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ِة،  «ُطوَبى ِللَِّذي َيْقَرُأ َوِللَِّذيَن َيْسَمُعوَن َأْقَواَل النُُّبوَّ
َوَيْحَفُظوَن َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفيَها، 
َألنَّ اْلَوْقَت َقِريٌب» (رؤيا١: ٣)



هــــذا الــكــتــيــب، “كــلــمــة احلــــيــــاة”، هـــو جــــزء صــغــري مـــن الــعــهــد اجلـــديـــد لــربــنــا وخمــلِّــصــنــا يـــســـوع املسيح؛ 
والغرض منه هو التعريف خبطة اهللا للخالص.  ومن أجل فهم أفضل هلذه اخلطة، فإن “كلمة احلياة” 

يتضمن عدة فصول من العهد القدمي أيًضا.
األصحاحات التسعة األوىل من سفر التكوين تتكلم عن خلق العامل، وسقوط اإلنسان، وعن انتشار 
اخلطية، والطوفان، تلك اآلثــار املؤسفة لالبتعاد عن اهللا.  وباالرتباط ذا األمــر جند أيًضا وعد اهللا 

بأن يرسل املخلِّص إىل العامل (تكوين ٣: ١٥).
ـيـــاء حيــكــي عـــن آالم املــســيــح ومــــوتــــه، الـــــذي مـــن خـــاللـــه ميــكــن لإلنسان  واألصــــحــــاح ٥٣ مـــن ســفــر إشـــعــ

احلصول على التربير واخلالص من اخلطية.  
ربانــا عــن حــيــاة يــســوع على األرض، وعــمــل الــفــداء املنتصر الـــذي أجنـــزه يف  ي لــوقــا ويــوحــنــا، خيــ وإجنــيــلــ

اجللجثة.
س الرب كنيسته بعمل الروح القدس عن طريق الرسل. أما سفر أعمال الرسل فيحكي كيف أسَّ

والفصول األربعة من السفر األخري من الكتاب املقدس، سفر رؤيا يوحنا، تتكلم عن اكتمال قصة 
ني املــفــدي واهللا.  هــذا هو  ـاد األبـــدي بــ اخلـــالص، عــن الــســمــاء اجلــديــدة واألرض اجلــديــدة، وعــن االحتــ

اهلدف النهائي خلطة اهللا للخالص.
ورغبة الناشرين الصادقة أن هذا الكتاب ليس فقط يزيد القارئ معرفًة هللا، ولكن أيًضا أن يصل م 
إىل اخلالص، كما يقول الكتاب املقدس «... لتؤِمنوا أنَّ َيسوَع هو اَملسيُح ابُن اِهللا، ولَكْي تكوَن لُكم 

إذا آَمنُتْم حياٌة باِمسِه» (يوحنا ٢٠: ٣١).
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اُهللا الــــســــمــــاواِت واألرَض.  َق  ــ ــَلــ ــــدِء َخــ ــبَـ ١يف الـــ

وعَلى  ــــًة،  ــَيـ ــ ــالـ ــ وخـ ــًة  ــ ــ ــِربَـ ــ ــ َخـ األرُض  ـــــِت  ــانَــ ــ ـ ٢وكــ

ــِرفُّ عَلى  ــ ــ ــَمـــٌة، وروُح اِهللا يَـ ــَغـــمـــِر ُظـــلـ ــِه الـ ــ وجـ
وجــِه املــيــاِه. ٣وقـــاَل اُهللا: «لــيَــُكــْن نـــوٌر»، فكاَن 
نوٌر. ٤ورَأى اُهللا الّنوَر أنَُّه َحَسٌن. وَفَصَل اُهللا 
لَمِة. ٥وَدعـــا اُهللا الــّنــوَر اًرا،  َبــَني الــنّــوِر والظُّ
ـــاٌء وكاَن  ـــســ ــــاَن مــ ـ ــ ــًال. وكــ ــيـــ ــــا لـــ ــاهـ ــ ـُة َدعـ ــ ــَمـ ـلــ ــ ـ والــــظُّ

صباٌح يوًما واِحًدا.
٦وقاَل اُهللا: «لَيُكْن َجَلٌد يف وسِط املياِه. ولَيُكْن 

ـَني مــيــاٍه ومــيــاٍه». ٧فــَعــِمــَل اُهللا اَجلَلَد،  فــاِصــًال بَـ
َني املياِه الــيت حتــَت اَجلــَلــِد واملــيــاِه اليت  وَفــَصــَل بَــ
فــوَق اَجلــَلــِد. وكــاَن كــذلــَك. ٨وَدعـــا اُهللا اَجلَلَد 

مساًء. وكاَن مساٌء وكاَن صباٌح يوًما ثانًيا.
ــَت السماِء  ـــاُه حتــــ ــيـــ ــ املــ ــِع  ــِمــ ــتَــ ــجــ ــَتــ اُهللا: «لــ ــــاَل  ــ ــ ٩وقـــ

إَلـــى َمــكــاٍن واِحــــٍد، ولــتَــظــَهــِر الــيــابِــَســُة». وكاَن 
كذلَك. ١٠وَدعا اُهللا الياِبَسَة أرًضا، وُمجَتَمَع 
َك أنَّــُه َحَسٌن.  املياِه َدعــاُه حبــاًرا. ورَأى اُهللا ذلــ
وَبقًال  ـــا  ــًب ُعـــشـ ــبِـــِت األرُض  ــنـ ــتُـ «لـ اُهللا:  ــــاَل  ــ ــ ١١وقـ

ــٍر َيــــعــــَمــــُل َثَمًرا  ــ ـَمــ ــ ـــًرا ذا َثـــ ــ ـَجــ ــ ــ ـــزًرا، وَشــ ــ ــ ــ ــِزُر بــ ــ ــبــ ــ ــ ُي
ــِه عـــَلـــى األرِض». وكاَن  ــيـ ــــزُرُه فـ ـ ـنـــِســـِه، بـــ ــِجــ كـ
ــأخــــَرَجــــِت األرُض ُعـــشـــًبـــا وَبقًال  ١٢فــ َك.  ــ كــــذلــ
ـَمــــُل َثَمًرا  ــًرا َيــــعـــ ــ ــَجــ ــ ــنـــِســـِه، وَشــ ــِجـ ـــزًرا كـ ــ ـــِزُر بـــ ــبــ ـ يُــ
بزُرُه فيِه كِجنِسِه. ورَأى اُهللا ذلَك أنَُّه َحَسٌن. 

١٣وكاَن مساٌء وكاَن صباٌح يوًما ثاِلًثا.

ــَلـــِد السماِء  ــــواٌر يف َجـ ـــُكـــْن أنــ ــَت ــــاَل اُهللا: «لـ ـ ١٤وقــ

ــَني الــنَّــهــاِر والــلَّــيــِل، وتــكــوَن آلياٍت  لــتــفــِصــَل بَـ
ـــواًرا يف  ٍني. ١٥وتـــكـــوَن أنــ ــنـــ ـــاٍم وِسـ ــــاٍت وأيّــ وأوقـ
وكاَن  ــَلــــى األرِض».  عــ ــنـــَري  ـُتـ ــمــــاِء لــ ــســ ـــــِد الــ ــَل ــ َجـ
العظيَمنيِ:  ـــِن  ــــوَريــ ــّنـ ــ الـ اُهللا  ــَل  ــِمـــ ــ ــَعـ ــ ١٦فـ َك.  ــ ــ ــــذلـ كـ
الــنّــوَر األكــَبــَر ُحلكِم الــنَّــهــاِر، والــّنــوَر األصَغَر 
ــَعـــلـــهـــا اُهللا يف  ــجــــوَم. ١٧وَجـ ـنُّــ ـــيـــِل، والـــ ُحلـــكـــِم الـــلَّ
َجَلِد السماِء لُتنَري عَلى األرِض، ١٨ولَتحُكَم 
ــنيَ الّنوِر  ــ ــَتـــفـــِصـــَل بَــ ـيــــِل، ولـ ــ ــنَّــــهــــاِر والــــلَّـ ـَلـــى الــ عــ
لَمِة. ورَأى اُهللا ذلَك أنَُّه َحَسٌن. ١٩وكاَن  والظُّ

مساٌء وكاَن صباٌح يوًما راِبًعا.
ــــاٍت ذاَت  ـ ــــافــ ــ ـــاُه َزّحـ ـيــ ــ ِـض املــ ـــ ــِف ــَتــ ــــاَل اُهللا: «لــ ــ ــ ٢٠وقــ

نَــفــٍس َحـــيَّـــٍة، ولــَيــِطــْر َطــــٌري فــــوَق األرِض عَلى 
ــَق اُهللا التَّنانَني  ــَلــ ــَخــ ــِد الــــســــمــــاِء». ٢١فــ ــَلــ ــِه َجــ ــ وجــ
ّباَبِة  ِـس احلـــيَّـــِة الدَّ الــِعــظــاَم، وُكــــلَّ َذواِت األنـــُفــ
اليت فاَضْت ا املياُه كأجناِسها، وُكــلَّ طائٍر 
ذي َجناٍح كِجنِسِه. ورَأى اُهللا ذلَك أنَُّه َحَسٌن. 
٢٢وباَرَكها اُهللا قائًال: «أِمثري واكُثري وامَإلي 

ُري عَلى األرِض».  املياَه يف الِبحاِر. ولَيكُثِر الطَّ
٢٣وكاَن مساٌء وكاَن صباٌح يوًما خاِمًسا.

ــــاَل اُهللا: «لــُتــخــِرِج األرُض َذواِت أنُفٍس  ٢٤وقـ

ـــاٍت وُوحوَش  ــ ــابــ ــ ـ ــنـــِســـهـــا: بَــــهــــائــــَم وَدبّــ ــِجـ ــٍة كـ ــيـَّــ ـ َحــ
ــَك. ٢٥فَعِمَل  ــاَن كـــذلـ أرٍض كــأجــنــاِســهــا». وكـــ
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والَبهائَم  كــأجــنــاِســهــا،  األرِض  ــوَش  ُوحــــ اُهللا 
األرِض  ــــاِت  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــابـ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ َدبّـ ـَع  ــ ــ ــ ــ ــيــ ــ ــ ــ ــ ومجـ ـــــا،  ــ ــهـ ــ ــ ــــاِســ ــ ــنــ ــ ــ ــأجــ ــ ــ كــ
كأجناِسها. ورَأى اُهللا ذلَك أنَُّه َحَسٌن. ٢٦وقاَل 
اُهللا: «َنعَمُل اإلنساَن عَلى صوَرِتنا كَشَبِهنا، 
ــَلـــــى َطِري  ــ ــِر وعـ ــحــ ــبــ ـِك الــ ــ ــ ــ ــَلــــى َمسـ ــَســــلَّــــطــــوَن عــ ـَتــ ـــ ــَي فــ
السماِء وعَلى الَبهائِم، وعَلى ُكلِّ األرِض، 
ــــِدبُّ عَلى  ــ ـ ــ ــ ــ يت تـــ ــ ــ ــ ــ ــاِت الـــ ــ ــ ــ ــابـــ ــ ــ ــ ّبـــ ـــدَّ ــ ــ ـ ــِع الـــ ــ ــيـــ ــ ــ ـــــى مجـ ــ ــَلـ ــ ـ وعـــ
األرِض». ٢٧فَخَلَق اُهللا اإلنساَن عَلى صوَرِتِه. 
عَلى صــوَرِة اِهللا َخَلَقُه. َذَكــًرا وُأنَثى َخَلَقُهْم. 
ــروا واكُثروا  ــ ــْم: «أمثـِــ ــــاَل ُهلـــ ــُهــــُم اُهللا وقـ ٢٨وبــــاَرَكــ

وتَسلَّطوا  وأخــِـضـــعـــوهـــا،  األرَض،  ــألَُوا  ــ ــ وامــ
ــِك الــبــحــِر وعــَلــى َطـــِري الــســمــاِء وعَلى  عــَلــى َمسـ
ُكلِّ َحَيواٍن َيِدبُّ عَلى األرِض». ٢٩وقاَل اُهللا: 
ــبـــِزُر بــــزًرا عَلى  ــي قــد أعــَطــيــتُــُكــْم ُكـــلَّ بَــقــٍل يُـ «إنِّــ
وجِه ُكلِّ األرِض، وُكلَّ َشَجٍر فيِه َثَمُر َشَجٍر 
ُيبِزُر بزًرا لُكْم يكوُن َطعاًما. ٣٠ولُكلِّ َحَيواِن 
ــاَبـــٍة عَلى  ــلِّ َدبّـ األرِض وُكــــلِّ َطـــريِ الــســمــاِء وُكــ
األرِض فيها َنفٌس َحيٌَّة، أعَطيُت ُكلَّ ُعشٍب 

أخَضَر َطعاًما». وكاَن كذلَك.
ا.  ٣١ورَأى اُهللا ُكلَّ ما َعِملُه فإذا هو َحَسٌن ِجد

وكاَن مساٌء وكاَن صباٌح يوًما ساِدًسا.


وُكلُّ  واألرُض  ــــاواُت  ــ ــ ــــمـ ــ ــ ـــسـ ــ ــ الــ ـــــِت  ــ ــَلـ ــ ــ ــِمــ ــ ـ ــ ــُأكـ ــ ــ ١فــ

ُجنِدها. ٢وَفَرَغ اُهللا يف اليوِم الّساِبِع ِمْن َعَمِلِه 
ــِع ِمْن  ـِمـــَل. فـــاســـَتـــراَح يف الـــيـــوِم الـــّســـابِـ الــــذي َعــ

ـــاَرَك اُهللا اليوَم  ــ ــِمــــَل. ٣وبــ ـَمـــِلـــِه الــــذي َعــ مجــيــِع َعــ
َســـُه، ألنَّـــُه فــيــِه اســَتــراَح ِمـــْن مجيِع  الــّســاِبــَع وَقـــدَّ

َعَمِلِه الذي َعِمَل اُهللا خاِلًقا.
حَني  واألرِض  ــــاواِت  ـــمــ ــ ـــسـ ــ الـ ــــاِدُئ  ـ ــ ـبـ ــ ــ ــ َمـ ــِذِه  ــ ــ ــ ــ ٤هـــ

ــُه األرَض  ــ ــ ــ ـــــرَّبُّ اإلَلـــ ــ ــ ــَل الــ ــ ــِمــ ـ ـــــوَم َعـــ ــْت، يـــ ـَقـــ ــ ــِلــ ـ ُخــ
يَّــِة مل يَــُكــْن َبعُد  والــســمــاواِت. ٥ُكــلُّ َشــَجــِر الــبَــرِّ
َينُبْت  مل  ــِة  ــ يَّـ ــرِّ ــ ــبَـ ــ الـ ُعــــشــــِب  ــــــلُّ  وُكــ األرِض،  يف 
َبعُد، ألنَّ الرَّبَّ اإلَلَه مل َيُكْن قد أمَطَر عَلى 
األرِض، وال كــــاَن إنـــســـاٌن لــَيــعــَمــَل األرَض. 
٦ُثـــمَّ كـــاَن َضــبــاٌب يَــطــَلــُع ِمـــَن األرِض وَيسقي 

ــُه آَدَم  ُكـــلَّ وجـــِه األرِض. ٧وَجـــبَـــَل الــــرَّبُّ اإلَلــ
ُتراًبا ِمَن األرِض، وَنَفَخ يف أنِفِه َنَسَمَة حياٍة. 
ـــَرَس الــــرَّبُّ اإلَلُه  فــصــاَر آَدُم نَــفــًســا َحـــيَّـــًة. ٨وَغــ
َجنًَّة يف َعدٍن َشرًقا، وَوَضَع هناَك آَدَم الذي 
َجــبَــلــُه. ٩وأنــَبــَت الـــرَّبُّ اإلَلـــُه ِمــَن األرِض ُكلَّ 
َشَجَرٍة َشهيٍَّة للنََّظِر وَجيَِّدٍة لألكِل، وَشَجَرَة 
َمعِرَفِة  ــَرَة  ـ ــ ــ ــ ــَجـ ــ ـ ــ وَشـــ ـــِة،  ــ ــ ــنَّــ ــ ـ ــ اَجلــ ــِط  ــ ـ ــ ــ وسـ يف  ــاِة  ــ ـ ــيــ ــ ـ احلــ
ــاَن ـــٌر يَـــخـــُرُج ِمــــْن َعدٍن  ــ . ١٠وكــ ـــرِّ اَخلــــِري والـــشَّ
ــَقـــِســـُم فَيصُري  ـنـ ــنــــاَك َيــ ــْن هــ ــ ــ ـــَة، وِمـ ــنَّـــ ــ ــيَـــســـقـــَي اَجلــ لـ
فيشوُن،  ــــِد  ــ ــــواِحـ ـ الــ ـــُم  ــ ــ ــ ١١اســ رؤوٍس:  ــَة  ــ ـ ــَعــ ـ ــ أرَبــ
ــِة َحيُث  ــ ــَلـ ـ ـــويــ ــِع أرِض اَحلــ ـيـ ـُط جبـــمــ ـــ ــي ــــو املـُـــحــ وهــ
َهُب. ١٢وَذَهُب ِتلَك األرِض َجيٌِّد. هناَك  الذَّ
ــــُم الـــنَّـــهـــِر الّثاين  ــ ــــزِع. ١٣واســ ــ ــُر اَجلــ ــَجــ املُــــقــــُل وَحــ
جيحوُن، وهو اُملحيُط جبميِع أرِض كوٍش. 
١٤واسُم النَّهِر الّثاِلِث ِحّداِقُل، وهو اجلاري 
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َشرقيَّ أّشوَر. والنَّهُر الّراِبُع الُفراُت.
١٥وأَخَذ الرَّبُّ اإلَلُه آَدَم وَوَضَعُه يف َجنَِّة َعدٍن 

ـــرَّبُّ اإلَلُه  ـــى الــــ َفـــَظـــهـــا. ١٦وأوَصــــــ لــيَــعــَمــلــهــا وَيـــحـــ
آَدَم قائًال: «ِمْن مجيِع َشَجِر اَجلنَِّة تأُكُل أكًال، 
ـــرِّ فــال تأُكْل  َجـــَرُة َمــعــِرَفــِة اَخلــــِري والـــشَّ ١٧وأّمـــــا َشـــ

أُكــــُل ِمـــنـــهـــا مــــوًتــــا متوُت».  َك يــــــوَم تــــ ـــ ِمـــنـــهـــا، ألنَّــــ
ــًدا أْن يكوَن  ــيِّــ س َجــ يـــ ـــــاَل الــــــرَّبُّ اإلَلـــــــُه: «لـــ ١٨وقــ

آَدُم وحَدُه، فأصَنَع لُه ُمعيًنا َنظَريُه». ١٩وَجَبَل 
يَِّة  الــرَّبُّ اإلَلــُه ِمــَن األرِض ُكــلَّ َحَيواناِت الَبرِّ
ـــــى آَدَم  ــَضــــَرهــــا إَلـــ ـأحــ ـــســـــمـــــاِء، فـــ ـــوِر الــ وُكـــــــــلَّ ُطـــــيــ
ــا َدعـــــــا بــــــِه آَدُم  ـــلُّ مـــ ــاذا َيـــــدعـــــوهـــــا، وُكــــــ ـــَيـــــَرى مـــــ لــ
ذاَت َنفٍس َحيٍَّة فهو اُمسها. ٢٠فَدعا آَدُم بأمساٍء 
مجيَع الَبهائِم وُطيوَر السماِء ومجيَع َحَيواناِت 
ِجــــْد ُمــعــيــًنــا َنظَريُه.  يـَّـــِة. وأّمــــــا لــَنــفــِســِه فــلــم َيــــ ــرِّ ـَبــ الـــ
ـَلـــى آَدَم فناَم،  ــــُه ُســـبـــاًتـــا عــ َع الـــــــرَّبُّ اإلَلـــ أوَقـــــ ٢١فـــــ

فأَخَذ واِحَدًة ِمْن أضالِعِه وَمَأل َمكاَنها َلحًما. 
لَع اليت أَخَذها ِمْن آَدَم  ٢٢وَبَنى الرَّبُّ اإلَلُه الضِّ

امــرأًة وأحَضَرها إَلــى آَدَم. ٢٣فقاَل آَدُم: «هِذِه 
اآلَن َعظٌم ِمْن ِعظامي وَلحٌم ِمْن َلحمي. هِذِه 
ُتدَعى امرأًة ألنَّها ِمِن امِرٍء ُأِخَذْت». ٢٤لذلَك 
بامرأِتِه  ُق  ِصـــــ َتـــــ ــُه ويَـــــلـــــ ـــــــ ـــ ـاُه وُأمَّ ـــــُل أبــــــــ ُجــ ـــرَّ يــــــتــــــُرُك الــــ
ــانــــــا ِكالُهما  ــــًدا. ٢٥وكــــ ـــــــ ـــًدا واِحــ ــــَســـ ـــاِن َجــ ويـــــكـــــونــ

ُعرياَنِني، آَدُم وامرأُتُه، وُهما ال َيخَجالِن.


يَِّة اليت  ١وكاَنِت اَحليَُّة أحَيَل مجيِع َحَيواناِت الَبرِّ

ــــرَّبُّ اإلَلــــــُه، فــقــاَلــْت لـــلـــَمـــرأِة: «أَحقا  َعــِمــلــهــا الــ
َجـــــِر اَجلنَِّة؟».  ــ َشـــ ُكـــــــلِّ  ـــْن  ِمــــ أُكـــــال  ـــ ال تــ اُهللا  قـــــــاَل 
َجـــِر اَجلنَِّة  ــْن َثـــَمـــِر َشـــ ــرأُة لــلــَحــيَّــِة: «ِمــ ٢فــقــاَلــِت املَـــ

َجَرِة اليت يف وسِط اَجلنَِّة  نأُكُل، ٣وأّما َثَمُر الشَّ
فقاَل اُهللا: ال تأُكال ِمنُه وال َمتّساُه ِلئال متوتا». 
٤فقاَلِت اَحليَُّة للَمرأِة: «لن متوتا! ٥بل اُهللا عاِلٌم 

أُكــالِن ِمنُه تنَفِتُح أعُيُنُكما وتكوناِن  ـُه يــوَم تــ أنَّـ
ــرَّ». ٦فـــرأِت املـَــرأُة أنَّ  نيِ اَخلــريَ والــشَّ كــاِهللا عــاِرَفــ
َجَرَة َجيَِّدٌة لألكِل، وأنَّها َبِهَجٌة للُعيوِن،  الشَّ
َجَرَة َشهيٌَّة للنََّظِر. فأَخَذْت ِمْن َثَمِرها  وأنَّ الشَّ
وأكــَلــْت، وأعَطْت َرُجلها أيًضا معها فأكَل. 
ُيــُنــُهــمــا وَعـــِلـــمـــا أنـَّــُهـــمـــا ُعرياناِن.  ـَفـــَتـــَحـــْت أعــ ٧فـــانــ

فخاطا أوراَق تٍني وَصَنعا ألنُفِسِهما َمآِزَر.
ـِه مــاشــيًــا يف اَجلنَِّة  ٨وَســِمــعــا صـــوَت الــــرَّبِّ اإلَلـــ

ِعنَد ُهبوِب ريِح النَّهاِر، فاخَتبَأ آَدُم وامرأُتُه 
ـِه يف وســـِط َشــَجــِر اَجلنَِّة.  ِمـــْن وجـــِه الــــرَّبِّ اإلَلـــ
ــُه: «أين  ــ ــ ــ ــــاَل لـ ــ ــ ــ آَدَم وقـ ـــُه  ــ ــ ـ ــ ــرَّبُّ اإلَلـــ ــ ــ ـ ــ ــ ــاَدى الــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ٩فـ

ـَك يف اَجلنَِّة  ــقــــاَل: «ِمســـعـــُت صـــوتــ ـــــَت؟». ١٠فــ أنــ
فَخشيُت، ألنِّــي ُعرياٌن فاخَتبأُت». ١١فقاَل: 
َك ُعــــريــــاٌن؟ هـــل أكـــلـــَت ِمَن  ــ ـــَك أنَّـــ ـَم ـــْن أعـــَلــ «َمــ
ــَجــَرِة الــيت أوَصــيــتُــَك أْن ال تــأُكــَل ِمنها؟».  الــشَّ
يت َجــَعــلــَتــهــا َمـــعـــي هي  ــ ـــرأُة الــ ــ ــ ــاَل آَدُم: «املَـ ١٢فــــقــ

َجَرِة فأكلُت». ١٣فقاَل الرَّبُّ  أعَطتين ِمَن الشَّ
اإلَلُه للَمرأِة: «ما هذا الذي فَعلِت؟». فقاَلِت 
تين فأكلُت». ١٤فــقــاَل الرَّبُّ  املَـــرأُة: «اَحلــيَّــُة َغرَّ
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ــذا، َملعوَنٌة  ــِك فـــَعـــلـــِت هـــ ــ ــُه لـــلـــَحـــيَّـــِة: «ألنَّـــ ــ ــ اإللَـ
ـــِع ُوحوِش  ـــْن مجـــي ــِع الـــبَـــهـــائـــِم وِمـــ ــيـ ـــْن مجـ أنـــــِت ِمــ
يَِّة. عَلى َبطِنِك تسَعَني وُتراًبا تأُكلَني ُكلَّ  الَبرِّ
ِك وَبَني  ــ ــنَـ ـــيـ ــــداَوًة َب ـ ــ ــُع َعــ ــ ــ ــ ِك. ١٥وأَضـ ــ ــيــــاتِــ ـــاِم َحــ ــ أّيــ
ــِلـــهـــا. هــــو َيسَحُق  ِك ونَـــسـ ــ ــِلــ ـَني نَــــســ ــ ــ ــ ــــرأِة، وَب ــ ــ ــ املَـ
ـــُه». ١٦وقاَل  ــَبــ ـــ ــِق ــَني َعـــ ـــــِت تـــســـَحـــقـ ــِك، وأنـــ ــ ــ ــ رأَســ
للَمرأِة: «تكثًريا ُأَكثُِّر أتعاَب َحَبِلِك، بالَوَجِع 
تِلديَن أوالًدا. وإَلى َرُجِلِك يكوُن اشتياُقِك 
ــاَل آلَدَم: «ألنََّك  ــ ــ ِك». ١٧وقـ ـــ ــي ــَلـ وهــــو َيـــســـوُد عـ
َجَرِة  ـَك وأكـــلـــَت ِمــــَن الشَّ ــَقـــْوِل امــــرأِتـــ ِمســـعـــَت لـ
اليت أوَصيُتَك قائًال: ال تأُكْل ِمنها، َملعوَنٌة 
ـــُل ِمـــنـــهـــا ُكلَّ  ــأُكـ ـَعـــِب تــ َك. بـــالـــتَّــ ــ ــبِــ ــبَــ ــَســ األرُض بــ
أّياِم َحياِتَك. ١٨وَشْوًكا وَحَسًكا ُتنِبُت لَك، 
وتأُكُل ُعشَب اَحلقِل. ١٩بَعَرِق وجِهَك تأُكُل 
يت ُأِخذَت  ــ ــًزا حـــتَّـــى تـــعـــوَد إلَـــــى األرِض الــ ــبــ ُخــ

ِمنها. ألنََّك ُتراٌب، وإَلى ُتراٍب تعوُد».
ـــّواَء» ألنَّـــهـــا ُأمُّ  ــ ــ ــ ــِه «َحـ ــ ـــرأتِـ ـــَم امــ ــــا آَدُم اســ ـ ــ ٢٠وَدعـ

. ٢١وَصَنَع الرَّبُّ اإلَلُه آلَدَم وامرأِتِه  ُكلِّ َحيٍّ
أقِمَصًة ِمْن ِجلٍد وألَبَسُهما.

ـــاُن قد  ــ ــســ ــ ــ ــــــوذا اإلنـ ــ ــُه: «هـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرَّبُّ اإللَــ ــ ــ ــ ــاَل الــ ــ ــ ــ ــ ــ ٢٢وقــ

ــرَّ. واآلَن  صــاَر كــواِحــٍد ِمّنا عــاِرًفــا اَخلــَري والــشَّ
َلَعلَُّه َيُمدُّ َيَدُه ويأُخُذ ِمْن َشَجَرِة احلياِة أيًضا 
ويــأُكــُل وَيحيا إلَــى األبـــِد». ٢٣فــأخــَرَجــُه الرَّبُّ 
ـَمــــَل األرَض اليت  ــَيــــعـــ ــــدٍن لــ ــ ــ ـِة َعـ ــ ــنَّــ ــ ـــْن َجـ ــ ــ ــُه ِم ــ ــ ــ اإلَلــ
ــَطـــَرَد اإلنـــســـاَن، وأقــــاَم َشرقيَّ  ـــَذ ِمــنــهــا. ٢٤فـ ُأِخـ

َجــنَّــِة َعــدٍن الَكروبيَم، وهليَب سيٍف ُمَتَقلٍِّب 
ِحلراَسِة طريِق َشَجَرِة احلياِة.


ـُه فــَحــبِــَلــْت وَوَلَدْت  ١وَعــــــَرَف آَدُم َحــــــّواَء امـــرأتَــ

 .« قايَني. وقاَلِت: «اقَتَنيُت َرُجًال ِمْن ِعنِد الرَّبِّ
٢ُثمَّ عاَدْت فَوَلَدْت أخاُه هابيَل. وكاَن هابيُل 

راعًيا للَغَنِم، وكــاَن قايُني عاِمًال يف األرِض. 
َم ِمْن أمثاِر  ٣وَحَدَث ِمْن َبعِد أّياٍم أنَّ قايَني َقدَّ

َم هابيُل أيًضا ِمْن  ، ٤وَقدَّ األرِض ُقرباًنا للرَّبِّ
أبـــكـــاِر َغــَنــِمــِه وِمــــْن ِســمــاِنــهــا. فــَنــَظــَر الـــــرَّبُّ إَلى 
َني وُقرباِنِه  هــابــيــَل وُقــــربــــاِنــــِه، ٥ولـــكـــن إَلـــــى قـــايـــ
ـَط وجُهُه.  َقــ ا وســـ ـــد ُني ِجــ ـُظـــْر. فـــاغـــتـــاَظ قـــايـــ مل َيـــنــ
ــَتــــظــــَت؟ وملاذا  ـــاذا اغــ ـَني: «ملــــ ـايــ ٦فــــقــــاَل الــــــــرَّبُّ لـــقــ

ٌع؟ وإْن  سَقَط وجُهَك؟ ٧إْن أحَسنَت أَفال َرفــ
ــٌة، وإَليَك  مل ُتحِسْن فِعنَد الباِب َخطيٌَّة راِبــضَ

اشتياُقها وأنَت تسوُد عَليها».
٨وكلََّم قايُني هابيَل أخاُه. وَحَدَث إذ كانا يف 

اَحلقِل أنَّ قايَني قاَم عَلى هابيَل أخيِه وَقَتلُه. 
٩فــقــاَل الـــرَّبُّ لقايَني: «أيــن هابيُل أخوَك؟». 

ـــا ألخي؟».  ــ ــــاِرٌس أنــ ــ ــ ــ ــ ـــُم! أحــ ــ ــَلــ ــ ــ ـــاَل: «ال أعـ ــ ــقـ ــ فــ
ــــوُت َدِم أخيَك  ــَت؟ صـــ ــلــ ـَعــ ــــاذا فـــ ــ ـــاَل: «مــ ــ ــقـ ــ ١٠فــ

ـــاآلَن َملعوٌن  ــ ــ ١١فـــ ــــَن األرِض.  ِمــ ـيَّ  ــ ــ إَلــ ـــاِرٌخ  ــ ــ صـ
أنــَت ِمــَن األرِض اليت فتَحْت فاها لتقَبَل َدَم 
ـــِدَك. ١٢َمـــَتـــى َعــِمــلــَت األرَض ال  أخــيــَك ِمـــْن يَــ
تَــهــا. تائًها وهــاِرًبــا تــكــوُن يف  تــعــوُد ُتعطيَك قــوَّ
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: «َذنيب أعَظُم  األرِض». ١٣فقاَل قايُني للرَّبِّ
ِمْن أْن ُيحَتَمَل. ١٤إنََّك قد َطَردَتين اليوَم عن 
وجِه األرِض، وِمْن وجِهَك أخَتفي وأكوُن 
ــيـــكـــوُن ُكـــــلُّ َمْن  ـــا يف األرِض، فـ ــاِربـًـ ــًهـــا وهـــ تـــائـ
: «لذلَك  ــــرَّبُّ ين». ١٥فـــقـــاَل لـــُه الــ ـــَدين َيــقــُتــُلــ وَجـــ
ــعــــاٍف ُينَتَقُم  ـَة أضــ ــَعــ ــبـ ــَني فـــَسـ ــَتــــَل قـــايـ ــْن َقــ ــ ُكـــــلُّ َمـ
ـْي ال  ـًة لـــَكــ ــــرَّبُّ لــقــايــَني َعــــالَمـــ ــَعــــَل الــ ــُه». وَجــ ـنــ ِمـــ
َيقُتلُه ُكلُّ َمْن وَجَدُه. ١٦فخرَج قايُني ِمْن َلُدِن 

، وسَكَن يف أرِض نوٍد َشرقيَّ َعدٍن. الرَّبِّ
ــَلــــْت وَوَلَدْت  ــِبــ ــَحــ ــُه فــ ــ ـــرأَتـــ ــ ــُني امــ ـايـــ ــ ــَرَف قــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــ ١٧وَع

َحنوَك. وكاَن َيبين مدينًة، فَدعا اسَم املدينِة 
ــنــــوَك عرياُد.  ـــَد َحلــ ــ ــ ــ ــنــــوَك. ١٨وُولِـ ـِه َحــ ــِنـــ كـــاســـِم ابــ
ــيـــُل َوَلَد  ــيـــَل. وَمـــحـــويـــائـ ــــَد َمـــحـــويـــائـ ــ ـــــرياُد َولَــ ــ وعـ
َمتوشائيَل. وَمتوشائيُل َوَلَد الَمَك. ١٩واتََّخَذ 
ِني: اســُم الــواِحــَدِة عاَدُة،  ـُك لَنفِسِه امــرأتَــ الَمــ
ـــَدْت عـــاَدُة ياباَل  واســـُم اُألخـــَرى ِصــلَّــُة. ٢٠فـــَوَل
الذي كاَن أًبا لساِكين اخلياِم وُرعاِة اَملواشي. 
ــــا لُكلِّ  ــ ـــاَن أبًــ ــ ـــــذي كـــ ــاُل الـــ ــ ــــوبــ ــِه يــ ــ ــيـ ــُم أخـــ ــ ــ ــ ــ ٢١واســ

ـُة أيًضا  ــ ــ ــ ــلَّـ ــ ــ ـــاِر. ٢٢وِصــ ــ ــ ــــزمــ ــ ـــاِرٍب بــــالــــعــــوِد واملِـــ ــ ــ ــ ضــ
ـــٍة ِمْن  ـــ ــلَّ آَل ـــاِرَب ُكـــ ــّـضــ ــَني الــ ـايـ ــــَدْت تــــوبــــاَل قــ ــ ولَــ
نـُـحــاٍس وَحــديــٍد. وُأخـــُت تــوبــاَل قــايــَني َنعَمُة. 
ــُك المــرأتَــيــِه عـــاَدَة وِصــلَّــَة: «اَمسعا  ٢٣وقــــاَل الَمـ

ــيـــا لكالمي.  ــَك، وأصـــغـ ــ ــ ــ ــْي الَمـ ـ ــــرأتَــ ــــاامـ ــــْويل يـ ـ َقـــ
ـىتً لَشدخي.  فــإنِّــي َقــتَــلــُت َرُجـــًال ُجلــرحــي، وَفــ
ـــاٍف، وأّما  ــعــ ـَة أضـــ ــَعــ ــبـ ــَني سـ ــَقـــُم لـــقـــايـ ــتَـ ــنـ ـُه يُـ ــ ــ ــ ٢٤إنَّـــ

لالَمَك فَسبَعًة وسبعَني».
ابًنا  ــَوَلــــــــَدِت  فــــــ ــًضــــــا،  أيــــ آَدُم امـــــــرأَتـــــــُه  ــَرَف  ــــــــ ٢٥وَعــــــ

وَدَعِت اَمسُه شيًثا، قائَلًة: «ألنَّ اَهللا قد وَضَع يل 
َنسًال آَخَر ِعَوًضا عن هابيَل». ألنَّ قايَني كاَن 
َث أيــًضــا ُوِلــــَد ابـــٌن فــَدعــا اَمسُه  قــد َقــتَــلــُه. ٢٦ولــشــيــ

. أنوَش. حيَنئٍذ ابُتِدَئ أْن ُيدَعى باسِم الرَّبِّ


ــَق اُهللا  ــ ــَلـــ ــ ـــــوَم َخـــ ــ ــــِد آَدَم، يــ ــيــ ــ ـــوالــ ــــاُب َمـــ ــ ــتـ ـ ــ ــــذا ِكــ ــ ــ ١هـ

ــًرا وُأنَثى  اإلنـــســـاَن. عــَلــى َشــَبــِه اِهللا َعــِمــلــُه. ٢َذَكـــ
ــُه آَدَم يـــــوَم ُخِلَق.  ــ ـــا اَمســ ــ ــُه وَدعـ ــ ــــاَرَكـ ــَقــــُه، وبـ ــَلــ َخــ
ـــَد وَلًدا  َني ســـَنـــًة، وَولَــ َئـــًة وثَـــالثـــ ٣وعـــــاَش آَدُم ِمـــ

عَلى َشَبِهِه كصوَرِتِه وَدعا اَمسُه شيًثا. ٤وكاَنْت 
ــِة سَنٍة،  ــئَـ ــــَد شــيــًثــا َثـــمـــاَين ِمـ ـــاُم آَدَم بـَــعـــَد مـــا َولَـ أّيــ
وَوَلَد َبنَني وَبناٍت. ٥فكاَنْت ُكلُّ أّياِم آَدَم اليت 

عاَشها ِتسَع ِمَئٍة وَثالثَني سَنًة، وماَت.
ــَني، وَوَلَد  ــنــ ــَس ِســ ــًة وَخــــمــ ــئَــ ُث ِمــ ــــاَش شـــيـــ ـ ٦وعــ

ــَد أنوَش  ــ ُث بَـــعـــَد مـــا َوَلـــ ـــاَش شـــيـــ ــ ــوَش. ٧وعــ أنـــــ
َثماَين ِمَئٍة وسبَع ِسنَني، وَوَلـــَد َبنَني وَبناٍت. 
ــٍة واثَنَتْي  ــَئــ ــ ــَع ِم ـَث تِــــســ ــيــ ـــاِم شـ ــ ــ ــــلُّ أيّـ ــْت ُكــ ٨فــــكــــانـَـ

عشَرَة سَنًة، وماَت.
ـــَد قيناَن.  ـــ ـــاَش أنــــوُش تِــســعــَني ســـنَـــًة، وَوَل ٩وعــ

١٠وعاَش أنوُش َبعَد ما َوَلَد قيناَن َثماَين ِمَئٍة 

ــَني وَبناٍت.  ــنـ ــــَد بَـ ــ ــَنــــًة، وَوَلــ ــَرَة ســ ــشــ َس عــ ــ وَخــــمــ
ــاِم أنــوَش ِتسَع ِمَئٍة وَخمَس  ١١فكاَنْت ُكــلُّ أّي

ِسنَني، وماَت.
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١٢وعاَش قيناُن سبعَني سَنًة، وَوَلَد َمهَللئيَل. 

ـــَد َمــهــَلــلــئــيــَل َثماَين  ــاَش قــيــنــاُن بَــعــَد مــا َولَـ ١٣وعـــ

ــَني وَبناٍت.  ــ ـنـ ــ ــــَد َبــ ـ ــ ــ ـ ــ ـــًة، وَولَـ ــ ــنَـ ــ ــَني ســ ــ ــ ـــعــ ــ ـــ ــٍة وأرَب ــ ـَئــ ــ ــ ِمـ
ــٍة وَعشَر  ــَئــ ــَع ِمــ ــسـ ــــاِم قـــيـــنـــاَن تِـ ـ ١٤فــــكــــانَــــْت ُكـــــلُّ أيّــ

ِسنَني، وماَت.
ــَني سَنًة،  ـ ــ ـتِّـ ــ ــ ــًســــا وِسـ ــيـــُل َخــــمــ ـئـ ــلــ ــَلـ ــــاَش َمـــهـ ـ ــ ــ ــ ١٥وعـ

ــــاَرَد. ١٦وعـــــاَش َمهَللئيُل بَــعــَد مــا َوَلَد  ــَد يـ وَوَلـــ
ــَد َبنَني  ــ ــ ـَنــــًة، وَوَلــ ــَني ســـ ــٍة وَثــــالثــ َئــ ــ ــاَين ِمــ ــــاَرَد َثــــمــ ــ يـ
ــــاِم َمــهــَلــلــئــيــَل َثماَين  ــنــــاٍت. ١٧فـــكـــاَنـــْت ُكــــلُّ أيّـ وبـَـ

ِمَئٍة وَخمًسا وِتسعَني سَنًة، وماَت.
ــَني سَنًة،  ـ ــتِّــ ــ ــِني وِسـ ــَتــ ــَنــ ــًة واثــ ــ ــَئ ــ ـــاَرُد ِم ــ ــ ـــاَش يـ ــ ــ ١٨وعـــ

ـــاَرُد بَـــعـــَد مـــا َوَلَد  ــ ــاَش يـ ــ ــ ــنــــوَخ. ١٩وعـ ـــَد أخــ ــ وَوَلــ
ـــَد َبنَني وَبناٍت.  ئَــِة ســنَــٍة، وَوَل أخــنــوَخ ثَــمــاَين ِمــ
ــٍة واثَنَتِني  ـَئــ َع ِمـــ ــ ــــاَرَد تِـــسـ ـ ــــاِم يــ ــ ــــلُّ أيّـ ٢٠فــــكــــانَــــْت ُكـ

وِستَِّني سَنًة، وماَت.
٢١وعاَش أخنوُخ َخمًسا وِستَِّني سَنًة، وَوَلَد 

ــع اِهللا بَـــعـــَد ما  ـــاَر أخـــنـــوُخ مـ ــ َمـــتـــوشـــاَلـــَح. ٢٢وســ
ــــَد َبنَني  َئــِة ســنَــٍة، وَولَـ َوَلــــَد َمــتــوشــالَــَح ثَــــالَث ِمــ
وبَناٍت. ٢٣فكاَنْت ُكلُّ أّياِم أخنوَخ َثالَث ِمَئٍة 
ــوُخ مع  ـنــ ـــاَر أخـــ ــ ــًة. ٢٤وســـ ــَنــ ــَني ســ ــتِّــ وَخـــمـــًســـا وِســ

اِهللا، ومل يوَجْد ألنَّ اَهللا أَخَذُه.
٢٥وعاَش َمتوشاَلُح ِمَئًة وسبًعا وَثمانَني سَنًة، 

وَوَلَد الَمَك. ٢٦وعاَش َمتوشاَلُح َبعَد ما َوَلَد 
الَمَك سبَع ِمَئٍة واثَنَتِني وَثمانَني سَنًة، وَوَلَد 
ــــاِم َمتوشاَلَح  ــنــــاٍت. ٢٧فـــكـــاَنـــْت ُكــــلُّ أيّــ ـَني وبَــ ـنــ بَــ

ِتسَع ِمَئٍة وِتسًعا وِستَِّني سَنًة، وماَت.
ِني وثَــمــانــَني سَنًة،  ــُك ِمــَئــًة واثــنَــتَــ ٢٨وعــــاَش الَمـ

ــُه نــوًحــا، قــائــًال: «هذا  وَوَلــــَد ابــنًــا. ٢٩وَدعــــا اَمسـ
ــْن ِقَبِل  ــ ــ ــنــــا ِمـ ـَعـــــِب أيــــديــ ــ ــنـــا وتــ ــِلـ ــَمـ ــنــــا عــــن َعـ يــ ــَعــــزِّ يُــ
». ٣٠وعـــاَش الَمُك  األرِض الــيت َلَعَنها الـــرَّبُّ
ــٍة وَخمًسا  ــ ـ ــَئــ ــ ــ ــَس ِمـ ــ ــــمــ ـــا َخــ ــ ــــوًحـ ـــَد نــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا َولَـ ــ ــــَد مـ ــــعــ ــ َب
وِتسعَني سَنًة، وَوَلَد َبنَني وَبناٍت. ٣١فكاَنْت 
ــبـــًعـــا وسبعَني  ــٍة وسـ ــَئــ َع ِمــ ــ ـبـ ــَك ســ ــ ــ ــــاِم الَمـ ــ ـــــلُّ أّيــ ُكـ

سَنًة، وماَت.
ــٍة. وَوَلَد  ــَنــ ــِة ســ ــ ــَئ ـِس ِمــ ــمـــ ـــَن َخــ ــ ـــاَن نــــــوٌح ابـ ــ ــ ٣٢وكــ

نوٌح: ساًما، وحاًما، وياَفَث.


ـــروَن عَلى  ثُــ ــ ــ ــــكـ ـــاُس يَـ ـنــ ــ ــــدَأ الــ ـَتــ ــ ــ ـّمـــــا ابـ ــ ـــَدَث لَــ ــ ــ ــ ــ ١وَحــ

ــنــــاَء اِهللا  ــــاٌت، ٢أنَّ أبــ ــنـ ـ ـــْم بَــ ـــ ــــَد ُهل ــ األرِض، وُوِلـــ
رَأْوا َبــنــاِت الــنــاِس أنَّـــُهـــنَّ َحــَســنــاٌت. فاتََّخذوا 
ــتـــاروا. ٣فقاَل  ــْن ُكــــلِّ مــا اخـ ألنــُفــِســِهــْم ِنـــســـاًء ِمــ
ـــاِن إَلى  ــ ـــسـ ــي يف اإلنـــ ـ ــ ــُن روحــ ــ ــــديـ : «ال يَـ ــــرَّبُّ ــ ــ ــ الــ
األبــِد، لَزَيغاِنِه، هو َبَشٌر. وتكوُن أّياُمُه ِمَئًة 
ــــاَن يف األرِض ُطـــغـــاٌة يف  ــَنـــًة». ٤كـ وِعـــشـــريـــَن سـ
ِتلَك األّياِم. وَبعَد ذلَك أيًضا إذ َدَخَل َبنو اِهللا 
عَلى َبناِت الناِس وَوَلدَن ُهلْم أوالًدا، هُؤالِء 

هِر َذوو اسٍم. ُهُم اَجلباِبَرُة الذيَن منُذ الدَّ
ــَر يف  ــثُــ ــــاِن قــــد كــ ـــسـ ـــرَّ اإلنــ ــ ــرَّبُّ أنَّ َشـ ــ ــ ــ ٥ورَأى الـ

ِر أفـــكـــاِر َقــلــِبــِه إنَّما  األرِض، وأنَّ ُكــــلَّ تـــَصـــوُّ
ـُه َعِمَل  يــٌر ُكــلَّ يـــوٍم. ٦فــَحــِزَن الـــرَّبُّ أنَّــ هــو ِشــرِّ



٩

َف يف َقلِبِه. ٧فقاَل  اإلنساَن يف األرِض، وتأسَّ
اإلنساَن  األرِض  ــِه  ــ ــ وجـــ عـــــن  ــو  ــــ ــ «أحمـ  : ــــرَّبُّ ــ ــ ــ ــ الـ
الــــذي َخــَلــقــُتــُه، اإلنـــســـاَن مــع َبــهــائــَم وَدّباباٍت 
وُطيوِر السماِء، ألنِّي َحِزنُت أنِّي َعِملُتُهْم». 

. ٨وأّما نوٌح فَوَجَد ِنعَمًة يف َعيَنِي الرَّبِّ

ا  ـــًال بار ــ ـ ــ ــوٌح َرُجــ ــــ ــــاَن نـ ـ ـــــوٍح: كــ ــ ــــُد نــ ــيـ ــــوالـــ ـِذِه َمـ ــ ــ ــ ــ ٩هـ

كاِمًال يف أجياِلِه. وساَر نوٌح مع اِهللا. ١٠وَوَلَد 
ــاًمــــا، وياَفَث.  ــاًمــــا، وحــ ــَني: ســ ـنــ ـَة َبـــ ــ نـــــوٌح ثَــــالثَـ
وامَتألِت  اِهللا،  ــــاَم  ـ ــ ــ أمـ األرُض  ـــَدِت  ــ ــ ــ ـَسـ ــ ــ ــ ـــ ١١وَف

فإذا  األرَض  اُهللا  ١٢ورَأى  ــا.  ــًمــ ــلــ ُظــ األرُض 
هي قد فــَســَدْت، إذ كــاَن ُكــلُّ َبَشٍر قد أفَسَد 

طريَقُه عَلى األرِض.
١٣فـــقـــاَل اُهللا لــنــوٍح: «ِنــهــاَيــُة ُكـــلِّ َبــَشــٍر قــد أَتْت 

ــألْت ُظــلــًمــا ِمنُهْم.  ــتَـ ــي، ألنَّ األرَض امـ أمـــامـ
١٤ِاصَنْع  األرِض.  ـع  ــ ــ مــ ــــْم  ــُهــ ــ ــُكــ ــ ــِلــ ــ ــهــ ــ ُمــ ـــا  ــ ــ أنــ ــــا  ـــهـ فــ
ـــٍر. جتَعُل  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــِب ُجــ ــــ ــَشــ ــ ــ ـــْن َخــ ــ ــ ــ ــا ِمــ ــ ــًكــ ــ ــلــ ــ ـَك ُفــ ــ ــِســ ــ ــفـ ــ ــنَـ ــ لـ
ـــٍل وِمْن  ــ ــ ــــْن داِخـ ــيـــِه ِمــ ــســــاِكــــَن، وتـــطـــلـ َك َمــ ــ ــلــ ـُفــ الـــ
ــاِرٍج بــالــقــاِر. ١٥وهــكــذا تــصــنَــُعــُه: ثَـــالَث ِمَئِة  خــ
ِك، وَخــمــســَني ِذراًعا  ِذراٍع يــكــوُن طــوُل الــُفــلــ
َعــرُضــُه، وثَــالثــَني ِذراًعــــا ارِتــفــاُعــُه. ١٦وتصَنُع 
ـــدِّ ِذراٍع ِمْن  ــُه إَلــــــى َحـــ ــُلــ ــ ــَكــــمِّ ِك، وتُــ ـلـــ ــُفــ ا لـــلـ كــــــو
فوُق. وتَضُع باَب الُفلِك يف جاِنِبِه. َمساِكَن 
ـًة جتــَعــُلــُه. ١٧فــهــا أنا  ــَطـــًة وُعـــلـــويَّــ ـ ــتَـــَوسِّ ُســفــلــيَّــًة وُمـ
آٍت بــطــوفــاِن املـــاِء عــَلــى األرِض ُألهــِلــَك ُكلَّ 
َجــَســٍد فيِه روُح حياٍة ِمــْن حتــِت السماِء. ُكلُّ 

ما يف األرِض يَــمــوُت. ١٨ولــكــن ُأقــيــُم َعهدي 
معَك، فتدُخُل الُفلَك أنَت وَبنوَك وامرأُتَك 
وِنساُء َبنيَك معَك. ١٩وِمْن ُكلِّ َحيٍّ ِمْن ُكلِّ 
ذي َجَسٍد، اثَنِني ِمْن ُكلٍّ ُتدِخُل إَلى الُفلِك 
السِتبقائها معَك. تكوُن َذَكـــًرا وُأنــثَــى. ٢٠ِمَن 
يوِر كأجناِسها، وِمَن الَبهائِم كأجناِسها،  الطُّ
وِمـــْن ُكــلِّ َدّبــابــاِت األرِض كأجناِسها. اثَنِني 
ِمــْن ُكــلٍّ تُــدِخــُل إَليَك السِتبقائها. ٢١وأنَت، 
َك ِمــــْن ُكــــلِّ َطـــعـــاٍم يـــؤكـــُل واَمجعُه  فـــُخـــْذ لــَنــفــِســ
َك وهلــــا َطـــعـــاًمـــا». ٢٢فَفَعَل  ــ ــنــــَدَك، فــيــكــوَن لــ ِعــ
نوٌح َحَسَب ُكلِّ ما أَمَرُه بِه اُهللا. هكذا فَعَل.


١وقاَل الرَّبُّ لنوٍح: «ادُخْل أنَت ومجيُع َبيِتَك 

ا َلــــَديَّ يف  ــاَك رأيـــُت بـــار ـي إيّــ ِك، ألنِّــ إلَـــى الــُفــلــ
هذا اجليِل. ٢ِمْن مجيِع الَبهائِم الّطاِهَرِة تأُخُذ 
معَك سبَعًة سبَعًة َذَكًرا وُأنَثى. وِمَن الَبهائِم 
ــًرا وُأنَثى.  ــ ــ ــ ــ ــ ــِني: َذَكـ ــ ــَنـــ ــ ــ ــَرٍة اثـ ــ ــاِهــ ــ ــطــ ــ ـيــــســــْت بــ ــيت لـــ ــ ـــ ال
ــًة سبَعًة:  ـَعــ ــبـــ ــا ســ ــــًضـــ ـــمـــــاِء أيـ ـــســ ــــوِر الــ ـيــ ــ ــْن ُطـــ ــ ــ ــ ــ ٣وِمـ

ـِه ُكلِّ  َثــى. الســتِــبــقــاِء نَــســٍل عــَلــى وجــ ــًرا وُأنــ َذَكــ
ــي بَــعــَد ســبــَعــِة أّيـــــاٍم أيــًضــا ُأمِطُر  األرِض. ٤ألنِّــ
ـَني ليَلًة.  ــ ــــعـــ ــوًمــــا وأربَــ ــَني يــ ــ ــعـ ـــ ـَلـــى األرِض أرَب عــ
وأحمـــو عــن وجـــِه األرِض ُكـــلَّ قــائــٍم َعِملُتُه». 

. ٥فَفَعَل نوٌح َحَسَب ُكلِّ ما أَمَرُه بِه الرَّبُّ

ــٍة صاَر  ــَنــ ـِة ســ ــ ئَــ ــ ـــ ــــتِّ ِم ــــَن ِســ ـــــوٌح ابــ ـــاَن نـ ــ ــا كـ ــ ــّمـ ــ ٦ولَـ

ـــَل نوٌح  ــــَدَخـــ ٧فــ ــَلــــى األرِض،  ــــاِء عــ ــ ــوفـــــاُن املــ طـــ



١٠

وَبنوُه وامرأُتُه وِنساُء َبنيِه معُه إَلى الُفلِك ِمْن 
ــَن الــَبــهــائــِم الّطاِهَرِة  ــِه مــيــاِه الــّطــوفــاِن. ٨وِمــ وجـ
يوِر  والــبَــهــائــِم الــيت ليسْت بــطــاِهــَرٍة، وِمـــَن الطُّ
ـــَل اثناِن  ــ ـــــِدبُّ عـــَلـــى األرِض: ٩َدَخـــ ـــلِّ مـــا يَــ وُكـــ
ــًرا وُأنَثى،  ــ ــِك، َذَكــ ــُفـــلـ اثـــنـــاِن إَلــــى نــــوٍح إلَــــى الـ

كما أَمَر اُهللا نوًحا.
بَعِة األّياِم أنَّ مياَه الّطوفاِن  ١٠وَحَدَث َبعَد السَّ

صاَرْت عَلى األرِض. ١١ يف سَنِة ِستِّ ِمَئٍة ِمْن 
هِر الّثاِني، يف اليوِم الّساِبَع  حياِة نوٍح، يف الشَّ
ــيــــوِم، انَفَجَرْت  ــَك الــ ـ ـــهـــِر يف ذلــ ــــَن الـــشَّ َعـــشـــَر ِمـ
ُكلُّ َينابيِع الَغمِر العظيِم، وانَفَتَحْت طاقاُت 
الــســمــاِء. ١٢وكـــاَن املَــَطــُر عَلى األرِض أرَبعَني 
ـيــــوِم َعيِنِه  ــَك الـــ ــ ــَني لـــيـــَلـــًة. ١٣ يف ذلـ ـ يـــوًمـــا وأرَبـــــعــ
َدَخــــَل نـــوٌح، وســـاٌم وحـــاٌم ويــاَفــُث بَــنــو نوٍح، 
ــرأُة نـــــوٍح، وثَــــــالُث نِـــســـاِء بَــنــيــِه مــعــُهــْم إَلى  ــ وامــ
ــلُّ الــــُوحــــوِش كأجناِسها،  ــْـم وُكـــ الـــُفـــلـــِك. ١٤ُهــ
ّباباِت اليت  وُكلُّ الَبهائِم كأجناِسها، وُكلُّ الدَّ
يوِر  تِدبُّ عَلى األرِض كأجناِسها، وُكلُّ الطُّ
ــلُّ ذي َجناٍح.  ــلُّ ُعـــصـــفـــوٍر، ُكــ كــأجــنــاِســهــا: ُكــ
١٥وَدَخَلْت إَلى نوٍح إَلى الُفلِك، اثَنِني اثَنِني 

ِمْن ُكلِّ َجَسٍد فيِه روُح حياٍة. ١٦والّداِخالُت 
َثــــى، ِمـــــْن ُكـــــلِّ ذي َجَسٍد،  ــ ــًرا وُأنــ ــ ــ ــَلــــْت َذَكـ َدَخــ

كما أَمَرُه اُهللا. وأغَلَق الرَّبُّ عَليِه.
١٧وكاَن الّطوفاُن أرَبعَني يوًما عَلى األرِض. 

وتكاَثَرِت املياُه وَرَفَعِت الُفلَك، فارَتَفَع عن 

ا  األرِض. ١٨وتــعــاَظــَمــِت املــيــاُه وتــكــاَثــَرْت ِجد
عَلى األرِض، فكاَن الُفلُك َيسُري عَلى وجِه 
ا عَلى  ـــــد ــثــــًريا ِجــ ــاُه كــ ــيــ ــَمــــِت املــ ـــعــــاَظــ ــاِه. ١٩وتـ ــ ـيـ ــ املــ
ْت مجيُع اِجلباِل الّشاِمَخِة اليت  األرِض، فتَغطَّ
حتَت ُكــلِّ السماِء. ٢٠َخمَس عشَرَة ِذراًعــا يف 
ــِت اِجلباُل.  ــاِع تــعــاَظــَمــِت املـــيـــاُه، فــتــَغــطَّ ــفــ اِالرِتــ
ـــــِدبُّ عَلى  ــ ــ ـــاَن يَــ ــ ــ ــٍد كـ ــ ــَســ ــ ــلُّ ذي َجــ ــــ ـــاَت ُكــ ــ ــمـ ــ ٢١فــ

ــيــوِر والــَبــهــائــِم والُوحوِش،  األرِض ِمــــَن الــطُّ
ــانَــــْت تــــزَحــــُف عَلى  ــيت كــ ـ ــاِت الــ ــــافـــ ـــزَّّحـ ــــلُّ الــ ــ وُكـ
ـــــلُّ مـــا يف أنِفِه  ــنــــاِس. ٢٢ُكــ ُع الــ ــ ـيـ األرِض، ومجــ
َنَسَمُة روِح حياٍة ِمْن ُكلِّ ما يف الياِبَسِة ماَت. 
٢٣فَمحا اُهللا ُكلَّ قائٍم كاَن عَلى وجِه األرِض: 

ـــاِت، وُطيوَر  ــ ـــابــ ــ بّــ ــدَّ ــ ــ ــــهـــــائـــــَم، والـ ــبَـ والـــ ـــاَس،  ــنـــ ـ ـــ ال
الــســمــاِء. فــامنَــَحــْت ِمـــَن األرِض. وتــبَــقَّــى نوٌح 
ــِك فـــقـــط. ٢٤وتعاَظَمِت  ـــلـ ــُف والــــذيــــَن مـــعـــُه يف الـ

املياُه عَلى األرِض ِمَئًة وَخمسَني يوًما.


ـــُوحــــــوِش وُكلَّ  ــــــلَّ الـــ ــَر اُهللا نــــوًحــــا وُكــ ــ ــ ـــمَّ َذَكـــ ــ ١ُثـــ

الَبهائِم الــيت معُه يف الــُفــلــِك. وأجـــاَز اُهللا رًحيا 
ْت َينابيُع  عَلى األرِض فَهدأِت املياُه. ٢وانَسدَّ
ــَطـــُر ِمَن  الــَغــمــِر وطـــاقـــاُت الـــســـمـــاِء، فــامــتَــَنــَع املَـ
السماِء. ٣وَرَجَعِت املياُه عن األرِض ُرجوًعا 
َني يـــوًمـــا َنَقَصِت  ــٍة وَخـــمـــســـ ئَـ ــ ـــا. وبَـــعـــَد ِمـ ــًي ـــتَـــوالـ ُم
هِر الّساِبِع، يف  املياُه، ٤واسَتَقرَّ الُفلُك يف الشَّ
ــهــِر، عــَلــى ِجباِل  الــيــوِم الــّســابِــَع َعــشــَر ِمـــَن الــشَّ
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أراراَط. ٥وكــانَــِت املــيــاُه تنُقُص َنقًصا ُمَتوالًيا 
ِل  ـــِر يف أوَّ ـــاِشــ ــــعــ ـــِر. ويف الـ ـــاِشــ ــــعــ ـــِر الـ ــهـ ــ ــــــى الــــشَّ إلَــ

هِر، َظَهَرْت رؤوُس اِجلباِل. الشَّ
٦وَحــَدَث ِمْن َبعِد أرَبعَني يوًما أنَّ نوًحا فتَح 

طــاَقــَة الــُفــلــِك الــيت كـــاَن قــد َعــِمــلــهــا، ٧وأرَسَل 
ـــَردًِّدا حــتَّــى َنـــِشـــَفـــِت املياُه  ــتَــ ــُغــــراَب، فـــخـــرَج ُمـــ الــ
ـــَة ِمــــْن ِعنِدِه  ـــَل اَحلـــمـــاَم عــن األرِض. ٨ُثــــمَّ أرَســ
لَيَرى هل َقلَِّت املياُه عن وجِه األرِض، ٩فلم 
ـَعـــْـت إليِه  ــَرَجـــ ــِلـــهـــا، فــ ــَقـــــرا لـــِرجـ ـــ ــُة َم ــاَمــ ــــِد اَحلــــمــ ِجتــ
إَلـــى الــُفــلــِك ألنَّ مياًها كــانَــْت عــَلــى وجـــِه ُكلِّ 
ــَدُه وأَخــــَذهــــا وأدَخـــلـــهـــا ِعنَدُه  ــ األرِض. فـــَمـــدَّ يَــ
ــــاٍم ُأَخَر  ـــَث أيـــًضـــا ســبــَعــَة أيّــ ــِب ــَلـ ـلـــِك. ١٠فـ ـُفــ إَلــــى الــ
وعــــاَد فـــأرَســـَل اَحلــمــاَمــَة ِمـــَن الــُفــلــِك، ١١فأَتْت 
ــُـة َزيتوٍن  إلــيـِـه اَحلــمــاَمــُة ِعــنــَد املـــســـاِء، وإذا وَرَقــ
َخضراُء يف فِمها. فَعِلَم نوٌح أنَّ املياَه قد َقلَّْت 
عــن األرِض. ١٢فــَلــِبــَث أيــًضــا ســبــَعــَة أّيــــاٍم ُأَخَر 

وأرَسَل اَحلماَمَة فلم تُعْد ترِجُع إليِه أيًضا.
ــتِّ ِمــَئــٍة، يف  ــَنــِة الـــواِحـــَدِة والــسِّ ١٣وكــــاَن يف الــسَّ

هِر، أنَّ املياَه َنِشَفْت  ِل الشَّ ِل يف أوَّ هِر األوَّ الشَّ
عن األرِض. فكَشَف نوٌح الِغطاَء عن الُفلِك 
ـُه األرِض قــد نَــِشــَف. ١٤ويف  ونَــَظــَر، فـــإذا وجــ
هِر الّثاين، يف اليوِم الّساِبِع والِعشريَن ِمَن  الشَّ

هِر، َجفَِّت األرُض. الشَّ
١٥وكلََّم اُهللا نوًحا قائًال: ١٦«اخُرْج ِمَن الُفلِك 

َك معَك.  ــســــاُء بَــنــيــ ــنــــوَك ونـِـ َك وبَــ ــ ــَت وامــــرأُتــ أنــ

ــْن ُكـــــلِّ ذي  ــ َك ِمـ يت مـــعـــ ــ ــاِت الــ ــَيــــوانــ ـــــلَّ اَحلــ ١٧وُكـــ

ّباباِت  ــيــوِر، والــبَــهــائــِم، وُكـــلَّ الدَّ َجــَســٍد: الــطُّ
ــــِدبُّ عـــَلـــى األرِض، أخـــِرجـــهـــا معَك.  ــيت تــ ــ ال
عَلى  ــْر  ُثـــ ــ ــــكـــ وتـ ـــْر  ــِمــ ــ ثـ ــ ــ وتُـ األرِض  يف  ــــْد  ـــوالَــ ــَتـــ ــ ــتَــ ـ ولـــ
وامرأُتُه  ـــوُه  ــ ــنـــ ــ ــ وبَــ ــــوٌح  ــ ــ نـ ـــــرَج  ـــــخـــ ١٨فـــ األرِض». 
ــَيــــوانــــاِت، ُكلُّ  ـــــلُّ اَحلــ ونِــــســــاُء َبــنــيــِه مـــعـــُه. ١٩وُكــ
يوِر، ُكلُّ ما َيِدبُّ عَلى  ّباباِت، وُكلُّ الطُّ الدَّ

األرِض، كأنواِعها خرَجْت ِمَن الُفلِك.
ــــَذ ِمــــــْن ُكلِّ  . وأَخــــ ــذَبــــًحــــا لـــــلـــــرَّبِّ ـــَنـــــى نــــــوٌح َمــ ــ ٢٠وَب

ــــيــــوِر الّطاِهَرِة  الـــَبـــهـــائـــِم الـــــّطـــــاِهـــــَرِة وِمـــــــْن ُكــــــلِّ الــــطُّ
َم الرَّبُّ  وأصَعَد ُمحَرقاٍت عَلى اَملذَبِح، ٢١فَتَنسَّ
ضــا. وقـــاَل الـــرَّبُّ يف َقــلــِبــِه: «ال أعوُد  رائــَحــَة الــرِّ
ـًضـــا ِمــــْن أجــــِل اإلنــــســــاِن، ألنَّ  ألـــَعـــُن األرَض أيــ
ـِه. وال  يـــٌر مــنــُذ َحـــداَثـــِتــ َر َقــلــِب اإلنـــســـاِن ِشـــرِّ تـــَصـــوُّ
َة  أعوُد أيًضا ُأميُت ُكلَّ َحيٍّ كما فَعلُت. ٢٢ُمدَّ
ُكلِّ أّياِم األرِض: َزرٌع وَحصاٌد، وَبرٌد وَحرٌّ، 

وَصيٌف وِشتاٌء، واٌر وليٌل، ال تزاُل».


ــــْم: «أِمثروا  ــــاَل هلُــ ــيـــِه وقــ ــنـ ــــاَرَك اُهللا نـــوًحـــا وبَـ ــ ـ ١وبــ

واكُثروا وامــألَُوا األرَض. ٢ولَتُكْن َخشَيُتُكْم 
ــــاِت األرِض  ــ ــ ـــوان ــ ــ ــيَـ ــ ـ ــ ـــــلِّ َحـ ــ ــ ــَلــــــى ُكــ ــ ــْـم عــ ــ ــُكــ ــ ـ ــتُــ ـ ــ ــَبــ ــ ــ وَرهـ
وُكـــلِّ ُطــيــوِر الــســمــاِء، مــع ُكـــلِّ مــا يَــــِدبُّ عَلى 
األرِض، وُكــلِّ أمســاِك البحِر. قد ُدِفَعْت إَلى 
ــٍة َحــيَّــٍة تــكــوُن لــُكــْم َطعاًما.  أيــديــُكــْم. ٣ُكــــلُّ دابَّــ
ــُكــــُم اجلميَع.  ــيــ ــــعـــــُت إلَــ ــِر َدَفـ ـَـضـــ كـــالـــُعـــشـــِب األخـــ



١٢

ــــِه، ال تأُكلوُه.  ــ ــ ــ ــــاتِـــــِه، َدِمـ ــيـ ــا َحبـــ ــًمــ ــــَري أنَّ َلــــحــ ــ ٤َغــ

٥وأطُلُب أنا َدَمُكْم ألنُفِسُكْم فقط. ِمْن َيِد ُكلِّ 

َحَيواٍن أطُلُبُه. وِمْن َيِد اإلنساِن أطُلُب َنفَس 
اإلنــســاِن، ِمــْن يَــِد اإلنــســاِن أخــيــِه. ٦ســاِفــُك َدِم 
اإلنــســاِن باإلنساِن ُيسَفُك َدُمـــُه. ألنَّ اَهللا عَلى 
صوَرِتِه َعِمَل اإلنساَن. ٧فأِمثروا أنُتْم واكُثروا 

وتواَلدوا يف األرِض وتكاَثروا فيها».
ـــائـــــًال: ٩«وها  ــُه قــ ـِه مـــعـ ــيـــ ــنــ ــــَم اُهللا نــــوًحــــا وبَــ ـــلَّـ ٨وكــ

ــْم ِمْن  ــُكــ ــِلــ ــع نَــــســ ــ ــُكــــْم ومــ ــثـــاقـــي مــــعــ ــيـ ــٌم مـ ـيــ ــقـــ ـــا ُمــ ــ أنـ
ـِس اَحليَِّة  ــُفـــ ع ُكـــــلِّ َذواِت األنــ َبــــعــــِدُكــــْم، ١٠ومــــــ
ــيــوِر والــبَــهــائــِم وُكـــلِّ ُوحوِش  الــيت معُكِم: الــطُّ
اخلاِرجَني  ِع  ــ ــيــ مجــ ــــْن  ــ ِمـ ــُكــــْم،  مــــعــ ــيت  ـ الــ األرِض 
ــواِن األرِض.  ــ ــ ـ ــ ـيَـ ــ ــ ــ ــ ـــــلُّ َحـ ــ ــ ــ ـــتَّــــــى ُك ــ ــِك حـ ــ ــلــ ـ ــ ــُفـ ــ ــ ـــَن ال ــ ــ ـ ــ ِمـ
ثــاقــي مــعــُكــْم فـــال َيـــنـــَقـــِرُض ُكــــلُّ ذي  ــيــــُم مــيــ ١١ُأقــ

َجــَســٍد أيــًضــا مبــيــاِه الــّطــوفــاِن. وال يــكــوُن أيًضا 
طوفاٌن لُيخِرَب األرَض». ١٢وقاَل اُهللا: «هِذِه 
َعالَمُة امليثاِق الذي أنا واِضُعُه َبيين وَبيَنُكْم، 
ــيت معُكْم  ــِة الــ ــيَّــ ـِس اَحلــ ــُفـــ ــَني ُكـــــلِّ َذواِت األنــ ــ وبَـ
ــي يف  ــ ـــْوســ ـــ ــــُت َق ــ ـــعـ ــ ـــِر: ١٣وَضــ ــ هــ ــدَّ ــ ــ ــــاِل الـ ـيــ ــ ـــــى أجـــ ــ إلَـ
ــين وَبنيَ  ــيــ ــثـــاٍق بَــ ــيـ ــَة مـ ــ ــتـــكـــوُن َعـــــالَمـ ــــحــــاِب فـ الــــسَّ
ـيـــكـــوُن َمـــتَـــى أنـــُشـــْر ســحــاًبــا عَلى  األرِض. ١٤فــ
حاِب،  السَّ يف  ـــْوُس  ــ ـــ ــَق ــ ــ الــ ـــِر  ــَهــ ـــظـــ وتــ األرِض، 
ــي أذُكـــُر ميثاقي الــذي َبيين وَبيَنُكْم وَبَني  ١٥أنِّـ

ُكلِّ َنفٍس َحيٍَّة يف ُكلِّ َجَسٍد. فال تكوُن أيًضا 
املياُه طوفاًنا لُتهِلَك ُكــلَّ ذي َجَسٍد. ١٦فَمَتى 

حاِب، ُأبِصُرها ألذُكَر  كاَنِت الَقْوُس يف السَّ
ٍس َحــيَّــٍة يف  ــَني ُكـــلِّ نَــفــ ــَني اِهللا وبَـ ميثاًقا أبــديــا بَـ
ُكلِّ َجَسٍد عَلى األرِض». ١٧وقاَل اُهللا لنوٍح: 
«هِذِه َعالَمُة امليثاِق الذي أنا أَقمُتُه َبيين وَبَني 

ُكلِّ ذي َجَسٍد عَلى األرِض».
١٨وكـــــاَن بَــنــو نـــوٍح الــذيــَن خــرجــوا ِمـــَن الُفلِك 

ســاًمــا وحــاًمــا ويــاَفــَث. وحـــاٌم هــو أبــو كنعاَن. 
ــــْن هُؤالِء  ــُة ُهـــم بَــنــو نــــوٍح. وِم ثَّــالَث ـُؤالِء الــ ــ ــ ١٩هـ

َبْت ُكلُّ األرِض. تَشعَّ
ــَرَس كرًما.  ــ ـ ـــدَأ نــــوٌح يـــكـــوُن فـــّالًحـــا وَغــ ــتَــ ـــ ٢٠واب

ى داِخَل  ـَعـــرَّ ــَن اخلـــمـــِر فــَســِكــَر وتــ ـــِرَب ِمــ ــ ــ ٢١وَشـ

ِخبائِه. ٢٢فأبَصَر حاٌم أبو كنعاَن َعْوَرَة أبيِه، 
وأخــبَــَر أَخــَويــِه خــاِرًجــا. ٢٣فــأَخــَذ ســاٌم وياَفُث 
ـاُه عــَلــى أكــتــاِفــِهــمــا وَمــَشــيــا إَلى  داَء وَوَضــــعـــ ــــرِّ الــ
وَوجهاُهما  ــْوَرَة أبـــيـــِهـــمـــا  ــ ـ ــ ــ ــرا َعــ ـَتـــ ــ وســ ـــَوراِء،  ــ ــ ـ ــ الــ
إَلى الَوراِء. فلم ُيبِصرا َعْوَرَة أبيِهما. ٢٤فَلّما 
اسَتيَقَظ نوٌح ِمْن مخــِرِه، َعِلَم ما فَعَل بِه ابُنُه 
ــنــــعــــاُن! َعبَد  ـــعـــــوٌن كــ ــلــ ــ ــــاَل: «َمـ ــقـــ ــ ــ ــغـــــُري، ٢٥فـ ـــ الـــــصَّ
ـــاَل: «ُمباَرٌك  ــ ــ ــ ــــِه». ٢٦وقــ ــ ـــَوتِـ ــ ــبـــيـــِد يــــكــــوُن إلخــ ـَعـ الــ
ـبــــًدا ُهلْم.  ــ ــْن كـــنـــعـــاُن َعـ ــُكــ ــيَــ ـــاٍم. ولــ ــ ـُه ســ ــ ــ ــــرَّبُّ إَلــ ــ الــ
٢٧لَيفَتِح اُهللا لياَفَث فَيسُكَن يف َمساِكِن ساٍم، 

ولَيُكْن كنعاُن َعبًدا ُهلْم».
ـــــالَث ِمَئٍة  ــ ــ ــاِن َثــ ــ ــــوفــ ـّطــ ــ ــ ــــَد الـ ــعــ ــ ــــوٌح بَــ ــ ــ ـــاَش نـ ــ ــ ــ ــ ـ ٢٨وعـــ

وَخمسَني سَنًة. ٢٩فكاَنْت ُكلُّ أّياِم نوٍح ِتسَع 
ِمَئٍة وَخمسَني سَنًة، وماَت.
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ـــنَــْـت ِذراُع  ـــعـــِل ــُت ـــِن اسـ ــ ــا، وملـَـ ــَرنــ ــبَــ َق َخــ ـــدَّ ــ ــ ــْن َصـ ــ ـــ ١َم

ـــــرٍق ِمْن  ــِعـ ـ ــ ــــرٍخ وكـ ـَفــ ــ ــُه كـــ ـ ــ ــ ــّداَمـ ــ ــ ــــَـت ُقــ ــبَـ ــ ؟ ٢َنــ ــــرَّبِّ ــ ـ ــ ــ الـ
أرٍض ياِبَسٍة، ال صوَرَة لُه وال َجماَل فَننُظَر 
إليِه، وال َمنَظَر فَنشَتهَيُه. ٣ُمحَتَقٌر وَمخذوٌل 
ـــاٍع وُمــخــَتــِبــُر اَحلَزِن،  ِمـــَن الـــنـــاِس، َرُجــــُل أوجـ
وكُمَستٍَّر عنُه ُوجوهنا، ُمحَتَقٌر فلم َنعَتدَّ بِه.

لها.  ــنـــا َحتمَّ ٤لــكــن أحـــزانـَــنـــا َحــَمــلــهــا، وأوجـــاَعـ

ـــَن اِهللا  ــ ــ ـــا ِمــ ــــروًبـــ ــــضــ ـــا َمــ ــابًــ ــ ــصـ ــاُه ُمـــ ــ ــنـ ـ ــبــ ــ ــِسـ ـ ــــُن َحــ ـــــحـــ ونـَـ
وَمـــذلـــوًال. ٥وهـــو َمـــجـــروٌح ألجـــِل َمعاصينا، 
َمسحوٌق ألجِل آثاِمنا. تأديُب سالِمنا عَليِه، 
وُحبــبُــِرِه ُشفينا. ٦ُكلُّنا كَغَنٍم َضَللنا. ِملنا ُكلُّ 
ــَع عــَلــيــِه إَمث  ــــرَّبُّ وَضـــ ـــٍد إَلــــى طـــريـــِقـــِه، والــ واِحــ
ــِلـــَم أّمــــا هــو فــتــَذلَّــَل ومل َيــفــَتــْح فاُه.  مجــيــِعــنــا. ٧ُظـ
بــــِح، وكــَنــعــَجــٍة صاِمَتٍة  كـــشـــاٍة تُـــســـاُق إَلــــى الــــذَّ

غَطِة  ـــَن الضُّ ـــاُه. ٨ِمــ ــتَـــْح فــ ـــاَم جـــازِّيـــهـــا فــلــم َيـــفـ أمــ
ينوَنِة ُأِخَذ. ويف جيِلِه َمْن كاَن َيُظنُّ  وِمَن الدَّ
ــُه ُضِرَب  ــ ــ ـــاِء، أنَّــ ــ ــيـ ــ ــــْن أرِض األحــ ـ ــَع ِمــ ــ ــِطـ ــُه ُقـــ ــ ـ أنَّـــ
ِمــْن أجــِل َذنــِب َشعيب؟ ٩وُجــِعــَل مع األشراِر 
َقُربُه، ومع َغينٍّ ِعنَد موِتِه. عَلى أنَُّه مل َيعَمْل 

. ُظلًما، ومل َيُكْن يف فِمِه ِغشٌّ
ــــَزِن. إْن  ــــاَحلـ ــَقـــُه بـ ــأْن َيـــســـَحـ ــ ـــــرَّبُّ فـــُســـرَّ بـ ــــا الــ ــ ١٠أّمـ

ــــســـــًال تطوُل  ــَرى نَـ ــ ـ ــ ــَة إٍمث يَــ ــ ـَحـ ــ ــيــ ــ ــُه َذبـ ــَســ ــــَل َنــــفــ ــَعـ ــ َجـ
ــَجــــُح. ١١ِمْن  ـنــ ــِدِه تـــ ــ ــيَـ ــ ــــرَّبِّ بـ ــ ــــرَُّة الـــ ـ ــَســ ـ ــ ـــــُه، وَمــ ــاُمــ ــ ـ أيـّـ
ــــدي البارُّ  ــبــ ــ ــُع، وَعــ ـ ــَبــ ــ ـــشـ ــَرى ويَــ ــ ــ ــ ــِه يَـ ــِســ ــَعـــــِب َنــــفــ ـ تــ
َمبعِرَفِتِه ُيَبرُِّر كثرييَن، وآثاُمُهْم هو َيحِمُلها. 
اِء ومع الُعَظماِء  ١٢لذلَك أقِسُم لُه َبَني األِعــزّ

ـُه ســَكــَب للموِت  َيقِسُم َغنيَمًة، ِمــْن أجــِل أنَّــ
َنفَسُه وُأحصَي مع أَثَمٍة، وهو َحَمَل َخطيََّة 

كثرييَن وَشَفَع يف اُملذِنبَني.






ٍة  ــذوا بـــتـــألـــيـــِف ِقصَّ ــ ــ ــ ــثـــــريوَن قــــد أَخـ ــ ــــاَن كـ ١إذ كــ

َنِة ِعنَدنا، ٢كما سلََّمها إَلينا  يف اُألمـــوِر املَُتَيقَّ
ــنــــَني وُخّداًما  ــايِــ ـــدِء ُمــــعــ ــ ـبَـ ــ ــ ــنــــُذ الـ ـــانـــــوا مــ ــــَن كــ ــذيـ ــ الـ
للَكِلَمِة، ٣رأيــُت أنا أيًضا إذ قد تتبَّعُت ُكلَّ 
ـُتــــَب عَلى  ــٍق، أْن أكـــ ـيـ ــتـــدقــ ِل بـ ــــَن األوَّ يٍء ِمــ ــ ــ َشـــ
التَّوايل إَليَك أيُّها الَعزيُز ثاُوفيُلُس، ٤لَتعِرَف 

َة الكالِم الذي ُعلِّمَت بِه. ِصحَّ
الَيهوديَِّة  ــِك  ـ ــ ــِلــ ــ ــ َمـ ـــــريوُدَس  ــ ــ ــ ــ ـ هــ ـــاِم  ــ ــ ــ ــ ــ أيّـ يف  ـــاَن  ــ ــ ــ ــ ٥كـ

ــّيــــا، وامرأُتُه  ــِة أبــ ـــرَقــ ــْن ِفـ ــ ـــــا ِمـ ــُه َزَكـــــرّي ــ ــاِهــــٌن اُمســ كــ
ِمــْن بَــنــاِت هـــاروَن واُمســهــا ألــيــصــابــاُت. ٦وكانا 
ــــاَم اِهللا، ســالــكــِني يف مجيِع  يــــِن أمـ ِكـــالُهـــمـــا بــــارَّ
ــوٍم. ٧ومل َيُكْن  ــِه بـــال لـــ وصـــايـــا الـــــربِّ وأحـــكـــاِمـ
ُهلما وَلٌد، إذ كاَنْت أليصاباُت عاِقًرا. وكانا 
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َمنيِ يف أّياِمِهما. ِكالُهما ُمَتَقدِّ
ـــاَم اِهللا،  ـــِه أمـ ــِة ِفـــرَقـــِت ـــوبَـ ٨فــبَــيــنَــمــا هــو َيــكــَهــُن يف َن

٩َحَسَب عاَدِة الَكَهنوِت، أصاَبتُه الُقرَعُة أْن 

ــَر. ١٠وكاَن  ــ ــَبــــخِّ ـــــربِّ ويُــ ـيـــَكـــِل الـ ــَل إلَـــــى َهــ ــــدُخــ َي
ــعــِب يُــَصــّلــوَن خــاِرًجــا وقَت  ُكــلُّ ُجــمــهــوِر الــشَّ
ـــًفـــا عن  ــُه مـــالُك الــــربِّ واِق الــَبــخــوِر. ١١فــَظــَهــَر لـ
َزَكرّيا  رآُه  ـــا  ــّمــ ــ ــَلـ ـ ١٢فــ ـــوِر.  ـــخـــ ـَبـــ ــ الـــ ــــِح  ــــذَبـــ ـــ َم ــِني  ـ ــمــ ـــ َي
ــاَل لُه  ــ ــقــ ــ ـــــوٌف. ١٣فــ ــ ــ ــِه َخـ ــيــ ــَلــ ــَع عــ ـ ــ ــ ــ ـــَرَب وَوَقـــ ــ ــَطــ ــ ــ اضـ
ـــــا، ألنَّ ِطلَبَتَك  ــرّيــ ــ ــ ـــــْف يــــا َزَكـ َختــ ـــــالُك: «ال  ــ املـــ
ــاُت سَتِلُد  ــابــ ـيــــصــ َك ألـــ ــ ــ ــ ــــرأتُـ ــ ـَعـــــْت، وامـ ــ ــِمــ ــ قـــــد ُسـ
َك فَرٌح  يِه يوَحنا. ١٤ويــكــوُن لــ لــَك ابًنا وُتَسمِّ
بِوالَدِتِه،  ــفــــَرحــــوَن  ــيَــ ســ ـثـــــريوَن  ــ وكــ ــِتـــــهـــــاٌج،  وابـــ
، ومخًرا  ــــربِّ ــ ــ ــ ــــاَم الـ ـ ــ ــًمـــا أمـــ ــيـ ـــوُن عـــظـ ــكــ ـــُه يـــ ــ ــ ــ ــ ١٥ألنَّــ

ــِه َيمَتِلُئ  ــ وُمــســِكــًرا ال َيـــشـــَرُب، وِمـــْن بَــطــِن ُأمِّ
ــُردُّ كثرييَن ِمـــْن َبين  ــ ِمـــَن الــــّروِح الـــُقـــُدِس. ١٦ويَـ
ُم أماَمُه  إســرائــيــَل إَلــى الـــربِّ إَلــِهــِهــْم. ١٧ويــتــَقــدَّ
ـــُردَّ ُقـــلـــوَب اآلبـــــاِء إَلى  ــَي ِتــــِه، لـ بــــروِح إيــلــيّــا وقــــوَّ
ـــراِر، لَكْي  ــ ــ ــُعـــصـــاَة إَلــــى ِفـــكـــِر األب ــنــــاِء، والـ األبــ
ا». ١٨فــقــاَل َزَكرّيا  ُيــَهــيِّــَئ لــلــربِّ َشــعــبًــا ُمــســَتــِعــد
لــلــمــالِك: «كــيــَف أعـــَلـــُم هـــذا، ألنـِّــي أنـــا َشيخ 
ـــا؟». ١٩فأجاَب  ــهــ ــ ــاِمـ ــ ــٌة يف أيّـ َمــ ــــدِّ ــَق ــتَــ ــــرأيت ُمــ ــ ــ ٌ وامـ
املـــالُك وقـــاَل لـــُه: «أنـــا ِجــربائــيــُل الـــواِقـــُف ُقّداَم 
ذا.  ــَرَك  ــ ـ ــ ــ ــــشِّ ــ ــ وُأبَـ َك  ــ ــ ــَمــ ــ ــ ــــلِّ ــــُت ُألَكــ ــ ـلــ ــ ــ ــ وُأرِسـ اِهللا، 
ــــِدُر أْن  ــ ـــقـ ــ ــا وال تــ ــ ــتًــ ــ ـــاِمــ ـــوُن صـــ ــ ــــكـ ـــــَت تــ ــ ــ ـــا أنـ ــ ــ ــ ــ ٢٠وهـ

ــيـــِه هذا،  ـيــــوِم الــــــذي يــــكــــوُن فـ ــــى الـــ ــَكـــلَّـــَم، إلَــ تـــتـ

ْق كالمي الذي سَيِتمُّ يف وقِتِه».  ألنََّك مل ُتَصدِّ
بَني  عُب ُمنَتِظريَن َزَكــريّــا وُمَتّعجِّ ٢١وكـــاَن الشَّ

ِمْن إبطائِه يف اَهليَكِل. ٢٢فَلّما خرَج مل َيسَتِطْع 
ــُه قـــد رَأى رؤيــــا يف  أْن ُيــَكــلِّــَمــُهــْم، فــَفــِهــمــوا أنَّـــ

اَهليَكِل. فكاَن يوِمُئ إليِهْم وَبقَي صاِمًتا.
ــــى إَلى  ـــَضــ ــ ــِه َمـ ــ ــ ــتِـ ــ ــــدَمـــ ـــاُم ِخـــ ــ ــ ــ ــ ــَلـــــْت أّيــ ــ ــِمـ ــ ـــا كـ ــ ــ ــّمــ ــ ــ ـــ ٢٣وَل

َك األيّــــاِم َحــبِــَلــْت أليصاباُت  بَــيــتِــِه. ٢٤وَبــعــَد ِتــلــ
امرأُتُه، وأخَفْت َنفَسها َخمَسَة أشُهٍر قائَلًة: 
٢٥«هكذا قد فَعَل َيب الربُّ يف األّياِم اليت فيها 

، لَيِرتَع عاري َبَني الناِس». َنَظَر إَليَّ
هِر الّساِدِس ُأرِسَل ِجربائيُل املالُك  ٢٦ويف الشَّ

ِمــَن اِهللا إلَــى مدينٍة ِمــَن اجلليِل اُمسها ناِصَرُة، 
٢٧إلَــى َعــذراَء َمخطوَبٍة لَرُجٍل ِمْن َبيِت داُوَد 

اُمسُه يوُسُف. واسُم الَعذراِء َمرَيُم. ٢٨فَدَخَل 
ِك أيَّـــُتـــهـــا اُملنَعُم  ــ ــــاَل: «ســـــالٌم لــ إلــيــهــا املـــــالُك وقــ
عَليها! الربُّ معِك. ُمباَرَكٌة أنِت يف النِّساِء». 
َرْت:  ٢٩فَلّما رأتُه اضَطَرَبْت ِمْن كالِمِه، وَفكَّ

«ما َعَسى أْن تكوَن هِذِه التَّحيَُّة!». ٣٠فقاَل هلا 
املالُك: «ال ختايف ياَمرَيُم، ألنَِّك قد وَجدِت 
ِنعَمًة ِعنَد اِهللا. ٣١وها أنِت سَتحَبلَني وتِلديَن 
ــيــنَــُه َيــســوَع. ٣٢هـــذا يــكــوُن عظيًما،  ابــًنــا وتُــَســمِّ
ــــــربُّ اإلَلُه  ـِه الــ ــيــ ــــى، ويُـــعـــطـ ــدَعــ ــ ــيِّ يُــ ــلــ ــَعــ ــَن الــ ــ ــ وابــ
ــَلــــى َبيِت  عــ ــُك  ــ ــِلــ ــ ــمــ ــ ٣٣وَيــ ـــِه،  ـيـــ ــ داُوَد أبـــ ــيَّ  ــ ُكــــــرســ
يعقوَب إَلى األبِد، وال يكوُن ملُلِكِه ِنهاَيٌة».

٣٤فقاَلْت َمرَيُم للمالِك: «كيَف يكوُن هذا وأنا 
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َلسُت أعِرُف َرُجًال؟». ٣٥فأجاَب املالُك وقاَل 
ُة الَعليِّ  هلا: «الّروُح الُقُدُس َيِحلُّ عَليِك، وقوَّ
ُتَظلُِّلِك، فلذلَك أيًضا الُقّدوُس اَملولوُد ِمنِك 
ـــوذا ألــيــصــابــاُت َنسيَبُتِك  يُــدَعــى ابـــَن اِهللا. ٣٦وهـ
ي أيــًضــا ُحبَلى بــابــٍن يف َشيخوَخِتها، وهذا  هــ
ِة عاِقًرا،  ـلـــَك املَـــــدعـــــوَّ ـــهـــُر الـــــّســـــاِدُس لـــِتــ هـــو الـــشَّ
ــَدى اِهللا».  ُمــــمــــِكــــٍن َلــــــ يٌء َغـــــــريَ  ــــ س َشــــ ـيـــ ـــــُه لــ ٣٧ألنـَّـــــ

. لَيُكْن يل  ٣٨فقاَلْت َمرَيُم: «هوذا أنا أَمُة الربِّ

كَقوِلَك». فَمَضى ِمْن ِعنِدها املالُك.
٣٩فقاَمْت َمرَيُم يف ِتلَك األيّــاِم وَذَهَبْت بُسرَعٍة 

٤٠وَدَخَلْت  ـِة َيـــــــهـــــــوذا،  ــنـــ مــــديــ ــــاِل إَلــــــــى  اِجلـــــــبـــ إَلــــــــى 
َبيَت َزَكــرّيــا وسلََّمْت عَلى أليصاباَت. ٤١فَلّما 
ِمســَعــْت أليصاباُت ســالَم َمــرَيــَم ارَتــَكــَض اَجلنُني 
ـيــــصــــابــــاُت ِمـــــــَن الّروِح  ــــألْت ألـــ ــَتــ يف َبـــطـــِنـــهـــا، وامــــ
الُقُدِس، ٤٢وَصَرَخْت بصوٍت عظيٍم وقاَلْت: 
ــاَرَكــــٌة هـــي َثَمَرُة  ـبــ ـــِت يف الـــنِّـــســـاِء وُمـــ «ُمــــبــــاَرَكــــٌة أنــ
؟  َبطِنِك! ٤٣فِمْن أين يل هذا أْن تأَيت ُأمُّ َربِّي إَليَّ
٤٤فــــهــــوذا حــــَني صـــــاَر صـــــوُت ســـالِمـــِك يف ُأُذَنيَّ 

ارَتَكَض اَجلنُني بابِتهاٍج يف َبطين. ٤٥فطوَبى لليت 
.« آَمَنْت أْن يِتمَّ ما قيَل هلا ِمْن ِقَبِل الربِّ

 ، ـي الربَّ ــ ـــُم َنــــفــــسـ ــ ــ ـــظِّ ــ ــَعــ ــ ــ ــُم: «تُـ ــ ــ ــ ــــريَـ ــ ـــ ـــــْت َم ــالَــ ــ ــ ـــقـ ــ ٤٦فــ

ــي، ٤٨ألنَُّه  ــَخــــلِّــــصــ ــــاِهللا ُمــ ــ ـي بـ ــ ــ ــُج روحــ ــ ــِهـ ـ ــتَــ ـبـــ ــ ٤٧وتــ

َنــَظــَر إَلــى اتِّــضــاِع َأَمــتِــِه. فــهــوذا منُذ اآلَن مجيُع 
ـَع يب  ــ ــنَــ ـ ــَر َصــ ــقــــديــ ــين، ٤٩ألنَّ الــ ـــ ُب ــوِّ ــَطـــ ـ ــاِل تُــ ــ ــيـ ــ األجـ
َعظائَم، واُمسُه ُقــّدوٌس، ٥٠وَرَمحُتُه إَلى جيِل 

ًة بِذراِعِه.  األجياِل للذيَن يتَّقوَنُه. ٥١َصَنَع قوَّ
ــلـــــوِـــــْم. ٥٢أنَزَل  ــِفـــكـــِر ُقـــ ــِبـــريـــَن بـ ــتَـــكـ ــتـَّــــَت املـُــسـ َشـــ
املُتَِّضعنيَ.  ـَع  ــ ــ ــ ــ ــ وَرَفــ ــيِّ  ــ ــــراســ ــَكــ ــ الــ عـــــن  ــّزاَء  ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ األِعــ
ـــَرَف األغنياَء  ــ ــ ــ ـــــرياٍت وَصـ ــ ــــاَع َخــ ــيـ ــَع اجلـــ ــ ــبَــ ــ ٥٣أشــ

فاِرغَني. ٥٤َعَضَد إسرائيَل فتاُه لَيذُكَر َرَمحًة، 
ــِه إَلى  ــ ــِلــ ــ ـــســ ــــَم وَنـــ ـيــ ــ ـــراهـــ ــــا إلبـــ ــ ــاَءنـ ــ ــ ـــَم آبـ ـــ ــلَّ ــ ــــا كــ ــــمــ ٥٥كــ

ــْت َمـــريَـــُم ِعــنــَدهــا َنــحــَو ثالَثِة  ـــِد». ٥٦فــَمــَكــَث األبـــ
أشُهٍر، ُثمَّ َرَجَعْت إَلى َبيِتها.

٥٧وأّمــا أليصاباُت فتمَّ َزماُنها لَتِلَد، فَوَلَدِت 

ــِربــــاُؤهــــا أنَّ الربَّ  َع جـــريانُـــهـــا وأقــ ــ ــ ــ ــا. ٥٨وِمســ ـنًــ ابـــ
َم َرَمحَتُه هلا، فَفِرحوا معها. ٥٩ويف اليوِم  َعظَّ
ـْوُه باسِم  يبَّ، ومسَّــ ــ الــثّــاِمــِن جـــاءوا لَيخِتنوا الــصَّ
ــُه وقاَلُت: «ال! بل  أبيِه َزَكــريـّـا. ٦٠فأجاَبْت أمُّ
ُيَسمَّى يــوَحــنــا». ٦١فــقــالــوا هلــا: «ليس أَحـــٌد يف 
ِك تَسمَّى ــذا االســــِم». ٦٢ثُـــمَّ أومأوا  َعــشــَريتِــ
ـــى. ٦٣فَطَلَب  ــَســـمَّ ــــاذا يُــــريــــُد أْن يُـ ــيــــِه، مـ ــــى أبــ إلَـ
َب  ــُه يــوَحــنــا». فتَعجَّ لــوًحــا وكــَتــَب قــائــًال: «اُمســ
ولساُنُه  ـُه  ــ ـُمــ ــ فــ ــــَح  ــتَـ ـــ ــَف انـــ ــــاِل  ــ ــ ٦٤ويف احلـ ـُع.  ــ ـيـ ــ اجلــــمـ
َع َخــوٌف عَلى ُكلِّ  وتَكلََّم وبـــاَرَك اَهللا. ٦٥فــَوَقــ
َث ِذِه اُألموِر مجيِعها يف ُكلِّ  جرياِنِهْم. وُتُحدِّ
ِجــبــاِل الــيَــهــوديَّــِة، ٦٦فــأوَدَعــهــا مجيُع الّساِمعَني 
ـــاذا يــــكــــوُن هذا  ــَرى مـــ ــ ــ ــَني: «أَتـــ ــلـ يف ُقــــلــــوِــــْم قـــائـ

يبُّ؟». وكاَنْت َيُد الربِّ معُه . الصَّ
٦٧وامَتأل َزَكرّيا أبوُه ِمَن الّروِح الُقُدِس، وتَنّبأ 

قائًال: ٦٨«ُمباَرٌك الربُّ إَلُه إسرائيَل ألنَُّه افَتَقَد 
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وَصَنَع ِفداًء لَشعِبِه، ٦٩وأقاَم لنا َقرَن خالٍص 
يف َبـــيـــِت داُوَد فـــتـــاُه. ٧٠كـــمـــا تـــَكـــلَّـــَم بـــَفـــِم أنبيائِه 
هـــِر، ٧١خالٍص  َني الــذيــَن ُهــم مــنــُذ الـــدَّ يــســ الــِقــدِّ
ُمبِغضينا.  ِع  ــيــــــ مجــــ ـــــــــدي  أيــ ـــــــْن  وِمــــــ ـــا  ــــنـــ ـــدائــ أعـــ ــــْن  ِمـــــــ
ـــــَر َعهَدُه  ـــــذُكــــ ــع آبـــــائـــــنـــــا وَيــــ ـــــــًة مــــ َع  َرَمحـــــــ ــَنــــــ ـَيــــــصــــ ٧٢لـــــ

ــَســــَم الـــــذي َحــــَلــــَف  إلبراهيَم  َقــ َس، ٧٣الــــ ـَقــــــدَّ املـُــــ
أبينا: ٧٤أْن ُيعطَينا إنَّنا بال َخوٍف، ُمنَقذيَن ِمْن 
ُبــُدُه ٧٥بــَقــداَســٍة وبــرٍّ ُقّداَمُه،  أيــدي أعــدائــنــا، َنــعــ
يبُّ َنيبَّ  ــــ ـــــَت أيُّــــهــــا الــــصَّ ـــاِم َحـــيـــاِتـــنـــا. ٧٦وأنــــ َع أيّـــــ مجـــيـــ
ـِه الربِّ  ُم أمـــاَم وجــ َك تــتــَقــدَّ يِّ ُتــدَعــى، ألنَّـــ الــَعــلــ
ـُه. ٧٧لُتعطَي َشــعــَبــُه َمــعــِرَفــَة اخلالِص  لــُتــِعــدَّ ُطــُرَقـ
َمبغِفَرِة خطاياُهْم، ٧٨بأحشاِء َرَمحــةِ إَلِهنا اليت 
ا افَتَقَدنا اُملشَرُق ِمَن العالِء. ٧٩لُيضيَء عَلى 
ــــالِل املـــــــــوِت، لَكْي  ــَمـــِة وِظـــــ ـلـ ــ َني يف الـــظُّ اجلــــاِلــــســــ

َيهدَي أقداَمنا يف طريِق الّسالِم».
ى بالّروِح،  ــَقـــوَّ ــتـ ــيبُّ فـــكـــاَن َيــنــمــو ويـ ـ ـــا الـــصَّ ــ ٨٠أّمـ

وكاَن يف الَبراري إَلى يوِم ُظهوِرِه إلسرائيَل.


ــَدَر أمـــٌر ِمـــْن أوُغسُطَس  ــاِم َصـــ ــ ١ويف تِــلــَك األيّـ

ــِة. ٢وهذا  ــــلُّ املـَـــســــكــــوَنــ ــتَــــَب ُكـــ ــتَــ ــأْن يُــــكــ ــ ــ ــَر بـ ـيــــَصــ َقـــ
ــَرى إذ كـــــاَن كريينيوُس  ــ ُل َجـ ــتــــاُب األوَّ ــتِــ اِالكــ
واَيل سوريََّة. ٣فَذَهَب اجلميُع لُيكَتَتبوا، ُكلُّ 
واِحٍد إَلى َمديَنِتِه. ٤فَصِعَد يوُسُف أيًضا ِمَن 
اجلليِل ِمْن مدينِة الّناِصَرِة إَلى الَيهوديَِّة، إَلى 
ـيت تُـــدَعـــى بَـــيـــَت لَـــحـــٍم، لَكوِنِه  مــديــنــِة داُوَد الـــ

ِمْن َبيِت داُوَد وَعشَريِتِه، ٥لُيكَتَتَب مع َمرَيَم 
امـــرأِتـــِه املـَـخــطــوَبــِة وهـــي ُحــبــَلــى. ٦وبَــيــَنــمــا ُهما 
هناَك متَّْت أّياُمها لَتِلَد. ٧فَوَلَدِت ابَنها الِبكَر 
َطتُه وأضَجَعتُه يف اِملذَوِد، إذ مل َيُكْن ُهلما  وَقمَّ

َموِضٌع يف اَملِرتِل.
يَن  ُمتَبدِّ ــاٌة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُرعـ ــــوَرِة  ــ ــ ــ ــــكـ ـ ــ ــ الــ ـَك  ــ ــ ــلـــ ــ ـ تِـــ يف  ــــاَن  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ٨وكــ

ـــاِت الـــلَّـــيـــِل عـــَلـــى َرعيَِّتِهْم،  يَـــحـــُرســـوَن ِحــــراسـ
٩وإذا مــالُك الــربِّ وَقــَف ِــْم، وَمجُد الربِّ 

أضاَء َحوُهلْم، فخافوا َخوًفا عظيًما. ١٠فقاَل 
ُرُكْم بَفَرٍح  ُهلُم اَملالُك: «ال ختافوا! فها أنا ُأَبشِّ
عِب: ١١أنَُّه ُوِلَد لُكُم  عظيٍم يكوُن جلميِع الشَّ
ــو اَملسيُح  ــٌص هــ ــ ــَخــــلِّ ُمــ داُوَد  ــِة  ــنــ مــــديــ يف  ــيـــــوَم  الـــ
ــِذِه لــُكــُم الــَعــالَمــُة: ِجتــــدوَن ِطفًال  ــ . ١٢وهـ ــربُّ الــ
ًطا ُمضَجًعا يف ِمذَوٍد». ١٣وَظَهَر َبغَتًة مع  ُمَقمَّ
ماويِّ ُمَسبِّحنيَ  املالِك ُجمهوٌر ِمَن اُجلنِد السَّ
اَهللا وقائلَني: ١٤«اَملجُد ِهللا يف األعايل، وعَلى 

الُم، وبالناِس اَملَسرَُّة». األرِض السَّ
ــّمــا َمــَضــْت عنُهُم املــالئــَكــُة إَلـــى السماِء،  ١٥وَل

قاَل الرِّجاُل الرُّعاُة َبعُضُهْم لَبعٍض: «لَنذَهِب 
اآلَن إَلى َبيِت َلحٍم وَننُظْر هذا األمَر الواِقَع 
». ١٦فجاءوا ُمسِرعَني،  الذي أعَلَمنا بِه الربُّ
فَل ُمضَجًعا يف  وَوَجدوا َمرَيَم ويوُسَف والطِّ
ــبَـــروا بــالــكــالِم الذي  ـــــذَوِد. ١٧فـــَلـــّمـــا رأْوُه أخـ املـِـ
يبِّ. ١٨وُكلُّ الذيَن ِمسعوا  قيَل ُهلم عن هذا الصَّ
بوا ِمّما قيَل ُهلم ِمَن الرُّعاِة. ١٩وأّما َمرَيُم  تَعجَّ
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َرًة بِه يف  فكاَنْت حتَفُظ مجيَع هذا الكالِم ُمَتَفكِّ
دوَن اَهللا  َقلِبها. ٢٠ُثــمَّ َرَجــَع الــرُّعــاُة وُهــم ُيَمجِّ
وُيـــَســـبـِّــحـــوَنـــُه عــَلــى ُكــــلِّ مـــا ِمســـعـــوُه ورأْوُه كما 

قيَل ُهلم.
َي  يبَّ ُسمِّ ٢١وَلّما متَّْت َثمانَيُة أّياٍم لَيخِتنوا الصَّ

َيسوَع، كما تَسمَّى ِمَن املــالِك َقبَل أْن ُحِبَل 
بِه يف الَبطِن.

ــّمـــا متَّـــْت أّيــــاُم تــطــهــِريهــا، َحــَســَب َشريَعِة  ٢٢ولَـ

موُه  مــوَســى، َصــِعــدوا بــِه إلَـــى أوُرَشــلــيــَم لُيَقدِّ
 : ، ٢٣كما هو َمكتوٌب يف ناموِس الربِّ للربِّ
 . أنَّ ُكلَّ َذَكٍر فاِتَح َرِحٍم ُيدَعى ُقّدوًسا للربِّ
مــوا َذبيَحًة كما قيَل يف ناموِس  ٢٤ولــكــي يُــَقــدِّ

: َزوَج َيماٍم أو فرَخْي َحماٍم. الربِّ
٢٥وكاَن َرُجٌل يف أوُرَشليَم اُمسُه ِسمعاُن، وَهذا 

ا تقيا َينَتِظُر تعزَيَة إسرائيَل،  الرَُّجُل كــاَن بــار
والّروُح الُقُدُس كاَن عَليِه. ٢٦وكاَن قد أوحَي 
ــَرى املــــوَت َقبَل  ــُه ال يَــ ـُقـــُدِس أنَّــ إلــيــِه بـــالـــّروِح الــ
ــأَتــــى بــــالــــّروِح إَلى  . ٢٧فــ ــــربِّ ــَرى َمــســيــَح الــ ــ أْن يَـ
يبِّ َيسوَع أَبواُه،  اَهليَكِل. وعندما َدَخــَل بالصَّ
لَيصَنعا لـــُه َحـَـسـَـب عــــاَدِة الـــنـّــامـــوِس، ٢٨أَخَذُه 
عَلى ِذراَعيِه وباَرَك اَهللا وقاَل: ٢٩«اآلَن ُتطِلُق 
َعـــبـــَدَك يــا ســيِّــُد َحــَســَب َقـــوِلـــَك بــســالٍم، ٣٠ألنَّ 
َعيَنيَّ قد أبَصَرتا خالَصَك، ٣١الذي أعَددَتُه 
ــــوَر إعالٍن  ـ ــ ــ ـــعــــــوِب. ٣٢نــ ـــ ـــشُّ ــِع الـــ ــيــ ــِه مجــ ــ ــ ــــّداَم وجــ ــ ـ ــ ــ ُقــ

لُألَمِم، وَمجًدا لَشعِبَك إسرائيَل».

باِن ِمّما قيَل فيِه.  ٣٣وكاَن يوُسُف وُأمُُّه يتَعجَّ

ــِه: «ها  ــ ٣٤وبــاَرَكــُهــمــا ِســمــعــاُن، وقـــاَل ملَــرَيــَم ُأمِّ

ــَع لــُســقــوِط وقــيــاِم كــثــرييــَن يف  إنَّ هـــذا قــد ُوِضــ
ــــــِت أيًضا  ــاَوُم. ٣٥وأنـــ ــ ــقــ ــ ــٍة تُــ ـيــــَل، ولــــعــــالَمــ إســــرائـــ
ــجـــوُز يف َنــفــِســِك ســـيـــٌف، لــتُــعــَلــَن أفـــكـــاٌر ِمْن  يَـ

ُقلوٍب كثَريٍة».
٣٦وكــانَــْت نَــبــيَّــٌة، َحــنَّــُة بنُت فنوئيَل ِمــْن ِسبِط 

ـــَريٍة، قد  ــ ثـ ــ ــ ــاٍم كــ ــ ــ ــ ــٌة يف أّيـــ ـــ َم ـــدِّ ــــقــ ــتَـ ــ ــي ُمـ ــ ـــــَري، وهــ ــ أشــ
عاَشْت مع َزوٍج سبَع ِسنَني َبعَد ُبكوريَِّتها. 
ــٍع وَثــمــانــَني ســـنَـــًة، ال  ـَلـــٌة َنــحــَو أرَبـــ ـي أرَمــ ٣٧وهـــ

ُتفاِرُق اَهليَكَل، عاِبَدًة بأصواٍم وَطِلباٍت ليًال 
واًرا. ٣٨فهي يف ِتلَك الّساَعِة وَقَفْت ُتَسبُِّح 
ــِع اُملنَتِظريَن  ــيـ ع مجـ ــ ــُه مـ ــنـ ، وتـــَكـــلَّـــَمـــْت عـ ــــربَّ الـــ

ِفداًء يف أوُرَشليَم.
ـــَب ناموِس  ــَســـ ــــــــيٍء َحــــ ـــلـــــوا ُكــــــــلَّ َشــ ــا أكـــــَمــ ـــّمـــــ ٣٩وَلــــ

َمديَنِتِهُم  ـــــــى  إَلــ اجلــــلــــيــــِل  ـــــــى  إَلــ ـــــوا  َرَجـــــــعــ  ، ــــــــربِّ الــــ
ى بالّروِح،  يبُّ َينمو ويتَقوَّ الّناِصَرِة. ٤٠وكاَن الصَّ

ُممَتِلًئا ِحكَمًة، وكاَنْت ِنعَمُة اِهللا عَليِه.
٤١وكاَن أَبواُه َيذَهباِن ُكلَّ سَنٍة إَلى أوُرَشليَم 

يف عيِد الِفصِح. ٤٢وَلّما كاَنْت لُه اثَنتا َعشَرَة 
ــــعـــــاَدِة العيِد.  ــيــــَم كـ ـلــ ــ ــــى أوُرَشـ ـِعـــــدوا إلَــ ــ ــًة َصــ ـنَــ ســـ
٤٣وَبعَدما أكَملوا األّياَم َبقَي ِعنَد ُرجوِعِهما 

يبُّ َيسوُع يف أوُرَشليَم، ويوُسُف وُأمُُّه مل  الصَّ
فــَقــِة، َذَهبا َمسَريَة  َيعَلما. ٤٤وإذ َظــنّــاُه َبــَني الــرُّ
َني األقــِربــاِء واَملعاِرِف.  يــوٍم، وكانا َيطُلباِنِه بَــ
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٤٥وَلّما مل َيِجداُه َرَجعا إَلى أوُرَشليَم َيطُلباِنِه. 

٤٦وَبعَد ثالَثِة أّياٍم وَجداُه يف اَهليَكِل، جاِلًسا يف 

وسِط اُملَعلِّمَني، َيسَمُعُهْم وَيسأُلُهْم. ٤٧وُكلُّ 
الذيَن ِمسعوُه ُبِهتوا ِمْن فهِمِه وأجِوَبِتِه. ٤٨فَلّما 
، ملاذا  ُه: «ياُبَنيَّ أبَصراُه انَدَهشا. وقاَلْت لُه ُأمُّ
فَعلَت بنا هكذا؟ هوذا أبوَك وأنا ُكّنا َنطُلُبَك 
َبِني!» ٤٩فقاَل ُهلما: «ملاذا ُكنُتما تطُلباِنين؟  ُمَعذَّ
أَلْم تعَلما أنَُّه َينَبغي أْن أكوَن يف ما أليب؟». 
ــُه هلُـــمـــا. ٥١ُثمَّ  ٥٠فـــلـــم يَــفــَهــمــا الـــكـــالَم الــــذي قـــالـ

َنَزَل معُهما وجاَء إَلى الّناِصَرِة وكاَن خاِضًعا 
ُه حتَفُظ مجيَع هِذِه اُألموِر يف  ُهلما. وكاَنْت ُأمُّ
ُم يف اِحلكَمِة  َقلِبها. ٥٢وأّمــا َيسوُع فكاَن يتَقدَّ

والقاَمِة والنِّعَمِة، ِعنَد اِهللا والناِس.


سلَطَنِة  ـــْن  ــ ــ ِمــ ــَرَة  ــ ــ ــــشــ ـ َعـــ ــِة  ــ ــَســ ــ ـــاِمــ ــ اخلـ ـِة  ــ ــ ــنَـ ــ ــ ــــسَّ الــ ١ويف 

طيباريوَس َقيَصَر، إذ كاَن بيالُطُس الُبنطيُّ 
والًيا عَلى الَيهوديَِّة، وهــريوُدُس َرئيَس ُربٍع 
عَلى اجلليِل، وفيُلبُُّس أخوُه َرئيَس ُربٍع عَلى 
ــوَرِة تــراخــونــيــتِــَس، وليسانيوُس  إيــطــوريَّــَة وكــ
ــــاِم َرئيِس  ــيَّــــِة، ٢ يف أّيــ ــلــ ٍع عـــَلـــى األِبــ ــ ــ ــَس ُربـ ــيـ َرئـ
الكهنِة َحــنّــاَن وَقيافا، كــانَــْت كِلَمُة اِهللا عَلى 
يوَحنا بِن َزَكرّيا يف الَبرِّيَِّة، ٣فجاَء إَلى مجيِع 
الكوَرِة اُملحيَطِة باُألرُدنِّ َيكِرُز َمبعموديَِّة التَّوَبِة 
ملَــغــِفــَرِة اخلــطــايــا، ٤كــمــا هــو َمــكــتــوٌب يف ِسفِر 
يبِّ القائِل: «صــوُت صاِرٍخ  أقـــواِل إَشعياَء الــنَّــ

، اصَنعوا  ـــــربِّ ــ ـ ـَق الــ ــ ـــريــ ـــّدوا طــ ــ ــ ــ ــِة: أِعـــ ــ يَّــ ـــرِّ ــ ــبَـ ــ يف الــ
ــُئ، وُكلُّ  ــِلـ ــتَـ ــبُـــلـــُه ُمـــســـَتـــقـــيـــَمـــًة. ٥ ُكـــــلُّ واٍد يَـــمـ ُسـ
ــٍة يَــنــَخــِفــُض، وَتـــصـــُري اُملعَوّجاُت  ــَمـ ــبَـــٍل وأَكـ َجـ
عاُب ُطُرًقا سهَلًة، ٦وُيبِصُر  ُمسَتقيَمًة، والشِّ

ُكلُّ َبَشٍر خالَص اِهللا».
ـــَن خرجوا  ــ ــ ـ ـــذيــ ــ ــ ــ ــــوِع الـ ــــمـــ ـ ــُجــ ــ ــلـــ ــ ـــــوُل لـــ ــ ــقــ ــ ـ ــ ــــاَن يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٧وكــ

لَيعَتِمدوا ِمنُه: «يا أوالَد األفاعي، َمْن أراُكْم 
أْن ُربوا ِمَن الَغَضِب اآليت؟ ٨فاصَنعوا أمثاًرا 
تليُق بالتَّوَبِة. وال تبَتِدئوا تقولوَن يف أنُفِسُكْم: 
لنا إبراهيُم أًبا. ألنِّي أقوُل لُكم: إنَّ اَهللا قاِدٌر 
أْن يُــقــيــَم ِمـــْن هـــِذِه اِحلـــجـــاَرِة أوالًدا إلبراهيَم. 
أصِل  ــَلــــــى  ــ عــ ــأُس  ــ ـ ــ ـفـ ــ ــ ــ الـ ـــــِت  ــ ــ ــَعــ ــ ــ ــ ُوِضـــ ـــــد  قــ ٩واآلَن 

ــَمـــًرا َجيًِّدا  ــَرٍة ال تــصــنَــُع ثَـ ــَجــ ـــَجـــِر، فـــُكـــلُّ َشــ الـــشَّ
ــُـه اُجلموُع  ــألـــ ــ ــــاِر». ١٠وســ ــ ــّن ــ ـ ــَقــــى يف الـ ــلــ ــُع وتُــ ـَطــ ــقـــ تُــ
قائلَني: «فماذا َنفَعُل؟». ١١فأجاَب وقاَل ُهلم: 
«َمـــْن لــُه َثــوبــاِن فلُيعِط َمـــْن ليس لـــُه، وَمـــْن لُه 
َطعاٌم فلَيفَعْل هكذا». ١٢وجاَء َعّشاروَن أيًضا 
لَيعَتِمدوا فقالوا لُه: «ياُمَعلُِّم، ماذا َنفَعُل؟». 
ــّمـــا ُفِرَض  ــَر ِمـ ثَــ ــ ١٣فــــقــــاَل هلُـــــم: «ال تـــســـَتـــوفـــوا أكــ

لُكم». ١٤وسألُه ُجندّيوَن أيًضا قائلَني: «وماذا 
َنفَعُل َنحُن؟». فقاَل ُهلم: «ال تظِلموا أَحًدا، 

وال تشوا بأَحٍد، واكَتفوا بعالئِفُكْم».
روَن  عُب َينَتِظُر، واجلميُع ُيَفكِّ الشَّ ١٥وإذ كــاَن 

يف ُقــلــوِــْم عــن يــوَحــنــا َلــَعــلَّــُه املَــســيــُح، ١٦أجاَب 
ُدُكْم مباٍء، ولِكْن  يوَحنا اجلميَع قائًال: «أنا ُأَعمِّ
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يأيت َمــْن هو أقــَوى ِمنِّي، الــذي َلسُت أهــًال أْن 
ـــُدُكـــْم بالّروِح  ــوَر ِحـــــذائـــــِه. هـــو ســـيُـــَعـــمِّ أُحــــــلَّ ُســــيــ
الُقُدِس ونــاٍر. ١٧الــذي َرفُشُه يف َيــِدِه، وسُيَنقِّي 
َبيَدَرُه، وَيجَمُع القمَح إَلى َمخَزِنِه، وأّما التُِّنب 
ُأ». ١٨وبــأشــيــاَء ُأَخـــَر كثَريٍة  فــُيــحــِرُقــُه بــنــاٍر ال ُتــطــفــ
ــُرُهــْم. ١٩أّمـــا هريوُدُس  عَب وُيــَبــشِّ كــاَن َيــِعــُظ الشَّ
ــنــــُه لـــَســـَبـــِب هريودّيا  ــَوبَّـــــَخ ِمــ ـــِع فـــــإذ تـــ بــ ــُس الـــــرُّ َرئــــيــ
روِر اليت  امرأِة فيُلبَُّس أخيِه، ولَسَبِب مجيِع الشُّ
كــاَن هـــريوُدُس َيفَعُلها، ٢٠زاَد هــذا أيًضا عَلى 

جِن. اجلميِع أنَُّه َحَبَس يوَحنا يف السِّ
ـــعـــِب اعـــَتـــَمـــَد َيسوُع  ــَمـــَد مجــيــُع الـــشَّ ـتَـ ــّمــــا اعــ ٢١وَلــ

ـــَحـــِت السماُء،  ــَت ـــي انـــَفـ ــاَن يُـــَصـــلِّ أيــــًضــــا. وإذ كـــ
ــُقــــُدُس َــيــئَــٍة ِجسميٍَّة  ــــّروُح الــ ــــَزَل عــَلــيــِه الــ ــ ٢٢ونَـ

ِمثِل َحماَمٍة. وكاَن صوٌت ِمَن السماِء قائًال: 
«أنَت ابين اَحلبيُب، بَك ُسِررُت».

٢٣وَلّما ابَتدَأ َيسوُع كاَن لُه َنحُو ثالثَني سَنًة، 

وهو عَلى ما كاَن ُيَظنُّ ابَن يوُسَف، بِن هايل، 
٢٤بِن َمتثاَت، بِن الوي، بِن َملكي، بِن َيّنا، 

بِن يوُسَف، ٢٥بِن َمّتاثيا، بِن عاموَص، بِن 
ناحوَم، بِن َحسلي، بِن َنّجاِي، ٢٦بِن مآَث، 
ـــِن يــــــوُســــــَف، بِن  ــي، بـــ ــــِن ِشـــمـــعـ ــيــــا، بــ ـّتــــاثــ ـــِن َمـــ بـــ
َيهوذا، ٢٧بِن يوَحنا، بِن ريسا، بِن َزُرّباِبَل، 
ئــيــَل، بـــِن نـــريي، ٢٨بــــِن َمــلــكــي، بِن  بـــِن شــألــتــيــ
أدِّي، بِن ُقَصَم، بِن أملوداَم، بِن عِري، ٢٩بِن 
يوسي، بِن أليعاَزَر، بِن يورَمي، بِن َمتثاَت، 

ــــِن ِشـــمـــعـــوَن، بـــِن يَـــهـــوذا، بِن  ــِن الوي، ٣٠بـ بـ
يوُسَف، بِن يوناَن، بِن ألياقيَم، ٣١بِن َمَليا، 
بـــِن َمــيــنــاَن، بـــِن َمــتّــاثــا، بـــِن نـــاثـــاَن، بـــِن داُوَد، 
ـــــَز، بِن  ــــوَعــ ــ ـــِن بـ ــ ــيـــــَد، بــ ـ ــــِن عـــــوبــ ــ ــــــى، بـ ــــسَّ ــ ـــِن َي ــ ــ ــ ٣٢بـ

يناداَب، بِن  سلموَن، بِن َنحشوَن، ٣٣بِن َعمِّ
أراَم، بِن َحصروَن، بِن فاِرَص، بِن َيهوذا، 
٣٤بـــــِن يــعــقــوَب، بـــِن إســـحـــاَق، بـــِن إبراهيَم، 

ـــــروَج، بِن  ــ ــــِنَ ســ ـ ــوَر، ٣٥بــ ـــاحـــ ـــِن نــ ــاَرَح، بــ ــ ــ ــــِن تـــ بـ
َرعو، بِن فاَلَج، بِن عاِبَر، بِن شاَلَح، ٣٦بِن 
ــــاِم، بـــِن نوِح،  قــيــنــاَن، بـــِن أرَفـــكـــشـــاَد، بـــِن سـ
بِن الَمَك، ٣٧بِن َمتوشاَلَح، بِن أخنوَخ، بِن 
ياِرَد، بِن َمهَللئيَل، بِن قيناَن، ٣٨بِن أنوَش، 

بِن شيِت، بِن آَدَم، ابِن اِهللا.


ـئًـــا ِمَن  ـــَن اُألرُدنِّ ُمـــمـــتَـــِلــ ــَع ِمــ ـَرَجــ ــ ــســــوُع فـ ــــا َيــ ــ ١أّم

ــــّروِح يف  ــ ــالـ ــ ــ ـــاُد بـ ــتــ ـــقـــ ــــاَن يُــ ــ ــ ـــُدِس، وكــ ــ ــ ــُقـ ــ ـ ــ ــّروِح الـ ــ ــ ــ ــ ـــ ال
يَّــِة ٢أربَــعــَني يوًما يُــَجــرَُّب ِمــْن إبليَس. ومل  الــبَــرِّ
ــْت جاَع  ـــاِم. وَلـــّمـــا متَّــ ــ َك األيّـ يـــأُكـــْل َشــيــئًــا يف ِتــلــ
أخًريا. ٣وقاَل لُه إبليُس: «إْن ُكنَت ابَن اِهللا، 
ــبــــًزا». ٤فأجاَبُه  ــَجـــِر أْن َيـــصـــَري ُخــ فـــُقـــْل هلـــذا اَحلـ
ــس باُخلبِز  ـيــ ـتــــــوٌب: أْن لـــ ــ ــ ــكـ ــ «َمــ ـــًال:  ــ ـــائـ ــ ــــوُع قـ ــــســ َيــ
ـــَمـــٍة ِمَن  ــِل ــــاُن، بـــل بـــُكـــلِّ كـ ــــسـ ــَدُه َيــحــيــا اإلنـ ــ ــ وحـ
ــبَـــــٍل عاٍل  ـــــى َجـــ ــُس إلَــ ــيـ ـَدُه إبـــلـ ــ ــ ــَعـ ــ ــــمَّ أصــ ــ اِهللا». ٥ثُــ
ِك املـَـســكــونَــِة يف َلــحــَظــٍة ِمَن  وأراُه مجــيــَع َمــمــاِلــ
ــَك ُأعــطــي هذا  الـــزَّمـــاِن. ٦وقــــاَل لـــُه إبــلــيــُس: «لـ
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، ألنَُّه إَليَّ قد ُدِفَع،  لطاَن ُكلَُّه وَمجَدُهنَّ السُّ
ــــُد. ٧فــــإْن ســَجــدَت أمامي  وأنـــا ُأعــطــيــِه ملـَــْن ُأريـ
ـــُه يَـــســـوُع وقاَل:  ُع». ٨فـــأجـــاَب َك اجلـــمـــيـــ ــ يـــكـــوُن لـ
«اذَهب يا َشيطاُن! إنَُّه َمكتوٌب: للربِّ إَلِهَك 
ــاُه وحـــَدُه تــعــبـُـُد». ٩ُثـــمَّ جــاَء بــِه إَلى  تسُجُد وإيّـ
أوُرَشــلــيــَم، وأقــاَمــُه عَلى َجــنــاِح اَهليَكِل وقاَل 
ــَك ِمْن  ــَسـ ــَرْح نَـــفـ ــــاطـــ ــــَن اِهللا فـ ــنــــَت ابــ ـُه: «إْن ُكــ ــ لـــ
هنا إَلى أسَفُل، ١٠ألنَّــهُ َمكتوٌب: أنَُّه يوصي 
مالئَكَتُه بَك لَكْي َيحَفظوَك، ١١وأنَُّهْم عَلى 
ــصــــِدَم َحبَجٍر  ْي ال تــ ــ ــَكــ ـَك لــ ــِمـــلـــونَــ ــِهــــْم يَـــحـ أيــــاديــ
ــُه: «إنَُّه  ــ ــــاَل لــ ـ ــوُع وقــ ـــاَب يَــــســ ــأجــ ــ ــَك». ١٢فـ ــ ــلـ ــ ِرجـ
قيَل: ال ُتَجرِِّب الربَّ إَلَهَك». ١٣وَلّما أكَمَل 

إبليُس ُكلَّ جتِرَبٍة فاَرَقُه إَلى حٍني.
ــــّروِح إلَـــــى اجلليِل،  ــ ِة الـ ــوَّ ـَع َيــــســــوُع بــــقــ ــ ــ ــ ١٤وَرَجــ

ــٌر عــنــُه يف مجــيــِع الــــكــــوَرِة اُملحيَطِة.  ــبَـ وخـــــرَج َخـ
ــــًدا ِمَن  ــ ـ ـجَّ ــ ــ ــَمــ ـ ــ ــــْم ُمــ ــــهـ ــــعـ ــُم يف جمـــــامـ ــ ـــ ـــلِّ ــ ــَعــ ــ ـ ـــاَن يُــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١٥وكــ

ــُث كاَن  ــيـ ــَرِة َحـ ــاِصــ ــنّــ ــاَء إلَـــــى الــ ــ ــ ـِع. ١٦وجــ ــيــ اجلـــمـ
قــد تــَربَّــى. وَدَخـــَل املـَـجــَمــَع َحــَســَب عــاَدتِــِه يوَم 
بِت وقاَم لَيقرَأ، ١٧فُدِفَع إليِه ِسفُر إَشعياَء  السَّ
َع الذي  ــفــَر وَجـــَد املَـــوِضـــ الــنَّــيبِّ. وَلــّمــا فــتــَح الــسِّ
، ألنَُّه  كــاَن َمكتوًبا فيِه: ١٨«روُح الــربِّ عَليَّ
ين ألشفَي  ــ ــَلــ ــَني، أرَســ ــَر املَـــســـاكـ ــ ـين ُألَبــــشِّ َمـــَســـَحــ
للمأسوريَن  ــــادَي  ـ ــ ُألنـــ ــُقــــلــــوِب،  ــَكــــِســــري الــ ـنــ املــُـ
وُأرِسَل  ـــــِر،  ـــَصـــ ــ ــَبـــ ــ ـ ــالـــ ــ ــ بــ ِي  ــ ــ ــمــ ــ ــُعــ ــ ــلــ ــ ولــ ــــــالِق  ـ ــ ــــاإلطــ ــ ــ ــ بـ
ــِرَز بَسَنِة الربِّ  ، ١٩وأكــ يَّــةِ املُنَسِحقَني يف اُحلــرِّ

ـُه إَلى  ــَمـــ ــ ـــفـــَر وســــلَّ ــــَوى الـــسِّ ـ ـــمَّ َطــ ــ ــ ــوَلــــِة». ٢٠ثُـ ــبــ ــقــ املـَـ
ـُع الـــذيـــَن يف اَملجَمِع  ــيــ ــَس. ومجـ ـَلــ ــ ــــاِدِم، وَجـ ــ اخلــ
٢١فابَتدَأ  ــِه.  ــ ــيـــ ــ ـ إلــ ــًة  ـ ــَصـــ ــ ــاِخــ ــ شــ ـــْم  ــُهــ ـ ـــونُــ ــيــ ــ ُعـ ــــــْت  ــانَـ ــ ـ كــ
ـــذا اَملكتوُب  ـيــــوَم قــــد متَّ هــ ـــُه الـــ ــ ــــم: «إنَّـــ ــوُل هلـُـ يــــقــ
يف َمساِمِعُكْم». ٢٢وكــاَن اجلميُع َيشَهدوَن لُه 
بوَن ِمــْن كِلماِت النِّعَمِة اخلــاِرَجــِة ِمْن  ويتَعجَّ
فِمِه، ويقولوَن: «أليس هذا ابَن يوُسَف؟». 
٢٣فقاَل ُهلم: «عَلى ُكلِّ حاٍل تقولوَن يل هذا 

بيُب اشــِف َنفَسَك! كــْم ِمسعنا  املَــثَــَل: أيُّها الطَّ
ـَك هنا  ــ ـــَرى يف كـــفـــِرنـــاحـــوَم، فـــافـــَعـــْل ذلـ ــُه َجــ ــ أنَّـ
أيًضا يف وَطِنَك». ٢٤وقاَل: «اَحلقَّ أقوُل لُكم: 
إنَُّه ليس َنيبٌّ َمقبوًال يف وَطِنِه. ٢٥وباَحلقِّ أقوُل 
ــيــــَل يف  ثــــَريًة ُكــــــنَّ يف إســــرائــ ــ ــــَل كــ ــ ــُكــــم: إنَّ أراِمـــ لــ
َة ثالِث  ــدَّ ــ ــَقـــِت الـــســـمـــاُء ُمــ ــِلـ ــَني ُأغـ ــا حــ ـــاِم إيــلــّي ــ أيّـ
ِسنَني وِستَِّة أشُهٍر، َلّما كاَن جوٌع عظيٌم يف 
األرِض ُكلِّها، ٢٦ومل ُيرَسْل إيلّيا إَلى واِحَدٍة 
ــــــى َصرَفِة  ـــٍة، إلَــ ــ ـــ ــَل ــ ـ ــــرأٍة أرَمـــ ــ ــ ـــــى امــ ــا، إال إَلـــ ــنــــهــ ِمــ
َصيداَء. ٢٧وُبرٌص كثريوَن كانوا يف إسرائيَل 
ْر واِحٌد ِمنُهْم  يف َزماِن أليَشَع النَّيبِّ، ومل ُيَطهَّ
ـــريـــاينُّ». ٢٨فــامــَتــأل َغــَضــبًــا مجيُع  إال نُــعــمــاُن الـــسُّ
الذيَن يف اَملجَمِع حَني ِمسعوا هذا، ٢٩فقاموا 
ــِه إَلى  ـــاءوا بــ ــ ــنـــِة، وجــ ـــاِرَج املـــديـ ــ ــوُه خــ ـــَرجـــ وأخــ
حافَّةَِ اَجلَبِل الذي كاَنْت َمديَنُتُهْم َمبنيًَّة عَليِه 
حتَّى َيطَرحوُه إَلى أسَفٍل. ٣٠أّما هو فجاَز يف 

وسِطِهْم وَمَضى.
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٣١واَحنَدَر إَلى كفِرناحوَم، مدينٍة ِمَن اجلليِل، 

ــتـــوا ِمْن  ـِهـ ــُبــ ــوِت. ٣٢فـ ــبــ ــ ــُهـــْم يف الــــسُّ ــُمـ ــَعـــلِّـ ــــاَن يُـ وكـــ
تعليِمِه، ألنَّ كــالَمــُه كـــاَن بــُســلــطــاٍن. ٣٣وكاَن 
ــيـــطـــاٍن َنِجٍس،  ــِه روُح َشـ ــــٌل بــ ِع َرُجـــ ــ ــَمـ ــجـ يف املَـ
ــيــــٍم٣٤قــــائــــًال: «آِه! مــــا لنا  ــصــــوٍت عــــظــ ــَرَخ بــ ــ ــــَصـ فـ
؟ أَتيَت لُتهِلَكنا! أنا  ولَك يا َيسوُع الّناِصريُّ
ـــّدوُس اِهللا!». ٣٥فانَتَهَرُه  َك َمـــْن أنــــَت: ُقــ ــِرُفـــ أعـ
ِمنُه!».  ــُرْج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ واخــ ــَرْس!  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ «اخــ ــــًال:  ــ ــــائـ ـــــوُع قـــ ــــســ ـ يَــ
يطاُن يف الــَوســِط وخـــرَج ِمــنــُه ومل  فـَـصــَرَعــُه الشَّ
ُه َشيًئا. ٣٦فَوَقَعْت َدهَشٌة عَلى اجلميِع،  َيُضرَّ
ــُهــــْم بَـــعـــًضـــا قائلَني:  ــوَن َبــــعـــُـضــ ــبــ ــوا يُــــخــــاِطــ ــانـــ وكـــ
ٍة يأُمُر  ــــوَّ ــُه بــُســلــطــاٍن وقـ ـِذِه الــَكــِلــَمــُة؟ ألنَّــ ــ «مـــا هـ
األرواَح النَِّجَسَة فتخُرُج!». ٣٧وخرَج صيٌت 

عنُه إَلى ُكلِّ َموِضٍع يف الكوَرِة اُملحيَطِة.
ــَل بَــيـَـت ِسمعاَن.  ـــّمـــا قـــاَم ِمـــَن املَــجــَمــِع َدَخــ ٣٨وَل

ــا ُحمَّى  ــ ــ ــــَذـ ــــاَن قـــــد أَخـــ ـــعـ ــــمــ ـــاُة ِسـ ــمـــ ــ ـــــْت َحــ ــانَــ ــ ــ وكـ
َشــديــَدٌة. فسألوُه ِمــْن أجِلها. ٣٩فــَوَقــَف فوَقها 
ــــاِل قاَمْت  ـ ــتـــهـــا! ويف احلـــ ــَرَكـ ــتـ ـــــى فـ ــــمَّ ــَر اُحلـ ــ ــَهـ ــ ــتَـ ـ وانــ
مِس،  وصاَرْت ختُدُمُهْم. ٤٠وِعنَد ُغروب الشَّ
ـَقــــمــــاُء بأمراٍض  ــَدُهــــْم ُســـ ــنــ ــــاَن ِعــ ـــذيــــَن كــ ـُع الـ ــيــ مجـ
ــِه عَلى  ــَديــ ــَع َيــ ــيــــِه، فــــَوَضــ ــْم إلــ مــــوُهــ ــٍة َقــــدَّ ــَفـ ُمـــخـــَتـــِلـ
ُكلِّ واِحٍد ِمنُهْم وَشفاُهْم. ٤١وكاَنْت َشياطُني 
أيًضا ختُرُج ِمْن كثرييَن وهي تصُرُخ وتقوُل: 
«أنَت اَملسيُح ابُن اِهللا!». فانَتَهَرُهْم ومل َيَدعُهْم 

يتَكلَّموَن، ألنَُّهْم َعَرفوُه أنَُّه املَسيُح.

