد: فيي أدورد ا ل:مر 14ف:ق:طر ل:نر أ ل:مى و:
 «! بيي يئ:ةد الرى شي قدلرن:ا: «ف:لرت:كدنر م: هي س:ك:ترن:ا، و: نر إيقرن:اعي كىنر مي :هىبرن:ا ليلسىف:ري 15ن:ت:م: دىة  ت:أ ب:عرد: مد و:

ش:لييم:  ن:ا إيل:ى أدورد هر اتىج: ن:اسدون: 16و: ذدون:ا إيل:ى ب:يرتي م: :خ: يىة:، ف:أ ري نر ق:يرص: يذي مي ب:ةي ب:عرضي التىل:مي بيصدحر
يدوفا . لرن:ا ع:ل:يرهي ضد يم ، ف:ن:ز: يذ  ق:دي هدو: تيلرمي ، و: ييي صي الرقدبررد

في أورشليم

17  . ين: حي ةد ف:ري و: خر ب: بين:ا الي حى ش:لييم:، ر: ن:ا إيل:ى أدورد ولي صد ل:د:ى ود ولين:ا 18و: صد مي التىاليي ليود فيي الري:ور و:
نرد:هد.  ين: عي عي ت:مي جر مر مد ك:ان: الش يدوخد كدل هد ، و: اعي بيي:عرقدوب: تيم: اف:ق:ن:ا بدولدسد ليلجر ف:س:لىم: بدولدسد 19ر:

. تيهي درم: ط:ةي خي اسي ا ف:ع:ل:هد اد ب:يرن: غ:يرري الري:هدودي بيو: اليي بيكدليي م: هدمر ع:ل:ى التىو: بيرد ذ: يدخر أ:خ: مر و: ع:ل:يرهي
بيي 20 ندوا بيالرى ين: آم: ا ال:خد أ:نى الىذي ى أ:ي ه: ق:الدوا ل:هد: «أ:نرت: ت:ر: ددوا ا:، و: جى هد م: ب:ار: عدوا أ:خر ا س:مي ف:ل:مى

 ، يع:ةي سدون: ليلشىري ي مي ت:ح: هدمر مد ، و: ن: الري:هدودي يدع:د ون: بيالل:في :نىك: ت:درعدو الري:هدود: 21مي عدوا بيأ ق:در س:مي و:
ل: ل:د:هدمر و: تيندوا أ:ور :لى ي:خر مر بيأ يهي تدوصي وس:ى، و: تيد:ادي ع:نر مد انيبي إيل:ى الرر كدندون: ب:يرن: ال:ج: ين: ي:سر الىذي

ث:ة:،  ار: ت:و: ؟  22ي:تىبيعدوا الرع:اد:اتي الرمد ك: عدوا بيقدددومي م: مر ل:بددى أ:نر ي:سر ، ل:نىهد لد إيذ:نر ا الرع:م: لر 23ف:م: م: ف:اعر
 ، مر ن:ذرر  ال  ع:ل:يرهي ج: ب:ع:ةد ري نرد:ن:ا أ:رر : عي ا ن:قدولدهد ل:ك: ادرف:عر 24م: ، و: مر ع:هد رر م: ت:ط:هى يرك:لي و: ذرهدمر إيل:ى الره: ف:خد

مر ثرل:هد لدكد مي أ:نىك: ت:سر يح ، و: حي عدوهد ع:نرك: غ:يررد ص: ا س:مي يعد أ:نى م: مي ف: الرج: ، ف:ي:عرري مر هي وسي ؤد لرقي رد ن:ف:ق:ة: ح:
 . يع:ةي لي بيالشىري يق: الرع:م: س:ال:ة  25ط:ري مر ري س:لرن:ا إيل:يرهي ، ف:ق:در أ:رر نر غ:يرري الري:هدودي ين: مي ندون: الىذي مي ؤر ا الرمد أ:مى

ع:ني ، و: لي الدىمي ع:نر ت:ن:اود ، و: ن:امي ب:ةي ليل:صر ق:رى ن: الذىب:ائيحي الرمد لي مي ت:نيعدوا ع:ني ال:كر :نر ي:مر ا بيأ مر فييه: يهي ندوصي
ن:ى».  ي ع:ني الزي ، و: ندوق:ةي خر ان:اتي الرم: ي:و: ومي الرح: نر لدحد لي مي مي التىاليي 26ال:كر . ف:فيي الري:ور ه:ك:ذ:ا ك:ان: و:

ي يخ: الىذي ل: التىاري ي يرك:ل: ليك:ير يدس:جي ل: الره: ، د:خ: مر ع:هد ر: م: ا ت:ط:هى ب:عرد:م: ب:ع:ة:؛ و: ال: ال:رر ج: ي ذ: بدولدسد الري أ:خ:
ب:ةد. اجي ةد الرو: م: مد التىقردي نرهد د  مي احي تىى تدق:دىم: ع:نر كدليي و: ، ح: ري بدوعد التىط:ه  ي فييهي أدسر ي:نرت:هي



القبض على بولس

يىا بدولدس: فيي 27 ق:اط:ع:ةي آسي نر مد أ:ى ب:عرضد الري:هدودي مي ، ر: ي: ا ك:اد:تي ال:يىامد السىبرع:ةد أ:نر ت:نرق:ضي ل:مى و:
 ، ق:ب:ضدوا ع:ل:يرهي ع: كدلىهد، و: مر ضدوا الرج: رى ، ف:ح: يرك:لي د:ة: ي:ا ب:نيي 28الره: : «النىجر ون: خد رد هدمر ي:صر و:

ط:را  ع:ل:ى يلد خ: ك:ان  إيل:ى ع:قييد:ة  تدش:كي ي ي:درعدو النىاس: فيي كدليي م: لد الىذي جد ! ه:ذ:ا هدو: الرى ائييل: ر: إيسر
د:نىس: ه:ذ:ا يرك:لي و: ل: الريدون:انييييين: إيل:ى الره: تىى إينىهد أ:درخ: ، ح: ك:اني ع:ل:ى ه:ذ:ا الرم: يع:تين:ا و: ش:ري ش:عربين:ا و:

 «! ق:دىس: ك:ان: الرمد ، 29الرم: ين:ةي دي ع: بدولدس: فيي الرم: يى م: وفييمدس: ال:ف:سدسي ا تدرد أ:ور مر ك:اندوا ق:در ر: ف:إينىهد
 . يرك:لي ع:هد إيل:ى الره: ل:هد م: م: النىاسد ع:ل:ى 30ف:ظ:ن وا أ:نىهد أ:درخ: ه:ج: يعا ، و: مي ين:ةي ج: دي نرد:ئيذ  ه:اج: أ:هرلد الرم: عي

ال .  ابد ح: ليق:تي ال:برو: ، ثدمى أدغر يرك:لي جي الره: اري وهد إيل:ى خ: ر  ج: لدون: أ:نر 31بدولدس: و: اوي ا هدمر يدح: ب:يرن:م: و:
ا.  ش:لييم: كدلىه: اب: ع:مى أدورد ر: طي انييىةي أ:نى الضر وم: ع: ق:ائيدد الك:تييب:ةي الر  الي 32ي:قرتدلدوهد س:مي ذ: فيي الرح: :خ: ف:أ

ندود:هد ك:ف وا جد أ:ى الري:هدودد الرق:ائيد: و: ا ر: ل:مى عا . و: ري سر ر: مد ض: ح: ئ:اتي و: ادي الرمي قدوى ندودي و: ن: الرجد اع:ة  مي م: ج:
 . بي بدولدس: رر ندود:هد أ:نر يدق:يييددوهد 33ع:نر ض: ر: جد أ:م: ، و: أ:لرق:ى الرق:برض: ع:ل:يرهي ب: الرق:ائيدد و: ف:اقرت:ر:

؟»  اذ:ا ف:ع:ل: م: ، و: نر هدو: : «م: :لد أ ذ: ي:سر أ:خ: ، و: ل:ت:يرني لرسي مر 34بيسي هد ب:عرضد ء  و: مر يدن:اددون: بيش:ير هد ذ: ب:عرضد :خ: ف:أ
ذ: بدولدسد إيل:ى خ: ر: أ:نر يدؤر ي:اجي، أ:م: ري بيس:ب:بي الرهي قييق:ة: ال:مر رر أ:نر ي:ت:ب:يىن: ح: ا ل:مر ي:قردي ل:مى . و: ر: ء  آخ: بيش:ير

 . ك:ري ع:سر نر عدنرفي 35الرمد لييصدوهد مي لدوهد لييدخ: مي وا أ:نر ي:حر طدر  ندودد إيل:ى الس لىمي اضر ل: بيهي الرجد ص: ا و: ل:مى و:
 . ين: دي ت:شي حر !»  36الرمد يدعرد:مر : «لي ين: خي اري ين: ي:ترب:عدون:هد ص: دي ت:شي حر هدورد الرمد مر ق:برل: أ:نر 37ف:ق:در ك:ان: جد و:

ند أ:نر أ:قدول: ل:ك: ش:يرئا ؟» ف:ق:ال: كي : «أ:يدمر لرق:ائيدي بيالل غ:ةي الريدون:انييىةي ك:ري ق:ال: لي ع:سر ل: بدولدسد إيل:ى الرمد يددرخ:
ابا  فيي 38الرق:ائيدد: «أ:ت:ت:ك:لىمد الريدون:انييىة:؟  ر: طي د:ث: اضر ي أ:حر يى الىذي ري صر إيذ:نر ل:سرت: أ:نرت: ذ:ليك: الرمي

 «! يىةي ي مر إيل:ى الرب:ري ج: بيهي ر: ق:ت:ل:ةي خ: ن: الر ل  مي جد ب:ع:ة: آلفي ر: عىم: أ:رر ت:ز: دىة ، و: نرذد مد ين:ةي مد دي ف:ق:ال: 39الرم:
و جد :رر يىة:. ف:أ يلييكي ق:اط:ع:ةي كي ة  فيي مد هدور: شر ين:ة  م: دي ي: م: هي ، و: سدوس: نر ط:رر ي  مي ا أ:ن:ا ي:هدودي : «إينىم: بدولدسد

 .« يم: الشىعرب: لي :نر أدك: ح: ليي بيأ م: نرك: أ:نر ت:سر أ:ش:ار: 40مي ، و: ق:ف: بدولدسد ع:ل:ى الس لىمي و: ن: ل:هد الرق:ائيدد. و: :ذي ف:أ
، ق:ائيل : يىةي برري مر بيالل غ:ةي الرعي بدهد اطي ذ: يدخ: ، أ:خ: ا س:اد: الس كدوتد هي إيل:ى الشىعربي. ف:ل:مى بيي:دي
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ي».  22 ي ع:نر ن:فرسي ف:اعي عدوا الن: دي م: ، اسر الب:اءد ةد و: و: خر ا الي مر 2«أدي ه: بدهد اطي عدوهد يدخ: ا س:مي ف:ل:مى
 : د:اددوا هدددوءا  ف:ق:ال: يىةي ازر برري اقيع:ةي فيي 3بيالل غ:ةي الرعي سدوس: الرو: ليدرتد فيي ط:رر ، ود ي  ل  ي:هدودي جد أ:ن:ا ر:

بيي:ة: ال:ئييل: التىرر ير غ:م: نرد: ق:د:م: تد عي ت:ع:لىمر ين:ةي و: دي هي الرم: نييي ن:ش:أرتد فيي هذي ل:كي يىة:، و: يلييكي ق:اط:ع:ةي كي مد