٤٢وَلّما صاَر النَّهاُر خرَج وَذَهَب إَلى َموِضٍع 

خالٍء، وكاَن اُجلموُع ُيَفتِّشوَن عَليِه. فجاءوا 
ـُهـــْم. ٤٣فقاَل  ــنــ ــــذَهــــَب عـ ئــال َي ــَســــكــــوُه لــ ـيـــِه وأمــ إلــ
ــُدَن اُألَخَر  ــ ــ ــ ــَر املُـ ــ ـ ـــشِّ ــي يل أْن ُأَبــ ــُه َيـــنـــَبـــغـ ــ ــ ــم: «إنَّــ هلُــــ
أيًضا مبلكوِت اِهللا، ألنِّي هلذا قد ُأرِسلُت». 

٤٤فكاَن َيكِرُز يف جمامِع اجلليِل.


١وإذ كــــاَن اَجلـــمـــُع َيــــزَدِحــــُم عــَلــيــِه لــيَــســَمــَع كِلَمَة 

اِهللا، كاَن واِقًفا ِعنَد ُبَحريَِة َجنِّيساَرَت. ٢فرَأى 
ّيادوَن  ــِني واِقـــَفـــَتـــِني ِعــنــَد الـــبُـــَحـــَريِة، والصَّ ســفــيــَنــَت
ــبــاَك. ٣فَدَخَل  قــد خــرجــوا ِمــنــُهــمــا وَغــَســلــوا الــشِّ
فيَنَتِني اليت كاَنْت لِسمعاَن، وسألُه  إحَدى السَّ
. ُثمَّ َجَلَس وصاَر ُيَعلُِّم  أْن ُيبِعَد َقليًال عن الَبرِّ
فيَنِة. ٤وَلّما فَرَغ ِمَن الكالِم قاَل  اُجلموَع ِمَن السَّ
ِق وألــقــوا ِشباَكُكْم  لــِســمــعــاَن: «ابـــُعـــْد إَلـــى الــُعــمــ
يِد». ٥فأجاَب ِسمعاُن وقاَل لُه: «ياُمَعلُِّم،  للصَّ
قد تِعبنا اللَّيَل ُكلَُّه ومل نأُخْذ َشيًئا. ولِكْن عَلى 
ـَعـــلـــوا ذلَك  ـــا فــ ــــبَــــَكــــَة». ٦وَلـــــّمــ كـــِلـــَمـــِتـــَك ُألــــقــــي الــــشَّ
ا، فــصــاَرْت َشَبَكُتُهْم  أمَسكوا َمســًكــا كــثــًريا ِجـــد
ــاروا إَلـــــى ُشــــَركــــائــــِهــــمُِ الــــذيــــَن يف  ـــأشـــ ُق. ٧فــ ــَخــــرَّ تــــتــ
ى أْن يأتوا وُيساِعدوُهْم. فأَتْوا  فيَنِة اُألخــرَ السَّ
فيَنَتنيِ حتَّى أَخَذتا يف الَغَرِق. ٨فَلّما  وَمألوا السَّ
رَأى ِســـمـــعـــاُن بُــــطــــُرُس ذلـــــَك َخـــــرَّ ِعـــنـــَد ُركَبَتْي 
 ، ـفـــيـــَنـــيت ياَربُّ ــــــْن ســ ــــــــُرْج ِمــ ـــائــــــًال: «اخـــــ ـــوَع قـــ َيــــــســـ
ألنِّي َرُجٌل خاِطٌئ!». ٩إذ اعَتَرتُه ومجيَع الذيَن 
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َمِك الــذي أَخذوُه.  معُه َدهــَشــٌة عَلى َصيِد السَّ
١٠وكــــذلــــَك أيـــًضـــا يــعــقــوُب ويـــوَحـــنـــا ابــنــا َزَبدي 

ــقــــاَل َيسوُع  ــمــــعــــاَن. فــ الـــــلـــــذاِن كــــانــــا َشــــريــــَكــــْي ِســ
ــــــْف! ِمـــــَن اآلَن تـــكـــوُن تصطاُد  لـــِســـمـــعـــاَن: «الَختــ
فيَنَتِني إَلـــى الَبرِّ  الـــنـــاَس!». ١١وَلــّمــا جـــاءوا بالسَّ

تَركوا ُكلَّ َشيٍء وتِبعوُه.
١٢وكـــاَن يف إحــَدى املــُـُدِن، فــإذا َرُجــٌل َمملوٌء 

ــَلـــى وجِهِه  ــــرَّ عـ ـّمـــا رَأى َيــــســــوَع َخــ ــَلــ ــــا. فـ ـــَرًصــ َبـــ
ــــُد، إْن أَردَت  ــيِّــ ــ ــــا ســ ـ ــــًال: «يــ ـــائــ ــ ــِه قـ ــ ــيـ ــ ـــــَب إلـ ــَلــ ــ وَطـــ
وَلَمَسُه  ــَدُه  ــ ــ ــ ــ ـ يـَـ ــدَّ  ــ ــ ــَمـ ـ ــ ١٣فــ ــَرين».  ــ ـ ــ ـــهِّ ــ ــَطــ ــ ـ تُــ أْن  ــــِدْر  ـ ـــقــ ــ تــ
ــِت َذَهَب  ـلــــوقــ ــْر!». ولـــ ــ ـُهـ ــ ـــاطــ ـــــُد، فــ ــ ــ ــ ــــًال: «ُأريـ ــائـ قـــ
ـبَـــَرُص. ١٤فـــأوصـــاُه أْن ال يــقــوَل ألَحٍد.  عــنــُه الــ
ْم عن  بــل «امـــِض وَأِر َنفَسَك للكاِهِن، وَقـــدِّ
تطهِريَك كما أَمَر موَسى َشهاَدًة ُهلم». ١٥فذاَع 
اَخلَبُر عنُه أكَثَر. فاجَتَمَع ُجموٌع كثَريٌة لَكْي 
َيسَمعوا وُيشَفْوا بِه ِمْن أمراِضِهْم. ١٦وأّما هو 

فكاَن َيعَتِزُل يف الَبراري وُيَصلِّي.
١٧ويف أَحِد األّياِم كاَن ُيَعلُِّم، وكاَن فرِّيسّيوَن 

وُمَعلِّموَن للّناموِس جاِلسَني وُهم قد أَتْوا ِمْن 
ُكـــلِّ قــريــٍة ِمـــَن اجلليِل والــَيــهــوديَّــِة وأوُرَشليَم. 
ُة الـــربِّ لِشفائِهْم. ١٨وإذا بِرجاٍل  وكــانَــْت قـــوَّ
َيحِملوَن عَلى ِفراٍش إنساًنا َمفلوًجا، وكانوا 
َيطُلبوَن أْن َيدُخلوا بِه وَيَضعوُه أماَمُه. ١٩وَلّما 
مل َيِجدوا ِمْن أين َيدُخلوَن بِه لَسَبِب اَجلمِع، 
طِح وَدلَّْوُه مع الِفراِش ِمْن  َصِعدوا عَلى السَّ

ــِني األُجـــرِّ إَلــى الــَوســِط ُقــــّداَم َيــســوَع. ٢٠فَلّما  َب
رَأى إمياَنُهْم قاَل لُه: «أيُّها اإلنساُن، َمغفوَرٌة 
لــَك خــطــايــاَك». ٢١فــابــتَــدَأ الكتبُة والَفرِّيسّيوَن 
ــــذي يتَكلَُّم  ــ ـــذا الــ ــ ـــْن هــ ــ ــ ــَني: «َمـــ ــلـــ ــــائـــ ــــروَن قـ ــ ـــكِّ ــ ـَفـ ــ ــ يُـ
ــَر خـــطـــايـــا إال  ـِفـ ـــِدُر أْن يَـــغــ ـــقــ ــــْن يَــ ــجـــاديـــَف؟ َمــ ــتـ بـ
بأفكاِرِهْم،  ــَر َيــــســــوُع  ــَعــ ــَشــ ٢٢فــ ــَدُه؟».  ــ ــ ــ وحــ اُهللا 
ــروَن يف  ــ ــ ــ ــ ــــكِّ ـ ــ ــ ـَفـ ــ ــ ــ ــــاذا ُتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــم: «مــ ــ ــ ــ ــ ـــاَل هلُـ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــاَب وقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ وأجــ
ُقلوبُكْم؟ ٢٣أيُّما أيَسُر: أْن ُيقاَل: َمغفوَرٌة لَك 
خطاياَك، أْم أْن ُيقاَل: ُقْم وامــِش؟ ٢٤ولِكْن 
لــَكــْي تعَلموا أنَّ البــِن اإلنــســاِن ُسلطاًنا عَلى 
األرِض أْن يَــغــِفــَر اخلــطــايــا»، قـــاَل للَمفلوِج: 
«لــَك أقــوُل: ُقــْم واِمحــْل ِفراَشَك واذَهــْب إَلى 
بَــيــتِــَك!». ٢٥فــفــي احلـــاِل قــاَم أمــاَمــُهــْم، وَحَمَل 
مـــا كــــاَن ُمــضــَطــِجــًعــا عــَلــيــِه، وَمـــَضـــى إلَــــى َبيِتِه 
ـَع َحَريٌة  ـــَذِت اجلـــمـــيــ ــ ــأَخـ ــ ــــُد اَهللا. ٢٦فــ ــجِّ ـَمــ ــو ُيـــ وهـــ
ـــألوا َخــوًفــا قــائــلــَني: «إنَّنا  ــَت ـــدوا اَهللا، وامـ ـــجَّ وَم

قد رأينا اليوَم َعجائَب!».
ــُه الوي  ٢٧وبَـــعـــَد هـــذا خــــرَج فــَنــَظــَر َعـــّشـــاًرا اُمســ

جاِلًسا ِعنَد َمكاِن اِجلباَيِة، فقاَل لُه: «اتَبعين». 
َع لُه  ـيٍء وقـــاَم وتــبِــَعــُه. ٢٩وَصـــَنـــ ٢٨فـــتـــَرَك ُكـــلَّ َشــ

ـــِه. والــــذيــــَن كانوا  ــِت ـيـ ــبـــَريًة يف بَــ ـًة كـ الوي ضـــيـــاَفــ
ُمتَِّكئَني معُهْم كانوا َجمًعا كثًريا ِمْن َعّشاريَن 
وآَخريَن. ٣٠فتَذمََّر كَتَبُتُهْم والَفرِّيسّيوَن عَلى 
تالميِذِه قائلَني: «ملــاذا تأُكلوَن وتــشــَربــوَن مع 
َعــّشــاريــَن وُخـــطـــاٍة؟». ٣١فــأجــاَب يَــســوُع وقاَل 
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هلُـــم: «ال يَــحــتــاُج األِصـــّحـــاُء إلَـــى َطــبــيــٍب، بل 
املَرَضى. ٣٢مل آِت ألدعَو أبراًرا بل ُخطاًة إَلى 

التَّوَبِة».
٣٣وقالوا لُه: «ملاذا َيصوُم تالميُذ يوَحنا كثًريا 

موَن َطَلباٍت، وكذلَك تالميُذ الَفرِّيسيَِّني  وُيَقدِّ
أيًضا، وأّمــا تالميُذَك فيأُكلوَن وَيشَربوَن؟». 
٣٤فقاَل ُهلم: «أَتقِدروَن أْن جتَعلوا َبين الُعرِس 

ـُهـــْم؟ ٣٥ولِكْن  ــَعـــريــُـس مـــعــ يَـــصـــومـــوَن مـــا داَم الـ
ستأيت أّياٌم حَني ُيرَفُع الَعريُس عنُهْم، فحيَنئٍذ 
َيصوموَن يف ِتلَك األيّــــاِم». ٣٦وقـــاَل هلُــم أيًضا 
َمثًال: «ليس أَحٌد َيَضُع ُرقَعًة ِمْن َثوٍب جديٍد 
َيُشقُُّه،  ـــُد  ـــديــ ــاجلــ فـــ وإال  ــٍق،  ــيــ ـتــ ــ عـ ـــــوٍب  ــ ــ َثـ ــَلــــى  عــ
ــيت ِمــــَن اجلديِد.  ــَعـــُة الــ قـ ــُقــُـه الـــرُّ والــعــتــيــُق ال تـــواِفـ
ــًرا جـــديـــَدًة يف ِزقاٍق  ــٌد َيــجــَعــُل مخــ ٣٧ولـــيـــس أَحـــ

عتيَقٍة لئال تُشقَّ اخلمُر اجلديَدُة الزِّقاَق، فهي 
ـَعـــلـــوَن مخًرا  ــَلـــُف. ٣٨بـــــل َيـــجــ ــتـ قـــــاُق تـ ــزِّ ــَرُق والـــ تُــــهــ
ــُظ مجيًعا.  ــَفـ ــتُـــحـ ــــَدٍة، فـ ــــديــ ـــاٍق جــ ــ ــ ـــَدًة يف ِزقــ ــــديــ جـ
٣٩وليس أَحــٌد إذا َشــِرَب العتيَق ُيريُد للوقِت 

اجلديَد، ألنَُّه يقوُل: العتيُق أطَيُب».


ــتـــــاَز َبَني  ِل اجـــ ــاين َبــــعــــَد األوَّ ـثـّــ ــ ــبــــِت الــ ــ ١ويف الــــسَّ

ناِبَل  ــِطـــفـــوَن السَّ ــُذُه يَـــقـ ـيــ ــالمـــ ــــاَن تــ ـ ــزُّروِع. وكــ ــ ــ ـ ــ الــ
ويأُكلوَن وُهم َيفُركوَنها بأيديِهْم. ٢فقاَل ُهلم 
َقوٌم ِمَن الَفرِّيسيِّنيَ: «ملاذا تفَعلوَن ما ال َيِحلُّ 
ــأجـــاَب َيــســوُع وقاَل  ـــبـــوِت؟». ٣فـ ِفــعــُلــُه يف الـــسُّ

ُهلـــم: «أمـــا َقــرأُتــْم وال هــذا الـــذي فَعلُه داُوُد، 
ــُه؟ ٤كيَف  ـــَن كـــانـــوا مـــعـ ـــذيـ ـــاَع هـــو والـ ــَني جــ ـ حـ
َدَخــــَل َبــيــَت اِهللا وأَخــــَذ ُخــبــَز الــتَّــقــِدَمــِة وأَكَل، 
ـــًضــــا، الــــــذي ال َيِحلُّ  ـــَن مـــعـــُه أيـ وأعــــَطــــى الــــذيـ
أكُلُه إال للكهنِة فقط». ٥وقــاَل ُهلم: «إنَّ ابَن 

بِت أيًضا». اإلنساِن هو َربُّ السَّ
٦ويف سبٍت آَخــَر َدَخــَل اَملجَمَع وصــاَر ُيَعلُِّم. 

وكاَن هناَك َرُجٌل َيُدُه الُيمَنى ياِبَسٌة، ٧وكاَن 
ــُه هـــل يَــشــفــي يف  ـــراِقـــبـــونَـ يـــســـيّـــوَن ُي ـَفـــرِّ الــكــتــبــُة والــ
بِت، لَكْي َيِجدوا عَليِه ِشكاَيًة. ٨أّما هو  السَّ
ُجـــِل الـــــذي َيُدُه  ــــاَل لـــلـــرَّ ــِلـــَم أفــــكــــاَرُهــــْم، وقــ فـــَعـ
ياِبَسٌة: «ُقْم وِقْف يف الَوسِط». فقاَم وَوَقَف. 
٩ُثمَّ قاَل ُهلم َيسوُع: «أسأُلُكْم َشيًئا: هل َيِحلُّ 

رِّ؟ ختليُص  بِت ِفعُل اَخلِري أو ِفعُل الشَّ يف السَّ
ـُه إَلى  ــَظـــَر َحـــولــ ـــمَّ نَـ ـــفـــٍس أو إهـــالُكـــهـــا؟». ١٠ُثــ َن
ــــَدَك». فَفَعَل  ــ ـــدَّ َيـــ ــ ُجــــِل: «ُمـ ـلــــرَّ ــــاَل لـــ مجـــيـــِعـــِهـــْم وقــ
ــيـــَحـــًة كاُألخَرى.  ـــُدُه َصـــحـ ــ ــ ــ ـــاَدْت يَـ ــــعـــ ـــكــــذا. فــ هـ
ـتـــكـــاَلـــمـــوَن فيما  ــاروا يــ ــ ــ ألوا ُحـــمـــًقـــا وصـ ــ ــتَــ ١١فــــامــ

َبيَنُهْم ماذا َيفَعلوَن بَيسوَع.
١٢ويف ِتلَك األيّـــاِم خــرَج إَلــى اَجلــبَــِل لُيَصلَِّي. 

وَقَضى اللَّيَل ُكلَُّه يف الصالِة ِهللا.
ــيــــَذُه، واختاَر  ــــا تــــالمــ ــــاَن الـــنَّـــهـــاُر َدعـ ــا كـ ـّمـــ ــ ١٣ولَــ

ـــْم أيًضا  ــ ــ ــاُهــ ــ ـ ــ ـــَن ّمســ ــ ــ ــــذيـ ـ ــَر، الـــ ــ ــ ــَشــ ـ ــ ــ ـْي عـ ــ ــ ــ ــنَـ ــ ــ ــــُم اثــ ــُهــ ــ ــنــ ــ ِمــ
«ُرُســـًال»: ١٤ِسمعاَن الــذي ّمســاُه أيًضا ُبطُرَس 
ــاُه. يــعــقــوَب ويــوَحــنــا. فيُلبَُّس  ــَدراُوَس أخــ ــ وأنــ



٢٤

ــاُوَس. ١٥َمــــتَّــــى وتــــومــــا. يـــعـــقـــوَب بَن  ــرثــــوَلــــمــ وبَــ
َحلَفى وِسمعاَن الذي ُيدَعى الَغيوَر. ١٦َيهوذا 
أخـــا يــعــقــوَب، ويَـــهـــوذا اإلســَخــريــوطــيَّ الذي 

صاَر ُمَسلًِّما أيًضا.
ــــٍع سهٍل،  ــوِضـ ــَف يف َمـــ ــــ ــ ــُهـــْم وَوَقــ ــــَزَل مـــعـ ــ ــ ــ ـــ ١٧وَن

ـــوٌر كثٌري  ـــمـــــهــ ـــِذِه، وُجــ ــيــ ــ ــــْن تـــــالمـ ــ ٌع ِمـ ــ ــ ــــمـ هـــــو وَجـ
عِب، ِمــْن مجيِع الَيهوديَِّة وأوُرَشليَم  ِمــَن الشَّ
ــَن جاءوا  ــ ــ ــــذيـ ـ ـــــداَء، الــ ــ ــيـــ ــ ـ ــ ــــوَر وَصـــ ـ ــ ــــِل صـــ ـ ـــاِحـــ ــ وســـ
بوَن  لَيسَمعوُه وُيشَفْوا ِمْن أمراِضِهْم، ١٨واُملَعذَّ
ــربأْوَن. ١٩وُكلُّ  ــ ـ ِمــــْن أرواٍح َنـــِجـــَســـٍة. وكـــانـــوا يَــ
ًة كاَنْت  ِع َطــَلــبــوا أْن َيــلــِمــســوُه، ألنَّ قــــوَّ اَجلـــمـــ

ختُرُج ِمنُه وتشفي اجلميَع.
٢٠وَرَفَع َعيَنيِه إَلى تالميِذِه وقاَل: «طوباُكْم أيُّها 

ملكوَت اِهللا. ٢١طوباُكْم  ُني، ألنَّ لُكم  املَــســاكــ
ـُكـــْم ُتــشــَبــعــوَن. طوباُكْم  أيُّــهــا اجلـــيـــاُع اآلَن، ألنَّــ
سَتضَحكوَن.  ـــــْم  ألنـَّــــــُكــ اآلَن،  الـــــبـــــاكـــــوَن  أيُّـــــهـــــا 
٢٢طوباُكْم إذا أبَغَضُكُم الناُس، وإذا أفَرزوُكْم 

يـــــٍر ِمْن  ـُكــــــْم كـــــِشـــــرِّ ــــوا اَمســـــ ـــَرجـــ وَعـــــــيَّـــــــروُكـــــــْم، وأخــــ
ـَك اليوِم  ــِل ابـــــِن اإلنــــســــاِن. ٢٣ِافـــــَرحـــــوا يف ذلــــ أجـــ
ــْم عـــظـــيـــٌم يف السماِء.  ــلَّــــلــــوا، فــــهــــوذا أجـــــُرُكـــ وَــ
باألنبياِء.  ـَعـــلـــوَن  ـفــ هـــكـــذا كــــانــــوا َيــ ـــْم  ـــاَءُهـــ ألنَّ آبـــ
ـُكـــْم قد  ٢٤ولـــِكـــْن ويـــٌل لــُكــم أيُّــهــا األغــنــيــاُء، ألنَّــ

باَعى،  ــــْم. ٢٥ويـــــــٌل لـــُكـــم أيُّـــهـــا الشَّ ــزاَءُكــ ِنـــلـــُتـــْم َعــــ
ألنَُّكْم سَتجوعوَن. ويٌل لُكم أيُّها الّضاِحكوَن 
اآلَن، ألنَُّكْم سَتحَزنوَن وتبكوَن. ٢٦ويٌل لُكم 

ـُه هكذا  إذا قـــاَل فيُكم مجــيــُع الــنــاِس َحــَســًنــا. ألنَّــ
كاَن آباُؤُهْم َيفَعلوَن باألنبياِء الَكَذَبِة.

ـي أقـــــوُل لـــُكـــم أيـُّــهـــا الـــّســـاِمـــعـــوَن: أِحّبوا  ٢٧«لـــِكـــنِّــ

أعداَءُكْم، أحِسنوا إَلى ُمبِغضيُكْم، ٢٨باِركوا 
ــَن ُيسيئوَن  ــذيـــــ ألجـــــــــِل الـــــ ــــوا  ــــــّلــــ وَصــ ـــُكـــــْم،  ـنـــــيــ الِعــــ
َك فاعِرْض  ــــدِّ ــــــْن َضـــــَرَبـــــَك عـــَلـــى َخـــ ــْم. ٢٩َمـ إَلــــيــــُكــ
ــْن أَخــــَذ ِرداَءَك فــال متَنعُه  لـــُه اآلَخــــَر أيــًضــا، وَمــ
َثوَبَك أيًضا. ٣٠وُكلُّ َمْن سألَك فأعِطِه، وَمْن 
أَخــــَذ الــــذي لـــَك فــال ُتــطــاِلــبــُه. ٣١وكـــمـــا ُتريدوَن 
ـنـــاُس بـــُكـــُم افـــَعـــلـــوا أنـــُتـــم أيـــًضـــا ِْم  أْن َيـــفـــَعـــَل الــ
هــكــذا. ٣٢وإْن أحَببُتُم الــذيــَن ُيــِحــبـّـونـَـُكــْم، فأيُّ 
فــضــٍل لــُكــم؟ فـــإنَّ اُخلـــطـــاَة أيــًضــا ُيــِحــّبــوَن الذيَن 
ُيِحّبوَنُهْم. ٣٣وإذا أحَسنُتْم إَلى الذيَن ُيحِسنوَن 
ــإنَّ اُخلــــطــــاَة أيًضا  ــأيُّ فـــضـــٍل لـــُكـــم؟ فـــ إَلـــيـــُكـــْم، فـــ
َيفَعلوَن هكذا. ٣٤وإْن أقَرضُتُم الذيَن ترجوَن 
ـأيُّ فــــضــــٍل لــــُكــــم؟ فإنَّ  ـــَتـــــِرّدوا ِمــــنــــُهــــْم، فــــــ أْن تـــــســ
اُخلـــطـــاَة أيــًضــا يُــقــِرضــوَن اُخلـــطـــاَة لــَكــْي َيسَتِرّدوا 
ِمنُهُم املِثَل. ٣٥بل أِحّبوا أعــداَءُكــْم، وأحِسنوا 
يــــًئــــا، فيكوَن  ـــوَن َشــــ ــــرجـــ ُتــــــم ال تــ ــوا وأنــــــ وأقـــــــِرضـــــ
، فإنَُّه ُمنِعٌم  أجُرُكْم عظيًما وتكونوا َبين الَعليِّ
٣٦فكونوا  ــراِر.  ــــــــ ـاِكـــــريـــــَن واألشـــــ ـــــِري الـــــّشــــ ــَلــــى َغـــ عــ

ُرَحماَء كما أنَّ أباُكْم أيًضا رحيٌم. 
ـــوا. ال تـــقـــضـــوا عَلى  ـــدانــ ــنـــوا فــــال ُتــ ٣٧«وال تـــديـ

أَحــٍد فال ُيقَضى عَليُكْم. ِاغِفروا ُيغَفْر لُكم. 
٣٨أعــطــوا ُتــعــَطــْوا، كــيــًال َجــيِّــًدا ُمــَلــبَّــًدا َمهزوًزا 
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ـــُه بَنفِس  ــ ـُكــــْم. ألنَّــ ــاِنـــ ــضــ فـــائـــًضـــا يُــــعــــطــــوَن يف أحــ
الَكيِل الذي بِه تكيلوَن ُيكاُل لُكم».

ــقــــِدُر أعـــَمـــى أْن  ثـــًال: «هــــل يَــ ــ ــــَرَب هلُــــم َمـ ــ ــ ٣٩وَضـ

ــنـــاِن يف ُحفَرٍة؟  ُط اِالثـ ـــقـــوَد أعـــَمـــى؟ أمـــا َيــســُقــ َي
س التِّلميُذ أفــَضــَل ِمـــْن ُمــَعــلِّــِمــِه، بــل ُكلُّ  ٤٠لــيــ

ــِمـــِه. ٤١ملاذا  ــَعـــلِّـ ــثـــَل ُمـ ـــاَر كـــاِمـــًال يـــكـــوُن ِمـ َمــــْن صـ
َك، وأّما  ــ ــ ــيـ ــ ــِني أخـ ـ ــ ـــــذي يف َعــ ــــَذى الــ ــَقــ ــ ــُر الــ ــُظــ ــنــ تــ
ـَطـــُن هلــــا؟ ٤٢أو  َك فـــال تـــفــ ــيـــِنـــ ــيت يف َعـ ــُة الــ ــَبــ ــَشــ اَخلــ
كيَف تقِدُر أْن تقوَل ألخيَك: ياأخي، َدعين 
ــــَت ال  ــ َك، وأنــ ــ ــِنــ ــيــ ــــذي يف َعــ ـــَذى الـــ ــَقــ ــ ــِرِج الـ ــ ــ ــ ُأخــ
تنُظُر اَخلَشَبَة اليت يف َعيِنَك؟ يا ُمرائي! أخِرْج 
أوًال اَخلَشَبَة ِمْن َعيِنَك، وحيَنئٍذ ُتبِصُر َجيًِّدا 

أْن ُتخِرَج الَقَذى الذي يف َعِني أخيَك.
٤٣«ألنَُّه ما ِمْن َشَجَرٍة َجيَِّدٍة ُتثِمُر َثَمًرا َرديا، 

ــــًدا. ٤٤ألنَّ  ــيِّـ ــ ـــًرا َجـ ــَمــ ـ ــِمـــُر ثَــ ثـ ــ ــٍة تُـ ــ ــ ــَرٍة َرديَّـــ ــ ــَجـ ــ وال َشـ
ــْم ال  ــُهــ ــإنَّــ ـــا. فــ ــــِرهــ ــَمـ ــ ــْن ثَـ ــ ــ ــَرُف ِمـ ــ ـــعــ ـَرٍة ُتـــ ــ ــ ــَجـ ـ ــ ـــــلَّ َشـ ُكــ
ـــوِك تــيــنًــا، وال يَــقــِطــفــوَن ِمَن  يَــجــتَــنــوَن ِمـــَن الـــشَّ
الُعلَّيِق ِعَنًبا. ٤٥اإلنساُن الّصاِلُح ِمْن كِرت َقلِبِه 
يُر  رِّ الّصاِلِح يُــخــِرُج الــّصــالَح، واإلنــســاُن الشِّ
. فــإنَّــُه ِمْن  ــرَّ يــِر يُــخــِرُج الــشَّ ــرِّ ِمـــْن كــِرت َقــلــبِــِه الــشِّ

فضَلِة الَقلِب يتَكلَُّم فُمُه. 
، وأنُتم  ــاَربُّ ــ ــ ، يـ ــــاَربُّ ـ ين: يــ ــ ــاذا تـــدعـــونَـ ــ ــ ٤٦«وملــ

ــأيت إَليَّ  ــ ـــْن يـ ــ ـــــلُّ َمـ ــ ـــُه؟ ٤٧ُكـ ــوُلـــ ــ ــَعـــلـــوَن مــــا أقــ ال تـــفـ
وَيسَمُع كالمي وَيعَمُل بِه ُأريُكْم َمْن ُيشِبُه. 
َق  ـــَر وَعمَّ ــ ـَفــ ــ ــ ــا، وَحــ ــًتـــ ــ ــيـ ـَنـــــى َبـــ ــ ـــا َبــ ــانًــ ــ ــسـ ــُه إنـــ ــ ــِبــ ــ ــــشــ ٤٨ُيــ

خِر. فَلّما َحَدَث  وَوَضــَع األســاَس عَلى الصَّ
سيٌل َصَدَم النَّهُر ذلَك الَبيَت، فلم َيقِدْر أْن 
خِر.  ــًســا عــَلــى الصَّ ــُه كـــاَن مــَؤسَّ يُـــَزعـــِزَعـــُه، ألنَّــ
٤٩وأّما الذي َيسَمُع وال َيعَمُل، فُيشِبُه إنساًنا 

أساٍس،  ــْن دوِن  ــ ِمـــ ـَلــــى األرِض  ــُه عـــ ــَتــ ــيــ بَــ ـَنــــى  ـــ َب
ـــاًال، وكـــــاَن َخراُب  ـــُه الــنَّــهــُر فــَســَقــَط حــ فـــَصـــَدَم

ذلَك الَبيِت عظيًما!».


عِب  ِع الشَّ ١وَلــّمــا أكــَمــَل أقــوالــُه ُكلَّها يف َمــســاِمــ

ــٌد لـــقـــائـــِد ِمَئٍة،  ــــاَن َعــــبــ َدَخــــــــَل كــــفــــَرنــــاحــــوَم. ٢وكــــ
َمريًضا ُمشِرًفا عَلى املوِت، وكاَن َعزيًزا ِعنَدُه. 
ــيــــِه ُشيوَخ  َع عــــن َيـــــســـــوَع، أرَســـــــــَل إلــ ـــ ٣فــــَلــــّمــــا ِمســـ

ــَدُه. ٤فَلّما  ـأَيت وَيـــشـــفـــَي َعــــبــ ألُـــُه أْن يــــ الـــَيـــهـــوِد َيـــســـ
جاءوا إَلى َيسوَع َطَلبوا إليِه باجِتهاٍد قائلَني: 
«إنَّـــُه ُمسَتِحقٌّ أْن ُيــفــَعــَل لــُه هــذا، ٥ألنـَّــُه ُيِحبُّ 
ُأمََّتنا، وهو َبَنى لنا اَملجَمَع». ٦فَذَهَب َيسوُع 
معُهْم. وإذ كاَن َغَري َبعيٍد عن الَبيِت، أرَسَل 
إليِه قائُد املـِـَئــِة أصــِدقــاَء يقوُل لــُه: «ياسيُِّد، ال 
ـي َلــســُت ُمسَتِحقا أْن تــدُخــَل حتَت  تــتــَعــْب. ألنِّــ
سقفي. ٧لذلَك مل أحِسْب َنفسي أهــالً أْن آَيت 
إَليَك. لِكْن ُقْل كِلَمًة فَيربَأ ُغالمي. ٨ألنِّي أنا 
أيـــًضـــا إنــــســــاٌن ُمــــَرتَّــــٌب حتــــَت ُســـلـــطـــاٍن، يل ُجنٌد 
ـــــوُل هلـــــذا: اذَهــــــــْب! فَيذَهُب،  حتــــَت َيــــــدي. وأقــ
أيت، ولـــَعـــبـــدي: افـــَعـــْل هذا!  ـــــَر: ائـــــِت! فـــيـــ وآلَخــ
َب ِمنُه،  فَيفَعُل». ٩وَلّما ِمســَع َيسوُع هذا تَعجَّ
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والَتَفَت إَلى اَجلمِع الذي يتَبُعُه وقــاَل: «أقوُل 
ـــا ِمبقداِر  ـــانًـ ـــــْد وال يف إســــرائــــيــــَل إميـ لــــُكــــم: مل أِجــ
ــــــــــى الَبيِت،  إَل ــــلـــــــوَن  املُـــــــرَســـ َع  ـــ ــــــ ـــــــ ١٠وَرَجـــ ــــــذا!».  هـــــــ

. فَوَجدوا الَعبَد اَملريَض قد َصحَّ
ــَب إلَـــــى مـــديـــنـــٍة ُتدَعى  ــايل َذَهـــــ ــتـّـ ـيــــوِم الــ ١١ويف الـــ

ــــْن تالميِذِه  ـ ــريوَن ِمــ ـثـــ ــ ــُه كــ ـــــَب مــــعــ ــ ــ ــَني، وَذَهـــ ــ ــايـ ــ نـ
وَجمٌع كثٌري. ١٢فَلّما اقَتَرَب إَلى باِب املدينِة، 
ـــــِه، وهي  إذا َمــيــٌت َمــحــمــوٌل، ابـــٌن وحــيــٌد ُألمِّ
أرَمــَلــٌة ومعها َجــمــٌع كثٌري ِمــَن املــديــنــِة. ١٣فَلّما 
ــا: «ال  ــ ــ ــــاَل هلــ ــ ــ ــ ــا، وقـ ــيــــهــ ـَلــ ــــَن عـــ ــنَّـــ ــ ـ ــــــربُّ َحتــ ــ ــ ــــا الـ ــ ــ رآهـ
َم وَلــَمــَس الــنَّــعــَش، فَوَقَف  تبكي». ١٤ثُـــمَّ تــَقــدَّ
َك أقوُل:  ، لــ احلــاِمــلــوَن. فــقــاَل: «أيُّــهــا الــّشــابُّ
ُقْم!». ١٥فَجَلَس اَمليُت وابَتدَأ يتَكلَُّم، فَدَفَعُه 
دوا  َع َخــــوٌف، وَمجَّ ــِه. ١٦فـــأَخـــَذ اجلــمــيــ ــ إلَـــى ُأمِّ
يبٌّ عظيٌم، وافَتَقَد  اَهللا قائلَني: «قــد قــاَم فينا نَــ
اُهللا َشــعــبَــُه». ١٧وخــــرَج هــذا اَخلــَبــُر عــنــُه يف ُكلِّ 

الَيهوديَِّة ويف مجيِع الكوَرِة اُملحيَطِة.
ــِه. ١٩فَدعا  ــ ــَر يــوَحــنــا تـــالمـــيـــُذُه ــــذا ُكــــلِّ ــبَـ ـأخـ ١٨فــ

يوَحنا اثَنِني ِمْن تالميِذِه، وأرَسَل إَلى َيسوَع 
قائًال: «أنَت هو اآليت أْم َننَتِظُر آَخَر؟». ٢٠فَلّما 
جاَء إليِه الرَُّجالِن قاال: «يوَحنا املعمداُن قد 
َك قــائــًال: أنــَت هو اآليت أْم َننَتِظُر  أرَسَلنا إلَــيــ
ـَفـــى كثرييَن  َك الـــّســـاَعـــِة َشــ ــ ــلـ ــَر؟». ٢١ويف تِـ ــ ــ آَخــ
يَرٍة، وَوَهَب  ِمْن أمراٍض وأدواٍء وأرواٍح ِشرِّ
ــــاَب َيسوُع  ــأجــ ــ ـثــــرييــــَن. ٢٢فــ ــيـــاٍن كـــ ــُعـــمـ ـــَر لـ ــَبــــَصـ الــ

ــاَل هلُــمــا: «اذَهـــبـــا وأخـــبِـــرا يــوَحــنــا مبــا رأيُتما  وقــ
والُعرَج  ـــِصــــــروَن،  ــ ــبـ ــ ُيــ ـَي  ــ ـــمــ ــُعــ الـــ إنَّ  ـــا:  ــُتــــمـ وِمســــعــ
مَّ  والصُّ ـــــروَن،  ــ ــ ــــهَّ ــ ــ ـَطـ ــ ــ ــ يُــ ـــــرَص  ــ ــ ــبُـ ــ ـ ــ ــ والـ ـــــوَن،  ــشــ ــ ــ ــــمـ ــ يَـ
واَملساكَني  ـــومـــــوَن،  ــــقــ يَـ ــوَتــــــى  واملــــ ــوَن،  ــَمــــعــ َيــــســ

روَن. ٢٣وطوَبى َملْن ال َيعُثُر يفَّ». ُيَبشَّ
ـــدَأ يقوُل  ــَتــ ـ ــنــــا، ابــ ــوَحــ ــوال يــ ــــ ـّمــــا َمـــَـضــــى َرســ ـــ ــَل ٢٤فــ

للُجموِع عن يوَحنا: «ماذا خرجُتْم إَلى الَبرِّيَِّة 
يــُح؟ ٢٥بــل ماذا  لَتنُظروا؟ أَقَصَبًة ُتَحرُِّكها الــرِّ
خرجُتْم لَتنُظروا؟ أإنساًنا الِبًسا ثياًبا ناِعَمًة؟ 
ِم ُهم يف  هوذا الذيَن يف اللِّباِس الفاِخِر والتََّنعُّ
ُقــصــوِر املـُـلــوِك. ٢٦بـــل مـــاذا خــرجــتُــْم لَتنُظروا؟ 
ــْن َنيبٍّ!  ـــ ــَل ِم ــــوُل لـــُكـــم: وأفــــَضــ ـَعــــْم، أقــ ــ ــبـــيـــا؟ نَـ أنَـ
٢٧هذا هو الذي ُكِتَب عنُه: ها أنا ُأرِسُل أماَم 

وجِهَك مالكي الذي ُيَهيُِّئ طريَقَك ُقّداَمَك!  
ـــَن ِمَن  ــولـــــوديــ ــَني املــَـ ــ ــُه َبــ ــ ــُكــــم: إنـَّــ ـــوُل لــ ــ ــي أقــ ــ ــ ٢٨ألنِّــ

النِّساِء ليس نَــيبٌّ أعَظَم ِمــْن يوَحنا املعمداِن، 
ـَغـــَر يف مــلــكــوِت اِهللا أعــَظــُم ِمنُه».  ولــكــنَّ األصــ
والَعّشاروَن  ــــوا  ــــعـــ ــ ِمسـ إذ  ــــِـب  ــعـ ــ ــ ــــشَّ الــ ــُع  ــ ـ ــ ــيــ ــ ــ ــ ٢٩ومجـ

بَــرَّروا اَهللا ُمعَتِمديَن مبَعموديَِّة يوَحنا. ٣٠وأّما 
الَفرِّيسّيوَن والّناموسّيوَن فَرَفضوا َمشوَرَة اِهللا 

ِمْن ِجَهِة أنُفِسِهْم، َغَري ُمعَتِمديَن ِمنُه.
ــــاَس هذا  ــ ــُه ُأنــ ـبـِّــ ــ ــْن ُأَشــ ــَمـ ـبـ : «فــ ـــــربُّ ــــاَل الـــ ـــــمَّ قــ ــ ٣١ثُـ

ـِبـــهـــوَن أوالًدا  ـــاذا ُيـــشـــِبـــهـــوَن؟ ٣٢يُـــشــ ــيـــِل؟ ومــ اجلـ
ـــعـــُضـــُهـــْم َبعًضا  ــنــــادوَن َب ــَني يف الــــّســــوِق ُيــ جـــاِلـــسـ
ـــا لـــُكـــم فـــلـــم تــــرُقــــصــــوا. ُنحنا  ــــرنــ ــولــــوَن: َزمَّـ ويــــقــ
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لُكم فلم تبكوا. ٣٣ألنَّــهُ جاَء يوَحنا املعمداُن 
ال يأُكُل ُخبًزا وال َيشَرُب مخًرا، فتقولوَن: بِه 
َشيطاٌن. ٣٤جاَء ابُن اإلنساِن يأُكُل وَيشَرُب، 
يــُب مخٍر،  فتقولوَن: هــوذا إنساٌن أكــوٌل وِشــرِّ
٣٥واِحلكَمُة  ــاِة.  ــ ـ ــ ــــطــ ــ ــ واُخلـ ـــَن  ــــاريــ ــّشـ ــ ــَعـ ـلـــ ــ لــ ــِحـــــــبٌّ  ــ ـ ُمــ

َرْت ِمْن مجيِع َبنيها». تَبرَّ
يسيِّنيَ أْن يأُكَل معُه،  ٣٦وسألُه واِحٌد ِمَن الَفرِّ

َأ. ٣٧وإذا امـــرأٌة يف  فــَدَخــَل َبيَت الَفرِّيسيِّ واتـَّـكــ
ـَئـــًة، إذ َعــِلــَمــْت أنَّــــُه ُمتَِّكٌئ  ـاِطــ املــديــنــِة كـــانَـــْت خــ
ــقــــاروَرِة طيٍب،  ، جـــــاءْت بــ ـيِّ يـــســ يف َبـــيـــِت الـــَفـــرِّ
ـِه باكَيًة،  ــــــ ـــْن ورائــــ ــَدَمــــــيــــــِه ِمـــــ ــَد َقــــ ــــــــْت ِعـــــنـــ ـــَفــ ٣٨وَوَقـــــــ

وكاَنْت  مـــــــوِع،  ــــالـــــــدُّ بـــ ـــِه  ــــيـــ ـَدَمــ َقـــــ ـــلُّ  ـُبـــ تـــــ ــــدأْت  ــَتـــــ وابـــــــ
َقَدَميِه  ـــبـِّــــــُل  َقــــ ـــــ وُتــ ــهــــــــا،  رأِســــــ بـــــَشـــــعـــــِر  متــــَســــُحــــُهــــمــــا 
الَفرِّيسيُّ  رَأى  ٣٩فـــَلـــّمـــا  ـيـــِب.  ــ بـــالـــطِّ ـُنـــُهـــمـــا  وتـــدَهــ
َك، تــَكــلَّــَم يف نـَـفــِســِه قــائــًال: «لو  الـــذي َدعـــاُه ذلـــ
ــرأُة اليت  ـــِذِه اِالَمــــــــ ــِلـــَم َمـــــْن هـــ ـــاَن هــــذا َنـــبـــيـــا، َلـــَعـ كــ
َئـــــٌة». ٤٠فأجاَب  ـــهــــا خـــــاِطـــــ ـي! إنَّـ ــُه ومــــــا هـــــ ــُسـ ــلـــِمـ تـ
ـــُه: «يــــاِســــمــــعــــاُن، ِعــــنــــدي َشيٌء  ــوُع وقـــــــاَل لـــ ــســ َيــ
َك». فــقــاَل: «ُقــــْل، يــاُمــَعــلِّــُم». ٤١«كاَن  أقـــوُلـــُه لــــ
ُملداِيٍن َمديوناِن. عَلى الواِحِد َخمُسِمَئِة ديناٍر 
وعَلى اآلَخــِر َخمسوَن. ٤٢وإذ مل َيُكْن ُهلما ما 
يــوفــيــاِن ســاَمــَحــُهــمــا مجــيــًعــا. فـــُقـــْل: أيُّــُهــمــا يكوُن 
ــاُن وقاَل:  أجــــــاَب ِســــمــــعــ ــــ ـــــــُه؟». ٤٣فــ أكـــــَثـــــَر ُحــــبــــا لــ
ــــاَل لُه:  ـــِر». فـــــقـ ــَثــــ ـُه بـــــــاألكـــــ ــَحــــ ـــاَمـــ ـــذي ســ ـــــــنُّ الــــــ «أُظـــــ
واِب َحَكمَت». ٤٤ثُــمَّ الَتَفَت إَلى اَملرأِة  «بالصَّ

وقاَل لِسمعاَن: «أَتنُظُر هِذِه اَملرأَة؟ إنِّي َدَخلُت 
َبيَتَك، ومــاًء ألجــِل ِرجــَلــيَّ مل ُتعِط. وأّمــا هي 
وَمَسَحتُهما  مـــــوِع  بـــــالـــــدُّ يَّ  ــــ ــــَلــ ِرجــ ـَلـــــْت  َغـــــَســــ فـــقـــد 
بَشعِر رأِسها. ٤٥ُقبَلًة مل ُتَقبِّلين، وأّما هي فمنُذ 
. ٤٦بَزيٍت مل  َدَخلُت مل تُكفَّ عن تقبيِل ِرجَليَّ
يِب  تــدُهــْن رأســي، وأّمــا هي فقد َدَهــَنــْت بالطِّ
َك: قد  ـــــــ ــــوُل لـــ ــَك أقـــــــ ــــــــِل ذلــــــــ ـــــْن أجــ ــــــ . ٤٧ِمــ يَّ ــــ ــَلـــــ ِرجـــــــ
ُغِفَرْت خطاياها الَكثَريُة، ألنَّها أَحبَّْت كثًريا. 
والذي ُيغَفُر لُه َقليٌل ُيِحبُّ َقليًال». ٤٨ُثمَّ قاَل 
هلا: «َمغفوَرٌة لِك خطاياِك». ٤٩فابَتدَأ املُتَِّكئوَن 
معُه يقولوَن يف أنُفِسِهْم: «َمْن هذا الذي َيغِفُر 
ـــِك قد  خطايا أيـــًضـــا؟». ٥٠فــقــاَل لــلــَمــرأِة: «إميـــاُن

َخلََّصِك، ِاذَهيب بسالٍم».


ـَك كـــاَن َيــســُري يف مــديــنــٍة وقريٍة  ــِر ذلــ ١وعــَلــى أثَـ

ُر مبلكوِت اِهللا، ومعُه اِالثنا عَشَر.  َيكِرُز وُيَبشِّ
ـــْن أرواٍح  ــَني ِمــ ــنَّ قـــد ُشـــفـ ــُض الـــنِّـــســـاِء ُكـــ ــعــ ٢وبَــ

يت ُتدَعى اَملجَدليََّة  ِشــرِّيــَرٍة وأمـــراٍض: َمــريَــُم الــ
اليت خرَج ِمنها سبَعُة َشياطَني، ٣ويَوّنا امرأُة 
خــوزي وكيِل هـــريوُدَس، وسوسنَُّة، وُأَخُر 

. كثرياٌت ُكنَّ َيخِدمَنُه ِمْن أمواِلِهنَّ
ـــَن الذيَن  ـثـــٌري أيـــًضـــا ِمــ ٌع كــ ــ ــَع َجـــمـ ــَمـ ــتَـ ــّمـــا اجـ ــَلـ ٤فـ

جاءوا إليِه ِمْن ُكلِّ مدينٍة، قاَل َمبَثٍل: ٥«خرَج 
ــُه. وفيما هو يَـــزَرُع سَقَط  الــــّزاِرُع لــيَــزَرَع َزرَعـ
َبعٌض عَلى الطريِق، فانداَس وأَكَلتُه ُطيوُر 
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ــخــِر، فَلّما  ــُر عــَلــى الــصَّ ـــَط آَخــ ــَق الــســمــاِء. ٦وسـ
ــٌة. ٧وسَقَط  ـُه ُرطـــوبَـ ــُه مل تــُكــْن لــ َنــَبــَت َجـــفَّ ألنَّــ
وُك  ـــَبـــَت مـــعـــُه الشَّ ــوِك، فـــَن ــ ــِط الــــشَّ ـــُر يف وســـ آَخـــ
وَخَنَقُه. ٨وسَقَط آَخُر يف األرِض الّصاِلَحِة، 
فَلّما َنَبَت َصَنَع َثَمًرا ِمَئَة ِضعٍف». قاَل هذا 

مِع فلَيسَمْع!». وناَدى: «َمْن لُه ُأذناِن للسَّ
٩فسألُه تالميُذُه قائلَني: «مــا َعَسى أْن يكوَن 

َي أْن  ــ ــُكـــْم قـــد ُأعـــطـ ثَـــــُل؟». ١٠فــــقــــاَل: «لـ هــــذا املَـــــ
ــــا للباقَني  ـ ــــراَر مـــلـــكـــوِت اِهللا، وأّمــ ـ تـــعـــِرفـــوا أســـ
فبأمثاٍل، حتَّى إُم: ُمبِصريَن ال ُيبِصروَن، 
ـــذا هــــو اَملَثُل:  ــ ــ ــَهــــمــــوَن. ١١وهــ ــَني ال َيــــفــ ــعــ ـاِمــ وســـ
رُع هو كالُم اِهللا، ١٢والذيَن عَلى الطريِق  الزَّ
ُهــُم الــذيــَن َيسَمعوَن، ُثــمَّ يــأيت إبليُس وَيِرتُع 
الــَكــِلــَمــَة ِمــــْن ُقــلــوِــْم لــئــال يــؤِمــنــوا فَيخُلصوا. 
ــــَن َمَتى  ـ ــــذيــ ـــُم الـــ ــ ــ ــِر ُهــ ــ ـــخـ ــ ــَلـــــى الـــــصَّ ـ ــــَن عــ ـ ــ ـــذيــ ــ ــ ــ ١٣وال

ـُؤالِء ليس  ِمســعــوا َيقَبلوَن الــَكــِلــَمــَة بــَفــَرٍح، وهـــ
ــٍني، ويف وقِت  هلُـــم أصــــٌل، فــيــؤِمــنــوَن إَلــــى حــ
وِك  التَّجِرَبِة َيرَتّدوَن. ١٤والذي سَقَط َبَني الشَّ
ُهُم الذيَن َيسَمعوَن، ُثمَّ َيذَهبوَن فَيخَتِنقوَن 
ــا، وال  ــ ــ ــــهــ ـ ـــّذاِتـــ ــ ــ ــا ولَـ ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــاِة وِغـ ــ ــيـــ ــ ـــــوِم احلـــ ـــمــ ــ ــــْن ُهــ ـ ــ ِمــ
ُينِضجوَن َثَمًرا. ١٥والذي يف األرِض اَجليَِّدِة، 
هــو الـــذيـــَن يَــســَمــعــوَن الــَكــِلــَمــَة فــَيــحــَفــظــونَــهــا يف 

ربِ. َقلٍب َجيٍِّد صاِلٍح، وُيثِمروَن بالصَّ
يِه بإناٍء أو  ١٦«وليس أَحٌد يوِقُد ِسراًجا وُيَغطِّ

يَــَضــُعــُه حتــَت ســريــٍر، بــل يَــَضــُعــُه عَلى َمناَرٍة، 

لَينُظَر الّداِخلوَن الّنوَر. ١٧ألنَُّه ليس َخفيٌّ ال 
ُيظَهُر، وال َمكتوٌم ال ُيعَلُم وُيعَلُن. ١٨فانُظروا 
كيَف تسَمعوَن، ألنَّ َمْن لُه سُيعَطى، وَمْن 

ليس لُه فالذي َيُظنُُّه لُه ُيؤَخُذ ِمنُه».
ومل َيقِدروا  ـــــُه،  ــ ــ ــــَوُتــ ـ ــ ــ وإخــ ــُه  ــ ـ ــ ــ ــ ــ ُأمُّ ــِه  ــ ــيــ ــ إلــ ـــاَء  ــ ــ ــ ــ ــ ١٩وجــ

ــِع. ٢٠فأخَبروُه  ـ ــبَـــِب اَجلـــــمــ ــِه لـــَسـ ــيــ إلــ أْن يَـــِصـــلـــوا 
َك واِقــــفــــوَن خاِرًجا،  ــ ـَك وإخــــَوتُــ ــ ــ ـ قــائــلــَني: «ُأمُّ
ـــاَل ُهلم:  ــ ـــاَب وقــ ــأجــ ــ ــــَرْوَك». ٢١فـ ــ ــ ــ ــــريـــــدوَن أْن يَــ يُـ
«ُأمِّي وإخَويت ُهُم الذيَن َيسَمعوَن كِلَمَة اِهللا 

وَيعَملوَن ا».
٢٢ويف أَحِد األّياِم َدَخَل سفيَنًة هو وتالميُذُه، 

فقاَل ُهلم: «لَنعُبْر إَلى َعِرب الُبَحَريِة». فأقَلعوا. 
ـــوُء ريٍح  ــ ــَنـــــَزَل نَــ ــاَم. فـــ ــ ــائـــــروَن نـــ ــيـــمـــا ُهـــــم ســـ ٢٣وفـ

ــاًء وصاروا  ئــوَن مــ ـبُـــَحـــَريِة، وكـــانـــوا َيــمــَتــِلــ يف الــ
ــَني: «يا  ـلـ ــظــــوُه قـــائــ ــَقــ مــــوا وأيــ ــَقــــدَّ ــتــ ــٍر. ٢٤فــ ــ ــَطـ يف َخـــ
ُمَعلُِّم، يا ُمَعلُِّم، إنَّنا َنهِلُك!». فقاَم وانَتَهَر 
َج املاِء، فانَتَهيا وصاَر ُهدوٌّ. ٢٥ُثمَّ  يَح وَمتوُّ الرِّ
بوا  قــاَل هلُــم: «أيــن إميــانُــُكــْم؟». فخافوا وتَعجَّ
قائلَني فيما َبيَنُهْم: «َمــْن هو هــذا؟ فإنَُّه يأُمُر 

ياَح أيًضا واملاَء فُتطيُعُه!». الرِّ
٢٦وساروا إَلى كوَرِة اَجلَدريَِّني اليت هي ُمقاِبَل 

٢٧وَلـــــّمـــــا خـــــرَج إَلـــــى األرِض اسَتقَبلُه  ـيـــِل.  اجلـــلــ
ُني مــنــُذ َزماٍن  َرُجــــٌل ِمـــَن املــديــنــِة كـــاَن فــيــِه َشــيــاطــ
ُس َثــــوًبــــا، وال ُيـــقـــيـــُم يف  ـلـــَبـــ َطــــويــــٍل، وكــــــاَن ال َيــ
َيسوَع  رَأى  ـّمـــــا  ٢٨فـــــَلــــ ـــُقــــــبــــــوِر.  يف الـــ بـــــل  ـيــــــٍت،  بَـــــ
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َصــَرَخ وَخــرَّ لــُه، وقــاَل بصوٍت عظيٍم: «مــا يل 
؟ أطـــُلـــُب ِمنَك  ـَعـــلـــيِّ ــَن اِهللا الــ ولــــَك يـــا َيـــســـوُع ابــ
َبين!». ٢٩ألنَُّه أَمَر الّروَح النَِّجَس أْن  أْن ال ُتَعذِّ
َيخُرَج ِمَن اإلنساِن. ألنَّــهُ منُذ َزمــاٍن كثٍري كاَن 
َيخَطُفُه، وقد ُرِبَط بسالِسٍل وُقيوٍد َمحروًسا، 
ــيــطــاِن إَلى  ـــَط وُيــســاُق ِمـــَن الــشَّ ُب وكـــاَن َيــقــَطــُع الـــرُّ
الــبَــراري. ٣٠فسألُه َيــســوُع قــائــًال: «مــا اُمسَك؟». 
ِجــئــوُن». ألنَّ َشــيــاطــَني كــثــَريًة َدَخَلْت  فــقــاَل: «َلــ
هاِب إَلى  فيِه. ٣١وَطَلَب إليِه أْن ال يأُمَرُهْم بالذَّ
اهلاوَيِة. ٣٢وكاَن هناَك َقطيُع َخنازيَر كثَريٍة ترَعى 
خوِل  أَذَن ُهلــم بالدُّ ــِل، فَطَلبوا إليِه أْن يــ يف اَجلــبَ
ُني ِمَن  ـــيـــاطـــ ـــم. ٣٣فــــخــــرَجــــِت الـــشَّ ـأِذَن ُهلــ فــيــهــا، فــــــ
اإلنساِن وَدَخَلْت يف اَخلنازيِر، فانَدَفَع الَقطيُع 
ِمْن عَلى اُجلُرِف إَلى الُبَحَريِة واخَتَنَق. ٣٤فَلّما 
رَأى الــــرُّعــــاُة مـــا كــــاَن َهـــَربـــوا وَذَهــــبــــوا وأخَبروا 
ـيـــاِع، ٣٥فـــخـــرجـــوا لــــيَــــَرْوا ما  ــ يف املــديــنــِة ويف الـــضِّ
َجــــَرى. وجــــاءوا إَلـــى يَــســوَع فـــَوَجـــدوا اإلنساَن 
ياطُني قد خرَجْت ِمنُه الِبًسا  الــذي كاَنِت الشَّ
وعــاِقــًال، جاِلًسا ِعنَد َقــَدَمــْي َيــســوَع، فخافوا. 
ــذيــــَن رَأْوا كـــيـــَف َخَلَص  ــَرُهــــْم أيـــًضـــا الــ ــأخــــَبــ ٣٦فــ

ـــلُّ ُجـــمـــهـــوِر كوَرِة  ـَطــــَلــــَب إلــــيــــِه ُكـــ جــــنــــوُن. ٣٧فـــ املَــــ
ــُه اعَتراُهْم  ألنَّـــــ عـــنـــُهـــْم،  ــذَهـــــَب  ـَني أْن َيـــ اَجلــــــَدريِّـــــ
ــــَع. ٣٨أّما  ــفــيــَنــَة وَرَجــ َخــــوٌف عــظــيــٌم. فـــَدَخـــَل الــسَّ
ُني فَطَلَب  ــيــاطــ ُجـــُل الــــذي خـــرَجـــْت ِمــنــُه الــشَّ الـــرَّ
إليِه أْن يكوَن معُه، ولكنَّ َيسوَع َصَرَفُه قائًال: 

َع اُهللا  ـَنـــ ْث بـــَكـــْم َصــ ــدِّ ْع إَلـــــى َبـــيـــِتـــَك وَحـــــ ـــــــ ٣٩«ارِجــ

بَك». فَمَضى وهو ُينادي يف املدينِة ُكلِّها بَكْم 
َصَنَع بِه َيسوُع.

٤٠وَلّما َرَجَع َيسوُع َقِبلُه اَجلمُع ألنَُّهْم كانوا 

مجيُعُهْم َينَتِظروَنُه. ٤١وإذا َرُجــٌل اُمســُه ياِيُرُس 
قــد جـــاَء، وكـــاَن َرئــيــَس املَــجــَمــِع، فــَوَقــَع ِعنَد 
ــدُخـــَل َبيَتُه،  ــَلـــَب إلـــيـــِه أْن يَـ ــْي َيـــســـوَع وَطـ ــَدَمــ َقــ
ــَدٌة هلـــا نَـــحـــُو اثَنَتْي  ــيــ ـُه بـــنـــٌت وحــ ــ ــــاَن لـ ـُه كـ ــ ــ ٤٢ألنـَّــ

ــوِت. ففيما  َعــشــَرَة ســنَــًة، وكــانَــْت يف حـــاِل املــ
هو ُمنَطِلٌق َزَحَمتُه اُجلموُع.

ـَرَة سَنًة،  ـْي َعـــشــ ــتَـ ــــرأٌة بـــَنـــزِف َدٍم مــنــُذ اثــَن ٤٣وامـــ

ـــاِء، ومل  ـــ ــّب ـ ــألِطـــ ــ ــتِـــهـــا لــ ــَشـ ـيـ ــــلَّ َمـــعــ ــ ــَقـــــْت ُكــ ــ ــَفـ ــ ـــــد أنـ وقــ
ــــاءْت ِمْن  ــ ــ ــ ــــٍد، ٤٤جـ ــ ــ ــْن أَحــ ــ ــ ــَفــــى ِمـ ــــِدْر أْن ُتــــشــ ــقـ ــ تـ
ي احلاِل  ــ ــفــ ــِه. فــ ــ ــ ــــوبـ ـ ــدَب ثَــ ــــ ــ ــَســــــْت ُهــ ــ ــَمــ ــ ــِه وَلــ ــ ــ ــ ــ ورائــ
وَقَف َنزُف َدِمها. ٤٥فقاَل َيسوُع: «َمِن الذي 
ـنـــِكـــروَن، قاَل  ــين؟». وإذ كــــاَن اجلــمــيــُع يُــ ــَسـ ــَمـ لَـ
ــــلِّـــــُم، اُجلموُع  ــَعـ ـ ــاُمــ ــُه: «يـــ ــــَن مـــــعـــ ـــذيــ ـــُرُس والـــ ــ ــطـ ــ بُــ
يُــَضــيِّــقــوَن عــَلــيــَك وَيــزَحــمــونَــَك، وتــقــوُل: َمِن 
الــذي َلَمَسين؟». ٤٦فقاَل َيسوُع: «قد َلَمَسين 
ًة قــــد خرَجْت  ــــوَّ ــ ــِلـــمـــُت أنَّ قـ ــي َعـ ــ ـــــٌد، ألنِّــ ــ واِحــ
ـــرأُة أنـَّـــهــــا مل ختَتِف،  ــ ــ ــ ــا رأِت املَـ ـّمــ ـــ ــَل ــي». ٤٧فــ ــ ــنِّـ ــ ِمـ
ــَرتــُه ُقّداَم  ْت لـــُه، وأخــَب ــاءْت ُمــرَتــِعــَدًة وَخــــرَّ جـ
ــتـــُه، وكيَف  ــَمـــَسـ ــبَــــٍب لَـ ـــعـــِب أليِّ ســ ِع الـــشَّ ـــ ــي مجـ
ــــاِل. ٤٨فـــقـــاَل هلـــا: «ِثــقــي يــا ابَنُة،  بَـــِرئَـــْت يف احلـ

إمياُنِك قد َشفاِك، ِاذَهيب بسالٍم».
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ــْن داِر  ــ ــٌد ِمــ ــ ــ ــــاَء واِحــ ــَكـــلَّـــُم، جــ ــتـ ــَنـــمـــا هــــو يـ ــيـ ٤٩وبَـ

ــُه: «قـــد مـــاَتـــِت ابَنُتَك.  ِع قــائــًال لــ ـــِس املـَـجــَمــ َرئـــي
َع يَــســوُع، وأجاَبُه  ال تُــتــِعــِب املـُـَعــلِّــَم». ٥٠فــَســِمــ
ـــْن فـــقـــط، فــهــي ُتشَفى».  ــ ـــــْف! آِمـ ــ قــــائــــًال: «الَختـ
ــًدا َيدُخُل  ٥١فــَلــّمــا جـــاَء إَلـــى الــَبــيــِت مل يَــــَدْع أَحــ

بيَِّة  ــطــُرَس ويــعــقــوَب ويــوَحــنــا، وأبـــا الصَّ إال ُب
عَليها  ـــــوَن  ــــكــ ــبـــ ـ ــ ُع يَــ ــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ـــاَن اجلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٥٢وكـ ـــا.  ــ ــ ــ ــــهـــ ــ ــ ــ ــ وُأمَّ
وَيــلــِطــمــوَن. فـــقـــاَل: «ال تــبــكــوا. مل متُــــْت لكنَّها 
ــَني أنَّها  ــ ــــاِرفــ ـيــــِه، عــ ـــ ــَل ـــَضــــِحــــكــــوا عــ ــــٌة». ٥٣فـ ــَمـ ـ ــــائــ نـ
مــاتَــْت. ٥٤فـــأخـــَرَج اجلميَع خــاِرًجــا، وأمَسَك 
ــُة، قومي!».  ـيَّــ ــبـــ ــا َصــ ـــائــــًال: «يـــ ــــاَدى قـ ـ ــيَـــِدهـــا ونـــ بـ
٥٥فَرَجَعْت روُحها وقاَمْت يف احلاِل. فأَمَر أْن 

ُتعَطى لتأُكَل. ٥٦فــُبــِهــَت والِــداهــا. فأوصاُهما 
أْن ال يقوال ألَحٍد َعّما كاَن.


ــــَر، وأعطاُهْم  ــَشــ ــ عــ ْي  ــ ــ ـــ ــَن ـ ــ ــَذُه االثــ ــ ــيـ ـــا تـــــالمـــ ــ ــ ــ ١وَدعــ

ــيــاطــِني وِشفاِء  ًة وُســلــطــانًــا عــَلــى مجــيــِع الــشَّ ــــوَّ قـ
أمــــراٍض، ٢وأرَســلــُهــْم لــَيــكــِرزوا مبــلــكــوِت اِهللا 
ـــــم: «ال حتِملوا  ــــاَل هلُــ ــ ــ ــــرَضــــــى. ٣وقـ ــفــــوا املـَـ وَيــــشــ
َشيًئا للطريِق: ال َعًصا وال ِمـــزَوًدا وال ُخبًزا 
ًة، وال يكوُن للواِحِد ثَــوبــاِن. ٤وأيَُّ  وال ِفضَّ
ــــْن هناَك  ـيـــمـــوا، وِمــ بَـــيـــٍت َدَخـــلـــتُـــمـــوُه فــهــنــاَك أقــ
ـُلـــُكـــْم فاخُرجوا  ـبَــ ــــْن ال َيـــقــ ـــــلُّ َمـ ــوا. ٥وُكــ اخـــــُرجـــ
ِمــْن ِتلَك املدينِة، وانُفضوا الُغباَر أيًضا عن 
ــّمــــا خرجوا  ــَلــ ــِهــــْم». ٦فــ ــيــ ــَلــ ــــاَدًة عــ ـــهــ ــ ـــْم َشـ ــُكــ ـ ـِلــ ــ أرُجــ

روَن وَيشفوَن  كانوا َيجتازوَن يف ُكلِّ قريٍة ُيَبشِّ
يف ُكلِّ َموِضٍع.

٧فَسِمَع هريوُدُس َرئيُس الرُّبِع جبميِع ما كاَن 

ِمنُه، وارتاَب، ألنَّ َقوًما كانوا يقولوَن: «إنَّ 
ــــواِت». ٨وَقـــوًمـــا: «إنَّ  يــوَحــنــا قــد قـــاَم ِمـــَن األمــ
إيلّيا َظــَهــَر». وآَخـــريـــَن: «إنَّ َنبيا ِمـــَن الُقَدماِء 
ـــــريوُدُس: «يــوَحــنــا أنـــا َقَطعُت  ــــاَم». ٩فـــقـــاَل هـ قـ
ــُه ِمثَل  ــنـ ــُع عـ ــ ـ ـــــذي أَمســ ــذا الـ ــَمــــْن هــــو هـــ ــُه. فــ ــ ـ ــ رأَســ

هذا؟». وكاَن َيطُلُب أْن َيراُه.
ُسُل أخَبروُه جبميِع ما فَعلوا،  ١٠وَلّما َرَجَع الرُّ

ٍع خالٍء  أَخــَذُهــْم وانــَصــَرَف ُمــنــَفــِرًدا إَلــى َمــوِضــ فــ
ملدينٍة ُتَسمَّى َبيَت َصيدا. ١١فاُجلموُع إذ َعِلموا 
تـــِبـــعـــوُه، فــَقــِبــلــُهــْم وكــلَّــَمــُهــْم عـــن مــلــكــوِت اِهللا، 
ــــفــــاِء َشــــفــــاُهــــْم. ١٢فابَتدأ  واملُــــحــــتــــاجــــوَن إَلــــــى الــــشِّ
َم اِالثــــنــــا عـــَشـــَر وقــــالــــوا لُه:  ـتـــَقـــدَّ الـــنـَّــهـــاُر يَـــمـــيـــُل. فــ
ياِع  «اصـــِرِف اَجلمَع لَيذَهبوا إَلــى القَرى والضِّ
َحواَلينا فَيبيتوا وَيِجدوا َطعاًما، ألنَّنا ههنا يف 
ٍع خـــــالٍء». ١٣فـــقـــاَل هلُـــم: «أعــطــوُهــْم أنُتم  َمـــوِضـــ
ليأُكلوا». فقالوا: «ليس ِعنَدنا أكَثُر ِمْن َخمَسِة 
أرِغَفٍة وَمسَكَتِني، إال أْن َنذَهَب وَنبتاَع َطعاًما 
عِب ُكلِِّه». ١٤ألنَُّهْم كانوا َنحَو َخمَسِة  هلذا الشَّ
آالِف َرُجــــٍل. فــقــاَل لــتــالمــيــِذِه: «أتــِكــئــوُهــْم ِفَرًقا 
َخمسَني َخمسَني». ١٥فَفَعلوا هكذا، وأتكأوا 
َمَكَتنيِ،  اجلميَع. ١٦فأَخَذ األرِغَفَة اَخلمَسَة والسَّ
َر  ، ُثمَّ كسَّ َع َنَظَرُه َنحَو السماِء وباَرَكُهنَّ وَرَفــ
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ِع. ١٧فأَكلوا  مــوا لــلــَجــمــ وأعـــَطـــى الــّتــالمــيــَذ لــُيــَقــدِّ
َع مـــا فـــَضـــَل عــنــُهــْم ِمَن  ـــــ وَشـــِبـــعـــوا مجــيــًعــا. ُثـــــمَّ ُرِفـ

ًة. الِكَسِر اثَنتا َعشَرَة ُقفَّ
١٨وفــيــمــا هــو ُيــَصــلِّــي عَلى انــِفــراٍد كــاَن الّتالميُذ 

أهلُــْم قـــائـــًال: «َمـــــْن تـــقـــوُل اُجلـــمـــوُع أنِّي  مـــعـــُه. فــســ
ـأجـــابـــوا وقــــالــــوا: «يـــوَحـــنـــا املعمداُن.  أنـــــــا؟». ١٩فــ
وآَخروَن: إيلّيا. وآَخروَن: إنَّ َنبيا ِمَن الُقَدماِء 
قــــاَم». ٢٠فـــقـــاَل هلُـــم: «وأنـــُتـــْم، َمـــْن تــقــولــوَن أنِّي 
أنـــــا؟» فـــأجـــاَب بُــــطــــُرُس وقــــــاَل: «َمـــســـيـــُح اِهللا!». 
٢١فانَتَهَرُهْم وأوَصى أْن ال يقولوا ذلَك ألَحٍد. 

ي أنَّ ابـــــــَن اإلنـــــســـــاِن يتألَُّم  ـــــــُه َيـــنـــَبـــغـــ ــًال: «إنَّــ ـــائــــ ٢٢قـــ

يوِخ ورَؤســـاِء الكهنِة  كثًريا، وُيــرَفــُض ِمــَن الشُّ
والكتبِة، وُيقَتُل، ويف اليوِم الّثاِلِث َيقوُم».

يأَيت  أْن  ــٌد  ــ ــ ــ أَحـ أراَد  «إْن  ــِع:  ـيـ ــجـــمــ ــلـ لـ ـــاَل  ــ ــ ــ ــ ٢٣وقـ

ـِمـــْل َصــلــيــَبــُه ُكلَّ  ــي، فــلــيُــنــِكــْر َنــفــَســُه وَيـــحــ ــ ورائـ
ــْن أراَد أْن ُيَخلَِّص  ــإنَّ َمــ ــ ين. ٢٤فــ يـــــوٍم، ويــتــَبــعــ
َنفَسُه ُيهِلُكها، وَمــْن ُيهِلُك َنفَسُه ِمــْن أجلي 
فهذا ُيَخلُِّصها. ٢٥ألنَُّه ماذا َينَتِفُع اإلنساُن لو 
َرِبَح العاَلَم ُكلَُّه، وأهلَك َنفَسُه أو َخِسَرها؟ 
فبهذا  ي،  ــ ــ ــالمـ ــــكـــ وبـ يب  ــــَحـــــى  ــتَـ ــ اسـ ــــِن  ــ ــ َمــ ٢٦ألنَّ 

َيسَتحي ابُن اإلنساِن َمَتى جاَء َمبجِدِه وَمجِد 
أقوُل  ــــا  ـ ـــقــ ــ ٢٧َحــ ــَني.  ــ ــسـ يـــ ــــدِّ ـِقـ ــ الــ ــِة  ــ ــَكــ ــ ــــالئــ واملــ اآلِب 
ـــَن الـــقـــيـــاِم هــهــنــا َقـــوًمـــا ال َيذوقوَن  لـــُكـــم: إنَّ ِمــ

املوَت حتَّى َيَرْوا ملكوَت اِهللا».
٢٨وبـَــعـــَد هــذا الــكــالِم بــَنــحــِو ثَــمــانــيَــِة أّيــــاٍم، أَخَذ 

بُـــطـــُرَس ويــوَحــنــا ويــعــقــوَب وَصـــِعـــَد إَلــــى َجَبٍل 
لُيَصلَِّي. ٢٩وفيما هو ُيَصلِّي صاَرْت َهيَئُة وجِهِه 
ا الِمًعا. ٣٠وإذا َرُجالِن  ُمَتَغيَِّرًة، ولباُسُه ُمبَيض
يتَكلَّماِن معُه، وُهما موَسى وإيلّيا، ٣١َاللذاِن 
َظَهرا َمبجٍد، وتَكلَّما عن ُخروِجِه الذي كاَن 
لُه يف أوُرَشليَم. ٣٢وأّمــا ُبطُرُس  َعتيًدا أْن ُيَكمِّ
ـنَّـــوِم. فَلّما  والـــلـــذاِن مــعــُه فــكــانــوا قــد تــثَــقَّــلــوا بـــالــ
الواِقَفِني  ِني  ُجـــَلـــ والـــرَّ جــــَدُه،  اســَتــيــَقــظــوا رَأْوا َمــــ
معُه. ٣٣وفيما ُهما ُيفاِرقاِنِه قاَل ُبطُرُس لَيسوَع 
«ياُمَعلُِّم، َجيٌِّد أْن َنكوَن ههنا. فلَنصَنْع ثالَث 
: لَك واِحَدًة، وملوَسى واِحَدًة، وإليلّيا  َمظالَّ
واِحــَدًة». وهو ال َيعَلُم ما يقوُل. ٣٤وفيما هو 
َك كــانَــْت ســحــابَــٌة فــَظــلَّــَلــتــُهــْم. فخافوا  يــقــوُل ذلـــ
ـــحـــاَبـــِة. ٣٥وصــــــاَر صوٌت  عــنــدمــا َدَخـــلـــوا يف الـــسَّ
حاَبِة قائًال: «هذا هو ابين اَحلبيُب. لُه  ِمَن السَّ
ــَد َيسوُع  ــــوُت ُوِجــــ اَمســــعــــوا». ٣٦وَلــــّمــــا كــــاَن الــــصَّ
وحَدُه، وأّما ُهم فَسَكتوا ومل ُيخِبروا أَحًدا يف 

ِتلَك األّياِم بَشيٍء ِمّما أبَصروُه.
اَجلَبِل،  ـــَن  ــ ــ ِمــ ــــوا  ــ ــَزلـ ـ ــ َنــ إذ  ــــايل  ـــ ــّت ـ ــ الــ ـــــوِم  ــيــ ــ الـــ ٣٧ويف 

اسَتقَبلُه َجمٌع كثٌري. ٣٨وإذا َرُجٌل ِمَن اَجلمِع 
َصــَرَخ قائًال: «يا ُمَعلُِّم، أطُلُب إَليَك. ُانُظْر 
إَلى ابين، فإنَُّه وحيٌد يل. ٣٩وها روٌح يأُخُذُه 
ــــًدا، وباَجلهِد  ــــزبِـ ــُه ُمـ ـَرُعـ ــيَـــصــ ــتَـــًة، فـ ــَيـــصـــُرُخ بَـــغـ فـ
ًضا إّياُه. ٤٠وَطَلبُت ِمْن تالميِذَك  ُيفاِرُقُه ُمَرضِّ
أْن ُيخِرجوُه فلم يَــقــِدروا». ٤١فــأجــاَب َيسوُع 
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وقــاَل: «أيُّها اجليُل َغُري املؤِمِن واملُلَتوي إَلى 
ِم ابَنَك  ـــدِّ ــ ــِمـــُلـــُكـــْم؟ َقـ ــوُن مــعــُكــْم وأحـــتَـ ــ َمـــَتـــى أكــ
يطاُن  إَلــى هــنــا!». ٤٢وبَــيــنَــمــا هــو آٍت َمــزََّقــُه الشَّ
ــــّروَح النَِّجَس،  ــ ــســــوُع الــ ـَهـــَر َيــ ــتَــ ــــُه، فـــانـ ــَرَعــ ــ وَصــ

يبَّ وسلََّمُه إَلى أبيِه. وَشَفى الصَّ
ـِة اِهللا. وإذ كاَن  ــَمـــ ــَظــ ـــْن َعــ ـــ ــُع ِم ــيـ ــِهــــَت اجلـــمـ ـُبــ ٤٣فـــ

ــلِّ مـــا فـــَعـــَل َيسوُع،  ــبــوَن ِمــــْن ُكــ ُع يــتــَعــجَّ اجلــمــيــ
قــاَل لتالميِذِه: ٤٤«َضــعــوا أنُتم هذا الكالَم يف 
ــَن اإلنـــســـاِن ســــوَف يُـــَســـلَّـــُم إَلى  ــْم: إنَّ ابــ ــُكــ آذانِــ
أيـــدي الـــنـــاِس». ٤٥وأّمــــا ُهــم فلم يَــفــَهــمــوا هذا 
الَقوَل، وكاَن ُمخًفى عنُهْم لَكْي ال َيفَهموُه، 

وخافوا أْن َيسألوُه عن هذا الَقوِل.
٤٦وداَخــلــُهــْم ِفكٌر َمــْن َعَسى أْن يكوَن أعَظَم 

ــِهـــْم، وأَخَذ  ــبِـ ِلـــَم َيـــســـوُع ِفـــكـــَر َقـــلـ ـــ ــَع فـــيـــِهـــْم؟ ٤٧فـ
ــــاَل هلُـــم: «َمــــْن َقِبَل  ــنـــَدُه، ٤٨وقـ ـُه ِعـ ـاَمــ وَلـــــًدا وأقــ
ين َيقَبُل  ــْن َقــِبــَلــ ين، وَمـــ ــَوَلــــَد بــامســي َيــقــبَــُلــ هـــذا الــ
الذي أرَسَلين، ألنَّ األصَغَر فيُكم مجيًعا هو 

يكوُن عظيًما».
ـــــُم، رأينا  ــَعـــــلِّ ـــ ــا ُم ــ ــــاَل: «يـ ــ ــ ــنـــا وقـ ــــاَب يـــوَحـ ــأجــ ــ ٤٩فــ

ـَك فَمَنعناُه،  ــ ــَني بــــاِمسـ ــيـــاطـ ـ ـــِرُج الـــشَّ ـــخــ ــــًدا يُــ ــ واِحـــ
ـــُه َيسوُع:  ــــاَل لـــ ـــقــ ـنـــا». ٥٠فـــ ــُع مـــعــ ــبَـ ــتـ ــس يـ ــيـ ــُه لـ ــ ــ ألنَّــ

«المتَنعوُه، ألنَّ َمْن ليس عَلينا فهو معنا».
ـــاُم الرِتـــــفـــــاِعـــــِه َثــــبَّــــَت وجَهُه  َني متـَّـــــِت األّيــــــ ــ ٥١وحــــــ

لَينَطِلَق إَلى أوُرَشليَم، ٥٢وأرَسَل أماَم وجِهِه 
ُرُسًال، فَذَهبوا وَدَخلوا قريًة للّساِمريِّنيَ حتَّى 

ُيِعّدوا لُه. ٥٣فلم َيقَبلوُه ألنَّ وجَهُه كاَن ُمتَِّجًها 
ــَك ِتلميذاُه  ذلـــ رَأى  ٥٤فـــَلـــّمـــا  ـــيــــَم.  نَـــحـــَو أوُرَشــــلـ
ــُد أْن  ، أُتــــريــ ـــــــاَربُّ يـــعـــقـــوُب ويـــوَحـــنـــا، قـــــاال: «يــ
َنقوَل أْن تِرتَل ناٌر ِمَن السماِء فُتفنَيُهْم، كما 
فَعَل إيلّيا أيًضا؟». ٥٥فالَتَفَت وانَتَهَرُهما وقاَل: 
«َلسُتما تعَلماِن ِمْن أيِّ روٍح أنُتما! ٥٦ألنَّ ابَن 
ــاِس، بل  ـــنـــ َس الــ َك أنــــُفــــ ُيـــهـــِلـــ أِت لـــ ـــســـــاِن مل يــــــ اإلنــ

لُيَخلَِّص». فَمَضْوا إَلى قريٍة ُأخَرى.
٥٧وفيما ُهم سائروَن يف الطريِق قاَل لُه واِحٌد: 

ــاَل لُه  ـــقـــ ـي». ٥٨فــ ـَك أيـــنَـــمـــا متــــضـــ «يـــــا ســــيـِّـــُد، أتــــَبــــُعـــ
ــــَرٌة، ولـــُطـــيـــوِر السماِء  ــوُع: «لــلــثَّــعــالِــِب أوِجــــ َيــــســ
أوكاٌر، وأّما ابُن اإلنساِن فليس لُه أين ُيسِنُد 
ـَبـــعـــين». فـــقـــاَل: «يا  ـــُه». ٥٩وقـــــــاَل آلَخــــــَر: «اتــ رأَســـــ
ــــَن أيب».  ســـيِّـــُد، ائــــــَذْن يل أْن أمـــضـــَي أّوًال وأدِفــ
٦٠فقاَل لُه َيسوُع: «َدِع املوَتى َيدِفنوَن موتاُهْم، 

وأّما أنَت فاذَهْب وناِد مبلكوِت اِهللا». ٦١وقاَل 
ــِن ائَذْن  ـــيِّـــــُد، ولـــــِكـــ ـــَك يــــا ســ ـُعــ ـــَبــــ ـــًضـــــا: «أتــ آَخــــــــُر أيــ
يت». ٦٢فـــقـــاَل لُه  يـــ َبـــ يل أّوًال أْن ُأَودَِّع الـــذيـــَن يف 
س أَحــــٌد َيــَضــُع َيــــَدُه عــَلــى اِملحراِث  َيـــســـوُع: «لــيــ

وَينُظُر إَلى الَوراِء َيصُلُح مللكوِت اِهللا».


١وَبعَد ذلَك َعيََّن الربُّ سبعَني آَخريَن أيًضا، 

ــــى ُكلِّ  ِني أمـــــــاَم وجــــِهــــِه إَلــ ــَنــــ ِني اثــ ــــ وأرَســــلــــُهــــُم اثــــَن
ـــا أْن  ـــًعــ ـــزِمــ ـــو ُمــ ــاَن هــ ُث كــــــ ــ يـــ ٍع َحـــــ ـــــوِضـــــــ ـٍة وَمــ مــــديــــنـــ
ـأَيت. ٢فـــقـــاَل هلُــــم: «إنَّ اَحلـــصـــاَد كـــثـــٌري، ولكنَّ  يــــ
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الــَفــَعــَلــَة َقليلوَن. فاطُلبوا ِمــْن َربِّ اَحلــصــاِد أْن 
ـــــبـــــــوا! هــــا أنا  ــَعـــَلـــًة إَلــــــى َحــــــصــــــاِدِه. ٣ِاذَهــ يُـــــرِســـــَل فـ
ُأرِســُلــُكــْم ِمــثــَل ُحــمــالٍن َبـــَني ِذئــــاٍب. ٤الحتِملوا 
وال ُتَسلِّموا  ـــًة،  وال أحـــــذَيــ ـــزَوًدا  ِمــــــ وال  كــيــًســا 
عــَلــى أَحــــٍد يف الــطــريــِق. ٥وأيُّ َبــيــٍت َدَخلُتموُه 
َبــــيــــِت. ٦فـــــــإْن كاَن  ـــذا الــــ فـــقـــولـــوا أّوًال: ســــــالٌم هلــ
هناَك ابــُن الــّســالِم َيُحلُّ سالُمُكْم عَليِه، وإال 
فَيرِجُع إَليُكْم. ٧وأقيموا يف ذلَك الَبيِت آِكلَني 
َني ِمّما ِعنَدُهْم، ألنَّ الفاِعَل ُمسَتِحقٌّ  وشــاِربــ
ُأجـــَرَتـــُه. ال تنَتِقلوا ِمـــْن َبــيــٍت إَلـــى َبــيــٍت. ٨وأيََّة 
ُم  مدينٍة َدَخلُتموها وَقِبلوُكْم، فُكلوا ِمّما ُيَقدَّ
لُكم، ٩واشــفــوا املَــرَضــى الذيَن فيها، وقولوا 
ــَرَب ِمـــنـــُكـــْم مـــلـــكـــوُت اِهللا. ١٠وأيَُّة  ُهلـــــم: قـــد اقــــتَــ
ـقـــَبـــلـــوُكـــْم، فاخُرجوا  ومل َيــ ـٍة َدَخـــلـــُتـــمـــوهـــا  ـنــ مـــديــ
إَلــــى َشـــواِرِعـــهـــا وقـــولـــوا: ١١حـــتَّـــى الـــُغـــبـــاَر الذي 
ـُكـــم. ولِكِن  ـُكـــْم نَــنــُفــُضــُه لــ ـَنـــتِــ َق بــنــا ِمــــْن َمـــديــ ِصـــ لَـــ
ــَرَب ِمـــنـــُكـــْم ملكوُت  اعـــَلـــمـــوا هـــــذا: إنـَّــــُه قـــد اقــــَتــ
اِهللا. ١٢وأقوُل لُكم: إنَُّه يكوُن لَسدوَم يف ذلَك 

اليوِم حاَلٌة أكَثُر احِتماًال ِمّما لِتلَك املدينِة .
ِك يــــا َبيَت  ـــٌل لـــــ ـــوَرزيــــــُن! ويـــ ــِك يــــا كـــ ـــــــٌل لـــ ١٣«ويــ

ـــوَر وَصيداَء  صــــ ـِنــــَعــــْت يف  َصـــــيـــــدا! ألنَّــــــــُه لــــو ُصـــ
القّواُت اَملصنوَعُة فيُكما، َلتاَبتا َقدًميا جاِلَستِني 
مـــاِد. ١٤ولـــكـــنَّ صـــوَر وَصيداَء  يف املـُــســـوِح والـــرَّ
يــِن حــاَلــٌة أكــَثــُر احِتماًال ِمّما  يكوُن ُهلما يف الــدِّ
ِفـــَعـــُة إَلى  ـــِت يـــا كـــفـــَرنـــاحـــوَم املُـــرتَـــ لـــُكـــمـــا.  ١٥وأنــــ

السماِء! سُتهَبطَني إَلى اهلاوَيِة. ١٦الذي َيسَمُع 
ِمــنــُكــْم َيــســَمــُع ِمــنِّــي، والـــذي ُيــرِذُلــُكــْم ُيرِذُلين، 

والذي ُيرِذُلين ُيرِذُل الذي أرَسَلين».
 ، َني: «ياَربُّ ــَرٍح قـــائـــلـــ ــَفــ ـــبـــعـــوَن بــ ــَع الـــسَّ ــ ــَرَجـ ١٧فـــ

ــعُ لنا بــاِمســَك!». ١٨فقاَل  ياطُني ختــضَ حتَّى الشَّ
يطاَن ساِقًطا ِمثَل الَبرِق ِمَن  ُهلم: «رأيــُت الشَّ
السماِء. ١٩هــا أنــا ُأعطيُكْم ُسلطاًنا لَتدوسوا 
ــدوِّ، وال  ــَعــ ِة الــ ــــوَّ ــَعــــقــــاِرَب وُكــــــلَّ قــ ــّيــــاِت والــ اَحلــ
ُكْم َشيٌء. ٢٠ولِكْن ال تفَرحوا ذا: أنَّ  َيُضرُّ
األرواَح ختَضُع لُكم، بل افَرحوا باَحلريِّ أنَّ 

أمساَءُكْم ُكِتَبْت يف السماواِت».
٢١ويف ِتلَك الّساَعِة َلََّل َيسوُع بالّروِح وقاَل: 

«أَمحُدَك أيُّها اآلُب، َربُّ السماِء واألرِض، 
ــِذِه عــن اُحلــَكــمــاِء والُفَهماِء  ـَك أخــَفــيــَت هــ ألنَّـــ
ــَعــــْم أيُّــــهــــا اآلُب، ألْن  ــألطــــفــــاِل. َنــ وأعـــَلـــنـــتَـــهـــا لــ
ــَك». ٢٢والَتَفَت  ـ ـاَمــ ــ ــــرَُّة أمــ ــَسـ ــ ـــاَرِت املَـ ــ هـــَكـــذا صــ
ــَع إَليَّ  ــيٍء قــد ُدِفـ إلَــى تــالمــيــِذِه وقـــاَل: «ُكـــلُّ َشـ
ــــْن هـــو اِالبُن  ـــٌد َيــــعــــِرُف َمـ ــْن أيب. ولـــيـــس أَحـــ ـــ ِم
اِالبُن،  إال  اآلُب  هــــو  ــــْن  ــ َمـ وال  اآلُب،  إال 
وَمْن أراَد اِالبُن أْن ُيعِلَن لُه». ٢٣والَتَفَت إَلى 
ــِفـــراٍد وقـــــاَل: «طـــوبـَــى للُعيوِن  تــالمــيــِذِه عــَلــى انـ
ــوُل لُكم:  ــي أقـــ ـ ـُه! ٢٤ألنِّـــ ـنـــُظـــرونَــ يت تــنــُظــُر مـــا تــ ــ الــ
إنَّ أنــبــيــاَء كــثــرييــَن وُمــلــوًكــا أرادوا أْن َينُظروا 
ما أنُتم تنُظروَن ومل َينُظروا، وأْن َيسَمعوا ما 

أنُتم تسَمعوَن ومل َيسَمعوا».



٣٤

ُبُه قائًال: «يا ُمَعلُِّم،  ٢٥وإذا ناموسيٌّ قاَم ُيَجرِّ

ماذا أعَمُل ألِرَث احلياَة األبديََّة؟». ٢٦فقاَل لُه: 
«ما هو َمكتوٌب يف الّناموِس. كيَف تقرُأ؟». 
٢٧فأجاَب وقاَل: «ُتِحبُّ الربَّ إَلَهَك ِمْن ُكلِّ 

َقلِبَك، وِمْن ُكلِّ َنفِسَك، وِمْن ُكلِّ ُقدَرِتَك، 
ــَك ِمــــثــــَل َنفِسَك».  ــبَــ ــِرَك، وقــــريــ ــ ــــكـ ـــْن ُكــــــلِّ ِفـ ــ وِمــ
ــَعـــــْل هذا  ــ ــبـــــَت. اِفـ ــــواِب أَجـــ ــُه: «بــــالــــصَّ ــ ــــاَل لــ ــقـ ٢٨فـــ

فتحيا». ٢٩وأّمـــا هو فــإذ أراَد أْن يُــبَــرَِّر َنفَسُه، 
ـيب؟». ٣٠فأجاَب  ـــْن هــو قـــريــ قـــاَل لــَيــســوَع: «وَمــ
َيسوُع وقاَل: «إنساٌن كاَن ناِزًال ِمْن أوُرَشليَم 
ْوُه  ـــــوٍص، فَعرَّ ــــــصــ ــَني لُـ ــ ــ ــَع َبــ ــ ـــ ــَوَق ــ ــ ـــــا، فـ ــ ــ ــــــى أرحيـ إَلــ
وَجرَّحوُه، وَمَضْوا وتَركوُه َبَني َحيٍّ وَميٍت. 
ـــَزَل يف تِـــلـــَك الطريِق،  ــ ـًنـــا نَـ ــَعــــَرَض أنَّ كـــاِهــ ٣١فــ

فـــرآُه وجـــاَز ُمــقــابِــلــُه. ٣٢وكــذلــَك الويٌّ أيًضا، 
إذ صاَر ِعنَد اَملكاِن جاَء وَنَظَر وجاَز ُمقاِبلُه. 
٣٣ولكنَّ ساِمريا ُمساِفًرا جاَء إليِه، وَلّما رآُه 

ــَد ِجــــراحــــاِتــــِه، وَصبَّ  ـَمــ َم وَضـــ ــَقـــدَّ ـتـ ــنَّــــَن، ٣٤فــ َحتــ
عَليها َزيًتا ومخًرا، وأرَكَبُه عَلى دابَِّتِه، وأَتى 
بِه إَلى ُفنُدٍق واعَتَنى بِه. ٣٥ويف الَغِد َلّما َمَضى 
أخَرَج ديناَريِن وأعطاُهما لصاِحِب الُفنُدِق، 
وقاَل لُه: اعَتِن بِه، وَمهما أنَفقَت أكَثَر فِعنَد 
ثّــالثَــِة تَرى  ــُؤالِء الــ ــأيَّ هـ ُرجــوعــي أوفــيــَك. ٣٦فـ
ــَني اللُّصوِص؟».  ــ ــ ــَع بَـ ــ ــ ــبًـــا لــــلــــذي وَقــ ـــاَر قـــريـ ــ صــ
٣٧فـــقـــاَل: «الـــذي َصــَنــَع مــعــُه الـــرََّمحـــَة». فــقــاَل لُه 

َيسوُع: «اذَهْب أنَت أيًضا واصَنْع هكذا».

ــــَل قــــريــــًة، فَقِبَلتُه  ـ ــ ــائـــــروَن َدَخـ ــيـــمـــا ُهـــــم ســـ ٣٨وفـ

ــْت هلِذِه  ــانَــــ ــ ــيـــتِـــهـــا. ٣٩وكــ ــــرأٌة اُمســــهــــا َمــــرثــــا يف بَـ ـ ــ امــ
ُأخٌت ُتدَعى َمرَيَم، اليت َجَلَسْت ِعنَد َقَدَمْي 
ـــا َمرثا  ــ ــ ـُه. ٤٠وأّمـ ــ ــُع كــــالَمـ ــاَنــــْت تـــســـَمـ َيــــســــوَع وكــ
ـــَريٍة. فَوَقَفْت  ثــ ــ ـٍة كـــ ــ ــًة يف ِخـــــدَمــ ــَكــ ــبِــ فـــكـــانَـــْت ُمــــرتَــ
ـيت قد  ــ ــ ـأنَّ ُأخــ ــ ــ ــ ــبـــــايل ب ـ ــا تُــ ــ ، أمــ ــــاَربُّ ــ ــ ــ ـــ ـــــْت: «ي ــالَــ ــ ــ وقـ
تَرَكتين أخُدُم وحدي؟ فُقْل هلا أْن ُتعيَنين!». 
ـــا: «َمــــرثــــا، َمرثا،  ــــاَل هلـ ـ ــســــوُع وقـ ــــاَب َيــ ــأجـ ـ ٤١فــ

َني وتضَطِربَني ألجِل ُأموٍر كثَريٍة،  أنِت َتمِّ
. فاختاَرْت َمرَيُم  ٤٢ولكنَّ احلاَجَة إَلى واِحــدٍ

النَّصيَب الّصاِلَح الذي لن ُيَرتَع ِمنها».


١وإذ كاَن ُيَصلِّي يف َموِضٍع، َلّما فَرَغ، قاَل 

، َعلِّمنا أْن ُنَصلَِّي  واِحٌد ِمْن تالميِذِه: «ياَربُّ
كما َعلََّم يوَحنا أيًضا تالميَذُه». ٢فقاَل ُهلم: 
ــــذي يف  ــ ــ ـ ــ ــ ـــا الــ ــ ــ ـانــ ــ ــ ــ ـــوا: أبــ ــ ــ ــــولـ ـ ــ ــقـ ــ ــ ــــْم فــ ــ ــتُــ ــ ـ ـــ ــي ــ ــ ــ ــــلَّ ـ ـــــى َصـــ ــ ــ ــتَــ ــ ـ ــ ــ «َمــ
ليأِت  َك،  ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ اُمســ ِس  ـــدَّ ــ ــ ــَقــ ـ ــ ــ ــتــ ــ ــ ـــ ــَي ــ ــ ــ لـ ــــاواِت،  ــ ــ ــ ــــمــ ـ ــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــ ــ الــ
ملكوُتَك، لَتُكْن َمشيَئُتَك، كما يف السماِء 
كــذلــَك عــَلــى األرِض. ٣ُخــبــَزنــا كفاَفنا أعِطنا 
ــنــــا َنحُن  ــْر لـــنـــا خـــطـــايـــانـــا ألنَّــ ــ ــِفـ ــ ـــــوٍم، ٤واغـ ُكــــــلَّ يــ
أيًضا َنغِفُر لُكلِّ َمْن ُيذِنُب إَلينا، وال ُتدِخلنا 

يِر». رِّ نا ِمَن الشِّ يف جتِرَبٍة لِكْن َنجِّ
ــْن ِمــنــُكــْم يــكــوُن لـــُه َصديٌق،  ٥ُثــــمَّ قـــاَل ُهلـــم: «َمــ

ــــقـــــــــوُل لُه  ـــــِل، ويـــــ ــــيــ ــــــلَّـــ ــــَف الـ ــــِه ِنـــــــصـــ ـــيـــ ي إلــــ ويَــــــمــــــضــــــ
ياَصديُق، أقِرضين ثالَثَة أرِغَفٍة، ٦ألنَّ َصديًقا 
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ُم لُه.  ـــــــدِّ س يل مـــا ُأَقــ ـيـــ ـَفــــٍر، ولــ يل جـــــاءين ِمـــــْن ســـ
٧فُيجيَب ذلَك ِمْن داِخٍل ويقوَل: ال ُتزِعجين! 

الباُب ُمغَلٌق اآلَن، وأوالدي َمعي يف الِفراِش. 
ال أقِدُر أْن أقوَم وُأعطَيَك. ٨أقوُل لُكم: وإْن 
كاَن ال َيقوُم وُيعطيِه لَكوِنِه َصديَقُه، فإنَُّه ِمْن 
جــاَجــِتــِه َيــقــوُم وُيــعــطــيــِه قـــدَر مــا َيحتاُج.  أجـــِل لَــ
ـألــــــوا ُتـــــعـــــَطـــــْوا، ُاطُلبوا  ــُكــــــُم: اســـــ ـــوُل لــــ ــــا أقــــــ ٩وأنـــــ

َتـــْح لـــُكـــم. ١٠ألنَّ ُكـــــلَّ َمْن  ِجتـــــــدوا، ِاقـــــَرعـــــوا ُيـــفـــ
ِجــُد، وَمــْن َيقَرُع  أُخــُذ، وَمــْن َيطُلُب َيــ أُل يــ َيــســ
ُيفَتُح لُه. ١١فَمْن ِمنُكْم، وهو أٌب، َيسأُلُه ابُنُه 
َجـــًرا؟ أو َمســـَكـــًة، أَفُيعطيِه  ُخـــبـــًزا، أَفــُيــعــطــيــِه َحـــ
ـُه َبيَضًة،  ألــ ســـ ١٢أو إذا  ـــَمـــَكـــِة؟  الـــسَّ ـــــَدَل  َحــــيَّــــًة بَــ
ــُتــــم أشراٌر  ـُيـــعـــطـــيـــِه َعــــقــــَربًــــا؟ ١٣فــــــــإْن كـــنـــُتـــم وأنــ أَفــ
ـــــْم َعـــطـــايـــا َجيَِّدًة،  تـــعـــِرفـــوَن أْن تُـــعـــطـــوا أوالَدُكــــ
فكْم باَحلريِّ اآلُب الذي ِمَن السماِء، ُيعطي 

الّروَح الُقُدَس للذيَن َيسألوَنُه؟».
١٤وكاَن ُيخِرُج َشيطاًنا، وكاَن ذلَك أخَرَس. 

ـــَم األخَرُس،  ــلَّــ ــــكـــ ــــاُن تـ ــــطـ ــيـ ــ ـ ــِرَج الـــــشَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُأخــ ــا  ــّمـــ ــ ــَلـ ــ فـ
ِمنُهْم  ـــــوٌم  ــ ــ ــ ـ ــ ــ َقــ ــــا  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١٥وأّمـ ـــــوُع.  ــ ــ ــ ــــمـــ ــ ــ ــ ــ اُجلــ ــــَب  ـــ ــجَّ ــ ـــ ــَع ــ ــ ــتـ ــ ــ فـ
ــيــاطــِني ُيخِرُج  ــِس الــشَّ ــيـ فــقــالــوا: «بــَبــعــَلــَزبــوَل َرئـ
ــًـة ِمَن  ــ ــنــُـه آيَـ ـبـــوا ِمـ ــَلــ ـــروَن َطـ ــ ــ ــ ــَني». ١٦وآَخــ ــيـــاطـ ـ الـــشَّ
الــســمــاِء ُيــَجــرِّبــوَنــُه. ١٧فــَعــِلــَم أفـــكـــاَرُهـــْم، وقاَل 
ُهلم: «ُكلُّ َمملَكٍة ُمنَقِسَمٍة عَلى ذاِتها ختَرُب، 
وبَــيــٍت ُمنَقِسٍم عَلى بَــيــٍت يَــســُقــُط. ١٨فـــإْن كاَن 
ــِه، فكيَف  ــ ــ ــ ــَلـــى ذاِتــ ــَقـــِســـُم عـ ــنـ ــيـــطـــاُن أيــــًضــــا يَـ ـ الـــشَّ

تثُبُت َمملَكُتُه؟ ألنَُّكْم تقولوَن: إنِّي بَبعَلَزبوَل 
ــيــاطــَني. ١٩فــــإْن ُكــنــُت أنــا بَبعَلَزبوَل  ــِرُج الــشَّ ُأخــ
ياطَني، فأبناُؤُكْم مبَــْن ُيخِرجوَن؟  ُأخـــِرُج الشَّ
ــــْن إْن  ـِكـ ــ ــُكـــْم! ٢٠ولــ ــَك ُهــــم يـــكـــونـــوَن ُقـــضـــاتَـ لـــذلـ
ياطَني، فقد أقَبَل  ُكنُت بأصِبِع اِهللا ُأخِرُج الشَّ
عَليُكْم ملكوُت اِهللا. ٢١حيَنما َيحَفُظ الَقويُّ 
داَرُه ُمَتَسلًِّحا،َتكوُن أمواُلُه يف أماٍن. ٢٢ولِكْن 
ـــُه َيغِلُبُه،  ــــإنَّــ ــُه فـ ــنــ ــَوى ِمــ ــ ــ ـــْن هــــو أقــ ــ ـــاَء َمــ ــ ــتَــــى جــ َمــ
ــَكــــَل عَليِه،  ــُه الـــكـــاِمـــَل الـــــذي اتَّــ ــِرتُع ِســــالَحــ ــ ـ وَيـــ
 ، ويــَوزُِّع َغنائَمُه. ٢٣َمــْن ليس َمعي فهو عَليَّ

وَمْن ال َيجَمُع َمعي فهو ُيَفرُِّق.
٢٤«َمــتَــى خــرَج الـــّروُح الــنَّــِجــُس ِمــَن اإلنساِن، 

َيجتاُز يف أماِكَن ليس فيها ماٌء َيطُلُب راَحًة، 
ــيت الذي  ــيـ ُع إَلــــــى بَـ ــ ــ ـ ــ ــــقـــــوُل: أرِجــ ـــُد يـ ـِجــ ــ وإذ ال يَــ
خرجُت ِمنُه. ٢٥فيأيت وَيِجُدُه َمكنوًسا ُمَزيًَّنا. 
ــمَّ َيــذَهــُب ويــأُخــُذ سبَعَة أرواٍح ُأَخـــَر أَشرَّ  ٢٦ثُـ

ِمنُه، فتدُخُل وتسُكُن هناَك، فتصُري أواِخُر 
ذلَك اإلنساِن أَشرَّ ِمْن أوائِلِه!».

ــــِت امرأٌة  ــ ـــ ــَع ــ ــ ـــ ــــذا، َرَف ــ ــ ـــلَّـــــُم ــ ــَكــ ــ ــتـ ـ ــــو يــ ــــا هــ ــمـ ــ ـيـ ــ ٢٧وفــ

صوَتها ِمَن اَجلمِع وقاَلْت لُه: «طوَبى للَبطِن 
الــذي َحَملَك والــثَّــديَــِني اللَذيِن َرِضعَتُهما». 
٢٨أّمــا هو فقاَل: «بــل طوَبى للذيَن َيسَمعوَن 

كالَم اِهللا وَيحَفظوَنُه».
٢٩وفيما كاَن اُجلموُع ُمزَدِحمَني، ابَتدَأ يقوُل: 

يٌر. َيطُلُب آَيًة، وال ُتعَطى لُه  «هذا اجليُل ِشرِّ



٣٦

آَيٌة إال آَيُة يوناَن النَّيبِّ. ٣٠ألنَُّه كما كاَن يوناُن 
آَيًة ألهِل نيَنَوى، كذلَك يكوُن ابُن اإلنساِن 
أيــًضــا هلــذا اجلــيــِل. ٣١َمــِلــَكــُة الــتَّــيــَمــِن ســتَــقــوُم يف 
يِن مع ِرجاِل هذا اجليِل وتديُنُهْم، ألنَّها  الدِّ
ِحكَمَة  ــَع  ــَمــ ـَتــــســ ــي األرِض لـــ ـ أقـــــاصــ ــْن  ــ ــ ِمـ ـــــْت  ــ أتَــ
ُســَلــيــمــاَن، وهــــوذا أعــَظــُم ِمـــْن ُســَلــيــمــاَن ههنا! 
يــِن مع هذا  ٣٢ِرجـــاُل نيَنَوى سَيقوموَن يف الــدِّ

اجليِل وَيدينوَنُه، ألنَُّهْم تابوا ُمبناداِة يوناَن، 
وهوذا أعَظُم ِمْن يوناَن ههنا!

٣٣«ليس أَحٌد يوِقُد ِسراًجا وَيَضُعُه يف ِخفَيٍة، 

ــــاَرِة، لَكْي  ـنــ ــ ــ ـيــــاِل، بـــل عـــَلـــى املَـ وال حتــــَت املـِـــكـــ
ـــراُج اَجلـــَســـِد هو  ــنّـــوَر. ٣٤ِســـ يَــنــُظــَر الـــّداِخـــلـــوَن الـ
الَعُني، فَمَتى كاَنْت َعيُنَك َبسيَطًة فَجَسُدَك 
ُكلُُّه يكوُن َنيًِّرا، وَمَتى كاَنْت ِشرِّيَرًة فَجَسُدَك 
ــُظــــْر إًذا لــئــال يــكــوَن الّنوُر  يــكــوُن ُمــظــِلــًمــا. ٣٥ُانــ
ـــإْن كــــاَن َجـــَســـُدَك ُكلُُّه  الــــذي فــيــَك ُظــلــَمــًة. ٣٦فــ
َنيًِّرا ليس فيِه ُجزٌء ُمظِلٌم، يكوُن َنيًِّرا ُكلُُّه، 

راُج بَلَمعاِنِه». كما حيَنما ُيضيُء لَك السِّ
ى  يـــســـيٌّ أْن يتَغدَّ ـُه فـــرِّ ألــ ٣٧وفـــيـــمـــا هـــو يــتــَكــلَّــُم ســـ

ِعنَدُه، فَدَخَل واتَّكأ. ٣٨وأّما الَفرِّيسيُّ فَلّما رَأى 
ــَب أنَّـــُه مل َيــغــَتــِســْل أّوًال َقــبــَل الَغداِء.  جَّ ذلـــَك تــَعــ
: «أنــُتــُم اآلَن أيُّــهــا الَفرِّيسّيوَن  ٣٩فــقــاَل لــُه الـــربُّ

ُتَنّقوَن خاِرَج الكأِس والَقصَعِة، وأّما باِطُنُكْم 
فــَمــمــلــوٌء اخــِتــطــاًفــا وُخــبــًثــا. ٤٠يـــا أغــبــيــاُء، أليس 
ــــَل أيًضا؟  ــّداِخــــ ـــَع الــــــ ــــــــاِرَج َصــــــَنـــ َع اخلــــ الــــــــذي َصــــــَنــــــ

٤١بـــــل أعـــطـــوا مـــا ِعـــنـــَدُكـــْم َصـــــَدَقـــــًة، فـــهـــوذا ُكلُّ 

َشيٍء يكوُن َنقيا لُكم. ٤٢ولِكْن ويٌل لُكم أيُّها 
ذاَب  روَن النَّعَنَع والسَّ الَفرِّيسّيوَن! ألنَُّكْم ُتَعشِّ
وُكلَّ َبقٍل، وتتجاَوزوَن عن اَحلقِّ وَمَحبَِّة اِهللا. 
كــاَن َينَبغي أْن تعَملوا هــِذِه وال تتُركوا ِتلَك. 
يــســيّــوَن! ألنَّـــُكـــْم ُتِحّبوَن  ٤٣ويـــــٌل لــُكــم أيُّــهــا الــَفــرِّ

ّيــــاِت يف  جــــامــــِع، والــــتَّــــحــــ َل يف املــــ َس األوَّ جــــِلــــ املَــــ
األسواِق. ٤٤ويٌل لُكم أيُّها الكتبُة والَفرِّيسّيوَن 
اُملراؤوَن! ألنَُّكْم ِمثُل الُقبوِر اُملخَتفَيِة، والذيَن 

َيمشوَن عَليها ال َيعَلموَن!».
ــــاَل لُه:  َني وقـ ـيِّـــ ــــٌد ِمــــَن الـــّنـــامـــوســ ــاَب واِحــ ــأجــ ٤٥فــ

ــنـــا َنحُن  ــُمـ ـتُـ ــذا تـــشــ ــ ــــقـــــوُل هـــ ــَني تـ ــ ــُم، حـــ ـــلِّـــ ــَعــ ـ ــاُمــ ــ «يـ
ــتُـــــم أيُّها  ـ ــُكــــم أنــ ـــٌل لــ ــ ــ ــ ــاَل: «وويــ ــ ــ ـــقــ ــ ـــا!». ٤٦فـــ ــ ــــًضـــ ــ أيــ
ــلــوَن الــنــاَس أمحاًال  الــنّــامــوســّيــوَن! ألنَّــُكــْم تُــَحــمِّ
َعِسَرَة اَحلمِل وأنُتم ال َمتّسوَن األمحاَل بإحَدى 
أصــابِــِعــُكــْم. ٤٧ويـــٌل لــُكــم! ألنَّــُكــْم تبنوَن ُقبوَر 
األنــبــيــاِء، وآبـــاُؤُكـــْم َقــتَــلــوُهــْم. ٤٨إًذا تشَهدوَن 
وترَضْوَن بأعماِل آبائُكْم، ألنَُّهْم ُهم َقَتلوُهْم 
ــَك أيــًضــا قاَلْت  وأنــتُــم تــبــنــوَن ُقـــبـــوَرُهـــْم. ٤٩لـــذلـ
ِحكَمُة اِهللا: إنِّي ُأرِسُل إليِهْم أنبياَء وُرُسًال، 
فَيقُتلوَن ِمنُهْم وَيطُردوَن، ٥٠لَكْي ُيطَلَب ِمْن 
هذا اجليِل َدُم مجيِع األنبياِء اُملهَرُق منُذ إنشاِء 
العاَلِم، ٥١ِمْن َدِم هابيَل إَلى َدِم َزَكرّيا الذي 
ُأهِلَك َبَني اَملذَبِح والَبيِت. َنَعْم، أقوُل لُكم: 
ــٌل لــُكــم أيُّها  ــُه ُيــطــَلــُب ِمـــْن هــذا اجلــيــِل! ٥٢ويــ إنَّـ
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الــنّــامــوســّيــوَن! ألنَّــُكــْم أَخـــذُتـــْم ِمــفــتــاَح اَملعِرَفِة. 
ما َدَخلُتْم أنُتْم، والّداِخلوَن َمَنعُتموُهْم».

ــدَأ الكتبُة  ــ ــتَــ ـ ــــذا، ابـــ ــ ــُهــــْم ـ ــُمــ ــ ــلِّ ــَكــ ـــا هـــــو ُيــ ــيــــمـ ٥٣وفــ

وُيصاِدروَنُه  ا،  ــــد ــ ِجــ ــنَـــقـــوَن  يَـــحـ ـيّــــوَن  يــــســـ ــَفــــرِّ والــ
عَلى ُأموٍر كثَريٍة، ٥٤وُهْم ُيراِقبوَنُه طاِلبَني أْن 

َيصطادوا َشيًئا ِمْن فِمِه لَكْي َيشَتكوا عَليِه.


عِب،  ١ويف أثناِء ذلَك، إذ اجَتَمَع َرَبواُت الشَّ

حتَّى كاَن َبعُضُهْم َيدوُس َبعًضا، ابَتدَأ يقوُل 
ــرَّزوا ألنــُفــِســُكــْم ِمـــْن َخمريِ  لــتــالمــيــِذِه: «أّوًال َحتـــ
الَفرِّيسيِّنيَ الذي هو الرِّياُء، ٢فليس َمكتوٌم لن 
ُيسَتعَلَن، وال َخفيٌّ لن ُيعَرَف. ٣لذلَك ُكلُّ ما 
لَمِة ُيسَمُع يف الّنوِر، وما كلَّمُتْم  ُقلُتموُه يف الظُّ
طوِح.  بــِه اُألذَن يف املَــخــاِدِع ُيــنــاَدى بــِه عَلى السُّ
ـافـــوا ِمَن  ي: ال ختــ ـّبـــائـــ ــوُل لــُكــم يـــا أِحــ ــْن أقـــ ٤ولــــِكــ

الذيَن َيقُتلوَن اَجلَسَد، وَبعَد ذلَك ليس ُهلم ما 
ْن ختافوَن: خافوا  َيفَعلوَن أكَثَر. ٥بل ُأريُكْم ِممَّ
ِمــــَن الــــذي َبــعــَدمــا َيـــقـــُتـــُل، لـــُه ُســلــطــاٌن أْن ُيلقَي 
يف َجــَهــنَّــَم. َنــَعــْم، أقـــوُل لــُكــم: ِمــْن هــذا خافوا! 
بَفلَسِني،  تُـــــــبـــــــاُع  ـــافـــــَري  َعـــــصــ ــَســـــُة  َخـــــمـــ ـــْت  ـــَســـ ٦أَلــــــيـــ

وواِحٌد ِمنها ليس َمنسيا أماَم اِهللا؟ ٧بل ُشعوُر 
رؤوِســـُكـــْم أيــًضــا مجيُعها ُمــحــصــاٌة. فــال ختافوا! 
أنُتم أفَضُل ِمْن َعصافَري كثَريٍة! ٨وأقوُل لُكم: 
ُكــــلُّ َمــــِن اعـــَتـــَرَف يب ُقــــــّداَم الـــنـــاِس، َيـــعـــَتـــِرُف بِه 
ابـــُن اإلنـــســـاِن ُقـــــّداَم مــالئــَكــِة اِهللا. ٩وَمــــْن أنَكَرين 

ـّداَم الــنــاِس، ُينَكُر ُقـــّداَم مالئَكِة اِهللا. ١٠وُكلُّ  ُقــ
ـِلـــَمـــًة عـــَلـــى ابـــــِن اإلنــــســــاِن ُيـــغـــَفـــُر لُه،  َمـــــْن قـــــاَل كــ
َف عَلى الّروِح الُقُدِس فال ُيغَفُر  وأّما َمْن َجدَّ
ِع والّرَؤساِء  جــامــ مــوُكــْم إَلـــى املــ ـَتـــى َقــدَّ لـــُه. ١١وَمــ
والّسالطِني فال َتّموا كيَف أو مبا حتَتّجوَن أو 
مبا تقولوَن، ١٢ألنَّ الّروَح الُقُدَس ُيَعلُِّمُكْم يف 

ِتلَك الّساَعِة ما َيِجُب أْن تقولوُه».
ــا ُمَعلُِّم،  ــ ــِع: «يـ ــ ــمـ ــ ــــَن اَجلـ ــــٌد ِمــ ــ ــ ــُه واِحـ ــ ــاَل لـ ــ ــ ــ ١٣وقــ

ـــــرياَث». ١٤فقاَل  ــ ــ ــين املـــ ــَمــ ــي أْن يُــــقــــاِســ ــ ــــْل ألخــ ــ ُقـ
لــُه: «ياإنساُن، َمــْن أقاَمين عَليُكما قاضًيا أو 
ًما؟». ١٥وقاَل ُهلُم: «انُظروا وَحتفَّظوا ِمَن  ُمَقسِّ
ــَمــِع، فــإنَّــُه َمــتَــى كـــاَن ألَحـــٍد كــثــٌري فَليَسْت  الــطَّ
َحياُتُه ِمْن أمواِلِه». ١٦وَضَرَب ُهلم َمثًال قائًال: 
ـــَر يف  ــــُه، ١٧فـــَفـــكَّ ـينٌّ أخـــَصـــَبـــْت كــــوَرُت ــ ــاٌن َغـ «إنــــســ
َنفِسِه قائًال: ماذا أعَمُل، ألْن ليس يل َموِضٌع 
أَمجُع فيِه أمثاري؟ ١٨وقاَل: أعَمُل هذا: أهِدُم 
ــاَك مجيَع  ــنــ ُع هــ ــ ــ ــ ــ ــــَم، وأَمجـ ـَظــ ــ ـين أعـــ ــ ــ ـــاِزين وأبــ ــــخـــ َمــ
ـــوُل لَنفسي: يــا َنفُس  يت وَخــــريايت، ١٩وأقــ غـــالَّ
لِك َخرياٌت كثَريٌة، َموضوَعٌة لِسنَني كثَريٍة. 
ِاسَترحيي وُكلي واشَريب وافَرحي! ٢٠فقاَل لُه 
اُهللا: ياَغيبُّ! هِذِه اللَّيَلَة ُتطَلُب َنفُسَك ِمنَك، 
فهِذِه اليت أعَددَتها َملْن تكوُن؟ ٢١هكذا الذي 

َيكِنُز لَنفِسِه وليس هو َغنيا ِهللا».
٢٢وقاَل لتالميِذِه: «ِمْن أجِل هذا أقوُل لُكم: 

ال َتّموا َحلياِتُكْم مبا تأُكلوَن، وال للَجَسِد مبا 
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عاِم، واَجلَسُد  تلَبسوَن. ٢٣احلياُة أفَضُل ِمَن الطَّ
أفـــَضـــُل ِمــــَن الـــلِّـــبـــاِس. ٢٤تـــأمَّـــلـــوا الـــِغـــربـــاَن: أنَّها 
ــزَرُع وال حتــُـصـــُد، ولــيــس هلــا َمـــخـــَدٌع وال  ال تـــ
َمخَزٌن، واُهللا ُيقيُتها. كْم أنُتم باَحلريِّ أفَضُل 
يوِر! ٢٥وَمـــْن ِمنُكْم إذا اهــتَــمَّ يَــقــِدُر أْن  ِمــَن الطُّ
َيزيَد عَلى قاَمِتِه ِذراًعا واِحَدًة؟ ٢٦فإْن كنُتم ال 
تـــقـــِدروَن وال عــَلــى األصـــَغـــِر، فــلــمــاذا َتّموَن 
ــَق كــيــَف تــنــمــو: ال  نـــابِـ ـــلـــوا الـــزَّ ــأمَّ ـي؟ ٢٧تـ بـــالـــبَـــواقــ
تتَعُب وال تغِزُل، ولِكْن أقوُل لُكم: إنَُّه وال 
ــاَن َيــلــبَــُس كواِحَدٍة  ـجـــِدِه كــ ُســَلــيــمــاُن يف ُكــــلِّ َمــ
ِمنها. ٢٨فـــإْن كــاَن الُعشُب الــذي يــوَجــُد اليوَم 
ـّنـــوِر يُـــلـــِبـــُســـُه اُهللا  ـــًدا يف الـــتَّــ ــَرُح َغــ يف اَحلـــقـــِل ويُــــطــ
هــكــذا، فــكـْـم بـــاَحلـــريِّ ُيــلــبِــُســُكــْم أنــتُــم ياَقليلي 
ـأُكـــلـــوَن وما  ــــاِن؟ ٢٩فـــــال تــطــُلــبــوا أنـــتُـــم مـــا تــ ــ اإلميــ
تشَربوَن وال تقَلقوا، ٣٠فإنَّ هِذِه ُكلَّها تطُلُبها 
ــَلـــُم أنَُّكْم  ـأبـــوُكـــْم َيـــعـ ـتُـــم فــ ــــا أنــ ــُم الـــعـــالَــِـم. وأّمـ ــ ُأَمــ
ــبــــوا ملكوَت  ــُلــ ـــــل اطــ ـــِذِه. ٣١بــ ــ ــ ــــى هــ ــتــــاجــــوَن إَلـــ حتــ

اِهللا، وهِذِه ُكلُّها ُتزاُد لُكم.
غريُ، ألنَّ أباُكْم  ٣٢«ال َختْف، أيُّها الَقطيُع الصَّ

قد ُسرَّ أْن ُيعطَيُكُم امللكوَت. ٣٣بيعوا ما لُكم 
وأعطوا َصَدَقًة. ِاعَملوا لُكم أكياًسا ال تفَنى 
وكًرتا ال َينَفُد يف السماواِت، َحيُث ال َيقَرُب 
ساِرٌق وال ُيبلي سوٌس، ٣٤ألنَُّه َحيُث يكوُن 

كُرتُكْم هناَك يكوُن َقلُبُكْم أيًضا. 
٣٥«لَتُكْن أحقاُؤُكْم ُمَمنَطَقًة وُسُرُجُكْم موَقَدًة، 

٣٦وأنُتْم ِمثُل ُأناٍس َينَتِظروَن سيَِّدُهْم َمَتى َيرِجُع 

ِمــَن الــُعــرِس، حتَّى إذا جــاَء وَقـــَرَع َيفَتحوَن لُه 
للوقِت. ٣٧طوَبى ألوَلئَك الَعبيِد الذيَن إذا جاَء 
ِجـــُدُهـــْم ســـاِهـــريـــَن. اَحلــــقَّ أقــــوُل لُكم:  ســـيِّـــُدُهـــْم َيـــ
ُم وَيخُدُمُهْم. ٣٨وإْن  إنَُّه يتَمنَطُق وُيتِكُئُهْم ويتَقدَّ
أتَـــى يف اَهلـــزيـــِع الـــّثـــاين أو أَتـــى يف اَهلـــزيـــِع الّثاِلِث 
ــــَدُهــــــــْم هــــكــــذا، فـــطـــوَبـــى ألولَـــــئـــــَك الَعبيِد.  وَوَجــــ
٣٩وإنَّما اعَلموا هذا: أنـَّـهُ لو َعــَرَف َربُّ الَبيِت 

يف أيَِّة ساَعٍة يأيت الّساِرُق َلَسِهَر، ومل َيَدْع َبيَتُه 
يــَن، ألنَّـــُه يف  ُيــنــَقــُب. ٤٠فــكــونــوا أنــُتــم إًذا ُمــســَتــِعــدِّ

ساَعٍة ال تُظّنوَن يأيت ابُن اإلنساِن».
ـنـــا تـــقـــوُل هذا  ، أَلــ ـــاَربُّ ٤١فـــقـــاَل لـــُه ُبــــطــــُرُس: «يــــ

 : ــــقــــــاَل الربُّ ِع أيــــــًضــــــا؟». ٤٢فــ جـــمـــيـــ ـــَل أْم لـــلـــ ــَثـــ املـَـــ
«فَمْن هو الَوكيُل األمُني اَحلكيُم الذي ُيقيُمُه 
سيُِّدُه عَلى َخَدِمِه لُيعطَيُهُم الُعلوَفَة يف حيِنها؟ 
٤٣طـــــوبَـــــى لــــذلــــَك الـــَعـــبـــِد الــــــذي إذا جــــــاَء سيُِّدُه 

قِّ أقــــوُل لــُكــم: إنَُّه  ـُدُه َيــفــَعــُل هــكــذا! ٤٤بـــاَحلـــ ِجــ ـ َيــ
ُيقيُمُه عَلى مجيِع أمواِلِه. ٤٥ولِكْن إْن قاَل ذلَك 
الَعبُد يف َقلِبِه: سيِّدي ُيبِطُئ ُقــدوَمــُه، فَيبَتِدُئ 
َيضِرُب الِغلماَن واَجلوارَي، ويأُكُل وَيشَرُب 
ـَك الـــَعـــبـــِد يف يـــــوٍم ال  ـأيت ســـيـِّــُد ذلــــ ويَــــســــَكــــُر. ٤٦يـــــ
َينَتِظُرُه ويف ساَعٍة ال َيعِرُفها، فَيقَطُعُه وَيجَعُل 
َك الَعبُد الذي  َنصيَبُه مع اخلائنَني. ٤٧وأّمـــا ذلــ
َيعَلُم إراَدَة سيِِّدِه وال َيسَتِعدُّ وال َيفَعُل َحبَسِب 
ـــذي ال  ــكـــــنَّ الـــ ــِه، فــــُيــــضــــَرُب كــــثــــًريا. ٤٨ولـــ ـــــــ إراَدِتـــ
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َيعَلُم، وَيفَعُل ما َيسَتِحقُّ َضَرباٍت، ُيضَرُب 
َقليًال. فُكلُّ َمْن ُأعطَي كثًريا ُيطَلُب ِمنُه كثٌري، 

وَمْن يوِدعوَنُه كثًريا ُيطاِلبوَنُه بأكَثَر.
ـــاًرا عــَلــى األرِض، فماذا  ــَي نــ ــُت ُأللـــقـ ئــ ــ ٤٩«ِجــ

ُأريُد لو اضَطَرَمْت؟ ٥٠ويل ِصبَغٌة أصَطِبُغها، 
وكــيــَف أَحنــِصــُر حــتَّــى تُــكــَمــَل؟ ٥١أَتــُظــّنــوَن أنِّي 
ــَي ســالًمــا عــَلــى األرِض؟ كالَّ،  ئــُت ُألعـــطـ ِجــ
أقوُل لُكم: بل انِقساًما. ٥٢ألنَُّه يكوُن ِمَن اآلَن 
َخمَسٌة يف َبيٍت واِحــٍد ُمنَقِسمَني: ثالَثٌة عَلى 
ــَقـــِســـُم األُب  ــنـ ـٍة. ٥٣يَـ ـــ ــنــــاِن عـــَلـــى ثــــالَث ــِني، واثــ ــنَــ اثــ
عَلى اِالبِن، واِالبُن عَلى األِب، واُألمُّ عَلى 
ــنــِت، والــِبــنــُت عــَلــى اُألمِّ،  واَحلـــمـــاُة عَلى  الــِب

كنَِّتها،والَكنَُّة عَلى َحماِتها».
حاَب  ٥٤ُثمَّ قاَل أيًضا للُجموِع: «إذا رأيُتُم السَّ

تطُلُع ِمَن اَملغاِرِب فللوقِت تقولوَن: إنَُّه يأيت 
ــــْم ريَح  ـ ــتُـ ـ ــ ـــذا. ٥٥وإذا رأيـ ــــكــ ــوُن هـ ــيــــكــ فــ ــــٌر،  ــَطــ ـ ــ َمـ
ــيـــكـــوُن َحرٌّ،  ــُه سـ ــ ــــبُّ تــــقــــولــــوَن: إنـَّــ ـنـــــوِب ُــ ــ اَجلــ
فيكوُن. ٥٦ياُمراؤوَن! تعِرفوَن أْن ُتَميِّزوا وجَه 
األرِض والــســمــاِء، وأّمـــا هــذا الــزَّمــاُن فكيَف 
ال ُتــَمــيِّــزوَنــُه؟ ٥٧وملــــاذا ال حتــُكــمــوَن بــاَحلــقِّ ِمْن 
ِقَبِل ُنفوِسُكْم؟ ٥٨حيَنما تذَهُب مع َخصِمَك 
إلَـــى احلـــاِكـــِم، ابــــُذِل اَجلــهــَد وأنـــَت يف الطريِق 
َك إَلــــى القاضي،  ــُجــــرَّ ـنـــُه، لــئــال يَــ َص ِمــ لــتــتــَخــلَّــ
ـــاِكـــــِم، فُيلقَيَك  ــي إَلــــــى احلــ ــَك الـــقـــاضـ ــَمــ ــَســــلِّــ ويُــ
جِن. ٥٩أقوُل لَك: ال ختُرُج ِمْن  احلاِكُم يف السِّ

هناَك حتَّى توَيف الَفلَس األخَري».


١وكاَن حاِضًرا يف ذلَك الوقِت َقوٌم ُيخِبروَنُه 

ــَط بـــيـــالُطـــُس َدَمُهْم  ــَلـ عـــن اجلــلــيــلــيِّــَني الـــذيـــَن َخـ
ـــاَل ُهلم:  ــ ـ ــ ــ ــوُع وقــ ــ ــ ــــسـ ــ ــــاَب يَـ ــ ــأجــ ـ ــ ــ ـــْم. ٢فـ ــ ــِهـ ـ ــِحـــ ــ ـــائــ ـــَذبـــ ـــ ب
كـــانـــوا ُخطاًة  ــُؤالِء اجلــلــيــلــيِّــنيَ  ــ ــّنــــوَن أنَّ هــ ــُظــ «أتَــ
ــُهـــْم كـــابَـــدوا ِمثَل  ثَـــَر ِمــــْن ُكــــلِّ اجلــلــيــلــيِّــنيَ ألنَّـ أكـــ
ــُكـــــم: بـــــل إْن مل تتوبوا  ـ ــــوُل لــ ــ ــ ! أقـ ـــــالَّ ــ ـــذا؟ ٣كــ ــ ــ هـ
أولئَك  ٤أو  ـــوَن.  ــ ــكـ ــ ــِلــ ــ ــ ــَك  ـ ــــذلـــ كــ ــْم  ــُكــ ــُعــ ــيــ ــجــــمــ فــ
الــثَّــمــانــيَــَة عــَشــَر الــذيــَن ســَقــَط عــَلــيــِهــُم الــُبــرُج يف 
ــُؤالِء كانوا  ــ ــنّــــوَن أنَّ هـــ ـُظــ ــلـــُهـــْم، أَتـــ ـــتَـ ــلــــواَم وَق ِســ
ــَني يف  ــنـــاِس الـــّســـاِكـــنـ ِع الـ ــْن مجــيــ ــَر ِمــ ـثَـ َني أكــ ُمـــذِنـــبـــ
أوُرَشليَم؟ ٥كالَّ! أقوُل لُكم: بل إْن مل تتوبوا 

فجميُعُكْم كذلَك ِلكوَن».
٦وقــاَل هذا املََثَل: «كاَنْت لواِحٍد َشَجَرُة تٍني 

َمغروسٌة يف كرِمِه، فأَتى َيطُلُب فيها َثَمًرا ومل 
َيــِجــْد. ٧فــقــاَل لــلــَكــّراِم: هـــوذا ثـــالُث ِســنــَني آيت 
. ِاقَطعها!  أطُلُب َثَمًرا يف هِذِه التِّيَنِة ومل أِجــدْ
ُل األرَض أيًضا؟ ٨فأجاَب وقاَل لُه:  ملاذا ُتَبطِّ
َنَة أيًضا، حتَّى أنُقَب  ياسيُِّد، اتُركها هِذِه السَّ
َحوهلا وأَضَع ِزبًال. ٩فإْن َصَنَعْت َثَمًرا، وإال 

ففيما َبعُد تقَطُعها».
بِت،  ـِع يف السَّ جـــامــ ــِد املـــ ــــاَن ُيـــَعـــلِّـــُم يف أَحــــ ١٠وكـــ

١١وإذا امرأٌة كاَن ا روُح َضعٍف َثماَين َعشَرَة 

ـِدْر أْن تنَتِصَب  ســـَنـــًة، وكـــانَـــْت ُمــنــَحــنــَيــًة ومل تـــقــ
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الَبتََّة. ١٢فَلّما رآها َيسوُع َدعاها وقاَل هلا: «يا 
امرأُة، إنَِّك َمحلوَلٌة ِمْن َضعِفِك!». ١٣وَوَضَع 
َدِت  َتــقــاَمــْت وَمجَّ عَليها يَــَديــِه، ففي احلـــاِل اســ
ـِع، وهـــو ُمغتاٌظ  جــَمـ ُس املَــ ـأجـــاَب َرئـــيـــ اَهللا. ١٤فــ
ـــبـــِت، وقــــــاَل للَجمِع:  ألنَّ َيــــســــوَع أبـــــرأ يف الـــسَّ
«هــي ِستَُّة أّيــاٍم َينَبغي فيها الَعَمُل، ففي هِذِه 
بِت!».  س يف يـــــوِم السَّ ـيـــ ائـــتـــوا واســـَتـــشـــفـــوا، ولــ
١٥فأجاَبُه الربُّ وقاَل: «ياُمرائي! أال َيُحلُّ ُكلُّ 

ـــوَرُه أو ِحـــمـــاَرُه ِمَن  ــبــِت َثــ واِحـــــٍد ِمــنــُكــْم يف الــسَّ
ـِه وَيــســقــيــِه؟ ١٦وهــــــِذِه، وهي  ي بــ ـــذَوِد وَيــمــضــ املِــ
يطاُن َثماَين َعشَرَة  ابَنُة إبراهيَم، قد َرَبَطها الشَّ
َحلَّ ِمْن هذا الرِّباِط  سَنًة، أما كاَن َينَبغي أْن ُت
ُأخِجَل  ــذا  هـــ ــــاَل  قـــ ١٧وإذ  ـــــبـــــِت؟».  الـــــسَّ يف يـــــــوِم 
مجيُع الذيَن كانوا ُيعاِندوَنُه، وَفِرَح ُكلُّ اَجلمِع 

جبميِع األعماِل اَملجيَدِة الكائَنِة ِمنُه.
ــلــــكــــوُت اِهللا؟ ومباذا  ــُه مــ ــِبــ ـــاذا ُيــــشــ ــ ــ ــــاَل: «مــ ـ ــقــ ــ ١٨فـــ

ــــرَدٍل أَخـــَذهـــا إنساٌن  ـبَّـــَة َخــ ــِبـــُه َحــ ــُهـــُه؟ ١٩ُيـــشـ ُأَشـــبِّـ
وألقاها يف ُبستاِنِه، فَنَمْت وصـــاَرْت َشَجَرًة 
كبَريًة، وتآَوْت ُطيوُر السماِء يف أغصاِنها».

ــوَت اِهللا؟  ــكــ ــلــ ـــُه مــ ــ ـبِّـ ــ ــ ــــاذا ُأَشـ ـ ــ ـــا: «مبـ ــــًضــ ــــاَل أيـ ــ ــ ــ ٢٠وقـ

٢١ُيشِبُه َخمَريًة أَخَذا امرأٌة وَخّبأا يف ثالَثِة 

أكياِل َدقيٍق حتَّى اخَتَمَر اجلميُع».
٢٢واجــتــاَز يف ُمـــُدٍن وُقـــًرى يُــَعــلِّــُم ويُــســاِفــُر َنحَو 

أوُرَشليَم، ٢٣فقاَل لُه واِحٌد: «يا سيُِّد، أَقليٌل 
ُهُم الذيَن َيخُلصوَن؟». فقاَل ُهلُم: ٢٤«اجَتِهدوا 

ــيِّـــِق، فـــإنِّـــي أقوُل  ـ أْن تــدُخــلــوا ِمــــَن الـــبـــاِب الـــضَّ
لــُكــم: إنَّ كــثــرييــَن ســيَــطــُلــبــوَن أْن َيــدُخــلــوا وال 
َيـــقـــِدروَن ٢٥ِمــــْن بَــعــِد مــا يــكــوُن َربُّ الــبَــيـِـت قد 
قــاَم وأغــَلــَق الــبــاَب، وابــتَــدأُتــْم تِقفوَن خاِرًجا 
! افَتْح  ، ياَربُّ وتقَرعوَن الباَب قائلَني: ياَربُّ
لنا. ُيجيُب، ويقوُل لُكم: ال أعِرُفُكْم ِمْن أين 
أنُتْم! ٢٦حيَنئٍذ تبَتِدئوَن تقولوَن: أَكلنا ُقّداَمَك 
ــنــــا! ٢٧فيقوُل:  ــواِرِعــ ــنــــا، وَعـــلَّـــمــَـت يف َشــ ــِربــ وَشــ
ـــــن أنُتْم،  ــ ـ أيــ ــــْن  ــ ـ ــ ــ ـــْم ِمـ ــ ــ ــ ــُكـ ـ ــ ــ ــ ــِرُفـ ـ ــ ــ ــ ــــم: الأعـ ــ ــُكـ ــ ــ ـــــوُل لـ ــ ــ ــ ــ أقـ
لِم! ٢٨هناَك  تباَعدوا َعنِّي يا مجيَع فاِعلي الظُّ
ــنـــاِن، َمــَتــى رأيُتْم  يــكــوُن الــُبــكــاُء وَصـــريـــُر األسـ
ـــَع األنبياِء  ــحــــاَق ويـــعـــقـــوَب ومجـــي إبـــراهـــيـــَم وإســ
يف مــلــكــوِت اِهللا، وأنــُتــم َمــطــروحــوَن خاِرًجا. 
ــــاِرِب وِمَن  ــغـ ــــَن املــَـ ـــاِرِق وِمــ ـــشــ ـــَن املـَـ ــأتـــــوَن ِمــ ـ ٢٩ويــ

ماِل واَجلنوب، ويتَِّكئوَن يف ملكوِت اِهللا.  الشِّ
ــَني، وأوَّلوَن  ــ ــ لــ ـــــروَن يـــكـــونـــوَن أوَّ ــــوذا آِخـــ ــ ٣٠وهــ

يكونوَن آِخريَن».
َم َبعُض الَفرِّيسيِّنيَ قائلَني  ٣١ يف ذلَك اليوِم تَقدَّ

لُه: «اخُرْج واذَهْب ِمْن ههنا، ألنَّ هريوُدَس 
ُيريُد أْن َيقُتلَك». ٣٢فقاَل ُهلُم: «امضوا وقولوا 
هلذا الثَّعَلِب: ها أنا ُأخِرُج َشياطَني، وأشفي 
ُل. ٣٣بل  اليوَم وَغــًدا، ويف اليوِم الّثاِلِث ُأَكمَّ
َينَبغي أْن أسَري اليوَم وَغًدا وما َيليِه، ألنَُّه ال 
يبٌّ خــاِرًجــا عــن أوُرَشليَم!  ُيمِكُن أْن َيهِلَك نَــ
٣٤يــاأوُرَشــلــيــُم، يــاأوُرَشــلــيــُم! يــا قــاتِــَلــَة األنبياِء 
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ٍة أَردُت أْن  وراِجــَمــَة اُملرَسلَني إليها، كــْم َمــرَّ
ــاَجـــُة ِفراَخها  جـ ــُع الـــدَّ ـَع أوالَدِك كــمــا جتـــَمـ ــ أَمجــ
حتـــَت َجــنــاَحــيــهــا، ومل تُـــريـــدوا! ٣٥هــــوذا َبيُتُكْم 
ُيتَرُك لُكم َخراًبا! واَحلقَّ أقوُل لُكم: إنَُّكْم ال 
ــين حــتَّــى يـــأَيت وقـــٌت تــقــولــوَن فــيــِه: ُمباَرٌك  تــَرْوَن

.«! اآليت باسِم الربِّ


ــاِء الَفرِّيسيِّنيَ  ١وإذ جــاَء إَلــى بَــيــِت أَحـــِد رَؤســ

ُيراِقبوَنُه.  كــــانــــوا  ــــًزا،  ــبـ ــ ُخـ ــَل  ـأُكــ ـيـــ ــبــــِت لـــ ــ يف الــــسَّ
ــُه. ٣فأجاَب  ـّداَمــ ٢وإذا إنـــســـاٌن ُمــســتَــســٍق كـــاَن ُقـــ

والَفرِّيسيَِّني قائًال:  يَــســوُع وكــلَّــَم الّناموسيِّنيَ 
ــبــِت؟». ٤فَسَكتوا.  «هــل َيــِحــلُّ اإلبــــراُء يف الــسَّ
فأمَسَكُه وأبــرأُه وأطَلَقُه. ٥ثُــمَّ أجاَبهم وقاَل: 
«َمْن ِمنُكْم َيسُقُط ِحماُرُه أو َثوُرُه يف بئٍر وال 
بِت؟». ٦فلم َيقِدروا  َينُشُلُه حــاًال يف يــوِم السَّ

أْن ُيجيبوُه عن ذلَك.
يَن َمثًال، وهو ُيالِحُظ كيَف  ٧وقــاَل للَمدعوِّ

ــــى قـــائـــًال هلـُـــم: ٨«َمَتى  آِت األولَــ ــ ــاروا املـُــتَّـــكـ ــتـ اخـ
ــْئ يف  ــِكــ ــتَّــ ــــــرٍس فــــال تــ ــــــى ُعــ ــــٍد إلَـ ـ ــ ـــْن أَحـ ــ ــيـــــَت ِمــ ُدعـــ
ـَك يــــكــــوُن قد  ــ ــنـ ــَرَم ِمــ ــ ــ ــ ــَعـــــلَّ أكـ ـ ـتَّــــكــــإ األوَِّل، لَــ املـُــ
ــاُه ويقوَل  ــ ـــاَك وإيّــ ـــأَيت الــــذي َدعــ ــي ــَي ِمـــنـــُه. ٩فـ ُدعــ
لــَك: أعــِط َمكاًنا هلــذا. فحيَنئٍذ تبَتِدُئ َخبَجٍل 
ــتَـــــى ُدعيَت  ــــــل َمـــ ــــَري. ١٠بــ ـ ــ ــ ــَع األخـ ــ ــوِضـــ ــُذ املَـــــ ــ ــأُخـ ــ تـ
ــــِري، حتَّى  ــ ــِع األخــ ـ ــوِضــ ـْئ يف املَـــ ــ ــِكــ ــ ـــاذَهـــــْب واتَّـ فــ
إذا جــاَء الــذي َدعــاَك يقوُل لــَك: يا َصديُق، 

ارَتِفْع إَلى فوُق. حيَنئٍذ يكوُن لَك َمجٌد أماَم 
ـُع َنفَسُه  ــــْن َيــــرَفـــ ــَك. ١١ألنَّ ُكـــــلَّ َمـ َني مـــعـ ــِكـــئـــ ــتَّـ املُـ

يتَِّضُع وَمْن َيَضُع َنفَسُه َيرَتِفُع».
١٢وقاَل أيًضا للذي َدعاُه: «إذا َصَنعَت َغداًء 

ــــاَءَك وال إخَوَتَك  ــــِدقـ ـــدُع أصـ أو َعــــشــــاًء فـــال تــ
ــاَء، لئال  ــ ــيــ ــ ــنــ ـ ــــرياَن األغـــ ــ ــ ــ ــــاَءَك وال اجلـ ــ ــِربـــ ـ ــ ــ أقــ وال 
َيدعوَك ُهم أيًضا، فتكوَن لَك ُمكافاٌة. ١٣بل 
إذا َصَنعَت ضياَفًة فادُع: اَملساكَني، اُجلدَع، 
ـَك الـــّطـــوَبـــى إذ  ـيـــكـــوَن لــ َي، ١٤فــ ــُعــــرَج، الـــُعـــمـــ الــ
ـــكـــاَفـــى يف  ــَك ُت ـ ــ لــيــس ُهلــــم حـــتَّـــى يُــــكــــافــــوَك، ألنَّـ

قياَمِة األبراِر».
َني قـــاَل لُه:  َك واِحـــٌد ِمـــَن املـُـتَّــِكــئــ َع ذلـــ ١٥فــَلــّمــا ِمســـ

ــــًزا يف مــــلــــكــــوِت اِهللا».  ــــبــ ـأُكــــــُل ُخــ «طــــــوَبــــــى ملَــــــــْن يـــــ
ــَع َعــشــاًء عظيًما وَدعا  ١٦فــقــاَل لــُه: «إنــســاٌن َصــَن

ــاَعــــِة الَعشاِء  ـبــــَدُه يف ســ ثـــرييـــَن، ١٧وأرَســـــــــَل َعـــ كـــ
يٍء قد  يــَن: تــعــاَلــْوا ألنَّ ُكـــلَّ َشـــ لــيــقــوَل لــلــَمــدعــوِّ
. ١٨فابَتدأ اجلميُع برأٍي واِحــٍد َيسَتعفوَن.  ُأِعــدَّ
ــــًال، وأنا  ـَريـــــُت َحـــــقـ ـــَتــــ ـي اشــ ُل: إنِّـــــــ األوَّ ـــاَل لــــــُه  قـــــ
ُمضَطرٌّ أْن أخُرَج وأنُظَرُه. أسأُلَك أْن ُتعفَيين. 
ي اشــــَتــــَريــــُت َخـــمـــَســـَة أزواِج  ـــــــاَل آَخــــــــُر: إنـِّـــــ ١٩وقــ

َبَقٍر، وأنا ماٍض ألمَتِحَنها. أسأُلَك أْن ُتعفَيين. 
٢٠وقاَل آَخُر: إنِّي تَزوَّجُت بامرأٍة، فلذلَك ال 

ـــَك الـــَعـــبـــُد وأخَبَر  ـأَتــــى ذلــ يَء. ٢١فـــ أقــــــِدُر أْن أجــــــ
الَبيِت،  َربُّ  َغـــــِضـــــَب  ئـــٍذ  ـَنـــ ـيــ حــ َك.  بـــــذلـــــ ــيِّـــــَدُه  ســـ
وقاَل لَعبِدِه: اخُرْج عاِجًال إَلى َشواِرِع املدينِة 
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وأِزقَّــِتــهــا، وأدِخــــْل إَلـــى هنا املـَـســاكــَني واُجلدَع 
والــُعــرَج والــُعــمــَي. ٢٢فــقــاَل الــَعــبــُد: يــاســيـِّـُد، قد 
صاَر كما أَمرَت، ويوَجُد أيًضا َمكاٌن. ٢٣فقاَل 
ياجاِت  ُرِق والسِّ ْج إَلى الطُّ يُِّد للَعبِد: اخــرُ السَّ
خوِل حتَّى َيمَتِلَئ َبييت، ٢٤ألنِّي  وألِزمُهْم بالدُّ
أقوُل لُكم: إنَُّه ليس واِحٌد ِمْن أولئَك الرِّجاِل 

يَن َيذوُق َعشائي». اَملدعوِّ
٢٥وكاَن ُجموٌع كثَريٌة سائريَن معُه، فالَتَفَت 

ـيَّ وال  ــ ــ ــ ــأيت إلَــ ــ ــــٌد يــ ـ ــ ــاَن أَحــ ــ ــ ـــــم: ٢٦«إْن كــ ــــاَل هلـُــ ـ ــ وقــ
ــُه وأوالَدُه وإخَوَتُه  ــرأَتــ ــُه وامــ ــ ـــ ــاُه وُأمَّ ــ ـِغـــُض أبـ ـــبــ ُي
ـــِه، حــتَّــى َنــفــَســُه أيــًـضـــا، فـــال يَـــقـــِدُر أْن  ـــواتِــ وأَخــ
ـــْن ال يَـــحـــِمـــُل َصليَبُه  ــ ـــ ــيـــًذا. ٢٧وَم يـــكـــوَن يل تِـــلـــمـ
ــي فــال َيـــقـــِدُر أْن يــكــوَن يل ِتلميًذا.  ــأيت ورائــ ويـ
ــــرًجـــــا ال  ــَين بُـ ــبــ ـــُد أْن َيــ ــــريــ ــُكــــْم وهــــــو يُـ ـنــ ــــْن ِمـــ ــ ــ ٢٨وَمـــ

َيجِلُس أّوًال ويَــحـِـسُــب الــنَّــَفــَقــَة، هــل ِعــنــَدُه ما 
َيلَزُم لَكماِلِه؟ ٢٩لئال َيَضَع األساَس وال َيقِدَر 
ــَل، فــَيــبــتَــِدَئ مجــيــُع الــنّــاِظــريــَن َيهزأوَن  أْن ُيــَكــمِّ
بِه، ٣٠قائلَني: هذا اإلنساُن ابَتدَأ َيبين ومل َيقِدْر 
َل. ٣١وأيُّ َمِلٍك إْن َذَهَب ملُقاَتَلِة َمِلٍك  أْن ُيَكمِّ
ـــُس أّوًال ويتشاَوُر:  ِـل ـجــ ـــــرٍب، ال يَــ ــَر يف َحـ ــ آَخـ
ــَرِة آالٍف الذي  َـي بـــعـــَشـ هـــل يــســتــطــيــُع أْن يُــــالقـــ
يأيت عَليِه بِعشريَن ألًفا؟ ٣٢وإال فما داَم ذلَك 
لِح.  َبعيًدا، ُيرِسُل ِسفاَرًة وَيسأُل ما هو للصُّ
ــُرُك مجيَع  ــتــ ــُكـــْم ال يــ ـنـ ــٍد ِمــ ــ ــ ــكــــذلــــَك ُكــــــلُّ واِحــ ٣٣فــ

أمواِلِه، ال َيقِدُر أْن يكوَن يل ِتلميًذا. 

٣٤«املِلُح َجيٌِّد. ولِكْن إذا فَسَد املِلُح، فبماذا 

ملَزَبَلٍة،  وال  ألرٍض  ــُلــــُح  َيــــصــ ٣٥ال  ــَلــــُح؟  ُيــــصــ
مِع،  ــــاِن للسَّ ـ ــُه ُأُذنــ فــَيــطــَرحــوَنــُه خــــاِرًجــــا. َمــــْن لـ

فلَيسَمْع».


ــاِة َيدنوَن  ــ ـ ــ ــــطــ ــ ــــَن واُخلـــ ــــاريــ ــّشــ ــ ــَعــ ــ ــُع الــ ــيـــ ــ ــاَن مجـ ــ ــ ــ ــ ــ ١وكـ

ـــنـــُه لــَيــســَمــعــوُه. ٢فـــتـــَذمَّـــَر الـــَفـــرِّيـــســـيّـــوَن والكتبُة  ِم
ــذا َيــقــَبــُل ُخـــطـــاًة ويـــأُكـــُل معُهْم!».  قــائــلــَني: «هــ
٣فكلََّمُهْم ذا املََثِل قائًال: ٤«أيُّ إنساٍن ِمنُكْم 

ـــًدا ِمــنــهــا، أال  ــــاَع واِحـــ ـــــروٍف، وأضـ ـــُة َخـ ــَئ لـــُه ِمـ
يَّــِة، وَيذَهَب  يــتــُرُك التِّسَعَة والتِّسعَني يف الــَبــرِّ
وَجَدُه  ٥وإذا  ــَدُه؟  ــ ــ ــِجـ ــ ــ ــتَّــــى يَـ حــ ــــالِّ  ــــّضــ ـــِل الــ ــ ألجــ
ــأيت إَلى  ــ ــ ــ ــ ـــــا، ٦ويـ ــ ـــِرًحـ ــ ــ ــِه فـ ــيــ ــَبــ ــِكــ ــنــ ــ ــَلـــــى َم ــ ــُه عـ ــ ــُعــ ــ ــــَضــ َيــ
َبــيــتِــِه وَيـــدعـــو األصــــِدقــــاَء واجلــــــرياَن قــائــًال ُهلُم: 
 ! افَرحوا َمعي، ألنِّي وَجدُت َخرويف الّضالَّ
٧أقوُل لُكم: إنَُّه هكذا يكوُن فَرٌح يف السماِء 

خباِطٍئ واِحٍد يتوُب أكَثَر ِمْن ِتسَعٍة وِتسعَني 
ا ال َيحتاجوَن إَلى توَبٍة. بار

٨«أو أيَُّة امرأٍة هلا َعشَرُة َدراِهَم، إْن أضاَعْت 

ــراًجــــا وتكُنُس  ــــًدا، أال تــــوِقــــُد ِســ ــ ـــا واِحـــ ــًمــ ِدرَهـــ
ــَدُه؟ ٩وإذا  ــ ـ ــُش بـــاجـــِتـــهـــاٍد حـــتَّـــى ِجتــ ــَفـــتِّـ الـــَبـــيـــَت وتُـ
ــــاراِت قائَلًة:  ــديــقــاِت واجلــ وَجـــَدتـــُه تــدعــو الــصَّ
ــــَم الذي  رَهــ ــــدِّ ــدُت الــ ــــ ــي وَجــ ـ ــي ألنِّـــ ــــَن َمـــعـ ــَرحـ افـــ
ــوُل لـــُكـــم: يـــكـــوُن فَرٌح  ــ ــُتـــُه. ١٠هــــكــــذا، أقــ أَضـــعـ

ُقّداَم مالئَكِة اِهللا خباِطٍئ واِحٍد يتوُب».
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ـــاِن. ١٢فقاَل  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــُه ابــ ــ ــ ـــاَن لــ ــ ــ ــ ـــاٌن كـ ــ ــ ـــسـ ــ ــ ــــاَل: «إنـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١١وقـ

أصــَغــُرُهــمــا ألبــيــِه: يــا أيب أعــِطــين الــِقــســَم الذي 
ُيصيُبين ِمَن املاِل. فَقَسَم ُهلما َمعيَشَتُه. ١٣وَبعَد 
أّيـــاٍم َليَسْت بــَكــثــَريٍة َجــَمــَع اِالبـــُن األصــَغــُر ُكلَّ 
َر  ــيٍء وســاَفــَر إَلــى كـــوَرٍة َبــعــيــَدٍة، وهــنــاَك َبذَّ َشـ
مالُه بَعيٍش ُمسِرٍف. ١٤فَلّما أنَفَق ُكلَّ َشيٍء، 
َحـــَدَث جــوٌع َشــديــٌد يف تِــلــَك الــكــوَرِة، فابَتدَأ 
يَــحــتــاُج. ١٥فــَمــَضــى والــَتــَصــَق بـــواِحـــٍد ِمـــْن أهِل 
ــِه لَيرَعى  ــأرَســـلـــُه إَلـــــى ُحـــقـــولِـ ـــكـــــوَرِة، فـ ــَك الــ ـــلـ ِت
ــــاَن يَــشــتَــهــي أْن َيــمــأل بَــطــَنــُه ِمَن  َخـــنـــازيـــَر. ١٦وكــ
اُخلـــرنـــوِب الـــذي كــانَــِت اَخلــنــازيــُر تــأُكــُلــُه، فلم 
ُيعِطِه أَحٌد. ١٧فَرَجَع إَلى َنفِسِه وقاَل: كْم ِمْن 
أجٍري أليب َيفُضُل عنُه اُخلبُز وأنا أهِلُك جوًعا! 
ــُه: يـــا أيب،  ١٨أقــــــوُم وأذَهــــــُب إَلــــى أيب وأقـــــوُل لــ

ــَك، ١٩وَلسُت  ـ ـــ ـــّداَم ــ ــأُت إلَـــــى الـــســـمـــاِء وُقـ ــطــ أخــ
ـــا. ِاجَعلين  ــًنــ ـ ــَك ابــ ــ ـــــى لــ ــ ـ ـتَـــِحـــقـــا َبـــــعـــــُد أْن ُأدَعــ ُمـــســ
ــيـــِه. وإذ  ـــاَء إَلــــى أبـ ـــراَك. ٢٠فــــقــــاَم وجــ ــ كـــأَحـــِد أجــ
كــاَن مل َيــَزْل َبعيًدا رآُه أبــوُه، فتَحنََّن وَرَكَض 
َـع عَلى ُعُنِقِه وَقبَّلُه. ٢١فقاَل لُه اِالبــُن: يا  وَوَقـ
أيب، أخطأُت إَلى السماِء وُقّداَمَك، وَلسُت 
ُمسَتِحقا َبعُد أْن ُأدَعى لَك ابًنا. ٢٢فقاَل األُب 
ــــــى وألِبسوُه،  ــَة األوَلــ ــ ــــلَّـ ـــوا اُحلـ ــِرجــ ـِدِه: أخـــ ـيـــ ــبـــ ــَعــ لــ
واجَعلوا خاَتًما يف َيــِدِه، وِحــذاًء يف ِرجَليِه، 
ــوُه فنأُكَل  ـــــحـــ ـــَن واذَب ــَســـمَّ ـِعـــجـــَل املُـ ــــوا الــ مـ ـــدِّ ٢٣وَقــ

ــين هـــذا كــــاَن َمــيِّــًتــا فعاَش،  وَنــــفــــَرَح، ٢٤ألنَّ ابـ

َيفَرحوَن.  ـــــدأوا  ــتَــ ــ ــ ــابـ ــ ــ فـ ــَد.  ــ ــ ــ ــُوِجـ ــ ــ ــ فـ  ـــاال ــ ــ ــ ضـ ــاَن  ــ ــ ــ ـ وكـــ
ـّمــــا جاَء  ــَلـــ ــقــــــِل. فــ ــ ــُر يف اَحلــ ــ ــَبــ ـ ــُه األكـــ ــ ــُنـ ــ ــــاَن ابـ ــ ــ ــ ٢٥وكـ

وَقــُرَب ِمــَن الَبيِت، ِمســَع صــوَت آالِت َطَرٍب 
وَرقــًصــا. ٢٦فــَدعــا واِحـــًدا ِمــَن الِغلماِن وسألُه: 
مــا َعــَســى أْن يــكــوَن هـــذا؟ ٢٧فـــقـــاَل لـــُه: أخوَك 
ــَن، ألنَّـــُه َقِبلُه  جــاَء فــَذبَــَح أبـــوَك الِعجَل املـُـَســمَّ
ساِلًما. ٢٨فَغِضَب ومل يُــِرْد أْن َيدُخَل. فخرَج 
أبوُه َيطُلُب إليِه. ٢٩فأجاَب وقاَل ألبيِه: ها أنا 
أخِدُمَك ِسنَني هذا َعَدُدها، وَقــطُّ مل أَتجاَوْز 
ـــَرَح مع  ــ ــطُّ ألفــ ــ ـين َقـ ــِطــ ــَك، وَجــــدًيــــا مل ُتـــعـ ــتَــ ــيَّــ وصــ
أصِدقائي. ٣٠ولِكْن َلّما جاَء ابُنَك هذا الذي 
أَكَل َمعيَشَتَك مع الزَّواين، َذَبحَت لُه الِعجَل 
َن! ٣١فقاَل لُه: يا ُبَنيَّ أنَت َمعي يف ُكلِّ  اُملَسمَّ
ــْن كاَن  ــِكـــ ــ ـَك. ٣٢ولـ ــ ــا يل فــهــو لــ ـــــلُّ مـ ــٍني، وُكـ ــ حـ
َينَبغي أْن َنــفــَرَح ونُــَســرَّ، ألنَّ أخــاَك هــذا كاَن 

َميًِّتا فعاَش، وكاَن ضاال فُوِجَد».


ـــــاٌن َغينٌّ  ــسـ ـــــــاَن إنــــ ــيـــــِذِه: «كــــ ــتـــــالمـــ ــا لـــ ــًضــــ ــــــــاَل أيــــ ١وقــــ

ُر أموالُه.  أنَّـــُه ُيــــبَــــذِّ ـِه بـــ ـَي بـــِه إلـــيــ ـيـــٌل، فـــُوشــ لـــُه وكــ
ُع عنَك؟  ـــ ٢فــــَدعــــاُه وقـــــاَل لــــُه: مـــا هـــذا الــــذي أَمســ

ـــقــــــِدُر أْن  َك ال تـــ ــــــ َك ألنَّــــ ِتــــــ ـــاَب وكــــــاَلــــــ ــِط ِحــــــســـ أعــــــ
تـــكـــوَن وكـــيـــًال َبـــعـــُد. ٣فـــقـــاَل الـــَوكـــيـــُل يف َنفِسِه: 
ي الَوكاَلَة.  أُخــُذ ِمــنـِّـ ـَعـــُل؟ ألنَّ ســيِّــدي يــ مـــاذا أفــ
ـــي أْن  ــحـــ َتــــ ــــــَب، وأســــــ ـــُقــ ُع أْن أنـــــ ـــطـــــيـــــ ـَتــ ــــُت أســــ َلــــــســ
أســَتــعــطــَي. ٤قـــد َعــِلــمــُت مـــاذا أفـــَعـــُل، حــتَّــى إذا 
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ُعِزلُت عن الَوكاَلِة َيقَبلوين يف ُبيوِتِهْم. ٥فَدعا 
ِل:  ُكـــلَّ واِحــــٍد ِمـــْن َمــديــوين ســيِّــِدِه، وقـــاَل لألوَّ
ثِّ َزيٍت.  ــــ كـــْم عــَلــيــَك لـــَســـيِّـــدي؟ ٦فـــقـــاَل: ِمـــئَـــُة َب
َك واجِلْس عاِجًال واكُتب  فقاَل لُه: ُخْذ َصكَّ
َخمسَني. ٧ُثــمَّ قــاَل آلَخـــَر: وأنــَت كــْم عَليَك؟ 
َك  ــْذ َصكَّ ــُه: ُخـــ ـَئــــُة ُكـــــرِّ قـــمـــٍح. فـــقـــاَل لـــ فــــقــــاَل: ِمـــ
لِم  ــيِّــُد وكــيــَل الظُّ َني. ٨فـــَمـــَدَح الــسَّ واكــُتــب َثــمــانــ
هــِر أحَكُم  إذ ِحبكَمٍة فَعَل، ألنَّ أبناَء هــذا الــدَّ
ِمـــْن أبــنــاِء الــنّــوِر يف جــيــِلــِهــْم. ٩وأنـــا أقـــوُل لُكُم: 
ــلــِم، حــتَّــى إذا  اصــَنــعــوا لــُكــم أصــِدقــاَء مبـــاِل الــظُّ
فــنــيــتُــْم َيــقــَبــلــوَنــُكــْم يف املـَــظـــالِّ األبـــديـَّــِة. ١٠األمُني 
ثــِري، والــّظــالِــُم يف  ـٌني أيــًضــا يف الــَكــ يف الَقليِل أمــ
الَقليِل ظاِلٌم أيًضا يف الَكثِري. ١١فإْن مل تكونوا 
ــأَتـــِمـــُنـــُكـــْم عَلى  ــْن يـ ــــلــــِم، فــــَمــ ــــاِل الــــظُّ ــاَء يف مــ ـنــــ ُأَمـــــ
؟ ١٢وإْن مل تكونوا ُأَمناَء يف ما هو للَغِري،  اَحلقِّ
فــَمــْن ُيعطيُكْم مــا هــو لــُكــم؟ ١٣ال َيــقــِدُر خاِدٌم 
أْن َيخِدَم سيَِّديِن، ألنَُّه إّما أْن ُيبِغَض الواِحَد 
ـــَد وَيحَتِقَر  ــــالِزَم الـــــواِحــ وُيــــِحــــبَّ اآلَخــــــــَر، أو ُيــــ

اآلَخَر. ال تقِدروَن أْن ختِدموا اَهللا واملاَل».
ــَمــــعــــوَن هذا  ــــا َيــــســ ـــًضـ ــوَن أيــ ــّيـــ ــــســـ ــــرِّيـ ـَفـ ــ ــــاَن الــ ـ ــ ــ ــ ١٤وكــ

ُكـــلَّـــُه، وُهـــم ُمــِحــّبــوَن لــلــمــاِل، فــاســتَــهــزأوا بِه. 
ـَبــــرِّروَن أنُفَسُكْم  ــ ــتُـــُم الـــذيـــَن تُـ ١٥فـــقـــاَل ُهلــــم: «أنـ

ُقــّداَم الناِس! ولكنَّ اَهللا َيعِرُف ُقلوَبُكْم.  إنَّ 
اُملسَتعلَي ِعنَد الناِس هو ِرجٌس ُقّداَم اِهللا.

١٦«كــاَن الّناموُس واألنبياُء إَلى يوَحنا. وِمْن 

ُر مبلكوِت اِهللا، وُكلُّ واِحٍد  ذلَك الوقِت ُيَبشَّ
يَــغــتَــِصــُب نَــفــَســُه إلــيــِه. ١٧ولـــكـــنَّ َزواَل السماِء 
واألرِض أيــَســُر ِمـــْن أْن تــســُقــَط نُــقــَطــٌة واِحَدٌة 
ُج  ِمَن الّناموِس. ١٨ُكلُّ َمْن ُيَطلُِّق امرأَتُه ويتَزوَّ
ُج مبـُـَطــلَّــَقــٍة ِمْن  ـتـــَزوَّ ـــُأخـــَرى َيــــزين، وُكــــلُّ َمـــْن يــ ب

َرُجٍل َيزين.
ُس األرجواَن  ـلـــَبـــ ــاَن َيــ ينٌّ وكــــ ــــاَن إنــــســــاٌن َغـــــ ١٩«كــــ

ــُم ُكــــلَّ يــــوٍم ُمـــَتـــَرفِّـــًهـــا. ٢٠وكاَن  َنــعَّ والــــَبــــزَّ وهــــو يــتــ
ــَد باِبِه  ــــِرَح ِعــــنــ ـُه لـــــعـــــاَزُر، الــــــذي ُطــــ ِمـــســـكـــٌني اُمســــــ
ي أْن َيــشــبَــَع ِمَن  َمــضــروًبــا بــالــُقــروِح، ٢١وَيــشــَتــهــ
ينِّ، بــل كاَنِت  ِط ِمـــْن مــائــَدِة الــَغــ الــُفــتــاِت الــّســاِقــ
ــُه. ٢٢فماَت  ــــــروَحـــــــ ُس ُقـــ ــَحـــــ وتـــــلـــ أيت  ـــــ ــــــالُب تـــ ـــــِكــ الـــ
اِملسكُني وَحَمَلتُه املالئَكُة إَلى ِحضِن إبراهيَم. 
ـَع َعــيــَنــيــِه يف  ينُّ أيــًضــا وُدِفــــــَن، ٢٣فــــَرَفـــ ومــــاَت الـــَغـــ
اَجلحيِم وهو يف الَعذاِب، ورَأى إبراهيَم ِمْن 
َبعيٍد ولعاَزَر يف ِحضِنِه، ٢٤فناَدى وقاَل: يا أيب 
إبراهيَم، ارَحمين، وأرِسْل لعاَزَر لَيُبلَّ َطَرَف 
ٌب يف  ــَعــــذَّ ـي ُمــ َد لـــســـاين، ألنِّــــ ـــَبـــــرِّ ـِعـــِه مبـــــاٍء وُيــ إصـــبَِــ
هذا اللَّهيِب. ٢٥فقاَل إبراهيُم:  يا ابين، اذُكْر 
أنََّك اسَتوَفيَت َخرياِتَك يف َحياِتَك، وكذلَك 
ُب.  ى وأنَت تتَعذَّ لعاَزُر الباليا. واآلَن هو يتَعزَّ
ٌة عظيَمٌة  ٢٦وَفـــوَق هذا ُكلِِّه، َبيَننا وَبيَنُكْم هــوَّ

قد ُأثِبَتْت، حتَّى إنَّ الذيَن ُيريدوَن الُعبوَر ِمْن 
ههنا إَليُكْم ال َيقِدروَن، وال الذيَن ِمْن هناَك 
َيجتازوَن إَلينا. ٢٧فقاَل: أسأُلَك إًذا، ياأَبِت، 
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َخمَسَة  يل  ٢٨ألنَّ  أيب،  َبــــيــــِت  إَلــــــى  ُتــــرِســــلــــُه  أْن 
إخــَوٍة، حتَّى َيشَهَد ُهلم لَكيال يأتوا ُهم أيًضا 
ِع الــَعــذاِب هــذا. ٢٩قـــاَل لــُه إبراهيُم:  إَلــى َمــوِضــ
ِعـــنـــَدُهـــْم مـــوَســـى واألنــــبــــيــــاُء، لــَيــســَمــعــوا ِمنُهْم. 
٣٠فـــــقـــــاَل: ال، يـــا أيب إبـــراهـــيـــَم، بـــل إذا َمَضى 

إليِهْم واِحٌد ِمَن األمواِت يتوبوَن. ٣١فقاَل لُه: 
إْن كــانــوا ال َيــســَمــعــوَن ِمـــْن مــوَســى واألنبياِء، 

قوَن». وال إْن قاَم واِحٌد ِمَن األمواِت ُيَصدِّ


تأَيت  أْن  إال  ـــُن  ـِكــ ــ ــــمــ يُـ «ال  ــِذِه:  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــتـــ ــ لـ ـــاَل  ــ ــ ــ ــ ١وقــ

ثَــراُت، ولــِكــْن ويــٌل للذي تــأيت بواِسَطِتِه!  الــَعــ
َق ُعــُنــُقــُه َحبــَجــِر َرًحـــى وُطِرَح  ٢َخـــٌري لــُه لــو طـــوِّ

غاِر.  يف البحِر، ِمْن أْن ُيعِثَر أَحَد هُؤالِء الصِّ
٣ِاحَتِرزوا ألنُفِسُكْم. وإْن أخطأ إَليَك أخوَك 

ــُه. ٤وإْن أخطأ  ــ ــِفـــْر لـ ـــاَب فـــاغـ فــــَوبِّــــخــــُه، وإْن تــ
ــَع إَليَك  ـ ــ ــيــــوِم، وَرَجـــ ـــّراٍت يف الــ ــ ــ ـــَع َمـ ــب ــَك سـ ـيــ إَلـــ
سبَع َمّراٍت يف اليوِم قائًال: أنا تائٌب، فاغِفْر 
إمياَننا!».  : «ِزْد  ــلـــــربِّ ــ ــــُل لـ ــــرُُّســ ــــاَل الــ ــقـ ٥فـــ ــُه».  ــ ــ لــ
ثــُل َحبَِّة  : «لــو كـــاَن لــُكــم إميـــاٌن ِمــ ٦فــقــاَل الــــربُّ

يَزِة: انَقِلعي  َخرَدٍل، لُكنُتْم تقولوَن هلِذِه اُجلمَّ
وانَغِرسي يف البحِر فُتطيُعُكْم.

ــُرُث أو َيرَعى،  ــ ــحـ ــ ــبــــٌد يَـ ـــُه َعــ ــُكــــْم لــ ـنــ ـــْن ِمـــ ــ ــ ـــ ٧«وَم

ْم سريًعا  ـــَل ِمـــَن اَحلـــقـــِل: تـــَقـــدَّ يــقــوُل لـــُه إذا َدَخــ
ى  ــْئ. ٨بـــل أال يــقــوُل لـــُه: أعــــِدْد مــا أَتَعشَّ ــِكـ واتَّـ
ين حتَّى آُكــَل وأشَرَب،  بــِه، وَمتنَطْق واخــِدمــ

ـــــَت؟ ٩فهل  ــ ــ ــــَرُب أنــ ــ ـــشــ ــ ــــُل وتـــ ــ ــأُكـ ــ ــ َك تـ ــ ــ ــ ــ ــــَد ذلـ ــ ــعـ ــ ـــ وَب
ــَر بـــِه؟ ال  ــُه فــَعــَل مــا ُأِمــ لــذلــَك الــَعــبــِد فــضــٌل ألنَّــ
. ١٠كــذلــَك أنُتم أيــًضــا، َمَتى فَعلُتْم ُكلَّ  أُظـــنُّ
ما ُأِمرُتْم بِه فقولوا: إنَّنا َعبيٌد َبّطالوَن، ألنَّنا 

إنَّما َعِملنا ما كاَن َيِجُب عَلينا».
ـتـــــاَز يف وسِط  ــيـــــَم اجــــ ــــِه إَلــــــى أوُرَشـــــلـــ ــــاِبــ ١١ويف َذهــ

الّساِمَرِة واجلليِل. ١٢وفيما هو داِخٌل إَلى قريٍة 
اسَتقَبلُه عَشَرُة ِرجاٍل ُبرٍص، فَوَقفوا ِمْن َبعيٍد 
١٣وَرَفــعــْوا صوًتا قائلَني: «يا َيسوُع، ياُمَعلُِّم، 

ـَر وقــــاَل هلُــــُم: «اذَهـــبـــوا وأروا  ارَحـــمـــنـــا!». ١٤فـــنَـــَظــ
أنُفَسُكْم للكهنِة». وفيما ُهم ُمنَطِلقوَن َطَهروا. 
ُد  ١٥فواِحٌد ِمنُهْم َلّما رَأى أنَُّه ُشفَي، َرَجَع ُيَمجِّ

اَهللا بــصــوٍت عــظــيــٍم، ١٦وَخـــــرَّ عــَلــى وجـــِهـــِه ِعنَد 
ــاَن ســـاِمـــريـــا. ١٧فأجاَب  ـاِكـــًرا لــــُه، وكـــ ِرجـــَلـــيـــِه شــ
َيسوُع وقاَل: «أليس العَشَرُة قد َطَهروا؟ فأين 
التِّسَعُة؟ ١٨أَلــْم يوَجْد َمْن َيرِجُع لُيعطَي َمجًدا 
ِس؟». ١٩ُثـــمَّ قـــاَل لُه:  ِهللا َغـــريُ هــذا الــَغــريــِب اِجلـــنـــ

«ُقْم وامِض، إمياُنَك َخلََّصَك».
٢٠وَلّما سألُه الَفرِّيسّيوَن: «َمَتى يأيت ملكوُت 

اِهللا؟». أجــاَبــُهــْم وقـــاَل: «ال يــأيت ملكوُت اِهللا 
ـنـــا، أو:  ــولــــوَن: هــــــوذا هـــهــ ــٍة، ٢١وال يــــقــ ـــ ــَب ـ ـــراَقــ مبُــ

هوذا هناَك! ألْن ها ملكوُت اِهللا داِخلُكْم».
أيت أّيـــــاٌم فيها تشَتهوَن  ــاَل لــلــّتــالمــيــِذ: «ســتــ ٢٢وقـــ

أْن تَرْوا يوًما واِحًدا ِمْن أّياِم ابِن اإلنساِن وال 
تَرْوَن. ٢٣ويقولوَن لُكم: هوذا ههنا! أو: هوذا 
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ـُه كما أنَّ  هــنــاَك! ال تذَهبوا وال تتَبعوا، ٢٤ألنَّــ
ــــْن نـــاحـــَيـــٍة حتـــــَت السماِء  ُربُق ِمــ ـــــ ـَبـــــرَق الــــــذي َيـــ الــــ
ـــاِء، كذلَك  ـــَيـــــٍة حتـــــــَت الـــــســـــمــ ــــى نـــــاحــ يُء إَلــــ يُــــــضــــــ
ــِه. ٢٥ولِكْن  يـــكـــوُن أيـــًضـــا ابــــُن اإلنــــســــاِن يف يــــوِمــ
َض ِمـــْن هذا  ألَّــَم كــثــًريا وُيـــرَفـــ تــ َينَبغي أّوًال أْن يــ
اجليِل. ٢٦وكما كاَن يف أّياِم نوٍح كذلَك يكوُن 
ــوا يأُكلوَن  ــاِم ابــــِن اإلنــــســــاِن: ٢٧كــــانــ أيـــًضـــا يف أّيــــ
وَيشَربوَن، وُيَزوِّجوَن ويتَزوَّجوَن، إَلى اليوِم 
الــذي فيِه َدَخــَل نــوٌح الُفلَك، وجــاَء الّطوفاُن 
َك أيــًضــا كما كــاَن يف  وأهــلــَك اجلميَع. ٢٨كــذلــ
أّياِم لوٍط: كانوا يأُكلوَن وَيشَربوَن، وَيشَتروَن 
وَيغِرسوَن وَيبنوَن. ٢٩ولــكــنَّ اليوَم  وَيبيعوَن، 
الـــذي فــيــِه خـــرَج لـــوٌط ِمـــْن ســــدوَم، أمــَطــَر ناًرا 
وِكربيًتا ِمــَن السماِء فأهلَك اجلميَع. ٣٠هكذا 
يكوُن يف الــيــوِم الــذي فيِه ُيظَهُر ابــُن اإلنساِن. 
طِح وأمِتَعُتُه  ٣١ يف ذلَك اليوِم َمْن كاَن عَلى السَّ

يف الَبيِت فال َيِرتْل ليأُخَذها، والذي يف اَحلقِل 
ْع إَلــى الــــَوراِء. ٣٢ُاذُكــــروا امرأَة  كذلَك ال َيــرِجــ
لوٍط! ٣٣َمْن َطَلَب أْن ُيَخلَِّص َنفَسُه ُيهِلُكها، 
ـــُه يف  ـــْن أهــلــَكــهــا ُيــحــيــيــهــا. ٣٤أقــــــــوُل لـــُكـــم: إنـَّــ وَمـــ
َك الــلَّــيــَلــِة يــكــوُن اثــنــاِن عــَلــى ِفــــراٍش واِحٍد،  تِــلــ
٣٥تكوُن  ـــــُر.  ــــــ ـــــَرُك اآلَخـــــ ـتــــ وُيــــــــ ـــــــواِحـــــــــُد  الــ ــُذ  ــــؤَخــــ ــيــ فــــ
اثَنتاِن تطَحناِن َمــًعــا، فتؤَخُذ الــواِحــَدُة وُتتَرُك 
ــِل، فيؤَخُذ  ــقــ ـنـــاِن يف اَحلــ ــَرى. ٣٦يــــكــــوُن اثــ اُألخــــــ
الواِحُد وُيتَرُك اآلَخــُر». ٣٧فأجابوا وقالوا لُه: 

؟». فقاَل ُهلم: «َحيُث تكوُن اُجلثَُّة  «أين ياَربُّ
هناَك جتَتِمُع النُّسوُر».


١وقاَل ُهلم أيًضا َمثًال يف أنَُّه َينَبغي أْن ُيَصلَّى 

، ٢قــائــًال: «كـــاَن يف مدينٍة  ُكــلَّ حــٍني وال يُــَمــلَّ
قاٍض ال َيخاُف اَهللا وال َيهاُب إنساًنا. ٣وكاَن 
يف ِتلَك املدينِة أرَمَلٌة. وكاَنْت تأيت إليِه قائَلًة: 
ــــاَن ال يَـــشـــاُء إَلى  ـــْن َخــصــمــي! ٤وكــ أنــِصــفــين ِمــ
ـَك قــــاَل يف نَــفــِســِه: وإْن  ـِكـــْن بَــعــَد ذلـــ ــــاٍن. ولــ َزمــ
ُكنُت ال أخاُف اَهللا وال أهاُب إنساًنا، ٥فإنِّي 
ألجــِل أنَّ هـــِذِه األرَمــَلــَة تُــزِعــُجــين، ُأنِصُفها، 
 : ــاَل الربُّ ــ ــ ــين!». ٦وقــ ــَعـ ــَمـ ــتـــقـ ـــا فـ ــًمـ ــأَيت دائــ ــ ـئـــال تــ لــ
لِم. ٧أفال ُينِصُف  «اَمسعوا ما يقوُل قاضي الظُّ
اُهللا ُمــخــتــاريــِه، الــّصــاِرخــَني إلــيــِه ـــاًرا وليًال، 
ٌل عَليِهْم؟ ٨أقوُل لُكم: إنَُّه ُينِصُفُهْم  وهو ُمَتَمهِّ
سريًعا! ولِكْن َمَتى جاَء ابُن اإلنساِن، أَلَعلَُّه 

َيِجُد اإلمياَن عَلى األرِض؟».
ـــم أبراٌر،  ـِهــــْم أُــــ أنــــُفــــِســـ ــَقـــــوٍم واِثــــــقــــــَني بــــ ــاَل لـــ ٩وقــــــــ

ــَن هــــذا املـَــــَثـــــَل: ١٠«إنساناِن  وَيـــحـــَتـــِقـــروَن اآلَخـــــريـــ
ـيـــا، واِحـــــــــٌد فرِّيسيٌّ  َصـــــِعـــــدا إَلــــــى اهلَــــيــــَكــــِل لـــُيـــَصـــلِّــ
واآلَخُر َعّشاٌر. ١١أّما الَفرِّيسيُّ فَوَقَف ُيَصلِّي يف 
َنفِسِه هكذا: اللَُّهمَّ أنا أشُكُرَك أنِّي َلسُت ِمثَل 
نــــاِة، وال  ـاِلـــمـــَني الــــزُّ بــاقــي الـــنـــاِس اخلـــاِطـــفـــَني الـــّظــ
َتِني يف اُألسبوِع،  ِمثَل هذا الَعّشاِر. ١٢أصوُم َمرَّ
ُر ُكلَّ ما أقَتنيِه. ١٣وأّما الَعّشاُر فَوَقَف ِمْن  وُأَعشِّ
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َع َعيَنيِه نَــحــَو السماِء،  َبــعــيــٍد، ال َيــشــاُء أْن َيــرَفــ
ـــدِرِه قـــائـــًال: الـــلَّـــُهـــمَّ ارَحمين،  بـــل َقــــــَرَع عــَلــى َصـــ
ــَئ. ١٤أقــــــــوُل لـــُكـــم: إنَّ هــــذا َنـــــــَزَل إَلى  أنــــا اخلـــــاِطـــ
ًرا دوَن ذاَك، ألنَّ ُكلَّ َمْن َيرَفُع َنفَسُه  َبيِتِه ُمَبرَّ

يتَِّضُع، وَمْن َيَضُع َنفَسُه َيرَتِفُع».
أيــــًضــــا لَيلِمَسُهْم،  ــــاَل  ــفـ ــ ــِه األطـ ــيــ إلــ ـــوا  مــ ــَقـــــدَّ ١٥فـــ

فَلّما رآُهـــُم الّتالميُذ انــتَــَهــروُهــْم. ١٦أّمـــا َيسوُع 
ــأتــــوَن إَليَّ  ـــوا األوالَد يــ ــ ــــاَل: «َدعــ ــ ــاُهــــْم وقـ ــَدعــ فــ
وال متَنعوُهْم، ألنَّ ملِثِل هُؤالِء ملكوَت اِهللا. 
١٧اَحلــقَّ أقوُل لُكم: َمْن ال َيقَبُل ملكوَت اِهللا 

ِمثَل وَلٍد فلن َيدُخلُه».
١٨وسألُه َرئيٌس قائًال: «أيُّها اُملَعلُِّم الّصاِلُح، 

مـــاذا أعــَمــُل ألِرَث احلــيــاَة األبـــديَّـــَة؟». ١٩فقاَل 
لُه َيسوُع: «ملاذا تدعوين صاِلًحا؟ ليس أَحٌد 
ـــــَت تعِرُف  ـــٌد وهــــو اُهللا. ٢٠أنـ ــ صـــاِلـــًحـــا إال واِحـ
ــِرْق. ال  ــ ـــسـ ــتُــــْل. ال تــ ــقــ ـــزِن. ال تــ ــ ـــايـــــا: ال تـــ ــَوصــ الـــ
َك». ٢١فقاَل:  ــ ـــ تشَهْد بـــالـــّزوِر. أكـــِرْم أبـــاَك وُأمَّ
يت». ٢٢فَلّما  ــ ــداَثــ ــِذِه ُكــلُّــهــا َحــِفــظــتُــهــا مــنــُذ َحــ ــ «هــ
ِمسَع َيسوُع ذلَك قاَل لُه: «ُيعِوُزَك أيًضا َشيٌء: 
بْع ُكــلَّ ما لَك وَوزِّْع عَلى الُفَقراِء، فيكوَن 
لَك كٌرت يف السماِء، وتعاَل اتَبعين». ٢٣فَلّما 
ا. ٢٤فَلّما  ا ِجدِمسَع ذلَك َحِزَن، ألنَُّه كاَن َغني
رآُه َيسوُع قد َحِزَن، قاَل: «ما أعَسَر ُدخوَل 
َذوي األمواِل إَلى ملكوِت اِهللا! ٢٥ألنَّ ُدخوَل 
َجَمٍل ِمْن َثقِب إبَرٍة أيَسُر ِمْن أْن َيدُخَل َغينٌّ 

ــــاَل الــــذيــــَن ِمسعوا:  ـــقـ ٢٦فــ إلَــــــى مـــلـــكـــوِت اِهللا!». 
«فَمْن يستطيُع أْن َيخُلَص؟». ٢٧فقاَل: «َغُري 

اُملسَتطاِع ِعنَد الناِس ُمسَتطاٌع ِعنَد اِهللا».
٢٨فقاَل ُبطُرُس: «ها َنحُن قد تَركنا ُكلَّ َشيٍء 

وتِبعناَك». ٢٩فقاَل ُهلُم: «اَحلقَّ أقوُل لُكم: إْن 
ــَوًة أو  ــَديـــِن أو إخــ ــَرَك بَــيــتًــا أو والِـ لــيــس أَحــــٌد تــ
امرأًة أو أوالًدا ِمْن أجِل ملكوِت اِهللا، ٣٠إال 
ثـــَريًة، ويف  ــ ــاِن أضــعــاًفــا كـ ــأُخـــُذ يف هـــذا الــــزَّمــ ويـ

هِر اآليت احلياَة األبديََّة». الدَّ
ــا َنحُن  ــم: «هـ ــــاَل هلُــ ــْي عـــَشـــَر وقـ ــَنــ ـــَذ اِالثــ ــ ٣١وأَخــ

صاِعدوَن إَلى أوُرَشليَم، وسَيِتمُّ ُكلُّ ما هو 
َمــكــتــوٌب بــاألنــبــيــاِء عــن ابـــِن اإلنـــســـاِن، ٣٢ألنَُّه 
ـــِه، وُيشَتُم  ــ ـَتــــهــــزُأ بــ ــــِم، ويُــــســـ ــ ــ ــ ـــــى اُألَمــ ـــُم إَلــ ــَســــلَّـ ُيــ
وُيتَفُل عَليِه، ٣٣وَيجِلدوَنُه، وَيقُتلوَنُه، ويف 
اليوِم الّثاِلِث َيقوُم». ٣٤وأّمــا ُهم فلم َيفَهموا 
ــُر ُمخًفى  ــ ــ ـــذا األمــ ــــاَن هـــ ــ ــئًــــا، وكــ ـيــ ــَك َشـــ ـ ــ ـــْن ذلــ ــ ِمــ

عنُهْم، ومل َيعَلموا ما قيَل.
ــّمــا اقــَتــَرَب ِمـــْن أرحيـــا كـــاَن أعــَمــى جاِلًسا  ٣٥وَل

ــَع اَجلمَع  ـِق َيــســتَــعــطــي. ٣٦فـــَلـــّمـــا ِمســ عــَلــى الــطــريـ
ــأَل: «مـــا َعـــَســـى أْن يـــكـــوَن هذا؟».  ـــجـــتـــاًزا ســـ ُم
ُمجتاٌز.  ــريَّ  ــــاِصــــ ـ ــنّـ ـ ــ الـ ــــوَع  ـــســ ــ َيـ أنَّ  ـــروُه  ــ ـَبــ ــ ــ ــأخــ ــ ـ ٣٧فــ

داُوَد،  ــــَن  ـ ــ ــ ــ ابــ ـــوُع  ــ ــ ــــســ ـ ــ ــايَــ ــ ـ ــ «يــ ــًال:  ــ ــ ــ ــــائـ ــ ــَرَخ قـــ ــ ـ ــ ــ ــ ــَصــ ــ ــ ــ ــ ٣٨فـــ

مـــوَن لَيسُكَت،  ــين!». ٣٩فـــانـــَتـــَهـــَرُه املـُــَتـــَقـــدِّ ارَحــــمــ
ثــــًريا: «يــــاابــــَن داُوَد،  ــ ــَر كــ ــثَــ ـــَرَخ أكــ ــــا هـــو فــــَصـ أّمـ
َم  ــَر أْن ُيَقدَّ ــ ـَوَقــــَف َيـــســـوُع وأَمــ ــ ين!». ٤٠فـ ــ ارَحــــمــ
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إلــيــِه. وَلــّمــا اقــتَــَرَب ســألــُه ٤١قــائــًال: «مـــاذا ُتريُد 
أْن أفَعَل بَك؟». فقاَل: «ياسيُِّد، أْن ُأبِصَر!». 
٤٢فقاَل لُه َيسوُع: «أبِصْر. إمياُنَك قد َشفاَك». 

ــُد اَهللا.  ٤٣ويف احلـــاِل أبــَصــَر، وتــبِــَعــُه وهــو يُــَمــجِّ

عِب إذ رَأْوا سبَّحوا اَهللا. ومجيُع الشَّ


١ُثـــمَّ َدَخـــَل واجــتــاَز يف أرحيـــا. ٢وإذا َرُجـــٌل اُمسُه 

ـــــاَن َغنيا،  ٌس لـــلـــَعـــّشـــاريـــَن وكــ يــــ ـــــا، وهـــــو َرئــــ َزّكـــ
ــَرى َيـــســـوَع َمـــــْن هــــو، ومل َيقِدْر  ٣وَطــــَلــــَب أْن َيـــ

ِمَن اَجلمِع، ألنَُّه كاَن َقصَري القاَمِة. ٤فَرَكَض 
ـــراُه، ألنَُّه  ْي َيــ ــيــَزٍة لــَكــ ًمــا وَصـــِعـــَد إَلـــى ُجــمَّ َتــَقــدِّ ُمــ
ـّمـــا جاَء  ـَلــ ـنــــاَك. ٥فــ ــْن هـــ كــــــاَن ُمــــزِمــــًعــــا أْن َيــــُمــــرَّ ِمــــ
َيسوُع إَلى اَملكاِن، َنَظَر إَلى فوُق فرآُه، وقاَل 
ي أْن  ــــِزْل، ألنـَّـــُه َيــنــَبــغــ لــــُه: «يـــا َزّكـــــا، أســـــِرْع وانــ
أســَرَع ونَــَزَل وَقِبلُه  أمُكَث اليوَم يف َبيِتَك». ٦فــ
فِرًحا. ٧فَلّما رَأى اجلميُع ذلَك تَذمَّروا قائلَني: 
«إنَُّه َدَخَل لَيبيَت ِعنَد َرُجٍل خاِطٍئ». ٨فَوَقَف 
: «ها أنا ياَربُّ ُأعطي ِنصَف  َزّكا وقاَل للربِّ
أموايل للَمساكِني، وإْن ُكنُت قد وَشيُت بأَحٍد 
أُردُّ أرَبَعَة أضعاٍف». ٩فقاَل لُه َيسوُع: «اليوَم 
َحَصَل خالٌص هلذا الَبيِت، إذ هو أيًضا ابُن 
ــَن اإلنــــســــاِن قـــد جـــــاَء لَكْي  ـيـــَم، ١٠ألنَّ ابـــ إبـــراهــ

َيطُلَب وُيَخلَِّص ما قد َهلَك».
١١وإذ كــانــوا يَــســَمــعــوَن هــذا عـــاَد فــقــاَل َمثًال، 

ألنَُّه كاَن قريًبا ِمْن أوُرَشليَم، وكانوا َيُظّنوَن 

أنَّ ملكوَت اِهللا َعتيٌد أْن َيظَهَر يف احلاِل. 
ـــَـب إَلى  ــنــِـس َذَهــ ــاٌن َشـــريـــُف اِجلـ ١٢فــــقــــاَل: «إنــــســ

 . ــًكـــا وَيرجعَِ ــِه ُمـــلـ ــأُخــــَذ لـــنَـــفـــِسـ ــيــ ــَدٍة لــ ــيــ ــعــ ــــوَرٍة بَــ ــ كـــ
ــــْم عَشَرَة  ــاُهــ ــ ــــطــ ــُه وأعــ ــ ــيــــٍد لـــ ــبــ ــَرَة َعــ ــ ـــ ــَـش ــ ــــا عــ ــــَدعـــ ١٣فـــ

أمـــنـــاٍء، وقــــاَل هلُـــم: تـــاِجـــروا حــتَّــى آَيت. ١٤وأّما 
ـِغــــضــــوَنــــُه، فأرَسلوا  ــ ــبـ ــ ــوا ُي ــكــــانــ ــِـه فــ ـتِــ ــ ــنَــ ـــــديـــ ـــُل َم ــ ــ أهـ
وراَءُه ســفــاَرًة قائلَني: ال ُنريُد أنَّ هــذا َيمِلُك 
ــَع َبعَدما أَخـــَذ املـُـلــَك، أَمَر  عَلينا. ١٥ولَــّمــا َرَجـ
ئــَك الَعبيُد الــذيــَن أعطاُهُم  أْن يُــدَعــى إلــيــِه أولــ
َة، لَيعِرَف مبا تاَجَر ُكلُّ واِحٍد. ١٦فجاَء  الِفضَّ
ُل قائًال: يا سيُِّد، َمناَك َرِبَح عَشَرَة أمناٍء.  األوَّ
١٧فـــقـــاَل لـــُه: نِــِعــّمــا أيُّــهــا الــَعــبــُد الـّـصــاِلــُح! ألنََّك 

ــَك ُسلطاٌن  ُكـــنـــَت أمــيــنًــا يف الــَقــلــيــِل، فــلــَيــُكــْن لـ
ــثّـــاين قـــائــًـال: يا  ـــاَء الـ ــــمَّ جـ ــــدٍن. ١٨ُثــ عــَلــى َعـــشـــِر ُمــ
سيُِّد، َمناَك َعِمَل َخمَسَة أمناٍء. ١٩فقاَل هلذا 
أيًضا: وُكْن أنَت عَلى َخمِس ُمدٍن. ٢٠ُثمَّ جاَء 
ـــُر قـــائــًـال: يــا ســـيِّـــُد، هــــوذا َمـــنـــاَك الــــذي كاَن  آَخـ
ــي ُكنُت  ــ ــ ــٍل، ٢١ألنِّــ ــنــــديــ ــا يف ِمــ ـنــــدي َمــــوضــــوًعــ ِعـــ
ــاِرٌم، تأُخُذ  أخـــاُف ِمــنــَك، إذ أنــَـت إنــســاٌن صــ
ما مل تَضْع وحتُصُد ما مل تزَرْع. ٢٢فقاَل لُه: ِمْن 
يــُر. َعــَرفـَـت أنِّي  ــرِّ فِمَك أديــنُــَك أيُّها الَعبُد الــشِّ
إنساٌن صاِرٌم، آُخُذ ما مل أَضْع، وأحُصُد ما 
يت عَلى مائَدِة  مل أزَرْع، ٢٣فِلماذا مل تَضْع ِفضَّ
ــيــاِرَفــِة، فــُكــنــُت َمــتَــى ِجــئــُت أســتَــوفــيــهــا مع  الــصَّ
ــمَّ قــــاَل لــلــحــاِضــريــَن: ُخـــــذوا ِمـــنـــُه املَنا  ـــ ـــا؟ ٢٤ُث ِربًــ
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وأعطوُه للذي ِعنَدُه العَشَرُة األمناُء. ٢٥فقالوا 
لُه: يا سيُِّد، ِعنَدُه عَشَرُة أمناٍء! ٢٦ألنِّي أقوُل 
ـــْن لــيــس لُه  ــُه يـُــعـــَطـــى، وَمــ ـــْن لــ لـــُكـــم: إنَّ ُكــــلَّ َمـ
ــــا أعدائي،  ـ ــ ــ ــُه. ٢٧أّمــ ــ ــنــ ـ ــــُذ ِمـــ ــؤَخــ ــ ـــَدُه يــ ــ ـنــ ــ ــ ــــالـــــذي ِعــ فـ
ـَك عَليِهْم،  ــِلـــ ــَن مل ُيــــريــــدوا أْن أمــ ــَك الــــذيــ ئــ ــ أولــ

فأتوا ِْم إَلى هنا واذَبحوُهْم ُقّدامي».
َم صاِعًدا إَلى أوُرَشليَم.  ٢٨وَلّما قاَل هذا تَقدَّ

ــيــــِت عنيا،  ــي وَبــ ـيــــِت فـــاجـ ــــْن َبـــ ـــُرَب ِمــ ــ ــ ٢٩وإذ َقـ

يتوِن،  ــبَــــــَل الزَّ ــ َجــ ــــدَعــــــى  ـــــذي ُيــ ــ ــــِل الـ ـَبـــ ــ ــ ـــَد اَجلــ ــنــ ــ ِعـ
أرَسَل اثَنِني ِمْن تالميِذِه ٣٠قائًال: «ِاذَهبا إَلى 
القريِة اليت أماَمُكما، وحَني تدُخالِنها ِجتداِن 
ــٌد ِمَن  ــ ــ ــِه أَحــ ــيـ ـَلـ ــْس عــ ــِلــ ــجــ ـــا مل َيــ َجـــحـــًشـــا َمــــربــــوًطـ
. فــُحــالَُّه وأتــيــا بــِه. ٣١وإْن سألُكما  ــطُّ الــنــاِس َقـ
أَحٌد: ملاذا ُحتالَِّنِه؟ فقوال لُه هكذا: إنَّ الربَّ 
ــَمـــَضـــى املُـــــرســـــالِن وَوَجدا  ــيــــِه». ٣٢فـ ــتـــاٌج إلــ ُمـــحـ
كما قاَل ُهلما. ٣٣وفيما ُهما َيُحالَِّن اَجلحَش 
ِن اَجلحَش؟».  قــاَل ُهلما أصــحــابُــُه: «ملــاذا ُحتـــالَّ
ــــا بِه  ــيــ ـ ــِه». ٣٥وأَتـــ ــيـــ ـ ــتــــاٌج إلــ ـــــربُّ ُمــــحــ ــ ــاال: «الــ ــقـــ ٣٤فـــ

إَلى َيسوَع، وَطَرحا ثياَبُهما عَلى اَجلحِش، 
ــٌر فَرشوا  ـــائــ ــو سـ ــيــــمــــا هــ ــــوَع. ٣٦وفــ ــســ ــ ـــا يَــ ــبـــ ــ وأرَكــ
ثياَبُهْم يف الطريِق. ٣٧وَلّما َقُرَب ِعنَد ُمنَحَدِر 
ــتَـــدَأ ُكـــلُّ ُجــمــهــوِر الّتالميِذ  يـــتـــوِن، ابـ َجـــبَـــِل الـــزَّ
ــوٍت عظيٍم،  ـــوَن اَهللا بـــــصـــ ــبِّـــــحــ ــ ــَسـ ـــ وُي ـــَرحـــــوَن  ــفــ ـــ َي
يت نـَــَظـــروا، ٣٨قائلَني:  ألجـــِل مجــيــِع الـــقـــّواِت الــ
! ســــالٌم يف  ُك اآليت بـــاســـِم الــــــربِّ ــ ـِلــ ــبــــاَرٌك املــَـ «ُمــ

السماِء وَمجٌد يف األعايل!». 
ــِع فقالوا  ــــَن اَجلـــمـ ــــا َبـــعـــُض الــَفــرِّيــســيـِّـنيَ ِم ـ ٣٩وأّمــ

لــُه: «يــا ُمــَعــلِّــُم، انــَتــِهــْر تــالمــيــَذَك!». ٤٠فأجاَب 
وقاَل ُهلم: «أقوُل لُكم: إنَُّه إْن سَكَت هؤالِء 

فاِحلجاَرُة تصُرُخ!».
ـتَـــِرُب َنـــَظـــَر إلَــــى املــديــنــِة وَبَكى  ٤١وفــيــمــا هــو يَـــقــ

عَليها ٤٢قائًال: «إنَِّك لو َعِلمِت أنِت أيًضا، 
حتَّى يف يوِمِك هذا، ما هو لسالِمِك! ولِكِن 
اآلَن قد ُأخفَي عن َعيَنيِك. ٤٣فإنَُّه ستأيت أّياٌم 
وُيحيُط بِك أعداُؤِك ِمبتَرَسٍة، وُيحِدقوَن بِك 
وُيحاِصروَنِك ِمْن ُكلِّ ِجَهٍة، ٤٤وَيهِدموَنِك 
وَبنيِك فيِك، وال يتُركوَن فيِك َحَجًرا عَلى 

َحَجٍر، ألنَِّك مل تعِريف َزماَن افِتقاِدِك».
٤٥وَلّما َدَخَل اَهليَكَل ابَتدَأ ُيخِرُج الذيَن كانوا 

َيبيعوَن وَيشَتروَن فيِه ٤٦قائًال ُهلم: «َمكتوٌب: 
إنَّ َبييت َبيُت الّصالِة. وأنُتم َجَعلُتموُه َمغاَرَة 

ُلصوٍص!».
ــَكــــِل، وكاَن  ــيــ ــوٍم يف اهلَــ ــُم ُكــــــلَّ يــــ ــَعــــلِّــ ــــاَن يُــ ــ ٤٧وكـــ

عِب  ــــوِه الشَّ ـع ُوجــ ـــاُء الــكــهــنــِة والــكــتــبــُة مــ ــ رَؤســ
ما  ــــدوا  ــ ــ ــِجـ ـ ــ ــ ــ َي ٤٨ومل  ــوُه،  ــ ـــكـــ ــ ــِلــ ــ ــــهـــ ـ يُــ أْن  ــــوَن  ــبــ ــ ـُلــ ــ ــ ــــطـ َيــ
ــاَن ُمــَتــَعــلِّــًقــا بِه  ــُه كــ ــعــَب ُكـــلَّـ َيــفــَعــلــوَن، ألنَّ الــشَّ

َيسَمُع ِمنُه.


عَب يف  ١ويف أَحــِد ِتلَك األّيــاِم إذ كاَن ُيَعلُِّم الشَّ

ــاُء الكهنِة والكتبُة  ــُر، وَقـــَف رَؤســ اهلَــيــَكــِل ويُــَبــشِّ
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ــيــوِخ، ٢وَكــلَّــمــوُه قــائــلــَني: «ُقـــْل لــنــا: بأيِّ  مــع الــشُّ
ُســلــطــاٍن تــفــَعــُل هــــذا؟ أو َمــــْن هـــو الــــذي أعطاَك 
ــــم: «وأنا  أجـــــاَب وقـــــــاَل ُهلــ ــلــــطــــاَن؟». ٣فـــــ ــ هـــــذا الــــسُّ
ـــــــــَدًة، فـــــقـــــولـــــوا يل:  ــــا أســـــــأُلـــــــُكـــــــْم كـــــِلـــــَمـــــًة واِحــــــــــ ـــًضــ أيـــ
ـنـــا: ِمـــــَن الـــســـمـــاِء كــــاَنــــْت أْم ِمَن  ٤َمـــعـــمـــوديَّـــُة يـــوَحــ

الناِس؟». ٥فتآَمروا فيما َبيَنُهْم قائلَني: «إْن ُقلنا: 
ِمَن السماِء، يقوُل: فلماذا مل تؤِمنوا بِه؟ ٦وإْن 
عِب َيرُجموَننا،  ُقلنا: ِمــَن الناِس، فجميُع الشَّ
أجــابــوا أُم  أنَّ يــوَحــنــا َنــــيبٌّ». ٧فــ ــْم واِثــقــوَن بـــ ألنَّــهُ
ال َيعَلموَن ِمْن أيَن. ٨فقاَل ُهلم َيسوُع: «وال أنا 

أقوُل لُكم بأيِّ ُسلطاٍن أفَعُل هذا».
ــَل: «إنساٌن  َثـــ ــ ــ ـــذا املَـ ـــعـــِب هــ ــــدَأ يــــقــــوُل لـــلـــشَّ ــتَــ ــ ٩وابــ

ــَني وساَفَر  ــ ــّرامــ ــ ــــى كــ ـــ ــُه إَل ـَمــ ــ ـــا وســــلَّـ ـــَرَس كــــرًمـ ــ ــ َغـــ
إَلى  ــَل  ــ ــ ــ ــ ــ ـــــِت أرَسـ ـــوقــ ــ ١٠ويف الــ ــًال.  ــ ــ ـــويــ ــ ــــا َطـــ ــ ـانًــ ــ ــ ــ َزمـ
الَكّرامَني َعبًدا لَكْي ُيعطوُه ِمْن َثَمِر الَكرِم، 
فَجَلَدُه الــَكــّرامــوَن، وأرَســلــوُه فــاِرًغــا. ١١فعاَد 
ـَك أيًضا  ــ ــ ــَلـــــدوا ذلــ ــَجـــ ـــَر، فـــ ــ ــ ـــًدا آَخـــ ـبــ ــ ــــَل َعــ ــ ــ ــ وأرَسـ
وأهانوُه، وأرَسلوُه فاِرًغا. ١٢ُثمَّ عاَد فأرَسَل 
ثاِلًثا، فَجرَّحوا هذا أيًضا وأخَرجوُه. ١٣فقاَل 
ـــُل ابين  ــ ــ ــ ــ ــــُل؟ ُأرِسـ ــَعــ ـ ــ ــــاذا أفـ ـ ـــــرِم: مـــ ــَكــ ـ ــ ــُب الــ ـــاِحــــ صـــ
اَحلبيَب، َلَعلَُّهْم إذا رأْوُه َيهابوَن! ١٤فَلّما رآُه 
الَكّراموَن تآَمروا فيما َبيَنُهْم قائلَني: هذا هو 
الواِرُث! َهُلّموا َنقُتلُه لَكْي َيصَري لنا املرياُث! 
١٥فأخَرجوُه خاِرَج الَكرِم وَقَتلوُه. فماذا َيفَعُل 

ُك هُؤالِء  ـأيت وُيــهــِلــ ِـــْم صــاِحــُب الـــَكـــرِم؟ ١٦يـــ

ـــَن». فَلّما  ــ ــــريــ ــ ــَكـــــرَم آلَخـ ــ ــي الـ ــَني ويُـــعـــطـ ــّرامـــ ــ ــَكـ الـــ
ِمسعوا قالوا: «حاشا!». ١٧فَنَظَر إليِهْم وقاَل: 
«إًذا ما هو هذا اَملكتوب: اَحلَجُر الذي َرَفَضُه 
ـــِة؟ ١٨ُكلُّ  الــبَــنّــاؤوَن هــو قــد صــاَر رأَس الـــّزاوَي
ُض،وَمْن  َمْن َيسُقُط عَلى ذلَك اَحلَجِر يتَرضَّ
ســَقــَط هــو عَليِه يَــســَحــُقــُه!». ١٩فــَطــَلــَب رَؤساُء 
ـَلـــيـــِه يف  ــــادَي عــ ـ ــ الــكــهــنــِة والـــكـــتـــبـــُة أْن ُيـــلـــقـــوا األيـ
عَب،  ــُهــــْم خــــافــــوا الشَّ ــنَّــ ـِكــ ــاَعـــــِة، ولـــ ــ ــّسـ ــ ــَك الـ ــلــ ِتــ

ألنَُّهْم َعَرفوا أنَُّه قاَل هذا املََثَل عَليِهْم.
َس يـــتـــراَءْوَن أُم  ٢٠فــراَقــبــوُه وأرَســـلـــوا َجــواســيــ

أبـــــراٌر لــَكــْي يُــمــِســكــوُه بــَكــِلــَمــٍة، حــتـَّـى ُيَسلِّموُه 
إَلى ُحكِم الوايل وُسلطاِنِه. ٢١فسألوُه قائلَني: 
بـــــاالســـــتِـــــقـــــاَمـــــِة تتَكلَُّم  ـــَك  ـَلـــــُم أنَّـــــــ ـــعــــ نـَـ ــلِّــــــُم،  ــــَعــــ ـــاُمــ «يـــ
قِّ ُتَعلُِّم  وتُــَعــلِّــُم، وال تقَبُل الـــُوجـــوَه، بــل بــاَحلــ
ِجزَيًة  ُنــــعــــطــــَي  أْن  لــــنــــا  ــــوُز  جـــــ ـ ــــــ ٢٢أَيــ اِهللا.  َق  ـــريـــــ طــ
لَقيَصَر أْم ال؟». ٢٣فــَشــَعــَر مبَــكــِرِهــْم وقــاَل ُهلم: 
بوَنين؟ ٢٤أروين ديناًرا. َملِن الّصوَرُة  «ملاذا ُتَجرِّ
«لَقيَصَر».  ــــُوا:  ــــــالــــ وقــ ـابـــــوا  أجــــ فـــــ ــابَـــــــُة؟».  ــــِكـــــــتـــــ والـــ
ــــم: «أعــــطــــوا إًذا مــــا لـــَقـــيـــَصـــَر لَقيَصَر  ـقـــــاَل هلُــ ٢٥فــــ

وما ِهللا ِهللا». ٢٦فلم َيقِدروا أْن ُيمِسكوُه بَكِلَمٍة 
بوا ِمْن َجواِبِه وسَكتوا. عِب، وتَعجَّ ُقّداَم الشَّ

ـنيَ، الذيَن  ــ ــ ــيِّـ ــ ــــّدوقــ ــ ـــــصَّ ــــَن الـ ــ ــوٌم ِمـــ ــــ ــ ـــَر َقــ ــ ــ ــ ــــَضـ ــ ــ ٢٧َوَحــ

ــألـــــوُه ٢٨قائلَني:  ـ ــِة، وســ ــيـــاَمـ ـــَر الـــقـ ـــاِومــــوَن أمـــ ـــقـ يُـ
«يــاُمــَعــلِّــُم، كــتَــَب لنا مــوَســى: إْن مـــاَت ألَحٍد 
ـــــٍد، يأُخُذ  ــ ــ ــَغـــــِري ولَــ ــ ــــاَت بـ ـ ــ ــرأٌة، ومــ ــ ــ ـ ــ ــ ــُه امـ ــ ـ أٌخ ولـــ
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ــِه. ٢٩فكاَن  ــ ــيــ ــ ـــًال ألخــ ـــســ ــُم نَــ ــيــ ـــقــ ــــرأَة ويُـ ــ ــ ــ ـــوُه املـَـ ــ ــ أخــ
ُل امــرأًة ومــاَت بَغريِ  سبَعُة إخــَوٍة. وأَخــَذ األوَّ
وَلٍد، ٣٠فأَخَذ الّثاين اَملرأَة وماَت بَغِري وَلٍد، 
ـــبـــَعـــُة. ومل  ــُث، وهـــكـــذا الـــسَّ ــالِـ ثّـ ــ ــــمَّ أَخــــَذهــــا الـ ٣١ُثــ

ـُكــــلِّ ماَتِت  ــَر الـــ ــ ــ ــاتــــوا. ٣٢وآِخــ ـــًدا ومــ ــ يـــتـــُركـــوا ولَــ
املَرأُة أيًضا. ٣٣ففي القياَمِة، َملْن ِمنُهْم تكوُن 
بَعِة!».  للسَّ ـــًة  ــ ــ ــ ــ ــ َزوَجــ ــْت  ـــــ ــاَن ــ ــ كـ ــــا  ـــهــ ــ ألنَّـ ــًة؟  ــ ــ ــ ــ ــ ــ َزوَجـــ
هِر  ٣٤فأجاَب وقاَل ُهلم َيسوُع: «أبناُء هذا الدَّ

ُيَزوِّجوَن وُيَزوَّجوَن، ٣٥ولكنَّ الذيَن ُحِسبوا 
هــــِر والقياَمِة  ــدَّ َك الــ ــ ـــًال لــلــُحــصــوِل عــَلــى ذلــ أهـ
ــواِت، ال يُــــَزوِّجــــوَن وال ُيَزوَّجوَن،  ــ ِمـــَن األمــ
٣٦إذ ال يستطيعوَن أْن َيموتوا أيًضا، ألنَُّهْم 

ِمــثــُل املــالئــَكــِة، وُهـــم أبــنــاُء اِهللا، إذ ُهــم أبناُء 
القياَمِة. ٣٧وأّمــا أنَّ املوَتى َيقوموَن، فقد َدلَّ 
عَليِه موَسى أيًضا يف أمِر الُعلَّيَقِة كما يقوُل: 
اَلرَّبُّ إَلُه إبراهيَم وإَلُه إسحاَق وإَلُه يعقوَب. 
٣٨ولــيــس هو إَلــَه أمـــواٍت بل إلَــُه أحــيــاٍء، ألنَّ 

ـــــوٌم ِمَن  ــــاَب َقــ ــأجــ ــ ـــاٌء». ٣٩فــ ــيـــ ــ ــَدُه أحــ ــ ـنـ ــ ــَع ِعــ ــيـ اجلـــمـ
ــنًــــا ُقلَت!».  ــَســ ـــلِّــــُم، َحــ ــَعـ ــاُمــ ـــوا: «يــ ـــالــ ــتـــبـــِة وقــ الـــكـ
٤٠ومل يتجاَسروا أيًضا أْن َيسألوُه عن َشيٍء.

ــاَل هلُـــم: «كــيــَف يــقــولــوَن إنَّ املـَـســيــَح ابُن  ٤١وقـــ

داُوَد؟ ٤٢وداُوُد َنفُسُه يقوُل يف ِكتاِب املَزامِري: 
ين ٤٣حتَّى  ـِلــْس عــن يَــمــيــ ـي: اجـ قـــاَل الــــربُّ لـــَربِّــ
ــَع أعــــداَءَك َمــوِطــًئــا لــَقــَدَمــيــَك. ٤٤فــــإًذا داُوُد  أَضـ

َيدعوُه َربا. فكيَف يكوُن ابَنُه؟».

ــَمـــعـــوَن قاَل  ـــعـــِب يَـــسـ ــشَّ ــُع الـ ــيـ ــــاَن مجـ ــيـــمـــا كــ ٤٥وفـ

ــِة الذيَن  ــبــ ــتــ ــَن الــــكــ ــ ــ ــ ــــَذروا ِمـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـِذِه: ٤٦«احــ ــ ــيــ ــ ــالمـ ـتـــ ــ لــ
ياِلَسِة، وُيِحّبوَن التَّحّياِت  َيرَغبوَن اَملشَي بالطَّ
يف األسواِق، واَملجاِلَس األوَلى يف املجامِع، 
واملُتَّكآِت األوَلى يف الوالئِم. ٤٧الذيَن يأُكلوَن 
َلواِت.  بُــيــوَت األراِمـــــِل، ولــِعــلَّــٍة ُيطيلوَن الصَّ

هُؤالِء يأُخذوَن َدينوَنًة أعَظَم!».


ــَع فــــرَأى األغــنــيــاَء ُيــلــقــوَن َقــرابــيــَنــُهــْم يف  ـَطـــلَّـ ١وتَــ

اِخلــزاَنــِة، ٢ورَأى أيًضا أرَمــَلــًة ِمسكيَنًة ألَقْت 
هناَك فلَسِني. ٣فقاَل: «باَحلقِّ أقوُل لُكم: إنَّ 
هِذِه األرَمَلَة الَفقَريَة ألَقْت أكَثَر ِمَن اجلميِع، 
ــَقــــْوا يف َقرابِني  ـِتـــِهـــْم ألــ ـــْن فـــضـــَلــ ــْؤالِء ِمــ ــ ـ ٤ألنَّ هــ

ــَقـــْت ُكلَّ  ــِذِه فـــِمـــْن إعــــواِزهــــا، ألـ ــ ـــا هـ اِهللا، وأّمــ
اَملعيَشِة اليت هلا».

٥وإذ كاَن َقــوٌم يقولوَن عن اَهليَكِل إنَّــُه ُمَزيٌَّن 

ــِذِه اليت  ــ ــ ــاَل: ٦«هــ ــ ــَحـــــٍف، قــ ــٍة وُتـــ ــنَـ ــَسـ ــاَرٍة َحـ ــجـــ ِحبـــ
ـــَرُك فـــيـــهـــا َحَجٌر  ــ ــتـ ــ ــاٌم ال ُيــ ــ ــ ــ ــأيت أّيــ ـتــ ــــا، ســـ ــهــ ــ ـــَرْونَــ تـــ
ــألــــوُه قائلَني:  ـــســ ــُض». ٧فـ ــَقـــ ــ ــنـ ــٍر ال ُيـــ ــَجـــ ــَلــــى َحـــ عــ
«ياُمَعلُِّم، َمَتى يكوُن هذا؟ وما هي العالَمُة 
ـــروا! ال  ــ ـُظـ ــ ــ ــاَل: «انـ ــ ـــقـ ــــذا؟». ٨فــ ـ ــ ــُري هــ ــصــ ــنـــدمـــا يَــ عـ
تــِضــّلــوا. فـــإنَّ كــثــرييــَن ســيــأتــوَن بــامســي قائلَني: 
ــــُرَب! فــال تذَهبوا  ــي أنـــا هـــو! والـــزَّمـــاُن قــد َقـ إنِّـ
ــــإذا ِمســـعـــتـُــْم ُحبــــــروٍب وقــــالِقــــٍل فال  ــــْم. ٩فـ ــ وراَءُهـــ
ـــذا أّوًال،  ـــوَن هـــ ــدَّ أْن يـــــكــ ــ ــ ــ ــُه البُـ ــ ــ ــــَزعــــــوا، ألنَّـــ جتــ



٥٢

١٠ُثمَّ  ــــا».  ـًعـــ ــ ــ ــــريــ ــ ــَهــــــى سـ ــ ــتَــ ــ ــنــ ـ ـــوُن املـُــ ــ ـــكــ ــ ــْن ال يــ ــ ــ ــِكــ ـ ــ ولـــ
ــٍة وَمملَكٌة  ــ ــ ــ ــ ـــ ــَلـــــى ُأمَّ ــٌة عـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــــوُم ُأمَّ ــقـــ ــ ـ ـــــم: «تــ ـ ــ ـــاَل هلُـ ــ ــ قــ
عــَلــى َمــمــلــَكــٍة، ١١وتــــكــــوُن زالِزُل عــظــيــَمــٌة يف 
أماِكَن، وَمجاعاٌت وأوبَئٌة. وتكوُن َمخاِوُف 
وعــالمــاٌت عظيَمٌة ِمــَن السماِء. ١٢وَقــبــَل هذا 
ــُهـــْم عــَلــيــُكــْم وَيطُردوَنُكْم،  أيـــديَـ ـــلـــقـــوَن  ــِه ُي ُكــــلِّــ
وُسجوٍن،  ـٍع  ــ ــ ــ ــاِمـ ــ ــ ــجــ ـ ــ ــ َمـ ـــــى  ــ ــ ــ إلَــ ــْم  ــ ــ ــُكـ ــ ـ ـــونَــ ــ ــمــ ــ ــ ــلِّـ ــ ــ ـَسـ ــ ــ وُيــ
ــلـــــوٍك وُوالٍة ألجـــــــِل امسي.  ــ ــــاَم ُمـ ـ وُتـــــســـــاقـــــوَن أمـــ
ـــوا يف  ــَضــــعـ ــــاَدًة. ١٤فــ ـــهـــ ــ ــُكــــم َشــ َك لــ ــ ــ ـ ــؤوُل ذلــ ــ ـ ـيَــ ــ ــ ١٣فــ

ُقلوبُكْم أْن ال َتّموا ِمْن َقبُل لَكْي حتَتّجوا، 
ــًة ال َيقِدُر  ــَمـ ــيـــُكـــْم فـــًمـــا وِحـــكـ ي أنــــا ُأعـــطـ ــ ــ ــ ١٥ألنِّـ

مجيُع ُمعاِنديُكْم أْن ُيقاِوموها أو ُيناِقضوها. 
١٦وســــــوَف ُتــَســلَّــمــوَن ِمــــَن الـــوالِـــديـــَن واإلخَوِة 

ِمنُكْم.  ــوَن  ــُتــــلــ ــقــ ويَــ ــــاِء،  ــ ـــِدقــ ــ ـ واألصــ ــــاِء  ــ ــِربــ ـ ــ واألقـــ
١٧وتـــكـــونـــوَن ُمــبــَغــضــَني ِمــــَن اجلــمــيــِع ِمــــْن أجِل 

امسي. ١٨ولكنَّ َشعَرًة ِمْن رؤوِسُكْم ال ِلُك. 
ــتَــــى رأيُتْم  ـُكـــْم. ٢٠وَمــ ـــَســ ــُف ــِربُكـــُم اقــَتــنــوا أنـ ١٩بـــَصـ

ـيـــوٍش، فحيَنئٍذ اعَلموا  أوُرَشــلــيــَم ُمــحــاَطــًة ُجبــ
ــٍذ لَيهُرِب  ئــ ــ ــنَــ ـيــ ــــا. ٢١حـــ ـــهـ ــــرابُــ ــــَرَب َخـ ـ ــتَــ ــ ـــُه قـــــد اقـــ ــ ــ أنَّــ
ـبــــاِل، والـــذيـــَن يف  ــيَـــهـــوديَّـــِة إلَــــى اِجلـــ الـــذيـــَن يف الـ
وسِطها فلَيِفّروا خــاِرًجــا، والــذيــَن يف الُكَوِر 
انِتقاٍم،  ــــاُم  ـ ــ ــ أّيــ ــِذِه  ــ ـ ــ هـــ ٢٢ألنَّ  ــوهـــــا،  ــلـــ ـــــدُخـــ َي فـــــال 
لــيَــِتــمَّ ُكـــلُّ مــا هــو َمــكــتــوٌب. ٢٣وويــــٌل للَحباَلى 
ــُه يكوُن  ــ ــ ــ ــــاِم! ألنَّــ ــ ــ ــ ــ ــ َك األيّـ ــ ــ ــلـ ــ ــاِت يف تِـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ـــــرِضـ واملُــ
ضيٌق عظيٌم عَلى األرِض وُسخٌط عَلى هذا 

ــيــِف، وُيسَبْوَن  ــعــِب. ٢٤وَيــَقــعــوَن بــَفــِم الــسَّ الــشَّ
إلَــى مجيِع اُألَمــــِم، وتــكــوُن أوُرَشــلــيــُم َمدوسًة 

َل أزِمَنُة اُألَمِم. ِمَن اُألَمِم، حتَّى ُتَكمَّ
والَقَمِر  ــِس  ــ ــــمـ ـ ـــشَّ الــ يف  ــــاٌت  عــــــالمــ ـــوُن  ــ ــ ــكــ ــ ــ ـ ٢٥«وتــ

والنُّجوِم، وعَلى األرِض كــرُب ُأَمــٍم َحبريٍَة. 
ــاُس ُيغَشى  ــنـــ ــ ، ٢٦والـ ــجُّ ــِضــ ــــواُج تــ ــ الـــبـــحـــُر واألمــ
ــأيت عَلى  ـ ــ ـــا يــ ــــاِر مــ ـــظــ ـــ ــِت ـ ـــــوٍف وانـــ ــ ــ ــــْن َخـ ــ ـِهــــْم ِمـــ ــ ــيـ ـَلــ ــ عـ
املـَـســكــوَنــِة، ألنَّ قــــّواِت الــســمــاواِت تتَزعَزُع. 
ــــا يف  ــيًـ ــ ــــاِن آتـ ـ ــــســ ــ ـــَن اإلنـ ــ ــ ــروَن ابــ ــ ــــِصــ ــبــ ــ ــــٍذ ُيــ ـئـ ــ ــنَــ ـ ــيــ ــ ٢٧وحـ

ثــٍري. ٢٨وَمـــتَـــى ابَتدأْت  ٍة وَمـــجـــٍد كــ ســحــابَــٍة بـــقـــوَّ
ــكــــوُن، فــانــتَــِصــبــوا وارَفـــــعـــــوا رؤوسُكْم  ــِذِه تــ ــ هــ

ألنَّ َنجاَتُكْم تقَتِرُب».
٢٩وقـــاَل هلُــم َمــثــًال: «ُانــُظــروا إَلــى َشــَجــَرِة التِِّني 

ــْت تنُظروَن  ــَرَخــــ ــ ــَتــــــى أفــ ــ ــاِر. ٣٠َمــ ــ ــجــ ــ ـــــلِّ األشــ ــ وُكـ
يَف قد َقُرَب.  وتعَلموَن ِمْن أنُفِسُكْم أنَّ الصَّ
٣١هكذا أنُتم أيًضا، َمَتى رأيُتْم هِذِه األشياَء 

ـَلـــمـــوا أنَّ مـــلـــكـــوَت اِهللا قريٌب.  ــَرًة، فـــاعــ ــ ــائـ ــ صـ
قَّ أقوُل لُكم: إنَُّه ال َيمضي هذا اجليُل  ٣٢اَحلــ

ــــاُء واألرُض  ــ ــــمــ ــ ــــســ ــ . ٣٣اَلــ ــــلُّ ــ ــُكــ ــ ـ ــ ـــوَن الـ ــ ــــكـ ــتَّـــــى يــ ــ حـ
تزوالِن، ولكنَّ كالمي الَيزوُل. 

ثــُقــَل ُقلوُبُكْم  ـُفـــِســـُكـــْم لــئــال تــ ــِرزوا ألنــ ـَتــ ٣٤«فــــاحـــ

يف ُخماٍر وُسكٍر وُهموِم احلياِة، فُيصاِدَفُكْم 
ذلَك اليوُم َبغَتًة. ٣٥ألنَُّه كالَفخِّ يأيت عَلى مجيِع 
اجلاِلسَني عَلى وجِه ُكلِّ األرِض. ٣٦ِاسَهروا 
ــٍني، لـــَكـــْي ُتحَسبوا  ــلِّ حــ إًذا وتـــَضـــرَّعـــوا يف ُكــ
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أهًال للنَّجاِة ِمْن مجيِع هذا املُزِمِع أْن يكوَن، 
وتِقفوا ُقّداَم ابِن اإلنساِن».

٣٧وكاَن يف النَّهاِر ُيَعلُِّم يف اَهليَكِل، ويف اللَّيِل 

ــبَــــِل الــــذي يُـــدَعـــى َجَبَل  ـــبـــيـــُت يف اَجلــ يَــــخــــُرُج وَي
ــروَن إليِه  ــعــِب ُيــبَــكِّ يــتــوِن. ٣٨وكــــاَن ُكـــلُّ الــشَّ الــزَّ

يف اَهليَكِل لَيسَمعوُه.


١وَقُرَب عيُد الَفطِري، الذي ُيقاُل لُه الِفصُح. 

٢وكاَن رَؤساُء الكهنِة والكتبُة َيطُلبوَن كيَف 

عَب. َيقُتلوَنُه، ألنَُّهْم خافوا الشَّ
ُيدَعى  ـــهـــــــوذا الــــــــــذي  ــيـــــطـــــاُن يف َيــــ ـــ الـــــشَّ ـــــَدَخـــــــــَل  ٣فــــ

، وهو ِمْن ُجمَلِة اِالثَنْي عَشَر.  اإلسَخريوطيَّ
ــــاِء الـــكـــهـــنـــِة وقّواِد  ــع رَؤســــــ ــلَّــــَم مــ ــَكــ ــَمــــَضــــى وتــ ٤فــ

اُجلنِد كيَف ُيَسلُِّمُه إليِهْم. ٥فَفِرحوا وعاَهدوُه 
ـــاَن َيطُلُب  ــــًة. ٦فــــواَعــــَدُهــــْم. وكـــ أْن ُيـــعـــطـــوُه ِفــــضَّ

ُفرَصًة لُيَسلَِّمُه إليِهْم ِخْلًوا ِمْن َجمٍع.
٧وجــاَء يوُم الَفطِري الذي كاَن َينَبغي أْن ُيذَبَح 

ـأرَســـَل ُبـــطـــُرَس ويــوَحــنــا قائًال:  فــيــِه الــِفــصــُح. ٨فــ
ـــأُكــــــَل». ٩فقاال  ــــنـــ ـــــّدا لــــنــــا الـــــِفـــــصـــــَح لــ «اذَهـــــــبـــــــا وأِعــــــــ
ـقـــاَل ُهلــمــا: «إذا  ؟». ١٠فــ ـُه: «أيــــن ُتـــريـــُد أْن ُنــــِعــــدَّ لـــ
َة  َدَخلُتما املدينَة َيسَتقِبُلُكما إنــســاٌن حــاِمــٌل َجرَّ
ماٍء. ِاتَبعاُه إَلى الَبيِت َحيُث َيدُخُل، ١١وقوال 
لَربِّ الَبيِت: يقوُل لَك اُملَعلُِّم: أين اَملِرتُل َحيُث 
ـــُل الـــِفـــصـــَح مـــع تـــالمـــيـــذي؟ ١٢فـــــــذاَك ُيريُكما  آُكــ
ِعلِّيًَّة كــبــَريًة َمــفــروَشــًة. هناَك أِعـــّدا». ١٣فانَطَلقا 

وَوَجدا كما قاَل ُهلما، فأَعّدا الِفصَح.
ـــا عَشَر  ــ ــنـ ــ ــأ واِالثــ ــُة اتَّـــــكـــ ـــاَعـــ ــّســ ــ ــانَـــــِت الـ ــ ـــا كـ ــ ـّمــ ــ ــ ١٤ولَــ

َرســـوًال مــعــُه، ١٥وقـــاَل ُهلــم: «َشــهــوًة اشَتَهيُت 
أْن آُكـــَل هــذا الــِفــصــَح مــعــُكــْم َقــبــَل أْن أتألََّم، 
ــُه َبعُد  ــنــ ـــُل ِمــ ــ ــ ــي ال آُكـ ـ ــ ــُكــــم: إنِّــ ـــوُل لــ ــ ــ ــي أقـ ــ ــ ــ ١٦ألنِّــ

ـــمَّ تناَوَل  ــ حـــتَّـــى يُـــكـــَمـــَل يف مـــلـــكـــوِت اِهللا». ١٧ثُــ
كأًسا وَشَكَر وقاَل: «ُخذوا هِذِه واقَتِسموها 
ــي ال أشَرُب  ــي أقــــوُل لــُكــم: إنِّــ ــ ــُكــْم، ١٨ألنِّـ بَــيــَن
ــأَيت مـــلـــكـــوُت اِهللا».  ــ ـِة حـــتَّـــى يـ ـَكـــرَمــ ــتــــاِج الــ ـــْن نـِـ ِمــ
َر وأعطاُهْم قائًال:  ١٩وأَخَذ ُخبًزا وَشَكَر وكسَّ

«هذا هو َجَسدي الذي ُيبَذُل عنُكْم. ِاصَنعوا 
ك الكأَس أيًضا َبعَد  هــذا لــِذكــري». ٢٠وكــذلــ
ــي الَعهُد  ــ ــأُس هــ ـ ــ ــــكـ ــِذِه الــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــًال: «هـ ــائــ ــ ـــاِء قــ ــشـــ ــ ــَعــ ــ الــ
اجلــديــُد بــَدمــي الــذي ُيسَفُك عنُكْم. ٢١ولِكْن 
هوذا َيُد الذي ُيَسلُِّمين هي َمعي عَلى املائَدِة. 
ــو َمحتوٌم،  ــــاٍض كـــمـــا هـــ ــ ــاِن مـ ــ ــــســ ـــُن اإلنــ ــ ــ ــ ٢٢وابــ

ولــِكــْن ويـــٌل لــذلــَك اإلنــســاِن الـــذي ُيَسلُِّمُه!». 
٢٣فــابــتَــدأوا يتساَءلوَن فيما َبيَنُهْم: «َمـــْن َتَرى 

ِمنُهْم هو املُزِمُع أْن َيفَعَل هذا؟».
ـــْن ِمنُهْم  ــَرٌة َمــ ــيـــَنـــُهـــْم أيـــًضـــا ُمــــشــــاَجــ ـــانَـــــْت بَـ ٢٤وكــ

ــَر. ٢٥فــــقــــاَل ُهلـــــم: «ُملوُك  ــبَــ ــُه يـــكـــوُن أكــ ـ ــَظـــنُّ أنَّــ يُـ
عَليِهْم  ــــطـــــوَن  ــلِّـ ــَســـ ــ ـتَـ ــ واملـُـ ــــْم،  ـُهــ ــ ـــ ــــودوَن ــســ ــ ــــِم يَــ ـ ــ ــ ــ اُألَمــ
ُيدَعْوَن ُمحِسنَني. ٢٦وأّما أنُتم فليس هكذا، 
ُم  بــل الــَكــبــُري فيُكم لــيَــُكــْن كــاألصــَغــِر، واملَُتَقدِّ
كاخلاِدِم. ٢٧ألْن َمْن هو أكَبُر: ألذي يتَِّكُئ أِم 
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الذي َيخُدُم؟ أليس الذي يتَِّكُئ؟ ولِكنِّي أنا 
َبيَنُكْم كالذي َيخُدُم. ٢٨أنُتُم الذيَن َثَبتوا َمعي 
يف جتــاِريب، ٢٩وأنــا أجَعُل لُكم كما َجَعَل يل 
أيب ملكوًتا، ٣٠لتأُكلوا وتشَربوا عَلى مائَديت 
يف مــلــكــويت، وجتــِلــســوا عــَلــى كــراســيَّ تدينوَن 

أسباَط إسرائيَل اِالثَنْي عَشَر».
ــاُن، هوذا  : «ِســــــمــــــعــــــاُن، ِســـــمـــــعـــ ـــــــاَل الـــــــــــربُّ ٣١وقــــــ

ــْي ُيــــَغــــرِبــــلــــُكــــْم كاِحلنَطِة!  ـُكــــْم لــــَكــ ــَلــــَبـــ ـــيـــطـــاُن َطــ الـــشَّ
ــْي ال َيفَنى  ـَكـــ ــــْن أجـــــِلـــــَك لــــ ــِكـــــنِّـــــي َطــــَلــــبــــُت ِمـــ ٣٢ولـــ

ـبِّـــْت إخَوَتَك».  إميــــانُــــَك. وأنـــــَت َمـــَتـــى َرَجــــعــــَت َثــ
ـِعـــدٌّ أْن أمضَي  ، إنِّـــــي ُمـــســـَتــ ــــــاَربُّ ـــُه: «يـــ ــاَل لــ ــقــ ٣٣فــ

املوِت!».  ـــــــى  ـــــــ جــــــِن وإَل ــــــ ــسِّ الــــ ــــــــى  مــــــعــــــَك حــــــتَّــــــى إَلـــ
يُك  ٣٤فقاَل: «أقوُل لَك ياُبطُرُس: ال َيصيُح الدِّ

اليوَم َقبَل أْن ُتنِكَر ثالَث َمّراٍت أنََّك تعِرُفين».
٣٥ُثمَّ قاَل ُهلم: «حَني أرَسلُتُكْم بال كيٍس وال 

ـــْم َشيٌء؟».  ـــَوَزُكــ ــزَوٍد وال أحــــذَيــــٍة، هـــل أعــ ــ ِمــ
ـــِن اآلَن،  ــ ـِكـ ــ ــ ـــــم: «لـ ــ ــــاَل هلُــ ـــقـــ ــ ـــوا: «ال». ٣٦فــ ــالــ ــ ــقـ فـــ
ـــزَوٌد كــذلــَك. وَمْن  َمـــْن لــُه كــيــٌس فــلــيــأُخــذُه وِمــ
ـًفـــا. ٣٧ألنِّي  ــيــ ــِر سـ ــتَــ ــُه ويَــــشــ ــ ــــوَبـ ــْع ثَـ ــَيـــبِـ ــلـ ـُه فـ ــ لـــيـــس لــ
ــُه يَــنــبَــغــي أْن يــِتــمَّ يفَّ أيــًضــا هذا  أقــــوُل لــُكــم: إنَّــ
اَملكتوُب: وُأحصَي مع أَثَمٍة. ألنَّ ما هو ِمْن 
، هوذا  ِجَهيت لُه انِقضاٌء». ٣٨فقالوا: «يــاَربُّ

هنا سيفاِن». فقاَل ُهلم: «َيكفي!».
يتوِن،  ٣٩وخرَج وَمَضى كالعاَدِة إَلى َجَبِل الزَّ

وتِبَعُه أيًضا تالميُذُه. ٤٠وَلّما صاَر إَلى اَملكاِن 

قاَل ُهلم: «َصّلوا لَكْي ال تدُخلوا يف جتِرَبٍة». 
٤١وانَفَصَل عنُهْم َنحَو َرمَيِة َحَجٍر وَجثا عَلى 

ُركَبَتيِه وَصــلَّــى ٤٢قــائــًال: «يــا أبَــتــاُه، إْن ِشئَت 
أْن ُتجيَز َعنِّي هــِذِه الــكــأَس. ولــِكــْن لَتُكْن ال 
ــُه مــــالٌك ِمَن  ــَر لـ ـَهــ ــَك». ٤٣وَظـــ ــ ــ ــ إراَديت بـــل إراَدتُـ
ـــاٍد كاَن  ـــهــ ــــاَن يف ِجــ ــِه. ٤٤وإذ كـــ ــ يـ ـــوِّ ــَقــ ــ ــمــــاِء يُـ الــــســ
ُيَصلِّي بأَشدِّ َلجاَجٍة، وصاَر َعَرُقُه كَقَطراِت 
َدٍم ناِزَلٍة عَلى األرِض. ٤٥ُثمَّ قاَم ِمَن الّصالِة 
ــاًمــــا ِمَن  ــيــ ــــْم نــ ـــَدُهــ ـــَوَجـــ ـــِذِه، فـــ ــيــ ـ ـــــى تـــــالمــ ــاَء إلَــ ــ ــ وجـــ
ــزِن. ٤٦فــقــاَل ُهلـــم: «ملـــاذا أنــتُــم نــيــاٌم؟ قوموا  اُحلــ

وَصّلوا لئال تدُخلوا يف جتِرَبٍة».
٤٧وَبيَنما هو يتَكلَُّم إذا َجمٌع، والذي ُيدَعى 

ُمُهْم،  يتَقدَّ ــــَر،  ــَشــ ــ ـ عـ ــْي  ــ ــ ــَنــ ــ ــ اِالثــ ــــُد  ـ ــ ــ أَحــ ــــوذا،  ــ ـــهـ ــ َيــ
ــُه َيسوُع:  ــــْن َيــــســــوَع لـــُيـــَقـــبِّـــلـــُه. ٤٨فــــقــــاَل لــ فـــَدنـــا ِمـ
ــــَن اإلنساِن؟».  ـ ـَســــلِّــــُم ابــ ــ ــٍة تُـ ـَلــ ــبـــ ــُقــ ــــهـــــوذا، أبــ ــاَيـ ــ «يـ
ــُه مـــايـــكـــوُن، قالوا:  ـَلـــّمـــا رَأى الـــذيـــَن َحـــولـ ٤٩فــ

ـيـــِف؟». ٥٠وَضَرَب  ــ ـــِرُب بـــالـــسَّ ، أنـَــــضــ ــــاَربُّ ـ ــ «يــ
َع ُأذَنُه  ـــِس الــكــهــنــِة فــَقــَطــ ـــٌد ِمــنــُهــْم َعــبــَد َرئـــي واِحــ
الــيُــمــنَــى. ٥١فــأجــاَب يَــســوُع وقـــاَل: «َدعـــوا إَلى 

هذا!». وَلَمَس ُأذَنُه وأبرأها.
ــرَؤســــاِء الــكــهــنــِة وقــــــّواِد ُجنِد  ــاَل َيـــســـوُع لــ ٥٢ُثـــــمَّ قــ

أنـَّـــُه عَلى  ـَني عـــَلـــيـــِه: «كــــ ـلــ ــــيــــوِخ املـُــقـــِبــ اَهلـــيـــَكـــِل والــــشُّ
! ٥٣إذ ُكنُت  ــــصــــــيٍّ ــْم بــــُســــيــــوٍف وِعــ ــُتــ ـصٍّ خــــرجــ لـــــ
معُكْم ُكلَّ يوٍم يف اَهليَكِل مل ُمتّدوا عَليَّ األيادَي. 

لَمِة». ولكنَّ هِذِه ساَعُتُكْم وُسلطاُن الظُّ
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أَخــذوُه وســاقــوُه وأدَخــلــوُه إَلــى َبيِت َرئيِس  ٥٤فــ

الكهنِة. وأّمـــا بُــطــُرُس فتِبَعُه ِمــْن َبعيٍد. ٥٥وَلّما 
ـَلـــســـوا مًعا،  ــــّداِر وَجــ ِط الـــ أضــــَرمــــوا نـــــاًرا يف وســــ
َنــُهــْم. ٥٦فـــرأتـــُه جـــارَيـــٌة جاِلًسا  َس ُبـــطـــُرُس َبــيــ َجـــَلـــ
ـــــاَلـــــــــْت: «وهذا  ـــرََّســــــْت فـــــيـــــِه وقــــ ـــَفـــ ـــتـــ ـــّنــــــــاِر فـــ ـنــــــَد الـــــ ِعـــــ
ــَرُه قــــائــــًال: «َلــــســــُت أعِرُفُه   أنــــَكــ كـــــاَن مــــعــــُه!». ٥٧فــــ
وقاَل:  ــــُر  آَخـــــــ رآُه  ــيـــــٍل  َقـــــلـــ ـــعــــــــَد  ٥٨وَبـــــ ــــــرأُة!».  ـــــاامـــــ يــــــ
ــطــــُرُس: «يــــا إنساُن،  ـنــــُهــــْم!». فـــقـــاَل بُــ ـــــَت ِمـــ «وأنــ
َلسُت أنــا!». ٥٩وَلّما َمَضى َنحُو ساَعٍة واِحَدٍة 
ـــقِّ إنَّ هـــــذا أيــــًضــــا كاَن  ــًال: «بـــــاَحلــ ــائــ ــُر قــ ـــــــَد آَخـــــ أكَّ
مـــعـــُه، ألنَّـــــُه َجــلــيــلــيٌّ أيــــًضــــا!». ٦٠فـــقـــاَل ُبطُرُس: 
ــــــوُل!». ويف  ــــقــ ـــــــــِرُف مـــــا تــــ ــاُن، َلـــــســـــُت أعـــ ـــســــ ــــاإنـــ «يــ
يُك. ٦١فالَتَفَت  احلاِل َبيَنما هو يتَكلَُّم صاَح الدِّ
َر ُبطُرُس كالَم  الربُّ وَنَظَر إَلى ُبطُرَس، فتَذكَّ
، كــيــَف قــــاَل لــــُه: «إنَّــــــَك َقـــبـــَل أْن َيصيَح  الــــــربِّ
يُك ُتنِكُرين ثالَث َمّراٍت». ٦٢فخرَج ُبطُرُس  الدِّ

ا. إَلى خاِرٍج وَبَكى ُبكاًء ُمر
٦٣والرِّجاُل الذيَن كانوا ضاِبطَني َيسوَع كانوا 

ْوُه  ٦٤وَغطَّ ــِلــــدوَنــــُه،  ــجــ ــــم يَــ ــِه وُهــ ــ ــتَـــهـــِزئـــوَن بـ يَـــسـ
ـُه قائلَني:  ــألـــونَــ ــُه ويَـــسـ ــَهــ ــوَن وجــ ــِربــ وكــــانــــوا َيــــضــ
ـَك؟». ٦٥وأشياَء  ــ ــَرَبــ ــ ـــْن هـــو الـــــذي َضـ ـْأ! َمــ ــبّــ ــنَـ «تـ

فَني. ُأَخَر كثَريًة كانوا يقولوَن عَليِه ُمَجدِّ
َمشَيَخُة  ــــــْت  ــَع ــ ــَمــ ــ ـ ــتَـ ـ ــ اجـ ـــاُر  ــ ـــهــ ــ ـــنَّــ ــ الــ ــاَن  ــ ــ ــ ــ كـ ــا  ــ ــ ــ ــّمــ ــ ــ ــ ٦٦وَلــ

عِب: رَؤساُء الكهنِة والكتبُة، وأصَعدوُه  الشَّ
ــَت أنَت  ـنـــ ــ ــَني: «إْن ُكــ ــ ــلـ ـ ــــائــ ــِهــــْم ٦٧قـ ــِعــ ـَمــ ــجـــ ـــــى َمــ إَلــ

ــقــــاَل ُهلــــــم: «إْن ُقلُت  ـــا!». فــ ـنـ ــ ــُقــــْل لـ ــســـيـــَح، فــ املـ
قوَن، ٦٨وإْن سألُت الُتجيبوَنين  لُكم ال ُتَصدِّ
وال ُتطِلقوَنين. ٦٩منُذ اآلَن يكوُن ابُن اإلنساِن 
ِة اِهللا». ٧٠فــقــاَل اجلميُع:  جاِلًسا عــن يَــمــِني قـــوَّ
«أفأنَت ابُن اِهللا؟». فقاَل ُهلم: «أنُتْم تقولوَن 
إنِّي أنا هو». ٧١فقالوا: «ما حاَجُتنا َبعُد إَلى 

َشهاَدٍة! ألنَّنا َنحُن ِمسعنا ِمْن فِمِه».


ـــِه إَلى  ــ ــ ـــاءوا بــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــْم وجــ ــ ــــوِرِهــ ــــهـــ ـ ــمــ ــ ــ ـــــلُّ ُجـ ــ ــ ـــاَم ُكــ ــ ــ ـــقـ ــ ــ ١فـ

ــتَـــدأوا يَــشــتَــكــوَن عــَلــيــِه قائلَني:  بــيــالُطــَس، ٢وابـ
ــُع أْن  ــنَـ ــَة، ويَـــمـ ــ ــ ـ ــ ـــفـــِســـُد اُألمَّ ــنــــا وَجــــدنــــا هــــذا ُي «إنَّــ
ــُه هــو َمسيٌح  تُــعــَطــى ِجـــزَيـــٌة لــَقــيــَصــَر، قــائــًال: إنَّــ
ُس قــائــًال: «أنـــَت َمِلُك  ــِلــٌك». ٣فــســألــُه بــيــالُطــ َم
الَيهوِد؟». فأجاَبُه وقاَل: «أنَت تقوُل». ٤فقاَل 
بيالُطُس لــرَؤســاِء الكهنِة واُجلــمــوِع: «إنِّــي ال 
دوَن  أِجُد ِعلًَّة يف هذا اإلنساِن». ٥فكانوا ُيَشدِّ
عَب وهو ُيَعلُِّم يف ُكلِّ  قائلَني: «إنَُّه ُيَهيُِّج الشَّ

الَيهوديَِّة ُمبَتِدًئا ِمَن اجلليِل إَلى هنا».
ـيــــِل، سأَل:  ــ ــلـ ــَر اجلــ ــ ــ ــُس ِذكـــ ـيــــالُطــ ــ ــَع بـ ــ ـ ــّمــــا ِمســ ــَلــ ٦فــ

؟». ٧وحَني َعِلَم أنَُّه ِمْن  «هل الرَُّجُل َجليليٌّ
سلَطَنِة هريوُدَس، أرَسلُه إَلى هريوُدَس، إذ 

كاَن هو أيًضا ِتلَك األّياَم يف أوُرَشليَم.
ا،  ٨وأّمـــا هـــريوُدُس فَلّما رَأى َيــســوَع فــِرَح ِجد

ـــٍل أْن َيراُه،  ـــــــاٍن َطـــــويــ ــــْن َزمـــ ــُد ِمـــ ـــاَن ُيـــــريـــ ألنَّــــــــُه كــــ
ـــى أْن َيَري  ـثـــَريًة، وتـــَرجَّ لــَســمــاِعــِه عــنــُه أشــيــاَء كــ
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ألــُه بكالٍم كثٍري فلم ُيِجبُه  آَيــًة ُتصَنُع ِمــنــُه. ٩وســ
والكتبُة  ــكــــهــــنــــِة  الــ ــــاُء  ـــــــ ــــــــَف رَؤســ ١٠وَوَقـــــــــ ـيٍء.  ــــَشــــــ بـــ
َيشَتكوَن عَليِه باشِتداٍد، ١١فاحَتَقَرُه هريوُدُس 
ــُه لباًسا  ــــِه، وألـــــــَبـــــــَســـــ ــهـــــــزَأ بــــــ ـَتـــــ ـــِرِه واســــــ ـــــَكــــ ـــســ ـــع َعــــ مـــ
الِمًعا، وَردَُّه إَلى بيالُطَس. ١٢فصاَر بيالُطُس 
ـــع َبـــعـــِضـــِهـــمـــا يف ذلَك  ــــــــريوُدُس َصــــديــــَقــــِني مـ وهــــ
اليوِم، ألنَُّهما كانا ِمْن َقبُل يف َعداَوٍة َبيَنُهما.

ــــاَء الــكــهــنــِة والُعَظماَء  ُس رَؤســــ ـ ـيـــالُطــ بــ ــَدعــــا  ١٣فــ

يَّ هذا  ــ مُتْم إَل عَب، ١٤وقــاَل هلُــم: «قد َقدَّ والشَّ
ـــا قد  ــا أنـــ ــــعــــَب. وهــــ ـــشَّ ـَمــــْن يُــــفــــِســــُد الـ ــســــــاَن كـــ اإلنــــ
فَحصُت ُقّداَمُكْم ومل أِجْد يف هذا اإلنساِن ِعلًَّة 
ِمّما تشَتكوَن بِه عَليِه. ١٥وال هريوُدُس أيًضا، 
يَء َيسَتِحقُّ  ـلـــتُـــُكـــْم إلـــيـــِه. وهــــا ال َشـــــ ي أرَســ ألنِّــــ
وُأطِلُقُه».  ـــــــُه  بُــــــــ أَؤدِّ ـــا  ــأنــ ١٦فـــ ِمـــــنـــــُه.  ـَع  ــِنــــ ُصـــ ــــوَت  املـــــ
ـَق ُهلــــــــم ُكــــــــــلَّ عيٍد  ا أْن ُيـــــطـــــِلــــ ـــر ـــاَن ُمــــــضــــــَطـــ ــــــ ١٧وكــــــ

َني: «ُخْذ  واِحـــــــًدا، ١٨فـــَصـــَرخـــوا ُجبــمــَلــِتــِهــْم قــائــلــ
هــذا! وأطــِلــْق لنا بــارابــاَس!». ١٩وذاَك كــاَن قد 
جِن ألجِل ِفتَنٍة َحَدَثْت يف املدينِة  ُطِرَح يف السِّ
وَقتٍل. ٢٠فناداُهْم أيًضا بيالُطُس وهو ُيريُد أْن 
َني: «اصِلبُه!  َق َيـــســـوَع، ٢١فـــَصـــَرخـــوا قــائــلــ يُــطــِلــ
أيَّ َشـــرٍّ َعِمَل  اصــِلــبــُه!». ٢٢فــقــاَل هلُــم ثــاِلــَثــًة: «فـــ
ـــمـــــوِت، فأنا  ــــًة لـــــلــ ــــلَّــ ـيــــِه ِعــ ــْد فـــ ي مل أِجــــــــ ــــ ـــذا؟ إنـِّـــ هـــــ
ّجـــوَن بأصواٍت  ـــــُه وُأطـــِلـــُقـــُه». ٢٣فــكــانــوا َيـــِلـــ ُبــ أَؤدِّ
عظيَمٍة طاِلبَني أْن ُيصَلَب. فَقوَيْت أصواُتُهْم 
وأصــواُت رَؤســاِء الكهنِة. ٢٤فَحَكَم بيالُطُس 

َق ُهلـــُم الـــذي ُطِرَح  أطــَلــ أْن تــكــوَن ِطــلــبَــُتــُهــْم. ٢٥فــ
جِن ألجــلِ ِفتَنٍة وَقــتــٍل، الــذي َطَلبوُه،  يف السِّ

وأسَلَم َيسوَع َملشيَئِتِهْم.
ــِه أمـــَســـكـــوا ِســـمـــعـــاَن، َرُجًال  ــّمــــا َمــــَضــــْوا بــ ٢٦ولَــ

َقَريوانيا كاَن آتيًا  ِمَن اَحلقِل، وَوَضعوا عَليِه 
٢٧وتِبَعُه  ـــســـــوَع.  َخــــلــــَف َيــ ــُه  ــِمـــلـ ـــلـــيـــَب لـــيَـــحـ الـــصَّ
عِب، والنِّساِء اللوايت  ُجمهوٌر كثٌري ِمــَن الشَّ
ُكــــنَّ َيــلــِطــمــَن أيــًضــا وَيــُنــحــَن عــَلــيــِه. ٢٨فالَتَفَت 
إليِهنَّ َيسوُع وقــاَل: «يــا َبناِت أوُرَشــلــيــَم، ال 
تبكَني عــَلــيَّ بــل ابــكــَني عــَلــى أنــُفــِســُكــنَّ وعَلى 
، ٢٩ألنَُّه هوذا أّياٌم تأيت يقولوَن فيها:  أوالِدُكنَّ
طــوبَــى للَعواِقِر والــبُــطــوِن الــيت مل تــِلــْد والثُّديِّ 
ــَتــــِدئــــوَن يقولوَن  ـبــ ــ ئــــٍذ يَـ ــ ــنَــ ــيــ ــْع! ٣٠حــ ـ ــ ـــــرِضـ يت مل تُـ ــ ــ الـ
ينا!  ــاِم: َغطِّ آلكـــ ــ ــ ــُقـــطـــي عــَلــيــنــا! ولـ ــِجـــبـــاِل: اسـ ــلـ لـ
ــــرَّطــــــِب َيفَعلوَن  ــوِد الــ بــــالــــعــ ـــوا  ــانــ كـــ إْن  ـُه  ــ ــ ــ ــ ٣١ألنـَّــ

ِس؟». ٣٢وجاءوا  ــ ــابِــ ــيــ ــالــ هــــــذا، فــــمــــاذا يــــكــــوُن بــ
أيًضا باثَنِني آَخَريِن ُمذِنَبِني لُيقتال معُه.

ــِع الــــذي ُيدَعى  ــا َمـــَضـــْوا بـــِه إلَــــى املــَــوِضــ ــّمــ ٣٣ولَــ

«ُجمُجَمَة» َصَلبوُه هناَك مع اُملذِنَبِني، واِحًدا 
عن َيميِنِه واآلَخَر عن َيساِرِه. ٣٤فقاَل َيسوُع: 
«يــاأبَــتــاُه، اغــِفــْر هلُــم، ألنَّــُهــْم ال َيعَلموَن ماذا 
َيفَعلوَن». وإذ اقَتَسموا ثياَبُه اقَتَرعوا عَليها.