. م: يعا  الري:ور مي ثرل:كدمر ج: وري اي، مي كدنرتد غ:يدورا  فيي أدمد يع:ةي آب:ائين:ا. و: اما  ليش:ري افيق:ة: ت:م: و: الرمد
ج  4 أ:زد ، و: النييس:اءي الي و: ج: ي ن: الري ت:قيلد أ:ترب:اع:هد مي ، ف:كدنرتد أ:عر تي ور تىى الرم: يق: ح: درتد ه:ذ:ا الطىري ط:ه: ف:اضر

 . وني مر فيي الس جد ي ه:ذ:ا. ف:ق:در 5بيهي درقي ك:ل:مي ليسد الش يدوخي ع:ل:ى صي جر م: ن:ةي و: ئييسد الرك:ه: دد ر: ه: ي:شر و:
، ين: هدن:اك: ندونيي فيي الرق:برضي ع:ل:ى الىذي يدع:اوي ق: لي شر م: مر فيي دي انيهي و: س:ائيل: إيل:ى إيخر مر ر: نرهد ذرتد مي أ:خ:

 . مر ق:اب:هد ش:لييم: ف:ي:ن:الدوا عي مر إيل:ى أدورد قرتد 6ل:سدوق:هد ك:ان: الرو: ، و: شرق: م: نر دي ب:ة  مي قررد لرتد إيل:ى م: ص: ا و: ل:مى و:
 ، ر  :ة  ندور  ب:اهي أ ليي ف:جر ور اء: ح: ، أ:ض: ري و: الظ هر تا  ي:قدولد 7ن:حر ور عرتد ص: س:مي ، و: ضي ق:عرتد ع:ل:ى ال:رر ف:و:

ددنيي؟  ط:هي اذ:ا ت:ضر ، ليم: لد ، ش:اود لد : أ:ن:ا ي:سدوعد 8ليي: ش:اود نر أ:نرت: ي:ا س:يييدد؟ ف:ق:ال: : م: برتد :ج: ف:أ
ددهد.  ط:هي ي أ:نرت: ت:ضر ي  الىذي ري ت: 9النىاصي ور عدوا ص: م: مر ل:مر ي:سر نىهد ل:كي ، و: افيقييى الن ور: ر: أ:ى مد ق:در ر: و:

بيي.  اطي خ: هدن:اك: يدق:الد 10مد ، و: شرق: م: لر دي ادرخد : قدمر و: ب  اب:نيي الرى :ج: ؟ ف:أ ب  اذ:ا أ:فرع:لد ي:ا ر: : م: :لرتد ف:س:أ
بد ع:ل:يرك: أ:نر ت:فرع:ل:هد.  ا ي:جي ، ل:نييي 11ل:ك: م: شرق: م: لدونيي إيل:ى دي ص: تىى أ:ور ي ح: افيقييى بيي:دي ر: اقرت:اد:نيي مد و:

 . ري دىةي ذ:ليك: الن وري الرب:اهي رد بيس:ب:بي شي ن:انييىا، ت:قيي  12ل:مر أ:كدنر أدبرصي هد ح: مد ل  اسر جد شرق: ر: م: ك:ان: فيي دي و:
س:ن:ة .  اد:ة  ح: يعا  ش:ه: مي شرق: ج: م: دد ل:هد ي:هدودد دي ه: يع:ةد، ي:شر ي الشىري ا ت:قرضي ق:ف: 13ك:م: و: اء: إيل:يى و: ج:

ي،  امي أ:يرتدهد أ:م: ر: ال ، و: ي ح: ري . ف:ع:اد: إيل:يى ب:ص: رر ، أ:برصي لد ا ال:خد ش:اود : أ:ي ه: ق:ال: : إيلهد آب:ائين:ا 14و: ف:ق:ال:
 . هي نر ف:مي تا  مي ور ع: ص: م: ت:سر ى الرب:ارى و: ت:ر: اد:ت:هد، و: ف: إير: ب:قا  ليت:عرري سر ك: مد ت:ار: ف:إينىك: س:ت:كدوند 15اخر

 . عرت: س:مي أ:يرت: و: ا ر: ، بيم: يعي النىاسي مي ام: ج: دا  ل:هد، أ:م: لر 16ش:اهي ت:سي اغر در و: ؟ قدمر ت:ع:مى ئد اذ:ا تدبرطي الن: ليم: و:
 .« بيي مي الرى يا  بياسر ، د:اعي ط:اي:اك: نر خ: لييي 17مي ا كدنرتد أدص: ب:يرن:م: ش:لييم:. و: عرتد إيل:ى أدورد ج: ب:عرد: ذ:ليك: ر:

عريي،  برتد ع:ني الرو: يرك:لي غي ع:ة ، 18فيي الره: ش:لييم: بيسدرر كر أدورد اتررد لر و: ي بى ي:قدولد ليي: ع:جي أ:يرتد الرى ف:ر:
ا.  د: ليي فييه: ه: فدضدون: أ:نر ت:شر ا ي:رر ل:ه: ثد 19ل:نى أ:هر فدون: أ:نييي كدنرتد أ:برح: مر ي:عرري ، إينىهد ب  : ي:ا ر: ف:قدلرتد

 . ليد:هدمر أ:جر مر و: ن:هد جد ، ل:سر نيين: بيك: مي ؤر عي ع:ني الرمد امي ج: يددك: 20فيي الرم: ا قدتيل: ش:هي نرد:م: را  عي اضي كدنرتد ح: و:
 . ثيي:ابي ق:اتيلييهي سا  لي اري ح: ، و: يا  بيق:ترليهي اضي كدنرتد ر: ، و: تيف:اندوسد ، 21اسر نىهد ق:ال: ليي: اذره:بر ل:كي و:

 «! مي يدا  إيل:ى الدم: لدك: ب:عي سي درر ري 22س:أ كر ل: بدولدسد إيل:ى ذي ص: تىى و: غدون: ح: عدون: يدصر ت:مي جر ظ:لى الرمد
ي:اة:!» ق  الرح: ت:حي ! إينىهد ل: ي:سر ضي ن: ال:رر ل: مي جد عر ه:ذ:ا الرى : «انرزي وا بيق:ائيدي الرك:تييب:ةي خد ر: ، ف:ص: مي الدم:

23  . اءي و: ون: الرغدب:ار: فيي الره: يدذ:ر  ، و: مر ون: بيثيي:ابيهي حد يدل:ويي ون: و: يحد ذدوا ي:صي ر: الرق:ائيدد 24ثدمى أ:خ: :م: ف:أ
ف: س:ب:ب: يي:اطي ليي:عرري لردي السي ت: ج: بدوهد ت:حر وي ت:جر أ:نر ي:سر ك:ري و: ع:سر لدوا بدولدس: إيل:ى الرمد ندود:هد أ:نر يددرخي جد

دىهد. ب:ةي ضي اخي ت:اف:اتي الصى الهد

بولس مواطن روماني

حد ل:كدمد الرق:اندوند 25 م: : «أ:ي:سر بيهي اقيفا  بيقدرر ي ك:ان: و: ئ:ةي الىذي ليددوهد ق:ال: ليق:ائيدي الرمي ندودد ليي:جر ب:ط:هد الرجد ا ر: ف:ل:مى
؟»  تيهي اك:م: ح: انيي ي ق:برل: مد وم: ن  رد اطي و: لردي مد تىى ذ:ه:ب: إيل:ى الرق:ائيدي 26بيج: ابيطد ذ:ليك: ح: ع: الضى ا إينر س:مي ف:م:

انيي  وم: ؟ إينىهد رد ل: جد ل:درن:ا ه:ذ:ا الرى بد ل:ور ج: ت:كي ال:ف:ة  كدنىا س:ن:رر خ: : «أ:ت:عرل:مد أ:يىة: مد ق:ال: ، و: ري هد بيال:مر ب:ر: أ:خر و:
 «! يىةي نرسي : 27الرجي اب: :ج: ؟» ف:أ انيي  وم: قيا  رد :ل:هد: «أ:أ:نرت: ح: س:أ هي إيل:ى بدولدس: و: ف:ذ:ه:ب: الرق:ائيدد بين:فرسي
 «! يىةي 28«ن:ع:مر نرسي ل: ع:ل:ى الرجي صد الي ل:حر ن: الرم: برل:غا  ك:بييرا  مي ف:ق:ال: الرق:ائيدد: «أ:ن:ا د:ف:عرتد م:

ل:د:ةي!»  ا بيالروي ل  ع:ل:يره: اصي أ:ن:ا ح: : «و: انييىةي». ف:ق:ال: بدولدسد وم: ندودد 29الر  الي ابرت:ع:د: ع:نرهد الرجد فيي الرح: و:
هي نر ع:اقيب:ةي ت:قريييدي فد فيي ن:فرسي الرق:ائيدي مي ور ق:ع: الرخ: و: ، و: يي:اطي لردي السي ت: ج: ابيهي ت:حر و: تيجر ك:لىفدون: بياسر الرمد

 . انيي  وم: قىق: أ:نىهد رد ا ت:ح: ، ب:عرد:م: لي قييق:ةي 30بيالسىل:سي اد: الرق:ائيدد أ:نر ي:نرظدر: فيي ح: مي التىاليي أ:ر: فيي الري:ور و:



اءي أ:عرض: ن:ةي و: س:اءي الرك:ه: ؤ: اري رد ض: ر: بيإيحر أ:م: ، ف:ف:كى قديدود:هد، و: ا الري:هدودد إيل:ى بدولدس: ه: ه: جى ةي الىتيي و: م: الت هر
. مر هد ام: ق:ف:هد أ:م: أ:ور ت:درع:ى بدولدس: و: اسر يعا ، و: مي ييي ج: ليسي الري:هدودي جر الرم:
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تىى 23 اليح  ح: ير  ص: مي ي بيض: شرتد لي ةد، إينييي عي و: خر ا الي : «أ:ي ه: ق:ال: ، و: ليسي جر دىق: بدولدسد إيل:ى الرم: ف:ح:
 .« مي ب: بدولدس: ع:ل:ى 2ه:ذ:ا الري:ور ري اقيفيين: ل:د:يرهي أ:نر ي:ضر ن: الرو: دا  مي احي ، و: ن:ةي ئييسد الرك:ه: ن:انييىا، ر: ر: ح: :م: ف:أ

 ، هي نيي 3ف:مي م: اكي ليسد ليتدح: ! ك:يرف: ت:جر ب:يىض: ةي الرمد قرب:ر: ائيط: الرم: ب:ك: اد، ي:ا ح: ر: : «ض: ف:ق:ال: ل:هد بدولدسد
بيي؟»  رر رد بيض: يع:ة: ف:ت:أرمد اليفد الشىري ، ثدمى تدخ: يع:ةي فرقا  ليلشىري تيمد 4و: : «أ:ت:شر اقيفدون: هدن:اك: ف:ق:ال: ل:هد الرو:

ن:ةي اي؟»  ئييس: ك:ه: اء: 5ر: ن:ة  ف:ق:در ج: ئييسد ك:ه: ةد أ:نىهد ر: و: خر ا الي فد أ:ي ه: : «ل:مر أ:كدنر أ:عرري اب: بدولدسد :ج: ف:أ
 «! ئييس: ش:عربيك: تيمر ر: ت:ابي: ل: ت:شر نر 6فيي الركي ليسي مي جر اءي الرم: إيذر ك:ان: بدولدسد ي:عرل:مد أ:نى ب:عرض: أ:عرض: و:

ةد، أ:ن:ا و: خر ا الي : «أ:ي ه: ليسي جر ، ن:اد:ى فيي الرم: يييين: يسي ي ذره:بي الرف:ري نر م: مر مي هد ب:عرضد ، و: د وقييييين: ذره:بي الصى م:
ةي!»  ي:ام: اء  بيالرقي ج: ت:ى ر: ور لرم: ت:قيدد أ:نى لي اك:مد الن: ل:نىنيي أ:عر ، وإينييي أدح: ي ي يسي ي ي  ابرند ف:ري يسي ي هدن:ا 7ف:ري و:

 . ون: رد اضي ، ف:انرق:س:م: الرح: ليسي جر اءي الرم: نر أ:عرض: د وقييييين: مي الصى يييين: و: يسي ي ل:فد ب:يرن: الرف:ري ف:إينى 8د:بى الرخي
ا. يه: ا كدلي ون: بيه: ي ون: ف:يدقير  يسي ي ا الف:ري ، أ:مى اح: و: ال:رر ل:ئيك:ة: و: الرم: ة: و: ي:ام: ون: الرقي رد د وقييييين: يدنركي الصى

9 ، اس:ة  م: ون: بيح: ت:ج  ، ي:حر يييين: يسي ي لرف:ري اليين: لي و: يع:ةي الرمد اءي الشىري ق:ف: ب:عرضد عدل:م: ، ف:و: ي:احد ي ع:ل: الصي و:
 «! ل:ك  وح  أ:ور م: هد رد ا ك:لىم: بىم: لي ذ:نربا ، ف:ل:رد جد دد ع:ل:ى ه:ذ:ا الرى ل:فد 10ف:ق:الدوا: «ل: ن:جي ت:ف:اق:م: الرخي و:

مر نر ب:يرنيهي ط:فدوهد مي ي:خر لدوا و: ندود: أ:نر ي:نرزي ر: الرجد :م: ، ف:أ قىيرني اف: الرق:ائيدد أ:نر ي:شدق وا بدولدس: شي تىى خ: ح:
 . ك:ري ع:سر يددوهد إيل:ى الرمد يدعي ا 11و: ، ف:ك:م: عر ق:ال: ل:هد: «ت:ش:جى ب  ليبدولدس: و: ر: الرى ي:ةي ظ:ه: فيي اللىيرل:ةي التىالي و:

ا أ:يرضا ». وم: ا ليي فيي رد يي:ه: دي ش:لييم:، ل:بددى أ:نر تدؤ: اد:ة: فيي أدورد أ:دىيرت: ليي: الشىه:

مؤامرة اليهود لقتل بولس

مي 12 هي وا ع:ل:ى أ:نرفدسي مد رى ، وح: ة  ليق:ترلي بدولدس: ر: ام: ؤ: اك: ب:عرضد الري:هدودي مد ب:احد ح: ا ط:ل:ع: الصى ل:مى و:
اب: إيل:ى أ:نر ي:قرتدلدوهد.  الشىر: ين: 13الطىع:ام: و: ب:عي و: أ:رر ة: ن:حر ر: ام: ؤ: هي الرمد اكدوا هذي ين: ح: ك:ان: ع:د:دد الىذي و:

ل .  جد ابد 14ر: الشىر: ام  ع:ل:يرن:ا الطىع:امد و: ر: ق:الدوا: «ح: الش يدوخي و: ن:ةي و: س:اءي الرك:ه: ؤ: ذ:ه:بدوا إيل:ى رد و:
 . تىى ن:قرتدل: بدولدس: ر: بدولدس: 15ح: ضي ، أ:نر يدحر ليسي جر اء: الرم: ف:تيكدمر أ:عرض: ن: الرق:ائيدي بيصي لدبدوا مي ف:اطر

«! ليسي جر وليهي إيل:ى الرم: صد تيي:اليهي ق:برل: ود د ون: لغر ت:عي سر ند مد ن:حر ، و: يىتيهي ةي إيع:اد:ةي النىظ:ري فيي ق:ضي جى بيحد



هد 16 ب:ر: أ:خر ك:ري و: ع:سر ه: إيل:ى الرمد جى ، ف:ت:و: تي بدولدس: ب: إيل:ى ابرني أدخر ةي ت:س:رى ر: ام: ؤ: هي الرمد ب:ر: هذي نى خ: ل:كي و:
 . تيهي إيل:ى الرق:ائيدي 17بيذليك: ذ: ابرن: أدخر ط:ل:ب: إيل:يرهي أ:نر ي:أرخد ئ:اتي و: ادي الرمي د: قدوى ت:درع:ى بدولدسد أ:ح: ف:اسر

 . ي ر  ه:ام  :مر هد بيأ بير: ط:ل:ب: أ:نر 18لييدخر يند بدولدسد و: ت:درع:انيي السىجي ق:ال: «اسر ذ:هد إيل:ى الرق:ائيدي و: :خ: ف:أ
ك: بيهي».  بير: يدد أ:نر يدخر ا  يدري را  ه:امي نرد:هد أ:مر ، ل:نى عي ر: ه:ذ:ا الشىابى إيل:يرك: ضي س:ك: الرق:ائيدد 19أدحر :مر ف:أ

؟»  نيي بيهي بير: يدد أ:نر تدخر ي تدري رد الىذي ا ال:مر :ل:هد: «م: س:أ ، و: د: بيهي انرف:ر: هي، و: اك: 20الشىابى بيي:دي : «ح: ف:ق:ال:
ةي إيع:اد:ةي النىظ:ري جى ، بيحد مر هي ليسي جر هد إيل:ى م: ر: ضي نرك: أ:نر تدحر لدبدون: مي س:ي:طر ، و: ة  ع:ل:ى بدولدس: ر: ام: ؤ: الري:هدودد مد

 ، يىتيهي مي 21فيي ق:ضي هي وا ع:ل:ى أ:نرفدسي مد رى مر ح: نرهد ل  مي جد ين: ر: ب:عي نر أ:رر ث:ر: مي ، ل:نى أ:كر مر ف:ل: ت:قرب:لر ط:ل:ب:هد
ون: ت:لربيي:ة: رد ي:نرت:ظي ، و: د ون: ليذ:ليك: ت:عي سر هدمد الن: مد ، و: تيي:اليهي غر ينا  لي بدوا ك:مي ن:ص: اب: و: الشىر: الطىع:ام: و:

«! مر ط:ل:بيهي

ليسياس يرسل بولس لفيلكس

22  «! ت:نيي بيهي ل:مر ا أ:عر دا  بيم: بيرر أ:ح: ا ق:ال: ل:هد: «ل: تدخر ف: الرق:ائيدد الشىابى ب:عرد:م: ر: د:ع:ا اثرن:يرني 23ف:ص: و:
يىة: السىاع:ة: ري ي:ذره:بدوا إيل:ى ق:يرص: ي ي لي نردي ئ:ت:ير جد ا مي ز: ي هي ا ق:ائيل : «ج: هدم: ر: أ:م: ، و: ئ:اتي ل:د:يرهي ادي الرمي نر قدوى مي

ح ،  مر لي رد امي ئ:ت:ا ح: مي سا  و: مر س:برعدون: ف:اري ع:هد م: س:اء: اللىيرل:ةي و: ع:ة: م: ل: 24التىاسي مي ابيي ليت:حر ب:عرضد الدىو: و:
 .« مي فييليكرس: اكي ل:هد س:اليما  إيل:ى الرح: ي صي تدو: ا: 25بدولدس: و: س:ال:ة  ي:قدولد فييه: مي ري اكي ك:ت:ب: إيل:ى الرح: و:

: س:ل:م !  26 مي فييليكرس: اكي ويي الرح: ي:اس: إيل:ى سدمد يدوس: لييسي نر كدلدودي لد ق:ب:ض: ع:ل:يرهي 27«مي جد ه:ذ:ا الرى
ندودي ع: ب:عرضي الرجد عرتد إيل:يرهي م: ر: :سر انيي  ف:أ وم: ن  رد اطي و: تد أ:نىهد مد ق:در ع:ليمر لدوا أ:نر ي:قرتدلدوهد. و: او: ح: الري:هدودد و:

أ:نرق:ذرتدهد.  ،  28و: مر هي ليسي جر تدهد إيل:ى م: ا، ف:ق:دىمر ون:هد بيه: مد ة: الىتيي ي:تىهي م: ف: الت هر درتد أ:نر أ:عرري أ:ر: ف:ت:ب:يىن: 29و:
ق  عدقدوب:ة: ت:حي بر ذ:نربا  ي:سر ت:كي درتد أ:نىهد ل:مر ي:رر ج: و: . و: مر يع:تيهي اي:ا ت:ت:ع:لىقد بيش:ري ت:ص  بيق:ض: ت:هد ت:خر م: ليي أ:نى تدهر

 . ني تي أ:وي السىجر ور س:لرتدهد 30الرم: :رر ، ف:أ ق:ترليهي ة  لي ر: ام: ؤ: اكدوا مد ن: الري:هدودي ح: اع:ة  مي م: ثدمى ت:ب:يىن: ليي أ:نى ج:
 .« اهدمر ل:د:يرك: و: وا ش:كر يمد ين: ع:ل:يرهي أ:نر يدق:دي دىعي تد الرمد رر أ:م: ، و: ع:ة  ندودد 31إيل:يرك: بيسدرر ه:ك:ذ:ا ن:ق:ل: الرجد و:

 . مر ةي إيل:يرهي ر: ادي ري الصى امي ، ت:نرفييذا  ليل:و: يس: ب:احي ع:اددوا إيل:ى 32بدولدس: ل:يرل  إيل:ى أ:نرتييب:اترري فيي الصى و:
يىة:.  ري افيقدون: بدولدس: إيل:ى ق:يرص: س:ان: يدر: كدوا الفدرر ت:ر: ، و: ك:ري ع:سر مي 33الرمد اكي وهد إيل:ى الرح: هدن:اك: س:لىمد و:

 . س:ال:ةي ي ع: الري ا 34م: ل:مى ا. و: ي بدولدسد إيل:يره: ق:اط:ع:ةي الىتيي ي:نرت:مي :ل: ع:ني الرمد س:أ س:ال:ة:، و: ي مد الري اكي أ: الرح: ف:ق:ر:
يىة:  يلييكي نر كي ». 35ع:ليم: أ:نىهد مي دىعدون: ع:ل:يرك: رد الرمد ضد ا ي:حر نرد:م: يىتيك: عي :نرظدرد فيي ق:ضي أ ق:ال: ل:هد: «س:

. اس:ةي ر: ت: الرحي ، ت:حر وددس: يرد ري هي عي بدولدس: فيي ق:صر ضر ر: بيو: أ:م: و:
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ب:عرض: 24 ، و: ن:ةي ئييس: الرك:ه: ن:انييىا، ر: م  ح: فرد  ي:ضد يىة: و: ري ر: إيل:ى ق:يرص: ض: س:ةي أ:يىام  ح: مر ب:عرد: خ: و:
 . دى بدولدس: مي ضي اكي ى ليلرح: وا الدىعرو: يمد يدق:دي ، لي تدل سد هد ت:رر مد يا  اسر امي ح: مد مد 2الش يدوخي، و: اكي ت:درع:ى الرح: ف:اسر

افير  نر س:ل:م  و: ليك: مي ا ت:مى ل:ن:ا بيف:ضر : «إينى م: ام:، ف:ق:ال: يه: هد إيل:يرهي التي ي جي تدل سد يدو: ب:د:أ: ت:رر ، و: بدولدس:
ن:اي:تيك:  ا ش:عربدن:ا بيعي ات  انرت:ف:ع: بيه: ل:ح: إيصر فيي كدليي 3و: ل:تيهي و: مر ، بيجد بد بيهي ي حي مي فييليكرس: ندر: اكي وى الرح: ي:ا سدمد