عُب واِقفَني َينُظروَن، والّرَؤساُء  ٣٥وكاَن الشَّ

ــَني: «َخلََّص  ــلـ ــِه قـــائـ ــُهـــْم َيــــســــَخــــروَن بــ أيـــًضـــا مـــعـ
آَخريَن، فلُيَخلِّْص َنفَسُه إْن كاَن هو اَملسيَح 



٥٧

ــهــــزأوا بِه  ــتـَـ ـــُد أيـــًضـــا اســ ــنــ ــ ُمـــخـــتـــاَر اِهللا!». ٣٦واُجلـ
موَن لُه خال، ٣٧قائلَني: «إْن  وُهم يأتوَن وُيَقدِّ
ُكــنــَت أنـــَت َمــِلــَك الــَيــهــوِد فــَخــلِّــْص َنفَسَك!». 
٣٨وكاَن ُعنواٌن َمكتوٌب فوَقُه بأحُرٍف يونانيٍَّة 

ورومانيٍَّة وِعربانيٍَّة: «هذا هو َمِلُك الَيهوِد». 
ُف  ٣٩وكـــاَن واِحـــٌد ِمــَن املـُـذنِــبَــِني املـُـَعــلَّــَقــِني ُيَجدِّ

عَليِه قائًال: «إْن ُكنَت أنَت اَملسيَح، فَخلِّْص 
ــُر وانَتَهَرهَُ  ــ ــاَب اآلَخــ ــأجــ ــا!». ٤٠فــ ـــانـــ َنـــفـــَســـَك وإيـّـ
قـــائـــًال: «أوال أنـــَت ختـــاُف اَهللا، إذ أنـــَت حتَت 
هذا اُحلكِم بَعيِنِه؟ ٤١أّمــا َنحُن فبَعدٍل، ألنَّنا 
َنناُل اسِتحقاَق ما فَعلنا، وأّما هذا فلم َيفَعْل 
ـــاَل لَيسوَع:  ــ ـــمَّ قــ ــ ــ ــــِه». ٤٢ُثــ ــــلِّـ ـــَحـ ــس يف َمــ ـيـ ـئًـــا لــ ــيــ َشـ
ئــــَت يف ملكوِتَك».  ــ ـَتــــى ِجــ ـــاَربُّ َمـــ ــ ــ ــرين يـ ــــ ــ «اذُكـ
ــَك: إنََّك  ــ ــــوُل لــ ــقَّ أقـــ ــ ــ ـــوُع: «اَحلــ ــســ ــُه َيـــ ـ ـــاَل لــ ــقــ ٤٣فـــ

اليوَم تكوُن َمعي يف الِفرَدوِس».
٤٤وكاَن َنحُو الّساَعِة الّساِدَسِة، فكاَنْت ُظلَمٌة 

الّتاِسَعِة.  ــِة  ـّســـــاَعـــ الــــ إَلــــــــى  ُكــــلِّــــهــــا  األرِض  عــــَلــــى 
مُس، وانَشقَّ ِحجاُب اَهليَكِل  ٤٥وأظَلَمِت الشَّ

ــاَدى َيــــســــوُع بـــصـــوٍت عظيٍم  ـِه. ٤٦ونـــــــ ِمـــــْن وســــِطـــ
وقـــاَل: «يــا أبَــتــاُه، يف َيــَديــَك أســتَــوِدُع روحي». 
وَلّما قاَل هذا أسَلَم الّروَح. ٤٧فَلّما رَأى قائُد 
ــَد اَهللا قــائــًال: «باَحلقيَقِة كاَن  املِــَئــِة مــا كـــاَن، َمــجَّ
ــوِع الذيَن  ــمــ ا!». ٤٨وُكـــــــلُّ اُجلــ ــــــار ــذا اإلنــــســــاُن بــ هــ
ــا أبَصروا  ــَظـــــِر، َلــــّمــ ـنـــ َني هلــــــذا املـَـــ َتـــِمـــعـــ جـــ ـانــــوا ُمـــ كـــ
ــــاَن، َرَجــــعــــوا وُهـــــم َيـــقـــَرعـــوَن ُصدوَرُهْم.  مـــا كــ

ُع َمـــعـــاِرِفـــِه، ونِـــســـاٌء ُكــــنَّ قــد تِبعَنُه  ٤٩وكــــــاَن مجــيــ

ِمَن اجلليِل، واِقفَني ِمْن َبعيٍد َينُظروَن ذلَك.
ُمشًريا  ـــاَن  ــ ــ وكــ ــــُف،  ـــــوُســ ــُه يـ ــ ــ اُمســـ ـــٌل  ــ ــ ـ َرُجــ ٥٠وإذا 

ـُكـــْن مواِفًقا  ا. ٥١هـــــذا مل يَــ ــــار ــًال صــاِلــًحــا بـ ــ وَرُجــ
ــِة مدينٍة  ــ ــّراَمــ ــ ــــَن الــ ــِهــــْم، وهـــــو ِمــ ــِلــ ــَمــ ــِهــــْم وَعــ لــــرأيِــ
للَيهوِد. وكــاَن هو أيًضا َينَتِظُر ملكوَت اِهللا. 
ــــَب َجَسَد  ــَلــ ــ ــَس وَطــ ــيــــالُطــ ــــــى بــ َم إلَــ ـــدَّ ـــ ــَق ــ ــــذا تــ ـ ــ ٥٢هــ

ــَكـــتّـــاٍن، وَوَضَعُه  ــُه بـ ــ ـــُه، وَلــــفَّ ــَزلــ ــ َيــــســــوَع، ٥٣وأنـ
ــــٌد ُوِضَع  ـُكــــْن أَحــ ــُث مل َيـــ ــيـ ــٍرب َمـــنـــحـــوٍت َحـ ــ يف َقـ
بُت  والسَّ ـــداِد  ــ ــ ــــعــ ــ ــ ـتِـ ــ ــ ــ اِالســ ــــــوُم  ــ ــ يـ ـــاَن  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٥٤وكـــ  . ــطُّ ــ ـ ــ ــ ـ ــ َقـ
ــَني مــعــُه ِمَن  َيــلــوُح. ٥٥وتــِبــَعــتــُه نِــســاٌء ُكـــنَّ قــد أتَـ
اجلليِل، وَنَظرَن الَقَرب وكيَف ُوِضَع َجَسُدُه. 
ــا. ويف  ـــ ـاًب ــ ــيــ ـ ــنــــوًطــــا وأطــ ـــَددَن َحــ ــ ــ ــ ــ ـــَن وأعــ ـــعــ ـَرَجــ ــ ٥٦فــ

بِت اسَتَرحَن َحَسَب الَوصيَِّة. السَّ


َل الَفجِر، أَتــَني إَلى  ِل اُألســبــوِع، أوَّ ١ُثــمَّ يف أوَّ

الَقِرب حاِمالٍت اَحلنوَط الذي أعَددَنُه، ومعُهنَّ 
ــاٌس. ٢فـــَوَجـــدَن اَحلــَجــَر ُمــَدحــَرًجــا عــن الَقِرب،  ُأنــ
٣فَدَخلَن ومل َيِجدَن َجَسَد الربِّ َيسوَع. ٤وفيما 

ُهــنَّ ُمحتاراٌت يف ذلــَك، إذا َرُجــالِن وَقفا ِنَّ 
ساٍت  بــثــيــاٍب بَـــــّراَقـــــٍة. ٥وإذ ُكـــــنَّ خـــائـــفـــاٍت وُمَنكِّ
«ملاذا   : ــــنَّ ُهلــــــــ قــــــــاال  األرِض،  ــــــى  ــــ إَل ــــــنَّ  ـــُهــ ُوجــــــــوَهـــــ
س هــو ههنا،  تــطــُلــَنب اَحلــــيَّ بَـــَني األمـــــواِت؟ ٦لــيــ
لــكــنَّــُه قــــاَم! ُاذُكـــــرَن كــيــَف كــلَّــَمــُكــنَّ وهـــو بَــعــُد يف 
اجلليِل ٧قائًال: إنَُّه َينَبغي أْن ُيَسلََّم ابُن اإلنساِن 
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ــاٍس ُخـــطـــاٍة، وُيـــصـــَلـــَب، ويف اليوِم  يف أيــــدي ُأنـــ
رَن كالَمُه، ٩وَرَجعَن ِمَن  الّثاِلِث َيقوُم». ٨فتَذكَّ
الَقِرب، وأخَبرَن األَحَد عَشَر ومجيَع الباقَني ذا 
ُكلِِّه. ١٠وكاَنْت َمرَيُم اَملجَدليَُّة ويَوّنا وَمرَيُم ُأمُّ 
ـلـــوايت ُقـــلـــَن هذا  ، الــ ـبـــاقـــيـــاُت مـــعـــُهـــنَّ يــعــقــوَب والــ
لــلــرُُّســِل. ١١فـــتـــراَءى كــالُمــُهــنَّ ُهلـــم كــاَهلــَذيــاِن ومل 
. ١٢فقاَم ُبطُرُس وَرَكَض إَلى الَقِرب،  قوُهنَّ ُيَصدِّ
ـًة وحَدها،  ــــفــــــاَن َمـــــوضـــــوَعــــ ــــَظــــــَر األكــ فــــاَحنــــَنــــى وَنــ

ًبا يف َنفِسِه ِمّما كاَن. فَمَضى ُمَتَعجِّ
١٣وإذا اثناِن ِمنُهْم كانا ُمنَطِلَقِني يف ذلَك اليوِم 

إَلــى قــريــٍة بَــعــيــَدٍة عــن أوُرَشــلــيــَم ِســتِّــَني َغلَوًة، 
اُمسها «ِعمواُس». ١٤وكانا يتَكلَّماِن َبعُضُهما 
مع َبعٍض عن مجيِع هــِذِه اَحلـــواِدِث. ١٥وفيما 
ــَتــــَرَب إليِهما  ــتــــحــــاَوراِن، اقــ ُهـــمـــا يــتــَكــلَّــمــاِن ويــ
َيــســوُع نَــفــُســُه وكــــاَن يَــمــشــي مــعــُهــمــا. ١٦ولِكْن 
ُأمِسَكْت أعُيُنُهما عن َمعِرَفِتِه. ١٧فقاَل ُهلما: 
ـِه وأنُتما  «مـــا هـــذا الـــكـــالُم الــــذي تــتــطــاَرحــاِن بــ
أَحُدُهما،  ــــاَب  ــأجـ ــ ١٨فـ ـِني؟».  ــ ــَســ ــ ــابِـ ــ عـ ــيـــاِن  مـــاشـ
ــُه: «هـــــل أنَت  ــ ـــاَل لــ ــ ـيـــوبـــاُس وقــ ــلــ ـــُه ِكـ ــ الــــــذي اُمســ
ُمَتَغرٌِّب وحَدَك يف أوُرَشليَم ومل تعَلِم اُألموَر 
ـــاِم؟». ١٩فقاَل  ــ ـِذِه األّيـــ ــ يت َحـــَدثَـــْت فــيــهــا يف هـ ــ الـ
ــُة بَيسوَع  هلُــمــا: «ومــا هـــي؟». فــقــاال: «املـُـخــتَــصَّ
ـــبـــيـــا ُمقَتِدًرا  ــــاَن إنـــســـانًـــا َن ، الــــــذي كــ ــريِّ ــــاِصـــ ــنّـ ـ الــ
عِب.  ِع الشَّ ـيـــ ــَقــــوِل أمـــــاَم اِهللا ومجــ يف الــِفــعــِل والــ
وُحّكاُمنا  ـِة  ــنــ ــــاُء الـــكـــهـ ـ ــ ــ ـــُه رَؤســ ــَمــ َلـــ ــ أســـ ـيـــــَف  ــ ٢٠كــ

لَقضاِء املـــوِت وَصــَلــبــوُه. ٢١ونَــحــُن ُكــنـّـا َنرجو 
ــُع أْن يَـــفـــدَي إســـرائـــيـــَل. ولِكْن،  ــُه هــو املُـــزِمـ أنَّــ
مع هذا ُكلِِّه، اليوَم لُه ثالَثُة أّياٍم منُذ َحَدَث 
َك. ٢٢بــل َبعُض النِّساِء ِمّنا َحيَّرَننا إذ ُكنَّ  ذلــ
ــِجـــدَن َجَسَدُه  ـّمــــا مل يَـ ـِرب، ٢٣وَلـــ ــَقــ بـــاِكـــًرا ِعـــنـــَد الـ
ـــَر مالئَكٍة  ــَظــ ــنـــ ـ ــَن َمــ ــ ــ ــ ــنَّ رأيــ ــ ـــ ــُه ــ ـ ــــالٍت: إنَّــ ــــائـــ ــ ــَني قـ ــ ـ ــ ــ أتَـ
. ٢٤وَمَضى َقوٌم ِمَن الذيَن معنا  قالوا إنَُّه َحيٌّ
إلَــى الــَقــِرب، فــَوَجــدوا هكذا كما قــاَلــْت أيًضا 
ـــَرْوُه». ٢٥فــقــاَل ُهلما:  الــنِّــســاُء، وأّمـــا هــو فلم َيـــ
ــُقـــلـــوب يف اإلمياِن  ـئـــا الـ ـيــ ـبَـــطــ ــاِن والــ ــيـّـ ــبــ ــَغــ «أيُّــــهــــا الــ
جبميِع ما تَكلََّم بِه األنبياُء! ٢٦أما كاَن َينَبغي 
أنَّ اَملسيَح يتألَُّم ذا وَيدُخُل إَلى َمجِدِه؟». 
ُر  ٢٧ُثمَّ ابَتدَأ ِمْن موَسى وِمْن مجيِع األنبياِء ُيَفسِّ

َة بِه يف مجيِع الُكُتِب. ُهلما اُألموَر اُملخَتصَّ
ـــيت كـــانـــا ُمنَطِلَقِني  ــَربــــوا إَلــــــى الـــقـــريـــِة الــ ــَتــ ــــــمَّ اقــ ٢٨ثُــ

ـــى َمكاٍن  ٌق إَلـــ ـَطـــِلـــ إلـــيـــهـــا، وهـــــو تـــظـــاَهـــَر كــــأنَّــــُه ُمـــنــ
ألــــَزمــــاُه قـــائـــَلـــِني: «امــــُكــــْث مــعــنــا، ألنَُّه  أبــــَعــــَد. ٢٩فــــ
َنحُو املساِء وقــد مــاَل النَّهاُر». فــَدَخــَل لَيمُكَث 
معُهما. ٣٠فَلّما اتَّكأ معُهما، أَخَذ ُخبًزا وباَرَك 
َر وناَوُهلما، ٣١فانَفَتَحْت أعُيُنُهما وَعَرفاُه  وكسَّ
ُثـــمَّ اخــَتــَفــى عــنــُهــمــا، ٣٢فـــقـــاَل َبــعــُضــُهــمــا لَبعٍض: 
«أَلـــْم َيــُكــْن َقلُبنا ُملَتِهًبا فينا إذ كـــاَن ُيَكلُِّمنا يف 
ــــُكـــــُتـــــَب؟». ٣٣فــــقــــامــــا يف  ِق ويـــــوِضـــــُح لـــنـــا الـ الــــطــــريــــ
تِــلــَك الــّســاَعــِة وَرَجـــعـــا إَلـــى أوُرَشـــلـــيـــَم، وَوَجدا 
ـــذيــــَن معُهْم  األَحـــــــَد عـــَشـــَر ُمـــجـــَتـــِمـــعـــَني، ُهــــم والـ
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٣٤وُهْم يقولوَن: «إنَّ الربَّ قاَم باَحلقيَقِة وَظَهَر 

لِسمعاَن!». ٣٥وأّما ُهما فكانا ُيخِبراِن مبا َحَدَث 
يف الطريِق، وكيَف َعَرفاُه ِعنَد كسِر اُخلبِز.

ــــــَف َيسوُع  ــــذا وَقــــــ ـــلَّـــــمـــــوَن ــــ تـــــَكــ ـــم يـــــ ٣٦وفــــــيــــــمــــــا ُهـــــ

َنفُسُه يف وسِطِهْم، وقاَل ُهلم: «سالٌم لُكم!». 
٣٧فَجِزعوا وخافوا، وَظّنوا أُم َنَظروا روًحا. 

٣٨فقاَل ُهلم: «ما باُلُكْم ُمضَطِربَني، وملاذا ختُطُر 

 : ـــَديَّ وِرجَليَّ أفـــكـــاٌر يف ُقــلــوبــُكــْم؟ ٣٩اُنــــُظــــروا َيــ
ــإنَّ الّروَح  ـــي أنـــــا هـــــو! ُجــــّســــوين وانــــــُظــــــروا، فــــ إنِّـــ
ليس لُه َلحٌم وِعظاٌم كما تَرْوَن يل». ٤٠وحَني 
قــــاَل هـــذا أراُهــــــْم َيـــَديـــِه وِرجـــَلـــيـــِه. ٤١وبَــيــَنــمــا ُهم 
ــبــوَن، قاَل  َتــَعــجِّ قــني ِمـــَن الـــَفـــَرِح، وُمــ َغـــُري ُمــَصــدِّ
ُهلم: «أِعنَدُكْم ههنا َطعاٌم؟». ٤٢فناَولوُه ُجزًءا 
ــْن َشــــهــــِد َعَسٍل.  ، وَشـــيـــًئـــا ِمــــ ــشـــــويٍّ ـــٍك َمـــ ِمــــــْن َمســـ

٤٣فأَخَذ وأَكَل ُقّداَمُهْم.

ــاَل ُهلــم: «هــذا هــو الــكــالُم الــذي كلَّمُتُكْم  ٤٤وقــ

بــِه وأنــا َبــعــُد معُكْم: أنَّـــُه ال ُبــدَّ أْن يــِتــمَّ مجيُع ما 
هو َمكتوٌب َعنِّي يف ناموِس موَسى واألنبياِء 
لَيفَهموا  ِذهـــــَنـــــُهـــــْم  فــــتــــَح  ٤٥حــــيــــَنــــئــــٍذ  ـــــِري».  ــزامــــ واملَـــــــ
ـــم: «هــــَكــــذا هـــو َمكتوٌب،  ــــاَل ُهلــ الـــُكـــتُـــَب. ٤٦وقــــ
وهكذا كاَن َينَبغي أنَّ اَملسيَح يتألَُّم وَيقوُم ِمَن 
األمــواِت يف اليوِم الّثاِلِث، ٤٧وأْن ُيكَرَز باِمسِه 
بــالــتَّــوَبــِة وَمــغــِفــَرِة اخلــطــايــا جلميِع اُألَمـــــِم، ُمبَتدًأ 
َك. ٤٩وها  ِمـــْن أوُرَشـــلـــيـــَم. ٤٨وأنـــُتـــْم ُشــهــوٌد لــذلــ
أنــا ُأرِســـُل إَليُكْم َمــوِعــَد أيب. فأقيموا يف مدينِة 

ًة ِمَن األعايل». أوُرَشليَم إَلى أْن ُتلَبسوا قوَّ
٥٠وأخــَرَجــُهــْم خــاِرًجــا إَلــى َبيِت عنيا، وَرَفَع 

َيَديِه وباَرَكُهْم. ٥١وفيما هو ُيباِرُكُهُم، انَفَرَد 
٥٢فَسَجدوا  ـــاِء.  ــــمــ ــــسـ ـــــى الـ ــ إلَـ ــــَد  ـ ـِعـــ ــ ــ ــ وُأصـ ــُهــــْم  ـنــ ــ عـ
ــَرٍح عظيٍم،  ــ ــَفـ ــ ـــَم بـ ــيــ ـ ـلــ ــ ــــــى أوُرَشــ ــــوا إلَـ ــــعــ ــُه وَرَجــ ــ لـ
ُيَسبِّحوَن  ــِل  ــ ــَكــ ــ ــيــ ــ اهلَــ يف  ــٍني  ــ ــ حـ ـــــلَّ  ــ ُكــ ـــوا  ــ ــ ـانـ ــ ــ ــ ٥٣وكـ

وُيباِركوَن اَهللا. آمَني.




ــُة كاَن  ــ ــَمـ ــ ـِلـ ــ ـَكــ ــ ــُة، والــ ــَمـــ ــ ــِلـ ــ ــَكـ ــ ــاَن الـ ــ ــ ــــدِء كــ ــ ــبَـ ــ ـــ ١ يف ال

ــاَن يف  ـَمـــُة اَهللا. ٢هــــذا كــ ـــاَن الـــَكـــِلــ ـنـــَد اِهللا، وكــ ِعــ
الــَبــدِء ِعــنــَد اِهللا. ٣ُكـــلُّ َشـــيٍء بــِه كـــاَن، وبَغِريِه 
ــيٌء ِمــّمــا كـــاَن. ٤فــيــِه كــاَنــِت احلياُة،  مل َيــُكــْن َشـ
ــنّـــوُر ُيضيُء  واحلــيــاُة كــانَــْت نـــوَر الــنــاِس، ٥والـ

لَمُة مل ُتدِركُه. لَمِة، والظُّ يف الظُّ

٦كاَن إنساٌن ُمرَسٌل ِمَن اِهللا اُمسُه يوَحنا. ٧هذا 

ــْي يؤِمَن  ــَكــ ــّنــــوِر، لــ ــلــ ـَهـــَد لــ ــاَدِة لـــيَـــشــ ـــهـ ــلـــشَّ ــاَء لـ ــ جــ
ـــــوَر، بل  ـنّــ ــ ــ ـــْن هـــــو الــ ــُكــ ــ ـــِه. ٨مل يَـ ــِتــ ــ ـَطـ ــ ـــواِســ ــُكـــــلُّ بــ ــ الـ
لَيشَهَد للّنوِر. ٩كاَن الّنوُر اَحلقيقيُّ الذي ُينُري 
ُكلَّ إنساٍن آتًيا إَلى العاَلِم. ١٠كاَن يف العاَلِم، 
َن الــعــالَــُم بـــِه، ومل يَــعــِرفــُه الــعــاَلــُم. ١١إَلى  ــوِّ وكــ
ُتُه مل تقَبلُه. ١٢وأّما ُكلُّ  ِتِه جاَء، وخاصَّ خاصَّ
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الـــذيـــَن َقـــبِـــلـــوُه فــأعــطــاُهــْم ُســلــطــانًــا أْن َيصريوا 
١٣الذيَن  ـــِه.  ــ ــــاِمســ ـ بــ ـــوَن  ــنـــ ــ ــؤِمــ ــ املــ أِي  اِهللا،  أوالَد 
ُوِلــدوا ليس ِمــْن َدٍم، وال ِمــْن َمشيَئِة َجَسٍد، 

وال ِمْن َمشيَئِة َرُجٍل، بل ِمَن اِهللا.
١٤والــَكــِلــَمــُة صـــاَر َجــَســًدا وَحـــلَّ َبيَننا، ورأينا 

ـــَن اآلِب،  ــ ــ ـــٍد ِمـــ ـيــ ــ ــــَوحــ ـــا لـ ــــًدا كــــمـ ــجـــ ــ ــ ــــَدُه، َمـ ـ ــ ــجــ ــ ــ ــ َمـ
َمملوًءا ِنعَمًة وَحقا. ١٥يوَحنا َشِهَد لُه وناَدى 
قـــائـــًال: «هــــذا هـــو الــــذي ُقـــلـــُت عـــنـــُه: إنَّ الذي 
ـُه كـــاَن َقبلي».  ــي، ألنَّـــ ـــأيت َبــعــدي صـــاَر ُقـــّدامـ ي
١٦وِمْن ِملئِه َنحُن مجيًعا أَخذنا، وِنعَمًة فوَق 

ِنــعــَمــٍة. ١٧ألنَّ الـــّنـــامـــوَس مبــوَســى ُأعـــطـــَي، أّما 
قُّ فبَيسوَع اَملسيِح صـــارا. ١٨ اِهللا  النِّعَمُة واَحلـــ
. اِالبــــُن الــَوحــيــُد الـــذي هــو يف  ــطُّ ــَرُه أَحـــٌد َقـ مل يَــ

ِحضِن اآلِب هو َخبََّر.
ــَني أرَسَل  ــ ــا، حــ ــنــ ــــاَدُة يــــوَحــ ــــهــ ي َشــ ــ ــِذِه هــ ــ ــ ــ ـ ــ ١٩وهـ

الَيهوُد ِمْن أوُرَشليَم كَهَنًة والويِّنيَ لَيسألوُه: 
 : ــنـــِكـــْر، وأَقرَّ ــَرَف ومل يُـ ــتَـ ـــْن أنــــــَت؟». ٢٠فـــاعـ «َمــ
ــــوُه: «إًذا  ــألــ ــ ــســ ــ ــيـــــَح». ٢١فــ ــ ــسـ ــا املــَـ ــ ـــســـــُت أنــ ـي لَــ ــ ــ ــ «إنِّــ
ـــســــــُت أنا».  ــ ـــاَل: «لَـ ــ ــقـ ــ ــــَت؟». فــ ــ ــ ــ ــ ــا أنـ ــيّــ ــلــ ــــاذا؟ إيــ ـ ــ ــ مـ
«ألــنـَّـيبُّ أنــــَت؟». فــأجــاَب: «ال». ٢٢فــقــالــوا لُه: 
«َمـــْن أنـــَت، لُنعطَي َجــواًبــا للذيَن أرَسلونا؟ 
ماذا تقوُل عن َنفِسَك؟». ٢٣قاَل: «أنا صوُت 
، كما  مــوا طريَق الـــربِّ صـــاِرٍخ يف الــبَــرِّيَّــِة: َقــوِّ
ــــاَن املُـــرَســـلـــوَن ِمَن  يبُّ». ٢٤وكـــ ــ ــنَّــ قـــــاَل إَشـــعـــيـــاُء الــ
الَفرِّيسيِّنيَ، ٢٥فسألوُه وقالوا لُه: «فما باُلَك 

ُد إْن ُكنَت َلسَت اَملسيَح، وال إيلّيا، وال  ُتَعمِّ
ُد  ؟». ٢٦أجــابَــُهــْم يــوَحــنــا قــائــًال: «أنـــا ُأَعمِّ يبَّ الـــنَّـــ
ــِطـــُكـــْم قـــائـــٌم الــــذي َلسُتْم  ــــاٍء، ولــكــن يف وسـ مبـ
ـــعـــــدي، الذي  ــأيت َبــ ـ ـــ ــــذي ي ــ ــو الـ ــــ ـــُه. ٢٧هـ ـــِرفـــــونَــ ــعــ تـــ
صاَر ُقّدامي، الذي َلسُت ُمبسَتِحقٍّ أْن أُحلَّ 
ــَربَة يف  ُســيــوَر ِحـــذائـــِه». ٢٨هـــذا كـــاَن يف بَــيــِت َعــ

ُد. َعِرب اُألرُدنِّ َحيُث كاَن يوَحنا ُيَعمِّ
٢٩ويف الَغِد َنَظَر يوَحنا َيسوَع ُمقِبًال إليِه، فقاَل: 

ُع َخـــطـــيَّـــَة العاَلِم!  «هـــــوذا َحـــَمـــُل اِهللا الــــذي َيــــرَفــــ
٣٠هذا هو الذي ُقلُت عنُه: يأيت َبعدي، َرُجٌل 

ـُه كــاَن َقبلي. ٣١وأنـــا مل أُكْن  ي، ألنَّــ صــاَر ُقــّدامــ
ك ِجئُت  ِرُفــــُه. لــكــن لــُيــظــَهــَر إلســـرائـــيـــَل لــذلــ أعــــ
ُد باملاِء». ٣٢وَشِهَد يوَحنا قائًال: «إنِّي قد  ُأَعمِّ
ــَن السماِء  رأيــــُت الـــــّروَح نـــــاِزًال ِمــثــَل َحــمــاَمــٍة ِمــ
ــُه، لكنَّ  ــِرُفــــ ــــْن أعــــ ـــــا مل أُكـــ ـَتـــَقـــرَّ عـــَلـــيـــِه. ٣٣وأنـــ فـــاســ
ــــــَد بـــــاملـــــاِء، ذاَك قــــــاَل يل:  ــمِّ ين ُألَعــــ ـــ ــَلــ ـــذي أرَســـ الـــ
ا عَليِه، فهذا  الذي تَرى الّروَح ناِزًال وُمسَتِقر
ــــا قد  ـُقــــُدِس. ٣٤وأنــ ــالــــّروِح الـــ ـــُد بــ هـــو الــــذي ُيـــَعـــمِّ

رأيُت وَشِهدُت أنَّ هذا هو ابُن اِهللا».
ــــا هو  ــ ــًفــ ــ ــ ــــا واِقــ ــنـ ـ ــــاَن يـــــوَحــ ـ ــ ــــا كـــ ــًضــ ــ ــــِد أيــ ـ ــَغــ ــ ــ ٣٥ويف الـ

ــــى َيسوَع  ــ ــَر إلَــ ــ ــَظـ ــ ــنَـ ــ ــــِذِه، ٣٦فـ ــيـ ــ ــــْن تـــــالمـ ـ ــــاِن ِمـــ ــنــ ــ واثــ
ماشًيا، فقاَل: «هوذا َحَمُل اِهللا!». ٣٧فَسِمَعُه 
الــتِّــلــمــيــذاِن يــتــَكــلَّــُم، فــتــبِــعــا َيـــســـوَع. ٣٨فالَتَفَت 
َيـــســـوُع ونَــَظــَرُهــمــا يــتــَبــعــاِن، فــقــاَل هلُــمــا: «ماذا 
ـــــذي تفسُريُه:  ــ ـي» الـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاال: «َربِّـ ـــقـ ـــاِن؟». فــ ــبــ ـ ــُلــ ــــطـــ تـ
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ياُمَعلُِّم. «أين متُكُث؟». ٣٩فقاَل ُهلما: «تعاَليا 
ــــاَن َيمُكُث،  ــ ـــرا أيــــــن كــ ــَظـــ ـ ــ ــيــــا ونَـ ــأتَــ ــــرا». فــ ــ ــُظــ ــ ــ وانــ
وَمَكثا ِعنَدُه ذلك اليوَم. وكــاَن َنحَو الّساَعِة 
ــو ِسمعاَن  ــَدراُوُس أخــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاَن أنـ ــ ــ ــَرِة. ٤٠كـــ ــ ــاِشــ ــ ــــعــ الــ
ُبطُرَس واِحًدا ِمَن اِالثَنِني اللَذيِن ِمسعا يوَحنا 
ــاُه ِسمعاَن،  ــ ــ أخــ ًال  أوَّ ــــَد  ـ وَجـــ ـــذا  ــ ٤١هـــ ــاُه.  ــِبــــعــ وتــ
فــقــاَل لـــُه: «قـــد وَجـــدنـــا َمــســيّــا» الـــذي تفسُريُه: 
ــَظـــَر إليِه  ـنَـ ــِه إلَـــــى َيــــســــوَع. فــ ــاَء بــ ــجــ ــيـــُح. ٤٢فــ املَـــسـ
ـــاَل: «أنـــــَت ِســمــعــاُن بـــُن يـــونـــا. أنَت  َيـــســـوُع وقـــ

ُتدَعى َصفا» الذي تفسُريُه: ُبطُرُس.
إَلى  ـــُرَج  ــ ــ ــــخــ ــ ــ يَـ أْن  ـــوُع  ــ ــ ــسـ ــ ــ َيــ أراَد  ـــِد  ــ ــ ــَغـ ــ ـ ــ الـ يف   ٤٣

ــُه: «اتَبعين».  اجلــلــيــِل، فـــَوَجـــَد فــيــُلــبُّــَس فــقــاَل لــ
٤٤وكــــاَن فــيــُلــبُّــُس ِمـــْن بَــيــِت َصــيــدا، ِمـــْن مدينِة 

ُس وَجـــَد َنَثنائيَل  ــــَدراُوَس وُبــطــُرَس. ٤٥فــيــُلــبُّــ أنـ
ـتَـــَب عـــنـــُه موَسى  ــُه: «وَجــــدنــــا الـــــذي كــ ــ ـــاَل لـ وقـــ
ــَن يوُسَف  ــ ــــســـــوَع ابـــ ــاُء َيـ ــيـــ ــبـــ ــ ــوِس واألنـ ـــامـــ ــنـّـ يف الـــ
الذي ِمَن الّناِصَرِة». ٤٦فقاَل لُه َنَثنائيُل: «أِمَن 
ــيٌء صاِلٌح؟».  ـ ــَرِة ُيــمــِكــُن أْن يـــكـــوَن َشــ ــنّـــاِصـ الـ

قاَل لُه فيُلبُُّس: «تعاَل وانُظْر».
ـيــــِه، فقاَل  ــ إلـ ـبِـــًال  ــيـــَل ُمـــقــ ـنـــائـ ثَــ ـــ ٤٧ورَأى َيــــســــوُع َن

ــشَّ فيِه».  ــ ــيٌّ َحــــقــــا ال ِغــ ـلـ ــيــ ـــــوذا إســـرائـ ــُه: «هــ ـنــ عـــ
٤٨قاَل لُه َنَثنائيُل: «ِمْن أين تعِرُفين؟». أجاَب 

َيسوُع وقاَل لُه: «َقبَل أْن َدعاَك فيُلبُُّس وأنَت 
حتَت التِّيَنِة، رأيُتَك». ٤٩أجاَب َنَثنائيُل وقاَل 
ـــــَت َمِلُك  ــــُن اِهللا! أنــ ـ ــــــَت ابــ ــــلِّـــــُم، أنـ ــَعـ ــــا ُمـــ ــُه: «يــ ــ لـــ

ــاَل لـــُه: «هل  ــاَب َيــســوُع وقـ إســرائــيــَل!». ٥٠أجــ
ــَك حتَت  ــ ــُتــ ــ ــ ــي رأي ــ ـ ـَك: إنِّـــ ــ ــ ــ ـلـــــُت لـ ــ ـي ُقــ ــ ــ ـ ـنــــــَت ألنِّــ ــ آَمـــ
التِّيَنِة؟ سوَف تَرى أعَظَم ِمْن هذا!». ٥١وقاَل 
ــقَّ أقـــوُل لــُكــم: ِمـــَن اآلَن تَرْوَن  قَّ اَحلـ ــ لـــُه: «اَحلــ
اِهللا َيصَعدوَن  ــَة  ــَكــ َمـــفـــتـــوَحـــًة، وَمــــالئــ الـــســـمـــاَء 

وَيِرتلوَن عَلى ابِن اإلنساِن».


١ويف اليوِم الّثاِلِث كاَن ُعرٌس يف قانا اجلليِل، 

وكاَنْت ُأمُّ َيسوَع هناَك. ٢وُدعَي أيًضا َيسوُع 
وتالميُذُه إَلى الُعرِس. ٣وَلّما فَرَغِت اخلمُر، 
قاَلْت ُأمُّ َيسوَع لُه: «ليس ُهلم مخٌر». ٤قاَل هلا 
َيسوُع: «ما يل ولِك يا امــرأُة؟ مل تأِت ساَعيت 
ــُه لــلــُخــّداِم: «َمــهــمــا قـــاَل لُكم  ــ بَــعــُد». ٥قــالَـْـت ُأمُّ
فــافــَعــلــوُه». ٦وكــاَنــْت ِســتَّــُة أجـــراٍن ِمـــْن ِحجاَرٍة 
ــَـســــَـب تـــطـــهـــِري الَيهوِد،  ـــاَك، َحــ ــنــ ــ ــًة هـ ــــوَعـــ َمـــــوضـ
ــاَل ُهلم  َيـــَســـُع ُكـــلُّ واِحـــــٍد ِمــطــَريــِن أو ثـــالَثـــًة. ٧قــ
َيسوُع: «امــألوا األجــراَن مــاًء». فَمألوها إَلى 
موا إَلى  فوُق. ٨ُثمَّ قاَل ُهلُم: «اسَتقْوا اآلَن وَقدِّ
موا. ٩فَلّما ذاَق َرئيُس املُتَّكإ  َرئيِس املُتَّكإ». فَقدَّ
ـــًرا، ومل َيـــُكـــْن َيــعــَلــُم ِمــــْن أين  َل مخـ ــتَـــَحـــوِّ املــــاَء املُـ
هَي، لكنَّ اُخلّداَم الذيَن كانوا قد اسَتَقْوا املاَء 
َعِلموا، َدعا َرئيُس املُتَّكإ الَعريَس ١٠وقاَل لُه: 
«ُكــــلُّ إنـــســـاٍن إنَّــمــا َيـــَضـــُع اخلــمــَر اَجلـــيِّـــَدَة أّوًال، 
ــــّدوَن. أّمـــا أنـــَت فقد  وَمـــَتـــى ســـِكـــروا فــحــيــنَــئــٍذ الــ
أبَقيَت اخلمَر اَجليَِّدَة إَلى اآلَن!». ١١هِذِه بداَيُة 



٦٢

اآليــاِت فَعلها َيسوُع يف قانا اجلليِل، وأظَهَر 
َمجَدُه، فآَمَن بِه تالميُذُه.

ــوَم، هو  ــاحـــ ــِرنـــ ــ ــفـ ــ ـــــى كـ ـ ـــَدَر إلَــ ــ ــ ــ ــ ـــذا اَحنـ ــ ــــَد هـ ــــعـــ ـــ ١٢وَب

وُأمُُّه وإخَوُتُه وتالميُذُه، وأقاموا هناَك أّياًما 
ثــَريًة. ١٣وكـــاَن ِفــصــُح الــيَــهــوِد قريًبا،  َليَسْت كــ
١٤وَوَجَد  ـــــَم،  ــيــ ــ ــ ـلـ ــ ــ أوُرَشــ ـــــى  ــ إلَــ ــوُع  ــ ـــســ ــ ـــَد يَـ ــِعــ ــ ــــَصـ فـ
ــَقـــًرا وَغَنًما  ـيــَكــِل الـــذيـــَن كــانــوا َيــبــيــعــوَن بَـ يف اهلَـ
١٥فَصَنَع  ــا.  ـــلـــــوًســـ ُجــ ـــاِرَف  ــيـــ ــ ــ ـــــصَّ والـ ــا،  ـــاًمـــ ــــمــ وَحـ
سوًطا ِمْن ِحباٍل وَطــَرَد اجلميَع ِمَن اَهليَكِل، 
ياِرِف  ـــَم الصَّ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــبَّ َدراِهــ ــ وكـ ــــَر،  ــَقــ ـ ــ ــبَـ ــ والــ ــــَم  ــنَـ ــ ـَغـ ــ الــ
ــِة اَحلماِم:  ــاَعــ ــبــ ــاَل لــ ــ ــ ــ ــ ــــْم. ١٦وقـ ــَدُهــ ــ ـــوائــ ــ ـــــَب َمـ ــــلَّـ وَقــ
ــْن هــهــنــا! ال جتــَعــلــوا َبـــيـــَت أيب  ــِذِه ِمــ «ارَفــــعــــوا هـــ
َر تالميُذُه أنَُّه َمكتوٌب:  َبيَت ِتجاَرٍة!». ١٧فتَذكَّ

«َغَريُة َبيِتَك أَكَلتين».
ــٍة ُترينا  ــ ـــَة آَيـ ــُه: «أيَّـــ ــالــــُوا لــ ــيَـــهـــوُد وقــ ــأجــــاَب الـ ١٨فــ

ـــاَب يَــــســــوُع وقاَل  ــ ــ ــــذا؟». ١٩أجـ ـ ــَعـــَل هــ حـــتَّـــى تـــفـ
ـيـــَكـــَل، ويف ثَـــالَثـــِة أّياٍم  هلُــــم: «انـــُقـــضـــوا هـــذا اهلَــ
ـيـــُمـــُه». ٢٠فـــقـــاَل الـــَيـــهـــوُد: «يف ِســــتٍّ وأرَبعَني  ُأقــ
ــأنـــَت يف ثَـــالَثـــِة أّياٍم  ــيـــَكـــُل، أفـ ــَين هـــذا اهلَـ ـًة بُــ ســـنَــ
ُتقيُمُه؟». ٢١وأّمــا هو فكاَن يقوُل عن َهيَكِل 
َر  ـــواِت، تَذكَّ ــ ــ ــ ــَن األمــ ــ ــاَم ِمــ ــ ــّمــــا قــ ــَلــ ــِدِه. ٢٢فــ ــ ــَســ ــ َجــ
بالِكتاِب  ـــوا  ــنــ ــ آَمـ ــ ــ فـ ـــــذا،  ــ ــــاَل هـــ ـ ــ ــُه قـــ ـ ــ ــ ــ ـــُذُه أنَّــ ــيـــ ــ ــالمــ تــــ

والَكالِم الذي قالُه َيسوُع.
ــيـــَم يف عــيــِد الِفصِح،  ـّمــــا كــــاَن يف أوُرَشـــلـ ٢٣وَلـــ

ـــاِت اليت  ــ ــ ــ ــِه، إذ رَأْوا اآليـ ــ ــــاِمســ ــريوَن بــ ــثـــ ـــَن كـــ ــ ـ آَمـــ

َصَنَع. ٢٤لكنَّ َيسوَع مل يأَتِمنُهْم عَلى َنفِسِه، 
ــُه مل َيُكْن  ــ ــ ــ َع. ٢٥وألنَّــ ــ ـيـ ــِرُف اجلـــمــ ــ ـــعـ ـــاَن يَــ ــ ــُه كـ ــ ــ ألنَّـ
ُمــحــتــاًجــا أْن يَــشــَهــَد أَحــــٌد عــن اإلنـــســـاِن، ألنَُّه 

َعِلَم ما كاَن يف اإلنساِن.


١كاَن إنساٌن ِمَن الَفرِّيسيِّنيَ اُمسُه نيقودميوُس، 

ــســــوَع ليًال  ــــاَء إلَـــــى َيــ ـــذا جـ ــَيـــهـــوِد. ٢هــ ــلـ ــٌس لـ ــيــ َرئــ
وقــاَل لُه: «ياُمَعلُِّم، َنعَلُم أنَّــَك قد أَتيَت ِمَن 
ــلِّــًمــا، ألْن لــيــس أَحــــٌد َيـــقـــِدُر أْن َيعَمَل  اِهللا ُمــعَ
يت أنـــَت تــعــَمــُل إْن مل َيــُكــِن اُهللا  هـــِذِه اآليــــاِت الــ
قَّ اَحلقَّ  ــ مــعــُه». ٣أجـــاَب يَــســوُع وقـــاَل لــُه: «اَحلـ
ــــٌد ال يـــولَـــُد ِمــــْن فوُق  َك: إْن كــــاَن أَحـ ــ ـــوُل لــ أقــ
ــــاَل لُه  ــ ٤قـــ اِهللا».  ــَرى مــــلــــكــــوَت  ــ ــ ــِدُر أْن َيـــ ــ ـــقــ ــ ال يَـ
نيقودميوُس: «كيَف ُيمِكُن اإلنساَن أْن يوَلَد 
ــِدُر أْن َيــــدُخــــَل َبطَن  ــقــ ــُه يَــ ــَعـــلَّـ وهــــو َشـــيـــخٌ  ؟ ألَـ
ـــاَب َيـــســـوُع: «اَحلقَّ  ــَد؟». ٥أجــ ــِه ثــانــَيــًة ويــــولَــ ــ ـ ُأمِّ
ــــٌد ال يـــوَلـــُد ِمَن  ــاَن أَحـ َك: إْن كــ ــ ـقَّ أقـــــوُل لــ ــ اَحلــ
ــدُخـــــَل ملكوَت  ــــِدُر أْن َيـــ ـــقـ ــــّروِح ال يَــ ــ ــ ــ ــــاِء وال ــ املـ
اِهللا. ٦اَملولوُد ِمَن اَجلَسِد َجَسٌد هو، واَملولوُد 
ْب أنِّــي ُقلُت  ِمــَن الـــّروِح هو روٌح. ٧ال تتَعجَّ
ـــــوُق. ٨اَلرِّيُح  ــــْن فـــ ــ ــــولَـــــدوا ِم ـــغـــي أْن تـ ــَب ــنـ ــَك: يَـ ـ ــ لـ
ُــبُّ َحيُث تــشــاُء، وتسَمُع صوَتها، لكنََّك 
ــأيت وال إَلــــى أيـــن تذَهُب.  ال تــعــَلــُم ِمــــْن أيـــن تـ

هكذا ُكلُّ َمْن ُوِلَد ِمَن الّروِح».
٩أجــاَب نيقودميوُس وقــاَل لــُه: «كيَف ُيمِكُن 
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أْن يــكــوَن هـــذا؟». ١٠أجــــاَب َيــســوُع وقـــاَل لُه: 
ــَلـــُم هذا!  ــــســـــَت تـــعـ ــيــــَل ولَـ ــلِّــــُم إســــرائــ ــَعــ ـــــَت ُمــ ــ «أنـ
ــا َنَتَكلَُّم  ــا إنَّــــمــ ــنــ ــَك: إنَّــ ــ ـــ ــــوُل ل ــ ــقَّ أقــ ـ ــ ــ ـقَّ اَحلـ ــ ــ ــ ــ ١١اَحلــ

ـتُـــْم تقَبلوَن  ـنـــا، ولَـــســ ــَهـــُد مبـــا رأيــ مبـــا َنـــعـــَلـــُم ونَـــشـ
َشــهــاَدَتــنــا. ١٢إْن ُكــنــُت ُقــلــُت لــُكــُم األرضّياِت 
ــنـــوَن إْن ُقلُت  ــؤِمـــنـــوَن، فــكــيــَف تـــؤِمـ ــتُـــْم تـ ولَـــسـ
ــمــاويّــاِت؟ ١٣ولــيــس أَحــٌد َصــِعــَد إَلى  لُكُم الــسَّ
ـــاِء، ابُن  ــمــ ـــســـ ــَن الــ ــ ــ ــــَزَل ِمــ ــ ــ ـــــذي َنـــ الــــســــمــــاِء إال الـــ

اإلنساِن الذي هو يف السماِء.
يَّـــِة هكذا  ـَع مــوَســى اَحلـــيَّـــَة يف الـــَبـــرِّ ــ ١٤«وكـــمـــا َرَفـ

ـْي ال  ــ ــَكـــ ـ ـــاِن، ١٥لـــ ــ ــسـ ــ ــــُن اإلنــ ــ ــَع ابـ ـ ــــرَفـــ ــي أْن ُيــ ــبَـــغـ ـنـ يَــ
َك ُكـــلُّ َمـــْن يــؤِمــُن بــِه بــل تــكــوُن لــُه احلياُة  َيــهــِلــ
األبديَُّة. ١٦ألنَّــهُ هكذا أَحــبَّ اُهللا العاَلَم حتَّى 
ــُه الـــَوحـــيـــَد، لـــَكـــْي ال َيــهــِلــَك ُكــــلُّ َمْن  ــنَـ ــَذَل ابـ ــ بَـ
يؤِمُن بِه، بل تكوُن لُه احلياُة األبديَُّة. ١٧ألنَُّه 
مل يُــرِســِل اُهللا ابــنَــُه إلَــى الــعــالَــِم لَيديَن العاَلَم، 
بــل لــيَــخــُلــَص بــِه الــعــالَــُم. ١٨الــــذي يــؤِمــُن بــِه ال 
ُيداُن، والذي ال يؤِمُن قد ديَن، ألنَُّه مل يؤِمْن 
ينوَنُة:  باسِم ابِن اِهللا الَوحيِد. ١٩وهِذِه هي الدَّ
إنَّ الّنوَر قد جاَء إَلى العاَلِم، وأَحبَّ الناُس 
لَمَة أكَثَر ِمَن الّنوِر، ألنَّ أعماُهلْم كاَنْت  الظُّ
يِّآِت ُيبِغُض  ِشرِّيَرًة. ٢٠ألنَّ ُكلَّ َمْن َيعَمُل السَّ
الّنوَر، وال يأيت إَلى الّنوِر لئال تَوبََّخ أعماُلُه. 
قَّ فـــُيـــقـــبِـــُل إلَـــــى الّنوِر،  ــ ــ ــَعـــُل اَحلــ ــــْن يَـــفـ ــــا َمـ ــ ٢١وأّمــ

لَكْي تظَهَر أعماُلُه أنَّها باِهللا َمعموَلٌة».

٢٢وَبعَد هذا جاَء َيسوُع وتالميُذُه إَلى أرِض 

ُد.  الَيهوديَِّة، وَمَكَث معُهْم هناَك، وكاَن ُيَعمِّ
ُد يف َعِني نوٍن بُقرِب  ٢٣وكاَن يوَحنا أيًضا ُيَعمِّ

ساليَم، ألنَّــهُ كــاَن هناَك مياٌه كثَريٌة، وكانوا 
يأتوَن وَيعَتِمدوَن . ٢٤ألنَّـــُه مل َيُكْن يوَحنا قد 

جِن. ُألقَي َبعُد يف السِّ
٢٥وَحَدَثْت ُمباَحَثٌة ِمْن تالميِذ يوَحنا مع َيهوٍد 

ِمْن ِجَهِة التَّطهِري. ٢٦فجاءوا إَلى يوَحنا وقالوا 
لــُه: «يــا ُمــَعــلِّــُم، هــوذا الــذي كــاَن معَك يف َعِرب 
هو  ــــُه،  لـــــ ـــدَت  َشـــــــِهــــ ـــــــَت قــــــد  أنــ اُألرُدنِّ، الـــــــــذي 
ُد، واجلميُع يأتوَن إليِه». ٢٧أجــاَب يوَحنا  ُيَعمِّ
ًئــا إْن مل  وقــــــاَل: «ال َيــــقــــِدُر إنـــســـاٌن أْن يـــأُخـــَذ َشــيــ
ـُتـــْم أنُفُسُكْم  َيــُكــْن قــد ُأعــطــَي ِمـــَن الــســمــاِء. ٢٨أنــ
ـي ُقـــلـــُت: َلـــســـُت أنـــا املَــســيــَح بل  تـــشـــَهـــدوَن يل أنِّـــ
ـــُه الــــــَعــــــروُس فهو  ــــــــْن لـــ ــاَمــــــُه. ٢٩َمـ ــــٌل أمــــ ي ُمــــــرَســ إنـِّــــــ
ِس الــــذي َيِقُف  الـــَعـــريـــُس، وأّمـــــا َصـــديـــُق الـــَعـــريـــ
ـــــِل صوِت  ـــــْن أجــــــ ـــا ِمــــــ ـــَرُح فــــــــَرًحـــــ ــفــــ ـَيـــــ ـــُه فــــــ ــُعـــ وَيــــــســــــَمــــ
الَعريِس. إًذا فَرحي هذا قد كَمَل. ٣٠َينَبغي أنَّ 
أيت ِمْن  ُص. ٣١الــــذي يــ ي أنــا أنــُقــ ـَك َيــزيــُد وأنـِّــ ذلــ
ـــوَق اجلـــمـــيـــِع، والــــــذي ِمـــــَن األرِض  فـــــوُق هـــو فــ
، وِمـــَن األرِض يتَكلَُّم. الــذي يأيت  هــو أرضـــيٌّ
ِمَن السماِء هو فوَق اجلميِع، ٣٢وما رآُه وِمسَعُه 
بِه َيشَهُد، وَشهاَدُتُه ليس أَحٌد َيقَبُلها. ٣٣وَمْن 
َقــِبــَل َشــهــاَدَتــُه فقد َخــَتــَم أنَّ اَهللا صـــاِدٌق، ٣٤ألنَّ 
الــذي أرَســلــُه اُهللا يتَكلَُّم بــَكــالِم اِهللا. ألنَّـــُه ليس 
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بَكيٍل ُيعطي اُهللا الـــّروَح. ٣٥َاآلُب ُيِحبُّ اِالبَن 
ـــِدِه. ٣٦ الـــــذي يؤِمُن  ـــيٍء يف َيــــ َع ُكـــــلَّ َشـــ وقــــد َدَفــــــ
باِالبِن لُه حياٌة أبديٌَّة، والذي ال يؤِمُن باِالبِن 

لن َيَرى حياًة بل َيمُكُث عَليِه َغَضُب اِهللا».


١فَلّما َعِلَم الربُّ أنَّ الَفرِّيسيَِّني ِمسعوا أنَّ َيسوَع 

ُد تالميَذ أكَثَر ِمْن يوَحنا، ٢مع أنَّ  ُيَصيُِّر وُيَعمِّ
ُد بل تالميُذُه، ٣تَرَك  َيسوَع َنفَسُه مل َيُكْن ُيَعمِّ
الَيهوديََّة وَمَضى أيًضا إَلى اجلليِل. ٤وكاَن ال 
ــأتَـــى إَلــــى مدينٍة  ـَرَة. ٥فـ ـاِمــ ــدَّ لـــُه أْن َيــجــتــاَز الـــّســ بُــ
يَعِة  ِمَن الّساِمَرِة ُيقاُل هلا سوخاُر، بُقرِب الضَّ
ــِه. ٦وكاَنْت  ــِنــ ـَبـــهـــا يــعــقــوُب لـــيـــوُســـَف ابــ ــيت وَهــ الــ
ئــُر يــعــقــوَب. فـــإذ كـــاَن َيــســوُع قــد تِعَب  هــنــاَك بــ
ــَفــِر، َجــَلــَس هكذا عَلى الِبئِر، وكاَن  ِمــَن الــسَّ
ـــرأٌة ِمَن  ــجـــاَءِت امــ ـِة الـــّســـاِدَســـِة. ٧فـ َنــحــَو الـــّســـاَعــ
ــــا َيسوُع:  ــــاَل هلــ ـــقــ ــــاًء، فـــ ـ ــ ــ ــَي مــ ــقــ ـَتــ ـَتــــســـ ـَرِة لـــ ــ ــ ــاِمــ ــ ـ ــّـســ ــ الــ
ـــَرَب». ٨ألنَّ تـــالمـــيـــَذُه كـــانـــوا قد  ــ «أعــطــيــين ألشــ
َمَضْوا إَلى املدينِة لَيبتاعوا َطعاًما. ٩فقاَلْت لُه 
املَرأُة الّساِمريَُّة: «كيَف تطُلُب ِمنِّي لَتشَرَب، 
ــٌة؟». ألنَّ  ــ ــــريَّــ ــاِمــ ــ ـــرأٌة ســ ــ ــ ــا امــ ــ ــــهـــــوديٌّ وأنـــ ــــَـت َيـ ــ وأنـ
١٠أجاَب  ــنيَ.  ــ ــــريِّــ ــاِمــ ــ ــّـســ ـــوَن الـــ ــلــ ــاِمـــ ــ ــــهـــــوَد ال ُيـــــعـ ــيَـ ـ الــ
َيسوُع وقاَل هلا: «لو ُكنِت تعَلمَني َعطيََّة اِهللا، 
وَمـــْن هــو الـــذي يــقــوُل لــِك أعطيين ألشَرَب، 
َلَطَلبِت أنِت ِمنُه فأعطاِك ماًء َحيا». ١١قاَلْت 
لُه اَملرأُة: «ياسيُِّد، ال َدلَو لَك والِبئُر َعميَقٌة. 

؟ ١٢أَلَعلََّك أعَظُم ِمْن  فِمْن أين لَك املاُء اَحليُّ
ئــَر، وَشِرَب  أبــيــنــا يــعــقــوَب، الـــذي أعــطــانــا الــبِــ
ِمنها هو وبَــنــوُه وَمــواشــيـِـه؟». ١٣أجـــاَب َيسوُع 
ــــذا املاِء  ـــْن هــ ــ ـــَرُب ِمـــ ــ ــــشـ ـــْن َيــ ــ ـــــلُّ َمـــ ــ ــــا: «ُكــ ـــاَل هلــ ــ ــ وقــ
يَــعــَطـُـش أيـًـضــا. ١٤ولــكــن َمـــْن َيــشــَرُب ِمـــَن املاِء 
الــذي ُأعــطــيــِه أنــا فلن يَــعــَطــَش إَلــى األبـــِد، بل 
املــــاُء الــــذي ُأعــطــيــِه يَــصــُري فــيـِـه َيــنــبــوَع مــــاٍء َينَبُع 
إَلى حياٍة أبديٍَّة». ١٥قاَلْت لُه املَرأُة: «يا سيُِّد، 
ــَش وال آَيت  ـَطــ ــْي ال أعـــ ـَكــ ــاَء، لـــ ــ ــ ـــذا املــ ــين هــ ــِطــ أعــ
إَلــى هنا ألســتَــقــَي». ١٦قـــاَل هلــا يَــســوُع: «اذَهيب 
وادعي َزوَجِك وتعاَلْي إَلى ههنا». ١٧أجاَبِت 
املَرأُة وقالْت: «ليس يل َزوٌج». قاَل هلا َيسوُع: 
ــُه كاَن  ــ ـ ــ ــس يل َزوٌج، ١٨ألنَّـــ ــيـ ـــلــــِت: لـ ــًنــــا ُقـ ــَســ «َحــ
ــِك اآلَن ليس  ــِك َخــمـَـســُة أزواٍج، والـــــذي لـ لـ
ـــدِق». ١٩قاَلْت  ــِك. هـــذا ُقــلــِت بـــالـــصِّ ــ هــو َزوَجــ
ــيبٌّ! ٢٠آباُؤنا  ــَك َنــ ــــرأُة: «يـــا ســيِّــُد، أَرى أنَّــ لـــُه املـَـ
ــبَــــِل، وأنـــتُـــم تـــقـــولـــوَن: إنَّ  ـَجـــدوا يف هــــذا اَجلــ ســ
يف أوُرَشــلــيــَم املَــوِضــَع الــذي َينَبغي أْن ُيسَجَد 
قيين  ــرأُة، َصدِّ فـــيـــِه». ٢١قـــــاَل هلــا َيـــســـوُع: «يـــا امـــ
ــَبــــــِل، وال يف  ـ ـــذا اَجلـــ ـــاَعـــــٌة، ال يف هــ ـأيت ســ ــ ــُه تــ ــ ــ أنَّـ
أوُرَشليَم تسُجدوَن لــآلِب. ٢٢أنُتْم تسُجدوَن 
ــُجــــُد ملا  ــَنــــســ ــــُن فــ ـــحـ ــا نَــ ــ ــ ــ ــَلـــــمـــــوَن، أّمـ ــعـــ ــــْم تـــ ـتُـ ــ ـــســ ــــا لَــ ملـ
َنعَلُم. ألنَّ اَخلالَص هو ِمَن الَيهوِد. ٢٣ولكن 
الّساِجدوَن  ــَني  ــي اآلَن، حـــ وهـــ ــاَعــــٌـة،  ــأيت ســـ تـــ
 ، اَحلقيقّيوَن يَــســُجــدوَن لــآلِب بــالــّروِح واَحلقِّ
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ألنَّ اآلَب طاِلٌب ِمثَل هــؤالِء الّساِجديَن لُه. 
فبالّروِح  ــُجـــدوَن لـــُـه  والــــذيــــَن َيـــسـ روٌح.  ٢٤اِهللا 

واَحلقِّ َينَبغي أْن َيسُجدوا». ٢٥قاَلْت لُه املَرأُة: 
«أنــا أعــَلــُم أنَّ َمسّيا، الــذي يُــقــاُل لــُه اَملسيُح، 
ــُكـــلِّ َشيٍء».  ــــاَء ذاَك يُـــخـــِبـــُرنـــا بـ ــأيت. فـــَمـــَتـــى جـ ـــ ي

٢٦قاَل هلا َيسوُع: «أنا الذي ُأَكلُِّمِك هو».

بوَن  ٢٧وِعنَد ذلك جاَء تالميُذُه، وكانوا يتَعجَّ

ــُقــــْل أَحٌد:  ــرأٍة. ولـــكـــن مل َيــ ــ ــ ــ ـع امــ ــَكـــلَّـــُم مـــ ــتـ ــُه يـ ــ ـ أنَّــ
ــَكـــلَّـــُم معها؟».  ــتـ ـــاذا تـ ــ ــ ــُب؟» أو «ملـ ــُلــ ــاذا تــــطــ ــ ــ «مــ
تَــهــا وَمـــَضـــْت إلَـــى املدينِة  ـــرأُة َجــرَّ ٢٨فــتــَرَكــِت املـَـ

وقاَلْت للّناِس: ٢٩«َهُلّموا انُظروا إنساًنا قاَل 
يل ُكـــلَّ مــا فــَعــلــُت. أَلــَعــلَّ هــذا هــو اَملسيُح؟». 

٣٠فخرجوا ِمَن املدينِة وأَتْوا إليِه.

قائلَني:  ــُذُه  ــــيـــــ تـــــــالمـــ ـــــُه  ــألــ ســـــ ك  ــــ ذلـــــ ــــاِء  ــــنــــ أثــــ ٣١ويف 

ـــا يل َطعاٌم  ــقــــاَل ُهلــــم: «أنـ ــْل». ٣٢فــ «يـــاُمـــَعـــلِّـــُم، ُكــــ
آلُكـــَل َلــســُتــْم تــعــِرفــوَنــُه أنــُتــْم». ٣٣فــقــاَل التالميُذ 
ـــاُه بَشيٍء  ــــًدا أتــــــ ــَعـــــــلَّ أَحــــــ ٍض: «أَلـــــ ُضــــُهــــْم لــــبَــــعــــ َبــــعــــ
ـي أْن  ــعــــامـــ ــــم َيــــــســــــوُع: «َطــ ــــــــاَل ُهلــ أُكــــــَل؟». ٣٤قــ لــــــيــــــ
ــَم َعَملُه.  ــــ ين وُأَتــــــمِّ ــَل َمـــشـــيـــَئـــَة الــــــذي أرَســـــَلـــــ أعــــَمــ
٣٥أمــا تقولوَن: إنَّــُه يكوُن أرَبَعُة أشُهٍر ُثمَّ يأيت 

اَحلـــصـــاُد؟ هــا أنـــا أقــــوُل لـــُكـــُم: ارَفـــعـــوا أعُيَنُكْم 
ـــْت للَحصاِد.  َيـــضَّ ــروا اُحلـــقـــوَل إنَّـــهـــا قـــد ابـــ وانــــُظــ
٣٦واحلــاِصــُد يأُخُذ ُأجـــَرًة وَيجَمُع َثــَمــًرا للحياِة 

ـــّزاِرُع واحلـــاِصـــُد َمًعا.  األبــــديَّــــِة، لــَكــْي َيـــفـــَرَح الــــ
٣٧ألنَُّه يف هذا َيصُدُق الَقوُل: إنَّ واِحًدا َيزَرُع 

وآَخــــَر َيــحــُصــُد. ٣٨أنـــا أرَســلــُتــُكــْم لــَتــحــُصــدوا ما 
مل تتَعبوا فيِه. آَخـــروَن تِعبوا وأنــُتــم قد َدَخلُتْم 

عَلى تَعِبِهْم».
ثــــــريوَن ِمَن  ــ ــ ــِة كــ ــ ــنـ ــ ــــديـ َك املـ ــ ــ ــلــ ــ ـــْن ِتــ ــ ــ ـِه ِمــ ــ ــ ــَن بــ ــ ــ ـآَمــ ــ ــ ــ ٣٩فـ

ــيت كاَنْت  ـ ـــرأِة الــ ــ ـ ــ ــِب كـــــــالِم املَــ ـبَــ ـَســـ ــَني بـــ ـــريِّــ ـــاِمـ ــّسـ الــ
ــُه: «قــــاَل يل ُكـــلَّ مــا فــَعــلــُت». ٤٠فَلّما  تــشــَهــُد أنَّــ
أْن َيمُكَث  ــــوُه  ـ ــألــ ــ ســـ ــــوَن  ـــرّيـــ ــ ـــاِمــ ــ ـّســ ــ ــ الــ ـــِه  ــيـــ ــ إلــ ــــاَء  ــ ــ جـ
ـــَن بِه  ــآَمـ ــِني. ٤١فــ ــَث هـــنـــاَك يــــوَمــ ـَكـ ــَدُهـــْم، فـــَمــ ــنـ ِعـ
ا بــَســَبــِب كـــالِمـــِه. ٤٢وقـــالـــوا للَمرأِة:  ـــُر ِجــــد أكـــَث
ِك نــؤِمــُن، ألنَّنا  «إنَّــنــا َلسنا بَــعــُد بَسَبِب كــالِمــ
َنـــحـــُن قـــد ِمســعــنــا ونـَــعـــَلـــُم أنَّ هـــذا هـــو باَحلقيَقِة 

اَملسيُح ُمَخلُِّص العاَلِم».
ــــاَك وَمَضى  ــنـ ـــْن هـــ ــ ـــ ــــــرَج ِم ـِني خــ ــ ــــوَمــ ـيـ ــ ـــَد الــ ــ ــــعــ ـ ٤٣وبَــ

ـِهـــَد أْن:  إلَــــى اجلــلــيــِل، ٤٤ألنَّ يَـــســـوَع نَــفــَســُه َشــ
ــّمــــا جاَء  ــَلــ ــِه». ٤٥فــ ــ ــنِــ ــ ــٌة يف وَطــ ـــراَمـــ ــيبٍّ كــ ــنَــ ــس لــ ـيـ «لــ
ــيّـــوَن، إذ كــــانــــوا قد  ـلـ ــيــ ــلـ ــُه اجلـ ــلــ ــبِــ ــيـــِل َقــ ـــــى اجلـــلـ إلَـ
ـلـــيـــَم يف العيِد،  عــاَيــنــوا ُكــــلَّ مــا فــَعــَل يف أوُرَشــ
ألنَّـــُهـــْم ُهـــم أيـًـضــا جــــاءوا إلَـــى الــعــيــِد. ٤٦فجاَء 
يَـــســـوُع أيـــًضـــا إلَــــى قــانــا اجلــلــيــِل، َحـــيـــُث َصَنَع 
ــُه َمريٌض  ــًرا. وكــــاَن خــــاِدٌم لــلــَمــِلــِك ابــُن املــــاَء مخــ
ــَع أنَّ َيـــســـوَع قد  ــــذا إذ ِمســ يف كـــفـــِرنـــاحـــوَم. ٤٧هـ
َق إليِه  جـــاَء ِمـــَن الــَيــهــوديَّــِة إلَـــى اجلــلــيــِل، انــَطــَلــ
وسألُه أْن َيِرتَل وَيشفَي ابَنُه ألنَُّه كاَن ُمشِرًفا 
عــَلــى املــــوِت. ٤٨فــقــاَل لــُه َيــســوُع: «ال تؤِمنوَن 
إْن مل تــَرْوا آيــاٍت وَعجائَب». ٤٩قــاَل لُه خاِدُم 



٦٦

املـَـِلــِك: «ياسيُِّد، انــِزْل َقبَل أْن َيموَت ابين». 
». فآَمَن  ٥٠قاَل لُه َيسوُع: «اذَهْب. ِابُنَك َحيٌّ

ُجُل بالَكِلَمِة اليت قاهلا لُه َيسوُع، وَذَهَب.  الرَّ
ـيـــُدُه وأخَبروُه  ـبــ ــاِزٌل اســَتــقــبَــلــُه َعــ ــ ٥١وفــيــمــا هـــو نـ

». ٥٢فاسَتخَبَرُهْم عن  قائلَني: «إنَّ ابَنَك َحــيٌّ
ــــَذ يــتــعــاَفــى، فــقــالــوا لُه:  يت فــيــهــا أَخـ ــ الـــّســـاَعـــِة الــ
ــتـــُه اُحلمَّى».  ــَرَكـ ــَعـــِة تـ ــِس يف الـــّســـاَعـــِة الـــّســـابِـ ــ «أمـ
٥٣فَفِهَم األُب أنَُّه يف ِتلَك الّساَعِة اليت قاَل لُه 

». فآَمَن هو وَبيُتُه  فيها َيسوُع: «إنَّ ابَنَك َحيٌّ
ُكلُُّه. ٥٤هِذِه أيًضا آَيٌة ثانَيٌة َصَنَعها َيسوُع َلّما 

جاَء ِمَن الَيهوديَِّة إَلى اجلليِل.


١وَبعَد هذا كاَن عيٌد للَيهوِد، فَصِعَد َيسوُع 

ــَد باِب  ـنـــ ــ ــــَم ِعــ ــيـ ـ ــلــ ــ ـــَم. ٢ويف أوُرَشـ ــيـــ ــ ــلــ ــ ــــــى أوُرَشــ إلَـ
الّضأِن برَكٌة ُيقاُل هلا بالِعربانيَِّة «َبيُت ِحسدا» 
ــٍة. ٣ يف هـــِذِه كـــاَن ُمضَطِجًعا  هلــا َخــمــَســُة أرِوَقـــ
ٍي وُعرٍج  ــ ــ ــــمــ ـــْن َمــــــرَضــــــى وُعــ ــ ــ ثــــٌري ِمـ ــ ـــمــــهــــوٌر كــ ُجـ
َك املـــاِء. ٤ألنَّ َمالًكا  وُعــســٍم، يتَوقَّعوَن حتــريــ
ُك املاَء.  ــــرِّ ــَحـ ــ ــِة ويُـ ــبِــــرَكــ ـــا يف الــ ــيـــاًن ــِرتُل أحـ ــ ــ ــــاَن يَـ كـ
ــــاَن َيربُأ  ــــاِء كـ ـ ــِك املـ ًال بَـــعـــَد حتـــريـ ـــَزَل أوَّ ــ ــ ــْن َن ــَمـ فـ
ــــاَن هــنــاَك إنساٌن  ــتَــــراُه. ٥وكـ ــَرٍض اعــ ــْن أيِّ َمـــ ِمــ
بــِه َمـــَرٌض منُذ َثــمــاٍن وثَــالثــَني ســنَــًة. ٦هــذا رآُه 
َيسوُع ُمضَطِجًعا، وَعِلَم أنَّ لُه َزماًنا كثًريا، 
فقاَل لُه: «أُتريُد أْن تربَأ؟». ٧أجاَبُه اَملريُض:  
«ياسيُِّد، ليس يل إنساٌن ُيلقيين يف الِبرَكِة َمَتى 

ــِرتُل ُقّدامي  ــــاُء. بــل بَــيــنَــمــا أنـــا آٍت، َيـــ َك املـ ـــرَّ َحتــ
ــــِم. اِمحــــْل سريَرَك  ــُه َيـــســـوُع: «ُقـ ـــُر». ٨قــــاَل لـ آَخـــ
وامِش». ٩فحاًال َبِرَئ اإلنساُن وَحَمَل سريَرُه 

وَمَشى. وكاَن يف ذلك اليوِم سبٌت.
ــُه ســبــٌت! ال  ١٠فـــقـــاَل الــَيــهــوُد لــلــذي ُشـــفـــَي: «إنَّـــ

١١أجاَبُهْم:  ـــَرَك».  ــريـــ ــ ــِمــــَل ســ أْن حتــ ـَك  ــ َيــــِحــــلُّ لــ
«إنَّ الــــذي أبــــرأين هــو قــــاَل يل: اِمحــــْل سريَرَك 
ــِش». ١٢فــســألــوُه: «َمـــْن هــو اإلنــســاُن الذي  وامـ
ــِش؟». ١٣أّما  ــ ـ ــ ــ ــ ــَرَك وامـــ ــ ــريــ ــ ــــْل ســ ــ ــ َك: اِمحـ ــ ــ ـ ــاَل لـــ ــ ــ قــ
ــو، ألنَّ  ــــْن هــ ــَلـــُم َمـ ــُكــــْن َيـــعـ ــَي فــلــم يَــ الـــــذي ُشـــفـ
ــِع َجمٌع.  ــ ــــاَن يف املَـــــوِضـ ــَزَل، إذ كــ ــ ــتَــ ـ ــوَع اعـــ َيــــســ
١٤َبعَد ذلَك وَجَدُه َيسوُع يف اَهليَكِل وقاَل لُه: 

«ها أنَت قد َبِرئَت، فال ُتخِطْئ أيًضا، لئال 
يــكــوَن لــَك أَشــــرُّ». ١٥فــَمــَضــى اإلنــســاُن وأخَبَر 

الَيهوَد أنَّ َيسوَع هو الذي أبرأُه. 
ــُردوَن َيسوَع،  ــ ــ ــ ــ ــطــ ــ ــ ــ ــ َيــ ــــــوُد  ـــهــ ــ ــَيـــ ــ ــ ــــاَن الــ ــ ــ ــ كــ ــــذا  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ١٦وهلـ

ــــذا يف  ـــَل هــ ــِمــ ــ ــُه َعـ ــ ــ ــلــــوُه، ألنـَّــ ــُتــ ــقــ ــوَن أْن يَــ ــبــ ــ ــُل وَيــــطــ
ســبــٍت. ١٧فــأجــابَــُهــْم َيــســوُع: «أيب يَــعــَمــُل حتَّى 
ــــذا كاَن  ــِل هـ ــ ـــْن أجــ ــِمــ ــ ــــَمــــــُل». ١٨فـ ــــا أعــ ـ اآلَن وأنـ
ــُه مل  ــ ــ ـــلــــوُه، ألنَّـــ ــتُـ ــقــ ــَر أْن َيــ ــ ثَـ ــ ــ ــبــــوَن أكـ ــُلــ ــطــ ــَيـــــهـــــوُد يَــ ـــ ال
ــبــَت فــقــط، بــل قــــاَل أيــًضــا إنَّ اَهللا  َيــنــُقــِض الــسَّ

أبوُه، ُمعاِدًال َنفَسُه باِهللا.
١٩فأجاَب َيسوُع وقاَل ُهلُم: «اَحلقَّ اَحلقَّ أقوُل 

لُكم: ال َيقِدُر اِالبُن أْن َيعَمَل ِمْن َنفِسِه َشيًئا 
إال ما َينُظُر اآلَب َيعَمُل. ألْن َمهما َعِمَل ذاَك 



٦٧

فهذا َيعَمُلُه اِالبُن كذلَك. ٢٠ألنَّ اآلَب ُيِحبُّ 
ــُلـــُه، وسُيريِه  ــَمـ ــا هـــو يَـــعـ ـــَع مـ ــي ـِه مجـ ــ ـــَن وُيــــريـ ــ اِالبــ
بوا أنُتْم. ٢١ألنَُّه  أعماًال أعَظَم ِمْن هِذِه لتتَعجَّ
وُيحيي،  ـــواَت  ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ األمـ ــــُم  ــيـ ــ ــقـ ــ يُـ اآلَب  أنَّ  ـــمـــــا  كــ
ي َمـــْن َيـــشـــاُء. ٢٢ألنَّ  كــذلــَك اِالبــــُن أيــًضــا يُــحــيــ
ــد أعــــَطــــى ُكلَّ  ـــًدا، بــــل قــ ــ ــ ــ ـــُن أَحــ ــــديــ اآلَب ال يَـ
ينوَنِة لِالبِن، ٢٣لَكْي ُيكِرَم اجلميُع اِالبَن  الدَّ
ــــَن ال  ــْن ال يُـــكـــِرُم اِالبـ كــمــا يُـــكـــِرمـــوَن اآلَب. َمــ

ُيكِرُم اآلَب الذي أرَسلُه.
٢٤«اَحلقَّ اَحلقَّ أقوُل لُكم: إنَّ َمْن َيسَمُع كالمي 

ويــؤِمــُن بــالــذي أرَســَلــين فــلُــه حــيــاٌة أبــديَّــٌة، وال 
يأيت إَلى َدينوَنٍة، بل قد انَتَقَل ِمَن املوِت إَلى 
احلياِة. ٢٥اَحلقَّ اَحلقَّ أقوُل لُكم: إنَُّه تأيت ساَعٌة 
وهي اآلَن، حَني َيسَمُع األمواُت صوَت ابِن 
ــُه كـــمـــا أنَّ  ــ ــ ــ ــــْوَن. ٢٦ألنَّــ ــيَـ ـ ـــــحــ ــــعــــوَن َي ــاِم ــ ــّـس اِهللا، والـ
ــِه، كذلك أعــَطــى اِالبَن  اآلَب لــُه حــيــاٌة يف ذاِتــ
ــــِه، ٢٧وأعطاُه  ــُه حــيــاٌة يف ذاتِـ أيـًـضــا أْن تــكــوَن لـ
ــُه ابــــُن اإلنساِن.  ُســلــطــانًــا أْن َيـــديـــَن أيــًـضـــا، ألنَّــ
بوا ِمــنْ هــذا، فــإنـَُّـه تــأيت ســاَعــٌة فيها  ٢٨ال تتَعجَّ

َيسَمُع مجيُع الذيَن يف الُقبوِر صوَتُه، ٢٩فَيخُرُج 
الـــذيـــَن فــَعــلــوا الــّصــاِلــحــاِت إلَــــى قــيــاَمــِة احلياِة، 
ينوَنِة.  يِّئاِت إلَــى قياَمِة الدَّ والــذيــَن َعِملوا السَّ
٣٠أنــا ال أقــِدُر أْن أفَعَل ِمــْن َنفسي َشيًئا. كما 

أَمسُع أديُن، وَدينوَنيت عاِدَلٌة، ألنِّي ال أطُلُب 
َمشيَئيت بل َمشيَئَة اآلِب الذي أرَسَلين.

فـــَشـــهـــاَديت َليَسْت  َنــفــســي  ــَهــــُد لــ ــنـــُت أشــ ٣١«إْن ُكـ

َحــقــا. ٣٢الــــذي َيــشــَهــُد يل هــو آَخــــُر، وأنـــا أعَلُم 
. ٣٣أنُتْم  ــقٌّ ـيت َيــشــَهــُدهــا يل هــي َحـ أنَّ َشــهــاَدَتــُه الـ
. ٣٤وأنــــــا ال  قِّ أرَســـلـــُتـــْم إَلـــــى يــوَحــنــا فـــَشـــِهـــَد لـــلـــَحـــ
ــــوُل هذا  ين أقـــ ــــْن إنـــــســـــاٍن، ولـــكـــ ــاَدًة ِمــ أقــــَبــــُل َشـــــهـــ
ـــــراَج املوَقَد  ــ ــــسِّ ــــــــاَن هـــــو الـــ ـُلـــصـــوا أنــــــتُــــــْم. ٣٥كــ لـــَتـــخــ
املُنَري، وأنُتم أَردُتــمْ أْن تبَتِهجوا بنوِرِه ساَعًة. 
٣٦وأّمــا أنا فلي َشهاَدٌة أعَظُم ِمْن يوَحنا، ألنَّ 

ـــلـــهـــا، هِذِه  األعــــمــــاَل الــــيت أعـــطـــاين اآلُب ُألَكـــمِّ
يت أنــا أعَمُلها هــي تشَهُد يل  األعــمــاُل بَعيِنها الــ
ـفـــُســـُه الذي  نَــ ٣٧واآلُب  ين.  أنَّ اآلَب قـــد أرَســــَلــــ
، وال  أرَسَلين َيشَهُد يل. مل تسَمعوا صوَتُه َقطُّ
أبــَصــرُتــْم َهــيــَئــَتــُه، ٣٨وَلــيــَســْت لــُكــم كــِلــَمــُتــُه ثاِبَتًة 
فيُكم، ألنَّ الذي أرَسلُه هو َلسُتْم أنُتم تؤِمنوَن 
بِه. ٣٩فتِّشوا الُكُتَب ألنَُّكْم تُظّنوَن أنَّ لُكم فيها 
حياًة أبديًَّة. وهي اليت تشَهُد يل. ٤٠وال ُتريدوَن 

أْن تأتوا إَليَّ لَتكوَن لُكم حياٌة.
ـجـــًدا ِمـــَن الــنــاِس َلــســُت أقـــبَـــُل، ٤٢ولكين  ٤١«َمــ

ــُة اِهللا يف  ــبَّــ ــَحــ ــيــــَســــْت لـــُكـــم َمــ ــُكــــْم أْن لَــ ــُتــ ــَرفــ قــــد َعــ
ــُت بـــاســـِم أيب وَلسُتْم  ــيـ ـــا قـــد أتَـ ــُفـــِســـُكـــْم. ٤٣أنـــ أنـ
ــاســـِم نَـــفـــِســـِه فذلَك  ـــُر بـ ــ ين. إْن أَتـــــى آَخـ ـَبـــلـــوَنـــ تـــقــ
تــقــبَــلــوَنــُه. ٤٤كـــيـــَف تـــقـــِدروَن أْن تــؤِمــنــوا وأنُتم 
تــقــبَــلــوَن َمــجــًدا بَــعــُضــُكــْم ِمـــْن بَــعــٍض، واَملجُد 

الذي ِمَن اإلَلِه الواِحِد َلسُتْم تطُلبوَنُه؟
اآلِب.  ــــى  ــ ــ ـ إلَــ ـــْم  ــ ـــوُكــ ــ ـــكــ ــ أشــ ــي  ــ ـ ــ ــ أنِّــ ــــوا  ــّنــ ــ ــُظــ ـ ــ تـ ٤٥«ال 
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يــوَجــُد الـــذي َيــشــكــوُكــْم وهـــو مــوَســى، الذي 
قوَن  عَليِه َرجـــاُؤُكـــْم. ٤٦ألنَّــُكــْم لــو كنُتم ُتَصدِّ
ـُه هـــو كَتَب  ــ ــ ــين، ألنَّـ قــــونَــ ــَصــــدِّ ـــْم تُــ ــنـــُت ــُكـ مـــوَســـى لـ
ــوَن ُكُتَب  قـــ ـــدِّ ــــَصــ ـُتــــْم تُـ ــــإْن كـــنـــتُـــم َلــــســـ ــ ــ ــي. ٤٧فــ ــ ــنِّـ ــ َعـ

قوَن كالمي؟». ذاَك، فكيَف ُتَصدِّ


١َبعَد هذا َمَضى َيسوُع إَلى َعِرب حبِر اجلليِل، 

ثــٌري ألنَُّهْم  ــُه َجـــمـــٌع كــ ــَعـ ــبِـ ــريَّـــَة. ٢وتـ ــبَـ وهــــو حبــــُر َطـ
أبــَـصـــروا آيـــاِتـــِه الـــيت كـــاَن َيــصــنَــُعــهــا يف املَرَضى. 
َـس هــنــاَك مع  ــ َـل ــَبـــٍل وَجــ ٣فـَـصــِعــَد يَـــســـوُع إَلــــى َجـ

ـــُد الَيهوِد،  ـيــ ــ عــ ــِفـــــصـــــُح،  ـ ـــاَن الــ ــ ــ ــ ٤وكـــ ــِذِه.  ــ ــيــ ــ تــــــالمــ
ــَر أنَّ َجمًعا  ـَظــ ـَع َيـــســـوُع َعــيــَنــيــِه وَنـــ ـــ ــَرَف قـــريـــًبـــا. ٥فــ
ـــْن أين  ــيـــِه، فـــقـــاَل لــفــيـُـلــبُّـَـس: «ِمــ كـــثـــًريا ُمـــقـــبِـــٌل إلـ
ــــا قاَل  ــــمــ ـؤالِء؟». ٦وإنَّــ ــ ــ ــ ــ ــ ــأُكــــَل هــ ـيــ ـــًزا لـــ ــبــ ــ ــتــــاُع ُخـ ــبــ َنــ
هذا لَيمَتِحَنُه، ألنَُّه هو َعِلَم ما هو ُمزِمٌع أْن 
َيفَعَل. ٧أجاَبُه فيُلبُُّس: «ال َيكفيِهْم ُخبٌز ِمبَئَتْي 
ـــٍد ِمــنــُهــْم َشــيــئًــا َيسًريا».  ديـــنـــاٍر لــيــأُخــَذ ُكــــلُّ واِحــ
٨قــاَل لــُه واِحـــٌد ِمــْن تالميِذِه، وهــو أنَدراُوُس 

أخو ِسمعاَن ُبطُرَس: ٩«هنا ُغالٌم معُه َخمَسُة 
ــذا ملِثِل  ــتـــاِن، ولــكــن مـــا هـ ــَكـ ــِة َشـــعـــٍري وَمسـ ـَفــ أرِغـــ
ــَعـــلـــوا الناَس  ــؤالِء؟». ١٠فــــقــــاَل َيــــســــوُع: «اجـ ــ ـ ــ هــ
ــٌب كثٌري،  ــــاِن ُعـــــشـــ ــ ـــكـ ــ ــــاَن يف املـَـ ــ ــ ئـــــوَن». وكــ ــ ــ ـِكـ ــ ــتَّــ يـــ
فاتَّكأ الــرِّجــاُل وَعـــَدُدُهـــْم نَــحــُو َخــمــَســِة آالٍف. 
َع  ـــــَر، وَوزَّ ــَكـــ ــ ــ ـَة وَشــ ــ ــ ــ ــَفـ ــ ــ ـــوُع األرِغــ ــ ــــسـ ــــَذ َيــ ـ ــ ــ ــ ــ ١١وأَخــ

ــَطــــْوا املُتَِّكئنيَ.  ـتـــالمـــيـــِذ، والـــتـــالمـــيـــُذ أعــ عـــَلـــى الــ

ــا شاءوا.  ــــدِر مـــ ــَقــ ــ ــِني بــ ـَتــ ــ ــَكـ ـَمــ ــ ـ ــــَن الــــسَّ ــ ــَك ِمــ ــ ـــذلــ وكـــ
١٢فَلّما َشِبعوا، قاَل لتالميِذِه: «اَمجعوا الِكَسَر 

ـيٌء». ١٣فَجَمعوا  ــ ْـي ال يَــضــيــَع َشـــ الــفــاِضــَلــَة لــَكـ
ــَســــِر، ِمْن  ــِكــ ــــَن الــ ــًة ِمـ ــ ــَرَة ُقــــفَّ ــْي َعــــشــ ـتَـ ــنَــ وا اثـ ــألَُ ــ ــ ــ وَمـ
ــَلـــْـت عن  ــيت فــــَضــ ــ ـــــعـــــِري، الــ ــِة الـــــشَّ ــ ـ ــَفــ ــ ــ ـِة أرِغـ ــ ــَسـ َخــــمــ
اآلِكلَني. ١٤فَلّما رَأى الناُس اآلَيَة اليت َصَنَعها 
َيسوُع قالوا: «إنَّ هذا هو باَحلقيَقِة النَّيبُّ اآليت 
ــِلـــَم أُم  ــا َيـــســـوُع فــــإذ َعـ ــ ــ ــاَلــــِم!». ١٥وأّمـ إَلـــــى الــــعــ
ُمزِمعوَن أْن يأتوا وَيخَتِطفوُه لَيجَعلوُه َمِلًكا، 

انَصَرَف أيًضا إَلى اَجلَبِل وحَدُه.
١٦وَلّما كاَن املساُء َنَزَل تالميُذُه إَلى البحِر، 

فيَنَة وكــانــوا يَــذَهــبــوَن إَلــى َعِرب  ١٧فــَدَخــلــوا السَّ

ـــــالُم قد  ـ ــــظَّ ـــاَن الــ ــ ــ ــــاحـــــوَم. وكــ ـِرنـ ــ ـــفــ ــــى كــ ــ ــِر إلَــ ــحــ ــبــ الــ
أقَبَل، ومل َيُكْن َيسوُع قد أَتى إليِهْم. ١٨وهاَج 
. ١٩فــَلــّمــا كانوا  الــبــحــُر ِمـــْن ريـــٍح عــظــيــَمــٍة ُــــبُّ
فــوا نـَـحــَو َخــمــٍس وِعــشــريــَن أو َثالثَني  قــد َجــذَّ
َغلَوًة، َنَظروا َيسوَع ماشًيا عَلى البحِر ُمقَتِرًبا 
فيَنِة، فخافوا. ٢٠فقاَل ُهلم: «أنا هو،  ِمَن السَّ
فيَنِة.  ال ختافوا!». ٢١فَرضوا أْن َيقَبلوُه يف السَّ
ــفــيــنَــُة إلَـــى األرِض اليت  ـــاَرِت الــسَّ ولــلــوقــِت صــ

كانوا ذاِهبَني إليها.
ـــَن كانوا  ــــذيــ ــُع الـ ــ ـــمـ رَأى اَجلــ ـــا  ــّمـ ــــِد َلــ ــَغـ ــ ٢٢ويف الـ

واِقفَني يف َعِرب البحِر أنَُّه مل تُكْن هناَك سفيَنٌة 
ُأخَرى ِسَوى واِحَدٍة، وهي ِتلَك اليت َدَخلها 
ــفــيــنَــَة مع  تـــالمـــيـــُذُه، وأنَّ َيـــســـوَع مل يَـــدُخـــِل الــسَّ
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تــالمــيــِذِه بــل َمــَضــى تــالمــيــُذُه وحـــَدُهـــْم. ٢٣َغَري 
أنَُّه جاءْت ُسُفٌن ِمْن َطَبريََّة إَلى ُقرِب اَملوِضِع 
. ٢٤فَلّما  الذي أَكلوا فيِه اُخلبَز، إذ َشَكَر الربُّ
ــنــــاَك وال  ــســــوَع لـــيـــس هــــو هــ ــُع أنَّ َيــ ــمــ رَأى اَجلــ
ــُفــَن وجاءوا  تـــالمـــيـــُذُه، َدَخـــلـــوا ُهـــم أيــًضــا الــسُّ

إَلى كفِرناحوَم َيطُلبوَن َيسوَع. 
ــوا لُه:  ـــالــ ــبــــحــــِر، قـ ــِرب الــ ــ ــ ــــدوُه يف َعـ ــ ــ ــ ـــا وَجـ ــ ــّمـ ــ ــ ٢٥وَل

٢٦أجاَبُهْم  ــــا؟».  ــنـ ــ ـــــرَت هـ ــَتــــى ِصـــ َمــ ــُم،  ــــلِّـــ ــَعـ ــ ـاُمـ ــ «يــ
ـــوُل لـــُكـــم: أنُتم  ـقَّ أقــ ــ ــقَّ اَحلــ ــ ـــاَل: «اَحلــ يَـــســـوُع وقـــ
تطُلبوَنين ليس ألنَُّكْم رأيُتْم آياٍت، بل ألنَُّكْم 
عاِم  أَكلُتْم ِمَن اُخلبِز فَشِبعُتْم. ٢٧ِاعَملوا ال للطَّ
عاِم الباقي للحياِة األبديَِّة الذي  البائِد، بل للطَّ
ُيعطيُكُم ابُن اإلنساِن، ألنَّ هذا اُهللا اآلُب قد 
َخَتَمُه». ٢٨فقالوا لُه: «ماذا َنفَعُل حتَّى َنعَمَل 
ــــاَل ُهلم:  ــ ـــوُع وقــ ـــســ ــــاَب يَــ ــ ــ ــمـــــاَل اِهللا؟». ٢٩أجــ أعـــ
ــنــــوا بــــالــــذي هو  ــؤِمــ ـــُل اِهللا: أْن تــ ــَمــ ـــذا هــــو َعـــ ــ «هـ
ـٍة تــصــنَــُع لَنَرى  أرَســـلـــُه». ٣٠فــقــالــوا لـــُه: «فــأيَّـَـة آيَــ
ونؤِمَن بَك؟ ماذا تعَمُل؟ ٣١آباُؤنا أَكلوا اَملنَّ 
ــُه أعطاُهْم  ــ يَّــــِة، كــمــا هـــو َمـــكـــتـــوٌب: أنَّــ ــَبــــرِّ يف الــ

ُخبًزا ِمَن السماِء ليأُكلوا».
قَّ أقــــوُل لُكم:  ــ ــقَّ اَحلــ ٣٢فـــقـــاَل ُهلـــم يَـــســـوُع: «اَحلــ

ــــَن السماِء،  ــ ــَز ِمـ ــ ــبـ ـ ــُم اُخلــ ــاُكــ ـس مــــوَســــى أعــــطــ لـــيــ
بل أيب ُيعطيُكُم اُخلــبــَز اَحلقيقيَّ ِمــَن السماِء، 
٣٣ألنَّ ُخبَز اِهللا هو الّناِزُل ِمَن السماِء الواِهُب 

حياًة للعاَلِم». ٣٤فقالوا لُه: «ياسيُِّد، أعِطنا يف 

ُكلِّ حٍني هذا اُخلبَز». ٣٥فقاَل ُهلم َيسوُع: «أنا 
ــيَّ فـــال َيجوُع،  ــ ــِبـــْل إلَـ ـــقـ ــْن ُي ــاِة. َمــ ــيــ هـــو ُخـــبـــُز احلــ
وَمْن يؤِمْن يب فال َيعَطُش أبًدا. ٣٦ولكين ُقلُت 
لــُكــم: إنَّـــُكـــْم قــد رأيــُتــمــوين، ولَــســتُـْـم تؤِمنوَن. 
ـِبــــُل، وَمْن  ــقـــ ــيَّ ُيــ ــإَلـــ ـين اآلُب فـــ ـــــلُّ مــــا ُيـــعـــطـــيــ ــ ٣٧ُكــ

ــي قد  ــ ـ ــ ـــا. ٣٨ألنِّـــ ــ ـــاِرًجـ ــ ــُه خـ ــ ــــِرجــ ــيَّ ال ُأخــ ــ ــ ــْل إَلــ ــبِــ ــقــ يُــ
َنَزلُت ِمَن السماِء، ليس ألعَمَل َمشيَئيت، بل 
ئَــُة اآلِب  ـِذِه َمــشــيــ ــ ــ ــين. ٣٩وهـ ـ َـل ئَــَة الــــذي أرَســ َمــشــيــ
الذي أرَسَلين: أنَّ ُكلَّ ما أعطاين ال ُأتِلُف ِمنُه 
َشيًئا، بل ُأقيُمُه يف اليوِم األخِري. ٤٠ألنَّ هِذِه 
ــين: أنَّ ُكــــلَّ َمــــْن َيَرى  ــَلــ هـــي َمــشــيــَئــُة الــــذي أرَســ
ــَن ويـــؤِمـــُن بـــِه تــكــوُن لـــُه حــيــاٌة أبـــديَّـــٌة، وأنا  اِالبــ

ُأقيُمُه يف اليوِم األخِري».
٤١فكاَن الَيهوُد يتَذمَّروَن عَليِه ألنَُّه قاَل: «أنا 

هو اُخلبُز الذي نَــَزَل ِمَن السماِء». ٤٢وقالوا: 
ــوَع بــــَن يــــوُســــَف، الذي  س هــــذا هـــو يَــــســ ــ ــيـ «ألـ
َنحُن عاِرفوَن بأبيِه وُأمِِّه؟ فكيَف يقوُل هذا: 
إنِّـــي نَــَزلــُت ِمـــَن الــســمــاِء؟». ٤٣فــأجــاَب َيسوُع 
وقاَل ُهلم: «ال تتَذمَّروا فيما َبيَنُكْم. ٤٤ال َيقِدُر 
أَحــٌد أْن ُيقِبَل إلَــيَّ إْن مل َيجَتِذبُه اآلُب الذي 
ــين، وأنـــا ُأقــيــُمــُه يف الــيــوِم األخــــِري. ٤٥إنَُّه  أرَســَل
َمكتوٌب يف األنبياِء: ويكوُن اجلميُع ُمَتَعلِّمَني 
ِمَن اِهللا. فُكلُّ َمْن ِمسَع ِمَن اآلِب وتَعلََّم ُيقِبُل 
ــًدا رَأى اآلَب إال الذي  . ٤٦لــيــس أنَّ أَحــ ــيَّ ـ إلَـ
ــقَّ اَحلقَّ  ــ ــ ـــــَن اِهللا. هــــذا قـــد رَأى اآلَب. ٤٧اَحلـ ِم
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أقوُل لُكم: َمْن يؤِمُن يب فلُه حياٌة أبديٌَّة. ٤٨أنا 
يَِّة  هو ُخبُز احلياِة. ٤٩آباُؤُكْم أَكلوا اَملنَّ يف الَبرِّ
وماتوا. ٥٠هذا هو اُخلبُز الّناِزُل ِمَن السماِء، 
لَكْي يأُكَل ِمنُه اإلنساُن وال َيموَت. ٥١أنا هو 
ــيُّ الـــذي نَـــَزَل ِمـــَن الــســمــاِء. إْن أَكَل  اُخلــبــُز اَحلـ
أَحـــٌد ِمـــْن هــذا اُخلــبــِز َيحيا إلَـــى األبــــِد. واُخلبُز 
الذي أنا ُأعطي هو َجَسدي الذي أبِذُلُه ِمْن 

أجِل حياِة العاَلِم».
٥٢فخاَصَم الَيهوُد َبعُضُهْم َبعًضا قائلَني: «كيَف 

َيقِدُر هذا أْن ُيعطَينا َجَسَدُه لنأُكَل؟». ٥٣فقاَل 
ُهلم َيسوُع: «اَحلقَّ اَحلقَّ أقوُل لُكم: إْن مل تأُكلوا 
َجَسَد ابِن اإلنساِن وتشَربوا َدَمُه، فليس لُكم 
حياٌة فيُكم. ٥٤َمْن يأُكُل َجَسدي وَيشَرُب َدمي 
فلُه حياٌة أبديٌَّة، وأنا ُأقيُمُه يف اليوِم األخِري، 
 . ٥٥ألنَّ َجَسدي مأَكٌل َحقٌّ وَدمي َمشَرٌب َحقٌّ

ي َيــثــُبــْت يفَّ  ــْن يـــأُكـــْل َجـــَســـدي وَيــــشــــَرْب َدمــــ ٥٦َمــــ

، وأنا َحيٌّ  وأنا فيِه. ٥٧كما أرَسَلين اآلُب اَحليُّ
بــاآلِب، فَمْن يأُكلين فهو َيحيا يب. ٥٨هــذا هو 
ــَزَل ِمـــَن الــســمــاِء. ليس كما أَكَل  اُخلــبــُز الـــذي نـَـ
أُكــْل هــذا اُخلــبــَز فإنَُّه  آبــاُؤُكــُم املَــنَّ ومــاتــوا. َمــْن يــ
َيحيا إَلـــى األبــــِد». ٥٩قــــاَل هــذا يف املَــجــَمــِع وهو 

ُيَعلُِّم يف كفِرناحوَم.
٦٠فقاَل كثريوَن ِمْن تالميِذِه، إذ ِمسعوا: «إنَّ 

هذا الَكالَم َصعٌب! َمْن َيقِدُر أْن َيسَمَعُه؟». 
٦١فَعِلَم َيسوُع يف َنفِسِه أنَّ تالميَذُه يتَذمَّروَن 

عَلى هذا، فقاَل ُهلم: «أهذا ُيعِثُرُكْم؟ ٦٢فإْن 
ـُث كاَن  ــتُـــُم ابــــَن اإلنـــســـاِن صـــاِعـــًدا إَلــــى َحــيـ رأيـ
ي. أّمـــا اَجلَسُد  ــــّروُح هــو الـــذي يُــحــيــ ًال! ٦٣اَلــ أوَّ
ــُكــــْم بِه  ــُمــ ــ ــلِّ ـَكـــــالُم الــــــذي ُأَكــ ــ ئًـــا. الــ ــ ــيـ ـيـــُد َشـ فــــال يُـــفــ
ــوٌم ال  ــــ ــ ــُكــــْم َقـ ــنــ ــكـــــن ِمــ ــ ــــاٌة، ٦٤ولـ ــيــ ــ ــو روٌح وحــ هـــ
يؤِمنوَن». ألنَّ َيسوَع ِمَن الَبدِء َعِلَم َمْن ُهُم 
الـــذيـــَن ال يــؤِمــنــوَن، وَمــــْن هــو الـــذي ُيَسلُِّمُه. 
ــُه ال َيــقــِدُر أَحٌد  ٦٥فـــقـــاَل: «هلـــذا ُقــلــُت لــُكــم: إنَّـ

أْن يأَيت إَليَّ إْن مل ُيعَط ِمْن أيب».
َع كــثــريوَن ِمــْن تالميِذِه  ٦٦ِمـــْن هــذا الــوقــِت َرَجـــ

إَلى الَوراِء، ومل َيعودوا َيمشوَن معُه. ٦٧فقاَل 
ــُتـــــم أيًضا  ـَعـــــلَّـــــُكـــــْم أنـــ ْي عـــــَشـــــَر: «أَلــــ ــَنـــــ ـــوُع لـــــِالثـــ َيـــــســ
ِسمعاُن  ـــــاَبـــــــُه  أجــ ٦٨فـــــــ ــــــوا؟».  متــــــــضــ أْن  ــــــدوَن  ـــــريـــ ُتــــ
، إَلى َمْن َنذَهُب؟ كالُم احلياِة  ُبطُرُس: «ياَربُّ
األبديَِّة ِعنَدَك، ٦٩وَنحُن قد آَمّنا وَعَرفنا أنََّك 
». ٧٠أجاَبُهْم َيسوُع:  أنَت اَملسيُح ابُن اِهللا اَحليِّ
ـــْي عَشَر؟  َنــــ ــَتـــــرُتـــــُكـــــْم، اِالثـــــــ ي أنــــــا اخـــ ــــــ س أنِّــ «ألـــــيـــــ
ــاَل عــــن َيهوذا  ــاٌن!». ٧١قــــــ ـُكـــْم َشــــيــــطــ ــٌد ِمـــنــ وواِحـــــــ
، ألنَّ هذا كاَن ُمزِمًعا  ِسمعاَن اإلسَخريوطيِّ

أْن ُيَسلَِّمُه، وهو واِحٌد ِمَن اِالثَنْي عَشَر.


١وكاَن َيسوُع يتَردَُّد َبعَد هذا يف اجلليِل، ألنَُّه 

مل ُيِرْد أْن يتَردََّد يف الَيهوديَِّة ألنَّ الَيهوَد كانوا 
َيطُلبوَن أْن َيقُتلوُه.

، قريًبا.  ــــالِّ ــــظــ ــُد املـَـ ــيـ ــهــــوِد، عـ ــَيــ ـيـــُد الــ ــــاَن عــ ـ ــ ٢وكــ
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٣فقاَل لُه إخَوُتُه: «انَتِقْل ِمْن هنا واذَهْب إَلى 

الَيهوديَِّة، لَكْي َيَرى تالميُذَك أيًضا أعمالَك 
الــيت تعَمُل، ٤ألنَّـــُه ليس أَحـــٌد َيعَمُل َشيًئا يف 
اَخلفاِء وهو ُيريُد أْن يكوَن َعالنَيًة. إْن ُكنَت 
تعَمُل هـــِذِه األشــيــاَء فأظِهْر َنفَسَك للعاَلِم». 
ــوَن بِه.  ــنـــ ــؤِمـــ ـ ــونــــوا يــ ـــا مل يــــكــ ــًضــ ـــُه أيـــ ــ ــــَوَتــ ــ ٥ألنَّ إخـ

٦فقاَل ُهلم َيسوُع: «إنَّ وقيت مل َيحُضْر َبعُد، 

وأّما وقُتُكْم ففي ُكلِّ حٍني حاِضٌر. ٧ال َيقِدُر 
ين أنا،  ــبــِغــُضــ ـــُم أْن ُيـــبـــِغـــَضـــُكـــْم، ولـــكـــنَّـــُه ُي الـــعـــاَل
ألنِّي أشَهُد عَليِه أنَّ أعمالُه ِشرِّيَرٌة. ٨ِاصَعدوا 
أنُتم إَلى هذا العيِد. أنا َلسُت أصَعُد َبعُد إَلى 
هــذا الــعــيــِد، ألنَّ وقــيت مل يُــكــَمــْل بَــعــُد». ٩قاَل 

ُهلم هذا وَمَكَث يف اجلليِل.
١٠وَلّما كاَن إخَوُتُه قد َصِعدوا، حيَنئٍذ َصِعَد 

ـأنَّــُه يف  هــو أيــًضــا إلَـــى الــعــيــِد، ال ظـــاِهـــًرا بــل كـ
ـــهـــوُد يَــطــُلــبــوَنــُه يف العيِد،  اَخلــــفــــاِء. ١١فـــكـــاَن الـــَي
ويــقــولــوَن: «أيــن ذاَك؟». ١٢وكـــاَن يف اُجلموِع 
ــْن َنـــحـــِوِه. بَــعــُضــُهــْم يقولوَن:  ثـــَريٌة ِمــ ُمــنــاجــاٌة كـــ
ــــروَن يـــقـــولـــوَن: «ال، بل  ــ ـــــٌح». وآَخـــ ـــاِل ـُه صــ ــ ــ «إنَّــ
عَب». ١٣ولكن مل َيُكْن أَحٌد يتَكلَُّم  ُيِضلُّ الشَّ

عنُه ِجهاًرا لَسَبِب اَخلوِف ِمَن الَيهوِد.
ـــــَف، َصِعَد  ــَصــ ــ ــ ـتَـ ــ ــ ــــد انــ ــــُد قــ ــيـ ــ ـــعـ ـــاَن الــ ــ ــ ــ ـــا كـ ــ ــ ــّمــ ــ ــ ــ ١٤ولَـ

َب  َيسوُع إلَــى اَهليَكِل، وكــاَن ُيَعلُِّم. ١٥فتَعجَّ
الــَيــهــوُد قــائــلــَني: «كــيــَف هــذا َيــعــِرُف الُكُتَب، 
ــْم يَــــســــوُع وقاَل:  ــُهــ ــ ــاَب ــَعـــلَّـــْم؟». ١٦أجــ ــتـ وهــــو مل يـ

ين. ١٧إْن  ــ ــ ــَلـ ــ س يل بـــل لـــلـــذي أرَسـ «تــعــلــيــمــي لــيــ
شــاَء أَحــٌد أْن َيعَمَل َمشيَئَتُه َيعِرُف التَّعليَم، 
ــَكـــلَّـــُم أنــــا ِمــــْن َنفسي.  هـــل هـــو ِمــــَن اِهللا، أْم أتَـ
١٨َمـــْن يتَكلَُّم ِمـــْن نَــفــِســِه يَــطــُلــُب َمــجــَد َنفِسِه، 

ــُه فهو  ــ ـلـــ ــ ــ ــــــذي أرَســ ـــَد الــ ــجــ ـ ــُلـــــُب َمــ ــــْن َيـــــطـــ ــ ــــا َمــ ــ ــ وأّمــ
صــــاِدٌق ولــيــس فــيــِه ُظــلــٌم. ١٩ألــيــس مــوَســى قد 
أعطاُكُم الّناموَس؟ وليس أَحٌد ِمنُكْم َيعَمُل 

الّناموَس! ملاذا تطُلبوَن أْن تقُتلوين؟».
ــَك َشـــيـــطـــاٌن. َمْن  ــُع وقــــالــــوا: «بــ ــــاَب اَجلـــمـ ٢٠أجـــ

َيــطــُلــُب أْن يَــقــتُــلــَك؟». ٢١أجــــاَب َيــســوُع وقاَل 
بوَن مجيًعا.  ُهلم: «َعَمًال واِحًدا َعِملُت فتتَعجَّ
٢٢هلذا أعطاُكْم موَسى اِخلتاَن، ليس أنَُّه ِمْن 

بِت ختِتنوَن  موَسى، بل ِمــَن اآلبــاِء. ففي السَّ
ــبَـــُل اِخلتاَن  ــاَن اإلنــــســــاُن يَـــقـ ــــإْن كـــ اإلنــــســــاَن. ٢٣فــ
ــوُس موَسى،  َض نــــامــ ــ ــَقـ ـنـ ئـــال ُيــ ــبــــِت، لـــ ــ يف الــــسَّ
ـــا ُكلَُّه  ـاًن ـي َشـــَفـــيـــُت إنـــســ ــ ــَلـــيَّ ألنِّـ أَفــَتــســَخــطــوَن عـ
بِت؟ ٢٤ال حتُكموا َحَسَب الّظاِهِر بل  يف السَّ

احُكموا ُحكًما عاِدًال».
٢٥فــقــاَل َقـــوٌم ِمــْن أهــِل أوُرَشــلــيــَم: «ألــيــس هذا 

ــــا هو  ــ ــ ـــلــــوُه؟ ٢٦وهـ ــُتـ ــقــ ــ ــبــــوَن أْن َي ــُلــ ــطــ ـــــذي يَــ هـــــو الـــ
ــئًـــا! أَلَعلَّ  ــيـ ــُه َشـ ــ ــــاًرا وال يـــقـــولـــوَن لـ ـــهـ ــَكـــلَّـــُم ِجــ ــتـ يـ
الّرَؤساَء َعَرفوا َيقيًنا أنَّ هذا هو اَملسيُح َحقا؟ 
٢٧ولكنَّ هذا َنعَلُم ِمْن أين هو، وأّما اَملسيُح 

فَمَتى جاَء ال َيعِرُف أَحٌد ِمْن أين هو».
٢٨فــنــاَدى َيــســوُع وهــو يُــَعــلِّــُم يف اهلَــيــَكــِل قائًال: 
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«تعِرفوَنين وتعِرفوَن ِمْن أين أنا، وِمْن َنفسي 
، الذي  قٌّ ــ ــ ـين هـــو َحــ ـَلـــ مل آِت، بـــل الـــــذي أرَســـ
أنُتم َلسُتْم تعِرفوَنُه. ٢٩أنــا أعــِرُفــُه ألنِّــي ِمنُه، 
ــين». ٣٠فــَطــَلــبــوا أْن يُــمــِســكــوُه، ومل  ــَلـ وهـــو أرَسـ
يُــلــِق أَحـــٌد يَـــًدا عــَلــيــِه، ألنَّ ســاَعــتَــُه مل تــُكــْن قد 
جاءْت َبعُد. ٣١فآَمَن بِه كثريوَن ِمَن اَجلمِع، 
وقالوا: «أَلَعلَّ اَملسيَح َمَتى جاَء َيعَمُل آياٍت 

أكَثَر ِمْن هِذِه اليت َعِملها هذا؟».
َع يــتــنــاَجــْوَن ـــذا ِمْن  ـَع الــَفــرِّيــســّيــوَن اَجلـــمـــ ــ ٣٢ِمســ

َنــحــِوِه، فــأرَســَل الَفرِّيسّيوَن ورَؤســـاُء الكهنِة 
ـــا لــُيــمــِســكــوُه. ٣٣فــــقــــاَل هلُــــم َيــــســــوُع: «أنا  ــّداًمـ ُخــ
ــي إَلى  ــمَّ أمــــضــ ــ ــ ـــعـــــُد، ثُـ ــًريا بَــ ــــســـ ــــا يَـ ــانًــ ــ ــُكــــْم َزمــ مــــعــ
ين وال ِجتدوَنين،  ــين. ٣٤ســتَــطــُلــبــونَــ ــَلـ الـــذي أرَسـ
وَحيُث أكوُن أنا ال تقِدروَن أنُتم أْن تأتوا». 
ــُهـــْم: «إَلــــــى أيــــن هذا  ــنَـ ــيـ ــيَـــهـــوُد فــيــمــا بَـ ــقــــاَل الـ ٣٥فــ

ُمزِمٌع أْن َيذَهَب حتَّى ال َنِجَدُه َنحُن؟ أَلَعلَُّه 
ُمزِمٌع أْن َيذَهَب إَلى َشتاِت اليونانيَِّني وُيَعلَِّم 
ــــــذي قاَل:  ـــوُل الـــ ــ ــَقــ ــ ــ ــــذا الـ ــ ــا هـ ــ ــ ـ ــَني؟ ٣٦مــ ـ ــيِّــ ــانـــ ـــونـــ ــيــ ــ الـ
سَتطُلبوَنين وال ِجتـــدوَنـــين، وَحــيــُث أكـــوُن أنا 

ال تقِدروَن أنُتم أْن تأتوا؟».
٣٧ويف الــيــوِم األخـــِري العظيِم ِمــَن العيِد وَقَف 

َيسوُع وناَدى قائًال: «إْن َعِطَش أَحٌد فلُيقِبْل 
ـــَن يب، كــــمــــا قاَل  ــ ــ ــ ــــْن آَمــ ــ ــ ــ ــ ـــَرْب. ٣٨َمـ ــ ــ ـــشــ ــ ــ ــيَّ ويَــ ــ ــ ــ ــ إلَـ
 .« ــــاُر مــــاٍء َحيٍّ ـِنــِه أـ ــِكـــتـــاُب، جتـــري ِمــــْن َبــطـ الـ
ـــاَن املؤِمنوَن  ــــّروِح الــــذي كـ ـ ــــاَل هــــذا عـــن الــ ٣٩قــ

ــــّروَح الُقُدَس  بـــِه ُمــزِمــعــَني أْن يَــقــَبــلــوُه، ألنَّ الـ
مل َيـــُكـــْن قــد ُأعـــطـــَي َبـــعـــُد، ألنَّ َيـــســـوَع مل َيُكْن 
ــِع َلّما  ـــَن اَجلــــمــ ـــ ــثــــريوَن ِم ــُد. ٤٠فــــكــ ــــَد َبــــعــ ــجِّ ــد ُمــ قــ
ِمســعــوا هـــذا الـــَكـــالَم قــالــوا: «هـــذا بــاَحلــقــيــَقــِة هو 
يبُّ». ٤١آَخـــروَن قالوا: «هــذا هو اَملسيُح!».  الــنَّــ
ــــَن اجلليِل  ــَعـــــلَّ املــَـســـيـــَح ِمـ ــ ــوا: «ألَـ ــــروَن قــــالــ ــ وآَخـــ
يأيت؟ ٤٢أَلْم َيُقِل الِكتاُب إنَُّه ِمْن َنسِل داُوَد، 
ــــاَن داُوُد  ــ ــ ــيت كـ ــ ــ ـــِة الـ ـــريــ ـــقــ ـــــٍم، الــ ـــحـ ــ ــيــــــِت لَـ ـ ــــْن َبـــ ـ ــ ــ وِمــ
فيها، يــأيت املـَـســيــُح؟». ٤٣فـــَحـــَدَث انــِشــقــاٌق يف 
اَجلمِع لَسَبِبِه. ٤٤وكاَن َقوٌم ِمنُهْم ُيريدوَن أْن 
ُيمِسكوُه، ولكن مل ُيلِق أَحٌد عَليِه األيادَي.

الكهنِة  ــــاِء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ رَؤســ ـــــى  ــ ــ ـ ــ ــ ــ إلَـ ــــّداُم  ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اُخلــ ــــاَء  ــ ــ ــ ــ ــجــ ــ ـ ــ ــ ــ ٤٥فـــ

ــــاذا مل  ــ ــ ــ ـــــم: «ملــ ــ ــ ــؤالِء هلُـ ـ ــ ــ ــ ــــاَل هـــ ــقــ ــ ــنيَ. فــ ــ ــيِّــ ــ ــــســ يــ ـــرِّ ــ ــَفـ ــ والــ
ــّداُم: «مل يتَكلَّْم َقطُّ  ــِه؟». ٤٦أجــــاَب اُخلـــ تــأتــوا بــ
إنساٌن هكذا ِمثَل هذا اإلنساِن!». ٤٧فأجاَبُهُم 
الَفرِّيسّيوَن: «أَلَعلَُّكْم أنُتم أيًضا قد َضَللُتْم؟ 
٤٨أَلَعلَّ أَحًدا ِمَن الّرَؤساِء أو ِمَن الَفرِّيسيِّنيَ 

ـــــذي ال  ــ ـــعـــــَب الــ ــ ــــذا الـــــشَّ ــ ـــــنَّ هـ ــــكــ ــ ـِه؟ ٤٩ولـ ــ ــ ــ ـــَن بــ ــ ــ ــ آَمــ
ـــاَل ُهلم  ــ ــ ــ ــــوٌن». ٥٠قـــ ـــعــ ــلـــ ــ ــوَس هـــــو َمــ ــامــــ ــ ــنّــ ــ ـــُم الــ ــَهــ ــفـــ َيـــ
ــيـــــًال، وهو  ــِه لـــ ــيـــ ـ ــاَء إلــ ــ ــ ـــــذي جـ ــوُس، الــ ـــقــــودميــ ــيـ نــ
ــَعــلَّ ناموسنا يَــديــُن إنساًنا  واِحـــٌد ِمــنــُهــْم: ٥١«أَل
فَعَل؟».  ــاذا  ــ ــ مـ ــِرْف  ــ ـ ـــعــ ــ ويَــ ًال  أوَّ ـُه  ــ ـنــ ــ ِمــ ــْع  ــَمــ ــســ يَــ مل 
٥٢أجــابــوا وقــالــُوا لــُه: «ألَــَعــلَّــَك أنــَت أيًضا ِمَن 

ـيبٌّ ِمَن  ــ ــ ــْم نَــ ــُقـــ ــ ــُه مل يَـ ــ ـ ــْر! إنَّـــ ــ ــُظــ ــ ــْش وانــ ــتِّــ ــيــــِل؟ فــ ــلــ اجلــ
اجلليِل». ٥٣فَمَضى ُكلُّ واِحٍد إَلى َبيِتِه.
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يــتــوِن. ٢ُثمَّ  ــا َيــســوُع فــَمــَضــى إلَـــى َجــَبــِل الــزَّ ١أّمــ

ــبــِح، وجاَء  َحــَضــَر أيــًضــا إلَـــى اهلَــيــَكــِل يف الــصُّ
َم  ــعــِب فــَجــَلــَس يُــَعــلِّــُمــُهــْم. ٣وَقدَّ إلــيــِه مجــيــُع الــشَّ
ــــرأًة ُأمـــِســـَكـــْت يف  ــّيـــوَن امــ ــَفـــرِّيـــسـ ــيـــِه الــكــتــبــُة والـ إلـ
ِزًنا. وَلّما أقاموها يف الَوسِط، ٤قالوا لُه: «يا 
ُمَعلُِّم، هِذِه اَملرأُة ُأمِسَكْت وهي تزين يف ذاِت 
ــانـــا أنَّ  ـنّـــامـــوِس أوصـ ــِفـــعـــِل، ٥ومــــوَســــى يف الــ الـ
ِمثَل هِذِه ُترَجُم. فماذا تقوُل أنَت؟». ٦قالوا 
بــوُه، لــَكــْي يــكــوَن ُهلــم مــا َيشَتكوَن  هــذا لــيُــَجــرِّ
بِه عَليِه. وأّما َيسوُع فاَحنَنى إَلى أسَفُل وكاَن 
َيكُتُب بإصِبِعِه عَلى األرِض. ٧وَلّما اسَتَمّروا 
َيسألوَنُه، انَتَصَب وقاَل ُهلم: «َمْن كاَن ِمنُكْم 
ًال َحبــَجــٍر!». ٨ثُـــمَّ اَحنَنى  بــال َخــطــيَّــٍة فلَيرِمها أوَّ
أيًضا إَلى أسَفُل وكاَن َيكُتُب عَلى األرِض. 
ـــانَـــــْت َضمائُرُهْم  ــعــــوا وكــ ــّمـــا ِمســ ــَلـ ـــا ُهـــــم فـ ــ ــ ٩وأّمــ

ــتُــُهــْم، خــرجــوا واِحــــًدا فــواِحــًدا، ُمبَتِدئَني  تُــبَــكِّ
ــَي َيسوُع  ــ ـقـ ــ ــــَن. وبَــ ـ ــــريــ ــ ــــى اآلِخـ ــ ــيـــــوِخ إلَـ ـــ ـــَن الـــــشُّ ــ ِمــ
١٠فَلّما  ــِط.  ــ ــ ــَوســ ــ ــ ــٌة يف الــ ــ ــ ــَفــ ــ ــ واِقــ ـــرأُة  ــ ــ ــ ــ ــ ــَدُه واملَــ ــ ــ ــ ــ وحــ
انَتَصَب يَــســوُع ومل َينُظْر أَحـــًدا ِســَوى املَرأِة، 
قاَل هلا: «ياامرأُة، أين ُهم أولئَك اُملشَتكوَن 
ــالَـــــْت «ال  ــ ــقـ ــ ـــٌد؟». ١١فـ ــ ــ ــ ــ ــِك أَحـ ــ ــ ــ ــــا دانـَـ ـِك؟ أمــ ــيـــ ــَلــ عــ
أَحـــــَد، يــا ســـيِّـــُد!». فــقــاَل هلــا َيـــســـوُع: «وال أنا 

أديُنِك. اذَهيب وال ُتخِطئي أيًضا».

١٢ُثمَّ كلََّمُهْم َيسوُع أيًضا قائًال: «أنا هو نوُر 

لَمِة بل  الــعــالَــِم. َمــْن يتَبعين فال َيمشي يف الظُّ
يكوُن لُه نوُر احلياِة». ١٣فقاَل لُه الَفرِّيسّيوَن: 
ــَك َليَسْت  ــ ــ ــــاَدتُـ ـ ـــهــ ــ ــَك. َشــ ــِســـ ــفـــ ــَنـــ ــ ــَهـــــُد لـ ـــشـــ ـــــَت تــ ــ ــ «أنــ
ـــــم: «وإْن  ــ ــــاَل هلُـ ــ ــ ــــوُع وقــ ــســ ــ ــــاَب َيــ ـ ــ ــ ــ ـــا». ١٤أجــ ــ ــقــ ــ ــ َحـ
، ألنِّي  قٌّ ــ ــ ــ ــهــــاَديت َحـ ــَشــ ــفــســي فــ ــَهــــُد لــَن ــنــــُت أشــ ُكــ
أعــَلــُم ِمـــْن أيــن أتَــيــُت وإَلـــى أيــن أذَهــــُب. وأّما 
ـــْن أيــــن آيت وال إَلــــى أين  أنـــتُـــم فـــال تــعــَلــمــوَن ِمـ
ـتُـــْم َحــَســَب اَجلـــَســـِد تــديــنــوَن، أّما  أذَهـــــُب. ١٥أنــ
أنا فَلسُت أديُن أَحــًدا. ١٦وإْن ُكنُت أنا أديُن 
، ألنِّــي َلسُت وحــدي، بل أنا  فَدينوَنيت َحــقٌّ
واآلُب الذي أرَسَلين. ١٧وأيًضا يف ناموِسُكْم 
ــا هو  ــ : ١٨أنــ ــقٌّ ــ ــِني َحــ ــ ــَل ـــهــــاَدَة َرُجــ َمـــكـــتـــوٌب أنَّ َشـ
ـــُد يل اآلُب الذي  ــَهــ ــ ــــشـ ويَـ ــي،  ــنَـــفـــسـ ـــُد لـ ـــاِهــ ــّشــ ـ الــ
ــو أبوَك؟».  ــــن هــ ــُه: «أيــ ــ ــين». ١٩فــــقــــالــــوا لــ ـ ــَلـــ ـ أرَســـ
أجــاَب يَــســوُع: «َلسُتْم تعِرفوَنين أنــا وال أيب. 

لو َعَرفُتموين َلَعَرفُتْم أيب أيًضا».
٢٠هذا الَكالُم قالُه َيسوُع يف اِخلزاَنِة وهو ُيَعلُِّم 

يف اهلَــيــَكــِل. ومل ُيمِسكُه أَحـــٌد، ألنَّ ســاَعــتَــُه مل 
تُكْن قد جاءْت َبعُد.

ــا أمضي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا: «أنـــ ــ ــ ــ ـــًضــ ــ ــ ـ ــ ــــوُع أيــ ــ ــ ـ ـــســـ ــ ــ ــ ـــ ــــم َي ــ ــ ـ ــ ـــاَل ُهلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٢١قــ

وسَتطُلبوَنين، ومتــوتــوَن يف َخــطــيَّــتِــُكــْم. َحيُث 
أمضي أنا ال تقِدروَن أنُتم أْن تأتوا». ٢٢فقاَل 
الَيهوُد: «أَلَعلَُّه َيقُتُل َنفَسُه حتَّى يقوُل: َحيُث 
تأتوا؟».  ــُتــــــم أْن  ــ أنــ ــــِدروَن  ـ ــ ــقــ ــ ــ تـــ ال  ـــا  ــ أنـــ ــي  ــ أمـــــضـ



٧٤

٢٣فــقــاَل هلُـــم: «أنــتُــْم ِمـــْن أســَفــُل، أّمـــا أنــا فِمْن 

فــــوُق. أنــُتــم ِمـــْن هـــذا الــعــاَلــِم، أّمـــا أنـــا فَلسُت 
ِمْن هذا العاَلِم. ٢٤فُقلُت لُكم: إنَُّكْم متوتوَن 
ــي أنا  ــُكــــْم إْن مل تـــؤِمـــنـــوا أنِّـــ يف خـــطـــايـــاُكـــْم، ألنَّــ
هو متوتوَن يف خطاياُكْم». ٢٥فقالوا لُه: «َمْن 
ــَن الَبدِء  ــ ـــ ــــا ِم ــ ـــوُع: «أنـ ـــســـ ــــَت؟». فــــقــــاَل هلُــــــم َيـــ ــ ــ ــ أنـ
ــيـــاَء كثَريًة  ـِه. ٢٦إنَّ يل أشـ ـُكـــْم أيــًضــا بـــ مــا ُأَكـــلِّـــُمــ
أَتَكلَُّم وأحُكُم ا ِمــنْ َنحِوُكْم، لكنَّ الذي 
ـُه ِمـــنـــُه، فهذا  ـــا مـــا ِمســعــتُـ . وأنـ ـقٌّ ــ ين هـــو َحــ ــ ــَلـ أرَسـ
أقــوُلــُه لــلــعــالَــِم». ٢٧ومل َيفَهموا أنَّـــُه كـــاَن يقوُل 
ــــوُع: «َمَتى  ــــســ ــــاَل هلُــــــم يَــ ـــقــ هلـُـــــم عــــن اآلِب. ٢٨فـــ
ئــٍذ تــفــَهــمــوَن أنِّي  َرَفـــعـــُتـــُم ابــــَن اإلنـــســـاِن، فــحــيــنَــ
أنــا هــو، ولَــســُت أفــَعــُل َشيًئا ِمــْن َنفسي، بل 
أَتَكلَُّم ذا كما َعلََّمين أيب. ٢٩والذي أرَسَلين 
ي، ومل يــتــُركــين اآلُب وحــــدي، ألنِّي  هــو َمــعــ

يف ُكلِّ حٍني أفَعُل ما ُيرضيِه».
ــِه كثريوَن.  ــ ــــَن بـ ــ ــــذا آَمـ ــتـــَكـــلَّـــُم ـ ــنَــــمــــا هــــو يـ ــيــ ٣٠وبَــ

ــــوا بِه:  ــ ــنــ ـ ــ ــ ــــَن آَمـ ــ ـــذيــ ــ ــ ــــهـــــوِد الـ ــَيـ ــ ــلـ ــ ــــوُع لـ ــ ــــســ ــ ـــاَل َيــ ــ ــ ــقــ ــ ــ ــ ٣١فـ

«إنَّــُكــْم إْن َثَبتُّْم يف كالمي فباَحلقيَقِة تكونوَن 
واَحلقُّ   ، ــقَّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ اَحلــ ـــوَن  ــ ــ ــ ـ ــِرفــ ــ ـ ــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــ ــ ٣٢وتــ ـــــذي،  ــ ــيـ ــ ــ ـــــالمــ ــ تـ
يَُّة إبراهيَم، ومل  ُيَحرُِّرُكْم». ٣٣أجابوُه: «إنَّنا ُذرِّ
! كــيــَف تــقــوُل أنــَـت: إنَُّكْم  ــطُّ نُــســتَــعــبَــْد ألَحـــٍد َقـ
تصريوَن أحراًرا؟». ٣٤أجاَبُهْم َيسوُع: «اَحلقَّ 
ــقَّ أقــــوُل لــُكــم: إنَّ ُكــــلَّ َمــــْن يَــعــَمــُل اَخلطيََّة  اَحلــ
هو َعبٌد للَخطيَِّة. ٣٥والَعبُد ال َيبَقى يف الَبيِت 

إَلى األبِد، أّما اِالبُن فَيبَقى إَلى األبِد. ٣٦فإْن 
َحرََّرُكْم اِالبُن فباَحلقيَقِة تكونوَن أحراًرا. ٣٧أنا 
عاِلٌم أنَُّكْم ُذرِّيَُّة إبراهيَم. لكنَُّكْم تطُلبوَن أْن 
تقُتلوين ألنَّ كالمي ال َموِضَع لُه فيُكم. ٣٨أنا 
أَتَكلَُّم مبا رأيــتُ ِعنَد أيب، وأنُتم تعَملوَن ما 
رأيُتْم ِعنَد أبيُكْم». ٣٩أجابوا وقالوا لُه: «أبونا 
هو إبراهيُم». قاَل ُهلم َيسوُع: «َلْو كنُتم أوالَد 
ــَمـــلـــوَن أعــــمــــاَل إبراهيَم!  ـــْم تـــعـ ـُكـــنـــُت ــيــــَم، لــ إبــــراهــ
ـبـــوَن أْن تـــقـــُتـــلـــوين، وأنا  ــُكـــُم اآلَن تـــطـــُلــ ٤٠ولـــكـــنَّـ

إنساٌن قد كلََّمُكْم باَحلقِّ الذي ِمسَعُه ِمَن اِهللا. 
هذا مل َيعَملُه إبراهيُم. ٤١أنُتْم تعَملوَن أعماَل 
أبــيــُكــْم». فقالوا لــُه: «إنَّــنــا مل نــوَلــْد ِمــْن ِزنًـــا. لنا 

أٌب واِحٌد وهو اُهللا».
٤٢فقاَل ُهلم َيسوُع: «لو كاَن اُهللا أباُكْم لُكنُتْم 

ُتِحّبوَنين، ألنِّي خرجُت ِمْن ِقَبِل اِهللا وأَتيُت. 
ــي، بــــل ذاَك أرَسَلين.  ــْن َنـــفـــسـ ــ مل آِت ِمــ ـي  ــ ألنِّـــ
٤٣ملاذا ال تفَهموَن كالمي؟ ألنَُّكْم ال تقِدروَن 

أْن تسَمعوا َقويل. ٤٤أنُتْم ِمْن أٍب هو إبليُس، 
ـــريــــدوَن أْن تــعــَمــلــوا. ذاَك  ـُكـــْم تُـ ـيــ ـــواِت أبــ ــَهــ وَشـــ
ــبُـــْت يف  ـثـ ــَبــــدِء، ومل يَــ ـلـــّنـــاِس ِمـــــَن الــ ــتّــــاًال لــ ـــاَن َقــ كــ
. َمَتى تَكلََّم بالَكِذِب  اَحلقِّ ألنَُّه ليس فيِه َحقٌّ
ــّذاٌب وأبو  ــ ــ ــ ــ ــُه كــ ــ ـ ــ ــ ـــُه، ألنَّـ ــ ـ ـــا لـــ ــّمــ ــ ــلَّــــُم ِمـ ــَكــ ــتــ ــمــــا يــ فــــإنَّــ
الَكّذاِب. ٤٥وأّمــا أنا فألنِّي أقــوُل اَحلــقَّ َلسُتْم 
ُتين عَلى َخطيٍَّة؟  تؤِمنوَن يب. ٤٦َمْن ِمنُكْم ُيَبكِّ
، فلماذا َلسُتْم تؤِمنوَن  فإْن ُكنُت أقوُل اَحلقَّ
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يب؟ ٤٧الــذي ِمــَن اِهللا َيسَمُع كــالَم اِهللا. لذلك 
أنُتم َلسُتْم تسَمعوَن، ألنَُّكْم َلسُتْم ِمَن اِهللا».

ــنــــا َنقوُل  ــُـه: «ألَــــســ ــ ــوا لـ ـــالـــ ـَيــــهــــوُد وقــ ــأجـــــاب الـــ ــ ٤٨فـ

َشيطاٌن؟».  ــَك  ــ ـ ــ ــ ــ وبـ ـــــريٌّ  ــ ــاِمـــ ــ ــ ــ ســ ــَك  ــ ـ ــ ــ ــ ـ إنَّــ ــــا:  ــ ــنًـ ــ ـ ــَســ ــ ــ َحـ
٤٩أجــاَب َيسوُع: «أنا ليس يب َشيطاٌن، لكين 

ُأكـــِرُم أيب وأنــتُــم ُتهينوَنين. ٥٠أنــا َلسُت أطُلُب 
ـــْن َيـــطـــُلـــُب وَيــــديــــُن. ٥١اَحلقَّ  ــجـــدي. يـــوَجـــُد َمـ َمـ
اَحلقَّ أقوُل لُكم: إْن كاَن أَحٌد َيحَفُظ كالمي 
فلن َيَرى املوَت إَلى األبِد». ٥٢فقاَل لُه الَيهوُد: 
«اآلَن َعِلمنا أنَّ بَك َشيطاًنا. قد ماَت إبراهيُم 
واألنبياُء، وأنَت تقوُل: إْن كاَن أَحٌد َيحَفُظ 
كالمي فلن َيذوَق املوَت إَلى األبِد. ٥٣أَلَعلََّك 
أعَظُم ِمْن أبينا إبراهيَم الذي ماَت؟ واألنبياُء 
ماتوا. َمْن جتَعُل َنفَسَك؟». ٥٤أجــاَب َيسوُع: 
ــُد َنفسي فليس َمجدي َشيًئا.  «إْن ُكنُت ُأَمــجِّ
ُدين، الذي تقولوَن أنُتم إنَُّه  أيب هو الذي ُيَمجِّ
إَلُهُكْم، ٥٥وَلسُتْم تعِرفوَنُه. وأّما أنا فأعِرُفُه. 
ـــوُن ِمثلُكْم  ــُه أكـــ ــِرُفــ ــي لَـــســـُت أعــ وإْن ُقـــلـــُت: إنِّـــ
كـــاِذًبـــا، لكين أعـــِرُفـــُه وأحــَفــُظ َقــولــُه. ٥٦أبوُكْم 
ـــَرى يومي فـــرَأى وَفِرَح».  إبــراهــيــُم َــلَّــَل بــأْن َي
٥٧فــقــاَل لــُه الــيَــهــوُد: «لــيــس لــَك َخــمــســوَن سَنًة 

َبعُد، أَفرأيَت إبراهيَم؟». ٥٨قــاَل ُهلم َيسوُع: 
«اَحلقَّ اَحلقَّ أقوُل لُكم: َقبَل أْن يكوَن إبراهيُم 
ـجـــاَرًة لــَيــرُجــمــوُه. أّما  أنـــا كـــائـــٌن». ٥٩فــَرَفــعــوا ِحــ
َيسوُع فاخَتَفى وخرَج ِمَن اَهليَكِل ُمجتاًزا يف 

وسِطِهْم وَمَضى هكذا.


ــَمــــى منُذ  ـــا أعــ ــتـــاٌز رَأى إنـــســـاًن ــجـ ١وفـــيـــمـــا هــــو ُمـ

ِوالَدِتـــِه، ٢فسألُه تالميُذُه قائلَني: «يا ُمَعلُِّم، 
َمْن أخطأ: هذا أْم أَبواُه حتَّى ُوِلَد أعَمى؟». 
ــأ والأَبواُه،  أخـــطـ ــذا  ــ ــــســـــوُع: «ال هـ ـــاَب َيـ ــ ــ ٣أجــ

لكن لَتظَهَر أعماُل اِهللا فيِه. ٤َينَبغي أْن أعَمَل 
ـــأيت ليٌل  ـــاٌر. ي ــين مــا داَم ـ ــَلـ أعـــمـــاَل الــــذي أرَسـ
حَني ال يستطيُع أَحٌد أْن َيعَمَل. ٥ما ُدمُت يف 

العاَلِم فأنا نوُر العاَلِم».
ــَع ِمَن  ــَنـــ ــ ــَلـــى األرِض وَصـ ـــَل عـ ــَفـ ــذا وتــ ـــاَل هـــ ــ ٦قــ

ــِي األعَمى.  ـنَـ ــيــ ــنيِ َعـ ـ ــَلــــى بـــالـــطِّ ـــا وَطــ الـــتُّـــفـــِل طـــيـــًن
٧وقــــاَل لـــُه: «اذَهــــِب اغــتَــِســْل يف بــرَكــِة ِسلواَم» 

ــَمـــَضـــى واغَتَسَل  ــٌل، فـ ــُريُه: ُمــــــرَســــ الـــــــذي تــــفــــســ
وأَتى َبصًريا.

٨فــاجلــرياُن والــذيــَن كــانــوا َيــَرْوَنــُه َقــبــًال أنَّـــُه كاَن 

ـــذا هــــو الــــــذي كاَن  ــس هــ ــيــ ــالــــوا: «ألــ ــَمــــى، قــ أعــ
َيجِلُس وَيسَتعطي؟». ٩آَخــــروَن قــالــوا: «هذا 
هو». وآَخروَن: «إنَُّه ُيشِبُهُه». وأّما هو فقاَل: 
«إنِّـــي أنــا هــو». ١٠فــقــالــوا لــُه: «كــيــَف انَفَتَحْت 
َعيناَك؟». ١١أجــاَب ذاَك وقــاَل: «إنساٌن ُيقاُل 
، وقاَل يل:  لُه َيسوُع َصَنَع طيًنا وَطَلى َعيَنيَّ
اذَهـــْب إَلــى بــرَكــِة ِســلــواَم واغــتَــِســْل. فَمَضيُت 
ــُه: «أين  ــ ــَـصـــــرُت». ١٢فــــقــــالــــوا لــ ــأبــ ـَســــلــــُت فـــ ـَتـــ واغـــ

ذاَك؟». قاَل: «ال أعَلُم».
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ــاَن َقبًال  ــ ــ ــــالـــــذي كــ ـنيَ بـ ــ ـيِّـ ــ ــسـ ــَفــــرِّيــ ـــــى الــ ـــ ــــْوا إَل ــ ــأَتــ ــ ـ ١٣فـــ

ـَع َيسوُع  ــ ـــ ــَن ــ ــَني َصــ ــ ــبــــٌت حــ ـــاَن ســ ــ ــ ــ ــ ــَمــــــى. ١٤وكـ ــ أعــ
الَفرِّيسّيوَن  ــُه  ــألـــ ١٥فـــــســـ ــِه.  ــيــ ــنَــ ــيــ َعــ ـــَح  ــ ــتَـ ــ وَفــ ـَني  ــ ــ ـــطِّ الــ
ــَع طيًنا  أيــًضــا كــيــَف أبـــَصـــَر، فــقــاَل هلُـــم: «وَضــ
عَلى َعيَنيَّ واغَتَسلُت، فأنا ُأبِصُر». ١٦فقاَل 
َقــوٌم ِمــَن الَفرِّيسيِّنيَ: «هــذا اإلنساُن ليس ِمَن 
بَت». آَخروَن قالوا:  اِهللا، ألنَُّه ال َيحَفُظ السَّ
ـــعـــَمـــَل ِمثَل  ــٌئ أْن َي ــقــــِدُر إنـــســـاٌن خـــاِطـ «كـــيـــَف يَــ
هِذِه اآلياِت؟». وكاَن َبيَنُهُم انِشقاٌق. ١٧قالوا 
أيًضا لألعَمى: «ماذا تقوُل أنَت عنُه ِمْن َحيُث 
إنَّــُه فتَح َعيَنيَك؟». فقاَل: «إنَّــُه َنــيبٌّ!». ١٨فلم 
ــاَن أعـــَمـــى فأبَصَر  ــُه كـــ ــ ــيَـــهـــوُد عـــنـــُه أنَّــ ِق الـ ــــَصــــدِّ ُي
حــتَّــى َدَعــــْوا أَبــــَوِي الـــذي أبـَـصــَر. ١٩فسألوُهما 
قائلَني: «أهـــذا ابُنُكما الــذي تــقــوالِن إنَّـــُه ُوِلَد 
٢٠أجاَبُهْم  اآلَن؟».  ــُر  ــبــــِصــ يُــ ـيـــَف  فـــكــ ــَمـــــى؟  ــ أعـ
ــُه ُوِلَد  أَبــــواُه وقـــاال: «َنــعــَلــُم أنَّ هــذا ابــنُــنــا، وأنَّــ
ــــا كــيــَف ُيــبــِصــُر اآلَن فــال َنعَلُم.  أعـــَمـــى. ٢١وأّمـ
 . نِّ أو َمْن فتَح َعيَنيِه فال َنعَلُم. هو كاِمُل السِّ
اســألــوُه فهو يتَكلَُّم عــن نَــفــِســِه». ٢٢قــــاَل أَبواُه 
ــيَـــهـــوِد، ألنَّ  ـــــَن الـ هــــذا ألنَّـــُهـــمـــا كـــانـــا َيـــخـــافـــاِن ِم
الَيهوَد كانوا قد تعاَهدوا أنَُّه إِن اعَتَرَف أَحٌد 
بأنَُّه اَملسيُح ُيخَرُج ِمَن اَملجَمِع. ٢٣لذلك قاَل 

، اسألوُه». نِّ أَبواُه: «إنَُّه كاِمُل السِّ
ـــاَن أعَمى،  ـَيـــًة اإلنــــســــاَن الــــذي كـ ــْوا ثـــانــ ــَدَعـــ ٢٤فـــ

ـــُن َنعَلُم  ــــحـــ ـــًدا ِهللا. نَــ ــ ــجـ ــ ـ ــِط َمـ ــ ـ ــ ــ ـُه: «أعــ ــ ــ ــ ــــوا لــ ـــالــ ــ وقـ

ــــاَب ذاَك  ــأجــ ــ ــٌئ». ٢٥فــ ــ ـــاِطــ ــ ــــاَن خـ ــــســ ـــذا اإلنــ أنَّ هـــ
ـــُم. إنَّما  ــ ــَلــ ـ ــ ــُت أعــ ــســـ ــ ــو؟ لَـ ــــ ــٌئ هـ ــ ــ ــاِطــ ــ ــ ـــاَل: «أخــ ــ ــ ــ ــ وقـ
ــي ُكــنــُت أعــَمــى واآلَن  ــًدا: أنِّــ ــ أعـــَلـــُم َشــيــئًــا واِحــ
ُأبِصُر». ٢٦فقالوا لُه أيًضا: «مــاذا َصَنَع بَك؟ 
َك؟». ٢٧أجــابَــُهــْم: «قــد ُقلُت  كيَف فتَح َعــيــنَــيــ
ـــريـــدوَن أْن تسَمعوا  لــُكــم ومل تــســَمــعــوا. ملـــاذا ُت
أيــًضــا؟ أَلــَعــلَّــُكــْم أنــتُــم تُـــريـــدوَن أْن تــصــريوا لُه 
ـَشـــَتـــمـــوُه وقـــالـــوا: «أنـــــَت ِتلميُذ  تـــالمـــيـــَذ؟». ٢٨فــ
ذاَك، وأّما َنحُن فإنَّنا تالميُذ موَسى. ٢٩َنحُن 
ــــا هــــذا فما  ــَمـــُه اُهللا، وأّمــ ـــعـــَلـــُم أنَّ مـــوَســـى كـــلَّـ َن
ُجـــُل وقاَل  ــــاَب الـــرَّ ــْن أيـــن هــــو». ٣٠أجــ نَــعــَلــُم ِمــ
ُهلم: «إنَّ يف هذا َعَجًبا! إنَُّكْم َلسُتْم تعَلموَن 
. ٣١ونَـــعـــَلـــُم أنَّ  ِمـــْن أيـــن هـــو، وقـــد فــتــَح َعــيــَنــيَّ
اَهللا ال يَــســَمــُع لــلــُخــطــاِة. ولــكــن إْن كــــاَن أَحٌد 
ــُه، فـــلـــهـــذا َيسَمُع.  ــتَــ ــئَــ ــيــ ــُل َمــــشــ ــَعــ ــفــ ــي اَهللا ويَــ ــتـَّــقـ يـ
ــــًدا فــتــَح َعيَنْي  ــِر مل ُيـــســـَمـــْع أنَّ أَحــ هــ ــدَّ ــنـــُذ الــ ٣٢مـ

ــــَن اِهللا مل  ـُكــــْن هــــذا ِمـ ــَمــــى. ٣٣لـــــو مل َيـــ ــولــــوٍد أعــ َمــ
ًئــا». ٣٤أجـــابـــوا وقـــالـــوا لُه:  يَـــقـــِدْر أْن َيــفــَعــَل َشــيــ
َك، وأنَت  ــ ــتِـ ــَلـ ــدَت أنــــــَت ُجبـــمـ ــــ ــ «يف اخلـــطـــايـــا ُولِـ

ُتَعلُِّمنا!». فأخَرجوُه خاِرًجا.
ــوُه خاِرًجا،  ــ ــ ــــَرجــ ــ أخــ ــم  ــــ ــــوُع أُــ ــســ ــ ــَع َيــ ــ ــِمــ ــ ــَســ ـ ٣٥فـــ

ـــِن اِهللا؟».  ــ ــابـ ــ ــ ــــُن ب ــ ــ ــؤِمـ ـ ــ ــ ــُه: «أتــ ــ ـ ــ ــ ــــاَل لـ ــ ــ ــ ـــَدُه وقــ ــ ــ ــ ـــَوَجـ ــ ــ ـ فــ
٣٦أجاَب ذاَك وقاَل: «َمْن هو يا سيُِّد ألوِمَن 

بــِه؟». ٣٧فــقــاَل لــُه يَــســوُع: «قــد رأيــتَــُه، والذي 
ـــاَل: «أوِمُن  ــ ـ ـقــ ــ ــ ـ ــــــو!». ٣٨فــ ــ ــَك هـــــو هــ ــَكــــلَّــــُم مــــعــ ــتــ يــ
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ياسيُِّد!». وسَجَد لُه.
٣٩فـــقـــاَل َيـــســـوُع: «لــَديــنــونَــٍة أَتـــيـــُت أنـــا إلَـــى هذا 

ُيبِصروَن  ـــَن ال  ــ ـــذيـ ــ الـ ـــَر  ـــِصــ ــبــ ــ ـــتَّـــــى يُـ حــ ــــِم،  ــالَــ ــ ــــعــ الــ
وَيعَمى الذيَن ُيبِصروَن». ٤٠فَسِمَع هذا الذيَن 
كانوا معُه ِمَن الَفرِّيسيِّنيَ، وقالوا لُه: «أَلَعلَّنا 
َنحُن أيًضا ُعمياٌن؟». ٤١قاَل ُهلم َيسوُع: «لو 
كــنــتُــم ُعــمــيــانًــا لَــمــا كــاَنــْت لــُكــم َخــطــيَّــٌة. ولكن 

اآلَن تقولوَن إنَّنا ُنبِصُر، فَخطيَُّتُكْم باقَيٌة.


١«اَحلــقَّ اَحلقَّ أقوُل لُكم: إنَّ الذي ال َيدُخُل 

ـــراِف، بـــل َيطَلُع  ــ ــبـــاِب إلَــــى َحـــظـــَريِة اِخلــ ِمــــَن الـ
. ٢وأّما  ِمْن َموِضٍع آَخَر، فذاَك ساِرٌق ولصٌّ
الــذي َيــدُخــُل ِمــَن الباِب فهو راعــي اِخلراِف. 
٣هلذا َيفَتُح الَبّواُب، واِخلراُف تسَمُع صوَتُه، 

وُيخِرُجها.  ـــاٍء  ــأمســ ــ بـ ــَة  ــ ــ ـــاصَّ ــُه اخلـــ ــ ــ ــــراَف ـَيــــدعــــو ِخــ فـــ
َة َيذَهُب أماَمها،  ٤وَمَتى أخَرَج ِخراَفُه اخلاصَّ

واِخلـــراُف تتَبُعُه، ألنَّها تــعــِرُف صــوتَــُه. ٥وأّما 
ــنـــُه، ألنَّــهــا ال  الــَغــريــُب فــال تــتــَبــُعــُه بــل ــــُرُب ِمـ
تعِرُف صــوَت الــُغــَربــاِء». ٦هــذا املََثُل قالُه ُهلم 
ــــا ُهـــم فــلــم َيــفــَهــمــوا مــا هــو الذي  يَـــســـوُع، وأّم

كاَن ُيَكلُِّمُهْم بِه.
ــقَّ أقوُل  ــ ــقَّ اَحلــ ـ ــ ٧فــــقــــاَل ُهلــــم يَــــســــوُع أيــــًضــــا: «اَحلــ

لُكم: إنِّي أنا باُب اِخلراِف. ٨مجيُع الذيَن أَتْوا 
ــّراٌق ولُــصــوٌص، ولــكــنَّ اِخلراَف  َقبلي ُهــم ُســ
ــــــَل يب  ــاُب. إْن َدَخــ ـبـــ ــ ــــا هــــو الــ ـْع ُهلــــــم. ٩أنــ مل تـــســـَمــ

أَحٌد فَيخُلُص وَيدُخُل وَيخُرُج وَيِجُد َمرًعى. 
١٠اَلّساِرُق ال يأيت إال لَيسِرَق وَيذَبَح وُيهِلَك، 

وأّمــا أنــا فقد أتَــيــُت لَتكوَن هلُــم حياٌة وليكوَن 
ـي الّصاِلُح،  ــ ــ ــ ــــّراعـ ــ ــــو الــ هــ ــــا  ــ ــ ــ ١١أنــ ــــُل.  ــ ـَـضــ ــ ــ أفــ ـــــم  ــ هلُـ
ــبـــِذُل َنــفــَســُه عــن اِخلراِف.  ــي الـــّصـــالِـــُح يَـ والـــّراعـ
١٢وأّما الذي هو أجٌري، وليس راعًيا، الذي 

ـــــَب ُمقِبًال  ئــ ـــــذِّ ــَرى الــ ــ ــَيــ ـ ـــُه، فـــ ــ ــ ـــراُف لـ ــ ــ ــ ــ ــَســــِـت اِخلــ ــ ــيـ َلـــ
ئُب  ــُرُب، فــَيــخــَطــُف الذِّ ـــهـــ ـــراَف ويَــ ــ ــُرُك اِخلــ ـتــ ويـــ
ــُرُب ألنَُّه  ــ ــــهـ ــُري يَـ ــ ــ ــ ـ ــــا. ١٣واألجـــ ُدهــ ــــدِّ ــَبــ ــ ـــراَف ويُــ ــ ــ ــ اِخلـ
ــــا فإنِّي  ــــا أنـ ــ ـــراِف. ١٤أّمـــ ــ ــاِخلـ ــ ــبــــايل بــ ـــــٌري، وال ُيــ أجــ
يت  يت وخاصَّ الّراعي الّصاِلُح، وأعــِرُف خاصَّ
تعِرُفين، ١٥كما أنَّ اآلَب َيعِرُفين وأنا أعِرُف 
اآلَب. وأنــا أَضـــُع َنفسي عــن اِخلــــراِف. ١٦ويل 
ِخراٌف ُأَخُر َليَسْت ِمْن هِذِه اَحلظَريِة، َينَبغي 
أْن آَيت بــتِــلــَك أيــًضــا فــتــســَمــُع صــــويت، وتكوُن 
ــــذا ُيِحبُّين  ــ ــ ١٧هلــ ـــٌد.  ــ ــ ــ ـ واِحـــ وراٍع  ــَدٌة  ــ ــ ــ ــ ــ واِحــ ــٌة  ــ ــ ـــيَّـ ــ َرعــ
ـــا أيًضا.  ــــَذهـــ ــي آلُخــ ــُع نَـــفـــسـ ــ ــ ــي أَضــ ــ ــ اآلُب، ألنِّـ
١٨ليس أَحٌد يأُخُذها ِمنِّي، بل أَضُعها أنا ِمْن 

ذايت. يل ُســلــطــاٌن أْن أَضــَعــهــا ويل ُســلــطــاٌن أْن 
آُخَذها أيًضا. هِذِه الَوصيَُّة َقِبلُتها ِمْن أيب».

ــَني الــَيــهــوِد بَسَبِب  ــَدَث أيــًضــا انــِشــقــاٌق بَــ ــَحــ ١٩فــ

ـــْم: «بِه  ــُهــ ــ ــنـ ـ ثــــــريوَن ِمــ ــ ــ ـــاَل كــ ــ ـــقــ ــ ــــــالِم. ٢٠فــ ــَكــ ــ ــ ــــذا الــ ـ هــ
ـــاذا تــســَتــِمــعــوَن لُه؟».  َشـــيـــطـــاٌن وهــــو يَـــهـــذي. ملـ
ــــْن بِه  ــ ـــــالَم َمــ ــ ــــذا كـ ــس هــ ـيــ ــوا: «لـــ ــ ــالـ ــ ــــروَن قـ ــ ــ ــ ــ ٢١آَخـــ

َشــيــطــاٌن. أَلــَعــلَّ َشــيــطــانًــا َيــقــِدُر أْن َيــفــَتــَح أعُيَن 



٧٨

الُعمياِن؟».
ــيـــَم، وكاَن  ــاَن عــيــُد الــتَّــجــديــِد يف أوُرَشـــلـ ــ ٢٢وكـ

ــى يف اهلَــيــَكــِل يف  ــاَن َيـــُســـوُع يــتــَمــشَّ ِشـــتَـــاٌء. ٢٣وكـــ
ِرواِق ُسَليماَن، ٢٤فاحتاَط بــِه الَيهوُد وقالوا 
ــُق أنــُفــَســنــا؟ إْن ُكــنــَت أنَت  لـــُه: «إلَـــى َمــتَــى تُــَعــلِّ
ــُهــــْم َيسوُع:  ـابَــ ــًرا». ٢٥أجـــ ــُقـــْل لــنــا َجــــهــ املـَــســـيـــَح فـ
ــنـــوَن. األعماُل  ــؤِمـ ــي ُقـــلـــُت لـــُكـــم ولَـــســـتُـــْم تـ «إنـِّــ
ــَهــــُد يل.  ـي تــــشــ ــ ــــِم أيب هــ ـــاسـ ــُلــــهــــا بــ ــَمــ ــــا أعــ يت أنـــ ــ ــ ــ الـ
٢٦ولــكــنَّــُكــْم َلــســُتــْم تــؤِمــنــوَن ألنـَّــُكـــْم لَــســُتــْم ِمْن 

ـــرايف تسَمُع  ــ ـ ــ ــ ــُكـــــم. ٢٧ِخـ ــُت لـــ ـــلـــ ـــرايف، كـــمـــا ُقــ ــ ــ ـ ِخــ
صــويت، وأنــا أعِرُفها فتتَبُعين. ٢٨وأنــا ُأعطيها 
ــــِد، وال  ــ ــ ـــــى األبــ َك إَلــ ــ ِلــ ــ ــــْن ــ ــ ــــًة، وَلــ ــــديَّــ ـ ـــاًة أبـ ـيـ ــ حـ
َيخَطُفها أَحــٌد ِمــْن َيــدي. ٢٩أيب الــذي أعطاين 
، وال َيقِدُر أَحٌد أْن  إّياها هو أعَظُم ِمَن الُكلِّ

َيخَطَف ِمْن َيِد أيب. ٣٠أنا واآلُب واِحٌد».
ــاَرًة لَيرُجموُه.  ــجـــ ـ ــَيـــهـــوُد أيـــًضـــا ِحــ ــنــــاَوَل الـ ـتــ ٣١فـــ

ــــَريًة َحَسَنًة  ــثــ ــ ــــاًال كــ ـــمــ ــ ــــوُع: «أعـ ــــســ ــ ــــْم َي ــُهــ ــ ــ ــاَب ــ ٣٢أجــ

أَريــُتــُكــْم ِمـــْن ِعــنــِد أيب. بــَســبَــِب أيِّ َعــَمــٍل ِمنها 
ترُجموَنين؟». ٣٣أجاَبُه الَيهوُد قائلَني: «َلسنا 
ــَســــــٍن، بـــــل ألجِل  ــ ــٍل َحــ ــ ــَمـ ــ ــــِل َعـ ــ َك ألجـ ــ ــ ــُمـ ــ ــــرُجـ َنـ
ـَعــُل َنفَسَك  ـَك وأنــــَت إنـــســـاٌن جتـ جتـــديـــٍف، فـــإنَّــ
ــُهـــْم يَـــســـوُع: «ألــيــس َمــكــتــوبًــا يف  ــًهـــا». ٣٤أجـــابَـ إلَـ
ــَهـــٌة؟ ٣٥إْن قاَل  نــامــوِســُكــْم: أنـــا ُقــلــُت إنَّـــُكـــْم آلِـ
آِلَهٌة ألولئَك الذيَن صاَرْت إليِهْم كِلَمُة اِهللا، 
ــتــــوُب، ٣٦فالذي  َض املـَـــكــ ــَقـــ ـنـ وال يُـــمـــِكـــُن أْن يُــ

ـُه اآلُب وأرَســـلـــُه إَلـــى الــعــالَــِم، أَتقولوَن  َســ َقـــدَّ
ُف، ألنِّي ُقلُت: إنِّي ابُن اِهللا؟  لُه: إنََّك ُتَجدِّ
٣٧إْن ُكنُت َلسُت أعَمُل أعماَل أيب فال تؤِمنوا 

يب. ٣٨ولكن إْن ُكنُت أعــَمــُل، فــإْن مل تؤِمنوا 
يب فــآِمــنــوا بــاألعــمــاِل، لــَكــْي تــعــِرفــوا وتؤِمنوا 

أنَّ اآلَب يفَّ وأنا فيِه».
ــخــــــرَج ِمْن  ــ ــــوُه فــ ــكـ ــِســـ ـــمـــ ــا أْن يُــ ــ ــًضــ ــ ـــوا أيــ ـبــ ــ ــَلــ ــ ــَطـ ــ ٣٩فـ

ــِرب اُألرُدنِّ  ــ ــِهـــْم، ٤٠وَمــــَضــــى أيـــًضـــا إلَـــــى َعـ أيـــديـ
ًال  ــُد فيِه أوَّ إلَــى املـَـكــاِن الــذي كــاَن يوَحنا يُــَعــمِّ
ـــى إلــيــِه كــثــريوَن وقالوا:  ـــَكـــَث هــنــاَك. ٤١فـــأَت وَم
ــــَدًة، ولــكــن ُكلُّ  «إنَّ يــوَحــنــا مل يَــفــَعــْل آَيـــًة واِحـ
مــا قــالــُه يــوَحــنــا عــن هـــذا كـــاَن َحـــقـــا». ٤٢فآَمَن 

كثريوَن بِه هناَك.


١وكــاَن إنساٌن َمريًضا وهو لعاَزُر، ِمْن َبيِت 

عنيا ِمـــْن قــريــِة َمـــرَيـــَم وَمــرثــا ُأخــِتــهــا. ٢وكاَنْت 
َمرَيُم، اليت كاَن لعاَزُر أخوها َمريًضا، هي 
الــيت َدَهــَنــِت الــربَّ بطيٍب، وَمَسَحْت ِرجَليِه 
ــتــــاِن إلـــيـــِه قائَلَتِني:  ـَلـــِت اُألخــ ــأرَســ بــَشــعــِرهــا. ٣فـ

«ياسيُِّد، هوذا الذي ُتِحبُُّه َمريٌض».
ـــَرُض ليس  ٤فــَلــّمــا ِمســـَع َيــســوُع، قـــاَل: «هـــذا املَـ

َد ابُن  للموِت، بل ألجــِل َمجِد اِهللا، لَيَتَمجَّ
ــــاَن َيـــســـوُع يُـــِحـــبُّ َمـــرثـــا وُأخَتها  ـــِه». ٥وكــ اِهللا بــ
ولعاَزَر. ٦فَلّما ِمسَع أنَّــهُ َمريٌض َمَكَث حيَنئٍذ 
ـــمَّ َبعَد  ــِني. ٧ثُــ ـِع الــــذي كــــاَن فــيــِه يـــوَمـ يف املـَـــوِضـــ
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ــك قـــاَل لــتــالمــيــِذِه: «لــَنــذَهــْب إلَـــى الَيهوديَِّة  ذلـ
ــاَل لـــُه الــتــالمــيــُذ: «يـــا ُمـــَعـــلِّـــُم، اآلَن  أيـــًضـــا». ٨قـــ
كــاَن الَيهوُد َيطُلبوَن أْن َيرُجموَك، وتذَهُب 
ــاَب َيــســوُع: «أَليَسْت  أيــًضــا إَلـــى هــنــاَك». ٩أجــ
ســـاعـــاُت الــنَّــهــاِر اثــنَــَتــْي َعـــشـــَرَة؟ إْن كـــاَن أَحٌد 
َيمشي يف النَّهاِر ال َيعُثُر ألنَّــهُ َينُظُر نــوَر هذا 
ــي يف  ــــٌد يَـــمـــشـ ـ ــ ــاَن أَحـ ــ ــ ــِم، ١٠ولـــــكـــــن إْن كـ ــاَلـــ ــ ـــعـ الــ
ــيــــِه». ١١قاَل  ـــوَر لـــيـــس فــ ــنّــ ــُر، ألنَّ الـــ ــثُــ ــيـــِل يَــــعــ الـــلَّـ
هذا، وَبعَد ذلك قاَل ُهلم: «لعاَزُر َحبيُبنا قد 
نــاَم. لكين أذَهــُب ألوِقَظُه». ١٢فقاَل تالميُذُه: 
«ياسيُِّد، إْن كاَن قد ناَم فهو ُيشَفى». ١٣وكاَن 
َيسوُع يقوُل عن موِتِه، وُهم َظّنوا أنَُّه يقوُل 
ـــنَّـــــوِم. ١٤فــــقــــاَل ُهلــــم يَــــســــوُع حيَنئٍذ  ــاِد الــ ــ ــ عـــن ُرقـ
َعالنَيًة: «لعاَزُر مــاَت. ١٥وأنــا أفــَرُح ألجِلُكْم 
إنـِّــي مل أُكـــْن هــنــاَك، لــتــؤِمــنــوا. ولــكــن لَنذَهْب 
إليِه!». ١٦فقاَل توما، الذي ُيقاُل لُه التَّوأُم، 
للتالميِذ ُرَفــقــائــِه: «لــنَــذَهــْب نَــحــُن أيــًضــا لَكْي 

َنموَت معُه!».
١٧فَلّما أَتى َيسوُع وَجَد أنَُّه قد صاَر لُه أرَبَعُة 

ــيـــا قريَبًة  ــنـ ـيــــُت عـ ــ ــــْت بَـ ـــ ـاَن ــ ــ ــِرب. ١٨وكــ ــ ـَقــ ــ ـــ ـــاٍم يف ال ــ ــ أّيـــ
ــَرَة َغلَوًة.  ــ ــشــ ــ ـَس َعــ ــ ــــمــ ـــَو َخـ ــَم َنـــــحــ ــ ـيـ ــ ــلــ ــ ـــْن أوُرَشـ ــ ِمــ
ــاءوا إَلى  ـَيـــهـــوِد قـــد جـــ ــثـــريوَن ِمــــَن الــ ـــاَن كـ ــ ١٩وكـ

َمــرثــا وَمــرَيــَم لــيُــَعــّزوُهــمــا عــن أخيِهما. ٢٠فَلّما 
ِمسَعْت َمرثا أنَّ َيسوَع آٍت الَقتُه، وأّما َمرَيُم 
ْت جــالِــَســًة يف الــبَــيــِت. ٢١فــقــالَــْت َمرثا  فــاســتَــَمــرَّ

ــنــــَت هـــهـــنـــا مل َيُمْت  ــيِّـــــُد، لــــو ُكــ ــَيــــســــوَع: «يـــــاســـ لــ
ـــلَّ ما  ـَلــــُم أنَّ ُكـــ ــ ــا أعـ ين اآلَن أيــــًضــ ــ ــي! ٢٢لــــكــ ــ أخــ
ـــاَل هلا  ــاُه». ٢٣قــ ــ َك اُهللا إيّــ تــطــُلــُب ِمـــَن اِهللا يُــعــطــيــ
ـُه َمرثا:  ــاَلـــْت لــ َيـــســـوُع: «ســَيــقــوُم أخــــــوِك». ٢٤قـ
ــُه ســـَيـــقـــوُم يف الـــقـــيـــاَمـــِة، يف اليوِم  ـ ــَلـــُم أنَّــ «أنــــا أعـ
ــــاَل هلــا َيـــســـوُع: «أنــــا هــو القياَمُة  ـــِري». ٢٥قـ األخـــ
ـــاَت فسيحيا،  ــ ــ ــو مـ ـــَن يب ولــــ ــ ــ ــْن آَمــ ــ ــ ــاُة. َمــ ــ ــيـــ ــ واحلـــ
ــــَن يب فــلــن َيموَت  ٢٦وُكــــــلُّ َمــــْن كــــاَن َحـــيـــا وآَمــ

إَلى األبِد. أتؤِمنَني ذا؟». ٢٧قاَلْت لُه: «َنَعْم 
ـَك أنـــَت املـَـســيــُح ابُن  يــا ســيِّــُد. أنــا قــد آَمــنــُت أنَّــ

اِهللا، اآليت إَلى العاَلِم».
ـــــْت َمرَيَم  ــ ــ ــ ـــــْت وَدَعــ ــــَضـ ــذا َمــ ــ ــــــْت هـــ ــاَل ـ ــــا قـــ ــ ــّمــ ــ ــ ٢٨ولَــ

ُأخَتها ِسرا، قائَلًة: «اُملَعلُِّم قد َحَضَر، وهو 
َيدعوِك». ٢٩أّما ِتلَك فَلّما ِمسَعْت قاَمْت سريًعا 
وجاءْت إليِه. ٣٠ومل َيُكْن َيسوُع قد جاَء إَلى 
ــتـــُه فيِه  ــاِن الـــــذي الَقـ الـــقـــريـــِة، بـــل كـــــاَن يف املـَـــكــ
ـــــمَّ إنَّ الــَيــهــوَد الـــذيـــَن كــانــوا معها يف  َمـــرثـــا. ٣١ُث
الَبيِت ُيَعّزوَنها، َلّما رَأْوا َمرَيَم قاَمْت عاِجًال 
وخرَجْت، تِبعوها قائلَني: «إنَّها تذَهُب إَلى 
الــَقــِرب لَتبكَي هــنــاَك». ٣٢فــَمــرَيــُم لَــّمــا أَتـــْت إَلى 
ْت ِعنَد ِرجَليِه  َحيُث كاَن َيسوُع ورأتُه، َخرَّ
ــُه: «يـــا ســـيِّـــُد، لــو ُكــنــَت هــهــنــا مل َيُمْت  قــائــَلــًة لــ
أخــي!». ٣٣فَلّما رآها َيسوُع تبكي، والَيهوُد 
الــذيــَن جـــاءوا معها يَــبــكــوَن، انــَزَعــَج بالّروِح 
وَضعُتموُه؟».  «أيـــــن  ــــاَل:  ــ ٣٤وقـــ ــــَرَب،  ــَطــ ــ واضــ
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ــْر». ٣٥َبَكى  ــُظـــ ــ ــُه: «يــــا ســـيِّـــُد، تـــعـــاَل وانـ قـــالـــوا لـــ
يَـــســـوُع. ٣٦فـــقـــاَل الــَيــهــوُد: «انـــُظـــروا كــيــَف كاَن 
ُيِحبُُّه!». ٣٧وقاَل َبعٌض ِمنُهْم: «أَلْم َيقِدْر هذا 
الذي فتَح َعيَنِي األعَمى أْن َيجَعَل هذا أيًضا 

ال َيموُت؟».
ــَج يَـــســـوُع أيــًضــا يف َنــفــِســِه وجــــاَء إَلى  ــَزَعـ ٣٨فـــانـ

الَقِرب، وكــاَن َمــغــاَرًة وقد ُوِضــَع عَليِه َحَجٌر. 
ـــَر!». قـــالَـــْت لُه  ــَجــ ـ ــوُع: «ارَفــــعــــوا اَحلــ ـــاَل َيــــســ ــ ٣٩قـ

َمـــرثـــا، ُأخــــُت املَـــيـــِت: «يــاســيِّــُد، قــد أنـــَتـــَن ألنَّ 
ــْم أُقْل  ـــاٍم». ٤٠قــــاَل هلــا َيــســوُع: «ألَــ ـَة أيّــ ــَعــ لــُه أربَـ
لـــِك: إْن آَمــنــِت تــَريــَن َمــجــَد اِهللا؟». ٤١فَرَفعوا 
ــيـــُت َمـــوضـــوًعـــا، وَرَفَع  ـَجـــَر َحـــيـــُث كــــاَن املَـ اَحلــ
َيسوُع َعيَنيِه إَلى فوُق، وقاَل: «أيُّها اآلُب، 
ــــا َعِلمُت  ــ ــ ــَك ِمســــعــــَت يل، ٤٢وأنــ ـ ــ ــ ـــُرَك ألنَّـ ــ ـُكـ ــ ــ أشـ
ـُع يل. ولـــكـــن ألجِل  ــَمــ ــٍني تـــسـ ــلِّ حـــ ـَك يف ُكــــ ــ ــ أنَّــ
ــوا أنََّك  ــنــ ـؤِمــ ـيـــ ــلـــــُت، لـــ ــ ــــِف ُقـ ــــواِقـــ ــِع الـــ ـ ــــمــ ـــذا اَجلـ هـــ
ــَرَخ بصوٍت  ــ ـّمــــا قــــاَل هـــذا َصــ ين». ٤٣وَلـــ ــ ــتَـ ــلـ أرَسـ
ـــاِرًجـــــا!». ٤٤فخرَج  ــُلـــمَّ خــ عــظــيــٍم: «لــــعــــاَزُر، َهـ
ــالُه َمــــربــــوطــــاٌت بأقِمَطٍة،  ــ ــ ــــداُه وِرجــ ــ ــيــــُت وَيــ املـَـ
ـُه َمـــلـــفـــوٌف ِمبـــنـــديـــٍل. فـــقـــاَل هلُــــم َيسوُع:  ـــ ــُه وَوجــ

«ُحّلوُه وَدعوُه َيذَهْب».
ــــاءوا إَلى  ـ ــ ــــَن جـ ــــذيـ ــَيــــهــــوِد الـ ـــَن الــ ــ ــثـــــريوَن ِمــ ـ ٤٥فـــــكــ

ــنـــوا بِه.  ــَظــــروا مـــا فـــَعـــَل َيــــســــوُع، آَمـ َمــــرَيــــَم، وَنــ
ــَمـــَـضــــْوا إلَــــــى الَفرِّيسيِّنيَ  ـُهـــْم فــ ــنــ ــــــوٌم ِمـ ــــا َقـ ــ ٤٦وأّمـــ

وقالوا ُهلم َعّما فَعَل َيسوُع. ٤٧فَجَمَع رَؤساُء 

ــيّـــوَن َمــجــَمــًعــا وقــــالــــوا: «ماذا  ـَفـــرِّيـــسـ الــكــهــنــِة والــ
َنصَنُع؟ فإنَّ هذا اإلنساَن َيعَمُل آياٍت كثَريًة. 
ــِه، فيأيت  ـــؤِمـــُن اجلــمــيــُع بــ ٤٨إْن تـــَركـــنـــاُه هــكــذا ي

وُأمََّتنا».  ــنــــا  ــَعــ َمــــوِضــ ــذوَن  ــــ ــأُخـ ــ ـ ويــ ـــوَن  ــّيــ ــ ــانـ ــّرومـــ الـــ
٤٩فـــقـــاَل ُهلـــم واِحــــٌد ِمــنــُهــْم، وهـــو َقــيــافــا، كاَن 

ـُتــــْم َلسُتْم  ــَنـــِة: «أنـــ ـ ـَك الـــسَّ ـلــ َرئـــيـــًســـا لــلــكــهــنــِة يف تِــ
روَن أنَُّه َخٌري لنا أْن  تعِرفوَن َشيًئا، ٥٠وال ُتَفكِّ
عِب وال ِلَك  يَــمــوَت إنــســاٌن واِحـــٌد عن الشَّ
ــــْن َنفِسِه،  ــُقــــْل هـــــذا ِمــ ـُة ُكــــلُّــــهــــا!». ٥١ومل يــ ــ ــ ــ ــ اُألمَّ
َنِة،  ــَك السَّ ـلـ ـًســـا لــلــكــهــنــِة يف تِــ ـــاَن َرئـــيــ بـــل إذ كــ
ـٌع أْن َيــمــوَت عــن اُألمَِّة،  تــنَــبّــأ أنَّ َيــســوَع ُمـــزِمــ
ــِة فــقــط، بـــل لــيَــجــَمــَع أبناَء  ــ ــ س عـــن اُألمَّ ٥٢ولـــيـــ

اِهللا املَُتَفرِّقنيَ إَلى واِحٍد.
٥٣فــِمــْن ذلــك الــيــوِم تـــشـــاَوروا لــيَــقــتُــلــوُه. ٥٤فلم 

َيُكْن َيسوُع أيًضا َيمشي َبَني الَيهوِد َعالنَيًة، 
بــل َمــَضــى ِمــْن هــنــاَك إَلــى الــكــوَرِة القريَبِة ِمَن 
يَِّة، إلَــى مدينٍة ُيقاُل هلا أفــرايِــُم، وَمَكَث  الَبرِّ

هناَك مع تالميِذِه.
٥٥وكــاَن ِفصُح الَيهوِد قريًبا. فَصِعَد كثريوَن 

ِمَن الكَوِر إَلى أوُرَشليَم َقبَل الِفصِح لُيَطهِّروا 
أنــُفــَســُهــْم. ٥٦فــكــانــوا َيــطــُلــبــوَن َيــســوَع ويقولوَن 
فيما َبيَنُهْم، وُهــم واِقــفــوَن يف اَهليَكِل: «ماذا 
العيِد؟».  ـــــى  ــ ــ إَلــ ـأيت  ــ ــ ــ يــ ــو ال  ــــ هـ ــــل  هـــ ـــوَن؟  ــ ــنّـــ ــ ــ ــُظــ ــ ـ تـــ
ـــاُء الــكــهــنــِة والَفرِّيسّيوَن  ــ أيـــًضـــا رَؤســ ــــاَن  ٥٧وكـــ

قد أصـــَدروا أمــًرا أنَّــُه إْن َعــَرَف أَحــٌد أيــن هو 
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فلَيُدلَّ عَليِه، لَكْي ُيمِسكوُه.


١ُثمَّ َقبَل الِفصِح بِستَِّة أّياٍم أَتى َيسوُع إَلى َبيِت 

عنيا، َحيُث كاَن لعاَزُر املَيُت الذي أقاَمُه ِمَن 
األمـــــواِت. ٢فــَصــَنــعــوا لـــُه هــنــاَك َعـــشـــاًء. وكاَنْت 
ــَد املُتَِّكئَني  ـــا لـــعـــاَزُر فـــكـــاَن أَحـــ َمـــرثـــا ختــــــِدُم، وأّمــ
ـــَذْت َمــــريَــــُم َمـــًنـــا ِمـــــْن طـــيـــِب ناِرديٍن  أَخــ مـــعـــُه. ٣فـــــ
ــْت َقــَدَمــْي َيسوَع،  خاِلٍص كثِري الثََّمِن، وَدَهــنَ
وَمــَســَحــْت َقــَدَمــيــِه بــَشــعــِرهــا، فــامــتَــَأل الــَبــيــُت ِمْن 
ــٌد ِمــــــْن تالميِذِه،  ــاَل واِحــــــ ــــيــــِب. ٤فــــقــ ــطِّ رائـــــَحـــــِة الــ
، اُملزِمُع  ـَخــــريــــوطــــيُّ ـــو َيــــهــــوذا ِســـمـــعـــاُن اإلســـ وهـ
يُب بَثالَثِمَئِة  أْن ُيَسلَِّمُه: ٥«ملــاذا مل ُيَبْع هذا الطِّ
ديــنــاٍر وُيــعــَط لــلــُفــَقــراِء؟». ٦قـــاَل هــذا ليس ألنَُّه 
ـــــُه كــــــاَن ساِرًقا،  ـَقــــراِء، بــــل ألنَّــ ـُفـــ ــايل بــــالـــ ــــاَن ُيــــبــ كــ
ندوُق ِعنَدُه، وكاَن َيحِمُل ما ُيلَقى  وكاَن الصُّ
فيِه. ٧فقاَل َيسوُع: «اتُركوها! إنَّها ليوِم تكفيين 
قد َحِفَظتُه، ٨ألنَّ الُفَقراَء معُكْم يف ُكلِّ حٍني، 

وأّما أنا فَلسُت معُكْم يف ُكلِّ حٍني».
ـــُه هناَك،  ــ ــَيــــهــــوِد أنَّــ ــــَن الــ ــثـــٌري ِمــ ــٌع كـ ــِلــــَم َجــــمــ ــَعــ ٩فــ

فجاءوا ليس ألجِل َيسوَع فقط، بل لَينُظروا 
ـــَن األمواِت.  ــ ــ ــ ــُه ِمـ ــ ـ ــاَمـــ ــ ــ ــــــذي أقــ ــ ــــاَزَر الــ ــ ـــعــ ــ ــ ـــا لـ ــــًضـــ أيــ
ــلــــوا لعاَزَر  ـتُــ ــقـــ ــيَــ ــِة لــ ــنــ ــاُء الــــكــــهــ ــ ــ ــ ــ ــاَوَر رَؤســـ ــ ـــشــ ــتـــ ـ ١٠فـــ

أيًضا، ١١ألنَّ كثرييَن ِمَن الَيهوِد كانوا بَسَبِبِه 
َيذَهبوَن ويؤِمنوَن بَيسوَع.

١٢ويف الــَغــِد ِمســـَع اَجلــمــُع الــَكــثــُري الـــذي جـــاَء إَلى 

العيِد أنَّ َيسوَع آٍت إَلى أوُرَشليَم، ١٣فأَخذوا 
ــوا لـــــلـــــقـــــائـــــِه، وكانوا  ــرجـــــ ــــِل وخـــــ ـــخـ ـــوَف الـــــنـَّـ ــــعــــ ُســـ
 ! َيصُرخوَن: «أوَصّنا! ُمباَرٌك اآليت باسِم الربِّ
ـــَد َيــــــســــــوُع َجحًشا  ــــــــ ــيــــــَل!». ١٤وَوَجــــ ـُك إســــــرائــــ َمــــــِلـــــ
فَجَلَس عَليِه كما هو َمكتوٌب: ١٥«ال ختايف ياابَنَة 
هَيوَن. هوذا َمِلُكِك يأيت جاِلًسا عَلى َجحٍش  صَِ
ًال،  أتاٍن». ١٦وهِذِه اُألموُر مل َيفَهمها تالميُذُه أوَّ
روا أنَّ هِذِه  َد َيسوُع، حيَنئٍذ تَذكَّ ولكن َلّما َمتجَّ
ـــِذِه لُه.  ــُهــــْم َصــَنــعــوا هــ ـنـــُه، وأنَّــ كـــانَـــْت َمــكــتــوبَــًة عــ
١٧وكاَن اَجلمُع الذي معُه َيشَهُد أنَُّه َدعا لعاَزَر 

ـــــواِت. ١٨هلــــــذا أيًضا  ــَن الــــَقــــِرب وأقــــاَمــــُه ِمـــــَن األمـــ ِمـــ
ـُهـــْم مسـِـعــوا أنَّــــُه كـــاَن قــد َصَنَع  القــــاُه اَجلـــمـــُع، ألنَّــ
هِذِه اآلَيَة. ١٩فقاَل الَفرِّيسّيوَن َبعُضُهْم لَبعٍض: 
«انـــُظـــروا! إنَّــُكــْم ال تــنــَفــعــوَن َشــيــئًــا! هـــوذا العاَلُم 

قد َذَهَب وراَءُه!».
ـــاَن ُأنـــــاٌس يــونــانــّيــوَن ِمـــَن الـــذيـــَن َصِعدوا  ٢٠وكــ

ــؤالِء إَلى  ــ ــ َم هـــ ـــدَّ ــَقـــ ــ ــتــ ــ ـيــــِد. ٢١فــ ــ ــدوا يف الــــعـ ــُجــ ــســ ــيَــ لــ
فيُلبَُّس الذي ِمْن َبيِت َصيدا اجلليِل، وسألوُه 
ــَرى َيسوَع».  ــ ــ ـــُد أْن نَــ ــــريــ نُـ ــُد،  ــيِّـــ ــ ــاسـ ــَني: «يـــ ــلــ قــــائــ
ــــمَّ قاَل  ــــَدراُوَس، ثُـ ــ ــ ــــاَل ألنـــ ــأَتــــى فــيــُلــبُّــُس وقــ ٢٢فــ

ـــا َيسوُع  ــ ــ ــيَـــســـوَع. ٢٣وأّمـ ـــبُّـــُس لـ ــــَدراُوُس وفـــيـــُل ـ ــ ــ أنـ
َد  فــأجــابَــُهــمــا قـــائـــًال: «قـــد أَتــــِت الــّســاَعــُة لَيَتَمجَّ
قَّ اَحلــقَّ أقــوُل لُكم: إْن مل  ابــُن اإلنساِن. ٢٤اَحلــ
تَقْع َحبَُّة اِحلنَطِة يف األرِض وُمتْت فهي تبَقى 
ـَمـــٍر كثٍري.  ثَــ ــ ـأيت بـ ــ وحــــَدهــــا. ولـــكـــن إْن مــــاتَــــْت تـ
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ــْن ُيبِغُض  ــ ـــُكـــهـــا، وَمـــ ــُه ُيـــهـــِل ــْن ُيــــِحــــبُّ نَـــفـــَسـ ــ ــ ٢٥َمــ

َنفَسُه يف هذا العاَلِم َيحَفُظها إَلى حياٍة أبديٍَّة. 
ين فــلــَيــتــَبــعــين، وَحيُث  ــٌد يَـــخـــِدُمـــ ٢٦إْن كــــاَن أَحـــ

أكوُن أنا هناَك أيًضا يكوُن خاِدمي. وإْن كاَن 
أَحٌد َيخِدُمين ُيكِرُمُه اآلُب. ٢٧اآلَن َنفسي قد 
ين ِمْن  اضَطَرَبْت. وماذا أقوُل: أيُّها اآلُب َنجِّ
ــِذِه الـــّســـاَعـــِة؟ ولــكــن ألجــــِل هـــذا أَتـــيـــُت إَلى  هـــ
ــِد اَمسَك!».  هـــِذِه الــّســاَعــِة. ٢٨أيُّــهــا اآلُب، َمــجِّ
دُت،  «َمجَّ ــــاِء:  ــ ـــمــ ــ ــ ــسـ ــ ــ الــ ــــَن  ــ ــ ــ ــ ِمـ ـــــوٌت  ــ ــ ــ صــ ـــاَء  ــ ــ ـجـ ــ ــ ــ فـ
ــُد أيــًضــا!». ٢٩فــاَجلــمــُع الــذي كــاَن واِقًفا  وُأَمــجِّ
ـــٌد!». وآَخروَن  ــ ــــَدَث َرعــ ـــاَل: «قـــد َحـ ــَع، قــ ـ وِمســ
ــــاَب َيسوُع  ـــــالٌك!». ٣٠أجــ قـــالـــوا: «قـــد كــلَّــَمــُه َمــ
وُت،  وقاَل: «ليس ِمْن أجلي صاَر هذا الصَّ
بــل ِمـــْن أجــِلــُكــْم. ٣١اآلَن َديــنــونَــُة هــذا العاَلِم. 
خاِرًجا.  ــــِم  ــالَــ ــ ــــعــ الــ ـــذا  ــ هــ ــُس  ــ ــيـــ ــ ـ َرئــ ـــَرُح  ــ ـــطــ ــ ُيــ اآلَن 
٣٢وأنـــا إِن ارَتَفعُت عن األرِض أجـــِذُب إَليَّ 

اجلميَع». ٣٣قاَل هذا ُمشًريا إَلى أيَِّة ميَتٍة كاَن 
ـُع: «َنحُن  ـُه اَجلـــمــ ُمــزِمــًعــا أْن َيـــمـــوَت. ٣٤فـــأجـــابَــ
ــَقــــى إَلى  ـبــ ـيــــَح َيـــ ــامـــــوِس أنَّ املَــــســـ ـــ ــّن ــ ــَن الـ ــ ــ ــنـــا ِمـ ِمســـعـ
األبِد، فكيَف تقوُل أنَت إنَُّه َينَبغي أْن َيرَتِفَع 
ابـــُن اإلنـــســـاِن؟ َمـــْن هــو هـــذا ابـــُن اإلنساِن؟». 
٣٥فقاَل ُهلم َيسوُع: «الّنوُر معُكْم َزماًنا َقليًال 

َبعُد، فسريوا ما داَم لُكُم الّنوُر لئال ُيدِرَكُكُم 
الُم. والذي َيسُري يف الظَّالِم ال َيعَلُم إَلى  الظَّ
أين َيذَهُب. ٣٦ما داَم لُكُم الّنوُر آِمنوا بالّنوِر 

لــتَــصــريوا أبــنــاَء الـــنّـــوِر». تــَكــلَّــَم َيــســوُع ــذا ُثمَّ 
َمَضى واخَتَفى عنُهْم.

ـُه كـــاَن قــد َصــَنــَع أمــاَمــُهــْم آيـــاٍت هذا  ــع أنَّــ ٣٧ومـ

َعـــَدُدهـــا، مل يــؤِمــنــوا بـــِه، ٣٨لــَيــتِــمَّ َقـــوُل إَشعياَء 
َق َخَبَرنا؟  ، َمْن َصدَّ النَّيبِّ الذي قالُه: «ياَربُّ
ــــذا مل  ــ ــ ؟». ٣٩هلـ ــــربِّ ــ ــ ــ ــ ــْت ِذراُع الــ ــنَــ ــِلــ ــُتــــعــ ــــِن اســ ـ ــ وملـَـ
ــؤِمــنــوا. ألنَّ إَشــعــيــاَء قـــاَل أيًضا:  يَـــقـــِدروا أْن ي
ــَظ ُقلوَبُهْم،  ـ ــَلــ ــ ــْم، وأغـ ــُهــ ــيــــونـَـ ــَمــــى ُعــ ــــــد أعــ ٤٠«قـ

لئال ُيبِصروا بُعيوِنِهْم، ويَــشــُعــروا بُقلوِْم، 
وَيرِجعوا فأشفَيُهْم».

٤١قــاَل إَشعياُء هذا حَني رَأى َمجَدُه وتَكلََّم 

َك آَمـــَن بــِه كــثــريوَن ِمَن  ع ذلـــ عــنــُه. ٤٢ولــكــن مــ
الّرَؤساِء أيًضا، َغَري أُم لَسَبِب الَفرِّيسيِّنيَ 
مل َيعَتِرفوا بِه، لئال َيصريوا خاِرَج اَملجَمِع، 
٤٣ألنَّـــُهـــْم أَحــّبــوا َمــجــَد الــنــاِس أكــثَــَر ِمـــْن َمجِد 

اِهللا.
٤٤فناَدى َيسوُع وقاَل: «الذي يؤِمُن يب، ليس 

يــؤِمــُن يب بــل بــالــذي أرَســَلــين. ٤٥والـــذي َيراين 
َيَرى الذي أرَسَلين. ٤٦أنا قد ِجئُت نوًرا إَلى 
العاَلِم، حتَّى ُكلُّ َمْن يؤِمُن يب ال َيمُكُث يف 
ـــٌد كــالمــي ومل يؤِمْن  ــَع أَحــ ــلــَمــِة. ٤٧وإْن ِمســ الــظُّ
ـي مل آِت ألديـــَن الــعــالَــَم بل  فــأنــا ال أديــنُــُه، ألنِّــ
ُألَخلَِّص العاَلَم. ٤٨َمْن َرَذَلين ومل َيقَبْل كالمي 
فلُه َمــْن يَــديــنُــُه. الــَكــالُم الــذي تَكلَّمُت بــِه هو 
، ٤٩ألنِّــي مل أَتَكلَّْم ِمْن  َيديُنُه يف اليوِم األخــريِ



٨٣

َنفسي، لكنَّ اآلَب الذي أرَسَلين هو أعطاين 
وصيًَّة: ماذا أقوُل ومباذا أَتَكلَُّم. ٥٠وأنا أعَلُم 
أنَّ وصيََّتُه هي حياٌة أبديٌَّة. فما أَتَكلَُّم أنا بِه، 

فكما قاَل يل اآلُب هكذا أَتَكلَُّم».


ِفــــصــــِح، وهــــــو عاِلٌم  ــوُع َقــــبــــَل عــــيــــِد الــــ ــا َيـــــســـ ١أّمــــــ

َتــُه قــد جــــاءْت لــَيــنــَتــِقــَل ِمـــْن هـــذا العاَلِم  أنَّ ســاَعــ
ــَتــُه الذيَن  إَلـــى اآلِب، إذ كـــاَن قــد أَحــــبَّ خــاصَّ
يف الــعــالَــِم، أَحــبَّــُهــْم إَلـــى املـُـنــَتــَهــى. ٢فــحــَني كاَن 
ــيــطــاُن يف َقـــلـــِب َيهوذا  ـَقـــى الــشَّ الـــَعـــشـــاُء، وقـــد ألــ
ِسمعاَن اإلسَخريوطيِّ أْن ُيَسلَِّمُه، ٣َيسوُع وهو 
ـيٍء إَلــى َيَديِه،  عــاِلــٌم أنَّ اآلَب قــد َدَفـــَع ُكــلَّ َشــ
وأنَّـــــُه ِمــــْن ِعــنــِد اِهللا خــــرَج، وإَلــــى اِهللا َيمضي، 
٤قاَم عن الَعشاِء، وَخَلَع ثياَبُه، وأَخَذ ِمنَشَفًة 

واتَّــــَزَر ــا، ٥ُثـــمَّ َصــبَّ مــاًء يف ِمــغــَســٍل، وابَتدَأ 
َيغِسُل أرُجَل التالميِذ وَيمَسُحها باملِنَشَفِة اليت 
ـاَء إَلــــى ِســمــعــاَن ُبطُرَس.  جــ ـتَّــــِزًرا ـــا. ٦فـــ ــاَن ُمـــ كــ
 .«! فقاَل لُه ذاَك: «يا سيُِّد، أنَت تغِسُل ِرجَليَّ
ــُه: «َلــــســــَت تـــعـــَلـــُم أنَت  ــســــوُع وقــــــاَل لـــ ــــاَب َيــ ٧أجـــ

اآلَن ما أنا أصَنُع، ولكنََّك سَتفَهُم فيما َبعُد». 
ــَلــــيَّ أبًدا!».  ـُه بُــــطــــُرُس: «لــــن تــغــِســَل ِرجــ ــاَل لـــ ٨قـــ

ـُه َيـــــســـــوُع: «إْن ُكــــنــــُت ال أغــــِســــُلــــَك فليس  ــاَبــــ أجـــ
لــَك َمــعــي َنــصــيــٌب». ٩قـــاَل لــُه ِســمــعــاُن ُبطُرُس: 
ــيَّ فــقــط بـــل أيـــًضـــا َيَديَّ  س ِرجــــَلــ «يــــا ســــيِّــــُد، لــيــ
ورأســي». ١٠قــاَل لُه َيسوُع: «الــذي قد اغَتَسَل 

ـــيـــــِه، بل  ــســــِل ِرجـــــَلــ ــٌة إال إَلـــــــى َغــ ـــاَجـــ ــــُه حــ س لــ لـــيـــ
ــاِهــــروَن ولـــكـــن ليس  ُتـــم طــ هـــو طـــاِهـــٌر ُكــــلُّــــُه. وأنـــ
ـــَرَف ُمـــَســـلِّـــَمـــُه، لــذلــك قاَل:  ـــُه َعــ ُكـــلُّـــُكـــْم». ١١ألنَّـــ

«َلسُتْم ُكلُُّكْم طاِهريَن».
ــــَذ ثياَبُه  ــاَن قـــد َغـــَســـَل أرُجـــلـــُهـــْم وأَخــ ١٢فـــَلـــّمـــا كـــ

ــوَن مـــــا قد  ــمـــ ـــــم: «أَتـــــفـــــَهـــ ـــــــاَل ُهلــــ ــًضــــــا، قــ ـأ أيــــ ــــكـــــ واتَّــ
َصَنعُت بُكْم؟ ١٣أنُتْم تدعوَنين ُمَعلًِّما وسيًِّدا، 
وَحَسًنا تقولوَن، ألنِّي أنا كذلك. ١٤فإْن ُكنُت 
ـــَعــــلِّــــُم قــــد َغـــَســـلـــُت أرُجلُكْم،  ــُد واملُـ ــــيِّــ ــــا الــــسَّ وأنــ
فأنُتم َيِجُب عَليُكْم أْن َيغِسَل َبعُضُكْم أرُجَل 
ي أعــَطــيــُتــُكــْم ِمـــثـــاًال، حــتَّــى كما  ٍض، ١٥ألنِّـــــ بَـــعـــ
َصَنعُت أنا بُكْم تصَنعوَن أنُتم أيًضا. ١٦اَحلقَّ 
ـَظــــَم ِمْن  ــٌد أعـــ ــبــ س َعــ ــــوُل لــــُكــــم: إنَّـــــــُه لـــيـــ قَّ أقـــ اَحلـــــــ
ســـيِّـــِدِه، وال َرســــوٌل أعــَظــَم ِمـــْن ُمــرِســِلــِه. ١٧إْن 

َعِلمُتْم هذا فطوباُكْم إْن َعِملُتموُه. 
١٨«لَــســُت أقـــوُل عــن مجــيــِعــُكــْم. أنــا أعــَلــُم الذيَن 

اخَترُتُهْم. لكن لَيِتمَّ الِكتاُب: الذي يأُكُل َمعي 
اُخلــبــَز َرَفـــَع عَليَّ َعِقَبُه. ١٩أقـــوُل لُكُم اآلَن َقبَل 
أْن يكوَن، حتَّى َمَتى كاَن تؤِمنوَن أنِّي أنا هو. 
٢٠اَحلقَّ اَحلقَّ أقوُل لُكُم: الذي َيقَبُل َمْن ُأرِسُلُه 

َيقَبُلين، والذي َيقَبُلين َيقَبُل الذي أرَسَلين».
بالّروِح،  ــــَطــــــــَرَب  ـــذا اضــــ هــــ ــــســــــوُع  ــــــاَل َيــ ـــا قــ ـــّمــــ ٢١َلــــ

قَّ أقــــــــــوُل لـــــُكـــــم: إنَّ  ــــــــ ــقَّ اَحلــ ــــــــاَل: «اَحلـــــــــ ــــَد وقـــ ــِهـــ وَشـــــ
ـين!». ٢٢فــــكــــاَن التالميُذ  ـلِّـــُمــ واِحــــــــًدا ِمـــنـــُكـــْم ســـُيـــَســ
ـٍض وُهـــــم ُمحتاروَن  ـُظـــروَن بَـــعـــُضـــُهـــْم إَلـــــى َبـــعــ ـنــ َيــ
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ــــاَن ُمــــتَّــــِكــــًئــــا يف ِحضِن  ـــــاَل عـــــنـــــُه. ٢٣وكـــــــــ ــــْن قـــ يف َمــــ
َيــســوَع واِحـــٌد ِمــْن تــالمــيــِذِه، كــاَن َيــســوُع ُيِحبُُّه. 
٢٤فأومَأ إليِه ِسمعاُن ُبطُرُس أْن َيسأَل َمْن َعَسى 

َأ ذاَك عَلى  ـــاَل عـــنـــُه. ٢٥فـــاتَّـــكـــ ـــذي قــ أْن يـــكـــوَن الــ
َصــــدِر َيـــســـوَع وقــــاَل لـــُه: «يـــا ســـيِّـــُد، َمـــْن هو؟». 
٢٦أجــــــــاَب َيــــســــوُع: «هــــو ذاَك الـــــذي أغــــِمــــُس أنا 

ـلُّـــقـــَمـــَة وأعطاها  َس الــ ـَمـــ ـِه!». فـــَغــ الـــلُّـــقـــَمـــَة وُأعــــطــــيـــ
اللُّقَمِة  ٢٧فَبعَد   . اإلسَخريوطيِّ ِسمعاَن  لَيهوذا 
ـــســــــوُع: «مــــــا أنَت  ـــقـــــاَل لــــــُه َيـــ ــــيــــطــــاُن. فــ ـــُه الــــشَّ َدَخــــــلـــ
تعَمُلُه فاعَملُه بأكَثِر ُســرَعــٍة». ٢٨وأّمـــا هــذا فلم 
َيــفــَهــْم أَحـــٌد ِمـــَن املـُـتَّــِكــئــَني ملـــاذا كــلَّــَمــُه بـــِه، ٢٩ألنَّ 
ندوُق مع َيــهــوذا، َظّنوا أنَّ  َقــوًمــا، إذ كــاَن الصُّ
َيسوَع قاَل لُه: اشَتِر ما َنحتاُج إليِه للعيِد، أو 

أْن ُيعطَي َشيًئا للُفَقراِء.
٣٠فذاَك َلّما أَخَذ اللُّقَمَة خرَج للوقِت. وكاَن 

َد  لــيــًال. ٣١فــَلــّمــا خـــرَج قـــاَل َيــســوُع: «اآلَن َمتجَّ
ــاَن اُهللا  ـــَد اُهللا فـــيـــِه. ٣٢إْن كــ ــجَّ ابــــُن اإلنـــســـاِن ومتَـ
ـــُدُه يف ذاِتِه،  ــجِّ ــُيـــَمـ ـــَد فـــيـــِه، فـــــإنَّ اَهللا سـ ــجَّ قـــد متَـ
ـــا أوالدي، أنــــا معُكْم  ـُدُه ســـريـــًعـــا. ٣٣يــ ـــ ــجِّ ــَمــ ويُــ
ين، وكــمــا ُقلُت  ـانًــــا َقــلــيــًال بَـــعـــُد. ســَتــطــُلــبــونَــ َزمـــ
للَيهوِد: َحيُث أذَهُب أنا ال تقِدروَن أنُتم أْن 
تأتوا، أقوُل لُكم أنُتم اآلَن. ٣٤وصيًَّة جديَدًة 
أنا ُأعطيُكْم: أْن ُتِحّبوا َبعُضُكْم َبعًضا. كما 
ـــا َبعُضُكْم  ــــم أيــــًضـ ــُت ــ ـــوَن أن ــبّــ ـ ــِحــ ــ ــا تُـ ــ ــُكــــْم أنــ ــتُــ ــبــ ــبَــ أحــ
َبعًضا. ٣٥ذا َيعِرُف اجلميُع أنَُّكْم تالميذي: 

إْن كاَن لُكم ُحبٌّ َبعًضا لَبعٍض».
ــُد، إَلى  ــيِّــ ــــا ســ ـــُرُس: «يـ ـــطــ ــُه ِســـمـــعـــاُن بُــ ــــاَل لـــ ــ ٣٦قــ

أين تذَهُب؟». أجاَبُه َيسوُع: «َحيُث أذَهُب 
ال تـــقـــِدُر اآلَن أْن تــتــَبــَعــين، ولــكــنَّــَك سَتتَبُعين 
ــيِّــــُد، ملاذا  ــا ســ ــُرُس: «يــ ــ ـــطـ ــُه بُــ ــــاَل لــ ـ ـــًريا». ٣٧قــ ــ ـ أخــ
ـُع َنفسي  ــ ــي أَضــ ـــَك اآلَن؟ إنِّــ ـــِدُر أْن أتـــَبـــَع ال أقــ
ــُع َنفَسَك  ــ ــَضــ ــ ـــوُع: «أتَــ ــســـ ــ ــُه يَــ ــ ــ ـــابَـ ــ ــَك!». ٣٨أجــ ــ ــنــ ــ عــ
يُك  َعنِّي؟ اَحلقَّ اَحلقَّ أقوُل لَك: ال َيصيُح الدِّ

حتَّى ُتنِكَرين َثالَث َمّراٍت.


ــنـــوَن باِهللا  ــُكـــْم. أنـــُتـــم تـــؤِمـ ١«ال تـــضـــَطـــِرْب ُقـــلـــوبُـ

ثـــَريٌة، وإال  ـنـــاِزُل كـــ فــآِمــنــوا يب. ٢يف بَــيــِت أيب َمــ
فــإنِّــي ُكــنــُت قــد ُقــلــُت لــُكــم. أنـــا أمــضــي ُألِعدَّ 
ــَددُت لُكم  ــ ــ لـــُكـــم َمـــكـــاًنـــا، ٣وإْن َمـــَضـــيـــُت وأعــ
، حتَّى َحيُث  ـيَّ َمكاًنا آيت أيــًضــا وآُخـــُذُكـــْم إلَــ
ــــوُن أنــــا تـــكـــونـــوَن أنـــتُـــم أيــــًضــــا، ٤وتعَلموَن  أكــ

َحيُث أنا أذَهُب وتعَلموَن الطريَق».
ــــُم أين  ــَل ــنـــا َنــــعــ ـــيِّـــــُد، لَـــسـ ــا ســ ــ ــُه تــــومــــا: «يــ ـ ــــاَل لـــ ــ ٥قــ

تذَهُب، فكيَف َنقِدُر أْن َنعِرَف الطريَق؟». 
ــُق واَحلقُّ  ــ ـــريـ ــ ـــطَّ ــو الــ ــــا هـــ ـ ــ ــــوُع: «أنــ ــ ــــسـ ــ ــُه َيـ ــ ــ ــــاَل لـ ــ ــ ٦قــ

واحلياُة. ليس أَحٌد يأيت إَلى اآلِب إال يب. ٧لو 
كنُتم قــد َعــَرفــتُــمــوين َلــَعــَرفــتُــْم أيب أيــًضــا. وِمَن 
اآلَن تعِرفوَنُه وقد رأيُتموُه». ٨قاَل لُه فيُلبُُّس: 
«ياسيُِّد، أِرنا اآلَب وكفانا». ٩قاَل لُه َيسوُع: 
ــين يا  ــُه ومل تـــعـــِرفـ ــ تُـ ــدَّ ـــِذِه ُمـــ ــ ـــا هــ ــانـًـ ــ ـُكـــْم َزمـ ــــا مـــعــ «أنــ
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فيُلبُُّس! الذي رآين فقد رَأى اآلَب، فكيَف 
ـــــَت تؤِمُن  ــــســ ــ ١٠ألَـ ــــا اآلَب؟  ــ ــ أِرنــ ـــــَت:  ــ أنـــ ـــوُل  ــقــ تـــ
ي أنــــا يف اآلِب واآلَب يفَّ؟ الــــَكــــالُم الذي  ــ ــ أنِّـ
ــــْن َنفسي،  ــِه ِمــ ــ ـــلَّــــُم بـ ــَكـ ـِه َلــــســــُت أَتــ ــ ــُكــــْم بــ ــُمــ ــ ُأَكــــلِّ
يفَّ هــــو يَــــعــــَمــــُل األعماَل.  ــــالَّ  ــ لــــكــــنَّ اآلَب احلــ
واآلَب يفَّ، وإال  يف اآلِب  ــي  أنِّـــ قـــــوين  ـــدِّ ١١َصــ

قـــوين لـــَســـَبـــِب األعــــمــــاِل نَــفــِســهــا. ١٢اَحلقَّ  فـــَصـــدِّ
اَحلقَّ أقوُل لُكم: َمْن يؤِمُن يب فاألعماُل اليت 
أنا أعَمُلها َيعَمُلها هو أيًضا، وَيعَمُل أعَظَم 
ِمنها، ألنِّــي مــاٍض إَلــى أيب. ١٣وَمهما سألُتْم 
ــَد اآلُب باِالبِن.  ـَيــَتــَمــجَّ ــُه لـ ــُلـ ــَعـ َك أفـ بـــامســـي فـــذلـــ

١٤إْن سألُتْم َشيًئا بامسي فإنِّي أفَعُلُه.

وصاياَي،  َفـــظـــوا  فـــاحـــ ُتــــِحــــّبــــوَنــــين  كـــنـــتُـــم  ١٥«إْن 

ًيا آَخَر  ١٦وأنـــا أطــُلــُب ِمــَن اآلِب فُيعطيُكْم ُمَعزِّ

لَيمُكَث معُكْم إَلى األبِد، ١٧روُح اَحلقِّ الذي 
ال يستطيُع العاَلُم أْن َيقَبلُه، ألنَّــهُ ال يَــراُه وال 
َيعِرُفُه، وأّما أنُتم فتعِرفوَنُه ألنَُّه ماِكٌث معُكْم 
ويـــكـــوُن فــيــُكــم. ١٨ال أتـــُرُكـــُكـــْم يــتــاَمــى. إنـِّـــي آيت 
إَليُكْم. ١٩َبعَد َقليٍل ال َيراين العاَلُم أيًضا، وأّما 
أنُتم فتَرْوَنين. إنِّي أنا َحيٌّ فأنُتم سَتحَيْوَن. ٢٠ يف 
ذلَك اليوِم تعَلموَن أنِّي أنا يف أيب، وأنُتم يفَّ، 
وأنــا فيُكم. ٢١الـــذي ِعــنــَدُه وصــايــاَي وَيحَفُظها 
فــهــو الـــذي ُيــِحــبـُّـين، والــــذي يُــِحــبُّــين ُيــِحــبُّــُه أيب، 

وأنا ُأِحبُُّه، وُأظِهُر لُه ذايت».
: «ياسيُِّد،  ٢٢قاَل لُه َيهوذا ليس اإلسَخريوطيَّ

ماذا َحــَدَث حتَّى إنَّــَك ُمزِمٌع أْن ُتظِهَر ذاَتَك 
ــــاَب يـَــســـوُع وقاَل  لــنــا ولــيــس لــلــعــالَــِم؟». ٢٣أجـ
لــُه: «إْن أَحــبَّــين أَحـــٌد َيحَفْظ كــالمــي، وُيِحبُُّه 
أيب، وإليِه نأيت، وِعنَدُه َنصَنُع َمِرتًال. ٢٤الذي 
ال يُــِحــبُّــين ال يَــحــَفــُظ كــالمــي. والـــَكـــالُم الذي 
ـآلِب الـــذي أرَسَلين.  س يل بــل لــ تــســَمــعــونَــُه لــيــ
٢٥ذا كلَّمُتُكْم وأنا ِعنَدُكْم. ٢٦وأّما اُملَعزِّي، 

الّروُح الُقُدُس، الذي سُيرِسُلُه اآلُب بامسي، 
ُرُكْم بُكلِّ ما  فهو ُيَعلُِّمُكْم ُكلَّ َشيٍء، وُيَذكِّ

ُقلُتُه لُكم.
ُأعطيُكْم.  ــي  ــالمــ ــُكـــــم. ســ ـ ـــُرُك لــ ــ ــ ــ أتـــ ــــا  ــ ــــالًمــ ــ ٢٧«ســ

ــــا. ال  ــ ـــْم أنــ ـُكـ ــ ــيـ ــُم ُأعــــطــ ــاَلـــ ــ ـــعـ ــي الــ ــطـ ــس كـــمـــا يُـــعـ ــيـ لـ
تضَطِرْب ُقلوُبُكْم وال تــرَهــْب. ٢٨ِمسعُتْم أنِّي 
ُقلُت لُكم: أنا أذَهُب ُثمَّ آيت إَليُكْم. لو كنُتم 
ـي ُقــلــُت أمضي  تُــِحــبّــونَــين لــُكــنــتُــْم تــفــَرحــوَن ألنِّــ
٢٩وُقلُت  ـي.  ــنِّـــ ِمــ ــُم  ـَظــ أعـــ أيب  إلَـــــى اآلِب، ألنَّ 
ــبـــَل أْن يــــكــــوَن، حـــتَّـــى َمـــتَـــى كاَن  ــُكـــُم اآلَن َقـ لـ
تؤِمنوَن. ٣٠ال أَتَكلَُّم أيًضا معُكْم كثًريا، ألنَّ 
ـُه  يفَّ َشيٌء.  َرئــيــَس هــذا الــعــالَــِم يــأيت ولــيــس لــ
ــــبُّ اآلَب،  ــ ــي ُأِحــ ــ ــاَلــــُم أنِّــ ٣١ولــــكــــن لـــيَـــفـــَهـــَم الــــعــ

ـــُل. قوموا  ــ ــَعـ ــ أفــ ــذا  ــاين اآلُب هــــكــ ــ ــ ــ ـــا أوصـ وكــــمـ
َننَطِلْق ِمْن ههنا.


ـــّراُم. ٢ُكلُّ  ــ ــَكــ ــ ـــ ـيَّـــُة وأيب ال ـيـــقــ ــُة اَحلـــقــ ــَكــــرَمــ ــــا الــ ــ ١«أنـ

ُغــصــٍن يفَّ ال يــأيت بَثَمٍر َيــرتُِعــُه، وُكـــلُّ مــا يأيت 
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بَثَمٍر ُيَنقِّيِه ليأَيت  بَثَمٍر أكَثَر. ٣أنُتُم اآلَن أنقياُء 
ـــِه. ٤ُاثُبتوا  ــ ــُكـــْم بـ ــتُـ ـــمـ ـــــذي كـــلَّ ـَكـــــالِم الـ ــ ــبَــــِب الــ ــَســ لــ
يفَّ وأنــــا فــيــُكــم. كــمــا أنَّ الــُغــصــَن ال يَـــقـــِدُر أْن 
ــِه إْن مل َيــثــُبــْت يف الَكرَمِة،  ــ َثــَمــٍر ِمــــْن ذاتِـ ــأَيت بــ يــ
كذلَك أنُتم أيًضا إْن مل تثُبتوا يفَّ. ٥أنا الَكرَمُة 
وأنُتم األغصاُن. الذي َيثُبُت يفَّ وأنا فيِه هذا 
ــُكــــْم بـــــدوين ال تقِدروَن  ــثـــٍري، ألنَّــ ــَمـــٍر كـ ــثَـ ـأيت بـ ـــ ي
ثــُبــُت يفَّ  ئًــا. ٦إْن كـــاَن أَحــــٌد ال يَــ أْن تــفــَعــلــوا َشــيــ
ُيطَرُح خاِرًجا كالُغصِن، فَيِجفُّ وَيجَمعوَنُه 
٧إْن َثَبتُّْم  ــِرُق.  ــتَــ ــيَــــحــ ـــاِر، فــ ــّنــ ــ ــُه يف الـ ــَرحــــوَنــ ــطــ ويَــ
ـبَـــَت كــالمــي فــيــُكــم تــطــُلــبــوَن مــا ُتريدوَن  يفَّ وثَــ
ُد أيب: أْن تأتوا بَثَمٍر  فيكوُن لُكم. ٨ذا يتَمجَّ
ــين اآلُب  كثٍري فتكونوَن تالميذي. ٩كما أَحــبَّ
يت. ١٠إْن  كــذلــَك أحــبَــبــتـُـُكــْم أنـــا. ُاثــبُــتــوا يف َمــَحــبَّــ
َحِفظُتْم وصاياَي تثُبتوَن يف َمَحبَّيت، كما أنِّي 
أنا قد َحِفظُت وصايا أيب وأثُبُت يف َمَحبَِّتِه. 
ــي فيُكم  ــَرحــ ــبُــــَت فــ ثــ ــ ــْي يَــ ــَكــ ــــذا لــ ــُكــــْم ــ ـُتــ ١١كــــلَّــــمـــ

وُيكَمَل فَرُحُكْم.
١٢«هِذِه هي وصيَّيت أْن ُتِحّبوا َبعُضُكْم َبعًضا 

ــــٍد ُحــــــبٌّ أعَظُم  ـ ـس ألَحــ ــيـــ ــُكـــْم. ١٣لــ ــتُـ ـبـ ــبَــ كـــمـــا أحـ
ِمْن هذا: أْن َيَضَع أَحٌد َنفَسُه ألجِل أِحّبائِه. 
١٤أنُتْم أِحّبائي إْن فَعلُتْم ما أوصيُكْم بِه. ١٥ال 

يُكْم َعبيًدا، ألنَّ الَعبَد ال َيعَلُم ما  أعوُد ُأَسمِّ
ــبّـــاَء ألنِّي  يَــعــَمــُل ســـيِّـــُدُه، لكين قــد مسَّــيــتُــُكــْم أِحـ
ـــْن أيب. ١٦ليس  ــ ــُه ِمــ ــُتــ ــعــ ــُكــــلِّ مــــا ِمســ ــُكــــْم بــ ــتُــ ــَلــــمــ أعــ

أنُتم اخَترُتموين بل أنا اخَترُتُكْم، وأَقمُتُكْم 
لَتذَهبوا وتأتوا بَثَمٍر، ويَــدوَم َثَمُرُكْم، لَكْي 
يُــعــطــيَــُكــُم اآلُب ُكـــلَّ مــا َطــَلــبــتُــْم بــامســي. ١٧ذا 

أوصيُكْم حتَّى ُتِحّبوا َبعُضُكْم َبعًضا.
١٨«إْن كــاَن العاَلُم ُيبِغُضُكْم فاعَلموا أنَّــُه قد 

أبَغَضين َقبلُكْم. ١٩لــو كنُتم ِمــَن العاَلِم لكاَن 
ـُكـــْم َلسُتْم  ـــَتـــُه. ولــكــن ألنَّــ ـــِحـــبُّ خـــاصَّ ـاَلـــُم ُي الـــعــ
ــُكـــْم ِمــــَن العاَلِم،  ــتَـــرتُـ ــــَن الـــعـــالَـــِم، بـــل أنــــا اخـ ِم
ــروا الَكالَم  ــ ــ ــ ــالَــــُم. ٢٠ُاذُكـــ ـَك ُيـــبـــِغـــُضـــُكـــُم الــــعــ لـــذلــ
الذي ُقلُتُه لُكم: ليس َعبٌد أعَظَم ِمْن سيِِّدِه. 
إْن كانوا قد اضَطَهدوين فسيضَطِهدوَنُكْم، 
وإْن كـــانـــوا قـــد َحـــِفـــظـــوا كــالمــي فسيحَفظوَن 
كـــالَمـــُكـــْم. ٢١لـــِكـــنَّـــُهـــْم إنَّـــمـــا يَــفــَعــلــوَن بـــُكـــْم هذا 
ُكلَُّه ِمْن أجِل امسي، ألنَُّهْم ال َيعِرفوَن الذي 
ين. ٢٢لـــو مل أُكـــْن قــد ِجــئــُت وكلَّمُتُهْم،  ـَلـــ أرَســ
ــــا اآلَن فـــلـــيـــس ُهلم  ــ ــيَّــــٌة، وأّمــ ــــم َخــــطــ ــُكــــْن هلـُـ مل تــ
ين ُيبِغُض  ــــذٌر يف َخــطــيَّــتِــِهــْم. ٢٣الـــــذي يُــبــِغــُضــ ُعـ
ــِمــــلــــُت َبيَنُهْم  ــــْن قــــد َعــ ــ مل أُكــ ــــو  ــــا. ٢٤لـــ ـــًضـ أيب أيــ
ــــٌد َغـــــريي، مل تـــُكـــْن ُهلم  أعـــمـــاًال مل يَــعــَمــلــهــا أَحـ
َخـــطـــيَّـــٌة، وأّمـــــا اآلَن فــقــد رَأْوا وأبـــَغـــضـــوين أنا 
ــَمـــُة املــَـكـــتـــوَبـــُة يف  ــِتـــمَّ الـــَكـــِلـ ــَكـــْي تـ وأيب. ٢٥لـــكـــن لـ

ناموِسِهْم: إُم أبَغضوين بال سَبٍب.
ــُه أنا  ــ ــُلـ ــ ــُأرِسـ ــ ـــــذي سـ ــــزِّي الــ ــَعــ ــ ــــاَء املُــ ــ ـــــى جـ ــَتــ ــ ـ ٢٦«وَمــ

، الذي ِمْن ِعنِد  إَليُكْم ِمَن اآلِب، روُح اَحلقِّ
٢٧وتشَهدوَن  ــَهـــُد يل.  ُق، فــهــو يَـــشـ ِثـــ ـــ ــَب ـنـ اآلِب يَــ
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أنُتم أيًضا ألنَُّكْم َمعي ِمَن اِالبِتداِء.


التعُثروا.  ــْي  ــ ــ ــ ـ ــَكــ ــ ـ ــ ــ لــ ــــذا  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــْـم  ــ ــ ــُكـ ــ ـ ــ ــتُـ ـ ــ ــ ــــمـ ــ ــ ــــلَّ ــ كــ ــــد  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١«قــ

٢سُيخِرجوَنُكْم ِمــَن املــجــامــِع، بــل تــأيت ساَعٌة 

ُم ِخدَمًة ِهللا.  فيها َيُظنُّ ُكلُّ َمْن َيقُتُلُكْم أنَُّه ُيَقدِّ
٣وسَيفَعلوَن هذا بُكْم ألنَُّهْم مل َيعِرفوا اآلَب 

وال َعَرفوين. ٤لكين قد كلَّمُتُكْم ذا حتَّى إذا 
جاَءِت الّساَعُة تذُكروَن أنِّي أنا ُقلُتُه لُكم. ومل 

أُقْل لُكم ِمَن الِبداَيِة ألنِّي ُكنُت معُكْم.
٥«وأّمــــا اآلَن فــأنــا مـــاٍض إلَـــى الـــذي أرَسَلين، 

وليس أَحٌد ِمنُكْم َيسأُلين: أين متضي؟ ٦لكن 
ألنِّي ُقلُت لُكم هذا قد َمَأل اُحلــزُن ُقلوَبُكْم. 
ـــٌري لـــُكـــم أْن  ــ ــُه َخـ ــ ــ : إنـَّ ـقَّ ــ ــ ــ ــُكــــُم اَحلــ ـــوُل لــ ــ ين أقــ ــ ٧لـــكـ

أنَطِلَق، ألنَُّه إْن مل أنَطِلْق ال يأتيُكُم اُملَعزِّي، 
ولكن إْن َذَهبُت ُأرِســُلــُه إَليُكْم. ٨وَمَتى جاَء 
ُت العاَلَم عَلى َخطيٍَّة وعَلى برٍّ وعَلى  ذاَك ُيَبكِّ
َديــنــوَنــٍة: ٩أّمـــا عــَلــى َخــطــيَّــٍة فــألنَّــُهــْم ال يؤِمنوَن 
ـــــٌب إلَـــــى أيب  ــي ذاِهــ ـألنِّـ ــَلـــى بــــرٍّ فــ ـــا عـ ــ ــ يب، ١٠وأّمـ
وال تــَرْونَــين أيًضا، ١١وأّمـــا عَلى َدينوَنٍة فألنَّ 

َرئيَس هذا العاَلِم قد ديَن.
ـــوَل لُكم،  ــ ــا ألقــ ــثــــَريًة أيــــًضــ ــوًرا كــ ــ ــ ــ ١٢«إنَّ يل ُأمـ

ولكن ال تسَتطيعوَن أْن حتَتِملوا اآلَن. ١٣وأّما 
، فهو ُيرِشُدُكْم  ـقِّ َمــَتــى جـــاَء ذاَك، روُح اَحلـــ
ــُه ال يــتــَكــلَّــُم ِمـــْن َنفِسِه،  ، ألنـَّ ــقِّ إلَـــى مجــيــِع اَحلــ
بل ُكلُّ ما َيسَمُع يتَكلَُّم بِه، وُيخِبُرُكْم بُأموٍر 

ــّمــــا يل  ــأُخــــُذ ِمــ ـُه يــ ــ ــ ـــُدين، ألنَّــ ــ ــجِّ ـــ ـَم ــ ـــٍة. ١٤ذاَك يُــ ــَيــ ــ آتـ
وُيخِبُرُكْم. ١٥ُكلُّ ما لآلِب هو يل. هلذا ُقلُت: 
ـُه يــأُخــُذ ِمــّمــا يل وُيــخــبِــُرُكــْم. ١٦َبــعــَد َقليٍل ال  إنَّــ
ُتبِصروَنين، ُثمَّ َبعَد َقليٍل أيًضا تَرْوَنين، ألنِّي 

ذاِهٌب إَلى اآلِب».
١٧فـــقـــاَل َقـــــوٌم ِمــــْن تـــالمـــيـــِذِه، بَــعــُضــُهــْم لَبعٍض: 

ــــذي يـــقـــوُلـــُه لـــنـــا: َبــــعــــَد َقـــلـــيـــٍل ال  «مـــــا هــــو هـــــذا الــ
َبـــــعـــــَد َقــــلــــيــــٍل أيـــــًضـــــا تَرْوَنين،  ــــــمَّ  ين، ثـُـ ـــــ ــروَن ـبـــــِصـــ ُتــــ
وألنِّي ذاِهٌب إَلى اآلِب؟». ١٨فقالوا: «ما هو 
هذا الَقليُل الذي يقوُل عنُه؟ َلسنا َنعَلُم مباذا 
يتَكلَُّم!». ١٩فَعِلَم َيسوُع أُم كانوا ُيريدوَن أْن 
َيسألوُه، فقاَل ُهلم: «أَعْن هذا تتساَءلوَن فيما 
َبيَنُكْم، ألنِّي ُقلُت: َبعَد َقليٍل ال ُتبِصروَنين، 
ُثمَّ َبعَد َقليٍل أيًضا تَرْوَنين  ٢٠اَحلقَّ اَحلقَّ أقوُل 
لُكم: إنَُّكْم سَتبكوَن وتنوحوَن والعاَلُم َيفَرُح. 
ُل إَلى  سَتحَزنوَن، ولكنَّ ُحــزَنــُكــْم يتَحوَّ أنُتم 
فــَرٍح. ٢١املَــرأُة وهي تِلُد حتَزُن ألنَّ ساَعَتها قد 
ــفــَل ال تعوُد  َتــى وَلـــــَدِت الــطِّ جــــاءْت، ولــكــن َمــ
ـــُه قــــد ُوِلَد  َفــــــَرِح، ألنَّــــ ــَبــــِب الــــــ ـَســ َة لـــ ـــدَّ ـــ تـــــذُكـــــُر الــــــشِّ
ـَك، ِعنَدُكُم  ُتـــْم كــــذلـــ ـأنـــ ـاَلـــِم. ٢٢فــ إنــــســــاٌن يف الـــعــ
فتفَرُح  ــا  ـــًضـــ أيــ ـــْم  ــأراُكـــــ ســــــ ين  ولـــــكـــــ ــــزٌن.  ُحــــــــ اآلَن 
ُقلوُبُكْم، وال َيِرتُع أَحٌد فَرَحُكْم ِمنُكْم ٢٣ويف 
قَّ اَحلقَّ  ـــ ـًئــــا. اَحلــــــ ين َشــــيـــ ــــ ـألــــوَن ـيــــــوِم ال تــــســـ ـك الـــــ ذلـــــ
أقوُل لُكم: إنَّ ُكلَّ ما َطَلبُتْم ِمَن اآلِب بامسي 
ُيــعــطــيــُكــْم. ٢٤إَلـــــى اآلَن مل تــطــُلــبــوا َشــيــًئــا بامسي. 
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ُاطُلبوا تأُخذوا، ليكوَن فَرُحُكْم كاِمًال.
ـــاٍل، ولــــكــــن تأيت  ـثــ ــ ــأمــ ـــذا بـــ ــ ــْم ـ ـُكــ ـُتـــ ــــــد كــــلَّــــمـــ ٢٥«قـــ

ثـــاٍل، بل  ــ ــأمـ ــُكـــْم أيـــًضـــا بـ ــُمـ ــَني ال ُأَكـــلِّـ ـٌة حــ ــاَعـــ ســ
ُأخِبُرُكْم عن اآلِب َعالنَيًة. ٢٦ يف ذلك اليوِم 
ــي أنا  ــ ــــوُل لـــُكـــم إنِّـ ــُت أقــ ــســ ــي. ولَــ تـــطـــُلـــبـــوَن بـــامسـ
أسأُل اآلَب ِمْن أجِلُكْم، ٢٧ألنَّ اآلَب َنفَسُه 
ُيِحبُُّكْم، ألنَُّكْم قد أحَببُتموين، وآَمنُتْم أنِّي 
ــــْن ِعنِد  ــــْن ِعـــنـــِد اِهللا خــــرجــــُت. ٢٨خــــرجــــُت ِمـ ِمـ
اآلِب، وقد أَتيُت إَلى العاَلِم، وأيًضا أتُرُك 

العاَلَم وأذَهُب إَلى اآلِب».
٢٩قــاَل لُه تالميُذُه: «هوذا اآلَن تتَكلَُّم َعالنَيًة 

وَلسَت تقوُل َمَثًال واِحًدا. ٣٠َاآلَن َنعَلُم أنََّك 
عاِلٌم بُكلِّ َشــيٍء، وَلسَت حتتاُج أْن َيسألَك 
ــَن اِهللا خرجَت».  ــ ــ ــَك ِمـ ـ ــ ــ ــــُن أنَّـ ــؤِمـ ــ ــــذا نـ ـــٌد. هلــ ــ ــ أَحــ
ــنـــوَن؟ ٣٢هوذا  ــؤِمـ ـُهــــْم َيــــســــوُع: «أآلَن تـ ــاَبـــ ٣١أجــ

قــوَن فيها  تــأيت ســاَعــٌة، وقــد أتَـــِت اآلَن، تــتــَفــرَّ
ِتِه، وتتُركوَنين وحدي.  ُكلُّ واِحٍد إَلى خاصَّ
ـي. ٣٣قد  ــــا َلــــســــُت وحــــــدي ألنَّ اآلَب َمــــعـــ وأنــ
ـــــالٌم. يف  ــ ــ ــ ــُكـــــم يفَّ سـ ــ ــكـــــوَن لـ ــيـــ ــ ـــذا لـ ــ ــ ــُكـــــْم ـ ــ ــتُـ ـ كـــــلَّـــــمــ
العاَلِم سيكوُن لُكم ضيٌق، ولكن ِثقوا: أنا 

قد َغَلبُت العاَلَم».


ـَع َعــيــَنــيــِه َنـــحـــَو السماِء  ١تــكــلَّــَم َيـــســـوُع ـــذا وَرَفـــــ

ِد ابَنَك  وقاَل: «أيُّهااآلُب، قد أَتِت الّساَعُة. َمجِّ
َدَك ابُنَك أيًضا، ٢إذ أعَطيَتُه ُسلطاًنا عَلى  لُيَمجِّ

ُكلِّ َجَسٍد لُيعطَي حياًة أبديًَّة لُكلِّ َمْن أعَطيَتُه. 
ــيــــاُة األبـــــديَّـــــُة: أْن َيـــعـــِرفـــوَك أنَت  ـي احلــ ٣وهـــــــِذِه هــ

ـيـــَح الذي  ــســــوَع املَـــســ ـقـــيـــقـــيَّ وحـــــــَدَك ويَــ اإلَلـــــــَه اَحلــ
ـــدُتـــَك عــَلــى األرِض. الَعَمَل  جَّ أرَســـلـــَتـــُه. ٤أنــــا َمـــ
ـُه. ٥واآلَن  ـلــــتُـــ ــَمـــــَل قـــــد أكــــَمـــ ين ألعـــ الـــــــذي أعــــَطــــيــــَتــــ
دين أنَت أيُّها اآلُب ِعنَد ذاِتَك باَملجِد الذي  َمجِّ

كاَن يل ِعنَدَك َقبَل كوِن العاَلِم.
٦«أنا أظَهرُت اَمسَك للّناِس الذيَن أعَطيَتين ِمَن 

العاَلِم. كانوا لَك وأعَطيَتُهْم يل، وقد َحِفظوا 
ـِلـــمـــوا أنَّ ُكــــلَّ مـــا أعَطيَتين  ــَك. ٧واآلَن َعــ كــــالَمــ
هــو ِمـــْن ِعـــنـــِدَك، ٨ألنَّ الـــَكـــالَم الـــذي أعَطيَتين 
ــــمـــــوا َيقيًنا  ـِلـ ــلـــــوا وَعــــ ـِبـــ ــــم َقــــ ــُهـــــْم، وُهـــــ ــُتـــ ـيـــ ـَطــــ قـــــد أعــــ
َك أنَت  ــوا أنَّـــــ ــْن ِعــــنــــِدَك، وآَمــــنــ ـــي خـــرجـــُت ِمــ أنِّـ
أُل. َلسُت أسأُل  أرَسلَتين. ٩ِمْن أجِلِهْم أنا أســ
ِمْن أجِل العاَلِم، بل ِمْن أجِل الذيَن أعَطيَتين 
ـَك، وما  َك. ١٠وُكــــلُّ مــا هــو يل فهو لــ ــْم لـــ ألنَّــهُ
ٌد فيِهْم. ١١وَلسُت  هو لَك فهو يل، وأنا ُمَمجَّ
أنا َبعُد يف العاَلِم، وأّما هؤالِء فُهم يف العاَلِم، 
وأنا آيت إَليَك. أيُّها اآلُب الُقّدوُس، احَفظُهْم 
يف اِمسَك الذيَن أعَطيَتين، ليكونوا واِحًدا كما 
ـاَلــــِم ُكنُت  َني ُكــــنــــُت مـــعـــُهـــْم يف الــــعـــ ـــــ نَــــحــــُن. ١٢حــ
أحَفُظُهْم يف اِمسَك. الذيَن أعَطيَتين َحِفظُتُهْم، 
ـــــــالِك لَيِتمَّ  ـــُن اَهلــ ـــــٌد إال ابــــ ــْم أَحـــ ْك ِمــــنــــُهــ ـِلــــ ومل َيــــهـــ
ي آيت إَلــيــَك. وأَتَكلَُّم  الــِكــتــاُب. ١٣أّمـــا اآلَن فــإنِّــ
ذا يف العاَلِم ليكوَن ُهلم فَرحي كاِمًال فيِهْم. 
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١٤أنا قد أعَطيُتُهْم كالَمَك، والعاَلُم أبَغَضُهْم 

ــْم َليسوا ِمــَن الــعــاَلــِم، كما أنِّــي أنــا َلسُت  ألنَّــهُ
أُخـــَذُهـــْم ِمَن  ــأُل أْن تـــ ِمـــَن الــعــاَلــِم، ١٥َلـــســـُت أســ
ـِر. ١٦ليسوا  يــ ـــرِّ َفــَظــُهــْم ِمـــَن الـــشِّ الــعــاَلــِم بــل أْن حتــ
ـــَن العاَلِم.  ي أنـــــا لَــــســــُت ِمـــ ــــ ِمــــــَن الــــعــــاَلــــِم كـــمـــا أنِّــ
. ١٨كما  َك. كالُمَك هو َحقٌّ سُهْم يف َحقِّ ١٧َقدِّ

أرَسلَتين إَلى العاَلِم أرَسلُتُهْم أنا إَلى العاَلِم، 
ُس أنـــــا ذايت، لـــيـــكـــونـــوا ُهم  ـــدِّ ـــِلـــــِهـــــْم ُأَقــــــــ ١٩وألجــ

. سَني يف اَحلقِّ أيًضا ُمَقدَّ
٢٠«ولَــســُت أســأُل ِمــْن أجــِل هــؤالِء فقط، بل 

أيًضا ِمْن أجِل الذيَن يؤِمنوَن يب بَكالِمِهْم، 
َك أنَت  ــ ــ ـ ـــًدا، كـــمـــا أنَّـــ ــ ــ ــ ـُع واِحـــ ــيــ ــيــــكــــوَن اجلـــمـ ٢١لــ

ــَك، لــيــكــونــوا ُهـــم أيًضا  أيُّـــهـــااآلُب يفَّ وأنـــا فــي
َك أرَسلَتين.  ــ ــ ــؤِمـــَن الـــعـــاَلـــُم أنَّـ ــًدا فــيــنــا، لـــيـ ــ واِحـــ
ــجـــَد الــــذي أعَطيَتين،  ـــا قـــد أعــَطــيــُتــُهــُم املَـ ٢٢وأنـــ

ــــٌد. ٢٣أنا  ـــًدا كــمــا أنَّــنــا َنــحــُن واِحـ لــيــكــونــوا واِحــ
لَني إَلى واِحٍد،  فيِهْم وأنَت يفَّ ليكونوا ُمَكمَّ
وأحَببَتُهْم  ــين،  ــتَــ ــلــ أرَســ َك  ــ ــ ــ ــالَــــُم أنَّـ ـيَـــعـــَلـــَم الــــعــ ولــ
ــــُد أنَّ هؤالِء  كــمــا أحــَبــبــَتــين. ٢٤أيُّـــهـــا اآلُب ُأريـ
ُث أكوُن  ـــ ــي ي َحـ ين يـــكـــونـــوَن َمـــعـــ ـيـــَتـــ الــــذيــــَن أعـــَطــ
أعَطيَتين،  ـــــذي  ـ ــ ــ ــ الـ ـــــدي  ــ ــجـ ــ ـ َمـــ ــــروا  ــُظـــ ــ ــ ــنـ ـ ــ ــيَــ ــ ـ لــ ــا،  ــ ــ ــ ــ ــ أنـ
ـــِم. ٢٥أيُّها  ــالَــ ــ ـــعـ ـــاِء الــ ــــشــ ـــَل إنـ ــبـ ين َقــ ــ ـتَـ ــبــ ــبَـ َك أحـ ــ ــ ــ ألنَّــ
ـَك، أّمــــا أنا  ـــعـــِرفــ ــبـــارُّ، إنَّ الـــعـــاَلـــَم مل َي اآلُب الـ
فَعَرفُتَك، وهؤالِء َعَرفوا أنََّك أنَت أرَسلَتين. 
٢٦وَعرَّفُتُهُم اَمسَك وسُأَعرُِّفُهْم، ليكوَن فيِهُم 

اُحلبُّ الذي أحَببَتين بِه، وأكوَن أنا فيِهْم».


ـِذِه إَلى  ــ ــيـ ــالمــ ــع تــ ــــــرَج مــ ـــذا وخــ ـــوُع هـــ ــــســ ــــاَل يَـ ــ ١قــ

َعِرب وادي َقدروَن، َحيُث كاَن ُبستاٌن َدَخلُه 
ــاَن يَــهــوذا ُمــَســلِّــُمــُه َيعِرُف  هــو وتـــالمـــيـــُذُه. ٢وكــ
املَــوِضــَع، ألنَّ َيسوَع اجَتَمَع هناَك كثًريا مع 
ــــا ِمْن  ــّداًمـ ــ ــنــــَد وُخـ ــأَخــــَذ يَــــهــــوذا اُجلــ ــِذِه. ٣فــ ـيــ ــالمـــ تــ
ِعنِد رَؤساِء الكهنِة والَفرِّيسيِّنيَ، وجاَء إَلى 
ـــــالٍح. ٤فخرَج  ـنـــاَك مبَـــشـــاِعـــَل وَمــصــابــيــَح وِســ هــ
َيــســوُع وهــو عــاِلــٌم بــُكــلِّ مــا يــأيت عــَلــيــِه، وقاَل 
ــــوُه: «َيسوَع  ــ ـــابــ ــ ــ ــبـــــوَن؟». ٥أجـ ــ ــُلـ ــ ـــطـ ــْن تــ ــ ــ ــ ـــــم: «َمــ ــ هلُـ
». قاَل ُهلم َيسوُع: «أنا هو». وكاَن  الّناِصريَّ
َيهوذا ُمَسلُِّمُه أيًضا واِقــًفــا معُهْم. ٦فَلّما قاَل 
ــــــى الَوراِء  ـــوا إَلــ ــ ــــعــ ـ ـــــو»، َرَجــ ــ ــــا هـ ــ ــي أنـ ــ ــ ــ ــــــم: «إنِّــ هلُــ
أيًضا:  ــــْم  ــأُهلــ ـ ــــســـ ٧فــ األرِض.  ــَلـــــى  ــ عـ ـــوا  ــطــ ــ ــَقـ ــ وسـ
 .« «َمْن تطُلبوَن؟». فقالوا: «َيسوَع الّناِصريَّ
٨أجاَب َيسوع: «قد ُقلُت لُكم: إنِّي أنا هو. 

فإْن كنُتم تطُلبوَنين فَدعوا هــؤالِء َيذَهبوَن». 
٩لَيِتمَّ الــَقــوُل الــذي قــالــُه: «إنَّ الــذيــَن أعَطيَتين 

مل ُأهِلْك ِمنُهْم أَحًدا».
ـــاَن مــعــُه سيٌف،  ــُرَس كـ ــــمَّ إنَّ ِســـمـــعـــاَن بـُـــطــ ١٠ثُــ

فاسَتلَُّه وَضــــَرَب َعــبــَد َرئــيــِس الكهنِة، فَقَطَع 
ـــِد َملُخَس.  ــبـ ــَعــ ــُم الــ ــ ــ ــــاَن اســ ـ ــ ــَنــــى. وكــ ـُيــــمــ ـُه الـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ُأذَن
ـــــْل سيَفَك  ــَعــ ــ ــ ــُرَس: «اجـ ــ ـــطــ ـــ ــُب ـ ـــ ــوُع ل ــ ــســ ــ ــــاَل َيــ ـ ــقــ ــ ــ ١١فـ

ـــطـــــاين اآلُب أال  يت أعــ ــ ــ ــأُس الــ ــ ـــكــ ــــِد! الـــ ــــمـ ـِغـ ــ يف الــ



٩٠

أشَرُبها؟».
١٢ُثمَّ إنَّ اُجلنَد والقائَد وُخّداَم الَيهوِد َقَبضوا 

عَلى َيسوَع وأوَثقوُه، ١٣وَمَضْوا بِه إَلى َحّناَن 
ًال، ألنَّــهُ كاَن َحما َقيافا الذي كاَن َرئيًسا  أوَّ
ــيـــافـــا هو  ـــاَن َقـ ــ ــ ــ ـــِة. ١٤وكـ ــَنــ ـــ ــسَّ َك الـــ ــ ــلــ لــلــكــهــنــِة يف ِتــ
الـــذي أشـــاَر عــَلــى الــَيــهــوِد أنـَّــُه َخـــٌري أْن َيموَت 

عِب. إنساٌن واِحٌد عن الشَّ
ــيــــُذ اآلَخُر  ـلــــمــ ـــُرُس والــــتِّـــ ــطــــ ــــاَن ِســـــمـــــعـــــاُن ُبـــــ ـــــــ ١٥وكــ

ــاَن ذلــــَك الــتـِّـلــمــيــُذ َمعروًفا  يــتــبَــعــاِن َيـــســـوَع، وكـــ
ِعنَد َرئيِس الكهنِة، فَدَخَل مع َيسوَع إَلى داِر 
َرئيِس الكهنِة. ١٦وأّما ُبطُرُس فكاَن واِقًفا ِعنَد 
ــُر الذي  الـــبـــاِب خــــاِرًجــــا. فـــخـــرَج الــتـِّـلــمــيــُذ اآلَخـــ
كاَن َمعروًفا ِعنَد َرئيِس الكهنِة، وكلََّم الَبّواَبَة 
الَبّواَبُة  ـــُة  اجلــــــارَيـــ ــقـــــالَـــــِت  ١٧فـــ ـــطــــــُرَس.  بُـــ ــــَل  ــأدَخــ فــــ
لــُبــطــُرَس: «أَلــســَت أنــَت أيــًضــا ِمــْن تالميِذ هذا 
اإلنـــســـاِن؟». قــاَل ذاَك: «َلــســُت أنـــا!». ١٨وكاَن 
ـــم قــــد أضَرموا  َني، وُهـــ ـــ ــّداُم واِقـــــفــ ـــــــ ـيـــُد واُخلــ الـــَعـــبــ
ـــوا َيصَطلوَن،  ــــرٌد، وكـــــانــ َبــــــ ــــاَن  ـــــُه كـــ ــًرا ألنَّــــ ــمـــ َجـــ

وكاَن ُبطُرُس واِقًفا معُهْم َيصَطلي.
ـُس الــكــهــنــِة َيــــســــوَع عـــن تالميِذِه  ــيـــ ــأَل َرئــ ــســ ١٩فــ

ــُه َيـــســـوُع: «أنــــا كلَّمُت  ــابَــ ــْن تــعــلــيــِمــِه. ٢٠أجــ وَعـــ
ــٍني يف  ــ ـ ــــــلَّ حـــ ــ ــمـــــُت ُكــ ــ ــــلَّـ ـــا َعـ ــ ـــ ــًة. أن ــ ــ ــيَـ ــ ــالنـــ ــ ــــَم َعـــ ــالَــ ــ ــــعــ الــ
ــُع الَيهوُد  ــِمـ ــتَـ ــجـ ــُث يَـ ــيــ ــَكــــِل َحــ ــيــ ـِع ويف اهلَــ ــَمـــ ـجــ املــَـ
ــيٍء. ٢١ملاذا  ــَشـــ ـ ــــفـــــاِء مل أتـــكـــلَّـــْم بــ ــا. ويف اَخلـ ــًمـــ دائـــ
ـــوا ماذا  ــ ـــعـ ــــد ِمســـ ـــَن قــ ــ ـــذيــ ــ ــأِل الــ ــ ـ ــ ــ ــ ــــا؟ ِاســ ــ ــ ــين أنــ ــ ـألُـ ــ تـــــســ

ـــاذا ُقلُت  ــِرفــــوَن مـــ ــؤالِء َيــــعــ ــ ــ ــُهـــْم. هــــــوذا هـ ـتُـ كـــلَّـــمــ
أنــا». ٢٢وَلّما قــاَل هذا َلَطَم َيسوَع واِحــٌد ِمَن 
ـًفـــا، قــائــًال: «أهــكــذا ُتجاِوُب  ـــّداِم كـــاَن واِقــ اُخلــ
َرئيَس الكهنِة؟». ٢٣أجاَبُه َيسوُع: «إْن ُكنُت 
، وإْن  ديِّ ــرَّ قــد تَكلَّمُت َرديـــا فــاشــَهــْد عــَلــى الــ
َحــَســنًــا فــلــمــاذا تــضــِرُبــين؟». ٢٤وكــــاَن َحــنّــاُن قد 

أرَسلُه موَثًقا إَلى َقيافا َرئيِس الكهنِة.
٢٥وِسمعاُن ُبطُرُس كاَن واِقًفا َيصَطلي. فقالوا 

لــُه: «أَلــســَت أنــَت أيــًضــا ِمــْن تــالمــيــِذِه؟». فأنَكَر 
ــٌد ِمْن  ـــــاَل واِحـــــــ ـــــــا!». ٢٦قــــ ـــــــاَل: «َلـــــســـــُت أنــ ذاَك وقــ
َعــبــيــِد َرئــيــِس الــكــهــنــِة، وهــو نـَـســيــُب الـــذي َقَطَع 
ُبطُرُس ُأذَنُه: «أما رأيُتَك أنا معُه يف الُبستاِن؟». 
يُك. ٢٧فأنَكَر ُبطُرُس أيًضا. وللوقِت صاَح الدِّ

ــْن ِعـــنـــِد َقــيــافــا إَلــــى داِر  ــمَّ جـــــاءوا بــَيــســوَع ِمــ ــ ٢٨ثُـ

الـــِوالَيـــِة، وكـــاَن ُصــبــٌح. ومل يَــدُخــلــوا ُهــم إَلى 
فيأُكلوَن  ــســـوا،  ـ ـجَّ ــَنــ ــتـ يـ ال  ــْي  ـ ـَكــ ــ لــ ــِة  ــ ــ ــِواليَـ ــ ــ الـ داِر 
ــِهــــْم وقاَل:  ــيــ ـُس إلــ ــيــــالُطـــ ـــخــــــرَج بــ ــِفــــصــــَح. ٢٩فـــ الــ
مــوَن عــَلــى هـــذا اإلنساِن؟».  ــَة ِشــكــاَيــٍة ُتــَقــدِّ «أيَّــ
ــُكـــْن فـــاِعـــَل َشرٍّ  ــُه: «لـــو مل يَـ ٣٠أجــــابــــوا وقـــالـــوا لــ

ــاَل ُهلم  ــ ـــقــ ــَك!». ٣١فـــ ــ ـــ ــي ـ ــ ــنـــاُه إَلــ ــلَّـــمـ ــــا قــــد سـ ــّن ـ َلــــمــــا ُكـ
بيالُطُس: «ُخذوُه أنُتم واحُكموا عَليِه َحَسَب 
ناموِسُكْم». فقاَل لُه الَيهوُد: «ال َيجوُز لنا أْن 
ـــًدا». ٣٢لــَيــِتــمَّ َقــــوُل َيــســوَع الـــذي قالُه  نَــقــُتــَل أَحــ

ُمشًريا إَلى أيَِّة ميَتٍة كاَن ُمزِمًعا أْن َيموَت.
٣٣ُثمَّ َدَخَل بيالُطُس أيًضا إَلى داِر الِوالَيِة وَدعا 
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َيسوَع، وقاَل لُه: «أنَت َمِلُك الَيهوِد؟». ٣٤أجاَبُه 
ـــذا، أْم آَخروَن  ـــَك تــــقــــوُل هـــ َيـــــســـــوُع: «أِمـــــــــْن ذاِتــــــ
قــالــوا لـــَك َعـــنـِّــي؟». ٣٥أجـــابَـــُه بــيــالُطــُس: «أَلَعلِّي 
ـــُتـــَك ورَؤســــــاُء الــكــهــنــِة أسَلموَك  ؟ ُأمَّ أنـــا َيـــهـــوديٌّ
. ماذا فَعلَت؟». ٣٦أجاَب َيسوُع: «َمملَكيت  إَليَّ
َلــيــَســْت ِمــْن هــذا الــعــالَــِم. لــو كــاَنــْت َمملَكيت ِمْن 
هــذا الــعــاَلــِم، لكاَن ُخــّدامــي يُــجــاِهــدوَن لَكْي ال 
ُأَســلَّــَم إَلــى الــَيــهــوِد. ولكن اآلَن َليَسْت َمملَكيت 
أنــــــَت إًذا  ـُه بـــــيـــــالُطـــــُس: «أفــــــ ـقــــــاَل لـــــ ـنـــــا». ٣٧فـــــ ـــْن هــــ ِمــــ
َمِلٌك؟». أجاَب َيسوُع: «أنَت تقوُل: إنِّي َمِلٌك. 
هلذا قد ُوِلــدُت أنا، وهلذا قد أَتيُت إَلى العاَلِم 
ـــْن هـــو ِمـــــَن اَحلــــــقِّ َيسَمُع  . ُكـــــلُّ َمــ ألشــــَهــــَد لـــلـــَحـــقِّ
؟!».  صــويت». ٣٨قــاَل لُه بيالُطُس: «ما هو اَحلقُّ
وَلّما قاَل هذا خرَج أيًضا إَلى الَيهوِد وقاَل ُهلم: 
«أنــا َلسُت أِجــُد فيِه ِعلًَّة واِحـــَدًة. ٣٩ولُكْم عاَدٌة 
أْن ُأطِلَق لُكم واِحًدا يف الِفصِح. أفُتريدوَن أْن 
ُأطــِلــَق لــُكــم َمــِلــَك الــيَــهــوِد؟». ٤٠فــَصــَرخــوا أيًضا 
باراباَس!».  بــــل  ـــذا  مجـــيـــُعـــُهـــْم قــــائــــلــــَني: «لــــيــــس هـــ

ا. وكاَن باراباُس لص


وَجَلَدُه.  َيــــــــســــــــوَع  ُس  بــــــيــــــالُطــــــ ـــــَذ  أَخـــــــــ ــٍذ  ـئـــ ـَنــــ ـيــــ ـــحــــ ١فــ

٢وَضـــَفـــَر الــَعــســَكــُر إكــلــيــًال ِمـــْن َشــــوٍك وَوَضعوُه 

عَلى رأِسِه، وألَبسوُه َثوَب ُأرجواٍن، ٣وكانوا 
ــالُم يــا َمــِلــَك الــيَــهــوِد!». وكانوا  يــقــولــوَن : «الــسَّ
َيلِطموَنُه. ٤فخرَج بيالُطُس أيًضا خاِرًجا وقاَل 

ُهلم: «ها أنا ُأخِرُجُه إَليُكْم لَتعَلموا أنِّي َلسُت 
أِجُد فيِه ِعلًَّة واِحــَدًة». ٥فخرَج َيسوُع خاِرًجا 
ــوِك وَثــوَب اُألرجواِن.  وهــو حاِمٌل إكليَل الــشَّ
ُس: «هـــوذا اإلنـــســـاُن!». ٦فَلّما  فــقــاَل ُهلــم بــيــالُطــ
ــّداُم َصـــَرخـــوا قائلَني:  رآُه رَؤســـــاُء الــكــهــنــِة واُخلــــ
«اصِلبُه! اصِلبُه!». قاَل ُهلم بيالُطُس: «ُخذوُه 
ـِلـــبـــوُه، ألنـِّـــي َلـــســـُت أِجـــــُد فــيــِه ِعلًَّة».  ُتـــم واصــ أنـــ
٧أجاَبُه الَيهوُد: «لنا ناموٌس، وَحَسَب ناموِسنا 

َيِجُب أْن َيموَت، ألنَّــهُ َجَعَل َنفَسُه ابَن اِهللا». 
ُس هـــذا الـــَقـــوَل ازداَد َخوًفا.  َع بــيــالُطــ ٨فــَلــّمــا ِمســـ

٩فـــَدَخـــَل أيــًضــا إَلـــى داِر الـــِوالَيـــِة وقـــاَل لَيسوَع: 

«ِمْن أين أنَت؟». وأّما َيسوُع فلم ُيعِطِه َجواًبا. 
ين؟ أَلسَت  ـُمــــ ُس: «أمــــــا ُتــــَكــــلِّـــ ـيــــالُطــــ ــقـــــاَل لـــــُه بـــ ١٠فـــ

تــعــَلــُم أنَّ يل ُســلــطــانًــا أْن أصــِلــَبــَك وُســلــطــاًنــا أْن 
ُأطِلَقَك؟». ١١أجاَب َيسوُع: «مل َيُكْن لَك عَليَّ 
ُسلطاٌن الَبتََّة، لو مل تُكْن قد ُأعطيَت ِمْن فوُق. 
َك لــُه َخطيٌَّة أعَظُم».  لــذلــَك الــذي أسَلَمين إَلــيــ
ـُلـــُب أْن  ُس َيـــطــ ــاَن بـــيـــالُطـــ ــْن هـــــذا الــــوقــــِت كــــ ١٢ِمــــــ

ُيطِلَقُه، ولكنَّ الَيهوَد كانوا َيصُرخوَن قائلَني: 
«إْن أطَلقَت هذا فَلسَت ُمِحبا لَقيَصَر. ُكلُّ َمْن 

َيجَعُل َنفَسُه َمِلًكا ُيقاِوُم َقيَصَر!».
ـــوَل أخَرَج  ــ ــ ــَق ــ ــ ــــذا الـ ــ ــُس هـ ــ ــيـــــالُطـ ــ ــَع بـ ـ ــ ــ ـــا ِمســ ــّمـــ ــ ــَلــ ـ ١٣فـــ

ــِة يف  ــ ـ ـــِوالَيــ ــ ــ ــيِّ ال ــ ــَلــــى ُكـــــرسـ ــَس عــ ــ ـَلــ ــ ــ ــــوَع، وَجـ ــــســ َيــ
َموِضٍع ُيقاُل لُه «الَبالُط» وبالِعربانيَِّة «َجّباثا». 
ــِفـــصـــِح، ونَــــحــــَو الّساَعِة  ــتِــــعــــداُد الـ ــــاَن اســ ـ ١٤وكـــ
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الـــّســـاِدَســـِة. فــقــاَل لــلــَيــهــوِد: «هــــوذا َمِلُكُكْم!». 
ــُه!». قاَل  ــبــ ــِلــ ــــذُه! اصــ ــ ـــذُه! ُخــ ــ ـ ــــوا: «ُخـــ ــَرخـ ١٥فـــــَصـــ

هلـُــم بــيــالُطــُس: «أأصـــِلـــُب َمــِلــَكــُكــْم؟». أجاَب 
رَؤساُء الكهنِة: «ليس لنا َمِلٌك إال َقيَصَر!». 

١٦فحيَنئٍذ أسَلَمُه إليِهْم لُيصَلَب.

فأَخذوا َيسوَع وَمَضْوا بِه. ١٧فخرَج وهو حاِمٌل 
ــقــــاُل لـــــُه «َموِضُع  ــــذي ُيــ َصـــلـــيـــَبـــُه إَلــــــى املَـــــوِضـــــِع الــ
ربانـــيَّـــِة «ُجلُجَثُة»،  لـــــُه بـــالـــِعـــ ــاُل  وُيـــــقـــ ــِة»  ُجــــَمــ اُجلــــمــــ
ـَلـــبـــوا اثـــَنـــِني آَخــــَريــــِن معُه  ُث َصـــَلـــبـــوُه، وَصــ ١٨َحـــيـــ

ِمْن هنا وِمْن هنا، وَيسوُع يف الَوسِط.
ـــــُه عَلى  ـــــــَعـــــ ـــواًنــــــا وَوَضـــ ُس ُعــــــنـــ ــ ــــَب بــــــيــــــالُطــــ ــــَتــــــ ١٩وَكــــــ

ـــاَن َمـــكـــتـــوًبـــا: «َيــــســــوُع الّناِصريُّ  ـيـــِب. وكـــ ـــلــ الـــصَّ
َمِلُك الَيهوِد». ٢٠فَقرَأ هذا الُعنواَن كثريوَن ِمَن 
الـــيَـــهـــوِد، ألنَّ املَـــكـــاَن الــــذي ُصـــِلـــَب فــيــِه َيسوُع 
كاَن قريًبا ِمَن املدينِة. وكاَن َمكتوًبا بالِعربانيَِّة 
ــــاُء كَهَنِة  ــاَل رَؤســــ ـيـــنـــيـَّــِة. ٢١فــــقــ تــ ـانـــيَّـــِة والـــالَّ والـــيـــونــ
الــَيــهــوِد لــبــيــالُطــَس: «ال تــكــُتــْب: َمــِلــُك الَيهوِد، 
بل: إنَّ ذاَك قاَل: أنا َمِلُك الَيهوِد!». ٢٢أجاَب 
ـــــــمَّ إنَّ  ـبـــُت قــــد كــــَتــــبــــُت». ٢٣ُثــ ُس: «مـــــا كـــتَــ بــــيــــالُطــــ
الَعسَكَر َلّما كانوا قد َصَلبوا َيــســوَع، أَخذوا 
ثياَبُه وَجَعلوها أربَــَعــَة أقــســاٍم، لُكلِّ َعسَكريٍّ 
ِقسًما. وأَخذوا الَقميَص أيًضا. وكاَن الَقميُص 
بَغِري خياَطٍة، َمنسوًجا ُكلُُّه ِمْن فــوُق. ٢٤فقاَل 
ٍض: «ال نَــُشــقُّــُه، بــل نَــقــَتــِرع عَليِه  َبــعــُضــُهــْم لــَبــعــ
ِتــمَّ الــِكــتــاُب الــقــائــُل: «اقَتَسموا  َيــ ــْن يـــكـــوُن». لــ ملـَـ

ثيايب َبيَنُهْم، وعَلى لباسي ألَقْوا ُقرَعًة».
هــذا فــَعــلــُه الــَعــســَكــُر. ٢٥وكـــاَنـــْت واِقـــفـــاٍت ِعنَد 
ــــِه، َمرَيُم  ــ ــ ـــــُت ُأمِّ ــــُه، وُأخــ ــ ــ َصـــلـــيـــِب َيــــســــوَع، ُأمُّ
َزوَجُة ِكلوبا، وَمرَيُم اَملجَدليَُّة. ٢٦فَلّما رَأى 
َيسوُع ُأمَُّه، والتِّلميَذ الذي كاَن ُيِحبُُّه واِقًفا، 
قاَل ُألمِِّه: «يا امرأُة، هوذا ابُنِك». ٢٧ُثمَّ قاَل 
ــــْن تِـــلـــَك الّساَعِة  َك». وِمـ ــ ــ ـ ــ لــلــتِّــلــمــيــِذ: «هـــــوذا ُأمُّ

ِتِه. أَخَذها التِّلميُذ إَلى خاصَّ
َشيٍء  ــــــلَّ  ــ ــ ـ ُكــ أنَّ  ـــوُع  ــ ــ ــــســ ــ ــ يَـ رَأى  ـــذا  ــ ــ ــ هــ ـــَد  ــ ــ ــ ــعــ ــ ــ ــ ٢٨َبـــ

ـــاَل: «أنا  ــ ـ ــاُب قـــ ــتـــ ــ ــِكـ ــــمَّ الـــ ـتِـ ــ ـْي يــ ــَكـــ ــلــ ـَمــــــَل، فــ ــ قـــــد كـــ
ا  ـــا َمملو ــــوًعــ ــوضـ ـــاٌء َمـــ ــ ـ ــــاَن إنـــ ــ ــ ــ ـــاُن». ٢٩وكــ ـــشــ ــطــ ــ َعـ
، وَوَضعوها  خال، فَمألَُوا إسِفنَجًة ِمَن اَخللِّ
مــوهــا إلَـــى فــِمــِه. ٣٠فــَلــّمــا أَخَذ  عــَلــى زوفـــا وَقــدَّ
َس رأَسُه  َيسوُع اَخللَّ قاَل: «قد ُأكِمَل». وَنكَّ

وأسَلَم الّروَح.
٣١ُثمَّ إذ كاَن اسِتعداٌد، فلَكْي ال تبَقى األجساُد 

ألنَّ يـــــــوَم ذلَك  ـــِت،  ـــبــ ــ ــلــــيــــِب يف الـــــسَّ ــ عــــَلــــى الــــصَّ
أَل الـــَيـــهـــوُد بيالُطَس  ــبــِت كــــاَن عــظــيــًمــا، ســــ الــسَّ
أْن ُتكَسَر سيقاُنُهْم وُيرَفعوا. ٣٢فأَتى الَعسَكُر 
ِل واآلَخِر اَملصلوب معُه.  وكَسروا ساَقِي األوَّ
مل َيكِسروا  ـــــاءوا إلــــيــــِه  ـّمـــا جـــ ـــوُع فـــَلــ ــــا َيـــــســ ٣٣وأّمــــــ

ــْم رَأْوُه قد مــاَت. ٣٤لــكــنَّ واِحًدا  ساَقيِه، ألنَّــهُ
ِمَن الَعسَكِر َطَعَن َجنَبُه َحبرَبٍة، وللوقِت خرَج 
وَشهاَدُتُه  َشــــِهــــَد،  ـاَيــــَن  عـــ ٣٥والــــــــذي  ـــــاٌء.  ومــ َدٌم 
، وهو َيعَلُم أنَُّه يقوُل اَحلقَّ لتؤِمنوا أنُتْم.  َحقٌّ
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٣٦ألنَّ هــذا كـــاَن لــَيــِتــمَّ الــِكــتــاُب الــقــائــُل: «َعظٌم 

ال ُيــكــَســُر ِمـــنـــُه». ٣٧وأيـــًضـــا يــقــوُل ِكـــتـــاٌب آَخُر: 
«سَينُظروَن إَلى الذي َطَعنوُه».

ـــِة، وهو  ــ ــ ــّراَمـ ـ ــ ـــ ــَن ال ــ ــ ــــــذي ِمـ ــمَّ إنَّ يـــــوُســـــَف الـ ــ ــ ــ ٣٨ثُــ

تِــلــمــيــُذ َيـــســـوَع، ولــكــن ُخــفــيَــًة لــَســَبــِب اَخلوِف 
ــأَل بــيــالُطــَس أْن يــأُخــَذ َجَسَد  ِمـــَن الــَيــهــوِد، سـ
ــأِذَن بــيــالُطــُس. فــجــاَء وأَخــــَذ َجَسَد  َيــســوَع، فــ
َيسوَع. ٣٩وجاَء أيًضا نيقودميوُس، الذي أَتى 
ًال إَلى َيسوَع ليًال، وهو حاِمٌل َمزيَج ُمرٍّ  أوَّ
وعــوٍد َنحَو ِمَئِة َمًنا. ٤٠فــأَخــذا َجَسَد َيسوَع، 
وَلّفاُه بأكفاٍن مع األطياِب، كما للَيهوِد عاَدٌة 
أْن ُيَكفِّنوا. ٤١وكــاَن يف اَملوِضِع الذي ُصِلَب 
فيِه ُبستاٌن، ويف الُبستاِن َقٌرب جديٌد مل يوَضْع 
. ٤٢فــهــنــاَك وَضــعــا يَــســوَع لَسَبِب  طُّ فيِه أَحـــٌد َقـــ

اسِتعداِد الَيهوِد، ألنَّ الَقربَ كاَن قريًبا.