 . يلي زي ري الرج: ، بيالش كر ك:ان  ع: 4م: م: و أ:نر ت:ت:ل:طىف: ف:ت:سر جد ، أ:رر يل: الرك:ل:م: ع:ل:يرك: يدد أ:نر أدطي ل:نييي ل: أدري و:
ان:ا:  و: زا  ليد:عر وج: ضا  مد يعي الري:هدودي فيي 5ع:رر مي ترن:ة: ب:يرن: ج: با ، يدثييرد الرفي ي ري خ: م: مد تىه: درن:ا ه:ذ:ا الرمد ج: و:

ى.  ار: ذره:ب: النىص: عىمد م: هدو: ي:ت:ز: ا، و: يه: ن:ا ع:ل:يرهي 6الربيل:دي كدلي ن:ا أ:يرضا ، ق:ب:ضر ل: ت:درنييس: ه:يرك:لي او: ا ح: ف:ل:مى
يع:تين:ا.  س:بي ش:ري هد بيح: م: اكي درن:ا أ:نر ندح: أ:ر: ين:ا، 7و: نر أ:يردي ةي مي ذ:هد بيالرقدوى أ:خ: اء: و: ياس: ج: نى الرق:ائيد: لييسي ل:كي و:

ان:ا إيذ:ا 8 و: ةي د:عر حى نر صي يعد الن: أ:نر ت:ت:ي:قىن: مي ت:طي ت:سر . و: ك: ام: افدعي أ:م: ين: ع:ل:يرهي بيالتىر: دىعي ر: الرمد ثدمى أ:م:
 «! ري ابيهي فيي ه:ذ:ا ال:مر و: تيجر ت: بياسر ين: أ:نىهد 9قدمر مي اعي ي ز: امي ح: يع:اء: الرمد فردي ادي اءد الرو: أ:يىد: الري:هدودد أ:عرض: و:

. يح  حي ص:

دفاع بولس أمام فيلكس

تين:ا 10 اي:ا أدمى كدمد فيي ق:ض: ل:مد أ:نىك: ت:حر : «أ:ن:ا أ:عر ف:اع:هد، ف:ق:ال: يم: دي مد إيل:ى بدولدس: أ:نر يدق:دي اكي أ:ش:ار: الرح: و:
تيي:اح .  ي بيكدليي ارر ي ع:نر ن:فرسي ف:اعي يمد دي نيي ت:قردي ليذ:ليك: ي:سدر  يد:ة ، و: ات  ع:دي نرذد س:ن:و: ندك: أ:نر 11مد كي يدمر و:

ما .  ني اثرن:ير ع:ش:ر: ي:ور ث:رد مي ب:اد:ةي، أ:كر لرعي ش:لييم:، لي صدوليي إيل:ى أدورد ضي ع:ل:ى ود :كىد: أ:نىهد ل:مر ي:مر ل:مر 12ت:ت:أ و:
ضد الشىعرب: ي ري دا  أ:ور أدح: لد أ:ح: ادي عي أدج: امي ج: يرك:لي أ:وي الرم: د:ة  فيي الره: احي ة  و: رى ن: الري:هدودي م: د  مي نيي أ:ح: ي:ر:

ض:ى.  .  13ع:ل:ى الرف:ور ك: الن: ام: مر ليي أ:م: هد ام: يه: ون: أ:نر يدثربيتدوا اتي رد هدمر ل: ي:قردي فد 14و: ت:ري نييي أ:عر ل:كي و:
ا كدتيب: ند بيكدليي م: أدومي :نىهد بيدرع:ة ، و: فدون:هد بيأ ي ي:صي ذره:بي الىذي س:بي الرم: بددد إيله: آب:ائيي بيح: :نييي أ:عر ك: بيأ ام: أ:م:

 ، كدتدبي ال:نربيي:اءي يع:ةي و: هدو: أ:نى 15فيي الشىري قييق:هد: و: ون: ت:حر رد اء  ي:نرت:ظي ج: نر ر: مر مي ا ل:هد ليي بيالي م: و:
 . اري ر: ال:شر مر و: نرهد اري مي ، ال:برر: اتي و: ددثد ليل:مر ة: س:ت:حر ي:ام: ي ليك:ير 16الرقي بد ن:فرسي ي ليذ:ليك: أ:ن:ا أ:يرضا  أدد:ري

 . النىاسي ام: اي و: ير  ن:قيي ي أ:م: مي ي:ا د:ائيما  بيض: ش:لييم:، 17أ:حر ات  ع:نر أدورد دىةي س:ن:و: ي:ابي عي ب:عرد: غي و:
 . ات  م: بد ت:قردي ي أدق:ري ع:اتي إيل:ى ش:عربيي، و: لد ب:عرض: التىب:ر  مي ا أ:حر عرتد إيل:يره: ج: ا كدنرتد أ:قدومد 18ر: ب:يرن:م: و:

سرط: قرت:ئيذ  و: . ل:مر أ:كدنر و: تد كدنرتد ق:در ت:ط:هىرر يىا، و: ق:اط:ع:ةي آسي يرك:لي ب:عرضد ي:هدودي مد آنيي فيي الره: ، ر: بيذ:ليك:
ض:ى.  ل: كدنرتد أدثييرد الرف:ور ع ، و: م  وا 19أ:ييي ت:ج: رد ض: يي، ل:ك:اندوا ح: دي نرد:هدمر د:لييل  ضي ل:ور ك:ان: عي و:
 . س:ب: الدصدولي نيي ح: ش:ك:ور ك: و: ام: ددوهد 20أ:م: ج: ي و: ون: هدن:ا الذىنرب: الىذي رد اضي ي:ذركدري الرح: ، لي الن: و:

 ، مر هي ليسي جر ام: م: ونيي أ:م: اك:مد ا ح: نرد:م: ون:نيي 21ع:ل:يى عي مد اكي : أ:نرتدمر تدح: ين: قدلرتد مر حي هد ام: ل:نرتدهد أ:م: ا أ:عر غ:يرر: م:
.« اتي و: ةي ال:مر ي:ام: انيي بيقي م: بيس:ب:بي إييم: الري:ور

بولس في سجن قيصرية

د:ار: 22 : إيصر أ ج: ف:اع: بدولدس: أ:رر ع: دي ا س:مي ، ف:ل:مى يقي ور: الطىري فد ع:نر ك:ث:ب  أدمد ك:ان: فييليكرسد ي:عرري و:



 .« ي:اسد رد الرق:ائيدد لييسي ضد ا ي:حر نرد:م: اكدمر عي و: كدمد فيي د:عر :حر ي: «س:أ دىعي فردي الرمد لرو: ق:ال: لي ، و: مي كر ثدمى 23الرحد
ح: م: أ:نر يدسر ، و: يىةي ي ري ، ع:ل:ى أ:نر ت:كدون: ل:هد ب:عرضد الرحد اس:ةي ر: ت: الرحي عي بدولدس: ت:حر ضر ئ:ةي بيو: ر: ق:ائيد: الرمي أ:م:

 . تيهي درم: ي:امي بيخي الرقي تيهي و: ي:ار: ق:ائيهي بيزي دي تدهد 24ل:صر ج: ور ع:هد ز: م: اء: فييليكرسد و: ع:ةي أ:يىام  ج: ب:عرد: بيضر و:

يحي سي اني بيالرم: يم: يثيهي ع:ني الي دي ع: إيل:ى ح: ت:م: اسر ت:درع:ى بدولدس: و: يىة ، ف:اسر ك:ان:تر ي:هدودي ل:، و: وسي ددرد
، 25ي:سدوع:.  ت:ع:ب: فييليكرسد الدىيرندون:ةي التيي:ةي ارر برطي النىفرسي و: ض: ي و: دىث: بدولدسد ع:ني الربيري ا ت:ح: ل:مى و:

يك: ث:انيي:ة ».  ت:درعي قرتد أ:سر فىر: ليي: الرو: ت:ى ت:و: م: ، و: : «اذره:بي الن: ق:ال: ليبدولدس: ك:ان: فييليكرسد 26و: و:
ع:هد. يثي م: دي الرح: تيدرع:ائيهي و: ني اسر ثيرد مي ذ: يدكر :خ: ليق:هد، ف:أ الي لييدطر لد أ:نر ي:درف:ع: ل:هد بدولدسد ب:عرض: الرم: ي:أرمد

ل:فا  27 ما  خ: اكي تدوسد ح: يدوسد ف:سر كي يرا  ت:ع:يىن: بدورر أ:خي . و: الي هي الرح: بدولدسد ع:ل:ى ه:ذي تر س:ن:ت:اني و: رى م: و:
. ني يجر ك: بدولدس: فيي السي ض:ى الري:هدودي ت:ر: ب: ري اد: فييليكرسد أ:نر ي:كرسي إيذر أ:ر: . و: فييليكرس: لي
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ش:لييم:.  25 يىة: إيل:ى أدورد ري نر ق:يرص: ب:هد، ذ:ه:ب: مي نرصي تدوس: م: يي ف:سر لي ت:و: هد 2ب:عرد: ث:ل:ث:ةي أ:يىام  لي اء: ف:ج:
نرهد  ط:ل:بدوا مي ، و: دى بدولدس: اهدمر ضي و: ضدوا ل:هد د:عر ع:ر: اءد الري:هدودي و: ه: ج: ود ن:ةي و: ئييسد الرك:ه: اح  أ:نر 3ر: بيإيلرح:

ي:غرت:الدوهد. يقي لي ينا  ع:ل:ى الطىري بدوا ل:هد ك:مي ك:اندوا ق:در ن:ص: . و: ش:لييم: اري بدولدس: إيل:ى أدورد ض: مر بيإيحر هد م: ري يدكر
ة  4 ا ب:عرد: ف:ترر: أ:نىهد هدو: س:ي:عدودد إيل:يره: يىة: و: ري زا  فيي ق:يرص: ت:ج: حر :نى بدولدس: س:ي:برق:ى مد تدوسد بيأ مر ف:سر اب:هد :ج: ف:أ

ة .  ير: ا، 5ق:صي لي ذ:نرب  م: جد ؛ ف:إينر ك:ان: ع:ل:ى ه:ذ:ا الرى نركدمر ابد الن فدوذي مي ح: ي أ:صر عي ي:ذره:بر م: : «لي ق:ال: و:
ي!»  امي وهد بيهي أ:م: مد انيي:ةي أ:وي 6ف:لري:تىهي يدد ع:ل:ى الثىم: ش:لييم: أ:يىاما  ل: ت:زي تدوسد فيي أدورد ق:ض:ى ف:سر و:

ر: أ:م: ، و: اءي ةي الرق:ض: ن:صى ل:س: ع:ل:ى مي وليهي ج: صد مي التىاليي ليود فيي الري:ور يىة:. و: ري ةي، ثدمى ع:اد: إيل:ى ق:يرص: الرع:ش:ر:
 . اري بدولدس: ض: هدوا 7بيإيحر جى و: ش:لييم:، و: نر أدورد اءدوا مي ين: ج: ل:هد الري:هدودد الىذي ور ع: ح: ت:م: ر: اجر ض: ا ح: ف:ل:مى

ا.  تيه: حى وا ع:نر إيثرب:اتي صي زد ة  ع:ج: ير: طي خ: ة  و: ما  ك:ثيير: هي ق:ائيل : «ل:مر 8إيل:يرهي تده: ف:د:اف:ع: بدولدسد ع:نر ن:فرسي
 .« ري ، أ:وي الرق:يرص: يرك:لي ، أ:وي الره: يع:ةي الري:هدودي قيي ش:ري بر ذ:نربا  فيي ح: ت:كي اد: 9أ:رر ع: ذ:ليك: ف:ق:در أ:ر: م: و:

يرثد ش:لييم: ح: يدد أ:نر ت:ذره:ب: إيل:ى أدورد : «ه:لر تدري :ل: بدولدس: ، ف:س:أ ض:ى الري:هدودي ب: ري تدوسد أ:نر ي:كرسي ف:سر
؟»  مي هي الت ه: ي ع:ل:ى ه:ذي تدك: بيحدضدوري اك:م: ح: ي مد ري اثيل  الن: فيي 10ت:جر : «أ:ن:ا م: اب: بدولدسد :ج: ف:أ

أ:نرت: ، و: قيي الري:هدودي بر ذ:نربا  فيي ح: ت:كي تيي. ل:مر أ:رر اك:م: ح: ي: مد ري بد أ:نر ت:جر ا ي:جي ه: ام: أ:م: ، و: ري ةي الرق:يرص: ك:م: حر م:
يييدا .  ا كدنرتد 11ت:عرل:مد ه:ذ:ا ج: ، ل:م: د:امي عر ا عدقدوب:ة: الي ق  ع:ل:يره: ت:حي ة  أ:سر يم: ري ت:ك:برتد ج: ل:ور كدنرتد ارر و:

نيي يم: د  أ:نر يدس:لي ق  ل:ح: ، ف:ل: ي:حي ل:ءي ليي بيل: أ:س:اس  مد ه:ؤد تر تده: اد:ام: نر م: لكي . و: تي ور ن: الرم: بد مي أ:هررد



 «! ري اي: إيل:ى الرق:يرص: و: ت:أرنيفد د:عر ونيي. إينييي أ:سر مد اكي مر لييدح: ع: 12إيل:يرهي ر: م: تدوسد ال:مر ل: ف:سر ت:د:او: و:
ري ، ف:إيل:ى الرق:يرص: ري اك: إيل:ى الرق:يرص: و: ت:أرن:فرت: د:عر ت: ق:دي اسر اددمر : «م: ، ثدمى ق:ال: ليبدولدس: يهي ت:ش:اري سر مد

«! ت:ذره:بد

بولس والملك أغريباس

13 . تدوس: ا ع:ل:ى ف:سر يم: لي يىة: لييدس: ري ي إيل:ى ق:يرص: نييكي ب:رر يب:اسد و: ري ليكد أ:غر اء: الرم: ع:ةي أ:يىام  ج: ب:عرد: بيضر و:
ل  14 جد يىة: بدولدس: ق:ائيل : «هدن:ا ر: ليكي ق:ضي تدوسد ع:ل:ى الرم: ض: ف:سر يد:ة . ف:ع:ر: ك:ث:ا هدن:اك: أ:يىاما  ع:دي م: و:

ينا .  ك:هد فييليكرسد س:جي ، 15ت:ر: الش يدوخد ن:ةي و: س:اءد الرك:ه: ؤ: ش:لييم: ش:ك:اهد إيل:يى رد ا ذ:ه:برتد إيل:ى أدورد ل:مى و:
 . مي ع:ل:يرهي كر د:اري الرحد ط:ال:بدوا بيإيصر ما  16و: كر وا حد رد دي اني أ:نر يدصر وم: نر ع:اد:ةي الر  مر إينىهد ل:يرس: مي ف:قدلرتد ل:هد

 . هي يف:اعي ع:نر ن:فرسي ةد الدي ص: تدت:اح: ل:هد فدرر ون:هد، لي مد ين: ي:تىهي ه: الىذي اجي د  ق:برل: أ:ن يدو: اءدوا 17ع:ل:ى أ:ح: ا ج: ف:ل:مى
اري ض: تد بيإيحر رر أ:م: ، و: يىةي لرس:ة  ليلنىظ:ري فيي الرق:ضي مي التىاليي وع:ق:درتد ج: عرتد فيي الري:ور ر: إيل:ى هدن:ا أ:سر

 . مي تىه: ،  18الرمد وهد بيهي مد قىعد أ:نر ي:تىهي ا كدنرتد أ:ت:و: مى دا  مي احي وا ذ:نربا  و: وهد ل:مر ي:ذركدرد مد تىهي ا ق:اب:ل:هد مد ب:لر 19ف:ل:مى
! ي  ات: وبدولدسد ي:قدولد إينىهد ح: هد ي:سدوعد، م: مد ل  اسر جد بير: مر و: ي:ان:تيهي ت:ص  بيدي س:ائيل: ت:خر اد:لدوهد فيي م: ج:

20 ، اك:م: هدن:اك: يدح: ش:لييم: و: مي أ:نر ي:ذره:ب: إيل:ى أدورد تىه: تد ع:ل:ى الرمد ضر ع:ر: ، و: ري تد فيي ال:مر رر ف:حي
تىى 21 اس:تيهي ح: ر: تد بيحي رر :م: ، ف:أ تيهي ر: ضر اك:م: فيي ح: ري لييدح: ل:ل:ةي الرق:يرص: اهد إيل:ى ج: و: ت:أرن:ف: د:عر إيلى أ:نىهد اسر

 .« ري ل:هد إيل:ى الرق:يرص: سي ا ي:قدولدهد ه:ذ:ا 22أدرر ع: م: م: ب  أ:نر أ:سر : «أدحي تدوس: يب:اسد ليف:سر ري ف:ق:ال: أ:غر
عدهد».  م: : «غ:دا  ت:سر اب: :ج: ». ف:أ لد جد تدقربيل: 23الرى اسر ي، و: نييكي ب:رر يب:اسد و: ري اء: أ:غر مي التىاليي ج: فيي الري:ور و:

. ين:ةي دي اءد الرم: ه: ج: ود ي ون: و: ك:ري ا الرق:اد:ةد الرع:سر م: يطد بيهي اعي يدحي تيم: ل: ق:اع:ة: السر خ ، إيذر د:خ: تيف:ال  ب:اذي بياحر
 . اري بدولدس: ض: تدوسد بيإيحر ر: ف:سر أ:م: ، 24و: يب:اسد ري ليكد أ:غر ا الرم: : «أ:ي ه: تدوسد ر: ق:ال: ف:سر ضي ا أدحر ف:ل:مى

ي  كدل هد ي ش:ك:اهد إيل:يى الشىعربد الري:هدودي لد الىذي جد كدمر ه:ذ:ا الرى ام: يعا : أ:م: مي ون: هدن:ا ج: رد اضي السىاد:ةد الرح: و:
ياا  بد أ:لى ي:برق:ى ح: ون: أ:نىهد ي:جي خد رد هدمر ي:صر ش:لييم: و: ق  25فيي أدورد ت:حي ا ي:سر ت:ب:يىن: ليي أ:نىهد ل:مر ي:فرع:لر م: و:

 . ل:هد إيل:يرهي سي تد أ:نر أدرر رر ، ف:ق:رى ري ل:ل:ةي الرق:يرص: اهد إيل:ى ج: و: ت:أرن:ف: د:عر نىهد اسر ل:كي د:ام:. و: عر نر ل:يرس: 26الي ل:كي و:
ة  اصى خ: يعا ، و: مي كدمر ج: ام: تدهد أ:م: رر ض: . ليذ:ليك: أ:حر ري بيش:أرنيهي ل:ل:ةي الرق:يرص: تدبدهد إيل:ى ج: يد  أ:كر ء  أ:كي ليي ش:ير

تدبدهد.  ا أ:كر دد م: يىتيهي أ:جي تىى إيذ:ا ت:مى النىظ:رد فيي ق:ضي ، ح: يب:اسد ري ليكد أ:غر ا الرم: ك: أ:ي ه: ام: نر غ:يرري 27أ:م: ف:مي
ةي إيل:يرهي!» ه: جى و: مي الرمد يدي الت ه: دي ينا  ددون: ت:حر ري س:جي ل: إيل:ى الرق:يرص: سي ى، أ:نر أدرر ا أ:ر: ، ك:م: عرقدولي الرم:
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ابرت:د:أ: 26 هي، و: :ش:ار: بدولدسد بيي:دي ». ف:أ ك: يف:اعي ع:نر ن:فرسي حد ل:ك: بيالدي م: : «إينىن:ا ن:سر يب:اسد ليبدولدس: ري ف:ق:ال: أ:غر
ف:اع:هد ق:ائيل :  دى 2دي أ:رد ، و: تيك: ر: ضر ي فيي ح: ددنيي أ:نر أدد:افيع: ع:نر ن:فرسي عي ، يدسر يب:اسد ري ليكد أ:غر ا الرم: «أ:ي ه:

نيي بيهي الري:هدودد،  مد ا ي:تىهي سد أ:نر 3كدلى م: :لرت:مي . ف:أ مر اد:ل:تيهي ج: مد مر و: اما  طدقدوس:هد فد ت:م: ة  ل:نىك: ت:عرري اصى بيخ: و:
 . درر  اب:ةي ص: ح: ع:نيي بير: م: شرتد ب:يرن: 4ت:سر . ف:ق:در عي ن: الرب:د:اي:ةي :تيي مي أ فدون: ن:شر يعا  ي:عرري مي إينى الري:هدود: ج:

ي.  غ:ري نرذد صي ش:لييم: مد ددوا 5ش:عربيي فيي أدورد اددوا ل:ش:هي ، ف:ل:ور أ:ر: ن: الرب:د:اي:ةي فدون:نيي مي وا ي:عرري اد:امد م: و:
ي:ان:تين:ا.  ث:ري ت:ش:د دا  فيي دي ذره:بي ال:كر لرم: ياا، أ:ير ت:ابيعا  لي يسي ي اك:مد ل:نى ليي 6أ:نىنيي كدنرتد ف:ري م: أدح: أ:ن:ا الري:ور و:

ن:ا،  ع:د: بيهي آب:اء: ا و: يق: اد م: قي :نر يدح: اء  بيأ ج: بد ع:ل:ى 7ر: اظي ب:اطد ش:عربين:ا الثرن:ا ع:ش:ر: تدو: ال:تر أ:سر از: م: و:
نيي الري:هدودد.  مد ، ي:تىهي ليكد ا الرم: ، أ:ي ه: اءي ج: لي ه:ذ:ا الرى نر أ:جر قييق:هد. مي ي:ة  ت:حر اجي ار: ر: ب:اد:ةي ل:يرل: ن:ه: اذ:ا 8الرعي ليم:

؟  ات: و: يقدون: أ:نى ا: يدقييمد ال:مر دي م: 9ل: تدص: ي لدق:اوي دي هر بد أ:نر أ:برذدل: غ:اي:ة: ج: ت:قيدد أ:نىهد ي:جي كدنرتد أ:عر و:
 . ييي ري م: ي:سدوع: النىاصي نر 10اسر ي مي اص  يض  خ: ش:لييم: بيت:فروي طىتيي فيي أدورد لرتد ع:ل:ى ت:نرفييذي خد ق:در ع:مي و:

تيي ور ي ص: كدنرتد أدعرطي . و: ين: ييسي ن: الرقيدي ني ع:د:دا  ك:بييرا  مي يجر :لرق:يرتد فيي السي ، ف:أ ن:ةي س:اءي الرك:ه: ؤ: رد
 . مر هي د:امي كدمد بيإيعر ليسد ي:حر جر ا ك:ان: الرم: نرد:م: اف:ق:ةي عي و: هدمر 11بيالرمد بير: ا لدجر يه: عي كدلي امي ج: مر فيي الرم: ك:مر ع:ذىبرتدهد و:

جي اري ددني الىتيي فيي خ: ددهدمر فيي الرمد ع:ل:ترنيي أدط:اري ة  ج: ج: مر د:ر: ي ع:ل:يرهي قردي ق:در ب:ل:غ: حي . و: يفي دي ع:ل:ى التىجر
 . ن:ةي، 12الربيل:دي س:اءي الرك:ه: ؤ: نر رد يص  مي خي ت:رر يض  و: ق: بيت:فروي شر م: ين:ةي دي دي تد إيل:ى م: هر جى ت:و: و:

ليي 13 ور سي ي:سرط:عد ح: ري ندورا  ي:فدوقد ندور: الشىمر نرد: الظ هر يقي عي ، ع:ل:ى الطىري ليكد ا الرم: ، أ:ي ه: أ:يرتد ف:ر:
 ، افيقييى ر: ل: مد ور ح: يىةي 14و: برري ينيي بيالل غ:ةي الرعي تا  يدن:ادي ور عرتد ص: س:مي . و: ضي ن:ا كدل ن:ا ع:ل:ى ال:رر ف:س:ق:طر

 . س: ن:اخي فدس: الرم: عدبد ع:ل:يرك: أ:نر ت:رر ددنيي؟ ي:صر ط:هي اذ:ا ت:ضر ، ليم: لد ، ش:اود لد : 15ق:ائيل : ش:اود :لرتد ف:س:أ
ددهد.  ط:هي ي أ:نرت: ت:ضر : أ:ن:ا ي:سدوعد الىذي اب: :ج: نر أ:نرت: ي:ا س:يييدد؟ ف:أ ، ف:ق:در 16م: يرك: قيفر ع:ل:ى ق:د:م: انره:ضر و:

ى الىتيي ؤ: بيالر  ، و: ا الن: انيي فييه: ي:ا الىتيي ت:ر: ؤر هي الر  ذي دا  بيه: ش:اهي ما  ليي و: ادي ييين:ك: خ: تد ل:ك: لدع: ظ:ه:رر
 . مي ا ب:عرد: الري:ور انيي فييه: ، 17س:ت:ر: ا الن: لدك: إيل:يره: سي مي الىتيي أدرر ن: الدم: مي نر ش:عربيك: و: دنرقيذدك: مي س:أ و:

ةي الشىيرط:اني إيل:ى اي، 18 نر س:يرط:ر: مي ، و: ن: الظىل:مي إيل:ى الن وري عدوا مي جي مر ك:ير ي:رر ت:فرت:ح: عديدون:هد لي
اني بيي.  يم: ين: ت:ق:دىسدوا بيالي يبا  ب:يرن: الىذي ن:صي ط:اي:ا و: ان: الرخ: يني ل:مر 19ف:ي:ن:الدوا غدفرر: نر ذ:ليك: الرحي مي و:

 . يب:اسد ري ليكد أ:غر ا الرم: يىة:، أ:ي ه: اوي ي:ا السىم: ؤر ل ، ثدمى أ:هرل: 20أدع:انيدي الر  شرق: أ:وى م: تد أ:هرل: دي ف:ب:شىرر
وعي إيل:ى جد الر  ب:ةي و: يع: إيل:ى التىور مي تد الرج: . ف:د:ع:ور انيب: ا، ثدمى ال:ج: يه: يىةي كدلي نرط:ق:ةي الري:هدودي مي ش:لييم: و: أدورد

 . ب:ةي ال  ت:لييقد بيالتىور م: :عر ي:امي بيأ الرقي يرك:لي 21اي، و: ي ق:ب:ض: الري:هدودد ع:ل:يى فيي الره: يري بيس:ب:بي ت:برشي و:
لدوا أ:نر ي:قرتدلدونيي،  او: ح: ام: الربدس:ط:اءي 22و: عدون:تيهي أ:قيفد أ:م: بيم: ، و: مي تىى ه:ذ:ا الري:ور فيظ:نيي ح: نى ا: ح: ل:كي و:

 ، ال:نربيي:اءد وس:ى و: : بيهي مد ا ت:ن:بىأ يدد ع:مى ل:سرتد أ:حي دا  ل:هد و: اءي ش:اهي الرعدظ:م: :لىمد 23و: يح: س:ي:ت:أ سي نر أ:نى الرم: مي
ى».  ر: الش عدوب: الدخر يرد بيالن وري ش:عرب:ن:ا و: يدب:شي ، و: اتي و: نر ب:يرني ال:مر نر ي:قدومد مي ل: م: ا 24ف:ي:كدوند أ:وى م: و:

نينرت: : «جد ت  ع:ال  ور تدوسد ق:ائيل  بيص: تىى ق:اط:ع:هد ف:سر ي، ح: دي هي إيل:ى ه:ذ:ا الرح: ف:اعي ل: بدولدسد فيي دي ص: إينر و:
 «! ندوني اب:ك: بيالرجد لرمي أ:ص: ك: فيي الرعي ر: ! إينى ت:ب:ح  وى 25ي:ا بدولدسد ندونا  ي:ا سدمد جر : «ل:سرتد م: ف:ق:ال: بدولدسد
ابي.  و: الصى قيي و: قد بيك:ل:مي الرح: :ن:ا أ:نرطي ، ف:أ تدوس: مي ف:سر اكي بدهد الن: 26الرح: اطي ي أدخ: ليكد الىذي الرم: و:



ا، نره: ء  مي ف:ى ع:ل:يرهي ش:ير يد  أ:نىهد ل: ي:خر :كي ت:أ أ:ن:ا مد ا، و: دىثد ع:نره: ور: الىتيي أ:ت:ح: هي الدمد فد ه:ذي ة  ي:عرري اح: ر: ص:
 ! ة  ليم: ظر ي:ة  مد اوي ددثر فيي ز: ا ل:مر ت:حر ؟ أ:ن:ا 27ل:نىه: ال: ال:نربيي:اءي يقد أ:قرو: دي ، أ:تدص: يب:اسد ري ليكد أ:غر ا الرم: أ:ي ه:

ا!»  يقده: دي ل:مد أ:نىك: تدص: ياا!» 28أ:عر يحي سي ير: م: :نر أ:صي تدقرنيعدنيي بيأ : «ق:لييل  ب:عردد، و: يب:اسد ري اب: أ:غر :ج: ف:أ
لي 29 ل:جر ليك: و: ل:تيي إيل:ى اي ل:جر اء  ك:ان: ق:لييل  أ:مر ك:ثييرا ، ف:إينى ص: : «س:و: ف:ق:ال: بدولدسد

 «! لي هي السىل:سي نر ددون: ه:ذي ثرليي، ولكي وا مي يرد يعا  أ:نر ت:صي مي ين: هدن:ا ج: ري اضي ب:عرد: ذ:ليك: ق:ام: 30الرح:
ون:  رد اضي الرح: ي و: نييكي ب:رر مد و: اكي الرح: ليكد و: : 31الرم: مر ليب:عرض  هد هدمر ي:قدولدون: ب:عرضد كدوا الرق:اع:ة:، و: ت:ر: و:

 .« ن: ت: أ:وي السىجر ور ق  الرم: ت:حي ا ي:سر لد م: جد بر ه:ذ:ا الرى ت:كي : «ل:ور 32«ل:مر ي:رر تدوس: يب:اسد ليف:سر ري ق:ال: أ:غر و:
ند إيطرل:قدهد!» كي ري ل:ك:ان: يدمر اهد إيل:ى الرق:يرص: و: لد د:عر جد ت:أرنيفر ه:ذ:ا الرى ل:مر ي:سر
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السفر بحرا  إلى إيطاليا

ن:اءي 27 ب:عرضي الس ج: اس:ة: بدولدس: و: ر: لىى حي را ، ف:ت:و: ي:ا ب:حر ر: أ:نر ندس:افير: إيل:ى إييط:الي يرا  ت:ق:رى أ:خي و:
 . ي إيل:ى ك:تييب:ةي أدوغدسرطدس: ، ي:نرت:مي هد يدولييدوسد مد ئ:ة  اسر ين: ق:ائيدد مي ري نر 2الخ: ة  مي م: برن:ا س:فيين:ة  ق:ادي كي ف:ر:

ين:ةي دي نر م: سد مي خد ت:رر سر ل:ةي أ:ر: حر ي اف:ق:ن:ا فيي الري ر: يىا. و: ق:اط:ع:ةي آسي انئي مد و: ة  إيل:ى م: ه: تىجي ، مد يت: امي أ:درر:
قيددونييىة:.  ق:اط:ع:ةي م: ي فيي مد ل: يدولييدوسد 3ت:س:الدونييكي ع:ام: يرد:ا. و: لرن:ا إيل:ى ص: ص: مي التىاليي و: فيي الري:ور و:

. ت:اجد إيل:يرهي ا ي:حر مر م: نرهد ي:ت:ل:قىى مي يرد:ا لي هد فيي ص: ق:اء: دي ور: أ:صر :نر ي:زد ح: ل:هد بيأ يييب:ة  ف:س:م: ل:ة  ط: ع:ام: بدولدس: مد
يح: ك:ان:تر ع:كرس: 4 ي ، ل:نى الري ص: ئي قدبررد اطي اذ:اةي ش:و: ح: ن:ا بيمد س:اف:رر يرد:ا، و: ين:اءي ص: نر مي أ:قرل:عرن:ا مي و:

ن:ا.  اهي س:يرري يج: ين:اءي 5اتي لرن:ا إيل:ى مي ص: و: يىة:، و: فييلي ب:مر يىة: و: يلييكي ق:اط:ع:ت:ير كي ر: ليمد اوي ج: ر: الرمد ن:ا الرب:حر ع:ب:رر و:
يىة:.  ق:اط:ع:ةي لييكي ا فيي مد ير: ة  إيل:ى 6مي ه: تىجي يىةي مد ك:نرد:ري سر ن: الي ة  مي م: ئ:ةي س:فيين:ة  ق:ادي د: ق:ائيدد الرمي ج: هدن:اك: و: و:
ا.  ع:د:ن:ا إيل:يره: ي:ا، ف:أ:صر ئي 7إييط:الي نر ش:اطي برن:ا مي اقرت:ر: ، و: دىةي أ:يىام  ل  ليعي هر تي السىفيين:ةد ع:ل:ى م: س:اف:ر: و:

ن:ا ، ف:س:اف:رر ل: هدن:اك: رر أ:نر ن:نرزي ين:اءي ف:ل:مر ن:قردي ولي الرمي نر ددخد ن:ع:ترن:ا مي يح: م: ي نى الري ل:كي ، و: د  هر نييددس: ب:عرد: ج: كي
ونيي.  أرسي س:لرمد نر ر: بي مي ورا  بيالرقدرر رد ، مد يت: ةي ك:ري ير: زي ئي ج: نر ش:اطي ب:ة  مي قررد د  8ع:ل:ى م: هر ب:عرد: ج: و:

ين:ةي ل:س:ائيي:ة:.  دي نر م: بي مي يل:ة: بيالرقدرر مي انيئ: الج: و: ك:ان  يددرع:ى الرم: لرن:ا إيل:ى م: ص: دىة  9و: يرن:ا هدن:اك: مد ق:ض: و:
مد أ:يرضا  ق:در ور را  إيذر ك:ان: الصى طي ري خ: ب:ح: السىف:رد فيي الرب:حر أ:صر يرفد و: تىى م:ض:ى الصى يل:ة ، ح: ط:وي

ة: السىفيين:ةي  ار: ح: بدولدسد ب:حى ط:را  10م:ض:ى، ف:ن:ص: ن:ا الن: خ: ى فيي س:ف:ري ، أ:ر: الد ج: ي ا الري ق:ائيل : «أ:ي ه:
ي:اتين:ا أ:يرضا ».  ، ب:لر ع:ل:ى ح: ا ف:ق:طر ول:تيه: مد حد ة ، ل: ع:ل:ى السىفيين:ةي و: يم: ة  ع:ظي س:ار: خ: ع:ل:ى أ:نى 11و:



 . ا، ل: إيل:ى ك:ل:مي بدولدس: بيه: احي ص: بىاني السىفيين:ةي و: يلد إيل:ى ك:ل:مي رد ئ:ةي ك:ان: ي:مي ا ل:مر 12ق:ائيد: الرمي ل:مى و:
ليين: وه:ا، آمي رد ةي أ:نر يدغ:ادي ار: عرظ:مد الرب:حى ر: مد ، ف:ق:در ق:رى يت:اءي لي الشي اءي ف:صر ة  ليق:ض: اليح: ين:اءد ص: ت:كدني الرمي
هد اجي يت: تدو: ين:اءد فيي ك:ري هي الرمي ق:در ك:ان:تر ه:ذي ا، و: يت:اءي فييه: اءي الشي صدول: إيل:ى ميين:اءي فيينيكرس: ليق:ض: الرود

 . بييىيرني ال: الرغ:رر الشىم: ندوب: و: ا 13الرج: ةد أ:نىه: ار: ندوبي، ف:ظ:نى الرب:حى ن: الرج: فييف:ة  مي يح  خ: ه:بىتر ري و:
. يت: ئي ك:ري نر ش:اطي ب:ة  مي قررد وا ع:ل:ى م: رد أ:برح: س:اة: و: رر ف:عدوا الرم: ، ف:ر: و: فيينيكرس: مر ن:حر س:ت:درف:عدهد

العاصفة

14  ، قييىةي ه:بىتر ب:عرد: ق:لييل  يىةي الشىرر الي فد بيالشىم: ف:ة  تدعرر: يحا  ع:اصي نى ري ل:كي ف:انرد:ف:ع:تي السىفيين:ةد 15و:
ف:ةد  ل:ترن:ا الرع:اصي م: ح: ن:ا. و: ل:مر ت:سر يحي، ف:اسر ي ةي الري م: ق:او: ل:مر ت:قرو: ع:ل:ى مد ة  16و: ير: زي نر ج: يب  مي ك:ان  ق:ري إيل:ى م:

 . ري السىفيين:ةي اةي إيل:ى ظ:هر ب: النىج: ف:ع: ق:اري ت:ط:عرن:ا أ:نر ن:رر د  اسر هر ب:عرد: ج: ا كدود:ا. و: ه: مد ة  اسر ير: غي ثدمى 17ص:
ن: فا  مي ور خ: . و: ب:الي س:ط: السىفيين:ةي بيالرحي ، ف:ش:د وا و: يىةي وري رد تيي:اط:اتي الضى اذي الحر يخ: ةد بياتي ار: ع: الرب:حى ر: أ:سر
يحد ي تي الري ب:ح: ، ف:أ:صر ب:ال: الرحي ع:ة: و: ري لدوا ال:شر ، أ:نرز: ك:ةي ي ري ت:ح: الي الرمد م: ي ئي الري اطي افي إيل:ى ش:و: ر: النرجي

. 18ت:درف:عد السىفيين:ة:.  ول:ةي مد ن: الرحد يفدون: مي في ذدوا يدخ: :خ: ف:ةد، ف:أ ت:دىتر ع:ل:يرن:ا الرع:اصي مي الثىانيي اشر فيي الري:ور و:
19  . مر يهي :يردي ا أ:ث:اث: السىفيين:ةي بيأ ور م: مي الثىاليثي ر: فيي الري:ور ما  ب:عرد: 20و: ت:د  ي:ور ف:ةد ت:شر ك:ان:تي الرع:اصي و:

اةي.  ل  فيي النىج: ، ف:انرق:ط:ع: كدل  أ:م: دىة: أ:يىام  وم: عي ل: الن جد س: و: تىى إينىن:ا ل:مر ن:ر: الشىمر ، ح: م  ك:ان: 21ي:ور و:
ا : «أ:ي ه: ق:ال: مر و: ، ف:ت:ق:دىم: بدولدسد إيل:يرهي لي الطىع:امي يل:ة  ع:نر ت:ن:اود دىة  ط:وي ت:ن:عدوا مد ون: ق:دي امر س:افيرد الرمد
ط:ري نر ه:ذ:ا الرخ: وا مي ل:مد ، ف:ت:سر يت: نر ك:ري ل: تدقرليعدوا مي ي و: عدوا ك:ل:مي م: بد أ:نر ت:سر ، ك:ان: ي:جي الد ج: ي الري

ةي.  س:ار: الرخ: نى السىفيين:ة: 22و: ل:كي ي:ات:هد. و: نركدمر ح: د  مي ئين وا، ف:ل:نر ي:فرقيد: أ:ح: م: نييي الن: أ:درعدوكدمر ليت:طر ل:كي و:
طىمد.  د:ه:ا س:ت:ت:ح: حر مد، 23و: دي إييىاهد أ:خر ي أ:ن:ا ل:هد و: نردي اي الىذي نر عي ل:ك  مي هي اللىيرل:ة: م: ر: ليي ه:ذي ف:ق:در ظ:ه:

يعي 24 مي ي:اة: ج: ه:ب:ك: اد ح: ق:در و: . و: ري ام: الرق:يرص: ثدل: أ:م: ! ف:ل:بددى أ:نر ت:مر فر ي:ا بدولدسد ق:ال: ليي: ل: ت:خ: و:
 ! ع:ك: ين: م: س:افيري ا ق:ال:هد ليي س:ي:تيم . 25الرمد :نى م: بيأ ند بيالي و: ، ل:نييي أدومي الد ج: ي ا الري ئين وا أ:ي ه: م: ف:اطر

26  .« ري زد د:ى الرجد ن:ح: السىفيين:ةد إيل:ى إيحر نر ل:بددى أ:نر ت:جر ل:كي ابيع:ة: 27و: نرت:ص:في اللىيرل:ةي الرى فيي مد و:
بدون: إيل:ى مر ي:قرت:ري ةد أ:نىهد ار: ي، ظ:نى الرب:حى يرثد ل: ن:درري ي:ا إيل:ى ح: ري أ:درري لدن:ا فيي ب:حر مي ي:احد ت:حر ي الري ة:، و: ر: ع:شر

 . ي ددوهد 28الرب:ري ج: ق: ف:و: ب:عرد: ق:لييل  ق:اسدوا الرعدمر ة . و: ين: ق:ام: ري شر ددوهد عي ج: ي:اهي ف:و: ق: الرمي ف:ق:اسدوا عدمر
ة .  ة: ق:ام: ر: س: ع:شر مر ب:ع: 29خ: ه:ا أ:رر ري خى ؤ: نر مد ا مي :لرق:ور ، ف:أ وري خد ن:ح: السىفيين:ةد إيل:ى الص  افدوا أ:نر ت:جر خ: و:

ب:احي.  ين: طدلدوع: الصى ري نرت:ظي ، مد اس  ر: لدوا 30م: :نرز: ، ف:أ ن: السىفيين:ةي بدوا مي رد ةد أ:نر ي:هر ار: ل: الرب:حى او: ح: و:
 . ق:دىمي السىفيين:ةي نر مد ي: مي اسي ر: مر س:يدلرقدون: الرم: ةي أ:نىهد جى اةي بيحد ب: النىج: ئ:ةي 31ق:اري ف:ق:ال: بدولدسد ليق:ائيدي الرمي
وا».  ةد فيي السىفيين:ةي ف:ل:نر ت:نرجد ار: ل:ءي الرب:حى : «إيذ:ا ل:مر ي:برق: ه:ؤد ندودي الرجد ب:ال: 32و: ندودد حي ف:ق:ط:ع: الرجد

 . اءي قدطد فيي الرم: كدوهد ي:سر ت:ر: بي و: يعي 33الرق:اري مي ب:احي، ط:ل:ب: بدولدسد إيل:ى الرج: ب: طدلدوعد الصى ا اقرت:ر: ل:مى و:
أ:نرتدمر ل: ت:أركدلدون: ش:يرئا ،  ما  و: ب:ع:ة: ع:ش:ر: ي:ور تر أ:رر رى : «م: ق:ال: لي 34أ:نر ي:أركدلدوا، و: :درعدوكدمر إيل:ى ت:ن:اود ف:أ

هي».  أرسي نر ر: ة  مي نركدمر ش:عرر: د  مي اةي. ف:ل:نر ي:فرقيد: أ:ح: ددكدمر ع:ل:ى النىج: ، ل:نىهد يدس:اعي ذ: 35الطىع:امي ثدمى أ:خ:
 ، ابرت:د:أ: ي:أركدلد هد و: ك:س:ر: يعي، و: مي ام: الرج: ش:ك:ر: ا: أ:م: يفا ، و: غي أ:ك:لدوا.  36ر: مر و: :ن وا كدل هد أ م: ك:ان: 37ف:اطر و:

ين: ن:فرسا .  س:برعي تىة  و: سي ئ:ت:يرني و: ري 38ع:د:ددن:ا فيي السىفيين:ةي مي حي فيي الرب:حر وا بيالرق:مر مد ا ش:بيعدوا ر: ب:عرد:م: و:
. ول:ة: السىفيين:ةي مد يفدوا حد في لييدخ:



جنوح السفينة

لييجا  ل:هد 39 وا خ: رد مر أ:برص: نىهد ل:كي ، و: ك:ان: وا الرم: يييزد ةد أ:نر يدم: ار: عي الرب:حى ت:طي ، ل:مر ي:سر ارد ا ط:ل:ع: النىه: ل:مى و:
ت:ط:اعدوا،  ، إيذ:ا اسر وا أ:نر ي:درف:عدوا السىفيين:ة: إيل:يرهي رد ، ف:ق:رى ئ  كدوه:ا 40ش:اطي ت:ر: ي: و: اسي ر: ف:ق:ط:عدوا الرم:

و: هدوا ن:حر اتىج: يحي، و: ي يى ليلري امي اع: ال:م: ير: ف:عدوا الشي ر: بيطد الدىفىة:، و: ب:ال: الىتيي ت:رر ل وا الرحي ح: ، و: قد ت:غرر:
 . ئي ا إيل:ى 41الشىاطي وا بيه: ن:حد ، ف:ج: يرني ي:اهي ب:يرن: ت:يىار: ك:ان  ق:لييلي الرمي ل:تر إيل:ى م: ص: نى السىفيين:ة: و: ل:كي و:

نر عدنرفي ه:ا ي:ت:ف:كىكد مي رد خى ؤ: ذ: مد يني أ:خ: ، فيي حي كد رى ظ:لى ل: ي:ت:ح: ا و: ه: ق:دىمد ت:ك:ز: مد ، ف:ارر ئي الشىاطي
اجي.  و: ئي 42ال:مر مر إيل:ى الشىاطي نرهد د  مي ب:ح: أ:ح: تىى ل: ي:سر ن:اء: ح: ندودد أ:نر ي:قرتدلدوا الس ج: ت:أ:ى الرجد ارر و:
 ، ب: رد ي:هر ، 43و: مر أرييهي نر ت:نرفييذي ر: ندود:هد مي ن:ع: جد ، ف:م: غ:بد فيي إينرق:اذي بدولدس: ئ:ةي ك:ان: ي:رر نى ق:ائيد: الرمي ل:كي و:

 ، مر هي ئي ق:برل: غ:يرري وا إيل:ى الشىاطي ب:حد ةي أ:نر ي:سر يب:اح: ين: ع:ل:ى السي ري ر: الرق:ادي أ:م: الرب:اقيين: أ:نر 44و: و:
ل: ص: ه:ك:ذ:ا و: ا. و: ه: ط:امي نر حد ، أ:ور ع:ل:ى قيط:ع  مي احي السىفيين:ةي صدول: إيل:يرهي ع:ل:ى أ:لرو: لدوا الرود اوي يدح:

. ين: ي س:اليمي يعد إيل:ى الرب:ري مي الرج:
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في مالطة

اليط:ة:.  28 ةد م: ير: زي لرن:اهد هدو: ج: ص: ي و: ئ: الىذي ن:ا أ:نى الشىاطي ور ا ن:ج: فرن:ا ب:عرد:م: ع:ر: ا 2و: لده: ت:قرب:ل:ن:ا أ:هر اسر و:
ق:ددوا ل:ن:ا ن:ارا ، دا ، أ:ور و  ب:اري الرج: رد و: مي ط:رد ي:نره: هد. ف:إيذر ك:ان: الرم: يرد ب:اءد بيع:طرف  ك:بيير  ق:لى ن:ظي الرغدر:

بدوا بين:ا.  حى ر: ا 3و: تر أ:فرع:ى، د:ف:ع:تره: ج: ر: ، ف:خ: أ:لرق:اهد فيي النىاري ط:بي و: ع: بدولدسد ب:عرض: الرح: م: ج: و:
هي.  ت:ع:لىق:تر بيي:دي ةد، و: ار: ر: : 4الرح: مر ليب:عرض  هد هي، ف:ق:ال: ب:عرضد اليط:ة: ال:فرع:ى ع:اليق:ة  بيي:دي أ:ى أ:هرلد م: ر: و:

 .« ري ن: الرب:حر ا مي ا ن:ج: ي:ا ب:عرد:م: هد ي:حر ، ف:إينى الرع:درل: ل:مر ي:د:عر ل: ق:اتيل  جد نى بدولدس: 5«ل:بددى أ:نى ه:ذ:ا الرى ل:كي و:
 . سىهد أ:ذى  :ة . 6ن:ف:ض: ال:فرع:ى فيي النىاري ددون: أ:نر ي:م: أ يرتا  ف:جر هد أ:ور ي:ق:ع: م: مد سر م: جي رى وا أ:نر ي:ت:و: انرت:ظ:رد و:

ق:الدوا: «إينىهد إيله !»  مر فييهي و: أري:هد وا ر: ، ف:غ:يىرد ر  ر: يب:هد ض: ، ددون: أ:نر يدصي هدمر ط:ال: انرتيظ:ارد ك:ان:تر 7و: و:
. ي:اف:ت:ن:ا ث:ل:ث:ة: أ:يىام  س:ن: ضي أ:حر ، ف:د:ع:ان:ا و: ةي بدوبرلييدوس: ير: زي مي الرج: اكي عد ليح: اري ز: ك:اني م: ن: الرم: بي مي بيالرقدرر

هد بدولدسد 8 ار: . ف:ز: يدي الي الشىدي ه: سر الي ى و: مى يضا  بيالرحد ري اشي م: يح: الرفير: اليدد بدوبرلييدوس: ط:ري ك:ان: و: و:
، ف:ش:ف:اهد.  ع: ي:د:يرهي ع:ل:يرهي ض: و: لىى، و: ص: ، 9و: يف:اء: ن:الدوا الشي ةي إيل:يرهي و: ير: زي ض:ى الرج: رر نرد:ئيذ  م: اء: عي ف:ج:

ن:ا. 10 ت:اجد إيل:يرهي فيي س:ف:ري ا ن:حر ن:ا بيم: يلي حي نرد: ر: ددون:ا عي وى ز: ة ، و: ن:ا ه:د:اي:ا ك:ثيير: :عرط:ور ف:أ



من مالطة إلى روما

اءي (أ:يي 11 ز: ور ة: الج: لد صدور: مي ، ت:حر يىةي ك:نرد:ري سر ن: الي ل:عرن:ا ع:ل:ى س:فيين:ة  مي هدر  أ:قر ب:عرد: ث:ل:ث:ةي أ:شر و:
اليط:ة:.  يت:اءي فيي م: ل: الشي )، ك:ان:تر ق:در ق:ض:تر ف:صر يرني أ:م: اكدوس:ا 12التىور ر: ين:ةي سي دي لرن:ا إيل:ى م: ص: ا و: ف:ل:مى

 ، ا ث:ل:ث:ة: أ:يىام  يرن:ا فييه: ين:ة: 13ق:ض: دي لرن:ا م: ص: تىى و: ئي ح: ن: الشىاطي ب:ة  مي قررد ن:ا ع:ل:ى م: رر سي ن:ا و: رر ثدمى أ:برح:
. يرني م: يدوليي فيي ي:ور ين:ةي بدوطي دي لرن:ا إيل:ى م: ص: ندوبييىة ، ف:و: يح  ج: مي التىاليي ه:بىتر ري فيي الري:ور . و: يدون: يغي ري

لرن:ا 14 ص: ه:ك:ذ:ا و: . و: مر س:برع:ة: أ:يىام  ع:هد ي: م: ةي، ف:ط:ل:بدوا إيل:يرن:ا أ:نر ن:قرضي و: خر درن:ا هدن:اك: ب:عرض: الي ج: و: و:
ا.  وم: فيي 15إيل:ى رد ةي أ:بيي وس: و: ن:ا فيي س:اح: تيقرب:الي سر وا لي جد ر: ن:ا، خ: ولي صد ا بيود ةد فييه: و: خر ع: الي ا س:مي ل:مى و:

. ع: ت:ش:جى آهدمر بدولدسد ش:ك:ر: ا: و: ا ر: . ف:ل:مى ان:اتي الثىل:ث:ةي الرخ:

بولس في روما

ييي الىذيي 16 نردي ع: الرجد ي م: اص  ل  خ: نرزي ابيطد ليبدولدس: أ:نر يدقييم: فيي م: ح: الضى ا س:م: وم: لرن:ا رد ا د:خ: ل:مى و:
سدهد.  رد ع: أ:نييي 17ي:حر ةد، م: و: خر ا الي : «أ:ي ه: مر ق:ال: ل:هد ، و: اء: الري:هدودي ه: ج: ب:عرد: ث:ل:ث:ةي أ:يىام  د:ع:ا بدولدسد ود و:

تد إيل:ى يمر سدلي ش:لييم: و: نرتد فيي أدورد ل: إيل:ى طدقدوسي آب:ائين:ا، ف:ق:در سدجي يءد إيل:ى الشىعربي، و: ا يدسي ل:مر أ:فرع:لر م:
 ، اني وم: ي. 18الر  د:امي بد إيعر جي ت:ور ا ي:سر اددوا إيطرل:قيي، ل:نىهد ل:مر ي:كدنر هدن:اك: م: أ:ر: بدونيي و: و: ت:جر ف:اسر

ه:ذ:ا ل: 19 . و: ري اي: إيل:ى الرق:يرص: و: تيئرن:افي د:عر تد إيل:ى اسر رر طدري ضدوا، ف:اضر ت:ر: غ:يرر: أ:نى الري:هدود: اعر
 . ء  ط:نيي بيش:ير كدو ب:نيي و: هي 20ي:عرنيي أ:نىنيي أ:شر وث:ق  بيهذي :ن:ا مد ؛ ف:أ كدمر يم: لي أدك: اكدمر و: ليذ:ليك: ط:ل:برتد أ:نر أ:ر:
 .« ائييل: ر: اءي إيسر ج: لي ر: نر أ:جر ل:ةي مي يلرسي نر بيل:دي 21السي س:ال:ة  مي ف:ق:الدوا: «ل:مر ن:ت:ل:قى بيش:أرنيك: أ:يىة: ري

. ي ع:ل:يرك: ت:كي ، أ:ور ي:شر ء  ن:ا ع:نرك: بيش:ير بيرد انين:ا يدخر و: نردي إيخر نر عي سدول  مي اء: ر: ل: ج: ، و: يىةي الري:هدودي
ك:ان  22 ، ل:نىن:ا ن:عرل:مد أ:نى النىاس: فيي كدليي م: أري:ك: ع: ر: م: بي أ:نر ن:سر ن:اسي ن: الرمد ى مي نىن:ا ن:ر: ل:كي و:

 «! ذره:ب: ضدون: ه:ذ:ا الرم: لي 23يدع:اري نرزي ين: إيل:ى م: ع: ك:ثييري اءدوا فييهي م: ، ج: م  ليق:اء  ق:ادي دا  لي عي ور دىددوا م: ف:ح:
مر ل  إيقرن:اع:هد اوي ح: مد ل:كدوتي اي و: ور: م: مر أدمد حا  ل:هد س:اءي ش:اري ب:احي إيل:ى الرم: ن: الصى مر مي د: ل:هد . ف:ش:هي بدولدس:

 . كدتدبي ال:نربيي:اءي وس:ى و: يع:ةي مد تين:ادا  إيل:ى ش:ري ةي بيي:سدوع: اسر ت:صى خر وري الرمد ني اقرت:ن:ع: 24بيالدمد مر م: نرهد ف:مي
 . نر مي نر ل:مر يدؤر مر م: نرهد مي ، و: هي د:ق: 25بيك:ل:مي : «ص: مر ا ق:ال: ل:هد فدوا ب:عرد:م: ر: انرص: ، و: مر ا ب:يرن:هد ت:ل:فدوا فييم: ف:اخر

 : ب:ائيكدمر بيليس:اني النىبيييي إيش:عري:اء: وحد الرقدددسد إيذر ق:ال: لي قدلر ل:هد: 26الر  اذره:بر إيل:ى ه:ذ:ا الشىعربي و:
 ! ون: رد نىكدمر ل: تدبرصي ل:كي ، و: ون: ن:ظ:را  س:ت:نرظدرد ! و: ون: مد نىكدمر ل: ت:فره: ل:كي ، و: عدون: م: عا  س:ت:سر ل:نى 27س:مر

. مر ضدوا عديدون:هد م: ق:در أ:غر عي، و: تر ث:قييل:ة: السىمر ار: مر ق:در ص: آذ:اندهد ار: غ:لييظا ، و: ق:لرب: ه:ذ:ا الشىعربي ق:در ص:
«! مر ي:هد في :شر عدوا إيل:يى ف:أ جي ي:رر ، و: مر وا بيقدلدوبيهي مد ي:فره: ، و: مر عدوا بيآذ:انيهي م: ي:سر ، و: مر وا بيعديدونيهي رد ليئ:ل: يدبرصي

مي 28 هد ه:ذ:ا إيل:ى الدم: لص: س:ل: خ: وا إيذ:نر أ:نى ا: ق:در أ:رر ل:مد : «اعر ليهي هد بيق:ور ت:م: بدولدسد ك:ل:م: خ: و:
عدون: إيل:يرهي!»  ت:مي هدمر س:ي:سر ى، و: ر: هدمر 29الدخر هي و: نردي نر عي ج: الري:هدودد مي ر: ا ق:ال: ه:ذ:ا الرك:ل:م:، خ: ف:ل:مى

 . اد:لدون: بيعدنرف  بد 30ي:ت:ج: ي حي ك:ان: يدر: هد، و: ر: ت:أرج: ي اسر لي الىذي نرزي ل:ت:يرني فيي الرم: أ:ق:ام: بدولدسد س:ن:ت:يرني ك:امي و:
 ، تيهي ي:ار: ين: ي:أرتدون: ليزي يعي الىذي مي بيي 31بيج: ة: بيالرى ت:صى خر ور: الرمد يما  الدمد ع:لي مد ل:كدوتي اي، و: يرا  ب:م: ب:شي مد

. بيل: ع:ائيق  أ:ة  و: رر يحي بيكدليي جد سي ي:سدوع: الرم:

مؤشر   
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