ِل اُألسبوِع جاءْت َمرَيُم اَملجَدليَُّة إَلى  ١ويف أوَّ

ـَنـــَظـــَرِت اَحلَجَر  ــــاٍق. فــ ــــالُم بــ ـاِكــــًرا، والــــظَّ ِرب بـــ الـــَقـــ
ِرب. ٢فـــَرَكـــَضـــْت وجــــــاءْت إَلى  َمـــرفـــوًعـــا عـــن الــــَقــــ
ِسمعاَن ُبطُرَس وإَلى التِّلميِذ اآلَخِر الذي كاَن 
يَِّد ِمَن  َيسوُع ُيِحبُُّه، وقاَلْت ُهلما: «أَخذوا السَّ
ِرب، وَلــســنــا نَــعــَلــُم أيـــن وَضــــعــــوُه!». ٣فخرَج  ـَقـــ الــ
ــــى الَقربِ.  ــُر وأَتــــــيــــــا إَلـــــ ـــــــ ـلــــمــــيــــُذ اآلَخـــ ــــُرُس والــــتِّـــ ــــطـــ ُبـــ
َق التِّلميُذ  َبــ ٤وكـــــاَن اِالثـــنـــاِن َيـــرُكـــضـــاِن َمـــًعـــا. فــَســ

ًال إَلى الَقِرب، ٥واَحنَنى  اآلَخُر ُبطُرَس وجاَء أوَّ

فَنَظَر األكفاَن َموضوَعًة، ولكنَُّه مل َيدُخْل. ٦ُثمَّ 
جاَء ِسمعاُن ُبطُرُس يتَبُعُه، وَدَخَل الَقَرب وَنَظَر 
األكفاَن َموضوَعًة، ٧واملِنديَل الذي كاَن عَلى 
رأِسِه ليس َموضوًعا مع األكفاِن، بل َملفوًفا 
يف َموِضٍع وحَدُه. ٨فحيَنئٍذ َدَخَل أيًضا التِّلميُذ 
ِرب، ورَأى  ــ ــَقـــــ ـــــى الـــــ ًال إَلـــ ــــاَء أوَّ ــــــــُر الــــــــذي جــــ اآلَخـــ
فآَمَن، ٩ألنَُّهْم مل يكونوا َبعُد َيعِرفوَن الِكتاَب: 
ــُه َيــنــَبــغــي أْن َيـــقـــوَم ِمـــــَن األمــــــــواِت. ١٠فَمَضى  أنَّـــ

التِّلميذاِن أيًضا إَلى َموِضِعِهما.
ِرب خاِرًجا  ١١أّمــــا َمــرَيــُم فــكــاَنــْت واِقـــَفـــًة ِعــنــَد الــَقــ

َنــــْت إَلـــــى الَقِرب،  ــي تــبــكــي اَحنــــ ـي. وفــيــمــا هـ تــبــكـ
جاِلَسِني  ٍض  ـ ــيــــ بـــ ـيــــاٍب  بــــثـــ ِني  َمـــــــالَكـــــــ ـــــَظـــــــَرْت  َنــ ١٢فـــــــ

ــَر ِعـــنـــَد الرِّجَلنيِ،  ــــّرأِس واآلَخــــ واِحــــــًدا ِعـــنـــَد الــ
َحيُث كاَن َجَسُد َيسوَع َموضوًعا. ١٣فقاال هلا: 
َني؟». قــاَلــْت هلُــمــا: «إنَُّهْم  «يــا امـــرأُة، ملــاذا تــبــكــ
أَخذوا سيِّدي، وَلسُت أعَلُم أين وَضعوُه!». 
الَوراِء،  ـــــى  ـَفـــــَتـــــْت إَلــــ ـــَتــــ ـــذا الــ هــــ ــــْت  ــــاَلـــ ّمــــــــا قـــ ـــــ ١٤وَلـــ

ـَنـــَظـــَرْت يَـــســـوَع واِقـــًفـــا، ومل تــعــَلــْم أنَّــــُه َيسوُع.  فــ
١٥قــاَل هلا َيسوُع: «يا امــرأُة، ملاذا تبكَني؟ َمْن 

تطُلبَني؟». فَظنَّْت ِتلَك أنَّــهُ الُبستاينُّ، فقاَلْت 
لُه: «ياسيُِّد، إْن ُكنَت أنَت قد َحَملَتُه فُقْل يل: 
أيــن وَضــعــَتــُه، وأنــا آُخــــُذُه». ١٦قـــاَل هلــا َيسوُع: 
«ياَمرَيُم». فالَتَفَتْت ِتلَك وقاَلْت لُه: «َرّبوين!» 
الــذي تفسُريُه: ياُمَعلُِّم. ١٧قـــاَل هلا َيــســوُع: «ال 
تلِمسيين ألنِّـــي مل أصــَعــْد بَــعــُد إَلـــى أيب. ولكن 
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اذَهيب إَلى إخَويت وقويل ُهلم: إنِّي أصَعُد إَلى 
أيب وأبيُكْم وإَلهي وإَلِهُكْم». ١٨فجاءْت َمرَيُم 
 ، اَملجَدليَُّة وأخَبَرِت التالميَذ أنَّها رأِت الربَّ

وأنَُّه قاَل هلا هذا.
ُل  َك الــيــوِم، وهــو أوَّ ١٩وَلــّمــا كــاَنــْت َعشيَُّة ذلــ

ــَقـــًة َحيُث  ــَغـــلَّـ ــــواُب ُمـ ــ ـاَنــــِت األبــ ــ ــــوِع، وكـ ــبـ ـ اُألســ
كـــاَن الــتــالمــيــُذ ُمــجــتَــِمــعــَني لــَســبَــِب اَخلــــوِف ِمَن 
ــــَف يف الَوسِط،  ــ ــ ــ ـــوُع وَوَق ــــســ ــــاَء يَـ ــ ــــهـــــوِد، جـ ــيَـ ـ الــ
ــّمـــا قــــاَل هذا  وقــــاَل هلُــــم: «ســــالٌم لـــُكـــم!». ٢٠ولَـ
أراُهـــْم َيــَديــِه وَجــنــبَــُه، فــَفــِرَح التالميُذ إذ رَأْوا 
. ٢١فقاَل ُهلم َيسوُع أيًضا: «سالٌم لُكم!  الربَّ
كما أرَسَلين اآلُب ُأرِسُلُكْم أنا». ٢٢وَلّما قاَل 
هــذا َنَفَخ وقــاَل هلُــُم: «اقَبلوا الـــّروَح الُقُدَس. 
٢٣َمْن َغَفرُتْم خطاياُه ُتغَفُر لُه، وَمْن أمَسكُتْم 

خطاياُه ُأمِسَكْت».
٢٤أّمـــا تــومــا، أَحـــُد اِالثــنَــْي عــَشــَر، الــذي ُيقاُل 

لُه التَّوأُم، فلم َيُكْن معُهْم حَني جاَء َيسوُع. 
ـــــد رأينا  ـــــروَن: «قــ ــ ــ ــ ــ ــ ــُذ اآلَخـ ــيــ ــتــــالمــ ـــُه الــ ــ ــــاَل لــ ــقـــ ــ ٢٥فـــ

!». فقاَل ُهلم: «إْن مل ُأبِصْر يف َيَديِه أَثَر  الربَّ
ــِر اَملسامِري،  ْع إصــِبــعــي يف أَثــ ــ ــ املـَــســـامـــِري، وأَضـ

وأَضْع َيدي يف َجنِبِه، ال أوِمْن».
٢٦وَبعَد َثمانَيِة أّياٍم كاَن تالميُذُه أيًضا داِخًال 

وتوما معُهْم. فجاَء َيسوُع واألبواُب ُمَغلََّقٌة، 
وَوَقَف يف الَوسِط وقاَل: «سالٌم لُكم!». ٢٧ُثمَّ 
َك إَلـــى هنا وأبِصْر  قـــاَل لتوما: «هـــاِت إصــِبــَعــ

ــيب، وال  ــنـ ــَدَك وَضــعــهــا يف َجـ ــ ـــاِت يَــ ، وهــ ـــَديَّ ــ يَـ
ــــاَب توما  تــُكــْن َغـــَري مـــؤِمـــٍن بــل مــؤِمــًنــا». ٢٨أجـ
ـي!». ٢٩قــــاَل لـــُه َيسوُع:  ــي وإلَـــهــ ــاَل لـــُه: «َربِّــ وقــ
ـين يــا تــومــا آَمـــنـــَت! طــوَبــى للذيَن  ـتَــ ـَك رأيــ ــ «ألنَّــ

آَمنوا ومل َيَرْوا».
ـــوُع ُقّداَم  ــ ــســ ــ ــَع َيـــ ـ ــ ــنَــ ــ ـ ـــَريًة َصــ ــ ثــ ــ ــ ــ ـــَر كـ ــ ــ ــ ــ ـــاٍت ُأَخــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ٣٠وآيــ

تالميِذِه مل ُتكَتْب يف هذا الِكتاِب. ٣١وأّما هِذِه 
فقد ُكِتَبْت لتؤِمنوا أنَّ َيسوَع هو اَملسيُح ابُن 
اِهللا، ولَكْي تكوَن لُكم إذا آَمنُتْم حياٌة باِمسِه.


ـَر أيــًضــا َيـــســـوُع نَــفــَســُه للتالميِذ  ١َبـــعـــَد هـــذا أظـــَهــ

ـَبـــريَّـــَة. َظـــَهـــَر هــكــذا: ٢كــــاَن ِسمعاُن  عــَلــى حبـــِر َطــ
التَّوأُم،  ــُه  لـــــــ ــاُل  ــقــــــ ُيــــــ ـــــــذي  الــــ ــــومـــــــا  وتـــ ــــــــُرُس،  ــــــطــ بُــــ
وَنَثنائيُل الذي ِمْن قانا اجلليِل، وابنا َزبدي، 
واثناِن آَخــراِن ِمــْن تالميِذِه مع َبعِضِهْم. ٣قاَل 
َصيََّد».  ــــُب ألَت هلُــــم ِســـمـــعـــاُن بُــــطــــُرُس: «أنــــا أذَهــ
قالوا لُه: «َنذَهُب َنحُن أيًضا معَك». فخرجوا 
َك الــلَّــيــَلــِة مل  ــفــيــَنــَة لــلــوقــِت. ويف ِتــلــ وَدَخـــلـــوا الــسَّ
ــبـــُح، وَقَف  ـ ـــاَن الـــصُّ ًئـــا. ٤وَلــــّمــــا كــ يـــ ُيـــمـــِســـكـــوا َشـــ
َيسوُع عَلى الّشاِطئ. ولكنَّ التالميَذ مل يكونوا 
ــســـــوُع: «يا  ـَلـــمـــوَن أنـَّــــــُه َيـــــســـــوُع. ٥فــــقــــاَل ُهلـــــم َيـــ َيـــعــ
ِغلماُن أَلَعلَّ ِعنَدُكْم إداًما؟». أجابوُه: «ال!». 
فيَنِة  َبَكَة إَلى جاِنِب السَّ ٦فقاَل ُهلم: «ألقوا الشَّ

األَميِن فتِجدوا». فألَقْوا، ومل َيعودوا َيقِدروَن 
ِك. ٧فــقــاَل ذلك  َمــ ــ جــِذبــوهــا ِمـــْن كــثــَرِة الــسَّ أْن َيــ



٩٥

التِّلميُذ الذي كاَن َيسوُع ُيِحبُُّه لُبطُرَس: «هو 
 ، !». فَلّما ِمسَع ِسمعاُن ُبطُرُس أنَُّه الربُّ الربُّ
اتَّـــــَزَر بــَثــوبــِه، ألنَّــــُه كـــاَن ُعــريــاًنــا، وألــَقــى َنفَسُه 
ــــــروَن فجاءوا  يف الـــبـــحـــِر. ٨وأّمــــــا الــتــالمــيــُذ اآلَخــ
ــَن عن  ــديـــ ــيـــ ــْم مل يـــــكـــــونـــــوا َبـــــعـــ ـَنــــِة، ألنَّــــــــُهــــــ ـــيـــ ــــفـ ـــسَّ بــــالـ
وُهـــم َيُجّروَن  َنــحــَو ِمــَئــَتــْي ِذراٍع،  األرِض إال 
ـــَمـــِك. ٩فــَلــّمــا خـــرجـــوا إَلــــى األرِض  َشـــَبـــَكـــَة الـــسَّ
َموضوًعا وَمسًكا َموضوًعا عَليِه  َنَظروا َجمًرا 
َمِك  موا ِمَن السَّ وُخبًزا. ١٠قاَل ُهلم َيسوُع: «َقدِّ
ِسمعاُن  ـــــَد  ـــــِعــ ـــَصــ ١١فــــ اآلَن».  ـــُتـــــُم  ـَســـــكــ أمــــ ـــــذي  الـــــ
َبَكَة إَلى األرِض، ُممَتِلَئًة  ُبطُرُس وَجَذَب الشَّ
َمسًكا كبًريا، ِمَئًة وَثالًثا وَخمسَني. ومع هِذِه 
ــَبــَكــُة. ١٢قـــاَل ُهلــم َيسوُع:  ِق الــشَّ الــَكــثــَرِة مل تــتــَخــرَّ
ْوا!». ومل َيجُسْر أَحٌد ِمَن التالميِذ  «َهُلّموا تَغدَّ
ألـــُه: َمـــــْن أنــــــَت؟ إذ كـــانـــوا َيـــعـــَلـــمـــوَن أنَُّه  أْن َيـــســـ
. ١٣ُثمَّ جاَء َيسوُع وأَخَذ اُخلبَز وأعطاُهْم  الربُّ
ٌة ثاِلَثٌة َظَهَر َيسوُع  َمَك. ١٤هِذِه َمرَّ وكذلك السَّ

لتالميِذِه َبعَدما قاَم ِمَن األمواِت.
ْوا قاَل َيسوُع لِسمعاَن ُبطُرَس:  ١٥فَبعَد ما تَغدَّ

«ياِسمعاُن بَن يونا، أُتِحبُّين أكَثَر ِمْن هؤالِء؟». 
، أنَت تعَلُم أنِّي ُأِحبَُّك».  قاَل لُه: «َنَعْم ياَربُّ
قـــاَل لـــُه: «ارَع ِخــــرايف». ١٦قــــاَل لــُه أيــًضــا ثانَيًة: 
ين؟». قـــــــاَل لُه:  ــــ ـــبُّــ ــِحـــ «يــــــا ِســــمــــعــــاُن بــــــَن يــــونــــا، أُتــــ
، أنَت تعَلُم أنِّي ُأِحبَُّك». قاَل لُه:  «َنَعْم ياَربُّ
ي». ١٧قـــاَل لــُه ثــاِلــثَــًة: «ياِسمعاُن بَن  «ارَع َغــَنــمــ

ين؟». فــَحــِزَن ُبــطــُرُس ألنـَّــُه قـــاَل لُه  يــونــا، أتُــِحــبُّــ
، أنــَت تعَلُم  : «يـــاَربُّ ثاِلَثًة: أُتِحبُّين؟ فقاَل لــهُ
ـَك». قــاَل لُه  ي ُأِحـــبُّــ يٍء. أنــَت تــعــِرُف أنِّــ ُكــلَّ َشـــ
قَّ اَحلقَّ أقوُل لَك:  َيسوُع: «ارَع َغَنمي. ١٨اَحلــ
ُق ذاَتَك  ــًة ُكـــنـــَت تُـــَمـــنـــِطـــ ــَر َحـــــداَثـــ َلـــّمـــا ُكـــنـــَت أكــــَثــ
ومتشي َحيُث تشاُء. ولكن َمَتى ِشخَت فإنََّك 
متُــدُّ َيَديَك وآَخــُر ُيَمنِطُقَك، وَيحِمُلَك َحيُث 
ال تشاُء». ١٩قاَل هذا ُمشًريا إَلى أيَِّة ميَتٍة كاَن 
ــَد اَهللا ــا. وَلــّمــا قـــاَل هــذا قاَل  جِّ َمــ ُمــزِمــًعــا أْن ُيــ
لُه: «اتَبعين». ٢٠فالَتَفَت ُبطُرُس وَنَظَر التِّلميَذ 
َبـــُعـــُه، وهـــــو أيًضا  ِحــــبُّــــُه يـــتـــ ــاَن َيــــســــوُع ُيــــ الــــــذي كــــ
الذي اتَّكأ عَلى َصدِرِه وقَت الَعشاِء، وقاَل: 
ُمــَك؟». ٢١فَلّما  «يــا ســيِّــُد، َمـــْن هــو الـــذي ُيــَســلِّــ
 ، «ياَربُّ ــوَع:  َيــــســ لــــ ــــذا، قـــــــاَل  هـــ ُبــــــطــــــُرُس  رَأى 
ـــــاَل لــــُه َيــــســــوُع: «إْن ُكنُت  وهـــــذا مـــا لـــــــُه؟». ٢٢قــ
ـــمـــــاذا لَك؟  ـيَء، فــ ـــــــ ــتَّــــى أجــ ـَقــــى حــ ـبـــ ـُه َيـــ ـــــاُء أنَّــــــــ أشــــ
اتَبعين أنَت!». ٢٣فذاَع هذا الَقوُل َبَني اإلخَوِة: 
ك التِّلميَذ ال َيــمــوُت. ولــكــن مل يــُقــْل لُه  إنَّ ذلــ
َيسوُع إنَُّه ال َيموُت، بل: «إْن ُكنُت أشاُء أنَُّه 

َيبَقى حتَّى أجيَء، فماذا لَك؟».
٢٤هــــذا هــو الــتِّــلــمــيــُذ الـــذي َيــشــَهــُد ـــذا وكَتَب 

. ٢٥وأشياُء ُأَخُر  هذا. وَنعَلُم أنَّ َشهاَدَتُه َحقٌّ
واِحَدًة  ــَبـــــْت  ـــ ــِت ـ إْن ُكــ ـــســــــوُع،  ــ ــا يَـ ــَعــــهــ ــنَــ َصــ ـــَريٌة  ـثــ ــ كــ
ـــَدًة، فَلسُت أُظـــنُّ أنَّ الــعــالَــَم نَــفــَســُه َيَسُع  واِحــ

الُكُتَب اَملكتوَبَة. آمَني.



٩٦


ُل أنشأُتُه ياثاُوفيُلُس، عن مجيِع  ١الَكالُم األوَّ

ما ابَتدَأ َيسوُع َيفَعُلُه وُيَعلُِّم بــِه، ٢إَلــى اليوِم 
ــــى بالّروِح  ــ ــا أوَصـ ــيــــِه، َبــــعــــَد مــ ـَع فــ ــ ــَفـــ ـ ـــــذي ارَتـــ الـ
ــــْم. ٣الذيَن  ــــاَرُهــ ــتــ ــ ــــَن اخــ ـــذيـ ــــَل الــ ــــرُُّســ ــــُدِس الــ ــُقــ ــ الــ
ــَني كثَريٍة،  ــ ــــراهـ ــبَـ ــ ـــا بـ ــيــ ــُه َحـــ ــَســـ ـ ــفــ ـــا َنـــ ـــًضــ ــْم أيــ ــ ــ ـ ــ ــ أراُهــ
َبعَد ما تــألَّــَم، وهــو َيظَهُر هلُــم أربَــعــَني يوًما، 
ــِة مبــلــكــوِت اِهللا.  ـــوِر املـُـخــَتــصَّ ويــتــَكــلَّــُم عــن اُألمــ
ـــاُهـــــْم أْن ال  ٌع مـــعـــُهـــْم أوصــ ــِمـــ ــجـــتَـ ٤وفـــيـــمـــا هـــو ُمـ

ــَربحــوا ِمـــْن أوُرَشــلــيــَم، بــل يَــنــتَــِظــروا «َموِعَد  َي
يوَحنا  ٥ألنَّ  ـي،  ــ ــ ـنّـ ــ ــ ِمـ ــوُه  ــُتــــمــ ِمســــعــ ــــذي  ــ الــ اآلِب 
دوَن بالّروِح  ــَد بــاملــاِء، وأّمـــا أنــتُــم فَستتَعمَّ َعــمَّ
الــُقــُدِس، ليس َبعَد هــِذِه األّيــاِم بَكثٍري». ٦أّما 
، هل  ُهُم اُملجَتِمعوَن فسألوُه قائلَني: «ياَربُّ
ـَك إَلــــى إسرائيَل؟».  ـلــ ــُردُّ املـُـ يف هـــذا الـــوقـــِت تـــ
٧فـــقـــاَل هلـُــــم: «لـــيـــس لـــُكـــم أْن تـــعـــِرفـــوا األزِمَنَة 

يف ُسلطاِنِه،  َجــَعــلــهــا اآلُب  يت  ــ ــاَت الــ ــ ــ ــ واألوقـ
ـــلَّ الّروُح  ــ ــ ــَتــــــى َحــ ــ ًة َمــ ـــوَّ ــ ــ ــ ــنــــالــــوَن قــ ــتــ ــــْم ســ ــُكـ ـــنَّـــ ــــكــ ٨لـ

ــــهــــــوًدا يف  ــوَن يل ُشــ ـــونــ ـــكـ ـُكــــْم، وتـ ـيـــ ــَلـــ ــــُدُس عــ ــُقــ ــ الــ
أوُرَشــلــيــَم ويف ُكـــلِّ الــَيــهــوديَّــِة والــّســاِمــَرِة وإَلى 

أقَصى األرِض».
٩وَلّما قاَل هذا ارَتَفَع وُهم َينُظروَن. وأَخَذتُه 

سحاَبٌة عن أعُيِنِهْم. ١٠وفيما كانوا َيشَخصوَن 
إَلى السماِء وهو ُمنَطِلٌق، إذا َرُجالِن قد وَقفا 

جاُل  ــــاال: «أيُّـــهـــا الرِّ َض، ١١وقــ ــ ـبــاٍس أبـــيَـ ِــــْم بــِلـ
ــروَن إَلى  ـنــــُظــ َني تـــ ـاُلــــُكــــْم واِقـــــفـــــ ـلـــيـــلـــّيـــوَن، مــــا بـــ اجلــ
َع عنُكْم  َفــــ الـــســـمـــاِء؟ إنَّ َيـــســـوَع هــــذا الــــذي ارتَــــ
إَلى السماِء سيأيت هكذا كما رأيُتموُه ُمنَطِلًقا 
إَلــى السماِء». ١٢حيَنئٍذ َرَجعوا إلَــى أوُرَشليَم 
يــتــوِن، الذي  ِمــَن اَجلــَبــِل الــذي ُيــدَعــى َجــَبــَل الــزَّ
هــو بــالــُقــرِب ِمـــْن أوُرَشــلــيــَم عــَلــى ســَفــِر سبٍت. 
يت كانوا  ــلِّــيَّــِة الــ ١٣وَلــّمــا َدَخــلــوا َصــِعــدوا إَلــى الــعُِ

ويوَحنا  ـــوُب  ــقـــ ــــعــــ ويــ ـــُرُس  ـــــطـــــ بُـــ ـيــــهــــا:  فـــ ـــيـــــمـــــوَن  ـقــ ُيــــ
وَبرثوَلماُوُس  وتــــومــــا  ُس  يــــُلــــبُّــــ وفــــ ـــَدراُوُس  ـــــــ وأنـــــ
ـتَّـــى ويــعــقــوُب بـــُن َحــلــَفــى وِســـمـــعـــاُن الَغيوُر  وَمــ
ـؤالِء ُكــلُّــُهــْم كانوا  ويَـــهـــوذا أخـــو يــعــقــوَب. ١٤هــــ
لَبِة،  الِة والطِّ يواِظبوَن بَنفٍس واِحَدٍة عَلى الصَّ

مع النِّساِء، وَمرَيَم ُأمِّ َيسوَع، ومع إخَوِتِه.
وسِط  يف  ـــُرُس  ــ ــ ــطـ ــ ــ ـــاَم بُــ ــ ــ ــاِم قـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــَك األيّــ ــ ــلــ ــ ١٥ويف ِتــ

ــحــــَو ِمَئٍة  ــًعــــا نَــ ــاٍء َمــ ــ ــ ُة أمسـ ــدَّ ــ ــ ــاَن ِعــ ــ ــ ــيـــِذ، وكـ ـتـــالمـ الــ
وِعــشــريــَن. فــقــاَل: ١٦«أيُّـــهـــا الـــرِّجـــاُل اإلخَوُة، 
كــاَن َينَبغي أْن يِتمَّ هذا اَملكتوُب الــذي سَبَق 
ــُقـــُدُس فــقــالــُه بــَفــِم داُوَد، عــن َيهوذا  الـــــّروُح الـ
الذي صاَر َدليًال للذيَن َقَبضوا عَلى َيسوَع، 
١٧إذ كـــاَن َمـــعـــدوًدا بَــيــنَــنــا وصــــاَر لـــُه نَــصــيــٌب يف 

ــَنــــى َحــــقــــًال ِمْن  ـتَــ ــــذا اقـــ ـــإنَّ هـ ــ ــ ــِة. ١٨فــ ــ ــ ـــدَم ــ ــِذِه اِخلـ ــ ـ هـــ
ــلــِم، وإذ ســَقــَط عــَلــى وجــِهــِه انَشقَّ  ـَرِة الــظُّ ــ ُأجــ
ــــاُؤُه ُكلُّها.  ــ ــــشـ ــ ــــْت أحـ ــَب ــَكــ ــَســ ــانــ ــِط، فــ ــ ــ ــَوسـ ــ ــ ــــَن الـ ـ ـــ ِم





٩٧

ــِع ُسّكاِن  ـ ــيــ ــــَد مجـــ ــنـ ــ ــلــــوًمــــا ِعـ ــك َمــــعــ ــ ــ ــــاَر ذلـ ـ ــ ــ ــ ١٩وصــ

أوُرَشليَم، حتَّى ُدعَي ذلك اَحلقُل يف ُلَغِتِهْم 
ـُه َمكتوٌب  “َحــَقــْل َدمــا” أْي: َحقَل َدٍم. ٢٠ألنَّــ
يف ِسفِر املـَـزامــِري: لَتِصْر داُرُه َخراًبا وال َيُكْن 

فيها ساِكٌن. وليأُخْذ وظيَفَتُه آَخُر.
ــرِّجــــاَل الــــذيــــَن اجـــَتـــَمـــعـــوا معنا  ي أنَّ الــ ٢١«فـــَيـــنـــَبـــغـــ

ُكــلَّ الــزَّمــاِن الــذي فيِه َدَخـــَل إَلينا الــربُّ َيسوُع 
ــُذ َمــــعــــمــــوديَّــــِة يـــوَحـــنـــا إَلــــــى اليوِم  وخـــــــــرَج، ٢٢ُمـــــنـــ
الذي ارَتَفَع فيِه َعّنا، َيصُري واِحٌد ِمنُهْم شاِهًدا 
ِني: يــوُســَف الذي  أقــامــوا اثــَنــ معنا بقياَمِتِه». ٢٣فــ
َس، وَمّتياَس.  ـُتـــ ــــَب يـــوســ ــَلــــقَّ ـابـــا املـُـ ُيــــدَعــــى بـــارســ
٢٤وَصــلَّــْوا قائلَني: «أيُّها الــربُّ العاِرُف ُقلوَب 

نيِ أيا  ـــَنـــــــ ــْن هـــــذيـــــِن اِالثــــ ـــــَت ِمــــــ ــيِّــــــْن أنـــ ِع، َعــــ اجلــــمــــيــــ
اخَترَتُه، ٢٥ليأُخَذ ُقرَعَة هِذِه اِخلدَمِة والرِّساَلِة 
يت تــَعــّداهــا َيــهــوذا لــيَــذَهــَب إَلــى َمــكــانِــِه». ٢٦ُثمَّ  الــ
ألَقْوا ُقرَعَتُهْم، فَوَقَعِت الُقرَعُة عَلى َمّتياَس، 

فُحِسَب مع األَحَد عَشَر َرسوًال.


١ولَــّمــا َحَضَر يــوُم اَخلمسَني كــاَن اجلميُع َمًعا 

ـــَن السماِء  ــ ــًة ِمـ ــَتــ ــــاَر بَــــغــ ــ ــــَدٍة، ٢وصـــ ــ ــ ــ ــٍس واِحــ ــفـ ــنَـ بـ
ــْن ُهـــبـــوِب ريــــٍح عـــاِصـــَفـــٍة وَمَأل  صــــوٌت كــمــا ِمــ
ُكلَّ الَبيِت َحيُث كانوا جاِلسَني، ٣وَظَهَرْت 
ْت  هلُــم ألِسَنٌة ُمنَقِسَمٌة كأنَّها ِمــْن نــاٍر واسَتَقرَّ
ـَأل اجلــمــيــُع ِمَن  ــتَــ ـــٍد ِمــنــُهــْم. ٤وامـ عــَلــى ُكــــلِّ واِحــ
ـَتـــدأوا يــتــَكــلَّــمــوَن بألِسَنٍة  ــُقـــُدِس، وابــ ـــّروِح الـ الــ

ُأخَرى كما أعطاُهُم الّروُح أْن َينِطقوا.
ــٍة حتَت  ٥وكــاَن َيهوٌد ِرجــاٌل أتقياُء ِمــْن ُكــلِّ ُأمَّ

السماِء ساِكنَني يف أوُرَشليَم. ٦فَلّما صاَر هذا 
وُت، اجَتَمَع اُجلمهوُر وَحتيَّروا، ألنَّ ُكلَّ  الصَّ
واِحٍد كاَن َيسَمُعُهْم يتَكلَّموَن بُلَغِتِه. ٧فُبِهَت 
ــُهـــْم لَبعٍض:  ــَني بَـــعـــُضـ ــلـ ــبـــوا قـــائـ ـ ــجَّ ــَعـ ــُع وتـ ـيـ اجلـــمــ
«أُتَرى ليس مجيُع هؤالِء املَُتَكلِّمَني َجليلّينيَ؟ 
٨فكيَف َنسَمُع َنحُن ُكلُّ واِحٍد ِمّنا ُلَغَتُه اليت 

ــاديّــــوَن وعيالمّيوَن،  ـــَد فــيــهــا؟ ٩فـــرتـــّيـــوَن ومــ ُولِــ
والَيهوديََّة  ــَريـــــِن،  ــ ــهـ ــنَّـــ ــ الـ ـَني  ــ ــ ــ بَـ ــــا  مـ ـنـــــوَن  ــ ـــاِكــ ــّســ ـ والــ
وكبَّدوكيََّة وُبنُتَس وأسّيا ١٠وَفرجييََّة وَبمفيليََّة 
وِمــصــَر، ونَــواحــَي ليبيََّة الــيت َنحَو الَقَريواِن، 
ــتَـــوِطـــنـــوَن َيـــهـــوٌد وُدَخالُء،  ــّيــــوَن املُـــسـ ــانــ والــــّرومــ
يتَكلَّموَن  ــُهــــْم  ــُعــ ــَمــ نَــــســ ــَرٌب،  ــ ــ ــ ــ وَعــ ــوَن  ـيّـــ ــ ــتــ ١١ِكـــــريـــ

اجلميُع  ــَر  ــيَّــ ــَحــ ــتــ ١٢فــ اِهللا!».  ــَعــــظــــائــــِم  بــ ــنـــا  ـتِـ ــنَــ ــِسـ ـألـ بــ
ٍض: «مـــا َعَسى  وارتـــابـــوا قــائــلــَني بَــعــُضــُهــْم لــَبــعــ
أْن يكوَن هذا؟». ١٣وكاَن آَخروَن َيسَتهِزئوَن 

قائلَني: «إنَُّهْم قد امَتألوا ُسالَفًة».
ــَر وَرَفَع  ــ ــَشـ ــ ــَد عـ ــ ــ ــ ــع األَحـــ ـ ــُرُس مــ ــ ـــطــ ــ ــَف بُـ ــــ ـَوَقــ ــ ــ ــ ١٤فـ

ــــاُل الَيهوُد  ـ ــ ــــرِّجــ ــ ـــا الـــ ــ ــــهــ ــم: «أيُّـــ ــــ ـ ــاَل هلُــ ــ ــ ــ ــ ـــُه وقـ ــ ـــــوَتــ صــ
والّساِكنوَن يف أوُرَشليَم أَمجعوَن، لَيُكْن هذا 
َمعلوًما ِعنَدُكْم وأصغوا إَلى كالمي، ١٥ألنَّ 
ـُتــــم تُظّنوَن،  ــاَرى كـــمـــا أنـــ ــــكـــ ــيـــســـوا ُسـ ــؤالِء لَـ ــ ــ هـ
ألنَّها الّساَعُة الّثاِلَثُة ِمَن النَّهاِر. ١٦بل هذا ما 

قيَل بيوئيَل النَّيبِّ: 
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ـــَريِة أّني  ـــاِم األخـــ ١٧يـــقـــوُل اُهللا: ويـــكـــوُن يف األّيـــ

ــي عـــَلـــى ُكـــــلِّ َبــــَشــــٍر، فَيَتَنّبُأ  ـــْن روحـــ أســـُكـــُب ِمــ
َبنوُكْم وَبناُتُكْم، وَيَرى َشباُبُكْم رًؤى وَيحُلُم 
ــَلـــــى َعـــبـــيـــدي أيًضا  ـ ـــا. ١٨وعــ ــُكـــْم أحـــــالًمــ ـيـــوُخـ ُشــ
ــَك األّياِم  ـلـ ــي يف تِــ ــــْن روحـــ ــُب ِمـ ـُكــ ــي أســـ وإمــــائــ
فيتَنّبأوَن. ١٩وُأعــطــي َعجائَب يف السماِء ِمْن 
ـَفــــُل: َدًما  ـــْن أســـ ــاٍت عــَلــى األرِض ِمـ ــ فــــوُق وآيــ
مُس إَلى  ُل الشَّ ونـــاًرا وبُــخــاَر ُدخـــاٍن. ٢٠تــتــَحــوَّ
ُظلَمٍة، والَقَمُر إَلى َدٍم، َقبَل أْن َيجيَء يوُم 
ـــوُن ُكــــــلُّ َمْن  ــــكـــ ــــهــــُري. ٢١ويــ ــربِّ الـــعـــظـــيـــُم الــــشَّ ــــ الـ

َيدعو باسِم الربِّ َيخُلُص.
ـــعــــوا هِذِه  ــّيـــوَن اَمسـ ــلـ ــيـ ـــاُل اإلســـرائـ ــــرِّجــ ــــا الـ ــهـ ٢٢«أيـُّــ

ـــٌل قـــد تَبرَهَن  ـنّـــاِصـــريُّ َرُجـــ ــــواَل: يَـــســـوُع الــ ــ األقـ
ـــجـــائـــَب وآياٍت  ـــبَـــِل اِهللا بــــقــــّواٍت وَع ــــْن ِق لــُكــم ِم
َصَنَعها اُهللا بَيِدِه يف وسِطُكْم، كما أنُتم أيًضا 
ــوُه ُمـــَســـلَّـــًمـــا َمبشوَرِة  ـــمــ ــــذا أَخــــذتُـ تـــعـــَلـــمـــوَن. ٢٣هـــ
اِهللا املَــحــتــوَمـِـة وِعــلــِمـِـه الــّســاِبــِق، وبــأيــدي أَثَمٍة 
َصَلبُتموُه وَقَتلُتموُه. ٢٤الذي أقاَمُه اُهللا ناِقًضا 
أوجــاَع املــوِت، إذ مل َيُكْن ُممِكًنا أْن ُيمَسَك 
ِمنُه. ٢٥ألنَّ داُوَد يقوُل فيِه: ُكنُت أَرى الربَّ 
ـــمـــيـــين، لَكْي  ــُه عـــن َي ــ ــٍني، أنَّــ ــ ــي يف ُكـــــلِّ حـ أمـــامـ
ال أَتــَزعــَزَع. ٢٦لــذلــك ُســرَّ َقليب وَــلَّــَل لساين. 
ــَلـــى َرجاٍء.  ــا ســـيَـــســـُكـــُن عـ حـــتَّـــى َجــــَســــدي أيــــًضــ
ـــــِة، وال  ــ ـــاوَيــ ــ ــ ــي يف اهلــ ــُرَك نَــــفــــســ ــ ـتــ ــ ــ ــَك لـــــن تـ ــ ــ ــ ـ ــ ٢٧ألنَّــ

ــين ُسُبَل  ــتَــ فــ ــَرى فــــســــاًدا. ٢٨َعــــرَّ ــ ــَك يَــ ــــّدوســ ــــَدَع ُق تــ

احلياِة، وستمُألين ُسروًرا مع وجِهَك. ٢٩أيُّها 
الرِّجاُل اإلخَوُة، َيسوُغ أْن ُيقاَل لُكم ِجهاًرا 
عن َرئيِس اآلباِء داُوَد إنَُّه ماَت وُدِفَن، وَقربُُه 
ِعنَدنا حتَّى هذا اليوِم. ٣٠فإذ كاَن َنبيا، وَعِلَم 
أنَّ اَهللا َحَلَف لُه بَقَسٍم أنَُّه ِمْن َثَمَرِة ُصلِبِه ُيقيُم 
اَملسيَح َحَسَب اَجلَسِد لَيجِلَس عَلى ُكرسيِِّه، 
٣١سَبَق فرَأى وتَكلََّم عن قياَمِة اَملسيِح: أنَُّه مل 

ُتتَرْك َنفُسُه يف اهلاوَيِة وال رَأى َجَسُدُه فساًدا.  
٣٢فَيسوُع هذا أقاَمُه اُهللا، وَنحُن مجيًعا ُشهوٌد 

لذلَك. ٣٣وإذ ارَتَفَع بَيمِني اِهللا، وأَخَذ َموِعَد 
الــّروِح الُقُدِس ِمَن اآلِب، سَكَب هذا الذي 
أنُتم اآلَن ُتبِصروَنُه وتسَمعوَنُه. ٣٤ألنَّ داُوَد مل 
َيصَعْد إَلى السماواِت. وهو َنفُسُه يقوُل: قاَل 
الــربُّ لــَربِّــي: اجــِلــْس عن َيميين ٣٥حــتَّــى أَضَع 
أعداَءَك َموِطًئا لَقَدَميَك. ٣٦فلَيعَلْم َيقيًنا مجيُع 
َبيِت إسرائيَل أنَّ اَهللا َجَعَل َيسوَع هذا، الذي 

َصَلبُتموُه أنُتْم، َربا وَمسيًحا».
ــلــــــوِــــــْم، وقالوا  ـــِخـــــســـــوا يف ُقــــ ــعـــــوا ُنــ ٣٧فـــــَلـــــّمـــــا ِمســـ

ــــاذا َنـــصـــَنـــُع أيُّها  ـــِل: «مـــ ُســـ ــــرُّ ُبــــطــــُرَس ولـــســـائـــَر الــ لــــ
الرِّجاُل اإلخَوُة؟». ٣٨فقاَل ُهلم ُبطُرُس: «توبوا 
ــِم َيسوَع  ولــيَــعــَتــِمــْد ُكــــلُّ واِحــــــٍد ِمـــنـــُكـــْم عــَلــى اســ
اَملسيِح لُغفراِن اخلطايا، فتقَبلوا َعطيََّة الّروِح 
الــــُقــــُدِس. ٣٩ألنَّ املـَـــوِعــــَد هـــو لــُكــم وألوالِدُكْم 
ولُكلِّ الذيَن عَلى ُبعٍد، ُكلِّ َمْن َيدعوُه الربُّ 
أقـــواٍل ُأَخـــَر كــثــَريٍة كــاَن َيــشــَهــُد ُهلم  إَلــهــنــا». ٤٠وبـــ



٩٩

ــذا اجليِل  ــْن هـــــ ــُلـــــصـــــوا ِمــــــ ــًال: «اخـــ ـــائــــ ــْم قـــ ــُهـــ ــُظـــ ـــِعـــ وَيــ
اُمللَتوي». ٤١فَقِبلوا كالَمُه بَفَرٍح، واعَتَمدوا، 
وانَضمَّ يف ذلَك اليوِم َنحُو َثالَثِة آالِف َنفٍس.

ــيـــِم الرُُّسِل،  ـلـ ــَلــــى تـــعــ ـــوَن عــ ــبــ ــ ــــواِظـ ـــوا يـ ــ ـــانــ ــ ٤٢وكــ

َلواِت.  والصَّ ـــــِز،  ــبـــ ــ ــ اُخلــ ـــِر  ـــســـ ــ وكـ ــِة،  ــ ــ ــِرَكــ ــ ــ ــ ــــشَّ ــ والــ
وكاَنْت  ــٍس.  ـ ــ ــ ــفـ ــ ــ َنــ ـــــلِّ  ــ ــ ــ ُكـ يف  ـــــوٌف  ــ ــ ــ ــ َخـ ــــاَر  ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٤٣وصـ

ــَلـــى أيدي  ــَرى عـ ـجــ ــ ــثــــَريٌة تُـ ـ ــاٌت كـ ــ ــ ــجـــائـــُب وآيــ َعـ
ــنــــوا كـــانـــوا َمًعا،  ـُع الــــذيــــَن آَمــ ـــ ــي ــــرُُّســـــِل. ٤٤ومجــ الـ
وكاَن ِعنَدُهْم ُكلُّ َشيٍء ُمشَتَرًكا. ٤٥واألمالُك 
واملُــقــتَــَنــيــاُت كــانــوا َيــبــيــعــونَــهــا ويَــقــِســمــونَــهــا َبَني 
ــــٍد احتياٌج.  ـ ــ ــُكــــلِّ واِحـ ــوُن لــ ــِع، كـــمـــا يــــكــ ــيـ اجلـــمـ
٤٦وكانوا ُكلَّ يوٍم يواِظبوَن يف اَهليَكِل بَنفٍس 

واِحَدٍة. وإذ ُهم َيكِسروَن اُخلبَز يف الُبيوِت، 
ــهــــاٍج وَبساَطِة  ــتِــ ــابــ ــــاَم بــ ـــعـ ــ ــنــــاَولــــوَن الـــــطَّ ــتــ ـــانـــــوا يــ كــ
ــٌة َلَدى  ــَمــ ـــْم نِــــعــ ــ ـَني اَهللا، وُهلــ ــبِّــــحـــ ــَســ َقـــــلـــــٍب، ٤٧ُمــ
ــــاَن الــــــربُّ ُكـــــلَّ يـــــوٍم َيُضمُّ  ـــعـــِب. وكــ ـــِع الـــشَّ مجـــي

إَلى الَكنيَسِة الذيَن َيخُلصوَن.


١وَصــِعــَد بُــطــُرُس ويوَحنا َمــًعــا إَلــى اهلَــيــَكــِل يف 

ــالِة الــتّــاِســَعــِة. ٢وكـــاَن َرُجـــٌل أعَرُج  ســاَعــِة الــصَّ
ِه ُيحَمُل، كانوا َيَضعوَنُه ُكلَّ يوٍم  ِمْن َبطِن ُأمِّ
ــُه «اَجلميُل»  ـَكـــِل الـــــذي ُيـــقـــاُل لــ ــيــ ــنـــَد بـــــاِب اهلَـ ِعـ
ــًة ِمــــَن الـــذيـــَن َيـــدُخـــلـــوَن اَهليَكَل.  ــَدَقــ لــَيــســأَل َصــ
ُمزِمَعِني  ـنــــا  ــ ويــــوَحـ ـــُرَس  ـــطـــ ـــ ُب رَأى  ــا  ــّمـــ ــ لَـ ــذا  ـــهـــ ٣فــ

ـــَذ َصَدَقًة.  ــأُخـ ــيــ لــ ــأَل  ــ ــ ـَكـــــَل، سـ ــ ــيــ ـــ اَهل أْن َيـــــدُخـــــال 

ــنـــــا، وقاَل:  ــ ــوَحـ ــع يـــ ـ ــُرُس مــ ــ ــــطـــ ــ ــِه بُـ ــيــ ــــرََّس فــ ــَفــ ــ ــتــ ــ ٤فــ

٥فالَحَظُهما ُمنَتِظًرا أْن يأُخَذ  «انــُظــْر إلَــيــنــا!». 
ٌة  ِمنُهما َشــيــئًــا. ٦فــقــاَل بُـــطـــُرُس: «لــيــس يل ِفضَّ
ـاُه ُأعطيَك:  ـــــٌب، ولــكــن الــــذي يل فـــإيّــ وال َذَهـ
باسِم َيسوَع اَملسيِح الــنـّـاِصــريِّ ُقــْم وامِش!». 
ي احلاِل  ـاَمــــُه، فــفــ ــِدِه الــيُــمــَنــى وأقـــ ٧وأمـــَســـَكـــُه بـــيَـ

ـــَوثَـــــَب وَوَقَف  ــبــــاُه، ٨فــ ـــــالُه وكــــعــ َدْت ِرجـــ ـــدَّ ــَشـــ ــ تــ
ـــَل مــعــُهــمــا إَلــــى اَهليَكِل  ــ ــاَر َيــمــشــي، وَدَخــ ــ وصـ
ــَســـبـِّــُح اَهللا. ٩وأبَصَرُه  ــُفـــُر ويُـ ــو يَــمــشــي ويَـــطـ وهــ
ــــُح اَهللا.  ــبِّـــ ــ ــ ــَسـ ــ ـ ــي ويُــ ـ ــمــــشـ ـــــو َيــ ــ ـــعــــــِب وهـ ـــ ــــشَّ ــُع الــ ـ ــيــ ــ مجـ
ـُه هــو الـــذي كـــاَن يَــجــِلــُس ألجِل  ١٠وَعـــَرفـــوُه أنَّــ

َدَقِة عَلى باِب اَهليَكِل اَجلميِل، فامَتألوا  الصَّ
َدهَشًة وَحَريًة ِمّما َحَدَث لُه.

ــَرُج الـــــذي ُشفَي  ــ ــ ـــُل األعــ ُجــ ــــاَن الـــــرَّ ــَنـــمـــا كـ ــيـ ١١وبَـ

َض إليِهْم  ــ ــًكــا بـــبـُــطـــُرَس ويـــوَحـــنـــا، تـــراَكـ ُمــَتــَمــسِّ
ــــاُل لُه  ـــقـ ـــــذي يُــ ــــرِّواِق الــ ــ ــ ــ ـــــى الـــ ـــعــــِب إَلــ ـ ُع الــــشَّ ــ ــيــ مجــ
١٢فَلّما  ــنـــَدِهـــشـــوَن.  ُمـ وُهـــــم  ــَلـــيـــمـــاَن»  «ِرواُق ُسـ
ــعــــَب: «أيُّها  ــ ــــاَب الــــشَّ ــ أجــ ك  ــ ــ ــُرُس ذلــ ــ ـــطــ رَأى بـُــ
بوَن  الـــرِّجـــاُل اإلســرائــيــلــّيــوَن، مــا بــاُلــُكــْم تتَعجَّ
ــنـــــا، كأنَّنا  ــيـــ ـ ــوَن إلَــ ــَخــــصــ ـــاذا تــــشــ ــ ــ ــ ــــذا؟ وملـ ـ ــ ــــْن هــ ــ ـــ ِم
ِتنا أو تقوانا قد َجَعلنا هذا َيمشي؟ ١٣إنَّ  بقوَّ
إلَــَه إبراهيَم وإسحاَق ويعقوَب، إلَــَه آبائنا، 
ـُتــــمــــوُه أنُتم  ـَلــــمـــ ــــــذي أســـ ــوَع، الـ ــســــ ــ ــاُه يَــ ــتــ ــــَد فــ ـ ـجَّ ــ َمــ
وأنَكرُتموُه أماَم وجِه بيالُطَس، وهو حاِكٌم 
ــُم الُقّدوَس  ــَكـــــرُتـــ ــ ــُتــــم أنـ ــكـــــن أنــ ١٤ولـــ ــِه.  بـــــإطـــــالِقـــ



١٠٠

الــبــارَّ، وَطَلبُتْم أْن يــوَهــَب لُكم َرُجـــٌل قاِتٌل. 
ـــــذي أقاَمُه  ــ ــــمـــــوُه، الـــ ــُتـ ــ ــلـ ــ ـتَـ ــ ــاِة َقــ ــ ــيـــ ــ ـُس احلـــ ــ ــ ــ ـيـــ ــ ــ ــ ١٥وَرئـــ

ـــهـــــوٌد لذلَك.  ــــُن ُشــ ـــحـ ــــواِت، ونَــ ــ ــ ــ ـ ـــَن األمــ ــ اُهللا ِمـــ
ـــذا الذي  ــ ــُه هــ ـ ــ ــ ــ َد اُمسـ ـــدَّ ــ ــ ــ ـــــِه، َشـــ ـــاِمســ ــ ـــاِن بــ ــ ــ ــاإلميــ ــــ ــ ١٦وبـ

تنُظروَنُه وتعِرفوَنُه، واإلمياُن الذي بواِسَطِتِه 
َة أماَم مجيِعُكْم. حَّ أعطاُه هِذِه الصِّ

١٧«واآلَن أيُّها اإلخَوُة، أنا أعَلُم أنَُّكْم َجبهاَلٍة 

ـــا اُهللا  ــْم أيـــًضـــا. ١٨وأّمـــ ـــاُؤُكــ َعــِمــلــُتــْم، كــمــا رَؤسـ
ــيـــائـــِه، أْن  ــبـ ــِع أنـ ـيـ ــواِه مجــ ـأفــ ـــ ـِه ب ــ ــأ بـ ــبـ ــَق وأنـ ــبَـ فــمــا سـ
ـــذا. ١٩فتوبوا  ـــكــ ــُه هــ ــ ــَمــ ــ ــُح، قـــــد متَّــ ـيـــ ــ ـــســ ــألـَّــــَم املَــ ــتـــ يـــ
ـْي تأَيت  ــ ــَكــ ــ ـــاُكـــــْم، لـ ـــايــ ــــطــ ــمــــَحــــى خـ ـُتــ ـــوا لـــ ــ ــ ــــعـ ــ وارِجــ
. ٢٠وُيرِسَل  ـــــربِّ ــِه الــ ــ ــــْن وجـ ــَرِج ِمـ ــ ــَفـ ــ ــــاُت الـ ــ أوقـ
ـــبـــُل. ٢١الذي  ــِه لــُكــم َق ـــَر بـ َيـــســـوَع املـَـســيــَح املـُــبَـــشَّ
ــِة َردِّ  ــ ـ ــنَــ ــ ـــ ــــــى أزِم ـُلــــُه، إلَــ ــ ــبَـ ــقــ ــي أنَّ الــــســــمــــاَء تــ ــَبـــغـ ــنـ يَـ
ـَفـــِم مجيِع  ــيت تـــَكـــلَّـــَم عــنــهــا اُهللا بــ ــ ــيٍء، ال ـ ــ ُكـــــلِّ َشــ
هـــِر. ٢٢فــــإنَّ موَسى  أنــبــيــائــِه الــِقــّديــســَني ُمــنــُذ الـــدَّ
آلبــاِء: إنَّ َنبيا ِمثلي سُيقيُم لُكُم الربُّ  قــاَل لــ
ــُه تـــســـَمـــعـــوَن يف ُكلِّ  ـــْم. لــ ــُكـ ـــَوِتــ ــْن إخـ ــ ــُكــــْم ِمـ ــُهــ إلَــ
ـــفـــٍس ال  ــكــــوُن أنَّ ُكــــلَّ َن ــِه. ٢٣ويــ مـــا ُيــَكــلِّــُمــُكــْم بــ
عِب. ٢٤ومجيُع  تسَمُع لذلك النَّيبِّ ُتباُد ِمَن الشَّ
األنبياِء أيًضا ِمْن َصموئيَل فما َبعَدُه، مجيُع 
ــِذِه األّياِم.  ـــأوا ــ الــذيــَن تــَكــلَّــمــوا، ســَبــقــوا وأنـــب
٢٥أنُتْم أبناُء األنبياِء، والَعهِد الذي عاَهَد بِه 

ـيـــَم: وبــَنــســِلــَك تتباَرُك  اُهللا آبـــاَءنـــا قــائــًال إلبـــراهــ
ًال، إذ أقاَم  مجيُع َقبائِل األرِض. ٢٦إَليُكْم أوَّ

ـــَردِّ ُكلِّ  ــُكـــْم بــ ــبـــاِرُكـ ــُه ُيـ ــلــ ــتـــاُه َيــــســــوَع، أرَســ اُهللا فـ
واِحٍد ِمنُكْم عن ُشروِرِه».


عَب، أقَبَل عَليِهما  ١وَبيَنما ُهما ُيخاِطباِن الشَّ

ّدوقّيوَن،  الــكــهــنــُة وقـــائـــُد ُجـــنـــِد اَهلـــيـــَكـــِل والصَّ
عَب،  الشَّ ــمـــــا  ــِهـــ ــِمـــ ــيـــ ــلـــ تـــــعـــ ــــْن  ــ ــ ــ ــ ِمـ ــــَن  ــ ــريــ ــ ــ ــ ـجِّ ــ ــ ــ ــَضـ ــ ـ ــَتـــ ــ ــ ٢ُمــ

ــَن األمواِت.  وِنـــدائـــِهـــمـــا يف َيـــســـوَع بــالــقــيــاَمــِة ِمــ
ــــا يف  ــــمـ ـــوُهـ ــــعــ ـــادَي وَوَضـ ــ ــ ــ ــ ــِهـــمـــا األيـ ــيـ ــَلـ ــــْوا عـ ــَقـ ــ ــألـ ــ ٣فـ

َحبٍس إَلــى الَغِد، ألنَّــُه كــاَن قد صــاَر املساُء. 
ثــــريوَن ِمــــَن الـــذيـــَن ِمســعــوا الــَكــِلــَمــَة آَمنوا،  ــ ٤وَكــ

وصاَر َعَدُد الرِّجاِل َنحَو َخمَسِة آالٍف.
ـــَدَث يف الــَغــِد أنَّ رَؤســـاَءُهـــْم وُشيوَخُهْم  ٥وَحـ

وكَتَبَتُهُم اجَتَمعوا إَلــى أوُرَشــلــيــَم ٦مــع َحّناَن 
َرئــيــِس الــكــهــنــِة وَقــيــافــا ويــوَحــنــا واإلسَكنَدِر، 
ــَريِة رَؤساِء  ــ ــ ــــشــ ــ ـــْن َعــ ــ ــ ــ ــوا ِمـ ــ ـــانــ ــ ــَن كـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ ــِع الـ ــ ــيــ ـ ــ ومجـ
الكهنِة. ٧وَلّما أقاموُهما يف الَوسِط، َجَعلوا 
ــأيِّ اســــٍم َصَنعُتما  ــ ٍة وبـ ــــوَّ ــِة قـ ــأيَّــ َيــســألــوَنــُهــمــا: «بــ
ــُرُس ِمَن  ــ ــ ــــطـ ــ ــأل بُـ ــ ــتَــ ــ ـــٍذ امــ ـئـ ــ ــنَـ ــيــ ـــذا؟». ٨حــ ــ ــ ــ ــ ــمـــــا هــ ـُتـــ ــ أنــ
عِب  الّروِح الُقُدِس وقاَل ُهلم: «يا رَؤساَء الشَّ
ــُص اليوَم  ــنّـــا ُنـــفـــَحـ ــيــــوَخ إســـرائـــيـــَل، ٩إْن ُكـ وُشــ
ــاذا ُشفَي  عـــن إحـــســـاٍن إَلــــى إنـــســـاٍن ســقــيــٍم، مبــ
هــذا، ١٠فلَيُكْن َمعلوًما ِعــنــَد مجيِعُكْم ومجيِع 
ــســــوَع اَملسيِح  ــُه بـــاســـِم َيــ ـ ــيــــَل، أنـَّــ ــرائــ َشـــعـــِب إســ
ــــُم، الذي  ـُتــ ــ ــ ــُتــــمــــوُه أنـ ــبــ ــَلــ ـــــذي َصــ ، الــ ــريِّ ـــاِصــــ ــ ــنّـ ــ الــ
ــــــَف هذا  ــــذاَك وَقـ ــ ـــواِت، بـ ــ ــ ــ ـــَن األمـ ـُه اُهللا ِمـــ ــ ـاَمــ ــ أقــ
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ـَجـــُر الذي  أمــاَمــُكــْم َصــحــيــًحــا. ١١هــــذا هـــو: اَحلــ
احَتَقرُتموُه أيُّها الَبّناؤوَن، الذي صاَر رأَس 
الــّزاوَيــِة. ١٢ولــيــس بــأَحــٍد َغـــِريِه اَخلـــالُص. ألْن 
ليس اسٌم آَخُر حتَت السماِء، قد ُأعطَي َبَني 

الناِس، بِه َينَبغي أْن َنخُلَص».
ويوَحنا،  ـــُرَس  ــ ـــطــ ــ ُبــ ــَرَة  ـ ــ ــاَهــ ــ ـ ــجــ ــ ـ ُمــ رَأْوا  ــــا  ــّمــ ــ ــَلــ ــ ١٣فــ

الِعلِم  ـــا  ــ ــ ـــــدميـ ــ َعـ ــاِن  ــ ــ ــ ـان ــ ــ ــ ــــسـ ــ إنــ ــــا  ــ ــــمــ ـ ــُهـــ ــ ــ أنَّــ ـــــدوا  ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ وَوَجــ
بوا. فَعَرفوُهما أنَُّهما كانا مع  وعاّمّياِن، تَعجَّ
َيسوَع. ١٤ولكن إذ َنَظروا اإلنساَن الذي ُشفَي 
واِقًفا معُهما، مل َيُكْن ُهلم َشيٌء ُيناِقضوَن بِه. 
١٥فأَمروُهما أْن َيخُرجا إَلى خاِرِج اَملجَمِع، 

ـــاذا َنفَعُل  ــَني: «مـــ ــلـ ــآَمــــروا فــيــمــا َبـــيـــَنـــُهـــْم ١٦قـــائـ وتــ
ـُه ظـــاِهـــٌر جلــمــيــِع ُسّكاِن  ــ ــِني؟ ألنَّــ ـَلـ ُجــ ـــذيـــِن الـــرَّ
أوُرَشليَم أنَّ آَيًة َمعلوَمًة قد َجَرْت بأيديِهما، 
وال َنقِدُر أْن ُننِكَر. ١٧ولكن لئال تشيَع أكَثَر 
دُهــمــا ــديــًدا أْن ال ُيَكلِّما  ــعــِب، لــنُــَهــدِّ يف الــشَّ
ــــذا اِالسِم».  ــــعــــُد ــ ــيـــمـــا َب ــــاِس فـ ـنـ ــ ــــَن الــ ـ ــــًدا ِمــ ــ ــ أَحــ
١٨فــَدَعــْوُهــمــا وأوَصــْوُهــمــا أْن ال َينِطقا الَبتََّة، 

وال ُيَعلِّما باسِم َيسوَع.
١٩فــأجــابَــُهــْم بُــطــُرُس ويــوَحــنــا وقـــاال: «إْن كاَن 

َثــَر ِمـــَن اِهللا،  َحــقــا أمـــاَم اِهللا أْن نَــســَمــَع لــُكــم أكــ
ــنـــا أْن ال  ـنُـ ــِكــ ـــُن ال يُـــمـ ـــا َنـــــحــ ــ ــنـ ــ ــُكــــمــــوا. ٢٠ألنَّــ فــــاحــ
دوُهما  َنَتَكلََّم مبا رأينا وِمسعنا». ٢١وَبعَدما َهدَّ
ــتَّـــَة كيَف  ـبَـ ــدوا الــ ــِجــ أيـــًضـــا أطــَلــقــوُهــمــا، إذ مل يَــ
ــــعــــِب، ألنَّ اجلميَع  ــشَّ ــبَــــِب الــ ــَســ ـُهـــمـــا بــ ــبـــونَــ ـــعـــاِقـ ُي

ــَرى، ٢٢ألنَّ  ــ ـــدوَن اَهللا عــَلــى مـــا َجـ ــجِّ ــَمـ كـــانـــوا يُـ
فاِء هِذِه،  اإلنساَن الذي صــاَرْت فيِه آيَــُة الشِّ

كاَن لُه أكَثُر ِمْن أرَبعَني سَنًة.
ـــّمـــا ُأطــِلــقــا أتَــيــا إَلـــى ُرَفــقــائــِهــمــا وأخَبراُهْم  ٢٣وَل

يوُخ.  بــُكــلِّ مــا قــالــُه هلُــمــا رَؤســــاُء الكهنِة والشُّ
ــَدٍة صوًتا  ــ ـّمـــا ِمســـعـــوا، َرَفـــعـــوا بــنَــفــٍس واِحـــ ٢٤فـــَلــ

يُِّد، أنَت هو اإلَلُه  إَلى اِهللا وقالوا: «أيُّها السَّ
ــُع الــســمــاَء واألرَض والــبــحــَر وُكـــــلَّ ما  الـــّصـــانِـ
ِت  فيها، ٢٥القائُل بَفِم داُوَد فتاَك: ملاذا ارَتجَّ
ـــعـــوُب بـــالـــبـــاِطـــِل؟ ٢٦قاَمْت  ـــَر الـــشُّ ـــُم وتـــَفـــكَّ ــ اُألَمـ
ُملوُك األرِض، واجَتَمَع الــّرَؤســاُء َمًعا عَلى 

الربِّ وعَلى َمسيِحِه.
َع عــَلــى فــتــاَك الُقّدوِس  َمــ ــُه بــاَحلــقــيــَقــِة اجــَتــ ٢٧ألنَّــــ

َيسوَع، الــذي َمَسحَتُه، هــريوُدُس وبيالُطُس 
الُبنطيُّ مع ُأَمٍم وُشعوِب إسرائيَل، ٢٨لَيفَعلوا 
َك أْن  ــشــــوَرتُــــ ُكـــــلَّ مـــا ســـَبـــَقـــْت فـــَعـــيَّـــَنـــْت َيـــــــُدَك وَمــ
، انُظْر إَلى ديداِتِهْم،  يكوَن. ٢٩واآلَن ياَربُّ
ــَك بُكلِّ  ــَدَك أْن يـــتـــَكـــلَّـــمـــوا بــــَكــــالِمــ ـَنـــــْح َعــــبــــيــ وامــــ
جــَر آياٌت  فاِء، ولــُتــ جــاَهــَرٍة، ٣٠مبَـــدِّ َيـــِدَك للشِّ ُمــ
وَعجائُب باسِم فتاَك الُقّدوِس َيسوَع». ٣١وَلّما 
َصـــلَّـــْوا تــــَزعــــَزَع املَـــكـــاُن الــــذي كـــانـــوا ُمجَتِمعَني 
ـــــّروِح الُقُدِس،  ـــــَن الــــــ ُع ِمــ ــَأل اجلــــمــــيــــ ــــ ــِه، وامــــــَت ـــيـــ فــ

وكانوا يتَكلَّموَن بَكالِم اِهللا ُمبجاَهَرٍة.
ــمــــهــــوِر الـــــذيـــــَن آَمـــــنـــــوا َقـــــلـــــٌب واِحٌد  ــــــاَن ُجلــ ٣٢وكــــــ

ــَدٌة، ومل َيــُكــْن أَحـــٌد يــقــوُل إنَّ َشيًئا  ٌس واِحــ وَنــفــ
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ــْم ُكــــــلُّ َشيٍء  ــنــــَدُهــ ــاَن ِعــ ــْن أمـــــواِلـــــِه لــــــُه، بــــل كــــ ِمــــ
ُســُل يَؤّدوَن  ٍة عظيَمٍة كــاَن الــرُّ ُمشَتَرًكا. ٣٣وبــقــوَّ
ــهــاَدَة بقياَمِة الـــربِّ َيــســوَع، وِنــعــَمــٌة عظيَمٌة  الــشَّ
كــاَنــْت عَلى مجيِعِهْم، ٣٤إذ مل َيــُكــْن فيِهْم أَحٌد 
ألنَّ ُكــــــــلَّ الــــــذيــــــَن كـــــانـــــوا أصحاَب  ــتــــاًجــــا،  ــحــ ُمــ
ويأتوَن  ُبـــــيـــــوٍت كـــــانـــــوا َيـــبـــيـــعـــوَنـــهـــا،  ـقـــــوٍل أو  ُحــــ
ــا ِعــــنــــَد أرُجِل  ـبــــيــــعــــاِت، ٣٥وَيــــَضــــعــــوَنــــهــ أمثـــــاِن املـَــ بـــــ
ُع عَلى ُكلِّ أَحٍد كما يكوُن  الرُُّسِل، فكاَن يوزَّ
ُسِل  لُه احتياٌج. ٣٦ويوُسُف الذي ُدعَي ِمَن الرُّ
َبرنابا، الذي ُيَترَجُم ابَن الَوعِظ، وهو الويٌّ 
ــُه َحــــقــــٌل باَعُه،  ِس، ٣٧إذ كــــــاَن لـــ يُّ اِجلـــــنـــــ ُربســـــ ُقـــــ
راِهِم وَوَضَعها ِعنَد أرُجِل الرُُّسِل. وأَتى بالدَّ


ــُه ســـفِّـــَريُة، باَع  ــُه َحــنــانــّيــا، وامـــرأتُـ ــٌل اُمســ ــ ١وَرُجــ

ــُه هلا  ــ ــ ـــرأُتـ ــ ـَمـــــِن، وامــ ــ ــثَّــ ـ ــــَن الــ ــ ــَس ِمـ ــ ــَلـ ــ ــتَـ ـ ــًكــــا ٢واخــ ـلــ ُمـــ
ــى ُجبــزٍء وَوَضــَعــُه ِعنَد أرُجِل  ك، وأَت َخــبَــُر ذلــ
ُســِل. ٣فــقــاَل بُــطــُرُس: «ياَحنانّيا، ملــاذا َمأل  الــرُّ
يطاُن َقلَبَك لَتكِذَب عَلى الــّروِح الُقُدِس  الشَّ
ـس وهو  ــ ــ ـيـ ــ ــ ــــــِل؟ ٤ألـ ــقــ ــ ــ ــــِن اَحلــ ــ ــَمـ ـ ــ ـــْن ثَــ ــ ــ ــ ـَس ِمـ ــ ــ ــِلـ ــ ــَتــ ــ وختــ
ــْم َيُكْن  ــ ـَع، ألَــ ــيــ ــا بـ ــّمــ َك؟ ولَــ ــ ــ ــــاَن َيـــبـــَقـــى لـ ــــاٍق كـ بـ
ــَك وَضـــعـــَت يف َقلِبَك  ـالُـ يف ُســلــطــاِنــَك؟ فــمــا بــ
ـنـــاِس بل  ــَر؟ أنــــَت مل تـــكـــِذْب عــَلــى الــ ــ هـــذا األمـ
عَلى اِهللا». ٥فَلّما ِمسَع َحنانّيا هذا الَكالَم وَقَع 
وماَت. وصاَر َخوٌف عظيٌم عَلى مجيِع الذيَن 
ــــداُث وَلّفوُه  ــ ــ ــ ــ ــَض األحــ ـ ــَهـــ ــ ــنَــ ــ ٦فــ َك.  ــ ــ ــ ــــذل بــ ــــوا  ــــعــ ِمســ

وَحَملوُه خاِرًجا وَدَفنوُه.
ِة َنــحــِو َثــــالِث ساعاٍت،  ــــدَّ ــَدَث بَــعــَد ُمـ ــمَّ َحـــ ٧ثُــ

أنَّ امرأَتُه َدَخَلْت، وليس هلا َخَبُر ما َجَرى. 
ــــذا اِملقداِر  ـــــويل يل: أــ ــُرُس: «قـ ــ ــــطــ ــأجـــابَـــهـــا بـُـ ٨فـ

بعُتما اَحلقَل؟». فقاَلْت: «َنَعْم، ذا املِقداِر». 
٩فــقــاَل هلــا بُـــطـــُرُس: «مــا بــالُــُكــمــا اتَّــَفــقــتُــمــا عَلى 

الذيَن  ــــــُل  ــ ــ ــ أرُجــ ــوذا  ــــ ــ هــ ؟  ـــــربِّ ــ ــ ــ ــ الـ روِح  ــِة  ــ ــ ــِرَبــ ــ ـ ــ جتـ
ــبــــاِب، وسَيحِملوَنِك  ـِك عــَلــى الــ ــلـــ ــوا َرُجــ ــنــ َدَفــ
ــنـــَد ِرجَليِه  ـــاِل ِعـ ــ ــَعــــْت يف احلـ ــَوَقــ ــــا». ١٠فــ ــاِرًجـ ــ خـ
ـــا َميَتًة،  ـــبـــاُب وَوَجــــدوهـ ومــــاَتــــْت. فـــَدَخـــَل الـــشَّ
ـــنـــوهـــا جبـــانِـــِب َرُجِلها.  فــَحــَمــلــوهــا خـــاِرًجـــا وَدَف
ـِع الَكنيَسِة  ــوٌف عــظــيــٌم عـــَلـــى مجـــيــ ــاَر َخــــ ١١فــــصــ

وعَلى مجيِع الذيَن ِمسعوا بذلَك.
ُسِل آياٌت وَعجائُب  ١٢وَجَرْت عَلى أيدي الرُّ

عِب. وكاَن اجلميُع بَنفٍس واِحَدٍة  كثَريٌة يف الشَّ
يف ِرواِق ُسَليماَن. ١٣وأّما اآلَخروَن فلم َيُكْن 
أَحٌد ِمنُهْم َيجُسُر أْن َيلَتِصَق ِْم، لكن كاَن 
ُمُهْم. ١٤وكاَن مؤِمنوَن َينَضّموَن  عُب ُيَعظِّ الشَّ
ــــاٍل وِنساٍء،  َثــــَر، َجـــمـــاهـــُري ِمــــْن ِرجــ ــ لـــلـــربِّ أكــ
١٥حتَّى إُم كانوا َيحِملوَن املَرَضى خاِرًجا 

واِرِع وَيَضعوَنُهْم عَلى ُفُرٍش وأِسرٍَّة،  يف الشَّ
ـُه عَلى  ــاَء بُـــطـــُرُس ُيــَخــيِّــُم ولـــو ِظـــلُّــ حــتَّــى إذا جـ
أَحٍد ِمنُهْم. ١٦واجَتَمَع ُجمهوُر اُملُدِن اُملحيَطِة 
بَني ِمْن  إلَــى أوُرَشليَم حاِملَني َمرَضى وُمَعذَّ

أرواٍح َنِجَسٍة، وكانوا ُيربُأوَن مجيُعُهْم.
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ــــَن معُه،  ــهــــنــــِة ومجــــــيــــــُع الـــــــذيـــ ــاَم َرئـــــــيـــــــُس الــــكــ ـقــــــ ١٧فـــــــ

ّدوقّيَني، وامَتألوا َغريًَة،  الذيَن ُهم شيَعُة الصَّ
ألـــَقـــْوا أيـــدَيـــُهـــْم عــَلــى الــــرُُّســــِل وَوَضـــعـــوُهـــْم يف  ١٨فـــ

ـــالَك الـــــربِّ يف اللَّيِل  ـــِة. ١٩ولــــكــــنَّ َمــ َحـــبـــِس الـــعـــامَّ
جِن وأخَرَجُهْم وقاَل: ٢٠«اذَهبوا  فتَح أبواَب السِّ
ــعــَب يف اَهلـــيـــَكـــِل جبــمــيــِع كالِم  ِقـــفـــوا وكــلِّــمــوا الــشَّ
هــِذِه احلــيــاِة». ٢١فَلّما ِمسعوا َدَخلوا اَهليَكَل َنحَو 
بِح وَجَعلوا ُيَعلِّموَن. ُثمَّ جاَء َرئيُس الكهنِة  الصُّ
والذيَن معُه، وَدَعــْوا اَملجَمَع وُكلَّ َمشَيَخِة َبين 
أرَســــلــــوا إَلــــــى اَحلــــبــــِس لـــيـــؤَتـــى ِْم.  ــرائــــيــــَل، فــــ إســ
ــاءوا مل َيــــــِجــــــدوُهــــــْم يف  ـــّداَم َلـــــّمـــــا جــــــــ ـــنَّ اُخلـــــــــــ ـــكــــ ٢٢ولــــ

ـَني: «إنَّنا  ـــلــــ ــــجــــِن، فــــَرَجــــعــــوا وأخــــــبَــــــروا ٢٣قـــــائــ الــــسِّ
وَجــدنــا اَحلــبــَس ُمغَلًقا بُكلِّ ِحـــرٍص، واُحلّراَس 
واِقفَني خاِرًجا أماَم األبواِب، ولكن َلّما فتحنا 

مل َنِجْد يف الّداِخِل أَحًدا». 
ــِد اَهليَكِل  ــ ــنــ ــ ــــُد ُجــ ــــائــ ـ ـــُن وقـ ــاِهـــ ــ ــــكــ ــَع الــ ــ ــ ــــا ِمســـ ــّمــ ــ ــَلــ ـ ٢٤فـــ

ــوا ِمْن  ـــواَل، ارتـــابـ ــ ــِذِه األقــ ــ ــــاُء الــكــهــنــِة هـ ــ ورَؤسـ
ـــمَّ جاَء  ِجَهِتِهْم: ما َعَسى أْن َيصَري هــذا؟ ٢٥ُث
واِحــٌد وأخَبَرُهْم قائًال: «هوذا الرِّجاُل الذيَن 
جِن ُهم يف اَهليَكِل واِقفَني  وَضعُتموُهْم يف السِّ
عَب!». ٢٦حيَنئٍذ َمَضى قائُد اُجلنِد  ُيَعلِّموَن الشَّ
ــُعـــنــٍـف، ألنَُّهْم  ـأحـــَضـــَرُهـــْم ال بـ ــــّداِم، فــ ــ ــ ــع اُخلــ مـ
عَب لئال ُيرَجموا. ٢٧فَلّما  كانوا َيخافوَن الشَّ
ــِع. فسأُهلْم  ــَمــ ــجــ ــْم يف املَــ ــــوُهـــ ـــفـ ـَـضـــــروُهـــــْم أوَقــ أحـــ
َرئيُس الكهنِة ٢٨قائًال: «أما أوَصيناُكْم وصيًَّة 

أْن ال ُتَعلِّموا ذا اِالسِم؟ وها أنُتم قد َمألُتْم 
ــــريــــــدوَن أْن جتِلبوا  ــيــــَم بــتــعــلــيــِمــُكــْم، وتُــ ــلــ أوُرَشــ
ــأجــــاَب ُبطُرُس  ــــاِن». ٢٩فــ ــــسـ ــذا اإلنـ عــَلــيــنــا َدَم هــ
ُســــُل وقـــالـــوا: «َيــنــَبــغــي أْن يُـــطـــاَع اُهللا أكَثَر  والــــرُّ
ِمَن الناِس. ٣٠إَلُه آبائنا أقاَم َيسوَع الذي أنُتم 
َقَتلُتموُه ُمَعلِّقَني إّياُه عَلى َخَشَبٍة. ٣١هذا َرفََّعُه 
اُهللا بَيميِنِه َرئيًسا وُمَخلًِّصا، لُيعطَي إسرائيَل 
ــُن ُشـــهـــوٌد لُه  الـــتَّـــوبَــَـة وُغــــفــــراَن اخلــطــايــا. ٣٢ونَــــحــ
ــِذِه اُألمـــوِر، والـــّروُح الــُقــُدُس أيــًضــا، الذي 

أعطاُه اُهللا للذيَن ُيطيعوَنُه».
٣٣فَلّما ِمسعوا َحِنقوا، وَجَعلوا يتشاَوروَن أْن 

ـــٌل فرِّيسيٌّ  ـِع َرُجـــ ــجـــَمــ ــقــــاَم يف املَـ َيــقــُتــلــوُهــْم. ٣٤فــ
ٌم ِعنَد  اُمسُه َغماالئيُل، ُمَعلٌِّم للّناموِس، ُمَكرَّ
عِب، وأَمَر أْن ُيخَرَج الرُُّسُل َقليًال.  مجيِع الشَّ
٣٥ ُثمَّ قاَل ُهلم: «أيُّها الرِّجاُل اإلسرائيلّيوَن، 

ـؤالِء الناِس  ــ ــِرزوا ألنــُفــِســُكــْم ِمــــْن ِجـــَهـــِة هـ ـتَــ احـــ
ــُه َقبَل  ــ يف مــا أنــُتــم ُمـــزِمـــعـــوَن أْن تــفــَعــلــوا. ٣٦ألنَّــ
هـــِذِه األّيــــاِم قــاَم ثـــوداُس قــائــًال عــن نَــفــِســِه: إنَُّه 
ــــَن الرِّجاِل  ــــَدٌد ِمـ ــ ــِه َعـ َق بــ ــ ــَصـ ــتَـ ـيٌء، الـــــذي الـ ــ ــ َشــ
ـُع الذيَن  ــيــ ــَل، ومجـ ــِتــ ــ ـَئــــٍة، الـــــذي ُق ــِمـــ ـِعــ َنـــحـــُو أرَبـــ
دوا وصاروا ال َشيَء. ٣٧َبعَد  انقادوا إليِه تَبدَّ
ــــاِم اِالكِتتاِب،  هـــذا قــــاَم يَـــهـــوذا اجلــلــيــلــيُّ يف أيّـ
أيًضا  ــــذاَك  ـ ــ ــ ـ فـــ ــــًريا.  ــ ــفـــ ــ ـ ــ َغــ ـــا  ـًبــ ــ ــعــ َشـــ وراَءُه  وأزاَغ 
ــِه تَشتَّتوا.  ــيــ ـــادوا إلــ ــقــ ــذيــــَن انـــ ــُع الــ ــيــ َك، ومجــ ــ ــلــ َهــ
ْوا عن هؤالِء الناِس  ٣٨واآلَن أقوُل لُكم: تَنحَّ
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واتــُركــوُهــْم! ألنَّــُه إْن كــاَن هــذا الـــّرأُي أو هذا 
ــنـــاِس فـــَســـوَف َيــنــتَــِقــُض، ٣٩وإْن  الــَعــَمــُل ِمــــَن الـ
كـــاَن ِمـــَن اِهللا فــال تـــقـــِدروَن أْن تــنــُقــضــوُه، لئال 
توَجدوا ُمحاِربَني ِهللا أيًضا». ٤٠فانقادوا إليِه. 
ُسَل وَجَلدوُهْم، وأوَصْوُهْم أْن ال  وَدَعْوا الرُّ

يتَكلَّموا باسِم َيسوَع، ُثمَّ أطَلقوُهْم.
٤١وأّمــــا ُهــم فــَذَهــبــوا فــِرحــَني ِمـــْن أمـــاِم اَملجَمِع، 

َني أْن ُيــهــانــوا ِمــــْن أجِل  ألنَّـــُهـــْم ُحــِســبــوا ُمــســتــأِهــلــ
اِمســـــِه. ٤٢وكـــانـــوا ال َيـــزالـــوَن ُكــــلَّ يــــوٍم يف اَهليَكِل 
ريَن بَيسوَع اَملسيِح. ويف الُبيوِت ُمَعلِّمَني وُمَبشِّ


١ويف تِــلــَك األيّـــاِم إذ تكاَثَر التالميُذ، َحَدَث 

ـَني أنَّ  ــ ــّيــ ــ ــربانـ ــ ــِعـ ــ ــَلـــــى الـ ـ ــَني عــ ــّيــ ــانــ ــونــ ــيــ ــــَن الــ ــ ــٌر ِمـــ ــ ـــ ـــَذمُّ ــ تــ
أراِملُهْم ُكنَّ ُيغَفُل عنُهنَّ يف اِخلدَمِة اليوميَِّة. 
٢فــَدعــا اِالثــنــا عــَشــَر ُجمهوَر التالميِذ وقالوا: 

«ال يُــرضــي أْن نَــتــُرَك نَــحــُن كِلَمَة اِهللا وَنخِدَم 
ــَوُة ســبــَعــَة ِرجاٍل  َمـــوائـــَد. ٣فــانــتَــِخــبــوا أيُّــهــا اإلخــ
يـــَن ِمـــــَن الّروِح  ــم وَمـــمـــلـــوِّ ــنـــُكـــْم، َمـــشـــهـــوًدا هلُــ ِمـ
ــَلــــــى هِذِه  ـ ــُهـــــْم عـــ ـَمـــ ــ ــيــ ــقـــ ــ ــنُـ ـ ــٍة، فــ ــ ــ ــَمـ ـ ــ ـــكــ ــ ـــُدِس وِحــ ــ ــ ــ ـُقـ ــ ــ ــ الـــ
الِة  ـــا نَــحــُن فــنــواِظــُب عــَلــى الصَّ احلـــاَجـــِة. ٤وأّمــ
وِخـــدَمـــِة الــَكــِلــَمــِة». ٥فــَحــُســَن هــذا الــَقــوُل أماَم 
ُكلِّ اُجلمهوِر، فاختاروا اسِتفانوَس، َرُجًال 
ا ِمَن اإلمياِن والّروِح الُقُدِس، وفيُلبَُّس  َمملو
ــروخــــوُرَس ونــيــكــانــوَر وتــيــمــوَن وَبرميناَس  وبُــ
ونيقوالُوَس َدخيًال أنطاكيا. ٦الذيَن أقاموُهْم 

ــوا عَليِهِم  ــ ــ ــ ـــعـ ــ ــ وَوَضــ ـــْوا  ـــلَّـــ ــ ــــَصـ فــ ـــــِل،  ــ ُســـ ــرُّ ــ ــ ــ الــ ــــاَم  ــ ــ ــ أمـ
ـَمـــُة اِهللا تــنــمــو، وَعَدُد  ـــادَي. ٧وكــــانَــــْت كـــِلــ ــ األيـــ
ا يف أوُرَشليَم، وُجمهوٌر  التالميِذ يتكاَثُر ِجد
ــاَن. ٨وأّما  ــ ــ ــ ــ ــ ــعــــوَن اإلميـ ــيــ ــــطــ ـِة ُي ــنـــ ـــَن الــــكــــهــ ــ ــ ـــٌري ِمـ ـثـ ــ كـ
ًة، كاَن  ا إمياًنا وقوَّ اسِتفانوُس فإذ كاَن َمملو

عِب. َيصَنُع َعجائَب وآياٍت عظيَمًة يف الشَّ
٩فَنَهَض َقوٌم ِمَن اَملجَمِع الذي ُيقاُل لُه َمجَمُع 

واإلسَكنَدرّينيَ،  ــَني  ــيّـ ــَقـــَريوانـ والـ الــلِّــيــبَــرتــيــنــّيــَني 
وِمــــَن الــذيــَن ِمـــْن كيليكّيا وأســـيّـــا، ُيحاِوروَن 
اسِتفانوَس. ١٠ومل َيقِدروا أْن ُيقاِوموا اِحلكَمَة 
والّروَح الذي كاَن يتَكلَُّم بِه. ١١حيَنئٍذ َدّسوا 
لـــِرجـــاٍل يـــقـــولـــوَن: «إنـَّــنـــا ِمســعــنــاُه يــتــَكــلَّــُم بَكالِم 
جتديٍف عَلى موَسى وعَلى اِهللا». ١٢وَهيَّجوا 
يوَخ والكتبَة، فقاموا وَخَطفوُه  عَب والشُّ الشَّ
ـــوا ُشهوًدا  ــ ـــامــ ــ ِع، ١٣وأقــ ــ ــَمـــ ــجـــ ـــــى املــَـ ـــِه إلَــ ــْوا بــ ــ ــ ــ وأتَــ
ــُر عن  ــتُــ ــــُل ال َيــــفــ ُجــ ــــرَّ ــــذا الــ ـ ــقــــولــــوَن: «هــ ـًة يــ ــ ــَذَبـــ ــ كــ
ــذا اَملوِضِع  ــًفـــا ِضـــــدَّ هــ أْن يـــتـــَكـــلَّـــَم كــــالًَّمــــا جتـــديـ
ِس والّناموِس، ١٤ألنَّنا ِمسعناُه يقوُل: إنَّ  اُملَقدَّ
َيسوَع الّناِصريَّ هذا سَينُقُض هذا اَملوِضَع، 
ــاهــــا موَسى».  ــيت ســلَّــَمــنــا إيّــ ــ ــَعــــوائــــَد ال ــُر الــ ــيِّــ ــَغــ ويُــ
١٥فــَشــَخــَص إلــيــِه مجيُع اجلــالِــســَني يف اَملجَمِع، 

ورَأْوا وجَهُه كأنَُّه وجُه َمالٍك.


ــــِذِه اُألموُر  ــَرى هــــ ـــــــ ُس الـــكـــهـــنـــِة: «أُتــ ــ يـــ ـقـــــاَل َرئـــــ ١فــــ

ـي؟». ٢فـــقـــاَل: «أيـُّــهـــا الـــرِّجـــاُل اإلخَوُة  هــكــذا هـــ



١٠٥

واآلباُء، اَمسعوا! َظَهَر إَلُه اَملجِد ألبينا إبراهيَم 
ـــنَّـــــهـــــَريـــــِن، َقـــبـــَلـــمـــا ســـــَكـــــَن يف  ـَني الــ ـــا بَـــــــ وهــــــو يف مــ
ــــــْن أرِضَك  ــــُرْج ِمــــــ ـــــــ ـــُه: اخـــــ ـــــــ ــــــاَل لــ ـــــــ ــــاراَن، ٣وقـــ ـــــــ حــــــــ
ــُلـــــــمَّ إَلــــــــى األرِض اليت  َك، وَهـــــ ــــ ــــشــــــَريِتــ َعــ ــــْن  وِمــــــ
َك. ٤فــخــرَج حيَنئٍذ ِمـــْن أرِض الَكلدانّيَني  ُأريــــ
وســَكــَن يف حــــاراَن. وِمـــْن هــنــاَك َنــَقــلــُه، َبــعــَد ما 
يت أنــُتــم اآلَن  مـــاَت أبــــوُه، إَلـــى هـــِذِه األرِض الــ
ساِكنوَن فيها. ٥ومل ُيعِطِه فيها مرياًثا وال وطأَة 
َقَدٍم، ولكن وَعَد أْن ُيعطَيها ُملًكا لُه ولَنسِلِه 
ــٌد. ٦وتَكلََّم  ــْن لـــــُه َبــــعــــُد وَلــــــ ــْن َبـــــعـــــِدِه، ومل َيــــُكــ ِمــــ
بًـــا يف أرٍض  ـَغـــرِّ اُهللا هـــكـــذا: أْن يـــكـــوَن َنـــســـُلـــُه ُمـــَتــ
َع ِمَئِة  ـــ ـَيـــســـَتـــعـــبِـــدوُه وُيـــســـيـــئـــوا إلـــيـــِه أرَبــــ ــَبـــٍة، فــ َغـــريـ
ُة اليت ُيسَتعَبدوَن هلا سأديُنها أنا،  سَنٍة، ٧واُألمَّ
ـك َيـــخـــُرجـــوَن وَيعُبدوَنين  يـــقـــوُل اُهللا. وبَـــعـــَد ذلــ
يف هذا اَملكاِن. ٨وأعطاُه َعهَد اِخلتاِن، وهكذا 
َوَلَد إسحاَق وَخَتَنُه يف اليوِم الّثاِمِن. وإسحاُق 
ــــاَء اآلباِء  ــــَد رَؤســ ــَد يــعــقــوَب، ويــعــقــوُب َوَلــ َوَلــــ
اِالثَنْي عَشَر. ٩ورَؤساُء اآلباِء َحَسدوا يوُسَف 
وباعوُه إَلى ِمصَر، وكاَن اُهللا معُه، ١٠وأنَقَذُه 
ِمْن مجيِع ضيقاِتِه، وأعطاُه ِنعَمًة وِحكَمًة أماَم 
ِفرَعوَن َمِلِك ِمصَر، فأقاَمُه ُمَدبًِّرا عَلى ِمصَر 

وعَلى ُكلِّ َبيِتِه.
ـــــلِّ أرِض ِمصَر  ــ ــَلـــــى ُكـــ ـ ــــوٌع عــ ــ ــ ــــــى جــ ـ أَتـــ ــــمَّ  ــ ــ ــ ــ ١١»ُثـــ

آباُؤنا  ــــاَن  ـ ــكــ ــ ــ فـ ــٌم،  ــ ــيــ ــ ــــظــ عــ ٌق  ــ ــ ــ ــيـ ـ ــ وضــ ــــاَن،  ـ ــــعــ ــ ــنـ ــ ــ وكـ
يعقوُب  ــَع  ــ ـ ــ ــ ــ ــــا ِمسـ ــ ــ ــ ــّمـ ـ ــ ــ ــ ١٢ولَــ ــــا.  ــ ــــــوًتـــ قـــ ــــــدوَن  ــ ــ ــِجـ ــ ــ ــ ــ ال يَـ

َل  أوَّ ــا  ــ ــ ــ ـــاَءنـ ــ ــ آبــ ــــَل  ــ ــ ــ ــ ــ أرَسـ ــًحـــــا،  ــ ــمـ ــ قـ ـــَر  ــ ـــــصــ ِمــ يف  أنَّ 
ــَرَف يوُسُف  ــــعــ ــَت ــِة اســ ــيَـ ــانـ ــثّـ ــــرَِّة الـ ــ ــ ٍة. ١٣ويف املَـ ــــرَّ ـ ــ َمــ
ــــَريُة يوُسَف  ـــشــ ــَنــــْت َعـــ ــَلــ ــعــ ــتَــ ــــِه، واســ ــ ــــَوتِـ ــ ـــــى إخـ إلَــ
ــتَـــدَعـــى أباُه  ــَل يـــوُســـُف واسـ ـأرَســ ــِفـــرَعـــوَن. ١٤فـــ لـ
ـــِه، َخـــمـــَســـًة وسبعَني  ــشــــَريتِـ َع َعــ ــ ــيـ يـــعـــقـــوَب ومجـ
َنفًسا. ١٥فــَنــَزَل يعقوُب إَلــى ِمصَر ومــاَت هو 
ـــِقـــلـــوا إلَــــى َشــكــيــَم وُوِضـــعـــوا يف  وآبــــاُؤنــــا، ١٦وُن
ٍة ِمْن َبين  الَقِرب الذي اشَتراُه إبراهيُم بَثَمٍن ِفضَّ
َحموَر أيب َشكيَم. ١٧وكما كاَن َيقُرُب وقُت 
اَملوِعِد الذي أقَسَم اُهللا عَليِه إلبراهيَم، كاَن 
عُب وَيكُثُر يف ِمصَر، ١٨إَلى أْن قاَم  َينمو الشَّ
َمِلٌك آَخــُر مل َيُكْن َيعِرُف يوُسَف. ١٩فاحتاَل 
ـــاَء إَلـــــى آبـــائـــنـــا، حتَّى  ــ هــــذا عـــَلـــى ِجــنــِســنــا وأســ

َجَعلوا أطفاُهلْم َمنبوذيَن لَكْي ال َيعيشوا.
وكاَن  مــــــوَســــــى  ــَد  ــ ــ ـ ــ ــ ــ ُولِـ ـــــِت  ــــوقــ ـ الــ ـَك  ــ ــ ــ ــ ذلـ ٢٠«ويف 

ـــٍر يف  ــ ــُهـ ـ ــَة أشـــ ــ ـــــالَثـــ ـــذا ثَــ ــ ــَي هــ ــ ـ ــُربّــ ــ ـ ا، فــ ـــــد ــ ــ ـــًال ِجـــ ــيـ ـــمــ َجـ
َبيِت أبــيــِه. ٢١ولَــّمــا نُــبِــَذ، اتَّــَخــَذتــُه ابــَنــُة ِفرَعوَن 
َب مـــوَســـى بُكلِّ  ــَهـــذَّ ــتـ ــنًـــا. ٢٢فـ ــُه لــَنــفــِســهــا ابـ ـتــ وَربَّـــ
ِحكَمِة املـِـصــريّــَني، وكــاَن ُمــقــتَــِدًرا يف األقواِل 
ُة أرَبعَني  ـــدَّ ــ ــُه ُمــ ـّمــــا كـــِمـــَلـــْت لــ ــ ــــاِل. ٢٣ولَـ ــــمـ واألعـ
ـــُه َبين  ســَنــًة، َخــَطــَر عــَلــى بــاِلــِه أْن َيــفــتَــِقــَد إخـــَوَت
إســرائــيــَل. ٢٤وإذ رَأى واِحـــًدا َمظلوًما حاَمى 
 . ــتَــَل اِملصريَّ عــنــُه، وأنـــَصـــَف املَــغــلــوَب، إذ َق
٢٥فــَظــنَّ أنَّ إخـــَوَتـــُه يَــفــَهــمــوَن أنَّ اَهللا عــَلــى َيِدِه 

ُيعطيِهْم َنجاًة، وأّما ُهم فلم َيفَهموا. ٢٦ويف 



١٠٦

ـــــم يتخاَصموَن،  ــَر هلُـــــم وُهـ ـــ ــَه ــ ـــاين َظـ ـثـّـ ــ ــيـــــوِم الــ ـ الــ
ــالَمــِة قــائــًال: أيُّــهــا الرِّجاُل،  فــســاَقــُهــْم إلَـــى الــسَّ
ـَوٌة. ملــــاذا تــظــِلــمــوَن َبــعــُضــُكــْم َبعًضا؟  ــ ــ أنـــُتـــم إخـ
ــُه قـــائـــًال: َمْن  ــَعــ ٢٧فـــالـــذي كــــاَن َيــظــِلــُم قــريــَبــُه َدَفــ

ــُد أْن  ــ ــــريــ ــَلـــيـــنـــا؟ ٢٨أتُــ ـيًـــا عـ ــيـــًســـا وقـــاضــ ــَك َرئـ ـ ــاَمــ ـ أقــ
؟ ٢٩فَهَرَب  ــَس املِـــصـــريَّ تقُتَلين كما َقــتَــلــَت أمـ
موَسى بَسَبِب هِذِه الَكِلَمِة، وصاَر َغريًبا يف 

أرِض َمدياَن، َحيُث َوَلَد ابَنِني.
٣٠«وَلّما كِمَلْت أرَبعوَن سَنًة، َظَهَر لُه َمالُك 

الربِّ يف َبرِّيَِّة َجَبِل سيناَء يف هليِب ناِر ُعلَّيَقٍة. 
َب ِمــَن املَنَظِر.  ٣١فَلّما رَأى موَسى ذلك تَعجَّ

ــَع، صـــاَر إلــيــِه صوُت  ُم لــَيــتَــَطــلَّ وفــيــمــا هــو يــتــَقــدَّ
ــيـــَم وإَلُه  ــُه إبـــراهـ ــ ــَك، إَلــ ـــائــ ــُه آبـ ـ ــ ــــا إلَـ : ٣٢أنــ ـــــربِّ الــ
ــَعــــَد مــــوَســــى ومل  ــوَب. فــــارَتــ ــقـ ــُه يـــعـ ــ ــ ــاَق وإَلــ إســــحــ
: اخَلْع  ـــــربُّ ــُه الــ ــقــــاَل لــ ـــَع. ٣٣فــ ــتـــَطـــلَّ ـــجـــُســـْر أْن يـ َي
َنعَل ِرجَليَك، ألنَّ اَملوِضَع الذي أنَت واِقٌف 
َســٌة. ٣٤إنّــي لقْد رأيــُت َمَشقََّة  عَليِه أرٌض ُمــَقــدَّ
َشعيب الذيَن يف ِمصَر، وِمسعُت أنيَنُهْم وَنَزلُت 

ُألنِقَذُهْم. فَهُلمَّ اآلَن ُأرِسُلَك إَلى ِمصَر.
ــَني: َمْن  ــلــ ــــروُه قــــائــ ــَكــ ــ ـــــذي أنــ ــــذا مــــوَســــى الــ ــ ٣٥«هـــ

أقاَمَك َرئيًسا وقاضًيا؟ هذا أرَسلُه اُهللا َرئيًسا 
وفــاديًــا بــَيــِد املـَـــالِك الـــذي َظــَهــَر لــُه يف الُعلَّيَقِة. 
٣٦هــــذا أخـــَرَجـــُهـــْم صــانِــًعــا َعــجــائــَب وآيـــــاٍت يف 

يَِّة  ، ويف الَبرِّ أرِض ِمصَر، ويف البحِر األَمحــرِ
أرَبعَني سَنًة.

٣٧«هـــــذا هـــو مـــوَســـى الــــذي قــــاَل لــَبــين إسرائيَل: 

ـــُهــــــُكــــــْم ِمْن  ــــــــربُّ إلَـــ ـــُم الـــ ـيــــُم لــــــُكـــ ـقـــ ـُيـــ ــي ســـ ـبـــــيـــــا ِمــــثــــلــ نَــــ
إخــَوِتــُكــْم. لــُه تسَمعوَن. ٣٨هـــذا هــو الــذي كاَن 
يَّـــِة، مـــع املـَـــــالِك الــــذي كاَن  يف الــَكــنــيــَســِة يف الـــَبـــرِّ
ُيَكلُِّمُه يف َجَبِل سيناَء، ومع آبائنا. الذي َقِبَل 
أقواًال َحيًَّة لُيعطَينا إّياها. ٣٩الذي مل َيشْأ آباُؤنا 
ــوُه وَرَجعوا  َني لـــــُه، بـــل َدَفـــــعـــ أْن يـــكـــونـــوا طـــائـــعـــ
ـــاروَن: اعَمْل  ـَني هلـــــ ـــى ِمـــصـــَر ٤٠قـــائـــلــ بـــُقـــلـــوِـــْم إَلــ
ُم أماَمنا، ألنَّ هــذا موَسى الذي  لنا آِلــَهــًة تتَقدَّ
أخَرَجنا ِمْن أرِض ِمصَر ال َنعَلُم ماذا أصاَبُه! 
ـــــاِم وأصَعدوا  ـَك األّيـــــــ جـــــًال يف ِتـــــلــــ ٤١فــــَعــــِمــــلــــوا ِعـــــ

ــأعــــمــــاِل أيديِهْم.  ــــوا بــ وَفــــــِرحــ ـَنــــِم،  ـــ ــًة لــــلــــصَّ ــَحــ َذبــــيــ
٤٢فَرَجَع اُهللا وأسَلَمُهْم لَيعُبدوا ُجنَد السماِء، 

بُتْم  كما هو َمكتوٌب يف ِكتاِب األنبياِء: هل َقرَّ
يَِّة يا َبيَت  يل َذبائَح وَقرابَني أرَبعَني سَنًة يف الَبرِّ
إسرائيَل؟ ٤٣بل َحَملُتْم َخيَمَة مولوَك، وَنجَم 
َصَنعُتموها  ـــيت  الـــ ــتَّــــمــــاثــــيــــَل  الــ ـــــاَن،  ــفــ َرمـــــ إَلـــــِهـــــُكـــــْم 

لَتسُجدوا هلا. فأنُقُلُكْم إَلى ما وراَء باِبَل. 
ــع آبائنا  ــاَنــــْت مــ ــكــ ــاَدِة فــ ــــهـــ ـ ــُة الـــــشَّ ــَمــ ــيــ ـــا َخــ ــ ــ ــ ٤٤«وأّمــ

ــَر الـــــذي كـــلَّـــَم مـــوَســـى أْن  ــ ــِة، كــمــا أَمــ يَّــ ــــرِّ ــَب يف الــ
َيعَملها عَلى املِثاِل الذي كاَن قد رآُه، ٤٥اليت 
أدَخلها أيًضا آباُؤنا إذ َختلَّفوا عَليها مع َيشوَع 
ـــِم الــذيــَن َطــــَرَدُهــــُم اُهللا ِمـــْن وجِه  يف ُمــلــِك اُألَمــ
آبائنا، إَلى أّياِم داُوَد ٤٦الذي وَجَد ِنعَمًة أماَم 
اِهللا، والَتَمَس أْن َيِجَد َمسَكًنا إلَلِه يعقوَب. 



١٠٧

٤٧ولكنَّ ُسَليماَن َبَنى لُه َبيًتا. ٤٨لكنَّ الَعليَّ ال 

َيسُكُن يف َهياِكَل َمصنوعاِت األيــادي، كما 
يقوُل النَّيبُّ: ٤٩السماُء ُكرسيٌّ يل، واألرُض 
ــنـــوَن يل؟ يقوُل  ـبـ ــيـــٍت تــ . أيَّ بَـ يَّ ــ ــَدَمــ ــَقــ ــٌئ لــ َمــــوِطــ
ــيت؟ ٥٠أَليَسْت  ــ ــاُن راَحـــ ، وأيٌّ هـــو َمــــكــ ـــــربُّ الــ

َيدي َصَنَعْت هِذِه األشياَء ُكلَّها؟
٥١«يا ُقساَة الرِّقاِب، وَغَري اَملختونَني بالُقلوِب 

واآلذاِن! أنُتم دائًما ُتقاِوموَن الّروَح الُقُدَس. 
كما كاَن آباُؤُكْم كذلك أنُتْم! ٥٢أيُّ األنبياِء 
مل َيضَطِهدُه آباُؤُكْم؟ وقد َقَتلوا الذيَن سَبقوا 
فأنبأوا َمبجيِء البارِّ، الذي أنُتم اآلَن ِصرُتْم 
ُمَسلِّميِه وقاِتليِه، ٥٣الــذيــَن أَخــذتُــُم الّناموَس 

بترتيِب َمالئَكٍة ومل حتَفظوُه».
ُقــــلــــوِــــْم وَصّروا  ــا ِمســــعــــوا هـــــذا َحــــِنــــقــــوا بــــ ٥٤فــــَلــــّمــ

َص إَلى  ــــــا هـــــو فــــَشــــَخــــ ــأســــنــــانِــــِهــــْم عــــَلــــيــــِه. ٥٥وأّمــــــ بــ
ـــّروِح الُقُدِس،  ــَن الــــــــ ـٌئ ِمـــــ ـــو ُمــــمــــَتــــِلـــ الــــســــمــــاِء وهـــ
فرَأى َمجَد اِهللا، وَيسوَع قائًما عن َيمِني اِهللا. 
ــا أنــــا أنـــُظـــُر الـــســـمـــاواِت َمفتوَحًة،  ٥٦فــــقــــاَل: «هــ

وابَن اإلنساِن قائًما عن َيمِني اِهللا». ٥٧فصاحوا 
بصوٍت عظيٍم وسّدوا آذاَنُهْم، وَهَجموا عَليِه 
ـــــوُه خــــــــاِرَج املدينِة  ــــَدٍة، ٥٨وأخـــــــَرجــ ٍس واِحــــــــ ـَنـــفـــ بــ
هوُد َخَلعوا ثياَبُهْم ِعنَد ِرْجَلْي  وَرَجموُه. والشُّ
ـــوا َيرُجموَن  ــانــ ــــاُوُل. ٥٩فـــــكـــ ــــُه شــــــــ شــــــــابٍّ ُيــــــقــــــاُل لــ
ــقــــوُل: «أيُّـــهـــا الربُّ  ـانـــوَس وهــــو َيـــدعـــو ويــ اســـتِـــفــ
َيسوُع، اقَبْل روحــي». ٦٠ُثــمَّ َجثا عَلى ُركَبَتيِه 

، ال ُتــِقــْم ُهلم  ــاَربُّ وَصــــَرَخ بــصــوٍت عــظــيــٍم: «يـــ
هِذِه اَخلطيََّة». وإذ قاَل هذا َرَقَد.


١وكاَن شاُوُل راضًيا بَقتِلِه. وَحَدَث يف ذلك 

ــيت يف  الـــيـــوِم اضــِطــهــاٌد عــظــيــٌم عــَلــى الــَكــنــيــَســِة الـ
أوُرَشليَم، فتَشتََّت اجلميُع يف كَوِر الَيهوديَِّة 
والـــّســـاِمـــَرِة، مــا َعـــدا الـــرُُّســـَل. ٢وَحــَمــَل ِرجاٌل 
َمناَحًة  ـِه  ــ ــيــ ـَلـــ ــ عــ ـــوا  ــلـــ ــ ــِمــ ــ وَعــ ـــانـــــوَس  ــفــ ــ ــتِـ ــ ـــاُء اسـ ــيــ ــ ـــقـ أتــ
ـــاَن يَــــســــطــــو عَلى  ـــكــ ــــاُوُل فــ ــ ــ ــ ـــا شــ ــ ــ ــ ــًة. ٣وأّمـــ ــَمــ ــيــ عــــظــ
الَكنيَسِة، وهو َيدُخُل الُبيوَت وَيُجرُّ ِرجاًال 

جِن. وِنساًء وُيَسلُِّمُهْم إَلى السِّ
ـــريـــَن بالَكِلَمِة.  ــبَـــشِّ جــــالــــوا ُمـ ٤فــــالــــذيــــَن تـــَشـــتَّـــتـــوا 

٥فاَحنَدَر فيُلبُُّس إَلى مدينٍة ِمَن الّساِمَرِة وكاَن 

َيــكــِرُز هلُــم باَملسيِح. ٦وكـــاَن اُجلــمــوُع ُيصغوَن 
ــُس ِعنَد  ــبُّــ ــُلــ ــيــ ـُه فــ ـــ ـــا يــــقــــوُل ـــــى مــ ـــَدٍة إَلــ ــ ــ ــ ــ ـٍس واِحــ ــفـــ ــنَــ بــ
ــيت َصَنَعها،  ــاِت الـ ــ ــَظـــِرِهـــُم اآليــ اســِتــمــاِعــِهــْم ونَـ
ـــْم أرواٌح َنِجَسٌة  ٧ألنَّ كــثــرييــَن ِمـــــَن الـــذيـــَن ِــ

عظيٍم.  ـــــوٍت  ــ ــــصـ ــ بــ ـًة  ــ ــ ـ ــ ــ ـــاِرَخــ ــ ــ ـ ــ صــ ـــُرُج  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ختـ ـــــْت  ـ ــ ــانَــ ــ ــ ــ كــ
ــــرِج ُشفوا.  ــ ــُعــ ــ ـ ــَني والـــ ــوجـــ ــلـــ ــ ـــفـ ـــَن املـَـ ــ ــ ــريوَن ِمــ ــــ ــثـ ــ ــ وكـ

٨فكاَن فَرٌح عظيٌم يف ِتلَك املدينِة.

ـُه سيموُن،  ــ ــــٌل اُمســ ــاَن َقـــبـــًال يف املــديــنــِة َرُجــ ــ ٩وكــ

ــحــَر وُيــدِهــُش َشــعــَب الّساِمَرِة،  َيسَتعِمُل الــسِّ
قائًال إنَُّه َشيٌء عظيٌم! ١٠وكاَن اجلميُع يتَبعوَنُه 
ُة  غِري إَلى الَكبِري قائلَني: «هذا هو قوَّ ِمَن الصَّ
اِهللا العظيَمُة». ١١وكانوا يتَبعوَنُه لَكوِنِهْم قد 
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انَدَهشوا َزمــانـًـا َطويًال بِسحِرِه. ١٢ولكن َلّما 
ِة  ُر بــاُألمــوِر املُخَتصَّ قوا فيُلبَُّس وهو ُيَبشِّ َصدَّ
مبلكوِت اِهللا وباسِم َيسوَع اَملسيِح، اعَتَمدوا 
ِرجــاًال وِنساًء. ١٣وسيموُن أيًضا َنفُسُه آَمَن. 
وَلـــّمـــا اعـــَتـــَمـــَد كــــاَن يُــــــالِزُم فــيــُلــبُّــَس، وإذ رَأى 

آياٍت وقّواٍت عظيَمًة ُتجَرى انَدَهَش.
ــيــــَم أنَّ  ـلــ َع الـــــرُُّســـــُل الــــذيــــَن يف أوُرَشـــ ١٤وَلـــــّمـــــا ِمســــــ

الــّســاِمــَرَة قــد َقــِبــَلــْت كــِلــَمــَة اِهللا، أرَســلــوا إليِهْم 
ــا َنــــــَزال َصلَّيا  ـلــــَذيــــِن َلـــّمـ ــُرَس ويـــوَحـــنـــا، ١٥الـــ ُبــــطــ
ألجِلِهْم لَكْي َيقَبلوا الّروَح الُقُدَس، ١٦ألنَُّه مل 
َيُكْن قد َحلَّ َبعُد عَلى أَحٍد ِمنُهْم، َغَري أُم 
كانوا ُمعَتِمديَن باسِم الــربِّ َيــســوَع. ١٧حيَنئٍذ 
وَضعا األيادَي عَليِهْم فَقِبلوا الّروَح الُقُدَس. 
١٨وَلّما رَأى سيموُن أنَُّه بَوضِع أيدي الرُُّسِل 

َم ُهلما َدراِهَم ١٩قائًال:  ُيعَطى الّروُح الُقُدُس َقدَّ
ــلــطــاَن، حــتَّــى أيُّ  «أعــطــيــاين أنـــا أيــًضــا هـــذا الــسُّ
َمْن وَضعُت عَليِه َيَديَّ َيقَبُل الّروَح الُقُدَس». 
َك معَك  ـــــتُـــــ ـــَتـــــُكـــــْن ِفـــــضَّ ــــُرُس: «لــ ــُه ُبـــــــطـــ ــاَل لـــــ ٢٠فـــــــقـــــ

َين َمـــوِهـــَبـــَة اِهللا  ـَك َظـــَنـــنـــَت أْن تــقــَتــ لـــلـــَهـــالِك، ألنَّـــــ
بَدراِهَم! ٢١ليس لَك َنصيٌب وال ُقرَعٌة يف هذا 
س ُمــســَتــقــيــًمــا أمــــــاَم اِهللا.  َك لــيــ َبـــ األمـــــــِر، ألنَّ َقـــلـــ
َك هذا، واطُلْب إَلى اِهللا َعَسى  ٢٢فُتْب ِمْن َشرِّ

ي أراَك يف  َك ِفـــكـــُر َقـــلـــِبـــَك، ٢٣ألّنـــــــ ـَفـــَر لــــ أْن ُيـــغــ
أجــاَب سيموُن  لِم». ٢٤فــ َمـــراَرِة املُــرِّ وِربـــاِط الظُّ
وقاَل: «اطُلبا أنُتما إَلى الربِّ ِمْن أجلي لَكْي 

يٌء ِمّما َذَكرُتما». ٢٥ُثــمَّ إنَُّهما  أَيت عَليَّ َشــ ال يــ
، َرَجعا  بَــعــَد مــا َشـــِهـــدا وتــَكــلَّــمــا بــَكــِلــَمــِة الـــــربِّ

را ُقًرى كثَريًة للّساِمرّيَني. إَلى أوُرَشليَم وَبشَّ
٢٦ُثــمَّ إنَّ َمــالَك الــربِّ كلََّم فيُلبَُّس قائًال: «ُقْم 

واذَهْب َنحَو اَجلنوِب، عَلى الطريِق املُنَحِدَرِة 
يٌَّة». ٢٧فقاَم  َة اليت هي َبرِّ ِمْن أوُرَشليَم إَلى َغزَّ
، وزيٌر  يٌّ َبـــشـــيٌّ َخــــصــــ ـــٌل َحـــ ــــــــَب. وإذا َرُجـــــ وَذَهــ
ـــَلــــى مجيِع  ــــــاَن عـ ـــِة، كــ ــَشـــ ــَبــــ ـِة اَحلــــ ـــِلـــــَكــــ ـَة َمــ ــنـــــداَكــــ ــَكـــ لـــ
ـِنـــهـــا. فـــهـــذا كـــــاَن قـــد جـــــاَء إَلـــــى أوُرَشليَم  َخـــزائــ
لَيسُجَد. ٢٨وكاَن راِجًعا وجاِلًسا عَلى َمرَكَبِتِه 
ــــــقــــــــاَل الّروُح  ٢٩فــ ـــيـــــــاَء.  يبَّ إَشـــــــعــــ ــــو َيـــــــقـــــــرُأ الـــــــنَّـــــــ وهــــ
ْم وراِفْق هِذِه اَملرَكَبَة». ٣٠فباَدَر  لفيُلبَُّس: «تَقدَّ
إليِه فيُلبُُّس، وِمسَعُه َيقرُأ النَّيبَّ إَشعياَء، فقاَل: 
٣١فقاَل:  ــــرُأ؟».  ــــقــــ ـَهــــُم مــــــا أنـــــــــَت تــــ ــفـــ َك تــ «أَلـــــــَعـــــــلَّـــــــ
«كيَف ُيمِكُنين إْن مل ُيرِشدين أَحٌد؟». وَطَلَب 
َس مــعــُه. ٣٢وأّما  جــِلــ َس أْن َيــصــَعــَد وَيــ إَلـــى فــيــُلــبُّــ
ــقــــرُأُه فـــكـــاَن هذا:  فـــصـــُل الـــِكـــتـــاِب الـــــذي كـــــاَن َيــ
بــــِح، وِمـــثـــَل َخروٍف  َق إَلــــى الــــذَّ «ِمـــثـــَل شــــاٍة ســيــ
ُه  هكذا مل َيفَتْح فاُه.  ُجــزُّ ــ صاِمٍت أمــاَم الــذي َي
٣٣يف تواُضِعِه انُتِزَع َقضاُؤُه، وجيُلُه َمْن ُيخِبُر 

بِه؟ ألنَّ َحياَتُه ُتنَتَزُع ِمَن األرِض».
ـــاَل: «أطُلُب  ــ ــ ــَس وقــ ــُلـــبُّـ ـيـ ـيُّ فــ ــ ــصــ ــــاَب اَخلـــ ــأجــ ــ ٣٤فــ

إَليَك: عن َمْن يقوُل النَّيبُّ هذا؟ عن َنفِسِه أْم 
عن واِحٍد آَخَر؟». ٣٥فَفَتَح فيُلبُُّس فاُه وابَتدَأ 

َرُه بَيسوَع. ِمْن هذا الِكتاِب فَبشِّ
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٣٦وفــيــمــا ُهــمــا ســـائـــراِن يف الــطــريــِق أقــبَــال عَلى 

: «هوذا ماٌء. ماذا َيمَنُع أْن  ماٍء، فقاَل اَخلصيُّ
أعــتَــِمــَد؟». ٣٧فــقــاَل فيُلبُُّس: «إْن ُكــنــَت تؤِمُن 
ـــاَل: «أنا  ـــجـــوُز». فــأجــاَب وقـ ِمـــْن ُكـــلِّ َقــلــِبــَك َي
أوِمُن أنَّ َيسوَع اَملسيَح هو ابُن اِهللا». ٣٨فأَمَر 
أْن تــِقــَف املَــرَكــَبــُة، فــَنــَزال ِكــالُهــمــا إَلـــى املاِء، 
ـــا َصِعدا  ـّمــ ــ ــَدُه. ٣٩ولَــ ــ ــَعــــمَّ ، فــ ــيُّ ـيـــُلـــبُّـــُس واَخلـــــصـــ فــ
ِمـــَن املـــاِء، َخــِطــَف روُح الـــربِّ فــيــُلــبُّــَس، فلم 
ــــَب يف طريِقِه  ــ ــ ــ ـــًضـــــا، وَذَهـ ـيُّ أيــ ــ ـــرُه اَخلـــــصــ ــبــــِصـ ــ ُي
ــــَد يف أشدوَد.  ــُوِجــ ــ ُس فــ ــ ــبُّــ ـُلــ ــيـــ ـــا فــ ــ ــ ــ ـــا. ٤٠وأّمـــ ــ ـــِرًحـ ــ فـ
ـَع اُملُدِن  ـيــ ـــُر مجــ ــبَـــشِّ ــــاَن يُـ ــتـــاٌز، كـ ــجـ وبـَــيـــَنـــمـــا هـــو ُمـ

حتَّى جاَء إَلى َقيَصريََّة.


ًدا وَقتًال  ــــدُّ ُث َــ ــَزْل َيــنــُفــ ١أّمـــــا شــــــاُوُل فـــكـــاَن مل َيــــ

ـــى َرئيِس  ــــــ َم إَلـــ َقـــــــدَّ تـــــــ فـــــــ  ، ـــربِّ ـــــــ ــــيــــــِذ الــــــ ـــالمــ ـــَلــــــى تـــ عـــ
ـــــى ِدَمشَق،  ــَلــــــَب ِمــــنــــُه َرســــــائــــــَل إَلــ ـنـــِة ٢وَطــــ الـــكـــهــ
ــَد ُأنـــــاًســـــا ِمَن  ـتَّـــى إذا وَجـــــ إَلــــــى اَجلــــمــــاعــــاِت، حــ
ِق، ِرجـــاًال أو ِنــســاًء، َيــســوُقــُهــْم موَثقَني  الــطــريــ
إَلــى أوُرَشــلــيــَم. ٣ويف َذهــاِبــِه َحــَدَث أنَّــُه اقَتَرَب 
ـــــــوٌر ِمَن  ـــــُه نــــ ــــولـــ ـــَرَق َحــــ ــــــ ــَتـــــًة أبــــــ ـَبـــــغـــ َق فــــ ــــ ـــــــــى ِدَمـــــــــشـــــ ــ إَل
َع صوًتا  َط عــَلــى األرِض وِمســــ الــســمــاِء، ٤فــَســَقــ
قائًال لُه: «شاُوُل، شاُوُل! ملاذا تضَطِهُدين؟». 
: «أنا  ٥فقاَل: «َمْن أنَت يا سيُِّد؟». فقاَل الربُّ

َيسوُع الذي أنَت تضَطِهُدُه. َصعٌب عَليَك أْن 
ترُفَس َمناِخَس». ٦فقَاَل وهو ُمرَتِعٌد وُمَتَحيٌِّر: 

 : ، ماذا ُتريُد أْن أفَعَل؟». فقاَل لُه الربُّ «ياَربُّ
«ُقْم وادُخِل  املدينَة  فُيقاَل  لَك ماذا َينَبغي أْن 
جاُل اُملساِفروَن معُه  فَوَقفوا  تفَعَل». ٧وأّما الرِّ
َينُظروَن  وال  ـــــوَت  الـــــصَّ ــوَن  َيــــســــَمــــعــ ـَني،  ــاِمــــتـــ صــ
ــاُوُل عـــن األرِض، وكاَن  َض شـــــ ـَهـــ َنــ ــًدا. ٨فـــ أَحـــــ
ا. فاقتادوُه  وهو َمفتوُح الَعيَنِني ال ُيبِصُر أَحــدً
بَيِدِه  وأدَخلوُه  إَلى  ِدَمشَق. ٩وكاَن َثالَثَة أّياٍم 

ال ُيبِصُر، فلم  يأُكْل  ومل  َيشَرْب.
َق ِتلميٌذ اُمســـُه َحنانّيا، فقاَل  ١٠وكــــاَن يف ِدَمــشــ

لُه الربُّ يف رؤيا: «يا َحنانّيا!». فقاَل: «هأَنذا 
: «ُقــْم واذَهـــْب إَلى  ». ١١فــقــاَل لــُه الـــربُّ يـــاَربُّ
ــيـــُم، واطُلْب  ــتَـــقـ ــُه املُـــسـ ــ ـــاُل لـ ــقــ ـــــذي ُيـــ ـــاِق الـ قـــ ـــزُّ الـــ
ــُه شاُوُل  ـــًال َطــرســوســيــا اُمســ يف َبــيــِت َيــهــوذا َرُجـ
ــــــد رَأى يف رؤيا  ــي، ١٢وقـ ــ ــُه هــــــوذا يُــــَصــــلِّ ــ ـ . ألنَّــ
ــَدُه عَليِه  َرُجــــًال اُمســـُه َحــنــانــيّــا داِخــــًال وواِضـــًعـــا يَــ
 ، ــيّـــا: «ياَربُّ ـنـــانـ ـــاَب َحــ ـأجــ ــ ـبــــِصــــَر». ١٣فــ ـْي ُيـــ ــَكـــ لــ
قد ِمسعُت ِمْن كثرييَن عن هذا الرَُّجِل، كْم 
ــَعـــَل بــِقــّديــســيــَك يف أوُرَشليَم.  ــروِر فـ ـــ ـــَن الـــــشُّ ِمــ
١٤وهــهــنــا لــُه ُســلــطــاٌن ِمـــْن ِقــبَــِل رَؤســــاِء الكهنِة 

أْن يوِثَق مجيَع الذيَن َيدعوَن باِمسَك». ١٥فقاَل 
ــاٌء ُمختاٌر  ــْب! ألنَّ هـــذا يل إنــ : «اذَهــــ لـــُه الـــــربُّ
لَيحِمَل امسي أماَم ُأَمٍم وُملوٍك وَبين إسرائيَل. 
ــي ســُأريــِه كــْم َينَبغي أْن يتألََّم ِمــْن أجِل  ١٦ألنّـ

ـــَل الَبيَت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــا وَدَخــ ــيّـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ـــــى َحـ ـــَضــ ــ ــَمــ ـ ــ ١٧فــ ـي».  ــ ــ ــ ــ ــ امســ
وَوَضَع عَليِه َيَديِه وقاَل: «أيُّها األُخ شاُوُل، 
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َك يف  ين الــــربُّ َيــســوُع الـــذي َظــَهــَر لـــ ــَلـــ قــد أرَسـ
الطريِق الذي ِجئَت فيِه، لَكْي ُتبِصَر ومتَتِلَئ 
ـَع ِمْن  ــ ــ ــُدِس». ١٨فـــلـــلـــوقـــِت وَقــ ــ ــُقــ ــ ــــّروِح الــ ــ ـــَن الـــ ِمـــ
َعيَنيِه َشـــيٌء كــأنَّــُه ُقــشــوٌر، فأبَصَر يف احلاِل، 
ى. وكاَن  وقاَم واعَتَمَد. ١٩وتناَوَل َطعاًما فتَقوَّ

شاُوُل مع التالميِذ الذيَن يف ِدَمشَق أّياًما. 
٢٠وللوقِت َجَعَل َيكِرُز يف املجامِع باَملسيِح: 

«أْن هــذا هــو ابــُن اِهللا». ٢١فــُبــِهــَت مجيُع الذيَن 
ــــذا هو  ـ س هـــ ــ ــ ــيــ ــ ــوا: «ألــ ــ ــ ــالــ ــ ــ ـــوَن وقــ ــــعــ ــَمـ ــ ــسـ ـــوا َيـــ ـــانـــ كـــ
الذي أهلَك يف أوُرَشليَم الذيَن َيدعوَن ذا 
ــــذا لَيسوَقُهْم  ـنـــا هلـ ــاَء إلَــــــى هــ ــ ــــِم؟ وقـــــد جــ ــ ــ اِالسـ
موَثقَني إَلى رَؤســاِء الكهنِة!». ٢٢وأّمــا شاُوُل 
ًة، وُيَحيُِّر الَيهوَد الّساِكنَني يف  فكاَن َيزداُد قوَّ

ِدَمشَق ُمَحقًِّقا: «أنَّ هذا هو اَملسيُح».
ـــاَوَر الَيهوُد  ــ ــ ـــشــ ــ ــ ـــَريٌة تــ ــ ثـــ ــ ــ ـ ــــاٌم كـــ ـ ــ ــ ــ ــ ـــــْت أيّــ ــ ــ ــــا متَّــ ــ ــ ـّمــ ــ ــ ــ ٢٣وَلـــ

لــيَــقــتُــلــوُه، ٢٤فــَعــِلــَم شــــاُوُل مبَــكــيــَدتِــِهــْم. وكانوا 
ــواَب أيــًضــا ـــاًرا ولــيــًال لَيقُتلوُه.  يُــراِقــبــوَن األبــ
ــوُه ِمـــــَن الّسوِر  ــَزلـــ ـَذُه الــتــالمــيــُذ لـــيـــًال وأنـــ ــ ـأَخــ ــ ٢٥فــ

. ُمَدلَِّني إّياُه يف سلٍّ
٢٦وَلــّمــا جــاَء شـــاُوُل إَلــى أوُرَشــلــيــَم حـــاَوَل أْن 

ـــاَن اجلــمــيــُع َيخافوَنُه  َق بــالــتــالمــيــِذ، وكــ ــلــَتــِصــ َي
ـــَذُه َبرنابا  ــ ــأَخــ ــ ــلـــمـــيـــٌذ. ٢٧فـــ ـُه تِـ ــ ــ ـَني أنَّــ ــ قـ ــَصــــدِّ ــــَري ُمــ َغــ
ــــْم كيَف  ـــ ــُه ــ ـ ثَــ ـــدَّ ــ ـــــِل، وَحــ ـ ـــرُُّســـ ــ ــ ـــــى الــ ــ ــَرُه إلَــ ــ ــ ـــَضـــ ــ ــ وأحــ
أبــَصــَر الــربَّ يف الطريِق وأنَّـــُه كلََّمُه، وكيَف 
جاَهَر يف ِدَمشَق باسِم َيسوَع. ٢٨فكاَن معُهْم 

َيــدُخــُل ويَـــخـــُرُج يف أوُرَشــلــيــَم ويُــجــاِهــُر باسِم 
ـــاَن ُيــــخــــاِطــــُب وُيباِحُث  ــ ــ ـــوَع. ٢٩وكـــ ــــســ ــربِّ يَـ ــــ الــ
اليونانّيَني، فحاَولوا أْن َيقُتلوُه. ٣٠فَلّما َعِلَم 
اإلخـــَوُة أحـــَدروُه إَلــى َقيَصريََّة وأرَســلــوُه إَلى 
َطرسوَس. ٣١وأّما الَكنائُس يف مجيِع الَيهوديَِّة 
واجلليِل والــّســاِمــَرِة فكاَن هلا ســالٌم، وكاَنْت 
، وبتعزَيِة الّروِح  ُتبَنى وتسُري يف َخوِف الربِّ

الُقُدِس كاَنْت تتكاَثُر.
٣٢وَحـــَدَث أنَّ بُــطــُرَس وهــو َيجتاُز باجلميِع، 

َة،  ـــَزَل أيًضا إَلــى الِقّديسَني الّساِكنَني يف ُلدَّ َن
٣٣فَوَجَد هناَك إنساًنا اُمسُه إينياُس ُمضَطِجًعا 

عَلى سريٍر ُمنُذ َثماين ِسنَني، وكاَن َمفلوًجا. 
ــاُس، َيشفيَك  ــيـــ ــ ــنـ ــ ــــاإيـ ــُرُس: «يـ ــ ــ ـــطـ ــ ـُه ُبــ ــ ــ ــاَل لــ ــ ـــقـــ ــ ٣٤فــ

ــُرْش لــنَــفــِســَك!». فقاَم  َيــســوُع املَــســيــُح. ُقـــْم وافــ
َة  ُلدَّ يف  ــَني  ــ ــنــ ــ ــاِكــ ــ ــّســ ـ الـــ ـُع  ــ ــيــ ــ مجـ ٣٥ورآُه  ــوقــــــِت.  ــ ــلــ ــ لــ

. وساروَن، الذيَن َرَجعوا إَلى الربِّ
ـَذٌة اُمســـهـــا طــابــيــثــا، الذي  ـافـــا ِتـــلـــمـــيــ ـــاَن يف يــ ٣٦وكــــ

ـًة أعماًال  َتـــِلـــَئــ ـِذِه كــــاَنــــْت ُمـــمـــ ــُة. هـــــ ـَمـــُتـــُه َغـــــزاَلـــ تـــرَجــ
صاِلَحًة وإحساناٍت كاَنْت تعَمُلها. ٣٧وَحَدَث 
لوها  يف ِتلَك األّياِم أنَّها َمِرَضْت وماَتْت، فَغسَّ
ُة قريَبًة  وَوَضــعــوهــا يف ِعــلِّــيَّــٍة. ٣٨وإذ كــاَنــْت ُلــــدَّ
ــُرَس فيها،  ـــطـــ َع الـــتـــالمـــيـــُذ أنَّ بـُـ ـــــ ِمــــــْن يــــافــــا، وِمســ
أرَسلوا َرُجَلِني َيطُلباِن إليِه أْن ال يتواَنى عن 
أْن َيجتاَز إليِهْم. ٣٩فقاَم ُبطُرُس وجاَء معُهما. 
فــَلــّمــا وَصـــَل َصــِعــدوا بــِه إَلـــى الــِعــلِّــيَّــِة، فَوَقَفْت 
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َني وُيــــــريــــــَن أقِمَصًة  ــبــــكــــ ــــِل َيــ ـــــــ ُع األراِمــ ـَديــــــِه مجــــيــــ لَـــــ
 . وثــيــابًــا ِمــّمــا كــاَنــْت تــعــَمــُل َغـــزاَلـــُة وهـــي معُهنَّ
ـــا، وَجثا  ـَع خـــــــاِرًجــــ ــمــــيـــ ـــَرَج ُبـــــــطـــــــُرُس اجلــ أخـــــ ـــــ ٤٠فـــ

َتــيــِه وَصــلَّــى، ثُـــمَّ الــَتــَفــَت إَلـــى اَجلَسِد  عــَلــى ُركــَبــ
وقــاَل: «يا طابيثا، قومي!». فَفَتَحْت َعيَنيها. 
ــــَصــــــَرْت ُبـــــطـــــُرَس َجــــَلــــَســــْت، ٤١فناَوهلا  ـّمـــــا أبــ وَلــــ
ـَني واألراِمَل  ـّديـــســ ـــاَدى الـــِقــ ـَدُه وأقـــاَمـــهـــا. ُثــــمَّ نــ َيـــــ
وأحَضَرها َحيًَّة. ٤٢فصاَر ذلك َمعلوًما يف يافا 
َث أّياًما  ــ . ٤٣وَمــكَ ُكلِّها، فآَمَن كثريوَن بالربِّ

كثَريًة يف يافا، ِعنَد ِسمعاَن َرُجٍل َدّباٍغ.


ــُه كرنيليوُس،  ــــٌل اُمســ ــاَن يف َقــيــَصــريَّــَة َرُجـ ١وكـــ

يت تُـــدَعـــى اإليطاليََّة.  ــ ـــٍة ِمــــَن الــَكــتــيــبَــِة الـ ــَئ قـــائـــُد ِمـ
٢وهو تقيٌّ وخائُف اِهللا مع مجيِع َبيِتِه، َيصَنُع 

عِب، وُيَصلِّي إَلى اِهللا يف  َحَسناٍت كثَريًة للشَّ
ُكلِّ حٍني. ٣فرَأى ظاِهًرا يف رؤيا َنحَو الّساَعِة 
الّتاِسَعِة ِمَن النَّهاِر، َمالًكا ِمَن اِهللا داِخًال إليِه 
وقــائــًال لــُه: «يــا كرنيليوُس!». ٤فَلّما َشَخَص 
إليِه وَدَخــلــُه اَخلــوُف، قــاَل: «مــاذا يا سيُِّد؟». 
َك َصِعَدْت  ــ ـــ ـــاُت ـــَدقــ ـــواتُـــــَك وَصــ ـَلــ ــ ــُه: «َصــ ــ فــــقــــاَل لــ
يافا  ـــــى  إَلــ ــــْل  ـ ــ ــ أرِسـ ٥واآلَن  اِهللا.  ــــاَم  ــ أمـــ ــــاًرا  ـــذكــ تـــ
ِرجاًال واسَتدِع ِسمعاَن املَُلقََّب ُبطُرَس. ٦إنَُّه 
ناِزٌل ِعنَد ِسمعاَن َرُجٍل َدّباٍغ َبيُتُه ِعنَد البحِر. 
ــَك مـــاذا َينَبغي أْن تــفــَعــَل». ٧فَلّما  هــو يــقــوُل ل
َلــَق املَـــالُك الــذي كــاَن يُــَكــلِّــُم كرنيليوَس،  انــَطــ

ِني ِمــْن ُخـــّداِمـــِه، وَعــســَكــريــا تقيا ِمَن  نـــاَدى اثــنَــ
ــْم بُكلِّ  ــ ــَرُهــ ــ ــبَــ ــ ـــُه، ٨وأخــ ــــوَنـــ ـــَن كــــانــــوا ُيــــــالِزمــ الـــــذيــ

َشيٍء وأرَسلُهْم إَلى يافا.
٩ُثمَّ يف الَغِد فيما ُهم ُيساِفروَن وَيقَتِربوَن إَلى 

ــطــِح لُيَصلَِّي  املــديــنــِة، َصـــِعـــَد بُـــطـــُرُس عــَلــى الــسَّ
َنحَو الّساَعِة الّساِدَسِة. ١٠فجاَع كثًريا واشَتَهى 
ــوَن لـــــــُه، وَقَعْت  ـأُكــــــَل. وَبــــيــــَنــــمــــا ُهــــــم ُيــــَهــــيـِّـــئــ أْن يـــــ
عــَلــيــِه َغــيــَبــٌة، ١١فــــرَأى الــســمــاَء َمــفــتــوَحــًة، وإناًء 
نــاِزًال عَليِه ِمثَل ُمــالَءٍة عظيَمٍة َمربوَطٍة بأرَبَعِة 
ـــراٍف وُمــــــــَدالٍَّة عــَلــى األرِض. ١٢وكــــــاَن فيها  أطـــ
ّحافاِت  والزَّ والــــُوحــــوِش  األرِض  َدوابِّ  ُكــــلُّ 
وُطيوِر السماِء. ١٣وصــاَر إليِه صــوٌت: «ُقــْم يا 
بُــطــُرُس، اذَبـــْح وُكـــْل». ١٤فــقــاَل بُــطــُرُس: «كالَّ 
! ألّني مل آُكْل َقطُّ َشيًئا َدِنًسا أو َنِجًسا».  ياَربُّ
َرُه اُهللا  ١٥فصاَر إليِه أيًضا صوٌت ثانَيًة: «ما َطهَّ

ــذا عـــَلـــى َثالِث  ــــــاَن هـــ ـــــــَت!». ١٦وكـــ ـُه أنــ ال تُــــَدنِّــــســـ
َمّراٍت، ُثمَّ ارَتَفَع اإلناُء أيًضا إَلى السماِء.

ـِه: ماذا  ــِســـ ـــاُب يف َنــــفــ ــُرُس يَـــــرتــ ــ ـــطـ ـــاَن ُبــ ــ ١٧وإذ كــ

َعَسى أْن تكوَن الّرؤيا اليت رآها؟ إذا الرِّجاُل 
الذيَن ُأرِســلــوا ِمــْن ِقَبِل كرنيليوَس، وكانوا 
قد سألوا عن َبيِت ِسمعاَن وقد وَقفوا عَلى 
ـبِـــروَن: «هــــل ِسمعاُن  ــــاَدْوا يَـــســـَتـــخــ ــ ــ ـبـــاِب ١٨ونـ الــ
املَُلقَُّب ُبطُرَس ناِزٌل هناَك؟». ١٩وَبيَنما ُبطُرُس 
ٌر يف الّرؤيا، قاَل لُه الّروُح: «هوذا َثالَثُة  ُمَتَفكِّ
ِرجـــاٍل َيطُلبوَنَك. ٢٠لكن ُقــْم وانـــِزْل واذَهْب 



١١٢

ــي أنـــــا قد  ــ ــيٍء، ألنـّـ ـ ــ ـــَري ُمـــــرتـــــاٍب يف َشـــ ــُهـــْم َغـــ مـــعـ
أرَسلُتُهْم». ٢١فَنَزَل ُبطُرُس إَلى الرِّجاِل الذيَن 
ــبَــــِل كـــرنـــيـــلـــيـــوَس، وقاَل:  ــــْن ِقــ ــِه ِمــ ــيــ ــوا إلــ ــ ــلـ ــ ُأرِسـ
ــَبــُب الذي  «هـــا أنـــا الـــذي تــطــُلــبــونَــُه. مــاهــو الــسَّ
َحَضرُتْم ألجِلِه؟». ٢٢فقالوا: «إنَّ كرنيليوَس 
ا وخائَف اِهللا وَمشهوًدا  قائَد ِمَئٍة، َرُجــًال بــار
ــيـــِه َمبالٍك  ــَي إلـ ـ ــَيـــهـــوِد، أوحـــ ــِة الـ ــ ـــ ــْن ُكـــــلِّ ُأمَّ ـُه ِمـــ لـــ
ٍس أْن َيسَتدعَيَك إَلى َبيِتِه وَيسَمَع ِمنَك  ُمَقدَّ
كالًما». ٢٣فَدعاُهْم إَلى داِخٍل وأضاَفُهْم. ُثمَّ 
ــــاٌس ِمَن  ـ ــُهـــْم، وُأنــ ــُرُس مـــعـ ــَغــــِد خـــــرَج بُــــطــ يف الــ

اإلخَوِة الذيَن ِمْن يافا راَفقوُه.
٢٤ويف الــَغــِد َدَخــلــوا َقــيــَصــريَّــَة. وأّمـــا كرنيليوُس 

فكاَن َينَتِظُرُهْم، وقد َدعا أنِسباَءُه وأصِدقاَءُه 
اسَتقَبلُه  ــــــُرُس  ــــــطــ بُــ ـــــــَل  َدَخــــــ ــــــا  ــّمـــ ـــــــ ٢٥وَل َني.  ــــــ ــــــَربــــ األقــــ
َقَدَميِه.  ــــَلــــــى  عــ ــــــــا  ـــــًعــ واِقـــــ ــَد  ـَجـــــــ وســــــــ ـيـــــوُس  ــلــــ كـــــرنـــــيـــ
ــــــا أيًضا  ـــــــْم، أنـــ ـــــــ ــًال: «ُقــ ـــــُرُس قــــــــائــــــ ــــــُه ُبـــــــــطــــ ـــــاَمـــ أقــــ ــــــ ٢٦فـــ

إنـــســـاٌن». ٢٧ُثــــمَّ َدَخــــَل وهـــو يــتــَكــلَّــُم مــعــُه وَوَجَد 
كثرييَن ُمجَتِمعَني. ٢٨فقاَل ُهلم: «أنُتْم تعَلموَن 
ٌم عَلى َرُجٍل َيهوديٍّ أْن َيلَتِصَق  كيَف هو ُمَحرَّ
أَيت إلـــيـــِه. وأّمــــا أنـــا فــقــد أراين  يبٍّ أو يــــ َنـــ أَحـــٍد أجـــ بـــ
ٌس أو  ـــــــ ـــُه َدنـِـ ــا إنَّـــــ ــاٍن مــ ــســـ ــــــوَل عــــن إنـــ اُهللا أْن ال أقــ
ُمناَقَضٍة  دوِن  ِمـــــــْن  ِجـــــئـــــُت  ٢٩فـــــلـــــذلـــــَك  ـٌس.  ِجـــــ ــ َنــــ
سَبٍب  أســـَتـــخـــِبـــُرُكـــْم: أليِّ  فـــ اســـَتـــدَعـــيـــُتـــمـــوين.  إذ 
َتـــدَعـــيـــُتـــمـــوين؟». ٣٠فــــقــــاَل كــرنــيــلــيــوُس: «ُمنُذ  اســـ
أرَبَعِة أّياٍم إَلى هِذِه الّساَعِة ُكنُت صائًما. ويف 

ـّتـــاِســـَعـــِة ُكـــنـــُت ُأَصــــلِّــــي يف َبـــيـــيت، وإذا  الـــّســـاَعـــِة الــ
ــٍع ٣١وقاَل:  ي بــِلــبــاٍس الِمــ َرُجــــٌل قــد وَقــــَف أمــامــ
وُذِكَرْت  ــــَك  ــــالتُــ َصــ ـــْت  ـــِمـــــَعــ ُســ ـلــــيــــوُس،  يــــاكــــرنــــيـــ
َصَدقاُتَك أماَم اِهللا. ٣٢فأرِسْل إَلى يافا واسَتدِع 
ـــــــاِزٌل يف َبيِت  ـُه نــ ــــطــــــُرَس. إنَّـــــــ ـــــَب ُبــ ــمــــعــــاَن املـُــــَلـــــقَّ ِســ
ِسمعاَن َرُجٍل َدّباٍغ ِعنَد البحِر. فهو َمَتى جاَء 
ُيَكلُِّمَك. ٣٣فأرَسلُت إَليَك حاًال. وأنَت فَعلَت 
َحَسًنا إذ ِجئَت. واآلَن َنحُن مجيًعا حاِضروَن 

أماَم اِهللا لَنسَمَع مجيَع ما أَمَرَك بِه اُهللا».
٣٤ففتَح ُبطُرُس فاُه وقاَل: «باَحلقِّ أنا أِجُد أنَّ 

اَهللا ال َيقَبُل الُوجوَه. ٣٥بل يف ُكلِّ ُأمٍَّة، الذي 
يتَّقيِه وَيصَنُع الِبرَّ َمقبوٌل ِعنَدُه. ٣٦الَكِلَمُة اليت 
الِم بَيسوَع  ُر بالسَّ أرَسلها إَلى َبين إسرائيَل ُيَبشِّ
. ٣٧أنُتْم تعَلموَن  اَملسيِح. هذا هو َربُّ الُكلِّ
األمَر الذي صاَر يف ُكلِّ الَيهوديَِّة ُمبَتِدًئا ِمَن 
َز ا يوَحنا.  اجلليِل، َبعَد اَملعموديَِّة اليت كــرَ
٣٨َيسوُع الذي ِمَن الّناِصَرِة كيَف َمَسَحُه اُهللا 

ِة، الـــذي جـــاَل َيصَنُع  ـُقـــُدِس والـــقـــوَّ بـــالـــّروِح الــ
َخــًريا وَيشفي مجيَع املَُتَسلِِّط عَليِهْم إبليُس، 
ــحـــُن ُشـــهـــوٌد بــُكــلِّ ما  ألنَّ اَهللا كــــاَن مــعــُه. ٣٩ونَـ
فَعَل يف كــوَرِة الَيهوديَِّة ويف أوُرَشليَم. الذي 
أيًضا َقَتلوُه ُمَعلِّقَني إّيــاُه عَلى َخَشَبٍة. ٤٠هذا 
ــَطــــــى أْن  ــ ــِث، وأعــ ـ ــ ــالِــ ــ ّثـــ ــ ــ ـ ــوِم الــ ــيــــ ــ ـ ــُه اُهللا يف الـ ــ ـ ــاَمــ ــ ــ أقـ
ــعــِب، بل  َيــصــَري ظـــاِهـــًرا، ٤١لــيــس جلــمــيــِع الــشَّ
لــُشــهــوٍد ســبَــَق اُهللا فــانــتَــَخــبَــُهــْم. لنا نَــحــُن الذيَن 
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أَكلنا وَشِربنا معُه َبعَد قياَمِتِه ِمــَن األمواِت. 
وَنشَهَد  ــعــــِب،  ــ ــلــــشَّ لــ ــِرَز  ــ ــ ــــكــ ـ َنـــ أْن  ــــا  ـ ــ ــانــ ــ ــ ــ ٤٢وأوصـ

ــــا لألحياِء  ــانـًـ ــ ــَن اِهللا َديّــ ــ ــيَّــــُن ِمــ ــَعــ ــــذا هــــو املـُـ ـأنَّ هـ ــ ــ بـ
واألمـــواِت. ٤٣لــُه َيشَهُد مجيُع األنبياِء أنَّ ُكلَّ 

َمْن يؤِمُن بِه َيناُل باِمسِه ُغفراَن اخلطايا».
٤٤فَبيَنما ُبطُرُس يتَكلَُّم ِذِه اُألموِر َحلَّ الّروُح 

ـِع الـــــذيـــــَن كـــــانـــــوا َيسَمعوَن  يـــ ـــُقـــــــُدُس عــــَلــــى مجــــ الــــ
ـــنــــــوَن الــــــذيــــــَن ِمْن  ــؤِمـــ َش املــــ ــَدَهـــــــ ــــانـــــ ـــَة. ٤٥فـــ ــِلـــــَمــ الـــــَكـــ
أهــِل اِخلــتــاِن، ُكــلُّ َمــْن جــاَء مع ُبــطــُرَس، ألنَّ 
َموِهَبَة الّروِح الُقُدِس قد انَسَكَبْت عَلى اُألَمِم 
أيـــًضـــا. ٤٦ألنـَّـــُهــــْم كـــانـــوا َيــســَمــعــوَنــُهــْم يتَكلَّموَن 
موَن اَهللا. حيَنئٍذ أجــاَب ُبطُرُس:  بألِسَنٍة وُيَعظِّ
ـَع املــــــاَء حتَّى  َنــ ــٌد أْن َيـــمـــ ُع أَحــــ ـــَرى يــســتــطــيــ ٤٧«أُتـــــــ

ـؤالِء الــذيــَن َقــِبــلــوا الــــّروَح الُقُدَس  َتــِمــَد هــ ال َيــعــ
كما َنحُن أيًضا؟». ٤٨وأَمَر أْن َيعَتِمدوا باسِم 

. حيَنئٍذ سألوُه أْن َيمُكَث أّياًما. الربِّ


ـــوا يف  ـــانــ ـــَن كــ ــــذيــ ــَوُة الـ ــ ــ ــ ــ ـــُل واإلخـــ ــ ُســ ـــرُّ ــ ــَع الــ ــِمـــ ــَســـ ١فـــ

الَيهوديَِّة أنَّ اُألَمَم أيًضا َقِبلوا كِلَمَة اِهللا. ٢وَلّما 
َصِعَد ُبطُرُس إَلى أوُرَشليَم، خاَصَمُه الذيَن 
ِمْن أهِل اِخلتاِن، ٣قائلَني: «إنََّك َدَخلَت إَلى 
ـــاٍل َذوي ُغــلــَفــٍة وأَكـــلـــَت مــعــُهــْم». ٤فابَتدَأ  ِرجــ
ُبطُرُس َيشَرُح ُهلم بالتَّتاُبِع قائًال: ٥«أنا ُكنُت 
يف مدينِة يافا ُأَصــلِّــي، فرأيُت يف َغيَبٍة رؤيا: 
إنــــاًء نــــاِزًال ِمــثــَل ُمـــــالَءٍة عــظــيــَمــٍة ُمـــــدَّالٍة بأرَبَعِة 

. ٦فتَفرَّسُت فيِه  أطراٍف ِمَن السماِء، فأَتى إَليَّ
ُمــتــأمِّــًال، فــرأيــُت َدوابَّ األرِض والُوحوَش 
والزَّّحافاِت وُطيوَر السماِء. ٧وِمسعُت صوًتا 
قائًال يل: ُقم يا ُبطُرُس، اذَبْح وُكْل. ٨فُقلُت: 
! ألنَّــهُ مل َيدُخْل فمي َقطُّ َدنِــسٌ أو  كالَّ يــاَربُّ
َنِجٌس. ٩فأجاَبين صوٌت ثانَيًة ِمَن السماِء: ما 
سُه أنَت. ١٠وكاَن هذا عَلى  َرُه اُهللا ال ُتَنجِّ َطهَّ
َثالِث َمــّراٍت. ُثمَّ انُتِشَل اجلميُع إَلى السماِء 
أيًضا. ١١وإذا ثَــالثَــُة ِرجــاٍل قد وَقفوا للوقِت 
ِعنَد الَبيِت الذي ُكنُت فيِه، ُمرَسلَني إَليَّ ِمْن 
َقــيــَصــريَّــَة. ١٢فــقــاَل يل الـــّروُح أْن أذَهـــَب معُهْم 
ــي أيًضا  ـــــَب َمـــعـ ــ ـــ ــيٍء. وَذَه ــ ــ ــــاٍب يف َشـــ ــــَري ُمـــــرتـ َغــ
تَُّة. فَدَخلنا َبيَت الرَُّجِل،  هؤالِء اإلخَوُة السِّ
ــِتـــِه قائًما  ــيـ ــــــالَك يف بَـ ـيـــَف رَأى املَـ ــَرنـــا كــ ــبَـ ــأخـ ١٣فـ

وقــائــًال لــُه: أرِســـْل إلَــى يافا ِرجـــاًال، واسَتدِع 
ــو ُيَكلُِّمَك  ــُرَس، ١٤وهـــــ ــ ــــطـ ــــَب بُـ ــقَّ ــَلــ ِســـمـــعـــاَن املـُـ
ـَك. ١٥فَلّما  ــتِــ ـــيـ ــلُّ َب ـُص أنـــــَت وُكــــ ُلــ ــِه ختـــ كـــالًمـــا بــ
ابــَتــدأُت أتَــَكــلَّــُم، َحــلَّ الـــّروُح الــُقــُدُس عَليِهْم 
رُت كالَم  كما عَلينا أيًضا يف الُبداَءِة. ١٦فتَذكَّ
ــَد مبـــاٍء وأّما  الــــربِّ كــيــَف قــــاَل: إنَّ يــوَحــنــا َعــمَّ
ـــُدِس. ١٧فإْن  ــ ــُقــ ـ ــ ــــّروِح الــ ــالــ ــ ــــدوَن بــ ــمَّ ــَعــ ــتُــ ــُتــــم فــــســ أنــ
ــَة كــمــا لــنــا أيًضا  ــبَـ كــــاَن اُهللا قـــد أعـــطـــاُهـــُم املَـــوِهـ
ويَِّة مؤِمنَني بالربِّ َيسوَع اَملسيِح، فَمْن  بالسَّ
أنا؟ أقاِدٌر أْن أمَنَع اَهللا؟». ١٨فَلّما ِمسعوا ذلك 
ـــدوَن اَهللا قــائــلــَني: «إًذا  ــَمـــجِّ ســَكــتــوا، وكـــانـــوا يُـ
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أعَطى اُهللا اُألَمَم أيًضا التَّوَبَة للحياِة!».
ِق الذي  ــّراِء الــّضــيــ ١٩أّمــــا الــذيــَن تــَشــتَّــتــوا ِمـــْن َجــ

ــــازوا إَلى  ـتـ ــ ــــاجــ ـــانـــــوَس فـ ــفــ ــ ــتِـ ـ ــَبــــِب اســ ــَســ ــــَل بــ ـــَصــ َحـــ
فينيقَيَة وُقُربَس وأنطاكَيَة، وُهم ال ُيَكلِّموَن 
ــط. ٢٠ولكن  ـقــ ـــهـــــوَد فـــ ـيَــ ــ ــِة إال الــ ــَمــ ــِلــ ــَكــ ــالــ ـــًدا بــ ــ ـ ــ أَحــ
ُقُربسّيوَن  ــاٌل  ــ ــ ــ ــ ـــــم ِرجــ ــ ــــــوٌم، وُهــ ــ ــ ــــْم َقــ ــُهـ ــنـــ ــ ــــاَن ِمـ ـ ــ كــ
وَقَريوانّيوَن، الذيَن َلّما َدَخلوا أنطاكَيَة كانوا 
ريَن بالربِّ َيسوَع.  ُيخاِطبوَن اليونانّيَني ُمَبشِّ
٢١وكــانَــْت يَــُد الــربِّ معُهْم، فآَمَن َعــَدٌد كثٌري 

 . وَرَجعوا إَلى الربِّ
ــَبـــُر عــنــُهــْم يف آذاِن الــَكــنــيــَســِة اليت  ــَع اَخلـ ٢٢فـــُســـِمـ

ــْي َيجتاَز  ــَكـ ــأرَســـلـــوا بَـــرنـــابـــا لـ ـيــــَم، فـ ــلـــ يف أوُرَشــ
إلَــــى أنــطــاكــيَــَة. ٢٣الـــــذي َلــّمــا أتَــــى ورَأى ِنعَمَة 
َح، وَوَعــَظ اجلميَع أْن َيثُبتوا يف الربِّ  اِهللا فــرِ
ــــًال صاِلًحا  ـ ــ ـــاَن َرُجــ ــ ــُه كــ ــ ــ ــ ـــلــــِب، ٢٤ألنَّـــ ــَقـ ــَعـــــزِم الــ ــ بـ
وُممَتِلًئا ِمَن الّروِح الُقُدِس واإلمياِن. فانَضمَّ 

إَلى الربِّ َجمٌع َغفٌري.
ــرســــــوَس لَيطُلَب  ـــــى َطــــ ــابــــا إلَــ ـــــرَج َبــــرنــ ــمَّ خــ ــ ــ ــ ٢٥ثُــ

ــِه إلَـــــى أنطاكَيَة.  ـــاَء بــ ـَدُه جــ ــ ــ ــّمــــا وَجــ ـــاُوَل. ولَــ ــ شــ
ـِة سَنًة  ـَســ ــنـــيــ ــَكـ ـَمـــعـــا يف الـ ــُهـــمـــا اجـــتَــ ـــَدَث أنَّـ ــَحـــ ــ ٢٦فــ

ــَي التالميُذ  كــاِمــَلــًة وَعــلَّــمــا َجــمــًعــا َغــفــًريا. وُدعــ
ًال. «َمسيحّيَني» يف أنطاكَيَة أوَّ

٢٧ويف ِتلَك األيّــاِم اَحنــَدَر أنبياُء ِمــْن أوُرَشليَم 

ــــُم اُمسُه  ــُهـ ــ ــنـ ــ ــــٌد ِمـ ــ ــ ــ ــ ــــاَم واِحــ ــ ــ ــ ــ ــ ــَة. ٢٨وقـ ــ ـَيــ ــ ــــاكـــ ـــطــ ــــــى أنـــ ــ إلَــ
أغــابــوُس، وأشـــاَر بــالــّروِح أنَّ جــوًعــا عظيًما 

ــاَن َعــتــيــًدا أْن َيــصــَري عــَلــى مجــيــِع اَملسكوَنِة،  كــ
الــذي صــاَر أيــًضــا يف أيّـــاِم ُكــلــوديــوَس َقيَصَر. 
َر لُكلٍّ ِمنُهْم أْن  ٢٩فَحَتَم التالميُذ َحسَبما تَيسَّ

يُــرِســَل ُكــلُّ واِحـــٍد َشيًئا، ِخــدَمــًة إلَــى اإلخَوِة 
ــــوا ذلك  ــلــ ــ ــ ــَع ــ ــ ــَف ــ ــِة. ٣٠فــ ــ ــ ـــــوديَّـ ــــهــ ــ ــيَـ ــ ــ ــَني يف الـ ــ ـنــ ــ ــ ــاِكـ ــ ــّســ ــ ــ ال

ُمرِسلَني إَلى اَملشاِيِخ بَيِد َبرنابا وشاُوَل.


ُك َيَديِه  ــــريوُدُس املَــــِلــــ ١ويف ذلــــك الـــوقـــِت َمـــــدَّ هـــ

لُيسيَئ إَلى ُأناٍس ِمَن الَكنيَسِة، ٢فَقَتَل يعقوَب 
يِف. ٣وإذ رَأى أنَّ ذلك ُيرضي  أخا يوَحنا بالسَّ
ــَلـــــى بُـــــــطـــــــُرَس أيًضا.  َض عـــ ــاَد فـــــَقـــــبَـــــ ــــَيــــــهــــــوَد، عـــــــ الــ
ـَســــَكــــُه وَضَعُه  ــّمـــــا أمـــ ـَفــــطــــِري. ٤وَلـــ ـــاُم الـــ وكـــــاَنـــــْت أّيـــــ
ـِة أراِبَع  ــــاُه إَلـــــــى أرَبــــــَعـــــ جــــِن، ُمــــَســــلِّــــًمــــا إيّـــــ ــــ يف الــــسِّ
َمــُه َبعَد  ِمـــَن الــَعــســَكــِر لــَيــحــُرســوُه، نــاوًيــا أْن ُيــَقــدِّ
عِب. ٥فكاَن ُبطُرُس َمحروًسا  الِفصِح إَلى الشَّ
جِن، وأّما الَكنيَسُة فكاَنْت تصُري ِمنها  يف السِّ

َصالٌة بَلجاَجٍة إَلى اِهللا ِمْن أجِلِه.
َمُه، كاَن  ٦وَلّما كاَن هريوُدُس ُمزِمًعا أْن ُيَقدِّ

ـَني َعسَكريَّنيِ  ُبـــطـــُرُس يف ِتــلــَك الــلَّــيــَلــِة نــائــًمــا بَــ
ـــّداَم الباِب  ــ ــ ــ ــ ــ ـــاَن ُقـ ــ ـ ــ ــِني، وكـــ ــ ــَت ــ ــَل ـِســ ــ ــلـ ــِســ ــا بــ ــ ــوًطــ ــ ــــربــ َمــ
َمالُك  ٧وإذا  ــــَن.  ــجــ ــ ــ ــــسِّ الــ ـــوَن  ــ ــُرسـ ــ ــــحــ ــ َي ــّراٌس  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُحـ
الربِّ أقَبَل، ونوٌر أضاَء يف الَبيِت، فَضَرَب 
َجنَب بُــطــُرَس وأيَقَظُه قــائــًال: «ُقــْم عاِجًال!». 
ــــاَل لُه  ـ ــِه. ٨وقـــ ــ ــَديـ ــ ــــْن يَـ ــتـــاِن ِمــ ــَلـ ــِسـ ـلـ ــ ــَقـــَطـــِت الـــسِّ ـَسـ فــ
اَملالُك: «َمتنَطْق والَبْس َنعَليَك». فَفَعَل هكذا. 
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ين». ٩فخرَج  ــبَـــعـــ ــْس ِرداَءَك واتـ ــبَـ ــُه: «الـ فـــقـــاَل لــ
يتَبُعُه. وكاَن ال َيعَلُم أنَّ الذي َجَرى بواِسَطِة 
، بل َيُظنُّ أنَّــهُ َينُظُر رؤيا.  املَــالِك هو َحقيقيٌّ
ّثـــاَين، وأتَــيــا إَلى  َل والـــ ١٠فــجــازا املـَـحــَرَس األوَّ

باِب اَحلديِد الذي يَؤّدي إَلى املدينِة، فانَفَتَح 
ما ُزقاًقا واِحًدا،  ُهلما ِمْن ذاِتِه، فخرجا وتَقدَّ

وللوقِت فاَرَقُه اَملالُك.
ــَع إَلـــى َنفِسِه:  ١١فـــقـــاَل ُبـــطـــُرُس، وهـــو قــد َرَجــ

ـــَل َمالَكُه  «اآلَن َعــِلــمــُت يَــقــيــنًــا أنَّ الــــربَّ أرَســ
وأنَقَذين ِمْن َيِد هــريوُدَس، وِمــْن ُكلِّ انِتظاِر 
ـِبـــٌه إَلى  ــــمَّ جـــــاَء وهــــو ُمـــنـــتَــ ــوِد». ١٢ُثــ ــيَـــهـ َشـــعـــِب الـ
َبيِت َمــرَيــَم ُأمِّ يوَحنا املـُـَلــقَّــِب َمــرُقــَس، َحيُث 
كاَن كثريوَن ُمجَتِمعَني وُهم ُيَصّلوَن. ١٣فَلّما 
هليِز جاءْت جارَيٌة اُمسها  َقَرَع ُبطُرُس باَب الدِّ
َرْودا لَتسَمَع. ١٤فَلّما َعَرَفْت صــوَت ُبطُرَس 
مل تفَتِح الباَب ِمــَن الــَفــَرِح، بل َرَكــَضــْت إَلى 
ــــــٌف ُقّداَم  ــ ــُرَس واِقـــ ــ ــــطــ أنَّ بُــ ــَرْت  ــ ـ ــَبـــ ــ ـ وأخـــ ــٍل  ــ ــ ــ داِخـــ
ـــَن!». وأّما  ــذيــ ــبــــاِب. ١٥فـــقـــالـــوا هلــــا: «أنــــــِت ـــ الــ
ُد أنَّ هكذا هو. فقالوا: «إنَُّه  هي فكاَنْت تَؤكِّ
َمـــالُكـــُه!». ١٦وأّمــــا ُبــطــُرُس فــَلــبِــَث َيــقــَرُع. فَلّما 
فتحوا ورَأْوُه انَدَهشوا. ١٧فــأشــاَر إليِهْم بَيِدِه 
َثُهْم كيَف أخَرَجُه الربُّ ِمَن  لَيسُكتوا، وَحدَّ
ـِبـــروا يــعــقــوَب واإلخَوَة  ــــاَل: «أخــ ــجــِن. وقـ الــسِّ

ذا». ُثمَّ خرَج وَذَهَب إَلى َموِضٍع آَخَر.
١٨فــَلــّمــا صــــاَر الــنَّــهــاُر َحـــَصـــَل اضـــِطـــراٌب ليس 

بَقليٍل َبَني الَعسَكِر: ُتَرى ماذا َجَرى لُبطُرَس؟ 
١٩وأّما هريوُدُس فَلّما َطَلَبُه ومل َيِجدُه فَحَص 

ــتـــِل. ُثمَّ  ــنـــقـــادوا إَلــــى الـــَقـ ــَر أْن يَـ ــ ـــّراَس، وأَمــ ــ ــ اُحلـ
َنَزَل ِمَن الَيهوديَِّة إَلى َقيَصريََّة وأقاَم هناَك.

ــــاَن هـــــريوُدُس ســاِخــًطــا عــَلــى الّصورّيَني  ٢٠وكـ

َني، فَحَضروا إليِه بَنفٍس واِحَدٍة  ــيــداويّــ والــصَّ
ـــاِظـــَر عــَلــى َمضَجِع  ــّن واســَتــعــَطــفــوا َبـــالســـُتـــَس الـ
اُملصاَلَحَة  ـــوَن  ــــســ ــِمـ ــَتـــ ــلـــ َيـــ ــــاروا  ـ ــ ــ صــ ـــمَّ  ــ ــ ُثــ ِك،  ــ ــ ــ ــِلــ ــ ــ املَــ
املَِلِك.  ــوَرِة  ــ ــ ـ ــ ــ ــ كـ ــْن  ــ ــ ــ ِمــ ــــاُت  ــتـ ــ ــقـ ــ تـ ـــْم  ــ ــ ــُهـ ـ ــ ـــ ــــوَرَت ـ كـــ ألنَّ 
ـــــريوُدُس اُحللََّة  ــ ــ ــ ــ ــَس هـ ــ ـ ــبِـ ــ ــٍن َلــ ــ ــيَّــ ــ ــَعــ ــ ـــــوٍم ُمــ ــ ي يــ ــ ــ ــفــ ــ ٢١فــ

املُلوكيََّة، وَجَلَس عَلى ُكرسيِّ املُلِك وَجَعَل 
ــعــُب: «هـــذا صوُت  يُــخــاِطــبُــُهــْم. ٢٢فـــَصـــَرَخ الــشَّ
ــٍه ال صــوُت إنــســاٍن!». ٢٣فــفــي احلـــاِل َضَرَبُه  إلَـ
ــجــــَد ِهللا، فصاَر  ـِط املـَـ ـــعــ ـُه مل ُي ــ ــــربِّ ألنَّـــ َمــــــالُك الــ

يأُكُلُه الّدوُد وماَت.
٢٤وأّما كِلَمُة اِهللا فكاَنْت تنمو وتزيُد. ٢٥وَرَجَع 

ـــَم بَـــــعـــــَد مـــــا كمَّال  ــــيـــ ـلــ ـــْن أوُرَشـــــ ـــاُوُل ِمـــــ َبــــرنــــابــــا وشـــــــــ
اِخلدَمَة، وأَخذا معُهما يوَحنا املَُلقََّب َمرُقَس.


١وكـــــــــاَن يف أنــــطــــاكــــيَــــَة يف الـــَكـــنـــيـــَســـِة هــــنــــاَك أنبياُء 

ــــــذي ُيدَعى  وُمـــــَعـــــلِّـــــمـــــوَن: َبـــــرنـــــابـــــا، وِســـــمـــــعـــــاُن الــ
َجــَر، ولـــوكـــيـــوُس الـــــَقـــــَريواينُّ، وَمـــنـــاِيـــُن الذي  نــيــ
ــِع، وشاُوُل.  بـــ تــــَربَّــــى مــــع هـــــــــريوُدَس َرئــــيــــِس الـــــرُّ
٢وَبيَنما ُهــم َيــخــِدمــوَن الـــربَّ وَيــصــومــوَن، قاَل 

الّروُح الُقُدُس: «أفِرزوا يل َبرنابا وشاُوَل للَعَمِل 
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الذي َدَعوُتُهما إليِه». ٣فصاموا حيَنئٍذ وَصلَّْوا 
وَوَضعوا عَليِهما األيادَي، ُثمَّ أطَلقوُهما.

ُقـــُدِس اَحنَدرا  ٤فـــهـــذاِن إذ ُأرِســـــال ِمــــَن الــــــّروِح الـــ

إَلى سلوكَيَة، وِمْن هناَك ساَفرا يف البحِر إَلى 
ُربَس. ٥وَلّما صارا يف سالميَس ناَديا بَكِلَمِة  ُقــ
ـــاَن مـــعـــُهـــمـــا يوَحنا  وكــــــ ــــوِد.  ــهـ ــــَيـــ ِع الـ يف جمـــــامـــــ اِهللا 
ــّمـــا اجـــتـــازا اَجلــــزيــــَرَة إَلــــى بافوَس،  خــــاِدًمــــا. ٦وَلـ
وَجــــــدا َرُجـــــــًال ســــاِحــــًرا نَـــبـــيـــا كــــّذاًبــــا َيـــهـــوديـــا اُمسُه 
بارَيشوُع، ٧كاَن مع الوايل سرجيوَس بوُلَس، 
ـــــٌل فـــهـــيـــٌم. فـــهـــذا َدعــــــا َبــــرنــــابــــا وشاُوَل  وهـــــو َرُجــــ
والَتَمَس أْن َيسَمَع كِلَمَة اِهللا. ٨فقاَوَمُهما َعليٌم 
ـــُه، طــاِلــًبــا أْن  الـــّســـاِحـــُر، ألْن هــكــذا ُيـــتَـــرَجـــُم اُمســ

ُيفِسَد الواَيل عن اإلمياِن.
٩وأّما شاُوُل، الذي هو بوُلُس أيًضا، فامَتَأل 

ـِه ١٠وقاَل:  ـيــ ــَص إلــ ــَخـ ــُقــــُدِس وَشـ ــــّروِح الــ ِمــــَن الــ
ــٍث! يا  ــ ــبــ ـ ــ ـــــلَّ ُخـ ــ ــ شٍّ وُكـ ــ ــ ــ ـــــلَّ ِغـــ ــ ــُئ ُكــ ــ ــِلـ ــَتـــ ــ ــــمـ ــــا املُـ ــــهــ «أيُّــ
َس! يـــاَعـــدوَّ ُكـــلِّ بـــرٍّ! أال تــــزاُل ُتفِسُد  ابـــَن إبــلــيــ
ُسُبَل اِهللا اُملسَتقيَمَة؟ ١١فــاآلَن هــوذا يَــُد الربِّ 
مَس  ــُر الشَّ ــِصــ ــبــ ــَمــــى ال تُــ ــكــــوُن أعــ ــتــ َك، فــ ــ ــيــ ــَلــ عــ
ـَلــيــِه َضباٌب  ــَط عـ ـــاِل ســـَقـ ـٍني». فــفــي احلــ ــ إلَـــــى حــ
ـــْن َيقوُدُه  ــدوُر ُمــلــَتــِمــًســا َمــ ــ ـــ ــَعـــَل َي ـَمــــٌة، فـــَجـ ــلـــ وُظــ
ــِدِه. ١٢فـــالـــوايل حــيــنَــئــٍذ َلــّمــا رَأى مــا َجَرى،  ــيَـ بـ

. آَمَن ُمنَدِهًشا ِمْن تعليِم الربِّ
١٣ُثــمَّ أقَلَع ِمــْن بافوَس بوُلُس وَمــْن معُه وأَتْوا 

ففاَرَقُهْم  ـنــــا  ــا يــــوَحـــ َبـــمـــفـــيـــلـــيَّـــَة. وأّمـــــــ ـــِة  َبــــــرَجـــ إَلــــــــى 

وَرَجــَع إَلى أوُرَشليَم. ١٤وأّمــا ُهم فجازوا ِمْن 
بَـــرَجـــَة وأَتــــــْوا إَلــــى أنــطــاكــَيــِة بــيــســيــديـَّـَة، وَدَخلوا 
ــبــِت وَجــَلــســوا. ١٥وَبـــعـــَد ِقراَءِة  جــَمــَع يـــوَم الــسَّ املـَـ
ــِهــــْم رَؤساُء  ــَل إلــــيــ ـــيـــــاِء، أرَســــــــ ـــّنـــــامـــــوِس واألنـــــبــ الــ
ـــــَوُة، إْن  ــاُل اإلخــــ ــرِّجـــ َني: «أيـُّـــهــــا الـــ ــِع قـــائـــلـــ جـــَمـ املَـــ
عِب فقولوا».  كــانَــْت ِعــنــَدُكــْم كِلَمُة وعــٍظ للشَّ
١٦فقاَم بوُلُس وأشاَر بَيِدِه وقاَل: «أيُّها الرِّجاُل 

اَمسعوا!  اَهللا،  ــتَّــــقــــوَن  يــ والــــــذيــــــَن  ـّيــــوَن  ــلـــ ــرائــــيــ اإلســ
١٧إَلُه َشعِب إسرائيَل هذا اختاَر آباَءنا، وَرَفَع 

ـــعـــَب يف الـــُغـــرَبـــِة يف أرِض ِمـــصـــَر، وبِذراٍع  الـــشَّ
ِة أرَبعَني  ُمــرَتــِفــَعــٍة أخــَرَجــُهــْم ِمنها. ١٨ونَــحــَو ُمـــدَّ
يَِّة. ١٩ُثمَّ أهلَك  سَنًة، احَتَمَل َعوائَدُهْم يف الَبرِّ
سبَع ُأَمــٍم يف أرِض كنعاَن وَقَسَم ُهلم أرَضُهْم 
أرَبَعِمَئٍة  ـــِو  نَــــــحـــ يف  َك  ــــــ ذلـــ ـــَد  ـــــعـــــ ٢٠وبَـــ ـــرَعــــــِة.  ــُقـــ ــــالــــ بــ
وَخمسَني سَنًة أعطاُهْم ُقضاًة حتَّى َصموئيَل 
أعــطــاُهــُم اُهللا  ــْن َثـــمَّ َطــَلــبــوا َمــِلــًكــا، فــ يبِّ. ٢١وِمــ الــنَّــ
ِط بنيامَني،  بـــ ـٍس، َرُجــــــًال ِمـــــْن ِســـ ــَن َقـــيــ شــــــاُوَل بــ
أرَبعَني سَنًة. ٢٢ُثمَّ َعَزلُه وأقاَم ُهلم داُوَد َمِلًكا، 
الــــذي َشـــِهـــَد لـــُه أيـــًضـــا، إذ قــــاَل: وَجـــــدُت داُوَد 
يب، الـــذي سَيصَنُع  ـــًال َحـــَســـَب َقــلــ ــى َرُجــ بـــَن َيــسَّ
ُكلَّ َمشيَئيت. ٢٣ِمْن َنسِل هذا، َحَسَب الَوعِد، 
ــــســــــوَع. ٢٤إذ  ــــــاَم اُهللا إلســـــرائـــــيـــــَل ُمــــَخــــلِّــــًصــــا، يَــ أقـــ
سَبَق يوَحنا فكَرَز َقبَل َمجيئِه َمبعموديَِّة التَّوَبِة 
جلــمــيــِع َشـــعـــِب إســـرائـــيـــَل. ٢٥وَلــــّمــــا صــــاَر يوَحنا 
ُل سعَيُه َجَعَل يقوُل: َمْن تُظّنوَن أّني أنا؟  ُيَكمِّ
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أيت َبـــعـــدي الذي  َلـــســـُت أنــــا إيّـــــــاُه، لــكــن هــــوذا يــــ
َلسُت ُمسَتِحقا أْن أُحلَّ ِحذاَء َقَدَميِه.

ين ِجــنــِس إبراهيَم،  ٢٦«أيُّـــهـــا الـــرِّجـــاُل اإلخـــــَوُة َبـــ

والذيَن َبيَنُكْم يتَّقوَن اَهللا، إَليُكْم ُأرِسَلْت كِلَمُة 
ـَني يف أوُرَشليَم  هـــذا اَخلــــــالِص. ٢٧ألنَّ الــّســاِكــنـ
ـــــواُل األنبياِء  ــــاَءُهــــــْم مل َيـــعـــِرفـــوا هـــــذا. وأقــ ورَؤســ
اليت ُتقرُأ ُكلَّ سبٍت متَّموها، إذ َحَكموا عَليِه. 
ــــــَدًة للموِت  ــًة واِحـــــ ــِجـــــدوا ِعــــلَّــ ــــم مل َيـــ ــْع أُــ ٢٨وَمــــــــ

َطَلبوا ِمْن بيالُطَس أْن ُيقَتَل. ٢٩وَلّما متَّموا ُكلَّ 
ما ُكِتَب عنُه، أنَزلوُه عن اَخلَشَبِة وَوَضعوُه يف 
َقٍرب. ٣٠ولكنَّ اَهللا أقاَمُه ِمَن األمواِت. ٣١وَظَهَر 
أّياًما كثَريًة للذيَن َصِعدوا معُه ِمَن اجلليِل إَلى 
عِب.  أوُرَشـــلـــيـــَم، الـــذيـــَن ُهـــم ُشـــهـــوُدُه ِعــنــَد الشَّ
ُرُكْم باَملوِعِد الذي صاَر آلبائنا،  ٣٢وَنحُن ُنَبشِّ

٣٣إنَّ اَهللا قد أكَمَل هذا لنا َنحُن أوالَدُهْم، إذ 

أقــاَم َيسوَع كما هو َمكتوٌب أيًضا يف اَملزموِر 
الّثاين: أنَت ابين، أنا اليوَم وَلدُتَك. ٣٤إنَُّه أقاَمُه 
ِمـــَن األمـــــواِت، َغـــَري َعــتــيــٍد أْن َيــعــوَد أيــًضــا إَلى 
ُأعــطــيــُكــْم َمراِحَم  ـــي ســ ـــاَل: إّنــ فــــســــاٍد، فــهــكــذا قـــ
داُوَد الّصاِدَقَة. ٣٥ولذلَك قاَل أيًضا يف َمزموٍر 
آَخَر: َلْن تَدَع ُقّدوسَك َيَرى فساًدا. ٣٦ألنَّ داُوَد 
َبــعــَد مــا َخـــَدَم جيلُه مبَــشــوَرِة اِهللا، َرَقـــَد وانَضمَّ 
إَلـــى آبـــائـــِه، ورَأى فـــســـاًدا. ٣٧وأّمـــــا الـــذي أقاَمُه 
اُهللا فــلــم َيــــَر فـــســـاًدا. ٣٨فــلــَيــُكــْن َمــعــلــوًمــا ِعنَدُكْم 
ــــُه ـــــذا ُيـــــنـــــاَدى لُكم  ـــــــَوُة، أنَّـــ ــهــــا الـــــرِّجـــــاُل اإلخـــ أيُّــ

ُر ُكلُّ َمْن يؤِمُن  بُغفراِن اخلطايا، ٣٩وذا يتَبرَّ
ِمــْن ُكــلِّ ما مل تــقــِدروا أْن تتَبرَّروا ِمنُه بناموِس 
موَسى. ٤٠فانُظروا لئال يأَيت عَليُكْم ما قيَل يف 
بوا  األنــبــيــاِء: ٤١اُنـــُظـــروا أيُّــهــا املـُـَتــهــاِونــوَن، وتَعجَّ
واهِلكوا! ألنَّين َعَمًال أعَمُل يف أّياِمُكْم. َعَمًال 

قوَن إْن أخَبَرُكْم أَحٌد بِه». ال ُتَصدِّ
٤٢وَبعَدما خرَج الَيهوُد ِمَن اَملجَمِع َجَعَل اُألَمُم 

َيــطــُلــبــوَن إلــيــِهــمــا أْن ُيــَكــلِّــمــاُهــْم ـــذا الـــَكـــالِم يف 
ِت اَجلماَعُة، تِبَع  بِت القاِدِم. ٤٣وَلّما انَفضَّ السَّ
َخالِء املَُتَعبِّديَن بوُلَس  كثريوَن ِمَن الَيهوِد والدُّ
وَبـــرنـــابـــا، الــلــَذيــِن كــانــا ُيــَكــلِّــمــاِنــِهــْم وُيقِنعاِنِهْم 
ـــبـــِت الّتايل  اِهللا. ٤٤ويف الـــسَّ أْن َيــثــبُــتــوا يف نِـــعـــَمـــِة 
اجَتَمَعْت ُكلُّ املدينِة تقريًبا لَتسَمَع كِلَمَة اِهللا. 
ألوا َغَريًة،  ــــ ــمــــوَع امــــَت ـَيـــهـــوُد اُجلــ ٤٥فـــَلـــّمـــا رَأى الــ

ُس ُمناِقضَني  ــ وَجـــَعـــلـــوا ُيــــقــــاِومــــوَن مـــا قـــالـــُه بــــوُلــ
ُس وَبـــرنـــابـــا وقاال:  ـاَهـــَر بــــوُلــــ جــ َني. ٤٦فـــ فــــ ــدِّ َجــ ــ وُمــ
ًال بَكِلَمِة اِهللا،  «كاَن َيِجُب أْن ُتَكلَّموا أنُتم أوَّ
ولــكــن إذ َدَفــعــُتــمــوهــا عــنــُكــْم، وَحــَكــمــُتــْم أنَُّكْم 
ُه  َني للحياِة األبــديَّــِة، هــوذا َنَتَوجَّ َغــُري ُمسَتِحقِّ
: قد  ـانـــا الــــــربُّ ـــــِم. ٤٧ألْن هــكــذا أوصــ إَلــــى اُألَمـــ
أَقمُتَك نوًرا لُألَمِم، لَتكوَن أنَت َخالًصا إَلى 

أقَصى األرِض».
ــوا َيفَرحوَن  ــ ـــانــ ـك كـــ ــ ــ ـ ــــُم ذلــ ــ ــ ــ ــ ــَع اُألَمـــ ــ ــ ــ ــــا ِمسـ ــّمــ ــ ــَلــ ـ ٤٨فـــ

ــــَن مجــيــُع الذيَن  . وآَم ــربِّ ـــدوَن كــِلــَمــَة الــ ـــجِّ ـَم ويُــ
ــِة. ٤٩وانَتَشَرْت  ــديَّــ كـــانـــوا ُمــَعــيَّــنــَني لــلــحــيــاِة األبــ
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كِلَمُة الــربِّ يف ُكلِّ الكوَرِة. ٥٠ولكنَّ الَيهوَد 
ريفاِت وُوجوَه  َحرَّكوا النِّساَء املَُتَعبِّداِت الشَّ
ــَلـــــى بوُلَس  ــ ـــاًدا عـ ــ ـــهــ ــ ــِطــ ــ ــ ــــاروا اضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــِة، وأثــ ــنــ ــ ــديــ ــ املــ
وبَــرنــابــا، وأخــَرجــوُهــمــا ِمـــْن ُتــخــوِمــِهــْم. ٥١أّما 
ُهما فَنَفضا ُغباَر أرُجِلِهما عَليِهْم، وأَتيا إَلى 
إيقونَيَة. ٥٢وأّما التالميُذ فكانوا َيمَتِلئوَن ِمَن 

الَفَرِح والّروِح الُقُدِس.


ـًعـــــا إَلى  ـُهــــمــــا َدَخـــــــــال َمــــ ـَة أنَّـــ ـَيـــ ــقــــونـــ ــــَدَث يف إيــ ١وَحـــــــــ

ـَيـــهـــوِد وتــَكــلَّــمــا، حــتَّــى آَمـــــَن ُجمهوٌر  جـــَمـــِع الــ َمـــ
ّيــَني. ٢ولـــكـــنَّ الَيهوَد  كــثــٌري ِمــــَن الـــَيـــهـــوِد والــيــونــانــ
َغَري املؤِمنَني َغّروا وأفَسدوا ُنفوَس اُألَمِم عَلى 
اإلخَوِة. ٣فأقاما َزماًنا َطويًال ُيجاِهراِن بالربِّ 
الـــذي كـــاَن َيــشــَهــُد لــَكــِلــَمــِة ِنــعــَمــِتــِه، وُيــعــطــي أْن 
ُتجَرى آياٌت وَعجائُب عَلى أيديِهما. ٤فانَشقَّ 
ُجــمــهــوُر املــديــنــِة، فــكــاَن َبــعــُضــُهــْم مــع الَيهوِد، 
ـــرَّســـــولَـــــِني. ٥فـــَلـــّمـــا َحــــَصــــَل ِمَن  ع الــ وبَـــعـــُضـــُهـــْم مــــ
جــــوٌم لَيبغوا  ـــِم والــــيَــــهــــوِد مـــع رَؤســــائــــِهــــْم ُهــــ اُألَمـــــ
عَليِهما وَيرُجموُهما، ٦َشــَعــرا بــِه، فَهَربا إَلى 
َمديَنَتْي ليكأونيََّة: لسِتَرَة وَدرَبَة، وإَلى الكوَرِة 

راِن. اُملحيَطِة. ٧وكانا هناَك ُيَبشِّ
٨وكاَن َيجِلُس يف لستَرَة َرُجٌل عاِجُز الرِّجَلِني 

. ٩هذا  ــــطُّ ِش َقـــ ـــِه، ومل َيــــمــــ ــــــ ــْن َبــــطــــِن ُأمِّ ُمـــقـــَعـــٌد ِمــــ
َص إليِه،  ـَكـــلَّـــُم، فـــَشـــَخـــ َس يـــتــ ُع بـــوُلـــ ـــاَن َيـــســـَمـــ كــ
وإذ رَأى أنَّ لــُه إمياًنا لُيشَفى، ١٠قــاَل بصوٍت 

َك ُمــنــَتــِصــًبــا!». فَوَثَب  عــظــيــٍم: «ُقـــْم عــَلــى ِرجــَلــيــ
ي. ١١فـــاُجلـــمـــوُع َلــّمــا رَأْوا مــا فَعَل  وصــــاَر َيــمــشــ
بوُلُس، َرَفعوا صوَتُهْم بُلَغِة ليكأونيََّة قائلَني: 
ـَزلــــــوا إَلينا».  وَنـــــ ـنــــاِس  تـــَشـــبَّـــهـــوا بــــالـــ «إنَّ اآلِلــــــَهــــــَة 
َس» وبوُلَس  ـــ ـــــــ ــا «َزفــــ ـــرنـــــابـــ َبــ ــــوَن  ــدعـــ ـــوا َيـــــ ـانـــ ــكـــــ ١٢فــــ

يف الَكالِم.  َم  ــدِّ َقـــــ ــــتَـــــــ املـُــ هـــــو  ـــــاَن  إذ كـــ َس»  ــــــ «َهــــــــرَمــ
١٣فأَتى كاِهُن َزفَس، الذي كاَن ُقّداَم املدينِة، 

ع اُجلموِع،  ـالـــيـــَل ِعـــنـــَد األبـــــــواِب مـــ ثـــرياٍن وأكــ بـــ
سوالِن،  وكاَن ُيريُد أْن َيذَبَح. ١٤فَلّما ِمسَع الرَّ
قــا ثــيــاَبــُهــمــا، وانــَدَفــعــا إَلى  ُس، َمــزَّ بَــرنــابــا وبـــوُلـــ
َني: «أيـُّـهــا الرِّجاُل،  ِني ١٥وقــائــلــ ِع صـــاِرَخـــ اَجلــمــ
ــــَشــــــٌر حتَت  ـــُن أيـــــًضـــــا َبــ ــحــ ـــــذا؟ َنـــ ـَعــــلــــوَن هـــ ــــاذا تــــفـــ ملــــ
ـــُرُكـــْم أْن تــرِجــعــوا ِمــــْن هِذِه  آالٍم ِمــثــُلــُكــْم، ُنـــَبـــشِّ
َق السماَء  يِّ الــذي َخــَلــ األبــاطــيــِل إَلــى اإلَلـــِه اَحلـــ
ـــذي يف  واألرَض والــبــحــَر وُكــــلَّ مــا فــيــهــا، ١٦الــ
األجياِل املاضَيِة تَرَك مجيَع اُألَمِم َيسُلكوَن يف 
ـع أنَّـــــُه مل يـــتـــُرْك َنــفــَســُه بـــال شاِهٍد،  ُطـــُرِقـــِهـــْم ١٧مـــ
وهــو َيــفــَعــُل َخـــًريا: ُيعطينا ِمــَن الــســمــاِء أمطاًرا 
وأزِمَنًة ُمثِمَرًة، وَيمُأل ُقلوَبنا َطعاًما وُسروًرا». 
١٨وبَقوِلِهما هــذا كّفا اُجلــمــوَع باَجلهِد عــن أْن 

ــــى َيــــهــــوٌد ِمــــــْن أنطاكَيَة  ـــــمَّ أَتــ ــحــــوا ُهلــــمــــا. ١٩ُثـــ َيــــذبَــ
َنـــعـــوا اُجلــــمــــوَع، فـــَرَجـــمـــوا بوُلَس  َيــَة وأقـــ وإيــقــونــ
َني أنـَّـــُه قــد ماَت.  ـــ وَجــــــّروُه خـــــاِرَج املــديــنــِة، ظـــاّن
ــاَم وَدَخَل  ٢٠ولــــكــــن إذ أحــــــاَط بــــِه الـــتـــالمـــيـــُذ، قـــ

ع َبرنابا إَلــى َدرَبَة.  املــديــنــَة، ويف الــَغــِد خــرَج مــ
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را يف ِتلَك املدينِة وتلَمذا كثرييَن. ٢١فَبشَّ

ــَرَة وإيـــقـــونـــَيـــَة وأنطاكَيَة،  ـــمَّ َرَجــــعــــا إلَـــــى لـــســـتِـ ثُــ
ـِهــــْم أْن  ــ ــانِـ ــظــ ــِعــ ــيـــِذ وَيــ ـتـــالمـ ــَس الــ ــُفـــ ـ داِن أنــ ـــدِّ ــ ـ ـَشـــ ــ ــ ــ ٢٢يُــ

ـيــــقــــاٍت كثَريٍة  ــ ـُه بــــضـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاِن، وأنَّــ ــ ــ ــ ــ ـــوا يف اإلميـــ ــتــ ــُبـــ ثـــ ــ ـــ َي
َينَبغي أْن َندُخَل ملكوَت اِهللا. ٢٣وانَتَخبا ُهلم 
ـــمَّ َصـــلَّـــيـــا بأصواٍم  ُقـــســـوًســـا يف ُكـــــلِّ كـــنـــيـــَســـٍة، ثُــ
واسَتوَدعاُهْم للربِّ الذي كانوا قد آَمنوا بِه. 
٢٤وَلــّمــا اجــتــازا يف بيسيديََّة أتَــيــا إَلــى َبمفيليََّة. 

ــَزال إَلى  ٢٥وتــَكــلَّــمــا بــالــَكــِلــَمــِة يف َبــــرَجــــَة، ثُــــمَّ َنـــ

ــــرا يف الـــبـــحـــِر إَلى  ـاَف ــ ــنــــاَك سـ ــــْن هــ ـ ــ ــَة. ٢٦وِمـــ ــيَـــ ــ ــالـ أّتـــ
أنطاكَيَة، َحيُث كانا قد ُأسِلما إَلى ِنعَمِة اِهللا 
للَعَمِل الذي أكَمالُه. ٢٧وَلّما َحَضرا وَجَمعا 
الَكنيَسَة، أخــبَــرا بــُكــلِّ مــا َصــَنــَع اُهللا معُهما، 
وأنَُّه فتَح لُألَمِم باَب اإلمياِن. ٢٨وأقاما هناَك 

َزماًنا ليس بَقليٍل مع التالميِذ.


ــَدَر َقـــوٌم ِمــَن الــَيــهــوديَّــِة، وَجــَعــلــوا ُيَعلِّموَن  ١واَحنــ

اإلخَوَة أنَُّه: «إْن مل ختَتِتنوا َحَسَب عاَدِة موَسى، 
ال ُيمِكُنُكْم أْن ختُلصوا». ٢فَلّما َحَصَل لبوُلَس 
وَبرنابا ُمناَزَعٌة وُمباَحَثٌة َليَسْت بَقليَلٍة معُهْم، 
َرتَّبوا أْن َيصَعَد بوُلُس وَبرنابا وُأنــاٌس آَخروَن 
خِِ إلَــى أوُرَشــلــيــَم ِمْن  ِمنُهْم إَلــى الــرُُّســِل واملـَـشــايــ
أَلـــِة. ٣فــــهــــؤالِء َبـــعـــَد مـــا َشيََّعتُهُم  ـــِذِه املَـــســـ أجــــِل هــ
الَكنيَسُة اجتازوا يف فينيقَيَة والّساِمَرِة ُيخِبروَنُهْم 
بُرجوِع اُألَمِم، وكانوا ُيَسبِّبوَن ُسروًرا عظيًما 

جلميِع اإلخــــَوِة. ٤ولَــّمــا َحــَضــروا إَلـــى أوُرَشليَم 
َقِبَلتُهُم الَكنيَسُة والرُُّسُل واَملشايُخ، فأخَبروُهْم 
بُكلِّ ما َصَنَع اُهللا معُهْم. ٥ولكن قاَم ُأناٌس ِمَن 
الذيَن كانوا قد آَمنوا ِمــْن َمذَهِب الَفرِّيسّيَني، 
ــُه َينَبغي أْن ُيــخــَتــنــوا، ويـــوَصـــْوا بأْن  وقــالــوا: «إنَّــ

َيحَفظوا ناموَس موَسى».
ــُخ لــيَــنــُظــروا يف هذا  ُســـُل واملــَـشـــايـ ٦فــاجــتَــَمــَع الـــرُّ

األمـــِر. ٧فــبَــعــَد مــا َحــَصــَلــْت ُمــبــاَحــَثــٌة كــثــَريٌة قاَم 
ـــاَل ُهلــــم: «أيُّـــهـــا الــــرِّجــــاُل اإلخَوُة،  ــُرُس وقــ بُــــطــ
ــتـــاَر اُهللا  ـٍة اخـ ــــاٍم َقـــدميَــ ــُه ُمـــنـــُذ أيّــ ـ أنـــُتـــم تــعــَلــمــوَن أنَّــ
ــــُم كــِلــَمــَة اإلجنيِل  ــ ي يَــســَمــُع اُألَم ــُه بــَفــمــ بَــيــنَــنــا أنـَّــ
ويؤِمنوَن. ٨واُهللا العاِرُف الُقلوَب، َشِهَد ُهلم 
ُمعطًيا ُهلُم الّروَح الُقُدَس كما لنا أيًضا. ٩ومل 
ــَر باإلمياِن  ـيٍء، إذ َطــهَّ ُيــَمــيِّــْز بَــيــنَــنــا وَبــيــَنــُهــْم بـــَشــ
بــــوَن اَهللا بَوضِع  ـَجــــرِّ ــــاآلَن ملـــــاذا ُتـــ ـ ـُهـــْم. ١٠فــ ُقـــلـــوبَــ
نــٍري عــَلــى ُعــُنــِق الــتــالمــيــِذ مل يَــســتَــِطــْع آبــاُؤنــا وال 
َنحُن أْن َنحِملُه؟ ١١لكن بِنعَمِة الربِّ َيسوَع 
اَملسيِح نؤِمُن أْن َنخُلَص كما أولئَك أيًضا». 
ـَســـَكـــَت اُجلـــمـــهـــوُر ُكـــلُّـــُه. وكـــانـــوا َيسَمعوَن  ١٢فــ

ــَع اُهللا  ثـــاِن جبــمــيــِع مـــا َصـــنَـ ــَس يُـــَحـــدِّ َبــرنــابــا وبـــولُـ
ِمَن اآلياِت والَعجائِب يف اُألَمِم بواِسَطِتِهْم.

ــَدمــــا ســَكــتــا أجــــــاَب يـــعـــقـــوُب قــــائــــًال: «أيُّها  ١٣وَبــــعــ

الــرِّجــاُل اإلخـــَوُة، اَمســعــوين. ١٤ِسمعاُن قد أخَبَر 
ــَم لــيــأُخــَذ ِمــنــُهــْم َشعًبا  ًال اُألَمــ كــيــَف افــَتــَقــَد اُهللا أوَّ
ــــواُل األنبياِء،  ـــــذا تـــــواِفـــــُقـــــُه أقــــــ ـِه. ١٥وهـــــ عــــَلــــى اِمســـــــــ



١٢٠

ـــأرِجـــــُع َبـــعـــَد هــــذا وأبين  كــمــا هـــو َمـــكـــتـــوٌب: ١٦ســ
أيًضا َخيَمَة داُوَد الّساِقَطَة، وأبــين أيًضا َردَمها 
وُأقيُمها ثانَيًة، ١٧لَكْي َيطُلَب الباقوَن ِمَن الناِس 
، ومجيُع اُألَمِم الذيَن ُدعَي امسي عَليِهْم،  الربَّ
، الّصاِنُع هذا ُكلَُّه. ١٨َمعلوَمٌة ِعنَد  يقوُل الربُّ
الربِّ ُمنُذ األَزِل مجيُع أعماِلِه. ١٩لذلَك أنا أَرى 
أْن ال ُيَثقََّل عَلى الّراِجعَني إَلى اِهللا ِمَن اُألَمِم، 
٢٠بــــل ُيـــرَســـْل إلــيــِهــْم أْن يَــمــَتــِنــعــوا عـــن َنجاساِت 

ِم. ٢١ألنَّ  نــــا، واملـَــخـــنـــوِق، والـــــــدَّ األصــــنــــاِم، والــــزِّ
موَسى ُمنُذ أجياٍل َقدَميٍة، لُه يف ُكلِّ مدينٍة َمْن 

َيكِرُز بِه، إذ ُيقرُأ يف املجامِع ُكلَّ سبٍت».
ــع ُكلِّ  ــ ــُخ مـ ــ ـ ـــايِـ ــ ــشـ ــ ــــــُل واملـَـ ـــرُُّســ ــ ـــ ـــٍذ رَأى ال ئــ ــ ــَنـــ ـــ ــي ــ ٢٢حـ

ِمنُهْم،  ــِني  ـ ــ ــ ــ َلـــ ــ ــ ــ ــ ــ َرُجــ ــاروا  ــ ــ ــتــ ــ ــ ــخــ ــ ــ َيــ أْن  ــِة  ــ ــَســ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ـَكــ ــ ــ الـ
فُيرِسلوُهما إلَــى أنطاكَيَة مع بوُلَس وَبرنابا: 
ــيـــــال، َرُجَلنيِ  ــ ـــابـــــا، وسـ ــــرســ ــــــَب بَـ ــــقَّ ـَلــ ــ ــ ــــهــــــوذا املُـ ــ َي
بأيديِهْم  ــــوا  ــبــ ــ ــَتــ ــ ٢٣وَكــ ــَوِة.  ــ ــ ــ ــ ــ ـ اإلخــ يف  ـِني  ــ َمـــ ــــدِّ ــَقــ ــ ــتَــ ـ ُمـــ
ــَوُة ُيهدوَن  ــ ـ ـــُخ واإلخــ ُســــُل واملــَـشـــاي ـــرُّ هـــكـــذا: «اَلـ
ــِم يف  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــَن اُألَمـ ـ ــ ـــَن ِمــ ــ ــــذيــ ـ ـــَوِة الــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــى اإلخــ ــ ــ ـــا إَل ـــالًمـــ ســـ
أنطاكَيَة وسوريََّة وكيليكيََّة: ٢٤إذ قد ِمسعنا أنَّ 
ُأناًسا خاِرجَني ِمْن ِعنِدنا أزَعجوُكْم بأقواٍل، 
ُمَقلِّبَني أنُفَسُكْم، وقائلَني أْن ختَتِتنوا وحتَفظوا 
ـأُمـــرُهـــْم. ٢٥رأينا  ــّنـــامـــوَس، الـــذيـــَن َنـــحـــُن مل نــ الـ
ــَدٍة أْن نَــخــتــاَر َرُجَلِني  ــ وقـــد ِصــرنــا بــنَــفــٍس واِحـ
وُنرِسلُهما إَليُكْم مع َحبيَبينا َبرنابا وبوُلَس، 
٢٦َرُجــَلــِني قد بَــَذال َنفَسيِهما ألجــِل اســِم َربِّنا 

َيسوَع اَملسيِح. ٢٧فقد أرَسلنا َيهوذا وسيال، 
وُهما ُيخِبراِنُكْم بَنفِس اُألموِر ِشفاًها. ٢٨ألنَُّه 
قد رَأى الــّروُح الُقُدُس وَنحُن، أْن ال َنَضَع 
عَليُكْم ِثقًال أكَثَر، َغَري هِذِه األشياِء الواِجَبِة: 
ِم،  ٢٩أْن متَتِنعوا َعّما ُذِبَح لألصناِم، وَعِن الدَّ

واَملخنوِق، والزِّنا، اليت إْن َحِفظُتْم أنُفَسُكْم 
ِمنها فِنِعّما تفَعلوَن. كونوا ُمعاَفَني».

٣٠فـــهـــؤالِء لَــّمــا ُأطــِلــقــوا جـــاءوا إلَـــى أنطاكَيَة، 

وَجــَمــعــوا اُجلــمــهــوَر وَدَفـــعـــوا الــرِّســاَلــَة. ٣١فَلّما 
ـِة. ٣٢وَيهوذا  ـتَّــــعــــزَيـــ ــبَــــِب الـــ ــَســ ــوا لــ ـــِرحـــ ــا فــ ــ ــــرُأوهــ َقــ
ــنيِ، وَعظا  ـيَّــ ــ ــبـ ــا ُهــــمــــا أيــــًضــــا نَــ ــانــ ــيــــال، إذ كــ وســ
ــمَّ َبعَد  ــ ــ ــْم. ٣٣ثُـ ــ داُهـــ ــــدَّ ــثـــٍري وَشـــ ــَوَة بــــَكــــالٍم كـ ــ ــ اإلخــ
ـــَن اإلخَوِة  ــ ــَســـــالٍم ِمــ ــا بـــ ــِلــــقــ ــا ُأطــ ــ ــانًـ ــ ــــا َزمـ ـَرفـ ــ ــا َصــ مــ
ــنَّ ســيــال رَأى أْن َيلَبَث  ــِل. ٣٤ولــــكــ ـــرُُّســـ إلَـــــى الــ
هناَك. ٣٥أّما بوُلُس وَبرنابا فأقاما يف أنطاكَيَة 
ـــراِن مــع آَخـــريـــَن كــثــرييــَن أيًضا  ــَبـــشِّ ُيــَعــلِّــمــاِن ويُـ

. بَكِلَمِة الربِّ
ـــُس لــَبــرنــابــا: «لَنرِجْع  ــــاٍم قــــاَل بـــوُل ـــمَّ بَــعــَد أيّـ ٣٦ثُــ

ـنــــا فيها  ــ ــٍة نــــاَديـ ـنــ ــديـــ ـــــلِّ مــ ــنـــــا يف ُكـــ ـ ـــَوتَــ ــِقــــْد إخــ ــَتــ ــفــ ــ وَن
ــأشــــاَر َبرنابا  ، كــيــَف ُهـــــم». ٣٧فــ بــَكــِلــَمــِة الــــــربِّ
ــأُخـــذا مــعــُهــمــا أيـــًضـــا يــوَحــنــا الــــذي ُيدَعى  أْن يـ
ـــا بــوُلــُس فــكــاَن َيــســتَــحــِســُن أنَّ  ـــَس، ٣٨وأّمــ َمـــرُق
الذي فاَرَقُهما ِمْن َبمفيليََّة ومل َيذَهْب معُهما 
٣٩فَحَصَل  ــمــــا.  ــُهــ مــــعــ ــِه  ــ ـــ ــــذاِن ــ ــأُخـ ــ ــ يـ ال  ــَمـــــِل،  ــ ــَعـ ـ ــلــ ـ لــ
َبيَنُهما ُمشاَجَرٌة حتَّى فاَرَق أَحُدُهما اآلَخَر. 



١٢١

ــبـــحـــِر إَلى  ــَر يف الـ ــاَفــ ــَس وســ ــ ـــَذ َمــــرُق ــ وبَـــرنـــابـــا أَخـ
ــا بـــوُلـــُس فــاخــتــاَر ســيــال وخرَج  ــ ــُربَس. ٤٠وأّمـ ــ ُقـ
ُمسَتوَدًعا ِمَن اإلخَوِة إَلى ِنعَمِة اِهللا. ٤١فاجتاَز 

ُد الَكنائَس. يف سوريََّة وكيليكيََّة ُيَشدِّ


ــتَـــَرَة، وإذا ِتلميٌذ  ــَة ولـــسـ ــ ـ ـــَل إَلــــى َدربَــ ــــمَّ وَصــ ١ثُـ

كاَن هناَك اُمسُه تيموثاُوُس، ابُن امرأٍة َيهوديٍَّة 
مؤِمَنٍة ولكنَّ أباُه يوناينٌّ، ٢وكاَن َمشهوًدا لُه 
ِمَن اإلخَوِة الذيَن يف لسَتَرَة وإيقونَيَة. ٣فأراَد 
بوُلُس أْن َيخُرَج هذا معُه، فأَخَذُه وَخَتَنُه ِمْن 
ــاِكــــِن، ألنَّ  ـَك األمــ ـيَـــهـــوِد الـــذيـــَن يف ِتـــلــ أجــــِل الــ
ــُه يـــونـــاينٌّ. ٤وإذ  ــاُه أنَّــ اجلــمــيــَع كــانــوا َيــعــِرفــوَن أبــ
ـــُدِن كـــانـــوا ُيَسلِّموَنُهُم  ــ ــتـــازوَن يف املـُـ ــجـ كـــانـــوا يَـ
ــــُل واَملشايُخ  ــ ــــرُُّسـ ــ ـــا الـ ـــَم ــ ــ ــَكـ ــ ــيت َحــ ــ ــايــــا الـــ ــضــ ــَقــ الــ

الذيَن يف أوُرَشليَم لَيحَفظوها.
ُد يف اإلمياِن وتزداُد يف  ٥فكاَنِت الَكنائُس تتَشدَّ

الــَعــَدِد ُكــلَّ يــوٍم. ٦وبَــعــَد ما اجــتــازوا يف ِفرجييََّة 
ــُقـــُدُس أْن  ـــّروُح الـ ـــوَرِة َغــالطــيـََّـة، َمــنَــَعــُهــُم الــ وكــ
ـــْوا إَلى  ــ ـّمـــا أتَــ ــَلــ ــّيــــا. ٧فـ يــتــَكــلَّــمــوا بـــالـــَكـــِلـــَمـــِة يف أســ
ــبـــوا إلَـــــى بــثــيــنــيَّــَة، فلم  مــيــســيّــا حــــاَولــــوا أْن َيـــذَهـ
َيَدعُهُم الّروُح. ٨فَمّروا عَلى ميسّيا واَحنَدروا 
إَلى ترواَس. ٩وَظَهَرْت لبوُلَس رؤيا يف اللَّيِل: 
َرُجٌل َمِكدوينٌّ قائٌم َيطُلُب إليِه ويقوُل: «اعُبْر 
ــــا!». ١٠فـــَلـــّمـــا رَأى الّرؤيا  ــنّـ ـيَّـــَة وأِعـــ إَلــــى َمـــِكـــدونــ
َمِكدونيََّة،  ــــــى  إلَــ ــُرَج  ــ ــــخـــ ــ نَـ أْن  ــنــــا  ــبــ ــَلــ َطــ ــِت  ــــوقــ لــــل

َرُهْم. ُمَتَحقِّقَني أنَّ الربَّ قد َدعانا لُنَبشِّ
ــهــنــا باِالسِتقاَمِة  ـــرواَس وتــَوجَّ ١١فــأقــَلــعــنــا ِمـــْن تــ

إلَــى ســامــوثــراكــي، ويف الــَغــِد إَلــى نيابوليَس. 
ُل  ي أوَّ ــ ــ ــيت هـ ــ ــ ـي، الـ ــ ــبّـ ــِلــ ـيــ ــ ـــــى فـ ــ ــــاَك إلَــ ــنـ ــ ــــْن هـ ــ ــ ــ ــ ١٢وِمــ

مدينٍة ِمْن ُمقاَطَعِة َمِكدونيََّة، وهي كولونيَُّة. 
بِت  فأَقمنا يف هِذِه املدينِة أّياًما. ١٣ويف يوِم السَّ
ـــاِرِج املــديــنــِة ِعــنــَد ــــٍر، َحيُث  خــرجــنــا إلَــــى خــ
َجَرِت العاَدُة أْن تكوَن َصالٌة، فَجَلسنا وُكّنا 
ــَمــــعــــَن. ١٤فكاَنْت  ــتَــ ــوايت اجــ ــلــ ــاَء الــ ــســ ــنِّــ ــَكــــلِّــــُم الــ نُــ
تسَمُع امــرأٌة اُمسها ليديَُّة، َبّياَعُة ُأرجــواٍن ِمْن 
مدينِة َثياتريا، ُمَتَعبَِّدٌة ِهللا، ففتَح الربُّ َقلَبها 
ــُس. ١٥فَلّما  ــُه بــــولُــ ــــاَن يـــقـــولُـ لــتُــصــغــَي إلَـــــى مـــا كـ
ــْت قائَلًة:  ــَبـــ ـــ ــَل ــتِـــهـــا َطـــ ــيـ ــــُل بَـ ـ ــ ـي وأهــ ــ ــــَدْت هــ ــَمــ ــ ــَتــ ــ اعــ
 ، ـٌة بالربِّ ـنَــ ــي مـــؤِمــ ـُتــْم أّنــ «إْن كــنــتُــم قـــد َحــَكــمـ

فادُخلوا َبييت وامُكثوا». فألَزَمتنا.
الِة،  ــَني إَلـــــى الصَّ ــبــ ـنّـــا ذاِهــ ـــَدَث بَــيــَنــمــا ُكــ ــ ــ ١٦وَحــ

أنَّ جارَيًة ا روُح ِعراَفٍة اسَتقَبَلتنا. وكاَنْت 
ُتكِسُب َموالَيها َمكَسًبا كثًريا بِعراَفِتها. ١٧هِذِه 
اتََّبَعْت بوُلَس وإّيانا وَصَرَخْت قائَلًة: «هؤالِء 
، الـــذيـــَن ُينادوَن  يِّ الـــنـــاُس ُهـــم َعــبــيــُد اِهللا الــَعــلــ
ـــــْت تفَعُل  ــ ــانَـ ــ ـ ـــــالِص». ١٨وكـــ ــ ــ ــ ــ ــِق اَخلـ ــُكــــم بــــطــــريــ لــ
هذا أّياًما كثَريًة. فَضِجَر بوُلُس والَتَفَت إَلى 
الــّروِح وقــاَل: «أنا آُمــُرَك باسِم َيسوَع اَملسيِح 

أْن ختُرَج ِمنها!». فخرَج يف ِتلَك الّساَعِة.
ــرَج َرجاُء  ــــ ـُه قـــــد خــ ــ ــ ــ ـيــــهــــا أنَّــ ــا رَأى َمــــوالـــ ــّمـــ ـ ــَلــ ١٩فـــ
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َمكَسِبِهْم، أمَسكوا بوُلَس وسيال وَجّروُهما 
ـــْوا ِما  ــ ــ ـــاِم. ٢٠وإذ أَتـ ــّكـــ ـ ـــــى اُحلـــ ــوِق إلَـ ــــّســـ إَلــــــى الـ
إلَــى الـــُوالِة، قالوا: «هــذاِن الــرَُّجــالِن ُيَبلِبالِن 
َمديَنَتنا، وُهما َيهودّياِن، ٢١وُينادياِن بَعوائَد 
ــــَل ا،  ــَمــ ــ ــــعــ وال نَــ ــهــــا  ـلــ ــَبـــ ـقــ َنـــ ـنــــا أْن  ــ ـــــوُز لـ ــجــ ــ ــ ال يَـ
ــُع َمًعا  ـ ــ ــــمـ ــاَم اَجلــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــوَن». ٢٢فـ ــ ــ ــيّــ ـ ــ ــانـــ ــ ــ ـــُن رومــ ــــحــ إذ نَـ
ـــــروا أْن  ــُوالُة ثــيــاَبــُهــمــا وأَمــ ــ ــزََّق الـــ ــ ــ عــَلــيــِهــمــا، وَمـ
. ٢٣فَوَضعوا عَليِهما َضَرباٍت  ُيضَربا بالِعصيِّ
جِن، وأوَصْوا حاِفَظ  كثَريًة وألقوُهما يف السِّ
ـــــو إذ  ــ ٍط. ٢٤وهـ ــ ــبــ ـُهــــمــــا بــــَضــ ــُرَســـ ــحــ ــجــــِن أْن يَــ ــ الــــسِّ
جِن  ــــِذِه، ألــقــاُهــمــا يف السِّ أَخــــَذ وصـــيَّـــًة ِمــثــَل هـ

، وَضَبَط أرُجلُهما يف املِقَطَرِة. الّداِخليِّ
٢٥وَنحَو ِنصِف اللَّيِل كاَن بوُلُس وسيال ُيَصلِّياِن 

َيسَمعوَنُهما.  جــــونــــوَن  واملـَـــســــ اَهللا،  ــحــــاِن  وُيــــَســــبِّــ
٢٦فــَحــَدَث َبغَتًة َزلــَزَلــٌة عظيَمٌة حتَّى تَزعَزَعْت 

احلاِل  يف  ــــْت  ـــَحــ َتـــ ــــَفــــــ فــــــانــ ــــِن،  جـــ ـــــــ ـــــسِّ الــ ــاُت  ـــــاســــــــ أســـــ
ْت ُقيوُد اجلميِع. ٢٧وَلّما  األبواُب ُكلُّها، وانَفكَّ
جِن  جِن، ورَأى أبواَب السِّ اسَتيَقَظ حاِفُظ السِّ
َمــفــتــوَحــًة، اســَتــلَّ ســيــَفــُه وكـــاَن ُمــزِمــًعــا أْن َيقُتَل 
َنفَسُه، ظانا أنَّ اَملسجونَني قد َهَربوا. ٢٨فناَدى 
بوُلُس بصوٍت عظيٍم قائًال: «ال تفَعْل بَنفِسَك 
َشيًئا َرديا! ألنَّ مجيَعنا ههنا!». ٢٩فَطَلَب َضوًءا 
وانَدَفَع إَلى داِخٍل، وَخرَّ لبوُلَس وسيال وهو 
 ، ُمــرَتــِعــٌد، ٣٠ُثــــمَّ أخــَرَجــُهــمــا وقــــاَل: «يــا سيَِّديَّ
ماذا َينَبغي أْن أفَعَل لَكْي أخُلَص؟». ٣١فقاال: 

ــِح فـــتـــخـــُلـــَص أنَت  ـيــ ـــــــْن بـــــالـــــربِّ َيـــــســـــوَع املَــــســـ «آِمـــ
ـَع َمـــــْن يف َبيِتِه  ــيــــِتــــَك». ٣٢وكــــلَّــــمــــاُه ومجـــيــ ــــُل بَــ وأهــ
ــَذُهــــمــــا يف ِتـــلـــَك الّساَعِة  أَخــ . ٣٣فــــ ــــــربِّ بـــَكـــِلـــَمـــِة الـ
لُهما ِمَن اِجلــراحــاِت، واعَتَمَد  ِمَن اللَّيِل وَغسَّ
٣٤وَلّما  ــــوَن.  ـــــعـــــ ــُه أَمجــــ لــــــ والــــــــذيــــــــَن  هــــــو  ـــــاِل  يف احلــــــ
َم ُهلــمــا مـــائـــَدًة، وَلََّل  ــدَّ أصــَعــَدُهــمــا إَلـــى َبــيــِتــِه َقـــ

مع مجيِع َبيِتِه إذ كاَن قد آَمَن باِهللا.
ــــُوالُة اجلَّالديَن  ـــّمـــا صـــاَر الــنَّــهــاُر أرَســــَل الـ ٣٥وَل

ــِني». ٣٦فأخَبَر  ــَلــ ُجــ ــَك الــــرَّ ـِنــ ـْق َذيـــ ـِلـــ َني: «أطـــ ـلـــ قـــائــ
ــــــالِم أنَّ  ــ ــَكــ ــ ــ ــ ــــذا الــ ــ ــ ــَس ــ ـ ــ ــ ـــوُلــ ــ ــ ـــِن بــ ــ ــجــ ــ ــ ـ ــــسِّ ــُظ الـــ ــ ــ ــ ــاِفـ ــ ــ ــ حـ
الــــُوالَة قــد أرَســلــوا أْن ُتطَلقا، فــاخــُرجــا اآلَن 
واذَهبا بَسالٍم. ٣٧فقاَل ُهلم بوُلُس: «َضَربونا 
ـــُن َرُجالِن  ـــــحــ ـنـــا، وَن ــَلـــيــ ــيٍّ عـ ـــَري َمـــقـــضـ ــ ــًرا َغـ ــ ــــهـ َجـ
أفاآلَن  ــــِن.  ــجــ ــ ــ ـــسِّ ــ الـ يف  ــــا  ـــْونـــ ــ ــَقــ ــ ـــ وأل ـــاِن،  ــ ــ ــيّـ ــ ـ ــ ــانـ ــ ــ رومــ
َيطُردوَننا ِســـرا؟ كــالَّ! بل ليأتوا ُهــم أنُفُسُهْم 
دوَن الـــُوالَة ذا  وُيخِرجونا». ٣٨فأخَبَر اجلـــالَّ
الَكالِم، فاخَتَشْوا َلّما ِمسعوا أنَُّهما رومانّياِن. 
ـجـــاءوا وتــَضــرَّعــوا إلــيــِهــمــا وأخَرجوُهما،  ٣٩فــ

وسألوُهما أْن َيخُرجا ِمَن املدينِة. ٤٠فخرجا 
ــيـــــديَّـــــَة، فأبَصرا  ـ ـــَد لــ ــنــ ــــال ِعـــ ــ ــ ــجــــِن وَدَخــ ــ ــسِّ ــــَن الــ ــ ِمـ

ياُهْم ُثمَّ خرجا. اإلخَوَة وَعزَّ


ـيَّـــــَة، وأَتيا  َس وأبـــــولـــــونــــ ١فـــــاجـــــتـــــازا يف أمـــفـــيـــبـــولـــيـــ

ُع الَيهوِد.  إَلـــى تسالونيكي، َحــيــُث كـــاَن َمــجــَمــ
ــِه، وكاَن  ُس إلـــيـــِهـــْم َحـــَســـَب عــــاَدتِــ ٢فــــَدَخــــَل بـــوُلـــ
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ًحا  ُهْم َثالَثَة ُسبوٍت ِمَن الُكُتِب، ٣مَوضِّ ُيحاجُّ
ـُه كــاَن َينَبغي أنَّ اَملسيَح يتألَُّم وَيقوُم  وُمَبيًِّنا أنَّــ
: هــــذا هـــو املـَــســـيـــُح َيسوُع  ــــواِت، وأنَّ ِمـــــَن األمــــ
َتـــَنـــَع َقـــــوٌم ِمنُهْم  ـــادي لـــُكـــم بـــــِه. ٤فـــاقـــ الـــــذي أنــــا ُأنـــ
َس وســيــال، وِمـــَن اليونانّيَني  ــ واحنــــازوا إَلـــى بــوُل
النِّساِء  ــَن  ــــــــ وِمـــــ ـــٌري،  ـثـــــ كـــــــ ـــوٌر  ـــهــــ ُجـــــــمــــ ــديـــــــَن  ــــبِّـــــ ـَعـــ ـــَتــــــ املُــــ
ـلـــيـــٍل. ٥فــــغــــاَر الَيهوُد  س بـــَقــ مــــاِت َعـــــــَدٌد لــيــ املُــــَتــــَقــــدِّ
َغُري املؤِمنَني واتََّخذوا ِرجاًال أشراًرا ِمْن أهِل 
ــســوا املــديــنــَة، وقاموا  جَّ ــعــوا وســ الــّســوِق، وَجتــمَّ
عَلى َبيِت ياسوَن طاِلبَني أْن ُيحِضروُهما إَلى 
ــعــِب. ٦وَلـــّمـــا مل َيــِجــدوُهــمــا، َجـــــّروا ياسوَن  الــشَّ
وُأناًسا ِمَن اإلخَوِة إَلى ُحّكاِم املدينِة صاِرخَني: 
«إنَّ هؤالِء الذيَن فتنوا اَملسكوَنَة َحَضروا إَلى 
ــلــــُهــــْم يــــــاســــــوُن. وهؤالِء  ـــــد َقــــِبــ هـــهـــنـــا أيـــــًضـــــا. ٧وقــ
ُكلُُّهْم َيعَملوَن ِضــدَّ أحكاِم َقيَصَر قائلَني: إنَُّه 
يوَجُد َمِلٌك آَخُر: َيسوُع!». ٨فأزَعجوا اَجلمَع 
وُحــّكــاَم املدينِة إذ ِمســعــوا هــذا. ٩فــأَخــذوا كفاَلًة 

ِمْن ياسوَن وِمَن الباقَني، ُثمَّ أطَلقوُهْم.
١٠وأّما اإلخَوُة فللوقِت أرَسلوا بوُلَس وسيال 

لــيــًال إَلـــى بــرييَّــَة. وُهــمــا لَــّمــا وَصـــال َمــَضــيــا إَلى 
ـــَرَف ِمَن  ــؤالِء أشــ ــــاَن هــ ـيَـــهـــوِد. ١١وكــ َمــجــَمــِع الــ
الــذيــَن يف تسالونيكي، فــَقــبِــلــوا الــَكــِلــَمــَة بُكلِّ 
نَـــشـــاٍط فــاِحــصــَني الــُكــُتــَب ُكــــلَّ يــــوٍم: هــل هِذِه 
اُألمــوُر هكذا؟ ١٢فآَمَن ِمنُهْم كثريوَن، وِمَن 
ريفاِت، وِمَن الرِّجاِل  النِّساِء اليونانّياِت الشَّ

َعَدٌد ليس بَقليٍل.
١٣فَلّما َعِلَم الَيهوُد الذيَن ِمْن تسالونيكي أنَُّه 

يف برييََّة أيًضا ناَدى بوُلُس بَكِلَمِة اِهللا، جاءوا 
ُيَهيِّجوَن اُجلموَع هناَك أيًضا. ١٤فحيَنئٍذ أرَسَل 
ــا إَلى  ـــيَــــــذَهــــــَب كــــمــ َس لـــــلـــــوقـــــِت لـــ ـــــ ــَوُة بـــــــولـُـ ـــــــ اإلخـــــ
الــبــحــِر، وأّمـــا سيال وتــيــمــوثــاُوُس فَبقيا هناَك. 
١٥والذيَن صاَحبوا بوُلَس جاءوا بِه إَلى أثينا. 

وَلّما أَخذوا وصيًَّة إَلى سيال وتيموثاُوَس أْن 
يأتيا إليِه بأسَرِع ما ُيمِكُن، َمَضْوا.

ْت  ـــُس يَــنــَتــِظــُرُهــمــا يف أثــيــنــا احَتدَّ ١٦وَبــيــَنــمــا بـــوُل

ــُه فــيــِه، إذ رَأى املــديــنــَة َمــمــلــَؤًة أصناًما.  روُحــ
١٧فــكــاَن يُــَكــلِّــُم يف املـَـجــَمــِع الــيَــهــوَد املَُتَعبِّديَن، 

والذيَن ُيصاِدفوَنُه يف الّسوِق ُكلَّ يوٍم. ١٨فقاَبلُه 
والرِّواقّيَني،  َقوٌم ِمَن الَفالِسَفِة األبيكورّينيَ 
وقاَل َبعٌض: «ُتَرى ماذا ُيريُد هذا اِملهذاُر أْن 
ــُه َيـــظـــَهـــُر ُمـــنـــاديًـــا بآِلَهٍة  ــ ــٌض: «إنَّــ ــعــ ــوَل؟». وبَــ يــــقــ
ُرُهْم بَيسوَع والقياَمِة.  َغريَبٍة». ألنَُّه كاَن ُيَبشِّ
١٩فــأَخــذوُه وَذَهبوا بِه إلَــى أريــوَس باغوَس، 

قــائــلــَني: «هـــل ُيــمــِكــُنــنــا أْن نَـــعـــِرَف مـــا هـــو هذا 
التَّعليُم اجلديُد الذي تتَكلَُّم بِه. ٢٠ألنََّك تأيت 
إلَـــى َمساِمِعنا بــُأمــوٍر َغــريــبَــٍة، فــنُــريــُد أْن َنعَلَم 
ـــِذِه». ٢١أّمــــا األثيِنوّيوَن  مــا َعــَســى أْن تــكــوَن هــ
أَمجعوَن والُغَرباُء اُملسَتوِطنوَن، فال يتَفرَّغوَن 
ــَر، إال ألْن يــتــَكــلَّــمــوا أو َيسَمعوا  ــ ـيٍء آَخــ ــَشــ لـ

َشيًئا َحديًثا.



١٢٤

ـــــوَس باغوَس  ــِط أريـ ــُس يف وســـ ــَوَقـــــَف بـــوُلـ ٢٢فـــ

وقـــاَل: «أيُّــهــا الــرِّجــاُل األثــيــِنــويّــوَن! أراُكـــْم ِمْن 
ثــــًريا، ٢٣ألنَّين  ــ ــوَن كــ ــنـ ـتَـــَديِّـ ــُكـــْم ُمــ ــأنَّـ ـٍه كـ ــ ُكـــــلِّ وجــ
بَــيــنَــمــا ُكــنــُت أجــتــاُز وأنـــُظـــُر إلَـــى َمعبوداِتُكْم، 
ـِه: “إلَلٍه  ــيــ وَجــــــدُت أيــًـضـــا َمـــذبَـــًحـــا َمــكــتــوبًــا عـــَلـ
ــجـــهـــوٍل”. فـــالـــذي تـــتَّـــقـــونـَــُه وأنـــتُـــم جتَهلوَنُه،  َمـ
ـُه الــــذي َخَلَق  ــ ــ ــِه. ٢٤اإللَــ ـــادي لــُكــم بــ هـــذا أنـــا ُأنــ
ــذا، إذ هــــــو َربُّ  ــــ ــ ــِه، هــ ــ ــيــ ـ ــــا فـــ ــلَّ مــ ــــ ـ ــ ــَم وُكــ ــ ـــالَــ ــــعـــ الــ
َهياِكَل  يف  ـــُن  ــُكــ ــ ــــسـ يَـ ال  واألرِض،  ــــاِء  ــــمـ ــــسـ الـ
بأيادي  ــَدُم  ــ ــــخــ ٢٥وال يُــ ـــادي،  ــ ـــاأليـ ــ بـ ــٍة  ــنــــوَعــ ــصــ َمــ
الناِس كأنَُّه ُمحتاٌج إَلى َشيٍء، إذ هو ُيعطي 
اجلميَع حياًة وَنفًسا وُكلَّ َشيٍء. ٢٦وَصَنَع ِمْن 
َدٍم واِحـــٍد ُكــلَّ ُأمَّـــٍة ِمــَن الــنــاِس َيسُكنوَن عَلى 
ُكــلِّ وجــِه األرِض، وَحــتَــَم بــاألوقــاِت اُملَعيََّنِة 
وُحبدوِد َمسَكِنِهْم، ٢٧لَكْي َيطُلبوا اَهللا َلَعلَُّهْم 
ــُه عــن ُكـــلِّ واِحٍد  ــســونَــُه فــَيــِجــدوُه، مــع أنَّـ يــتــَلــمَّ
ُك  ـيـــا وَنَتَحرَّ ــِه َنـــحــ ــ ــنـــــا بـ ـ ــيــــًدا. ٢٨ألنَّــ ــس َبــــعــ ــيـ ــنّــــا لـ ِمــ
ونـــوَجـــُد، كــمــا قــــاَل َبــعــُض ُشــَعــرائــُكــْم أيًضا: 
ــُة اِهللا، ال  يَّـــ ـُتـــُه. ٢٩فـــإذ نَــحــُن ُذرِّ يَّــ ألنَّــنــا أيــًضــا ُذرِّ
َينَبغي أْن َنُظنَّ أنَّ الالَّهوَت َشبيٌه بَذَهٍب أو 
ٍة أو َحَجِر َنقِش ِصناَعِة واخِتراِع إنساٍن.  ِفضَّ
ــأُمــُر مجــيــَع الــنــاِس يف ُكـــلِّ َمكاٍن  ٣٠فــــاُهللا اآلَن ي

أْن يتوبوا، ُمَتغاضًيا عن أزِمَنِة اَجلهِل. ٣١ألنَُّه 
ــٌع أْن َيـــديـــَن اَملسكوَنَة  أقــــاَم يــوًمــا هــو فــيــِه ُمـــزِمـ
ًمـــا للجميِع  بـــالـــَعـــدِل، بـــَرُجـــٍل قــد َعـــيَّـــَنـــُه، ُمـــَقـــدِّ

إمياًنا إذ أقاَمُه ِمَن األمواِت».
٣٢وَلّما ِمسعوا بالقياَمِة ِمَن األمواِت كاَن الَبعُض 

َيسَتهِزئوَن، والَبعُض يقولوَن: «سَنسَمُع ِمنَك 
عــن هـــذا أيـــًضـــا!». ٣٣وهـــكـــذا خـــرَج بــوُلــُس ِمْن 
وسِطِهْم. ٣٤ولــكــنَّ ُأنــاًســا الَتَصقوا بــِه وآَمنوا، 
، وامــرأٌة اُمسها  ِمنُهْم ديونيسيوُس األريوباغيُّ

داَمِرُس وآَخروَن معُهما.


ُس ِمــْن أثينا وجـــاَء إَلى  ١وبَــعــَد هــذا َمــَضــى بــوُلــ

كوِرنثوَس، ٢فَوَجَد َيهوديا اُمسُه أكيال، ُبنطيَّ 
ــاَء َحـــديـــثًـــا ِمـــــْن إيطالَية،  ِس، كـــــاَن قـــد جـــ اِجلــــنــــ
وبــريــســِكــالَّ امــــرأَتــــُه، ألنَّ ُكـــلـــوديـــوَس كــــاَن قد 
أَمَر أْن َيمضَي مجيُع الَيهوِد ِمْن رومَيَة، فجاَء 
إليِهما. ٣ولَكوِنِه ِمْن ِصناَعِتِهما أقاَم ِعنَدُهما 
ِصناَعِتِهما  يف  ــانــــا  كــ ــا  ــمــ ألنَّــــُهــ ــَمـــــُل،  ــعـــ َيـــ ــــــــاَن  وكـ
خياميَِّني. ٤وكــاَن ُيحاجُّ يف اَملجَمِع ُكلَّ سبٍت 
ـــــَدَر سيال  ــّمــــا اَحنــ َني. ٥وَلــ ُع َيــــهــــوًدا ويـــونـــانـــيّـــ ِنـــ ويُـــقـــ
ـــــــاَن بوُلُس  ــــَة، كــ ــــِكــــــدونــــــيَّــ ــــــْن َمــ وتــــــيــــــمــــــوثــــــاُوُس ِمـــ
ُمنَحِصًرا بــالــّروِح وهو َيشَهُد للَيهوِد باَملسيِح 
فوَن َنَفَض  َيسوَع. ٦وإذ كانوا ُيقاِوموَن وُيَجدِّ
ثــيــاَبــُه وقــــاَل ُهلـــم: «َدُمـــُكـــْم عــَلــى رؤوِســـُكـــْم! أنا 
بَـــريٌء. ِمــَن اآلَن أذَهــُب إَلــى اُألَمـــِم». ٧فانَتَقَل 
ِمْن هناَك وجاَء إَلى َبيِت َرُجٍل اُمسُه يوسُتُس، 
كاَن ُمَتَعبًِّدا ِهللا، وكاَن َبيُتُه ُمالِصًقا للَمجَمِع. 
ــَن بـــالـــربِّ مع  ِع آَمـــ جـــَمـــ ُس املـَــ ُس َرئـــيـــ ـُبـــ ٨وِكـــريـــســ



١٢٥

مجيِع َبيِتِه، وكثريوَن ِمَن الكوِرنثّيَني إذ ِمسعوا 
آَمنوا واعَتَمدوا.

ــيــــِل: «ال  ـــلَّــ ــَس بــــرؤيــــا يف الـ ــوُلــ ــبــ ـــــربُّ لــ ــ ــــاَل الـ ــقـ ــ ٩فـ

ــي أنا  ــ ــ ــــْف، بـــل تـــَكـــلَّـــْم وال تـــســـُكـــْت، ١٠ألنّـ َختــ
ــَك، ألنَّ  ـ ــؤذيَــ ـــ ــي ــ ــــٌد لـ ــ َك أَحــ ــ ــ ــُع بـ ــَقـــ ــ ــَك، وال يَـ مــــعــ
ـِذِه املــديــنــِة». ١١فــأقــاَم سَنًة  يل َشعًبا كــثــًريا يف هــ

وِستََّة أشُهٍر ُيَعلُِّم َبيَنُهْم بَكِلَمِة اِهللا.
ــــَة، قاَم  ــَيــ ــ ــــائــ ــتـــــَولَّـــــى أخــ ــوُن يـــ ــيـــ ــالـــ ـــاَن غـــ ــ ــ ـــا كـ ــ ــّمــ ــ ــ ١٢ولَـ

ــَس، وأَتْوا  ــ ــــولُـ ــَلـــى بـ ــَدٍة عـ ــ ـ ــ ــ ــٍس واِحــ ــفـ ــنَـ ــَيــــهــــوُد بـ الــ
ــَني: «إنَّ هذا  ــلــ ــِة ١٣قــــائــ ــ ــــِوالَيــ ــيِّ الــ ــِه إلَــــــى ُكــــرســ ـ بــ
ِخبالِف  اَهللا  ــــدوا  ــ ــبُــ ــ ــ ـــعــ ــ َيـــ أْن  ــــاَس  ــ ــنـــ ــ ــ الـــ ــيـــــُل  ــ ــــمـ ــتَـ ــ ـــسـ يَــ
الّناموِس». ١٤وإذ كاَن بوُلُس ُمزِمًعا أْن َيفَتَح 
ــاُه قــــاَل غـــالـــيـــوُن لــلــَيــهــوِد: «لــــو كــــاَن ُظــلــًمــا أو  فــ
ــقِّ قد  ـ ـــاَحلــ ــُكـــنـــُت بــ ــــهـــــوُد، لـ ــيَـ ـ ــا الــ ــا أيُّــــهــ ــ ــ ــ ــثًـــا َرديـ ــبـ ُخـ
ــًة عن:  ــأَلــ ــــاَن َمــــســ ــــكـــــن إذا كــ ــُكـــْم. ١٥ولـ ـتُـ ــلــ ــَمـ ــتَـ احـ
فُتبِصروَن  ــُكـــــْم،  ــ ـــامـــــوِسـ ونــ ــاٍء،  ــ ــ ــ ـ وأمســـ ـــٍة،  ــَمــ ــ ــِلـ كـــ
أنُتْم. ألّنــي َلسُت أشــاُء أْن أكــوَن قاضًيا هلِذِه 
. ١٧فأَخَذ  ــــوِر». ١٦فـــَطـــَرَدُهـــْم ِمـــَن الــُكــرســيِّ اُألمــ
مجيُع اليونانّيَني سوستانيَس َرئيَس اَملجَمِع، 
ــُهــــمَّ غاليوَن  ، ومل َيــ ــيِّ ـُكــــرســ ــّداَم الـــ ــ ــ ــوُه ُقــ ــ ــَربـ ـ وَضــ

َشيٌء ِمْن ذلك.
ثـــَريًة، ُثمَّ  ــاًمـــا كـــ ُس فــَلــبِــَث أيــًضــا أيّـ ـــا بــولُــ ١٨وأّمــ

ـَوَة وســاَفــَر يف البحِر إَلـــى سوريََّة،  ودََّع اإلخـــ
َق رأَسُه  ومــعــُه بــريــســِكــالَّ وأكــيــال، بَــعــَدمــا َحــَلــ
يف كنَخريا ألنَّــهُ كاَن عَليِه نَــذٌر. ١٩فأقَبَل إَلى 

ــــا هــــو فَدَخَل  ــ ــــاَك. وأّمــ ـنـ ــ ــُهــــمــــا هــ ــَرَكــ ــَس وتــ ــ ــُســ ــ أَفــ
املـَـجــَمــَع وحـــاجَّ الــيَــهــوَد. ٢٠وإذ كــانــوا َيطُلبوَن 
ـــَوَل مل ُيِجْب.  ــ ــ ـــا أطـ ـــانًــ ــَدُهــــْم َزمــ ــنــ ــَث ِعــ ــُكـ أْن يَـــمـ
ــُهـــْم قــائــًال: «يَــنــبَــغــي عــَلــى ُكـــلِّ حاٍل  ٢١بـــل ودََّعـ

أْن أعــَمــَل الــعــيــَد الـــقـــاِدَم يف أوُرَشـــلـــيـــَم. ولكن 
ــــاَء اُهللا». فأقَلَع  ــُكـــْم أيـــًضـــا إْن شـ ــيـ إلَـ ُع  ــ ــأرِجــ ســ
ــَزَل يف َقــيــَصــريَّــَة َصِعَد  ــّمـــا َنـــ ــَس. ٢٢ولَـ ـُسـ ِمــــْن أَفــ
وسلََّم عَلى الَكنيَسِة، ُثمَّ اَحنَدَر إَلى أنطاكَيَة. 
٢٣وَبعَدما َصَرَف َزماًنا خرَج واجتاَز بالتَّتاُبِع 

ُد مجيَع  ـــدِّ ــ ـ ــ ــَشــ ـ ــ ــ ــ ــَة يُـ ـ ــ ــيَّـــ ــ ــ ــرجيــ ــــ ــَة وِفــ ــ ــيَّـــ ــ ــــالطـــ ــــوَرِة َغـــ ــ ــ ــ ــ ــ يف كــ
التالميِذ.

٢٤ُثمَّ أقَبَل إَلى أَفُسَس َيهوديٌّ اُمسُه أُبّلوُس، 

إسَكنَدريُّ اِجلنِس، َرُجٌل فصيٌح ُمقَتِدٌر يف 
 . الُكُتِب. ٢٥كاَن هذا َخبًريا يف طريِق الربِّ
ــُم وُيَعلُِّم  ــَكــــلَّــ ــتــ ـــّروِح يــ ــ ـــالــ ــ ــــارٌّ بــ ــ ـــاَن وهــــــو حــ ــ ــ وكــ
. عاِرًفا َمعموديََّة  بتدقيٍق ما َيخَتصُّ بالربِّ
يوَحنا فقط. ٢٦وابَتدَأ هذا ُيجاِهُر يف اَملجَمِع. 
فَلّما ِمسَعُه أكيال وبريسِكالَّ أَخــذاُه إليِهما، 
وَشَرحا لُه طريَق الربِّ بأكَثِر تدقيٍق. ٢٧وإذ 
ــَيــــَة، كَتَب  ــتــــاَز إَلــــــى أخــــائــ ــجــ ـــريــــُد أْن يَــ ـــاَن يُـ ــ كـ
اإلخَوُة إَلى التالميِذ َيُحّضوَنُهْم أْن َيقَبلوُه. 
فَلّما جاَء ساَعَد كثًريا بالنِّعَمِة الذيَن كانوا 
ــــداٍد ُيفِحُم  ــِتــ ــ ـــاشــ ــ ـــاَن بـ ــ ــ ــُه كــ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــوا، ٢٨ألنَّــ ــــ ـنـ ــ ــ ــ ــد آَم قــــ
الَيهوَد َجهًرا، ُمَبيًِّنا بالُكُتِب أنَّ َيسوَع هو 

اَملسيُح.
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١فَحَدَث فيما كاَن أُبّلوُس يف كوِرنثوَس، أنَّ 

بوُلَس َبعَد ما اجتاَز يف النَّواحي العالَيِة جاَء 
إَلى أَفُسَس. فإذ وَجَد تالميَذ ٢قاَل ُهلم: «هل 
َقِبلُتُم الــّروَح الُقُدَس َلّما آَمنُتْم؟». قالوا لُه: 
«وال ِمسعنا أنَُّه يوَجُد الّروُح الُقُدُس». ٣فقاَل 
ُهلم: «فبماذا اعَتَمدُتْم؟». فقالوا: «َمبعموديَِّة 
َد  ــنــــا َعمَّ ــُس: «إنَّ يــــوَحــ ــ ــــولُــ ــــاَل بــ ــقـ ــ ٤فـ ــــا».  ــنـ يـــــوَحـــ
ــعــِب أْن يؤِمنوا  مبَــعــمــوديَّــِة الـــتَّـــوَبـــِة، قــائــًال لــلــشَّ
بالذي يأيت َبعَدُه، أْي باَملسيِح َيسوَع». ٥فَلّما 
ــَمـــدوا بـــاســـِم الــــــربِّ يَــــســــوَع. ٦وَلّما  ــتَـ ِمســـعـــوا اعـ
وَضَع بوُلُس َيَديِه عَليِهْم َحلَّ الّروُح الُقُدُس 
عَليِهْم، فَطِفقوا يتَكلَّموَن بُلغاٍت ويتَنّبأوَن. 

٧وكاَن مجيُع الرِّجاِل َنحَو اثَنْي عَشَر.

َة َثالَثِة  ٨ُثــمَّ َدَخــَل اَملجَمَع، وكــاَن ُيجاِهُر ُمــدَّ

ا وُمقِنًعا يف ما َيخَتصُّ مبلكوِت  أشُهٍر ُمحاج
ــْوَن وال َيقَنعوَن،  ــا كـــاَن َقـــوٌم يــتــَقــسَّ اِهللا. ٩ولَــمّ
ــــهــــــوِر، اعَتَزَل  ـــمــ ــــاَم اُجلـــ ـ ــ ــ أمـ َق  ــ ــ ـــريـ ــــطــ ــَني الـ ـ ـــمــ شـــــاتِــ
ــوٍم يف  ــا ُكـــلَّ يـ ــَرَز الــتــالمــيــَذ، ُمــحــاج ــ عــنــُهــْم وأفـ
ــــاَن ذلك  ــُس. ١٠وكــ ــُه تــــريانُّــ ــ ــِة إنـــســـاٍن اُمسـ َمــــدَرَســ
ــَع كــِلــَمــَة الـــــربِّ َيسوَع  ِني، حــتَّــى ِمســ ـَنـــَتـــ َة ســ ـــدَّ ُمــ
مجيُع الّساِكنَني يف أسّيا، ِمْن َيهوٍد ويونانّيَني. 
ــَس قّواٍت  ُع عــَلــى َيــــَدْي بــوُل ـــاَن اُهللا يَــصــنَــ ١١وكــ

َغــَري املـُـعــتــاَدِة، ١٢حــتَّــى كــاَن يؤَتى عن َجَسِدِه 
آِزَر إلَــى املـَـرَضــى، فتزوُل عنُهُم  َمبناديَل أو مــ

رِّيَرُة ِمنُهْم. األمراُض، وختُرُج األرواُح الشِّ
ــّوافــَني اُملَعزِّمَني  ١٣فـــَشـــَرَع َقـــوٌم ِمـــَن الــَيــهــوِد الــطَّ

يَرُة  رِّ أْن ُيَسّموا عَلى الذيَن ِــِم األرواُح الشِّ
بــاســِم الـــربِّ يَــســوَع، قــائــلــَني: «نُــقــِســُم عَليَك 
ــُس!». ١٤وكاَن  ـ ــ ــولُـ ــ ــِه بــ ــ ـــِرُز بـ ـــكــ ــيَــــســــوَع الــــــذي يَــ بــ
ــــٍل يَــــهــــوديٍّ َرئيِس  ــَني لـــَســـكـــاوا، َرُجــ ــنـ ـــُة بَـ ســـبـــعََ
ــأجـــاَب الّروُح  كــَهــنَــٍة، الــذيــَن فــَعــلــوا هـــذا. ١٥فـ
أعِرُفُه،  ـــا  ــأنــ ــ ــــوُع فـ ــــســ ــ ــــا َي ـ ــ ــ ــــاَل: «أّمــ ــ ــ ــ ــُر وقــ ــ يــ ــرِّ ــ ــ ــــشِّ الــ
ُس أنـــا أعــَلــُمــُه، وأّمــــا أنــتُــم فــَمــْن أنُتْم؟»  وبـــوُلـــ
١٦فَوَثَب عَليِهُم اإلنساُن الذي كاَن فيِه الّروُح 

رِّيُر، وَغَلَبُهْم وَقوَي عَليِهْم، حتَّى َهَربوا  الشِّ
ــَني. ١٧وصاَر  ــراًة وُمـــَجـــرَّحـ ــَك الــَبــيــِت ُعــ ِمـــْن ذلـ
ــَيـــهـــوِد واليونانّيَني  ـــِع الـ ــي ــنـــَد مجـ هــــذا َمـــعـــلـــوًمـــا ِعـ
ـــــوٌف عَلى  ــ ــَع َخـــ ــ ـ ــَوَقــ ــ ــَس. فـــ ــ ــ ــُسـ ـ ــ ــَني يف أَفــ ــ ــنـ ــاِكـــ ــّســـ الـــ
ُم.  ــُم الــــربِّ َيـــســـوَع يتَعظَّ ـــاَن اســ مجــيــِعــِهــْم، وكـ
يَن  ١٨وكاَن كثريوَن ِمَن الذيَن آَمنوا يأتوَن ُمِقرِّ

ثـــريوَن ِمَن  ــ ــــاَن كـ ـ ـاِلـــِهـــْم، ١٩وكــ ـــأفـــعــ وُمـــخـــِبـــريـــَن ب
ــحــَر يَــجــَمــعــوَن الُكُتَب  الــذيــَن يَــســَتــعــِمــلــوَن الــسِّ
ــوا أمثاَنها  ــبـ ِع. وَحـــَسـ ـــ ــي ــــاَم اجلـــمـ ويُـــَحـــرِّقـــونَـــهـــا أمــ
ِة. ٢٠هكذا  فَوَجدوها َخمسَني ألًفا ِمَن الِفضَّ

ٍة. كاَنْت كِلَمُة الربِّ تنمو وتقَوى بِشدَّ
٢١وَلّما كِمَلْت هِذِه اُألموُر، وَضَع بوُلُس يف 

نَــفــِسـِـه أنَّـــُه بَــعــَدمــا يَــجــتــاُز يف َمــِكــدونــيَّــَة وأخائَيَة 
ــي َبـــعـــَد ما  ــيـــَم، قـــائـــًال: «إّنـــ يَـــذَهــُـب إلَــــى أوُرَشـــلـ
ــَة أيًضا».  ــيَـــ أْن أَرى رومـــ ـــغـــي  ــنــــاَك َيـــنـــَب ـــُري هــ أصـــ
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٢٢فأرَسَل إَلى َمِكدونيََّة اثَنِني ِمَن الذيَن كانوا 

ــوَس، وَلِبَث  يَــخــِدمــونَـُـه: تــيــمــوثــاُوَس وأَرســــطــ
هو َزماًنا يف أسّيا. ٢٣وَحَدَث يف ذلك الوقِت 
َشَغٌب ليس بَقليٍل بَسَبِب هذا الطريِق، ٢٤ألنَّ 
إنساًنا اُمســُه دِميتريوُس، صائٌغ صاِنُع َهياِكِل 
ّناَع  ـــــُب الصُّ ــَكـــــسِّ ــ ـــاَن يُـ ــ ــ ــَس، كـ ــ ــيــ ـ ــــامـــ ــٍة ألرطــ ــ ــ ِفــــــضَّ
َمــكــَســبًــا ليس بــَقــلــيــٍل. ٢٥فــَجــَمــَعــُهـْـم والــَفــَعــَلــَة يف 
ــــاَل: «أيُّـــهـــا الـــرِّجـــاُل أنُتم  ـك الــَعــَمــِل وقـ ِمــثــِل ذلــ
ناَعِة.  تعَلموَن أنَّ ِسَعَتنا إنَّما هي ِمْن هِذِه الصِّ
ـس ِمْن  ــُه لـــيــ ــ ــ ـَمــــعــــوَن أنَّــ ــُظــــروَن وتــــســـ ــنــ ـــْم تــ ــ ــتُــ ــ ــ ٢٦وأنـ

ـّيــــا تقريًبا،  ــ ـِع أسـ ــيـــ ـــْن مجــ ــ ــط، بــــل ِمــ ــقــ ــَس فــ ــ ــُســ ــ أَفــ
اسَتماَل وأزاَغ بوُلُس هذا َجمًعا كثًريا قائًال: 
إنَّ اليت ُتصَنُع باأليادي َليَسْت آِلَهًة. ٢٧فليس 
َنصيُبنا هذا وحَدُه يف َخَطٍر ِمْن أْن َيحُصَل يف 
ــانَــــٍة، بـــل أيـــًضـــا َهــيــَكــُل أرطـــامـــيـــَس، اإلَلَهِة  إهــ
العظيَمِة، أْن ُيحَسَب ال َشــيَء، وأْن سوَف 
ـــهـــَدُم َعــَظــَمــُتــهــا، هــي الـــيت يَــعــبُــُدهــا مجــيــُع أسّيا  ُت
ــألوا َغَضًبا،  ــتَــ واملـَــســـكـــونَـــِة». ٢٨فـــَلـــّمـــا ِمســـعـــوا امــ
ــٌة هي  ــَمــ ــيــ ــظــ ــَني: «عــ ــ ــلـ ــ ــــائـ ـــوَن قـ ــ ــُرخـ ــ ـــوا َيــــــصــ ــقــ ــ ــِفـ ــ وَطـ
ـألِت املدينُة  ـَني!». ٢٩فــامــتَـ أرطــامــيـُـس األَفــُـســـســـيـّـ
ُكلُّها اضِطراًبا، وانَدَفعوا بَنفٍس واِحــَدٍة إَلى 
اَملشَهِد خاِطفَني معُهْم غايوَس وأِرسَترُخَس 

َفِر. اَملِكدونيَِّني، َرفيَقْي بوُلَس يف السَّ
ـــَل َبَني  ــ ــدُخــ ـــــ ــُد أْن َي ــ ــــريــ ـُس ُيــ ــ ــ ــولُـ ــ ـــاَن بــ ــ ــ ــــا كـ ــ ــّمــ ــ ـ ٣٠وَلـــ

ــــاٌس ِمْن  ــ ــ ــيـــُذ. ٣١وُأنــ ــُه الـــتـــالمـ ـــَدعــ ـــعـــِب، مل يَـ الـــشَّ

ــــاَءُه، أرَسلوا  ــ ــ ــ ـــِدقـ ــ ــ ــ ـــوا أصــ ــانـــ ــ ــــا، كــ ــ ــّي ـ ــ أسـ ــــوِه  ــ ــ ــ ُوجــ
َيطُلبوَن إلــيــِه أْن ال يُــَســلِّــَم َنفَسُه إَلــى اَملشَهِد. 
٣٢وكــــاَن الــبَــعــُض يَــصــُرخــوَن بــَشــيٍء والَبعُض 

ُمضَطِرًبا،  ــــاَن  ـِفـــَل كـ ـــــَر، ألنَّ املَـــحــ ــيٍء آَخــ ــَشــ بــ
ــيٍء كــــانــــوا قد  ــ ــ ـــــدروَن أليِّ َشــ ــ ــ ـــْم ال يَـ ــُرُهــ ــ ثَـ ــ ــ وأكـ
اجَتَمعوا! ٣٣فــاجــتَــَذبــوا إســَكــنــَدَر ِمــَن اَجلمِع، 
وكــاَن الَيهوُد َيدَفعوَنُه. فأشاَر إسَكنَدُر بَيِدِه 
ــعــِب. ٣٤فــَلــّمــا َعـــَرفـــوا أنَُّه  ُيـــريـــُد أْن َيــحــتَــجَّ لــلــشَّ
ــَن اجلميِع  ــ ــ ــــٌد ِمـ ــ ــ ــوٌت واِحــ ــــ ــــاَر صـ ـ ، صــ ــــوديٌّ ــهــ ــ َيــ
ـِني: «عــظــيــَمــٌة هي  ِة ســـاَعـــتَــ ــدَّ ــ ـَني َنـــحـــَو ُمـ صـــاِرخــ

أرطاميُس األَفُسسّيَني!».
ـــاَل: «أيُّها  ــ ــ ـ ـَع وقـــ ــ ــمـــ ــ ــــاتِـــــُب اَجلــ ــكـ ـــَن الـــ ــ ــــكَّ ـــــمَّ سـ ــ ــ ٣٥ثُــ

ـــــو اإلنساُن  ـــْن هـ ــ ــ ــ ـــــوَن، َمـ ــّيــ ــ ـ ــــســ ــ ــُسـ ــ ــ ـــاُل األَفـ ــ ــ ـــرِّجــ ــ ــ ــ ال
َني ُمَتَعبَِّدٌة  الـــذي ال يَــعــَلــُم أنَّ مــديــنــَة األَفــُســســيّــ
ثــاِل الذي  ــَهـــِة الــعــظــيــَمــِة والــتِّــمــ ألرطــامــيــَس اإللَـ
ــِذِه األشياُء  ــَس؟ ٣٦فــــإذ كــانَــْت هــ َهــَبــَط ِمـــْن َزفــ
ــَني وال  ــ ــــاِدئــ ــونــــوا هــ ــي أْن تــــكــ ــبَـــغـ ــنـ ـــاَوُم، يَـ ــ ــقــ ــ ــ ال تُـ
تفَعلوا َشيًئا اقــتِــحــاًمــا. ٣٧ألنَّـــُكـــْم أتَــيــتُــْم َذيِن 
ــْي َهياِكَل،  ــ ــ ــاِرَقـ ــ ــ ــســــا سـ ـيــ ــــا َلـــ ـــمـ وُهــ ــِني،  ــ ـــ ــَل ــ ــ ُجـ ــرَّ ــ الـــ
ــــإْن كاَن  ــ ــ ــ ــْم. ٣٨فــ ــ ــُكــ ـ ــِتـــ ــ ــَهــ ــ ــَلـــــى إلَــ ـ عــ ــنيِ  ـ ــ َفـ ــــدِّ ـ ـَجـ ــ ــ وال ُمـ
ـــاُع الـــذيـــَن مــعــُه هلُـــم َدعَوى  ـــّن دِميـــتـــريـــوُس والـــصُّ
عَلى أَحٍد، فإنَُّه ُتقاُم أّياٌم للَقضاِء، ويوَجُد 
ُوالٌة، فلُيراِفعوا َبعُضُهْم َبعًضا. ٣٩وإْن كنُتم 
ـــَر، فإنَُّه  ــ ــ ــ ــــوٍر ُأَخــ ــ ــ ــِة ُأمـ ــَهـــ ــ ـــْن ِجـ ــ ــئًـــا ِمــ ــيـ ــبـــوَن َشـ ــُلـ تـــطـ
. ٤٠ألنَّنا يف َخَطٍر أْن  ُيقَضى يف َمحِفٍل َشرعيٍّ
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ُنحاَكَم ِمْن أجِل ِفتَنِة هذا اليوِم. وليس ِعلٌَّة 
َم ِحــســابًــا عــن هذا  ُيمِكُننا ِمـــْن أجــِلــهــا أْن ُنـــَقـــدِّ

ِع». ٤١وَلّما قاَل هذا َصَرَف اَملحِفَل. التََّجمُّ


َغُب، َدعا بوُلُس التالميَذ  ١وَبعَدما انَتَهى الشَّ

ــــْم، وخـــــرَج لـــيَـــذَهـــَب إلَـــــى َمِكدونيََّة.  ــُهــ ـ وَودََّعـــ
ـَك النَّواحي  ــ ــ ــلـ ــ يف ِتــ ــــاَز  ــ ــتـ ــ ــ قــــــد اجـ ــــاَن  ــ ــ ــــا كــ ـ ــ ــّمـ ــ ــ ٢ولَــ

ــُهـــْم بـــَكـــالٍم كـــثـــٍري، جــــاَء إلَــــى َهالََّس،  ــَظـ وَوَعـ
٣فَصَرَف َثالَثَة أشُهٍر. ُثمَّ إذ َحَصَلْت َمكيَدٌة 

ِمَن الَيهوِد عَليِه، وهو ُمزِمٌع أْن َيصَعَد إَلى 
ــعَِ عـــَلـــى طريِق  ــاَر رْأٌي أْن َيــــرجــ ســــوريَّــــَة، صـــ
ـــا سوباَتُرُس  ــيّــ أســـ ـــــى  ــ إلَـ ـُه  ــ ــ ــَقـ ــ ــراَفــ ــ ٤فــ ــَة.  ــ ـيَّـ ــ ــــدونــ ــِكـ ــ َمـ
، وِمْن أهِل تسالونيكي: أَرسَترُخُس  البرييُّ
ريبُّ وتيموثاُوُس.  وسكونُدُس وغــايــوُس الـــدَّ
وُتروفيُمُس.  ُس  ــ ــُكـ ــيـ ــيـــخـ تـ ـــا:  ــّيـــ ــ أســ ــــِل  ــ أهــ ـــْن  ــ ــ وِمــ
ــؤالِء سَبقوا وانــَتــَظــرونــا يف تــــرواَس. ٦وأّما  ٥هـ

ــاِم الَفطِري  ــ ــ ـ ـــ ــــعـــــَد أّي ــِر بَـ ــبــــحــ ــا يف الــ ــاَفــــرنــ ــحـــــُن فــــســ َنـــ
ــــاٍم إَلى  ـــيـــنـــاُهـــْم يف َخــمــَســِة أيّـ ِمــــْن فــيــِلــبّــي، وواَف

ترواَس، َحيُث َصَرفنا سبَعَة أّياٍم.
ِل اُألسبوِع إذ كاَن التالميُذ ُمجَتِمعنيَ  ٧ويف أوَّ

لَيكِسروا ُخبًزا، خاَطَبُهْم بوُلُس وهو ُمزِمٌع 
ـــــالَم إَلى  ــَكـ ــ ــ ــــاَل ال ـ ــ ــ ـــــِد، وأطــ ـَغـ ــ ــ ــَي يف الـ أْن َيــــمــــضــ
ـــَريٌة يف  ــثـ ـيـــُح كــ ـــانَـــــْت َمـــصـــابــ ــيــــِل. ٨وكــ ِنــــصــــِف الــــلَّــ
ــَني فـــيـــهـــا. ٩وكاَن  ـِمـــعـ ــتَــ ــجـ ــيت كــــانــــوا ُمـ ــ ــِة الـ ــيَّــ ــِعــــلِّــ الــ
الّطاَقِة  يف  ـــا  ــًســ ــ ـــالِـ جــ ــيـــــخـــــوُس  ــتـــ ـ أفــ ــُه  ـ ــ ــ ــ اُمســ ــــابٌّ  ــ ــ شــ

ُمَتَثقًِّال بَنوٍم َعميٍق. وإذ كاَن بوُلُس ُيخاِطُب 
ــنَّــــــوُم فَسَقَط  ــ ــيـــِه الــ ــَلـ ــَلـــــَب عـ ــ ــــويــــــًال، َغـ ــاًبــــا َطــ ِخــــطــ
َبَقِة الّثاِلَثِة إلَــى أســَفــُل، وُحــِمــَل َميًِّتا.  ِمــَن الطَّ
ـَقـــُه قائًال:  ــنَــ ـيـــِه واعـــتَـ ــَع عـــَلــ ـ ــ ــُس وَوَقـــ ـــــَزَل بــــولُــ ــَن ـ ١٠فــ

«ال تضَطِربوا! ألنَّ َنفَسُه فــيــِه!». ١١ُثــمَّ َصِعَد 
َر ُخبًزا وأَكَل وتَكلََّم كثًريا إَلى الَفجِر.  وكسَّ
ْوا  وهكذا خــرَج. ١٢وأتَـــْوا بالَفَتى َحيا، وتَعزَّ

تعزَيًة َليَسْت بَقليَلٍة.
َنـــِة وأقَلعنا  ـــفـــيـــ ـــا َنــــحــــُن فـــَســـَبـــقـــنـــا إَلـــــــى الـــسَّ ١٣وأّمــــــــ

َس ِمْن  أُخـــَذ بـــوُلـــ َني أْن نـــ ـــوَس، ُمـــزِمـــعـــ إَلـــــى أّســــ
ـــُه كـــــاَن قـــد َرتَّــــــَب هـــكـــذا ُمـــزِمـــًعـــا أْن  هـــنـــاَك، ألنَّـــ
ــَي. ١٤فــــَلــــّمــــا وافــــانــــا إَلــــــى أّســــــــوَس أَخذناُه  َيـــمـــشـ
وأَتينا إَلى ميتيليين. ١٥ُثمَّ ساَفرنا ِمْن هناَك يف 
البحِر وأقَبلنا يف الَغِد إَلى ُمقاِبِل خيوَس. ويف 
ـلـــنـــا إَلـــــى ســــامــــوَس، وأَقمنا  ــيــــوِم اآلَخـــــــِر وَصــ الــ
ّتــايل ِجئنا إَلى  يف ُتــروجــيــلــّيــوَن، ُثـــمَّ يف الــيــوِم الــ
يتجاَوَز  أْن  ـــــَزَم  َعـــــــ َس  ـ بــــــوُلـــــ ١٦ألنَّ  َس،  ُتــــ يــــ مــــيــــلــــ
ئــال َيـــعـــِرَض لـــُه أْن َيصِرَف  َس يف الــبــحــِر لــ أَفـــُســـ
وقًتا يف أسّيا، ألنَُّه كاَن ُيسِرُع حتَّى إذا أمَكَنُه 

يكوُن يف أوُرَشليَم يف يوِم اَخلمسَني.
١٧وِمْن ميليُتَس أرَسَل إَلى أَفُسَس واسَتدَعى 

ُقسوَس الَكنيَسِة. ١٨فَلّما جاءوا إليِه قاَل ُهلم: 
ــتُـــْم تــعــَلــمــوَن ِمــــْن أوَِّل يــــوٍم َدَخـــلــُـت أسّيا،  «أنـ
ــــاِن، ١٩أخِدُم  ـ ــــزَّمــ ــ ـــــلَّ الـ ــُكــــْم ُكــ ــعــ ــُت مــ ــنـــ ــيــــَف ُكـــ كــ
الربَّ بُكلِّ تواُضٍع وُدموٍع كثَريٍة، وبتجاِرَب 



١٢٩

ْر َشيًئا  أصاَبتين َمبكاِيِد الَيهوِد. ٢٠كيَف مل أَؤخِّ
ِمَن الَفوائِد إال وأخَبرُتُكْم وَعلَّمُتُكْم بِه َجهًرا 
ويف ُكــلِّ بَــيــٍت، ٢١شــاِهــًدا للَيهوِد واليونانّيَني 
ــــاِن الـــــذي بـــَربِّـــنـــا َيسوَع  ــ بـــالـــتَّـــوبَــِـة إلَـــــى اِهللا واإلميـ
اَملسيِح. ٢٢واآلَن ها أنا أذَهــبُ إلَــى أوُرَشليَم 
ُمَقيًَّدا بالّروِح، ال أعَلُم ماذا ُيصاِدُفين هناَك. 
وَح الُقُدَس َيشَهُد يف ُكلِّ مدينٍة  ٢٣َغَري أنَّ الــرّ

ــًقـــا وَشــــدائــــَد تــنــَتــِظــُرين. ٢٤ولكنَّين  قـــائـــًال: إنَّ ُوثُـ
ــي َثميَنٌة  ــيٍء، وال نَـــفـــسـ ــ ــَشــ ــ ــِســـُـب لــ ــ ــَت ــــســــُت أحــ َل
ــَرٍح ســعــيــي واِخلدَمَة  ــ ــَف ــ ــــَم ب ـ ـــمِّ ِعــــنــــدي، حـــتَّـــى ُأتَــ
اليت أَخذُتها ِمَن الربِّ َيسوَع، ألشَهَد بِبشاَرِة 
ِنعَمِة اِهللا. ٢٥واآلَن ها أنا أعَلُم أنَُّكْم ال تَرْوَن 
وجهي أيًضا، أنُتم مجيًعا الذيَن َمَررُت َبيَنُكْم 
كــاِرًزا مبلكوِت اِهللا. ٢٦لذلَك ُأشِهُدُكُم اليوَم 
ْر  هذا أّني َبريٌء ِمْن َدِم اجلميِع، ٢٧ألّني مل أَؤخِّ
أْن ُأخِبَرُكْم بُكلِّ َمــشــوَرِة اِهللا. ٢٨ِاحــتَــِرزوا إًذا 
ألنُفِسُكْم وجلميِع الرَّعيَِّة اليت أقاَمُكُم الّروُح 
الُقُدُس فيها أساِقَفًة، لَترَعْوا كنيَسَة اِهللا اليت 
اقَتناها بَدِمِه. ٢٩ألّني أعَلُم هذا: أنَُّه َبعَد ِذهايب 
سَيدُخُل َبيَنُكْم ِذئــاٌب خاِطَفٌة ال ُتشِفُق عَلى 
الرَّعيَِّة. ٣٠وِمنُكْم أنُتم سَيقوُم ِرجاٌل يتَكلَّموَن 
ـجـــَتـــِذبـــوا الــتــالمــيــَذ وراَءُهْم.  ــتَـــوَيـــٍة لـــيَــ ــُأمــــوٍر ُمـــلـ بــ
ريَن أّني َثالَث ِسنَني  ٣١لذلَك اسَهروا، ُمَتَذكِّ

ليًال وــاًرا، مل أفُتْر عن أْن ُأنــِذَر بُدموٍع ُكلَّ 
ــــَويت ِهللا  ـ ــ ــا إخــ ــــْم يـــ ــُكـ ــ ـَتـــــوِدُعـ ــ ـــٍد. ٣٢واآلَن أســ ــ ــ ــ واِحــ

ولَكِلَمِة ِنعَمِتِه، القاِدَرِة أْن تبنَيُكْم وُتعطَيُكْم 
ـــَة أو َذَهَب  ســـَني. ٣٣ِفـــضَّ ــَقـــدَّ مـــرياًثـــا مــع مجــيــِع املُـ
ــُتــــْم تــعــَلــمــوَن أنَّ  ــِه. ٣٤أنــ ــَتــ ــــٍد مل أشــ أو لـــبـــاَس أَحــ
حاجايت وحاجاِت الذيَن َمعي َخَدَمتها هاتاِن 
ــُه هكذا  ــ ــُكــــْم أنَّــ ــتُــ ــيٍء أَريــ ــ ــلِّ َشــ ــــداِن. ٣٥ يف ُكـــ ــيَـ ــ الـ
َعفاَء،  يَــنــبَــغــي أنـَّــُكـــْم تــتــَعــبــوَن وتـــعـــُضـــدوَن الضُّ
ــُه قاَل:  ــ ــ ـــوَع أنَّــ ـــســ ــربِّ يَــ ــــ ــِلــــمــــاِت الــ ـــَن كــ ــــريــ ـ ـــَذكِّ ــتَــ ــ ُمـ
َمغبوٌط هو الَعطاُء أكَثُر ِمَن األخِذ». ٣٦وَلّما 
قاَل هذا َجثا عَلى ُركَبَتيِه مع مجيِعِهْم وَصلَّى. 
ِـع، وَوَقعوا  ــيــ ـــَن اجلـــمـ ـــاَن بُــــكــــاٌء عــظــيــٌم ِمــ ــ ــ ٣٧وكـ

ــعــَني، وال  عــَلــى ُعــُنــِق بــوُلــَس يُــَقــبِّــلــونـَـُه ٣٨ُمــَتــَوجِّ
ــيت قـــاهلـــا: إُـــــم لـــن َيَرْوا  ــَمـــِة الــ ــِلـ ــَكـ ـــَن الـ ســيَّــمــا ِمــ

فيَنِة. وجَهُه أيًضا. ُثمَّ َشيَّعوُه إَلى السَّ


هَني  ١وَلّما انَفَصلنا عنُهْم أقَلعنا وِجئنا ُمَتَوجِّ

باِالسِتقاَمِة إَلى كوَس، ويف اليوِم الّتايل إَلى 
روُدَس، وِمـــْن هــنــاَك إَلــى بــاتَــرا. ٢فــإذ وَجدنا 
سفيَنًة عاِبَرًة إَلى فينيقَيَة َصِعدنا إليها وأقَلعنا. 
ــُربَس، وتـــَركـــنـــاهـــا َيسَرًة  ــ ـ ـــ ــَلـــى ُق ــنـــا عـ ـــعـ ـــَل ــــمَّ اطَّ ٣ثُــ

ــَة، وأقــَبــلــنــا إَلــــى صوَر،  ــوريَّــ وســـاَفـــرنـــا إَلــــى ســ
وسَقها.  ــُع  ــ ـــَضـ ــُة تــ ـَنــ ــيـــ ــــفــ ــــِت الــــسَّ ـــانَــ كـــ ــــاَك  ـنـ ــ ألنَّ هــ
٤وإذ وَجدنا التالميَذ َمَكثنا هناَك سبَعَة أّياٍم. 

وكانوا يقولوَن لبوُلَس بالّروِح أْن ال َيصَعَد 
إلَـــى أوُرَشــلــيــَم. ٥ولــكــن لَــّمــا اسَتكَملنا األّياَم 
خرجنا ذاِهــبــَني، وُهـــم مجيًعا ُيَشيِّعوَننا، مع 
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الــنِّــســاِء واألوالِد إَلــى خـــاِرِج املــديــنــِة. فَجَثونا 
ــيـــنـــا. ٦وَلّما  ــئ وَصـــلَّـ ــّشـــاِطـ ــنـــا عـــَلـــى الـ ــبِـ ــَلـــى ُرَكـ عـ
فيَنِة.  ــنــــا بَــعــُضــنــا بَـــعـــًضـــا َصـــِعـــدنـــا إلَـــــى السَّ ودَّعــ

ِتِهْم. وأّما ُهم فَرَجعوا إَلى خاصَّ
َفــــَر يف الـــبـــحـــِر ِمـــــــْن صوَر،  ــــ ٧وَلـــــّمـــــا أكـــَمـــلـــنـــا الــــسَّ

َس، فَسلَّمنا عــَلــى اإلخَوِة  ــ َبــلــنــا إَلـــى بُــتــوِلــمــاِي أقــ
وَمــَكــثــنــا ِعـــنـــَدُهـــْم يـــوًمـــا واِحـــــــًدا. ٨ثُـــــمَّ خــرجــنــا يف 
الَغِد َنحُن ُرَفقاَء بوُلَس وِجئنا إلَــى َقيَصريََّة، 
ِر، إذ كاَن واِحًدا ِمَن  فَدَخلنا َبيَت فيُلبَُّس املَُبشِّ
ــُع َبناٍت  ــبــَعــِة وأَقــمــنــا ِعــنــَدُه. ٩وكــــاَن هلــذا أربَــ الــسَّ
ـَنـــمـــا نَـــحـــُن ُمقيموَن  أَن. ١٠وَبـــيــ َعـــــــذاَرى ُكــــنَّ يـــتـــنَـــّبـــ
ــيبٌّ اُمسُه  ــِة نَـــــ ــهــــوديـَّـ ـــَدَر ِمـــــــَن الــــَيــ ــــثــــــَريًة، اَحنــــــــ أيّــــــاًمــــــا كــ
أغابوُس. ١١فجاَء إَلينا، وأَخَذ ِمنَطَقَة بوُلَس، 
وَرَبـــَط َيـــَدْي َنفِسِه وِرجــَلــيــِه وقـــاَل: «هــذا يقوُلُه 
الّروُح الُقُدُس: الرَُّجُل الذي لُه هِذِه املِنَطَقُة، 
هكذا سَيرُبُطُه الَيهوُد يف أوُرَشليَم وُيَسلِّموَنُه 
ـــِم». ١٢فــــَلــــّمــــا ِمســـعـــنـــا هـــــذا َطَلبنا  ــــى أيــــــدي اُألَمــــــــ إَلــ
إليِه َنحُن والذيَن ِمَن اَملكاِن أْن ال َيصَعَد إَلى 
ـُس: «مـــاذا تفَعلوَن؟  أوُرَشــلــيــَم. ١٣فـــأجـــاَب بــولُـ
تبكوَن وتكِسروَن َقليب، ألّني ُمسَتِعدٌّ ليس أْن 
ُأربَـــَط فقط، بــل أْن أمـــوَت أيــًضــا يف أوُرَشليَم 
ــــّمــــــا مل ُيقَنْع  ــســــــوَع». ١٤وَلــ ــــربِّ َيــــ ـــِم الــــ ألجـــــــِل اســــ
». ١٥وَبعَد  سَكتنا قائلَني: «لَتُكْن َمشيَئُة الـــربِّ
ــا إَلــــــى أوُرَشليَم.  ــدنــ ـِعــ ـنـــا وَصـــ ـــبــ أهَّ ـــــاِم تـــ ـَك األّيــــ ـلـــ ِتـــ
ـــاٌس ِمَن  ــَة ُأنــــــ ــيــــَصــــريَّــ ــــــــاَء أيــــًضــــا مــعــنــا ِمــــــْن َقــ ١٦وجــ

التالميِذ ذاِهبَني بنا إَلى َمناسوَن، وهو َرُجٌل 
، ِتلميٌذ َقدٌمي، لَنِرتَل ِعنَدُه. ُقُربسيٌّ

ــيـــَم َقــبِــَلــنــا اإلخَوُة  ــلـ ــّمــــا وَصــلــنــا إلَــــى أوُرَشـ ١٧ولَــ

ــُس مــعــنــا إَلى  ـــوُلــ ــــَل بـ ــ ــِد َدَخــ ــَغــ ـــَرٍح. ١٨ويف الــ ــَفــ ــ بـ
. ١٩فَبعَد  ــخِِ ــ ــايـ ــ ــــشـ ُع املَـ ــ ــيــ ـــَر مجــ ــَـضـــ ــ يــــعــــقــــوَب، وَحـ
ًئــا فَشيًئا  ــُهـــْم َشــيــ ثُـ َق يُـــَحـــدِّ ـــ ــِف ـــَم عــَلــيــِهــْم َطـ مـــا ســـلَّ
بُكلِّ ما فَعلُه اُهللا َبَني اُألَمِم بواِسَطِة ِخدَمِتِه. 
. وقالوا  ــدوَن الـــربَّ ٢٠فَلّما ِمسعوا كانوا يُــَمــجِّ

ــُد َربَوًة  ــْم يــــوَجــ ـــَرى أيُّـــهـــا األُخ كــ ــُه: «أنــــــَت تــ ــ لـ
ِمَن الَيهوِد الذيَن آَمنوا، وُهم مجيًعا َغيوروَن 
ــَك ُتَعلُِّم  ــ ــبِــــروا عــنــَك أنَّـ لــلــّنــامــوِس. ٢١وقـــــد ُأخــ
ــــداَد عن  ـ ـــِم اِالرتِــ ــَني اُألَمــ مجــيــَع الــَيــهــوِد الـــذيـــَن بَـ
ــــْم وال  مـــوَســـى، قـــائـــًال: أْن ال َيــخــتِــنــوا أوالَدُهــ
َيسُلكوا َحَسَب الَعوائِد. ٢٢فــإًذا ماذا يكوُن؟ 
الُبـــــدَّ عــَلــى ُكــــلِّ حــــاٍل أْن َيــجــَتــِمــَع اُجلمهوُر، 
ئــَت. ٢٣فافَعْل  ــَك قــد ِجــ ألنَّـــُهـــْم ســيَــســَمــعــوَن أنَّــ
ــُة ِرجاٍل  ــ ــَعـ ـ ـنـــَدنـــا أربَــ ـَك: ِعــ ــ ــوُل لـــ ــــذي َنــــقــ ـــذا الــ هــ
ــــْر معُهْم  ــطــــهَّ ــؤالِء وتــ ــ ــ ــــْذ هــ ــ ــ ــذٌر. ٢٤ُخــ ــ ــ ـ ــِهـــْم َنـــ ــيـ ــَلـ عـ
ــُهـــــْم، فَيعَلَم  ــ ـَيــحــِلــقــوا رؤوسـ ــَلـــيـــِهـــْم لـ ْق عـ ــ ــِفــ وأنــ
اجلميُع أْن ليس َشيٌء ِمّما ُأخِبروا عنَك، بل 
تسُلُك أنــَت أيــًضــا حــاِفــًظــا لــلــنّــامــوِس. ٢٥وأّما 
ـــــِم، فأرَسلنا  ــنـــوا ِمــــَن اُألَمــ ـِة الـــذيـــَن آَمـ ــــْن ِجـــَهــ ِم
ــِهـــْم وَحـــَكـــمـــنـــا أْن ال َيـــحـــَفـــظـــوا َشيًئا  ــيـ نَــــحــــُن إلـ
ِمثَل ذلك، ِسَوى أْن ُيحاِفظوا عَلى أنُفِسِهْم 
ِم، واَملخنوِق،  ِمّما ُذِبَح لألصناِم، وِمَن الــدَّ
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ــاَل يف  ــ ــــرِّجــ ــُس الــ ـــ ــــَذ بـــــوُل ـ ــئـــٍذ أَخــ ــنَـ ــيـ ــــا». ٢٦حـ نــ ـــزِّ ــ والـ
َر معُهْم وَدَخــَل اَهليَكَل، ُمخِبًرا  الَغِد، وتَطهَّ
بَكماِل أّياِم التَّطهِري، إَلى أْن ُيَقرََّب عن ُكلِّ 

واِحٍد ِمنُهُم الُقرباُن.
، رآُه  ـــبـــَعـــُة أْن تــــتِــــمَّ ـــِت األيّـــــــــاُم الـــسَّ ـــاَرَبــ ـّمـــــا قــ ٢٧وَلــــ

ـَكـــِل، فأهاجوا  الــَيــهــوُد الـــذيـــَن ِمــــْن أســّيــا يف اَهلـــيــ
ِع وألــَقــْوا عَليِه األيـــادَي ٢٨صاِرخَني:  ُكــلَّ اَجلــمــ
ـنـــوا! هذا  «يـــاأيُّـــهـــا الــــرِّجــــاُل اإلســـرائـــيـــلـــيّـــوَن، أعـــيــ
َع يف ُكـــلِّ َمكاٍن  يــ ُجـــُل الـــذي ُيــَعــلِّــُم اجلــمــ هــو الـــرَّ
عِب والّناموِس وهذا اَملوِضِع، حتَّى  ا للشَّ ِضد
َس هذا  أدَخـــَل يونانّيَني أيــًضــا إَلــى اهلَــيــَكــِل وَدنَّـــ
َس». ٢٩ألنَُّهْم كانوا قد رَأْوا معُه  اَملوِضَع اُملَقدَّ
، فكانوا َيُظّنوَن  يف املدينِة ُتروفيُمَس األَفُسسيَّ
٣٠فهاَجِت  ـَكــــــِل.  ــيـــــ اَهلــــ إَلــــــــى  ــُه  ـــــلـــــ أدَخــ َس  ــ بــــــوُلــــ أنَّ 
ـــعـــُب وأمَسكوا  َض الـــشَّ ـنـــُة ُكـــلُّـــهـــا، وتـــــراَكـــــ املـــديــ
ــِل. وللوقِت  ـَكـــــ ـــيــــــ اَهلــــ ــــاِرَج  ـــــــ ـــّروُه خـــ ــــــــ وَجـــــــ َس  ــ بـــــــوُلـــــ
ـُلـــبـــوَن أْن  ــِلــــَقــــِت األبـــــــــواُب. ٣١وبَـــيـــنَـــمـــا ُهــــم َيـــطــ ُأغــ
َيقُتلوُه، َنما َخَبٌر إَلى أمِري الَكتيَبِة أنَّ أوُرَشليَم 
ُكلَّها قــد اضــَطــَرَبــْت. ٣٢فللوقِت أَخـــَذ َعسَكًرا 
وقّواَد ِمئاٍت وَرَكَض إليِهْم. فَلّما رَأْوا األمَري 

والَعسَكَر كّفوا عن َضرِب بوُلَس.
ـــَر أْن  ـتَـــَرَب األمــــُري وأمـــَســـَكـــُه، وأَمــ ٣٣حــيــَنــئــٍذ اقــ

ــُر: ُتَرى  ــبِــ ــتَــــخــ ـَق يَــــســ ــ ـــ ــِف ــ ــِني، وَطــ ــتَــ ــَلــ ــِســ ـلــ ــِســـ ـــَد بــ ــيَّـ ــَقــ ــ ُي
ـــاَن الَبعُض  ــ ــ ـــَل؟ ٣٤وكــ ــَعـ ــــاذا فــ ـ ــــْن يــــكــــوُن؟ ومــ َمــ
ــَر يف  ــ ــيٍء آَخــ ــَشــ ــُض بــ ـبَـــعـ ــيٍء والــ ــَشــ ــُرخــــوَن بــ يَــــصــ

اَجلمِع. وَلّما مل َيقِدْر أْن َيعَلَم الَيقَني لَسَبِب 
ــِه إَلــــى اُملَعسَكِر.  ــذَهـــَب بـ ـــَر أْن يُـ ـــَغـــِب، أَمــ الـــشَّ
َق أنَّ الَعسَكَر  َرِج اتَّـــَفـــ ــــدَّ ـــّمـــا صـــاَر عــَلــى الـ ٣٥وَل

َحــَمــلــُه بــَســبَــِب ُعــنــِف اَجلــمــِع، ٣٦ألنَّ ُجمهوَر 
عِب كانوا يتَبعوَنُه صاِرخَني: «ُخذُه!». الشَّ

ُس أْن َيـــدُخـــَل املُــَعــســَكــَر قاَل  ـ ٣٧وإذ قــــاَرَب بــولُـ

َشيًئا؟»  ــَك  لـــــ ـــــــوَل  أقـــ أْن  يل  ـــــوُز  جــ «أَيـــــــ ـــِري:  ــألمـــ لــــ
ــَلـــــســـــَت أنَت  ـَة؟ ٣٨أَفـــ ــيَّـــ ــانــ ــِرُف الــــيــــونــ ــــعــــ ـــقـــــاَل: «أَتــ فــ
ـــاِم ِفتَنًة،  ــــِذِه األيّــــ ــَع َقـــبـــَل هــ ــصــــريَّ الـــــذي َصـــنَـ املـِـ
ُجــِل ِمَن  يَِّة أرَبــَعــَة اآلالِف الــرَّ وأخــَرَج إَلــى الَبرِّ
ُس: «أنـــا َرُجــــٌل َيهوديٌّ  ـ الــَقــَتــَلــِة؟». ٣٩فــقــاَل بــولُـ
ــٍة ِمْن  ـٍة َغــــــِري َدنـــــيَّـــ ــِل مـــديـــنــ ـــْن أهــــ ، ِمـــ ـــرســــوســــيٌّ َطـ
أَذَن يل أْن ُأَكلَِّم  كيليكيََّة. وألَتِمُس ِمنَك أْن تــ
ُس عَلى  عَب». ٤٠فَلّما أِذَن لُه، وَقــَف بوُل الشَّ
ـــــعـــــِب، فصاَر  ـــــى الـــــشَّ ـِدِه إَلـــ ـــــَيــــــ ــــــاَر بــ َرِج وأشـــــ ـــــدَّ ـــــــ الـــ
ُسكوٌت عظيٌم. فناَدى باللَُّغِة الِعربانيَِّة قائًال: 


ــــاُء، اَمسعوا  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـَوُة واآلبـ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــاُل اإلخـ ــ ــ ــــرِّجــ ــ ــــا الـــ ــ ـــهــ ــ ١«أيـُّــ

ــّمـــا ِمســـعـــوا أنَُّه  ــَلـ ـُكــــْم». ٢فـ ــ ــَديـ ـي اآلَن َلــ ــجـــاجــ احـــتِـ
ــــْوا ُسكوًتا  ــَطـ ـ ــِة أعــ ــيَّــ ــربانــ ــِعــ ــَغــِـة الــ ــنــــادي هلُـــــم بـــالـــلُّـ ُيــ
ـــهـــــوديٌّ ُوِلدُت  ــــٌل يَــ ــ ــــا َرُجــ ــ ــَرى. فــــقــــاَل: ٣«أنـ ــ ــ أحــ
يف َطرسوَس كيليكيََّة، ولكن َرَبيُت يف هِذِه 
املدينِة مَؤدًَّبا ِعنَد ِرجَلْي َغماالئيَل عَلى حتقيِق 
. وُكنُت َغيوًرا ِهللا كما أنُتم  الّناموِس األَبويِّ
مجيُعُكُم اليوَم. ٤واضَطَهدُت هذا الطريَق حتَّى 
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جوِن ِرجاًال  املـــوِت، ُمَقيًِّدا وُمَسلًِّما إَلــى السُّ
وِنــســاًء، ٥كــمــا يَــشــَهــُد يل أيـًـضــا َرئــيــُس الكهنِة 
ومجيُع اَملشَيَخِة، الذيَن إذ أَخذُت أيًضا ِمنُهْم 
ــبـــــُت آلَيت  ــ ــَق، َذَهـ ــ ـــشــ ـــ ـــــى ِدَم ــَوِة إلَــ ــ ــإلخـ ــ ـــَل لـ ـــائــ َرســ
ــيَّــــديــــَن لَكْي  ــَقــ ــَـم ُمــ ـيــ ــ ــلــ ـ ــــــى أوُرَشــ ــنــــاَك إَل بـــالـــذيـــَن هــ
ـــٌـب وُمَتَقرٌِّب  ــ ــــا ذاِهـ ــَحـــــَدَث يل وأنـ ــ ـبـــوا. ٦فـ ـــعـــاَقــ ُي
إَلى ِدَمشَق أنَُّه َنحَو ِنصِف النَّهاِر، َبغَتًة أبَرَق 
َحويل ِمَن السماِء نوٌر عظيٌم. ٧فَسَقطُت عَلى 
ـــا قـــائـــًال يل: شاُوُل،  األرِض، وِمســـعـــُت صـــوًت
شــــاُوُل! ملــاذا تــضــَطــِهــُدين؟ ٨فــأَجــبــُت: َمــْن أنَت 
يا سيُِّد؟ فقاَل يل: أنــا َيسوُع الّناِصريُّ الذي 
ــذيـــَن كــانــوا َمــعــي َنَظروا  ــَت تــضــَطــِهــُدُه. ٩والـ أنــ
الــّنــوَر وارَتــَعــبــوا، ولــِكــنَّــُهْــم مل َيسَمعوا صوَت 
؟  ــَعـــُل ياَربُّ ـــاذا أفـ ــُقـــلـــُت: مــ الـــــذي كـــلَّـــَمـــين. ١٠فـ
ــــــى ِدَمشَق،  ــــْـب إلَـ ــ ـ ـــ ــْم واذَه ــ ــ : ُقـ ــــــربُّ ــ ـــاَل يل الــ فــــقـ
وهــنــاَك ُيــقــاُل لــَك عــن مجــيــِع مــا تــَرتَّــَب لــَك أْن 
تــفــَعــَل. ١١وإذ ُكــنـُـت ال ُأبــِـصـــُر ِمــــْن أجــــِل َبهاِء 
ذلَك الّنوِر، اقتاَدين بَيدي الذيَن كانوا َمعي، 

فِجئُت إَلى ِدَمشَق.
١٢«ُثمَّ إنَّ َحنانّيا َرُجًال تقيا َحَسَب الّناموِس، 

ّكاِن ١٣أَتى  وَمشهوًدا لُه ِمْن مجيِع الَيهوِد السُّ
ــــاَل يل: أيـُّــهـــا األُخ شاُوُل،  ـــــَف وقـ ، وَوَقــ ـيَّ ــ ــ إلَـ
أبِصْر! ففي ِتلَك الّساَعِة َنَظرُت إليِه. ١٤فقاَل: 
ـــتَـــُه، وُتبِصَر  ـَك لــَتــعــَلــَم َمـــشـــيـــَئ ــَخـــبَــ ــتَـ ــُه آبــائــنــا انـ ـ إَلـــ
ــِه. ١٥ألنََّك  ــ ــِمــ ــ ــْن فــ ــ ــ ــ ــا ِم ــ ــَع صـــــوتًـ ــَمـــ ـ ـــســ ــــارَّ، وتــ ـ ــبــ ــ ــ الـ

ــنـــاِس مبـــا رأيَت  ـاِهــــًدا جلــمــيــِع الـ ــُه شـــ ســـَتـــكـــوُن لــ
وِمســـعـــَت. ١٦واآلَن ملـــاذا تــتــوانَــى؟ ُقـــْم واعَتِمْد 

. واغِسْل خطاياَك داعًيا باسِم الربِّ
ـــَدَث يل بَــعــَد مــا َرَجــعــُت إَلـــى أوُرَشليَم  ١٧وَحــ

ــي َحــَصــلــُت يف  ــي يف اهلَــيــَكــِل، أنّـ وُكـــنـــُت ُأَصـــلِّـ
ـــِرْع! واخُرْج  ــ ــ ــ ــُه قــــائــــًال يل: أسـ ـ ـتُــ ــ ــــرأيــ ــبَــــٍة، ١٨فـ ــيــ َغــ
ـــْم ال َيقَبلوَن  ـــ ــُه ــ ــــَم، ألنَّــ ــيــ ــ ــلــ ــ أوُرَشــ ــــْن  ـ ــــًال ِمــ ـــاِجـ عــ
، ُهم  ـــاَربُّ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــُت: يــ ــلـــ ـ ــ ــُقـــ ـ ــ ــي. ١٩فـــ ــ ـ ــّنـــ ــ ـ ـــ َك َع ــ ــ ــ ــــاَدتَــ ـ ــ ـــهـ ــ ــ َشـ
ـــي ُكــنــُت أحــبِــُس وأضــــِرُب يف ُكلِّ  َيــعــَلــمــوَن أّن
ــَني ُسِفَك  َك. ٢٠وحــ ــ َمــجــَمــٍع الــذيــَن يــؤِمــنــوَن بـ
واِقًفا  ـــا  ــ ــ أنـ ــنــــــُت  ــ ُكــ ــِدَك  ــ ــيــ ــ ـــهــ َشـــ ــانــــــوَس  ــ ــفــ ــ ـتِــ ــ اســـ َدُم 
وراضًيا بَقتِلِه، وحاِفًظا ثياَب الذيَن َقَتلوُه. 
َك إَلى  ــ ــ ـُلـ ــ ــُأرِســ ــ ــي سـ ــإّنــ ــْب، فــ ــــ ــ ـــاَل يل: اذَهـــ ـــقـــ ٢١فـــ

اُألَمِم َبعيًدا».
٢٢فَسِمعوا لــُه حتَّى هـــِذِه الــَكــِلــَمــةَِ، ثُــمَّ َرَفعوا 

أصواَتُهْم قائلَني: «ُخْذ ِمثَل هذا ِمَن األرِض، 
ألنَُّه كاَن ال َيجوُز أْن َيعيَش!». ٢٣وإذ كانوا 
يَــصــيــحــوَن ويَــطــَرحــوَن ثــيــابَــُهــْم ويَـــرمـــوَن ُغباًرا 
ـِه إَلى  ــــُري أْن يُــــذَهــــَب بـــ ــَر األمـ ــ إلَــــى اَجلــــــوِّ، ٢٤أَمـــ
اُملَعسَكِر، قائًال أْن ُيفَحَص بَضَرباٍت، لَيعَلَم 

أليِّ سَبٍب كانوا َيصُرخوَن عَليِه هكذا.
ــُس لقائِد  ـــوُلــ ــــاَل بـ ــيـــاِط، قــ ــّسـ ــــّدوُه لـــلـ ــ ــ ــّمــــا َمــ ــَلــ ٢٥فــ

اِملَئِة الواِقِف: «أَيجوُز لُكم أْن جتِلدوا إنساًنا 
رومانيا َغَري َمقضيٍّ عَليِه؟». ٢٦فإذ ِمسَع قائُد 
اِملَئِة َذَهَب إَلى األمِري، وأخَبَرُه قائًال: «انُظْر 
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ـٌع أْن تــفــَعــَل! ألنَّ هـــذا الرَُّجَل  مـــاذا أنـــَت ُمـــزِمــ
ــْل يل:  ــُري وقــــاَل لـــُه: «ُقــ ـــاينٌّ». ٢٧فـــجـــاَء األمــ رومــ
ــــْم». ٢٨فأجاَب  ـَعــ ــ ــ ــاَل: «نَـ ـــقــ ــــاينٌّ؟». فـ ــ ــ ــ ــَت رومـ أنــــ
ــنَـــيـــُت هِذِه  ـتَـ ــا فــبــَمــبــَلــٍغ كـــبـــٍري اقــ ـــا أنــ ــ ــُري: «أّمـ ــ ــ األمـ
َعــويَّــَة». فقاَل بوُلُس: «أّمــا أنا فقد ُوِلدُت  الــرَّ
ـنـــُه الــــذيــــَن كانوا  ـــى عــ ــِت تـــَنـــحَّ ــوقــ ــلــ فـــيـــهـــا». ٢٩ولــ
ُمــزِمــعــَني أْن َيــفــَحــصــوُه. واخــَتــَشــى األمــــُري َلّما 

َعِلَم أنَُّه روماينٌّ، وألنَُّه قد َقيََّدُه.
٣٠ويف الَغِد إذ كاَن ُيريُد أْن َيعَلَم الَيقَني: ملاذا 

َيشَتكي الَيهوُد عَليِه؟ َحلَُّه ِمَن الرِّباِط، وأَمَر 
ـــاُء الــكــهــنــِة وُكــــلُّ َمجَمِعِهْم.  أْن َيــحــُضــَر رَؤســ

فأحَدَر بوُلَس وأقاَمُه َلَديِهْم.


ـــاَل: «أيُّها  ــ ــ ــ ــِع وقــ ــ ــَمـ ـ ــجــ ـ ــُس يف املـَـ ــ ــوُلــ ــ ــــرََّس بــ ــَفــ ــ ــَتــ ــ ١فــ

ــُكـــلِّ َضـــمـــريٍ صاِلٍح  ــي بـ ـ ــــَوُة، إنّــ ــ ــ ــاُل اإلخـ الـــــرِّجـــ
قــد ِعــشــُت ِهللا إَلــى هــذا الــيــوِم». ٢فــأَمــَر َحنانّيا 
ــُس الــكــهــنــِة، الــواِقــفــَني ِعـــنـــَدُه أْن َيضِربوُه  َرئـــيـ
عَلى فِمِه. ٣حيَنئٍذ قاَل لُه بوُلُس: «سَيضِرُبَك 
اُهللا أيُّها احلائُط اُملَبيَُّض! أفأنَت جاِلٌس حتُكُم 
عــَلــيَّ َحــَســَب الــّنــامــوِس، وأنـــَت تــأُمــُر بَضريب 
الواِقفوَن:  ــاَل  ــ ــقـــ ــ ٤فـــ ـــــوِس؟».  ــامـ ــ ـّنــ ــ ــ ــلـ ــ لــ ــا  ــًفـــ ـ ــالِــ ــ ُمـــــخـ
«أَتشِتُم َرئيَس كَهَنِة اِهللا؟». ٥فقاَل بوُلُس: «مل 
ــُه َرئـــيـــُس كَهَنٍة،  ـــَوُة أنَّــ ـــِرُف أيُّــهــا اإلخــ أُكــــْن أعــ
ــُقــــْل فيِه  ــَك ال تــ ــِبــ ـُس َشــــعــ ــ ــيــ ـ ــتــــوٌب: َرئــ ـ ــكـ ــُه َمــ ــ ـ ألنـَّــ

سوًءا».

ُس أنَّ ِقسًما ِمنُهْم َصّدوقّيوَن  ٦ولَــّمــا َعــِلــَم بــوُلــ

ِع: «أيُّها  َمـــ جـــ يــســّيــوَن، َصـــــَرَخ يف املـَــ ـــَر فــرِّ واآلَخـــ
 . ـــــُن فرِّيسيٍّ ــيٌّ ابــ يــــســ ـــــــــَوُة، أنــــــا فــــرِّ ـــاُل اإلخـــ الــــــرِّجـــ
ــا ُأحاَكُم».  أنــــــ ــــــواِت  األمـــــــــ ـــاَمـــــِة  قـــــيــ ـــــــاِء  َرجــــــ ــَلـــــى  عـــ
٧وَلّما قاَل هذا َحَدَثْت ُمناَزَعٌة َبَني الَفرِّيسّيَني 

ـــُة، ٨ألنَّ  ـــــاَعــــ ــــمــ ــــِت اَجلـــ ــ ــــَشــــــقَّ َني، وانــ ـــــ ــــيّــ ـــــــّدوقـــ والـــــــصَّ
ّدوقّيَني يقولوَن: إنَُّه ليس قياَمٌة وال َمالٌك  الصَّ
وال روٌح، وأّما الَفرِّيسّيوَن فُيِقّروَن بُكلِّ ذلَك. 
َض كــتــبــُة ِقسِم  ـَهــــ ـيـــٌم، وَنـــ ـيـــاٌح عـــظــ ٩فـــــَحـــــَدَث صــ

«َلسنا  قائلَني:  وَطِفقوا ُيخاِصموَن  الَفرِّيسّيَني 
َنِجُد َشيًئا َرديا يف هذا اإلنساِن! وإْن كاَن روٌح 

أو َمالٌك قد كلََّمُه فال ُنحاِرَبنَّ اَهللا».
١٠وَلّما َحَدَثْت ُمناَزَعٌة كثَريٌة اخَتَشى األمُري 

أْن َيفَسخوا بوُلَس، فأَمَر الَعسَكَر أْن َيِرتلوا 
ــِه إَلى  ــ ــ ــــوا بــ ــأتـــ ـ ــ ــْم ويــ ــ ــِهــ ـ ــ ــِطـ ــ ــــْن وســ ـ ــ ــ ـــوُه ِمـ ـــفــ ــِطــ ــ ــتَـ ــ ــخـ ــ ويَـ
اُملَعسَكِر. ١١ويف اللَّيَلِة الّتالَيِة وَقَف بِه الربُّ 
وقاَل: «ِثْق يا بوُلُس! ألنََّك كما َشِهدَت مبا 
ـيـــَم، هــكــذا يَــنــبَــغــي أْن تــشــَهــَد يف  يل يف أوُرَشـــلــ

رومَيَة أيًضا».
١٢وَلّما صاَر النَّهاُر َصَنَع َبعُض الَيهوِد اتِّفاًقا، 

وَحــَرمــوا أنُفَسُهْم قائلَني: إُــم ال يأُكلوَن وال 
َس. ١٣وكــــــاَن الذيَن  ــ َيـــشـــَربـــوَن حــتَّــى َيــقــتُــلــوا بـــوُلـ
ـــــــْن أرَبعَني.  ـــــَثـــــــَر ِمـــ ـــَف أكــ ــــحـــــاُلــ ــــذا الـــــتَّـ هــــ ــَنـــــعـــــوا  َصـــ
يوِخ  والشُّ الــــكــــهــــنــــِة  ـــــــاِء  رَؤســــــــ ــــى  إَلــــــ ـــوا  مـــ ــــَقــــــدَّ ــتــ ١٤فــــ

وقالوا: «قد َحَرمنا أنُفَسنا ِحرًما أْن ال َنذوَق 



١٣٤

َشيًئا حتَّى َنقُتَل بوُلَس. ١٥واآلَن أعِلموا األمَري 
أنُتم مع اَملجَمِع لَكْي ُيِرتلُه إَليُكْم َغًدا، كأنَُّكْم 
ـّمـــا لُه.  ٍق َعــ أكـــَثـــِر تــدقــيــ ُمـــزِمـــعـــوَن أْن تــفــَحــصــوا بـــ
ونَــحــُن، َقــبــَل أْن َيــقــَتــِرَب، ُمــســَتــِعــّدوَن لَقتِلِه». 
١٦ولكنَّ ابَن ُأخِت بوُلَس ِمسَع بالَكمِني، فجاَء 

َس. ١٧فاسَتدَعى  وَدَخــــــَل املُــَعــســَكــَر وأخـــَبـــَر بـــوُلـــ
ُس واِحـــًدا ِمــْن قـــّواِد املـِـئــاِت وقـــاَل: «اذَهْب  بــولُــ
ذا الّشابِّ إَلى األمِري، ألنَّ ِعنَدُه َشيًئا ُيخِبُرُه 
ـــِري وقاَل:  ــَرُه إَلـــــــى األمـــــ ــــَضـــــ ـــَذُه وأحـــ ـأَخــــ ــــِه». ١٨فــــــ بــــ
«اسَتدعاين األسُري بوُلُس، وَطَلَب أْن ُأحِضَر 
يٌء ليقولُه  هـــذا الـــّشـــابَّ إَلـــيـــَك، وهـــو ِعـــنـــَدُه َشــــ
ى بِه ُمنَفِرًدا،  لَك». ١٩فأَخَذ األمُري بَيِدِه وتَنحَّ
واسَتخَبَرُه: «ما هو الذي ِعنَدَك لُتخِبَرين بِه؟» 
٢٠فــقــاَل: «إنَّ الَيهوَد تعاَهدوا أْن َيطُلبوا ِمنَك 

ِع، كأنَُّهْم  جـــــَمـــــ ـــــى املـَــــ َس َغــــــــًدا إَلــ ـــ ِرتَل بـــــوُلــ ــــــــ أْن ُتــ
ُمزِمعوَن أْن َيسَتخِبروا عنُه بأكَثِر تدقيٍق. ٢١فال 
تنَقْد إليِهْم، ألنَّ أكَثَر ِمْن أرَبعَني َرُجًال ِمنُهْم 
كاِمنوَن لــُه، قد َحَرموا أنُفَسُهْم أْن ال يأُكلوا 
وال َيشَربوا حتَّى َيقُتلوُه. وُهُم اآلَن ُمسَتِعّدوَن 

ُمنَتِظروَن الَوعَد ِمنَك».
٢٢فأطَلَق األمــريُ الــّشــابَّ موصًيا إّيــاُه أْن: «ال 

تُقْل ألَحٍد إنََّك أعَلمَتين ذا». ٢٣ُثمَّ َدعا اثَنِني 
ِمْن قّواِد املِئاِت وقاَل: «أِعّدا ِمَئَتْي َعسَكريٍّ 
لَيذَهبوا إَلى َقيَصريََّة، وسبعَني فاِرًسا وِمَئَتْي 
راِمــٍح، ِمــَن الّساَعِة الّثاِلَثِة ِمــَن اللَّيِل. ٢٤وأْن 

ما َدوابَّ لُيرِكبا بوُلَس ويــوِصــالُه ساِلًما  ُيَقدِّ
إَلى فيِلكَس الوايل». ٢٥وَكَتَب ِرساَلًة حاوَيًة 

هِذِه الّصوَرَة: 
ـيـــســـيـــاُس، يُــــهــــدي ســــالًمــــا إَلى  ـلـــــوديـــــوُس لــ ٢٦«ُكــــ

ــــــُل َلّما  ُجــ ــــــذا الــــــــرَّ ــــــــوايل: ٢٧هــــ ـــزيـــــِز فــــيــــِلــــكــــَس الــــ الـــــَعــ
وكــــانــــوا ُمــــزِمــــعــــَني أْن َيقُتلوُه،  ـُه الــــَيــــهــــوُد  ــَكـــ أمــــَســ
ـِبـــرُت أنَُّه  ع الــَعــســَكــِر وأنـــَقـــذُتـــُه، إذ ُأخــ أقــَبــلــُت مــ
ــِعــــلَّــــَة اليت  ــُد أْن أعــــَلــــَم الــ ـــاينٌّ. ٢٨وُكـــــنـــــُت ُأريــــــ رومــــــ
ــُه إَلى  أنــــَزلــــُتــ ــَلــــيــــِه، فــــ ألجـــِلـــهـــا كــــانــــوا َيــــشــــَتــــكــــوَن عــ
ا عَليِه ِمــْن ِجَهِة  َمــجــَمــِعــِهــْم، ٢٩فــَوَجــدُتــُه َمــشــكــو
ـــكـــــنَّ َشـــــكـــــَوى تسَتِحقُّ  ــامـــــوِســـــِهـــــْم. ولــ َمــــســــائــــِل نـــ
املوَت أو الُقيوَد مل تُكْن عَليِه. ٣٠ُثمَّ َلّما ُأعِلمُت 
َمبكيَدٍة َعتيَدٍة أْن تصَري عَلى الرَُّجِل ِمَن الَيهوِد، 
أرَسلُتُه للوقِت إَليَك، آِمًرا اُملشَتكَني أيًضا أْن 

يقولوا َلَديَك ما عَليِه. ُكْن ُمعاًفى».
ُأِمروا،  ـــا  ــَس كــــمـ ـ ــ ــــولُــ ـــــذوا بـــ ــ ــ ــ أَخـــ ـــُر  ــَكــ ــ ـــسـ ـَعــ ــ ــالــ ــ ٣١فـ

وَذَهــبــوا بــِه ليًال إلَــى أنتيباتريَس. ٣٢ويف الَغِد 
ــوا إَلى  ـبـــوَن مــعــُه وَرَجـــعـ تـــَركـــوا الـــُفـــرســـاَن َيـــذَهــ
ـــوا َقيَصريََّة  ــلــ ــ ــّمــــا َدَخـ َك َلــ ــ ــ ــئـــ ـ ــ ٣٣وأولــ ــِر.  ــَكــ ــَعــــســ املـُـ
ساَلَة إَلى الوايل، أحَضروا بوُلَس  وَدَفعوا الرِّ
أيًضا إليِه. ٣٤فَلّما َقرَأ الوايل الرِّساَلَة، وسأَل 
ِمْن أيَِّة ِواليَــةٍ هو، وَوَجــَد أنَُّه ِمْن كيليكيََّة، 
ــَر اُملشَتكوَن  ــ ــــَضــ ــتَـــــى َحــ ــ َمـ َك  ــ ــ ــُعـ ــ ـأَمسـ ــ ــــاَل: «ســ ـ ــ ــ ــ ٣٥قـ

ــَرَس يف َقصِر  ــ ـــحــ ــَر أْن ُيـــ ــ ـ ــ ـــا». وأَمــ ـــًضـــ َك أيـــ ــ ــيـ ــَلـ عـ
هريوُدَس.



١٣٥


١وَبعَد َخمَسِة أّياٍم اَحنَدَر َحنانّيا َرئيُس الكهنِة 

يوِخ وَخطيٍب اُمســهُ ترُتلُُّس. فَعَرضوا  مع الشُّ
ــَي، ابَتدَأ  ـ ــ ــ ــ ــ ــا ُدعـــ ــ ــّمــ ــ ــَلــ ــ ــَس. ٢فــ ــ ــ ــــولُــ ــ ــــدَّ بــ ــ ــ ـــوايل ِضــ ــ ــلـ ــ لــ
ــنـــا حاِصلوَن  ــكــايَــِة قـــائـــًال: ٣«إنَّـ ـُس يف الــشِّ تــرُتــلُّـ
بواِسَطِتَك عَلى ســالٍم َجزيٍل، وقد صاَرْت 
هلِذِه اُألمَِّة َمصاِلُح بتدبِريَك. فَنقَبُل ذلك أيُّها 
الَعزيُز فيِلكُس بُكلِّ ُشكٍر يف ُكلِّ َزماٍن وُكلِّ 
ـثَـــَر، ألَتِمُس  ــَك أكــ َقــ َمـــكـــاٍن. ٤ولــكــن لــئــال ُأَعــــوِّ
َك: ٥فـــإنـَّــنـــا إذ  ــ ــِمــ ــلــ ــتِــــصــــاِر ِحبــ أْن تــســَمــَعــنــا بــــاِالخــ
ُجــَل ُمــفــِســًدا وُمــَهــيِّــَج ِفــتــنَــٍة َبنيَ  وَجــدنــا هــذا الــرَّ
ــَن يف املـَـــســــكــــوَنــــِة، وِمقداَم  ــيَــــهــــوِد الــــذيــ ــِع الــ ـيـ مجــ
َس  ـــَرَع أْن ُيَنجِّ ــ ٦وقـــــد َشــ ــَني،  ــنّــــاِصــــريّــ ـِة الــ ــَعــ شـــيـ
ـــا أْن َنحُكَم  ــ ـنـــاُه وأَردنــ ـيـــَكـــَل أيــــًضــــا، أمـــَســـكــ اهلَــ
عَليِه َحَسَب ناموِسنا. ٧فأقَبَل ليسياُس األمُري 
بُعنٍف َشــديــٍد وأَخـــَذُه ِمــْن بَــِني أيدينا، ٨وأَمَر 
اُملشَتكَني عَليِه أْن يأتوا إَليَك. وِمنُه ُيمِكُنَك 
إذا فَحصَت أْن تعَلَم مجيَع هــِذِه اُألمـــوِر اليت 
ــُه الــَيــهــوُد أيًضا  ـَقـ ـــمَّ واَفــ نَــشــتَــكــي ــا عــَلــيــِه». ٩ثُـ

قائلَني: «إنَّ هِذِه اُألموَر هكذا».
ــــوايل أْن  ــ ــِه الـــ ــيـــ ـَأ إلـــ ــ ــ ــ ــُس، إذ أومــ ــ ــــوُلــ ــــاَب بــ ـ ــأجــ ـ ــ ١٠فــ

ـَك ُمــنــُذ ِسنَني  ــ ــي إذ قــد َعــِلــمــُت أنَّـ يــتــَكــلَّــَم: «إنّــ
كثَريٍة قاٍض هلِذِه اُألمَِّة، أحَتجُّ َعّما يف أمري 
ــِرَف أنَُّه  ــــاِدٌر أْن تــــعــ ـ ـــــَت قــ ـــ ــــروٍر. ١١وأن ــ ــِر ُســ ــثَـ ــأكـ بـ
ليس يل أكَثُر ِمِن اثَنْي عَشَر يوًما ُمنُذ َصِعدُت 

ألسُجَد يف أوُرَشليَم. ١٢ومل َيِجدوين يف اَهليَكِل 
عِب، وال  ًعا ِمَن الشَّ ُأحاجُّ أَحًدا أو أصَنُع َجتمُّ
يف املجامِع وال يف املدينِة. ١٣وال يستطيعوَن أْن 
. ١٤ولكنَّين ُأِقرُّ  ُيثِبتوا ما َيشَتكوَن بِه اآلَن عَليَّ
لــَك ــذا: أنَّــين َحَسَب الطريِق الــذي يقولوَن 
ــَه آبــائــي، مؤِمًنا  ــُد إلَــ لـــُه “شــيــَعــٌة”، هــكــذا أعــُب
بــُكــلِّ مــا هــو َمــكــتــوٌب يف الــّنــامــوِس واألنبياِء. 
١٥ويل َرجــــاٌء بـــاِهللا يف مــا ُهـــم أيــًضــا َينَتِظروَنُه: 

ـــواِت، األبراِر  ــألمــ ــ ــيـــاَمــٌـة لـ ــوُن قـ ـُه ســــــوَف تــــكــ ــ ــ أنَّــ
َنفسي  ُأَدرُِّب  ـــا  أيــــًضـ ـــا  ــَك أنـــ ــ ــــذلــ ١٦لــ ــِة.  ــ ــ ــَمــ ــ ــ واألثَــ
ليكوَن يل دائًما َضمٌري بال َعثَرٍة ِمْن َنحِو اِهللا 
ثـــَريٍة ِجـــئـــُت أصَنُع  ــ ــنــــاِس. ١٧وبَــــعــــَد ِســـنـــَني كـ والــ
َصَدقاٍت ُألمَّيت وَقرابَني. ١٨ويف ذلك وَجَدين 
ـيـــَكـــِل، لــيــس مــع َجــمــٍع وال مع  ــًرا يف اهلـَـ ُمــَتــَطــهِّ
ــــا، ١٩كاَن  ــيّـ ـ ـــْن أســ ــ ــوٌد ِمــ ـــهـــ ــــم يَــ ـــــوٌم ُهــ ــَغــــــٍب، َقـــ ــ َشــ
َينَبغي أْن َيحُضروا َلَديَك وَيشَتكوا، إْن كاَن 
ــؤالِء أنُفُسُهْم  ــيٌء. ٢٠أو لــَيــُقــْل هـــ ــ ــَلـــيَّ َشـ هلُـــم عـ
ــا قــــائــــٌم أماَم  ــ نـــــِب وأنــ ــذَّ ــــَن الـــ ــــدوا يفَّ ِمــ ــ ــــاذا وَجــ مــ
املَــجــَمــِع، ٢١إال ِمـــْن ِجــَهـِـة هــذا الــَقــوِل الواِحِد 
الذي َصَرخُت بِه واِقًفا َبيَنُهْم: أّني ِمْن أجِل 

قياَمِة األمواِت ُأحاَكُم ِمنُكُم اليوَم».
َع هـــذا فــيــِلــكــُس أمـــَهـــلـــُهـــْم، إذ كاَن  ــ ـــّمـــا ِمســ ٢٢فـــَل

ــذا الطريِق،  ــ ــ ـــوَر هــ ــ ــ ــ ــ ــٍق ُأمـــ ــ ــي ــقــ ـــِر حتــ َثـــ ــ ــ ــأكــ ــ ــــُم بــ ــَلــ ــ ــعــ ــ يَــ
ــــَدَر لــيــســيــاُس األمــــُري أفَحُص  قــائــًال: «َمــَتــى اَحنـ
عن ُأمــوِرُكــْم». ٢٣وأَمـــَر قائَد املـِـئَــِة أْن ُيحَرَس 



١٣٦

ــُه ُرخــــَصــــٌة، وأْن ال َيمَنَع  ـُس، وتـــكـــوَن لــ بــــوُلـــ
أَحًدا ِمْن أصحاِبِه أْن َيخِدَمُه أو يأَيت إليِه.

ــع ُدروِسالَّ  ــِلـــكـــُس مــ ــــاَء فـــيـ ــــاٍم جـــ ـ ــ ــعــــَد أيّــ ــــمَّ بَــ ــ ــ ٢٤ثُـ

ــَتـــحـــَضـــَر بوُلَس  ــٌة. فـــاسـ ــي َيــــهــــوديَّــ ـ ـــِه، وهــ ــ ــرأتِـ ــ امــ
وِمسَع ِمنُه عن اإلمياِن باَملسيِح. ٢٥وَبيَنما كاَن 
يــنــونَــِة الَعتيَدِة  يتَكلَُّم عــن الــبِــرِّ والــتَّــَعــفُّــِف والــدَّ
وأجاَب:  ــُس،  ــــكـــ ــِلـ ــ ـيـ ــ فــ ــــَب  ــ ــ ـَعـ ــ ــ ــ ارتَــ ـــــوَن،  ــكــ ــ ــ تـ أْن 
ــَصــــلــــُت عَلى  ــتَـــــى َحــ ــ ــــاذَهــــــب، وَمـ ـــا اآلَن فــ ــ ــ «أّمــ
ـــاَن أيــًضــا َيــرجــو أْن  َك». ٢٦وكــ وقـــٍت أســَتــدعــيــ
ــَم لــُيــطــِلــَقــُه، ولــذلــَك كاَن  يُــعــطــيَــُه بــوُلــُس َدراِهـــ
َيسَتحِضُرُه ِمراًرا أكَثَر ويتَكلَُّم معُه. ٢٧ولكن 
َلّما كِمَلْت سَنتاِن، َقِبَل فيِلكُس بوركيوَس 
فستوَس َخليَفًة لُه. وإذ كاَن فيِلكُس ُيريُد أْن 

يوِدَع الَيهوَد ِمنًَّة، تَرَك بوُلَس ُمَقيًَّدا.


ــِة َصِعَد  ــ ــ ــ ــــِوالَيــ ــ ــ ـــــى الــ ــ ــتـــــوُس إَلـــ ـــســـ ـــِدَم فــ ــ ــ ــ ــ ــا َقــ ــ ــّمـ ــ ــَلـ ــ ١فـ

ـــاٍم ِمــــْن َقــيــَصــريَّــَة إلَــــى أوُرَشليَم.  ـــالَثـــِة أيّــ َبــعــَد َث
ـــوُه الَيهوِد  ــ ــ ــُس الــكــهــنــِة وُوجـ ـيــ ــُه َرئـــ ــَعـــــَرَض لــ ٢فـــ

ــَني عَليِه  ــبـ ــُه ٣طـــالِـ ــنـ ــتَـــَمـــســـوا ِمـ ــَس، والـ ِضـــــدَّ بــــوُلــ
ــيــــَم، وُهم  ــلــ ـتَـــحـــِضـــَرُه إَلـــــى أوُرَشــ ــنَّــــًة، أْن َيـــســ ِمــ
صاِنعوَن كميًنا لَيقُتلوُه يف الطريِق. ٤فأجاَب 
فستوُس أْن ُيحَرَس بوُلُس يف َقيَصريََّة، وأنَُّه 
هو ُمزِمٌع أْن َينَطِلَق عاِجًال. ٥وقاَل: «فلَيِرتْل 
َمعي الذيَن ُهم َبيَنُكْم ُمقَتِدروَن. وإْن كاَن يف 

هذا الرَُّجِل َشيٌء فلَيشَتكوا عَليِه».

٦وَبعَد ما َصَرَف ِعنَدُهْم أكَثَر ِمْن عَشَرِة أّياٍم 

ــَس عَلى  ــَلــ ــَغــــِد َجــ ــيــَـصـــريَّــَـة. ويف الــ ـــَدَر إلَـــــى َقـ ــ ــ اَحنـ
ُكرسيِّ الِوالَيِة وأَمَر أْن يؤَتى ببوُلَس. ٧فَلّما 
َحـَـضــَر، وَقـــَف َحــولــُه الــيَــهــوُد الــذيــَن كــانــوا قد 
مــوا عَلى بوُلَس  اَحنـــَدروا ِمــْن أوُرَشــلــيــَم، وَقــدَّ
َدعاوَي كثَريًة وَثقيَلًة مل َيقِدروا أْن ُيَبرِهنوها. 
: «أّني ما أخطأُت بَشيٍء،  ٨إذ كاَن هو َيحَتجُّ

ـَكـــِل وال  ـيــ ـــهـــوِد وال إَلــــى اهلـَـ ال إلَــــى نـــامـــوِس الـــَي
ــيــَـصـــَر». ٩ولـــكـــنَّ فــســتــوَس إذ كــــاَن ُيريُد  إَلــــى َقـ
ـَيـــهـــوَد ِمـــنَّـــًة، أجـــــاَب بـــوُلـــَس قائًال:  ــوِدَع الــ أْن يـــ
«أَتشاُء أْن تصَعَد إَلى أوُرَشليَم لُتحاَكَم هناَك 
َلَديَّ ِمْن ِجَهِة هِذِه اُألموِر؟». ١٠فقاَل بوُلُس: 
ــِة َقــيـَـصــَر َحيُث  ــ ــٌف َلــــَدى ُكــرســيِّ ِواليَـ «أنـــا واِقــ
َينَبغي أْن ُأحاَكَم. أنا مل أظِلِم الَيهوَد بَشيٍء، 
كما تعَلُم أنَت أيًضا َجيًِّدا. ١١ألّني إْن ُكنُت 
ــقُّ املوَت،  ــِحــ ــَتــ ــًئــــا َيــــســ ــيــ ــَنـــــعـــــُت َشــ ـــــا، أو َصـــ ــًمــ ــ آِثـــ
فَلسُت أسَتعفي ِمَن املوِت. ولكن إْن مل َيُكْن 
ــؤالِء، فليس  ــ ــ ــِه هـ ــيَّ بــ ـَلـ ــكــي عــ ــّمـــا َيــشــَت ــيٌء ِمـ ـ َشـــ
أَحــٌد يستطيُع أْن ُيَسلَِّمين هلُــم. إلَــى َقيَصَر أنا 
ـــٌع َدعــــواَي!». ١٢حيَنئٍذ تَكلََّم فستوُس مع  راِف
أرباِب اَملشوَرِة، فأجاَب: «إَلى َقيَصَر َرَفعَت 

َدعواَك. إَلى َقيَصَر تذَهُب!».
ــا َمــــَضــــْت أّيـــــــاٌم أقــــَبــــَل أغـــريـــبـــاُس املَِلُك  ١٣وَبــــعــــَدمــ

فستوَس.  لُيَسلِّما عَلى  َقيَصريََّة  وَبرنيكي إلَــى 
١٤وَلّما كانا َيصِرفاِن هناَك أّياًما كثَريًة، َعَرَض 
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فستوُس عَلى اَملِلِك أمَر بوُلَس، قائًال: «يوَجُد 
َرُجــٌل تَرَكُه فيِلكُس أســًريا، ١٥وَعــَرَض يل عنُه 
ُخ الـــيَـــهـــوِد َلـــّمـــا ُكـــنـــُت يف  ـــاُء الــكــهــنــِة وَمـــشـــاِيـــ رَؤســـ
١٦فأَجبُتُهْم  عــــَلــــيــــِه.  ُحـــكـــًمـــا  ـَني  طــــاِلــــبـــ ـــَم  ـيــ ـــلــــ أوُرَشــ
ـلِّـــمـــوا أَحًدا  ــاَدٌة أْن ُيـــَســ أْن لــيــس لـــلـــّرومـــانـــيّـــَني عـــــ
لــلــمــوِت َقــبــَل أْن يــكــوَن املَــشــكــوُّ عــَلــيــِه مواَجَهًة 
مع اُملشَتكَني، فَيحُصُل عَلى ُفرَصٍة لِالحِتجاِج 
ــــــــى هنا  ــــوا إَلـــ ـــَمــــــعــ ــــا اجــــــَتـــ ـــــّمـــ ـَلــ ــــكـــــــَوى. ١٧فــــــ ـــ ــــن الـــــــشَّ عـــ
َجــَلــســُت ِمــْن دوِن إمــهــاٍل يف الــَغــِد عَلى ُكرسيِّ 
ُجــــِل. ١٨فَلّما  ـؤَتـــى بــــالــــرَّ الـــــِوالَيـــــِة، وأَمـــــــرُت أْن يــ
أتــوا بــِعــلَّــٍة واِحَدٍة  وَقــــَف املُــشــَتــكــوَن َحـــولـــُه، مل يــ
. ١٩لكن كــاَن ُهلــم عَليِه َمسائُل  ِمّما ُكنُت أُظـــنُّ
ِمْن ِجَهِة دياَنِتِهْم، وَعــْن واِحــٍد اُمســُه َيسوُع قد 
. ٢٠وإذ  ــيٌّ ـ ــــُه َحــــ ـــــاَن بــــوُلــــُس يــــقــــوُل: إنَّـــ مـــــــاَت، وكــ
أَلـــِة عـــن هـــذا ُقـــلـــُت: أَلَعلَُّه  ُكـــنـــُت ُمـــرتـــابًـــا يف املَـــســـ
َيشاُء أْن َيذَهَب إَلى أوُرَشليَم، وُيحاَكَم هناَك 
ِمْن ِجَهِة هِذِه اُألموِر؟ ٢١ولكن َلّما َرَفَع بوُلُس 
َدعواُه لَكْي ُيحَفَظ لَفحِص أوُغسُطَس، أَمرُت 
ــَر». ٢٢فقاَل  ـــى َقــــيــــَصــ ـُه إَلـــ ِحبــــفــــِظــــِه إَلــــــى أْن ُأرِســــــلـــــ
أغريباُس لَفستوَس: «ُكــنــُت ُأريـــُد أنــا أيًضا أْن 

أَمسَع الرَُّجَل». فقاَل: «َغًدا تسَمُعُه».
ــاَء أغـــريـــبـــاُس وبَــرنــيــكــي يف  ي الـــَغـــِد َلـــّمـــا جــ ٢٣فـــفـــ

احِتفاٍل عظيٍم، وَدَخال إَلى داِر اِالسِتماِع مع 
مَني، أَمَر فستوُس  اُألَمراِء وِرجاِل املدينِة اُملَقدَّ
َس. ٢٤فــــقــــاَل فـــســـتـــوُس: «أيُّــــهــــا املَِلُك  ـُأَيت بـــبـــوُلـــ فـــــ

أغريباُس والرِّجاُل احلاِضروَن معنا أَمجعوَن، 
َل إَلــيَّ ِمــْن ِجَهِتِه  أنُتم تنُظروَن هذا الــذي تَوسَّ
ـــــَم وهنا،  ــــيـــ ـــَيــــــهــــــوِد يف أوُرَشــــــــلــــ ــــهــــــوِر الـــ ــــمــ ـــــــلُّ ُجــ ُكـــ
صاِرخَني أنَُّه ال َينَبغي أْن َيعيَش َبعُد. ٢٥وأّما أنا 
فَلّما وَجدُت أنَُّه مل َيفَعْل َشيًئا َيسَتِحقُّ املوَت، 
وهــو قد َرَفــَع َدعـــواُه إَلــى أوُغسُطَس، َعَزمُت 
ٌني ِمـــْن ِجَهِتِه  أْن ُأرِســـلـــُه. ٢٦ولــيــس يل َشـــيٌء َيــقــ
ــيِّــِد. لــذلــَك أتَــيــُت بــِه َلَديُكْم،  ألكــُتــَب إَلـــى الــسَّ
ُك أغــريــبــاُس، حتَّى  يــَك أيُّــهــا املـَـِلــ وال سيَّما َلــدَ
ــــيٌء ألكُتَب.  ُص يــــكــــوُن يل َشــــ إذا صــــــاَر الــــَفــــحــــ
٢٧ألّني أَرى َحماَقًة أْن ُأرِسَل أسًريا وال ُأشَري 

عاوي اليت عَليِه». إَلى الدَّ


١فقاَل أغريباُس لبوُلَس: «مأذوٌن لَك أْن تتَكلََّم 

ألجِل َنفِسَك». حيَنئٍذ َبَسَط بوُلُس َيَدُه وَجَعَل 
: ٢«إّني أحِسُب َنفسي سعيًدا أيُّها املَِلُك  َيحَتجُّ
أغريباُس، إذ أنا ُمزِمٌع أْن أحَتجَّ اليوَم َلَديَك 
ــِه الـــــَيـــــهـــــوُد. ٣ال سيَّما  ين بــــ ـُمــــ ـاِكـــ عـــــن ُكـــــــلِّ مـــــا ُيــــحـــ
وأنـــَت عــاِلــٌم جبميِع الــَعــوائــِد واملـَـســائــِل الــيت َبَني 
الَيهوِد. لذلك ألَتِمُس ِمنَك أْن تسَمَعين بطوِل 
ــَن الُبداَءِة  ـاِة. ٤فـــســـَرييت ُمـــنـــُذ َحـــداَثـــيت الـــيت ِمــ األنـــــ
ــِرُفــــهــــا مجيُع  ـيــــــَم َيــــعــ ـيت يف أوُرَشــــــلـــــ ــــــــ ــــــَني ُأمَّ ـــاَنــــــْت بَــ كـــ
الَيهوِد، ٥عاِلمَني يب ِمَن األوَِّل، إْن أرادوا أْن 
َيشَهدوا، أّني َحَسَب َمذَهِب ِعباَدِتنا األضَيِق 
ِعشُت فرِّيسيا. ٦واآلَن أنا واِقــفٌ ُأحاَكُم عَلى 
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َرجاِء الَوعِد الذي صاَر ِمَن اِهللا آلبائنا، ٧الذي 
ـَر َيــــرجــــوَن نَــــوالــــُه، عاِبديَن  أســبــاُطــنــا اِالثـــنـــا عـــَشــ
باَجلهِد ليًال وــاًرا. فِمْن أجِل هذا الرَّجاِء أنا 
ُأحــاَكــُم ِمــَن الَيهوِد أيُّها اَملِلُك أغريباُس. ٨ملاذا 
ُق إْن أقاَم اُهللا أمواًتا؟  ُيَعدُّ ِعنَدُكْم أمًرا ال ُيَصدَّ
ـنـــَبـــغـــي أْن أصَنَع  ـــُه َيــ ـــُت يف َنـــفـــســـي أنَّــــ أيــ أنــــا ارتـــــ ٩فــــ

 . ًة الســــِم يَـــســـوَع الّناِصريِّ ُأمــــــوًرا كـــثـــَريًة ُمــــضــــادَّ
١٠وَفــَعــلــُت ذلــك أيــًضــا يف أوُرَشــلــيــَم، فَحَبسُت 

ـــَني، آِخًذا  يــــــســـ ــــِقــــــدِّ الــ ــــَن  ــوٍن كـــــثـــــرييـــــَن ِمــــــ ــجـــــ يف ُســـــ
لطاَن ِمــْن ِقــَبــِل رَؤســـاِء الكهنِة. وَلــّمــا كانوا  السُّ
ُيقَتلوَن ألَقيُت ُقرَعًة بذلَك. ١١ويف ُكلِّ املجامِع 
ُكــنــُت ُأعــاِقــُبــُهــْم ِمــــراًرا كــثــَريًة، وأضــَطــرُُّهــْم إَلى 
ــَلــــيــــِهــــْم ُكنُت  ــقــــي عــ ــــــَرَط َحــــَنــ جــــديــــِف. وإذ أفـــــ ــتَّــــ الــ

أطُرُدُهْم إَلى اُملُدِن اليت يف اخلاِرِج.
ــك إلَــــى ِدَمشَق،  ــبًــــا يف ذلــ ــا ُكـــنـــُت ذاِهــ ــّمــ ١٢«وَلــ

الكهنِة،  ــــاِء  ــ ــ ــ ــ ــ ــ رَؤســ ــْن  ــ ــ ــ ــ ِمــ ـٍة  ــ ــ ــ ــ ــيَّـ ــ ــ ــ وَوصــ ـــاٍن  ــطــ ــ ــلـ ــ ــُسـ ــ بـ
ـــِق، أيُّها  ــــُت يف ِنـــصـــِف الـــنَّـــهـــاِر يف الـــطـــري ١٣رأيــ

ــوًرا ِمـــَن الــســمــاِء أفــَضــَل ِمـــْن َلَمعاِن  ُك، نـ ِلـــ املـَــ
ــَرَق َحــــويل وَحـــــوَل الّذاِهبَني  ِس، قــد أبـــ ــمــ الــشَّ
َمــعــي. ١٤فــَلــّمــا سَقطنا مجيُعنا عــَلــى األرِض، 
ِمسعُت صوًتا ُيَكلُِّمين ويقوُل باللَُّغِة الِعربانيَِّة: 
ــِهــــُدين؟ َصعٌب  ــَطــ ــضــ ــاذا تــ ــ ــ ــــاُوُل! ملـ ـ ــ ــ ــاُوُل، شــ ــ ــ ــ شـــ
عَليَك أْن ترُفَس َمناِخَس . ١٥فُقلُت أنا: َمْن 
ــــا َيــــســــوُع الــــــذي أنَت  ـيِّــــُد؟ فــــقــــاَل: أنـ ــَت يــــاســـ أنــــ
تــضــَطــِهــُدُه. ١٦ولــكــن ُقـــْم وِقـــْف عــَلــى ِرجَليَك 

ــَك خاِدًما  ــبَــ ــِخــ ــتَــ َك، ألنــ ــ ــ ــَهـــــرُت لــ ـ ــــذا َظــ ــي هلـ ــ ألّنــ
ـَك بِه،  ــ ــ ــُر لــ ــ ــَهـ ــ ــأظـ ـــا ســـ ــ ـــــَت ومبــ ــ ــ ــا رأيـ ــ ــــًدا مبـ ـ ــاِهـــ ــ ـ وشـــ
عِب وِمــَن اُألَمــِم الذيَن  ١٧ُمنِقًذا إيّــاَك ِمــَن الشَّ

أنا اآلَن ُأرِسُلَك إليِهْم، ١٨لتفَتَح ُعيوَنُهْم كْي 
َيرِجعوا ِمْن ُظُلماٍت إَلى نوٍر، وِمْن ُسلطاِن 
ــاإلميــــاِن يب  ـنـــالـــوا بــ ــيـــطـــاِن إلَـــــى اِهللا، حـــتَّـــى يَــ ـ الـــشَّ

سَني. ُغفراَن اخلطايا وَنصيًبا مع اُملَقدَّ
١٩«ِمْن َثمَّ أيُّها املَِلُك أغريباُس مل أُكْن ُمعاِنًدا 

ًال الذيَن  ماويَِّة، ٢٠بل أخَبرُت أوَّ للّرؤيا السَّ
ــَق، ويف أوُرَشـــلـــيـــَم حــتَّــى مجــيــِع كوَرِة  يف ِدَمـــشـ
الَيهوديَِّة، ُثمَّ اُألَمَم، أْن يتوبوا وَيرِجعوا إَلى 
اِهللا عاِملَني أعماًال تليُق بالتَّوَبِة. ٢١ِمــنْ أجِل 
ك أمَسَكين الــيَــهــوُد يف اهلَــيــَكــِل وَشــَرعــوا يف  ذلــ
َقــتــلــي. ٢٢فــــإذ َحــَصــلــُت عــَلــى َمــعــونَــٍة ِمـــَن اِهللا، 
غِري  ــــًدا للصَّ ـ ـــ ـــاِه ــ ــ ــــوِم، شـ ــ ــيــ ــ ــ ــذا الــ ــ ــ ــــى هــ ــ ــ ــيـــــُت إَلــ ــ ـــقـ بَــ
ــــَري مـــا تَكلََّم  ئًـــا َغـ ـــوُل َشـــيـــ ــ ــا ال أقـ ــ ــبــــِري. وأنـ ــَكــ والــ
ـُه َعــتــيــٌد أْن يـــكـــوَن: ٢٣إْن  ــ ــبـــيـــاُء ومـــوَســـى أنَّــ األنـ
َل قياَمِة األمواِت،  يَؤلَِّم اَملسيُح، َيُكْن هو أوَّ

عِب ولُألَمِم». ُمزِمًعا أْن ُينادَي بنوٍر للشَّ
٢٤وَبيَنما هو َيحَتجُّ ذا، قاَل فستوُس بصوٍت 

عــظــيــٍم: «أنــــَت ـــذي يــابــوُلــُس! الــُكــُتــُب الَكثَريُة 
ُلَك إَلى اَهلَذياِن!». ٢٥فقاَل: «َلسُت أهذي  ُتَحوِّ
بَكِلماِت  ــِطــــــُق  ـــل أنــــ فـــــســـــتـــــوُس، بــ ــــُز  ـــزيـ أيُّـــــهـــــا الـــــَعــ
ـــــــْن ِجـــــــَهـــــــِة هِذِه  ــــــُه ِمـــ ــــحـــــــِو. ٢٦ألنَّــــــــــ ـــ ـــــــدِق والـــــــصَّ ـ الــــــــصِّ
اُألموِر، عاِلٌم اَملِلُك الذي ُأَكلُِّمُه ِجهاًرا، إذ أنا 
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ُق أْن َيخَفى عَليِه َشيٌء ِمْن ذلَك،  َلسُت ُأَصــدِّ
ألنَّ هذا مل ُيفَعْل يف زاوَيٍة. ٢٧أتؤِمُن أيُّها املَِلُك 
أغــــريــــبــــاُس بــــاألنــــبــــيــــاِء؟ أنـــــا أعـــــَلـــــُم أنَّــــــــَك تؤِمُن». 
ــقــــاَل أغـــريـــبـــاُس لـــبـــوُلـــَس: «بــَقــلــيــٍل ُتــقــِنــُعــين أْن  ٢٨فــ

أصَري َمسيحيا!». ٢٩فقاَل بوُلُس: «ُكنُت ُأَصلِّي 
إَلى اِهللا أنَُّه بَقليٍل وبَكثريٍ، ليس أنَت فقط، بل 
ُع الــذيــَن َيــســَمــعــوَنــين الـــيـــوَم، َيصريوَن  أيــًضــا مجــيــ

هكذا كما أنا، ما َخال هِذِه الُقيوَد».
٣٠فَلّما قــاَل هــذا قــاَم املـَـِلــُك والـــوايل وَبرنيكي 

ــــوا وُهم  ــ ــ ــَرفــ ــ ــ ــ ـــَصــ ــ ــ ــ ــْم، ٣١وانـ ــ ــُهـــ ــ ـ ـــعــ ــ ــــوَن مــ ــ ــــســـ ـ ــ ـــالِــ ــ ــ واجلــ
ــَني: «إنَّ هذا  ــلـ ــُهـــْم بَـــعـــًضـــا قـــائـ ــمــــوَن بَـــعـــُضـ ــَكــــلِّــ يُــ
اإلنــســاَن ليس َيفَعُل َشيًئا َيسَتِحقُّ املـــوَت أو 
الُقيوَد». ٣٢وقـــاَل أغريباُس لَفستوَس: «كاَن 
ُيمِكُن أْن ُيطَلَق هــذا اإلنــســاُن لــو مل يَــُكــْن قد 

َرَفَع َدعواُه إَلى َقيَصَر».


ـــّرأُي أْن ُنـــســـاِفـــَر يف الــبــحــِر إَلى  ١فــَلــّمــا اســـَتـــَقـــرَّ الـــ

َس وأســـــَرى آَخـــريـــَن إَلى  إيــطــالــيــا، ســلَّــمــوا بـــولُـــ
َس اُمســـُه يوليوُس.  قــائــِد ِمــئَــٍة ِمــْن كتيَبِة أوُغــســُطــ
ـــى ســـفـــيـــَنـــٍة أدرامــــيــــتــــيــــنــــيَّــــٍة، وأقَلعنا  ــدنــــا إَلــــ ـِعــ ٢فــــَصـــ

ــيت يف  ِع الـــ ــواِضــــ ــاملَــ يـــــَن بــ َني أْن ُنــــســــاِفــــَر مـــــارِّ ُمــــزِمــــعــــ
أسّيا. وكاَن معنا أِرسَترُخُس، َرُجٌل َمِكدوينٌّ 
ِمــْن تسالونيكي. ٣ويف الــيــوِم اآلَخـــِر أقَبلنا إَلى 
فِق، وأِذَن  َصيداَء، فعاَمَل يوليوُس بوُلَس بالرِّ
أْن يَــذَهــَب إَلــى أصــِدقــائــِه لَيحُصَل عَلى ِعناَيٍة 

ِمنُهْم. ٤ُثمَّ أقَلعنا ِمْن هناَك وساَفرنا يف البحِر 
يــاَح كــانَــْت ُمضادًَّة.  ـُربَس، ألنَّ الــرِّ ِمــْن حتــِت ُقــ
َبــرنــا الــبــحــَر الـــذي جبــاِنــِب كيليكيََّة  ٥وَبـــعـــَد مــا َعــ

ــإذ وَجَد  وَبــمــفــيــلــيَّــَة، نَــَزلــنــا إَلــــى مـــريا لــيــكــيَّــَة. ٦فــ
قائُد املَِئِة هناَك سفيَنًة إسَكنَدريًَّة ُمساِفَرًة إَلى 
إيطاليا أدَخــَلــنــا فيها. ٧وَلــّمــا ُكــّنــا ُنــســاِفــُر رَويًدا 
أّياًما كثَريًة، وباَجلهِد ِصرنا بُقرِب ِكنيُدَس، 
ّنا الرِّيُح أكَثَر، ساَفرنا ِمْن حتِت ِكريَت  ومل ُتَمكِّ
بُقرِب سلموين. ٨وَلّما جتاَوزناها باَجلهِد ِجئنا 
إَلى َمكاٍن ُيقاُل لُه «اَملواين اَحلَسَنُة» اليت بُقرِبها 

مدينُة َلسائَيَة.
َفُر  ــــاَر السَّ ــ ــٌل، وصــ ــــويـــ ــــاٌن َطـ ــ ـــا َمــــَضــــى َزمـــ ــّمــ ــ ٩ولَـ

ــــوُم أيـــًضـــا قد  ــــاَن الــــصَّ ــــًرا، إذ كـ ــِطـ ــ يف الـــبـــحـــِر َخـ
َمــَضــى، َجــَعــَل بــوُلُــس يُــنــِذُرُهــْم ١٠قــائـًـال: «أيُّها 
ــيـــٌد أْن  ــتـ ــَفـــَر َعـ ـ ــذا الـــسَّ ــــاُل، أنــــا أَرى أنَّ هــ ـــرِّجـ الــ
حِن  يكوَن بَضَرٍر وَخساَرٍة كثَريٍة، ليس للشَّ
فيَنِة فقط، بل ألنُفِسنا أيًضا». ١١ولكن  والسَّ
فيَنِة وإَلى  كـــاَن قــائــُد املِــَئــِة يَــنــقــاُد إَلـــى ُربـّـــاِن السَّ
صاِحِبها أكــثَــَر ِمّما إلَــى َقــوِل بــولُــَس. ١٢وألنَّ 
املينا مل َيُكْن َموِقُعها صاِلًحا للَمشَتى، اسَتَقرَّ 
ــنـــاَك أيًضا،  ــْن هـ ــ ـــقـــِلـــعـــوا ِمـ ــِرِهــــْم أْن ُي ــَثــ رأُي أكــ
َعَسى أْن ُيمِكَنُهُم اإلقباُل إَلى فيِنكَس لَيشتوا 
فيها. وهي مينا يف ِكريَت تنُظُر َنحَو اَجلنوِب 
ــَمـــــْت ريٌح  ــ ـ ـــــسَّ ـــا َن ــّمــ ــ ــَلـ ــ ـنيِ. ١٣فـ ــ ــيَّــ ــ ـــربـ ــَغــ ــــاِل الـــ ــــمـ ـ ــشَّ والـــ
ــم قـــد َمــلــكــوا َمقَصَدُهْم،  ــنّـــوا أُــ ـنــــوٌب، َظـ َجـــ
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ــجــــاَوزوَن ِكريَت  ـتــ ــِفـــقـــوا يـــ ـــاَة وَطـ ــَرَفـــعـــوا املـِــــرســ فـ
عَلى أكَثِر ُقرٍب.

١٤ولــكــن َبــعــَد َقــلــيــٍل هــاَجــْت عَليها ريـــٌح َزوَبعيٌَّة 

ـــّمــــــا ُخِطَفِت  ــــدوُن». ١٥فــــــَلـــ ـــــيــــــ ــلـــــ ــا «أوروكــــــــ هلــــ ــاُل  ــــقـــــ ُيـــ
يــَح، سلَّمنا،  فيَنُة ومل ُيمِكنها أْن ُتــقــابِــَل الــرِّ السَّ
فِصرنا ُنــحــَمــُل. ١٦فَجَرينا حتــَت َجــزيــَرٍة يُــقــاُل هلا 
«كــــَلــــودي» وبـــاَجلـــهـــِد َقـــِدرنـــا أْن نَــمــِلــَك القاِرَب. 
١٧ولَـــــّمـــــا َرَفـــــعـــــوُه َطـــِفـــقـــوا َيـــســـَتـــعـــِمـــلـــوَن َمعوناٍت، 

فيَنَة، وإذ كــانــوا خائفَني أْن َيَقعوا  حــاِزمــَني السَّ
ـلــــوَع، وهـــكـــذا كانوا  يف الــــّســــريِتــــِس، أنــــَزلــــوا الــــُقـــ
ـــــــوٍء َعـــنـــيـــٍف، َجَعلوا  ُيـــحـــَمـــلـــوَن. ١٨وإذ ُكــــنّــــا يف َن
ـاِلـــِـث َرَمينا  ــّثـــ ُيـــــَفـــــرِّغـــــوَن يف الـــــَغـــــِد. ١٩ويف الــــيــــوِم الــ
مُس  ــفــيــنَــِة. ٢٠وإذ مل تـــُكــِـن الشَّ بــأيــديــنــا أثـــــاَث الــسَّ
وال النُّجوُم تظَهُر أّياًما كثَريًة، واشَتدَّ عَلينا َنوٌء 
ليس بَقليٍل، انُتِزَع أخًريا ُكلُّ َرجاٍء يف َنجاِتنا.

٢١فَلّما َحَصَل َصوٌم كثٌري، حيَنئٍذ وَقَف بوُلُس 

يف وسِطِهْم وقاَل: «كاَن َينَبغي أيُّها الرِّجاُل أْن 
ُتذِعنوا يل، وال ُتقِلعوا ِمْن ِكريَت، فتسَلموا 
ـــَرِر واَخلــــســــاَرِة. ٢٢واآلَن ُأنِذُرُكْم  هـــذا الـــضَّ ِمـــْن 
أْن ُتَسّروا، ألنَُّه ال تكوُن َخساَرُة َنفٍس واِحَدٍة 
ــــــَف يب هِذِه  ــُه وَقــ ــَة. ٢٣ألنَّـــــــــ يــــَنــ ــفــــ ــ ِمــــنــــُكــــْم، إال الــــسَّ
ـِه الــذي أنــا لــُه والــذي أعُبُدُه،  اللَّيَلَة َمــالُك اإللَـ
ـي لــــــَك أْن  ـنـــَبـــغــ ُس. َيــ ــــ ــــًال: ال َختـــــــْف يــــا بــــــوُلــ ٢٤قــــــائــ

تــِقــَف أمـــاَم َقــيــَصــَر. وهـــوذا قــد وَهــبَــَك اُهللا مجيَع 
اُملساِفريَن معَك. ٢٥لذلَك ُسّروا أيُّها الرِّجاُل، 

ألّني أوِمــُن باِهللا أنـَّـهُ يكوُن هكذا كما قيَل يل. 
٢٦ولكن ال ُبدَّ أْن َنَقَع عَلى َجزيَرٍة».

٢٧فــَلــّمــا كــانَــِت الــلَّــيــَلــُة الــّرابِــَعــَة َعــشــَرَة، وَنحُن 

ــنَّ الّنوتيَُّة،  ُنــحــَمــُل تــائــهــَني يف حبـــِر أدريـــــا، َظــ
ــَربــــوا إلَـــــى َبرٍّ.  ــتَــ ـُهــــُم اقــ ــيـــِل، أنَّـــ َنـــحـــَو نِـــصـــِف الـــلَّـ
ــًة. وَلّما  ــ ــ ــاَمـ ــ ـ ـــَن قــ ـــريــ ـــشــ ـــــدوا ِعــ ــ ــ ــ ـ ــ ـــوا وَوَجــ ـــاســـ ـــقـــ ٢٨فـــ

ــــَوَجـــــدوا َخمَس  ـــلـــيـــًال قــــاســــوا أيــــًضــــا فـ ـــْوا َق ـــــَضــ َم
َعــشــَرَة قــاَمــًة. ٢٩وإذ كــانــوا يَــخــافــوَن أْن َيَقعوا 
ِر أرَبَع  عَلى َمواِضَع َصعَبٍة، َرَمــْوا ِمَن املَؤخَّ
ـُلـــبـــوَن أْن يَـــصـــَري النَّهاُر.  ـــراٍس، وكــــانــــوا يَـــطــ ــ ــ َم
ـّمـــا كــــاَن الــّنــوتــيَّــُة يَــطــُلــبــوَن أْن َيــهــُربــوا ِمَن  ٣٠ولَــ

ــفــيــنَــِة، وأنـــَزلـــوا الـــقـــاِرَب إلَــــى الــبــحــِر بِعلَِّة  الــسَّ
ِم،  أُم ُمزِمعوَن أْن َيُمّدوا َمراسَي ِمَن اُملَقدَّ
ـــِر: «إْن  ــَكــ ــ ــسـ ــَعـــ ــ ــِة والـ ــ ــ ــَئ ــ ــائــــِد املِــ ـُس لــــقــ ــ ــــوُلـــ ـــاَل بــ ــ ــ ــ ٣١قــ

ــفــيــنَــِة فــأنــُتــم ال تقِدروَن  ــؤالِء يف الــسَّ ــ ـَق هـ ـــبــ مل َي
ــَكـــُر ِحباَل  َع الـــَعـــسـ ــ ــَطــ ئـــٍذ َقــ ــ ــنَـ ـجـــوا». ٣٢حـــيـ ــنــ أْن تـ
الــقــاِرِب وتــَركــوُه َيسُقُط. ٣٣وحــتَّــى قـــاَرَب أْن 
َيصَري النَّهاُر كــاَن بــولُــُس َيطُلُب إَلــى اجلميِع 
أْن يــتــنــاَولــوا َطـــعـــاًمـــا، قـــائـــًال: «هــــذا هـــو اليوُم 
ــِظــــروَن ال تزالوَن  ـَتــ ـــ ــن ـتُـــــم ُمــ ــ ــَشـــــَر، وأنــ ـَع عـــ ــ ــ ــّرابِـ ــ الــ
صائمَني، ومل تأُخذوا َشيًئا. ٣٤لذلَك ألَتِمُس 
ـــنـــُكـــْم أْن تـــتـــنـــاَولـــوا َطـــعـــاًمـــا، ألنَّ هــــذا يكوُن  ِم
ــَرٌة ِمْن  ــُه ال تــســُقــُط َشـــعـ ُمــفــيــًدا لــنَــجــاتِــُكــْم، ألنَّــ
ــّمـــا قــــاَل هـــذا أَخَذ  ــــٍد ِمـــنـــُكـــْم». ٣٥ولَـ رأِس واِحـ
َر،  وكسَّ ــِع،  ــ ــيـ ــــمـــ اجلـ ـــاَم  ــ ــ أمـــ اَهللا  ــَر  ــ ـ ــَكــ ــ ــ وَشـ ــًزا  ــ ـبــ ــ ــ ُخـ



١٤١

ــُع َمسروريَن  ــيـ ــــاَر اجلـــمـ ٣٦فـــــصـ ـــُل.  ـأُكــ ــ ـــدَأ يــ ـــ ــَت ــ وابــ
فيَنِة  وأَخذوا ُهم أيًضا َطعاًما. ٣٧وُكّنا يف السَّ

مجيُع األنُفِس ِمَئَتِني وِستًَّة وسبعَني.
ـــعـــاِم َطـــِفـــقـــوا ُيَخفِّفوَن  ٣٨وَلـــــّمـــــا َشـــِبـــعـــوا ِمـــــَن الـــطَّ

ـنـــَطـــَة يف الـــبـــحـــِر. ٣٩وَلّما  ــَني اِحلــ ـفـــيـــَنـــَة طــــاِرحــ ــ الـــسَّ
ــــِرفــــــوَن األرَض،  ــعــ ــوا َيــــ ــــهــــــاُر مل يـــــكـــــونـــ ــــنَّــ صـــــــــاَر الــ
ولــِكــنَّــُهــْم أبــَصــروا َخليًجا لــُه شــاِطــٌئ، فأَمجعوا 
ــفــيــنَــَة إْن أمـــَكـــنَـــُهـــْم. ٤٠فَلّما  أْن َيـــدَفـــعـــوا إلـــيـــِه الــسَّ
َنَزعوا اَملراسَي تاِركَني إّياها يف البحِر، وَحّلوا 
يــِح اهلابَِّة،  فَّــِة أيــًضــا، َرَفــعــوا ِقلًعا لــلــرِّ ُربُـــَط الــدَّ
وأقَبلوا إَلى الّشاِطئ. ٤١وإذ وَقعوا عَلى َموِضٍع 
ُم  فيَنَة، فارَتَكَز اُملَقدَّ طوا السَّ َني حبــَريــِن، َشطَّ َبــ
ــــُر فـــكـــاَن َينَحلُّ  ــا املــــَؤخَّ ُك. وأّمـــ ـَحـــرَّ َث ال يـــتــ ــــ وَلــــِب
ِمــْن ُعــنــِف األمــــواِج. ٤٢فــكــاَن رْأُي الَعسَكِر أْن 
َيقُتلوا األسَرى لئال َيسَبَح أَحٌد ِمنُهْم فَيهُرَب. 
٤٣ولــكــنَّ قــائــَد املِــَئــِة، إذ كـــاَن ُيــريــُد أْن ُيَخلَِّص 

ــَر أنَّ  ـــــــّرْأِي، وأَمـــــــ ــَعــــُهــــْم ِمــــــْن هـــــذا الـــــ ـَس، َمــــَنــ بـــــولُــــ
ًال  ــبــاَحــِة َيــرمــوَن أنــُفــَســُهــْم أوَّ الــقــاِدريــَن عــَلــى الــسِّ
فَيخُرجوَن إَلى الَبرِّ، ٤٤والباقَني َبعُضُهْم عَلى 
فيَنِة. فهكذا  ألواٍح وَبعُضُهْم عَلى ِقَطٍع ِمَن السَّ

. َحَدَث أنَّ اجلميَع َنَجْوا إَلى الَبرِّ


١َوَلّما َنَجْوا وَجدوا أنَّ اَجلزيَرَة ُتدَعى َمليَطَة. 

َم أهُلها الَبراِبَرُة لنا إحساًنا َغَري اُملعتاِد،  ٢فَقدَّ

ـلـــوا مجــيــَعــنــا ِمــــْن أجِل  ـبِــ ــــاًرا وَقــ ـــــدوا نـ ـُهـــْم أوَقـ ألنَّــ

اَملَطِر الذي أصاَبنا وِمْن أجِل الَبرِد.
٣فَجَمَع بوُلُس كثًريا ِمــَن الُقضباِن وَوَضَعها 

ــراَرِة أفَعى  ــ ــ ــ ــ ــ ـــَن اَحلــ ــ ــْت ِمــ ــاِر، فــــخــــرَجــ ــ ــّنـــ ــ ـ ــَلــــى الــ عــ
وَنِشَبْت يف َيِدِه. ٤فَلّما رَأى الَبراِبَرُة الَوحَش 
ُمَعلًَّقا بَيِدِه، قاَل َبعُضُهْم لَبعٍض: «ال ُبدَّ أنَّ 
هذا اإلنساَن قاِتٌل، مل َيَدعُه الَعدُل َيحيا ولو 
ــَش إَلى  ــَفــَض هــو الـــَوحـ نَــجــا ِمــــَن الــبــحــِر». ٥فــَن
الّناِر ومل يتَضرَّْر بَشيٍء َرديٍّ ٦وأّما ُهم فكانوا 
يَــنــَتــِظــروَن أنَّـــُه َعتيٌد أْن َينَتِفَخ أو يَــســُقــَط َبغَتًة 
َميًتا. فإِذ انَتَظروا كثًريا ورَأْوا أنَُّه مل َيعِرْض لُه 

َشيٌء ُمِضرٌّ، تَغيَّروا وقالوا: «هو إَلٌه!».
ِم  ٧وكاَن يف ما َحوَل ذلَك اَملوِضِع ضياٌع ملَُقدَّ

ــذا َقِبَلنا  ــيــــوُس. فــــهــ ـلــ ــُه بــــوبـــ ـ ــ ــ ـــــذي اُمسـ ــَرِة الــ ــ ـ ـــزيــ ــ اَجلــ
ــَدَث أنَّ  ــَحـــ ــــاٍم. ٨فـــ ـ ــ ــَة أيّــ ـٍة ثَـــــالثَـــ ــَفـــ ــالَطــ ـنــــا مبـُـ ــاَفـــ وأضــ
ــًرى ُحبمَّى  ـــاَن ُمــضــَطــِجــًعــا ُمـــعـــتَـ أبــابــوبــلــيــوَس كــ
وسحٍج. فَدَخَل إليِه بوُلُس وَصلَّى، وَوَضَع 
ــــاَر هــــــذا، كاَن  ـّمـــا صــ ــَلــ ــاُه. ٩فـ ــَشــــفــ ــيـــِه فــ ــِه عـــَلـ ـَديـــ ــ يَــ
الباقوَن الذيَن ِْم أمراٌض يف اَجلزيَرِة يأتوَن 
وُيشَفْوَن. ١٠فأكَرَمنا هؤالِء إكراماٍت كثَريًة. 

دونا ما ُيحتاُج إليِه. وَلّما أقَلعنا َزوَّ
١١وَبعَد َثالَثِة أشُهٍر أقَلعنا يف سفيَنٍة إسَكنَدريٍَّة 

َموسوَمٍة بَعالَمِة اَجلوزاِء، كاَنْت قد َشَتْت يف 
اَجلزيَرِة. ١٢فَنَزلنا إَلى ِسراكوسا وَمَكثنا َثالَثَة 
أّياٍم. ١٣ُثمَّ ِمْن هناَك ُدرنا وأقَبلنا إَلى ريغيوَن. 
وَبعَد يوٍم واِحٍد َحَدَثْت ريٌح َجنوٌب، فِجئنا 
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يف اليوِم الّثاين إَلى بوطيويل، ١٤َحيُث وَجدنا 
إخـــَوًة فَطَلبوا إَلينا أْن نَــمــُكــَث ِعــنــَدُهــْم سبَعَة 
أيّــــاٍم. وهــكــذا أَتينا إَلــى رومــَيــَة. ١٥وِمــــْن هناَك 
لَــّمــا ِمســَع اإلخـــَوُة َخبــبَــِرنــا، خــرجــوا السِتقباِلنا 
إلَـــى فــــوُرِن أّبــيــوَس والــثَّــالَثــِة اَحلــوانــيــِت. فَلّما 

َع. رآُهْم بوُلُس َشَكَر اَهللا وتَشجَّ
ــــُد اِملَئِة  ــــائـ ــــَم قـ ــــلَّـ ــَة سـ ــ ــ ــيَـ ــ ــ ــــــى رومـ ـــا إَلـــ ــنـ ــيــ ــــا أتَــ ــ ـّمــ ــ ــ ــ ١٦ولَـ

ــِس املـُـَعــســَكــِر، وأّمــــا بوُلُس  ــَرى إلَـــى َرئـــيـ األســـ
فــُأِذَن لُه أْن ُيقيَم وحــَدُه مع الَعسَكريِّ الذي 

كاَن َيحُرُسُه.
ــُس الذيَن  ـــوُلــ ــتَــــدَعــــى بـ ــــاٍم اســ ــ ــِة أيّــ ــ ـــَد ثَـــــالَثـ ــــعــ ١٧وبَـ

كانوا ُوجوَه الَيهوِد. فَلّما اجَتَمعوا قاَل ُهلم: 
«أيُّها الرِّجاُل اإلخَوُة، مع أّني مل أفَعْل َشيًئا 
عِب أو َعوائِد اآلباِء، ُأسِلمُت ُمَقيًَّدا  ِضدَّ الشَّ
ِمْن أوُرَشليَم إَلى أيدي الّرومانّيَني، ١٨الذيَن 
َلّما فَحصوا كانوا ُيريدوَن أْن ُيطِلقوين، ألنَُّه 
ٌة للموِت. ١٩ولكن َلّما  مل تُكْن يفَّ ِعلٌَّة واِحــدَ
ــَع َدعواَي  ــ ـُطــــِررُت أْن أرَفــ ــ ــاَوَم الـــيَـــهـــوُد، اضـ ــ قــ
ئًــا ألشــتَــكــَي بِه  ــأنَّ يل َشــيــ إلَـــى َقــيــَصــَر، لــيــس كـ
َبِب َطَلبُتُكْم ألراُكْم  يت. ٢٠فلهذا السَّ ــ عَلى ُأمَّ
ي ِمـــْن أجـــِل َرجـــــاِء إسرائيَل  ــ وُأَكـــلِّـــَمـــُكـــْم، ألنّـ
لِسَلِة». ٢١فقالوا لُه: «َنحُن مل  موَثٌق ــِذِه السِّ
نَــقــبَــْل ِكــتــابــاٍت فــيــَك ِمـــَن الــيَــهــوديَّــِة، وال أَحٌد 
ــَم عنَك  ــَكــــلَّــ ــا أو تــ ــَرنــ ــبَــ ــأخــ ــــاَء فــ ـ ــَوِة جــ ــ ــ ــ ــ ــَن اإلخـ ــ ــ ِمـ
. ٢٢ولــكــنَّــنــا نَــســتَــحــِســُن أْن َنسَمَع  بــَشــيٍء َرديٍّ

ِمنَك ماذا تَرى، ألنَُّه َمعلوٌم ِعنَدنا ِمْن ِجَهِة 
هذا اَملذَهِب أنَُّه ُيقاَوُم يف ُكلِّ َمكاٍن».

ثــــريوَن إَلى  ــ ــِه كــ ــيـ ــجـــاَء إلـ ــُه يــــوًمــــا، فـ ــنـــوا لــ ـيَّـ ـَعــ ٢٣فــ

ــاِهــــًدا مبلكوِت  ــَرُح هلـُـــم شــ ـــَق َيــــشــ ــِف ـِرتِل، فـــَطـ ــ ــ ــ املَـ
موَسى  ـــــوِس  ـــامـ ــ نـ ــــْن  ــ ــ ـــْم ِمـ ــ ــ ــاُهـ ــ ــ إيّــ ـــا  ــًعــ ــ ــنِـ ـ ــقــ ــ اِهللا، وُمـ
ــــاِح إَلى  ــبـ ــ ـــّصـ ــــَن الــ ــ ـــــوَع، ِمــ ـــســ ــ ـــِر يَــ ـأمــ ــ ــــاِء بــ ــيــ ــ ــبــ ــ واألنــ
املساِء. ٢٤فاقَتَنَع َبعُضُهْم مبا قيَل، وَبعُضُهْم 
ـــُري ُمتَِّفقَني  ــ ـــْم َغــ ــ ــ ــَرفـــــوا وُهـ ـــانـــــَصـــ ــوا. ٢٥فــ ــنــ ــؤِمــ مل يــ
ــُس كِلَمًة  ـــّمـــا قــــاَل بـــولُـ ــٍض، َل ـــعـ ــع َب ــعــُضــُهــْم مـ َب
ــّروُح الُقُدُس  ــ ــ ــ ــ ـــلَّـــــَم الـ ــنًــــا كــ ــَســ ـُه َحــ ــ ــ ــ ـَدًة: «إنَّـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ واِحـ
آباَءنا بإَشعياَء النَّيبِّ ٢٦قائًال: اذَهْب إَلى هذا 
عِب وُقْل: ستسَمعوَن مسًعا وال تفَهموَن،  الشَّ
وستنُظروَن َنــَظــًرا وال تُــبــِصــروَن. ٢٧ألنَّ َقلَب 
ــــْم ِمسعوا  ـــ ــِه ــ ـــ ــآذاِن ـ ــ ــَظ، وبــ ــ ـ ـُلــ ــ ــ ــــعـــــِب قـــــد َغــ ـ ـــشَّ ـــذا الــ ــ هــ
ــُهـــْم أغـــَمـــضـــوهـــا. لــئــال ُيبِصروا  ــنُـ ــيُـ ثَـــقـــيـــًال، وأعـ
بأعُيِنِهم وَيسَمعوا بآذاِنِهم وَيفَهموا بُقلوِم 
َمعلوًما  ـــْن  ــُكــ ــ ـيَـ ــ ـلــ ــ ٢٨فــ ــُهــــْم.  ـَيــ ــ ـــفـ ــأشـ فــ ـــــوا،  ـــعـ ــ ــرِجـ ــ وَيــ
ِعنَدُكْم أنَّ َخالَص اِهللا قد ُأرِسَل إَلى اُألَمِم، 
ـــّمـــا قـــاَل هــذا َمَضى  وُهـــم ســيَــســَمــعــوَن!». ٢٩وَل

الَيهوُد وُهلْم ُمباَحَثٌة كثَريٌة فيما َبيَنُهْم.
ــِني يف َبيٍت  ــ ـتَـ ــ ــَلــ ـ ــاِمــ ــ ــِني كـ ــ ــتَـ ـــ ــَن ـ ــُس ســ ــ ـــوُلـــ ــ ــــاَم بــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ٣٠وأقـ

َع الذيَن  ــ ــيـ ـَبـــُل مجـ ـقــ ــــاَن يَــ ـ ـِســـِه. وكــ ــنَـــفــ ــَرُه لـ ــأَجــ ـ ــتـ ـ اسـ
ــوِت اِهللا،  ــكـــ ــ ــلـ ــ ــاِرًزا مبـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــِه، ٣١كـ ــ ــيــ ــ ــ ــوَن إلــ ــ ــ ــلـ ـ ــ ــدُخــ ــــ َيـ
ــِح بُكلِّ  ــيـــ ــ ـــسـ ــوَع املـَـ ــ ــســ ــ ـــــربِّ َيــ ــ ــ ــِر الـ ــ ــأمـ ـ ــــا بــ ــًمـ ـ ــــلِّــ ــَعـ ـــ وُم

ُمجاَهَرٍة، بال ماِنٍع.
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ــــْن َجمٍع  ـــا عــظــيــًمــا ِم ١وبَــــعــــَد هــــذا ِمســـعـــُت صـــوًت

ـثـــٍري يف الـــســـمـــاِء قــــائــــًال: «َهـــلِّـــلـــويـــا! اَخلالُص  كــ
واَملجُد والَكراَمُةوالُقدَرُة للربِّ إَلِهنا،  ٢ألنَّ 
الّزانَيَة  داَن  قــــد  إذ  ــٌة،  ــ ــ ــاِدَلـ ــ ــ وعـ ــقٌّ  ــ َحـــ ــُه  ــاَمــ أحــــكــ
بِزناها،  األرَض  ــــَدِت  ــ ــَســـ ــ ـ ــ أفــ يت  ــ ــ ــ الــ ــَة  ـَمــ ــ ــيـ الــــعــــظــ
وانَتَقَم لــَدِم َعبيِدِه ِمــْن يـَـِدهــا». ٣وقالوا ثانَيًة: 
«َهلِّلويا! وُدخاُنها َيصَعُد إَلى أبِد اآلِبديَن». 
ـِعـــشـــروَن َشــيــًخــا واألرَبَعُة  ـُة والــ ــ ــَعـ ــرَّ األرَبــ ــ ٤وَخــ

عَلى  ِس  ــ ــ ــ ــ ــاِلـــ ــ ــ ــ اجلـــ ِهللا  ــــدوا  ــ ــ ــَجـــ ـ ــ ــ ــ وســ ــــاِت  ـ ــ ــ ــــوانــ ـ ــ ــ ــيَــ ـ ــ ــ ــ اَحلــ
ــَني! َهــلِّــلــويــا!».  ٥وخرَج  الــَعــرِش قــائــلــَني: «آمـ
ِمــَن الَعرِش صــوٌت قائًال: «سبِّحوا إلَلِهنا يا 
ــغــاِر والِكباِر!».  مجيَع َعــبــيــِدِه، اخلائفيِه، الــصِّ
ثــــٍري، وكصوِت  ــ ـٍع كــ ـــعـــــُت كــــصــــوِت َجــــمـــ ٦وِمســ

مياٍه كــثــَريٍة، وكــصــوِت ُرعـــوٍد َشــديــَدٍة قائَلًة: 
ـُه القاِدُر  ــ ــ ــَك الـــــربُّ اإللَـ ــلـ ــُه قـــد َمـ «َهـــلِّـــلـــويـــا! فـــإنَّـ
ــــلَّــــْل وُنعِطِه  ــَه ــَتــ ـــَرْح ونَــ ــفــ ــ ــنَـ ـ ــيٍء. ٧لــ ــ ــ ــ ــــلِّ َشـ ـَلــــى ُكـــ عـــ
اَملجَد! ألنَّ ُعرَس اَخلروِف قد جاَء، وامرأُتُه 
ا َنقيا  َهــّيــأْت َنفَسها. ٨وُأعــطــيَــْت أْن تلَبَس بَـــز

َبهيا، ألنَّ الَبزَّ هو تَبرُّراُت الِقّديسَني».
ـُتــــْب: طـــوَبـــى لــلــَمــدعــّويــَن إَلى  ــ ــــاَل َيل: «اكـ ٩وقــ

ــــاَل: «هــــِذه هي  ــــــروِف!». وقـ َعـــشـــاِء ُعــــرِس اَخلــ
أقواُل اِهللا الّصاِدَقُة». ١٠فَخَررُت أماَم ِرجَليِه 
ـــْر! ال تفَعْل!  ــ ــُظــ ــ ـ ــــاَل َيل: «انــ ــقـ ــ فـ ــــُه،  ــ ـــَد لــ ــُجـــ ـ ألســـ

َك الـــذيـــَن ِعنَدُهْم  ــ ع إخــــَوتِــ ــ أنـــا َعـــبـــٌد مــعــَك ومـ
َشهاَدُة َيسوَع. اسُجد ِهللا! فــإنَّ َشهاَدَة َيسوَع 

ِة». هي روُح النُّبوَّ
ـتـــوَحـــًة، وإذا فَرٌس  ــُت الـــســـمـــاَء َمـــفــ ــمَّ رأيـــــ ــ ــ ١١ثُــ

أبَيُض واجلاِلُس عَليِه ُيدَعى أميًنا وصاِدًقا، 
وبالَعدِل َيحُكُم وُيحاِرُب. ١٢وَعيناُه كلهيِب 
ــُه اسٌم  ــثـــَريٌة، ولــ ـِه تــيــجــاٌن كـ ــ نــــاٍر، وعــَلــى رأِســ
ــُه إال هــــو. ١٣وهو  ــِرُفــ ــعــ ــــٌد يَــ َمـــكـــتـــوٌب لــيــس أَحــ
َثــوٍب َمغموٍس بـــَدٍم، ويُــدَعــى اُمسُه  ُمَتَسرِبٌل بــ
ـــاُد الـــذيـــَن يف السماِء  ــنــ ــ ـَمـــَة اِهللا». ١٤واألجـ ـِلــ «كــ
ا  كانوا يتَبعوَنُه عَلى َخيٍل بيٍض، الِبسَني َبز
أبَيَض وَنقيا. ١٥وِمْن فِمِه َيخُرُج سيٌف ماٍض 
لَكْي َيضِرَب بِه اُألَمَم. وهو سَيرعاُهْم بَعًصا 
ِمْن َحديٍد، وهو َيدوُس َمعَصَرَة مخِر سَخِط 
ــيٍء. ١٦ولُه  وَغـــَضـــِب اِهللا الـــقـــاِدِر عــَلــى ُكــــلِّ َشـــ
عَلى َثوبِه وعَلى فخِذِه اسٌم َمكتوٌب: «َمِلُك 

املُلوِك وَربُّ األرباِب».
مِس،  ـًفـــا يف الشَّ ــــًدا واِقــ ١٧ورأيـــــُت َمــالًكــا واِحـ

يوِر  ِع الطُّ فـــَصـــَرَخ بــصــوٍت عــظــيــٍم قــائــًال جلــمــيــ
الّطائَرِة يف وسِط السماِء: «َهُلمَّ اجَتِمعي إَلى 
ـْي تــأُكــلــي ُلحوَم  ــَكــ ــِه الــعــظــيــِم، ١٨لـ ــ َعـــشـــاِء اإلَلــ
ـــــوَم أقوياَء،  ـــــحــ ــــّواٍد، ولُــ ـ ــ ــ ــ ـــــوَم قــ ــــحــ ــ ولُـ ـــــوٍك،  ـلــ ــ ــ ُمــ
ـــيـــهـــا، وُلحوَم  ــَل ــَني عـ ــ ـــسـ ــالِــ ــ ــيــــٍل واجلـ ــــحــــــوَم َخــ ولُــ

: ُحرا وَعبًدا، َصغًريا وكبًريا». الُكلِّ
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١٩ورأيُت الَوحَش وُملوَك األرِض وأجناَدُهْم 

ِس عَلى  ــ ـع اجلــــاِلــ ـَيــصــَنــعــوا َحــــربًــــا مــ ـعـــَني لـ جـــتَـــِمــ ُمـــ
َض عــَلــى الَوحِش  ـِبـــ ع ُجــــنــــِدِه. ٢٠فـــُقــ ــَرِس ومـــ الــــَفــ
والـــنَّـــيبِّ الـــَكـــّذاِب مــعــُه، الــّصــاِنــِع ُقـــّداَمـــُه اآلياِت 
ـَة الَوحِش  ـــَمـــــ ـــلـــــوا ِســـ ــِبــ ــَن َقـــ ــــــلَّ الــــــذيــــ ـــيت ـــــا أَضــــ الــــ
والذيَن سَجدوا لصوَرِتِه. وُطِرَح اِالثناِن َحيَّنيِ 
إَلى ُبَحَريِة الّناِر املُتَِّقَدِة بالِكربيِت. ٢١والباقوَن 
ُقِتلوا بَسيِف اجلاِلِس عَلى الَفَرِس اخلاِرِج ِمْن 

يوِر َشِبَعْت ِمْن ُلحوِمِهْم. فِمِه، ومجيُع الطُّ


١ورأيُت َمالًكا ناِزًال ِمَن السماِء معُه ِمفتاُح 

اهلاوَيِة، وِسلِسَلٌة عظيَمٌة عَلى َيِدِه. ٢فَقَبَض 
عَلى التِّّنِني، اَحليَِّة الَقدَميِة، الذي هو إبليُس 
يطاُن، وَقــيَّــَدُه ألــَف ســنَــٍة، ٣وَطــَرَحــُه يف  والشَّ
ــتَـــَم عــَلــيــِه لــَكــْي ال  ـَق عــَلــيــِه، وَخـ َلــ ــ ـِة وأغـ اهلـــاوَيــ
ـتِـــمَّ األلُف  ــــَم يف مـــا بَــــعــــُد، حـــتَّـــى تــ ـ يُــــِضــــلَّ اُألَمـــ
ــــلَّ َزماًنا  ـَحــ ــ ــ ـــدَّ أْن يُـ ــ ــ ـــ ك الُب ــ ــ ـ ــَد ذلــ ــ ــعــ ــ ــِة. وبَــ ــ ــَنــ ـ ـــ ــــسَّ الــ

َيسًريا.
وُأعطوا  عَليها،  ٤ورأيــــُت ُعــروًشــا فَجَلسوا 

ــلــــوا ِمْن  ــِتــ ــــَن ُقــ ــــذيـ ــفـــــوَس الـ ـــــُت نُـــ ـ ــ ــًمــــا. ورأيــ ُحــــكــ
ـــْن أجـــِل كــِلــَمــِة اِهللا،  أجـــِل َشـــهـــاَدِة َيـــســـوَع وِمـ
والذيَن مل َيسُجدوا للَوحِش وال لصوَرِتِه، 
ــْم وعَلى  ــِهـــ ــاِهـــ ــ ــبـ ــ ــَلـــــى ِجـ ـَة عـــ ــ ــَمــ ــ ـ ـــسِّ ـــوا الــ ــلـ ــَبــ ـــقــ ومل يَـ
ع املـَـســيــِح ألَف  أيــديــِهــْم، فــعــاشــوا وَمــلــكــوا مــ
ْش حتَّى  ـــواِت فــلــم تــِعــ ســَنــٍة. ٥وأّمــــا َبــقــيَّــُة األمــ

َنِة. هِذِه هي القياَمُة األوَلى.  تِتمَّ األلُف السَّ
ٌس َمـــْن لـــُه نَــصــيــٌب يف القياَمِة  ــَقـــدَّ ــبـــاَرٌك وُمـ ٦ُمـ

األوَلــى. هؤالِء ليس للموِت الّثاين ُسلطاٌن 
عــَلــيــِهــْم، بــل ســيــكــونــوَن كــَهــنَــًة ِهللا واَملسيِح، 

وسَيمِلكوَن معُه ألَف سَنٍة.
يطاُن ِمْن  َنِة ُيَحلُّ الشَّ ٧ُثمَّ َمَتى متَِّت األلُف السَّ

ِسجِنِه، ٨وَيخُرُج لُيِضلَّ اُألَمَم الذيَن يف أرَبِع 
َزوايـــا األرِض: جـــوَج ومــاجــوَج، لَيجَمَعُهْم 
ثــُل َرمــــِل البحِر.  لــلــَحــرِب، الــذيــَن َعـــَدُدُهـــْم ِمــ
٩فـــَصـــِعـــدوا عــَلــى َعــــرِض األرِض، وأحاطوا 

اَملحبوَبِة،  ــِة  ــ ــنـ ــ ـــديـ ــــاملــ وبـ ـَني  ــ ـــســـ ــّديـــ ــ ــِقــ ــ الــ ــِر  ــ ــَكـ ــ ــسـ ــَعـــ ــ مبُـ
فَنَزَلْت ناٌر ِمْن ِعنِد اِهللا ِمَن السماِء وأَكَلتُهْم. 
١٠وإبليُس الذي كاَن ُيِضلُُّهْم ُطِرَح يف ُبَحَريِة 

ــُش والنَّيبُّ  ــ ــــَوحــ ـ ــُث الـ ـ ــيــ ــ ـــــِت، َحـ ــربيـ ــ ــِكــ ــ ــاِر والــ ــ ــّنــ ــ ــ ال
ــيـــًال إلَـــــى أبِد  ــاًرا ولـ ــ بــــوَن ــ ــَعــــذَّ ــيُــ ــــّذاُب. وســ ـَكــ ــ ـــ ال

اآلِبديَن.
١١ثُــمَّ رأيــُت َعرًشا عظيًما أبَيَض، واجلاِلَس 

ــــِت األرُض  ــ ــَربَــ ـ ــ ــ ـِه َهـ ــ ــ ـِهـ ــ ــ ــــْن وجـ ـ ــ ــــــذي ِمــ ـيـــــِه، الـــ ــ ــَلــ ــ عـ
والسماُء، ومل يوَجْد ُهلما َموِضٌع! ١٢ورأيُت 
ـــاَم اِهللا،  ــَني أمــ ـبــــاًرا واِقـــفـ ـــواَت ِصـــغـــاًرا وِكـــ ــ األمـ
ــُر هو  ــ ـ ــَتــــَح ِســــفــــٌر آَخــ ــَفــ ــــاٌر، وانــ ـــفـ ــتَــــَحــــْت أســ ـَفــ وانـــ
ِسفُر احلياِة، وديَن األمواُت ِمّما هو َمكتوٌب 
يف األسفاِر َحبَسِب أعماِلِهْم. ١٣وسلََّم البحُر 
األمـــواَت الــذيــَن فــيــِه، وســلَّــَم املـــوُت واهلاوَيُة 
ـنــــوا ُكــــــلُّ واِحٍد  ــ ــــواَت الــــذيــــَن فـــيـــِهـــمـــا. وديـ ــ ــ األمـ
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ـــُة يف  ــِرَح املـــوُت واهلـــاوَي َحبــَســِب أعــمــالِــِه. ١٤وُطـــ
ــثّـــاين. ١٥وُكلُّ  ــوُت الـ ــنّـــاِر. هـــذا هــو املــ بُـــَحـــَريِة الـ
َمــْن مل يــوَجــْد َمكتوًبا يف ِســفــِر احلــيــاِة ُطـــِرَح يف 

ُبَحَريِة الّناِر.


١ُثمَّ رأيُت مساًء جديَدًة وأرًضا جديَدًة، ألنَّ 

َمَضتا،  ــــى  ــ ــ األولَــ واألرَض  ــــى  ــ ــ األولَــ الــــســــمــــاَء 
ــــا يوَحنا  ــ ــ ـــُد. ٢وأنـ ـــــعــ ـاَب ــ ــُد يف مــ ــ ــــوَجـ ــُر ال يـ ــبــــحــ والــ
َسَة أوُرَشليَم اجلديَدَة ناِزَلًة  رأيُت املدينَة املَُقدَّ
ِمَن السماِء ِمْن ِعنِد اِهللا ُمَهّيأًة كَعروٍس ُمَزيََّنٍة 
لَرُجِلها. ٣وِمسعُت صوًتا عظيًما ِمــَن السماِء 
ــنــــاِس، وهو  ـع الــ قـــائـــًال: «هـــــوذا َمـــســـَكـــُن اِهللا مــ
ــُه َشعًبا،  ـُهـــْم، وُهـــــم يـــكـــونـــوَن لــ ســَيــســُكــُن مـــعــ
واُهللا َنفُسُه يكوُن معُهْم إَلًها ُهلم. ٤وسَيمَسُح 
اُهللا ُكلَّ َدمَعٍة ِمْن ُعيوِنِهْم، واملوُت ال يكوُن 
ــراٌخ وال  يف مــابَــعــُد، وال يــكــوُن ُحـــزٌن وال ُصــ
ـــــى قد  ــ ــــوَر األولَــ ـ ــ ــ ـــعـــــُد، ألنَّ اُألمـ ٌع يف مــــا بَــ ــ ــ ــ وَجــ
َمــَضــْت». ٥وقــــاَل اجلــاِلــُس عــَلــى الــَعــرِش: «ها 
ــــاَل َيل:  ــ ــــًدا!». وقــ ــــديـــ ــ ــيٍء جـ ــ ـ ــ ــلَّ َشـ ــــ ــُع ُكـ ــ ــنَـ ــ ـــا أصـ ــ أنـ
ــــواَل صـــاِدَقـــٌة وأميَنٌة».  ــِذِه األقـ ـتُـــْب: فـــإنَّ هــ «اكــ
٦ثُـــمَّ قـــاَل يل: «قــد متَّ! أنــا هــو األِلــــُف والياُء، 

ـَعـــطـــشـــاَن ِمْن  ــي الــ ــطــ ــُة. أنـــــا ُأعــ ــاَيــ ــنِّــــهــ ــُة والــ ــداَيــ ـِبــ ــ الـ
َينبوِع ماِء احلياِة َمّجاًنا. ٧َمْن َيغِلب َيِرْث ُكلَّ 
ـــًهـــا وهـــو يـــكـــوُن َيل ابًنا.  ــُه إَل ــيٍء، وأكـــــوُن لـ ــ َشـ
ــَني والرَِّجسوَن  ـنـ ــؤِمــ ـــُري املـ ــا اخلـــائـــفـــوَن وَغــ ــ ٨وأّمــ

ــَدُة األوثاِن  ــَحــَرُة وَعــَب نــاُة والــسَّ والــقــاتِــلــوَن والــزُّ
ومجيُع الــَكــَذبـَـِة، فَنصيُبُهْم يف الُبَحَريِة املُتَِّقَدِة 

بناٍر وِكربيٍت، الذي هو املوُت الّثاين».
بَعِة اَملالئَكِة الذيَن  ٩ُثمَّ جاَء إَليَّ واِحٌد ِمَن السَّ

بِع  ــَن السَّ ـــ ِة ِم ــلــــوَّ ــامــــاِت املـَـــمــ ـــبـــَعـــُة اجلــ ــُهـــُم الـــسَّ مـــعـ
ــي قائًال:  ـــعــ ـــَم َمـ ــــلَّــ ــَكـ ــَريِة، وتـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــاِت األخــ ــَربـــ ــ ــ الــــــضَّ
ـــرأَة اَخلروِف».  ــ ــ ـــــروَس امـــ ــَعــ ــ ـَك الـــ ــ ــ ــُأريَــ ــ ــــمَّ فـــ ــُلــ ـ «َهـــ
١٠وَذَهـــَب يب بــالــّروِح إَلــى َجَبٍل عظيٍم عاٍل، 

َسَة  املَُقدَّ ـــَم  ــيـ ـ ــلـ أوُرَشــ ــَمـــَة  ــيـ الـــعـــظـ ــنـــَة  املـــديـ وأراين 
نـــاِزَلـــًة ِمـــَن الــســمــاِء ِمـــْن ِعــنــِد اِهللا، ١١هلـــا َمجُد 
ـــٍر كَحَجِر  ــَجــ ــ ــَرِم َحـ ــ ــ ــ ـــُه أكــ ــبــ ـ ــهــــا ِشــ ــانـُـ ــَمــــعــ اِهللا، ولَــ
ـــوٌر عظيٌم  ــ ــ ــ ـــا سـ ــ ــــاَن هلـ ــ ــ ــ ــ ــ . ١٢وكــ ـــــوريٍّ ــ ـ ــّلــ ــ ــ ــ ـــــٍب َبــ ـــشـ ــ يَـ
ـــــا، وعَلى  ــابًـ ــ ــَر بــ ــ ـَشـ ــ ــنــــا عــ ـــا اثــ ــاَن هلــ ــ ــ ــ ــــاٍل، وكــ ــ ــ ــ وعــ
ـــاٌء َمكتوَبٌة  ــ ــا، وأمسـ ــــواِب اثـــنـــا عـــَشـــَر َمــــالًكــ ــ األبـ
ين إسرائيَل اِالثــَنــْي عَشَر.  هي أمســاُء أســبــاِط بَــ
ماِل  ـــَن الشِّ ــواٍب، وِمــ ــ ــُة أبـــ ــــرِق ثَــــالَثــ ــــَن الــــشَّ ١٣ِمــ

ــالَثــُة أبواٍب،  ــُة أبــــواٍب، وِمـــَن اَجلــنــوِب َث َثــالَث
ـــوُر املدينِة  ــُة أبـــــواٍب. ١٤وســ ــــَن الـــَغـــرِب ثَـــالثَـ وِم
كاَن لُه اثنا عَشَر أساًسا، وعَليها أمساُء ُرُسِل 
ْي عَشَر. ١٥والـــذي كــاَن يتَكلَُّم  اَخلـــروِف اِالثــنَــ
َمعي كــاَن معُه َقــَصــبَــٌة ِمــْن َذَهـــٍب لــَكــْي َيقيَس 
املــديــنــَة وأبــوابَــهــا وســـوَرهـــا. ١٦واملـــديـــنـــُة كاَنْت 
ــدِر الَعرِض.  ـَقــ ــ ــَعـــــًة، طـــولُـــهـــا بـ ـ ــَربَّــ ــ ــًة ُمـ َمــــوضــــوَعــ
فقاَس املدينَة بالَقَصَبِة َمساَفَة اثَنْي عَشَر ألَف 
َغلَوٍة. الّطوُل والَعرُض واِالرِتفاُع ُمَتساوَيٌة. 



١٤٦

ـــا وأرَبعَني  ــ ــ ــًعــ ــ ــ ــ وأربَـ ــًة  ــ ــ ــئَـ ـ ــ ِمــ ــا:  ــ ــ ــوَرهــ ــ ــ ــاَس ســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ١٧وقــ

ِذراًعا، ِذراَع إنساٍن أِي اَملالُك. ١٨وكاَن بناُء 
سوِرها ِمــْن َيشٍب، واملدينُة َذَهــٌب َنقيٌّ ِشبُه 
. ١٩وأساساُت سوِر املدينِة ُمَزيََّنٌة  ُزجاٍج َنقيٍّ
ُل َيشٌب.  ــــاُس األوَّ ــ ــرٍمي. األســ ــ ــ ــٍر كـ ــَجــ ــُكــــلِّ َحــ بــ
ـُث َعــقــيــٌق أبَيُض.  ـالِــ ــثـّـ ـثّـــاين يـــاقـــوٌت أزَرُق. الـ الــ
 . ٌد ُذبــايبٌّ ٢٠ اخلاِمُس َجــَزٌع َعقيقيٌّ الّراِبُع ُزُمــرُّ
الّساِدُس َعقيٌق أَمحُر. الّساِبُع َزَبرَجٌد. الّثاِمُن 
. الّتاِسُع ياقوٌت أصَفُر. العاِشُر  ٌد ِسلقيٌّ ُزُمــرُّ
أمساجنوينٌّ.  ـــَر  ــ ــَشــ ــ عـــ ـــادي  ــ ــ ــ ــ ــُر. احلــ ــ ــ ــــَضـــ ــ أخـــ ٌق  ــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ َعـ
ــَر باًبا  ــَشــ ــا عــ ــ ـنــ ــ ــ ــَمــــشــــٌت. ٢١واِالثـ ــَر َجــ ــَشــ ـــاين عــ ــثـّـ الـــ
اثــنَــتــا عــَشــَرَة لــؤلــَؤًة، ُكـــلُّ واِحــــٍد ِمـــَن األبواِب 
كاَن ِمْن لؤلَؤٍة واِحــَدٍة. وسوُق املدينِة َذَهٌب 
َنقيٌّ كــُزجــاٍج َشــّفــاٍف. ٢٢ومل َأَر فيها َهيَكًال، 
ــيٍء، هو  ـ ألنَّ الــــربَّ اَهللا الـــقـــاِدَر عــَلــى ُكــــلِّ َشــ
واَخلـــــروُف َهــيــَكــُلــهــا. ٢٣واملــديــنــُة ال حتــتــاُج إَلى 
ئــا فــيــهــا، ألنَّ  ـَمـــِر لــيُــضــيــ ـــمـــِس وال إَلــــى الـــَقــ الـــشَّ
ـــــروُف ِسراُجها.  ــ ــجـــَد اِهللا قـــد أنـــــاَرهـــــا، واَخلــ َمـ
بنوِرها،  ـَني  ــ ــ ـــــصــ ــ ــــلَّ ــ ــَخـ ــ ــ املُـ ــــوُب  ــ ــ ـــعـ ــ ــ ُشــ ي  ــ ــ ــ ــ ــــشـ ــ ــ ٢٤ومتـ

وُملوُك األرِض َيجيئوَن َمبجِدِهْم وكراَمِتِهْم 
َق ــــاًرا، ألنَّ ليًال  إلــيــهــا. ٢٥وأبـــوابُـــهـــا لــن تُــغــَلــ
ــجـــــِد اُألَمِم  ـــوَن مبـَــ ــئــ ـيـــ ــ ــجــ ــ ـــاَك. ٢٦ويَـ ـنــ ــ ـــوُن هــ ـــكــ ال يــ
وكراَمِتِهْم إليها. ٢٧ولن َيدُخلها َشيٌء َدِنٌس 
وال ما َيصَنُع َرِجًسا وكِذًبا، إال اَملكتوبَني يف 

ِسفِر حياِة اَخلروِف.


ـــاٍة الِمًعا  ــيــ ــ ـــاِء حـ ــ ــ مــ ــــْن  ـ ــ ِمــ ــًيــــا  ــافــ ـــًرا صــ ــ ــ ١وأراين ــ

ــْن َعـــــرِش اِهللا واَخلروِف.  ــّلـــوٍر، خـــاِرًجـــا ِمــ ــَبـ كـ
٢ يف وسِط سوِقها وعَلى النَّهِر ِمْن هنا وِمْن 

ــْي َعشَرَة  ــ ــتَـ ــ ــنَـ ـ ــُع اثــ ـَنــ ـــاٍة تــــصـــ ــيــ ــ ــَرُة حـ ــ ــ ــَجـ ــ ــــاَك، َشـــ ــنــ ـ هـــ
ــَمــــَرهــــا، وَوَرُق  ــٍر َثــ ــهــ ــــلَّ َشــ ــي ُكــ ـــعـــطـ ــــَرًة، وُت ــَمــ ــ ثَــ
َجَرِة لِشفاِء اُألَمِم. ٣وال تكوُن َلعَنٌة ما يف  الشَّ
ما بَــعــُد. وَعـــرُش اِهللا واَخلـــروِف يكوُن فيها، 
وَعبيُدُه َيخِدموَنُه. ٤وُهــم سَينُظروَن وجَهُه، 
واُمسُه عَلى ِجباِهِهْم. ٥وال يكوُن ليٌل هناَك، 
ــــراٍج أو نــــوِر َشمٍس،  وال يَــحــتــاجــوَن إَلــــى ِســ
ألنَّ الربَّ اإلَلَه ُينُري عَليِهْم، وُهم سَيمِلكوَن 

إَلى أبِد اآلِبديَن.
ــواُل أمــيــنَــٌة وصاِدَقٌة.  ــ ــِذِه األقــ ــ ٦ُثــــمَّ قــــاَل يل: «هـ

والــــربُّ إَلـــُه األنــبــيــاِء الــِقــّديــســَني أرَســــَل َمالَكُه 
لُيرَي َعبيَدُه ما َينَبغي أْن يكوَن سريًعا».

٧«ها أنا آيت سريًعا. طوَبى َملْن َيحَفُظ أقواَل 

ِة هذا الِكتاِب». ُنبوَّ
ُع هذا.  ـَمــ ــا يــوَحــنــا الــــذي كــــاَن يَــنــُظــُر وَيــسـ  ٨وأنــ
وحَني ِمسعُت وَنَظرُت، َخَررُت ألسُجَد أماَم 
ــذا. ٩فقاَل  ين هـــ ــَلــــِي املَـــــــالِك الـــــذي كـــــاَن ُيـــريـــ ِرجــ
ــي َعـــبـــٌد مـــعـــَك ومع  َيل: «انـــــُظـــــْر! ال تـــفـــَعـــْل! ألّنـــ
َفـــظـــوَن أقواَل  ـيــــاِء، والــــذيــــَن َيـــحـــ ــبـــ َك األنــ ــَوتِـــــ إخـــ
ــــاَل يل: «ال  ُجــــْد ِهللا!». ١٠وقــــ ـتـــاِب. اســــ هــــذا الـــِكــ
ِة هــــــذا الـــــِكـــــتـــــاِب، ألنَّ  ــــبــــــوَّ ـــواِل ُنــ ـَلــــى أقـــــــ ـــْم عـــ ختـــــِتــ
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الوقَت قريٌب. ١١َمْن َيظِلْم فلَيظِلْم َبعُد. وَمْن 
ْر  ْس َبعُد. وَمْن هو بارٌّ فليتَبرَّ هو َنِجٌس فلَيَتَنجَّ

ْس َبعُد». ٌس فليتَقدَّ َبعُد. وَمْن هو ُمَقدَّ
١٢«وها أنا آيت سريًعا وُأجَريت َمعي ُألجازَي 

ـــا األِلُف  ــ ــُه. ١٣أنـ ــُلــ ــَمــ ــــٍد كــمــا يـــكـــوُن َعــ ـــلَّ واِحـــ ُكــ
ُل واآلِخُر».  ــيـــاُء، الــِبــداَيــُة والــنِّــهــاَيــُة، األوَّ والـ
١٤طوَبى للذيَن َيصَنعوَن وصاياُه لَكْي يكوَن 

ُسلطاُنُهْم عَلى َشَجَرِة احلياِة، وَيدُخلوا ِمَن 
األبواِب إَلى املدينِة، ١٥ألنَّ خاِرًجا الِكالَب 
ــَدَة األوثاِن،  ــبَـ نـــاَة والــَقــَتــَلــَة وَعـ ـــَحـــَرَة والـــزُّ والـــسَّ

وُكلَّ َمْن ُيِحبُّ وَيصَنُع كِذًبا.
١٦«أنـــا يَــســوُع، أرَســلــُت َمالكي ألشــَهــَد لُكم 

يَُّة  ـــِذِه اُألمــــوِر عــن الــَكــنــائــِس. أنــا أصـــُل وُذرِّ
بِح املُنُري». داُوَد. كوَكُب الصُّ

١٧والّروُح والَعروُس يقوالِن: «تعاَل!». وَمْن 

َيسَمْع فليُقْل: «تعاَل!». وَمْن َيعَطْش فليأِت. 
وَمْن ُيِرْد فليأُخْذ ماَء حياٍة َمّجاًنا.

ِة هذا  ١٨ألّني أشَهُد لُكلِّ َمْن َيسَمُع أقواَل ُنبوَّ

الِكتاِب: إْن كاَن أَحٌد َيزيُد عَلى هذا، َيزيُد 
َرباِت اَملكتوَبَة يف هذا الِكتاِب.  اُهللا عَليِه الضَّ
ـــواِل ِكتاِب  ــ ــحــــِذُف ِمــــْن أقـ ــٌد يَــ ــ ــاَن أَحـ ١٩وإْن كــ

ــْن ِسفِر  ــ ــيـــَبـــُه ِمــ ـــِذُف اُهللا َنـــصـ ـــــحــ ِة، َي ــبــــوَّ ــنُّــ ــِذِه الــ ــ ـ هــ
َسِة، وِمَن اَملكتوِب  احلياِة، وِمَن املدينِة املَُقدَّ

يف هذا الِكتاِب.
٢٠يقوُل الّشاِهُد ذا: «َنَعْم! أنا آيت سريًعا». 

آمَني. تعاَل أيُّها الربُّ َيسوُع.
ـع مجيِعُكْم.  ــ ــِح مــ ــيــ ـــوَع املَــــســ ـــســـ ــــا َيـــ ــنــ ــ ــُة َربِّــ ــ ــَمـ ــ ــــعـ ٢١نِـ

آمَني.
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(إجنيل مىت ٦: ٩-١٣)




